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ถ้อยแถลง

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านหนังสือวิทยุสราญรมย์ทุกท่าน

หนงัสือวทิยสุราญรมย์ฉบบัที	่52	เดอืนกรกฎาคม	–	สงิหาคม	2554	

ท่ีอยู่ในมือท่าน	 เป็นฉบับร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	วันที่	12	สิงหาคม	2554

ในนามของคณะผู้จัดท�าหนังสือวิทยุสราญรมย์	 ดิฉันรู้สึกซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารเีป็นล้นพ้น	ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 

พระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อเชิญเป็นปกหนังสือ	 และประกอบบท 

พระราชนพินธ์เรือ่ง	“แม่”	ซึง่สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานให้เชิญลงพิมพ์	ดิฉันยังรู้สึกซาบซึ้งใน

พระกรุณาในสมเด็จพระญาณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	

ที่ประทานพระนิพนธ์	 “ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์”	 ให้ลงพิมพ์ในหนังสือ 

วิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ด้วย



ท่านผู้อ่านคะ 

เมือ่กลางปี	2554	ประชาชนชาวไทยพบกบัความโศกสลด	เมือ่ส�านกั

พระราชวังได้ออกแถลงการณ์	ในวันที่	27	กรกฎาคม	2554	ว่า	สมเด็จพระเจ้า

ภคินีเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี	พระราชธิดาองค์เดียวใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	6)	กับ	พระนางเจ้าสุวัทนา	

พระวรราชเทวี	 ได้ทรงสิ้นพระชนม์	 ซึ่งพระกรณียกิจเพื่อสังคมและประชาชน

คนไทยท่ีพระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญตลอดมาเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง 

ต่อประเทศชาติของเรา	จึงนับเป็นความสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์องค์ส�าคัญ

อีกครั้งของประเทศ

ท่านผู้อ่านคะ

หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับท่ีอยู่ในมือท่านนี้	 ก็ยังคงเปี่ยมไปด้วย

สาระและความเพลิดเพลินเช่นเคยค่ะ	ดิฉันขอขอบคุณท่านกงสลุใหญ่	ณ	เมือง 

กัลกัตตา	ประสิทธิเดช	วิชิตสรสารท	ที่กรุณาเรียงร้อย	“ราชินีนาถาภิถุติการ”	

ภาพของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือนักการทูตไทย 

ท่ีผ่านละครโทรทัศน์อาจท�าให้ท่านผู้อ่านบางท่านมีความเข้าใจที่หลากหลาย 

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและอาจจินตนาการภาพ

นักการทูตไทยไปต่างๆ	กัน	ดังนั้น	ในโอกาสครบรอบ	120	ปี	แห่งวันประสูติของ

พลตรี	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	 อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 วันที่	 25	 สิงหาคม	 2554	 หนังสือวิทยุสราญรมย	์ 

จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้อีกแง่มุมของนักการทูตไทย	 

ซึง่ทางหนังสือวิทยุสราญรมย์	ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศให้น�า 

ข้อเขียนของ	 ดร.	 มนู	 อมาตยกุล	 ที่น�าเสนอพระเกียรติคุณและพระปรีชา

สามารถของเสด็จในกรมฯ	ไว้มาให้ท่านได้รับทราบถึงบทบาทและคุณูปการของ 

นักการทูตไทยพระองค์นี้	 ที่	 UNESCO	 ได้ประกาศสดุดีว่าเป็น	 “นักการทูต 

ผู้ยิ่งใหญ่และนักปราชญ์”	 นอกจากนี้	 เราได้เสนอสาระความรู้และมุมมอง 
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ในเรื่องต่างๆ	 ของ	 เอกอัครราชทูตดอน	 ปรมัตถ์วินัย	 อดีตเอกอัครราชทูต	 

ณ	กรุงวอชิงตัน	และท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ	

ณ	 นครเจนีวา	 สีหศักดิ์	 พวงเกตุแก้ว	 ตลอดจนคุณหทัยกานต์	 ฤกษ์จ�านง	 

คุณชลทิพา	 วิญญุณาวรรณ	 และสมาคมไทย-ลาว	 เพื่อมิตรภาพที่ได้ถ่ายทอด

บทบาทหน้าท่ีบางส่วนของนกัการทตูและกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นทีร่บัรู้ 

ซึ่งดิฉันหวังว่า	 คงท�าให้ท่านผู ้อ ่านได้มีมุมมองที่รอบด้านยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ 

นักการทูตและกระทรวงการต่างประเทศ

ในหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้	 ท่านผู้อ่านยังคงได้พบเรื่องราว 

ท่ีน่าสนใจเช่นเคยค่ะ	 ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่อง	 “ฝนหลวง”	 และ	 

“ไบโอดีเซล”	 และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	 ซึ่งสะท้อน 

ให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการอุทิศ

พระองค์เพื่อการแก้ไขปัญหาของพสกนิกร		

ท่านผู้อ่านยังจะได้ทราบเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจอย่างย่ิงเก่ียวกับ	

“การเพาะเมล็ดพันธุ์	 	 	 แห่งธรรมะ	 (ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)	 

ในแอฟริกา”	 จากการน�าเสนอของคุณสุภาศิริ	 อมาตยกุล	 อดีตผู้อ�านวยการ 

กองวิทยุกระจายเสียงและนายสถานีวิทยุสราญรมย์	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องราว

น่าสนใจอีกหลากหลายจากผลงานเขียนของนักเขียนประจ�าของหนังสือวิทยุ

สราญรมย์ค่ะ

ดฉินัหวงัว่าท่านผูอ่้านทุกท่านคงได้รบัท้ังความเพลดิเพลนิและสาระ

ครบครันจากหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้เช่นเคยค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

(นางศันสนีย	สหัสสะรังษี)	

นายสถานีวิทยุสราญรมย์
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วันที่	9	ธันวาคม	2553

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	 สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	เสด็จพระราชด�าเนนิแทนพระองค์	ไปทรงวางศลิาฤกษ์

อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์	ณ	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	กรงุเทพมหานคร

วันที่	11	สิงหาคม	2553

	 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลต่าง	ๆ 	 

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 ถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	

วันที่	12	สิงหาคม	2553	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต
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 “แม่”

บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในบรรดาค�าพดูของมนษุย์ไม่ว่าจะเป็นชาตใิดภาษาใด ค�าว่า “แม่” 

ดจูะเป็นค�าทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีม่มีนต์ขลงั มคีวามหมายกนิใจอย่างลกึลบัและลกึซ้ึง

มากท่ีสดุ เพราะอะไร? ทกุคนย่อมม ี“แม่” ผู้ให้ก�าเนดิเป็นเพือ่นเราคนแรก 

ในโลกทีเดียว องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็น “ครู” 

ทีเ่ราเคารพและยึดม่ันในพระปัญญาคณุ พระกรณุาคณุและพระบรสิทุธคิณุ  

แม้ว่าท่านจะเสียพระพุทธมารดาตั้งแต่ประสูติได้ 7 วัน ท่านคงจะมีความ

รู้สึกเกี่ยวกับแม่ไม่ต่างจากบุคคลอื่น สังเกตได้จากค�าสอนในพุทธศาสนาที่ 

เกี่ยวกับแม่ทั่วๆ ไป ที่จะยกขึ้นมา ก่อนที่จะกล่าวถึงแม่ “แม่” ของข้าพเจ้า

คนเดียว
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พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับแม่ไว้หลายครั้ง	บ้างก็

เอ่ยถึงพ่อแมค่วบกนัไป	บ้างกเ็อ่ยเฉพาะแม่โดดๆ	เช่นในโสณนนทชาดกมคีาถา

ที่กล่าวไว้ว่า

สุหทา มาตา 	 มารดาเป็นผู้ ใจดี

ชนยนฺตี มาตา	 มารดาเป็นผู้ ให้เกิด

โปเสนฺตี มาตา	 มารดาเป็นผู้เลี้ยงดู

โคเปนฺตี มาตา	 มารดาเป็นผู้คุ้มครองรักษา

วิหญฺญนฺติ มาตา	 มารดาเป็นผู้เดือดร้อนเป็นห่วงเป็นใย

อนุกมฺปกา ปติฏฺฐา จ ปุพฺเพ รสทที จโน มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส

มารดาเป็นผู้เอ็นดู	เป็นที่พึ่ง	เป็นผู้ ให้รส	(น�้านม)	มาก่อน	เป็นทาง

แห่งโลกสวรรค์

ในสคาถวคฺค	มีว่า

มาตา มิตฺต� สเก ฆเร	 มารดา	เป็นมิตรในเรือนของตน

สพฺรหฺมสุตฺต	มีความว่า

พฺรหฺมาติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนเมต� อธิวจน� 

ภิกษุทั้งหลาย	ค�าว่า	พรหมนี้เป็นชื่อของมารดาบิดา

ปุพฺพเทวาติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนเมต� อธิวจน� 

ภิกษุทั้งหลาย	ค�าว่า	บุพพเทพเป็นชื่อของมารดาบิดา

ปุพฺพาจริยาติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนเมต� อธิวจน� 

ภิกษุทั้งหลาย	ค�าว่า	บุพพาจารย์เป็นชื่อของมารดาบิดา

ฯลฯ
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จริงอยู่	 ข้าพเจ้ามีแม่ที่มีคุณธรรมตรงกับพุทธภาษิตที่ยกขึ้นข้าง

ต้นทุกประการ	 แต่ท่านมีต�าแหน่งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ซึ่งหมายความว่า	 ท่านเป็น	 “แม่”	 ของคนทั้งชาติ	 แล้วก็เป็นแม่	 “ส่วนตัว”	 

ของข้าพเจ้าด้วย	 ท�าให้เขียนเรื่องยากข้ึนอีก	 ทางท่ีดีก็เลือกลักษณะอะไรเด่นๆ	 

มาพดูสกัอย่างเดยีว	คดิดแูล้วตกลงว่าจะเขยีนถงึท่านในแง่เป็นบพุพาจารย์หรอื

เป็นครูคนแรก

คุณยายเล่าให้ฟังเสมอว่า	 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์	 สมเด็จแม่กับน้า

โปรดปรานการเล่นครูนกัเรยีนกบัเดก็ทีบ้่าน	โดยท่านจะเป็นครแูละให้เดก็คนอืน่ 

เป็นนักเรียน	 สมเด็จแม่ทรงมีวิธีการสอนหนังสือที่ดีอยู่แล้ว	 เด็กๆ	 ทั้งหลาย 

จงึชอบเป็นลกูศษิย์ท่านกัน	จนกระท่ังน้าร้องไห้	เพราะไม่มีใครไปโรงเรยีนของน้า	

ร้อนถงึคณุยายต้องมาเป็นกระลาการตดัสนิคดีให้แบ่งเดก็ไปเข้าโรงเรยีนของน้า

บ้าง	เมื่อการเป็นเช่นนี้	ก็ไม่เป็นการยากส�าหรับท่านเลยในการที่จะสั่งสอนและ

สอนหนังสือลูกๆ	ด้วยพระองค์เอง	ตอนเล็กๆ	ท่านสอนให้พับกระดาษ	เขียนรูป 

และท�าการฝีมือต่างๆ	 โดยถือแนวว่าคนเราไม่ควรปล่อยเวลาว่างผ่านไปโดย 

ไร้ประโยชน์	ถ้าเรานั่งดูที.วี.	วันเสาร์อาทิตย์เฉยๆ	โดยมือไม้ไม่ได้ท�าอะไรให้เป็น

ประโยชน์เป็นโดนกริ้ว

ตอนบ่ายๆ	 ท่านไล่ให้ลงไปว่ิงเล่นข้างล่าง	 เพราะเด็กๆ	 ควรได้รับ

อากาศบริสุทธิ์	 โตขึ้นท่านจะให้มีหน้าที่ดูแลสนาม	 ถอนหญ้าแห้วหมู	 และคอย

ตัดหญ้ากับต้นข่อยที่ดัดเป็นรูปต่างๆ	 เป็นการออกก�าลังกายที่เป็นประโยชน	์ 

พอค�า่ลงเรากข็ึน้มารบัประทานอาหาร	ตอนอาหารนีถ้้าว่างพระราชกจิ	สมเดจ็แม่

มักจะอยูด้่วย	ประการแรกท่านได้ดูว่ารบัประทานทีม่คีณุค่าทางอาหารพอหรอืไม่	

ประการที่สอง	ดูมารยาทโต๊ะ	 และประการที่สาม	 เป็นข้อที่พี่น้องทุกคนรวมทั้ง 

พี่เลี้ยงชอบที่สุด	คือท่านจะเลือกหนังสือดีๆ	สนุกๆ	มาเล่าให้ฟัง	หนังสือที่ท่าน
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เอามาเล่า	บางทกีเ็ป็นนทิานธรรมดาๆ	หรอืนทิานเรือ่งชาดกในพทุธศาสนา	บางที 

กเ็ป็นหนงัสือประวตัศิาสตร์	ประวัตบิคุคลส�าคญั	และความรูร้อบตวัอืน่ๆ	บางครัง้ 

เป็นข่าวจากหนงัสอืพมิพ์รายสปัดาห์	ตอนหลงัๆ	นีท่้านชอบอ่านเป็นภาษาองักฤษ

ให้เราหัดฟังภาษาด้วย	นานๆ	ทกีอ็าจจะมกีารถามปัญหาทวนความจ�า	ถ้าตอบถกู 

มกัมีรางวลัเงนิสด	1	บาท	เป็นทีข่บขันกนัในครอบครวัว่า	หนงัสอืธรรมดาๆ	ทีน่่าเบือ่ 

ที่สุดในโลก	 พอสมเด็จแม่เล่ามันสนุกต่ืนเต้นมีรสมีชาติขึ้นมาทันที	 ท่านจะเน้น	

ระบายสี	หยิบยกจับความที่น่าสนใจขึ้นมาเล่า	(ทูลหม่อมพ่อยังโปรดฟัง)	ท�าให้ 

จ�าง่ายไม่ต้องท่อง	เรือ่งนีม้คีวามลับอย่างหนึง่	(ท่ีเปิดเผยได้แล้ว)	ว่า	บางทข้ีาพเจ้า

ขี้เกียจอ่านหนังสือเพราะเรียนเยอะแยะ	 ก็อาศัยจ�าเอาจากที่สมเด็จแม่เล่า	 

น�ามาวิจารณ์เพิ่มเติม	แล้วใช้ตอบข้อสอบ	หรือเขียนรายงานส่งครูสบายๆ

เร่ืองนิทานของสมเด็จแม่มีเรื่องที่น่าตื่นเต้น	 คือเรื่องผี	 แต่ก่อนนี ้

พี่เลี้ยงไม่ยอมเล่าเรื่องผี	 พอไปโรงเรียนเพื่อนๆ	 ก็มาหลอก	 สมเด็จแม่ท่านว่า	

ถ้ามานั่งอธิบายว่าผีไม่มีจ้างก็ไม่เชื่อ	 ท่านจึงส�าทับโดยการเล่าเรื่องผีที่น่ากลัว

กว่าให้เข็ด

เมื่อตอนเล็กๆ	ตั้งแต่เริ่มเรียนประถม	ท่านสอนภาษาไทย	โดยการ

ให้อ่านวรรณคดี	เรื่องยืนโรงสามเรื่องคือ	พระอภัยมณี	อิเหนา	และรามเกียรติ์	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิเหนา	ท่านให้ท่องกลอนตอนที่เพราะๆ	เช่น	ว่าพลาง

ทางชมคณานก	โผนผกจับไม้อึงมี่	ฯลฯ

คงจะเป็นเพราะได้อ่านกลอนมาแต่เล็กๆ	 ท�าให้ข้าพเจ้าชอบเรียน

วรรณคดีไทย	ชอบแต่งกลอน

ตอนเด็กๆ	 ข้าพเจ้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างจะอ่อนและ 

หนเีรยีนอยูเ่สมอ	หลงัจากฟังพระบรมราโชวาทของทลูกระหม่อมพ่อเรือ่ง	“ท�าไม
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คนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ”	 แล้วสมเด็จแม่ก็ค่อยๆ	 เริ่มสอนศัพท์อังกฤษ

ให้ท่อง	 ให้อ่านหนังสือตามล�าดับยากง่าย	 จนเดี๋ยวนี้พอจะส่งภาษาฝรั่งมังฆ้อง

มังค่าได้

นอกจากจะเรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนแล้ว	สมเดจ็แม่ยังทรงจัดให้ลกูๆ	

เรียนพิเศษวิชาต่างๆ	มากที่สุดเท่าที่จะมากได้	ทั้งภาษา	เลข	ดนตรี	วาดรูป	และ

แม้ว่าท่านไม่นิยมความฟุ่มเฟือย	(ข้าวของทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัด)	เรื่อง

การใช้จ่ายในเรื่องการเล่าเรียน	การซื้อหนังสือ	ท่านจ่ายอย่างไม่อั้น	เพราะวิชา

ความรูท้�าให้เราสามารถท�างานช่วยคนหมูม่าก	ช่วยบ้านเมอืงได้	สมบตัใิดๆ	ย่อม		

ไม่ประเสริฐเท่าการกระท�าคุณงามความดี	เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้

ตอนระยะหลังมานี้	 พระราชกิจมีมากยิ่งขึ้น	 ตั้งแต่ในด้านการดูแล

ความเรยีบร้อยของสถานที	่เวลามีใครมาเฝ้าฯ	จนกระทัง่ความเป็นอยูข่องราษฎร	

เวลาเสด็จออกเยี่ยมราษฎร	ทูลกระหม่อมพ่อมักจะทรงเป็นผู้แนะน�าในทางด้าน

การชลประทาน	การเกษตรเป็นส่วนใหญ่	เมือ่ทรงพบคนเจ็บ					ทัง้ทลูกระหม่อมพ่อ 

และสมเด็จแม่จะทรงให้หมอในขบวนเสด็จตรวจดู	 ถ้าป่วยมาก	 โปรดฯ	 ให้

เข้าโรงพยาบาล	 และให้การศึกษาแก่คนที่อยากเรียนแต่ไม่มีทุน	 พระราชด�าริ 

ที่ส�าคัญของสมเด็จแม่เรื่องของราษฎร	 คือการสนับสนุนอาชีพนอกจากการ

ท�าเกษตรกรรม	 บางปีการเพาะปลูกจะไม่ได้ผลดีนัก	 ด้วยดินฟ้าอากาศไม่

อ�านวย	 เกษตรกรต้องเดือดร้อน	 บ้างก็ต้องทิ้งบ้านช่องไร่นาเข้าหางานท�าที่อื่น	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้ามาท�างานในเมือง	 ดังนั้น	 เขาควรจะมีงานท�าเพื่อ

เพิ่มพูนรายได้	 สมเด็จแม่ทรงมีด�าริว่า	 งานอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นงานที่

เหมาะสมมาก	 คนไทยเราเป็นผู้ที่มีฝีมือในทางการช่าง	 มีหัวทางศิลปะอยู่แล้ว

จึงสนับสนุนได้ไม่ยาก	 ก็โปรดเกล้าฯ	 สนับสนุนงานที่เหมาะสมกับแต่ละภาค	

เช่น	การทอผ้า	การจักสาน	การท�าตุ๊กตาไทย	เป็นต้น	การส่งเสริมนั้นได้ทรงส่ง
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ข้าราชบริพารให้เข้าไปติดตามซื้อผลผลิตมาด้วยราคาที่เหมาะสม	พระราชทาน

วัตถุดิบในการผลิตด้วย	 ของที่น�ามาเช่น	 ผ้ามัดหมี่	 ก็ทอดพระเนตร	 ควบคุม

คุณภาพ	และจ่ายงานให้ผู้ผลิตด้วยพระองค์เอง	โปรดการใช้สอยของที่ผลิตใน

ประเทศไทย	บางอย่างแม้ว่าจะแพงหน่อย	ถ้าเรามสีตางค์แล้วกค็วรจะจ่าย	เช่น	

เราตัดเสื้อสักตัว	คนที่ทอผ้าก็ได้เงิน	แล้วต่อมาเจ้าของร้านตัดเสื้อลูกมือลูกจ้าง

อกีหลายคนก็ได้ด้วย	เป็นการกระจายรายได้และป้องกนัปัญหาการว่างงานด้วย

เรื่องอ่ืนท่ีสมเด็จแม่พระราชทานพระราชด�าริมีอีกหลายเรื่องที่

ส�าคัญๆ	คือ	การจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนอง

คุณผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติ	การจัดละครรักชาติ	เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปแล้ว	 ในระยะหลังๆ	 แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีโอกาสได้

เรียนภาษาอังกฤษ	 ภาษาไทยกับท่านบ่อยอย่างแต่ก่อน	 แต่ก็ได้ศึกษาเรียนรู้

ทัศนคติอันเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมาก	 ยังเป็น 

ครูที่ดีทีเดียว

ถึงแม้ว่าสมเดจ็แม่จะทรงมคีวามคดิต่างๆ	มากมาย	และทรงบ่นเก่ง 

เมือ่พวกเราท�าผดิ	(ซึง่ก็ไม่แปลกอะไร)	กท็รงมนี�า้พระทยักว้างขวางทีจ่ะยอมรบัฟัง 

ความคิดของลูกๆ	 จริงอยู่	 ท่านไม่พอพระทัย	 ถ้าเรา	 “เถียง”	 แต่ถ้าเป็นการ	 

“ออกความเห็น”	อย่างสุภาพก็ไม่ทรงว่าอะไร	จะดีพระทัยเสียอีก	ว่าเรารู้จักคิด

เหตุผล

เรื่องของแม่มีอยู่มากมายเกินกว่าจะกล่าว นับว่าข้าพเจ้าเป็น 

ผู ้ โชคดีที่มีทั้งพ่อและแม่ที่เป็นแนวทางให้ยึดถือได้อย่างภาคภูมิใจ ที่

เขียนเรื่องนี้มิได้ตั้งใจอวดโม้ แต่เป็นเพียงบันทึกความทรงจ�าเล็กๆ น้อยๆ  

บางประการเท่านั้น
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ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์

สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หนีไกลกิเลสได้ด้วยปัญญา เมื่อนั้นเป็นชัยชนะ

ชัยชนะทางใจนั้น	 ทุกคนมีอยู่เสมอ	 ในเรื่องนั้นบ้าง	 ในเรื่องนี้บ้าง	

เป็นชยัชนะเลก็ๆ	น้อยๆ	และชยัชนะทีย่ิ่งใหญ่ต่างๆ	กนั	เมือ่ใดความโลภเข้าใกล้	

แม้สามารถหนีไกลความโลภได้ด้วยปัญญา	คือด้วยเหตุผล...เมื่อนั้นเป็นชัยชนะ

เมื่อใดความโกรธเข้าใกล้	 แม้สามารถหนีไกลความโกรธได้ด้วย

ปัญญา	คอืด้วยเหตผุล...เมือ่นัน้เป็นชยัชนะ	เมือ่ใดความหลงเข้าใกล้	แม้สามารถ

หนีไกลความหลงได้ด้วยปัญญา	คือด้วยเหตุผล...	เมื่อนั้นเป็นชัยชนะ
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ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์

หนีไกลความโลภ	 หนีไกลความโกรธ	 หนีไกลความหลง	 ได้เพียง 

ในเรือ่งเลก็ๆ	น้อยๆ	ด้วยปัญญา	คอืด้วยเหตผุล	ก็เป็นชยัชนะเลก็ๆ	น้อยๆ	แต่แม้

หนีไกลความโกรธ	หนีไกลความโลภ	หนีไกลความหลง	ที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยปัญญา	

คือด้วยเหตุผล	ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

ชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ที่สุด	 คือสามารถไกลกิเลส	 ทั้งความโลภ	 ทั้ง 

ความโกรธ	 ท้ังความหลง	 ทั้งน้อย	 ทั้งใหญ่	 ได้สิ้นเชิง	 ได้แน่นอน	 เด็ดขาด	 

ด้วยปัญญา	 คือด้วยเหตุผล	 กิเลสจักไม่กลับเข้าใกล้ ให้เกิดความเศร้าหมอง

จิตใจได้อีกต่อไป	 ท�าได้เมื่อไร	 เมื่อนั้นเป็นชัยชนะที่ใหญ่ยิ่งจริง	 ไม่มีชัยชนะใด	 

เสมอเหมือน

ผู้ต้องการชัยชนะ พึงอบรมปัญญาให้ยิ่ง

เมื่อวาระสุดท้ายของทุกคนมาถึง	 เมื่อไม่อาจสามารถเป็นผู ้มี

ชัยชนะทางกายได้	แต่ก็สามารถมีชัยชนะทางใจได้	แม้เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่ 

สมเดจ็พระบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจ้าทรงสอนไว้	อบรมสตใิห้ยิง่	อบรมปัญญา

ให้ยิ่ง	ตั้งแต่บัดนี้	ตั้งแต่วาระสุดท้ายยังมิได้มาถึง

ผู้มีปัญญา แม้ ในความทุกข์ก็หาความสุขได้

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุศาสนีว่า	

“ปัญญาเป็นเคร่ืองวนิจิฉยัสิง่ทีฟั่งแล้ว ปัญญาเป็นเครือ่งเพิม่พนูเกยีรตคิณุและ

ชื่อเสียง คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ ในความทุกข์ก็หาความสุขได้”
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ปัญญาในธรรมเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์สะอาด

ปัญญาหรอืสมัมาปัญญา	มคีณุสถานเดยีว	เพราะเมือ่ใช้ค�าว่าปัญญา	

ย่อมหมายถึงปัญญาในธรรม	 ซ่ึงจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออาศัยจิตบริสุทธิ์	 จิตบริสุทธิ์

สะอาดระดับใด	ปัญญาจะรูช้ดัจรงิในระดบันัน้	จติเศร้าหมองขุน่มวั...ปัญญากจ็ะ

เป็นเช่นนั้นด้วย	คือเมื่อจิตเศร้าหมอง	ปัญญาก็จะหมอง	คือไม่ใสสว่าง

เหตุแห่งความมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่

จติทีม่คีวามสงบ	มคีวามบรสิทุธิก์ด้็วยมศีลีเป็นทีร่องรบั	หรอืเป็นพืน้	 

ท่านจึงเปรียบศีลเป็นเช่นแผ่นดิน	อันเป็นที่ด�ารงอยู่ของสรรพสัตว์ในโลก	และ

ของสิ่งทั้งปวง	 ศีลเป็นเช่นแผ่นดินเพราะศีลเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งปวง	 

แม้ปราศจากศีลเป็นแผ่นดินรองรับ	กุศลธรรมก็ตั้งขึ้นไม่ได้	ตั้งอยู่ไม่ได้

นอกจากศีล	 ความบริสุทธิ์ของจิตต้องมีสมาธิเป็นส่วนส�าคัญ	 

เพราะสมาธิจักท�าให้จิตบริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลาย	 ความบริสุทธิ์จากนิวรณ์นั้น

เป็นบาทของปัญญา

เปรียบกับทางร่างกาย	 สมาธิเป็นส่วนเท้า	 อันเป็นที่ตั้งของล�าตัว 

และศีรษะ	 ฉะนั้น	 จึงต้องมีสมาธิเป็นเท้า	 เป็นที่รองรับล�าตัว	 คือปัญญา	 

เพือ่วมุิตติคอืความหลดุพ้น	อนัเปรยีบเป็นเช่นศรีษะ	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ทัง้สามนี้ 

เป็นส่วนเหตุ	 ซึ่งมีวิมุตติ...ความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นส่วนผล	 จึงต้องอาศัยกัน							

เหมือนดั่งแผ่นดิน	 เป็นเท้า	 เป็นล�าตัว	 เป็นศีรษะ	การปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติให้มี

ศีลด้วย	มีสมาธิด้วย	มีปัญญาด้วยประกอบกัน

กิเลสหนาแน่นเพียงไร ตาปัญญามืดมิดเพียงนั้น

ตาปัญญาก็เหมือนตาธรรมดา	 คือตาธรรมดานั้นแม้ไม่มีหมอกมัว

ม่านฝ้ามาบังกั้น	จึงจะแลเห็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวได้ถนัดชัดเจน	เช่น	ตาไม่เป็นต้อ
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ก็จะแลเห็นได้ชัดเจนดี	 แต่ถ้าตาเป็นต้อก็จะแลเห็นพร่ามัวจนถึงมืดมิดในที่สุด	

ตาปัญญาก็ท�านองเดียวกัน	ต้อของตาธรรมคือกิเลสของตาปัญญา

แม้มกีเิลสปิดบงัอยู่	ตาปัญญาก็หาอาจเหน็สจัธรรมได้ถนดัชดัเจนไม่	 

กิเลสหนาแน่นมากเพียงไร	 ตาปัญญาก็ย่ิงมืดมิดแลไม่เห็นสัจธรรมเพียงนั้น	 

แม้กิเลสจะเป็นส่ิงทีฆ่่าไม่ตายท�าลายไม่ได้	มอียู่เตม็โลกทกุหนทกุแห่ง	ทกุเวลานาที	 

เหมือนโรคตาต้อที่มีอยู่ในโลก	ที่เกิดแก่ใครๆ	ทั้งหลายเป็นอันมาก

ถ้ารักษาตาไว้ ให้ดี	 ไม่ให้ โรคต้อเกิดแก่ตาก็จักเป็นผู้มีตาดีตาสว่าง	 

เห็นผู ้คน	 สิ่งของ	 ถนนหนทางได้ชัดเจน	 เช่นนี้ฉันใด	 ถ้ารักษาใจไว้ ให้ดี	 

ไม่ให้กิเลสเข้าใกล้ครอบคลุมบดบังจิต	 ตาปัญญาก็จะสว่าง	 แลเห็นได้ลึกซึ้ง	 

กว้างไกล	ชัดเจน	ถูกต้อง	ฉะนั้น

เมื่อใดเห็นสัจธรรม เมื่อนั้นถึงวิมุตติ...ได้เป็นสุข

จิตมีสมาธิ	 คือมีความสงบเพียงไร	 ย่อมมีสติเพียงนั้น	 สติย่อม

สามารถกั้นกระแสแห่งกิเลสไม่ให้เข้าใกล้จิตได้เพียงนั้น	 เห็นสัจธรรมเพียงนั้น	

เม่ือใดเห็นสัจธรรมอนัเป็นความรูจ้รงิ	รูถ้กู	รูพ้ร้อม	เมือ่นัน้กย่็อมวางความยดึถอื

ถึงวิมุตติ...หลุดพ้นได้เป็นสุข

การฟ ังพระธรรมค�าสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา 

สัมพุทธเจ้าน้ัน	 ท่านสอนมิให้ฟังเพื่อจดจ�าเท่านั้น	 แต่สอนให้ฟังเพื่อขัดเกลา

จิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด	 เพื่อให้เป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบาย	 เพื่อให้ยังเกิด 

ความหน่ายความสิน้ตดิใจยินด	ีเพือ่ดบัตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก	เพือ่ความรู ้

พร้อม	เพื่อความรู้ยิ่ง	เพื่อที่จะหนีไกลกิเลสให้อย่างยิ่ง	ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติไป

พร้อมกับการอ่านหรือการฟังธรรม	ให้เกิดปัญญา	คือแก้ไขจิตใจตนไปให้เกิดผล	

พร้อมกับการฟังหรือการอ่านทีเดียว	มิใช่พยายามจดจ�าไว้เท่านั้น
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ผู้ปรารถนาชัยชนะ พึงเป็นผู้ ไม่ประมาท

มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า	 “ไม่ควรสมคบด้วยความ

ประมาท”	นั่นก็คือไม่ควรประมาท	เพราะความประมาทเป็นเหตุแห่งความตาย	

หรอืความประมาทเป็นทางแห่งความตาย	ค�าเตม็สมบรูณ์ของความประมาท	คอื

ความประมาทปัญญา	ซึ่งหมายความว่า	ไม่เห็นความส�าคัญของปัญญา	หรือไม่

เห็นความส�าคัญของเหตุผลนั่นเอง

เหตุผลคือปัญญาเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้	ตั้งแต่พ้นทุกข์น้อยพ้นทุกข์

ใหญ่	 จนถึงพ้นทุกข์สิ้นเชิง	 ซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงถึงแล้ว	 เหตุด้วย

ทรงถงึพร้อมด้วยพระปัญญาคณุ	ทัง้ทรงยังพระอรหันตสาวกทัง้หลายผูม้ปัีญญา	 

ให้ได้	 ให้ถึงตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วย	 ผู้มีปัญญามากหลายที่ก�าลังด�าเนิน 

ตามทางที่ทรงชี้แสดงไว้เพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์	 ต่างก็ได้พบความพ้นทุกข์ 

มากน้อยเป็นล�าดับ	ตามก�าลังแห่งสติปัญญาของตน

ผู้ ไม่ประมาททางปัญญา เป็นผู้มีความเห็นชอบ

สัมมาทฐิิ...ความเหน็ชอบ	อนัเป็นองค์ส�าคญัของมรรคมอีงค์	8	ทาง

ไปสูค่วามพ้นทกุข์อย่างสิน้เชงิ	เกดิได้ด้วยปัญญา	ประมาทปัญญาก็พ้นทกุข์ไม่ได้	 

เพราะเมื่อประมาทปัญญา	 ไม่ใช้ปัญญา	 สัมมาทิฐิ...ความเห็นชอบจะไม่ม	ี 

เมื่อไม่มีความเห็นชอบ	สิ่งที่ตามมาตลอดสายย่อมเป็นสิ่งไม่ชอบ

สิ่งใดเป็นสิ่งไม่ชอบ	สิ่งนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดผลดีผลชอบไม่ได้	แต่

จะให้เกิดผลร้ายเป็นโทษเป็นทุกข์	 ดังนั้น	 ทุกข์โทษทั้งปวงจึงเกิดแต่เหตุส�าคัญ 

เหตุเดียว	 คือความไม่ใช้ปัญญาหรือความประมาทปัญญานั่นเอง	 ความไม่ใช ้

ปัญญา	 กับความประมาทปัญญาเกี่ยวเนื่องเช่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 

ด้วยเหตุผลดังนี้	 คือเมื่อประมาทปัญญา	 ไม่เห็นความส�าคัญของปัญญา	 ย่อม 

ไม่ใช้ปัญญา	ไม่อบรมปัญญา	ปัญญาย่อมน้อย	ปัญญาย่อมไม่เจริญ
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ความไม่ประมาทปัญญา

ความไม่ประมาทปัญญา	 ต้องเป็นความไม่ประมาทพร้อมทั้งกาย	

วาจา	 ใจ	 คือไม่ประมาทในการคิด	 ไม่ประมาทในการพูด	 ไม่ประมาทในการดู	 

ไม่ประมาทในการฟัง	และไม่ประมาทในการท�า

ความไม่ประมาทความคิด เป็นต้นสายของความไม่ประมาททั้งปวง

ในบรรดาความไม่ประมาททั้งหลาย	 ความไม่ประมาทความคิดเป็น

สิง่ส�าคญัทีส่ดุ	เป็นต้นสายของความไม่ประมาททัง้ปวง	ความคดิเป็นเรือ่งของใจ	 

และใจนั้นท่านก็แสดงไว้แจ้งชัดว่าเป็นใหญ่	 เป็นประธาน	 ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ	

การพูด	การดู	การฟัง	การท�า	เป็นไปตามที่ใจคิดทั้งนั้น

ความคดิให้เกดิความเหน็ชอบ	คอืความคดิด้วยอาศยัเหตผุล	อาศยั

ปัญญา	 ให้ตรงให้ถูกตามจริง	 ความจริงเป็นอย่างไร	 ต้องอาศัยปัญญา	 ต้อง 

ไม่ประมาทปัญญา	คิดให้เห็นตามความจริงนั้น	ไม่คิดให้เห็นผิดจากความจริง

ความคิดเห็นชอบ...ปัญญาก็เห็นชอบ

ความคิดให้เห็นชอบในเรื่องทั่วไปทั้งหลาย	 ก็คิดให้เห็นผิดเป็นผิด	

ไม่คิดให้เห็นผิดเป็นชอบ

คิดให้เห็นชอบเป็นชอบ	ไม่คิดให้เห็นชอบเป็นผิด

คิดให้เห็นถูกเป็นถูก	ไม่คิดให้เห็นถูกเป็นผิด

คิดให้เห็นคุณเป็นคุณ	ไม่คิดให้เห็นคุณเป็นโทษ

คิดให้เห็นโทษเป็นโทษ	ไม่คิดให้เห็นโทษเป็นคุณ
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คิดให้เห็นเหตุแห่งคุณเป็นเหตุแห่งคุณ	 ไม่คิดให้เหตุแห่งคุณเป็น

เหตุแห่งโทษ

คิดให้เห็นบาปเป็นบาป	ไม่คิดให้เห็นบาปเป็นบุญ

คิดให้เห็นบุญเป็นบุญ	ไม่คิดให้เห็นบุญเป็นบาป

คิดให้เห็นดีเป็นดี	ไม่คิดให้เห็นดีเป็นชั่ว

คิดให้เห็นชั่วเป็นชั่ว	ไม่คิดให้เห็นชั่วเป็นดี

คิดให้เห็นบัณฑิตเป็นบัณฑิต	ไม่คิดให้เห็นบัณฑิตเป็นพาล

คิดให้เห็นพาลเป็นพาล	ไม่คิดให้เห็นพาลเป็นบัณฑิต

คิดให้เห็นมิตรเป็นมิตร	ไม่คิดให้เห็นมิตรเป็นศัตรู

คิดให้เห็นศัตรูเป็นศัตรู	ไม่คิดให้เห็นศัตรูเป็นมิตร

ดังนี้เป็นต้น	คือ	“ปัญญาเห็นชอบ”

ผู้มีปัญญา ไม่ล�าเอียงตามอ�านาจของกิเลส

พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า	 “คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญา

ประเสริฐ เหมือนพระจันทร์ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย แม้ศีลสิริและธรรมของ

สัตบุรุษ ย่อมไปตามผู้มีปัญญา”	 ผู้มีปัญญาคือผู้มีเหตุผล	 รู้ถูก	 รู้ผิด	 รู้ดี	 รู้ชั่ว	 

รู้ควร	รู้ไม่ควร	รู้อย่างถูกตรงจริง	มิใช่อย่างประมาณไปตามอ�านาจของอคติคือ	

โลภ	โกรธ	หลง	กลวั	แม้ประกอบด้วยอคต	ิความล�าเอียงเพราะโลภ	เพราะโกรธ	

เพราะหลง	เพราะกลัว	ย่อมไม่เป็นไปอย่างถูกแท้
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พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาของปัญญา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญาโดยแท้	 สมเด็จพระบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของผู้มีปัญญา	 ซึ่งมีสัจจะรับรองปรากฏ

อยู	่ทรงสามารถใช้พระปัญญาตรสัรูด้้วยพระองค์เอง	เสดจ็สูค่วามพ้นทกุข์พเิศษ	 

คือพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้	ไม่ทรงกลับพบทุกข์ใดอีก

เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของผู้มี

พระปัญญาเช่นนี้	ศาสนาของพระพุทธองค์จึงเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยค�าสอน

ที่เป็นปัญญายิ่ง	ไม่อาจหาเปรียบได้	ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	อันจะก้าวสู่อนาคต

ด้วยเป็นล�าดับ

พระธรรมค�าสอน เป็นไปเพื่อเสริมส่งปัญญา

พระธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนา	 มิใช่เป็นค�าสอนที่เป็นไปเพื่อ

ความขลังความศักดิ์สิทธิ์	มิใช่เพื่อการสวดอ้อนวอนขอประทานพระเมตตาจาก

พระพุทธองค์	 หรือจากพระอริยสาวกหรือจากพรหมเทพน้อยใหญ่	 พระธรรม 

ค�าสอนในพระพทุธศาสนาเป็นไปเพือ่อบรมเสรมิส่งปัญญาทัง้สิน้	ปัญญาสงูสดุที่

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมุ่งประทานในการแสดงธรรม	คือ	ปัญญาเพื่อความ

พ้นทุกข์เป็นล�าดับ	 ตั้งแต่พ้นทุกข์เล็กน้อย	 ถึงพ้นทุกข์ใหญ่ยิ่ง	 จนถึงพ้นทุกข์ 

สิ้นเชิง

ความเข้าใจค�าสอนคอืธรรมะของพระพทุธเจ้าจงึส�าคญันกั	ได้ความ

เข้าใจเพียงไรก็จะสามารถปฏิบัติได้เพียงนั้น	 จะได้รับความสงบสุขอันเป็นผล

ของการปฏิบัติเพียงนั้น	ความเข้าใจและปฏิบัติ	พระธรรมค�าสอนของพระพุทธ

ศาสนาจึงส�าคัญยิ่งนัก



28   วิทยุสราญรมย์

ความเมตตา สามารถชนะความทุกข์ทั้งปวง

พระพทุธศาสนาเกดิแต่พระปัญญาสงูสดุของสมเดจ็พระบรมศาสดา

สมัมาสมัพทุธเจ้า	และพระปัญญาก็เริม่แต่พระเมตตาเป็นเหตทุีแ่ท้จรงิ	ทรงมุง่มัน่ 

อบรมพระปัญญาจนรุง่เรอืงเตม็ที	่กด้็วยทรงมพีระพทุธปรารถนาจะช่วยทกุข์ของ

สัตว์โลกเท่านั้น	มิใช่ทรงมุ่งมั่นเพื่ออะไรอื่น	เมตตาจึงส�าคัญที่สุด

ทุกคนมีความแตกต่างไม่เสมอกันด้วยปัญญา	 และถ้าพิจารณาให้

ประณีตจริงแล้ว	น่าจะเห็นได้ว่า	เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใด	คือย่อมจะเห็นได้พอ

สมควรว่า	ผูม้เีมตตามากมคีวามเยน็มาก	มคีวามสงบมาก	ผูน้ัน้จะมปัีญญาปรากฏ

ให้เห็นในเรื่องทั้งหลายมากกว่าผู้อื่น	 จึงควรคิดได้ว่า	 เมตตาเป็นเหตุส�าคัญ 

อย่างยิ่งที่จะน�าไปสู่ความมีปัญญาได้

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระเมตตาคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลก	 

จึงทรงด�าเนินถึงจุดหมายสูงสุดรุ่งเรืองด้วยพระปัญญา	สามารถชนะความทุกข ์

ทั้งปวงได้	 ไม่ต้องทรงพบความทุกข์อีกต่อไป	แม้ที่เพียงเล็กน้อยเพียงใด	และ

ทรงสมพระหฤทัยช่วยสัตว์โลกน้อยใหญ่อีกประมาณมิได้	 ให้ห่างไกลทุกข ์

มากน้อยตามการปฏิบัติ
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า
และการเกษตร

สุดารัตน์ กันทาใจ

เมื่อวันจันทร์ที่	25	กรกฎาคม	2554	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เสดจ็ออก	ณ	ห้องประชมุสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ	เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา	กรมหลวง 

นราธิวาสราชนครินทร์	 ชั้น	 14	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 โรงพยาบาลศิริราช	

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้	นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	ประธานกิตติมศักดิ์

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	 น�าคณะกรรมการกิจการ 

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เจ้าหน้าที่	และ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 เข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน	 

เป็นทุนประเดิมส�าหรับการก่อตั้งมูลนิธิน�้า

โดยสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร	องค์การมหาชน	

ก่อตั้งมูลนิธิน�้าขึ้น	เพื่อสนองพระราชด�าริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้า	เนื่องใน

โอกาสงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	เนือ่งในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธันวาคม	2554

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงครองสิริราชสมบัต	ิ 

ได้ทรงงานเรื่องน�้ามาอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหา

เรื่องน�้า	 ได้แก่	 การขาดแคลนน�้า	 ปัญหาน�้าท่วม	 น�้าเน่าเสีย	 เป็นต้น	 ทั้งทรง

ห่วงใยการบริหารจัดการน�้า	 ตลอดจนทรงห่วงสถานการณ์น�้าที่เปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างมาก	 ทั้งนี้	 ทรงศึกษาระบบการจัดการน�้าที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
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ด้วยพระองค์เอง	 เช่น	 โครงการแก้มลิง	 โครงการบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธี 

ทางธรรมชาติ	 และทรงมีแนวพระราชด�าริต่างๆ	 จ�านวนมาก	 เพื่อแก้ไขและ

บรรเทาปัญหาเก่ียวกับน�้าที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร	

กล่าวได้ว่าความส�าเร็จ	ความรู้	และกลวิธีต่างๆ	ที่ได้จากการทรงศึกษา	ค้นคว้า	

พฒันา	และทดลอง	หากน�ามารวบรวมบนัทกึ	และเผยแพร่ให้ประชาชนน�าไปใช้ 

เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา	 พัฒนา	 บริหารน�้าของท้องถิ่น	 และของประเทศ	 

จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

ส�าหรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 มีหน้าที่ส่งเสริม	 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และได้เหน็ความส�าคญัของการรวบรวม	และจัดท�าข้อมลูความรูเ้รือ่งน�า้	 

ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะน�ามาใช้ประกอบการตัดสนิใจบรหิารจัดการน�า้เพือ่เผยแพร่ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน	 ตลอดจนส่งเสริม	 สนับสนุนงานวิจัยและ

พฒันาส�าหรับการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	ทีส่�าคญัคอืส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้ม ี

หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ	 

ในการนี้	 ได้มีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกในพื้นที่ภูเขา	 

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

“ถล่มลงมาแล้วท�าให้หมู่บ้าน ทางหมู่บ้านไปหมด ที่มาทูลตั้งแต่ต้น  

นี่มันเป็นปัญหาที่หนักมาก เพราะว่าท�าให้คนเสียชีวิต และเสียหมู ่บ้าน 

เป็นอย่างมาก มาเร็วๆ ที่กระบี่ ก็มีถล่มอย่างนี้ แต่ที่สตูลหนักมาก ที่กระบี่ ก็มี

ถล่มอย่างนี ้และท่ีสตูลนัน่หนกัมาก ทีก่ระบีก่ถ็ล่มลงมา ท�าให้เสยีชวีติไปหลาย”

“ถ้าโครงการอย่างนีแ้ล้วก ็กลบัท�าให้มคีวามเสยีหาย น่ากลวั อย่างที่ 

สตูล เป็นเพราะว่าไปปลูกยาง ก็ดูท่าทางยางเป็นต้นที่โตเร็ว ที่แข็งแรง มันโต

เร็วจริงๆ แต่ว่าท�าให้มีหวังเป็น ถล่ม ดินถล่มมากมาย ที่ภาคอีสานไปปลูกยาง 
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นึกว่าเป็นผลที่ดี แต่ก็ดินถล่มเยอะ ที่ภาคเหนือก็มี เฉลี่ยการดินถล่ม จะท�าให้

ชาวบ้านเสียหายมาก นี่ก็ต้องปลูกรักษาให้ดี เรื่องต้นที่จะลง แต่ถ้าต้น ลงต้น  

ทีต้่นไม้ท่ีมรีากแก้ว ทีก่โ็ตเรว็ โตช้า เพราะอาจจะมผีลตรงข้ามเหมอืนกนั เพราะ

การปลกูต้นไม้พชืหรอืพชือะไรต้องเลอืก เมือ่อย่างตะกีพ้ดูถงึว่า เอาหญ้าแฝกลง  

รากแฝกนีล้งลกึ เหมอืนเป็นรากแก้ว กอ็าจจะแก้ได้ แต่ไม่ทราบว่าจะมผีลหรอืเปล่า  

ใส่หญ้าแฝกเป็นแนวอย่างไร หรอืต้นไม้ทีเ่ป็นต้นไม้มรีากแก้ว หรอืต้นไม้ทีโ่ตเรว็ 

ต้องสลับกันดีๆ อาจจะแก้ปัญหาเรื่องดินถล่ม”

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตรจัดตั้งขึ้นโดย 

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ให้สถาบัน	 Massachusetts	

Institute	 of	 Technology	 (MIT)	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	 กปร.)	 และ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งน�้า	 

เริ่มจากการพัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยให้หน่วยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

สมรรถนะสงู	ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิส�านกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 จัดตั้งโครงการระบบ 

เครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าแห่งประเทศไทยขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2541	 

เพื่อด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน�้าลุ ่มน�้าเจ้าพระยาทั้งหมด	 

จากหนว่ยงานต่างๆ	ที่เกีย่วข้อง	แล้วส�าเนากระจายข้อมูลนี้กลับไปใหห้น่วยงาน

ต่างๆ	อีกครั้ง	ให้ได้ ใช้ข้อมูลร่วมกัน	เกิดเป็นกลไกในการประสานงาน	ประกอบ

การตัดสินใจ	และด�าเนินการได้

ในการวจิยัและพฒันาระบบดงักล่าวเป็นผลให้เกิดความร่วมมอืและ
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พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน	 นอกจากนี้	 หน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการได้พิจารณา

น�าข้อมูลที่รวบรวมได้จากระบบเครือข่าย	 มาจัดรวบรวมเพื่อเปิดให้ประชาชน 

เข้าถงึ	รบัรู	้และศกึษาได้	อันจะเป็นฐานในการพฒันาความร่วมมอืภาคประชาชน									

ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน�้า	 และเป็นเครื่องมือในการ

ด�าเนินการขององค์กรลุ่มน�้าที่ก�าลังจะเกิดขึ้นได้ต่อไป

ส�าหรับด้านการเกษตร	ได้มีการด�าเนินงานโครงการระบบเครือข่าย

สารสนเทศการเกษตร	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการน�าข้อมลูมาสนบัสนนุการเรยีนรู้ 

ในการจัดการ	 และการผลิตด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน	 โดยมี 

องค์ประกอบสองส่วนหลักที่จะเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งเกษตรกร	

และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	คือ

1)	ระบบข้อมูลที่เป็นความรู้ด้านการเกษตรการผลิต

2)	ระบบข้อมูลความเสี่ยงด้านต่างๆ

ท้ัง	2	ระบบนีจ้ะมรีะบบย่อยๆ	ทีพ่ฒันาข้ึน	ประกอบด้วย	ระบบบญัชี

ข้อมูลทางด้านเกษตรและชุมชน	(Agricultural	Data	Clearing	House)	ใช้เป็น	

กลไกในการค้นหา	เข้าถึง	และรวบรวมความรู้ต่างๆ	ด้านการเกษตรและระบบ

เครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์	ที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในระยะที่	 2	 ของการด�าเนินงาน	 จะได้น�าข้อมูลหลักทั้ง	 2	 ส่วนนี้ 

ไปให้ถงึเกษตรกรโดยเน้นการพฒันาบคุลากรทีจ่ะเป็นคนกลาง	หรอืส่ือกลาง	ท่ีมี

ความรูค้วามเข้าใจในการใช้ข้อมลู	สือ่ข้อมลูเหล่านี้ให้ถงึเกษตรกร	บคุลากรกลุม่นี้ 

เรียกว่า	 Information	 Brokers	 เป็นบุคลากรที่อยู่ในชุมชน	 และจะมีส่วนร่วม 

ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	 ส�าหรับในระยะสุดท้าย	 คือการส่งผ่าน 



ความรู้สู ่ชุมชน	 หรือ	 Information	 Diffusion	 ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการ	 

คิด	ท�า	และแก้ปัญหาระดับชุมชนโดยชุมชน	แต่อาศัยความรู้	ข้อมูลต่างๆ	ด้าน

การเกษตร	ที่บรรจุอยู่บนระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร

ปัจจุบัน	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	 เป็น

สถาบนัวจัิยและพฒันาขัน้สงู	(Center	for	Advanced	Study)	มกีารด�าเนนิงาน 

ต่อเนื่องของโครงการเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้าแห่งประเทศไทย	

และโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตรมาโดยตลอด	 เพื่อน�าเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรน�้าและการเกษตรดังนี้

1)	ข้อมูลสถิติ

2)	ข้อมูลนโยบายและแผนการด�าเนินงานจัดการทรัพยากรน�้าและ

การเกษตร

3)	ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร

4)	ข้อมูลองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป็นต้น

โดยข้อมลูทัง้หมดเป็นกลไกส�าคญัท�าให้เกดิการประสานงานร่วมกนั

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ในการจดัการทรพัยากรน�า้และการเกษตร	รวมท้ังเกิดเป็น 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด�าเนินงานหรือก�าหนดแผนงานทรัพยากรน�้าและ

การเกษตรของประเทศ

สถาบนัฯ	ได้เปลีย่นสถานะเป็นองค์การมหาชนตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	

2552	ตามราชกิจจานุเบกษา	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	125	ตอน	138	ก	โดยใช้ชื่อว่า	

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	(องค์การมหาชน)

หมายเหตุ จากรายการ “ปกิณกะส�านักราชฯ” ออกอากาศทางสถานีสราญรมย์

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.30 – 18.00 น
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“ฝนหลวง” และ “ไบโอดีเซล” 
นวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สุชาดา เมฆธารา และนิจอนันต์ บุรณศิริ

นิจอนันต์	 	 สวัสดีครับท่านผู ้ฟัง	 วันนี้กลับมาพบกับรายการ

เฉลิมพระเกียรติในหลวง	 84	 พรรษา	 ทางสถานีวิทยุสราญรมย์	 คลื่นความถี่	 

A.M.	1575	KHz.	ออกอากาศเป็นประจ�าทกุวนัองัคารเวลา	17.30	-	18.00	น.	ด�าเนนิ

รายการโดยผม	นิจอนันต์	บุรณศิริ	และคุณสุชาดา	เมฆธารา	และควบคุมเสียง 

โดยคุณอินทัช	 ฤดีสิริโชติครับ	 รายการในวันนี้เป็นรายการต่อเนื่องจากสัปดาห์

ที่ผ่านมาครับ	โดยเป็น	Theme	เกี่ยวกับการที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

	(World	Intellectual	Property	Organization	–	WIPO)	ทูลเกล้าฯ	ถวายเหรยีญ 

รางวัลผู้น�าโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ของไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	2552	ครับ

สุชาดา  ใช่ค่ะ	 วันนี้	 เราจะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังทราบเพิ่มเติม

เกี่ยวกับนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นที่ยอมรับและน�าไปสู่ 

การทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัลดังกล่าวของ	WIPO	โดยดิฉันได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับ 

การผลิต	 Bio-Diesel	 ขณะเดียวกันคุณนิจอนันต์ก็ยังมีเรื่องติดค้างพวกเราอยู่	

ใช่ไหมคะคุณนิจอนันต์ฯ

นิจอนันต์ 	ครับ	ตามที่สัปดาห์ที่แล้ว	ผมเล่าถึงที่มาของฝนหลวงที่
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มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2499	จนถึงการทดลองที่ประสบความส�าเร็จครั้งแรก 

ในปี	พ.ศ.	2512	วันนี้จะขอเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการท�าฝนหลวงครับ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงก�าหนดขั้นตอนของกรรมวิธี

การท�าฝนหลวงขึ้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ	ตามล�าดับ	ดังนี้	

ขั้นตอนที่หนึ่ง : “ก่อกวน” 

เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติเริ่มก่อตัวทางแนวตั้ง	 การปฏิบัติการ 

ฝนหลวงในขัน้ตอนนี	้จะมุง่ใช้สารเคมไีปกระตุ้นให้มวลอากาศเกดิการลอยตวัขึน้

สูเ่บือ้งบน	เพือ่ให้เกิดกระบวนการชกัน�าไอน�า้	หรอืความชืน้เข้าสูร่ะบบการเกดิเมฆ		 

ระยะเวลาท่ีจะปฏิบัติการในข้ันตอนนี้ ไม่ควรเกิน	 10.00	 น.	 ของแต่ละวัน	

โดยใช้สารเคมีที่สามารถดูดซับไอน�้าจากมวลอากาศได้	 แม้จะมีเปอร์เซ็นต์

ความชืน้สมัพทัธ์ต�า่	(มค่ีา	Critical	relative	humidity	ต�า่)	เพือ่กระตุน้กลไกของ

กระบวนการกลัน่ตวัไอน�า้ในมวลอากาศ	(เป็นการสร้าง	Surrounding	ให้เหมาะสม 

ต่อการเจริญเติบโตของเมฆด้วย)	ทางด้านเหนือลมของพื้นที่เป้าหมาย	เมื่อเมฆ 

เริ่มเกิดก่อตัว	 และเจริญเติบโตทางต้ังแล้ว	 จึงใช้สารเคมีที่ให้ปฏิกิริยาคาย 

ความร้อนโปรยเป็นวงกลม	 หรือเป็นแนวถัดมาทางใต้ลมเป็นระยะทางสั้นๆ	 

เข้าสู่ก้อนเมฆ	เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มแกนร่วม	(main	cloud	core)	ในบริเวณ

ปฏิบัติการส�าหรับใช้เป็นศูนย์กลางที่จะสร้างกลุ่มเมฆฝนในขั้นตอนต่อไป	

ขั้นตอนที่สอง : “เลี้ยง ให้ อ้วน”

เป็นขั้นตอนที่เมฆก�าลังก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะส�าคัญมาก	 

ในการปฏิบัติการฝนหลวง	 เพราะจะต้องไปเพิ่มพลังงานให้แก่	 updraft	 

(การลอยตัวของอากาศ)	ให้ยาวนานออกไป	ต้องใช้เทคโนโลยแีละประสบการณ์	

หรือศิลปะแห่งการท�าฝนควบคู่ไปพร้อมๆ	 กัน	 เพื่อตัดสินใจโปรยสารเคมี 
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ฝนหลวงชนิดใด	 ณ	 ที่ใดของกลุ ่มก้อนเมฆ	 และในอัตราใดจึงเหมาะสม	 

เพราะต้องให้กระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุลกับความแรงของ	 updraft	 

มิฉะนั้นจะท�าให้เมฆสลาย	

ขั้นตอนที่สาม : “โจมตี” 

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธีปฏิบัติการฝนหลวง	 เมฆหรือ 

กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอท่ีจะสามารถตกเป็นฝนได้	 ภายในกลุ่มเมฆ

จะมีเม็ดน�้าขนาดใหญ่มากมาย	 หากเครื่องบินบินเข้าไปในกลุ่มเมฆฝนนี้	 จะมี 

เม็ดน�้าเกาะตามปีกและกระจังหน้าของเครื่องบิน	 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ	 

และอาศัยประสบการณ์มาก	 เพราะจะต้องปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของ	

updraft	หรือ	ท�าให้อายุของ	updraft	หมดไป	ส�าหรับการปฏิบัติการในขั้นตอนนี้	 

จะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการท�าฝนหลวง	 ซึ่งมีอยู่	 2	 ประเด็น	 คือ	 

เพ่ือเพิ่มปริมาณฝนตก	 (Rain	 enhancement)	 และเพื่อให้เกิดการกระจาย 

การตกของฝน	(Rain	redistribution)	

สุชาดา	 	 เป็นวิธีการที่น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาปรับใช้ 

เพื่อประโยชน์ของพสกนิกร	 สะท้อนพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจริง	ๆ	ค่ะ		

นิจอนันต์ 	 ใช่ครับ	 ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับ	

เพื่อให้เก่ียวข้องกับเรื่องของ	 WIPO	 ซึ่งเน้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา	 คือ	 

ต้องเกริ่นก่อนว่า	 “เทคโนโลยีฝนหลวง”	 ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ

ในหมู่นักวิทยาศาสตร์	 องค์กรและสถาบันท่ีมีกิจกรรมการดัดแปรสภาพอากาศ	

วทิยาศาสตร์และอตุนุยิมวทิยาทัง้ในระดบันานาชาตแิละระดบัโลก	เช่น	องค์การ

อุตุนิยมวิทยาโลก	 (WMO)	 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	
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(FAO)	 เป็นต้น	 จนทรงได้รับการทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัล	 และการประกาศ 

พระเกียรติคุณจากองค์กรดังกล่าว	โดยเฉพาะในปี	พ.ศ.	2544	องค์กรเอกชน

ระดับนานาชาติได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผ่าน 

ราชเลขาธิการ	และส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้น�าผลงานประดิษฐ์

คดิค้นเทคโนโลยฝีนหลวง	(The	Royal	Rainmaking	Technology)	ไปร่วมจดัแสดง 

ในงานนิทรรศการ	Brussels	Eureka	2001:	50
th
	Anniversary	of	The	World	 

Exhibition	of	Innovation	Research	and	New	Technology	ณ	กรงุบรสัเซลส์	

ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม	ระหว่างวันที่	13-19	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2544	ซึ่งเป็น 

นิทรรศการระดับนานาชาติ	 มีประเทศท่ีส่งผลงานเข้าร่วม	 23	 ประเทศ	 

ปรากฏว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้น	 The	 Royal	 Rainmaking	 Technology	 

เป็นหนึ่งในสามผลงานที่ได้รับการทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัลยอดเย่ียมอันเป็นเลิศ	

เป็นนวตักรรมใหม่	แนวคดิใหม่	และทฤษฎีใหม่	อนัมคีณุประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศและไม่มีผู้ ใดประดิษฐ์คิดค้นมาก่อน

ในโอกาสดังกล่าวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติน�าผลงานประดิษฐ์คิดค้น	The	Royal	Rainmaking	 

Technology	 ไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติดังกล่าว	 ก็ได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณา 

ด�าเนินการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยครับ	 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะท�างานสองคณะเพื่อด�าเนินการ	 โดยมีการย่ืนค�าขอจด

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนต่อกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา	 เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2545	 และได้มีการออกสิทธิบัตร 

ดังกล่าว	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2545	ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวาย	เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	พ.ศ.	2546		ในโอกาสดังกล่าว	
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พระองค์ได้ทรงมีพระราชด�ารัสว่า	“สิทธิบัตรนี้....เราคิดเอง.....คนไทยท�าเอง.....

เป็นของคนไทย.....มิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัว.....ท�าฝนนี้ ท�าส�าหรับชาวบ้าน.....

ส�าหรับประชาชน.....ไม่ใช่ท�าส�าหรับพระเจ้าอยู่หัว.....พระเจ้าอยู่หัวอยากได้น�้า  

ก็ไปเปิดก๊อกเอาน�้ามาใช้ อยากได้น�้าส�าหรับการเพาะปลูก ก็ไปสูบจากน�้า  

คลองชลประทานได้ แต่ชาวบ้านชาวนาที่ไม่มีโอกาสมีน�้าส�าหรับเกษตรก็ต้อง

อาศัยฝน ฝนไม่มี ก็ต้องอาศัยฝนหลวง”

สุชาดา 	 เป็นพระราชด�ารัสที่น่าประทับใจมากเลยค่ะ	 ฟังแล้ว 

รู้สึกโชคดีท่ีพวกเราชาวไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยราษฎรของพระองค์

อย่างแท้จริง	 คุณนิจอนันต์ฯ	 คะ	 ดิฉันเคยได้ยินว่ามีการขอจดสิทธิบัตรใน 

ต่างประเทศด้วย	ลองเล่าให้คุณผู้ฟังทราบได้ไหมคะ

นิจอนันต์	 	 ครับ	 ส�าหรับในต่างประเทศได้ด�าเนินการยื่นค�าขอ 

จดสทิธบิตัรภายใต้ชือ่	Weather	Modification	By	Royal	Rainmaking	Technology	 

ต่อส�านักงานสิทธิบัตรยุโรป	เมื่อวันที่	17	กันยายน	พ.ศ.	2546	และส�านักงาน 

สิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกัน	 จนได้รับสิทธิบัตรจากส�านักสิทธิบัตร 

ยุโรปที่ออกให้เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2548	 และโปรดเกล้าฯ	 ให้น�าขึ้น 

ทูลเกล้าฯ	 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 ผู ้แทนพระองค์	 เมื่อวันที่	 

29	 กันยายน	 พ.ศ.	 2548	 พร้อมทั้งสิทธิบัตรภายใต้ชื่อเดียวกันที่ออกให้ โดย

ส�านักงานสิทธิบัตรแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง	สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ

วันที่	7	เมษายน	พ.ศ.	2549		ในส่วนของการยื่นค�าขอจดสิทธิบัตรต่อส�านักงาน

สทิธบิตัรสหรัฐอเมริกานัน้	ได้รบัการลงทะเบยีนค�าขอจดสทิธบิตัร	และได้รบัการ

คุ้มครองค�าขอสิทธิบัตรไว้แล้ว	ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณา

ออกสิทธิบัตรให้ครับ

สุชาดา	 	 ค่ะ	 แสดงให้เห็นว่าต่างชาติก็ยอมรับในพระปรีชา 
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สามารถของพระมหากษัตริย์ของเราค่ะ	 ขอพักสักครู่ก่อนนะคะ	 ในช่วงที่สอง	

ดิฉันจะมาเล่าเร่ืองน่าสนใจเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวให้ฟังค่ะ

-- ช่วงที่ 2 --

สุชาดา	 	 ขอบคุณค่ะ	 วันนี้	 ใครๆ	 ต่างก็พูดถึงน�้ามันไบโอดีเซล	 

ซึ่งไบโอดีเซลนั้นก็หมายถึง	 น�้ามันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากไขพืช	 หรือไขสัตว์	 

มคีณุสมบติัเทียบเท่าน�า้มนัดเีซลทัว่ไป	แต่จะมีใครรูบ้้างไหมคะว่า	เรือ่งของปาล์ม

น�า้มนัและไบโอดเีซล	เป็นสิง่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงสนพระทยัและ

ทดลองทดสอบเป็นเวลานานนับสิบๆ	ปีแล้วนะคะ

นิจอนันต์ 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มการทดลองเรื่อง

ไบโอดีเซลมาต้ังแต่เมื่อไรครับ	 คุณสุชาดา	 ผมทราบว่า	 ความสนพระทัยของ

พระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องไบโอดีเซลเริ่มต้นมาจากเรื่องน�้ามันปาล์มใช่ไหมครับ

สชุาดา 	ถกูต้องแล้วค่ะ	จรงิ	ๆ 	แล้ว	ความเป็นมาของเรือ่งการพฒันา 

ไบโอดีเซลนี้สามารถนับย้อนหลังไปได้กว่า	 30	 ปีแล้วค่ะ	 คือตั้งแต่เมื่อวันที่	 

9	 กันยายน	พ.ศ.	 2518	 ก่อนที่คุณนิจอนันต์ฯ	 และท่านผู้ฟังหลายท่านจะเกิด 

เสียอีกนะคะ	 นั่นก็คือตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 

ไปทอดพระเนตรสวนปาล์มน�้ามันของเกษตรกรที่นิคมสร้างตนเองควนกาหลง	 

จงัหวดัสตลู	และในปีต่อมา	พระองค์ท่านได้เสดจ็ฯ	อีกครัง้หนึง่	เพือ่ทอดพระเนตร

โรงงานสกดัน�า้มนัปาล์มแบบชาวบ้านทีโ่รงงานของนคิมสร้างตนเองควนกาหลง	

จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2526	 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า	 ควรมีการส่งเสริม 

ให้เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยเหล่านี้ ได้มีโอกาสรวมกลุ ่มกันท�าการสกัด 

น�้ามันปาล์มในรูปของโรงงานขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนต�่า	 ทรงเน้นถึงประโยชน์
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ของปาล์มน�า้มันในทุกๆ	ส่วน	และไม่ให้ทิง้ส่วนใดไปอย่างไร้ค่า	เช่น	ทะลายเปล่า	 

ก็อาจน�ามาท�าปุ๋ย	หรือเพาะเห็ด	ส่วนกากปาล์มก็สามารถน�าไปใช้เลี้ยงวัวควาย	

และปลา	หรอืท�าเป็นเชือ้เพลงิแทนไม้ฟืนก็ได้	หากเกษตรกรสามารถแปรรปูน�า้มนั

ดิบให้เป็นน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์	 ซ่ึงสามารถผลิตเป็นน�้ามันปรุงอาหาร	 เนยขาว	 

เนยเทียม	 สบู่	 และผงซักฟอกได้	 ก็จะท�าให้เกษตรกรมีโอกาสใช้และจ�าหน่าย

ผลผลิตเหล่านี้เพื่อกินและใช้ ในท้องถิ่นของตนเองได้	 จากนั้น	 พระองค์ได้ทรง

มีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท�าโครงการส่งเสริม

อตุสาหกรรมน�า้มนัปาล์มขนาดเลก็อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิโดยสร้างโรงงาน

สาธติสกดัน�า้มนัปาล์มท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์	และในปี	พ.ศ.	2528	ได้เสดจ็ฯ	ไป

ทอดพระเนตรโรงงานแห่งนี	้และมพีระราชกระแสรบัส่ังเพิม่เตมิให้สร้างโรงงาน

ที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก	จังหวัดกระบี่	เพื่อเป็นโรงงานสาธิตให้กลุ่มเกษตรกรสวน

ปาล์มรายย่อยทีม่คีวามพร้อม	จดัท�าคูม่อืปาล์มน�า้มนัและการแปรรปูน�า้มนัปาล์ม

เผยแพร่	รวมทัง้จัดต้ังกองทนุพฒันาอตุสาหกรรมน�า้มนัปาล์มขนาดเลก็	และใน

ปี	 พ.ศ.	 2531	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัด

สร้างโรงงานสกัดและแปรรปูน�า้มนัปาล์มขนาดเลก็ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุ

ทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะ	

นิจอนันต์ 	และจากน�้ามันปาล์มน�ามาสู่การพัฒนาเรื่องไบโอดีเซล

เมื่อใดครับ

สุชาดา 	 นับตั้งแต่เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	ไปทอดพระเนตรการใช้น�้ามันปาล์มโอเลอีนบริสุทธิ์	 

และเมทิลเอสเตอร์เดินเครื่องจักรกลการเกษตรท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ	 เมื่อวันที่	 24	 กันยายน	พ.ศ.	 2543	ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า	 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเกี่ยวกับโครงการใช้น�้ามันปาล์ม
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ผสมน�้ามันดีเซลเพื่อใช้ ในเครื่องจักรกลการเกษตร	 และมีพระราชประสงค์จะ

สนับสนุนโครงการนี้เป็นการส่วนพระองค์	นับจากนั้นมา	การศึกษาทดลองและ

พฒันาปรับปรุงกระบวนการผลติจงึด�าเนนิการเรือ่ยมา	และในปัจจบุนั	โครงการ

ดังกล่าวสามารถสนองพระราชด�าริได้อย่างครบถ้วน	 ทั้งในเรื่องการสกัดน�้ามัน

ปาล์มดิบ	การกลั่นน�้ามันปาล์มดิบเป็นน�้ามันปาล์มโอเลอีนบริสุทธิ์	ผลิตเนยขาว	 

เนยเทียมจากไขเสตียรินบริสุทธิ์	 รวมทั้งผลิตสบู่ซักล้าง	 สบู่ฟอกร่างกายได้	

และน�าไปใช้เร่งน�้ายางพาราได้เป็นผลส�าเร็จ	และที่ส�าคัญ	การทดลองใช้น�้ามัน 

ไบโอดเีซลกับขบวนรถไฟดเีซลรางสายหาดใหญ่	-	สไุหงโกลก	โรงงานอตุสาหกรรม 

รถยนต์ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	รถลากพ่วง	รถบรรทกุ	และเครือ่งจกัรกล 

การเกษตร	 ซึ่งได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจมาก	 และผู้ที่ได้ทดลองใช้ต่างพูดกันว่า	 

ใช้แล้วควันรถไม่ด�า	ไม่มีกลิ่นเหม็น	ก�าลังรถดีเหมือนเดิมด้วยค่ะ

นิจอนันต์ 	 เยี่ยมมากเลยนะครับ	 เมื่อน�้ามันปาล์มและไบโอดีเซล

มีประโยชน์มากมายเช่นนี้	ก็คงท�าให้เป็นที่ชอบใจในตลาดมากด้วยใช่ไหมครับ

สุชาดา	 ใช่แล้วค่ะ	 โดยเฉพาะเม่ือราคาน�้ามันดีเซลในปัจจุบัน

มีการปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด	 จึงท�าให้มีผู ้มาขอซื้อน�้ามันไบโอดีเซล 

จ�านวนมากขึน้	จนโรงงานผลติไม่ทนัจ�าหน่าย		ท�าให้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	

และศนูย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองฯ	ต้องวางแผนงานขยายก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้	 

เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ ใช้	ฉะนั้น	ในวันนี้ปาล์มน�้ามันจึงกลายเป็นพืช

เศรษฐกิจทีม่ผีูส้นใจทีจ่ะปลกูกนัมากขึน้	อย่างไรกด็	ีแม้ว่าปาล์มน�า้มนัจะเป็นพชื

ยนืต้นทีท่นทานต่อภยัธรรมชาต	ิแต่มสีิง่ส�าคญัทีต้่องค�านงึถึงควบคูไ่ปด้วยนะคะ	 

นัน่กค็อื	เรือ่งความเหมาะสมของสภาพพืน้ท่ี	สภาพอากาศ	ความชืน้	และยงัต้อง 

ระมัดระวังเรื่องสายพันธุ์ที่จะปลูกด้วย	 มิฉะนั้นแล้ว	 สิ่งที่ลงทุนไปทั้งหมดนั้น 

ก็อาจจะไม่คุ้มค่าและคุ้มทุนได้ค่ะ
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นิจอนันต์ 	 คุณสุชาดาครับ	 ผมจ�าได้ว่า	 ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับน�้ามันปาล์ม	 ที่ยังเป็นที่จดจ�าของ 

พวกเราหลายคนด้วยใช่ไหมครับ

สุชาดา	 	 คุณนิจอนันต ์คงหมายถึงพระราชด�ารัสเมื่อวันที ่

16	สิงหาคม	พ.ศ.	2548	ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ารัส 

เกี่ยวกับน�้ามันปาล์มไว้ว่า	 “...น�้ามันปาล์ม ทราบว่าดี เป็นน�้ามันที่ดี ใช้งานได้  

ใช้บรโิภคแบบใช้น�า้มนัมาทอดไข่ได้ มาท�าครวัได้ เอาน�า้มนัปาล์มมาใส่รถดเีซลได้  

ก�าลังของน�้ามันปาล์มนี้ดีมาก ได้ผล เพราะว่าเมื่อได้มาใส่รถดีเซลไม่ต้อง 

ท�าอะไรเลย ใส่เข้าไป แล่นไป คนที่แล่นตามบอกว่าหอมดี...” 

นิจอนันต์ 	 ใช่แล้วครับ	 ซึ่งจริงๆ	 แล้วทุกครั้ง	 ที่มีการพูดถึงเรื่อง 

ไบโอดีเซล	ผมก็มักจะนึกถึงพระราชด�ารัสนี้ของพระองค์ท่านครับ

สุชาดา 	 ทั้งหมดนี้จึงกล่าวได้ว่า	 พระอัจฉริยภาพในพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทีท่รงมองเหน็เหตกุารณ์ไปไกลเกนิกว่าที่ใครๆ	จะนกึถงึกนั	 

ทรงมองเห็นคุณค่าของปาล์มน�้ามัน	 ซึ่งเป็นพืชวัตถุดิบที่มีในบ้านเมืองเรา	 ที่มี

ศกัยภาพจะใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทนได้ในยามทีท่ัว่โลกจะต้องพึง่พาเมือ่ถงึภาวะ

วิกฤติทางด้านน�้ามัน	 และทรงอดทนรอผลแห่งความส�าเร็จของกระบวนการ

พัฒนาจนกลายเป็นไบโอดีเซลมาอย่างยาวนาน	 ก่อนที่จะมีการตระหนักถึง 

ความส�าคัญของพลังงานทดแทนกันอย่างกว้างขวางในขณะนี้เลยค่ะ

นิจอนนัต์ 	หรอือาจกล่าวได้ว่า	พระราชด�ารเิมือ่	30	ปี	ทีแ่ล้ว	ประสบ

ชัยชนะแห่งการพัฒนาแล้ว...ในวันนี้

จากรายการ “เฉลิมพระกียรติในหลวง 84 พรรษา”

ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 KHz เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554
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การทอดกฐินพระราชทานใน
สปป. ลาว

ภูมิหลัง

เมือ่ปี	2538	ดร.	สรุนิทร์		พศิสวุรรณ	(รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ	 ระหว่างปี	 2535-2538	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ	ระหว่างปี	2540-2544)	ด�ารว่ิาไทยควรเพิม่บทบาทในการส่งเสรมิ 

ความร่วมมือทางพุทธศาสนากับประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธเป็น 

จ�านวนมาก	 ในครั้งนั้น	 ดร.	 สุรินทร์ฯ	 ได้เริ่มต้นด้วยการขอพระราชทาน 

ผ้าพระกฐินเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศน�าไปทอดถวายยังวัดในประเทศที่ 

พุทธศาสนาสายเถรวาทเป็นศาสนาส�าคัญ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อการนี้

เป็นครั้งแรกเมื่อกฐินกาลปี	 2538	 เพื่อการทอดถวายวัดในพม่า	 กัมพูชา	 และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.	ลาว)

ตั้งแต่นั้นมา	 ได ้มีค�าขอพระราชทานผ้าพระกฐินจากสถาน

เอกอัครราชทูต	 และสถานกงสุลใหญ่	 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะการทอดกฐิน

พระราชทานได้ก่อให้เกดิคณุประโยชน์ทัง้ในด้านการพระศาสนา	การเสรมิสร้าง

ความใกล้ชดิระหว่างไทยกบัประเทศที่ได้รบัพระราชทานผ้าพระกฐิน	จากเริม่แรก	

3	ประเทศในปี	2538	ดังกล่าวข้างต้น		ในปี	2553	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
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พระราชทานผ้าพระกฐินจ�านวน	 13	 องค์	 เพื่อทอดถวายใน	 11	 ประเทศ	 คือ	

มาเลเซีย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐอินเดีย	 สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา	 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 สหภาพพม่า	 

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	 และสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	(ที่มา	:	กรมสารนิเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ)

วัดที่ได้รับกฐินพระราชทานใน สปป. ลาว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานผ้าพระกฐินแก่วัดใน	 

สปป.	ลาว	ตั้งแต่ปี	2538	ดังนี้

ปี	2538	 วัดพระธาตุหลวงเหนือ	เวียงจันทน์	โดย	พลเอก	ศิริ	ทิวะพันธ์

	 ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน

ปี	2539	 วัดหายโศก	เวียงจันทน์	

ปี	2540	 เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในไทย

ปี	2541	 วัดสีสะเกด	เวียงจันทน์	โดยนายรังสรรค์	พหลโยธิน	เอกอัครราชทูต		

	 ณ	เวียงจันทน์	เป็นประธาน

ปี	2543	 วัดเชียงยืนนะทาราม	เวียงจันทน์	โดย	ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์	บริพัตร	

	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	เป็นประธาน	(ปัจจัยที่

	 โดยเสด็จพระราชกุศลใช้มุงหลังคาโบสถ์ให้ ใหม่	ทั้งนี้	ดร.	สุบิน	ปิ่นขยัน	

	 ได้ทอดกฐินสมทบในปี	๒๕๔๔	เพื่อการนี้ด้วย)

ปี	2544	 วัดไชยะพูม	เมืองคันทะบุลี	แขวงสะหวันนะเขต	โดย	ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	

	 เลขาธิการสมาคมไทย-ลาวฯ	เป็นประธาน	(สร้างอาคารโรงเรียนปริยัติธรรม)

ปี	2545	 วัดจอมเขามะนีลัด	แขวงบ่อแก้ว	โดยนายเตช	บุนนาค	ปลัดกระทรวง

	 การต่างประเทศ	เป็นประธาน	(บูรณะวัด	และสร้างอาคารเรียนสามเณร)
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ปี	2546	 วัดเทพนิมิต	เวียงจันทน์	โดย	ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	นายกสมาคมไทย-ลาวฯ	

	 เป็นประธาน

ปี	2547	 วัดพระธาตุอิงฮัง	แขวงสะหวันนะเขต	โดย	ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	นายก

	 สมาคมไทย-ลาวฯ	เป็นประธาน

ปี	2548	 วัดเกาะแก้วหัวโขงพระใหญ่	แขวงจ�าปาสัก	โดย	ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	

	 นายกสมาคมไทย-ลาวฯ	เป็นประธาน

ปี	2549	 วัดพระธาตุสุวรรณผ้าค�า	เมืองห้วยซาย	แขวงบ่อแก้ว	โดย	ดร.	วีรพงษ์				

	 รามางกูร	นายกสมาคมไทย-ลาวฯ	เป็นประธาน

ปี	2550	 วัดพระธาตุสีโคดตะบอง	แขวงค�าม่วน	โดย	ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	นายก	

	 สมาคมไทย-ลาวฯ	เป็นประธาน

ปี	2551	 วัดเชียงทอง	แขวงหลวงพระบาง	โดย	ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	นายกสมาคม

	 ไทย-ลาวฯ	เป็นประธาน

ปี	2552	 วัดสีสะเกด	นครหลวงเวียงจันทน์	โดย	ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	นายกสมาคม

	 ไทย-ลาวฯ	เป็นประธาน	(เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ในโอกาสครบ	๔๕๐	ปี	

	 เวียงจันทน์)

ปี	2553	 วัดพมสิลา	 บ้านนาเซ็ง	 แขวงสะหวันนะเขต	 โดย	 ดร.	 วีรพงษ์	 รามางกูร 

	 นายกสมาคม	ไทย-ลาวฯ	เป็นประธาน	(สร้างศาลาการเปรียญและห้องสุขา)

(ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)

วิวัฒนาการ

ในปี	 2544	 เป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้ 

นายกสมาคมไทย-ลาว	 เพื่อมิตรภาพ	 น�าผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดที่ 

วัดไชยะพูม	เมืองคันทะบุลี	แขวงสะหวันนะเขต	ครั้งนั้น	สมาชิกสมาคมเริ่มให้ 

ความสนใจโดยเสด็จพระราชกุศลกันมากขึ้น		การสนับสนุนและการบริจาคจาก
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สมาชิกสมาคม	 ซึ่งประกอบด้วยภาคธุรกิจที่มีกิจการใน	 สปป.	 ลาว	 ท�าให้เกิด 

ผลทางรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ	 และสมาคมได้รับมอบหมายจากกระทรวง 

การต่างประเทศให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดใน	สปป.	ลาว	ทุกปี	

ตั้งแต่ปี	2544	(ยกเว้นปี	2545)	ดังรายละเอียดปรากฏข้างต้น

จากพธิกีรรมสูก่ารมเีป้าหมายในการบ�ารงุพระศาสนาใน สปป. ลาว

ในช่วงแรก	 การทอดกฐินพระราชทานใน	 สปป.	 ลาว	 กระท�ากันที ่

วัดใหญ่ๆ	ในเวียงจันทน์	ในปี	2544	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	เวียงจันทน์	และ

สถานกงสุลใหญ่	 ณ	 แขวงสะหวันนะเขต	 ได้พิจารณาเลือกวัดในต่างแขวง	 

โดยเฉพาะวัดที่เป็นศูนย์กลางส�าหรับการศึกษาพระธรรมของภิกษุสงฆ์ของลาว	

ซึ่งขณะนั้น	ก�าลังต้องการการฟื้นฟูอย่างมาก		

กฐินพระราชทานปี	2544	ทอดถวาย	ณ	วัดไชยะพูม	แขวงสะหวัน 

นะเขต	(เมอืงไกสอน	พมวิหาน	ในขณะนี)้	ซ่ึงเป็นอารามหลวงของเจ้าคณะแขวง	 

ครั้งนั้นเป็นโอกาสถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลส�าหรับการก่อสร้างอาคาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดไชยะพูม		

ปี	 2545	 กฐินพระราชทานทอดถวาย	 ณ	 วัดจอมเขามะนีลัด	 

เมอืงห้วยซาย	แขวงบ่อแก้ว	เป็นโอกาสถวายเงนิปรบัปรงุโรงเรยีนสามเณรและ

อาคารสถานศึกษาของพระในแขวงนั้น	

กฐินพระราชทานปี	 2552	 ทอดถวาย	ณ	 วัดสีสะเกด	 เวียงจันทน์	

เป็นโอกาสรวบรวมปัจจัยส�าหรับการบูรณะศาสนสถานของวัดสีสะเกด	 ซึ่ง

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเวียงจันทน์	 ท้ังนี้	 เป็นกิจกรรมส�าคัญรายการหนึ่งใน 

การเฉลิมฉลอง	 450	 ปี	 แห่งการสถาปนาเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของ 

ราชอาณาจักรศรีสัตตนาคนหุต
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การมีส่วนร่วมของคนไทยและคนลาว

เม่ือเริ่มแรก	 การกฐินพระราชทานมีสถานเอกอัครราชทูต	 และ

สถานกงสุลใหญ่ใน	 สปป.	 ลาวเป็นแกนน�า	 การเชื้อเชิญให้ โดยเสด็จ 

พระราชกุศลเป็นไปในรูปการรับบริจาคทั่วไปจากชุมชนไทยทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศทั่วโลก	 ต่อมาหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศมอบให ้

นายกสมาคมไทย-ลาว	 เพื่ อมิตรภาพ	 เป ็นผู ้ อัญเชิญผ ้ าพระกฐิน

พระราชทานไปทอดใน	 สปป.	 ลาว	 สมาชิกสมาคมฯซ่ึงเป็นนักธุรกิจไทย 

เริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึน	 สมาชิกนักธุรกิจฝ่ายไทยเริ่มชักชวนนักธุรกิจลาว 

เข้ามาร่วมโดยเสดจ็พระราชกุศล	และเมือ่มวิีวัฒนาการจากงานพธิกีรรมเป็นการ

มีเป้าหมายรูปธรรมส�าหรับการบ�ารุงพระศาสนาใน	 สปป.	 ลาว	 การสนับสนุน 

ก็ขยายตัวมากขึ้นทุกปี

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในปี	2544	สถานกงสลุใหญ่	ณ	แขวงสะหวนันะเขต	ได้เริม่เชือ้เชญิ

ให้ฝ่ายลาวมีบทบาทในการกฐินพระราชทานมากขึ้น	โดยจัดการ	“คบงัน”	หรือ

การสมโภชองค์กฐินพระราชทานที่บ้านพักกงสุลใหญ่ในคืนก่อนการทอดถวาย	 

ณ	วัดไชยะพูม	ครั้งนั้น	ได้เชิญหมอล�าคอนสะหวัน	มาแสดงในงาน	การคบงัน 

ครั้งนั้น	 ได้ค่อยๆ	 พัฒนามาเป็นการคบงันด้วยพิธีสงฆ์	 (สวดมนต์เย็น)	 

ณ	สถานทีต่ัง้องค์กฐนิ	ต่อด้วยการรืน่เรงิแบบพืน้เมอืงซึง่ส่วนใหญ่เป็นการแสดง

ของหมอล�าที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นและจากประเทศไทย		

การแสดงศิลปะร่วมสมัย

เริ่มมีการแสดงศิลปะร่วมสมัยในปี	 2548	 ในการกฐินพระราชทาน

ที่บ้านเกิดของ	ฯพณฯ	ค�าไต	สีพันดอน	ทั้งนี้	นอกจากการคบงันตามธรรมเนียม



48   วิทยุสราญรมย์

ดัง้เดมิด้วยพธิสีงฆ์และหมอล�า	สมาคมไทย-ลาวฯ	ได้จดัให้	“บานเยน็	รากแก่น”	

ไปแสดงเพลงและล�าด้วย	ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเลิศ		

ในปี	 2553	 สมาคมไทย-ลาวฯ	 ได้จัดให้	 “จินตหรา	 พูนลาภ”	 ล�า

และแสดงเพลงบนเวทีชั่วคราวริมแม่น�้าโขง	 ไม่ห่างจากวัดไชยะพูม	 ซึ่งเป็น 

ที่ตั้งองค์ผ้าพระกฐิน	 ครั้งนั้น	 ประมาณกันว่ามีประชาชนลาวมาชมการแสดง

กว่าหนึ่งหมื่นคน

ทางด้านพิธีการ	 ฝ่ายลาวให้ความส�าคัญต่อองค์กฐินพระราชทาน

มากขึ้นเร่ือยๆ	 จนมีการแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานไปตามถนนสายส�าคัญ 

ในเมือง	 มีการประชาสัมพันธ์ชักชวนคนลาวออกมารับองค์กฐินที่แห่ผ่าน	 และ

ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล	บัดนี้	มีป้ายประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็น

กฐินพระราชทานจากเจ้ามหาชีวิตไทย

การเลือกวัดที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐิน

นายกสมาคมไทย-ลาว	เพื่อมิตรภาพ	ได้มีด�าริเมื่อปี	2547	ว่า	จาก

ความสัมพันธ์ไทย-ลาว	 ในภาพรวม	 ใกล้ชิดและกระชับแน่นขึ้นเรื่อยๆ	 จึงควร

วางแนวทางการเลือกสรรวัดที่จะรับพระราชทานผ้าพระกฐินใน	สปป.	ลาว	ว่า

ควรจะทอดถวายท่ีวดัของบ้านผูน้�าของ	สปป.	ลาว	เพือ่เป็นการให้เกยีรตแิก่ผูน้�า	

สปป.	ลาว	ข้อด�ารินี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทางการลาว

ในปี	2548	นายกสมาคมไทย-ลาวฯ	ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอด

ถวายทีว่ดัเกาะแก้วหวัโขงพระใหญ่	แขวงจ�าปาสัก	ซ่ึงเป็นบ้านเกดิของ	ฯพณฯ	ค�าไต	 

สพัีนดอน	อดีตประธานประเทศ	การกฐนิครัง้นัน้	เอกชนไทยและลาวได้เข้าช่วย 

ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกทางด้านท่ีพักและสถานที่ต่างๆ	 เพื่อการรับ 
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คณะกฐินพระราชทาน	 สิ่งอ�านวยความสะดวกเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่การรับ

คณะอาคันตุกะต่างๆ	ของเมืองโขงมาจนบัดนี้

ในปี	2553	นายกสมาคมไทย-ลาวฯ	ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอด

ที่วัดพมสิลา	บ้านนาเซ็ง	 เมืองไกสอน	พมวิหาน	ซึ่งเป็นวัดติดกับบ้านเกิดของ	

ฯพณฯ	ไกสอน	พมวิหาน	(ห่างกันประมาณ	100	เมตร)	ในปี	2553	ไทยและ	

สปป.	ลาว	มีมติร่วมกันว่าจะเริ่มฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ	60	ปี			

ปี	2553	ยังเป็นปีที่	90	แห่งชาตกาลของ	ฯพณฯ	ไกสอน	พมวิหาน	 

อดีตประธานประเทศ	 ซึ่งเคยเป็นราชอาคันตุกะ	 (State	 Visit)	 แขวงได้จัด

แห่แหนองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากท่าอากาศยานสะหวันนะเขต	 ไปตั้งที่

วดัไชยะพมูเพือ่การคบงนัและมกีารแห่ผ่านตวัเมืองสะหวันนะเขต	(เมอืงไกสอน	 

พมวิหาน)	 โดยมีคนลาวออกมาสักการะองค์กฐินและโดยเสด็จพระราชกุศล 

หอแจก ณ พฤศจิกายน 2553
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เนอืงแน่นตลอดเส้นทางจากวดัไชยะพมูจนถงึวดัพมสลิา	ระยะทาง	3.5	กิโลเมตร	ใช้

เวลาเกอืบ	2	ชัว่โมง	การกฐนิครัง้นัน้	สมาชกิสมาคมไทย-ลาวฯ		ผูม้จีติศรทัธาในนานา

ประเทศ	(ผ่านสถานเอกอัครราชทตู	และสถานกงสุลใหญ่ไทยทัว่โลก)	และคนลาว 

ได้ร่วมกนับรจิาคเงนิ	3,728,606	บาท	36,724,000	กบี	10	ปอนด์	16	เหรยีญสหรฐั	

และโดยที่เป็นโอกาสฉลอง	90	ปีแห่งชาตกาลของ	ฯพณฯ		ไกสอน	พมวิหาน	

สมาคมฯ	จึงได้จัดสร้างหอแจก	หรือศาลาการเปรียญหลังใหม่ให้แก่วัดพมสิลา	 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่	 ฯพณฯ	 ไกสอน	 พมวิหาน	 โดยน�าเงินที่ได้รับบริจาคโดย

เสด็จพระราชกุศลมาเป็นค่าก่อสร้าง	 และเงินที่เหลือจากค่าก่อสร้างก็ได้ถวาย 

วดัพมสลิา	และวดัไชยะพมู	ซ่ึงเป็นวัดของเจ้าคณะแขวงสะหวนันะเขต	และเป็น 

ที่ตั้งองค์กฐินเพื่อการคบงัน	 ครั้งนั้น	 บริษัทไทยได้ร่วมบริจาคกันอย่างอุ่นหนา	 

ฝาคั่ง	และสมาคมฯ	ได้จัดท�าป้ายประกาศติดไว้หน้าศาลาการเปรียญหลังนี้	

หอแจก ณ สิงหาคม 2554
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จากภาพ : รายชื่อผู้บริจาค

สถานกงสุลใหญ่	ณ	แขวงสะหวันนะเขต	 620,000	บาท

บริษัท	บ้านปู	จ�ากัด	(มหาชน)	 200,000	บาท

บริษัท	ช.	การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	 200,000	บาท

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	 200,000	บาท

บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด	 200,000	บาท

นายสมพงษ์	รังษีหิรัญรัตน์	 200,000	บาท

บริษัท	ไฟฟ้า	หงสา	จ�ากัด	 100,000	บาท

บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)		 100,000	บาท

บริษัท	เซาท์อีสท์	เอเชีย	เอนเนอร์จี	จ�ากัด		 100,000	บาท

บริษัท	คิง	เพาเวอร์	ดิวตี้ฟรี	จ�ากัด	 100,000	บาท

บริษัท	ดับเบิล	เอ	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน)	 100,000	บาท

บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	 100,000	บาท

โรงแรมดิเอ็มเมอรัล		 100,000	บาท

บริษัท	วีสมาร์ท	จ�ากัด	 100,000	บาท

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	รีเสิร์ช	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 100,000	บาท

บริษัท	โพลีเพล็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	 100,000	บาท

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	 100,000	บาท

บริษัท	ช.	การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)	(	โครงการไซยะบุรี))		 50,000	บาท

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จ�ากัด	(มหาชน)	 50,000	บาท

บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)		 50,000	บาท

บริษัท	ไทยสวัสดิ์	จ�ากัด		 50,000	บาท

บริษัท	สามารถ	ไอ-โมบาย	จ�ากัด	(มหาชน)	 50,000	บาท

บ.ม.จ.	ธนาคารกรุงไทย	สาขานครหลวงเวียงจันทน์		 50,000	บาท

ธนาคารออมสิน	 50,000	บาท

ทั้งนี้ โดยการอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัทดาวเลือง
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กฐินพระราชทานใน	สปป.	ลาว	มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจาก

การทอดกฐินแต่ในเวียงจันทน์	 เป็นการขอพระราชทานให้แก่วัดในต่างแขวง		

บ้านเกิดผู้น�าประเทศ	 ในด้านการโดยเสด็จพระราชกุศล	 มีวิวัฒนาการเป็น 

การร ่วมโครงการพัฒนาพื้นท่ีใน	 สปป.	 ลาว	 โดยมีวัดเป ็นศูนย ์กลาง 

“ข้อสังเกตประการส�าคัญ คือ จากการที่ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเสนอให้การร่วมมือ  

การกฐินพระราชทานเป ็นการด�าเนินการตามความเห็นร ่วมกันของ 

ท้ังสองฝ่าย และสิ่งต่างๆ โดยเสด็จพระราชกุศล ก็เป็นไปตามความประสงค ์

ของฝ่ายลาว มิใช่เป็นการหยิบย่ืนให้ โดยผู้รับมิได้มีความประสงค์”	 กฐิน

พระราชทานใน	สปป.	ลาว	ได้วิวัฒนาการจากการพระศาสนา	ได้ขยายตัวรวม

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม	การแสดงพื้นเมือง	การแสดงร่วมสมัย

จึงกล่าวได้ว่า	สมาคมไทย-ลาว	เพื่อมิตรภาพ	และสมาคมลาว-ไทย 

เพื่อมิตรภาพ	ได้ร่วมกันท�าให้การกฐินพระราชทานใน	สปป.	ลาว	มีความหมาย

สูงขึ้นเร่ือยๆ	 บัดน้ี	 ฝ่ายลาวรับทราบว่า	 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักประจ�าปี

กิจกรรมหนึ่งของสองสมาคม	กฐินพระราชทานใน	สปป.	ลาว	จึงเป็นกิจกรรมที่

ได้มีส่วนอย่างมากในการกระชบัความสมัพนัธ์ทางศาสนา	วัฒนธรรม	ความเข้าใจ 

อนัดรีะหว่างประชาชนของทัง้สองประเทศ	เป็นโอกาสให้ภาคเอกชนทัง้ไทยและ

ลาวได้อาศัยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันสร้างกุศล	หรือ

ท�าบญุร่วมกนั	ซ่ึงจะเป็นต้นทนุแห่งบญุกศุลทีจ่ะเกือ้กลูให้คนทัง้สองชาตริกัแพง

กันไปนานเท่านาน

ในปี	2554	ฝ่ายไทยและลาวร่วมปรกึษาหารอืกนัอย่างละเอียดแล้ว	 

เห็นควรขอพระราชทานผ ้าพระกฐินเพื่อทอดถวายที่วัดบ ้านเกิดของ	 

ฯพณฯ	 จูมมาลี	 ไซยะสอน	 ประธานประเทศ	 ซ่ึงได้เป็นราชอาคันตุกะของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในปี	 2552	 บ้านเกิดของ	 ฯพณฯ	 จูมมาลีฯ	 คือ
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เมืองไซยเสดถา	แขวงอัตตะปือ	ในบริเวณนั้นมีวัด	3	วัด	คือ	วัดเหนือไซยะลาม	 

วัดทาด	จุนละมะนี	และวัดหลวงเมืองเก่า	วะลาลาม	ทั้งนี้	วัดทาด	จุนละมะนี	

มีสถูปอัฐิพระเจ้าไซยเสดถาทิลาด	 ซึ่งได้เป็นพันธมิตรต่อสู้พม่าร่วมกับสมเด็จ 

พระมหาจักรพรรดิในสมัยศรีอยุธยา	แขวงอัดตะปือมีโครงการบูรณปฏิสังขรณ์

กลุ่มวัดดังกล่าว	ดังนี้

1.	ปรับปรุงภูมิทัศน์	ด้วยการปรับพื้นลานรอบวัด/โบสถ์	

2.	 สร้างสถูปใหม่คร่อมสถูปอัฐิของพระเจ้าไซยเสดถาทิลาด	 

(สองรายการนี้อยู่ที่วัดทาด	จุนละมะนี)

3.	พจิารณาบรูณะอโุบสถเก่าทีว่ดัหลวงเมอืงเก่า	วะลาลาม	ซ่ึงกล่าว

กันว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าไซยเสดถาทิลาด

สมาคมไทย-ลาว	 เพื่อมิตรภาพ	 พิจารณาสนับสนุนโครงการที่	 1	

ส�าหรับโครงการที	่2	ซึง่ต้องการเวลาและความละเอยีดลออ	สมาคมฯ	จะจดัเงนิ	 

seed	money	ให้เป็นการเริ่มกองทุนสร้างสถูปร่วม	ส�าหรับโครงการที่	3	สถาน

เอกอัครราชทูต	ณ	 เวียงจันทน์	และสถานกงสุลใหญ่	ณ	แขวงสะหวันนะเขต	 

เสนอของบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อด�าเนินการต่อไป
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เสด็จอธิบดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ณรงค์ บุญเสถียรวงศ*์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี

ในอดีตเม่ือราว	100	ปีก่อน	หญงิชาวสยามยงัไม่มโีอกาสรบัราชการ

เป็นขุนนางเหมือนผู้ชายดังเช่นปัจจุบัน	 อย่างไรก็ดี	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยพระเจ้าน้องนางเธอ	

พระองค์เจ้านภาพรประภา	 ให้ทรงปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมโขลน	 ซึ่งมีภารกิจ 

ส�าคญัในการดแูลราชการและความเรยีบร้อยทัง้หมดในเขตพระราชฐานฝ่ายใน	

โดยชาววังจะเรียกว่า	เสด็จอธิบด	ีหรือ	อธิบดีหญิงคนแรกของไทย

*  หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ (นักการทูตช�านาญการพิเศษ) ส�านักงานปลัดกระทรวง
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ส�าหรับการขานพระนามเจ้านายว่า	เสด็จ	นั้น	จะหมายถึง	พระเจ้า

ลูกเธอ	 ชั้นพระองค์เจ้า	 หากขานพระนามว่า	 ทูลกระหม่อม	 จะหมายถึง	 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 ชั้นเจ้าฟ้า	 ส่วนต�าแหน่งอธิบดีในปัจจุบัน	 คือ	 ต�าแหน่ง

ผู้บริหารสูงสุดในระดับกรม	 ส�าหรับบริหารราชการแผ่นดินของแต่ละกรมใน

กระทรวงต่างๆ

ในช่วงนั้น	ฝ่ายในเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์	พระมเหสีเทวี	

พระราชโอรสท่ียังมิได้ทรงโสกันต์	 (โกนจุก)	 พระราชธิดา	 เจ้านายฝ่ายหญิง 

ในรัชกาลก่อน	 ๆ	 รวมถึงเหล่าข้าราชบริพารฝ่ายหญิงตามต�าหนักเจ้านาย	 

ดงันัน้	ภารกจิของเสด็จอธบิดี	จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อความเรยีบร้อยในเขต

พระราชฐานฝ่ายใน	รวมถึงทรงก�ากับดูแลพระราชพธิแีละพระราชกรณยีกจิของ

พระมหากษัตริย์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

ในตอนต้นรัชกาล	 ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่	 5	 ยังไม่ทรงบรรลุ

นิติภาวะ	ในฝ่ายราชการบ้านเมือง	ทรงมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 

(ช่วง	 บุนนาค)	 เป็นผู้ส�าเร็จราชการ	 ขณะที่ในฝ่ายพระบรมมหาราชวัง	 ทรงมี	

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยาบ�าราบปรปักษ์	(เจ้าฟ้าชายกลาง	

ต้นราชสกุล	 มาลากุล)	 ซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธ 

เลิศหล้านภาลัย	ทรงดูแล

พระองค์เจ้านภาพรประภา	ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 4	 และเจ้าคุณจอมมารดาส�าลี	 ซึ่งเป็นธิดา

ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ	 (ทัด	บุนนาค)	หรือสมเด็จเจ้าพระยา

พระองค์น้อย	 พระญาติสนิทและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัว

สบืมาหลายรัชกาล	และยังเป็นขุนนางชัน้ผู้ ใหญ่ผูม้อี�านาจของกรงุรตันโกสนิทร์	

โดยเสด็จอธิบดีประสูติเมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2407	นับเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้น

เล็กในรัชกาลที่	4	
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เสดจ็อธบิดี	ทรงมพีระเชษฐภคนิร่ีวมเจ้าจอมมารดาคอื	พระองค์เจ้า

สุขุมาลมารศรี	(สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า	สุขุมาลมารศรี	พระราชเทวี)	ซึ่งทรงเป็น 

พระมเหสี	ชั้นลูกหลวง	(ลูกกษัตริย์)	ในรัชกาลที่	5	และทรงเป็นพระชนนีของ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์	 ซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์โปรด 

ของในหลวงรัชกาลที่	 5	 โดยทรงออกพระโอษฐ์ว่า	 “ลูกพ่องามเหมือนเทวดา”	

และต่อมา	 โปรดเกล้าฯ	 สถาปนา	 ให้เป็น	 กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์	 ทั้งนี้	 

ยังทรงมีพระราชโอรสอีก	 1	 พระองค์	 คือ	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้า

บรพิตัรสขุมุพนัธุ	์กรมพระนครสวรรค์วรพนิติ	ซ่ึงทรงเป็นเจ้านายทีม่คีวามส�าคญั 

ของแผ่นดิน	ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	2475

สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ	 กับเสด็จอธิบด	ี ทรงเป็นพี่น้อง

ท่ีสนิทสนมกันมาก	 ดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ	 ได้ทรงฝากฝังให้ 

พระราชโอรสดูแลน้าพร	 (เสด็จอธิบดี)	 โดยมีพระด�ารัสว่า	 “แม่มีลูกสองคน  

แม่มีน้องสาวเพียงคนเดียว ลูกรักแม่เท่าใด ก็ขอให้รักน้าด้วย“

สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี และเสด็จอธิบดี
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นอกจากนี	้เสดจ็อธบิดยีงัทรงคุน้เคยสนทิสนมกบัสมเดจ็พระนางเจ้า 

เสาวภาผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	5	(สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชนินีาถ	พระพนัปีหลวง)	เนือ่งจากต่างทรงเป็นพระราชธดิารุน่เลก็ในรชักาลที	่4	 

และยังทรงเป็นน้าพร	 ผู้อภิบาลสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ	 กรมหลวง

นครราชสีมา	 พระราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	 ตั้งแต่ 

ยังทรงพระเยาว์	จวบจนสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์

ทูลกระหม่อมอัษฎางค์ฯ	 เคยรับสั่งว่า	 หากไม่เกรงพระทัยทูล

กระหม่อมชาย	(สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรฯ)	ซึ่งเป็นพระนัดดา	(หลานน้า)	ของเสด็จ

อธิบดีแล้ว	ก็จะเชิญเสด็จเสด็จอธิบดี	ไปประทับที่วังสวนกุหลาบด้วยกัน

เสด็จอธิบดีทรงมีงานในหน้าที่ส�าคัญในเขตพระราชฐานฝ่ายใน	 

ตามที่ทรงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่	5	ทั้งในการดูแล

งานพระราชพิธี	 ความเรียบร้อยในเขตพระราชฐาน	 การที่ต้องทรงดูแลผู้คน

เป็นจ�านวนมาก	กอปรกับยังมีพระภารกิจตามที่ทรงได้รับมอบหมายจากพระเจ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ กับพระราชธิดาและพระราชโอรส
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แผ่นดิน	 ท�าให้เสด็จอธิบดีต้องทรงมีความเด็ดขาด	 ไม่หยุมหยิม	 และทรงมี 

ความยุติธรรมเมื่อทรงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส�าเร็จ

ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จฯ	

เยือนยุโรป	ในปี	2440	เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีกับประมุขของประเทศต่างๆ	 

ในยุโรป	 โดยทรงโปรดเกล้าฯ	 ให ้สมเด็จพระนางเจ ้าเสาวภาผ่องศร ี

พระบรมราชนิ	ีทรงเป็นผูส้�าเรจ็ราชการแผ่นดนิแทนพระองค์	ส่วนราชการภายใน

พระบรมมหาราชวัง	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เสด็จอธิบดีทรงช่วยบริหาร		

เสด็จอธิบดียังเป็นเจ้านายราชนารีที่ทรงมีความทันสมัย	 อาทิ	 

ทรงสามารถออกแบบสนามกอล์ฟย่อส่วนในเขตวังบางขุนพรหมโดยทอด

พระเนตรแบบสนามกอล์ฟจากนิตยสารต่างประเทศ	

ในด้านศิลปะ	เสดจ็อธบิดโีปรดการสะสมตลบังาขีผ้ึง้สปีากทีค่นไทย

ใช้กนัมาตัง้แต่โบราณและนยิมเล่นในหมูเ่จ้านายสมยัรชักาลท่ี	5	โดยรปูทรงของ

ตลับงากลึงเป็นแบบรูปพลับสด	 เป็นเถาเรียงกันลงมา	 ตั้งแต่ใบใหญ่สุดจนถึง 

ใบเล็ก	 จัดเรียงเป็นชุด	 ๆ	 มีตั้งแต่	 10	 ใบเถาขึ้นไป	 ตลับงาดังกล่าวก็เป็น 

ฝีพระหัตถ์ท่ีท่านทรงคดิท�าข้ึนเอง	จนกลายเป็นของโปรดของพระพทุธเจ้าหลวง	

ในช่วงพระราชพิธีพระบรมศพของพระพุทธเจ้าหลวง	 เสด็จอธิบดี

ยงัทรงเป็นผูต้้นคดิในการประดษิฐ์ศลิปะการพบัผ้าเชด็หน้าให้เป็นรปูสตัว์ต่าง	ๆ 	 

จนเป็นที่นิยมและกลายเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จอธิบดี 

ก็ได้ทรงย้ายจากพระบรมมหาราชวังไปประทับที่วังบางขุนพรหม	 กับสมเด็จฯ 

เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต	

โดยที่เสด็จอธิบดีทรงปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณตั้งแต่

แผ่นดินรัชกาลที่	5	ล่วงมาจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
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ในเวลานัน้	รชักาลที	่7	จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	สถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

พระองค์เจ้านภาพรประภา	 เป็น	 กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี	 ทั้งนี้	 เสด็จ

อธิบดี	 ทรงเป็นพระราชธิดาเพียง	 1	 ใน	 2	 พระองค์	 ของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ที่ได้รับการสถาปนาให้ทรงกรม	 (อีกพระองค์คือ	 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมาวดี	กรมหลวงสมรรัตน์สิริเชษฐ์	พระเจ้า 

พี่นางเธอของพระพุทธเจ้าหลวง	และทรงเป็นผู้อภิบาล	สมเด็จพระบรมโอรสา 

ธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ	สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย)

ต ่อมา	 เสด็จอธิบดีได ้ทรงตามเสด็จพระนัดดาไปทรงลี้ภัย 

ทางการเมืองที่เกาะชวา	 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 เมื่อปี	 2475	

ซึ่งไม่เป็นเรื่องง่ายส�าหรับเจ้านายราชนารีในการเสด็จไปประทับในต่างประเทศ	

เมื่อมีพระชันษาสูงวัยราว	 70	 ชันษา	 เช่นนั้น	 ทั้งนี้	 ระหว่างที่ประทับที่ชวา	 

เสด็จอธิบดีก็ทรงมีความเด็ดเดี่ยวในการเลิกหมากพลู	 ซึ่งเสวยมาตลอด 

พระชนม์ชพี	เนือ่งจากทรงตระหนกัดว่ีา	หมากพล	ูเป็นของหายากในต่างประเทศ

และทรงเกรงว่าจะเป็นภาระแก่พระนัดดาในต่างแดน

เสด็จอธิบดี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 อีกพระองค์หนึ่ง ในฐานะพระบรมวงศ์ผู้ ใหญ่

ทรงท�าหน้าที่ลาดพระแท่นถวาย ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อปี 2493
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ วังสวนผักกาด ในโอกาสที่เสด็จอธิบดี ทรงเจริญพระชันษาครบ 90 ปี

แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปแล้วมากกว่า	50	ปี	ภายหลัง	พระเจ้าบรม

วงศ์เธอ	พระองค์เจ้านภาพรประภา	กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี	สิ้นพระชนม์	

เม่ือวนัที	่18	กรกฎาคม	2501	ขณะสริพิระชนมาย	ุ94	ชนัษา	แต่ด้วยพระจรยิวัตร

และความสามารถในฐานะเจ้านายราชนารีชั้นผู้ ใหญ่	 เสด็จอธิบดีจึงทรงเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารหญิงในปัจจุบัน	 ทั้งในภาครัฐและเอกชน	 ที่มีความ 

เด็ดขาด	ยุติธรรมและไม่หยุมหยิม	ในการบริหารงานและดูแลคนจ�านวนมาก	

หนังสือและเอกสารอ้างอิง

“ชีวิตในวังบางขุนพรหม” โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร (พิมพ์ครั้งที่ 8) กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์ดอกหญ้า 2545 

“เจ้าฟ้าหญิงและเจ้าหญิงแห่งกรุงสยาม” โดย ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ (พิมพ์ครั้งแรก) กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ�ากัด 2542

“เชื้อสายเจ้าประเทศราชในกรุงรัตนโกสินทร์” โดย ณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ บทความในวารสารสราญรมย์ ปีที่ 65 ประจ�าปี พ.ศ. 2551 

“ในก�าแพงแก้ว” โดย ธงทอง จันทรางศุ (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ : เอส ซี พริ้นท์แอนด์แพค 2550

“ราชสกุลวงศ์” พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. บุญรับ พินิจชนคดี ท.จ. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 30 มีนาคม 2525

“พระประวัติและพระกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร 

สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต” รวบรวมโดย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ  

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ ป.จ., ม.ป.ช, ม.ว.ม. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 28 ธันวาคม 2546

“ลูกแก้วเมียขวัญ” โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (พิมพ์ครั้งแรก) กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์มติชน เดือนมีนาคม 2540 

“สี่แผ่นดิน กับเรื่องจริงในราชส�านักสยาม” โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์มติชน เดือนกันยายน 2551

“ร้อยเรียงเวียงวัง” โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร (พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์ดอกหญ้า 2543
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ท่านผู้เชิดชู “บัวแก้ว”

ดร. มนู  อมาตยกุล*

จะมีอะไรที่จะน�าความปลื้มปีติมาให้แก่ชาวสราญรมย์ยิ่งไปกว่า 

	ที่ได้แลเห็น	“บัวแก้ว”	ของชาวสราญรมย์เบ่งบานเป็นประวัติการณ์	กล่าวคือ

ชาวสราญรมย์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 รวมกันถึง

สี่ท่าน	และในปีเดียวกันนี้	 ก็ได้มีการฉลอง	100	ปี	พลตรี	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	

กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์	เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุในฐานะปูชนยีบุคคล

ส�าคัญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกโดยองค์การ	UNESCO	และก็

เมื่อท่านปูชนียบุคคลพระองค์นี้ได้พ้นไปจากกระทรวงของเรานี่แหละ	 บัวแก้ว 

ของเราได้อับเฉาเรื่อยมาเป็นเวลานานปี	 ลางร้ายได้ส่อเค้าขึ้นเมื่อเราต้อง 

สูญเสียเขาพระวิหารให้แก่กัมพูชาไปเพราะแพ้คดีในศาลโลก	 เหตุการณ์อันนี	้

ท�าให้เราชาวสราญรมย์ต้องย้อนร�าลึกถึงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถ

ของเสด็จในกรมฯ	 ปูชนียบุคคลผู้ซึ่งได้ทรงมองเห็นปัญหาด้วยสายพระเนตร

อนัยาวไกลไว้ก่อนทีพ่ระองค์ท่านจะได้พ้นจากต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

*อดีตเอกอัครราชทูตประจ�าสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และเปรู
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การต่างประเทศ	ไปทรงรับต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี	เนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาล

และท�าความตกลงไว้กบัรฐับาลกมัพชูาให้ใช้ประโยชน์ของเขาพระวหิารนีร่้วมกนั	 

โดยถือว่าเป็นปูชนียสถานทางศาสนาของชาวกัมพูชาและชาวไทยผู ้เป็น

พุทธศาสนิกชนท้ังสองฝ่าย	 ผู้มารับทอดงานมิได้ยืนยันความตกลงนี้ให้เป็นที่

มั่นใจของกัมพูชา	จึงได้เกิดคดีขึ้น

เพื่อเน้นถึงพระอัจฉริยภาพของเสด็จในกรมฯ	 ในการขจัดความ

แตกแยกและหาทางประนีประนอมท�าความตกลง	 ข้าพเจ้าขอย้อนกล่าวไปถึง

สมัยต้นสงครามโลกครั้งที่สอง	 ก่อนญ่ีปุ่นจะเข้าร่วมอักษะประกาศสงครามกับ

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ	 ในประเทศไทย	 ประชาชนได้เคลื่อนไหวเดินขบวน 

เรียกร้องให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนท่ีเราเสียไปในสมัยฝรั่งเศสล่าอาณานิคม	 

เป็นเหตุให้เกิดการสู้รบกันข้ึน	 ญ่ีปุ่นในฐานะพี่ใหญ่ของเอเชียและก�าลังเดิน

นโยบายสร้างวงศ์ไพบูลย์ของเอเชียอยู่	 จึงเข้าไกล่เกลี่ยโดยรับเป็นประเทศ 

เจ้าภาพเปิดการเจรจาหาทางยุติการสู้รบ	 จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 หัวหน้า 

รัฐบาลไทยในสมัยนั้น	ก็ได้แต่งตั้งให้เสด็จในกรมฯ	ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน 

ในการเจรจานี้	ปรากฏผลว่าเราได้รับดินแดนดั้งเดิมบางส่วนคืนมาจากฝรั่งเศส	

แม้ ในกาลต่อมา	 เราต้องยอมคืนกลับไปเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ฝรั่งเศสใช้สิทธิ

ยับยั้งการรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ	 ซึ่งเป็น 

ความจ�าเป็นยิ่ง

แต่ต่อมาไม่ช้าในระยะเวลาใกล้ๆ	 กัน	 เสด็จในกรมฯ	 ก็ได้ทรงมี

โอกาสรับใช้ชาติบ้านเมืองในวาระวิกฤตการณ์อันส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง	 กล่าว

คือญ่ีปุ่นได้ยาตราทัพเข้ามาประชิดดินแดนไทยถึง	 7	 จุด	 คือทางใต้ที่ปัตตานี	

สงขลา	 ชุมพร	 สุราษฎร์ธานี	 ประจวบคีรีขันธ์	 และทางปากน�้าที่สมุทรปราการ

และบางปู	ระหว่างตอนกลางคืนของวันที่	7	ธันวาคม	2484	ถึงตอนเช้ามืดของ 
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วันที่	 8	 ธันวาคม	 2484	 เพื่อขอทางผ่านประเทศไทย	 เข้าไปยึดมลายู	 

ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองข้ึนของประเทศอังกฤษ	 สถานการณ์ในขณะนั้นอยู่ใน 

ขัน้วกิฤตมิาก	ได้มีการเรยีกประชมุคณะรฐัมนตรด่ีวนในกลางดกึประมาณ	22.00	น.	 

ของวันที่	 7	 ธันวาคม	 2484	 จนถึงรุ ่งเช ้าของวันท่ี	 8	 เดือนเดียวกัน	 

ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ก็ไม่

อยู่ในกรงุเทพฯ	ต้องตามตัวจากพระตะบอง	ญ่ีปุน่เข้ามาเร่งค�าตอบเรือ่งทางผ่าน	

เสดจ็ในกรมฯ	แม้จะมใิช่สมาชกิในคณะรฐัมนตรีในขณะนัน้	กท็รงได้รบัเกยีรตเิชญิ

เข้าร่วมการปรึกษาหารือด้วย	 ในขณะท่ีกองทัพญี่ปุ่นเร่งขอค�าตอบและยังตอบ

อะไรไมไ่ด้	โดยท่านจอมพล	ป.	พบิูลสงคราม	ยังเดินทางจากพระตะบองกลับมา 

ยังไม่ถึงกรุงเทพฯ	 พระองค์ท่าน	 (เสด็จในกรมฯ)	 ก็ทรงได้รับมอบหมายให้ไป

เจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมกับ	พ.อ.ประยูร	ภมรมนตรี	และนายจิตตเสน	ปัญจะ	

ขอยดืเวลาการตกลงใจของรฐับาลว่าจะเอาอย่างไร	จนกว่าท่านจอมพล	ป.	พบิลู

สงคราม	จะกลบัมาถึง	เพราะผูบ้ญัชาการทหารสูงสดุเท่านัน้จะมอี�านาจสัง่การได้	 

พระองค์ท่านก็ได้ทรงท�าหน้าที่หน่วงเหนี่ยวไว้จนส�าเร็จ	 ขณะเดียวกันก็ยังทรง

ขอร้องให้ฝ่ายญี่ปุ่นสั่งกองทัพของเขาให้ระงับการเคลื่อนพลล่วงล�้าเข้ามาใน

กรุงเทพฯ	 ซึ่งฝ่ายญ่ีปุ่นก็ได้รับปากที่จะโทรเลขขอร้องไปยังกองบัญชาการ 

ของเขาที่อินโดจีน	จนกระทั่งท่านจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เดินทางกลับมาถึง

กรุงเทพฯ	และเข้าร่วมประชุมปรึกษากัน

ในการปรึกษาหารือและเจรจากับฝ ่ายญี่ ปุ ่นผ ่านทางสถาน

เอกอคัรราชทูตญีปุ่น่	ทีก่รงุเทพฯ	ก็ได้มกีารร่างสญัญาขอทางผ่าน	พระองค์ท่าน 

ก็ได้เข้าร่วมกับนายดเิรก	ชยันาม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศขณะ

นัน้	แปลร่างสญัญาทีฝ่่ายญีปุ่น่ยืน่มา	และร่วมประชมุปรกึษาในการตดัสินใจของ 

คณะรัฐมนตรี	จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็ได้ยอมตกลงให้กองทัพญี่ปุ่นได้รับสิทธิ
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ผ่านทางโดยเคารพต่ออธปิไตยของฝ่ายไทย	ไม่ท�าให้เสียศกัดิศ์รอีย่างใด	ซ่ึงช่วย

ให้พ้นจากการต้องปะทะกันและประสบความพนิาศในชีวติและทรพัย์สนิจากการ

สู้รบ	แม้ว่าต้องประสบความแตกแยกในความคิดเห็นในคณะรัฐมนตรีและเป็น

ชนวนให้เกิดขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นที่เรียกตัวเองว่า	 “เสรีไทย”	ขึ้น	ซึ่งก็

เป็นผลดีต่อประเทศชาติในภายหลัง

ในการประชุมต่อมา	 ประเทศญ่ีปุ่นได้ขอกู้เงินจากประเทศไทยเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ	ท่ีจะมขีึน้ในขณะสูร้บกบัองักฤษและสหรฐัอเมรกิา	จนถงึเกดิ

ความขัดแย้งส�าคัญและรุนแรงระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

คลงั	โดยท่านนายกรัฐมนตรีให้พมิพ์ธนบตัรเพิม่ขึน้ตามความจ�าเป็น	เพือ่อนโุลม

ตามค�าขอของญีปุ่น่	แต่ท่านรฐัมนตรคีลงับอกว่าจะท�าให้เกดิเงนิเฟ้ออย่างรนุแรง

และจะแก้ไขยากในภายหลงั	น่าจะเสนอขอให้ญีปุ่น่ออก	Invasion	notes	ใช้แทน	 

เมื่อสิ้นสุดสงครามจะได้ประกาศยกเลิกได้ทันที	 แต่ท่านนายกรัฐมนตรีขัดแย้ง

ว่าจะท�าให้เสียอธิปไตยของไทย	ซึ่งท่านรัฐมนตรีคลังก็ได้ตอบว่าที่กองทัพญี่ปุ่น

เข้ามาอยู่ในประเทศไทยขณะนัน้ไม่เป็นการเสียอธปิไตยหรอื	ในทีส่ดุกม็กีารปรบั

คณะรัฐมนตรีท�าการปรองดองกันให้รัฐมนตรีคลังข้ึนไปด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จ

ราชการฯ	ท�าให้เรื่องจบลงด้วยดี

พระอัจฉริยภาพอันสูงส่งของเสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ	 ที่ได้ทรง

แสดงออกและประสบผลส�าเร็จนั้น	 มีอยู่มากมายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ประเทศชาติและเพื่อโลกโดยส่วนรวม	 ข้าพเจ้าคิดว่าเสด็จในกรมฯ	 คงจะทรง

คิดเช่นเดียวกับคนอื่นๆ	 อีกจ�านวนไม่น้อยรวมทั้งข้าพเจ้าเองด้วยว่า	 เราก�าลัง

อยู่ในวงล้อมของกองทพัมหาอ�านาจท่ีมกี�าลังและแสนยานภุาพเหนอืกว่าเรามาก	 

เข้ามาประชิดดินแดนเราโดยไม่รู้ตัว	 เราก็ได้พยายามขัดขวางแล้ว	 เข้าภาษิต

ท่ีว่าน�้าน้อยย่อมแพ้ไฟ	 และในส่วนลึกของหัวใจ	 ญ่ีปุ่นก็คงไม่คิดจะท�าลายเรา	
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จึงขอแต่เพียงทางผ่าน	 ดังนั้นพระองค์จึงทรงหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใน

การแตกแยกทางการเมืองกับฝ่ายใดในประเทศ	 อันจะท�าให้เกิดการแบ่งพรรค 

แบ่งพวก	 หรือเสี่ยงต่อการถูกต�าหนิว่า	 ทรงล�าเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	

พระองค์ท่านจึงทรงได้รับความไว้วางพระทัยจากทุกรัฐบาลว่า	เป็นผู้ทรงรักชาติ

บ้านเมืองโดยแท้จริง	 และทรงด�ารงความเป็นกลาง	 ไม่ประสงค์จะเห็นความ

แตกแยกในบ้านเมือง

ข้าพเจ้าได้ถูกขอตัวโอนจากกรมสรรพากรมาสังกัดกระทรวงการ

ต่างประเทศในตอนที่ประเทศไทยได้ท�าสงครามร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น	 และหน้าที่

แรกที่ได้รบัในกระทรวงการต่างประเทศ	คือ	หน้าที่เลขานุการของเสด็จในกรมฯ	

ซึ่งขณะน้ันทรงเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ	 วันแรกที่ข้าพเจ้า

เข้าไปรายงานตัว	พระองค์ท่านได้ทรงเรียกหม่อมเจ้าวงศานุวัติ	เทวกุล	ซึ่งเป็น

เลขานกุารของท่านอยู่ในขณะนัน้มาเฝ้า	และรบัสัง่ว่า	“ต่อไปนี ้เธอช�าระงานเก่า 

ให้เสร็จสิ้นไปและเอางานใหม่ให้มนูเขาท�าต่อ”	 แล้วเสด็จออกจากกระทรวงไป

โดยไม่ได้รบัสัง่อะไรอีก	ข้าพเจ้ารูสึ้กว่าพระองค์ท่านอยู่ในความรบีร้อนและคดิว่า 

ท่านวงศานุวัติจะทรงชี้แจงให้ฟังทีหลังก็ได้	 เพราะเคยทรงรู้จักข้าพเจ้ามาก่อน	 

เนื่องจากอยู ่บ ้านใกล้กันในถนนรองเมือง	 ซอย	 5	 และก็เป็นจริงดังว่า	 

ท่านวงศานุวัติรับสั่งกับข้าพเจ้าว่า	 พระองค์ท่านทรงเป็นที่ปรึกษาหลายแห่ง 

มีงานมาก	 ท่านเสด็จกลับมาเมื่อไรก็จะทรงมาสั่งเอง	 ข้าพเจ้ารอจนกระทั่ง

ข้าราชการในกระทรวงกลับกันเกือบหมดแล้ว	 ท่านจึงเสด็จมาและรับส่ัง 

ให้ข้าพเจ้าน�าเอางานที่เข้ามาใหม่ในวันนั้นไปถวาย	 สิ่งแรกที่ท่านรับสั่งก็คือ	

“เธอไปบอกจนิดาให้เขาเอาวิสก้ีมาให้ฉนัแก้วหนึง่และส�าหรบัเธอด้วยแก้วหนึง่” 

ข้าพเจ้ากก็ราบขอบพระทยัท่านและก็กราบทลูว่าข้าพเจ้าไม่ดืม่เหล้า	ท่านทรงยิม้

แล้วรับส่ังเหมอืนเป็นกนัเองโดยไม่ถอืพระองค์ว่า	“ไม่เป็นไร อยูก่ระทรวงนีแ้ล้ว
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กเ็ป็นเองแหละ”	ท�าให้ความกลวัและความประหม่าของข้าพเจ้าหมดไปกว่าครึง่ 

ทีเดียว	 หลังจากนั้นท่านก็จะทรงจิบวิสกี้	 และให้ข้าพเจ้ารายงานเรื่องที่เข้ามา

ถวายท่าน	วธิที�างานของพระองค์ท่านเป็นแบบฝรัง่เตม็ที่ไม่ใช่แบบไทยทีต้่องให้

รอค�าสัง่จากเจ้านายหรอืผูบ้งัคบับญัชาเสยีก่อน	พระองค์ท่านโปรดให้เลขานกุาร

ประจ�าพระองค์เปิดซอง	 อ่านข้อความจัดความส�าคัญและความเร่งด่วน 

ตามล�าดับ	 ตั้งประเด็นและแยกการพิจารณาแต่ละประเด็นโดยมีภูมิหลังของ

แต่ละเรื่อง	 แล้วค้นหาหนังสือที่อ้างอิงมาประกอบการพิจารณาถ้ามี	 ข้าพเจ้า 

มีเวลาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็น	 เพราะระหว่างเวลาราชการ	 พระองค์ท่านก็ต้อง

เสดจ็เข้าประชมุในทีต่่างๆ	หลายแห่ง	แทบทกุวันเป็นประจ�า	พระองค์ท่านไม่ทรง

อ่านหนังสือเองเลย	โปรดให้ข้าพเจ้าเล่าเรื่องถวายด้วยวาจาพร้อมทั้งความเห็น	

และจะโปรดให้อ่านถวายเฉพาะหนังสือที่อ้างอิงประกอบบางเรื่อง	และถ้ายังไม่

เพยีงพอหรอืบกพร่องประการใด	พระองค์ท่านก็จะรบัสัง่ให้ไปค้นหาเพิม่เตมิใหม่

และบางทีก็ทรงแนะหนังสือหรือเอกสารเพิ่มเติมให้

ข้าพเจ้าถือว่าเป็นโอกาสอันมีค่าและหาได้ยากยิ่งที่จะได้รับใช้งาน

โดยใกล้ชดิกบัพระองค์ท่านซึง่เป็นผูป้ระเสรฐิทัง้ในด้านสตปัิญญาความรอบรูแ้ละ

ในด้านน�า้พระทัยอนัเตม็ไปด้วยความเมตตาปรานอีย่างจรงิใจ	และไม่ถอืพระองค์	

ท�าให้ข้าพเจ้าเสียดายเป็นอันมากที่มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านโดยใกล้ชิดมินาน	

กถ็กูยมืตวัโดยมิได้ถามความสมคัรใจไปใช้งานทางเศรษฐกจิในกรมประสานงาน 

พันธมิตรซ่ึงต้ังขึ้นใหม่ส�าหรับกิจการที่รัฐบาลท่านจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 

จะต้องอ�านวยความร่วมมอืแก่ญีปุ่น่ในสงครามโลกครัง้ที	่2	มพีลตรชียั	ประทปีเสน	 

เป็นเจ้ากรม	และ	พ.อ.	ม.จ.	พิสิฐ	ดิศกุล	(ยศในขณะนั้น)	เป็นรองเข้ากรม

เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 ได้ส้ินสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่าย

อักษะแล้ว	เสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ	ก็ได้ทรงลาออกจากราชการ	ต้องทรงจาก
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กระทรวงการต่างประเทศอนัเป็นทีร่กัย่ิงของพระองค์ท่าน	และทรงได้รบัแต่งตัง้

เป็นสมาชิกวุฒิสภา	 แต่ถึงอย่างไรก็มิได้ทรงละเลยการที่จะประทานความเห็น

อันเป็นประโยชน์ยิ่งในทางการทูตและนโยบายต่างประเทศเสียทีเดียว	 และตัว

ข้าพเจ้าเองกถ็กูเรียกตัวกลบัมากระทรวงต้นสังกัด	โดยท่านรฐัมนตรทีว	ีตะเวทกิลุ	 

ซึ่งเป ็นหัวหน้าเสรีไทยสายท่ีข ้าพเจ ้าท�างานเกี่ยวกับรหัสลับติดต ่อกับ 

ฝ่ายพันธมิตร	ขึ้นตรงต่อท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี	พนมยงค์	ตลอดมา

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาท่ีได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น	

และจะต้องท�าให้ฝ่ายพันธมิตรและโลกโดยส่วนรวมเข้าใจว่าประชาชนไทยมิได้

มีส่วนสมัครใจและได้จับอาวุธต่อสู้ ในชั้นแรก	 แต่ต่อสู้ต้านทานก�าลังอันใหญ่

หลวงกว่าไม่ไหว	จึงได้ตั้งขบวนการใต้ดินที่เรียกตัวเองว่า	“เสรีไทย”	ขึ้น	(มีท่าน

รฐับรุษุอาวโุสปรดี	ีพนมยงค์	เป็นหวัหน้าใหญ่ในประเทศ	และมท่ีาน	ม.ร.ว.	เสนย์ี	

ปราโมช	เป็นหวัหน้าทางสหรฐัอเมรกิา)	ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะต่อสูต่้อไปให้พ้นจาก

สภาพตกอยู่ใต้การบีบบังคับของกองทัพญี่ปุ่น	 ซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตร	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา	 ก็ได้ทราบและตระหนักในความจริงใจของขบวนการ 

เสรีไทย	 ดังปรากฏในจดหมายที่รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 

Cordell	Hull	ได้เขยีนถงึ	Goodfellow	รองผูอ้�านวยการส�านกับรหิารยุทธศาสตร์	

ลงวันที่	 26	 สิงหาคม	 2484	 มีความตอนหนึ่งว่า	 “The Government of  

the United States look forward to the reestablishment of Thailand’s 

independence as quickly as possible.  Available information indicates  

that there remains in the present Thai Government a number 

of officials who opposed the capitulation of that government to  

Japanese pressure”	แปลเป็นไทยว่า	“รัฐบาลอเมริกาตั้งตาคอยที่จะเห็นการ 

กลับสถาปนาเอกราชของประเทศไทยขึ้นโดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้ ข่าวสารที่ได้มา 
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บ่งชี้ว่า ในรัฐบาลไทยปัจจุบัน ก็ยังมีข้าราชการจ�านวนหนึ่งที่คัดค้านการยอม

จ�านนของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อการกดดันของฝ่ายญี่ปุ่น”

นอกจากนี้ 	 ยังมีข ้อความในบันทึกของกรมกิจการแปซิฟ ิก 

ตะวนัตกเฉยีงใต้แห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิา	ลงวันท่ี	13	มกราคม	 

ค.ศ.	1945	เพื่อเตรียมไว้ ให้ประธานาธิบดี	Roosevelt	ใช้ ในการพบปะสนทนา

กับ	 มร.	 เชอร์ชิลล์	 และจอมพลสตาลิน	 ที่นครยัลต้าของสหภาพโซเวียต	 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์	 2488	 เกี่ยวกับสถานภาพภายหน้าของประเทศไทย	 

มีข้อความตอนหนึ่งว่า	“In contrast (to British policies towards Thailand) 

we do not regard Thailand as an enemy but as an enemy occupied 

country.  We recognize the Thai Minister in Washington as Minister 

of Thailand with a status similar to that of the Danish Minister.  We 

favor a free independent Thailand, with sovereignty unimpaired and 

ruled by a government of its own choosing.  Thailand is the one 

country in South East Asia which was independent before the war. We 

believe that it would be prejudicial to American interests throughout 

the Far East if as the outcome of the war in which we will have had 

the major part in defeating Japanese aggression, Thailand should be 

deprived of any of its prewar territory or should have its independent 

status impaired”…	แปลเป็นไทยว่า	“ในทางตรงกนัข้าม (กบันโยบายบรติิชต่อ

ประเทศไทย) เราไม่ถือว่าประเทศไทยเป็นศัตรู หากแต่ถือว่าเป็นประเทศที่ถูก

ยึดครองโดยศัตรู เรารับรองอัครราชทูตไทยในวอชิงตันเป็น “อัครราชทูตของ

ประเทศไทย” ที่มีสถานภาพคล้ายคลึงกับสถานภาพของอัครราชทูตเดนมาร์ก 

เราใคร่ให้มีประเทศไทยที่เป็นเอกราช อิสระพร้อมด้วยอธิปไตยที่ไม่ถูกบั่นทอน 
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และปกครองโดยรัฐบาลที่เลือกข้ึนมาเอง ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใน

เอเชียอาคเนย์ท่ียังคงเป็นเอกราชอยู่ก่อนสงคราม เราเชื่อว่าจะเป็นการท�าให้ 

ผลประโยชน์อเมริกันต้องกระทบกระเทือนไปทั่วทั้งตะวันออกไกล ถ้าหากว่า

ผลลพัธ์ของสงครามซึง่เราได้มบีทบาทส่วนใหญ่ในการปราบการรกุรานของญีปุ่น่

ให้พ่ายแพ้ไป จะปรากฏออกมาว่าประเทศไทยควรจะต้องสูญเสียดินแดนก่อน

สงครามส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือควรจะต้องถูกบั่นทอนสถานภาพที่เป็นเอกราช”

ข้อความท่ีข้าพเจ้ายกมากล่าวอ้างข้างต้นนี้	 เป็นการบ่งชี้ชัดเจนถึง 

ผลงานแห่งขบวนการเสรีไทยใต้ดินได้กระท�าให้เกิดคุณูปการต่อประเทศไทย	

โดยเปิดช่องทางให้ดิ้นรนให้พ้นจากสถานภาพเป็นประเทศแพ้สงครามได้ต่อไป

ยิ่งไปกว่านี้รัฐบาลอเมริกันก็ไม่ยอมประกาศสงครามต่อรัฐบาลไทย	

เป็นการไม่รับรู้ว่ามสีถานะสงครามกบัประเทศไทย	รฐับาลเสรไีทยจึงได้ปรกึษากนั 

และตกลงประกาศว่า	 การประกาศสงครามของรัฐบาลพิบูลสงครามขัดและ

ฝ่าฝืนความต้องการของประชาชนไทย	 ฉะนั้นการประกาศสงครามของรัฐบาล

พิบูลสงครามจึงเป็นโมฆะ

แต่นัน้มา	รฐับาลผูก่้อตัง้ขบวนการเสรไีทยก็ได้ตัง้เขม็ด�าเนนินโยบาย

ต่อไป	โดยเชิญเสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์กลับเข้ามารับต�าแหน่งใน

กระทรวงการต่างประเทศ	 เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจ�าสหรัฐอเมริกา	

เพื่อจะได้ด�าเนินการทางการทูตเจรจาให้ประเทศไทยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ

องค์การสหประชาชาติให้ทันสมัยประชุมเริ่มแรก	 ด้วยความมุ่งหวังที่จะได้รับ

เกียรติและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศที่รักสันติอื่นทั้งปวง	 ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลรักษา

ระเบียบใหม่ของสังคมโลก	 ในขณะที่ประเทศผู้แพ้สงครามจะถูกประณามว่า

เป็นพวกที่รุกราน	 ไม่รักสันติ	 และไม่มีสิทธิเข้าร่วมสมาชิกภาพขององค์การนี้	 

จนกว่าจะพิสูจน์ตัวได้ว่ากลับเป็นผู้รักสันติแล้ว	 (peace-loving	 Country)	 
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อันเป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญที่สุดในการเข้าร่วมระเบียบใหม่ของสังคมโลกซึ่งมี

องค์การสหประชาชาติเป็นผู้รักษา

ในชั้นแรกพระองค์ท่านก็ทรงปฏิเสธว่าพระชนมายุเข้า	๕๕	พรรษา

แล้ว	 ทรงคิดจะลาออกเพื่อใช้เวลาอีกไม่กี่ปีท�าการค้นคว้าทางวัฒนธรรม

จริงๆ	จังๆ	บ้าง	แต่ในที่สุดเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองและทรงเห็นว่า	Stanton	

อัครราชทูตอเมริกันประจ�าประเทศไทยในขณะนั้นก็เอาใจใส่อยากให้พระองค์

รับต�าแหน่งนี้	จึงได้ทรงยอมรับ

ในการเสด็จไปทรงรับภารกิจและต�าแหน่งใหม่เป็นเอกอัครราชทูต

ไทยคนแรกประจ�าสหรัฐอเมริกา	 (รัฐบาลไทยและรัฐบาลอเมริกาได้ตกลงยก

สถานภาพทางการทตูระหว่างกนัจากอคัรราชทตูเป็นเอกอัครราชทตู)	ได้ทรงรบั

มอบหมายเป็นงานด่วนและส�าคญัยิง่ให้ทรงหาทางน�าประเทศไทยเข้าเป็นสมาชกิ

แห่งสหประชาชาติในสมัยแรกให้จงได้

ในการท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ	 ขั้นแรกรัฐบาลไทยรู้

แต่เพียงว่าฝรั่งเศสซึ่งเป็น	1	ใน	5	ของประเทศมหาอ�านาจมีสิทธิยับยั้ง	(Veto)	

ในคณะมนตรีความมัน่คง	จะคดัค้าน	จงึได้ให้เสดจ็ในกรมฯ	ทรงเจรจากบัผูแ้ทน

ฝรั่งเศสซึ่งบังเอิญเป็นนาย	George	Picot	ที่พระองค์ท่านทรงรู้จักและคุ้นเคย

แต่ครั้งที่เข้าประจ�าอยู่สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย	ในเรื่องนี้ทางรัฐบาลวิชี่	

(Vichy)	สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยของญี่ปุ่น	และได้ยก

เรือ่งนีข้ึน้กล่าวหาว่าประเทศไทยฉวยโอกาสทีฝ่รัง่เศสตกอยู่ในภาวะสงครามกบั

เยอรมนเีรียกร้องดินแดนบางส่วนทีฝ่รัง่เศสเอาไปสมยัล่าอาณานคิมกลบัคนืมา	

และจะต้องให้เขาได้กลับคืนไปตามเดิม	จึงจะลงคะแนนเสียงให้รับประเทศไทย

เข้าเป็นสมาชกิองค์การสหประชาชาต	ิซึง่เรากต้็องยอมคนืเขาไปตามค�าเรยีกร้อง 

เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	เพราะส�าคัญกว่า	
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ภายหลงัทราบโดยมไิด้คาดว่าสหภาพโซเวยีตซึง่มฐีานะและเอกสทิธิอ์ย่างเดยีว

กับฝรั่งเศสก็จะใช้สิทธิยับยั้งด้วย

เมือ่ทรงทราบ	เสด็จในกรมฯ	จงึต้องรบีเดนิทางจากวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	ไปยงั 

กรุงนิวยอร์ก	และขอพบนายโกรมิโก	ผู้แทนโซเวียต	ตามห้องประชุมจนได้พบ	 

ชัน้ต้น	นายโกรมโิกบอกว่าจะรายงานเพือ่ขอค�าวนิจิฉยัไปยังรฐับาลของเขาก่อน	 

เพราะยังไม่มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตระหว่างกัน	 แต่แล้วก็ได้รับ	

ตอบมาว่า	 อัครราชทูต	 ณ	 กรุงสตอกโฮล์ม	 ได้มีการตกลงกันในหลักการแล้ว

ท่ีจะให้มีการสถาปนาและแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างกัน	 ยังคงรอร่าง 

ความตกลงอยูเ่ท่านัน้	ถ้าพระองค์ท่านจะทรงจดัการให้ประเทศไทยส่งผูแ้ทนไทย 

ไปมอสโกได้	สหภาพโซเวยีตกจ็ะไม่คดัค้านในการทีป่ระเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชกิ

สหประชาชาติ	ครั้นแล้วก็จับมือลาพระองค์ท่านพร้อมกับกล่าวว่า	“So that is 

all right” เสด็จในกรมฯ	ทรงพระสรวลแล้วตอบว่า “No that is all wrong.  

How can that be all right, when Thailand wants to get into the United 

Nations this session and you know it is a physical impossibility for 

me to get a Thai representative to be in Moscow by tomorrow”   

นายโกรมโิกยิม้เป็นการให้ความหวงัแก่พระองค์ท่าน	ครัน้วนัรุง่ขึน้เวลา	15.00	น.	 

คณะมนตรีความมั่นคงก�าหนดจะประชุมกัน	 นายโกรมิโกมาก่อนการประชุม

ประมาณ	10	นาท	ีเสดจ็ในกรมฯ	กเ็ข้าไปหาและกล่าวว่า	นีเ่ป็นโอกาสสดุท้ายแล้ว	 

และทรงรับรองว่าจะร่างให้ตกลงกันได้แน่นอน	 พระองค์ท่านจะให้ค�ามั่นเป็น

หนงัสือว่าจะได้มกีารแลกเปลีย่นผูแ้ทนทางการทตูต่อกนั	นายโกรมโิกจะปล่อยให้ 

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติไม่ได้หรือ?

นายโกรมิโกถามว่า	จะให้หนังสือนั้นได้ ในวันนี้หรือ?	พระองค์ท่าน

ทรงตอบว่าทันที	 แล้วก็ทรงร่างหนังสือให้	 ซึ่งนายโกรมิโกขอแก้เพียง	 2	 ค�า	



72   วิทยุสราญรมย์

แล้วก็เข้าประชุมไป	และได้แถลงในคณะมนตรีความมั่นคงว่า	สหภาพโซเวียต

สนบัสนนุค�าขอของประเทศไทยทีจ่ะเข้ามาเป็นสมาชกิขององค์การสหประชาชาต	ิ 

ซึ่งคณะมนตรีฯ	 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์และสมัชชาก็ลงมติเป็นเอกฉันท  ์

เช่นเดียวกัน

ในท่ีสุด	เสดจ็ในกรมฯ	ก็ได้ทรงประกอบภารกจิอนัส�าคญัทีท่รงได้รบั

มอบหมายจากรัฐบาลให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ภายในก�าหนดเวลา	ด้วยพระปฏิภาณ

อนัฉบัพลนัเฉยีบแหลมและความกล้าตดัสนิพระทยั	ยงัผลให้ประเทศไทยได้เข้า

เป็นสมาชิกอันดับที่	55	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2489	อันเป็นการประชุม

สมัชชาสมัยสามัญครั้งที่	 1	 ภาค	 2	 พระองค์ทรงเป็นลมสวรรค์ที่พัดพาเอา 

เมฆหมอกอันมืดมนอยู่ในท้องฟ้าเหนือแผ่นดินไทยให้ผ่านพ้นไปและน�า 

ความสว่างมาสู่ประเทศชาติ	 เป็นลมเฮือกสุดท้ายที่ท�าความโล่งอกโล่งใจให้แก่

รฐับาลเสรไีทยว่า	บดันี	้เป็นการแน่นอนแล้วว่าเราไม่ถกูถือว่าเป็นประเทศรกุราน

และแพ้สงคราม

เมื่อเสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ	 ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตพระองค์แรกประจ�าสหรัฐอเมริกา	

พระองค์ท่านได้ทรงพระกรณุาให้ข้าพเจา้ตดิตามพระองค์ท่านไปเป็นเลขานกุาร

ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันด้วย	 และทรงมอบให้ข้าพเจ้า

ท�างานท่ีเกี่ยวกับสหประชาชาติโดยเฉพาะ	 ฉะนั้นเมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็น

สมาชิกในองค์การสหประชาชาติ	 และพระองค์ท่านก็ได้ทรงด�ารงต�าแหน่งเป็น

ผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจ�าสหประชาชาติด้วยอีกต�าแหน่งหนึ่ง	 และ

โดยที่พระองค์ท่านต้องอยู่ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตที่วอชิงตัน	 เพราะทรงม ี

ภารกิจส�าคัญหลายอย่าง	 เช่น	 เรื่องการทวงหนี้ที่ญี่ปุ่นยืมไประหว่างสงคราม	 

ต้องจ้างนายรปิส์และนายออกซ์	นกัเศรษฐกจิและนกักฎหมายชาวอเมรกัิน	มาเป็น 
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ผู ้ช�านาญการเจรจาทางแง่เศรษฐกิจคนหนึ่งและแง่กฎหมายอีกคนหนึ่ง 

จึงทรงโปรดให้ข้าพเจ้าย้ายจากกรุงวอชิงตันไปประจ�าที่กรุงนิวยอร์ก	เพื่อก่อตั้ง

ส�านักงานผูแ้ทนถาวรทีน่ัน่	และเป็นผูแ้ทนส�ารองประจ�าส�านกังาน	พระองค์ท่าน

จะเสด็จมากรุงนิวยอร์กเป็นครั้งคราวเฉพาะเมื่อมีประชุมสมัชชาใหญ่ประจ�าป	ี

หรือการประชุมที่ส�าคัญๆ	ในระหว่างที่ไม่ใช่สมัยประชุมสมัชชาใหญ่

ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยหนึ่ง	(ครั้งที่	2/1947	

พ.ศ.	2490)	ซึ่งในขณะนั้น	หลวงอรรถกิติ	ก�าจร	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ	ได้ส่งคณะผูแ้ทนไทยเข้าร่วมประชมุประกอบด้วยบคุคลดงัต่อไปนี	้:-

1.	 ฯพณฯ	 หลวงอรรถกิติ	 ก�าจร	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ	เป็นหัวหน้าคณะ

2.	 ฯพณฯ	 กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	 เอกอัครราชทูตประจ�า

สหรัฐอเมริกา	และผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ	เป็นรองหัวหน้าคณะ

3.	 ฯพณฯ	นายดิเรก	ชยันาม	เอกอคัรราชทตูประจ�าประเทศองักฤษ	

ผู้แทน

4.	 ม.จ.	ศุภสวัสดิ์	สวัสดิวัฒน์	ผู้แทน

5.	 ดร.	สุจิต	หิรัญพฤกษ์	ผู้แทน

6.	 นายมนู	อมาตยกุล	เลขานุการคณะผู้แทน

ในวันที่	9	พฤศจิกายน	ปีนั้น	ขณะที่สหประชาชาติก�าลังประชุมอยู่	

ได้เกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยโดยมี	 จอมพลผิน	 ชุณหะวัณ	 เป็นหัวหน้า	

ได้ยก	ฯพณฯ	จอมพลแปลก	พิบูลสงคราม	ซึ่งเพิ่งหลุดพ้นจากคดีที่ถูกฟ้องเป็น

อาชญากรสงคราม	(เพราะศาลไทยชีว่้า	พ.ร.บ.	อาชญากรสงครามเป็นกฎหมาย

ย้อนหลัง	จึงเป็นโมฆะ	ใช้บังคับไม่ได้)	ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
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คณะผูแ้ทนไทยประสบกับความอลเวง	หัวหน้าคณะหลดุพ้นจากการ

เป็นรฐับาลในต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ	และหวัหน้าคณะ

ผู้แทนไทย	 เสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ	 ต้องรีบเสด็จกลับไปวอชิงตันเพื่อประจ�า

ต�าแหน่งเอกอัครราชทูตรอฟังค�าสั่งทางราชการ	 นายดิเรก	 ชัยนาม	 ก็บินกลับ 

กรุงลอนดอนทันที	เหลือแต่	ม.จ.	ศุภสวัสดิ์	สวัสดิวัฒน์	ซึ่งก็พ้นจากฐานะเป็น 

ผูแ้ทนไทย	เพราะได้รับการแต่งตัง้จากรฐับาลเก่าทีพ้่นอ�านาจไปแล้ว	ส่วนข้าพเจ้า 

เป็นข้าราชการประจ�าก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างใด	 เสด็จในกรมฯ	

ได้ทรงสั่งการก่อนเสด็จกลับวอชิงตันให้ข้าพเจ้าเข้าประชุมแทน	 และรายงาน 

พระองค์ท่านทางโทรศัพท์ทุกวัน	 กับทรงก�าชับให้ข ้าพเจ้าจัดการส่งตัว	 

ม.จ.	ศุภสวัสดิ์	(ท่านชิ้น)	กลับกรุงลอนดอนโดยด่วนให้ได้	เพราะท่านชิ้นไม่ยอม 

เสด็จกลับและอาละวาด	 ทรงกล่าวคัดค้านโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงทางวิทยุ

กระจายเสียงของสหประชาชาติ	 และขอให้กระจายเสียงทุกๆ	 วัน	 ท�าความ

วุน่วายและหนกัพระทัยให้แก่เสดจ็ในกรมฯ	มาก	ข้าพเจ้าคุน้เคยและชอบพอกบั	 

Mr.	Peng	หวัหน้ากองวิทยุกระจายเสียงของสหประชาชาต	ิจงึไปเจรจากบัเขาว่า	 

การยอมให้ท่านชิน้ใช้สือ่มวลชนของสหประชาชาตเิป็นเครือ่งมอืโจมตรีฐับาลใหม่

ของประเทศไทย	ซึง่เสดจ็ในกรมฯ	กย็งัทรงเคารพเชือ่ค�าสัง่อยู่	ตวัพระองค์ท่าน

ก็ยังได้รับความนับถือจากสหประชาชาติและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทน 

อันชอบธรรมของประเทศไทยอยู่	 ความต่อเนื่องในฐานะเป็นข้าราชการประจ�า

ของประเทศไทยก็ยงัสบืต่ออ�านาจของความเป็นผูแ้ทนประเทศอยู่	และข้าพเจ้า

ก็หยอกล้อเขาต่อไปอีกว่า	 อีกประการหนึ่งความเป็นเพื่อนของเราก็ยังสืบ 

ความแน่นแฟ้นกันอยู่มิใช่หรือ?	 เขาหัวเราะ	 เอื้อมมือมาบีบมือข้าพเจ้าแล้ว 

บอกว่า	เขาจะจดัการให้	ข้าพเจ้าบอกขอบใจเขาและกล่าวว่า	รบัปากจะระงบัการ

ออกอากาศอย่างเดียวยังไม่พอ	 ต้องขอแผ่นเสียงที่อัดไว้มาให้ด้วย	 เพื่อจะได ้
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เอาไปถวายเป็นก�านัลเสด็จในกรมฯ	 เขาก็ยอมให้มา	 ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้รีบถอด

ข้อความส่งไปถวายพร้อมกับแผ่นเสียง	 เพื่อพระองค์ท่านจะได้ทรงรายงาน 

ไปยังรัฐบาลใหม่

อีกทางหนึ่ง	ข้าพเจ้าทราบว่า	ท่านชิ้นกับหม่อมเสมออยากจะเสด็จ

เรือควีนแมรี่	 หรือควีนอลิซาเบธ	 มาก	 เพราะตอนนั้นคนก�าลังเห่อแย่งซื้อ 

ตั๋วโดยสารเรือ	 2	 ล�าของอังกฤษนี้กันแน่นเสมอ	 จนหาซื้อตั๋วโดยสารกันไม่ได้

ง่ายๆ	จึงทูลกับท่านว่า	ข้าพเจ้าหาซื้อตั๋วโดยสารเรือใหญ่	2	ล�าของอังกฤษนี้ได้	

จะเสด็จกลับไหม	 ถ้าไม่ไปคราวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาที่นั่งได้อีกเมื่อไหร่	 และเงิน

ของการประชุมก็เกือบจะไม่มีเหลืออีกแล้ว	ถ้าไม่รีบเสด็จกลับ	 เงินหมดแล้วจะ

ล�าบาก	ไม่มเีงนิจะให้อกี	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าทีพ่กัก็ไม่มจีะถวายอีก	และเสดจ็ในกรมฯ	 

ก็คงจะไม่ยอมขอเบิกไปยังกระทรวงฯ	 เพิ่มเติมให้	 ในที่สุดท่านกับหม่อมเสมอ	

ก็ยอมตกลงกลับ	สมพระประสงค์ของเสด็จในกรมฯ	และท�าให้ท่านโล่งพระทัย

มากทีเดียว

ข้าพเจ้าได้รับใช้พระองค์ท่านโดยใกล้ชิดอีกวาระหนึ่งเป็นเวลานาน	

และข้าพเจ้าได้แลเห็นความนิยมเคารพยกย่องพระอัจฉริยภาพในการประสาน

ประโยชน์	หาทางออกในข้อขัดแย้งต่างๆ	จากผู้แทนประเทศสมาชิกในองค์การ

สหประชาชาติที่ทวีขึ้นเป็นล�าดับอย่างรวดเร็วจากการที่ทรงได้รับเลือกเป็น 

รองประธานคณะกรรมการที่	6	ซึ่งพิจารณาในเรื่องของกฎหมายติดต่อกันในปี	 

พ.ศ.	 2491	และ	2492	และในปีต่อมา	2493	 	ก็ทรงได้รับเลือกเป็นประธาน 

คณะกรรมการที่	4	ว่าด้วยภาวะทรัสตี	ในปี	2494	ทรงได้รับเลือกเป็นประธาน

คณะกรรมการที่	 5	 ว่าด้วยเศรษฐกิจและการคลัง	 แล้วกลับมารับเลือกเป็น

ประธานคณะกรรมการที่	 6	 ว่าด้วยกฎหมายอีกครั้งหนึ่งในปี	 2495	 ติดต่อกัน

เรื่อยมา
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ในสมัยประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่	8	ประจ�าปี	พ.ศ.	2496	พระองค์

ท่านเกือบจะได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชา	 เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปนาน

มาแล้วว่า	 สมัยประชุมคราวนี้ถึงวาระที่จะตกแก่ผู้แทนในเอเชีย	 และในความ 

เหมาะสมแล้ว	ควรจะได้แก่เสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	หัวหน้าคณะ

ผู้แทนไทย	 เพราะประเทศสมาชิกทั้งหลายได้ตระหนักในพระปรีชาสามารถ

และความรอบรู้ ในกิจการงานของสหประชาชาติ	 ซึ่งได้ทรงแสดงให้เห็นใน

ระหว่างที่ได้ทรงเป็นประธานในคณะกรรมการต่างๆ	 ของสมัชชามาหลายคณะ	

แม้สหรัฐอเมริกาเองก็ได้แสดงความสนับสนุนตลอดมา	 แต่เนื่องจากเหตุผล

ทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาต้องการจะเอาใจอินเดียมิให้ โน้มเอียงไปทางฝ่าย

คอมมิวนิสต์	 และเพื่อแลกเปลี่ยนมิให้อินเดียเข้าร่วมการประชุมทางการเมือง

เกี่ยวกับการสงบศึกในเกาหลี	 ต�าแหน่งประธานซึ่งคาดกันทั่วไปมาก่อนว่าจะ

ตกเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยจึงถูกแย่งไปให้อินเดีย	 โดยก�าลังสนับสนุนของ

สหรัฐอเมริกา

ผลของการเลือกตั้งปรากฏว่า

มาดามวิชัย	ลักษมี	บัณฑิต	แห่งอินเดีย		 ได้	37	คะแนน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	แห่งประเทศไทย		 ได้	22	คะแนน 

เป็นท่ีพิศวงกันอยู่ไม่น้อยว่า	 ทั้งๆ	 ที่สหรัฐอเมริกาไม่สนับสนุน	 

เสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ	 ก็ยังทรงท�าคะแนนได้ถึง	 22	 คะแนน	 ทั้งนี้เพราะ 

ได้รับคะแนนสนับสนุนจากประเทศในยุโรปเป็นส่วนมากยกเว้นประเทศ 

สแกนดิเนเวีย	กับจากประเทศพวกลาตินอเมริกาอีกไม่น้อย	ทั้งๆ	ที่ประเทศไทย

ไม่มีผู้แทนทางการทูตอยู่ในประเทศลาตินอเมริกาเลย
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หลังจากการเลือกตั้งแล้ว	 หนังสือพิมพ์อเมริกันเองหลายฉบับ 

ได ้กล ่าวแสดงความเห็นอกเห็นใจผู ้แทนไทย	 และต�าหนินโยบายของ

สหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้อยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	World	Telegram	ได้ต�าหนิ

สหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงว่าเป็นความผิดพลาดอย่างส�าคัญยิ่งอันหนึ่ง

“ข ้าพเจ ้ามีความโทมนัสและผิดหวังอย ่างสุดซึ้งที่ โลกนี้หา 

ความยุติธรรมอันแท้จริงได้ยาก ความรู้ความสามารถและคุณธรรมตลอดจน 

ผลงานมิได้เป็นเครื่องชี้วัดตัดสินความแพ้ชนะได้ โดยเด็ดขาด และจะต้อง 

มีความส�าคัญเป็นรองผลประโยชน์ของผู้ทรงอ�านาจอยู่เสมอ”

ก่อนท�าการเลือกตั้งประธานสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่	8	พ.ศ.	2496	

พระองค์ท่านก็ได้แสดงความรู้จัดเจนให้ท่ีประชุมสมัชชาเห็น	 โดยได้ทรงชี้แนะ

ช่วยเหลือประธานคนเก่า	 Mr.	 Jester	 B.	 Pearson	 แห่งแคนาดา	 ในขณะที่

ท�าหน้าที่ประธานชั่วคราวเพื่อเลือกประธานคนใหม่และเกิดมีความขัดแย้งกัน

ในญัตติที่สหรัฐอเมริกาเสนอกับญัตติที่สหภาพโซเวียตเสนอเก่ียวกับที่นั่งของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	จนเกิดความอลเวงในที่ประชุมสมัชชา	 เสด็จในกรมฯ	 

ก็ได้ทรงแนะน�าให้ประธานชั่วคราวใช้ข้อบังคับระเบียบการประชุมข้อ	 91	 

วรรคท้าย	 ซึ่งให้อ�านาจที่ประชุมที่จะตัดสินว่าจะลงคะแนนในญัตติของสหภาพ

โซเวียตหรือไม่	มาใช้บังคับ	ประธานชั่วคราวได้กระท�าตาม	เป็นผลให้ยุติความ

อลเวงลงได้	 และเป็นการสมหวังแก่สหรัฐอเมริกาด้วยที่จะไม่ให้มีการพิจารณา

เรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเข้ามีที่นั่งในองค์การสหประชาชาติ	และขับไล่

ให้รัฐบาลกลางแห่งสาธารณรัฐจีน	(รัฐบาลไต้หวัน)	ออกไป

ข้าพเจ้าได้กราบทลูเสดจ็ในกรมฯ	ในโอกาสต่อมาว่า	ข้าพเจ้าชอบใจ

ที่องค์การสหประชาชาติมีก�าหนดกฎเกณฑ์ให้เลือกตั้งประธานสมัชชาใหญ่จาก

ประเทศสมาชิกโดยหมุนเวียนกันไปตามภูมิภาคต่างๆ	ของโลก	เพื่อจะให้แต่ละ
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ภมูภิาคได้รบัโอกาสเท่าๆ	กนั	และในการเลอืกตวับคุคล	ก็ได้มกีารพจิารณาความรู ้

ความสามารถที่แต่ละท่านได้แสดงในการท�าหน้าที่ประธานของคณะกรรมการ

ต่างๆ	 ในแต่ละปี	 แม้จะไม่เสมอไปก็ตาม	 แต่ดูเหมือนจะไม่มีการพิจารณาถึง

ความสนใจฝักใฝ่ช่วยเหลือ	 สนับสนุนกิจการของสหประชาชาติโดยประชาชน

และรัฐบาลใหม่ในแต่ละประเทศสมาชิกเอาเสียเลย

ส�าหรับความรู้ความสามารถ	 พระองค์ท่านก็ได้ทรงแสดงให้เห็น

ประจักษ์ว่า	ทรงได้รับเลือกเป็นประธานในคณะกรรมการมาเกือบทุกคณะ	และ

ผู้แทนประเทศต่างๆ	 ก็ยกย่องชมเชยพระปรีชาสามารถในการตัดสินปัญหา 

ขดัแย้ง	ด้วยความเท่ียงธรรม	และน�าไปสูก่ารประนปีระนอมตกลงกนัได้เรยีบร้อย

และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเสมอมา	 ทางฝ่ายประชาชนคนไทยก็ได้แสดง

ความสนใจและให้ความสนับสนุนเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์โลกแห่งสมาคม

สหประชาชาต	ิเชญิให้สหพนัธ์โลกนีเ้ข้ามาประชมุใหญ่ในกรงุเทพฯ	และสหพนัธ์

ได้แสดงความพึงพอใจยกย่องจนได้เลือกเอาท่านผู้หญิงละเอียด	พิบูลสงคราม	

ประธานสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย	ข้ึนเป็นประธานสหพนัธ์โลกแห่ง

สมาคมสหประชาชาติอีกด้วย	 โดยที่ข้าพเจ้าได้ค�านึงถึงผลประโยชน์ที่จะมีแก่

สมาคมสหประชาชาติไทยและคนไทยอื่นทั่วไป	ตลอดจนองค์กรต่างๆ	ที่เข้ามา

ด�าเนินงานอยู่ในประเทศไทย	 ข้าพเจ้าก็ได้แปลเอกสารหลักของสหประชาชาติ

คอืกฎบตัรสหประชาชาต	ิและปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	เป็นภาษาไทย

ให้ประชาชนและองค์การต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้มีไว้ ใช้งาน	โดยไม่มีใครเรียกร้อง 

หรือใช้ ให้ท�า	และโดยมิได้ขายหรือขอผลประโยชน์ใดๆ	ตอบแทน	นอกจากนั้น	 

ท่านจอมพลแปลก	พิบูลสงคราม	ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไทย	ก็ได้กรุณาให้พิมพ์

แจกฟรคี�าแปลเอกสารหลกัทีแ่ปลขึน้นีแ้ก่หน่วยราชการต่างๆ	และประชาชน	ซ่ึง

เป็นการรับรองค�าแปลในทางราชการด้วย	ค�าแปลภาษาไทยนีก้เ็อาออกอ่านทาง
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วทิยกุระจายเสยีงวนัละสองเวลาทกุๆ	วนัในสมยันัน้	ทางฝ่ายรฐับาลก็ได้สนบัสนนุ

โดยเอือ้อ�านวยให้ทบวงการช�านญัพเิศษและองค์กรสาขาทีข่ึน้ต่อสหประชาชาติ

มาตัง้ส�านกังานอยู่ในกรงุเทพฯ	หลายองค์การเช่น	ECAFE,	ICAO,	FAO,	WHO,	

UNICEF	ฯลฯ

พระองค์ท่านรับส่ังว่าเรื่องเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการโฆษณาซึ่งเป็น

หน้าที่ของกรมโฆษณาการที่จะต้องท�าให้ โลกรู้	 แต่ของเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้น	

ปรากฏว่าต่อมาในการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่	 10	 พ.ศ.	 2498	

พระองค์ท่านก็ได้ทรงสอดแทรกโฆษณาการที่ประเทศไทยได้ท�าอะไรๆ	มากมาย

เพื่อสหประชาชาติเข้าไปไว้ ในการกล่าวแสดงความยินดีต่อนายโฮเซ	 มาซา	 

แห่งประเทศชิลี	 ท่ีได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชาในปีนั้น	 เพื่อให้โลกตระหนัก

ในความดีของเราบ้าง	 และก็ได้ผล	 ในปีนั้นพระองค์ก็ทรงได้รับเลือกเป็น

ประธานคณะกรรมการการเมืองพเิศษ	(Special	Political	Committee)	ซึง่เป็น 

คณะกรรมการทีส่�าคญัทีส่ดุ	และในปีต่อมาสมยัประชมุสมชัชาครัง้ที	่11	ประจ�าปี	 

พ.ศ.	 2499	 ซึ่งเวียนมาถึงรอบที่จะต้องเอาประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 แอฟริกา	

พระองค์ท่านกท็รงได้รบัเลือกให้เป็นประธานสมชัชา	โดยทรงได้รบัเสยีงจากมวล

สมาชิกทั้งหมด	75	คะแนน	ทั้งนี้โดยไม่นับบัตรเสีย	1	คะแนน

หนังสือพิมพ์	 “พิมพ์ไทย”	 อันเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นน�าในขณะนั้นได้

เขียนสดุดีเสด็จในกรมฯ	 ในบทน�าว่าดังนี้	 “ข่าวดีซึ่งย่อมจะเป็นที่ภาคภูมิใจแก่

ประชาชนคนไทยและนักการเมืองท่ัวไปโดยไม่เลือกค่ายเลือกพรรคที่ตกเข้ามา 

เมื่อวานนี้ได้แก่ข่าวเสด็จในกรมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้รับเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่ง

ประธานสมัชชาสหประชาชาติ ต่อจาก ดร. โฮเซ มาซา ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งไป  

เพราะในการเข้ารบัต�าแหน่งนีเ้อง มไิด้หมายความว่าเป็นเกยีรตอินัสงูส่งส�าหรบั 
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ส่วนพระองค์ท่านหรือรัฐบาลไทยโดยเฉพาะ หากส�าหรับประชาชนคนไทยและ 

ชาติไทยในฐานะที่พระองค์เป็นผู้แทน และพระปรีชาสามารถตลอดจนทัศนะ  

อันกว้างขวางเท่ียงตรงของพระองค์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหาของ 

ประชาชาตบ้ิานเมอืงหรอืเรือ่งของมนษุยชาติ เป็นทีย่อมรบันบัถอืแม้จากบรรดา 

มหาอ�านาจและอนุประเทศทั้งหลายที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การโลกแห่งนี้ 

มาแล้ว ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ พระองค์จึงได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

ในบรรยากาศเช่นนี้เอง เราได้เห็นชีวิตใหม่และความหวังใหม่ปรากฏในที ่

ประชมุใหญส่หประชาชาต ิซึง่จะน�าไปสูโ่อกาสของการปรบัความเข้าใจของการ 

ไกล่เกลี่ยประนีประนอม และการตกลงกันโดยละม่อมระหว่างมหาอ�านาจ 

ซึง่เป็นกระดกูสนัหลงัของสหประชาชาตแิละกลุม่ประเทศท่ีผลประโยชน์ขดัแย้ง

อยู่ในปัจจุบัน”

งานของเสด็จในกรมฯ	 ประธานสมัชชาในปัจจุบันที่ผ่านมาแล้ว

แต่หนหลัง	 ทั้งในสหประชาชาติและความสัมพันธ์ส่วนพระองค์กับผู ้แทน

นานาชาตทิัว่ไป	ล้วนแล้วแต่เตม็ไปด้วยการผกูมติรแทนท่ีจะสร้างศตัร	ูทุกผูแ้ทน 

มหาอ�านาจและนานาชาติอาจจะรู้ว่า	 ธรรมดานักการทูตย่อมพร้อมเสมอที่จะ	 

“พูดเท็จ”	เพื่อประเทศของตน	แต่พระองค์ก็มิได้ทรงบ�าเพ็ญตามมติเก่าแก่ของ

ประวตัศิาสตร์และศลิปะการทตูข้อนัน้	ตรงกนัข้ามทกุผู้แทนชาตมิหาอ�านาจและ

ทุกประเทศต่างๆ	 ในสหประชาชาติรู้จักพระองค์ท่านแต่ในฐานะ	 “ท่านวรรณ”	

หรือ	Prince	Wan	ผู้เที่ยงธรรม	 เฉลียวฉลาดและวางใจได้	น้อยคนในบรรดา 

ผู้แทนนานาชาติที่จะได้รับเกียรติเช่นนั้น	 แต่ไม่มีใครเลยจะมีแต่มิตรและ

ปราศจากศัตรูอย่างพระองค์

การยอมรบันบัถือบคุลกิภาพ	ความเฉลยีวฉลาดและความเทีย่งธรรม 

ของพระองค์ท่านโดยบรรดาภาคีสมาชิกอื่นทั้งหลายเหล่านี้เอง	 จะมีบทบาท 
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อย่างส�าคัญในการแผ้วถางทาง	 ซึ่งจะน�าโลกผ่านวิกฤติการณ์ในปัจจุบันไปสู่

สันติภาพอันมั่นคงพอที่จะไว้วางใจได้ ในอนาคต

เราคงจะได้เห็นกันต่อไปว่า	 ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย	์

พระปรีชาสามารถ	 และความสันทัดจัดเจนในทางการทูตของพระองค์ซึ่งได้

รับมาแต่สมัยสันนิบาตชาติที่เจนีวาจนถึงสหประชาชาติในปัจจุบัน	 จะช่วย 

ผ่อนคลายสถานการณ์ของโลกที่ตึงเครียดอยู่ขณะนี้ลงไปอย่างไร	 แต่พิจารณา

จากความแจ่มใสของบรรยากาศในสมชัชาในการเลอืกตัง้พระองค์ขึน้รบัต�าแหน่ง

ประธานแล้ว	หลายคนเชื่อเหลือเกินว่า	ความพยายามของพระองค์ในการที่จะ

ยับยั้งสงครามโลกครั้งที่	3	ตลอดสมัยที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่จะบรรลุความส�าเร็จ

นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านในนามของรัฐบาลและชาติไทย	 

จะได้แสดงบทบาทเกี่ยวกับสันติภาพของโลกในอนาคต	 ซึ่งเป็นผลประโยชน์

และสวัสดิภาพร่วมกัน	 ฉะนั้นจึงได้รับการภาวนาอธิษฐานจากประชาชนคนไทย	

ซึ่งเอาใจช่วยอ�านวยพรเป็นพลังให้เสด็จในกรมฯ	ประธานสมัชชา	ได้ทรงปฏิบัติ

หน้าที่และภารกิจในความรับผิดชอบด้วยความเข้มแข็งต่อไปจนกว่าจะบรรล ุ

จดุหมายปลายทาง	และกู้อารยธรรมไว้มใิห้พนิาศวอดวายไปด้วยการกระท�าของ

มนุษย์ก่อนที่จะถึงกาลเวลาอันควร

ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะน�าพระด�ารัสในการทรงรับการเลือกเป็น

ประธานสมัชชาสหประชาชาติอันเป็นเกียรติสูงสุดระหว่างประเทศ	 ซึ่งยังไม่มี

คนไทยคนอ่ืนใดเลยได้รับมาจนกระทั่งบัดนี้	 เพราะจะซ�้าซากแก่การที่ผู้อื่นได ้

น�ามากล่าวกันมากหลายและหาอ่านได้ทัว่ไปอยู่แล้ว	แต่จะขออญัเชญิพระด�ารสั

บางตอนที่ทรงกล่าวไว้อย่างน่าฟัง	น่าคิด	และซาบซึ้ง	มีความตอนหนึ่งว่า
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“the unifying influence of the United Nations Charter was 

clearly demonstrated at the Asian-African Conference at Bandung.  

We can be certain that if the purposes and principles of the Charter 

are adhered to, the world will enjoy peace not only in the negative 

sense of non-war, but also in the positive sense of happiness in  

tranquility, which is the sense of peace in my country and in the 

United Nations Charter.”

แปลเป็นภาษาไทยว่า	 “อิทธิพลแห่งกฎบัตรสหประชาชาติที่เป็น

เอกลักษณ์ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการประชุมเอเชีย - แอฟริกาที่บันดุง 

เราแน่ใจได้ว่าหากเจตนารมณ์และหลกัการของกฎบตัรได้รบัการยดึถอื โลกกจ็ะ 

มิต้องรับสันติสุขชนิดที่เป็นสภาพเปล่าๆ เปลือยๆ ของความปลอดภัยจาก

สงครามเท่านั้น หากแต่จะได้ประสบกับสันติสุขชนิดที่สงบเงียบอยู่ในความสุข

อย่างที่เข้าใจกันในประเทศของข้าพเจ้าและในกฎบัตรสหประชาชาติ”

ที่ว่าค�าพูดวรรคนี้มีความหมายลึกซึ้งน่าคิดและน่าฟังนั้น	 ก็เพราะ

ข้าพเจ้าได้เคยรับใช้ ใกล้ชิดและรู้พระทัยพระองค์ท่านเรื่อยมาตั้งแต่ทรงเป็น

ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ	 และข้าพเจ้าได้รับใช้เป็นเลขานุการประจ�า

พระองค์ท่านจนเมื่อพระองค์ท่านทรงได้รับแต่งต้ังเป็นเอกอัครราชทูตไทย 

คนแรกประจ�าสหรัฐอเมรกิา	ก็ได้ทรงโปรดเอาข้าพเจ้าติดตามไปเป็นเลขานุการ

ที่วอชิงตันด้วย	 คร้ันเมื่อทรงน�าประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาต ิ

ได้แล้ว	 และทรงได้รับต�าแหน่งผู ้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติอีก 

ต�าแหน่งหนึ่ง	 ก็ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าไปก่อตั้งส�านักงานผู้แทนถาวรไทยประจ�า

สหประชาชาติ	และอยูป่ระจ�าทีน่วิยอร์กเป็นผูแ้ทนส�ารอง	จนภายหลงัได้เป็นผูแ้ทน 

และเลขาธกิารคณะผูแ้ทนไทยเรือ่ยมาทกุสมยัประชมุ	และเมือ่พระองค์ท่านทรง 
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ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ	 ข้าพเจ้าก็ได้กลับมาอยู่กรมสหประชาชาติ	 กระทรวงการ 

ต่างประเทศ	 ในระหว่างนั้นปี	 2497	 ภัยคุกคามจากทหารเวียดมินห์ได้เข้ามา

ใกล้ถึงปากเซ	เสด็จในกรมฯ	ถึงกับทรงตั้งหน่วยพิเศษ	และเพื่อทรงควบคุมให้

เกิดความรวดเร็วและสั่งการได้ทันท่วงที	 จึงให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าเข้าไปนั่งใน 

ห้องท�างานของพระองค์ท่านเลย	 และมีคุณจรูญพันธ์	 อิศรางกูร	 ณ	 อยุธยา	 

คุณเถลิงชัย	 ชาติประเสริฐ	 และคุณจ�ารัส	 ชุมภูพล	 ซึ่งเป็นนักพิมพ์ดีดที่พิมพ์

ได้เร็วท่ีสุดของกระทรวงเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยนี้	 เพื่อต่อต้านภัยคุกคาม

ท่ีประชิดเข้ามาใกล้เขตแดนไทย	 เราได้ติดต่อขอให้สหประชาชาติส่งคณะ 

ผู้สังเกตการณ์สันติภาพเข้ามาสังเกตการณ์ในประเทศไทย	 เรื่องเข้าสู่ที่ประชุม

คณะมนตรีความมั่นคง	และแม้สหภาพโซเวียตได้ ใช้สิทธิยับยั้งในฐานะสมาชิก

ประจ�าคณะมนตรีนั้น	 แต่ก็ยังผลในทางอ้อมต่อมาให้กองทหารเวียดมินห์ 

ต้องถอยห่างกลับไป	 เหตุการณ์อันนี้เป็นชนวนให้เสด็จในกรมฯ	 หนักพระทัย	

จึงทรงหาทางแก้ไขโดยทรงดึงเอาประเทศมหาอ�านาจทางค่ายตะวันตกเข้ามา

ถ่วงดุล	 และจัดตั้งเป็นองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	เรียกว่า	“สปอ.	หรือ	SEATO”	(South	East	Asia	Treaty	

Organization	 ประกอบด้วยประเทศ	 Australia,	 France,	 New	 Zealand,	 

Pakistan,	 Philippines,	 Thailand,	 United	 Kingdom	 and	 U.S.A.)	 

ซึ่งได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก	 เมื่อ	 5	 กันยายน	 พ.ศ.	 2497	 ที่พระที่นั่ง 

อนันตสมาคม	กรุงเทพฯ	ซึ่งตอนนั้นเป็นที่ตั้งของสภาผู้แทนราษฎรไทย	ในการ

ประชมุครัง้นี	้เสดจ็ในกรมฯ	ได้ทรงตัง้ให้ข้าพเจ้าเป็นโฆษกหวัหน้าฝ่ายตดิต่อกบั 

ผูส้ือ่ข่าวทัง้ฝ่ายไทยและต่างประเทศ	ในการแถลงข่าว	ข้าพเจ้าได้เน้นหนกัให้แล

เห็นว่าองค์การนี้มีจุดประสงค์ส�าคัญเป็นองค์การรักษาสันติภาพในส่วนภูมิภาค
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และเพื่อการป้องกันตนเอง	การประชุมค่อนข้างขลุกขลักในเรื่องสถานที่ซึ่งเป็น

ตกึทีเ่ป็นหินอ่อนท้ังตึกท�าให้เกดิเสยีงสะท้อนอย่างมาก	จนเจ้าหน้าทีผู่ถ้อดเสยีง

บันทึกและรายงานการประชุมฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องและท�าให้กระท่อนกระแท่น	 

(ในการประชมุสหภาพรฐัสภาครัง้แรกในประเทศไทย	ซึง่ข้าพเจ้าได้รบัแต่งตัง้โดย

รฐับาลให้เป็นประธานจดัการ	ข้าพเจ้าจงึได้เสนอต่อ	พล.อ.	พระประจน	ปัจจะนกึ	 

ประธานรัฐสภา	 มิให้เอาสถานที่นี้เป็นที่ประชุม	 และรัฐบาลจึงได้สร้างสถานที่

ประชุมตามแบบสหประชาชาติขึ้นใหม่ที่ศาลาสันติธรรมเพื่อการนี้)

ต่อมาในเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2498	เมือ่มกีารประชมุกลุม่ประเทศที่ไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใด	ทีบ่นัดงุ	ประเทศอนิโดนเีซยี	เสดจ็ในกรมฯ	ทรงกระตอืรอืร้นให้รฐับาล

ส่งคณะผู้แทนไปร่วมประชุมด้วย	 เพราะทรงตระหนักในภัยแห่งความขัดแย้ง 

ระหว่างค่ายตะวันตกและค่ายตะวันออกมากขึ้น	 และทรงหวังว่ากลุ่มประเทศ

ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ก็อาจจะเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในท�านองเดียวกันกับ	“สปอ.”	

กับท้ังจะช่วยเสริมระบบความมั่นคงร่วมกัน	 (Collective	 Security	 System)	 

ให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้อกี	นอกจากนัน้	พระองค์ท่านยงัทรงกระตอืรอืร้นทีจ่ะได้พบปะ

ตดิต่อเชือ่มสมัพนัธ์กับจ	ูเอนไล	แห่งประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน	ซึง่เรายัง 

ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในขณะนั้นอีกด้วย	เมื่อคณะผู้แทนไทย 

ไปถึง	 พระองค์ท่านจึงทรงติดต่อขอเข้าเยี่ยมค�านับจู	 เอนไล	 พระองค์ท่าน 

ได้รบัสัง่แก่ข้าพเจ้าด้วยความดพีระทยัยิง่ว่า	ได้รบัผลส�าเรจ็และได้รบัการต้อนรบั

อย่างด	ีพระองค์ท่านทรงโปรดให้ข้าพเจ้าร่วมอยู่ในคณะผูแ้ทนคราวนีด้้วยผูห้นึง่	

และมีหม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์	กฤดากร	และ	ดร.	ป๋วย	อึ้งภากรณ์	ร่วมอยู่ในคณะ 

ผู้แทนนี้ด้วยเช่นกัน	 ในการประชุมครั้งนี้	 พระองค์ท่านทรงได้รับเลือกให้เป็น 

ผู้เสนอรายงาน	(Rapporteur)
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ในการทีพ่ระองค์ท่านได้ทรงชีว่้า	“อิทธพิลแห่งกฎบตัรสหประชาชาติ

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนในการประชมุเอเชยี - แอฟรกิาทีบั่นดงุ”  

ก็เพราะพระองค์ท่านได้ทรงเสนอให้ที่ประชุมบรรจุหลักการที่เป็นเอกลักษณ์

ส�าคัญเข้าร่วมอยู่ในหลัก	10	ประการของที่ประชุมนี้ได้ส�าเร็จ	คือหลักการที่ว่า	

“ต้องเคารพสิทธิของแต่ละชาติที่จะป้องกันตนเองโดยล�าพังหรือร่วมกันตาม

นัยแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ”	 และในตอนต่อไปของค�าปราศรัยของพระองค์

ท่านในการได้รับเลือกเป็นประธานก็ยังได้ทรงชี้ให้เห็นความเข้าใจอันลึกซึ้งและ

ถกูต้องของค�าว่า	“สนัตนิัน้จะต้องเป็นสนัตสิขุในความสงบเงยีบชนดิทีเ่ข้าใจใน

ประเทศของพระองค์ท่าน และในกฎบัตรสหประชาชาติอีกด้วย” ข้าพเจ้าจึงว่า 

พระองค์ท่านทรงกล่าวค�านี้ได้ซาบซึ้ง น่าคิดน่าฟังและชัดเจนตามพระประสงค์

ของพระองค์ที่ทรงแสดงออกเรื่อยมาตั้งแต่คราวทหารเวียดมินห์เข้ามาประชิด

ปากเซใกล้ชายแดนไทย การก่อตั้ง “สปอ. หรือ SEATO”	และในที่สุดในการ

เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการประชุมที่บันดุงของพระองค์ท่าน

พระชนม์ชีพสุดสิ้น	 	 	 เสวยสวรรค์

ทิ้งปรารถนาที่ฝัน	 	 	 ไฝ่อุ้ม

ให้ปราชญ์รุ่นหลังจรร-		 	 โลงต่อ	ตามเฮย

เพื่อโลกได้คุ้มครอง	 	 	 ชั่วฟ้าดินสลาย

งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารสราญรมณ์

ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
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การเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะในแอฟริกา

พุทธรักขิตาภิกขุ (พระสงฆ์ชาวแอฟริกัน)

(ตอน 1)

“การเพาะเมล็ดพันธุ ์แห่งธรรมะในแอฟริกา”	 เป็นเรื่องราวที่

ถ่ายทอดชวีติและประสบการณจ์รงิของพทุธรกัขติาภิกขุ	พระภิกษชุาวแอฟรกินั

รูปแรกในพระพุทธศาสนาและขณะนี้ก็ยังเป็นเพียงรูปเดียวของโลก	

บทน�า (สุภาศิริ อมาตยกุล)
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พระพทุธรกัขติามคีวามสนใจในค�าสอนของพระพทุธศาสนามานาน	 

ท่านได้จากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ประเทศต่างๆ	 แสวงหาหนทางของชีวิต	 

จนได้บวชเป็นพระภิกษุในปี	 ค.ศ.	 2002	 (พ.ศ.	 2545)	 จากนั้นท่านกลับไป

ประเทศยูกันดาบ้านเกิดของท่าน	 เพื่อเย่ียมโยมมารดาและญาติพี่น้องในฐานะ 

พระภิกษุและพระธรรมทูตในพระพุทธศาสนา	 ท่านต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ	ตลอดจนความไม่เข้าใจแม้แต่จากชมุชนท้องถิน่และญาตพิีน้่อง	แต่ในทีส่ดุ 

ท่านสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนได้	 และจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาขึ้น

ที่กรุงกัมปาลา	 (Kampala)	 นครหลวงของประเทศยูกันดา	 (Uganda)	 เมื่อปี 

ค.ศ.	2005	(พ.ศ.	2548)

ในวันที่พระพุทธรักขิตาจะเดินทางไปยูกันดาครั้งแรกในฐานะ 

พระภิกษุในพุทธศาสนานั้น	 ท่านได้แวะผ่านกรุงไนโรบี	 (Nairobi)	 ประเทศ

เคนยา	(Kenya)	เมื่อเดือนมีนาคม	ค.ศ.	2005	(พ.ศ.	2548)	ในช่วงนั้น	ดิฉัน

ใช้ชีวิตอยู่ที่เคนยาเพราะติดตามเอกอัครราชทูตอัครสิทธิ์	 อมาตยกุล	 ซึ่งได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุง

ไนโรบี	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 2004-2005	 (พ.ศ.	 2547-2548)	 จึงมีโอกาสพบท่าน 

ท่ีศูนย์พระพุทธศาสนาไนโรบี	 	 ซึ่งมีพระภิกษุชาวแคนาดาชื่อพระอริยวังสา	 

เป็นพระธรรมทูตอยู่	 เมื่อได้พบพระพุทธรักขิตา	 ดิฉันรู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง	

เพราะนอกจากจะได้รู้จักพระภิกษุชาวแอฟริกันรูปแรกแล้ว	 ยังได้รับทราบถึง

ความตั้งใจของท่านที่จะน�าพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ยูกันดาและแอฟริกา	

วนัทีพ่บกนันัน้	พระพทุธรกัขติายงัไม่มัน่ใจว่าการเดนิทางไปยูกนัดา

ในฐานะพระภิกษุจะเป็นเช่นใด	 โยมแม่และญาติพี่น้องจะรู้สึกอย่างไร	 จะมีคน

เข้าใจในเจตนารมณ์ของท่านเพียงไหน	จะเข้าไปติดต่อกับใคร	ที่ใดก็ไม่ทราบได้	 

ดิฉันจึงขอค�าแนะน�าจากเอกอัครราชทูตอัครสิทธิ์ฯ	 ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ	 ก็ได้
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ตดิต่อและประสานกบันายเจมส์		มวูานา	กงสลุกติตมิศกัดิข์องไทยประจ�ายกูนัดา	

เพื่อให้ช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดินทางและให้ค�าแนะน�าเรื่องการจัดตั้ง

ศูนย์พระพุทธศาสนาในยูกันดา

นอกจากนี	้ดฉินัได้โทรศพัท์จากไนโรบตีดิต่อตรงไปยงัร้านอาหารไทย 

ในกัมปาลา	 ชื่อ	 “ครัวไทย”	 ซึ่งเอกอัครราชทูตอัครสิทธิ์ฯ	 และดิฉันเคยไป 

เยี่ยมเยียนและรับประทานอาหารไทยที่นั่นระหว่างที่ เอกอัครราชทูตฯ	 

ไปยืน่พระราชสาส์นเป็นเอกอคัรราชทตูประจ�าประเทศยกูนัดาอกีแห่งหนึง่	ดฉินั

ได้คุยกับเจ้าของร้านครัวไทยซึ่งเป็นคนไทย	 โดยขอความอนุเคราะห์ให้ช่วย

ดูแลพระพุทธรักขิตา	เพื่อให้ท่านมีที่จ�าวัดและอาหารส�าหรับฉันระหว่างที่อยู่ใน 

กัมปาลา	

เป็นที่น ่ายินดีว่าเมื่อพระพุทธรักขิตาเดินทางถึงกรุงกัมปาลา	 

ท่านได้รับการดูแลต้อนรับจากร้านครัวไทยเป็นอย่างดี	 นอกจากนั้น	 คุณเจมส	์ 

มูวานา	กงสลุกติตมิศกัด์ิของไทย	ยังให้ความช่วยเหลอืแนะน�าแก่พระพทุธรกัขติา 

ในเรื่องต่างๆ	 ตลอดมา	 ท�าให้เจตนารมณ์และการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ 

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เป็นครั้งแรกในประเทศยูกันดา

แม้ว่าดิฉันจะได้ โยกย้ายติดตามเอกอัครราชทูตอัครสิทธิ์ฯ	 ไปยัง

ประเทศอื่นๆ	 หลังจากเคนยาแล้วก็ตาม	 ดิฉันยังติดต่อกับพระพุทธรักขิตาและ

ตดิตามงานพระธรรมทตูของท่านเสมอมา	และด้วยความปลืม้ปีตใินความมุง่มัน่ 

ของท่านผู้เป็นพระภิกษุชาวแอฟริกันรูปแรก	จึงอยากให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงเรื่องราว 

ของท่านรวมทั้งการบุกเบิกน�าพระพุทธศาสนาเข้าไปสู ่ยูกันดาจนสามารถ 

จัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาข้ึนได้	 	 ดิฉันได้ติดต่อพระพุทธรักขิตา	 ขอให้ท่าน

เขียนเล่าชีวิตและประสบการณ์ดังกล่าวเพื่อน�ามาลงในหนังสือวิทยุสราญรมย	์				

ของกระทรวงการต่างประเทศ	 ท่านจึงส่งเรื่องที่ท่านเขียนไว้เมื่อปี	 ค.ศ.	 2006		
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(พ.ศ.	2549)	มาให้	เป็นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยที่แปลโดยคนไทย

ผูห้นึง่	โดยพระพทุธรกัขติาขอให้ดฉินัช่วยตรวจดตูลอดปรบัแก้ค�าแปลภาษาไทย

ในงานเขียนนี้ให้ด้วย

“การเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะในแอฟริกา”	 เป็นเรื่องที่พระพุทธ

รักขิตาร้อยเรียงจากความจริงใจของท่าน	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบค�าถาม

ของผูอ้ยากรู้และอธบิายถงึพฒันาการของพระพทุธศาสนาในแอฟรกิา	ให้ผูอ่้าน 

ได้รับรู ้ถึงความต้ังใจและการด�าเนินงานของท่านในด้านพระพุทธศาสนา	 

โดยเฉพาะการน�าพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในประเทศยูกันดาและเคนยา	

พระพุทธรักขิตายังมุ่งหวังให้งานเขียนนี้เป็นแรงบันดาลใจส�าหรับการเดินทาง 

ในโลกแห่งธรรมะด้วย	กล่าวได้ว่า	“การเพาะเมลด็พนัธุแ์ห่งธรรมะในแอฟรกิา”	

เป็นเร่ืองท่ีให้ท้ังความรู้และปัญญาจากข้อคิด	 คติพจน์	 คติธรรมที่สอดแทรก

อยู่ในเนื้อหา	 ท�าให้เห็นสัจธรรมของชีวิต	 ได้รับรู้ถึงความอดทนในการแสวงหา 

เส้นทางชวีติทีจ่ะน�าไปสูค่วามสงบและการหลดุพ้น	ได้สมัผสัถงึความรูส้กึนกึคดิ	

จิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของพระพุทธรักขิตาที่เปี่ยมด้วยเมตตา	 และยังได้

ตระหนักถึงสังคม	วัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน

ดิฉันจงึขอน�าเรือ่งราว	“การเพาะเมลด็พนัธุแ์ห่งธรรมะในแอฟรกิา”		

โดยพระพุทธรักขิตา	 มาเสนอ	 ณ	 ที่นี้	 โดยเร่ิมตั้งแต่ค�านิยม	 ที่เขียนโดย 

พระเฮเนโภลา	 กุนารัตนะ	 และบทตอนต่างๆ	 นับตั้งแต่ที่พระพุทธรักขิตาได้

รู้จักพระพุทธศาสนา	 จนถึงความส�าเร็จในการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาใน 

กรุงกัมปาลา	 ประเทศยูกันดา	 เพื่อให้ผู้อ่านได้ร่วมอนุโมทนาและเกิดปีติกุศล

เป็นสิริมงคลต่อไป

หากท่านผูอ่้านสนใจเกีย่วกบัศนูย์พระพทุธศาสนาในยกูนัดา	โปรดอ่าน

เพิ่มตามได้จากเว็บไซต์	http://www.ugandabuddhistcenter.org/home.php
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ค�านิยม โดย พระเฮเนโภลา กุนารัตนะ (Venerable Henepola 
Gunaratana)

การส่ือสารที่ดีและชัดเจนที่สุดคือการถ ่ายทอดออกมาจาก

ประสบการณ์ของตนเอง	เป็นวธิที�าให้คนอืน่เข้าใจ	และเป็นหนทางท่ีผูป้ราดเปรือ่ง 

ทั้งหลายใช้สื่อสารกับโลกภายนอก	นับเป็นสิ่งน่าเลื่อมใสที่สุดในส่วนพุทธธรรม

หนังสือเล่มนี้	 พระพุทธรักขิตาได้น�าเอาค�าสอนของพระสัมมา 

สมัพทุธเจ้าไปสู่ชาวแอฟรกินัโดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของตวัท่านเอง	 

ท่านเป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติ	 ประสบการณ์ของท่านในแอฟริกาและที่อื่นๆ	

ระหว่างการเดินทางเป็นตัวอย่างที่ดีถึงการแสดงออกของผู้คนเมื่อแรกรู้จักกับ 

พระสงฆ์เถรวาท	ผูห่้มกายด้วยจวีรสนี�า้ตาล	ในมอืถอืบาตร	ส่วนพระพทุธรปูทีท่่าน 

ขนย้ายมาด้วย	ท�าให้ท่านเป็นทีส่งสยัในประเทศที่ไม่เคยรูจ้กักบัพระพทุธศาสนา

จนกระทั่งท่านน�าไปเผยแผ่ได้	เรื่องนี้ท�าให้หวนคิดไปถึงพระปุณณมันตานีบุตร
1
  

เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปยังแคว้นสุณาปรันตะ
2
เป็นครั้งแรกเพื่อเผยแผ่ค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า	 ยังดีท่ีผู้คนในยูกันดาไม่ดุร้ายเหมือนที่แคว้นสุณาปรันตะ	 

ในสมัยพุทธกาล

การน�าพระพุทธศาสนาไปสู่ยูกันดาของพระพุทธรักขิตายังท�าให้

นกึถงึภารกจิของพระมหินทเถระ
3
	เมือ่ครัง้ทีท่่านเดินทางไปประเทศศรลีงักาเมือ่

ประมาณ	200-300	ปี	ก่อนคริสตกาล	โดยพระมหินทเถระ	พร้อมด้วยพระภิกษุ

และผู้ติดตามทั้งหลายได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากกษัตริย์ศรีลังกา	

1 พระมหาสาวกองค์หนึ่ง ได้ชื่ออย่างนี้ เพราะเดิมชื่อปุณณะ เป็นบุตรของนางมันตานี  ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์

มหาศาลในหมู่บ้านพราหมณ์ ชื่อโทณวัตถุ เป็นหลานของพระอัญญาโกณทัญญะ ได้บรรพชาเมื่อพระเถระผู้เป็นลุง

เดินทางมายังกรุงกบิลพัสดุ์ บวชแล้วไม่นานก็บรรลุอรหัตตผล ท่านได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะในบรรดาพระ 

ธรรมกถึก – กอง บก. 

2. แคว้นสุณาปรันตะอยู่ในแดนไกล ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมัชฌิมประเทศ ชาวสุณาปรันตะได้ชื่อเป็นคนดุร้าย มีค�า

ปุจฉา-วิสัชชนา ระหว่างพระพุทธองค์กับพระปุณณมันตานี ก่อนที่ท่านจะทูลลาพระองค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ที่แคว้นสุณาปรันตะ สามารถอ่านรายละเอียดได้พระไตรปฎิกเล่มที่ 18 พระสุตตันตปฎิก เล่มที่ 10 สังยุตตนิกาย  

สฬายตนวรรค  ว่าด้วยปุณณสูตร – กอง บก.

3. โอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้น�าพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานที่เกาะลังกา – กอง บก. 
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ที่ยูกันดา	 โยมแม่	 โยมน้อง	 และลูกๆ	 ของเธอ	 ให้การต้อนรับ 

พระพทุธรักขติาเป็นอย่างดเีช่นเดยีวกนั	พวกเขายงัเป็นคนกลุม่แรกทีเ่ปลีย่นมา

นับถือพุทธศาสนา	ปัจจุบันนี้	ท่านก�าลังสร้างวัดเพื่อเอาไว้เก็บภาพพระพุทธเจ้า

ที่เพื่อนและลูกศิษย์มีเมตตาจิตถวายให้กับท่าน	พร้อมทั้งยังป็นการวางรากฐาน

ที่ส�าคัญให้กับพระพุทธศาสนาในประเทศบ้านเกิดของท่านในยูกันดาอีกด้วย

คร้ังหนึง่อาตมาถามท่านว่า	“มพีทุธศาสนกิชนกีค่นแล้ว	ในยกูนัดา”

“คนเดียวครับ”	-	พระพุทธรักขิตาตอบ

อาตมาถามต่อไปอีกว่า	“มีพระสงฆ์กี่รูปแล้วในแอฟริกา”

“รูปเดียวครับ”	-	ท่านตอบอีกครั้งหนึ่ง
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ตอนท่ีอาตมาถามสองค�าถามนี้	 เท่าที่ท่านพุทธรักขิตาทราบก็มี

เพียงท่านรูปเดียวเท่านั้นที่เป็นชาวพุทธในประเทศของท่าน	แต่ปัจจุบัน	โยมแม่	 

โยมน้อง	 และหลานๆ	 หลายคนได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ	 เมื่อครั้ง

พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศศาสนาก็มีปัญจวัคคีย์	 (นักบวช	 5	 ท่าน)	 เท่านั้น	

กระทั่งเพิ่มขึ้นเป็นหลายล้านคนอย่างในทุกวันนี้	ท�านองเดียวกัน	อาตมาหวังว่า

ตวัเลขเร่ิมต้นนีจ้ะค่อยๆ	เพิม่ขึน้ไปจนถงึจ�านวนนบัล้านเช่นเดยีวกนั	เพือ่ทีจ่ะน�า 

ความจรงิอนัประเสรฐิและความสงบสุขท่ีอยู่ในค�าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

สู่ยูกันดาและผู้คนที่นั่น

ยกัูนดาตามความเข้าใจของอาตมา	เป็นประเทศทีม่สีนัตสิขุ	อาตมา

เชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาดีที่จะน�าพุทธศาสนาเข้าไป	 เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ได้หยั่งราก 

ลึกลงและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่สงบสุข	 อาตมาขออวยพรให้ท่านพุทธ-

รักขิตาประสบความส�าเร็จในภาระหน้าที่อันนี้ด้วยความเรียบร้อย
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ค�าขอบคุณ  (โดยพุทธรักขิตาภิกขุ)

หนังสือเล่มนี้มีแรงบันดาลใจจากค�าเรียกร้องของผู ้คนต่างๆ	 

ที่อาตมาพบ	 ผู้ที่อยากทราบถึงประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

แอฟริกาของอาตมา	

ในการเตรียมการเขียนหนังสือเล่มนี้	อาตมาเป็นหนี้บุญคุณโยมแม่	 

ครูบาอาจารย์และเพื่อนๆ	 โดยอาตมาขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งต่อที่ปรึกษา

และอาจารย์ของอาตมา	 ท่านเฮเนโภลา	 กุนารัตนะ	 (Venerable	 Henepola	 

Gunaratana)	 ส�าหรับแรงบันดาลใจ	 ค�าแนะน�า	 และค�านิยมที่ท่านเขียนให้	

อาตมาขอขอบคณุโยมแม่	ฟลสิเตอร์	นมัพลมิา	(Flister	Namplima)	ที่ให้ก�าเนดิ

และเล้ียงดูอาตมาด้วยความรักความเมตตาเสมอมา	 ขอบคุณชาวแอฟริกัน	 

เฮอร์มัน	 เอ็นเดริตู	 (Herman	 Nderitu)	 แม่ชีอลิซ	 และโจเซฟ	 เอ็นกูกิ	 (Eliz	

and	 Joseph	 Ngugi)	 จอห์น	 สเตรียเทอร์	 (John	 Streather)	 ส�าหรับความ

ช่วยเหลืออย่างดี		ขอบคุณเจ้าของร้านอาหารครัวไทยในกัมปาลา	(Kampala)	 

ทีถ่วายภตัตาหารตลอดระยะเวลาทีอ่าตมาอยูใ่นยกัูนดา	ขอบคณุคณุเจมส์	มวูานา	 

(James	 Mulwana)	 กงสุลกิตติมศักด์ิไทยประจ�ายูกันดา	 ที่ให้ความช่วยเหลือ

ต่างๆ	ขอบคุณพี่น้องร่วมธรรม	พระอักกสามิ	(Aggasami)	ที่เชิญอาตมาไปยัง

ประเทศแคนาดา	ขอบคุณผู้ช่วยชาวแคนาเดียน	ชิตตะ	(Citta)	และชน	ตาม	

(Chon	Tam)	ผูท้�าสรปุค�าบรรยายธรรมะของอาตมาทีน่ัน่	ขอบคณุภนัเต	ราหลุา	 

(Bhante	Rahula)	ส�าหรบัค�าแนะน�า	และขอบคณุเพือ่นชาวอเมรกินั	วอลท์	โอปีย์	 

(Walt	Opie)	และ	แจเนต็ต์	เบรน็ลงิเกอร์	(Janet	Brendlinger)	ทีช่่วยตรวจทาน 

แก้ไขงานเขียนให้อาตมา	

ขอให้ทุกชีวิตได้บรรลุนิพพาน	(อิสรภาพสูงสุดหรือการหลุดพ้น)
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ค�าน�า

หนังสือเล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากค�าเรียกร้องมากมายของผู้ที่ 

อาตมาพบในแอฟริกา	 อเมริกา	 และเอเชีย	 พวกเขาถามอาตมาด้วยค�าถาม 

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์อยู่เสมอ	บางครั้งอาตมาได้แต่

ตอบพวกเขาไปอย่างสั้นๆ	 เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วไม่มีเวลามากพอที่จะตอบได้

อย่างครบถ้วน

มีคนถามอาตมาอยู่ตลอดว่า	อาตมานับถือศาสนาอะไรก่อนจะบวช

เป็นพระ	 เรียนท�าสมาธิจากที่ไหนในยูกันดา	 บวชได้อย่างไรในยูกันดาทั้งๆ	 ที่

ไม่มีวัดเลย	ใครคือแรงบันดาลใจให้ออกบวช	ท�าไมจึงบวชเป็นพระ	การจะบวช 

ต้องท�าอย่างไรบ้าง	 อาตมามีวัดเป็นของตัวเองในยูกันดาหรือไม่	 ครอบครัว	 

(โยมแม่)	ของอาตมารูส้กึอย่างไรทีอ่าตมาบวช		คนแอฟรกินัคดิอย่างไรกบัอาตมา

ในฐานะพระภิกษุ	เป็นต้น

เป็นเรื่องยากที่จะท�าให้หนังสือเล่มนี้ไม่เป็นอัตชีวประวัติ	 แต่ถ้า

ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น	 ก็ขอให้ผู้อ่านอดทนสักหน่อยเถิด	 ด้วยจุดประสงค ์

หนึ่งเดียวของอาตมาคือการพยายามอธิบายให้เห็นถึงพัฒนาการของพระพุทธ

ศาสนาในแอฟริกา	 โดยเฉพาะในยูกันดา	 เป็นปณิธานของอาตมาที่ว่าหนังสือ

เล่มน้ีจะช่วยตอบค�าถามของท่านทั้งหลาย	 และเป็นแรงผลักดันให้ท่านก้าวไป

ข้างหน้าส�าหรับการเดินทางในโลกแห่งธรรมะ

“เป็นการยากกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์

การด�ารงชีวิตเป็นเรื่องยากล�าบาก

เป็นเรื่องยากที่จะได้เกิดมาพบพระธรรม 

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง”
ธรรมบท: 182
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อธิบายศัพท์ภาษาบาลี

อรหันต ์ พระสงฆ์ผู้เข้าถึงอิสรภาพขั้นสุดท้าย	(หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้ว)

อนุโมทนา	 การร่วมยินดีในกุศลกรรม

ภันเต	 ค�าที่พระภิกษุที่มีพรรษาน้อยกว่าเรียกพระภิกษุผู้มีพรรษามากกว่า	

ภาวนา	 การท�าสมาธิ,	การพัฒนาจิต

ภิกขุ/ภิกษุ	 ชายที่บวชเป็นพระในพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้า	 ผู้รู้แจ้ง	(ท่านผู้ตรัสรู้เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม)

พุทธรักขิตา	 ผู้ปกปักษ์รักษาพระพุทธเจ้า

เทวา	 เทวดา,	ผู้ที่อยู่บนสวรรค์

ธรรมะ	 ความจริง	ค�าสอนของพระพุทธจ้า

โคดม/โคตมะ	 ชื่อตระกูลของพระพุทธเจ ้า	 มหาชนเรียกพระพุทธเจ ้าตาม 

	 พระโคตรว่า	พระโคดม	พระโคตมะ	หรือพระสมณโคดม 

กรรม	 การกระท�าที่ประกอบด้วยเจตนา

กรุณา	 ความสงสารคิดจะช่วยให้	(ผู้อื่น)	พ้นทุกข์

นิพพาน	 อิสรภาพขั้นสุดท้าย	(การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง)

บาลี	 ภาษาที่ใช้เป็นหลักในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

ปัญญา	 ความรู้เข้าใจชัดแจ้ง,	ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ ในเหตุผล	ดีชั่ว		

	 คุณโทษ	ประโยชน์มิใช่ประโยชน์	ฯลฯ
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บิณฑบาต	 อาหารที่ใส่ลงในบาตรพระ	 ในภาษาไทยใช้ ในความหมายว่า	 รับของ 

	 ใส่บาตร

สมถะ	 การท�าใจให้สงบโดยเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์

สังฆะ	 หมู่สงฆ์	(ผู้ละทิ้งทางโลก)	

ตถาคต	 ค�าที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกหรือตรัสถึงพระองค์เอง

เถรวาท	 นิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้	 ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวก 

	 ได้วางหลักธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา	ได้แก่	

	 พระพุทธศาสนาอย่างที่นับถือแพร่หลายในพม่า	ไทย	ลาว	กัมพูชา		

	 ศรีลังกา	และบางประเทศในโลกตะวันตก

อุบาสก	 ชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย,	คฤหัสถ์ผู้ชายที่แสดงตนเป็นคนนับถือ	

	 พระพุทธศาสนา	โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ	

วิหาร	 วัด,	ที่อยู่ของพระสงฆ์,	ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่กับโบสถ์

วิปัสสนา	 ความเห็นแจ้ง	 คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงตามสภาวธรรม,	 การฝึก 

	 อบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของ 

	 ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา
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ตอน 1: ครั้งแรกที่รู้จักพระพุทธศาสนา

ชาติก�าเนิด

ชื่อเดิมของอาตมาคือสตีเว่น	คาบอคโกซา	(Steven	Kaboggoza)		

เกิดเมื่อปี	 ค.ศ.	 1966	 (พ.ศ.	 2509)	 ในครอบครัวชาวคริสต์	ณ	กรุงกัมปาลา	

ประเทศยกูนัดา	ทางตะวนัออกของทวปีแอฟรกิา	ยกูนัดามพีรมแดนทางเหนอืตดิ

กบัประเทศซดูาน	(Sudan)	ตะวนัตกตดิกบัคองโก	(Congo)	และใต้ตดิกบัรวนัดา	 

(Rwanda)	 ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดทะเลสาบวิคตอเรีย	 (Lake	Victoria)	

แทนซาเนยี	(Tanzania)	และเคนยา	(Kenya)		ยูกนัดาเป็นประเทศเลก็ๆ	ยากจน	

ประชากรมีความซับซ้อนเพราะประกอบข้ึนด้วยหลายชนเผ่า	 หนึ่งในนั้นคือ	 

บูกันดา	(Buganda)	ประเทศถูกแบ่งแยกอันเป็นผลจากสงครามและเผด็จการ

ทรราชที่กินเวลานานหลายปี	สิทธิเสรีภาพถูกจ�ากัด	แต่ในความน่าเศร้านั้นยังมี

ข้อดีอยู่บ้าง	เซอร์วินสตัน	เชอร์ชิล	(Sir	Winston	Churchill)
4
	ได้เคยกล่าวไว้ว่า	 

“เพราะความสวยงามและสีสันอันหลากหลาย	 อีกทั้งสิ่งมีชีวิต	 พืช	 นก	 แมลง	

สัตว์เลื้อยคลาน	และสัตว์ป่าที่มีจ�านวนมากมายมหาศาล	ท�าให้ยูกันดาคือ	ไข่มุก

แห่งแอฟริกาอย่างแท้จริง”

“คนที่นั่ง พักผ่อน เดินอยู่คนเดียว ด้วยความพากเพียรในการฝึกตน

ผู้ซึ่งสามารถควบคุมตัวเองได้เมื่ออยู่เพียงล�าพัง

ผู้นั้นย่อมพานพบความผาสุกแม้ ในป่าใหญ่”

ธรรมบท : 305

4. นายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่มีชื่อเสียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในปี พ.ศ. 2496  

เชอร์ชิลล์ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกระหว่างปี พ.ศ. 2483-2488 โดยได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

หลังจากที่กองทัพเยอรมันบุกฝรั่งเศส เขาเป็นผู้น�าอังกฤษฝ่าวิกฤติสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นหนึ่งในผู้น�าส�าคัญ

ของฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมกับประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา และโจเซฟ สตาลิน ผู้น�าสหภาพโซเวียต

 เชอร์ชิลล์กลับมาด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยน�าพรรคอนุรักษ์นิยม เอาชนะพรรคแรงงาน เมื่อ พ.ศ. 2494  

และได้ลาออกเมื่อ พ.ศ. 2498 – กอง บก. 
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วัยเด็ก

เมื่ออาตมาเป็นเด็ก	ในยูกันดาไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนา	เพราะ

ศาสนาหลักคือคริสต์และอิสลาม	 ในยูกันดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว

อาตมา	 การไม่เคารพพระเจ้ามักจะถูกมองว่าเป็น	 “แกะด�า”	 หรือ	 “มิตรของ

ปีศาจ”

บทเรียนการท�าสมาธิบทแรกอย่างไร้แบบแผนในยูกันดา

ตอนอาตมาอายุห้าขวบ	โยมแม่ซึ่งเป็นคนใจกว้าง	สุภาพ	อ่อนน้อม

ถ่อมตน	และมอีทิธพิลอย่างมากในชวีติของอาตมา	ได้ยอมรบัความแตกต่างของ

เราสองคนอย่างง่ายดาย	ท่านไม่พยายามเปลี่ยนแปลงลูกๆ	ให้เป็นอย่างที่ท่าน

ต้องการ	 โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อทางศาสนา	 โยมแม่มีความปราดเปรื่อง 

ตามธรรมชาติ	ในแบบของท่านเอง	

โยมแม่บอกอาตมาอยู่เสมอ	 “ถ้าไม่มีอะไรจะพูด	 จงเงียบ	 ถ้าไม่มี

อะไรจะท�า	 ก็ไปนอนเสีย”	 ค�าสั่งสอนสองข้อนี้เข้ากับลักษณะนิสัยของอาตมา

อย่างยิ่ง	 อาตมาไม่ชอบนอนกลางวัน	 แต่เมื่อไม่มีอะไรจะท�า	 โยมแม่จึงบังคับ

ให้นอน	โชคไม่ดีที่อาตมามักจะหลับไม่ค่อยลง	จึงนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียง	 

ในท่ีสดุกน็อนตืน่อยูอ่ย่างนัน้	ปล่อยให้ความคดิโลดแล่นไป	พร้อมกบัเฝ้าดโูยมแม่ 

ซึ่งสามารถหลับได้อย่างรวดเร็ว	 เมื่อคิดย้อนกลับไป	 เข้าใจว่าในเวลานั้น 

อาตมาไม่มีวัตถุส�าหรับก�าหนดจิตในการท�าสมาธิ	 แต่นั่นไม่ใช่วิธีง่ายที่สุด 

ในการท�าสมาธิหรอกหรือ	 หมายถึงการอยู่อย่างสงบเงียบ	 เฝ้าดูความคิดต่างๆ	 

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

โดยส่วนตัวแล้ว	อาตมาคดิว่าได้รบับทเรยีนทีม่ค่ีายิง่ในการท�าความ

คุ้นเคยที่จะอยู่กับความเงียบและความว่างเปล่า	 คงเป็นประโยชน์มากทีเดียว 
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ถ้าในเวลานั้นมีคนสอนวิธีท�าสมาธิขั้นสูงให้อาตมา	 แล้วการท�าสมาธิแบบ 

ที่ว่านั้นจะหาได้จากไหนกัน...

เมื่ออยู่ชั้นประถม	 อาตมาชอบไปโรงเรียนทุกวันอาทิตย์ซึ่งจะมี

การร้องเพลงและเล่านิทาน	 แต่ภายหลัง	 การเข้าโบสถ์ได้กลายเป็นหน้าที่ 

ทีต้่องกระท�า	อาจารย์ใหญ่ของโรงเรยีนเป็นคนท่ีเล่ือมใสและเคร่งครดัในศาสนา

ของท่านมาก	ท่านติดตามจดบันทึกว่าใครมาหรือไม่มาเข้าโบสถ์บ้าง	การไม่เข้า 

โบสถ์จะน�าไปสู่การลงโทษบางอย่าง	 วิธีการเช่นนี้ท�าให้เกิดการต่อต้านขึ้น 

ทีละเล็กทีละน้อยในใจของอาตมา

ช่วงวัยรุ่น	โรงเรียนประจ�านิกายคาทอลิกได้อบรมสั่งสอนอาตมาใน

แนวทางแบบศาสนาคริสต์	 ในยูกันดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวอาตมา	 

การไม่เคารพพระเจ้ามกัจะถกูมองว่าเป็น“แกะด�า”	หรอื	“มติรของปีศาจ”	อาตมา
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เริ่มเกิดความสงสัยว่าวัตถุประสงค์ของการไปโบสถ์นั้น	 เป็นไปเพื่อให้ผู้อื่นพึง

พอใจ	 หรือเพื่อพัฒนาจิตใจกันแน่	 มันคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวถ้าใน

ตอนนั้นมีใครสักคนหนึ่งสอนวิธีปฏิบัติวิปัสสนาอย่างลึกซึ้งให้กับอาตมา	ช่วงวัย

นัน้เอง	ในความทรงจ�าลางๆ	ทีพ่อจะจ�าได้คอือาตมาเคยเรยีนเกีย่วกบัชาวอนิเดยี 

คนหน่ึงท่ีชื่อโคตมะ	 (ชื่อตระกูลของพระพุทธเจ้า)	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 

เพียงเท่านั้นที่อาตมารู้	โดยรู้เท่าๆ	กับคนแอฟริกันทั่วไป

“นี่คือชีวิตทั้งหมดในทางจิตวิญญาณ อานนท์ 

 หมายถึงการมีกัลยาณมิตร  

 เมื่อพระรูปหนึ่งมีกัลยาณมิตรแล้ว 

 ย่อมคาดหวังได้ว่าท่านผู้นั้นจะพัฒนาและเข้าถึงมรรค 8 ในที่สุด”

- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (SN 45:2)

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ และได้พบพระสงฆ์ในพุทธศาสนา

เดือนมถินุายน	ค.ศ.	1990	(พ.ศ.	2533)	อาตมาเดนิทางไปศกึษาต่อ 

ด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย	 ซึ่งภายหลังได้

กลายเป็นการไปศึกษาพระพุทธศาสนาแทน	 มีนักศึกษาต่างชาติชาวแอฟริกัน

และเอเชียอยู่ไม่กี่คน	 ในจ�านวนนั้นมีพระภิกษุสองรูปจากประเทศไทย	 อาตมา

รู้สึกใกล้ชิดกับพระสองรูปนี้	 และมีเพียงท่านทั้งสองที่เป็นเพื่อนของอาตมา	 

ท้ังสองท่านก็รู ้สึกเช่นเดียวกัน	 ท่านไม่ได้สอนอาตมาเรื่องการท�าสมาธิใน

ทันที	 แต่ค่อยๆ	 แนะน�าทีละเล็กทีละน้อยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 ท่านมีน�้าใจ	 

พาอาตมาไปที่ตลาดท้องถ่ินและยังแบ่งปันอาหารให้อีกด้วย	 ในตอนนั้นอาตมา

ไม่ทราบธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธ	 อาตมาต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายถวาย

ภัตตาหารแด่ท่านทั้งสอง
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เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน	 ท่านสันสิติ	 (Sandsiti)	 พระหนึ่งใน

สองรูปชวนอาตมาให้ไปกับท่านที่วัดเล็กๆ	 แห่งหนึ่งแถวชานเมืองจัณฑีครห์	 

(Chandigarh)	เมอืงหลวงของรฐัปัญจาบ	(Punjab)	ซึง่เป็นทีพ่�านกัของพระสงฆ์

ชาวอินเดีย	เป็นครั้งแรกที่อาตมาได้เข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาพุทธ

อาตมาเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เข้าใจถึงความส�าคัญ	 

เมื่อเวลาผ่านไปอาตมาเริ่มมีความสนใจมากข้ึนในค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

อาตมาเคารพชื่นชมพระสงฆ์เหล่านี้ด้วยใจจริง	 สิ่งต่างๆ	 ที่ท่านปฏิบัติ	 สัมผัส 

ความรูส้กึเมตตากรณุา	ซาบซึง้ในส่วนลกึของจติใจอาตมา	ระหว่างช่วงวนัหยดุที่

ท่านท้ังสองเดนิทางกลบัประเทศไทย	อาตมาคดิถงึพวกท่านอย่างมาก	ถามตวัเอง 

ว่าอาตมาจะไปพบพระภิกษุรูปอื่นๆ	ได้ที่ไหน

“บุคคลควรเจริญรอยตามผู้เจริญ ผู้ซึ่งแน่วแน่ ปราดเปรื่อง ใฝ่รู้ 

 รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละทุ่มเท 

 บุคคลควรเจริญรอยตามผู้ซึ่งถึงพร้อมด้วยความดี

 ดุจพระจันทร์โคจรตามเส้นทางของดวงดาว” 

ธรรมบท : 208

สายสัมพันธ์พิเศษกับองค์ดาไล ลามะ 

ช่วงวนัหยดุภาคฤดรู้อน	อาตมายังคงตามหาเพือ่นชาวพทุธ	อาตมา

จับรถเมล์รอบกลางคืนเพื่อไปยังธรรมศาลา	 (Dhammasala)	 ซึ่งเป็นที่ประทับ

ขององค์ดาไล	 ลามะ	 อาตมาคิดในใจ	 “ประเทศนี้ช่างดีจริงๆ กลางคืนก็ยัง 

เดินทางได้”	 ในขณะที่ยูกันดานานมากแล้วที่เราไม่สามารถเดินทางไปไหน 

มาไหนได้ ในเวลากลางคืน	 เนื่องจากสงครามและปัญหาทางการเมือง	 แต่ที่นี่
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อาตมารู้สึกได้รับอสิรภาพอกีข้ันหนึง่	เป็นการนัง่รถทีย่าวนานมากในรถ	“มะม่วง

เชค”	 (รถโดยสารเก่าคร�่าครึราคาถูก)	 ไปยังธรรมศาลาที่ตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัย	

การเดินทางน่าตื่นตาตื่นใจจนอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นความจริงหรือแค่ฝันไป	 

เป็นสิ่งที่อาตมาไม่สามารถจินตนาการว่าจะท�าเช่นนี้ ได้หากอยู ่ในยูกันดา	 

เป็นความรูส้กึเหมอืนครัง้แรกทีอ่าตมารูจ้กักับธรรมะ	ค�าสอนในพระพทุธศาสนาว่า 

“เราได้พบกับสิ่งที่น�าอิสรภาพมาให้”

วันหนึ่ง	 อาตมาไปร่วมในการออกพบปะสาธารณชนขององค์ดาไล	

ลามะ	 โดยมีชาวตะวันตกอีกนับร้อยคนที่ไปรอถวายความเคารพแด่ท่านที ่

ธรรมศาลา	 คนผิวสีคนเดียวจากแอฟริกาท่ามกลางคนขาวจากทั่วทุกมุมโลก	 

อาตมาจึงโดดเด่นเป็นที่สังเกต	 เห็นได้ โดยง่าย	 อาตมามีความสุขมากที่ได้

อยู่ใกล้ชิดกับองค์ดาไล	 ลามะ	 ยิ่งกว่านั้นยังโชคดีได้จับมือกับท่านอีกด้วย	 

ท่านให้พรอาตมา	 ซึ่งอาตมาสัมผัสได้ถึงรังสีแห่งความอ่อนโยนเปี่ยมด้วย 

ความรักความเมตตาท่ีน�าความสงบสดชื่นมาสู่จิตใจ	 อาตมามีแรงบันดาลใจ 

เต็มเปี่ยมเมื่อได้ฟังท่านสอนธรรมะ	ท่านแสดงความอาทรและความรู้ ในธรรมะ

แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 อาตมาบอกกับตัวเองว่า	 “ที่นี่คือบ้าน	 บ้านทาง 

จิตวิญญาณของอาตมาอยู่ท่ีธรรมศาลานี่เอง”	 อาตมาตัดสินใจที่จะใช้วันหยุด

ทั้งหมดที่มีในปีต่อๆ	มา	ณ	ที่แห่งนี้

การเดินทางเข้าสู ่พระพุทธศาสนาเริ่มขึ้นเมื่อพบกับพระสงฆ์ 

ในอินเดีย	 อาตมาได้รับการจูงใจอย่างแรงกล้าจากเพื่อนสนิทที่สนใจเรื่อง

เดยีวกนั	และได้พบแนวค�าสอนเพือ่เข้าถงึความสขุทีส่ามารถน�าไปปฏบัิตไิด้จรงิ	 

ตวัอย่างเช่น	มรรคมอีงค์	8	ค�าสอนเรือ่งกรรม	(การกระท�าท่ีประกอบด้วยเจตนา)	

ท่ีให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบในการกระท�าของตน	 เหล่านี้คือสิ่งที่ท�าให้

อาตมาหูตาสว่าง	 ภายหลังอาตมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึง

พระนิพพาน 
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ค�าสอนเหล่านี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก	 เป็นอิสรภาพที่ยิ่งใหญ	่ 

การศึกษาทางวิชาการในประเทศอินเดียที่สุดได้กลายมาเป็นการศึกษา 

ทางจิตวิญญากณ

“ผู้เข้าใจผิดในสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ ในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ

 เป็นผู้มีความเห็นผิด จะไม่สามารถเข้าถึงสาระที่แท้จริง 

 ผู้เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ 

 เป็นผู้มีความเห็นชอบ ย่อมเข้าถึงสิ่งที่เป็นสารัตถะแท้จริง”

ธรรมบท : 11-12

แสวงหาอาจารย์ทางจิตวิญญาณ

มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณมากมายใน

อินเดีย	 ศาสนาฮินดู	 ศาสนาซิกข์	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต์	 ศาสนาพุทธ	 

เป ็นต้น	 แรงจูงใจที่นอนนิ่งอยู ่ภายในได้ผลักดันให้อาตมาออกตามหา	 

“บางสิ่ง”	แต่ในตอนนั้น	“บางสิ่ง”	ที่ว่ายังคงคลุมเครือ	อาตมาจึงเปิดใจกว้าง

ศึกษาศาสนาต่างๆ	 เช่น	 ได้เข้าร่วมกลุ่มที่ศูนย์ศาสนาบาไฮ	 (Baha’i	 Faith	 

Centre)	ในจัณฑีครห์	หรือเข้าร่วมกับกลุ่มคุรุ	(Gurus)
5
	และสวามี	(Swamis)

6
 

ที่สร้างความประทับใจให้เป็นอย่างยิ่ง	

5. คุรุ หรือ กูรู (Guru) หมายถึง ครู หรือ อาจารย์ ถ้าแยกศัพท์ออกมาแล้ว จะมีสองค�า คือ ค�าว่า คุ ซึ่งแปลว่า แสงสว่าง  

(เป็นผู้ชี้ทางแสงสว่าง) และค�าว่า รุ แปลว่า ความมืดมน (เป็นผู้ขจัดความเขลาที่มืดมน) ในศาสนาพราหมณ์

ฮินดู มาจากปรัชญาความเชื่อในความส�าคัญของการเข้าถึงความรู้ โดยมี คุรุ หรืออาจารย์เป็นผู้ชักน�าไปสู่จุดสูงสุด  

ในประเทศอินเดียในปัจจุบัน ส�าหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู และซิกข์ ค�า คุรุ นี้ยังคงความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ 

เช่น คุรุนานัก คุรุปัทมสัมภวะ คุรุนาคารชุน

 ในประเทศตะวันตก คุรุ ยังใช้ ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึง บุคคลที่เผยแพร่ศาสนา หรือ กลุ่มความเชื่อตาม

ปรัชญาต่างๆ ค�านี้ยังใช้ ในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในสถานะที่เชื่อถือได้ เนื่องมาจากความรู้ 

และความช�านาญ ที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ กอง บก. 

6. มาจากภาษาบาลี หมายถึง “ผู้ที่รู้และเป็นนายตน” “อิสระจากความรู้สึก” ค�าว่าสวามีเป็นค�าน�าหน้าชื่อส�าหรับผู้ที่เป็น

ครูด้านโยคะ ผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระเจ้า และอุทิศตนให้กับครูทางด้านจิตวิญญาณ
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อาตมาศึกษาเรื่องจิตและฝึกท�าสมาธิกับวิมาลา	 ทาการ์	 (Vimala	

Thakar)	ความมหัศจรรย์ของเธอมากเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือ	

เธอเป็นคนโอบอ้อมอารี	อาตมาเลื่อมใสเธออย่างมากในเรื่องนี้	 วิมาลาบอกกับ 

อาตมาว่าเธอไม่ได ้นับถือศาสนาพุทธแต่ก็ให้ความนับถืออย่างมากต่อ

พระพุทธเจ้า	 เธอสอนสมาธิส�าหรับใช้ ในชีวิตประจ�าวันและประกอบกิจกรรม

ต่างๆ	ทั้งยังให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกับความสงบ	เธอแนะให้เราน�าตัวเอง

ไปใกล้กบัธรรมชาติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพือ่ประโยชน์ในการเข้าใจจติใจ

ของตัวเราเอง	เป็นการท�าให้ร่างกายและจิตใจของเราอ่อนโยน	กระฉับกระเฉง	

และเฉียบคมอยู่เสมอ	อาตมารับจดจ�าค�าสั่งสอนนี้ไว้ด้วยหัวใจ

“สมาธิเป็นบาทฐานของปัญญา 

 หากปราศจากสมาธิแล้ว ปัญญาย่อมเกิดขึ้นไม่ได้

 ความเข้าใจการเพิ่มขึ้นและลดลงนี้

 จะท�าให้บุคคลสามารถประพฤติตนเพื่อเป็นไปในทางก้าวหน้าของปัญญา”

ธรรมบท : 282

ส�านักวิปัสสนาที่ยอดเยี่ยมในทิเบต

ในท่ีสุดโอกาสอันชัดเจนก็มาถึง	 ในปี	 ค.ศ.	 1994	 (พ.ศ.	 2537)	 

วัดธุสิตา	(Tusita)	แห่งธรรมศาลา	ได้จัดอบรมการฝึกวิปัสสนาเป็นเวลา	12	วัน	

โดยคนสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญการท�าสมาธิชาวอเมริกันชื่อ	ดร.	 อเล็กซ์	 เบอร์ซิน	

(Alex	Berzin)	ระหว่างการอบรม	ท่านถ่ายทอดหลกัส�าคญัเบ้ืองต้นของพระพทุธ

ศาสนาและขั้นตอนพื้นฐานส�าหรับการท�าวิปัสสนา	 เริ่มจากการสังเกตเจตนา 

ของเราในทกุสิง่ทีก่ระท�า	ระหว่างการอบรม	อาตมาได้เรยีนรูว่้าการส�ารวจเจตนา

แท้ที่จริงก็คือการมีสติสมบูรณ์ของจิตใจ	 นี่คือการเดินทางเข้าไปค้นพบตัวตน

ภายใน
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หลังการฝึกครั้งนี้	 อาตมาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง	 การฝึกวิปัสสนา

ช่วยสร้างศรัทธาในค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 อาตมาออกจากมหาวิทยาลัยและ

เลือกเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณโดยเข้าร่วมกับเพื่อนในกรุงนิวเดลี	

(New	Delhi)	ที่ซึ่งอาตมายังคงฟังบรรยายเรียนรู้เกี่ยวกับจิต	ฝึกวิปัสสนา	และ

อ่านหนังสือธรรมะ	 ค�าสอนเรื่องความเมตตา	 กรุณาและปัญญาได้จุดประกาย

ให้อาตมา	 รวมทั้งค�าสอนเรื่องกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เน้นความรับผิดชอบ 

ในการกระท�าของตนซึ่งจะก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตตามมา	 

(เปรียบเทียบเช่นการกระท�าอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบไม่ว่าจะในทางดีหรือร้าย

ต่อสิ่งภายนอก)	 อาตมาได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ของชีวิตที่จะบรรลุนิพพาน 

ซึ่งเป็นสภาพที่อยู่เหนือกว่าสวรรค์ข้ึนไปอีก	 อาตมาประทับใจค�าสอนเหล่านี ้

เป็นอย่างมาก

หลังจากใช้ชีวิตร่วมกับหมู่สงฆ์ในนิวเดลีเป็นเวลาหนึ่งปี	 อาตมาจึง

ออกแสวงบุญจากอินเดียไปยังเนปาล	 ทิเบต	 และสุดท้ายมาจบที่ประเทศไทย	

เคยได้ยินเรื่องหนึ่งพันความสุขหนึ่งพันความเศร้าไหม	 อาตมาเรียนรู้เรื่องนี้

ระหว่างการเดินทาง

“ความสุข ความพอใจใดๆ ที่มี เป็นความพึงพอใจทางโลก 

 ส�าหรับพระสงฆ์ทั้งหลาย ความพึงใจในทางโลกนั้นไม่มี

 จึงไม่เกิดความยึดติด แต่เพราะสิ่งในโลกมีนั้นน่าพึงใจ

 คนจึงหลงไปยึดถือเอา”

AN 3 : 101-2
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แสวงหาความพึงพอใจทางโลก

ช่วงเวลาแห่งความสุข

หลงัจากอยู่ในทเิบตเป็นเวลาหนึง่เดอืนครึง่	นกัท่องเทีย่วชาวองักฤษ 

คนหนึง่แนะน�าให้อาตมาเดนิทางไปประเทศไทย	อาตมาเริม่การเดนิทางด้วยการ 

กลับไปเนปาลก่อน	 จากนั้นจึงมุ ่งหน้าไปยังเกาะสวยที่มีชื่อว ่าเกาะเต่า	 

ทางตอนใต้ของไทย	ตอนนั้นอาตมาต้องหางานท�า	จึงตัดสินใจหัดด�าน�้าเพิ่มเติม 

จนกระทั่งเรียนจบถึงข้ันท่ีเป็นผู้ฝึกสอนได้	 อาตมาจึงกลายมาเป็นครูสอนด�าน�้า	 

มันออกจะตลกอยู่บ้างท่ีมีผู ้ยินดีจ่ายสตางค์ ให้ได้ท�าในสิ่งสนุกสนานเช่นนี้	 

แล้วอาตมาก็ติดอยู่กับการเป็นครูสอนด�าน�้า	มันเป็นงานที่สนุกมากจริงๆ	แต่ใน
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เวลาเดียวกัน	 อาตมาก็มองหาช่องทางที่จะศึกษาและฝึกฝนวิปัสสนาระดับสูง 

ไปด้วย	ทว่าสถานการณ์ยงัไม่สกุงอมเพยีงพอให้อาตมาเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่าง

จริงจัง	ในทางกลับกัน	อาตมากลับได้เรียนรู้ความรื่นรมย์หอมหวานของชีวิตครู 

สอนด�าน�า้	แต่ละวนัผ่านไปมนีกัเรยีนฐานะดจีากทัว่ทกุมมุโลกมาเรยีนกบัอาตมา	

แต่เมื่อนานเข้าอาตมาก็เริ่มหมดสนุกกับงานและความสุขที่เคยได้รับ	 มันเป็น 

ไปได้อย่างไรกัน?

“ความสุขจากผัสสะต่างๆ ไม่มีทางจะปรนเปรอให้พอใจได้ 

 แม้ฝนจะตกลงมาเป็นเงินเป็นทอง

 การได้สนองตัณหามอบความสุขให้เพียงเล็กน้อย 

 แต่มาพร้อมกับความทุกข์อันใหญ่หลวง

 เมื่อเข้าใจสิ่งนี้ 

 ผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาความสุขในลักษณะนี้แม้กระทั่งบนสรวงสวรรค์

 ผู้ศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้าย่อมยินดีในความสุข

 ที่เกิดจากการดับลงของตัณหา”

ธรรมบท : 186-87

ช่วงไม่มีความสุข

ก่อนหน้านี้	 อาชีพครูสอนด�าน�้าน�าความสุขและข้อดีต่างๆ	 เข้ามา

มากมาย	 แต่หลังจากนั้น	 อาตมารู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่ที่ต้องเห็นนักท่องเที่ยว 

คนแล้วคนเล่าผ่านเข้ามาแล้วก็ลาจากไป	 รวมไปถึงรีสอร์ตราคาแพงที่คล้ายจะ

สงวนไว้ส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสตางค์เท่านั้น	 อาตมาจึงเริ่มรู้สึกไม่มี

ความสขุกับชวีติครสูอนด�าน�า้และเริม่เข้าใจถงึอันตรายของมนั	หลงัตืน่จากมายา

ภาพแห่งโลกธรุกจิ	อาตมาจงึลาออก	เดนิทางจากประเทศไทยกลบัไปยังบ้านเกิด 
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ในแอฟริกา	 เมื่อภายหลังมีชายคนหนึ่งทราบเรื่องที่อาตมาละทิ้งชีวิตอันแสน 

สุขสบายในรีสอร์ตหรูบนเกาะ	 เขาคิดว่าอาตมาคงเสียสติไปแล้วและบอกว่า

อาตมาควรจะไปพบจิตแพทย์	 แต่เด๋ียวก่อน...ถ้าอาตมาไม่ได้ออกจากเมืองไทย 

ในตอนนั้น	อาตมาอาจจะอยู่ที่นั่นเมื่อคลื่นสึนามิพัดถล่มเกาะพีพี	เกือบทั้งเกาะ

เมือ่ปี	ค.ศ.	2004	(พ.ศ.	2547)	มคีนเสยีชวีติมากมาย	ณ	จดุทีอ่าตมาเคยด�าน�า้อยู	่

เป็นความโชคดขีองอาตมาทีอ่อกจากเกาะกลบัไปแอฟรกิาก่อนหน้าเหตกุารณ์นัน้

“อย่ายึดติดในสิ่งที่น่ารัก และอย่ายึดมั่นในสิ่งที่น่าชัง

 การขาดสูญของสิ่งอันเป็นที่รัก และการปรากฏของสิ่งอันเป็นที่ชัง 

 เป็นทุกข์ทั้งคู่

 ดังนั้น จงอย่ายึดถือสิ่งใดว่าเป็นของรัก 

 เพราะการพลัดพรากจากสิ่งนั้น ย่อมน�ามาซึ่งความทุกข์ 

 ความอาวรณ์ไม่มีกับผู้เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดถือเอา 

 ทั้งสิ่งที่จะท�าให้รัก  และสิ่งที่จะท�าให้ชัง”

ธรรมบท : 210-211

สวัสดีและลาก่อน บ้านเกิดเมืองนอนแอฟริกา

รวมเวลาได้เจด็ปีทีอ่าตมาเดนิทางจากแอฟรกิามา	เป็นการเดนิทาง

ยาวนานที่เปี่ยมไปด้วยสีสันไม่อาจคาดเดา	เต็มไปด้วยจุดหักเหพลิกผัน	อาตมา

ต่ืนเต้นมากกับการกลับไปเย่ียมบ้านครั้งนี้	 อารมณ์พลุ่งพล่านทันทีที่เครื่องบิน 

ลงจอด	ณ	ท่าอากาศยานเอ็นเท็บเบ้	(Entebbe)	ในที่สุดก็กลับมาบ้าน	ทุกอย่าง

ดูคุ้นตาแต่ขณะเดียวกันก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างบอกไม่ถูก

ทันทีที่ถึงบ้าน	รู้สึกได้ว่าเพื่อนๆ	ญาติๆ	ต่างตั้งความหวังว่าอาตมา

จะกลบัมาในฐานะนกัธรุกจิผูร้�า่รวยประสบความส�าเรจ็	ถอืกระเป๋าเอกสารอยู่ใน
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มือข้างหนึ่ง	แต่เปล่าเลย	อาตมาอยู่ในฐานะของโยคีหัวโล้น	ชาวพุทธธรรมดา 

ผู้ที่ในกระเป๋ามีอุปกรณ์ด�าน�้ากับหนังสือธรรมะอยู่หลายเล่ม	ทุกคนต่างไม่เข้าใจ

ว่าอาตมาน�าของดงักล่าวนีก้ลบัมายังแอฟรกิาท�าไม	ในยกูนัดาไม่มวีดัหรอืครสูอน

ศาสนาพุทธแม้แต่คนเดียว	แล้วก็ไม่มีทะเลให้ด�าน�้าด้วย

ญาติๆ	 หลายคนเสนอจะฆ่าแกะหรือไก่เพื่อน�ามาท�าอาหารเลี้ยง

ต้อนรับเป็นการให้เกียรติการกลับมาของอาตมา	 แต่อาตมาไม่อนุญาตเพราะ 

ไม่อยากให้สัตว์ตัวไหนต้องถูกฆ่าเพราะอาตมา

ทกุคนพยายามจะเปลีย่นให้อาตมากลบัไปนบัถอืศาสนาครสิต์อกีครัง้	

แต่ตอนนั้นอาตมามีความเลื่อมใสหนักแน่นในค�าสอนของพระพุทธเจ้าเสียแล้ว	 
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ญาติห่างๆ	 บางคนถึงกับแนะให้อาตมาเผาหนังสือธรรมะทิ้งเสียให้หมด	 

แล้วหันกลับมาอ่านคัมภีร์ไบเบิล	(Bible)	แทน	แต่แน่นอนว่าอาตมาปฏิเสธที่จะ

ท�าเช่นนัน้	พวกเขาจงึรูส้กึหมดหนทาง	ผดิหวัง	และไม่ปรารถนาอาตมาอกีต่อไป

อาตมายังคงฝึกวิปัสสนาเงียบๆ	 คนเดียวต่อไปในห้องนอน	 

อ่านหนงัสอืธรรมะทีน่�ามาด้วยจากเอเชยี	แต่หลงัจากหลายปีในอนิเดยีและเอเชยี	

ทีซ่ึง่อาตมามเีพือ่นและครท่ีูสนใจเรือ่งจติวิญญาณเหมอืนๆ	กนั	ทีย่กูนัดา	อาตมา

กลับไม่มีเพื่อนอย่างที่ว่าให้คบหาพูดคุยด้วยเลยแม้แต่คนเดียว	

อาตมารูส้กึถงึความปรารถนาทีย่งัคงพร่องหายไป	อกีทัง้รูส้กึสิน้หวงั	

ผิดหวัง	และหมดความอดทนกับสภาพเช่นนี้	จึงตัดสินใจจากยูกันดาไปเป็นครั้ง

ท่ีสองเพือ่ตามหาสจัธรรมอนัลกึซึง้	และในครัง้นีอ้าตมาตัง้ใจจะอุทศิเวลาทัง้หมด

ให้กับการพัฒนาทางจิตใจเพียงอย่างเดียว

“คนคนหนึ่งแม้อายุยืนยาว 100 ปี 

 ถ้าปราศจากปัญญาและการควบคุมตัวเองเสียแล้ว 

 เปรียบไม่ได้กับผู้มีชีวิตเต็มด้วยสติและปัญญาที่มีชีวิตอยู่เพียง 1 วัน

 เพียงหนึ่งวันที่มีชีวิตอยู่ด้วยการรักษาศีลและครองสติไว้ ให้มั่นคง 

 มีค่ามากกว่าหนึ่งร้อยปีแห่งชีวิตที่ปราศจากศีลและการบ�าเพ็ญภาวนา

 เพียงหนึ่งวันที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาและการด�ารงสติอย่างแน่วแน่ 

 มีค่ามากกว่าหนึ่งร้อยปีของชีวิตที่ปราศจากปัญญาและสติสัมปชัญญะ”

ธรรมบท : 110-111

ยินดีต้อนรับสู่อเมริกา

อาตมาใช้เวลาหนึ่งปีในทวีปอเมริกาใต้	 ท่องเที่ยวและฝึกวิปัสสนา

ด้วยตนเอง	ก่อนทีจ่ะเดินทางถึงสหรฐัอเมรกิาในปี	ค.ศ.	1999	(พ.ศ.	2542)	อาตมา
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เข้าร่วมกับกลุ่มวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูงไอเอ็มเอส	(IMS	-	Insight	Meditation	 

Society)	 ในเมืองแบร์	 (Barre)	 รัฐแมสซาชูเซตส์	 (Massachusettes)	 

เป็นเวลาสามเดือน	ในที่สุด	อาตมาได้พบกับกลุ่มคนที่มีความสนใจอย่างจริงจัง

เหมอืนๆ	กนั	กลุม่คนทีป่ฏบิติัตามแนวทางค�าส่ังสอนของพระพทุธองค์	คณะสงฆ์ 

และสถาบันไอเอ็มเอสได้กลายมาเป็นบ้านทางจิตวิญญาณ	 บ้านหลังที่สอง 

ของอาตมา	 แม้อาตมาจะได้วางแผนไว้ว่าจะกลับไปยังอเมริกาใต้หลังเสร็จสิ้น 

การฝึกอบรม	 แต่อาตมากลับเข้าร่วมงานกับทีมงานของไอเอ็มเอสจนถึงป	ี 

ค.ศ.	2000	 (พ.ศ.	2543)	ช่วงนั้นอาตมาท�างานไปด้วยเรียนไปด้วยกับอาจารย์

หลายท่าน	เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกฝนอบรมหลายครั้ง

อาตมาพบกบัภนัเต	กนุารตันะ	(Bhante	Gunaratana)	ที่ไอเอม็เอส 

นี้เองในปี	ค.ศ.	2000	(พ.ศ.	2543)		เมื่อท่านเดินทางมาสอนวิปัสสนา	ท่านจะ

ออกไปเดินทุกๆ	วันของการฝึกอบรม	ครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเดินด้วยกัน	

ภันเต	 กุนารัตนะ	 ชวนอาตมาไปเยี่ยมท่านที่กลุ่มภาวนา	 (Bhavana	 Society)	

ท่ีแห่งนี้ภายหลังได้กลายมาเป็นสถานที่ที่อาตมาใช้จ�าวัด	 “บ้านของสมณเพศ”	

ภายหลังการอุปสมบท

ทุกสรรพส่ิงเกิดจากเหตุและเงื่อนไขท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	

เช่นเดียวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับอาตมาที่ไอเอ็มเอส	 เป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้องเฝ้า

สงัเกตความเปลีย่นแปลงในชวิีต	บางสิง่บางอย่างอาจดมูัน่คงแขง็แรง	แต่ทนัททีี่ 

เหตุปัจจัยเปลี่ยนไป	ความมั่นคงแข็งแรงนั้นก็สลายไปทันที	 อาตมาจ�าต้องจาก

ไอเอ็มเอสไปอย่างไม่ทันตั้งตัว

มีค�ากล่าวว่า	 “หัวมุมไม่ใช่จุดสิ้นสุดของถนนสายนั้น	 นอกจากคุณ

ไม่เลี้ยวไปตามทาง”	 ตอนนี้อาตมาต้องหักเล้ียวครั้งใหญ่ในชีวิต	 แล้วมันจะพา

อาตมาไปที่ไหนน่ะหรือ....
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“ทางหนึ่งคือทางสู่ความมั่งมีทางโลก  

 ส่วนอีกทางหนึ่งคือหนทางสู่พระนิพพาน

 เมื่อเข้าใจสิ่งนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้ว 

 พระสงฆ์ศิษย์ ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

 จงอย่าปล่อยให้เครื่องผูกพันทางโลกมาท�าให้ ไขว้เขวอยู่เลย 

 จงเร่งพัฒนาเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น”

ธรรมบท : 75

การละทิ้ง

อาตมาตัดสินใจแล้วว่าจะละทิ้งเรื่องทางโลก	 ทรัพย์สินภายนอก 

ไม่สามารถท�าให้อาตมาพึงพอใจได้อีกต่อไป	 จากประสบการณ์ในเมืองไทย	

ความสุขของการศึกษาพุทธศาสนาท�าให้อาตมาต้องการจะทุ่มเทชีวิตให้กับ 

การศึกษาและฝึกปฏิบั ติ	 อาตมาจึงตัดสินใจละทิ้งความสุขที่น ้อยกว ่า	 

(ความสขุทางโลก)	เพือ่สิง่ทีส่�าหรบัอาตมาแล้วนบัว่าเป็นความสุขทีย่ิ่งใหญ่กว่า...	 

นั่นคือการพัฒนาจิตวิญญาณ	 หลังจากสามเดือนของการอบรมที่ไอเอ็มเอส

ท�าให้อาตมาตระหนักดียิ่งขึ้นไปอีกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากภายใน	 

ไม่ใช่จากปัจจัยภายนอก	 แน่นอนว่าเราต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นตัวช่วย	 

(วัตถุทางโลกต่างๆ)	 ให้จิตของเราพัฒนาไป	 แต่ปัจจัยภายนอกเหล่านั้นไม่ใช่ 

แก่นสารหรือจุดหมายปลายทางที่แท้จริง	ถ้าเราตั้งปัจจัยภายนอกเป็นเป้าหมาย

สูงสุดในชีวิตแล้วละก็	 วัตถุประสงค์ที่มีคุณค่าแท้จริงของชีวิตจะเลือนลาง	 

เป้าหมายของชาวพุทธที่แท้นั้น	 คือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามท�านอง 

คลองธรรมเพื่อไปถึงนิพพานให้ได้ ในที่สุด

อาตมาตกลงใจจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์	 ออกบวชเป็นพระสงฆ์ใน

พระพุทธศาสนา	 แต่การอุปสมบทจะเกิดข้ึนได้ต้องมีวัดและพระภิกษุอาวุโส 

รูปหนึ่งซึ่งเต็มใจจะรับอาตมาเป็นศิษย์	อาตมาควรจะไปที่ไหนดี?
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“พึงละทิ้งหนทางที่มืดมน 

 ผู้มีปัญญาย่อมเลือกเดินไปตามทางสว่างออกจากทางโลกไปสู่ทางธรรม 

 ปรารถนาพบพานความสุขจากการปล่อยวาง

 ซึ่งยากจะหาความสนุกสนาน

 ละทิ้งความสุขที่ขึ้นกับผัสสะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอีกต่อไป 

 ช�าระร่างกายจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจทั้งมวล”

ธรรมบท : 87-88

เดินทางเข้าสู่เพศบรรพชิต

เพื่อนของอาตมาแนะน�าให้อาตมาไปที่ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาตถาคต	

(ทีเอ็มซี	 -	 TMC	 -	 Tathagata	 Meditation	 Centre	 )	 ในเมืองซาน	 โฮเซ่	 

(San	 Jose)	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	 (California)	 เขาบอกกับอาตมาว่าผู้คนที่นั่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบาสกอุบาสิกาชาวเวียดนามมีจิตใจงดงามยิ่ง	 ถึงแม้ว่าที่

แห่งนี้จะเป็นเพียงศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆ	 ก็ตาม	 หลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ	

อาตมาเดินทางไปที่นั่นในปี	ค.ศ.	2001	(พ.ศ.	2544)	ได้พบกับท่านปัณณาธิภา	 

(Pannadipa)		ที่แปลกคืออาตมาขอบวชกับท่านในทันที	อาตมาไม่เคยทราบถึง

พิธีการขอบวชมาก่อน	 ท่านดูแปลกใจอย่างย่ิงที่เห็นชาวแอฟริกันผิวสีคนหนึ่ง 

มีปณิธานแรงกล้าทีจ่ะออกบวชโดยไม่เคยผ่านการอบรมก่อนบวชอย่างเป็นเรือ่ง

เป็นราว	ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าอาตมาจริงจังแค่ไหน	อาตมาค่อนข้างจะวิตก

กบัการเปลีย่นแปลงในคราวนี	้ท่านปัณณาธภิา	(Pannadipa)	อนญุาตให้อาตมา

อาศัยอยู่ท่ีนี่เพื่อเตรียมตัวส�าหรับการอุปสมบท	 อาตมาเริ่มฝึกวิปัสสนาอย่าง 

เข้มข้นไปพร้อมกับเรียนรู้การใช้ชีวิตในเพศบรรพชิต	 ซึ่งในที่สุดได้น�าไปสู่ 

การบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ทีเอ็มซี	 ซาน	 โฮเซ่	 

แคลิฟอเนียร์	ในปี	ค.ศ.	2002	(พ.ศ.	2545)		โดยอาจารย์ของอาตมาคือท่าน 
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ซายาดอว์	ยู	สิละนันทะ	(Sayadaw	U.	Silananda)	

ผ่านไปช่วงหนึ่ง	 อาตมาจึงย้ายไปอยู่กับกลุ่มภาวนา	 (Bhavana	 

Society)	ทีเ่วสต์เวอร์จเินยี	(West	Virginia)	เพือ่ศกึษากบัท่านภนัเต	กนุารตันะ	

(Bhante	 Gunaratana)	 การเดินทางในอเมริกาของอาตมาได้มาส้ินสุดลงใน 

สถานที่ที่สงบสุขแห่งนี้ที่อาตมาใช้พ�านักอยู่เป็นการถาวร

แล้วค�าสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงยูกันดาได้อย่างไร?

อาตมาพร้อมแล้วหรือท่ีจะกลับไปพบกับเพื่อนชาวแอฟริกันที่เกือบ

ทั้งหมดไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธมาก่อนเลย

อาตมาควรไปปฏิบัติวิปัสสนาในถ�้าที่ประเทศอินเดียหรือเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในแอฟริกามากกว่ากัน

 “จงออกไปเผยแผ่ธรรมะด้วยความเมตตาให้กับโลก 

  เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของมวลมนุษย์

  ท่านทั้งสองจงอย่าไปทางเดียวกัน 

  แสดงธรรมให้ถึงพร้อมในตอนต้น 

  ให้ถึงพร้อมในตอนกลาง และให้ถึงพร้อมในตอนท้าย” 

- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(โปรดติดตาม “การเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะในแอฟริกา” ตอน 2 ในฉบับต่อไป)

ภาพประกอบ จากหนังสือ Planting Dhamma Seeds  by  Buddharakkhita Bhikkhu

 Website : Uganda Buddhist Center

 http://www.ugandabuddhistcenter.org/home.php
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ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว
ยามเย็นที่ ได้เหย้าเยือน

หากพูดถึงแหล่งซ้ือผ้าไหมไทยสวยๆ	 สีสดๆ	 เนื้อแน่นๆ	 ใช้งานได้

คงทนยาวนาน	หลายคนคงนึกถึงผ้าไหมจาก	“บ้านครัว”	ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วไป	 จะว่าไป	 “บ้านครัว”	 ถือเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่มิได้ส่งขายเฉพาะ

ในเมืองไทยบ้านเราเท่านั้น	 แต่ยังเป็นแหล่งส่งขายให้แก่ผู้ที่ทั้งน�าไปขายเป็น 

ผ้าชิ้นและแปรรูปเป็นแพรพรรณอันงดงามส่งไปขายต่อยังแดนไกล	 ที่รู้แน่ๆ	

ชาวแดนอาทิตย์อุทัยคลั่งไคล้ผ้าไหมไทยจากแหล่งของบ้านครัวเป็นอย่างมาก	

โดยอาจมีทั้งที่รู้และไม่รู้ถึงแหล่งที่มาของผ้าไหมที่สวมใส่หรือใช้อยู่	 เนื่องด้วย

เขาเหล่านัน้ซ้ือผ้าไหมไทยผ่านการจดัจ�าหน่ายโดยบรษิทัจ�าหน่ายผ้าไหมยีห้่อดงั

ของไทย	แตด่ว้ยคณุภาพที่ไมเ่คยเสือ่มคลาย	ท�าให้เขายงัคงติดใจอยูก่บัผ้าไหม

ไทยจากแหล่งนี้เป็นอย่างมาก

หทัยกานต์ ฤกษ์จ�านง
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จะว่าไป	 (อีกครั้งหนึ่ง)	 การกลับมาพบกับผู้อ่านในครั้งนี้	 ก็ไม่ได้

ตั้งใจจะมาพูดถึงแต่เรื่องของผ้าไหมไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย 

ทีม่ขีองดีตดิตวัเท่านัน้	แต่เรือ่งทีจ่ะเล่าให้ฟังไปเกีย่วโยงกบัผ้าไหม	กเ็ลยใช้เกริน่น�า 

ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่จะน�ามาฝากในวันนี้	 เป็นเรื่องดีๆ	อีกเรื่องหนึ่ง	ที่เราชาวคณะ

บัวแก้วส่วนหนึ่งได้มีโอกาสร่วมกันท�าขึ้น	 เรื่องที่ว่า	 คือ	 การแวะไปเยี่ยมเยือน

ชมุชนบ้านครัวในช่วงเดอืนรอมฎอน	หรอืเดอืนแห่งการถอืศลีอดหรอื	“ถอืบวช”	

ของชาวมุสลิมหลายร้อยล้านคนทั่วโลก	 ซึ่งชุมชนบ้านครัวก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

จากกระทรวงบัวแก้วของเรา	 	 ถ้าเป็นสมัยก่อนที่อากาศยังไม่เป็นพิษเท่าที่เป็น

อยู่ในทุกวันนี้	 พวกเราที่ว่า	 ซึ่งน�าโดยคุณธานี	 ทองภักดี	 อธิบดีกรมสารนิเทศ
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อาจใช้โอกาสดังกล่าวออกก�าลังกาย	โดยเดินเท้าไปยังมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

ของชุมชนบ้านครัว	 ด้วยระยะทางที่ดูแล้วไม่ไกลเกินเหนื่อย	 เพื่อไปพบปะกับ 

ผูน้�าชมุชน	ผูน้�าศาสนา	และชาวบ้านในละแวกนัน้ในเดือนทีม่คีวามส�าคญัยิง่เช่นนี	้ 

แต่อย่างที่รู ้กัน	 อากาศในกรุงเทพฯ	 โดยเฉพาะบนถนนในย่านที่มียวดยาน

พลุกพล่าน	 ควันพิษเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่อนท�าลายสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างน่ากลัว

ที่สุด	 พวกเราก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอาศัยยวดยานนั่นแหละพาเราไปถึงยัง 

ที่หมายแทนการเดินเท้า

กจิกรรมในครัง้นีเ้พิง่เกิดข้ึนเมือ่ไม่นาน	นัน่คอืเมือ่วนัที	่29	สงิหาคม	

2554	ซึ่งบังเอิญไปตรงกับวันสุดท้ายของการถือบวชของชาวมุสลิม	พวกเราได ้

มีการเตรียมการล่วงหน้าส�าหรับการไปเยือนในครั้งน้ี	 โดยเราได้ติดต่อและได้

รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์	 ซึ่งต้อง

ขอเอ่ยนามของผู้ที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้กิจกรรมของเราในวันนั้นผ่านไปอย่าง 

ราบรื่น	เรียบร้อยและรื่นรมย์	นั่นคือ	คุณวุฒิ	นาฮีม		

ทีม่าที่ไปของการจดักจิกรรมในวนันัน้	ต้องมองย้อนกลบัไปเมือ่เดอืน

สงิหาคม	2552	ทีก่ระทรวงบวัแก้วไดจ้ดัการสมัมนานกัจัดรายการวิทยุมสุลมิขึน้

เป็นคร้ังแรกทีห้่องวเิทศสโมสร	กระทรวงบวัแก้วนีเ่อง	โดยได้เชญิสือ่มวลชนไทย

มสุลมิแขนงต่างๆ	คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	กรรมการอสิลาม

ประจ�าจังหวัดต่างๆ	 ผู้น�าศาสนาและผู้น�าชุมชนจากจังหวัดต่างๆ	 ทั่วประเทศ 

มาพบปะ	 ท�าความรู้จัก	 พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นระหว่างกัน	 ซึ่งนับ

ได้ว่าเป็นประโยชน์มากต่อทั้งผู้เข้าร่วมและต่อกระทรวงฯ	 เอง	 ในปีต่อๆ	 มา	

คือ	 ปี	 2553-2554	 พวกเราก็ได้เริ่มออกเดินสายไปพบปะกับผู้แทนชาวไทย

มุสลิมในภาคต่างๆ	 ที่มีชุมชนไทยมุสลิมอาศัยอยู่	 เร่ิมจากภาคเหนือที่จังหวัด

เชียงใหม่	 ภาคใต้ตอนบนที่กระบี่	 ภาคกลางที่อยุธยา	 ภาคใต้ตอนล่างที่สตูล	 
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และภาคตะวันออกท่ีชลบุรี	 พอเราได้ออกไปพบปะเจอะเจอกับพี่น้องชาวไทย

มสุลมิครบทกุภาค	เรากเ็ลยคดิว่า	ถงึเวลาทีเ่ราจะออกไปพบปะกบัพีน้่องชาวไทย 

มุสลมิในระดบัชมุชนในกรงุเทพฯ	และปรมิณฑลใกล้เคยีง	และนีจึ่งเป็นทีม่าของ

การมาเยี่ยมเยี่ยนชุมชนบ้านครัวในครั้งนี้	

จ�าได้ว่า	 พวกเราที่ไปกันเป็นคณะไม่ใหญ่มาก	 แต่ความตั้งใจนั้น 

เตม็เป่ียม	เรามด้ีวยกัน	12	คน	มท้ัีงข้าราชการไทยพทุธและข้าราชการไทยมสุลมิ		

เมื่อไปถึง	 พวกเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะกรรมการมัสยิดฯ	 

ซึ่งถือเป็นเจ้าภาพหลักในการต้อนรับพวกเรา	 ท่านทั้งหลายแต่งกายกันอย่างที่

ท�าให้เรารู้สึกเป็นกนัเองอย่างยิง่	เฉกเช่นเราเดนิทางไปเย่ียมญาตสินทิมติรสหาย 

ทุกคนมาในชุดสวมเสื้อแขนยาว	 นุ ่งโสร่งหลากสีสันและท่ีขาดไม่ได้	 คือ	 

หมวกแขกสีขาวลายถักทอที่ต่างกันไป	 ที่ไม่ว่าจะเห็นที่ใด	 เราก็รู้ได้ทันทีว่าเป็น 

พีน้่องชาวมุสลิมของเรานีเ่อง	ในขณะทีพ่วกเรา	ก็ให้เกยีรตเิจ้าของบ้านด้วยการ

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

หลังจากทักทายสลายความไม่รู ้จักกันเป็นที่เรียบร้อย	 เราก็เริ่ม 

นั่งล้อมวงคุยกันอย่างเป็นกันเอง	 เริ่มด้วยการที่อธิบดีกรมสารนิเทศเล่าให ้

ชุมชนบ้านครัวได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยมเยือนของพวกเราใน

ครั้งนี้	 ซ่ึงนั่นก็คือ	 การมาเล่าสู่กันฟังว่ากระทรวงบัวแก้วท�าอะไรบ้างให้แก่ 

ชาวไทยมุสลิม	 โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพวกเขาเหล่านั้น	 เช่น	 

การเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัย์	ทนุการศกึษาส�าหรบัเยาวชนไทยมสุลมิ	การดแูล

นักเรียน	 นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	 ฯลฯ	 และในขณะเดียวกัน	 เราก็

อยากรับฟังข้อมลู	ข้อคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการต่างประเทศทีเ่ชือ่มโยง 

กับความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมโดยรวม	 และประเด็นที่อยากน�าเสนอให ้

ภาครัฐ/กระทรวงการต่างประเทศช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นหรือให้ดีขึ้น
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เมื่อเร่ิมด้วยความเข้าอกเข้าใจกันถึงที่มาที่ไปของการเยี่ยมเยือน

ในครั้งนี้	ก็ท�าให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะออกรสออกชาติ	สมกับที่หลายคน 

ในชุมชนสละเวลาอันมีค่า	โดยเฉพาะในช่วงท้ายของเดือนบวชที่ท�าให้หลายคน

อ่อนล้ากับการถือบวช	 แถมยังเป็นเวลาใกล้การละศีลอด	 หรือที่ชาวไทยมุสลิม

พูดกันติดปากว่า	“แก้บวช”	มาร่วมวงถกเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา

หลายเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องในชุมชนมุสลิม	 ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องเก่ียวกับการด�าเนินการของกระทรวงการต่างประเทศเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในการเดินทางไปท�าฮัจย์	 เรื่องความ

พยายามในการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากต่างประเทศให้แก่เยาวชนไทย

มุสลิมในภูมิภาคต่างๆ	 การดูแลบุตรหลานชาวไทยมุสลิมที่ไปร�่าเรียนต่อใน 

ต่างประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศมุสลิม	 เรื่องที่อาจจะดูไกลตัวกับชุมชนมุสลิม 

ไปหน่อย	 คือ	 เร่ืองการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	 หรือการส่งเสริม 

ความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมในโลกอาหรับ	 แต่ทั้งหลายทั้งปวง	 จะเป็น 

เรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัว	 ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกคนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องมีจิตวิญญาณและจิตใต้ส�านึกเหมือนกันว่า	 การด�าเนินงานทุกอย่าง	

ต้องท�าเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของพีน้่องชาวไทยมสุลมิ	บางเรือ่งอาจจะ 

ถูกใจทันใจต้องใจ	 แต่บางเรื่องหลายท่านอาจจะบอกขัดใจ	 ไม่ทันใจ	 ไม่สนใจ	 

ในเรือ่งหลัง	เราก็อยากได้รบัฟังค�าแนะน�า	ค�าตชิม	เพือ่น�าไปปรบัใช้เพือ่ให้ถกูใจ

ทันใจต้องใจพี่น้องชาวไทยมุสลิมในบ้านเรา

ความตัง้ใจของพวกเราในการเดนิทางมาเย่ียมเยือนชมุชนบ้านครวั

ในวันนั้น	 มิได้มีเพียงการมาท�าความรู้จัก	 สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน

เท่านั้น	 แล้วก็จากกันไป	 แต่เรายังต้ังใจมาร่วมละศีลอด	 หรือที่ชาวไทยมุสลิม 

เรียกกันง่ายๆ	ว่า	“แก้บวช”	กับพี่น้องในชุมชน	จ�าได้ว่า	ในเย็นวันนั้น	มีพี่น้อง
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ชุมชนบ้านครัวราว	 100	 คนมาร่วมละศีลอดกับพวกเราด้วยความเป็นกันเอง	

โดยมไิด้รูส้กึว่าพวกเราเป็นคนแปลกหน้าหรอืคนต่างศาสนา	สิง่ทีเ่รารูส้กึได้กลบั

กลายเป็นมิตรภาพและไมตรีจิตที่ชาวชุมชนหยิบยื่นให้เราในฐานะแขกมาเยือน	

(ทัง้แขกในความหมายของผูม้าเยือนและแขกในความหมายของชาวไทยมสุลมิ)		

การละศีลอดในเย็นนั้นจึงเป็นภาพแห่งความประทับใจของพวกเรา	 ที่มีโอกาส 

ได้ไปเยือนชุมชนบ้านครัว	และเราก็หวังว่า	จะเป็นความทรงจ�าที่ดีของเจ้าบ้าน

ที่ได้ต้อนรับแขกแปลกหน้าที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง

จริงๆ	แล้ว	เราได้ทราบจากมสัยดิด้วยว่า	ในเดอืนรอมฎอนของทกุปี	 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีน่าชื่นใจท่ีในแต่ละวันท่ีมีการแก้บวช	 จะมีผู ้ ใจบุญ 

บริจาคเงินเพื่อให้มัสยิดจัดเตรียมอาหารส�าหรับการแก้บวชให้แก่สมาชิกชุมชน
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ท่ีจะมาแก้บวชที่มัสยิด	 และจะมีอยู่หนึ่งวันที่มัสยิดจะจัดอาหารชั้นเลิศให้แก ่

ลูกบ้าน	และส�าหรับรอมฎอนในปี	2554	(หรือตรงกับปีปฏิทินอิสลามที่เรียกว่า	 

ฮิจเราะห์ศักราชที่	 1432)	 เราได้มีโอกาสและได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดเลี้ยงการแก้บวชด้วยอาหารรสเลิศอันนั้น		

ถือเป็นลาภปากของพวกเราที่ได้มีโอกาสลิ้มรสอาหารแขกเลิศรส

ในเย็นวันนั้น	 จะว่าไป	 (อีกแล้ว)	 มัสยิดมิได้จัดเตรียมสถานที่อะไรเป็นพิเศษ	 

ซึ่งเราเองก็ไม่ประสงค์ที่จะต้องกวนมัสยิดมากไปกว่าสิ่งที่เคยท�ากันมา	 สิ่งที่

เห็นตรงหน้า	 คือ	 การจัดเตรียมโต๊ะอาหารอย่างง่ายๆ	 และสะดวกกับทุกคน	 

โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยพร้อมผ้าปูสีแดงสดส�าหรับผู้ที่จะ

ร่วมแก้บวชโต๊ะละ	8	คน	พร้อมเก้าอี้	อาหารเลิศรสที่ว่านั้นได้จัดวางอยู่บนโต๊ะ

เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน	 รอคอยให้แต่ละคนได้มานั่งพร้อมเพรียง	 รอเวลา

ส�าหรับการแก้บวช	 ซ่ึงก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกดินที่มีการค�านวณมาล่วงหน้า

ตามหลักวิชาดาราศาสตร์	 	 เมื่อได้เวลาแก้บวช	 พวกเราทุกคนจะได้ยินเสียง	 

“อะซาน”	 ซึ่งเป็นเสียงเดียวกับท่ีหลายท่านอาจจะได้ยินจากมัสยิดต่างๆ	 

วันละ	5	ครั้ง	ซึ่งก็คือเสียงประกาศเชิญชวนให้มุสลิมไปละหมาดไม่ว่าจะเป็นที ่

มัสยิดหรือท่ีแห่งใดที่สะดวกก็ได้	 พลันที่ทุกคนได้ยินเสียง	 “อะซาน”	 ก็จะเริ่ม

ละศีลอด	

ปล่อยให้ผู้อ่านจินตนาการอาหารเลิศรสกันไปตามแต่ใจปรารถนา	 

ขอเฉลยเลยแล้วกันว่า	 บนโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูผ้าแดงในวันนั้นมีอาหารคาว

หวานใดบ้างที่ท�าให้เราน�้าลายสอตั้งแต่ยังไม่ได้ยินเสียง	 “อะซาน”	 อาหารคาว 

อย่างแรกทีพ่อเอ่ยชือ่กพ็อจะคุน้หคูุน้ปากกนั	คอื	ข้าวหมก	วันนัน้	เรามข้ีาวหมก		

2	อย่างให้เลอืกลิม้รส	ทัง้ข้าวหมกไก่และข้าวหมกแพะ	ตามมาด้วยแกงกรุหุม่าไก่	 

ซปุเนือ้	สะเต๊ะเนือ้/สะเต๊ะไก่พร้อมอาจาด	สลดัแขก	ของหวานก็มทีัง้กุหลาบยามู	
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โรตีหวาน	ขนมบดินทร์	ปิดท้ายของหวานกันด้วย	โซยี	(ธัญพืชอย่างหนึ่งที่น�ามา

ต้มใส่นมใส่เคร่ืองเทศเตมิหวานตามใจชอบ)	แล้วกแ็น่นอนต้องมผีลไม้แก้เลีย่น	 

ที่ขาดไม่ได้คือ	 อินทผลัมตากแห้งอย่างดีที่พวกเราไหว้วานพรรคพวกท่ี 

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเทลอาวีฟ	ซื้อมาฝากพี่น้องชุมชนบ้านครัว

ไม่รู้ก็บอกกันให้รู้ว่า	 การแก้บวชนั้น	 ชาวมุสลิมจะเริ่มด้วยการกิน

อินทผลัมก่อนเป็นอย่างแรก	 ตามที่นบีมูฮัมมัด	 ซ.ล.
1
	 ปฏิบัติมาในยุคที่ท่านยัง 

มีชีวิตอยู่	 ด้วยเหตุผลที่ว่า	 อินทผลัมเป็นผลไม้หวานตามธรรมชาติที่สามารถ

ให้พลังงานแก่ร่างกายให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าได้อย่างรวดเร็ว	 ภายหลัง 

การถอืบวชมาทัง้วนั	จากนัน้อาจด่ืมน�า้หวานหรอืน�า้เปล่า	แล้วกก็นิอาหารอืน่ตาม

อธัยาศยั	ใครจะเริม่ด้วยของหวานก่อน	ก็ไม่ใช่เรือ่งแปลก	เพราะอย่างทีบ่อกไปแล้ว	 

อาหารหวานจะช่วยเพิม่พลงังานท�าให้เกดิก�าลงัวงัชา	จากนัน้จะตามด้วยของคาว

แล้วกลับไปกินของหวานอีกรอบก็ไม่ผิดอะไร

หลายท่านอาจยังไม่ค่อยกระจ่างว่าการถือบวชของชาวมุสลิมนั้น

ต้องท�าอะไรอย่างไรกันบ้าง	กข็อเฉลยเลยว่า	การถอืบวชซึง่เป็นหนึง่ในศาสนกจิ 

ที่ส�าคัญนั้นจะต้องละเว้นจากการกินอาหารทุกอย่าง	 ไม่ดื่มของเหลวใดๆ	 

นับตั้งแต่พระอาทิตย์ข้ึนจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน	 เป็นเวลาประมาณ	 1	 เดือน	

ในช่วงเวลาของเดือนศักดิ์สิทธิ์นี้ยังถือเป็นเดือนแห่งการกระท�าความดี	 ไม่ว่า

จะทางกาย	 วาจาหรือใจ	 ชาวมุสลิมมักใช้เวลาในเดือนนี้ศึกษาท�าความเข้าใจ

กับคัมภีร์อัลกุรอาน	 ละหมาดให้ครบถ้วนวันละ	 5	 เวลา	 รวมถึงการละหมาด 

ตะรอเวียะฮ์
2
	 และละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์	 การเริ่มต้นและการส้ินสุดการ

ถือบวชนั้น	 ใช้วิธีการดูพระจันทร์	 หรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกกันว่า	 “ดูเดือน”	 

1 ศาสดาผู้เผยแผ่หรือผู้น�าค�าสอนของพระองค์อัลเลาะห์มายังมนุษยชาติ

2 การละหมาดในตอนกลางคืนซึ่งท�าเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้น ไม่เป็นข้อบังคับ 
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ถ้าในวันดูเดือน	 มีใครคนใดคนหนึ่งเห็นพระจันทร์โดยมีพยานร่วมเห็นด้วย 

อย่างน้อย	1	คน	ก็ต้องแจ้งให้ส�านักจุฬาราชมนตรีทราบเพื่อประกาศวันเริ่มต้น

และวันสิ้นสุดการถือบวชดังกล่าว

ในวันที่พวกเราไปเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านครัวนั้น	 คืนนั้นจะมีการ 

ดูเดือน	 ซึ่งต่อมาเราก็ทราบว่า	 ในคืนนั้นมีผู ้เห็นพระจันทร์	 ซึ่งหมายถึงว่า	 

เป็นอนัสิน้สดุการถอืบวชส�าหรบัปีนี	้และในวนัรุง่ข้ึน	คอื	วันที	่30	สิงหาคม	2554	 

ส�านักจุฬาราชมนตรีก็ได้ออกประกาศให้เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตตรี	 ที่ชาวมุสลิม 

จะเฉลิมฉลองกันอย่างใหญ่โต	สนุกสนาน	ถือเป็นวันส�าคัญยิ่งวันหนึ่ง

ขอย้อนกลับไปยังมัสยิดยามีอุลคอยรียะห์	 หลังจากที่พวกเราอิ่ม

ท้องหนังตาเริ่มหย่อนยาน	 เราก็ได้ยินเสียงคล้ายๆ	 กับเสียง	 “อะซาน”	 แต่ไม่

เหมอืนทเีดยีวนกั	นัน่เป็นเสียงเรยีกเตือนและเชญิชวนให้ไปร่วมละหมาดมกัรบิ
3
  

พอได้ยินเสียงนั้น	 ทุกคนต่างกุลีกุจอเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปร่วมละหมาด	 

พวกเราที่เป็นข้าราชการมุสลิมก็ไม่รอช้า	 ผุดลุกขึ้นไปเตรียมตัวเช่นเดียวกัน	

ส่วนพวกเราที่มิใช่มุสลิมก็เตรียมตัวอ�าลาชุมชนบ้านครัว	 ทิ้งไว้เพียงภาพ 

ความทรงจ�าอันดีที่ครั้งหนึ่งได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท�าความดีและได้มา

สัมผัสกับชาวไทยมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่หลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมไทย

ก่อนจบ	 ก็ขอฝากเรื่องน่ารู้ของชุมชนบ้านครัวส�าหรับท่านผู้อ่าน 

ที่อาจไม่รู้จักคุ้นเคยกับชุมชนบ้านครัวมาก่อน

ชุมชนบ้านครัวเดิมเป็นชุมชนที่มีชาวจาม	 (ชาวมุสลิมจากเขมร 

ตอนใต้)	 อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 (รัชกาลที่	 1)	 โดย 

3 การละหมาดในช่วงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว
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ตั้งรกรากบริเวณริมคลองแสนแสบ	 มีความโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมอย่างที่

ได้เกริ่นไปในตอนแรก		ชุมชนบ้านครัวแบ่งเป็นชุมชนฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ	 

มมีสัยดิรวม	3	แห่ง	มสัยิดทีถ่อืเป็นศนูย์กลางของชาวชมุชนบ้านครวั	คอื	มสัยดิ

ยามีอุลค็อยรียะห์	 (ฝั่งตะวันตก)	 ที่เราได้ไปเย่ียมเยือนในครั้งนี้	 สร้างขึ้นโดย

กองอาสาจามในช่วงต้นรัตนโกสินทร์	 และได้จดทะเบียนพระราชบัญญัติมัสยิด

อิสลาม	 พ.ศ.	 2490	 เมื่อเดือน	 พฤษภาคม	 2494	 “มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์”	 

มีความหมายว่า	 “หอประชุมแห่งคุณธรรม”	 ซ่ึงตามความเข้าใจของคนทั่วไป

หมายถึง	“มัสยิดแห่งคุณธรรม”	นั่นเอง

ในปัจจุบัน	มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านครัวประมาณ	3,000	ครัวเรือน	

7000-8000	 คน	 (รวมถึงชาวไทยพุทธด้วย)	 ชาวไทยมุสลิมดั้งเดิมบางส่วน 

ได้ย้ายออกไปอยูน่อกชมุชนแล้ว	ทีผ่่านมา	ชมุชนบ้านครวัถอืเป็นชมุชนชาวไทย

มสุลิมทีอ่ยูร่่วมกนักบัชาวพทุธในสงัคมไทยอย่างสงบสขุ	และเป็นชมุชนทีพ่ึง่พา

กนัเองและพึง่พาตนเองได้เป็นอย่างด	ีโดยไม่เป็นภาระและไม่สร้างปัญหาให้กบั

สงัคมกรุงเทพฯ	ระหว่างปี	2531	จนถงึปัจจบุนั	ชมุชนบ้านครวัได้เคยต่อสูอ้ย่างหนกั

เพ่ือคดัค้านโครงการสร้างทางด่วนซดีโีร้ด	ซึง่พาดผ่านชมุชนบ้านครวัและท�าให้

ต้องมกีารเวนคนืท่ีดนิ	ซึง่ย่อมกระทบต่อการด�ารงอยู่ของชมุชน	วถิชีวีติชาวไทย

มสุลิมบ้านครวั	ซึง่มปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานและชาวชมุชนมคีวามทรงจ�าและ 

มีความผูกพันมาช้านาน	 การต่อสู้ดังกล่าวท�าให้จนถึงปัจจุบัน	 ยังไม่สามารถ

ตัดเส้นทางด่วนผ่านชุมชนได้	 และเป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้สาธารณชนรู้จักชุมชน 

บ้านครวัมากยิง่ขึน้	นอกเหนอืไปจากการมชีือ่เสยีงเรือ่งการทอผ้าไหมคณุภาพสงู		 

ล่าสุด	 เมื่อวันที่	 22	 สิงหาคม	 2554	 มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ได้รับรางวัลจาก

กรุงเทพมหานครในฐานะมัสยิดท่ีมีการบริหารจัดการดีเด่น	 โดยรับรางวัลจาก	

ม.ร.ว.	สุขุมพันธุ์	บริพัตร	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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มาถึงตอนนี้	 หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รู้จักชุมชนบ้านครัวมากยิ่งขึ้น	

และคงไม่ประหลาดใจที่เราเลือกไปเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านครัว	 ซึ่งเป็นชุมชน

บ้านใกล้เรือนเคียงกับกระทรวงของเราเป็นชุมชนน�าร่อง	 ภาพความประทับใจ

ต่างๆ	น�้าใจอันดีงาม	การต้อนรับที่อบอุ่นจะตราตรึงอยู่ในใจของเราชาวบัวแก้ว 

ตลอดไป	การเยือนในครั้งนี้มิเพียงท�าให้เรารู้สึกว่า	 เราต้องกลับไปเยือนชุมชน

บ้านครัวอีกครั้ง	แต่มิตรภาพที่เราได้รับจากชาวไทยมุสลิมในครั้งนี้ท�าให้เราเกิด

ความรู้สึกอยากไปเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยมุสลิมในชุมชนอ่ืนๆ	 ด้วย	 หวังว่า	 

คงไม่นานเกินฝัน	 คงไม่ไกลเกินเอื้อม	 เราคงได้มีโอกาสและได้รับเกียรติจาก

ชุมชนอื่นอีกดังเช่นที่ได้รับจากชุมชนบ้านครัว
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บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ 
ต่อการพัฒนาเยาวชนไทยผ่าน 

มูลนิธิยุวทูตความดี

บทสัมภาษณ์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

โดย นางศันสนีย สหัสสะรังษี  

ผู้อ�านวยการกองวิทยุกระจายเสียง และนายสถานีวิทยุสราญรมย์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เยาวชนเป็นเรื่องที่ส�าคัญและน่าสนใจมาก	 เพราะเยาวชนคือพลัง

ขบัเคลือ่นอนาคตของชาต	ิส�าหรบัประเทศไทย	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต	ิก็ให้ความส�าคญักบัการให้คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา	ซ่ึงเยาวชน

จะสามารถพัฒนาประเทศได้ก็จะต้องเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ	เพื่อ 

ที่จะเผชิญกับโลกในยุคปัจจุบันที่มีกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามา	 วันนี้เราก�าลัง 

จะมาพดูคยุถงึเรือ่งของ	“มลูนธิยิวุทตูความด”ี	ซึง่ท่านอาจจะสงสยัว่าเกีย่วข้อง

อย่างไรกับกระทรวงการต่างประเทศ	 โครงการยุวทูตความดีเป็นความริเริ่ม

ของกระทรวงการต่างประเทศ	 เมื่อครั้งท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้ถวายแด่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	6	รอบ	 

72	พรรษา	เมื่อปี	พ.ศ.	2542	และนับเนื่องจากนั้น	กระทรวงการต่างประเทศได้

จดัตัง้มลูนธิยิวุทตูความดีข้ึน	และต่อมาสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	ทรงรับมลูนธิยิวุทตูความดไีว้ในพระราชปูถมัภ์	หนงัสอืวทิยสุราญรมย์

ขอถ่ายทอดบทสมัภาษณ์จากรายการ	“สายตรงบวัแก้ว”	ซึง่เผยแพร่บนเวบ็ไซต์	

youtube.com	โดยนางศนัสนยี	สหสัสะรงัษ	ีผูอ้�านวยการกองวทิยกุระจายเสยีง

และนายสถานีวิทยุสราญรมย์	 เป็นผู้ด�าเนินรายการ	 โดยสัมภาษณ์ผู้ขับเคลื่อน 

มูลนิธิยุวทูตความดีมาตั้งแต่ต้น	 คือท่านเอกอัครราชทูตดอน	 ปรมัตถ์วินัย	 

อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศและได ้ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูตประจ�า 

ในต่างประเทศมาแล้วหลายประเทศ	 โดยต�าแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ 

อายุราชการคือ	 เอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงวอชิงตัน	 ซึ่งจะมาให้ความกระจ่าง 

เกี่ ยวกับบทบาทของกระทรวงการต ่ างประเทศที่ เกี่ ยวกับ เยาวชน	 

ผ ่านเ ร่ืองราวของมูลนิธิยุวทูตความดีทั้ งความเป ็นมาและโครงการ 
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ที่ด�าเนินการในปีนี้ซึ่งเป ็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 

จะทรงพระชนมพรรษาครบ	 7	 รอบ	 84	 พรรษา	 โดยโครงการมีชื่อว่า	 

“ยุวทูตความดี	 เพื่อพลังแผ่นดิน”	 ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการที่กระทรวง 

การต่างประเทศ	เมื่อต้นเดือนสิงหาคม	2554

ขอทราบภูมิหลังโครงการยุวทูตความดี และเกี่ยวข้องกับกระทรวง 
การต่างประเทศอย่างไร?

ในปี	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งเป ็นโอกาสอันเป ็นมงคลของชาติคือ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ	72	พรรษา	(6	รอบ)	 

กระทรวงการต่างประเทศได้เน้นเรื่องที่สามารถตอบสนองพระราชประสงค์ได้	

เม่ือมองย้อนกลับไปก่อน	 พ.ศ.	 2542	 คือในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนั้น	

เรามักจะจ�ากันได้ว่าในทุกวันที่	4	ธันวาคม	การเสด็จออกมหาสมาคมพบปะกับ

ข้าราชการผู้ ใหญ่	 นักการเมือง	 ตลอดจนประชาชน	 เป็นเรื่องที่ทรงกระท�าเป็น

กิจวัตร	ก็จะทรงรับสั่งด้วยความห่วงใยถึงปัญหาของสังคมต่างๆ	เช่น	เรื่องของ

ระเบียบวินัย	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 การมีน�้าใจต่อกัน	 การรู้รักสามัคคี	 เป็นต้น	

ฉะน้ันในหลายปีท่ีทรงรับสั่งในเรื่องเหล่านี้มา	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ในที่

ประชมุอธบิดไีด้พจิารณาว่า	ควรจะมโีครงการถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	 

ในวาระครบ	6	รอบ	ซึง่เรือ่งราวทัง้หมดทีพ่ระองค์ทรงห่วงใยล้วนเก่ียวเนือ่งกับคน

ทัง้สิน้	อย่างท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ทรงตรสัว่าคนเป็นศนูย์กลาง

ของทุกปัญหาและทกุปัญหาเกดิเพราะคน	เพราะฉะนัน้กระทรวงการต่างประเทศ

จึงได้มีโอกาสได้ช่วยสนับสนุนด้วยมาตรการระยะยาว	 คือเตรียมการเยาวชน 

คนรุน่ใหม่	ซึง่ถอืว่าเป็นไม้อ่อน	การทีเ่ราจะไปเริม่กบัไม้อ่อนนัน้	ก็จ�าเป็นจะต้องมี 

กลุ่มเยาวชนที่จะมาเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบในภาคปฏิบัติ	 ได้หารือกับกระทรวง

ศกึษาธกิาร	ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต	ิ(สปช.)	กเ็หน็ว่า	 

การน�าเร่ืองไปทดสอบเป็นโครงการน�าร่องกับเด็กเยาวชนประถมศึกษานั้น	 



บทสัมภาษณ์ นายดอน  ปรมัตถ์วินัย   131 

เป็นเร่ืองทีดี่น่าสนบัสนนุ	จงึได้ด�าเนนิโครงการทีช่ือ่ว่า	“โครงการยุวทตูความด”ี	

โดย	76	โรงเรียนใน	76	จังหวัด	จังหวัดละ	1	โรงเรียน	ได้มาร่วมในโครงการ 

ด้วยกนั	โดยแต่ละโรงเรยีนไปท�ากจิกรรมทีป่ฏบิตัด้ิวยมอืของเดก็ประถมศกึษาเอง

รายละเอียดของโครงการยุวทูตความดีมีอะไรบ้าง?

กจิกรรมท่ีเด็กท่ัวราชอาณาจกัร	แต่ไม่ได้ครบ	76	จงัหวดั	เป็นการสุม่ 

เอาเฉพาะ	 4	 จังหวัด	 ภาคละ	 1	 จังหวัด	 และใน	 1	 ภาคหรือ	 1	 จังหวัดนั้น	 

มีประมาณ	 5	 โรงเรียน	 คละกันไประหว่างโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็ก	 ส�าหรับ 

เด็กมัธยมเป็นการสร้างจิตสาธารณะ	 โดยให้ออกไปท�าประโยชน์ให้กับชุมชน 

แบ่งได้เป็น	 3	 ประเภท	 คือ	 1.	 เรื่องเกี่ยวกับคน	 ทั้งผู้ ใหญ่	 คนชรา	 เด็ก	 

2.	 เรื่องเกี่ยวกับสัตว์	 ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก	 สัตว์น�้า	 สัตว์ใหญ่	 สัตว์เล็ก	 ก็ล้วน

แล้วแต่เป็นเป้าหมายของการท�าประโยชน์ได้	เป็นลกัษณะจติอาสาจติสาธารณะ	 

3.	เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน	เป็นเรื่องของต้นไม้	น�้า	ดิน	อากาศ	ได้ทั้งสิ้น	 

เด็กจะมีโอกาสท�าตลอดทั้งปี	 ปีหนึ่งท�าหลายครั้ง	 สิ่งเหล่านี้ ได้ช่วยเพิ่มพูน

ทักษะ	ประสบการณ์ของเด็กที่ได้ไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆ	นอกโรงเรียน	ซึ่งเป็น 

ชีวิตจริง	เด็กก็ได้เรียนรู้กับผู้ ใหญ่	กับคนหรือกับตัวเด็กเอง	ถือว่าเป็นการสร้าง 

จติสาธารณะ	ส่วนช่วงเด็กประถมศึกษาท่ีท�าโครงการธนาคารความด	ีและสมดุพก 

ความด	ีสมาธแิละอืน่ๆ	ถอืว่าเป็นการท�ากจิกรรมในโรงเรยีนเองส�าหรบัเดก็ประถม	 

นอกจากนัน้	เดก็ไทยต้องเตรยีมตวัเองในการเปิดโลกทศัน์	ไม่ใช่แค่หมายความว่า

จ�าเป็นต้องไปสมัผสักบัต่างประเทศทนัท	ีเพยีงแต่ว่าให้รบัรูส้ิง่ทีม่อียูเ่ป็นเรือ่งราว

ชีวิตจริงที่อยู่พ้นรั้วครอบครัว	พ้นโรงเรียน	พ้นจังหวัดของเรา	ยังมีอีกมากมาย

ซึ่งเรียนรู้กันได้	รวมถึงในต่างประเทศทั้งหลายด้วย
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ผลดีของโครงการยุวทูตความดีมีอะไรบ้าง ?

สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเด็กในโรงเรียนและในบ้านด้วย	

บางโรงเรียนท�าเรื่องของธนาคารความดี	สมุดพกความดี	บางโรงเรียนท�าเรื่อง 

โครงการเพาะปลูก	เลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นอาหารกลางวัน	ส่งเสริมการท�างาน	รู้จัก

สามคัครีะหว่างกนั	บางโรงเรยีนง่ายไปกว่านัน้คอื	การท�าสมาธก่ิอนเข้าโรงเรยีน	

ท�าให้จิตใจผ่องแผ้ว	 เริ่มต้นวันใหม่ในการเข้าเรียนด้วยสมาธิที่สูงกว่าปกติ	 

กจ็ะสามารถซึมซับเร่ืองราวต่างๆ	ทีค่รไูด้สอน	ดงันัน้กจิกรรมหลกัมหีลากหลายมาก	 

แต่ทั้งหมดนี้ล ้วนมาจากการที่น�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสต่างๆ	มาเป็นแนวทางของกิจกรรมที่ท�ากับมือ	เราถือว่า

ถ้าท�าบ่อยครั้ง	สิ่งที่ปรากฏกับเด็กก็คือ	เด็กจะซึมซับในเรื่องที่เด็กได้ท�าทุกวันๆ	

จนกระท่ังเป็นนิสัยติดตัวกับเรื่องที่ท�าดีทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านด้วย	 จากการ 

ส�ารวจหลังจากด�าเนินโครงการไปแล้ว	 1	 ปีเราพบว่าบรรดาผู้ปกครองให ้

ความเห็นว่า	 เด็กเปลี่ยนพฤติกรรม	 ที่ไม่ค่อยอยากจะท�าอะไรให้กับพ่อแม ่

ท่ีบ้าน	เช่น	รดน�า้ต้นไม้	ล้างจานล้างชาม	แต่พอท�าโครงการไปแล้วกลบัมาอาสา	 

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในแง่เปลี่ยนพฤติกรรม	 โรงเรียนก็เช่นกันก็ได้มาแจ้งว่า	 

เดก็มพีฤติกรรมทีด่ขีึน้ต่อเพือ่นร่วมโรงเรยีน	รวมไปทัง้การเรยีนดขีึน้เพราะสมาธิ

ดขีึน้	มวีนิยัดีขึน้	นอกจากนัน้	จากการทีเ่ราได้ประเมนิจากโรงเรยีนในลพบุรแีละ

ที่สุราษฎร์ธานี	ได้ผลดีคือท�าให้ยาเสพติดเข้าไม่ถงึโรงเรียน	เด็กได้ ใช้เวลาไปใน

เรื่องที่ดีๆ	มาตลอดทั้งปี	2542	

มีการขยายโครงการไปสู่โรงเรียนจ�านวนมากน้อยเพียงใด?

ก็ได้ขยายมากกว่า	 76	 โรงเรียน	 ในที่สุดก็เป็นนับพันโรงเรียน	 

พอขยายเป็นพนัเริม่เกดิปัญหาคอืดแูลล�าบาก	เมือ่เราดแูลล�าบากกม็ผีลทางอ้อม	 

กระทบกระเทือนต่อการเอาใจใส่	 ความใกล้ชิดกับโครงการทุกอย่างก ็
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แผ่วลง	 12	 ปี	 ให้หลัง	 เราก็พบว่า	 ในปีนี้	 พ.ศ.	 2554	 ในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 84	 พรรษา	 ก็ยังพบว่ามีโรงเรียนจ�านวนมากที่

ยังยึดถือปฏิบัติโครงการยุวทูตความดีอยู่	 ท�าด้วยเหตุผลที่ว่า	 ท�าแล้วได้ผล	 

ฉะนั้นก็เลยท�าให้ โรงเรียนต่างๆ	 ก็ยังปฏิบัติอยู ่เรื่อยๆ	 และก็ประกอบกับ

กระทรวงการต่างประเทศยังมีโอกาสเป็นครั้งคราวที่มีโครงการบัวแก้ว 

สัญจรไปในจังหวัดต่างๆ	 ก็ ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนด้วยเช่นกัน	 ฉะนั้น 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 12	 ปีนี้	 โครงการยุวทูตความดีอาจจะเป็นหนึ่งในร้อย

โครงการที่เหลืออยู่จาก	 12	 ปีที่ผ่านมา	 วโรกาส	 72	 พรรษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที ่

น่าภูมิใจที่ได้ผลเป็นรูปธรรม	 การปฏิบัติในโรงเรียนในทั่วราชอาณาจักร	 ก็ยังมี

อย่างต่อเนื่องกันอยู่	อันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆ

รายละเอียดของโครงการในปีนี้ผ่าน “ยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน” 

ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศโดย

เฉพาะการเปิดโลกทัศน์ ให้กับเยาวชน และมูลนิธิได้พยายามที่จะเสริมสร้าง

ให้เยาวชนไทย เป็นคนที่มีทั้งคุณค่า คุณภาพ เพื่อรับมือกับกระแส 

โลกาภิวัตน์และการพัฒนาประเทศอย่างไร?

โครงการยุวทตูความดเีริม่มา	12	ปีแล้วเป็นโครงการใหญ่	เป็นเรือ่ง

ของการสร้างจิตส�านึก	 จิตสาธารณะ	 เปิดโลกทัศน์	 ในปีนี้ในวโรกาส	 7	 รอบ	 

84	 พรรษา	 มูลนิธิยุวทูตความดี	 กระทรวงการต่างประเทศ	 เห็นพ้องกันว่า 

มีความจ�าเป็นที่จะท�าให้เป็นรูปธรรม	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่สังคมไทยในปัจจุบัน

ประสบอยู่	 คือความขาดแคลนความสามัคคีในชาติซึ่งสืบเนื่องมาหลายป	ี 

ซึ่งคงจะไม่มีโอกาสอันใดเหมาะสมเท่าโอกาสครบรอบ	 84	 พรรษาที่จะถวาย

เป็นราชสักการะอีกครั้งหนึ่ง	 จึงจัดโครงการท่ีเรียกว่า	 “โครงการยุวทูตความดี	 

เพื่อพลังแผ่นดิน”	 เพราะโรงเรียนของไทยหลายแห่งและเด็กไทยในปัจจุบัน	

จ�าเป็นจะต้องสร้างความรู้จักมักคุ้นกันระหว่างเด็กให้มีอยู่แต่ต้นมือถ้าเป็นไปได้	
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ซึ่งเราพบว่าไม่บ่อยครั้งนักที่คนในจังหวัดต่างๆ	 จะสนใจซึ่งกันและกันโดยตรง

ท่ีจะไปมาหาสู่กัน	 แต่มักจะมาที่กรุงเทพฯ	 และมารู ้จักกันในโรงเรียนและ 

สถานศึกษาอื่นๆ	 หรือที่ท�างาน	 ฉะนั้น	 ถ้าหากเราสามารถชักจูงให้เด็กต่างถิ่น	 

ต่างจังหวัด	 ต่างภูมิภาคกัน	 ได้เริ่มผูกสัมพันธ์กัน	 เสริมสร้างมิตรภาพกัน	 

ก็จะเป็นประโยชน์และโอกาสของการผูกสัมพันธ์	 สร้างมิตรภาพนั้น	 ซึ่งต้องมา

จากการไปมาหาสู่กนัมกีารเหย้าเยอืนกนั	เรากพ็บว่าเขาจะได้เรยีนรูค้วามเป็นจรงิ 

เกี่ยวกับประเทศไทย	 คุณประโยชน์หรือสิ่งที่ดีๆ	 ที่มีอยู ่ ในจังหวัดต่างๆ	 

ที่แตกต่างกันนั้น	เพราะฉะนั้น	โครงการพยายามให้เกิดการเหย้าเยือนระหว่าง

เด็ก	 2	 โรงเรียน	 และไม่เพียงแค่เด็ก	 2	 โรงเรียนจะได้รู้จักกันและเรียนรู้ 

ความแตกต่างท่ีมีอยู่ของจังหวัดและของภูมิภาค	 พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ได้มี

โอกาสปฏิสัมพันธ์กันโดยทางอ้อม	 เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงระหว่างผู้ ใหญ่

และเด็กเกิดขึ้นจากการที่	 2	 โรงเรียนได้พบปะผูกพันกัน	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

ท่ีเราจะมองไปข้างหน้าว่าไม่ใช่แค่	2	โรงเรยีนแต่ถ้าเป็นร้อยเป็นพนัหรอืเป็นหมืน่

โรงเรียน	 พลวัตรที่เกิดข้ึนคือกระแสความเคล่ือนไหวต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ระหว่าง

โรงเรียนต่างๆ	ของจังหวัดต่างๆ	ไปมาหาสู่กัน	จะมีผลอย่างมหาศาลต่อทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสังคม	 ผลทางด้านเศรษฐกิจก็คือการเดินทางไปมา	 การจับจ่าย

ใช้สอย	ผลทางด้านสังคมคือคนไทยจะมีความรู้จักมักคุ้นกัน	มีไมตรีระหว่างกัน	

ปรองดองกัน	สามัคคีกัน	สิ่งต่างๆ	เหล่านั้น	ในระยะยาวย่อมมีคุณค่าเพราะว่า

นี่คือพลังแผ่นดินที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	

ดังน้ัน	 ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะได้เห็นหน่วยงานต่างๆ	 องค์กรต่างๆ	 

มาให้การสนับสนุนด้วยเพราะว่าหลายหมื่นโรงเรียนจ�าเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ	 เรื่องของการเหย้าเยือนเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่าง

เป็นจริง	ถ้าด�าเนินไปได้จนถึงระดับที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นคุณค่าที่จะเอาไป 

บรรจุไว้ ในหลักสูตร	 เป็นเรื่องที่ควรจะอยู่ในกิจกรรมพิเศษของทุกโรงเรียน	 
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เฉกเช่นกับหลายๆ	ประเทศมอียู่	การทีน่กัเรยีนจ�าเป็นต้องออกไปหาประสบการณ์

นอกรั้วโรงเรียนนั้น	 ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์	 ย่อมจะเป็น

ประโยชน์อย่างมาก	 รุ่นต่อรุ่นที่จะเติบใหญ่ในภายภาคหน้า	 ก็จะเป็นคนไทย 

ที่ย้ิมแย้มต่อกัน	 รู้จักกันตั้งแต่เด็ก	 คนไทยก็จะมีความกลมเกลียวกันมากขึ้น	

ท้ังหมดนี้	 นอกจากเป็นพลังแผ่นดินแล้ว	 ก็ยังเป็นความเข้มแข็งของคนไทย 

ท่ีชัดเจน	 จากการส�ารวจเราก็พบว่า	 เราได้ทดสอบโรงเรียนบางโรงเรียนที่จะมี

การไปมาหาสูก่นั	ก็ไดผ้ลดคีอื	เดก็มคีวามผกูพนักนั	มคีวามรูส้กึเอ้ืออาทรตอ่กนั	 

นีค่อืค�าตอบของอนาคตของประเทศไทย	ในทีส่ดุแล้วจะอยู่ในมอืของเดก็ไทยรุน่

ต่อไปซึ่งจะต้องเป็นเด็กไทยที่หันหน้าเข้าหากันอย่างแท้จริง

โครงการยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน ในแง่ของการเปิดโลกทัศน์มี
การปฏิสัมพันธ์กับทางสถานทูตต่างประเทศในไทย หรือผลักดันให้เกิด
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างหรือไม่?

ใช่ครับ	 ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสามเรื่องที่ได้เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่า

ประถมคอืจติส�านกึ	มธัยมจติสาธารณะ	แต่ในอีกด้านหนึง่คอืการเปิดโลกทศัน์นัน้	 

ก็จะไปมีส่วนสัมพันธ์กับทั้งเด็กในวัยประถมและเด็กมัธยมด้วย	 เราจะต้องไป

เตรียมความพร้อมของเด็กไทยท่ีจะเติบใหญ่ขึ้นมาอยู่ในโลกที่มีกระแสและ

พลวัตรที่เข้มข้น	 อย่างไทยในฐานะสมาชิก	 ASEAN	 ในอีกไม่กี่ปีเราก็อยู่ในยุค

ของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	 พ.ศ.	 2558	 เพราะฉะนั้นจ�าเป็น 

อย่างมากท่ีต้องท�าความคุ้นเคยให้กับเด็กของเรา	 ทั้งเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับ

นานาประเทศ	 ท�าให้เราได้รู้จักกับคนต่างประเทศหรือเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตั้งแต่เขาเป็นเด็กเล็ก	 ประโยชน์และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว	 ฉะนั้นใน

โครงการที่ก�าลังด�าเนินการอยู่	 ณ	 เวลานี้คือ	 การให้โรงเรียนต่างๆ	 ที่เราได้มี

การคัดสรรกันไว้แล้ว	 ไปท�ากิจกรรม	 กิจกรรมเหล่านี้	 ก็อยู่บนสามเสาหลักที่ว่า	 

เป็นกิจกรรมที่จะเน้นจิตส�านึก	 จิตสาธารณะ	 และการเปิดโลกทัศน์	 เมื่อเขา
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เข้ามาประกวดผลงานในประมาณเดือนธันวาคมนี้ในกรุงเทพ	 ส่วนหนึ่งก็คือ

ไปเยี่ยมรู้จักสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย	 และก็บั้นปลายสุดท้ายก็คือ 

คัดนักเรียนที่มีผลงานดีเยี่ยมได้ออกเดินทางไปต่างประเทศ	 ได้ไปสัมผัสกับ

นักเรียนในวัยเดียวกัน	 ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่าง

โรงเรียนไทยกับโรงเรียนต่างประเทศ	 ส่วนการเหย้าเยือนของโรงเรียนต่างๆ	 

ที่ได้เรยีนมาเมือ่สักครูน่ี	้มองได้อีกรปูแบบหนึง่คอืการเหย้าเยอืนของโรงเรยีนพี่

โรงเรยีนน้องระดับโรงเรยีนไทยด้วยกนั	แต่ทัง้หมดนีเ้รากเ็ชือ่ว่า	การผลกัดนัของ

กระทรวงศึกษาธิการ	โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	

ถอืว่าเป็นพนัธมติรของการด�าเนนิโครงการนี	้รวมทัง้บริษทัอมรนิทร์	บรษิทันกแอร์	 

และหลายๆ	องค์กร	ก็จะช่วยท�าให้ประสิทธผิลของการด�าเนนิโครงการมมีากยิง่ขึน้	 

ท้ายที่สุดนี้ก็คือ	 ความสัมพันธ์ที่เราต้องการไม่เพียงแค่มาเยี่ยมสถานทูต	 

เราจะขอให้สถานทูตเป็นพี่เลี้ยงของแต่ละโรงเรียน	 เหมือนกับที่	 12	 ปีที่แล้ว	

แต่ว่าโดยธรรมชาติของมันแล้ว	 ถ้าไม่มีการติดตามอย่างขะมักเขม้นหรือ 

คงเส้นคงวาของโรงเรยีน	ก็จะเลือนและก็เปล่ียนผูบ้รหิารด้วย	และฝ่ายสถานทตูก็

เปล่ียนผูบ้ริหารเช่นกัน	แต่ขณะนีม้ลูนธิยิวุทตูความดกีเ็ข้าใจว่าจะมาช่วยดเูรือ่งนี	้ 

พยายามที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงให้การผูกสัมพันธ์มีความต่อเนื่องกันสม�่าเสมอและ

ไปในระยะยาวด้วย

ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจ อยากจะมาเป็นภาคีของการด�าเนินการยุวทูตความดี
นี้จะติดต่อได้ที่ ไหน?

ท่ีมูลนิธิยวุทตูความด	ีอาคารกระทรวงการต่างประเทศ	ถนนศรอียธุยา	 

โทร	02-2035000	ต่อ	22091	โดยภาพทีอ่ยากจะเห็นชดักค็อืว่าเป็นการเตรยีมคน	 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยให้พร้อมที่จะรับมือกับกระแสต่างๆ 

ของโลกในภายภาคหน้า	ไม่ว่าจะเป็นในรูปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ

ในกรอบเวทโีลกต่างๆ	รวมทัง้ปัญหาทีส่�าคญัของโลก	เช่น	ปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่รา 
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จะต้องดูแลร่วมกันระหว่างประเทศ	ซึ่งถ้าเยาวชนไทยเตรียมตัว	ก็ได้มีส่วนร่วม

ในเรือ่งเหล่านัน้ด้วย	เพราะว่าทัง้หมดนีเ้ป็นกระบวนการของการสร้างคณุภาพทีด่ี	

ย่อมหมายถึง	ความสามารถที่จะเพิ่มพูนให้กับเด็กไทยในวันนี้	ซึ่งในอนาคตก็จะ

เป็นผู้อยู่ในฐานะที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย	และเพิ่มพูนความสามารถ

ในการแข่งขันในเวทีโลก	ไม่ว่าเป็นเวทีในระดับภูมิภาคหรือใหญ่กว่านั้น	จะเป็น

ส่วนที่ช่วยจรรโลงความเจริญของชาติบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

จากบทสรุปการสัมภาษณ์ผ่านรายการสายตรงบัวแก้วข้างต้น  

ท่านคงได้ทราบข้อมูลและนานาทัศนะจากท่านทูตดอน ปรมัตถ์วินัย เกี่ยวกับ

มลูนธิิยวุทูตความดแีละโครงการยวุทตูความด ีเพือ่พลงัแผ่นดนิ เพือ่เสรมิสร้าง 

อนาคตของประเทศไทย โดยผ่านการฟูมฟักเยาวชนไทย ให้เป็นเยาวชนที่มี 

คุณภาพทั้งในแง่ของจิตอาสา คุณธรรม และการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล  

ตลอดจนการอยูร่่วมกนัด้วยความปรองดอง สมานสามคัค ีเพือ่เป็นพลงัแผ่นดนิ 

และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต นับว่าท่านทูตดอนเป็นพลังขับเคลื่อน 

ท่ีส�าคัญในเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการด้วยความทุ่มเทแรงกายและแรงใจ  

และการมีโลกทัศน์ที่กว ้างไกลของท่านผ่านความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์ชีวิตมากมายที่ได้สัมผัสมาทั่วโลกในชีวิตนักการทูตแถวหน้า  

โดยมุ่งหวังที่จะเห็นเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับการหล่อหลอมใน 

คุณค่าดีๆ เพื่อให้เยาวชนน�าพาประเทศไปสู่ความเจริญและความสงบสุข 

สามัคคีอย่างเท่าทันโลก กระทรวงการต่างประเทศภูมิใจที่ได้มีบทบาทเกื้อหนุน 

เป ้าหมายของมูลนิธิ ยุวทูตความดี ในเรื่ องนี้  เพื่ อถวายแด ่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

จะมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปีนี้
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เล่าเรื่องยุวทูตความดี
One Pen

“หนูๆ ๆ	เขยีนบทความเรือ่งโครงการฯ	มาส่งพีส่”ิ	ผูเ้ขยีนพยักหน้ารบั 

และยิ้มเฉยๆ	 ในใจเอง	 ยังงงอยู ่เลยเพราะนอกเหนือจากงานที่ท�าอยู  ่

จนดูว่าท�าแทบไม่ค่อยทันแล้วยังมีงานใหม่เข้ามาเพิ่มอีก	 หลังจากผ่านไป 

เกือบสองสัปดาห์	 พี่สุวรรณา	 (บรรณาธิการหนังสือวิทยุสราญรมย์)	 ยังไม่ 

ลืมอีก	โอ๊ะ...จ�าแม่นเชียว

โครงการฯ	ทีพ่ดูถงึนี	้คอื	โครงการ	“ยวุทตูความด	ีเพือ่พลงัแผ่นดนิ”	 

เป็นโครงการฯ	 ที่มูลนิธิยุวทูตความดีริเริ่มข้ึนเพื่อถวายเป็นราชสักการะ

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ	 7	 รอบ	 

84	พรรษาในปี	2554	นี	้จดุมุง่หมายของโครงการคอืการเป็นแม่แบบในการกระตุน้ 

และผลักดันปลูกฝังให้เยาวชนไทย	 “รู้รักสามัคคี”	 ซึ่งเป็นคุณธรรมที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงตระหนักมาตลอดเวลาว่า	 คือ	 ความอยู่รอดและ 

ความเจริญอย่างยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ	 เพื่อการนี้	ทางมูลนิธิยุวทูต 

ความดีจึงได้วางแผนสร้างกิจกรรมให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการฯ	เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสานสัมพันธ์พลังสามัคคี	 โดยแบ่งเป็น	

4	กิจกรรมหลักด้วยกัน	คือ
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กิจกรรมที่ 1 “ปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน” 

ในกิจกรรมนี้	 มูลนิธิยุวทูตความดีได้ส่งหนังสือเชิญชวนโรงเรียน

ในเครือข่ายของมูลนิธิฯ	 ทั้ง	 2,571	 โรงเรียน	 เขียนปณิธานฯ	 ในหัวข้อ	 

“รู้รักสามัคคี”	 โดยแบ่งเป็น	 2	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 5	 -	 6	 

และระดับมัธยมศึกษาปีที่	 1	 -	 2	 โดยจะมีการรวบรวมและประมวลปณิธาน

ท้ังหมดจัดท�าเป็น	 “ปณิธานยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน”	 ในกิจกรรมนี้	 

คณะกรรมการค่อนข้างหนกัใจ	เนือ่งจากมหีลายโรงเรยีนทีเ่ขยีนปณธิานได้ดพีอๆ	

กัน	 เราจึงต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ	 เป็นหลักในการตัดสินเพิ่มเติม	 ในที่สุดทั้ง	 

84	 โรงเรียนจาก	 77	 จังหวัดก็ผ่านการคัดเลือกเข้ามา	 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม	 

ขั้นต่อไป	 (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เฟซบุ ๊คของมูลนิธ ิ

ยุวทูตความดี)

กิจกรรมที่ 2 “ภาคียุวทูตความดี โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” เรียกสั้นๆ 

กิจกรรม “ภาคีฯ”

หลังจากได้คัดเลือกโรงเรียน	 84	 แห่งแล้ว	 ประธานโครงการฯ	

และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		หรือ	สพฐ.	ซึ่งได้ตกลงเข้า 

ร่วมงานกับมูลนิธิฯ	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมนี้	 ได้ท�าหนังสือเชิญครูผู้รับผิดชอบ

โครงการท้ัง	 84	 โรงเรียน	 เข้าร่วมงานสัมมนาครูที่กระทรวงการต่างประเทศ	 

หลังจากส่งหนังสือเชิญไปได้ไม่นาน	 เสียงโทรศัพท์ของมูลนิธิฯ	 ก็ดังกริ๊งกร๊าง 

ตลอดเวลา	สอบถามรายละเอยีดกจิกรรม	การเตรยีมตวัและประเดน็ทีส่่วนใหญ่

จะสอบถามคอื	กระทรวงการต่างประเทศอยูแ่ถวไหนเอ่ย	ใช่ทีต่รงแจ้งวัฒนะไหม	

หรือพีย่งัไม่เคยมาทีก่รงุเทพฯ	เลย	จะหลงไหมนี.่...	หน้าทีข่องผูเ้ขยีนทีก่ลายร่าง

เป็นแผนท่ีบอกทางและนางสาวแสนด	ีทีค่อยปลอบใจคณุครทูีก่งัวลให้ผ่อนคลาย	
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ในวันงานสัมมนาถือเป็นความโชคดีของมูลนิธิฯ	 ที่มีเจ้าหน้าที่

ของกระทรวงฯ	 และ	 สพฐ.	 หลายท่านที่ช่วยดูแล	 หลังจากงานสัมมนาผ่านไป	 

คุณครูทุกท่านก็ด�าเนินกิจกรรมต่อในพื้นที่ของตนเอง	 เราก�าหนดให้มีกลุ่ม 

ภาคีฯ	6	กลุ่ม	แต่ละกลุ่มมีเพื่อนสมาชิก	14	โรงเรียน		ระยะเวลาในการด�าเนิน

กิจกรรม	3	เดือน	กล่าวคือ	

เดือนที่	1	กิจกรรมปลูกฝังจิตส�านึก	“รู้รักสามัคคี”	

เดือนที่	2	กิจกรรมจิตสาธารณะ	

เดือนที่	3	กิจกรรมส่งเสริมโลกทัศน์	(เปิดโอกาสให้เด็กและคุณครู

ได้เรียนรู้ผู้อื่น	จากการจับคู่กับสถานทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย)	

ซึ่งกิจกรรมทั้ง	3		นี้	คือ	เสาหลัก	(pillar)	ของการด�าเนินกิจกรรม

ของมูลนิธิยุวทูตความดี

ทุกเดือนแต่ละโรงเรียนต้องส่งรายงานการด�าเนินกิจกรรมเข้ามาที่ 

มูลนิธิฯ	 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา	ณ	 ขณะนี้	 (22	 สิงหาคม	 2554)	

กิจกรรมอยู่ในช่วงของการปลูกจิตส�านึก	“รู้รักสามัคคี”	หลายๆ	โรงเรียนเขียน

ข้อมูลถึงมูลนิธิฯ	 ผ่านทางเฟซบุ๊ค	 รายงานผลการด�าเนินการบ้าง	 เล่าเรื่อง

โรงเรียนของตนเองบ้าง	 และมีคุณครูหลายๆ	 ท่านที่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยใช้ 

เฟซบุ๊ค	 แจ้งเข้ามาที่มูลนิธิฯ	 ว่าใช้เฟซบุ๊คดีอย่างนี้นี่เอง	 ง่าย	 ได้รู้เรื่องของ

เพ่ือนสมาชิกหลายท่านในเวลาเดียวกัน	 สะดวกย่ิงกว่าการใช้ โทรศัพท์สื่อสาร

เสยีอกี	แต่กเ็ป็นท่ีน่าเสยีดายทีบ่างโรงเรยีนไม่มสีญัญาณอนิเตอร์เนต็	จงึจ�าเป็น

ต้องสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนเดิม	 นอกจากติดต่อกับอาจารย์ทั้ง	 

84	โรงเรียนแล้ว	มูลนิธิฯ	ยังได้เพื่อนสมาชิกตัวน้อยอีกมากมายที่มาเข้าเฟซบุ๊ค

ของมูลนิธิฯ	(แต่ที่ดูจากรูปประจ�าตัวแต่ละคนตัวโตๆ	กันทั้งนั้น)	ก็ลูกศิษย์ของ

อาจารย์แต่ละท่านนั่นเองค่ะ	 แหม..เป็นโอกาสดีเลยที่จะได้เรียนรู้ความคิดของ
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เด็กรุ่นใหม่	(จริงๆ	อู้งาน	อ่านไปข�าไป	สบายใจจัง)	ตอนนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ	 

ต่างตั้งหน้าตั้งตารออ่านผลงานกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนที่จะส่งเข้ามาที ่

มูลนิธิฯ	 ในวันที่	 15	 กันยายน	 	 2554	 รอบท่ี	 2	 ในวันที่	 15	 ตุลาคม	 2554	 

และรอบที่	3	ในวันที่	15	พฤศจิกายน	2554	รอๆๆ	ลุ้นจัง	

กิจกรรม “ยุวทูตความดี ดาวเด่น” 

ลกัษณะของกิจกรรมคอื	ตลอดระยะเวลา	3	เดอืน	โรงเรยีนทัง้	84	แห่ง	 

จะต้องส่งรายงานผลการด�าเนนิการเข้ามาทีม่ลูนธิฯิ	ทกุเดอืนตามก�าหนดทีต่ัง้ไว้	 

จากนั้นจะมีการคัดผลงานจากกิจกรรมภาคีฯ	 28	 โรงเรียน	 ซึ่งแต่ละโรงเรียน

จะคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนละ	 2	 คนมาร่วมกิจกรรม	 “ยุวทูตความดีดาวเด่น”	

กิจกรรมจะประกอบไปด้วย	 การถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ที่โรงพยาบาลศิริราช	การจัดนิทรรศการโครงการ	“ยุวทูตความดี	 

เพื่อพลังแผ่นดิน”	 เพื่อแสดงผลงานปณิธานฯ	 และผลงานกิจกรรม	 “ภาคีฯ”	

ท่ีศูนย์การค้าสยามพารากอน	 หรือที่กระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ่งจะเปิด

ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและลงคะแนนคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น	 

การเดินทางไปเยีย่มสถานทตูซึง่เป็นเพือ่นกบักลุม่โรงเรยีนภาคฯี	และทศันศกึษา

ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์	เป็นต้น	งานนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม	2554		

กิจกรรม “ยุวทูตความดี เหย้า-เยือน”

และแล้วการรอคอยที่ทุกคนอยากให้มาถึงนั้นก็คือ	 กิจกรรม	 

“ยุวทูตความดี	 เหย้า-เยือน”	 	 ซึ่งที่จริงเป็นเป้าหมายหลักของกิจกรรม	 ทั้ง

นกัเรยีนและคณุคร	ูต่างมุง่หวงัให้เกดิการเหย้า-เยือน	ทุกท่านทราบว่ากิจกรรมนี ้

มคีวามหมายมากเพยีงใด	พบเพือ่นทีค่ยุกนันานกว่า	3	เดอืนโดยที่ไม่เคยเหน็หน้า	 

ได้รู้ว่าวิถีชีวิตของเพื่อนเป็นไปอย่างที่เราจินตนาการไว้หรือไม่	 คนในชุมชนจะ 
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ตืน่เต้นกบัการมาเยอืนครัง้นีม้ากน้อยแค่ไหน	หรอืนีเ่ป็นการเดนิทางไกลครัง้แรก	 

ของฉัน	 โอ้ โห!!!	 ต่ืนเต้นจัง	 อ๊ะๆๆ	 เข้าเรื่องต่อ	 จากผลงานกิจกรรมภาคีฯ	 

คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานดีเด่น	 6	 โรงเรียน	 พร้อมทั้งคุณครูที่ดูแล

กิจกรรมมาตลอดปี	 โดยจะน�าผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 

ผลงานของโรงเรยีนมาประกอบการพจิารณา	โรงเรยีนทัง้	6	โรงเรยีนจะคดัเลอืก

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละ	30	คน	เพื่อเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียน 

ในกลุ่มภาคีฯ	 ของตนในช่วงเดือนมกราคม	 2555	 (การจัดสายการเยือนม ี

ลักษณะดงันี	้โรงเรยีน	A	ไปเยือนโรงเรยีน	B	/	โรงเรยีน	B	ไปเยอืนโรงเรยีน	C	/	 

โรงเรยีน	C	ไปเยอืนโรงเรยีน	A)	และรางวัลของการ	“รูร้กัสามคัค”ี	พร้อมภารกจิดีๆ 	 

เพือ่ประเทศชาต	ินัน่กค็อื	การคดัเลอืกตวัแทนนกัเรยีนจาก	6	โรงเรยีนๆ	ละ	1	คน	 

พร้อมกบัคณุครทูีด่แูลกจิกรรมมาตลอดปีเดินทางไปต่างประเทศ	เพือ่พบปะและ

ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของต่างประเทศ	 ในช่วงปิด 

ภาคการศึกษา	(มีนาคม	-	เมษายน	2555)	

สิง่ทีท่่านผูอ่้านได้อ่านอยู่นีเ้ป็นพลงัแห่งความหวงัดแีละความห่วงใย 

ประเทศชาติอย่างยิ่งจากชายผู้หนึ่งที่มองเห็นวิกฤตใหญ่ในครั้งนี้	 คือท่าน

เอกอคัรราชทูตดอน	ปรมตัถ์วนิยั	อดตีอธบิดกีรมสารนเิทศ	ผูก่้อเกดิโครงการยุวทตู 

ความดี	 ซ่ึงเราได้ขอร้องให้ท่านรับเป็นประธานโครงการฯ	 หากท่านผู้อ่านได้มี

โอกาสพบและพูดคุยกับท่านทูตดอน	ท่านจะทราบว่าท่านทูตสามารถวางมือกับ 

งานทุกๆ	อย่าง	และใช้เวลาสบายๆ	พักผ่อนอยู่กับครอบครัว	แต่ท่านกลับไม่คิด 

เช่นนัน้	ท่านยงัคงมุง่มัน่และผลกัดนัให้เกดิโครงการฯ	อย่างเข้มแขง็	เมือ่มโีอกาสดี 

ผูเ้ขยีนจะได้รับฟังข้อมลูดีๆ 	ค�าสัง่สอนซึง่มใิช่แต่จากค�าพดูแต่ยงัจากการกระท�า	 

ซึ่งเป็นความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยจริงใจ	 ไม่มีวาระแอบแฝงใดๆ	 ทั้งสิ้น 

จากท่านเสมอ	สิง่ทีท่่านท�าไม่ใช่แค่เพิง่เริม่แต่เกดิขึน้มานานแล้ว	นานมากกว่า	12	ปี	

นกัการทตูทีเ่คยร่วมงานกบัท่าน	ต่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า	ท่านเน้นเรือ่งเยาวชน
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นี้มาโดยตลอด	 ท่านมองเห็นถึงความเข้มแข็งในอนาคตของชาติ	 หากทุกฝ่าย 

ร่วมมือกันสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพ	 คือ	 การสร้างคนหรือ	 “ปลูกคน”	 เพื่อ

อนาคตข้างหน้าของประเทศไทยจะสดใส	สิง่ทีจ่ะยดึเหนีย่วจติใจซึง่เป็นภมูคิุม้กนั

คอื	การท�าความด	ีและ	“การรูร้กัสามคัค”ี	ตามกระแสพระราชด�ารสัของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จนท�าให้เกิดเป็นพลังความดี	พลังสามัคคี	พลังแผ่นดิน	

การด�าเนินกิจกรรมโครงการ	 “ยุวทูตความดี	 เพื่อพลังแผ่นดิน”		

แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่อยู่ต่างภาค	 แต่คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ	 ทุกท่าน

กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า	นั้นไม่ใช่ปัญหา	 เราไม่ได้แข่งขันกัน	แต่เราก�าลังจะ

ร่วมกันสร้างความดีในพื้นที่และจะขยายขอบเขตออกไปพร้อมๆ	กัน		ผู้เขียนได้

รับฟังเรื่องเล่าต่างๆ	 จากคณะครูในงานสัมมนา	 รู้สึกได้ถึงความเสียสละ	 และ

ความเสียสละที่ทุกท่านท�าอยู่นี้มีต้นแบบมาจากพ่อหลวงของเรานั้นเอง	 คุณครู

บางท่านเกษียณอายุแล้ว	แต่ก็ยังสละเวลาส่วนตัวมารับผิดชอบโครงการฯ	ต่อ	

และแจ้งว่าเมื่อ	 12	 ปีที่แล้ว	 ได้มีโอกาสท�างานกับโครงการฯ	 ของกระทรวง 

การต่างประเทศ	 ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นแค่โครงการฯ	 และไม่อยากเสียโอกาส 

อันดีนี้ไป	คุณครูบางท่านเดินทางมาไกลมากแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง	

แต่พอมาถงึงานสมัมนาทีก่ระทรวงการต่างประเทศ	กลบัรูส้กึตืน่เต้นและร่วมมอื 

ในทุกๆ	 กิจกรรมเป็นอย่างดี	 ตอนนี้เราพอมองออกแล้ว	 ไม่ใช่แค่เรากลุ่มเล็กๆ	

กลุ่มเดียวที่มองเห็นจุดส�าคัญอันนี้	 ยังมีสองมือของคุณครูทุกท่านที่พร้อม 

ร่วมสร้างพลังความดี	พลังสามัคคีให้กับประเทศ

ท่านผู ้อ่านคะ	 บทความนี้อาจมีเนื้อหามากมาย	 แต่หากท่านต ี

ความหมายอกีนยัหนึง่ของชือ่โครงการฯ	แล้วท่านจะเข้าใจ	“ยวุ(เดก็)ทตู(ตวัแทน)

ความดี	เพื่อพลังแผ่นดิน(----------)”

โอกาสนีผู้เ้ขียนเป็นตัวแทนขอบพระคณุทกุๆ	ท่านที่ให้การสนบัสนนุ

โครงการฯ	ขอบพระคุณจากใจค่ะ
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บทบาทของไทยในฐานะประธานคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

บทสัมภาษณ์ นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว  

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

โดย นางศันสนีย  สหัสสะรังษี  

ผู้อ�านวยการกองวิทยุกระจายเสียง และนายสถานีวิทยุสราญรมย์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
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ปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ	

และยงัเป็นประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัในองค์การสหประชาชาตไิม่แพ้ประเดน็ด้าน 

ความมั่นคงและประเด็นด้านการพัฒนา	 การที่คนไทยได้รับเลือกเป็นประธาน

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	พ.ศ.	2553	–	2554	จึงเป็นที่น่ายินดีส�าหรับ

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเปิด	 และมีพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชน 

ท่ีเบ่งบาน	 หนังสือวิทยุสราญรมย์	 จึงขอถ่ายทอดบทสัมภาษณ์จากรายการ	

“สายตรงบัวแก้ว”	 ซึ่งเป็นรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์	 youtube.com	 

โดยนางศันสนยี		สหสัสะรงัษ	ีผูอ้�านวยการกองวทิยกุระจายเสยีงและนายสถานี 

วิทยุสราญรมย์	 เป็นผู้ด�าเนินรายการและได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านทูตสีหศักดิ์		

พวงเกตุแก้ว	 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การสหประชาชาติ	 

ณ	นครเจนีวา	เม่ือวนัที	่4	กรกฎาคม	2554	ซึง่ท่านได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน

คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต	ิประจ�าปี	พ.ศ.	2553	–	2554	อกีด้วย	
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คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีความเป็นมาอย่างไร ? 

และมีความส�าคัญอย่างไรในเวทีระหว่างประเทศ ?

ในงานขององค์การสหประชาชาต	ิประกอบด้วย	3	เสาหลกั	คอืด้าน

ความมั่นคง	ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	และด้านสิทธิมนุษยชน	ปัจจุบันเรื่อง

สทิธมินษุยชนจะมคีวามส�าคญัมากย่ิงข้ึน	เพราะทุกประเทศมคีวามตืน่ตวัในเรือ่ง

สทิธมินษุยชนมากยิง่ขึน้	เนือ่งจากข้อมลูข่าวสารทีส่ือ่ถงึกนัอย่างรวดเรว็	จงึรบัรู้

เหตกุารณ์การละเมดิสทิธมินษุยชนทัว่ทกุมมุโลก	แม้จะเป็นกจิการภายในประเทศ	

แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง	 ประชาคมโลกจึงควรให้ความสนใจ

ร่วมกัน	รวมทั้งด�าเนินการระงับเหตุอีกด้วย

ภารกิจของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	 ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้าน

สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต	ิมภีารกจิในการตดิตาม	ตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

มนุษยชนทัว่โลก	และทีส่�าคญัคอืการติดตามสถานการณ์การละเมดิสทิธมินษุยชน 

ท่ีร้ายแรงในประเทศต่างๆ	 โดยมีกลไกที่ส�าคัญคือการประชุมคณะมนตรีฯ	 

ปีละ	3	สมัยประชุม	ระยะเวลาทั้งหมด	10	สัปดาห์	คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

ประกอบด้วยประเทศสมาชิก	 47	ประเทศ	 โดยผ่านการเลือกตั้ง	 มีวาระ	 3	ปี	 

และมกีารก�าหนดโควตาให้กบัภมูภิาคต่างๆ	และในปี	2554	ทีผ่่านมาประเทศไทย

ได้รับเลือกเป็นสมาชิกด้วย	

นอกจากนี้มีการแต่งตั้งประธานคณะมนตรีฯ	 ขึ้นมาด�ารงต�าแหน่ง

โดยมีวาระ	1	ปี	ซ่ึงในรอบนีเ้ป็นรอบของภมูภิาคเอเชยี	หลายๆ	ประเทศจึงมองหา 

ประเทศในเอเชยีด้วยกนั	โดยคณุสมบติัของประธานควรเป็นประเทศทีเ่ป็นกลาง	 

มีท่าทีท่ีสมเหตุสมผล	 ไม่ฝักใฝ่ไปข้างใดข้างหนึ่ง	 สามารถประสานงานได	้ 

และควรเป็นนักการทูตที่มีความอาวุโส		และในการนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้

เป็นประธาน	จึงถือว่าไทยมภีารกจิเพิม่ข้ึน	และเป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงบทบาท

ให้เป็นที่ยอมรับในบรรดาประเทศสมาชิกคณะมนตรีฯ	และประชาคมโลก	
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ภารกจิในขณะที่ไทยด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคอืการทบทวนกลไก

ของคณะมนตรีฯ	ที่ก�าหนดว่าครบรอบเวลา	5	ปีจะต้องทบทวนและการทบทวน

ก็เป็นไปด้วยดี	 นอกจากภารกิจปกติแล้ว	 ในเรื่องการติดตามสิทธิมนุษยชน 

เป็นเฉพาะเรื่อง	เช่น	เหตุการณ์ในลิเบีย	อียิปต์	ซีเรีย	เยเมน	ฯลฯ	คณะมนตรีฯ 

มีการประชุมพิเศษ	 ก็เป็นไปด้วยความราบรื่น	 มีข้อมติที่เป็นฉันทามติของ 

คณะมนตรีฯ	 บทบาทของไทยทั้งในฐานะสมาชิกและฐานะประธานก็ได้รับ 

การยอมรับพอสมควร

นอกเหนือจากเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในวิกฤตการณ์ในลิเบีย 

อียิปต์แล้ว จุดเน้นอื่นๆ ในช่วงที่ท่านด�ารงต�าแหน่งประธานมีอะไรบ้าง ?

มีอีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากเผยแพร่ให้คนไทยได้รับทราบ	 เมื่อตั้ง 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขึ้นมาแทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเมื่อ	 5	 ปี 

ที่แล้ว	จุดประสงค์ที่ตั้งกลไกใหม่ขึ้นมาคือ	เดิมทีที่ยังเป็นคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชน	 มีเสียงต�าหนิว่าการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ	 มีความล�าเอียง		

เลือกประติบัติต่อบางประเทศ	 มุ่งตรวจสอบเฉพาะบางประเทศเท่านั้น	 มีเรื่อง

การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 จึงมีการตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขึ้นมา

แทนที่	และจึงมีการตั้งกลไกใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า	Universal	Periodic	Review	

หรือ	 UPR	 หมายความว่า	 ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	 

192	 ประเทศ	 จะมีกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในแต่ละ

ประเทศด้วย	 โดยภายใต้กลไกนี้จะไม่มีการเลือกประติบัติ	 กล่าวคือทุกประเทศ

ต้องน�าเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ	 การพิจารณาในรอบแรกระยะเวลา	 4	 ปี	 ในขณะ

น้ีพิจารณารายงานไปแล้ว	 170	 กว่าประเทศ	 เหลือกลุ่มสุดท้าย	 17	 ประเทศ	 
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ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย	โดยในเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยก็จะ

เข้าสูก่ระบวนการ	UPR	กระบวนการนีจ้ะให้ประเทศต่างๆ	มาให้ข้อคดิเหน็เกีย่วกบั 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 ซ่ึงรายงานของเราก็เสร็จเรียบร้อย

แล้วและมีข้อดีในแง่เนื้อหาที่ครอบคลุมในทุกประเด็นส�าคัญ	 และมีข้อดีในแง ่

กระบวนการที่มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน	 กระทรวงการ 

ต่างประเทศได้ด�าเนนิการจดัท�ารายงานโดยรบัฟังความคดิเหน็ด้านสทิธมินษุยชน 

จากทุกภาคส่วน	 มีการท�างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน	 ภาคประชาสังคม	 มีการ 

น�าเสนอรายงานเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ทั้ง	 4	 ภาค	 และในกรุงเทพฯ	

โดยผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการท�าประชาพิจารณ์ที่กรุงเทพฯ	 ด้วย	 ดังนั้น	 

การน�าเสนอรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของไทยในครั้งนี้	 จะแสดงถึง 

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 ความคืบหน้า	 ปัญหา

อุปสรรค	 และการจะท�าให้ประชาคมโลกเข้าใจถ่องแท้ถึงความก้าวหน้าในด้าน

สิทธิมนุษยชนของไทย

อะไรคือความส�าเร็จส�าหรับประเทศไทยในฐานะประธานคณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชนในครั้งนี้ ? 

ความส�าเรจ็อาจจะไม่เกีย่วกบัผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยตรง	

ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคณะมนตรีฯ	 เรามีโอกาสพิจารณาข้อมติต่างๆ	 ที่เรา

เข้าไปมีบทบาท	 เช่น	 ในเรื่องสิทธิคนพิการ	 สิทธิสตรี	 เราก็ได้เข้าไปมีบทบาท

อย่างเข้มข้น	 ความส�าเร็จของเราในช่วงที่ผ่านมาในฐานะที่เราเป็นประธาน	

ก็ได้แสดงบทบาทการเป็นประธานอย่างสร้างสรรค์	 โดยพยายามส่งเสริมการ

หารือที่กว้างขวางในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ	 และพยายามหาฉันทามติใน

เรื่องต่างๆ	ก็เป็นบทบาทที่ได้รับการยอมรับ	เพราะในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	 
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แม้เราจะพูดในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกต่างเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญ	

แต่มุมมองแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป	 เพราะแต่ละประเทศมีภูมิหลัง

ทางประวัติศาสตร์	 การเมือง	 เศรษฐกิจที่แตกต่าง	 ท�าให้การมองเรื่องสิทธิ

มนุษยชนก็แตกต่างกันไปด้วย	 อาทิเช่น	 ประเทศก�าลังพัฒนาจะเน้นสิทธิใน

ด้านเศรษฐกิจและสังคม	ส่วนประเทศพัฒนาแล้วจะเน้นเรื่องสิทธิทางการเมือง	 

สิทธิพลเรือน	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	 สิทธิในการชุมนุม	 เป็นต้น	 

เวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเวทีในการอภิปรายเพื่อหาฉันทามติร่วมกัน

นอกจากนี	้ในการประชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยชนฯ	ทีผ่่านมา	ผมได้

พยายามหลกีเลีย่งการใช้การลงคะแนนเสียงในข้อมตทิีส่�าคญั	เพราะการต้องลง

คะแนนเสยีงจะท�าให้เกดิความแตกแยกภายในคณะมนตรสีทิธมินษุยชนฯ	ดงันัน้	 

สิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าคือการท�างานเบื้องหลัง	 พยายามส่งเสริมให้มีการหารือ 

ข้ามกลุม่	ระหว่างกลุ่ม	ภายในกลุ่ม	ท่ีมท่ีาทีแตกต่างกนั	เพือ่ให้เกดิท่าททีีแ่คบเข้า 

หากันมากขึ้น	และเป็นฉันทามติมากขึ้น	ซึ่งสมาชิกต่างกล่าวถึงว่า	ประเทศไทย 

ท�าหน้าท่ีได้ดีในแง่ทีม่คีวามสมดลุ	มท่ีาททีีส่ร้างสรรค์	มกีารอ�านวยความสะดวก

ให้เกิดการหารืออย่างกว้างขวางในกลุ่มต่างๆ	 ซึ่งช่วยในการสร้างฉันทามติ	 

จึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อประเทศไทยในแง่มุมที่ว่า	 ไทยมีศักยภาพในการเป็น 

ผูเ้ล่นทีม่บีทบาทในเวทรีะหว่างประเทศ	คอืไม่ได้แสดงบทบาทเฉพาะเรือ่งของไทย	 

แต่ไทยพร้อมแสดงบทบาทเพื่อประชาคมโลก

ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์อะไรจากการที่ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็น

ประธานคณะมนตรีครั้งนี้ ?

ประชาชนได้เห็นประเทศไทยมีบทบาทที่เกื้อกูลต่อผลประโยชน ์

ของโลกโดยรวม	 จากที่กล่าวมาแล้ว	 เราไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์ของ
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ประเทศไทยเท่านั้น	 ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ต่างชาติมองว่าประเทศไทยม ี

ความก้าวหน้าในเรื่องการเมือง	 เศรษฐกิจ	 ซึ่งไทยก�าลังยกระดับเป็นประเทศ 

ทีก้่าวหน้ามากขึน้	เป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัต่อประเทศไทยในเวทีโลก	โดยเฉพาะ

ในการสร้างความเชื่อถือต่อการเมืองไทย	 และเศรษฐกิจไทย	 สิ่งที่เราแสดง 

ในบทบาทหรือกรอบความร่วมมือต่างๆ	ก็จะมีผลกลับมาในรูปของความร่วมมือ 

ทวิภาคีกับประเทศไทย	 ถ้าเราท�างานได้ดี	 แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์	 

ประเทศต่างๆ	ก็อยากคบหาเรามากยิ่งขึ้น

จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว เราหวังว่าท่านผู้อ่านคงได้ทราบถึง 

ความส�าคญัของคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต ิและการมบีทบาท

ที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศที่ช่วยสร้างเกียรติภูมิที่ด ี

ให้กับประเทศชาติ ท่านผู ้อ่านยังได้รับทราบกระบวนการด�าเนินงานของ 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ว่ามีขั้นตอนและกลไกในการพิจารณาประเด็นสิทธิ

มนษุยชนอย่างไรด้วย นอกจากนี ้ในส่วนของท่านทตูสหีศกัดิฯ์ นัน้ ก่อนจะได้รบั

ต�าแหน่งประธานคณะมนตรมีนษุยชนฯ ครัง้นี ้ท่านได้มบีทบาทอย่างกว้างขวาง

ในเวทสีหประชาชาติ ณ นครเจนวีาและอืน่ๆ มาแล้ว อาท ิการด�ารงต�าแหน่งเป็น

ประธานกลุ่ม G–77 ที่สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (G–77 Geneva Chapter) 

ซึง่เป็นการรวมกลุม่ของประเทศก�าลงัพฒันา เพือ่ผลกัดนัประเดน็ด้านเศรษฐกจิ

และการพฒันาในเวทสีหประชาชาต ินอกจากนี ้ท่านยงัได้มส่ีวนช่วยผลกัดนัและ

เตรียมการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนอีกด้วย จึงถือว่าเป็นบุคลากร

คุณภาพของกระทรวงการต่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

ในเวทีระหว่างประเทศและได้ส่งเสริมบทบาทในด้านการทูตพหุภาคีของไทย

อย่างสร้างสรรค์ในครั้งนี้อีกด้วย
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หลายคนคงเคยสงสยัว่า	ท�าไมกรงุบรสัเซลส์ของประเทศเบลเยียม	

จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของยุโรป	 ไม่ใช่เพราะตั้งอยู ่ใจกลางทวีปยุโรป	 

แต่เป็นเพราะกรุงบรัสเซลส์เป็นที่ตั้งของสามสถาบันหลักของสหภาพยุโรป	

(European	 Union)	 หรือที่เรียกกันว่า	 อียู	 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก	 

27	 ประเทศ	 ได้แก่	 ออสเตรีย	 เบลเยียม	 บัลแกเรีย	 ไซปรัส	 สาธารณรัฐเช็ก	

เดนมาร์ก	 เอสโตเนีย	 ฟินแลนด์	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 กรีซ	 ฮังการี	 ไอร์แลนด์	

อิตาลี	ลัตเวีย	ลิทัวเนีย	ลักเซมเบิร์ก	มอลตา	เนเธอร์แลนด์	โปแลนด์	โปรตุเกส	

โรมาเนีย	สโลวาเกีย	สโลวีเนีย	สเปน	สวีเดน	และสหราชอาณาจักร

โครงสร้างและกลไกการท�างานของสถาบันหลักของอียูค่อนข้าง 

มีความยุ่งยากซับซ้อนในการท�าความเข้าใจ	โดยเฉพาะในช่วงแรก	ๆ	ที่ผู้เขียน

ไปประจ�าการและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านอียูฝ่ายการเมือง	ซึ่งต้องใช้

เวลาในการท�าความรู้จักกับโครงสร้างที่ว่านี้อยู่ไม่น้อย

ฟันเฟืองตัวน้อยนิดกับภารกิจปกป้อง 
ชื่อเสียงประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ
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ก่อนอ่ืนคงต้องขอเล่าถึงสามสถาบันหลักของอียูในกรุงบรัสเซลส์

พอเป็นสังเขป	คือ	คณะกรรมาธิการยุโรป	คณะมนตรียุโรป	และสภายุโรป	ว่า	

คณะกรรมาธิการยุโรป	 (European	 Commission)เป็นตัวแทนคอยปกป้อง 

ผลประโยชน์ของอยี	ูเป็นอสิระจากรฐับาลของแต่ละประเทศสมาชกิ	ประกอบด้วย 

ประธานและกรรมาธกิาร	(Commissioner)	รวม	27	คน	ที่ได้รบัเลอืกจากรฐับาล

ของแต่ละประเทศสมาชกิ	และได้รบัการรบัรองจากสภายโุรป	มวีาระคราวละ	5	ปี	

ท�าหน้าทีเ่สนอร่างกฎหมายและดูแลการบรหิารงบประมาณของอยี	ู	กรรมาธกิาร

แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบคนละด้าน	 เทียบเท่ากับรัฐมนตรีดูแลกระทรวง 

และมีเจ้าหน้าที่	หรือข้าราชการประจ�าปฏิบัติงานประมาณ	25,000	คน

ภายในห้องที่ประชุมเต็มคณะของสภายุโรปในกรุงบรัสเซลส์
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ต่อมา	คอื	คณะมนตรยุีโรป	(European	Council)	คอื	รฐัมนตร	ีหรอื 

ผูแ้ทนรัฐบาลจากประเทศสมาชกิทัง้หมด	27	คน		จะประชมุหารอืกนัเรือ่งต่าง	ๆ 	

เช่น	การต่างประเทศ	เกษตรกรรม	คมนาคม	เศรษฐกจิและการเงนิ	และพลงังาน	

เพื่อก�าหนดทิศทางนโยบายของอียู	โดยแต่ละประเทศมีเสียงโหวตตามสัดส่วน

จ�านวนประชากร	ถอืเป็นองค์กรหลกัด้านนติบิญัญติัและการตดัสินใจชีข้าดของอียู	 

จะท�างานโดยประสานกับสภายุโรปเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายและรับผิดชอบ

ด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน	 ประธานอียู	 (Presidency)	 

จะหมนุเวยีนทกุ	6	เดือน	คอื	ครึง่แรกของปี	(มกราคมถงึมถินุายน)	และครึง่หลงั 

ของปี	 (กรกฎาคมถึงธันวาคม)	 หากเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอีย	ู 

ผูท้�าหน้าทีป่ระธาน	คอื	High	Representative	of	the	Union	for	Foreign	Affairs	 

and	 Security	 Policy	 ส่วนการประชุมระดับประมุขของประเทศ	 ที่เรียกว่า	 

การประชุมสุดยอดผู้น�าอียู	ทุกไตรมาสนั้น	จะมี	President	of	the	European	 

Council	 ท�าหน้าท่ีประธานการประชุม	 ซ่ึงเป็นต�าแหน่งบริหารที่ตั้งขึ้นใหม	่ 

ตามสนธิสัญญาลิสบอน	(Treaty	of	Lisbon)	ตั้งแต่เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2552	

เพื่อรับผิดชอบนโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคง	 (Common	

Foreign	and	Security	Policy	–	CFSP)

สุดท้าย	คอื	สภายโุรป	(European	Parliament)	มาจากการเลอืกตัง้ 

ตรงจากแต่ละประเทศสมาชิก	 ทุก	 5	 ปี	 ขณะนี้	 มีสมาชิกสภายุโรป	 736	 คน	 

จาก	27	ประเทศ		มีการจัดกลุ่มตามพรรคการเมืองแทนรายประเทศ	กลุ่มขนาด

ใหญ่ท่ีสุด	คอื	European’s	People	Party	และพรรค	Socialists	ตามด้วยพรรค	

Liberals	&	Democrats		และ	Green		ท�าหน้าทีร่่วมตดัสินใจกับคณะมนตรยุีโรป

ในการพจิารณาร่างกฎหมายของอยี	ูทีเ่สนอโดยคณะกรรมาธกิารยโุรป	การอนมุตัิ

งบประมาณ	การรับรองความตกลงระหว่างประเทศของอียูกับประเทศนอกอียู
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ต้องนบัเป็นความโชคดีของผูเ้ขียน	เพราะปกตแิล้ว	การไปประจ�าการ 

ในต่างประเทศเรามักมีโอกาสได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โต๊ะประจ�า

กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น	 ๆ	 ในฐานะบุคคลติดต่ออย่างเป็น

ทางการของเราเพยีงคนเดยีว		แต่การไปประจ�าการทีก่รงุบรสัเซลส์	และมหีน้าที่ 

ดแูลงานด้านอยีฝู่ายการเมอืง	ท�าให้ผูเ้ขียนต้องมบีคุคลตดิต่ออย่างเป็นทางการ

อย่างน้อย	 3	 คน	 จากสามสถาบันหลักของอียู	 เพราะในแต่ละสถาบันหลักจะ

มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศต่าง	 ๆ	 หรือที่เรียกว่า	 เจ้าหน้าที่

โต๊ะ	เช่น	โต๊ะไทย	โต๊ะพม่า		ท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้แทนประเทศนั้นๆ		

ภารกิจแรกของผู้เขียนจึงเริ่มจากการท�าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับ 

เจ้าหน้าที่โต๊ะไทยของทั้งสามสถาบันหลัก	 ซึ่งก็คือ	 ข้าราชการประจ�าของอียู

นั่นเอง

บางคนอาจคดิว่า	การผกูสมัพนัธ์สร้างความคุน้เคยกบัเจ้าหน้าทีโ่ต๊ะ

ในระดับเจ้าหน้าท่ีปฏบิตักิารดเูหมอืนไม่ค่อยมคีวามส�าคญัมากนกั	แท้ทีจ่รงิแล้ว	

เจ้าหน้าทีเ่หล่านี	้คอื	ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในงานทีป่ฏบิตัอิย่างรอบด้าน	 

นบัตัง้แต่การเป็นบคุคลแรกทีเ่ราต้องตดิต่อประสานงานด้วยเมือ่มปีระเดน็หรอืมี

คณะเยอืนต่าง	ๆ 	ไปจนถงึงานยกร่างถ้อยแถลงส�าหรบัประธานคณะกรรมาธกิาร

ยโุรป	ประธานคณะมนตรยุีโรป	หรอืประธานสภายุโรปทเีดยีว		ดงันัน้	การตดิต่อ

ประสานงานเพือ่กรยุทางไปสูก่ารขบัเคลือ่นหรอืเสรมิสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

ไทยและอียูจะราบรื่นดีหรือไม่	 ก็ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ ในระดับปฏิบัติการ 

เป็นส�าคัญเช่นกัน

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับเจ้าหน้าที่โต๊ะไม่ใช่เรื่องยาก 

ซับซ้อนอะไรเพราะเมื่อเราใช้ความจริงใจ	 มอบน�้าจิตมิตรใจให้ด้วยความ

สม�่าเสมอ	ก็ย่อมเกิดปฏิสัมพันธ์สองทางแบบให้และรับ	ผู้เขียนเริ่มต้นจากการ
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เชิญรบัประทานอาหารกลางวันเพื่อท�าความรู้จักกนัก่อน	และแสดงความจรงิใจ 

ด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การประสานงานและด�าเนินความสัมพันธ์ไทยและอียู	ซึ่งเป็นที่มาของการแลก

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างสม�่าเสมอในเวลาต่อมา	 การสร้างความ

สนิทสนมควรด�าเนินไปแบบธรรมชาติ	 ไม่จ�าเป็นต้องมีการพูดคุยกันเรื่องงาน 

ทกุครัง้ทีพ่บกัน	ต้องไม่ให้เขารูสึ้กว่า	มเีรือ่งแล้วจงึวิง่มาหา	เพือ่ขอความช่วยเหลอื	 

นอกจากนี้	 จะต้องชี้ให้เขาเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง	 2	 ฝ่าย	 และ

คุณค่าของการถ้อยทีถ้อยอาศยัซึง่กนัและกัน	บ่อยครัง้ที่ผูเ้ขยีนแสดงมิตรไมตรี 

ด้วยการเชิญมางานวันชาติ	 หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราช

ทูตฯ	หรือการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเมื่อสะดวกทั้งสองฝ่าย	จนเกิด

ความรู้สึกไว้เนือ้เช่ือใจเสมอืนเป็นเพือ่นร่วมงานทีส่ามารถแบ่งปันข้อมลูข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานกันได้ทุกเมือ่	โดยต้องไม่กระทบต่อความมัน่คง

ของชาติหรือความลับของทางราชการ

ความสนทิสนมในการประสานงานกับเจ้าหน้าทีโ่ต๊ะทัง้สามคน	ท�าให้

การท�างานของฟันเฟืองตวัเลก็ๆ	อย่างผูเ้ขียนในขณะทีป่ระจ�าการ	ณ	กรงุบรสัเซลส์	 

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและง่ายข้ึนมาก	 และได้กลายเป็นส่วนส�าคัญ 

ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวลาต่อมาอย่างไม่น่าเชื่อ	 

ดงัเช่นเมือ่คณะกรรมาธกิารยโุรปจะออกแถลงการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อชือ่เสยีง

ของประเทศไทย	 ผู้เขียนได้รับการแจ้งเตือนเพ่ือให้ไทยมีโอกาสแจ้งข้อมูลที่ 

ถกูต้อง	ท�าให้ผูเ้ขยีนตระหนกัชดัว่า	ทศันคตทิีด่ต่ีอไทยอันเกดิจากความสมัพนัธ์

ที่ดีในระดับเจ้าหน้าที่	 มีส่วนช่วยให้การยกร่างแถลงการณ์ดังกล่าว	 มีแนวโน้ม 

ที่จะใช้ถ ้อยค�าและเนื้อความฉันท์มิตร	 แทนการมุ ่งประณามหรือต�าหนิ

ประเทศไทย
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ผู้เขียนยังจ�าได้ไม่ลืม	 เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการ

ประจ�าประธานกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป	ซึ่งเป็น

เสมอืนเจ้าหน้าทีโ่ต๊ะไทยประจ�าสภายโุรปว่า	ในอกี	2-3	วันข้างหน้า	ท่ีประชมุเตม็

คณะของสภายุโรปจะอภิปรายและออกข้อมติด่วน	 ที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์

ของประเทศไทย		ผู้เขียนรู้สึกขอบคุณที่ได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	เพราะท�าให้

ผูเ้ขยีนมโีอกาสขอรับร่างข้อมตทิีจ่ะน�าเข้าอภปิรายล่วงหน้า	และฝ่ายไทยมโีอกาส

เจรจาโน้มน้าวเพื่อขอแก้ไขข้อความที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง	

รวมทัง้ตดัถ้อยค�าทีร่นุแรง	เช่น	การประณามหรอืต�าหนิประเทศไทยอย่างรนุแรง

ออกจากร่างข้อมติ		เนือ่งจากสมาชกิสภายโุรปบางคนยงัมคีวามรูค้วามเข้าใจต่อ

สถานการณ์ไม่ถกูต้อง	นอกจากต้องรบีรายงานกลบัมาทีก่ระทรวงการต่างประเทศ 

แล้ว	 ผู้เขียนยังต้องโน้มน้าวเพื่อขอรับร่างข้อมติจากพรรคการเมืองต่างๆ	 

โดยเฉพาะร่างข้อมติร่วมสุดท้าย	(Joint	Motion)	ที่จะน�าเข้าที่ประชุมเต็มคณะ

ของสภายุโรป	และเร่งส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศให้บุคคลต่างๆ	ในสภายุโรป	อาทิ	หัวหน้าพรรคการเมืองต่าง	ๆ	 

ประธานและสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	 หัวหน้าและสมาชิก

กลุ่มเอเชียตะวันออกและอาเซียน	 รวมถึงสมาชิกสภายุโรปที่มีทัศนคติที่ดี 

ต่อประเทศไทยและสมาชิกสภายุโรปที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 จนในที่สุดข้อมติด่วน 

ท่ีผ่านความเห็นชอบจากสภายุโรป	 ก็สะท้อนข้อเท็จจริงและตัดข้อความที ่

ไม่เกี่ยวข้องและถ้อยค�าประณามประเทศไทยอย่างรุนแรงออกไป

นอกจากงานเจรจาโน้มน้าวเพือ่ขอแก้ไขร่างข้อมตด่ิวนแล้ว	ผูเ้ขยีน 

มักต้องขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้บรรยายกิตติมศักด์ิให้กับคณะต่าง	 ๆ	 อยู่เสมอ	

เช่น	คณะของประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	วุฒิสภา	และประธาน

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	สภาผู้แทนราษฎร	ล่าสุด	ผู้เขียนได้มีโอกาส
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จัดนัดหมายและต้อนรับคณะของประธานวุฒิสภาที่เดินทางเยือนสภายุโรป

เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2553	ก่อนที่ผู้เขียนจะครบประจ�าการเพียงสองสัปดาห์	 

ที่ต้องกล่าวว่า	เป็นผู้บรรยายกิตติมศักดิ์	เพราะปกติ	สภายุโรปมีเจ้าหน้าที่คอย

บรรยายให้คณะต่าง	 ๆ	ตามวันและเวลาที่นัดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์		

แต่บางคร้ังผูเ้ขยีนต้องขอให้ช่วยจดัการบรรยายและพาเดนิชมอาคารสภายโุรป

ให้เป็นพิเศษส�าหรับคณะที่แจ้งล่วงหน้าแบบกระชั้นชิด	หรือแม้แต่แขกส่วนตัว

ของเอกอคัรราชทตูและภรยิา	ทีผู่เ้ขียนต้องขอให้ช่วยพาชมเป็นการส่วนตวัเป็น

กรณีพิเศษ	 แม้สภายุโรปจะจัดให้บุคคลท่ัวไปเข้าเยี่ยมชมได้เป็นประจ�าทุกวัน 

อยู่แล้วก็ตาม

ประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เยี่ยมชมสภายุโรป
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ส่ิงหนึ่งที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจจากการได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน

ด้านความสัมพันธ์ไทย-อียู	 ฝ่ายการเมือง	 คือ	 การได้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู ้

วิธีการท�างานแบบมืออาชีพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากฝ่ายอียู	ซึ่งมีระดับ

การแข่งขนัสงู	ท�าให้เจ้าหน้าทีต้่องหมัน่พฒันาความรูค้วามสามารถเพือ่ตอบสนอง 

ภารกิจประจ�าและปัญหาท้าทายต่างๆ	 โดยเฉพาะการติดต่อประสานงาน 

ทางไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์	หรอื	email	แบบเข้าถึงได้อย่างทัว่ถงึทกุคน	ตัง้แต่ระดบั

เจ้าหน้าที	่ผูบ้รหิาร	สมาชกิสภายุโรป	หรอืแม้แต่กรรมาธกิาร	(เทยีบเท่าต�าแหน่ง

รัฐมนตรี)	 ที่เปิดกว้างพร้อมให้เข้าถึงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเมื่อ	 

ท�าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทันโลกยุคโลกาภิวัตน์

จ�าได้ว่า	 เมื่อเดือนมิถุนายน	 2553	 ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เร่ง 

จดัท�าร่างก�าหนดการเยอืนกรงุบรสัเซลส์ของรฐัมนตรว่ีาการฯ	โดยต้องนดัหมาย

ให้รฐัมนตรีว่าการฯ	เข้าพบหารอืกบักรรมาธกิาร	(Commissioner)	ของอียูให้ได้ 

อย่างน้อยสองคนเป็นเวลาล่วงหน้าประมาณสองสัปดาห์	 ผู้เขียนก็ได้อาศัย 

วิธีการติดต่อประสานนัดหมายแบบเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงทุกคนที่มีประสิทธิภาพ

ของอียูเพื่อความรวดเร็วโดยในที่สุด	 ผู้เขียนก็สามารถทาบทามและยืนยัน 

นัดหมายการพบหารือทั้งหมดส�าหรับรัฐมนตรีว่าการฯ	 ในช่วงการเยือน 

กรุงบรัสเซลส์ได้เรียบร้อยภายในสองวัน

การท่ีสถาบันหลักของอียูเน ้นการด�าเนินงานอย่างโปร ่งใส	 

ตรวจสอบได้และเปิดกว้างโดยเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม

สมาชิกสภายุโรป	กลุ่มเอเชียตะวันออกและอาเซียนได้

ตามความสนใจใฝ่รู้	 ท�าให้ผู้เขียนมีโอกาสได้แวะเวียนไปร่วมรับฟัง

การประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์และมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศการประชุม

ของสมาชิกสภายุโรปที่สภายุโรป	รวมทั้งเก็บเกี่ยวประเด็นหรือข้อมูลที่น่าสนใจ
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ทีเ่กีย่วข้องกับประเทศไทยหรอือาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย	แล้วรายงานให้

กระทรวงฯ	ทราบอยู่บ่อยๆ		นบัเป็นโอกาสดีในการฝึกใช้วจิารณญาณในการเลอืก

เข้าร่วมและรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้กระทรวงฯ	 ทราบ	

และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล	 อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

กระทรวงฯ	ได้เป็นอย่างดีด้วย

เหน็ได้ชดัว่า	อานสิงส์ส�าคญัจากการออกไปประจ�าการในต่างประเทศ	 

คือ	 การได้เปิดโลกทัศน์	 ฝึกบริหารจัดการเวลาและรักษาวินัยในตนเอง	 

เพราะเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ	 จะยึดแต่กรอบเวลาราชการ

แบบเซ็นชื่อ	 08.30	 น.	 และกลับบ้าน	 16.30	 น.	 ไม่ได้	 ยิ่งในประเทศที่เวลา

ท้องถ่ินต่างจากเมืองไทย	 ยิ่งต้องพร้อมปฏิบัติราชการเกือบตลอดเวลา	 โดยมี

อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร

แม้ผู ้เขียนจะไปประจ�าการและปฏิบัติงานด้านอียูฝ่ายการเมือง 

เพยีง	3	ปีและมองตวัเองเป็นเพยีงเจ้าหน้าทีร่ะดบัล่าง	หรอืฟันเฟืองตวัน้อยนดิ 

ในกระบวนการด�าเนนิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและการปกป้องผลประโยชน์

ของไทยในเวทีโลก	 	 แต่ผู้เขียนก็อดภาคภูมิใจไม่ได้ที่ได้รับโอกาสและความ 

ไว้วางใจให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในต่างแดน	 และความส�าเร็จใน

การสร้างเพื่อนหรือเครือข่ายพันธมิตร	 รวมทั้งประสบการณ์แบบมืออาชีพใน 

การท�างานครัง้นี	้จะอยู่ในหวัใจผูเ้ขยีนไปอกีนานแม้เมือ่กลบัจากประจ�าการแล้ว	

เพราะมิตรภาพที่เกิดขึ้น	จะยังด�าเนินต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อีก

ในวันข้างหน้า	จนกว่าถนนสายอาชีพนี้จะน�าพาให้ได้กลับมาพบกันใหม่

นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ

เลขานุการโท  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปี 2551-2553)

ปัจจุบัน  นักการทูตช�านาญการ  ส�านักนโยบายและแผน

กระทรวงการต่างประเทศ
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ดอกเข้าพรรษา
(Smithatris supraneanae W.J. Kress & K. Larsen)

กฤษฎิ์ธิดา สุจิรา

ทุกๆ	 ปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษ	 วันแรม	 1	 ค�่า	 เดือน	 8	 

วัดพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	จะจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี	ซึ่งก็คือ	งานตักบาตร

ดอกไม้	ประชาชนจากทัว่ทกุสารทศิ	จะหลัง่ไหลไปท�าบญุตกับาตรเนือ่งในวนัเข้า 

พรรษาทีว่ดั	และหลงัจากการตกับาตรท�าบญุ	พร้อมถวายเทยีนเข้าพรรษาในช่วงเช้า 

แล้ว	ก็จะมีการตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารในช่วงบ่าย

ในช่วงฤดูฝนใกล้กับวันเข้าพรรษานี้เอง	 จะมีดอกไม้ท้องถ่ิน 

ชนิดหนึ่งขึ้นตามไหล่เขา	และออกดอกในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพอดี	ชาวบ้าน 

ท่ีพบเห็นดอกไม้ชนิดนี้จึงได้เก็บน�ามาถวายพระสงฆ์	 ดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่า	 

“ดอกเข้าพรรษา”	 ซึ่งมาจากช่วงเวลาที่ดอกไม้ชนิดน้ีบาน	 ดอกเข้าพรรษาเป็น

ดอกไม้ท่ีมีท้ังสีขาวบริสุทธิ์อันเปรียบดังพระพุทธศาสนา	 และสีเหลืองซึ่งเป็น

สีของพระสงฆ์	 	 ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน�าดอกเข้าพรรษามาถวายพระสงฆ	์ 

เพื่อน�าไปสักการะรอยพระพุทธบาท	เป็นประจ�าทุกๆ	ปี	เพื่อแสดงถึงศรัทธาอัน

แรงกล้าทีม่ต่ีอพระพทุธศาสนา	และสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	ดอกเข้าพรรษา 

จากรายการ “ถนนอาชีพ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 05.30 – 06.00 น.
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จึงถือเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	 และวิถีชีวิตของ

คนไทยในแถบจังหวัดภาคกลางอันได้แก่	ลพบุรี	และสระบุรี	มาเป็นระยะเวลา

ช้านาน

ดอกเข้าพรรษา	หรือในบางพื้นที่เรียกว่า	หงส์เหิน	(Globba	winiti)	

เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ขิง	 เป็นไม้ดอกเมืองร้อนเกิดในป่าร้อนชื้น	 ภายใต้ร่มเงา 

ไม้ ใหญ่หรือตามชายป่า	 พบในประเทศไทย,	 พม่า	 และเวียดนาม	 มีชื่อเรียก 

แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น	เช่น	กล้วยจ๊ะก่า	(ตาก),	กล้วยจ๊ะก่าหลวง	(ล�าพูน),	

กล้วยเครือค�า	(เชยีงใหม่),	ก้ามป	ู(พษิณโุลก),	ขมิน้ผหีรอืกระทอืลงิ	(ภาคกลาง),	

ว่านดอกเหลือง	(เลย),	ดอกเข้าพรรษา	(สระบุรี)	เป็นต้น
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ส�าหรับดอกเข้าพรรษาที่เป็นพืชเฉพาะถิ่นในจังหวัดสระบุรี	 และ

ลพบุรีนั้น	พบส่วนใหญ่ในอ�าเภอพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	มี	2	สกุล	ได้แก่	

สกุลกระเจียว	มีดอกสีขาวหรือขาวอมชมพู	และสกุลหงส์เหินจะออกดอกเพียง

ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น	

ดอกเข้าพรรษาและความเชื่อทางศาสนา 

ประเพณตีกับาตรดอกไม้	มจีดุเริม่ต้นมาจากพทุธต�านานทีว่่า	พระเจ้า 

พิมพิสาร	พระราชาแห่งเมืองราชคฤห์	ทรงโปรดปรานดอกมะลิมาก	แต่ละวัน 

จะรบัสัง่ให้นายสุมนมาลาการน�าดอกมะลสิดมาถวายถงึวนัละ	8	ก�ามอื	มาวนัหนึง่	 

ขณะที่นายสุมนมาลาการออกไปเก็บดอกมะลิ	 ได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าก�าลังเสด็จออกบิณฑบาต	พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์	นายสุมนมาลา-

การเห็น	 “ฉัพพรรณรังสี”	 ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 จึงเกิดความ

เลื่อมใสศรัทธา	จึงตัดสินใจถวายดอกมะลิแด่พระพุทธองค์	พร้อมกันนั้นก็ตั้งจิต

อธษิฐานว่า	ข้าวของทุกสิง่ทีพ่ระเจ้าพมิพสิารทรงมอบให้เพยีงเพือ่ยงัชพีในภพนี้ 

เท่านั้น	 แต่การน�าดอกไม้ถวายบูชาแด่พระพุทธองค์	 สร้างอานิสงส์ได้ทั้งภพนี้ 

และภพหน้า	หากถูกประหารชวิีตเพราะไม่ได้ถวายดอกมะลแิด่พระเจ้าพมิพสิาร 

ก็ยินยอม	 ทันใดนั้น	 ก็เกิดปาฏิหาริย์	 ดอกมะลิลอยวนและลอยเป็นแพอยู่ที่

พระหตัถ์ซ้าย	ขวาและพระปฤษฎางค์	(หลงั)	ของพระองค์	โดยหนัหวั	(ดอกมะล)ิ	 

เข้าหาพระวรกาย	 พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่า	 สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จ

ออกบิณฑบาตมาถึงใกล้ๆ	 พระราชวัง	 จึงเสด็จไปถวายบังคม	 แล้วเสด็จตาม

สมเด็จพระบรมศาสดาด้วยความเลื่อมใส	และเมื่อทรงทราบว่านายสุมนมาลา-

การได้ถวายดอกมะลิแด่พระพุทธองค์	 จึงพอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง	 และได้

พระราชทานรางวัลความดีความชอบให้แก่นายสุมนมาลาการ	 นับแต่นั้นมา	 
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นายสุมนมาลาการก็อยู่อย่างร่มเย็นปราศจากทุกข์	 ด้วยอานิสงส์ของการน�า 

ดอกมะลิถวายบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ชาวพุทธทั่วไปจึงถือเป็นประเพณี	 “ตักบาตรดอกไม้”	 เป็นประจ�า

ทุกปี	 โดยเมื่อถึงวันเข้าพรรษา	 คือวันแรม	 1	 ค�่า	 เดือน	 8	 ของทุกปี	 ชาว

อ�าเภอพระพุทธบาทจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือ 

เขาสุวรรณบรรพต	 เทือกเขาวง	 และเขาพุในเขตอ�าเภอพระพุทธบาท	 น�ามา 

จดัรวมกบัธปูเทยีนเพือ่ตกับาตรถวายพระ	ซึง่ทีจ่งัหวัดสระบุรนีี้ได้จัดพธิตีกับาตร

ดอกไม้	ณ	วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	พระอารามหลวง	ต�าบลขุนโขลน	 

อ�าเภอพระพทุธบาท	จงัหวดัสระบรุ	ีซึง่เป็นสถานทีป่ระดษิฐาน	“รอยพระพทุธบาท”	 

อันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา	

ท้ังน้ี	 มีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า	 พระพุทธเจ้าได้ประทับรอย

พระพุทธบาทไว้	5	แห่ง	และรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทฯ	แห่งนี้	เป็น	 

1	ใน	5	แห่ง	รอยพระพทุธบาทนีถ้กูค้นพบในสมยัพระเจ้าทรงธรรมในสมยัอยุธยา	

รอยพระพุทธบาทแห่งนี้มีลักษณะเป็นหลุมลึกคล้ายรอยเท้าคน	 กว้าง	 21	 นิ้ว	 

ยาว	5	ฟุต	ลึก	11	นิ้ว	จะสังเกตว่ารอบๆ	รอยพระพุทธบาทนั้นพุทธศาสนิกชน

ปิดทองกันเหลืองอร่ามไปทั่ว	 นั่นเป็นดัชนีชี้วัดแรงศรัทธาของประชาชนที่มี

ต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี	 ว่ากันว่าหากใครมีโอกาสไปสักการะรอย

พระพุทธบาทครบ	7	ครั้ง	ผลบุญจะส่งให้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เมื่อชาวบ้านเก็บดอกไม้มาแล้วก็น�ามามัดรวมกับธูปเทียน	 และ

มาตั้งแถวรออยู่ริมถนนท้ัง	 2	 ข้าง	 เริ่มต้ังแต่วงเวียนถนนสายคู่ไปจนถึงประต ู

พระมณฑปพระพทุธบาท	เมือ่ถึงเวลาอนัเป็นมงคลจะมขีบวนน�าหน้าพระภกิษสุงฆ์	 

เป็นขบวนแห่กลองยาว	 พร้อมด้วยนางร�าร�าหน้ากลองยาวอย่างสนุกสนาน

ครึกครื้น	 ต่อจากขบวนกลองยาวจะเป็นพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานบนรถแห่
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ตามมา	 จากนั้นเป็นขบวนพระสงฆ์เดินมาเพื่อบิณฑบาตดอกไม้	 พระสงฆ์รับ

ดอกไม้ไปเรื่อยๆ	 ไปจนถึงประตูพระมณฑปพระพุทธบาทแล้วก็เป็นอันเสร็จส้ิน 

พิธีของฆราวาส	 ส่วนพิธีการด้านพระภิกษุสงฆ์ในเวลาค�่า	 เมื่อรับบิณฑบาต

ดอกไม้แล้ว	ก็น�าเอาไปในมณฑปพระพุทธบาท	เอาดอกไม้เครื่องสักการะวันทา	

“รอยพระพุทธบาท”	และน�าดอกไม้มาวันทาพระเจดีย์	“จุฬามณี”	อันเป็นเจดีย์

ท่ีบรรจพุระเขีย้วแก้วจ�าลองขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจากนัน้น�าไปสกัการะ

พระเจดีย์พระมหาธาตุองค์ใหญ่	ซึ่งชาวพุทธถือกันว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ	(กระดูกซี่โครงของพระพุทธเจ้า)	จากนั้นพระภิกษุสงฆ์และสามเณร

ทั้งหมดก็จะเดินตรงไปเข้าอุโบสถสวดอธิษฐานเข้าพรรษา	 เปล่งวาจาอยู่ใน

อาณาเขตที่จ�ากัดในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา	 ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์และ

สามเณรจะเข้าอโุบสถ	บรเิวณบนัได	ประชาชนน�าน�า้สะอาดล้างเท้าพระภกิษสุงฆ์ 

ด้วยความเชือ่ว่าเป็นการช�าระล้างบาปของตนที่ได้กระท�าให้หมดส้ินไป	แล้วย้อน

กลับขึ้นไปยังพระมณฑปอีกครั้ง	 เพื่อสวดอธิษฐานเข้าพรรษาเพื่อเปล่งวาจาว่า

จะอยู่ในอาณาเขตที่จ�ากัดในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา	 ตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ในพระพุทธศาสนา	เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์

แต่เดมิ	วตัถปุระสงค์ในการตกับาตรดอกไม้ก็เพือ่ให้พระท่ีก�าลงัเดนิ

ขึ้นไปเพื่ออธิษฐานเข้าพรรษาที่พระอุโบสถ	 ได้มีดอกไม้บูชาพระ	ชาวบ้านเองก็

พลอยเป็นผู้ได้บุญไปด้วย	 แต่ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิธีการใหญ่	 มีประชาชน

จากท้องถิน่อืน่มาร่วมงาน	ขบวนรถแต่ละอ�าเภอตกแต่งสวยงาม	บางครัง้ก็มกีาร 

โฆษณากิจกรรมของท้องถิน่ตนไปด้วย	เป็นงานทีร่วมคน	รวมความคดิ	รวมฝีมอื	

และรวมศรัทธา

นอกจากประเพณีการตักบาตรดอกไม้จะมีที่วัดพระพุทธบาทราช 

วรมหาวหิาร	จังหวดัสระบรุ	ีแล้ว	ในกรงุเทพมหานคร	กย็งัมทีีว่ดับวรนเิวศวหิาร,	
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วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,	วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม	และวัดพระรามเก้า	

กาญจนาภเิษก	ส�าหรบัดอกไม้ที่ใช้ในประเพณีนี	้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นดอกเข้าพรรษา 

เท่านัน้	จะเป็นดอกไม้อืน่ๆ	ที่ใช้บชูาพระก็ได้	เช่น	ดอกมะล,ิ	ดอกบัว,	ดอกกล้วยไม้,	 

ดอกดาวเรือง	เป็นต้น

ส�าหรับค�าถวายดอกไม้	 ธูปเทียน	 เพื่อบูชาพระ	 ซึ่งสามารถใช้ได้ 

โดยทั่วไป	มีดังนี้

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ

ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ

อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง

หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

ค�าแปล	:	ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลาย	ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชา	

ธปู	เทยีน	และดอกไม้อนัประเสรฐิเหล่านีแ้ก่พระรตันตรยั	ขอจงเป็นผลน�ามาซึง่

ประโยชน์สุข	แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน	เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพาน	เป็นที่สิ้นไป

แห่งอาสวะกิเลสเทอญ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ดอกเข้าพรรษา	หรือหงส์เหิน	เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์	Zingiberaceae		

(ขิง,	ข่า)และอยู่ในสกุล	Globba	ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	คือ	

ต้น	 หงส์เหนิเป็นพชืทีม่ลี�าต้นเป็นหัวใต้ดนิ	(Tuberous	Rhizome)	

ประเภทเหง้า	 มีรากสะสมอาหารลักษณะอวบน�้าคล้ายรากกระชายเรียงอยู ่

โดยรอบหัว	 และส่วนของล�าต้นเหนือดิน	 คือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่นท�าหน้าที่

เป็นต้นเทียมเหนือดิน	มักเกิดเป็นกลุ่มกอ	สูงประมาณ	30-70	ซม.	



166   วิทยุสราญรมย์

ใบ	 เป็นใบเด่ียวลกัษณะเรยีวยาว	ใบรปูหอกคล้ายใบกระชาย	แต่มี 

ขนาดเลก็กว่าออกเรียงสลบัซ้ายขวาเป็นสองแถวในระนาบเดยีวกนั	ขนาดของใบ 

กว้างประมาณ	10	X	25	ซม.	

ดอก	 ดอกออกเป็นช่อซึ่งแทงออกมาจากยอดของล�าต้นเทียม	 ช่อ 

จะโค้ง	และห้อยตัวลงอย่างอ่อนช้อยสวยงาม	มก้ีานช่อดอกย่อยเรยีงอยูโ่ดยรอบ	

ประกอบด้วยดอกจริง	1	-	3	ดอก	สีเหลืองสดใส	แต่จะมีกลีบประดับ	(bract)	 

ที่แตกต่างกันหลายรูปทรงและหลายสี	 	 จาก	 globba	 ที่รวบรวมไว้มี	 2	 ชนิด	 

คือ	G.	winitil	 และ	G.	 schomburgkil	 ซึ่งจะมีลักษณะของช่อดอกและกลีบ

ประดับแตกต่างกันคือ	

	 G.	 winitil	 จะมีกลีบประดับขนาดใหญ่เรียงตัวกันอย่างเป็น

ระเบียบสวยงามตามช่อ	 โดยรอบจากโคนถึงปลาย	 สีของกลีบประดับที่พบ 

มีหลายสี	 ได้แก่	 สีขาว	 สีม่วง	 สีเขียว	 และสีแดง	 มีก้านดอกย่อยยาวชูดอก 

ออกมาเห็นชัดเจน	 ดอกจริงมีสีเหลืองลักษณะคล้ายรูปตัวหงส์ยืน	 ก�าลัง	 

จะเหินบิน	 มีลีลาสง่างามท�าให้ช่อดอกมีสีสันสวยงามมากขึ้น	 ช่อดอกยาว

ประมาณ	10	-	20	ซม.

 G.	 schomburgkil	 จะมีใบประดับสีเขียวอ่อนไม่สะดุดตา 

แต่ให้ช่อดอกทีม่ดีอกจรงิสเีหลอืงสดใส	จะเรยีงตวัถี	่ลกัษณะพเิศษของ	Globba	

ประเภทนี	้คือ	ช่อดอกมกัมหีวัเลก็ๆ	ลกัษณะคล้ายเมลด็มะละกอสเีขยีวอยูท่ีโ่คน

กลีบเลีย้ง	และจะงอกรากในขณะทีอ่ยูบ่นช่อ	เมือ่หวัเลก็ๆ		นัน้โตเตม็ที	่สามารถ

น�าไปขยายพนัธุเ์ป็นต้นใหมไ่ด	้	หงส์เหนิเป็นพนัธุ์ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตและออกดอก

ในช่วงฤดูฝน	 จากนั้นจะพักตัวในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน	 ซึ่งต้นเหนือดิน 

จะยบุแห้งไปเหลอืไว้เพยีงหวัทีฝั่งตวัอยู่ใต้ดนิ	และจะงอกใหม่ในช่วงฤดฝูนต่อไป	
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การขยายพันธุ์ 

การขยายพนัธุห์งส์เหนิ	สามารถท�าได้ทัง้การแยกเหง้า	และการเพาะ

เมลด็	แต่วธิทีีส่ะดวกรวดเรว็	และได้ผลดคีอืการแยกเหง้า	โดยการขดุเหง้าหรอื

หวัใต้ดินในระยะพักตวัคอื	ช่วงฤดแูล้ง		หลงัจากต้นเหนอืดนิได้ยบุไปแล้ว	น�ามา

ปลิดแยกเป็นหัวๆ	ลงปลูกในแปลงโดยฝักลึก	5	ซม.ใช้ระยะปลูก	20	x	30	ซม.	 

หงส์เหินไม่เหมาะกับการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ	เพราะหน่อที่แยกมาปลูก

จะชะงักการเจริญเติบโตไม่สามารถแตกกอให้ดอกได้	

การดูแลรักษา 

หงส์เหินเป็นพชืทีต้่องการร่มร�าไร	แปลงปลกูกลางแจ้งควรพรางแสง 

ไม่น้อยกว่า	50%	แปลงปลกูควรคลมุด้วยฟางหรอืหญ้าแห้ง	เพือ่รกัษาความชืน้

และความสะอาดสดใสของดอก	

•		การใส่ปุ๋ย		ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก	อัตรา	1	ตันต่อไร่	และใน

ช่วงการเจริญเติบโต	ใช้ปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรา	50	กก./ไร่	หว่านให้ทั่วแปลง

ช่วงแตกใบอ่อนปีละครั้ง	

•	 	การให้น�้า	 	หงส์เหินเป็นพืชที่ต้องการความชุ่มชื้น	แต่ไม่แฉะ	

ถ้าอากาศแล้ง	ควรให้น�้าอย่างน้อยวันละครั้งในช่วงเช้า	

•		การตัดแต่ง		ในแปลงปลูกจากปีที่	2	เป็นต้นไป	ต้นหงส์เหินใน

แปลงอาจมคีวามหนาแน่น	ท�าให้เกิดโรคระบาด	ดอกมขีนาดเลก็ไม่สมบูรณ์	ควร

มีการตัดแต่งให้แปลงโปร่ง	โดยตัดต้นไม่สมบูรณ์หรือตัดใบทิ้งบ้าง

โรคและแมลงศัตรู 

อาจพบโรคระบาดในแปลงที่มีอายุปลูกเกิน	2	ปี	ฉะนั้น	ควรมีการ
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ย้ายแปลงปลูก	 หรือปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงปลูก	 เพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาด	

ซึ่งโรคที่ส�าคัญ	ได้แก่	

  โรคหัวเน่า		เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	ในแปลงปลูกที่มีสภาพ 

ชืน้แฉะ	และอากาศร้อนชืน้	อาจเกิดการระบาดของโรคหวัเน่าได้	อาการของโรคนี้ 

คือต้นและใบเหี่ยวในขณะที่ยังเขียวอยู่	ต้นและเหง้าใต้ดินเน่าและมีกลิ่นเหม็น	

สามารถป้องกันโดยดูแลแปลงปลูกไม่ให้น�้าขังหรือแฉะ	 ถ้าพบต้นเป็นโรคให้

ถอนเผาไฟ	โดยใช้	Metalaxcyl	(ริดโดมิล	25%	wp)	หรือ	Manco-zeb	ฉีดพ่น 

ทางใบให้ทั่วแปลงสัปดาห์ละครั้ง	

  โรคแอนแทรคโนส		เกิดจากเชื้อรา	Collectotrichum	sp.		 

ระบาดมากในสภาพความชืน้สูง	มหีมอกและน�า้ค้างมาก	อากาศถ่ายเทไม่สะดวก	

ลักษณะอาการ	ได้แก่	ที่ใบ	และกลบีประดับเป็นป้ืน	หรอืขดีสัน้ๆ	สนี�า้ตาลหรอืด�า	

ขอบแผลมรีอยช�า้คล้ายน�า้ร้อนลวก	แผลบุม๋ยบุตวัลงกว่าระดบัผวิปกต	ิ	สามารถ

ป้องกันได้โดยตัดแต่งแปลงให้โปร่ง	อากาศถ่ายเทสะดวก	และฉีดพ่นสารเคมี	

Carbendazim	(ไปซมิ	50%	wp)	หรอื	Benamyl	(เบนเลท-โอด)ี	สปัดาห์ละครัง้	

 แมลงที่ส�าคัญ	 	 อาจพบหนอนหรือแมลงศัตรูกัดกินกลีบ 

ประดบัให้เสียหายอยูบ้่าง	แต่ยงัไม่พบการระบาดทีเ่สยีหายรนุแรง	แต่ควรมกีาร

ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไว้บ้างเช่น	Carbaryl	(เซฟวิน	-	85	wp)	15	วัน/	ครั้ง	

การเก็บเกี่ยว การตัดดอก 

การตัดดอกหงส์เหนิ	ควรพจิารณาดอกทีบ่านเตม็ที	่แต่ไม่แก่เกนิไป		

คอื	กลบีประดับบานถึงปลายช่อมดีอกจรงิบาน	3-5	ดอกต่อช่อ	มสีสีดไม่เหีย่วโรย	 

โดยการใช้กรรไกรตัดต้นเหนือผิวดิน	สูงประมาณ	2	นิ้ว	แต่งใบออกเหลือใบบน
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ไว้ ใบเดียว	รวมกันแล้วมัดเป็นก�าๆ	ละ	10	ดอก		น�าก้านช่อดอกแช่น�้า	น�าไว้ 

ในที่ร่ม	รอการจ�าหน่ายหรือใช้ประโยชน์ต่อไป

การบรรจุหีบห่อ 

ถ้าต้องส่งไปไกลๆ	 ควรน�าก้านช่อดอกแช่น�้ายาเสริมคุณภาพ	 

(กรดมะนาว	300	มิลลิกรัมต่อลิตร)	นานประมาณ	1	ชั่วโมง	แล้วน�าขึ้นมาสลัด 

ให้แห้ง	 น�าดอกผึ่งในที่ร่มให้แห้ง	 บรรจุในกล่องที่บุด้วยพลาสติกวางช่อดอก 

ตามแนวนอนเรียงสลับหัวท้ายให้เป็นระเบียบพร้อมปิดฝาให้มิดชิด	

งานวิจัย 

สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	 กรมวิชาการ

เกษตร	มแีนวความคดิว่าควรจะพฒันาไม้ดอกพืน้เมอืงของไทยซึง่มอียู่มากมาย	

สวยงามเป็นที่นิยมของต่างประเทศ	รองจากกล้วยไม้	คือกลุ่มพืชสกุลขิง	-	ข่า	

ของไทย	 เช่น	 กระเจียว	ปทุมมา	และหงส์เหิน	นี้	 ให้เป็นไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ

ท่ีส�าคัญเพิ่มขึ้น	 ประกอบกับหงส์เหินสามารถพัฒนาเป็นไม้กระถางได้	 เพราะ

แตกหน่อดี	 ท�าให้ได้จ�านวนดอกมาก	 กอมาก	 (โดยเฉลี่ย	 5	 -	 10	 หน่อ/	 กอ)		

นอกจากนี้	 หงส์เหินยังมีคุณสมบัติเป็นไม้ตัดดอกที่ดี	 เพราะช่อดอกโค้งยาว	 

ก้านช่อดอกยาวพอเหมาะ	มีอายุการปักแจกันนาน	 1	 -	 3	สัปดาห์	 หรือจะท�า

เป็นไม้ประดับโดยปลูกเป็นแปลง	หรือปลูกใส่กระถางประดับก็ได้	สถานีทดลอง 

พืชสวนดอยมูเซอจึงได้รวบรวมและศึกษาพันธุ ์เพื่อพัฒนาเป็นไม้ตัดดอก

เศรษฐกิจ	 เม่ือเดือนกรกฎาคม	 2544	 ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาต	ิ 

ได้มีการน�าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับหงส์เหินอยู ่เรื่องหนึ่งคือ	 “การเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อหงส์เหินพันธุ์ม่วงเตี้ย”	 ของคณาจารย์สถาบันวิจัยและฝึกอบรม
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การเกษตรล�าปาง	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	ประกอบด้วย	พิทักษ์	พุทธวรชัย	 

พงศ์ยุทธ	 นวลบุญเรือง	 และอภิชาติ	 ชิดบุรี	 โดยคณะผู้วิจัยได้ทดลองน�าหน่อ 

หงส์เหินพันธุ์ม่วงเตี้ย	(G.	Villosula	Gagnap)	ที่โผล่พ้นดินยาวประมาณ	1	นิ้ว	

แกะเอาส่วนกาบใบออกจนเหลอืยอดทีม่ขีนาด	0.5	ซม.	น�าไปเพาะเลีย้งบนอาหาร

สูตรต่างๆ	พบว่าความสูงเฉลี่ยของต้นหงส์เหิน	จ�านวนใบเฉลี่ย	และจ�านวนราก

เฉลี่ยมีความแตกต่างกัน	

หากการขยายพันธุ ์หงส์เหินด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประสบ 

ความส�าเร็จ	 ก็จะสามารถขยายพันธุ์หงส์เหินได้อย่างรวดเร็วขึ้นและสามารถ

ท�าได้ตลอดปี	 เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาให้หงส์เหินเป็น 

ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจได้	นอกเหนือจากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

http://iam.hunsa.com/huahinflorist/article/14509

http://www.ontotour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=335261&Ntype=3

คุณไร่เม็ดงาม http://www.vcharkarn.com/varticle/38901

http://www.prapayneethai.com/th/tradition/center/view.asp?id=047
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กินสี่ถ้วย
สุวรรณา ฟองสมุทร

“ขนมแม่เอ๊ย หวานๆ ใครทานบ้างไหม

ผมหาบมาไกล มาขายแสนเหนื่อยเหลือเกิน

หากใครต้องการรับทาน แล้วก็ขอเชิญ

ขนมผมหวานเหลือเกิน อยากทานก็เชิญ ถ้วยเดียวบาทเดียว” 

ขึ้นชื่อเรื่องไว้ว่า	 “กินสี่ถ้วย”	 แต่เกริ่นด้วยเนื้อเพลงของครูสุรพล	

สมบัติเจริญ	อดีตราชาเพลงลูกทุ่งของไทย	ท่านผู้อ่านคงเจออาการ	“งูสองตัว 

เจอกัน”	เป็นแน่	ไม่รู้ว่าจะอ่านเรื่องอะไร	บางท่านอาจคิดว่า	คงได้อ่านเรื่องราว 

เกี่ยวกับครูสุรพลฯ	 กับขนมหวาน	 บางท่านก็อาจคาดเดากันว่า	 “กินสี่ถ้วย”	 

กับขนมแม่เอ๊ย	ของครูสุรพลฯ	น่าจะเกี่ยวข้องกันบ้างไม่มากก็น้อย	เพราะขนม

ก็เป็นเรื่องของการกินเหมือนกัน

ค่อยๆ	ติดตามเรื่องดีกว่าค่ะ

โดยทั่วไป	 หลังรับประทานข้าวแล้ว	 คนไทยมักจะล้างปากเพื่อ 

ดับกลิ่นคาวด้วยขนม	หรือผลไม้ซึ่งมีให้เลือกมากมาย

อะไรคือขนม	 หากถามเด็กสมัยนี้	 ก็คงตอบว่าเป็นพวกขนมซอง 

กินกรุบกรับ	ซองละ	5	หรือ	10	บาท	หรือบางอย่างอาจจะมีราคาถึงเลข	3	หลัก	 

ซึ่งขนมซองเหล่านี้มักจะท�าจากแป้งผสมสี	 (วิทยาศาสตร์)	 และสารปรุงรส	 

ในขณะที่เด็กๆ	 ในเมืองใหญ่อาจนึกถึงขนมฝรั่งบรรดามีซึ่งอุดมไปด้วยนมเนย 
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และน�้าตาล	 ไม่ให้ประโยชน์มากนักทางด้านโภชนาการ	 แต่เมื่อกินมากไป	 

กลับก่อให้เกิดโทษ	 อย่างน้อยก็ท�าให้เด็กไทยรุ่นใหม่อ้วน	 มีแนวโน้มจะเป็น 

โรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	หรือโรคไตกันมากขึ้น	

ในความเห็นของผู ้เขียน	 ขนมเป็นของกินประเภทหนึ่ง	 ปกติ 

มีรสหวาน	 ซึ่งเรามักกินหลังอาหารคาว	 หรือเป็นของกินเล่นในยามว่างจาก 

มื้ออาหาร			

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	2542	ให้ค�าจ�ากดัความของ	 

“ขนม”	ว่าเป็นของกนิทีม่ใิช่กับข้าว	มกัปรงุด้วยแป้งหรอืข้าว	กบักะทแิละน�า้ตาล,	

ของหวาน	ทางเหนือเรียกว่าข้าวหนม	

ขนมนอกจากจะเป็นของกินเล่น	 กินล้างปากแล้ว	 ยังใช้เป็นเครื่อง

ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ	 และเป็นของช�าร่วยส�าหรับผู้ร่วมงานในโอกาสต่างๆ	

อกีด้วย	คนในภาคกลางนยิมกนิขนมกนัมาก	จะเหน็ได้ว่าในกรงุเทพฯ	เอง	มกีาร

ท�าขนมขายทัง้ในเวลาปกตแิละในช่วงเทศกาลต่างๆ	ในอดตี	การท�าขนมเพือ่ขาย 

มักจะท�าประจ�ากันในแต่ละย่าน	 เช่น	 มะตูมเชื่อมจะท�ากันที่บ้านตรอกมะตูม	 

ท่ีอยู่ทางตะวันตกของถนนอรุณอัมรินทร์หลังวัดระฆังโฆสิตาราม	 ขนมกุฎีจีน 

ท�ากันท่ีบ้านกุฎีจีนบริเวณวัดซางตาครู้ส	 ขนมแบบจีน	 เช่น	 จันอับ	 ขนมเปี๊ยะ	

ขนมโก๋	ท�ากันที่บ้านตลาดน้อย	เป็นต้น			

ท่านผู้รู้ได้จัดแบ่งขนมที่นิยมกินกันในภาคกลางตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	ออกเป็น	3	ประเภท	คือ

1. ขนมไทย 

จ�าได้ว่า	 ในชั่วโมงเรียนวิชามนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร	

อาจารย์ศรีศักร	วัลลิโภดม	เคยพูดว่า	ขนมไทยมีส่วนประกอบส�าคัญ	3	อย่าง	

คือ	แป้ง	น�้าตาล	และมะพร้าว	
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แป้ง	ได้แก่แป้งที่ท�าจากข้าวเจ้า	และข้าวเหนียว

น�า้ตาล	ในอดีตก็จะเป็นน�า้ตาลมะพร้าวทีท่�ามาจากงวงมะพร้าว	และ

น�้าตาลโตนด	ที่ท�ามาจากงวงตาล	ทั้งน�้าตาลมะพร้าวที่มีรสชาติหวานมัน	และ

น�้าตาลโตนดที่มีรสชาติหวานแหลม	 อาจมีลักษณะเป็นงบ	 ที่เรียกว่าน�้าตาลปึก	 

หรือมีลักษณะเหนียวข้นบรรจุในปี๊บ	 เรียกว่าน�้าตาลปี๊บ	 ในปัจจุบันก็รวมถึง 

น�้าตาลทรายที่ท�ามาจากอ้อยด้วย	

ส่วนประกอบส�าคัญอีกอย่างของขนมไทยคือมะพร้าวซึ่งจะน�ามาใช้

ในรูปของมะพร้าวขูดหรือคั้นเป็นกะทิแล้วน�ามาผสมกับแป้งและน�้าตาล	 หรือ

ผสมกับน�้าตาลอย่างเดียว	

ตัวอย่างของขนมไทย	 ได้แก่	 ข้าวเหนียวน�้ากะทิ	 ขนมเปียกปูน	 

ขนมเหนียว	ขนมขี้หนู	เป็นต้น

เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม	 มีพืชหัวหรือ 

ผลไม้อยู่มากมาย	 จึงมีการพลิกแพลงใช้พืชผลทางการเกษตรเหล่านี้แทนแป้ง	 

โดยน�ามาต้มกับน�า้ตาลและกะท	ิซึง่ขนมหวานประเภทนีจ้ะเรยีกว่า	แกงบวด	เช่น	

ฟักทองแกงบวด	เผือกแกงบวด	มันแกงบวด	แต่เมื่อใช้กล้วย	กลับไม่เรียกว่า 

กล้วยแกงบวด	 แต่เรียกว่ากล้วยบวดชี	 นอกจากนี้	 ยังมีการใช้สีจากธรรมชาติ	

เช่น	สีเขียวจากใบเตย	สีม่วงจากดอกอัญชัญ	สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ	สีเหลือง

จากขมิ้น	เพื่อเพิ่มความสวยงามน่ากินของขนม

2. ขนมเทศ คอืขนมจากต่างประเทศทีค่นไทยน�ามาปรบัให้มรีสชาติ

แบบไทย	ขนมเทศจะมส่ีวนประกอบส�าคญัคอื	แป้งสาลหีรอืแป้งหมี	่น�า้ตาลทราย	 

เนยหรือน�้ามันพืช	ไข่ไก่	เช่น	ทองหยิบ	ทองหยอด	ทองพลุ	ขนมฝรั่ง	ขนมโก๋	

เป็นต้น
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3. ขนมเทศทีแ่ปลงเป็นไทย คอืขนมของต่างประเทศทีค่นไทยน�ามา 

ดัดแปลงส่วนผสมหรือเครื่องปรุงบางอย่างให้คุ้นลิ้นคนไทย	เช่น	ขนมหม้อแกง	

ขนมไป๋	กาละแม	สังขยา	และผลไม้ลอยแก้ว	เป็นต้น

นอกจากจะจัดแบ่งตามประเภทแล้ว	 ยังมีการแบ่งขนมตาม 

วิธีท�าอีก	ดังนี้

1.	ขนมต้ม	เป็นขนมที่ท�าให้สุกด้วยการต้มด้วยน�้าเปล่า	เช่น	ขนม 

ต้มแดงต้มขาว	ขนมเหนียว	และขนมต้มน�้าตาล	เช่น	ถั่วเขียวต้มน�้าตาล	สามแซ่	ฯลฯ	

2.	 ขนมเปียก	 คือขนมที่ต้มให้สุกด้วยการเปียก	 หรือต้มให้เหนียว

และงวดมากๆ	เช่น	เต้าส่วน	ข้าวเหนียวเปียก	ฯลฯ

3.	ขนมนึ่ง	เช่น	ขนมกล้วย	ขนมเทียน	ฯลฯ

4.	ขนมปิ้ง	เช่น	กล้วยปิ้ง	ขนมจาก	ข้าวเหนียวปิ้ง	ฯลฯ

5.	 ขนมจ่ี	 คือขนมที่ท�าให้สุกด้วยการทอดในกระทะแบนๆ	 โดยใช้

น�้ามันแต่น้อย	หรือไม่ใช้เลย	ตั้งบนไฟอ่อนๆ	เช่น	แป้งจี่	ขนมเบื้อง	ฯลฯ

6.	ขนมทอด	มทีัง้ขนมทอดน�า้มนั	เช่น	ซาลาเปาทอด	ขนมหชู้าง	ฯลฯ	 

ขนมชบุแป้งทอด	ได้แก่	กล้วยแขก	ขนมกง	ฯลฯ	ขนมทอดอาบน�า้ตาล	อย่างเช่น	

กล้วยฉาบ	ไข่หงส์	และขนมทอดโรยน�้าตาล	เช่น	ขนมนางเล็ด	ฯลฯ					

7.	 ขนมกวน	 เป็นขนมท่ีถูกท�าให้สุกด้วยการกวนบนไฟอ่อนๆ	 

จัดแบ่งเป็นประเภทย่อยอีกคือ	ขนมแป้งกวน	เช่น	ขนมเปียก	ตะโก้	กาละแม	

ขนมจ่ามงกฎุ	วุน้กวน	คอืเอาวุ้นมากวนแล้วตัดหรอืใส่พมิพ์	เช่น	วุน้กะท	ิวุน้ตาววั	 

วุ้นชา	และผลไม้กวน	ได้แก่	ทุเรียนกวน	เผือกกวน	มะม่วงกวน	ฯลฯ

8.	 ขนมเชื่อม	 คือขนมที่ท�าให้สุกด้วยการต้มกับน�้าตาล	 เคี่ยวด้วย

ไฟกลางๆ	จัดแบ่งเป็น	2	ประเภทย่อย	คือ	ขนมเข้าไข่เชื่อม	 เช่น	ทองหยอด	 
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ทองหยบิ	ฝอยทอง	เป็นต้น	และผลไม้เชือ่ม	เช่น	เปลอืกส้มโอเชือ่ม	จาวตาลเชือ่ม	 

มะตูมเชื่อม	กล้วยเชื่อม	มันเชื่อม	ฯลฯ	

9.	ขนมอบหรอืขนมผงิ	คอืขนมทีท่�าให้สกุด้วยการอบหรอืผงิให้กรอบ	

คนโบราณจะใช้อบด้วยถ่าน	2	ชั้น	เอาขนมไว้ตรงกลางระหว่างไฟบนกับไฟล่าง	

ได้แก่	ขนมม้วน	ขนมผิง	ขนมบ้าบิ่น	และขนมหม้อแกง	เป็นต้น	

10.	ขนมน�า้เชือ่ม	เป็นการน�าขนมทีท่�าส�าเรจ็รปูแล้วมาใส่ในน�า้	(ตาล)	 

เชือ่ม	แบ่งเป็นประเภทย่อย	2	ประเภท	คือ	ขนมในน�้า	(ตาล)	เชือ่ม	เช่น	ข้าวต้ม

น�้าวุ้น	วุ้นน�้าเชื่อม	ฯลฯ	และผลไม้ ในน�้าเชื่อม	ที่เราเรียกกันว่า	ผลไม้ลอยแก้ว	

เช่น	กระท้อนลอยแก้ว	ลูกตาลลอยแก้ว	ฯลฯ	

11.	 ขนมน�้ากะทิ	 เป็นของกินกึ่งส�าเร็จรูป	 ใส่น�้ากะทิ	 ก็คือน�้าที่คั้น

จากมะพร้าวขดูทีผ่สมน�า้ตาล	มลัีกษณะขลุกขลิก	มกัเตมิน�า้แขง็ไสเพือ่ความเยน็ 

ชืน่ใจ	แบ่งเป็นขนมน�า้กะทจิากน�า้ตาลมะพร้าวหรือน�า้ตาลโตนด	เช่น	ข้าวเหนยีว

น�้ากะทิ	ลอดช่องน�้ากะทิ	แตงไทยน�้ากะทิ	ฯลฯ	และขนมน�้ากะทิกับน�้าตาลทราย	

(ขาว)	เช่น	ทับทิมกรอบ	ซ่าหริ่ม	ฯลฯ

12.	ขนมคลุกมะพร้าวขูด		เป็นขนมกึ่งส�าเร็จรูป	มีมะพร้าวขูดคลุก

น�า้ตาล	(บางอย่างอาจเพิม่งาคัว่ด้วย)	โรยบนหน้าขนม	เช่น	ข้าวโพดคลกุมะพร้าว	

ถั่วแปบ	ขนมดอกโสน	ฯลฯ			

ก่อนที่จะมีการตั้งข้อปุจฉาว่า	 จะเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องขนมไทย 

หรือไร	ก็ขอเข้าเรื่องกินสี่ถ้วยเลยแล้วกัน

ก่อนอื่นก็ขออ้างพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ	 (อีกแล้ว)	 เพื่อเพิ่ม 

ความขลังหรือความน่าเชื่อถือของเรื่องที่จะเขียนต่อไป	 พจนานุกรมฉบับ 

ราชบัณฑิตฯ	ให้ความหมายของ	“กินสี่ถ้วย”	ว่ากินเลี้ยงในงานมงคล	



176   วิทยุสราญรมย์



กินสี่ถ้วย   177 

ของกนิเลีย้งในงานมงคลซึง่ม	ี4	ถ้วยนี	้กค็อืขนม	4	อย่าง	อย่างละถ้วย	 

ได้แก่	ไข่กบ,	นกปล่อย,	มะลิลอย,	อ้ายตื้อ	มีน�้ากะทิหวานๆ	ใส่ชามอยู่ตรงกลาง	

โบราณท่านเรียกน�้ากะทินี้ว่า	“น�้ากระสาย”				

มาถงึตรงนี	้ท่านผูอ่้านกค็งปจุฉาต่อไปว่า	เจ้าไข่กบ	นกปล่อย	มะลลิอย	 

และอ้ายตื้อ	คืออะไรกันแน่

ผู้เขียนก็ขอวิสัชนาดังนี้ค่ะ

ไข่กบ	กค็อืเมลด็แมงลกั	หรอืบางท่านอาจเรยีกว่าเมด็แมงลกั	ก็ไม่ว่ากนั

นกปล่อย	คือลอดช่อง		

มะลิลอย	ก็คือข้าวตอก

อ้ายตื้อ	 ชื่อนี้คงเดากันได้	 ของที่กินแล้วหนักท้องตื้อ	 คงหนีไม่พ้น

ข้าวเหนียวเป็นแน่	

เฉลยค�าตอบแล้ว	ท่านผูอ่้านบางท่านอาจจะบอกว่า	ขนมบ้านๆ	นีเ่อง	

ติดตามอ่านต่อไปนะคะ	จะได้ทราบกันว่าขนมบ้านๆ	ชุดนี้ไม่ธรรมดาเลย

เริ่มจาก	 “ไข่กบ”	 หรือเมล็ดแมงลัก	 ได้ยินค�านี้	 หลายๆ	 ท่านก็คง

ซาบซึ้งกับสรรพคุณที่คับแก้วของของกินถ้วยแรกนี้อย่างดี	 โดยเฉพาะผู้ที่มี

ปัญหาเร่ืองท้องผูก	 เพราะสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่เป็นยาระบาย	 ยาถ่าย	

ช่วยแก้ไขปัญหาท้องผกูแบบธรรมชาต	ิโดยไม่มผีลร้ายข้างเคยีง	ผูรู้ท่้านบอกว่า 

เมล็ดแมงลักมีเมือกที่สามารถพองตัวในน�้าได้ถึง	 45	 เท่า	 จึงเหมาะส�าหรับ 

ผูต้้องการลดน�า้หนกั	และไม่ชอบกนิอาหารทีม่กีาก	กนิก่อนมือ้อาหาร	ช่วยให้กนิ

อาหารได้น้อยลง	ข้อควรระวังเพียงอย่างเดียวก็คือ	ถ้าเมล็ดแมงลักยังพองตัว

ไม่เต็มที่	จะท�าให้ดูดน�้าจากล�าไส้	และอาจเกิดอาการล�าไส้อุดตันได้
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เมล็ดแมงลักน�้ากะทิถ้วยเล็กๆ	 ให้พลังงานเพียง	116	กิโลแคลอรี	

เมื่อเปรียบเทียบกับการกินขนมโดนัทแบบดั้งเดิมของยี่ห้อดัง	 ที่ให้พลังงาน

ถึง	 200	 กิโลแคลอรี	 แต่ถ้าเป็นโดนัทเคลือบช็อกโกแลตหรือแบบครีมสอดไส้	 

จะให้พลังงานถึง	340	กิโลแคลอรี	 	ตัวเลขนี้ไม่ได้กล่าวลอยๆ	นะคะ	มีแหล่ง

อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ	 คือ	 ดร.	 วรรธนะ	 ชลายนเดชะ	 แห่งคณะกายภาพบ�าบัด	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ท่านเขียนลงนิตยสารหมอชาวบ้านค่ะ	

ของกินถ้วยถัดไป	 “นกปล่อย”	 ลอดช่องหรือลอดช่องเขียว	

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฯ	 ให้ความหมายว่าเป็นขนมอย่างหนึ่ง 

ท�าด้วยแป้งข้าวเจ้า	 กวนพอสุก	 กดลงในกะโหลกที่มีรูให้ไหลออกเป็นตัวๆ	 

หัวท้ายแหลมกินกับน�้ากะทิ	 ที่เรียกว่าลอดช่อง	 คงมาจากกรรมวิธีการผลิต	 

ซึ่งใช้แป้งข้าวเจ้า	 (ผสมกับใบเตยหอมเพื่อให้ตัวขนมมีสีเขียวและมีกลิ่นหอม)	

และเอาแป้งวางบนกระชอนกดให้แป้งลอดช่องหรือรูของกระชอน

ลอดช่องนี้	 ชาวสทิงพระในจังหวัดสงขลา	 เรียกว่า	 “ขนมเท่ดิบ”	

(ภาษาไทยกลางพูดว่า	 “ขนมกะทิดิบ”)	 เพราะกินกับกะทิสด	หรือบางแห่งอาจ

เรียกว่า	 “ขนมลูกครอก”	 เพราะลักษณะของตัวขนมที่มีสีเขียว	 เป็นลูกเล็กๆ	 

คล้ายกับลูกกุ้งหรือลูกปลาที่ออกลูกมามากมาย	ที่เขาเรียกกันว่าลูกครอก		

มะลิลอย	 “ข้าวตอก”	 หรือที่ในสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนโดย

พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เรียกว่าบัวลอย	 ข้าวตอก 

ก็คือข้าวเปลือกข้าวเจ้าที่เอามาคั่วให้แตกบานเป็นดอก	กรรมวิธีท�าก็คือเอาข้าว

เปลือกใหม่ๆ	ที่ผึ่งแห้งสนิทแล้วมาคั่วไฟอ่อนๆ	ให้ร้อนเสมอกัน	เมื่อข้าวเปลือก

ร้อนถึงจุดหนึ่ง	เนื้อในจะขยายออก	ดันเปลือกให้ขาดจากกัน	และน�ามาฝัดเพื่อ

ให้เปลือกหลุดร่อนไปหมด	ก็จะได้ข้าวตอกสีขาว	เก็บไว้ ใช้ได้นานไม่เสีย
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นอกจากจะกนิกบัน�า้กะทแิล้วแล้ว	ยงัเอามาท�าข้าวตอกตัง้
1
	และใส่ปน 

ในกระยาสารทอีกด้วย

ข้าวตอกนียั้งใช้ผสมกบักลบีดอกไม้ทีเ่ป็นมงคล	(บางแห่งมเีงนิทอง

ด้วย)	ส�าหรบัโรยในงานพธิต่ีางๆ	ทัง้ของศาสนาพทุธและลทัธพิราหมณ์	นอกจากนี้	 

ยังเป็นส่วนประกอบของเครื่องบูชา	 ในพระราชพิธีของหลวงที่เรียกว่า	 “ลาช”	

(อ่านว่า	ลา-ชะ)	ซึ่งหมายถึงเครื่องบูชาสูงสุด	ประกอบด้วย	ข้าวตอก	ดอกไม้	

ธูปและเทียน						

มาถงึของกินถ้วยที	่4	แล้ว	“อ้ายต้ือ”	หรอืข้าวเหนยีว	และข้าวเหนยีว 

ที่ กินกับน�้ ากะทิ	 ก็คือข ้าวเหนียวด�า	 หรือที่หมู ่ เฮาชาวเหนือเรียกว ่า	 

“เข้าก�่า”	หรือ	“ข้าวก�่า”

ข้าวเหนียวด�าหรือข้าวก�่านี่น่าสนใจมาก	 ถือว่าเป็นสุดยอดข้าวเลย 

ทีเดียว	เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก		

คณุสทุธชิยั	หยุน่	นกัหนงัสอืพมิพ์อาวโุส	เคยเขยีนลงในบลอ็ก	โอเค

เนชัน่	ว่า	ข้าวก�า่	เป็นข้าวพืน้เมอืงของเอเชยี	มชีือ่เรยีกต่างๆ	เช่น	ข้าวเหนยีวด�า	

ข้าวป่า	ข้าวด�าจีน	และข้าวที่ถูกลืม	(forbidden	rice)	ซึ่งหมายถึงข้าวที่ไม่ใช่พืช

เศรษฐกิจ	คนเลยไม่นิยมปลูกกัน

จรงิหรอืเปล่าว่าเข้าก�า่หรอืข้าวเหนยีวด�าเป็นข้าวท่ีถูกลมื	ต้องพสูิจน์

กันก่อนถึงจะฟันธงได้

ข้าวเหนียวด�ามีสีออกแดงม่วง	 (ไม่ใช่สีด�า)	 ชาวเหนือเชื่อว่าข้าว

เหนียวด�าเป็นพญาข้าวที่ปล่อยสารที่ช่วยป้องกันแมลงและโรคให้แก่ข้าวพันธุ์

1. เป็นของกินเล่น ท�าจากข้าวตอก โดยน�ามาคั่วแล้วคลุกเคล้ากับน�้าตาลเชื่อมทึ่เคี่ยวจนเหนียวเป็นยางมะตูม หรือจะใช้

น�้าผึ้งแทนก็ได้ เมื่อเคล้าจนทั่วแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆ หลังจากนั้น น�าไปคลุกเคล้ากับข้าวตอกที่ป่นเป็นผง เพื่อไม่ให้

ติดกัน และน�าไปอบเทียน
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อืน่ๆ	ทีป่ลกูใกล้เคยีงกนัได้	ด้วยเหตุนี	้เราจงึพบว่ามกีารปลกูข้าวเหนยีวด�าแทรก

ในแปลงปลูกข้าวอื่นๆ	ด้วย

ข้าวเหนียวด�ามีสารอาหารที่เหมือนกับข้าวเจ้า	 หรือข้าวเหนียว 

ทั่วๆ	ไป	คือ

คาร์โบไฮเดรต	 ให้พลังงาน

โปรตีน	 	 ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ

ไขมัน	(ชนิดดี)	 ให้พลังงาน

วิตามินบีรวม		 ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลีย	 

	 	 	 แขนขาไม่มีแรง	ปวดกล้ามเนื้อ	 โรคผิวหนัง 

	 	 	 บางชนิด	บ�ารุงสมอง	ท�าให้เจริญอาหาร

วิตามินบี	1	 	 ป้องกันโรคเหน็บชา

วิตามินบี	2	 	 ป ้องกันโรคปากนกกระจอก	 อ ่อนเพลีย	 

	 	 	 เบื่ออาหาร	ตาไม่สู้แสง

ฟอสฟอรัส	 	 ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน

แคลเซียม	 	 ช่วยลดอาการเป็นตะคริว

ทองแดง	 	 ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด

เหล็ก		 	 ช่วยสร้างเมด็เลอืด	และป้องกนัโรคโลหติจาง 

	 	 	 ไฟเบอร์หรือเส้นใย	ช่วยในการขับถ่าย	ท�าให้ 

	 	 	 ไม่ท้องผกู	ลดการเกดิมะเรง็ในล�าไส้	และช่วย 

	 	 	 ดูดซึมไขมันและน�้าตาล
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แกมมา	ออริซานอล

	 	 ช่วยลดคลอเรสตอรอล	 หรือไขมันในเลือด	 รวมถึง 

	 	 ไตรกลีเซอไรด์	เพิ่ม	HDL	(ไขมันชนิดดี)	ช่วยยับยั้ง 

	 	 การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารและการรวมตัวของ 

	 	 เกร็ดเลือด	 ลดน�้าตาลในเลือด	 เพิ่มระดับฮอร์โมน 

	 	 อินซูลีนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	 2	 ยับยั้งการ 

  เจรญิเตบิโตของเซลส์มะเรง็ในกระเพาะอาหาร	ช่วยเพิม่ 

	 	 ภูมิคุ้มกัน	และชะลอความแก่

คงจ�ากันได้ท่ีบอกว่าข้าวเหนียวด�ามีสีม่วงแดง	 อันนี้ถือว่าส�าคัญ	

เพราะสีม่วงแดงนี้เกิดจากสารแอนโทไซยานิน	

สารแอนโทไซยานินที่พบในข้าวเหนียวด�านั้นไม่ใช่ธรรมดา	แต่เป็น

สารอาหารวิเศษที่มีชื่อเรียกว่า	 “โอพีซี”	 (OPC)	 นักวิชาการพบว่าสารโอพีซ ี

ทีพ่บในข้าวเหนยีวด�าเป็นสารชนดิเดียวกับสารสกดัที่ได้จากองุน่ด�าและองุน่แดง	

หรือเปลือกสน	ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าวิตามินซี	20	เท่า	และวิตามินอี	50	เท่า	

มาถึงตรงนี้	ก็คงจะมีค�าถามต่อไปว่า	ไอ้เจ้าสารโอพีซีนี้คืออะไร	

ก็ขอตอบว่าโอพีซีนั้นไซร้	 ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ	 ว่า	 Oligomeric	 

Proanthocyanidin	 เป ็นสารชนิดหนึ่งในกลุ ่มของไบโอฟลาโวนอยด์	 

(Bioflavonoid)	 ที่บอกว่าสารโอพีซีเป็นสารอาหารวิเศษ	 เพราะว่าเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระ
2
	ที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า	แอนติออกซิแดนต์	(Antioxidant)	

2. ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายของคนเรานั้น จ�าเป็นต้องอาศัยออกซิเจนจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป  

ไปช่วยในการเผาผลาญไขมันให้เกิดเป็นพลังงาน ผลพลอยได้ (ที่จริงน่าจะเรียกว่าผลพลอยเสียมากกว่า) ที่เกิดขึ้นหลัง

จากกระบวนการดังกล่าวก็คือออกซิเจนที่มีประจุลบ ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระ (free radicals) สารตัวนี้จะรวมตัวกับไขมัน 

ชนิดเลวที่เรียกว่า LDL ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ท�าให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดและ

เป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคหัวใจ อนุมูลอิสระยังสามารถรวมตัวกับสารบางชนิดในร่างกายของเราและก่อให้เกิดสารพิษ

ที่ท�าลายเนื้อเยื่อต่างๆ หรือไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมในเซลส์ ท�าให้เซลส์ปกติแปรสภาพไปเป็นเซลส์มะเร็ง  
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นักวิชาการด้านโภชนาการถึงกับบอกว่า	 สารโอพีซีนี้มีประสิทธิภาพในการ 

ต่อต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าแอนติออกซิแดนต์ที่มาจากผักและผลไม้อื่นๆ	 

จงึได้รบัการขนานนามว่า	อภสิารต้านอนมุลูอสิระ	(Superantioxidant)	โดยสาร

โอพีซีนี้มีคุณสมบัติช่วยในการหมุนเวียนของกระแสโลหิต	 ป้องกันไม่ให้ 

อนุมูลอิสระไปท�าลายเซลส์	 (มีผลในการชะลอความแก่)	 ช่วยยับยั้งไม่ให้เลือด 

จับกันเป็นก้อน	 จึงช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ	 เส้นเลือดอุดตันในสมอง	 

ที่วิเศษสุด	 แอนโทไซยานินที่พบในสีม่วงแดงของข้าวเหนียวด�าของไทยนั้น	 

เป็นประเภท	 cyanindin	 3-glocoside	 ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติ				

ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลส์มะเร็งในปอด									

ท่านผู้อ่านเห็นด้วยไหมคะว่า	ของ	“กินสี่ถ้วย”	นี้	ไม่ธรรมดาจริงๆ	

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ของ	“กินสี่ถ้วย”	นี้จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ให้เป็น

ขนมที่ใช้กินเลี้ยงในงานมงคลของไทยเราดังเช่นสมัยก่อนต่อไป	 แต่ตอนนี	้ 

ผู้เขียนขอตัวไปหาของ	“กินสี่ถ้วย”	ก่อนค่ะ

บรรณานุกรม

กมลวรรณ แจ้งชัด, ร.ศ. ดร.  2550.  ขนมไทย : เอกลักษณ์และคุณภาพ.  เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล  

พับลิเคชั่น,  กรุงเทพฯ

คณะกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว. 2532.  สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เล่ม 13.  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ, กรุงเทพฯ 

จุลทัศน์ พยาฆรานนท์.  ๒๕๔๓.  สาระไทย.  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  กรุงเทพฯ.

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.  2542.  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง 

เล่ม 2.  บริษัทสยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด, กรุงเทพฯ.    

ราชบัณฑิตยสถาน.  2546.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  นานมีบุ๊คส ์

พับลิเคชั่นส์, กรุงเทพฯ.

ส. พลายน้อย.  2532.  ขนมแม่เอ๊ย.  ส�านักพิมพ์บ�ารุงสาส์น,  กรุงเทพฯ. 

นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 12 ฉบับที่ 381 มกราคม 2554.



“ทงอี” เรื่องจริงในหน้าประวัติศาสตร์ หรือเพียงเรื่องโกหก   183 

“ทงอี” เรื่องจริงในหน้าประวัติศาสตร์  
หรือเพียงเรื่องโกหก

บุญยรัตน์ แสงทอง

เมื่อหลายปีก่อน	กระแสเอเชียในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมนั้น	 

คงไม่พ้นญี่ปุ่น	 ทั้งด้านของเพลง	 และการแต่งกาย	 แต่ในปัจจุบันนี้	 กระแส

ญี่ปุ่นไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าเกาหลี	ไม่ว่าจะเป็นเพลง	ละคร	หรือแม้กระทั่ง 

การแต่งกาย	 ทั้งยังรวมไปถึงภาษาเกาหลีท่ีตอนนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กวัยรุ่น	 

ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษานั้นส่วนหนึ่งศึกษาเพื่อน�าไปใช้ศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีใต้	

ส ่วนหนึ่งศึกษาเพื่อดูละครและฟังเพลง	 และอีกส ่วนหนึ่งเพื่อสื่อสาร 

ในการท�างานกับคนเกาหลีที่อยู่ในประเทศไทย

กระแสเกาหลีที่ก�าลังโดดเด่นมากในบ้านเราตอนนี้คงหนีไม่พ้น	

“ละครเกาหลี”	หรือที่เรามักเรียกว่า	“ซีรีย์เกาหลี”	ไม่ว่าจะเป็นละครวัยรุ่นใสๆ	

หรือละครท่ีมีเนื้อหาเศร้าเคล้าน�้าตา	 หรือละครพีเรียดที่ถูกใจคนทุกเพศทุกวัย	 

ซึ่งในขณะนี้เรื่อง	“ทงอี	จอมนางคู่บัลลังก์”	ที่ฉายทางไทยทีวีสีช่อง	3	ทุกเย็น 

วันเสาร์-อาทิตย์	 ก�าลังมาแรงและมีเนื้อหาชวนให้ผู้ชมต้องติดตาม	 หนังสือ

วิทยุสราญรมย์ฉบับนี้	 ขอน�าท่านผู้อ่านมาค้นหาว่า	 “ทงอี”	 มีตัวตนจริงหรือไม ่

ในประวัติศาสตร์ของเกาหลี	 หรือเป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นแล้วโยง

เหตกุารณ์ในประวติัศาสตร์เท่านัน้เพือ่ความบนัเทงิ	โดยขอกล่าวถงึบคุคลส�าคญั 

ที่ถูกน�ามากล่าวถึงในละครเรื่องนี้	 	 และหลังจากที่ดูละครเรื่องนี้แล้วเรา 

ได้อะไรบ้าง
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พระเจ้าซุกจง กษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งราชวงศ์โชซอน

พระเจ้าซุกจง
1
	(숙종)	แห่งราชวงศ์โชซอน	พระนามเดิมว่า	อี	ดน	 

(이돈)	 ประสูติเมื่อ	 ค.ศ.	 1661	 ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าฮยอนจง 

กับพระมเหสีมยองซอง	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทเมื่อ	 ค.ศ.	 1667		

พระองค์เติบโตท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างขุนนางฝ่ายใต้และฝ่ายตะวันตก	 

ในรัชกาลพระเจ้าฮยอนจงนั้นฝ่ายตะวันตกมีอ�านาจมากกว่า	 ก่อนพระองค์

สิ้นพระชนม์ไม่นานเกิดความขัดแย้งเรื่องการใส่พระภูษาไว้ทุกข์ของพระมเหสี

จางรยอล
2
	เรียกว่า	พิธีปีคาบิน	(갑인예송)	ท�าให้ฝ่ายใต้กลับมาเรืองอ�านาจ

อีกครั้ง	พระเจ้าซุกจงขึ้นครองราชย์เมื่อปี	ค.ศ.	1674	ในวัยเพียง	13	พรรษา	

พระองค์ทรงมีพระขันติธรรมสูงส่ง	เพราะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแย่งชิง

อ�านาจของขุนนางทั้ง	2	ฝ่ายไม่เว้นแต่ละวัน	

ในปี	 ค.ศ.	 1680	 ขุนนางฝ่ายใต้คิดการกบฏ	 หมายจะยกองค์ชาย 

พกซอน	(복선군)	พระโอรสในองค์ชายอินพยอง
3
		(인평대군)	ขึน้เป็นกษตัรย์ิ

แทนพระเจ้าซุกจง	 จึงเกิดการกวาดล้างขุนนางฝ่ายใต้	 ขุนนางฝ่ายตะวันตก 

จึงกลับมามีอ�านาจอีกครั้ง	 ในปีเดียวกัน	 พระมเหสีอินกยอง	 (인경왕후)	 

พระมเหสพีระองค์แรกของพระเจ้าซกุจงสิน้พระชนม์	ขนุนางฝ่ายตะวนัตกจึงส่ง

ธดิาจากตระกลูมนิเข้าไปเป็นพระมเหสพีระองค์ใหม่	ได้รบัพระนามว่าพระมเหสี

อินฮยอน	(인현왕후)	ในปี	ค.ศ.	1683	ฝ่ายตะวันตกแตกออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	

กลุ่มนักปราชญ์อาวุโส	หรือ	โนรน	(노론)	ของซงชียอล	(송시열)	และกลุ่ม

นักปราชญ์ผู้น้อย	หรือ	โซรน	(소론)	ของยุนจึง	(윤 증)

1 สมเด็จพระราชา ซุกจง ฮยอนอึย ความยุน เยซอง ยองรยอล ยูโม ยอนกุน ฮงอิน จุนดอก แบชอน แฮบโด คเยฮยู 

ดกคยอง จองจุง ฮยอปกุก ซินอึย แดฮุน จางมุน ฮอนมู คยองมอง วอนฮโย แห่งเกาหลี (ค.ศ. 1674-1720 รวม 46 ปี)

2 พระมเหสีจางรยอล (장렬왕대비) พระมเหสีองค์ที่ 2 ในพระเจ้าอินโจ (인조) กษัตริย์องค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์โชซอน  

เป็นพระปัยยิกา(ย่าทวด, ยายทวด) ของพระเจ้าซุกจง

3 พระโอรสในพระเจ้าอินโจ กับพระมเหสีอินฮยอน
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3	 ปีต่อมา	 พระเจ้าซุกจงได้ทรงรับอดีตนางในของพระมเหสี 

จางรยอล	นามว่า	จางอกจอง	และทรงแต่งตัง้ข้ึนเป็นพระสนมจาง	โดยพระองค์

โปรดปรานนางมาก	ในปี	ค.ศ.	1688	พระสนมจางได้ให้ประสตูพิระโอรสพระนามว่า	

องค์ชายยนุ	(이 윤)	พระเจ้าซกุจงหมายจะแต่งตัง้ให้เป็นองค์ชายรชัทายาท	หรอื

วงัเซจา	(왕세자)	เพราะพระองค์ทรงรอคอยพระโอรสมานาน	ในปี	ค.ศ.	1689	 

พระเจ้าซกุจงได้แต่งต้ังพระสนมจางข้ึนเป็นพระสนมฮบิีน	(희빈 장씨)	ซึง่เป็น

ต�าแหน่งพระสนมสูงสุด	 ซงชียอลได้ทูลคัดค้านการแต่งตั้งองค์ชายรัชทายาท	

เนื่องจากขัดกับธรรมเนียมที่ว่า	ให้พระโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสีก่อน	ขุนนาง

ฝ่ายใต้จึงยุยงให้พระเจ้าซุกจงประหารชีวิตซงชียอล	 และเนรเทศขุนนางฝ่าย

ตะวันตกออกจากราชส�านัก	 รวมท้ังท�าการปลดพระมเหสีอินฮยอนและขับออก

นอกวัง	 จากนั้นแต่งตั้งพระสนมฮีบินขึ้นเป็นพระมเหสี	 เรียกว่า	 การเปลี่ยนขั้ว

ทางการเมืองปีคีซา	(기사환국)

ต่อมาพระเจ้าซกุจงทรงคนืพระยศให้แก่พระมเหสอีนิฮยอน	และให้

พระมเหสีจางกลับไปเป็นพระสนมฮีบินตามเดิม	เรียกว่า	การเปลี่ยนขั้วทางการ

เมืองปีคัปซุล	 (갑술환국)	และฝ่ายตะวันตกกลับมามีอ�านาจอีกครั้ง	แต่แล้ว

เมื่อปี	ค.ศ.	1701	พระมเหสีอินฮยอนสิ้นพระชนม์	ต่อมาพระเจ้าซุกจงจับได้ว่า 

พระสนมฮีบินใช้นางร่างทรงสาปแช่งพระมเหสีอินฮยอน	 พระสนมฮีบิน 

จึงถูกส�าเร็จโทษ

ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าซุกจงนั้นค่อนข้างสงบสุข	 แต่พร้อม 

ทีจ่ะปะทไุด้ตลอดเวลา	เพราะขุนนางฝ่ายโนรนและโซรนก�าลงัเผชญิหน้ากนัด้วย

เรือ่งการสบืราชสมบติั	โดยฝ่ายโซรนสนบัสนนุองค์ชายรชัทายาท	หรอืองค์ชายยนุ	 

ขณะที่ฝ่ายโนรนหันไปสนับสนุนองค์ชายยอนอิง	(연잉군)	ซึ่งเป็นพระโอรสที่

ประสูติแต่พระสนมซุกบิน	แห่งตระกูลชเว	ในปี	ค.ศ.	1718	พระเจ้าซุกจงทรง
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ตั้งองค์ชายรัชทายาท	 หรือองค์ชายยุนเป็นผู้ส�าเร็จราชการแทน	 และพระเจ้า 

ซุกจงสวรรคตเมื่อปี	ค.ศ.	1720	ด้วยวัยเพียง	59	พรรษา

พระสนมซุกบิน (ทงอี) ในหน้าประวัติศาสตร์เกาหลี

พระสนมซุกบิน	 แห่งตระกูลชเว	 (숙빈 최씨)	 พระสนมเอกใน

พระเจ้าซุกจง	 (숙종)	 กษัตริย์องค์ที่	 19	แห่งราชวงศ์โชซอน	 (조선 왕조)	

เป็นเด็กที่เกิดในชนชั้นชอนมิน	 ชนชั้นท่ีต�่าท่ีสุดในสังคม	 ซึ่งในสมัยราชวงศ์ 

โชซอนนั้น	 มีรากฐานมาจากสังคมในปลายสมัยราชวงศ์โค-รยอ	 (고려왕조)	 

ท่ีมกีษตัรย์ิอยูท่ีย่อดของพรีะมดิ	รองลงมาเป็นชนชัน้ปกครอง	สามญัชน	และทาส	 

ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1.	ยงับนั	แปลว่า	สองชนชัน้	ประกอบด้วย	มนุบนั	หรอืชนชัน้ปราชญ์	

คือ	ขุนนางฝ่ายบุ๋น	และมูบัน	หรือชนชั้นนักรบ	โดยที่ลูกหลานของยังบันเท่านั้น

ที่มีสิทธิ์ในการสอบควากอหรือจอหงวน

2.	 จุงอิน	 แปลว่า	 ชนชั้นกลาง	 เป็นกลุ่มคนที่เป็นลูกจ้างของ 

ทางราชการ	มสีทิธิส์อบควากอได้เพยีงระดบัต�า่	คอืเป็นเพยีงคนงานในราชส�านกั	

จุงอินสามารถประกอบอาชีพได้เพียง	4	อย่าง	คือ	ล่ามแปลภาษา	นักกฎหมาย	

แพทย์	(เฉพาะผู้ชายเท่านั้น)	และโหรหลวง

3.	ซงัมนิ	คอื	สามญัชนทัว่ไป	ได้แก่	ชาวบ้าน	ชาวไร่	ชาวนา	กรรมกร	

ชาวประมง	เป็นต้น	ซึ่งจะต้องถูกเก็บภาษีจาก	โจ	(ที่ดิน)	โพ	(เสื้อผ้า)	และยอก	

(ส่วยแทนการเกณฑ์ทหาร)

4.	ชอนมิน	คือ	ทาส	ทางราชการจะเข้ามาควบคุมชนชั้นนี้	เสมือน

ว่าเป็นส่ิงของชิ้นหนึ่งเท่านั้น	 ซึ่งเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่สามารถซื้อขายได	้ 
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ทางราชการก็มีชอนมินไว้เป็นสมบัติเป็นจ�านวนมากเพื่อใช้งานในราชส�านัก	 

ซึ่งควากอขุนนางฝ่ายบู ๊ได้เปิดโอกาสให้ชอนมินผู ้ชายเข้าไปเป็นทหารได้	 

ส่วนชอนมินที่ไม่ได้มีเจ้าของก็จะประกอบอาชีพที่สังคมดูถูก	 เช่น	 คนฆ่าสัตว์	 

นักแสดงกายกรรม	ส่วนชอนมินผู้หญิงมี	3	อาชีพ	คือ	มูดัง	(ร่างทรง)	คีแซง	

(นางโลม)	และอึย-นยอ	(แพทย์หญิง)	เป็นต้น

พระสนมซกุบนิเป็นนางใน	หรอื	กงุ-นยอ	(궁녀)	ฝ่ายตรวจการ	และ 

เมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าซุกจง	 จึงได้เลื่อนเป็น	 ซึงอึนซังกุง	 (승은상궁)	 หรือ 

ซงักงุถวายตวั	ต่อมาได้เลือ่นข้ันเป็นพระสนมซุกวอน	(พระสนมขัน้ที	่4)	หลงัจากที่ 

ออกไปจากวงัหลวงและได้ประสตูพิระโอรสพระนามว่า	“กมึ
4
”	พระนามทีพ่ระเจ้า

ซุกจงทรงพระราชทานให้	 แล้วจึงกลับวังหลวง	 และได้รับการเลื่อนขั้นเป็น 

พระสนมซุกอึย	(พระสนมขั้นที่	2)	และพระสนมซุกบิน	(พระสนมเอก	ขั้นที่	1)	

ตามล�าดับ	และได้ ให้ประสูติพระธิดา	พระนามว่า	“องค์หญิงยองซู”	พระธิดา

พระองค์ที่	2	ในพระเจ้าซุกจง

พระสนมฮีบิน พระสนมผู้ทะเยอทะยาน

พระสนมฮีบิน	แห่งตระกูลจาง	(희빈 장씨)	เป็นพระสนมเอกใน

พระเจ้าซุกจง	กษัตริย์องค์ที่	19	แห่งราชวงศ์โชซอน	แต่เดิมเป็นนางใน	หรือ	

กุง-นยอ	ของพระมเหสีจางรยอล	เมื่อพระเจ้าซุกจงได้พบจึงรับมาอยู่ในวังและ

แต่งตั้งให้เป็นพระสนมซุกวอน	 (พระสนมข้ันที่	 4)	 ในปี	 ค.ศ.	 1688	 ก็ได้รับ 

แต่งตั้งเป็นพระสนมโซอึย	(พระสนมขัน้ที่	2)	หลงัจากที่ได้รบัการแตง่ตั้งไมน่าน

4 อี กึม (이 금) ภายหลังเป็นองค์ชายยอนอิง (연잉군) และได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้ายองโจ (영조) กษัตริย์

องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1724-1776 รวม 52 ปี)
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ก็ได้ประสูติพระโอรส	พระนามว่า	ลี	ยุน	(이 윤)
5
	และในปี	ค.ศ.	1689	ก็ได้

เลื่อนขึ้นเป็นพระสนมฮีบิน	(พระสนมขั้นที่	1)

ในปี	 ค.ศ.	 1690	 เมื่อพระมเหสีอินฮยอนถูกปลดออกจากพระยศ	 

พระสนมฮีบินก็ได้เลื่อนข้ึนเป็นพระมเหสี	 และองค์ชายยุนได้รับแต่งตั้งเป็น

องค์ชายรัชทายาท	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1694	ขุนนางฝ่ายตะวันตกถวายฎีกาขอให้

พระเจ้าซุกจงทรงดูแลอดตีพระมเหสอิีนฮยอน	พระเจ้าซกุจงทรงคนืพระยศให้กบั 

พระมเหสีอินฮยอน	 ทรงให้พระมเหสีจางกลับไปเป็นพระสนมฮีบินตามเดิม	

และแต่งตั้งองค์ชายรัชทายาทเป็นพระโอรสบุญธรรมของพระมเหสีอินฮยอน	

และทรงมีด�าริให้องค์ชายรัชทายาทเข้าพิธีอภิเษกกับหลานสาวของพระมเหสี 

อินฮยอน	นามว่า	พระชายาชิม	หรือเรียกว่า	วังเซจาบิน	(왕세자빈)
6

จากเหตกุารณ์นีท้�าให้ฝ่ายโนรนมอี�านาจมากขึน้	และอ�านาจทางฝ่าย

โซรนลดลง	และเป็นเหตุให้เกิดความบาดหมางระหว่างพระมเหสีอินฮยอนและ

พระสนมฮีบิน	 พระสนมฮีบินจึงวานพี่ชายให้จ้างร่างทรงท�าไสยศาสตร์เพื่อสาป

แช่งพระมเหสอีนิฮยอน	ภายหลงัเมือ่พระมเหสอีนิฮยอนส้ินพระชนม์แล้ว	พระเจ้า 

ซุกจงทรงพบนางร่างทรงที่ท�าพิธีเก็บสิ่งของที่ใช้ท�าพิธีไสยศาสตร์อยู ่ใน 

พระต�าหนกัของพระสนมฮบีนิ	จงึมรีบัสัง่ให้ทหารตรวจค้นต�าหนกั	และพบหุน่ฟาง 

ที่มีการเขียนดวงพระชะตาของพระมเหสีอินฮยอนติดไว้	 รวมทั้งภาพวาดของ 

พระมเหสีอินฮยอน	 คันธนู	 และมีดที่ใช้ปักหุ่นฟางซุกซ่อนอยู่ด้านหลังต�าหนัก	

จึงทรงมีรับส่ังให้พระราชทานยาพิษให้พระสนมฮีบิน	 และประหารชีวิตพี่ชาย

ของนางด้วย

5 ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1688 ได้รับการแต่งต้ังเป็นองค์ชายรัชทายาท หรือวังเซจา (왕세자) ปี ค.ศ. 1690 และต่อมาได้

รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าคยองจง (경종) กษัตริย์องค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1720-1724 รวม 4 ปี)

6 พระชายาชิม สิ้นพระชนม์ก่อนพระเจ้าคยองจงครองราชย์ ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีทันอึย แห่งตระกูลชิม 

(단의왕후 심씨) 
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“ทงอี” เรื่องจริง หรือ เรื่องแต่ง

ในละครเรื่อง	 “ทงอีฯ”	 ได้กล่าวถึงพ่อของทงอีว่าเป็นผู้น�ากลุ่ม	 

“คอมกเย”	นัน้	ขออธบิายก่อนว่า	ในสมยัราชวงศ์โชซอนในยคุของพระเจ้าอนิโจ 

ได้เกิดสงครามพยองจาโฮรัน	(병자호란)	หรือสงครามการรุกรานเกาหลีของ

แมนจู	 ครั้งที่	 2	 ชาวโชซอนพ่ายแพ้สงครามนี้	 ท�าให้ผู้คนเริ่มอดอยากล้มตาย	 

และส่งผลให้ระบบชนชั้นในโชซอนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง	 ชนชั้นทาส

ได้ก่อตั้งกลุ่มเพื่อปกป้องตนเอง	 ซึ่งปรากฏในประวัติศาสตร์	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 

กลุ ่มซัลจู-กเย	 (살주계)	 เป็นองค์กรลับขนาดเล็กที่คัดค้านนายทาสซึ่ง 

ทารุณกรรมทาส	และกลุ่มคอมกเย	(검계)	เป็นองค์กรต่อต้านระบบสังคมและ

คอยช่วยเหลือทาสที่ถูกทางการรังแก

ตามที่กล่าวว่าพ่อของทงอีนั้นเป็นผู้น�ากลุ่มคอมกเยนั้นเป็นเพียง

เรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้น	จริงที่ว่า	ทงอีมาจากชนชั้นต�่าสุดในสังคม	แต่เป็นเด็ก 

ที่มีสติปัญญาดี	 จึงสันนิษฐานว่าพ่อของเธอน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้อย่าง

แน่นอน	 แต่ก็ไม่มีบันทึกเก่ียวกับภูมิหลังหรือชีวประวัติของทงอีมากนัก	 ดังนั้น

ในการสร้างละครเรือ่งนีน้ัน้	ผูส้ร้างต้องใช้จนิตนาการในการสร้างสรรค์เรือ่งราว	 

และแม้ในเรือ่งของดนตรีในสมยัพระเจ้าซกุจงก็ไม่ได้โดดเด่นมากนกั	แต่ผูส้ร้าง

ได้น�าดนตรีมาน�าเสนอเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความไพเราะของเครื่องดนตรี

โบราณของเกาหลีอีกด้วย

“ทงอี” สอนอะไร

จุดเด่นในละครเรื่องนี้ที่แสดงออกมาได้ชัดมาก	 คือ	 ความ

ทะเยอทะยานและความอิจฉาริษยาของพระสนมฮีบิน	 ทั้งๆ	 ที่ตนก็ไม่ได้ด้อย

ไปกว่าใครทั้งด้านสติปัญญา	 ความสง่างาม	 และทั้งยังเป็นที่โปรดปรานของ
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พระเจ้าซุกจง	แต่กลับไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี	กลับคิดร้ายต่อผู้อื่น	เช่นการกระท�า

ต่อพระมเหสีอินฮยอนจนสิ้นพระชนม์	ในอีกแง่มุมที่ละครเรื่องนี้สะท้อนออกมา	 

คือ	ความดีในตัวบุคคล	ไม่ว่าจะเป็นความเคารพผู้อื่น	หรือการเคารพผู้อื่นเท่าที่

ก�าลงัตนจะสามารถท�าได้	หรอืปฏบิตัตินต่อผูอ้ืน่ได้อย่างเหมาะสม	และไมพ่ดูจา

ให้ร้ายผู้อื่น	ดังที่ทงอีได้แสดงให้เห็นในละคร	ดังค�าที่	“ความดีชนะทุกสิ่ง”

นอกจากนีย้งัสามารถสะท้อนให้เหน็ว่าคณุค่าของคนนัน้ไม่ได้ขึน้กบั

ชนชั้นที่ตนเกิดมา	 เพราะสิ่งนี้ไม่สามารถแสดงได้ว่าคนที่อยู่ในชนชั้นสูงเท่านั้น

ถึงจะเป็นคนที่มีคุณค่า	ซึ่งจุดนี้ทงอีก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า	แม้ว่าตนจะเกิดมา 

ในชนชั้นที่ต�่าที่สุดในระบบวรรณะในราชวงศ์โชซอน	 แต่หากมีความดีและ

คณุธรรมอยู่ในใจและมสีตติลอดเวลา	กส็ามารถเป็นบคุคลทีม่คีณุค่าได้มากกว่า

คนท่ีเกิดมาจากชนชัน้สงูแต่ไม่มคีณุธรรมอยู่ในใจ	จดุสดุท้ายทีผู่เ้ขยีนขอกล่าวถงึ	 

คือ	 ความเป็นแม่ที่มีอยู่เต็มหัวใจของทงอี	 ซึ่งทงอีสามารถสอนพระโอรสของ

ตนให้เป็นเด็กที่มีความมีน�้าใจ	 รู้จักแบ่งปัน	 รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น	 จนในที่สุด 

พระโอรสของทงอีก็ได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้ายองโจ	 กษัตริย์องค์ที่	 21	 

แห่งราชวงศ์โชซอน	 และได้รับสดุดีว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโชซอน	 ลองมอง

ย้อนกลับมาดูละครในบ้านเรา	 หากจะให้ละครไทยท�าแบบนี้บ้าง	 คงท�าได้ยาก

หากยังไม่หลุดจากความเพ้อฝันดังที่ปรากฏให้เห็นทุกวัน
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นางสาวบุญยรัตน์ แสงทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิทยุกระจายเสียง

กรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
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