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๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
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หนังสือวิทยุสราญรมย์
ISSN ๑๕๑๓-๑๐๕ X

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๔ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
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	 เย็นศิระเพราะพระองค์ทรงปกเกล้า	 ผองไทยเราจึงร่มเย็นเป็นสุขศานติ์
พระคุณ		ธ	รักษามาเนิ่นนาน	 ปวงประชาจึงเบิกบานสราญใจ
	 เป็นเอกะมหาราชินี	 คู่บุญพระจักรีที่ยิ่งใหญ่
พระยศ	ธ	เทียมฟ้านภาลัย	 พระเกียรติไท้คู่หล้า-มหานที
	 จึงนบกรน้อมเกล้าเหล่าทวยราษฎร์	 ถวายอภิวาทพระทรงศรี
เฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินี	 ให้ทรงมีความสุขทุกคืนวัน
	 ให้ชันษายั่งยืนกว่าหมื่นปี	 ให้ทรงพระเปรมปรีดิ์เกษมสันต์
ประสงค์ใดสมคำที่จำนรรจ์	 เป็นมิ่งขวัญมวลมหาประชาไทย

อาเศียรวาท

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ประภัสสร เสวิกุล
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 หน้า

ถ้อยแถลง ๘

จารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย ๑๑ 
เบญจาภา ทับทอง 

เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ ๒๒ 
กมลวรรณ ศรีโพธิ์ศิลป์

๔ เมษายน ๒๕๕๗ วันสากลแห่งการรณรงค์ ๓๓ 
การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด 
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย

ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  ๔๖ 
และทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 

ทุ่นระเบิด : หลากหลายมุมมองจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง ๖๒

ทุ่นระเบิด เข้าใกล้เมื่อไหร่ อันตรายเมื่อนั้น ๘๓

ประสบการณ์ในอิรักทำให้ผมได้พบแสงธรรม ๘๗ 
นนทวัฒน์ จันทร์ตรี

Impression with Mekong friendship project 2014 ๙๘ 
Mr. Aung Pai Kyaw (Myanmar)

My Impression of Mekong friendship project 2014 ๑๐๒ 
Soulinda Thammavongxay (May)-Lao PDR

Impression with Mekong friendship project 2014 ๑๐๖ 
Thav Sievny – Cambodia

Mekong Friendship Project 2014  ๑๐๙ 
โครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ๒๕๕๗  
ธีรเชษฐ์ นันทกีรติพัฒน์

สารบัญ
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Mekong – The River of Knowledge,  ๑๑๗ 
Culture and Friendship  
Nguyen Hien Mi – Vietnam

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ ๑๒๓ 
เฉลิมศรี บุญอุทิศ

โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ๑๓๐ 
(๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)  
กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

ความฝัน ๑๓๘ 
สุคนธ์ สุ่นศิริ

ตามรอยระนาดในโหมโรง ๑๔๒ 
เบญจาภา ทับทอง

ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ๑๕๔ 
ด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืน ไทย-โมร็อกโก  
ยูซุป เบ็ญโกบ

สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อ ๑๗๔ 
ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไข 
และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร  
ณัฐธิดา ปาทาน

สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ในรอบครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ ๑๙๑ 
ปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ จุฑาเกียรติ มันตภาณีวัฒน์ กฤตภาส สัจจปาละ

อาหารพื้นเมืองของชาวเอเชียกลาง ๒๐๑ 
กลุ่มงานเอเชียกลาง

คำศัพท์ทางการทูต ๒๐๘ 
กีรดิต สัจเดว์
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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน
หนังสือวิทยุสราญรมย์

ทุกท่าน

ถ้อยแถลง

วิทยุสราญรมย์
๘

 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปวงข้าพระพุทธเจ้าในนามของ 

สถานวีทิยสุราญรมย ์ขอถวายพระพรใหท้รงมีพระพลานามยัแขง็แรง เจรญิพระชนมาย ุ

ยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน 

 พอเข้าไตรมาสที่สาม หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับที่ ๖๔ ก็ออกมาให้ 

ทา่นผูอ้า่นไดย้ลโฉม ฉบบันีม้เีรือ่งราวเกีย่วกบัการดำเนนิงานดา้นทุน่ระเบดิใหอ้า่นกนั  

เป็นเพราะว่าตามมติที่ประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๐ ได้ประกาศให ้

วันที่ ๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล  

(International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action)  

เพือ่ใหร้ฐัภาคขีองอนสุญัญาหา้มทุน่ระเบดิสงัหารบคุคล จดักจิกรรมรณรงคใ์หท้ัว่โลก 

ไดต้ระหนกัถงึปญัหาทุน่ระเบดิ และภยัอนัตรายจากทุน่ระเบดิ รฐับาลไทยตระหนกัถงึ 

ภัยอันตรายและความสำคัญของปัญหาทุ่นระเบิด และเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน 

ในการแก้ไขปัญหา จึงได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน  

และการทำลายทุน่ระเบดิสงัหารบคุคล เมือ่วนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๔๐ ณ กรงุออตตาวา  

ประเทศแคนาดา ไทยเองเป็นประเทศหนึ่งในอีก ๘๒ ประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก 

ภยัทุน่ระเบดิสงัหารบคุคล และเปน็ ๑ ใน ๒๖ ประเทศทีม่ผีูป้ระสบภยัจากทุน่ระเบดิ 
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๙

จำนวนมาก ประมาณ ๑,๓๒๘ คนทั่วประเทศ แค่ฟังเผิน ๆ ไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

อนุสัญญานี้อย่างมาก แต่ในความเป็นจริง ไทยมีการประชุมและมีการดำเนินการ 

เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ครับ รวมไปถึงบทความ 

ประสบการณ์ในสงครามอิรักที่ผมเขียนขึ้นจากการที่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์สู้รบ 

ในสงครามจริงและทำให้ผมได้เริ่มต้นการแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต 

 แฟนประจำหนงัสอืวทิยสุราญรมยท์ราบดวีา่มบีทความอืน่ ๆ  ในเลม่ใหอ้า่นดว้ย  

ฉบับนี้ขอนำเสนอบทความจารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย เป็นบทสัมภาษณ์ 

ทา่นผูห้ญงิจรงุจติต ์ทขีะระ รองราชเลขานกุารในพระองคส์มเดจ็พระบรมราชนินีาถ  

เกีย่วกบัทีม่าทีไ่ปของพพิธิภณัฑผ์า้ไหมไทย ตัง้อยูท่ีห่อรษัฎากรพพิฒัน ์ยงัมบีทความ 

จากน้อง ๆ  เยาวชนที่ได้เข้าร่วม “โครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง” เมื่อเดือนเมษายน  

ป ี๒๕๕๗ จากประเทศเพือ่นบา้น นอ้ง ๆ  เหลา่นีม้าใหส้มัภาษณใ์นรายการรอบบา้นเรา  

และเขียนความประทับใจไว้ เป็นบทความ ซึ่ งก็ต้องยอมปล่อยให้น้อง ๆ  

ประเทศเพือ่นบา้นเขยีนบทความเปน็ภาษาองักฤษ ดว้ยหากเขยีนภาษาถิน่กไ็มเ่ขา้ใจกนั  

ทั้งที่หากรู้ภาษาถิ่นของกันและกันน่าจะทำให้เกิดอรรถรสในการอ่านมากกว่า และ 

ยังมีความต่อเนื่องของเรื่องภาษาจากบทความเรื่อง “เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดอ่านเขียน 

ภาษาไทยได้” จริงอย่างว่า ถ้ามองไปรอบ ๆ  ตัว เราจะเห็นประชาชนจากเพื่อนบ้าน 

ทั้งหลาย พูดอ่านภาษาไทยได้คล่องกว่าเราที่ดูจะรู้จักภาษาเพื่อนบ้านน้อยเกินไป  

ยิ่งอาหารของประเทศเพื่อนบ้านก็ยิ่งนึกไม่ออก บทความอื่น ๆ ยังมีให้เลือกอ่านอีก  

เชน่ โครงการอบรมอาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ความฝนั ตามรอยระนาด 

ในโหมโรง สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในรอบครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗  

และที่พลาดไม่ได้ บทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่นักศึกษาได้รางวัล 

จากการประกวดเรียงความมาให้ได้อ่านฝีไม้ลายมือของนักศึกษา หากอ่านแล้ว 

มขีอ้ตชิมประการใด เขยีนบอกเรามาบา้ง หรอืจะเขยีนบทความสง่มา กย็นิดรีบัพจิารณา  

ความยาวไม่เกิน ๓-๕ หน้า A ๔ พร้อมรูปภาพประกอบ (หากมี) 

 ผมหวังว่าหนังสือวิทยุสราญรมย์ที่ท่านถืออยู่ในมือฉบับนี้ นอกจากสวย  

น่าอ่านแล้ว คงเป็นหนังสือที่น่าสะสม ใช้อ้างอิงได้ ทั้งใช้จัดรายการ ใช้ประโยชน์ 

ทางการศกึษา หรอืใชเ้ปน็คูม่อืศกึษานโยบายตา่งประเทศ เชือ่ใจไดว้า่ กองบรรณาธกิาร 

ถ้อยแถลง 
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ด้วยความปรารถนาดี

(นนทวัฒน์ จันทร์ตรี)

นายสถานีวิทยุสราญรมย์

จะคงมุ่งมั่นสรรหาบทความจากผู้ที่มีประสบการณ์ในกระทรวงการต่างประเทศ 

มานำเสนออยา่งตอ่เนือ่งและทนักระแส โลกหมนุไปทางไหน หนงัสอืเลม่นีจ้ะหนัตาม 

แรงโน้มถ่วงของโลก เน้นให้อ่านเข้าใจง่าย

 เราหวงัวา่ทา่นผูอ้า่นทกุทา่นจะตดิตามรายการวทิยขุองเราดว้ย และหากทา่น 

รับสัญญาณได้ไม่ชัด จากทางคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มกำลังส่ง 

เป็น ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ แล้วก็ตาม ท่านก็ยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ทาง  

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

com/ThaiMFA และทาง YouTube รายการ “สายตรงบัวแก้ว” ได้จากเว็บไซต์  

www.mfa.go.th 

 นายสถานแีละเจา้หนา้ทีส่ถานวีทิยสุราญรมยท์กุคนขอขอบคณุทา่นผูอ้า่นและ 

ผู้ฟังรายการทุกท่านที่ส่งเสียงมาให้กำลังใจ เรายิ้มด้วยความดีใจและทำงานกันด้วย 

ความสนุก เพราะเสียงตอบรับจากแฟนรายการทุกท่าน ไปรษณียบัตรและจดหมาย 

แต่ละฉบับเหมือนเป็นแรงใจให้เราทำงานด้วยความภูมิใจ 

วิทยุสราญรมย์
๑๐

 ถา้เทคโนโลยดีัง้เดมิยงัไมท่นัใจ กส็ามารถสง่อเีมลมาตชิม 

หรือเล่าเรื่องราวให้เราฟังบ้าง หากท่านผู้อ่านเล่น facebook  

ชว่ย comment หรอืกด LIKE มาใหเ้ราบา้ง เสยีงสะทอ้นของทา่น 

ทำให้เรารู้ว่ามีคนฟังรายการเราอยู่ตรงไหนสักแห่งบนโลกใบนี้  

ผมและกองบรรณาธิการขอขอบคุณล่วงหน้าครับ 

 พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ   
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	 เชื่อว่า	 คนไทยทุกคนรู้จักผ้าไหมไทยเป็นอย่างดี	 อาจจะมีบ้างบางที	 

ที่เรางุนงงกับความแตกต่างของลายอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย	ระหว่าง 

ผา้แพรวา	ผา้มดัหมี	่ผา้ตนีจก	ผา้ลายนำ้ไหล	ผา้ลายราชวตัร	และอกีสารพดัลาย 

ที่มาจากภาคต่าง	ๆ	ของไทย	แต่มั่นใจว่า	หลายคนมีความภูมิใจในผ้าไหมไทย	 

เพราะนอกจากความสวยงาม	 ผ้าไหมไทยแสดงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตน 

ของพวกเรามาเนิน่นานจากรุน่สูรุ่น่	จวบจนวนันี	้นบัเปน็ความโชคดขีองคนไทย 

ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงเล็งเห็นความสำคัญของ 

การอนุรักษ์ผ้าไทยและทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยไว้ในพระบรมมหาราชวัง 

ให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชื่นชมด้วย	

เบญจาภา ทับทอง เขียน
ศรีพงศ์ บุนนาค จด	หิรัญ สุวรรณเทศ ภาพ

๑๑จารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

จารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย



วิทยุสราญรมย์
๑๒
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	 เพื่อความกระจ่างถึงที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	 กองบรรณาธิการ 

เหน็พอ้งตอ้งกนัทีจ่ะเรยีนสมัภาษณท์า่นผูห้ญงิจรงุจติต	์ทขีะระ	รองราชเลขานกุาร 

ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 ซึ่งพวกเราปลาบปลื้มใจเป็นอันมาก	 

ที่ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ฯ	ตอบรับให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง	

	 ทา่นผูห้ญงิฯ	เริม่เลา่วา่	สมเดจ็พระบรมราชนินีาถทรงชว่ยเหลอืชาวบา้น 

มาเนิ่นนาน	 ให้คนไทยช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน	 การนำของไปแจกนั้น 

เปน็เพยีงบรรเทาความเดอืดรอ้นไดช้ัว่คราวเทา่นัน้	นบัแตป่	ี๒๕๑๓	พระองคท์า่น 

จึงทรงเลือกงานผ้าไหมจากภาคอีสานเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน	 ด้วยทรง 

เลง็เหน็วา่	ประดาชาวบา้นทีม่ารบัเสดจ็ฯ	ตา่งนุง่ผา้ไหมสวย	ๆ 	ทีท่อเอง	หมอนขดิ 

ทีน่ำมาถวายกม็คีวามสวยงามยิง่นกั	เมือ่มรีบัสัง่ถาม	กท็รงไดร้บัคำตอบวา่	ชาวบา้น 

ปลกูหมอ่นเลีย้งไหม	เกบ็เสน้ไหมทลีะไจ	ทลีะปอย	ใหพ้อสำหรบัการทอผา้ได	้๑	ผนื	 

ไม่ว่าจะเป็นผ้าซิ่น	 ผ้ามัดหมี่	 เพื่อให้คนที่รัก	 ให้สามี	 ให้ลูกสาว	 ให้ลูกชาย 

ไปขอลูกสาวบ้านโน้น	 จึงได้ทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมให้ราษฎร	 

ใหช้ว่ยเหลอืตนเองไดย้าวนาน	โดยไดท้รงชมเชยวา่	ชาวบา้นทอผา้ฝมีอืดสีวยงาม	 

จากนัน้มาทรงใหช้าวบา้นทอผา้มาถวายทลีะ	๑	ผนื	เปน็การฝกึฝมีอื	โดยทอลาย 

ทีคุ่น้เคยซำ้	ๆ 	อยูอ่ยา่งนัน้	และรบัสัง่วา่จะทรงนำผา้นัน้มาตดัเปน็ฉลองพระองค	์ 

ปรากฏว่าชาวบ้านสงสัยเป็นอันมากว่า	 ผ้าบ้านนอกแบบนี้	 ผ้าของคนรับใช้ใส่	 

(ชาวอสีานสว่นหนึง่มาเปน็คนรบัใชอ้ยูใ่นเมอืง)	สมเดจ็พระบรมราชนินีาถจะทรง 

ใส่ผ้าไหมธรรมดา	 ๆ	 แบบนี้ได้อย่างไรกัน	 พระองค์ท่านรับสั่งว่า	 ทอมาเถิด	 

๑๓จารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

56-11-053_003-105 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   13 9/9/14   10:08:21 PM



พระองค์ท่านจะทรงใช้และก็ทรงใช้ให้เห็น	 โดยให้ทอเริ่มจาก	 ๑-๒	 ผืน	 

เป็น	๓-๔	ผืน	มากขึ้นเป็นเมตร	ๆ 	กว่าจะถึงตรงนั้น	ต้องค่อย	ๆ 	พัฒนา	โดยเน้น 

การพัฒนาสีของผ้า	 ส่วนเรื่องลายผ้านั้น	 ไม่ทรงนำลายใหม่ไปให้ชาวบ้านเลย	 

ทรงยกย่องชาวบ้านมากว่า	 มีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว	 มีความหมายของ 

ท้องถิ่น	 สวยงามในตัวอยู่แล้ว	 บางคนผสมผสานสีสวยงาม	 แต่สีอาจฉูดฉาด 

ก็ทรงขอให้ลดสีลงบ้างหรือเปลี่ยนสีบ้าง	ส่วนผ้าเดิมที่หน้าแคบเพราะชาวบ้าน 

จะมีหัวซิ่น	 ตีนซิ่นต่อ	 ก็ทรงพัฒนาขนาดความกว้างจนกระทั่งได้มาตรฐาน 

ผ้าเมตรตามตลาด	 เวลาทอมาได้สักระยะหนึ่ง	 โดยทรงขอให้ชาวบ้านทอ 

ผ้าไหมลายเดิมซ้ำ	 ๆ	 เริ่มมีฝีมือคงที่มากขึ้นและมีความแม่นยำในลวดลาย	 

เพราะการทอผา้ไหมเปน็วชิาทีส่บืสานกนัมา	ไมม่สีเกลวดั	ไมม่ตีำรา	การพฒันา 

ที่ เริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 ชาวบ้านจึงภาคภูมิใจในฝีมือของตนเอง	 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงดีพระทัย	โปรดฯ	ให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงใช้ 

ผ้าไหมเหล่านั้นเป็นแบบอย่าง	เมืองไทยเป็นเมืองร้อน	ควรใส่เสื้อที่สบาย	เช่น	 

เสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ	 ผ้าไหมที่ชาวบ้านทอจึงมีทั้งแบบมีลวดลายและ 

แบบผ้าพื้น	 ทั่วทั้งภาคอีสานจนถึงภาคเหนือ	 รวมถึงผ้าทอของชาวเขา	 เช่น	 

วิทยุสราญรมย์
๑๔
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เย้า ม้ง กะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ อาข่า ละหู่ ผ้าชาวเขาเป็นที่นิยมมาก ส่วนผ้าทอ 

ทางใต ้ลายโบราณหลายลายกส็ญูหายไป อยา่งผา้จวนตาน ี(ผา้ลายมดัหมีท่างใต)้  

ผา้ยกเมอืงนครศรธีรรมราช จงึมกีารรือ้ฟืน้ขึน้มาใหม ่มกีารสอนใหช้าวบา้นรูจ้กั 

กี่ทอผ้า โดยเริ่มจากการทอผ้าฝ้ายก่อนแล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นผ้าไหมพื้น  

และทอเพิ่มลวดลาย โดยสำหรับ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เริ่มจาก 

การทอผ้าไหมผืนเรียบหรือลายลูกแก้วก่อน จากนั้นค่อย ๆ  ปรับเป็นผ้าท้องถิ่น 

ของเขา จั งหวัดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือที่บ้ านเนินธัมมั ง  

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบน้ำท่วมใหญ่ทุกปี จึงทรง 

ช่วยให้ชาวเนินธัมมัง มีอยู่ มีกิน ช่วยเรื่องชลประทาน บำรุงรักษาดิน  

ชว่ยเรือ่งอาชพี จนชาวบา้นผูม้รีายไดน้อ้ยทอผา้ไหมได ้มกีารทอผา้ยกลายดัง้เดมิ 

แบบลายโบราณ จนนำผา้จากบา้นเนนิธมัมงัมาใชใ้นการแสดงโขน เริม่จากตอน 

จองถนน โมกขศักดิ์ (ติดตามอ่านเรื่อง โขนไทย ย้อนหลังได้จากเล่มที่ ๕๖  

ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕)  มีการนำอาจารย์ไปช่วยสอน 

การทอผ้า คือ อาจารย์วีระธรรม ตระกูลเงินไทย โดยใช้วิธีลอกลายผ้า 

จากพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จนชาวบ้านทอมาได้ตามอย่างลายโบราณ 

และนำมาแสดงในโขนพระราชทานได้ 

๑๕จารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย 



	 สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทอดพระเนตรเห็นว่าลวดลายผ้าของไทย 

ไม่ซ้ำกันเลย	พอชาวบ้านทำมาก็โปรดฯ	 ให้มูลนิธิฯ	 รับซื้อไว้หมด	 ให้ชาวบ้าน 

มีเงินไว้เลี้ยงครอบครัว	 ส่งลูกเรียนต่อ	 ผ้าไทยจะมีความสวยงาม	 มีเอกลักษณ์	 

โปรดฯ	 ให้ชาวบ้านทอผ้าลายแบบดั้งเดิมเรื่อยมา	 ผ้าทอเป็นงานฝีมือ	 แม้ฟืม 

เดยีวกนั	คนทอคนเดยีวกนัจะทอไดไ้มเ่หมอืนกนั	เพราะเปน็งานทีท่ำดว้ยมอืจรงิ	ๆ 	 

ผ้าของศิลปาชีพที่รวบรวมได้	 เรียกว่า	 เก็บสี	 เก็บลายผ้าได้กว่า	๑๐,๐๐๐	ผืน	 

อนรุกัษไ์ว	้ณ	พพิธิภณัฑท์ีห่อรษัฎากรพพิฒัน	์เดมิเปน็ตกึของกระทรวงการคลงั	 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์	 โดยปรับปรุงใหม่หมด	 

เสริมมุขหน้า	 และจัดการแสดงนิทรรศการเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	 ส่วนนิทรรศการ	 

(แสดงฉลองพระองค์)	 เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชม	 และส่วนงานอนุรักษ์	 

(ไมเ่ปดิใหเ้ขา้ชม)	เพือ่อนรุกัษผ์า้ลายโบราณ	ใหค้นรุน่หลงันำมาศกึษาคน้ควา้ได้	 

ทั้งนี้	 ต้องนำผ้าไหมไทยเก่า	 ๆ	 มาดูแลรักษาไม่ให้มีเชื้อโรค	 ใช้วิธีนำไปแช่แข็ง 

ทีอ่ณุหภมู	ิ–	๒๐	องศาเซลเซยีส	เปน็เวลา	๒	สปัดาห	์นำมาปดั	ลา้ง	จนสะอาดหมด	 

ซ่อมผ้าและฉลองพระองค์ส่วนที่ชำรุด	 ซึ่งส่วนที่อนุรักษ์นี้เปิดให้ประชาชน 

ชมในงานครบรอบ	๒	ปี	เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	

วิทยุสราญรมย์
๑๖
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๑๗จารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
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	 นับได้ว่า	 จุดเริ่มของพิพิธภัณฑ์เป็นไปเพราะการช่วยเหลือราษฎรไทย 

ให้อยู่ดี	กินดี	โดยแท้	และเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยควบคู่กันไป	อาจพิจารณาทำ	 

workshop	ให้คนทั่วไปได้สัมผัสกี่ทอผ้าและอื่น	ๆ	บ้าง	

	 ไมเ่พยีงแตเ่ปน็การอนรุกัษผ์า้ไหมไทยภายในประเทศเทา่นัน้	แตผ่า้ไหม- 

ไทยเดินทางไปทั่วโลก	 คราวที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน 

แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนจีนและรัสเซีย	 ทรงนำ 

ผลติภณัฑศ์ลิปาชพีไปแสดงดว้ย	พระองคท์า่นรบัสัง่วา่ไหน	ๆ 	กเ็สดจ็ฯ	ไปอยูแ่ลว้	 

ทรงอยากใหค้นตา่งชาตเิหน็ฝมีอืคนไทย	โปรดฯ	ใหจ้ดัแสดงในงาน	reception	บา้ง	 

หรอืงานพระราชทานเลีย้ง	พระองคท์า่นจะยกยอ่งคนไทยใหช้าตอิืน่	ๆ 	เหน็เสมอ	 

อยา่งเชน่ทีฝ่รัง่เศส	มกีารจดังานแสดงผลงานของมลูนธิฯิ	ทีห่อไอเฟลราว	๓	เดอืน	 

อ.สมิทธิ	ศิริภัทร	 เป็นผู้ออกแบบการจัดวาง	มาดามชีรัค	ภริยาประธานาธิบดี 

ฝรั่งเศสได้มาร่วมงานในวันเปิดงานด้วย	 โปรดฯ	 ให้นำผลงานของคนไทย 

ที่ทำในสมัยโบราณและผลงานปัจจุบันให้เห็นถึงฝีมือคนไทยว่าเราสืบทอด 

ต่อเนื่องมายาวนานมาก	 อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลย	 

เรามีศักดิ์ศรีของเรา	

	 การอนรุกัษผ์า้ไหมไทยทีใ่ชใ้นการแสดงโขน	เปน็การรกัษาศาสตรท์กุชนดิ 

ของไทย	 นับแต่นักแสดง	 เครื่องแต่งกาย	 หัวโขน	 เครื่องประดับ	 นักร้อง 

นกัดนตร	ีการแสดงโขนมจีารตีประเพณขีองไทย	การสรา้งคนโขนใหม่	ๆ 	รือ้ฟืน้ 

ฝีมืองานอย่างไทย	ๆ	มาได้หลายอย่าง	อาทิ	ช่างปัก	การผลิตผ้าไหมไทย	ฯลฯ	 

มีการรับสมัครนักแสดงโขน	ปีแรก	ๆ	ยังมีคนสมัครไม่มากเท่าไร	และมีเพิ่มขึ้น 

เรื่อย	 ๆ	 ปีนี้มีคนสมัครถึง	 ๘๐๐	 คน	 กรรมการตัดสิน	 ๑๕	 คน	 ทดสอบแบบ 

โหดมาก	 กระทั่งมีนักแสดง	 ๒๕	 คน	 ได้รับทุนพระราชทาน	 ส่วนที่เหลือ 

ที่คัดมาแสดง	พระ	นาง	ยักษ์	ลิง	โขนพระและโขนละคร	ประเภทละ	๔๐	คน 

กอ่น	แลว้จงึคดัเหลอื	๒๕	คน	คนทีไ่ดเ้ลน่รว่มกบัคณะโขนเกง่มากจรงิ	ๆ 	โดยจะ 

มีการแจกประกาศนียบัตรให้ประเภทละ	 ๔๐	 คนที่ผ่านการคัดเลือก	 ทำให้ 

วิทยุสราญรมย์
๑๘
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หลายคนมีความภูมิใจ	 เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ฝึกฝนฝีมือ	 โขนนี่	 สร้างช่าง 

ในการเขียนฉาก	 (มาจากเด็กศิลปาชีพ)	 โดยนำมาเขียนฉาก	 คนปักผ้ามาหัด 

ปักผ้าโขน	 จากที่ไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเลย	 เป็นลูกหลานชาวนาชาวไร่	 

นับเป็นการสร้างคนโดยแท้และยังเป็นการสร้างความสามัคคี ได้อีก 

ประการหนึง่ดว้ย	การชว่ยกนัทำ	ทำใหเ้รยีนรูไ้ปในตวั	สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ 

มีรับสั่งเสมอว่า	 เราต้องทำจากเล็กไปหาใหญ	่ มันจะระเบิดออกมาจากข้างใน	 

หมายถึงว่าในตัวเขาเอง	ถ้าเขาสนใจ	เขาก็ใฝ่หา	

	 เล่ามาถึงตรงนี้	 ท่านผู้หญิงฯ	 ทิ้งท้ายเรื่องผ้าไทยและโขนไทยไว้ว่า	 

เท่าที่เห็นปรากฏต่อสายตา	 อยากให้ทุกคนได้เห็นว่า	 คนไทยเรามีฝีมือ	 

เราสามารถผลิตอะไรเองได้ในบ้านเรา	 จึงอยากให้คนไทยได้ช่วยกันสนับสนุน 

๑๙จารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

56-11-053_003-105 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   19 9/9/14   10:09:26 PM



งานเหล่านี้	 ให้กำลังใจคนเหล่านี้	 มิเช่นนั้น	 งานเหล่านี้ก็จะสูญหายไปหมด	 

พระองค์ท่านทรงทำให้เห็นแล้ว	 ทรงยกย่องและนำงานเหล่านี้มาเชิดชู	 

โดยนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์	 แต่เราต้องคิดว่า	 งานในพิพิธภัณฑ์บางแห่งอยู่แต่ใน 

พิพิธภัณฑ์จริง	 ๆ	 แต่เราเดินไปที่อีสาน	 หาผ้าทอ	 ไม่เงียบอยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์	 

เรายังมีความต่อเนื่อง	 คนไทยในปัจจุบันยังสามารถผลิตของเหล่านั้นได้ 

อยู่อย่างงดงาม	 อย่างสถาบันสิริกิติ์ก็ผลิตเครื่องถมทองได้ละเอียดยิบสวยงาม	 

แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม	บ่งบอกให้เห็นว่า	ฝีมือคนไทยในหลากหลาย 

ประเภทของงานทีค่นไทยทำถกูสบืทอดมาจนปจัจบุนั	ถา้เรายงัมผีูค้นทีส่นบัสนนุ	 

ให้กำลังใจ	มองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้	ก็จะเกิดความหวงแหน	เมื่อหวงแหน	 

ก็จะรักษาเอาไว้	พระองค์ท่านทรงฝึกเด็กรุ่นใหม่ให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้	ทรงหวังว่า 

ตอ่ไปในอนาคต	เขากจ็ะจรรโลงศลิปวฒันธรรมไทยตอ่ไป	สบืทอดตอ่ไป	ตราบใด 

ที่ยังมีคนเห็นคุณค่า	 ความภาคภูมิใจในชาติของเรา	 การเห็นคุณค่าของฝีมือ 

คนไทย	 ควรค่าแก่การยกย่อง	 ก็จะเป็นกำลังใจอย่างมหาศาลให้คนทำงาน 

เหล่านี้สืบทอดต่อไปได้	

วิทยุสราญรมย์
๒๐
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	 หากท่านผู้อ่านสนใจจะซื้อผ้าไหมเหล่านี้เก็บไว้	หาซื้อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพ	 

อาจมีการนำผ้าลายโบราณออกมาจำหน่ายบ้าง	 อาจจะราคาสูงสักหน่อย	 

แต่ผ้ามัดหมี่	ผ้าแพรวา	ผ้าขิด	ผ้าจก	หาซื้อไม่ยาก	จากเดิมสาว	ๆ	ไม่ทอแล้ว	 

มีแต่คนรุ่นแม่รุ่นยายทอ	 เพราะคนรุ่นหนุ่มสาวเข้าโรงงานกันหมดแล้ว	 

แต่ปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนให้มีมาอย่างต่อเนื่องแล้ว	

	 จะมีใครอีกสักกี่คนที่ยังไม่มีชุดผ้าไหมหรือผ้าพันคอไหมไทยวางไว้ใน 

ตู้เสื้อผ้า	 เสื้อไหมไทยสักตัว	 ผ้าพันคองาม	 ๆ	 สักผืน	 คงพอเพียงที่จะแสดง 

ความเปน็ไทยใหช้ืน่ใจวา่	ผา้ผนืนีท้อดว้ยฝมีอืคนไทย	กอ่นทีล่ายไหมไทยลายไหน	 

จะเลือนหายไป	ไม่สำคัญหรอกว่า	ขนาดผ้าที่เก็บไว้จะใหญ่หรือเล็ก	เชื่อเถิดว่า	 

ผ้าไหมไทยผืนเล็ก	 ๆ	 เพียงหนึ่งผืนจะส่งเสียงไปกระตุกกี่และฟืมให้ดังก้อง 

เปน็จงัหวะอกีครัง้	จงัหวะของวฒันธรรมไทย	ทีจ่ะสบืสานตำนานวฒันธรรมไทย 

ไปพรอ้ม	ๆ 	กบัการปัน่ดา้ยอยา่งคงที	่ใหผ้า้ลายมดัหมีแ่ละลายอืน่	ๆ 	ฟุง้ขึน้มาจาก 

มือคนไทย	 มาห่มคนไทยไว้จากรุ่นสู่รุ่น	 ให้คนรุ่นหลังได้ยิ้มภูมิใจถึงรากเหง้า 

ทางวัฒนธรรมของชาติ	 ที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร	 แม้สักช่วงเดียวของ 

ลมหายใจ		

๒๑จารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
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 “…เก็บผักเก็บปลากิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง  

ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน ๒ - ๓ ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน 

เหลือจึงนำไปขาย ไม่ฟุ่มเฟือยไปซื้อของแพง ๆ มาใช้…”

	 พระราชดำรัสเมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔๐	ตอนหนึ่งที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้	เพื่อกระตุ้นให้คนไทยรู้จักใช้ 

ชีวิตแบบพอเพียง	รู้จักกินรู้จักใช้	ที่สำคัญพระองค์ทรงอยากให้คนไทย	 

นำสิ่งนี้ไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย

กมลวรรณ ศรีโพธิ์ศิลป์

เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้

ตามแนวพระราชดำริ

วิทยุสราญรมย์
๒๒
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 เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

	 เมือ่กลางเดอืนมนีาคม	๒๕๕๗	ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสเขา้รว่มโครงการเยาวชน 

จิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ	 จัดขึ้นโดยสำนักราชเลขาธิการ	 

ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จ.เชียงใหม่	 

จึงอยากมาเล่าสู่กันฟัง	 เพื่อเชื้อชวนให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจศึกษา 

พระราชดำรัสและนำไปใช้ในชีวิตจริง	ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวเลย

	 ในช่วง	 ๒๐	 ปีที่ผ่านมา	 หลังจากประเทศต่าง	 ๆ	 ประสบกับปัญหา 

วิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบทางลบจากโลกาภิวัตน์	 รวมทั้งการทำลาย 

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง 

ทางอากาศ	 หลักการ	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	 จึงได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่ง	 

หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามแนวพระราชดำรัส 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงเห็นความจำเป็นของการรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ	ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง

	 ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไคร	้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิกอ่กำเนดิ 

จากพระราชดำริ	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๒๕	ที่มีพระราชประสงค์จะให้ 

เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ	และเผยแพร่ 

แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป	 โดยทำการศึกษาพัฒนา	 

“ปา่ไม ้๓ อยา่ง ประโยชน ์๔ อยา่ง” คอื	ปา่ไมเ้พือ่ใชส้อย	ไมผ้ล	และไมเ้ชือ้เพลงิ	 

ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน	อนุรักษ์น้ำ	คงความชุ่มชื้น	และทำให้ 

พื้นที่ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์

๒๓เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
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	 โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธาร	 ขณะที่ 

ปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่าง	 ๆ	 ผสมกับ 

การศึกษาด้านการเกษตรกรรม	 ด้านปศุสัตว์และโคนม	 และด้านเกษตร 

อุตสาหกรรม	 เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบครบวงจร	 ก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในศูนย์ฯ	 แล้วนำไปใช้ปฏิบัติ 

อย่างได้ผลต่อไป	 ดังพระราชดำริที่ว่า 	 “ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  

ทำหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” หรืออีกนัยหนึ่งเป็น  

“สรุปผลการพัฒนา” ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้”

วิทยุสราญรมย์
๒๔
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	 ศูนย์ดังกล่าวจึงเป็นศูนย์ศึกษาที่สมบูรณ์และเป็นตัวอย่างของการ 

นำแนวพระราชดำริไปประกอบอาชีพ	 จึงได้รับความสนใจจากประชาชน	 

ภาครัฐและเอกชน	และได้มีการจัดการศึกษาดูงานมาโดยตลอด

 โครงการเยาวชนริเริ่มมาอย่างไร

 นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการเล่าถึงความเป็นมาของ 

โครงการเยาวชนจติอาสาเพือ่เรยีนรูต้ามแนวพระราชดำรวิา่	“แนวคดินีเ้กดิขึน้ 

เมื่อตอนมีคนไทยที่อาศัยอยู่สหรัฐฯ เข้าพบท่านราชเลขาธิการกฤษณ์  

กาญจนกุญชร และได้คุยกับท่านว่า อยากให้มีโครงการที่ทำให้เยาวชนไทย 

ทีโ่ตในตา่งประเทศเรยีนรูข้นบธรรมเนยีมประเพณไีทย ซึง่รวมถงึการใชช้วีติ 

ตามแนวพระราชดำรัสด้วย”

	 ท่านราชเลขาธิการจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น	 โดยเน้นให้เยาวชนไทยที่โต 

ในต่างประเทศได้ทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนไทยในประเทศ	เพื่อจะได้มีโอกาส 

แลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็น	 ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของทั้งสองฝ่าย	 

ที่สำคัญคืออยากให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการตามแนวพระราชดำริ	 และ 

ได้เห็นการนำพระราชดำริไปใช้จริง	ๆ 	รวมทั้งอยากขัดเกลาให้เด็ก	ๆ 	มีจิตอาสา 

ช่วยชุมชนที่ไปอาศัยด้วย

	 โครงการนีจ้งึมรีะยะเวลาถงึ	๒๑	วนั	โดยแบง่เปน็	๓	ชว่ง	คอื	ศกึษาดงูาน 

ต่าง	 ๆ	 ในศูนย์ห้วยฮ่องไคร้แล้วแบ่งกลุ่มเยาวชนไปอาศัยกับชาวบ้าน	 อาทิ	 

๒๕เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
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บ้านของพ่อจำรูญที่นำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้	 บ้านของแม่ราตรีที่ทำการเพาะ 

เห็ด	 เพื่อจะได้ซึมซับความรู้และวิถีชีวิตของชุมชนที่นำแนวพระราชดำริ 

ไปใช้จริง	 ขณะที่เยาวชนก็ให้คืนกับชุมชนที่ไปอาศัยด้วยการสร้างสิ่งที่ตรงกับ 

ความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ	 อาทิ	 สร้างบ่อน้ำหรือสร้างห้องสมุดให้	 

จากนั้นก็จะให้เยาวชนแต่ละกลุ่มนำสิ่งที่เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

กับเพื่อน	ๆ

	 ทัง้หมดนีเ้ปน็การเรยีนรูภ้ายใต	้๓	หลกัการ	คอื	การสอนใหเ้ยาวชนเขา้ใจ 

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	 การเห็นชุมชนนำแนวพระราชดำรินำไป 

ประกอบอาชีพ	และการมีจิตอาสา

	 ที่ผ่านมา	สำนักราชเลขาธิการได้จัดทำโครงการดังกล่าวไปแล้ว	๑	ครั้ง 

ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๖	 และครั้งที่	 ๒	 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๑๗	 มีนาคม	 –	 

๕	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 โดยกรมสารนิเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้ช่วย 

ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ	 

วิทยุสราญรมย์
๒๖
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เพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนไทย	 และได้นักศึกษาไทยที่โตใน 

ต่างประเทศ	 ๓	 คน	 คือ	 น้องสุภัทรา	 ถาวร	 อายุ	 ๒๔	 ปี	 จากออสเตรเลีย	 

น้องพิมพ์วารี	 คชินธร	 อายุ	 ๒๑	 ปี	 จากสหรัฐฯ	 และน้องออนวิภา	 วงษ์สกุล	 

อายุ	๑๙	ปี	จากนิวซีแลนด์

 นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ	 กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธี 

เปิดโครงการถึงมุมมองของต่างชาติกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

ว่า	 ต่างชาติทรงชื่นชมพระองค์ท่าน	 เพราะมีโอกาสเรียนรู้โครงการตามแนว 

พระราชดำริที่ถูกเผยแพร่โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย 

ทั่วโลก	 ผ่านการจัดนิทรรศการและนำคณะมาศึกษาดูงาน	 หลายประเทศได้ 

นำหลักการอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติ	 และการพัฒนาที่สมดุลไปปรับใช้แล้ว	 

อาทิ	สปป.ลาว	ภูฏาน	และสวาซิแลนด์

	 อธิบดี เสขกล่าวด้วยว่า	 ความชื่นชมต่อแนวพระราชดำริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ยังเป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านการที่นายโคฟี่	อันนัน	 

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ	 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าฯ	 

ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์	 ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของ 

๒๗เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต	ิ เมื่อปี	 ๒๕๔๙	 จึงหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วม 

โครงการจะยงัเปน็ดงัยวุทตูทีจ่ะนำองคค์วามรูต้ามแนวพระราชดำรไิปเผยแพร่ 

ขยายต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

 ความเห็นของเยาวชนต่างแดนที่เข้าร่วมโครงการ

	 ถึงแม้ว่าอากาศที่ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ในเดือนมีนาคมจะร้อนมากเฉลี่ยถึง	 

๔๐	องศา	แต่นักศึกษาทุกคน	ทีมงานจากสำนักราชเลขาธิการ	และเจ้าหน้าที่ 

จากศูนย์ห้วยฮ่องไคร้	 ก็ตั้งใจและทุ่มเทกับโครงการนี้อย่างเต็มที่	 ในช่วงของ 

การเรียนรู้หลักการของการฟื้นฟูป่า	 ผู้ช่วยราชเลขาธิการได้ร่วมเดินป่าและ 

บรรยายให้นักศึกษาฟังถึงวิธีอนุรักษ์ผืนป่า	 ขณะที่ผู้เขียนก็ถือโอกาสพูดคุย 

กับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการไปพร้อม	ๆ	กัน

 น.ส.สุภัทรา ถาวร (ซู)	 อายุ	 ๒๔	 ปี	 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับ 

ปริญญาโท	 มหาวิทยาลัยออสเตรเลียน	 แนชชั่นเนล	 ยูนิเวอร์ซิตี้	 (เอเอ็นยู)	 

สาขาเอเชียแปซิฟิกใต้	 น้องซูเล่าว่า	 ตั้งแต่เด็กก็เติบโตมาในบ้านที่มีพระบรม- 

ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพราะคุณพ่อและคุณแม่ 

เคารพรกัพระองคอ์ยา่งมาก	เมือ่เขา้มหาวทิยาลยัและไดศ้กึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

การปกครองและการพฒันาของไทย	ทำใหม้องเหน็วา่สือ่ตา่งชาตแิละนกัวชิาการ 

เน้นการเขียนถึงสถาบันเพียงแง่ใดแง่หนึ่ง	 แต่ตนเห็นว่านักวิชาการต่างชาติ 

ควรหันมามอง	 ศึกษา	 และเขียนถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตาม 

แนวพระราชดำริ	ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาให้มากขึ้น

	 หลงัเขา้รว่มโครงการฯ	แลว้	นอ้งซตูัง้ใจทีจ่ะไปอธบิายใหเ้พือ่น	ๆ 	ตา่งชาต ิ

ที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทย	 ให้เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมาก 

ยิง่ขึน้	นอกจากนีก้ารมาเขา้รว่มโครงการยงัทำใหม้โีอกาสไดพ้บและแลกเปลีย่น 

มุมมองกับเพื่อน	ๆ	ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะพื้นฐานเป็นอย่างไร	ทุกคนก็มีมุมมอง 

ที่เป็นประโยชน์ได้

วิทยุสราญรมย์
๒๘
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 น.ส.พมิวาล ีคชนิธร (นำ้หวาน) อาย	ุ๒๑	ป	ีปจัจบุนัศกึษาเปน็ทนัตแพทย ์

ควบคู่ไปกับวิชาชีววิทยาทางทะเลที่มหาวิทยาลัยฮาวาย	 เห็นว่าโครงการ 

เยาวชนฯ	 เป็นโครงการที่ดีมาก	 และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่โตใน 

ต่างประเทศนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปบอกต่อ	 และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน 

ชีวิตประจำวันด้วย	

	 น้ำหวานบอกว่าเมื่อกลับไปสหรัฐฯ	 จะไปเล่าให้เยาวชนรุ่นเดียวกันฟัง	 

เพราะเห็นว่าโครงการมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษและน่าสืบสานต่อ	 เพราะ 

ประเทศอื่นไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นนักพัฒนา	 อีกทั้งการได้มาเรียนรู้ 

วถิชีวีติชาวบา้นกเ็ปน็โอกาสทีท่ำใหไ้ดท้ัง้ความรูแ้ละลงมอืทำจรงิ	ทัง้ยงัไดส้มัผสั 

วิถีชีวิตไทยที่ชุมชนมีความรักใคร่และอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วย

	 ขณะที	่น.ส.ออนวภิา วงษส์กลุ (แอน)	อาย	ุ๑๙	ป	ีศกึษาอยูท่ีส่ถาบนัอไีอท	ี 

ประเทศนิวซีแลนด์	 ซึ่งผู้ปกครองได้ย้ายไปตั้งรกรากที่ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประมาณ	๕	ปีแล้ว	เล่าว่า	ได้เห็นใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่วัดไทย	เมื่อมาร่วม 

โครงการกเ็หน็วา่นา่สนใจและทำใหไ้ดร้บัประสบการณต์รงจากการไปอาศยัอยู ่

กับชาวบ้าน

๒๙เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
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	 น้องแอนบอกว่าจะนำประสบการณ์และความรู้กลับไปถ่ายทอดให้ 

ชุมชนไทยที่นิวซีแลนด์ฟัง	 เพื่อนหลายคนจะได้เห็นว่า	 หลักการแนว 

พระราชดำริสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้	 น้องแอนยังยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในโครงการและรับจะเป็นอีกคนที่จะนำเอาพระราชดำริและงานมากมายที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำไปเล่าให้เพื่อน	ๆ	ฟังอีกด้วย

 ความเห็นของเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ

 น.ส.รสมีญา สามารถ หรือน้องโรส	อาย	ุ๒๑	ป	ีนกัศกึษาสาขาคณติศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยปัตตานี	 บอกว่าได้ทราบเรื่องโครงการฯ	 จากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วม 

โครงการฯ	 มาแล้ว	 และรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ 

ดว้ยตนเอง	นอ้งโรสบอกดว้ยวา่อยากใหจ้ดัโครงการรปูแบบอยา่งนีท้ีภ่าคใตบ้า้ง	 

เพราะเหน็วา่เยาวชนทีภ่าคใตไ้มม่โีอกาสมากนกั	การเขา้รว่มโครงการฯ	จงึเปน็ 

การเปิดโลกทัศน์	และทำให้ได้เปิดรับข้อมูลรวมถึงความรู้ใหม่	ๆ	ด้วย

	 น้องโรสได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ไปอาศัยอยู่กับบ้านแม่ราตรีซึ่ง 

เพาะเห็ดเศรษฐกิจขายว่า	 การได้ไปอยู่กับแม่ราตรีทำให้เห็นว่า	 การดำรงชีวิต 

บนพื้นฐานความพอเพียงตามแนวพระราชดำร	ิ ทำให้ครอบครัวของแม่ราตรี 

วิทยุสราญรมย์
๓๐

56-11-053_003-105 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   30 9/9/14   10:09:56 PM



มีรายได้พอจะหาเลี้ยงครอบครัว	 ทั้งยังมีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น	 

ครอบครัวของแม่ราตรีก็มีความสุขจากการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว	 

เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่ ซึ่งน้องโรสบอกว่าโชคดีมากที่ได้มาสัมผัสด้วย 

ตนเอง	 น้องโรสยังเสนอโครงการป้ายบอกทางสู่แสงธรรมซึ่งบอกทางไปวัด 

ให้แก่ผู้เดินทางผ่าน	ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับชุมชนอีกด้วย

 การน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในชีวิตประจำวัน

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระบรมราโชวาท	 เมื่อวันที่	 

๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๑๒	 ความว่า	 “การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน 

ในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็น 

พื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะ 

เพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่ 

สูงขึ้นต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ 

ค่อยเป็นไปตามลำดับ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้น  

เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอน 

บริบูรณ์ เพราะหากไม่กระทำด้วยความระมัดระวัง ย่อมจะหวังผล 

เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้โดยยาก”

๓๑เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
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	 วันที่	๕	เมษายน	๒๕๕๗	ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการฯ	นักเรียนกว่า	 

๓๐	ชีวิต	ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ	ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง	 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 การเรียนรู้และความรู้สึก	 ทุกคนต่างแสดง 

ความยนิดทีีไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการฯ	นอ้งคนหนึง่บอกวา่	“สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้า ไมว่า่จะ 

เป็นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือความรู้ในการอนุรักษ์ป่า ประสบการณ์การ 

เพาะเหด็และการเลีย้งกบเพือ่การเกษตร แมแ้ตก่ารทีพ่วกเราชว่ยกนัซอ่มแซม 

ฝายเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บน้ำของชุมชน ก็มีความสำคัญ แต่ไม่สำคัญ 

เท่ากับการที่เราได้เรียนรู้การอยู่อย่างพอมี พอกิน อยู่อย่างมีความสงบ  

สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของ 

ทุกคนได้”

	 เมื่อได้ฟังความรู้สึกเช่นนี้ของเยาวชน	 ก็อดทำให้คิดไม่ได้ว่าพวกเราต้อง 

หนัมายอ้นดตูวัเองวา่	ปจัจบุนัเราไดน้อ้มนำพระราชดำรสัมาใชใ้นการประกอบ 

อาชีพและการปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงไร	

วิทยุสราญรมย์
๓๒
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บทความประชาสัมพันธ์โดย
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 

ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

๔ เมษายน ๒๕๕๗
วันสากลแห่งการรณรงค์

การดำเนินงาน
ด้านทุ่นระเบิด

	 ตามมติที่ประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญ	 ครั้งที่	 ๖๐	 ได้ประกาศ 

ใหว้นัที	่๔	เมษายน	ของทกุป	ีเปน็วนัรณรงคก์ารดำเนนิงานดา้นทุน่ระเบดิสากล	 

(International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine  

Action)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐภาคีของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหาร 

บุคคล	 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาทุ่นระเบิด	 

และภัยอันตรายจากทุ่นระเบิด	

	 หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวการเหยียบทุ่นระเบิดของประชาชน 

หรือทหารตามแนวชายแดน	 จนทำให้บุคคลเหล่านั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ	 

แต่จะมีใครรู้บ้างว่าปัญหาทุ่นระเบิดของไทยมีสถานะอย่างไร	 และรัฐบาลไทย 

ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

๓๓๔ เมษายน ๒๕๕๗ วันสากลแห่งการรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด



	 ทุน่ระเบดิสงัหารบคุคล	(Anti-personnel	landmine)	หรอืเรยีกสัน้	ๆ 	วา่	 

“ทุ่นระเบิด” เป็นอาวุธที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน	 และใช้ในการสู้รบเพื่อการป้องกัน 

ตนเอง	 ได้รับการออกแบบให้ระเบิดเมื่อบุคคลปรากฏตัวเข้าใกล้หรือสัมผัส	 

โดยไมม่กีารเจาะจงเปา้หมาย	และจะทำใหบ้คุคลหนึง่คนหรอืมากกวา่	บาดเจบ็	 

ทุพพลภาพหรือถึงขั้นเสียชีวิต

	 ปัญหาทุ่นระเบิดในประเทศไทยเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ 

ความขัดแย้งในอดีตที่ผ่านมา	 ทั้งจากความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านและ 

จากความไม่สงบบริเวณแนวชายแดน	 และนำไปสู่การวางทุ่นระเบิดไว้ในพื้นที่ 

ดังกล่าว	 โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวม	 ๒๗	 จังหวัด	 มีประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

เสี่ยงภัยเหล่านี้จำนวนกว่า	 ๕๐๐,๐๐๐	 คน	 ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่เสี่ยงภัย 

วิทยุสราญรมย์
๓๔
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เหลอือกี	๑๘	จงัหวดั	ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากทุน่ระเบดิ	นอกจากความไมป่ลอดภยั 

ในชีวิตของประชาชนแล้ว	ปัญหาทุ่นระเบิดยังส่งผลกระทบต่อการทำมาหากิน 

ของประชาชนด้วย	 เพราะต้องสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 

เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์	 และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสงัคม	ตราบใดทีย่งัคงมทีุน่ระเบดิตกคา้งและฝงัอยูใ่นพืน้ทีต่า่ง	ๆ 	ยอ่มสง่ผล 

ให้การพัฒนาพื้นที่นั้น	 ๆ	 โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้าและ 

ยากลำบาก

	 รฐับาลไทยตระหนกัถงึภยัอนัตรายและความสำคญัของปญัหาทุน่ระเบดิ	 

และเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา	 จึงได้ลงนามในอนุสัญญา 

ว่าด้วยการห้ามใช้	 สะสม	 ผลิตและโอน	 และการทำลายทุ่นระเบิดสังหาร 

บุคคล	 หรือเรียกสั้น	 ๆ	 ว่า	 อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล	 เมื่อวันที่	 

๓	ธันวาคม	๒๕๔๐	ณ	กรุงออตตาวา	ประเทศแคนาดา	เพื่อร่วมกับประชาคม 

ระหว่างประเทศในการลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมต่อการใช้อาวุธชนิดนี้	 

อนุสัญญาฯ	 มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๒	 

และนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิด 

เพื่อมนุษยธรรมแห่งชาติ	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ	 

หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมเป็นกรรมการฯ	 และ 

ได้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย	 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด 

แหง่ชาตขิึน้	เพือ่เปน็ศนูยก์ลางในการปฏบิตังิานทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุน่ระเบดิ 

เพื่อมนุษยธรรม	ทั้งนี้	เมื่อวันที่	๑๘	มกราคม	๒๕๔๓	สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 

เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร	์ไดเ้สดจ็ฯ	เปน็องคป์ระธาน 

ในพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	 ศูนย์บัญชาการทางทหาร	 

กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น	และทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์	

๓๕๔ เมษายน ๒๕๕๗ วันสากลแห่งการรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด
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	 การเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มี 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับประเทศอื่น	 ๆ	 ที่ประสบปัญหา 

เช่นเดียวกัน	 ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ประเทศอื่นใช้ดำเนินการได้ผล	 

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย	 รวมทั้งเป็นการแสวงหาความช่วยเหลือ 

และความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เพื่อแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดให้เป็นไปตาม 

เจตนารมณข์องอนสุญัญาฯ	ในขณะเดยีวกนัการเขา้เปน็รฐัภาคขีองอนสุญัญาฯ	 

ยังหมายถึงการที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ	 ด้วย	 

ได้แก่	การทำลายทุ่นระเบิดในครอบครอง	การเก็บกู้ทุ่นระเบิด	การช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด	 และการให้ความรู้/แจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตรายและ 

วิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิด	

	 การปฏิบัติตามพันธกรณีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน 

ต่าง	ๆ	หลายหน่วยงาน	อาทิ	หน่วยงานด้านความมั่นคง	ด้านการต่างประเทศ	 

ดา้นสาธารณสขุ	ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	การศกึษา	การประชาสมัพนัธ	์ 

และหน่วยงานระดับท้องถิ่น	เป็นต้น	โดยมี	ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ  

ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ศทช.ศบท.บก.ทท.)  

เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและกำกับดูแลงานด้านทุ่นระเบิด	 

สำหรบักระทรวงการตา่งประเทศ	และกระทรวงอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้ง	จะมบีทบาท 

ในการสนับสนุนการทำงานในมิติต่าง	ๆ	ตามพันธกรณี	ซึ่งประเทศไทยจะต้อง 

รายงานผลการดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดต่อเลขาธิการสหประชาชาติภายใน 

วันที่	๓๐	เมษายน	ของทุกปี	ดังนี้

วิทยุสราญรมย์
๓๖
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๓๗๔ เมษายน ๒๕๕๗ วันสากลแห่งการรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด
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 ๑. การเกบ็กูทุ้น่ระเบดิ	ศนูยป์ฏบิตักิารทุน่ระเบดิแหง่ชาต	ิศนูยบ์ญัชาการ 

ทางทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 

เกบ็กูทุ้น่ระเบดิ	มบีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการเกบ็กู	้	โดยม	ีหนว่ยปฏิบตักิาร 

ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (นปท.)	 กระจายอยู่ใน	 ๔	 พื้นที่	 ส่วนใหญ่เป็น 

พืน้ทีต่ามแนวชายแดน	มกีารดำเนนิงานเกบ็กูทุ้น่ระเบดิมาอยา่งตอ่เนือ่ง	รวมทัง้ 

สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGO)	 เข้าร่วมปฏิบัติงานในบางพื้นที	่ 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ได้มีการสำรวจพื้นที่ซึ่งอาจมีทุ่นระเบิดตกค้าง	 พบว่า 

มีจำนวนประมาณ	๒,๕๖๐	ตารางกิโลเมตร	ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	 

ศูนย์บัญชาการทางทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 และหน่วยปฏิบัติการ 

ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมได้ดำเนินการปรับลดพื้นที่อันตรายดังกล่าวด้วย 

วิธีการต่าง	 ๆ	 รวมทั้งดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่อง	 จนกระทั่ง 

กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยจำนวนประมาณ	 ๒,๐๓๗	 ตารางกิโลเมตร	 ทั้งนี้ยัง 

คงเหลือพื้นที่ที่จะต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไปอีกประมาณ	๕๒๓	ตารางกิโลเมตร	 

ใน	๑๘	จังหวัด	

	 หลงัจากทีอ่นสุญัญาฯ	มผีลบงัคบัใชก้บัประเทศไทยแลว้	ไดม้กีารกำหนด 

ใหป้ระเทศไทยตอ้งเกบ็กูทุ้น่ระเบดิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม	๒๕๕๒	 

ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	ศูนย์บัญชาการทางทหาร	กองบัญชาการ 

กองทัพไทย	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 

วิทยุสราญรมย์
๓๘
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แต่เนื่องจากการดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้นเป็นภารกิจที่ยากลำบาก	 

มีความเสี่ยงสูง	 ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ	ภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างมากจากเมื่อครั้งที่มีการวางทุ่นระเบิดในพื้นที่เมื่อมีการสู้รบ	 อาทิ	 

มตีน้ไมเ้ลก็ใหญป่กคลมุอยูเ่ตม็บรเิวณ	เปน็ตน้	จงึสง่ผลใหไ้มส่ามารถดำเนนิการ 

เกบ็กูทุ้น่ระเบดิไดท้นัภายในระยะเวลาทีก่ำหนด	ดงันัน้	ประเทศไทยจงึขอขยาย 

ระยะเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดออกไปอีก	 ๙	 ปีครึ่ง	 โดยมีกำหนดเวลาใหม่ 

ที่ต้องดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๑

	 นอกจากภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้หมดแล้ว	 อนุสัญญาฯ	 ยังได้ 

กำหนดให้รัฐภาคีต้องทำลายทุ่นระเบิดที่มีอยู่ในคลังอีกด้วย	 ซึ่งประเทศไทย 

ได้ดำเนินการทำลายทุ่นระเบิดที่เก็บสะสมไว้จนหมดสิ้นตามพันธกรณีแล้ว 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖

๓๙๔ เมษายน ๒๕๕๗ วันสากลแห่งการรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด
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 ๒. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด	 ปัจจุบันประเทศไทยมี 

จำนวนผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดที่อยู่ในฐานข้อมูลจำนวน	 ๑,๓๒๘	 คน	 

การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดของประเทศไทย 

มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	 การให้ความช่วยเหลือ 

กรณีฉุกเฉิน	 การให้บริการทางการแพทย์	 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย	 

การใหส้วสัดกิารเบือ้งตน้	รวมทัง้การฝกึอาชพีใหก้บัผูป้ระสบภยัเพือ่ใหส้ามารถ 

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ	 โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิคนพิการ 

รองรับ	 หน่วยงานหลักที่ดำเนินการดังกล่าวนั้นคือ	 กระทรวงสาธารณสุข	 

กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์กระทรวงแรงงาน	รวมทัง้กลุม่องคก์รพฒันาเอกชน	 

(NGO)	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมี	 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	 ศูนย์บัญชาการ 

ทางทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน 

การดำเนินงาน

วิทยุสราญรมย์
๔๐
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๔๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ วันสากลแห่งการรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด
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 ๓. การให้ความรู้และแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัย 

จากทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มีความ- 

พยายามเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย 

และวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิด โดยเน้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย- 

กัมพูชา และชายแดนไทย-พม่า โดยจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อให้ความรู้ 

วิทยุสราญรมย์
๔๒
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เกี่ยวกับวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิด รวมถึงการติดป้ายแจ้งเตือนในพื้นที่ 

เสี่ยงภัย ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจำนวนมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน 

 จำนวนผูป้ระสบภยัลดลงในทกุ ๆ  ป ีเนือ่งมาจากความพยายามในการเกบ็กู ้

และการรณรงค์แจ้งเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของทุ่นระเบิด 

มากขึ้น หลายคนอาจรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทุ่นระเบิด  

และอาจดูเหมือนว่าปัญหานี้มีความสำคัญน้อยกว่าปัญหาอื่น ๆ ของประเทศ  

แต่ความจริงแล้วปัญหาทุ่นระเบิดมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าปัญหาอื่น ๆ  

เนื่องจากยังคงมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

เสี่ยงภัยทุก ๆ วัน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานานกว่า ๓๐ ปี ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการ 

ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้ 

๔๓๔ เมษายน ๒๕๕๗ วันสากลแห่งการรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด
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มุง่มัน่ทุม่เทใหก้บัการเกบ็กูทุ้น่ระเบดิอยา่งตอ่เนือ่งมานานกวา่ ๑๐ ป ีแตก่ย็งัคง 

มทีุน่ระเบดิทีต่อ้งเกบ็กูอ้ยูอ่กีจำนวนมาก การระดมทรพัยากรและการเสรมิสรา้ง 

ขีดความสามารถให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการ 

ทางทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จงึเปน็เรือ่งสำคญั 

และจำเป็นไม่เพียงแต่การปฏิบัติตามพันธกรณี แต่ยังช่วยให้สามารถพัฒนา 

วิทยุสราญรมย์
๔๔
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เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายแดนได้ต่อไป โดยพยายามที่จะเร่งรัดการ 

ดำเนินการให้มีผลคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด 

แห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมมือกับ 

กระทรวงการต่างประเทศในการแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุน 

การปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากต่างประเทศ โดยมีประเทศที่เคยให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ประเทศไทย อาทิ ญี่ปุ่น นอร์เวย์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

 ปัญหาทุ่นระเบิดเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมที่ควรจะได้รับการยกระดับ 

ความสำคัญ การปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างจริงจังสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ของประเทศไทยในสายตาประชาคมระหว่างประเทศ ในฐานะประเทศที่ 

ดำเนินการกวาดล้างและไม่ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และที่สำคัญคือ 

เปน็ผลดตีอ่ความปลอดภยัของประชาชนตามแนวชายแดน ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ควรร่วมมือกันเร่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาทุ่นระเบิดให้แผ่ขยาย 

ออกไปในวงกวา้ง เพือ่ใหป้ญัหานีไ้ดร้บัความสนใจ และไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเปน็ 

รูปธรรม

 วันสากลแห่งการรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด ซึ่งตรงกับวันที่  

๔ เมษายน ของทุกปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยไม่ลืมว่า 

ปัญหาทุ่นระเบิดนี้ ยังคงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ 

ประชาชนตามชายแดนมากว่า ๓๐ ปี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การได้เห็นพื้นที่ 

อนัตรายจากทุน่ระเบดิตกคา้งกลายเปน็พืน้ทีท่ำกนิทีป่ลอดภยัและอดุมสมบรูณ ์ 

คงจะไม่เป็นเพียงแค่ความฝัน ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน  

สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อันตราย 

ตามแนวชายแดน 

๔๕๔ เมษายน ๒๕๕๗ วันสากลแห่งการรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิด
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ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการ

ห้ามใช้
สะสม

ผลิต
โอน

และการทำลาย

วิทยุสราญรมย์
๔๖
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อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

(Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling,  

Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their  

Destruction หรือ Mine Ban Convention หรือ Ottawa Convention)

 ปัจจุบันมี ๑๖๑ รัฐภาคี พันธกรณีที่สำคัญของอนุสัญญาฯ ได้แก่

 ๑.  ไม่ใช้ พัฒนา ผลิต และสะสม จัดเก็บ และโอนทุ่นระเบิดสังหาร 

บุคคลไปให้ผู้ใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ๒.  ทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เก็บสะสมไว้ในคลังทั้งหมดภายใน  

๔ ปี หลังจากอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้  

 ๓. เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝังอยู่ในพื้นดินภายใน  

๑๐ ปี หลังจากอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้

 ๔. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทั้ง 

ทางการแพทย ์การฟืน้ฟสูภาพรา่งกายและจติใจ การฝกึและการพฒันาศกัยภาพ  

การจัดหาอาชีพ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคม

 ๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดสังหาร 

บุคคล (Mine Risk Education-MRE)

๔๗ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

56-11-053_003-105 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   47 9/9/14   9:56:00 PM



 ไทยเป็นหนึ่งใน ๘๒ ประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยทุ่นระเบิดสังหาร 

บุคคล และเป็น ๑ ใน ๒๖ ประเทศ ที่มีผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดจำนวนมาก  

จากการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดพบว่า มีผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 

ทั้งหมดประมาณ ๑,๓๒๘ คน ทั่วประเทศ

 ประเทศต่าง ๆ ได้เริ่มประชุมที่กรุงออตตาวา เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๙  

เพือ่หารอืแนวทางยกรา่งความตกลงระหวา่งประเทศทีจ่ะหา้มการใชทุ้น่ระเบดิ 

สงัหารบคุคล เปน็การเริม่ตน้กระบวนการทีเ่รยีกวา่ Ottawa Process ซึง่ไทยได ้

เข้าร่วมกระบวนการหารือและจัดทำอนุสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้น อนุสัญญาฯ  

ไดร้บัการรบัรองจากประเทศทีเ่ขา้รว่มกระบวนการออตตาวาในเดอืนกนัยายน 

ป ี๒๕๔๐ ทีก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์และไดเ้ปดิใหล้งนามเมือ่วนัที ่๓ ธนัวาคม  

๒๕๔๐ ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยไทยเป็น ๑ ใน ๑๒๒ ประเทศ 

ทีไ่ดร้ว่มลงนามอนสุญัญาฯ ในวนัเดยีวกนันัน้ดว้ย  ไทยใหส้ตัยาบนัตอ่อนสุญัญาฯ  

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยเป็นรัฐภาคีประเทศแรกจากภูมิภาค 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และเปน็ลำดบัที ่๕๓ ของโลกทีใ่หส้ตัยาบนั อนสุญัญาฯ  

มีผลบังคับใช้กับไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา

วิทยุสราญรมย์
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 เพือ่ใหก้ารปฏบิตัติามพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ เปน็ไปโดยเรยีบรอ้ยและ 

มีประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิด 

เพื่อมนุษยธรรม” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้แต่งตั้งคณะ 

อนกุรรมการดา้นตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่ดา้นการกวาดลา้งและเกบ็กูทุ้น่ระเบดิ ดา้นอำนวยการ  

ติดตามผลงานและประเมินผล ด้านการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์และให้ 

ความรู้ประชาชน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และด้านการประสานงาน 

กับต่างประเทศ และจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ” (ศทช.)  

เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

 บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ

 ในฐานะรัฐภาคีและประเทศที่มีบทบาทเข้าร่วมการเจรจายกร่าง 

อนุสัญญาฯ มาตั้งแต่ต้น ไทยได้มีบทบาทที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องใน 

การสนบัสนนุสง่เสริมการดำเนนิการตามอนสุญัญาฯ และผลกัดนัความรว่มมอื 

ระหว่างประเทศเพื่อให้พันธกรณีของอนุสัญญาฯ ได้รับการปฏิบัติตามและ 

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับบทบาทไทยในเวทีระหว่าง 

ประเทศได้อย่างสำคัญ ได้แก่

๔๙ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
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 • ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด 

สงัหารบคุคล ครัง้ที ่๕ (5MSP) เมือ่วนัที ่๑๕ – ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๖ ทีก่รงุเทพฯ  

และในช่วงที่ไทยทำหน้าที่ประธาน 5MSP ระหว่าง ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗  

ไทยไดม้บีทบาทโนม้นา้วใหป้ระเทศทีย่งัมไิดเ้ปน็รฐัภาคอีนสุญัญาฯ เขา้รว่มเปน็ 

ภาคี (Universalising of the Convention) และเชื่อมโยงเรื่องการดำเนินงาน 

ด้านทุ่นระเบิดกับมิติด้านการพัฒนา เนื่องจากชุมชนสามารถพัฒนาและ 

ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ภายหลังการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วเสร็จ

 • ในปี ๒๕๕๒ ไทยเป็นประธานร่วมกับเบลเยียม ในคณะกรรมการ 

ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการผนวกรวมกลับคืนสู่สังคม  

(Standing Committee on Victim Assistance and Social Reintegration)   

นอกจากนี ้ในการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยระเบดิสงัหารบคุคลครัง้ที ่๑๒  

(12 MSP) ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

หน่วยงานของไทยที่เป็นฝ่ายปฏิบัติทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนได้ 

รว่มกนัจดักจิกรรมคูข่นาน (side event) เรือ่งการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 

จากทุ่นระเบิดของไทย ภายใต้หัวข้อ “Like, Comment and Share:  

Thailand’s Experience in Victim Assistance” โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

จากทุ่นระเบิดของไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยในการให ้

ความชว่ยเหลอืประเทศตา่ง ๆ  ดา้นนี ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นการแพทยฉ์กุเฉนิ  

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • ในปี ๒๕๕๔ ไทยเป็นประธานร่วมกับแคนาดาในคณะกรรมการด้าน 

สถานะทั่วไปและการดำเนินการตามอนุสัญญาฯ (Standing Committee  

on General Status and Operation)

วิทยุสราญรมย์
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 • ไทยเป็นประธานร่วมกับแอลเบเนียในปี ๒๕๕๕ และเอกวาดอร์ 

ในปี ๒๕๕๖ ในคณะกรรมการด้านทรัพยากร ความร่วมมือและการให้ 

ความช่วยเหลือ (Standing Committee on Resources, Cooperation  

and Assistance) โดยผลการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่

 • การผลักดันให้จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและการให้ความ 

ช่วยเหลือระหว่างประเทศ Platform for Partnership ซึ่งฝ่ายเลขานุการ 

อนุสัญญาฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของอนุสัญญาฯ 

http://www.apminebanconvention.org/platform-for-partnerships/

๕๑ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
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วิทยุสราญรมย์
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 • เมือ่วนัที ่๒๓ – ๒๕  มถินุายน ๒๕๕๖ ไทยไดเ้ปน็เจา้ภาพจดัการประชมุ  

Bangkok Symposium on Enhancing Cooperation and Assistance:  

Building Synergy towards Effective Anti-Personnel Mine Ban  

Convention เพื่อระดมสมองหาแนวทางเพิ่มพูนความร่วมมือและความ 

ช่วยเหลือระหว่างประเทศในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการให้ 

ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั ซึง่เปน็เปา้หมายหลกัของอนสุญัญาหา้มทุน่ระเบดิ 

สังหารบุคคล 
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 ล่าสุดคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมทบทวนอนุสัญญาห้าม 

ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  

ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก และได้จัดกิจกรรมคู่ขนานเกี่ยวกับการให้ 

ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัจากทุน่ระเบดิภายใตห้วัขอ้ “Thailand Landmine  

Survivors : Journey from 2003-2013” เปน็นทิรรศการภาพถา่ยทีใ่หข้อ้มลู 

เกี่ยวกับชีวิตของผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งประเทศไทยได้ผนวก 

การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัจากทุน่ระเบดิไวก้บัหลกัประกนัสขุภาพและ 

สิทธิคนพิการของไทย และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างในรายงานของฝ่าย 

เลขานุการของอนุสัญญาฯ เรื่อง Five Key Examples of the Role of  

Mine Action in Integrating Victim Assistance into Broader  

Frameworks ด้วย

 ไทยกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

 ในฐานะรัฐภาคีไทยยึดมั่นที่จะดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ  

ทุกข้ออย่างจริงจัง ไทยมิได้ใช้ พัฒนา ผลิตหรือสะสมทุ่นระเบิดสังหารบุคคล  

๕๓ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
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และไดท้ำลายทุน่ระเบดิทีเ่กบ็สะสมในคลงัจนหมดสิน้ตามพนัธกรณอีนสุญัญาฯ  

แต่ยังคงมีเหลือไว้เพื่อใช้ในการฝึกทางทหารจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการ 

ตามข้อบทที่ ๓ (ข้อยกเว้น) ของอนุสัญญาฯ 

 สำหรบัการเกบ็กูทุ้น่ระเบดิ ขณะนีไ้ทยยงัดำเนนิการอยูใ่นพืน้ทีต่า่ง ๆ  ทีม่ี 

ทุน่ระเบดิหลงเหลอือยูใ่น ๑๘ จงัหวดั และยงัใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 

จากทุ่นระเบิดให้ได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ การฟื้นฟูทางร่างกายและ 

จิตใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้ 

อย่างปกติสุข

 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย:   
 งานปิดทองหลังพระ

 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ 

ระหว่างประเทศ และได้รับการบรรจุไว้ในรายงาน Five Key Examples of  

the Role of Mine Action in Integrating Victim Assistance into  

Broader Frameworks (ค.ศ. ๒๐๑๓) จัดทำโดยฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญา 

ห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เนื่องจากในภาพรวมการดำเนินงานของไทย 

ในด้านนี้มีความก้าวหน้าอย่างมาก การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 

ทุ่นระเบิดของไทยไม่ได้เป็นภารกิจที่แยกออกมาเป็นการเฉพาะ แต่ผนวก 

รวมไว้ในภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือผู้พิการและการให้บริการ 

วิทยุสราญรมย์
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การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบบัแกไ้ข เปน็กลไกดา้นกฎหมายทีส่ำคญั นอกจากนี ้ 

ยังดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการ  

(Convention on the Right of Person with Disabilities) ที่มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่คนพกิารทกุรปูแบบ ทัง้ในดา้นกฎหมาย การปกครอง  

และการปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกัน 

๕๕ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
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การเข้าถึงความช่วยเหลือและการได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันของ 

ผู้พิการ ปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดของไทย 

ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ประสบภัยในการ 

กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของผู้ประสบภัยด้วย

 ในระดับประเทศ จังหวัดที่มีผู้ประสับภัยจากทุ่นระเบิดจำนวนมากที่สุด 

ของไทยคือ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดจำนวนมากที่ 

ตกค้างอยู่ภายหลังสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดน โดยมีหน่วย 

ปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๑ ของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด 

แห่งชาติ เป็นหน่วยที่รับผิดชอบการเก็บกู้ในพื้นที่จังหวัดนี้โดยเฉพาะ ด้วยม ี

ผู้ประสบภัยจำนวนมาก โรงพยาบาลอรัญประเทศจึงเป็นโรงพยาบาลที่มี 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือและดูแลฟื้นฟู 

ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดเป็นพิเศษ และตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา 

เพียง ๕ กิโลเมตร ในช่วงที่มีการสู้รบตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 

นายสุปัน โคตะ หัวหน้าหน่วยขาเทียม โรงพยาบาลอรัญประเทศ

วิทยุสราญรมย์
๕๖
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หลายปี แพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลจะต้องมีทักษะในการผ่าตัดขา เนื่องจาก 

มีผู้เหยียบทุ่นระเบิดจำนวนมากเข้ามารับการรักษา แต่ในปัจจุบันการผ่าตัดขา 

มสีาเหตมุาจากโรคอืน่ เชน่ แผลเรือ้รงัจากเบาหวาน ในขณะทีจ่ำนวนผูป้ระสบภยั 

จากทุน่ระเบดิลดลงมาก อยา่งไรกต็าม ผูท้ีพ่กิารจากทุน่ระเบดิทีใ่ชข้าเทยีม หรอื  

เทา้เทยีม ยงัคงตอ้งไดร้บัการดแูลตอ่เนือ่ง  โรงพยาบาลอรญัประเทศไดใ้หบ้รกิาร 

ผลิตและซ่อมขาและฝ่าเท้าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔

 หน่วยขาเทียมของโรงพยาบาลอรัญประเทศจัดตั้งขึ้นโดยเงินทุนบริจาค 

ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ เป็นอาคารชั้นเดียวแยกจากอาคารหลักของ 

โรงพยาบาล มชีา่งทำขาเทยีมประจำ ๓ คน ซึง่เปน็ผูป้ระสบภยัจากทุน่ระเบดิดว้ย  

ผู้พิการจะเดินทางมาจากหลายพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อมารับบริการ 

ขาเทียมที่นี่ เนื่องจากความเชี่ยวชาญของช่าง ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ขาเทียมและ 

เข้าใจความต้องการของผู้สวมใส่ดี นายสุปัน โคตะ หัวหน้าหน่วยขาเทียม  

เป็นผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและได้รับการฝึกอบรมจากองค์กรเอกชนเพื่อ 

การพัฒนาระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์การทำขาเทียมมากว่า ๓๐ ปี 

๕๗ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล



 หน่วยขาเทียมได้รับการจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ 

สามารถดำเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ อยา่งไรกต็าม ดว้ยขอ้จำกดัของงบประมาณ 

ของโรงพยาบาลทำใหห้นว่ยขาเทยีมยงัคงขาดอปุกรณท์ีส่ำคญัคอื เครือ่งดดูฝุน่ 

ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวามสำคญัยิง่สำหรบัชา่งทำขาเทยีม เนือ่งจากในกระบวนการ 

ผลิตขาเทียมที่หล่อขึ้นรูปด้วยเรซิน ช่างทำขาเทียมจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือ 

เพื่อเกลาขาเทียมให้สามารถสวมใส่ได้พอดีที่สุดสำหรับผู้ใช้และสามารถใช้งาน 

ได้อย่างดีที่สุด กระบวนการขั้นตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดฝุ่นคลุ้งใน 

ปริมาณมากจากการขัดเกลาเรซินที่เป็นขาเทียม ซึ่งสร้างความระคายและ 

อาจเปน็อนัตรายจากการสดูดมแกช่า่งทำขาเทยีม ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานเปน็ประจำ 

ในอาคารที่ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีพอ

วิทยุสราญรมย์
๕๘
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 การสร้างความตระหนักรู้เรื่องอันตรายของทุ่นระเบิด

 เมื่อคำนึงว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-personnel landmine)  

มอีายกุารใชง้านนาน เมือ่ตกคา้งในพืน้ทีใ่ด ๆ  แมก้ารสูร้บจะจบลงแลว้ ทุน่ระเบดิ 

ทีถ่กูทิง้ไวก้ย็งัคงเปน็อนัตรายตอ่ผูท้ีไ่ปเหยยีบหรอืจบัตอ้งทุน่ระเบดิได ้หลายครัง้ 

พลเรอืนบรสิทุธิซ์ึง่ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการสูร้บใด ๆ  ตอ้งตกเปน็เหยือ่ของทุน่ระเบดิ 

ภายในเสี้ยววินาทีเดียว ชีวิตของคนสามารถพลิกผันไปได้อย่างคาดไม่ถึง  

ซึ่งหากไม่เสียชีวิตก็กลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิต ส่งผลต่อความเป็นอยู่ 

ของทั้งตนเองและของครอบครัว การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก 

ทุ่นระเบิดจึงเป็นพันธกรณีด้านมนุษยธรรมที่สำคัญยิ่ง 

๕๙ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
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 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจาก 

ทุ่นระเบิด (Mine Risk Education – MRE) ร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น  

และโรงเรยีนในพืน้ทีเ่สีย่งภยัจากทุน่ระเบดิ เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัในภยัจาก 

ทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันมิให้มีผู้ประสบภัย 

จากทุ่นระเบิดรายใหม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีก 

 นอกจากนี้ เพื่อให้สังคมโดยทั่วไปได้รับทราบถึงปัญหาและมีความ 

ตระหนักร่วมกับพี่น้องชาวไทยที่ยังคงเสี่ยงภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ต่าง ๆ  

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึไดใ้ชโ้อกาสสรา้งความตระหนกัรูใ้หแ้กส่าธารณชนทัว่ไป  

โดยจดักจิกรรมเนือ่งในวนัทุน่ระเบดิสากลซึง่ตรงกบัวนัที ่๔ เมษายน เปน็ประจำ 

ทุกปี เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรม 

วิทยุสราญรมย์
๖๐
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รณรงคท์างสือ่ดจิติอล เชญิชวนใหป้ระชาชนทัว่ไปรว่มกนัแสดงออกเชงิสญัลกัษณ ์

ผา่นกจิกรรม “Lend Your Leg” ใหป้ระชาชนถา่ยภาพตนเอง ครอบครวั หรอื 

เพือ่น ๆ  ทีพ่บัขากางเกงขึน้หนึง่ขา้ง และตดิแทก็ “#LendYourLegTH” และ 

แบ่งปันภาพดังกล่าวผ่านสื่อดิจิตอลและสังคมออนไลน์โดยเผยแพร่ภาพ 

การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมผ่านทางอินสตาแกรม @LendYourLegTH  

และ เฟสบุค www.facebook.com/LendYourLegThailand 

๖๑ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน  
และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
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 ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด : คุณวิบูลย์รัตน์ จันทร์ชู

 การสูญเสียขาข้างซ้ายใต้เข่าจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่อำเภอ 

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๓๙ สรา้งความเจบ็ปวด 

ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่คุณวิบูลย์รัตน์ แต่ไม่ได้ทำให้เธอสูญสิ้นความหวัง 

และกำลังใจที่จะยืนหยัดต่อสู้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อดูแลครอบครัว เธอยังได้ 

เปลี่ยนความเจ็บปวดมาเป็นพลังที่สร้างสรรค์และปรับบทบาทมาเป็นผู้นำ 

ชุมชนที่ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนอื่น ๆ ด้วย

จากประสบการณ์
ของผู้เกี่ยวข้อง

หลากหลายมุมมอง
ทุ่นระเบิด:

วิทยุสราญรมย์
๖๒
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 “ดิฉันประสบอุบัติเหตุ 

เหยียบกับระเบิดระหว่างที่ 

เข้าป่าบริเวณชายแดนไทย- 

กัมพูชา เพื่อไปตัดไม้ไผ่มาใช้ 

ทำค้างปลูกบวบ ดิฉันไม่ทราบ 

มาก่อนว่าบริ เวณดังกล่าวมี 

กบัระเบดิ ตอนทีเ่หยยีบกบัระเบดิ  

ตั วดิ ฉั นลอยสู ง ขึ้ น จ ากพื้ น  

มองเห็นขาข้างซ้ายท่อนล่าง 

เนื้อฉีกและกระดูกแตกห้อย 

ติดอยู่ไม่ได้หลุดออกไป ดิฉัน 

ตะโกนบอกพ่อ น้องสาวและ 

น้องเขยว่าอย่าเข้ามาใกล้ และ 

พยายามคืบตั วออกไปจาก 

บริ เวณนั้น จนถึงทางเดินที่ 
คุณวิบูลย์รัตน์ จันทร์ชู

คิดว่าปลอดภัยแล้วจึงเรียกให้คนเข้ามาช่วย โดยบังเอิญว่าขณะนั้นมี 

หน่วยทหารผ่านเข้ามาจึงให้ความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศ  

และทหารที่นำส่งโรงพยาบาลยังได้ช่วยเรียกลูกน้องมาให้เลือดกับดิฉันด้วย” 

๖๓ทุ่นระเบิด: หลากหลายมุมมองจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
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 คุณวิบูลย์รัตน์เล่าต่อว่า หลังจากสูญเสียขาซ้ายท่อนล่างแล้ว สามี 

ทำใจยอมรับไม่ได้ที่เธอต้องกลายเป็นผู้พิการ นอกจากรู้สึกอับอายแล้ว  

สามียังทำร้ายร่างกาย เอาทรัพย์สินเงินทองที่สะสมไว้ไปทั้งหมด และ 

ทิ้งให้เธอดูแลลูกสาว ๒ คนอายุ ๑๑ ปี และ ๕ ปี ตามลำพังจนกระทั่ง 

จบการศึกษา

 จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ หน่วยราชการร่วมกับ  

NGO เชิญคุณวิบูลย์รัตน์เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ 

และผูป้ระสบภยัจากทุน่ระเบดิในจงัหวดัสระแกว้ ซึง่เปน็จงัหวดัทีม่ผีูป้ระสบภยั 

จากทุ่นระเบิดมากที่สุด 

 “ดิฉันได้พบกับผู้พิการมากมาย และเห็นคนอื่น ๆ ที่ช่วยตัวเองไม่ได้  

จงึเปน็แรงบนัดาลใจสำคญัทีท่ำใหค้ดิวา่ จะชว่ยเหลอืกนัและกนัอยา่งไร จะชว่ย 

ชมุชนทีม่ผีูพ้กิารใหม้ชีวีติเปน็ปกต ิทำมาหากนิตอ่ไปไดอ้ยา่งไร ดฉินัเหน็ผูพ้กิาร 

จำนวนมากทั้งจากการเหยียบกับระเบิดและจากสาเหตุอื่น ๆ หลายคนอยู่ใน 

สภาพทีล่ำบากกวา่ดฉินั ดฉินัจงึเลกิเสยีใจทีต่อ้งเปน็ผูพ้กิารและอยากใหผู้พ้กิาร 

เหล่านั้นได้รู้จักสิทธิของเขา อยากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเพื่อนผู้พิการ”

วิทยุสราญรมย์
๖๔
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 ในปี ๒๕๔๒ คุณวิบูลย์รัตน์อาสาเป็นประธานของกลุ่มคนพิการตำบล 

ผา่นศกึ อำเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ทำใหม้โีอกาสใหค้วามรู ้ใหก้ำลงัใจ 

และชว่ยเหลอืผูพ้กิาร เชน่ การจดัหารถเขน็และขาเทยีม หรอืชว่ยใหผู้พ้กิารเขา้ถงึ 

ความช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ 

 “ดิฉันให้กำลังใจคนพิการที่รู้สึกสิ้นหวัง อาจติดเหล้า ติดยา หรือคิด 

ฆ่าตัวตายให้กลับมาใช้ชีวิตปกติและไม่ยอมแพ้ หลายคนได้เข้ามาเป็นสมาชิก 

ของกลุ่มเพื่อช่วยเหลือคนพิการอื่น ๆ ต่อไป ระยะหลัง ๆ ความช่วยเหลือไม่ได้ 

จำกัดอยู่เพียงคนพิการ แต่รวมไปถึงเด็กกำพร้าและเด็กที่พ่อแม่ติดเอดส์ด้วย  

ดิฉันทำงานร่วมกับ NGO ในการรณรงค์ต่อต้านการใช้ทุ่นระเบิดและมีโอกาส 

เดินทางไปร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เจนีวา เมื่อปี ๒๕๔๓ และที่ไนโรบี  

เมื่อปี ๒๕๔๗ ด้วย” 

 คุณวิบูลย์รัตน์เล่าด้วยความภูมิใจ 

๖๕ทุ่นระเบิด: หลากหลายมุมมองจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
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 “ดิฉันเชื่อว่า การทำงานของดิฉันจะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับ 

ความร่วมมือและช่วยเหลือจากคนอื่นด้วย ดิฉันจึงพร้อมเปิดกว้างยอมรับ 

และดึงกลุ่มคนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย การเป็นผู้หญิงเป็นข้อดีตาม 

ธรรมชาติที่จะเข้าถึงและสร้างความไว้วางใจได้ง่าย ดิฉันมีแนวทางทำงานที่ 

ยดึการปฏบิตัไิดจ้รงิ มคีวามยดืหยุน่ แตจ่ดจอ่กบัเปา้หมายทีจ่ะสรา้งความอยูด่ี 

มีสุขให้ครอบครัวและคนรอบข้าง ดิฉันไม่เคยยอมแพ้เมื่อมีเรื่องร้าย ๆ เกิดขึ้น  

ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ และสิง่เหลา่นีท้ำใหด้ฉินัผนกึกำลงัผูค้นเขา้ดว้ยกนั 

และทำงานร่วมกันได้”

 ผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด : ร้อยเอก ภาสพันธ์ ฉายพร   
 ผู้บังคับหน่วยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด   
 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ที่ ๑

ร้อยเอกภาสพันธ์ ฉายพร

 การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็น 

งาน เสี่ ย งอันตรายที่ ต้ อ ง ใช้  

ความละเอียดรอบคอบ ความมี 

วนิยั รวมทัง้ความอดทนเสยีสละ 

อย่างยิ่ ง  ผู้ที่ทำหน้าที่ เก็บกู้  

ทุ่นระเบิดต้องได้รับการฝึกฝน 

มาอย่างดี ต้องมีความพร้อมทั้ง 

ร่างกายและจิตใจในการทำงาน

 ผู้ กองภาสพันธ์ เล่ าถึ ง 

ประสบการณ์ทำงานในพื้นที่  

และการเตรียมตัวเพื่อเริ่มงาน 

ประจำวันว่า

วิทยุสราญรมย์
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 “ที่ตั้งของหน่วยผมอยู่ที่วัด ตื่นเช้าก็ตักบาตรก่อนครับ แล้วก็อาบน้ำ 

อาบท่า จากนั้นประมาณ ๗ โมง ก็จะรวบรวมกำลังพลเพื่อชี้แจงรายละเอียด 

แผนการปฏิบัติงานว่า ชุดใดจะปฏิบัติงานทางทิศเหนือ ชุดใดจะอยู่ทางทิศใต้  

หลังการชี้แจงก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ จะให้ผู้บังคับหมู่ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตรวจดู 

เครือ่งแตง่กาย ความพรอ้มของสต ิแววตา ประสาทห ูเพราะตอ้งคอยฟงัเสยีงดว้ย  

โดยอาจจะยืนอยู่ข้างหลังแล้วดีดนิ้วด้านซ้ายบ้าง ด้านขวาบ้าง”

 ผูก้องเลา่ถงึภารกจิการเกบ็กูทุ้น่ระเบดิวา่ เมือ่เจา้หนา้ทีเ่ขา้ตรวจในพืน้ที่ 

จะทำเครือ่งหมายตรงจดุทีไ่ดย้นิเสยีงจากเครือ่งตรวจโลหะ โดยจะสนันษิฐานวา่ 

เป็นทุ่นระเบิดไว้ก่อน ซึ่งอาจเป็นกระสุนปืนหรือโลหะอื่น ๆ  ก็ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ 

ทำเครื่องหมายไว้แล้วจะให้เจ้าหน้าที่อีกคนตรวจบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว ้

โดยใช้เหล็กแหลมแทงดินประมาณ ๓๐ องศา หากพบโลหะใหญ่ประมาณ  

๑ ฝ่ามือ ก็จะสันนิษฐานว่าเป็นทุ่นระเบิด จากนั้นจะเรียกผู้บังคับหมู่ซึ่งเป็น 

หัวหน้าชุดดำเนินการเก็บกู้ต่อไป ซึ่งทุ่นระเบิดที่ตรวจพบและเก็บกู้ได้อาจ 

ทำดว้ยพลาสตกิเพือ่ปอ้งกนัการตรวจจบัของเครือ่งตรวจคน้จะมเีพยีงชิน้สว่นที ่
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เปน็โลหะแคช่ิน้เลก็ ๆ  ซึง่สว่นใหญจ่ะเปน็เขม็จดุชนวน นอกนัน้จะเปน็พลาสตกิ  

ผู้กองย้ำว่า “ผู้ตรวจค้นจึงต้องมีสมาธิสูงในการทำงานและใช้สติตลอด เพราะ 

เวลาเครือ่งตรวจคน้แกวง่ผา่น มนัอาจจะไมด่งักไ็ด ้หรอืโชครา้ยถา้ฝนกำลงัจะตก  

มีไฟฟ้าสถิตในอากาศเยอะ เครื่องก็จะไม่จับก็เป็นไปได้ อุบัติเหตุก็เคยมี  

สำหรับสุนัขที่ออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เมื่อพบพื้นที่ต้องสงสัย สุนัข 

จะดมและนัง่ลงเพราะเคา้ไดก้ลิน่ดนิปนื แตเ่รากต็อ้งตรวจซำ้อกีทเีพือ่ความมัน่ใจ 

บางครัง้อาจไมพ่บทุน่ระเบดิ เพราะเปน็กลิน่ดนิปนืทีห่ลงเหลอือยูใ่นดนิ พอสนุขั 

นั่งอีกแล้วตรวจไม่เจอ ก็อาจสร้างความรู้สึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจว่าไม่มี 

ทุ่นระเบิดจริง ๆ ในบริเวณนั้น และอาจทำให้เจ้าหน้าที่ประมาทได้”

 การคุมลูกน้องหรือผู้ที่ปฏิบัติงานให้มีสติตลอดเวลา ผู้กองภาสพันธ์จะ 

พูดเตือนสติเป็นประจำว่า “โอกาสพลาดมีครั้งเดียว คือหนึ่งชีวิต ถ้าตายไปเลย 

ถือว่าโชคดี ผมจะชี้แจงอย่างนี้ เพราะท่านจะไม่รู้สึกอะไรเลย ตายเลย แต่ถ้า 

ท่านโดนลูกเล็ก ท่านอาจขาขาด เจ้าหน้าที่คนอื่นก็เสียขวัญและกำลังใจ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฐมพยาบาล ต้องมาส่งโรงพยาบาล ผู้บังคับบัญชา 

เครียด เคยมีเพื่อนผมทำงานที่ภาคใต้ ลูกถามผู้บังคับบัญชาของเพื่อนผมว่า  

ทำไมพาพ่อหนูมาตาย นี่คือสิ่งที่ผมต้องชี้แจงลูกน้องทุกวันเพื่อไม่ให้ประมาท  

ถ้าคุณเป็นอะไรไปคุณสบาย แต่คนอื่นที่อยู่รอบตัวคุณ ผู้บังคับบัญชา  

วิทยุสราญรมย์
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ครอบครัวคือคนที่จะลำบาก คุณเป็นอะไรไป กองทัพบกก็หาคนใหม่มาแทน  

ถ้าลูกคุณมาพูดกับผมอย่างนี้ คุณจะรู้สึกอย่างไร เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเหนื่อย  

พกัได ้แตต่อ้งทำงานใหเ้ตม็ที ่ผมจะชีแ้จงทกุเชา้อยา่งนี ้จะไมเ่บือ่ทีจ่ะชีแ้จงและ 

เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก สำหรับตัวผมเอง กำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

ทุกวันมาจากการเก็บเงินแต่งงานครับ”  ผู้กองกล่าวตบท้ายด้วยรอยยิ้ม

 ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี ๒๕๕๖ ยังไม่เคยมีการบาดเจ็บของกำลังพลที่ 

ปฏบิตังิาน แตม่ชีาวบา้นคนไทยไปเหยยีบกบัระเบดิในฝัง่กมัพชูา ทางทศิเหนอื 

ของสระแก้ว ส่วนผู้ประสบภัยจากกัมพูชาจะเดินทางมารับการรักษาใน 

ฝั่งไทยด้วย 

 “เพราะโรงพยาบาลไทยดูแลดีกว่า ทหารพรานของประเทศเพื่อนบ้าน 

ก็จะอุ้มมาส่งที่ชายแดนไทยระยะทางหลายกิโลเมตร มีทั้งที่มาจากเขตติดต่อ 

อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา ก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลอรัญประเทศก่อน  

เพราะโรงพยาบาลเก่งเรื่องเกี่ยวกับการรักษาขา ทำขาเทียม”

๖๙ทุ่นระเบิด: หลากหลายมุมมองจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
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 คณุหมอเหน็วา่ ประเดน็ทางบวกของ 

ไทยคือ “มีหลายหน่วยงาน  ทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และประชาชน 

เองก็มีจิตอาสาสูง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ 

คนพิการบ้านเราได้รับการดูแลอย่างดี  

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นซึ่งได้รับการดูแล 

เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับคนพิการ  

และมี ร ะบบสวั สดิ ก า รสั ง คมที่ ดี ก ว่ า 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียที่   

ประชาชนจะเสียภาษีสู งและสามารถ 

ช่วยเหลือคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง 

ได้มากกว่า สำหรับไทย แม้รัฐบาลจะยังมิได้ 

ดำเนินมาตรการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง 

จริงจัง แต่คนไทยมีจิตอาสาสูงและแทรกอยู่ 

ในประชาชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน 

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

 ผู้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น : 
 นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ 
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ภาคเอกชน ก็ช่วยให้คนพิการได้รับการดูแลพอสมควร จุดอ่อนที่ยังมีอยู่ใน 

ส่วนภาครัฐ คือ การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งกลุ่มผู้พิการ 

จากทุ่นระเบิดมักจะอยู่ตามชายแดน การดูแลกรณีไม่เร่งด่วนได้รับการดูแล 

ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเป็นการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว อาจจะไม่ทันเวลาและอาจ 

ช่วยเหลือไม่ทัน” 

 “ผมเหน็วา่อปุสรรคสำคญัของการแพทยฉ์กุเฉนิคอื การขาดความเขา้ใจ 

ระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ยงัไมแ่นใ่จวา่ ใครเปน็เจา้ภาพหลกั ใครเปน็ผูก้ำหนด 

วิทยุสราญรมย์
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นโยบาย และใครเป็นผู้ปฏิบัติ รวมทั้งการประสานงานระหว่างกัน อย่างไรก็ดี  

ความสำเรจ็นา่จะดขีึน้เรือ่ย ๆ  คาดวา่ อบจ. เกนิรอ้ยละ ๕๐ จะสามารถดำเนนิการ 

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้เอง โดยการรับแจ้งและสั่งการจากโรงพยาบาลน่าจะ 

ไปอยู่ที่ อบจ. แทน”

 คุณหมออยากเห็นผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ซึ่งผู้ที่ 

ใกลช้ดิสดุนา่จะสามารถมคีวามรูเ้บือ้งตน้ในการชว่ยเหลอื ซึง่ สผฉ. ใหก้ารอบรม 

คนในครอบครวัอยา่งนอ้ย ๑ คน ใหม้คีวามรู ้เรยีกวา่ อาสาฉกุเฉนิชมุชน (อฉช.)  

เป็นหลักสูตร ๓ ชั่วโมง สอนหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้รู้จักการกู้ชีพ 

ฉุกเฉิน และให้รู้วิธีการดูแลผู้อ่อนแอในครอบครัว รวมทั้งการนำผู้ประสบภัย 

ไปรับบริการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังสอนวิธีการที่จะขอความช่วยเหลือ 

จากภายนอก อาทิ จาก ๑๙๑ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งอาศัย 

การมีส่วนร่วมชุมชนด้วย 

 “หวังว่าประชาชนจะสามารถได้รับความช่วยเหลือทันท่วงที ซึ่งขณะนี้  

กำลังผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงานเล็ก ๆ  

อาท ิอบต. หรอืเทศบาล ซึง่งบประมาณไมเ่พยีงพอ และมศีกัยภาพนอ้ย จำเปน็ 

ต้องร่วมมือกันในระดับจังหวัดซึ่งจะดูแลผู้พิการได้มากขึ้น วิธีการก็คือ อบจ.  

ต้องร่วมมือกับเทศบาลและจังหวัด และมีการแบ่งปันทรัพยากรกัน อย่างเช่น  

จงัหวดัอบุลราชธาน ีจะเชา่รถพยาบาลจำนวน ๒๒๐ คนั แจกจา่ยไปยงั อบต. และ 
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ทำความตกลงร่วมกันให้มีการอบรมบุคลากรที่มาจากแต่ละ อบต. โดย 

โรงพยาบาลเองก็ต้องพัฒนาระบบให้บริการอย่างฉับพลัน (fast track)  

ซึ่งสามารถดูแลผู้ป่วย โดยให้หมอวินิจฉัยอาการคนไข้ผ่าน real time ได้”

 คุณหมอกล่าวว่า “ประทับใจที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับ 

ผูป้ฏบิตัใินระดบัลา่งมากขึน้ ผูป้ฏบิตัสิว่นกลาง อาท ิกระทรวงการตา่งประเทศ 

ไดป้ระสานความรว่มมอืเปน็อยา่งดแีลว้ และเหน็วา่หนว่ยงานในระดบันโยบาย 

มีความเข้าใจตรงกัน กองทัพซึ่งมีทุ่นระเบิดในครอบครองก็ทำลายทุ่นระเบิด 

แลว้ ซึง่นา่จะทำใหอ้ปุสรรคในการดำเนนิการลดนอ้ยลง แตส่ำหรบัการผลกัดนั 

การสนับสนุนทรัพยากรทั้งเรื่องคนและเงินต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งผมคิดว่า 

หากเป็นไปได้ ก็อยากให้มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับชาติในเรื่องการให้ 

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดอย่างจริงจัง”

 ผู้ให้ความช่วยเหลือ : นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการแห่งชาติ (พก.)

นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ

 คุณจิตราเล่าถึงการทำงานให้ 

ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัทีเ่ปน็ผูพ้กิาร 

วา่ “พก. เนน้การทำงานในลกัษณะของ 

การมีส่วนร่วม และการทำงานในเชิง 

การตลาด โดยให้ความสำคัญกับลูกค้า 

และกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เราจะดู 

ว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร โดยจะ 

เน้นการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของ 

วิทยุสราญรมย์
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คนพกิาร ทีผ่า่นมา นอกจากการทำงานรว่มกนัแลว้ พก. ยงัผลกัดนัใหม้กีฎหมาย  

ได้แก่ พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที ่

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกลไกในเชิงนโยบายที่ทำให้เรา 

สามารถขับเคลื่อนในเรื่องของสวัสดิการและสิทธิต่าง ๆ โดยมาตรา ๒๐  

พูดชัดเจนเลยว่า หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต้องให้คนพิการ 

ได้รับสิทธิการบริการ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ การฟื้นฟู 

สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย 

การศึกษาแห่งชาติ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การยอมรับและมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การเข้าถึงนโยบายแผนงาน  

โครงการ กิจกรรมการพัฒนา การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการล่ามภาษามือ  

และสิทธิที่จะมีสัตว์นำทางหรือเครื่องมืออุปกรณ์นำทาง การจัดสวัสดิการ 

เบีย้ความพกิาร และคำนงึความยากแคน้ของคนพกิาร โดยมกีารปรบัสภาพแวดลอ้ม 

ที่อยู่อาศัย และมีคนช่วยเหลือคนพิการในกรณีช่วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการที่เป็น 

ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดจะได้รับสิทธิเหล่านี้เช่นเดียวกันกับผู้พิการอื่น ๆ” 
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 คุณจิตรากล่าวถึงกลไกการทำงานว่า “นอกจากกลไกกฎหมายเชิง 

นโยบายแล้ว กลไกในเชิงปฏิบัติก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรคนพิการทั้งหมด  

๗ ประเภท ความพิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องคนพิการอีก  

๒ ท่าน ภายใต้คณะกรรมการฯ ยังมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน และ 

คณะอนกุรรมการแตล่ะประเภทความพกิาร ซึง่กระจายลงไปในสว่นของจงัหวดั  

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีหน่วยงานในพื้นที่ส่วนจังหวัด  

ซึ่งจะเป็นแขนขาในการช่วยดำเนินงาน นอกจากนี้ พก. ยังส่งเสริมให้มี 

ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่ และมีองค์กรคนพิการและอาสาสมัครส่งเสริม 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อพมก.)”

 เมื่อพิจารณาถึง การทำงานของ พก. คุณจิตราเห็นว่าเป็นความสำเร็จที่  

พก. สามารถส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตคนพิการตามอนุสัญญาทุ่นระเบิดฯ  

และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ หรือ CRPD (Convention on the Rights  

of Persons with Disabilities) โดยคนพิการสามารถดำรงชีวิตและ 

ประกอบอาชีพได้ การดำเนินการเรื่องนี้ไทยไม่แพ้ประเทศอาเซียนอื่น ๆ  

แต่ยังอาจไม่สามารถเทียบเท่าญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือสิงคโปร์ 

และมาเลเซียในบางประเด็น ไทยได้รับคำชมเรื่องการให้ความช่วยเหลือ 

คนพิการในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงในกรอบสหประชาชาติ 

วิทยุสราญรมย์
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 สำหรับคนพิการที่เป็นผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดมีประมาณหนึ่งพัน 

กว่าคน ส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเบี้ยความพิการที่จัดสรรโดย  

อบต. ซึ่งไทยประสบความสำเร็จในเรื่องนี้อย่างดี นอกจากนี้ พก. ยังส่งเสริมให้ 

เครือข่ายการให้ความช่วยเหลือคนพิการมีความเข้มแข็งขึ้น ผ่านกองทุน 

สนับสนุนองค์กรคนพิการ ให้เสริมสร้างสิทธิและศักยภาพการประกอบอาชีพ  

 “หากผูพ้กิารอยากประกอบอาชพีอสิระ เรากจ็ะมเีงนิให ้อยากไปทำงาน 

ในสถานประกอบการ กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการจ้างคนพิการ 

อย่างน้อย ๑ คน จาก ๑๐๐ คน ปัจจุบัน มีสถานประกอบการประมาณร้อยละ  

๒๐-๓๐ ที่ดำเนินการดังกล่าวแล้ว”

 คุณจิตราเล่าว่า “สิ่งที่เป็นความท้าทายมาโดยตลอดคือความคิดว่า 

คนพิการไม่มีศักยภาพเลย เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ที่ไทยรับรองอนุสัญญาคนพิการ  

เราจะเห็นข่าวว่า คนพิการโดนขัง โดนล่ามโซ่ โดนทำร้าย เจตคติของสังคม 

และของครอบครัวเองไม่ดีต่อคนพิการ แต่ด้วยความพยายาม ขณะนี้คิดว่า  

เราข้ามผ่านมาระดับหนึ่งแล้ว เราไม่เห็นภาพคนพิการโดนทำร้ายหรือโดนขัง  

แต่เราจะเริ่มเห็นว่าคนพิการเริ่มออกมาสู่สังคมมากขึ้น ในที่ประชุมระหว่าง- 

ประเทศ จะเหน็ภาพคนตาบอดมสีนุขันำทางเขา้รว่มประชมุ ซึง่ตามกฎหมายไทย 

ระบุว่าเป็นสิทธิ แต่สังคมไทยอาจไม่ยอมรับที่จะให้คนพิการนำสุนัขเข้ามาใน 

ที่ประชุม นอกจากนี้ เรื่องการจ้างงาน ก็มีผู้จ้างงานประมาณร้อยละ ๕๐  

ที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ และ ๓๕ ของ พรบ. แต่สำหรับคนพิการที่มีส่วนร่วม 
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ในสงัคมอยากใหผู้ป้ระกอบการจา้งงานตามมาตรา ๓๓๑ ซึง่ผูป้ระกอบการเหน็วา่  

ผู้พิการไม่มีความสามารถ แตกต่างจากเมื่อถามคนพิการ ซึ่งเห็นว่าตนมี 

ความสามารถทำงานได้ ทางแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง คืออยากผลักดันให้คนพิการ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เป็นผู้นำมากขึ้น นอกจากนี้ ก็พยายามให้ม ี

ศูนย์คนพิการในพื้นที่มากขึ้น”

	 ๑	 มาตรา	๓๓	 เพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร	ใหน้ายจา้ง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการ	 และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงาน 
ในอตัราสว่นทีเ่หมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการหรอืหนว่ยงานของรฐั	ทัง้นี	้ใหร้ฐัมนตร ี
วา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนทีน่ายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการ	 
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน

	 	 มาตรา	๓๔	 นายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการทีม่ไิดร้บัคนพกิารเขา้ทำงานตาม 
จำนวนที่กำหนดตามมาตรา	๓๓	ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา	๒๔	(๕)	ทั้งนี้	ให้รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
จะต้องนำส่งเข้ากองทุน

	 	 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตามวรรคหนึ่งแต่ 
มิได้ส่ง	ส่งล่าช้าหรือส่งเงินไม่ครบถ้วน	ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงิน 
ที่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน	

	 	 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทำงานหรือส่งเงินเข้า 
กองทนุตามวรรคหนึง่มสีทิธไิดร้บัยกเวน้ภาษเีปน็รอ้ยละของจำนวนเงนิคา่จา้งทีจ่า่ยใหแ้กค่นพกิาร	 
หรือเงินที่ส่งเข้ากองทุน	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายกำหนด

	 	 มาตรา	๓๕	 ในกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัไมป่ระสงคจ์ะรบัคนพกิารเขา้ทำงานตามมาตรา	 
๓๓	 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา	 ๓๓	 
และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา	 ๓๔	 หน่วยงานของรัฐ	 นายจ้างหรือเจ้าของ 
สถานประกอบการนัน้อาจใหส้มัปทานจดัสถานทีจ่ำหนา่ยสนิคา้หรอืบรกิาร	จดัจา้งเหมาชว่งงานหรอื 
จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ	 ฝึกงาน	 หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก	 
ลา่มภาษามอืหรอืใหค้วามชว่ยเหลอือืน่ใดแกค่นพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารกไ็ด้	ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ	์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ

วิทยุสราญรมย์
๗๖



 ผู้กำกับดูแลหน่วยงานหลักระดับชาติ : 
 พลโท กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
 ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ผอ. ศทช.)

พลโท กฤษดา นรภูมิพิภัชน์

 พลโทกฤษดากลา่วถงึความทา้ทาย 

ของการทำงานว่า “โดยที่ตำแหน่ง  

ผอ. ศทช. ไม่ใช่เป็นตำแหน่งหลักใน 

กองบญัชาการกองทพัไทย คอื เปน็ตำแหนง่ 

ที่จัดเฉพาะกิจจากผู้ที่มียศชั้นพลโท  

ที่มีตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทั้งนี้  

บคุลากรทีบ่รรจทุำงานใน ศทช. ทัง้หมด  

จะมีวาระในการทำงานคนละ ๑ ปี จึงมี 

ความท้าทายเป็นอย่างมากต่อผู้อยู่ใน 

ตำแหน่งนี้  ที่จะดำเนินงานได้อย่าง 

ต่อเนื่อง จากผลงานของผู้ที่ปฏิบัติงาน 

ในปงีบประมาณกอ่นหนา้ ทัง้นี ้เนือ่งจาก 

จะมี ระยะเวลาในการ เรี ยนรู้ และ 

ทำความเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นเวลา 

สั้น และหากผู้ที่เข้ามารับใหม่ไม่เข้าใจ 

แนวทางการปฏบิตังิานของชดุกอ่นหนา้ 

ตนเองแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความไม่ 

ตอ่เนือ่งของการวางแผนและการทำงาน  

ซึ่งหากรวมถึงความรู้ความชำนาญที่ 

อาจมิได้ส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องแล้ว  

กย็ิง่จะทำใหย้ากทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงค ์
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ของทางราชการได้ ความท้าทายของผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จึงอยู่ที่การเรียนรู้ 

ให้เร็วที่สุด และให้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดผลในช่วงระยะเวลาอันสั้น  

แต่บางครั้ งการเรียนรู้การทำงานในลักษณะนี้ ในระยะสั้น ส่งผลให้  

การดำเนินงานไม่มีแผนงานที่ชัดเจน แน่นอน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว  

ในปีนี้ เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งแล้วสักระยะ ผมจึงได้จัดการสัมมนาของ 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัลำดบัความสำคญัของการทำงานในงบประมาณนี ้ 

เพือ่ใหก้ารดำเนนิการมคีวามเหมาะสม ปฏบิตัไิดท้นัทว่งท ีและอยูใ่นกรอบของ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ นอกจากวางแผนจัดลำดับความเร่งด่วนของ 

พืน้ทีก่ารปฏบิตักิารเกบ็กูทุ้น่ระเบดิแลว้ ศทช. ยงัเนน้การใหค้วามรูก้บัประชาชน 

เรื่องทุ่นระเบิด (Mine Risk Education-MRE) เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 

จากทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้ นอกจากนี้ เนื่องจาก 

งบประมาณของ ศทช. มีจำกัด ในทัศนะของ ผอ. ศทช. แล้ว ผอ. ศทช.  

ควรจะต้องทำหน้าที่ เสมือนนักการทูตที่ดี  เพื่อเปิดโอกาสให้  ศทช.  

ไดร้บัการสนบัสนนุเครือ่งมอื งบประมาณ และผูเ้ชีย่วชาญสำหรบัการปฏบิตังิาน  

เพื่อให้หน่วยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 พลโทกฤษดาเห็นว่า จากการจัดองค์กรของ ศทช. ผอ.ศทช. สวมหมวก  

๒ ใบ กล่าวคือ เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการใหญ่ในเรื่องทุ่นระเบิด 

แห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหน่วยงานปฏิบัติระดับชาติ (Thailand  
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Mine Action Authority) และเปน็หวัหนา้ผูป้ฏบิตั ิ(Deminers) ภายใตต้ำแหนง่  

ผอ.ศทช. อกีตำแหนง่หนึง่ ดงันัน้ ศทช. นา่จะอยูภ่ายใตน้ายกรฐัมนตร ีโดยทำหนา้ที ่

อยา่งเตม็รปูแบบภายใตค้ณะกรรมการทุน่ระเบดิแหง่ชาต ิโดยอาจพจิารณาให ้ 

ผอ.ศทช. อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี โดยยืมตัวมาจากกระทรวงกลาโหม  

เนือ่งจากในประเทศไทยการดำเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถรุะเบดิ ยงัมกีฎหมาย 

ทีไ่มเ่อือ้อำนวยใหบ้คุลากรจากกระทรวงอืน่เขา้มาดำเนนิการได ้การดำเนนิการ 

ในลักษณะนี้จะส่งผลให้ ผอ.ศทช. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่  

นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือของบางประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ที่รัฐธรรมนูญ 

ของเขาไม่เปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือกับหน่วยทหารได้ หรือสำหรับ 

บางประเทศผู้บริจาคเกือบทั้งหมดก็จะให้ความช่วยเหลือเฉพาะพลเรือน  

ดังนั้น การปรับการจัดองค์กรลักษณะดังกล่าวนี้ จึงสามารถที่จะแก้ปัญหา 

ที่เรียกได้ว่า ยิงนกสองตัวโดยใช้กระสุนนัดเดียว นอกจากนี้ การที่ ศทช.  

อยู่ภายใต้การดำเนินการของทหาร อาจมีข้อจำกัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

การเสนอแนะการดำเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนสุญัญาบางประเภททีท่หารเหน็วา่ 

ยังมีความจำเป็น แต่หากข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนได้ส่งถึง policy maker และ 

ทราบถึงผลของการใช้อาวุธบางชนิดดังกล่าวในแง่ของการถูกประณามหรือ 

การตราบาป (stigmatized) ของประชาคมโลกแลว้ กอ็าจโนม้นา้วใหม้กีารจดัสรร 

งบประมาณเพื่อจัดหาอาวุธประเภทอื่นที่ไม่ขัดต่ออนุสัญญามาทดแทนต่อไป 
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 ความทา้ทายอกีประการหนึง่ คอื ทหารทีเ่กบ็กูทุ้น่ระเบดิมคีวามเสีย่งสงู  

และเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนน้อยมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยง  

หรือเมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน  

ก็ดูไม่ค่อยยุติธรรมนัก น่าจะมีองค์กรที่รวบรวมจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ 

ทหารที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การที่เจ้าหน้าที่ของ ศทช.  

เป็นทหารและอยู่ภายใต้การปกครองของทหาร จึงใช้ระเบียบข้อบังคับของ 

ทหารที่ได้รับอุบัติเหตุ และ ศทช. เองก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการเรี่ยไรเงิน 

สมทบทุนได้

วิทยุสราญรมย์
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	 จากประสบการณ์ทำงานในฐานะ	 ผอ.ศทช.	 พลโทกฤษดา	 กล่าวว่า	 

“ความภาคภูมิใจในฐานะ ผอ.ศทช. คือ การได้วางหลักการและแนวทาง 

การดำเนนิการทีม่แีบบแผน ทัง้สำหรบัเจา้หนา้ทีใ่นปงีบประมาณนีแ้ละสำหรบั 

การดำเนินการของคนรุ่นต่อไป สำหรับผมแล้ว วางแผนไว้เพื่อเตรียมการ 

เมื่อมีการรับส่งหน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระงานของชุดผม จะสามารถจัดให้มี 

การรับส่งหน้าที่ที่สามารถมีหลักฐานอ้างอิงได้ เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่อง  

โดยมีผลการประชุมและวิจัยที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทาง นอกจากนี้ ในปีนี้ ศทช. ยังได้รับเสียงสะท้อนใน 

ทางบวกจากเจ้าหน้าที่ NGOs อาทิ Norwegian People’s Aid (NPA) และ  

APOPO (Anti-PersoonsmijnenOntmijnende Product Ontwikkeling  

ในภาษาดัชท์ หรือ Anti-Personnel Landmines Detection Product  

Development ในภาษาอังกฤษ) ที่ทำงานร่วมกันมากับชุดทำงานในรุ่นที่ผม 

รับผิดชอบอยู่ เสียงสะท้อนของ NGOs  เหล่านี้ ทำให้คณะกรรมการที่ควบคุม 

คุณภาพรวมของการปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่สำนักงานที่เจนีวา มีความเข้าใจ 

และให้โอกาสที่จะให้เราชี้แจงเรื่องราวของการดำเนินการทุ่นระเบิดใน 

ประเทศไทยด้วยท่าทีที่มีความเข้าใจมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

 นอกจากนี้ โดยส่วนตัวแล้ว ผมมีความภูมิใจเป็นพิเศษที่ในปีนี้กระทรวง 

การตา่งประเทศไดใ้หค้วามไวว้างใจ ศทช. ใหเ้ขา้รว่มดำเนนิงานในระดบัประเทศ 

หลายครั้ง ซึ่งปกติแล้วเป็นการยากที่ทาง ศทช. จะได้เข้าร่วมการประชุม 

ระหว่างประเทศในระดับนี้ ในปีนี้ผมและลูกน้องที่เป็นสุภาพสตรีของผมได้ 

รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในปฏิบัติการรักษา 

สันติภาพหลังความขัดแย้งทางทหาร ที่จัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ก๒ด้วย รวมทั้ง 

การทีจ่ะรว่มเขา้จดันทิรรศการเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่เปน็การประชาสมัพนัธ ์

หน่วยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในประมาณเดือนสิงหาคมนี้”  

พลโทกฤษดากล่าว

๘๑ทุ่นระเบิด: หลากหลายมุมมองจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง

56-11-053_003-105 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   81 9/9/14   9:58:46 PM



	 ความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่ง	 คือ	 การได้รับเชิญจากกัมพูชาให้ไป 

บรรยายเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทย	 ซึ่งนอกจากได้ประชาสัมพันธ์ 

งานในหนา้ทีแ่ลว้ยงัไดโ้อกาสดไีปดงูาน	และทราบวา่กมัพชูาไดร้บัความชว่ยเหลอื 

อย่างมหาศาลจากชาติผู้บริจาคหลักจากทั่วโลก	 และยังมีการพัฒนาวิธีการ 

ดำเนินการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกิจการการกู้สรรพาวุธระเบิดทั้ง 

บนบกและในนำ้	จงึเปน็ทีม่าของการอนมุตัโิครงการเชญิผูแ้ทนจากฝา่ยกมัพชูา 

มาเมืองไทย	 และส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ทุ่นฯ	 ไปดูงานที่กัมพูชาในช่วงเดือน 

สิงหาคม	๒๕๕๗	 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ 

และเรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติที่ทันสมัย	 ซึ่งหากต้องร่วมงานกันในอนาคต	 

ก็น่าจะส่งผลให้การประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย	

	 ๒	 กรมองค์การระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมคู่ขนานเรื่อง 
การเพิ่มบทบาทสตรีในการฟื้นฟูประเทศภายหลังความขัดแย้ง	 เมื่อวันที่	 ๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 
ที่	Japan	Society	นครนิวยอร์ก	โดยเชิญผู้แทนประเทศ	องค์การระหว่างประเทศ	และเจ้าหน้าที่ 
ทหารและตำรวจหญิงของไทย	รวมถึงคุณวิบูลย์รัตน์	ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด	เข้าร่วมกิจกรรม	 
โดยมีพลโทกฤษดาฯ	ทำหน้าที่ดำเนินการอภิปราย
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การประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ
“ทุ่นระเบิด  เข้าใกล้เมื่อไหร่ อันตรายเมื่อนั้น”

๘๓

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 
ด.ช.พีรพัตน์ แซ่กวาง ชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง

ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ด.ญ.อาภัสรา ศรีสังข์ ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง

ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ทุ่นระเบิดเข้าใกล้เมื่อไหร่ อันตรายเมื่อนั้น 



วิทยุสราญรมย์
๘๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ด.ญ.อารยา มิชำนาญ ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก
ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



๘๕ทุ่นระเบิดเข้าใกล้เมื่อไหร่ อันตรายเมื่อนั้น 

ด.ญ. นิชา  อัขษร  ชั้น ป.๖  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๕
ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ด.ญ. อภิชญา  งามสำโรง ชั้น ป.๕  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง
ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว



วิทยุสราญรมย์
๘๖

ด.ญ. ศิริชลภัสร์  ทองรินทร์  ชั้น ป.๕  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๕
ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ด.ญ. ทิพวรรณ  สุดใจ  ชั้น ป.๕  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๔
ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๘๗ประสบการณ์ในสงครามอิรักทำให้ผมได้พบแสงธรรม

	 ผมเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ	เมื่อปี	๒๕๓๖	ในตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่การทูต	๔	โดยปฏิบัติงานครั้งแรกที่กรมพิธีการทูต	และในปี	๒๕๓๙	 

กไ็ดร้บัคดัเลอืกใหอ้อกประจำการในตา่งประเทศ	โดยในครัง้นัน้	ระบบการออก 

ประจำการของข้าราชการระดับปฏิบัติการของกระทรวงฯ	 ยังสามารถส่ง 

ขา้ราชการทีอ่อกประจำการครัง้แรกไปกลุม่ประเทศ	“พฒันาแลว้”	ซึง่ผมไดร้บั 

คดัเลอืกใหไ้ปประจำการทีส่ถานเอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุเฮก	ประเทศเนเธอรแ์ลนด	์ 

เป็นเวลา	๔	ปี	และเมื่อกลับจากประจำการก็มารับหน้าที่	เจ้าหน้าที่การทูต	๖	 

ทีก่องประมวลและวเิคราะหข์า่ว	ซึง่กเ็ปน็ทีท่ราบดใีนหมูข่า้ราชการวา่การออก 

นนทวัฒน์ จันทร์ตรี 
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ประสบการณ์ใน

สงครามอิรัก

แสงธรรม
ทำให้ผมได้พบ
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วิทยุสราญรมย์
๘๘

ประจำการครัง้ตอ่ไปกจ็ำเปน็ตอ้งสลบัจากประเทศพฒันาแลว้เพือ่ไปประจำการ 

ในประเทศ	“กำลงัพฒันา”	หรอืประเทศทีม่คีวามเปน็อยูล่ำบาก	ซึง่ควิการออก 

ประจำการในสมัยนั้นค่อนข้างเร็วมากเมื่อเทียบกับสมัยนี้	คือจะถึงคิวต้องออก 

ประจำการโดยเฉลี่ยประมาณ	๒	ปี	

	 ในความคิดของผม	 ผมไม่เคยมองว่าการออกประจำการในประเทศที่มี 

ความเปน็อยูไ่มป่กตจิะเปน็อปุสรรค	แตใ่นทางตรงกนัขา้ม	ผมเหน็วา่เปน็โอกาส 

ที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่	 ดังนั้น	 ผมจึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเมือง 

ที่จะมีตำแหน่งว่างในรอบที่ผมจะได้รับการพิจารณาออกประจำการ	 ซึ่งเป็น 

รอบเดือนธันวาคม	 ๒๕๔๔	 ซึ่งเมืองที่อยู่ในรายชื่อขณะนั้นที่เป็นที่หมายปอง 

ของคนส่วนใหญ่ก็มีประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และหากพลาด 

ไมส่ามารถไปประเทศเหลา่นัน้กอ็าจถกูจบัชือ่ใสไ่ปประเทศในแอฟรกิา	เอเชยีใต	้ 

หรอืตะวนัออกกลาง	กแ็ลว้แตด่วงของแตล่ะคน	และอยา่งทีผ่มกลา่วตอนตน้วา่ 

ผมเปน็คนชอบมองหา “โอกาส”	จากสถานการณว์กิฤต	คอืพจิารณาแลว้เหน็วา่ 

หากผมจะไปขอผู้ใหญ่เพื่อให้ไปประเทศที่มีคนประสงค์จะไปกันหลายคน	 

ก็อาจพลาดและถูกส่งไปประเทศที่ไม่ได้ขอ	 ผมเลยตัดสินใจศึกษาข้อมูล 

ประเทศต่าง	ๆ 	ที่จะต้องไปประจำการ	สรุปได้ว่า	กรุงแบกแดด	มีความน่าสนใจ 

ทีส่ดุในขณะนัน้	เนือ่งจากไดอ้า่นบทความวเิคราะหข์องนกัวชิาการตา่งประเทศ 

หลาย	ๆ 	ทา่น	ทีม่องวา่หลงัสงครามอา่วเปอรเ์ซยี	ทีอ่ริกับกุยดึคเูวต	เมือ่ป	ี๒๕๓๓	 

อิรักได้ถูกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมาเป็นเวลา	 ๑๒	 ปี	 ซึ่งเป็นเวลา 

ที่สหประชาชาติสมควรจะพิจารณาลดหย่อนหรือยกเลิกการคว่ำบาตรต่อ 

อิรักด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม	 และตลอดเวลาที่ถูกคว่ำบาตร	 รัฐบาลของ 

อดตีประธานาธบิดซีดัดมั	ฮสุเซน	กไ็มไ่ดม้พีฤตกิรรมทีเ่ปน็ภยัตอ่ประชาคมโลก	 

กลา่วคอื	ผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบอาวธุของสหประชาชาตทิีด่ำเนนิการ 

อย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี	 ก็มิได้พบอาวุธทำลายล้างสูงในอิรักนอกเหนือจาก 

อาวุธเคมีที่อิรักได้ใช้สังหารกลุ่มกบฏชาวเคิร์ท	 ซึ่งมีปริมาณไม่มากและได้มี 
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๘๙ประสบการณ์ในสงครามอิรักทำให้ผมได้พบแสงธรรม

การตรวจยึดและทำลายไปหมดแล้ว	 ดังนั้น	 กลุ่มนักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะมี 

การพิจารณายกเลิกการคว่ำบาตรให้แก่อิรัก	 ซึ่งก็หมายความว่าหากอิรัก 

ได้รับการยกเลิกการคว่ำบาตร	 อิรักก็จะสามารถผลิตน้ำมันออกขายได้ 

ตามปกติ	 ซึ่งอิรักมีปริมาณน้ำมันสำรองเป็นอันดับสองของโลก	 รองจาก 

ซาอุดิอาระเบีย	 ซึ่ งจากข้อพิจารณานี้ผมจึงเห็นว่าหากมีการยกเลิก 

การควำ่บาตรจรงิ	มผีูว้เิคราะหว์า่ปรมิาณการคา้ทีจ่ะเกดิขึน้ในทนัท	ีจะมมีลูคา่ 

สูงถึง	 ๒๐๐,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ก็น่าจะมีโอกาสที่ไทยจะได้รับ 

ส่วนแบ่งการค้าที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย	ผมจึงตัดสินใจสมัครไปประจำการ 

ที่สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงแบกแดด	 ซึ่งแม้จะถูกคัดค้านจากครอบครัว	 

แต่ผมก็ตัดสินใจรับความท้าทายที่น่าตื่นเต้นนี้	

	 แต่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า	 ครั้งนี้เป็นรอบประจำการในเดือนธันวาคม	 

๒๕๔๔	 ซึ่งจะมีการพิจารณาล่วงหน้าประมาณ	๔-๕	 เดือน	 คือหลังจากที่ผม 

ตัดสินใจสมัครไปเมื่อเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๔๔	 แต่หลังจากนั้นเพียง	 ๒	 เดือน	 

ก็เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่สำคัญและมีผลในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของ 

โลก	 นั่นคือการก่อวินาศกรรมวันที่	 ๑๑	 กันยายน	๒๕๔๔	 ซึ่งส่งผลให้อาคาร 

เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนครนิวยอร์กถล่ม	 มีประชาชนสหรัฐฯ	 เสียชีวิตราว	 

๔,๐๐๐	คน	และในทนัทหีลงัจากเหตกุารณน์ัน้	กระบวนการ “หาคนกระทำผดิ”  

ก็เริ่มต้นขึ้น	มีกระแสข่าวในทันทีนั้นเองว่าสหรัฐฯ	จะทำสงครามกับอิรัก	และ 
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วิทยุสราญรมย์
๙๐

ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นในการกล่าวปราศรัยต่อ	State	Union	ของอดีตประธานาธิบดี 

จอร์จ	บุช	ว่าจะทำสงครามกับประเทศที่เป็น	“อักษะของความชั่วร้าย-Axis  

of evil”	ได้แก่	อิหร่าน	อิรัก	และเกาหลีเหนือ	

	 ผมได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงแบกแดด	 

ในตำแหน่งเลขานุการเอก	เมื่อวันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๔๔	โดยไม่มีความเชื่อว่า 

สงครามจะเกิดขึ้นแต่อย่างใด	 เนื่องจากผลการสืบสวนคดีเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์	 

ก็ระบุชัดเจนว่าผู้ก่อการคือกลุ่มอัลกออิดะห์	 ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด	 ๆ	 

กับรัฐบาลของประธานาธิบดีซัดดัม	ฮุสเซน	แห่งอิรัก	

	 แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป	 ภาพของสงครามก็เริ่มชัดเจนขึ้น	 โดยสหรัฐฯ	 

พยายามหาเหตุที่จะทำสงครามโค่นล้มรัฐบาลซัดดัม	 ฮุสเซน	 ตลอดเวลา	 โดย 

กล่าวหาว่ารัฐบาลอิรักซุกซ่อนอาวุธทำลายล้างสูง	 และได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้า 

ตรวจสอบชุดแล้วชุดเล่า	 และถึงแม้จะไม่พบ	 แต่ก็ยังปักใจเชื่อและกล่าวหา	 

ตลอดจนบีบคั้นรัฐบาลอิรัก	 จนกระทั่งในที่สุดก็ตัดสินใจทำสงครามโจมตี 

กรุงแบกแดดเมื่อวันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๔๖

	 ที่เล่ามาทั้งหมดนี้	 ก็เป็นการสรุปที่มาที่ไปว่าผมไปอยู่ในสถานการณ์ 

สงครามได้ยังไง	 แต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้ 	 ก็คือ	 

จากเหตกุารณน์ัน้	มผีลกระทบตอ่ชวีติของผมอยา่งไร	และทำไมผมถงึไดบ้อกวา่ 

สถานการณ์สงครามในอิรักทำให้ผมเห็นแสงธรรม	

	 ในวันแรกที่ผมเดินทางเข้าไปยังกรุงแบกแดด	 ซึ่งการเดินทางจาก 

ประเทศไทยต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่กรุงอัมมาน	 ประเทศจอร์แดน	 และก็นั่ง 

รถยนต์ต่อไปยังกรุงแบกแดด	 เพราะถูกกำหนดให้เป็นเขตห้ามบิน-No	 fly	 

zone	ตอ้งนัง่รถยนตเ์ปน็ระยะทางประมาณ	๑,๐๐๐	กโิลเมตร	จากกรงุอมัมาน	 

ผา่นทะเลทรายไปยงักรงุแบกแดด	และเมือ่เขา้ใกลเ้ขตกรงุแบกแดด	สิง่แรกทีผ่ม 

สังเกตได้จากระยะไกลก็คือลำแสงที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นสาย	 ๆ	 ตัดกันอย่าง 
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๙๑ประสบการณ์ในสงครามอิรักทำให้ผมได้พบแสงธรรม

สวยงาม	ผมกถ็ามเจา้หนา้ทีท่ีม่ารบัวา่เคา้กำลงัฉลองอะไรกนั	เคา้กห็วัเราะแลว้ 

บอกวา่นัน่เปน็ปนืใหญต่อ่สูอ้ากาศยานทีร่ฐับาลอริกัเคา้ยงิปดินา่นฟา้กนัเครือ่งบนิ 

ทิง้ระเบดิของฝา่ยพนัธมติร	ผมฟงัแลว้กย็งัไมค่อ่ยเขา้ใจเพราะลกูปนืใหญจ่ำนวน 

มหาศาลขนาดนัน้	ยงิขึน้ฟา้แลว้มนักต็อ้งตกลงทีไ่หนสกัแหง่	และเมือ่เดนิทางถงึ 

สิง่ทีส่องทีผ่มสงัเกตไดต้ัง้แตว่นัแรกและไดย้นิอยูท่กุวนั	วนัละ	๕	เวลา	จนถงึวนัที ่

ผมอพยพออกจากกรงุแบกแดด	อกีปกีวา่ผา่นไป	กค็อืเสยีงสวดมนตท์ีด่งัมาจาก 

เครื่องขยายเสียงของมัสยิดที่มีอยู่เกือบทุกมุมเมือง

	 สภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงแบกแดดในขณะที่ผม 

เดินทางถึงเมื่อปลายปี	๒๕๔๔	แม้จะดูทรุดโทรมอย่างมากแต่ก็สามารถสังเกต 

เห็นร่องรอยของอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองหลวงแห่งนี้ 	 โดยดูจากอาคาร 

สิ่งปลูกสร้าง	 ระบบเส้นทางยกระดับทั่วกรุงแบกแดด	 ซึ่งคาดว่าไม่ได้มี 

การปรบัปรงุซอ่มแซมมากวา่	๓๐	ป	ีเชน่เดยีวกบัระบบสาธารณปูโภค	เนือ่งจาก 

ตั้งแต่ปี	๒๕๒๓	ที่อิรักทำสงคราม	๘	ปี	กับอิหร่าน	ซึ่งสิ้นสุดเมื่อปี	๒๕๓๑	ทำให้ 

อิรักตกอยู่ในสภาพเป็นหนี้สินรัฐบาลต่างชาติจำนวนมหาศาล	 ซึ่งเจ้าหนี้หลัก 

ก็รวมทั้งประเทศคูเวต	ที่พยายามทวงหนี้จากรัฐบาลซัดดัม	ฮุสเซน	แต่ไม่สำเร็จ	 

จงึลกัลอบสบูนำ้มนัจากสมัปทานรว่มบรเิวณชายแดนอริกั-คเูวต	ไปขาย	จนทำให ้

อิรักไม่พอใจและทำสงครามบุกยึดคูเวตเมื่อปี	๒๕๓๓	จนสหรัฐฯ	และประเทศ 

พนัธมติรตอ้งสง่กำลงัทหารเขา้ชว่ยเหลอืขบัไลก่องทพัอริกัออกจากคเูวต	ทำให ้

หลังจากนั้นอิรักถูกมาตรการปลดอาวุธและถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่าง 
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เข้มงวด	 พร้อมทั้งถูกประกาศเขตห้ามบินทั่วประเทศอิรัก	 สภาพความเป็นอยู ่

ของประชาชนในอิรักในช่วงที่มีสงครามและหลังสงครามจึงเต็มไปด้วยความ 

ยากลำบาก	ถงึแมร้ฐับาลอริกัจะพยายามดแูลเรือ่งการแบง่ปนัอาหารทีจ่ำเปน็ให้ 

แกป่ระชาชนอยา่งทัว่ถงึ	แตร่ะบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	ไดแ้ก	่ไฟฟา้	นำ้ประปา	 

ตลอดจนระบบกำจดัขยะ	การบำบดันำ้เสยีและสิง่ปฏกิลู	อยูใ่นสภาพทีเ่ลวรา้ย	 

กลา่วคอื	โรงงานไฟฟา้ไมส่ามารถนำอะไหลเ่พือ่ปรบัปรงุซอ่มแซมเขา้ประเทศได้	 

ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้เพียงประมาณร้อยละ	๒๐	ของความต้องการของประชาชน	 

มกีารสง่กระแสไฟฟา้คราวละ	๒	ชัว่โมง	และไฟดบั	๔	ชัว่โมง	สลบักนั	นำ้ประปา 

มีใช้น้อยและมีปัญหาปนเปื้อนสูงมาก	 ท่อปฏิกูลแตกและไหลท่วมถนนใน 

หลายพื้นที่รอบเมือง	 การให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขก็ 

ขาดแคลนอุปกรณ์และบุคลากรอย่างมาก	 เนื่องจากผู้มีความรู้และวิชาชีพ 

ส่วนใหญ่อพยพไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ	 ที่เหลืออยู่มีแต่เจ้าหน้าที่ 

ทางการและอาสาสมคัร	นอกจากนี	้ในสว่นภาคเอกชน	ผูป้ระกอบธรุกจิสว่นใหญ	่ 

นอกจากจะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการเพื่อนำมาจำหน่าย 

แล้ว	 ที่ขาดแคลนมากที่สุดก็คือบุคลากรที่มีความรู้ 	 เช่น	 ช่างเทคนิค	 

นักการบริหารและนักบัญชี	 เป็นต้น	ซึ่งเท่าที่สังเกตเห็น	คนอิรักส่วนใหญ่ล้วน 

ประกอบอาชีพด้วยความจำเป็นแม้จะขาดความรู้ความชำนาญในด้านที่ตนทำ 

กต็าม	มผีูต้กงานจำนวนมาก	และสามารถพบเหน็เดก็ขอทานเรร่อ่นมอียูท่ัว่เมอืง	 

แตส่ิง่หนึง่ทีผ่มสมัผสัไดจ้ากประชาชนในกรงุแบกแดด	ทัง้คนทีไ่ดต้ดิตอ่ธรุะดว้ย	 

และผูค้นขา้งถนน	คอืความมศีรทัธาอยา่งแรงกลา้ตอ่ศาสนาอสิลาม	โดยเหน็ได ้
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จากการขอให้พระเจ้าอำนวยพรแม้แต่กับคนต่างชาติแปลกหน้าที่เดินสวนกัน 

บนถนน

	 โดยแรก	ๆ	ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไร	แต่ก็รับฟังจากคำบอกเล่าของผู้คนก็ได้ 

ทราบวา่	คนอริกัสว่นใหญค่อื	“คนเคยรวย”	เมือ่สมยักอ่นสงครามอริกั-อหิรา่น	 

แต่สภาพบ้านเมืองผันแปรไป	 จึงจำเป็นต้องหาเลี้ยงชีพโดยการขายทรัพย์สิน 

ที่สะสมมาและเริ่มธุรกิจเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ที่พอมีทางหารายได้ประทังชีวิต	แม้จะ 

ไม่มีความถนัดในด้านนั้น	ๆ	เลย	

	 เมื่อเกิดสงครามในเดือนเมษายน	 ๒๕๔๖	 จึงเสมือน	 “เคราะห์ซ้ำ 

กระหน่ำซัด”	 สำหรับประชาชนอิรัก	 ซึ่งต้องอพยพหนีตายไปต่างประเทศ	 

ครอบครัวต้องพลัดพราก	 และที่ยังอยู่ในประเทศก็ต้องเผชิญภัยจากการสู้รบ	 

และอาชญากรรม	 เช่น	 โจรจี้ลักทรัพย์	 เรียกค่าไถ่	 และการปล้นฆ่า	 ที่เกิดขึ้น 

เป็นประจำวันละหลายครั้ง	 นอกจากนี้ยังมีคาร์บอมบ์ที่ไม่รู้จะเกิดที่ไหน 

เมื่อไหร่	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็มุ่งเป้าในพื้นที่ชุมชนเพื่อสังหารประชาชนให้ได้ 

จำนวนมาก	ๆ 	แต่แม้กระนั้นก็ยังคงมีเสียงสวดมนต์วันละ	๕	เวลา	และชาวอิรัก 

ส่วนใหญ่ก็ยังคงละหมาดอยู่ตลอดด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าในศาสนา

	 หลังจากอพยพมาตั้งสำนักงานชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูต	 

ณ	กรงุแบกแดด	ในกรงุอมัมาน	หนา้ทีห่ลกัของผมคอืจะตอ้งตดิตามสถานการณ ์

ในอิรักอย่างใกล้ชิดและรายงานให้กระทรวงฯ	 ทราบตลอดเวลา	 โดยเฉพาะ 

ในส่วนของความรุนแรง	 และผลกระทบต่อคนไทยในพื้นที	่ (หากมี)	 ซึ่งตัวเลข 

ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลา	 และในช่วงปี	 ๒๕๔๖-๒๕๔๗	 มีผู้เสียชีวิตใน 

อิรักถึง	๑๕๐,๐๐๐	คน	ทั้งที่เป็นทหารอิรัก	ทหารฝ่ายพันธมิตร	ประชาชนอิรัก	 

ซึ่งมีทั้งผู้ชาย	 ผู้หญิง	 เด็ก	 และคนชรา	 ผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตระดับรัฐมนตรี	 

ลงมาจนถึงผู้ตกงานที่ยืนต่อคิวรอสมัครงาน	 ผู้มีฐานะร่ำรวยจนถึงคนจน 

ขอทาน	 และแม้กระทั่งนักการทูตต่างชาติที่เข้าไปทำงานในอิรัก	 ก็ต้องมา 

จบชีวิตลง	 สภาพทั้งหมดนี้ทำให้ผมมีคำถามเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาว่า	 
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 “แล้วคนเราเกิดมาเพื่ออะไร? 
 เพื่อรอความตายให้มาถึงแค่นั้นหรือ? 
 และความหมายที่แท้จริงของการเกิดคืออะไรกันแน่?” 

	 หากไปถามชาวมุสลิมทั้งในอิรักและประเทศอื่น	 ๆ	 ทั่วโลกว่าศาสนา 

ของเขาสอนอะไร	 เขาจะมีคำตอบให้แก่เราได้แทบทุกคน	 และความสัมพันธ์ 

ระหว่างชีวิตและศาสนาของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เลย	 แล้วผมจึง 

ย้อนถามตัวเองในคำถามเดียวกัน	 ซึ่งในขณะนั้นผมตอบได้อย่างผิวเผินมาก	 

ไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงกับคำถามที่แท้จริงที่ผมต้องการจะถามก็คือ	 

 คนเราเกิดมาเพื่ออะไร? 
	 เมื่อครบวาระประจำการและเดินทางกลับมายังประเทศไทย	 ผมจึงได้ 

เริ่มศึกษาอย่างจริงจังถึงหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 

ว่าพระองค์ท่านทรงสอนอะไร	 และพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านจะช่วย 

ใหผ้มไดพ้บคำตอบในความสงสยัของผมไดอ้ยา่งไร	ซึง่เมือ่เริม่ศกึษา	ผมกพ็บวา่ 

คำตอบทั้งหมดก็อยู่ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ	 ก็คือหลักอริยสัจสี	่ 

นั่นเอง	ผมจึงขออัญเชิญคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ 

ให้ท่านผู้อ่าน	 เพื่อเป็นประโยชน์	 และแนวทางดำเนินชีวิตสำหรับท่านที่สนใจ 

ครับ
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 ประการแรก	ความทกุข	์	ไดแ้ก	่ความเกดิ	ความแก	่ความเจบ็ไข	้ความตาย	 

ความไมส่บายกายไมส่บายใจ	ความโศกเศรา้พไิรรำพนั	ความพลดัพรากจากสิง่รกั	 

ความพบพานกบัสิง่ทีไ่มช่อบไมเ่ปน็ทีร่กั	ความหวงัในสิง่ทีห่วงัไมไ่ด	้คอืความไมแ่ก	่ 

ความไม่เจ็บไข้	 และความไม่ตาย	 ล้วนเป็นทุกข์	 กล่าวโดยสรุปคือ	 อุปาทาน 

ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์	๕	คือกายและใจนี้แหละเป็นทุกข์

 ประการที่สอง	 เหตุแห่งทุกข์	 เมื่อเกิดเวทนาคือความรู้สึกสุข	 และ 

ทุกข์	 ก็มีตัณหาคือความอยาก	 อยากได้สุข	 ไม่อยากได้ทุกข์	 ความอยากได้สุข 

ก็คือสุขทางกาย	ที่เรียกว่ากามตัณหา	ที่ได้รับจากรูป	เสียง	กลิ่น	รส	และสัมผัส 

ที่เป็นที่เพลิดเพลิน	 ได้แก่	 ภาพที่สวยงาม	 เสียงที่ไพเราะ	 กลิ่นหอม	 รสชาติ 

ที่เอร็ดอร่อย	 และสัมผัสที่นุ่ม	 เย็น	 สบาย	 และความสุขทางใจคืออารมณ์ 

ที่เพลิดเพลิน	 สนุกสนาน	 ยังมีตัณหาอีก	 ๒	 ประเภท	 คือ	 ภวตัณหา	 คือ	 

อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้	 อยากได้อยากมี	 เช่น	 เป็นคนรวย	 มียศมีตำแหน่ง 

ใหญ่โต	 มีคนสรรเสริญเยินยอ	 และมีความสุข	 และในทางตรงข้ามคือ	 

วิภวตัณหา	คือความอยากพ้นจากสภาพนั้น	ๆ	เช่น	ไม่อยากจน	ไม่อยากพิการ	 

ไม่อยากเจ็บไข้	 ไม่อยากเป็นหนี้สิน	 เป็นต้น	 ซึ่งตัณหาเหล่านี้เอง	 ก็เป็นเหตุ 

ให้เกิดอุปาทาน	 คือความยึดมั่นถือมั่น	 ว่าความสุขทางกายทางใจ	 และสภาพ 

ที่อยากจะมีอยากจะเป็นเท่านั้นที่เป็นเราเป็นของเรา	 ส่วนสิ่งที่ตรงกันข้ามคือ 

ความทุกข์กายทุกข์ใจ	 สภาพความยากแค้น	 ที่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นล้วน 

ไม่ใช่เราทั้งสิ้น	 ซึ่งในสภาพความเป็นจริงไม่อาจเป็นไปได้	 การยึดมั่นถือมั่น 

แต่เฉพาะส่วนที่เป็นความสุขจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์
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 ประการทีส่าม	ความพน้ทกุข์	คอืละความยดึมัน่ถอืมัน่ในความสขุกาย 

สุขใจทั้งปวง	เพราะรู้ชัดแจ้งว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์	เมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความอยาก	 

เมื่อไม่อยาก	จิตใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์

 ประการที่สี่	 หนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์	 คือ 

การพัฒนากายและใจให้พ้นไปจากสภาพความทุกข์ทั้งปวงตามแนวทางของ 

พระพุทธองค์	โดยเริ่มจากการทำความเห็นชอบ	คือเห็นว่านี่คือทุกข์	นี่คือเหตุ 

แห่งทุกข์	 นี่คือความพ้นจากทุกข์	 และนี่คือทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์	 

เมื่อเห็นชอบแล้วก็คิดชอบ	 คือคิดไม่เบียดเบียนใคร	 ไม่พยาบาทอาฆาต 

โกรธแค้นใคร	 และคิดออกจากความยึดติดในการแสวงหาความสุขทางกาย 

คือ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 สัมผัสที่เป็นที่เพลิดเพลิน	 ซึ่งเป็นเหตุแห่งตัณหา	 คือ 

ความอยากทัง้ปวง	เมือ่คดิชอบแลว้กม็กีารปฏบิตัชิอบ	คอืการไมฆ่า่สตัวต์ดัชวีติ	 

ไม่รังแกใครให้เดือดร้อน	 ไม่คิดอยากได้ลักขโมยแย่งทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็น 

ของตน	 ไม่ประพฤติผิดลูกเมีย	 คู่ครองของผู้อื่น	 ไม่กล่าววาจาที่ทำให้ผู้อื่น 

เดือดร้อน	เช่น	โกหกหลอกลวง	ไม่ด่าว่า	ไม่ยุยงส่อเสียด	และไม่พูดจาเหลวไหล 

เพ้อเจ้อ	 ประกอบอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนคนและสัตว์	 มีความเพียรอยู่ใน 

การรักษากายและใจไม่ให้เกิดเหตุแห่งทุกข	์ คือการหยุดการกระทำที่ไม่ดีของ 

ตัวเอง	การเลี่ยงโอกาสที่จะทำความไม่ดีทางกาย	วาจา	ใจ	การรักษาความดีที่ 

ได้กระทำมาแล้วให้ดียิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 และการพัฒนาการกระทำ	 ความคิด	 และ 

คำพูด	 และสติปัญญาของเราให้ไปในทางที่จะสามารถพ้นจากทุกข์ยิ่ง	 ๆ	 ขึ้น	 

ซึ่งในด้านสติปัญญา	 ให้ฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา	 เห็นความรู้สึก 

สุขทุกข์	 เห็นจิตใจของตัวเอง	 และมองเห็นกายใจของเราตามที่มันเป็นอยู่จริง	 

คือ	 เห็นว่านี่คือการยึดมั่นในกายในใจ	 นี่คือสัมผัสที่ได้รับจากรูป	 เสียง	 กลิ่น	 

รส	 สัมผัส	 และอารมณ์	 นี่คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ	 นี่คือสภาวะของ 

จิตใจ	ณ	 ปัจจุบัน	 และวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ข้อสุดท้าย	 ที่ผมเห็นว่ามี 

ประโยชน์มาก	 ๆ	 คือการทำจิตใจให้เป็นสมาธิซึ่งเป็นการศึกษาจิตใจของเรา 
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๙๗ประสบการณ์ในสงครามอิรักทำให้ผมได้พบแสงธรรม

เพื่อให้รู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจเรานั้นเป็นอย่างไร	 ทำอะไรได้บ้าง	 

โดยการปล่อยวางจากความคิดทั้งปวง	 เมื่อทำกายและใจของเราให้นิ่งแล้ว	 

ก็จะเกิดความสงบ	 และเมื่อกายใจสงบแล้วย่อมเกิดความปราโมทย์คืออิ่มใจ	 

และเกิดปีติิ	 เมื่อเกิดปีติ	 ก็ย่อมเกิดความสุข	 และเมื่อจิตเป็นสุขก็จะเกิดสมาธิ	 

เมื่อเกิดสมาธิ	จิตจะพัฒนาต่อเป็นปัญญาเห็นสิ่งต่าง	ๆ	ตามที่เป็นจริง	จนเกิด 

อุเบกขา	 คือความวางเฉยต่อความทุกข์ความสุขทั้งปวง	 ซึ่งเป็นหนทางไปสู่ 

ความหลุดพ้นจากทุกข์

 สุดท้ายนี้	 ผมหวังว่าเรื่องราวที่ผมได้เล่ามา	 คงจะช่วยให้เกร็ดข้อมูล 

ความรู้เล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 แก่ท่านผู้อ่านตามสมควร	 แต่สำหรับผม	 เป็นการเล่า 

ประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมในการที่ทำให้ผมได้พบแสงธรรม	 

ซึ่งผมได้น้อมนำมาเป็นที่พึ่งหลักไปจนตลอดชีวิต	 และในโอกาสหน้า	 ผมจะ 

ขอนำเอาเรื่องราวประสบการณ์ดี	 ๆ	 เกี่ยวกับธรรมะมาเล่าให้ฟังอีกครับ 

ขอบพระคุณครับ	
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วิทยุสราญรมย์
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	 If	 I	have	to	choose	20	days	 from	my	19	years	of	 living	as	 

my	most	 valuable	days,	 I	would	definitely	 choose	 the	20	days	 

when	I	participated	in	Mekong	Friendship	Project.	I	still	remember	 

the	 day	when	 the	 selected	 people	 are	 announced.	 I	 kept	 on	 

checking	 the	 t ime	 as	 it	 draws	 close	 to	 4.30	 pm,	 the	 

announcement	 time	 in	Myanmar.	 I	 didn’t	 get	 the	mail	 at	 that	 

time	 since	 there	 are	 too	many	applicants	 for	 this	project.	 Late	 

in	the	night,	 I	got	a	notification	from	a	senior	who	I	have	never	 

spoke	to	before,	Ko	Thein	Min	Swe,	congratulating	me	for	being	 

chosen	in	Mekong	Friendship	Project.	I	was	confused	at	first,	but	 

then	 I	checked	the	mail	again	 to	see	 the	announcement	 letter	 

from	P.Bank.	I	was	chuffed	at	that	moment.	The	whole	family	was	 

Impression with Mekong 
Friendship Project

Mr. Aung Pai Kyaw (Myanmar)
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happy	too.	Since	this	is	the	first	time	that	I	have	ever	gone	on	a	 

friendship	project,	they	were	so	happy	and	made	phone	calls	to	 

other	relatives	telling	that	I	was	chosen.

	 As	 the	name	“Mekong Friendship Project” suggests,	 this	 

is	an	exchange	program	which	covers	the	countries	through	which	 

the	 river	 Mekong	 flows.	 40	 delegates	 from	 Cambodia,	 Laos,	 

Myanmar,	Thailand	and	Vietnam	are	chosen	to	take	part	in	it	with	 

8	from	each	country.	We	went	on	a	journey	along	the	east-west	 

economic	 corridor	 and	 other	 significant	 places	 among	 our	 

5	 countries.	 I	may	 have	 to	 admit	 that	 I	 had	 little	 knowledge	 

about	 the	Mekong	 and	 ASEAN	 community	 before	 this	 project.	 

Along	the	journey,	I	learnt	about	the	development	process	in	these	 

countries	and	the	role	of	youth	in	modeling	this	development.	

	 I	made	 friends	 along	 the	way.	 I	 got	 close	 not	 only	with	 

the	 other	 39	 participating	 youths	 but	 also	 the	 organizers	 of	 

Mekong	 Friendship	 Project	 2014.	We	 cared	 about	 each	 other.	 

I	 realized	 that	 language	 and	 nationalities	 doesn’t	 matter	 in	 

making	friends.	 I	was	quite	excited	to	make	friends	with	youths	 

from	other	countries.	“What if we are different? What if I can’t  

get along with others?” those	 are	my	 thoughts	 before	 seeing	 

the	other	participating	 youths.	 I	was	wrong.	 Every	 single	one	 is	 

unique,	but	there	is	a	common	fact	about	these	40-	friendliness.	 

I	learnt	that	we	are	youths,	we	laugh,	we	cry,	we	struggle,	we	enjoy,	 

we	get	serious	and	we	can	work	together.	I	didn’t	feel	awkward	 

at	all	conversing	with	other	participating	youths.	Maybe	because	 

๙๙Impression with Mekong Friendship Project
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of	 their	 warmth	 and	 kindness,	 I	 feel	 like	 all	 of	 them	 are	my	 

childhood	friends.

	 From	my	friends,	I	learnt	about	the	culture.	Traditions	that	 

are	common	among	our	countries,	beliefs	that	differ	among	us,	 

our	music,	our	dance,	our	traditional	clothing	and	our	food.	There	 

is	 a	 cultural	 night	 after	 the	 1st	 week	 along	 the	 trip.	We	 had	 

to	present	 about	our	 tradition	 and	make	 a	performance	which	 

would	 represent	our	culture.	Everyone	sparkled	 that	night.	 It	 is	 

always	nice	to	learn	about	others,	and	I	believe	that	that	cultural	 

night	gave	us	a	general	insight	about	our	traditions.	

	 Discussions	are	one	of	my	favorite	sections	along	the	journey.	 

We	discussed	on	how	to	tackle	the	problems	that	we	are	facing	 

in	our	Mekong	sub-region.	The	40	participating	youths	were	put	 

under	the	categories	of	Economics,	Education,	Environment	and	 

Ethnic	groups	in	groups	of	10.	We	presented	about	the	problems	 

our	countries	are	facing	and	work	together	to	get	a	solution.	Taking	 

part	 in	 discussions	 never	 fails	 to	 energize	me.	 Everyone	 was	 

creative	 and	was	 serious	 about	 the	 problems	we	 are	 facing	 in	 

our	 countries.	 As	 a	 fruit	 of	 our	 discussions,	we	 had	 to	make	 a	 

presentation	at	Thailand	Ministry	of	Foreign	Affairs.	I	represented	 

the	education	discussion	group	on	the	stage.	I	was	proud	to	do	 

so.	

	 We	visited	The	Royal	Thai	Embassy	Myanmar	and	the	Thailand	 

Ministry	of	Foreign	Affairs	along	the	journey.	Having	to	represent	 
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my	country,	Myanmar,	in	these	important	places	makes	me	feel	 

special.	It	makes	me	realize	how	the	youth	is	valued	and	we	are	 

the	ones	who	would	be	trusted	by	the	elders	to	make	a	better	 

future.	I	was	inspired	by	the	speeches	they	gave	at	these	places	to	 

take	part	as	a	bridge	in	forming	the	Mekong	Community.	

	 Before	this	exchange	program,	visiting	other	countries	in	the	 

Mekong	sub-region	was	 just	a	dream.	Before	Mekong	Friendship	 

Project,	making	friends	with	youths	from	other	countries	seemed	 

so	 far.	Because	of	Mekong	Friendship	Project,	 I	 strongly	believe	 

that	I	can	contribute	in	forming	Mekong	and	ASEAN	community.	 

Travelling	along	these	5	countries	and	7	cities,	I	learnt	about	the	 

role	of	youth	in	forming	friendship	ties	among	countries.	I	hope	this	 

program	lives	on,	continue	to	empower	youths	for	our	sustainable	 

development	of	our	region	and	become	the	link	connecting	the	 

countries	among	the	Mekong	Sub-region	and	ASEAN	

๑๐๑Impression with Mekong Friendship Project
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 What do you think about Mekong Friendship Project (MFP)?  

And what is your favorite part of this project?	These	questions	 

were	asked	and	 I	 can	proudly	 state	 that	MFP	was	 the	 greatest	 

and	the	most	unforgettable	trip	that	I	had	ever	experienced.	I	had	 

chance	to	do	many	enjoyable	and	creative	activities,	met	many	 

new	 good	 friends	 and	 travelled	 among	 Greater	 Mekong-Sub	 

region	countries.

My impression of 
Mekong Friendship

Soulinda Thammavongxay (May)-Lao PDR
Project 2014
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๑๐๓My impression of Mekong Friendship Project 2014

 In other program, it may just be traveling or meetings,  

but MFP program was quite different. Within 20 days of the  

program, lots of activities were provided for the participants.  

For example, team building, buddy game, lectures by professors,  

group discussions, journalism and video making workshops, etc.  

Anyway, the activities that impress me the most were the  

community service activities. We visited Youth idol village for  

workshop on “How youth can contribute to social develop- 

ment?”, plant trees at community development center, created  

house model using the king’s new theory. Hence, we have learned  

how to encourage development in our home countries especially  

in rural areas. 

 Another aspect of this program that impresses me was  

a chance to make new friends. There were 40 participants  

from 5 countries, namely, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and  

Vietnam. Everyone were kind and friendly; we said “Hello” and  



วิทยุสราญรมย์
๑๐๔

introduced ourselves when we first met. Moreover, we also had  

brothers and sisters who always facilitated and looked after us  

during the whole program. Although, we all had different  

backgrounds, from different countries, using different languages  

and had different cultures, we were one and became  

Mekong family. We spent time together to learn new things, we  

exchanged our ideas, we shared what we had and even when we  

faced problems, we helped each other to find the solutions.  

Although, sometimes we made mistakes or didn’t follow the  

rules, we still forgave each other and tried to fix the bad situation  

to be better. 



๑๐๕My impression of Mekong Friendship Project 2014

 Next, let’s talk about my long journey in 5 countries.  

It was a lot of fun and full of excitement. This was the first time  

for me to visit Myanmar, where it is known in the world as  

the golden land, and Cambodia where I had a chance to visit  

Angkor Wat, the world heritage site. Apart from enjoyment in  

traveling, we also learnt new cultures wherever we visited and  

explored the area. Furthermore, the thing that I can’t forget about  

this program was the opportunity to be one of the representatives  

to present what we had discussed about ETHNIC GROUP in our  

areas at the Thai Ministry of Foreign Affairs. 

 I had learnt and gained many things within 20 days  

which will benefit and guide me to help develop my country  

and also our greater Mekong-Sub regions in the future.  

In conclusion, I would like to express a huge appreciation to  

the Thai Ministry of Foreign Affairs, ASEAN Study Center at  

Chulalongkorn University, all members of my Mekong family  

that had contributed in making MFP2014 a complete success. 



 Mekong Friendship Project 2014 was an ideal opportunity  

that gave me such a rare chance, to adapt myself into a new  

learning environment in both academic and cultural ways,  

especially for my personal development. Those two factors  

had left in me, a mass awareness about the Mekong Sub-region  

and a memorable friendship with all the people I had met  

throughout the program. This was one of the proudest and most  

spectacular moments I ever had in my life. This project is a huge  

engagement of young potential youths from all around the  

Mekong Sub-region. Candidates in the program had diverse  

วิทยุสราญรมย์
๑๐๖

Impression with
Mekong Friendship

Thav Sievny - Cambodia
Project 2014
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๐๐Impression with Mekong Friendship Project 2014

backgrounds and perspectives with different empowered stories,  

but shared a common passion toward the future of the Sub-region  

and a region of ASEAN as a whole.

 Within the 20 days journey, I had a lot of academic  

discussions, debates and listened to various inspired lectures  

provided by many professional and experienced people  

whom had made a huge impact on my critical thinking ability,  

particularly on the challenges and future prospects of our region  

plus with a responsibility and preparation of us as a youth who  

reside in this potential area. The MFP 2014 also allowed me to  

develop such a positive mind-set toward the future integration  

of our region as one, culturally and economically, which I consider  

as one of the greatest challenges we are facing right now. 

 Besides, over the course 3 weeks, within the academic  

activities I had engaged with, I was really impressed by the  

educational system in each of the five countries in the Mekong  

Sub-region, especially the common challenges we are facing.  

The MFP 2014 brought that enriched topic for us to discussed,  

what “EDUCATION” was? To response to those issues we had  

an accelerating group discussions and debates, with an aim to  

induce each individual’s thoughts. We then elaborate the idea  

and made it more logical so that specific and measurable  

solutions to the problems can be recommended. With this kind  

of activity, I could see an enthusiastic participation from each  

individual, cooperation and especially sharing the critical ideas  

๑๐๗Impression with Mekong Friendship Project 2014
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with each other within the group. I could also see that, it was one  

of the positives behaviors that I should take along with me and  

use it as much as I can. With all the commitment, motivation  

and inspiration we received from every single person of the MFP  

2014, my peers and I finally were able to present our work,  

specifically on topic given by the MFP 2014 organizing team,  

in front of many important people. The experience was a  

memorable and it was a great honored bestowed. 

 Last of all, I would like to express my deep appreciations  

to the Thai Ministry of Foreign Affairs, the Chulalongkorn  

University, the ASEAN Studies Center and everybody who were  

involved and worked really hard just to make this program exist  

and allowed me to participate in such a challenging and  

spectacular exchange experiences, which helped boost up my  

punctuality and independency. The inspiration, motivation, love  

and memory I gained, including the places I had been to,  

the people I met and even the food I tasted had pushed me  

to look even more further and optimistic of what I can do for  

myself, my country and the region I presently reside in. 

วิทยุสราญรมย์
๑๐๘
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Mekong Friendship
Project 2014
โครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ๒๕๕๗

 Hello, my name is …, what’s your name? คงจะเป็นประโยค 

แรกของใครหลายคนรวมทั้งตัวผม เพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนอีก ๓๙ ชีวิต  

ที่กำลังจะมาใช้ชีวิตร่วมกัน ในเวลาอีก ๒๐ วันที่กำลังจะมาถึง ณ เวลานั้น  

ใครเล่าจะรู้ว่า ความรัก ความผูกพัน มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ กำลังจะเกิดขึ้น...  

ท่านผู้อ่านคงอยากจะรู้แล้วสินะครับว่า ตลอดเวลา ๓ สัปดาห์นั้น พวกเราทั้ง  

๔๐ คน ได้ไปไหนกันมาบ้าง ได้รับประสบการณ์อะไรกันมาบ้าง และที่สำคัญ 

มิตรภาพของพวกเราเกิดขึ้นได้อย่างไร...

นายธีรเชษฐ์ นันทกีรติพัฒน์

กิจกรรม “River” 
ทุกคนได้ระดมความคิด เพื่อสร้าง
เมืองริมแม่น้ำ หลังจากนั้นจึงนำเมือง
ของทั้ง ๕ กลุ่มมาเรียงต่อกัน

๑๐๙Mekong Friendship Project 2014 โครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ๒๕๕๗
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 ย้อนกลับไป เช้าวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เยาวชน ๔๐ คน  

จาก ๕ ประเทศ เดนิทางมารวมตวักนัทีก่รงุเทพมหานคร เพือ่ละลายพฤตกิรรม  

สร้างความคุ้นเคยระหว่างพวกเรา นอกจากกิจกรรมที่กรุงเทพฯ แล้วยังได้ 

เดนิทางไปทำกจิกรรมสนกุ ๆ  ทีฟ่ารม์โชคชยัดว้ย ซึง่ทีน่ีพ่วกเรายงัไดฟ้งับรรยาย 

เนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาค รวมถึง East-West Economic  

Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจจากฝั่งพม่ายาวไปถึงฝั่งเวียดนาม และเป็น 

เหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงไปในเมืองต่าง ๆ ที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไป หลังจาก  

๓ คืนแรกในประเทศไทย การเดินทางที่แท้จริงของเรา กำลังจะเริ่มต้นขึ้น... 

 พวกเราบนิจากประเทศไทยไปรว่มพธิเีปดิโครงการทีส่ถานเอกอคัรราชทตู  

ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศที่กำลังเป็นที่จับตา 

มองโดยนานาประเทศ เมื่อมาถึงย่างกุ้ง เห็นได้ชัดว่าสองข้างทาง เริ่มมีตึก 

ขนาดย่อม ๆ เรียงรายตามสองข้างทาง ผู้คนที่พลุกพล่าน พอจะทำให้เห็นว่า 

ความเจริญคงกำลังจะมาเคาะประตูในไม่ช้า... ที่เมียนมาร์ พวกเราได้มีโอกาส 

ไปเยี่ยมชม และสักการะศาสนสถาน และสถานที่สำคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง “เจดีย์ชเวดากอง” ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมียนมาร์ 

นอกจากประชาชนจะเดินทางมาไหว้ นั่งสมาธิกันที่นี่แล้ว ยังเห็นคู่บ่าวสาว 

มาทำพิธีเกี่ยวกับการแต่งงานอีกด้วย (แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพิธีอะไร)  

แต่ก็พอจะทำให้เห็นได้ว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมใจของทุกคนจริง ๆ อีกสถานที่หนึ่ง 

ที่พวกเราได้ไปคือ Myanmar Maritime University ซึ่งให้การศึกษาเกี่ยวกับ 

การเดินเรือ ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือผู้ชายที่นี่จะนุ่งโสร่งกันเป็นปกติ  

ไม่ว่าจะมาวัด เดินซูเปอร์มาร์เก็ต หรือแม้กระทั่งไปทำงาน ดูเผิน ๆ เหมือนจะ 

ใส่ไม่ยาก แต่พอไปลองใส่ดูจริง ๆ นี่ยากใช่เล่น ถ้าพูดถึงอาหารเมียนมาร์แล้ว  

ให้อารมณ์เหมือนอาหารอินเดีย มีเครื่องเทศ ใครที่ไม่ชอบก็อาจไม่อยากทาน 

เท่าไร แต่ด้วยความที่ชอบเครื่องเทศเป็นทุนเดิม จึงประทับใจอาหารเมียนมาร์ 

อยู่ไม่น้อย...

วิทยุสราญรมย์
๑๑๐

56-11-053_106-210 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   110 9/9/14   10:21:08 PM



๑๑๑Mekong Friendship Project 2014 โครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ๒๕๕๗

 หลงัจาก ๒ คนืทีเ่มยีนมาร ์พวกเรากก็ลบัมาประเทศไทย และ ๓ วนักอ่นที ่

จะออกเดนิทางอกีครัง้ พวกเรามโีอกาสไปเยีย่มชมสถานทีต่า่ง ๆ  ในเขตกรงุเทพฯ 

และจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น ศิลป์แห่งแผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  

เอเชียทีค มิว เซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)  

และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นอกจากนี้กิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญ  

คือการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชาติ (Cultural Performance) ซึ่งต้อง 

บอกว่าแต่ละประเทศจัดเต็มกันจริง ๆ บางประเทศถึงกับซ้อมทุกคืน 

เลยทีเดียว ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้ทุกคนที่รับชม...

 นอกจากการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมที่ให้พวกเรา 

ไดร้ะดมความคดิ ชว่ยกนัแกป้ญัหา ทำ Workshop กจิกรรมสรา้งความสามคัค ี 

และช่วยให้เราสนิทกันมากขึ้น

 เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก... ใครจะไปรู้ว่าเราเดินทางกันมาถึงครึ่งทาง 

แลว้... จากคนไมรู่จ้กักนั กลายเปน็คนทีก่ลา้เลา่ความลบัใหฟ้งั... จากความรูส้กึวา่ 

อีกตั้งนานกว่าจะจบโครงการ กลายเป็นความรู้สึกที่กลัวการจากลา... 
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 เช้าวันที่ ๑๐ ของโครงการพวกเราออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง 

ไปยงัจงัหวดันครพนม แลว้นัง่รถตอ่ไปยงัจงัหวดัมกุดาหาร ซึง่เปน็หนึง่ในจงัหวดั 

ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง ที่มุกดาหารพวกเราได้ไปบริการชุมชน (Community  

Service) ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนมุกดาหาร  

ซึ่งเราได้ทำโมเดลการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลัก 

เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเราได้แสดง 

ความสามารถทางศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ ก็หวังว่าพี่ ๆ  

ชาวบ้านจะดูแล้วรู้เรื่อง วันต่อมาพวกเราเดินทางประเทศลาวโดยข้ามสะพาน 

มติรภาพไทยลาว แหง่ที ่๒ โดยในภาษาลาวจะเรยีกวา่ “ ”  

(ขัวมิดตะพาบ ลาว-ไท) ซึ่งในภาษาลาว คำว่า ขัว แปลว่า สะพาน นั่นเอง 

ซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดนครพนม ประเทศไทย กับแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็น 

แขวงที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศลาว ถึงแม้จะเป็นแขวงใหญ่ แต่เมื่อ 

เขา้ไปในตวัเมอืง กย็งัสมัผสัไดถ้งึความสงบและนา่อยู ่ทีน่ีพ่วกเราไดไ้ปสกัการะ 

พระธาตอุงิฮงั ซึง่มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์นอกจากนัน้ยงัไดไ้ปเดนิทีต่ลาดใหญอ่กีดว้ย...  

หากนึกถึงอาหารลาว หลายคนคงนึกถึงอาหารรสจัดจ้าน แต่ความจริงแล้ว 

อาหารลาวรสชาตไิมจ่ดัมาก ออกจะทานงา่ยกวา่อาหารไทยบางประเภทเสยีอกี  

ส่วนตัวชอบทานส้มตำอยู่แล้ว เลยทาน “ตำบักหุ่ง” อย่างเอร็ดอร่อย...

 การเดินทางอันยาวนานกว่า ๙ ชั่วโมงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว...

วิทยุสราญรมย์
๑๑๒
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 โดยการเดินทางครั้งนี้ คือการนั่งรถจากแขวงสะหวันนะเขต ไปยัง 

ชายแดนลาว-เวียดนาม แล้วไปสิ้นสุดที่เมืองเว้ (Hue) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า 

ในสมัยราชวงศ์เหงียน (Nguyen Dynasty) เว้ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ค่อนข้างสงบ  

แต่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

พระราชวังหลวง ซึ่งประกอบด้วยหลายชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีความงาม 

แตกต่างกันไป หลังจากชมความงามที่เว้ ก็เดินทางต่อไปยังฮอยอัน (Hoi An)  

เมืองมรดกโลก มีอาคารบ้านเรือนสวยงามมากมาย และมาสิ้นสุดที่เมืองดานัง  

(Da Nang) ความรู้สึกแรกที่มีมาถึงเมืองนี้คือ เมืองนี้ไม่เหมือนเมืองอื่น ๆ  

ในเวียดนามสักเท่าไร ด้วยความที่เป็นเมืองใหม่ และมีความสำคัญต่อ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิของเวยีดนาม ทำใหม้กีารวางผงัเมอืง และสรา้ง 

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี และเห็นการเข้ามาลงทุนของธุรกิจต่างชาติ  

และการกอ่สรา้งตกึสงูมากมาย เปน็เมอืงทีน่า่อยูเ่ลยทเีดยีว ถา้มโีอกาสอยากจะ 

กลบัมาอกีครัง้ หากไมเ่ขยีนเกีย่วกบัอาหารกค็งจะไมไ่ด ้เพราะอาหารเวยีดนาม  

เป็นอาหารอีกหนึ่งชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งอาหาร- 

เวียดนาม (ที่ประเทศเวียดนาม) จริง ๆ นั้น หลายอย่างก็มีความแตกต่าง  

อาหารที่มีโอกาสได้ไปรับประทาน ส่วนใหญ่มีรสไม่จัด และมีผักเสียส่วนใหญ่  

โดยแทบทุกมื้อจะมีแกงจืดผัก เป็นเครื่องเคียง และได้รับประทานปลาเกือบ 

ทกุมือ้ พดูงา่ย ๆ  คอือาหารเวยีดนามนัน้ เปน็อาหารเพือ่สขุภาพจรงิ ๆ  หากไมน่บั 

อาหารบางชนิดที่ก็แอบมัน... 

๑๑๓Mekong Friendship Project 2014 โครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ๒๕๕๗
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 การเดินทางของพวกเรายังไม่จบ...

 หลังจากมาเวียดนาม ๓ คืน พวกเราก็เดินทางต่อไปยังเมืองเสียมราฐ  

(Siem Reap) แมเ้ราจะมเีวลาอยูท่ีน่ีแ่ค ่๑ วนั แตก่ม็โีอกาสไดไ้ปในสถานทีส่ำคญั  

ทีห่ากไมม่าคงเรยีกวา่มาไมถ่งึกมัพชูา ทีน่ัน่คอื นครวดั นัน่เอง ซึง่เปน็สถานที ่ๆ   

มสีถาปตัยกรรมขนาดใหญท่ีส่วยงาม อายหุลายรอ้ยป ีซึง่แสดงถงึความสามารถ 

ของผู้ก่อสร้างในสมัยนั้น นอกจากนี้พวกเรายังได้ไปร่วมปลูกต้นไม้ประจำชาติ 

ไทย-กัมพูชา ร่วมกับเยาวชนท้องถิ่น และเยี่ยมชมหมู่บ้านนำร่องพัฒนา 

คุณภาพชีวิต บ้านโอกีกันดาล อำเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งที่นี่เรา 

ไดรู้จ้กักบัครอบครวัตวัอยา่งในการพฒันาคณุภาพชวีติอกีดว้ย... สำหรบัอาหาร 

ในประเทศกัมพูชานั้น (เท่าที่ได้รับประทาน) ค่อนข้างคล้ายกับอาหารไทย 

หลายอย่าง ซึ่งก็มีรสชาติอร่อยดี…

 การเดินทางของพวกเราใกล้จะสิ้นสุดแล้วละ...

 และพวกเรากเ็ดนิทางกลบัมายงัประเทศไทยอกีครัง้ แตก่ารกลบัมาครัง้นี ้

ไม่เหมือนทุกครั้ง เพราะอีกไม่กี่วันจะถึงวันสิ้นสุดโครงการแล้ว ใกล้ถึงวันที่ 

พวกเราต้องกล่าวคำบอกลา...

 ๓ วันสุดท้าย เป็นวันสรุป Workshop และการระดมความคิดในหัวข้อ 

ศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอในพิธีปิดโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศ...  

วิทยุสราญรมย์
๑๑๔
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และแล้ววันพิธีปิดก็มาถึง ตัวแทนกลุ่มตั้งใจนำเสนองานอย่างเต็มที่ และทุกคน 

ได้รับเกียรติบัตรด้วยความภาคภูมิใจ เป็นการจบโครงการอย่างเป็นทางการ  

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังไม่ถึงเวลา... คืนนั้นพวกเราได้ไปล่องเรือแม่น้ำ- 

เจ้าพระยา เป็น Farewell Party หลายคนร้องเพลงที่อยากร้อง พูดในสิ่งที่ 

อยากพดู ถา่ยรปูกบัคนทีอ่ยากถา่ย เพราะไมม่ใีครรูว้า่ อกีนานแคไ่หน พวกเราทัง้  

๔๐ คน จะมีโอกาสมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง... วันรุ่งขึ้น... วันสุดท้าย (ของจริง)  

ที่ต่างคนต่างเตรียมตัวไปส่งเพื่อน ๆ ที่สนามบิน... น้ำตาที่ไหลอาบแก้ม แม้มัน 

จะดูน่าเศร้า แต่ก็เป็นสิ่งประกันในมิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน ที่เกิดขึ้นมา 

ตลอด ๒๐ วันนี้

 คนอกีกลุม่หนึง่ทีห่ากขาดไป โครงการคงจะไมส่มบรูณแ์ละนา่ประทบัใจ 

เท่านี้คือ พี่ ๆ ผู้ดูแลโครงการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คิดกิจกรรม ดูแลพวกเรา 

ตลอด ๓ สปัดาหอ์ยา่งดยีิง่ ทีไ่มท่ำใหพ้วกเรารูส้กึเลยวา่นีค่อืพี ่ๆ  ทีเ่ปน็เจา้หนา้ที ่ 

แต่รู้สึกเหมือนกับว่าทั้งหมดคือเพื่อนและครอบครัวเดียวกัน...

 สำหรับผม... การได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่สุด 

ครัง้หนึง่ในชวีติ และเชือ่เหลอืเกนิวา่ Mekong Friendship Project จะเปน็อกี 

จิก๊ซอวเ์ลก็ ๆ  ทีช่ว่ยทำใหภ้าพของอนภุมูภิาคลุม่นำ้โขง (Mekong Sub-region)  

๑๑๕Mekong Friendship Project 2014 โครงการเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ๒๕๕๗
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ขอขอบคุณภาพประกอบจาก facebook ของเพื่อน ๆ Mekong Friendship Project 2014

มีความชัดเจนและสวยงามมากยิ่งขึ้น... เพราะโครงการนี้นอกจากจะทำให้เรา 

ได้ให้และได้รับมิตรภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ  ทั้ง ๕ ประเทศแล้ว ยังทำให้เราได้เข้าใจ 

และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็น 

ปจัจยัสำคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะทำใหป้ระชาชนในทกุประเทศเกดิความรกั ความรูส้กึ 

ร่วมในการเป็นประชาชนของอนุภูมิภาคนี้ และนำมาสู่ความเข้มแข็งในอนาคต 

อันใกล้...

 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย  

และศนูยอ์าเซยีนศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทีไ่ดจ้ดัโครงการนีข้ึน้ และอกีครัง้ที ่

ผมเชื่อเหลือเกินว่า เยาวชนทั้ง ๔๐ คนจะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ประเทศ 

ในลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง ๕ ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม)  

พัฒนาอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียน และลุ่มน้ำโขง 

ที่น่าอยู่ ดังแนวคิดหลักของโครงการที่ว่า “Empowering Youth for the  

Sustainable Development and Building of ASEAN and  

Mekong Community”  

วิทยุสราญรมย์
๑๑๖



๑๑๗Mekong- The River of Knowledge, Culture and Friendship

 Nguyen Hien Mi – Vietnam

Mekong- 
The River of

Knowledge, Culture and Friendship

 “Mekong Friendship Project” (MFP) is an exchange  

program for students in the Greater Mekong Sub-region. We -  

40 participants from 5 countries : Thailand, Laos, Vietnam,  

Cambodia and Myanmar, crossed 20 days together with lots  

of wonderful experience and memorable moments.

 The information about MFP 2014 came to me as a  

coincident. I have followed some facebook pages which  
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often post the information of all exchange programs as well as  

scholarships for international students, until 1 day, I saw MFP  

2014 and immediately I thought “wow, this program is  

so interesting and this is my chance” so I completed my  

application form in that afternoon.

 I didn’t know then how the choosing process works.  

However, when I received the confirmation letter from the  

organizing committee, I didn’t know whether I should be worried  

or happy. Regardless, I started to get a little worried because  

right before MFP, I had to take part in a Model United Nations  

Conference in Hong Kong, the point was my parents weren’t  

willing to let me skip my classes at school that much. Then, I  

had to convince my brother to persuade my parents for me and  

I cried for the whole night to get their permission. Finally I got their  

blessings.

 Throughout 20 days of the journey, we did a lot of things.  

It was not simple 20 days, but it was 24 hours per day that  

we spent with each other. We had meals, slept, rested, 

played, studied and did social activities together, with so much  

fun acquiring lots of wonderful memories. However, the activity  

that gave me the deepest impression was the workshop on  

video making/ journalism. I was involved in the video making group,  

where we were assigned to keep record of places we had visited,  

such as, pagodas or museums or some famous places in each  

country.

๑๑๙Mekong- The River of Knowledge, Culture and Friendship
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 In video making workshop, we studied techniques how  

to record a video then each sub-group had to hand in one  

1-minute-clip in the last class. We had 4 clips with total length  

around 5-6 minutes ; nevertheless, they covered all memories  

in 20 days we had spent together, which included so much  

laughter and cry. Till now, whenever I watch those videos again,  

they always bring back precious memories about the amazing  

journey.

 During the sites visit, they were also chances for me to  

learn and experience more about people and cultures of  

my friends’ countries. Apart from Vietnam, my country, I was  

deeply in love with the gorgeous of The Arts of The Kingdom  

and the sunset in Asiatique in Thailand; the heat in Golden land -  

Myanmar burned my feet but it was worth to try “walking like  

a Burmese” ; I also made some wishes in Pha That in Hang in  

Laos and hope that it will become true someday ; last but not  

least, even though I visited Angkor Wat 8 years ago, the magnificence  

of it always occupied my full attention.

 Even though the name of the program is MFP, I think what  

we had achieved were much more than just friendship. First,  

we had chances to broaden our knowledge through the lectures  

as well as conferences on ASEAN in general and the cooperation  

for sustainable development among the greater Mekong sub  

region countries in particular. I had realized the importance of  

building ASEAN friendship, to share knowledge, which would  

วิทยุสราญรมย์
๑๒๐
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help enhance our productivity and innovation. Moreover, we had  

chances to meet different people, learned different languages  

from each other and tried different delicious local food. We had  

experienced the similarities and differences of economic, social  

and political setting within our 5 countries. Last but not least,  

we had not just built friendship, to me it was relationship, it is a  

family where we supported and cared for each other, we laughed,  

cried and did lots of crazy things together. Till now, we still  

express about the experience everyday through our photos  

and statuses on Facebook. It was absolutely one of the most  

wonderful journeys in my life time.

 My 1st impression was the well-organized and the effectively- 

structured activities of the program. Just after 20 days together,  

๑๒๑Mekong- The River of Knowledge, Culture and Friendship
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วิทยุสราญรมย์
๑๒๒

we could not only understand each other really well but also  

studied about sustainable development and experienced  

the cultures in the greater Mekong sub region countries.  

Furthermore, I have had strong impression of all our caretakers  

or “P-P” who accompanied us through the project. They were  

the greatest companies, supporters and advisors. I will always  

remember the cared, the devotion of P-P such as P’Kay, P’Eak,  

P’Bank, P’New… for their funny stories, the chill moments and  

all the encouragements from P’Liu and P’Nackky during the trip.  

To me, MFP motivated me to contribute more to my society.  

I hope I can cooperate with my Vietnamese friends to set up  

a project to help inspire the young Vietnamese generation via  

social network. I definitely would keep in touch with the  

wonderful friends that I have met to build a beyond border  

friendship. Hence, I consider this program as a stepping stone  

for my career success in the future.

 Lastly, I hope that MFP would continue annually, so that  

the young generation will have opportunities to participate in  

and discover the world through this advance program and  

eventually would be able to contribute back to their society  

after the completing the program. 

 To me, Mekong is the river of Knowledge, Culture and  

Friendship. 
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๑๒๓เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้

พูดอ่านเขียน
ภาษาไทยได้

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็

	 เคยไหม	 เมื่อเราไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านรอบ	 ๆ	 ไทยไม่ว่าจะเป็น 

เวียดนาม	 กัมพูชาหรือเมียนมาร์	 ที่คนทั้งคณะทัวร์กลับแปลกใจที่มีไกด์ 

หนุ่มสาววัยละอ่อนพูดภาษาไทยนำเที่ยวได้คล่องปรื๋อ	 หรือหากเป็นธุรกิจไทย 

ที่เข้าไปติดต่อธุรกิจในประเทศเหล่านี้	 กลับจะต้องแปลกใจที่หาคนท้องถิ่น 

ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้มาช่วยทำงาน 

ในสำนักงานหรือเป็นล่ามช่วยติดต่อธุรกิจกับประเทศเจ้าบ้านได้อย่าง 

ไม่ยากเย็นนัก	 หรือเคยไหมที่เราเห็นหนุ่มสาวในประเทศเพื่อนบ้านยกมือไหว้ 

ทักทายสวยงามน่าเอ็นดู	 พูดจาก็ไพเราะมีคำลงท้ายด้วยค่ะ/ครับ	 สำเนียง 

เจือ้ยแจว้	แถมยงัชวนคยุเรือ่งละครหลงัขา่ว	ซบุซบิดารานกัรอ้งไดอ้ยา่งนา่ตดิตาม	 

ชวนให้สงสัยว่าเขาไปเรียนภาษาไทยมาจากไหนกัน

เฉลิมศรี บุญอุทิศ



	 บางคนก็เป็นลูกหลานหรือมีความเกี่ยวดองทางสายเลือดแต่ต้อง 

พลัดถิ่นในช่วงเวลาสงคราม	 บางคนก็มาจากหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย 

จึงเข้าออกฝั่งไทยกันเป็นเรื่องปกติ	 หรือบางคนก็หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วย 

ตัวเองจากตำราเรียนภาษาไทยที่มีวางขายอยู่ทั่วไปแต่นั่นก็คงจะเป็นจำนวน 

น้อย	 น่าสนใจว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยมาเมืองไทยสักครั้งเดียวแต่ก็ 

พูดอ่านเขียนไทยได้คล่อง	 แต่คนหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ไม่น่าจะมีจำนวนมาก	 

คำถามทีอ่าจมตีอ่ไปคอื	แลว้คนสว่นทีเ่หลอืนัน้พดูไทยไดอ้ยา่งไร	บางคนหนา้ตา 

และรูปร่างไม่ละม้ายคนไทยเลยแม้แต่น้อย	 หากถามมากไปอีกก็จะทำให้พอ 

ทราบว่า	 หลายคนที่พูดภาษาไทยดีนั้นต่างก็ได้ร่ำเรียนภาษาไทยตามหลักสูตร 

การศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของแต่ละประเทศกันทั้งนั้น	 

บ้างก็เรียนเป็นรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต	บ้างก็เรียนภาษาไทยเป็นวิชาโท

	 รัฐบาลไทยโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 

(สพร.	 หรือ	 TICA)	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้เข้าไปให้ความร่วมมือกับ 

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยใน 

ระดบัปรญิญาตรมีาอยา่งยาวนานกวา่	๑๕	ปแีลว้	ในระยะแรก	การเรยีนการสอน 

ภาษาไทยในประเทศเพื่อนบ้านนี้เกิดจากความต้องการของนักธุรกิจไทย 

ในเวียดนามที่ต้องการแรงงานระดับปริญญาที่สามารถพูดไทยได้เพื่อช่วย 

ในการติดต่อสื่อสารและดำเนินธุรกิจที่คนไทยได้บุกไปค้าขายและลงทุน	 

หลังจากนั้น	 สพร.	 กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ขยายความร่วมมือไปยัง 

ประเทศเพื่อนบ้านอื่น	ๆ	อาทิ	กัมพูชาและเมียนมาร์	ซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่ 

วิทยุสราญรมย์
๑๒๔



๑๒๕เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้

คนหนุม่สาวเพือ่นบา้นใหค้วามนยิมเรยีนรูไ้มน่อ้ยหนา้ไปกวา่ภาษาตา่งประเทศอืน่ ๆ   

ในกัมพูชา มีผู้สมัครเรียนภาษาไทยมากกว่าที่ห้องเรียนจะรองรับได้กว่าเท่าตัว  

และในเมียนมาร์มีนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนภาษาไทยมากกว่าภาษาจีน

 สพร. กระทรวงการตา่งประเทศ ไดส้นบัสนนุใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการสอน 

ภาษาไทยซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในประเทศไทย  

เข้าไปช่วยจัดตั้งภาควิชาภาษาไทยในคณะหรือสถาบันด้านภาษาต่างประเทศ  

จดัทำหลกัสตูรการเรยีนการสอนและตำราเรยีนภาษาไทย หรอืแมก้ระทัง่เขา้ไป 

ช่วยสอนในชั้นเรียนเป็นครั้งคราว ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ได้ให้ทุน 

การศกึษาทัง้ในระดบัปรญิญาโทและเอกใหก้บัคนของประเทศนัน้ ๆ  เขา้มาเรยีน 

ด้านการเรียนการสอนภาษาไทย โดยคาดหวังว่าจะกลับไปเป็นอาจารย์ใน 

ภาควิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ การมีคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาใน 

ระดับปริญญาโทหรือเอกในแต่ละภาควิชาก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเปิด 

การเรียนการสอนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้น ๆ ด้วย  

เช่น

 ในเวียดนาม การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเพื่อนบ้านระดับ 

ปริญญาเริ่มที่นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and  

Humanities (USSH), Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนามเมื่อกว่า ๑๕ ปี 

มาแลว้ โดย สพร. ไดร้บัความรว่มมอืจากคณาจารยจ์ากภาควชิาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 



ไปปฏบิตังิานในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ ตัง้แตป่ ี๒๕๔๐ หลงัจากนัน้ ไดข้ยายการสอน 

ภาษาไทยไปที่มหาวิทยาลัยในฮานอย (University of Languages and  

International Studies (ULIS), Hanoi และ Hanoi University (HANU)  

และดานัง (University of Danang) โดยในปัจจุบัน มศว. ยังให้ความร่วมมือ  

สพร. กระทรวงการต่างประเทศ จัดให้นักศึกษาภาษาไทยที่มีผลการเรียนดี 

มาเข้ารับการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นที่ประเทศไทยเพื่อดึงดูดให้นักศึกษา 

สนใจที่จะเรียนภาษาไทย รวมทั้งผลิตอาจารย์ชาวเวียดนามที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการสอนภาษาไทยทั้งในระดับปริญญาตรีและเอก 

 ในกมัพชูา อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบั  

สพร. กระทรวงการต่างประเทศ ในการเข้าไปสอนภาษาไทยที่กรุงพนมเปญ  

(Royal University of Phnom Penh) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยเริ่มต้นสอน 

เป็นหลักสูตรพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตก่อนในช่วงแรก ต่อมาในปี ๒๕๕๕  

ทางการกัมพูชาก็อนุมัติให้เปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาโทในหลักสูตรการเรียน 

การสอนระดับปริญญาตรีได้เป็นครั้งแรก และ สพร. ก็ได้ให้ทุนแก่ชาวกัมพูชา  

๔ คน มาศึกษาด้านภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้กลับไป 

เป็นอาจารย์สอนภาษาไทย น่าสนใจว่าการเรียนภาษาไทยเป็นที่นิยมของ 

ชาวกัมพูชามาก ไม่ใช่มีแต่นักศึกษาที่มาเรียนภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังมี 

ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้น้อยจนถึงระดับสูงมาเข้าเรียนในช่วงภาคค่ำด้วย 

 สว่นในประเทศเมยีนมาร ์ ผูเ้ชีย่วชาญไทยจากมหาวทิยาลยันเรศวรไดเ้ขา้ 

ไปช่วยพัฒนาอาจารย์สอนภาษาไทยชาวพม่าตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ที่มหาวิทยาลัย 

ภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Language)  

ซึ่งได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีภาษาไทย และ สพร. กระทรวงการต่างประเทศ 

ได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยระดับ 

ปรญิญาตรโีดยปรบัจาก ๓ ป ีเปน็ ๔ ป ีพฒันาอาจารยส์อนภาษาไทยชาวเมยีนมาร ์

และการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี ๒๕๕๖  

วิทยุสราญรมย์
๑๒๖



 คณะผูแ้ทน สพร. เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาไทยของอาสาสมคัรที่ปฏิบตัิงานภายใต้ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเพื่อนบ้านที่จัดให้แก่นักศึกษาที่เรียน 
ภาษาไทยชั้นปีที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
เวียดนาม นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑๒๗เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้

จะมนีสิติจบเอกภาษาไทยรุน่แรกมากถงึ ๕๐ คน และมหาวทิยาลยัของเมยีนมาร ์

มีแผนจะเปิดสอนภาษาไทยในระดับปริญญาโทด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลไทย 

ยังให้ทุนฝึกอบรมแก่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทยที่มีผลการเรียนดีมาฝึกอบรม 

ระยะสั้นด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย
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	 นอกจากนี้	 สพร.	 ยังได้ส่งอาสาสมัครไทย	 ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบ 

การศึกษาและมีความสามารถในการพูดภาษาประเทศเพื่อนบ้านไปเป็น 

ผู้ช่วยสอนภาษาไทยคราวละ	 ๑	 ปี	 ในมหาวิทยาลัยในเวียดนาม	 กัมพูชา	 

และเมียนมาร์	 อาสาสมัครคนรุ่นใหม่เหล่านี้นอกจากจะไปช่วยสอนภาษา 

และวัฒนธรรมไทยแล้ว	 ยังได้โอกาสในการเรียนรู้ภาษาและสัมผัสวัฒนธรรม 

ของประเทศเพื่อนบ้านที่ได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่อย่างใกล้ชิด	 สร้างความมั่นใจ 

ในการสื่อสารภาษาเพื่อนบ้าน	 และมีโอกาสจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในอนาคตได้ด้วย	 และด้วยความที่นักศึกษาใน 

ประเทศเพื่อนบ้านยังคงดำรงวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพอย่างสูงแก่ครูบา- 

อาจารย์	 จึงสร้างความผูกพันระหว่างอาสาสมัครไทยกับนักศึกษาเหล่านั้น 

อยา่งมาก	ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาสาสมคัรไทยกบันกัศกึษาประเทศเพือ่นบา้น 

จึงก่อให้เกิดความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในระดับประชาชนต่อประชาชน	

	 น่ายินดีว่าอาสาสมัครของไทยที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านตั้งใจ 

ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี	อาทิ	อาสาสมัคร 

ไทยในกัมพูชา	 พอนักศึกษาอยากจะเรียนรำไทยหรือแกะสลักผลไม้	 ตัวเอง 

ก็ตั้งใจไปเรียนและหาความรู้ด้านนาฏศิลป์เพิ่มเติมเพื่อมาสอนให้กับนักศึกษา	 

พอนักศึกษาอยากจะเรียนแกะสลักผลไม้ก็ลงทุนสั่งมีดปอกผลไม้ไปจาก 

เมืองไทยและลงแรงเรียนและฝึกแกะสลักผลไม้จากยูทูบเพื่อไปสอนให้กับ 

นักศึกษาตามที่ร้องขอมา	เป็นที่ชื่นชมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศนั้น	ๆ 	 

และน่าภาคภูมิใจยิ่งนักที่อาสาสมัครหนุ่มสาวไทยเหล่านี้สามารถทำหน้าที่ 

ทูตวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วิทยุสราญรมย์
๑๒๘



๑๒๙เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้

 การจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเพื่อนบ้านนี้ถือเป็น 

ประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง เพราะนอกจากจะเป็นช่องทางให้ประชาชน 

ของทั้งสองประเทศมีความเข้าใจความคิดความอ่านและวัฒนธรรมประเพณ ี

ของกันและกัน ซึ่งย่อมจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้ว การที่คนหนุ่มสาว 

ซึ่งเป็นแรงงานและคนทำงานที่สำคัญของประเทศเพื่อนบ้านสามารถพูดอ่าน 

เขียนภาษาไทยได้ย่อมจะเกื้อกูลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าของ 

ไทยอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะที่คนเหล่านี้จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจไทยที่เข้าไปค้าขายและลงทุนใน 

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

 อุปสรรคด้านภาษาที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในการทำธุรกิจกับประเทศ- 

เพือ่นบา้นกห็มดไป หากตอ้งการจะตดิตอ่สือ่สารหรอืสัง่การใหท้ำอะไรกเ็ปน็ไป 

อยา่งงา่ยดาย เพราะตลาดแรงงานของประเทศนัน้ ๆ  กม็คีนเกง่ทีเ่รยีนจบระดบั 

ปริญญาที่รู้ภาษาไทยการเรียนรู้ภาษาทำให้มีความสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม 

ของประเทศเจา้ของภาษานัน้ ๆ  ดว้ย จงึเปน็การสง่ออกทางวฒันธรรมของไทย 

ไดอ้ยา่งด ีและหากประเทศไทยมกีารจดัการทีด่กีส็ามารถ “ขาย” วฒันธรรมไทย 

ไดเ้ชน่เดยีวกบัทีญ่ีปุ่น่และเกาหลใีตไ้ดน้ำวฒันธรรมของตนมาเปน็สนิคา้สง่ออก 

ที่ทำรายได้เข้าประเทศอย่างมากมายมาแล้ว

 อีกหน่อยสิ่งที่หลายคนเคยบ่นว่า ทำไมคนชาติอื่นไม่พูดภาษาไทย 

กันบ้าง เวลาไปไหนต่อไหนหรือทำอะไร จะได้ไม่ต้องพูดภาษาอื่นให้ปวดหัว  

แถมบางคนยังตัดพ้อว่า ครั้นจะให้ฝึกเรียนฟังพูดอ่านเขียนใหม่ก็ลิ้นแข็ง หูชา  

หรือไม่ก็ตาไม่ดีก็คงไม่ไหว คำพร่ำบ่นเหล่านี้น่าจะเบาลงเรื่อย ๆ 

 ต่อไปนี้ หากยกโขยงกันไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของไทย จะไปนินทา 

หรือว่าใครเป็นภาษาไทย คนไทยเราก็อาจจะต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นเพราะ 

คนข้าง ๆ ที่เราคิดว่าเขาจะไม่เข้าใจ อาจจะรู้หมดว่าเรากำลังพูดอะไร เดี๋ยวจะ 

หาว่าไม่เตือน 
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๐

 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเรื่องที่ 

มีความสำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาชน กรมอาเซยีน กระทรวงการตา่งประเทศไดเ้ลง็เหน็ความสำคญั 

ของการศึกษา การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ครู อาจารย์ บุคลากร 

ทางการศึกษาต่าง ๆ ในลักษณะ ที่เรียกว่า “Train the trainers” เพื่อให้ 

ครูสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน  

นกัศกึษา และจดุประกายความคดิในมติมิมุมองตา่ง ๆ  เพือ่ใหเ้หน็ถงึความสำคญั 

ในการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงเกิดขึ้น 

เปน็ประจำอยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีโดยในปนีี ้จดัขึน้เมือ่วนัที ่๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

ทีโ่รงแรมปตัตาเวยี รสีอรท์ แอนด ์สปา จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยกรมอาเซยีน 

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณามาให้ความรู้ ให้ข้อคิดเห็น  

ในมุมมองต่าง ๆ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน ได้กล่าวเปิด 

โครงการอบรมฯ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ไทยและประชาคม 

อาเซียน บทบาทในเวทีประชาคมโลก” กล่าวถึงความสำคัญ และศักยภาพ 

กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
(๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

โครงการอบรมอาจารย์
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๑๓๑โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ของการรวมตัวกันของอาเซียน บทบาทในเวทีโลก โอกาสในด้านเศรษฐกิจ  

ความนา่สนใจในดา้นการคา้และการลงทนุของอาเซยีน ความสำคญัของอาเซยีน 

ในมมุมองของประเทศมหาอำนาจตา่ง ๆ  ทีใ่หค้วามสนใจและเขา้มามสีว่นสำคญั 

ในการเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ กับอาเซียน 

 แน่นอนที่สุด ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคม 

อาเซยีนในทกุมติ ิทัง้ในดา้นการเมอืงความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม  

ความเชื่อมโยงระหว่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี การส่งเสริม 

การท่องเที่ยว ประชาชนย่อมจะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคม 

อาเซียนในหลายด้าน การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียน 

 บทบาทของอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศทีเ่ปน็แหลง่ผลติ 

ครู อาจารย์ และมีความใกล้ชิดกับชุมชน ท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญ 

และมีส่วนในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในมิติ 

ของการต่างประเทศและการรวมตัวของภูมิภาค โดยเข้าใจถึงผลดีที่จะได้รับ  

ผลกระทบเชิงบวก และการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบในเชิงลบ 

ของการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยจะตอ้งนำเสนอ วธิสีอน หรอื หาสือ่การเรยีน 

การสอนที่สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้นักเรียน  

นักศึกษาฝึกหัดในการคิด การค้นคว้า และการทำวิจัย รวมถึงการนำเสนอ 

แนวความคิดต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
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 นอกจากนี้ อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้รับฟังการบรรยาย  

ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของครูและสถาบันการศึกษา :  

โอกาสและความท้าทาย” จาก รศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารย์  

แหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาสงัคมศาสตร ์ซึง่ไดบ้รรยายถงึประวตัศิาสตร ์ 

ความเปน็มา และพฒันาการของอาเซยีน ทีเ่ริม่มาจากความรว่มมอืดา้นการเมอืง 

และความมั่นคงในยุคหลังสงครามเย็น และต่อมาขยายความร่วมมือทางด้าน 

เศรษฐกิจ จนปัจจุบันมีการสร้างความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มี 

การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน โดยมีข้อคิดที่สำคัญ 

ประการหนึ่งว่า “การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของไทยจะเป็นปัจจัยสำคัญ 

ที่ทำให้ไทยเป็นสมาชิกที่แข็งขันของประชาคมอาเซียน” 

 เยาวชนที่มีคุณภาพ ประกอบไปด้วย ความเอื้ออาทร มีจิตใจบริการ  

เข้าอกเข้าใจ มีจิตอาสาช่วยเหลือยามยาก มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม  

ชอบธรรม คนรุ่นใหม่จะต้องสามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และมีดุลยภาพ 

ระหว่างเสรีภาพกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ สำหรับทักษะที่จำเป็นสำหรับ 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ความรู้ในวิชาชีพ ความรู้  

เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอาเซียน ความรู้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อสื่อสารในประชาคมอาเซียน ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับติดต่อ ท้ายที่สุด  

ทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจะมีส่วนสำคัญใน 

การสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน

 ในช่วงการเสวนาหัวข้อการเสวนาเรื่อง “มิติและมุมมองของภาคส่วน 

ต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘”  

มวีทิยากร ไดแ้ก ่ดร. ปติ ิศรแีสงนาม ศนูยอ์าเซยีนศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและประธาน 

ทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั ดร.พฒันาชาต ิกฤดบิวร ผูต้รวจราชการ  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้แทนจากบริษัท 
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ปนูซเีมนตไ์ทย จำกดั (มหาชน) โดยม ีนายดสุติ เมนะพนัธุ ์รองอธบิดกีรมอาเซยีน  

เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้

 ดร. ปิติ ศรีแสงนาม กล่าวถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือ “มายาคติ”  

เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เนื่องจาก 

อาเซยีนเขา้ไปอยูใ่นหลาย ๆ  บรบิท มกีารประชาสมัพนัธก์นัอยา่งเตม็ที ่แตก่ย็งัคง 

มีความเข้าใจผิด ๆ ในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งอาจจะทำให้เสียโอกาสเพราะไม่เข้าใจ  

ไมท่ราบวา่จะตอ้งเตรยีมรบักบัอะไร สิง่ทีเ่หน็ไดช้ดัทีส่ดุจากประชาคมเศรษฐกจิ 

อาเซียนคือการที่สินค้าของใช้ต่าง ๆ ที่ผลิตในอาเซียนจะไม่มีภาษี ซึ่งพัฒนามา 

จากการตั้งเขตการค้าเสรีที่ริเริ่มมานานแล้ว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็เป็น 

กระบวนการที่ดำเนินการมายาวนาน ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเพียง  

“เป้าหมาย” ที่จะสร้างความผูกพันกันมากขึ้น แผนงานต่าง ๆ  จะทำเสร็จหรือ 

ไม่ก็ยังต้องดำเนินการต่อ แม้จะล่วงเลยวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้วก็ตาม 

 ความร่วมมือของอาเซียนครอบคลุมในเกือบทุกด้านและมีการประชุม 

ตา่ง ๆ  มากมาย ตัง้แต ่การประชมุเรือ่งเดก็ ความรว่มมอืดา้นกฬีา ความรว่มมอื 

ด้านการเชื่อมโยง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ การประชุมสุดยอดผู้นำ 
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายคือ ทำให้คนกินดีอยู่ดีมากขึ้น  

แต่อาเซียนรวมตัวกันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะร่ำรวยขึ้นในทันที ต้องอาศัย 

การบรูณาการกบัเศรษฐกจิโลก ประเทศทีพ่ฒันาแลว้หรอืประเทศคูเ่จรจาตา่ง ๆ   

ของอาเซียนจะต้องเข้ามาลงทุน เปิดโรงงาน สถาบันการเงิน และธุรกิจอื่น ๆ  

มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผลิตสินค้าได้หลากหลายในราคาที่ถูกลง เช่นนี้จะทำให้คน 

มคีวามสขุมากขึน้ กนิดอียูด่ขีึน้ “แตเ่งนิจะไหลเขา้มาได ้อาเซยีนจะตอ้งทำบา้น 

ใหเ้รยีบรอ้ย” หาก ๑๐ ประเทศสมาชกิสามารถจดัระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

ได้เรียบร้อย กฎระเบียบทุกอย่างราบรื่น อาเซียนก็จะมีความสามารถใน 

การแข่งขันสูง ซึ่งจะเปรียบเหมือนนิคมอุตสาหกรรมที่ดี เงินก็จะไหลเข้ามา

 นายชลธร ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรกับประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน คนทั่วไปจะตอบในสามลักษณะดังนี้ ๑. ไม่รู้ ไม่เกี่ยว  

๒. เกี่ยวข้องและรู้สึกกังวล ๓. เกี่ยวข้องและรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดี ในมุมมอง 

นักธุรกิจจะกลัวผลกระทบมากกว่าการมองเห็นแง่บวก ในขณะเดียวกัน 

คนส่วนมากก็รู้สึกตามข้อแรก 

 สิ่งที่คนทำธุรกิจ ต้องการมากสุดคือ ความตื่นตัว “ต้องรู้หนาวรู้ร้อน  

คดิเปน็ถามเปน็ เตรยีมตวัได”้ ในสว่นของประเทศไทยผลติสนิคา้ สนิคา้พืน้ฐาน  

เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ได้ดี แต่ไทยเราไม่สามารถผลิตแข่งกับประเทศ 

เพื่อนบ้านได้แล้ว เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง “ไทยต้องหันไปผลิตสินค้า 

ที่มีมูลค่าสูงขึ้น มีเทคโนโลยี” หากวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่า ไทยตกอยู่ใน 
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กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (middle income trap) ไม่สามารถ 

ก้าวกระโดดขึ้นไปได้

 ส่วนการดึงบรรษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุน ประเทศไทยก็ “ยังขาดแคลน 

บุคลากรที่มีความสามารถ” วิธีคิดของระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนไปจากเดิม 

จากที่เป็นรายวิชาจะต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน ให้นักเรียน 

สามารถคิดแบบวิเคราะห์เข้าใจภาพรวมได้ 

 ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร กล่าวถึงการท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้สำคัญ 

ของประเทศ “การท่องเที่ยวของอาเซียนมีความหลากหลายจึงสามารถ 

ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และนักท่องเที่ยวจาก 

ภายนอกด้วย” ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนมีการประชุมต่าง ๆ  

เพือ่สรา้งความรว่มมอื ซึง่การประชมุมหีลายระดบั เชน่ การประชมุคณะทำงาน 

และเจา้หนา้ทีอ่าวโุสทีท่ำหนา้ทีเ่สนอแผนงาน สรา้งความรว่มมอื และการประชมุ 

ระดับรัฐมนตรีที่จะให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งโครงการต่าง ๆ ไทย 

ได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวมักใช้ไทยเป็น 

จุดเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

 ความร่วมมือด้านกีฬาของอาเซียน ก็เริ่มมีการสร้างความร่วมมือกัน 

อย่างหลากหลาย มีประเทศคู่เจรจา เช่น เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่นเข้ามาให้ 

ความสนใจกบัการสรา้งความรว่มมอืดา้นการกฬีาเนือ่งจากเหน็วา่ กฬีาสามารถ 

สร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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 เกาหลใีตน้อกจากจะประสบความสำเรจ็ดา้นการเผยแพรส่งัคมวฒันธรรม  

(ภาพยนตร์) แล้ว ด้านกีฬา ก็มีอุตสาหกรรมด้านกีฬาที่ได้รับการยอมรับ  

เกาหลีใต้ได้ให้ทุนมหาวิทยาลัยระดับปริญญา ตรี โท เอก แก่ทุกชาติอาเซียน 

จำนวนหลายทุน เพื่อสร้างเครือข่ายในภูมิภาคนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏควร 

เข้ามามีส่วนร่วมใน “การพัฒนาความร่วมมือด้านกีฬาและแหล่งท่องเที่ยว”  

เนื่องจากมีความได้เปรียบในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับท้องถิ่น การเข้ามามีส่วนร่วม 

ของราชภฏัจะสามารถมสีว่นชว่ยในการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและการอนรุกัษ ์

แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ส่วนด้านกีฬาก็สามารถเสนอโครงการต่าง ๆ เข้ามาที่ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ ซึ่งหากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 

ที่ดีมีประโยชน์ กระทรวงฯ ก็จะนำเสนอในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องของอาเซียน 

ต่อไป

 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม ตั้งคำถามกับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมว่า  

ท่านมีความตื่นตัวเพียงพอหรือยังสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซยีน ความสำเรจ็อยูใ่นกำมอืของทา่นแลว้ มหาวทิยาลยัราชภฏัทัง้  

๔๐ แห่งทั่วประเทศ “ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง 

อาเซียน” และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เสนอแนะว่า การผลิตบัณฑิต 

ต้องทบทวนใหม่ วิธีการเรียนการสอนต้องสร้างให้เกิดปัญญา คิดวิเคราะห์ 

อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ “ควรมีการวิจัยเรื่องประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น”  

ควรเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อนบ้าน ควรทำวิจัยว่า ประเทศเหล่านี้รู้สึกอย่างไร 

กับไทย และหากปรับปรุงหลักสูตร ควรจะต้องมีการเสนอให้เรียนภาษา 

เพื่อนบ้านด้วย และให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง 

ระหว่างประชาชน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งมีศูนย์อาเซียน  

ถ้าเชิญมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ ท้ายที่สุด  

เสนอใหอ้าจารยน์ำโครงการทีเ่กีย่วกบัอาเซยีนมาเสนอใหก้รมอาเซยีนรบัทราบ  

มาช่วยกันวางแผน ทำความร่วมมือกัน ยินดีสนับสนุนและให้คำปรึกษากับ 

โครงการต่าง ๆ ที่อาจารย์เสนอมา 
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๑๓๗โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

 โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้จบลงด้วยดี  

มีการซักถามในประเด็นสำคัญ ๆ อาทิ ผลดีของการปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด 

ภาคเรียนของมหาวิทยาลัย มุมมองของภาคธุรกิจและความต้องการบุคลากร 

ของภาคเอกชน การสนับสนุนผู้ประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐาน 

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร  

ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านที่จะใช้ในการเรียนการสอนและงาน 

ที่จะรองรับ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันตอบข้อซักถามอย่างละเอียด 

ในสาขาและความเชี่ยวชาญที่แต่ละท่านมีความถนัด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

ไดร้บัคำตอบในมติทิีล่กึซึง้ ชดัเจน สรา้งความกระจา่งและความเขา้ใจในประเดน็ 

ต่าง ๆ ทั้งนี้ กรมอาเซียนได้มอบเอกสารคู่มือประกอบการจัดโครงการฯ  

ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลล่าสุดของทั้งสามเสาหลัก รวมถึงความร่วมมือกับประเทศ 

คู่เจรจาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการเตรียม 

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
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 ความฝัน ในอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๔ แสดงไว้ว่า ความฝัน คือ  

วิถีจิตที่ย่อมเกิดขึ้นได้ขณะนอนหลับไม่สนิท เรียกความเป็นไปของจิต 

ในเวลานั้นว่า “ฝัน” และวิถีจิตนั้น ย่อมเกิดได้ทางใจ คือ ทางมโนทวารเท่านั้น  

จะไม่เกิดขึ้นทางปัญจทวารอย่างแน่นอน เหตุของความฝันนั้นมี ๔ ประการ

 ก่อนจะกล่าวถึงเหตุ ๔ ประการ อยากจะคั่นด้วยเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับ 

ธรรมประจำกายของสัตว์ทั้งหลาย มี ๑๐ ประการ ซึ่งหนึ่งในสิบประการนั้น  

มีการนอนหลับอยู่ด้วย แล้วจะต่อถึงเรื่องว่าเรานอนหลับกันด้วยจิตอะไร

สุคนธ์ สุ่นศิริ
เรียบเรียงจาก อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๔,๗,๙  

ของมูลนิธิแนบ มหานีรานนท์

ความฝัน
วิทยุสราญรมย์
๑๓๘
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๑๓๙ความฝัน

 ธรรม ๑๐ ประการนั้น คือ :-

  สีต = สัมผัสเย็น  อุณห = สัมผัสร้อน

  ชิฆจฺฉา = หิว  ปิปาส = กระหาย

  อุจฺจาร = อุจจาระ  ปสฺสาว = ปัสสาวะ

  ถีนมิทธ = การนอนหลับ  ชรา = แก่

  พยาธิ = เจ็บป่วย  มรณ = ตาย

 ธรรมประจำกายทั้ง ๑๐ ประการนี้ ย่อมจำเป็นต้องประสบถ้วนทั่ว 

ทุกตัวตน ถึงจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีติดอันดับโลก ก็ไม่สามารถจ้างใครให้ทำ 

แทนได้

 คราวนี้ก็มาถึงเรื่องการนอนหลับ คนเราย่อมนอนหลับด้วยภวังคจิต  

ภวังคจิตนี้เป็นวิบากจิตที่ทำหน้าที่ ปฏิสนธิ-ภวังค์-จุติ ในภพชาติหนึ่ง ๆ นับว่า 

เป็นจิตประจำตัวของแต่ละคนก็ว่าได้ เมื่อวิบากจิตอันเป็นผลของกรรมที่ 

นำเกดิ ทำหนา้ทีป่ฏสินธ ิ๑ ขณะดบัลงแลว้ หนา้ทีต่อ่มาคอื ภวงัค ์ซึง่เปน็ผูร้กัษา 

องค์ของภพ คือ อายุของกรรมที่ส่งมาเกิดนั่นเอง ภวังคจิตจะเกิดดับติดต่อกัน 

รวดเรว็มาก ตอ่กนัเปน็สายเหมอืนกระแสนำ้ ภวงัคจติมอีารมณเ์กา่ซึง่ไดม้าจาก 

มรณาสันนวิถีในภพก่อน ไม่ได้มีกิจรับรู้อารมณ์ใหม่ในปัจจุบันชาติแต่อย่างใด  

เมื่อภวังค์เกิดดับติดต่อกันนาน ๆ  ได้แก่ เวลานอนหลับ เราจึงไม่รู้เรื่องอะไรเลย  
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ต่อเมื่อมีอารมณ์ใหม่ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คิดนึก เกิดขึ้น ภวังค์จะหยุด  

เพือ่ใหจ้ติอืน่ขึน้วถิรีบัอารมณใ์หมต่อ่ไป เมือ่จบวถิจีติแตล่ะวถิ ีภวงัคก์จ็ะเกดิขึน้ 

ต่อไปอย่างนี้จนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายของชีวิต หมดอายุของกรรมที่ส่งมาเกิด  

ภวังค์ก็จะทำหน้าที่สุดท้าย คือ จุติ (ตาย)

 เหตุของความฝัน ๔ ประการ

  ปพุพนมิติ หรอื กรรมนมิติ ดว้ยอำนาจแหง่กศุลกรรม อกศุลกรรมทีท่ำ 

ไว้ในอดีต จะส่งผลเป็นความสุข ความทุกข์ อำนาจแห่งกรรมนั้นมีกำลังแรง  

มากระตุ้นใจให้เกิดเป็นความฝันขึ้นก่อน ฝันนี้จะเป็นจริงแน่นอน

  จติอาวรณ ์ดว้ยอำนาจของจติหนว่งเอาอารมณท์ีต่นเคยพบ เคยเหน็  

หรอืไดย้นิมากอ่น แลว้เกบ็เอามาฝนัดว้ยจติใจจดจอ่ หนว่งอารมณน์ัน้เปน็พเิศษ  

จึงเรียกฝันนี้ว่า จิตอาวรณ์

  เทพสังหรณ์ ด้วยอำนาจเทวดามาบอกเหตุร้าย เหตุดี ชี้นิมิตฝัน 

ให้ปรากฏ ฝันจากเหตุนี้ก็จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง เอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้ ถ้าเทวดา 

สมัมาทฏิฐ ิกจ็ะบอกความจรงิให ้ถา้เทวดามจิฉาทฏิฐ ิเกลยีดชงั กอ็าจบอกลวง 

ให้เกิดทุกข์ภัยได้

  ธาตุกำเริบ บุคคลที่ธาตุกำเริบ เช่น ท้องไม่ดี ทำให้นอนหลับไม่สนิท  

อาจทำให้ฝันไปต่าง ๆ นานา มักจะเป็นไปกับสิ่งที่น่ากลัว น่าหวาดเสียว 

เป็นส่วนมาก

 สรุปว่า ความฝันทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นจริงแน่นอนข้อเดียว คือ  

ข้อปุพพนิมิต นอกนั้นแล้วเอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้เลย

 เหตุ ๔ ประการที่ทำให้เกิดความฝันนี้ นับเป็นเหตุใกล้ ส่วนเหตุไกล  

คงไดแ้ก ่วปิลาสธรรม ซึง่มเีปน็ปกตขิองผูท้ีเ่ปน็ปถุชุน เพราะความวปิลาสคลาด 

เคลื่อนจากความเป็นจริง จึงทำให้เกิดความฝันขึ้นมา

วิทยุสราญรมย์
๑๔๐
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๑๔๑ความฝัน

 วิปลาสธรรม ความคลาดเคลื่อนด้วยอำนาจของทิฏฐิ จิต สัญญา  

 ในอารมณ์วิปลาส ๔

  ทิฏฐิวิปลาส ได้แก่ ความเห็นผิด

  จิตวิปลาส ได้แก่ รู้ผิด

  สัญญาวิปลาส ได้แก่ จำผิด

 อารมณ์ของวิปลาส ๔

  อัตตวิปลาส สำคัญว่านามรูปนี้ เป็นตัวตน

  สุขวิปลาส สำคัญว่านามรูปนี้ เป็นสุข

  สุภวิลาส สำคัญว่านามรูปนี้ สวยงาม

  นิจวิปลาส สำคัญว่านามรูปนี้ เที่ยง

 ทิฏฐิ จิต สัญญา = ๓ x อารมณ์วิปลาส ๔ = วิปลาส ๑๒ ประการ

 สวัสดีค่ะ 

56-11-053_106-210 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   141 9/9/14   10:21:47 PM



เบญจาภา  ทับทอง 

ตามรอย
ระนาดในโหมโรง

วิทยุสราญรมย์
๑๔๒
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๑๔๓ตามรอยระนาดในโหมโรง

	 ในความทรงจำของใครหลายคน	“โหมโรง”	เปน็หนงัไทย	ๆ 	ทีช่วนตดิตาม	 

มีเอกลักษณ์ความเป็นดนตรีไทย	 ดนตรีมีลีลาพลิ้ว	 อ่อนไหว	 ชวนฟัง	 ชวนดู 

ไปตลอดเรื่อง	 ไม่เพียงแต่คนไทยที่ประทับใจเท่านั้น	 แต่ฝรั่งมังค่าก็ชื่นชมหนัง 

เรื่องนี้	 เป็นการเล่าเรื่องดนตรีไทยได้อย่างคล้องจอง	 จะดูตอนไหนก็ไม่ล้าสมัย	 

ว่าแต่ผู้อ่านยังจำหนังเรื่องนี้กันได้ไหมคะ	ถ้าจำได้	วันนี้จะขอเล่าเกร็ดเกี่ยวกับ 

หนงัเรือ่งนีเ้พิม่เตมิ	ถา้จำไมไ่ด	้ขอยอ้นรอยเสยีงระนาดในเรือ่งนีก้นัหนอ่ยดกีวา่	 

ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณอัษฎาวุธ	 สาคริก	 ทายาทหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 

จากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ	 เพื่อถามไถ่ถึงที่มาที่ไปและความรู้เกี่ยวกับ 

ดนตรีไทย	
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	 จากคำบอกเล่า	 แรงบันดาลใจในการสร้างหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นจาก 

งานเฉลิมฉลอง	๑๒๐	ปี	 ของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ	ภายในงานมีการจัดพิมพ์ 

หนังสือที่ระลึกคุณครูหลวงฯ	 เรียบเรียงโดยคุณอัษฎาวุธฯ	 และอาจารย์อนันต์	 

นาคคง	 ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน	 คุณอิทธิสุนทร	 วิชัยลักษณ์	 (ซึ่งได้ไป 

งานเฉลมิฉลองดว้ย)	มาตดิตอ่งานดนตร	ีบอกวา่อยากทำหนงั	เพราะเคยทำหนงั 

สำเร็จมาแล้วหนึ่งเรื่อง	 ชื่อ	“ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด” กวาดรางวัลไปหลายรางวัล	 

เลยอยากทำอีกเรื่อง	 แต่อยากทำหนังย้อนศรกระแส	 อยากทำหนังเกี่ยวกับ 

ดนตรีไทยที่ไม่ค่อยมีที่ยืนในสังคมเท่าไหร่แล้ว	 โดยจะใช้ข้อมูลจากหนังสือ 

หลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นพื้นฐาน	ที่อยากทำหนังเกี่ยวกับดนตรี	เพราะเห็นว่า	 

“ในสังคมเปลือก เสพอะไรก็เสพตามกัน ทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันอร่อยไหม  

มันถูกใจไหม มันให้อะไรกับเรา”	โหมโรงสร้างจากเรื่องจริงร้อยละ	๘๐–	๙๐	 

ตวัละครอาจจะสมมตบิา้ง	เปลีย่นชือ่ไปบา้ง	หลายทา่นมลีกูหลานสบืจนปจัจบุนั	 

วิทยุสราญรมย์
๑๔๔
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๑๔๕ตามรอยระนาดในโหมโรง

มีการเพิ่มบทดราม่าเข้าไปบ้าง	เป็นการขออนุญาตดัดแปลงให้หนังชวนติดตาม 

มากขึน้	ใครไปดกูจ็ะจนิตนาการคณุครหูลวงไดช้ดัเจน	เพราะหลายเรือ่งมาจาก 

เกร็ดชีวิตของท่านจริง	ๆ	

	 คุณอัษฎาวุธฯ	บอกว่า	 โหมโรงได้กำไรไม่เยอะ	 เพราะต้องให้หลายฝ่าย 

ช่วยสร้างหนัง	 มีรายจ่ายมาก	 หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีงานมากขึ้น	 

ครูดนตรีเปิดโรงเรียนเป็นของตนเอง	 เครื่องดนตรีไทยเริ่มผลิตไม่ทัน	 คนเริ่ม 

หันมาให้ความสนใจดนตรีไทยมากขึ้น	 พื้นที่สื่อสาธารณะถูกใช้อย่างขาดสติไป 

เหมือนกัน	 มีการประชาสัมพันธ์หนังเรื่องโหมโรงไปทั่วทุกที่	 อาทิ	 หนังสือรถ	 

ข่าวการเมือง	 หนังสือสเตอริโอ	 หนังสือบ้านและสวน	 หนังสือพิมพ์มติชน 

และสยามรัฐ	 โหมโรงอยู่ในสื่อเต็มไปหมด	 ขุนอินเองก็ไปอยู่ในงานเล่นดนตร	ี 

หลายงานที่ไม่น่าเชื่อ	(ว่าจะอยู่)	

	 เกรด็จากโหมโรงตอ่เนือ่งมาหลายชว่งถงึ	๕	รชักาล	สงัคมเปลีย่นแปลงเรว็	 

จากอัมพวาที่น้ำไฟไม่มี	จนพบเห็นโทรศัพท์	การบันทึกเสียง	รถราง	นักดนตรี 

ที่ต่างจากคนอื่นมีคนวิเคราะห์ว่ามี	 ๓	 ประเด็น	 คือ	 ความสามารถในการเล่น 
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วิทยุสราญรมย์
๑๔๖
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๑๔๗ตามรอยระนาดในโหมโรง

ดนตรีทุกประเภทเป็นเลิศ ประพันธ์เพลงไพเราะ สร้างรูปแบบใหม่ ๆ เป็นครู 

ที่ทันสมัย ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ต่างจากสังคมการเรียนรู้ในอดีต 

ที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง ห้ามพูดห้ามเถียง แต่หลวงประดิษฐ์ไพเราะเห็นว่า  

โลกตอ้งเปลีย่น แตล่ะคนมภีาชนะอยา่งไร ควรไดส้ิง่ของในภาชนะเปน็อยา่งนัน้  

นอกจากสอนลูกศิษย์ ก็สอนลูกด้วย คือ อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง  

ศลิปนิแหง่ชาต ินกัระนาด โดยไดส้ง่ไปเรยีนดนตรคีลาสสกิทีญ่ีปุ่น่ ไดแ้ตง่งานกบั 

อาจารยล์ดัดา สารตายน จากคณะละครผกาวล ี(คณุผกาพนัธฯ์ เปน็ลกูศษิยท์า่น)  

ซึ่งรัชกาลที่ ๘ และ ๙ เสด็จฯ ไปชมละครของผกาวลี คุณครูหลวงทำดนตรี 

เพลงไทยประกอบละครเพลงด้วย ในยุคที่มีวิทยุ ส่วนมากรายการสั้น 

ดนตรีเล่นยาว ช่วงนั้น คุณครูหลวงต้องไปสอนที่โรงเรียนราชินี จึงคิดโน้ตไป  

สอนไป ด้วยเป็นครูที่ทันสมัยมากคนหนึ่ง จึงมีนักเรียนในห้องมาก 

 ปัจจุบัน คุณมาลินี สาคริก เป็นประธานมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ  

โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะตั้งใจเผยแพร่ดนตรีไทยตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ จนกระทั่ง 

ปี ๒๕๒๔ มีการตั้งมูลนิธิขึ้น โดยคุณหญิงชื้นและคุณมาลินีฯ เห็นพ้องกันว่า  

ไม่เน้นความเป็นเลิศ แต่จะเน้นการศึกษา คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่า เพลงไทย 

มีแต่เอิง เอย เอิง เอย แต่ความจริงมีเสน่ห์และอะไร ๆ มากกว่านั้น ดนตรีไทย 

ให้อิสระต่อผู้บรรเลงอย่างมาก ในขณะที่ดนตรีสากลยึดผู้ประพันธ์เป็นหลัก  

ผู้ประพันธ์เพลงนั้นเป็นผู้บรรเลงด้วย improvise ไปได้ในเวลาเดียวกัน 

เราสามารถพดูคยุกบัซออู ้ซอดว้งในวงขณะนัน้ได ้เราสามารถเลน่แตเ่ขมรไทรโยค 

หรือลาวดวงเดือน แต่เล่นกี่ทีก็ไม่เหมือนกัน เพราะจริง ๆ  ที่ต่างกันคือความสด  

จึงใช้คำว่า เล่น ไม่ใช้แสดง เพราะเราไม่ได้เตี๊ยม ดนตรีไทยนี่เล่นในวังกับเล่น 

นอกวังคนละแบบ เล่นโต้กัน เดี๋ยวนี้เด็กเล่นเครื่องดนตรีไม่ถูกก็มี ผู้ใหญ่ 

เรียกไม่ถูกก็มี เราไปยัดเยียดความรู้โดยไม่บอกเหตุผล อาศัยปริมาณก็ไม่น่าจะ 

เหมาะสม แตห่ากเดก็พรอ้มจะเรยีน ศลิปะกย็ดืหยุน่ตามความพรอ้มของผูเ้รยีน  

มีความเพียงพอสำหรับการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
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 เมื่อเป็นเช่นนี้ ในปี ๒๕๒๔ จึงได้กำหนดตราสารของมูลนิธิ ๗ – ๘ ข้อ  

ในการเรียนรู้อดีตเพื่อปัจจุบัน และสร้างแนวทางในอนาคตในเชิงใด ๆ ก็ตาม  

ที่สำคัญคือเรื่องของคน เราไม่เอาดนตรีเป็นหลัก แต่ไม่ย่อหย่อนในเรื่องความรู้ 

และความสามารถในดนตรีหลายประเภท ปรัชญาตะวันออกพูดถึง สุนยตา 

หรือความว่าง หมายถึง ดนตรียิ่งน้อย ยิ่งงาม ยิ่งน้อย ยิ่งมีความหมาย พัฒนา 

จิตใจคนให้ดีขึ้น จิตให้เป็นสุนทรียะ ส่วนใหญ่เคลิบเคลิ้มเป็นสุนทรียะ  

แต่สุนทรียะคือความว่าง เป็นการเรียนรู้ว่า ควรใช้ดนตรีแบบใด สัดส่วนไหน 

กับคนประเภทไหน เพื่อพัฒนาคนไปในทางไหน 

 ผลสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่บุคคลประเมิน สอนมาทุกรุ่น (เดิมบ้าน 

อยูท่ีบ่า้นบาตร) เปน็ ๑๐๐ ป ีปทีีแ่ลว้อาจารยเ์สนาะ หลวงสนุทร ลกูศษิยร์ุน่เลก็ 

หิ้วดนตรีมาเลย จุดหมายต่างกัน ใช้ผ่อนคลายด้านอื่น ดนตรีใช้ช่วยเหลือ  

ชมรมดนตรีคุณครูหลวงมีเงื่อนไข ๓ ข้อ คือ 

วิทยุสราญรมย์
๑๔๘
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๑๔๙ตามรอยระนาดในโหมโรง

  มาเรียนด้วยใจรัก (รอเขาพร้อม) 

  ผ่านการไหว้ครู (แฝงระเบียบวิธีจัดการสังคม) 

  ว่ากล่าวตักเตือนได้ ให้ไปอยู่ในมือคนที่มีคุณค่า (หนังผีใส่เพลงไทย 

สร้างพื้นที่ให้อยู่ในปัจจุบัน) 

 งา่ย ๆ  กค็อื ปลกูฝงัใหท้ำอะไรดว้ยใจ เรยีนและเลน่ใหม้คีณุคา่ เพราะฉะนัน้  

เป็นการอนุรักษ์ ทำผสมผสานกันในปัจจุบัน ย้อนกลับไปที่งานพิพิธภัณฑ์  

งานขอ้มลูเหมาะกบัปจัจบุนั เปน็การสรา้งคนใหม้ทีกัษะ อนาคตใชส้ือ่เทคโนโลย ี

มาใช้ การเรียนดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่าง ๆ 

 ถามว่า โหมโรงได้รับความนิยมขนาดนี้ เคยยกวงดนตรีไปบรรเลงที่ 

ต่างประเทศหรือไม่ ตอบว่า ทั่วโลก นับแต่สหรัฐฯ ชิลี อังกฤษ สก๊อตแลนด์  

ฝรั่งเศส ออสเตรีย มาเลเซีย เกาหลี ไต้หวัน จีน แต่ไม่ได้ไปด้วยหนังเรื่อง 

โหมโรง ไปดว้ยดนตรไีทย แตบ่างทีพ่อไปฉายโหมโรงแลว้ เกดิหารอืเรือ่งประเดน็ 

ดนตรีไทย แต่ที่ออสเตรียประทับใจ เพลงที่นำไปแสดงเป็นเพลงดั้งเดิมล้วน ๆ  

เชน่ เพลงงานศพยาว 40 นาท ีเชือ่ไหมวา่ ทกุคนนัง่ฟงันิง่สนทิ การไปออสเตรยี 

จงึสอนใหรู้ว้า่ ดนตรไีทยสามารถเลน่ไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งอาศยัเครือ่งดนตรี 

จากที่อื่น แต่ต้องเข้าใจว่าดนตรีมีหลายระดับและประเภท เช่นเดียวกับผู้ฟัง  

จึงอยากสนับสนุนให้ค้นหาแนวทางของตนเอง ไม่จำเป็นต้องตามคนอื่น  

(ซึ่งไม่ตรงกับระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน) 

 ไหน ๆ ก็คุยกันเรื่องดนตรีไทยแล้ว เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย  

จงึไดถ้ามเรือ่งการแบง่วงดนตรไีทยดว้ย ประเภทแรก คอื เครือ่งสายเปน็เครือ่งดนตร ี

ที่อาศัยการสั่นสะเทือนของสาย ความแตกต่างของซอด้วงและซออู้คือ ซอด้วง 

เปน็ผูน้ำวงเพราะมเีสยีงสงู ในขณะทีซ่ออูม้หีนา้ทีป่ระสานวง เพราะมเีสยีงทีทุ่ม้ 

และอู ้ประเภททีส่องคอื ปี ่ขลุย่และเครือ่งกลอง ขลุย่จะมลีกัษณะเหมอืนนกหวดี 

และปีก่ม็ลีิน้ปี ่มโหรเีปน็วงดนตรไีทยทีม่ลีกัษณะครบวง แตต่อ้งมกีารปรบัเสยีง 
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วิทยุสราญรมย์
๑๕๐

ให้เข้ากัน ครบวงที่ว่านี่คือ มีเครื่องตีสีตีเป่า นำเครื่องสายและเครื่องเป่ามา 

เล่นด้วยกัน และวงพิเศษคือ วงตลุง แตรวงหรือวงผสม 

 เด็ก ๆ เยาวชนและนักเรียนนิยมตามกระแส อะไรดังก็จะนิยม  

แต่ความนิยมของดนตรีไทยลดน้อยลง เพราะการเตรียมตัวและปรับเสียง 

ไม่ใช่เรื่องง่าย อาทิ ระนาดต้องใช้ตะกั่วผสมกับขี้ผึ้ง ติดที่ใต้ลูกระนาด 

หัว-ท้าย ด้วยความยุ่งยากที่เกิดขึ้น เครื่องสายจึงเป็นที่นิยมมากที่สุด ปัจจุบัน  

ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ผิดเพี้ยน ศิลปะเป็นการบันทึกสังคม ทำให้เรา 

เขา้ใจไดว้า่ คนสมยันัน้คดิอะไรและวฒันธรรมในสมยันัน้เปน็อยา่งไร ดนตรไีทย 

ในปัจจุบันไม่แพร่หลายเท่าที่ควร เพราะมีการจำกัดคำว่า วัฒนธรรม ดังนั้น  

วัฒนธรรมจึงไม่มีการเติบโต และถูกรักษาอย่างไม่สมคุณค่า เราต้องรักษา 

ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ไปตามคนอื่นตลอดเวลา การรักษาดนตรีไทยไว้  
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๑๕๑ตามรอยระนาดในโหมโรง

จึงอาจเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีไทยในมุมกว้าง ในเวลาเดียวกัน  

เราไม่ควรยึดติดกับอดีตมากเกินไป บางอย่างที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับ 

ปัจจุบันก็ควรปล่อยวางอย่างถูกต้อง (ไม่ทิ้งขว้าง) และไม่ให้บิดเบือน อะไรที ่

จะรกัษาไว ้ตอ้งสรา้งความเชือ่มโยงทีถ่กูตอ้งตอ่เยาวชน เชน่ โรงเรยีนมกัจะถามวา่  

เราเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อไร แทนที่จะถามว่า เสียกรุงเพราะเหตุใด 

 คุณอัษฎาวุธฯ แสดงความคิดเห็นว่า การนำวัฒนธรรมต่าง ๆ  มารวมกัน  

เป็นประตูให้คนเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีในเบื้องต้น เหมาะสมกับผู้ที่ไม่ม ี

ความรู้สึกลึกล้ำเกี่ยวกับดนตรี นักวิชาการและศิลปินดนตรีไทยเห็นว่า การนำ 

วฒันธรรมมาประสมกนัเปน็วธิกีารสอนใหค้ดินอกกรอบ และเปน็วธิกีารสือ่สาร 

ที่ดีกับต่างวัฒนธรรม 

 โหมโรงน่าประทับใจเสียอย่างนี้ ก็น่าจะมีการสร้างหนังเช่นนี้อีก แต่คุณ 

อษัฎาวธุฯ ไมไ่ดต้อบรบัหรอืปฏเิสธ บอกไวเ้พยีงวา่ มลูนธิไิดม้สีว่นรว่มหลายครัง้ 
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วิทยุสราญรมย์
๐๐
วิทยุสราญรมย์
๑๕๒
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๑๕๓ตามรอยระนาดในโหมโรง

ในการทำเพลงประกอบภาพยนตร์ เนื่องจากว่า ไม่ใช่ผู้กำกับเอง ในยุคปัจจุบัน 

ดนตรไีทยถกูนำไปใชอ้ยา่งผดิ ๆ  โดยไมม่คีวามรบัผดิชอบ ทำใหเ้ยาวชนเขา้ใจผดิ 

และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อดนตรีไทย โดยส่วนตัวหนังตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับดนตรี 

ก็มีอยู่บ้าง เช่น suckseed และ season change นอกเหนือจากเรื่องการสร้าง 

ภาพยนตร์ เครื่องดนตรีไทยควรนำเอามาปรับปรุงให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม 

กบัยคุนี ้เชน่ ลดขนาด หรอืเปลีย่นรปูแบบเครือ่งดนตรใีหพ้กพางา่ยขึน้ เปน็ตน้  

แตว่ฒันธรรมและความเชือ่ของคนไทยทำใหส้ิง่เหลา่นีไ้มส่ามารถดำเนนิตอ่ไปได ้ 

ถ้าจะเปลี่ยนแปลง ต้องมีผู้สนับสนุน และมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลง  

หลายคนมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนดนตรีไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น  

แต่การเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้มีความจำเป็นต้องทิ้งความรู้ เหล่านี้   

เพื่อความอยู่รอดในสังคม 

 คุณอัษฎาวุธฯ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า โชคดีที่เราอยู่ในแผ่นดินที่งดงามและ 

เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่สวยงาม แต่ประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องความรู้ ถ้าเรา 

มีความรู้และรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะทำให้หลายอย่างในประเทศ 

มคีณุคา่มากขึน้ เราควรมคีวามรูส้ามดา้น คอื ความรูข้องสิง่แวดลอ้มรอบตวัเรา  

ความรู้เกี่ยวกับโลกในปัจจุบันและความรู้เกี่ยวกับตัวเอง ทุกคนต้องแสวงหา 

ความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึก 

 โหมโรงอาจเป็นหนังที่ผ่านตาไปเหมือนอีกหลายเรื่อง หนังจบลงทิ้ง 

ความงดงามของดนตรีไทยไว้ให้ถวิลหา นับเป็นความดีของหนังที่ปลุกชีวา 

ดนตรีไทยให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ไม่แน่ใจว่า หลังจากนี้ไป จะมีใครเร้าความสนใจ 

เอกลักษณ์ไทยที่มีคุณค่าขึ้นมาอีก บางที อาจเป็นคุณก็ได้  
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 ปัจจุบันวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานกำลังสร้างปัญหาและ 

สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติ ทัง้ประเทศไทย โมรอ็กโก และนานาอารยประเทศ 

อยา่งกวา้งขวาง สาเหตแุหง่ปญัหานัน้ เปน็ทีแ่นน่อนแลว้วา่ มนษุยซ์ึง่เปน็ผูใ้ชส้อย  

ตักตวงและทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพลังงาน จนปัญหากำลังลุกลาม 

และขยายวงกวา้งออกไปทกุขณะ ดว้ยเหตนุีก้ารใชโ้อกาสแหง่สายสมัพนัธอ์นัมัน่คง 

ของสองประเทศจึงเป็นคำตอบและทางออกของปัญหา โดยการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ ร่วมกันหามาตรการป้องกัน การปรับปรุงแก้ไข เพื่อสามารถ 

ฝ่าวิกฤตการณ์และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ยูซุฟ  เบ็ญโกบ

ฝ่าวิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืน

ไทย–โมร็อกโก

วิทยุสราญรมย์
๑๕๔
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(๑)
“สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิต 

ความเป็นอยู่ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร”

 “ ....ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ  

ทะเล และอากาศ มไิดเ้ปน็เพยีงสิง่สวย ๆ  งาม ๆ  เทา่นัน้ หากแตเ่ปน็สิง่จำเปน็ 

สำหรับการดำรงชีวิตของเรา ดังนั้น การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ 

ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”  

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้างต้น นับเป็นสายพระเนตร 

อนักวา้งไกลของพระองคท์ีท่รงมองเหน็และหว่งใยพสกนกิรเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ 

สิง่แวดลอ้ม ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต ซึง่นัน่คอืสิง่สำคญัทีเ่ราชาวไทยและทกุคน 

ในโลกสมควรตระหนกัและมุง่ไปสูภ่าคการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั กระผมคดิเหน็วา่  

ภารกจิการปกปกัรกัษาระบบสมดลุและความสวยงามของธรรมชาตเิปน็หนา้ที่ 

ของคนทุกคนด้วยเหตุว่าเราเป็นผู้ใช้ อาศัยตักตวง รวมทั้งเป็นผู้ทำลาย 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดมามิใช่หรือ

๑๕๕ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก

56-11-053_106-210 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   155 9/9/14   10:22:07 PM



 ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เคย

พรั่งพร้อม บัดนี้ ทั้งประเทศไทย โมร็อกโก รวมทั้ง

นานาประเทศต่างก็ต้องประสบปัญหา

หลากหลายประการที่คล้ายคลึงกัน จึงสมควร

เป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศต้องตระหนักว่า

เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลา

อันจำกัด โดยเฉพาะหากระบบและความสมดุล

ของธรรมชาติยังถูกทำลายอยู่ตลอดเวลา

 ผลย้อนกลับและปรากฏการณ์ที่มนุษย์ต้องเผชิญมีหลายรูปแบบ  

หลากสถานการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนต่อวิถีชีวิต ซึ่งกระผมขอนำเสนอทั้ง 

สาเหตุและผลกระทบของภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เห็นได้ชัด อาทิ  

ปญัหาแหลง่นำ้เนา่เสยี ปญัหาการตดัไมท้ำลายปา่ซึง่สรา้งปญัหาทัง้ระบบนเิวศ  

ภัยแล้งและอุทกภัย ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาการใช้สารเคมีใน 

การประกอบเกษตรกรรม

 กระผมขอเริ่มด้วยประเด็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ  

นั่นคือ การเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพสำหรับการอุปโภคบริโภคซึ่ง 

มสีดัสว่นนอ้ยเหลอืเกนิหากเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการโดยรวมของประชากร 

โลก เนื่องจากน้ำที่มีอยู่ในโลกเป็นน้ำทะเลและมหาสมุทรเกือบร้อยละ 90  

ทีเ่หลอืเปน็นำ้จดืสำหรบัการใชข้องมวลมนษุยชาต ิและนำ้จดืทีม่อียูอ่ยา่งจำกดั 

นี้เอง ที่คนจำนวนไม่น้อยเลยในยุคปัจจุบัน ใช้ความมักง่ายโดยไม่ใส่ใจ 

ผลกระทบต่อน้ำ มีการทิ้งขยะ ปล่อยของเสีย สารพิษ ทั้งรายบุคคล องค์กร  

เกษตรกร โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างเย็นชา จนในที่สุดน้ำที่ 

เคยใสสะอาด สตัวน์ำ้นานาชนดิทีเ่คยอาศยัอยา่งมคีวามสขุ กลบักลายเปน็ภาพ 

น้ำเน่าเสียที่ยากจะเยียวยาและแก้ไขให้ดีดังเดิม ผลย้อนกลับอันเลวร้ายได้ 

กลับคืนสู่วิถีชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการขาดน้ำที่สะอาดเพื่อใช้ใน 

วิทยุสราญรมย์
๑๕๖
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ชีวิตประจำวัน การต้องพบกับมลพิษทางกลิ่นและอากาศ สัตว์น้ำและพืชน้ำ 

ล้มตายจำนวนมาก รวมทั้งโรคระบาดที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างร้ายแรง

 อีกประเด็นที่น่าวิตกคือ ปัญหาการรุกรานและทำลายผืนป่าเพื่อ 

ประโยชน์ส่วนตน กระผมรู้สึกเศร้าและเสียใจอย่างยิ่งทุกครั้งที่ได้ติดตาม 

สถานการณ์ข่าวการตัดไม้ทำลายป่าจากบุคคลและองค์กรธุรกิจที่หากินกับ 

มรดกของชาต ิแมจ้ะมกีารปอ้งกนั ปราบปรามและกำจดัอยา่งสดุความสามารถ 

จากเจา้หนา้ทีแ่ละชาวบา้นแลว้กต็าม แนน่อนครบัวา่ เมือ่ปา่ไมอ้นัเปน็แหลง่พกัพงิ 

ของสตัว ์มนษุย ์รวมทัง้เปน็ตน้กำเนดิของนำ้และความอดุมสมบรูณใ์นธรรมชาต ิ

ถูกทำลายอย่างกว้างขวาง ผลย้อนกลับที่ธรรมชาติเอาคืนย่อมหนักหนาและ 

สาสมกับน้ำมือของผู้ทำลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินถล่ม ปัญหาภัยแล้ง  

ปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ปัญหาฤดูกาลที่แปรปรวน ปัญหาสัตว์ไร้แหล่งพักพิง  

ลม้ตาย และสญูพนัธุใ์นทีส่ดุ จงึนา่ขบคดิอยา่งยิง่วา่ ผลกระทบแทนทีจ่ะเกดิเฉพาะ 

ผู้ทำลายและตักตวงผลประโยชน์จากผืนป่าอันเป็นมรดกของชาติ แต่กลับ 

ครอบคลุมและสร้างความเดือดร้อนต่อวิถีชีวิตโดยรวมอย่างไร้ทางหลีกเลี่ยง

 สำหรับแง่มุมมลพิษทางอากาศ แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องการอากาศ 

ที่ดีและบริสุทธิ์สำหรับการหายใจ ซึ่งนั่นเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงในอดีต แต่  

ณ ปจัจบุนันี ้เปน็เรือ่งทีย่ากมากทีจ่ะไดส้มัผสั เพราะการแสวงหาความกา้วหนา้ 

๑๕๗ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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ทางเทคโนโลยี การอยู่กับวิถีชีวิตบริโภคนิยม การขยายตัวของสังคมเมือง  

และการรุกล้ำเขตชนบทเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารพิษ 

และควันพิษสู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบ ได้ก่อปัญหาต่อระบบ 

ทางเดินหายใจและคุณภาพชีวิตทั้งสังคมเมืองและชนบทอย่างชัดเจน  

ผลกระทบที่ประจักษ์และเป็นข่าวทุกวี่วัน เป็นต้นว่า การล้มป่วยของ 

ประชาชนด้วยโรคร้ายต่าง ๆ นานา การไม่สามารถจัดการกับสารพิษที่รั่วไหล 

สู่ระบบนิเวศ อีกทั้งปัญหาการฟ้องร้องเอาผิดต่อผู้ประกอบการอยู่อย่างต่อเนื่อง

 ประเดน็ปญัหาภาวะสิง่แวดลอ้มปดิทา้ย คอื การใชส้ารเคมใีนการประกอบ 

เกษตรกรรม กระผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า หากคนไทยและทั่วโลกได้ประจักษ์ 

และเข้าถึงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 

สามารถประกอบการเกษตรทีส่ามารถพึง่พาตนเอง โดยการพึง่พงิและเปน็มติร 

กบัธรรมชาต ิปญัหานีค้งไมเ่กดิขึน้ แตย่คุนีเ้กษตรกรทีเ่จรญิรอยตามพระราชดำร ิ

อย่างแท้จริงยังมีน้อย เนื่องจากยังใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชอย่างดาษดื่น  

สารพิษอันตรายที่ตกค้างในผลผลิต ปัญหาดินเสียและเสื่อมโทรม สารพิษ 

ไหลลงสู่แหล่งน้ำคือผลร้ายที่ได้รับผลกระทบกลับคืนสู่เกษตรกรและผู้บริโภค 

ในวงกว้าง 

 การเริม่ตน้ปรบัความคดิและพฤตกิรรมเพือ่โลกใบนีน้บัวา่ยงัไมส่ายเกนิไป 

เพราะวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของทุกวันนี้ยังสามารถร่วมสร้างแนวทางปฏิบัต ิ

เพื่อแก้ไขให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถทำได้คือ  

วิทยุสราญรมย์
๑๕๘
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การเริ่มต้นความคิดทำเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองเสียก่อน จากนั้นจึง 

หนัมารว่มมอืรว่มใจ รว่มอนรุกัษแ์ละรูจ้กัทดแทนสิง่แวดลอ้มรอบกายทีห่ายไป  

เปน็ตน้วา่ การชว่ยกนัปลกูตน้ไมท้ดแทนเพือ่เพิม่ปรมิาณผนืปา่ การใชก้ระดาษ 

อย่างคุ้มค่า การรู้จักนำและส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิลมาใช้เพื่อลดปริมาณ 

ขยะและสิง่ของเหลอืใช ้การใชพ้ลงังานทกุรปูแบบอยา่งรูค้ดิและคำนงึถงึอนาคต  

การร่วมปกปักรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยวิธีการต่าง ๆ การลดปล่อย 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละมเีทนจากกจิกรรมตา่ง ๆ  รวมถงึโรงงานอตุสาหกรรม 

สูช่ัน้บรรยากาศ ฯลฯ เพยีงเทา่นี ้คณุกไ็ดช้ือ่วา่เปน็ผูม้สีว่นสรา้งสรรค ์หวงแหน  

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราที่จะสวยงามและยั่งยืนต่อไป

 ขอใหท้กุทา่นกระตุน้เตอืนซึง่กนัและกนั เพือ่เปน็แนวทางปฏบิตัใินการชว่ย 

แกไ้ขและธำรงรกัษาสิง่แวดลอ้มอนังดงามใหอ้ยูก่บัเราและโลกใบนีไ้วใ้หไ้ดน้าน 

ที่สุด เพราะคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า เมื่อใดที่หมดสิ้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  

มนุษย์ก็คงสิ้นลมหายใจ

(๒)
“ประเทศโมร็อกโกมีการใช้พลังงานทางเลือกอย่างกว้างขวาง 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการใช้พลังงานทางเลือกเช่นกัน  

ท่านคิดว่าประเทศไทยกับโมร็อกโกจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ด้านการใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างไรบ้าง”

 ภายหลังจากที่เราได้เห็นและสัมผัสกับความเป็นจริงในสถานการณ์ 

สภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปจัจบุนัวา่ มผีลกระทบตอ่ชวีติความเปน็อยู ่

ของแตล่ะคนรวมไปถงึภาคสงัคมโดยรวมมากมายเพยีงใด ตลอดจนการนำไปสู ่

แนวทางที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ช่วยแก้ไขและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปแล้ว  

อกีปญัหาหนึง่ซึง่เปน็วกิฤตการณอ์นันา่วติกและมผีลกระทบโดยตรงตอ่วถิชีวีติ 

๑๕๙ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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ของมวลมนุษยชาติ สิ่งนั้นก็คือวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงาน นั่นเอง  

สำหรับปัญหาการขาดแคลนจนถึงขั้นหมดสิ้นพลังงานที่เราทุกคนหวาดกลัวว่า 

สักวันหนึ่งจะเกิดขึ้นนั้น การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการผลิต พลังงานทางเลือก  

ที่หลากหลายอันเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็นคำตอบ 

และทางออกที่น่าจะดีที่สุดสำหรับการรับมือต่อเหตุการณ์และวิกฤตการณ์นี้  

ตามทีน่านาประเทศคาดการณเ์อาไว ้ประเดน็การแลกเปลีย่นประสบการณด์า้น 

การใช้พลังงานทางเลือกระหว่างประเทศไทยและโมร็อกโก จึงนับเป็นปัจจัย 

สำคัญประการหนึ่งที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อันเป็นต้นทุน 

ในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตและภาวะความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของกันและกัน  

ในความคิดเห็นของกระผม การที่ทั้งสองประเทศจะสามารถแลกเปลี่ยน 

ความรู้ ประสบการณ์อันส่งผลในการสร้างเสถียรภาพทางพลังงานอย่าง 

เป็นระบบและเป็นรูปธรรม จะต้องผ่านกระบวนการ ๓ ประการเป็นสำคัญ 

คอื การศกึษาขอ้มลู นวตักรรมเทคโนโลย ีระบบการจดัการดา้นพลงังานทางเลอืก 

ของกนัและกนัอยา่งลกึซึง้ ตอ่มา การระดมทนุสง่เสรมิงานวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหา 

สร้างสรรค์และพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการได้อย่าง 

รอบด้าน ตลอดจนการจัดการประชุมและสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือ 

และเสนอแนวทางเพือ่สรา้งความมัน่คงเกีย่วกบัการใชพ้ลงังานทางเลอืกรว่มกนั 

อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

 ประการแรก แนวทางทีป่ระเทศไทยสามารถศกึษาขอ้มลูและประสบการณ ์

ของประเทศโมรอ็กโก เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ ประเทศโมรอ็กโกจดัเปน็ประเทศหนึง่ 

ซึ่งส่งเสริมและใช้พลังงานทางเลือกอย่างกว้างขวาง การใช้พลังงานทางเลือกที่ 

ปรากฏชัดในสายตาประชาคมโลก เป็นต้นว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

วิทยุสราญรมย์
๑๖๐
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แสงอาทติยใ์นป ี๒๕๕๒ ทีผ่า่นมา รฐับาลโมรอ็กโกไดป้ระกาศแผน Moroccan  

Solar Plan เนือ่งจากประเทศนีม้แีสงอาทติยม์ากกวา่ ๓,๐๐๐ ชัว่โมงตอ่ป ีจดุนี ้ 

นบัเปน็จดุแขง็และความชาญฉลาดทีป่ระเทศนีใ้ชท้รพัยากรทีม่อียูสู่ก่ระบวนการ 

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โมร็อกโกมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตไฟฟ้าจาก 

พลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของพลังงานที่ใช้ในประเทศ 

 ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การลงทุนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงวิถีพลังงาน 

แบบดัง้เดมินีใ้ชว่า่รฐับาลโมรอ็กโกจะทุม่ทนุสรา้งความเปลีย่นแปลงเพยีงลำพงั  

หากแต่มีความพยายามที่จะชักชวนบริษัทต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนพัฒนา 

โรงผลติไฟฟา้แสงอาทติยอ์กีดว้ย ทัง้นี ้สามารถนำสถานการณค์วามเปลีย่นแปลง 

ดังกล่าว มาเป็นข้อมูลและบทเรียนให้แก่ประเทศไทยว่า เราเองก็สามารถใช ้

ศักยภาพและต้นทุนที่มีอยู่ ทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ งบประมาณ  

รวมทัง้ขอ้มลูและบคุลากรทางวชิาการมารว่มกนัสรา้งสรรคพ์ลงังานแสงอาทติย์ 

มาใช้อย่างเป็นทางการในระดับชาติและท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่เราจะมี 

พลังงานสะอาดใช้และประหยัดงบประมาณลงได้อย่างมาก เพื่อทดแทน 

และรองรับการใช้ในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร  

การขยายตัวของชนบท เมือง และภาคอุตสาหกรรม 

 อีกด้านหนึ่งของพลังงานทางเลือกที่ประเทศโมร็อกโกประกาศใช้ใน 

ประเทศคือ พลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ซึ่งจากข่าวสารที่ปรากฏ  

พบว่า โมร็อกโกมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสร้างพลังงานทางเลือกจากลม  

เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีชายฝั่งยาวกว่า ๓,๕๐๐ กิโลเมตร 

๑๖๑ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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 ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมได้อย่างเต็ม 

ประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ประกาศโครงการ Moroccan Integrated Wind  

Energy Project อันเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐ องค์กรเอกชน และการขอ 

ความร่วมมือทางงบประมาณจากต่างประเทศ เพือ่รองรบัการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 

ของประชาชนมาผนวกกับผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถครอบคลุมความต้องการได้เกือบทั้งประเทศ แม้จะ 

เป็นแค่ระยะเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงระบบพลังงานทางเลือกของโมร็อกโก  

แต่ ในความเห็นของกระผมเชื่อมั่นว่า  ประเทศไทยสามารถที่จะใช้  

ประสบการณ์ครั้งสำคัญของประเทศโมร็อกโก มาปรับใช้กับประเทศ 

ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานลม ที่เราเองก็มีสภาพทางภูมิศาสตร์ 

เป็นชายฝั่งอยู่มากเช่นกัน ทั้งภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย  

รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ งบประมาณ ตลอดจนข้อมูลและบุคลากรทาง 

วชิาการเพยีงพอทีจ่ะสามารถใชป้ระสบการณข์องโมรอ็กโกเพือ่ทำใหเ้ราชาวไทย 

มีพลังงานทางเลือกที่เป็นรูปธรรมและเพียงพอต่อความต้องการได้เช่นกัน

 สำหรับแง่มุมที่ประเทศไทยจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ด้านการใช้พลังงานทางเลือกแก่ประเทศโมร็อกโกนั้น กระผมคิดว่า คงไม่มี 

วิทยุสราญรมย์
๑๖๒
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ประสบการณ์ใดจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในฐานะนวัตกรรม ภูมิปัญญา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ดีเท่าพลังงาน 

ทางเลือกที่มาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

“พระบิดาแห่งพลังงานไทย” ที่ ได้รับการยอมรับนับถือจากเวทีโลก 

และนานาอารยประเทศ ซึ่งพระองค์ได้มีกระแสพระราชดำรัสต่อสถานการณ์ 

การขาดแคลนพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔  

เมื่อ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ความว่า

	 “…ถา้นำ้มนัเชือ้เพลงิหมดแลว้	กใ็ชเ้ชือ้เพลงิอยา่งอืน่ได	้มแีตต่อ้งขยนั	 

หาวธิทีีท่ำใหเ้ชือ้เพลงิเกดิใหม	่เชือ้เพลงิทีเ่รยีกวา่นำ้มนันัน้มนัจะหมด	ภายใน 

ไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมด...	ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทน	เราก็เดือดร้อน...”	

 จากแนวโน้มสถานการณ์ด้านพลังงานที่ลดลงและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงหว่งใยความเปน็อยูข่องพสกนกิรทีจ่ะสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงทรงคิดค้นพลังงานทางเลือกจนแพร่หลายใน 

ประเทศ ที่จะขอกล่าวในที่นี้ เป็นต้นว่า ไบโอดีเซลและแก๊สชีวภาพ

 ในมิติแรก พลังงานทางเลือก “ไบโอดีเซล” เป็นพระราชดำริของ 

พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ที่ใช้ทรัพยากรใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ เช่น  

ปาล์มน้ำมันและน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งมีการทดลองและทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริง 

และมีประสิทธิภาพ จุดนี้นับเป็นทางรอดของประชาชนในยุคที่พลังงานน้ำมัน 

๑๖๓ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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มีราคาแพง อีกทั้งต้องอาศัยการนำเข้าน้ำมันจำนวนไม่น้อยจากต่างประเทศ  

กระผมคิดเห็นว่า ประเทศโมร็อกโกก็สามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวไปปรับใช ้

อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งสำหรับคนในประเทศอีกทั้ง 

ลดรายจ่ายในครัวเรือนและภาครัฐได้มากอีกด้วย

 สำหรบั “แกส๊ชวีภาพ” ซึง่เปน็นวตักรรมพลงังานทางเลอืกทีต่อบสนอง 

ความตอ้งการของทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เนือ่งจากพลงังานทีไ่ดม้อียูอ่ยา่งมากมาย 

ในท้องถิ่น อันได้แก่ มูลสัตว์ต่าง ๆ  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการทดสอบว่าสามารถใช้ 

ไดจ้รงิ อกีทัง้ยงัสามารถทำไดท้กุครวัเรอืน ประกอบกบัตน้ทนุการตดิตัง้ทีไ่มแ่พง  

เป็นผลให้ภาคครัวเรือนมีพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับการประกอบอาหารรวมถึง 

ลดคา่ใชจ้า่ยสำหรบัแกส๊หงุตม้ไดอ้ยา่งสิน้เชงิ จดุนีเ้องทีก่ระผมคดิวา่ นา่จะเปน็ 

อีกวิถีทางของพลังงานทางเลือกที่ประเทศโมร็อกโกสามารถน้อมนำภูมิปัญญา 

ของในหลวงไปใชใ้นการจดัการภาคครวัเรอืน อกีทัง้ยงัลดปรมิาณคา่ใชจ้า่ยของ 

ภาครฐัในการสรรหาพลงังานแกส๊หงุตม้ทีม่แีนวโนม้ราคาทีส่งูขึน้ทกุขณะใหก้บั 

ประชาชน พลังงานทางเลือกที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็น 

พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กล่าวมานั้น เป็นแค่ 

ส่วนหนึ่งจากโครงการที่พระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อพสกนิกร โดยยังมีพลังงาน 

ทางเลือกที่พระองค์ทรงคิดค้นเพื่อคนไทยอีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า การคิดค้น 

วิทยุสราญรมย์
๑๖๔
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น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ซึ่งได้เปิดใช้ในเชิงพาณิชย์ เอทานอล และดีโซฮอล์  

(ตอนนี้ยังใช้ในโครงการศึกษาวิจัยภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา)  

 มติติอ่มาคอื การระดมทนุสง่เสรมิงานวจิยัเพือ่สรา้งสรรค ์พฒันาพลงังาน 

ทางเลอืกทีต่อบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรอบดา้น ซึง่แนน่อนวา่ กระบวนการ 

ใด ๆ ที่จะนำมาซึ่งการคิดค้นจนปรากฏผลสำเร็จ ย่อมขาดการวิจัยไปไม่ได้  

กระผมปรารถนาที่จะเห็นการร่วมมือของสองประเทศในการร่วมลงทุน 

สนับสนุนงานวิจัยของกันและกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อร่วม 

แก้ไขปัญหา เผยแพร่วิชาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะสร้างความมั่นคง 

และก้าวหน้าของพลังงานทางเลือกได้อย่างกว้างขวาง

 อีกหนึ่งวิธีการสุดท้ายที่กระผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณไ์ดอ้ยา่งดยีิง่ ไดแ้ก ่การจดัการประชมุและสมัมนาเพือ่รว่มปรกึษา 

หารือและเสนอแนวทางเพื่อสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือก 

รว่มกนัอยา่งสมบรูณแ์ละยัง่ยนื กระผมเชือ่วา่ หากทัง้สองประเทศกำหนดวาระ 

การประชุมและสัมมนาเพื่อความก้าวหน้าเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกร่วมกัน 

อยา่งเปน็ประจำทกุ ๆ  ป ีจะสามารถแลกเปลีย่นประสบการณไ์ดอ้ยา่งรอบดา้น 

เต็มรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถใช้เวทีนี้เป็นโอกาสในการนำเสนองานวิจัยเพื่อ 

การพัฒนาพลังงานทางเลือกระหว่างกัน ประการสำคัญสูงสุด ผลที่จะตามมา  

คอื การกระชบัความมัน่คงทางสมัพนัธภาพของสองประเทศทีจ่ะยัง่ยนืทกุทา่น 

คงเห็นแล้วว่า ประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานทางเลือก 

ระหว่างไทยและโมร็อกโกมีความสำคัญเพียงใดต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้าง 

หลักประกันอันมั่นคงเพื่ออนาคต แน่นอนอย่างยิ่งว่า ท่ามกลางสถานการณ ์

๑๖๕ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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พลังงานทั่วโลกที่กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติ หากความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา  

ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานทางเลือกได้เกิดขึ้น 

ผลแห่งเสถียรภาพด้านพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ของสองประเทศย่อมปรากฏผลสำเร็จตามความประสงค์ในอนาคตอันใกล้ได้ 

อย่างแน่นอน

(๓)
“เราจะจัดการกับปัญหาขยะล้นโลกได้อย่างไร”

 จากเนือ้หาสาระดา้นปญัหาสิง่แวดลอ้มและการแลกเปลีย่นประสบการณ ์

ด้านพลังงานทางเลือกของทั้งสองประเทศที่กระผมได้นำเสนอไปแล้วนั้น  

เราก็เข้าสู่ประเด็นสุดท้าย นั่นคือ “ปัญหาขยะล้นโลก” ซึ่งประจักษ์ชัดกับ 

ทกุคนแลว้วา่ เปน็ปญัหาใหญใ่กลต้วัของทกุคน ทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติ 

โดยรวมทัง้ในอดตี ปจัจบุนั และมทีทีา่วา่จะลกุลามและขยายวงกวา้งไปสูอ่นาคต 

อย่างน่าหวั่นวิตก

 ก่อนอื่น กระผมขอกล่าวในเบื้องต้นว่า ขยะ เป็นปัญหาที่มีสาเหตุ 

มาจากวงจรการอุปโภค บริโภค การผลิต การจัดจำหน่ายในวิถีชีวิตของมนุษย์ 

นอกจากการสรา้งสมปรมิาณขยะในระดบับคุคลและภาคครวัเรอืนแลว้ ยงัรวม 

ไปถึงภาพของสังคม ประเทศ ทวีป ไปจนถึงประชากรโลกจำนวนมากมาย 

มหาศาลที่กระทำการอันส่งกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึง 

ไม่ยึดถือและใส่ใจในหลักการจัดการขยะอย่างถูกทาง เป็นต้นว่า การทิ้งขยะ 

วิทยุสราญรมย์
๑๖๖
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ไม่ถูกที่ การไม่ใส่ใจจัดการคัดแยกขยะ การใช้ความมักง่ายต่อธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม ไมว่า่จะเปน็การทิง้ขยะในทีต่า่ง ๆ  ทัง้อาคารสถานที ่ถนนหนทาง  

ป่าไม้ รวมถึงการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำลำคลอง แม่น้ำ ทะเล แม้กระทั่งมหาสมุทร  

จากปริมาณขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อมันได้ถูกรวมกัน สะสม และทบทวีจำนวน 

ผ่านกาลเวลา ก็กลับกลายเป็นภาพกองขยะขนาดมหึมาจนยากที่จะกำจัดได้  

ในทีส่ดุ ผลยอ้นกลบัอนัเลวรา้ยทีม่นษุยส์รา้งขึน้กก็ลบัคนืมนษุยอ์ยา่งเตม็รปูแบบ  

ทั้งมลพิษทางกลิ่นและทัศนียภาพที่น่าหดหู่ใจ การแพร่กระจายของโรคติดต่อ 

รวมถงึสารพษิทีร่ัว่ไหลจนสรา้งโรคภยัไขเ้จบ็หลากหลายรปูแบบ จนคกุคามและ 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างกว้างขวาง ประการสำคัญ การต้องใช้ 

งบประมาณทีย่ากจะคำนวณของแตล่ะประเทศทัว่ทัง้โลกเพือ่จะสามารถจดัการ 

ปัญหาขยะล้นเมืองและล้นโลกอย่างมีประสิทธิภาพได้  

 สำหรับมิติแรก กระผมขอนำเสนอในแง่มุมหลักปฏิบัติการลดปริมาณ 

และกำจดัขยะดว้ย หลกัปฏบิตักิาร 6R ซึง่เปน็วธิกีารจดัการทีก่ระผมขอนำเสนอ 

เพือ่เปน็แนวทางหนึง่ทีท่กุคน สงัคม ประเทศ ไปจนถงึระดบัโลกสามารถนำมาใช้ 

เพื่อแก้ไขและรับมือกับปัญหาขยะล้นโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังลด 

ปัญหามลพิษ เพิ่มทรัพยากรและพลังงานให้กับโลกใบนี้ ที่สำคัญสามารถนำมา 

ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้ง่ายดายหากได้รับจิตสำนึก ความใส่ใจ และร่วมมือกันจาก 

ทุกคน ทุกฝ่ายอย่างจริงจังและพร้อมเพรียง เข้าสู่หลักปฏิบัติการแรก R1  

(Rethink : คดิใหม)่ สำหรบัความคดิเหน็ของกระผมแลว้ การทีเ่ราจะสามารถ 

เปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเฉพาะการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญ 

ประการแรกคือ การมีความคิดและจิตสำนึกเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนั้น  

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อโลกและอนาคตของทุกคน ต้องมีจุดเริ่มต้น 

เล็ก ๆ จากทุก ๆ คนที่จะเปลี่ยนทั้งความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 

ความมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักในปัญหาขยะล้นโลก แน่นอน 

ว่าเมื่อแสงสว่างแห่งจิตสำนึกที่จะคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่ออนาคตที่สดใสได้เกิดขึ้น 

๑๖๗ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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กบัเราทกุคน หลกัปฏบิตักิารอกี 5R ตอ่จากนีย้อ่มเปน็เรือ่งงา่ยทีเ่ราจะจดัการกบั 

ปัญหาขยะแม้ว่ามันจะมากมายแค่ไหนก็ตาม การคิดใหม่ในที่นี้ เป็นต้นว่า  

การพยายามสนบัสนนุสนิคา้ อปุโภค บรโิภค ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม สิง่สำคญั 

คือกระตุ้นเตือนตนเองและบุคคลรอบข้างที่จะลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด 

และทำทุกวิธีการที่สามารถอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ได้ 

มากที่สุดเช่นกัน ฯลฯ ต่อมา หลักปฏิบัติการ R2 (Reduce : ลดการใช้)  

แน่นอนอย่างยิ่งว่า ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกขณะจนสร้างปัญหาใหญ่ต่อ 

การกำจดั สาเหตสุำคญัสว่นหนึง่มาจากการไมช่ว่ยกนัรณรงคส์ง่เสรมิลดปรมิาณ 

ขยะ ภาพที่เราเห็นและทำกันจนชินตา คือ การนิยมใช้ถุงพลาสติก จาน 

และถว้ยโฟม แกว้นำ้พลาสตกิทีใ่ชไ้ดเ้พยีงครัง้เดยีว เปน็ตน้ เมือ่เรานำหลกัปฏบิตักิาร 

ลดการใช้มาอยู่ในการดำเนินชีวิต อาทิ หันมาสร้างค่านิยมแบบใหม่ที่ยั่งยืนใน 

การใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าหวายในการซื้อของเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก  

การสร้างค่านิยมในการใช้กล่องข้าวหรือปิ่นโตเพื่อลดการใช้โฟม การส่งเสริม 

ใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้แก้วที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพียงแค่นี้ก็เท่ากับว่าเรา 

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดและแก้ไขปัญหาขยะที่จะเพิ่มปริมาณได้อีกทางหนึ่ง

 สำหรบั R3 (Reuse : การใชซ้ำ้) เปน็หลกัปฏบิตักิารนำกลบัมาใชอ้กีครัง้  

หรอืหลาย ๆ  ครัง้ กระผมเชือ่เหลอืเกนิวา่ การทีเ่รารูจ้กัการใชข้องทีอ่ยูอ่ยา่งรูค้า่  

วิทยุสราญรมย์
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ไมฟุ่ม่เฟอืย รวมถงึคำนงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและพลงังานจะเปน็หนทาง 

หนึ่งที่จะแก้ไขและป้องกันปัญหาขยะล้นโลก วิธีการอันง่ายดายที่กระผม 

คิดว่าเราสามารถทำกันได้ทุกคน เป็นต้นว่า การใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า  

ในกรณีที่กระดาษยับเราสามารถนำมาตัดเป็นกระดาษโน้ตขนาดต่าง ๆ หรือ 

แมก้ระทัง่การประดษิฐเ์ปน็ชิน้งานศลิปะประดบับา้นหรอืโตะ๊ทำงาน หรอืการใช ้

ถุงพลาสติกซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ตามสภาพความเหมาะสม

 ตามมาด้วย หลักปฏิบัติการจัดการขยะอันสำคัญที่แพร่หลายและได้รับ 

การยอมรับในวงกว้างมานานแล้ว นั่นคือ R4  (Recycle : นำกลับมาใช้ใหม่)  

วิธีนี้เป็นหนทางสำคัญที่ทั่วโลกใช้ในการลดมลพิษ ลดขยะ และสร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่ ๆ โดยการนำวัสดุที่หมดสภาพแล้วหรือที่ใช้แล้วมาเข้าสู่ขั้นตอน 

แปรสภาพด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำผลการแปรสภาพกลับมาใช้อีกครั้ง 

หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการรีไซเคิลจะสามารถทำได้ 

อย่างเต็มรูปแบบและมีคุณภาพได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเรา 

ทุก ๆ คนก่อนเป็นสำคัญ  เริ่มจากก่อนที่เราจะทิ้งขยะทุกครั้งจะต้องสร้าง 

จิตสำนึกการคัดแยกขยะตามประเภทที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้ได้ขยะรีไซเคิล 

ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนและพลังงานในการคัดแยกขยะให้ได้มากที่สุด

 ต่อด้วยหลักปฏิบัติการจัดการขยะแนวใหม่ที่ทุกคนสามารถนำมาใช้ลด 

ปริมาณขยะได้ไม่น้อยนั่นคือ R5 (Repair : ซ่อมแซม) สาเหตุที่มีแนวคิดนี้ขึ้น  

เพราะโดยมากของพวกเรา เมือ่วสัดอุปุกรณเ์ลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  เกดิชำรดุ เชน่ แกว้นำ้  

จาน กระถางพลาสติก เป็นต้น เรามักจะทิ้งลงขยะแล้วซื้อใหม่มาทดแทนโดยที่ 

สิง่ของเหลา่นัน้ยงัสามารถซอ่มแซมจนใชง้านไดด้ดีงัเดมิ อกีทัง้ยงัชว่ยประหยดั 

รายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อใหม่ สิ่งสำคัญคือ การรู้จักซ่อมแซมสิ่ง 

ของทีช่ำรดุเปน็การนำหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติอกีทัง้ยงัสามารถ 

เป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะลงได้มากเช่นเดียวกัน

๑๖๙ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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	 หลักปฏิบัติการสุดท้ายที่พวกเราสามารถจะช่วยกันจัดการปัญหาขยะ 

ล้นโลกคือ	R6 (Reject : ปฏิเสธ)	แน่นอนที่สุดว่า	ปัญหาขยะที่ทบทวีจนแทบ 

ลน้โลกมสีาเหตสุำคญัมาจากพวกเราสว่นใหญเ่ปน็ผูส้ง่เสรมิการเพิม่ปรมิาณขยะ 

นั่นเอง	 ที่กล่าวเช่นนี้	 เพราะเรามักจะอาย	 ไม่คิด	 และใส่ใจที่จะปฏิเสธการใช ้

ทรพัยากรแบบครัง้เดยีวทิง้	หรอืการปฏเิสธใชส้นิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ำลายโลก	 

เช่น	พลาสติก		กล่องโฟมที่ใช้บรรจุอาหาร	ฯลฯ	ทั้งที่เราทุกคนต่างทราบดีว่า	 

วัสดุประเภทพลาสติก	โฟม	ยากยิ่งต่อการกำจัดและย่อยสลาย	ดังนั้น	ถึงเวลา 

ทีเ่ราตอ้งรว่มกนัปฏเิสธสิง่เหลา่นีใ้นชวีติประจำวนัใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	เพือ่เปา้หมาย 

ปรมิาณขยะทีจ่ะลดลงรวมทัง้ภาพความคลีค่ลายของปญัหาสิง่แวดลอ้มทีม่าจาก 

ขยะมิติถัดมาหลังจากที่เราได้ทราบถึงหลักปฏิบัติการจัดการขยะทั้ง	 6R  

ไปแล้วกระผมขอนำเสนอแนวทางที่จะช่วยให้ทุกประเทศรวมพลังคลี่คลาย 

ปัญหาขยะล้นโลกได้อีกทางหนึ่ง	นั่นคือ	การสร้างพลังงานทางเลือกจากขยะ  

ซึง่นา่ยนิดอียา่งยิง่วา่	ขยะ	ใชว่า่จะมผีลรา้ยแตอ่ยา่งเดยีว	หากแตย่งัสามารถสรา้ง 

ประโยชนใ์หก้บัเราและโลกใบนีไ้ดโ้ดยการใชน้วตักรรมอนัทนัสมยัมาชว่ยทำให ้

ขยะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานทางเลือก	 เป็นต้นว่า	 กระบวนการหมัก 

ขยะโดยใช้กระบวนการกลและชีวภาพเพื่อย่อยสลายและปรับสภาพให้ขยะ 

มีความเหมาะสมจนสามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้า 

ชีวมวลได้	 นวัตกรรมอีกอย่างคือ	 การส่งเสริมนโยบายส่งเสริมการแปรรูปขยะ 

พลาสติกเป็นน้ำมันโดยใช้เครื่องจักรแปรรูปขยะพลาสติก	 ผลที่ได้และปรากฏ 

เป็นรูปธรรมคือ	 ขยะพลาสติกวันละ	 ๑๐	 ตัน	 สามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 

วนัละประมาณ	๖,๖๐๐	ลติร	เลยทเีดยีว	นอกจากนีใ้นประเทศไทยเองเริม่คดิคน้ 

นวัตกรรมแผงรับรังสีจากกระป๋องนม	 (โซลาร์เซล)	 มาช่วยในการผลิตกระแส 

ไฟฟา้ใชใ้นอาคารและครวัเรอืน	จะเหน็ไดว้า่เมือ่เรานำนวตักรรมการแปรรปูขยะ 

เปน็พลงังานทางเลอืกมาจดัการกบัปญัหาขยะลน้โลก	แมว้า่ตน้ทนุในการสรรหา 

อุปกรณ์และเครื่องจักรระยะเริ่มต้นมีราคาค่อนข้างแพง	

วิทยุสราญรมย์
๑๗๐



 แต่เมื่อพิจารณาและมองภาพอนาคตที่เราสามารถจัดการปริมาณขยะ  

ความสามารถที่จะสร้างสรรค์พลังงานทางเลือกที่ไม่มีวันหมดตลอดจนช่วยลด 

มลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการระดมทุนในสิ่งเหล่านี้นับว่าคุ้มค่า 

และคุ้มกับประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 มิติสุดท้าย ที่จะขอนำเสนอ คือการจัดประชุมและสัมมนาเพื่อแก้ไข 

ปญัหาขยะในประเทศ ระหวา่งประเทศไปจนถงึระดบัโลก แนน่อนอยา่งยิง่วา่  

ปญัหาขยะเปน็ปญัหาทีท่กุประเทศตอ้งเผชญิและสรา้งความหนกัใจไมน่อ้ยเลย 

สำหรบัการจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัทีค่วบคมุได ้กระผมมคีวามคดิเหน็วา่ทกุประเทศ 

น่าจะกำหนดวาระการประชุมและสัมมนาเรื่องปัญหาขยะล้นโลกร่วมกัน  

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอผลงานค้นคว้าและวิจัยด้านการจัดการ 

ขยะซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการร่วมมือเสนอแนวทางแก่บางประเทศที่ยังด้อย 

ศักยภาพด้านการจัดการขยะให้มีความเท่าทันและทัดเทียมกับการจัดการ 

ในระดับสากล ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาขยะภายในโลกใน 

อนาคตเพื่อหาทางแก้ไข ป้องกันและรับมือเพื่อจะเปลี่ยนแปลงปัญหา 

และวกิฤตการณข์ยะใหก้ลายเปน็โอกาสดยีิง่กวา่ทีเ่ปน็อยูท่กุวนันี ้ขอใหท้กุทา่น 

เร่งย้อนกลับมาคิดและทบทวนเรื่องการจัดการขยะทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

๑๗๑ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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วิทยุสราญรมย์
๑๗๒

สำหรับกระผมแล้ว การจัดการแก้ไขปัญหาขยะล้นโลกที่มีประสิทธิภาพและ 

ยัง่ยนืไดน้ัน้ ตอ้งเริม่ทีเ่ราเองเสยีกอ่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและมจีติสำนกึ 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแน่วแน่และจริงจัง ต่อมาการรณรงค์และส่งเสริม 

การจัดการขยะที่ดีภายในครัวเรือนและท้องถิ่น ตามมาด้วยการสร้างมาตรการ 

แก้ไข จัดการและป้องกันในระดับสังคมและประเทศ สุดท้าย คือการผสาน 

ความรว่มมอืรว่มใจของทกุประเทศในการตระหนกัรูแ้ละจดัการปญัหาขยะอยา่ง 

ถูกวิธี ประการสำคัญยิ่งคือ ทุกกระบวนการต้องพยายามหลีกเลี่ยงเรื่อง 

ผลกระทบตอ่วถิชีวีติและสิง่แวดลอ้มใหไ้ดม้ากทีส่ดุ การรณรงคส์ง่เสรมิทีป่ระสบ 

ความสำเรจ็เปน็รปูธรรมใชว่า่จะทำเพยีงครัง้คราวหรอืแคท่ำตามกระแสหากแต่ 

ตอ้งฝกึใหอ้ยูใ่นนสิยัประจำวนัจนเขา้ไปในหวัใจของพวกเราทกุคน เพือ่สามารถ 

ผลักดันให้หลักปฏิบัติการนี้ปรากฏผลสำเร็จในเร็ววัน

 เมื่อเราได้เห็นมุมมอง เนื้อหาและสาระด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม  

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานทางเลือกของทั้งสองประเทศ 

จนกระทัง่ประเดน็สดุทา้ย นัน่คอื มมุมองการจดัการปญัหาขยะลน้โลก กระผม 

เชื่อเหลือเกินว่า ทุกมิติปัญหาและทางออกที่นำเสนอคงจะเป็นพลังหนึ่ง 

ที่สามารถกระตุ้นเตือนเราทุกคนให้รับรู้และตื่นตัวต่อความเป็นไปของปัญหา 

ที่กระทบกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

และพลังงานที่กำลังส่งผลกระทบและขยายวงกว้างออกไปทุกขณะ

 ขอใหท้กุคนตัง้คำถามและคน้หาคำตอบกบัตนเองวา่ เรายงัมคีวามตอ้งการ 

ทีจ่ะเหน็สิง่แวดลอ้มและธรรมชาตทิีไ่มโ่หดรา้ย สดใส และอดุมสมบรูณ ์รวมถงึ 

พลังงานทางเลือกที่จะมีอย่างหลากหลายและมากพอกับความต้องการของ 

ทั้งชาวไทย - โมร็อกโก รวมถึงคนทั้งโลกอย่างยั่งยืน ตลอดจนปัญหาขยะที่เรา 

สามารถจัดการอย่างเป็นระบบจนลดจำนวนและไม่ส่งผลร้ายต่อชีวิต 

และสิ่งแวดล้อมที่เรารักอีกหรือไม่ หากคำตอบที่เรามีสะท้อนถึงความต้องการ 

เราจะต้องเริ่มตระหนักที่จะสร้างและส่งเสริมจิตสำนึกพฤติกรรมทำเพื่อ 
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  สองแผ่นดินหนึ่งใจใจเป็นหนึ่ง	
	 สองแผ่นดินซึ้งสัมพันธ์อันแน่นเเฟ้น	
	 สองแผ่นดินชิดใกล้ไร้พรมแดน
	 สองแผ่นดินร่วมแผนพัฒนา	 	
	 	 สองแผ่นดินร่วมตระหนักรักษ์ธรรมชาติ
	 สองแผ่นดินประกาศความก้าวหน้า
	 สองแผ่นดินคิดพลังงานสร้างสรรค์มา
	 สองแผ่นดินร่วมสรรหาประสบการณ์					
	 	 สองแผ่นดินร่วมจัดการปัญหาขยะ
	 สองแผ่นดินร่วมเผชิญจนพ้นผ่าน
	 สองแผ่นดินมิตรภาพตราบนิรันดร์
	 สายสัมพันธ์โมร็อกโกและไทยเอย

โลกตั้งแต่บัดนี้ ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า เมื่อใดก็ตามที่เราทุกคนพยายาม มุ่งมั่น  

ที่จะมีส่วนร่วมแก้ไข คลี่คลายและป้องกันปัญหาอย่างจริงจัง วิกฤตการณ์ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีจะค่อย ๆ คลี่คลายจนเบาบางและหมดสิ้น 

ไปในที่สุด 

๑๗๓ฝ่าวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยสายสัมพันธ์อันยั่งยืนไทย–โมร็อกโก
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 ในทุกวันนี้สภาวะแวดล้อมของโลกเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย  

จนทำใหเ้กดิปรากฏการณต์า่ง ๆ  ทีส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติของประชากรโลก 

ทั้งหมด ซึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลกที่ 

สำคญั ๆ  นัน้ กม็อียูห่ลายปญัหา ทัง้ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิอาท ิแผน่ดนิไหว คลืน่ยกัษ ์

สนึาม ิปรากฏการณเ์อลนญิโญ การขยายตวัของทะเลทราย หรอืปญัหาทีเ่กดิจาก 

ฝีมือมนุษย์ อาทิ สภาวะโลกร้อน มลภาวะอากาศ สารพิษอุตสาหกรรม แม่น้ำ 

ลำคลองเน่าเสีย เป็นต้น เราทุกคนในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดขึ้นของ 

ปญัหาตา่ง ๆ  จงึไมค่วรทีจ่ะนิง่เฉยกนัอกีตอ่ไป เราควรทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึลกัษณะ 

ณัฐธิดา ปาทาน

สภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนอย่างไร
และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

วิทยุสราญรมย์
๑๗๔
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๑๗๕สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกัน  

เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

 ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของโลกมีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก  

สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น และในขณะ 

เดยีวกนั สิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมกลบัเพิม่แทนขึน้มาเปน็ลำดบั ทัง้นี ้เนือ่งจาก 

ในปัจจุบันจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์และ 

พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้น มนุษย์ใช้  

ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างสิ้นเปลือง จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาสภาวะ 

แวดล้อมตามมาอย่างมากมาย

 นอกจากนี้ ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศ 

อิสราเอล ปาเลสไตน์ ซีเรีย จอร์แดน ตุรกี สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ  

ที่ต้องเผชิญความโกลาหลจากพายุหิมะครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี  

โดยเฉพาะกรงุไคโรของอยีปิต ์ทีม่หีมิะตกครัง้แรกในรอบ ๑๑๒ ป ีสว่นทางดา้น 

ชายฝัง่ตะวนัออกขององักฤษกต็อ้งเผชญิกบัคลืน่สงูซดัฝัง่ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุในรอบ  

๖๐ ปี สำหรับประเทศไทยของเราก็เช่นกัน เพราะเมื่อไม่นานมานี้หลายจังหวัด 

ทางภาคเหนือได้ประสบกับพายุลูกเห็บอย่างหนัก จนทำให้บ้านเรือนเสียหาย 

หลายร้อยหลังคาเรือน นอกจากนั้นธารน้ำแข็งที่ขั้วโลกก็ยังคงละลายอยู่ 

อย่างต่อเนื่อง ภัยพิบัติที่กล่าวมานี้ส่งผลกระทบให้แก่สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งบนโลก 

เป็นอย่างมาก ส่วนปัญหาใหญ่ที่ดิฉันเชื่อว่าทุก ๆ คนคงได้รับรู้และได้รับ 

ผลกระทบอยู่ในทุก ๆ วันนี้ คือ ปัญหาสภาวะโลกร้อน
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 “สภาวะโลกร้อน” เป็นปัญหาสำคัญที่หลายคนไม่ค่อยให้ความสนใจ  

ทัง้ทีป่ญัหานีเ้ปน็ปญัหาทีเ่ราไดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ ซึง่สาเหตหุลกั ๆ  ทีท่ำให้ 

เกิดสภาวะโลกร้อนนั้นคือ การตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเกิดจากการกระทำที่ไร้ซึ่ง 

การไตรต่รองของมนษุยอ์าจเปน็ทีส่งสยักนัวา่การตดัไมท้ำลายปา่เกีย่วขอ้งกบั 

ปญัหาสภาวะโลกรอ้นไดอ้ยา่งไร คำตอบคอื สภาวะโลกรอ้น คอื สภาวะทีโ่ลก 

ถูกปกคลุมด้วยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติ  

ก๊าซเรือนกระจกจะกักเก็บความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลก จึงทำให้ 

อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น และส่วนประกอบหลักของก๊าซเรือนกระจก คือ  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งต้นไม้นั้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ได้ด้วยขบวนการสังเคราะห์แสง ดังนั้น ยิ่งเราตัดต้นไม้มากเท่าไหร่เท่ากับว่า 

ทำลายความสมดุลของโลกไปมากเท่านั้น

 ที่กล่าวไปในข้างต้นเป็นเพียงปัญหาไม่กี่ปัญหาเท่านั้น ยังคงมีปัญหาอีก 

มากมายที่ส่งผลกระทบต่อสรรพสิ่งบนโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้าน 

นเิวศวทิยา อาท ิสภาพอากาศเปลีย่นแปลงไป ฤดหูนาวมเีวลาสัน้ลง สว่นฤดรูอ้น 

กย็าวนานขึน้ พชืผลปลกูไดย้ากขึน้เพราะสภาพอากาศเปลีย่นไป สตัวน์ำ้พากนั 

ล้มตายเนื่องจากปรับตัวไม่ทัน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจอีกด้วย  

วิทยุสราญรมย์
๑๗๖
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๑๗๗สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

อย่างที่กล่าวไป เมื่อสัตว์น้ำมีจำนวนน้อยลงก็ทำให้สูญเสียรายได้จากการจับ 

สัตว์น้ำทำให้ประชาชนในประเทศขาดรายได้ นอกจากนี้ยังคงส่งผลไปถึงด้าน 

สุขภาพของมนุษย์ทั้งโลกอีกด้วย เนื่องจากโลกร้อนเป็นสภาวะที่เชื้อโรคเจริญ 

สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งในอนาคตอาจทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อและล้มป่วย 

มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โรคไข้เลือดออกที่ทุกคนคงรู้จักกันดี รวมไปถึงโรค 

ไข้มาลาเรียและอหิวาตกโรค ก็อาจจะระบาดเพิ่มขึ้นมากในหลายประเทศ

 ประเทศไทยเปน็หนึง่ในหลายประเทศทีก่ำลงัพฒันา เราจงึใหค้วามสำคญั 

กับในเรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าสิ่งแวดล้อม เรานำเอา 

ทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน ์แตไ่มไ่ดม้กีารวางแผนการจดัการทีเ่หมาะสม 

เพือ่รองรบัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในภายหลงั จนทำใหท้รพัยากรธรรมชาตทิีเ่หลอือยู ่

มสีภาพเสือ่มโทรมลง และปญัหาตา่ง ๆ  ดา้นสิง่แวดลอ้มกเ็พิม่ขึน้ ปญัหาเหลา่นี ้

สง่ผลกระทบตอ่ความเปน็อยูข่องประชาชนชาวไทยเปน็อยา่งมาก ไมว่า่จะเปน็  

ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ ปัญหามลพิษทางน้ำหรือทางอากาศ  

ทีเ่กดิจากโรงงานอตุสาหกรรมและชมุชนเมอืงใหญป่ญัหาความเสือ่มโทรมของ 

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ทีเ่กดิจากการทำเหมอืงแร ่การระบายนำ้เสยีลง 

สู่ทะเล ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของปวงชนชาวไทย ทรงห่วงใย 

ในเรือ่งของสิง่แวดลอ้มเปน็อยา่งมาก พระองคท์รงมพีระราชดำรทิีเ่ปน็แนวทาง 

การแก้ไข้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์และปลูกป่าไม้ การรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำ  

การลดการใชพ้ลงังานทีส่ิน้เปลอืง การลดปรมิาณขยะ การลดปรมิาณมลพษิตา่ง ๆ   

และยังรวมไปถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล ตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 พูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญานี้เป็นแนวทางที่สำคัญแนวทาง 

หนึ่งที่ทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมได้ 

อย่างง่ายดายหลายคนคงกำลังสงสัยว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถ 

ช่วยแก้ไข้ปัญหาสภาวะแวดล้อมได้อย่างไร   

 ซึง่เปน็ทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้วา่ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมหีลกัการทีส่ำคญั  

คอื ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	การมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั	โดยจะตอ้งอาศยั	 

ความรู้	และคุณธรรม	เป็นเงื่อนไขสำคัญ ซึ่งความพอประมาณ นั้น หมายถึง  

วิทยุสราญรมย์
๑๗๘
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ความพอดี พออยู่ พอกิน พอใช้ ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรใช้และสิ่งใดควรรักษาไว้  

โดยใช้การประมาณ ทั้งประมาณตนและประมาณสถานการณ์ เราต้องมี 

ความพอประมาณในการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ควรใช้ไปอย่าง 

ฟุม่เฟอืย เพือ่ชว่ยรกัษาสิง่ตา่ง ๆ  ใหม้ไีวใ้ชไ้ดน้านถงึรุน่ลกูรุน่หลาน เราสามารถ 

ช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ได้โดยการใช้วิธีการง่าย ๆ  

อาทิ การใช้การเดินหรือใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ การใช้พัดลมแทน 

เครื่องปรับอากาศ ดูโทรทัศน์เครื่องเดียวร่วมกันทั้งบ้านและปิดทันทีเมื่อไม่มี 

คนดู เปิดน้ำแค่พอใช้อย่าเปิดทิ้งไว้ตลอดการใช้งาน เป็นต้น ถัดมาก็คือ 

ความมีเหตุผล ซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงหรือพอประมาณ  

จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

คำนงึถงึผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการกระทำนัน้ ๆ  อยา่งรอบคอบ เชน่ การรูจ้กั 

ประหยัดพลังงานหรือทรัพยากร โดยรู้จักความพอดี มีเหตุผล ทำในสิ่งที่เป็น 

ไปได้และไม่เกินกำลังของเราอย่างเช่น การประหยัดไฟคือ การลดการใช้ไฟฟ้า 

แต่ไม่ใช่การไม่ใช้ไฟฟ้าเลย และสุดท้ายนั้นก็คือ การมีภูมิคุ้มกันในตัว ซึ่งนั่น 

หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

๑๗๙สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
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ทีจ่ะเกดิขึน้โดยคำนงึถงึความเปน็ไปไดข้อสถานการณต์า่ง ๆ  ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

ทั้งใกล้และไกล เช่น การเตรียมพร้อมและยอมรับต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งมี 

ผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ไปจนกระทั่งสภาพ 

เศรษฐกจิทีอ่าจถดถอยลงอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้หากเราทกุคนสามารถปฏบิตัติน 

ตามหลักปรัชญาพอเพียงที่ว่ามาได้นั้นก็ถือว่าเราได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ถึงแม้ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเลย

 สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนแต่ถูกกำหนดมาให้ต้องพึ่งพาและดูแลซึ่งกัน 

และกัน ดังเช่น คำสุภาษิตไทยที่ว่าไว้ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ข้าพึ่งเจ้า  

บ่าวพึ่งนาย” ในทำนองกลับกัน “นายก็พึ่งบ่าว เจ้าก็พึ่งข้า ป่าก็พึ่งเสือ  

เรือก็พึ่งน้ำ” เสือพึ่งป่า ป่าพึ่งเสือนั้น มีสุภาษิตเก่าอีกสุภาษิตหนึ่งว่า “เสือพี 

เพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง ดินดีเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี”  

ซึง่สภุาษติทีว่า่มานีแ้สดงใหเ้รารูว้า่สิง่ตา่ง ๆ  ลว้นแตต่อ้งอาศยักนั หากมนษุยเ์รา 

ไม่ทำลายธรรมชาติ โลกของเราก็จะเกิดความสมดุลเป็นอย่างมาก มีนก 

ส่งเสียงร้อง มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม และที่สำคัญคือ 

มีอากาศที่บริสุทธิ์

 ในฐานะที่เราทุกคนมีส่วนไม่มากก็น้อยในการเปลี่ยนแปลงไปของ 

ธรรมชาติหรือทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้โลกเกิดสภาวะต่าง ๆ ที่เลวร้าย  

ดังนั้นตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นจะต้องตั้งสติและทบทวนสิ่งต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้น คิดหาวิธีแก้ไขและปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ เพื่อให้เราอยู่ร่วมกัน 

วิทยุสราญรมย์
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ได้อย่างกลมกลืน และไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันมากจนเกินไป ดังเช่นคำขวัญ 

วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 “Think - Eat - Save”  “กินอยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 เราจะสามารถใชป้ระสบการณข์องประเทศโมรอ็กโกทีม่กีารใชพ้ลงังาน 

ทางเลือกอย่างกว้างขวางกับประเทศไทยได้อย่างไร และในขณะเดียวกัน 

ประเทศไทยซึง่ไดเ้ริม่ผลติพลงังานทางเลอืกเชน่กนั ทา่นคดิวา่ประเทศไทยกบั 

โมร็อกโกจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างไรบ้าง

 พลังงานบริสุทธิ์สุดประเสริฐ  มาบังเกิดคู่โลกหายโศกศัลย์

มีแสงแดดเมื่อใดให้มาพลัน      เพราะแดดนั้นมีคุณช่วยจุนเจือ

 น้ำมันแพงถ่านหินลดต่างหมดสิ้น แต่อย่าดิ้นความหวังยังมีเหลือ

มีทั้งลมมีทั้งน้ำช่วยจุนเจือ    สิ่งนี้เหนือทุกสิ่งมิ่งมิตรเอย

 วิกฤตการณ์พลังงาน เริ่มมีการพูดถึงอย่างจริงจังทั่วโลก เมื่อกลุ่มผู้ค้า 

น้ำมันชาติอาหรับหรือโอเปคประกาศขึ้นราคาน้ำมัน ก่อให้เกิดความปั่นป่วน 

ทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และต่อเนื่องมาเป็นระยะ ๆ  

จนกระทัง่วกิฤตการณไ์ดข้ยายจากปญัหาของราคามาสูค่วามตระหนกตกตืน่วา่ 

ผลกระทบจากการใช้พลังงานของมนุษย์ ได้ก่อวิกฤตการณ์ต่อระบบนิเวศหรือ 

สิ่งแวดล้อมของโลกอย่างน่าหวาดหวั่นด้วย โดยเฉพาะผลกระทบจากสภาวะ 

โลกร้อนอันเนื่องมาจากการใช้พลังงานของมนุษย์ อีกทั้งพลังงานฟอสซิล 

ต่าง ๆ อย่างน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซปิโตรเลียม นับวันก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้นเพราะว่า 

ใกล้ที่จะหมดสิ้นลง มนุษย์จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาพลังงานทดแทนหรือ 

พลังงานทางเลือกขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ  

ทีเ่ปน็ผลกระทบมาจากการใชพ้ลงังานของมนษุย ์และเพือ่ชว่ยใหเ้รามพีลงังาน 

ใช้ต่อไปในอนาคต 

๑๘๑สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
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 หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพลังงานทดแทน และสงสัยว่าพลังงาน- 

ทดแทนคืออะไร 

 พลังงานทดแทน เป็นพลังงานทางเลือก หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า  

พลงังานหมนุเวยีนนัน่เอง  พลงังานทดแทนหรอืพลงังานทางเลอืกนัน้เปน็สิง่ไดม้า 

จากทรพัยากรธรรมชาตไิมว่า่จะเปน็แสงอาทติย ์ลม คลืน่นำ้ ความรอ้นใตพ้ภิพ  

หรือชีวภาพและชีวมวล เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติและประโยชน์ของพลังในแต่ละ 

รูปแบบก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป พลังงานทางเลือกถือว่าเป็นพลังงานที่ 

สะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ณ ปัจจุบันนี้ดิฉันเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศโมร็อกโก 

ประเทศโมร็อกโกเป็นประเทศอาหรับที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ 

ทวปีแอฟรกิา จากการศกึษาทำใหด้ฉินัไดท้ราบวา่ ในปจัจบุนันีป้ระเทศโมรอ็กโก 

กำลังประสบกับปัญหาภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานอันเนื่องมาจาก 

การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและการปรบัเปลีย่นพืน้ฐานโครงสรา้งทีเ่นน้ 

การลงทุนในสาธารณูปโภค จึงทำให้ในแต่ละปีต้องมีการนำเข้าพลังงานจาก 

ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้พลังงานมีความเพียงพอต่อการใช้งาน  

งบประมาณในการนำเข้าพลังงานในแต่ละปีนั้นนับได้ว่าเป็นมูลค่าที่สูงมาก  

รัฐบาลโมร็อกโกจึงหันมาสนใจในเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อลด 

การพึ่งพาพลังงานต่าง ๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ พลังงานน้ำมัน  

หรือพลังงานถ่านหิน

 ในปัจจุบันนี้ ประเทศโมร็อกโกได้มีการใช้พลังงานทางเลือกอย่าง 

กว้างขว้าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือการผลิต 

พลังงานไฟฟ้าจากลม เป็นต้น

 การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศ 

โมร็อกโก เนื่องจากรัฐบาลโมร็อกโกตระหนักได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ 

วิทยุสราญรมย์
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เปน็พลงังานบรสิทุธิท์ีช่ว่ยประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิอกีทัง้ยงัใหค้วามสะดวก  

ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงหรือทางอากาศเลยแม้แต่น้อย จากการสำรวจ 

ยังสามารถสรุปได้อีกว่า ประเทศโมร็อกโกเป็นประเทศที่มีแสงอาทิตย์มากถึง  

๓๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี ทำให้รัฐบาลโมร็อกโกเดินหน้าโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

จากแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ และเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลโมร็อกโกได้ทำการเปิด 

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างเป็นทางการถึง ๕ แห่ง ซึ่งโรงงานต่าง ๆ  

นัน้ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศ ไดแ้กเ่มอืง Ouarzazate เมอืง AinBniMathar  

เมือง Foum Al Oued เมือง Boujdour และเมือง SebkhatTah 

 นอกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้ว การผลิตพลังงาน 

ไฟฟ้าจากลมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศโมร็อกโกให้ความสำคัญ รัฐบาลของ 

ประเทศโมรอ็กโก มคีวามตอ้งการทีจ่ะใชพ้ลงังานทางเลอืกอยา่งพลงังานลมแทน 

การใช้พลังงานหลักอย่างพลังงานฟอสซิลต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องการทำประเทศ 

โมร็อกโกเป็นเขตผลิตพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาในปีนี้

 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการใช้พลังงานทางเลือกต่าง ๆ  

เช่นเดียวกับประเทศโมร็อกโก เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ 

ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน น้ำมันดิบ  

กา๊ซธรรมชาต ินำ้มนัสำเรจ็รปู ถา่นหนิ ไปจนกระทัง่ พลงังานไฟฟา้ซึง่งบประมาณ 

๑๘๓สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
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ในการนำเข้าพลังงานในแต่ละปีนั้น มีมูลค่าสูงถึง ๑.๔๒ ล้านล้านบาท จึงทำให้ 

ทางภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกอย่างเต็มที่ในปัจจุบัน 

ประเทศไทยมีพลังงานทางเลือกที่เป็นที่นิยมอยู่นั่นก็คือ การนําพืชผลทาง 

การเกษตรมาผลิตให้เป็นพลังงานทางเลือก อาทิ ดีเซลชีวภาพหรือแก๊ซโซฮอล์  

เป็นต้น

  ดีเซลชีวภาพ หรือที่เราทุกคนเรียกอย่างติดปากกันว่า ไบโอดีเซล  

(Biodiesel) คือ พลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนนํ้ามันดีเซล ซึ่งสามารถผลิต 

ได้จากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนของธรรมชาติ เช่นน้ำมันพืช ไขมันสัตว์หรือ 

สาหร่าย เป็นต้น ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติการเผาไหม้ เหมือนกับดีเซลจาก 

ปโิตรเลยีมมาก จนสามารถใชท้ดแทนกนัได ้อกีทัง้ไบโอดเีซลยงัมขีอ้ดทีีส่ามารถ 

ย่อยสลายได้เองตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติและไม่เป็นพิษต่อ 

สิ่งแวดล้อม

 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทน 

นํา้มนัเบนซนิ ซึง่เกดิจากการผสมของนํา้มนัเบนซนิกบัเอทานอลทีม่คีวามบรสิทุธิ์ 

แอลกอฮอล์ร้อยละ ๙๙.๕ กล่าวคือ เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่ผลิตจากผลผลิต 

ทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการหมัก กลั่นและทําให้บริสุทธิ์ซึ่งในปัจจุบัน 

ประเทศไทยมโีรงงานผลติเอทานอล ทีไ่ดร้บัอนญุาตจากสำนกังานคณะกรรมการ 

เอทานอลแห่งชาติให้ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งสิ้น ๒๔ แห่ง  

ทั่วประเทศ

 ในปจัจบุนันีพ้ลงังานทางเลอืกในรปูแบบตา่ง ๆ  สามารถนำมาใชป้ระโยชน์ 

ไดอ้ยา่งมาก และนบัวนักย็ิง่จะสะดวกและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้พลงังาน 

ทางเลือกยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานฟอสซิลและช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตั้ง 

อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งในท้องถิ่นและภายในประเทศ  

เราสามารถผลิตและใช้พลังงานได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน   

วิทยุสราญรมย์
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 จากการศกึษาขอ้มลูตา่ง ๆ  ในเรือ่งของพลงังานทางเลอืกทีม่อียูใ่นประเทศ 

โมรอ็กโกและประเทศไทย ทำใหด้ฉินัไดท้ราบวา่ ทัง้สองประเทศนีม้กีารใชพ้ลงังาน 

ทางเลอืกทีแ่ตกตา่งกนัไป โดยประเทศโมรอ็กโกจะเนน้การใชพ้ลงังานทางเลอืก 

เพือ่ชว่ยในเรือ่งของการผลติกระแสไฟฟา้ สว่นประเทศไทยจะเนน้การใชพ้ลงังาน 

ทางเลือกเพื่อช่วยในเรื่องของการผลิตเชื้อเพลิง อย่างเช่น น้ำมัน เป็นต้น

 ดฉินัคดิวา่ เราสามารถนำเอาขอ้มลูทีไ่ดร้บัของทัง้สองประเทศมาประยกุต ์

ใชต้อ่กนัเพราะจะสามารถชว่ยใหก้ารพฒันาพลงังานทางเลอืกของทัง้สองประเทศ 

เปน็ไปไดอ้ยา่งงา่ยดายมากยิง่ขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ หากเรานำขอ้มลูทีป่ระเทศไทย 

มกีารวจิยัจนประสบผลสำเรจ็ อยา่งในเรือ่งของการผลติไบโอดเีซลหรอืการผลติ 

แก๊ซโซฮอล์ มาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศโมร็อกโก ก็จะสามารถช่วยให้ประเทศ 

โมรอ็กโกมพีลงังานทางเลอืกทีเ่พิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกนัเรากส็ามารถนำขอ้มลู 

ความรู้ที่ได้จากประเทศโมร็อกโก อย่างในเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย 

พลังงานแสงอาทิตย์หรือลม ไปทำการศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียเพราะในตอนนี้ 

ในประเทศไทยกำลงัมกีารวจิยัในเรือ่งนีอ้ยู ่อาจจะชว่ยใหก้ารวจิยัในเรือ่งนีส้ำเรจ็ 

ลลุว่งไปไดเ้รว็ยิง่ขึน้ ซึง่จะทำใหป้ระเทศไทยมพีลงังานทางเลอืกไวใ้ชเ้พิม่มากขึน้ 

เช่นกัน

 เราจะจัดการกับปัญหาขยะล้นโลกได้อย่างไร 

 ภยัเงยีบทีก่ำลงัขยายตวัขึน้ในทกุวนั “ขยะ” ปจัจบุนัวทิยากรมคีวามกา้วหนา้  

ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตเครื่องอุปโภค  

๑๘๕สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
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บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นเหตุทำให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น  

ก่อให้เกิดปัญหาของขยะขึ้นมา ซึ่งขยะก็คือสิ่งของเหลือทิ้งจากการใช้สอย 

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งในการอุปโภคและบริโภค ขยะนั้นมีมากมาย 

หลายรูปแบบ มีทั้งขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ขยะที่นำกลับมา 

ใชป้ระโยชนไ์ดแ้ละทีน่ำกลบัมาใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้การดำเนนิชวีติประจำวนัของ 

มนษุยไ์ดผ้ลติขยะเปน็จำนวนมากอยา่งไมรู่ต้วั ปรมิาณของขยะไดม้เีพิม่ขึน้ทกุวนั  

โดยปริมาณขยะที่ เพิ่มขึ้นนั้น เป็นจุดเริ่ มต้นของปัญหาหลายปัญหา 

ที่กำลังถูกมองข้าม เนื่องจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องการความรวดเร็ว 

และต้องแข่งขันกับเวลา 

 ขยะหรือมูลฝอย หรือของเสีย เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้ 

เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทั้งโลก  

ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกปีซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มของประชากร  

การขยายตวัทางเศรษฐกจิและการขยายตวัทางอตุสาหกรรม ปญัหาขยะ นบัเปน็ 

ปัญหาที่สำคัญที่ต้องการการจัดการและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในปัจจุบันมนุษย์ 

ทั่วโลกมีการทิ้งขยะรวมแล้วประมาณ ๓.๕ ล้านตันต่อวัน จะคิดได้เป็น  

๑๐๕ ล้านตันต่อเดือน และประมาณ ๑,๒๖๐ ล้านตันต่อปี ซึ่งจะต้องใช้ 

งบประมาณในการกำจัดขยะทั่วโลกถึง ๒๐๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 

ประมาณ ๖,๖๖๐ ลา้นลา้นบาทตอ่ป ีเพือ่ใหข้ยะถกูกำจดัดว้ยกระบวนทีถ่กูตอ้ง 

และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

วิทยุสราญรมย์
๑๘๖
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๑๘๗สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

 ปญัหาขยะยงัคงเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  จนวนันีไ้ดก้ลายมาเปน็ปญัหาใหญร่ะดบั 

โลกที่หลายประเทศต่างก็ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากตอนนี้ทุกประเทศ 

มีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถจัดเก็บและทำลายขยะได้ทันที อาทิ  

อินโดนีเซียที่แม่น้ำทั้งสายเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยทุกประเภท เมืองใหญ่อย่าง 

มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันเพราะถนนหลายสายเต็มไปด้วย 

ขยะจนเกือบทำให้การสัญจรเป็นอัมพาต ไม่เว้นแม้กระทั่งเมืองเนเปิลของ 

ประเทศอิตาลี เมืองที่คนทั่วโลกมองว่าสวยงาม โรแมนติก แต่ที่จริงแล้วกลับ 

ประสบปัญหาวิกฤตขยะ เช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ทั่วโลก 

 ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศที่กำลังประสบปัญหาขยะ เนื่องจาก 

คนไทยไม่มีวินัยในการทิ้งขยะ คนไทยยังคงขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ในการทิ้งขยะ อีกทั้งกระบวนการกำจัดขยะในประเทศไทยก็ยังคงไม่สมบูรณ์  

จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มาจาก 

กองขยะทีก่องอยูบ่นพืน้ดนิ เพราะนอกจากจะสง่กลิน่เหมน็ไปทัว่แลว้ กองขยะ 

ยงัเปน็แหลง่รวมเชือ้โรคและเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของหน ูแมลงสาบ แมลงวนั และยงุ  

ซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาสู่เรา ส่วนขยะที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองก็เป็น 

ปญัหาใหญเ่ชน่กนั ขยะทีถ่กูทิง้ลงแมน่ำ้นัน้จะสง่ผลทำใหแ้มน่ำ้ลำคลองสกปรก 

เน่าเสีย นอกจากนี้ ยังทำให้เชื้อโรคกระจายไปตามที่ต่าง ๆ หากผู้ที่อาศัยอยู่ 

ริมน้ำใช้น้ำนั้นดื่มหรืออาบก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากน้ำที่ 

ไม่สะอาดนั้นอาจทำให้เกิดโรคท้องร่วงหรือโรคผิวหนังได้ 
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 ขยะยังคงส่งผลกระทบไปในเรื่อย ๆ ไม่เว้นแม้ในด้านของเศรฐกิจ  

เพราะเมือ่ขยะไมไ่ดถ้กูจดัการอยา่งถกูวธิกีจ็ะทำใหข้ยะไหลลงสูแ่มน่ำ้ หรอืทะเล  

สง่ผลทำใหร้ะบบนเิวศเกดิความเสยีหาย สตัวน์ำ้พากนัตายเกลือ่น นอกจากนัน้ 

ขยะที่กองเป็นภูเขาทำลายทัศนียภาพอันสวยงามของพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย 

 หลายคนมองว่าเรื่องขยะเป็นเพียงแค่ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับดิฉัน  

ดิฉันมองว่านอกจากขยะจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ 

เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม เพราะทัง้เรือ่งการสรา้งขยะหรอืการจดัการขยะ ลว้นแลว้ 

แต่มีรากฐานมาจากวิธีคิดเชิงวัฒนธรรมโดยแท้ คนส่วนใหญ่ยังคงมีวิธีคิดที่ 

ไม่ถูกต้องจนทำให้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันมีรูปแบบที่ผิด 

 พฤติกรรมในรูปแบบที่ผิดที่เราสามารถเห็นกันได้อย่างชัดเจนก็คือ  

ในหนึง่วนัมคีนจำนวนมากทีเ่ขา้ไปใชบ้รกิารรา้นสะดวกซือ้หรอืหา้งสรรพสนิคา้ 

ตา่ง ๆ  ซึง่ทกุคนจะทำเหมอืนกนัหมดคอื เลอืกรถเขน็มาหนึง่คนัแลว้กเ็ขน็รถเขน็ 

ไปหยบิสิง่ของทกุอยา่งทีต่นเองตอ้งการ ไมว่า่จะเปน็ กาแฟแบบซอง ขนมขบเคีย้ว  

ปลากระปอ๋ง นำ้ดืม่ ฯลฯ จากนัน้ทกุคนกน็ำสิง่เหลา่นีก้ลบับา้น เมือ่ถงึบา้นทกุคน 

ก็จะแกะสิ่งของต่าง ๆ เหลือไว้แต่เพียงบรรจุภัณฑ์ของมัน ซองกาแฟ ซองขนม  

กระปอ๋ง ขวดนำ้ดืม่ สิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นีเ้มือ่เราไมต่อ้งการกจ็ะจบัมนัทิง้โยนออกไป 

นอกบ้าน จากมือสองมือเล็ก ๆ ของบ้านทุกหลัง กลายเป็นพันมือ หมื่นมือ  

แสนมอื ทำใหส้ิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นีไ้ปกองรวมกนัจนกลายเปน็กองขยะทีส่รา้งปญัหา 

ให้กับสังคม

 เมื่อขยะสร้างปัญหา เราจึงคิดหาวิธีกำจัดขยะต่าง ๆ ซึ่งวิธีกำจัดขยะนั้น 

กม็ดีว้ยกนัหลายรปูแบบ ในเมอืงไทยนยิมใชร้ปูแบบ การฝงักลบ หรอืการนำไป 

ทำปุ๋ยหมัก ส่วนในต่างประเทศจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างการใช้ เตา 

เผาขยะ ซึง่จะไดพ้ลงังานกลบัมาในรปูแบบของไฟฟา้ ในประเทศไทยกม็แีนวโนม้ 

ที่จะสร้างเตาเผาขยะเช่นกันแต่สำหรับดิฉัน ดิฉันคิดว่าวิธีต่าง ๆ เหล่านี้เป็น 

วิทยุสราญรมย์
๑๘๘
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การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ อย่างเตาเผาขยะที่ว่าทันสมัยก็ยังส่งผลเสียต่อเรา 

เพราะไม่ว่าเราจะเผาขยะด้วยอัตราความร้อนที่เท่าไหร่ ไดออกซีน สารก่อ 

มะเรง็กย็งัคงหลดุรอดออกมาอยูด่ ีควนัทีไ่ดจ้ากการเผาขยะ กลายเปน็มลพษิขึน้ 

ไปเต็มชั้นบรรยากาศ สร้างอุณหภูมิร้อนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ในการจัดการรูปแบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อ 

ไมใ่หข้ยะลน้โลกนัน้ จะตอ้งอาศยัการมสีว่นรว่มของประชาชนเปน็หลกั เริม่จาก 

การทิ้งขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าขยะเราควรจะแยก 

ประเภทไว้ เพื่อความสะดวกต่อกระบวนการของทางหน่วยงานจัดเก็บ หรือ 

เราอาจแยกขยะที่อาจเปลี่ยนเป็นเงินก็ยังทำได้ ในขณะเดียวกันเราควรมี 

จิตสำนึกและช่วยกันลดจำนวนขยะให้มากที่สุด สิ่งของเหลือใช้ที่อาจนำมา 

ประยกุตก์อ่ใหเ้กดิประโยชนใ์ชส้อยได ้รวมไปถงึบรษิทัรา้นคา้ตา่ง ๆ  ควรรว่มกนั 

รณรงคไ์มใ่ชถ้งุพลาสตกิตา่ง ๆ  โดยเฉพาะรา้นสะดวกซือ้ ลกูคา้ควรนำถงุประจำตวั 

ไปเอง หากต้องการถุงต้องซื้อเท่านั้น 

 ปัญหาขยะล้นเมืองก็เหมือนกับปัญหารถติด เราไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

รถติดได้ด้วยการสร้างถนนเพิ่ม เช่นเดียวกัน เราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

ขยะล้นเมืองได้ด้วยการสร้างเตาเผาขยะเพิ่มขึ้น การที่รถติดหรือว่ารถล้นเมือง 

๑๘๙สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของแต่ละคนอย่างไร และเราจะช่วยกันแก้ไขและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
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วิทยุสราญรมย์
๑๙๐

นั้นก็เพราะว่าเราใช้รถกันมากขึ้น เช่นเดียวกันกับการที่ขยะล้นเมืองนั้นเพราะ 

ว่าเราทิ้งขยะกันมากขึ้น 

 เพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขปัญหาขยะไม่ใช่ว่าเราจะแก้เพียงที่ขยะ 

เท่านั้น แต่สิ่งที่เราควรจะแก้ไขมากที่สุดก็คือตัวของเราเอง เพราะเรานั้นคือ  

ผู้ทิ้งขยะ

 ขยะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกลายขยะเป็นหรือไม่  

ไมไ่ดข้ึน้อยูท่ีส่ิง่ ๆ  นัน้ แตอ่ยูท่ีก่ารเลอืกของเราตา่งหากวา่เราจะใหม้นัเปน็ขยะ 

หรอืไม ่ถา้หากวา่เรายงัคงทิง้ขยะกนัอยูแ่บบนีโ้ดยทีไ่มไ่ดค้ดิถงึสิง่อืน่ ๆ  หรอืชวีติ 

อื่น ๆ บนโลกนี้เลย ไม่แน่นะคะ สักวันหนึ่งตัวเราเองอาจจะกลายเป็นขยะของ 

สงัคมหรอืขยะของโลกใบนีก้เ็ปน็ได ้เพราะวา่ชะตากรรมของขยะกค็อืชะตากรรม 

ของมนุษย์เช่นเดียวกัน    

 สุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากบทกลอนไว้เป็นสิ่งเตือนใจทุกคนค่ะ

 โลกระกำช้ำหมองโลกร้องไห้ เพราะชาวโลกเหลวไหลเป็นที่สุด

ทิ้งขยะถมโลกจนโศกทรุด  ก็ถึงจุดวิกฤตเพิ่มพิษภัย                                

 เศษขยะเนืองนองทุกท้องที่  เรายังมีสองมืออยู่หรือไม่

มือหนึ่งทิ้งเศษขยะ ณ ที่ใด  อีกมือไซร้เก็บขยะ ณ ที่นั้น 
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 สถานการณค์วามมัน่คงในภมูภิาคในชว่งครึง่แรกของป ี๒๕๕๗ ถอืวา่ 

มพีฒันาการทีต่อ้งจบัตาอยา่งใกลช้ดิ เริม่ตัง้แตข่อ้พพิาทในทะเลจนีใตท้ีย่งัเปน็ 

ปัญหาคุกรุ่นอยู่ ทะเลจีนตะวันออกที่จีนและญี่ปุ่นต่างพยายามอ้างกรรมสิทธิ์  

ตลอดจนคาบสมุทรเกาหลีที่ประชาคมโลกต่างกังวลต่อการทดลองอาวุธ 

นิวเคลียร์หรือแม้แต่ความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ขยับมาใกล้ 

อีกหน่อย ญี่ปุ่นก็ชูนโยบาย Collective Self-Defense ในส่วนประเทศ 

ยักษ์ใหญ่อย่างอินเดียก็เปลี่ยนผู้นำที่ได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้น ในขณะที ่

เอเชียเองก็เผชิญกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 

และสุดท้ายการขับเคี่ยวกันระหว่างมหาอำนาจก็ยังมีพลวัตรอยู่ 

 เรามาดูกันซิว่า ประเด็นความขัดแย้งหลัก ๆ รอบบ้านเรามีอะไรบ้าง

 ๑. ปัญหาทะเลจีนใต้ 

 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสมาชิกอาเซียนที่ยังคงเป็นประเด็น 

ร้อนคือ ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่ประเทศคู่ขัดแย้งต่างอ้างอำนาจอธิปไตย 

ปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์๑

จุฑาเกียรติ มันตภาณีวัฒน์๒ 

กฤตภาส สัจจปาละ๓

สถานการณ์ความมั่นคง
ในภูมิภาค

ในรอบครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ 

 ๑ นกัการทตูชำนาญการ (ทีป่รกึษา) กลุม่งานความมัน่คงระหวา่งประเทศ สำนกันโยบาย 
  และแผน
 ๒  นักการทูตปฏิบัติการ กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 ๓ นักการทูตปฏิบัติการ/ข้าราชการแรกเข้าปี ๒๕๕๗

๑๙๑สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในรอบครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ 
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เหนือพื้นที่พิพาท ในห้วงที่ผ่านมา พี่ใหญ่อย่างจีนได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่ทำให้ 

ความขัดแย้งที่คุกรุ่นอยู่นี้ปะทุขึ้นมา โดยเริ่มตั้งแต่การวางแท่นขุดเจาะน้ำมัน 

ในพื้นที่พิพาทใกล้หมู่เกาะพาราเซล การสร้างเกาะเทียมขึ้นจากโขดหิน (reef)  

หนิโสโครก (shoal) ใกลห้มูเ่กาะสแปรตลีย่ข์องจนี โดยสรา้งทา่เรอืและลานบนิ 

ขึ้นบนเกาะเทียมดังกล่าวด้วย การเผยแพร่แผนที่เขตแดนทางทะเลฉบับใหม่  

(nine-dash line) ซึ่งครอบคลุมหมู่เกาะ Natuna ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด  

Riau ของอินโดนีเซียซึ่งไม่ได้เป็นคู่กรณีมาก่อน 

 ๒. ปัญหาทะเลจีนตะวันออก

 นับตั้งแต่ที่จีนทำให้ประชาคมโลกอึ้งกับการออกมาประกาศเขตป้องกัน 

ภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone: ADIZ) ความขัดแย้ง 

ระหวา่งจนี-ญีปุ่น่เหนอืหมูเ่กาะเตยีวหย/ูเซนกากใุนทะเลจนีตะวนัออกกต็งึเครยีด 

ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ลา่สดุ จนีสง่เครือ่งบนิรบเขา้มาประกบเครือ่งบนิสอดแนมของ 

ญี่ปุ่นในระยะประชั้นชิด (พ.ค. ๒๕๕๗) นอกจากนั้น ทั้งสองประเทศต่างเพิ่ม 

ขดีความสามารถทางทหารอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิกองกำลงัปอ้งกนัตนเองของญีปุ่น่ 

เริ่มฝึกการยกพลขึ้นบกและจำลองสถานการณ์ยึดคืนเกาะจากศัตรู และมี 

การเตรียมตัวตั้งหน่วยคล้ายนาวิกโยธินสหรัฐฯ ในระดับกองพัน 

 ญีปุ่น่เองกก็ำลงัจดัตัง้ฐานเรดารท์างตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศทีเ่กาะ 

โยนากุนิ (ห่างจากเกาะเซนกากุเพียง ๘๐.๙ ไมล์ทะเล) รวมทั้งจะส่งทหารไป 

ประจำการที่ฐานดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่น 

วิทยุสราญรมย์
๑๙๒

56-11-053_106-210 salanrom 1c=pondcream 4c= scg_Y.indd   192 9/9/14   10:23:28 PM



๑๙๓สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในรอบครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ 

ขยายอิทธิพลทางทหารออกนอกชายฝั่งญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคาน 

อำนาจจนีในทะเลตะวนัออก ภายใตภ้าวะปจัจบุนัทีจ่นีกำลงัเพิม่ขดีความสามารถ 

กองทัพเรือเป็นพิเศษเช่นกัน แต่คุณผู้อ่านที่มีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ 

ไมต่อ้งหว่งนะครบั ในเมอืงใหญ ่ๆ  ของญีปุ่น่ เชน่ โตเกยีว โอซากา ยงัคงปลอดภยั 

และคึกคักเหมือนเดิมครับ

 ๓. ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี

 เกาหลีเหนือยังคงดำเนินการยั่วยุต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขู่ 

จะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่ ๔ อีกเป็นระยะ ๆ การยิงจรวดนำวิถีพิสัยใกล้ 

เพือ่ตอบโตก้ารซอ้มรบรว่มระหวา่งเกาหลใีต-้สหรฐัฯ (ม.ีค. ๒๕๕๗) การทดสอบ 

ขปีนาวธุพสิยักลางหลงัการหารอืระดบัผูน้ำสหรฐัฯ-เกาหลใีต-้ญีปุ่น่ ณ กรงุเฮก  

(มี.ค. ๒๕๕๗) ล่าสุด เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธระยะสั้นจากเมืองท่าวอนซาน 

ซึง่เปน็ทีต่ัง้ของทา่เรอืและฐานทพัเรอืของเกาหลเีหนอืทางตอนเหนอืของประเทศ 

ไปตกลงในเขตนา่นนำ้ของญีปุ่น่ (๒๖ ม.ิย. ๒๕๕๗) ทัง้นี ้เกาหลเีหนอือาจตอ้งการ 

แสดงศักยภาพทางทหารก่อนที่ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง จะเดินทางไปเยือน 

เกาหลใีตซ้ึง่นบัเปน็ครัง้แรกในรอบเกอืบ ๒ ทศวรรษทีผู่น้ำจนีไปเยอืนเกาหลใีต ้

กอ่นทีจ่ะเดนิทางไปเยอืนเกาหลเีหนอื ขณะทีท่างผูน้ำเกาหลเีหนอื นายคมิ จองอนึ  

ยังไม่เคยได้รับคำเชิญให้ไปเยือนจีนหลังจากก้าวเข้าสู่อำนาจ นอกจากนั้น  

เกาหลเีหนอือาจแสดงความไมพ่อใจตอ่สหรฐัฯ ทีย่อมใหม้กีารทำหนงัฮอลลวีดู 

เรื่อง The Interview ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือ  

ทั้งหลายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลียังมีความ 

เปราะบางเพราะมีปัจจัยที่พร้อมจะผลักดันให้เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธ 

รอบที่ ๔ 

 สว่นความสมัพนัธร์ะหวา่งสองเกาหลยีงัคงเปราะบาง ตัง้แตต่น้ปทีีผ่า่นมา  

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ยิงปืนใหญ่ตอบโต้กันหลายครั้งในพื้นที่ชายฝั่ง 

ด้านตะวันตกของทั้งสองประเทศ เพราะยังไม่สามารถแก้ปัญหาเขตแดนทาง 
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ทะเลร่วมกันได้และบริเวณหลายเกาะที่ตั้งทางฝั่งเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก 

ชายแดนเกาหลเีหนอืจงึงา่ยแกก่ารโจมต ีทัง้นี ้มติรภาพระหวา่งเกาหลใีต-้ญีปุ่น่ 

มคีวามสำคญัมากตอ่การสมานรอยรา้วลกึของคาบสมทุรเกาหล ีอยา่งนอ้ยกเ็พือ่ 

ร่วมกันกดดันเกาหลีเหนือไม่ให้กระทำการตามอำเภอใจ อย่างไรก็ตาม ทั้งสอง 

ประเทศตอ้งกา้วขา้มปญัหาทีม่อียูร่ะหวา่งกนั อาท ิความขดัแยง้ทางประวตัศิาสตร์ ์ 

ไม่ว่าจะเป็นการเยือนศาลเจ้ายาสูกุนิของนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำระดับสูงของ 

ญี่ปุ่นซึ่งเป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโต (Shinto) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สถิต 

ดวงวญิญาณของวรีชนเพือ่ใหช้าวญีปุ่น่ไดส้กัการะทหารหาญผูพ้ลชีพี ในขณะที ่

ฝ่ายต่อต้านอย่างจีนหรือเกาหลีมองว่าการเยือนศาลดังกล่าวคือการแสดง 

ความเคารพต่ออาชญากรสงครามโดยเฉพาะการสังหารหมู่นานกิง (Nanking  

Massacre) การชำระประวตัศิาสตรเ์รือ่ง “สตรบีำเรอกาม” (Comfort Women)  

ตลอดจนขอ้พพิาททางดนิแดน (เกาะดอ๊กโด/ทาเคชมิะ) ใหไ้ดโ้ดยเรว็ ซึง่สหรฐัฯ  

เองกเ็หน็ความสำคญัในเรือ่งนีแ้ละสง่เสรมิใหท้ัง้สองประเทศปรบัความเขา้ใจกนั 

ผ่านเวทีไตรภาคีซึ่งมีสหรัฐฯ เป็นคนกลาง

  ๔. นโยบาย Collective Self-Defense ของญี่ปุ่น 

 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ญี่ปุ่นปรับการตีความรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๙ ทำให้ญี่ปุ่นสามารถใช้สิทธิป้องกันตนเองร่วม (Collective  

Self-Defense) โดยประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอาเบะ  

พยายามผลักดันตั้งแต่ดำรงตำแหน่งในวาระแรก การตีความดังกล่าวจะทำให ้

กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายกองทัพปกติมากขึ้น จากเดิม 

ที่ญี่ปุ่นสามารถดำเนินการได้เพียงป้องกันประเทศตนเท่านั้น ทำให้ช่วยเหลือ 

วิทยุสราญรมย์
๑๙๔
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ประเทศทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ/มผีลประโยชนผ์กูโยงกบัญีปุ่น่ไดห้ากถกูโจมต ี 

อย่างไรก็ดี ประเทศเพื่อนบ้านดังเช่น จีนและเกาหลีใต้ ซึ่งเคยถูกญี่ปุ่นรุกราน 

เริ่มมีความห่วงกังวลกับการเปลี่ยนแปลงนี้ 

 ๕. การเปลี่ยนแปลงผู้นำอินเดีย

  ก่อนหน้าที่นาย Narendra Modi ผู้นำฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งเป็น  

นายกรัฐมนตรีอินเดียด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น หลายฝ่ายห่วงกังวลว่า  

นาย Modi ซึ่งมีท่าทีแข็งกร้าวและมีแนวคิดชาตินิยมอาจดำเนินนโยบาย 

ที่ก้าวร้าวต่อเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ดี เท่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย 

กบัประเทศเพือ่นบา้นทีม่ขีอ้พพิาททางดนิแดนทัง้จนีและปากสีถานกลบัดำเนนิ 

ไปด้วยดี ส่วนหนึ่งมาจากการที่นายกรัฐมนตรี Modi ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 

กับการดำเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) กระนั้นก็ตาม  

นายกรัฐมนตรี Modi ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายความมั่นคง โดยเฉพาะ 

กรณีพิพาททางเขตแดนกับจีนและปากีสถาน ตลอดจนประเด็นก่อการร้าย 

ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกลับไปยังปากีสถาน 

 ๖. ปัญหาการก่อการร้ายในเอเชีย

 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญปัญหาการ 

ก่อการร้ายในประเทศ อาทิ จีน มีกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนในซินเจียง 

หนัมากอ่เหตอุกุอาจมากขึน้ โดยเนน้การทำรา้ยประชาชนผูบ้รสิทุธิแ์ละใชร้ะเบดิ 

ในการก่อเหตุเพื่อก่อความเสียหายในวงกว้าง ปากีสถาน มีแนวโน้มเผชิญ 

ความรุนแรงจากการก่อการร้ายเพิ่มขึ้นหลังจากรัฐบาลปากีสถานล้มเหลวที ่

๑๙๕สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในรอบครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ 
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จะใช้การเจรจาสันติภาพ ล่าสุด กลุ่มตาลีบันปากีสถาน Tehreek-i-Taliban  

Pakistan (TTP) เข้าโจมตีอาคารผู้โดยสารและอาคารส่งสินค้าของสนามบิน 

ที่เมืองการาจี (มิ.ย. ๒๕๕๗) ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ปากีสถานคง 

ไมต่อ้งการเปดิศกึกบัอนิเดยี ขณะทีก่ำลงัตอ่สูก้บักลุม่กอ่การรา้ยภายในประเทศ  

ซึ่งอาจทำให้บรรยากาศในภูมิภาคเอเชียใต้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

 ส่วนการแข่งขัน/ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจก็ยังคงรักกันและ 

ทะเลาะกันสลับกันไป ดังนี้ครับ 

 ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน สหรัฐฯ ตอกย้ำนโยบาย Rebalancing  

ดว้ยการเยอืนสีป่ระเทศเอเชยีโดยประธานาธบิดโีอบามา ไดแ้ก ่ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้ 

ฟลิปิปนิส ์และมาเลเซยี ซึง่สว่นหนึง่อาจเปน็ความพยายามของสหรฐัฯ ทีต่อ้งการ 

คานอิทธิพลจีนในภูมิภาค และสร้างความมั่นใจให้กับมิตรประเทศ โดยเฉพาะ 

ในปัจจุบันที่จีนวางก้ามในกรณีปัญหาทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก  

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนในช่วงที่ผ่านมายังคงมี 

มิติที่สร้างสรรค์ อาทิ การเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบทางทะเล RIMPAC ของจีน  

ที่ฮาวายกับสหรัฐฯ และมิตรประเทศครั้งแรก (มิ.ย. ๒๕๕๗) นอกจากนี้  

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐฯ อย่างมิเชล โอบามา ได้ไปเยือนเมืองจีน 

พร้อมกับลูกสาว โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และมาดามเผิง ลี่หยวน  

สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งจีน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

วิทยุสราญรมย์
๑๙๖
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๑๙๗สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในรอบครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ 

 ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-รัสเซีย ถดถอยลงอันเป็นผลจากการดำเนินการ 

ของรัสเซียในปัญหาไครเมียและยูเครนตะวันออก ซึ่งส่งผลให้สหรัฐฯ หันมา 

วางกำลังทหารเพิ่มขึ้นในยุโรป (สหรัฐฯ ส่งทหารจำนวน ๖๐๐ นายเข้าไปใน 

โปแลนดแ์ละกลุม่ประเทศบอลตกิ เมือ่เดอืน เม.ย. ๒๕๕๗) เพือ่คานอำนาจรสัเซยี  

ทัง้นี ้การดำเนนิการดงักลา่วสง่ผลใหค้วามสมัพนัธท์ีต่งึเครยีดของทัง้สองประเทศ 

จากปัญหาที่มีอยู่เดิมเพิ่มมากขึ้น อาทิ ท่าทีที่ไม่สอดคล้องกันต่อปัญหาซีเรีย  

ถดถอยลงไปอีก และอาจทำให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันได้ใน 

ยุโรป รวมทั้งล่าสุดกรณีเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH 17  

ที่ถูกยิงตกก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียแย่ลงไปอีก

 ความสัมพันธ์จีน-รัสเซีย ในช่วงที่ผ่านมา ใกล้ชิดกันมากขึ้น เนื่องจาก 

ทั้งสองประเทศต่างต้องการแสวงหา “แนวร่วม” ขณะที่กำลังมีปัญหากับ 

มหาอำนาจอืน่ (รสัเซยีกบัสหรฐัฯ ในกรณยีเูครน และจนีกบัญีปุ่น่ในกรณทีะเลจนี 

ตะวันออก รวมถึงความห่วงกังวลของจีนที่มีต่อนโยบาย Rebalancing ของ 

สหรฐัฯ) ดงัเหน็ไดจ้ากการเยอืนจนีของประธานาธบิด ีปตูนิ เมือ่เดอืน พ.ค. ๒๕๕๗  

และการบรรลุข้อตกลงซื้อขายก๊าซของสองประเทศ ซึ่งสะท้อนด้วยว่าจีนและ 

รัสเซียสามารถพึ่งพากันได้ในด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และความมั่นคง 

 ความสัมพันธ์จีน-อินเดีย หลังจากที่นายกรัฐมนตรี Modi เข้าดำรง 

ตำแหนง่ อนิเดยีกพ็ยายามจบีจนี เนือ่งจากอนิเดยีกำลงัมุง่เนน้พฒันาเศรษฐกจิ 

ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี Modi จึงต้องพึ่งพาจีนทั้งด้านการค้า 

และการลงทุนสูง 
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 ในสว่นของจนีกเ็ปลีย่นทา่ทหีนัมาเลน่ไมอ้อ่นมากขึน้ เพราะ (๑) กลวัถกู 

ปดิลอ้มโดยมหาอำนาจ (อนิเดยี-ญีปุ่น่-สหรฐัฯ) ทัง้นี ้ปกักิง่ตระหนกัดวีา่ โตเกยีว 

มคีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบันวิเดลมีากในระยะหลงั จงึตอ้งการคานอทิธพิลของ 

ญีปุ่น่ในอนิเดยี อกีทัง้จนียงัตอ้งการหามติรเพิม่เตมิในภมูภิาค เนือ่งจากปจัจบุนั  

จนีมปีญัหาอยูก่บัหลายประเทศในภมูภิาค โดยเฉพาะญีปุ่น่และประเทศอาเซยีน 

ทีอ่า้งสทิธใินทะเลจนีใต ้(๒) นายกรฐัมนตร ีModi เปน็ผูน้ำอนิเดยีคนแรกในรอบ  

๓๐ ปีที่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาได้ และน่าจะสามารถดำเนินนโยบาย 

ตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งเดด็ขาด จนีจงึไมอ่ยากจะมปีญัหาดว้ย ทัง้นี ้ในสมยัทีน่ายกรฐัมนตร ี 

Modi ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐ Gujarat ได้เดินทางไปเยือนจีนบ่อยครั้ง  

และดำเนินความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฝ่ายจีนมาโดยตลอด 

 ความสัมพันธ์อินเดีย-สหรัฐฯ หลังจากที่ความสัมพันธ์อินเดีย-สหรัฐฯ  

ถดถอยลงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจาก (๑) ความเหินห่างใน 

ความสัมพันธ์ เนื่องจากประธานาธิบดีโอบามาไม่ให้ความสำคัญกับอินเดีย 

เท่ากับสมัยประธานาธิบดีบุช ซึ่งดำเนินความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดีย  

วิทยุสราญรมย์
๑๙๘
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๑๙๙สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในรอบครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ 

โดยเฉพาะประเดน็เรือ่งนวิเคลยีร ์(๒) นโยบายเศรษฐกจิ/กฎหมายดา้นการลงทนุ 

ของอินเดียที่มีลักษณะ protectionist และ (๓) การจับกุมนักการทูตอินเดียที่ 

นครนิวยอร์กเมื่อปลายปีที่แล้ว (เหตุการณ์จับกุมตัว “เทพยานี โคบราเกด”  

ซึ่งเป็นผู้ช่วยกงสุลอินเดียประจำกรุงนิวยอร์กในข้อหาปลอมแปลงเอกสารเพื่อ 

ขอวีซ่าการทำงานสำหรับคนทำงานในบ้าน และจ่ายค่าตอบแทนให้กับคนงาน 

ต่ำกว่าที่สหรัฐฯ กำหนด) แต่ภายหลังการขึ้นดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี  

Modi สหรฐัฯ เริม่เปลีย่นทา่ท ีและตอ้งการ engage อนิเดยีอยา่งใกลช้ดิมากขึน้  

เห็นได้จากประธานาธิบดีโอบามาที่ต้องการเชิญนายกรัฐมนตรี Modi มาเยือน 

สหรัฐฯ 

 ท่าทีที่เปลี่ยนไปของสหรัฐฯ อาจมีสาเหตุมาจาก (๑) ต้องการร่วมมือ 

กับอินเดีย เพื่อคานอิทธิพลจีน (๒) ต้องการให้อินเดียช่วยสนับสนุนการรักษา 

เสถยีรภาพในภมูภิาคเอเชยีใตแ้ละเอเชยีกลาง หลงัสหรฐัฯ ถอนทพัออกมาจาก 

อัฟกานิสถาน (๓) เห็นความสำคัญของอินเดียในฐานะประเทศที่มีความสำคัญ 

ในฐานะคู่ค้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพทาง 

เศรษฐกิจสูง 

 เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในช่วง 

ครึ่งแรกของปี ๒๕๕๗ จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคในช่วง 

ครึง่แรกของป ี๒๕๕๗ เมือ่เทยีบกบัป ี๒๕๕๖ โดยรวมถอืวา่ถดถอยลง โดยเฉพาะ 

ปัญหาทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก นอกจากนี้ หลายประเทศในภูมิภาค 

ยงัมปีญัหาความมัน่คงภายในรมุเรา้ ไมว่า่จะเปน็จนี ปากสีถาน ซึง่ประสบปญัหา 
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การกอ่การรา้ย ขณะทีพ่ีใ่หญอ่ยา่งสหรฐัฯ ยงัคงตอกยำ้วา่ ยงัใหค้วามสำคญักบั 

เอเชียตามนโยบาย Rebalancing 

 อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มห่วงกังวลว่า สหรัฐฯ จะยัง 

ยึดมั่นตามนโยบายดังกล่าวอยู่หรือไม่ เนื่องจากปัญหาไครเมีย/ยูเครน และ 

ปัญหากลุ่ม ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) หรือ ISIS (Islamic  

State of Iraq and Syria) ในอิรัก/ตะวันออกกลาง ทำให้สหรัฐฯ ต้องหันมา 

ให้ความสำคัญกับยุโรปและตะวันออกกลางมากขึ้น ดังนั้น พันธมิตรสหรัฐฯ  

ในเอเชยีจงึหว่งกงัวลวา่ สหรฐัฯ อาจไมส่ามารถใหห้ลกัประกนัดา้นความมัน่คง 

ในกรณีที่ความรุนแรงปะทุขึ้นในภูมิภาค สุดท้ายนี้ หวังว่าผู้อ่านวารสาร 

วิทยุสราญรมย์จะได้ประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ  

 ขอบคุณรูปภาพจาก:

 http://in.reuters.com/article/2013/09/06/india-narendra-modi- 

pm-rahul-gandhi-elec-idINDEE98503W20130906

 http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID= 

9570000034661

 http://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?articleId= 

USRTR3WZ9M#a=13

 http://theinsidekorea.com/2014/07/japan-now-country-able- 

go-war/

 http://www.trunews.com/seoul-north-korea-preparing-4th- 

nuclear-test/

 http://www.voanews.com/content/us-withholds-judgment- 

on-china-oil-rigs/1942779.html

วิทยุสราญรมย์
๒๐๐
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๒๐๑อาหารพื้นเมืองของชาวเอเชียกลาง

 ภมูภิาคเอเชยีกลางประกอบดว้ย ๕ ประเทศ ไดแ้ก ่สาธารณรฐัคาซคัสถาน  

สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ และ 

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๔.๖ ล้านตารางกิโลเมตร  

ประชากรประมาณ ๖๔.๕ ล้านคน ภูมิภาคเอเชียกลางมีความหลากหลายทาง 

ภมูศิาสตร ์ไมว่า่จะเปน็ทุง่หญา้ เทอืกเขา หรอืแมก้ระทัง่ทะเลทราย ดว้ยลกัษณะ 

ภมูศิาสตรด์งักลา่วสง่ผลใหท้ำการเกษตรไดเ้พยีงบางประเภท พชืหลกัทีป่ลกูได ้ 

คือ ฝ้าย ข้าวสาลี พืชชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ มะเขือเทศ ข้าวโพด  

แอปเปิล ลูกแพร์ อินทผลัม เชอร์รี่ เมล่อน และถั่วต่าง ๆ ซึ่งพืชเหล่านี้คือ 

วัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารของชาวเอเชียกลาง 

กลุ่มงานเอเชียกลาง

อาหารพื้นเมือง
ของชาวเอเชียกลาง
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 เอเชยีกลางเปน็ภมูภิาคทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล จงึสง่ผลตอ่การดำเนนิชวีติ 

ของชาวพื้นเมืองให้ต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อย ๆ ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์แบบ 

เร่ร่อน โดยมีม้า อูฐ แพะและแกะ เป็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญ สัตว์ดังกล่าวนอกจาก 

ใช้เป็นอาหารแล้ว บางชนิด เช่น ม้าและอูฐยังใช้เป็นพาหนะและขนส่งสินค้าด้วย

 ดว้ยลกัษณะทางภมูศิาสตรแ์ละปจัจยัขา้งตน้ อาหารของชาวเอเชยีกลาง 

จะมลีกัษณะเรยีบงา่ย เนน้การเกบ็รกัษาไวไ้ดน้าน ๆ  ใหพ้ลงังานสงูเพือ่ใหร้า่งกาย 

สามารถต้านทานอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว (อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู ่

ระหว่าง ๔๕ องศาเซลเซียสในฤดูร้อน ถึง – ๔๕ องศาเซลเซียสในฤดูหนาว)  

และเพือ่ใหเ้ราไดท้ำความรูจ้กักบัประเทศตา่ง ๆ  ในเอเชยีกลางใหม้ากขึน้ เราอาจ 

เริ่มศึกษาจากอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศ โดยเริ่มจากประเทศที่มี 

พื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด คือ

 ๑. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 ชาวคาซัคจะเน้นการรับประทานเนื้อแกะและเนื้อม้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ 

จากนม โดยปกตกิรรมวธิใีนการปรงุอาหารจะใชก้ารตม้เปน็หลกั ชาวคาซคันยิม 

อาหารทีป่รงุจากเนือ้มา้ โดยมา้ทีจ่ะนำมาทำอาหารจะเลีย้งแยกจากมา้ทีเ่ลีย้งไว ้

ใชง้าน และใหอ้าหารในปรมิาณทีม่าก จนทำใหม้า้นัน้อว้นจนไมส่ามารถเคลือ่นที ่

ไปไหนได้

 อาหารประจำชาตชินดิแรกทีแ่นะนำ คอื Quwurdaq  ซึง่ปรงุดว้ยเนือ้ววั  

หรือเนื้อแกะ ทอดกับหัวหอมและเครื่องเทศ อาหารชนิดต่อมาที่ผู้คนนิยม 

มากทีส่ดุ คอื Besbarmak ซึง่ประกอบจากเนือ้มา้หรอืเนือ้แกะทีต่ม้สกุ รบัประทาน 

คู่กับพาสต้าที่ต้มสุกแล้ว อาหารชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า “อาหารห้านิ้ว”  

(Five Fingers) เนื่องจากต้องใช้นิ้วทั้งห้าในการรับประทานอาหารชนิดนี้

 อาหารจานตอ่ไปเปน็อาหารประเภทไสก้รอกและเนือ้ยา่ง คอื Kazy ซึง่เปน็ 

ไส้กรอกเนื้อม้าขนาดใหญ่ โดยจะมีให้รับประทานเฉพาะฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น  

Shuzhuk คือ ไส้กรอกเนื้อม้า 

Besbarmak

วิทยุสราญรมย์
๒๐๒
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 สำหรับอาหารหวานซึ่งเป็นที่นิยมเป็นขนมที่ทำจากแป้งสองชนิด คือ  

Baursak แปง้ทอด และ Sheck – Sheck แปง้ทอดเคลอืบดว้ยถัว่ สำหรบัเครือ่งดืม่ 

หลังอาหารคือ Kumys (นมม้า) และต่อด้วยชา ปัจจุบันชาวคาซัคนิยมดื่มชาดำ 

คู่กับของหวาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 

ประเทศจีน

 ๒. สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน
 อาหารพื้นเมืองที่น่าสนใจของชาวเติร์ก คือ Manti เป็นแป้งสอดใส่ด้วย 

เนื้อบดผสมหัวหอมและฟักทองแล้วนำไปนึ่ง ส่วนขนมปังที่บริโภคกันอย่าง 

แพรห่ลาย คอื Chorek ซึง่เปน็ขนมปงัอบในโอง่ (อบโดยแปะไวใ้นโอง่ทีเ่ปน็เตา)  

BaursakQuwurdaq

- Kazy
- Shuzhuk

Sheck

Besbarmak

๒๐๓อาหารพื้นเมืองของชาวเอเชียกลาง
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ส่วนเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อ คือ นมอูฐหมัก หรือ Chal โดยจะมีรสชาติออกเปรี้ยว  

ซึ่งเครื่องดื่มชนิดนี้นอกจากเป็นที่นิยมของชาวเติร์กแล้ว ยังเป็นที่ชื่นชอบของ 

ชาวคาซัคด้วยเช่นกัน 

 นอกจากนั้น ชาวเติร์กนิยมดื่มชาเขียว และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

เช่น วอดก้า เนื่องจากหาได้ทั่วไปและมีราคาถูก

 ๓. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
 อาหารของชาวอุซเบกจะเน้นการใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวและเนื้อแกะ อาหาร 

ที่ขึ้นชื่อ คือ Palov ซึ่งเป็นข้าวผัดผสมชิ้นเนื้อ แครอทและหัวหอมหั่นฝอย  

ปกต ิPalov นอกจากจะเปน็อาหารทีร่บัประทานกนัในครวัเรอืน และไวส้ำหรบั 

แขกผูม้าเยอืนแลว้ Palov ยงัเปน็อาหารสำหรบังานสำคญั เชน่ งานแตง่งานอกีดว้ย  

อาหารอีกอย่างหนึ่ง คือ Shurpa ซึ่งเป็นซุปประกอบด้วยชิ้นเนื้อและผักต่าง ๆ  

สามารถรับประทานเป็นซุป หรือเป็นอาหารจานหลักก็ได้

 Lagman เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยใช้แป้งทำเป็น 

เส้นก๋วยเตี๋ยว ด้วยการใช้วิธียืดแป้งให้เป็นเส้น ๆ และผัก สามารถรับประทาน 

เป็นซุปหรืออาหารจานหลักก็ได้

 สำหรบัเครือ่งดืม่ทีช่าวอซุเบกถอืเปน็เครือ่งดืม่ประจำชาต ิคอื ชาเขยีวรอ้น  

ซึง่เปน็เครือ่งดืม่ทีส่ามารถดืม่ไดต้ลอดวนั แตผู่ค้นในเมอืงหลวงอยา่ง Tashkent  

จะนิยมชาดำมากกว่า โดยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือชาดำ ชาวอุซเบกก็จะดื่ม 

โดยไม่เติมนมหรือน้ำตาล สำหรับฤดูร้อน Ayran ซึ่งเป็นโยเกิร์ตเย็นจะเป็น 

ที่นิยมกันมาก 

Chorek  Manti

Plov หรือ Pilaf

Kurut

วิทยุสราญรมย์
๒๐๔
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 นอกจากนี้ อุซเบกิสถานยังขึ้นชื่อเรื่องไวน์ โดยมีโรงกลั่นไวน์กว่า 14 โรง  

โดยโรงกลั่นไวน์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอยู่ในเมือง Samarkand ซึ่งเป็นเมือง 

ที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ทั้งนี้ ไวน์จากอุซเบกิสถานเป็นไวน์ที่ได้รับ 

ความนิยมและส่งออกไปยังรัสเซียและประเทศเอเชียกลางอื่น ๆ 

 ๔. สาธารณรัฐคีร์กีซ
 โดยปกติอาหารของชาวคีร์กีซจะเน้นการปรุงด้วยเนื้อแกะ เนื้อวัวและ 

เนือ้มา้ ซึง่อาหารจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัอาหารของชาวคาซคั สำหรบัเครือ่งดืม่ 

ที่น่าสนใจคือ Kymys หรือนมม้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของทะเลสาบ  

Song Köl สำหรับอาหารที่น่าสนใจอีกชนิด คือ Kurut หรือโยเกิร์ตแห้ง 

ปั้นเป็นลูกกลม ๆ และ Oromo ซึ่งเป็นแผ่นแป้งห่อด้วยกะหล่ำปลี เนื้อสัตว์  

และแครอท

 ชาวคีร์กีซชอบรับประทานขนมปัง โดยขนมปังส่วนใหญ่จะใช้กรรมวิธี 

การอบจากโอง่ โดยจะทานขนมปงัคูก่บัแยม นำ้ผึง้หรอืเนย และดืม่ชาควบคูก่นั 

ไปด้วย ฉะนั้น ขนมปังจึงมีความสำคัญกับชาวคีร์กีซมากและเจ้าบ้านที่ดีจะให้ 

ขนมปังกับแขกที่มาเยือน แม้ว่าแขกนั้นจะมาพบเพียงชั่วครู่เท่านั้น

 Manti

Shurpa

Kymys

Lagman

Oromo

Plov หรือ Pilaf

Kurut
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Nahud Sambusa

 ๕.	สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
	 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวทาจิกจะเริ่มด้วยผลไม้และ 

ถั่วต่าง	 ๆ	 จากนั้นทานซุป	 ต่อด้วยเนื้อสัตว์	 และจบท้ายด้วย	 Palov	 ซึ่งเป็น 

ข้าวผัดผสมชิ้นเนื้อ	 แครอทและหัวหอมหั่นฝอย	 อาหารที่แนะนำสำหรับ 

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน	 คือ	 Kurtab	 ซึ่งเป็นแผ่นแป้งผสมโยเกิร์ต	 มะเขือเทศ 

และหัวหอม	 อาหารชนิดต่อมา	 คือ	 Nahud	 Sambusa	 หรือ	 Chickpea	 

samasas	 เป็นแป้งทอดยัดไส้ด้วยถั่วซิกพีและมะเขือเทศ	 ชาวทาจิกิสถาน 

ชอบดื่มชาและจะให้ชากับแขกที่มาเยือนเพื่อแสดงถึงการต้อนรับ

	 อาหารและวัฒนธรรมในการรับประทาน	นอกจากจะสะท้อนสภาพชีวิต 

ความเป็นอยู่	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้ว	 ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยม 

ของคนในชาติ	 ชาวเอเชียกลางจะให้ความสำคัญกับการต้อนรับแขกผู้มาเยือน 

และผู้อาวุโสเป็นอย่างมาก	แขกผู้มาเยือนจะได้รับการต้อนรับด้วยของว่างและ 

เครื่องดื่มเสมอ	 โดยเฉพาะชา	 ซึ่งอาจเป็นชาเขียวหรือชาดำ	 และวอดก้า	 

เพือ่บรรเทาความหนาวเยน็	โดยหากถงึเวลารบัประทานอาหาร	แขกจะไดร้บัเชญิ 

ใหร้ว่มรบัประทานอาหารพรอ้มเจา้ของบา้น	โดยนัง่รบัลอ้มวงรบัประทานอาหาร 

ที่โต๊ะเตี้ย	ๆ	หรือไม่ก็นั่งที่พื้นโดยมีหมอนพิงข้างหลัง	และจะใช้มือรับประทาน 

อาหาร	 โดยแขกผู้มีเกียรติสูงสุดจะได้รับเชิญให้รับประทานอาหารเป็นคนแรก

วิทยุสราญรมย์
๒๐๖



 อ้างอิงเนื้อหา
 http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_cuisine

 http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmen_cuisine

 http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_cuisine

 http://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyz_cuisine

 http://en.wikipedia.org/wiki/Tajik_cuisine

 http://www.realoffer.com/blog/asian-cuisines-a-look-at-central-asian-food/

 http://aboutkazakhstan.com/about-kazakhstan-food

 http://jon-turkmenistan.blogspot.com/2008/07/turkmen-food.html

 http://uncorneredmarket.com/central-asian-food-good-bad-inedible/

 http://www.encyclopedia.com/topic/Central_Asia.aspx

 อ้างอิงรูป
 http://en.wikipedia.org/wiki/Kuurdak

 http://en.wikipedia.org/wiki/Be%C5%9Fbarmaq

 http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakh_cuisine

 http://aboutkazakhstan.com/about-kazakhstan-food

 http://en.wikipedia.org/wiki/Manti_%28dumpling%29

 http://m.ertir.com/index.php?q=blog&view=75044

 http://en.wikipedia.org/wiki/Pilaf

 http://hotelsincentralasia.com/turkmenistan.html

 http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbek_cuisine

 http://en.wikipedia.org/wiki/Kumis

 http://uncorneredmarket.com/photos/picture/1763269902/

 http://jibekjolu.us/food/item/oromo/

 http://uncorneredmarket.com/photos/picture/1957158937/

 http://www.myrecipes.com/recipe/spicy-chickpea-samosas-with-raita- 

 10000001995731/

 http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%A4k%C3%A7%C3%A4k

 http://en.wikipedia.org/wiki/Boortsog
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 สหประชาชาติและองค์กรหลัก
  United Nations–UN สหประชาชาติ   

  United Nations General  สมัชชาสหประชาชาติ

  Assembly – UNGA 

  United Nations Security  คณะมนตรีความมั่นคง

  Council – UNSC สหประชาชาติ

  Economic and Social  คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม

  Council – ECOSOC  

  Trusteeship Council คณะมนตรีภาวะทรัสตี

  International Court of  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

  Justice – ICJ   

  United Nations Secretariat สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

 United Nations (UN) หรอืสหประชาชาต ิคอื องคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายหลงั 

สงครามโลกครัง้ที ่๒ โดยประเทศผูช้นะสงคราม ไดแ้ก ่สหรฐัฯ สหราชอาณาจกัร  

ฝรั่งเศส จีน และสหภาพโซเวียต เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๘ และมี 

จดุประสงคห์ลกัเพือ่ปอ้งกนัการเกดิสงครามโลกครัง้ที ่๓ ปจัจบุนั UN มสีมาชกิ 

ทัง้สิน้ ๑๙๓ ประเทศ โดยมปีระเทศเซาทซ์ดูานเขา้เปน็สมาชกิลา่สดุเมือ่ป ี๒๕๕๔ 

กีรดิต สัจเดว์

คำศัพท์ทางการทูต
วิทยุสราญรมย์
๒๐๘
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 ศัพท์ที่พบบ่อยเกี่ยวกับสหประชาชาติ
  UNGA’s resolution ข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ

  Permanent Five: P5 สมาชิกถาวร ๕ ประเทศ

  Non-Permanent Members สมาชิกไม่ถาวร

  Veto สิทธิยับยั้ง

  Charter of  กฎบัตรสหประชาชาติ

  the United Nations     

  World Court ศาลโลก

  United Nations  เลขาธิการสหประชาชาติ

  Secretary – General – UNSG   

  Plenary การประชุมเต็มคณะ

  Conflict Prevention การป้องกันความขัดแย้ง

  Peacemaking การสร้างสันติภาพ

  Peacekeeping การรักษาสันติภาพ

  Peacebuilding การเสริมสร้างสันติภาพ

 การบริหารงานของสหประชาชาติ นั้น ดำเนินการผ่านสำนักเลขาธิการ 

สหประชาชาติ ซึ่งปัจจุบันนาย Ban Ki-moon ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ- 

สหประชาชาตคินที ่๘ เปน็หวัหนา้ฝา่ยบรหิารโดยดำรงตำแหนง่มาแลว้ ๒ สมยั  

คือ วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ อนึ่ง  

สำนกัเลขาธกิารสหประชาชาตมิเีจา้หนา้ทีท่ัว่โลกกวา่ ๔๔,๐๐๐ คน จากประเทศ 

ต่าง ๆ  ซึ่งต้องวางตนเป็นกลาง และทำงานเพื่อผลประโยชน์ของสหประชาชาติ 

เท่านั้น 

๒๐๙คำศัพท์ทางการทูต
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