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สารบัญ หน้า

ถ้อยแถลง ๖

อาเศียรวาท ๙

พญาครุฑ (ปฐมบท)   ๑๐ 
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์  
พราหมณ์ตรัณ บุรณศิริ

“เอกมหากษัตรา” จากอาเศียรวาทสู่ท่วงทำนอง ๑๙ 
สาธิต ทรงทรัพย์

“พ่อ – Bapu: Love for the Nation” ๒๕ 
กมลวรรณ ศรีโพธิ์ศิลป์

วังสระปทุม และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๓๗ 
ชวลี อมาตยกุล รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

การเจริญสติเพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ ๔๕ 
ดร.ณัชร สยามวาลา

บทสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพม่า ๕๖

แผ่นดินไหวในประเทศไทย โอกาสการเกิดภัยธรรมชาติ ๕๗ 
และวิธีการรับมืออย่างรู้เท่าทัน 
ปิยนาถ ชวนเชย

อิหร่านผ่านเลนส์ : การปฏิวัติอิสลาม ๖๗ 
อิทธิมนต์ สุมิตไพบูลย์

นิทรรศการ “โมร็อกโกยุคกลาง: อาณาจักรจากแอฟริกาถึงสเปน  ๗๕ 
(Maroc médieval - Un empire de l’Afrique à l’Espagne)”  
ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส 
นายชญา ภัทราชัย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

นักการทูตไทยในเอธิโอเปีย ตอนที่ ๒ เดินทางสู่กาฬทวีป ๙๓ 
ชวน พีระมาน
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โอมาน- ไทย : ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ยั่งยืน ๙๙ 
ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต 
(เขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเยเมน)

จับตาต่างชาติลงทุนในแดนภารตะ  ๑๐๘ 
ตอน เมื่อเจ้าอาณานิคมเดิมสยายปีกการลงทุน และบทเรียนราคาแพง 
ดร.พรพิมล สุคันธวณิช รายงานจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ :  ๑๑๕ 
ประเทศที่ความมั่งคั่งและวิสัยทัศน์เวียนมาบรรจบ 
ดลวีร์ วรานนท์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

หนุ่มไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ๑๒๘ 
นายอิทธิกร ไตรทศาวิทย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

“โขน” ไทย-กัมพูชา ศิลปะร่วมแห่งอุษาคเนย์ ๑๓๘ 
สาธิต ทรงทรัพย์

ว่าด้วยโรคมะเร็ง (ตอนที่สอง)  ๑๔๖ 
สัมภาษณ์ ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรางกุล

ธนาคารอิสลามในประเทศไทย ๑๖๒ 
ถอดเทป: สาธิต ทรงทรัพย์ / เรียบเรียง: รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

ไปชมดอกทิวลิปป่าที่ดาเรห์บิด ๑๖๘ 
ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

ชมฟุตบอลในสนามอาซาดี ๑๘๐ 
ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล 

บทบาทของคู่สมรสนักการทูตในการช่วยส่งเสริมและ ๑๙๓ 
ผลักดันภารกิจทางการทูตในอิหร่าน 
ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

ข้าวแช่ชาวมอญ ๒๐๓ 
เบญจาภา  ทับทอง

ศัพท์ทางการทูต ๒๐๖
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สวัสดีค่ะ 
ท่านผู้อ่าน

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ถ้อยแถลง

วิทยุสราญรมย์
๖

 เน่ืองในโอกาสแหง่ปมีิ่งมงคลท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ทรงเจรญิพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปวงขา้พระพทุธเจ้า 

ในนามของสถานวีทิยุสราญรมย์ ขอถวายพระพรใหท้รงมพีระพลานามยัแขง็แรง  

เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 ฉบบันี ้ ด้วยเป็นปีมิง่มงคลทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการถวาย 

พระเกียรติ กองบรรณาธิการขอนำบทความเกี ่ยวกับพญาครุฑลงตีพิมพ์ 

พร้อมด้วยบทความว่าด้วยเพลงพิเศษเอกมหากษัตรา บทความเกี ่ยวกับ 

นิทรรศการว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและมหาตมะ คานธี  

รวมไปถึงบทความเกี่ยวกับวังสระปทุม 
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๗ถ้อยแถลง

	 มีคำเปรียบเปรยว่า	 เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก	 เผลอไปเผลอมา	 

หนังสือวิทยุสราญรมย์ปีที่	๑๖	ฉบับที่	๖๗	ประจำไตรมาสที่	๒	ก็เสร็จมาเป็น 

เล่มให้ได้อ่านกันอีกแล้ว	 เป็นสัญญาณบอกว่า	 เวลาในปีนี้	 ผ่านไปครึ่งปีแล้ว	 

หลายอย่างเกิดขึ้นและผ่านไป	 ทัง้เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีเ่นปาล	 แผ่นดินไหว 

น้อย	ๆ	 ในเมืองไทย	ภูเขาไฟในญี่ปุ่นเริ่มมีแรงปะทุขึ้นมาอีกรอบ	สถานการณ์ 

การสูร้บในเยเมน	 ฯ	 เฮลิคอปเตอร์ตกทีป่ากีสถาน	 จนสุดจะคาดเดาได้ว่า	 

นับแต่นาทีนีต้่อไป	 อะไรจะเกิดขึ้น	 จะดีหรือ	 จะร้าย	 จะทำให้ชีวิตมีความสุข 

หรือหดหู่ลงไปกวา่ท่ีเปน็อยู่	แตห่วงัวา่จะมีสิ่งด	ีๆ 	เกดิขึ้น	ใครคนหนึ่งเคยบอกไว	้ 

ถา้อากาศรอ้น	กท็ำใจเย็นไว	้ๆ 	ลมืไปวา่รอ้น	เดี๋ยวกจ็ะเย็นเอง	อกีครึ่งปีหลงัที่เหลอื	 

กองบรรณาธิการจะยังคงทำหน้าทีค่ัดสรรบทความดี	 ๆ	 ให้ท่านผู้อ่านติดตาม 

อยู่เช่นเดิม	อ่านให้สนุกสมกับที่รอคอยมานานคราวละ	๓	เดือนนะคะ	

	 นอกจากนั้น	ดว้ยสถานการณใ์นตะวนัออกกลางที่เริ่มคกุรุ่น	กองบรรณาธกิาร 

เห็นควรรวบรวมบทความจากตะวันออกกลางให้อ่านกัน	 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้

เกี่ยวกับภูมิภาคนั้น	ทั้งจากโอมาน	เรื่องโอมาน	-	ไทย	:	ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ 

ยั่งยืน	จากอิหร่านซึ่งมีอยู่	๓-๔	เรื่องด้วยกัน	เรื่องราวจากอิสราเอล	หนุ่มไทยใน 

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์	 และจากโมรอกโก	 เรื่องนิทรรศการ	 “โมรอกโก	 ยุคกลาง:	 

อาณาจักรจากแอฟริกาถึงสเปน	 (Maroc	 médieval-	 Un	 empire	 de	 

l’Afrique	à	l’Espagne)”	ที่พิพิธภัณฑ์	Louvre	กรุงปารีส

	 แน่นอนค่ะ	 หนังสือวิทยุสราญรมย์เป็นหนังสือรวมรส	 บทความอื่น	 ๆ	 

ในฉบับนี้กอปรด้วยบทความหลากหลายประเภท	หลากรส	 และหลากสำนวน	 

อาทิ	บทความเรื่องโรคมะเร็ง	 (ตอน	๒)	สถานการณ์ภัยพิบัติ	ข้าวแช่ชาวมอญ	 

นักการทูตเอธิโอเปียตอน	 ๒	 โขนกัมพูชา	 ศิลปะแห่งอุษาคเนย์	 เป็นต้น		 

และปิดท้ายด้วยบทความเรื่อง	“ศัพท์ทางการทูต”	ที่มีมาต่อเนื่องทุกฉบับ	
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วิทยุสราญรมย์
๘

	 แฟนสถานีวิทยุสราญรมย์นิยมรับฟังรายการทางคลื่น	 AM	 1575	 kHz	 

เดี๋ยวนี้	 ในหลายพื้นทีม่ีสัญญาณอินเตอร์เน็ต	 ไม่ใช่แค่คลื่นวิทยุเท่านั้น	 ดังนั้น	 

หากสัญญาณไม่ชัดเจนหรือรับฟังไม่ได้	 สามารถฟังวิทยุได้ทางอินเตอร์เน็ต	 

saranrom.mfa.go.th	 หรือจะติดต่อผ่าน	 facebook	 จากที่อยู	่ www. 

facebook.com/ThaiMFA	และทาง	YouTube	รายการ	“สายตรงบวัแก้ว”  

ได้จากเว็บไซต์	www.mfa.go.th	แล้วจะไม่พลาดรายการใดอีกต่อไป	

	 เราชาวสถานีวิทยุสราญรมย์บรรจงเขียนงานและละเมียดกับการ 

จัดรายการวิทยุ	 แต่ไม่รู้ว่า	 จะถูกใจท่านผู้อ่านมากน้อยเพียงใด	 อยากได้ยิน 

เสียงตอบรบัจากท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทุกคน	เราอยากไดยิ้นวา่	หนงัสอืเลม่นี้ 

ทีเ่ราช่วยกันทำ	 มีบทความถูกใจท่านผู ้อ่านบ้างหรือไม่	 รายการทีเ่ราจัด	 

เน้ือหาถกูใจท่านบา้งหรอืไม	่ใครบา้งท่ีไดยิ้นเสยีงของพวกเรา	หรอืใครอกีบ้างท่ี 

อ่านหนังสือวทิยุสราญรมย์ของเรา	ไปรษณียบตัรและจดหมายถงึนกัจดัรายการ 

แต่ละคน	 ช่วยทำให้เรามีกำลังใจ	 หากแม้นว่า	 ไปรษณียบัตรหรือจดหมายเร็ว 

ไม่ทันเท่าความนึกคิดของท่าน	 ก็สามารถส่งอีเมลมาติชมหรือเล่าเรื ่องราว 

ให้เราฟังได้	 หากท่านผู้อ่านเล่น	 facebook	 ช่วย	 comment	 หรือกด	 LIKE	 

มาให้เราบ้าง	เสียงสะท้อนของท่านทำให้เรารู้ว่ามีคนฟังรายการเราอยู่ตรงไหน 

สักแห่งบนโลกใบนี้	ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ	

	 หวังใจว่า	 หนังสือวิทยุสราญรมย์เล่มนี้คงจะถูกใจทุกคน	 พบกันใหม่ 

ฉบับหน้านะคะ	

ด้วยความปรารถนาดี

	(เบญจาภา	ทับทอง)	
บรรณาธิการ	
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๙อาเศียรวาท

	 คือปิ่นเกศปกเกล้าชาวสยาม	 ทุกเขตคามร่มเย็นเป็นสุขสันต์
คือแสงดาวพราวฟ้ามานานครัน	 ส่องความฝันเรืองรองของพรุ่งนี้
	 คือสะพานสายรุ้งข้ามคุ้งโค้ง	 สู่ทุ่งโล่ง	มวลดอกไม้หลายหลากสี
คือสายธารธาราทิพย์วารี	 ชุบชีวีที่ยากไร้ให้เบิกบาน
	 คือศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ	 ตามรอยบาทพระจักรีที่สร้างสาน
เพื่อให้ไทย	เป็นไทย	ไปยืนนาน	 เพื่อให้ไทยสุขสราญทุกบ้านเรือน
	 คือความดี	ความงาม	ความบริสุทธิ์	 เป็นหนึ่งในมวลมนุษย์	หาใครเหมือน
คือพรเทพฯ	–	เทพจากฟ้ามาเยี่ยมเยือน	 ดุจดวงเดือนเจิดฟ้ายามราตรี
	 ๖๐	พรรษาแล้วพระแก้วขวัญ	 ขอเทวัญอภิบาลพระทรงศรี
ให้ทรงมีความสุขทุกนาที	 เป็นพระเทพฯ	ทั้งธาตรี	นิรันดร์กาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า	นายประภัสสร	เสวิกุล	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป์

ประพันธ์ในนาม	สถานีวิทยุสราญรมย์	และวารสารวิทยุสราญรมย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อาเศียรวาท
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วิทยุสราญรมย์
๑๐
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 พญาครุฑ ตามตำนาน อุปปาอุติกะ ว่ามีรูปเป็นครึ่งนก ครึ่งมนุษย์ และ  

กึ่งเทวดา มีลักษณะดังนี้ คือ หัว ปีก เล็บ ปาก เหมือนนกอินทรี ตัว และแขน  

ขา เป็นมนุษย์ หน้าขาว ปีกแดง ตัวสีทอง คือเป็นอมนุษย์ทีม่ีอิทธิฤทธิ์มาก  

เสมอด้วยพระผู้เป็นเจ้าพวกหนึ่ง

 ประวัติในคัมภีร์ปุราณะ กล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระทักษะปชาบดีได้ยก  

๑๓ นาง ใหกั้บพระกศัยปมนุเีทพบดิร ซึ่งธดิาสององค ์คอื นางวนิตา และนางกทัรุ 

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์
พราหมณ์ตรัณ บุรณศิริ

พญาครุฑ (ปฐมบท)  

๑๑พญาครุฑ (ปฐมบท)  
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วิทยุสราญรมย์
๑๒

ต่างขอพรจากพระกัศยปมุนีเทพบิดรให้บุตรของตนเด่นกว่า นางกัทรุขอพรให้ 

บุตรเป็นนาคหน่ึงพนัตวั สว่นนางวนิตาขอพรใหมี้บุตรเพยีงสององค ์แต่ใหมี้ฤทธิ์ 

อำนาจมากกว่าบุตรของนางกัทรุ เมื่อเวลาผ่านไป ๕๐๐ ปี นางกัทรุที่คลอดไข่  

๑,๐๐๐ ฟอง กอ็อกเปน็นาคท้ังหมด สว่นนางวนิตาคลอดไข ่๒ ฟอง แตยั่งไมฟ่กั 

จึงใจร้อนทุบไข่ใบแรก ปรากฏเป็นเทพมีครึ่งองค์ ไม่มีท่อนล่าง เนื่องจาก 

เกิดก่อนกำหนด นามว่า อรุณเทพบุตร ซึ่งพระอรุณเทพบุตรโกรธนางวินตา 

ที่ทำให้ตนพิการจึงสาปให้ไปเป็นทาสนางกัทรุเป็นเวลา ๕๐๐ ปี แต่ก็บรรเทา 
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๑๓พญาครุฑ (ปฐมบท)  

คำสาป ว่า หากนางวินตาสามารถทนรอไปอีก ๕๐๐ ปี จนไข่อีกฟองฟักเป็นตัว  

บุตรในไข่ใบทีส่องจะช่วยให้พ้นคำสาป ในเวลาต่อมา นางกัทรุได้วางแผน 

ทีจ่ะแกล้งให้นางวินตาแพ้พนันจึงได้ออกอุบายถามนางวินตาว่า ม้าที ่ 

พระอาทิตย์ใชท้รงนั้นสอีะไร ดว้ยใคร ๆ  กท็ราบวา่ พระสรุยิเทพนั้นทรงม้าสขีาว  

นางวินตาบอกไปว่าทรงม้าสีขาว ส่วนทางด้านนางกัทรุตอบว่า สีดำ ซึ่งนาง 

ได้วางแผนไว้แล้ว โดยให้นาคทีเ่ป็นลูกทัง้ ๑,๐๐๐ ตัวนั้น พ่นพิษฉาบม้าของ 
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วิทยุสราญรมย์
๑๔

พระอาทิตย์ตอนผ่านหน้านางวินตา พิษของนาคดังกล่าวนั้นเป็นสีดำ เมื่อผ่าน 

หน้าของนางวินตาจึงเห็นเป็นสีดำ แล้วแพ้พนัน จึงทำให้กลายเป็นทาสของ 

นางกัทรุ หลังจากเป็นทาสรับใช้นางกัทรุอยูน่านถึง ๕๐๐ ปี ไข่ใบทีส่องของ 

นางวินตาก็แตกออกมาเป็นบุตรผู ้มีกำลังมหาศาล มีรัศมีทองสว่างกว่า 

พระอาทิตย์นับร้อยเท่า ร่างกาย แขน ขา เป็นมนุษย์ มีศีรษะ จะงอยปาก และ 

ปีก เหมือนนกอินทรี และ มีนามว่า “เวนไตย” (แปลว่า เกิดจากนางวินตา)

 เมือ่พญาเวนไตยเติบโต จึงขอไถ่ตัวนางวินตาจากเหล่านาค เหล่านาค  

และนางกัทรุยินยอม แต่พญาเวนไตยต้องไปเอาน้ำอมฤตจากพระอินทร์มาให้ 

พวกตน พญาเวนไตยตอบตกลงจึงออกเดินทาง ระหว่างทางเกิดความหิว 

ได้ไปเจอกับเต่า (วิภาวสุ) และช้าง (สุประตึกะ) ซึ ่งเดิมเป็นอสูรพี ่น้อง  

แต่เกิดความโลภแย่งสมบัติกัน ต่างฝ่ายต่างสาปจึงกลายเป็นช้างกับเต่าทีม่ี 

ขนาดใหญ่โตมาก พญาเวนไตยเอาปากคาบสัตว์ทัง้คู ่บินไปเกาะกิ่งไทรทีม่ี 

ความยาวถึง ๑๐๐ โยชน์ แต่กิ่งไทรทานน้ำหนักไม่ไหวหักลงมา พญาเวนไตย 

แลเห็นว่าบนกิ่งไทรมีพวกฤษีแคระซึ่งเรียกว่า “พาลขิยะ” มีขนาดเท่านิ้วมือ  
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๑๕พญาครุฑ (ปฐมบท)  

จึงเอาเท้าจับกิ่งไทรบินพาไปวางไว้ทีเ่ขาเหมกูฏ พวกฤษีเห็นพญาเวนไตยมี 

จติใจงาม จงึใหช่ื้อวา่ “ครฑุ” แปลวา่ ผู้รับภาระอนัหนกั และยังใหพ้รวา่ ไมว่า่จะ 

ทำการสิง่ใดขอให้สำเร็จตามประสงค์ และให้มีพละกำลังมหาศาลไม่มีผู ้ใด 

ต้านทานได้

 จากนัน้ พญาครุฑบินไปยังเทวโลก เพื่อนำน้ำอมฤตออกมา ได้ต่อสู ้

กับเหล่าเทวดาซึ่งเหล่าเทวดาล้วนสู้ไม่ได้ น้ำอมฤตจึงตกเป็นของพญาครุฑ  

และในเวลานัน้พระนารายณ์เสด็จมาพบเข้าจึงสู ้รบกันแต่ต่างไม่สามารถ 

เอาชนะกันได้ จนกระทัง่พระนารายณ์ตรัสสรรเสริญพญาครุฑว่าฝืนใจตน 

ได้ไม่กลืนน้ำอมฤตทัง้ยังต่อสู้ได้อย่างเก่งกาจ จึงรับสั่งว่าจะประทานพรแก่ 

พญาครุฑ อยากได้อะไรขอให้ขอเถิด พญาครุฑทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าขอ 

อยู่สงูกว่าพระองค ์ขอเปน็ผู้ไมม่เีวลาตาย ไมมี่เวลาเจบ็ แมม้ไิดด้ื่มนำ้อมฤต”  

พระนารายณ์ประทานพรให้พญาครุฑตามประสงค์ ส่วนพระยาครุฑก็ถวาย 

พรคืนพระนารายณ์ว่า พญาครุฑยอมเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ในเวลา 

ทีท่่านเสด็จออกจากเกษียรสมุทร แต่ถ้าพระนารายณ์ประทับในทีป่ระทับ 
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วิทยุสราญรมย์
๑๖

จะขออยูสู่งกว่าพระนารายณ์ หลังจากแยกทางจากพระนารายณ์ พญาครุฑ 

ได้บินมาเจอพระอินทร์ และต่อสู ้กัน แต่พระอินทร์มิสามารถทำอะไรได้  

จึงทำสัญญาเป็นมิตรกัน พญาครุฑบอกพระอินทร์ตามไปเอาน้ำอมฤตคืน 

หลังจากทีต่นส่งน้ำอมฤตให้พวกนาคแล้ว เมือ่พญาครุฑกลับมาก็นำน้ำอมฤต 

ไปไถ่ตัวมารดา แล้วออกอุบายให้พวกนาคไปชำระร่างกายก่อนดื่มน้ำอมฤต  

พวกนาคหลงกลพระอินทร์ก็ทรงฉวยเอาน้ำอมฤตกลับสวรรค์

 นอกจากตำนานข้างต้นแล้ว ครุฑยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญเกี ่ยวกับ 

พระมหากษัตริย์ของไทยทีม่ีความสำคัญมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยว่า 
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๑๗พญาครุฑ (ปฐมบท)  

ไทยเราได้รับลัทธิเทวราชของอินเดีย ที่ถือว่า พระมหากษัตริย์ คือ อวตารของ 

พระนารายณ์ ดังทีป่รากฏในดวงตรา หรือ พระราชลัญจกรประจำพระองค์  

ประจำแผ่นดิน ประจำราชวงศ์ เป็นต้น การทีเ่ราใช้ตราครุฑต่อมาจึงใช้เป็น 

หัวกระดาษของหนังสือราชการทั่วไป

 ส ่วนรูปครุฑท ีเ่ป็นธงแทนพระองค์พระมหากษัตริย ์นั ้นเรียกว่า  

“ธงมหาราช” เป็นรูปครุฑสีแดงอยู่บนพื้นธงสีเหลือง เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ ๔  

เมือ่เชิญขึ้นเหนือเสา ณ พระราชวังใด แสดงว่าพระมหากษัตริย์ประทับอยู ่ 

ณ ที่นั้น
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วิทยุสราญรมย์
๑๘

 ส่วนในภาคเอกชนก็สามารถรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช ้

ตราครุฑในกิจการได้ด้วย โดยเริ่มในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเดิมเป็นตราอาร์ม 

โดยมีข้อความประกอบว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” ต่อมาในสมัย 

รัชกาลที ่ ๖ ได้พระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ผู้ได้รับนอกจากจะเป็น  

ชา่งหลวง เชน่ ชา่งทอง ช่างถา่ยรูป เปน็ต้นแลว้ กม็กัจะเปน็ผู้ประกอบกจิการคา้ 

กับราชสำนัก และเป็นประโยชน์ต่อราชการงานแผ่นดิน

 เมือ่พระมหากษัตริย์พระราชทานครุฑให้กับหน่วยงาน บริษัท ห้าง  

ร้าน ทีม่ีคุณประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน ทรงให้เกียรติ พระราชทาน  

รับรองความดีของหน่วยงาน บริษัท ห้าง ร้าน สำหรับ หน่วยงาน บริษัท ห้าง  

ร้าน ที่รับพระราชทานพระครุฑ ถือว่าตนได้รับพระมหากรุณาสูงสุด จะนำไป 

ตดิตั้งบนอาคารสงู เสมือนวา่เทิดทูน และยังเปน็การยกย่อง พระครฑุท่ีพละกำลงั 

ประดับที่สูง เพื่อประกาศ เกียรติ ความดี ที่ได้รับเกียรติสูงสุด  
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	 ถึงเวลา	๓๐	เมษาฯ	๒๕๕๘	ณ	ห้องสัมมนา	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคียว	 

กรุงเทพฯ	 ฟอร์จูน	 พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

ตั้งอยูเ่รียงรายริมสองฝั่งซ้ายขวา	 เป็นผลงานทีร่ังสรรค์ขึ้นโดยอาจารย์ชูศักดิ์	 

วิษณุคำรณ	 หนึ่งในศิลปินทีว่าดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่ัวไว้มากทีสุ่ดคนหนึ ่ง	 ผ่านเทคนิคทางศิลปะอันหลากหลาย	 

๑๙“เอกมหากษัตรา” จากอาเศียรวาทสู่ท่วงทำนอง

 สาธิต ทรงทรัพย์

“เอกมหากษตัรา” 
จากอาเศียรวาทสู่ท่วงทำนอง

57-12-095_007-038 Salanlom=4c_new25-6_J-Coated.indd  19 6/25/15  4:03:13 PM



วิทยุสราญรมย์
๒๐
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๒๑“เอกมหากษัตรา” จากอาเศียรวาทสู่ท่วงทำนอง

เม่ือไดเ้หน็พระบรมฉายาลกัษณ์เหลา่นี้พร้อมไดฟ้งัเสยีงบทเพลงพระราชนพินธ์ 

คลอไป	 ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น	 เปี่ยมล้นด้วย 

ความจงรักภักดี	...	ครับ	ผมกำลังอยู่ในงานแถลงข่าวบทเพลงเทิดพระเกียรติ  

“เอกมหากษัตรา” เนื่องในวโรกาสครองราชย์ครบ ๖๕ ปี พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว ๒๔๙๓-๒๕๕๘

 เพลง “เอกมหากษัตรา” ประพันธ์คำร้องโดย คุณประภัสสร เสวิกุล  

ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ทำนองโดย คุณชุติมา เสวิกุล เรียบเรียง 

เสียงประสาน ขับร้อง และบรรเลงโดยวง Six-O-Nine จากจังหวัดเชียงราย  

งานแถลงขา่วครั้งนี	้ได้รบัความอนเุคราะหส์ถานท่ีจาก	คณุอารยา	อรณุานนทช์ยั	 

กรรมการผูจั้ดการโรงแรมแกรนด์	 เมอร์เคียว	 กรุงเทพฯ	ฟอร์จูน	 ทีใ่ห้เกียรติ 
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วิทยุสราญรมย์
๒๒

เป็นประธานจัดงาน	 โดยมีทัง้หม่อมราชวงศ์เทพ	 -	 คุณหญิงขวัญตา	 เทวกุล	 

อาจารย์ชูศักดิ์	วิษณุคำรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเพลง/วงการศิลปะ	และแขก 

ผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

	 ในการประพันธ์บทเพลงนี ้	 คุณประภัสสรได้แรงบันดาลใจมาจาก 

ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพือ่ปวงชน 

ชาวไทยมาโดยตลอด	 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล	 ๕	 พฤษภาคมปีนี้	 จึงนำ 

บทอาเศยีรวาทท่ีไดเ้คยประพนัธไ์ว	้มาปรบัใหเ้ขา้กบัท่วงทำนองเพลงที่ประพนัธ ์

โดยคุณชุติมา	 (แต่งทำนองเสร็จภายในชั่วข้ามคืน)	 แล้วส่งให้	 Six-O-Nine	 

วงดนตรีของคนรุ ่นใหม่ใส่ดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานให้ไพเราะ	 

สิง่ทีน่่าสนใจของดนตรีนี้คือ	 มีการใช้เสียงบัณเฑาะว์ (เครื่องดนตรีประเภท 

กลองของอินเดยี)	ประกอบ	โดยมีนยัวา่เปน็การปลกุบรรทมพระนารายณใ์หม้า 
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๒๓“เอกมหากษัตรา” จากอาเศียรวาทสู่ท่วงทำนอง

ร่วมฟังบทเพลงและอำนวยอวยพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว	 อีกทั้ง 

ยังมีเสียงกลองสะบัดชัยช่วยสร้างสีสันและความยิง่ใหญ่	 และเสียงช้างใน 

ตอนท้ายเพื่อร่วมถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 คุณประภัสสรกล่าวว่า	“พระองค์ทรงงานเหน็ดเหนื่อยมามากเหลือเกิน  

จึงอยากให้พระองค์ได้ทรงพักผ่อน และฟังบทเพลงทีไ่ด้ประพันธ์ขึ้น เป็นสิ่งที ่

ให้กำลังใจกับพระองค์ท่าน” และ “รู้สึกตื้นตันที่ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนอย่าง 

เต็มที่ ถือเป็นของขวัญจากประชาชน จึงอยากให้ช่วยกันเผยแพร่ให้ประชาชน 

ชาวไทยได้รับฟังกัน เชื่อว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งของไทย เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและ 

เป็นประโยชน์” วลสีดุท้ายท่ีคณุประภสัสรได้ใชอ้ธบิายความรู้สกึในการประพนัธ์ 

บทเพลงนี	้ เป็นเครื่องยืนยันความจงรักภักดีอย่างสุดหัวใจด้วยถ้อยคำง่าย	 ๆ	 

แต่กินใจว่า	“เพลงนี้อาจไม่ดีที่สุด แต่ทำด้วยหัวใจ” 
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วิทยุสราญรมย์
๒๔

	 ผูอ้่านหลายคนอาจเคยผ่านตาบทอาเศียรวาทนี้มาบ้างแล้ว	 เพราะเคย 

ลงตีพิมพ์ในหนังสือวิทยุสราญรมย์มาบ้างแล้ว	 ส่วนเพลง “เอกมหากษัตรา”  

สามารถรับฟังได้ในเว็บไซต์	 youtube	 และสามารถติดต่อขอรับซีดีเพลงได้ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ทีคุ่ณประภัสสร	 เสวิกุล	 อีเมล	 chutimasevekul@ 

gmail.com	

เนื้อเพลง
 

“กราบบาทภูวนาทราชันย์	พระผู้ทรงสุบรรณ	ดำเนินเหินหาว

บริสุทธิ์ผุดผ่องส่องสกาว	ดั่งแสงเดือนดาว	วับวาวนภาลัย

พระองค์ผู้ทรงเป็นหลักชัย	ปกป้องผองไทย	ผาสุกทุกเวลา

เป็นเอกมหากษัตรา	ภัทรราชา	สมญาพระภูมิพล

ขอปวงเทพไท้ในสากล	โปรดบันดาลดล	ให้ทรงเกษมสำราญ

	เป็นสุขทุกทิพาราตรีกาล	ชันษายืนนาน	พระเกียรติเกริกขาน	ชั่วฟ้าดินเทอญ”
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กลางใจประชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระมหากษัตริย์ไทยนักพัฒนา

และมหาตมะ	คานธี	ผู้นำการปลดปล่อยเสรีภาพแห่งอินเดีย

ต่างมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยความวิริยะอุตสาหะ

ยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้น	และเป็นที่ประจักษ์ว่า

ต่างสถิตอยู่ในดวงใจปวงประชามิลืมเลือน

Two exhibitions side by side to honour the leaders  
who have received immense love from their people.  
Both are recognised as the father of their respective  

nations. Mahatma Gandhi is affectionately called Bapu  
in India and the birthday of His Majesty King of  
Thailand is recognised as Father’s Day in Thailand.

๒๕ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”

กมลวรรณ ศรีโพธิ์ศิลป์
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ความเป็นมา

	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา	๕	ธันวาคม	 

๒๕๕๗	 กระทรวงการต่างประเทศ	 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย 

ประจำประเทศไทย	 และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย	์ ได้ร่วมกัน 

จัดนิทรรศการ	“พ่อ – Bapu : Love for the Nation”	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว	 ทีท่รงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์ 

บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยนานัปการ	และเพื่อแสดงความรำลึกถึงมหาตมะ	 

คารามจันด์	 คานธี	 ผู้วางรากฐานการต่อสู้ขัดขืนอย่างสันติอหิงสา	 ปลดปล่อย 

ประชาชนชาวอนิเดยีใหเ้ปน็อสิรภาพจากการปกครองขององักฤษ	โดยจัดแสดง 

นิทรรศการทีอ่าคารนิทรรศรัตนโกสินทร์	 ถนนราชดำเนินนอก	 กรุงเทพฯ	 

ระหว่างวันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๕๗	–	๔	มกราคม	๒๕๕๘	และเพื่อเผยแพร่ให้ 

ประชาชนสามารถเขา้ชมไดม้ากอย่างท่ัวถงึ	จงึไดน้ำนทิรรศการไปจดัท่ีอทุยาน 

สิง่แวดล้อมนานาชาติสิรินธร	 จังหวัดเพชรบุรี	 ระหว่างวันที	่ ๓๑	 มกราคม	 –	 

๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ด้วย

วิทยุสราญรมย์
๒๖
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๒๗ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”

นิทรรศการ

	 นิทรรศการ	“พ่อ – Bapu : Love for the Nation”	จัดแสดงภายใต้ 

แนวคดิ	“กลางใจประชา”	นำเสนอแนวพระราชดำรใินการพฒันาประเทศของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทีน่ำไปสู่การพัฒนาทีม่ั่นคง	 สมดุล	 และยัง่ยืน	 

ตลอดจนประโยชน์สุขทีเ่กิดขึ ้น	 รวมถึงการขยายผลนำไปประยุกต์ใช้ใน 

ด้านต่าง	 ๆ	 เพื ่อสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยูส่ืบไป	 และอีกด้านหนึ่ง	 

นำเสนอความมุ่งมั่นของมหาตมะ	 คานธี	 ทีจ่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

อินเดีย	 ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	 ยังผลสำเร็จให้เกิดขึ ้นเป็นทีป่ระจักษ์ว่า 

ต่างสถิตอยู่ในดวงใจปวงประชามิลืมเลือน	

	 สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการในส่วนทีเ่กี ่ยวกับแนวพระราชดำริใน 

การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและแนวทางการพัฒนา 

ของมหาตมะ	คานธี	ได้เน้นในประเด็นดังต่อไปนี้	
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วิทยุสราญรมย์
๒๘

 ๑. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

	 หมายรวมถงึการอนรุกัษ	์ฟืน้ฟ	ูและใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมทีม่ ีอยูอ่ย่างคุ ้มค่าและยัง่ยืน	 การพัฒนาด้านสิ ่งแวดล้อม 

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั	คำนงึถงึความสอดคลอ้ง 

เกื้อกูลกันระหว่างการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์	 และการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่าง 

เคร่งครัดบนพื้นฐานความเข้าใจทีล่ึกซึ ้งในสภาวะทีเ่ป็นจริงตามธรรมชาติ	 

และการอยูร่่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 ทำให้เกิดแนวคิดทฤษฎี 

และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 

ทีห่ลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้	 ทรัพยากรน้ำ	 และทรัพยากรดิน	 

ทีเ่ป็นแบบอย่างให้ประชาชน	 และองค์กรต่าง	 ๆ	 ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ 

ในการประกอบอาชีพและดำเนินงานอย่างกว้างขวาง	 เพราะสามารถปฏิบัติ 

ได้จริงและนำไปสู่ผลที่ยั่งยืน	

การฟื้นฟูป่า
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๒๙ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”

การจัดการน้ำ โครงการฝนหลวง

การจัดการดิน : หญ้าแฝก

กังหันน้ำชัยพัฒนา
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	 ในส่วนของมหาตมะ	 คานธี	 จิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราทุกคน 

เข้าใจกันอยูใ่นวันนี้นั้น	 หาได้ยากยิง่ในยุคของมหาตมะ	 คานธี	 ซึ่งตัวเขาเอง 

รเิริ่มแนวคดิในการพัฒนาเทคโนโลยี	แนวคดิในการพึ่งตนเอง	และชมุชนสวาราช	 

เพื่อสะท้อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบของเขา	 จนทำให้เหล่านักปรัชญา 

ส่ิงแวดล้อมจากหลายแขนง	พากนัยกย่องมหาตมะ	คานธ	ีในกลวธิท่ีีเขาเลอืกมาใช	้ 

เพราะไม่เพียงแค่แสดงถึงความสนใจสิ่งแวดล้อม	แต่มหาตมะ	คานธี	ยังทำให้ 

คนเหล่านัน้ได้เห็นภาพกว้างทีค่รอบคลุมไปถึง	 ‘สมดุลของการพัฒนา’	 และ	 

‘พลังของสตรี’	ที่มีอิทธิพลต่อโลกของเราอีกด้วย

วิทยุสราญรมย์
๓๐
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๓๑ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”

 ๒. การพัฒนาด้านชนบท

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนบท 

เป็นอย่างยิง่	 เพราะประชาชนในชนบทเป็นประชาชนส่วนใหญ่	 โดยทรงมุ่งให้ 

ประชาชนพึ่งตนเองและดำรงชีพอยูไ่ด้อย่างมัน่คง	 ด้วยการพัฒนาอาชีพทีย่ึด 

สภาพพื ้นฐานเดิมของท้องถิ ่น	 ทัง้สภาพทางภูมิประเทศ	 วัฒนธรรมและ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี	เป็นหลักในการพระราชทานแนวพระราชดำริต่าง	ๆ	 

ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

หลักท่ีจำเป็นตอ่การผลติ	เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว	และการเตรยีม 

ชมุชนใหพ้รอ้มตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากภายนอกอย่างเปน็ขัน้ตอน	ท่ีเรยีกวา่	 

“ระเบดิจากข้างใน” ด้วยการใหป้ระชาชนรวมกลุ่มกนัมสีว่นรว่มในการพฒันา	 

รวมถึงเรียนรู ้เทคโนโลยีและวิธีการทีเ่หมาะสมและปฏิบัติได้จริง	 ดังมี 

ตัวอย่างทีส่ำคัญ	 ได้แก่	 โครงการหลวงซึ ่งเป็นแนวพระราชดำริเกี ่ยวกับ 

การปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ	 

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับ	 “ทฤษฎีใหม่”	 อันเป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกร 

ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นขั้นตอน	 และแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการขยาย 

พันธุ์ปลาและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาอาชีพประมงรายย่อย 

ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
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วิทยุสราญรมย์
๓๒

	 สำหรบั	มหาตมะ	คานธ	ีเชื่อวา่	“อินเดยีท่ีแทจ้รงิตั้งอยู่ในกวา่  ๗,๐๐๐,๐๐๐  

หมู่บ้าน ซึง่หากความมุ่งหมายของอารยธรรมอินเดียนั้น เพือ่สนับสนุน 

การสร้างโลกที่มั่นคงอยา่งเตม็รปูแบบแลว้ละ่ก ็คนจำนวนอนัมหาศาลเหลา่นี้  

จะต้องถูกอุ้มชูให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง” วิสัยทัศน์ของเขาในการสร้าง 

พลังอำนาจให้แก่มนุษยชน	 จึงรวมไปถึงการปลดแอกเหล่า	 ‘บุคคลต้องห้าม’  

หรือวรรณะจัณฑาล	และการให้การศึกษาตลอดชีวิตที่เรียกกันว่า	Nai	Talim

	 สำหรับ	Nai	Talim	นั้น	เป็นหลักความคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่กล่าวว่า	 

ความรู้และการทำงานนั้น	 แยกจากกันไม่ได้	 โดยมหาตมะ	 คานธี	 สนับสนุน 

การศึกษาเรียนรู้ในชื่อเรียกเดียวกันนี	้ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากศาสตร์การสอนและ 

การเป็นครู	ผ่านเสาหลักทั้ง	๓	อันได้แก่	การเพ่งใจไปกับการศึกษาตลอดชีวิต	 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	และ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี 
ไปทอดพระเนตรแปลงสตอเบอร์รี่โครงการหลวง

พื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม้หน้าหนาว
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๓๓ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”

การมีคุณลักษณะทางสังคม	 และรูปแบบของกระบวนการแบบองค์รวม	 

เพราะสำหรับมหาตมะ	คานธี	การศึกษาคือวิธีพัฒนาจริยธรรมชั้นเยี่ยมสำหรับ 

บุคคล	และเป็นสิ่งที่เหมาะสมยิ่งกับคำว่า	‘ตลอดชีวิต’

 ๓. ปรัชญาการพัฒนา 

 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมี 

พระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนนิชวีติแกป่ระชาชนชาวไทยมาโดยตลอด 

เป็นเวลานานกว่า	๓๐	ปี	ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ	และต่อมา 

ภายหลังได้ทรงเน้นย ้ำแนวทางการแก้ไขเพื ่อให้ประเทศชาติรอดพ้น	 

และสามารถดำรงอยูไ่ด้อย่างมั ่นคงและยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 

และความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ

	 สำหรับมหาตมะ	 คานธี	 คำว่า	 Sarvodaya	 เป็นคำที่มีความหมายถึง 

การจรรโลงใจระดบัสากล	หรอื	ความกา้วหนา้ของท้ังหมดท้ังมวล	ซึ่งเปน็คำที่ถกูใช ้

โดยมหาตมะ	คานธี	เป็นคนแรก	ในการตั้งหัวเรื่องให้กับงานแปล	๑,๙๐๘	หน้า 

เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง	ของนาย	John	Ruskin	จนท้ายที่สุด	มหาตมะ	 

คานธี	 ก็เลือกใช้คำนี้เพื่อนำเสนอปรัชญาด้านการเมืองของเขาได้อย่างลงตัว 

ที่สุด	 ส่วนวงล้อทีเ่ป็นสัญลักษณ์ในโครงสร้างแผนของมหาตมะ	 คานธี	 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุ	/	สังคม	/	สิ่งแวดล้อม	/	วัฒนธรรม

ความรู้
รอบรู้

รอบคอบ

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต

ขยันอดทน

สติปัญญา

แบ่งปัน

วิทยุสราญรมย์
๓๔

ถือเป็นสิง่แทนของแนวคิดสวเทศี	 ไปจนถึงการพึ่งพาตนเอง	 และการรู้จัก 

พึ่งพาอาศัยกัน	 เพราะวงล้อนั้นอยูใ่จกลางของล้อปั่นฝ้าย	 และอุปกรณ์ทอผ้า	 

นอกจากนีย้ังสะท้อนไปถึงความมีเกียรติของชนชั้นแรงงาน	 ความเสมอภาค	 

และความมีเอกภาพ	ด้วยแรงงานแต่ละคนต้องช่วยกันปั่นฝ้ายทุกวัน	ๆ 	จนกว่า 

จะเป็นไท	 ซึ่งเป็นช่วงทีอ่ังกฤษเข้าควบคุมอินเดีย	 และปกครองคนงานใน 

อุตสาหกรรมสิง่ทอ	 ด้วยเหตุนี้เอง	 ชวาหระลาล	 เนห์รู	 จึงยกย่องให้คานธี	 

เป็นผู้ปั่นฝ้ายเพื่ออิสรภาพของเราทุกคน
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๓๕ “พ่อ – Bapu: Love for the Nation”

 บทสรุป

	 นิทรรศการ	“พ่อ – Bapu: Love for the Nation”	ได้นำเสนอใน 

รูปแบบเทคโนโลยีทีท่ันสมัย	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ 

และค้นคว้าข้อมูลได้ในหลายมิติ	เช่น	การนำเสนอภาพนิ่ง	การใช้สื่อประสมเชิง 

โตต้อบ	สารคดสีั้น	ผนงัภาพและการถา่ยทอดเรื่องราวผา่นการแสดงอปุกรณจ์ำลอง 

ที่ใช้ในโครงการพัฒนาต่าง	ๆ	 เช่น	กล้องถ่ายรูป	แผนที่ทรงงาน	ดินสอ	จักรา	 

นาฬิกา	และขวดเกลือ	

อุปกรณ์จำลองของมหาตมะ	คานธี
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วิทยุสราญรมย์
๓๖

	 การจัดนิทรรศการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 โดยมีผู้เข้าชม 

ในช่วงการจัดแสดงทีก่รุงเทพฯ	 จำนวนมากกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 และที่ 

จังหวัดเพชรบุรีจำนวน	๖,๐๐๐	คน	ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่แนวคิด 

และปรัชญาด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและมหาตมะ	 

คานธี	 และกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างประเทศไทยและ 

อินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการ
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๓๗วังสระปทุม และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

	 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	ทรงเป็น 

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว	 และสมเด็จพระบรม- 

ราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพ	 

มีพระกรุณาธิคุณต่อสังคมไทยนานัปการ	 ทรงริเริ ่มและมีส่วนร่วมพัฒนา 

บ้านเมืองในด้านการแพทย์	สาธารณสุข	และสังคมสงเคราะห์	ทรงวางรากฐาน 

กิจการของสภากาชาดไทย	 ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา	 สภากาชาดไทย	 

เป็นเวลาถึง	๓๕	ปี	ทรงสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	 

ทรงรเิร่ิมใหแ้พทย์นำยาและเวชภณัฑ์บรรทุกเคลื่อนท่ีไปรกัษาราษฎรตามชนบท	 

ในดา้นการศกึษา	โปรดเกลา้ฯ	พระราชทานทุนการศกึษาแกบ่คุคลทุกระดบัชั้น	 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ทรงส่งเสริมการศึกษาของสตรีไทย	 ส่วนด้านวัฒนธรรม	 

วังสระปทุม
และพิพิธภัณฑส์มเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ชวลี อมาตยกุล 
รองราชเลขานุการในพระองค์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
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วิทยุสราญรมย์
๓๘

ทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่งานหัตถศิลป์ของสตรีไทยสู่สายตาชาวโลก	 

ในโอกาสครบรอบ	๑๕๐	ปี	 แห่งพระราชสมภพ	๑๐	 กันยายน	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 

องคก์ารยูเนสโก	(UNESCO)	ได้ประกาศเฉลมิพระเกยีรตใิหท้รงเปน็บคุคลสำคญั 

ของโลกผู้ทรงมีผลงานดเีดน่ดา้นการศกึษา	วทิยาศาสตรป์ระยุกต	์(สาธารณสขุ)	 

วัฒนธรรม	สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัในรชักาลปจัจบุนั		พระราชทานพระราชดำรใิห ้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงจัดตั้งพระตำหนักใหญ่ 

ทีป่ระทับของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าในวังสระปทุมเป็นพิพิธภัณฑ์ 

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้	และเพื่อเปน็แหล่งศึกษาพระราช- 

จรยิาวตัรและพระราชกรณียกจิของพระองค์	ซึ่งได้พระราชทานชื่อพพิธิภัณฑ์วา่	 

“พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่	 ๑๗	 

ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	และโปรดเกล้าฯ	ให้เปิดให้ประชาชนเข้าชมในปีต่อมา
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๓๙วังสระปทุม และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 ประวัติความเป็นมาของการสร้างวังและที่มาของชื่อ

	 วังสระปทุมตั้งอยู่ระหว่างคลองแสนแสบกับถนนปทุมวัน	ในเขตปทุมวัน	 

เดิมเรียกกันว่าตำบลสระปทุม	 หรือตำบลประทุมวัน	 เป็นนาหลวงเต็มไปด้วย 

ดอกบัวนานาพันธุ์	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเสด็จประพาส	 

และโปรดเกล้าฯ	ให้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่	๒	สระต่อกัน	ไว้สำหรับเป็นสถานที่ 

พกัผอ่นพระราชอริยิาบถ	ตอ่มารชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

ทรงพระราชดำริทีจ่ะพระราชทานทีด่ินบริเวณนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 

เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช	 กรมขุนสงขลานครินทร์	 แต่เสด็จสวรรคตก่อนจะได้ทำ 

หนังสือพระราชทานให	้ครั้นถงึรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั	 

จงึมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ	พระราชทานหนงัสอืสำคญัแสดงกรรมสทิธิ์ 

ท่ีดนิแดส่มเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ	เจา้ฟา้มหดิลอดลุเดช	กรมขนุสงขลานครนิทร	์ 

เมื่อวันที่	๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๖๐
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วิทยุสราญรมย์
๔๐

 ลักษณะโดดเด่นของวังสระปทุม

	 ภายในวงัสระปทุมรม่รื่นด้วยพนัธ์ุไม้จำนวนมาก			ท้ังบวันานาพนัธุ์			ดอกไมห้อม 

ต่าง	ๆ	เช่น	แก้ว	ปีบ	ลั่นทม	ซึ่งบางต้นอยู่ยืนมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพันวัสสา 

อัยยิกาเจ้ายังมีพระชนม์ชีพ	จากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในวังสระปทุม 

กลา่ววา่	สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้โปรดฯ	ให้ปลกูผกัสวนครวัและไม้ผลตา่ง	ๆ 	 

ไม่วา่จะเป็นกล้วย	ขนนุ	มะม่วง	มะปราง	ลิน้จี	่กระเบา	เปน็ตน้	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๒	 

คณะวนศาสตร	์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้เขา้มาสำรวจพนัธุ์ไมใ้นวงัสระปทุม	 

พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น	๒,๒๕๖	ต้น	

	 สถาปัตยกรรมทีมี่ความสำคัญยิง่ในวังสระปทุม	 คือ	 พระตำหนักใหญ่	 

ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	เป็นอาคารคอนกรีต 

ก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะอิตาเลียน	มี	๒	ชั้น	และมีห้องใต้ดินอีก	๑	ชั้น	รูปทรง 

สี่เหลี่ยมผืนผ้า	 มีระเบียงโดยรอบพระตำหนัก	 องค์พระตำหนักหันหน้าไปทาง 

ทิศเหนือเข้าหาคลองแสนแสบ	มีบันไดขึ้น	๓	ทาง	คือ	มุขด้านทิศเหนือ	มุขด้าน 

ทิศตะวนัออก	และมขุดา้นทิศตะวนัตก	พระตำหนกัภายนอกทาสเีหลอืงทั้งองค์	 

ส่วนภายในทาสีเขียวและสีขาวนวล	

	 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงคิดวางผังพระตำหนักใหญ่ด้วย 

พระองค์เอง	 ทรงใช้ไม้ขีดไฟและหางพลูมาเรียงทำเป็นผังห้อง	 แล้วจึงให้ 
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๔๑วังสระปทุม และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สถาปนิกออกแบบถวาย	ผู้ออกแบบคือ	นายเปาโล	เรเมดี	สถาปนิกชาวอิตาลี 

ทีเ่ข้ามารับราชการในกรมโยธาธิการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า	 

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จอยู่ที่พระตำหนักนี้ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๕๙	 

ตราบจนเสด็จสวรรคต	พ.ศ.	๒๔๙๘	

	 พระตำหนักหลักอีก	 ๒	 องค์	 ของวังสระปทุม	 คือ	 พระตำหนักเขียว 

ซึ่งโปรดฯ	 ให้สร้างขึ้นก่อนพระตำหนักใหญ	่ เป็นพระตำหนักทรงยุโรป	 ตั้งอยู่ 

ตดิคลองแสนแสบ	และพระตำหนกัใหม่	ต้ังอยู่ดา้นตะวนัตกของพระตำหนกัใหญ	่ 

ซึ่งสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร		อดลุยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	โปรดฯ	ใหส้รา้งขึ้น 

เป็นที่ประทับสำหรับ “ราชสกุลมหิดล” ของพระองค์
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	 พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีการจัดแสดง	 ๒	 ส่วน	 คือ	 

หอนิทรรศการ	และพระตำหนักใหญ่	หอนิทรรศการเป็นจุดแรกที่ผู้เยี่ยมชมจะ 

ได้ชมวีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันวัสสา 

อัยยิกาเจ้า	 และมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมงคล 

วาระต่าง	ๆ	และจะเปลี่ยนหัวข้อเกือบทุกปี

	 การจัดแสดงบนพระตำหนักใหญ่	 รวมทัง้สิ ่งของเครื ่องใช้แต่ละชิ ้น 

สะท้อนถงึพระราชจริยวตัรและการดำรงพระชนมช์พีประจำวนัของสมเดจ็พระ 

พันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 ได้แก่	 ห้องพิธี	 ห้องรับแขก	ห้องสมเด็จพระราชบิดาหรือ 

หอ้งเทา	หอ้งทรงพระอกัษร	ห้องทรงพระสำราญ	หอ้งทรงนมสัการ	หอ้งบรรทม 

หรือห้องขาว	ห้องนิทรรศการ	ส่วนจัดแสดงที่สำคัญอีกแห่งบนพระตำหนักคือ	 

บริเวณเฉลียงชั้น	๒	ซึ่งเปน็สถานท่ีท่ีสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้พระราชทาน 

น้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

57-12-095_003-006,039-127 Salanlom=BW_new25-6_J-Coated.indd   42 6/25/15   4:28:27 PM



๔๓วังสระปทุม และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 เหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในวังสระปทุม

	 วังสระปทุม	 นอกจากเป็นสถานทีเ่สด็จอยู ่ของสมเด็จพระพันวัสสา 

อัยยิกาเจา้	ผู้ทรงพระคณุอนัประเสรฐิตราบจนเสด็จสวรรคตใน	พ.ศ.	๒๔๙๘	แลว้	 

ยังเป็นสถานทีเ่กิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ 

และของชาติไทยถึง	 ๒	 ครั้งด้วยกัน	 กล่าวคือ	 เป็นสถานทีจั่ดพิธีอภิเษกสมรส 

ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 และสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี เมื่อวันที่	 ๑๐	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๓	 ซึ่งใน 

ครั้งนั้น	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวเสด็จฯ	 มาพระราชทาน 
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น้ำพระมหาสังขด์ว้ย	และอกีพระราชพธิสีำคญัคอื	พระราชพธิรีาชาภิเษกสมรส 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวภมิูพลอดุลยเดช	และสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์	 

พระบรมราชินีนาถ	เมื่อวันที่	๒๘	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๙๓	

 การเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมอื่น ๆ

	 ในแต่ละปี	 พิพิธภัณฑเ์ปิดให้เข้าชมประมาณ	 ๓	 เดือน	 ในปี	 ๒๕๕๗	 

เปิดตั้งแต่วันที	่ ๑๘	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ถึง	 ๓๐	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

วนัจันทร์ถงึวันเสาร	์ต้ังแตเ่วลา	๑๐.๐๐	–	๑๕.๐๐	น.	ผู้สนใจควรตดิตอ่นดัหมาย 

ล่วงหน้าก่อนเข้าชมทีห่มายเลขโทรศัพท	์ ๐๒-๒๕๒-๑๙๖๕-๖๗	 ค่าเข้าชม	 

ผู้ใหญ่	ท่านละ	๑๕๐	บาท	นักเรียน-นักศึกษา	ท่านละ	๕๐	บาท	

	 ในปีนี้ 	 นอกจากการจัดแสดงบนพระตำหนักใหญ่แล้วนั ้น	 ยังมี 

นิทรรศการพเิศษเร่ือง	“ศรีสวรินทริาราชกรณยีานกุจิ สรินิธรพนิจิราชกรณยีานกุาร”  

เพื ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ	๕	รอบ	

	 นอกจากนี	้ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ	 ยังจัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำอาหารและ 

งานฝีมือ	 เช่น	 ข้าวแช่ชาววัง	 แกงจืดลูกรอก	 ขนมจีนน้ำพริก	 การร้อยมาลัย	 

เทียนอบ	แป้งรำ่นำ้อบไทย	ฯลฯ	สามารถตดิตามตารางการอบรมในแตล่ะเดอืน 

ได้ทีเ่ว็บไซต์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 (queensavang.org)	 

หรือเฟสบุ๊คพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า		  
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๔๕การเจริญสติเพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ

	 ไม่ว่าประเทศใดย่อมอยากให้พลเมืองของตนเป็นคนทีมี่คุณภาพ	 

ทัง้ในด้านร่วมเป็นกำลังส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างยัง่ยืน 

หรือในด้านคุณธรรมจริยธรรม

	 คำถามคือ	ทำอย่างไร	เราจึงจะสร้าง	“ประชากรอุดมคติ” “ข้าราชการ 

อุดมคติ”	และ	“ผู้นำประเทศอุดมคติ” เหล่านั้นขึ้นมาได้

	 คำตอบคือ	เราต้องพัฒนาคนด้วยการฝึก	“การเจริญสติ”

 ๑. การเจริญสติคืออะไร?

	 การเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน	 ๔	 หรือทีเ่รียกอีกอย่างว่าวิปัสสนา- 

กรรมฐาน/	 วิปัสสนาภาวนานั้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา	 พระพุทธองค์ 

ทรงตรสัรบัรองไวใ้นมหาสตปิฏัฐานสตูรวา่การเจรญิสตเิปน็วธิเีดยีวที่จะเอาชนะ 

ทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ	และเป็นวิธีเดียวที่จะนำไปสู่พระนิพพาน

ดร.ณัชร สยามวาลา

การเจริญสติเพื่อพัฒนาคน
พัฒนาชาติ
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	 เน่ืองจากการเจริญสตินำไปสู่ปญัญาอนัสงูสดุได	้และสู่การพน้ทุกขอ์ย่าง 

สิ้นเชิงได้	ระหว่างทางการฝึกการเจริญสตินั้นย่อมมีการเกิดปัญญายิ่ง	ๆ	ขึ้นไป 

ตามลำดับ	ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจในทุกข์	และค่อย	ๆ	ก้าวข้ามความทุกข์ต่าง	ๆ	 

ในปัจจุบันขณะนั้นได้

	 ใจท่ีมีปัญญาเขา้ใจในทุกข	์จะเปน็ใจท่ีสงบสขุ	รม่เย็น	เกดิความ	“พอเพียง”  

ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ

	 นอกจากนี้ใจทีม่ีปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติภาวนา	 ก็ย่อมมีไหวพริบ 

ปฏภิาณ	รู้วา่ควรทำสิ่งใดเพ่ือประโยชนต์น	ประโยชนท่์าน	ประโยชนส์งัคม	และ 

ย่อมมีฉันทะที่จะลงมือทำสิ่งนั้นจริง	ๆ

	 หลักการพื้นฐานของการฝึกสติคือ	 การเอาสติไปกำหนดรู้อย่างตั้งใจใน 

ปัจจุบันขณะ	โดยไม่วิเคราะห์	วิจารณ์	วิจัย	ในสิ่งที่มากระทบกายและใจ	

	 แต่การฝึกสติให้ได้ผลคือ	 เกิดปัญญาญาณอย่างน้อยขั ้นแรก๑ได้นั้น	 

ต้องอาศัย	“ความต่อเนื่อง” ของกำลังสติตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไป	 ปิดวาจา	 

เก็บสายตาอย่างเคร่งครัด	 ทำอย่างนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย	 ๗	 คืน	 ๘	 วันภายใต้ 

การกำกับดแูลของวปิสัสนาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น	ไม่สามารถอา่นจากหนงัสอื 

แล้วฝึกเองได้

	 ๑	 	คือ	เกิดวิปัสสนาญาณ		ซึ่งเป็นญาณที่	๔	จากปัญญาญาณ	๑๖	ขั้นในพระพุทธศาสนา		 
ผู้ทีเ่ข้าถึงญาณที	่ ๑๖	 ได้จะเห็นอริยสัจสี่ชัดเจน	 ส่งผลให้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน	 	 และเป็นสิ่งที ่
ไม่เกินวิสัยมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสที่จะเข้าถึงได้
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๔๗การเจริญสติเพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ

 ๒. การนำการเจริญสติไปใช้ในโลกตะวันตก

 ทางการแพทย์

	 โลกตะวนัตกเห็นคณุคา่ของการเจรญิสตมิานานแลว้วา่สามารถเอาชนะทุกข ์

ทางกายและทางใจไดใ้นปจัจบุนั	แตเ่นื่องจากเหน็ว่าชาวตะวันตกสว่นใหญจ่ะรู้สกึ 

ตะขิดตะขวงใจว่าการเจริญสติเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา	นักวิทยาศาสตร์ 

จึงเริ่มดึงการเจริญสติออกจากบริบทของพระพุทธศาสนาไปและนำไปใช้เชิง 

วิทยาศาสตร์แทนโดยไม่ได้เน้นไปให้ถึงการบรรลุธรรม	 แต่เน้นเพียงให้ได้รับ	 

“ผลพลอยได้”	ต่าง	ๆ	ของการฝึกสติแทน	ดังจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป

	 จุดเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดคือตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๑๙๗๙	 ดร.จอน	 คาบัต-ซินน์	 

ได้นำการเจริญสติไปพัฒนาโปรแกรมบำบัดทุกข์ทางกายและใจ	 โดยตั้งชื่อว่า	 

Mindfulness-Based	 Stress	 Reduction	 Program	หรือทีน่ิยมเรียกย่อว่า	 

MBSR	โครงการนี้มีความยาว	๘	สัปดาห์	โดยให้ผู้เข้าร่วมมาฝึกเจริญสติด้วยกัน 

ทุกวนัวนัละ	๔๕	นาที	และมกีารบา้นใหก้ลบัไปฝกึสติท่ีบ้าน	นอกจากนี้กมี็การฝกึ 

ร่วมกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อที่จะได้ฝึกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

	 โครงการ	MBSR	นี้ประสบความสำเรจ็อย่างถลม่ทลาย	ถงึทุกวนันี้มีผู้เขา้ฝกึ 

แลว้หลายแสนคนทั่วโลก	วงการแพทยใ์นโลกตะวันตกจึงทำวิจัยเร่ืองการเจริญสต ิ

เพิ่มขึ้นและพบวา่	การเจรญิสติมคีณุปูการอีกมากมายมหาศาลดงัจะยกตวัอย่าง 

พอสังเขปดังนี้	
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 ทางกาย	๑)	ช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง	๒)	บำบัดอาการโรคผิวหนัง	 

๓)	 ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน	 ๔)	 ส่งผลดีต่อการทำงานของระบบประสาท	 (ทำให้ 

ผ่อนคลาย	มีอารมณ์บวก)	๕)	สง่ผลดตีอ่อัตราการเต้นของหวัใจ	๖)	ชะลอวยัลงไป 

ได้ถึงระดับเซลล์	๗)	ช่วยผู้ป่วยโรคหอบหืด	๘)	ช่วยผู้ป่วยเบาหวานประเภท	๒	 

๙)	ชว่ยผู้ป่วยท่ีเจบ็ปวดจากภาวะการมีประจำเดอืน	๑๐)	สง่เสรมิและพฒันาการ 

ทำงานของสมองทัง้ในส่วนความจำ	 การควบคุมอารมณ์	 และการพัฒนา 

ความสามารถในการตัดสินใจด้วยเหตุผล	

 ทางใจ	การเจริญสติสามารถช่วยผู้ป่วย	๑)	โรคสมาธิสั้น	๒)	โรคเครียด	 

๓)	ผู้มีอาการวิตกจริต	๔)	โรคหดหู่ซึมเศร้า	๕)	โรคกลัว	๖)	โรคการกินผิดปกติ	 

๗)	 โรคนอนไม่หลับ	 และ	 ๘)	 โรคเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง	 

(post-traumatic	stress	disorder)

 ด้านอื่น ๆ

	 ทักษะทีม่ีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับแล้วว่าการเจริญสติสามารถ 

ชว่ยพฒันาไดก็้มี	ทักษะในการเรียนหนงัสอื	กีฬา	ดนตร	ีศลิปะ	งานอดเิรกตา่ง	ๆ 	 

ทักษะทางสังคม	ภาวะผู้นำ	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย

	 ความแพร่หลายของการเจริญสตินั้นเข้าไปอยูใ่นทุกวงการแล้วในโลก 

ตะวันตก	 มีคอร์สพิเศษทีป่รับการฝึกการเจริญสติสำหรับคนในอาชีพต่าง	 ๆ	 

โดยเฉพาะ	เช่น	แพทย์	ทนาย	ผู้พิพากษา	มีคอร์สชื่อการสื่อสารด้วยสติสำหรับ 

ช่วยให้แพทย์พัฒนาศักยภาพในการฟังและสื่อสารกับผู้ป่วยได้ดีขึ้น	

	 คณะดัง	ๆ 	ต่าง	ๆ 	ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไม่ว่าจะเป็น	Harvard	Law	 

School,	 Harvard	 Business	 School,	 Harvard	 School	 of	 Education,	 

Harvard	School	of	Public	Health	ต่างก็มีการศึกษา	มีการทำ	workshop	 

57-12-095_003-006,039-127 Salanlom=BW_new25-6_J-Coated.indd   48 6/25/15   4:28:35 PM



๔๙การเจริญสติเพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ

มีรายวิชาเกี่ยวกับการเจริญสติเปิดเรียบร้อยแล้วทัง้สิ้น	 ดังจะยกตัวอย่างใน 

กรณีศึกษาท้ายบทความนี้	

	 นอกจากนี้ยังมีการนำการเจรญิสติเขา้ไปสอนในระดบัอนบุาลและประถม 

เรียบร้อยแล้วอีกเช่นกัน	 เช่น	 มีการฝึกครูในโครงการ	Mindful	 Schools๒  

ในสหรัฐซึ่งขณะนี้ได้แพร่หลายไปแล้วในหลายรัฐโดยมีเด็กทีผ่่านโครงการนี้ 

แล้วกว่า	 ๒๐๐,๐๐๐	 คน	 อีกองค์กรทีน่่าจับตาคือองค์กรของดาราฮอลลีวู้ด 

ชื่อดัง	โกลดี้	ฮอว์น	ซึ่งมีโปรแกรมการสอนการเจริญสติในเด็ก	เป็นโครงการที่ 

ประสบความสำเร็จอย่างมาก	 ผลวิจัยจากสถาบันวิจัยอิสระแห่งหนึ่งพบว่า 

การเจริญสติในโครงการของ	 The	 Hawn	 Foundation	 สามารถแก้ปัญหา 

พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กที่มีปัญหาได้ถึง	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์เต็ม

	 ๒	 		การฝกึเจรญิสตติามหลกัสตปิฏัฐาน	๔	ท่ีถกูต้องไมเ่หมอืนกับการฝึกของลัทธธิรรมกาย 
ทีก่ระทรวงศึกษาไทยบังคับให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยส่งครู	 อาจารย์	 และนักเรียนนักศึกษา 
ไปฝึก	ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการฝึกหรือกระบวนการฝึก
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 สติกับการทำงาน

	 ในสหรฐัอเมริกามีผลวจิยัวา่	คนทำงานโดยเฉลี่ยแลว้จะโดนรบกวนทกุ	ๆ 	 

๑๑	นาที	และตอ้งการเวลาถงึ	๒๕	นาทีทีเดียวกวา่จะรวบรวมสตแิละสมาธกิลบัมา 

ทำงานเดมิไดอี้ก	นอกจากนี้จากงานวจิยัอีกชิ้นยังระบุวา่คนทำงานใชเ้วลามากถงึ 

เกือบ	๕๐	เปอร์เซ็นต์ไม่มีสติ	ใจลอยออกไปจากงานที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วย

	 องค์กรชั้นนำต่าง	ๆ	 ในอเมริการู้ตัวเลขเหล่านั้นดี	 จึงให้ความสำคัญกับ 

การเจริญสติ	 และมีการจัดการฝึกเจริญสติให้กับพนักงาน	 กลุ่มบริษัทชั้นนำ 

ด้านไอทีของคนรุ่นใหม่ต่างมีการฝึกเจริญสติให้พนักงานกันเรียบร้อยแล้ว	 

ไม่ว่าจะเป็น	Facebook	Google	Twitter	 Instagram	Apple	และ	Yahoo	 

โดย	Google	นั้นมีแผนกที่สอนการเจริญสติโดยเฉพาะ	และจัดลานเดินจงกรม	 

นั่งสมาธิ	ให้พนักงานด้วย

	 นอกจากบริษัทด้านไอทีแล้วหน่วยงานทีน่ำการเจริญสติไปใช้ก็ยังมี	 

General	Mills	 ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านอาหาร	McKinsey	 บริษัททีป่รึกษา 

ระดับแนวหน้าของโลก	Deutsche	Bank	ธนาคารแห่งชาติเยอรมัน	พีแอนด์จี	 

ไฮนส์	ยูนิลีเวอร	์กระทรวงสาธารณสขุอเมรกิา	NFL	NBA	หนว่ยนาวกิโยธนิอเมรกิา	 

คณะกรรมการการค้ากลางของรัฐบาลสหรัฐ	 เรือนจำซานเควนติน	 และอื่น	 ๆ	 

อีกมากมาย

 สติกับภาวะวิกฤติ

	 แก่นแท้ของวิกฤติทุกวิกฤติก็คือความเปลี่ยนแปลง	 การเจริญสตินั้น 

มุ่งใหเ้ราเขา้ใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง	ดงันั้นจงึทำใหเ้รานิ่งและสามารถ 

ตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยไม่ใช้อารมณ์
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	 นอกจากนี้ผู้ทีฝ่ึกการเจริญสติมาแล้วจะไม่ผูกติดอยูก่ับอดีตหรือกังวล 

เกี่ยวกับอนาคต	 จึงสามารถตัดสินใจกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ฉับไวและ 

แน่วแน่กว่า

 ข้อพิสูจน์ว่าการเจริญสติได้เข้าไปแล้วทุกสาขา  
 ในโลกตะวันตก

	 ถ้าต้องการเห็นภาพว่าการเจริญสติได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา 

คนของสหรัฐอเมริกาทุก	 ๆ	 ด้านแล้วอย่างไร	 เราสามารถดูได้ส่วนหนึ่งจาก 

ความหลากหลายของหนังสือทีเ่กี ่ยวกับการเจริญสติที ่ขายอยูใ่นเว็บขาย 

หนังสืออเมซอนในขณะนี้	 ได้แก่	 การเมืองอุดมสติ	 เศรษฐศาสตร์อุดมสติ	 

ผู้นำอุดมสติ	นักลงทุนอุดมสติ	พ่อครัวอุดมสติ	การกินด้วยสติ	ความรักอุดมสติ	 

สมองอุดมสต	ิแม่อุดมสต	ิเดก็นอ้ยอดุมสต	ิครอูดุมสติ	วยัรุ่นอดุมสติ	งานอดุมสติ	 

นักเรียนแพทย์อุดมสติ	 ประเทศอุดมสติ	 (เขียนโดยสมาชิกสภาคองเกรส 

สหรัฐอเมริกา)	และแม้แต่	“ลิงอุดมสติ”	ที่มีไว้สอนการเจริญสติให้เด็กอนุบาล

 ๓. กรณีศึกษาเรื่องการนำการเจริญสติไปสอนและ  
  วิจัยในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

 ๓.๑	มกีารจดัการประชมุระดบัชาตคิรั้งแรกของอเมรกิาเกี่ยวกบัประโยชน ์

ของการเจริญสติต่อวงการกฎหมายที่	Harvard	Law	School	ขึ้นในปี	๒๐๐๒	 

ภายใต้ชื ่อ	 Mindfulness	 in	 the	 Law	 and	 Alternative	 Dispute	 

Resolution	 หรือ	 “การเจริญสติในวงการกฎหมายและการแก้ปัญหา 

ข้อขัดแย้งด้วยวิธีทางเลือก”๓	 การจัดประชุมดังกล่าวประกอบไปด้วยการฝึก 

การเจริญสติในรูปแบบต่าง	 ๆ	 อย่างสั้น	 ๆ	 การอภิปรายถึงประโยชน์ของ 

	 ๓	 Mindfulness	in	the	Law	and	Alternative	Dispute	Resolution,		March	8,	2002,	
Retrieved	at	http://www.pon.harvard.edu/events/mindfulness-in-the-law-adr/
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การเจริญสติต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพของทนายและการนำการ 

เจริญสติไปใช้ในทักษะการเจรจาและการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอย่างได้ผล

	 ๓.๒	Harvard	 Business	 School	 ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ	 Resonant  

Leadership: Renewing Yourself and Connecting with Others  

Through Mindfulness, Hope, and Compassion ทีแ่ต่งโดย	 Richard	 

Boyatzis	และ	Annie	McKee	ขึ้นในป	ีค.ศ.	๒๐๐๕	ซึ่งกลา่วถงึการเจรญิสติวา่เป็น 

องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้นำที่ทรงพลัง	(Resonant	Leadership)๔

	 ในหมู่อาจารย์ของ	HBS	เอง	ศาสตราจารย์วลิเลี่ยม	จอรจ์	หรอืที่มักรู้จักกนั 

ในชื่อย่อว่าบิล	จอร์จ	อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำเป็นบุคคลแรกที่ลุกขึ้น 

มาทำกจิกรรมเกี่ยวกบัการเจรญิสตอิย่างจรงิจงั	บทความในหนงัสอืพมิพ	์วอลล ์ 

สตรที เจอรนั์ล	ฉบบัวนัอังคารท่ี	๓	เมษายน	ค.ศ.		๒๐๑๒	กลา่ววา่	ศาสตราจารย์ 

จอร์จ	 จัดการประชุมระดับชาติเป็นเวลา	 ๒	 วันในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๐	 เรื่องภาวะ 

ผู้นำอุดมสติ๕	(mindful	leadership)	โดยจดักบัวปิสัสนาจารย์ท่ีเปน็พระทเิบต	 

ศาสตราจารย์จอร์จเองนั ้นฝึกการเจริญสติภาวนาแนวทิเบตมาตั ้งแต่ปี	 

ค.ศ.	 ๑๙๗๕	 วอลล์	 สตรีท	 เจอร์นัล	 กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมนั้น 

มีไปเพื่อช่วยนักธุรกิจให้มีสติตระหนักรู ้อารมณ์ต่าง	 ๆ	 ของตนเองมากขึ้น 

เพื่อจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีขึ้นได้๖ 

	 ๓	 Mindfulness	in	the	Law	and	Alternative	Dispute	Resolution,		March	8,	2002,	 
Retrieved	at	http://www.pon.harvard.edu/events/mindfulness-in-the-law-adr/
	 ๔	 ที่มา	 http://hbr.org/product/resonant-leadership-renewing-yourself- 
and-connecti/an/5631-HBK-ENG	ถา้ท่านตอ้งการซื้ออา่นเฉพาะบทท่ีเก่ียวกับการเจรญิสตแิละ 
ภาวะผู้นำ	 เชิญที่	 http://hbr.org/product/mindfulness-an-essential-element-of- 
resonant-leade/an/2634BC-PDF-ENG
	 ๕	 “ภาวะผู้นำอดุมสต”ิ	เปน็ศัพท์ท่ีผู้เขยีนบญัญตัขิึ้นมาเอง	เพื่อสะท้อนให้เห็นวา่ไมเ่พยีงแต ่
ผู้นำต้อง	“มีสติ”	เท่านั้น	แต่ยังต้อง	“สมบูรณ์พร้อมไปด้วยสติ”	จึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้
	 ๖	 	Gardiner,	Beth.		(April	3,	2012).		Business	Skills	and	Buddhist	Mindfulness.		
The Wall Street Journal.		Retrieved	at	http://online.wsj.com/article/SB100014240
52702303816504577305820565167202.html
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	 ในการให้สัมภาษณ์กับ	HBS Working Knowledge	วารสารออนไลน์ที่ 

รวบรวมงานวิจัยและขอ้คน้พบใหม่ลา่สดุของคณาจารย์	HBS	ศาสตราจารย์จอรจ์	 

ใหค้ำนิยามภาวะผู้นำอุดมสติ	(mindful	leadership)	และประโยชนข์องภาวะ 

ผูน้ำดังกล่าวดังนี ้	 “...การมีสติคือสภาวะของการที ่อยู ่ในปัจจุบันขณะ 

อย่างเต็มที่ มีความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งในกายใจตนเองและในผู้อื ่น และมี 

ความรูส้ึกไวต่อปฏิกิริยาโต้ตอบของตนเองที่มีต่อสถานการณ์ที่เคร่งเครียด  

ผู ้นำที ่มีสติจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการที ่จะเข้าใจผู ้อื ่นสามารถ 

เอาใจเขามาใส่ใจเราได้ และสามารถให้แรงบันดาลใจเพื่อที ่จะให้ผู ้อื ่น 

ร่วมปฏิบัติการเพือ่เป้าหมายร่วมกันได้ ดังนั้นพวกเขาจึงมีประสิทธิภาพ 

มากกว่า (ผู้นำที่ไม่มีสติ) ในบทบาทของความเป็นผู้นำ...”๗

	 ๓.๓	ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๗	Harvard	Graduate	School	of	Education	 

(HGSE)	หรอื	บัณฑติวทิยาลยัดา้นศกึษาศาสตรแ์หง่มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ไดเ้ปดิ 

โครงการ	การศึกษาภาวะผู้นำอุดมสติ	(Mindful	Leadership	Study)	ซึ่งเป็น 

โครงการที่ได้รับการริเริ่มโดยนักศึกษาปริญญาเอกชื่อ	Metta	McGarvey	ผู้ซึ่ง 

ไดฝึ้กการเจรญิสติในแนววปิสัสนามาแลว้ถงึ	๒๗	ป	ีโครงการนี้มุ่งศกึษาการพฒันา 

ทักษะและศกัยภาพท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอารมณใ์นบรบิทของการฝกึพฒันาภาวะผู้นำ	 

โดยเน้นศึกษาดูบทบาทของสติในฐานะทีเ่ป็นตัวกระตุ้นต่อการพัฒนาทาง 

อารมณ์ในผู้ใหญ่๘	ผลการศึกษาของ	McGravey	พบว่า	ผู้ที่มีสตินั้นมีแนวโน้มที่ 

	 ๗	 Silverthorne,	 Sean.	 	 (Sep	 7,	 2010).		 
Mindful Leadership:	 When	 East	 Meets	 West.	 
HBS	 Working	 Knowledge.	 Retrieved	 at	 http:// 
hbswk.hbs.edu/item/6482.html
	 ๘	 McGravey,	Metta.		 (2007).	  The Mindful  
Leadership Study.	 	 Retrieved	 at	 http://www. 
mindfulleadershipstudy.org/researcher.htm
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จะอารมณ์เสีย	หงุดหงิด	เศร้าสร้อย	อ่อนแอ	หรือมีความไม่มั่นคงน้อยกว่าผู้ที่ 

ไม่มีสติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีสติจะมีระดับความก้าวร้าวที่ต่ำ	นอกจากนี้ผู้ที่มี 

สติยังเป็นผู้ที่มีอีคิวที่ดี	และเปิดรับต่อการเรียนรู้ใหม่	ๆ	อีกด้วย๙

	 ๓.๔	จากการประชุมระหว่าง	 Harvard	 Medical	 School	 กับ	 

องค์ทะไลลามะ	ในปี	๒๐๐๙	Harvard	Medical	School	ก็ได้ผลิตตำราเรียน 

ขึ้นมาเล่มหนึง่	 ชื่อ	Harvard Medical School Positive Psychology:  

Harnessing the Power of Happiness, Mindfulness, and Personal  

Strength	 ซึ่งเป็นการนำหลักการของการเจริญสติมาช่วยให้สามารถเข้าถึง 

ความสุข	(happiness)	และสภาวะความอยู่เย็นเป็นสุข	(well-being)	หนังสือ 

เล่มนีเ้ขียนโดยศาสตราจารย์โรนัลด์	 ดี.	 ซีเกล๑๐	 ผู้ยังคงสอนวิชาดังกล่าวมา 

จนถึงทุกวันนี้๑๑

	 ๙	 	McGravey,	Metta.	(2007).	The Mindful Leadership Study.	Retrieved	at	 
http://www.mindfulleadershipstudy.org/results.htm
	 ๑๐	Amazon.Com.	 (2014).	Harvard Medical School Positive Psychology:  
Harnessing the power of happiness, mindfulness, and personal strength.	Retrieved	 
at	 http://www.amazon.com/Harvard-Medical-School-Positive-Psychology/dp/ 
1935555685
	 ๑๑	Harvard	Medical	 School.	 (2014).	The Practice of Positive Psychology.	 
Retrieved	 at	 http://cme.med.harvard.edu/index.asp?SECTION=CLASSES&ID= 
03424485&SO=N
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 ๔. สรุป: ก้าวต่อไปของประเทศไทย

	 แม้จะเป็นการนำการเจริญสติออกไปจากบริบทของพระพุทธศาสนา	 

นั่นคือไม่ได้มีการสอนเรื่องทาน	ศีล	กฎแห่งกรรม	ตลอดจนเป้าหมายสูงสุดของ 

ชีวิตมนุษย์	 คือ	 มรรค	 ผล	 นิพพาน	 โลกตะวันตกยังสามารถนำคุณูปการของ 

การเจริญสติไปใช้ได้มากมายกว่าในประเทศไทยขณะนี้อย่างเหลือคณานับ	

	 ควรหรือไม่ทีป่ระเทศไทยจะหันมาสำรวจตนเอง	 ศึกษาเพชรน้ำงามที ่

ตนเองมีอยูแ่ต่ยังไม่รู้ค่า	 และนำมาใช้ในการพัฒนาคน	 พัฒนาประเทศชาติ 

ต่อไป	

	 เพราะในทีสุ่ดแล้ว	“ประชาชนอุดมคติ” “ข้าราชการอุดมคติ”	 และ	 

“นักการเมอืงอดุมคติ” กจ็ะไม่สามารถเกดิขึ้นได้ถา้พวกเขาเหลา่นั้นไม่ได้เป็นผู	้ 

“อุดมสติ”	อย่างแท้จริง	
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๕๗แผ่นดินไหวในประเทศไทย 
โอกาสการเกิดภัยธรรมชาติและวิธีการรับมืออย่างรู้เท่าทัน

	 เมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๕๘	เวลา	๑๑.๕๐	น.	(เวลามาตรฐานเนปาล)	 

เกิดแผ่นดินไหวแมกนิจูด	 ๗.๘	 และวัดความรุนแรงได้ระดับ	 ๙	 จุดทีเ่กิด 

ห่างจากเมืองลัมซุง	 ประเทศเนปาล	 ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ	 

๓๔	 กิโลเมตร	 ระดับความลึก	 ๑๕	 กิโลเมตร	 การเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็น 

การเกิดครั ้งใหญ่มีการสูญเสียชีวิตผู ้คนนับหมื่นรายและมีผู ้บาดเจ็บกว่า	 

๒๐,๐๐๐	 คน	 อีกทัง้ยังก่อให้เกิดการเสียหายของอาคารบ้านเรือนและ 

สถานทีส่ำคัญของมรดกโลกได้แก่สถูปเจดีย์เก่าแก่ทีจ่ตุรัส	 ปาทาน	 ดูร์บาร์	 

ในกรุงกาฐมาณฑุ	อย่างประเมินค่ามิได้	 เป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ทั่วโลกต้อง 

ศึกษาและหาวิธีรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลก	 เพื่อเตรียมการรับมือ 

หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้น	

ปิยนาถ ชวนเชย

แผ่นดินไหวในประเทศไทย 
โอกาสการเกิดภัยธรรมชาติ

และวิธีการรับมืออย่างรู้เท่าทัน
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	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 เป็นโอกาสเหมาะทีไ่ด้สัมภาษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญ	ท่ีมีความรู้	ความสามารถ	ในเรื่องของ	การเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิ 

น่ันคอื	ดร.สมิทธ	ธรรมสโรช	ประธานกรรมการมลูนธิสิภาเตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต	ิ 

ซึ่งไดใ้หข้อ้มูลท่ีนา่สนใจและมคีวามสำคญัต่อการเฝา้ระวงัภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 

การเกิดแผ่นดินไหวอย่างยิ่ง

	 การเกิดแผ่นดินไหว	 เป็นการสั่นสะเทือนของพื้นดิน	มีสาเหตุมาจาก 

การเคลือ่นทีอ่ย่างฉับพลันของเปลือกโลก	 เนื่องจากพลังงานความร้อนภายใน 

โลกทำให้เกิดแรงเครียด	 สะสมอยู่ในโลกทำให้เกิดการแตกหักของหิน	 เมื่อหิน 

แตกออกเป็นแนวจะเกิดเปน็รอยเลื่อนและการเคลื่อนท่ีอย่างฉบัพลนัโดยสง่ตอ่ 

พลังงานไปยังพื้นผิวโลกในรูปแบบของแผ่นดินไหว	

	 แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ ้นทางธรรมชาติ	 และยังเป็น 

ปรากฏการณท์ี ่สาเหตุแห่งการเกิดมาจากมนุษย์ด้วยซึ ่งทำให้สภาพสมดุล 

ของเปลือกโลกบางส่วนเปลี่ยนไปและไปกระตุ้นให้เกิดอาการดังกล่าว	แต่จะมี 

ความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	
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 รอยเลื่อน	 คือ	 พลังงานทีส่ะสมในเปลือกโลกที่ส่งผ่านไปยังบริเวณ 

รอยรา้วของหนิใตพ้ื้นโลก	เม่ือระนาบรอยรา้วท่ีประกบกนัอยู่ได้รบัแรงอดัมาก	ๆ 	 

จะทำให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลัน	 ทำให้เกิดแผ่นดินไหว	 ทั้งนี้	 

ในประเทศไทยมีรอยเลื่อนท่ีเสี่ยงตอ่การเกดิแผ่นดินไหว	สาเหตุจากการขยับตัว 

ของรอยเล่ือน	กระตุ้นจากแผน่ดนิไหว	ซึ่งรอยเลื่อนท่ีตอ้งเฝา้ระวงัในประเทศไทย 

มีถึง	๑๓	รอยเลื่อน	ได้แก่	

แผ่นดินไหวในประเทศไทย 
โอกาสการเกิดภัยธรรมชาติและวิธีการรับมืออย่างรู้เท่าทัน
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	 ๑.	 รอยเลือ่นแมจ่นัและแมอ่งิ	ครอบคลุมพืน้ที	่จ.เชยีงรายและเชยีงใหม่ 

	 ๒.	 รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน	ครอบคลุม	จ.แม่ฮ่องสอนและตาก

	 ๓.	 รอยเลื่อนเมย	ครอบคลุม	จ.ตากและกำแพงเพชร	

	 ๔.	 รอยเลื่อนแม่ทา	ครอบคลุม	จ.เชียงใหม่	ลำพูน	และ	เชียงราย

	 ๕.	 รอยเลื่อนเถิน	ครอบคลุม	จ.ลำปางและแพร่	

	 ๖.	 รอยเลื่อนพะเยา	ครอบคลุม	จ.ลำปาง	เชียงรายและพะเยา	

	 ๗.	 รอยเลื่อนปัว	ครอบคลุม	จ.น่าน

	 ๘.	 รอยเลื่อนอุตรดิตถ์	ครอบคลุม	จ.อุตรดิตถ์

	 ๙.	 รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์	ครอบคลุม	จ.กาญจนบุรีและราชบุรี	

		 ๑๐.	รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์	ครอบคลุม	จ.กาญจนบุรีและอุทัยธานี

		 ๑๑.	รอยเลื่อนท่าแขก	ครอบคลุม	จ.หนองคายและนครพนม

	 ๑๒.	รอยเลื่อนระนอง	 ครอบคลุม	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 ระนอง	 

	 	 และพังงา	

	 ๑๓.	รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย	ครอบคลุม	จ.สุราษฎร์ธานี	กระบี่และพังงา

	 รอยเลือ่นทัง้	 ๑๓	 รอยนั้นมีการสะสมของพลังงานอยู	่ สามารถเกิด 

แผ่นดินไหวได้ซึ่งควรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ไม่ควร 

วิตกกังวลเกินเหตุ	 และควรใช้วิจารณญาณในการฟังข่าวสารและประเมิน 

สถานการณ์ภัยพิบัติยามเกิดเหตุ

 ความรุนแรงของแผ่นดนิไหว (Intensity)	วดัโดยใชค้วามรู้สกึ 

จากการสั่นสะเทือนการสำรวจความเสยีหายซึ่งปรากฏในแตล่ะแหง่โดยเทยีบกบั 

มาตราวัดอันดับความสะเทือน	ซึ่งเรียกว่า	“มาตราเมอร์เเคลลี”	ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านแผ่นดินไหวชาวอิตาเลียนชื่อ	ยูอิเซปปี้ เมอร์แคลลี	(Guiseppe	Mercalli)	 

เป็นผู้คิดค้นมาตรานี้ขึ้นมาเพื่อสงัเกตลกัษณะภายนอกที่เกดิขึ้นจากปรากฏการณ ์

แผ่นดินไหวโดยไม่ใช้เครื่องมือวัด
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๖๑แผ่นดินไหวในประเทศไทย 
โอกาสการเกิดภัยธรรมชาติและวิธีการรับมืออย่างรู้เท่าทัน

 ขนาดของแผ่นดินไหว หรือแมกนิจูด (Magnitude)	 คือ	 
ปรมิาณพลังงานซึ่งปลอ่ยออกมาจากศนูย์กลางแผน่ดนิไหว	โดยวดัความสงูของ 

คลื่นแล้วนำมาคำนวณในสูตรการหาขนาดซึ่งคิดค้นโดย	นักวิทยาแผ่นดินไหว  

สองคน คือ เบโน กูเทนเบิร์ก (Beno Gutenberg) และ ชาร์ล ฟรานซิส  

ริคเตอร์ (Charles Francis Richter)	จึงเรียกว่า	มาตราริคเตอร์	 (Richter	 

magnitude	scale)	

 สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวในโลก
	 ๑.	 พลังงานความร้อนจากใจกลางของโลกทำให้เปลือกโลกเคลื่อนตัว

	 ๒.		การระเบิดของภูเขาไฟบนบกทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่	 

	 	 เถ้าถ่านของภูเขาไฟทำให้บรรยากาศแปรปรวน

	 ๓.		สาเหตุจาก	“ธรรมชาติ”	เช่น	เปลือกโลกเคลื่อนที่ฉับพลัน	ภูเขาไฟ 

	 	 ระเบิด	การยุบตัว	คลื่นสมุทร	เป็นต้น

	 ๔.		สาเหตุจาก	“มนุษย์”	 เช่น	การทดลองระเบิดเครื่องจักรขนาดใหญ่	 

	 	 การระเบิดใต้ดิน	เป็นต้น
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วิทยุสราญรมย์
๖๒

 ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว	สามารถแบ่งออกได้ดังนี้	

	 ๑.	 ภยัจากการสั่นไหวของพื้นดนิ	กอ่ใหเ้กดิการปรบัตัวของดินท่ีต่างกนั	 

	 	 การพังทลายของดินและโคลน	 และการทีดิ่นมีสภาพกลายเป็นของ 

	 	 เหลว	

	 ๒.	 ภัยจากการยกตัวของพื้นดินในบริเวณรอยเลื่อน	

	 ๓.	 ภยัท่ีเกดิจากคลื่นใตน้ำ้หรอืสนึามิ	(Tsunami)	คลื่นนี้เกดิขึ้นหลงัจาก 

	 	 การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลและมหาสมุทร	 ทำให้เกิด 

	 	 น้ำท่วมบริเวณชายฝั่ง	

	 ๔.	 ภัยจากไฟไหม้หลังการเกิดแผ่นดินไหว
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๖๓

 ประเทศไทยควรมีมาตรการป้องกันและบรรเทาภัย เพื่อเตรียมรับมือ 

และปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ 

 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 ก่อนเกิดแผ่นดินไหว
	 ๑.	 ควรมีถ่านไฟฉาย	 และกระเป๋ายาในบ้านและทุกคนควรทราบว่า 

	 	 อยู่ที่ไหน

	 ๒.	 ศึกษาการปฐมพยาบาลขั้นต้น

	 ๓.	 ควรมีเครื่องมอืสำหรบัดบัเพลงิไวใ้นบ้าน	เชน่	เครื่องดับเพลงิ	ถงุทราย	 

	 	 เป็นต้น

	 ๔.	 ควรทราบตำแหน่ง	 วาล์วปิดน้ำ	 วาล์วปิดก๊าซ	 สะพานไฟฟ้าและ 

	 	 ทราบวิธีการปิดวาล์ว	และยกสะพานไฟฟ้า

	 ๕.	 อย่าวางของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ	เพราะหากเกิดแผ่นดินไหวอาจ 

	 	 ตกลงมาเสียหาย	หรือเป็นอันตรายต่อผู้คนในบ้าน

	 ๖.	 ยึดเครื่องใช้หนัก	ๆ	ไว้กับพื้นผนังบ้าน

	 ๗.	 มีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย	 เพื่อกลับมารวมกันอีกครั้งหลังเกิด 

	 	 แผ่นดินไหวในกรณีที่ทุกคนต้องพลัดพรากกัน

แผ่นดินไหวในประเทศไทย 
โอกาสการเกิดภัยธรรมชาติและวิธีการรับมืออย่างรู้เท่าทัน
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วิทยุสราญรมย์
๖๔

 ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
	 ๑.	 อย่าตื่นตกใจ	 พยายามควบคุมสติ	 อยูอ่ย่างสงบ	 ถ้าท่านอยูใ่นบ้าน 

	 	 ให้อยูใ่นบ้าน	 หากอยูน่อกบ้านให้อยูน่อกบ้าน	 เพราะส่วนใหญ่ผู้ที ่

	 	 ได้รับบาดเจ็บเป็นเพราะวิ่งเข้าออกจากบ้าน

	 ๒.	 ถ้าท่านอยูใ่นบ้านพยายามยืนหรือหมอบอยูใ่นส่วนของบ้านที่มี 

	 	 โครงสร้างแข็งแรงส่วนทีส่ามารถรับน้ำหนักได้มาก	 เช่น	 โต๊ะ	 

	 	 บริเวณเสา	 หรือคาน	 และให้อยูห่่างจากประตู	 ระเบียง	 และ 

	 	 หน้าต่าง

	 ๓.	 ถ้าท่านอยูใ่นทีโ่ล่งแจ้งให้อยูห่่างจากเสาไฟฟ้า	 และสิ่งห้อยแขวน	 

	 	 ต้นไม้	รั้วบ้าน	อาคาร	ที่ปลอดภัยภายนอก	คือ	อยู่ในที่โล่ง

	 ๔.	 อย่าใช้	เทียนไข	ไม้ขีด	หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ	ถ้าท่านกำลัง 

	 	 ขบัรถยนตใ์หห้ยุดรถและอยู่ภายในรถจนกวา่การสั่นสะเทือนจะหยุด 

	 ๕.	 ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว

	 ๖.	 หากอยูบ่ริเวณชายหาดให้อยูห่่างจากชายฝั่งเพราะอาจเกิดคลื่น 

	 	 ขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง

	 ๗.	 หากได้รับรายงานว่าจะมีคลื่นขนาดใหญ่	 ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหว 

	 	 ซัดเข้าหาฝั่งบริเวณท่าเรือทีม่ีเรือจอดอยูใ่ห้นำเรือที่จอดออกทะเล 

	 	 ทันที	เพราะคลื่นที่อยู่หากจากฝั่งจะมีขนาดเล็กกว่าคลื่นที่อยู่ใกล้ฝั่ง
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 ๑.	ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่า

	 	 ได้รับบาดเจ็บหรือไม่	ให้ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้น

		 	 เท่าที่จำเป็น 

	 ๒.	ควรรีบออกจากตัวอาคารที่เสียหายทันทีเพราะ 

	 	 หากเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีกระลอกอาจพังทลายได้ 

	 ๓.	ตรวจ	ท่อน้ำ	ก๊าซและสายไฟฟ้า	ถ้าเสียหายปิดวาล์ว	 

	 	 และยกสะพานไฟฟ้า	

	 ๔.	ตรวจสอบการรั่วของก๊าซ	ด้วยการดมกลิ่นเท่านั้น	 

	 	 ถ้าได้กลิ่นก๊าซ	เปิดประตูหน้าต่าง	ทุกบาน

	 ๕.	เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน	

	 	 อย่าใช้โทรศัพท์ถ้าไม่จำเป็น

	 	 เพราะอาจต้องใช้ส่งข่าวที่สำคัญกว่า

	 ๖.	อย่ากดน้ำล้างห้องน้ำจนกว่าจะตรวจเช็ค

	 	 ท่อระบายน้ำ

	 ๗.	สวมรองเท้าหุ้มส้น	เพื่อป้องกันเศษแก้ว	

	 	 และสิ่งหักพัง

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลังการเกิดแผ่นดินไหว
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วิทยุสราญรมย์
๖๖

	 สิง่สำคัญของมาตรการปฏิบัติตนเมื่อเกิด 

ภัยพิบัติขึ ้นคือ	 ประชาชนต้องมีองค์ความรู ้ 

พื ้นฐานต่อการสังเกตความเปลี ่ยนแปลงที ่

เกิดขึ้นของธรรมชาติ	 และการรับมือเมื่อเกิด 

เหตุการณ์ขึ้นอย่างฉับพลัน	 ซึ่งกระบวนการมี 

องค์ความรู ้ควรปลูกฝังเยาวชนในเรื ่องของ 

ข้อมูลการปฏิบัติตนเมื ่อเกิดแผ่นดินไหวโดย 

การให้การศึกษาในบทเรียนและส่งเสริมให้ 

เยาวชนเอาตวัรอดต่อเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาต ิ

อย่างรู้เท่าทัน	
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๖๗อิหร่านผ่านเลนส์: การปฏิวัติอิสลาม

	 คงจะเป็นการละเลยหากจะไม่กล่าวถึงภาพยนตร์รางวัลออสการ์เมื่อปี	 

๒๕๕๕	 เรื่อง	 Argo	 เมือ่กล่าวถึงประเทศอิหร่าน	 โดยภาพยนตร์ดังกล่าว 

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การช่วยเหลือประชาชนชาวอเมริกันและเจ้าหน้าที ่

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำอิหร่านทีโ่ดนจับเป็นตัวประกันในช่วงการปฏิวัติ 

อิสลาม	(Islamic	Revolution)	เมื่อปี	๒๕๒๒	ซึ่งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ดังกล่าวคงไม่บานปลายหากเจ้าหน้าทีส่ถานทูตสหรัฐฯ	 บางรายไม่หลบหนี 

การจับกุมและไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ทำเนียบของทูตแคนาดาประจำอิหร่าน	

อิทธิมนต์ สุมิตไพบูลย์๑

อิหร่านผ่านเลนส์:
การปฏิวัติอิสลาม

	 ๑	 เจ้าหน้าทีค่้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล	 กองตะวันออกกลาง	 กรมเอเชียใต้	 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
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วิทยุสราญรมย์
๖๘

	 ภาพยนตร์ดังกล่าวได้นำประเด็นปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ	มาเป็นแก่นของเรื่อง	กล่าวคือ	รัฐบาลสหรัฐฯ	ใช้วิธี 

การสร้างเรื่องว่า	 จะมีการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีฉากต่าง	 ๆ	 ในประเทศอิหร่าน	 

โดยให้เจ้าหน้าทีห่น่วยงานด้านความมั่นคงสหรัฐฯ	 เดินทางไปอิหร่านด้วย 

หนังสือเดินทางของประเทศอื่นเพียงลำพัง	โดยหลอกฝ่ายอิหร่านว่า	เจ้าหน้าที่ 

ทีเ่กี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์ดังกล่าวจะตามมาสมทบทีหลัง	 ซึ่งก็คือ	 

เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ	ที่ซ่อนตัวอยู่ที่ทำเนียบของทูตแคนาดานั่นเอง

	 ท่านท่ีเคยชมภาพยนตร์เร่ือง	Argo	อาจรู้สกึสนกุไปกบัหลายฉากในเรื่อง 

ท่ีกดดนัให้ผู้ชมตอ้งคอยลุ้นอยู่เนอืง	ๆ 	ฉากการสนทนาและการเจรจาสะท้อนถงึ 

ความเข้มข้นของเนื้อหาทีพ่ยายามสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ	 อย่างไรก็ตาม	 ภาพยนตร์ 

ดงักล่าวละเลยและไม่ได้เปดิเผยรายละเอียดในอกีหลายแงม่มุที่สำคญั	เนื่องจาก 

เป็นภาพยนตร์ทีถู่กสร้างขึ้นโดยชาวอเมริกัน	 จึงสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 

มุมมองของสหรัฐฯ	 ในฐานะผู้ถูกกระทำหรือ	 คือเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ	 

ที่ต้องหลบซ่อนตัวจากการจับกุมของฝ่ายอิหร่าน	
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๖๙อิหร่านผ่านเลนส์: การปฏิวัติอิสลาม

	 ภาพยนตร์เร่ือง	Argo	เร่ิมต้นดว้ยฉากการอา่นแถลงการณโ์ดยโฆษกหญงิ 

ชาวอิหรา่นเรยีกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ	สง่ตวัอดตีผู้นำประเทศที่ลี้ภยัอยู่ท่ีสหรฐัฯ	 

เพื่อกลับมารับฟังข้อกล่าวหาที่อิหร่าน	อย่างไรก็ตาม	ภาพยนตร์ดังกล่าวไม่ได้ 

มีการแสดงถึงที่มาและเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อเรียกร้องนั้นเลย	 แต่ได้ตัดภาพ 

ไปยังสถานการณ์ภายในอิหร่านก่อนการปฏิวัติอิสลาม	 ซึ่งอยูใ่นช่วงของการ 

เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการปกครอง	และเศรษฐกิจของประเทศ

	 ในความเป็นจริงแล้ว	 ก่อนการปฏิวัติอิสลาม	 ซึ่งนำไปสู่การจับกุมตัว 

ชาวอเมริกันเป็นตัวประกัน	 นั้น	 ประเทศอิหร่านอยูภ่ายใต้การปกครองของ 

พระเจ้าชาห์	 (สมเด็จพระจักรพรรดิโมฮัมหมัด	 เรซา	 ปาลาห์วี)	 ซึ่งได้รับการ 

สนับสนุนจากประเทศตะวันตก	 การปกครองภายใต้พระเจ้าชาห์ถูกวิพากษ์ 

วิจารณ์อย่างรุนแรงถึงการเล่นพรรคเล่นพวก	 การสนับสนุนพวกพ้องให้ได้รับ 

ตำแหนง่ในรฐับาล	การคอรร์ปัชั่น	และการดำเนนินโยบายทางเศรษฐกจิที่ผดิพลาด	 

ทำให้เกิดการเรียกร้องจากประชาชนชาวอิหร่านให้มีการเปลี่ยนแปลงและ 

การปฏริปู	รวมท้ังเรียกร้องให้พระเจา้ชาห์สละราชสมบตั	ิโดยผู้นำในการเรยีกรอ้ง 
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	 ๒	 	 สหรัฐฯ	 เป็นผู ้อยู ่เบื ้องหลังการปฏิวัติอิหร่านในปี	 ๒๔๙๖	 ซึ ่งนำการปกครอง 
แบบราชวงศ์กลับมาใช้ในอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง

พระเจ้าชาห์	
(สมเด็จพระจักรพรรดิโมฮัมหมัด	เรซา	ปาลาห์วี) อายะตุลลอฮ์	รูฮุลลอฮ์	โคมัยนี

คือ	 อายะตุลลอฮ์	 รูฮุลลอฮ์	 โคมัยนี	 (Ayatollah	 Ruhollah	 Khomeini)	 

ไดก้ล่าวหาท้ังรฐับาลพระเจา้ชาห์และสหรัฐฯ	วา่เปน็ตวัการในการทำลายศาสนา 

อิสลามในอิหร่าน	 เนื่องจากนโยบายของพระเจ้าชาห์มีความเป็นตะวันตก	 

(Westernized)	 ค่อนข้างมาก	 อีกทัง้ตัวรัฐบาลเองก็ได้รับการสนับสนุนจาก 

สหรฐัฯ	ซึ่งมีผลประโยชนจ์ากการปกครองของพระเจ้าชาหอ์ยู่มาก	และมีอทิธพิล 

ต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลพระเจ้าชาห์มาโดยตลอด๒	 การต่อต้านและ 

การปลุกระดมใหป้ระชาชนชาวอหิรา่นออกมาต่อต้านรฐับาลเป็นเหตุใหโ้คมัยนี 

ถูกเนรเทศออกจากอิหร่านในปี	 ๒๕๐๗	 โดยได้ไปพำนักอยูใ่นหลายประเทศ 

ทั้งอิรัก	 ตุรกี	 และฝรั่งเศส	 แต่ยังมีการเคลื ่อนไหวเรียกร้องให้ประชาชน 

ชาวอิหร่านลุกขึ้นต่อต้านอยู่เป็นระยะ	ๆ	

	 ภายหลังจากการเนรเทศโคมัยนี	พระเจา้ชาหไ์ดท้รงเลอืกที่จะตอบสนอง 

ประชาชนด้วยการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ	โดยทรงเชื่อว่า	จะทำให้ประชาชน 
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กลับมาพอใจรัฐบาลและเลิกเรียกร้องให้พระองค์สละราชสมบัติ	 แต่สุดท้าย 

แล้วกไ็ม่สามารถหลกีเลี่ยงความรุนแรงได้	โดยในป	ี๒๕๒๒	ประชาชนชาวอหิรา่น 

ได้ออกมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง	 ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติอิสลาม 

ในที่สดุ	โดยพระเจา้ชาหต์อ้งลี้ภยัไปตา่งประเทศ	(โดยอ้างว่า	เสดจ็ฯ	เขา้รบัการถวาย 

การรักษาพระอาการประชวร	 และไม่ได้เสด็จฯ	 กลับมาอิหร่านอีกเลยตลอด 

พระชนม์ชีพ	 ขณะทีโ่คมัยนีได้กลับมายังอิหร่านอีกครั้ง	 ท่ามกลางการต้อนรับ 

จากประชาชนอย่างลน้หลาม)	และนำมาสู่การไลจ่บักมุตวัชาวอเมรกินัในอหิรา่น 

ดว้ยความไม่พอใจท่ีฝงัลกึมานาน	รวมท้ังการท่ีสหรฐัฯ	ใหท้ี่ลี้ภยัแกพ่ระเจา้ชาห	์ 

ทัง้หมดนีค้ือทีม่าของการอ่านแถลงการณ์ดังกล่าวในฉากเปิดของภาพยนตร ์

เรื่อง	Argo	

	 อีกประเด็นทีต่้องกล่าวถึงคือ	 นอกจากการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 

สถานทูตสหรฐัฯ	ของนาย	Ken	Taylor	ทูตแคนาดาประจำอหิรา่น	ด้วยการใหท่ี้ 

หลบซ่อนแล้ว	แคนาดายังมีบทบาทที่น่าสนใจในด้านอื่น	ๆ	อีกคือ	ทูตแคนาดา 

เป็นคนเริ่มติดต่อกับรัฐบาลสหรัฐฯ	 เกี่ยวกับแผนการหลบหนี/การให้ความ 

ชว่ยเหลือเจา้หนา้ท่ีสถานทูตสหรฐัฯ	เองและภาพยนตรฯ์	ไมไ่ดก้ลา่วถงึบทบาท 

ของนาย	John	Sheardown	ลูกจ้างสถานทูตแคนาดาประจำอิหร่าน	ซึ่งเป็น 

ผูช้ักชวนเจ้าหน้าทีส่ถานทูตสหรัฐฯ	 ทีห่ลบหนีการจับกุมของฝ่ายอิหร่าน 

เอกอัครราชทูต	Ken	Taylor	 John	Sheardown
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	 ๓	 ข้อมูลจากเว็บไซต์
	 ๔	 ปจัจบุนั	ผู้นำสูงสุดของอหิรา่นคือ	อาลี	คาเมนี	(Ali	Khamenei)	อดตีประธานาธบิดีีอหิรา่น	 
โดยเข้ารับดำรงตำแหน่งหลังจากอิหม่ามโคมัยนีเสียชีวิตในปี	๒๕๓๒

ให้มาพักทีบ่้านพักของตน	 โดยภาพยนตร์ฯ	 ได้แสดงให้เห็นว่า	 เจ้าหน้าที ่

สถานทูตสหรฐัฯ	ท้ังหมด	ไปพักอยู่ท่ีทำเนยีบของทตูแคนาดาฯ	แตค่วามจรงินั้น	 

ในจำนวนเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ	๖	คน	โดยมี	๔	คน	ที่ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพัก 

ของนาย	Sheardown	และอีก	๒	คน	ที่ซ่อนตัวอยู่ที่ทำเนียบของทูตแคนาดาฯ	 

นอกจากนี	้ ฝ่ายแคนาดายงัคอยช่วยตรวจสอบสนามบิน	 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าและ 

ออกจากอิหร่านเพื่อสร้างรูปแบบการเดินทางปลอมเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตเวลา 

ปฏิบัติภารกิจจริงและจัดทำเอกสารและตรวจลงตราเข้าออก	 รวมทัง้ฝึกการ 

พูดภาษาอังกฤษสำเนียงแคนาเดียนให้เจ้าหน้าทีส่หรัฐฯ	 แม้กระทัง่การซื้อตั๋ว 

เครื่องบินขาออกจากอิหร่าน	ก็ล้วนแล้วแต่ดำเนินการโดยฝ่ายแคนาดาทั้งสิ้น๓

	 หลังการปฏิวัติอิสลาม	 อิหร่านได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก 

สาธารณรฐัอิสลามเทวาธปิไตย	(Theocratic	Islamic	Republic)	ภายใตร้าชวงศ ์

ปาห์ลาวี	 เป็นสาธาณรัฐอิสลามอิหร่าน	 (Islamic	 Republic	 of	 Iran)	 โดยมี 

ประมุขของประเทศ	 (Supreme	Leader๔)	คือ	 โคมัยนี	และมีประธานาธิบดีี 

เป็นหัวหน้ารัฐบาล	 การเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวสร้างความกังวล 

ให้กับประเทศเพื ่อนบ้านของอ ิหร่านท ีม่ีการปกครองรูปแบบกษัตริย ์	 
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(สมบูรณาญาสิทธิราชย์)	 เนื่องจากอิหร่านได้เรียกร้องให้ประเทศมุสลิมอื่น	 ๆ	 

ดำเนินการเปลีย่นแปลงให้มีการปกครองในลักษณะเดียวกับตน	 (การส่งออก 

การปฏิวัติ	 –	 Export	 of	 Revolution)	 ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่าน	 

ประเทศเพื่อนบ้านและชาติตะวันตกก็ไม่ใกล้ชิดเหมือนเดิมจนถึงปัจจุบัน	

	 ภายหลังจากทีภ่าพยนตร์เรื่อง	 Argo	 ถูกนำออกฉาย	 ก็ได้รับคำวิจารณ์ 

อย่างกวา้งขวาง	กลา่วคอืนอกจากคำชื่นชมท่ีมีตอ่แคนาดาที่ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอื 

แก่สหรัฐฯ	ในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว	ประเทศคู่กรณีอย่างอิหร่านก็ตอบโต้ 

ด้วยการห้ามไม่ให้มีการฉายภาพยนตร์ดังกล่าวในประเทศ	 ด้วยเหตุผลว่า	 

ภาพยนตร์ฯ	 เป็นหนังต่อต้านอิหร่าน	 (Anti-Iranian)	 และฝ่ายอิหร่านก็ได้ 

สร้างภาพยนตร์ในแง่มุมทีภ่าพยนตร์	 Argo	 ไม่ได้แสดงให้เห็น	 และสะท้อน 

มุมมองของฝ่ายอิหร่าน	 นอกจากนั้น	 นาย	 Taghi	 Sohrabi	 ผู้อำนวยการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณรัฐอิสลาม 

อิหร่าน	 (Islamic	Republic	of	 Iran	Broadcasting	–	 IRIB)	 ได้ประกาศว่า	 

จะมีการศึกษาภาพยนตร์ของสหรัฐฯ	 หลายเรื ่อง	 เช่น	 Argo	 ๓๐๐	 และ	 

Persepolis๕	 เพื่อตรวจสอบเจตนาทีแ่ท้จริงของประเทศตะวันตกในการสร้าง 

ภาพยนตร์ทีบ่ิดเบือน	 และพยายามชี้นำให้อิหร่านกลายเป็นผู้ร้ายในสายตา 

ของประชาคมโลก

	 ความสนกุของภาพเคลื่อนไหวท่ีถา่ยทอดเหตกุารณท่ี์เกดิขึน้ในอดตีอย่าง 

พิถพีถินัผสมกับฝมืีอ	การแสดงของนกัแสดงมากหนา้หลายตา	ทำใหภ้าพยนตร	์ 

Argo	ไม่ไดถ้กูพูดถงึเพียงเพราะเปน็ภาพยนตร์รางวลัออสการเ์ทา่นั้น	หากแตจ่ะ 

เป็นภาพยนตร์สมยัใหมแ่นวประวัติศาสตร์ทีจ่ะได้รับการจัดอันดับเป็นหนัง	 

ชั้นดีในยุคปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากการย่อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 

	 ๕	 ข้อมูลจากเว็บไซต์
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ที่ยาวนานหลายวันให้เหลือเพียง	๒	–	๓	ชั่วโมง	อาจทำให้ต้องมีการดัดแปลง 

หรือตัดต่อรายละเอียด	 รวมทัง้อาจถูกสร้างขึ ้นโดยสะท้อนเพียงแง่มุมใด 

แง่มุมหนึง่ของเหตุการณ์เท่านั ้น	 ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดข้อเท็จจริงได้ 

อย่างถกูตอ้งท้ังหมด	เพราะวตัถปุระสงคข์องภาพยนตรค์อื	สิ่งสมมตท่ีิถกูสรา้งขึ้น 

เพื่อความบันเทิงแก่ผู้ชม	 ดังนั้น	 ผู้ชมจึงควรใช้วิจารณญาณในการชมอย่าง 

รอบคอบเป็นหลักสำคัญ	
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๗๕นิทรรศการ “โมร็อกโกยุคกลาง: อาณาจักรจากแอฟริกาถึงสเปน (Maroc médieval
- Un empire de l’Afrique à l’Espagne)” ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส

นายชญา ภัทราชัย 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงราบัต

นิทรรศการ

“โมร็อกโกยุคกลาง: 
อาณาจักรจากแอฟริกาถึงสเปน 

(Maroc médieval- Un empire de l’Afrique à l’Espagne)” 

ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส

	 จากทีม่ีข่าวว่าเจ้าหญิง	 Lalla	Meryem	 แห่งโมร็อกโก	 ได้เสด็จไปเปิด 

การจดัแสดงนิทรรศการ	“โมรอ็กโกยคุกลาง: อาณาจกัรจากแอฟรกิาถึงสเปน  

(Maroc médieval: Un empire de l’Afrique à l’Espagne)”  
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เมื่อวันที่	 ๑๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 และจะ 

จัดแสดงไปจนถึงวันที	่ ๑๙	 มกราคม	 

๒๕๕๘	ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวัง	Louvre	 

กรุงปารีส	 ทำให้ผู้เขียนเกิดความสนใจ 

อย่างมากทีจ่ะไปเข้าชมนิทรรศการ 

ดงักล่าว	เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ 

ทีไ่ด้จากการชมนิทรรศการดังกล่าว	 

มาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังต่อไป

	 ก่อนอืน่ต้องยอมรับว่า	 ในฐานะ 

นักการทูตไทยทีใ่ช้ภาษาอังกฤษและ 

ฝรั่งเศสติดต่อสื่อสาร	 โดยทีไ่ม่มีความรู ้

ภาษาอาหรับ	 ทำให้ประสบปัญหาบ้าง 

ในการศึกษาประวัติศาสตร์โมร็อกโกที ่

เขยีนโดยชาวไทยมสุลมิซึ่งแปลชื่อเฉพาะ 

ตา่ง	ๆ 	เป็นภาษาไทยแตเ่ขยีนแบบถอดคาํ 
อ่านภาษาอาหรับ	 เพราะมักจะเทียบเสียงได้ไม่ตรงกับคําที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศส 

หรอืภาษาองักฤษ	(ที่พอจะเทยีบความคลา้ยคลงึกนัได)้	ทำใหเ้มื่ออา่นประวตัศิาสตร ์

โมรอ็กโกเป็นภาษาไทยแลว้ไม่เขา้ใจวา่คาํท่ีถอดมาจากภาษาอาหรบันั้นตรงกบั 

คําในภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสคําใด	ดังนั้น	ผู้เขียนจึงต้องการที่จะเขียนโดยใช้ 

คําทีถ่อดมาจากคําภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสควบคู่กับคําอ่านภาษาไทยจาก 

ภาษาอาหรับด้วย	เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงต่อไป

	 นิทรรศการได้นำเสนอ	“โมร็อกโกยุคกลาง” ด้วยโคลงของนักเดินทาง 

ชาวโมร็อกโกในศตวรรษที่	๑๓	นาม	 Ibn	Battuta	ซึ่งได้เดินทางไปไกลถึงจีน 

และกลับมาโมร็อกโกเมือ่	 ค.ศ.	 ๑๓๔๙	 และรำพันถึงแผ่นดินเกิดของเขาว่า	 

“ดินแดนที่สวยงามที่สุดก็คือดินแดนตะวันตก (มัฆริบ หรือ Maghreb)  
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และฉันได้ประจักษ์มาแล้ว: ด้วยพระจันทร์เต็มดวงที ่เราเห็นที ่นั ่นและ 

พระอาทิตย์มุ่งไปสู่ทิศ (ตะวันตก) นั้นเสมอ”

	 ชว่งยุคกลางท่ีนทิรรศการนำเสนอ	คอื	ป	ีค.ศ.	๗๘๙	ปีท่ีกษตัรย์ิอดิรสีที	่๑	 

(Idris	 I)	 เดินทางมาถึง	Volubilis	 ซากเมืองโรมันใกล้กับเมือง	Meknes	และ 

กอ่ตั้งราชวงศอ์ดิริสซดิ	(Idrisid	Dynasty)	ขึ้นโดยไดร้บัการยอมรบัจากชาวเผา่ 

เบอรเ์บอรท้์องถิ่น	นทิรรศการใชช้ว่งเวลาดังกล่าวแสดงถงึความเชื่อมตอ่ระหวา่ง 

อารยธรรมโรมันในดินแดนโมร็อกโกที่ถึงแม้ว่ากองทัพโรมันได้ถอนตัวออกจาก 

เมือง	Volubilis	ไปแล้วตั้งแต่	ค.ศ.	๒๘๕	แต่	Volubilis	ก็เป็นเมืองที่มีคนอาศัย 

อยู่มาอย่างตอ่เนื่อง	จนกระท่ังกษตัรย์ิอดิรสีท่ี	๑	(ซึ่งเปน็เหลนของฮสัซนัซึ่งเปน็ 

ลูกของฟาติมากับหลานของศาสดามูฮัมมัด)	 ผู ้สืบเชื ้อสายมาจากศาสดา 

มูฮัมมัด	 และเดินทางมาจากตะวันออกกลาง	 ได้เดินทางเข้าครอบครอง	 

Volubilis	 และใช้เป็นฐานที่มั่น	 ก่อนที่จะก่อตั้งเมืองหลวงของราชวงศ์ในเวลา 

ต่อมาที่เมืองเฟส	(Fes)	ในปี	ค.ศ.	๘๐๑

 นครเฟสอันรุ่งเรือง นครหลวงทางจิตวิญญาณ
 ของโมร็อกโก

	 นิทรรศการไดน้ำเสนอการกอ่ตั้งเมอืงเฟสของราชวงศอ์ดิรสิซดิในชว่งต้น 

ครสิตศ์ตวรรษที่	๙	ท่ีริมฝั่งแม่นำ้สายหนึ่ง	โดยมกีารสรา้งบา้นแปลงเมอืงสองครั้ง 

ต่อเนือ่งกัน	 ซึ่งกว่าทีเ่ขตเมืองทัง้สองจะถูกรวมเข้าด้วยกันก็คือสองศตวรรษ 

ตอ่มาโดยราชวงศอั์ล-มุรอบฏินู	(Almoravides)	ท่ีเมอืงเฟสนี้เองในชว่งครึ่งหลงั 

ของศตวรรษที่	๙	ได้มีการก่อสร้างมัสยิดขนาดใหญ่	๒	แห่งขึ้นคนละฟากแม่น้ำ	 

ได้แก่	 มัสยิดอัลกอระวีญีน	 (al-Qarawiyyin)	 และมัสยิดของชาวอันดาลุส	 

(Mosquée	des	Andalous)

	 ต่อมาราวศตวรรษที	่ ๑๔	 เมืองเฟสก็ถูกขยับขยายให้มีศูนย์กลางเมือง 

แห่งทีส่ามโดยกษัตริย์ของราชวงศ์	 Merinides	 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า	 
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Fes	 Jdid	 (เฟสเมืองใหม่)	 การมีศูนย์กลางของเมืองหลายแห่งนี้เป็นนโยบาย 

การเมืองของโลกมุสลิมยุคกลางทีต่้องการสร้างอำนาจรัฐด้วยการสร้างเมือง 

ตา่ง	ๆ 	ขึน้	มีศลิปวตัถหุลายช้ินท่ีถกูจดัแสดงในนทิรรศการซึ่งนำมาจากเมอืงเฟส	 

ชิ้นทีน่่าประทับใจมาก	 คือ	minbar	 หรือแท่นบันไดสำหรับขึ้นบรรยายธรรม 

ในมัสยิดซึ่งทำจากไม้และมีอายุเกา่แกม่าก	(ระหวา่งปี	ค.ศ.	๙๘๐-๙๘๕)	ซึ่งมาจาก 

มัสยิดของชาวอนัดาลสุท่ีเมืองเฟส	รวมท้ังช้ินสว่นประต	ูลายปนูปั้นตกแตง่อาคาร 

ก็ถูกจัดแสดงให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าของศิลปวัตถุจากนครอันรุ่งเรืองแห่งนี้	

 ราชวงศ์อัล-มูเราะบิฏูน (Almoravides) :   
 อาณาจักรของชาวเบอร์เบอร์ (เผ่า Amazigh)   
 แห่งแรก (ค.ศ. ๑๐๔๙-๑๑๔๗)

	 ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	๑๑	ได้เกิดสมาพันธ์ของชาวเผ่าเบอร์เบอร์ 

ซึ่งมาจากทางภาคเหนอืของมอรเิตเนยี	ท่ีเรยีกวา่	อลั-มเุราะบฏินู	(Almoravides)	 

ภาพเมืองเฟส	ถ่ายจากโรงแรม	Sofitel	Fès	Palais	Jamaï
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ชนกลุ่มน้ีเป็นนักรบคลมุหนา้	(ซึ่งเปน็สญัลกัษณข์องพวกเรร่อ่น	หรอื	nomads)	 

และเคลือ่นทีด่้วยกองกำลังติดอาวุธ	 ชนกลุ่มนี้ต้องการทีจ่ะควบคุมเส้นทาง 

คาราวานการค้าทองคําทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าในดินแดนแอฟริกา 

ตะวนัตก	เชน่	เมือง	Goa	รมิฝั่งแมน่ำ้ไนเจอร	์(ในประเทศมาลปัีจจุบัน)	การควบคมุ 

เส้นทางคาราวานทองคำของชาว	Almoravides	นี้	ทำให้ชาว	Almoravides	 

มีเงินทุนในการทำสงครามจนสามารถพิชิตแอฟริกาเหนือ	 และก่อตั้งเมือง 

มาร์ราเกช	 (Marrakesh)	 ได้เมื่อราวปี	 ค.ศ.	 ๑๐๗๐	 ชาว	 Almoravides	 

ยังสามารถขยายอาณาจักรของตนออกต่อเนื่องไปจนถึงสเปนทางภาคเหนือ	 

(เมือง	 Saragossa	 ในปัจจุบัน)	 นิทรรศการได้จัดแสดงเหรียญกษาปณ์์ทองคํา 

ท่ีใชแ้พรห่ลายนบัแตแ่หลง่ผลติทองคาํจากแถบซาฮารา่จนถงึสเปน	แสดงใหเ้หน็ 

ถงึความสามารถในการควบคมุการคา้ขายขา้มทะเลทรายซาฮารา่	(commerce	 

transsaharien)	ของคาราวานซึ่งไม่เพียงแต่ค้าขายทองคำเท่านั้น	แต่ยังมีการ 

ค้าขายเกลือ	แร่เงิน	หนัง	และทาส	จากแอฟริกา	ตะวันตกผ่านเมืองมาร์ราเกช 

ไปยังเมืองตา่ง	ๆ 	ในดนิแดนของอาณาจกัรอกีดว้ย	มารร์าเกชจงึกลายเปน็เมอืง 

ชุมทางคาราวานที่มั่งคั่ง	มีการก่อสร้างมัสยิด	ราชวัง	ป้อมปราการ	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งระบบชลประทานเพื่อนำน้ำจากเทือกเขา	Atlas	 เข้ามาใช้ในเมืองและ 

ทำให้มาร์ราเกชเป็นนครแห่งสวนปาล์มจนถึงปัจจุบัน

	 ถึงแม้ว่าราชวงศ์	 Almoravides	 จะย้ายเมืองหลวงมาอยูท่ีม่าร์ราเกช	 

แต่เฟสก็ไม่ได้ถูกทอดทิง้	 เพราะเมืือ่ปี	 ค.ศ.	 ๑๑๓๔	 ได้มีการขยายมัสยิด 

อัลกอระวญีีน	(Al-Qarawiyyin)	และประดบัตกแต่งด้วยประตูบรอนซข์นาดใหญ่ 

และมินบาร์แท่นใหม่	 อันเน้นย้ำความสำคัญของเฟสในฐานะศูนย์กลางทาง 

ศาสนาของอาณาจักร
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	 นิทรรศการมกีารจดัแสดงผลงานศลิปะตา่ง	ๆ 	ในสมยัราชวงศ	์Almoravides	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผา้ไหมซึ่งเปน็สนิคา้หรหูราท่ีใชก้นัแพรห่ลายในราชวงศแ์ละ 

ผลิตโดยช่างทอผ้าไหมที่เมือง	Almeria	ในแคว้น	Andalous	ชิ้นผ้าไหมที่นำมา 

จัดแสดงนัน้ได้มาจากส่วนเสื้อคลุมทีใ่ช้ในพิธีทางศาสนาของโบสถ์	 Basilique	 

Saint-Sernin	 ทีเ่มือง	 Toulouse	 ของฝรั่งเศส	 ชิ้นผ้าไหมดังกล่าวทำขึ้นด้วย 

เทคนคิที่ใชใ้นการทอผา้ไหมของชา่งเมอืง	Almeria	ในสเปนเมื่อราวครสิตศ์ตวรรษที	่ 

๑๒	 ซึ่งเป็นช่วงทีร่าชวงศ์	 Almoravides	 ครอบครองสเปนอยู่	 นอกจากนี้ยัง 

มีการแสดงผลงานชิ้นผ้าไหมอืน่	 ๆ	 ทีป่ัจจุบันเป็นทรัพย์สินของโบสถ์ต่าง	 ๆ	 

ในยุโรปซึ ่งผลิตโดยช่างทอเมือง	 Almeria	 เมื ่อศตวรรษที	่ ๑๒	 อีกด้วย	 

เมือง	 Almeria	 นี้ถือเป็นท่าเรือสู่ตะวันออกของอาณาจักร	 Almoravides	 

ซึ่งมีการค้าขายทางทะเล	 ซึ่งการสำรวจโบราณคดีทางทะเลพบโบราณวัตถุ 

หลายอย่างซึ่งแสดงถึงความเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ทีส่ำคัญของอาณาจักรทัง้ 

เครื่องปั้นดินเผา	และหินอ่อนแกะสลักของช่างฝีมือเมืองอัลเมเรีย

มัสยิด	al-Qarawiyyin	ที่เมืองเฟส
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	 นอกจากนี้	 ชิ้นผลงานทีน่ิทรรศการนำมาจัดแสดงซึ่งน่าประทับใจมาก	 

คือ	สิงโตบรอนซ์ซึ่งนำมาจากฮ่องกง	และมีที่มาจาก	Andalous	ราวศตวรรษที่	 

๑๑	 มีระบบกลไกให้ส่งเสียงร้องได้ในท้องด้วย	 และนกกริฟฟินบรอนซ์ 

ซึ่งปัจจุบันอยูท่ี่ยอดเสาของโบสถ์ทีเ่มือง	 Pisa	 ในอิตาลี	 ซึ่งผลิตโดยช่างฝีมือ 

สมัย	 Almoravides	 เช่นกัน	 น่าเสียดายทีน่ิทรรศการห้ามถ่ายรูปผลงานที ่

จัดแสดง	 (เพราะต้องเสียค่าเข้าชมคนละ	 ๑๖	 ยูโร	 หากให้ถ่ายรูปก็อาจจะมี 

ผู้เสียเงินเข้าชมน้อยลง)

 ราชวงศ์อัล-มุวะหฺหิดูน (Almohades) : 
 การก่อตั้งอาณาจักรบนรากฐานของหลักศาสนาใหม่ 
 (ค.ศ. ๑๑๑๖-๑๒๖๙)

	 ในชว่งครึ่งหลงัของศตวรรษท่ี	๑๒	ไดเ้กดิปรากฏการณข์องความออ่นแอ 

ลงทางอำนาจของราชวงศ์	 Almoravides	 และการประท้วงจากประชาชน	 

Ibn	 Tumart	 เป็นหนึ่งในผู้อยูเ่บื้องหลังของการประท้วงดังกล่าวทางภาคใต้ 

ของโมร็อกโก	เขาสามารถรวบรวมชนเผา่เบอรเ์บอรต์า่ง	ๆ 	(amazighes)	ใหเ้ปน็ 

อันหน่ึงอันเดยีวกนัไดใ้นเวลาอันรวดเรว็	โดยอาศยัการประกาศทางศาสนาและ 

เจตนารมณ์ในการปฏริปูศาสนา	Ibn	Tumart	ได้ต้ังตนเป็นมะหดี์	(mahdi)	หรอื 

ผูก้อบกู้ศาสนาและความยุติธรรมก่อนวันสิ้นโลก	 สมัครพรรคพวกของเขาถูก 

เรียกว่า	 Almohades	 ซึ่งอาศัยอยู่ในแถบเทือกเขา	 Atlas	 โดยมีสาวกคนแรก	 

คือ	Abd	al-Mumin	ในไม่ช้าพวก	Almohades	ก็สร้างเมืองหลวงขึ้นที่เมือง	 

Tinmal	 ทางตอนใต้ของมาร์ราเกช	 และใช้เมืองดังกล่าวเป็นฐานที่มั่นเพื่อ 

โจมตีนครมาร์ราเกชในปี	 ค.ศ.	 ๑๑๒๖	 และเริ่มนโยบายยึดครองอาณาจักร 

ของราชวงศ์	 Almoravides	 และได้ขยายอาณาเขตไปจนถึงดินแดนลิเบีย

ในปัจจุบัน	 เมือง	 Tinmal	 เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของพวก	 Almohades	 

เพราะแม้ว่าหลังจากเข้าครอบครองมาร์ราเกชแล้ว	 พวก	 Almohades	 ก็ใช้ 

เมือง	Tinmal	เป็นเมืองสุสาน	(necropole)	ของราชวงศ์นี้ต่อมา
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	 พวก	 Almohades	 ต้องการทีจ่ะใช้แนวคิดการปฏิรูปศาสนาของ	 Ibn	 

Tumart	ในโลกอิสลามยุคกลาง	แนวคดิดังกลา่วถกูถา่ยทอดออกมาในงานเขยีน 

หลายชิ้น	ชิ้นสำคญัมีช่ือวา่	“สิ่งสำคัญท่ีสดุท่ีเราจะรอ้งขอได”้	วา่ดว้ยหลกัสำคญั 

ของกฎหมายอิสลามทีส่อนโดยมะห์ดี	 (mahdi)	 และถูกบันทึกไว้โดยสาวก	 

งานเขียนชิ้นสำคัญอืน่	 ๆ	 เป็นการวิพากษ์ทางกฎหมาย	 (commentaries	 

juridiques)	อาทิ	Muwatta	ของ	Malik	ซึ่งนทิรรศการจดัแสดงเลม่ผลงานเขยีน 

ดังกล่าวไว้ให้ได้ชมกันในตู้กระจกด้วย	

	 สิง่ทีป่ระทับใจอย่างหนึ่งในการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโมร็อกโก 

ยุคกลางคอื	การนำเสนอมติทิางภมิูศาสตรข์องอิสลามยุคกลางท่ีแตกต่างออกไป 

จากตําราทั่วไป	กล่าวคือ	หากจะกล่าวถึงการเข้ามาของศาสนาอิสลามในสเปน 

ในสมัยรัฐคาลิเฟท	 (Caliphate)	 ทีเ่มืองคอร์โดบา	 (Cordoba)	 ก็คือการพิชิต 

ตะวันตกของศาสนาอสิลามท่ีเขา้มาสู่ยุโรปจากทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนในทิศทาง 

จากตะวันออกมาตะวันตก	 แต่นิทรรศการนี้ทำให้เห็นถึงอาณาจักรโมร็อกโก 

ยุคกลางในมิตกิารขยายอาณาเขตจากทิศใตข้ึ้นไปทางเหนอื	กลา่วคอื	อาณาจักร 

ท่ีพยายามควบคมุเสน้ทางการคา้ทางคาราวานในภูมิภาคซาฮารา่	(sub-	sahara)	 

ขึ้นไปทางเหนือเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	ซึ่งในยุค 

ตอ่มาโมรอ็กโกจะกลายเปน็คู่แขง่คู่ขดัทางทะเลกบัชาตติะวนัตกเพราะจะกลาย 

เป็นโจรสลัดทะเลปล้นเรือยุโรป

	 โบราณวัตถท่ีุจดัแสดงในนทิรรศการท่ีนา่ท่ึงมาก	กค็อื	แผน่หนิบนโลงศพ 

ซึ่งนำมาจากประเทศมาลี	 แต่มีทีม่าทำจากเมือง	 Almeria	 ทางตอนใต้ของ 

สเปนในศตวรรษที่	๑๒	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายใน 

ทิศทางเหนือใต้ของโมร็อกโกยุคกลางอีกด้วย	อย่างไรก็ดี	ศาสนาอิสลามก็เป็น 

สิง่สำคัญทีสุ่ดทีเ่ชือ่มดินแดนตะวันตกสุดในโลกมุสลิมยุคกลางเอาไว้กับโลก 

ตะวันออก	 อาณาจักรยุคกลางแห่งอัล-มาฆริบแห่งนี้ซึ่งมีศูนย์กลางอารยธรรม 
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อยูท่ัง้ในแอฟริกาเหนือและยุโรปจึงมุง่หน้าทัง้ทางการค้าและทางการศาสนา 

ไปสู่เมกกะห์ซึ่งเป็นหัวใจของอัตลักษณ์แห่งอิสลาม

 ความเจริญงอกงามทางปัญญาในโมร็อกโกยุคกลาง :   
 ห้าศตวรรษแห่งความรุ่งเรือง

	 ศาสนาอิสลามไดถ้กูนำเขา้มาในดินแดนตะวนัตกสดุหรอือลั-มาฆรบิโดย 

กองทัพอาหรับของราชวงศ์อุมัยยะห์จากกรุงดามัสกัสราวศตวรรษที	่ ๗	 และ 

ไดก้ลายเป็นศาสนาแหง่อำนาจและเผยแผสู่่ประชาชนท้องถิ่นท้ังชาวเบอรเ์บอร	์ 

ชาวคริสต์และชาวยิวในเวลาอันรวดเร็ว	 ภาษาอาหรับถูกรับนำเข้ามาหลังจาก 

การเขา้นับถอือิสลามเปน็ภาษาของชนช้ันปกครอง	ดงันั้น	จงึเปน็ธรรมดาที่ภาษา 

อาหรับจะกลายเป็นภาษาทีแ่สดงถึงความรอบรู้ทัง้ทางศาสนา	 ทางวิทยาการ	 

และวรรณคดี
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	 หากราชสำนักของพวกราชวงศ์อุมัยยะห์ทีเ่มืองคอร์โดบา	 (ในสเปน)	 

นั้นเอิกเกริกไปด้วยบรรดากวีแล้ว	การเข้าสู่อำนาจของราชวงศ์อัล-มุเราะบิฏูน	 

(Almoravides)	ในปลายศตวรรษท่ี	๑๑	คอืการฟื้นฟคูวามรู้ทางศาสนา	โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ทางด้านนิติศาสตร์อิสลาม	 กษัตริย์ในราชวงศ์นี้ได้ใช้	maliki	 (ซึ่งเป็น	 

ทัศนะนิติศาสตร์อิสลามของ	Malik	 bin	 Anas	 ทีค่ิดค้นขึ้นทีเ่มืองเมดิน่าราว 

ศตวรรษท่ี	๘)	เป็นฐานอำนาจ	โดยอาศยัแนวคดิของนกัคดิคนสำคญัคอื	อหิมา่ม	 

Ibn	 Rushd	 al-Djadd	 (มีชีวิตอย่ถูึงปี	 ค.ศ.	 ๑๑๒๖)	 ซึ่งนิทรรศการได้จัด 

แสดงงานเขียนของท่านให้ได้ชมกันด้วย	นักนิติศาสตร์อิสลามในยุคนั้นได้เขียน 

ผลงานที่ชาวมุสลิมยังใช้อ้างอิงได้จนถึงปัจจุบัน

	 ในยุคต่อมาของราชวงศ์อัล-มุวะหฺหิดูน	(Almohades)	(กลางศตวรรษที่	 

๑๒	-	กลางศตวรรษที่	๑๓)	เป็นยุคของแนวคิดใหม่ทางหลักศาสนาที่เน้นการ 

บูรณาการทางปรัชญา	 ยุคสมัยนี้จึงเป็นยุคของแนวคิดทางศาสนาอิสลาม	 

ไม่เพียงแตช่าวมสุลมิเท่านั้น	ยังมีนกัปรชัญาและนกัคดิชาวยิวชื่อวา่	Maimonide	 

(๑๑๓๕-๑๒๐๔)	 ซึ่งมีผลงานทีห่ล่อเลี้ยงชาวมุสลิมร่วมยุคสมัยเพื่อนำเสนอ 

การวิเคราะห์คัมภีร์โตราห์	(Torah)	แบบใหม่

	 ในศตวรรษต่อมา	 กษัตริย์ในราชวงศ์เมรินิด	 (Merinides)	 ก็กลับไปส่ ู

กระแสของทัศนะมาลีกีย์	 และพัฒนาใหม่รูปแบบเฉพาะด้วยการก่อตั้งสถาบัน 

ของมาดรอซะห์	(madrasa)	หรือโรงเรียนสอนนติศิาสตรแ์ละศาสนาขึ้น	รวมทั้ง 

มีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแห่งซึ่งใช้สอนทัศนะมาลีกีย์ในสมัยดังกล่าว	

	 ลัทธิซูฟีย์	 (soufisme)	 ซึ ่งเน้นความเชื ือ่ทางจิตวิญญาณ	 ได้เจริญ 

งอกงามขึ้นในโมร็อกโกตั้งแต่ศตวรรษท่ี	๑๑	โดยการนำของกาหลบิ	อาบ	ูบากา	 

อิบอัลอาราบี	(Abu	Bakr	Ibn	al-Arabi	:	๑๑๖๕	-	๑๒๔๐)	จนทำให้เกิดกระแส 

วรรณคดีใหม่ซึ่งฝังรากลงในทุกสาขาของศิลปวิทยาการ	 บทกวีนั้นไม่ได้ถูก 

ลบเลือนแตก่ลับปรากฏอยู่ท่ัวไปในงานเขยีนสรรเสรญิกษตัรย์ิท้ังหลาย	ซึ่งทำให ้
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เกิดการพัฒนาของการบันทึกจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์	 มีนักเขียน 

คนสำคัญหลายคนในโลกวรรณคดีของโมร็อกโกยุคกลางทีส่ำคัญ	 คือ	 Ibn	 

Khaldun	(๑๓๓๒	-๑๔๐๖)	ซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยของเขาผ่าน 

ทางงานเขียนที่มีชื่อว่า	“ประวัติศาสตร์สากล (Histoire universelle)” 

	 พอได้ชมนิทรรศการและทราบประวัติศาสตร์ของโมร็อกโกยุคกลาง 

พอสังเขปดังนี้	 ก็คิดชื่นชม	 และยินดีกับนักศึกษาไทยในโมร็อกโกทีไ่ด้มีโอกาส 

มาศึกษาในสาขาอิสลามศึกษาในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และต้นตำรับ 

สาขาวิชานี้แห่งหนึ่งของโลก

พระราชวังที่เมืองเฟส	 ย่านชาวยิวของเมืองเฟสในปัจจุบัน

 ราชวงศเ์มรนิดิ (Merinides) และการหวนกลับสู่นครเฟส  
 (ค.ศ. ๑๒๖๙-๑๔๖๕)

	 ความพ่ายแพ้ของกองทัพราชวงศ์อัล-มุวะหฺหิดูน	 (Almohades)	 

ต่อกองทัพกษัตริย์คาทอลิกเมื่อ	 ปี	 ค.ศ.	 ๑๒๑๒	ที่	 Las	 Navas	 De	 Tolosa	 

ในสเปนเป็นสญัญาณของความเสื่อมของราชวงศ์นี ้และการสิ้นอำนาจของ 

อาณาจักรอิสลามในสเปน	ในขณะเดียวกันในดินแดนโมร็อกโก	เผ่าเบอร์เบอร์	 
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(amazighe)	ที่ชื่อว่า	Banu	Marin	ซึ่งอาศัยอยู่แถบเมือง	Taza	ได้ยึดอำนาจ 

และบุกเข้ายึดนครมาร์ราเกชในปี	 ค.ศ.	 ๑๒๖๙	 และสถาปนาราชวงศ์เมรินิด	 

(Merinides)	 ขึ ้นโดยมีเม ืองเฟสเป็นเมืองหลวง	 ราชวงศ์เมรินิดนี ้อ้าง	 

ความชอบธรรมทางสายโลหิตจาก	 Idrissides	 ผู้ก่อตั้งเมืองเฟส	 ภายหลังปี	 

ค.ศ.	๑๒๗๖	ราชวงศ์นี้ก็ได้ลงหลักปักฐานที่เฟสเมืองใหม่หรือ	Fes	Jdid	ซึ่งอยู่ 

ติดกับเมืองเก่า	 มีการสร้างปราสาทราชวังและมีย่านชาวยิว	 เฟสในยุคนี้ได้ 

กลายเป็นเมืองหลวงแห่งวิทยาการ	ทางจิตวิญญาณ	และศิลปวัฒนธรรม

	 การเข้ามาสร้างฐานอำนาจของราชวงศ์เมรินิดนั ้นไม่ได้มีการปฏิรูป 

ศาสนาเหมือนราชวงศ์ก่อน	 ๆ	 แต่อาศัยการโฆษณาชวนเชื่อ	 (propaganda)	 

เกี่ยวกับนิยามของคำว่า	 djihad	 และทฤษฎีของมาลีกีย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สาขา 

ของการตีความนิติศาสตร์อิสลามในนิกายซุนนีห์	ในยุคนี้ได้มีการสร้างโรงเรียน 

สอนศาสนาหลายแหง่เกดิขึ้นเพื่อเปน็สถานท่ีหลกัในการสอนศาสนศาสตรแ์ละ 

นิติศาสตร์	 ซึ่งทำให้มีนักศึกษา	 และนักปราชญ์เดินทางมาสู่เมืองเฟสในยุคนั้น 

เป็นจำนวนมาก	 ซึ่งปัจจุบันเมืองเฟสก็เป็นเมืองทีม่ีนักศึกษาไทยเดินทางไป 

ศึกษาเล่าเรียนอยู่จำนวนมากที่สุดในโมร็อกโก
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	 ศลิปวตัถหุนึ่งในยุคนั้นท่ีนทิรรศการจดัแสดง	คอื	โคมไฟบรอนซข์นาด	ใหญ่ 

ซึ่งนำมาจากมัสยิด	 al-	 Qarawiyyin	 ทีเ่มืองเฟส	 โคมไฟดังกล่าวถูกทำขึ้นใน 

สเปนโดยเป็นค่าปฏิกรรมสงครามแก่กษัตริย์ของเมืองเฟสเมื่อป	ี ค.ศ.	 ๑๓๓๓	 

หลังจากทีก่องทัพของสุลต่านเมรินิด	 Abu	 al-	 Hasan	 มีชัยเหนือกองทัพ 

กษัตริย์สเปนที่เมืองยิบรอลตา	และสุลต่าน	Abu	al-Hasan	เองเป็นผู้ที่สั่งการ 

ใหน้ำโคมไฟดงักลา่วประดบัไวใ้นมัสยิดอลักอระวญีนีท่ีเมอืงเฟส	โคมไฟบรอนซ ์

ดังกล่าวมีจารึกภาษาละตินและลายประดับรูปสัตว์และพรรณไม้	 ซึ่งเมื่อมาถึง 

ทีเ่มืองเฟสแล้วก็ถูกสลักจารึกภาษาอาหรับและลวดลายอาหรับเข้าไปอีกด้วย	 

โคมไฟดังกล่าวเดิมใช้น้ำมันในการจุดไฟ	 แต่เมื่อศตวรรษที่	 ๒๐	 ก็มีการติดตั้ง 

ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟเข้าไป	 โคมไฟซึ่งมีทีม่าจากโบสถ์คริสต์ในลักษณะ 

ดังกล่าวนี้ยังปรากฏอยู่ในมัสยิดอัลกอระวีญีนอีก	๓	ดวงในปัจจุบัน

	 อันทีจ่ริงยังมีศิลปวัตถุอีกหลายชิ้นในนิทรรศการทีน่ำมาจากเมืองเฟส	 

ซึ่งเป็นส่วนน้อยของความงดงามของศิลปกรรมทีย่ังพบเห็นได้ทีเ่มืองเฟส 

ในปัจจบัุน	การตกแตง่อย่างวจิติรบรรจงและมรีายละเอยีดมาก	ท้ังที่มสัยิดและ 

มาดรอซะห์	 (โรงเรียนสอนศาสนา)	 ด้วยกระเบื้องโมเสคหลากสีเป็นลวดลาย	 
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๘๙นิทรรศการ “โมร็อกโกยุคกลาง: อาณาจักรจากแอฟริกาถึงสเปน (Maroc médieval
- Un empire de l’Afrique à l’Espagne)” ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส

(zellige)	 เหนือชั้นขึ้นไปคือลายปูนปั้นอันสวยงามและชั้นบนเป็นเครื่องไม้ 

แกะสลัก	นับว่าเปน็ลกัษณะเดน่ของสถาปตัยกรรมท่ีพบเหน็ได้ในสถานที่สำคญั 

ในเมืองเฟส

 ภาพลักษณ์ใหม่ของกษัตริย์ราชวงศ์เมรินิด

	 ท่ีเมืองราบตั	สลุต่านราชวงศเ์มรินดิได้ก่อตั้งสสุานหลวง	หรอื	necropolis	 

ภายในป้อมปราการขึ้นในปี	๑๒๘๔	ที่บริเวณซากเมืองโรมันที่เรียกว่าเชลละห์	 

(Chellah)	 สถานทีดั่งกล่าวได้กลายเป็นทีจ่าริกแสวงบุญและทำให้ราษฎร 

ได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติและเคร่งศาสนาซึ่งถูกฝังอยู	่ 

ณ	ที่แห่งนั้น	ที่เชลละห์นี้เองเป็นที่ตั้งของสุสานสุลต่าน	Abu	al-Hasan	และ 

มเหสี	 Shams	 al-Duha	 ใกล้กับสุสานหลวงแห่งนี้มีมัสยิดและโรงเรียนสอน 

ศาสนาตั้งอยูด่้วย	 รวมทัง้มีทีพั่กนักเดินทาง	 ซึ่งในปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ยังคง 

เป็นสถานทีแ่ห่งการทำบุญและสวดภาวนา	 นอกเหนือจากการเป็นสถานที ่

ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงราบัต
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วิทยุสราญรมย์
๙๐

	 นิทรรศการได้จัดแสดงแผ่นหินบนโลงศพของมเหสี	 Shams	 al-Duha	 

ทำขึ้นบนหนิอ่อนสขีาวเม่ิือป	ีค.ศ.	๑๓๔๙	ซึ่งปรากฏจารกึวา่	“นี่คอืหลมุศพของ 

นายหญิงของเรา ผู้เป็นไท ผู้เคร่งศาสนา ผู้ศักดิ์สิทธิ์ มารดาแห่งสุลต่าน  

คาลิฟ อิหม่าม ผู ้ซึ ่งมีคุณสมบัติอันดีงาม ผู ้สูงส่งและเพียบพร้อมใน 

จริยวัตรซึง่ไม่อาจหาถ้อยคำในภาษาใดมาเปรียบปาน เจ้านายของเรา  

เอมีร์แห่งผู้ศรัทธา ผู้ซึง่ไว้วางพระทัยในเจ้าแห่งสากลโลก Abu Inan  

บุตรแห่งเอมีร์ของชาวมุสลิม Abu al-Hassan บุตรแห่ง คาลิฟ อิหม่าม 

และเจ้านายทั้งหลาย …”	 นี่คือคําบรรยายสดุดีมเหสี	 Shams	 al-Duha	 

ผู้ซึ่งเคยเป็นทาสมาจากยุโรป	และต่อมาเป็นมเหสีของสุลต่าน	Abu	al-Hasan	 

และมารดาของสลุตา่น	Abu-Inan	(ประสติูเม่ือป	ีค.ศ.	๑๓๕๘)	จารกึบนโลงศพ 

อันน้ีเป็นท่ีน่าสนใจในประวติัศาสตร์ยุคราชวงศเ์มรนิดิ	เพราะเป็นหลกัฐานทาง 

วรรณคดีทีส่ำคัญซึ่งมีทีม่าจากแรงบันดาลใจของสุลต่าน	 Abu	 Inan	 นั่นเอง	 

และแผ่นหินบนโลงศพนี้ไดก้ลายเปน็สญัลกัษณท่ี์สำคญัของภาพลกัษณร์าชวงศ ์

ที่สุลต่านต้องการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
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๙๑นิทรรศการ “โมร็อกโกยุคกลาง: อาณาจักรจากแอฟริกาถึงสเปน (Maroc médieval
- Un empire de l’Afrique à l’Espagne)” ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส

	 อย่างไรก็ดี	 ในช่วงกลางศตวรรษที	่ ๑๔	 แม้ว่าราชวงศ์เมรินิดจะเจริญ 

ถึงขีดสุด	แต่การพ่ายแพ้ของกองทัพร่วมของราชวงศ์เมรินิดและราชวงศ์นัสริด	 

(Nasrides	 ซึ ่งมีเมืองหลวงทีเ่มือง	 Granada)	 ในสงคราม	 เมื่อปี	 ๑๓๔๐	 

ในสงครามท่ี	Rio	Salado	สง่สญัญาณของการเสื่อมถอยของอำนาจทางการทหาร	 

กษตัริย์คาทอลกิซึ่งไดร้บัชยัชนะในสงครามกวาดต้อนทรพัย์สนิและผู้คนไปจาก 

กองทัพเมรินิด	 มีการประท้วงจากประชาชนในทัว่ทุกแห่งของอาณาจักร	 

นักประวัติศาสตร์	 Ibn	 Khaldun	 (๑๓๓๒-๑๔๐๖)	 บันทึกช่วงเวลาแห่ง	 

ความทุกข์ยากในสมัยนั้นไว้ในหนังสือ	“ประวัติศาสตร์สากล”	 โดยตั้งคําถาม 

เกี่ยวกับอนาคตของอารยธรรมแห่งนี	้ จนกระทัง่คิดต่อไปว่ายุคสมัยดังกล่าวนี ้

จะเป็นจุดจบของโลก	ศตวรรษที่	๑๕	ที่ตามมานั้นถูกแบ่งแยกออกอย่างสิ้นเชิง	 

โดยลัทธิซูฟีย์	 (soufisme)	 ปรากฏขึ้นเพื่อเป็นคําตอบต่อความหวาดกลัวของ 

ยุคก่อนที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด	 ทุพภิกขภัย	 และการรุกคืบเข้ามาของกองทัพ 

ชาวคริสต์
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วิทยุสราญรมย์
๙๒

	 นิทรรศการได้จัดแสดงศิลปวัตถุชิ ้นสำคัญ	 คือ	 ธงศึกของสุลต่าน	 

Abu-al-Hasan	ทำจากผ้าไหมสีทองขนาดใหญ่	ซึ่งนำมาจากมหาวิหารที่เมือง	 

Toledo	ของสเปน	ซึ่งในปัจจุบันยังคงเก็บรักษาธงศึกของราชวงศ์เมรินิดไว้อีก 

สามผืน	 เมือ่ครั้งทีก่องทัพร่วมของสุลต่านฯ	 จากราชวงศ์เมรินิดและนัสริดได้ 

พา่ยแพส้งครามท่ี	Rio	Salado	เม่ือป	ีค.ศ.	๑๓๔๐	ธงผา้ไหมนี้ทำขึ้นโดยชา่งฝมืือ 

ที่เมืองเฟส	มีจารึกชื่อสุลต่าน	และถ้อยคําศักด์สิทธิ์จากคัมภีร์อัลกุรอ่าน	ซึ่งธง 

ดังกล่าวนีถู้กใช้เป็นเครื่องมือ	 propaganda	 ทางการทหารด้วย	 ธงนี้จึงมี 

ความสำคัญมากทางศิลปะของฝีมือช่างในราชวงศ์เมรินิด	ส่วนในทางการเมือง 

นั้น	 การทีธ่งศึกนี ้ถูกฝ่ายศัตรูหรือสเปนยึดไปได้ถือว่าเป็นจุดสิ ้นสุดของ 

อิทธิพลราชวงศ์เมรินิดและของอาณาจักรจากโมร็อกโกในยุโรปลงอย่างสิ้นเชิง	 

และนทิรรศการกป็ดิฉากยคุกลางของโมรอ็กโกลงดว้ยความรู้สกึของผู้ชมที่เจอืปน 

กับความรู้สึกอาลัยถึงชะตาของอาณาจักรที่เคยรุ่งโรจน์แห่งหนึ่งในยุคกลาง

	 อย่างไรก็ดี	 หลังจากที่ออกจากนิทรรศการมาแล้ว	 ก็ได้มองย้อนกลับไป 

ประมวลถงึส่ิงท่ีนทิรรศการได้นำเสนอและเพิ่งไดร้บัชมมา	ทำใหไ้ดร้บัความรู้และ 

เข้าใจในประวัติศาสตร์ของโมร็อกโกมากขึ้น	อีกทั้งยังรู้สึกอิ่มใจว่าความรุ่งเรือง 

ของอาณาจักรแหง่นี้ไม่ได้สญูหายไปไหน	ยังเหลือตกทอดใหค้นยุคปจัจบุนัไดเ้หน็ 

อยูอ่ ีกเป็นอันมาก	 จนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู ้เขียนรู ้สึกอยากกลับไปชม 

มาดรอซะห์หรือโรงเรียนสอนศาสนาทีเ่มืองเฟสอีกสักรอบ	 รวมทั้งอยากไปชม 

มัสยิดอัลกอระวีญีนอันยิง่ใหญ่ทีเ่มืองเฟสอีกด้วย	 การชมนิทรรศการนี้ทำให้ 

ผูเ้ขียนตอบโจทย์แก่ตนเองได้ว่าเหตุใดถึงตกหลุมรักเมืองเฟสมากขึ้นทุกครั้ง 

ท่ีไดไ้ปเยือน	กเ็พราะดว้ยประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน	ความศกัดิ์สทิธข์องเมอืงเฟส	 

และท่ีสำคญั	เฟสคอื	พพิธิภณัฑ์ท่ีจดังานนทิรรศการโมรอ็กโกยุคกลางดงักลา่วนี้ 

ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง	
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๙๓นักการทูตไทยในเอธิโอเปีย ตอนที่ ๒ เดินทางสู่กาฬทวีป

นักการทูตไทย
ในเอธิโอเปีย

	 คณุชวนเปน็คนกรุงเทพฯ	แตก่ำเนดิ	ชวีตินี	้เดนิทางไกลที่สดุ	เหน็จะเปน็ 

ตอนทีน่ัง่รถไฟไปเทีย่วสงกรานต์ทีเ่ชียงใหม	่ นอกจากนั้นแล้ว	 คุณชวนไม่เคย 

ไปไหนไกล	ๆ 	เลย	แตใ่นปพีทุธศกัราช	๒๕๐๖	คณุชวน	ไดร้บัคำสั่งใหไ้ปทำงานท่ี 

สถานเอกอัครราชทูตไทยทีก่รุงอัดดิสอะบาบา	 ประเทศเอธิโอเปีย	 ซึ่งแสนจะ 

ลึกลับและดูห่างไกลกันดารเสียเหลือเกิน	

ชวน	พีระมาน

ตอนที่ ๒ เดินทางสู่กาฬทวีป
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วิทยุสราญรมย์
๙๔

 คุณชวนเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวไปเดินทางอย่างงุนงงสงสัย	 เพราะ 

นอกจากเสือ้ผ ้าใส่ทำงานแล้ว	 ก็ไม่รู ้เหมือนกันว่าจะต้องเตรียมสิ ่งของ 

อะไรไปบ้าง	เพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในเอธิโอเปียถึง	๔	ปี	ครั้นจะถามใครก็คงไม่มีใคร 

ให้คำตอบได้	 เพราะไม่เคยมีคนไทยคนไหนเคยไปเอธิโอเปียด้วยซ้ำ	 คุณชวน 

จึงใช้จินตนาการบวกกับความรู้จากการอ่านบทความสารคดี	 เลือกแต่สิ่งของ 

จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสถานที่กันดาร	 เช่น	อุปกรณ์เครื่องมือช่าง	มีดพับ	มีด	 

ตะเกียงเจ้าพาย	ุ ไฟฉาย	 เชือก	 เครื ่องเขียน	 และทีข่าดไม่ได้	 คือ	 โคมไฟ	 

และหนังสือเกือบร้อยเล่ม	 เพราะรู้มาว่า	 ในยุคนั้น	 เอธิโอเปียยังคงเงียบเหงา 

ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำ	 คุณชวนกะว่าจะใช้เวลาว่างตลอด	 ๔	 ปีในการอ่าน 

หนังสือจนหมด

	 เมือ่จัดการเสร็จก็ขนของส่งลงเรือไปเอธิโอเปีย	 ส่วนตัวเองนั้น	 ก็ขึ้น 

เครื ่องบินจากกรุงเทพฯ	 ไปยังเอธิโอเปีย	 โดยเป็นเทีย่วบินที่มีการแวะพัก 

หลายครั ้ง	 แม้ว่าคุณชวนมีเครือญาติไปส่งท ีท่่าอากาศยานดอนเมือง	 

อย่างอุน่หนาฝาคั ่ง	 แต่พวงมาลัยรอบคอก็ไม่ทำให้ความตื ่นเต้นประหม่า 

ลดน้อยลงไปเลย	 เพราะคุณชวนกำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรก 

ในชีวิต	ขึ้นอย่างไร	ไปลงที่ไหน	อย่างไร	คุณชวนไม่เคยรู้มาก่อนทั้งนั้น*

	 คุณชวนจึงขึ้นเครื่องบินอย่างเกร็ง	ๆ	ตั้งแต่เครื่องบินออกจากกรุงเทพฯ	 

ทุกทีทีม่ีข้อความประกาศทางเครื่องกระจายเสียงบนเครื่องบิน	 คุณชวนก็จะ 

ตั้งใจฟังทุกครั้ง	 เผื่อว่าถ้าใกล้ถึงทีห่มายจะได้เตรียมตัวลง	 และแล้วคุณชวน 

ก็เดินทางถึงกรุงโรม	อิตาลี	ซึ่งเป็นที่หยุดพักสุดท้ายก่อนไปเอธิโอเปีย

	 หมายเหตุ	 *:	 ปัจจุบัน	 กระทรวงการต่างประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ 
ทีเ่พิ่งออกประจำการต่างประเทศครั้งแรกแล้ว	 ประกอบกับในยุคสมัยนี	้ คนหนุม่สาวมีโอกาส 
ขึ้นเครื่องบินกันบ่อยขึ้น	 เพราะมีสายการบินประเภทต้นทุนต่ำ	 (low	 cost)	 ให้เลือกทดลอง	 
แตกต่างจากสมัยก่อน	ที่การขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องแปลกใหม่	บัตรโดยสารเครื่องบินราคาแพงมาก	 
และการไปต่างประเทศเป็นเรื่องยากลำบากแม้แต่สำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเอง	
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๙๕นักการทูตไทยในเอธิโอเปีย ตอนที่ ๒ เดินทางสู่กาฬทวีป

	 บนเครื่องบนิกอ่นจะถงึทา่อากาศยานท่ีกรงุโรม	คณุชวนเหลอืบเหน็ผู้ชาย 

แอฟรกินัสูงโปร่งหนา้ตาคมคาย	และจำไดว้า่คอื	อะเบเบ	บคิลิา	(abebe	bikila)	 

นักวิ่งมาราธอนชาวเอธิโอเปียผู้ซึ ่งได้เหรียญทองจากโอลิมปิกในปี	 ๑๙๖๐	 

เนื่องจากคุณบิคิลา	 เป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกที่เป็นคนแอฟริกา	 

จึงโด่งดังถูกถ่ายรูปและสัมภาษณ์เป็นข่าวหลายครั้ง	 คุณบิคิลาเพิ่งกลับจาก 

การเดนิทางปรากฏตัว	คณุชวนจำได้เพราะเห็นขา่วคณุบคิลิาจากการอา่นศกึษา 

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเอธิโอเปียก่อนเดินทาง	

	 สักพกัคณุชวนก็ไดยิ้นเสยีงประกาศวา่	เครื่องบนิกำลงัจะลงจอด	transit	 

ท่ีท่าอากาศยานกรุงโรม	อิตาล	ีคณุชวนประหม่าขึ้นทันที	เพราะลมืถามเพื่อนฝงู 

ท่ีกระทรวงการตา่งประเทศวา่	การท่ีเครื่องบนิ	transit	แปลวา่อะไร	คณุชวนจึง 
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วิทยุสราญรมย์
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คดิเอาเองวา่	ถา้ไม่ลงจากเคร่ืองก็ไม่นา่จะเปน็อะไร	แตไ่มทั่นไร	ผู้โดยสารทั้งหมด 

กลุ็กขึ้นยืนเพื่อเดนิออกจากเครื่องบนิ	ในขณะท่ีกำลงัลงัเล	พนกังานบรกิารกม็า 

พูดเชญิใหค้ณุชวนออกจากเครื่องบนิ	เพราะจะตอ้งมกีารทำความสะอาดเครื่องบนิ	 

คุณชวนเกรงจะเสียมารยาท	จึงยอมลุกจากที่นั่ง	เดินตามคนอื่นไปแต่โดยดี	

	 คณุชวนฉกุคดิขึ้นไดว้า่	ในเม่ือตนเองไม่เคยขึ้นเครื่องบนิ	transit	คอือะไร 

ก็ไม่มั่นใจ	 ออกจากเครื่องบินไปแล้วต้องเดินไปไหนก็ไม่รู้	 คุณชวนจึงคิดว่า	 

ควรตอ้งเดนิตามคณุบคิลิาใหต้ลอด	เพราะเขาคงกำลงัเดินทางกลบัประเทศเขา 

อย่างแน่นอน	วา่แลว้คณุชวนจงึเรง่ฝเีท้าจนเดนิไลท่นัคณุบิคลิา	(เรง่ฝเีท้าจรงิ	ๆ 	 

เพราะนักกีฬาวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกนั้นเดินเร็วมาก)	

	 ปรากฏว่า	ย่ิงคณุชวนเดนิตามคณุบคิลิาไปนานเทา่ไร	กย่ิ็งพบวา่	ผู้โดยสาร 

คนอ่ืนคอ่ย	ๆ 	หายไป	เหลอืแตค่ณุบคิลิา	ท่ีเดนิกา้วยาว	ๆ 	อยู่ขา้งหนา้กบัคณุชวน 

สองคน	แต่คุณชวนก็ไม่ลดละ	เพราะมุ่งมั่นมากว่า	ยังไงต้องไปให้ถึงเอธิโอเปีย 

ให้ได้	เพราะกระทรวงการต่างประเทศสั่งไว้ว่าให้รีบไปเปิดสถานเอกอัครราชทูต	

	 คุณชวนเริ่มหอบจากการเดินไล่ตามนักกีฬาวิ่งโอลิมปิกของเอธิโอเปีย 

ไปเกือบทั่วท่าอากาศยานกรุงโรม

	 ...มารู้สึกตัวอีกที	
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๙๗นักการทูตไทยในเอธิโอเปีย ตอนที่ ๒ เดินทางสู่กาฬทวีป

	 ...ก็พบว่า	ตัวเองก็มายืนอยู่ข้างนอก

	 ...ข้างหลังคุณชวนเป็นอาคารผู้โดยสารขาเข้าของท่าอากาศยานกรุงโรม	 

อิตาลี	

	 ...ข้างหน้า...

	 ...คุณบิคิลา	กำลังโบกรถแท็กซี่

	 ...แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่...จากไปต่อหน้าต่อตา

	 เหลือเพียงคุณชวนยืนงงอยู่คนเดียว...	

	 คณุชวนสะดุ้งตกใจเพราะเพิ่งรู้ตวัวา่	เดนิหลงออกจากสนามบินมาเสยีแลว้	 

และเพิ่งเขา้ใจเดี๋ยวนั้นเองวา่	คณุบคิลิา	ไม่ได้เดนิทางกลบัเอธโิอเปยี	หากแตม่า 

พักค้างคืนทีอ่ิตาลีก่อนต่างหาก	 ป่านนี้	 เครื่องบินที่จะต้องขึ้นไปเอธิโอเปีย 

ก็อาจจะออกไปแล้วหรือไม่	 คุณชวนคิดได้ก็รีบวิ่งกระหืดกระหอบกลับไปยัง 

เครื่องบิน	(คงไม่ตา่งกบัคณุบคิลิาตอนแขง่ชงิโอลิมปกิเท่าไร)	เดชะบญุท่ีเครื่องบนิ 

ยังไม่ออก	 แต่สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไร	 เพราะประตูเครื่องบินกำลังจะปิด 

พอดี	

	 คณุชวนรบีอธบิายกบัพนกังาน	“ขอผมขึ้นเครื่องหนอ่ย ผมเปน็ผู้โดยสาร 

จะไปอัดดิสอะบาบา” 

	 พนักงาน “คุณมีหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งหรือไม่”

	 คุณชวนใจหายวาบ	 ตายแล้ว	 ด้วยความรีบร้อนออกจากเครื่องตาม 

คุณบิคิลา	ทั้งหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งยังคงวางอยู่บนเก้าอี้ที่นั่ง	“ผมไม่ได้ 

หยิบติดมาด้วย แต่อยู่บนเครื่องบินแน่นอน” 

	 พนักงานสีหน้าเข้ม	 เคร่งเครียด	 “เราเสียใจด้วย แต่ถ้าคุณไม่มี 

หนังสือเดินทางและบัตรที่นั่ง เราให้ขึ้นเครื่องไม่ได้”	 แล้วหันหลังทำท่าจะ 

เดินขึ้นเครื่องไป
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	 คุณชวนเหงื่อแตกหนักกว่าเดิม	 “เอาอย่างนี้ ผมพิสูจน์ได้ว่าผมเป็น 

ผู้โดยสาร เอกสารทั้งหมดของผม อยู่บนเครื่อง คุณไปกับผมสิ เดี๋ยวผม 

หยิบให้ดู” 

	 พนักงานกยั็งทำท่าไม่เชื่อ	แตค่ณุชวนกใ็ชทั้กษะการทูตเบ้ืองต้นหวา่นลอ้ม 

อยู่นานสองนาน	จนพนกังานยอมใหค้ณุชวนเดินขึ้นเครื่องพรอ้มเจ้าหนา้ที่	รปภ.	 

ประจำสนามบิน	เพื่อที่ว่า	ถ้าคุณชวนไม่มีเอกสารเดินทางจริง	ก็จะได้จับตัวลง 

จากเครื่องบินเสีย	โทษฐานก่อกวนความสงบ	

	 คุณชวนเดินขึ้นเครื่องไปโดยความประหม่า	ทุกสายตาของผู้โดยสารบน 

เครื่องเหล่มองคุณชวนอย่างรำคาญหรือไม่ก็ขบขันอยูใ่นที	 เนื่องจากส่วนใหญ่ 

ก็ได้ยินบทสนทนาของคุณชวนกันหมด	 และทุกคนก็รู้ว่า	 ความป้ำเป๋อตื่นเต้น 

ของคุณชวนกำลังทำให้เครื ่องบินดีเลย์	 แต่โชคยังเข้าข้างคุณชวนอยูม่าก 

ทีห่นังสือเดินทางและบัตรทีน่ั่งของคุณชวนยังคงวางอยูท่ีเ่ดิม	 ไม่ได้หล่นหาย 

ไปไหน	เมื่อเจ้าหน้าที่	รปภ.	ได้ตรวจสอบจนพอใจแล้วก็จากไป	ส่วนคุณชวนก็ 

นั่งประจำที่คาดเข็มขัดและถอนหายใจอย่างโล่งอก

	 หลังจากนั้น	เคร่ืองบนิก็เดินทางต่อไปยังกรงุอดัดสิอะบาบา	ไมม่เีหตกุารณ ์

อะไรน่าตื่นเตน้อีกจนกระท่ังคณุชวนเดินทางไปถงึและเหยียบไปบนพื้นแผน่ดนิ 

เอธิโอเปีย	ซึ่งจะเล่าให้ฟังในบทต่อไป	
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๙๙โอมาน- ไทย: ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ยั่งยืน

 ความนำ

	 ภูมิภาคตะวันออกกลางนับวันแต่จะทวีความสำคัญมากขึ้นสำหรับไทย	 

เพราะภูมิภาคนี้สามารถเป็นศูนย์กลางการขนส่งและคมนาคมโดยเฉพาะ 

ด้านการบินพลเรือนระหว่างเอเชียกับภูมิภาคยุโรปก็ดี	 หรือกับแอฟริกาก็ดี	 

นอกจากน้ัน	การท่ีกลุ่มประเทศ	๖	ประเทศ	ไดแ้ก	่บาหเ์รน	คเูวต	โอมาน	กาตาร	์ 

ซาอุดีอาระเบีย	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	ซึ่งมีประชากรรวมกว่า	๔๐	ล้านคน 

และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product	หรือ	GDP)	 

รวมประมาณ	๑,๔๐๐	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศ 

คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ	 (Gulf	 Cooperation	 Council	 หรือ	 

ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมัสกัต	(เขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเยเมน)

โอมาน- ไทย : 
ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ยั่งยืน
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GCC)	กย่ิ็งทำใหต้ะวนัออกกลาง	รวมท้ังโอมาน	เปน็ตลาดการคา้และการท่องเท่ียว 

ทีส่ำคัญ	 กอปรกับรายงานเรื ่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจของโลกอาหรับปี	 

ค.ศ.	๒๐๑๔	(Economic	Freedom	of	the	Arab	World	2014)	ก็ระบุว่า 

โอมานเป็นประเทศท่ีมีเสรภีาพทางเศรษฐกจิในระดบัท่ีนา่พอใจ	คอื	เปน็อนัดบั	๕	 

จากจำนวน	๒๒	ประเทศในกลุ่มสนันบิาตอาหรบั๑	บทความนี้จึงมุ่งเสนอแนวทาง 

เชงิรกุเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งของไทย	โดยอาศยัประสบการณท่ี์ผู้เขยีน 

มีในรัฐสุลต่านโอมานเป็นปัจจัยประกอบของการนำเสนอในครั้งนี้

 โอมานกับโอกาสของไทยที่รออยู่

	 เมื่อกล่าวถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง	คงมีเพียงไม่กี่คนที่นึกถึงรัฐสุลต่าน 

โอมาน	 อย่างไรก็ดี	 การทีโ่อมานมีทำเลทีตั่้งทางยุทธศาสตร์ทีส่ำคัญซึง่เชื่อม 

ระหว่างอ่าวเอเดนกับมหาสมุทรอินเดีย	 โอมานจึงมีบทบาทสำคัญต่อการดูแล 

ความปลอดภัยของเรือต่างชาติทีเ่ดินทางผ่านบริเวณนี้	 แม้ว่าสถานการณ์ของ 

การกระทำผิดเกี่ยวกับโจรสลัดจะเปลี่ยนพื้นทีไ่ปชุกชุมแถบแอฟริกาตะวันตก	 

	 ๑	 หนังสือพิมพ์	Muscat	Daily,	ฉบับวันอาทิตย์ที่	๒๓	พฤศจิกายน	ค.ศ.	๒๐๑๔,	หน้า	๑๘
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๑๐๑โอมาน- ไทย: ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ยั่งยืน

แต่ความสำคัญของโอมานก็ยังคงอยูเ่พราะเส้นทางการเดินเรือในบริเวณ 

ทะเลอาหรับและด้านตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียยังคงคึกคักเช่นเคย	 

จากขอ้เท็จจรงิท่ีวา่ภมูริฐัศาสตรข์องโลกกำลงัเปลี่ยนแปลง	โอมานจงึเตรยีมรบั 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารในทุก	ๆ	สาขา	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 ๑.	 วิสัยทัศน์	ค.ศ.๒๐๒๑–๒๐๔๐	หรือมีชื่อเรียกว่า	“โอมาน ๒๐๔๐  

(Oman 2040)”๒	 โดยวิสัยทัศน์นี้ปรับปรุงจากวิสัยทัศน์เดิมทีตั่้งเป้าไว้จนถึง 

ป	ีค.ศ.	๒๐๒๐	ซึ่งมุ่งพฒันาประเทศท้ังทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ	และไม่วา่จะ 

เป็นในระดบัภมิูภาค	ท้องถิ่น	หรอืระดบัระหวา่งประเทศ	ท่ีสำคญัคอื	การพฒันา 

ท่าเทียบเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวที่เมืองต่าง	ๆ	ได้แก่	ซาลาลาห์	 (Salalah)	 

เขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุม	(Special	Economic	Zone	at	Duqm)	เมืองโซฮาร์	 

(Sohar)	 เมืองคาซับ	 (Khasab)	 เขตมูซันดัม	 (Musandam)	 เมืองซูร์	 (Sur)	 

และท่าเรือสุลต่านกาบูส	 (Sultan	Qaboos	 Port)	 ซึ่งตั้งอยูท่ีเ่มืองหลวง	 คือ	 

กรงุมัสกตั	รวมท้ังสิ้น	๖	แหง่ดว้ยกนั	ย่ิงเหน็ไดช้ดัเจนวา่โอมานมุ่งเนน้การพฒันา 

ด้านการค้าสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โดยมีนโยบาย	“Look East”	คือ 

ต้อนรับชาวต่างชาติจากเอเชียและอินเดีย	

	 ๒	 “Balance growth of governorates. Oman 2040 to concentrate on all  
sectors”,	หนังสือพิมพ์	Oman	Daily	Observer,	วันพฤหัสบดีที่	๑๓	มิถุนายน	ค.ศ.	๒๐๑๓,	 
หน้าแรก
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วิทยุสราญรมย์
๑๐๒

	 ๒.	 ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตด้านประมงระหว่างปี	 ค.ศ.	 

๒๐๑๓	-	๒๐๒๐๓	กระทรวงเกษตรและประมงโอมานได้จัดสรรงบประมาณถึง	 

๕๑๕	ล้านริยาล		(๑	รยิาล	เท่ากบั	๘๔	บาท)	เพื่อพฒันาสาขาประมง	ทัง้นี	้เปา้หมาย 

คือ	 เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านประมงจาก	 ๑๖๐,๐๐๐	 ตันในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๒	 เป็น	 

๔๖๐,๐๐๐	ตันในปี	ค.ศ.	๒๐๒๐	ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากการประมงทะเลหรือ 

ประมงน้ำจืด	รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย	 โดยโอมานให้ความสำคัญและ 

ต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร	 (food	 security)	 เนื่องจากปัจจุบัน 

โอมานตอ้งนำเข้าอาหารสงูถงึกวา่	๓	ใน	๔	ของความตอ้งการอาหารเพื่อบรโิภค 

ในประเทศ	แม้ว่าโอมานจะมีทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์ตลอดแนวชายฝั่ง 

ทะเล	 แต่การทำประมงยังคงเป็นแบบประมงพื้นบ้านและประมงขนาดเล็ก	 

กับยังขาดการบรหิารจดัการหลงัการจบั	(post-harvest	management)	ท่ีดพีอ	 

อาทิ	การแช่เย็น	แช่แข็งเพื่อรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ	จึงนับเป็นโอกาสของไทยที่ 

สามารถรว่มมือกับโอมานในการพัฒนาสาขาประมงของโอมาน	โดยสามารถใช้ 

ความร่วมมือทางวิชาการเป็นตัวนำของความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน 

ของภาคประมงไทยในโอมานต่อไป	

	 ๓	 “Strategy to boost fish output”,	 หนังสือพิมพ	์ Oman	Daily	Observer,	 
วันเสาร์ที่	๑๖	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	๒๐๑๓,	หน้าแรก
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	 ๓.	 กระทรวงสาธารณสขุโอมาน	มีเปา้หมายท่ีจะเพิ่มศนูย์รกัษาสขุภาพ 

ให้ได้	 ๑๐,๐๐๐	 แห่ง	 ภายในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๕๐	 เพื่อสนองความต้องการของ 

ชาวโอมาน	 และต่างชาติท ีอ่าศัยอยูใ่นโอมาน๔	 แม้ว่ามีชาวโอมานถึง	 

๗๒,๐๐๐	 คน	 เดินทางไปรักษาตัวทีป่ระเทศไทย	 และจากสถิติก็ปรากฏว่า 

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในเอเชียทีม่ีผู ้มารับการรักษาพยาบาลสูงสุด	 

โดยมียอดรวมถึงสองล้านสี่แสนคนในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๒	 และทำรายได้สูงถึง	 

๑๔	พันล้านบาท๕	 แต่การที่โอมานจะสร้างศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ก็เป็น 

เร่ืองท่ีประเทศตา่ง	ๆ 	ในแถบตะวนัออกกลางกมี็แนวคดิเชน่เดียวกนั	ไทยจึงควร 

วิเคราะห์และหาแนวทางการปรับตัวในเรื่องนี้ในระยะยาวเพื่อรักษาความ 

เป็นผู้นำต่อไป

	 ๔.	 โอกาสของการทำธรุกจิสปาในโอมานมีคอ่นขา้งสงู	แต่มีปัญหาด้าน 

การควบคุมมิให้มีการทำอาชีพทีผ่ิดกฎหมายหรือลักลอบทำงาน	 กล่าวคือ	 

ตามกฎหมายแล้วจะต้องมีการขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องโดยมีการตรวจ 

	 ๔	 “Vision 2050 targets 10,000 health centres”,	 หนังสือพิมพ์	 Times	 of	 
Oman,	วันพุธที่	๑๒	มิถุนายน	ค.ศ.	๒๐๑๓
	 ๕	 “Thailand leads Asia’s medical tourism boom”	 หนังสือพิมพ์	 Oman	 
Daily	Observer,	วันอังคารที่	๑๑	มิถุนายน	ค.ศ.	๒๐๑๓,	หน้า	๒๗
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๑๐๔

สุขภาพและมีผู้รบัรองหรอืผู้อุปถมัภ	์(sponsor)	ด้วย	แต่มีบางรายอาจประกอบ 

อาชีพที่ผิดกฎหมาย	เช่น	ค้าประเวณีด้วย	ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โอมาน 

ให้วีซ่าทำงานสปาค่อนข้างยาก	 อนึ่ง	 ยังมีธุรกิจทีน่ิยมมากในปัจจุบัน	 นั่นคือ	 

การบำบัดให้ร่างกายรู้สึกกระฉับกระเฉงหรือ	 wellness	 เพราะคนโอมาน 

ส่วนใหญ่มีรูปร่างใหญ่และมีน้ำหนักตัวมาก	 ธุรกิจประเภทนี้ยังถือเป็นโอกาส 

ของไทยอีกเช่นกัน

	 ๕.	 โอมานมุ่งดงึนกัลงทุนตา่งชาติใหเ้ข้ามาลงทุนในประเทศโดยไดจ้ดัตั้ง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา	 ๔	 แห่งด้วยกัน	 ได้แก่	 ซาลาลาห์ฟรีโซน	 (Salalah	 

Free	 Zone)	 โซฮาร์ฟรีโซน	 (Sohar	 Free	 Zone)	 อัล	 มาซูนาห์ฟรีโซน	 (Al	 

Mazunah	 Free	 Zone)	 และดูคุมฟรีโซน	 (Duqm	 Free	 Zone)๖	 ในเขต 

	 ๖	 “Free Zone in Oman – An Overview”,	 http://omanlawblog.curtis. 
com/2013/07/free-zone-in-oman-overview,	accessed	as	of	October	22,	2014
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๑๐๕โอมาน- ไทย : ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพิเศษเหล่านี ้บริษัททีม่าลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย	 อาท	ิ 

บริษทัต่างชาติสามารถจดทะเบยีนตั้งบรษิทัไดโ้ดยไมต่อ้งมผีู้ถอืหุ้นเปน็คนโอมาน	 

ไม่เก็บอากรศุลกากรสำหรับสินค้าทีน่ำเข้าหรือส่งออกจากเขตดังกล่าว	 ได้รับ 

การลดหย่อนภาษีเงินได้ของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด	ฯลฯ	ทั้งนี้	โอมาน 

ขาดแรงงานที่มีทักษะในแขนงต่าง	ๆ	จึงนับเป็นโอกาสของแรงงานไทยเช่นกัน

 รูปแบบหรือแนวทางของความร่วมมือ  
 จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปิดอยู่

	 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของไทย	 คือ	“ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 

ภาคธุรกิจสองฝ่ายเพือ่ขยายการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจใน 

ประเทศต่าง ๆ”	และ	“ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเพื่อพัฒนา 

ด้าน food security”	 กับ	“ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ ควบคู่ไปกับ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (medical tourism) จากตะวันออกกลาง”  

โดยรวมไปถึงการขยายตลาดแรงงานด้วย	ไทยอาจพิจารณาเน้นการขับเคลื่อน 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้นจากที่ทำอยู่แล้ว	ดังนี้
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	 กระชับความสัมพันธ์โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนโดยเฉพาะในระดับ 

รัฐมนตรี	ทั้งนี้	ในวันที่	๓๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	จะเป็นวันครบรอบ	๓๕	ปี 

ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โอมาน	 จึงเป็นโอกาสดีทีจ่ะ 

ส่งเสริมการเยือนในทุกระดับ	 ในขณะนี้	 สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงมัสกัต	 

อยูใ่นระหว่างการผลักดันให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ	 ๔	 ฉบับด้วยกัน	 

คือ	 ด้านเกษตร	 ด้านแรงงาน	 ด้านการศึกษา	 และด้านสาธารณสุข	 และหาก 

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

	 การเข้าร่วมกิจกรรมหรือนิทรรศการการค้า/การลงทุนในโอมาน	ในช่วง 

ปี	๒๕๕๗	มีงานส่งเสริมการค้าที่สำคัญที่กรุงมัสกัต	๓	งานด้วยกัน๗	แต่ละงาน 

มีเอกชนไทยเข้าร่วมงานตลอด	 นอกจากนี้	 ในเดือนธันวาคมกรุงมัสกัตได้ 

จัดงานอีก	 ๒	 งาน	 ซึ ่งได้ทราบว่าจะมีเอกชนไทยหลายรายเข้าร่วมทั ้ง	 

๒	งาน๘	จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าภาคเอกชนไทยสนใจโอมานมากขึ้น

	 การท่องเท่ียวเชงิเกษตร	(agro-tourism)	เป็นแนวรกุใหม่ท่ีสถานเอกอคัร- 

ราชทูตฯ	 กำลังผลักดันอยู	่ กล่าวคือ	 ให้นักท่องเที่ยวได้พำนักกับคนไทยใน 

ชนบทหรือ	 home	 stay	 และจัดให้มีการเก็บหรือเพาะปลูกพืชผล	 ผัก	 ผลไม้	 

โดยอาจรวมไปถึงการทำนาปลูกข้าวด้วย	 อันจะช่วยทำให้เกิดการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ	 การเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยกับยังทำให้ 

ชาวไร่ชาวสวนขายของได้อีก	 แต่ปัญหาทีต้่องเร่งแก้ไข	 คือ	 ต้องจัดรายการ 

ทัศนาจรทีค่ำนึงถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมและต้องมีคนไทยทีส่ื่อสารด้วยภาษา 

	 ๗	 งาน	 Food	 &	 Hospitality	 2014	 ระหว่างวันที	่ ๙-๑๑	 กันยายน	 ๒๕๕๗	
ซึ่งจัดพร้อมกับงาน	Medhealth	&	Wellness	และงาน	Infra	Oman	2014	ระหว่างวันที่	๒๐-๒๒	
ตุลาคม	๒๕๕๗
	 ๘	 งาน	Oman	Motor	show	ระหว่างวันที่	๒-๕	ธันวาคม	๒๕๕๗	กับงาน	Women	
Expo	2014	ระหว่างวันที่	๙-๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๗
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	 ๙	 สถาบันวิจัยพืชสวน	 กรมวิชาการเกษตร	 ได้ดำเนินการในเรื่องนีม้ากว่า	 ๑๐	 ปีแล้ว 
และมีสถานทีท่ีพ่ร้อมรับนักท่องเทีย่วในหลายจังหวัดด้วยกัน	 เช่น	 เขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 
สุโขทัย	เชียงราย	เชียงใหม่	เพชรบุรี	จันทบุรี	ฯลฯ

ต่างประเทศได้	 ทีส่ำคัญคือ	 การท่องเทีย่วเชิงเกษตรนี้จะทำให้นักท่องเทีย่ว 

มีทางเลือกมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ๙

 สรุปและเสนอแนะ

	 สรุปได้ว่า	 โอมานเป็นประเทศทีมี่การปกครองโดยมีสุลต่านเป็นประมุข	 

ประชากรมีอัธยาศัยดีและชื่นชอบประเทศไทยและคนไทย	ดังนั้น	การส่งเสริม 

สัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้น	ยิ่งขึ้นมิใช่เป็นเรื่องยาก	แต่เป็นเรื่องที่ต้องรีบ 

ดำเนินการอย่างจริงจังโดยใช้โอกาสในปี	 ๒๕๕๘	 ทีค่วามสัมพันธ์ทางการทูต 

ระหว่างทั้งสองประเทศจะครบ	๓๕	ปีพอดีให้เป็นประโยชน์สูงสุด	
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	 อังกฤษในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมเดิมของอินเดียถือเป็นประเทศจาก 

ยุโรปทีล่งทุนทางตรงมากทีสุ่ดในอินเดีย	 โดยนับตั้งแต่อินเดียได้รับเอกราช 

เมื่อปี	 ๒๔๙๐	 จนถึงวันนี้	 เวลาได้ผ่านล่วงเลยมากว่า	 ๖๘	 ปีแล้ว	 บริษัทของ 

อังกฤษในแดนภารตะก็ยังคงมีการดำเนินงานและขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง

	 จากสถิติล่าสุด	 (ปี	 ๒๕๕๖)	 อังกฤษลงทุนในอินเดียมากเป็นอันดับสาม	 

รองจากมอริเชียสและสิงคโปร์	 โดยลงทุนรวมทัง้หมด	 ๑,๑๗๒	 โครงการ	 

หรือคิดเป็นมูลค่ารวม	 ๗๐	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 แยกเป็นการลงทุนแบบ	 

Greenfield	Investment	โดยตั้งโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายในตลาดอินเดีย	 

รวม	 ๖๘๓	 โครงการ	 คิดเป็นเม็ดเงินลงทุน	 ๓๗.๓	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 

และลงทุนแบบควบรวมและซื้อกจิการ	(M&A)	และรว่มลงทุน	(Joint	Ventures)	 

อีก	๔๘๙	โครงการ	โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า	๓๓	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดร.พรพิมล สุคันธวณิช
รายงานจาก	สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองเจนไน

จับตา
ต่างชาติลงทุนในแดนภารตะ 

ตอน เมื่อเจ้าอาณานิคมเดิมสยายปีกการลงทุน 
และบทเรียนราคาแพง

จับตาต่างชาติลงทุนในแดนภารตะ 
ตอน เมื่อเจ้าอาณานิคมเดิมสยายปีกการลงทุน และบทเรียนราคาแพง
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๑๐๙จับตาต่างชาติลงทุนในแดนภารตะ 
ตอน เมื่อเจ้าอาณานิคมเดิมสยายปีกการลงทุน และบทเรียนราคาแพง

	 ว่ากันว่า	 บริษัทของอังกฤษทีม่าลงทุนเปิดกิจการในอินเดียมีรวมกว่า	 

๑,๖๐๐	 บริษัท	 กระจายตัวในภาคส่วนธุรกิจต่าง	 ๆ	 เช่น	 ธุรกิจค้าปลีก	 

ก่อสร้าง	โครงสร้างพื้นฐาน	โทรคมนาคม	อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ	 

(Healthcare)	รวมถึงธุรกิจบริการทั้งด้านการเงิน	การธนาคาร	

	 บริษัท	MNC	 ชื่อดังของอังกฤษทีส่ยายปีกการลงทุนในอินเดีย	 และมี 

การดำเนินการทีแ่ข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง	 ก็เช่น	 บริษัท	 Aviva	 ซึ่งเป็นบริษัท 

ประกันภัยใหญ่อันดับหกของโลก	 ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง	 Barclays	 และ	 

Standard	Chartered	Bank	บริษัทพลังงานอย่าง	 BP	และ	Cairn	 Energy	 

บรษิทัผลิตลูกอมและชอ็กโกแลตรายใหญอ่ย่าง	Cadbury	บรษิทั	JCB	ท่ีจำหนา่ย 

พวกเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง	และพวกรถตักหน้า-ขุดหลัง	รถแบ็คโฮล	

	 นอกจากนี	้ยังมีบรษิทัผู้ผลติยาท่ีใหญท่ี่สุดในโลกอย่าง	GlaxoSmithKline	 

หรือ	GSK	บรษิทั	Cable	&	Wireless	ท่ีใหบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนท่ี	บรอดแบนด์ 

และ	IP	services	สายการบิน	Virgin	Atlantic	บริษัท	Mott	MacDonald	และ	 

Halcrow	 ซึ่งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่โครงการก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของอินเดีย	 เช่น	 โครงการสร้างสนามบินและ 

รถไฟใต้ดิน	รวมถึงห้างดังอย่าง	Tesco	ที่เป็นที่รู้จักของชาวไทยเป็นอย่างดี
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วิทยุสราญรมย์
๑๑๐

	 กิจการของบริษัทอังกฤษยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอินเดีย	 โดยล่าสุด	 

หา้งดงัอย่าง	Tesco	ไดป้ระกาศร่วมลงทุนกับ	Trent	Hypermarket	ซึ่งเปน็บรษิทั 

ในเครือของ	 Tata	 Group	 เพื่อจะเข้ามาบริหาร	 Chain	 Stores	 ชื่อดังอย่าง	 

Star	 Bazaar	 ทีม่ีสาขาอยูท่ัว่เมืองใหญ่และเมืองต่าง	 ๆ	 ในอินเดียรวมกว่า	 

๓๘	เมือง	โดยงานนี้	Tesco	ใช้เงินลงทุนไปกว่า	๑๔๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

	 ส่วนบริษัท	 JCB	 ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากัน	 โดยมีข่าวว่า	 ได้ตั้งศูนย์ 

จำหน่ายและประกอบเครื่องจักรที่เมือง	Bhopal	รัฐมัธยประเทศ	

	 นอกจากนี	้เครื่องสำอางแบรนดด์งัจากอังกฤษที่กำลงัฮติกนัทั่วโลกอย่าง	 

Lush	ก็วางแผนจะเข้ามาลงทุนในอินเดียด้วยเช่นกัน

	 จะว่าไปแล้ว	ธุรกิจ	การค้าและการลงทุนของอังกฤษได้รับการสนับสนุน 

อย่างดจีากหลายฝา่ย	โดยเฉพาะจาก	๓	กลไกหลกั	คอื	(๑)	UK	Trade	&	Invest	 

(UKTI)	(๒)	UK-India	Business	Council	(UKIBC)	และ	(๓)	British	South	 

India	 Chamber	 of	 Commerce	 ทีท่ัง้ผลักทัง้ดันการค้าและการลงทุน 

ระหว่างอินเดียกับอังกฤษ	ล่าสุด	เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	UKIBC	ยังได้จัดตั้ง 

ศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแบบ	 start	 up	 ทีส่ำนักงานในบังกาลอร์	 

เพ่ือเป็นชอ่งทางใหก้บันกัลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่	ๆ 	ได้รบัทราบขอ้มูล 

ด้านการค้าการลงทุนเพื่อเจาะไข่แดงตลาดอินเดียในอนาคต

	 จากการท่ีอยู่ในอนิเดยีมานาน	บริษัทองักฤษจงึมองเหน็และเขา้ใจตลาด 

อินเดยีแบบทะลุปรุโปร่ง	โดยเฉพาะตลาดชนช้ันกลางของอนิเดยีซึ่งมขีนาดใหญ่	 

และอ่อนไหวตอ่ราคาอย่างมาก	รวมท้ังซื้อของยาก	เพราะเนน้ความคุ้มคา่	หรอื	 

value	 ของสินค้า	 ดังนั้น	 บริษัทอังกฤษจึงจำต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและ 

การผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด

	 คลาสสิคเคสของบริษัทอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่อง	localization	คงเป็นเคส 

ของบริษัท	JCB	

จับตาต่างชาติลงทุนในแดนภารตะ 
ตอน เมื่อเจ้าอาณานิคมเดิมสยายปีกการลงทุน และบทเรียนราคาแพง
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๑๑๑จับตาต่างชาติลงทุนในแดนภารตะ 
ตอน เมื่อเจ้าอาณานิคมเดิมสยายปีกการลงทุน และบทเรียนราคาแพง

	 ขอเล่าให้ฟังย่อ	ๆ 	ว่า	บริษัท	JCB	ได้เข้ามาลงทุนในอินเดียครั้งแรกตั้งแต่ 

ป	ี๒๕๑๖	จากเดมิมาลงทุนตั้งโรงงานและจำหนา่ยสนิคา้ธรรมดา	แตอ่ยู่ไปอยู่มา	 

ก็มีความเข้าใจตลาดอินเดียมากขึ้น	

	 โดยในปี	๒๕๔๖	ประธานบริษัทของ	JCB	ที่ชื่อว่า	Anthony	Bamford	 

ซึ่งลงทุนลงแรงเดินทางท่ัวอนิเดยี	ไดเ้ลง็เห็นวา่	อนิเดยีมศีกัยภาพและในอนาคต 

จะต้องมีโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก	 

โดยมูลค่าของตลาดนั้นจะมีมหาศาล	

	 แต่การเจาะตลาดอินเดียให้ได้นั้น	 JCB	 ต้องงัดกลยุทธ์ทีเ่น้นการทำ	 

localization	กอ่น	แลว้คอ่ยตอ่ยอดขยายตัวไปเรื่อย	ๆ 	สู่กลยุทธก์ารบรหิารแบบ	 

globalization	ในอนาคตต่อไป

	 ในปี	 ๒๕๔๘	 JCB	 จึงตัดสินเปิดตัวรถแบ็คโฮลรุ่นใหม่	 คือ	 รุ่น	 3DX	 

ซึ่งออกแบบให้มีขนาดตัวรถเล็กลง	 กินน้ำมันน้อยกว่าเดิม	 และมีฟังก์ชั ่น 

การทำงานเพิ่มขึ้น	คือทั้งตักหน้า	ขุดหลังได้	รวมถึงปรับเครื่องยนต์ให้รับสภาพ 

ท่ีมีฝุ่นเยอะอย่างในอินเดยีได	้นอกจากนี	้ยังลงทุนผลติและประกอบเครื่องยนต	์ 

ระบบเกียร์	และที่นั่งคนขับในอินเดียด้วย	

	 การปรบักลยุทธดั์งกลา่ว	ทำให้บริษัทประสบความสำเรจ็ในตลาดอนิเดยี 

อย่างมาก	และยังสามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ด้วย	

	 โดยปัจจุบัน	 JCB	 ถือครองส่วนแบ่งในตลาดอินเดียกว่าร้อยละ	 ๕๐	 

เหนือคู่แข่งรายใหญ่ของโลกรายอื่น	ๆ	เช่น	Caterpillar	Komatsu	และ	Volvo	
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วิทยุสราญรมย์
๑๑๒

	 แม้บรษิทัอังกฤษจะผา่นประสบการณ์ในอนิเดยีอย่างโชกโชน	แตก่ม็วิาย 

เกือบตกม้าตายโดยเฉพาะกรณีบริษัท	Vodafone	ซึ่งผู้ลงทุนไทยน่าจะได้เรียน 

รู้ถึงบทเรียนจากกรณีศึกษานี้ได้

	 เรื่องมีอยู่ว่า	 Vodafone	 ต้องการเข้ามาทำธุรกิจและขยายการลงทุน 

ในอินเดีย	วิธีง่ายที่สุด	คือ	ซื้อหุ้นต่อจากบริษัทเดิม	คือ	จาก	Hutchison	

	 ถ้าเป็นการซื้อปกติก็คงไม่มีเรื่อง	 แต่บริษัทส่อแววไม่อยากจ่ายภาษี 

จำนวนมาก	 เลยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายมาใช้ให้เป็นประโยชน์	 โดยเฉพาะ 

การทำการซื้อขายหุ้นในประเทศหรือเขตทีม่ีนโยบายสนับสนุนด้านภาษ	ี (tax	 

haven)	เพื่อจะได้เลี่ยงภาษี

	 โดยเม่ือปี	๒๕๕๐	แทนท่ีบริษัท	Vodafone	ในอนิเดยีจะเปน็ผู้ทำธรุกรรม 

ซื้อหุ้นจาก	Hutchison	Essar	Telecom	(HEL)	ซึ่งเปน็บรษิทั	JV	ท่ีไดใ้บอนญุาต 

ท่ีการดำเนินการใหบ้รกิารโทรศพัท์มือถอืในอินเดยีโดยตรง	แตก่ลบัใหบ้รษิทัลกู 

ของ	Vodafone	ที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์	ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงภาษี	ไปซื้อกิจการ 

ของ	 Hutchison	 Telecommunications	 International	 Ltd	 หรือ	 HTIL	 

ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ	 Hutchison	 ทีม่ีสำนักงานอยูท่ี่เกาะ	 Cayman	 Island	 

โดยบริษัทดังกล่าวมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัท	 Hutchison	 Essar	 

Telecom	แทน	

	 ดีลดังกล่าว	 ในช่วงนั้น	 ถือว่ามีราคาสูงสุดในโลก	 คือ	 ๑๑.๒	 พันล้าน- 

ดอลลาร์สหรัฐ	และทำให้	Vodafone	สามารถถือหุ้นของ	Hutchison	Essar	 

ได้ถึงร้อยละ	๖๗	

	 แตเ่ม่ือสรรพากรอนิเดยีรู้เรื่อง	กบ็อกวา่	แม้ท้ังสองบรษิทัจะพยายามเลี่ยง 

ภาษโีดยตั้งใจใหม้กีารทำธรุกรรมซื้อขายหุ้นในตา่งประเทศ	แตก่จิการของ	HEL	 

อยู่ในอินเดยี	ดงันั้น	Vodafone	ตอ้งจา่ยเงนิภาษรีายได้หรอืกำไรจากการซื้อขาย 

กิจการดังกล่าว	หรือถ้าเกิด	Vodafone	 ไม่จ่าย	Hutchison	ก็ต้องเป็นผู้จ่าย	 

เพราะมีการทำธุรกรรมด้านการเงินเกิดขึ้น
จับตาต่างชาติลงทุนในแดนภารตะ 

ตอน เมื่อเจ้าอาณานิคมเดิมสยายปีกการลงทุน และบทเรียนราคาแพง
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๑๑๓จับตาต่างชาติลงทุนในแดนภารตะ 
ตอน เมื่อเจ้าอาณานิคมเดิมสยายปีกการลงทุน และบทเรียนราคาแพง

	 หลังจากสู ้กันในศาลมาอย่างยาวนานเกือบ	 ๕	 ปีในประเด็นเรื ่อง 

ข้อกฎหมาย	 ศาลฎีกาของอินเดียเมือ่เดือนมกราคม	 ๒๕๕๕	 จึงได้ตัดสินว่า	 

Vodafone	 ไม่มีความผิด	 โดยพิจารณาในประเด็นทีว่่า	 สรรพากรอินเดียไม่มี 

อำนาจไปเก็บภาษีเงินได้จากการทำธุรกรรมนอกประเทศ

	 แต่รัฐบาลอินเดียก็ไม่ลดละความพยายาม	 โดยบอกว่าอินเดียเห็นว่า	 

เรื่องการหลีกเล่ียงภาษีดงักลา่วโดยการทำธรุกรรมไมต่รงไปตรงมานั้น	ไมถ่กูตอ้ง	 

จึงได้ประกาศว่า	 อินเดียจะแก้ไขกฎหมายภาษีเงินได้ใหม่	 โดยจะออกระเบียบ 

ที่เรียกว่า	General	Anti-Avoidance	Rule	(GAAR)	

	 ระเบียบดงักลา่ว	เปน็เสมือนการเปดิไฟเขยีวใหส้รรพากรอนิเดยีสามารถ 

ขุดคุ้ยและคิดบัญชีกับพวกเลี่ยงภาษีได้ไปจนถึงปี	๒๕๐๕	หรือถอยกลับไปกว่า	 

๕๓	ปี!!!!

	 และแล้วก็เหมือนฟ้าผ่ากลางใจบริษัท	 Vodafone	 โดยเมื ่อเดือน	 

พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 สรรพากรอินเดีย	 ก็ประกาศกร้าวว่า	 จะรื้อฟื้นคดีเบี้ยว 

เงินภาษีของ	 Vodafone	 อีกครั้ง	 และจะเรียกเก็บเงินภาษีและค่าปรับจาก	 

Vodafone	จากการเลี่ยงภาษีจากดีลคร้ังท่ีแลว้	รวมเปน็เงนิไมข่าดไมเ่กนิรวมได	้ 

๓.๓	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
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 ทำไมเราต้องสนใจกรณีศึกษา Vodafone นี้ ??? 

 ข้อแรก	 กรณีศึกษานี้	 ทำให้นักลงทุนอย่างน้อยก็รู้ว่า	 สรรพากรและ 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องของอินเดียมีการตรวจสอบเรื่องการจ่ายภาษีผลกำไร 

จริง	 ๆ	 จัง	 ๆ	 โดยเฉพาะดีลสำคัญ	 ดังนั้น	 หากนักลงทุนไทยคิดจะลงทุนใน 

อินเดีย	 ก็ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเรื่องบัญชีรายได้และจ่ายภาษี 

ตามกำหนด

 ข้อสอง	พงึระลกึไวเ้สมอวา่	การหลกีเลี่ยงการจ่ายภาษ	ีแม้จะอยู่ในกรอบ 

ของกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงได้	 โดยเฉพาะชื่อเสียงของบริษัท 

ซึ่งอาจถูกทำลายได้ในพริบตา	

 ข้อที่สาม	 จงรับทราบสัจธรรมว่า	 ทุกบาททุกสตางค์ทีบ่ริษัทของท่าน 

สามารถเล่ียงภาษี	อาจสง่ผลตอ่เนื่องให้บริษัทของท่านถกูลงโทษและเสยีคา่ปรบั 

ทีแ่พงกว่าเงินที่เลี่ยงภาษีได้หลายเท่า	 ตัวอย่างทีเ่ห็นได้ชัดคือ	 หากสรรพากร 

อินเดียชนะคดีในอนาคต	บริษัท	Vodafone	จะต้องจ่ายค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย 

มากกว่าภาษีที่บริษัทต้องจ่ายจริงมากกว่า	๒	เท่าตัว!!!

 บทเรียนสำคัญสำหรับบริษัทเจ้าอาณานิคมแดนภารตะที่ฝากไว้กับ 

ทกุบริษัทที่คิดจะลงทนุในอนิเดีย กค็อื ไมว่า่ทา่นจะเลี่ยงไปทำธรุกรรมที่ไหน  

โปรดพึงระลึกว่า สรรพากรอินเดียอาจติดตามท่านไปทุกที่ทุกเวลา 

 ดังน้ัน เมื่อถงึเวลาตอ้งจา่ยภาษี จงซื่อสัตยแ์ละทำอะไรใหเ้ปน็ไปตามกฎ 

จะดีที่สุด 
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: 
ประเทศที่ความมั่งคั่ง

และวิสัยทัศน์เวียนมาบรรจบ

	 สำหรับผู้ทีม่ีโอกาสเดินทางมาเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	์ หรือทีน่ิยม 

เรยีกส้ัน	ๆ 	วา่	“ยเูออี”	ในชว่ง	๕	ปท่ีีผา่นมา	คงยากท่ีจะเชื่อวา่ประเทศท่ีแสนจะ 

เจริญ	 จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศทีเ่จริญและหรูหราทีสุ่ดในตะวันออกกลางนั้น	 

เพิ่งเริ่มก่อตั้งมาพร้อม	ๆ	กับร้านกาแฟ	“สตาร์บัคส์”

	 ใช่ครับ	 ยูเออี	 ประเทศที่แสนเจริญ	 ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวเพียง	 ๔๔	ปี 

เท่าน้ัน	จากประเทศท่ียากจนเกนิจะบรรยาย	จนกระท่ังพระเจา้เมตตาใหพ้วกเขา 

ดลวีร์ วรานนท์ 
สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงอาบูดาบี
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คน้พบน้ำมันในชว่งป	ีค.ศ.	๑๙๕๐	การพฒันาประเทศครั้งย่ิงใหญจ่งึไดเ้ริ่มตน้ขึ้น 

จวบจนถึงปัจจุบัน	

	 ในปี	ค.ศ.	๑๙๗๑	ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรสตไ์ดป้รากฏขึ้นบนแผนที่โลก 

เป็นครั้งแรก	จากรัฐเล็ก	ๆ	จำนวนเจ็ดรัฐ	ประกอบด้วย	รัฐอาบูดาบี	รัฐอัจมาน	 

รัฐดูไบ	รัฐฟูไจร่า	รัฐราสอัลเคลม่า	รัฐชาลจาร์	และรัฐอุลม์อัลคูเวน	ซึ่งต่างเคย 

เป็นรฐัในอารกัขา	(Protectorate)	ขององักฤษ๑	ไดม้ารวมตวักนั	ผู้นำในการกอ่ตั้ง 

ประเทศในตอนนั้นคือ	เชคซายิด	บินสุลฏอน	อัลนะฮ์ยาน	(Sheikh	Zayed	Bin	 

Sultan	 Al	 Nahyan)	 เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี	 และเมื่อรวมประเทศได้แล้ว	 

พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีพระองค์แรกของสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์	และเชคซายิดพระองคน์ี้เอง	ท่ีเปน็ผู้เริ่มตน้การวางวสิยัทศันอ์นัย่ิงใหญ่ 

ให้กับยูเออี	

	 ๑	 อังกฤษเข้ามามีบทบาทในฐานะรัฐอารักขา	ประมาณปี	ค.ศ.	๑๘๒๐	จนถึงปี	๑๙๗๑

ภาพเมืองอาบูดาบีช่วงปี	๑๙๖๐	(photo	credit:	St.	Joseph’s	Church	Abu	Dhabi)
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	 เม่ือรอ้ยกวา่ปท่ีีแลว้	พ้ืนท่ีท่ีเปน็ท่ีตั้งยูเออใีนปจัจบุนัยังคงเปน็พืน้ท่ีเวิ้งวา้ง 

ว่างเปล่าเต็มไปด้วยทะเลทรายทีแ่ห้งแล้ง	 คนท้องถิ่นก็คือชนเผ่าเร่ร่อนใน 

ทะเลทราย	มีการตั้งหลกัปกัฐานตามพื้นท่ีโอเอซสิ	และชายฝั่งทะเล	รายไดห้ลกั 

ของเผ่าตา่ง	ๆ 	รอบบรเิวณนี้มาจากการงมหอยมกุขาย	ซึ่งพอจะนำรายไดก้ลบัมา 

พฒันาความเป็นอยู่ของคนในชนเผา่ไดบ้า้ง	จนกระท่ังโลกประสบวกิฤตเศรษฐกจิ 

ครั้งใหญ่ในช่วงปี	 ค.ศ.	 ๑๙๒๙	 กอปรกับญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการผลิต 

มุกเล้ียง	ทำใหอ้าชพีงมหอยมุกขายในภมูภิาคนี้คอ่ย	ๆ 	ปดิฉากลง	พรอ้มกบัหายนะ 

ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของคนในพื้นที	่ ผมได้มีโอกาสรับฟังคนท้องถิ่นยูเออี 

อายุราว	๖๐	ป	ีบอกเลา่เรื่องราว	สมัยท่ีผู้คนแถบนี้มคีวามเปน็อยู่อย่างแรน้แคน้	 

แต่แล้ววันหนึง่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานน้ำมัน	 พร้อมผู้นำทีม่ากด้วยวิสัยทัศน์ 

มาให้	จนเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในประเทศนี้อย่างสิ้นเชิง	

เชคซายิด	 บินสุลฏอน	 อัลนะฮ์ยาน	 (photo	
credit	 :	 Gulf	 News/	 Research	 Section	
at	 the	 Centre	 for	 Documentation	 and	
Research,	Presidential	Court)
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	 ส ิง่หน ึง่ท ีไ่ม ่อาจปฏิ เสธได้จากคำพูดของชายท ้องถิ ่นคนนั ้นคือ	 

หากพระผูเ้ป็นเจ้าเพียงประทานน้ำมันมาให้	 แต่ไม่ได้ให้ผู ้นำทีม่ีวิสัยทัศน์	 

ประเทศนีก็้คงไม่ต่างกับหลาย	 ๆ	 ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือ 

แอฟริกาเหนือ	ที่นำรางวลัของพระผู้เปน็เจา้ไปใช	้โดยไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชนใ์ด	ๆ 	 

ต่อวิถีชีวิตของลูกหลานในอนาคตเลย

	 ก่อนปี	ค.ศ.	๑๙๖๖	ซึ่งเป็นปีที่เชคซายิดฯ	ขึ้นครองราชย์	เศรษฐกิจของ 

รัฐอาบูดาบีพึ่งพารายได้จากน้ำมันเกือบทั้งหมด	แต่รัฐก็ยังไม่มีพัฒนาการใด	ๆ	 

ให้เห็น	

	 ชาวตะวันตกทีม่าเยือนอาบูดาบีในสมัยนั้นบรรยายว่า	 “อาบูดาบีคือ 

เมืองชนบทขนาดเล็ก มีโรงแรมเพียงแห่งเดียว มีโรงไฟฟ้าขนาดสามพัน 

กิโลวัตต์ ที่มีช่างไฟฟ้าดูแลหนึ่งคน ระบบการศึกษายังล้าหลัง และทั่วทั้งรัฐ 

มีโรงเรียนไม่ถึง ๖ แห่ง โรงพยาบาลเป็นเพียงคลินิกเล็ก ๆ  หนึ่งแห่งกับหมอ 

เพียงหนึง่คน๒”	 แต่หลังเชคซายิดฯ	 ขึ้นครองราชย์	 ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างรวดเร็ว	

	 ๒	 Jayanti	Maitra,	Zayed	From	Challenges	to	Union,	Center	for	Ducument	 
and	Research:	Abu	Dhabi:	2007,	pp.	100-102.	
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	 เชคซายิดฯ	 ทรงตรัสกับนักเดินทางชาวอังกฤษที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ว่า	 

พระองคท์รงตอ้งการใหอ้าบดูาบพีฒันาย่ิงกวา่กา้วกระโดด	การพฒันาในหนึ่งป ี

ต้องเทียบเท่าการพัฒนาในห้าปี๓	สิ่งแรก	ๆ 	ที่พระองค์ทรงเน้นปฏิรูปคือปัญหา 

ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาการทางสังคม	 ในปี	 ค.ศ.	๑๙๖๗	 เชคซายิดฯ	 ได้ทุ่ม 

เงินรายได้เกือบทัง้หมดของรัฐในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	 เริ่มตั้งแต่ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย	 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง	 โรงพยาบาลและคลินิก	 

ท่าเรือ	 เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่	 บ้านพักอาศัยกว่าสองพันหลัง 

ให้กับราษฎร	รวมไปถึงสถานศึกษา๔

	 การศึกษาเป็นสิ่งที่เชคซายิดฯ	ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด	พระองค์ทรง 

ทุ่มเงนิจำนวนมหาศาลเพื่อทรพัยากรมนษุย์ในอนาคต	การศกึษาอย่างเป็นระบบ 

ไดเ้ริ่มตน้ขึ้น	มีการจดัฝกึอบรมอาชีพตา่ง	ๆ 	รวมไปถงึการทำวจิยัดา้นการเกษตร	 

ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเบื้องต้น

	 ความท้าทายสำคัญของเชคซายิดฯ	 เกิดขึ้นหลังจากอังกฤษประกาศ 

ถอนตัวจากการเป็นรัฐอารักขาในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๖๘	 โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 

ปี	๑๙๗๑	ทำให้รัฐต่าง	ๆ	เริ่มวิตกกังวลต่อภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคในอนาคต	 

ความท้าทายนีเ้อง	 เชคซายิดฯ	 ทรงนำมาเป็นโอกาสที่จะสร้างความแข็งแกร่ง 

ให้กับภูมิภาคอาหรับตอนใต้	ด้วยการผลักดันให้รัฐต่าง	ๆ	ในอ่าวอาหรับหันมา 

รวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐ	 ซึ่งสุดท้าย	 ความพยายามของเชคซายิดฯ	 ก็ประสบ 

ความสำเร็จอย่างงดงาม	 รัฐทั้งเจ็ดรัฐได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งประเทศที่แข็งแกร่ง 

ภายใต้ชื่อ	“สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์”

	 ๓	 	Muhammad	Bin	Zayed	Al	Nahyan,	With	United	Strength:	H.H.	Shaikh	 
Zayed	 Bin	 Sultan	 Al	 Nahyan	 The	 Leader	 and	 the	Nation,	 The	 Emirates	 Center	 
for	Strategic	Studies	and	Research:	Abu	Dhabi:	2004,	p.	143.	
	 ๔	 Ibid,	p.	148.
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	 ยูเออีในปัจจบุนัแทบไม่เหลอืเคา้โครงตามเรื่องเลา่ในอดตี		แมว้า่ประชากร 

ท้องถิ่นจะมีเพียง	 ๑	 ล้านกว่าคน	 และเมือ่รวมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน 

และอาศัยในยูเออี	 (ยูเออีเป็นประเทศทีม่ีคนท้องถิ่นน้อยกว่าคนต่างชาติ)	 

ประเทศนี้จะมีประชากรไม่เกิน	๑๐	ล้านคน	แต่กลับมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ	(GDP)	สงูพอ	ๆ 	กับไทย	และท่ีนา่สนใจคอื	รายไดห้ลกัของประเทศนี ้

ไม่ได้มาจากน้ำมันอย่างทีห่ลายท่านคิด	 เพราะรายได้มากกว่าร้อยละ	 ๗๐	 

ของ	GDP	มาจากภาคธุรกิจอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่น้ำมัน	เช่น	การค้าอัญมณี	และสินค้า 

อุตสาหกรรม	

	 รฐับาลยูเออรู้ีดวีา่	นำ้มันเปน็ทรัพยากรที่ไมย่ั่งยืน	การนำรายไดจ้ากนำ้มนั 

มาใชจ้ะตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การวางรากฐานในอนาคต	รฐัต่าง	ๆ 	ของยูเออ ี

พยายามนำจุดเด่นของตนออกมาใช้	 ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟัง 

การบรรยายจากสำนกังานพฒันารฐัอาบดูาบวีา่	การพฒันารฐัอาบดูาบปีจัจบุนั 

เป็นไปตามวิสัยทัศน์อาบูดาบี	๒๐๓๐	(Abu	Dhabi	Vision	๒๐๓๐)	ที่มุ่งเน้น 

เมืองอาบูดาบีในปัจจุบัน
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
(photo	credit	:	
Abu	Dhabi	Triathlon	Club)
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ให้รัฐอาบูดาบีเป็นรัฐทีป่ลอดภัย	 มัน่คง	 และยัง่ยืน	 รวมทัง้มีความสามารถ 

ในการแข่งขันในเวทีโลก	 ในการบรรยายครั้งนั้น	 มีผู้ตั้งคำถามขึ้นว่า	 อาบูดาบี 

พยายามทีจ่ะแข่งขันกับดูไบ	 ในการเป็นรัฐศูนย์กลางของภูมิภาคหรือไม่	 

คำตอบทีไ่ด้จากเจ้าหน้าทีร่ะดับสูงของฝ่ายอาบูดาบีคือ	 การพัฒนารัฐต่าง	 ๆ	 

ในยูเออีไม่ใช่เป็นการแข่งขันกัน	 แต่การพัฒนาของแต่ละรัฐจะช่วยสนับสนุน 

ซึ่งกันและกัน	

	 รัฐอาบูดาบีในฐานะเป็นเมืองหลวงได้เล่นบทบาทด้านพลังงาน	 และ 

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	 จากรัฐทีเ่คยมีโรงไฟฟ้าเล็ก	 ๆ	 เพียงหนึ่งแห่ง	 

ปัจจบัุน	การพฒันาโครงสรา้งพลงังานของรฐัอาบดูาบกีา้วหนา้ไปมาก	รฐัอาบดูาบ ี

มองไปไกลกว่าการนำพลังงานน้ำมันทีต่นมีอยูอ่ย่างมหาศาลมาใช้	 แต่ได้เริ่ม 

นำพลังงานทางเลอืกรูปแบบต่าง	ๆ 	มาใช้	เชน่	การเริ่มกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงังาน 

นิวเคลียร์ขนาด	๑,๔๐๐	MW	จำนวน	๔	โรง	โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง	๔	โรงนี้	 

จะเป็นต้นแบบในการศึกษาและทดลองใช้	 ก่อนจะทำการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

นิวเคลียร์กว่าอีก	๑๐	โรงทั่วประเทศกระจายตามรัฐต่าง	ๆ	

	 ด้านการศึกษา	 ปัจจุบันรัฐอาบูดาบีกลายเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกกลาง	 มหาวิทยาลัยชั ้นนำของโลก 
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หลายแห่งต่างทยอยมาเปิดสาขาของตนในรัฐอาบูดาบี	 เช่น	 New	 York	 

University	ของสหรัฐฯ	และ	Paris-Sorbonne	University	ของฝรั่งเศสหรือ 

แม้แต่สถาบันเทคโนโลยี	Masdar	ของอาบูดาบีเอง	ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ 

การรับรองหลักสูตร	รวมทั้งเป็นพันธมิตรกับสถาบัน	MIT	ของสหรัฐฯ

	 ในขณะที่รัฐอื่น	ๆ 	เช่น	ดูไบ	ก็นำศักยภาพของตนที่มีในอดีตในการเป็นที่ 

แวะพักเรือสินค้ามาพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของโลก 

ทัง้ทางอากาศและทางน้ำ	 และยังมีความพยายามทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เป็น 

ศนูย์กลางทางการแพทย์อกีดว้ย	รฐัราสอัลเคลมา่ซึ่งมทีรพัยากรหลกัคอื	หนิปนู	 

ก็มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมของตน	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิค	เป็นต้น

	 แม้ยูเออีจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	แต่จุดเปราะบางที่สุดของประเทศคือ	 

“ทรัพยากรมนุษย์”	 ยูเออีมีคนท้องถิ่นเพียงล้านเศษ	 การจะพัฒนาประเทศ 

จำเป็นต้องใช้กำลังคนและมันสมองจำนวนมหาศาล	 ด้วยเหตุนี	้ รัฐบาลยูเออี 

จึงปรับเปลีย่นวัฒนธรรมตามหลักศาสนามุสลิมให้เอื้อกับชาวต่างชาติให้ได้ 

มากท่ีสุด	จงึทำใหยู้เออเีปน็ประเทศมุสลมิเพียงไมก่ี่แหง่ในโลกที่สามารถหาซื้อ 

เน้ือหมู	และสุราได้คอ่นขา้งงา่ย	นอกจากนี้	รัฐยงัสรา้งแรงจงูใจดว้ยการไมจ่ดัเกบ็ 

ภาษีเงินได้	ทำให้คนทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาทำงานในยูเออี	
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 โอกาสและความท้าทายสำหรับไทย

	 การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของยูเออีอาจดูเป็นเรื ่องไกลตัวสำหรับ 

คนไทย	แต่ในความเป็นจริง	โลกในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้ประเทศแต่ละประเทศ	 

ชุมชนแต่ละแห่งมีความเกี่ยวพันกันอย่างทีเ่ราไม่ทันรู้ตัว	 เช่นเดียวกับ	 ยูเออี 

ที่สามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับประเทศไทย	

	 หากมองในแงข่องโอกาส	ยูเออียังตอ้งการกำลงัคนในการพฒันาประเทศ 

อีกมาก	 ตลาดแรงงานทีน่ี่จึงเปิดกว้าง	 ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยและทำงานใน 

ยูเออีประมาณ	 ๑	 หมื่นกว่าคน	 ส่วนใหญ่เป็นแรงงานก่อสร้าง	 ช่างเชื ่อม	 

มีเพียงส่วนน้อยทีเ่ป็นวิศวกร	 หรือผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน	 อาทิ	 นักบิน	 

อาจารย์มหาวิทยาลัย	นักบัญชี	และแพทย์

	 ทุกวันนี้	 ยูเออีเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานใน 

การส่งออกแรงงานไปในต่างประเทศ	 แต่รายได้ของแรงงานก่อสร้างทียู่เออี 

อาจไม่ต่างจากค่าแรงในประเทศไทยมากนัก	 เนื่องจากต้องแข่งขันกับแรงงาน 

ราคาถูกจากอินเดีย	 ปากีสถาน	 ฯลฯ	 แต่สำหรับแรงงานทีอ่าศัยทักษะชั้นสูง	 

และผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 รายได้ทียู่เออีถือว่าสูงมาก	 ตลาดแรงงานสำหรับ 

กลุ่มอาชีพเหล่านี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไทย

	 ธุรกิจด้านการแพทย์และการบริการก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟู 

ในยูเออี	 ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล	 โรงแรม	 ธุรกิจนวดสปา	 ซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้	 

ประเทศไทยมีความชำนาญและมีศกัยภาพสงู	จงึมโีอกาสท่ีจะประสบความสำเรจ็ 

หากเขา้มาแขง่ขนัในตลาดยูเออ	ีปจัจบุนั	แบรนดธ์รุกจิไทยท่ีประสบความสำเรจ็ 

ในยูเออีอย่างสงา่งามคอื	เครือโรงแรมอนนัตรา	และเครอืโรงแรมดสุติธาน	ีทัง้นี้	 

จากนโยบายทีต่้องการเปลี่ยนเมืองทะเลทรายทีแ่ห้งแล้งให้เป็นเมืองท่องเที่ยว	 

และเมืองท่ีอยู่อาศยั	ทำใหจ้ำนวนนกัท่องเท่ียวและชาวต่างชาติในยูเออเีพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนือ่งทุกปี	 ความต้องการในสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งพักผ่อน 

จึงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
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	 ในแง่ความท้าทาย	 ความท้าทายหลักสำหรับประเทศไทยมาจากการที่ 

ยูเออีได้กลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการคมนาคมของโลก	 ด้วยสถานทีต่ั้งทีอ่ยู ่

กึ่งกลางระหว่างยุโรปตะวันตกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 บวกกับการพัฒนา 

สายการบินระดับโลกทีเ่ข้มแข็งถึง	 ๔	 สายการบิน	 ได้แก่	 Emirates	 Airlines	 

มีเส้นทางการบินกว่า	 ๑๔๗	ทีห่มาย	 Etihad	 Airways	 มีเส้นทางการบินกว่า	 

๑๑๐	ที่หมาย	Fly	Dubai	มีเส้นทางการบินกว่า	๘๙	ที่หมาย	และ	Airarabia	 

มีเส้นทางการบินกว่า	 ๑๐๖	ทีห่มาย๕	 ทำให้ยูเออีสามารถดึงผู้เดินทางทั่วโลก 

ให้มาเยือน	รวมทั้งใช้ยูเออีเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเที่ยวบิน

	 ความสามารถในการดงึผู้คนจำนวนมหาศาลใหม้าเยือนยูเออไีด้กลายเป็น 

เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจ	 การท่องเทีย่วของยูเออ	ี รวมถึงทำ 

ให้ยูเออีกลายเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การศึกษา	การแพทย์	ได้ง่ายขึ้น	 

ซึ่งการดำเนินนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการเป็น	“hub”  

ของไทยอย่างมีนัยยะ	

	 ๕	 การบินไทยมีเส้นทางการบินจำนวน	๗๘	ที่หมาย
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	 ผลกระทบทางตรงทีเ่ห็นชัดทีสุ่ดในวันนี้คือ	 ผลกระทบต่อธุรกิจการบิน 

ของบริษัทการบินไทย	ที่ถูกสายการบินของยูเออีแย่งสัดส่วนลูกค้าไป	ปัจจุบัน	 

ไทยกับยูเออีมีเทีย่วบินระหว่างกันทัง้สิ ้นประมาณ	 ๑๑	 เทีย่วบินต่อวัน	 

เป็นของสายการบิน	 Emirates	 จำนวน	 ๖	 เที่ยวบิน	 สายการบิน	 Etihad	 

จำนวน	๔	 เที่ยวบิน	 ในขณะที่สายการบินไทยที่มีเพียง	๑	 เที่ยวบิน	 และจาก 

การประเมินผลการดำเนินงานทีผ่่านมาพบว่า	 สายการบิน	 Emirates	 และ	 

Etihad	 มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นตลอดทัง้ป	ี ในขณะทีผู่้โดยสารที่เดินทาง 

โดยสายการบินไทยกลับมีจำนวนหนาแน่นในบางช่วงเวลาของปีเท่านั้น

	 เหตุผลสำคัญประการหนึ่งทีท่ำให้สายการบิน	 Emirates	 และ	 Etihad	 

ได้เปรียบสายการบินไทยคือความสามารถในการนำผู้โดยสารจากที่ต่าง	 ๆ	 

ทั่วโลก	โดยอาศัยโครงข่ายที่สายการบินมี	มายังยูเออีเพื่อต่อไปยังประเทศไทย	 

หรอืแม้แตก่ารสง่ผู้โดยสารไปประเทศถดัไปหลังแวะพกัท่ีไทย	ในขณะท่ีเท่ียวบิน 

ของการบินไทยยังมีเส้นทางการบินที่จำกัด

	 อย่างไรกดี็	ในภาพรวม	ไทยก็ยังคงไดป้ระโยชนจ์ากสายการบนิของยูเออ ี

ในแงก่ารนำคนเขา้มาท่องเท่ียวในไทยจำนวนมาก	ดังนั้น	คำวา่	“ความทา้ทาย”  

จึงสามารถเป็นได้ทัง้วิกฤตและโอกาส	 ขึ้นอยูก่ับว่าเรามียุทธศาสตร์รองรับดี 

พอหรือไม่	

 ยุทธศาสตร์เชิงรุกกับการทูตไทย

	 ในฐานะตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงอาบูดาบี	 ผมอยากเล่าถึง 

แนวทางการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ	 ในการวางยุทธศาสตร์และ 

ผลักดันนโยบายต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีมิติทีค่่อนข้างกว้าง	 เช่นเดียวกับงานของสถาน 

เอกอัครราชทูต	และสถานกงสุลอื่น	ๆ 	ทั่วโลก	ที่ขอบเขตของงานจะครอบคลุม 

ถงึการสรา้งความสมัพันธท์างการเมือง	และสง่เสรมิความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ	 
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รวมทัง้ดำเนินกิจกรรมทีเ่กี ่ยวข้องกับภาคประชาสังคมของประเทศนั้น	 ๆ	 

เพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณท่ี์ดต่ีอประเทศไทย	และการปกปอ้งคุ้มครองผลประโยชน ์

ของคนไทย

	 การจะตอบสนองกับงานท่ีมีมิตหิลากหลายเชน่นี	้สถานเอกอคัรราชทตูฯ	 

ได้รวมพลังกับทีมประเทศไทย	ประกอบด้วยหน่วยงานไทยจากหลายภาคส่วน 

ในยูเออ	ี เพื่อระดมความคิดจัดวางยุทธศาสตร์ทีเ่หมาะสม	 และรุกไปข้างหน้า 

พร้อม	ๆ	กัน	

	 นอกจากงานส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง	 ๆ	 กับรัฐบาลยูเออี	 ทีส่ถาน 

เอกอัครราชทูตฯ	ดำเนินการโดยตรง	อาทิ	ความร่วมมือด้านการศึกษา	เพื่อให้ 

นักเรยีนไทยมุสลมิได้มีโอกาสเขา้มาศกึษาในระบบการศกึษาท่ีมคีณุภาพในยูเออี	 

ความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย	์ ซึ่งยูเออีและไทยต้องเผชิญหน้า 

เหมอืนกนั	ในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของภมูภิาค	สถานเอกอคัรราชทูตฯ	 

ไดจ้บัมือกบัหนว่ยงาน	เชน่	สำนกังานแรงงาน	ในการหาชอ่งทางใหแ้รงงานไทย 

ไดเ้ขา้มาทำงานท่ีดีและปลอดภยัในยูเออ	ีและปกปอ้งคุ้มครองแรงงานไทยจาก 

การเอาเปรยีบจากนายจา้ง	ซึ่งแรงงานไทยในยูเออนีบัวา่มคีวามสำคญัอย่างมาก 

ตอ่เศรษฐกิจไทย	เพราะหากประเมนิรายได้โดยเฉลี่ยตอ่เดอืน	คนไทยที่มาทำงาน 

ในยูเออีสามารถนำเงินรายได้ส่งกลับไปให้ครอบครัวที ่เมืองไทยประมาณ 

เดือนละสามร้อยกว่าล้านบาทเลยทีเดียว

	 สำนักงานการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	 ณ	 เมืองดูไบก็เป็นอีกหนึ่ง 

หน่วยงานท่ีชว่ยผลกัดันนโยบายเชงิรกุได้เปน็อย่างดี	ดว้ยการท่ียูเออไีดก้ลายเปน็ 

ศูนย์กลางการคมนาคมของโลก	 เราได้ใช้ยูเออีเป็นฐานในการประชาสัมพันธ์ 

การท่องเท่ียวในประเทศไทย	รวมท้ังจบัมือกบับรษิทัสายการบนิตา่ง	ๆ 	ในยูเออ	ี 

เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลกสนใจเดินทางไป 

ท่องเที่ยวในประเทศไทย
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๑๒๗สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ประเทศที่ความมั่งคั่งและวิสัยทัศน์เวียนมาบรรจบ

	 ในดา้นธรุกจิ	เรามสีำนกังานสง่เสรมิการค้าระหวา่งประเทศ	ของกระทรวง 

พาณิชย์	มาชว่ยสนบัสนนุและสรา้งเครอืขา่ยกบันกัธรุกจิในยูเออ	ีเพื่อเปดิชอ่งทาง 

ให้ผูป้ระกอบการไทยได้มีลู ่ทางเข้ามาลงทุนในตลาดทีเ่ต็มไปด้วยศักยภาพ	 

และโอกาสที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

	 ในอนาคตอีก	๑๐	ปขีา้งหนา้	ประเทศนี้จะพฒันาไปถงึไหนคงเปน็สิ่งท่ีนา่ 

จับตาดู	เพราะเมื่อเงินและวิสัยทัศน์เวียนมาบรรจบกัน	สิ่งมหัศจรรย์ก็สามารถ 

เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ	และหากไทยมียุทธศาสตร์ที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวสิ่งมหัศจรรย์นี้	 

ผมเชื่อว่าโอกาสที่ดีก็พร้อมจะเป็นของเราเช่นกัน	
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นายอิทธิกร ไตรทศาวิทย์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

หนุ่มไทยใน

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

 ขอกราบสวสัดีผู้อา่นทุกท่าน และขอขอบคณุท่ีเปดิหนงัสอืวทิยุสราญรมย์ 

ขึ้นมาอ่านนะครับ ผมคิดว่าเป็นหนังสือดี ที่ให้เรื่องราวและแง่คิดที่หลากหลาย 

และทีส่ำคัญเป็นประสบการณ์ตรงจากผู้ทีไ่ปอาศัยอยูใ่นประเทศต่าง ๆ นี่เอง 

จึงทำให้ท่านผูอ้่านสามารถติดตามเรื ่องราวได้โดยไม่ต้องเหนื ่อย “มโน”  

ด้วยตนเองสักเท่าใด

 ในสว่นของผม ผมโชคดไีดม้โีอกาสมาประจำการที่สถานเอกอัครราชทตูไทย 

ในต่างแดน ทีไ่ม่ใช่แดนธรรมดาครับ แต่เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land)  

ทีอ่ยูใ่นความขัดแย้งของการแย่งชิงพื ้นทีร่ะหว่างศาสนาต่าง ๆ มาตั ้งแต่ 
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ก่อนครสิตกาลจวบจนปจัจบุนั ไมน่า่เชื่อแตก่เ็ป็นเรื่องจรงิครบั แย่งกนัมาต้ังแต่ 

วันนัน้ถึงวันนีเ้ป็นหลักหลายพันปี ขณะนี้ผู ้ถือครองปัจจุบันได้ดำเนินการ 

จดทะเบียนสถาปนาเป็นประเทศของตัวเองเรียบร้อยแล้วครับ นามว่า  

“รัฐอิสราเอล” (State of Israel) สิ่งทีผ่มจะนำเสนอในบทความนี้ คือการ 

นำเสนอมุมมองและความรู้สึกของผมทีม่ีต่อประเทศนี้ออกมาเป็นตัวอักษร  

จากทีไ่ด้อาศัยอยูแ่ละร่วมงานกับปุถุชนสัญชาติยิว (Jewish) เป็นระยะเวลา  

๑ ปี ๒ เดือน ล่วงแล้ว ก็คงจะมีการอิงประวัติศาสตร์อยู่บ้างนะครับ เพื่อให้ 

ท่านผูอ้ ่านสามารถติดตามเรื ่องได้โดยเข้าใจทีม่าทีไ่ปได้ แต่คงจะไม่เน้น 

ประวัติศาสตร์มากจนเกินไป เพราะท่านสามารถไปหาอ่านเอาจากแหล่ง 

ความรู้อื่น ๆ ได้อีกมากครับ

 ปี ๒๕๕๘ นับเป็นปีที่อิสราเอลก่อตั้งประเทศมาได้เป็นระยะเวลา ๖๗ ปี  

(ไทยไดมี้ความสมัพนัธท์างการทตูกบัอสิราเอลมาแลว้ ๖๑ ปี) เท่ากบัวา่ไทยแลนด์ 

เป็นเพ่ือนกับอิสราเอลมาตั้งแตต่อนอสิราเอลอายุได้ ๖ ขวบ พอไปพดูอย่างง้ีกบั 

ปุถุชนชาวยิวที่ไหน ก็จะยิ้มแย้ม หน้าบานด้วยความพึงพอใจในไทยแลนด์ครับ  

ซึ่งผมก็ยินดีไปด้วย อย่างไรก็ดี บริบทของการก่อตั้งและพัฒนาประเทศนี ้

ต่างหากเป็นสิ่งท่ีเราควรจะหนัไปพนิจิพเิคราะห์ปนช่ืนชมว่า ทำไมประเทศชาวยิว  

ศาสนายูดาย ที่อยู่ท่ามกลางประเทศอาหรับ ศาสนาอิสลาม ที่มีความรังเกียจ 

เดียดฉันท์และอยากจะยึดแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คืนจากอิสราเอลอยูทุ่กเมื่อเชื่อวัน  

สามารถพัฒนาได้สูงเด่นเป็นตระหง่านอย่างรวดเร็ว ทอดทิง้เพื่อนบ้านอื่น ๆ  

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทีค่อยภาวนาให้สะดุดหกล้มอยูต่ลอดเวลาห่าง 

ออกไปเรื่อย ๆ
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 สิง่แรกทีส่ำคัญเป็นตัวเร่งติดสปีดเทอร์โบในการพัฒนาให้กับอิสราเอล  

คอื ความรู้สึกของการไรช้าต ิเพราะผนืแผน่ดนิตรงนี้เอง แรกเริ่มเดิมทีเป็นดินแดน 

ของปาเลสไตน์ ถูกต้องแล้วครับ ไม่ต้องดูปากให้ชัด ๆ เพราะตอนนั้นแผ่นดิน 

ศกัดิ์สิทธิ์เป็นของปาเลสไตนอ์ยู่จริง ๆ  แต่ในช่วงท่ีบรเิตนใหญเ่ปน็เจา้อาณานคิม 

ผู้ทรงอำนาจก็ไดต้ดัสนิใจวา่จะใหม้กีารกอ่ตั้งรฐัยิวขึ้นในดินแดนของปาเลสไตน์ 

นีแ่หละครับ (ซึ่งยังมีนักวิชาการบางแขนงถกเถียงอยูว่่า ทีแ่ห่งนี้แท้จริงแล้ว 

เคยเป็นของชาวยิว และอยู่มาก่อนปาเลสไตนเ์สยีอกี) และไมไ่ดท้ำการขดีเสน้กั้น 

อะไรใหช้ดัเจน คอืใหม้ารวม ๆ  กันไปก่อน ประจวบเหมาะกบัท่ีเกดิกระแส Nazi  

(เกลียดยิว) ขึ้นในยุโรปอย่างแพรห่ลาย ดงันั้น ชาวยิวท่ีกระจัดกระจายอยู่ตามท่ี 

ตา่ง ๆ  กเ็หน็วา่ จะมีท่ีไหนเลา่ ที่จะดีเสมอเหมือนบรเิวณท่ีมคีนหวัอกเดยีวกบัเรา 

อยูร่่วมกัน ก็ได้พากันอพยพย้ายถิ่นฐานมายังปาเลสไตน์กันมากขึ้นเรื่อย ๆ  

จนในชว่งทศวรรษ ค.ศ. ๑๙๓๐ กม็ากนัเกอืบลา้นคนได ้แนน่อนวา่เจา้ถิ่นไมพ่อใจ  

จงึเกดิการประทว้งใหญข่องชาวอาหรับปาเลสไตน ์ เจา้ของพื้นที่ผู้อยู่มากอ่นขึ้น  

ลูกพี่บริเตนใหญ่ก็ได้ใช้กำลังเข้าหักหาญและขับไล่ชาวอาหรับออกไปจาก 

แผ่นดินนีจ้ำนวนมาก จนในช่วงหลังสงครามโลก มีชาวยิวอยูค่ิดเป็นร้อยละ  

๓๓ ของประชากรทัง้หมด และหลังจากนั้นชาวยิวก็ลุกฮือบอกไม่อยากอยูใ่ต้ 
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บรเิตนแล้ว บริเตนกถ็อนตัวออกไป จากนั้นปาเลสไตนก์ไ็มพ่อใจ วา่มาทหีลงัทำตวั 

เกา๋กวา่  ไล่บ้ีชาวยิวอพยพ ไลไ่ปไลม่า โดนชาวยิวสวนกลบัจนตัวเองลม่สลาย และ 

คนอาหรับกว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน ต้องอพยพออกจากดินแดนไป ฤกษ์งามยามดี  

วันที่ ๑๔ พ.ค. ค.ศ. ๑๙๔๘ นายเดวิด เบน-กูเรียน หัวหน้าหน่วยงาน Jewish  

Agency (หน่วยงานผู้แทนชุมชนชาวยิวในตอนนั้น) ได้ประกาศสถาปนาก่อตั้ง 

รัฐชาวยิว (Jewish State) ในรัฐอิสราเอล (Eretz-Israel) ขึ้น โดยผมจำเป็น  

ต้องสาธยายมาซะยืดยาวเพื่อให้เห็นว่า แรงผลักดันหลักของอิสราเอลก็คือ  

การที่ไม่มีประเทศเป็นของตัวเองมาก่อน จนมาวันหนึ่ง เมื่อสามารถฟันฝ่าจน 

ก่อตั้งประเทศได้แล้ว แน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยมันตามมีตามเกิดอย่าง 

แน่นอน ในทางกลบักัน เขาจะทำมันอย่างเต็มท่ีจนอสิราเอลเปน็ท่ีเชดิหนา้ชตูา 

อยู่ในสายตาประชาคมโลก

 สิง่สำคัญต่อมาก็คือวิสัยทัศน์ของผูน้ำครับ ต้องยอมรับว่าอาก๋งเบน- 

กูเรยีน๑ (ท่ีไม่ไดมี้เชื้อจนีแต่อย่างใด) สามารถต้ังแนวทางการพฒันาประเทศไวไ้ด้ 

 ๑ ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ http://hix-middle-east-unit.wikispaces.com/ 
1956+War
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อย่างแยบยลยิ่งนัก โดยเมือ่อาก๋งได้ก่อตั้งประเทศก็ได้สถาปนาตัวเองเป็น 

ประธานาธบิดคีนแรก และเม่ือมองไปประเทศเพื่อนบา้นแลว้เหน็วา่ไมส่ามารถ 

ฝากผีฝากไข้ได้ มิหนำซ้ำจะโดนบุกมาเมื ่อไรก็ไม่รู ้ จึงตีโจทย์ออกมาว่า  

(๑) เราจะต้องมีอิสระทางอากาศยาน กล่าวคือเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน  

ให้สามารถบินข้าม/บินอ้อมประเทศเพื่อนบ้านไปหามิตรประเทศอื่น ๆ ในโลก 

ได้ด้วยตนเอง (๒) เราต้องมีถนนหนทางที่สมบูรณ์เพื่อให้สามารถขนส่งสิ่งของ 

และความเจรญิไปไดอ้ย่างถว้นท่ัวท้ังประเทศ และ (๓) เราตอ้งสามารถทำอาหาร 

เล้ียงปากท้องตวัเองได ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบรเิวณท่ีเป็นทะเลทราย นั่นจึงเกดิ 

แนวคดินิคมเกษตรกรรม “คบิบตุส”์ และ “โมชาฟท”์ (Kibbutz and Moshav)๒  

ท่ีท่านนายกรฐัมนตรีไทยคนปจัจบุนั อยากจะนำมาชว่ยในการจดัสรรท่ีดนิทำกนิ 

ให้กับภาคเกษตรกรรมของไทยครับ และ (๔) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คือพลัง กล่าวคือทุกปัญหาและสรรพสิ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการค้นคว้าและ 

วิจัย ไม่ว่าจะเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัว เห็นไหมล่ะครับ แค่การเปิดตัวก็มีชัย 

ไปกว่าครึ่งแล้ว และสิ่งท่ีอิสราเอลไดร้งัสรรคข์ึ้นและพฒันามาอย่างต่อเนื่องนั้น  

ยังคงส่งผลและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่น ๆ ในโลกในปัจจุบันอย่างยิ่ง 

 ๒ สามารถอา่นขอ้มลูโดยสงัเขปเกี่ยวกบัคิบบตุสแ์ละโมชาฟ ไดท่ี้บทความของรุ่นพี่ผมท่ี  
http://sameaf.mfa.go.th/th/diplomatdiary/detail.php?ID=1068
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๑๓๓หนุ่มไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

 ความมุ่งมั่นและมุมานะ (Perseverance) ในสายเลือด จนหลาย ๆ ครั้ง  

ผมเรียกว่าความดื้อด้านด้วยซ้ำ แน่นอนว่าปุถุชนชาวยิวทุกคนมีคุณสมบัตินี ้

ในตัวครับ ซึ่งมันดีเหลือเกินเมือ่ใช้มันในวงการทีเ่หมาะสม เช่น การค้นคว้า 

และการวจิยั การรกัษาทางการแพทย์ การพฒันา และสิ่งสรา้งสรรคต่์าง ๆ  เป็นต้น  

แต่ถ้าคุณต้องเจอกับคนทีม่ีความมุ่งมั่นสูงมากในท้องถนน ซึ่งผมรับประกันว่า 

ถา้ขบัรถท่ีน่ีไดเ้จออย่างแนน่อน สิ่งท่ีคณุตอ้งทำใจและมีสติอย่างย่ิงเม่ือขบัรถคอื  

การเปลีย่นเลนจากสุดอีกฝั่ง ไปยังอีกฝั่งหนึ่ง การบีบแตรทุกครั้งทีไ่ฟเขียวขึ้น  

การพยายามเร่งเครื่องเพื่อปาดหน้าให้สำเร็จ นี่ยังไม่พอ สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่า คือ  

เมือ่คุณเจอผูข้ายสินค้าทีม่ีความมุ่งมั่นและมุมานะ โดยถ้าเทียบกับวัฒนธรรม 

การขายของท่ีไทย ถา้เราสอบถามผู้ขายเกี่ยวกบัสนิคา้ แลว้เราไม่พอใจ เรากจ็ะ 

ปฏิเสธสินค้า ผู้ขายก็จะเดินเงียบ ๆ กลับที่ไป แต่สิ่งที่คุณจะเจอเมื่อสอบถาม 

สินคา้กับผู้ขายปุถชุนชาวยิว แลว้คณุไมซ่ื้อ สิ่งท่ีคณุจะต้องเตรยีมคำตอบไวก้ค็อื  

ทำไมถงึไม่ซื้อ? ทำไมคณุถงึเปลี่ยนใจ? คำวา่ ทำไม เปน็คำท่ีผมไดยิ้นในประเทศนี้ 

บ่อยมาก ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม จะไปเดินเล่นทอดอารมณ์ในร้านเฉย ๆ ไม่ได้ 

นะครับ
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๔

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างชาติ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อิสราเอลประสบ 

ความสำเรจ็จนทำใหต้วัเองกลายเปน็ประเทศท่ีประสบความสำเรจ็ในการคดิคน้ 

วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวนมาก ที่โลกต้องจดจำ แน่นอนว่า 

นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่โลกมักจะกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งก็คือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  

ก็เป็นชาวยิวและเขาได้ร่วมเปิดสถาบันวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยไว้ที่นี่ด้วย 

 ในปัจจุบัน อิสราเอลมีความโดดเด่นอย่างมากในด้านการค้นคว้าและ 

การวิจัยเพื่อการพัฒนาไปใช้กับสาขาต่าง ๆ อาทิ การเกษตร การแพทย์  

ความม่ันคง อุตสาหกรรม การศกึษา ซึ่งลว้นแลว้แตส่ง่ผลดแีละทำใหว้งการตา่ง ๆ   

เหล่าน้ีของอิสราเอลกา้วไกลอย่างย่ิง๓ ท้ังนี้ อสิราเอลต้ังเป้าหมายวา่ในอกี ๑๐ ปี 

ข้างหน้า จะเป็นศูนย์กลาง ICT ของโลก ซึ่งผมก็เชื่ออย่างยิ่งว่าเขาทำได้ไม่ยาก 

จริง ๆ เพราะจากทีผ่มดูแล้ว เขาปลูกฝังค่านิยมความมุมานะ ความดื้อรั้น  

ตั้งแต่ในวัยเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเรียนเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุและกระบวนการ  

แทนท่ีจะใหเ้รยีนดว้ยการจดจำผลของเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึ้นเพยีงอย่างเดียว  

คำว่า ทำไม เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เพราะทำให้ความอยากรู้เพิ่มพูน นำไปสู่ความก้าวหน้าของการค้นคว้าด้วย

 ๓ ขอบคุณภาพถ่ายจากเว็บไซต์ http://www.solveisraelsproblems.com/
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๑๓๕หนุ่มไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

 ความม่ันคงมาก่อนทุกสิ่งเปน็อกีประเด็นท่ีไมก่ลา่วไมไ่ด ้เพราะอสิราเอล 

ห้อมล้อมโดยเหลา่ประเทศท่ีชงัตนท้ังสิ้น ดงันั้น ความม่ันคงและความปลอดภัย 

แหง่ชาตจิงึตอ้งมากอ่นทุกสิ่งอันครบั นั่นหมายความวา่คณุตอ้งเตรยีมใจไวเ้สมอ  

หากกำลังจะริเริ่มโครงการหรือความร่วมมือใด ๆ  แล้วหน่วยงานร่วมมือชาวยิว 

ของท่านมีการกล่าวว่ามีประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวข้องทีต่้องพิจารณา  

น่ันแปลว่าโครงการนั้น ๆ  ของคณุมแีนวโนม้ท่ีจะพงั คดิเปน็รอ้ยละ ๙๒ เลยครบั  

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ให้พอเห็นภาพ ในช่วงทีท่างพวกผมกำลังมองหาสถาน 

เอกอัครราชทูตแห่งใหม่และไปพบเจอตึกหนึ่งทีม่ีความเหมาะสมยิง่ทัง้สภาพ 

และความสมบูรณ์สำหรับการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ เจรจากันมาจนจะเริ่ม 

ลงรายละเอียดในการออกแบบผงัก่อสร้างแลว้ครบั จู่ ๆ  ทางเอเยนตผ์ู้หาตกึกย็ก 

ประเด็นขึ้นมาว่า มีบริษัทหนึ่งทีเ่ป็นบริษัทของรัฐบาลทีท่างเราจำเป็นจะต้อง 

สอบถามความยินยอมก่อนว่า เขาจะยอมให้มีหน่วยงานต่างชาติเข้าไปร่วม 

อยู่ด้วยหรือไม่ เอเยนต์หายไป ๓ วัน กลับมาหน้าตาตื่น และแจ้งว่าผลปรากฏ 

ว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทบังหน้าของหน่วยงานทหารของอิสราเอล หรือ Israeli  

Defense Forces (IDF) ดังนั้น ด้วยเหตุผลทางด้าน ความมั่นคง จึงไม่สามารถ 

อนุญาตให้หน่วยงานต่างชาติเข้ามาร่วมอยูใ่นหลังคาเดียวกันได้ เป็นเหตุให้ 

พวกผมต้องตระเวนหาตึกที่ทำการถาวรแห่งใหม่กันต่อไป
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๖

 ทีก่ล่าวมาทัง้หมดก็เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นของผมจากทีไ่ด้ประจำการ 

อยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้มาเป็นเวลา ๑ ปี ๒ เดือนนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลมิได้ 

ตอ้งการจะ “ชาบ”ู บชูาอิสราเอลแตอ่ย่างใด แตพ่วกท่านเหน็ดว้ยหรอืไมล่ะ่ครบั  

ว่าพวกเขาเป็นชาติทีจ่ริงจังในแนวทางของตนจนทำให้ตัวเองพัฒนาแบบ 

ก้าวกระโดดไปไดอ้ย่างรวดเรว็จรงิ  ๆ   มหินำซำ้  เมื่อพจิารณาถงึบรบิทในการพฒันา 

ว่าต้องโตขึ้นมาในซอยเปลี่ยวทีไ่ม่มีใครรัก และยังถูกจ้องโดนรังแกอยูทุ่กเมื่อ 

เชื่อวันโดยเพื่อนบ้านรอบข้าง แต่ก็ยังโตขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง (ซึ่งผมคิดว่า 

กองทัพอิสราเอลแขง็แกรง่ท่ีสดุในตะวนัออกกลางด้วยครบั) ย่ิงทำใหผ้มรู้สกึท่ึง 

ครบั ท่ีน่ีขาดแคลนนำ้อปุโภคบริโภค ก็คดิวธิกีารเปลี่ยนนำ้ทะเลเปน็นำ้จดืและ 

บำบัดน้ำเสียจากภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม  

จนกลับมาใชใ้หม่ได ้ท่ีนี่มีภมูปิระเทศเปน็ทะเลทราย กพ็ฒันาระบบเกษตรกรรม 

จนปลูกพืชผัก ผลไม้ ได้ดีจนเป็นสินค้าส่งออกเข้ายุโรป ประเทศนี้เมื่ออายุเข้า 

เบญจเพส โดนประเทศอาหรับรอบข้างจ้องจะยึดดินแดนคืน แต่ผลสุดท้าย 

นอกจากอิสราเอลจะไม่เพลี่ยงพล้ำแล้ว ยังได้ดินแดนบางส่วนของประเทศ 

อาหรับสองประเทศทางตอนเหนือและตอนใต้กลับมาด้วย (ได้ส่งดินแดน 

ทางตอนใต้คืนไปแล้ว) ผมเลยตั้งเป้าว่าในช่วงระหว่างทีย่ังประจำการอยูท่ีน่ี่  

จะพยายามเก็บเกี่ยวสิ่งด ีๆ  ของท่ีนี่กลบัไปใหท่ี้บ้านเกดิมากท่ีสดุเท่าท่ีจะทำได้  

ไม่ว่าจะสนใจหรือไม่ก็ตาม เพราะเขามีดีจริง ๆ ครับ 
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๑๓๗หนุ่มไทยในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

 สุดท้ายน้ี ไม่มีอะไร ก็จะแชร์ภาพงาม ๆ  ท่ีตวัเองไดถ้า่ยไวจ้ากการเดนิทาง 

ไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ในประเทศนี้มาครับ ให้รู้ว่านอกจากความฉลาดแล้ว ก็ยังมี 

สุนทรียภาพให้เพลิดเพลินกันด้วย 
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๘

 หากจะพดูถงึ “โขน” หลาย ๆ  คนคงพอทราบกนัอยู่บ้างวา่เป็นศลิปะท่ีอยู่ 

คู่ชาติบ้านเมืองของเรามาช้านาน แต่ใครเลยจะรู้ว่า ไม่ใช่เพียงแต่ชาติของเรา 

ทีม่ีศิลปะโขน ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ยังมีอีกหลายชาติที่มีศิลปะอันทรง 

คุณค่านีป้ระดับไว้ในศิลปวัฒนธรรมของชาติพวกเขา ซึ่งแน่นอนว่าประเทศ 

เพื่อนบ้านของเราจะต้องมีโขนเป็นศิลปะของชาติด้วย แต่ประเด็นที่น่าสนใจ 

ก็คือ โขน เป็นของใครกันล่ะ แล้วโขนของแต่ละชาตินี้มีความเหมือนหรือ 

สาธิต ทรงทรัพย์
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๑๓๙“โขน” ไทย-กัมพูชา ศิลปะร่วมแห่งอุษาคเนย์

ต่างกันไหมนะ ท่านผู้อ่านคงเดากันไปต่าง ๆ  

นานา แต่ถ้าจะให้ลองคิดดูเล่น ๆ ผมก็ขอเดา 

ว่าเป ็น “กัมพูชา” เพราะปฏิเสธไม ่ได้  

เลยว่าประเทศกัมพูชามีประวัติศาสตร์  

และอารยธรรมเก่าแก่มากมาย รวมไปถึง 

สถาป ัตยกรรมและภาพสลักท ีบ่่ งบอก 

เรื่องราวตา่ง ๆ  เอาไวเ้ปน็หลกัฐาน วนันี้ จงึขอ 

อาสามาไขขอ้สงสยั โดยผมไดส้มัภาษณ์ อาจารย์ศานต ิภกัดคีำ อาจารย์ประจำ 

สาขาวิชาภาษาเขมร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

และท่านก็ได้ให้เกียรติสละเวลามาช่วยไขข้อข้องใจเรื่องราวเหล่านี้ ก็ขอกราบ 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 คำว่า โขน เชื่อกนัวา่เปน็ศพัท์ท่ีมาจากคำวา่ ลโคน หรอื ละคอน รากศพัท์ 

ในกลุ่มของภาษาชวาและกลุ่มของภาษาเขมรก็มี แปลว่าการแสดง การละเล่น 
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เรื่องราว ซึ่งเข้าใจกันว่าตอนทีไ่ทยรับมามีการจำแนกคำว่า ลโคน ออกเป็น  

๒ อย่าง คือ ละคอน และโขน 

 ถ้าเราดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โขนเป็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งทีม่ีการแลกเปลี่ยนลื่นไหลกันไปมา จึงไม่สามารถ 

บอกได้ว่าของใครเก่าแก่ทีสุ่ด หลักฐานของแต่ละชาติก็เล่าเรื ่องกันไป 

คนละชุด ของไทยเราปรากฏหลักฐานจริง ๆ ในสมัยอยุธยา โดยพบหลักฐาน 

ในกฎมณเฑียรบาลของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีการพูดถึงพิธีกรรมหนึ่งที่เราเรียกว่า  

“พิธีชักนาคดึกดำบรรพ์” อยูใ่นพิธีอินทราภิเษกของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา  

ในการแสดงจะให้นักแสดงแต่งกายเป็นฝ่ายอสูรกับฝ่ายเทวดาและมีการตั้งเขา 

พระสุเมรุ ซึ่งมีการผสมกับการแสดงอีกประเภทหนึ่งทีเ่รียกว่า “หนังใหญ่”  

ซึ่งภาษาเขมรเรียกว่า “แสบกธม” (แสบก แปลว่า หนัง, ธม แปลว่า ใหญ่)  

ลักษณะคล้ายกับหนังตะลุงแต่แกะสลักเป็นตัวใหญ่ โดยจะแกะเป็นเรื่องราว 

รามเกียรติ์ แต่ปัญหาคือเราไม่พบหลักฐานการแสดงโขนของกัมพูชา แต่พบว่า 

มีการแสดงหนังใหญ่แบบที่ได้กล่าวไป สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ในวรรณคดีไทย 
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เรื่องสมุทรโฆษคำฉันท์นั้น มีตอนหนึ่งที่เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้ฉลักแสบก 

ภาพอันชระ (หมายถึง การแกะสลักภาพลงบนแผ่นหนัง)” และนี่ก็เป็น 

หลักฐานทีอ่าจบ่งบอกได้ว่า การแสดงหนังใหญ่ของไทยได้รับอิทธิพลมาจาก 

การละเล่นของกัมพูชา ในหมู่ของนักวิชาการจึงมองกันว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของ 

การแสดงโขนในประเทศไทย

 หลังจากนั้น โขนกพ็ฒันาขึ้นในชว่งอยุธยาตอนปลาย สบืต่อมาจนถงึชว่ง 

รัตนโกสินทร์ตอนต้น การแสดงโขนถือเป็นเรื่องของราชสำนัก จากการที่เราได้ 

พบเห็นคงสังเกตได้ว่า ส่วนใหญ่โขนมักจะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ เหตุก็เพราะว่า 

เรื ่องรามเกียรติ์กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอยุธยา ไทยจึงถือว่าเป็น 

เรื่องหลัก เพราะพูดถึงการอวตารของพระนารายณ์มาเป็นพระราม เราจึงเชื่อ 

กันวา่อยธุยาเป็นเมอืงของพระราม และพระมหากษตัรยิก์ถ็อืวา่เปน็พระนารายณ ์
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อวตารลงมาเช่นกัน รามเกียรติ์จึงมีการนำมาแสดงและนำมาแต่งเรื่องเพิ่ม 

มากมาย เพราะถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งทีเ่กี ่ยวพันกับพระมหากษัตริย ์

ของไทย

 อ่านไปสักพกั หลาย ๆ  คนคงสงสยัวา่ แลว้โขนกมัพชูาท่ีเลน่กนัอยู่ในปจัจบุนั 

มาจากไหนกันแน่ เพราะที่ได้เล่ามาก็ไม่ได้กล่าวถึงหลักฐานที่แน่ชัด บอกเพียง 

แตว่า่โขนของกมัพชูามาจากพระตะบอง แลว้ถามวา่โขนจากพระตะบองมาจาก 

ที่ไหนกันล่ะ จากการสอบถามท่านอาจารย์ศานติก็ได้ความว่า ในสมัยที่ไทยยัง 

ปกครองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)  

ได้ปกครองเมืองในส่วนนั้น ท่านก็ได้ตั้งคณะโขนขึ้นมาแล้วฝึกหัดตามแบบ 

ของไทยไปเล่นทีพ่ระตะบอง ในช่วงนั้นได้เกิดสนธิสัญญาเรื่องปักปันเขตแดน 

ไทย-กมัพชูา ท่ีจะต้องแลกเมืองพระตะบอง เสยีมราฐ และศรโีสภณ กบัจงัหวดั 

ตราด รัฐบาลไทยในช่วงนั้นก็ต่อรองเรื่องผลประโยชน์ว่า ถ้าไทยยกเมืองให้  

เจา้พระยาอภยัภเูบศรจะเสยีผลประโยชนอ์ะไรต่าง ๆ  จึงใหท่้านเลอืกวา่จะอยู่กบั 

ไทยหรือฝรั่งเศส ปรากฏว่าท่านเลือกทีจ่ะกลับมาไทย รัฐบาลฝรั่งเศสจึงต้อง 

จ่ายค่าชดเชยในส่วนทีท่่านเสียผลประโยชน์ให้จนกว่าท่านจะถึงแก่อสัญกรรม  

เมือ่ท่านรู้ข่าวแน่ชัดก็รีบรวบรวมบริวารขนขึ้นเกวียนกลับเข้าไทยโดยทันที  
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เพราะท่านกลัวว่าฝรั่งเศสจะกักกันเอาไว้ แล้วก็เป็นจริงอย่างที่ท่านคิด ทำให้มี 

ชาวพระตะบองท่ีจะอพยพกลบัมาท่ีไทยตดิคา้งอยู่ท่ีนั่น ซึ่งกม็กีลุ่มคนท่ีเลน่โขน 

ปะปนอยู่ในน้ัน จงึตอ้งอาศยัและทำมาหากนิอยู่ท่ีนั่นโดยใชโ้ขนท่ีตนเองเลน่เป็น 

ออกแสดงไปยังท่ีต่าง ๆ  จนกระท่ังไปถงึพนมเปญ ท้ายท่ีสดุโขนชดุนี้กก็ลายเปน็ 

ต้นแบบของโขนกัมพูชามาจนถึงปัจจุบัน

 โขนกัมพูชาจะแตกต่างจากโขนของไทยตรงทีว่่า โขนไทยเป็นเรื่องของ 

ราชสำนัก แต่โขนของกัมพูชาไม่ใช่ เพราะชาวบ้านทัว่ไปก็สามารถเล่นได้  

การละครของกัมพูชาไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นละครนอกหรือละครใน (ละครนอก  

คือ ละครทีเ่ล่นนอกพระราชวัง แต่เดิมเป็นการละเล่นร้องแก้กัน ภายหลังมี 

การเล่นเป็นเรื่อง ส่วนละครใน คือ ละครที่เล่นในพระราชฐานเท่านั้น ใช้ผู้หญิง 

ฝ่ายในแสดง คนภายนอกห้ามฝึกหัด) ภายหลังนำเข้าไปบรรจุฝึกสอนใน 

โรงเรียนนาฏศิลป์จึงกลายเป็นละครหลวง แล้วเรียกว่า ละครพระราชทรัพย์  

เพราะในช่วงร้อยปีทีผ่่านมา กัมพูชามีปัญหาการเมืองภายในอยูบ่่อยครั้ง  

กษัตริย์ของกัมพูชาหลาย ๆ พระองค์เติบโตอยูท่ีก่รุงเทพฯ โดยมีกษัตริย์ไทย 

คอยอุปถมัภช์บุเลี้ยง และเม่ือทางกัมพูชาสงบกใ็หก้ลบัเขา้ไปครองราชย์ดงัเดมิ  

ด้วยการทีม่าอยูเ่ป็นระยะหลายสิบปี ทำให้ซึมซับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 

ของไทยกลับไปท้ังในและนอกราชสำนกั วฒันธรรมหลายสิ่งหลายอย่างจึงคลา้ย 

กับของไทย
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 แล้วตอนทีใ่ช้แสดงล่ะ กัมพูชามีหลักการคิดเหมือนกับเราหรือไม่  

ท่านอาจารย์ศานติก็ได้เล่าว่า กัมพูชานิยมแสดงตอนจองถนน เพราะมีฉาก 

ทีห่ลากหลายให้เล่นมากกว่า และโขนตอนทีไ่ม่เล่นเลยก็คือ ตอนทศกัณฐ์ล้ม  

เพราะถือว่าเป็นตอนอวมงคล ในหนังสือเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีเกร็ดเล็ก ๆ  

เล่าไวว้า่ กอ่นท่ีท่านจะต้องอพยพกลบัมาไทย ท่านไดใ้หแ้สดงโขนตอนทศกณัฐ ์

สัง่เมือง (เป็นตอนทีท่ศกัณฐ์จะออกจากเมืองแล้วสั่งเสีย) ซึ่งเป็นตอนทีเ่ขา 

ไม่เล่นกันเพราะถือว่าเป็นลางไม่ดี

 กัมพูชาจะมีแนวคิดทางพระพุทธศาสนาปนอยูใ่นเรื่อง “เรียมเกรติ์”  

แปลวา่ รามเกยีรติ์  กลา่วคอื  อนัท่ีจริงแลว้พระรามคอืพระนารายณอ์วตาร  และ 

พระรามก็คอืพระโพธสิตัวห์รอืเปน็พระพทุธราชา (พระโพธสิตัวก์ลบัชาติมาเกดิ 

เป็นพระราม) ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลมาจากพระรามชาดก 

 ในเรื่องความสัมพันธ์ของโขนระหว่างไทย-กัมพูชา มีจุดเด่นที่เห็นได้ 

ชัดเจนก็คือ “หัวโขน” เพราะหัวโขนของไทยจะคล้ายกับภาพสลักที่ปราสาท 

โขนไทย

โขนกัมพูชา

57-12-095_128-210 Salanlom=BW_new25-6_J-Coated.indd   144 6/25/15   4:21:58 PM



๑๔๕“โขน” ไทย-กัมพูชา ศิลปะร่วมแห่งอุษาคเนย์

เขมรโบราณในกัมพูชา อย่างเศียรของทศกัณฐ์ ถ้าเป็นแบบอินเดียจะแผ่ 

ออกสองข้าง คือ เรียงต่อกันไปด้านข้างสิบหน้า แต่ถ้าไปดูภาพสลักทศกัณฐ์ 

ตามปราสาทในรุ่นปราสาทบันทายศรี จะเห็นว่ามีการต่อขึ้นไปเป็นชั้น ๆ  

เป็นรูปแบบเดียวกับหัวโขนของไทย และอีกหนึ่งสิ่งทีน่่าสนใจคือเพลงทีใ่ช้ 

ประกอบการแสดง กมัพชูามเีพลงท่ีเรยีกวา่ “ซอมนาเซียม” แปลวา่ เพลงสยาม  

นี่ก็อาจเป็นหลักฐานได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน

 วัฒนธรรมของไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะเป็น 

รายละเอียดทีล่ึก เราไม่สามารถตัดตอนมาบอกได้ว่าอันนี้ของใคร ถึงว่าทำไม 

เราถึงได้รับวัฒนธรรมเขมรมาเยอะ ก็เพราะเรามีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 

ตั้งแต่แรก ในครั้งที่ยังมีสงคราม คนเขมรก็ถูกกวาดต้อนเข้ามา อยุธยาก็ซึมซับ 

วัฒนธรรมเหล่านี้แล้วพัฒนากลายมาเป็นแบบของตน จากเดิมทีก่ัมพูชาเป็น 

ผูน้ำทางวัฒนธรรมแล้วเมือ่เขาลดบทบาทลง อยุธยาก็กลับมามีอำนาจทาง 

การเมืองและกลายเป็นศูนย์กลางทางอำนาจวัฒนธรรมและพัฒนามาเป็น 

วัฒนธรรมหลัก แล้วกัมพูชาก็มารับกลับไปในช่วงยุครัตนโกสินทร์

 สาระความรู้ทีไ่ด้จากท่านอาจารย์ศานติ ทำให้เห็นถึงมุมมองใหม่ ๆ  

ซึ่งจากการทีไ่ด้ฟังมานี้ก็ทำให้คิดได้ว่า “เราก็ไม่ต่างจากเขา เขาก็ไม่ต่าง 

จากเรา” วฒันธรรม ภาษา วรรณคด ีหรอืแมแ้ต่ชวีติความเป็นอยู่กไ็ม่ได้ผดิแผก 

แปลกไปจากกันมาก ท่านอาจารย์ศานติยังทิ้งท้ายให้ข้อคิดไว้อีกว่า “ณ เวลา 

ปจัจุบนั เราควรต้องปรบัเปลี่ยนมมุมองที่มต่ีอประเทศเพื่อนบา้น ไมใ่ช่เฉพาะ 

แค่กัมพูชา แต่ในกรณีของกัมพูชา คือ เราค่อนข้างยึดติดกับกรอบความคิด 

เดิม ๆ ซึ่งเรามองแค่ว่าอันนี้ของไทยแล้วกัมพูชารับไป แต่ในความเป็นจริง 

เรื่องของวัฒนธรรมคือการลื่นไหลไปมา ที่จริงแล้วเรามีวัฒนธรรมความเชื่อ 

หรือดนตรีการแสดงที่ใกล้ชิดกันมาก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะเป็นจุดสำคัญ 

ที่นำไปสู่การเปดิโลกทัศนข์องตนเอง และจะทำใหเ้ราและประชาคมอาเซยีน 

เดินหน้าไปด้วยกันได้”  
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 หลายต่อหลายคนแทบจะทรุดกาย หากตรวจพบโรคมะเร็งหรือพบว่า 

มีญาติหรือเพื ่อนพ้องน้องพี ่เป็นมะเร็ง ไม่ว่าจะระยะไหน หรือเป็นทีใ่ด  

เพราะดูจะเป็นโรคทีใ่ช้ทัง้เวลาและค่ารักษามากมาย แต่ทางรอดมียาก  

แม้หลายคนจะโชคดี มีอายุยืนยาวต่อจากนั ้นก็ตาม ไม่ว่าโรคมะเร็งจะมี 

สาเหตุมาจากอะไร หนทางการรักษาจะยาก ง่ายเพียงใด วันนี้ อยากให้ท่าน 

ผูอ้่านมีความรู้ความใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  

และสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้แต่เนิ่น ๆ ผ่านการสัมภาษณ์ ศ.ดร.พญ.จิรายุ  

เอือ้วรางกุล เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้ดูแลด้านอายุรกรรม 

และดา้นโลหิตวทิยา เชี่ยวชาญดา้นโรคมะเรง็เม็ดเลอืดขาว มะเรง็ต่อมนำ้เหลอืง  

และโรคที่เกี่ยวกับไขกระดูกล้มเหลว 

 ฉบับทีแ่ล้ว คุยไปเรื่องการรักษามะเร็งไปแล้วตอนหนึ่ง วันนี้ จะเล่า 

ส่วนที่เหลือให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ เพื่อป้องกันไว้แต่เนิ่น ๆ 

สัมภาษณ์ ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรางกุล

โรคมะเร็ง 
(ตอนที่สอง) 

ว่าด้วย
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๑๔๗ว่าด้วยโรคมะเร็ง (ตอนที่สอง) 

 มะเร็งบางโรคหายบางโรคไม่หาย

 ยกตัวอย ่างมะเร็งปากมดลูกถ้ามาเร็วก็หาย ก็คือตัดแล้วก็หาย  

มีหลายแบบ มะเร็งผิวหนังบางอย่างตัดแล้วก็หาย มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มันเล็ก ๆ  

ยังไม่ได้แพร่กระจายตัดแล้วก็หาย

 มะเร็งชนิดไหนอันตรายที่สุด

 มะเรง็อันตรายเหมอืนกนั แตว่า่ถา้จะพดูถงึมะเรง็อนัตรายและพยากรณ ์

แย่สุดก็น่าจะเป็นมะเร็งสมอง เพราะเป็นจุดทีค่วบคุมร่างกาย เป็นที่สมอง 

ส่วนมากจะเป็นชนิดทีล่ามเร็ว และก็มักจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วถ้าเป็น 

มะเร็งสมองบางชนิด แต่ไม่ใช่ทุกชนิด การรักษาก็รักษาได้หลายวิธี แต่ปัจจุบัน 

ยังไม่มีวิธีที่ดีที่สุด ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งสมองก็ต้องลำบากนิดหน่อย 

 ขณะนีก้็มีการศึกษาวิธีการให้เคมีบำบัดแบบใหม่ คือสมัยก่อนถ้าเรา 

พูดถึงเรื่องเคมีบำบัด คนก็จะกลัวทำแล้วผมร่วง คลื่นไส้อาเจียน ต่างประเทศ 

เขาก็ค้นพบเคมีบำบัดอีกแบบหนึ่ง ซึ่งผมไม่ร่วง ไม่คลื่นไส้อาเจียน ก็มียา 

กลุม่นีอ้อกมาเรียกว่า ยามุ่งเป้า แก้ไขความผิดปกติระดับโมเลกุล คือมุ่งเป้า 

โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง ไม่รบกวนระบบ เช่น ไม่ทำให้ผมร่วงเพราะไม่เกี่ยวกับ 
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มะเร็ง ไม่คลืน่ไส้อาเจียนเพราะไม่ได้ไปทำอะไรกับลำไส้ แต่ถ้าเป็นเคมีบำบัด 

สมัยเดิมก็คือไปหมดทัง้ร่างกาย โทรม บางทีมีผลข้างเคียง แต่ถ้าอันใหม่ 

ผลข้างเคียงก็จะน้อยลง แต่ก็จะแพงมาก กลุ่ม Target therapy เข็มละ  

๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี ้อาจจะถูกลงแล้ว หรือบางอย่างอาจจะเข็มละ  

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็มี แต่ว่าอันนี้ก็คือมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่บอกแล้วว่า 

มันทำให้ดีขึ้น ไม่ใช่หายทุกโรค ดีขึ้นถ้าใช้ร่วมกับเคมีบำบัดปกติ

 มะเร็งมีทั้งหมดกี่ขั้น 

 ขั้นของมะเร็งก็แล้วแต่ชนิดของมะเร็งและอวัยวะว่าเป็นมะเร็งที่ไหน  

เอาแบบท่ีนิยมเปน็คอืมะเรง็ตบัและมะเรง็เต้านม สว่นใหญแ่บง่เปน็ระยะท่ี ๑-๔  

แต่ว่าบางโรคอาจจะไม่แบ่งเป็น ๔ มันมีหลายแบบ อาจจะ ๑ และก็ ๒A ๒B  

มันมีหลายชนิด แต่ถ้าเราพูดกันง่าย ๆ  ก็คือ ๑-๔ ขั้นที่ ๑ ก็คือเป็นน้อย ขั้นที่ ๔  

กค็อืเป็นไปท่ัวแลว้ เคยมีกรณีท่ีเปน็ถงึขั้นท่ี ๔ แลว้หายกม็ ีเคยมคีนไขเ้ปน็มะเรง็ 

ต่อมน้ำเหลืองขั้นที่ ๔ ก็หายอยู่ประมาณ ๒๐ ปีก็มี มันแล้วแต่ชนิดว่าเรารักษา 

ชนิดไหน 

 มะเรง็เม็ดเลอืดขาวท่ีหายกมี็ กแ็ลว้แตช่นดิ  มันมีศพัท์ชนดิย่อยของมันอกี  

บางชนดิทำให้ดีทีสุ่ดก็ยังดือ้ต่อยาทีใ่ห้ อันนั้นก็คือเขาไม่ตอบสนองก็มีโอกาส 

เสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรักษาทีดี่ทีสุ่ดยังไงมันขึ ้นอยูก่ับเซลล์มะเร็งของ 

เขาด้วย และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น แต่ว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวที่หายก็มี 

 ผลงานวิจัยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิจุฬาภรณ์ องค์ประธาน 

ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี มูลนิธิ 

จุฬาภรณ์ เริ ่มแรกก็คือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ ่งเน้นในการวิจัยลงลึกเพื่อ 

ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เองก็มีการค้นคว้าเรื ่อง 

โรคมะเร็งเยอะ ตัวพระองค์ท่านเองก็วิจัยเรื่องนี้เยอะมาก ท่านก็ทรงศึกษา 
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๑๔๙ว่าด้วยโรคมะเร็ง (ตอนที่สอง) 

เรื่องกลไกการเกิดมะเร็ง มะเร็งชนิดต่าง ๆ และเรื่องสารเคมีในสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งทรงได้รับรางวัลมากมาย 

 ในส่วนของสถาบันเองก็ได้ค้นพบเรื่องของสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็น 

ประโยชน์ในอนาคต รวมทัง้สมุนไพรบางตัวซึ่งศึกษาอยู ่ อันนี้ก็เป็นส่วนของ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พอมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เกิดขึ้น ก็มุ่งเน้นให้มีการ 

วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างเดียว ซึ่งจะครบ ๕ ปี ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม  

ชว่ง ๕ ปีท่ีผ่านมากเ็ปน็การพฒันาศกัยภาพดา้นการดูแลรกัษา แต่ขณะเดียวกนั 

เราก็ทำงานวจัิยรว่มดว้ยท่ีจะพฒันาเรื่องการวนิิจฉยั ใหเ้รว็ขึ้นใหถ้กูต้องมากขึ้น  

เรื่องการออกไปคัดกรองมะเร็งแบบใหม่ ๆ เราก็จะทำวิจัยส่วนนั้น ในเรื่องของ 

การรักษาเราก็จะมีการวิจัยเพื่อหายาใหม่ ๆ รวมทัง้เทคนิคใหม่ในการรักษา  

นีก็่จะเป็นส่วนทีโ่รงพยาบาลจุฬาภรณ์ทำอยู ่ เราก็ยังมีความเชื ่อมโยงกับ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการ Translational magnesium เชื ่อมโยง 

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับคุณหมอทางนี้ทำวิจัยร่วมกัน  
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อันนีก็้ค่อนข้างแตกต่างจากโรงพยาบาลทัง้หมดในประเทศไทย เพราะว่าเรา 

ไม่ใช่โรงพยาบาลทีร่ักษาอย่างเดียวแต่เราทำการวิจัยควบคู่ไปกับสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ด้วย 

 อย่างต่างประเทศก็เคยเห็นอย่างเช่น MD Anderson ทีเ่ขามีทัง้ 

สถาบันวิจัยและโรงพยาบาลทำร่วมกัน มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ  

อย่างสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลต่าง ๆ คือ โรงพยาบาลน่าน  

โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด และกโ็รงพยาบาลในเครอืขา่ย กมี็ติดต่อกบัหลายโครงการ  

โรงพยาบาลวชิระ ร่วมกันทำเรือ่งมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลร้อยเอ็ดก็ทำ 

เรื่องลำไส้ใหญ่และตับ โรงพยาบาลน่านทำเรื่องตับกับท่อน้ำดี ตามประเทศ 

ทีท่่านองค์ประธานได้เสด็จไป ก็จะมีเครือข่ายอยูห่ลายที ่ เช่น สถาบันมะเร็ง 

แห่งชาติของอเมริกา ก็ทำโครงการเรื่องมะเร็งตับและท่อน้ำดี 

 เราก็ส่งคุณหมอของเราไปเรียนต่างประเทศอยูห่ลายสถาบันทั้งที ่  

Cornell University และ Duke University ก็มีส่งไปอีกหลายทีท่ัง้ MD  

Anderson และ UCLA (University of California, Los Angeles) ก็ไปเรียน 

เรื่องของการอ่านเอ็กซเรย์ของมะเร็งปอด เขาจะมีโครงการวิจัยร่วมกับ UCLA  

เรื่องมะเร็งปอด

 ที่นี่มีระบบ Teleconference คือตัวเราไม่ได้ไปต่างประเทศเราก็นั่งคุย 

กับเขาได้ พรุ่งนี้ก็จะมีโครงการคุยกับเขาเหมือนกัน โครงการร่วมกับออสเตรีย 

ทำเรื่องของมะเรง็ปอด กจ็ะทำ Teleconference กนัไม่ต้องเสยีคา่เครื่องบินไป  

เราก็ Teleconference ไปที่ร้อยเอ็ดกับน่านด้วย ร้อยเอ็ดเป็นยังไง ต้องการ 

ความช่วยเหลืออะไร เราจะออกไปเมื่อไหร่ ดูกันยังไง น่านเราก็ทำเหมือนกัน  

ก็คือทำให้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางทั้งสองฝ่าย 

57-12-095_128-210 Salanlom=BW_new25-6_J-Coated.indd   150 6/25/15   4:22:06 PM



๑๕๑ว่าด้วยโรคมะเร็ง (ตอนที่สอง) 

 แรงงานต่างชาติเข้าทำการรักษา

 กมี็มาเขา้เฝา้ฯ ท่านอยู่เร่ือย ๆ  เวลาท่ีท่านเสดจ็ฯ และทอดพระเนตรคนไข้ 

ทีม่าขอความอนุเคราะห์ ก็จะมีชาวเขา ไปทางจังหวัดทางภาคเหนือทัง้  

แม่ฮ่องสอน น่าน อะไรทัง้หลาย ก็มีมาขอความอนุเคราะห์ ก็มีหลายโรค 

ไม่ใชเ่ฉพาะมะเร็ง พอ.สว. ก็ช่วยเหลอืทุกโรค เรากช็ว่ย แตบ่างทเีขากม็าไมถ่งึเรา 

ก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเขามาหรือเปล่า แต่ก็เข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ช่วย 

ดูแลคนไข้เหล่านี้อยูร่ะดับหนึ่ง ไปตามชายแดนก็จะมีทัง้พม่า เขมร บางคน 

ก็ได้รับการส่งตัวต่อมาในโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ซึ ่งก็จะมีปัญหาลำบาก 

นิดหนึง่ ซึ่งบางคนเขาไม่มีประกัน โรงพยาบาลก็ต้องช่วยเหลืออนุเคราะห์ไป  

เพราะวา่เขาไมมี่เงนิจา่ย  เขาไม่มี ๓๐ บาท โรงพยาบาลท่ีรบัดแูลกต็อ้งขอฟรไีป  

อันนีก็้เป็นปัญหา ก็ต้องมีการพัฒนาว่าจะต้องทำยังไง เพราะว่ามันเป็นเรื่อง 

ของมนุษยธรรม ที่เราต้องดูแล ถ้ามากันเยอะ ๆ  โรงพยาบาลนั้นอาจจะลำบาก 

นิดหนึง่เรื่องงบประมาณ แทนทีจ่ะเอางบประมาณมาช่วยเหลือคนไทยก็ต้อง 

เอางบประมาณไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นเยอะ แต่ว่าก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรม 

ถ้ามาถึงโรงพยาบาลแล้วไม่รักษาก็ไม่ได้ 
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 การให้คนไข้เข้าร่วมการวิจัยในการพัฒนาการรักษา

 เรากร็บัทุกโรค บางโรคเราก็ชำนาญ บางโรคเรากม็หีมอไมค่รบ เรากต็อ้ง 

อาศยัผู้เชี่ยวชาญจากท่ีอื่นมาเปน็ท่ีปรกึษา แตโ่รคท่ีเราชำนาญเรากจ็ะมหีมอครบ  

ตอนนีก็้เร่งให้มีหมอครบทุกสาขา แต่ว่าการรับผู้ป่วยก็รับทุกโรคอย่างทีบ่อก  

แต่ว่าบางโรคที่เราชำนาญอาจจะมีโครงงานวิจัยทีส่อดคล้องกับความชำนาญ 

ของคุณหมอท่านนั้น ก็จะมีโครงการวิจัย เช่น ยาตัวใหม่ ๆ 

 คนไข้มีสิทธิเลือกทีจ่ะเข้าร่วมก็ได้ ไม่ได้มีการบังคับ แล้วแต่ว่าจะ 

เข้าร่วมไหม เพราะต้องเข้าใจว่าโรคมะเร็งถ้าเรารักษาด้วยยาเดิม รักษาไป  

๒๐ ปี โดยไม่เปลี่ยนเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะว่ามันต้องมียาใหม่ ๆ  

ตลอดเวลาซึ ่งดีขึ ้น ทีนี ้การจะพิสูจน์ว่ายาดีขึ ้นต้องมีการวิจัย คนไข้จึง 

ต้องมาเข้าทำการวิจัยถึงจะไปบอกได้ว่ายานี ้ดีกว่ายาเดิม แต่ถ้าคนไข้ 

บอกว่าไม่เอายานี้ดีจริงหรือเปล่า ซึ่งหมอก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าดีจริงหรือ 
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เปล่า เพราะว่าต้องเป็นการวิจัย คนไข้ก็เลือกได้ว่าเอาตัวเดิม เรามั ่นใจ 

ยาตัวเดิม ก็ใช้ตัวเดิมไป แต่ในขณะทีส่มมติไปได้ยาตัวใหม่ ซึ่งอาจจะดีกว่า 

เขาอาจจะหายเลยก็ได้ ในขณะเดียวกันยาตัวใหม่อาจจะไม่ดีก็ได้ เพราะเรา 

ไม่รู้ ต้องอาศัยการวิจัยที่จะบอกว่าตัวนี้ดีหรือไม่ดี 

 แต่ว่าถ้าไม่มีใครเข้าไปทำการทดลอง เราก็จะไม่มีวันมียาใหม่ เราก็จะ 

อยู่กับยาตัวเดิมไปตลอด ๑๐๐ ปี ก็ไม่เคยมีการค้นพบยาใหม่ นั่นคือหลักการ 

ของการวิจัยเพื่อหาอะไรทีด่ีขึ้น ยาส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ก็คงต้อง 

พัฒนาไปหลาย ๆ ด้าน 

 การนำเข้ายาหรือแนวทางการผลิตยา  
 ในการรักษาโรคมะเร็ง

 ยามะเร็งทีจ่ะผลิตในประเทศไทยคงยังไม่มี การจะสร้างโรงงานผลิต 

ยามะเร็งโดยเฉพาะต้องการคุณภาพสูง เพราะยามะเร็งถ้าผลิตแล้วมีผลต่อ 

คนผลิตเองกลายเป็นมะเร็งไปด้วยก็ไม่ปลอดภัย การจะสร้างโรงงานยาพวกนี้ 

เป็นอะไรท่ีตอ้งลงทุน ก็ยังไม่แนใ่จวา่บริษัทไหนจะมศีกัยภาพดา้นนั้นถงึขนาดจะ 

สร้างของตัวเอง ซึ่งการสร้างยามะเร็งไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาหลาย ๑๐ ปี  

เพราะต้องไปผ่านกระบวนการของหนูทดลองก่อนที่จะมาถึงคน ยามะเร็ง 

จะต้องไปผ่านหนูผ่านกระต่ายอะไรทัง้หลายก่อนจะมาถึงคน ต้องเข้าใจว่า 

ยามะเร็งไม่ใช่อยูด่ี ๆ ยาชนิดนี้รักษาได้เลย ต้องอนุมัติก่อนว่าผ่านในสัตว์ 

แล้วสัตว์ไม่เป็นอะไร ก้อนเล็กลงหรือว่าหาย อยูด่ี ๆ จะมาให้คนก็ไม่ได้  

ผิดจริยธรรม ต้องผ่านการทดลองทัง้ในหลอดทดลองก่อน ผ่านในหนูทดลอง 

ก่อนว่าให้ไปแล้วก้อนเล็กลงหรือว่าหายเลย แต่ว่าต้องยังมีชีวิตอยูน่ะ ไม่ใช่ 

ก้อนหายและสัตว์ตายไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้ มันต้องมีการผ่านขั้นตอนเหล่านั้น 

มาก่อน แล้วถึงจะมาในคนว่าให้แล้วก้อนเล็กลง ปลอดภัย 
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 ดังนัน้ ในประเทศไทยถ้าจะทำพวกนี้ต้องอาศัยการลงทุน ต้องสร้าง 

ห้องแล็บสำหรับสัตว์ทดลอง และต้องทดลองจนกระทั่งมั่นใจ หลาย ๑๐ ปี 

ว่ามันดีถึงค่อยมาถึงคน เพราะฉะนั้นก็ยากเหมือนกัน ส่วนใหญ่ของเราได้ยา 

มาจากต่างประเทศทีเ่ขาผ่านกระบวนการเหล่านี้ทัง้หมดมาแล้ว ส่วนใหญ่ 

นำเข้าจากหลายประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อเมริกา พวกนี้เขาต้อง 

มีเงินเยอะที่ต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนจะมาถึงคน และผ่านการทดลอง 

ในคนถึงหมื่นแสนมาแล้วทั่วโลกถึงจะมาถึงเรา 

 เพราะฉะนั้น กเ็ปน็เรื่องยากท่ีประเทศไทยจะลงทุนตรงนั้น แตว่า่เราอาจจะ 

ได้ส่วนทีค่่อนข้างปลายน้ำทีเ่ขาผ่านคนอืน่มาหมดละ ว่ามั ่นใจแต่ว่าจะ 

มาดวูา่คนไทยเปน็ยังไง ของเราจะคลา้ย ๆ  แบบนั้น กค็อืผา่นคนอื่นมาหมดแลว้  

ผ่านการทดลองแล้วได้ผล ก็มาดูว่าในคนไทยเป็นยังไง ก็จะเป็นลักษณะวิจัย 

ท่ีในประเทศไทยทำวา่ยาตัวนี้ใชไ้ดใ้นคนไทย ใชก้บัมะเรง็ไทยได ้ใชแ้ลว้ปลอดภยั  

กจ็ะเป็นลักษณะนั้น เราคงไม่สามารถวจิยัระดบัตน้นำ้ได ้ณ จดุนี้ และในอนาคต 

กระทรวงวิทยาศาสตร์เขาก็คงพยายามทีจ่ะพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ เพราะฉะนั้น 

เราก็จะล้าหลังเพราะเราไม่มีต้นน้ำเลย แต่ต้องอาศัยการลงทุน 

 อุปสรรคในการวิจัย

 ก็ไม่มีอุปสรรค ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ถ้ามีโครงการอะไร 

คนจะให้ความสนใจ มีคนเข้าร่วมเยอะมาก ก็จะมีคนเข้าร่วมเยอะ และใน 

โครงการวิจัยส่วนใหญ่จะฟรี เป็นเรื ่องทางจริยธรรมอยูแ่ล้วว่าถ้าเขาจะ 

เข้าร่วมโครงการวิจัย เขาก็ไม่ควรเสียเงิน เพราะเขาก็ต้องยอมรับความเสี่ยง 

วา่ยาใหม่  กยั็งไม่รู้ผลวา่ดหีรือไม่ดีแตค่าดวา่จะด ีแลว้เราอยู่ด ีๆ  ใหเ้ขามาเสยีเงนิ 

ได้อย่างไร คนทีท่ำก็ต้องให้เงิน หมายถึง การให้ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด  

คือเขาก็ไม่ต้องจ่ายเป็นเรื ่องหลักจริยธรรม ถือว่าเขาได้มาร่วมโครงการ  

เขาไม่ควรจะต้องจ่ายเงิน อันนี้เป็นหลักทั่วโลกสากลไม่ต้องจ่ายเงิน 
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 มูลนิธิแพทย์อาสา  
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.

 พอ.สว. เป็นโครงการทีเ่กิดขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จย่า คือทรงทราบว่า 

สมเด็จย่าเป็นพยาบาล จบพยาบาลทีศ่ิริราชและไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ  

ซึ่งอยูใ่นความดูแลของพระราชบิดา ท่านก็ทรงไปเรียนแพทย์อยูท่ีฮ่าร์เวิร์ด  

(Harvard University) สมเด็จย่าก็ไปเรียนพยาบาล พอสมเด็จย่ากลับมาท่าน

ก็มองในฐานะพยาบาล ท่านก็เห็นว่าประชาชนมีสุขอนามัยทีไ่ม่ดี ท่านก็เลย 

ตั้งหน่วยแพทย์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทางด้านสุขอนามัยให้กับประชาชนทัว่ไป  

ก็มีการออกหน่วยแพทย์ สมัยก่อนยังไม่ค่อยมีโรงพยาบาล เมื ่อประมาณ  

๔๐-๕๐ ปีที่แล้ว ก็ออกไปช่วยตรวจคนไข้ตามที่ห่างไกล โดยทางเฮลิคอปเตอร์  

ทางรถ ทุลักทุเลไปตั้งแต่สมัยโบราณ 

 ต่อมาหลังจากสมเด็จย่าก็เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ แล้วก็มาที ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอมารับผิดชอบ 
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ส่วนนี้มาได้สักเกือบ ๔ ปี ที่นี่หน่วยแพทย์นี้ก็ออกไปทั่วประเทศ แต่บางจังหวัด 

ก็ไม่ได้เป็น พอ.สว. บางจังหวัดก็เลยไปแล้ว ตอนนี้ประมาณ ๕๕ จังหวัด  

รวมภาคใต้ด้วย แต่ว่าบางจังหวัดอาจจะยังไม่ครบ เพราะว่าตอนนี้เรามี  

๕๕ จังหวัด บางจังหวัดทา่นก็ทรงดูอยูว่่าจะขยายไปทีจ่ังหวัดไหน เพราะ 

บางจังหวัดอาจจะเจริญไปแล้ว แต่ว่าอาจจะมีบางตำบลที่จะต้องไป ท่านก็ทรง 

พิจารณาอยู่ว่าจะไปที่ไหนต่อ 

 ท่านก็จะมีหน่วยแพทย์ออกไปตรวจตามอำเภอ ตำบลนั้น ๆ และ 

ท่านก็เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรคนไข้ด้วย ท่านก็ทรงไปเยี่ยมประชาชนแล้วก็ได้ 

พูดคุยกับประชาชน ประชาชนก็ได้เข้าเฝ้า และท่านก็ได้ไปเยีย่มอาสาสมัคร  

พว.สว. ทีอ่อกช่วยเหลือประชาชนอยูก่็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที ่ 

พอ.สว. เจา้หน้าท่ีทางการสาธารณสขุเขากจ็ะปลื้มปติท่ีิท่านเสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียม 

ในทีท่ ีห่่างไกล และประชาชนก็มาพึ ่งพระเมตตาทีจ่ะขอความช่วยเหลือ 

อะไรบางอย่าง ซึ่งบางอย่างมันก็ราคาแพงมาก เขาไม่สามารถไปขอได้ หันไป 

หันมา ก็อย่างเช่น บางคนมาขอเรื่องเครื่องฟัง หูเทียม ซึ่งอันละ ๑ ล้านบาท  

รัฐบาลก็ไม่ได้ให้ แต่ว่าท่านก็ทรงให้ หรือบางโรคซึ่งยาก ทางจังหวัดรักษาไม่ได้  

ท่านก็จะทรงทอดพระเนตรและทรงให้การตัดสินว่าจะไปทำการรักษาทีไ่หน  

เช่น จะส่งไปโรงพยาบาลอะไร เป็นต้น 

 ท่านก็ทรงเป็นพระอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วย  

ท่านกส็ามารถชว่ยดูแลไดด้ว้ยวา่จะสง่ไปดแูลท่ีไหน ท่านกจ็ะทรงรว่มตดัสนิใน 
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การรักษาต่าง ๆ ทรงเสด็จฯ บ่อยมาก แพทย์ทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลา  

อาชพีแพทย์ก็เปน็อาชพีท่ีต้องดูแลตัวเอง เราตอ้งบรหิารจดัการเวลา โดยเฉพาะ 

แพทย์มะเร็งเราได้เห็นความตายอย่างใกล้ชิด เราก็รู ้ว่ามันไม่แน่นอน  

อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ เพราะบางอย่างมันบอกไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นของ 

พวกน้ีเยอะ เขา้ใจคนไขค้อืเขามีความทุกขท์รมาน เราจะรบี ๆ  คงไมถ่กู เรากต็อ้ง 

ให้ความสำคัญกับเขาเพราะไม่รู้เขาจะอยูกั่บเราซักแค่ไหน ทำให้เขามีชีวิต 

ท่ีดท่ีีสุด สมมตเิรารู้วา่โรคนี้ไม่หายแน ่ๆ  เราตอ้งคยุกบัเขา ใหเ้ขามีสติ เขาเรยีกวา่ 

ถ้าจะเสียชีวิตก็เสียชีวิตอย่างสงบ ไม่ให้ทุกข์ทรมาน เป็นอะไรทีส่ำคัญสำหรับ 

แพทย์ด้านมะเร็ง เราคงไม่ไปรีบร้อน บางอย่างมันรีบไม่ได้ สำหรับตัวเขาเอง 

และกค็รอบครวัด้วย ถงึแม้จะเปน็วนิาทีหรือนาทีท่ีเหลอือยู่ไมน่านแตม่นัสำคญั  

เราจึงไม่ควรรีบ

 ป้องกันความเสี่ยงกับการเกิดโรคมะเร็ง

 ถ้าเป็นมะเร็งชนิดทีเ่กี่ยวข้องกับพันธุกรรม แน่นอนเราต้องไปตรวจว่า 

เราเกี่ยวหรือเปล่า ไม่ใช่ทุกมะเร็งทีจ่ะตรวจแล้วรู้ว่าจะเกิดหรือไม่ เทคโนโลยี 

ยังไม่ดพีอ เราอาจจะมีตรวจระดบั DNA ตรวจยีน ถา้พอ่แมเ่ปน็เรามคีวามเสี่ยง 

บางชนิดมี มะเร็งเต้านมอย่างนี้มี แต่ไม่ใช่ทุกชนิดที่มี ฉะนั้น ถ้าอาศัยตรงนั้น 

ยังไม่มี ณ ตอนนี้ ถ้าเป็นอนาคตอาจจะมี

 ถ้าจะพูดว่าเราต้องทำยังไงสำหรับการป้องกันมะเร็ง จะบอกเป็น 

คำแนะนำท่ัว ๆ  ไปมากกวา่ เหมือนท่ัว ๆ  ไปกบัการป้องกนัโรคทกุชนดิ สมมติวา่ 

เราบอกว่าเราไม่อยากเป็นโรคตับแข็ง เราต้องไม่กินเหล้า หรือว่าเราไม่อยาก 

เป็นมะเร็งตับอย่างเป็นพยาธิใบไม้ในตับ เราต้องไม่กินของดิบ ๆ ไม่อยากเป็น 

มะเร็งกระเพาะ ไมค่วรกนิของปิ้งของย่าง มันกจ็ะมหีลายคำแนะนำของแตล่ะโรค  

ซึ่งมันก็มีทัง้เรื่องอาหารเรื่องการปฏิบัติตัว เช่น สูดดมของทีเ่ป็นสารเคมีอะไร 

ทั้งหลาย เราก็ไม่ควรเจอมันบ่อย ๆ สารเคมีทั้งหลายก็มีความเสี่ยง 
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 อย่างสูบบุหรี่เราก็ไม่ควรจะไปสูบเพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เรา 

เป็นมะเรง็ปอด คอืของบางอย่างมนัรู้อยู่แลว้วา่มีความเสี่ยงชดัเจน แต่บางอย่าง 

มันก็บอกยากว่าเราจะไปเจอ บางทีเราก็ไม่รู ้ว่าเราเจอเข้าไปตอนไหน  

สารความเสี่ยงเหล่านี้บางทีก็บอกยาก เราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เรารู้  

ปัจจัยทีเ่ราพอจะเลี่ยง อย่างสารเคมีอะไรทัง้หลาย หรือว่าเชื้อไวรัสบางอย่าง  

ถ้ามีวัคซีนเราก็ฉีดป้องกัน หรือว่ามีโครงการคัดกรองมะเร็งเราก็ควรจะไป  

ไม่ควรไปกลัววา่ไปแลว้จะเจอ คนสว่นใหญก่ลวัเจอ ซึ่งจรงิ ๆ  แลว้ มนัไมถ่กู มนัตอ้ง 

ไปตรวจตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่างเช่น มะเร็งปากมดลูก บอกว่าให้ไปตรวจขึ้นขาหยั่ง  

ผู้หญิงคนไทยกบ็อกไมเ่อาเพราะวา่อาย หรอืวา่ไปแลว้กวา่จะเจอกเ็กบ็ไวต้ั้งนาน  

มาอีกทีหน่ึงมันใหญ่ไปแลว้ซึ่งตอนนั้นมันก็กระจายไปท่ัว คอืตอ้งเลกิอายนดิหนึ่ง  

ไม่งั้นเราก็ต้องเป็นเยอะ เราต้องไปตั้งแต่เนิ่น ๆ เรื่องผู้หญิงลำบากนิดหนึ่ง 

 ท่ีโรงพยาบาลจฬุาภรณ์กม็โีครงการคดักรองมะเรง็ทุกประเภท เรามคีลนีคิ 

ประเมินความเส่ียงโรคมะเร็งอยู่ช้ันสอง เขาก็จะตรวจซกัประวตัทิั้งหมด เขามทีำ 

แบบสอบถามทางคอมพวิเตอรด์ว้ยวา่เรามคีวามเสี่ยงโรคอะไร เขาจะซกัประวติั 

ละเอียดมากใช้เวลาซักครึ่งชั่วโมง จะคำนวณคล้ายตัวเลขสกอร์ออกมาว่าเรา 

มีความเสีย่งมะเร็งอะไรบ้าง แล้วถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงสูงเขาก็จะส่งไปตรวจ 

เอ็กซเรย์อวัยวะนั้น ก็จะทีแพ็คเก็ตตรวจเอ็กซเรย์ปอด ตรวจแป๊ปสเมียร์  

ไม่ใช่แป๊ปอย่างเดียวมีตรวจไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก  

HPV อันนี้ก็ต้องไปตรวจเหมือนกัน แล้วก็ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ตัวไหนที่มัน 

ชัดเจนเราก็ไปตรวจให้  ท ีม่ีสาเหตุชัดเจนจะมีการตรวจ ถ้าอันไหน 
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ยังไม่ชัดเจนก็อาจจะไม่อยูใ่นแพ็กเกจ ต้องมีเหตุผลทีช่ัดเจนถึงจะทำ อันนี้ 

ก็ต้องมาเพราะว่ามาช้าไปก็ไม่มีประโยชน์ คือกลัวก็ไม่มีประโยชน์ก็มาตรวจ 

ให้รู้ไปเลย จะได้รักษาไม่งั้นก็กังวลอยู่ 

 ในอนาคตมโีครงการท่ีวางแผนไวท่ี้สถาบนั ตอนนี้มีหลายโครงการ ท่ีสำคญั 

เราจะเน้นโครงการรักษามะเร็งเฉพาะบคุคล กค็อืพยายามจะใชร้หสัพนัธกุรรม 

ของแตล่ะบุคคล มาชว่ยการวนิจิฉยัและรกัษา นี่เปน็โครงการตอ่ไปในอกี ๕ -๑๐ ปี 

ข้างหน้า เพราะเมืองนอกเขาเริ่มเอาเรื่องของ DNA เข้ามาใช้ เราก็ต้องพยายาม 

พัฒนาไปให้ทัน ทีจ่ะต้องตรวจระดับลึก เช่นเอาเซลล์เข้ามาดูว่าเป็นยังไง  

โครโมโซมเป็นยังไง ยีนเป็นยังไง เพื่อจะดูว่าเขาควรได้รับการรักษาแบบไหน  

อันน้ีเรากำลังพยายามพฒันาอยู่  เพื่อจะไดบ้ง่บอกวา่โครโมโซมอย่างนี้  ยีนอย่างนี ้

ต้องทำการรักษาอย่างนี้ ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็ให้อีกแบบหนึ่ง ตอนนี้เรากำลัง 

พัฒนาอยูแ่ต่อาจจะยังไม่ใช่มาตรฐานทีใ่ช้กันทัว่ไป เป็นเรื่องทีต่่างประเทศ 

กำลังพัฒนาแล้วเราก็ต้องพัฒนาตามไปด้วย 

 สถานทีร่ักษาบางแห่งบอกว่าไม่ควรกินโปรตีนเป็นความเชื่อทีถู่กต้อง 

หรือไม่ ก็ไม่ถูกเพราะว่าการรักษามะเร็งบางชนิดต้องการโปรตีน เวลาเราโดน 

สารเคมีโดนฉายแสง ร่างกายต้องมีการซอ่มแซม ถา้ขาดโปรตนีรา่งกายกซ็อ่มแซม 

เซลล์ไม่ไหว ก็ขาดอาหารเหมอืนคนขาดอาหาร ผอมแลว้โดนฉายแสงเขา้ไปแลว้ 
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จะฟื้นยาก แตว่า่อ้วนไปก็ไม่ดีต้องพอด ีๆ  ร่างกายตอ้งสมดลุ ทานได ้แตบ่างคน 

ช่วงให้เคมีบำบัดอาจจะไม่อยากทานเยอะ โปรตีนบางประเภทเนื้อสัตว์อย่างนี้ 

ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยต้องทานไข่เพื่อให้ได้โปรตีนทางไข่ทางเต้าหู้ ไม่ใช่ว่า 

หลีกเลีย่งกินแต่ผักอย่างเดียว พอเป็นมะเร็งแล้วกินแต่ผักอย่างเดียวมันไม่ได้ 

ชว่ยให้มะเร็งหาย เพราะวา่มันเปน็ไปแลว้ ถา้จะป้องกนัตัวเองต้องป้องกนัต้ังแต่ 

เดก็ ๆ  คอืตอ้งกินอาหารปลอดสารพษิ  อยู่สิ่งแวดลอ้มท่ีด ีซึ่งมนักท็ำลำบากนดิหนึ่ง  

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะว่าเราต้องอยูใ่นโลก คือเราจะไปกลัวมะเร็ง 

แล้วเราจะไปอยู่ในบับเบิ้ลเพื่อที่จะไม่ให้เป็นมะเร็งมันก็ลำบาก 

 จรงิ ๆ  มนัเปน็เรื่องของนโยบายสาธารณะของประเทศมากกวา่ คอืจะให ้

แตล่ะคนไปอยู่ในปา่เพื่อหลกีเลี่ยงสารเคมีมันกไ็มใ่ชห่นา้ที่ของบคุคลนั้น มนัตอ้ง 

เป็นเร่ืองนโยบายสาธารณะท่ีรฐับาลจะตอ้งจดัการไม่ใหมี้สิ่งไม่ดีมาสู่ประชาชน  

ไม่ใช่ประชาชนต้องหนีไปอยู่ที่อื่น หรือว่าต้องไปหาอะไรที่ปลอดสารพิษมากิน  

นีม่ันต้องเป็นเรื่องนโยบายของประเทศทีท่ำให้ประชาชนได้รับการดูแลทีด่ี  

ที่ให้เขาปลอดภัยต้องเป็นเรื่องของรัฐบาล

 แต่วา่ในฐานะท่ีเราเปน็บคุลากรทางการแพทย ์เรากต็อ้งพยายามชว่ยตรงนี ้

ในระดับหนึ่ง แต่อาจจะไม่ถึงระดับประเทศ เราก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งในฐานะ 

ที่เราเป็นองค์กรเล็ก ๆ ของประเทศ ช่วยได้ในระดับหนึ่งที่จะช่วยให้คำแนะนำ  

ให้ความรู้กับคนไข้เราหรือครอบครัวของเขา อย่างเช่น อย่าไปกินอย่าไปโดน 

สารพษิ อาหารท่ีปนเปื้อนอะไรท้ังหลาย ปิ้ง ๆ  ย่าง ๆ  อะไรท้ังหลาย เรากแ็นะนำ 

ได้ในระดับหนึ่ง 

 เมืองไทยสารพิษเยอะ มันเรื่องนโยบายสาธารณะและจิตสำนึกของ 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมด้วยว่าเขาไม่ได้ทำเรื ่องกำไรแต่ 

อย่างเดยีว  ไม่คำนงึถงึคณุภาพของชวีติของคนอื่น ๆ  มนัทำใหม้ผีลเสยีมากมาย  

มีเรื่องอยูเ่รื่อย ๆ ว่าชุมชนเจอสารพิษ สารตะกั่ว สารปรอท แล้วประชาชน 
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ตัวเล็ก ๆ จะไปสู้อะไรได้ มันต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย 

สาธารณะว่าจะปกป้องประชาชนได้อย่างไร ถ้าเขาเกิดเป็นโรคเป็นอะไรมา 

มันเป็นที่ปลายเหตุแล้ว เราต้องป้องกันตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ต้องทำ 

ให้ดี ทีจ่ะทำให้ประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ถึงจะเป็นก็น้อยลงเป็นให้น้อยที่สุด  

คือถ้าเราป้องกันมันดีกว่าการรักษา เพราะว่ารักษามันแพง ป้องกันนี่สำหรับ 

ตัวเขาไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แก้ไขพฤติกรรมทำสิ่งแวดล้อมให้เขาอยูอ่ย่าง 

ปลอดภัย 

 สุดท้าย เรื่องมะเรง็คอืเปน็โรคท่ีรา้ยแรง สว่นหนึ่งรกัษาไม่ได้ ทางท่ีดีท่ีสดุ 

ควรจะรีบมาแต่เนิ่น ๆ หรือมาก่อนที่จะเป็น พยายามรักษาสุขภาพเข้ามาพบ 

แพทยต์รวจอะไรให้เรียบร้อย ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเป็นมะเร็ง เพราะถ้ามา 

ตั้งแตยั่งไม่เป็นมันก็ดีกวา่ หรือมาต้ังแตร่ะยะเริม่ ๆ  มนักด็กีวา่ท่ีมาระยะสดุท้าย  

ซึ่งอันน้ันมันกจ็ะลำบากท้ังตวัเองและครอบครัว เรื่องของการวางแผนชวีติตา่ง ๆ   

มันก็จะลำบาก แต่ยังไงก็ตามก็ขออวยพรให้ผู้อ่าน ขอให้ปลอดภัยจากมะเร็ง  

ไม่ต้องใช้บริการรักษามะเร็งกับเรา แต่มาใช้บริการคัดกรองมะเร็งหรือป้องกัน 

กับเราได้ แต่ถ้าเป็นขึ้นมาญาติพี่น้องเป็นเราก็ยินดีช่วยเหลือดูแลรักษาให้ดี 

ที่สุด 

 สุภาษิตโบราณเขาว่า  

อโรคยา ปรมลาภา ก็ท่าจะ 

จริงตามน้ัน เพราะถ้าไมส่บาย  

อย่างแรกก็คือต้องเสียทรัพย์ 

ไปร ักษา ขอให้ท่านผู ้อ่าน 

ทกุทา่น ไมเ่จบ็ไมป่ว่ยตลอดปนีี ้

นะคะ  
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ถอดเทป: สาธิต ทรงทรัพย์ / เรียบเรียง: รัฐพงศ์ วงษ์กันยา

ธนาคารอิสลาม
ในประเทศไทย

 ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ทา่นคงเคยเห็นธนาคารอิสลามตามห้างสรรพสินค้า 

หรือชุมชนต่าง ๆ  ซึง่มีโลโก้สีเขียวและตัวอักษรภาษาอาหรับ มพีรีเซนเตอร์เป็น 

ภาพผู้หญิงคลุมผ้า (ฮิญาบ) หลาย ๆ ท่านอาจมีคำถามตามมา เช่น ผู้ที่ไม่ได้ 

นับถอืศาสนาอิสลามสามารถใชบ้รกิารไดห้รอืไม ่ธนาคารไมม่ดีอกเบี้ยแลว้จะได ้

กำไรอย่างไร ธนาคารอิสลามนา่เชื่อถอืหรอืไม่ ทางทีมงานหนงัสอืวทิยุสราญรมย์ 

ไดรั้บเกียรตสัิมภาษณ์ คณุมาโนช แดงโกเมน ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน 

บุคคลและธุรการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้ให้ข้อมูลทีน่่าสนใจ 

และตอบหลาย ๆ ข้อสงสัยเกี่ยวกับธนาคารอิสลามในประเทศไทย
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๑๖๓ธนาคารอิสลามในประเทศไทย

 โลกในยุคปัจจุบันถูกครอบงำด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือ 

ทุนนิยม ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเอารัดเอาเปรียบและการ 

แข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคเอกชนที่เปิดโอกาส 

ใหแ้ขง่ขนัไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ตวัอย่างของระบบทุนนยิมในปจัจบุนัท่ีเหน็ไดช้ดัเจน 

คอื ระบบดอกเบี้ย (ภาษาอาหรบัเรยีกวา่ “รบิา” แปลวา่การเกนิเลย) สว่นที่เพิ่ม 

ถือว่าเป็นบาปใหญ่ประเภทหนึ่งของศาสนาอิสลาม เช่น การที่นาย ก. มีเงิน  

๑๐๐ ล้าน ได้ดอกเบี้ย ๓ เปอร์เซ็นต์ ฝาก ๑ ปี ได้ดอกเบี้ยเพิ่ม ๓ ล้านบาท  

โดยทีไ่ม่ต้องลงทุนลงแรงใด ๆ ทัง้สิ้น ในมุมมองของธนาคารอิสลามมองว่า  

ดอกเบี้ย เป็นสิ่งที่ไม่มีความยุติธรรม เป็นการเอาเปรียบกัน (แน่นอนว่าต้องมี 

คนหนึ่งได้คนหนึ่งเสีย) เพราะฉะนั้น ศาสนาอิสลามจึงสั่งห้ามผู้ที่ศรัทธาเข้าไป 

ยุง่เกี่ยวกับดอกเบี้ยทัง้ทางตรงและทางอ้อมและได้กำหนดให้เป็นบาปใหญ่ 

สำหรับคนมุสลิม 

 ธนาคารอิสลามได้เริ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามปี พ.ศ.  

๒๕๔๕ แล้วจากนั้น มีการวางรปูแบบและไดจ้ดัต้ังอย่างเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ.  

๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ธนาคารได้ก่อตั้งมานานกว่า ๑๒ ปี มีมากกว่า ๑๓๐ แห่ง 

ทั่วประเทศ ตั้งอยู่บนหลักการที่เรียกว่า หลักชารีอะห์ (หลักการหรือรูปแบบ 

หรือคำสัง่ทีถู่กกำหนดโดยพระเจ้าให้ปฏิบัติตาม) เหตุผลสำคัญทีต่้องมี 
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วิทยุสราญรมย์
๑๖๔

ธนาคารอิสลาม คอื ปจัจบุนั พ่ีนอ้งมุสลมิใช้ธรุกรรมการเงนิบนธนาคารพาณชิย์ 

ในรปูแบบท่ีตอ้งหา้มโดยเฉพาะการเขา้ไปขอ้งเกี่ยวกบัระบบดอกเบี้ย เพราะฉะนั้น 

จึงมีความจำเป็นทีต้่องมีธนาคารอิสลามเพื่อเป็นธนาคารหลักให้กับคนมุสลิม  

มีความถูกต้องตามหลักศาสนา

 หลังจากการก่อตั้ง ธนาคารก็เริ่มศึกษารูปแบบและวิธีการโดยยึดหลัก 

ชารีอะห์เป็นที ่ตัง้ ตัวอย่างในเรื ่องของการค้าขาย ธนาคารจะบวกกำไร 

โดยไม่ม ีการเพิ ่มขึ ้นหรือลดลงตามอัตราของระบบเศรษฐกิจโลก เช่น  

หากนาย ก. ต้องการซื้อบ้านราคา ๑ ล้าน ธนาคารฯ อาจคิดกำไร ๒ แสนบาท  

รวมทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จ ๑ ล้าน ๒ แสนบาท ซึ่งหากผู้กู้สนใจและยินยอม ธนาคาร  

ก็จะเป็นตัวกลางในการดำเนินการให้ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการ 

ผ่อนชำระ ประเด็นที่ทำให้ระบบนี้ต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปคือ ธนาคาร  

จะไม่มีการปรับกำไรขึ้นลงตามมาภายหลัง ตามราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ 

ผันผวน หลักการนี้ยังนำไปปรับใช้กับธุรกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น การเช่าซื้อ  

การบริการ การออกการันตี และการทำรายการอื่น ๆ 

 บัญชเีงนิฝากสว่นใหญมี่ ๒ ประเภท คอื เงนิฝากเพื่อรว่มทุน (มดุอรอบะฮ)์  

เป็นเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาฝากที่แน่นอน เช่น ๓ เดือน ๖ เดือน  

๑๒ เดือน และเงินฝากเผื ่อเรียกซึ ่งใกล้เคียงกับออมทรัพย์ (วะดีอะห์)  

ซึ่งเป็นเพียงแค่การดูแลรักษาเงินและการันตีว่าผู้ฝากจะได้เงินตรงนี้กลับไป  

(คล้ายกับออมทรัพย์) ในเรื่องธุรกรรมอื่น ๆ ก็จะเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ 

โดยมีการปล่อยสินเชื่อในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น สินเชื่อเพื่อ SMEs สินเชื่อ 

เพื่อท่ีอยู่อาศยั สนิเช่ือเพ่ือการศกึษา นอกจากนี้ ยังมบีรกิารบญัชเีงนิฝากเพื่อทำ 

ฮัจย์ บัญชีเงินฝากเพื่อผู้สูงอายุ บริการหักบัญชีชำระสินค้าและบริการด้าน 

การตา่งประเทศอื่น ๆ  สามารถดขูอ้มูลเพ่ิมเตมิไดท่ี้เวบ็ไซตข์องธนาคารอสิลาม  

www.ibank.co.th
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๑๖๕ธนาคารอิสลามในประเทศไทย

 “เราพยายามถือบทบาทของตนเองให้เป็นธนาคารหลักให้กับผู้นับถือ 

ศาสนาอิสลาม และเปน็ธนาคารทางเลอืกใหก้บัผู้ท่ีไมไ่ดน้บัถอืศาสนาอสิลาม”  

สำหรับผูน้ับถือศาสนาอิสลามแล้ว ศาสนาสั่งห้ามเข้าไปยุง่เกี่ยวกับดอกเบี้ย  

ซึ่งรวมไปถึงความไม่แน่นอน ความเอาเปรียบ และการรีดไถอย่างไม่เป็นธรรม 

อ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพราะฉะนั้น ผู้ท่ีศรัทธาและยึดมั่นในศาสนาควรพจิารณาหนัมา 

ใช้ธนาคารอิสลาม สำหรับผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถมาใช้บริการ 

ได้เช่นกัน โดยอาจจะเป็นเหตุผลทีไ่ม่เชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน 

หรือต้องการผลตอบแทนทีม่ากกว่าธนาคารพาณิชย์ทัว่ ๆ ไปก็เป็นไปได้  

ซึ่งนีก็่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลทีท่ำให้ธนาคารอิสลามเป็นที่รู ้จักและได้รับ 

ความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน 

 ธนาคารต้องปรับตัวในหลาย ๆ มิติ เช่น ต้องดูคู่แข่งโดยเฉพาะธนาคาร 

พาณิชย์อืน่ ๆ การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของธนาคาร เป็นต้น  

มิเช่นนัน้ ธนาคารก็จะอยูไ่ม่ได้ ข้อดีของธนาคารอิสลามคือ เป็นธนาคารของ 

รัฐ รัฐปกป้องคุ้มครอง เพราะธนาคารก่อตั้งโดย พ.ร.บ. ธนาคารอิสลาม 

 ธนาคารต้องเติบโตอย่างยั่งยืน เรากำลังหาผู้ร่วมทุนเพื่อเข้าสู่บริบทของ 

การฟื้นฟธูนาคารโดยเฉพาะการหาผู้ร่วมทุน (Partner) ซึ่งอาจจะอยู่ในอาเซยีน  
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ตะวันออกกลาง เพื่อทำให้เราน่าเชื่อถือและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น มีการถ่ายโอน 

ความรู้ เทคโนโลยีมากขึ้น ปจัจบุนัโลกของอสิลามแบ่งออกเป็น ๒ นกิายหลกั ๆ   

คือ นิกายซุนหนี่ (ส่วนใหญ่ในอาเซียน) และนิกายในตะวันออกกลางทีม่ี 

ท้ัง ชอีะห ์วะหฮ์าบ ีและอื่น ๆ  อกี ซึ่งมีหลกัการคดิและการปฏบิตัท่ีิแตกตา่งกนั  

แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่สำคัญ เพราะท้ายที่สุดแล้ว อยู่ที่ว่าเราจะสามารถ 

พัฒนาเครื่องมือทางการเงินให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาและแข่งขันกับ 

ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ  ได้หรือไม่ นี่เป็นโจทย์ที่สำคัญกว่า ตัวอย่างเช่น ธนาคาร  

CIMB ในประเทศมาเลเซียซึ่งได้ทำธนาคาร CIMB สำหรับมุสลิมโดยเฉพาะ 

โดยใช้โลโก้ CIMB สีเขียวและปฏิบัติตามหลักการชารีอะห์ทั้งหมด 

 ขณะนี้ ธนาคารอยู่ในช่วงแผนฟื้นฟู ต้องปรับสภาพตัวเองให้พร้อมและ 

ใหมี้โครงสรา้งที่แขง็แรง เม่ือก่อนธนาคารไม่ไดท้ำตรงตามกบัสิ่งท่ีรฐัเจตนา คอื  

ทีผ่่านมาธนาคารเน้นการปล่อยสินเชื่อรายใหญ่โดยไม่ได้ใส่ใจกับกลุ่มลูกค้า 

รายย่อย โดยเฉพาะลูกค้ามุสลิม ปัจจุบัน ธนาคารอิสลามได้ตั้งภารกิจใหม่  

ในเม่ือจะเป็นธนาคารหลกัของมุสลมิแลว้ กค็วรท่ีจะเนน้เป้าหมายนี้ (คนมุสลมิ)  

ซึ่งหากเขายังยึดม่ันและอยู่ในหลกัการของอสิลามกค็วรจะมาใชบ้รกิารธนาคาร 

อิสลามอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้แตท้ั่งนี้ ธนาคารเองกต้็องมีการวางแผนรองรบัและ 

อำนวยความสะดวกตา่ง ๆ  นอกจากนี้ ธนาคารอิสลามเองกเ็ปน็ธนาคารทางเลอืก 

ของคนท่ีไม่ใชมุ่สลมิท่ีตอ้งการจะใช้อกีระบบ โดยเฉพาะคนท่ีไมเ่หน็ดว้ยกบัระบบ 
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๑๖๗ธนาคารอิสลามในประเทศไทย

ดอกเบีย้แต่หากเป็นระบบการซื ้อขายโดย 

การร่วมทุนอย่างแท้จริงอย่างธนาคารอิสลาม  

อีกข้อสังเกตคือทุก ๆ ครั้งทีเ่กิดวิกฤตการณ์ 

ทางการเงิน ธนาคารต่าง ๆ มักจะล้มและอยู่ 

ในขั้นวิกฤต “เพราะเป็นเรื่องของความโลภ  

การเกง็กำไร การเอาเปรยีบกัน ซึ่งเรื่องพวกนี้ 

มันเป็นจินตนาการของมนุษย์ที่ทำให้มันล่ม 

เพราะความโลภ การเก็งกำไร การคิดซบัซอ้น 

ในสิ่งที่ไมเ่ปน็ความจรงิ” คณุมาโนช ได้กลา่ว 

เน้นย้ำ 

 สถานะของธนาคารอิสลามอยูใ่นแผนการฟื้นฟู สิ่งทีผ่่าน ๆ มาถือเป็น 

บทเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่การไม่เน้นลูกค้ามุสลิม แต่ตอนนี้เราก็หันมาเน้น 

ในกลุม่ลูกค้ามุสลิมเพิ่มขึ้น โดยใช้ธนาคารอิสลามเป็นตัวผลักดันในส่วนของ 

สินค้าฮาลาล (รูปแบบของอาหารและบริการต่าง ๆ ที่ถูกหลักการอิสลามและ 

ทุก ๆ คนก็บริโภคได้) ซึ่งเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการผลักดันธุรกิจให้ควบคู่ไปกับ 

ธนาคารอิสลาม ทัง้นี้ชาวมุสลิมทีมี่ความศรัทธาและยังคงยึดมั่นในหลักการ 

ของอิสลาม ก็ควรทีจ่ะพิจารณาและหันมาใช้บริการธนาคารอิสลามเป็นหลัก  

นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  แลว้ รฐับาลไทยคอ่นขา้งใจกวา้ง 

กับธนาคารอิสลาม ทีอ่นุญาตให้ใช้คำลงท้ายว่าประเทศไทย (ธนาคารอิสลาม 

แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นธนาคารเดียวในอาเซียนทีใ่ห้เกียรติและให้สิทธิกับ 

พี่น้องมุสลิมอย่างยิง่ รัฐบาลไทยยังสัญญาว่าจะรักษาธนาคารอิสลามให้อยู ่

คู่กับพี่น้องมุสลิม คุณมาโนช กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า

 “ก็อยู่ที่ว่าตอนนี้พีน้่องมุสลิมต้องมาช่วยใช้บริการและทำให้ได้รับ 

การยอมรับในสังคมมากขึ้น”  
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 ผมได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับดอกทิวลิปหัวคว่ำ (inverted tulip) หรือ 

ดอกทิวลิปป่าในอหิรา่นเปน็ครั้งแรกจาก ฯพณฯ เอกอคัรราชทตูบรไูนดารสุซาลาม 

ท่ีประจำการอยู่ในอหิรา่นเปน็เวลากวา่ ๖ ป ีโดยทา่นทตูฯ กรณุาเลา่ใหฟ้งัวา่เปน็ 

ดอกทิวลิปป่าทีห่ายากและเติบโตเฉพาะในหุบเขาและจะบานแค่ปีละหนึ่งครั้ง 

เป็นชว่งเวลาส้ัน ๆ  เพยีงหนึ่งเดอืนกวา่ ๆ  ในชว่งเดือนมีนาคมเทา่นั้น ซึ่งทา่นทตูฯ  

ก็กล่าวอย่างเสียดายว่าตัวท่านเองยังไม่มีโอกาสได้ไปชมดอกทิวลิปป่าเสียที  

ทั้ง ๆ  ที่เป็นสถานที่หนึ่งที่ท่านอยากไปมากในอิหร่าน เมื่อได้ฟังดังนั้น ก็เหมือน 

เป็นการจุดประกายในใจผมทีอ่ยากจะไปชมดอกทิวลิปหัวคว่ำสักครั้ง ผมจึง 

ได้ปรึกษาและเชิญชวนกึ่งโน้มน้าวให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ ข้าราชการในสถานทูตฯ  

ออกเดินทางไปชมดอกทิวลิปป่าด้วยกัน แต่ก่อนหน้านั้น ผมและภรรยาก็ต้อง 

ทำการบ้านเกี่ยวกับดอกทิวลิปป่า รวมถึงเส้นทางการเดินทางกันไม่น้อยเลย 

ทีเดียวในฐานะที่เป็นต้นคิดการเที่ยวนอกเมืองในครั้งนี้   

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล*ที่ดาเรห์บิด

 * ที่ปรึกษาและกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน

วิทยุสราญรมย์
๑๖๘
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  พวกเราค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกทิวลิปหัวคว่ำ หรือทีเ่รียกในภาษา 

เปอร์เซียว่า ลาเลห์ วาจกูน (laleh vajgoon) พบว่าแหล่งทีม่ีทุง่ทิวลิปป่า 

ทีม่ีชื ่อเสียงทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของอิหร่านอยูใ่นพื้นทีช่ื ่อดาเรห์บิด  

(Darehbid) ซึ่งอยูท่างทิศตะวันตกของเมืองเอสฟาฮาน (Esfahan) โดยปกติ 

การเดินทางจากกรงุเตหะรานไปยังเมอืงเอสฟาฮานโดยรถยนตก์ใ็ชเ้วลาประมาณ 

สี่ – ห้าชั่วโมงเท่านั้น และผมและพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในสถานทูตฯ ต่างเคยขับรถ 

ไปเที่ยวเอสฟาฮานด้วยตัวเองกันมาแล้ว ซึ่งถนนหนทางระหว่างกรุงเตหะราน 

ไปยังเมืองเอสฟาฮานนั้น เป็นทางหลวงแปดเลน อยูใ่นสภาพดีมาก ดังนั้น  

เราจึงไม่หว่งกังวลเรื่องการเดินทางสกัเท่าไหรน่กัและจากการปรกึษาและศกึษา 

ข้อมูลการเดินทางจาก google map ก็พบว่าการเดินทางไปยังดาเรห์บิดนั้น 

ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงนิด ๆ เพราะจะถึงก่อนเมืองเอสฟาฮาน

 และจากการศกึษาขอ้มูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัดอกทิวลปิ ทำใหผ้มได้ทราบวา่  

เมื่อกวา่หนึ่งพนัปีท่ีแล้ว  ดอกทิวลิปเป็นดอกไมป่้าท่ีเตบิโตในบริเวณตะวนัออกกลาง 

และเอเชียกลาง โดยเฉพาะตุรกี เปอร์เซีย (อิหร่านในปัจจุบัน) ซีเรีย ฯลฯ และ 

ชาวเติร์กสมัยอาณาจักรออตโตมัน (Ottoman Empire) เป็นชนชาติแรกที่ทำ 

การเพาะปลูกและผสมพันธุ์ดอกทิวลปิ โดยแม้แตช่ื่อดอกทิวลปินั้น กม็าจากคำวา่  

“tulbend” ในภาษาตุรกีซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า “dulband” ในภาษา 

เปอร์เซีย หมายความว่าผ้าโพกศีรษะ  

(turban) เพราะลกัษณะและสสีนัของ 

ดอกทิวลิปมีความคล้ายคลึงกับทรง 

และสีสันอันฉูดฉาดของผ้าโพกศีรษะ 

ของชาวมุสลิมและชาวตุรกีสมัยก่อน  

แต่คำว่า “tulbend” ก็เพี้ยนไปตาม 

ยุคสมัย จนกลายเป็นคำวา่ “tulipan”  

และถูกย่อเหลือเพียงคำว่า “tulip” 

วิทยุสราญรมย์
๑๗๐

57-12-095_128-210 Salanlom=BW_new25-6_J-Coated.indd   170 6/25/15   4:22:20 PM



ดังทีเ่ป็นทีรู่ ้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีเป็นทีน่่าสนใจว่า 

ในขณะทีท่ัว่โลกเรียกดอกไม้ดังกล่าวด้วยคำทีม่ีรากศัพท์จากภาษาเปอร์เซีย 

และภาษาตรุกี แตใ่นประเทศอหิรา่นและตรุกกีลบัเรยีกดอกทิวลปิวา่ “ลาเลห่”์  

(laleh) ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก

  ในอิหรา่นมีตำนานเลา่ขานถงึที่มาของดอกทิวลปิวา่ ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ  

Farhad หลงรักกับสาวสวยนาม Shirin แต่เมื่อเขาได้ข่าวว่า Shirin เสียชีวิต  

ชายหนุ่มก็เศร้าโศกจนไม่สามารถทนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เขาจึงขี่ม้าพุ่งลงมาจาก 

หน้าผาสูงมุ่งสู่ความตายดว้ยความรกั Shirin เต็มหวัใจ และจากทุกหยดเลอืดของ  

Farhad ท่ีไหลรนิลงสู่ผนืแผน่ดินกบ็งัเกดิดอกทิวลปิสแีดงสดขึ้น ซึ่งเปน็สญัลกัษณ ์

แห่งความรักอันสมบูรณ์แบบ และนั่นทำให้ดอกทิวลิปกลายเป็นตัวแทนแห่ง 

ความรกัในเปอรเ์ซยีดว้ย และนอกเหนอืจากจะเปน็สญัลกัษณแ์หง่ความรกัแลว้  

ดอกทิวลิปยังไดร้บัการยอมรบัใหเ้ปน็สญัลกัษณแ์หง่ฤดใูบไมผ้ล ิจนิตนาการ และ 

ความฝันอีกดว้ย โดยกวแีละจติรกรในอดตีใช้ดอกทิวลปิในบทกลอนและภาพวาด 

อย่างแพร่หลาย

๑๗๑ไปชมดอกทิวลิปป่าที่ดาเรห์บิด

57-12-095_128-210 Salanlom=BW_new25-6_J-Coated.indd   171 6/25/15   4:22:20 PM



  ดอกทิวลปิเร่ิมไดรั้บความนยิมและเปน็ท่ีรู้จกักนัแพรห่ลายในยุโรปตั้งแต่ 

ปี ค.ศ. ๑๕๙๓ เป็นต้นมา เมื่อมีผู้นำดอกทิวลิปเข้าไปในฮอลแลนด์ และตั้งแต่ 

นัน้มาฮอลแลนด์ก็กลายเป็นประเทศผู้ปลูก ผสมพันธุ์และส่งออกดอกทิวลิปที ่

เลือ่งชื่อทีสุ่ดของโลก โดยในอดีต ดอกทิวลิปได้ชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่มีมูลค่า 

เทียบเท่าทองคำ และกลายเปน็สญัลกัษณ์แห่งสถานะทางสงัคม เพราะชนชั้นสงู 

เท่าน้ันท่ีจะสามารถหาซื้อดอกทิวลปิได ้และกระแสคลั่งดอกทิวลปิได้ถงึจุดสงูสดุ 

ในช่วงยุค ค.ศ. ๑๖๓๔ – ๑๖๓๗ เมือ่ผู้คนในยุโรปหันมาปลูกดอกทิวลิปกัน 

อย่างกวา้งขวาง โดยในตรุกีเอง ซึ่งดอกทิวลปิไดช้ื่อวา่เปน็ดอกไมข้ององคส์ลุตา่น 

(flower of the sultan) นั้น มีตำแหนง่ผู้ปลกูดอกทวิลปิขององคส์ลุตา่น (Official  

Tulip grower) และมีการจัดเทศกาลดอกทิวลิปเป็นประจำทุกปี และต่อมา 

ดอกทิวลิปได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฮอลแลนด์และตุรกีอีกด้วย  

โดยในปัจจุบันประเทศตุรกีมีการจัดเทศกาลดอกทิวลิปทุกปีในเมืองอิสตันบูล 

ในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. และในปี ๒๕๕๗ นี้ มีการปลูกดอกทิวลิปมากถึง 

ยี่สิบล้านดอกเลยทีเดียว

 เมื่อได้รับทราบเรื่องราวและประวัติคร่าว ๆ ของดอกทิวลิปแล้ว ผมขอ 

อนุญาตนำท่านผู้อ่านกลับมาสู่การเดินทางไปชมดอกทิวลิปป่าหัวคว่ำของผม 

วิทยุสราญรมย์
๑๗๒
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และพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่สถานทูตฯ กันต่อเลยนะครับ พวกเราออกเดินทางกันใน 

เช้าวันศุกร์ปลายเดือนมีนาคมที่ท้องฟ้าสดใส โดยขับรถกันไปสามคัน สามบ้าน  

เป็นคาราวาน โดยมีผมและครอบครัวในฐานะเจ้าของความคิดเป็นผู้นำทาง 

อยู่ข้างหน้าสุด ตามด้วยครอบครัวพี่แจ็คกี้ – คุณจักกฤษ สุขพินิจ และปิดท้าย 

ด้วยครอบครัวของน้องต้น – ชัชวาล หรยางกูร ที่ขับปิดท้ายให้และแน่นอนว่า  

กอ่นท่ีจะออกเดินทาง พวกเราก็ต้องทำหนงัสอืแจง้ทางการอหิรา่นผา่นกระทรวง 

การต่างประเทศอิหร่านถึงแผนการเดินทางของพวกเราก่อน เพราะแม้ว่า 

เมืองเอสฟาฮานจะจดัอยู่ในกลุ่มเมืองท่องเท่ียวท่ีนกัการทูตตา่งประเทศสามารถ 

เดนิทางไปไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ทางการอหิรา่นลว่งหนา้ แต่พวกเรากไ็ม่อยากเสี่ยง 

ที่จะมีปัญหากับทางการอิหร่านอยู่ดี เราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่ ด้วยตั้งใจ 

จะไปให้ถึงเมืองดาเรห์บิดก่อนเทีย่ง เพราะพวกเราได้เตรียมข้าวปลาอาหาร 

ไปปิกนิกกันด้วย การขับจากกรุงเตหะรานมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ตามเส้นทาง 

กรุงเตหะราน – เอสฟาฮานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี เพราะพวกเราทุกคน 

คุ้นเคยกับเส้นทางกันอยูแ่ล้ว แต่ความยุง่ยากเกิดขึ้นเมื่อผมขับเพลินจนเลย 

๑๗๓ไปชมดอกทิวลิปป่าที่ดาเรห์บิด
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เส้นทางลัด ทำให้เราต้องเดินทางไปตามเส้นทางหลักจนเกือบจะถึงเมือง 

เอสฟาฮานแล้วคอ่ยเลี้ยวหกัออกมาทางทิศตะวันตก เพื่อมุ่งหนา้สู่เมืองดาเรหบิ์ด  

พวกเราแวะจอดดูแผนทีกั่นเป็นระยะ ๆ ก่อนทีจ่ะผมจะโล่งใจเมื่อเห็นชื่อ 

ดาเรหบ์ดิปรากฏขึ้นบนป้ายขา้งทาง คาราวานของเราเลี้ยวเขา้ไปยงัเมอืงดาเรหบ์ดิ 

ตามป้าย แตก็่เริ่มคลางแคลงและหวาดหวั่นใจ เมื่อมองดทิูวทัศนส์องขา้งทางแลว้ 

พบแต่เพียงทุง่ดินโล่ง ๆ ทีพ่อมีดอกหญ้าบ้าง แต่ไม่มีวีแ่ววของดอกทิวลิปป่า 

หัวคว่ำเลยแม้แต่น้อย 

  พวกเราขับขึ้นไปจนสุดทาง จนมาหยุดอยู่กลางหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง  

ทีผู่ค้นหันมาจับจ้องมองเราเป็นจุดเดียวด้วยความแปลกใจและความสนใจ  

พวกเราสามหนุ่มมองไปรอบ ๆ แล้ว ไม่เห็นวี่แววของดอกทิวลิปป่าหัวคว่ำ 

แต่อยา่งใด จึงลงจากรถไปสอบถามชายชราสามคนทีย่นืจับกลุม่จ้องมอง 

พวกเราด้วยความตื่นเต้น พวกเราสื่อสารกันอยูพ่ักใหญ่ว่าต้องการจะไปเมือง 

ดาเรห์บิด แต่ชายชราทัง้สามคนก็ยืนยันว่าจุดทีพ่วกเรายืนอยูน่ี้คือดาเรห์บิด  

จนกระท่ังผมตอ้งกลบัไปควา้แผนท่ี รวมท้ังภาพดอกทิวลปิหวัควำ่ออกมาจากรถ  

ชายชราทั้งสามจึงส่งเสียงรับรู้ในลำคออย่างพร้อมเพรียงกัน

วิทยุสราญรมย์
๑๗๔
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  “อ้อ... ดาเรหบ์ดิ” ชายชราเนน้เสยีงและพยักหนา้รบัรู้อย่างเขา้อกเขา้ใจ  

“ดาเรห์บิดนั้น อยู่ห่างจากดาเรห์บิดนี้ไปอีกประมาณ ๓๐ กิโลเมตร” 

 พวกเราสามหนุ่มรีบขอบคณุชายชราเจา้ของพืน้ท่ี และบึ่งรถกลบัออกมา 

สู่ทางหลักอย่างรวดเร็ว เพราะเวลาลว่งเลยลา่ชา้ไปจากแผนการท่ีวางไวม้ากแลว้  

และขบัตามทางไปจนครบ ๓๐ กโิลเมตรตามท่ีไดร้บัการบอกกลา่วจากชายชรา 

ในหมู่บ้านท่ีชื่อเหมอืนเมืองท่ีเราตอ้งการจะไป พวกเราจึงแวะจอดขา้งทางและ 

ถามทางจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปอยู่ 

  ผู้ถกูถามทางจอดลงทันทีดว้ยความกระตอืรอืรน้ และดแูผนท่ีของพวกเรา  

ก่อนทีจ่ะโทรศัพท์หาเพื่อนอีกคน สักพักหนึ่ง เพื่อนพ้องของเด็กหนุ่มเจ้าของ 

มอเตอร์ไซค์ก็มารวมตัวกันสาม – สี่คน เพื่อทีจ่ะช่วยเราดูแผนที่ และเริ่มจะ 

เถียงกันเองว่า เมืองดาเรห์บิด เป้าหมายของพวกเรานั้น ต้องไปทางไหนกันแน่ 

ในจงัหวะท่ีผม พี่แจค็ก้ี และต้นกำลงัยืนฟังและยืนดหูนุ่ม ๆ  ท้องถิ่นเถยีงกนัเรื่อง 

เส้นทางน้ัน กป็รากฏวา่มีรถยนตค์นัหนึ่งวิ่งมาจอดลงขา้งทางดา้นหนา้ขบวนรถ 

ของพวกเรา และชายหนุม่อายุประมาณ ๓๐ ต้น ๆ  ใบหนา้ปกคลมุดว้ยหนวดเครา 

ทีไ่ด้รับการดูแลอย่างดี ก้าวลงมาจากหลังพวงมาลัย และเดินมาทางกลุ่มของ 

พวกเราดว้ยสีหนา้ท่ีเปน็มิตร พลางสง่ภาษากบักลุ่มหนุ่ม ๆ  ท้องถิ่นครู่หนึ่ง กอ่นท่ี 

จะหันมาทางพวกเราและเอ่ยถามในภาษาฟาร์ซีง่าย ๆ ทีพ่วกเราทุกคน 

เข้าใจได้

๑๗๕ไปชมดอกทิวลิปป่าที่ดาเรห์บิด
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 “จะไปดาเรห์บิดหรือครับ... ผมกับครอบครัวก็กำลังจะไปดาเรห์บิด 

พอดี ตามผมมานะ”

 พวกเราสามหนุ่มมองหนา้กันดว้ยความงนุงงอดแปลกใจไมไ่ดว้า่อยู่ด ีๆ  กม็ี 

คนที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกันกับเราปรากฏกายขึ้นในพื้นที่ที่ว่างเปล่าและ 

ห่างไกลชุมชนเช่นนี้ แต่เมือ่ดูท่าทีว่าบุรุษผู้มาใหม่ดูน่าเชื่อถือและรู้เรื่องกว่า 

กลุม่เด็กหนุม่ทีข่ับมอเตอร์ไซค์ทีย่ังเถียงกันไม่จบ เราจึงยอมรับข้อเสนอและ 

คำชวนของมิตรคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมองเข้าไปในรถพบว่า  

มีภรรยาและลูกน้อยวัยไม่น่าจะถึงปีนั่งอยูด่้วย ก็ทำให้พวกเราพอโล่งใจและ 

สบายใจได้ว่า เขาคงไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพวกเราแต่อย่างใด

 คาราวานของพวกเราออกตัวขับตามรถของชายแปลกหน้าใจดีไปช้า ๆ  

และผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ในรถของครอบครัวผมเท่านั้นทีบ่ทสนทนาในขณะนั้น 

กำลังวนเวียนอยู่กับการปรากฏกายขึ้นอย่างน่าแปลกใจของชายผู้อาสานำทาง 

พาพวกเราไปยังดาเรห์บดิอย่างบงัเอญิเหลอืเกิน อย่างไรกด็ ีพวกเราขบัตามผู้นำ 

ทางขบัไปตามทางหลวงอย่างใจจดใจจอ่ และตอ้งยอมรบัวา่ หากต้องขบัไปกนัเอง  

ก็คงต้องแวะจอดถามทิศทางอีกหลายครั้งทีเดียว 

 ผูน้ำทางขับรถพาเราเลี้ยวเข้าไปสู่เมืองเล็ก ๆ ทีป่ระตูทุกบ้านทาสีชมพ ู

สลับเขียว และมีรูปดอกทิวลิปหัวคว่ำประดับอยู ่ ซึ่งนอกจากจะแลดูสวยงาม 

เป็นเอกลักษณ์แล้วยังช่วยทำให้พวกเราพอโล่งใจและมั่นใจว่า เรามาถูกทีแ่ล้ว  

บริเวณกลางเมืองมีการจัดนิทรรศการดอกทิวลิปหัวคว่ำอยู ่ ซึ่งผู้นำทางเขา 

วิทยุสราญรมย์
๑๗๖
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แวะจอด และพาเราเข้าไปเยีย่มชม ซึ่งปรากฏว่า บุรุษแปลกหน้าเป็นทีรู่้จัก 

มักคุ้นของผู้คนในย่านนั้นไม่นอ้ยและสิ่งท่ีทำใหพ้วกเราแปลกใจแตไ่มไ่ดอ้ยู่เหนอื 

ความคาดหมายสกัเท่าไหร่คอื เม่ือเขาเปดิเผยวา่ เขาเปน็ตำรวจท้องถิ่น ซึ่งทำให้ 

ผมและเพื่อนร่วมทางทัง้หมดต้องหันมามองหน้ากันและอมยิม้กันอย่างอดคิด 

ไม่ได้ว่า เรื่องบังเอิญเช่นนี้ จะเกิดขึ้นได้ในอิหร่านเสมอ ๆ

  ภายหลังจากท่ีพาเราเดินชมนทิรรศการฯ แลว้ นายตำรวจหนุ่มจงึพาเรา 

ขับรถขึ้นไปบนหุบเขาทีเ่ส้นทางขรุขระด้วยลูกรัง และวิวจากบนเขาทำให้เรา 

มองลงมาเห็นพื้นทีโ่ล่งกว้างด้านล่างทีม่ีทุง่ดอกทิวลิปหัวคว่ำสีแดงปกคลุมอยู ่ 

ซึ่งทำให้ตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียว เราจอดรถบริเวณด้านล่างมีรถยนต์ของ 

นักท่องเทีย่วจอดอยูแ่ล้วมากมาย แต่มีเพียงพวกเราสามบ้านเท่านั้นที่เป็น 

๑๗๗ไปชมดอกทิวลิปป่าที่ดาเรห์บิด
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นักท่องเท่ียวตา่งชาติ ซึ่งทำให้เราได้รับความสนใจจากผู้คนในที่นั้นเปน็อย่างมาก  

ไม่วา่เราจะเดนิไปทางไหนก็ไดรั้บการทักทายอย่างเปน็กนัเอง และการเชญิชวน 

ใหไ้ปดื่มน้ำชาร่วมกัน และเม่ือเรานำเสื่อออกมาปแูละเริ่มกนิอาหารเที่ยง ซึ่งท้ัง 

สามบ้านทำมาแบง่ปนักัน ไม่วา่จะเปน็ ขา้วเหนยีวไกท่อด ผดัหมี่ ฯลฯ ชาวอหิรา่น 

ท่ีน่ังกนิอาหารอยู่ในบริเวณใกลเ้คยีงก็นำอาหารอหิรา่นจำพวกปิ้ง ย่าง มาแบง่ปนั 

ใหพ้วกเรา ซึ่งเรากน็อ้มรบัด้วยความขอบคณุ และนำอาหารไทย ๆ  ไปแลกเปลี่ยน 

แบ่งปันกันด้วย ทำให้บรรยากาศชื่นมื่นและเต็มไปด้วยมิตรภาพ 

  เราไม่ลืมทีจ่ะแบ่งปันอาหารไทยให้กับนายตำรวจหนุ่มผู้นำทางให้เรา  

และถา่ยภาพรว่มกันเปน็ท่ีระลกึ ก่อนท่ีพวกเราจะมุ่งหนา้ไปเกบ็ภาพดอกทิวลปิ 

หัวคว่ำจนหนำใจ ดอกทิวลิปสีแดงเข้มมีลักษณะสามดอกในหนึ่งก้านและหัว 

คว่ำสมชื่อ และการทีท่ัง้หุบเขานั้นเต็มไปด้วยดอกไม้รูปทรงประหลาดนั้น  

ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนั้นแลดูแปลกตาแต่สวยงามมาก 

วิทยุสราญรมย์
๑๗๘
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  การเดินทางไปชมดอกทิวลิปหัวคว่ำในวันนั้น ต้องยอมรับว่าเป็นการ 

เดินทางทีส่มบุกสมบันและทุลักทุเลพอสมควร แต่การได้ไปเห็นและสัมผัส 

ดอกทิวลิปหวัควำ่จริง ๆ  ดว้ยตนเอง ก็ทำใหห้ายเหนื่อยและนบัเปน็การเดนิทาง 

ท่ีคุ้มคา่ และประสบการณ์การใช้ชีวติในอหิร่านท่ีลำ้คา่มาก โดยเฉพาะเมื่อคำนงึ 

วา่มีชาวตา่งชาตใินอิหร่านนอ้ยคนนกัท่ีบกุบั่นไปชมดอกทิวลปิหวัควำ่ไดส้ำเรจ็  

และเม่ือผมเล่าให ้ฯพณฯ เอกอัครราชทูตบรูไนดารสุซาลาม ฟงัและโชวร์ปูถา่ย 

ให้ท่านด ูท่านทูตฯ กย้ิ็มอย่างมคีวามสขุ และปรารภวา่การเดินทางของพวกเรา 

เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านมุ่งมั่นจะต้องไปชมดอกทิวลิปหัวคว่ำด้วยตนเองให้ได้

 ภาพประกอบโดย : ชาครีย์นรทิพย์ / บังอร เสวิกุล 

 ขอ้มูลเพิ่มเตมิจาก : http://www.dictyon.net/tulips-turbans-and-

taliban/  

๑๗๙ไปชมดอกทิวลิปป่าที่ดาเรห์บิด
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วิทยุสราญรมย์
๑๘๐

 ในฐานะที่เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล เมื่อได้มาประจำการที่ประเทศ 

อิหร่าน ผมจึงไม่พลาดทีจ่ะหาโอกาสไปชมการแข่งขันฟุตบอลในสนาม 

อาซาดี (Azadi Stadium) อันเลื่องชื่อ ซึ่งในช่วงเวลาทีผ่มได้ประจำการ  

ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ผมก็ได้เข้าไปชมฟุตบอล  

ณ สนามแห่งนีแ้ล้ว สาม – สี่ หน แต่ก่อนทีจ่ะเล่าถึงประสบการณ์ สีสัน  

และบรรยากาศภายในสนามแข่งขัน ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนาม 

อาซาดี ก่อนนะครับ

ชมฟุตบอล
ในสนามอาซาดี

 * นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล 
–  ปั จจุ บั นดำรงตำแหน ่งท ีป่ รึ กษา  
ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล*
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๑๘๑ชมฟุตบอลในสนามอาซาดี

  สนามอาซาดี เป็นสนามฟุตบอลที่มีความจุถึง ๙๕,๒๒๕ คน ในปัจจุบัน  

(และเคยมีสถิติว่า เคยมีผู้เข้าชมในสนามมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน มาแล้ว)  

จึงถือเป็นสนามฟุตบอลทีใ่หญ่ทีสุ่ดอันดับห้าของโลก รองจากสนาม Salt  

Lake Stadium ในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ซึ่งมีความจุ ๑๒๐,๐๐๐ คน 

ในอันดับหนึ่ง สนาม Bukit Jalil National Stadium ของมาเลเซีย ซึ่งมีความจุ  

๑๑๐,๐๐๐ คน ในอันดับสอง สนาม Estadio Azteca ในกรุงเม็กซิโก ซิตี้  

ประเทศเม็กซิโก ซึ ่งมีความจุ ๑๐๕,๐๐๐ คน ในอันดับสามและที่สำคัญ 

และน่าสนใจ คอืสนาม Camp Nou ของทีมดัง Barcelona ในสเปน ซึ่งมคีวามจ ุ 

๙๙,๓๕๔ คน ในลำดับทีส่ี ่ จึงสามารถเรียกได้ว่าสนามอาซาดีเป็นสนามที่ 

มีชื่อเสียงในระดับโลกเลยทีเดียว 

  สนามอาซาดี หรือเดิมมีชื ่อว่า อาร์ยาเมอร์สเตเดียม (Aryamehr  

Stadium;  ) เริ่มกอ่สรา้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ. ๑๙๗๐)  

เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ Asian Games ครั้งที ่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗  

(ค.ศ. ๑๙๗๔) โดยมีนายอับดอล-อาซิซ ฟาร์มานฟาร์เมียน (Abdol Aziz  

Farmanfarmaian) สถาปนิกชื่อดังของอิหร่านเป็นผู้ออกแบบ โดยการสร้าง 

สนามฟุตบอลซึ่งเปน็สว่นหนึ่งของศนูย์กฬีา รายลอ้มด้วยสนามฝกึซอ้มฟตุบอล  

สนามกีฬายกน้ำหนัก สนามกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม สนามฟุตซอล ฯลฯ  

บนพื ้นทีก่ว่า ๔๕๐ เฮคเตอร์ นี ้ใช้คนงานก่อสร้างถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน  
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วิทยุสราญรมย์
๑๘๒

โดยภายหลังการปฏิวั ติอ ิสลาม เมื ่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. ๑๙๗๙)  

สนามฟุตบอลแห่งนี ้ ถูก เปลี ่ยนชื ่อ เป็นอาซาดี  ซึ ่งมีความหมายว่า  

อิสรภาพ และแม้สนามจะมีความจุอยูท่ีป่ระมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน แต่ในการ 

แข่งขันรอบเพลย์ออฟ คัดเลือกฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. ๑๙๙๘ โซนเอเชียนัดแรก 

ระหว่างอิหร่านกับออสเตรเลีย เมื่อวันที ่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐  

(ค.ศ. ๑๙๙๗) นั้น ปรากฏว่ามีผู้เข้าชมการแข่งขันมากถึง ๑๒๘,๐๐๐ คน  

ซึ่งถือเป็นสถิติของสนามแห่งนี้ นอกจากนี้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC)  

ได้จัดให้อาซาดีเป็นสนามอยู่ในระดับ ๕ ดาว อีกด้วย และเป็นสนามที่ทีมคู่แข่ง 

มักพบเสียงเชียร์ของแฟนฟุตบอลเจ้าถิ่นที่ดังสนั่นจนทำให้เกิดความหวาดหวั่น  

และไดร้บัฉายาวา่เปน็ “ดนิแดนที่นา่กลวัสำหรบัทมีเยอืน” ซึ่งไม่ใชค่ำกลา่วอา้ง 

ที่เกินเลยแม้แต่น้อย 
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  ภายหลังการเป็นเจ้าภาพ Asian Games ครั้งที่ ๗ สนามฟุตบอลแห่งนี้ 

ถูกใช้เป็นสนามกีฬาแห่งชาติ สนามเหย้าของทีมชาติอิหร่าน และสนามเหย้า 

ของสองทีมดังแห่งกรุงเตหะราน ได้แก่ทีมเอสเตกลัล (Esteghlal) ทีมสีน้ำเงิน 

ขวัญใจชาวอิหร่านชั้นสูง เพราะในสมัยก่อนการปฏิวัติอิสลามนั้น ทีม Taj  

ซึ่งเป็นทีมต้นตระกูลของทีมเอสเตกลัล เคยเป็นทีมโปรดของพระเจ้าชาร์แห่ง 

อิหร่าน และทีมเปอร์เซโปลิส (Persepolis) ทีมสีแดง ซึ่งเป็นทีมขวัญใจของ 

ชาวอิหร่านชั้นกรรมาชน สองทีมดังในลีกฟุตบอลอาชีพสูงสุดของอิหร่าน  

ซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดกาล และการพบกันระหว่างสองทีมนี้ ก็ถือเป็นเตหะราน 

ดาร์บีแมตช์ ทีมี่ความสำคัญ ความตื่นเต้นและความกดดันเปรียบได้เหมือน 

การพบกันระหวา่งทีม Barcelona และทีม Real Madrid ในลกีสเปนอนัโด่งดัง 

ไปทั่วโลกเลยทีเดียว ซึ่งทั้งสองทีมนี้ต่างได้ชื่อว่าเป็นยอดทีมแห่งเอเชียด้วย

  แม้ว่าสนามอาซาดี จะได้ชื่อว่าเป็นสนามฟุตบอลระดับโลกทีส่ามารถจุ 

แฟนบอลได้เป็นแสนคนแต่กระนั ้น ก็มีธรรมเนียมปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที ่

น่าสนใจว่า สนามแห่งนี ้ ห้ามมิให้สตรีเข้าชมการแข่งขัน เพราะเกรงว่า 

บรรยากาศการแข่งขันอาจจะทำให้เกิดการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรืออาจเกิด 

อันตรายกับกองเชียร์สตรี แต่กฎดังกล่าวก็จะผ่อนปรนให้กับเจ้าหน้าที่และ 
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กองเชียร์สตรีชาวต่างชาติเป็นกรณี ๆ  ไป ซึ่งกฎข้อนี้เองได้สร้างความปวดเศียร 

เวียนเกล้าให้กับทีมจากต่างประเทศทีจ่ะเดินทางมาแข่งขันกับทีมของอิหร่าน 

อยู่เสมอ เพราะแม้ในการสนทนาในช่วงตน้ ๆ  จะไดร้บัคำยืนยันเปน็มั่นเปน็เหมาะ 

ว่าเจ้าหน้าทีแ่ละกองเชียร์ของทีมต่างชาติทีเ่ป็นสุภาพสตรีจะสามารถเข้าชม 

การแขง่ขนัสดในสนามไดอ้ย่างแนน่อน แตเ่อาเขา้จรงิ ๆ  เม่ือมาถงึกรงุเตหะราน 

ก็จะต้องเจรจากันต่อและก็จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งมัก 

ทำให้เจ้าหน้าทีแ่ละกองเชียร์สตรีของทีมเยือนต้องอ่อนใจ และมักเปลี่ยนใจ 

ไม่ไปชมการแข่งขันในสนาม และก็เคยมีกรณีทีเ่จ้าหน้าทีส่ตรีของทีมต่างชาติ 

ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามได้ แต่ถูกนำตัวไปฝากไว้ในห้องทำงานของล่าม  

ซึ่งอยู่ไกลหูไกลตาจากบรรดากองเชียร์บนอัฒจันทร์ ตลอดการแข่งขัน

 ข้อจำกัดข้างต้น เป็นแรงบันดาลใจให้ Jafar Panahi ผู้กำกับชาวอิหร่าน  

กำกับภาพยนตร์เรื่อง “Offside” เมื่อปี ๒๕๔๙ ซึ่งเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิง 

ชาวอิหร่านกลุม่หนึ่งทีพ่ยายามปลอมตัวและลักลอบเข้าไปชมการแข่งขัน 
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ฟุตบอลรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกระหว่างทีมชาติอิหร่านกับทีมชาติบาห์เรน 

ในสนามอาซาดี และเป็นภาพยนตร์ทีไ่ด้รับความชื ่นชมจากผู ้คนทัว่โลก  

และได้รับรางวัลนานาชาติมากมาย อาทิ รางวัล Silver Bear จากการประกวด 

ภาพยนตร์ Berlin Film Festival ปี ๒๕๔๙ ด้วย

  เม่ือไดท้ราบขอ้มูลครา่ว ๆ  เกี่ยวกบัสนามอนัเลื่องชื่อแหง่นี้แลว้ ในลำดับ 

ต่อไป ผมก็จะขอเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังถึงบรรยากาศในสนามบ้างนะครับ.... 

 ผมไดมี้โอกาสไปชมการแขง่ขนัฟุตบอลในสนามอาซาดสีาม - สี่ครั้ง อาท ิ 

การแข่งขันในระดับสโมสรระหว่างทีมเปอร์เซโปลิสกับทีมจากยูเออี และ 

ระหว่างทีมเอสเตกลัลกับทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดของไทย ในรอบแปดทีมสุดท้าย  

ลีกแรกของการแข่งขัน AFC Championship และการแข่งขันระหว่างทีมชาติ 

อิหร่านกับทีมชาติไทย เม่ือเดือนตลุาคม ๒๕๕๖ และแมบ้รรยากาศในแตล่ะครั้ง 

จะเร้าใจและตื่นเต้นไม่แพ้กัน แต่นัดทีผ่มและเพื่อนร่วมงานประทับใจชนิดที ่

คงจะไม่มีวันลืม ก็คงต้องยกให้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมเอสเตกลัลกับ 

ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แบบขาดรอย
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  ความประทับใจส่วนตัวของผมกับการแข่งขันระหว่างทีมเอสเตกลัลกับ 

ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดนั้น เริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนทีท่ีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะเดินทาง 

มาอิหร่านด้วยซ้ำ เพราะได้มีการติดต่อและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ 

เจ้าหน้าทีข่องทีมฯ ซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งทีท่างฝ่ายอิหร่านยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ 

และกองเชียร์สตรีชาวต่างชาติของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะสามารถเข้าไปชม 

การแข่งขันในสนามได้อย่างแน่นอน แต่จากประสบการณ์ที่ผ่าน ๆ  มา ผมจึงได้ 

แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ีมบุรีรัมย์ทราบและทำใจเป็นการล่วงหน้าว่า อาจจะเกิด 

เหตุการณ์พลิกล็อคว่ากองเชียร์สุภาพสตรีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมการ 

แข่งขันในสนามขึ้นได้ จึงขอให้รับคำยืนยันจากฝ่ายอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง 

  ข่าวทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลในอิหร่าน ได้รับ 

ความสนใจจากชุมชนไทยในอิหร่านเป็นอย่างมาก และทุกคนต่างตื ่นเต้น 

และรอคอยทีจ่ะเข้าชมและเชียร์ทีมจากประเทศไทยอย่างใจจดใจจ่อ และ 
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ทางสถานทูตฯ กท็ำหนา้ท่ีเปน็ตวักลางในการรวบรวมรายชื่อคนไทยท่ีประสงค์ 

จะไปเชยีรที์ม เพื่อขอรบับตัรเขา้ชมการแขง่ขนัจากทีมตวัแทนจากประเทศไทย  

ซึ่งนอกจากเจา้หนา้ท่ีสถานทูตฯ แล้วยงัประกอบดว้ยนกัศกึษาไทยประมาณ ๑๐ คน  

และกลุม่สตรีไทยทีส่มรสกับชาวอิหร่านกว่า ๒๐ คน แต่ท้ายทีสุ่ดสุภาพสตรี 

ชาวไทยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมในสนามแข่งขัน แม้ตัวแทนจากทั้งสองทีม 

จะเจรจากันข้ามวัน จนเกือบจะถึงช่วงเวลาก่อนการแข่งขันเลยทีเดียว และ 

เมือ่เริ่มเห็นท่าไม่ค่อยดีว่าจะมีกองเชียร์เข้าไปให้กำลังใจทีมจากประเทศไทย 

เพียงไม่กี่สิบคน ผมเลยลองสอบถามเจ้าหน้าทีท่ีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดูว่าหากจะ 

เชิญคณะทูตฯ จากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในอิหร่านเข้าชมการแข่งขัน 

ด้วยทางทีมเห็นเป็นเช่นไร และเมื่อได้รับคำตอบว่าทางทีมยินดีเป็นอย่างยิง่  

สถานทูตฯ จงึรบีออกหนงัสอืเชญิไปยังสถานทูตอาเซยีนทันที และได้ผลตอบรบั 

ที่ดีเกินคาด เพราะนักการทูตชาวอาเซียนในกรุงเตหะราน ต่างตอบรับที่จะไป 

ชมการแข่งขันอย่างล้นหลาม ทัง้เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย อุปทูตบรูไน  

อุปทูตเวียดนาม และเพื่อน ๆ นักการทูตอาเซียนทุกระดับ รวมแล้วทำให ้

ทีมตัวแทนจากประเทศไทยได้กองเชียร์เพิ่มมาอีกเกือบ ๓๐ คน และกลายเป็น 

ทีมตัวแทนของอาเซียนไปโดยปริยาย
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 พูดถึงเรื่องบัตรเข้าชมการแข่งขัน ก็ขอเกริ่นให้ฟังว่าแม้ว่าทีมบุรีรัมย์  

ยูไนเต็ด จะได้รับการจัดสรรบัตร VIP เพื ่อแจกจ่ายให้กับกองเชียร์อย่าง 

พวกเรา แต่กว่าจะได้บัตรเหล่านั้นมา ก็เรียกว่าแสนจะยากเย็นและเจ้าหน้าที ่

ของทัง้ทีมบุรีรัมย์และของสถานทูตฯ ก็ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด  

และในการขอรับบัตรเหล่านั้นมา สถานทูตฯ ต้องแจ้งชื ่อ ตำแหน่ง และ 

รายละเอยีดอยา่งละเอยีดวา่ จะแจกจา่ยใหก้บัเจ้าหนา้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตไหน  

ชื่ออะไร จะใช้รถยนต์ป้ายทะเบียนอะไรเดินทางมายังสนาม ซึ่งกว่าจะได้บัตรฯ  

ก็ปาเข้าไปช่วงเช้าของวันแข่งขัน จนแทบจะแจกจ่ายไปยังสถานทูตอาเซียน 

ต่าง ๆ ไม่ทันเลยทีเดียว

 ในคืนของการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญ ผมและเจ้าหน้าทีส่ถานทูตไทย  

เดินทางไปถึงสนามประมาณห้าโมงเย็น เพราะแม้การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในเวลา  

๑๙.๐๐ น. แตค่นขบัรถของพวกเรากเ็ตอืนวา่ การแขง่ขนันดันั้นไดร้บัความสนใจ 

จากแฟนบอลเอสเตกลัลเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะมีกองเชียร์ทีมเจ้าบ้าน 

เข้ามาชมการแข่งขันเรือนแสนคนอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ เพราะ 
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ปรากฏวา่รถตดิยาวเปน็แพตั้งแต่กอ่นเขา้สนาม ในขณะท่ีสองขา้งทางเนอืงแนน่ 

ไปด้วยกองเชียร์ของทีมเอสเตกลัล ในเสื้อสีน้ำเงินเข้ม ทีโ่บกธงของทีมและ 

ร้องเพลงเสียงดังลั ่นอย่างคึกคัก และไม่ว่ารถของพวกเราจะเคลื่อนตัวไป 

ทางไหน กองเชียร์ที่คึกคะนอง ซึ่งคงคาดเดาได้ไม่ยากว่าเราไม่ได้มาสนับสนุน 

ทีมเอสเตกลัลของเขาอย่างแน่นอน ก็พากันจ้องมองและตะโกนก้องข่มขวัญ 

พวกเราอย่างย่ามใจวา่ ขอยิงประตทีูมจากประเทศไทยสกั ๔ – ๕ ลกู กพ็อ และ 

แม้ว่าสนามอาซาดี จะเป็นสนามฟุตบอลทีใ่หญ่และมีบริเวณกว้างขวางมาก  

แต่ในค่ำวันนัน้ มันแลดูเล็กไปถนัดตา และทุกมุมทีพ่วกเรามองไป แน่นขนัด 

ไปด้วยเสือ้สีน้ำเงินจริง ๆ และพวกเรากลายเป็นจุดเด่นทีท่ำให้ทุกสายตา 

ในบรเิวณน้ัน หนัมามองทางพวกเราเปน็จดุเดียว มหินำซำ้ บตัร VIP ท่ีเราไดร้บั 

การจดัสรรมาน้ัน เปน็บตัรท่ีทำใหเ้ราไดร้บัการปรนนบัิติอย่างพเิศษจรงิ ๆ  เพราะ 

ไม่ว่าจะเดนิไปทางไหน ก็ราวกับวา่เจา้หนา้ท่ีสนามไมแ่นใ่จวา่บตัรของพวกเรานั้น 

ต้องนัง่ตรงไหนกันแน่ และเจ้าหน้าทีต่่างบอกปัดและให้พวกเราเดินไปยัง 

อีกจุดหนึ่ง ทำให้คณะของพวกเราต้องเดินกลับไปกลับมาอยู่นาน 

 ในที่สุด พวกเราก็ได้รับคำสั่งให้ยืนรออยู่หน้าทางเข้าส่วน VIP และได้แต่ 

ยืนมองดูผู้เข้าชมคนอื่น ๆ ทยอยเดินเข้าไปในสนาม จนดูเหมือนเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

อิหร่านต้องการให้กองเชียร์อิหร่านเข้าไปให้เต็มสนามก่อนแล้วค่อยจัดพื้นที ่

ให้กับพวกเรา และกว่าเจ้าหน้าทีส่นามจะกวักมือเรียกและอนุญาตให้พวกเรา 

57-12-095_128-210 Salanlom=BW_new25-6_J-Coated.indd   189 6/25/15   4:22:55 PM



วิทยุสราญรมย์
๑๙๐

เข้าไปภายในได้ก็ใกล้เวลาแข่งขันเต็มที เจ้าหน้าทีส่นามเดินนำพวกเราเข้าไป 

ด้านใน และมุ่งหน้าไปยังโซนสำหรับ VIP แต่แทนที่จะให้พวกเราเข้าไปภายใน 

ห้อง VIP กลับพาพวกเราเดินลงไปยังบริเวณอัฒจันทร์ที่อยู่ด้านหน้าห้อง VIP  

และพวกเราทัง้หมดต้องผงะไปด้วยความแปลกใจปนตกตะลึง เพราะบริเวณ 

อัฒจนัทร์น้ันแนน่ขนดัไปดว้ยกองเชยีรข์องทีม Esteghlal เจ้าบ้านที่เริ่มตีกลอง 

อย่างอึกทึกและตะโกนร้องเพลงเชียร์ทีมรักของตนอย่างคึกคัก และความ 

ตกตะลึกของเราเพิ ่มขึ ้นเป็นทวีคูณ เมื ่อเจ้าหน้าทีส่นามเริ ่มเคลียร์ที ่นั ่ง 

แถวหลังสุดให้พวกเราทัง้ ๆ ทีม่ีกองเชียร์ชาวอิหร่านนั่งกันเต็มอยูแ่ล้ว และ 

แม้ว่าเจ้าของที่นั่งจะประท้วงด้วยความไม่พอใจจนทำให้กองเชียร์คนอื่น ๆ  

หันมามองทางพวกเราเปน็จุดเดยีว แตท้่ายท่ีสดุเจา้ของที่นั่งกไ็มส่ามารถตา้นทาน 

อำนาจของเจ้าหน้าที่สนามได้ และก็จำใจต้องลุกไปนั่งที่อื่นด้วยสีหน้าเซ็ง ๆ 

 เจ้าหน้าทีส่นามหันมายิม้ให้พวกเราอย่างภาคภูมิใจ และส่งสัญญาณ 

อย่างสัง่การมากกว่าจะเชื้อเชิญให้พวกเราไปนั่งลงบนที่นั่งที่เพิ่งทวงคืนพื้นที ่

มาได้ เมือ่พวกเรานั่งลงก็พบว่าสายตาของกองเชียร์คนอื่น ๆ ในบริเวณนั้น 

ยังคงจบัจอ้งอยู่ท่ีพวกเราอย่างต่อเนื่องก่อนท่ีจะหนักลบัไปปรบมอืและรอ้งเพลง 

เสียงดังลั่นตามผู้นำเชียร์ที่ยืนสั่งการอย่างเอาจริงเอาจัง 

 ทุกมุมของสนามอาซาดีในค่ำคืนนั้น แน่นขนัดไปด้วยกองเชียร์ทีใ่ส่เสื้อ 

สีนำ้เงินเข้มอันเป็นสีของทมี Esteghlal และมีธงประจำทีมโบกไสวไปมา  

ในขณะที่เสียงร้องของกองเชียร์ดังกึกก้องกังวานสะท้านจากทุกด้านของสนาม  
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๑๙๑ชมฟุตบอลในสนามอาซาดี

สรา้งบรรยากาศท่ีนา่หวาดหวั่นไดส้มคำรำ่ลอื คณะของเรามองไปรอบ ๆ  สนาม 

ก่อนทีจ่ะหันกลับมามองหน้ากันด้วยความอึ ้งเมื ่อตระหนักว่าฝ่ายอิหร่าน 

ได้จัดให้พวกเรานั ่งอยูใ่นโซนของกองเชียร์ทีจ่ริงจังทีสุ่ด หรือตามทีภ่าษา 

ฟตุบอลเรยีกกนัวา่กองเชียร์ฮาร์ดคอร์ เพราะกองเชยีรทุ์กคนสง่เสยีงรอ้งกนัตั้งแต่ 

ยังไม่เริ่มการแข่งขันจนกระทัง่สิ้นสุดการแข่งขันกันแบบไม่เหนื่อยหน่ายเลย  

ทำให้พวกเราสรุปกันเองว่า ฝ่ายอิหร่านคงใช้นโยบาย “ส่วนที่อันตรายที่สุด 

คือส่วนที่ปลอดภัยที่สุด” ในการจัดสรรที่นั่งให้กับพวกเรา 

 ในท่ีสุดการแขง่ขนัฟตุบอลนดัสำคญักเ็ริ่มขึ้น แตก่โ็ชคไมด่เีปน็อย่างมากท่ี 

ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดพลาดท่าเสียประตูอย่างรวดเร็วหลังเริ่มการแข่งขันได้เพียง 

ไม่กี่นาที ทำให้กองเชียร์ทีมเจ้าบ้านทีน่ั่งอยูร่อบกายเราลุกขึ้นกระโดดโลดเต้น  

และพากันหันมาตะโกนเยาะเย้ยพวกเราทีน่ั่งอยูแ่ถวสุดท้ายอย่างคลั่งไคล้จน 

เจ้าหน้าที่สนามต้องรีบเข้ามาปรามเอาไว้
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วิทยุสราญรมย์
๑๙๒

  การแข่งขันดำเนินต่อไปอย่างน่าภาคภูมิใจ เพราะนักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์  

ยูไนเตด็ ไม่ไดท้อ้แท้หรือยอมแพ้กับการพลาดท่าเสยีประตอูย่างรวดเรว็ แตก่ลบั 

เล่นฟุตบอลด้วยความมั่นใจมากยิง่ขึ ้น และเล่นดีขึ ้น จนมีโอกาสทำประตู 

หลายครั้งเช่นกัน และไม่ได้เป็นรองทีมเจ้าบ้านเลยแม้แต่น้อย แต่ท้ายทีสุ่ด 

ผลการแข่งขันก็จบลงทีท่ีม Esteghlal ชนะทีมของไทยไปหนึ่งประตูต่อศูนย์  

จนกองเชียร์ชาวอิหร่านทีเ่คยปรามาสคิดว่าจะเอาชนะทีมจากประเทศไทย 

ได้อย่างง่ายดายยังต้องเปลี่ยนใจและต้องยอมรับฝีมือของทมีจากประเทศไทย  

เพราะเมือ่สิน้สุดการแข่งขัน กองเชียร์ชาวอิหร่านหลายคน รวมถึงเพื่อน ๆ  

คณะทูตอาเซียนทีไ่ด้เข้ามาชมการแข่งขันต่างแสดงความชื่นชมทีมบุรีรัมย์  

ยูไนเต็ดเป็นเสียงเดียวกัน จึงนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของสถานทูตไทย 

และของสถานทูตอาเซียนในกรุงเตหะรานอย่างแท้จริง 

 การเยือนอิหร่านของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดในครั้งนั้น จึงเป็นความทรงจำ  

ณ สนามอาซาดี ทีย่ ังอยูใ่นใจผม เพื ่อน ๆ และน้อง ๆ นักเรียนไทย 

อย่างไม่ลืมเลือน 
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๑๙๓บทบาทของคู่สมรสนักการทูตในการช่วยส่งเสริมและ 
ผลักดันภารกิจทางการทูตในอิหร่าน

 เป็นท่ีทราบกนัดวีา่ บทบาทของนกัการทตูที่ปฏิบตัหินา้ที่อยู่ในตา่งประเทศ 

คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความร่วมมือใน 

ทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า วิชาการ วัฒนธรรม และ 

การท่องเทีย่ว ฯลฯ การปกป้องดูแลคนร่วมชาติในประเทศทีป่ระจำการอยู ่ 

การเสาะหาและรวบรวมข้อมูลข่าวสารและรายงานสถานการณ์ทีแ่ท้จริง 

ในพื้นทีใ่ห้รัฐบาลของตนทราบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานโยบายทีท่ันสมัย 

และมีประสิทธิภาพ และการผลักดันผลประโยชน์โดยรวมของประเทศตนเอง 

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล*

บทบาทของคู่สมรสนักการทูต
ในการช่วยส่งเสริมและ

ผลักดันภารกิจทางการทูตในอิหร่าน

 * ที่ปรึกษาและกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน
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วิทยุสราญรมย์
๑๙๔

ในประเทศท่ีปฏบิตัหินา้ท่ีอยู่ แตส่ิ่งท่ีมักไม่ไดร้บัการกลา่วถงึหรอืถกูมองขา้มไป 

ก็คือ ข้อเท็จจริงทีว่่า ในหลาย ๆ ครั้ง นักการทูตไม่สามารถทำหน้าทีเ่หล่านี้ 

ได้ด้วยตนเองทัง้หมด และจำเป็นต้องมีผู้ช่วยทีม่ีบทบาทในการส่งเสริมและ 

ผลักดนัภารกิจเหลา่นั้นไมน่อ้ยไปกวา่ตวันกัการทตูเอง ซึ่งผู้ชว่ยนั้นกค็อื คู่สมรส 

ของนักการทูต นั่นเอง

 อิหร่านนับเป็นประเทศทีม่ีลักษณะการทำงานเฉพาะตัวและมีความ 

ท้าทายในการทำงานมากมาย อาทิ การที่นักการทูตต่างชาติจะได้ประชุมหรือ 

พบปะหารอืกบับคุลากรฝา่ยอหิร่านเพื่อท่ีจะแลกเปลี่ยนขอ้คดิเหน็หรอืตรวจสอบ 

ขอ้มูลตา่ง ๆ  หรอืผลกัดันความรว่มมอืตา่ง ๆ  ท้ังในภาครฐัหรอืแมแ้ตภ่าคเอกชน  
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๑๙๕บทบาทของคู่สมรสนักการทูตในการช่วยส่งเสริมและ 
ผลักดันภารกิจทางการทูตในอิหร่าน

ไม่วา่จะในระดบัใดจะเกิดขึ้นได้ยาก หากประเดน็เหลา่นั้นไมไ่ดอ้ยู่ในความสนใจ 

ของฝ่ายอิหรา่น ขอ้จำกดัในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารเหลา่นี้ จงึสง่ผลใหบ้ทบาท 

ของคู่สมรสนักการทูตในอิหร่านมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 

 คู่สมรสนักการทูตต่างประเทศในอิหร่าน มีการจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ  

ขึ้นมากมาย อาทิ สมาคมคู่สมรสนักการทูตและนักการทูตสตรี (Diplomatic  

Ladies Group – DLG) ซึ่งมีคู่สมรสและนกัการทูตสตรขีองทุกสถานทูตในอหิรา่น 

เป็นสมาชิก ชมรมคู่สมรสนักการทูตอาเซียน (ASEAN Ladies Circle - ALC)  

ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยคู่สมรสนักการทูตอาเซียน เช่นเดียวกับชมรมคู่สมรส 

นักการทูตแอฟริกัน (African Ladies Group – ALG) ซึ่งประกอบด้วยคู่สมรส 

นักการทูตจากประเทศแอฟริกา เป็นต้น

 ในขณะทีใ่นส่วนของการรวมกลุ่มของสตรีท้องถิ่นอิหร่าน มีสมาคม 

ทีม่ีความสำคัญมาก ได้แก่ สมาคมนักการทูตสตรี (Diplomatic Ladies  

Association - DLA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ 

อิหรา่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกระทรวงการตา่งประเทศอหิรา่นและ 

กลุม่คู ่สมรสนักการทูตต่างประเทศ โดยมีภรรยารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศอหิร่าน เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีกลุ ่มสตรีนานาชาติ  

(International Ladies Group - ILG) ซึ่งประกอบด้วยสตรีต่างชาติทั้งหมด 

ในอิหร่านทีป่ระสงค์จะเป็นสมาชิก โดยไม่จำกัดเฉพาะนักการทูตหรือคู่สมรส 

นักการทูต ดังนั ้น จึงมีจำนวนสมาชิกค่อนข้างเยอะเนื ่องจากมีสตรีจาก 

ประเทศต่าง ๆ ที่สมรสกับชายอิหร่านอยู่ไม่น้อย 
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วิทยุสราญรมย์
๑๙๖

 สมาคมสตรต่ีาง ๆ  ท่ีกลา่วมาขา้งตน้ มกีารจดักจิกรรมตา่ง ๆ  อย่างตอ่เนื่อง 

และสม่ำเสมอ อาทิ การจัดงานพบปะสังสรรค์ทุกเดือน การจัดกิจกรรม 

ทัศนศึกษาและเยือนสถานทีส่ำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของกรุงเตหะรานและบริเวณ 

ปริมณฑล การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของสมาชิก 

ประเทศต่าง ๆ และทีส่ำคัญ งานทีเ่รียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ประจำปีคือ 

การจัดบาซาร์การกุศล (Charity Bazaar) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่ม  

Diplomatic Ladies Association – DLA ของกระทรวงการต่างประเทศ 

อิหรา่นและกลุ่มย่อยตา่ง ๆ  เพื่อนำรายไดท่ี้ไดจ้ากการจำหนา่ยสนิคา้หตัถกรรม  

อาหาร ฯลฯ ไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลของอิหร่าน อาทิ องค์กรทีใ่ห้ 

ความชว่ยเหลือเดก็กำพรา้ หรอืองคก์รท่ีใหค้วามชว่ยเหลอืผู้ปว่ยโรคมะเรง็ ฯลฯ  

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำปีละสองครั้ง และในบางครั้งเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ  

แผ่นดินไหวที่เมืองทาบริซเมื่อปี ๒๕๕๕ DLA ก็ได้จัดบาซาร์การกุศลเฉพาะกิจ 
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๑๙๗บทบาทของคู่สมรสนักการทูตในการช่วยส่งเสริมและ 
ผลักดันภารกิจทางการทูตในอิหร่าน

ขึ้นเพื่อรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเช่นกัน ซึ่งมักจะได้รับ 

ความรว่มมือและการสนบัสนนุอย่างดีจากชมรมคู่สมรสตา่ง ๆ  เสมอ นอกจากนี้  

กลุม่ DLG ยังมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และสร้าง 

ความเข้าใจเกี่ยวกับอิหร่านให้แก่สมาชิก อาท ิ การจัดการเยือนพิพิธภัณฑ ์

ต่าง ๆ การจัดการเยือนโรงงานผลิตขนมปัง บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง  

บริษัทผลิตเวชภัณฑ์ หรือการเยี่ยมเยียนองค์กรการกุศลต่าง ๆ

 แน่นอนวา่กลุ่มท่ีคู่สมรสของนกัการทูตไทยจะเขา้ไปมีสว่นรว่มเป็นประจำ 

อย่างสม่ำเสมอได้แก่ กลุ่ม ASEAN Ladies Circle – ALC กลุ่ม Diplomatic  

Ladies Group – DLG และกลุ่ม Diplomatic Ladies Association – DLA  
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โดยสำหรับกลุม่ ALC ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนอยู ่

หกประเทศในอิหร่าน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  

ไทย และเวียดนาม จะผลดักนัเวยีนเปน็เจา้ภาพจดัการพบปะ Coffee Morning  

เดือนเว้นเดือน ในขณะที ่ DLG จะมีการจัด Coffee Morning ทุกเดือน  

โดยแต่ละประเทศจะอาสาเป็นเจ้าภาพตามแต่ความสะดวก โดยใน Coffee  

Morning ดงักล่าว กจ็ะมกีารจดักจิกรรมทางวฒันธรรมเพื่อเผยแพรใ่หป้ระเทศ 

อ่ืน ๆ  รู้จกัดว้ย อาทิ ในสว่นของประเทศไทย เคยมกีารจดัสาธติการแกะสลกัผกั 

และผลไม้ของไทย การสาธติการรอ้ยพวงมาลยั การสาธติการทำอาหารไทย ฯลฯ  

ในขณะทีป่ระเทศอื ่น เคยจัดกิจกรรม อาทิ การเดินแบบชุดประจำชาติ  

การสาธิตพิธีรับขวัญเด็กแรกเกิดของอินโดนีเซีย เทศกาลต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ 

ของโรมาเนีย การเดินแบบผ้าบาติค การฉลองวันคริสต์มาสของโปแลนด์ และ 

การสาธิตการทำอาหารประจำชาติ ฯลฯ
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๑๙๙บทบาทของคู่สมรสนักการทูตในการช่วยส่งเสริมและ 
ผลักดันภารกิจทางการทูตในอิหร่าน

 ท้ังน้ี ในส่วนของกลุ่ม ALC ภริยาเอกอคัรราชทูตของทุกประเทศมตีำแหนง่ 

ประธานกติตมิศกัดิ์ (patron) ที่จะใหค้ำแนะนำและใหค้ำปรกึษาแกค่ณะทำงาน  

(working committee) ซึ่งประกอบดว้ย คู่สมรสของนกัการทตูและนกัการทตูสตรี 

ของประเทศสมาชิก ท่ีจะหมุนเวยีนผลดัเปลี่ยนกนัรบัตำแหนง่ประธานสมาคมฯ  

รองประธานฯ เลขาธิการฯ เหรัญญิก ฯลฯ ตามลำดับตัวอักษร เพื่อส่งเสริม 

ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดทำคู่มืออาหารอาเซียน การจัดทำคู่มือ 

สำหรับสมาชิกใหม่ทีป่ระกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน กรุงเตหะราน  

และขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของอิหร่าน หรือการจัดบาซาร์การกุศลของกลุ่ม  

ALC ฯลฯ ในขณะทีก่ลุ่ม DLG จะมีการคัดเลือกประธานสมาคม จากภริยา 

เอกอัครราชทูตของประเทศใดประเทศหนึ่งที่อาสาเข้ามาทำงาน และคัดเลือก 

คู่สมรสของนักการทูตและนักการทูตสตรีของประเทศสมาชิกเป็นคณะทำงาน 

 คงจะไม่เปน็การกลา่วเกนิจรงินกั หากจะบอกวา่ การเขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ   

ของคู่สมรสนักการทูตของไทย สร้างสีสันให้กับงานฯ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 

งานบาซารก์ารกศุล ซึ่งนอกจากจะมกีารจำหนา่ยสนิคา้หตัถกรรมไทยแลว้ ยังม ี

การจำหน่ายอาหารไทยซึ่งจัดทำโดยคู่สมรสนักการทูตและเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  

ซึ่งได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง หรือขนมไทย อาทิ  

ครองแครง ขนมดอกจอก กะหร่ีปั๊บ หรือปั้นขลบิ ท่ีชาวอหิรา่นและชาวตา่งชาต ิ

จะถามถึงและตั้งหน้าตั้งตารอคอย และจะขายหมดก่อนเพื่อนทุกงานไป 
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 การเข้าร่วมงานบาซาร์การกุศลของคู่สมรสนักการทูต นอกจากจะเป็น 

การแสดงบทบาททีส่ำคัญในการให้ความร่วมมือกับประเทศอิหร่านในฐานะ 

เจ้าภาพ และการร่วมในอุดมการณ์อันดีงาม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้ว  

ยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี และ 

มีประสิทธิภาพ เพราะในการจัดงานแต่ละครั้ง จะมีสาธารณชนอิหร่านเข้าชม 

งานหลายพันคน ซึ่งการทีผู่้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยด้วยตนเอง  

อาทิ การแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยอันสวยงามของคู่สมรสนักการทูตไทย  

การได้เห็นถึงคุณภาพและความประณีตของสินค้าหัตถกรรมไทย หรือการได้ 

ลิ้มลองอาหารไทย หรือการพูดคุยสนทนากับนักการทูตและคู่สมรสนักการทูต 

ก็ล้วนเป็นโอกาสให้ชาวอิหร่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น และเป็น 

การเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของไทยในสังคมอิหร่านด้วย   
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๒๐๑บทบาทของคู่สมรสนักการทูตในการช่วยส่งเสริมและ 
ผลักดันภารกิจทางการทูตในอิหร่าน

 นอกจากนี้ การเป็นเจ้าภาพจัด Coffee Morning สำหรับทั้งกลุ่ม ALC  

และ DLG ก็เป็นกลไกสำคญัในการสรา้งเครอืข่ายระหวา่งคู่สมรสนกัการทตูไทย 

กับนักการทูตประเทศอื่น ๆ  และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  

บ่อยครั้ง ท่ีการเขา้รว่มกจิกรรมของสถานทูตไทยจะกระตุ้นใหน้กัการทูตต่างชาติ 

และคู่สมรสมีความสนใจท่ีจะเดนิทางไปเยือนประเทศไทย หรอืสอบถามเกี่ยวกบั 

ร้านอาหารไทยในอิหร่าน หรือต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย อาทิ  

การแกะสลักผักและผลไม้เพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง 

 ซึ่งแนน่อนว่า เบือ้งหลังการเข้าร่วมงานบาซาร์หรือ Coffee Morning  

แตล่ะครั้งน้ัน คู่สมรสนกัการทูต ลกูจา้งท้องถิ่น และตวันกัการทูตเอง ตา่งกต็อ้ง 

เหน่ือยล้ากับการเตรยีมการตา่ง ๆ  ท้ังการเตรยีมสาธติศลิปะและวฒันธรรมไทย  

การทำอาหารคาวหวาน และการจัดเตรียมสินค้าหัตถกรรม หรือการเจรจา 

จดัสถานท่ี ฯลฯ แตทุ่กครั้งท่ี สนิคา้และอาหารคาวหวานของไทยได้รบัความสนใจ 

และการตอบรับเป็นอย่างดีจากสาธารณชนอิหร่าน รวมถึงเพื่อน ๆ นักการทูต 
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ประเทศต่าง ๆ  ก็ทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง และภาคภูมิใจกับความเป็นไทย 

เสมอ 

 ทีก่ล่าวมา เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของบทบาทอันสำคัญยิง่ของคู่สมรส 

นักการทูตในการช่วยส่งเสริมและผลักดันภารกิจทางการทูตในด้านต่าง ๆ  

ของไทยในอิหร่าน ซึ ่งลำพังนักการทูตเองไม่สามารถกระทำหรือประสบ 

ความสำเร็จได้เลย และเชื่อว่า ในประเทศอื่น ๆ คู่สมรสของนักการทูตไทย  

ก็ย่อมมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมและผลักดันภารกิจทางการทูตฯ  

ไม่น้อยกว่าในอิหร่านเช่นกัน 

ภาพถ่ายโดย ชาครีย์นรทิพย์ / บังอร เสวิกุล  
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 หน้าร้อนแบบนี้ กินอะไรให้คลายร้อนกันดี คงเป็นอะไรเย็น ๆ มิใช่ข้าว 

หรอืกว๋ยเตี๋ยวร้อน ๆ  เปน็แน ่อาหารเย็น ๆ  สำหรบัหนา้รอ้นท่ีทานอรอ่ยอย่างหนึ่ง 

คือ ข้าวแช่ ทีป่กติเรามักจะนึกกันว่า เป็นอาหารแบบไทย ๆ แต่ที่เกาะเกร็ด  

เกาะเล็ก ๆ ทีเ่ดิมเคยเป็นแผ่นดิน มีชาวมอญอยูอ่าศัย ติดตามพญาเจ่งมา  

ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ที่นี่ มีเจดีย์สีขาว แบบมอญ ที่ดูยังไง ก็ช่างละม้ายเจดีย์ที่ 

ย่างกุ้งนักเชียว วัฒนธรรมชาวมอญแอบอิงคู่อยู่กับชุมชนชาวมอญที่เกาะเกร็ด 

แหง่น้ีมาเน่ินนานแลว้ ในวนัฟา้ใส หนา้รอ้นวนัหนึ่ง ได้มีโอกาสสมัภาษณค์ณุแดง  

หรือคุณกาญจนา เสถียรศรี ชาวมอญจากเกาะเกร็ด 

 พี่แดงเล่าว่า พญาเจ่ง แม่ทัพชาวมอญพาคนมอญหลายหมื่นคน (มาเป็น 

กองทัพ) ผ่านมาทางด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี ช่วงกรุงหงสาวดีแตก  

มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งโปรดฯ ให้ชาวมอญ 

เหล่าน้ีตั้งรกรากอยู่ท่ีปากลดั (พระประแดง) เกาะเกรด็และท่ีสามโคก ปทุมธาน ี 

ข้าวแช่ชาวมอญ 

เบญจาภา  ทับทอง

ข้าวแช่ชาวมอญ 
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พี่แดงเป็นชาวมอญแท้ ผิวสีเข้ม ตาคม มาตัง้รกรากตั้งแต่พระเจ้ากรุงธนบุรี  

สืบเชื้อสายกันมาบนเกาะเกร็ดซึ่งเดิมเป็นแผ่นดิน มีคลองลัดเกร็ดและสะพาน 

เชื่อมต่อ (ขุดคลองนี้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าท้ายสระ กรุงศรีอยุธยา) พอเวลาผ่านไป  

แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้สายทางเดินน้ำเปลี่ยนไป เซาะแผ่นดินเป็นเกาะ

 คนมอญเป็นคนทีใ่ฝ่พระพุทธศาสนา ชอบทำบุญ โดยทีเ่มืองหงสาวดี  

มีการทำข้าวแช่เป็นอาหารถวายพระมือ้เช้า แจกญาติพี ่น้องและเพื่อนฝูง 

ในหน้าร้อน นิยมทานตอนช่วงสงกรานต์ ทำทีละมาก ๆ ปีใหม่ของ ชาวมอญ  

คอื ชว่งสงกรานต ์ประเพณีนี้ยังคงสบืสานมาจวบจนปจัจบุนั ชาวมอญในเมอืงไทย 

ไม่ว่าจะอยู่ที่มุมไหนของแผ่นดินไทย สังขละบุรี ปทุมธานี พระประแดงก็นิยม 

ทำขา้วแชถ่วายพระเช่นกัน ขา้วแช่ของไทยมีหนา้ตาละมา้ยคลา้ยของชาวมอญ  

กบัขา้วเท่าน้ันที่ตา่ง กบัขา้วของขา้วแชม่อญมเีพิ่มกวา่กบัขา้วของไทย นอกเหนอื 

ไปจากหมูหรอืเนื้อฝอย พริกหยวกสอดไส ้ปลาหวาน ลกูกะปทิอด ไชโปว๊หวาน 

เชน่ท่ีเหน็กนัจนชนิตาแลว้ ยังมผีกักาดหวานผดักะทิ เนื้อเคม็ผดักะทิ (นำเนื้อเคม็ 

มาย่างฉีกฝอยแล้วนำไปผัดกับกะทิเติมรสให้เค็ม ๆ หวาน ๆ) ถั่วดำต้มน้ำตาล 

กับกะทิเคี่ยวจนงวด ยังมียำมะม่วงใส่กะทิ ใส่มะม่วงเปรี้ยว ถั่วฝักยาวลวก  

หอมแดง กุ้งแห้งป่น ถั่วลิสงป่น หัวกะทิ น้ำตาลปี๊บ น้ำปลา ให้รสออกหวาน  

เปรี้ยวเค็ม ปะแล่ม ๆ ไม่น่าเชื่อว่า เข้ากับข้าวแช่ดีนักแล กับอีกอย่างหนึ่ง คือ  

กระเทียมดองผัดไข่ ที่เห็นว่าแปลกจริง ๆ สำหรับกับข้าวแช่คือ อาจาดผักบุ้ง  

ทำโดยผักบุง้หั่นเป็นเส้นตามยาว มาผัดกับน้ำพริกแกงคั่ว มีปลาแห้งย่าง 

ผสมอยู่ด้วย ทั้งหมดนี่เป็นกับข้าวแช่โบราณ พี่แดงบอกว่า สมัยเด็กๆ มีไข่เค็ม  

ปลาสลิดทอด ปลาตัวเล็กผัดหวาน ไชโป๊วต้มกะทิ เคี่ยวแห้ง ๆ แต่สมัยนี้ 

มีการดัดแปลงไปตามสมควร ด้วยคนสมัยใหม่ไม่นิยมกับข้าวแช่อย่างโบราณ  

ที่ร้านจึงต้องดัดแปลงข้าวแช่ให้พอมีกลิ่นอายอย่างโบราณ แต่วิธีทานข้าวแช่ที่ 

ไม่เปล่ียนแปลง คอื การตกักบัขา้วทานกอ่น และตกัขา้วตามมาทีหลงั เพื่อไมใ่ห ้

กลิน่น้ำดอกไม้ในข้าวจางหายไป อาหารอีกอย่างหนึ่งทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ 
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๒๐๕ข้าวแช่ชาวมอญ 

ชาวมอญคือ อาหารทีป่รุงจากหน่อกะลา ตระกูลเดียวกับข่า ใช้ทำแกงเลียง 

หน่อกะลา ซึ่งใส่กะทิ หน่อกะลามาทุบ ตัดเป็นท่อน เป็นแกงหอม ๆ ที่อร่อย  

หรอืใชต้ม้กะทิ จิ้มนำ้พริก แต่ปจัจบุนัมีการดัดแปลง นำหนอ่กะลาไปทำทอดมนั  

ยำหน่อกะลา 

 บนเกาะเกรด็ มวีฒันธรรมการสรา้งเจดย์ีทรงเดียวกบัเจดีย์ท่ีเมืองย่างกุ้ง  

สรา้งไวค้รั้งท่ีคนมอญอพยพมาอยู่ท่ีเกาะเกรด็ พธิทีางศาสนาหลายอย่างยังคงอยู่  

เช่น พิธีแห่ปลาหรือแห่ข้าวแช่ในตอนเช้า พิธีแห่น้ำหวานถวายพระตอนเย็น  

(ขวดน้ำหวานจะตกแต่งสวยงาม) ของในขบวนแห่ล้วนเป็นของถวายพระ  

มีการรำมอญเพื่อทำให้ขบวนสวยงาม รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของและ 

วัฒนธรรมชาวมอญ

 ในส่วนของภาษามอญ ยังใช้พูดกันอยู่ในครอบครัว แต่ไม่มีการสอนกัน 

ในโรงเรียนบนเกาะ และจางหายไปในรอยต่อของประวตัศิาสตร ์ตวัหนงัสอืมอญ 

คล้ายตวัหนังสือพม่า แตม่กีารเตมิตวัอกัษรเพิ่มขึ้นมา และอา่นออกเสยีงต่างกนั 

โดยสิ้นเชิง 

 พ่ีแดงตบท้ายการสนทนาวา่ บนเกาะเกรด็มอีาหารชาวมอญใหเ้ลอืกทาน  

ขนมกระจุกกระจิกอีกมาก ขอเชิญมาเที่ยวชมและชิมข้าวแช่ชาวมอญได้ค่ะ   
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วิทยุสราญรมย์
๒๐๖

 หลายท่านอาจตอ้งมีการตดิตอ่กบัสถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสลุใหญ่  

ไม่ว่าจะของประเทศไทยเอง หรือของต่างประเทศ ดังนั้นการทำความรู้จัก 

กับตำแหน่งในคณะทูตานุทูตเอาไว้เพื่อใช้ในการติดต่อหรือเพื่อประดับความรู้ 

ก็ไม่เสียหลายค่ะ

 เริ่มกันที่ สถานเอกอัครราชทูต

 ตำแหน่ง ทีถ่ือว่าเป็นเบอร์หนึ ่งของสถานเอกอัครราชทูต ก็คือ   

เอกอัครราชทูต (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary:  

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม) ท่านผู้อ่านอาจจะได้ยินบ่อย ๆ ในข่าว 

ในพระราชสำนักค่ะ เวลาท่านเอกอัครราชทูตทัง้หลายเข้าถวายบังคมทูลลา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเพื่อไปปฏิบัติราชการเป็นผู ้แทนพระองค์ฯ  

ในต่างประเทศ ซึ่งคำนี้ หมายถึง เอกอัครราชทูตทีร่ัฐผู้ส่งแต่งตั้งไปยังรัฐผู้รับ 

โดยมอบหมายอำนาจให้ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนของรัฐผู ้ส่ง หากท่าน 

เอกอัครราชทูตมิได้มีถิ ่นพำนักอยูใ่นรัฐผู ้รับก็จะเรียกว่า Non-resident  

Ambassador

ศัพท์
ทางการทูต
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๒๐๗ศัพท์ทางการทูต

 อัครราชทูต (Minister) ตำแหน่งทางการทูตนี้ ถ้าเห็นแค่ภาษาอังกฤษ  

อย่าคิดว่าเป็นรัฐมนตรีนะคะ เพราะว่าคำนี้ในทางการทูตจะหมายถึง เบอร์ ๒  

ของสถานเอกอัครราชทูตค่ะ เป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากเอกอัครราชทูต

 อุปทูต (Chargé d’affaires) ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งชั่วคราว ในกรณี 

ทีต่ำแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนว่างลง หรือ หัวหน้าคณะผู้แทนไม่สามารถ 

ปฏิบัติิหน้าที่ของตนได้ อุปทูตก็จะปฏิบัติิหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว 

 ตำแหน่งอื่น ๆ  เรียงตามลำดับก็ได้แก่

 อัครราชทูตที่ปรึกษา  Minister Counsellor

 ที่ปรึกษา                    Counsellor

 เลขานุการเอก      First Secretary

 เลขานุการโท        Second Secretary

 เลขานุการตรี           Third Secretary

 ผู้ช่วยเลขานุการ          Attaché

 *** คำว่า “เลขานุการ” เป็นคำเรียกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การทูตค่ะ  

ไม่ใช่ตำแหน่ง เลขาฯ คนที ่ ๑ หรือ เลขาฯ คนที ่ ๒ หรือ ผู้ที่ทำงานเป็น 

เลขานุการผู้บริหาร อย่างที่หลายท่านเข้าใจนะคะ ซึ่งนักการทูตเหล่านี้ อาจจะ 

ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  เช่น พิธีการทูต สารนิเทศ เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น  

หรือ อาจจะปฏิบัติิงานเป็นผู้ช่วยท่านเอกอัครราชทูตก็ได้ค่ะ

 ***  ส่วนคำว่าผู ้ช่วยเลขานุการ (Attaché) เป็นตำแหน่งที ่ใช้ใน 

กระทรวงการต่างประเทศจะแตกต่างกับตำแหน่งผู ้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  

ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ หรือผู้ช่วยฝ่ายแรงงาน หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า  

Defence attaché / Naval attaché หรือแม้กระทั่ง Commercial attaché  

นะคะ เน่ืองจากผู้ช่วยทูตเหลา่นี้จะเปน็ขา้ราชการระดบัสงูของกระทรวงตา่ง ๆ   

หรือฝ่ายทหาร ที่จะถูกส่งไปปฏิบัติงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตเพื่อเป็นผู้ช่วย 

เอกอัครราชทูตในด้านต่าง ๆ และชื่อตำแหน่งจะแสดงถึงต้นสังกัดด้วย ดังนี้
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วิทยุสราญรมย์
๒๐๘

 Defence Attaché  ผู้แทนทางทหารของ กองทัพ หรือ

     ของกระทรวงกลาโหม                

 Army Attaché  ผู้แทนทางทหารของ กองทัพบก 

     ภาษาไทยเรียกว่า  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก                

 Naval Attaché  ผู้แทนทางทหารของ กองทัพเรือ หรือ 

     ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ                

 Air Attaché        ผู้แทนทางทหารของ กองทัพอากาศ หรือ 

     ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ 

 Commercial Attaché ผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์ หรือ

      ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์

 Labour Attaché  ผู้แทนของกระทรวงแรงงาน หรือ

      ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน

 *** สำหรับตำแหน่ง Attaché ของกระทรวงการต่างประเทศนั้น  

เป็นเจ้าหน้าที่ระดับที่มีอาวุโสน้อยที่สุดในตำแหน่งสายการทูต ในอดีตเรียกว่า 

ตำแหน่ง “นายเวร”
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๒๐๙ศัพท์ทางการทูต

 สถานกงสุลใหญ่

 สถานกงสุลใหญ่จะตั้งอยูต่ามเมืองสำคัญต่าง ๆ ทีไ่ม่ใช่เมืองหลวงค่ะ  

เพื่อทีจ่ะได้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมผลประโยชน์ และคุ้มครองคนของชาติ 

ตนเอง ไม่วา่จะเปน็ดา้นเอกสาร นติกิรรมหรอืหนงัสอืเดินทาง หรอืโอกาสของคน 

และประเทศของตนเอง ในประเทศนั้น ๆ ได้ทั่วถึงมากขึ้น 

 กงสุลใหญ่ (Consul – General) ก็คือหัวหน้าสำนักงาน หรือเบอร์หนึ่ง 

ของสถานกงสุลใหญ่ค่ะ

 นอกจากนี้ในสถานกงสุลใหญ่ก็จะมีตำแหน่งอื่น ๆ ได้อีก เช่น 

 รองกงสุลใหญ่        Deputy Consul-General

 กงสุล                        Consul

 รองกงสุล             Vice Consul  
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