มติชนรายวัน
พฤ. 28 ม.ค. 53
เด็กอัจฉริยะทําใหประเทศเสียหนา
วรากรณ สามโกเศศ
(รวม 3 หนา)
ภูมิภาคของเรามีสิ่ง เหลื อเชื่อ ในเรื่องความสัมพั น ธร ะหวา งประเทศอยู ห ลายเรื่อ ง
เรื่องแรกคื อชายเพียง 2 คนสามารถทํ าให สองประเทศไมลงรอยกั นได
ทําใหสองประเทศซึ่งแยงกันเปนเจาของมรดกทางวัฒนธรรมมึนตึงกัน

เรื่องที่สองก็ คื อผาบาติ ก
และเรื่องที่สามเด็ก 10 ขวบ

เพียงคนเดียวทําใหสองประเทศมองหนากันไมคอยจะติด
เรื่องแรกไมตองเอยให เสียอารมณเพราะเปนเรื่อง “ไมเป นเรื่อง” ที่ไมควรจะเกิดขึ้น
เรื่องที่สองคือการแยงชิงความเปนเจาของผาบาติก ซึ่ง UNESCO ประกาศใหอินโดนีเซียเปนเจาของ
มรดกทางวัฒนธรรมจนมาเลเซียขุนใจ เพราะผาชนิดนี้เกิดขึ้นในแถบนี้ไปทั่วมานมนานแลว และ
เรื่องที่สามเด็กอัจฉริยะของสิงคโปรขามไปเรียนมหาวิทยาลัยในมาเลเซียอยางไมไวหนาประเทศของ
ตัวเอง
แตไมวาจะขุนของใจกันอยางไร มีเพียงกรณีเดียวเทานั้นที่นําไปสูการเรียกทูตกลับ
ประเทศของตนเอง นั่นก็คือกรณีแรก
เรื่องที่สองไดเคยเขียนไปแลว วันนี้ขอเขียนถึงเรื่องที่สามซึ่งเปนเรื่องที่ทําใหอุณหภูมิ
ความสัมพันธของทั้งสองประเทศที่มักอุนอยูแลว อุนขึ้นอยางผิดปกติ
เมื่อหลายปกอนผมมีโอกาสไดเห็น “ความอุนของอุณหภูมิ” เชนวานี้ เรื่องก็มีอยูวา
เปน เวลาหลายป ที่สมาคมเศรษฐศาสตรของประเทศอาเซียนจะผลัด กัน เปน เจาภาพการประชุมทาง
วิชาการทุกป ในปหนึ่งซึ่งจัดที่ประเทศไทยโดยผมและเพื่อน ๆ มีหนาที่เปนผูจัดการประชุม ระหวางที่
ผมสนทนากับอาจารยเศรษฐศาสตรจากสิงคโปรและมาเลเซียนั้น ผมไดเอยถามคําถามที่ไรเดียงสา
และไมคอยฉลาดวามีคนมาเลเซียเดินขามพรมแดนไปทํางานไปกลับในสิงคโปรวันละกี่คน ทันทีที่จบ
คําถาม อาจารยทั้งสองก็หันหลังหนีไปทันที สักพักหนึ่งสมองซึ่งชาของผมจึงถึงบางออวาเหตุใดจึง
เปนคําถามที่ออนไหว
มาเลเซียและสิงคโปรครั้งหนึ่งเคยเปนประเทศเดียวกัน และเมื่อแยกจากกันใน 2 ป
ตอมา ก็เลยกลายเปนคูแขงกันมาตลอดอยางไมเปดเผย เชื่อกันวาแรงผลักดันที่จะเอาชนะกันนั้นมี
สวนอยางสําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนทั้งสองประเทศใหอยูในสภาพทางเศรษฐกิจปจจุบัน

-2ในเดือนสิงหาคมของป 1953 สิงคโปรประกาศอิสรภาพจากอังกฤษและรวมเขาเปน
สวนหนึ่งของ Federation of Malaysia หรือเรียกสั้น ๆ วามาเลเซียในเดือนกันยายนของปเดียวกันโดย
รวมกับ Malaya/ Sabah และ Sarawak
หลังจากรวมเปนประเทศเดียวกันก็มีขอขัดแยงเชิงอุดมการณหลายประการกับฝงมลายู
โดยเฉพาะในเรื่องที่คนสวนใหญของสิงคโปรเปนเชื้อสายจีน แตคนสวนใหญของอีกฟากเปนเชื้อสาย
มาเลยโดยมีเชื้อสายจีนปนอยูดวยเปนสัดสวนไมนอย

ความระแวงในการเมืองในประเด็นเชื้อชาติ

มีผลทําใหสิงคโปรประกาศแยกตัวเปนประเทศอิสระในป 1965 ลีกวนยูผูนํ าการแยกตั วไดประกาศ
แสดงความมุงมั่นจะทําใหสิงคโปรเปนประเทศที่ยิ่งใหญใหได ซึ่งโดยนัยก็คือเหนือกวามาเลเซีย
ตั้งแต 1965 เปนตนมา สิงคโปรก็ไดแสดงใหโลกโดยเฉพาะคนมาเลเซียเห็นวาตนเอง
นั้นเหนือกวาประเทศอื่นอยางไร สิ่งหนึ่งของความภาคภูมิใจของสิงคโปรก็คือคุณภาพการศึกษาและ
ความสามารถในการจัดการเรื่องตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
สิง คโปรมีพื้น ที่ ไมถึ ง 1 ใน 3 ของกรุง เทพมหานคร และมีพลเมืองเพีย ง 5 ลานคน
ซึ่งไมถึง 1 ใน 2 ของประชากรกรุงเทพฯ
3 ใน 5 ของไทย

สวนมาเลเซียมีพลเมือง 28 ลานคน และมีพื้นที่ประมาณ

ขอแตกต างง าย ๆ ใน 2 เรื่องนี้ทํ าใหพอมองเห็น วามาเลเซีย ตองป นเขาซึ่งสูงชัน

เพียงใดเมื่อแขงกับสิงคโปร
สิงคโปรภาคภูมิใจในตัวเอง (โปรดสังเกตวาคนสิงคโปรนั้นมักชอบแสดงตนวาฉลาดและ
เกงกวาคนอื่นอยูบอย ๆ ซึ่งเป นเรื่องจริง ที่อดหมั่นไสไมได แตควรอภัยใหเพราะคนไทยเองก็มักชอบ
วางท าเชน นี้ เ หมือนกั น กั บ เพื่อนบ านที่ มีฐ านะเศรษฐกิ จ ด อยกวา) โดยเฉพาะใน “การเหนื อ” กว า
มาเลเซีย

อย างไรก็ดี ไดมีเหตุ การณหนึ่ งซึ่ง ทําใหเกิ ดการกลับขางกัน ซึ่งก็ คือเรื่องที่สามดัง เกริ่นไว

ขางตน
เด็กชายอายุ 10 ขวบ ชื่อ Ainan Cawley เปนลูกครึ่งสิงคโปร-ไอริช แมเปนเชื้อสาย
มาเลย ชื่อ Syahidah Osman พอเปนคนไอริช ชื่อ Valentine Cawley แสดงแววของการเปนเด็ก
อัจฉริยะดานเคมีตั้งแตอายุ 6 ขวบ

Ainan เริ่มคลานเมื่ออายุ 4 เดือน เมื่อไปเยี่ยมบานอาตอนอายุ

6 ขวบ เขาแสดงความสนใจหนังสือวิชาเคมีอยางยิ่ง
ขอสอบและเขาก็ทําได

ทําทาอานเหมือนเขาใจ

ปาจึงใหลองทํา

Ainan สามารถสอบผานวิชาเคมี (A Level ของอังกฤษ ซึ่งเด็กในวัย 16 หรือ

17 สอบกัน) ตั้งแตอายุ 7 ขวบ
ปญหาเกิ ดขึ้นเมื่อพอและแมของ Ainan บ นมาตลอดวาไมสามารถหาโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยในสิงคโปรที่สามารถทาทายความสามารถของลูกคนนี้ได (นองชาย 2 คน ก็มีแววฉลาดเขา
ขายอัจฉริยะเหมือนกัน) พอเขาเลาวาไดพยายามติดตอทางการสิงคโปรในเรื่องการศึกษาของลูก แต

-3ไมได รับ การสนองตอบ

เขาเกรงวาเด็ ก ที่ มีลัก ษณะเชน นี้ จ ะ “ฝอ” ในการเรีย นรูห ากไมได รับ การ

สนับสนุนที่เหมาะสม
เมื่อมหาวิท ยาลัยเอกชนในมาเลเซียแหงหนึ่งเสนอให ทุนและรับ เด็กวัย 10 ขวบนี้เขา
เรี ย นในโครงการพิ เ ศษก็ เ ป น เรื่ อ งขึ้ น มา

สิ ง คโปร รู สึ ก เสี ย หน า

แต ก็ พ ยายามเก็ บ อาการ

แตดูวาทั้งพอและแมของ Ainan จะไมเกรงใจทางการสิงคโปรเอาเสียเลยอยางผิดไปจากปกติ
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห ง นี้ คื อ HELP University College (HUC) ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ น
กรุงกัวลาลัมเปอร HUC มีนักศึกษาประมาณ 11,000 คน รอยละ 25 เปนนักศึกษาตางชาติ HUC
เปนกิจการลูกของ HELP International Corporation Berhad ซึ่งเปนบริษัทมหาชน จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
การเขามาเรียนของ Ainan ถือไดวาเปนขาวใหญในสองประเทศนี้เพราะ Ainan เปนที่
กลาวขวัญถึงกันมากวา 3-4 ปแลวถึงความเปนอัจฉริยะของเขา
พอแม Ainan มั่นใจวาเลือกมหาวิทยาลัยไมผิดพลาด

HUC ไดหนาจากขาวนี้มากพอควร

HUC มีชื่อเสียงเพราะมีโครงการที่นักศึกษาไป

เรียนปสูงที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ และออสเตรเลียหลายมหาวิทยาลัย

ที่โดดเดนก็คือปริญญาตรี

ดานบั ญชี ได รับการรับ รองจาก CPA Australia (Certified Public Accounting ของออสเตรเลีย )
และมีโครงการรวมในการเรียนและการสอนกับ LSE (London School of Economics and Political
Science) นักศึกษาหลายคนของ HUC ไดรับรางวัลการเรียนและแขงขันในระดับโลก
การมีลูกเปนอัจฉริยะเปนภาระของพอแมเพราะตองอุมชูทะนุถนอมใหความ “พิเศษ”
นั้ น นํ า ไปในทางที่ ถู ก ที่ ค วร

และไม ใ ห ถู ก ทํ า ลายด ว ยระบบที่ ส ร า งขึ้ น มาเพื่ อ สํ า หรั บ เด็ ก ปกติ

เด็ ก อัจ ฉริ ย ะเองก็ ต องแบกภาระหนั ก ด วยเพราะถู ก คาดหวัง จากครอบครั วและสัง คมสูง

ถึ ง แม

ความสามารถในระดับ สมองอยูในระดับเดียวกับ ผูที่มีอายุสูง กวา แตระดับ พัฒนาการของรางกาย
จิตใจ และวุฒิภาวะ ยังแตกตางกันอยูมาก

ความไมสอดคลองเชนนี้ซึ่งเกิดขึ้นบอยมากกับเด็ก

อัจฉริยะจึงเปนหนาที่ของพอแม ครู และสังคมที่จะตองชวยกันประคับประคอง
เมื่อเวลาผานไปสักพักเรื่องการเสียหนาของสิงคโปรในกรณีของ Ainan ก็คงจะเงียบไป
เชนเดียวกับกรณีของผาบาติกเพราะเวลาจะเปนตัวรักษาความขัดแยง

แตกรณีของ “ชาย 2 คน” นั้น

ซึ่งรายแรงกวาอีก 2 กรณี ไมรูวาจะจบลงเมื่อใดและในลักษณะใด.......เมื่อการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
เปนหมัน?.......เมื่อพน 26 กุมภาพันธ อยางผิดหวัง?.......หรือเมื่อผูนํา ASEAN ที่เหลืออีก 8 ชาติเห็น
พองกันวาเรื่อง “ไมเปนเรื่อง” นั้นมันไรสาระเกินไปแลว?
...................................................

