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อาเศียรวาท ๕

กราบบาทภูวนาถราชันย์
พระผู้ทรงสุบรรณ  จรดลดำเนินเหินหาว
บริสุทธิ์ผุดผ่องส่องสกาว
ดุจแสงเดือนดาว  วับวาวเวิ้งฟ้านภาลัย
 พระองค์ผู้ทรงเป็นหลักชัย
ปกป้องผองไทย  ผ่องใสผาสุกทุกเวลา
เป็นเอกมหากษัตรา
ภัทรราชา  สมญาพระประมุขภูมิพล
 วารดิถีเยี่ยมยล  
คล้ายวันมงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา
ปวงชนชาวไทยทั่วหน้า
น้อมเกล้าบูชา  ถวายพระพรภูวนัย
 คิดใดสมดังพระทัย
พระเกียรติเกริกไกร  ยิ่งใหญ่คู่ฟ้านิรันดร์กาล
จำเริญพระชนม์ยืนนาน 
ปราศภัยแผ้วพาน  สุขสราญทุกทิพาราตรีเทอญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายประภัสสร เสวิกุล

มหาราชาอาเศียรวาท
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 หน้า

ถ้อยแถลง ๘

เมียนมาร์ : มุมมองใหม่ ๑๒ 
พิษณุ สุวรรณะชฎ

บ่ายวันหนึ่งกับท่านเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย ๓๕ 
เบญจาภา  ทับทอง

โอกาสและสิ่งท้าทายในความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ๓๘ 
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
ธานี แสงรัตน์

หน้าความประทับใจกับเมียนมาร์ ๔๘ 
เบญจาภา ทับทอง

ประวัติศาสตร์ยาวไกล ไทย-พม่า ๕๕ 
ชุติมา เสวิกุล

การทูตภาคประชาชนผ่านการเรียนภาษาไทยและภาษาพม่า ๖๕ 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับ 
ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิรัช นิยมธรรม 

Thai-Myanmar Association for Friendship ๗๓

นิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย – เมียนมาร์  ๗๕ 
ครบรอบ ๖๕ ปี 

ตามล่าหากาแฟอีเห็น (ชะมด) ๘๗ 
จิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์

ทำความรู้จักกับศาสนายูดาห์และชาวยิว ๙๑ 
มานากรณ์  เมฆประยูรทอง

สารบัญ
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“ปอเนาะ”	 ๙๙	
ครูปอเนาะ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	ในประเทศไทย	 ๑๐๔	
ไกรวัฒ ภมรบุตร

เรื่องเล่าจากต่างแดน	:	นักเรียนไทยในตุรกี	 ๑๑๓	
อรวิจิตร์ ชูเพชร

คุณรู้จักศาสนาซิกซ์แค่ไหน?	 ๑๒๓	
ชนะ เมี้ยนเจริญ

“เมื่อแกงส้มประชันซุปกิมจิ	ความเหมือนในความต่าง”	เรื่องเล่าจาก	 ๑๓๗	
โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทย-เกาหลีเหนือ	ปี	๒๕๕๖	
ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย		 ๑๔๑

เสาะหาผ้าซิ่นแวะชิมข้าวเหนียวนุ่ม	เผ่าไท	(ทรงดำ)	 ๑๕๖	
จิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์

ศึกษาดูงานและต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม	 ๑๖๑	
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ	 	
(เน้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์)		
ระหว่างวันที่	๑๙-๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๖	ที่	จีนไทเป

หลากหลายชีวิตหญิงไทยในอิตาลี	 ๑๖๗	
ไสว ปิดเมือง และภัทริน ลีลาเทียน

“สี่มุมรัฐ”	ของสหรัฐอเมริกา	(ตอน	๒)	 ๑๗๗	
สุภาศิริ อมาตยกุล

คุณ...เห็ด	 ๑๙๖	
เจนเนตร ฉวีรักษ์

เพลง	“เกษียณ”	 ๒๐๖	
สมาน นฤมิตญาณ
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 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเดจ็- 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ในนามของสถานีวิทยุสราญรมย์ ขอถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปตราบ 
นานเท่านาน 

 หนังสือวิทยุสราญรมย์ทีท่ ่านถืออยู ่ในมือฉบับนี ้ ออกใกล้ช่วงเวลาสิ ้นปี  
เวลาทีผ่่านไปรวดเร็ว ทำให้อดนึกไม่ได้ถึงอายุขัยและความเปลี่ยนแปลง ลมหนาว 
ปีใหม่ปีนีจ้ะพัดเราเข้าไปสู ่ปีมะเมีย ตามปีนักษัตรของไทย เป็นปีพุทธศักราช  
๒๕๕๗ และปคีรสิตศ์กัราช ๒๐๑๔ พวกเราชาวสถานวีทิยสุราญรมยข์ออาราธนาคณุ 
พระศรรีตันตรยัดลบนัดาลใหท่้านผู้ฟงั และท่านผู้อา่นหนงัสอืวทิยสุราญรมยทุ์กท่าน  
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ไร้ภัยแผ้วพาน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง และ 
มีอายยุนืยาวคะ่ ในฉบบัเราไดท้ำ ส.ค.ส. ไวใ้หท่้านตดัสง่ความสขุดว้ยนะคะ ความสขุ 
ส่งและรับได้ด้วยรอยยิ้มค่ะ 

สวัสดีค่ะ	ท่านผู้อ่าน
หนังสือวิทยุสราญรมย์

ทุกท่าน

ถ้อยแถลง

วิทยุสราญรมย์
๘

56-11-050_003-113_V.indd   8 12/17/13   8:54:07 AM



 หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับที ่ ๖๑ มีเนือ้หาหลักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง 
การทูตไทย-เมียนมาร์ ครบรอบ ๖๕ ปี เชื ่อว่าหลายคนรู้จักสหภาพเมียนมาร์ 
จากประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่จะเป็นศึกสงครามครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นมโนภาพที ่
ตดิอยู่ในความทรงจำของพวกเรามาเนิ่นนาน ภาพเหลา่นี้นา่จะปดิกั้นการรบัรู้ดา้นอื่น ๆ   
ของเมียนมาร์ไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยเพราะเมียนมาร์ในวันนี้ พัฒนาก้าวไกลไปจาก 
เมื่อหลายสิบปีก่อนมากนัก เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาลงทุนในหลาย ๆ ด้าน  
ทัง้การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม และธุรกิจอีกหลายประเภท ส่วนใครทีช่ินกับภาพ 
บ้านเรือนเก่า ๆ อาจแปลกใจทีม่ีตึกคอนโดมิเนียมสูงผุดขึ้นมากมายในกรุงย่างกุ้ง  
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเมียนมาร์หลายแห่งต่างแข่งกันขายสินค้าหลายชิ้นทีเ่มียนมาร์ผลิต 
ได้เองแล้ว มีการตัดถนนหลายสายและปรับปรุงสภาพถนนกลางเมืองจนการจราจร 
ติดขัดจอแจมากขึ้น นักท่องเทีย่วและชาวเมียนมาร์สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
ได้แล้ว ร้านอาหารบริการอาหารหลากหลายประเภทมากขึ้น สถานีโทรทัศน์ไม่ได้มี 
ช่องเดียวเหมือนแต่ก่อน แต่มีบริษัทเคเบิ้ลทีวีให้บริการหนังนานาชาติ ทัง้ฝรั ่ง  
เกาหลีและอินเดีย โรงภาพยนตร์ก็มีหนงัต่างชาติให้เลือกชม ดูน่าตื่นตาตืน่ใจกว่า 
สมัยก่อนมากนัก

 วันนีเ้มียนมาร์เติบโตเป็นประเทศทีเ่นื ้อหอมภายหลังจากการเปิดและ 
ปฏิรูปประเทศในช่วงเวลาสองปีทีผ่่านมา ภายใต้การนำของรัฐบาลประธานาธิบดี 
เต็ง เส่ง กรุงย่างกุ้งไม่ใช่เมืองหลวงของเมียนมาร์อีกต่อไป แต่เป็นนครเนปิดอว์  
ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดของพลเอกอาวุโสตาน ฉ่วย อดีตประธานาธิบดีของเมียนมาร์  
ด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน เนื่องจากตำแหน่งทีต่ั ้งของนคร 
เนปิดอว์นัน้ตั ้งอยู ่กลางประเทศพอดี รัฐบาลเมียนมาร์ได้เริ ่มสร้างเมืองหลวง 
แห่งใหม่นีใ้นปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และเมื ่อวันที ่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ได้มี 
การเฉลิมฉลองเมืองหลวงแห่งใหม่และได้ตั ้งชื ่อเป็นทางการว่า “เนปิดอว์”		
ที่มีความหมายว่า “มหาราชธานี” หรือ “ที่อยู่ของกษัตริย์”	

 ฉบบัน้ีเราภมิูใจนำเสนอนิทรรศการภาพถา่ยเมยีนมาร ์ถา่ยโดยกลุ่มสห+ภาพ  
ให้เสมือนดุจว่าท่านผู ้อ่านไปชมภาพถ่ายเหล่านี ้ด้วยตนเอง อาจมีหลายภาพ 
เจนตาท่านผู้อา่นบา้งแลว้ และอกีหลายภาพท่ีท่านอาจไม่เคยเห็น นทิรรศการนี้จดัขึ้น 
ในโอกาสการฉลองความสัมพันธ์ทัง้สองประเทศ ทัง้ทีก่ระทรวงการต่างประเทศ  
ถนนศรีอยุธยา และทีห้่างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากภาพถ่ายแล้ว ยังมี 
หลากหลายบทความเกี ่ยวกับเมียนมาร์ เพื่อเพิ ่มมุมมองใหม่เกี ่ยวกับเมียนมาร์ 
ให้ท่านผู้อ่าน เขียนโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ผู้อำนวยการกองเอเชีย- 

ถ้อยแถลง ๙
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วิทยุสราญรมย์
๑๐

ตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ รักษาการผู ้อำนวยการศูนย์พม่าศึกษา  
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมไปถึงบทสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำ 
ประเทศไทย บทสัมภาษณ์ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดทำนิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์  
ซึ่งกองบรรณาธิการหนังสือวิทยุสราญรมย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพลิกหน้าหนังสือ 
วทิยสุราญรมย ์จะพาท่านผู้อา่นเดนิทางไปเมยีนมารแ์ละเหน็เมยีนมารใ์นมมุกวา้งขึ้น 
กว่าการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนยาวติดต่อกันถึง ๒,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร  
ทีแ่ม้นจะใกล้แสนใกล้ แต่อาจดูไกลห่างไปแสนไกล ด้วยต่างไม่เคยไปมาหาสู่หรือ 
รับทราบเรื่องราวของกันและกัน

 หนังสือวิทยุสราญรมย์ไม่ได้มีแต่บทความทางวิชาการ เช่นเดียวกับเล่ม 
อื่น ๆ เราพยายามสรรหาปกิณกะหรือสารคดีเชิงท่องเทีย่วในฉบับ เพื่อให้ถูกใจ 
ท่านผู ้อ่านมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทำได้ และติดตามหนังสือของเราทุก ๆ ๓ เดือน  
ฉบับนีก้องบรรณาธิการขอนำเสนอบทความหลากรสให้ได้อ่านกัน นับแต่เรื ่อง 
ศาสนายิว หลากหลายหญิงไทยในอิตาลี บทสัมภาษณ์นักเรียนไทยในตุรกี อวลกลิ่น 
กาแฟเวียดนาม เสาะหาผ้าซิ่น แวะชิมข้าวเหนี่ยมนุ่มเผ่าไท (ทรงดำ) และบทความ 
กึ่งวิชาการอื่น ๆ

 หนังสือวิทยุสราญรมย์ทุกเล่มนั้น เกิดจากความตั้งใจของกองบรรณาธิการ 
ในการรวบรวมบทความ สรรหารูปภาพ และร้อยเรียงลำดับบทความลงหนังสือ  
เราหวังอย่างจริงใจว่า ขอให้หนังสือแต่ละเล่มมีเนื้อหาทีท่่านผู้อ่านรอคอยทุก ๆ  
๓ เดือน เพื่อให้ท่านผู้อ่านติดตามรายการวิทยุของเราทุกวัน ท่านสามารถรับฟัง 
รายการของสถานีวิทยุสราญรมย์ได้ทางคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz ได้ แต่ปัจจุบัน  

วิทยุสราญรมย์
๑๐
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เทคโนโลยีก้าวไกล ไม่ต้องพึ่งแค่คลื่นวิทยุเท่านั้น หากสัญญาณไม่ชัดเจนหรือรับฟัง 
ไม่ได้ สามารถฟังวิทยุได้ทางอินเตอร์เน็ต saranrom.mfa.go.th หรือจะติดต่อผ่าน  
facebook จากที่อยู่ www.facebook.com/ThaiMFA และทาง YouTube รายการ  
“สายตรงบัวแก้ว” ได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ท่านผู้อ่านไม่ต้องกังวลว่าจะ 
พลาดรายการไหนอีกต่อไป เพราะสามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 

 ท้ายนี ้ ขอบอกว่านายสถานีและเจ้าหน้าทีส่ถานีวิทยุสราญรมย์ทุกคนมี 
กำลังใจจัดรายการได้ทุกวัน เพราะเราได้ยินเสียงตอบรับจากแฟนรายการทุกท่าน 
อย่างสม่ำเสมอ ลายน้ำหมึกบนไปรษณียบัตรและจดหมายแต่ละฉบับเป็นสิ ่งที ่
พวกเรารอคอย ถ้าส่งไปรษณียบัตรหรือจดหมายแล้วยังไม่ทันใจ ก็สามารถส่งอีเมล 
มาติชม หรือเล่าเรื ่องราวให้เราฟังบ้าง หากท่านผู ้อ่านเล่น facebook ช่วย  
comment หรือกด LIKE มาให้เราบ้าง เสียงสะท้อนของท่านทำให้เรารู้ว่ามีคนฟัง 
รายการเราอยู่ตรงไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 

 พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ	

ด้วยความปรารถนาดี

(เบญจาภา  ทับทอง) 

 นายสถานีวิทยุสราญรมย์

๑๑ถ้อยแถลง
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 เมียนมาร์เป็นประเทศทีก่ำลังเนื ้อหอมภายหลังการเปิดและปฏิรูป 

ประเทศในช่วงเวลาสองปีทีผ่่านมาภายใต้การนำของรัฐบาลประธานาธิบดี 

เต็ง เส่ง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในเมียนมาร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วด้าน และ 

เป็นไปในทางที่ดีขึ้นตลอดเวลา 

 การเปลีย่นแปลงในเมียนมาร์ทุกวันนี้ ไม่ได้นำมาซึ่งรอยยิม้ทีม่ากขึ้น 

ของประชาชนเมียนมาร์ อันเป็นผลจากการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เป็นไปอย่าง 

กว้างขวางเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่ง “ประโยชน์”	และโอกาสทางเศรษฐกิจและ 

ธรุกิจใหม่ ๆ  เชน่เดยีวกนักบัการนำมาซึ่ง “ปญัหา”	และผลกระทบดา้นตา่ง ๆ  ท่ีเปน็ 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัแวดลอ้มภายในเมยีนมารไ์ปจากเดมิ ตลอดจน 

ถึงปัจจัยแวดล้อมระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีเมียนมาร์เป็นศูนย์กลางด้วย 

 ประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศและเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกับ 

เมียนมาร์ มี “แต้มต่อ” ทีส่ำคัญหลายด้านทีจ่ะช่วยให้ได้รับประโยชน์จาก 

พิษณุ	สุวรรณะชฎ
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

เมียนมาร์	:	
มุมมองใหม่	

วิทยุสราญรมย์
๑๒
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เมียนมาร์	:	มุมมองใหม่	

การเปล่ียนแปลงขนานใหญใ่นเมียนมาร์ โดยเฉพาะจากการรว่มมอืท้ังในระดบั 

ทวิภาคี อาเซียน และพหุภาคีทีก่ว้างไกลออกไป บนพื้นฐานของข้อคำนึง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศมีอยู่ร่วมกัน

 อย่างไรก็ดี ในช่วงสองปีแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในเมียนมาร์ มีการตั้ง 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของประเทศไทยในเมียนมาร์ ซึ่งแม้จะเป็น 

เพื่อนบ้านใกล้ชิด แต่ดูเหมือนจะมีท่าที “รีรอ” และเชื่องช้า โดยเฉพาะหากจะ 

เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ทีห่่างไกลออกไป ซึ่ง “คึกคัก” และแข็งขัน 

กระตอืรอืรน้กวา่ ยังผลให้ “โอกาส” สำคญั ๆ  ทางเศรษฐกจิและธรุกจิตา่ง ๆ  ที่จะ 

มีความสำคัญอย่างยิง่ในอนาคต หลายสิ่งหลายอย่างหลุดมือไปจากไทยและ 

ตกไปเป็นประโยชน์ของผู้ทีอ่ยูห่่างไกลออกไป ปรากฏการณ์ “รีรอ”	 และ 

ความเชื่องช้าของไทยที่เกิดขึ้นนี้ย่อมมีสาเหตุ แต่จะมีเหตุมีผลหรือไม่เป็นเรื่อง 

ที่น่าสนใจและควรค่าแก่การศึกษา

 บทความนี้ จะพยายามวิเคราะห์ถึงสภาพพื้นฐานทีเ่ป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง 

การเคลือ่นตัวของไทยในเมียนมาร์ทีก่ำลังเต็มไปด้วยผลประโยชน์และโอกาส 

ด้านต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม ไม่ประสงค์จะให้บทความนี้เป็นเรื่องราวด้านวิชาการ 

ทีเ่คร่งครัด เพียงแต่จะนำเสนอข้อเท็จจริง ข้อสังเกต และข้อคิดเห็นต่าง ๆ  

จากสายตาของผู้ทำงานในพื้นที ่ สัมผัสโดยตรงอยูก่ับข้อมูลพัฒนาการต่าง ๆ  

ในเมียนมาร์ ด้วยความหวังที ่ไม่ประสงค์จะเห็นสังคมไทย “ตกขบวน”  

การพัฒนากำลังเดินทางรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในมิตรประเทศใกล้ชิดของไทย 

ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนี้

	 การรับรู้พื้นฐานของไทยต่อเมียนมาร์

 การรับรู้ของไทยต่อเมียนมาร์น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องต้นทีท่ำให้ 

การเคล่ือนตวัของสงัคมไทยต่อพฒันาการดา้นตา่ง ๆ  ในเมยีนมารเ์ปน็ไปในท่วงที 

๑๓
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รีรอและเชื่องช้า เนื่องจาก (๑) การรับรู้ของสังคมต่อเมียนมาร์ได้รับอิทธิพล 

อย่างมากจากกระบวนการเรยีนรู้ทางประวตัศิาสตร ์(๒) ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบั 

เมียนมาร์ที่สังคมไทยบริโภคตลอดมาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ 

เป็นข้อมูลทีม่ักเป็นไปในทางลบ (๓) สังคมไทยมีความตื่นตัวไม่มากพอกับ 

สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศทีเ่ปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะ 

การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีส่ำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึง 

เมียนมาร์ 

 ผลจากปจัจยัท้ังสามขา้งตน้ทำใหก้ารรบัรู้ของไทยต่อเมียนมารเ์บ่ียงเบน 

ไปจากข้อเท็จจริงอย่างมากจนอาจไม่ผิดทีจ่ะสรุปว่า หาก “ไม่ผิดมาก		

ก็ผิดหมด” และการรับรู้ทีค่ลาดเคลื่อนย่อมเป็นอุปสรรคปิดกั้นความใส่ใจ 

และขีดความสามารถในการมองของสังคมไทยให้เห็นถึง “โอกาส” ด้านต่าง ๆ   

ทีก่ำลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์ รวมถึงกระบวนการเข้าถึงและทำงานเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ

 ภาพลักษณ์ของเมียนมาร์ในการรับรู้ของสังคมไทยโดยทัว่ไป ในทาง 

การเมืองมักเข้าใจเมียนมาร์ว่ายังคงเป็นเผด็จการทหาร มีระบบการปกครอง 

ทีก่ดขี่ประชาชน สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจำกัด ความขัดแย้งภายใน 

สังคมระหวา่งทั้งตวับคุคลและองคก์รท่ีเปน็รัฐบาลกบัพรรคฝา่ยคา้นยังดำรงอยู่  

การสูร้บและความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทีป่ระกอบขึ้นด้วยตัวแทนชาวพม่า 

เป็นส่วนใหญ่กับชนกลุ่มน้อยฝ่ายต่าง ๆ ทีม่ีรากเหง้าจากประวัติศาสตร์ยังคง 

เป็นปัญหาและทำให้เมียนมาร์เป็นสังคมแห่งความขัดแย้งและแตกแยก

 ในด้านเศรษฐกิจ เมียนมาร์ถูกมองว่ามีระบบเศรษฐกิจปิดและล้าหลัง  

เน่ืองจากไดโ้ดดเด่ียวตนเองมายาวนาน และถกูซำ้เตมิดว้ยผลของการควำ่บาตร 

จากนานาชาติ มีการทึกทักกันไม่น้อยว่า การปิดประเทศและสังคมภายใต้ 

เผด็จการทหารในช่วงหลายทศวรรษ ได้ทำให้ชาวเมียนมาร์ขาดการติดต่อกับ 

นานาชาติและมีผู้คนจำนวนน้อยมากที่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ การถูก 

วิทยุสราญรมย์
๑๔
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เมียนมาร์ : มุมมองใหม่ 

คว่ำบาตรจากนานาชาติทำให้การค้าระหว่างเมียนมาร์กับนานาชาติเป็นศูนย์  

เศรษฐกิจของเมียนมาร์ไม่มีการเจริญเติบโตหรืออาจติดลบ คนไทยจำนวน 

ไม่น้อยเข้าใจถึงขั้นที่ว่า เมียนมาร์มีสภาพไม่แตกต่างไปจากลาว กัมพูชา และ 

เวียดนามหลังสงคราม ทัง้ทีรู่้ดีว่าเมียนมาร์ไม่เคยผ่านสงครามใหญ่และได้รับ 

ผลกระทบน้อยมากทัง้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจากผลของ 

สงครามเย็น

 ในด้านสังคม อิทธิพลของการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของสังคมไทย 

ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ขาดวัตถุวิสัยและสมดุล ทำให้มุมมอง 

ของสังคมไทยต่อเมียนมาร์เจือด้วย “อคติ” เสมอ คนไทยจำนวนไม่น้อยมอง 

สังคมเมียนมาร์ว่าเต็มไปด้วยความโหดร้ายรุนแรง สังคมเมียนมาร์ถูกมองเป็น 

สังคมล้าหลังเพียงเพราะเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมียนมาร์ที่แตกต่างไป 

จากไทย อาทิ การนุ่งโสร่งและเคี้ยวหมาก โดยมิได้ยกประโยชน์ให้แม้แต่น้อย 

กับการยืนหยัดและคงทนของวัฒนธรรมเมียนมาร์ต่อสิ่งท้าทายแปลกใหม่ 

เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตของสังคม

๑๕
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 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การรับรู้ของสังคมไทยยังยึดติด 

กับภาพเก่า ๆ ทีม่องว่า เมียนมาร์ยังคงถูกโดดเดี่ยวและไม่มีสิ่งดึงดูดใจมาก 

เพยีงพอสำหรบัประเทศภายนอก อกีท้ังยังเฝา้จบัตามองดว้ยความระแวงสงสยั 

ถึงความจริงจังและจริงใจของทางการเมียนมาร์ในการเปิดและปฏิรูปประเทศ 

ว่าจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยหรือไม่ 

 ข้อเท็จจริงและการรับรู้ใหม่ที่จำเป็นสำหรับสังคมไทย

 การมองเมียนมาร์ตามข้อเท็จจริงจึงน่าจะเป็นความจำเป็นเบื้องแรก 

สำหรับสังคมไทย หากประสงค์ให้ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์เจริญงอกงาม 

และ “การต่อยอด” ความสัมพันธ์ฉันมิตรเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม 

เกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การนี้จำเป็นทีไ่ทยจะต้องทำใจให้เป็นกลาง 

และพยายามมองเมียนมาร์ด้วยสายตาแห่งความเข้าใจ เนื่องจากพัฒนาการ 

ต่าง ๆ ทีก่ำลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์ทุกวันนี้รวดเร็วและเป็นไปในทางที่ดีขึ ้น 

โดยตลอด จนยากที่จะเชื่อได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็น “ของจริง” ตราบใด 

ทีก่ารมองเข้ามาในเมียนมาร์ยังตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเคลือบแคลงใจ 

และอคติ

วิทยุสราญรมย์
๑๖
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เมียนมาร์ : มุมมองใหม่ 

 พัฒนาการทางการเมืองในเมียนมาร์ทุกวันนี้เป็นไปอย่างทัว่ด้านและ 

ฉับพลัน แน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะยังล่าช้าและมีการตัดสินใจทีม่ี 

ลักษณะรวมศูนย์ อันเป็นผลจากความคุ้นเคยกับระบบการบริหารราชการที ่

เป็นมรดกตกทอดจากรัฐบาลทหารในอดีต แต่ผู้นำเมียนมาร์ทุกชั้นทุกระดับก็ 

พยายามอย่างเต็มทีท่ีจ่ะปรับเปลี่ยนระบบ กระบวนการคิด การทำงาน และ 

การบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น การเมืองใน 

เมียนมาร์ปัจจุบันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้จะยัง 

ไม่อยูใ่นระดับเดียวกับประเทศทีก้่าวหน้าและทันสมัยอื่น ๆ รัฐบาลภายใต้ 

การนำของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ก็ถือได้ว่าเข้าสู่อำนาจการบริหารบ้านเมือง 

ตามวิถีทางทีเ่ป็นประชาธิปไตยในรูปแบบหนึ่ง และบริหารราชการแผ่นดิน 

โดยยึดหลกันิติรัฐและความเสมอภาคด้านกฎหมาย การทำงานของสถาบัน 

การเมืองต่าง ๆ อาทิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็เป็นไปบนพื ้นฐานแห่ง 

ความเปิดกว้าง การอภิปรายเพื่อออกกฎหมายสำคัญ ๆ เป็นไปอย่างกระชับ 

สร้างสรรค์ และทีส่ำคัญคือตั้งอยูบ่นความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐ 

และประชาชนชาวเมียนมาร์กับการนำพาประเทศสู่ความก้าวหน้าและเป็น 

สากล 

 พัฒนาการทีส่ำคัญมากทางการเมืองในเมียนมาร์ในช่วงทีผ่่านมาคือ 

การสร้างความสมานฉันท์และปรองดองภายในชาติ นับแต่การให้อิสรภาพ 

แก่นางออง ซาน ซู จี ผู้นำการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารในอดีตและ 

นักตอ่สู้เพื่อสิทธมินษุยชนและประชาธปิไตยผู้ไดร้บัรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ  

ความเป็นปฏปัิกษก์นัระหวา่งนางออง ซาน ซ ูจ ีและรฐับาลเมียนมารไ์ม่ปรากฏ 

ให้เห็นอีกตอ่ไป ไม่มผีูใ้ดเคยไดยิ้นคำวพิากษว์จิารณท่ี์ไม่สรา้งสรรคแ์ละต่อต้าน 

ตัวประธานาธิบดีเต็ง เส่ง และรัฐบาลเมียนมาร์จากปากของนางออง ซาน ซู จี  

เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครเคยได้ยินถ้อยคำทางลบจากประธานาธิบดีเต็ง เส่ง และ 

รัฐบาลเมียนมาร์ต่อตัวนาง ในทางกลับกันนานาชาติต่างได้เห็นบทบาท 

ทางการเมืองของนางและประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ทีม่ีวัตถุประสงค์เดียวกัน  
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กล่าวคือ การ “ชูธงเมียนมาร์” เพื่อนำพาประเทศสู่เส้นทางของการปฏิรูป 

และความก้าวหน้า การเมืองในเมียนมาร์ทุกวันนี้จึงมีลักษณะโดดเด่นเป็น 

การเฉพาะ กล่าวคือ มิใช่การเมืองของรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน แต่เป็น 

การเมืองของผู้ทีล่้วนเป็นแนวร่วมของการปฏิรูปประเทศ การนำพาเมียนมาร ์

สู่ความเป็นประชาธิปไตย ก้าวหน้า และเป็นสากล

 นอกจากนั ้น พัฒนาการทางการเมืองทีส่ำคัญอีกประการหนึ ่งคือ 

การปรองดองระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ทีก่่อนหน้านี้จับอาวุธ 

ประหัตประหารกัน ความขัดแย้งกันในอดีตดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ชายแดน 

เมียนมาร์กับประเทศเพื่อนบ้านรอบ ๆ รวมทั้งไทย เป็นอาณาบริเวณแห่ง 

ภยันตรายและปัญหาหลากหลายรูปแบบ ในวันนี้ความขัดแย้งดังกล่าวได้ 

คลีค่ลายไป คู่ความขัดแย้งต่างตกลงวางอาวุธที่ใช้ประหัตประหารกันระหว่าง 

คนต่างชาติพันธุ์ในสังคมเดียวกัน กระบวนการปรองดองภายในชาติ วางอาวุธ  

หยุดยิงและการเจรจา เพื ่อไปสู ่การลงนามในข้อตกลงสันติภาพเดินหน้า 

ด้วยความแข็งขันและมุง่มัน่ พื้นทีช่ายแดนเมียนมาร์กับเพื่อนบ้านโดยรอบ 

ทุกวันนีจ้ึงแปรสภาพจากพื ้นทีท่ ีม่ากด้วยปัญหากลายเป็นพื ้นที่ที ่ปัจจุบัน 

เต็มไปด้วยโอกาส

 ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นอย่าง 

เห็นได้ชัด ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ ที่ในอดีตสะท้อนความเป็นสังคม 

ทีส่ิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนถูกปิดกั้นล้วนถูกยกเลิกไปจนหมด  

ตวัอย่างท่ีสำคญั คอื กฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบสิ่งพมิพซ์ึ่งเคยหา้มเสรภีาพ 

วิทยุสราญรมย์
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เมียนมาร์ : มุมมองใหม่ 

ในการแสดงออกได้ถกูยกเลกิไป และสง่ผลให้รายงานขา่วสารบา้นเมอืงตลอดจน 

ความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 

เพิ ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทัง้การเพิ่มขึ ้นของสื ่อวิทยุและโทรทัศน์อย่าง 

แพร่หลาย รายการข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุได้รับการพัฒนาใกล้เคียง 

มาตรฐานสากล มีรายการโทรทศัน์และรายการวิทยุทีห่ลากหลายสามารถ 

เทียบเคียงได้กับของประเทศเพื่อนบ้านทีม่ีระดับการพัฒนาสูงกว่า และด้วย 

เพราะการพัฒนาด้านสิทธิเสรีภาพนี้เองทีมี่ผลให้ผู้มาเยือนเมียนมาร์ในช่วง 

หลัง ๆ นี้ได้เห็นรอยยิ้มที่เพิ่มขึ้นของชาวเมียนมาร์

 ในด้านสังคมทีค่าบเกี่ยวกับการเมือง พัฒนาการทีส่ำคัญมากและ 

จะเกื้อกูลต่ออนาคตอันรุ ่งเรืองของเมียนมาร์ น่าจะได้แก่การเปิดเสรีด้าน 

โทรคมนาคม โดยเฉพาะในสาขา ICT ซึ่งปัจจุบันทางการเมียนมาร์นอกจาก 

เอาจริงเอาจังแล้วยัง “ใจกว้าง” มาก กล่าวคือในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาที ่

ชาวเมียนมาร์ปราศจากอินเตอร์เน็ต บัดนี้ระบบอินเตอร์เน็ตในเมียนมาร์ได้ 

เกิดขึ้นและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แม้ประสิทธิภาพของระบบอาจจะยังไม่ดี 

เพราะอยูใ่นขั้นเริ่มต้น แต่สถิติประชากรทีส่ามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต 

ทีสู่งถึงร้อยละ ๕ ในช่วงระยะเวลาเพียงหนึ่งปี กับความสามารถของชาว 

เมียนมาร์ทีส่ามารถเข้าถึงหน้าสื่อสังคม (social media) ตะวันตกได้อย่าง 

เสรี และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนรู้และเชื่อมโยงพัฒนาการภายใน 

ประเทศสู่โลกภายนอก คอืตวัแปรสำคญัท่ีสรา้งเสรมิภูมิคุ้มกนัใหแ้กพ่ฒันาการ 

ทางการเมืองในเมยีนมาร ์รวมท้ังลดโอกาสความพยายามท่ีจะหวนนำเมียนมาร ์

คืนสู่วันเวลาแห่งความทุกข์ยากจากระบอบการปกครองในอดีต

 ดา้นเศรษฐกจิ ความเขา้ใจวา่ในชว่งการปดิประเทศและถกูควำ่บาตรจาก 

นานาชาติส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาธุรกิจในเมียนมาร์เป็นศูนย์ 

น่าจะเป็นข้อผิดพลาดสำคัญ เพราะเมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ประชาชาต ิ(GDP) ในอดีตนบัตั้งแต่ป ี๒๕๒๘ มภีาวการณท่ี์เศรษฐกจิเมยีนมาร ์
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ตดิลบอยู่ในชว่งสั้น ๆ  เฉพาะในชว่งท่ีมวีกิฤตกิารณก์ารเมืองรา้ยแรงในประเทศ 

เช่น ในปี ๒๕๓๑ (ค.ศ. ๑๙๘๘) ส่วนทีเ่หลือเศรษฐกิจสามารถเติบโตอยูใ่น 

เกณฑ์ทีน่่าพอใจทัง้สิ้น (ดูแผนภาพที ่ ๑) ผลของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

ดังกล่าวนีไ้ด้ทำให้สังคมเมียนมาร์มีทุกสิ่งทุกอย่างทีส่ังคมอื่น ๆ มี ปัจจุบัน 

ในกรุงย่างกุ้งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ร้านสะดวกซื้อ  

และวิถีการดำเนินชีวิตทีท่ันสมัย แม้จะไม่ดีเทา่แต่ก็ถือว่าไม่ยิง่หย่อนไปกว่า 

เมืองสำคัญอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนภูมิที่ ๑ : อัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 

ของเมียนมาร์ ระหว่างปี ๒๔๙๓ - ๒๕๕๓ 

ที่มา : Asian Develpment Bank (ADB), “Myanmar in Transition:  

Opportunities and Challenges”, 

 ความเชื ่อทีว่่าเมียนมาร์ยากจนก็เป็นอีกเรื ่องหนึ่งทีไ่ม่ถูกต้องเพราะ 

แม้จะมีช่องว่างทางสังคมทีก่ว้างขวาง แต่ทางการเมียนมาร์ก็มีนโยบายแน่ชัด 

ทีจ่ะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มสัดส่วนประชากรชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเพื่อลด 

วิทยุสราญรมย์
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เมียนมาร์ : มุมมองใหม่ 

ช่องว่าง ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ ศักยภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ 

ถือว่าเข้มแข็งมาก เนื่องจากร่ำรวยทรัพยากรมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ก๊าซ- 

ธรรมชาติและปิโตรเลียม ไม่นับรวมถึงอัญมณี แร่ สินแร่สำคัญต่าง ๆ คุณภาพ 

ของดินเพื่อการเกษตรก็อุดมสมบูรณ์และแปดเปื้อนมลพิษน้อย หากพิจารณา 

โครงสร้างการส่งออกของเมียนมาร์ตามแผนภูมิที่ ๒ 

แผนภูมิที่ ๒ : แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างการส่งออกของเมียนมาร์

 แผนภูมิที่ ๒ พบว่า ในทศวรรษที่ผ่านมาโครงสร้างรายได้ของเมียนมาร์ 

จากการส่งออกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหน็ไดช้ดั จากแหลง่รายไดห้ลกักวา่รอ้ยละ  

๔๐ ของประเทศในปี ๒๕๔๓ ทีม่าจากสิ่งทอและผลผลิตขั้นปฐมภูมิต่าง ๆ  

ฯลฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเปน็รายไดท่ี้มาจากการคา้กา๊ซธรรมชาตแิละปโิตรเลยีม  

ทีน่่าติดตามด้วยก็คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นใน 

ภาวการณ์ทีเ่มียนมาร์ยังถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติและการทำธุรกิจระหว่าง 

ประเทศของเมียนมาร์ทีเ่ต็มไปด้วยข้อจำกัด วันนี้โอกาสและช่องทางธุรกิจ 

ต่าง ๆ เปิดกว้างจากผลของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในเมียนมาร์และ 
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สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ จึงน่าจับตามองว่า การบริหารจัดการความมั่งคั่ง 

จากทรัพยากรธรรมชาติทีเ่มียนมาร์มีอยูม่ากมาย จะทำให้โครงสร้างรายได้ 

ของเมียนมาร์ปรับโฉมไปในทิศทางใดหลังจากนี้ 

 ความสัมพนัธร์ะหวา่งเมียนมารก์บันานาชาตเิปน็ประเดน็ท่ีมคีวามสำคญั 

มากและจำเป็นทีต่้องติดตามใกล้ชิด เพราะเป็นปัจจัยสำคัญทีเ่ปิดโอกาสทาง 

ธุรกิจและช่องทางใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ ในอดีตทีเ่มียนมาร์โดดเดี ่ยวทัง้ 

จากนโยบายปิดประเทศและการคว่ำบาตรจากนานาชาติ ในวันนี้เมียนมาร์  

“เนือ้หอม” ด้วยศักยภาพทีจ่ะนำมาซึ่งผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทุกภาคส่วน 

ของเมียนมารไ์มว่า่รฐับาล พรรคการเมอืงฝา่ยคา้น ผู้นำการเมอืงและการทหาร 

ทีต่่างล้วนเป็นบุคคลทีต้่องการผลักดันการปฏิรูป ต่างร่วมแรงร่วมใจ “ชูธง”  

เมียนมาร์เพื่อเดินหน้าประเทศ ปัจจัยทั้งสองด้านที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนี้จะ 

ช่วยให้เมียนมาร์เดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะในวันที่ถูกโดดเดี่ยวและ 

การคว่ำบาตรเมียนมารก์ส็ามารถเดนิหนา้ภายใตข้อ้จำกดัตา่ง ๆ  ไดอ้ย่างอดทน  

ดังนั้น ในปัจจุบันที่อุปสรรคทั้งหลายสูญสลายไป เส้นทางพัฒนาของเมียนมาร์ 

ในอนาคตจึงเปิดกว้างขวางและไม่ทุรกันดารอย่างเคย ผู้ทีเ่ตรียมพร้อมและ 

ปรับตัวจะสามารถร่วมเดินทางไปบนเส้นทางการพัฒนาเมียนมาร์ได้ ซึ่งควร 

รวมถึงไทยด้วย 

 มุมมองใหม่ของสังคมไทยต่อเมียนมาร์

 ข้อมูลข้างต้นสะท้อนถึงการรับรู ้ท ีค่ลาดเคลื ่อนของสังคมไทยต่อ 

เมียนมาร์ ซึ่งหากปราศจากการปรับให้ถูกต้องแล้ว มุมมองและการดำเนินการ 

ของไทยในกระบวนการเช่ือมโยงและเขา้ถงึเมียนมารย่์อมประสบปญัหา อกีทั้ง 

จะลดพลังแห่งความตื่นตัวกระตือรือร้นของไทยในการเข้ามาแสวงหา “ที่ยืน”  

ในเมียนมารโ์ดยปรยิายดว้ย และท้ายท่ีสดุ “โอกาส” ด้านต่าง ๆ  ท่ีกำลงักอ่ตัวขึ้น 

ในเมียนมาร์ย่อมหลุดลอยไป 
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	 ไทยในบรบิทของความสมัพนัธร์ะหวา่งเมยีนมารก์บัโลกภายนอกมขีอ้ได ้

เปรียบประเทศอื ่น	 ๆ	 ทีก่ำลังแห่เข้ามาในเมียนมาร์อยูส่องประการ	 คือ	 

(๑)	 การทีไ่ทยมีทำเลทีต่ั ้งติดกับเมียนมาร์	 โดยมีพรมแดนทางบกร่วมกัน 

ยาวถงึ	๒,๔๐๑	กโิลเมตร	(๒)	ปจัจยัท่ีสงัคมไทยอาจ	“คาดไมถ่งึ”	หรอืไมเ่ชื่อวา่ 

จะเป็นจริงคือ	 ทัศนคติของสังคมเมียนมาร์ต่อไทยนั้นดีมาก	 เพราะเมียนมาร์ 

ไม่มี	“ปมด้อย” ทางประวัติศาสตร์	ในทางกลับกัน	เมียนมาร์มองไทยในฐานะ	 

“มิตรแท้” ทีส่นับสนุนเกื้อกูลเมียนมาร์มาโดยตลอดแม้ในยามประสบปัญหา 

และโดดเดี่ยว	 รวมทัง้ยังมองไทยเป็นหนึ่งใน	 “แม่แบบ”	 ของความสำเร็จ 

ในการพัฒนาประเทศด้วย

	 หากไทยเป็นเจ้าของ	 “แต้มต่อ”	 ดังกล่าว	 สิ่งทีค่วรคำนึงให้มากคือ	 

ไทยสามารถใช้ประโยชน์อย่างไรจากปัจจัยเกื้อหนุนสองประการข้างต้นเพื่อ 

การพัฒนาความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทัง้สองประเทศในด้าน 

การเมือง	ความมั่นคง	สังคม	วัฒนธรรม	และที่สำคัญยิ่งคือเศรษฐกิจ	

	 แน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนมุมมอง	วิธีคิด	และกระบวนการเชื่อมโยงกับ 

เมียนมาร์เพื่อทำงานด้วยกันอย่างสร้างสรรค์คือสิ่งที่พึงกระทำ	เพราะหากไทย 

ไม่สามารถสังเคราะห์วิธีคิดและกระบวนการทำงานอย่างใหม่กับเมียนมาร์ได้	 
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โอกาสทีไ่ทยจะได้รับผลประโยชน์ทีร่อกองอยูห่น้าบ้านย่อมเป็นไปได้ยาก 

และหากผลประโยชน์ดังกล่าวกลับตกถึงมือของผู ้อื ่นทีอ่ยูห่่างไกลออกไป 

แต่มีพลัง มุมมอง และกลยุทธ์ทีแ่ข็งขันและสร้างสรรค์กว่า ย่อมเป็นเรื่องที่ 

น่าเสียดาย

 ในส่วนต่อไปของบทความนี้จะนำเสนอแนวคิดในการปรับมุมมองของ 

สังคมไทยต่อเมียนมาร์ และกระบวนการเชื ่อมโยงและเข้าถึงเมียนมาร์ใน 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวม ๖ ประการ ดังนี้ 

 ๑. มองเมียนมาร์อย่างวัตถุวิสัย

 การมองเมียนมาร์อย่างวัตถุวิสัย ไร้อคติ เป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้น เพื่อให้ 

สังคมไทยมีความเข้าใจทีถู่กต้องและเปิดมุมมองให้สังคมไทยเห็นถึงโอกาส 

ทีจ่ะร่วมมือกับเมียนมาร์ในการทำงาน เพื ่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน  

ข้อเท็จจริงทีเ่สนอไว้เบื ้องต้นเชื ่อว่าน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยให้สังคมไทย 

สามารถปรับการรับรู้ต่อเมียนมาร์ในภาพที่ถูกต้องได้มากขึ้น

 ๒. มองเมียนมาร์ให้เห็นทั้งประเทศ

 สังคมไทยยังคงมองเมียนมารแ์ยกเปน็สว่น ๆ  ดงัจะสงัเกตไดจ้ากรายงาน 

จากส่ือท่ีวางน้ำหนกัความสนใจสว่นใหญ่ท่ีโครงการเศรษฐกจิพเิศษทวาย เปน็ตน้  

ในพื้นท่ีชายแดนไทย-เมยีนมารก์เ็ชน่เดยีวกนั การมองของไทยเขา้ไปในเมียนมาร ์

ยังคงเหน็ภาพพื้นท่ีฝั่งตรงขา้มแคบ ๆ  ท้ังท่ีปจัจบุนัมพีฒันาการทางบวกมากมาย 

ในบรบิทของความสมัพนัธไ์ทย-เมียนมาร ์ซึ่งลว้นเป็นประโยชนส์ำหรบัไทยมาก  

และจะเป็นประโยชน์สำหรับสังคมไทยมากกว่าหากจะสามารถมองเมียนมาร์ 

ให้เห็นทั่วถึงทั้งประเทศ กล่าวคือเห็นพัฒนาการในเมียนมาร์ทั่วด้าน และเห็น 

ถึงความเชื่อมโยงของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของเมียนมาร์เนื่องจากโครงการ 

เหล่านีถู้กออกแบบมาให้เชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตัวอย่างที่สำคัญคือ  

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ ๓ โครงการ ได้แก่ เจ้าผิวใน 

รัฐยะไข่ ติละวาในกรุงย่างกุ้ง และทวายในภาคตะนาวศรี โครงการทัง้สามนี้ 
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จะเป็นโครงการพัฒนาทีจ่ะพลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจของเมียนมาร์ในอนาคต 

ไม่ช้านี้ 

 โครงการทวายนัน้ไมม่ีขอ้กงัขาว่าเป็นโครงการที่มปีระโยชนย์ิ่งไม่เฉพาะ 

ต่อเมียนมาร์เท่านั้น แต่ไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับ 

ประโยชน์อย่างทัว่หน้า เนื่องจากเป็นโครงการทีมี่ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ 

สำหรับภูม ิภาค อย่างไรก็ดีโครงการทวายเป็นโครงการทีเ่กี ่ยวข้องกับ 

อุตสาหกรรมหนัก ยิง่ใหญ่ ใช้เงินทุนมหาศาล อาศัยเวลา และเกือบเรียก 

ได้ว่าเริ ่มต้นจากศูนย์ ดังนั ้น จึงเป็นโครงการทีท่้าทายความสามารถของ 

ผูเ้กี ่ยวข้องทุกฝ่ายสูงมาก ต่างจากโครงการติละวาในย่างกุ ้ง ซึ ่งได้รับ 

การออกแบบให้เป็นโครงการเพื่อรองรับ “Green and Clean Industry”  

ญีป่ ุน่ได้รับเลือกจากทางการเมียนมาร์ให้เป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียใหญ่ใน 

โครงการติละวานี้ แต่ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนต่างชาติอื่นจะถูกปิดกั้น 

ไม่ให้เข้ามาทำธุรกิจในโครงการนี้ได้ หากภายใต้นิยามคำว่า “Green and  

Clean Industry” หมายถึงอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์  

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไทยย่อมสามารถมีส่วนเกาะเกี่ยวในห่วงโซ่การผลิตใน 

อุตสาหกรรมทุกประเภทท่ีจะเกิดขึ้นในโครงการตลิะวาได ้เพราะลว้นเปน็สาขา 

ทีไ่ทยมีประสบการณ์และมีศักยภาพ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์  

และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ขอเพียงแต่ให้สังคมไทยมองข้ามพื้นที่ชายแดน 

และมองให้เห็นเมียนมาร์ทัว่ถึง แล้วเห็นถึงความเชื่อมโยงของโครงการพัฒนา 

ต่าง ๆ ในเมียนมาร์เท่านั้น 

 ๓. มองเมียนมาร์แล้วเห็นถึงปริมณฑลโดยรอบเมียนมาร์

 นอกจากการมองเมียนมาร์อย่างทัว่ถึงแล้ว หากจะให้ได้ประโยชน์มาก 

ยิ่งขึ้นควรให้เห็นเลยจากเมียนมาร์ออกไปด้วย ด้วยเหตุที่การเปิดประเทศและ 

ปฏิรูปทำให้เมียนมาร์ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่สำคัญเนื่องจากเป็น “ประตู” ไปสู่ตลาด 

ขนาดพันล้านคนถึงสองตลาดในจีนและอินเดีย ในอนาคตการติดต่อเชื่อมโยง 
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ของไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังจีนและอินเดีย 

ผ่านเส้นทางขนส่งทางบกหลีกไม่พ้นทีจ่ะต้องอาศัยเมียนมาร์เป็นทางผ่าน  

และพัฒนาการต่าง ๆ ในภูมิภาคเกี่ยวกับความเชื่อมโยง (connectivity)  

ในภูมิภาคก็เดินหน้าไปตามแนวทางนั้น อาทิ โครงการเชื่อมโยงเส้นทางถนน 

ระหว่างไทย-เมียนมาร์-อินเดีย ตามภาพที่ ๔ เป็นต้น 

ภาพที่ ๔ : แผนที่เส้นทางเชื่อมโยง 

สามประเทศ ไทย-เมียนมาร์-อินเดีย 

วิทยุสราญรมย์
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 โครงการพัฒนาหลายโครงการในเมียนมารท่ี์จะมผีลตอ่การเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างและการพฒันาทางเศรษฐกจิในประเทศ  แมจ้ะอยู่หา่งไกลประเทศไทย  

แตไ่ม่ไดห้มายความวา่ไทยจะไมไ่ดป้ระโยชนใ์ด ๆ  จากโครงการเหลา่นั้น เพราะ 

เมือ่พิจารณาในรายละเอียด อาจจะมีช่องทางและโอกาสสำหรับผลประโยชน ์

ของไทยจากโครงการพฒันาในเมียนมารใ์นพื้นท่ีอื่น อาทิ โครงการเจา้ผวิ รฐัยะไข ่ 

ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ตลอดจนเส้นทางถนน  

(และในอนาคตอาจมีรางรถไฟด้วย) ซึ่งเริ่มต้นทางทีช่ายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย 

ท่ีเมืองเจา้ผิว พาดผา่นเมียนมาร์ไปสดุปลายทางท่ีเมอืงคนุหมงิ ในมณฑลยูนนาน  

และต่อไปยังเมืองหนานหนิง มณฑลกว่างสีของจีนตามภาพที่ ๕ 

ภาพที่ ๕ : แผนที่แสดงแนวท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใน 

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิว รัฐยะไข่
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 โครงการดังกล่าวแม้อยูใ่นเมียนมาร์ แต่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจีน 

ท้ังเพ่ือการเปิดทางออกสู่มหาสมทุรอนิเดยี และการนำกา๊ซธรรมชาตแิละนำ้มนั 

จากแหล่งผลิตในทะเลอันดามันของเมียนมาร์ไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการเปิด 

ภาคใตแ้ละตะวนัตกของจนีเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ ดงันั้น หลงัโครงการนี้ 

ได้แล้วเสร็จและเริ ่มขนส่งลำเลียงเชื ้อเพลิงจากเมียนมาร์ไปจีนเมื ่อเดือน 

มิถุนายน ๒๕๕๖ คาดการณ์ได้ว่า พัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคใต้และ 

ตะวันตกของจีนจะขยายตัวอีกมาก และน่าจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 

อีกไม่น้อยที่ไทยจะสามารถคว้าไว้ได้ 

 การมองปริมณฑลรอบเมียนมาร์จากผลของการเปิดและปฏิรูปประเทศ 

ไม่ควรจำกัดเฉพาะในมุมของพฒันาการบนผนืแผน่ดนิเทา่นั้น ในทะเลอนัดามนั 

และมหาสมุทรอินเดียในภาพรวมก็มีแนวโน้มทีจ่ะเปลี่ยนแปลงด้วย ในอดีต 

ทะเลอันดามันเต็มไปด้วยทรัพยากรประมง ทรัพยากรทางทะเลหลากหลาย  

และมีความสงบ แต่ปัจจุบันนานาประเทศต่างจับตามองและรุกคืบหน้าอย่าง 

รวดเร็วในการเข้ามายึดครองผลประโยชน์ทีอุ่ดมสมบูรณ์ดังกล่าว จึงเป็นไปได้ 

สูงมากว่าการสำรวจและขุดเจาะทรัพยากรปิโตรเลียมในทะเลอันดามันจะ 

เพิ่มขึ้น การสัญจรทางทะเลของเรือสินค้าในอ่าวเมาะตะมะจะหนาแน่นขึ้น  

วิทยุสราญรมย์
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เมียนมาร์ : มุมมองใหม่ 

เช่นเดียวกับการเข้ามาแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรประมงทีม่ีอยูม่ากมาย 

ในมหาสมุทรอินเดียรอบชายฝั่งเมียนมาร์ ขณะเดียวกันพัฒนาการต่าง ๆ  

ในเมียนมาร์และภมูภิาค ตลอดจนสมการการเมืองระหวา่งประเทศกอ็าจสง่ผล 

ให้ความสงบเรียบร้อยในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียในภาพรวม 

กลายเป็นประเด็นสำคัญด้านการเมืองและความมั่นคงใหม่ในภูมิภาค ดังนั้น  

จึงจำเป็นทีไ่ทยต้องมองภาพพัฒนาการเหล่านี้ให้ออกและเตรียมการเสียแต่ 

เนิน่ ๆ เพื่อเตรียมรับมือกับทัง้ “ผลประโยชน์” ทีจ่ะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มเม็ด 

เต็มหน่วย และ “ผลกระทบ” ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 ๔. มองเมียนมาร์อย่างมีกรอบเวลา 

 เมือ่กล่าวถึงโอกาสของไทยในเมียนมาร์ จำเป็นด้วยเช่นกันทีต่้องให้ 

ความสำคัญกับกรอบเวลา และช่วงที่ถือเป็น “โอกาสทอง” ของไทยที่ปรากฏ 

ในขณะนีค้ือระยะเวลาสั้น ๆ จากปัจจุบันถึงปี ๒๕๕๘ ในวันที่เมียนมาร์จะมี 

การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ 

  เป็นปรากฏการณ์ทีไ่ม่อาจโต้แย้งได้ว่า การเปิดและปฏิรูปประเทศ 

กำลังเดินหน้าคู่ไปกับการพัฒนาการทางการเมืองเพื่อนำประชาธิปไตยใน 

รูปแบบทีเ่หมาะสมสู่สังคมเมียนมาร์ ดังจะเห็นได้ว่า รัฐบาลเมียนมาร์ได้ตั้ง 

เป้าหมายให้โครงการพัฒนาต่าง ๆ  ให้ปรากฏผลที่จับต้องได้ในปี ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น  

ด้วยเหตุผลพื้นฐานคือการรักษาและเสริมสร้างฐานคะแนนนิยมจากประชาชน 

เพื่อให้รัฐบาลสามารถรักษาอำนาจการปกครองประเทศเอาไว้ได้ในอนาคต

  ในวันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินทิศทางและโอกาสของพรรคการเมือง 

และผูน้ำการเมืองต่าง ๆ ในเมียนมาร์หลังการเลือกตั้งทัว่ไปในปี ๒๕๕๘  

แต่สิง่ทีพ่อจะคาดหวังได้คือ ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์จากนี้ไปจนถึงปี  

๒๕๕๘ น่าจะพัฒนาดียิง่ขึ้นต่อไป ด้วยผลของนโยบายของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย 

ท่ีมุ่งหมายฟมูฟกัความสมัพนัธท์วภิาคใีหเ้จรญิกา้วหนา้เพื่อผลประโยชนร์ว่มกนั  

ความสัมพนัธข์องสองประเทศในกรอบของอาเซยีน ความจำเปน็ที่ท้ังสองสงัคม 
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จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งความสัมพันธ์ฉันมิตรนี ้

จะเป็นพื้นฐานสำคัญทีเ่ปิดประตูแห่งโอกาสให้กับประเทศไทยบนพื้นฐานของ 

ผลประโยชน์ร่วมกันกับเมียนมาร์ 

 อย่างไรกด็ ีไม่มเีวลาใหป้ระเทศไทย “รรีอ” ในการเขา้มาหา “ที่ยนื” ใหไ้ด้ 

ในเมียนมาร์ก่อนปี ๒๕๕๘ เพราะขณะนี้ทุกประเทศที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ 

ในเมียนมาร์ต่างเร่งเข้ามาคว้าโอกาสต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเอิกเกริก และ 

แนน่อนว่าจำนวนไม่น้อยมศีักยภาพและขีดความสามารถเหนือกว่าไทยมาก  

เนื่องจากเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น สิ่งทีก่ำลังเกิดขึ้น 

คอืการท่ีไทยกำลงัตอ้งขึ้นสงัเวยีนแขง่ขนักบันกัมวยรุ่นใหญก่วา่ ในสถานการณ์ 

การแข่งขันเช่นนี้ ผู้ที่มี “ที่ยืน” ในเมียนมาร์ก่อนย่อมได้เปรียบ ดังนั้น การมอง 

เมียนมารอ์ย่างวัตถวุสิยัและไม่รีรอละท้ิงโอกาสเทา่นั้น ที่จะทำใหไ้ทยไมต่กขบวน 

ผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจในเมียนมาร์ 

 ๕. มองเมียนมาร์ในสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

 มีความจำเป็นเช่นเดียวกันทีไ่ทยต้องเห็นเมียนมาร์ในสถานภาพที ่

เปลีย่นแปลงไป ไทยอาจเป็นผู้ทีเ่มียนมาร์ถือเป็น “มิตรแท้” เนื่องจากอยู ่

เคียงข้างเมียนมาร์มาโดยตลอดในยามทุกข์ยากและโดดเดี ่ยว แต่เมื ่อ 

เมียนมาร์เปิดประเทศและเริ ่มกระบวนการปฏิรูป ความมั ่งคั ่งร่ำรวยใน 

ทรัพยากรของเมียนมาร์กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเพื่อนใหม่ ๆ ให้เข้าหาเพื่อ 

ผลประโยชน์ทุกด้าน เมียนมาร์จงึ “เนื้อหอม” และแปรสภาพจาก “ตวัเลอืก”  

ในอดีต มาเป็น “ผู้เลือก” ในปัจจุบัน

 ด้วยเหตุนี้ ความคุ้นเคยในการเกี่ยวดองและทำงานร่วมกับเมียนมาร์ 

ของไทยแบบเดิมจึงไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ไทยจำเป็นต้องปรับ 

กระบวนการคิดในการทำงานกับเมียนมาร์เสียใหม่ เพราะเมียนมาร์ปัจจุบัน  

“เลือกได้” ว่าจะทำงานอย่างไรหรือมอบผลประโยชน์ให้กับผู้ใด สังคมไทย 

จะต้องให้ความสำคัญกับการคิดใคร่ครวญวิธีการทำงานกับเมียนมาร์อยา่ง 
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เมียนมาร์ : มุมมองใหม่ 

รอบคอบเพื่อสรา้งมิตรไมตรี ความเช่ือม่ัน และเพื่อให ้“ไดใ้จ” เมยีนมาร ์อนัจะ 

เป็นพื้นฐานของโอกาสในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

 ๖. ไทยจะไม่ยึดติดในภาพมายาคติ

 อาจไม่ผดิหากจะกลา่วจากพื้นฐานขอ้มลูตา่ง ๆ  ขา้งตน้วา่ สถานภาพของ 

ไทยในบรบิทของความสมัพนัธไ์ทย-เมยีนมารเ์ปลี่ยนแปลงไปจากอดตีมาก และ 

มีความจำเป็นอย่างยิง่ทีไ่ทยจะต้องปรับตัวเพื่อรักษาตำแหน่งสำคัญทีเ่คย 

ครองไว้ให้สำเร็จ

 สถติหิลายสิ่งหลายอย่างเปน็สิ่งท่ีนา่ภาคภมูใิจสำหรบัไทย อาทิ การท่ีไทย 

ครองตำแหน่งเปน็นกัลงทุนตา่งชาติรายใหญ่อนัดบัสองในเมยีนมาร ์ดว้ยมลูคา่ 

การลงทุนกว่า ๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๕๕ รองจากจีนทีค่รอง 

อันดับหนึง่ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า ๑.๓ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

สิง่ทีพ่ึงระลึกเสมอคือตัวเลขดังกล่าวเป็นสถิติทีร่วบรวมไว้ในช่วงเวลาที ่

เมียนมาร์ยังไม่รอดพ้นจากมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติอย่างสมบูรณ์  

หลายประเทศไม่อาจเข้ามาแสวงหาช่องทางธุรกิจและการลงทุนในเมียนมาร ์

ได้อย่างเต็มตัว ซึ่งรวมทัง้ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับ 

ภูมิภาคและระดับโลกด้วย 

 ดังนัน้ ไทยจึงไม่ควรหลงภาคภูมิใจกับมายาคติทีส่ร้างขึ้นเองจนละเลย 

ไม่ปรับเปลีย่นกระบวนการทางความคิดและวิธีการทำงานอย่างใหม่ที ่ให้ 

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและสถานภาพใหม่ในเวทีระหว่างประเทศ 
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ของเมียนมาร์ หากยังประสงค์ทีจ่ะรักษาตำแหน่งแห่งหนของไทยในบริบท 

ของความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์เอาไว้ 

 บทสรุป

 เมียนมาร์ปัจจุบันกำลังเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  

สถานภาพใหม่ของเมยีนมารจ์งึแตกต่างจากเดมิมาก จากประเทศที่ถกูโดดเดี่ยว 

และมีมิตรจำกดัมาเปน็ประเทศ “เนื้อหอม” ท่ีทกุคนกำลงัวิ่งเขา้หา ความมั่งคั่ง 

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่เป็นผลมาจาก 

ทำเลทีต่ั้ง เป็นแม่เหล็กอันทรงพลังทีด่ึงดูดนานาชาติเข้าหา และสถานการณ์ 

เช่นนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานพอสมควร

 ไทยเป็นมติรสนทิของเมยีนมารม์าชา้นาน และกำลงัเผชญิการเปลี่ยนแปลง 

ทัง้ภายในเมียนมาร์เองและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันกัน 

อย่างเข้มข้นเพื่อเข้าถึงเมียนมาร์ ในเชิงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์จำนวนมิตรของ 

เมียนมาร์ทีเ่พิ ่มขึ ้นย่อมบดบังความสำคัญของไทยลงโดยปริยาย ดังนั ้น  

หากไทยยังต้องการรักษาสถานภาพและผลประโยชน์ในด้านความสัมพันธ์ 
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เมียนมาร์ : มุมมองใหม่ 

ระหว่างประเทศกบัเมียนมารไ์ว ้กม็คีวามจำเป็นอยู่เองท่ีไทยจะต้องปรบัเปลี่ยน 

มุมมองและกระบวนการคิดเพื่อการเข้าถึงเมียนมาร์เสียใหม่

 จุดอ่อนทีส่ำคัญของไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ขั้นพื้นฐานในสภาพ 

ข้อเท็จจริงของเมียนมาร์และพัฒนาการต่าง ๆ ทีก่ำลังดำเนินไปของประเทศ 

เพื่อนบ้านอันมั่งคั่งนี้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทัศนคติของสังคมไทยต่อเมียนมาร์ 

ทีเ่คลือบแฝงด้วยอคติจากผลของหลายปัจจัย รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับเมียนมาร์ในช่วงหลายทศวรรษในอดีตที่เป็นเรื่องทางบวกไม่มากนัก  

ในวันนีจ้ึงจำเป็นทีส่ังคมไทยจะต้องปรับการรับรู้ใหม่ให้สอดคล้องและถูกต้อง 

ตามข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ทีถู่กต้อง 

และเปิดมมุมองในเรื่อง “โอกาส” ในการทำงานรว่มกบัเมยีนมารเ์พื่อผลประโยชน ์

ร่วมกัน

 นอกจากการแกไ้ขจดุออ่นดงักลา่วแลว้ สังคมไทยยังควรปรบัมุมมองใหม่ 

ต่อเมียนมาร์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทีเ่ปลี ่ยนแปลงไปด้วย การมอง 

เมียนมาร์แบบที่คุ้ยเคย คือเปลี่ยนจากการเห็นแบบเป็นส่วน ๆ  เป็นการมุ่งมอง 

ให้เห็นเมียนมารท่ั์วถงึท้ังประเทศ ย่ิงกวา่นั้น เม่ือมองเมียนมารแ์ลว้ควรสามารถ 

เห็นถงึการเชื่อมโยงของโครงการพฒันาตา่ง ๆ  ในประเทศนี้อย่างเป็นระบบด้วย  

เน่ืองดว้ยเพราะโครงการตา่ง ๆ  เหลา่นั้นลว้นถกูออกแบบใหเ้กื้อหนนุเกื้อกลูกนั  

ทัง้หมดนีก็้เพื่อให้ไทยมีโอกาสทีจ่ะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ทุกด้านอย่างทัว่ถึง  

ไม่ถูกบดบังด้วยมุมมองทีค่ับแคบอย่างทีเ่คยเป็น และหากประสงค์จะเข้าถึง 

ผลประโยชนท์ี่เตม็เมด็เตม็หนว่ยยิ่งขึ้น  จำเปน็ที่ไทยจะตอ้งพฒันาขดีความสามารถ 

ในการมองเมียนมาร์แล้วสามารถเห็นถึงปริมณฑลรอบด้าน เฉพาะอย่างยิง่  

จีน อินเดีย และพัฒนาการต่าง ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ ทะเลอันดามัน และ 

มหาสมุทรอินเดียด้วย 

 การมองเมียนมาร์ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงกรอบของเวลาด้วย เนื่องจาก 

ในชว่งนับจากน้ีถงึป ี๒๕๕๘ ซึ่งจะมกีารเลอืกตั้งท่ัวไปครั้งใหม่ในเมียนมาร ์จะเป็น 
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ชว่งเวลาสำคญัย่ิงสำหรับไทยท่ีจะตอ้งแสวงหา “ที่ยนื” ในทุก ๆ  สาขาท่ีไทยสนใจ 

ในมียนมาร์ให้สำเร็จ เพราะพัฒนาการในเมียนมาร์ทำให้ไทยต้องอยูใ่นสนาม 

แข่งขันทีม่ีการช่วงชิงโอกาสด้านผลประโยชน์ในเมียนมาร์อย่างเข้มข้นโดย 

ผูท้ีก่ระตือรือร้น มีวิสัยทัศน์กับแนวทางดำเนินการแจ่มชัดและอคติน้อยกว่า  

และท่ีสำคญัคอืไทยกำลงัแขง่ขนักบัผู้มีขดีความสามารถสงู ท้ังนี้ พงึระลกึเสมอวา่  

สถานภาพปัจจุบันของเมียนมาร์ในสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยใน 

ปัจจุบันเมียนมาร์เป็น “ผู้เลือก” และไม่ใช่ “ตัวเลือก” อีกต่อไป

 ในการปรับเปลี่ยนมุมมองและการเข้าถึงเมียนมาร์ในสถานภาพใหม่  

สังคมไทยควรเลิกยึดตดิกบัมายาคตท่ีิผกูไวก้บัสถานภาพเดิมในฐานะคนสำคญั 

ของเมียนมาร ์ในสภาวะท่ีเมียนมาร์มีมิตรเพ่ิมขึ้นอย่างมากในชว่งเวลาที่ผา่นมา 

ไม่นาน ย่อมมีผลต่อสถานะความสำคัญของไทยโดยปริยาย การยึดติดใน 

สถานะความสำคัญในอดีตจะทำให้ไทยละเลยไม่ตระหนักถึงความจำเป็น 

ทีจ่ะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการทำงานในการเข้าถึงเมียนมาร์ใน 

สถานภาพใหม่ อนัจะเปน็อุปสรรคสำคญัตอ่ความพยายามของไทยในการรกัษา 

ตำแหน่งที่ยืนในเมียนมาร์ในที่สุด 

วิทยุสราญรมย์
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บ่ายวันหนึ่งกับท่านเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย

 สายฝนทีโ่ปรยปรายอย่างไม่ทีท่าจะ 

หยุดภายนอก ไม่ได้หยุดการเข้ามาเยี่ยมชม 

นิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์ เพื่อฉลอง 

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาร์ 

ครบรอบ ๖๕ ปี ได้เลย ว่ากันว่าภาพถ่าย 

เพียงภาพเดยีวเลา่เรื่องไดเ้ปน็พนัคำ กไ็มรู่้วา่  

ภาพถ่ายทีเ่รียงรายอยูใ่นนิทรรศการจะเล่า 

เรือ่งเมยีนมาร์ได้ครบอย่างทีม่ีคนตั ้งใจ 

มารอชมหรอืไม ่กลุ่มสห+ภาพเปน็ผู้ถา่ยภาพ 

ทุกภาพเหล่านี ้ ไล่เรียงดูดี ๆ เห็นชีวิต  

วัฒนธรรมและความเป็นเมียนมาร์ที ่มี  

เอกลักษณ์เคลื ่อนไหวอยูบ่นภาพนิ ่ง ๆ  

เหล่านั้น ใครได้มาชมและสัมผัส หากเคย 

เยือนเมียนมาร์มาแล้ว อาจอยากกลับไปชม 

ความงามเหล่านี้อีกครา ส่วนใครที่ยังไม่เคย 

เบญจาภา  ทับทอง

บ่ายวันหนึ่งกับ
ท่านเอกอัครราชทูตเมียนมาร์

ประจำประเทศไทย
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ไปเยือน อาจคดิอยากไปเยือนเมียนมาร์ในวนัหยุดหนา้ท่ีจะมาถงึ แลว้ถา่ยภาพ 

กลับมาชมด้วยตนเอง

 ชมภาพถา่ยอย่างเดยีวสรา้งความประทับใจได้สว่นหนึ่ง ในชว่งเวลาสั้น ๆ   

เจดย์ีชเวดากองท่ีเหน็ในภาพอาจสร้างความทรงจำด ีๆ  ใหใ้ครอกีหลายคนหาก 

ได้ชมความอลังการของเจดีย์ด้วยตาคุณ วันนี้สถานีวิทยุสราญรมย์มีโอกาส 

ดีกว่านัน้ทีจ่ะได้สัมภาษณ์ U Tin Win เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำ 

ประเทศไทย

 ท่านทูตเล่าให้ฟังว่า มาประจำการทีป่ระเทศไทยได้ปีครึ่งแล้ว มีโอกาส 

เขา้เย่ียมคารวะนางสาวย่ิงลกัษณ ์ชนิวตัร นายกรฐัมนตรไีทย และในเวลาวา่งได้ 

เทีย่วประเทศไทยหลายจังหวัด ทัง้เหนือและใต้ อาทิ สงขลา ขอนแก่น  

แม่สอด (ตาก) สุโขทัย กาญจนบุรี ท่านทูตชื่นชมที่ทางหลวงของไทยมีสภาพดี  

รถวิ่งได้ฉิว ทำให้สะดวกในการเดินทาง 

 โชคดีทีป่ีนี้เป็นโอกาสพิเศษทีค่วามสัมพันธ์ของทัง้สองประเทศครบรอบ  

๖๕ ปี ความสัมพนัธไ์ทย-เมยีนมารพ์ฒันาไปในทางท่ีดีขึ้นเรื่อย ๆ  อย่างท่ีเป็นอยู่  

และน่าจะพัฒนาไปในทางทีด่ีขึ ้นในอนาคต อาจเป็นเพราะทัง้สองประเทศ 

รู้จักกันมานานแล้ว และจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ พร้อมกัน 

 หากพูดถึงเมียนมาร์ เมืองทีค่วรไปเทีย่วคือ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม  

(ทะเลเจดีย์กว่า ๑,๐๐๐ องค์) ทะเลสาบอินเล เมืองทางใต้ หาดทรายและ 

เกาะทีส่วยงาม เมียนมาร์มีเกาะสวยงามกว่า ๖๐๐ เกาะ หากไปทางเหนือ  

ก็จะพบยอดเขาคาราบอคาซี เล่นสกีก็ได้ มีหิมะปกคลุมยอดเขา ถึงตอนนี ้

คนสัมภาษณ์แนะนำว่า ควรเปิดเมืองโมกอก (แหล่งเหมืองแร่ทับทิม) ทันทีที่ 

พูดจบ ท่านทูตชี้ใหด้แูหวนทับทมิบนนิ้ว เดี๋ยวนี้มีคนไทยนยิมไปเที่ยวเมียนมาร์ 

ปีละหลายพันคน และมีคนเมียนมาร์นิยมมาเทีย่วเมืองไทยปีละหลายพันคน 

เช่นกัน การท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศน่าจะพัฒนาไปได้ดีกว่านี้ในอนาคต 

วิทยุสราญรมย์
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บ่ายวันหนึ่งกับท่านเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย

	 การทีไ่ทยจัดนิทรรศการภาพถ่ายไทย-เมียนมาร์	 ก็จะช่วยส่งเสริม 

การท่องเทีย่วระหว่างกันได้	 กระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ก็เตรียมจะ 

จัดฉลองโอกาสสำคัญนี้ด้วยเช่นกันในช่วงเดือนพฤศจิกายน	 (ขณะสัมภาษณ์ 

เป็นช่วงเดือนตุลาคม)	 สมาคมมิตรภาพไทย-เมียนมาร์และสมาคมมิตรภาพ 

เมียนมาร์-ไทย	ต่างมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองนี้	

	 นอกจากนี้	ในปนีี้เมียนมาร์จะเปน็ประธานอาเซยีน	ซึ่งเปน็หนา้ที่ท่ีท้าทาย	 

ปีหนึ่ง	ๆ	อาเซียนจัดการประชุมประมาณ	๕๐๐	กว่าครั้งต่อปี	ถ้านับว่าปีหนึ่งมี	 

๓๖๕	 วัน	 ก็ประชุมแทบจะวันละ	๒	 ครั้ง	 ในทุกด้านและทุกระดับ	 เมียนมาร์ 

ก็จะทำหน้าทีน่ีใ้ห้ได้	 หน้าทีอ่ีกอย่างทีเ่มียนมาร์รับผิดชอบ	 คือการเตรียมจัด 

ซีเกมส์ในทุก	 ๆ	 เมือง	 ทัง้ทีก่รุงย่างกุ้ง	 นครเนปิดอว์	 และเมืองอื่น	 ๆ	 คาดว่า 

ทุกอย่างจะพร้อมเมื่อใกล้เวลาเปิดซีเกมส์	(ขณะสัมภาษณ์	ซีเกมส์ยังไม่เริ่ม)	

	 ท่านทูตท้ิงท้ายไวว้า่	อย่างท่ีบอกสองประเทศมคีวามสมัพนัธท่ี์แนน่แฟน้	 

พัฒนาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกปี	 ปีนี้ความสัมพันธ์ทางการทูต 

ครบรอบ	 ๖๕	 ปี	 ปีหน้าก็จะครบ	 ๖๖	 ปี	 และเพิ่มขึน้เรื่อย	 ๆ	 ทุกปี	 ตอนนี้ 

ไทย-เมียนมาร์ก็มีโครงการจะพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายไปด้วยกัน	 จึงนับเป็น 

นิมิตหมายที่ดี	
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โอกาสและสิ่งท้าทาย
ในความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

 เมียนมาร์เคยเป็นประเทศทีร่่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติและมีการพัฒนา 

อยู่ในระดบันำในภมิูภาคนี้ และเปน็ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีสำคญัท่ีสดุประเทศหนึ่ง 

ของไทย หลายทศวรรษที่ผ่านมาเมียนมาร์มีปัญหาภายในประเทศ โดยเฉพาะ 

ปัญหาชนกลุ่มนอ้ยและปญัหาทางการเมอืงภายในท่ีสง่ผลกระทบตอ่การพฒันา 

ของประเทศและตอ่ไทย อย่างไรกต็ามนบัตั้งแตก่ารเลอืกต้ังท่ัวไปปลายปี ๒๕๕๓  

เมียนมารมุ่์งหนา้เปดิและปฏรูิปประเทศอย่างกวา้งขวางในทุกดา้น และประสบ 

ผลสำเร็จอย่างชนิดหักปากกาเซียน ทีส่ำคัญรัฐบาลเมียนมาร์สามารถเจรจา 

ธานี แสงรัตน์

วิทยุสราญรมย์
๓๘

56-11-050_003-113_V.indd   38 12/17/13   8:55:27 AM



โอกาสและสิ่งท้าทายในความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

หยุดยิงกับชนกลุ่มนอ้ยตา่ง ๆ  สำเรจ็และมคีวามคบืหนา้มากในการแกไ้ขปัญหา 

ชนกลุ่มน้อยท่ียดืเย้ือมาหลายทศวรรษ แม้กระบวนการเจรจายังมขีั้นตอนอกีมาก  

ซึ่งในท่ีสุดอาจจะนำไปสู่การตกลงทางการเมืองและการพฒันาพื้นท่ีชนกลุ่มนอ้ย 

ตา่ง ๆ  แตเ่มียนมารยั์งมสีิ่งท้าทายท่ีตอ้งกา้วขา้มใหไ้ด้ เชน่ ความขดัแย้งระหวา่ง 

ชมุชน การพฒันาประชาธปิไตยร่วมกับพรรคการเมอืงฝา่ยคา้น และการปฏริปู 

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

จากการปฏิรูปที่ผ่านมา เป็นต้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กอปรกับ 

การผลักดันของรัฐบาลทำให้เมียนมาร์เริ่มมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคมากขึ้น 

ในอนาคตอันใกล้ โดยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในเดือนธันวาคม  

๒๕๕๖ และประธานอาเซยีนในป ี๒๕๕๗ อกีท้ังประเทศมหาอำนาจตา่งเลง็เหน็ 

ถึงประโยชน์ของการขยายบทบาทในเมียนมาร์ด้วย

 ในภาพรวมพัฒนาการในเมียนมาร์ส่งผลดีต่อไทยและภูมิภาคเป็นอย่าง 

มาก เพราะไทยและเมียนมาร์เป็นประเทศเพื่อนบ้านทีม่ีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

และมีพรมแดนติดต่อกันถงึ ๒,๔๐๑ กม. ในอดตีไทยไดร้บัผลกระทบจากปญัหา 

๓๙
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ชนกลุม่น้อยและปัญหาข้ามชาติในเมียนมาร์ เมียนมาร์จึงเป็นทัง้โอกาสและ 

ส่ิงท้าทายในการดำเนนินโยบายต่างประเทศของไทยในชว่งกวา่ ๒ ปคีรึ่งท่ีผา่นมา  

เมียนมารภ์ายใต้การนำของประธานาธบิดเีต็ง เสง่ เดนิหนา้รว่มมอืกบัไทยอย่าง 

ใกล้ชดิในการแกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ  โดยเฉพาะปญัหาแรงงาน เขตแดน การเชื่อมโยง 

เส้นทางคมนาคม และการยกระดับด่านตามแนวพรมแดนต่าง ๆ บทความนี้ 

มุ่งนำเสนอวา่ พฒันาการในเมยีนมารใ์นปจัจบุนัถอืเป็นโอกาสท่ีไม่เคยเกดิขึ้นมา 

ก่อนและเกิดขึ้นยาก ซึ่งไดส้ง่ผลดต่ีอไทยในมติิตา่ง ๆ  และไทยควรใชโ้อกาสทองนี ้

เร่งขยายและกระชับการดำเนินความสัมพันธ์กับเมียนมาร์โดยสนับสนุน 

การปฏิรูปและพัฒนาการทางบวกต่าง ๆ  ของเมียนมาร์ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ 

ร่วมกันของประชาชนของทัง้สองประเทศและภูมิภาค หากไทยไม่ใช้โอกาสนี้  

และหากเมียนมาร์ประสบอุปสรรคในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงประเทศ  

ไทยจะเป็นประเทศที่ต้องรับผลกระทบมากที่สุด

 นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผลกระทบที่ไทยได้รับจากเมียนมาร์ 

เกิดจากพัฒนาการและปัญหาภายในของเมียนมาร์เป็นหลัก โดยเฉพาะหลัง 

การขึ้นสูอ่ำนาจของรัฐบาลทหารของนายพลเนวินในปี ๒๕๐๕ อาทิ ปัญหา 

แรงงานและคนเขา้เมอืงผดิกฎหมาย ปญัหายาเสพติด การคา้มนษุย์และผู้หนภัีย 

การสูร้บ ซึง่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ด้วย สำหรับปัจจัย 

ภายนอกของเมียนมารอ์ื่น ๆ  ไม่วา่จะเปน็นโยบายเชงิรกุของรฐับาลไทยท่ีผา่นมา 

หรือบทบาทของประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะจีนอาจส่งผลอิทธิพลต่อ 

พฒันาการในเมยีนมารแ์ละชว่ยบรรเทาปญัหาบา้ง แตเ่ปน็เพยีงในบางชว่งและ 

เป็นปัจจัยรอง

วิทยุสราญรมย์
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 นโยบายการโดดเดี่ยวประเทศและสังคมนิยมวิถี (Burmese Way to  

Socialism) ของรัฐบาลทหารนายพลเนวินตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ส่งผลสะเทือนอย่าง 

สำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาร์ โดยก่อให้เกิด 

การขาดแคลนสินคา้อปุโภคบรโิภคอย่างกวา้งขวาง และการลกัลอบคา้ขายสนิคา้ 

ตามแนวชายแดนจนนำไปสู่การค้าชายแดนกับไทยอย่างเป็นล่ำเป็นสัน อีกทัง้ 

ทำให้กลุม่ชาติพันธุ์หรือกองกำลังบางกลุ่ม เช่น ว้า และกลุ่มกะเหรี่ยงพุทธ  

(Democratic Karen Buddhist Army – DKBA) ในช่วงหลัง สร้างรายได้และ 

ความเข้มแข็งและมีอิทธิพลในพื้นทีบ่ั ่นทอนและท้าทายอำนาจรัฐบาลกลาง  

ทำให้กองทัพเมียนมาร์ต้องส่งทหารไปปราบปรามเป็นระยะ ๆ และส่งผล 

กระทบตอ่ไทยในรปูของการปดิด่านหรอืความมั่นคงปลอดภยัตอ่ประชาชนไทย 

ตามแนวชายแดน

 การปราบปรามนักศึกษาและประชาชนในปี ๒๕๓๑ และการไม่ยอมรับ 

ชัยชนะการเลือกตั้งของพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยแห่งชาติ (National  

League for Democracy – NLD) ในป ี๒๕๓๓ รวมถงึการสู้รบระหวา่งกองทัพ 

เมียนมาร์กับกลุม่ชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะกะเหรี่ยงทำให้มีผู้พลัดถิ่นหรือ 

ผูห้นีภัยการสูร้บจำนวนมากทะลักข้ามพรมแดนเข้าไปในหลายพื้นทีใ่นฝั่งไทย  

รัฐบาลไทยจำเป็นต้องให้ทีพ่ักพิงและความช่วยเหลือบนพื้นฐานมนุษยธรรม 

แม้วา่จะเป็นภาระท่ีหนกัสำหรับไทยและมีแรงกดดนัและคดัคา้นจากประชาชน  

ภาคเอกชนและส่วนราชการในพื้นทีใ่นขณะทีป่ระชาคมระหว่างประเทศ  

โดยเฉพาะสหประชาชาติและประเทศตะวันตกเรียกร้องให้ไทยให้ที ่พักพิง 

ผู้หนีภัยการสู้รบเหล่านี้

โอกาสและสิ่งท้าทายในความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ๔๑
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 ป ัญหาความแตกแยกทางการเมืองและกลุ ่มชาติพันธุ ์ตลอดจน 

ความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างไทยกับ 

เมียนมาร์เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหายาเสพติดและปัญหาแรงงานและ 

คนเข้าเมืองผิดกฎหมายในไทยมาโดยตลอด จึงทำให้มีแรงงานเมียนมาร์ผิด 

กฎหมายในไทยจำนวนนบัลา้นคน และมีการลกัลอบขนยาเสพตดิจากเมยีนมาร ์

เขา้มาในไทยและผา่นไทยไปยังประเทศท่ีสาม ปัญหาแรงงานและยาเสพติดท่ีมี 

สาเหตตุน้ตอจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสงัคมในเมยีนมารถ์กูกระหนำ่ซำ้เตมิ 

ด้วยเหตุการณ์ทางการเมือง สถานการณ์การสู้รบและเศรษฐกิจเป็นระยะ ๆ 

 อย่างไรกต็าม การเลอืกตั้งในป ี๒๕๕๓ ถอืเปน็จดุเริ่มตน้แหง่การเปลี่ยน- 

แปลงทีส่ำคัญมากสำหรับเมียนมาร์ รัฐบาลใหม่ของเมียนมาร์ที่เป็นผลจาก 

การเลือกตั้งผลักดันให้มีการปฏิรูปประเทศอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ รวม 

ถงึการปรองดองกบัฝา่ยคา้นและกลุ่มชาตพินัธุ์ของรฐับาลประธานาธบิดีเต็ง เสง่ 

ในช่วงกว่า ๒ ปี ต่อมาแสดงให้เห็นเป็นทีป่ระจักษ์และยอมรับโดยประชาคม 

ระหว่างประเทศว่า รัฐบาลเมียนมาร์มีความตั้งใจจริงที่จะผลักดันการปฏิรูป 

ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดและพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยและ 

มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค เมียนมาร์ใน 

ช่วงปัจจุบันจึงอยูใ่น “ช่วงเปลี่ยนผ่าน” อย่างแท้จริง แต่โดยที่เมียนมาร์ 

ยังเป็นประเทศทีย่ากจนและยังต้องการการพัฒนาอีกมากในทุกด้าน จึงเป็น  

“ผลประโยชน์แห่งชาติ” ของไทยเองทีจ่ะสนับสนุนเมียนมาร์อย่างเต็มทีใ่น 

กระบวนการปฏรูิปนี้ ท้ังนี้ เพ่ือตอบโจทย์และแกป้ญัหาผลกระทบตา่ง ๆ  ท่ีไทย 

ได้รับจากปัญหาในเมียนมาร์

 โดยสรุป หากพิจารณาพัฒนาการของเมียนมาร์ย้อนหลังไปจนถึงช่วง 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ จะเห็นว่า “ช่วงเปลี่ยนผ่าน” ของเมียนมาร์ที่มีนัยสำคัญ 

และความยัง่ยืนเช่นนี้นับเป็นครั้งแรกและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไทยจึงต้องใช้  

“โอกาสทอง” นี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกันกับเมียนมาร์ โอกาสในที่นี ้

วิทยุสราญรมย์
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หมายรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยทีจ่ะสามารถร่วมมือด้านการค้า  

การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากเมียนมาร ์

ยังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจทีสู่งมาก เพราะเป็นประเทศที่เชื ่อมต่อเอเชีย- 

ตะวันออกเฉียงใต้ จีนและอินเดีย มีทรัพยากรธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณ์  

แรงงาน และมีแหล่งพลังงานที่สำคัญ เป็นต้น

 เมือ่คำนึงถึงสถานการณ์ทีเ่ปลี ่ยนไปในเมียนมาร์และปัจจัยต่าง ๆ  

ทีเ่กี่ยวข้อง ไทยควรพิจารณาแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์กับเมียนมาร์  

ดังนี้

 แนวทางด้านการเมืองและความมั่นคง

 (๑) ผลักดันให้ไทยและเมียนมาร์ดำเนินความสัมพันธ์ในทุกระดับที ่

ใกล้ชิด คาดการณ์ได้ และเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะทางการทหารและ 

ปัญหาเขตแดน ใช้ความสัมพันธ์อันดีเพื่อลดและแก้ปัญหาข้ามชาติและปัญหา 

อืน่ ๆ มายังฝั่งไทย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด แรงงานและคนเข้าเมือง 

ผิดกฎหมาย และผู้หนีภัยการสู้รบ

โอกาสและสิ่งท้าทายในความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ๔๓
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 (๒) ส่งเสริมและขยายความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลในทุกระดบัโดยเฉพาะ 

ระดับผูน้ำ รัฐมนตรี และมุขมนตรี รวมทัง้ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน กลุ่มชาติพันธุ์ 

และภาคประชาสงัคม ตลอดจนผู้นำรุ่นใหมข่ององคก์รและภาคสว่นต่าง ๆ  โดย 

อาจเชญิผู้นำรุ่นใหมข่องเมียนมารเ์ยือนไทยหรอืรบัการอบรมหรอืทำกจิกรรมท่ี 

เกี่ยวข้องในไทย เพื่อทำความรู้จักและเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้นำทีเ่กี่ยวข้องของ 

ไทย ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขปัญหาระหว่าง 

หน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและเมียนมาร์

 (๓) สนับสนุนให้เมียนมาร์พัฒนาทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทีม่ี 

เสถยีรภาพและกระบวนการปรองดองระหวา่งฝา่ยรฐับาลและกองทพักบัพรรค 

ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะนางออง ซาน ซู จี และพรรค NLD และกับกลุ่มชาติพันธุ์ 

ดำเนินต่อไปจนประสบผลสำเร็จคือ มีการยุติข้อขัดแย้งทัง้ทางการเมืองและ 

ทางการทหาร และตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์

 (๔) ส่งเสรมิบทบาทของไทยในการเปน็สะพานเชื่อมระหวา่งเมยีนมารก์บั 

ประชาคมระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนเมียนมาร์ให้มีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือ 

กับองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธ์ในเมียนมาร์ รวมทั้งรัฐยะไข่ ตลอดจนเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของสถาบันการเมือง ข้าราชการ (รวมทั้งกองทัพเมียนมาร์) และ 

ประชาชนเมียนมาร์ผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและความช่วยเหลือด้าน 

การฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าทีภ่าครัฐของเมียนมาร์  

รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนเพื่อช่วยเหลือเมียนมาร์กับประเทศ 

และองค์การผูใ้ห้ความช่วยเหลือ เช่น สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู ้ลี ้ภัยแห่ง 

สหประชาชาติ (UNHCR) และโครงการอาหารโลก (WFP) เป็นต้น

 (๕) สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านการให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ  

โดยเฉพาะความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และโครงการพัฒนาทางเลือกที่ 

แก้ปัญหาข้ามชาติทีก่ระทบไทย เช่น โครงการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ 

วิทยุสราญรมย์
๔๔
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ของประชาชน โครงการพัฒนาฝมืีอแรงงาน และโครงการจดัตั้งศนูย์รบัผู้เสยีหาย 

จากการค้ามนุษย์ เป็นต้น

 (๖) เตรียมให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพให้อดีตกองกำลังของ 

กลุม่ชาติพันธุ์ทีอ่าจมีการปลดอาวุธและชุมชนตามแนวชายแดนในพื้นที่กลุ่ม 

ชาตพินัธุ์ ผ่านโครงการพัฒนาทางเลอืกตา่ง ๆ  ซึ่งจะสามารถลดปญัหายาเสพตดิ 

และแรงงานและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในไทยด้วย

 (๗) ส่งเสริมการบูรณาการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องของไทยเพื่อการดำเนินนโยบายต่อเมียนมาร์อย่างเป็นเอกภาพอย่าง 

จริงจังผ่านการประชุมและพบปะหารืออย่างใกล้ชิดเป็นประจำ

 แนวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

 (๑) ผลักดันการค้าและการลงทุนสองฝ่าย โดยให้ทัง้สองฝ่ายได้รับ 

ประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

(corporate social responsibility – CSR) ระหวา่งกนั ไมใ่ชก่ารเอาแตป่ระโยชน์ 

ระยะสั้นและฝ่ายเดียว

 (๒) ส่งเสริมให้เมียนมาร์เป็นทัง้ตลาดสินค้าและแหล่งลงทุนของไทย  

โดยเฉพาะเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตทีใ่ช้แรงงานมาก โดยส่งเสริมให้ 

ภาคเอกชนไทยไปลงทุนในพื้นทีช่ายแดนโดยใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและ 

แรงงานเมียนมาร์ 

โอกาสและสิ่งท้าทายในความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ๔๕
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 (๓) ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมาร์ โดยเพิ่มกรอบ 

งบประมาณจาก ๔๕๐ ลา้นบาทในป ี๒๕๕๕ เปน็ ๒,๕๐๐ ลา้นบาท ในระยะเวลา  

๓ ปี (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ การเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถของบุคลากรเมียนมาร์ การเตรียมความพร้อมเป็นประธาน 

อาเซยีนของเมียนมารใ์นป ี๒๕๕๗ การปฏริปูเศรษฐกจิและการพฒันาทางเลอืก  

และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 (๔) ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน (connectivity)  

ด้านเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับไทยโดยเฉพาะโครงการ 

พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทีส่ำคัญทีสุ่ดคือ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน 

เมืองกอกะเร็ก – เมอืงเมาะลำไย ตอ่เนื่องจากการปรบัปรงุสะพานและเสน้ทาง 

แม่สอด – เมียวดี – กอกะเร็ก ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตลอดจนเร่ง 

ดำเนินโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ ที่แม่สอด – เมียวดี

 (๕) สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาห- 

กรรมทวาย รวมท้ังสนบัสนนุการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะ 

ถนนทิกี้ – เมืองทวาย และสนามบินทวาย

 (๖) เร่งผลักดันการเตรียมความพร้อมในฝั่งไทย เพื่อรองรับการเจริญ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

โดยเฉพาะแม่สอดและการยกระดับ/เปิดจุดผ่านแดนถาวร 

 (๗) จัดต้ังศนูย์ขอ้มลูท่ีครบถว้นและเปน็ปจัจบุนั เพื่อสนบัสนนุการลงทุน 

ในเมียนมาร์สำหรับภาคเอกชนไทย

 (๘) ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมในทุกระดบั  

ทั้งภาคประชาสังคม และเยาวชน ผ่านโครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ซึ่งดำเนิน 

มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๗ จะพัฒนาเป็นโครงการค่ายอาสาอาเซียน 

เพื่อนมิตรลุม่น้ำโขง โดยสนับสนุนให้สมาคมมิตรภาพไทย-พม่าและสถาบัน 

การศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการ

วิทยุสราญรมย์
๔๖
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โอกาสและสิ่งท้าทายในความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

 (๙) เสนอจัดทำความตกลงด้านวัฒนธรรม ใช้การทูตวัฒนธรรมและ 

การทูตสาธารณะเชื่อมความคล้ายคลึงระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมไทย - 

เมียนมาร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีของประชาชนเมียนมาร์  

โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไทย

 ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงอันเนื่อง 

มาจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงภายในของเมียนมาร์เป็นสำคัญ อนาคตของ 

เมียนมาร์จะเป็นอย่างไร การเปิดประเทศจะประสบความสำเร็จหรือไม่  

คำตอบสำหรับถามเหลา่นี้ลว้นมีความสำคญัอย่างย่ิงต่อประเทศเพื่อนบ้านของ 

เมียนมาร์ โดยเฉพาะไทย สิ่งทีทุ่กภาคส่วนของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน  

รวมท้ังประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศต่าง ๆ  ทำได ้คอืจะตอ้งตระหนกัถงึ 

ความสำคญัของพัฒนาการในเมียนมาร์และปรบัทัศนคตติอ่เมยีนมารใ์หเ้ท่าทัน  

และใช ้“โอกาสทอง” นี้สนบัสนนุเมียนมารใ์นด้านต่าง ๆ  เพื่อใหก้ารปฏิรปูของ 

เมียนมารห์ย่ังรากอย่างม่ันคงและย่ังยืน เพ่ือความมั่นคงและความเจรญิรว่มกนั 

ในภูมิภาค 

๔๗

56-11-050_003-113_V.indd   47 12/17/13   8:55:34 AM



 หลายปีมาแลว้ จริะนนัท์ พิตรปรีชา หรอืพี่จี๊ด ทำงานแปลบทภาพยนตร ์

หลายต่อหลายเรื ่อง ใครหลายคนคงคุ้นชื่อพี่จี ๊ดจากการชมภาพยนตร์ฝรั ่ง  

ฉันเองก็นัง่นึกมาตลอดว่าถ้าได้เจอตัวจริงล่ะก็ จะถามเสียหน่อยว่า มีเทคนิค 

การแปลอย่างไรใหค้ำนอ้ย แตไ่ดใ้จความครบ จวบจนกระท่ังไทยและเมียนมาร ์

ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๖๕ ปี พี่จี๊ดเป็นกำลังสำคัญในโครงการ 

ถ่ายภาพเมียนมาร์ กิจกรรมสำคัญของงานฉลอง ที่ทำให้ทัง้สองฝ่ายล้วน 

ประทับใจกับภาพถ่ายเมียนมาร์ไปตาม ๆ กัน ภาพชีวิตง่าย ๆ แท้ ๆ 

 ในทีส่ ุดฝันก็เป็นจริง วันทีมี่การแถลงข่าวเรื ่องโครงการนี ้พี ่จี ๊ดมา 

แถลงข่าวด้วย ตอบไม่ถูกว่าตื ่นเต้นภาพถ่ายทีง่ดงามหรือทีไ่ด้เจอพี ่จี ๊ด 

มากกว่ากัน นีเ่องคือทีม่าของการนัดสัมภาษณ์และถามไถ่ถึงความประทับใจ 

ทีพี่่จี ๊ดมีต่อเมียนมาร์ จากการตระเวนไปถ่ายรูปตามที่ต่าง ๆ บนแผ่นดิน 

เมียนมาร์ในวันที่ฝนโปรยปราย

หน้าความประทับใจกับ

เมียนมาร์เบญจาภา  ทับทอง

วิทยุสราญรมย์
๔๘
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หน้าความประทับใจกับเมียนมาร์ 

	 พี่จี๊ดเล่าว่า	เมื่อปี	๒๕๔๒	ได้รับรางวัลซีไรต์จากบทกวีชื่อ	ใบไม้ที่หายไป	 

มีคนมาติดต่อให้แปลบทหนัง	 หลังจากกลับมาจากมหาวิทยาลัย	 Cornell	 

สหรัฐฯ	 มา	 ๗	 ปี	 (จบปริญญาโท	 กลับมาบ้านเกิดเพื ่อจะทำวิทยานิพนธ์ 

ปริญญาเอก)	 การแปลหนังเป็นโลกทีเ่ราต้องเข้าไปอยูใ่นวัฒนธรรมหนึ ่ง	 

ถึงเข้าใจความหมายของบทหนัง	ศึกษาแต่ตำราอย่างเดียวไม่เข้าใจด้วยความที่ 

ได้เข้าไปอยูใ่นวัฒนธรรมหนึ่ง	 จึงเข้าใจวัฒนธรรมและแปลบทหนังเรื่อยมา 

เป็นเวลา	๑๐	กวา่ป	ีประมาณ	๓๐๐-๔๐๐	เรื่อง	จนไดเ้ขยีนเทคนคิการแปลหนงั 

ไว้ในหนังสือชื่อ	หม้อแกงลิง	(ลิงคำนี้มาจากคำว่า	linguist–	นักภาษาศาสตร์)	

	 พี่จี๊ดเป็นหวัเรี่ยวหวัแรงจดัตั้งชมรมถา่ยภาพชื่อ	สห+ภาพ	(มเีครื่องหมาย	 

+	 อยูต่รงกลาง)	 แปลมาจากคำว่า	 photo	 united	 ชมรมนี้ไม่มีการอบรม	 

ประกวดหรือกิจกรรมอื่นใด	 นอกจากการรวมกำลังช่างภาพเพื่อคืนภาพถ่ายสู่ 

สังคม	 ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อในการจัดงานต่าง	 ๆ	 ความคิดนี้เกิดมาจากการเห็น 

การจดังานตามจงัหวดัตา่ง	ๆ 	ใช้งบประมาณมาก	เสยีดายท่ีใชจ้ดังานไดค้รั้งเดยีว	 

เลยคิดว่า	 น่าจะรวมพลช่างภาพยกกันไปถ่ายรูปในเวลาสั้น	 ๆ	 ใช้งบเพียง 

๔๙
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ครึ่งหนึ่งของที่เคยใช้ น่าจะเป็นการคืนภาพถ่ายให้สังคมได้ เพราะใช้ประโยชน์ 

ได้มาก นำภาพถ่ายไปจัดนิทรรศการ นำภาพไปใช้ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ   

แล้วมอบภาพทัง้หมดไว้ให้จังหวัดนั้น ๆ ใช้ประโยชน์ น่าจะดีกว่าการจัดงาน 

ทีใ่ช้งบประมาณมาก ๆ แต่ใช้งานได้ครั ้งเดียว ได้ทำมาทีจ่ังหวัดน่านแล้ว  

โปรโมทให้เป็นที่ท่องเที่ยว

 พอถึงงานของกระทรวงฯ ก็เริ่มมาจากการได้ช่วยงานกระทรวงฯ ตั้งแต่ 

ท่านทูตวิทวัส ศรีวิหค สมัยทีป่ระจำอยูเ่วียงจันทน์ พอดีมีงาน ๔๕๐ ปี  

นครเวยีงจนัทน ์ไดน้ำนทิรรศการภาพถา่ยนี้ไปแสดงท่ีงานครบรอบความสมัพนัธ ์

ไทย-ลาว และไปท่ีต่าง ๆ  อีกมากมาย รวมท้ัง ท่ีงานกงสลุดว้ย ไดร้บัความชื่นชม 

มาก ทัง้หมดทั ้งหมดปวงนี ้ หวังให้คนไทยได้สัมผัสวัฒนธรรมลาว อาทิ  

งานบุญธาตุหลวง งานบุญใหญ่ประจำปีของลาว ถ่ายมาเต็มองค์เลย สวยงาม  

ตระการตามาก 

 พอมาถึงเมียนมาร์ก็เป็นงานใหญ่ขึ้น จัดทีมช่างภาพเป็นสองทีม ใช้เวลา  

๖ วัน แบ่งเป็นสายเหนือนำโดยคุณเกรียงไกร ไวยกิจ ประธานชมรมสห+ภาพ  

กับสายใต้นำโดยพี่จี๊ดสายเหนือไปมัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานอูเบ็ง สายใต้ 

ไปย่างกุ้งกับทวาย เพื่อไม่ให้ภาพซ้ำกัน ตอนนี้ก็กำลังทำหนังสืออยู ่ ภาพถ่าย 

มีข้อดีตรงทีไ่ม่ต้องอธิบายด้วยถ้อยคำมาก อย่างบางทีเราอาจเผลอด้วย 

ความไม่ตั ้งใจและบอกบางประเทศว่า “บ้านพีเ่มืองน้อง” เขาก็สงสัยว่า  

วิทยุสราญรมย์
๕๐
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หน้าความประทับใจกับเมียนมาร์ 

ใครเป็นพี ่ ใครเป็นน้อง เป็นเพราะเราทัง้สองประเทศมีรอยแผลทาง 

ประวัติศาสตร์กันอยู ่ การจะพิจารณาอะไร จึงต้องใช้วิจารณญาณให้ดีก่อน  

เฉกคำฝรั่งที่ว่า one photo tells a thousand words ส่วนใหญ่คนจะหยุด 

ดูภาพมากกว่าการชมนิทรรศการทีมี่แต่ถ้อยคำ งานนิทรรศการภาพถ่ายมัก 

ได้รับความนิยมมากกว่า ต้องขอยกย่องข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 

ทีค่ิดให้ภาพถ่ายเป็นสื ่อความสัมพันธ์ในครั ้งนี ้ เพราะจากการไปแสดงแค่ 

ครั้งเดียว ทูตเมียนมาร์ประจำไทย U Nyunt Swe ประธานสมาคมเมียนมาร์- 

ไทยอยากทำความรู ้จักกับกลุ ่มสห+ภาพและพี ่จี ๊ด ทูตพิษณุ สุวรรณชฏ  

ขอ file ภาพไป reprint ทำเป็นของขวัญให้ฝ่ายเมียนมาร์ 

 สำหรับพี่จี๊ดแล้ว เมียนมาร์เปลี่ยนไปมากในช่วง ๒ ปีทีผ่่านมา ได้ไป 

เมียนมาร์มาหลายครั้ง รู ้สึกว่าวิถีชีวิตชนบทเมียนมาร์ต่างจากเมืองไทย  

แต่เราก็ไม่ควรพูดว่าเมียนมาร์คล้ายเมืองไทยเมื่อ ๓๐ ปีทีแ่ล้ว เพราะคิดว่า 

ไม่เหมือนกนัเลย คร้ังลา่สดุท่ีไป รู้สกึประทับใจวา่ไดร้บัการตอ้นรบัดว้ยไมตรจีติ  

แม้จะพูดกันคนละภาษา แต่มองเห็นได้ถึงน้ำใจ ที่ทึ่งก็คือชาวเมียนมาร์ที่ได้พบ  
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ไม่สนใจประวัติศาสตร์อะไรเลย เขารู้แต่ว่าคนของเขามาทำงานอยูใ่นไทยตาม 

สมุทรสาคร ประจวบฯ เขามีญาติมาทำงานเมืองไทย นอกนั้นเขาไม่สนใจ 

เรื่องอืน่เลย เขารู้จักดาราไทยคนนั้นคนนี้ เป็นบรรยากาศทีด่ีมาก เราควร 

ดูจากเขาบ้าง ควรรักเพื่อนบ้านให้มากกว่านี้ จะได้ชูธงประชาคมอาเซียนไป 

พร้อมกัน ประวัติศาสตร์บางเรื่องผ่านตัวเราไปแล้วเป็นร้อยปี แต่ยังมีคนไทย 

บางกลุ่มไปถึงไปชี้ยอดเจดีย์ชเวดากองแล้วบอกว่า ไหน ดูสิ ทองที่ปล้นเรามา  

อะไรต่อมิอะไร เราควรให้ความรู้ใหม่ เช่น คุณดูเจดีย์ชเวดากองสิ ความยิ่งใหญ่ 

ของมันต้องใช้กำลังในการสร้างเท่าใด แสดงให้เห็นว่าสยามเล็กกว่าพม่า 

สมัยนั้นมากนัก เมืองขึ้นของสยาม เช่น พิษณุโลก ยังเคยเข้าข้างพม่า เพราะ 

ความเปน็ชาติไม่ม ี เราไม่ต้องไปแก้ประวัติศาสตร์ เพราะการรบมีจริง  

การกวาดต้อนเชลยมีจริง ก็เหมือนกับทีเ่ราไปกวาดต้อนคนจากประเทศเพื่อน 

บ ้านนัน่แล เราควรเปลี ่ยนทัศนคติ บางทีภาพถ่ายอาจช่วยสานรอย 

ประวัติศาสตร์ได้ เราควรรู้จักตัวเล็กลงบ้าง ภาพถ่ายวันนี้เล่าได้เฉพาะปัจจุบัน  

ตอนนี้ที่ย่างกุ้งราคาที่ดินแพงมาก ที่พัก อาหารแพงหมด 

 คนเมียนมาร์รักคนไทย พี่จี๊ดไปถ่ายภาพคนเผาถ่านทีเ่มียนมาร์ เคยมา 

ทำงานเมืองไทย ปรากฏว่าเขาห้อยล็อคเก็ตเสด็จพ่อ ร.๕ พี่จี๊ดอึ้งเลย เพราะ 

มัวแต่จะไปค้นหาภาพบุเรงนอง ตะเบงชเวตี้ จึงคิดได้ว่าเราไม่ควรเอากรงขัง 

ประวัติศาสตร์มาครอบความคิดเราไว้ ควรมองเพื ่อนบ้านด้วยมุมมองที ่

เปลี่ยนไป 

วิทยุสราญรมย์
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หน้าความประทับใจกับเมียนมาร์ 

 คิดว่ากระทรวงการต่างประเทศควรทำโครงการแบบนี้ให้เยอะๆ เพราะ 

เป็นความทรงจำให้คนอืน่เห็นได้ ตอนนีก้รมเอเชียตะวันออกกำลังรวบรวม 

ภาพถ่ายเป็นเล่มอยู่ การแสดงอาจรอบเดียวจบ แต่ภาพถ่ายเก็บไว้ได้นาน 

 พี ่จี ๊ดท ิง้ท ้ายไว้ว่า ย ังเป็นห่วงว่าจะมีใครชี ้แนะเรื ่องการศึกษา 

ประวัติศาสตร์มากกว่านี้ คนรุ่นใหม่ติดสื่อละครมากกว่า พอมีปัญหาระหว่าง 

ประเทศ มักใช้ทัศนคติเข้าว่า โดยไม่มีความรู้ที่แท้จริงปูพื้น ควรใช้วิจารณญาณ 

ดูตามเนือ้ผ้า ทัศนคติและความทรงจำจากประวัติศาสตร์ยังบิดเบี้ยวอยูเ่ลย  

แต่ไม่ค่อยมีความหวังเลย ตอนนี้เราถูกสื่อรุมให้ข้อมูลท่วมหัว พอมีเรื่องใดที่ 

ขัดแย้งกับอคติตัวเอง ก็ไม่สนใจเลย ละทิ้งไปเลย 

 ความสัมพันธ์ทีเ่ป็นจริงในปัจจุบันจะเริ ่มเปลี ่ยนโฉมไปสู ่ประชาคม 

อาเซียนในไม่ช้า แต่คนไทยมีเงื่อนไขในการเข้าถึงสื่อมากกว่าเพื่อนบ้านมาก  

เราควรเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายน้อมใจศึกษา เพราะเดิมเรานึกว่า เราแน่  

เราไทยแท้ คนอืน่เป็นศัตรูหมด เราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ ถึงจะเข้าไปสู่ 

ความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง
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 ภาพถา่ยบนัทึกความทรงจำท่ีสวยงามไวบ้นแผน่กระดาษได้เนิ่นนานกวา่ 

ชั่วอายุคน ภาพร้อยภาพบรรยายรอยประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเทศได้อย่างชนิดทีน่ักโบราณคดียังไม่สามารถแกะรอยได้ เราหวังให้ 

ภาพถ่ายการฉลองความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ครั้งนี้ ฉายเงาแห่งอดีตและ 

ปัจจุบันไว้ในรอยยิม้ของแมค่้าชาวเมียนมาร์ บนความอลังการของเจดีย์ 

ชเวดากอง บนรอยยิม้ของประชาชนทัง้สองประเทศ และที่สำคัญขอให้ 

ภาพถ่ายนีท้อดความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ให้ย ืนยาวตราบนานเท่าที ่ 

สองแผ่นดินอยู่เคียงกันมานับชั่วอายุคน 

วิทยุสราญรมย์
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ประวัติศาสตร์ยาวไกล ไทย-พม่า

 ย่างกุ้ง กลายเป็นอดีตเมืองหลวงของ 

ประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ในชื่อใหม่ไปเรียบร้อย 

แลว้ เมื่อเรากลบัไปเยือนอกีครั้งเมื่อเรว็  ๆ  นี้ แตส่ิ่งท่ี 

เราได้พบกลับเป็นสีหน้าของผู้คนที่ดูจะมีชีวิตชีวา 

มากขึ้นกว่าครั้งก่อน บ้านเมืองในกรุงย่างกุ้งก็ดู 

ทันสมัยขึ้น มีอาคารใหม่  ๆ  ทั้งที่กอ่สรา้งเสรจ็แลว้ 

และกำลังอยูร่ะหว่างการก่อสร้างให้เห็นอีก 

มากมาย 

 ภาพเมืองในยุคก่อนทีเ่คยมีบรรยากาศ 

ขรึม ๆ ดูผ่อนคลายไปแยะ สาวพม่าในวันนี้แม้จะ 

เริ่มแตง่กายดว้ยเสื้อผา้ทันสมัยมากขึ้น แต่สว่นใหญ่ 

ประวัติศาสตร์ยาวไกล
ชุติมา เสวิกุล

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ไทย-พม่า
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ก็ยังคงนุ่งซิ่นยาวกรอมเท้า สวมรองเท้าแตะ หรอืรองเท้าท่ีสน้ไม่สงูมากนกั และ 

ผูช้ายยังคงทีย่ังคงแต่งกายด้วยโสร่งกับเสื้อเชิ้ต และรองเท้าแตะ เดินไปไหน 

มาไหนกันอย่างปกติ มีบ้างที่ต้องเริ่มแต่งกายด้วยชุดกางเกงขายาว หรือใส่สูท  

สำหรับคนทีเ่ริ ่มทำงานออฟฟิศมากขึ ้น และทีดู่จะขาดไม่ได้ก็คือปิ่นโตใส่ 

อาหารกลางวันไปรับประทานทีท่ีท่ำงานซึ่งไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ ผู้หญิงหรือ 

ผู้ชาย ตอนเช้า ๆ ก่อนเข้างานภาพเหล่านี้มีให้เห็นเป็นปกติ 

 เมื่อเรามาถึงย่างกุ้ง สิ่งแรกที่ได้พบก็คือรถแท็กซี่ ถ้าไม่ได้นัดแนะให้ใคร 

มารับก็ต้องหาแทก็ซี่จากสนามบินเข้าไปในเมืองเอง เห็นรถแท็กซี่จอดรอรับ 

ผู้โดยสารอยู่หลายคนัทีเดยีว รถใหม ่ๆ  กม็ใีหเ้หน็ แต่สว่นใหญ่จะเป็นรถรุ่นโบราณ  

แม้ทำท่าวา่ควิที่เราไดเ้มื่อแจง้ความจำนงใชบ้รกิารรถแท็กซี่จะทำใหดู้เหมือนวา่ 

เราจะได้นั่งรถใหม่ แต่ไป ๆ  มา ๆ  ผู้ชายผอมสูงใบหน้าเรียวยาว นุ่งโสร่ง ใส่เชิ้ต  

คีบรองเท้าแตะ ปากเคี้ยวหมากหยับ ๆ ก็พาเราเดินผ่านรถที่จอดอยู่หลายคัน  

มีทัง้เก่าและใหม่ เรานึกว่าจะได้รถใหม่เพราะหนุ่มคนนี้ชะลอฝีเท้าลงใกล้ 

รถใหม่ทีเ่ห็นอยู่ตรงหน้า แต่เปล่าหรอกแกยังคงพาเราเดินต่ออีกสองสามคัน  

ทำให้เราได้รถรุ่นเก๋า ตัวถังยาว เบาะหลังจม ยามรถวิ่งก็ได้อากาศปลิวไสว 

เขา้มาในรถเพราะตาลงุหนุ่มคนนี้เปดิกระจกรถ เราพยายามฟงัเสยีงเครื่องยนต์ 

ดีเซลรุ่นเก่าทีส่่งเสียงดังยิง่เมือ่วิ่งโดยไม่ปิดกระจก แต่ก็เอาเถอะเพราะเรา 

ห่างหายจากบรรยากาศเหล่านี้มาพอสมควรแล้ว ทำให้ได้รื้อฟื้นความทรงจำ 

ครั้งที่ได้มาเยือนกันในครั้งก่อนนั้นอย่างช่วยไม่ได้

วิทยุสราญรมย์
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 หลายปีก่อนนั้น พม่าถือเป็นประเทศปิด ไม่ยุง่ไม่สุงสิงกับใครมากนัก  

ผูป้กครองไม่อยากให้ประชาชนพูดคุยหรือยุง่เกี ่ยวกับนักท่องเทีย่ว และ 

นักท่องเท่ียวเองกด็จูะจนปญัญาในการสื่อสาร ยอมรบัวา่ในยุคนั้นมคีวามรู้สกึวา่ 

ภาษาพม่าชา่งเป็นอะไรท่ียากเย็นเสยีเหลอืเกิน ถา้คนของเขาไมพ่ดูภาษาองักฤษ 

กับเรา ก็แทบจะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ต้องอาศัยภาษาใจและภาษาใบ้ถึงจะ 

ค่อยเข้าใจ ยิ่งมองตัวเขียนด้วยแล้วจนปัญญาที่จะจดจำได้

 มา พ.ศ. นี้ แม้จะกริ่งเกรงในเรื่องภาษา แต่เมื่อบรรยากาศเปลี่ยนไป  

เรื่องภาษาก็พลอยดูง่ายขึ้นตามไปด้วย โชคดีทีไ่กด์หนุ่มของเราพูดอังกฤษได้ 

ก็เลยหมดปัญหาเรื่องการสื่อสารไป ในครั้งก่อนเส้นทางทีเ่รามานั้นครอบคลุม 

สถานที่สำคัญ ๆ ในพม่าไว้เกือบหมด นอกจากการได้มานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

คูบ้่านคู่เมืองท่ีพระเจดย์ีชเวดากองแลว้ ยังได้ไปไหวห้ลวงพอ่ทันใจ ไดไ้ปไหวพ้ระ 

ที่วัดทองแล้วต่อไปวัดดัง ๆ อีกหลายแห่ง ไปชมพระราชวังที่มัณฑะเลย์ ไปชม 

พิธีสรงน้ำล้างพระพักตร์ของพระมหามัยมุนี ซึ่งผู้หญิงหมดสิทธิ์ทีจ่ะได้เข้าไป 

นมัสการใกล้ ๆ องค์พระ ได้ไปชมทะเลเจดีย์ที่พุกาม ปีนขึ้นไปบนยอดปรางค์ 

เพื่อเฝ้าดูพระอาทิตย์ตก นั่งรถม้าลุยฝุ่นฟุ้งตลอดทางกลับที่พัก นอกจากนั้นยัง 

ได้ไปเฝ้าชมชาวบ้านทำเครื่องไม้ลงรักกันอย่างใกล้ชิด ไปนั่งทานอาหารพม่า 

ที่อร่อยพร้อมชมการแสดงที่เรือกินรี ซึ่งตอนที่เราไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็ยังคงมีอยู่  

พอได้ไปเห็นไปสัมผัสก็เรียกอารมณ์ความรู้สึกทีเ่คยทึง่ในความงาม รสชาติ 

ของอาหาร และการแสดงทีต่ื ่นตาตื่นใจได้ไม่น้อย ได้ไปนั่งกินอาหารริมฝั่ง 

ประวัติศาสตร์ยาวไกล ไทย-พม่า ๕๗
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แม่น้ำอิระวดี เดินบนสะพานไม้ยาวสุด ไปเมืองพะสิม พะโค เมืองหงสาวดี  

ไปเลีย้งอาหารเพลพระสงฆ์และแม่ชี ได้ไปเดินตลาดสดหลายแห่ง บางแห่ง 

ก็เป็นตลาดใหญ่ มีไม่น้อยที่เป็นแบบเล็ก ๆ เฉพาะขายให้กับคนในละแวกบ้าน 

นั้น ๆ จึงไม่แปลกใจที่ความรู้สึกเหล่านั้นหลั่งท้นออกมาทักทายราวกระแสน้ำ

 กับความสัมพันธ์อันดีทีไ่ทยและพม่ามีต่อกันนั้น แบ่งได้ง่าย ๆ เป็น 

สองยุค คือยุคประวัติศาสตร์ที่ยาวไกลในอดีต ที่ทั้งเราทั้งพม่าเคยรบพุ่งกัน 

ไปมา ผลัดกันรุกผลัดกันรับ กับยุคใหม่ทีเ่ริ ่มขึ ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  

ยุติลง ในฐานะทีเ่ป็นประเทศเพื่อนบ้านทีเ่ป็นมิตรทีด่ีต่อกัน เราได้เห็น 

ความเปลีย่นแปลงหลาย ๆ อย่างของประเทศพม่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงทีเ่ขา 

ปิดประเทศ และการปกครองอยูภ่ายใต้รัฐบาลของทหาร จนตอนหลังได้ทำ 

การปฏิรูปการปกครองและเปิดประเทศสู่สากล นั่นแหล่ะ ทำให้พม่าในเวลานี้ 

กลายเป็นสาวเนื้อหอม ใคร ๆ ก็อยากเข้าไปลงทุน อยากเข้าไปติดต่อค้าขาย 

ด้วย นอกจากจะเพราะความร่ำรวยในทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาล 

ท่ีมีอยู่ในประเทศแลว้ ยังเหน็โอกาสดีอื่น ๆ  ในการเขา้ไปจบัจองพื้นท่ีทำการคา้  

การลงทุน เพราะค่าจ้างแรงงานที่ยังไม่สูงมาก ศักยภาพของผู้คนที่มีการศึกษา 

อยูใ่นระดับทีด่ี ทำให้เป็นข้อได้เปรียบ นอกจากนี้พม่ามีแรงงานระดับล่างอีก 

เป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาเรียนรู้ และหาประสบการณ์รับจ้าง 

ทำงานนอกประเทศ ไม่ต้องดูอื่นไกลแค่ในประเทศไทยก็มีจำนวนแรงงานพม่า 

เข้ามาทำงานมากมาย ซึ่งเมือ่มองออกไปในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว สร้างความ 

กังวลให้กับเจ้าของอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตหลายอย่าง หากพวกเขาพากัน 

กลับไปทำงานในบ้านเกิดของพวกเขาเองแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไป 

วิทยุสราญรมย์
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	 วันนีพ้ม่าในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียน	 กำลังกลายเป็นดาวดวงเด่น	 

ความขัดแย้งระหว่างชนชาติ	ชนเผ่าต่าง	ๆ	กำลังได้รับการแก้ไขด้วยการเจรจา 

หาหนทางเดินไปสู่สันติภาพเพื่อการอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข	 ทัง้นี้เพราะ 

ชาวพม่าส่วนใหญ่เลื ่อมใสในพระพุทธศาสนา	 จึงชอบทีจ่ะเข้าวัด	 ทำบุญ	 

ซึ่งในพม่ามีวัดสำคัญ	ๆ	และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย	แต่ที่โด่งดังเป็นรู้จักกัน 

มากก็แน่นอนทีพ่ระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง	 ซึ่งตั ้งอยูใ่นเมืองย่างกุ้งนี่เอง	 

พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ ์แห่งนี้เป็นทีป่ระดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า	 

และองค์พระเจดีย์เป็นทองเหลืองอร่าม	 นอกจากนั้นบนยอดสุดยังมีเพชรที่ม ี

น้ำหนักถงึ	๗๖	กะรตั	ประดบัไวด้ว้ย	ในย่างกุ้งยังมวีดัมชีื่อเสยีงมาก	ๆ 	ใหแ้วะไป 

นมัสการอีกหลายวัด	

	 นอกจากในเมอืงย่างกุ้งแลว้	พกุามกเ็ปน็อกีเมอืงหนึ่งท่ีมสีถานที่ศกัดิ์สทิธิ ์

เหล่านี้อยู่มากมาย	ที่มีชื่อเสียงมากก็คือ	พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกองที่สร้างมา 

ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอโนรธา	ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เป็น 
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ส่วนหน้าผากของพระพุทธเจ้าและพระเขี้ยวแก้วทีอ่ัญเชิญมาจากศรีลังกา	 ที่นี่ 

นอกจากจะงดงามด้วยสีทองเหลืองอร่ามแล้ว	 ยังมีหอนัตทีช่าวพม่าเลื่อมใส 

อีกด้วย	หอนัตนี่ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งของชาวพม่าค่ะ

	 อย่างที่บอกไว้แล้วนั่นแหละค่ะ	ใครมาพม่าแล้วก็ต้องหาทางไปนมัสการ 

พระมหามัยมุน	ีซึ่งถงึแมท่้านจะเปน็องคพ์ระที่ไดร้บัการสรา้งขึ้นมา	แตช่าวพมา่ 

เชื ่อกันว่าท่านเป็นองค์พระทีมี่ชีวิตเพราะได้รับการประทานลมหายใจจาก 

พระพุทธเจ้า	ดงันั้นทุกเชา้จงึตอ้งมีพธิสีรงนำ้พระพกัตรใ์หท้า่น	เป็นพธิศีกัด์ิสทิธิ์ 

ทีเดียว	วัดพระมหามัยมุนีอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์

	 พระธาตุอินทร์แขวน	 หรือพระธาตุเจดีย์ไจก์กิโย	 เป็นความมหัศจรรย ์

และผูค้นพากันเชื่อว่าพระอินทร์ได้ทรงมาเนรมิตไว้ให้	 เพราะพระเจดีย์ตั้งอยู ่

บนหินก้อนโตสีทองสุกปลั่งอยู่บนเขาที่สูงถึง	๑,๒๐๐	เมตร	อีกเช่นเคยซึ่งดูแล้ว 

ไม่น่าจะตั้งอยู่ได	้แตห่นิศกัดิ์สทิธิ์กอ้นนี้กยั็งคงอยู่ดีมาได้อย่างยาวนาน	ชาวพม่า 

เชื่อว่าถ้าใครได้ไปสักการบูชาแล้วจะได้กุศลอันยิ่งใหญ่ทีเดียว

	 พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอร์	 หรือพระธาตุมุเตาทีม่ีชื ่อเสียงนี	้ อยู่ที่ 

เมืองหงสาวดี	 เป็นเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่ทีม่ีอายุยืนยาวกว่าสองพันปีมาแล้ว	 

เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนพากันไปไหว้ขอพร
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	 พระบัวเข็ม	 วัดผ่องเตาอู	 เป็นวัดทีศ่ักดิ์สิทธิ์และสำคัญทีสุ่ดในรัฐฉาน	 

ทีว่ัดนีม้ ีพระบัวเข็มทีม่องไม่เห็นองค์จริงแล้วเพราะท่านถูกหุ ้มด้วยทอง 

จนมองภาพองค์เดิมไม่ออก

	 อันดับถัดไปที่ผู้คนพากันไปขอพระคือ	เทพทันใจ	ที่วัดโบตะเตาว์	ซึ่งอยู่ 

ริมแม่น้ำย่างกุ้ง	 ทีว่ัดนี้เป็นทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปทองคำนันอูทีง่ดงามมาก	 

และได้รับการส่งคืนจากอังกฤษ	 นอกจากพระพุทธรูปทองคำทีง่ดงามยิง่แล้ว	 

ที่ศาลาฝั่งตรงข้ามของพระพุทธรูปทองคำ	ก็ยังเป็นที่ที่ผู้คนหลั่งไหลไปขอพระ 

จากนัตโบโบยี	ที่ใคร	ๆ 	พากนัเรยีกวา่เทพทันใจ	ซึ่งผู้คนเลา่ลอืถงึความศกัดิ์สทิธิ ์

มาก	 การจะขอพรต้องไปกระซิบทีข่้างหูของท่าน…ว่ากันว่าขอพรได้สมใจ 

ปรารถนามาแล้วมากมาย

วิทยุสราญรมย์
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	 เจดย์ีกลางแม่นำ้	ทีม่ชีือ่วา่	เจดีย์เยเลพญา	กเ็ปน็อกีแหง่หนึ่งที่มผีู้ศรทัธา 

ไปขอพรอยู่เป็นประจำ	เจดีย์แห่งนี้อยู่ท่ีเมืองสเิรยีม	ซึ่งใชเ้วลาขบัรถออกไปจาก 

เมืองย่างกุ้งประมาณ	 ๑	 ชั่วโมง	 ว่ากันว่าถ้าจะขอพรให้กิจการค้าและชีวิต 

ความเป็นอยูเ่จริญรุ่งเรือง	 ต้องไปขอทีน่ี่	 โดยจะต้องนั่งเรือที่มีคอยบริการอยู ่

ไปทีว่ดั	ซึ่งสวยงามมาก	วดันี้สรา้งขึ้นมาตั้งแตช่าวมอญเรอืงอำนาจ	บรเิวณรมินำ้ 

ทีม่ีเรือบริการจะมีร้านอาหารอร่อยให้ได้ชิมอาหารพม่าด้วย	 และมีพวกสินค้า 

พื้นเมือง	รวมท้ังปลาแหง้	ขายกนัมากมาย	ในชว่งท่ีเราไปอากาศรอ้นมาก	แต่ผู้คน 

ท่ีมาก็ไม่ย่อท้อ	คนขบัรถเลา่ใหฟ้งัวา่กอ่นหนา้นี้สกัสองวนัเปน็วนัหยุดทางศาสนา	 

มีผู้คนเป็นแสนหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อจะไปไหว้พระเจดีย์	จนรถราไม่มีที่จอด	

	 สุดท้ายซึ่งเป็น	๑	 ใน	๙	 ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต่างก็พากันมา 

สักการะได้แก่	มหาคีรีนัต	ที่นี่เป็นเทือกเขาสูงตระหง่าน	อยู่ห่างจากเมืองพุกาม 

ออกไปประมาณ	๑	 ชั่วโมงครึ่ง	 ทีศ่ักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อกันว่าทีน่ี่เป็นทีส่ถิตของ 

นัตทั้ง	๓๗	ตน	ที่ชาวพม่าเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และดลบันดาลโชคลาภให้ได้	 

ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนทีศ่าสนาพุทธจะเข้ามาเผยแพร่	 

และผูค้นได้หันมายอมรับนับถือศาสนาพุทธกันเป็นศาสนาประจำใจนับแต่ 

นั้นมา

	 สถานท่ีทั้ง	๙	แหง่	ท่ีนี้แม้วา่จะอยู่ในประเทศพม่าแต่ต่างได้รบัการยอมรบั 

นับถือจากคนไทยด้วย	 ดังนั้น	 จึงมีคนไทยเข้าไปเทีย่วชมและไปขอพรกันเป็น 

ประจำ	ท้ังน้ีเพราะความรู้สกึใกลชิ้ดและความเปน็เพื่อนบา้นท่ีมมีติรไมตรตีอ่กนั 

มาอย่างช้านาน	 สมอย่างทีรู่้กันว่า	 ประวัติศาสตร์ความสำคัญแห่งมิตรไมตรี 

ของไทย-พม่านั้นยืนยาวมาอย่างเนิ่นนาน	 แม้ว่าบางช่วงบางตอนอาจจะมี 

กระทบกระทัง่กันบ้าง	 แต่ก็ไม่ใช่สิ่งทีจ่ะมาบั่นทอนความรู้สึกดี	 ๆ	 ที่มีต่อกัน 

ได้อย่างแน่นอน	
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การทูตภาคประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศ กับ 
ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ผ่านการเรียนภาษาไทยและภาษาพม่า

วิรัช นิยมธรรม 
เจ้าหน้าที่ศูนย์พม่าศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยุสราญรมย์
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การทูตภาคประชาชนผ่านการเรียนภาษาไทยและภาษาพม่า ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับ ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 “ภาษาเพือ่นบ้าน”	 เป็นเรื่องหนึ่งทีไ่ด้รับความสนใจมากขึ้นโดยลำดับ	 

จากข้อมูลของ	 สกอ.	 พบว่ามีการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านอย่างน้อยใน 

หลักสูตรการอบรมเบื้องตน้	จำนวนถงึ	๑๐๒	แหง่	กลา่วคอื	ภาษาเขมร	๒๗	แหง่	 

ภาษามลาย	ู ๒๗	 แห่ง	 ภาษาพม่า	 ๑๘	 แห่ง	 ภาษาเวียดนาม	 ๑๖	 แห่ง	 และ 

ภาษาลาว	 ๑๔	 แห่ง	 นอกจากนี	้ สกอ.ยังได้ให้การสนับสนุนทุนส่งเสริม 

กจิกรรมการเรยีนการสอนและการวจิยัภาษาเพื่อนบา้นใหแ้กส่ถาบนัอดุมศกึษา 

ทัว่ประเทศ	 ในส่วนโรงเรียน	 สพฐ.	 นั ้นก็ให้ความสนใจในทำนองเดียวกัน	 

นั่นสะท้อนว่าภาษาเพื่อนบ้านเริ่มมพีื้นทีเ่กดิขึ้นแล้วในประเทศไทยในช่วงเวลา 

อันไม่นาน	 เพียงแต่จะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนภาษาเพื ่อนบ้านมี 

คุณภาพ	 ดำเนินต่อไปได้อย่างมีทิศทาง	 และนำมาสู ่การเป็นส่วนหนึ ่งใน 

การสร้างทักษะชีวิตในแก่คนไทยรุ่นใหม่ในประชาคมอาเซียน

	 ภาษาพม่าเป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย	ๆ	และแรงงาน 

พม่าในประเทศก็เป็นเรื่องราวทีคุ่ ้นเคยก่อนทีป่ระเทศพม่าจะได้เข้ามาเป็น 

ส่วนหนึง่ในประชาคมอาเซียน	 กล่าวคือ	 ได้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานพม่ามาสู ่

ประเทศไทยอยู่ก่อนแล้ว	โดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	ประมง	 

และงานลูกจ้างร้านค้า	เป็นต้น	และประเทศไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางหลัก 

ของแรงงานพม่า	 ส่วนในปัจจุบันนั้นแรงงานมิได้น้อยลงไปกว่าเดิม	 และเริ่มมี 

การจัดระบบได้ดีขึ ้นกว่าแต่ก่อน	 จากผลการวิจัยให้กรมสารนิเทศ	 พบว่า 

ชาวพม่าทีท่ำงานหาเงินอยูใ่นประเทศไทยนั้น	 นอกจากจะได้ทักษะทางอาชีพ 
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แล้ว	มีจำนวนไม่น้อยที่ได้ทักษะภาษาไทยติดตัวกลับไปด้วย	และมีจำนวนมาก 

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยดุจบ้านหลังที่สองของตน

	 พอเมือ่ประเทศพม่าเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองมาเป็น 

ระบอบประชาธิปไตยวิถีพม่า	 ภาคเอกชนไทยก็ได้โอกาสมากขึน้ในการเข้าไป 

ลงทุนและทำการคา้	ความจำเปน็ในการใชล้า่มภาษาไทย-พม่าจึงเป็นเรื่องปกติ	 

จนนำไปสูก่ารกำหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพม่า	 (Higher	 

Education)	 ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจาก 

หลักสูตรอบรมไปจนถึงระดับปริญญาตรี	 และทีน่่าสนใจคือ	 ภาษาไทยเป็น 

ภาษาเดียวในอาเซียนทีม่ีการเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาของพม่า	 นั่นบ่งชี้ 

แนวโน้มว่าการผลิตและตลาดสำหรับสินค้าไทยไปสู ่และในประเทศพม่า 

น่าจะสามารถแข็งขันได้ดีไม่แพ้ประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียน	 ทีต่่างทยอย 

เข้าไปลงทุนในพม่า

	 ในส่วนของประเทศไทยนั้น	 ศูนย์พม่าศึกษา	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 

ได้ทำงานเชิงรุกเพื่อร่วมสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจเรียนภาษาพม่า 
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มานานกว่าสิบปี	 จนประสบความสำเร็จในการผลักดันหลักสูตรปริญญาตรี	 

สาขาพม่าศึกษา	และผลิตบัณฑิตที่มีทักษะภาษาพม่าออกสู่ตลาดงานมาตั้งแต่ 

ป	ีพ.ศ.	๒๕๔๔	เปน็ต้นมา	ครั้นเม่ือมีการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในประชาคมอาเซยีน	 

(AEC)	 ก็ยิง่ทำให้ตลาดงานมีความต้องการบัณฑิตทีจ่บสายภาษาพม่ามากขึ้น	 

ในขณะเดียวกัน	 ฝ่ายพม่านั้นก็ให้ความสนใจทีจ่ะเรียนภาษาไทยมานานกว่า 

สองทศวรรษ	 ด้วยการตั้ง	 Thai	 Department	 ใน	 Yangon	University	 of	 

Foreign	 Languages	 (YUFL)	 โดยเริ่มจากหลักสูตรอบรมภาษาไทยให้แก่ 

เจ้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป	ตั้งแต่ยังมีสถานะเป็น	Institute	of	Foreign	 

Languages	 (IFL)	 และพัฒนามาเป็นหลักสูตรระดับอนุปริญญาภาษาไทย	 

จนมาเป็นหลักสูตรปริญญาตรีภาษาไทยในปัจจุบัน	 ซึ ่งฝ่ายไทยมีบทบาท 

สำคัญมากในการช่วยให้การเรียนการสอนภาษาไทย	ณ	 YUFL	 ดำเนินมาได้ 

อย่างต่อเนื่อง

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	กรมวิเทศสหการ	ต่อมาคือสำนักงานเพื่อการพัฒนา 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 (สพร.)	 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร	 

ส่งผูเ้ชี ่ยวชาญไปช่วยสร้างครูภาษาไทย	 และพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา 

ภาษาไทย	 ให้แก่	 YUFL	 ในเวลานั้นคือ	 IFL	 เป็นเวลา	๒	 ปี	 จนเป็นผลสำเร็จ 

และสร้างครูภาษาไทยระดับอนุปริญญาได้จำนวน	๑๐	คน	แล้วก็จัดการเรียน 

การสอนภาษาไทยในหลักสูตรอนุปริญญาเรื่อยมา	 จนเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 

จึงได้เริ่มเปิดหลักสูตรภาษาไทย	ระดับปริญญาตรี	๓	ปี	 โดยปรับใช้โครงสร้าง 

ของหลักสูตรสำหรับภาษาต่างประเทศอื่น	 ๆ	 ทีเ่ปิดสอนที	่ YUFL	 ไปก่อน	 

แล้วต่อมาในป	ี พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 สพร.	 ร่วมกับศูนย์พม่าศึกษาก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ	 

การทูตภาคประชาชนผ่านการเรียนภาษาไทยและภาษาพม่า ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับ ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ไปช่วยปรับปรุงหลักสูตร	๓	ปี	ให้เป็นหลักสูตร	๔	ปี	โดยเพิ่มรายวิชาที่จำเป็น 

และสอดรับกับหลักสูตรเดิม	ปัจจุบัน	YUFL	สามารถผลิตบัณฑิตเอกภาษาไทย 

ได้แล้วเป็นรุ่นแรกจำนวน	๕๖	คน	จากหลักสูตร	๓	ปี	ส่วนรุ่นต่อ	ๆ	ไปจะเป็น 

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตร	๔	ปี	ซึ่งทาง	สพร.	จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 

นอกจากนี	้ ทางฝ่ายพม่าก็มีความสนใจทีจ่ะเปิดภาควิชาภาษาไทย	ณ	 เมือง 

มัณฑะเลย์ในอนาคต	ซึ่ง	สพร.	ก็น่าจะให้ความช่วยเหลือได้ต่อไป

	 ในการสนบัสนนุของฝา่ยไทยตอ่	YUFL	ผา่น	สพร.	ดว้ยความรว่มมอืจาก 

ศูนย์พม่าศึกษานั้น	 มีการดำเนินงานพัฒนาแผนงานและให้ความช่วยเหลือ	 

YUFL	 เป็นระยะเรื ่อยมา	 จนในช่วงปี	 ๒๕๕๓-๒๕๕๔	 จึงได้ร่างแผนงาน 

ร่วมกันระหว่าง	 สพร.	 ศูนย์พม่าศึกษา	 และ	 YUFL	 ภายใต้โครงการพัฒนา 

หลักสูตรและการสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรี	 ณ	 YUFL	 อันประกอบด้วย 

กิจกรรมย่อย	 ได้แก่	 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย	 

การส่งผู้ช่วยสอนภาษาไทย	การส่งผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมไทยและการผลิต 

สื่อการสอน	การอบรมการพัฒนาสื่อการสอน	กิจกรรมเรียนรู้สังคมวัฒนธรรม 

ไทยในประเทศไทยสำหรับนกัศกึษาเอกภาษาไทยจาก	YUFL	และการสนบัสนนุ 

สื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย	ดังมีความก้าวหน้าดังนี้
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	 ๑)	การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 ได้เริ่มมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 

โดยให้ทุนแก่อาจารย์จาก	YUFL	ปีละ	๒	ทุน	มาเรียน	ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร 

แต่เนือ่งจากทาง	 YUFL	 ขาดกำลังคนในการดูแลการเรียนการสอนภาษาไทย	 

จึงได้ขอให้มีการปรับหลักสูตรให้เรียนรายวิชาในชั้นเรียนในเมืองไทย	 ๑	 ปี	 

แล้วกลับไปทำวิทยานิพนธ์ทีป่ระเทศพม่า	 ๑	 ปี	 เพื่อหมุนเวียนกันมาเรียน 

ให้จบปริญญาโททุกคน

	 ๒)	การส่งผู้ช่วยสอนภาษาไทย	หรือ	TA	ถือเป็นความจำเป็นเพื่อช่วยแก้ 

ผลกระทบต่อการเรียนการสอน	 อันเนื่องจากอาจารย์ของ	 YUFL	 บางส่วน 

ต้องเดินทางมาเรียนต่อทีป่ระเทศไทย	 จึงได้มีการส่งบัณฑิตเอกพม่าศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	ไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน	ซึ่งพร้อมที่จะปรับตัวกับ 

การทำงานในประเทศพม่าได้เป็นอย่างด	ี อีกทัง้จะเป็นสะพานเชื่อมนักศึกษา 

ฝ่ายพม่าและฝ่ายไทยทีต่่างเรียนภาษาของกันและกัน	 และยังได้มีโอกาส 

แลกเปลีย่นเรียนรู้และเพิ่มทักษะทางภาษาของกันและกันไปด้วย	 นอกจากนี้	 

TA	 ยังสามารถช่วยงานด้านล่ามให้แก่สถานทูตไทยในพม่าและจัดการเรียน 

ภาษาไทยใหแ้ก่เยาวชนไทยในพม่าไปพร้อมกัน	บทบาทของ	TA	จงึมคีวามสำคญั 

มากต่อการสร้างมิตรภาพระหว่างไทยกับพม่าในภาคประชาชน	 ในปีแรกนั้น	 

มีการส่ง	TA	ไป	๒	คน	แล้วได้เพิ่มเป็น	๔	คน	ในปี	๒๕๕๖	เพื่อช่วยให้อาจารย์ 

ที่ต้องกลับมาทำวิทยานิพนธ์ลดภาระงานสอนลงได้บ้าง

การทูตภาคประชาชนผ่านการเรียนภาษาไทยและภาษาพม่า ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับ ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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	 ๓)	การส่งผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมไทยและการผลิตสื่อการสอนนั้น	 

ถอืวา่เป็นกิจกรรมท่ีสำคญัอกีกจิกรรมหนึ่ง	นอกจากจะชว่ยเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่ 

คณาจารย์ของ	YUFL	ในด้านการเรียนการสอนด้วยสื่อสมัยใหม่แล้ว		จากการ 

ทีป่ระเทศพม่ากับประเทศไทยมีความใกล้ชิดในเชิงพื ้นทีแ่ละมีการติดต่อ 

สัมพันธ์กันทัง้ภาครัฐและภาคประชาชนมาอย่างสืบเนื ่อง	 จึงจำเป็นที ่

นักศึกษาพม่าควรจะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมไทยในมิติต่าง	 ๆ	 จึงจะได้มี 

การส่งผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมสาขาต่าง	ๆ 	ไปร่วมจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม	 

ณ	YUFL	

	 ๔)	การอบรมสื่อการสอน	ในปีแรกได้จัดขึ้น	ณ	ประเทศไทย	และจะไป 

จัดอบรมต่อ	ณ	YUFL	ให้แก่อาจารย์ทั้งภาคพร้อมกับ	TA	ที่ทางฝ่ายไทยได้ส่ง 

ไปช่วยสอนโดยหวังผลว่าจะสามารถผลิตชุดความรู้ทีส่อดคล้องกับการเรียน 

ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยจะอยูภ่ายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ 

พม่าศกึษา	ซึ่งกำลงัวางแผนรว่มกบั	NECTEC	ในการพฒันาหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ 

และสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาพม่าแบบออนไลน์

	 ๕)	กิจกรรมเรียนรู ้สังคมวัฒนธรรมไทยในประเทศไทยสำหรับ 

นักศกึษาเอกภาษาไทยจาก	YUFL	เปน็การใหโ้อกาสแกน่กัศกึษาเอกภาษาไทย 

ของ	 YUFL	ที่เรียนปีสุดท้ายของหลักสูตร	 ได้โอกาสมาเรียนรู้สังคมวัฒนธรรม 

ไทยในประเทศไทยในพื้นทีจ่ริง	 พร้อมไปกับการต่อยอดทักษะภาษาไทยไป 

พร้อมกัน
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การทูตภาคประชาชนผ่านการเรียนภาษาไทยและภาษาพม่า ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับ ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 ๖)	การสนบัสนนุสื่อเรยีนรู้ภาษาและวฒันธรรมไทย	ท่ีผา่นมาเปน็การมอบ 

อุปกรณ์สำนักงาน	คอมพวิเตอร	์เครื่องเลน่วดิโีอ	โทรทัศน	์หนงัสอื	วดีทีศัน	์และ 

ชดุไทย	ท้ังน้ีเพ่ือใหกิ้จกรรมการสอนดำเนนิไปไดโ้ดยสะดวก	และยังมแีผนท่ีจะ 

จดัทำหอ้งพฒันาทักษะภาษาไทยสำหรับภาควชิาภาษาไทยขึ้นโดยเฉพาะ	ซึ่งจะ 

เอื้อต่อการเรียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาพม่า

	 เหตุทีก่ารดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทยระดับ 

ปริญญาตรี	ณ	YUFL	 เกิดขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม	ก็ด้วยการสนับสนุนของ	 

สพร.	 และการประสานงานของศูนย์พม่าศึกษาซึ่งมีเครือข่ายเพื่อการพัฒนา 

กิจกรรม	 ในส่วนของฝ่ายพม่านั้นก็พร้อมจะรับการช่วยเหลือ	 หากกล่าวโดย 

บริบท	ณ	 เวลานี้	 พม่าได้ร่วมอยูใ่นประชาคมอาเซียน	 และในขณะเดียวกัน 

ประเทศพม่าก็ได้ปรับเปลี ่ยนรูปแบบทางการเมืองมาเป็นรัฐบาลพลเรือน 

ในวิถีประชาธิปไตย	 ทีใ่ห้เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของ 

ประชาสังคมมากขึ้น	 อีกทัง้ยังมีการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจทุนนิยมตามกลไก 

ตลาดมากกว่าในยุครัฐบาลทหาร	 จึงเอื้อให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นโดยเฉพาะ 

ในภาคเอกชน		สำหรับประเทศไทยนั้นมองประเทศพม่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด	 

เป็นคู่ค้า	 เป็นตลาดสินค้า	 เป็นตลาดแรงงาน	 เป็นแหล่งวัตถุดิบ	 และเป็นที่พึ่ง 

ทางพลังงาน	ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันในห่วงโซ่อุปทาน	ความเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจของพม่าจึงย่อมจะส่งผลดีต่อไทยอย่างแน่นอน	YUFL	ซึ่งเป็นสถาบัน 

สอนภาษาต่างประเทศของรัฐ	จึงได้รับความสนใจจากคนพม่ารุ่นใหม่	และเริ่ม 

เหน็วา่ภาษาไทยกเ็ปน็ภาษาหนึ่งท่ีจะนำไปสู่อาชพีที่ดไีด	้ไมเ่พยีงแคใ่นประเทศ 

พม่า	แต่ยังรวมถึงในประเทศไทยด้วย

	 การทูตภาคประชาชนผ่านการเรียนภาษาของกันและกันนั้น	 นับว่ามี 

ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนข้ามชาติ	 และยังเอื ้อต่อ 

การอยูร่่วมกันในแบบพหุสังคมหรือพหุวัฒนธรรมทีน่ับวันจะเป็นจริงมากขึ้น	 

ดังทีผ่่านมาพื้นทีป่ระเทศไทยเป็นตลาดงานทีใ่ห้โอกาสแก่ชาวพม่า	 จากทีม่ี 

๗๑
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การเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหลัก	 ในทำนองเดียวกัน	 หากพม่ามี 

ความเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น	 ก็ย่อมจะเป็นโอกาสสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ 

ให้สามารถไปทำงานในประเทศพม่าได้เช่นกัน	 การเรียนรู้ภาษาของกันและ 

กันทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติ	 จึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนใน 

สังคมไทยปัจจุบัน	 ในขณะทีก่ารเรียนภาษาพม่าหรือภาษาเพื่อนบ้านใกล้ชิด 

ผ่านระบบการศกึษาเพ่ิงจะเร่ิม	ดงัไดเ้กร่ินไวใ้นตอนตน้		อย่างไรกต็าม	ในการสอน 

ภาษาพม่าในไทยหรอืภาษาไทยในพม่านั้น	ไมค่วรสอนใหไ้ดแ้คเ่พยีงทักษะภาษา	 

(skill)	เท่าน้ัน		แตจ่ะตอ้งใหมี้เนื้อหาทางสงัคมวฒันธรรม	(content)	และอาศยั 

การเข้าถึงบริบทเชิงพื้นที่	 (context)	 เหตุเพราะไทยกับพม่ามีความใกล้ชิดกัน 

ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม	 อันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการอยูร่่วมกันและไปมา 

หาสู่กันได้ไม่ยากนัก		

วิทยุสราญรมย์
๗๒
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	 The	Thai	-	Myanmar	Association	for	Friendship	was	established	 

in	2006	with	 the	support	 from	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	 

Thailand.	The	main	purpose	is	to	help	promote	Thailand’s	relations	 

with	Myanmar,	especially	at	the	people-to-people	level,	with	an	 

aim	to	promoting	better	understanding	and	bringing	the	peoples	 

of	 the	 two	 countries	 closer	 together.	 Since	 its	 establishment,	 

the	TMAF	has	been	working	closely	with	the	Ministry	of	Foreign	 

Affairs	 of	 Thailand	 and	 the	 Myanmar	 relevant	 authorities	 to	 

conduct	various	activities	in	both	countries,	ranging	from	cultural,	 

religious,	 health,	 education	 and	 economic	 cooperation	 to	 

disaster	relief	.	

	 Currently,	Mr.	Bandhit	Sotipalalit	serves	as	the	President	of	 

the	Thai	 -	Myanmar	Association	 for	Friendship.	Mr.	 Sotipalalit	 is	 

former	Ambassador	of	Thailand	to	the	Republic	of	South	Africa,	 

the	 Republic	 of	 India	 and	 the	 Commonwealth	 of	 Australia	 

respectively.	He	also	used	to	serve	at	the	Royal	Thai	Embassy	in	 

Yangon.	 The	 TMAF	 executive	 committee	 comes	 from	 different	 

backgrounds	of	public	and	business	sectors	and	academics.	

Thai - Myanmar Thai - Myanmar 
Association for Friendship

๗๓Thai - Myanmar Association for Friendship 
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 Past Activities
	 •	 Annual	 Kathina	 Ceremony	 at	 the	 Thai	 -	 Myanmar	 

	 	 Friendship	Monastery	in	Yangon

	 •	 Cultural	 exchange	 programme	 with	 the	 National	 

	 	 University	of	Arts	and	Culture	(NUAC)

	 •	 Donation	 for	 the	 renovation	 of	 the	 Jivitadana	 Sangha	 

	 	 Hospital	in	Yangon;	

	 •	 Publication	 of	 the	 Thai	 -	 Myanmar	 /	Myanmar	 -	 Thai	 

	 	 Dictionaries

	 •	 Aksara	 Puppetry	 Show	 in	 celebration	 of	 60th	 years	 of	 

	 	 Thailand	-	Myanmar	Diplomatic	relations;	

	 •	 Disater	relief	of	Cyclone	Nargis	victims	

	 •	 Donation	 for	 the	 renovation	 of	 and	 computers	 for	 

	 	 Mokok	school	in	Myawaddy

	 •	 Thai	 traditional	 cultural	 show	 at	 the	 International	 

	 	 Cultural	Performance	of	 the	Myanmar	ASEAN	Woman’s	 

	 	 Friendship	Association	(MAWFA)	in	Yangon

	 •	 Donation	 for	 the	 renovation	 of	 the	 Jivitadana	 Sangha	 

	 	 Hospital	in	Yangon

	 •	 Animal	exchange	cooperation	with	the	Nay	Pyi	Taw	Zoo

	 •	 Training	 programme	of	 ear,	 nose,	 throat	 and	 temporal	 

	 	 bone	surgery	at	the	ENT	Hospital	in	Yangon	

	 •	 Disaster	relief	of	earthquake	victims	in	Shan	State

	 •	 Seminar	on	“Post-Election	Myanmar:	 The	Way	Forward	 

	 	 to	 Promote	 Thailand’s	 Trade	with	 and	 Investment	 in	 

	 	 Myanmar”	

	 •	 Free	dentistry	service	mobile	unit	in	Mae	Sot	for	the	Thai	 

	 	 and	Myanmar	nationals	along	the	border		

วิทยุสราญรมย์
๗๔
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นิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ครบรอบ ๖๕ ปี

นิทรรศการ

ภาพถ่ายเมียนมาร์

ฉลองความสัมพันธ์
ไทย-เมียนมาร์ 

ครบรอบ ๖๕ ปี

ฉลองความสัมพันธ์ฉลองความสัมพันธ์

๗๕

56-11-050_003-113_V.indd  75 12/17/13  8:50:43 AM



วิทยุสราญรมย์
๗๖

56-11-050_003-113_V.indd   76 12/17/13   8:50:45 AM



นิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ครบรอบ ๖๕ ปี ๗๗

56-11-050_003-113_V.indd   77 12/17/13   8:50:46 AM



วิทยุสราญรมย์
๗๘

56-11-050_003-113_V.indd   78 12/17/13   8:50:48 AM



นิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ครบรอบ ๖๕ ปี ๗๙

56-11-050_003-113_V.indd   79 12/17/13   8:50:50 AM



วิทยุสราญรมย์
๘๐

56-11-050_003-113_V.indd   80 12/17/13   8:50:51 AM



นิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ครบรอบ ๖๕ ปี ๘๑

56-11-050_003-113_V.indd   81 12/17/13   8:50:53 AM



วิทยุสราญรมย์
๘๒

56-11-050_003-113_V.indd   82 12/17/13   8:50:54 AM



nonononononononononoนิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ครบรอบ ๖๕ ปี ๘๓

56-11-050_003-113_V.indd   83 12/17/13   8:50:56 AM



วิทยุสราญรมย์
๘๔

56-11-050_003-113_V.indd   84 12/17/13   8:50:57 AM



nononononoนิทรรศการภาพถ่ายเมียนมาร์ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาร์ ครบรอบ ๖๕ ปี ๘๕

56-11-050_003-113_V.indd  85 12/17/13  8:50:58 AM



ตามล่าหา

วิทยุสราญรมย์
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	 กาแฟชะมดเป็นกาแฟทีม่ีชื่อเสียงขึ้นชื่อลือชาทัง้ด้านรสชาติและราคา	 

มีจำหน่ายทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ	 คอกาแฟหลายคนถือว่ากาแฟ 

ชะมดนีเ้ป็นสุดยอดของกาแฟทีเ่ป็นตำนาน	 เนื่องจากมีรสชาติอันนุ่มละมุน 

และกลิน่หอม	 อีกทัง้สนนราคาจำหน่ายอันแพงลิบลิ่วของกาแฟประเภทนี	้ 

ซึ่งราคาขายอาจจะมีราคาตั้งแต่	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 ไปจนถึงหลักแสนบาทต่อ 

กิโลกรัม	กาแฟชนิดนี้ผลิตได้ไม่กี่แห่งทั่วโลก	ได้แก่	อินโดนีเซีย	(เกาะสุมาตรา	 

เกาะชวา	 เกาะสุลาเวสี)	 ฟิลิปปินส์	 ติมอร์เลสเต	 เวียดนามและไทย	 คนไทย 

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกาแฟชนิดนี้ว่ามีต้นกำเนิดอันน่าพิสดารมาได้อย่างไร	

กาแฟอีเห็น (ชะมด) กาแฟอีเห็น (ชะมด) 
ตามล่าหา

จิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์

ตามล่าหากาแฟอีเห็น (ชะมด) ๘๗
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	 กำเนิดของกาแฟชะมด	หรือในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า	 Kopi	 Luwak	 

(โกปิ	ลูวคั)	เกดิขึ้นเมื่อราว	๒๐๐	กวา่ปท่ีีผา่นมา	ในตอนท่ีสมัยดัทช	์(เนเธอรแ์ลนด์)	 

ได้เข้ายึดครองประเทศอินโดนีเซียและนำพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งคือกาแฟ 

มาปลูกในเมืองอาณานิคมของตน	 ในตอนแรกกาแฟสายพันธุ์ทีช่าวดัทช์นำมา 

ปลูกคอืพนัธ์ุโรบสัตา	(Robusta)	ซึ่งเม่ือแรกปลกูชาวดทัชห์า้มชนพื้นเมอืงเขา้ใกล ้

ต้นกาแฟเมือ่มีเมล็ดสุก	 แต่ไม่ได้ห้ามสัตว์ป่าอย่างชะมดหรืออีเห็น	 ทำให้สัตว์ 

ชนิดน้ีลอบเขา้ไปกดักนิเมลด็กาแฟสกุท่ีมสีแีดงและถา่ยมูลออกมาภายหลงัจาก 

กินเขา้ไป	ชาวพื้นเมอืงสงัเกตเหน็วา่เมื่ออเีหน็กนิผลไมเ้ขา้ไปไดถ้า่ยมลูบางอย่าง 

ออกมาเป็นก้อน	 ดังนั้น	 จึงเก็บมูลดังกล่าวไปล้างแล้วลองคั่วและนำมาดื่มกิน	 

จึงเป็นทีม่าของกาแฟมูลอีเห็นทีม่ีรสชาติหอมละมุนและกลมกล่อมกว่ากาแฟ 

โรบัสตาคั่วบดทั่วไป	 ซึ่งกาลต่อมาชาวดัทช์ก็ได้ประจักษ์ลิ้มลองกาแฟชนิดนี้ 

เข้าไปและเห็นว่ากาแฟนี้มีรสชาติดี	ดังนั้น	จึงจ้างชาวพื้นเมืองเก็บมูลชะมดป่า	 

(อีเห็น)	และเริ่มตำนานของกาแฟชนิดนี้

วิทยุสราญรมย์
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ตามล่าหากาแฟอีเห็น (ชะมด) 

	 ชะมดทีส่ามารถผลิตกาแฟขี้ชะมด	 หรือจะเรียกให้ถูกน่าจะเรียกว่า 

ตวัอีเหน็	เป็นสัตวท่ี์อยู่ในวงศ์	Paradoxurus hermaphroditus	ภาษาองักฤษ 

อาจจะใชค้ำวา่	Asian	Palm	Civet	หรือ	Weasel	สตัวป์ระเภทนี้เปน็สตัวเ์ลี้ยงลกู 

ด้วยนมขนาดเล็กชนิดหนึ่ง	 โดยปกติจะชอบกินผลไม้	 และเมื่อรู้ว่าสัตว์ชนิดนี ้

ชอบกินผลไม้สุก	ดังนั้นชาวพื้นเมืองหัวใส	(อินโดนีเซียในตอนต้น)	จึงได้เริ่มจับ 

ให้อีเห็น	(ชะมด)	มากินกาแฟสุกเริ่มธุรกิจจากจุดเล็ก	ๆ	ด้วยการเริ่มเลี้ยงและ 

กลายมาเป็นฟาร์ม	

	 กระบวนการผลิต	คือ	เริ่มด้วยการเลี้ยงอีเห็นในกรง	และให้อาหารอีเห็น 

ด้วยเมล็ดกาแฟสุก	 โดยอีเห็นจะเลือกกินเฉพาะเมล็ดกาแฟสุกทีด่ีทีสุ่ดเข้าไป	 

จากนัน้กรดและเอนไซม์ในกระเพาะอาหารของอีเห็นจะทำปฏิกริยาทางเคมี 

คล้ายการหมัก	 (Fermentation)	 ซึ่งจากกระบวนการนี้เองทีท่ำให้โปรตีนใน 

เมล็ดกาแฟแตกตวัเปน็โมเลกลุขนาดเลก็	เวลานำเมลด็กาแฟชนดินี้ไปคั่วบดจน 

ได้กลิน่หอมพิเศษและมีลักษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากกาแฟอื่น	 ๆ	 เมื่อได้มูล 

ออกมาแล้วก็จะเอาสิ่งทีไ่ด้ไปตากแดดจนแห้ง	 แล้วล้างให้สะอาด	 และนำไป 

อบหรือตากให้แห้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ปราศจากความชื้น	 แล้วเก็บอย่างน้อย	 

๖	เดือนขึ้นไป	นำไปผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยการคั่วบด	ในแต่ละฤดูกาลผลิต 

จะไดผ้ลผลิตจากเมลด็กาแฟชนดินี้ไม่มาก	(ไม่กี่รอ้ยกโิลกรมัตอ่ฤด)ู	จากจำนวน 

การผลิตท่ีไดน้้อยในแตล่ะปี	จากความนยิม	และพสิมัยในรสกาแฟที่พเิศษนี้เอง 

ที่ทำให้กาแฟชะมดกลายเป็นกาแฟที่มีราคาแพงและหายากที่สุดชนิดหนึ่ง	

๘๙
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	 กาแฟอีเหน็มิได้มีและผลติไดเ้ฉพาะในประเทศเพื่อนบา้นเท่านั้น	หากแต ่

ประเทศไทยเองก็สามารถผลิตกาแฟชนิดนี้ได้เช่นกัน	 โดยเริ่มมีอุตสาหกรรม 

ขนาดเล็กและผลิตเป็นฟาร์มเลี้ยงตัวอีเห็นแล้ว	 และมีแหล่งผลิตที่สำคัญ	 อาทิ	 

ชุมพร	(อ.หลังสวน)กาญจนบุรี	จันทบุรี	ตราด	เชียงใหม่	และเชียงราย	แต่กาแฟ 

อีเห็นของไทยจะมีจากสองสายพันธุ์กาแฟ	 กล่าวคือในภาคใต้จะใช้กาแฟพันธุ์	 

(Robusta)	ในขณะที่ในภาคเหนือ/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตกของไทยจะใช้ 

พันธุ์อราบิกา	(Arabica)	กาแฟอีเหน็เม่ือมีการขายปลกี	อาจจะมรีาคาขายสงูตั้งแต	่ 

๕๐๐-๑,๐๐๐	บาทต่อกาแฟหนึ่งแก้วในประเทศไทย	และอาจมีราคาสูงกว่านี้ 

หากไปชิมในต่างประเทศ	 หากท่านผู้อ่านได้แวะไปเทีย่วในจังหวัดทีมี่การผลิต 

กาแฟชนิดนี	้ อย่าพลาดทีจ่ะลองลิ้มชิมรสกาแฟประเภทนี้นะครับ	 น่าจะเป็น 

ประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ของคอกาแฟหลายคน 

วิทยุสราญรมย์
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	 ประชากรชาวยิวท่ัวโลกมีจำนวนมากกวา่	๑๓	ลา้นคน	สว่นใหญอ่าศยัอยู่ใน 

ประเทศอิสราเอลหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนกว่าร้อยละ	 ๘๐	 

ส่วนชาวยิวจำนวนทีเ่หลืออาศัยเป็นชุมชนเล็ก	 ๆ	 อยูท่ัว่โลก	 ประเทศไทยเอง 

มีชาวยิวอาศัยอยูเ่ป็นจำนวน	 ๒๐๐	 กว่าคน	 ซึ ่งอาจจะฟังดูน้อย	 แต่เป็น 

จำนวนมากอันดับต้น	ๆ	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีเดียว	แท้จริงแล้ว 

สมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยยกให้กรุงเทพมหานครมีความสำคัญเป็น 

ศูนย์กลางของศาสนายูดาห์	(Judaism)	ในภูมิภาค	มีสถานที่ปฏิบัติทางศาสนา 

ยูดาห์	หรือ “สุเหร่ายิว”	ถึง	๓	แห่งในกรุงเทพฯ	รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ชาวยิวเดินทางเข้าประเทศเป็นจำนวนนับแสนคนต่อปี	

	 เราอาจจะไม่คุ้นกับวิถีชีวิตของชาวยิวมากเท่าไร	 เพราะอาจจะเป็นเรื่อง 

ทีรู่้สึกไกลตัว	 แต่เราคงเคยเห็นรูปดาว	 ๖	 แฉก	 ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา 

ของชาวยิวผ่านตามาก่อน	 จากการทีศ่าสนายูดาห์เป็นศาสนาที่มีความสำคัญ 

กับประวัติศาสตร์โลก

ศาสนายูดาห์
และชาวยิว
มานากรณ์ เมฆประยูรทอง

ทำความรู้จักกับ

๙๑
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 ศาสนายูดาห์	 คือศาสนาทีน่ับถือในพระเจ้าผู้ที่มีองค์เดียว	 ศาสนิกชน 

ชาวยิวปฏิบัติตามกฎต่าง	 ๆ	 ของศาสนาในความเชื่อว่าสวรรค์และนรกมีอยู ่

อย่างละ	 ๗	 ชั้น	 และการดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีระบบกฎเกณฑ	์ เชื่อฟัง	 และ 

ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อจะไปสู่การบรรลุถึงสวรรค์	

 สาขานิกายหลัก 

	 ในยุคปัจจบุนั	เปน็สิ่งหลกีเลี่ยงไมไ่ดท่ี้จะมชีาวศาสนกิชนบางสว่นไม่ปฏิบัติ 

ตามกฎทางศาสนาอย่างเคร่งครัด	 ชาวนิกายปฏิรูป	 (Reformist)	 เหล่านี	้ 

โดยรวมเป็น	“พวกหัวใหม”่	ซึ่งไม่ปฏบิติัตามคมัภรีแ์ละคำพดูของศาสดาโมเสส 

อย่างเคร่งครดั	เพราะมคีวามคดิอย่างกา้วหนา้วา่กฎและพธิกีรรมตา่ง	ๆ 	สามารถ 

ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกได้เพื่อให้เข้ากับชีวิตและสังคมในปัจจุบัน	ซึ่งตรงข้าม 

กับชาวนิกายออร์ทอดอกซ์	 (Orthodox)	 โดยรวมเป็น	“พวกหัวเก่า”	ปฏิบัติ 

ตามคัมภีร์และคำพูดของศาสดาโมเสสตามตัวหนังสืออย่างเคร่งครัด	 เชื่อว่า 

ประเทศอิสราเอลเปน็บา้นเกดิท่ีต้องชว่ยสรา้งขึ้นใหม	่สว่นชาวนกิายอนรุกัษน์ยิม	 

(Conservative)	เป็นพวกการผสมผสานระหว่างพวกหัวใหม่และพวกหัวเก่า

 คัมภีร์ 

	 คมัภรีห์ลกัของชาวยิวเรยีกวา่	ตานคั	(Tanak)	โดยเป็นการรวบรวมเนื้อหา 

จากเอกสารท่ีกระจดักระจายอยู่ในยุคนั้นจากนักวชิาการในยุคประมาณปี	ค.ศ.	 

วิทยุสราญรมย์
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๑๐๐	 คัมภีร์กลายเป็นรากฐานของกฎหมาย	 วินัยและศีลของสังคมชาวยิว	 

โดยฉบับเดิมผูจ้ารึกด้วยภาษาฮิบรู	 และต่อมาได้มีการแปลเป็นภาษากรีก	 

ภาษาละติน	และภาษาอังกฤษ	มีการแบ่งออกเป็น	๓	ภาค	

	 ภาคแรกคือ	 Torah	 ประกอบไปด้วยคัมภีร์	 ๕	 เล่มของศาสดาโมเสส	 

มีชื่อว่า	

	 ๑.)	 Genesis

	 ๒.)	 Exodus	

	 ๓.)	 Leviticus	

	 ๔.)	 Numbers	

	 ๕.)	 Deuteronomy	

	 ภาคท่ีสองคอื	Prophets	รวมเรื่องราวคำสอนของศาสดาตา่ง	ๆ 	ภาคท่ีสาม 

คือ	Writings	รวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์	ปรัชญา	บทกลอนต่าง	ๆ	

	 อีกหน่ึงคมัภรีน์อกจากคมัภรีต์านคัคอื	คัมภีร	์Talmud	ท่ีมีขอ้มูลเกี่ยวกบั 

วิถีชีวิตและกฎหมายที่ชาวยิวควรปฏิบัติตาม
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 บัญญัติ ๑๐ ประการ 

	 ชาวยิวมีความเชื่อวา่การปฏบิติัตามท่ีพระเจา้สั่งมาผา่นทางศาสดาโมเสส 

ตามบัญญัติ	๑๐	ประการ	จะสามารถบรรลุการเข้าสวรรค์ได้	ได้แก่	

	 ๑.	 การนับถือพระเจ้าองค์เดียว	 เพื่อส่งเสริมเอกภาพทางศาสนาใน 

	 	 ผู้นับถือศาสนา

	 ๒.	 การไม่ผลิตและบูชารูปปั้นพระเจ้า	 เพื่อไม่ให้ผู้นับถือศาสนายึดพิธี 

	 	 และการบูชารูปที่แตกต่างกันไปจนสร้างความแตกแยก

	 ๓.	 การไม่ใช้นามของพระเจ้าในทางทีผ่ิด	 เพื่อสร้างความเคร่งครัดใน 

	 	 ศาสนาสำหรับผู้นับถือศาสนา

	 ๔.	 การระลึกถึงวันสำคัญทางศาสนา	 เพื่อให้ผู้นับถือศาสนาคำนึงถึง 

	 	 การพักผ่อนและครอบครัว

	 ๕.	 การนับถือบิดาและมารดาของตน	 เพื ่อให้ผู ้นับถือศาสนาให้ 

	 	 ความสำคัญกับครอบครัว

	 ๖.	 การไม่ฆ่าคนอื่น	เพื่อให้ผู้นับถือศาสนามีความเมตตากรุณาต่อกัน	

	 ๗.	 การไม่ล่วงประเวณีสามีและภรรยาคนอื่น	 เพื่อให้ผู้นับถือศาสนา 

	 	 คำนึงถึงความมั่นคงของครอบครัว

	 ๘.	 การไม่ลักทรัพย์	 ใส่ความนินทา	 เพื ่อให้ผู ้นับถือศาสนาถือเรื ่อง 

	 	 ทรัพย์สมบัติส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญ

วิทยุสราญรมย์
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	 ๙.	 การไม่คิดมิชอบ	การไม่ให้ความเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้าน	เพื่อให้ 

	 	 ผู้นับถือศาสนามีความซื่อสัตย์สุจริต	

	 ๑๐.	การไม่โลภในสิ่งของของผู้อืน่	 เพื่อให้ผู้นับถือศาสนาขจัดความโลภ 

	 	 ในทางที่ผิด

 อาหาร

	 การปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิวทีขึ่ ้นชื ่อทีสุ่ดคงเป็นการกินอาหาร 

โคเชอร์	 (Kosher)	หรือการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา 

ยูดาห	์เป็นท้ังการแสดงความเชื่อฟงัในพระเจา้และการแสดงความเปน็เอกภาพ 

ของชาวยิวอีกด้วย

	 อาหารทีถู่กโภชนาการโคเชอร์	 ได้แก่	 ไก่	 ไก่งวง	 นกกระทา	 ห่าน	 

ปลาแซลมอน	ปลาทูน่า	 ปลาคาร์พ	 ปลาเฮอริ่ง	 ชีสนุ่ม	 เนยแข็งเพียว	 เนื้อวัว	 

เนือ้แกะ	 เนือ้แพะ	 และเนื้อกวางทีไ่ม่มีโรค	 และผ่านการพิธีการเชือด	 รวมทัง้ 

ไวน์หรือน้ำองุ่นที่ทำภายใต้กฎของชาวยิว

	 อาหารที่ไม่ถูกโภชนาการโคเชอร์	 ได้แก่	 หมู	 อูฐ	 กระต่าย	 หนูเล็ก	 

สัตว์เลือ้ยคลาน	 อินทรี	 เหยีย่ว	 แร้ง	 ปู	 กุ้ง	 ปลาหมึก	 หอย	 หรือสัตว์ทีต่าย 

โดยสาเหตุธรรมชาติ	และเนยแข็งส่วนใหญ่

 สถานที่ทำพิธีกรรมของศาสนายูดาห์

	 บรรพบุรุษชาวยิวเดิมจัดชุมนุมและทำพิธีกรรมทางศาสนาในรูปแบบ 

ง่าย	 ๆ	 ภายในเต็นท	์ ต่อมาได้มีการสร้างสุเหร่ายิวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทาง 

สังคมของชุมชนชาวยิวในการสวดมนต์	 และการศึกษาทางศาสนา	 รวมทัง้ 

กำเนิดชาวแรบไบ	 (Rabbi)	 หรือผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาที่สามารถถ่ายทอด 

ความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง	
๙๕
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 พิธีกรรมที่สำคัญ

	 พธิกีรรมตา่ง	ๆ 	ในวนัหยุดและวนัเทศกาลของศาสนายูดาหเ์ป็นการบันทกึ 

เหตกุารณ์ส่วนบคุคลท่ีลำ้คา่และสง่เสรมิความศรทัธาในชมุชน	ซึ่งลว้นเป็นสว่น 

สำคญัของชวีติชาวยิว	ตามหลกัการในศาสนายูดาห	์ทุกวนัจะเริ่มตน้และสิ้นสดุ 

ตอนที่พระอาทิตย์ตกดิน	พิธีกรรมสำคัญ	ได้แก่

 ๑.	 Sabbath	 คือ	 วันหยุดของชาวยิวระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์ของ 

ทุกอาทิตย์	 เพื่อระลึกถึงพระเจ้าตามความเชื่อว่าพระเจ้าเสร็จสิ้นการสร้างโลก 

ใน	 ๖	 วัน	 และทำการหยุดในวันที	่ ๗	 ชาวยิวจะจัดพิธีการสวดมนต์	 จุดเทียน	 

อวยพร	และรับประทานอาหารภายในบา้น	และจะเขา้สถานที่สเุหรา่ยิวในวนัเสาร	์ 

เพื่อฟังธรรมและทำสมาธิ	สำหรับชาวยิวแนวอนุรักษ์บางกลุ่มจะถูกห้ามใช้เงิน	 

ห้ามเปิดไฟ	ห้ามขับขี่ยานพาหนะและห้ามสูบบุหรี่	

 ๒.	 Passover	คือ	งานเทศกาลแสวงบุญที่เริ่มในช่วงเดือนมีนาคม	และ 

ใช้เวลา	 ๘	 วัน	 เพื่อระลึกถึงการอพยพชาวฮิบรูออกจากอียิปต์เพื่อพ้นจาก 

ความเป็นทาส	

วิทยุสราญรมย์
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ทำความรู้จักกับศาสนายูดาห์และชาวยิว

 ๓.	 Shavuot	คอื	งานเทศกาลแสวงบญุท่ีเริ่มในชว่งเดอืนพฤษภาคมถงึ 

มิถุนายน	 เพื่อระลึกถึงการเก็บเกี่ยวพืชผลในไร่	 โดยชาวยิวจะตกแต่งสถานที่ 

บ้านเรือน	และสุเหร่ายิวด้วยดอกไม้และต้นไม้

 ๔.	 Sukkot	คือ	 งานเทศกาลแสวงบุญเพื่อระลึกถึงวิถีชีวิตของชาวยิว 

ทีต่้องอพยพอย่างเร่ร่อน	 โดยจะจัดงานในบ้านและจำลองสภาพชีวิตที่เคย 

เดินทางอยู่ในทะเลทราย

 ๕.	 Rosh	Hashanah	คือ	งานวันปีใหม่ของชาวยิว	จัดในช่วงระหว่าง 

เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม	 โดยจะมีการสวดมนต์และการแจกจ่าย 

ขนมหวาน	

 ๖.	 Yom	Kippur	คือ	วันแห่งการยกเลิกบาปและคืนดีต่อกัน	ชาวยิว 

งดรับประทานอาหาร	 เครื่องดื่ม	 และร่วมชุมนุมกันทีสุ่เหร่ายิวเพื่อสวดมนต์ 

และอภัยบาปต่อกัน

 ๗.	 Purim	คือ	วันที่ระลึกถึงชัยชนะของพวกยิวที่มีต่อศัตรูนอกศาสนา	 

จดัขึ้นในชว่งเดอืนกุมภาพันธถ์งึเดอืนมีนาคม	เปน็วนัรื่นเรงิท่ีมกีารแลกของขวญั 

และแจกของให้แก่ผู้ยากไร้

 ๘.	 Brit	 Milah	 คือ	 พิธีการขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติของเด็กชาย 

เมื่อมีอายุครบ	๘	วัน	และจะมีการสวดมนต์เพื่อให้เด็กนั้นได้พ้นบาป

 ๙.	 Bar	Mitzvah	คอื	พธิกีารแสดงสนุทรพจนท์างศาสนา	และการอา่น 

พระคัมภีร์ทีสุ่เหร่ายิวของเด็กชายยิวเมื่อครบอายุ	 ๑๓	 ปี	 เพื่อแสดงการก้าว 

เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่

	 ๑๐.	Kiddushin	คือ	พิธีวิวาห์ที่สำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตตามเจตจำนง 

ของพระเจ้า	เอกลักษณ์พิเศษคือการที่เจ้าสาวจะทุบแก้วให้แตก

๙๗
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 การเปลี่ยนศาสนา

	 ศาสนายูดาห์ยอมรับบุคคลทีเ่ปลี่ยนการนับถือศาสนาจากศาสนาอื่นมา 

เป็นศาสนายูดาห์	 แต่กระบวนการเป็นไปยาก	 เพราะต้องปฏิบัติในอิสราเอล	 

และแสดงตนว่าพรอ้มท่ีจะเปน็ชาวยิวจรงิ	โดยตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากแรบไบ	 

กล่าวไดว้า่ศาสนายูดาหไ์ม่คอ่ยสนใจท่ีจะเผยแผศ่าสนาใหก้วา้งขวางออกไปแก่ 

คนภายนอก	และพอใจกับการเผยแผ่เฉพาะภายในหมู่ชาวยิวเท่านั้น	

	 ถ้าต้องหยิบยกสิ่งทีส่ำคัญทีสุ่ดทีศ่าสนายูดาห์มอบให้แก่โลก	 นั่นก็คือ	 

การสรา้งหลักศลีธรรม	ท่ีต่อมาไดมี้การแปลออกเปน็ภาษาตา่ง	ๆ 	ผา่นวรรณคด ี

ในคัมภีร์ต่าง	 ๆ	 ของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม	 จนได้แผ่หลักศีลธรรม 

นี้ไปทั่วโลก 

วิทยุสราญรมย์
๙๘

56-11-050_003-113_V.indd   98 12/17/13   8:59:00 AM



“ปอเนาะ”

	 หลายคนเคยสงสยัวา่	“โรงเรยีนปอเนาะเปน็อยา่งไร?	เขาเรยีนอะไรกัน?”		

คำถามเหล่านีเ้คยถูกถามกันมากพอสมควร	 และวันนี้ผมได้มีโอกาสทีจ่ะมา 

อธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนปอเนาะว่ามีการเรียนการสอน 

อย่างไร?	แตกต่างกับโรงเรียนสามัญทั่วไปหรือไม่	

	 ปอเนาะเปน็ภาษามลายูปตัตานี	เพ้ียนจาก	pondok	“ปนดก”	ในภาษา 

มลายูกลาง	 ยืมมาจากภาษาอาหรับ	  “ฟุนดุก”	 แปลว่า	 โรงแรม	 

หมายถึงสำนักสอนศาสนาอิสลามทีมี่หอพักนักเรียนอยูใ่นบริเวณสำนัก	 

ครูปอเนาะ“ปอเนาะ”

๙๙
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ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก	ๆ	ทุก	ๆ	ตำบลในสามจังหวัดภาคใต้มีปอเนาะ 

มากกว่าหนึง่ปอเนาะ	 จากการสำรวจของศูนย์พัฒนาการศึกษา	 จ.ยะลา	 เมื่อ	 

พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 พบว่าปอเนาะทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเท่าทีม่ีหลักฐานเปิดสอนตั้งแต่ราว	 

พ.ศ.	 ๒๔๔๒	 มุฮัมหมัด	 เศาะฆีร	 ระบุว่า	 ปอเนาะแห่งแรกในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้คือ	 ปอเนาะกัวลาบือเกาะ	 ทีก่่อตั้งโดยบุตรของชัยคอุษมานทีม่าจาก 

เยเมน	 (อิบราเฮ็ม,	 ๒๕๔๙)	 ปอเนาะทีเ่ก่าแก่อื ่น	 ๆ	 มีอีกหลายแห่ง	 เช่น	 

ปอเนาะสะนอญันญาร	 ก่อตั้งเมือ่ราว	 พ.ศ.	 ๒๑๔๓	 และปอเนาะปันนังดายอ 

ก่อตั้งเมือ่	 พ.ศ.	 ๒๓๖๐	 การเรียนการสอนในปอเนาะดำเนินการโดยโต๊ะครู	 

ซึ ่งเป็นผูม้ ีความรู้ทางศาสนา	 การเปิดปอเนาะถือเป็นวิทยาทาน	 ไม่เก็บ 

ค่าเล่าเรียน	 โต๊ะครูมีรายได้จากการบริจาค	 (ศอดะเกาะหฺ)	 หรือซะกาต	 

วิชาที่สอนในปอเนาะได้แก่	 การสอนภาคศรัทธา	 (เตาฮีด)	 ภาคปฏิบัติ	 (ฟิกหฺ)	 

ซึ่งรวมถึงศาสตร์มรดกและครอบครัว	 (ฟะรออิฏ)	 ภาคจริยธรรม	 (อัคลาก)	 

ภาคประวัติศาสตร์	 (ตารีค)	 การอ่านอัลกุรอาน	 และการปฏิบัติตนทีถู่กต้อง 

ตามหลักศาสนา	สอนเป็นภาษามลายูและภาษาอาหรับ	ระยะเวลาในการเรียน 

ของแต่ละคนไม่เท่ากัน	 ขึ้นกับความสมัครใจ	 ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง	 ๒-๖	 ปี	 

แต่ก็มีผู้ศึกษาจนถึง	๑๐-๑๕	ปี	(สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้	๒๕๒๙)

วิทยุสราญรมย์
๑๐๐
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“ปอเนาะ”

 ปอเนาะในปัจจุบัน

	 ในปัจจุบันปอเนาะได้พัฒนากลายเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียน 

เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีการเรียนการสอนทั้งภาคสามัญ	(โดยใช้หลักสูตร 

การศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ)	 และภาคศาสนา	 

(โดยใช้หลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกัน	 คือ	 

หลักสูตรอิสลามศึกษาปีพุทธศักราช	 ๒๕๔๖)	 เริ่มแรกโรงเรียนเอกชนสอน 

ศาสนาอิสลามหรือทีเ่รียกกันว่า	 โรงเรียนปอเนาะ	 ได้เปิดการเรียนการสอน 

ในระดับช่วงชั้นที่	๓	และช่วงชั้นที่	๔	เปิดสอนควบคู่กันระหว่างรายวิชาศาสนา 

กับรายวิชาสามัญ	 (ตามหลักสูตรทีร่ะบุไว้ข้างต้น)	 โดยแบ่งเวลาเรียนตาม 

ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน	 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้รับ 

งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมาช่วยในการบริหารจัดการในโรงเรียนเหมือน 

กับโรงเรียนเอกชนท่ัวไป	แตข่อ้แตกตา่งระหวา่งโรงเรยีนเอกชนทัว่ไปกบัโรงเรยีน 

เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ	 กว่าร้อยละ	๙๐	 เป็น 

โรงเรียนเอกชนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียน

ปอเนาะในปัจจุบัน

๑๐๑
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	 ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายแห่งได้ขยายหลักสูตร 

การเรียนการสอนในหลาย	ๆ	ระดับ	เช่น	ระดับบริบาล	ปฐมวัย	ประถมศึกษา	 

(ช่วงชั้นที่	๑	และ	ช่วงชั้นที่	๒)	ตัวอย่างเช่น	โรงเรียนคัมภีร์วิทยา	ตั้งอยู่ที่	๔๗	 

ม.๙	 ต.บันนังสตา	 อ.บันนังสตา	 จ.ยะลา	 เดิมเป็นสถาบันปอเนาะที่เปิดสอน 

อัลกุรอานและวิชาการศาสนาเทา่นั้น		โดยมโีตะ๊คร	ู	(อาจารยผ์ู้มคีวามรู้ดา้นศาสนา)	 

ทำการสอนในรายวิชาต่าง	ๆ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็น 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญในช่วงชั้นที่	 ๓	 (ม.๑	 –	 ม.๓)	 

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ได้เปิดสอนในช่วงชั้นที่	 ๔	 (ม.๔	 –	 ม.๖)	 ในปัจจุบัน 

ได้ขยายหลักสูตรเปิดสอนในช่วงชั้นปฐมวัย	 และจะเปิดสอนในหลักสูตร 

ประถมศกึษาในปกีารศกึษา	๒๕๕๗	ตอ่ไปนี้คอืตวัอย่างการพฒันาและการขยาย 

หลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 การพัฒนาด้านวิชาการสู่อนาคต

	 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้คอื	การจดัการเรยีนรู้ใหส้อดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรม 

ในทุกกลุม่สาระอยูเ่สมอ	 และสร้างเอกลักษณ์จุดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ศาสนาอิสลามมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับ 

บรบิทของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม	สามารถสนองความตอ้งการของ 

วิทยุสราญรมย์
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ผูเ้รียนชุมชนและท้องถิ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมบนพื้นฐานของมีส่วนร่วม 

ของทุกฝ่าย	 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้คือ	การเน้นด้านภาษาอาหรับ	(ภาษาหลักของศาสนาอิสลาม)	 

ภาษาอังกฤษ	 (ภาษาสากล)	 และภาษามลาย	ู (ภาษาทีใ่ช้มากกว่าครึ ่งใน 

ภมิูภาคอาเซยีน)	พรอ้มกบัการใหค้วามสำคญัภาษาไทยท่ีเป็นภาษาประจำชาติ 

และการเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู ่กับคุณธรรมและจริยธรรม	 

ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายแห่งเปิดหลักสูตรนานาชาต	ิ 

(โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ)	 ในการเรียนการสอน	 ดังนั้น	 ทิศทาง 

การพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอนาคต		สามารถพฒันาศกัยภาพ 

เทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

	 สรุปได้ว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีการพัฒนาศักยภาพ 

การเรยีนการสอนท้ังนกัเรียนและบคุลากรอย่างตอ่เนื่อง	ทำใหน้กัเรยีนท่ีสำเรจ็ 

การศึกษาสามารถสอบเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยทั้งของ 

รัฐบาลและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ

	 แต่จะอย่างไรก็ตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังคงเรียกกันว่า	 

“โรงเรียนปอเนาะ”	 อยู่	 ส่วนปอเนาะแบบเดิมมีเหลืออยู่ไม่มากและปอเนาะ 

แบบเดมิกไ็ดร้บัการอนญุาตให้จดทะเบยีนเปน็	“สถาบนัปอเนาะ”	จากกระทรวง 

ศึกษาธิการ	ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

“ปอเนาะ” ๑๐๓
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	 ศาสนาพราหมณ์	-	ฮินดูอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาอย่าง 

ยาวนาน	 ทุกวันนี ้พิธีกรรมต่างๆ	 ของไทยยังมีการอิงกับพิธีกรรมของ 

พราหมณ์	 –	 ฮินดูอยูเ่สมอ	 ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีโสกัณฑ์	 พระราชพิธีจรด- 

พระนังคัลแรกนาขวัญ	 ไปจนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของ 

พระบรมวงศานุวงศ์	ตลอดจนพิธีขึ้นบ้านใหม่ของหลาย	ๆ 	ครอบครัว	บทความ 

ศาสนาพราหมณ์	-	ฮนิดใูนประเทศไทยนี้ผู้เขยีนไดร้บัขอ้มลูอนัเปน็ประโยชนย่ิ์ง 

จากการสัมภาษณ์คุณสุรพงษ์	 สิริธรกุล	 ประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี	 

ณ	วัดพระศรีมหาอุมาเทวี	เมื่อวันจันทร์ที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖

ศาสนาพราหมณ์	–	ฮินดู
ในประเทศไทย
ไกรวัฒ	ภมรบุตร

วิทยุสราญรมย์
๑๐๔
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	 เมือ่คนไทยยังมีศรัทธาและรับเอาพิธีกรรมทางพราหมณ์	 -	 ฮินดูมา 

ประยุกตใ์ชกั้นอย่างแพรห่ลายในสงัคมไทย	จงึไม่ใชเ่รื่องแปลกท่ีเราสามารถพบ 

เหน็โบสถพ์ราหมณ์หรือวดัฮนิดตูา่งๆ	ในไทย	ผู้มกีศุลจติเขา้ไปสกัการะมากมาย	 

ในกรุงเทพมหานคร	มีวัดฮินดูอยู่วัดหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นมานานกว่า	๑๐๐	ปี	บนถนน 

สีลม	วัดแห่งนี้เราเรียกกันสั้น	ๆ	ติดปากว่า	วัดแขก	หรือชื่อทางการที่เรียกขาน 

ตามองค์พระประธานว่า	วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

 วัดแขก	เดิมเปน็สถานท่ีเฉพาะของผู้นบัถอืศาสนาฮนิดเูท่านั้น	ในชว่งบา่ย 

จะมีการเปิดโบสถ์เพื่ออ่านรามเกียรติ์	 สรรเสริญพระเป็นเจ้า	 แต่ในปัจจุบัน	 

วดัแขกเปิดกวา้งตอ้นรบัผู้คนมากขึ้น	มีความเชื่อมโยงกบัพระพทุธศาสนาโดยมี 

พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วย	รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาองค์เทพต่าง	ๆ	ตลอดจน 

ยินดีต้อนรับผูน้ับถือศาสนาอื่น	 ๆ	 รวมทัง้นักท่องเทีย่วต่างชาติ	 ชื่อของวัด	

พระศรีมหาอุมาเทวีบ่งบอกให้ทราบถึงนิกายที่ผู้ก่อตั้งนับถือว่าเป็นนิกายศักติ	 

คอืนับถอืเทพสตร	ี(มหาเทว)ี	เปน็หลกั	พระศรมีหาอมุาเทว	ีหรอืที่เรยีกสั้น	ๆ 	วา่	 

พระแม่อุมา	หรือเจ้าแม่อุมา	 เป็นพระมเหสีของพระอิศวรหรือพระศิวะ	ถือได้ 

ว่าเมือ่ยามทีพ่ระองค์ทรงเสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา	 จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตา	 

กรุณาและงามสง่า	 ดังนั้นจึงมีผู้มีจิตศรัทธานิยมไปกราบไหว้บูชา	 และขอพร 

มากมาย

	 สถาปัตยกรรมของวัดฮินดูแห่งนี้เป็นศิลปะโบราณของอินเดียตอนใต้	 

ผสมผสานกันระหว่างสมัยโชละและปาลวะ	 ซึ ่งมักจะพบในเทวาลัยทาง 

อินเดียตอนใต้โดยเฉพาะในรัฐทมิลนาดู	 ภายในมีองค์พระแม่ศรีมหาอัมมัน	 

(พระแม่อุมา)	 ประดิษฐาน	 เป็นเทพประธานอยูก่ลางโบสถ์	 แวดล้อมด้วย 

พระพิฆเนศ	 พระขันธ์กุมาร	 พระศิวะ	 พระกฤษณะ	 พระวิษณุ	 พระแม่รัศมี	 

พระแม่กาลี	 บริเวณกลางลานเทวสถานมีเทวาลัยขนาดเล็ก	 ภายในเป็นที ่

ประดิษฐานศิวลึงค์
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	 ในช่วง	 ๑-๙	 ค่ำ	 ของเดือนตุลาคมของทุกปี	 จะมีพิธี	“นวราตรี”	 เพื่อ 

บูชาพระแม่อุมาเทวีครั้งยิ่งใหญ่	 เป็นพิธีที่เก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเวท	 

มีพิธีบูชารวม	 ๑๐	 วัน	 ๑๐	 คืน	 พร้อมกันทัว่โลก	 และในวันสุดท้ายของงาน 

จะมีการอัญเชิญองค์เทวรูปพระแม่อุมาเทวี	และเทวะรูปองค์อื่น	ๆ	ออกมาแห่ 

ไปนอกวัดทัว่ทัง้สีลม	 โดยขบวนแห่จะตั้งขบวนทีบ่ริเวณหน้าวัดพระศรีมหา- 

อุมาเทวี	 ฝัง่ถนนปั้นเลี้ยวขวาออกถนนสีลมยาวไปจนถึงถนนสุรศักดิ์ในเขต 

สาทรเหนือโดยมีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคน

	 การอพยพของชุมชนฮินดูเข้าสู่ไทย

	 หลังจากการก่อสร้างเสาชิงช้าและเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ในปี	 พ.ศ.	 

๒๓๒๗	 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนพราหมณ์ได้เริ่มก่อตัวขึ้นรอบ	 ๆ	 เทวสถาน	 

ถนนดินสอ	 และวัดสุทัศน์	 โดยรูปแบบการตั้งถิ่นฐานมีความสัมพันธ์กับคติ 

การสร้างบ้านแปลงเมืองของศาสนาพราหมณ์	 -	 ฮินดู	 โดยหากพิจารณาจาก 

โครงสร้างผังเมืองของเกาะรัตนโกสินทร์	 ทีร่อบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาทาง 

ด้านตะวันตกและคลองคูเมืองทางตะวันออก	 จะเห็นว่าบริเวณเสาชิงช้าและ 

วัดสุทัศน์จะตั้งอยู่ตรงใจกลางของพระนคร	ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

แผนผังจกัรวาลกบัการจดัวางโครงสรา้งผงัเมอืง	จากบรบิทดังกลา่ว	การกอ่สรา้ง 

เสาชงิชา้จงึเปรยีบเสมือนการจำลองเขาพระสเุมรซุึ่งเปน็แกนกลางของจกัรวาล 

มาไว้ในกรุงเทพมหานคร	 เพื่อเพิ่มพูนบารมีให้กับผู้ปกครองและเสริมความ- 

ศักดิ์สิทธิ์ให้กับดวงเมือง	 นอกจากนี้	 เสาชิงช้ายังเป็นองค์ประกอบสำคัญใน 

การประกอบพิธีตรียัมปวาย	 เพื่อเป็นการต้อนรับการเสด็จมายังโลกมนุษย์ 

ของพระอิศวร	 เพื่อตรวจสอบความสมดุล	 ความมั่นคงและความมั่งคั่งของ 

ราชอาณาจักร

	 ธรรมเนียมการสรา้งเสาชงิชา้และวดัสำคญัทางศาสนา	จัดเป็นจารตีท่ัวไป 

ของกลุม่ผูป้กครองโบราณเพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์	 และ 

วิทยุสราญรมย์
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สวรรค์	 เช่น	 การก่อสร้างวัดมหาธาตุทีอ่ยุธยาและลพบุรี	 หรือการก่อสร้าง 

เสาชิงช้าและหอพระอิศวรทีน่ครศรีธรรมราช	 มรดกทางประวัติศาสตร์และ 

ธรรมเนียมการสร้างเมืองจัดเป็นพลังขับเคลื่อนทีท่ำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของ 

ชุมชนพราหมณ์รอบ	ๆ	เสาชิงช้า	และวัดสุทัศน์	เช่น	กลุ่มอาคารบ้านเรือนของ 

ชุมชนโบสถ์พราหมณ์ในย่านถนนดินสอ	การพบปะสังสรรค์ของกลุ่มพราหมณ์ 

บริเวณวัดสุทัศน์	 หรือการร่ำเรียนพระเวทและภาษาสันสฤตภายในหอเวท- 

วิทยาคม	บริเวณเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ซึ่งยังคงมีให้เห็นถึงปัจจุบัน

	 การอพยพของชาวฮินดูจากอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยมีขึ้นเมื่อประมาณ	 

๑๕๐	ปี	ล่วงมาแล้วเมื่อครั้งอินเดียยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคม 

อังกฤษ	 โดยกลุ่มชาวฮินดูมักประกอบอาชีพค้าขายและตั้งถิ่นฐานอยูต่ามย่าน 

ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร	 เช่น	 สุขุมวิท	 ตั้งแต่ซอย	 ๑	 ถึง	 ๘๑	 (แต่ละซอย 

ประกอบด้วยชุมชนชาวฮินดูประมาณ	๕	–	๑๐	ครัวเรือน)	 สีลม	 สาทร	 และ 

ส่ีแยกบ้านแขก	กลุ่มผู้อพยพชาวฮนิดใูนประเทศไทยนั้น	นบัวา่มีความหลากหลาย	 

สามารถแบ่งออกได้	๕	กลุ่มหลัก	ดังนี้

	 ๑.	 กลุม่ชาวฮินดูจากอุตตรประเทศ	 ทางตอนเหนือของอินเดีย	 ซึ่ง 

ประชากรส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์	 คนขายนมวัว	 

และพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริษัทต่างประเทศ	 เช่น	 East	 Asiatic	 

Company	ลักษณะเด่นของชาวอินเดียอุตตรประเทศ	คือการนับถือพระวิษณุ	 

โดยมีการจดัตั้งชมุชนในเขตสาทร	และยานนาวา	ตลอดจนการจดัสรา้งวดัวษิณุ	 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวอุตตรประเทศในเขตกรุงเทพ- 

มหานคร
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	 ๒.	 กลุม่ชาวฮินดูจากแคว้นซินด์และปัญจาบ	 ซึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจ 

ทอผ้าและนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	ชาวอินเดียกลุ่มดังกล่าวมักตั้งถิ่นฐาน 

อยูแ่ถวสำเพ็งและพาหุรัด	 ถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาซิกข์ 

และมีศูนย์กลางอยูท่ีคุ่รุสิงหสภาในย่านพาหุรัด	 แต่ก็มีชาวอินเดียบางกลุ่ม 

นับถอืศาสนาฮินด	ูและแยกตวัออกมาจดัต้ังวหิารเทพมณเฑยีรแถวถนนศริพิงศ	์ 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๒	 เพื่อเป็นศูนย์กลางของชาวฮินดูจากซิกข์และปัญจาบ	 

โดยปัจจบัุนชมุชนดงักลา่วไดร้วมตวักนัจดัตั้งสมาคมฮนิดูสมาชแหง่ประเทศไทย	 

ซึ่งมีท่ีทำการอยู่ท่ีโรงเรียนภารตะวทิยาลยั	และอยู่ไมไ่กลจากวดัสทัุศน	์เสาชงิชา้	 

และเทวสถานโบสถ์พราหมณ์

	 ๓.	 กลุม่ชาวฮินดูจากกุจราชและราชสถาน	 ซึ ่งมักประกอบอาชีพ 

ค้าขายส่งออกและเจียระไนอัญมณ	ี โดยตั้งถิ ่นฐานอยูแ่ถวถนนสีลมและ 

สาทร	 กลุม่ชาวฮินดูดังกล่าวจัดว่ามีบทบาทสำคัญในสมัยอาณานิคม	 และ 

สงครามโลกครั้งทีส่อง	 เนื่องจากทำหน้าทีเ่ป็นตัวกลางเชื่อมต่อทางการค้า 

ระหว่างประเทศไทย	อินเดียและตะวันออกกลาง

	 ๔.	 กลุม่ชาวฮินดูจากทมิฬนาดูร์	 ซึ่งอพยพจากตอนใต้ของอินเดียและ 

ทางตอนเหนือของศรีลังกา	แถวคาบสมุทรจาฟนาร์	 โดยส่วนใหญ่มักประกอบ 

อาชพีเป็นครสูอนภาษาองักฤษ	พนกังานต่างประเทศและคา้ขายท่ัวไป	สำหรบั 

ลักษณะเด่นของกลุ ่มแขกทมิฬคือ	 การบูชาพระศิวะและพระอุมาอย่าง 

เหนียวแน่น	 จนนำไปสู่การสร้างวัดพระศรีมหาอุมาเทวี	 เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ทางศาสนาและการประกอบกิจกรรมของชาวฮินดูจากอินเดียใต้

	 ๕.	 กลุม่ชาวฮินดูจากเบงกอล	 อพยพมาจากกรุงธากา	 และจิตตะกอง 

ในบังคลาเทศตั้งแต่สมัยอาณานิคมอังกฤษ	 ประชากรส่วนใหญ่มักประกอบ 

อาชีพขายถั่ว	 เครื่องเทศ	 และเครื่องหอมบูชาเทพเจ้า	 กลุ่มแขกเบงกอลมัก 

นับถือศาสนาอิสลาม	แต่ก็มีบางส่วนนับถือศาสนาฮินดู	โดยอพยพเข้ามาอาศัย 

อยู่กับแขกทมิฬในย่านวัดแขกและถนนสีลม

วิทยุสราญรมย์
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 เปรียบเทียบหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา	 	
	 กับศาสนาพราหมณ์	-	ฮินดู

	 ๑.	 เรื่องสิ่งสูงสุด

	 พระพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งสูงสุดในโลกและในจักรวาลทีค่อยควบคุม 

และดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปก็คือธรรมชาติหรือกฎอิทัปปัจจยตา	 

ซึ่งเกดิจากเหตแุละปจัจยัปรุงแตง่	ศาสนาพราหมณห์รอืฮนิดเูปน็ศาสนาเทวนยิม	 

เคารพยอมรับเรื่องเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด	 โดยเทพเจ้า	 ๓	 องค์ที่ชาวฮินดูให้ 

ความเคารพสูงสุด	ได้แก่

 	 ๑.๑	 พระพรหม	เป็นเทพเจ้าผู้สร้างหรือให้กำเนิดทุกสิ่งในจักรวาล

	 	 ๑.๒	 พระวิษณุ	หรือพระนารายณ์	เป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษา

	 	 ๑.๓	 พระอิศวร	หรือพระศิวะ	เป็นเทพเจ้าผู้ทำลาย	

	 เทพเจ้าทั้ง	๓	องค์นี้รวมเรียกว่า	ตรีมูรติ	คือเทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู	

 ๒.	 กำเนิดโลกและจักรวาล

	 พระพุทธศาสนาสอนว่าโลกเป็นสิ ่งทีมี่อยูแ่ล้วตามธรรมชาติโดยมี 

ธาตุ	 ๔	 เป็นพื้นฐาน	 คือ	 ธาตุดิน	 ธาตุน้ำ	 ธาตุลม	 และธาตุไฟ	 ธาตุทัง้	 ๔	 นี้ 

ปรุงแต่งให้เกิดธาตุรู้	และธาตุว่าง	(สุญญตา)	ศาสนาพรามหณ์	–	ฮินดู	สอนว่า 

ศาสนาพราหมณ์	–	ฮินดูในประเทศไทย ๑๐๙
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โลกและทุกชีวิตเกิดมาจากพระพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นมาและคอยควบคุมอยู	่ 

(พรหมลิขิต)	 ส่วนพระนารายณ์เป็นผู้คอยปกปักรักษาโดยอวตารลงมาเป็น 

มนุษย์	ส่วนพระอิศวรเป็นผู้ทำลาย	

	 ๓.	 จิต

	 พระพุทธศาสนาสอนว่าจิตของมนุษย์เป็นอนัตตา	 จึงไม่มีตัวตนเป็น 

ของตน	 เป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่งและไม่เป็นอมตะ	 ศาสนาพราหมณ์	 –	 ฮินดู	 สอนว่า 

จิตของมนุษย์เป็นอัตตา	เป็นอมตะที่อยู่ชั่วนิรันดรที่แยกออกมาจากปรมาตมัน 

หรือพรหม	 จะได้รับผลกรรมของตนเองจนกว่าจะบำเพ็ญตบะเพื่อชำระล้าง 

กิเลสให้หมดสิน้ไปจากจิตใจได้	 จิตก็จะบริสุทธิ์และกลับไปรวมกับปรมาตมัน 

หรือพรหมดังเดิม	และมีความสุขอยู่ชั่วนิรันดร์

	 ๔.	 จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต

	 พระพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตมีกายและจิตเป็นทีอ่าศัย	 แยกจากกันไม่ได้	 

จนกว่าจะเข้าสู่นิพพาน	ศาสนาพราหมณ์	–	ฮินดู	สอนว่าการไม่ต้องเวียนว่าย 

ตายเกิดเป็นจุดหมายสูงสุดโดยได้กลับไปรวมกับพรหมหรือปรมาตมัน

วิทยุสราญรมย์
๑๑๐
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	 ๕.	 เรื่องกรรม	–	วิบาก

	 พระพุทธศาสนาสอนว่าการกระทำโดยเจตนา	 มีผลเป็นวิบากส่งผล 

ทัง้ในปัจจุบันชาติและชาติหน้า	 ศาสนาพราหมณ์	 –	 ฮินดู	 สอนว่าการกระทำ 

ของเราในชาตินี ้	 จะมีผลเป็นวิบากให้ต้องรับผลกรรมในชาติหน้าและชาติ 

ต่อ	ๆ	ไป

	 ๖.	 หลักการศึกษา

	 พระพุทธศาสนาใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการศึกษา	 ศึกษาจากสิ่งทีม่ี 

อยูจ่ริง	 พิสูจน์ได้	 ศึกษาอย่างมีเหตุมีผล	 จะเชื ่อก็ต่อเมื ่อพิสูจน์ได้เท่านั ้น	 

และใช้ดับทุกข์ของจิต	 ศาสนาพราหมณ	์ –	 ฮินดู	 ใช้หลักไสยเวทในการศึกษา	 

เชื่อถือเทพเจ้า

	 ๗.	 หลักปฏิบัติ

	 พระพุทธศาสนาใช้	 “วิธี”	 ในการปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผล	 ปฏิบัติเพื่อ 

ดับทุกข์ของจิตใจในปัจจุบัน	 เป็นทีม่าแห่งศีล	 สมาธิ	 และปัญญา	 ศาสนา 

พราหมณ์	–	ฮินด	ูเนน้การใช	้“พิธ”ี	ตามหลกัไสยเวท	เพื่อใหเ้กดิความศกัด์ิสทิธิ์	 

โชค	ลาภ	และความพน้ทุกข	์เนน้เรื่องการอ้อนวอนเทพเจา้	รวมท้ังบำเพญ็โยคะ	 

ทรมานร่างกายเพื่อให้อัตตาหรือตัวตนบริสุทธิ์จากกิเลส

 บทสรุป

	 ชุมชนพราหมณ์	 –	 ฮินดู	 ในประเทศไทยเป็นมิติสำคัญทัง้ทางการเมือง 

และศาสนาซึ ่งอยูคู่ ่กับประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ศรัทธาและนับถือ 

พระพทุธศาสนาไดอ้ย่างลงตวั	การแสดงบทบาทของกลุ่มพราหมณใ์นราชสำนกั 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	และการปรับตัวอย่างกลมกลืนทางด้านชาติพันธุ์	และ 

การผสมผสานทางศาสนาระหว่างพุทธและพราหมณ์จึงกลายเป็นองคาพยพ 

สำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียในสังคมไทย	

ศาสนาพราหมณ์	–	ฮินดูในประเทศไทย ๑๑๑
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	 ในขณะเดียวกัน	 ชุมชนฮินดูตามโลกทัศน์และการรับรู ้ของคนไทย 

จัดว่าเป็นชุมชนต่างประเทศอันมีผลพวงมาจากลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตก	 

อย่างไรก็ตาม	 ชาวฮินดูในเขตกรุงเทพมหานครจัดว่ามีบทบาทสำคัญทางด้าน 

การค้า	การเผยแผ่ศาสนาฮินดู	และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

กับอินเดียมากกว่ากลุ่มพราหมณ	์ ซึ่งถูกจำกัดบทบาทเฉพาะในราชสำนักและ 

การรักษาวัฒนธรรมพราหมณใ์นสังคมไทย	 ถึงแม้ว่าบริบทในมิติทางสังคม 

และการเมืองระหว่างกลุ่มพราหมณ์และกลุ่มฮินดูในประเทศไทยจะมีความ- 

เป็นมาในบริบททางสังคมต่างกัน	 แต่ก็เป็นทีย่อมรับของคนทัง้สองกลุ่มที่อยู ่

ร่วมกันด้วยความสันติสุข	 สุขสงบ	 และมีความสุขในผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่ม 

พระบารมีของพระราชวงศ์จักรีในทุกยุคทุกสมัยตราบจนถึงปัจจุบัน 

วิทยุสราญรมย์
๑๑๒
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อรวิจิตร์	ชูเพชร

เรื่องเล่าจากต่างแดน:
นักเรียนไทยในตุรกี

เรื่องเล่าจากต่างแดน	:	นักเรียนไทยในตุรกี ๑๑๓
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	 จากที่เดินทางไปราชการที่สาธารณรัฐตุรกี	 เมื่อวันที่	๒๒-๒๘	กันยายน	 

๒๕๕๖	ได้พบกับกลุ่มน้อง	ๆ 	นักเรียน/นักศึกษาไทยในตุรกีกลุ่มหนึ่งที่มาศึกษา 

อยู่ที่ตุรกี	 (ด้วยทุนรัฐบาลตุรกี)	 เลยได้มีโอกาสนั่งฟังน้อง	ๆ	 เล่าประสบการณ์ 

การใช้ชีวิตทีน่ี	่ ซึ ่งน่าสนใจมากและเปิดมุมมองใหม่	 ๆ	 ด้านการศึกษาและ 

การใช้ชีวิตระหว่างเรียน	พอหมดจากภารกิจราชการเลยชวนน้อง	ๆ	ทั้ง	๔	คน	 

มานั่งคุยกันแบบสบาย	ๆ	

	 ขอบอกว่าน้อง	 ๆ	 ทีก่ำลังมองหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศ	 ทัง้ระดับ 

มัธยมปลายและอุดมศึกษา	ไม่ควรพลาดบทความนี้

 พี่ตาล : สวัสดีค่ะน้อง ๆ รบกวนแนะนำตัวกันหน่อยนะคะ

 น้องอัสร่ี :  สวสัดคีรับ นายปยินฐั มัดรอ ชื่อเลน่ อสัรี่ เปน็คนจงัหวดัตราด 

ครับ ผมจบมัธยมปลายจากโรงเรยีนอสิลามศรอียุธยามลูนธิ ิจ.พระนครศรอียุธยา  

ปัจจบัุนศกึษาอยู่ท่ี Bosphorus University นครอสิตนับลู คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ ๑ ด้วยทุนรัฐบาลตุรกีครับ

 น้องซัน :  สวัสดีครับ นายบัณฑิต มะลิวัลย์ ชื่อเล่น ซัน มาจากจังหวัด 

ปทุมธานี จบมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  

ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาการบิน มหาวิทยาลัย University  

of Turkish Aeronautical Association กรุงอังการา ด้วยทุนรัฐบาล 

ตุรกีครับ

 น้องกิต : สวัสดีครับ นายชากิร ยูซูฟี เรียกสั้น ๆ ว่ากิตก็ได้ครับ มาจาก 

กรุงเทพฯ ครับผมกำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัย Istanbul Technical University ก่อนหน้านี้ ผมจบ 

มัธยมปลายจากโรงเรียน Mustafa GermirliAnadolu Imam HatipLisesi  

ซึ่งเป็นโรงเรยีนบรูณาการสอนศาสนาและวชิาการของตรุก ีผมไดทุ้นมธัยมปลาย 

จากกรมศาสนาของตุรกี ส่วนทุนระดับอุดมศึกษาเป็นทุนของรัฐบาลตุรกีครับ

วิทยุสราญรมย์
๑๑๔
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 น้องฮัสนา : สวัสดีค่ะ น.ส. ศิรัสนันทน์ เล็มบารอฮีม ชื่อเล่น ฮัสนา ค่ะ  

มาจากกรุงเทพฯ ค่ะ จบมัธยมปลายทีโ่รงเรียนศิริวัฒน์วิทยา (เขตสายไหม)  

ปัจจุบันอยูช่ั ้นปีที ่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ทีม่หาวิทยาลัย Fatih  

นครอิสตันบูล ได้รับทุนจากองค์กรเอกชนของตรุกี (PASIAD) ค่ะ

 พ่ีตาล : โอโ้ห นอ้ง ๆ  ทกุคนไดร้บัทนุการศึกษามาเรยีนที่นี่กันหมดเลย  

เกง่มาก ๆ  เลยค่ะ อยากให้นอ้ง ๆ  ช่วยเลา่ท่ีมาที่ไปและขั้นตอนการสมคัรทนุ 

ให้ฟังหน่อยนะคะ เผื่อมีน้อง ๆ สนใจอยากจะสมัครไปเรียนที่ตุรกีบ้าง

 น้องซัน : ทุนรัฐบาลตุรกีจะเปิดรับสมัครทุกปีครับ โดยจะรับสมัคร 

ผ่านทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr ปกติแล้ว จะเปิดรับสมัคร 

ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปีน้อง ๆ ที่สนใจสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ  

ทัง้ระดับชั ้นและสาขาทีต่้องการจะศึกษาต่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว  

ส่วนกระบวนการของการรับสมัคร การแจง้ผลหรอืรายละเอยีดตา่ง ๆ  จะกระทำ 

เรื่องเล่าจากต่างแดน : นักเรียนไทยในตุรกี ๑๑๕
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ผ่านทาง e-mail address ทัง้หมดครับซึ่งหลังจากกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ 

เสร็จแล้ว ทางทุนจะแจ้งให้เราไปสอบสัมภาษณ์ทีส่ถานทูตตุรกีประจำ 

ประเทศไทย ถ้าหากผ่านการคัดเลือกก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวเพื่อ 

เดินทางไปทำการศึกษาต่อเป็นลำดับต่อไปครับ

 พี่ตาล : แล้วทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ประเทศตุรกีคะ

 น้องกิต : ประเทศตุรกีเป็นประเทศทีม่ีประวัติศาสตร์มายาวนานและ 

น่าสนใจ มีแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ราสามารถไปเทีย่วเพลิดเพลินและได้รับความรู้ 

ไปด้วยในเวลาเดียวกัน มีวัฒนธรรมทีผ่สมผสานระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย 

เนือ่งจากเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองทวีป และตุรกีก็ยังเป็นประเทศมุสลิม 

ทีม่ีความก้าวหน้าระดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับประเทศมุสลิมอื่น ๆ นอกจากนี ้

รัฐบาลตุรกีก็สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติจำนวนมากจน 

ทำให้ผมไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปครับ จนถึงตอนนี้ผมใช้ชีวิตอยู่ใน 

ประเทศนี้ปีนี้เป็นปีที่ ๙ แล้วครับ
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 พ่ีตาล : ชว่ยเลา่ใหฟั้งหนอ่ยสคิะ วา่บรรยากาศในการเรยีนที่นี่เปน็ไงบา้ง  

เรียนยากมั้ยเอ่ย

 น้องอัสร่ี : บรรยากาศการเรยีนท่ีตรุก ีในการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยันั้น 

จะไม่มีรุ่นพี่คอยแนะนำเหมือนกับท่ีเมืองไทย ไมม่กีารรบันอ้ง ไมม่ใีครชว่ยเหลอื 

เราไดน้อกจากตวัของเราเองท่ีตอ้งกระตอืรอืรน้อยู่ตลอดเวลา สำหรบับรรยากาศ 

ในห้องเรียน นักเรียนทีน่ี่นั้นเมือ่เขาไม่เข้าใจ เขาจะกล้าที่จะถาม กล้าที่จะ 

แสดงออกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฉะนั้นเราจึงต้องปรับตัวให้เป็นคนกล้า 

ถามและเข้าหาอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้เขาอธิบายในสิ่งนั้น ๆ เพราะการเรียนที่นี่  

อาจารย์จะสอนในเชิงวางพื้นฐานให้กับเราแล้วให้เรานำสิ่งเหล่านั้นไปต่อยอด 

เอาเอง การเรียนท่ีนี่นั้นกมี็อปุสรรคทางดา้นภาษาเขา้มาด้วย จึงทำใหก้ารเรยีน 

ของเรานั้นยากขึ้น เราจึงต้องขยันเพิ่มขึ้นด้วยครับ

 น้องฮัสนา : นอกจากนี้การเรียนที่นี่ยังเน้นที่ผู้เรียนและการปฏิบัติเป็น 

หลักด้วยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ผู้สอนจะชอบตั้งคำถามแล้วให้ผู้เรียนคิดต่อ  

และแลกเปลี่ยนความรู้กันเองก่อน จากนั้นอาจารย์ก็จะให้ความรู้เพิ่มเติมแบบ 

หลัก ๆ  เพื่อเกิดความคิดเพิ่มเติม แล้วให้ผู้เรียนไปศึกษาต่อยอดเองจึงทำให้เรา 

ได้ข้อมูลที่หลากหลายจากเพื่อน ๆ ที่มาจากหลาย ๆ ประเทศและยังทำให้เรา 

ต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองค่ะ

 พี่ตาล : พี่ได้ข่าวว่า ต้องเรียนภาษาตุรกีด้วย แล้วคนที่นี่ก็ไม่ค่อยพูด 

ภาษาอังกฤษ น้อง ๆ มีเทคนิควิธีการเรียนภาษาอย่างไรบ้าง ปรับตัวยาก 

มั้ยคะ

 น้องซัน : นักศึกษาทุนที่นี่ทุกคนจะต้องเรียนเตรียมภาษาตุรกีก่อนเป็น 

เวลา ๑ ปี โดยสถาบันทีส่อนภาษาจะเริ่มสอนเราตั้งแต่การอ่านออกเสียง  

การสะกดคำ ไปจนกระทั่งเราสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาตุรกีได้เพียงพอ 

สำหรบัการเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยัตอ่ไป อนัท่ีจรงิสำหรบัผมแลว้ภาษาตุรก ี

อาจจะยากในตอนแรก ซึ ่งเราก็ต้องพยายามอ่านออกเสียงให้ได้ก่อนเป็น 
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ลำดับแรก แล้วถึงจะมาท่องศัพท์เพื่อฝึกพูด หลังจากนั้นจึงจะมาเน้นหลัก 

ไวยากรณ์ ผมเริ่มพูดภาษาตุรกีได้หลังจากมาอยูตุ่รกีประมาณ ๓-๔ เดือน  

แต่ถึงตอนนัน้ผมก็ยังพูดได้ไม่ดีมากนักต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ไปเรื ่อย ๆ  

พอผ่านไป ๑-๒ ปี จึงพูดได้คล่องมากขึ้นครับ

 น้องอัสรี ่ : เคล็ดลับในการเรียนภาษาของผมก็คือการอ่านหนังสือ  

(อ่านออกเสียงใหตั้วเราได้ยิน) และสงัเกตโครงสรา้งจากรปูประโยค โดยเริ่มจาก 

หนังสือง่าย ๆ  อ่านไปก่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ตาม เพื่อให้เราได้คุ้นเคยกับ 

โครงสร้างรูปประโยคและคำศัพท์ ซึ่งจะทำให้เราจำศัพท์ได้โดยไม่ลืม หนังสือ 

ที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือหนังสือพิมพ์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน 

 พี่ตาล : เรื่องผู้คน อาหารการกิน สภาพบ้านเมืองเค้าเป็นอย่างไรบ้าง  

ต่างกับบ้านเราที่เมืองไทยเยอะมั้ยคะ

 น้องกิต : คนตุรกีเองเป็นคนที่ไว้ใจได้ มีน้ำใจดี ซื่อสัตย์ ชอบช่วยเหลือ 

ผูอ้ืน่ครับ เขารักและยกย่องประเทศของเขามาก ถ้ามีเพื่อนตุรกีที่เป็นคนดี 

แล้ว เขาพร้อมจะช่วยเหลือได้ทุกเรื่องเลยครับ บ้านเมืองของเขาสะอาด  
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เป็นระเบียบ และปลอดภัยทีเดียวครับถ้าเดินข้างถนน จะเห็นรถกวาดขยะ  

รถตำรวจผ่านไปมาทำงานอยูต่ลอด ยิง่ถ้าตอนดึก ๆ จะเจอรถตำรวจตรวจ 

ไป ๆ มา ๆ และจะเข้ามาถาม ขอตรวจดูบัตรประจำตัวอะไรอยู่บ่อย ๆ ครับ  

ทำงานกันตลอดจริง ๆ อาหารตุรกีจะไม่ค่อยรสชาติจัดจ้านเหมือนอาหารไทย  

จะปรุงเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ได้รสชาติของตัวอาหารมากกว่า คนตุรกีจะ 

รับประทานขนมปังเป็นอาหารหลัก ข้าวไม่ต้องมีก็ได้ แต่ขนมปังนี่ขาดไม่ได้  

คนทีน่ีจ่ะไม่กินเผ็ดเลยและเขาจะไม่ใส่น้ำตาลปรุงลงไปในอาหารนะครับ  

เพราะน้ำตาลทัง้หมดจะไปรวมอยูใ่นขนมหวานหมดเลย ขนมหวานทีน่ี  ่

กินไปแล้วคือ เหมือนกินน้ำตาลล้วน ๆ เลยครับ หวานแสบคอกันเลยทีเดียว

 น้องอัสร่ี : และสิ่งท่ีขาดไม่ไดส้ำหรบัคนตุรกอีกีอย่างเลย นั่นกค็อืการด่ืมชา  

เรื่องอาหารต้องบอกว่าต่างจากไทยอย่างมากทีเดียว ผมใช้เวลาปรับตัวอยู่ 

หลายเดือนเลยหละครับ

 พ่ีตาล : สดุทา้ย นอ้ง ๆ  วางแผนหลงัจากเรยีนจบจากตรุกีอยา่งไรบา้ง  

และอยากใหฝ้ากอะไรกบัเพ่ือน ๆ  นอ้ง ๆ  ที่กำลงัมองหาทนุศกึษาตอ่หนอ่ยคะ่  

โดยเฉพาะที่สนใจอยากมาที่ตุรกี

 น้องอัสรี ่ : ในแต่ละปีวิศวกรในไทยทีจ่บการศึกษาในสาขาวิชานี้มี 

จำนวนมาก แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทำให้บัณฑิตจำนวนมากเลือก 

ประกอบอาชีพไม่ตรงกับสายวิชาชีพทีไ่ด้เรียนมา แต่สำหรับผมแล้วผมตั้ง 

ปณิธานไว้ว่า หลังจากผมสำเร็จการศึกษา ผมจะนำความรู้ ประสบการณ์ และ 

เรื่องเล่าจากต่างแดน : นักเรียนไทยในตุรกี ๑๑๙

56-11-050_114-211_V.indd   119 12/17/13   11:16:37 AM



สิง่ทีผ่มเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทีผ่มได้เรียนรู้มากมายจาก 

ตรุกนีำกลับไปบอกกลา่วแกค่นไทย ผมจะใชค้วามรู้ท่ีได้เรยีนมาใหเ้กดิประโยชน ์

แก่สังคมอย่างจริงจัง และผมจะทุม่เทแรงกาย แรงใจทำในสิ่งที่เกิดผลดีต่อ 

ประเทศชาติของผมให้ได้มากทีสุ่ด และให้ประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งใน 

ประเทศท่ีน่าจบัตามองแก่ผู้คนทั่วโลก ผมจะลงมอืปฏบิตัทิกุสิ่งดว้ยความมุ่งมั่น 

ตั้งใจและผมจะทำมันอย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจเต็มกำลังครับ

 น้องซัน : หลงัจากเรียนจบผมอาจจะสมคัรสอบเขา้ทำงานกบัสายการบนิ 

ในเมืองไทยหรอืตุรกี หรือไม่ก็สมัครเปน็อาจารย์สอนการบนิเพื่อเกบ็ชั่วโมงบนิ 

ในตา่งประเทศ เม่ือได้ช่ัวโมงบนิมากพอแลว้ก็จะสอบเลื่อนระดบัตอ่ไป ผมอยาก 

บอกกบัเพื่อน ๆ  และนอ้ง ๆ  ท่ีสนใจจะมาศกึษาต่อในประเทศตุรกอียู่ ๒ ประการ  

คือ (๑) ขอให้เราตั้งเจตนาให้แน่วแน่ว่ามาเรามาเรียนที่นี่เพื่ออะไร เมื่อเราจบ 

ไปแล้วเราจะสามารถนำความรู้ทีเ่รียนมาไปใช้ประโยชน์ทัง้ต่อตัวเราเองและ 

สังคมได้มากน้อยแค่ไหนและอย่างไร ถ้าหากเรามีความตั้งใจและหาคำตอบ 

ให้กับตนเองได้แล้ว ต่อให้มีอุปสรรคขนาดไหนเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้  

(๒) เร่ืองภาษา ภาษาอังกฤษถอืวา่มีความสำคญัเปน็อย่างย่ิง ขอใหเ้พื่อน ๆ  นอ้ง ๆ   

พยายามฝึกพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนสอบ 

สัมภาษณ์จะมีการซักถามเป็นภาษาอังกฤษ ควรเตรียมตัวเรื่องภาษาให้ดี ๆ  

และขอให้มีความตั้งใจกับการเรียนภาษาตุรกี เมื ่อมาเรียนทีน่ี ่ครับ ขอให้ 

สอบผ่านได้ทุนมาเรียนที่นี่กันทุกคนนะครับ แล้วเจอกันที่ตุรกีครับ 
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 น้องกิต : การที่จะมาศึกษาต่อต่างประเทศ คุณต้องถามตัวเองดูก่อนว่า 

มีความพร้อมมากแค่ไหน เผชิญได้ทุกปัญหาหรือไม่ พยายามจำลองเหตุการณ์ 

สถานการณ์ให้เกิดขึ ้นกับตนเองดูว่าเวลาเราเจอปัญหาแบบนี้ แล้วเราจะ 

แก้ปัญหาอย่างไร แต่ปัญหาที่คุณคิดไม่ถึง มันมีอยูแ่น่นอนครับ ต้องเตรียม 

รับมือไว้ด้วย เพราะทีน่ี ่คุณไม่มีพ่อไม่มีแม่ทีค่อยช่วยเหลือได้ทุกอย่าง  

คุณเดินทางออกมาจากบ้านพร้อมกับกระเป๋าอีกไม่กี่ใบ คุณต้องจำไว้เสมอว่า  

คุณมาเพื่อเรียนหนังสือนะ อย่าหลงกับแสงสีเสียง คบค้าสมาคมกับคนทีไ่ม่ดี  

คุณเป็นตัวแทนจากประเทศไทย มาศึกษาแล้วก็ต้องศึกษาไปจนกว่าจะจบ 

และกลับมารับใช้ประเทศชาติต่อไป ถ้าหากพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  คนใดอยากจะ 

มาศึกษาต่อทีป่ระเทศตุรกีนี้ ก็ขอให้เตรียมจิตใจไว้สำหรับเผชิญบททดสอบ 

ต่าง ๆ ทุกรูปแบบทีจ่ะเกิดขึ้น และถ้าหากมีปัญหาอะไรต่าง ๆ ทีน่ี่ เราก็มี 

สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ทีม่ ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา  

เป็นผูอุ้ปการะสมาคมเรา ก็สามารถติดต่อทางสมาคมมาได้นะครับถึงแม้ว่า 

คุณจะไม่มีพ่อแม่หรือใคร ๆ อยูท่ ีน่ี ่ แต่อุ ่นใจได้ครับว่าทีน่ี ่ย ังมีเพื ่อน ๆ  

มีสมาคมนักเรียนไทย มีสถานเอกอัครราชทูตฯ มี Thai Trade Center  

ของกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาได้ทุกเมื่อครับ  

สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน ขอให้จำไว้เสมอว่า เรามาเพื่อ 

มาเรียนหนังสือ ขอให้ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด และหยิบฉวยโอกาสทุกอย่างให้มาก 

ที่สุด อย่าหลงระเริงกับสังคมรอบข้างนะครับผม

 น้องฮัสนา : เห็นด้วยกับทุก ๆ คนเลยคะ สั้น ๆ ว่า สำหรับผู้ที่สนใจก็ 

อยากให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ามาพูดคุยกับพวกเราและถามคำถามได้ใน  

facebook page ชื่อว่า TSAT Open Info ที่จัดทำโดยสมาคมนักเรียนไทย 

ในตุรกีค่ะ
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	 ฟังน้องอัสรี่	น้องซัน	น้องกิต	และน้องฮัสนาแล้ว	พี่ตาลก็ขอชื่นชมจากใจ 

จริง	 ๆ	 ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้อง	 ๆ	 และรู้สึกดีใจแทนประเทศไทย	 

ที่มีเยาวชนที่มีแนวคิดดี	 ๆ	พร้อมกลับมาพัฒนาประเทศของเรา	ถือว่าเป็นอีก 

ตัวอย่างของกลุ่มเยาวชนที่น่าชื่นชมจริง	ๆ	ค่ะสำหรับน้อง	ๆ	คนใดที่เริ่มสนใจ 

อยากจะมาเรยีนตอ่ท่ีประเทศตรุกเีหมอืนพี่	ๆ 	ทัง้	๔	คนบ้าง	กอ็ย่ารรีอ	รบีเขา้ไป 

ในเว็บไซต์	 www.turkiyeburslari.gov.tr	 หรืออยากจะปรึกษากับพี ่	 ๆ	 

ทั้ง	 ๔	 ก็คลิกไปเลยค่ะ	 ที่	 facebook	 page	 ชื่อ	 TSAT	 Open	 Info	 ค่ะ	 

พี่ตาลขอเอาใจช่วยน้อง	ๆ	ทุกคนค่ะ	

วิทยุสราญรมย์
๑๒๒
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ชนะ เมี้ยนเจริญ

คุณรู้จัก
ศาสนาซิกข์

แค่ไหน
	 ถ้าพูดถึง	“ศาสนา”	หลายท่านคงรู้จักกันดีว่า “ศาสนา” มีความหมาย 

ตามรูปศัพท์ว่า	“คำสั่งสอน”	 โดยคำสอนทีจ่ัดเป็นศาสนานั้นต้องเป็นเรื่องที่ 

ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์	มีคำสอนทางจรรยา	มีศาสดา	และมีคณะบุคคลที่รักษา 

ความศักดิ ์สิทธิ ์และคำสอนไว้	 เช่น	 พระหรือนักบวช	 โดยอาจกล่าวได้ว่า	 

ศาสนาเป็นสิง่ทีค่วบคุม	 และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ให้อยูร่่วมกันได้ 

อย่างปกติสุข	คือ	ให้มีหลักการ	ค่านิยม	วัฒนธรรม	และวิถีทางในการดำรงชีวิต 

ที่มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน	โดยยึดหลักจริยธรรม	คุณธรรม	และศีลธรรม 

ทีเ่ป็นบรรทัดฐานเดียวกัน	 ในปัจจุบันมีศาสนาต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 

ศาสนาพุทธ	 ศาสนาคริสต์	 ศาสนาอิสลาม	 ศาสนาพราหมณ์	 หรือศาสนาฮินดู	 

ซึ่งผู้อ่านคงคุ้นเคยกบัศาสนาดังกลา่วเปน็อย่างด	ีแตถ่า้พดูถงึศาสนาซกิขแ์ลว้นั้น	 

เชื่อวา่	ท่านผู้อ่านหลายท่านคงไม่รู้จกัถงึประวตั	ิความเปน็มา	และแนวทางการ 

ปฏิบัติของศาสนาซิกข์อย่างละเอียด

คุณรู้จักศาสนาซิกข์ แค่ไหน ๑๒๓
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	 ในโอกาสนี	้ ผู้เขียนได้รับเกียรติจากคุณดาริน	 สิงห์คุรุอเร	 ให้สัมภาษณ์ 

เกี ่ยวกับความเป็นมา	 หลักคำสอน	 และวิถีการดำเนินชีวิตของชาวซิกข์	 

โดยคุณดารินฯ	ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจของตนเองในฐานะผู้นับถือ 

ศาสนาซิกข์คนหนึ่งในประเทศไทยทีย่ึดถือและปฏิบัติตามหลักคำสอนของ 

ศาสนาซิกข์อย่างเคร่งครัด	 โดยผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาทีส่ำคัญ	 และเรียบเรียง 

เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักศาสนาซิกข์มากยิ่งขึ้น

	 คำว่า	 “ซิกข์”	 ตรงกับคำภาษาบาลีว่า	 “สิกขา”	 หมายถึงการศึกษา	 

ผูศ้ึกษาหรือผูใ้ฝ่เรียนรู	้ จึงกล่าวได้ว่า	“ซิกข์”	 คือผู้ทีมี่ความรัก	 ความศรัทธา	 

เชื่อถือและยึดมั่นใน	“วาเฮ่คุรุ” (พระผู้เป็นเจ้า)	และหลักธรรมคำสอนซึ่งเป็น 

พระศาสโนวาทของพระศาสดาทัง้สิบพระองค์ที่ได้บัญญัติไว้ในพระมหาคัมภีร	์ 

คุรุ	ครันธ์	ซาฮิบ	ศาสนาซิกข์ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อปี	พ.ศ.	๒๐๑๒	 

ทีแ่คว้นปัญจาบซึ่งอยูท่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียโดยมี 

พระศาสดานานักเทพ	 เป็นพระศาสดาองค์แรก	 พระองค์ทรงประสูติทีเ่มือง 

ทัลวันด	ี(Talvandi)	ซึ่งอยู่หา่งจากเมอืงลาฮอร	์(ปัจจุบันอยู่ในเขตแควน้ปัญจาบ 

ของปากีสถาน)	 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ	 ๓๐	 ไมล์	 ปัจจุบันนี้ 

เมืองที่ประสูติของพระองค์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“นันกาน่าซาฮิบ” ตามนามของ 

พระศาสดาคุรุนานักเทพ

วิทยุสราญรมย์
๑๒๔
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	 พระศาสดาครุนุานกัเทพมคีวามสนใจในศาสนา	พระองคไ์ด้ศกึษาศาสนา 

ฮินดแูละอิสลามมาแต่เยาวว์ยั	และได้สนทนาธรรมกบันกับญุของท้ังสองศาสนา	 

เมื่อเป็นหนุ่มพระองค์ได้แต่งงานและมีครอบครัว	ต่อมาได้แยกตัวไปศึกษาและ 

พจิารณาธรรม	โดยเมื่อคน้พบหลกัธรรมแลว้	พระองคไ์ดเ้สดจ็ออกเผยแพรแ่ละ 

แสดงหลักธรรมแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและความเชื่อถือ

	 ช่วงเวลานั้นประเทศอินเดียตกอยูภ่ายใต้การปกครองของราชวงศ์โมกุล	 

ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม	 ขณะทีช่นส่วนใหญ่ในอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ ์

และฮินดู	 จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้นับถือศาสนาทัง้สอง	 พระศาสดา 

คุรุนานักเทพได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	โดยสั่งสอนให้ 

ทัง้สองฝ่ายสามัคคีกัน	 ไม่แบ่งแยกซึ่งกันและกัน	 พระองค์มีสาวกในเบื้องต้น 

เพียงสองคน	 คนหนึ่งเป็นชาวชนบทฮินด	ู อีกคนหนึ่งเป็นนักดนตรีชาวมุสลิม	 

ท้ังสองคนน้ีตดิตามพระองคไ์ปสอนศาสนาในท่ีตา่ง		ๆ 	ในการเผยแพรห่ลกัธรรม	 

พระศาสดาทรงบรรยายหลักธรรมเป็นโศลกหรือกาพย์กลอนในภาษาปัญจาบี 

และภาษาท้องถิ่นท่ีพระองคเ์ดนิทางไป	สาวกคนท่ีเป็นนกัดนตรกีดี็ดเครื่องดนตร ี

ให้เข้ากับทำนองเพลงบทสวด	ปรากฏว่ามีชาวบ้านและคนทั่วไปให้ความสนใจ 

ฟังเพลงบทสวดอย่างมากมาย

	 ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาทีต่ั ้งอยูบ่นรากฐานแห่งความจริงและเน้น 

ความเรียบง่าย	 สอนให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นศรัทธามองโลกในแง่ดีมีความหวัง 

ดว้ยเหตแุละผล	สนบัสนนุดว้ยปรัชญาศาสตร์เพื่อความกา้วหนา้ของมวลมนษุย์ 

ศาสนา	 และทีส่ำคัญทีสุ่ด	 สอนให้ทุกคนยึดมั่นและศรัทธาในพระเจ้าแต่เพียง 

พระองค์เดียว	 นอกจากนั้นศาสนาซิกข์แนะแนวการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

และเน้นการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม	 อาจกล่าวได้ว่า	 

ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาทีส่ำคัญศาสนาหนึ่งในปัจจุบันนี	้ เนื่องจากศาสนาซิกข ์

สอนให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	 คนทุกเชื้อชาติ	 ทุกศาสนา	 และทุกชนชั้น 

วรรณะ	 ต่างก็เสมอภาคกัน	 เมือ่อยูเ่บื้องหน้าพระเจ้า	 ท่านคุรุ	 นานัก	 เดว	 ยิ	 

ได้สอนเราทุกคนให้รู้จักกับแนวความคิดเกี่ยวกับพระเจ้า	 ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน 

คุณรู้จักศาสนาซิกข์ แค่ไหน ๑๒๕
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วรรคแรกของบทสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้า	 ยับยิ	 ซาฮิบ	 ซึ่งเป็นบทสวดมนต ์

ในตอนเช้า	บทสวดมนต์บทนี้ได้ถูกเรียกว่า	“มูลมันตระ”

 มูลมันตระ คืออะไร

	 มูลมันตระ	 แปลว่าบทสวดมนต์อนัศักดิ์สิทธิท์ี่สอนให้ระลึกถึงพระเจ้า	 

ซึ่งชาวซิกข์ทุกคนควรจดจำให้ขึ้นใจมูลมันตระ	 เป็นบทสวดมนต์ในตอนเช้า	 

เพื่อสรรเสริญพระเจ้า	 ยับยิ	 ซาฮิบ	 โดยท่านคุรุ	 นานัก	 เดว	 ยิ	 ได้สอนให้เรา 

ทุกคนเข้าใจและเชื่อมัน่ในความมีอยูจ่ริงของพระเจ้าในทุกหนทุกแห่งในโลกนี้	 

ซึ่งเราทุกคนสามารถรู้สึกถึงท่านได้	 ในขณะเดียวกัน	 ได้สอนหลักธรรม	 และ 

แนวคิดใหม่ให้กับคนทุกคน	 เพื่อให้คนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยูไ่ด้อย่างมี 

ความสุข	และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	กล่าวคือ

	 •	 ท่านสอนใหเ้ราทุกคนรู้จกัการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มซึ่งเป็น 

ธรรมชาติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้	

	 •	 ท่านชี้นำหนทางให้เราทุกคนได้เข้าถึงพระเจ้าด้วยการดำรงชีวิต 

ด้วยการกระทำแต่คุณงามความดี	

	 •	 ท่านสอนให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะและดำรงชีวิตตามหลักสัจธรรม	 

ละเว้นความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลงความหยิง่ยโส	 และความเห็นแก่ตัว	 

ซึ่งเป็นวิถีทางในการระลึกถึงพระเจ้าที่แท้จริง

วิทยุสราญรมย์
๑๒๖
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	 หลักคำสอนของท่านคุรุ	 นานัก	 เดว	 ยิ	 มีหลักการทีส่ำคัญซึ่งชาวซิกข์ 

ทุกคนยึดถือปฏิบัติ	ดังนี้

	 ๑.	นาม	ยับนะ	-	พึงระลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอ	ซึ่งจะช่วยให้เรามีความสุข	 

และเขา้ใจถงึความจรงิของชวีติ	นอกจากนี้ยังชว่ยใหเ้ราเปน็คนที่มคีวามออ้นนอ้ม 

ถ่อมตน	และกระทำแต่คุณงานความดีอีกด้วย	

	 ๒.	กิรต์	 กัรนะ	 -	 พึงประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต	 ซึ่งจะ 

ช่วยให้เราไม่เป็นทาสของใคร	และยับยั้งไม่ให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นในสังคม	

	 ๓.	วนัด	์จกันะ	-	พงึแบง่ปนั	และทำบญุทำทานอย่างสม่ำเสมอ	ซึ่งจะชว่ย 

ให้เกิดความเสมอภาคขึ้นในสังคม

	 ดังนั้น	จึงอาจกล่าวได้ว่า	“ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่ยึดมั่นและเชื่อถือ 

ในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว (วาเฮ่คุรุ) อย่างเคร่งครัด, พระผู้เป็นเจ้า  

ผู้ทรงสมบูรณ์ มีอยู่จริงในทั่วทุกหนทุกแห่ง เป็นผู้ที่อมตะถาวร และเป็นผู้ที่ 

สร้างมูลเหตุของเหตุทั้งปวง พระผู้เป็นเจ้า ผู้ไร้ซึ่งความเป็นปฏิปักษ์ ไร้ซึ่ง 

ความหวาดกลัว และจะสถิตมั่นคงในทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและคุ้มครอง  

พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าของคณะหรือชาติใดชาติหนึ่ง แต่ทรงเป็น 

พระเจ้าแห่งความเมตตา คุณธรรม และสัจธรรมอันแท้จริง พระผู้ทรง 

สร้างมนุษย ์ไมใ่ช่เพ่ือลงโทษในความผดิของเขา แตใ่หเ้ขาเขา้ใจในจดุประสงค ์

ที่แทจ้ริงของพวกเขาในจกัรวาลสากลนี้ และเพ่ือหลอ่หลอมใหเ้ขากลบัเขา้ไป 

ยังแหล่งกำเนิดดั้งเดิมนั่นเอง”
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	 ในศาสนาซิกข์	 การทีม่นุษย์จะสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้นั้น	 จะต้องตัด 

กิเลสต่าง		ๆ 	ทั้ง	๕	ให้หมดสิ้นเสียก่อน	ซึ่งกิเลสทั้ง	๕	ประการนี้	ก็คือ	ความโลภ	 

ความโกรธ	ความหลง	ความหยิ่งยโส	และความเห็นแก่ตัว	“หากมนุษย์ผู้ใดก็ 

ตามสามารถละเว้นกิเลสต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ดำรงชีวิตตาม 

หลักสัจธรรม และได้เข้าถึงพระเจ้าแล้วนั่นเอง”

	 ในปัจจุบัน	 ศาสนาซิกข์แบ่งออกเป็นหลายนิกาย	 แต่มีนิกายทีส่ำคัญ	 ๆ	 

๒	นิกาย	คือ

	 ๑.	นิกายนานักปันณ	ิ แปลว่า	 ผู ้ปฏิบัติตามธรรมของท่านคุรุนานัก	 

(ศาสดาองค์แรก)	ผู้นับถือนิกายนี้จะไม่เข้าปาหุล	หรือล้างบาป	และไม่รับ	“ก”  

ทั้ง	๕	ประการ	

	 ๒.	 นิกายนลิมิเล	แปลวา่	นกัพรตผู้ปราศจากมลทิน	บางแหง่เรยีกนกิายนี้วา่	 

“นิกายขาลสา”	 หรือ	 “นิกายสิงห์”	 ผู้นับถือนิกายนี้จะดำเนินตามคำสอน 

ของท่านคุรุโควินทร์สิงห์	 (ศาสดาองค์ที	่ ๑๐)	 โดยเฉพาะในเรื่องปาหุล	 หรือ 

ล้างชำละล้าง	บาป	ให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์	(ขาลสา)	และเมื่อรับ	“ก”	ทั้ง	๕	แล้ว 

ก็ใช้นามสิงห์ต่อท้ายได้	

	 คุรุผูเ้ป็นศาสดาของศาสนาซิกข์มีเพียง	 ๑๐	 องค์	 เท่านั้น	 และไม่มีคุรุ 

สืบต่ออีก	แต่จะนับถือพระคัมภีร์ครันถะสาหิปเป็นศาสดาแทน

	 ศาสดาของศาสนาซิกข์มีเพียง	๑๐	องค์	คือ

	 ๑.	พระศาสดา	คุรุนานักเทพพระศาสดา	

	 ๒.	พระศาสดา	คุรุรามดาส	

	 ๓.	พระศาสดา	คุรุอรยันเดว	

	 ๔.	พระศาสดา	คุรุฮัรโควินท์	

	 ๕.	พระศาสดา	คุรุฮัรราเอ	

	 ๖.	พระศาสดา	คุรุฮัรกฤษณ	

	 ๗.	พระศาสดา	คุรุเตค	บฮาดัร	
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	 ๘.	พระศาสดา	คุรุโควินท์สิงห์	

	 ๙.	พระศาสดานิรันดร์กาล	–	พระศาสดา	ศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ	

	 ๑๐.	พระศาสดา	คุรุโควินท์สิงห์	(พ.ศ.	๒๒๐๙	-	๒๒๕๑)	

	 พระศาสดา	ครุโุควนิท์สงิห	์พระศาสดาองคท่ี์สบิ	ซึ่งพระศาสดาองคส์ดุทา้ย	 

ไดส้ถาปนาพธีิการบรรพชาของชาวซกิขข์ึ้นในปี	พ.ศ.	๒๒๔๒	เพื่อเป็นการสรา้ง 

เอกลักษณะของชาวซกิขใ์หโ้ดดเด่น	โดยชาวซกิข	์๕	ท่านแรกท่ีผา่นการบรรพชา 

ได้ถูกขนานนามว่า “ปัญจปิยะ”	แปลว่า	ผู้ที่เป็นที่เคารพรักทั้งห้า	พระศาสดา	 

คุรุโควินท์สิงห์	 ได้ขอปัญจปิยะทั้ง	๕	ทำพิธีบรรพชาให้พระองค์ด้วย	ทั้งนี้เป็น 

การแสดงให้เห็นว่าไม่มีข้อแตกต่างใด	 ๆ	 ระหว่างพระองค์	 ผู้เป็นพระศาสดา	 

และศิษย์ของพระองค์แต่ประการใด	 และยังเป็นการแสดงออกถึงจิตใจ 

อันประเสริฐและความเป็นประชาธิปไตยของพระศาสดาอย่างแท้จริง

	 กอ่นท่ีพระศาสดาครุโุควนิท์สงิหจ์ะสิ้นพระชนม์	พระองคท์รงมีพระบัญชา 

ใหช้าวซกิขน้์อมรบัพระมหาคมัภรีศ์กัดิ์สทิธิ	์“ศิรคีรุคุรนัถซ์าฮบิ”	เป็นพระศาสดา 

นิรันดร์กาลของชาวซิกข์ตลอดไป	อีกทั้งได้ทรงมอบอำนาจสูงสุดในการบริหาร 

ให้แก่	“คาลซาปันท์”	ซึ่งก็คือ	สมาพันธ์มวลชนของชาวซิกข์	

 บุคลิกลักษณะของชาวซิกข์ เป็นอย่างไร

	 ท่านพระศาสดาพระองค์ทีส่ิบ	 ได้เป็นผู้ริเริ่มพิธีกรรมการรับอมฤตใน 

เดอืนเมษายน	ป	ีค.ศ.	๑๖๙๙	ซึ่งถอืได้วา่พิธกีรรมนี้เปน็พธิกีรรมที่มคีวามสำคญั 

เป็นอย่างยิง่	 และเป็นเอกลักษณ์ทีส่ำคัญของศาสนาซิกข์อีกด้วย	 พระองค์ได้ 

บัญชาให้ชาวซิกข์ดำรงรักษาศาสนสัญลักษณ์	๕	ประการ	“ปัญจกะการ”	หรือ 

ที่เรียกกันว่า	สัญลักษณ์	๕	“ก”	ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับ 

การแสดงถงึความเขม้แขง็และความเปน็หนึ่งเดยีวของประชาคมชาวซกิขเ์ทา่นั้น	 

แต่ยังมีคุณค่าในตัวของแต่ละสัญลักษณ์เองอีกด้วย
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 ปัญจกะการ หรือ สัญลักษณ์ ๕ “ก” คืออะไร

	 ๑.	ก.	เกศา	คือ	ผมยาวที่บำรุงรักษาอย่างสะอาดสมบูรณ์	  

	 	 และไม่ตัดหรือโกนอย่างเด็ดขาด

	 ๒.	ก.	กังฆะ	คือ	หวีไม้	ซึ่งจะเสียบไว้ในผม

	 ๓.	ก.	การ่า	คือ	กำไลข้อมือเหล็กกล้า

	 ๔.	ก.	กะแช่ร่า	คือ	กางเกงในขาสั้น

	 ๕.	ก.	กีรปาน	คือ	กริช

๕

๑

๓

๔

๒
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 “สำหรับชาวซิกข์ที่ปราศจากเอกลักษณ์เหล่านี้ ก็เปรียบเสมือนกับ 

การไร้ตัวตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวซิกข์ที่ตัดผมหรือโกน เล็มหนวดเครา 

ของตน ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดข้อบัญญัติอย่างมหันต์ และจะถูกถือว่าเป็น 

บุคคลที่ได้ออกจากศาสนาไปแล้ว”

	 กล่าวคอื	ผู้นบัถอืศาสนาซกิข	์จะแตง่ตวัท่ีมีลกัษณะพเิศษแตกต่างไปจาก 

ผูน้ับถือศาสนาอื่น	 ๆ	 คือมีผ้าโพกหัว	 และจะต้องดำรงรักษาศาสนสัญลักษณ์ 

ทั้ง	๕	ประการ	คือ	

	 ๑.	 ไม่มีการตัดผม	(เกศา)	ตลอดชีวิต	เนื่องจากเชื่อว่า	ผม	แสดงให้เห็น 

ถึงความสมบูรณ์ของการสร้างสรรค์ของพระเจ้า	จึงต้องสวมผ้าโพกหัวไว้ตลอด	 

เพื่อเป็นสิ่งที่เตือนใจให้ผู้สวมระลึกถึงหน้าที่ในฐานะชาวซิกข์	

	 ๒.	จะตอ้งพกหว	ี(กังฆะ)	ซึ่งจำเปน็สำหรบัการรกัษาเกศาใหส้ะอาดและ 

เรียบร้อย

	 ๓.	จะต้องมีกำไลเหล็ก	 (การ่า)	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดกลั้น	 

ถ่อมตนและสุภาพ	เป็นเครื่องเตือนใจชาวซิกข์ตลอดเวลาว่า	เขามีพันธะผูกพัน 

กับองค์พระศาสดา	 เมื่อใดทีเ่ขามองดูกำไลในข้อมือของตน	 เขาจะคิดชั่งใจ 

หลายครั้งก่อนที่จะกระทำสิ่งใดทีผ่ิดคุณธรรม	 และเป็นเครื่องหมายทีแ่สดงถึง 

ความผูกพันต่อหมู่คณะและการเป็นมิตร	 การแสดงออกของความรู้สึกของ 

ความเป็นพี่น้อง	 ทำให้ชาวซิกข์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดมีจากไหน	 มีความรู้สึกเป็น 

ตัวแทนขององค์ศาสดา	 เพราะเขามีลักษณะเหมือนพระศาสดา	และจะปฏิบัติ 
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ตามพระบัญญัติขององค์ศาสดาอย่างเคร่งครัด	 โดยจะต้องมีกำไลมือเพื ่อ 

ระลึกถึงพระเจ้า

	 ๔.	จะตอ้งใสก่างเกงในขาสั้น	(กะแชรา่)	ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความดีงาม 

และกะทัดรัดเรียบร้อย	สร้างความสะดวกสบายและคล่องตัวในการเดินทางไป 

ทำงาน	 สู้รบ	 และยังสะดวกแม้ในยามพักผ่อน	 รวมทัง้เป็นสัญลักษณ์แห่ง 

ความว่องไว	 ปราดเปรียว	 โดยกางเกงในจะต้องมีความยาวเหนือเข่า	 ๔	 นิ้ว	 

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน	

	 ๕.	จะต้องพกมีดสั ้นหรือกริช	 (กีรปาน)	 ซึ ่งเป็นเครื ่องหมายของ 

ความกล้าหาญและผจญภยั	อีกท้ังยังเปน็การแสดงออกถงึความเชื่อมั่นในตวัเอง	 

และพรอ้มท่ีจะปกปอ้งเกยีรตขิองตนและผู้อื่น	โดยมดีสั้นหรอืกรชินั้น	จะใชเ้ปน็ 

เครื่องปกป้องตนเองและผู้อื่นเท่านั้น	 ไม่ใช่เป็นอาวุธในการรุกรานหรือทำร้าย 

ผู้อื่น

 

 วิถีชีวิตประจำวันของชาวซิกข์

	 ตามหลักคำสอนทีไ่ด้บัญญัติไว้ในพระมหาคัมภีร์คุรุครันธ์ซาฮิบนั ้น	 

ชาวซิกข์ทุกคนควรจะต้องตื่นแต่เช้ามืด	ก่อนอรุณรุ่ง	และหลังจากที่ได้อาบน้ำ 

ทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้ว	 ก็ควรจะสวดมนต์ภาวนาสรรเสริญและ 

รำลึกถงึพระนานของพระผู้เปน็เจา้	หรอื	“วาเฮค่รุ”ุ	โดยเชื่อกนัวา่การสวดมนต์นี ้

จะช่วยขจัดความทุกข์ยากลำบากทั้งปวงในชีวิตให้หมดไป
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	 บทสวดมนต์ภาวนาเพื่อขอพรและรำลึกถึงพระเจ้าที่ชาวซิกข์ควรปฏิบัติ 

เป็นประจำทุกวันมี	ดังนี้

	 ตอนเช้า	 :		 บทสวดมนต์ยับยิ	ซาฮิบ	และญาบ	ซาฮิบ	

	 	 	 	 และซาวัยเย้ทั้ง	๑๐	บท

	 ตอนเย็น	 :		 บทสวดมนต์แร่ฮ์ราส

	 ตอนค่ำ	 :		 บทสวดมนต์โซฮิล่า	(ก่อนเข้านอน)

	 นอกจากนี้	 ชาวซิกข์ทุกคนจะต้องเข้าร่วมเจริญธรรมทีศ่าสนสถาน 

คุรุดวารา	 หรือวัดของชาวซิกข์	 เป็นประจำสม่ำเสมออีกด้วย	 นอกจากนั้น	 

ชาวซิกข์ทุกคนยังควรทีจ่ะพึงปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติทีจ่ะได้กล่าวต่อไปนี้ 

อย่างเป็นประจำ	คือ

 “พึงระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้า โดยการสวดภาวนารำลึกถึง 

นามของพระผู้เปน็เจา้ (วาเฮค่รุ)ุ ดจุดงัรากฐานแหง่ชีวิตของพวกเขา ชาวซิกข์ 

จะต้องระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าในดวงใจของเขาทุกชั่วขณะที่ 

กำลงัประกอบภารกจิตา่ง ๆ  ประจำวนั เพราะพวกเขาจะไดร้บัพรอันประเสรฐิ 

จากพระองค์ ตลอดเวลาที่ได้สวดมนตภ์าวนา ซึ่งชาวซกิขท์กุคนตา่งอิ่มเอบิใจ 

ในความสุขที่ได้รับจากการภาวนาพระนามของพระองค์อย่างถ้วนหน้า”

 พิธีกรรมที่สำคัญในศาสนาซิกข์

	 ศาสนสถานของศาสนาซิกข์จะเรียกว่า	“คุรุดวารา”	 ซึ่งหมายถึงประต ู

หรือทางที่ทอดไปสู่พระศาสดา	 ในคุรุดวาราทุกแห่งพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ 

จะถูกอัญเชิญมาประทับฐานในห้องโถงใหญ่ซึ ่งใช้เป็นสถานที ่สวดภาวนา	 

เจริญธรรมและประกอบศาสนกิจประจำวัน	

	 ส่วนประกอบท่ีสำคญัของ	“ครุดุวารา” คอื	“การรว่มเจรญิธรรม - สงัคัต  

และครัวประชาคมเสรปีงัคัต”	ซึ่งรู้จกักันแพรห่ลายในนาม	“ครุ ุ- กา – ลงัครั”  
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(Guru	kaLangar)	หรือครัวพระศาสดาหรือครัวประชาคมเสรี	ซึ่งมีจุดประสงค์ 

เพื่อบริการอาหารสำหรับศาสนิกชนนักเดินทาง	 นักธุดงค์	 และผู้ทีม่าสักการะ 

ทุกคน	 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเสมอภาค	 และความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง	 

ไม่ว่าจะสูงศักดิ์หรือต่ำต้อย	 มัง่มีหรือ	 ยากจน	 ทุกคนจะรับประทานอาหาร 

ชนิดเดียวกัน	 นั ่งร่วมกันเป็นแถวเดียวซึ ่งครัวนี ้ดำเนินการโดยการร่วมใจ	 

เสียสละของชาวซกิขด์ว้ยกนั	สถาบนัครวัประชาคมเสรนีี้	จึงเป็นพลงัดำเนนิการ 

สำคัญที่ได้สร้างความเสมอภาคในหมู่ชาวซิกข์ทุกคน

	 บุคคลทุกผู้วัยไม่จำกัดว่ามีวรรณะใด	 ความเชื่อถือใด	 มีประเพณีหรือ 

สัญชาตใิด	จะสามารถเขา้ไปสกัการะภายในครุดุวาราได	้โดยกอ่นจะเขา้ไปภายใน 

อาคารคุรุดวารา	 ทุกคนจะต้องถอดรองเท้าและคลุมศีรษะของตน	 (ในกรณี 

ที่ไม่ได้โพกผ้าสวมศีรษะเช่นชาวซิกข์)	เมื่อเข้ามาในห้องโถงแล้ว	จะต้องเดินไป 

ทำความเคารพต่อพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบแล้วเดินมานั่งลง

	 ชาวซิกข์ไม่ว่าชายหรือหญิงจะสามารถประกอบพิธีสวดภาวนาหรือ 

ประกอบพธีิทางศาสนาอื่น	ๆ 	ไดโ้ดยเสร	ีศาสนพธิอีื่น	ๆ 	เชน่	การขบัรอ้งบทสวด 

เป็นทำนองเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีขับร้องในโอกาสพิเศษหรือในวันสำคัญ 

ทางศาสนากจ็ะมีการขบัร้องหรือกลา่วบทกวสีรรเสรญิ	และบรรยายถงึวรีกรรม 

ของเหล่าวีรชนซิกข์ในประวัติศาสตร์	

วิทยุสราญรมย์
๑๓๔
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	 หลังจากสิ้นสดุศาสนพธิตีา่ง	ๆ 	กจ็ะมีการสวด	“อรัดาส” (Ardas)	ซึ่งเปน็ 

การสวดภาวนาขอพร	“วาเฮคุ่ร”ุ	ใหโ้ปรดเมตตาประทาน	สนัตภิาพ	ความมั่งคั่ง	 

และปกป้องมวลมนุษย์ชาติจากผองภัยทั้งปวง	

	 หลังจากเสร็จการสวดภาวนา	ศาสนาจารย์จะอา่นบทสวดจากพระศาสดา 

ครุคุรนัถซ์าฮิบ	แลว้จะมีการแจกจา่ยขนมหวาน	“คารา่ปรัซาด”	(Kara	Parsad)	 

ซึ่งปรุงจากแป้งน้ำตาลและเนยแก่สาธุชนที่มาร่วมในพิธีทางศาสนาทุกคน	

	 ณ	คุรุดวาราทุกแห่งจะประดับ	สัญลักษณ์ธงชัยของ	“คาลซา - นีชาน  

ซาฮิป”	ซึ่งเป็นธงสเีหลอืงอมสม้	มีลกัษณะเปน็ผนืผา้สามเหลี่ยม	มีรปู	“คันดา้”  

(สัญลักษณ์ดาบไขว้	 วงแหวน	 ดาบสองคม)	 โดยเสาธงจะคลุมด้วยผ้าสีเหลือง 

อมส้มและมีคันด้าโลหะติดตั้งอยู่บนยอดเสา

	 ในศาสนาซกิขจ์ะไม่มีนกับวช	-	พระ	หรือนกับญุ	ผู้ที่ประกอบพธิกีรรมทาง 

ศาสนาประจำวนั	จะถกูขนานนามวา่	“ครนัธี่”	(Granthi)	ศาสนาจารย์ผู้ท่ีทำหนา้ท่ี 

นำสวดภาวนาเป็นทำนองเพลงจะมีนามว่า	 “ราฆี้”	 (Ragi)	 หรือสังคีตจารย	์ 

การรอ้งบทสวดเรียกวา่	“กีรตัน”	(Kirtan)	ซึ่งเปน็การสวดภาวนาสดดุ	ี“วาเฮค่รุ”ุ  

-	พระองค์ผู้ประเสริฐ	

 ชาวซิกข์ในประเทศไทย

	 ชาวซิกข์เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ- 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และมีการรวมตัวกัน	ภายในชุมชนอย่างค่อนข้างมั่นคง 

และมีการคัดเลือกกลุ่มผู้นำภายในชุมชนของตนเพื่อประกอบกิจกรรมทาง 

ศาสนาและสังคม	 เมือ่มีชาวซิกข์มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้น	 

ชาวซิกข์เหล่านัน้จึงจัดตั้งศาสนสถานถาวรขึ้นในป	ี พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ซึ่งนับเป็น 

การเริ่มต้นของการก่อตั้งศรีคุรุสิงห์สภาอย่างเป็นทางการ

คุณรู้จักศาสนาซิกข์ แค่ไหน ๑๓๕
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 คำทักทายในศาสนาซิกข์

	 ชาวซกิขจ์ะทักทายซึ่งกนัและกนัดว้ยการยกมอืไหว	้แลว้พดูวา่	“วาเฮค่รุ ุ 

ยิ กา คาลซ่าวาเฮ่คุรุ ยิ กิ ฟาเต้”	ซึ่งมีความหมายว่า	“คาลซ่าเป็นของท่าน 

วาเฮ่คุรุ - ชัยชนะจงบังเกิดแก่ท่านวาเฮ่คุรุ”	 โดยชาวซิกข์จะใช้คำทักทายนี ้

ทุกครัง้ก่อนทีจ่ะมกีารเริ่มและก่อนทีก่ิจกรรมศาสนพิธีต่าง	 ๆ	 จะสิ้นสุดลง	 

ในปัจจุบันนีช้าวซิกข์มักจะใช้คำทักทายทีว่่า	 “สัจ ศรี อกาล”	 พร้อมกับ 

การยกมือไหว้	เมื่อพบเจอกันและใช้ทักทายกันโดยทั่วไปในทุกโอกาส	

วิทยุสราญรมย์
๑๓๖
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ประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล

“เมื่อแกงส้ม
ประชันซุปกิมจิ
ความเหมือนในความต่าง”
เรื่องเล่าจากโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
สารนิเทศไทย-เกาหลีเหนือ ปี ๒๕๕๖

 “เมื่อแกงส้มประชันซุปกิมจิ ความเหมือนในความต่าง” 
เรื่องเล่าจากโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทย-เกาหลีเหนือ ปี ๒๕๕๖

๑๓๗
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	 เม ือ่ เดือนตุลาคมทีผ่่านมา	 ดิฉันได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู ้แทน 

กรมสารนิเทศจากกระทรวงการตา่งประเทศ	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน 

เกาหล	ี หรือทีรู่ ้จักกันในชื่อ	 เกาหลีเหนือ	 เป็นเวลา	 ๕	 วัน	 ระหว่างวันที	่ 

๓๑	 กันยายน	 ถึง	 ๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	 การเยือนไทยของคณะผู ้แทนฯ	 

จากเกาหลีเหนือในครั ้งนี ้	 สืบเนื ่องมาจากโครงการแลกเปลี ่ยนเจ้าหน้าที ่ 

สารนิเทศระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทัง้สองฝ่ายทีเ่ริม่ขึ ้นเมื ่อปี 

พ.ศ.	๒๕๓๕

	 เมื่อดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลคณะผู้แทนฯ	ก็มีคำถามมากมายผุดขึ้น 

ในความคดิ	ประเทศนี้จะเปน็อย่างท่ีเราเคยไดย้นิไดฟ้งัมาจากรายงานขา่วตา่ง	ๆ 	 

หรือเปล่า	 คนเกาหลีเหนือจะชอบรับประทานกิมจิเหมือนคนเกาหลีใต้อดีต 

เพื่อนร่วมชาติทีม่ีอันต้องแบ่งแยกเป็นสองประเทศนับตั้งแต่สหรัฐฯ	 ขีดเส้น 

แบ่งคาบสมุทรเกาหลีตามเส้นขนานที่	๓๘	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๘๘	หรือไม่	เค้าจะ 

รู้จักการเต้นแบบกังนัม	 (Gangnam	dance)	 ทีฮ่ิตในหมู่วัยรุ่นทัว่โลกรวมทัง้ 

ไทยหรือเปล่า	 ภาษาเกาหลี	 (เหนือ)	 จะเหมือนกับภาษาเกาหลี	 (ใต้)	 หรือไม่	 

สิง่เหล่านีล้ ้วนเป็นคำถามทีดิ่ฉันรอทีจ่ะหาคำตอบเมื ่อไปต้อนรับคณะที ่

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิทยุสราญรมย์
๑๓๘
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	 ในฐานะเจา้บา้นดฉินัและเพื่อนรว่มงานอยากจะสรา้งความประทับใจใน 

อัธยาศัยไมตรีแบบไทย	 ๆ	 จึงเตรียมพวงมาลัยดอกไม้สดไปต้อนรับคณะด้วย	 

หัวหน้าคณะทีเ่ป็นอธิบดีกรมสารนิเทศเดินนำหน้าเจ้าหน้าทีอ่ีกสองท่าน	 และ 

รับมอบพวงมาลัยด้วยใบหน้ายิม้แย้ม	 เป็นมิตรทำให้ดิฉันและเพื่อนร่วมงาน 

ประทับใจเป็นอย่างมาก	ระหว่างเดินทางไปโรงแรมที่พักหัวหน้าคณะฯ	เล่าว่า	 

คนเกาหลีเหนือเองกช็อบมอบดอกไมส้ดในโอกาสต่าง	ๆ 	และมักใชด้อกไม้สแีดง 

ซึ่งเป็นสีประจำชาติ	เนื่องจากมีความสดใส	สะดุดตา	

	 ตลอดระยะเวลา	๕	วนั	ถงึแม้กำหนดการของคณะจะต้องเขา้พบผู้บรหิาร 

ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทัง้การเข้าพบอธิบดีกรมสารนิเทศของไทย	 การเยีย่มชม 

การทำงานของสื่อมวลชนไทย	 อาทิ	 อสมท.	 และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	 

แต่ฉันก็อยากให้คณะทีเ่ดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกได้รู้จักสถานทีส่ำคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ของไทย	 จึงหาโอกาสพาคณะไปเยีย่มชมสถานที่ต่าง	 ๆ	 

ทัง้พระบรมมหาราชวัง	 วัดพระแก้ว	 นิทรรศการศิลป์แผ่นดินในพระที่นั ่ง- 

อนันตสมาคม	 แอบสังเกตว่าคณะผู้แทนฯ	 ดูจะสนใจงานแกะสลักและปักผ้า 

ของศิลปาชีพ	 พร้อมเอ่ยชมไม่ขาดปากว่าคนไทยมีความละเอียดลออ	 

ประณีต	และรู้จักสร้างคุณค่าจากของใกล้ตัว

	 ทุกคนสนใจทีจ่ะเรียนรู ้เกี ่ยวกับประเทศไทยและขอให้ดิฉันสอน 

คำทักทายภาษาไทยเบื้องต้น	เช่น	คำว่า	สวัสดี	และขอบคุณ	พร้อมเล่าว่าภาษา 

เกาหลีทีใ่ช้ในเกาหลีเหนือนั้นมีความคล้ายคลึงกับเกาหลีใต้มาก	 ต่างกันที ่

สำเนียงและคำศัพท์บางคำเท่านั้น	 สำหรับวัฒนธรรมดนตรีคนเกาหลีเหนือ 

ชื่นชอบฟังเพลงบรรเลงจากวงออเคสตราและเพลงพื้นบ้านดั้งเดิมที่มีเนื้อหา 

ลึกซึ้งมากกว่าเพลงป๊อบสไตล์ตะวันตกแบบเกาหลีใต้	

	 อีกส่ิงหนึ่งท่ีสะดดุใจดิฉนัระหวา่งดแูลคณะผู้แทนฯ	คอืทกุคนดจูะชื่นชอบ 

อาหารไทยมากโดยเฉพาะอาหารรสเผ็ด	 เรียกได้ว่ารับประทานเผ็ดได้ไม่จำกัด 

ทัง้น้ำพริกหนุม่	 ต้มยำ	 ปลานึ่งมะนาว	 ล้วนถูกใจคณะยิง่นัก	 แต่เมนูโปรดที ่

 “เมื่อแกงส้มประชันซุปกิมจิ ความเหมือนในความต่าง” 
เรื่องเล่าจากโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทย-เกาหลีเหนือ ปี ๒๕๕๖

๑๓๙
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คณะเรียกร้องขอให้สั่งทุกมื้อคือ	 แกงส้ม	 ทัง้แกงส้มกุ้งชะอมชุบไข่	 แกงส้ม- 

หน่อไม้ดอง	หรอืแกงสม้ปลาชอ่นทอด	เรยีกวา่ขอดนำ้แกงกน้ชามกนัเลยทีเดียว	 

คณุปัก	ซอง	อิล	หนุ่มนอ้ยนกัการทูตและลา่มภาษาองักฤษประจำคณะบอกกบั 

ดิฉันว่ารสชาติแกงส้มของไทยเผ็ดร้อนจัดจ้านเหมือนซุปกิมจิที่กรุงเปียงยาง 

บ้านเกิด	 เมือ่สอบถามถึงส่วนผสมก็พบว่าคล้ายคลึงกันมากคือ	 น้ำซุปจาก 

ไก่หรือปลา	ผักดอง	(กิมจิ)	ที่ทำจากผักกาดขาวหรือผักอื่น	ๆ	เช่น	กะหล่ำปลี	 

หวัไชเท้า	นำมาหมักกับพริก	ต้นหอม	กระเทียม	และนำ้ปลาจนมรีสเปรี้ยว	และ 

เนื้อสัตว์	น้ำแกงจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมเผ็ดจากพริกที่หมักกิมจิ	เสิร์ฟร้อน	ๆ	 

รับประทานกับข้าวสวย	 เรียกว่าเป็นเมนูประจำบ้านของทุกครัวเรือนใน 

เกาหลีเหนือเลยทีเดียว	 คุณปักฯ	 ยังเล่าว่าเวลาคนเกาหลีรับประทานอาหาร 

จะล้อมวงรอบกับข้าวเช่นเดียวกับครอบครัวคนไทย	 โดยมื้อใดที่มีปลานึ่ง 

ทั้งตัว	 สุภาพสตรีทีอ่าวุโสทีสุ่ดของบ้านจะได้รับประทานส่วนหัวของปลาซึ่ง 

คนเกาหลีถือว่าอร่อยที่สุด	

	 บทสนทนาอย่างเป็นกันเองระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยทำให้ 

ดิฉนัได้รู้จกัเกาหลเีหนอืในแงม่มุที่แตกตา่ง	ท่ามกลางระบบการเมอืงการปกครอง	 

ภาษาและเชื้อชาติทีแ่ตกต่างกันนั้นมีสิ ่งหนึ่งทีไ่ทยกับเกาหลีเหนือมีความ- 

คล้ายคลึงกันคือวัฒนธรรมอาหารและสัมพันธภาพในครอบครัว	 ดิฉันเชื่อว่า 

ความเหมือนในความต่างนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงเล็ก	 ๆ	 ทีจ่ะเชื่อมต่อกับสายใย 

แหง่มิตรภาพที่ถกัทอจากความร่วมมือในระดบัตา่ง	ๆ 	และนำไปสู่ความสมัพนัธ์ 

ที่ใกล้ชิดระหว่างกันได้		

วิทยุสราญรมย์
๑๔๐
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ความมั่นคง
ทางพลังงานและ
นโยบายทางการทูต

ของไทย
	 พลังงานถอืเปน็ทรพัยากรท่ีสำคญัและมีนยัต่อความม่ันคงและความเจรญิ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รัฐบาลไทยมีนโยบายสร้างเสริมความมั่นคง 

ทางพลังงานโดยเนน้การแสวงหาและพฒันาแหลง่พลงังานและระบบไฟฟา้จาก 

ทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มี 

ความหลากหลาย	 และเน้นกำกับราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม	 เป็นธรรม	 

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย ๑๔๑
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เพื ่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้พลังงาน 

ได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ปัจจุบันความต้องการพลังงานโดยเฉพาะ 

น้ำมัน กา๊ซธรรมชาต ิและไฟฟา้ของไทยมเีพิ่มสงูมากขึ้นเรื่อย ๆ  แตส่ถานการณ์ 

พลังงานและแนวโน้มพลังงานจากแหล่งพลังงานในต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อ 

การรักษาสถานะความมั่นคงทางพลังงานของไทย กลับมีความไม่มั่นคงและ 

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

	 ความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานของไทย

 หากพิจารณาจากบริบททัง้ในประเทศและต่างประเทศจะพบว่า  

ไทยต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงาน ๕ ประการ 

 ประการแรก การที่ไทยมีอุปสงค์ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ 

รัฐบาลต้องจัดหาพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานเพื่อกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจและครัวเรือน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ประการที่สอง ไทยยังคงเผชญิกบัปญัหาโจรสลดัและปญัหาสถานการณ์ 

ความไม่สงบในประเทศที่เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหา 

พลังงานและราคาพลังงานในตลาดโลก 

 ประการที่สาม การเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์พลังงานโลกและ 

ภมิูรฐัศาสตรข์องมหาอำนาจทางเศรษฐกจิ และพลงังาน เชน่ สหรฐัอเมรกิา จนี  

อินเดยี รสัเซยี และญี่ปุ่น ทำให้ไทยจำเปน็จะต้องตดิตามผลกระทบในเชงิอปุสงค์ 

และอุปทานของพลังงานโลก 

 ประการที่สี่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก  

ซึ่งส่วนหนึง่เกิดจากการใช้พลังงานของโลก กลายเป็นหนึ่งในมาตรการกีดกัน 

ด้านการค้า

วิทยุสราญรมย์
๑๔๒
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 ประการที่ห้า	 จากการทีไ่ทยต้องพึ่งพาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันและ 

ก๊าซจากต่างประเทศมากกว่าร้อยละ	 ๗๐	 การกระจายความเสี่ยงของแหล่ง 

พลังงานจึงมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทย	ดังนั้น	จึงจำเป็น 

ต้องลงทุนเพื่อพัฒนาให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิต 

พลังงานทดแทนน้ำมันและก๊าซ	

 อุปสงค์ทางพลังงานของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา	 ไทยมีอัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ ้น 

อย่างต่อเนื่อง	 โดยปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้เพิ่มขึ้นสูงกว่า 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ	ดังนั้น	เพื่อให้ไทยมีการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้สมดุล 

กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 

(กพช.)	จึงได้อนุมัติแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓	- 

๒๕๗๓	(PDP	2010)	ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	๓	โดยกำหนดให้เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้า 

รวมในระยะ	๒๐	ปีจากกำลังการผลิตปัจจุบันที่ประมาณ	๓๒,๐๐๐	เมกะวัตต์	 

เป็น	 ๗๐,๖๘๓	 เมกะวัตต์ในปี	 ๒๕๗๓	นอกจากนี	้ ยังกำหนดให้ไทยซื้อไฟฟ้า 

จากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มจากร้อยละ	๑๕	เป็นร้อยละ	๒๐	ของกำลังการผลิต 

รวมท้ังหมด	หรือประมาณ	๒๐,๐๐๐	เมกะวตัต์	เนื่องจากไทยตอ้งเลื่อนกำหนด 

การเขา้ระบบโครงการโรงไฟฟา้นวิเคลยีร์	เพื่อใหมี้การทบทวนมาตรการความ- 

ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และด้านอื่น	ๆ	เช่น	ด้านกฎหมาย	ด้านการกำกับดูแล	 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งทำให้ไทยต้องพึ่งพาไฟฟ้าจาก 

ต่างประเทศมากขึ้น	

	 ในส่วนของน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น	 ไทยเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบและ 

นำเข้าก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับสองในกลุ่มอาเซียนรองจากสิงคโปร์	 ในปี	 

๒๕๕๕	 ไทยนำเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๔๑	 มูลค่า	 ๑.๒๑	 ล้านล้านบาท	 

โดยนำเข้าน้ำมันสูงสุดถึงร้อยละ	๘๓	หรือ	๑.๐๔	ล้านล้านบาท	ส่วนใหญ่เพื่อ 

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย ๑๔๓
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ใช้ภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการขนส่ง ประเทศที่ไทยนำเข้าน้ำมันดิบ 

มากท่ีสุดหา้อันดับแรก (ป ี๒๕๕๔) ได้แก่ สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส ์ซาอดุอิาระเบยี  

โอมาน รัสเซีย และมาเลเซีย แม้ว่าไทยจะนำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมาใช ้

บริโภคในประเทศถึงร้อยละ ๗๙ แต่ไทยยังคงต้องนำเข้าก๊าซจากเมียนมาร์ 

ถึงร้อยละ ๑๘ และก๊าซอัดเหลว (Liquefied Natural Gas – LNG) ร้อยละ ๓  

จากต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย เปรู การ์ตา เยเมน และรัสเซีย 

แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีปัญหาเรื่องการจัดหาก๊าซธรรมชาติ แต่ในอนาคตไทย 

อาจต้องเผชิญความเสี่ยงจากปริมาณก๊าซสำรองในอ่าวไทยซึง่ร้อยละ ๗๐  

นำมาใชใ้นการผลติไฟฟา้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระทรวงพลงังานไดอ้อกแถลงขา่ว 

เป็นระยะเกี่ยวกับความกังวลทีใ่นอีก ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้าว่า ก๊าซธรรมชาติใน 

อ่าวไทยอาจจะหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ  

นอกจากนี ้ ราคาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศซึ่งอาจมีแนวโน้มสูงขึ้น  

(ปัจจุบันราคาสูงกว่าก๊าซจากอ่าวไทยร้อยละ ๔๐) และความเป็นไปได้ใน 

การยุติการต่อสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซในเมียนมาร์ซึ่งจะ 

หมดลงในปี ๒๕๗๓ ก็จะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับไทยในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ 

ต้นทุนต่ำสำหรับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในอนาคต

วิทยุสราญรมย์
๑๔๔
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	 เพื่อแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน	 รัฐบาลไทยได้สนับสนุนบริษัท 

พลังงานของไทยไปลงทุนในต่างประเทศ	 โดยปัจจุบัน	 บริษัท	 ปตท.	 สำรวจ 

และผลิตปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 หรือ	 ปตท.สผ.	 มีการลงทุนในโครงการ 

สำรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ทัว่โลก	 ได้แก่	 พม่า	 กัมพูชา	 

เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 โอมาน	 แอลจีเรีย	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 แคนาดา	 

โมซัมบิก	 และเคนยา	 โดยมีโครงการทีส่ำคัญ	 เช่น	 โครงการผลิตก๊าซและ 

น้ำมันทีแ่หล่งมอนทาราในออสเตรเลีย	 ซึ่งได้เริ่มการผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน	 

๒๕๕๖	 ทีผ่ ่านมา	 โครงการซอติก้าในเมียนมาร์คาดว่าจะเริ ่มการผลิตได้ 

ประมาณต้นปี	๒๕๕๗	

	 โครงการแอลจีเรีย	 433A	 และ	 416B	 คาดว่าจะเริ่มการผลิตภายใน 

ปี	 ๒๕๕๗	 และโครงการผลิตน้ำมันจาก	 oil	 sand	 ในแคนาดาคาดว่าจะเริ่ม 

การผลิตได้ในปี	๒๕๕๙	นอกจากนี้	 บริษัทพลังงานไฟฟ้าของไทยหลายบริษัท 

ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งกลับมาจำหน่ายในไทย	 

เช่น	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าจำกัด	 (มหาชน)	 หรือ	 EGCO	 ร่วมลงทุนโครงการ 

โรงไฟฟ้าน้ำเทิน	 ๒	 ในลาว	 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 จำกัด	 (มหาชน)	 

ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าน้ำงึม	 ๒	 โรงไฟฟ้าน้ำงึม	 ๓	 โรงไฟฟ้าเซเปียน- 

เซน้ำน้อย	และโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นหงสา	และบรษิทั	กฟผ.	อนิเตอรเ์นชั่นแนล	 

จำกัด	ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ	๑	เป็นต้น	

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย ๑๔๕
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 ปัญหาโจรสลัดและความไม่สงบในประเทศแหล่งพลังงาน

	 โดยทีไ่ทยเป็นผู ้นำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลาง	 

แอฟริกา	 รัสเซีย	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และออสเตรเลีย	 ขณะเดียวกันเป็น 

ผู้ส่งออกน้ำมันไปยังตะวันออกกลาง	 สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	 และสหรัฐฯ	ด้วย	 ดังนั้น	 

การคำนึงถึงความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรือขนส่งน้ำมันและก๊าซ- 

ธรรมชาต	ิและการตดิตอ่สื่อสารทางทะเลจงึเปน็เรื่องสำคญั	โดยเฉพาะเสน้ทาง 

การเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียทีต้่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ	 และช่องแคบ 

มะละกา	 ช่องแคบฮอร์มซุเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งพลังงานทีส่ำคัญ 

โดยมีการขนส่งน้ำมันถึงร้อยละ	 ๔๐	 ของปริมาณน้ำมันทีข่นส่งทางทะเล 

ทั้งหมดของโลกหรือมีปริมาณวันละ	๑๗	ล้านบาร์เรล	ขณะที่ช่องแคบมะละกา 

มีปริมาณประมาณ	 ๑๕	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 นอกจากนี ้	 ทัง้สองช่องแคบ	 

ยังเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังไทยและเอเชียด้วย	 

อย่างไรก็ดี	 การเดินเรือขนส่งพลังงานและสินค้าในเขตมหาสมุทรอินเดีย 

ประสบปัญหาโจรสลัดในอ่าวอาเดนนอกชายฝั ่งประเทศโซมาเลีย	 ซึ่งส่ง 

ผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงทางทะเล	 ซึ ่งในเรื ่องนี ้รัฐบาลไทยได้ 

ประกาศแนวนโยบายทีช่ัดเจนว่า	 ให้ความสำคัญต่อการดูแลความเรียบร้อย 

ของเส้นทางเดินทางทะเล	 และการติดต่อสื ่อสารทางทะเล	 ทีส่่งผลต่อ 

วิทยุสราญรมย์
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การเชื ่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค	 ทีผ่่านมารัฐบาลไทยจึงได้ 

สนับสนุนภารกิจของกองกำลังผสมทางทะเล	 ซึ ่งเป็นกรอบความร่วมมือ 

ระหว่าง	๒๖	ประเทศ	เพื่อรักษาความมั่นคงทางทะเล	ต่อต้านการก่อการร้าย 

และโจรสลัดมาโดยตลอด	 โดยกองทัพเรือได้ส่งหมู่เรือปราบโจรสลัดเข้าร่วม 

ลาดตระเวนในบริเวณอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลียตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๒	 และ 

ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน	๒๕๕๕	พลเรือตรี	ธานินทร์	ลิขิตวงศ์	ยังได้รับ 

ตำแหน่งผูบ้ังคับบัญชากองกำลังเฉพาะกิจผสม	 ๑๕๑	 (Combined	 Task	 

Force-	CTF	151)	ภายใตก้องกำลงัผสมทางทะเล	เพื่อปฏบิตัภิารกจิปราบปราม 

โจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลยีดว้ย	นอกจากนี้	ไทยยังไดเ้ขา้รว่ม 

โครงการลาดตระเวนทางอากาศ	หรือ	Eyes-in-the-Sky	บรเิวณชอ่งแคบมะละกา	 

เข้าร่วม	 ASEAN	Maritime	 Forum	 (AMF)	 และเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ 

ทางทะเลระหว่างประเทศ	(IMO)	ในฐานะภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

กฎหมายทะเล	(UNCLOS)	ดว้ย	นอกจากนี้	ระหวา่งการประชมุวา่ดว้ยการตอบโต ้

ระดับภูมิภาคต่อโจรสลัดทางทะเล	 (Regional	 Response	 to	 Maritime	 

Piracy)	 ครั้งที่	 ๒	 เมื ่อเดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๕	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศยังได้ประกาศให้ความช่วยเหลือเพิ ่มเติมด้านวิชาการแก่ 

ทวีปแอฟริกา	 เช่น	 การฝึกอบรมด้านวิชาชีพทางด้านประมงสัตว์น้ำและ 

การเกษตร	พรอ้มยืนยันจะสนบัสนนุการปราบปรามโจรสลดั	และการดำเนนิงาน 

แก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลทางทะเลอย่างต่อเนื่อง

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย ๑๔๗
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 การเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก

	 ประเด็นท้าทายประการทีส่ามต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ 

ด้านพลังงานของไทย	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พลังงานโลก 

และภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งหน่วยงานของไทยจะต้อง 

จับตาการเปลีย่นแปลงอย่างใกล้ชิด	 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นได้	 

หากพิจารณาในมิติด้านแนวโน้มสถานการณ์พลังงานโลก	จะพบว่า	ในอนาคต 

จะมีการปรับเปลี่ยนอุปสงค์และอุปทานพลังงานในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ทัว่โลก	 

ในด้านอุปสงค์คาดการณ์ว่า	ความต้องการน้ำมันในกลุ่มประเทศ	OECD	จะอยู่ 

ในระดบัท่ีไม่เปลี่ยนแปลงมากนกั	ขณะท่ีในอนาคต	สหรฐัฯ	อาจเปน็ผู้ผลติและ 

ส่งออก	 shale	 gas	 ไปยังต่างประเทศ	 ทำให้สามารถลดการพึ่งพาการนำเข้า 

พลังงานจากตะวันออกกลาง	 ในอีก	 ๒๐	 ปีข้างหน้า	 ประเทศกำลังพัฒนาใน 

เอเชีย	โดยเฉพาะจีนและอินเดีย	จะเป็นประเทศที่มีปริมาณอุปสงค์น้ำมันมาก 

ทีสุ่ดของโลก	 และทัว่โลกจะหันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทน 

มากขึ้น	 ในด้านอุปทาน	 แอฟริกาและลาตินอเมริกาจะกลายเป็นประเทศ 

ผู้ผลิตน้ำมันท่ีสำคญัในอนาคต	เนื่องจากกลุ่มประเทศโอเปคผลตินำ้มนัไดล้ดลง	 

นอกจากนี	้ มหาสมุทรอาร์กติกและดินแดนขั้วโลกเหนือก็จะกลายเป็นพื้นที ่

ทีห่ลายประเทศ	 เช่น	 รัสเซีย	 เดนมาร์ก	 และไอร์แลนด์	 เข้าไปจับจองและ 

ขดุเจาะน้ำมันและกา๊ซธรรมชาตมิาใชภ้ายหลงันำ้แขง็ละลาย	รวมถงึจะชว่ยเปิด 

เส้นทางการขนส่งสินค้าและพลังงานเชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับจีนด้วย

วิทยุสราญรมย์
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	 หากพิจารณาในมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและ 

พลังงานที่ผ่านมา	จะพบว่ามหาอำนาจ	เช่น	จีน	และรัสเซีย	ได้ให้ความสำคัญ 

ต่อการครอบครองหรือสร้างอิทธิพลในประเทศทีเ่ป็นแหล่งพลังงานมากขึ้น	 

เช่น	 กรณีของจีน	 ซึ ่งมีความต้องการด้านพลังงานสูงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ	 

จนีใหค้วามสำคญัตอ่แนวนโยบาย	“การทตูพลงังาน”	โดยสรา้งความสมัพนัธก์บั 

ประเทศในเอเชียกลาง	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ตะวันออกกลาง	 อเมริกาใต้	 

แอฟริกา	และยุโรป	 เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านพลังงาน	 เช่น	การลงนามใน 

ข้อตกลงด้านพลังงานกับเมียนมาร์	ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ	 

การลงทุนสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ	 การสร้างท่อส่งน้ำมันและก๊าซ 

จากเมียนมาร์ไปยังมณฑลยูนนานของจีน	นอกจากนี้	รัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน	 

เช่น	กลุ่ม	China	National	Petroleum	Corporation	(CNPC)	กลุ่ม	Petro	 

China	กลุ่ม	China	National	Offshore	Oil	Corporation	(CNOOC)	และ 

กลุ่ม	China	Petroleum	&	Chemical	Corporation	(Sinopec)	ยังได้เข้าไป 

ลงทุนในประเทศทีเ่ป็นแหล่งพลังงานต่าง	 ๆ	 อีกทัง้จีนยังได้ใช้ประโยชน์จาก 

เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อดำเนินกลยุทธ์น้ำมันแลกเงินกู	้ (Oil-for- 

Loan)	ถา่นหนิแลกเงนิกู้	(Coal-for-Loan)	หรอืกา๊ซแลกเงนิกู้	(Gas-for-Loan)	 

กับประเทศทีเ่ป็นแหล่งพลังงานสำคัญ	 เช่น	 รัสเซีย	 คาซัคสถาน	 เวเนซูเอลา	 

บราซิล	 เอกวาดอร์	 โบลิเวีย	 กานา	 และเติร์กเมนิสถานด้วย	 ขณะที่รัสเซียได้ 

เพ่ิมอิทธิพลดา้นพลงังานลงมาทางใตใ้นเขตทะเลสาบแคสเปียน	ซึ่งได้กลายเป็น 

แหล่งพลังงานทีถู่กค้นพบแหล่งทีใ่หญ่ทีสุ่ด	 และเป็นจุดทีร่ัสเซียถือเป็นจุด 

ยุทธศาสตรท่ี์สำคญั	เนื่องจากก๊าซจากแหลง่ทะเลสาบแคสเปยีนจะทำใหร้สัเซยี 

สามารถมีกา๊ซเพยีงพอท่ีจะสง่ไปยังยุโรปใต	้ตามเสน้ทางท่ีกำลงัมโีครงการสรา้ง 

ท่อก๊าซ	South	Stream	ที่ยาวกว่า	๓,๓๐๐	กิโลเมตร	ที่จะพาดผ่านจอร์เจีย	 

ตรุก	ีบัลแกเรยี	ตอ่ไปจนถงึอติาลี	นอกจากนี้	คาดวา่ความขดัแย้งระหวา่งรสัเซยี 

กับประเทศเพื่อนบ้านทางใต้อย่างจอร์เจีย	 สืบเนื่องจากการสู้รบกันในดินแดน 

เซาท์ออสเซเทียเมื่อปี	 ๒๕๕๑	 หรือการปราบพวกกบฎเชชเนียทีอ่ยูต่ิดกับ 

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย ๑๔๙
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พรมแดนจอรเ์จยี	ถอืเปน็การสง่สญัญาณวา่	รสัเซยีกำลงัแพรข่ยายกองกำลงัลงใต ้

เพื่อเพิ่มอิทธิพลทางการปกครองและผลประโยชน์ทางพลังงานของตน

	 นอกจากนี	้ ปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตทีท่วีป 

แอฟริกาและตะวันออกกลางในปัจจุบันยังอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและ 

ราคาน้ำมันในอนาคตได้	 เช่น	 สถานการณ์ในอียิปต์ซึ่งมีการชุมนุมประท้วง 

โค่นล้มรัฐบาล	ซีเรีย	ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอิหร่านที่ประกาศว่า	การโจมตีใด	ๆ	 

จากตา่งประเทศตอ่ซเีรียถอืเปน็การโจมตโีดยตรงตอ่อหิรา่น	ขณะท่ีฝา่ยตอ่ตา้น 

รัฐบาลซีเรียได้ยื่นข้อเสนอให้มีการเปิดเจรจาในประเทศที่สาม	เยเมน	ซึ่งมีเหตุ 

ลอบวางระเบิดท่อขนส่ง	 Marib	 ซึ่งทำให้คณะผู้แทนองค์การสหประชาชาติ 

ต้องเดินทางไปเยือนเยเมนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายอำนาจ	 อิรัก	 ซึ่งมี 

ความขัดแย้งระหว่างเขตปกครองอิสระ	 Kurdistan	 และรัฐบาลกลางส่งผล 

ให้ประเทศอิรักผลิตน้ำมันดิบลดลงมาต่ำลง	 และอิหร่านซึ่งเคยขู่ปิดช่องแคบ 

ฮอร์มุซ	 แต่ปัจจุบันก็มีสัญญาณทีด่ีเกี ่ยวกับความพยายามที ่จะคลี ่คลาย 

ความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน-สหรัฐ	 ซึ ่งรองประธานาธิบดีโจเซฟ	 ไบเดน	 

ของสหรัฐฯ	ได้แถลงว่า	สหรัฐฯ	พร้อมจะเปิดการเจรจากับอิหร่านโดยตรงเพื่อ 

แก้ปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน	เป็นต้น	สถานการณ์พลังงานโลกและ 

ภูมิรัฐศาสตร์ทีเ่ปลี่ยนไปดังกล่าวนี	้ มีความสำคัญและจำเป็นที่ไทยจะต้องให้ 

เข้าใจถึงผลทีอ่าจกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยในอนาคต	 และ 

ไทยคงต้องร่วมมือกับประเทศต่าง	ๆ	ในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้น

วิทยุสราญรมย์
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 ประเด็นโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ปัญหาเรื่องโลกรอ้นเปน็ประเดน็ที่ประเทศตา่ง	ๆ 	รวมทั้งไทยใหค้วามสำคญั	 

เนือ่งจากมีประเด็นทีเ่กี ่ยวโยงกับเรื่องการค้ามากขึ ้น	 โดยเฉพาะประเทศ 

กำลังพัฒนามีข้อห่วงใยต่อแนวโน้มของการออกมาตรการกีดกันทางการค้า 

ของประเทศพัฒนาแล้วมากขึ้น	 เช่น	 สหรัฐฯ	 สหภาพยุโรป	 และญี่ปุ่น	 จะนำ 

เอาเรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน	 หรือ	 Border	 Carbon	 

Adjustments	 (BCA)	 มาใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งกำแพงภาษีกับผลิตภัณฑ์ 

ทีน่ำเข้าจากต่างประเทศ	 โดยเฉพาะจากประเทศกำลังพัฒนาทีม่ีมาตรการ 

ในการลดการปล่อยก๊าซในระดับต่ำ	 โดยสินค้าทีจ่ะได้รับผลกระทบมากที่สุด 

น่าจะเป็นสินค้าที่ใช้พลังงานเข้มข้น	ได้แก่	สินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มกระดาษ	 

ซีเมนต์	อาหารและเครื่องดื่ม	ปิโตรเลียม	เคมีภัณฑ์และพลาสติก	รวมถึงเหล็ก	 

ซึ ่งมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู ้ประกอบการของไทยทีส่่งสินค้าไปยัง 

ประเทศที่มีมาตรการนี้บังคับใช้	

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย ๑๕๑
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	 แม้ว่าไทยจะได้ลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติ 

วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ	และได้ถกูจัดอยู่ในกลุ่ม	Non-Annex	I	 

คือ	ไม่มีพันธกรณี	ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เนื่องจากเมื่อเทียบกับ 

ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกำลังพัฒนาอื่น	 ๆ	 แล้วไทยปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกในสัดส่วนทีน่้อยมาก	 โดยคิดเป็นร้อยละ	 ๐.๖	 แต่ไทยยังคงถูก 

จดัอันดบัใหเ้ป็นประเทศท่ีปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอนัดบั	๒๒	ของโลก	(ป	ี๒๕๕๓)	 

โดยภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากทีสุ่ดร้อยละถึง	 ๕๖	 ของ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 โดยส่วนใหญ่มาจากการผลิต 

ไฟฟ้าร้อยละ	 ๔๒	 สาขาขนส่งร้อยละ	 ๓๔	 และสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ	 

๒๓	 เพื ่อแก้ไขปัญหาทีเ่กี ่ยวกับปัญหาโลกร้อนและอุปสรรคทางการค้า	 

ซึ ่งเกิดจากการเติบโตของภาคพลังงานในระบบเศรษฐกิจ	 รัฐบาลไทยได้ 

นำเสนอวิสัยทัศน์ว่า	 ไทยได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ 

ไปกับความมั่นคงทางพลังงาน	 โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

ฉบับที่	 ๑๑	 ได้ระบุชัดเจนว่า	 ไทยจะต้องปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ 

ขับเคลือ่นประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตร 

กับสิง่แวดล้อม	 ขณะทีต่้องพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คน 

ในสังคมไทยดว้ย	นอกจากนี้	รฐับาลยังมีนโยบายลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ในภาคพลังงานด้วย	 โดยแผนอนุรักษ์พลังงาน	 ๒๐	 ปี	 (ปี	 ๒๕๕๔-๒๕๗๓)	 

ตั้งเป้าหมายลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลง	 ร้อยละ	 ๒๕	 ส่งผลต่อ 

การประหยัดพลังงานขั ้นสุดท้ายในปี	 ๒๕๗๓	 รวม	 ๓๘,๒๐๐	 กิโลตัน 

น้ำมันดิบต่อปี	 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง	 ๑๓๐	 ล้านตัน	 และ 

รัฐบาลยังได้กำหนดให้พลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ	 และตั้งเป้าหมาย 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 ๒๕	 ของการใช้พลังงาน 

ทั้งหมด	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง	๗๖	ล้านตัน	

วิทยุสราญรมย์
๑๕๒
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	 ทั้งนี้	เชื่อว่าพลังงานทดแทนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาวิกฤต 

ราคาพลังงาน	 ลดภาวะโลกร้อน	 รวมทัง้สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ 

ประเทศได้	ดงัน้ัน	ในแงข่องการกำหนดนโยบายต่างประเทศ	ไทยจึงควรเนน้วา่	 

ไดด้ำเนินการในการแก้ไขปญัหาโลกร้อนอย่างเตม็กำลงั	และการจะดำเนนิการ 

ใด	ๆ 	ท่ีเกี่ยวกบัมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ	และการพัฒนาด้านต่าง	ๆ 	 

จะต้องไม่หยุดชะงักเนื่องจากข้อกำหนดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 การกระจายความเสี่ยงทางพลังงาน

	 การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนด้านพลังงานทดแทน 

และพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน 

น้ำมันและกา๊ซและกระจายความเสี่ยงด้านพลงังานเปน็ประเดน็ท้าทายประการ 

สุดท้ายสำหรบันโยบายทางการทูตของไทย	ประเทศไทยมศีกัยภาพสงูในการนำ 

พืชพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้	 แต่ปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทน 

ยังไม่มากเท่าทีค่วร	 เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง	 หากพัฒนาให้มีต้นทุนถูกลง 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้	อันจะ 

เป็นผลดีต่อประเทศในการลดการนำเข้าเชื้อเพลิง	 อีกทัง้ยังเป็นการกระจาย 

เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลงังาน	โดยไม่ตอ้งพึ่งพาพลังงานใดพลงังานหนึ่งมากเกนิไป	 

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย ๑๕๓
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นอกจากน้ี	หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจำเปน็ตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจตอ่สาธารณชน 

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์	และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือด้าน 

พลังงานนิวเคลียร์ในเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อ 

รองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตด้วย	

	 ในส่วนของความร่วมมือด้านพลงังานทดแทนกบัตา่งประเทศ	รฐับาลไทย 

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการสมัครเขา้เปน็สมาชกิของทบวงการพลงังานหมนุเวยีน 

ระหวา่งประเทศ	(International	Renewable	Energy	Agency	–	IRENA)	ซึง่ม ี

ประเทศสมาชกิและประเทศท่ีลงนามเขา้รว่มเปน็สมาชกิรวมกวา่	๑๖๐	ประเทศ/ 

องค์กรทัว่โลก	 การเข้าเป็นสมาชิกของ	 IRENA	 จะมีส่วนช่วยให้ไทยสามารถ 

เขา้ถงึขอ้มูลเชงิวชิาการและขอ้มูลสถติดิา้นพลงังานที่ทนัสมยั	สามารถขอทุนวจิยั 

หรือฝึกอบรม	 และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและนำหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 

พลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้	 นอกเหนือจากการเสริมสร้าง 

ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ	

 เป้าหมายของนโยบายการทูตด้านพลังงาน 

	 ความม่ันคงทางพลงังานถอืเปน็หนึ่งในเปา้หมายของนโยบายตา่งประเทศ 

ของไทย	และเป็นหนา้ท่ีของหลายหนว่ยงานท่ีจะดำเนนิการใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

ต่อไป	จากประเด็นท้าทายทั้งห้าประการที่ได้กล่าวมานั้น	น่าจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการกำหนดนโยบายทางการทูตของไทยเพื ่อความมั ่นคงทางพลังงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่	 (๑)	 การรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

กับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตพลังงานเพื่อสนับสนุนความมั่นคง 

ทางพลังงานของประเทศทัง้ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 รวมทั้งส่งเสริมให้ 

บริษัทพลังงานของไทยไปลงทุนในต่างประเทศ	 (๒)	 การส่งเสริมความร่วมมือ 

กับต่างประเทศเพื่อการรับมือกับสภาวะฉุกเฉินทางพลังงาน	 เช่น	 การสำรอง 

วิทยุสราญรมย์
๑๕๔
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น้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) เพื่อ 

เพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงาน ตามแนวของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ  

(International Energy Agency – IEA) และภายใตก้รอบอาเซยีน (๓) การสง่เสรมิ 

ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การวิจัยพัฒนาเพือ่การประหยัดพลังงาน  

การใชพ้ลังงานอย่างมีประสทิธภิาพ การพัฒนาและใชพ้ลงังานทดแทน และลด 

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกรอ้น และ (๔) การสนบัสนนุความรว่มมือ 

ระหวา่งประเทศเพื่อรกัษาสนัตภิาพในภมิูภาคตา่ง ๆ  โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี- 

ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา และการรกัษาความปลอดภัยในการเดินเรอืขนสง่ 

สินค้าและพลังงานทางทะเล 

ความมั่นคงทางพลังงานและนโยบายทางการทูตของไทย ๑๕๕
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 เมืองทีช่ื ่อติดหูคนไทยจากตำนาน 

การรบอันโด่งดังทีส่มรภูมิแห่งเดียนเบียนฟู  

ซึ ่งทำให้เวียดนามมีชัยชนะเหนือฝรั ่งเศส 

เม ือ่หลายสิบปีก่อน อาจจะยังคงคุ ้นหู 

คนไทยถงึความกลา้หาญ และชาญฉลาดของ 

คนเวียดนามทีม่ียทุธวิธีทีแ่ยบยลและต่อสู ้

กบักองกำลังทหารของฝรั่งเศสท่ีมกีองกำลงั 

และอาวุธทีท่ ันสมัยและมากกว่าได้อย่าง 

อัศจรรย์ และสิ้นสุดลงด้วยการพ่ายแพ้ของ 

เจ้าอาณานิคมฝรั ่งเศสในอินโดจีน แต่ 

หลายคนอาจจะไม่รู้จักเดียนเบียนในแง่มุม 

ทางวฒันธรรมที่มีความเกี่ยวโยงและสมัพนัธ ์

กับคนไทย

จิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์

เสาะหาผ้าซิ่น
แวะชิม ข้าวเหนียวนุ่ม
เผ่าไท (ทรงดำ)

วิทยุสราญรมย์
๑๕๖
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 จังหวัดเดียนเบียน มีเมืองหลวงชื่อ เดียนเบียนฟู (ซึ่งนักวิชาการและ 

นักโบราณคดีหลายท่านเชื่อว่าทีน่ี่เคยเป็นเมืองหลวงอันยาวนาน และอาจจะ 

เคยเป็นทีต่ั้งของเมืองแถงหรือแถน ตามตำนานเจ้าฟ้าเมืองแถง) เมืองเดียน- 

เบียนฟูเป็นเมืองทีถู่กโอบล้อมด้วยขุนเขาทุกทิศ เมืองนี้อยูเ่กือบจะเหนือสุด 

ของประเทศเวยีดนาม เปน็เขตท่ีมีความอดุมสมบรูณส์ามารถทำการเกษตรกรรม  

กสิกรรมได้

 นอกจากเป็นสมรภูมิรบแล้ว จังหวัดเดียนเบียนยังมีความรุ่มรวยด้วย 

วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหลายเผ่า ได้แก่ เผ่าไทดำ (ไททรงดำ ลาวโซ่ง)  

ไทแดง ไทขาว ม้ง เย้า และกิง (Kinh-เวียดนาม) เผ่าทีมี่เอกลักษณ์มากของ 

เดียนเบียนเผ่าหนึ่งคือ เผ่าไทดำ เนื่องจากลักษณะทางวัฒนธรรมการแต่งกาย 

ทีนุ่ง่ผ้าสีดำ ประดับผมด้วยปิ่นเงิน ผู้หญิงทีแ่ต่งงานแล้วจะมวยผมปั้นเกล้า 

ยกสูงขึ้นไว้บนกลางศีรษะ เสื้อใส่แขนทรงกระบอกสีดำ คอเสื้อมนกลม และ 

เสาะหาผ้าซิ่น แวะชิม ข้าวเหนียวนุ่ม เผ่าไท (ทรงดำ) ๑๕๗
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นุง่ซิ่นสีดำยาว หรือไม่ก็ลายซิ่นแบบลายแตงโม จะมีผ้าเปียวโพกคลุมไว้ที ่

ศีรษะกรณีทีอ่อกไปทำไร่ทำนาหรือออกไปข้างนอก และกินข้าวเหนียวเป็น 

อาหารหลัก เผ่าไทดำมีเอกลัษณ์ด้านภาษาพูดทีค่ล้ายคลึงกับคนไทยใน 

ประเทศไทยเนือ่งจากพูดภาษาไทย (เดิม) ทีเ่ป็นคำโดด และยังมีหลายคำที่ 

พูดเหมือนกัน อาทิ กินข้าว กินน้ำ อยูดี่กินหวาน การนับเลข และการที ่

เผ่าไทดำท่ีน่ีนิยมชมรายการโทรทัศนจ์ากประเทศไทยแมว้า่พวกเขาจะไมเ่ขา้ใจ 

ภาษาไทยปัจจุบันอย่างเต็มร้อย 

วิทยุสราญรมย์
๑๕๘
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	 ของดีของจังหวัดเดียนเบียนและเป็นเอกลักษณ์ด้านอาหารทีส่ำคัญ	 

ได้แก่	ข้าวเหนียวเมล็ดสั้นสีขาวขุ่น	ๆ	ที่มีความหอมหวาน	อร่อย	เหนียวนุ่มลิ้น	 

มีทัง้ทีเ่ป็นเมล็ดสีขาวข้นและข้าวเหนียวดำ	 ข้าวเหนียวเดียนเบียน	 เมื่อมาหุง 

ด้วยหวดใช้ความร้อนหรือใช้ซึ ้งนึ ่งจะได้ข้าวทีเ่มล็ดสวยและนุ่มลิ ้นกินง่าย	 

เหมาะกับการนำไปทำขนมหวาน	 (ทำข้าวหลาม/ข้าวหมาก)	 หรือนำไปกินกับ 

อาหารได้ทุกประเภท	 (สำหรับท่านทีช่อบกินข้าวเหนียวแทนข้าวสวยร้อน	 ๆ)	 

วิธีการหุงทีจ่ะทำให้ได้ข้าวเหนียวนึ ่งอร่อยแบบเวียดนามคือการนำเมล็ด 

ข้าวเหนียวแช่น้ำทีผ่สมเกลือเล็กน้อยแล้วแช่ข้าวเหนียวทิง้ไว้อย่างน้อย	 

๓–๕	ชั่วโมง	ก่อนการนำไปหงุ	สำหรบัผู้เขยีนไดมี้โอกาสรบัประทานขา้วเหนยีว 

รอ้น	ๆ 	กนิกบัหมทูอด/เนื้อทอด	และนำไปจิ้มกบันำ้จ้ิมแจ่วแบบไทย	ๆ 	ได้รสชาติ 

และอิ่มไปอีกแบบ	

	 ความเป็นมิตรและเป็นกันเองของคนเผ่าไทดำในจังหวัดเดียนเบียนม ี

ใหเ้หน็ไดท่ั้วไป	สำหรับคนท่ีมาเยือนจงัหวดัแหง่นี้	หากท่านทักทายชนเผา่ไทดำ	 

พวกเขาก็จะพร้อมและยินดียิม้ให้กับท่านและปราณีปราศรัยกลับมาเป็น 

ภาษาแบบไทยเดิม	 ซึ่งท่านอาจจะต้องตั้งรับอยูพ่อสมควรว่าสิ่งทีเ่ขาพูดมา 

เสาะหาผ้าซิ่น แวะชิม ข้าวเหนียวนุ่ม เผ่าไท (ทรงดำ) ๑๕๙
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ท่านเข้าใจบริบทหรือไม่	 เนื่องจากเป็นภาษาที่เป็นคำโดดและไม่มีการปรุงแต่ง 

หรือแต่งเติมคำจากต่างประเทศ	 อาทิ	 โดนถามว่า	 เอาเมียแล้วบ่	 (มีภรรยา 

แล้วหรือยัง)	 อยูด่ีกินหวาน	 (อยูด่ีมีสุข)	 ครั ้งหน้าคราใดมีโอกาสไปเยือน 

เดียนเบียน	 หรือพบเจอชาวเผ่าไทดำ	 อย่าลืมไต่ถามสารทุกข์สุขดิบ	 และชิม 

ข้าวเหนียวนุ่มของเดียนเบียนนะครับ	

	 เผ่าไทดำนั้นหาได้มีเฉพาะในจังหวัดเดียนเบียนของเวียดนามเท่านั้น	 

แต่ยังสามารถพบได้ในประเทศลาวและประเทศไทยด้วย	 ในประเทศไทย 

นอกจากภาคอีสานและภาคเหนือ	 ที่มีชาวไตดำได้อพยพเข้าไปแล้ว	 ชาวไตดำ 

ได้อพยพเข้ามาในภาคกลางด้วย	 โดยคนไทยเรียกชาวไตดำว่า	 ลาวโซ่ง  

โซ่งนัน้มีการสันนิษฐานว่า	 น่าจะมาจากคำว่า	 ซ่วง	 หรือ	 ซ่ง	 ซึ่งเป็นภาษา 

ไตดำ	แปลว่ากางเกง	เพราะว่าชาวไตดำเหล่านี้สวมกางเกงสีดำ

	 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 การอพยพเข้ามาของเผ่าไทดำเกิดขึ้น 

ในหลายยุคและหลายสมัย	 ได้แก่	 สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 

ครั้นพระองค์ทรงไปตีกรุงเวียงจันทน์	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๒	 พระองค์ทรงได้ 

กวาดต้อนชาวไตดำที่อพยพมาจากสิบสองจุไท	ส่งไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองเพชรบุรี	 

และต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๓๓๕	รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก- 

มหาราช	 และในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๘๑	 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ัว	 

พระองค์ก็ทรงยกทัพไปตีล้านช้าง	 และก็ได้กวาดต้อนมาอีก	 ซึ่งในปัจจุบัน 

ชาวเผ่าไทดำและลูกหลานตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยูใ่นพื้นทีห่ลายจังหวัดของ 

ประเทศไทย	 ได้แก่	 ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี พิจิตร พิษณุโลก  

กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี เลย ชุมพร และสุราษฎร์ธาน	ี ปัจจุบันเรียกคน 

เหล่านีว้่า	 ชาวไทยโซ่ง	 หรือ “ไทยทรงดำ” หากมีเวลาได้แวะไปเยีย่มหรือ 

มีเพื่อนทีเ่ป็นชาวไทยทรงดำ	 อย่าลืมแวะไปชมเรือนและดูผ้าทอมือ	 (ผ้าซิ่น)	 

ทีเ่ป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน	 ซึ่งแต่ละชุมชนพัฒนา 

งานผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตนไว้	

วิทยุสราญรมย์
๑๖๐
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	 โครงการ	 “ศึกษาดูงานและต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ (เน้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์และ 

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์)” จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนา 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ	(สวทช.)	และกรมเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ	 

ศึกษาดูงานและต่อยอดองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในต่างประเทศ

(เน้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์)
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ จีนไทเป

ศึกษาดูงานและต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในต่างประเทศ (เน้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์)

๑๖๑
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กระทรวงการต่างประเทศ	เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุน	สวทช.	ที่มีความรู้	 

ความสามารถ	 และความสนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และ 

เซ็นเซอร์ร่วมกับกลุ่มนักวิจัยของ	 สวทช.	 ทีจ่ีนไทเป	 ระหว่างวันที	่ ๑๙-๒๓	 

สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เพื่อเปิดประสบการณ์และมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีขั ้นสูง	 เปิดโลกทัศน์	 และสะสมองค์ความรู ้ใหม่	 ๆ	 โดยใน 

การคัดเลือกสถานที่ศึกษาในครั้งนี้	สวทช.	ได้เสนอจีนไทเป	เนื่องจากจีนไทเป 

มีอุตสาหกรรมเน้นไปทางด้านการผลิตและส่งออกสินค้าชนิดต่าง	 ๆ	 อาทิเช่น	 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เครื่องใช้ไฟฟ้า	และเคมีภัณฑ์	เป็นต้น	

	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 

กล่าวไดว่้าหากประเทศใด	มีความเจรญิกา้วหนา้องคค์วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแลว้	ประเทศชาตนิั้นกจ็ะมีความม่ันคง	ประชาชนจะมคีณุภาพชวีติ 

ที่ดีด้วย	 นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ 

มาประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่าง	ๆ	เพื่ออำนวยความสะดวก	พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ให้มีความเป็นอยูท่ีด่ีขึ้น	 และควบคุมรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของมนษุย์ไดอ้ย่างไม่มท่ีีสิ้นสดุ	ในประเทศที่พฒันาแลว้ 

จะมุง่เน้นด้านการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และ 

เซ็นเซอร์เพื่อพัฒนาฐานเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า	 เทคโนโลยีทางด้าน 

อิเล็กทรอนิกส์และเซน็เซอรถ์กูนำมาประยุกตใ์ชใ้นเทคโนโลยีต่าง	เชน่	ทางด้าน 

คอมพิวเตอร์	และระบบอัตโนมัติต่าง	ๆ	ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน	นอกจากนี้แล้วยัง 

สามารถขยายขีดความสามารถไปสู่เทคโนโลยีดา้นอื่น	ๆ 	ดว้ย	อาทิ	เกษตรกรรม	 

และในอุตสาหกรรมแขนงต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 นำมาซึ่งความเข้าใจและการเข้าถึง 

องค์ความรู้ใหม่	ๆ	ผ่านความสามารถทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์	

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์นั้นมีบทบาท 

สำคญัอย่างมากในดา้นการตรวจวดัปรมิาณและสิ่งตา่ง	ๆ 	ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม	 

การแพทย์	การศกึษาวจิยั	และแมก้ระท้ังดา้นสิ่งแวดลอ้ม	ทำใหส้ามารถวเิคราะห ์

วิทยุสราญรมย์
๑๖๒
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ขอ้มูลตา่ง	ๆ 	ไดอ้ย่างรวดเรว็	แม่นยำ	และมีความนา่เชื่อถอื	อกีท้ังยังมกีารบรูณาการ 

องค์ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์รวมเข้ากับความรู้ทางด้าน 

ชีววิทยาเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารทางชีวโมเลกุลในการประเมินสุขภาพ 

และการตรวจวินิจฉัยโรค	ซึ่งก่อให้เกิดเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่า	“Biosensor”

	 Biosensor	ในปจัจบุนันั้นมีการเพ่ิมขดีความสามารถในการวเิคราะหผ์ล 

มากขึ้น	 และมีความสามารถในการตรวจวัดได้หลายค่าในเวลาเดียวกัน	 หรือ	 

Multi-functional	 Biosensor	 เช่น	 ด้านการแพทย์มีการนำไปใช้วิเคราะห์ 

ผลเลอืดของผูป้่วยเพื่อตรวจวัดปริมาณสารต่าง	 ๆ	 ในร่างกาย	 ซึ่งทำให้ผู้ป่วย 

สามารถประเมินสขุภาพของตัวเองไดใ้นเบื้องตน้	และทำใหส้ามารถรกัษาอาการ 

ป่วยของผู้ป่วยไดอ้ย่างทันท่วงท	ียกตวัอย่างเชน่	มหาวทิยาลยัแหง่ชาตหิยางหมงิ	 

(National	 Yang-Ming	 University)	 เป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่ได้ 

บูรณาการและพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงทีใ่ช้สำหรับการตรวจหามะเร็งผิวหนัง 

ในระยะเริ่มต้น	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	(Industrial	Technology	 

Research	 Institute	 หรือ	 ITRI)	 มีการคิดค้นหาชีวโมเลกุลหรือ	 Biomarker	 

ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการวินิจฉัยโรคต่าง	 ๆ	 ในระดับโมเลกุลในกลุ่มอวัยวะ 

ประเภทไต	 ตับ	 และลำไส้ใหญ่	 เช่น	 โรคเบาหวาน	 มะเร็งลำไส้ใหญ่	 เป็นต้น	 

นอกจากการคิดค้นและพัฒนาแล้ว	 สถาบัน	 ITRI	 ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และความรู้ต่าง	 ๆ	 สู่ภาคเอกชน	 ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 ได้โดยใช้ 

ความรู้ด้านเซ็นเซอร์	เช่น	บริษัท	Agnitio	Science	&	Technology	ได้ผลิตชุด 

ศึกษาดูงานและต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในต่างประเทศ (เน้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์)

๑๖๓
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ตรวจภมิูแพบ้นแผน่ชพิหรอืท่ีเรยีกวา่	Lab-on-a-chip	ซึ่งสามารถตรวจโรคภูมิแพ ้

ทีม่ีความจำเพาะต่อโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้ถึง	 ๔๐	 ชนิดบนชิพแผ่นเดียว 

โดยอาศยัการทางภมิูคุ้มกนัวทิยา	และบรษิทั	Bioptik	Technology	ผลติเครื่อง- 

วัดความดัน	 และชุดตรวจน้ำตาล	 คลอเลสเตอเรล	 และกรดยูเรียในเลือดด้วย 

หลักการทางไฟฟา้เคมรีว่มกบัเครื่องวดัไฟฟา้ขนาดพกพาแบบ	Multifunction	 

เป็นตน้	นอกจากนี้ยังไดศ้กึษาดงูานกบับรษิทัเอกชนต่าง	ๆ 	เชน่	บรษิทั	Mycenax	 

Biotech	 เป็นบริษัทผลิตสารชีวโมเลกุลชนิดต่าง	 ๆ	 อาท	ิ แอนติบอดี	้ โปรตีน	 

รวมถึงวัคซีน	เป็นต้น	บริษัท	Phalanx	Biotech	ได้พัฒนาเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 

ไมโครอาร์เรย์	 (DNA	Microarray)	 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอบนแผ่นชิพ 

สำหรับการวินิจฉัยโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมต่าง	 ๆ	 ทัง้ในคน	 สัตว์และ 

พืช	 และบริษัท	 General	 Biologicals	 เป็นบริษัทพัฒนาและผลิตชุดตรวจ 

โรคตับอักเสบชนิดต่าง	 ๆ	 และโรคเอดส์ทัง้ในระดับโปรตีนและดีเอ็นเอ	 และ 

ยังเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางการแพทย์อีกด้วย

	 นอกจากด้านการแพทย์แล้ว	 จีนไทเปยังได้มีมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 

ส่ิงแวดล้อม	(green	technology)	โดยท่ีสถาบนั	ITRI	ไดม้กีารคดิคน้และพฒันา 

วิทยุสราญรมย์
๑๖๔
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เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม	 อาทิเช่น	 การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนจาก 

มนุษย์เป็นพลังงานไฟฟา้	(Thermoelectric	energy	technology)	การใชส้ารเคม ี

ทีค่ิดค้นเพื่อลดความร้อนและการใช้พลังงานในอาคาร	 (Green	 building)	 

การใช้โอโซนในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในแหล่งน้ำ	 (Ozone	 float)	 

การใช้อนุภาคนาโนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	และการพัฒนา 

เทคนิคการส่งผา่นพลงังานแสงอาทิตย์บนกระจกเพื่อเปลี่ยนเปน็พลงังานไฟฟา้ 

ใหมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ	นอกจากนี้ยังไดมี้การประดษิฐอ์ปุกรณต์า่ง	ๆ 	ท่ีสามารถ 

พกพาและนำไปใชใ้นสถานท่ีจรงิได	้เช่น	รม่กรองท่ีมทีี่สำหรบักรองนำ้ใหส้ะอาด 

สำหรับดื่ม	 หรือแม้แต่กระทัง่อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการกรองน้ำทะเลให้กลายเป็นที ่

น้ำสะอาดสามารถดื่มได้	 ฯลฯ	 เห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้ความรู้แบบบูรณาการ	 

โดยนำความรู้ดา้นชีววทิยา	อิเลก็ทรอนกิส์	และเซน็เซอรม์าพฒันาและประยุกต์ 

ใชเ้ขา้รวมกนั	กอ่ให้เกิดเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	ท่ีช่วยพฒันาคณุภาพชวีติของมนษุย์เรา 

ให้ดียิ่งขึ้น	มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 การศกึษาดูงานคร้ังนี้	ถอืเปน็โอกาสอันดขีองคณะนกัศกึษาและนกัวจิยัที่ 

ไดมี้โอกาส	ศกึษาและดงูาน	ณ	จนีไทเป	ซึ่งถอืเปน็ประเทศที่มคีวามรู้ความสามารถ	 

และประสบการณ์ในระดับสูงด้านเทคโนโลยีทีเ่กี ่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และ 

ศึกษาดูงานและต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในต่างประเทศ (เน้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์)

๑๖๕
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เซ็นเซอร์ในระดับอุตสาหกรรม	 อีกทัง้จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกว่าจะ 

สามารถนำมาจำหน่ายสู่ตลาดได้นั้น	จำเป็นจะต้องที่จะค้นคว้าวิจัยและพัฒนา 

เป็นเวลานาน	และตอ้งอาศยัความรว่มมือของหลาย	ๆ 	หนว่ยงาน	เพื่อใหแ้นใ่จวา่ 

ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์กับตลาดได้	 จีนไทเปเป็น 

ตัวอย่างทีด่ีสำหรับการวางแผนตั้งแต่ด้านการศึกษา	 การวิจัยและพัฒนา	 

ตลอดจนการถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอตุสาหกรรม	สิ่งเหลา่นี้ลว้นชว่ยสง่เสรมิ 

คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น	

	 จากการไปศึกษาดูงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ทีจี่นไทเป	 

ประสบการณ์	องคค์วามรู้	และแนวความคดิท่ีไดร้บัจะถกูถา่ยทอดสู่เยาวชนหรอื 

บุคลากรทีม่ีความรู้และสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์	 เพื่อเป็น 

แนวทางในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

ต่อไป		

 ขอขอบพระคุณ

	 โครงการศกึษาดงูานและตอ่ยอดองคค์วามรู้และนวตักรรมทางวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีในต่างประเทศ	(เนน้สาขาอิเลก็ทรอนกิสแ์ละเทคโนโลยีเซน็เซอร)์	 

โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 

(สวทช.)	และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	

วิทยุสราญรมย์
๑๖๖
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นายไสว ปิดเมือง นักการทูตชำนาญการ
นางสาวภัทริน ลีลาเธียร นักการทูตปฏิบัติการ
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ	กรมการกงสุล

หลากหลายชีวิต

หญิงไทย
ในอิตาลี

	 ปัจจุบันมีชุมชนไทยพำนักอยูใ่นประเทศอิตาลีประมาณ	 ๖,๐๐๐	 คน	 

โดยคนไทยในอติาลอีาศยัอยู่กันอย่างกระจดักระจายตามเมอืงตา่ง	ๆ 	ท่ัวประเทศ	 

และคนส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับสามีชาวอิตาลี	

	 ท่ีผ่านมาเจา้หนา้ท่ีสถานเอกอคัรราชทูต	ณ	กรงุโรม	ต้องรบัมือกบัปัญหา 

ตา่ง	ๆ 	ท่ีหญิงไทยไดป้ระสบพบเจอเสมอมา	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ปญัหาครอบครวั 

และปญัหาการดำเนนิชวิีตของหญงิไทยดงักล่าวในอิตาลี	ในฐานะท่ีรบัหนา้ที่ 

หลากหลายชีวิตหญิงไทย ในอิตาลี ๑๖๗
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เป็นเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ถึง ๔ ปีเต็ม จึงอยาก 

จะขอแบ่งปันประสบการณ์ทีไ่ด้สัมผัสและพบเจอกับ “หลากหลายชีวิต 

หญิงไทยในอิตาลี” เพื่อเป็นข้อคิด-ข้อเตือนใจ สำหรับผู้อ่าน มา ณ ที่นี้

 วนัแรกที่รบัมอบงานกงสลุในอติาลกีไ็ดร้บัโทรศพัท์จากหญิงไทยคนหนึ่ง 

ขอความช่วยเหลือให้ส่งตัวเธอกลับประเทศไทย เนื่องจากมีสามีชาวอิตาลี 

ติดยาไม่ได้ทำงานและตัวเองก็อด ๆ อยาก ๆ ถูกสามีตบตีและมีลูกอีกหนึ่งคน  

เงินจะซื ้อตั ๋วเครื ่องบินกลับไทยก็ไม่มี จึงได้แนะนำให้เข้ามาที ่สถานทูต  

ทำสัญญายืมเงินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเมืองไทย จบชีวิตลำเค็ญในต่างแดน 

ไปเป็นรายแรก แต่เมื่อกลับเมืองไทยแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ข่าวคราวอีก

 จากนัน้อีกไม่กี่วันก็ได้รับโทรศัพท์จากชายชาวอิตาลีคนหนึ่ง ถามว่า 

สถานทูตมีเงินช่วยเหลือในการทำศพไหม? เนื่องจากมีคนไทยผูกคอตาย... 

ซึ่งเป็นภรรยาของเขาเอง เขาไม่มีเงินเพราะตกงาน ผมจึงได้สืบสาวราวเรื่อง 

ทัง้หมด รวมทั้งการลงความเห็นของตำรวจอิตาลี ได้รับการยืนยันว่าเป็น 

การผูกคอตายจริง หญิงไทยรายนี้ชีวิตรันทดมาก หนีความยากจนเพื่อมาเจอ 

ความยากจน ก็คิดสั้นด้วยความน้อยใจในโชคชะตาของตนเอง 

วิทยุสราญรมย์
๑๖๘
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	 เรื่องของเรื่องก็คือ	 หญิงไทยคนดังกล่าวเคยแต่งงานกับสามีคนไทยและ 

มีลูกสองคน	แตก่ไ็ดเ้ลกิรากนัไป	ตวัเองกต็อ้งเลี้ยงลกูแตเ่พยีงลำพงั	กค็ดิงา่ย	ๆ 	วา่  

อยากมีสามีฝรั่งเพือ่ที ่ชีวิตจะได้สบายขึ้น	 เหมือนทีเ่ห็นตัวอย่างมากมาย	 

จึงแต่งงานใหม่กับสามีชาวอิตาลี	 และเมือ่ตามสามีไปอยูอ่ิตาลีก็ไม่ได้นิ่งดูดาย	 

ออกไปเรียนภาษาอิตาเลียนและหางานทำ	 แต่งานทีม่ีก็พวกทำความสะอาด 

รายได้ก็ไม่ได้มากมาย	 สามีก็เกิดตกงานต้องเลี้ยงทั้งสามีทัง้แม่สามี	 จึงรู้สึกว่า 

หมดหวังในชีวิตก็คิดกลับเมืองไทย	แต่ก็ไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบิน	

	 วนัหน่ึงสามีออกจากบา้นไปหางานทำ	เมื่อไมม่ใีครอยู่บา้นเธอกต็ดัสนิใจ 

ผูกคอตายลาโลก	 โดยลืมไปว่ายังมีลูกอีกสองคนคอยอยูท่ี่เมืองไทย	 ทัง้ญาติ 

ทั้งสามีไม่มีเงินค่าทำศพ	คนไทยแถบวิเชนซ่าที่เธออาศัยอยู่	จึงได้ช่วยกันเรี่ยไร 

เงินเป็นค่าเผาศพ

	 ...	รายนี้กลับบ้านอย่างหมดทุกข์จริง	ๆ	แต่กลับในสภาพเป็นขี้เถ้าอยู่ใน 

กล่อง

หลากหลายชีวิตหญิงไทย ในอิตาลี ๑๖๙

56-11-050_114-211_V.indd   169 12/17/13   9:34:47 AM



 ชะตากรรมที่น่ารันทดของหญิงไทยในอิตาลี ยังไม่หมดเพียงเท่านี้....

	 บ่ายวันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากชายหนุ่มทีพู่ดภาษาอังกฤษดีทีเดียว	 

ชื่อ	 “ปีเตอร์”	 (ซึ่งฟังดูทะแม่ง	 ๆ	 เพราะคนอิตาเลียนแท	้ ๆ	 จะไม่ชื่อปีเตอร์	 

จึงสันนิษฐานว่าต้องมีอะไรลับลมคมนัยเป็นแน่)	 ปีเตอร์บอกว่ามีหญิงไทย 

คนหนึง่มาทำงานกับตน	 ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์จึงอยากกลับประเทศไทยแต่ 

ไม่มีเงิน	ตนเป็นแค่นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ไหว	ก็สงสัยว่าแค่มาทำงาน 

แล้วทำไมจึงตั้งท้อง?	 ผมจึงขอคุยกับผู้หญิงคนดังกล่าว	 และได้รู้ว่าเธอได้รับ 

การชักชวนจาก	“ปีเตอร์”		เพื่อหวังจะแต่งงาน	แต่พอฝ่ายหญิงตั้งท้องก็คิดจะ 

ไล่กลับ	 ฝ่ายหญิงก็มาแนวอีหรอบเดิม	 ๆ	 คือมีลูกคนหนึ่งอยูแ่ล้วที่เมืองไทย	 

และคิดหาสามีฝรั่งมาช่วยเลี้ยงดู	แต่มาเจอผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบ พอท้องแล้ว 

จะให้กลับประเทศไทย	 ผมจึงได้บอกผู้หญิงให้ทูซ่ี้อยูอ่ิตาลีไปจนกว่าจะคลอด	 

แล้วค่อยฟ้องนายปีเตอร์ให้รับผิดชอบ	

	 เม่ือถงึเวลาคลอด	ปเีตอรน์ี่กโ็หดรา้ย	ปล่อยใหผู้้หญิงกระเสอืกกระสนไป 

คลอดลูกโรงพยาบาลคนเดียวแบบไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้น	ต้องมอบภาระให้กลุ่ม 

หญิงไทยใจกล้าและปากกล้าแข็งแกร่งแถบซอเรนโต้และนาโปลี	 (ภาคใต้ของ 

อิตาลี)	 ไปจัดการให้นายปีเตอร์จำใจรับเมียกับลูกไปอยูด่้วย	 แต่หลังจากนั้น 

ชวีติกค็งไม่ราบร่ืนนกั	เพราะตอนหลงัได้ขา่ววา่ฝา่ยหญงิออกไปขายของที่ระลกึ 

ให้นักท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

วิทยุสราญรมย์
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	 “ริน”	อดีตเคยมีหน้าที่การงานที่มีเกียรติและมั่นคงในประเทศไทย	และ 

ก่อนท่ีจะไปทำงานที่อติาลกีเ็คยมคีู่รกัเปน็คนไทย	แตก่ลบัไปตดิใจความหลอ่เหลา 

ของหนุ่มอิตาลีชาวคาลาเบรยี	(หากเราถอืวา่คาบสมุทรอติาลเีป็นเหมือนรองเท้า 

บู้ท	 แคว้นคาลาเบรียคือส่วนที่เป็นหัวรองเท้าบู้ท)	 “ริน”	 กลับมาอยู่เมืองไทย 

ได้พักหนึ่ง	ก็กลับไปแต่งงานกับหนุ่มอิตาเลียน	โดยไม่ศึกษาขนบประเพณีของ 

ชาวคาลาเบรียว่ามรีะบบครอบครวัเครอืญาติเหนยีวแนน่มาก ญาตจิงึพึ่งพา 

อาศัยกนัเปน็ธรรมเนยีม	สามีกฐ็านะไม่ดมีดีแีต่ความหลอ่เท่านั้น	“รนิ”	ใชช้วีติ 

ครอบครวัไปสักพัก	สามีก็ปว่ยไม่สามารถทำงานได้	“รนิ”	จงึตอ้งรบัหนา้ท่ีดแูล 

ครอบครัวของสามี	รวมถึงญาติฝ่ายสามีด้วย	

	 ปัจจบัุน	“รนิ”	รบันวดแผนไทยแบบอิสระ	รบันวดตามบ้าน	ตามงานเลี้ยง	 

รายได้ก็พอเลีย้งปากเลี้ยงท้อง	 ดูแลครอบครัวฝ่ายสามีเท่าที่จะทำได้	 “ริน”	 

ไม่เคยปริปากบ่นชะตากรรมของตนเองทีท่ิง้อาชีพทีม่ั่นคง	 แต่ต้องมาตกระกำ 

ลำบากเลี้ยงดูใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ญาติโกโหติกาของตัวเอง	

หลากหลายชีวิตหญิงไทย ในอิตาลี ๑๗๑
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	 ชีวิตของ	 “ริน”	 น่าจะเป็นบทเรียนให้หญิงไทยหลาย	 ๆ	 คนคิดได้ว่า	 

ก่อนเลือกผู้ชายมาเป็นสามีไม่ควรดูที่ความหล่ออย่างเดียว ควรศึกษานิสัย 

ใจคอและความแตกต่างทางวัฒนธรรม-สังคมของเขาด้วย

	 “ไขแสง”	 เป็นสาวไทยที่เกิดมารูปร่างหน้าตาเข้าสเป็คอิตาเลียนทั้งแท่ง	 

กล่าวคือหน้าตาบ้าน	ๆ	ผิวคล้ำจนดูดำ	รูปร่างสูงแข็งแรง	“ไขแสง”	ทำงานใน 

โรงแรมแห่งหนึ่งจนหนุ่มอิตาเลียนทีม่าเทีย่วเมืองไทยเกิดปิ๊งเธอเข้าให้	 เธอก็ 

ตกร่องปล่องชิ้นแต่งงานกับหนุ่มอิตาเลียนคนนั้น	 โดยไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอ 

ของฝ่ายชายมากนัก

	 ว่าไปแล้วชีวิตเธอก็น่าจะไปได้ดี	 เพราะสามีอิตาเลียนก็นิสัยดีและพอม ี

ฐานะอยู่พอสมควร	(พ่อแม่สามีเปน็เจา้ของโรงแรมเลก็	ๆ 	เกา่แกท่างใตข้องอติาล	ี 

อันเป็นแหล่งท่องเท่ียวขึ้นชื่อ)	แตพ่อไปอยู่นาน	ๆ 	เขา้	สิ่งแวดลอ้มขนบประเพณ ี

ของชาวอิตาเลียนไม่เหมือนกบัที่ไดค้าดหวงัไว้	นั่นคอื	ลกูสะใภ้ตอ้งเปน็แมบ่า้น 

ดูแลพ่อแมพ่ี่นอ้งของฝา่ยชายทั้งหมด!!	กอ่นมลีกู	“ไขแสง”	กพ็อทนได	้แตพ่อ 

มีลูก	 ลูกก็เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายของปู่ย่าและญาติทัง้หลาย	สะใภ้คนไทยก็ทำ 

หน้าที่เหมือนสุนัขเฝ้าบ้าน	 ไม่มีสิทธิ์อบรมลูกตัวเองอย่างทีต่้องการ	 ลูกก็ 

ไม่เชื่อฟัง	 สามีซึ่งเคยเอาใจใส่บ้าง	 ก็กลายเป็นไม่ค่อยสนใจเมียไทยผิวดำทีต่ัว 

เคยชมว่าสวยนักหนาอีกต่อไป...	 ทีห่นักหนาสาหัส	 คือ	 ต้องทำอาหารและ 

ดูแลเพื่อนของแม่สามีทีม่ักจะมาเล่นไพ่ทีบ่้านเป็นประจำ	 ปี	 ๆ	 หนึ่งแทบจะ 

ไม่มีเวลาไปไหนมาไหน	 ยกเว้นกลับมาเยี่ยมญาติในเมืองไทยปีละครั้ง	 สุดท้าย 

ทนไม่ไหว	“ไขแสง”	จึงขออำลาอิตาลีกลับมาอยู่เมืองไทยสบายใจกว่า….	

วิทยุสราญรมย์
๑๗๒
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	 หญิงไทยอีกคนหนึ่งทีสู่้ชีวิตเนื่องจากตัดสินใจผิดแล้วไม่ยอมย่อท้อคือ	 

“จ๊ะ”	 รายนีท้ำงานทำการของตัวเองอยูด่ี	 ๆ	 ก็มีหนุ่มอิตาเลียนมาปิ๊ง	 จึงได้ 

แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันทีเ่มืองไทย	 แล้วจึงย้ายไปอยูอ่ิตาลีในเมืองทีท่ำ 

รถเฟอร์รารี	่ แต่ชีวิตไม่ได้ราบรื ่นสวยหรูเหมือนรถเฟอร์รารี ่เอาเสียเลย...	 

พอตั้งท้องก็กลับแท้ง	 สามีจึงพาไปฝากไว้กับญาติชาวอิตาเลียน	 เมื่อร่างกาย 

แข็งแรงสามีจึงรับกลับไปอยูด่้วยใหม่	 แต่หลังจากนั้น	 เมื ่อตั ้งท้องอีกครั ้ง  

สามกีลบัเอาผู้หญงิรสัเซยีมาอยู่ในบา้นแลว้ก็ไลใ่ห ้“จะ๊” กลบัมาอยู่เมอืงไทย!!  

แต่	 “จ๊ะ”	 ก็ไม่ยอมกลับมา	 และเครียดมากจนมีปัญหาสุขภาพและได้ไป 

หาหมอ	หมอจึงโทรศัพท์ไปหาสามีบอกให้ไปดูแลภรรยาที่ตั้งท้องอยู่	สามีกลับ 

ไม่สนใจ	 “จ๊ะ”	 จึงได้ไปร้องเรียนต่อสถานสังคมสงเคราะห	์ แต่ก็ไร้ผล	 เพราะ 

ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า	ผู้ชายไม่มีรายได้	ฟ้องไปก็เสียเงินเปล่า	สุดท้าย	“จ๊ะ”	 

จึงได้ขอยืมเงินทดรองจากสถานทูต	 เพื ่อเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อมา 

คลอดลูก....

	 แต่เมื่อ	“จ๊ะ”	ใช้หนี้ราชการเสร็จสิ้น	ก็ได้ทิ้งลูกไว้เมืองไทยและตนเองได้ 

เดนิทางกลับไปยังอติาลเีพื่อหางานทำ	จนทุกวันนี้	“จ๊ะ”	รบัลกูไปอยู่อติาลด้ีวย	 

และได้รับจ้างทำงานหนักเอาเบาสู	้ อีกทั้ง	 “จ๊ะ”	 ยังพูดภาษาอิตาเลียนพอได้	 

เนือ่งจากอาศัยทีไ่ปครั้งแรกไม่นิ่งดูดาย	 ไปเข้าคอร์สเรียนภาษาอิตาเลียน	 

จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง
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	 นีแ่ค่เป็นแค่ตัวอย่างเพียงเศษเสี้ยวของชีวิตหญิงไทยในอิตาลีซึ่งชีวิต 

แต่ละคนก็มีความแตกต่างหลากหลายไม่ซ้ำแบบกัน	 ทีจ่ัดว่าราบรื่นมีไม่มาก	 

ประเภทธรรมดาท่ัว	ๆ 	ไปสขุ	ๆ 	ทุกข	์ๆ 	จะมีปริมาณมากท่ีสดุ	ประเภทเจอสภาพ 

ชีวิตทรมานสุดกู่ก็มี	 เช่น	 หญิงไทยคนหนึ่งได้สามีฐานะดี	 เป็นเจ้าของกิจการ	 

แต่อย่าคิดว่าภรรยาจะพลอยล่ำซำไปด้วยนะ	 เพราะสามีจัดการเรื ่องเงิน 

คนเดียว	ถ้าภรรยาบ่นมาก-เรื่องมาก	เจ้าสามีตัวแสบก็เอาไปส่งไว้โรงพยาบาล 

โรคจิต	 กว่าเพื่อนคนไทยจะรู้เรื่องตามไปช่วยกันออกมาได้	 ก็เล่นเอาต้องอยู ่

โรงพยาบาลบ้าไปหลายวัน	 บางรายก็จำใจขอให้หมอส่งเข้าโรงพยาบาล 

โรคประสาทเพราะหนีสภาพครอบครัวทีวุ่ ่นวายยุง่เหยิง	 บางรายโทรศัพท์ 

มาถามว่าจะหาซื้อตั๋วเครื่องบินได้ทีไ่หน	 ไปไม่ถูกอยากกลับไทยแล้ว	 เพราะ 

ถูกสามีทำร้าย	 อีกประเภททีม่ีอยูเ่ยอะ	 คือ	 สามีไม่ยอมให้ไปไหนมาไหนเอง	 

ตัวเองไม่รู ้ภาษาอิตาเลียน	 จึงไม่กล้าไปไหนมาไหนเอง	 ชีวิตแต่งงานแล้ว 

จึงเหมือนถูกขังคุก	ไม่มีอิสระ

 แต่ก็ต้องสู้กันไป... 

วิทยุสราญรมย์
๑๗๔
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	 พวกรุ่นแรก	 ๆ	 ทีไ่ปอยูอ่ิตาลีกันก็จะสบายหน่อยเพราะสมัยก่อนแค่ 

ทำงานเกิน	 ๑๕	 	 ปี	 ก็ลาออกมารับบำนาญได้แล้ว	 หลายคนนอนกินบำนาญ	 

แม้จะเป็นเพียงเงินเล็กน้อย	 แต่ก็สามารถหารายได้พิเศษเพื่อเลี้ยงชีวิตให้พอ 

ดำรงชีพไปได้ตามกำลัง	แต่ในปัจจุบันกฎหมายอิตาลีกำหนดไว้ว่า	คนที่ทำงาน 

ในประเทศอิตาลีต้องทำงานเกิน	๒๕	ปี	และอายุเกิน	๖๒	ปี	จึงจะได้รับบำนาญ	 

ส่วนผู้ชายตอ้ง	๖๕	ป	ี	จงึจะเกษียณอายุได้...	เรยีกวา่กต็อ้งทำงานกนัจนเหนื่อย 

กันไปข้างกว่าจะได้พักผ่อน

	 เท่าท่ีประสบมา	๔	ป	ีเหน็มอียู่เพยีงรายเดียวเทา่นั้น	ท่ีประสบความสำเรจ็ 

ในชีวิตคู่กับสามีชาวอิตาลี...

	 ชื่อเธอแปลว่าดอกไม้	 นามสกุลห้าร้อย	 ชอบแอบเรียกเธอว่าคุณบุปผา 

หา้รอ้ย	คนน้ีชวีติควรเปน็แบบอย่างใหห้ญิงไทยทั้งหลายอยากหาสามอีติาเลยีน	 

เธอเป็นคนมีความรู้	เคยทำงานสายการบนิกอ่นจะได้เจอสามีชาวอติาลทีี่หนา้ตา 

ใจดี	 และใจก็ดีจริง	 ๆ	 ด้วย	 ชีวิตเธอเลยมีความสุขน่าอิจฉา	 เธอมักถูกแซว 

จากหญิงไทยคนอืน่ในอิตาลีว่า	 ผู้ชายดี	 ๆ	 แบบสามีของพี่มีเหลืออีกมั่งไหม	 

อยากได้บ้าง...	 เพิ่งเห็นชีวิตเธอนี่แหละเป็นคนแรกและคนเดียวที่แต่งงานแล้ว 

ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัว	 มีลูกชายหนึ่งคน	 สามีเรียบร้อยน่ารัก	 

เธอก็ทำหน้าทีแ่ม่บ้านอย่างเดียว	 จึงมีเวลาทำกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยอื่น	 ๆ	 

ที่มีปัญหาไปด้วย

	 สังคมก็มีคนดีคนชั่วคนกลาง	 ๆ	 ปะปนกันไป	 พวกอยูอ่ิตาลีกันมานาน 

หลายสิบปีหากินกับการต้มตุ ๋นคนไทยทีป่ระสบปัญหาก็มี	 กรณีทีพ่บแล้ว 

ไม่อยากเชื่อวา่เปน็เร่ืองจริง	คอื	กรณียาย	(หญิงไทยท่ีอาศยัอยู่อติาลมีานมนาน)	 

ให้ลูกสาวแท้	ๆ	ของตนเองพาหลานสาวไปเที่ยวอิตาลี	พอวีซ่าของลูกสาวหมด 

ก็ให้กลับไทยแต่ให้ทิ้งหลานไว้	ตัวยายก็ไปร้องศาลขอเป็นผู้ปกครองหลานสาว	 

โดยให้เหตุผลว่าแม่ของเด็กทิง้เด็กไป	 และมีอาการทางประสาทไม่สามารถ 

เล้ียงดบุูตรได	้ศาลกเ็ชื่อ...	เมื่อแมเ่ดก็กลบัไปอติาลอีกีทีหนึ่งจึงกลายเป็นคนที่มี 

หลากหลายชีวิตหญิงไทย ในอิตาลี ๑๗๕
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ประวัติว่ามีอาการทางประสาทและไม่มีสิทธิ์ปกครองลูก	 ต้องฟ้องร้องกันอีก 

หลายยก	กรณีนี้เขา้ใจวา่ตวัยายของเดก็ตอ้งการเด็กไวเ้พื่อประโยชนข์องตัวเอง 

ในเรื่องสวัสดิการจากรัฐบาลอิตาลี	เพราะต้องเลี้ยงดูหลานสาวที่อาศัยอยู่ด้วย	

	 ตวัอย่างของ	“หลากหลายชวีติหญงิไทยในอติาล”ี	ทีเ่ลา่ใหฟ้งัมาขา้งตน้นี	้ 

แม้ว่าจะดูตื่นเต้นเร้าใจ	และเหลือเชื่อในหลาย	ๆ 	ครั้ง	แต่อยากให้มองย้อนกลับ 

มาวา่	ประสบการณข์องคนอ่ืน จะสามารถนำมาสอนใจตวัเองอยา่งไรไดบ้า้ง...  

ยังมีอีกหลายกรณีทีห่ญิงไทยต้องตกเป็นเหยือ่ลมปาก	 ความหล่อเหลาคมคาย	 

ภาพของความเป็น	“เมืองนอก”	หรือ	“ฝรั่ง” และตัวหญิงไทยเองก็พร้อมที่จะ	 

“กระโจน”	เขา้ไปหาภาพลวงตาเหลา่นั้น	โดยไมไ่ดค้ดิพจิารณาอย่างถี่ถว้น	หรอื 

ศกึษานิสัยใจคอใหด้กีอ่นตดัสนิใจท้ิงทุกอย่างไวท่ี้เมืองไทย	และเดินทางขา้มนำ้ 

ข้ามประเทศไปอยู่กับคู่ชีวิตใหม่	ที่	(คิดเองว่า)	จะดีกว่าเดิม....	

วิทยุสราญรมย์
๑๗๖
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	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (United	 States	 of	 America)	 ประกอบด้วย	 

๕๐	 รัฐ	 ถ้าดูจากแผนทีแ่ล้ว	 จะเห็นได้ว่ามีอยูเ่พียง	 ๔	 รัฐที ่มีมุมเขตแดน 

ชนติดกันทีจุ่ดเดียวกัน	 เรียกบริเวณนี้ว่า	 สี่มุมรัฐ (The Four Corners)  

นั่นคือ	 เป็นจุดทีมุ่มของรัฐทัง้สี ่ชนติดเป็นมุมฉากต่อกัน	 รัฐทั้งสี ่นี ้เรียงจาก 

ขวาไปซ้ายตามเข็มนาฬิกา	 ได้แก่	 รัฐโคโลราโด	 (Colorado)	 รัฐนิวเม็กซิโก	 

(New	Mexico)	รัฐแอริโซนา	(Arizona)	และรัฐยูทาห์	(Utah)	ทั้งสี่รัฐนี้ตั้งอยู่ 

สุภาศิริ อมาตยกุล

“สี่มุมรัฐ”
ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๒)

สี่รัฐในสี่มุมรัฐ สี่มุมรัฐในแผนที่สหรัฐฯ

“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๒) ๑๗๗

56-11-050_114-211 naipok lang new20-12_V.indd   177 12/20/13   3:52:06 PM



ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ มุมท่ีชายแดนชนตดิกนัคอื มมุตะวนัตก- 

เฉียงใต้ของรัฐโคโลราโด มุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐนิวเม็กซิโก มุมตะวัน- 

ออกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนา และมุมตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ 

 จุดทีมุ่มของรัฐทัง้สี่ชนติดกันนั้น มีสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมทีแ่สดงรัฐ 

ท้ังส่ีและมุมท่ีชนกนัเปน็มุมฉากตั้งไวเ้ปน็อนสุาวรย์ี เพื่อเปน็การบอกกลา่วดว้ยวา่  

ณ ที่นี่ คือแห่งเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสี่รัฐชนติดกัน

 ในหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับที ่ ๕๘ ดิฉันได้นำเสนอเรื ่องราวของ 

สถานทีท่ีส่ำคัญในรัฐแอริโซนาไปแล้ว ในฉบับนี้จึงขอเล่ากันต่อถึงสถานที ่

ที่น่าสนใจในอีก ๓ รัฐ คือ รัฐยูทาห์ รัฐโคโลราโด และรัฐนิวเม็กซิโก

วิทยุสราญรมย์
๑๗๘
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	 จากรัฐแอรโิซนาเขา้สูร่ฐัยทูาหซ์ึ่งอยู่ทางเหนอืของรัฐแอริโซนา		การเดนิทาง 

จะผ่านเส้นทางทีเ่รียกว่า	“หุบเขาแห่งอนุสาวรีย์ (Monument Valley)”  

ซึ่งกเ็ป็นอีกชว่งหนึ่งท่ีทำให้เกิดความต่ืนตาต่ืนใจกบัความแปลกและความงดงาม 

ตามธรรมชาติ	 ภาพยนตร์ลูกทุง่ตะวันตกของฮอลลีวูดหลายร้อยเรื่องรวมทั้ง 

เรื่องเกี่ยวกับอินเดียนแดงต่างก็ใช้หุบเขาแห่งอนุสาวรีย์เป็นฉาก	ตามเส้นทางนี้ 

มีแท่งหินน้อยใหญ่	รวมทั้งที่ราบสูงต่ำต่าง	ๆ	เรียงรายไปตลอด	สีสันเป็นสีแดง	 

แสดงถึงความแห้งแล้งในบริเวณนั้น	 ชนเผ่าอินเดียนแดงที่ดูแลพื้นทีบ่ริเวณนี ้

คือ	เผ่านาวาโฮ	(Navajo)

อนุสาวรีย์แท่งหินรัฐยูทาห์ ประติมากรรมในอนุสาวรีย์แท่งหิน

ภูมิประเทศของอนุสาวรีย์แท่งหิน

“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๒) ๑๗๙
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	 จากหุบเขาแห่งอนุสาวรีย์ขึ้นไปทางเหนือของรัฐยูทาห์	 เส้นทางนำไปสู่ 

บริเวณทีเ่รียกว่า	 “อนุสาวรีย์แห่งสะพานธรรมชาติ (Natural Bridges  

National Monument)” เป็นภูมิประเทศที ่ดูแล้วเหมือนสะพานโค้ง 

น้อยใหญ่	ซึ่งอันที่จริงนั้นแต่ก่อนคือภูเขาลูกใหญ่	ๆ	ถูกแรงลมและน้ำกัดเซาะ 

เป็นระยะเวลานานนับล้าน	 ๆ	 ปี	 จนในทีสุ่ดกัดกร่อนตรงส่วนกลางของภูเขา 

ออกไป	 ทำให้เหลือโค้งหินทีดู่คล้ายดั่งสะพาน	 ทัง้นี้สะพานโค้งใหญ่น้อยนั้น	 

เกิดและพัฒนาในเวลาทีแ่ตกต่างกันออกไป	 สะพานหนึ่งชื่อ	 ซิปาปู	 (Sipapu)	 

เป็นสะพานท่ีถกูกดัเซาะเตม็ท่ีแลว้	มีความสงูและกวา้งใหญ่มากเป็นอนัดับสอง 

ของโลก	ส่วนสะพานอ่ืน	ๆ 	ยังคงถกูลมและนำ้พดัพากดัเซาะอยู่ทกุวนั	บรเิวณนี้ 

เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอนาซาซีเมื่อประมาณ	๖๕๐	ปีมาแล้วด้วย

วิทยุสราญรมย์
๑๘๐
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สะพานหินธรรมชาติ สะพานหินที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำ

อนุสาวรีย์สะพานหิน

“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๒) ๑๘๑
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	 จากบริเวณหุบเขาแห่งอนุสาวรีย์ทีอ่ยูไ่ม่ไกลชายแดนรัฐยูทาห์นั ้น	 

ก็ต่อไปยังรัฐโคโลราโดซึ ่งอยูต่ิดกับชายแดนรัฐยูทาห์ทางด้านตะวันออก	 

ทีบ่ริเวณนีม้ีอุทยานแห่งชาติทีช่ื ่อ เมซา เวอร์เด (Mesa Verde) คำว่า	 

Mesa	หมายถึงที่ราบที่ยกตัวขึ้นสูง	แต่ไม่สูงเท่าที่จะเป็นที่ราบสูง	คำว่า	Mesa	 

Verde	 แปลว่า	 โต๊ะสีเขียว	 (green	 table)	 เป็นคำทีถู่กตั้งชื่อโดยชาวสเปน	 

บริเวณนีถู้กยกตัวสูงจากระดับหุบเขาแมนคอส	 (Mancos)	 และหุบเขา 

มอนเตอสุมา	 (Montesuma)	 ประมาณ	 ๖๒๐	 เมตร	 ภายใต้หน้าผาของ 

เมซา	 เวอร์เด	 เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของอินเดียนแดง	 แต่ถูกทิ้งร้างไปเมื่อประมาณ	 

๗๐๐	 ปีทีผ่่านมา	 นับว่าเป็นแหล่งทางโบราณคดีที่สำคัญยิง่อีกแห่งหนึ่งของ 

โลก	

เมซาเวอร์เด

วิทยุสราญรมย์
๑๘๒
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	 นักโบราณคดีเชื่อว่าชนกลุ่มแรกทีเ่ดินทางมาถึงทีน่ี่คือ	 ชนเผ่าอนาซาซี	 

เมื่อปี	ค.ศ.	๕๕๐	พวกเขาได้สร้างที่อยู่อาศัยใต้หน้าผาและตามผนังของหุบเขา	 

โดยใช้หินเป็นเครื่องมือในการก่อสร้าง	 สังคมของชุมชนกลุ่มนี้มีวิวัฒนาการ 

และความเจริญก้าวหน้ามาก	 ไม่ว่าจะเป็นการทำเครื ่องมือเครื ่องใช้	 และ 

ภาชนะ	 เช่น	 หม้อดินกระบุงทีถ่ักทอจากเส้นใยของต้น	 yucca	 สานทออย่าง 

เคหาสน์สีขาวในเมซาเวอร์เด (ภาพโดย สุภาศิริ อมาตยกุล)

ภายในเมซาเวอร์เด (ภาพโดย สุภาศิริ อมาตยกุล)

“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๒) ๑๘๓
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ภายในห้องใต้ดินของชนเผ่าอนาซาซี

ละเอียด	 ขนาดว่าสามารถบรรจุน้ำได้โดยไม่รั่วเลย	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมี 

ฝีมือทีป่ระณีตบรรจง	 มีลวดลายสวยงาม	 ชนพวกนี้ยังรู้จักการเพาะปลูกและ 

ทำไรข่า้วโพด	การตั้งหลกัแหลง่เปน็ท่ีเปน็ทางน้ี	ทำใหมี้เวลาในการพฒันาอาวธุ 

และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง	ๆ	ขณะเดียวกันครอบครัวก็ขยายใหญ่ขึ้นด้วย

	 ลักษณะของบ้านทีช่นกลุ่มแรกอาศัยอยูท่ี ่เมซา	 เวอร์เด	 เป็นบ้านที่ 

ขุดลงไปในดิน	 โดยขุดเป็นวงกลมลึกลงไปหลายฟุต	 ด้วยเครื่องมือขุดทีเ่ป็นไม้	 

ดินที่ถูกขุดนำขึ้นมาโดยใช้ตะกร้าสาน	จากนั้นมีการตัดไม้เป็นเสาทั้งสี่ด้านและ 

เสาคานเพื่อทำเป็นหลังคา	สำหรับกำแพงนั้นทำจากโคลนซึ่งนำไปตากแห้งกับ 

แสงของพระอาทิตย์	เป็นกำแพงที่กันน้ำได้ด้วย	การลงไปในบ้านก็อาศัยกระได 

ทีพ่าดจากปากหลุมตรงกลางของหลังคาบ้าน	 ภายในบ้านที่อยูใ่ต้ดินมีการขุด 

ต่อออกไปไว้เป็นห้องเก็บของและอาจเป็นทางออกอีกทางหนึง่ด้วยก็ได้	 

แต่ละครอบครัวสร้างทีอ่ยูอ่าศัยของตน	 จึงเหมือนเป็นบ้านใต้ดินต่อ	 ๆ	 กันไป	 

วิทยุสราญรมย์
๑๘๔
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เมื่อสังคมและชุมชนขยายกว้าง	ก็ได้มีการสร้างบ้านบนพื้นดินต่อ	ๆ	ขึ้นมาอีก	 

นอกจากนีไ้ด้เกิดมีสิ ่งยึดเหนี ่ยว	 คือ	 ศาสนาและความเชื ่อทีไ่ด้กลายเป็น 

ส่วนสำคัญของชีวิต	 มีอิทธิพลต่อความมัน่ใจในการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวและ 

การมีสุขภาพดี	ดังนั้นภายในบ้านที่อาศัยใต้ดินนี้	จึงมีห้องที่ขุดขึ้นอีกหนึ่งห้อง 

เพื่อไว้ใช้ประกอบพิธีกรรม	 เรียกห้องนี้ว่า	 คีวา	 (Kiva)	 เชื่อกันว่าห้องนี้สร้าง 

โดยชนเผา่โฮปิ	 (Hopi)	 ซึ ่งเป็นเผ่ายอ่ยหนึ่งในเผ่าอินเดียนแดงพิวเอโบล	 

(Pueblo)	เชื่อกันว่าอาจสืบเชื้อสายมาจากเผ่าอนาซาซีแต่เริ่มแรกนั่นเอง

(Hopi)

(Pueblo) เชื่อกันว่าอาจสืบเชื้อสายมาจากเผ่าอนาซาซีแต่เริ่มแรกนั่นเอง

พิวเอโบล (Pueblo)

“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๒) ๑๘๕
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	 จวบจนปี	 ค.ศ.	 ๑๒๕๐	 ก็ได้ปรากฏบ้านของชนเผ่าอนาซาซีทีอ่ยูต่าม 

หน้าผาเพิ่มอีกหลายแห่ง	มีจำนวนห้องที่แตกต่างกันไปจาก	๔๐	ถึง	๒๑๗	ห้อง	 

แต่ทุกบ้านจะต้องมีคีวาหรือห้องทีป่ระกอบพิธีกรรม	 บริเวณทีเ่รียกว่า	 

“บ้านหน้าผา (Cliff Palace)”	 ซึ่งเป็นบ้านหน้าผาทีใ่หญ่ที่สุดในบริเวณนั้น	 

มีคีวาถึง	 ๒๓	 ห้อง	 อย่างไรก็ตาม	 จากปี	 ค.ศ.	 ๑๒๗๖	 ได้เกิดภาวะแห้งแล้ง 

อย่างรุนแรงติดต่อกันนานกว่า	 ๒๐	 ปี	 พวกชนเผ่าที่อาศัยอยูใ่นบริเวณเมซา	 

เวอร์เด	 ได้อพยพหนีไป	 แม้ว่าในปี	 ค.ศ.	 ๑๓๐๐	 จะเกิดมีฝนตกลงมาอีก	 แต่ 

พวกเขาก็ไม่ได้กลับมาอยูท่ีถ่ิ่นเดิมนี้อีกเลย	 จึงได้กลายเป็นซากปรักหักพังไป	 

อย่างไรก็ตามซากเหล่านี้	ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

วิทยุสราญรมย์
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	 คำว่า	“Anasazi”	 เป็นคำทีช่นเผ่านาวาโฮ	 ผู้มาตั้งรกรากภายหลังนั้น 

ตั้งชื่อให้	 แปลว่า	 “คนโบราณ”	 ซากสิ่งก่อสร้างหินของพวกอนาซาซี	 มีทั้ง 

หอสูงและห้องคีวาทีขุ่ดลึกใต้ดินไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 นอกจากนี้	 

มีถ้ำหินแห่งหนึ่งชื่อว่า	เคหาสน์สีขาว (White Castle)	ซ่อนตัวอยู่ในหน้าผา 

ถ้ำหินขนาดใหญ่	 พวกอนาซาซีเป็นนักสร้างทีย่อดเยีย่มและมีความสามารถ 

ในด้านการเกษตร	 ทอผ้าฝ้าย	 สานตะกร้า	 และปั้นหม้อดิน	 มีหลักฐานระบุว่า 

พวกเขาค้าขายไปไกลถึงประเทศเม็กซิโกและชายฝั่งแปซิฟิก	 ไม่มีใครทราบ 

ถึงสาเหตุทีช่นกลุ่มนี ้หายสาบสูญไป	 ซึ่งอาจเป็นเพราะความแห้งแล้งและ 

ความอดอยากก็ได้	 เหลือไว้แต่ซากสิ่งก่อสร้างทีท่ิง้ร่องรอยให้รู้ว่าพวกเขาเคย 

อยู่ที่นี่มาก่อน

	 ต่อมาเมือ่ชาวสเปนเข้ามาในช่วงทศวรรษ	 ๑๕๐๐	 นั้น	 ได้ขนานนาม 

คนท้องถิ่นทีแ่ข็งแรงและเฉลียวฉลาดทีม่าอาศัยอยูใ่นกาลต่อมาว่า	นาวาโฮ  

แต่พวกนาวาโฮเรียกตนเองว่า	ดิเนห์	ซึ่งแปลว่า	“ผู้คน” อาณาบริเวณโดยรอบ 

หุบเขานีถ้ือเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ ์ของชนเผ่านาวาโฮมียอดเขาศักดิ์สิทธิ ์

ทั้ง	 ๔	 เป็นอาณาเขต	 คือ	 ยอดเขาบลังกา	 ยอดเขาซานฟรานซิสโก	 ยอดเขา 

เฮสเพอรัส	 และยอดเขาเทย์เลอร์	 ชนเผ่านาวาโฮได้จารึกเรื่องราวเกี่ยวกับ 

ชนเผ่าอนาซาซีไว้	 และยังบันทึกเรื่องราวของการสร้างโลกตามความเชื่อของ 
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ตนไว้ด้วย	โดยกล่าวถึง	“เยอิ”	ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดำรงอยู่บนโลกก่อนมนุษย์ 

ชาย-หญิงคู่แรกจะปรากฏกายจากใต้โลก	 ทั้งนี้	 มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

และโบราณคดีจากภาพวาดและภาพแกะสลักเรื ่องราวเหล่านี ้ให้เห็นตาม 

ผนังถ้ำและผนังเหนือโขดหินหลายแห่งด้วย

	 	เมื่อกลับเข้าสู่รัฐนิวเม็กซิโกอีกครั้งหนึ่งโดยเข้ามาจากทางรัฐโคโลราโด	 

มีสถานที่ที่น่าสนใจคือ	ทุ่งหินร้างบิสติ (Bisti)	 อยู่บนที่ราบสูงทางตอนเหนือ 

ของรัฐนิวเม็กซิโก	 เป็นประติมากรรมหินรูปทรงพิสดารที่อยูใ่นดินแดนอัน 

ขรุขระและรกร้าง	 ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นดงป่าดิบชื้นทีม่ีไดโนเสาร์อาศัยอยูด่้วย	 

ประติมากรรมหินเหล่านี้เป็นสิ่งทีธ่รรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้อย่างน่ามหัศจรรย ์

อีกเช่นกัน	 ในภาษาของพวกแอฟริกันนั ้นเรียกหินเหล่านี ้ว่า	 ฮูดู	 แปลว่า	 

“วิญญาณ”	ส่วนที่กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางหมู่ก้อนหินรูปทรงต่าง	ๆ	นั้น	 

ได้แก่	 ซากฟอสซิลของสนไซเปรส	 ปาล์ม	 และไดโนเสาร์ที่มีอายุประมาณ	 

๘๐	ล้านปี	เป็นสิ่งท่ีทำใหยื้นยันได้วา่	ณ	ท่ีบริเวณนี้เมื่อสมยัยุคกอ่นดกึดำบรรพ์ 

นั้น	เคยเป็นหนองบึงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและสิ่งมีชีวิต	

ภูมิประเทศในรัฐนิวเม็กซิโก 
(ภาพโดย สุภาศิริ อมาตยกุล)

วิทยุสราญรมย์
๑๘๘
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โกรกธารริโอแกรนด์รัฐนิวเม็กซิโก

	 ทีใ่กล้ชายฝั่งทะเลในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ยังมีไดโนเสาร์อยูต่ามป่าดิบ 

ทีแ่น่นทึบด้วยไม้ใหญ่และเฟิร์นด้วย	 ซากไดโนเสาร์ทีพ่บนั้นมีนานาชนิด	 เช่น	 

ไดโนเสาร์ปากเป็ด	 ไดโนเสาร์ยักษ์	๕	 เขา	 ไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีนิสัยดุร้ายมาก	 

เรียกชื่อว่า	ไทแรนโนซอรัส	กินสัตว์เลื้อยคลานที่เล็กกว่าเป็นอาหาร	นอกจากนี้ 

ยังมีการค้นพบซากของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมพวกแรก	 ๆ	 มีขนาดเท่าหนู	 

ลักษณะคล้ายตัวโอพอสซัม	 กระดูกสัตว์และซากพืชเหล่านี้ถูกฝังอยูใ่ต้ทราย 

และโคลนในบึง	 ผนึกตัวกันนานนับล้าน	 ๆ	 ปี	 จนกลายเป็นแผ่นหินทราย 

และหินดินดาน	 ซากพืชที่เน่าเปื่อยค่อย	 ๆ	 กลายสภาพไปเป็นถ่านหินพีตและ 
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ถ่านโค้ก	 ทั้งนี้	 การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและภูมิอากาศทีเ่ปลี่ยนไปใน 

เวลาต่อมานัน้	 ได้ทำให้แผ่นหินยกตัวขึ้นเป็นที่ราบสูงแห้งแล้ง	 ลมและฝนที ่

ตกหนักในบางครั้งได้ช่วยกัดเซาะและตกแต่งแผ่นหินกลายเป็นดังที่เห็นกัน 

อยูใ่นปัจจุบัน	ณ	 ทีทุ่ง่ร้างบิสติแห่งนี้	 อีกทัง้ยังเผยให้เห็นซากฟอสซิลของพืช 

และสัตว์กว่า	๒๐๐	ชนิด	ซึ่งรวมถึงซากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย	

	 จากหลักฐานทางโบราณคด	ี ชีววิทยา	 และมานุษยวิทยาเหล่านี	้ ทำให้ 

ศึกษาได้ถึงจุดเปลี่ยนทางธรณีวิทยาของโลกเรา	 รวมถึงการสิ้นสุดของยุค 

ไดโนเสาร์ทีค่รองโลกอยูใ่นช่วง	 ๑๔๐	 ล้านปีทีผ่่านมา	 และการเริ่มต้นยุคของ 

สัตว์เลีย้งลูกด้วยนมเลือดอุ่นทีม่ีขนปกคลุมร่างอยู	่ นักวิทยาศาสตร์เชื ่อว่า 

มนุษย์เพิ ่งเข้ามาอาศัยอยูใ่นดินแดนมหัศจรรย์นี ้เมื ่อยุคหลัง	 ๆ	 นี ่เอง	 คือ 

เมื่อราว	๖,๐๐๐	ปีก่อนคริสตกาล	โดยเริ่มจากพวกล่าสัตว์	พวกหาของป่า	และ 

ตามมาด้วยพวกชนเผ่าอนาซาซี	 ซึ ่งเคยมาเยือนน้ำพุทีเ่คยมีอยู ่ในบริเวณ 

ทุง่หินร้างบิสตินี ้	 พวกเขาได้สกัดหินจากทีน่ี ่ไปทำเป็นเครื ่องมือสำหรับ 

การล่าสัตว์เป็นอาหารด้วย

วิทยุสราญรมย์
๑๙๐
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	 ต่อจากนัน้ไม่นาน	 ชนเผ่านาวาโฮก็ได้อพยพเข้ามาในถิ ่นดินแดนนี ้ 

หลังจากทีถู่กคู่อริทีเ่ป็นชนพื้นเมืองอื่นขับออกจากแผ่นดินเดิม	 ชาวนาวาโฮ 

อาศยัยังชพีดว้ยการเลี้ยงสตัว	์จนถอยรน่มายังทุ่งหนิรา้งบิสติในราวปี	ค.ศ.	๑๘๕๐	 

และตั้งหลักแหล่งอยู่รอบ	ๆ	น้ำพุที่เคยมีอยู่ในขณะนั้น	พวกเขาอาศัยกันอยู่ใน	 

“โฮกัน”	 ซึ่งเป็นบ้านโครงไม้และก่อผนังด้วยดิน	 พวกเขาเลี้ยงแกะในทุง่หญ้า 

ที่อยู่บนที่ราบสูงใกล้	ๆ	กัน	แม้แต่ในทุกวันนี้ชนเผ่านาวาโฮยังคงถือว่าดินแดน 

แห่งนีเ้ป็นทีศ่ักดิ์สิทธิ์	 พวกเขายังได้เก็บเอาทรายหลากสีจากทุง่หินร้างบิสติ	 

ไปทำภาพวาดทรายทีใ่ช้ในพิธีรักษาผู้ป่วย	 และขุดเพื่อเอาดินเหนียวสีขาว 

เหมือนชอล์กมาใช้ทาตัวในพิธีกรรมต่าง	ๆ	

บ้านของชนเผ่าพิวเอโบรในรัฐนิวเม็กซิโก
(ภาพโดย สุภาศิริ อมาตยกุล)
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ซากป้อมโบราณของอินเดียนแดง
(ภาพโดย สุภาศิริ อมาตยกุล)

วิทยุสราญรมย์
๑๙๒
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	 ทีร่าบสูงทางตอนเหนือของรัฐนิวเม็กซิโก	 เคยเป็นบริเวณทีม่ีภูเขาไฟ 

อยู่มาก	ซึ่งส่วนใหญร่ะเบดิขึ้นในระหวา่งท่ีท่ีราบสงูโคโลราโดถกูยกตัวขึ้นมาด้วย	 

ตัวอย่างของภูเขาไฟทีย่ังหลงเหลือให้เห็นคือ	 ภูเขาไฟทีม่ีรูปร่างดูคล้ายเสา- 

กระโดงเรือ	ไดช้ื่อเรยีกวา่	ชปิรอ็ก (Shiprock) ต้ังโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลาง 

พื้นทีแ่ห้งแล้งกว้างใหญ่ของรัฐนิวเม็กซิโก	 โดยภูเขาไฟทีม่ีส่วนหลงเหลืออยู ่

จนดูคล้ายเสากระโดงเรือ	เรียกว่าชิปร็อกนี้มีความสูงถึง	๕๕๐	เมตร	นับว่าเป็น 

การสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่น่าสนใจยิ่งจริง	ๆ	

ทิวทัศน์ของชิปร็อก
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	 บริเวณที่รัฐทั้ง	๔	คือโคโลราโด	นิวเม็กซิโก	แอริโซนา	และยูทาห์	ที่ต่างมี 

มุมหนึ่งมาบรรจบกันเป็นมุมฉากทั้งสี่ที่เรียกว่า	สี่มุมรัฐ	(The	Four	Corners)	 

นั้น	 อยูท่างตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ในทวีปอเมริกาเหนือ	 

เป็นบริเวณหนึ่งของโลกทีไ่ด้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ 

ทางธรณีวิทยามาอยา่งต่อเนือ่งนับล้าน	 ๆ	 ปี	 เชื่อกันว่าการเปลี่ยนแปลงนี ้

ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอย่างช้า	 ๆ	 ซึ่งก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาต ิ

นัน่เอง	 แต่ทีส่ำคัญคือมนุษย์ต้องช่วยกันจรรโลงรักษาสิ ่งที ่ธรรมชาติได้ 

สร้างสรรค์เหล่านี้	ไว้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก	และให้เป็นสิ่งสำหรับ 

การศึกษาวิจัยของชนรุ่นหลังต่อไปด้วย...สวัสดีค่ะ

	 ภาพประกอบบางส่วนโดย	สุภาศิริ	อมาตยกุล 

	 และบางส่วนจากเว็บไซต์

แนวเขาชิบร็อก

วิทยุสราญรมย์
๑๙๔
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	 ในปัจจุบันการบริโภคเห็ดนิยมมากขึ้นรองมาจากเนื้อสัตว์หรือแหล่ง 

โปรตีนชนิดอื่น	เนื่องจากหาซื้อง่าย	ราคาก็ไม่แพงเห็ดเป็นแหล่งอาหารโปรตีน 

จากธรรมชาติ	ที่มีวิวัฒนาการมาจากการประสานเส้นใยจำนวนมากของเชื้อรา 

ชั้นสูงให้คุณค่าทางโภชนาการ	 และมีสรรพคุณทางยาซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วย 

เสรมิภมิูคุ้มกันในรา่งกาย	และชว่ยลดอตัราความเสี่ยงจากโรครา้ยต่าง	ๆ 	อกีท้ัง 

จดัเป็นอาหารประเภทผกัท่ีปราศจากไขมนั	มีปรมิาณนำ้ตาลและเกลอืคอ่นขา้ง 

ต่ำ	 และยังเป็นแหล่งโปรตีนทีด่ีเมื่อเทียบกับผักอีกหลายชนิด	 นอกจากนี้ยัง 

อุดมไปด้วยวิตามิน	โดยเฉพาะวิตามินบีรวม	(ไรโบฟลาวิน)	และไนอาซิน	ซึ่งจะ 

ช่วยควบคุมการทำงานของระบบย่อยอาหาร	 เป็นแหล่งเกลือแร่ทีส่ำคัญโดย 

มีเกลือแร่ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ซิลิเนียม	 ทำหน้าทีช่่วยต้านอนุมูลอิสระ	 ลดความเสี่ยง 

ตอ่การเกดิโรคมะเร็ง	โรคหลอดเลอืดหวัใจอุดตนั	โปแตสเซยีม	ทำหนา้ท่ีควบคมุ 

จังหวะการเต้นของหัวใจ	 สมดุลของน้ำในร่างกาย	 การทำงานของกล้ามเนื้อ 

และระบบประสาทต่าง	 ๆ	 ลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง	 อัมพฤกษ์	 และ 

อัมพาต	 ส่วนทองแดง	 ทำหน้าทีช่่วยเสริมสร้างการทำงานของธาตุเหล็ก	 

และทีส่ำคัญเห็ดมีองค์ประกอบของพฤกษเคมีทีช่ื ่อว่า	 “โพลีแซคคาไรด์”  

(Polysaccharide)	 ทำงานร่วมกับแมคโครฟากจ์	 (macrophage)	 ซึ่งเป็น 

คุณ...

เห็ด
เจนเนตร ฉวีรักษ์

วิทยุสราญรมย์
๑๙๖
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คุณ...เห็ด

เซลล์คุ้มกันขนาดใหญ่	 ทีอ่อกจากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยือ่และจะไปจับกับ 

โพลีแซคคาไรด์ทีบ่ริเวณกระเพาะอาหาร	 และนำไปส่งยังเซลล์คุ้มกันตัวอื่น	 ๆ	 

โดยจะช่วยกระตุ้นวงจรการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 เสริมและ 

ชว่ยเพิ่มปรมิาณและประสทิธภิาพของเซลลค์ุ้มกนัธรรมชาตใิหท้ำหนา้ท่ีทำลาย 

เซลล์แปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย	รวมถึงพวกไวรัสและแบคทีเรียอื่น	ๆ	

	 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เห็ดเป็นยาได้อีก	 ซึ่งสรรพคุณทางยามีมากมาย 

เช่น	 ช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะสำคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 สมอง	 หัวใจ	 ปอด	 

ตับ	 และระบบไหลเวียนของโลหิต	 เนื่องจากชาวจีนจัดเห็ดเป็นยาเย็น	 เพราะ 

มีสรรพคุณช่วยลดไข้	เพิ่มพลังชีวิต	ดับร้อนใน	แก้ช้ำใน	บำรุงร่างกายลดระดับ 

น้ำตาล	 และลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด	 ลดความดัน	 ขับปัสสาวะ	 

ช่วยให้หายหงุดหงิด	บำรุงเซลล์ประสาท	รักษาอาการอัลไซเมอร์	และที่สำคัญ	 

คือ	ช่วยยับยั้งการเจริญเตบิโตของเซลล์มะเร็งประโยชน์ทางการแพทย์ของเห็ด 

ชนิดต่าง	 ๆ	 ว่ากันว่าบนโลกนี้มีเห็ดมากกว่าหนึ่งแสนชนิด	 แต่ทีม่นุษย์รู้จัก 

มีเพียงร้อยละสิบ	 เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตทีเ่ข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์ไม่น้อยกว่า	 

๓,๐๐๐	ปี	 มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากเห็ดทัง้ในรูปอาหารและยา	 เราลองมา 

รู้จักเห็ดที่มีคุณทางยากันว่ามีอะไรบ้าง

๑๙๗
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 เห็ดฟาง	มีวิตามินซีจำนวนมาก	 (ไม่ควรรับประทานสด)	ลดการติดเชื้อ	 

สมานแผล	 ลักปิดลักเปิด	 โรคเหงือก	 ลดอาการผื่นคัน	 มีสาร	 volvatioxin	 

ชะลอและยับยั้งเซลล์มะเร็ง	บำรุงร่างกาย	บำรุงกำลัง	แก้ช้ำใน	บำรุงตับ

 เห็ดหูหนูต่าง ๆ	 บำรุงกระเพาะ	 คุมการทำงานของสมอง	 หัวใจ	 ปอด	 

ตับ	อาการเส้นโลหิตฝอยแตก	ช่วยการไหลเวียนของโลหิต	กระตุ้นการทำงาน 

ของเลือดให้เป็นปกติ	บรรเทาอาการเจ็บปวด	เช่น	การปวดฟัน	บรรเทาอาการ 

ตกเลือด	 ริดสีดวง	 บรรเทาการเป็นตะคิว	 อาการของบิด	 ยับยัง้เนื้อร้ายหรือ 

มะเร็ง

 เห็ดหูหนูขาว บำรุงน้ำอสุจิ	ไต	ตับ	ร้อนใน	ปอด	หลั่งน้ำลาย	ย่อยอาหาร 

และบำรุงกระเพาะ	 หยุดอาการไอ	 ลดไข้	 ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้	 

ระบบเลือด	หัวใจ	และบำรุงสมอง	หลอดลมอักเสบเรื้อรัง	อาการไอ	ขับเสมหะ 

และโรคหอบหืด	 อาการไอแห้ง	 ๆ	 แผลเรื้อรังในปอด	หลอดลม	บำรุงสุขภาพ 

มารดาหลังคลอด	 รอบเดือนของสตรี	 ช่วยการระบาย	 รักษาโรคบิด	 ยับยั้ง 

เซลล์มะเร็ง

เห็ดหูหนูขาว

เห็ดฟาง

เห็ดหูหนูต่าง ๆ

วิทยุสราญรมย์
๑๙๘
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คุณ...เห็ด

 เห็ดตระกูลนางรม	 บำบัดอาการปวดเอว	 ปวดขา	 ชาตามแขนขา	 

ขยายหลอดเลือด	และอาการเอ็นยึด	ยังยั้งเซลล์มะเร็ง	กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน	 

ลดปรมิาณน้ำตาลในเลอืด	ปรบัความดันโลหติและความเขม้ขน้ของไขมนัในเลอืด	 

ยับยั้งการเติบโตของเนื้อร้าย	ลดอาการอักเสบ	ลดการก่อโรคของจุลินทรีย์

 เหด็นางรมหัว	โรคปวดหัว	ไข	้หอบหืด	ความดนัโลหติสงู	ประสาทไมป่กต	ิ 

ปวดท้อง	และท้องผูก

 เห็ดกระดุมหรือแชมปิญอง	 ช่วยในการย่อยอาหาร	 ความดันโลหิตสูง	 

และคลายความตื่นตระหนก	 ช่วยให้แม่นมมีน้ำนมมากขึ้น	 ยังยัง้เซลล์มะเร็ง	 

และการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้

 เห็ดเข็มเงินเข็มทอง	 รักษาโรคตับ	 กระเพาะและลำไส้อักเสบเรื้อรัง 

ได้สาร	flammulin	ยับยั้งเซลล์มะเร็งของเยื่อบุช่องท้อง

เห็ดตระกูลนางรม

เห็ดกระดุมหรือแชมปิญอง

เห็ดนางรมหัว

เห็ดเข็มเงินเข็มทอง

๑๙๙
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 เห็ดหอม	ป้องกันหลังค่อมและกระดูกอ่อนในเด็กทารก	มี	provitamin	 

(wegosterol)	 เปลี่ยนไปเป็นวิตามินดีได	้ และไม่ค่อยจะมีในผัก	 รักษาอาการ 

หวดั	ป้องกันการอักเสบของผวิหนงั	การเกดิอาการตบัแขง็และหลอดเลอืดแขง็ตวั	 

ลดภาวะความดันโลหิต	คลอเลสเตอรอล	สารสกัดโดยน้ำร้อนคือเลนติแนน

 เห็ดหัวลิง	เพิ่มความสามารถภูมิคุ้มกัน	และยับยั้งเซลล์มะเร็ง	รักษาโรค 

แผลเรื้อรัง	 และอักเสบในกระเพาะ	 ในลำไส้ส่วนต้น	 มะเร็งในกระเพาะและ 

ในหลอดอาหาร	 น้ำต้มสกัดการย่อยอาหารดีขึ้น	 เห็ดหัวลิงแห้งบำบัดอาการ 

อ่อนเพลีย	อ่อนล้าที่เกิดจากการวิตกกังวล	สาร	erinaines	E.F	และ	G	กระตุ้น 

ส่วนประกอบของการเติบโตของเซลล์ประสาท

 เห็ดหลินจือ รักษา	 ๓	 ระบบหลัก	 ทางเดินอาหาร	 (โรคกระเพาะ	 

โรคแผลในลำไส้	ท้องผูก	อาหารไม่ย่อย	ริดสีดวง)	หายใจ	(บรรเทาอาการ	ไอ	 

ลดเสมหะ	 ปอดอักเสบ	 ภูมิแพ้)	 ไหลเวียนโลหิต	 (โรคความดันโลหิตสูง 

และต่ำ	 เบาหวาน	 เส้นโลหิตตึงตัว	 อาการปวดหัวข้างเดียว	 ระดูไม่ปกติ	 

ลดคลอเลสเตอรอลในเลือด)	เพิ่มภูมิคุ้มกัน	บรรเทาอาการไขข้อต่าง	ๆ 	ต่อต้าน 

มะเร็งและยืดชีวิตผู้ป่วยเอดส์

เห็ดหลินจือ

เห็ดหอม

เห็ดหัวลิง

วิทยุสราญรมย์
๒๐๐
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คุณ...เห็ด

 เห็ดยานางิ ขับปัสสาวะ	ลดหงุดหงิด	หดหู่ห่อเหี่ยว	 ม้ามแข็งแรง	 และ 

หยุดการถ่ายท้อง

 เห็ดตีนแรดหรือเห็ดจั่น	 ยับยัง้เซลล์มะเร็ง	 ดูแลระบบการไหลเวียน 

ของโลหิต	 ลดอาการขับเหงื่อทีม่ากเกินไปจากการใช้ยา	 ฟื้นฟูพลัง	 บรรเทา 

อาการกระเพาะอักเสบ

 เห็ดในกลุ่มเห็ดขอนขาว เห็ดลม หรือเห็ดกระด้าง	 ยับยัง้การเติบโต 

เซลล์มะเร็ง	 กรด	 eburicoic	 ทีส่ามารถใช้สังเคราะห์สารประกอบสเตียรอยด ์

ที่มีบทบาทในการควบคุมร่างกายคนเรา

 เห็ดแครง แก้ระดูขาวหรือตกขาว	 ยับยัง้อัตราการเจริญเติบโตของ 

เซลล์มะเร็ง

เห็ดยานางิ

เห็ดขอนขาว

เห็ดตีนแรดหรือเห็ดจั่น

เห็ดแครง

๒๐๑
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 เห็ดถั่ว หรือเห็ดหมึก เห็ดขี้ม้า เห็ดโคนน้อย ย่อยอาหารและลด 

เสมหะ	พอกทาบรรเทาอาการปวด	ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

 เห็ดตับเต่าดำ เห็ดห้า	 บรรเทาอาการปวดชาตามแขนขา	 ตามกระดูก	 

และเส้นเอ็น	อาการระดูขาวหรือมุตกิดได้	หยุดการเติบโตและต่อต้านเนื้อร้าย

 เห็ดขมิ้น	ป้องกันโรคตาอักเสบอย่างรุนแรง	บอดยามค่ำคืน	ผิวหนังแห้ง	 

ช่วยให้ผิวหนังเปล่งปลั่ง	 เยือ่บุเมือกในการหลั่งสารต่าง	 ๆ	 อย่างปกติ	 ยับยั้ง 

การติดโรคของทางเดินหายใจ	ยับยั้งการเติบโตของเนื้อร้าย

 เห็ดหล่มหรือเห็ดไคล	 รักษาโรคตาเพลีย	 ตาอ่อนล้า	 ขับความร้อน 

ออกจากตับ	 กระจายพลังงานส่วนเกิน	 ระบบการไหลเวียนต่าง	 ๆ	 ของสตรี	 

ระวังไม่กินมากจนเกินไป	 ชาวจีนกินเห็ดนี้ร่วมกับขิง	 ยับยัง้การเติบโตของ 

เนื้อร้าย

เห็ดถั่ว

เห็ดขมิ้น

เห็ดตับเต่าดำ

เห็ดหล่มหรือเห็ดไคล

วิทยุสราญรมย์
๒๐๒
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คุณ...เห็ด

 เห็ดแดง	ยับยั้งเนื้อร้าย	บรรเทาอาการปวดขา	ปวดเอ็นและกระดูก

 เห็ดน้ำนม	มีสารต่อต้านและยับยั้งการเติบโตของเนื้อร้าย

 เห็ดโคน	 เห็ดจอมปลวก	 บำรุงสมอง	 ช่วยท้องและกระเพาะแข็งแรง	 

จิตใจโปร่งใส	 รักษาโรคริดสีดวงทวาร	 บำรุงร่างกาย	 ทำให้แช่มชื่น	 กระจาย 

โลหิต

 เห็ดกระถินพมิาน	 ดับพิษร้อน	 ถอนพิษไข้	 บำบัดอาการปวดหูและ 

เริม	งูสวัด	ไฟลามทุ่ง	ดับพิษฝี	แก้อักเสบ	แก้พิษกาฬ	แก้พิษงู

 เห็ดกระโดน เห็ดจิก เห็ดตีนตุ๊กแก	ต่อต้านมะเร็งได้

 เห็ดข่า แก้สะอึก	แก้ปวดหัว	แก้ลมจุกเสียด	บำรุงธาตุ

 เห็ดงูเห่า แก้พิษไข้กาฬ	ดับพิษร้อน

 เห็ดจาวมะพร้าว บำรุงร่างกาย	กระจายโลหิต

 เห็ดตับเต่า ทรงกลมสีน้ำตาลดำ	แก้ไข้พิษกาฬ	แก้ไข้ตักศิลา	สีดำ	หรือ 

ขาวนวล	บำรุงร่างกาย	กระจายโลหิต

เห็ดแดง

เห็ดงูเห่า

เห็ดกระถินพิมาน

เห็ดน้ำนม

เห็ดจาวมะพร้าว

เห็ดกระโดน

เห็ดโคน

เห็ดตับเต่า

เห็ดข่า

๒๐๓
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 เห็ดเผาะ เห็ดหนัง หยุดการไหลของเลือด สมานแผล ลดอาการบวม  

ลดอาการคันนิ้วมือนิ้วเท้า ลดไข้อาการร้อนใน

 เห็ดไผ่ ระงับประสาท แก้นอนไม่หลับ แก้ร้อนรุ่มกระสับกระส่าย

 เห็ดไม้แดง แก้ไข้พิษกาฬ แก้พิษฝี ดับพิษร้อน แก้พิษ แก้อักเสบ  

แก้ไข้รากสาด

 เหด็ร่างแห เหด็ระยา้ แกไ้ขพ้ษิ ถอนพษิกาฬ ฆา่พยาธภิายนอก ทำยารม 

ให้หมดสติ แก้นอนไม่หลับ เป็นยาพิษ เพิ่มพลังชีวิต พลังความเป็นหนุ่มสาว  

รักษาอาการอักเสบของลำไส้ตอนล่าง โรคบิด ป้องกันให้อาหารเสียช้าลง  

ยับย้ังการเตบิโตของเนื้อรา้ย ดอกแหง้แชใ่นแอลกอฮอลร์อ้ยละ ๗๐ แกโ้รคเชื้อรา 

ตามง่ามเท้า

 เห็ดถั่งเช่า บำรุงร่างกาย แก้อาการอ่อนเพลีย โลหิตจาง แก้ไอละลาย 

เสมหะ หอบหืด ไอเรื้อรัง โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เข่าอ่อน เอวอ่อน  

เหมาะสำหรับบำรุงกำลังหลังการฟื้นไข้ ขยายหลอดเลือด สารสกัดที่เป็นผลึก 

สีเหลืองอ่อน สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้หลายชนิด

 ทราบถึงประโยชน์ของเห็ดมากมาย ซึ่งแต่ละชนิดก็มีประโยชน์แตกต่าง 

กันไป หากชอบเห็ดชนิดใดเป็นพิเศษก็หาซื้อมารับประทานกันได้ตามใจชอบ  

อย่าลืมเลือกสรรเห็ดมาปรุงอาหารอร่อย ๆ กันเป็นประจำ เพื่อประโยชน์ต่อ 

สุขภาพของคุณและครอบครัว “เด็กก็ทานได้ ผู้ใหญ่ก็ทานดี”

 (ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.samunpri.com) 

วิทยุสราญรมย์
๒๐๔

56-11-050_114-211 naipok lang new20-12_V.indd   204 12/20/13   4:07:05 PM



เห็ดไผ่

เห็ดร่างแห

เห็ดไม้แดง

เห็ดเผาะ เห็ดหนัง 

เห็ดถั่งเช่า

คุณ...เห็ด ๒๐๕
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	 คำอ่านออกเสียงว่า	กะเสียน	ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน	เขียนได้	 

๓	 แบบ	 คือ	 เกษียน	 (น.หนูสะกด)	 หมายถึง	 ข้อความทีเ่ขียนแทรกไว้,	 

ส่วน	 เกษียร	 (ร.เรือสะกด)	 หมายถึง	 น้ำนม	 เกษียรสมุทร	 ทะเลน้ำนม	 และ	 

เกษียณ	 (ณ.	 เณรสะกด)	 แปลว่า	 สิ้นไป	 (ใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ)	 เช่น	 

เกษียณอายุราชการ	 สิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน	 พูดสั้น	 ๆ	 ว่า	 

เกษียณ	ก็มี	

	 ทั้ง	๓	คำ	ข้างต้น	มีผู้ใช้ผิดและสับสนมากมาย	โดยเฉพาะผู้เกษียณเอง 

ใชผิ้ดเป็นจำนวนมากผู้เขยีนในฐานะขา้ราชการบำนาญจงึขออนญุาตนำมาเผย 

แพร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอีกทางหนึ่ง

	 นับเป็นบุญกุศลและอัศจรรย์อย่างยิง่ที	่ เพลง	 “เกษียณ”	 ได้แจ้งเกิด 

ภายหลังจากที่ผู้เขียนได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นเมื่อปี	๒๕๓๗	เป็นเวลา	๑๙	ปีแล้ว	 

สมาน นฤมิตญาณ ข้าราชการบำนาญ	กต.
ภาพ	จากอินเทอร์เน็ต

เพลง“เกษียณ”

วิทยุสราญรมย์
๒๐๖
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เพลง    “เกษียณ”

แต่ยังขาดทำนองเพลงทีส่มบูรณ์	 จนกระทั่งเมื ่อต้นปีนี ้	 มีมิตรรักนักเพลง 

ด้วยกันได้นำเนื ้อ เพลง	 “เกษ ียณ” 	 ไปให้คุณครูนคร	 ถนอมทรัพย 	์ 

“ศลิปินแห่งชาต”ิ	 แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง	 (ประเทศไทย)	 พิจารณา	 

ซึ่งศิษย์ของท่านบอกว่า	 ทันทีทีคุ่ณครูนครฯ	 เห็นเนื้อเพลง	 ก็ชมว่าแต่งได้ 

ไพเราะดี	 แล้วจะช่วยใส่ทำนองให้	 ต่อมาท่านได้เขียนโน้ตเพลงและ 

ใส่ทำนองให้เรียบร้อย	 รวมทัง้ได้กรุณาขับร้องร่วมกับศิลปินเพลงอีกท่านหนึ่ง	 

คือ	 คุณครูจิตรกร	 ตั้งตรงจิตร	 ส่วนผู้ขับร้องสตรีซึ่งเป็นศิษย์ของคุณครูนคร	 

คือ	คุณเตือนใจ	นิธินวกร	และน้องสาว	คุณกรวิกา	นิธินวกร

	 ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณครูนคร	 ถนอมทรัพย์	 (ศิลปิน 

แห่งชาต)ิ	ผู้เขยีนไดป้ระพนัธโ์คลงสี่สภุาพขึ้นบทหนึ่ง	เพื่อ	“ขอบพระคณุคณุคร”ู  

ดังนี้

	 	 เพลง “เกษียณ” เกิดได้	 	 เพราะครู

	 ที่เมตตาเอ็นดู	 	 ช่วยแก้

	 ทำนองใส่งามหรู	 	 เสนาะโสต

	 มวลอักษรสื่อแท้	 	 ยิ่งแล้วศิลปิน

๒๐๗
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	 แรงบันดาลใจทีแ่ต่งเพลงนี้ขึ ้นมาก็เนื่องจากว่า	 ผู้เขียนและเพื่อน	 ๆ	 

ทีส่อบเข้ากระทรวงการต่างประเทศ	 รุ ่นเดียวกันเมื่อปี	 ๒๕๐๔	 ต่างได้รับ 

การอบรมเรยีนรู้ประสบการณจ์ากผู้บงัคบับญัชาท่ีเพยีบพรอ้มด้วยพรหมวหิาร 

สี	่ซึ่งสมัยน้ันกค็อื	ฯพณฯ	พันเอก	(พิเศษ)	ถนดั	คอมนัตร	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง 

การต่างประเทศ	 จวบจนถึงปี	 ๒๕๑๕	 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 

คอื	ท่านแผน	วรรณเมธ	ีขณะนี้...ขณะนี	้ดำรงตำแหนง่	เลขาธกิารสภากาชาดไทย	 

และ	ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก	(พ.ส.ล.)	องค์การนี้ตั้งอยู่ใน 

อุทยานเบญจสิริ	 สุขุมวิท	 ๒๔	 เป็นองค์การระหว่างประเทศที่รัฐอุปถัมภ์	 

มีศูนย์ภาคีอยู่ทั่วโลก	๑๘๑	ศูนย์ซึ่งผู้เขียนได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการ 

อำนวยการ	ด้วยผู้หนึ่ง

	 นอกจากนี	้ กระทรวงการต่างประเทศยังมีกลุ ่มธรรมะสราญรมย	์ 

ซึ่งมีการประชุมสนทนาธรรม	 และพบปะสังสรรค์ระหว่างอดีตข้าราชการกับ 

ขา้ราชการปัจจบุนั	เปน็ประจำทุกวนัพฤหสับดท่ีี	๓	ของเดอืน	โดยมท่ีานโอวาท	 

สุทธิวาทนฤพุฒิ	 อดีตปลัดกระทรวงฯ	 เป็นประธาน	 ส่วนข้าราชการบำนาญ 

กระทรวงการต่างประเทศ	 รุ่นปี	 ๒๔๙๓	 จำนวน	๕๙	 คน	 ก็ยังได้ก่อตั้งชมรม 

บัวแก้ว	 โดยมี	 ท่านศิระชัย	พุทธิแพทย์	 เป็นประธานกิตติมศักดิ์	 ท่านประทีป 

โสจิรัตน์	เป็นประธานชมรม	และผู้เขียนได้รับเกียรติให้เป็น	รองประธานฯ

วิทยุสราญรมย์
๒๐๘
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	 ความรักความเมตตาทำให้ผู้เขียนไม่ละความพยายามทีจ่ะทำให้เพลง	 

“เกษียณ”	 ที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของอดีตผู้บังคับ 

บัญชาข้างต้น	 รวมทัง้ผู้ทีเ่คารพอีกหลายท่านทีมิ่อาจเอ่ยนามของท่านได้หมด	 

ได้แจ้งเกิดในวงการเพลงไทย	ทั้งนี้	พลังใจที่สำคัญอีกทางหนึ่ง	 ได้จาก	 เอลวิส	 

เพรสลีย์	 (Elvis	 Presley)	“ราชาแห่งร็อกแอนด์โรลล์”	 ผู้มีชื่อเสียงก้องโลก	 

ซึ่งกว่าจะได้แจ้งเกิดก็เสียเวลาอยูห่ลายปี	 ขนาดนำเนื้อเพลง	 และแบกกีตาร์	 

ไปร้องขายเพลงทีเ่ขาแต่งขึ้น	 ยังถูกเจ้าของไล่ออกจากร้าน	 มิหนำซ้ำ	 ยังมี 

การแนะนำเอลวิสให้ขับรถบรรทุกต่อไปด้วย	

	 ผูเ้ขียนเชื่อมัน่ว่า	 ท่านทีร่ับราชการมาอย่างยาวนานจนถึงวาระครบ 

เกษียณอาย	ุ ต่างมีความมุง่มัน่ทีจ่ะฝากผลงานทีด่ีงามน่าภูมิใจไว้กับสถาบัน 

ของตน	ให้สมกับเป็น	“ข้าแผ่นดิน”	ด้วยเหตุนี้ในแต่ละปี	หน่วยราชการต่าง	ๆ 	 

จึงจัดงานเลีย้ง	 อำลาอาลัย	 หรือ	 งานมุทิตาจิต	 เพื่อสดุดีเกียรติคุณท่านที ่

ครบเกษียณ	 ดังนั้น	 หากมีดนตรีและเสียงเพลง	 “เกษียณ” ร่วมขับกล่อม 

สร้างสีสันแล้ว	 ก็คงจะทำให้งานเกษียณมีบรรยากาศที่สื่อความหมายสำคัญ 

ตามเนื้อเพลง	ซึ่งสามารถรับฟังเพลง	“เกษียณ”	นี้ได้ทางสถานีวิทยุสราญรมย์	 

AM	1575	kHz	ออกอากาศ	วันจันทร์	–	ศุกร์	ตั้งแต่เวลา	๐๕.๓๐	–	๒๒.๓๐	น.

	 ท้ายที่สุด	ผู้เขียนขอฝากหลักธรรมคำสอนเตือนใจผู้บริหารในหน่วยงาน 

ของภาครัฐและภาคเอกชนของพระธรรมสิงหบุราจารย์	 หรือหลวงพ่อจรัญ	 

ฐิตธมฺโมเพื่อให้มีสติอยูเ่สมอว่า	 “บริวารมาเพราะน้ำใจมี บริวารหนีเพราะ 

น้ำใจลด บริวารหมดเพราะน้ำใจแห้ง บริเวณกลั่นแกล้งเพราะไม่ยุติธรรม”  

ซึ ่งหล ักธรรมนีส้อดคล้องกับของท่านสุนทรภู ่	 บรมครูกวี เอกของโลก	 

ทีอ่งค์การยูเนสโกสรรเสริญให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม	 

ที่ได้ประพันธ์ถึงกฎแห่งกรรม	อันเป็นสัจธรรมไว้ว่า	“สว่างอื่นอันใดในอากาศ 

ไม่โอภาสเท่าดวงตะวันฉายแรงสิ่งอื่นเข้มแข็งที่แรงร้ายก็แพ้พ่ายแรงกรรม 

ที่ทำมา”

	 สวัสดี	
เพลง    “เกษียณ” ๒๐๙
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