


หนังสือวิทยุสราญรมย์
ISSN ๑๕๑๓-๑๐๕ X
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕๕  เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๕
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สารบัญ

 หน้า
ถ้อยแถลง ๗

ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย ๑๑
ไกรวัฒ ภมรบุตร

ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก ๑๔
นิกรเดช พลางกูร

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับการคุ้มครอง GI ของ EU ๒๐
ทีมงานไทยยุโรปดอตเน็ต 

เกาะชายผ้าเหลือง ท่องเมืองมุสลิม ๒๖
วิชชุ เวชชาชีวะ

ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๔๖
One Pen

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้า ๖๓
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่  
ลดา ภู่มาศ

ประสบการณ์การฝึกงานที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ๗๒
พิชฌ์สินี วีรมนตรี

ส่งเสด็จดวงแก้วสู่สวรรค์ ๘๐
กองบรรณาธิการ

หนังสือวิทยุสราญรมย์
ISSN ๑๕๑๓ - ๑๐๕ X
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕๔ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕
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ดวงแก้วพระมงกุฎ ๘๙
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๐
สุภาศิริ อมาตยกุล

การฉลองครบรอบ 100 ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ๑๑๑
วัฒนชัย นิรันดร

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๑๘
ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

มอลตา มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ๑๓๔
ศิริสุภา กุลทนันทน์

พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ๑๔๗
กองบรรณาธิการ

อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๖๓
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ดอกไม้กินได้...ช่วยต้านโรคมะเร็ง ๑๗๓
ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย

การใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวตน ๑๗๙
วโรตม์ ชอินทรวงศ์

นักกีฬาในดวงใจ ๑๘๖
รัฐภัทร์ เจริญทวีรัตน์

มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๓
หิรัญ สุวรรณเทศ

กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๐
เบญจาภา ทับทอง
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สวัสดีครับ
ท่านผู้อ่านหนังสือ
วิทยุสราญรมย์
ทุกท่าน

 ในฐานะของนายสถานีวิทยุสราญรมย์ ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มารับหน้าที่ 

ในการกำกับดูแลสื่อของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ 

ชี้แจงทำความเข้าใจแก่คนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในต่างประเทศ  

ถึงการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลซึ่งได้เข้ามามีส่วน 

เกีย่วขอ้งกบัชวีติความเปน็อยูข่องพวกเราชาวไทยมากขึน้กวา่ในอดตีจากภาวะ 

ของโลกที่ไร้พรมแดน โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่ช่องทางการรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารได้พัฒนาไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้พี่น้องประชาชน 

ชาวไทยมีทางเลือกที่มากขึ้นในการบริโภคข้อมูล 

 ขา่วการสิน้พระชนมข์องสมเดจ็พระเจา้ภคนิเีธอ เจา้ฟา้เพชรรตันราชสดุา  

สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นำมาซึ่งความโศกเศร้า 

อาลยัรกัในพระองคท์า่นจากพสกนกิรชาวไทยทัง้ประเทศทีต่า่งไดร้บัพระกรณุา 

จากดวงแก้วแห่งราชวงศ์จักรีดวงนี้ ภาพประชาชนที่รออยู่สองฟากฝั่งของ 

วิทยุสราญรมย์
๖
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ท้องสนามหลวงเพื่อเฝ้าชมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็น 

ประจกัษพ์ยานถงึความจงรกัภกัดแีละความซาบซึง้ในนำ้พระทยัและพระปณธิาน 

อนัแนว่แนใ่นการบำเพญ็พระกรณยีกจิเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชนชาวไทย 

ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปีนับแต่เสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๐๒ หนังสือ 

วทิยสุราญรมยฉ์บบันีข้อรว่มนอ้มรำลกึถงึพระกรณุาในสมเดจ็พระเจา้ภคนิเีธอ  

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มา ณ ที่นี้

 ปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ 

โลก คือ การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออก (World  

Economic Forum on East Asia) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน  

๒๕๕๕ ทีก่รงุเทพฯ ทำใหส้ายตาจากทัว่ทกุมมุโลกตา่งจบัจอ้งมาทีป่ระเทศไทย  

ซึ่งเป็นจังหวะที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านพ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองภายใน 

ประเทศและการเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา การกลับ 

เขา้สูเ่วทโีลกของไทยครัง้นีเ้ปน็กา้วยา่งทีส่ำคญั เนือ่งจากเปน็ชว่งทีส่หรฐัอเมรกิา 

และสหภาพยโุรปกำลงัประสบปญัหาทางเศรษฐกจิอยา่งรนุแรง ในขณะทีญ่ีปุ่น่ 

ก็ยังไม่อาจฟื้นตัวได้เต็มที่จากเหตุภัยพิบัติเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ประชาคมอาเซียน 

ได้รับความสนใจจากทั่วโลก จึงอาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดประเทศไทยจึงต้อง 

พยายามรักษาสถานะของการมีบทบาทนำในอาเซียนไว้

 ปีนี้ยังเป็นปีที่มิติด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา 

มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การปะทะและความขัดแย้งบริเวณชายแดนของ 

สองประเทศลดลงไป ซึง่นบัเปน็สญัญาณทีด่ตีอ่ทัง้ไทยและกมัพชูาทีก่ำลงักา้วไป 

บนเสน้ทางเดยีวกนัในการเปน็สมาชกิของประชาคมอาเซยีน สิง่ทีส่ำคญัยิง่กวา่ 

ตัวเลขทางการค้าและผลประโยชน์ทางธุรกิจคือความรู้สึกที่ดีต่อกันของพี่น้อง 

ชาวไทยและชาวกมัพชูา เรือ่งเลา่จากนกัศกึษาทีไ่ปฝกึงานทีส่ถานเอกอคัรราช- 

ทูตไทย ณ กรุงพนมเปญเป็นภาพที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าแม้ไทยกับกัมพูชา 

จะมีพรมแดนติดกัน แต่เรายังมีความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราน้อยอยู่มาก  

ถ้อยแถลง ๗
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อย่างไรก็ดี ต่อจากนี้ไปอย่างน้อยที่สุดน้องนักศึกษาที่ได้ไปพบเห็นสภาพ 

ความเป็นอยู่ของชาวกรุงพนมเปญก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา 

และคนกัมพูชามากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การมีความรู้สึก 

ฉันมิตรต่อกันทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชน

 สำหรับพี่น้องเกษตรกร เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งว่าข้าวหอมมะลิจากทุ่ง 

กุลาร้องไห้กำลังจะได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Protection of  

Geographical Indication-GI) จากสหภาพยุโรป (EU) ความพยายามของ 

ไทยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ท่ามกลางอุปสรรคนานาชนิด  

ในทีส่ดุกน็ำมาซึง่ความสำเรจ็ อกีทัง้กำลงัจะนำไปสูส่นิคา้ตวัอืน่ๆ ของไทย อาท ิ 

กาแฟดอยชา้ง และกาแฟดอยตงุตอ่ไป ทัง้นี ้การไดร้บัจดทะเบยีน GI ขา้วหอมมะลิ 

ของไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด  

EU อีกด้วย

 ส่วนข่าวดีของน้องๆ เยาวชน ปีนี้เป็นโอกาสดีที่น้องๆ นักเรียนจาก 

โรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ไปทัศนศึกษาที่สิงคโปร์  

โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้ ๓ เสาหลักของโครงการฯ กล่าวคือ  

“สร้างจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์” น้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือก 

ใหเ้ปน็ตวัแทนยวุทตูความดทีัง้ ๖ คนจาก ๖ โรงเรยีน มาจากจงัหวดัตา่งๆ ไดแ้ก ่ 

สมุทรสาคร จันทบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สุโขทัยและนครพนม เรื่องเล่าจาก 

มุมมองของพี่เลี้ยงทำให้ได้เห็นความน่ารักสดใสของน้องๆ ยุวทูต พร้อมไปกับ 

เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์

 สำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ในโอกาสสำคัญที่ปีนี้ตรงกับปีพุทธชยันตี  

๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศไทย 

ได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปีในแนวทางของชาวพุทธ กล่าวคือ  

ร่วมกันน้อมนำหลักธรรมขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้ามาสู่การปฏิบัติเพื่อ 

การชนะกิเลส ด้วยการเป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” ผ่านการเจริญในทาน ศีล  

วิทยุสราญรมย์
๘
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สมาธิ ภาวนา เรื่องเล่าจากทวีปแอฟริกาและดินแดนตะวันออกกลางยังทำให ้

เราได้รับรู้ถึงการปฏิบัติธรรมในดินแดนที่ห่างไกลและการเสวนาธรรมข้าม 

ศาสนา ประการสำคัญ ทำให้เราได้เข้าใจถึงธรรมเนียมการส่งพระธรรมทูต 

ไปในพื้นที่ต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “ฝากพระพุทธศาสนาไว้ในประเทศ 

ที่มีเงื่อนไขเอื้ออำนวย เพื่อที่จะได้กลับมาเกื้อกูลพระพุทธศาสนาในไทย 

ให้ดำรงได้อย่างต่อเนื่องในภาพรวม”

 สุดท้ายนี้ ในนามของสถานีวิทยุสราญรมย์และกองวิทยุกระจายเสียง  

ผมใคร่ขอย้ำว่าช่องทางในการรับข่าวสารสาระความรู้ที่มีทั้งประโยชน์และ 

ความเพลิดเพลิน นอกจากทางวิทยุที่คลื่น AM 1575 kHz และทางหนังสือ 

วิทยุสราญรมย์ที่อยู่ในมือของท่านขณะนี้ ท่านยังสามารถฟังวิทยุและอ่าน  

หนังสือวิทยุสราญรมย์ออนไลน์ ตลอดจนติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook  

และทาง YouTube รายการ “สายตรงบวัแกว้” ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.mfa.go.th  

พรอ้มนี ้ผมตอ้งขอขอบคณุกำลงัใจจากแฟนรายการทกุทา่นทีไ่ดเ้ขยีนจดหมาย/ 

ไปรษณยีบตัร สง่อเีมล ์เขา้ไปกด “Like” รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชน ์

แก่การดำเนินงานของสถานีฯ

ด้วยความปรารถนาดี

 (บัณฑิต หลิมสกุล)

 นายสถานีวิทยุสราญรมย์

ถ้อยแถลง ๙
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นายไกรวัฒ  ภมรบุตร

อาเซียนต่อไทย
 สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตห้รอือาเซยีน ประกอบดว้ย 

สมาชิก ๑๐ ประเทศ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน  

เวยีดนาม ลาว เมยีนมาร ์และ กมัพชูา พืน้ทีร่วมกนั ๔,๔๕๐,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร  

ประชากรรวม ๕๙๐ ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวม ๑.๘ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ  

เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่ ๙ ของโลก

 อาเซียนสำคัญต่อไทยอย่างมาก ที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดคือ ด้านเศรษฐกิจ  

อาเซยีนเปน็คูค่า้อนัดบัหนึง่ของไทย มลูคา่การคา้ระหวา่งกนั ๒.๓ ลา้นลา้นบาท  

คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ไทยได้เปรียบดุลการค้า  

๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ประเทศสมาชิกอาเซียนลงทุนในไทย ๒๕,๑๕๒ ล้านบาท  

ไทยลงทุนในอาเซียน ๖๐,๘๒๒ ล้านบาท นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน 

เดินทางมาเยือนไทยปีละ ๔.๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖ ของนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติทั้งหมด 

ความสำคัญของ

ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย ๑๑
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 ปี ๒๕๕๑ มีการลงนาม “กฎบัตรอาเซียน” ส่งผลให้อาเซียนก้าวสู่ 

ความเป็นประชาคมอาเซียน ในปี  ๒๕๕๘ เสาหลัก เสาหนึ่ งของ 

ประชาคมอาเซียน คือ ASEAN Economic Community : AEC

 ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน คือ

 ๑. อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใกล้ชิดไทยมากที่สุด  

สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้าน มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน  

มีสินค้าและบริการที่เสริมซึ่งกันและกัน สามารถสร้างความแข็งแกร่งของ 

อำนาจต่อรอง 

 ๒. การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดตลาดใน 

ภูมิภาคขนาดใหญ่ การรวมเป็นตลาดเดียวดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก 

ตา่งประเทศ เขา้มาในอาเซยีน สามารถนำจดุแขง็ของแตล่ะประเทศมาเสรมิกนั  

เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้น มีอำนาจซื้อสูงขึ้น เพิ่มขีด 

ความสามารถด้านการแข่งขัน

 ๓. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งเสริมการขยายตัวในด้านการค้า  

การลงทุนของไทย ก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด  

ทัง้อปุสรรคดา้นภาษหีรอืมาตรการทางการคา้อืน่ๆ รวมถงึการอำนวยความสะดวก 

ทางการค้าระหว่างกัน อาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน  

การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ไปยังมาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม  

และสิ้นสุดลงที่เมืองคุนหมิง อีกทั้งการปรับเส้นทางคมนาคมทางบก ทางรถไฟ 

ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันอย่างมาก

วิทยุสราญรมย์
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	 ๔.	 เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในประเทศและ 

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	 การใช้ทรัพยากรในการผลิตร่วมกัน	 

การเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ	เอื้อต่อการขจัดอุปสรรค 

ด้านการค้า	การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก

	 อาเซยีนสำคญัยิง่สำหรบัประเทศไทย	การสถาปนาประชาคมอาเซยีนใน 

อีกสามปีข้างหน้าจะเพิ่มความสำคัญของอาเซียนต่อคนไทยทุกคน	 ประโยชน์ 

ที่คนไทยได้รับมิใช่เรื่องนามธรรมอีกต่อไป	 แต่จะเป็นเรื่องจริงและจับต้องได้ 

สำหรับทุกคน	 

ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย ๑๓
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นิกรเดช พลางกูร

ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก

	 วันนี้เป็นวันที่ประเทศไทยได้กลับมายืนอยู่บนเวทีโลกอย่างภาคภูมิ 

อีกครั้ง	 หลังจากที่ไทยประสบวิกฤติต่างๆ	 ในระยะที่ผ่านมา	 ตั้งแต่เกิดความ 

ขัดแย้งทางการเมืองจนถึงเหตุการณ์นํ้าท่วมครั้งล่าสุด	 แต่วันนี้	 ประเทศไทย 

เป็นผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศที่เป็นที่สนใจกันมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ	 

ของภูมิภาคก็ว่าได้	 การประชุมที่ว่านี้คือ	 การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วย 

เอเชียตะวันออก	 (World	 Economic	 Forum	 on	 East	 Asia)	 ซึ่งมีขึ้น 

เมื่อวันที่	๓๐	พฤษภาคม	-	๑	มิถุนายน	๒๕๕๕	ที่กรุงเทพฯ

	 ไทยไดอ้ะไรจากการประชมุ	WEF	ครัง้นี	้ผูอ้า่นอาจสงสยัวา่การประชมุนี้ 

มคีวามสำคญัตรงไหนกบัไทย	สิง่แรกเลยคอื	มผีูน้าํจาก	๔	ประเทศ	ไดแ้ก	่บาหเ์รน	 

อินโดนีเซีย	 ลาว	 และเวียดนาม	พร้อมบุคคลระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ	 

เกือบ	๒๐	คน	เข้าร่วม	และยังมีนักธุรกิจ	นักวิชาการ	และนักข่าวชั้นแนวหน้า 

ของโลก	 มาร่วมอีกกว่า	 ๘๐๐	 คน	 จากกว่า	 ๕๐	 ประเทศ	 การที่คนเหล่านี้ 

มาพบปะกันในประเทศไทยก็เป็นการแสดงถึงความไว้วางใจ	 (a	 vote	 of	 

confidence)	และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยอยู่แล้ว

วิทยุสราญรมย์
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creo




	 การทีค่นเหลา่นีไ้ดเ้หน็ดว้ยตาตนเองถงึความยิง่ใหญโ่อโ่ถงของสนามบนิ 

สุวรรณภูมิ	 โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ	 (ถนนหนทาง	 ระบบสื่อสาร	 สิ่งอำนวย 

ความสะดวกต่างๆ)	 ที่เจริญก้าวหน้ากว่าหลายประเทศในโลก	 ได้สัมผัส 

การต้อนรับและน้ำใจของคนไทย	 จึงเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศไทยที่ไม่ใช่ 

ว่าจะได้รับมาโดยง่าย	 นอกจากนั้น	 ทีมสื่อมวลชนต่างประเทศที่หลั่งไหล 

เขา้มาทำขา่วการประชมุครัง้นีย้อ่มทำใหป้ระเทศไทยอยูใ่นสายตาของคนทัง้โลก	 

และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ	 การที่นายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง 

จะได้มีโอกาสนำเสนอประเทศไทยต่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลของโลก	 สร้างความ 

เชื่อมั่นของคนเหล่านี้ต่อประเทศไทย	

	 การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือกันถึงเรื่องที่อาเซียนกำลังจะก้าวเข้าสู่ 

การเป็น “ประชาคมอาเซยีน”	ในป	ี๒๕๕๘	ซึง่จะมปีระชากรกวา่	๖๐๐	ลา้นคน	 

แน่นอนว่าอาเซียนและไทยย่อมสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากบรรดา 

ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก ๑๕
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ผู้ทรงอิทธิพลของโลก	 เราต้องเตรียมความพร้อมในทุกระดับ	 ตั้งแต่พี่น้อง 

เกษตรกร	 จนถึงนักธุรกิจ	 นักวิชาการ	 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	 ฯลฯ	 

และการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ดังกล่าว	 ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศ 

ศูนย์กลางและให้ความสำคัญอย่างมากกับประเด็นเรื่องความเชื่อมโยง	 

(connectivity)	 เพราะเป็นเรื่องที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันมาโดยตลอด	 

โดยขณะนี้กลายเป็นประเด็นที่ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศไปแล้ว	 

ประเทศไทยจึงเป็นเสมือนศูนย์กลาง	 (hub)	 ของประชาคมอาเซียนที่กำลัง 

จะปรากฏตวัขึน้	นอกจากนี้	ไทยยังใหค้วามสำคัญกับประเดน็ดา้นเกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมอาหาร	เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็น	“ครัวของโลก” ให้ได้

 ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศศูนย์กลางและให้ความสำคัญ 

อย่างมากกับ connectivity เพราะเป็นผู้ริเริ่มและผลักดัน 

มาโดยตลอด โดยขณะนี้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศไปแล้ว  

ไทยจึงเป็นศูนย์กลาง (hub) ของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะ 

ปรากฏตัวขึ้น

วิทยุสราญรมย์
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	 การประชุมครั้งนี้มีหัวข้อหลักของการประชุมว่าด้วยเรื่อง	“การกำหนด 

อนาคตของภูมิภาคผ่านการเชื่อมโยง”	ซึ่งมี	๓	มิติ	คือ	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 

ด้านกฎระเบียบ	 และด้านการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังแบ่ง 

การประชุมออกเป็นการประชุมกลุ่มย่อย	 ซึ่งมีหัวข้อหลักๆ	 แบ่งออกเป็นเรื่อง 

เกี่ยวกับบทบาทใหม่ของภูมิภาค	 การรับมือกับความเสี่ยง	 และความสำเร็จ 

ในเรื่องความเชื่อมโยง	(connectivity)

	 ในเรื่องบทบาทใหม่นั้นมีการหารือถึงเรื่องการลดปัญหาความยากจน 

และการพฒันาการศกึษา	โดยเนน้บทบาทของไทยอยา่งชดัเจน	ซึง่เกีย่วกบัเรือ่งนี	้ 

นายกรัฐมนตรีได้เน้นเป็นพิเศษถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

และการส่งเสริมบทบาทของสตรีในการพัฒนา

	 ในเรื่องการรับมือกับความเสี่ยงของภูมิภาคนั้น	 ได้มีการหารืออย่าง 

กวา้งขวางในเรือ่งพฒันาการทางการแพทย์	การบรหิารดา้นสาธารณสขุ	รวมถงึ 

เรือ่งการพฒันาคณุภาพและผลผลติทางเกษตร	ซึง่ยอ่มจะเปน็ประโยชนส์ำหรบั 

ประเทศไทย	เพราะไดม้กีารแลกเปลีย่นแนวความคดิและวธิกีารปฏบิตัทิีด่ตีา่งๆ	 

ซึ่งหลายอย่างสามารถนำไปปฏิบัติได้	

ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก ๑๗
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	 จากการที่ไทยได้ประสบภัยพิบัติครั้งสำคัญเมื่อปี	๒๕๕๔	ที่ประชุมยังได้ 

มีการหารือในเรื่อง	 “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”	 โดยเน้นความสำคัญของ 

การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืรฐั	-	เอกชน	การใชส้งัคมออนไลน	์เชน่	ทวติเตอร	์ 

เฟซบุค	เพื่อการเตือนภัยอย่างทันท่วงที	

	 ในเรื่องการเชื่อมโยงนั้น	 ที่ประชุมสนับสนุนให้มีการร่วมกันพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม	 เทคโนโลยีสื่อสาร	 เช่น	 ถนน	 รถไฟ	 

อินเทอร์เน็ต	 ให้อยู่ในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันที่สุด	 เพื่อลดช่องว่างด้าน 

การพัฒนาของประเทศในภูมิภาค	 ซึ่งในที่สุดแล้วจะได้ประโยชน์ร่วมกันใน 

ทุกสาขา	โดยเฉพาะเรื่องของการค้าและการท่องเที่ยว

	 ในชว่งคำ่ของวนัที	่๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดน้ัง่เรอืจาก 

โรงแรมแชงกรีลาไปยังหอประชุมกองทัพเรือเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ 

นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพที่ท่าเรือของหอประชุมกองทัพเรือ	 เพื่อเป็นเกียรติ 

แก่ผู้เข้าร่วมประชุม	 โดยรัฐบาลไทยได้จัดงานอย่างสมเกียรติและเป็นที่ 

ประทับใจของเหล่าผู้เข้าร่วมทั้งหลาย	 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับแขก 

ผู้มีเกียรติก่อนการแสดงจะเริ่มต้นและต่อเนื่องไปตลอดงานเลี้ยงอาหารค่ำ	 

ซึ่งได้จัดเลี้ยงอาหารไทยรสเลิศให้แขกที่เข้าร่วมได้รับประทาน	 โดยงานเลี้ยง 

จบลงดว้ยการแสดง	“การไหลเรอืไฟ” ซึง่สรา้งความประทบัใจใหก้บัผูร้ว่มงาน 

เป็นอย่างมากก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พัก

 โดยสรุป ไทยประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดการประชุมครั้งนี้	 

ทั้งในแง่ของการส่งเสริมความเชื่อมั่นซึ่งไม่สามารถซื้อได้	 แต่ได้มาโดยการรู้	 

การเห็น	 และการสัมผัสโดยตรง	 ในแง่ของการมีบทบาทนำในภูมิภาคอีกครั้ง 

ของไทย	และในแงข่องการนำมาซึง่รายไดสู้ช่าวไทยตัง้แตร่ะดบัรากหญา้ถงึผูน้ำ 

ทางธรุกจิ	การดงึดดูนกัลงทนุ	การเพิม่ตวัเลขนกัทอ่งเทีย่ว	และผลประโยชนอ์ืน่ๆ	 

ที่จะตามมาอีกมากมาย	 แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะสำคัญมากไปกว่าความภูมิใจของ 

คนไทยที่การประชุมครั้งนี้ได้นำมาสู่ประชาชนไทยทุกคน	 

ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก ๑๙
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	 กำลังรอลุ้นว่าอีกไม่นานข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	 หรือข้าวหอมมะลิ 

ที่ปลูกและผลิตใน	 ๕	 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	 (สุรินทร์	 มหาสารคาม	 

บรุรีมัย	์ยโสธร	และรอ้ยเอด็)	ของไทยจะไดร้บัการคุม้ครองสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์	 

(Protection	of	Geographical	Indication)	หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม	“จไีอ”	(GI)	 

จากสหภาพยุโรป	 (EU)	 ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นประเทศไทยจะเป็นประเทศแรก 

ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประสบความสำเร็จในการขอจดทะเบียน	GI	กับ	EU	 

และสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะเป็นสินค้าจากอาเซียนประเภทแรก 

ที่ได้รับตราสัญลักษณ์	 GI	 ของ	 EU	 นอกจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แล้ว	 

ไทยยังกำลังรอลุ้นการคุ้มครอง	 GI	 สำหรับกาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุง 

ที่กำลังรอการพิจารณาจาก	EU	อยู่ด้วย	

	 EU	 ใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 	 

ส่งเสริมนวัตกรรม	 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าที่ผลิตใน 

ข้าวหอมมะลทิุ่งกุลาร้องไห้
กับการคุ้มครอง GI ของ EU

ทีมงานไทยยุโรปดอตเน็ต 

วิทยุสราญรมย์
๒๐
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ยุโรป	 ซึ่งการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 หรือ	 GI	 เป็นเครื่องมือสำคัญ 

ประการหนึ่งที่	EU	ใช้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่สินค้า	EU	กว่า	๓,๐๐๐	 

รายการ	อาทิ	ไวน์	๑,๘๐๐	รายการ	สุรา	๓๓๐	รายการ	รวมทั้งสินค้าเกษตร 

และอาหารอืน่ๆ	อกีกวา่	๘๔๐	รายการ	โดยมสีนิคา้สำคญัๆ	ของ	EU	ทีม่ชีือ่เสยีง 

ติดตลาดและได้รับการคุ้มครอง	GI	อาทิ	แฮม	Parma,	ชีส	Roquefort	หรือ	 

Champagne	เป็นต้น	

	 หากประสบความสำเรจ็ในการจดทะเบยีน	GI	สำหรบัสนิคา้ขา้วหอมมะลิ 

ทุง่กลุารอ้งไหค้รัง้นี	้คงตอ้งยกเครดติใหห้นว่ยงานภาครฐัไทยทีร่บัผดิชอบ	ไดแ้ก	่ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์	 

รวมทั้งกรมการข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยกรมทรัพย์สิน 

ทางปญัญาเปน็ผูร้เิริม่ในการยืน่ขอจดทะเบยีน	 

GI	 สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ต่อ	 EU 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๑	ซึ่งต่อมา	EU 

ได้ประกาศคำขอจดทะเบียนของไทยใน	 

Official	Journal	เมื่อเดือนมิถุนายน	๒๕๕๓	 

และปจัจบุนัมทีมีประเทศไทย	ณ	กรงุบรสัเซลส	์ 

โดยเฉพาะสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ	 

ณ	 กรุงบรัสเซลส์คอยเป็นผู้ประสานงาน 

ติดตามผลอย่างใกล้ชิดกับฝ่าย	EU

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับการคุ้มครอง GI ของ EU ๒๑
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	 การขอจดทะเบียน	GI	สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยไม่ใช่ว่า 

จะทำได้ง่ายและราบรื่น	 เพราะต้องประสบปัญหาเชิงเทคนิคต่างๆ	 นานา 

มาตัง้แตแ่รกเริม่	เนือ่งจากมปีระเทศสมาชกิ	EU	๕	ประเทศ	ไดแ้ก	่อติาล	ีองักฤษ	 

เนเธอร์แลนด์	 ฝรั่งเศส	 และเบลเยียม	 ได้ยื่นเรื่องคัดค้านการขอจดทะเบียน 

ของไทยใน	๒	 ประเด็นหลัก	 คือ	 (๑)	 การจดทะเบียน	 GI	 ครอบคลุมถึงคำว่า	 

“ข้าวหอมมะลิ” ซึ่งประเทศ 

เหล่านี้ เห็นว่าเป็นคำสามัญ	 

(generic	name)	ซึง่ไมส่ามารถ 

ขอรบัความคุม้ครอง	GI	ได	้และ 

ขอใหไ้ทยสละสทิธิก์ารคุม้ครอง 

คำดงักลา่ว	และ	(๒)	เงือ่นไขของ 

ไทยที่ให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา- 

ร้องไห้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า	 

GI	 จะต้องแปรรูป	 และบรรจุ 

หีบห่อเฉพาะในพื้นที่แหล่งผลิตเท่านั้น	ขณะที่ประเทศผู้คัดค้านต้องการนำเข้า 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ไปบรรจุและแปรรูปใน	EU	ได้	

	 ความสำเร็จในการได้รับจดทะเบียน	 GI	 ข้าวหอมมะลิของไทยครั้งนี้	 

นับเป็นครั้งแรกของสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด	EU

	 เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคดังกล่าว	 คณะผู้แทนไทยนำโดยอธิบดี 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องเดินทางไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ	 

EU	 และประเทศสมาชิก	 EU	๕	 ประเทศที่คัดค้านการยื่นคำขอ	 GI	 ของไทย 

หลายต่อหลายครั้ง	 โดยเฉพาะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๕	 ซึ่งอธิบดี 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้าพบฝ่าย	 EU	 เพื่อติดตามความคืบหน้า	 และ 

แจ้งการดำเนินการของฝ่ายไทย	 พร้อมกับย้ำท่าทีไทยอีกครั้งว่าการขอจด	 GI	 

จะต้องครอบคลุมคำว่า	“ข้าวหอมมะลิ”	 เพราะการดำเนินการครั้งนี้ของไทย 

วิทยุสราญรมย์
๒๒
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จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบ	 GI	 

เท่านั้น	 และคำว่า “ข้าวหอมมะลิ”	 ก็เป็นคำประดิษฐ์เฉพาะของภาษาไทย	 

จึงไม่ใช่คำสามัญตามที่ฝ่าย	 EU	 กล่าวอ้าง	 นอกจากนี้คำดังกล่าวยังได้รับ 

การคุ้มครองสิทธิภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของ	 EU	 แล้วด้วย	 

ส่วนข้อกำหนดเรื่องการแปรรูปและบรรจุหีบห่อก็จะต้องดำเนินการใน	 

๕	 จังหวัดทุ่งกุลาร้องไห้เท่านั้น	 (โดยไม่สามารถดำเนินการในจังหวัดอื่นๆ	 

ในประเทศไทย	 หรือใน	 EU	 ได้)	 ซึ่งการดำเนินการของฝ่ายไทยครั้งนี้ได้ส่งผล 

ให้ฝ่าย	 EU	 ยอมรับและปรับเปลี่ยนท่าที	 โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการ 

คุ้มครองคำว่า	“ข้าวหอมมะลิ” ซึ่งฝ่าย	EU	ได้ยอมรับในที่สุด	ถือเป็นสัญญาณ 

เชิงบวกต่อคำขอจดทะเบียน	 GI	 สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย 

เป็นอย่างมาก

	 ล่าสุด	เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๕	เอกอัครราชทูต/หัวหน้าคณะผู้แทน 

ไทยประจำสหภาพยุโรป	 นายอภิชาติ	 ชินวรรโณ	 	 พร้อมด้วยอัครราชทูต 

ฝ่ายการพาณิชย์	 และอัครราชทูตฝ่ายการเกษตร	 ได้เข้าพบกับนาย	 ดาเซียน	 

ซีโอโลส์	กรรมาธิการด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทของ	EU	(เทียบเท่า 

รัฐมนตรี)	 ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ	 ได้ขอให้นายซีโอโลส์สนับสนุนการยื่นขอจด	 

GI	 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยต่อไป	 โดยให้เหตุผลว่าความสำเร็จ 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับการคุ้มครอง GI ของ EU ๒๓
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ในการจด	 GI	 ข้าวหอมมะลิของไทยดังกล่าวจะมีนัยสำคัญมาก	 เพราะ 

นอกจากจะเป็นการสนับสนุนไทย	 ซึ่งเป็น	 “Friends of GI”	 ของ	 EU	 

ในกรอบองค์การการค้าโลกแล้ว	ยังนับเป็น	GI	แรกใน	EU	จากประเทศสมาชิก 

อาเซียน	 อันจะเป็นการช่วยตอกย้ำทั้งกับสมาชิกอาเซียนและประเทศ 

กำลังพัฒนาอื่นๆ	 ว่า	 GI	 มิได้มีขึ้นเพื่อประโยชน์เฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว	 

แต่สามารถเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ	 

ในด้านการค้าและการพัฒนาประเทศด้วย

	 นายซโีอโลส	์กลา่วชืน่ชมความพยามยามและความสำเรจ็ของไทย	รวมทัง้ 

ขอบคุณที่ไทยสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ	 GI	 ทั้งในกรอบองค์การการค้าโลก	 

และในประเทศไทยดว้ย	โดยยนืยนัทีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุการดำเนนิการขอจด	GI	 

ทั้งสามรายการของไทย	ได้แก่	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	กาแฟดอยช้าง	และ 

กาแฟดอยตุง	 ต่อไป	 นอกจากนี้	 นายซีโอโลส์ยังเสนอให้ฝ่ายไทยและฝ่าย	 EU	 

พิจารณาร่วมกันจัดงาน	 Reception	 ที่รัฐสภายุโรป	 ณ	 กรุงบรัสเซลส์เพื่อ 

ฉลองความสำเร็จหากไทยได้รับการจด	GI	

วิทยุสราญรมย์
๒๔
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	 แมว้า่	EU	จะยงัไมไ่ดป้ระกาศอยา่งเปน็ทางการ	แตเ่รือ่งนีก้น็า่จะเปน็ขา่วด ี

และความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ส่งออกข้าวเป็นสินค้าหลักสู่ตลาด	 EU	 

และตลาดโลก	ซึ่งหากไทยจะได้รับการคุ้มครอง	GI	จาก	EU	ก็จะเป็นการสร้าง 

ชือ่เสยีง	ยกระดบั	และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กส่นิคา้ขา้วหอมมะลไิทย	รวมถงึการ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 พร้อมๆ	 กับการช่วยเสริมสร้างรายได้ให ้

แกเ่กษตรกรนาขา้วใน	๕	จงัหวดัทุง่กลุารอ้งไห	้รวมทัง้ชือ่เสยีงของทุง่กลุารอ้งไห ้

สู่ระดับสากลต่อไป

	 อย่างไรก็ดี	หลังจากได้รับการจด	GI	แล้ว	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 

รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ควรต้องเร่งทำการบ้านเพื่อ 

สร้างหลักประกันว่า	 หากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ติดตลาดและเป็นที่นิยม 

ของผู้บริโภคในยุโรปแล้ว	 เรื่องคุณภาพ	 ปราศจากการปลอมปน	 ปริมาณและ 

กำลังผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค	 รวมทั้งการส่งเสริม 

ตราสัญลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของไทยจะต้องมีนโยบาย 

และมาตรการรองรับที่เหมาะสม	เพื่อช่วยผลักดันให้ข้าวหอมมะลิไทยสามารถ 

ครองใจผู้บริโภคยุโรปตราบนานเท่านาน

	 ในป	ี๒๕๕๖	ไทยจะเปน็เจา้ภาพรว่มกบัองคก์ารทรพัยส์นิทางปญัญาโลก	 

(World	Intellectual	Property	Organisation	:	WIPO)	จัดประชุมสัมมนา 

นานาชาติว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (Worldwide	 Symposium	 on	 

Geographical	 Indications)	 ที่กรุงเทพฯ	 จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมสินค้า	 

GI	ของไทย	ขยายโอกาสทางการตลาด	และรว่มแบง่ปนัแลกเปลีย่นประสบการณ ์

กับนานาชาติในเรื่องนี้

	 ติดตามความคืบหน้าโอกาสและลู่ทางสำหรับสินค้าไทยในตลาด	 EU	 

	 ได้ที่	www.thaieurope.net	 

๒๕ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับการคุ้มครอง GI ของ EU
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วิชชุ เวชชาชีวะ

อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

“เกาะชายผ้าเหลือง
ท่องเมืองมุสลิม” 

บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย

	 ดินแดนตะวันออกกลางกับพระสงฆ์ไทยอาจเป็นสิ่งที่คง 

ไมม่ใีครคดิวา่จะมาเกีย่วพนักนัได้	แตแ่ลว้จู่ๆ 	ผมกไ็ดป้ระสบการณ์ 

ทางศาสนาที่น่าประทับใจ	และทำให้เกิดมุมมองใหม่ว่าในดินแดน 

แห่งตะวันออกกลางนั้น	 บางครั้งก็มีปัจจัยที่เอื้อต่อความเข้าใจ 

ระหว่างศาสนาที่แตกต่างกันได้	

พระธรรมทูต เพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง
	 ช่วงระหว่างวันที่ 	 ๑๕-๑๘	 มีนาคม	 ๒๕๕๕	 พวกเรา 

ชาวสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงมานามา	ราชอาณาจักรบาห์เรน	 

มีโอกาสอันเป็นมงคลได้ต้อนรับคณะพระภิกษุจากประเทศไทย	 

๕	รปู	ซึง่รบันมินตม์าเยอืนบาหเ์รนภายใตโ้ครงการ	“พระธรรมทตู  

มัสยิดกลางบาห์เรน (Grand Mosque)

วิทยุสราญรมย์
๒๖
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เพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง” คณะพระภิกษุนี้นำโดยท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ  

เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และที่ปรึกษา 

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

 จุดประสงค์ของโครงการก็เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยพุทธที่อาศัย 

หรอืทำงานอยูใ่นบาหเ์รนเกอืบสามพนัคนไดม้โีอกาสทำบญุ ฟงัธรรม พบพดูคยุ 

หรือซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนกับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นที่ 

ยอมรับนับถือของทางการไทย โดยการมาบาห์เรนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ 

คณะพระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทยมาเยือนตะวันออกกลาง 

 บาห์เรนเป็นประเทศเกาะเล็กๆ ในอ่าวอาหรับ (หรืออ่าวเปอร์เซีย)  

มีพื้นที่ราว ๗๔๐ ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าสิงคโปร์หรือภูเก็ตเล็กน้อย เกาะนี้ 

มีความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมีย กรีก จนเข้าสู่ยุคมุสลิม 

เรืองอำนาจ และกลายมาเป็นอาณานิคมของอังกฤษในประวัติศาสตร์สมัยใหม่  

ก่อนได้รับเอกราชในปี ๒๕๑๔ ด้วยความที่ เป็นศูนย์การค้าสำคัญใน 

ประวัติศาสตร์หลายช่วง บาห์เรนจึงเป็นสังคมที่ติดต่อกับภายนอกและ 

ประกอบด้วยผู้คนหลากเชื้อชาติมายาวนาน ทำให้มีทัศนะที่เปิดกว้างต่อ 

ความแตกต่างมากกว่าที่หลายคนคาดคิดกัน 

คณะพระภิกษุ นําโดยท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจริญพระพุทธมนต์

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๒๗
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	 แมจ้ะวางใจในความเปดิกวา้งของสงัคมมสุลมิบาหเ์รน	แตพ่วกเรากไ็มไ่ด้ 

ประมาทหรือชะล่าใจ	 รวมทั้งต้องการให้ความเคารพต่อประเทศเจ้าบ้าน	 

จึงได้ติดต่อประสานงานล่วงหน้าให้ส่วนราชการบาห์เรนที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 

เชน่	กระทรวงยตุธิรรมและกจิการอสิลาม	กระทรวงการตา่งประเทศ	หนว่ยตรวจ 

คนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ	ทราบถงึการมาเยอืนของคณะพระภกิษไุทย	ในการตดิตอ่ 

กับส่วนราชการเหล่านี้	 เราได้เน้นให้ฝ่ายบาห์เรนเข้าใจว่า	 วัตถุประสงค์ของ 

การเยอืนไมใ่ชก่าร	“เผยแพรศ่าสนา”	แตเ่ปน็การมาดำเนนิกจิกรรมทางศาสนา 

เพือ่ “สบืสานประเพณวีฒันธรรม” และสรา้งขวญักำลงัใจใหช้มุชนชาวไทยพทุธ 

ในบาห์เรน	 ซึ่งก็เป็นที่น่าประทับใจว่า	 ทางการบาห์เรนได้ให้ความร่วมมือกับ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ	 เป็นอย่างดี	 นับตั้งแต่เปิดห้องวีไอพีให้คณะพักรอที่ 

สนามบิน	 อำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจลงตรา	 ไปจนถึงต้อนรับคณะ 

อย่างอบอุ่นที่มัสยิดกลางในวันต่อๆ	มา	

	 แมก้ารเยอืนจะมขีึน้ในเวลาอนัสัน้	(ซึง่ในความเปน็จรงิยิง่นอ้ยกวา่	๔	วนั 

ที่อาจเข้าใจตามกำหนดการ	 เนื่องจากคณะมาถึงในช่วงบ่ายและกลับใน 

ช่วงเช้ามืดของวันหัว-ท้าย)	 แต่คณะพระภิกษุไทยก็ได้อุทิศเวลาที่มีอยู่จริง 

ราว	๒	วัน	ปฏิบัติภารกิจให้กับชาวไทยอย่างเต็มที่	โดยในวันศุกร์ที่	๑๖	มีนาคม	 

คณะพระภิกษุได้ดำเนินศาสนพิธีและกิจกรรมทางวัฒนธรรม	 ณ	 อาคาร 

ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ	ตั้งแต่สิบโมงครึ่งเช้าไปจนถึงราวสี่โมงเย็น	 

เริ่มจากเจริญพระพุทธมนต์	 รับถวายภัตตาหารเพลและปัจจัยเครื่องไทยธรรม	 

บรรยายธรรม	 ตอบคำถามหรือข้อสงสัยจากชุมชนไทย	 ปิดท้ายด้วยการแจก 

วัตถุมงคลให้กับชาวไทยผู้มาร่วมทำบุญราว	 ๒๐๐	 คน	 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 

และเครื่องระลึกถึงพระพุทธศาสนา	

	 ชาวไทยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างเล่าถึงความประทับใจในแง่มุม 

ที่ต่างกันออกไปของแต่ละคน	 บางรายซาบซึ้งที่ได้เห็นผ้าเหลืองในเมืองมุสลิม 

ซึ่งไม่ปรากฏขึ้นบ่อยนัก	 บางรายอิ่มใจที่ได้ทำบุญถวายภัตตาหารและปัจจัย 

วิทยุสราญรมย์
๒๘

55-11-056_003-117_V.indd   28 11/24/12   5:03:00 PM



ไทยธรรมแด่พระภิกษุ	 หรือบางรายก็เกิดขวัญกำลังใจฮึดสู้ชีวิตขึ้นอีกครั้ง 

หลงัจากไดร้บัการปะพรมนำ้พระพทุธมนตแ์ละรบัวตัถมุงคลจากคณะพระภกิษุ 

ชั้นผู้ใหญ่ของไทย	

	 แต่สำหรับผม	 ผมประทับใจกับการบรรยายธรรมของท่านเจ้าคุณ 

พระปัญญาวชิราภรณ์	 และการตอบข้อสงสัยของพี่น้องชาวไทยที่มีขึ้น 

หลงัจากนัน้	คำบรรยายของทา่นเจา้คณุถา้ใหส้รปุ	กค็งเขา้ทำนองวา่	“การฟนัฝา่ 

มาทำงานใช้ชีวิตในต่างแดน ถือเป็นความกล้าและวิริยะที่น่ายกย่องชื่นชม  

แต่พี่น้องชาวไทยต้องระวังอย่าให้คุณธรรมนี้เกิดรูรั่วจากอบายมุข เหล้า  

การพนัน และการคบมิตรเทียม”

	 นับว่าเป็นคำบรรยายที่ให้แง่คิด	 “เข้าเป้า” ต่อการใช้ชีวิตต่างแดน 

มากทีเดียว	 อย่างไรก็ดี	 การถาม-ตอบที่มีขึ้นหลังจากนั้น	 ผมว่ากลับ	“โดน”  

หนักยิ่งขึ้นไปอีก	

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ชาวไทยเข้าร่วมทำบุญอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

ถวายอาหาร

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๒๙
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	 ตามนิสัยของคนไทยทั่วไป	 เมื่อเชื้อเชิญให้ถามคำถาม	 ทุกคนจะ 

กระมิดกระเมี้ยน	 มองหน้ากันไปมาแล้วอมยิ้ม	 บางคนส่ายหน้าไว้ก่อน	 

เหมือนไม่มีอะไรจะถามเลยจริงๆ	

	 พวกเราชาวสถานเอกอัครราชทูตฯ	 พอจะเข้าใจดีถึงนิสัยเขินอายของ 

พี่น้องชาวไทยที่	“ไม่อยากเป็นคนแรก”	 จึงได้จัดเตรียมกระดาษให้เขียนถาม 

พระได้โดยไม่ต้องออกเสียง	แต่เมื่อท่านเจ้าคุณพระปัญญาฯ	ได้ตอบ	“คำถาม 

จากทางบ้าน” อย่างชัดเจนและเป็นกันเองไปสักสองสามคำถามแล้ว	 ก็เริ่ม 

มีผู้กล้ายิงคำถาม	“สดจากห้องส่ง”	ให้ท่านเจ้าคุณกรุณาอรรถาธิบายโดยตรง	 

สรุปคำถาม-คำตอบบางข้อที่น่าสนใจ	อาทิ	

 ถาม  อะไรทำให้คนรวย-จนต่างกัน

 ตอบ	 ต้องพิจารณาก่อนว่าความรวย-ความจนที่ถามถึงเกิดขึ้นเมื่อไร	 

บางคนที่เกิดพร้อมความร่ำรวยหรือยากจน	 ก็เพราะกรรมที่ทำในอดีต	 แต่ 

หลายคนทีม่ารำ่รวยภายหลงักเ็พราะความวริยิะอตุสาหะ	และความไมป่ระมาท	 

ในขณะที่บางคนเคยรวยหรือพอมีแต่กลับมาจนลงก็เพราะความชะล่าใจ	 

คลุกคลีกับอบายมุข	 ความรวย-ความจนจึงไม่ได้ถูกกำหนดด้วยกรรมเก่า 

แต่อย่างเดียว	หากขึ้นกับ	“กรรมใหม่” หรือการกระทำในปัจจุบันด้วย	

 ถาม  การเล่นแชร์เป็นบาปหรือไม่

 ตอบ	 อาตมาไม่เคยเล่นนะ	 แต่ตามหลักแล้ว	 ธุรกรรมใดที่กระทำขึ้น 

อย่างตรงไปตรงมาไม่มีเจตนาคดโกง	 ธุรกรรมนั้นไม่บาป	 ในทางตรงกันข้าม	 

ธุรกรรมใดที่กระทำขึ้นโดยเจตนาที่จะเอาเปรียบ	ฉ้อโกง	สร้างความเดือดร้อน 

ให้ผู้อื่น	ธุรกรรมนั้นเป็นบาป	

	 การเล่นแชร์ก็คือการระดมทุนระหว่างคนที่พอจะเชื่อใจกัน	 ถ้าดำเนิน 

ไปตามกติกาที่วางไว้	 กู้มาส่งดอกเบี้ยไป	 ไม่คดโกงกันก็ไม่บาป	 แต่ถ้าเจตนา 

วิทยุสราญรมย์
๓๐
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ละเมิดกติกา	เช่น	ฮั้วเรื่องดอกเบี้ยให้บางคนได้เงินกู้	กู้แล้วไม่ส่งดอกเบี้ย	หรือ 

หอบเงินกู้หนีหาย	ฯลฯ	ก็ถือว่าเป็นบาป	

 ถาม บริจาคเงินทำบุญแค่ไหนจึงจะพอ จึงจะได้บุญ 

 ตอบ	 บริจาคเท่าที่สบายใจ	จึงจะได้บุญ	ถ้าบริจาคแล้วตะขิดตะขวงใจ	 

ขดัใจ	ไมส่บายใจกไ็มไ่ดบ้ญุ	ถา้บรจิาคแลว้ใจรูส้กึวา่เบยีดเบยีนตนเอง	กไ็มไ่ดบ้ญุ	 

ถ้าบริจาคแล้วไปเบียดเบียนคนอื่น	 เช่น	 เอาเงินของครอบครัวไปบริจาคจน 

สมาชิกครอบครัวเดือดร้อน	ก็ไม่ได้บุญ	ดังนั้น	เมื่อหยิบเงินขึ้นจะบริจาคทำบุญ	 

ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าสบายใจไหม	 สบายใจแค่ไหน	 ถ้าไม่สบายใจก็ให้ลด 

จำนวนลงจนกวา่จะสบายใจ	แตถ่า้ลดจำนวนลงจนเหลอืนอ้ยเชน่หนึง่บาทแลว้ 

ยังไม่สบายใจ	ก็อย่าเพิ่งทำบุญด้วยการบริจาค

	 ทั้งนี้	 ต้องเข้าใจว่าการทำบุญนั้นทำได้หลายลักษณะ	 ไม่ใช่เรื่องการ 

บริจาคเงินแต่อย่างเดียว	การรักษาศีลให้บริสุทธิ์	ฟังธรรมให้เกิดปัญญา	ก็เป็น 

การทำบุญที่ให้ผลบุญประณีตไปกว่าการบริจาคเงินเสียด้วยซ้ำ	

รับวัตถุมงคลจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ
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	 ว่าแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศอันออกรสของ 

การถาม-ตอบปัญหาในวันนั้นด้วยตนเอง	 โดยคนที่มักคิดว่าการสนทนาธรรม 

เป็นเรื่องน่าเบื่ออาจเปลี่ยนความคิดหากได้มาร่วมรับฟังการบรรยายและ 

การตอบคำถามของท่านเจ้าคุณพระปัญญาฯ	 ที่สามารถตรึงให้ญาติโยม 

จำนวนมากนั่งฟังด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจนเวลาเกือบ	 ๒	 ชั่วโมง	 ที่ใช้ 

ในช่วงนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัว	

เสวนาธรรมข้ามศาสนา 
	 รุง่ขึน้ในวนัเสารท์ี	่๑๗	มนีาคม	คณะพระภกิษไุดเ้จรญิพระพทุธมนตแ์ละ 

รบัถวายเพลพรอ้มปจัจยัเครือ่งไทยธรรมทีบ่า้นพกัของเอกอคัรราชทตู	นายวชิยั	 

วราศิริกุล	 ซึ่งจัดให้เป็นที่พำนักของคณะพระภิกษุตลอดการเยือนบาห์เรน	 

ในครึง่เชา้วนันัน้	มขีา้ราชการของสถานเอกอคัรราชทตูฯ	พรอ้มสมาชกิครอบครวั	 

ตลอดจนชาวไทยบางรายที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันศุกร์พากันมาเข้าร่วม 

ด้วย	หลังจากฉันภัตตาหารเพลเรียบร้อยแล้ว	คณะพระภิกษุไทยได้เดินทางไป 

ทัศนศึกษามัสยิดกลาง	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	บ้านเก่าในเกาะมูฮารัก	และ 

ชมวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างกลุ่มชนหลายเชื้อชาติศาสนาในบาห์เรนซึ่งเป็น 

ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ถ่ายรูปร่วมกับคณะพระภิกษุ 
ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
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ประเทศมสุลมิ	โดยคณะพระไทยกร็ูส้กึประทบัใจกบับรรยากาศ 

ที่เปิดกว้างเป็นมิตรของสังคมบาห์เรน	เพราะแม้กระทั่งเดินไป 

ตามตรอกซอกซอย	พระภิกษุไทยก็มิได้พบกับสายตาของผู้คน 

ท้องถิ่นที่มองมาอย่างประหลาดหรือเป็นศัตรูแต่อย่างใด	 

ที่น่าประทับใจก็คือ	 มีชาวพุทธศรีลังกาบางรายที่ผ่านมาเห็น 

พระได้เข้ามาย่อตัวเอามือแตะเท้าพระก่อนนำไปแตะหน้าผาก 

ของตนเพื่อเป็นการแสดงความคารวะ	

	 ส่วนตัวผมแล้ว	 เหตุการณ์น่าประทับใจอีกเหตุการณ์ 

เกิดขึ้นระหว่างได้ติดตามไปดูแลคณะและเพื่อเป็นล่ามแปล 

ภาษาอังกฤษในกรณีจำเป็นที่มัสยิดกลางในช่วงบ่ายวันเสาร์ 

นั้น	
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	 มสัยดิกลางหรอืมหามสัยดิ	(Grand	Mosque)	แหง่บาหเ์รน	เริม่สรา้งขึน้ 

เมื่อปี	๒๕๒๗	แล้วเสร็จในปี	๒๕๓๑	หรือใช้เวลาก่อสร้าง	๔	ปี	รูปลักษณ์ของ 

มัสยิดอาจดูเรียบๆ	 ไม่หรูหราตระการตาเหมือนมัสยิดกลางของประเทศอื่น	 ๆ	 

ในอ่าวอาหรับผู้มั่งคั่งกว่า	แต่ในด้านขนาดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่	สามารถจุผู้มา 

ละหมาดไดป้ระมาณ	๗,๐๐๐	คน	โดยจภุายในอาคารได	้๕,๐๐๐	คน	ลานภายนอก 

อาคาร	๑,๘๐๐	คน	และส่วนสวดมนต์เฉพาะสตรีได้อีก	๒๐๐	คน	

	 ในระหวา่งเยีย่มชมอาคารดา้นใน	เจา้หนา้ทีม่สัยดิไดบ้รรยายใหเ้ราฟงัถงึ 

หลกัคำสอนของศาสนาอสิลาม	(เชน่	หลกั	๕	ประการ	ไดแ้ก	่ศรทัธาในพระอลัเลาะฮ	์ 

การสวดมนต์ที่เรียกว่าละหมาดวันละ	 ๕	 ครั้ง	 การบริจาคให้ผู้ยากไร้ที่เรียกว่า 

ซากัท	การถือศีลอดช่วงเดือนรอมฎอน	และการไปจาริกบุญหรือที่เรียกว่าฮัจจ์ 

ที่นครมักกะฮ์)	 วิถีปฏิบัติทางศาสนา	 (เช่น	 การละหมาดและแนวปฏิบัติก่อน 

ละหมาด)	และองค์ประกอบต่างๆ	ของมัสยิดกับหน้าที่ในพิธีศาสนา	เช่น	พรม 

ที่วางลวดลายเป็นช่องมีไว้จัดระเบียบให้ผู้มาละหมาดยืนเรียงกันเป็นแถว	 

ซุม้เทศนท์ีล่อยตดิผนงัอาคารมไีวส้ำหรบัพธิใีหญว่นัศกุร	์ในขณะทีแ่ทน่นัง่เทศน ์

ลอยตัวมีไว้ใช้ในโอกาสที่ผู้มาละหมาดมีจำนวนไม่มากในวันอื่นๆ	

	 สิ่งหนึ่งซึ่งคณะพระภิกษุไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษได้แก่ช่องโค้งบน 

ผนังอาคาร	(ไม่ไกลจากซุ้มเทศน์)	เจ้าหน้าที่มัสยิดอธิบายให้ทราบว่าช่องโค้งนี้ 

เป็นทั้งสิ่งบอกทิศของนครมักกะฮ์	 และทำหน้าที่ขยายเสียงของผู้นำสวดให้ 

ภายในมัสยิดกลาง
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กอ้งกงัวานโดยธรรมชาติ	ไมจ่ำเป็นต้องอาศยั 

ไมโครโฟนหรือเทคโนโลยีระบบเสียง 

สมัยใหม่เข้าช่วย	 ว่าแล้วเจ้าหน้าที่มัสยิด 

ที่ทำหน้าที่มัคคุ เทศก์ก็ก้าวเข้าไปยืน 

หนัหนา้เขา้หาชอ่งโคง้แลว้สาธติเปลง่เสยีง 

นำสวดแต่พอประมาณ	หากเสียงนั้นกลับ 

สะท้อนกระหึ่มไปทั่วอาคาร	 จุดแววตา 

ของคณะพระและฆราวาสไทยให้สว่างขึ้น 

ด้วยความฉงนระคนทึ่ง	

	 และเมือ่พระภกิษไุทยมทีา่ทเีหมอืน 

สงสัยว่าหากเป็นผู้อื่นนำสวด	 เสียงจะ 

ก้องกังวานเหมือนเสียงมัคคุเทศก์หรือไม่	 

เจ้าหน้าที่มัสยิดชาวมุสลิมก็ได้อนุญาต 

ใหพ้ระภกิษไุทยกา้วเขา้ไปยนืหนา้ชอ่งเพือ่ 

ทดลองเปล่งเสียงสวดด้วยตนเอง	

คณะพระภิกษุถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่มัสยิดที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่น

ซุ้มโค้งขยายเสียง
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	 พระภิกษุรูปหนึ่งกล่าวทีเล่นทีจริงว่า	น่าจะนำการออกแบบช่องโค้งนี้ไป 

ประยุกต์ใช้กับอาคารทางศาสนาในบ้านเราดูบ้าง	 แต่เจ้าหน้าที่มัสยิดชี้แจงว่า	 

แค่นำเพียงช่องโค้งนี้ไปอย่างเดียวคงไม่เกิดผล	 แต่ต้องนำโดมมัสยิดไปด้วย	 

เพราะความกระหึ่มกังวานที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างช่องโค้ง 

กับโดมหลังคาของมัสยิดที่ได้สัดส่วนกัน	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการคำนวณ 

สัดส่วนดังกล่าวให้ลงตัว	 ทั้งขนาดของช่องโค้ง	 ขนาดของโดม	 และระยะห่าง 

ระหวา่งทัง้สองสิง่	(สำหรบัโดมของมสัยดิกลางแหง่บาหเ์รนนี	้มเีสน้ผา่ศนูยก์ลาง	 

๒๒	 เมตร	 สูง	 ๑๖	 เมตร	 รวมความสูงจากพื้นอาคารถึงยอดโดมประมาณ	 

๔๐	เมตร)

	 หลังจากได้รับความรู้จากฝ่ายบาห์เรนแล้ว	 ก็ถึงคราวที่พระภิกษุไทย 

และคณะต้องเป็นฝ่ายตอบคำถามให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่มัสยิดที่เป็นมัคคุเทศก ์

และที่ตามมาอำนวยความสะดวกให้คณะบ้าง	 โดยบางคำถาม-คำตอบที่ผม 

เห็นว่า	“โดน”	อาทิ	

 ถาม เหตุใดพระภิกษุถึงต้องโกนผม 

 ตอบ	 เพือ่มใิหเ้ปน็ภาระหว่งกงัวลหรอืยดึตดิ	เพราะคนทีไ่วผ้มยอ่มมภีาระ 

และความเป็นห่วงดูแล	หวี	สาง	ตัดให้เรียบร้อย	หรือหลายคนก็พลอย	ดัด	ย้อม	 

ซอย	ให้มากขึ้นไปกว่าปกติ	ทำให้เกิดการหมกมุ่นยึดติดแม้ในเรื่องเล็กน้อย	

 ถาม แล้วพระภิกษุดูแลโกนผมให้ตัวเองอย่างไร โกนผมบ่อยแค่ไหน 

 ตอบ	 พระภิกษุโกนผมเดือนละ	2	ครั้ง	โดยช่วยโกนผมให้กันและกัน	
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บ้านซิยาดี บ้านพ่อค้าไข่มุกใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ชุมชนเก่า
เกาะมูฮารัก

 ถาม  ทำไมพระภิกษุไม่มีภริยา และถ้าทุกคนไม่มีภริยา มนุษย์จะไม่ 

สูญพันธุ์หรือ 

 ตอบ (๑)	เฉพาะพระซึง่มภีารกจิพเิศษคอืมุง่ชำระจติไมใ่หย้ดึตดิ	ถงึไมม่ ี

ครอบครัวให้ผูกพัน	 (๒)	 เมื่อจิตสะอาดหรือเบาจากกิเลส	ก็เกิดปัญญาบริสุทธิ์ 

เปน็ทีพ่ึง่ใหแ้กผู่อ้ืน่ไดม้าก	(๓)	พทุธศาสนกิชนทัว่ไปมคีรอบครวัได้	พทุธศาสนา 

ไม่ได้ห้าม	(๔)	โลกไม่เคยปราศจากมนุษย์ที่มีครอบครัว	

	 แม้คำถามอาจฟังดูแปลกหรือแปร่งหูสำหรับพวกเราชาวพุทธที่คุ้นชิน 

และยอมรบัสิง่ทีเ่ปน็อยูใ่นคำถามผา่นการหลอ่หลอมทางสงัคม	แตผ่มสงัเกตวา่ 

คำถามนี้กลับไม่ได้ระคายความรู้สึกของคณะพระภิกษุไทยแต่อย่างใดเลย	 

ตรงข้าม	 พระภิกษุหลายท่านกลับยินดีที่ฝ่ายบาห์เรนให้ความสนใจซักถาม	 

ซึ่งสะท้อนความใคร่รู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและหลักเหตุผลในศาสนาอื่นที่ 

แตกต่างออกไปจากของตน	 โดยพระภิกษุไทยและคณะก็พยายามให้คำตอบ 

อย่างชัดเจนที่สุด	
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	 การเยือนมัสยิดกลางแห่งบาห์เรนของคณะพระภิกษุจากประเทศไทย 

ในวันนั้นจึงมีความหมายสำหรับผมมากไปกว่าการเที่ยวชมสถานที่โดยทั่วไป	 

หากยังเสมือนเป็นโอกาสให้เกิดการ	“เสวนาข้ามศรัทธา” หรือ	 interfaith	 

dialogue	 ที่หลายฝ่ายทั้งในและนอกประเทศไทยกำลังสนใจผลักดันกันอยู่	 

(ส่วนใหญ่ในห้องประชุม)	 ทั้งนี้	 ผมยังเห็นว่าประสบการณ์ในวันนั้นดูจะพิเศษ 

มากไปกวา่การสานเสวนาอืน่ๆ	ตรงทีผู่ป้ฏบิตัหิลกัธรรมโดยตรงของแตล่ะศาสนา 

ไดม้โีอกาสมาพดูคยุแลกเปลีย่นขอ้มลูขอ้คดิเหน็กนัในพืน้ทีแ่ละบรรยากาศจรงิ	 

ทำให้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นติดลึกแนบแน่นอยู่ในประสบการณ์มากไปกว่าการ 

พูดคุยหารือในเชิงปรัชญา	วิชาการ	หรือหลักการตามห้องประชุมโดยทั่วๆ	ไป	 

ที่สำคัญและน่าประทับใจยิ่งก็คือ	 ความใจกว้างและมิตรไมตรีของเจ้าบ้าน 

ชาวบาห์เรนที่เปิดโอกาสให้คณะนักบวชต่างศาสนาเข้าเยี่ยมเยือนศาสนสถาน 

ประจำชาติได้อย่างทั่วถึง	 ลำพังแค่การอนุญาตให้ศาสนิกที่มิใช่มุสลิมเข้าชม 

มัสยิดได้นั้นก็ต้องถือเป็นความใจกว้างมากพออยู่แล้ว	 แต่การต้อนรับขับสู้ที่ 

เจ้าหน้าที่มัสยิดและมัคคุเทศก์มีให้กับคณะพระไทยอย่างอบอุ่นเป็นกันเองใน 

มัสยิดสุหนี่และมัสยิดชีอะต์ที่อยู่เยื้องกัน
ในตลาดเก่ากรุงมานามา

วิทยุสราญรมย์
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วันนั้นยิ่งทำให้เราสัมผัสได้ถึงความ 

เปิดกว้างเป็นมิตรในจิตใจของชาว- 

บาห์เรนมุสลิมลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 พระภิกษุ 

ในคณะบางรูปถึงกับกล่าวเปรียบว่า	 

เคยไปเยือนประเทศมุสลิมเพื่อนบ้าน 

ของไทยที่ถือว่าเสรีมาบ้างแล้ว	 แต่ 

ไม่เคยพบความเปิดกว้างมากเท่ากับ 

ที่บาห์เรนนี้

ฝากพระธรรมไว้ต่างแดน 
	 หลังจากทัศนศึกษาบาห์ เรนในช่วงบ่ายและเย็นเรียบร้อยแล้ว	 

คณะพระภิกษุก็กลับมายังทำเนียบของเอกอัครราชทูตเพื่อพักอริยาบถ	 

เกบ็ขา้วของ	และรอเวลาเดนิทางไปสนามบนิในชว่งดกึของคนืนัน้	(เครือ่งบนิออก 

ตสีองกวา่ของเชา้มดืวนัอาทติย)์	โดยมพีวกเราเฝา้ดแูลอยูห่า่งๆ	เพราะไมต่อ้งการ 

รบกวนและอยากให้คณะพระสงฆ์ได้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน	

	 ที่บ้านท่านทูตในค่ำนั้น	ผมก็ได้รับประสบการณ์	“เกาะชายผ้าเหลือง”  

ที่ล้ำค่าอีกประการ	

	 หลงัจากทา่นเจา้คณุพระพรหมสทิธเิรยีกหาผมเพือ่สอบถามขอ้มลูบางอยา่ง 

เกี่ยวกับบาห์เรน	 ผมมองเห็นสีหน้าสดชื่นพร้อมสนทนาของท่านเจ้าคุณอยู่	 

จงึไดถ้อืโอกาสกราบนมสัการเรยีนถามทา่นในเรือ่งตา่งๆ	ซึง่ทา่นกเ็มตตาเลา่ถงึ 

สถานการณ์พระพุทธศาสนาในต่างแดนที่ท่านได้ไปประสบพบเห็น	 เช่น	 จีน	 

พม่า	และประเทศตะวันตก	รวมทั้งสถานการณ์พระพุทธศาสนาในบ้านเราเอง	

	 ท่านเจ้าคุณฯ	กล่าวว่า	พุทธศาสนาในประเทศไทยมีแนวโน้มถดถอยลง 

เรือ่ยๆ	ดว้ยปจัจยันอกชาวพทุธและโดยชาวพทุธดว้ยกนัเอง	ทกุวนันี	้ในตา่งจงัหวดั 

มวีดัรา้งเพิม่ขึน้	ชาวบา้นบางพืน้ทีต่อ้งจดัเวรบวชกนัเพือ่รกัษาวดัและประเพณี 

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๓๙
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ไวใ้นแตล่ะปี	หลายวดัใหญท่ีเ่คยเปน็ศนูยก์ลางของชมุชนในตา่งจงัหวดัขณะนีม้ี 

พระเณรลดลงอย่างมาก	 บางวัดกลายสภาพไปอยู่ในชุมชนของศาสนาอื่น	 

ปรากฏการณเ์หลา่นีอ้าจเหน็ไดไ้มช่ดัเจนในกรงุเทพฯ	หรอืเมอืงใหญท่ีม่ปีระชากร 

กระจุกตัวหนาแน่น	 แต่ในต่างจังหวัดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ	 ไม่เพียง 

ประชากรได้หลั่งไหลไปหางานในเมือง	 แต่แทบไม่มีพระประจำอยู่ในพื้นที่ 

เท่าไรแล้ว	

	 ทีน่า่เปน็หว่งควบคูก่นัไปกค็อื	ชาวไทยทีเ่รยีกตนวา่เปน็พทุธศาสนกิชนนัน้	 

มไีมม่ากทีส่นใจศกึษาหลกัธรรมและประพฤตปิฏบิตัเิปน็เครือ่งรกัษาชวีติ	จติใจ	 

และสังคม	ท่านเจ้าคุณฯ	ปรารภว่า	 ขณะนี้คงมีชาวไทยพุทธไม่ถึงร้อยละ	๒๐	 

ทีส่นใจพระพทุธศาสนาอยา่งแทจ้รงิ	(ผมแอบคดิในใจวา่หลวงพอ่ชา่งเมตตาจรงิ 

ขอรับ	ผมเองคิดว่ามีไม่ถึงร้อยละ	๕	เสียด้วยซ้ำ)	

	 นอกจากนี้	 ท่านยังว่าชาวไทยส่วนใหญ่มองศาสนาเป็นแค่เรื่องพิธีกรรม 

เพื่อช่วยให้เกิดความสบายใจ	 (ทำให้ผมคิดไปถึงอีเมล์เวียนเรื่องจริงชวนขำ 

ระคนขื่นเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโยมสตรีที่นำเบียร์กระป๋องใส่บาตร	 เนื่องจากสามี 

ที่เสียไปชอบดื่ม	สะท้อนว่าเธอคงมองพระสงฆ์เหมือนเป็นแค่เพียง	“ไปรษณีย์ 

พิเศษทางจิตวิญญาณ”	 ไม่ต่างไปจากเด็กส่งพิซซ่าหรือผู้ให้บริการ	 special	 

delivery	อื่นๆ	ในสังคมบริโภคนิยมแห่งปัจจุบัน)	

	 ฟงัทา่นเจา้คณุฯ	ปรารภแลว้	ผมอดสงสยัไมไ่ด	้จงึกราบนมสัการเรยีนถาม 

ท่านว่า	 “หลวงพ่อมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปเล่าครับ ท่ามกลาง 

สถานการณ์พระพุทธศาสนาบ้านเราที่กำลังเสื่อมถอยลง” 

	 ทา่นนิง่ครูเ่ดยีวและกลา่วตอบวา่	“วธิหีนึง่คงไดแ้กก่ารฝากพระพทุธศาสนา 

ไวใ้นตา่งแดน”	เพราะความเสือ่มของพระพทุธศาสนาทีก่ำลงัมขีึน้ในประเทศไทย 

ไมใ่ชเ่พิง่เกดิขึน้ครัง้แรกในโลกนี	้แตเ่คยปรากฏใหเ้หน็แลว้หลายครัง้ในทีต่า่งๆ	กนั	 

ในอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดของพระพุทธศาสนาเอง	 ศาสนาพุทธก็เคยสูญสลาย 

ไปแล้วทั้งโดยชาวพุทธที่ไม่สนใจรักษาและโดยคนนอกศาสนาที่มุ่งทำลาย	 

วิทยุสราญรมย์
๔๐

55-11-056_003-117_V.indd   40 11/24/12   5:03:14 PM



ในศรลีงักา	กมัพชูา	ลาว	จนี	พระพทุธศาสนากเ็คยเสือ่มหรอืสญูลงดว้ยปจัจยัตา่งๆ	 

ประเด็นสำคัญก็คือเมื่อประเทศเหล่านี้ต้องการฟื้นฟูศาสนาพุทธ	 ก็ได้อาศัย 

พระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองอยู่ในที่อื่นๆ	มาต่อลมหายใจ	

	 ทา่นเจา้คณุฯ	กลา่วตอ่วา่	ในสมยัพทุธกาลและในสมยัตอ่ๆ	มา	มธีรรมเนยีม 

ส่งพระธรรมทูตไปในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ	ทั้งนี้	 ก็เพื่อฝากพระพุทธศาสนาไว้ยัง	 

“ประเทศ” ทีม่เีงือ่นไขเอือ้อำนวย	ซึง่สามารถกลบัมาเกือ้กลูกนัใหพ้ระพทุธศาสนา 

ดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องในภาพรวม	

	 ท่านกล่าวเพิ่มว่า	 หน้าที่อบรมกำกับดูแลพระธรรมทูตและการเดินทาง 

ไปยังประเทศต่างๆ	 ของท่าน	 ก็เพื่อหา	“ที่ฝาก”	 พระพุทธศาสนาไว้	 ขณะนี้	 

พระพุทธศาสนาได้กระจายออกไปในหลายประเทศก็จริง	 แต่ไม่ใช่ทุกที่ที่ 

พระพุทธศาสนาสามารถเติบโตได้ราบรื่น	 ในบางพื้นที่ก็ดูจะมีความหวังด้วย 

มีเงื่อนไขเอื้ออำนวยต่างๆ	 ในขณะที่บางที่ก็ต้องหาทางสนับสนุนให้พอตั้งอยู ่

ได้ต่อไป	

มัสยิดสุหนี่และมัสยิดชีอะต์ที่อยู่เยื้องกัน
ในตลาดเก่ากรุงมานามา

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๔๑
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	 ฟังดังนี้แล้ว	 ผมจึงกราบนมัสการเรียนถามท่านเจ้าคุณฯ	 เพิ่มเติมว่า	 

“จากประสบการณก์ารทำงานของทา่นทีผ่า่นมา มทีีใ่ดพอเอือ้ใหพ้ระพทุธศาสนา 

ตั้งอยู่ได้ด้วยดีบ้าง”	ท่านเจ้าคุณฯ	 เมตตาตอบอย่างน่าสนใจ	สรุปความได้ว่า	 

ที่ท่านเห็นมีความหวังก็คือประเทศยุโรปตะวันตก	 เพราะดูจะมีจริตในทาง 

ปัญญาเป็นพื้น	 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ เน้นเจริญปัญญาบริสุทธิ์	 

นอกเหนือไปจากการเจริญศีล	 ศรัทธา	 และสมาธิซึ่งมีอยู่ในศาสนาอื่นเช่นกัน	 

ยุโรปตะวันตกเป็นสังคมที่มีรากฐานการพัฒนาปัญญาในรูปแบบต่างๆ	 

มายาวนาน	 รวมทั้งยังมีความคิดวิพากษ์วิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมมากกว่า 

สงัคมอืน่ๆ	ทีเ่จรญิทางวตัถ	ุจงึเริม่เหน็แนวโนม้ทีเ่อือ้อำนวยใหพ้ระพทุธศาสนา 

สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ	

	 ได้ฟังท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิเมตตาอธิบายแนวคิดแนวปฏิบัติของ 

ท่านแล้ว	 ผมถึงกับอึ้งและทึ่งไปกับความชัดเจนและมุมมองซึ่งฟังดูเหมือน 

ไม่ยากที่จะเข้าใจ	แต่คงไม่ง่ายที่จะคิดได้	คำอธิบายของท่านเจ้าคุณฯ	เกี่ยวกับ 

วิทยุสราญรมย์
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อนาคตของพระพุทธศาสนาทำให้ผมหูตาสว่างและกลับมามีความหวัง	เหมือน 

ได้เห็นของคว่ำที่กลับพลิกหงาย	 เหมือนได้เห็นไฟที่จุดขึ้นในความมืด	 เหมือน 

ได้รับของที่หายซึ่งตามหาจนสิ้นหวังแล้วกลับคืนมา	

ส่งท้าย 
	 ในคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นั้น	 ท่านทูตและข้าราชการซึ่งรับหน้าที่ 

ดูแลคณะได้เดินทางไปส่งพระภิกษุสงฆ์ไทยที่ท่าอากาศยานกรุงมานามา	 

ทา่มกลางสสีนัเสือ้ผา้นานาอนัคราครำ่ของผูค้น	เราเหน็	“ผา้เหลอืง” จุดอาคาร 

สนามบินให้สดสว่าง	ดูโดดเด่นจับตา	

	 ระหว่างรอส่งและสนทนากับคณะพระภิกษุซึ่งยังคงมีสีหน้าสดชื่น 

กันอยู่	 สัญญาณข้อความทางโทรศัพท์มือถือของเราได้ดังขึ้นเป็นระยะๆ	 

พี่น้องชาวไทยบางคนในบาห์เรนได้ขอร่วมส่งคณะพระภิกษุผ่านเทคโนโลยี 

สมัยใหม่ด้วย	 โดยตั้งแต่หลังกิจกรรมบุญที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	 เมื่อวาน	 

ก็มีอีเมล์และข้อความมือถือเข้ามาที่ท่านทูตฯ	 ผมและเจ้าหน้าที่รายอื่นๆ	 

ให้ได้รับทราบเป็นที่น่าชื่นใจกันหลายข้อความ	อาทิ	“ขอขอบคุณท่านทูตและ 

สถานเอกอคัรราชทตูฯ ทีจ่ดัโครงการเชน่นี ้รูส้กึอิม่บญุมาก” “ขอขอบพระคณุ 

ทา่นทตูมาก วนันีรู้ส้กึอิม่บญุและมคีวามสขุมาก รูส้กึเหมอืนไปชว่ยงานทีว่ดั  

เป็นมงคลกับชีวิตและตัวเองมาก” เป็นต้น	

	 เมื่อเสียงประกาศเรียกดังขึ้น	 เรากราบนิมนต์คณะพระภิกษุไปสู่แถว 

ตรวจบัตรขึ้นเครื่อง	 จนเมื่อตรวจบัตรเรียบร้อย	 เราจึงนอบตัวลงไหว้ลา 

พระคุณเจ้าทั้งหลายท่ามกลางสายตาของผู้คนเนืองแน่นซึ่งบางรายมองมา 

อย่างสนใจ	

	 เรามองตามชายผา้เหลอืงสดสวา่งผา่นเขา้สูท่างเดนิขึน้เครือ่งบนิจนลบัตา	 

พร้อมความรู้สึกอิ่มใจในประสบการณ์และกิจกรรมที่มีขึ้นกว่าสองวันที่ผ่านมา	 

ซึ่งไม่เคยเลือนลับไปจากใจ	-	แม้ในขณะนี้	  

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๔๓
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รายนามคณะพระภิกษุไทย	เยือนบาห์เรน	ในโครงการ 

“พระธรรมทูตเพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง”

๑. พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ	ราชวรมหาวิหาร	 

	 เจ้าคณะภาค	๑๐	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ	 

	 และที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

๒. พระปัญญาวชิราภรณ์ วัดสระเกศ	ราชวรมหาวิหาร 

	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	วัดสระเกศ

๓. พระพิพัฒนวราภรณ์ วัดศรีสุดาราม	 

	 รองเจ้าอาวาส	วัดศรีสุดาราม	

๔. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ	อ.เมือง	จ.	ขอนแก่น 

	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัย	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

	 วิทยาเขตขอนแก่น

๕. พระมหากวีศิลป์ วิสุทฺธิกุโล	วัดสระเกศ	ราชวรมหาวิหาร	 

	 เลขานุการ	พระพรหมสิทธิ

......................................................

ขอขอบพระคุณ 

• ท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ	และคณะ	 

	 ที่เมตตารับนิมนต์มาเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน	

วิทยุสราญรมย์
๔๔

55-11-056_003-117_V.indd   44 11/24/12   5:03:19 PM



• เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา นายวิชัย วราศิริกุล  

	 ผู้ริเริ่มแนวคิดนิมนต์คณะพระภิกษุไทยมาสร้างขวัญและ 

	 กำลังใจให้ชาวไทยพุทธในบาห์เรน	

• เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ นายอิศร ปกมนตรี  

ที่กรุณาสนับสนุนข้อริเริ่มและผลักดันให้โครงการได้รับงบประมาณ	 

ตลอดจนกรุณาทาบทามนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิในชั้นต้น	

• ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต  

ณ	กรุงมานามา	และครอบครัว	ที่ร่วมมือช่วยกันดำเนินการโครงการ 

ให้สำเร็จลงได้ด้วยดี	ภายในไม่ถึง	1	เดือนหลังจากที่โครงการ 

ได้รับอนุมัติงบประมาณ	

• กระทรวงการต่างประเทศ และข้าราชการสำนักนโยบายและแผน  

ที่มีส่วนช่วยเรื่องการอนุมัติโครงการให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว	 

ตลอดจนข้าราชการกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศที่ช่วยประสานงาน 

และติดตามมาดูแลคณะพระภิกษุ	

• ชาวไทยในบาห์เรนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและ 

ร่วมกันทำบุญกับสถานเอกอัครราชทูตฯ	

......................................................

หมายเหตุ 

 สรุปความคำบรรยาย	การตอบข้อซักถาม	การสนทนาข้างต้น	 

เป็นไปตามความเข้าใจของผู้เขียน	หากมีคลาดเคลื่อนขาดตกบกพร่อง 

ประการใด	ถือเป็นความพลั้งพลาดซึ่งผู้เขียนขอกราบอภัยมา	ณ	ที่นี้	

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๔๕
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One Pen

	 ห่างหายค่อนข้างนานแต่กิจกรรมเรายังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	 (^^)	 

โม้นิดนึงก่อนเพื่อให้ท่านผู้อ่านทราบว่าเรายังจริงจังอยู่เช่นเดิม	 จากความเดิม 

ตอนที่แล้ว	 มาวันนี้ขอเล่าถึงกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ของตัวแทนน้องๆ	 ยุวทูต- 

ความดี	 ๖	 คน	 จาก	 ๖	 โรงเรียนที่ผ่านการดำเนินกิจกรรม	 “เหย้า-เยือน  

เพื่อพลังแผ่นดิน” 

	 หลังจากกิจกรรมภาคีฯ	 ที่ผ่านไปแล้วทั้ง	 ๓	 เดือนนั้น	 คณะกรรมการ 

คร่ำเคร่งกับการตรวจผลงานอย่างจริงจัง	 อันดับแรกคัดผลงานเป็นลักษณะ 

กลุ่มก่อน	นอกจาก	๓	เสาหลักของโครงการฯ	คือ	“สร้างจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา  

พฒันาโลกทศัน”์	แลว้		ยงัดใูนเรือ่งการประสานงานกนัภายในกลุม่	ซึง่หลายกลุม่ 

ทำได้ดีมาก	 ผลการคัดเลือกคณะกรรมการลงมติให้กลุ่ม	 ๔	 และ	 กลุ่ม	 ๕	 

ผา่นเกณฑใ์นครัง้นี้	พอเราไดต้วัแทนกลุม่แลว้กม็กีารคดัเลอืกจาก	๑๔	โรงเรยีน 

ในแต่ละกลุ่มให้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ	 ตัวแทนละ	 ๓	 โรงเรียน 

ยุวทูตความดี
ไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ 

วิทยุสราญรมย์
๔๖
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ยุวทูตความดี
ไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ 

ต่อกลุ่ม	 เบ็ดเสร็จเราจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ	 ทั้งหมด	 

๖	โรงเรียน	งานนี้ทำเอาคณะกรรมการงานหนักไปตามๆ	กัน	แอบเล่านิดนึง... 

กอ่นจะคดัเลอืกแตล่ะกลุม่คณะกรรมการตอ้งหอบเอกสาร	เอ...หรอืเรยีกวา่ขนด	ี 

ของแต่ละกลุ่มนำกลับไปที่บ้านเพื่อลงคะแนนและให้ข้อเสนอแนะ	 กว่าจะ 

ตรวจเสร็จและต้องเวียนมารับของกลุ่มอื่นต่อเพื่อเป็นมติเอกฉันท์	 ทำเอา 

คณะกรรมการปวดตาปวดหลังไปตามกัน

 และแล้ว	๖	โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกคือ	...	(ซาวด์เสียงระทึกใจ)...

	 โรงเรียนที่	๑	โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก	๑	จังหวัดสุโขทัย

	 คู่กับ	โรงเรียนที่	๒	โรงเรียนสฤษดิเดช	จังหวัดจันทบุรี

	 โรงเรียนที่	๓	โรงเรียนวัดกระเฉท	จังหวัดระยอง

	 คู่กับ	โรงเรียนที่	๔	โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 โรงเรียนที่	๕	โรงเรียนอนุบาลนครพนม	จังหวัดนครพนม

	 คู่กับ	โรงเรียนที่	๖	โรงเรียนเอกชัย	จังหวัดสมุทรสาคร

	 ทั้ง	 ๖	 โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ	 กันไปแล้ว	 ในระหว่าง 

วันที่	 ๑๙-๒๑	 มกราคม	 ๒๕๕๕	 และ	 ๒-๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๕	 โดยยึดหลัก 

กจิกรรมตาม	๓	เสาหลกัทีเ่ราไดร้ว่มกนัวางไว	้โดยคูโ่รงเรยีนทีท่างคณะกรรมการ 

ได้เลือกจับคู่เหย้า-เยือนฯ	 นั้นจะอยู่ต่างภาคกัน	 จากกิจกรรมดังกล่าวเด็กๆ	 

ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	 

ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ได้รับรู้และเรียนรู้จากกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ	 

ในครั้งนี้	 อีกทั้งยังเกิดความสัมพันธ์อันดีจากคนพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง 

ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ

	 และจากกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ	ทั้ง	๒	รอบ	คณะทำงานจะให้น้องยุวทูต 

ความดีทั้ง	 ๖๐	 คน	 (ตัวแทนยุวทูตฯ	 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ	 ๓๐	 คน)	 

ร่วมกันโหวตเพื่อนต่างโรงเรียนที่คิดว่าอยากทำงานร่วมด้วยมากที่สุด 

พร้อมเหตุผล	นั่นจึงเป็นที่มาของตัวแทนยุวทูตความดีทั้ง	๖	คน	ได้แก่	

ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๔๗
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 ๑)	เด็กหญิงเกศราภรณ์	โลยสูงเนิน		  

	 	 ยุวทูตความดีโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก	๑

	 ๒)	เด็กหญิงอภิญญา	ยอดยิ่งยง	ยุวทูตความดีโรงเรียนสฤษดิเดช

	 ๓)	เด็กหญิงณัฐริกา	อาทิตย์ตั้ง	ยุวทูตความดีโรงเรียนวัดกระเฉท

	 ๔)	เด็กหญิงเสาวภาพร	ชัยประสิทธิ์		  

	 	 ยุวทูตความดีโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ

	 ๕)	เด็กหญิงบุญสิตา	นครังสุ	ยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลนครพนม

	 ๖)	เด็กหญิงกชนุช	แก้วสมนึก	ยุวทูตความดีโรงรียนเอกชัย

	 ยุวทูตความดีทั้ง	 ๖	 คนเป็นตัวแทนไปสร้างเครือข่ายยุวทูตฯ	 และ 

เปิดโลกทัศน์	 ณ	 สาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่ 	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 

โดยในช่วงเย็นของวันนั้น	 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำ 

ประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงให้แก่ยุวทูตความดีและจัดบรรยายเกี่ยวกับ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ก่อนออกเดินทาง	 โอกาสนี้มูลนิธิยุวทูตความดีต้องขอ 

ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เปิดโอกาส 

ให้กับตัวแทนยุวทูตความดีและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ	

	 เริ่มเล่าตั้งแต่วันออกเดินทางเลยนะคะ	เนื่องจากยุวทูตฯ	ของเรามาจาก 

ต่างจังหวัด	 ทั้งคุณครูและนักเรียนต้องออกเดินทางจากภูมิลำเนา	 เรียกว่า 

นอนกันบนรถมาเลย	 โชคดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงแรมดุสิตธานี	 ผู้ใหญ่ใจดี	 

ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่พักและอาหารในคืนวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 

สำหรับเที่ยวไป	 และคืนวันที่	 ๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 สำหรับเที่ยวกลับ	 

โดยการเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เป็นประสบการณ์การพักค้างคืนที่โรงแรม 

ครั้ งแรกในชีวิตของน้องๆ	 หลายคนเลยที เดียว	 กราบขอบพระคุณ 

อีกครั้งค่ะ^^	

วิทยุสราญรมย์
๔๘
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 พร้อมขึ้นเครื่อง

	 อะไรเอ่ย?	สองมือ	สามกระเป๋า... 

วันอั งคารที่ 	 ๒ 	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 

เวลา	 ๐๕.๐๐	 น.	 คณะออกเดินทางจาก 

โรงแรมดุสิตธานี	 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ	 

แม้ตาของน้องๆ	จะยังปรือกันอยู่	แต่พอมาถึง 

สนามบินแล้วกลับเป็นสายตาแห่งความใคร่รู้ 

ขึน้มาทนัท	ี(ตาปิง๊ปัง๊ฉบัพลนั)	เหอะๆ...	สกัพกั 

กลับมาทำหน้าง่วงกันต่อ	 ก็แหมเราต้อง 

เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ใช้บริการก่อนสิคะเด็กๆ(แต่ก็อ่ะนะ	 เล่นแซงคิวกันเป็นกรุ๊ปๆ	 

อย่างนี้	 เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะ	 :	 (วันหน้าอย่าทำแบบนี้อีก)	 และ 

แล้วทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดี	 พอขาก้าวขึ้นสายการบินไทยปุ๊บ	 ยุวทูตฯ	 

หลายคนสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัว	 พร้อมสอบถามคุณครูเพื่อรับฟังคำแนะนำ	 

ในสิ่งที่คุณครูไม่แน่ใจก็จะแนะให้น้องๆ	 สอบถามจากพี่ๆพนักงานบนเครื่อง	 

ซึ่งเด็กๆ	 ของเราก็มีความกล้าที่จะสอบถามได้อย่างมีมารยาท	 สมกับที่เป็น 

ยุวทูตความดีกันจริงๆ	 บนเครื่องพนักงานแจ้งกับผู้โดยสารว่า	 เวลาของ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์	ห่างจากประเทศไทยโดยประมาณ	๑	ชั่วโมง	

 ลงเครื่อง

	 ทางกระทรวงการต่างประเทศของ 

สาธารณรฐัสงิคโปรส์ง่เจา้หนา้ทีส่าวสวย 

มาคอยดแูลคณะ	เธอชือ่	Ms.	Caroline	 

Goh	เมื่อคณะเดินทางมาถึง	Ms.Goh	 

พาเราเข้าพักที่โรงแรม	 Grand	 Park	 

City	 Hall	 ช่วงบ่ายคณะได้รับเกียรติ 
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ใหเ้ขา้พบรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศสงิคโปร์	H.E	Mr.	Masagos	 

Zulkifli	 และปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์	 H.E.	 Mr.	 Bilahari	 

Kausikan	 พร้อมกับเยี่ยมชมตึก	 OTOM	 สถานที่แห่งนี้มีประวัติและเรื่องเล่า 

มากมาย	 ในบรรดาห้องที่คณะได้เข้าชมนั้น	 มีห้องหนึ่งซึ่งถือเป็นห้องสมบัติ 

ของชาตทิีร่วบรวมความเปน็มาของสงิคโปร์	มภีาพถา่ยของผูน้ำในอดตี	รวมทัง้ 

ภาพอดีตนายกของไทยหลายท่านที่ได้มีโอกาสเยือนสิงคโปร	์ หลังจากคณะได้ 

เยี่ยมชมห้องสำคัญเรียบร้อยแล้ว	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ได้มา 

ทักทายคณะและพาไปยังห้องเลี้ยงรับรอง	 สักครู่	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศสิงคโปร์ก็เข้ามาทักทายน้องๆ	 ยุวทูตความดี	 และได้กล่าว 

เปิดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นกันเอง	แม้ว่ามีอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของภาษา	 

แต่เด็กๆ	ต่างสามารถสัมผัสได้ถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่น	และตื่นตาตื่นใจสร้าง 

การเรียนรู้ให้กับทุกคนเกี่ยวกับอาหารและขนมท้องถิ่นของสิงคโปร์ที่หน้าตา 

คล้ายขนมไทยแต่รสชาติแตกต่างกัน	 โดยมีพี่ๆ	 นักการทูตไทยที่สิงคโปร์ 

คอยตอบคำถามของน้องๆ	 (แอบยิ้ม)	 เด็กๆ	 กระซิบบอกว่าขนมไทย 

อร่อยกว่าค่ะ	 ^^	 ก่อนกลับคณะได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์	 โดยมี 

ท่านมารุต	จิตรปฏิมา	เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ร่วมด้วย	

	 ในมื้อเย็นของวันนั้น	 ท่านทูตได้เปิดบ้านต้อนรับคณะ	 และคุณจิราพร	 

จิตรปฏิมา	 ภรรยาท่านทูตได้เตรียมอาหารไทยแสนอร่อยให้กับคณะ	 ทำให้ 

ทั้งคุณครูและน้องๆ	 ต่างเจริญอาหารกันเป็นพิเศษ	 ระหว่างที่ผู้ใหญ่ยัง 

เพลิดเพลินอยู่กับอาหาร	 ท่านทูตจิตติ	 สุวรรณิก	 และพี่ๆ	 เลขานุการเอกและ 

เลขานุการโทจากสถานทูตก็มาสร้างความสนุกสนานให้กับน้องยุวทูตฯ	 และ 

ยังได้รับของรางวัลน่ารักจากท่านทูตฯ	ด้วย	

	 จะผ่านไปนานเท่าไหร่	ท่านก็ยังเป็น	“นาย”	ของเรา

	 เมื่ออิ่มหนำสำราญกันแล้ว	 หลังจากที่คณะท้องตึงเปรี้ยะ	 ท่านทูตได้ 

แนะนำคณะนักการทูตไทยในสิงคโปร์ให้พวกเราได้รู้จัก	 ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ 
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๕๐

55-11-056_003-117_V.indd   50 11/24/12   5:03:23 PM



สำหรับน้องยุวทูตฯ ที่สถานทูตไทยจะมีนักการทูตจากหลายหน่วยงาน  

นอกเหนือจากที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์  

กระทรวงแรงงาน รวมทัง้ทหารบก-เรอื-อากาศ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความสมัพนัธแ์ละ 

ความร่วมมือของไทยกับแต่ละประเทศ โดยที่สิงคโปร์ เราได้พบผู้ช่วยทูตทหาร 

ทั้ง ๓ ฝ่าย เสร็จสิ้นการแนะนำตัวกันแล้ว ท่านทูตเปิดโอกาสให้น้องยุวทูตฯ  

ได้สอบถาม มีหลายคำถามของเด็กที่พาเอาผู้ใหญ่อึ้งไป (นี้แค่ประถม ๕  

ประถม ๖ นะคะ) เช่น งานนักการทูตเหนื่อยไหม? มีเรื่องอะไรที่ทำให้ลำบากใจ 

ที่สุด ท่านทูตมารุตตอบว่า “ไม่มีงานไหนไม่เหนื่อย เวลาเหนื่อยหรือท้อก็จะ 

ดูที่พระราชสาส์นตราตั้ง เราทุกคนล้วนทำเพื่อในหลวง คิดในสิ่งที่ดี  

มีหิริ โอตัปปะ คือการรู้จักผิดชอบชั่วดี” ยังมีคำถามที่เรียกเสียงฮาด้วย เช่น  

การเป็นภรรยาท่านทูตต้องทำอย่างไรบ้าง? (แหม....ก็เรามีแต่สาวๆ ทั้งนั้น  

ประเด็นนี้จึงมิควรพลาด ๕๕+) ผู้ที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือ คุณจิราพร  

ท่านตอบน้องๆ ว่า “ทำงานหลังบ้านให้ท่านทูต ทำงานที่บ้าน  

ต้อนรับคณะ ไม่นำเรื่องร้อนใจมาให้ท่าน” จากนั้น  

คุณกุสุมา Asian TV ได้สอบถามประธานโครงการฯ  

ถึงความเป็นมาของมูลนิธิฯ และความสำคัญ 

ของ ๓ เสาหลักโครงการฯ คุยกันอย่าง 

เพลิดเพลิน จากนั้นคณะทูตไทย 
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55-11-056_003-117_V.indd   51 11/24/12   4:27:42 PM



ไดย้นืเรยีงแถวกลา่วขอบคณุทา่นทตูดอนฯ ทีท่า่นเสยีสละเพือ่เยาวชนของชาต ิ 

พร้อมยำ้ด้วยประโยคกนิใจวา่ “ทา่นเปน็นายของพวกเรา จะผา่นไปนานเทา่ไหร ่ 

ท่านก็ยังเป็น ‘นาย’ ของเรา” ทำให้ผู้เขียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมความกตัญญ ู

การเคารพผูใ้หญข่องคนไทยเปน็อยา่งด ีและเชือ่มัน่วา่ความกตญัญจูะเปน็เสมอืน 

เกราะคุ้มภัยให้กับผู้ที่รู้คุณคน

 อ๊ะๆๆ....ถึงเวลาเข้านอนแล้วเด็กๆ ข้างนอกฝนเริ่มปรอยๆ กลับที่พักกัน 

นะคะ หลงัจากนอ้งยวุทตูฯ ขอบพระคณุทา่นทตูมารตุ ภรรยา และคณะทตูไทย  

เรากเ็ดนิทางกลบัทีพ่กั คนืนีเ้ดก็ๆ ไดร้วมตวักนัเขยีนบนัทกึกจิกรรมทีไ่ดร้ว่มกนั 

ทำในวันนี้ 

 Anderson Primary School

 เด็กๆ น่ารักมาก มีความรับผิดชอบ 

ต่อตัวเองสูง ตื่นแต่เช้าลงมารับประทาน 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 

ชั้นล่าง จากนั้นนัดแนะกันเตรียม 

จดบันทึกกิจกรรมของวันนี้หลังจาก 

เ มื่ อ คื น ล ง ค ว า ม เ ห็ น กั น แ ล้ ว ว่ า  

การแบ่งงานช่วยกันจดบันทึกจะง่าย 

ต่อการเขียนรายละเอียดมากที่สุด วันนี้ 

ท่านทูตดอนก็ เข้าร่วมทริปกับเราด้วย  

ท่านรู้สึกชื่นชมในการรู้จักรับผิดชอบต่อ 

ตัวเองของน้องๆ

 รวมตัวกันตรงเวลาเป๊ะคณะของเราก็ออกเดินทางไปยังจุดหมาย  

นั้นก็คือ Anderson Primary School เราได้รับการต้อนรับจากคณะครูอย่าง 

อบอุ่น ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ทั้ง ๓ ท่าน พาเรามาที่ห้องรับรองพร้อมทั้งบรรยาย 

ความเปน็มาของโรงเรยีน ทีน่า่สนใจ คอื โรงเรยีนแหง่นีมุ้ง่เนน้หลกัอยู ่๓ ประการ  

วิทยุสราญรมย์
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คือ ๑. การเปิดโลกทัศน์ ๒. การสร้างตัวตนให้สมบูรณ์แบบ (เช่น การมีวินัย  

ความซื่อสัตย์สุจริต) ๓. การเรียนรู้และรู้จักพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น  

โดยเริ่มจากการมีน้ำใจ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การร่วมมือกัน รับฟังบรรยาย 

เรียบร้อยแล้ว เราได้มีโอกาสเดินชมและเยี่ยมตามห้องเรียนต่างๆ ซึ่งขณะที่เรา 

ไปนั้น อยู่ในช่วงที่โรงเรียนเริ่มการสอบ น้องยุวทูตฯ ทั้ง ๖ คนดูชื่นชอบกับ 

บรรยากาศของโรงเรียนที่สวย สะอาดตา มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ  

เราได้มีโอกาสเข้าร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนๆ อยู่หลายห้อง น้องยุวทูตฯ ก็มี 

การแลกเปลี่ยนเฟซบุ๊คกับเพื่อนใหม่ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ ห้องศิลปะ  

ในวันที่คณะไปเยี่ยมชมนั้นคุณครูสอนศิลปะกำลังสอนเทคนิคการวาดภาพ 

จากน้ำกาแฟ โดยให้วาดจากมุมที่เราเห็นซึ่งบนโต๊ะนั้นมีใบไม้ขนาดใหญ่  

ปลาทสูดตวัผอมเพรยีว และพรกิขีห้นสูแีดง ๔-๕ เมด็ ๑ โตะ๊ถกูจดัไวส้ำหรบันอ้งๆ  

ยุวทูตฯ ทั้ง ๖ คนลองฝึกฝีมือการวาดดู ขณะที่วาดไปก็รับฟังเสียงเพลง 

คลาสสิคเปิดคลอเบาๆ ช่างมีความสุขเสียจริง ^^ หลังจากเยี่ยมชม 

เป็นอันเรียบร้อยแล้วคณะของเราก็กลับไปที่ห้องรับรองเดิม ที่นั่นเราได้พบกับ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาหารว่างสำหรับเด็กๆ (แบบจัดหนักอีกเช่นเคย)  

อิ่มกันเต็มที่แล้ว ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะที่มาเยี่ยมชมและมอบ 

ของที่ระลึกให้กับคณะ ซึ่งเป็นงานปั้นของนักเรียน ทางคณะได้กล่าวขอบคุณ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะเช่นกัน ที่เปิดโอกาสให้คณะเราเข้าเยี่ยมชมและ 

ได้เข้าเรียนร่วมชั้นกับเด็กนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งในโอกาสหน้าทั้งมูลนิธิฯ  

และ ๖ โรงเรียนยินดีต้อนรับเช่นกัน 

 ซินเดอเรล่า

 ช่วงบ่ายตามโปรแกรม เราได้ไป ๒ สถานที่ คือ ๑. Woodlands  

Regional Library ๒. The National Museum of Singapore โดนใจสาวๆ  

ของเรามากมาย แต่อุบไว้ก่อน สำหรับห้องสมุด Woodlands ถือเป็นห้องสมุด 

ที่เปิดรับผู้ที่สนใจศึกษาหาข้อมูล หรือต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
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สังเกตว่าสถิติที่คนเข้าใช้บริการมี  

จำนวนมากและวันที่เราเข้าไปจะ 

เหน็วา่คนเขา้ใชบ้รกิารคอ่นขา้งเยอะ  

กฏของการเข้าใช้ห้องสมุดทุกคน 

ต่างรู้ดี  คือ งดใช้เสียง ตัวแทน 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้อธิบายการใช้งานห้องสมุด  

อันดับแรกเราต้องเป็นสมาชิกของที่นี่จึงจะสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุด 

ของเขาได ้มรีะบบ e-Book และเพราะเปน็ชว่งทีท่างหอ้งสมดุกำลงัจดันทิรรศการ 

ซินเดอเรล่านานาชาติ ทำให้ได้รับความสนใจจากน้องๆ ยุวทูตฯ เป็นพิเศษ  

เป็นความรู้ใหม่ที่ในแต่ละประเทศ จะเล่าเรื่องซินเดอเรล่าแตกต่างกัน  

ตน้ฉบบัเดมินางเอกทำรองเทา้หลดุเพือ่ใหเ้จา้ชายตามหาเจา้ของรองเทา้ตวัจรงิ  

บางประเทศแทนที่จะเป็นรองเท้าหลุดกลับเป็นสร้อยข้อเท้าบ้าง ซินเดอเรล่า 

เป็นผู้ชายบ้าง แปลกๆ ดี ที่สำคัญห้องสมุดแห่งนี้ยังมีหนังสือของไทยหลายเล่ม  

เช่น ศรีธนญชัย เพลิดเพลินสักพักใหญ่ก็ถึงเวลาเคลื่อนพลต่อ

 เล่าเรื่องประเทศสิงคโปร์

 ณ ถนนสแตนฟอรด์ เรากม็าถงึ The National Museum of Singapore  

ที่พิพิธภัณฑ์ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและให้ข้อมูลกับเรา ๒ ท่าน (สาวสวยทั้งคู่)  

ก่อนเดินทางไปเรียนรู้ความเป็นมาของประเทศเขาเราก็มาทักทายกัน 

ก่อนที่จะแยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ผู้เขียนเองมากับกลุ่มเดียวกับท่าน ผอ. มูลนิธิฯ  

สมาชกิของเรากค็ละโรงเรยีนกนัมา เราเดนิวนทางปกีซา้ยของอาคารพพิธิภณัฑ ์ 

เนื้อหาที่ทางพิพิธภัณฑ์ต้องการนำเสนอนั้นจะเล่าถึงประวัติความเป็นมา 

ของประเทศ ซึ่งกว่าจะผ่านวันนี้มาได้พวกเขาลำบากมากเพียงใด ขนาดของ 

ประเทศที่มีพื้นที่เล็กกว่าเกาะภูเก็ตของบ้านเรา ทรัพยากรธรรมชาติเรียกได้ว่า 

แทบจะไม่มี มีเรื่องสงครามน่าเศร้าที่ผู้คนล้มตายไม่เพียงเฉพาะผู้ชายเท่านั้น  

จากหลักฐานที่พบยังมีข้าวของที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นยังมี 

ผูห้ญงิและเดก็ตอ้งจบชวีติลงดว้ยเชน่กนั ทีน่า่ยนิดแีละชืน่ชมกบัประเทศของเขา  
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คือ แค่หนึ่งชั่วอายุคนก็ทำให้ประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีใครสนใจอีกทั้งทรัพยากร 

ก็มีใช้อย่างจำกัดกลับฟื้นฟูประเทศได้ด้วยความเข้มแข็งและพัฒนาไปได้ 

อยา่งรวดเรว็จนเปน็ทีย่อมรบัของนานาประเทศ ถงึความสามคัคขีองคนในชาต ิ

เช่นนี้ทำให้เรารู้ว่า หากสังคมมีความสามัคคีรักใคร่กันก็จะทำให้ประเทศชาติ 

พฒันา  คนในชาตกิเ็กดิความสงบสขุ นอกจากเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรช์าตขิองเขา 

แลว้เรายงัไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมประเพณขีองเขาอกีเชน่กนั เชน่ ชวีติความเปน็อยู่ 

ของคนสมัยก่อน เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ เป็นต้น หลังจากได้รับ 

ข้อมูลต่างๆ เราก็นัดรวมคณะกันที่จุดเดิม แต่ละคนดูจะได้แนวคิดดีๆ  

จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แน่นอน ร่ำลาพี่ๆ ไกด์ของเราทั้งสองคนแล้ว อาหารเย็น 

วันนี้ทางสถานทูตไทยใจดีพาคณะของเราไปลิ้มรสข้าวมันไก่สิงคโปร์ร้านดัง  

ซึ่งต้องจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนมิฉะนั้นอดนั่ง ท่านทูตจิตติและพี่อวบรอเราอยู่ 

ที่ร้านแล้ว เมื่อนั่งโต๊ะเรียบร้อยแล้วเสียงพูดก็เริ่มหายไปจากโต๊ะของเรา  

เพราะทุกคนต่างมุ่งมั่นลิ้มชิมรสอาหารที่อยู่ตรงหน้า (๕๕+ เกลี้ยงทุกจาน  

เหมือนว่ามีแต่จานเปล่าๆ มาตั้งอยู่ตรงหน้า) ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ  

คืนนี้เด็กๆ ยังมีนัดเขียนบันทึกของวันนี้กันอยู่ ส่วนพี่หมดแรงสลบก่อนนะคะ

 สถาบันแห่งการสร้างผู้นำ  

 ของประเทศ

 ตามกำหนดการของวนันี ้(๐๔/๐๕/๕๕)  

ช่วงเช้าเราจะไปกันที่ Raffles Institution  

(RI) เมื่อคณะเดินทางมาถึงเราจะเห็นได้ชัดว่า 

สถาบันแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวาง มีคณะครู 

มาต้อนรับคณะที่ชั้นล่าง คณะครูของสถาบัน 

เชิญเราไปที่ห้องรับรองด้านบนของตึก 

อำนวยการ ในห้องนี้เราได้พบผู้อำนวยการ 

ของสถาบันและผู้ช่วยของเธอทั้งสองท่าน  

ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๕๕
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ผอ. สถาบันกล่าวต้อนรับคณะอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และได้เล่าประวัติ 

ของสถาบันแห่งนี้คร่าวๆ ว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย St. Stamford Raffles ในเรื่องของความสัมพันธ ์

ระหว่างสถาบันแห่งนี้กับประเทศไทยมีมานานแล้ว คือ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕  

พระองค์ได้ส่งพระราชโอรส ๑๔ พระองค์มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ ที่เกริ่นว่า 

สถาบันแห่งการสร้างผู้นำของประเทศนั้น ผอ. สถาบันเล่าให้คณะฟังควบคู่ 

ไปกับการชมวีดิทัศน์ของโรงเรียนว่า ประธานาธิบดีคนแรกของเราก็เรียนจบ 

จากที่นี่ ประธานบอร์ดการคลังที่เป็นคนลงชื่อในธนบัตรก็เป็นนักเรียน 

ของที่นี่ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของสถาบันคือการสร้างให้นักเรียนทุกคนมีสภาวะ 

การเป็นผู้นำที่ดี สถาบันแห่งนี้จะเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นจะ 

รบัสมคัรเฉพาะนกัเรยีนชายเทา่นัน้ สว่นมธัยมศกึษาตอนปลาย (Pre University) 

นัน้จะรบันกัเรยีนหญงิดว้ย ในขณะนีส้ถาบนัไดม้กีารรว่มมอืกนักบัโรงเรยีนของ 

ไทยอยู ่๒ แหง่ คอื โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั และโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์ 

หลงัจากทราบขอ้มลูของสถาบนัพอสงัเขป ผอ. สถาบนัไดข้อใหท้าง ผอ. มลูนธิฯิ  

อธิบายถึงกิจกรรมโครงการฯ ของเราให้ท่านได้รับทราบข้อมูล เมื่ออธิบายถึง 

ความเป็นมาของโครงการฯ แล้ว ทั้งท่าน ผอ. สถาบันและคุณครูต่างรู้สึกยินดี 

ที่มีโครงการฯ เช่นนี้และรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ต้อนรับน้องๆ ยุวทูตฯ ทั้ง ๖ คน  

จากนั้นทางสถาบันได้เชิญน้องนักเรียนไทยที่มาศึกษาสถาบันแห่งนี้ทั้งหมด  

๔ คน มาแนะนำน้องๆ ยุวทูตฯ เรื่องการเรียนของที่สถาบันแห่งนี้ นักเรียนไทย 

ทั้งหมดเป็นเด็กผู้ชาย ได้แก่ น้องรัตนิล น้องเอกดนัย น้องกวิน น้องนล บางคน 

มาเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นประถมฯ แอบทึ่งไม่ได้ที่ต้องมาอยู่คนเดียวที่นี่โดยไม่มี 

พ่อแม่ดูแล น้องๆ ทั้งหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สถาบันแห่งนี้เรียนสนุก  

มีงานให้ค่อนข้างเยอะ เราจึงจำเป็นต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมโดย 

จัดลำดับอะไรที่ควรทำก่อนหลัง จากนั้นผู้ช่วย ผอ. ก็พาคณะเดินดูอาคารเรียน  

ซึ่งอาคารที่เราได้ไปเยี่ยมชมจะเป็นส่วนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
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ตอนปลาย ผนังของอาคารจะจัดแสดง 

ผลงานศิลปะของนักเรียน มีทั้งภาพวาด  

งานปั้นมากมาย จะเห็นว่ามีโต๊ะเก้าอี้อยู่ 

จัดไว้ตามมุมต่าง ผู้ช่วย ผอ. แนะนำว่า 

โต๊ะเหล่านี้จัดไว้ให้นักเรียนที่มีปัญหา 

ตอ้งการปรกึษาคณุครไูดพ้บปะกนั และ 

เรามีร้านสะดวกซื้อ ๒๔ ชั่วโมงตั้งใน 

โรงเรียนด้วย เพราะเด็กๆ ที่นี่ส่วนใหญ่ 

ต้องค้นคว้าหาข้อมูลทำงานกันจนดึก  

เราไมอ่ยากใหเ้ดก็ออกนอกโรงเรยีนจงึได ้

จดัสว่นนีเ้ขา้มารองรบัความตอ้งการของ 

นักเรียน มีเปียโนตั้งไว้ ๓ จุด เพราะเชื่อว่าดนตรีช่วยให้นักเรียนผ่อนคลาย 

ความตึงเครียดได้ เรามีห้องแล็ปโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแล นักเรียน 

คนใดสนใจค้นคว้าหรือต้องการทำวิจัยก็สามารถเข้าไปใช้งานในห้องนี้ได้  

รอบอาคารจะมีบ่อปลาที่จำลองจากระบบนิเวศให้เสมือนจริง เราได้มีโอกาส 

เข้าชมห้องสมุดของสถาบัน ห้องสมุดที่เราเข้าเยี่ยมชมนี้จะให้ใช้บริการเฉพาะ 

นักเรียน Pre University มีส่วนที่เป็นห้องบันเทิงจะมีซีดีหนังให้นักเรียนได้ชม  

ซึ่งขอยืมซีดีเหล่านี้กลับไปบ้านได้ ที่นี่จะเริ่มเรียนตั้งแต่ ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ซึง่ถอืวา่คอ่นขา้งหนกัพอสมควร  เราจงึตอ้งหาหลายๆ สิง่มาชว่ยผอ่นคลายความ 

ตงึเครยีดใหก้บันกัเรยีน ทีน่ีม่สีถาบนักฬีาใครสนใจจะเปน็นกักฬีาอาชพีกเ็ขา้ไป 

ทำวิจัยที่นี่ได้เช่นกัน เกือบลืมไปที่สถาบันยังมีโรงละคร (Performing Arts  

Centre) ในสว่นของมธัยมศกึษาตอนตน้จะเขา้แถวเคารพธงชาตเิวลา ๐๗.๔๐ น.  

จะมีเด็กๆ กว่า ๒,๐๐๐ คน หากเป็นนักเรียนประจำที่เป็นชาวต่างชาติจะต้อง 

มาทดลองอยู่ก่อน ๒ เดือน ก่อนกลับได้แวะมาที่ห้องสมุดของฝ่ายมัธยมฯ ต้น  

ทีน่ีก่ด็สูงบเชน่กนั โตะ๊เกา้อีเ้ปน็แบบเดยีวกบัสถาบนั St. Stamford ทีป่ระเทศ 

อินเดีย ก่อนกลับเราได้มีโอกาสอ่านแผ่นป้ายคำสัญญาของประธานาธิบดี  
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S. Rajaratnam แปลความได้ว่า “ฉันในฐานะคนสิงคโปร์ แม้เราจะต่าง 

เชือ้ชาตแิตเ่ราจะรวมกนัเปน็หนึง่เดยีวเพือ่ทีจ่ะสรา้งสงัคมประชาธปิไตยจาก 

ความยุติธรรม” อ่านแล้วก็สามารถเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ถงึไดเ้จรญิกา้วหนา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ หมดเวลาของการเยีย่มสถาบนัเราไดก้ลบัไป 

ที่ห้องรับรองเดิมและกล่าวขอบคุณคณะครูของสถาบันแห่งนี้อีกครั้ง ผอ.  

สถาบันมอบตุ๊กตาโลโก้ของสถาบัน (นกอินทรีย์ผสมกับสิงโต) เป็นที่ระลึก 

ให้กับน้องยุวทูตฯ

 กลางวันวันนี้ทางสถานทูตสิงคโปร์ใจดีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน  

อิ่มจังอีกหนึ่งมื้อ^^

 โปรแกรมนีเ้อาใจนอ้งๆ  

ยุวทูตความดี

 คึกคักๆ ร่าเริงแจ่มใสกันเชียว 

เด็กๆ หลังจากออกจากโรงแรมและ 

มีชายผู้หนึ่งหน้าตาใจดีมาพร้อมกับ 

สารถีหนุ่ม (เหลือน้อย) และรถ- 

ปรับอากาศลายสดใสรอรับคณะ  

บ่ายนี้เราจะทุ่มเทเต็มที่ให้กับสถานที่แห่งนี้  

ท้าดา ...The Singapore Zoo ... 

 ระยะทางจากโรงแรมมาทีส่วนสตัวแ์หง่นี ้

ค่อนข้างต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ก็ไม่เป็น 

อปุสรรคกบันอ้งๆ ยวุทตูฯ ของเรา จรงิๆ ตอ้งบอก 

กอ่นวา่ สวนสตัวท์ีน่ีก่ไ็มไ่ดแ้ตกตา่งจากสวนสตัว์ 

ในประเทศของเราสักเท่าไหร่ แต่ยังไงๆ ก็ทำให้ 

เด็กๆ มีความสุขอยู่ดี เราอยู่กันที่ถนน Mandai  

Lake ไกด์แนะนำถึงข้อมูลของสวนสัตว์แห่งนี้ 
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ว่ามีการจัดระบบนิเวศเลียนแบบธรรมชาติ มีสัตว์มากกว่า ๒,๕๐๐ สายพันธุ์  

มีระบบการจัดการที่ดี พอถึงทางเข้าไกด์แนะนำเรื่องของการติดสติ๊กเกอร์และ 

มอบแผนที่ให้กับทุกๆ คน แจ้งว่าเมื่อนั่งรถชมโดยรอบแล้ว ใครอยากแวะ 

ที่ไหนก็สามารถแยกออกจากกลุ่มไปได้โดยมีจุดนัดหมายตรงทางออกนั่นเอง  

แต่คณะเราสรุปเลยว่าเราจะเดินทางร่วมกันตลอดทริปที่นี่ไม่มีแยกกลุ่ม  

ไกดอ์ดยิม้เลก็นอ้ย (ในใจคดิวา่เชญิตามสบาย ๕๕+) ทีส่วนสตัวแ์บง่ออกเปน็โซน  

เช่น สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน ผ่านโซนที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่กลิ่นก็โชยมา 

เตะจมกูทนัท ีอนันีก้เ็ปน็สว่นหนึง่ในการบง่บอกอาณาเขตของสตัว ์คอื ฉนัใหญ ่

แถวนี้นะ แม้กลิ่นจะแรงมากแต่เด็กๆ ก็ยังยิ้มได้ ถ่ายรูปกลับไปให้ที่บ้านและ 

เพื่อนๆ ที่โรงเรียนดูเพียบ มีสัตว์หลายชนิดที่น้องๆ ของเราไม่เคยเห็น เช่น  

เมยีรแ์คท แตจ่รงิๆ สวนสตัวเ์ขาดนิของเรากม็ ีเพยีงแตน่อ้งๆ ยงัไมม่โีอกาสไดเ้หน็ 

นัน่เอง ดสูตัวไ์ปดว้ยกไ็ดแ้งค่ดิไปดว้ย อยา่งเมยีรแ์คทจะมพีฤตกิรรมทีน่า่ชืน่ชม 

คอื มนัจะยนืเวรคอยเฝา้ระวงัภยัใหก้บักลุม่ และมกีารแลกเปลีย่นเวรกนัเหมอืน 

พี่ๆ ทหารด้วย รู้ถึงการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อพวกพ้อง รักใคร่สามัคคี 

ตรงตามคอนเซปต์เป๊ะ เพลิดเพลินท่ามกลางหมู่สัตว์นานาชนิดพร้อมกลิ่น 

โชยๆ อยู่ตลอดเวลา แข้งขาเริ่มหมดแรง อ๊ะๆๆ คูปองเข้าชมของเราสามารถ 

แลกเป็นไอศกรีมได้ด้วย แวะหาความหวานเข้าร่างกายเพื่อความสดชื่นก่อน 

กลับบ้านดีกว่า (เริ่มคิดว่าโรงแรมเป็นบ้านของเรากันซะแล้ว) ขอบคุณพี่ไกด์ 

และคุณลุงคนขับรถด้วยนะคะ โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกันอีก ^^

 ขากลับคณะยุวทูตฯ ของเรามีโอกาสได้แวะที่มารีน่า เบย์ (Marina Bay) 

และถ่ายรูปกับคู่กับ Merlion โพสต์กันเต็มที่นะคะ

 มื้อเย็นกับการเรียนรู้ความเป็นชนชาติของสิงคโปร์

 ณ Lau Pa Sat ตั้งอยู่ที่ถนน Shenton Way ถือเป็นศูนย์รวมอาหาร 

นานาชาติ อย่างที่ทราบกันดีว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์มีภาษาราชการ ๔ ภาษา  

คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาทมิฬ และภาษามาเลย์ มีความหลากหลาย 

ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๕๙
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ทางเชื้อชาติ ซึ่งนั่นก็ทำให้วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งอาหารการกิน 

หลากหลายด้วยเช่นกัน ที่นี่มีทั้งอาหารแบบอินเดีย อาหารจีน อาหารฝรั่ง 

ก็มี อินเทรนด์หน่อย (สำหรับบ้านเรา) อาหารเกาหลี และที่เด็ดมากก็คือ  

“สะเต๊ะ” ที่ปิ้งกันอย่างตลบอบอวล มีทั้งเนื้อ หมู ไก่ แพะ มื้อนี้พี่เปรียว  

(นกัการทตูจากกองวทิยกุระจายเสยีง) เลีย้งสะเตะ๊ใหก้บันอ้งๆ และคณุคร ูเดก็ๆ  

ลองชิมดูหลายคนก็ติดใจ อิ่มท้องกันแล้วกลับไปพักผ่อนกันดีกว่า

 ๕ พฤษภาคม ๕๕ กับ The Singapore Science Centre

 เชา้วนันีเ้รานดักนัตอนสายหนอ่ย เพือ่ใหน้อ้งๆ ยวุทตูฯ เตรยีมเกบ็สมัภาระ 

ลงกระเปา๋กลบับา้น คดิถงึคณุพอ่คณุแมก่นัแลว้ แตแ่อบไดย้นินะวา่ “เหมอืนรูส้กึ 

ไดม้าแปบ๊เดยีวเอง” ขามากระเปา๋สามารถขนมาไดแ้ตข่ากลบันีท่า่จะยุง่ เดก็ๆ  

หลายๆ คนตอ้งขอฝากของไปกบักระเปา๋ของคณุครแูละทางโรงแรมยงัใจดมีาก 

หากล่องมาใส่ของให้เด็กๆ อีก ^^ 

 ถึงเวลานัดหมายมุ่งหน้าตรงไปยัง The Singapore Science Centre  

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ เรามีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯออกมาต้อนรับคณะ และ 

แนะนำกันตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าประตูกันเลย เจ้าหน้าที่แนะนำสองข้างทางและ 

บอกคณะว่าขาออกเราค่อยมาแวะเล่นแวะทดลองกัน ตอนนี้เรารีบไป 

ห้องทดลองเรื่องเสียงกันก่อนดีกว่า ภายในห้องไม่ได้มีแต่คณะเราคณะเดียว 

ยังมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ มาร่วมชมด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการทดลอง 

ในหอ้งนีม้ ี๒ ทา่น เธอเปน็สาวสวยทัง้คู ่แนะนำตวัเองและเริม่การทดลองเรือ่งเสยีง  

ตั้งแต่การสั่นสะเทือนของเสียงผ่านหลอดลม มาทดลองเรื่องลูกโป่ง ซึ่งทั้งหมด 

น้องๆ ยุวทูตฯ ของเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาอย่างดีแล้ว แต่ที่น่าตื่นเต้น 

คือ การต่อท่อแก๊สและจุดไฟตามรางยาว โดยควบคุมการลุกของไฟผ่าน 

เสยีงดนตรใีนจงัหวะตา่งๆ เชน่ ถา้เปน็ดนตรปีอ๊ปไฟกจ็ะลกุเปน็จงัหวะคอ่นขา้ง 

สม่ำเสมอ พอเปลี่ยนเป็นแนวออเคสตรา (Orchestra) ในจังหวะที่ระทึก 

ไฟก็ลุกขึ้นสูง กิจกรรมการทดลองนี้สร้างความตื่นเต้นได้มากทีเดียว

วิทยุสราญรมย์
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 จบจากการทดลองในห้องเสียง  

เรามีโอกาสได้ชมการทดลองเรื่อง 

การ เกิ ดอุ กกาบาตและดาวหาง 

ในอวกาศ ชมการทดลองการเกิด 

ภูเขาไฟ และการทดลองที่น่าตื่นเต้น 

ที่สุด คือ การทดลองเรื่องฟ้าแลบ  

ฟ้าผ่า อันนี้ค่อนข้างอันตรายแต่ผู้ชม 

จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ให้ 

อยู่รอบนอกของการทดลอง แต่ที่ 

น่าประทับใจและเตือนสติเราได้  

คือ การฟักไข่ โดยปกติประเทศ 

สิงคโปร์จะมีพื้นที่จำกัด เราถูก 

จั ด ส ร ร เ ป็ น พื้ น ที่ อ า ศั ย แ ล ะ 

หน่วยงานต่างๆ เป็นหลัก ในเรื่อง 

ข อ ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ บ บ บ้ า น เร า 

เรียกได้ว่าจะไม่มี ส่วนใหญ่อาหาร 

จะถกูนำเขา้มาจากประเทศเพือ่นบา้น  

เด็กๆ ไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้กับ 

ธรรมชาติเหมือนบ้านเรา ตอนแรก 

ที่เห็นเด็กๆ ยุวทูตฯ ของเราก็รู้สึกเฉยๆ แต่พอเจ้าหน้าที่เขาอธิบายเท่านั้น 

ทำให้เราได้คิดอีกเยอะ เขาบอกว่า นอกจากจะให้สังเกตการเจริญเติบโต 

ของไกแ่ลว้ เขายงัเอาเรือ่งนีส้อนใจเดก็ๆ ของเขาดว้ยวา่ ไขจ่ะใชเ้วลาฟกั ๒๑ วนั  

หากเมื่อครบกำหนดลูกไก่ไม่เพียรพยายามใช้ปากของมันกระเทาะเปลือกไข่ 

ออกมา มันก็จะหมดโอกาสได้เห็นโลกอันสวยงามใบนี้ เขาต้องการยกตัวอย่าง 

เรือ่งนีใ้หเ้ดก็ๆ ทกุคนรูถ้งึความมุง่มัน่และรูห้นา้ทีข่องตนเอง และแลว้กถ็งึเวลา 

ที่ต้องเตรียมตัวกลับโรงแรมกันแล้ว มาถึงโรงแรมเราก็เตรียมตัวกันไปที่  

ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๖๑
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สนามบิน ขามาดูวุ่นนิดนึงขากลับเพิ่มอีกนิดเนื่องจากสัมภาระที่มีมากขึ้นโดย 

ไม่ได้ซื้อหา (ไม่ได้มาจากโรงแรมนะ) จัดการเรื่องต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

เวลานีก้เ็ปดิโอกาสใหน้อ้งๆ และคณุครแูวะหาของอรอ่ยรองทอ้ง และซือ้ของฝาก 

ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกนิด

 สุวรรณภูมิ

 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานฯ ทุกท่านด้วยนะคะ ที่ดูแลและ 

อำนวยความสะดวกให้กับคณะเป็นอย่างดี รวดเร็วทันใจ คืนนี้เรายังพักกันที่ 

โรงแรมดุสิตธานี

 เช้าวันอาทิตย์

 แอบสร้างความตื่นเต้นให้กับคณะอีกครั้ง เช้านี้ท่านทูตดอน มารอส่ง 

คณะดว้ยตวัทา่นเองทีโ่รงแรม ทา่นมารอตัง้แตเ่ชา้ สรา้งความดใีจใหก้บัคณะคร ู

และน้องๆ เป็นอย่างมาก หลังจากพูดคุยและลากันอย่างเป็นกันเองแล้ว  

กถ็งึเวลากลบัสูอ่อ้มอกของคณุพอ่คณุแมส่กัท ีหวงัวา่โอกาสทีน่อ้งๆ ไดร้บักนัไป 

ในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กๆ ตั้งใจเป็นเด็กดี ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มภาคภูม ิ

และหากมีโอกาสก็หวังว่าน้องๆ จะช่วยกันสร้างเครือข่ายความดีต่อๆ ไป 

นะคะ 

วิทยุสราญรมย์
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ลดา ภู่มาศ

เมื่อเขาส่งฉัน๑ขึ้นดอย
ไปเป็นหัวหน้าสำนักงาน

หนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ 

ฉันเป็นใครและเหตุอันใดจึงไปเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ
 ตำแหนง่หวัหนา้สำนกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราวในตา่งจงัหวดั นบัเปน็ 

ตำแหนง่ฝกึหดัการเปน็ผูบ้รหิารขัน้ตน้ของขา้ราชการกระทรวงการตา่งประเทศ  

สำหรบัขา้ราชการทีไ่ดร้บัตำแหนง่ราชการในระดบัทีเ่ลือ่นขัน้สงูขึน้จากการเปน็ 

นกัการทตูชำนาญการ หรอื ซ ี๖ ไปสูก่ารเปน็นกัการทตูชำนาญการ (ทีป่รกึษา)  

หรือ ซี ๗ หรือในบางครั้ง อาจเป็นระดับผู้อำนวยการ หรือ ซี ๘ 

 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง 

นโยบายการทูตสาธารณะ (public diplomacy) หรือการทูตเพื่อประชาชน  

ของกระทรวงการตา่งประเทศ เพือ่ใหก้ระทรวงการตา่งประเทศไดใ้กลช้ดิ เขา้ถงึ 

และให้บริการประชาชนในจังหวัดต่างๆ ในมิติที่หลากหลาย นอกเหนือจาก 

การดำเนนิพนัธกจิหลกัดา้นการตา่งประเทศทีเ่กีย่วกบัการรกัษาและเสรมิสรา้ง 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัประเทศตา่งๆ ในกรอบทวภิาค ีพหภุาค ีภมูภิาคและ 

อนุภูมิภาค การส่งเสริมและแก้ไขภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศ และ 

งานด้านพิธีการทูต 
.............................................

	 ๑.	 กระทรวงการต่างประเทศได้มีคำสั่งให้นางสาวลดา	 ภู่มาศ	 ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่	 ระหว่างวันที่ 	 ๑๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๓	 ถึงวันที่ 	 

๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	รวมเวลา	๑๑	เดือน

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๖๓
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 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ มีความเป็นพิเศษและเป็น 

ตวัอยา่งแรกๆ ของการสง่เสรมิใหส้ำนกังานสว่นภมูภิาคมลีกัษณะเปน็สาขายอ่ย 

ของกรมการกงสุล (mini consular post) กระทรวงการต่างประเทศ โดย 

นอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ 

ตอนบนของประเทศในการทำหนังสือเดินทางโดยที่ประชาชน (เฉลี่ยวันละ 

ประมาณ ๓๐๐ คน โดยบางวนัอาจมจีำนวนสงูถงึ ๕๐๐ คน) ไมจ่ำเปน็ตอ้งเดนิทาง 

ไปยังกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่กระจายอยู่ใน 

หลายเขตของกรงุเทพมหานครแลว้ สำนกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราว เชยีงใหม ่

ยังได้รับเลือกให้เป็นโครงการนำร่องที่เปิดให้บริการงานด้านสัญชาติและ 

นิติกรณ์ หรือ การรับรองเอกสาร นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับ 

ความนิยมอย่างมากจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  

เนือ่งจากประหยดัคา่ใชจ้า่ยไมต่อ้งเดนิทางมายงักรงุเทพมหานคร มคีวามสะดวก 

และรวดเร็ว ทั้งนี้ นอกเหนือจากภารกิจที่สำนักงานฯ ได้ให้บริการประชาชน 

ในงานคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศทั้งในเชิงรุก  

(การบรรยายนอกสถานที่ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ เพื่อ 

ป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์) และเชิงรับ (การรับคำร้องจากประชาชนที่ 

ติดตามหาญาติที่สูญหายหรือตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ) และภารกิจอื่น ๆ  

ตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ ให้การสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่จะมี 

ศักยภาพทำได้ โดยหัวหน้าสำนักงานฯ โดยตำแหน่งเป็นคณะทำงานด้าน 

วเิทศสมัพนัธจ์งัหวดัเชยีงใหม ่และเปน็คณะกรรมการดำเนนิงานศนูยป์ฏบิตักิาร 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 ก่อนที่จะเล่าถึงประสบการณ์ของฉันในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ อันทรงเกียรติและเป็น 

ประสบการณค์รัง้หนึง่ในชวีติการรบัราชการในกระทรวงการตา่งประเทศของฉนั  

(หลงัจากการออกประจำการทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุปกักิง่ และคณะทตู 
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ถาวรแหง่ประเทศไทยประจำสำนกังานสหประชาชาต ิณ นครเจนวีา รวม ๘ ป)ี  

ฉันคงไม่สามารถปฏิเสธได้ที่จะกราบขอบพระคุณท่านปลัดฯ ธีรกุล นิยม  

ท่านอธิบดีอิทธิ ดิษฐบรรจง ท่านรองอธิบดีสุนทร ชัยยินดีภูมิ (ขณะนั้น  

ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองอาเซียน ๒) กรมอาเซียน ซึ่งเป็นกรม 

ต้นสังกัดที่ฉันปฏิบัติราชการอยู่ ณ ขณะนั้น และท่านอธิบดีจักร บุญ-หลง  

อธิบดีกรมการกงสุล ที่ได้มอบโอกาสอันมีค่า ให้ฉันได้ออกไปเรียนรู้และ 

สัมผัสชีวิตจริงที่มิใช่อยู่บนหอคอยงาช้างดังเช่นที่บุคคลภายนอกเข้าใจ 

เกี่ยวกับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โอกาสที่ได้รับดังกล่าวทำให้ 

ฉันเติบโต เข้มแข็ง และแข็งแกร่งมากขึ้น โดยเป็นการออกไปปฏิบัติราชการ 

เพยีงลำพงัในตา่งจงัหวดัเปน็ครัง้แรกในฐานะหวัหนา้สำนกังานฯ ผูแ้ทนหนึง่เดยีว 

ที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ๒ มิใช่การปฏิบัติราชการในสถานทูต/ 

สถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในตา่งประเทศภายใตก้ารนำของเอกอคัรราชทตู 

หรือกงสุลใหญ่ และนี่แหละ คือ ที่มาของประสบการณ์อันหลากหลายของฉัน  

ซึง่อาจกลา่วไดว้า่ เปน็ประสบการณส์ว่นตวั โดยหวัหนา้สำนกังานหนงัสอืเดนิทาง 

ชั่วคราวแต่ละคนในแต่ละจังหวัด๓ ย่อมมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป  

อย่างไรก็ดี ต่างมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ 

ของขา้ราชการกระทรวงการตา่งประเทศและกระทรวงการตา่งประเทศในสว่น 

ภูมิภาคทั้งสิ้น 

.............................................

	 ๒.	 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่มีตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานฯ	 

๑	 ตำแหน่งซึ่งเป็นข้าราชการ	 อย่างไรก็ดี	 นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	 ๒๕๕๔	 เป็นต้นมา	 

ตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานฯ	ว่างลง	ส่งผลให้หัวหน้าสำนักงานฯ	ปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังนับถึง 

เดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๔	จนครบวาระ

	 ๓.	 ปจัจบุนั	กระทรวงการตา่งประเทศเปดิสำนกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราวในจงัหวดัตา่งๆ	 

รวม	๑๒	แห่ง	ได้แก่	เชียงใหม่	พิษณุโลก	นครสวรรค์	อุบลราชธานี	อุดรธานี	ขอนแก่น	นครราชสีมา	 

จันทบุรี	 สุราษฎร์ธานี	 สงขลา	 ยะลา	และภูเก็ต	 รวมทั้งมีการจัดหน่วยบริการทำหนังสือเดินทาง 

เคลื่อนที่ไปตามจังหวัดต่างๆ	เป็นระยะๆ	ตลอดทั้งปี

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๖๕
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หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทำอะไรกันบ้าง
 หลายคนคงนึกภาพฉันตื่นนอนตามสบาย นั่งจิบกาแฟอยู่บนระเบียง 

คอนโดมเินยีมหรรูาคาแพง ชมความงดงามของดอยสเุทพ มองกอ้นเมฆลอยผา่น 

ไปมาบนท้องฟ้าสีฟ้าสดใส รวมทั้งชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัสดง แต่ใครจะนึก 

บา้งวา่ ฉนัเปน็คนแรกๆ ทีต่อ้งไปถงึสำนกังานฯ เพือ่นำบตัรประจำตวัประชาชน  

(smart card) ไปเข้ารหัสเฉพาะเพื่อเตรียมเข้าฐานข้อมูลเมื่อมีประชาชน 

คนแรกเดนิเขา้มารบับรกิารทีส่ำนกังานฯ และตอ้งมกีารตรวจฐานขอ้มลูสว่นตวั  

ใครจะนึกภาพฉันที่ไม่สามารถหยุดงานได้ ป่วยหรือแม้จะรู้สึกป่วยได้ เมื่อต้อง 

เป็นผู้รับผิดชอบในการนำบัตรที่จัดทำไว้เฉพาะใช้ยกเว้นการบันทึกข้อมูลทาง 

ชีวภาพของประชาชนที่มายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง หรือเมื่อมีประชาชน 

มายื่นคำร้องขอบริการรับรองเอกสารเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งฉันเป็นข้าราชการ 

ผู้เดียวที่สามารถลงนามได้ ใครจะนึกภาพฉันที่นั่งทานอาหารกลางวันใน 

สำนักงานฯ เกือบทุกวันทั้งในช่วงเวลา ๑๑ เดือน ในวันราชการที่อยู่ปฏิบัติงาน 

ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งในบางคราว จำเป็นต้องทำงานในช่วงรับประทาน 

อาหารกลางวันโดยไม่หยุดพัก เนื่องจากความเร่งด่วนและปริมาณงานเร่งด่วน 

ของการรับรองเอกสาร ใครจะนึกภาพฉันที่ต้องลงนามในเอกสารและแฟ้ม 

เสนองานจำนวนมาก หรือต้องเข้าแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อ 

ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับเอกสาร รวมทั้งต้องมีข้อตัดสินใจ 

สดุทา้ยในการพจิารณาการซอ่มแซม บำรงุรกัษาอปุกรณต์า่งๆ ภายในสำนกังานฯ  

เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ รวมถึงการสนับสนุนและดูแลเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ  

ราว ๓๐ ชีวิต
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 ทั้งนี้ ยังไม่รวมงานคลัง งานพัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และระเบียบ 

ทางราชการมากมาย และภารกิจที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัด 

เชียงใหม่ที่มีจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเป็นเจ้าภาพ รวมถึง 

กิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  

อาจกลา่วไดว้า่ ความรบัผดิชอบของหวัหนา้สำนกังานฯ ไดเ้พิม่มากขึน้จากทีฉ่นั 

ไดเ้คยรบัรู ้และฉนัสามารถบอกไดว้า่ ทกุวนัของฉนัมคีวามหมาย มคีวามแตกตา่ง  

และมีผู้คนมากมายและสิ่งใหม่ๆ ให้ฉันได้ทักทายและเรียนรู้ 

ไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวกันไหมคะ
 ยังค่ะ ยังไม่ได้เล่าถึงภารกิจและปฏิสัมพันธ์ในมิติจังหวัดซึ่งมีอีกมากโข  

สนใจอ่านต่อกันอีกสักนิดนะคะ

 ฉนัพดูอยูเ่สมอวา่ การไปประจำการทีส่ำนกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราว  

เชยีงใหม ่นบัเปน็โชค ๒ ชัน้ โชคชัน้แรก คอื เชยีงใหมเ่ปน็จงัหวดัทีม่ปีระวตัศิาสตร ์

ยาวนานถงึ ๗๑๕ ป ีเปน็จงัหวดัแหง่อารยธรรมและวฒันธรรม มสีถานทีท่อ่งเทีย่ว 

หลากหลายทัง้วดัวาอาราม โบราณสถาน และสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินเิวศน ์ผูค้น 

ส่วนใหญ่เป็นมิตรและมีจิตใจงดงาม มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับ 

แขกบ้านแขกเมืองทั้งชาวไทยและเทศอย่างดี มีการแต่งกายที่สวยงามตาม 

ธรรมเนียมประเพณีล้านนา ซึ่งฉันเองรู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสสวมใส่ชุดผ้า 

พื้นเมืองทุกวันศุกร์ในการปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลาง 

จังหวัดเชียงใหม่ และคอยเฝ้ามองดูผู้คนที่สวมใส่ชุดผ้าพื้นเมืองซึ่งมีสีสันและ 

แบบตา่งๆ เดนิผา่นหนา้สำนกังานฯ ในวนันัน้ เชยีงใหมย่งัมทีศันยีภาพทีง่ดงาม  

เป็นเมืองที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแน่นอน... ฉันเองก็ได้รับโอกาส 

สัมผัสความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าวอย่างเต็มที่

 โชคชั้นที่สอง คือ ฉันได้มีโอกาสร่วมงานกับ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล  

ทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่ทา่นรองวรการ ยกยิง่ ทา่นรองชชูาต ิกฬีาแปง  

และท่านรองนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการทั้ง ๓ คนของจังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๖๗
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รวมถึงหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทีมงานที่น่ารัก  

ให้ความรัก ความเอ็นดู และอนุเคราะห์ฉันในตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการ 

อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 มอีกีหลายทา่นมากมายทีฉ่นัไมไ่ดเ้อย่ชือ่เตม็ แตเ่พยีงขอแอบเอย่ชือ่เลน่  

เพราะท่านเหล่านี้และฉัน ครั้งหนึ่งในช่วงเวลา ๑๑ เดือน ได้มีความทรงจำ 

ที่ดีร่วมกัน ฉันมีความเคารพรักและคิดถึงทุกท่านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นท่าน 

ปลัดสุรชัย (ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ที่มอบพระรอดลำพูนรุ่นผ่าน ๙ พิธีให้ฉัน)  

พี่ติ่ง (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่หอบดอกกุหลาบสีชมพูช่อโตของ 

โครงการหลวงมาส่งฉันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในวันที่ฉันเดินทางกลับ 

กรุงเทพฯ) พี่พรรณฯ (หัวหน้าสำนักงานแรงงาน ซึ่งโทรศัพท์มาหาฉันแม้ใน 

ยามที่ฉันกลับกรุงเทพฯ แล้ว เพื่อบอกว่า “คิดถึงน้องดา”) พี่มยุรี (หัวหน้า 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ที่บอกฉันว่า “น้องดาต้องมา 

ชว่ยกนัระดมสมองทำแผนปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุยข์องจงัหวดั 

เชยีงใหมน่ะ”) พีห่มวย (อดตีประชาสมัพนัธจ์งัหวดัเชยีงใหมท่ีบู่ล๊ยุ แตใ่จดมีาก)  

พี่ณรงค์ (ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ที่สัญญากับฉันว่าจะชวนฉัน 

กลับไปเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติธรรม) พี่อ๋อย (อดีตท่านผู้บัญชาการมณฑล ๓๓  

ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ ๓) พี่อ้วน (อดีตตำรวจภูธรภาค  

๕ สดุหลอ่) พีปุ่ย้ (สดุยอดของความเปน็สภุาพบรุษุ สงักดัภธูรภาค ๕ ซึง่ปจัจบุนั 

ยังคงประจำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่) พี่หมู (ตรวจคนเข้าเมืองภาค ๕ ที่เป็น  

“my smart cop”) พีย่รู (ผูอ้ำนวยการกองบนิ ๔๑ ทีใ่หฉ้นัไดบ้ตัรผา่นเขา้-ออก 

กองบินฯ เพื่อผ่านไปยัง Robinson Airport ได้รวดเร็วขึ้น) พี่ณรงค์ (ที่ปรึกษา 

กิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าร้องเพลงได้เพราะและ 

หลากหลายอารมณม์าก) พีโ่รม (คณบดคีณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

ที่หากฉันคิดอะไรด้านวิชาการไม่ออก ฉันก็จะโทรไปรบกวนเสมอ) คณะกงสุล 

อาชีพและกงสุลกิตติมศักดิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ประสานกันอย่างใกล้ชิด 

ในเรื่องต่าง ๆ) พี่โม และ พี่กบ (กองกำลังผาเมืองประจำชายแดนไทย-พม่า)  

วิทยุสราญรมย์
๖๘
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รวมถึงน้องตุ๊  พี่ปุ้ย น้องทอม  

(ผู้ติดตามสุดสวยสุดหล่อของ 

ท่านผู้ว่าราชการฯ) และแม้แต่  

นายดอน (สารถีขับรถเครื่อง 

นำหน้ า รถท่ านผู้ ว่ า ราชการฯ  

ที่หลงผิดยอมให้ฉันชักชวนมาดื่ม 

กาแฟที่สำนักงานฯ เป็นประจำ) อส.  

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อีก 

หลายคน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ยังมีพี่น้องสื่อมวลชนใน 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนฉัน สัมภาษณ์ รวมทั้ง 

เขียนบทความทั้งวิชาการและหยิกแกมหยอกให้ฉัน 

ได้มีภาพปรากฏอยู่ในยุทธจักรเชียงใหม่มาโดยตลอด  

และสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก คือ การที่ภาพของฉันได้ทำให้ประชาชนใน 

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบว่า กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงาน 

หนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ คืออะไร และข้าราชการกระทรวง 

การต่างประเทศสามารถมีความใกล้ชิดผูกพันกับจังหวัดและประชาชน 

เชียงใหม่ได้มากเพียงใด ซึ่งฉันขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้ 

 องค์ประกอบสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตราชการในจังหวัดเชียงใหม่ 

ของฉันที่หากไม่กล่าวถึงคงเป็นไปไม่ได้ คือ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ 

ในสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ที่ฉันได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขรวมเกือบ ๓๐ ชีวิต  

สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้อย่างมาก และคิดว่าข้าราชการทุกคนในระดับผู้บริหารควร 

ได้มีประสบการณ์นี้ คือ การอยู่ร่วมทำงานกับพี่น้องเหล่านี้ด้วยความรัก  

ความรูส้กึผกูพนัและหวัใจ การพดูจาทีด่ใีหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั มคีวามรบัผดิชอบ  

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๖๙
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มีความเป็นมนุษย์ รู้จักให้อภัยและให้โอกาส เข้มแข็ง อดทนและอดกลั้น  

รักษาสภาพอารมณ์ เป็นหลักและที่พึ่งให้กับลูกน้องได้ในยามยาก ในยามที่ฉัน 

อยู่กับพี่น้องเหล่านี้ก็ให้ฉันเป็นที่รัก ในยามที่ฉันไม่อยู่ด้วยและกลับกรุงเทพฯ  

มาแลว้กใ็หเ้ขาคดิถงึ ซึง่ดเูหมอืนเปน็เรือ่งยากในชว่งแรกของการปฏบิตัริาชการ 

ของฉันที่สำนักงานฯ เพราะต้องใช้เวลาปรับตัว แต่เวลาและสถานการณ์ต่างๆ  

ไดช้ว่ยพสิจูนแ์ลว้วา่ ฉนัพรอ้มและยนิดทีีจ่ะรว่มทกุขแ์ละสขุกบัพวกเขาเหลา่นัน้ 

เสมอ และการมปีฏกิริยิาตอบรบัในเชงิบวก ไมว่า่ “หวัหนา้คะ เหนือ่ยไหมคะ”  

“ทานข้าวหรือยังคะ” “หัวหน้าคะ ไหวไหมคะ” “หัวหน้าทำงานหนักกว่า  

CEO มีเงินเดือนเรือนแสนแล้วนะคะ” “หัวหน้าคะ หนูขับรถไปส่งให้ได้ค่ะ”  

และในวันที่ฉันกลับมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพฯ แล้ว ก็ยังมีสายโทรศัพท์ 

ที่ดังเข้ามาเพื่อไถ่ถามว่า “หัวหน้าครับ หัวหน้าคะ เป็นอย่างไรบ้าง  

สบายดีนะคะ รักษาตัวนะครับ นะคะ” “หัวหน้าคะ หนูคิดถึง” และสิ่งนี้เอง 

เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันสุขใจและอิ่มใจจนทุกวันนี้ ฉันจำคำที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้เคย 

กล่าวกับฉันไว้ว่า “ความรักและบารมี มิได้สร้างได้ภายในช่วงเวลาสั้นหรือ 

เมือ่มหีนา้ทีก่ารงานในตำแหนง่ทีส่งูขึน้แลว้จงึเริม่สรา้ง แตต่อ้งหดัสรา้งและ 

เริม่สรา้งตัง้แตต่น้ เพือ่ทีว่า่ เมือ่เตบิโตขึน้จะไดม้คีวามสะดวก ความสบายใจ  

มีการเติบใหญ่ที่มีคนรักและสนับสนุนแม้ในยามที่รุ่งเรืองและตกยาก” 

 ภารกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างดีและน่าภูมิใจอีกประการหนึ่ง คือ  

การทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงการต่างประเทศไปสู่ชุมชน 

ทอ้งถิน่โดยฉนัไดร้เิริม่จดัทำ “วารสารขา่วสำนกังานหนงัสอืเดนิทางชัว่คราว  

เชียงใหม่” เดือนละ ๒ ฉบับ และได้รับความสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ 

ใหบ้รรจไุวใ้นเวป็ไซตจ์งัหวดัเชยีงใหมท่ี ่www.chiangmai.go.th และจดัทำเปน็ 

แผน่พบัเผยแพรใ่หป้ระชาชนทีเ่ขา้มารบับรกิารทำหนงัสอืเดนิทางทีส่ำนกังานฯ  

โดยฉนัไดจ้ดัทำมาถงึ ๒๓ ฉบบัจนครบวาระการดำรงตำแหนง่หวัหนา้สำนกังาน 

หนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ในขณะเดียวกัน ฉันยังได้จัดทำ “ข่าว 

ประชาสัมพันธ์สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่” ซึ่งบรรจุไว้ใน 

วิทยุสราญรมย์
๗๐
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เวป็ไซตก์รมการกงสลุที ่www.consular.go.th เพือ่เปน็สือ่กลางใหก้ระทรวงฯ  

และประชาชนทราบว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินภารกิจใดบ้างในจังหวัดเชียงใหม่  

โดยได้จัดทำไปแล้วเสร็จรวม ๑๖ ฉบับทีเดียว

 ท้ายสุดนี้ เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดที่ฉันได้มีโอกาสสวมชุดข้าราชการ 

สีกากีเพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ โดยจะ 

ใสช่ดุดงักลา่วทกุวนัจนัทร ์เพือ่เตอืนตวัเองดงัเชน่ทีท่า่นผูว้า่ราชการฯ เคยกลา่ว 

ไวเ้สมอวา่ “ขา้ราชการไมใ่ชอ่ภสิทิธิช์น แตเ่ปน็ขา้ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

ซึ่งต้องทำงานและรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ” 

 นี่เอง คือ เรื่องราวและประสบการณ์ของฉันในช่วงการปฏิบัติราชการ 

อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แท้จริงที่จับต้องได้สำหรับประชาชนใน 

ประเทศไทยในตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานหนังสือ 

เดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๗๑

.............................................

	 หมายเหตุ	บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
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พิชฌ์สินี วีรมนตรี  
นิสิตฝึกงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การฝึกงาน
ที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ 

 ตั้งแต่เล็กจนโต ความรู้สึกของหนูต่อประเทศกัมพูชา ไม่ค่อยจะเป็น 

ทางบวกนัก รู้สึกว่าบ้านเรากับกัมพูชาทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลา ล่าสุด 

กก็รณปีราสาทพระวหิาร ดขูา่วทไีรกจ็ะรูส้กึทกุขใ์จ ดงันัน้พอพดูถงึกมัพชูาทไีร  

กจ็ะมคีวามรูส้กึไมช่อบใจ พอจะมาฝกึงานทีน่ี ่คนรอบขา้ง เพือ่นๆ กจ็ะเปน็หว่ง  

ถามยำ้วา่จะไปแนห่รอื ระวงัตวัดว้ยนะ ระวงัโดนปาระเบดิใสน่ะ ฯลฯ แตค่ณุแม่ 

กบัคณุพอ่ไมไ่ดว้ติกกงัวลอะไร เพราะรูว้า่จะมาฝกึงานในสถานทตู และพกัทีบ่า้น 

ผู้ช่วยทูตทหารบก ท่านก็สบายใจ

วิทยุสราญรมย์
๗๒
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 พอ ได้ ม าถึ ง กั มพู ช า วั นแรก  

๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ มุมมองบางมุม 

ของหนูก็เริ่มเปลี่ยนไป พอถึงสนามบิน 

ก็เริ่มแปลกใจ ทำไมคนขแมร์ถึงขับรถ  

Lexus กันเกลื่อนถนนขนาดนี้ พอได้ 

ก้าวขึ้นรถนั่งรถผ่านบ้านแต่ละหลังก็ยิ่ง 

แปลกใจมากยิ่งขึ้น ที่บ้านแต่ละหลังหรู 

เหมือนคฤหาสน์ ที่ผ่านมาเราคงมอง 

กัมพูชาผิดไป รู้สึกตกใจที่เขาพัฒนา 

เกนิกวา่ทีเ่ราคดิไวม้าก ถงึแมห้นจูะไดย้นิ 

มาจากอาจารยท์ีเ่คยมาพนมเปญแลว้วา่  

บ้านเมอืงเขาทนัสมยั แตพ่อไดม้ามองเหน็ 

กบัตาตวัเองกอ็ดตกใจไมไ่ด ้ทำใหม้องและคดิไปขา้งหนา้วา่ การทีบ่า้นเมอืงเขา 

พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ คงอีกไม่นานที่เขาจะสามารถทันและแซงเราได้  

ถา้เรายงัคงนิง่นอนใจและสบายๆ ตามแบบฉบบัของคนไทย นกึแปลกใจทีก่มัพชูา  

ประเทศเพือ่นบา้นตดิกนัแคน่ี ้อยูใ่กลแ้คเ่อือ้ม แตค่วามรูส้กึกลบัหา่งไกล เพราะ 

คนไทยสว่นใหญก่ลบัไมรู่อ้ะไรเลย พดูภาษาเขากไ็มไ่ด ้แตค่นสว่นใหญท่ีน่ีพ่ดูและ 

ฟงัภาษาไทยได ้เรามองวา่ เขาชา้ ดอ้ยพฒันา ลา้หลงั ยงัตามเราอยู ่ซึง่ภาพทีค่นไทย 

คิดนั้น ไม่จริงเลย หนูอยากให้คนไทยทุกคนได้มาเห็น

 สิ่งที่หนูประทับใจสิ่งแรกเลย คือ คนที่นี่ไม่ได้มองว่าไทยเป็นศัตรูอย่างที่ 

ใครๆ เข้าใจ คนเขมรออกจะรักและชื่นชอบคนไทย ยิ่งถ้าเราส่งยิ้มให้เขาและ 

พยายามพูดคุย เขาจะยิ่งชอบและเป็นมิตรกับเรามากขึ้น

 ส่วนความรู้สึกก่อนที่จะได้มาฝึกงานและมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา ๖ สัปดาห์  

ถึงแม้จะมีความรู้สึกประหม่าและกลัวว่าต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่ความรู้สึก 

ตื่นเต้นที่จะได้มาเรียนรู้ประสบการณ์และความอยากมามีมากกว่า แต่พอถึง 

วนัแรกทีไ่ดเ้ขา้มาทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุพนมเปญ ซึง่เปน็วนัเสารท์ีท่าง 

ประสบการณ์การฝึกงานที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ๗๓
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สถานทูตฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน วันนั้นเป็นวันแรกที่ได้พบ 

ท่านเอกอัครราชทูตสมปอง สงวนบรรพ์ และคุณอาท่านอื่นๆ รู้สึกว่า  

ความประหมา่และเกรง็ไดล้ดนอ้ยลง ไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งอบอุน่ แคไ่ดย้นิคำวา่  

“ยินดีต้อนรับ” จากท่านเอกอัครราชทูตฯ ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก เพราะ 

รูส้กึวา่ตนเองอายนุอ้ยกวา่ ไดย้นิคำวา่ “ยนิดตีอ้นรบั” จากคนทีอ่าวโุสกวา่ รูส้กึ 

เป็นเกียรติอย่างบอกไม่ถูก

 สปัดาหแ์รกทีไ่ดเ้ขา้มาฝกึงานในสำนกังานผูช้ว่ยทตูทหาร รูส้กึประทบัใจ 

คุณอากล้าหาญ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ท่านได้ให้ความรู้ต่างๆ มากมาย รวมไปถึง 

การใช้ชีวิตประจำวันที่นี่ แม้กระทั่งร้านอาหารไทยที่ไหนอร่อย ท่านก็แนะนำ  

มคีำพดูของทา่นทีท่ำใหฉ้กุคดิและประทบัใจจนถงึทกุวนันีก้ค็อื “ทกุคนมโีอกาส 

เท่ากันหมด อยู่ที่ว่าใครจะคว้ามันมาได้ก่อนกัน” ท่านกล่าวว่า ถึงเราจะไม่ใช่ 

คนเก่ง แต่สามารถหาโอกาสที่จะแสวงมาให้ได้ก่อนคนอื่น คำพูดนี้ทำให้ฉุกคิด 

และรูส้กึมมุานะมากขึน้ อยากจะมุง่มัน่ตัง้ใจใหไ้ดเ้ขา้มาอยู ่ณ ทีแ่หง่นีด้งัทีต่ัง้ใจไว ้ 

หนรููส้กึประทบัใจทา่นมาก ทา่นคอยถามทกุขส์ขุอยูเ่สมอ พาไปทานขา้วทีบ่า้น  

ท่านให้ความเป็นกันเองเสมือนกับว่าท่านเป็นพ่ออีกคนหนึ่ง นอกจากนี้ท่านยัง 

ได้แนะนำให้รู้จักกับภรรยาของท่านและคุณอาท่านอื่นๆ ซึ่งแต่ละท่านให้ 

ความเอน็ด ูใจด ีและเปน็กนัเองกบัหนมูาก ไมว่า่จะเปน็อาติว๋ อาวเิชยีร อาประคอง  

อาจิต หนูรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัว หนูดีใจมากที่ได้รู้จักและมี 

เครอืขา่ย (Network) กบัคนตา่งวยั ซึง่ทำใหไ้ดม้มุมอง แงค่ดิ และคำสอนตา่งๆ  

มากมาย หนูคิดว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่คงไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ 

พ่อแม่และญาติของตนเอง หนูคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้รับแนวคิดและคำสอน 

จากผู้ใหญ่ ซึ่งท่านก็ได้ให้ความเป็นกันเองกับหนูมาก และรู้สึกดีใจที่หนูได้รับ 

โอกาสที่ดีจากตรงนี้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มาสัมผัส

 สัปดาห์ต่อมา หนูย้ายมาทำงานกับท่านผู้อำนวยการ จีรนันท์ วงษ์มงคล  

ประจำสำนกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ กรงุพนมเปญ ซึง่เปน็อกีทา่นทีห่นู 

รกัและเคารพเหมอืนกบัทา่นเปน็แมอ่กีคนหนึง่ ทา่นใหค้วามเปน็กนัเองและใจด ี
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กับพวกเราเหมือนลูกเหมือนหลาน ความรู้ที่ได้จากท่านมากมาย ไม่ใช่แต่เพียง 

ความรู้จากระบบการทำงานในสำนักงานเพียงอย่างเดียว ท่านพาไปชมงาน 

ผลไม้ไทย ท่านชี้ให้เห็นถึงเครือข่ายของการทำงาน อธิบายระบบการทำงาน 

ของท่าน และที่หนูตื่นเต้นและดีใจที่สุด คือ ท่านพาไปสระแก้วและเสียมเรียบ 

ดว้ย ตอนแรกทีไ่ดรู้ว้า่ทา่นจะพาไปกต็ืน่เตน้มากแลว้ ทีจ่ะไดไ้ปเหน็ ๑ ในมรดกโลก 

ทีส่ำคญัอยา่งนครวดั นครธม แตพ่อไปเหน็กบัตามนัตืน่เตน้ยิง่กวา่ ความรูส้กึแรก 

ทีไ่ดเ้หน็ คอื รูส้กึขนลกุและตืน่ตาตืน่ใจมากวา่ ทำไดอ้ยา่งไร ทา่น ผอ.จรีนนัทฯ์  

จึงได้พาไปดูวิธีการทำก่อนด้วย ท่านได้บรรยายก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้  

กระเทาะและแกะสลักอย่างไร ก่อเป็นปราสาทก่อนหรือแกะสลักก่อน  

ทา่นจรีนนัทฯ์ ไดใ้หค้วามรูต้า่งๆ ประกอบการชมมากมาย ซึง่ตลอดการเดนิทาง 

บนรถสองข้างทาง ท่านได้บรรยายให้ฟังตลอดว่านี่คืออะไร ใครสร้าง  

สร้างเพื่ออะไร ท่านเป็นเสมือนคุณแม่และคุณครู การบรรยายของท่านทำให้ 

สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า น่าค้นหามากยิ่งขึ้น หนูรู้สึกทึ่งและหลงรักในความงดงาม 

ของนครวดั นครธม ทา่นพาไปดปูราสาท ๔ ปราสาท ไดแ้ก ่นครวดั บายน ตาพรม  

และประสาทสชีมพ ูซึง่ทีห่นชูอบทีส่ดุกค็อื บายน ถงึแมแ้ดดจะรอ้นกไ็มรู่ส้กึทอ้ 

ทีจ่ะเดนิชมตอ่ไป รูส้กึวา่การมากมัพชูาของหนคูรัง้นีคุ้ม้แลว้ ยงัคดิวา่ถา้มโีอกาส 

จะพาคณุพอ่คณุแมม่าชมทีน่ี ่วนันัน้หนรููส้กึหลงใหลกมัพชูาขึน้มาดว้ยกลิน่อาย 

ของอารยธรรมและความงดงาม ผู้คนยิ้มแย้มเมื่อรู้ว่า เราเป็นนักท่องเที่ยว 

ชาวไทย เขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานกับพาณิชย์  
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หนูรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมาก ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน งานที่ 

ได้รับมอบหมายมาทำให้รู้ว่าหนูไม่ได้ตรงไหน ได้ตรงไหน ตรงไหนบกพร่อง  

ท่านจีรนันท์ฯ ก็แนะแนวให้ นอกจากนี้ การฝึกงานกับสำนักงานฯ ยังทำให้หนู 

ได้เข้ามารู้จักกับพี่ณัฐและพี่โอ๋ พี่โอ๋เป็นนางฟ้าเลยก็ว่าได้ เวลามีปัญหาอะไร 

ในการใช้ชีวิตที่นี่ พี่โอ๋จะให้คำแนะนำให้กำลังใจผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ 

ตลอดเวลา เราคยุกนับอ่ยๆ หลงัจากหนเูลกิจากการฝกึงานในตอนเยน็ บางททีี ่

ท้อบ้างก็ได้กำลังใจตรงนี้จากพี่โอ๋ ถึงแม้ตอนนี้พี่ทั้งสองจะประสบอุบัติเหตุ 

และรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล แตห่นคูดิวา่กำลงัใจและสิง่ดีๆ  จะทำใหพ้ีท่ัง้สอง 

ผ่านพ้นไปได้

 หลังจากฝึกงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หนูก็ได้มา 

ฝึกงานในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนู คือ  

ได้เข้ามาเห็นระบบการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ พอได้เข้ามาเห็น 

ก็แปลกใจที่พี่ๆ ทุกคนทำงานหนักมาก โดยเฉพาะพี่โม เพราะหนูได้มีโอกาส 

ฟังพี่โมบรรยายงานในความรับผิดชอบ ซึ่งหนูคิดว่ามันดูรอบด้านมากๆ  

ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ครอบจักรวาล คือปัญหาทุกด้านของคนไทยที่นี่ ใครมี 

ปัญหาอะไรก็โยนเข้าสถานทูต ซึ่งบางเรื่องหนูคิดว่าควรช่วยตัวเองก่อน พี่ๆ  

และอาๆ ทกุคนทำงานหนกักนัมาก และทำงานกนัเลยเวลาดกึดืน่ พอหนไูดเ้ขา้มา 

เห็นการทำงานหนักของระบบราชการ ทำให้ทัศนคติของหนูเปลี่ยนไปที่ว่า  

บางททีำไมโทรตดิตอ่ขา้ราชการตอ้งใชเ้วลานาน กวา่จะไดท้ำเรือ่ง กวา่จะเสรจ็  

บางคนก็หน้าบึ้งตึง พอได้เข้ามาทำงานก็เข้าใจว่างานเยอะมาก รอบด้าน  

ไม่ได้ทำงานเพียงด้านเดียว ยิ่งวันที่เห็นคนมาทำพาสปอร์ตกับพี่โม แล้วเตรียม 

เอกสารมาไม่ครบ แต่กลับบอกพี่โมว่า เคยมาทำแล้ว ช่วยดูของเก่าได้ไหม  

ซึง่หนกูเ็ขา้ใจเลยวา่ งานมนัรอบดา้นจรงิๆ ประชาชนอยา่งเราควรจะชว่ยเหลอื 

ตวัเองกอ่น ไมใ่ชเ่พยีงแตต่อ่วา่วา่ระบบราชการทำงานชา้ เพราะวา่เขาไมไ่ดม้แีต ่

งานบริการประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว งานเอกสารก็มี บริการก็ไม่ได้บริการ 

ด้านเดียว แต่บริการรอบด้าน
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 นอกจากนี้ หนูยังประทับใจ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (Local Staff)  

ทีน่ีด่ว้ย เพราะทกุคนลว้นเปน็กนัเอง 

ยิ้มแย้มและพูดคุย ถึงแม้หนูจะ 

เป็นแค่เด็กฝึกงาน แต่ทุกคนก็ให้ 

คำแนะนำ เมือ่หนสูอบถามอะไรไป 

ก็จะคำแนะนำที่ดีกลับมา ได้ทั้ง 

ภาษาท้องถิ่นบางคำ ได้รอยยิ้ม  

ได้รู้จักประเทศมากขึ้นจากปากและมุมมองของคนที่นี่เอง

 คนขับรถและแม่บ้านทุกคนก็ได้ให้ความรู้เรื่องบ้านเมืองที่นี่ พอนั่งรถ 

ผ่านตรงไหน เขาก็จะบอกว่าตรงนี้คืออะไร ตรงนั้นคืออะไร หนูไม่เคยมองว่า  

พี่เป็นแค่คนขับรถหรือแม่บ้านเลย ทุกคนต่างให้ความนอบน้อมทั้งๆ ที่หนู 

อายุน้อยกว่า จนบางทีหนูรู้สึกละอาย ต้องยกมือไหว้ขอบคุณทุกครั้งที่พี่ๆ  

คอยบรกิารสิง่ตา่งๆ ทัง้ใหค้ำแนะนำ ใหค้วามชว่ยเหลอื ตลอดจนภาษาทอ้งถิน่  

เป็นล่ามเวลาไปเที่ยว ไปทานอาหาร

 พูดถึงอาหารที่นี่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลย ถึงแม้จะเป็นอาหารท้องถิ่นก็ 

อร่อย อาหารที่หนูชื่นชอบก็คือ ซ็อมลอ มจู (แกงส้มของขแมร์) ไข่เจียวปลาส้ม  

มาทีน่ีไ่ดท้านอาหารหลากหลายมาก บางมือ้ตอ้งทำทานเอง แตก่ส็นกุด ีถอืเปน็ 

ประสบการณ์การใช้ชีวิต

 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีห่นชูอบกค็อืวดั ไมไ่ดเ้จาะจงวา่ตอ้งวดัไหน แตท่ีช่อบวดั 

ทีน่ี ่เพราะเขามเีอกลกัษณ ์หลายวดัแกะสลกักำแพงและทาสเีดยีวคอืสเีลอืดหม ู 

หรอืไมก่ไ็มท่าสเีลย ปลอ่ยใหเ้ปน็สปีนูธรรมชาต ิหนรููส้กึวา่สวยดซีึง่ประเทศเรา 

ไม่มี

 ตอนเย็นๆ เกาะกลางถนนของที่นี่จะใช้เป็นที่ออกกำลังกาย เพราะ 

เกาะกลางถนนกวา้งมาก มทีัง้คนเตน้แอโรบคิ ตแีบด เตะตะกรอ้ ฯลฯ หนชูอบมาก  
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เวลานั่งรถผ่านแล้วเพลินตาที่ได้เห็น มีต้นไม้ร่มรื่นมาก ผิดกับบ้านเราที่ 

เกาะกลางถนนเล็ก ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่มีต้นไม้ด้วยซ้ำ หลังๆ มีแต่ปูน  

เน้นให้ถนนมีหลายเลนมากกว่า

 สถานที่ที่ชอบที่สุดในพนมเปญก็คือ แถวถนนริมน้ำ รู้สึกว่าสวยงามมาก  

แม่น้ำกว้างใหญ่และมีหลายสี ในเมืองหลวงสามารถรักษาธรรมชาติให้สวยงาม 

แบบนี้ได้ ถือว่ามีระบบจัดการที่ดี ไม่ปล่อยให้น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นซึ่งทำลาย 

การท่องเที่ยว

 แต่สิ่งที่หนูค้างคาใจก็คือทำไมต้องแยก Elite Zone ไว้ที่เกาะเพชร  

ถึงแม้หนูจะชอบและตื่นตากับตึกต่างๆ ในนั้น สวนสนุกและผังที่วางไว้ว่าจะ 

สร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ฯลฯ หนูยังคิดที่จะกลับมาดูความอลังการ 

เมื่อเกาะนี้สร้างเสร็จ แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่า ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่นี ่

มมีากเกนิไปหรอืเปลา่ คนจนกน็า่สงสารมาก แรงงานไดเ้งนิเดอืนนอ้ย อยากให ้

พวกเขาไดร้บัการชว่ยเหลอืมากกวา่นี ้ขนาดชือ่บรเิวณนัน้ ยงัใชค้ำวา่ Elite ซึง่ด ู

แบ่งแยกมากเกินไป

 แตท่ัง้นี ้หลงัจากทีห่นไูดม้าอยูท่ีน่ีเ่ปน็เวลา ๖ สปัดาห ์หนรููส้กึรกัประเทศนี ้

มากขึ้น รู้สึกว่ากัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่มีอารยธรรมอันงดงาม ผู้คนน่ารัก 

อบอุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัย ดูจากการจราจรที่ไม่มีกฎเกณฑ์ หากเป็นประเทศไทย 

คงบีบแตร ลงมายิงกันแล้ว ทัศนคติของหนูได้เปลี่ยนไปมาก จากคำบอกเล่า 

ของคนไทยที่ว่ากัมพูชาน่ากลัวนะ จะมาอยู่ได้หรือ ฯลฯ ทำให้หนูคิดว่า หนูจะ 

กลบัไปบอกคนเหลา่นัน้วา่ กมัพชูาไมไ่ดเ้ปน็อยา่งทีค่ดิเลย เขา้ใจผดิอยา่งสิน้เชงิ  

และเขาก็เจริญด้วยแล้วทั้งทางวัตถุและจิตใจ มีแต่เราที่ไม่เปิดกว้าง ไม่สนใจ 

ประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงใกล้ จะกลับรู้สึกใจหาย รู้สึกผูกพันกับที่นี่ คนที่นี่ อาๆ  

ทุกคน และสถานที่แห่งนี้ด้วย

 ตอ้งขอขอบพระคณุ ทา่นเอกอคัรราชทตูสมปองฯ ทีท่ำใหห้นไูดม้โีอกาส 

เข้ามาฝึกงานที่นี่ ได้เข้ามาสัมผัสความอบอุ่นและประสบการณ์ต่างๆ มากมาย  

ทั้งประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์การใช้ชีวิต ซึ่งไม่สามารถนำมา 

วิทยุสราญรมย์
๗๘
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ประสบการณ์การฝึกงานที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ๗๙

ร้อยเรียงเป็นตัวหนังสือได้ทั้งหมด การมาที่นี่หนูคาดหวังแค่จะเห็นระบบ 

การทำงานของอาชีพและหน่วยงานที่หนูใฝ่ฝัน แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นมัน 

มากกวา่นัน้มาก แมจ้ะมอีปุสรรคผา่นเขา้มาบา้ง แตก่ส็ามารถผา่นมนัไปไดด้ว้ยด ี 

และยิง่ทำใหห้นมูปีระสบการณแ์ละเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ ตอ้งขอขอบพระคณุทา่น 

เปน็อยา่งมากทีท่า่นสละเวลาทัง้ในวนัแรกของการฝกึงานใหค้ำแนะนำตา่งๆ และ 

แนะแนวทางในการอยูท่ีน่ี ่รูส้กึอบอุน่ทีไ่ดร้บัการตอ้นรบัเปน็อยา่งดจีากทา่นคะ่  

ขอบพระคณุสำหรบัทกุๆ อยา่ง รวมทัง้โอกาสไดไ้ปรว่มงานเลีย้งบนเรอื ขนมปงั 

แสนอร่อย คำแนะนำต่างๆ เวลาที่ท่านคอยเรียกไปพบถามทุกข์สุข และ 

การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ

 พร้อมนี้ หนูต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการจีรนันท์ คุณอากล้าหาญ  

ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และคุณอาท่านอื่นๆ ที่คอยให้คำแนะนำ และความรู้ 

ต่างๆ รวมไปถึงคุณอาดิเรก ท่านผู้ช่วยทูตทหารบกที่ให้ที่พักแก่หนู ถึงแม้ท่าน 

จะติดประชุมบ่อยๆ แต่ก็คอยเป็นห่วงพวกเราทุกคน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกคน  

อาเพยีบ พีป่อง พีม่ะนาว พีโ่ม และคณุอาคนอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึ หนรููส้กึอบอุน่ 

และซาบซึง้ใจจรงิๆ คะ่ หนรููส้กึรกัประเทศนีข้ึน้มาก และจะกลบัมาอกีครัง้แนน่อน  

กลับไปครั้งนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปแน่ๆ ก็คือ ทัศนคติใหม่ที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน 

ประเทศนี้  
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	 	 “พระเอยพระหน่อนาถ	 	 งามพิลาสดังดวงมณีใส
	 พระเสด็จจากฟ้าสุราลัย	 	 มาเพื่อให้ฝูงชนกมลปรีดิ์

	 	 ดอกเอยดอกจัมปา	 	 หอมชื่นจิตติดนาสา
	 ยิ่งดมยิ่งพาให้ดมเอยฯ

	 	 หอมพระเดชทรงยศโอรสราช	 แผ่เผยผงาดในแดนไกล
	 พึ่งเดชพระหน่อไท	 	 	 เป็นสุขสมใจไม่วางวายฯ

	 	 รูปลม้ายคล้ายพระปิตุราช	 ผิวผุดผาดเพียงชนนีศรี
	 ขอพระจงทรงคุณวิบุลย์ทวี	 	 เพื่อเป็นที่ร่มเกล้าข้าเฝ้าเทอญฯ

	 	 ดอกเอยดอกพุทธิชาต	 	 หอมเย็นใจในสอาด
	 หอมบ่มิขาดสุคนธ์เอยฯ

	 	 หอมพระคุณการญเป็นประถม	 เย็นเกล้าเหมือนร่มโพธิ์ทอง
	 เหล่าข้าทูลลออง	 	 	 ภักดีสนองพระคุณไทฯ”

 บทกล่อมพระบรรทมพระราชกุมาร ประกอบเพลง “ลำปลาทอง”  

ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ 

เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนมีพระประสูติการของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ส่งเสด็จ
ดวงแก้วสู่สวรรค์

กองบรรณาธิการ

วิทยุสราญรมย์
๘๐
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ส่งเสด็จดวงแก้วสู่สวรรค์ ๘๑
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วิทยุสราญรมย์

 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  

ทรงเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อ 

วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ ณ พระที่นั่ งเทพสถานพิลาส ในหมู่  

พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ก่อนที่สมเด็จพระบรมชนกนาถ 

จะเสด็จสวรรคตเพียงวันเดียว

 พระนาม เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งหมายความว่า  

ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงแก้ว ของพระมหากษัตริย์ มีพระกำเนิดเป็นศรีอันงาม 

พร้อมนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ พระราชทาน 

ให้ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ใหอ้อกคำนำหนา้พระนามวา่ สมเดจ็พระเจา้ภาตกิาเธอ ซึง่แปลวา่หญงิทีส่บืเนือ่ง 

มาจากพี่ชาย ตามพระฐานันดรศักดิ์แห่งพระบรมวงศ์ 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

พระอฐัมรามาธบิดนิทร ไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหอ้อกคำนำหนา้ 

พระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ อันมีความหมายว่า “น้องหญิง”  

ตามพระฐานันดร ต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้คงคำนำหน้าพระนาม สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ผู้เป็นพระเชษฐภคินี  

เนื่องจากคำว่า “ภคินี” สามารถ แปลได้ทั้ง “น้องหญิง” และ“พี่หญิง” 

 ภายหลังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พระนางเจ้าสุวัทนา  

พระวรราชเทวี ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างตำหนักที่ประทับขึ้นใหม่เป็นการ 

ส่วนพระองค์ ขึ้นบนที่ดินริมถนนราชสีมาตัดกับถนนสุโขทัย ซึ่งเป็นที่ดิน 

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่คราว 

อภิเษกสมรส พร้อมกับประทานชื่อตำหนักนี้ว่า “สวนรื่นฤดี” 

๘๒
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ส่งเสด็จดวงแก้วสู่สวรรค์

 ณ สวนรื่นฤดี สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ  

ได้ทรงพระอักษรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพระอาจารย์ 

พิเศษจากโรงเรียนราชินี ต่อมา ได้เสด็จไปทรงพระอักษร ณ โรงเรียนราชินี  

จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ แล้วทรงลาออกมาทรงพระอักษรกับ 

มิสซิสเดวีส์ อดีตครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และนางสาวศรีนาถ สุทธะสินธุ  

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ) 

 พระนางเจ้าสุวัทนาฯ พระชนนี ทรงเห็นว่า พระพลานามัยของพระธิดา 

ไม่สู้สมบูรณ์นัก จึงนำพระธิดาไปประทับรักษาพระอนามัย และทรงศึกษาต่อ  

ณ ประเทศอังกฤษ ในปี ๒๔๘๐ 

 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ อุบัติขึ้น ประเทศอังกฤษตกอยู่ในภาวะ 

สงครามและถูกโจมตีอย่างหนัก ทั้งสองพระองค์ทรงได้รับผลกระทบ 

เป็นอย่างยิ่ง ต้องทรงรับปันส่วนอาหารเช่นเดียวกับพลเมืองอังกฤษทั่วไป และ 

ตอ้งเสดจ็ลีภ้ยัไปประทบัในแควน้เวลส ์แมใ้นความยากลำบากนัน้ ทัง้สองพระองค ์

ก็ยังทรงมีน้ำพระทัยต่อผู้ประสบภัยสงคราม เสด็จไปทรงช่วยเหลือกิจการ 

สภากาชาดอังกฤษ ทรงถักเครื่องกันหนาวและม้วนผ้าพันแผลสำหรับผู้  

ปฏบิตังิานในแนวรบ สภากาชาดองักฤษจงึทลูเกลา้ฯ ถวายเกยีรตบิตัรสรรเสรญิ 

ในน้ำพระทัยของราชนารีแห่งสยามทั้งสองพระองค์

 เมือ่สงครามใกลย้ตุ ิทัง้สองพระองคไ์ดท้รงยา้ยไปประทบั ณ เมอืงไบรตนั  

มณฑลซัสเซค ระหว่างนี้ได้ทรงศึกษาไวยากรณ์และวรรณคดีอังกฤษ และ 

ทรงเรียนเปียโน พระอัจฉริยภาพในการทรงเปียโนนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันมาก  

เนือ่งจากทรงจดจำโนต้เพลงไดอ้ยา่งแมน่ยำแมจ้ะทอดพระเนตรเพยีงครัง้เดยีว 

กต็าม ยิง่กวา่นัน้ยงัทรงสามารถบรรเลงเพลงทีไ่มเ่คยทอดพระเนตรโนต้มากอ่น  

เพียงแต่ทรงเคยฟังและทรงจำทำนองได้เท่านั้น ก็ทรงเปียโนได้ทันที 

๘๓
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วิทยุสราญรมย์

 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  

ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการคำนวณปฏิทินร้อยปีได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังทรง 

มีความจำแม่นยำอย่างยิ่ง ทรงจำวันเดือนปีเกิด ตลอดจนกระทั่งวันที่มาเฝ้า 

ของบุคคลต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก 

 ตลอดเวลาที่ประทับในอังกฤษ บรรดาข้าราชการและนักเรียนไทย 

ต่างกล่าวขานกันถึงความอบอุ่น ความสนุกสนาน และความชื่นชมใน 

พระการุณยธรรมของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ  

และพระชนนี ผู้พระราชทานและประทานความเป็นกันเองแก่ผู้ไกลบ้าน 

เหล่านั้นให้ได้รู้สึกอบอุ่น ทั้งสองพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดให้คนไทยใน 

อังกฤษได้เฝ้า และพระราชทานเลี้ยงอยู่เนืองนิตย์ และมีพระกรุณาแก่ 

กิจการต่างๆ ของชาวไทยอยู่เสมอ เช่น ทรงร่วมงานสมาคมนักเรียนในอังกฤษ 

เป็นประจำ ทรงช่วยเหลือทุกเรื่อง เช่น นักเรียนไทยบางคนมีปัญหาเรื่อง 

สุขภาพ ก็โปรดให้แพทย์ประจำพระองค์ช่วยดูแล 

 นิวัตประเทศไทย
 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ พร้อมด้วยพระชนนี  

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ได้เสด็จกลับมาประทับในประเทศไทย 

เป็นการถาวร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ แล้วทรงซื้อที่ดินในซอย 

สุขุมวิท ๓๘ และทรงพระกรุณาโปรดให้สร้าง “วังรื่นฤดี” ขึ้นเป็นที่ประทับ

 หลังจากเสด็จนิวัตประเทศไทยได้ไม่กี่ปีต่อมา พระนาม “เจ้าฟ้าหญิง 

เพชรรตันฯ” กเ็ริม่ตดิหปูระชาชน ทรงมุง่มัน่บำเพญ็พระกรณยีกจิเพือ่แบง่เบา 

พระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร ด้วยความตั้งพระทัย  

วิริยะอุตสาหะ 
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 ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระองค์ทรงตั้งกองทุนและ 

มูลนิธิในโรงพยาบาลต่างๆ เช่น ทุนเพชรรัตนการุญ ในศิริราชมูลนิธิ  

โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  

สิริโสภาพัณณวดี ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นอกจากนี้ ทรงรับ 

มูลนิธิวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานอาสากาชาด  

สภากาชาดไทย และมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพไว้ใน 

พระอุปถัมภ์ และทรงให้การอุปการะกิจการของโรงพยาบาลต่างๆ 

 พระกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสืบสานกิจการที่สมเด็จ 

พระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง  

ซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระอัยยิกา ได้พระราชทานกำเนิด หรือทรงเกี่ยวเนื่อง  

เช่น ทรงอุปการะกิจการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนราชินี โรงเรียนวิเชียรมาตุ  

และสภากาชาดไทย เป็นต้น ทั้งยังทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ และมูลนิธิ 

พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถอีกโสดหนึ่ง

 นอกจากนี้ ยังทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมใน 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อันได้แก่ พระราชวังสนามจันทร์  

จังหวัดนครปฐม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี และพระราชวัง 

พญาไท ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 แม้พระอนามั ยจะไม่ สู้ สมบู รณ์  แต่ สม เด็ จพระ เจ้ าภคินี เ ธอ  

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ก็ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญ 

พระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย โดยไม่ทรงคำนึงถึง 

ความยากลำบากพระวรกาย ดงัพระดำรสัทีพ่ระราชทานในงานฉลองพระชนมาย ุ 

๖๑ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ณ วชิราวุธวิทยาลัย  

ความตอนหนึ่งว่า

๘๕
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 “ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะพยายามบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ 

แก่บ้านเมืองด้วยความจงรักภักดีต่อบ้านเกิด และต่อองค์พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์ 

แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิต” 

 พระจริยวัตร
 ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา ได้บันทึกไว้ว่า

 “สมเดจ็เจา้ฟา้ฯ ทรงเปน็ผูบ้รสิทุธิส์ะอาด ทัง้พระกาย พระหฤทยั และ 

พระวาจา ไม่มีใครเคยได้ยินพระวาจาอันก้าวร้าวหยาบคายออกมาจาก 

พระโอษฐ์ของพระองค์เลยแม้สักครั้งดียว ถ้าเมื่อใดทรงพระพิโรธมาก และ 

มีพระประสงค์จะทรงบริภาษผู้ใด ก็จะรับสั่งได้แต่เพียงคำว่า ซีด เท่านั้นเอง  

เพราะพระองค์ได้รับการถวายพระอภิบาลมาอย่างเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ แท้ๆ  

ทำให้ไม่ทรงรู้จักคำที่ไม่สุภาพทุกประเภท กล่าวโดยย่อก็คือ พระองค์ทรง 

ปฏิบัติตามหลักธรรมะประจำตัวของผู้เป็นใหญ่โดยไม่เสแสร้ง หรืออาจ 

กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า โดยมิได้ทรงรู้สึกพระองค์เลยว่าพระจริยวัตรที่ทรง 

ปฏิบัติอยู่นั้นคือทรงปฏิบัติตามหลักแห่งทศพิธราชธรรมนั่นเอง”

 หนึ่งในพระจริยวัตรอันควรแก่การสรรเสริญอีกประการหนึ่งก็คือ  

ทรงตรงต่อเวลาและทรงตระหนักถึงคุณค่าของเวลาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ทรงปล่อย 

เวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ ยามทรงว่างพระภารกิจ จะทรงถักนิตติ้ง 

เป็นผ้าพันคอพระราชทานทหารตำรวจที่ปฏิบัติราชการชายแดน ตลอดจน 

ถักเสื้อกันหนาวพระราชทานข้าราชบริพารอยู่เสมอ 

 พระจริยวัตรที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนก็คือ ทรงนิยมและ 

ภาคภูมิในความเป็นไทยอย่างยิ่ง แม้จะประทับในต่างประเทศเป็นเวลานาน  

ดงัจะเหน็ไดจ้ากทรงโปรดฉลองพระองคผ์า้ไหมไทย รองพระบาท กระเปา๋ทรงถอื  

๘๖
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และเครื่องพระสำอางที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งยังโปรดน้ำอบไทยอย่างมาก  

ทรงใช้มาตั้งแต่เมื่อพระชนมายุได้ ๑๐ พรรษา 

 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ทรงเคร่งครัดเรื่อง 

การใช้ภาษาไทยเป็นพิเศษ มีรับสั่งภาษาไทยถูกต้องชัดเจน จะมีรับสั่ง 

ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสกับชาวต่างชาติเท่านั้น ไม่โปรดให้คนไทย 

กราบทูลภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ โปรดให้ใช้คำไทย เช่น ล็อคประตู  

ใหก้ราบทลูวา่ ลงกลอนประต ูเปน็ตน้ นอกจากนี ้ยงัทรงใชจ้า่ยอยา่งระมดัระวงั  

เงินใช้จ่ายส่วนพระองค์จะทรงจดรายการไว้ชัดเจน ทรงประหยัดไฟฟ้า  

โดยเมื่อจะเสด็จเข้าห้องใด จะทรงเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง ไม่โปรดให้ 

เปิดถวายล่วงหน้า เมื่อเสด็จออก ก็ทรงปิดเอง 

 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ทรงยึดมั่นใน 

พระพทุธศาสนา ทรงบำเพญ็พระกศุลอยูเ่นอืงนติย ์เสดจ็ไปทรงบำเพญ็พระกศุล 

ถวายผ้าพระกฐินอย่างน้อยปีละ ๓ วัด เป็นประจำทุกปี ทรงนำหลักธรรมของ 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้มาเปน็แนวพระจรยิาในพระองคม์าโดยตลอด  

ทรงสนพระทัยศึกษาธรรมะ ทรงอ่านหนังสือธรรมะ และโปรดทรงฟัง 

พระธรรมเทศนาและพระพทุธมนตเ์ปน็อยา่งยิง่ ทา่นผูห้ญงิดษุฎมีาลา มาลากลุ  

ณ อยุธยา บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  

สิริโสภาพัณณวดี ทรงศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง เคยมีรับสั่ง 

พระราชทานพระโอวาทความว่า “โทสะนั้นเหมือนไฟ เช่น ตะเกียงที่จุดไฟ  

ถ้ารุนแรงขึ้นเมื่อใด ก็ให้ระงับเสีย เหมือนเราดับตะเกียง คือ ค่อยๆ หรี่ 

ตะเกียงลง แล้วโทสะก็จะดับหายไปเอง” 

๘๗

55-11-056_003-117_V.indd   87 11/24/12   4:32:59 PM

creo




วิทยุสราญรมย์

 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  

ได้เสด็จไปประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาล 

ศิริราช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แม้คณะแพทย์จะได้ถวาย 

การรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลง 

ตามลำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สิริพระชันษา  

๘๕ พรรษา

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ใหส้ำนกัพระราชวงั จดัการพระศพสมเดจ็พระเจา้ภคนิเีธอ เจา้ฟา้เพชรรตันราชสดุา  

สิริโสภาพัณณวดี ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐาน 

พระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพขึ้น  

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕   

๘๘
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ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
	 นางสาวชลทิพา	วิญญุนาวรรณ		ร้อยกรอง

	 โอ้ดวงแก้วพระมงกุฎพิสุทธิ์รัตน์	 เจิดจรัสขัตติยานารีสรวง

พระเมตตาข้าพระบาทราษฎร์ทั้งปวง	 ตลอดห้วงช่วงพระชนม์ล้นพระทัย

	 ส่งเสด็จพระขวัญรัตน์นิวัติฟ้า	 คู่องค์ธีรราชาอ่าองค์ไท้

สถิตสวรรค์เพชรรัตนาลัย		 	 รื่นฤทัยเกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

ดวงแก้วพระมงกุฎ
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สุภาศิริ อมาตยกุล

พระพุทธศาสนา
ในแอฟริกา

 เมื่อครั้งที่ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  

เพือ่เปน็การเฉลมิฉลอง “พทุธชยนัต ี: ๒,๖๐๐ ป ีแหง่การตรสัรูข้องพระพทุธเจา้”  

วิทยุสราญรมย์
๙๐

พระภิกขุพุทธรักขิตาทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือแด่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ 

ครั้งที่ ๗ ปีพ.ศ. ๒๕๕๓
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พระภิกขุพุทธรักขิตากล่าว
ถ้อยแถลงในการประชุม
วิสาขบูชานานาชาติ 
ครั้งที่ ๙ ปีพ.ศ. ๒๕๕๕

(จากซ้าย) 
อรศิริและสุภาศิริ อมาตยกุล, 

พระภิกขุพุทธรักขิตา,
อัครสิทธิ์ อมาตยกุล

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๑

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุข 

ของมวลมนุษยชาติ” โดยประชุมระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และวันที่  

๑-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  

กรงุเทพมหานคร และพทุธมณฑล อำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม (http:// 

www.undv.org/vesak2012/th/2012declaration.php) นั้น

  พระภิกขุพุทธรักขิตา (Venerable Bhikkhu Buddharakkhita)  

พระสงฆช์าวยกูนัดา แหง่ทวปีแอฟรกิา ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มการประชมุวสิาขบชูา 

นานาชาต ิครัง้ที ่๙ ดงักลา่ว โดยรว่มเปน็วทิยากรและองคป์าฐก ในหวัขอ้ตา่งๆ  

ด้วย ทั้งนี้ ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่จัดขึ้นใน 

ประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งที่ ๒ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘) จนถึงปัจจุบัน

55-11-056_003-117_V.indd   91 11/24/12   4:33:54 PM



 พระภิกขุพุทธรักขิตา เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนารูปแรกที่เป็น 

ชาวแอฟรกินัทา่นมกีำเนดิในประเทศยกูนัดา (Uganda - ตัง้อยูท่างตะวนัออกของ 

ทวปีแอฟรกิา) และเริม่มคีวามสนใจในคำสอนของพระพทุธศาสนาตัง้แตเ่ยาวว์ยั  

ต่อมาท่านได้เริ่มแสวงหาอาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณ และมีโอกาสพบ 

พระสงฆ์ไทยในอินเดีย อีกทั้งเคยพบองค์ดาไล ลามะ ด้วย ในที่สุดท่านได้ 

สละความสุขทางโลก เพื่อเข้าสู่ทางธรรมและบวชเป็นพระภิกษุ (เถรวาท)  

ในพระพุทธศาสนา ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ.๒๐๐๒) จากนั้น 

ท่านได้เริ่มภารกิจธรรมในการนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศยูกันดา  

ซึ่งท่านต้องประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนความไม่เข้าใจจาก 

ชุมชนท้องถิ่นและญาติมิตร แต่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนของท่าน จึงสามารถ 

สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น และจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาได้ในปี พ.ศ.  

๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) ที่กรุงกัมปาลา (Kampala) นครหลวงของยูกันดา  

ประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านในแอฟริกานั่นเอง

  พระภกิขพุทุธรกัขติาเขยีนหนงัสอื เรือ่ง “การเพาะเมลด็พนัธุแ์หง่ธรรมะ 

ในแอฟริกา” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบคำถาม 

และอธบิายถงึพฒันาการของพระพทุธศาสนาในแอฟรกิาโดยเฉพาะในประเทศ 

ยกูนัดา และยงัมุง่หวงัใหง้านเขยีนของทา่นเปน็แรงบนัดาลใจสำหรบัการเดนิทาง 

ในโลกแหง่ธรรมะ ซึง่ดฉินัไดเ้คยนำงานเขยีนของทา่นดงักลา่วตพีมิพล์งในหนงัสอื 

วิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ  ฉบับที่ ๕๒ (กรกฎาคม-กันยายน  

๒๕๕๔) และฉบับที่ ๕๓ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) 

  ดิฉันมีโอกาสพบพระภิกขุพุทธรักขิตาครั้งแรกเมื่อท่านเดินทางแวะผ่าน 

กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) เพื่อต่อ 

ไปยงัประเทศยกูนัดา นบัเปน็ครัง้แรกทีท่า่นเดนิทางไปบา้นเกดิของทา่นในฐานะ 

พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ดิฉันรู้สึกปลื้มปิติใจในเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น 

ของทา่นในการนำพระพทุธศาสนาเขา้ไปเผยแผใ่นแอฟรกิา ในการพบกนัครัง้นัน้  

วิทยุสราญรมย์
๙๒
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Africa
  ดิฉันจึงขอประมวลความรู้และงานเขียนของพระภิกขุพุทธรักขิตา  

รวมทั้งที่ดิฉันได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแอฟริกา 

มาเรียบเรียงเสนอในบทความนี้ ดังนี้

 ทวปีแอฟรกิาใหญเ่ปน็อนัดบัสองของโลกรองจากทวปีเอเชยี ประกอบดว้ย  

๕๓ ประเทศ มปีระชากรรวมโดยประมาณ ๕๕๒ ลา้นคน ในจำนวน ๕๓ ประเทศ 

ของทวีปแอฟริกานี้ มีประเทศหลักๆ ที่มีการดำเนินกิจกรรมและจัดตั้งวัดหรือ 

ศนูยพ์ระพทุธศาสนาแลว้ ๖ ประเทศคอื แอฟรกิาใต ้(South Africa) แทนซาเนยี  

ประเทศในทวีปแอฟริกา

ที่มีวัดหรือศูนย์พระพุทธศาสนา

วิทยุสราญรมย์
๙๔
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(Tanzania) บอตสวานา (Botswana) มาลาวี (Malawi) เคนยา (Kenya) และ 

ยูกันดา (Uganda) ทั้งนี้ พระพุทธศาสนายังคงเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับ 

ทวีปแอฟริกา แต่ก็น่าจะมีศักยภาพสำหรับการพัฒนาไปได้อีกมาก 

ประเทศแอฟริกาใต้  
  แม้ขณะนี้จะเริ่มมีพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่และมีกิจกรรมในทวีป 

แอฟริกาบ้างแล้ว แต่ชุมชนชาวพุทธส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ และ 

เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายจากเอเชีย อาทิ จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม พระพุทธศาสนา 

มปีระวตัทิีย่าวนานในแอฟรกิาใต ้บางหลกัฐานระบวุา่ชาวพทุธกลุม่แรกทีไ่ปถงึ 

แอฟริกาใต้ คือ พระสงฆ์ไทย ๓ รูป ด้วยเหตุเรืออับปางลงที่เมืองเคปทาวน์  

(Cape Town) เมื่อปีพ.ศ. ๒๒๒๙ (ค.ศ. ๑๖๘๖) จากนั้นมีกลุ่มคนจากเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นชาวพุทธและถูกนำไปอยู่ในแอฟริกาใต้เมื่อศตวรรษที่  

๑๖ ต่อมาในช่วงหลังของศตวรรษที่ ๑๙ มีคนกลุ่มหนึ่งถูกนำมาจากอินเดียไป 

เป็นแรงงานในจังหวัดนาทาล (Natal Province) ของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีทั้งที่เป็น 

ชาวพทุธและฮนิด ูปจัจบุนัเริม่มชีมุชนชาวพทุธมากขึน้ในชว่งทศวรรษที ่๑๙๗๐  

อยูก่ระจดักระจายตามเมอืงตา่งๆ และเมือ่ถงึกลางทศวรรษที ่๑๙๘๐ กเ็ริม่เหน็ 

การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีคนเชื้อสาย 

แอฟริกาใต้หันมานับถือศาสนาพุทธกันด้วย 

 ศนูยพ์ระพทุธศาสนาแหง่แรกในแอฟรกิาใตค้อืทีเ่มอืงเดอรบ์นั (Durban)  

จัดตั้งโดย ดร. หลุยส์ แวน ลูน (Dr. Luis Van Loon) เปิดต่อสาธารณชนเมื่อ 

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) ศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งนี้ 

ได้พัฒนาเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาและปฏิบัติทางด้านปรัชญา สมาธิ และ 

พุทธศิลป์ 

 หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) เป็นต้นมา ได้เริ่มมีศูนย์ 

พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆ ของแอฟริกาใต้มากขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติ  

(Schools, Traditions) ทีแ่ตกตา่งกนัไป ทีโ่ดดเดน่และใหญม่ากคอื กลุม่ชาวพทุธ  

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๕
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ชือ่ Fo Guang Shan Buddhist Order ไดจ้ดัตัง้ วดันานหวั (Nan Hua Temple)  

สนับสนุนโดยชุมชนชาวพุทธไต้หวัน มีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก นับเป็นวัดพุทธ 

และสำนักสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ตั้งอยู่ที่เมือง Bronkhorstspruit  

ใกล้กรุงพริโตเรีย (Pretoria) เมืองหลวงของแอฟริกาใต้ วัดนานหัวมีกิจกรรม 

ทางพระพุทธศาสนามากมาย รวมทั้งเป็นโรงเรียนสำหรับสามเณรที่มาจาก 

ประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา ชุมชนชาวพุทธไต้หวันมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้ง 

วัดพุทธหรือศูนย์พระพุทธศาสนาและดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

ตลอดจนโครงการการกุศลและงานเพื่อชุมชนในที่อื่นๆ ของแอฟริกาใต้เช่นกัน  

อีกทั้งยังได้ขยายไปถึงประเทศมาลาวีด้วย

วัดนานหัว แอฟริกาใต้

 นับได้ว่าแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางพระพุทธศาสนา 

มากที่สุดในทวีปแอฟริกา ปัจจุบันมีศูนย์พระพุทธศาสนาและสำนักปฏิบัติ 

อยู่หลายแห่ง บางแห่งมีผู้นำและอาจารย์ที่เป็นฆราวาสด้วย แอฟริกาใต้ 

มีสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา อาทิ  

The African Buddhist Seminary (ABS) จัดตั้งโดยพระภิกษุ Hua Li  

นอกจากนี้มีโรงเรียนในวัดนานหัว (The Fo Guang Shan Nan Hua Temple  

African Buddhist Seminary) ที่เริ่มรับนักเรียนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  

วิทยุสราญรมย์
๙๖
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พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ปจัจบุนัมนีกัเรยีนประมาณ ๑๖๔ คนจากหลายประเทศ  

คือ นิวซีแลนด์ บราซิล อิสราเอล มาดาร์กัสการ์ เคนยา แทนซาเนีย คองโก  

มาลาวี รวันดา แอฟริกาใต้ และซิมบับเว ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับการฝึกชีวิต 

แบบสามเณรเป็นเวลา ๓ ปี โดยศึกษาทั้งปรัชญาคำสอนในพระพุทธศาสนา 

และการฝึกปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน ก็เรียนรู้ศาสตร์ความรู้และทักษะใน 

เรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

สงบ บริสุทธิ์ สร้างสรรค์ และไม่เห็นแก่ตัว

  แอฟริกาใต้ยังเป็นแหล่งผลิตหนังสือ งานเขียนและเอกสารทาง 

พระพุทธศาสนาจำนวนมาก หนังสือบางเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น 

โดยพระภิกษุและชาวพุทธจากประเทศอื่น เช่น หนังสือชื่อ How To Practice  

Buddhism? เขียนโดยพระภิกษุ Dr. K Sri Dhammananda ได้รับการแปล 

เป็นภาษาลูกันดา (Luganda) ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของยูกันดา โดย Nicholas  

K Ssewanyana และ Tom Kyembe มีพระภกิขพุทุธรักขติาเปน็บรรณาธกิาร  

เป็นต้น

ประเทศแทนซาเนีย
  มีประวัติว่าพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศแทนซาเนียโดยชาวพุทธ 

ศรีลังกาที่ไปทำงานที่ดาร์ เอส ซาลาม (Dar es Salaam) เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๓  

(ค.ศ. ๑๙๒๐) ขณะนั้นดาร์ เอส ซาลามยังเป็นเมืองหลวงของแทนซาเนีย  

ในช่วงนั้นมีชาวพุทธศรีลังกาประมาณ ๔๕๐ คน ผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือ  

นาย Lokanantha และนาย Gunapala ชมุชนชาวพทุธศรลีงักาทำงานรว่มกนั 

เพื่อจัดตั้งสมาคมชาวพุทธสิงหล (Sinhalese Buddhist Association) ต่อมา 

ไดข้อทีด่นิจากรฐับาลแทนซาเนยี และไดร้บับรจิาคทีด่นิ ๒ เอเคอรใ์จกลางเมอืง 

ดาร์ เอส ซาลาม สร้างเป็นวัด (เถรวาท) ในพระพุทธศาสนา นาย Gunapala  

ยงัไดน้ำหนอ่พระศรมีหาโพธิจ์ากเมอืงอนรุาธปรุะ (Anuradhapura) ในศรลีงักา 

ไปปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วย ต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวเติบโตงดงามเป็นต้น 

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๗
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สูงใหญ่ จึงได้มีการนำหน่อไปปลูกยังที่อื่นๆ ในแทนซาเนีย ตลอดจนที่วัดและ 

ศูนย์พระพุทธศาสนาในประเทศเคนยา มาลาวี บอตสวานา และแอฟริกาใต้

  ต่อมาได้มีการสร้างหอประชุมของสมาคมขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๔๗๐  

(ค.ศ. ๑๙๒๗) ซึง่นอกจากจะไดร้บัความสนบัสนนุจากชาวพทุธศรลีงักาทีอ่ยูใ่น 

แทนซาเนียแล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนในการสร้างและการดูแล 

รักษาจากชุมชนศรีลังกามุสลิม ตลอดจนชาวคริสต์และฮินดูด้วย ปัจจุบันถือว่า 

สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น แทนซาเนียจึงเป็น 

ประเทศที่มีวัดหรือศูนย์พระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกา

  ในชว่งแรกสมาคมทีจ่ดัตัง้ขึน้ใชช้ือ่วา่ สมาคมชาวพทุธสงิหล ซึง่ไมไ่ดร้วมถงึ 

ชาวพุทธชาติอื่นๆ อาทิ ไทย พม่า จีน เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น  

“สมาคมชาวพทุธ” เมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ (ค.ศ. ๑๙๖๘) จากนัน้มา 

มชีาวพทุธและสาธารณชนทัว่ไปเขา้รว่มทำกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา แมแ้ต่ 

อดีตประธานาธิบดีของแทนซาเนียคือ Mwalimu Julius K Nyerere ก็เคย 

ไปถวายอาหารเลี้ยงพระด้วย

วิทยุสราญรมย์
๙๘
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  พระ Palane Narada เปน็พระภกิษรุปูแรกทีเ่ดนิทางไปทีว่ดัพระพทุธศาสนา 

ในแทนซาเนียเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. ๑๙๖๒) ซึ่งท่านยังได้สร้างสถานอนุบาล 

เด็กเล็กให้กับหมู่บ้านยากจนที่อยู่ใกล้เคียง ถือเป็นโครงการพิเศษที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อช่วยเหลือชุมชนพื้นเมืองของแอฟริกา นอกจากนี้ นับจากปี พ.ศ. ๒๕๓๙  

(ค.ศ. ๑๙๙๖) เป็นต้นมา มีการจัดส่งนักเรียนแทนซาเนียไปเรียนที่โรงเรียน 

พระพุทธศาสนา (African Buddhist Seminary) ในประเทศแอฟริกาใต้ และ 

หากผา่นการสอบอยา่งด ีกจ็ะไดร้บัโอกาสใหไ้ปศกึษาตอ่ทางดา้นพระพทุธศาสนา 

ที่ไต้หวัน

  อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีพระสงฆ์อยู่ประจำที่วัดในแทนซาเนียมาจนถึง 

ปพี.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ. ๑๙๘๓) พระสงฆท์ีไ่ปอยูป่ระจำเปน็รปูแรกไดแ้ก ่พระภกิษ ุ 

Puhulwelle Vipassi จากนั้นก็มีพระภิกษุรูปต่างๆ เปลี่ยนกันไปประจำ 

เรื่อยมา

 ปัจจุบันที่วัดพระพุทธศาสนาในแทนซาเนียมีศูนย์ปฏิบัติสมาธิด้วย  

ทั้งนี้ การพัฒนาของพระพุทธศาสนาในแทนซาเนียในระยะหลังๆ มานั้น  

ดำเนินการโดยพระภิกษุ I. Pannasekera ผู้เดินทางไปแทนซาเนียตั้งแต่  

ปพี.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) และยงัคงอยูม่าจนถงึปจัจบุนั ทา่นไดจ้ดักจิกรรมตา่งๆ  

ทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระพุทธศาสนาในเมืองดาร์ เอส ซาลาม รวมทั้ง 

สอนสมาธิ สร้างโรงเรียนพยาบาลสำหรับนักเรียนที่ยากจนไม่มีทุนเรียน และ 

พระพุทธรูปในวัดพระพุทธศาสนา 
แทนซาเนีย

พระพุทธรูปใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระพุทธศาสนา 
แทนซาเนีย (ภาพโดย สุภาศิริ อมาตยกุล)

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๙
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สร้างหอประชุมอเนกประสงค์ เป็นต้น กล่าวได้ว่า พระภิกษุ I. Pannasekara  

เป็นเจ้าอาวาสและผู้นำที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาพระพุทธศาสนาในแทนซาเนีย  

ในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ในประเทศอื่นๆ ของแอฟริกา และยังได้เขียนหนังสือเรื่อง Buddhism in  

Africa 

 ในแทนซาเนียมีการแปลหนังสือทางพระพุทธศาสนาจำนวน ๔  

เล่มเป็นภาษาสวาฮิลี (Swahili) ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของแทนซาเนียและ 

ประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกาตะวันออก

เจดีย์ในวัดพระพุทธศาสนา บอสวานา

ประเทศบอตสวานา
 ประมาณปีพ.ศ. ๒๕๑๓  

(ค.ศ. ๑๙๗๐) พระพุทธศาสนา 

ไดถ้กูนำเขา้ไปในประเทศบอตสวานา 

โดยชาวพุทธศรีลังกากลุ่มเล็กๆ  

ที่เข้าไปทำงาน ซึ่งต่อมาได้ขยาย 

จำนวนเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นจนมีการ 

จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ศาสนา วฒันธรรม และงานสำคญัๆ  

ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ 

จัดตั้ งกลุ่มฝึกสอนสมาธิ ให้กับ 

ผู้สนใจ โดยในหลายโอกาสเคยมีชาวพุทธศรีลังกาชื่อนาย Godwin  

Samararatne (ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว) ช่วยเป็นครูฝึกสอนทักษะการทำ 

สมาธิให้ 

  ต่อมานาย Uttum Corea และนาง Dinky Corea ได้จัดตั้งวัด 

พระพุทธศาสนาและศูนย์ปฏิบัติธรรมในที่ดินส่วนตัว ที่กรุงกาโบโรเน  

(Gaborone) เมืองหลวงของประเทศบอตสวานา และจดทะเบียนเป็นสมาคม 

วิทยุสราญรมย์
๑๐๐
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ชาวพุทธบอตสวานา (Botswana Buddhist Association) ในปีพ.ศ.๒๕๓๓  

(ค.ศ. ๑๙๙๐) จากนั้นนาง Dinky Corea ได้รับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจาก 

เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา จึงได้นำไปปลูกไว้ที่วัดพระพุทธศาสนา 

แห่งนี้เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒)

 ในวัดพระพุทธศาสนาบอตสวานามีเจดีย์ที่เริ่มสร้างในปีพ.ศ. ๒๕๓๖  

(ค.ศ. ๑๙๙๓) และเสร็จสิ้นในปีต่อมา นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่  

๒ องค์ องค์แรกสร้างในศรีลังกาและนำไปประดิษฐานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) โดยนาย Uttum Corea พระพทุธรปูองคท์ีส่องสรา้ง 

ในประเทศไทย นำไปประดิษฐานในบอตสวานาเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. ๑๙๙๖) โดยพระสงฆ์ไทย ๑๐ รูป พร้อมด้วยฆราวาสไทย 

อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนสมาคมชาวพุทธพม่าในบอตสวานาได้สร้างและ 

บรจิาคระฆงั ทำจากสำรดิใบใหญ ่หนกั ๑๒๕ กโิลกรมัใหก้บัวดัพระพทุธศาสนา 

แห่งนี้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. ๑๙๙๖) ภายในวัดมีห้องที่ 

จำวัดของพระสงฆ์ที่สามารถอยู่ได้ครั้งละ ๒ รูป แต่ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าอาวาส 

หรือครูสอนพระพุทธศาสนาอยู่ประจำ นอกจากมีพระสงฆ์จากที่อื่นแวะเวียน 

ไปเป็นครูฝึกสอนให้เป็นบางครั้ง

ศูนย์ Amitofo Care Center มาลาวี

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๑๐๑
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ประเทศมาลาวี
 พระพุทธศาสนาในประเทศมาลาวีเริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ Amitofo  

Care Center (ACC) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) และ 

ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรอิสระ (non-government organization) เมื่อปี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) ศูนย์ ACC ทำงานอยู่ในเขต Chiradzulu  

ทางใต้ของมาลาวี และที่เมือง Blantyre ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและ 

การเงินของมาลาวี ศูนย์ ACC มีความเกี่ยวข้องกับวัด Fo Kuang Shan  

Temple ในแอฟรกิาใต ้โดยหลงัจากทีไ่ดม้กีารเริม่กจิกรรมทางพระพทุธศาสนา 

ในแอฟริกาใต้แล้ว พระภิกษุ Hui Lee ในฐานะสมาชิกของวัดนานหัวแห่ง 

แอฟรกิาใต ้ไดเ้ดนิทางไปมาลาวเีพือ่หานกัเรยีนไปศกึษาทีโ่รงเรยีนพระพทุธศาสนา 

ในแอฟริกาใต้ จึงเกิดความคิดในการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาขึ้นในมาลาวี 

ในเวลาต่อมา

วิทยุสราญรมย์
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 กิจกรรมของพระพุทธศาสนาในมาลาวีดำเนินการโดยศูนย์ Amitofo  

Care Center ผู้นำศูนย์ ACC คือ พระภิกษุ Hui Lee เกิดที่ไต้หวันและไป 

อาศัยอยู่ในแอฟริกา ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พระสงฆ์ชาวแอฟริกัน”  

ภายในศนูย ์ACC มทีัง้หอ้งทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปู หอประชมุ หอ้งปฏบิตัสิมาธ ิ 

ทีพ่กัของสงฆ ์และตน้พระศรมีหาโพธิ ์มพีระภกิษ ุ๒ รปูอาศยัอยู ่สำเรจ็การศกึษา 

จากโรงเรียนพระพุทธศาสนาในแอฟริกาใต้ นอกจากนี้มีฆราวาสอีก ๒ คน 

ที่ช่วยกิจการทางด้านศาสนาและสังคมให้กับศูนย์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามา 

ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของศูนย์แห่งนี้ได้แก่ชุมชนชาวพุทธศรีลังกา 

ประมาณ ๑๐๐ คน 

 ศนูย ์Amitofo Care Center ยงัไดร้ว่มดำเนนิโครงการเพือ่ชว่ยเหลอืและ 

พฒันาคณุภาพชวีติของผูท้ีต่ดิเชือ้ HIV/AIDS และสนบัสนนุเดก็กำพรา้ ๒๐๐ คน  

ที่อาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าทั่วประเทศ โดยทางศูนย์ได้ช่วยบริจาคอาหาร  

เสื้อผ้า รองเท้า และสิ่งของจำเป็นต่างๆ 

 ในประเทศมาลาวีมีการแปลหนังสือในพระพุทธศาสนาเป็นภาษา 

พื้นเมืองของมาลาวีด้วย 

ประเทศเคนยา
  ศนูยพ์ระพทุธศาสนาในประเทศเคนยาไดร้บัการจดัตัง้ขึน้เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๒  

(ค.ศ. ๑๙๙๙) โดยมลูนธิ ิGeorge Phylnormel Foundation เพือ่เปน็การรำลกึถงึ  

George Phylnormel และ Mrs. Norma Perera ชาวศรีลังกา มีชื่อว่า  

ศูนย์พระพุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhist Center) นับเป็นศูนย์ 

พระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งเดียวในเคนยา ตั้งอยู่ชานกรุงไนโรบี เมืองหลวง 

ของเคนยา ในเขต Loresho ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตร 

 กิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาในเคนยาดำเนินการโดยศูนย์  

พระพทุธศาสนาเถรวาท สว่นใหญผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมเปน็ชมุชนชาวพทุธศรลีงักา  

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๑๐๓
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นอกจากนี้ มีชนพื้นเมืองและชาวต่างชาติอื่นๆ ที่สนใจมาศึกษาและปฏิบัต ิ

สมาธิด้วย ส่วนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ก็ได้ให้ความช่วยเหลือ 

และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งนี้ด้วยด ี

เสมอมา

 ภายในศูนย์พระพุทธศาสนามีห้องโถงใหญ่ที่ทำหน้าที่เหมือนอุโบสถ  

มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นองค์ประธาน นำมาจากศรีลังกา นอกจากนี้มี 

หอ้งปฏบิตัสิมาธ ิหอ้งเรยีน หอ้งสมดุ และทีอ่าศยัของพระสงฆ ์บรเิวณภายนอก 

มสีถปูเจดยีใ์หญ ่และตน้พระศรมีหาโพธิ ์๒ ตน้ ปจัจบุนัมพีระภกิษ ุVicitta Sara  

Bhikku เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ประจำศูนย์พระพุทธศาสนาในเคนยา ส่วนพระภิกษุ  

Wimala ชาวศรีลังกา เป็นหัวหน้าศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งนี้ โดยท่านได้ 

เดินทางไปเคนยาเป็นเวลาหลายครั้งต่อปี แต่ละครั้งก็ได้บรรยายธรรมและ 

ฝึกสอนการปฏิบัติสมาธิให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้ ท่านยังได้ช่วยเหลือและ 

อนุเคราะห์ชนพื้นเมืองเคนยาที่พิการและยากไร้ และได้เขียนหนังสือชื่อ  

Compassion in Action 

ศูนย์พระพุทธศาสนา เคนยา

วิทยุสราญรมย์
๑๐๔
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ห้องปฏิบัติธรรม ศูนย์พระพุทธศาสนายูกันดา

ประเทศยูกันดา
 พระพุทธศาสนาในประเทศ 

ยู กั นดา ได้ ถู ก เริ่ มนำ เข้ า ไป โดย 

พระภกิขพุทุธรกัขติา (Ven. Bhikkhu  

Buddharakkhita) พระสงฆ์เถรวาท 

ที่เป็นชาวยูกันดาโดยกำเนิด ท่านได้ 

จัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนายูกันดา  

(Uganda Buddhist Center) ขึ้นที่ 

กรุงกัมปาลา เมืองหลวงของยูกันดา  

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘  

(ค.ศ. ๒๐๐๕) โดยในช่วงแรกยังเป็น 

เพียงพื้นที่ที่ไปเช่าอยู่ และมีการตั้ง  

“วัดเคลื่อนที่ (mobile temple)”  

ในรปูของกลดหรอืเตน๊ทข์องพระเพือ่ 
พระพุทธรูปที่ศูนย์พระพุทธศาสนา 

ยูกันดา

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๑๐๕
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ใชเ้ปน็ทีส่ำหรบัการสอนและปฏบิตัธิรรม ในปตีอ่มาคอื พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖)  

ศนูยพ์ระพทุธศาสนายกูนัดาไดย้า้ยไปยงัพืน้ทีแ่หง่ใหมอ่ยา่งถาวร อยูบ่นเนนิเขา 

ติดกับทะเลสาบวิคตอเรีย (Lake Victoria) ไม่ไกลจากกรุงกัมปาลาและ 

สนามบินนานาชาติเอนเทปเบ (Entebbe International Airport) เท่าใดนัก  

นับเป็นการดำเนินการครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาใน 

ยูกันดา

 ศนูยพ์ระพทุธศาสนายกูนัดามหีอ้งประชมุปฏบิตัธิรรมขนาดใหญ ่จคุนได ้ 

๑๐๐ คน เหนือทางเข้าหอประชุม มีงานประติมากรรมรูป “พระธรรมจักร”  

ประดับอยู่ด้านบน เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ รูปพระธรรมจักรดังกล่าวเป็น 

เครื่องหมายเตือนใจให้กับผู้ปฏิบัติและผู้มาเยือนถึงหนทางที่จะนำไปสู่  

ความสงบ สันติ ความสุข และการพ้นทุกข์ ส่วนภายในศูนย์พระพุทธศาสนา 

ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ มีชื่อว่า “Mirembe Buddha”  

เป็นภาษาลูกันดา (ภาษาพื้นเมืองของยูกันดา) แปลว่า พระพุทธรูปแห่งสันติ  

(Peace Buddha) เป็นสัญลักษณ์ของการนำคำสอนในพระพุทธศาสนาไปสู ่

ความสุขและสันติในแอฟริกา พระพุทธรูปองค์นี้ สร้างโดยผู้มีจิตศรัทธาใน 

ประเทศไทย มีความงดงามมาก ใบหน้าของพระพุทธรูปมีลักษณะที่เป็นชาว  

แอฟรกินัอยา่งชดัเจน องคพ์ระพทุธรปูประดษิฐานอยูบ่นบลัลงักไ์มป้ระดบัทอง 

จากพม่า ซึ่งบริจาคโดยชุมชนชาวพม่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผู้นำคนสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในยูกันดา 

คือ พระภิกขุพุทธรักขิตา ท่านได้สอนธรรมะและจัดฝึกอบรมสมาธิให้กับ 

ผู้สนใจ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชนพื้นเมืองของยูกันดา  

ปัจจุบันมีชาวยูกันดา ๑๕ คนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและรับศีล ๕  

เป็นแนวปฏิบัติของชีวิต นอกจากนี้ยังมีชาวพุทธที่เป็นคนไทยอยู่ ๗ คน  

พม่า ๑ คน และศรีลังกา ๔๕ คน ที่อาศัย และทำงานอยู่ในยูกันดา  

วิทยุสราญรมย์
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ส่วนมารดาของพระภิกขุพุทธรักขิตา  

ก็ได้บวชเป็นแม่ชีแล้วเช่นกัน มีชื่อว่า  

Dhammakama (แปลว่า ผู้รักใน 

พระธรรม) โดยท่านได้บวชเป็นแม่ชี 

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  

(ค.ศ. ๒๐๐๘) ที่ศูนย์พระพุทธศาสนา 

ยกูนัดา ทา่นนุง่หม่จวีรแบบพมา่สชีมพ ู 

นับ เป็นแม่ชี ในพระพุทธศาสนา 

เถรวาทรูปแรกที่เป็นชาวแอฟริกัน

 พระภกิขพุทุธรกัขติามงีานเขยีน 

หนั งสื อทางพระพุทธศาสนาไว้  

หลาย เล่ ม  ดั ง เช่ น  P l an t i n g  

Dhamma Seeds : The Emergence  

of Buddhism in Africa เป็นหนังสือ 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  

ภาษาฝรัง่เศส ภาษาจนี และภาษาไทย  

มารดาของพระภิกขุพุทธรักขิตา
ที่บวชเป็นแม่ชีในพระพุทธศาสนา

ขณะนี้กำลังแปลเป็นภาษาโปรตุเกสและภาษาพม่า นอกจากนี้ท่านยังเขียน 

หนังสือชื่อ Drop by Drop : The Buddha’s Path to True Happiness  

ซึ่งเป็นแนวทางในการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไปใช้ปฏิบัติใน 

ชีวิตประจำวัน

 นอกจากนีพ้ระภกิขพุทุธรกัขติายงัไดร้บัเชญิใหเ้ปน็วทิยากรและบรรยาย 

ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในยูกันดาและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง 

ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาในศรีลังกา และที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา  

ประเทศไทย ทัง้นี ้ในยกูนัดานัน้ ทา่นเคยรบัเชญิไปบรรยายเรือ่งพระพทุธศาสนา  

ที่มหาวิทยาลัย Mekerere กรุงกัมปาลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕)  

วิทยุสราญรมย์
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ให้กับนักศึกษา ๒๐๐ คน ในหัวข้อ  

“The Nature of Buddhism  

and its Significance in  

Africa” ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

(ค.ศ. ๒๐๑๑) ทา่นไดเ้สนอเอกสาร 

เ รื่ อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ 

วิทยาศาสตร์ในที่ประชุมสัมมนา 

ของมหาวิ ทยาลั ย  Uganda  

Christian University ประเทศ 

ยูกันดา 

  พระภิกขุพุทธรักขิตาได้รับ 

รางวัลนานาชาติ ในฐานะผู้นำ 

ชาวพทุธในยกูนัดา (International  

Award of  the Supreme  

Buddhist Leader in Uganda) ในการประชมุผูน้ำพระพทุธศาสนาโลก (World 

Buddhist Summit) ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

 ในการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๙ ที่ประเทศไทย (ระหว่าง 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๑-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) พระภิกขุพุทธ 

รักขิตาได้กล่าวบรรยายและเสนอเอกสารในที่ประชุม เรื่อง “Trails, Trials  

and Tributions of Teaching Buddhism in Uganda”   

ภาพประกอบ จากเวปไซต์

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๑๐๙
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เอกสารอ้างอิง
“Buddhism in Africa” by Ven. Bhikkhu Buddharakkhita.  

 2600 Years of Sambuddhatva : Global Journey of  

 Awakening. Ministry of buddhasasana and Religious  

 Affairs. Government of Sri Lanka 2011-2012

Ven. Bhikkhu Buddharakkhita Planting Dhamma Seeds :  

 The Emergence of Buddhism in Africa. Kuala Lumpur :  

 Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society. 

“How’s Buddhism Spreading in Africa” by Ven. Ilukpitiye  

 Pannasekara Nayaka Thero. Bliss&Growth. 

http://www.ugandabuddhistcenter.org

http://www.pannasekara.com/Tanzania.html

http://nairobibuddhisttemple.org/
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การฉลองครบรอบ๑๐๐ ปี
ภาพยนตร์อินเดีย 

อุตสาหกรรม

วัฒนชัย นิรันดร
๑๑๑การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย
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	 ในป	ี๒๕๕๕	นี	้วงการอตุสาหกรรมภาพยนตรอ์นิเดยีถอืวา่เปน็ปคีรบรอบ	 

๑๐๐	 ปี	 	 มีการจัดงานฉลองอย่างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว	 

และคาดว่าหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจะจัดงานฉลอง 

ดังกล่าวกันอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี

 ประวัติโดยสังเขป
 วงการภาพยนตร์อนิเดยีถอืกนัวา่ 

นาย	 Dhundiraj	 Govind	 Phalke	 

หรือที่ คนอิน เดี ยรู้ จั กกัน ในนาม	 

Dadasaheb	 Phalke	 เป็นบิดาแห่ง 

อตุสาหกรรมภาพยนตรอ์นิเดยี	เพราะ 

เขาเป็นบุคคลแรกที่ผลิตภาพยนตร์ 

สำหรับผู้ ชมชาวอิน เดี ย ในเมือง 

บอมเบย์	 (ชื่อเดิมของเมืองมุมไบ)	

แ ละนำภาพยนตร์ เ รื่ อ ง 	 R a j a	 

Harishchandra	ออกฉายเปน็ครัง้แรก 

เมื่อปี	 ๒๔๕๖	 ซึ่งในช่วงเวลานั้น 

โรงภาพยนตรใ์นอนิเดยีฉายแตเ่ฉพาะ 

ภาพยนตร์จากตะวันตกDadasaheb Phalke

	 หลังจากนั้น	นาย	Dadasaheb	Phalke	ก็ยังคงผลิตภาพยนตร์ออกมา 

อย่างต่อเนื่องอีก	 ๔-๕	 เรื่อง	 จนกระทั่งปี	 ๒๔๖๔	 จึงเริ่มมีผู้ผลิตภาพยนตร์ 

รายใหม่	คือ	นาย	Dhirendranath	Ganguly	มีฐานการผลิตอยู่ที่แคว้นเบงกาลี	 

(ด้านตะวันออกของเมืองกัลกัตตา)	 ในช่วงนั้นธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นของ 

ชาวปาซีร์ที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษไว้ใจและชาวปาร์ซีก็เป็นมิตรที่ดีกับชาวฮินดู	 

โรงภาพยนตร์ยุคนั้นจึงมีทั้งภาพยนตร์จากตะวันตกและภาพยนตร์ที่สร้างโดย 

วิทยุสราญรมย์
๑๑๒
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ชาวอินเดียฉายสลับกันไป	ทำให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์เริ่มมั่นคงในเมืองบอมเบย์	 

เมอืงปเูน	่และเมอืงกลักตัตา	รวมทัง้บรษิทั	Maharashtra	Film	ไดถ้อืกำเนดิขึน้	 

ซึ่งต่อมาในปี	๒๔๖๗	บริษัทแห่งนี้ก็สามารถผลิตภาพยนตร์ที่มีการบันทึกเสียง 

พร้อมกับภาพ	 หรือภาพยนตร์ที่มีเสียงในฟิล์มได้สำเร็จ	 และทำให้ภาพยนตร์ 

อินเดียได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ๑๑๓

	 ในช่วงหลังของการประกาศเอกราชของอินเดียและปากีสถานได้ 

แยกตัวออกไป	 บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในเมืองกัลกัตตาบางส่วนได้แยกตัว 

ไปอยู่กับปากีสถานตะวันออก	 ธุรกิจภาพยนตร์ของอินเดียจึงมีศูนย์กลาง 

เพียงแห่งเดียวอยู่ที่เมืองบอมเบย์	 และเมืองบอมเบย์ก็กลับมาเฟื่องฟูขึ้น 

อีกครั้งหลังจากความวุ่นวาย	 และได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศ	รวมทัง้ในดา้นภาพยนตร	์ผูส้รา้งภาพยนตร	์และดารานกัแสดงหนา้ใหม่ๆ 	 

จากทัว่อนิเดยีทีม่พีรสวรรคก์ถ็กูดงึดดูใหเ้ขา้มายงัเมอืงบอมเบย	์ทำใหภ้าพยนตร ์

ในช่วงนี้มีความหลากหลายในวัฒนธรรม	 ทั้งจากภาคเหนือที่ใช้ภาษาฮินดี 

และอูรูดู	 ภาคใต้ที่ใช้ภาษาเตลูกูและทมิฬ	 และภาคกลางที่ใช้ภาษามารตี		 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ของ 
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สหรัฐอเมริกาหรือวงการ	 Hollywood	 ที่เริ่มเป็นที่นิยมไปทั่วโลก	 แต่ที่มี 

ผูน้ยิมมากทีส่ดุเปน็ภาพยนตรท์ีไ่ดร้บัอทิธพิลจากผูส้รา้งและเนือ้เรือ่งทีเ่กีย่วกบั 

วฒันธรรมทางภาคใตข้องอนิเดยี	ทำใหใ้นทีส่ดุภาพยนตรอ์นิเดยีทีไ่ดร้บัอทิธพิล 

จากอินเดียใต้จึงแยกตัวออกไปและพัฒนากลายมาเป็นกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์	 

Tollywood	 ที่ใช้ทั้งภาษาเตลูกูและทมิฬในภาพยนตร์ในช่วงปี	 ๒๕๑๐	 

เป็นต้นมา	หรือประมาณทศวรรษที่	๑๙๗๐

	 ในขณะที่กลุ่มที่เหลืออยู่ที่เมืองบอมเบย์ก็รวมตัวกันเกิดเป็นกลุ่มผู้ผลิต 

ภาพยนตร์	 Bollywood	ขึ้น	 และใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาหลัก	 ซึ่งที่มาของชื่อ 

ของกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ก็มาจาก	 Tamil/Telugu	 รวมกับ	 Hollywood	 

กลายเป็น	 Tollywood	 และ	 Bombay	 รวมกับ	 Hollywood	 กลายเป็น	 

Bollywood

 ภาพยนตร์ Bollywood
	 สำหรบักลุม่ผูผ้ลติภาพยนตร	์Tollywood	ไดใ้ชภ้าษาทอ้งถิน่ภาคใตข้อง 

อนิเดยีเปน็ภาษาหลกั	ทำใหภ้าพยนตรข์อง	Tollywood	ไมเ่ปน็ทีน่ยิมในเขตอืน่ๆ	 

วิทยุสราญรมย์
๑๑๔
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การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ๑๑๕

ของอนิเดยี นอกจากภาคใต ้สว่น Bollywood ใชภ้าษาฮนิดใีนการผลติภาพยนตร ์ 

จึงทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ

 ในส่วนของเนื้อหา ภาพยนตร์ Bollywood ในช่วงยุคแรกจะเป็นเรื่อง 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา ความเชือ่ และประวตัศิาสตร ์อาท ิภาพยนตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัมหากาพยร์ามายณะ มหาภารตะ หรอืชวีประวตัขิองกษตัรยิอ์นิเดยีทีย่ิง่ใหญ ่ 

จนเริ่มเข้าสู่ยุคที่ภาพยนตร์ Hollywood เข้ามามีอิทธิพล เรื่องราวจึงเริ่ม 

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนทั่วไปซึ่งโดยมากจะเป็นฉากในชนบทและพระเอกเป็น 

ฮีโร่ที่เอาชนะนายทุนที่เอาเปรียบหรือเอาชนะใจนางเอกที่มีฐานะทางสังคม 

ต่างกันมาก จนกระทั่งในช่วงปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา (ยุคทศวรรษที่ ๙๐) กระแส 

ทุนนิยมเริ่มแพร่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ฉากในภาพยนตร์จึงเปลี่ยนเป็นฉากใน 

เมืองและต่างประเทศที่ทันสมัยมากขึ้น

 ภาพยนตร์อินเดียนอกจากเนื้อหาของเรื่องแล้ว ยังมีส่วนประกอบที่ 

สำคัญอื่นๆ ได้แก่ เพลงประกอบ การเต้นรำ และโฆษณา ความนิยมใน 

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องจึงอาจมาจากเนื้อหาของภาพยนตร์เอง ดารานักแสดง  

หรอืมาจากเพลงประกอบภาพยนตร ์รวมทัง้ผลติภณัฑ ์คา่นยิมหรอืการแตง่กาย 

ที่ทันสมัยที่ปรากฏอยู่ในเรื่องก็ได้

 ในช่วงนี้ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ กล่าวคือ มีการแพร่หลายของ 

โทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดิโอ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการชม 

ภาพยนตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์เองก็มีทางเลือกทางธุรกิจมากขึ้น ทำให้ 

ภาพยนตร์ Bollywood ได้รับความนิยมอย่างสูงและยังเป็นที่นิยมในประเทศ 

ใกล้เคียง รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในช่วงนี้เองที่กลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์  

Bollywood สามารถผลิตภาพยนตร์ออกมาได้ปีละมากกว่า ๒๑๕ เรื่อง และ 

สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งแซงหน้าภาพยนตร์ Hollywood ในด้าน 

ปริมาณการผลิตภาพยนตร์ต่อปี
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 ปจัจบุนันี ้หากนบัรวมอตุสาหกรรมภาพยนตรอ์นิเดยีทัง้ประเทศ อนิเดยี 

สามารถผลิตภาพยนตร์ได้เฉลี่ยปีละ ๑,๐๐๐ เรื่อง ถือเป็นประเทศที่ผลิต 

ภาพยนตรไ์ดม้ากทีส่ดุ สว่นอนัดบัสองรองลงมาคอืสหรฐัอเมรกิา และอนัดบัสาม 

คือจีน

 ภาพยนตร์กับสังคมอินเดีย
 ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ขาดไม่ได้ของสังคมอินเดีย การชม 

ภาพยนตร์เป็นการใช้เวลาในวันหยุดร่วมกันของครอบครัว หนุ่มสาว หรือ 

เพื่อนฝูง การชมภาพยนตร์เสมือนการออกจากโลกแห่งความเป็นจริงและ 

เข้าไปสู่โลกในอุดมคติที่มีจินตนาการที่สวยงามและน่าประทับใจ

 ในโรงภาพยนตร ์ไมม่กีารแบง่ชัน้วรรณะ พวกกรรมกรและคนรบัจา้งทัว่ไป 

ก็สามารถเก็บสะสมเงินและเข้ามาชมภาพยนตร์เป็นครั้งคราวได้เช่นเดียวกัน  

ในโรงภาพยนตร์จึงมีคนทุกชนชั้น แต่อาจแบ่งแยกกันไปตามระดับราคาที่นั่ง

 ภาพยนตรย์คุเริม่แรกทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัความยิง่ใหญข่องกษตัรยิอ์นิเดยี 

โบราณก็เพื่อสนองตอบต่อความรู้สึกกดดันภายใต้การปกครองของอังกฤษ  

สว่นในยคุตอ่มา กส็ะทอ้นปญัหาสงัคมของการถกูกดขีจ่ากระบบวรรณะ ตวัเอก 

ของเรื่องจึงมักต้องเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ ต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรค 

ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่มีอยู่ในชีวิตจริง เช่น การเอาชนะเจ้าของที่ดินหรือ 

เจ้าหนี้ที่กดขี่ข่มเหง การเอาชนะใจและได้รับความรักจากหญิงสาวที่มีสถานะ 

ทางสังคมสูงส่ง

 ส่วนภาพยนตร์อินเดียปัจจุบัน โดยเฉพาะภาพยนตร์ Bollywood  

ได้สะท้อนภาพของความเป็นทุนนิยมออกมาอย่างเต็มที่ ดารานักแสดงได้รับ 

ค่าตอบแทนสูงในการสวมใส่ผลิตภัณฑ์หรูหราที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์  

ทั้งนาฬิกา เสื้อผ้า และเครื่องประดับต่างๆ รวมทั้งรถยนต์รุ่นใหม่ที่พวกเขาขับ 

เข้าประกอบฉากด้วย ซึ่งยังผลให้เกิดความนิยมในสินค้า และสร้างทัศนคติของ 

ความเป็นประเทศทุนนิยมเสรีในหมู่หนุ่มสาวชาวอินเดียรุ่นใหม่

วิทยุสราญรมย์
๑๑๖
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 บทสรุป
 อตุสาหกรรมภาพยนตรอ์นิเดยีเปน็เสมอืนดงักระจกสะทอ้นคา่นยิมของ 

สังคมอินเดียตามยุคสมัย ตลอดเวลา ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

อนิเดยีไดผ้า่นชว่งเวลาแหง่การเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัมากหลายครัง้ และสามารถ 

ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมได้เป็นอย่างดี จนในปัจจุบันมีการนำ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต และมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ 

ผูผ้ลติภาพยนตรจ์ากตา่งประเทศอยา่งกวา้งขวาง ทำใหก้ลายเปน็ธรุกจิทีส่ามารถ 

สร้างรายได้อย่างมหาศาลและมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติของชาวอินเดีย  

โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอินเดียยุคใหม่

 การเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีจึงเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่บุคคลของ 

วงการภาพยนตร์อินเดียในอดีตที่ช่วยสร้างสรรค์ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

อนิเดยีมคีวามยิง่ใหญม่าจนถงึทกุวนันี ้และยงัเปน็การเฉลมิฉลองใหแ้กอ่นาคต 

อันสดใสที่ยังรออยู่เบื้องหน้าด้วย   

การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ๑๑๗
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ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

เที่ยวสงกรานต์
ที่เมืองฮาเมดาน
เครื่องปั้นดินเผาที่ลาเลจิน

วิทยุสราญรมย์
๑๑๘
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เที่ยวสงกรานต์

 “สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนกันดี” กลายเป็นคำถามยอดฮิตที่ติดปากผม 

และเพื่อนร่วมงานที่สถานทูตฯ ที่ไม่ได้เดินทางกลับไปพักผ่อนในประเทศไทย 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย เพราะสถานเอกอัครราชทูตฯ หยุดทำการนานสี่วัน  

ก่อนที่พวกเราจะสรุปกันโดยแทบเป็นเอกฉันท์ว่าน่าจะไปเที่ยวเมืองฮาเมดาน  

(Hamedan) กนั ดว้ยเหตผุลหลกัๆ เพราะเมอืงดงักลา่วอยูห่า่งจากกรงุเตหะราน 

ไปทางทิศใต้เพียงแค่ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตรเท่านั้น กอปรกับการที่ใกล้ๆ  

เมืองฮาเมดานมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวอิหร่านที่สุด 

แห่งหนึ่ง นั่นก็คือถ้ำอาลี ซาร์ด (Ali Sadr Cave) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถ้ำน้ำ  

(water cave) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย และหลังจากที่ต่างคนต่างช่วยกันศึกษา 

ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองฮาเมดาน และพบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก 

หลายแห่ง พวกเราจึงตัดสินใจที่จะค้างที่เมืองฮาเมดานหนึ่งคืน และสรุปว่าจะ 

เดนิทางกนัในวนัศกุรท์ี ่๑๓ เมษายน และเมือ่ไดว้นัเดนิทาง จดุหมายปลายทาง  

และทำการจองโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ต้องรีบดำเนินการตาม 

ธรรมเนยีมปฏบิตัใินอหิรา่น คอืตอ้งแจง้การเดนิทางของนกัการทตูใหก้ระทรวง 

การต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านทราบ 

  พวกเรานดัออกเดินทางในเวลาเจด็โมงเช้าของวนัปใีหมไ่ทย โดยมนิคิาราวาน 

ของพวกเราประกอบไปดว้ยสามครอบครวัไดแ้กค่รอบครวัของคณุตน้ - ชชัวาล  

หรยางกูร กับน้องหญิง ภรรยา และน้องบัว สมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของกลุ่ม  

ดว้ยวยัเพยีงแปดเดอืน ครอบครวัของคณุยม - จกัรกฤช สขุพนิชิ กบัพีภ่า ภรรยา  

และน้องเอม และครอบครัวของผมเองที่ประกอบด้วย ต่าย ภรรยา โอเอซิซ  

(ลูกชายวัยหกขวบ) และเพิร์ล (ลูกสาววัยสี่ขวบ) และพี่เลี้ยง โดยคุณต้น  

รับหน้าที่เป็นผู้ขับรถนำขบวน และผมเป็นผู้ขับปิดท้าย 

  จากกรุงเตหะราน ขบวนรถสามคันของพวกเรามุ่งหน้าไปทางทิศใต้  

ผ่านสนามบินนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี ก่อนที่จะเข้าสู่ทางด่วนเตหะราน -  

ซาเวห์ (Tehran - Saveh) และการเดินทางก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ 
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สะดวกสบาย เพราะทางด่วนอยู่ในสภาพดี และมีรถคันอื่นๆ ไม่มากนัก  

จะติดก็มีช่วงที่ฝนตกหนักๆ และทำให้พวกเราต้องเพิ่มความระมัดระวังใน 

การขับขี่เท่านั้น 

  ทิวทัศน์สองข้างทางในเส้นทางสู่เมืองฮาเมดานนั้น มีขุนเขาที่ใหญ่โต 

เปน็ฉากหลงัแทบจะตลอดทาง และเหน็ไดช้ดัวา่สภาพแวดลอ้มแถบนีด้เูขยีวขจ ี

และมีที่นาและไร่สวนมากกว่าเส้นอื่นๆ ที่ผมและครอบครัวเคยขับรถไปเที่ยว 

มา ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ไปยังเมืองเอสฟาฮาน (Esfahan) หรือเมืองยาสด์  

(Yazd) ซึ่งต้นไม้และทุ่งหญ้าดูเขียวชอุ่มและมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างทันตา 

เห็นทันทีที่ได้สัมผัสกับสายฝนที่ชุ่มฉ่ำ นอกจากนี้ ฝูงแกะน้อยใหญ่ที่เดิน 

กินหญ้าอยู่ตามทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่อย่างสบายอกสบายใจโดยไม่ได้หวาดหวั่น 

กับสายฝนพรำ ก็เรียกเสียงร้องอย่างตื่นเต้นและสนอกสนใจจากลูกๆ ของผม 

จากเบาะหลังได้เป็นระยะๆ เช่นกัน

  หลังจากที่แวะเติมน้ำมันและให้โอกาสสามหนุ่มผู้ทำหน้าที่คนขับรถได้ 

ยดืเสน้ยดืสายกนัเลก็นอ้ยแลว้ ขบวนของพวกเรากเ็คลือ่นตวัเขา้สูเ่มอืงฮาเมดาน 

ในเวลาประมาณสบิเอด็โมงครึง่ และใชเ้วลาอกีครูใ่หญใ่นการขบัตามถนนสายหลกั 

เพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงแรม Azadi ซึ่งจะเป็นที่พักของเราในเมืองฮาเมดาน แต ่

หลังจากวนเวียนอยู่พักหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นพักใหญ่เพราะความ 

ไมคุ่น้เคยถนน คณุตน้จงึตดัสนิใจทีจ่ะเรยีกใหร้ถแทก็ซีค่นัหนึง่ขบันำทางพวกเรา 

ไปยังโรงแรม ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นที่สุด เพราะว่าโรงแรม 

ที่พักนั้น อยู่คนละมุมเมืองกับจุดที่พวกเราอยู่เลยทีเดียว

  เมือ่ไปถงึโรงแรมทีพ่กั กพ็บวา่คณุโมกดัดมั (Mrs. Moghaddam) ไกดส์าว 

ที่ได้รับการแนะนำจากโรงแรม รอให้การต้อนรับพวกเราอยู่แล้ว และหลังจาก 

ที่พูดคุยแนะนำตัวเองกันครู่หนึ่ง ก็เสนอว่าพวกเราน่าจะรีบออกไปเที่ยวกัน 

เพราะดูท่าจากเมฆครึ้มที่ปกคลุมอยู่ทั่วเมืองแล้วก็คาดว่าฝนคงจะตกลงมา 

ในไมช่า้ คณะของเราจงึขอตวัไปกนิขา้วเทีย่งกนักอ่น แลว้นดัทีจ่ะกลบัมารวมตวั 
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กันอีกครั้งในเวลาบ่ายโมง และเพื่อให้การท่องเที่ยวในเมืองฮาเมดานมีความ 

คล่องตัว และลดโอกาสของการเสียเวลาอันเกิดจากการหลงทางหรือการ 

ตระเวนหาที่จอดรถ พวกเราจึงเช่ารถตู้พร้อมคนขับให้ทำหน้าที่พาพวกเรา 

เที่ยวในบ่ายวันนั้นด้วย

 คุณโมกัดดัม เกริ่นให้พวกเราฟังว่า ฮาเมดานเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด 

เมืองหนึ่งของอิหร่าน และที่แรกที่คุณโมกัดดัมพาเราไปเที่ยวถือได้ว่าเป็น 

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฮาเมดาน ก็คือ 

สุสานของอวิเซนนา (Avicenna Mausoleum)

 อวิเซนนา มีชื่อจริงว่า อาบู อาลี อัลฮูซัยน์ อิบน์ อับด์ อัลลอฮ์ อิบน์  

ซีนาห์ (Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina) แต่เป็นที่รู้จัก 

โดยทัว่ไปในชือ่ลาตนิ คอื อวเิซนนา่ เกดิทีเ่มอืงบคูารา่ (Bukhara) ซึง่ปจัจบุนัอยู่ 

ในประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อปี ค.ศ. ๙๘๐ และเสียชีวิตที่เมืองฮาเมดานเมื่อปี  

ค.ศ. ๑๐๓๗ โดยเปน็นกัปราชญท์ีส่ำคญัของอาณาจกัรเปอรเ์ซยี และยงัเปน็แพทย ์ 

เภสชักร นกัดาราศาสตร ์นกัคณติศาสตร ์ซึง่ไดร้บัการยอมรบัวา่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ตึกเก่าในเมืองฮาเมดาน
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ที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลมากที่สุดของยุคทองแห่งอิสลาม (Islamic Golden  

Age : ค.ศ. ๗๕๐–๑๒๕๘) เพราะอวเิซนนาไดส้รา้งคณุปูการใหก้บัวงการแพทย ์

ด้วยการเขียนตำราและหนังสือปทานุกรมคำศัพท์สารานุกรมศัพท์มากมาย  

โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งใช้เป็นตำราและ 

หนังสืออ้างอิงด้านการศึกษาทางแพทย์อย่างแพร่หลายในยุโรปจนกระทั่ง 

คริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ โดยเฉพาะผลงานชุดอัล-กอนูน (Al-Qanun หรือ  

The Canon of Medicine) ซึ่งครอบคลุมการแพทย์ทุกสาขาและเขียนด้วย 

ภาษาที่เข้าใจง่าย และหนังสือแห่งการรักษา (The Book of Healing) 

  สำหรบัสสุานอวเิซนนานัน้ ตัง้อยูต่รงวงเวยีนในใจกลางเมอืงฮาเมดาน และ 

ลอ้มรอบดว้ยสวนทีด่รูม่เยน็ ภายในตวัสสุานมพีพิธิภณัฑแ์ละหอ้งสมดุขนาดเลก็ 

ที่มีหนังสือประมาณแปดพันเล่ม โดยรูปทรงของอาคารที่อยู่เหนือสุสานนั้น  

เป็นทรงกรวยหลังคาแหลมล้อมรอบด้วยเสาหินสิบสองต้น ซึ่งเป็นตัวแทน 

ศาสตร์และศิลป์สิบสองสาขาที่อวิเซนนามีความเชี่ยวชาญและปราดเปรื่อง 

รูปปั้นอวิเซนนา ภาพวาดอวิเซนนา
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 เสร็จจากการเยี่ยมชมสุสานอวิเซนนา จุดต่อไปที่คณะของเราไปเยือน 

กค็อืสสุานของบาบา ตาเฮอร ์(Baba Tahir Mausoleum) ซึง่อยูใ่นใจกลางเมอืง 

เช่นกัน โดยบาบา ตาเฮอร์ ซึ่งเกิดและตายในฮาเมดานได้ชื่อว่าเป็นกวียุคแรกๆ  

ของอิหร่าน และเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพและการเทิดทูนเป็นอย่างมาก โดยมี 

ตำนานเล่าขานกันว่าเดิมทีบาบา ตาเฮอร์ เป็นเพียงคนตัดฟืนธรรมดาๆ  

ที่อ่านหนังสือไม่ออก และมักถูกชาวบ้านคนอื่นๆ ล้อเลียนในความซื่อเซ่อ 

เสียด้วยซ้ำ จนกระทั่งวันหนึ่ง บาบา ตาเฮอร์ ลงไปว่ายน้ำเล่นในบ่อน้ำที่ 

เยน็ยะเยอืกจนเปน็นำ้แขง็ เพราะโดนชาวบา้นหลอกวา่ การวา่ยนำ้ในบอ่นำ้แขง็ 

จะทำให้เขากลายเป็นกวี แต่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะเยาะของผู้คนรอบข้าง  

จึงตระหนักว่าตนเองโดนหลอกเข้าแล้ว จึงออกมาจากบ่อน้ำด้วยความเศร้า 

สุสานของบาบา ตาเฮอร์

สุสานอวิเซนนา

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๒๓

55-11-056_118-210_V.indd   123 11/24/12   4:51:00 PM



เสียใจ และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของกวีผู้โด่งดังผู้นี้ และในปัจจุบันนี้ บทกวีของ 

บาบาตาเฮอร์ ยังคงได้รับความนิยม และมีการนำมาประกอบดนตรีอย่าง 

สม่ำเสมอ สุสานของบาบา ตาเฮอร์ ถูกออกแบบเป็นทรงกรวย มีหลังคาแหลม 

คล้ายกับสุสานของอวิเซนนา แต่สื่อความหมายถึงดินสอ และตั้งอยู่ท่ามกลาง 

สวนที่ร่มรื่นเช่นกัน

  ถัดจากสุสานของมหากวีบาบา ตาเฮอร์ เราก็เดินทางไปยังนคร 

เฮ็กมาทาเนห์ (Hegmataneh) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักร 

มีเดียน และพื้นที่ด้านหนึ่งยังคงมีการขุดค้นทางประวัติศาสตร์อยู่ ซึ่งจากการ 

สอบถามไกด์สาว ได้ความว่าคณะโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้เดินทางมาสำรวจ 

พื้นที่นี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๑๓ โดยส่วนที่สำคัญและน่าสนใจที่สุดคือพิพิธภัณฑ์  

ซึ่งแม้ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่ก็จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุด 

ค้นพบ ณ อดีตเมืองหลวงแห่งนี้ได้อย่างครบถ้วนทีเดียว

  ในระหว่างที่คณะของเรากำลังเดินชมเมืองหลวงโบราณอยู่นี้ ไกด์สาว 

ของคณะก็เริ่มมีสีหน้าที่วิตกกังวลภายหลังจากที่รับโทรศัพท์สายหนึ่ง และ 

เมื่อสอบถามก็ได้ความว่าหน่วยงานความมั่นคงประจำเมืองฮาเมดานได้ 

โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับคณะนักการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตไทย  

เพราะจนถึงบัดนั้น ก็ยังไม่ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ 

อิหร่านแต่อย่างใด ซึ่งแม้คณะของเราจะพยายามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

ของสถานทูตฯ ได้ส่งหนังสือไปแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านทราบ 

แลว้จรงิๆ แตม่นักไ็มไ่ดเ้กนิความคาดหมายนกัทีส่ำเนาจดหมายดงักลา่วอาจจะ 

ยงัเดนิทางมาไมถ่งึเมอืงฮาเมดาน และโดยทีเ่คยมนีกัการทตูจากสถานทตูฯ อืน่ๆ  

ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือแจ้งการเดินทางออกนอกต่างจังหวัดมาแล้ว 

นักต่อนัก พวกเราจึงถือสำเนาหนังสือดังกล่าวติดตัวมาด้วย จึงได้นัดแนะให ้

เจ้าหน้าที่ไปรับสำเนาหนังสือได้ที่โรงแรม เนื่องจากพวกเราต่างเก็บสำเนา 

หนงัสอืดงักลา่วไวใ้นรถซึง่กพ็อทำใหไ้กดส์าวมทีา่ทสีบายใจขึน้ และนำเราไปยงั 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองแห่งต่อไปทันที
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 กนัจน์าเมห ์(Ganjnameh) มคีวามหมายวา่ สารแหง่ขมุทรพัย ์เปน็ขอ้ความ 

ยคุดกึดำบรรพส์องชดุทีส่ลกัอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาอลัวานด ์(Alvand) ซึง่ตัง้อยู ่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองฮาเมดาน โดยแรกเริ่มเดิมทีมีความเข้าใจว่า 

สารทัง้สองชดุเปน็สารทีร่ะบถุงึทีต่ัง้ของขมุทรพัยจ์งึตัง้ชือ่วา่กนัจน์าเมห ์แตเ่มือ่ 

มีการศึกษาเพิ่มเติมจึงได้ทราบว่าแท้จริงแล้ว มันคือข้อความของจักรพรรดิ 

ดาไรอัสมหาราช (Darius the Great) และจักรพรรดิเซอร์ซีสมหาราช (Xerxes  

the Great) ได้มีบัญชาให้สร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญพระเจ้าอหุระมาซดะ (Ahura  

Mazda) ตามความเชื่อในศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroaster) และกล่าวถึง 

วีรกรรมของจักรพรรดิทั้งสองพระองค์เท่านั้น มิได้มีการกล่าวถึงขุมทรัพย์ 

แตอ่ยา่งใด และในบรเิวณใกลเ้คยีงหนา้ผานัน้ มนีำ้ตกดว้ย ซึง่แมจ้ะไมไ่ดใ้หญโ่ต  

หรือตระการตามากนัก แต่ก็ทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาและสวยงามไม่น้อย  

จนทำให้ในปัจจุบันกันจ์นาเมห์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก 

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเมื่อลมเย็นพัดละอองน้ำที่กระเซ็นลงมาจาก 

น้ำตกลอยมาสัมผัสพวกเรา ก็ทำให้พอรู้สึกชุ่มฉ่ำ เย็นสบายสมกับที่เป็นวัน 

สงกรานต์ที่แม้จะไม่ได้อยู่เล่นน้ำในเมืองไทย แต่ก็ได้อยู่ใกล้น้ำในอิหร่าน 

กันจ์นาเมห์

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๒๕
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  และก็เป็นที่กันจ์นาเมห์นี่เอง ที่มีชายหนุ่มหน้าตาเคร่งขรึมคนหนึ่ง 

เดนิเขา้มาคยุกบัไกดส์าว หลงัจากทีเ่ดนิตามพวกเราอยา่งใกลช้ดิอยูพ่กัใหญ ่และ 

เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของทางการอิหร่านที่ถูกส่งมา 

ติดตามดูแลความปลอดภัยของพวกเราด้วยความห่วงใย เพราะจนถึงบัดนั้น  

ทางการของเมืองฮาเมดานก็ยังไม่ได้รับสำเนาหนังสือแจ้งการเดินทางของ 

คณะเราจากกระทรวงการตา่งประเทศอหิรา่นแตอ่ยา่งใด ซึง่ทำใหค้ณะของเรา 

แปลกใจไม่น้อยที่แม้ว่าจะเป็นการเดินทางมาเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ตาม 

แต่ก็มีผู้ที่ถูกส่งมาให้ติดตามพวกเราขนาดนี้ และหลังจากที่หารือกันอยู่ครู่หนึ่ง  

เจ้าหน้าที่หนุ่มก็ขอให้พวกเรามอบสำเนาหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ 

อิหร่านให้กับตนก่อนที่จะทำการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของฮาเมดาน 

ต่อไป เราจึงต้องวนกลับไปที่โรงแรมและมอบเอกสารให้ไป ทีแรกพวกเราก็ยัง 

กังวลกันว่า หากเอกสารที่พวกเรามีอยู่นั้นไม่ใช่เอกสารที่เขาต้องการ เราจะ 

ตกที่นั่งลำบากขนาดไหน และจะถูกขอให้เดินทางกลับกรุงเตหะรานหรือไม่  

น้ำตกที่กันจ์นาเมห์

วิทยุสราญรมย์
๑๒๖
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แต่ก็โชคดีที่ไม่มีปัญหาอะไร และเมื่อมอบสำเนาหนังสือฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่หนุ่ม 

เรียบร้อยแล้ว เขาก็ยิ้มให้เราเป็นครั้งแรกและอวยพรขอให้เราท่องเที่ยวใน 

เมืองฮาเมดานอย่างมีความสุขก่อนที่จะขอตัวลากลับไปอย่างเงียบๆ 

  ในวันแรกของพวกเราในเมืองฮาเมดาน เรายังได้ไปเยี่ยมชมโบสถ์ของ 

ชาวยิวซึ่งมีประวัติยาวนาน และโรงอาบน้ำ (hammam) โบราณที่ถูกดัดแปลง 

เปน็รา้นอาหารและรา้นนำ้ชากึง่พพิธิภณัฑ ์ทีม่หีุน่ขีผ้ึง้ซึง่เหมอืนจรงิจนนา่กลวั  

อยู่ในท่วงท่าต่างๆ รอบร้าน ที่แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนผู้คนมาทำอะไรกันบ้าง 

ในโรงอาบน้ำแห่งนี้ และหลังจากที่กินอาหารค่ำร่วมกันแล้ว พวกเราก็กลับมา 

ยังโรงแรม เพื่อพักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปเยี่ยมชมถ้ำ 

อาลี ซาร์ด ในเช้าวันรุ่งขึ้น

  ในเวลาแปดโมงครึ่งของวันที่สอง คณะของพวกเราก็ออกเดินทางจาก 

โรงแรมทีพ่กัโดยรถตูเ้พือ่มุง่หนา้ไปยงัถำ้อาล ีซารด์ ซึง่อยูห่า่งจากเมอืงฮาเมดาน 

ไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของฝัง่ตะวนัตกของอหิรา่น ถนนทีน่ำไปสูถ่ำ้อาล ีซารด์ นัน้ พาเรา 

ผา่นทุง่นาเขยีวขจทีีเ่งยีบสงบและดเูปลีย่วเหงาในยามเชา้เชน่นัน้โดยมเีงาภเูขา 

ที่ยอดปกคลุมด้วยหิมะขาวเรียงรายอยู่ด้านหลัง ในขณะที่ท้องฟ้าก็ยังคงมี 

เมฆครึ้มที่บ่งบอกว่าฝนพร้อมจะตกลงมาได้แทบทุกเมื่อ

  เพื่อนๆ จากสถานทูตอื่นๆ ที่เคยมาเที่ยวที่นี่ต่างก็มีคำร่ำลือเกี่ยวกับ 

การเขา้แถวรอเขา้ชมถำ้ทีย่าวเหยยีดและใชเ้วลานานนบัชัว่โมง ดงันัน้ จงึนบัวา่ 

เป็นเรื่องโชคดีไม่น้อยที่พวกเรามาเที่ยวถ้ำอาลี ซาร์ดในวันเสาร์ ซึ่งเป็น 

วนัทำงานของชาวอหิรา่น เพราะนอกจากคณะของเราแลว้กม็นีกัทอ่งเทีย่วอืน่ๆ  

เพียงประปรายเท่านั้น ไกด์สาวของเราขอตัวไปจัดการเรื่องตั๋ว ในขณะที่ปล่อย 

ให้พวกเราเดินผ่านร้านค้า ที่ขายขนม นม เนย เป็นกิจจะลักษณะ นอกจากนี้  

ก็ยังมีของฝาก ของที่ระลึกดังที่เห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ตั้งแต ่

ภาพถ่าย ซีดี ดีวีดี พวงกุญแจ ไปจนถึงไฟฉาย

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๒๗
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  พวกเราต้องแปลกใจไม่น้อย เมื่อไกด์สาวเดินกลับมาหาพวกเราพร้อม 

สุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่ง ซึ่งแนะนำตนเองว่าคือมิสเตอร์ซาอีดดี (Mr. Saeedi)  

ผูจ้ดัการศนูยท์อ่งเทีย่วถำ้อาล ีซารด์ ซึง่ทนัททีีไ่ดท้ราบวา่มคีณะจากสถานทตูไทย 

เยี่ยมเยียน ก็ได้ให้เกียรติมาต้อนรับคณะของพวกเราอย่างเป็นกันเอง และยัง 

ทำหนา้ทีผู่น้ำทวัรก์ติตมิศกัดิพ์าพวกเราเขา้ชมถำ้ดว้ยตนเองอกีดว้ย และทนัททีี่ 

เราสวมเสื้อชูชีพกันเรียบร้อยก็ทยอยกันเคลื่อนตัวเข้าไปภายในบริเวณของถ้ำ  

ซึ่งเพียงไม่กี่ก้าว เราก็เริ่มได้เห็นหินย้อยที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง พร้อมกับ 

เก้าอี้พลาสติกสำหรับผู้มาเยี่ยมชมที่วางขนาบสองข้างของทางเดินตลอดทาง  

ทำให้เชื่อได้ไม่ยากเลยว่า เวลาปกติที่มีนักท่องเที่ยวรอชมถ้ำมากมายนั้น  

คงต้องรอกันเป็นชั่วโมงอย่างที่เขาว่าจริงๆ

ถ่ายรูปกับมิสเตอร์ซาอีดดี 
ผู้จัดการศูนย์ท่องเที่ยวถ้ำอาลี ซาร์ด

วิทยุสราญรมย์
๑๒๘
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ภายในถ้ำอาลี ซาร์ด

  การเข้าชมถ้ำ พวกเราต้องนั่งเรือเข้าไป โดยลำแรกเป็นเรือถีบที่อยู่ 

หวัขบวนซึง่มเีจา้หนา้ทีข่องศนูยฯ์ ทีน่อกจากจะทำหนา้ทีผู่บ้รรยายและนำทาง 

แลว้ ยงัตอ้งถบีเรอืไปดว้ย โดยมเีรอืพลาสตกิทีด่แูขง็แรงพอสมควรอกีสาม – สีล่ำ 

ผกูตดิกนัดว้ยเชอืกหนาเปน็ขบวน มสิเตอรซ์าอดีด ีและไกดส์าวอธบิายใหฟ้งัวา่  

ถ้ำแห่งนี้ก่อตัวขึ้นในยุคจูแรสซิก (Jurassic) จึงมีอายุนับล้านปี โดยเป็นถ้ำน้ำ 

ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๑๔ กิโลเมตร แต่ได้มีการทำการ 

สำรวจไปแล้วประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ส่วนที่น้ำลึกที่สุดในถ้ำคือ ๑๔ เมตร  

ในขณะทีม่บีางจดุในถำ้ เพดานหนิสงูขึน้ไปถงึ ๔๐ เมตร นำ้ภายในถำ้นัน้ไรก้ลิน่ 

และใสสะอาดมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ ๑๒ องศาตลอดปีทำให้น้ำจะอุ่นใน 

ฤดูหนาว และเย็นในฤดูร้อน ทั้งนี้ การที่ถ้ำนี้ไม่มีแสงอาทิตย์สอดส่องเข้ามา 

ได้เลย จึงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำแต่อย่างใด และที่สำคัญ การที่อาลี  

ซาร์ด เป็นถ้ำที่ปราศจากก๊าซที่เป็นพิษ กอปรกับมีลมหมุนเวียนถ่ายเทตลอด 

ทำให้ผู้ที่อยู่ในถ้ำจะไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด    

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๒๙
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ภายในถ้ำอาลี ซาร์ด

วิทยุสราญรมย์
๑๓๐
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  คณะของเรานั่งเรือผ่านหินงอกและหินย้อยมากมาย ผ่านเข้าไปในถ้ำ 

กว้างที่สวยงามและเงียบสงบ ในห้วงภวังค์ที่อึ้งและชื่นชมกับความงดงามและ 

การสร้างสรรค์ของธรรมชาติ จนทำให้การเดินทางภายในถ้ำซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น 

ร่วมสองชั่วโมง ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อ และทำให้พอเข้าใจได้ว่า 

ทำไมถ้ำอาลี ซาร์ด จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่เฉพาะสำหรับ 

เมืองฮาเมดาน แต่สำหรับอิหร่านด้วย

  ภายหลังจากการเยี่ยมชมถ้ำเสร็จ มิสเตอร์ซาอีดดี ก็กรุณาเชิญให้ 

คณะของพวกเราไปพักผ่อนและร่วมดื่มน้ำชาในห้องรับรองพิเศษ ซึ่งทำให้ได้มี 

โอกาสพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง จึงได้ทราบว่าในช่วงฤดูท่องเที่ยว แต่ละวัน 

อาจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมถ้ำฯ หลายพันคน และนอกจากนักท่องเที่ยว 

อหิรา่นแลว้ กย็งัมนีกัทอ่งเทีย่วจากอนิเดยี ปากสีถาน รวมถงึจนีและญีปุ่น่เชน่กนั  

นอกจากนี้ ก็มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาแวะเวียนกันมาเยี่ยมชมถ้ำ 

แห่งนี้บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก และมิสเตอร์ซาอีดดีได้แสดงความหวังว่าจะได้มี 

โอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นในอนาคตด้วย

 เครื่องปั้นดินเผาที่ลาเลจิน  

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๓๑
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ระหว่างทางจากลาเลจินกลับฮาเมดาน

  เมื่อได้ขอบคุณมิสเตอร์ซาอีดดีและเอ่ยคำร่ำลากันแล้ว คณะของเราก็ 

มุ่งหน้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจุดสุดท้ายที่เราจะแวะก่อนที่จะเดินทางกลับ 

กรุงเตหะรานในบ่ายวันนั้น นั่นก็คือเมืองลาเลจิน (Lalejin) ซึ่งมีชื่อเสียงมาก 

ในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเซรามิคอันเป็นเอกลักษณ์ เมืองลาเลจินนี้  

อยู่ห่างจากเมืองฮาเมดานไปทางทิศเหนือประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และทันทีที่ 

พวกเราเคลือ่นตวัเขา้ไปในเขตเมอืง กส็ามารถมองเหน็รา้นขายเครือ่งปัน้ดนิเผา 

ที่เรียงรายกันอยู่สองข้างทาง จนแทบจะไม่เห็นร้านที่ขายอะไรอย่างอื่นเลย 

 คุณโมกัดดัม ไกด์สาว พาเราไปแวะร้านใหญ่โตที่สุดร้านหนึ่งใน 

ย่านนั้น และให้โอกาสสาวๆ ในคณะได้เดินชอปปิ้งจับจ่ายซื้อของที่ระลึกกัน 

ได้อย่างเต็มอิ่ม โดยร้านดังกล่าวนอกจากจะมีเครื่องปั้นดินเผาที่หาซื้อได้ทั่วไป 

แล้ว ยังได้จัดสรรมุมพิเศษที่ชั้นใต้ดิน ซึ่งมีแต่สินค้าคุณภาพสูง และงดงาม 

ด้วยความประณีตทุกชิ้น แม้ว่าพวกเราจะใช้เวลาเดินอยู่ในร้านดังกล่าวเกือบ 

หนึ่งชั่วโมงเต็ม แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอ และหากไม่ติดว่าจะต้องเดินทาง 

กลับเตหะรานในวันนั้น พวกเราก็อาจจะดูของกันไปจนเพลินเลยก็เป็นได้

 กวา่คณะของเราจะออกจากเมอืงฮาเมดานไดก้ร็าวสีโ่มงครึง่ ซึง่ลา่ชา้กวา่ 

ความตัง้ใจมาก แตพ่วกเรากจ็ากเมอืงฮาเมดานมาดว้ยความประทบัใจทีแ่ตกตา่ง 

กันไปตามแต่รสนิยมของแต่ละคน เพราะเด็กๆ ก็ติดใจกับการได้ไปเที่ยวในถ้ำ  

วิทยุสราญรมย์
๑๓๒
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สาวๆ อาจติดใจกับเครื่องปั้นดินเผาที่เลื่องชื่อของเมืองลาเลจิน และหนุ่มๆ  

อาจชอบการเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณ แต่ที่แน่ๆ  

แม้ว่าเมืองฮาเมดานจะเป็นเมืองเล็กๆ เงียบๆ แต่ก็เปี่ยมเสน่ห์ที่ทำให้พวกเรา 

ทุกคนไม่ผิดหวังเลยสักนิดที่เลือกมาฉลองสงกรานต์ร่วมกันที่นี้   

     ภาพถ่ายโดย : ชาครีย์นรทิพย์ – บังอร เสวิกุล

ตัวอย่างบทกลอนของบาบา ตาเฮอร์

Translation:

My Beautiful! thou hast my heart and soul,

Thou hast mine inner and mine outer self;

I know not why I am so very sad,

I only know that thou hold’st the remedy.

คำแปลภาษาไทย*

ยอดรัก ผู้ครอบครองดวงจิตและวิญญาณของข้า ผู้กุมทั้งหัวใจและกายา  

ข้าหารู้ไม่ว่าเหตุใดจึงโศกเศร้าหนักหนา แต่รู้เพียงว่ายารักษาหัวใจข้า ก็คือเจ้า

*แปลโดยผู้เขียน

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๓๓
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ศิริสุภา กุลทนันทน์

กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน(๑)
มอลตา... มนต์เสน่ห์

	 เมื่อกล่าวถึงประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ	 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ชื่อว่า 

สาธารณรัฐมอลตา	(The	Republic	of	Malta)	หลายคนอาจจะเคยได้ยิน	รู้จัก	 

หรอืไดไ้ปเทีย่วมาแลว้	ในขณะทีอ่กีหลายๆ	คนอาจเพยีงเคยไดย้นิชือ่	แตไ่มรู่จ้กั 

หรือได้เคยไปเที่ยว	 ผู้เขียนมีโอกาสไปประเทศมอลตาเมื่อเดือนมีนาคม	 

ค.ศ.	 ๒๐๑๒	 โดยได้ไปชมเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆ	 และเห็นความเป็นอยู ่

ของคนมอลติส	 (Maltese)	 รู้สึกมีความประทับใจในมนต์เสน่ห์ของประเทศนี ้

เป็นอย่างมาก	 ทำให้รู้ว่าแม้มอลตาจะมีขนาดเล็กมาก	 แต่ก็เป็นประเทศที่มี 

อารยธรรมและประวัติศาสตร์มายาวนาน	 อีกทั้งมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ 

วิทยุสราญรมย์
๑๓๔
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น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศนี้เพื่อให้ 

เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

 ประเทศไทยมีประวัติการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศมอลตามายาวนาน  

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว ได้เคยเสดจ็ฯ เยือนประเทศมอลตา 

เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ส่วนฝ่ายมอลตาได้มีนาย   

Guido de Marco รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ  

กระทรวงการต่างประเทศของมอลตามาเยือนประเทศไทย  

เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) สำหรับ  

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ  

ประเทศมอลตา คือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗)   

คนไทยที่อาศัยอยู่ในมอลตามีประมาณ ๑๕๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่แต่งงาน  

กับชาวมอลติส ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเอเธนส์   

ประเทศกรีซ ทำหน้าที่ดูแลประเทศมอลตาด้วย

ทิวทัศน์ของเมืองในประเทศมอลตา

มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๓๕
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 มอลตา เป็นประเทศเกาะที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

ห่างจากเกาะซิซีลีของประเทศอิตาลีเพียงแค่ ๙๓ กิโลเมตร และประมาณ  

๒๙๐ กโิลเมตรจากชายฝัง่แอฟรกิาเทา่นัน้ มอลตามเีนือ้ที ่๓๑๖ ตารางกโิลเมตร  

ประกอบด้วยเกาะหลักๆ จำนวน ๓ เกาะคือ เกาะมอลตา (Malta) เกาะโกโซ  

(Gozo) และเกาะโคมโิน (Comino) นอกจากนัน้ยงัมเีกาะเลก็ๆ ชือ่ โคมนิอตโต  

(Cominotto) ฟิลฟลา (Filfla) และ เซนต์พอล (St Paul) ซึ่งไม่มีผู้อาศัยอยู่เลย  

มอลตาตัง้อยูใ่นจดุยทุธศาสตรท์ีส่ำคญั ทำใหป้ระเทศนีเ้ปน็เสมอืนสะพานเชือ่ม 

การติดต่อกันระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกานับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 มอลตาไม่มีภูเขาและแม่น้ำ ดังนั้นประเทศจึงต้องพึ่งพาการนำเข้า 

พลังงาน น้ำและอาหารจากต่างประเทศเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่ 

และขาดพลังงานน้ำ มอลตามีประชากรประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ คนเท่านั้น  

เมอืงหลวงของมอลตาคอื วลัเลตตา (Valletta) ศาสนาหลกัไดแ้ก ่ศาสนาครสิต ์

นกิายคาทอลกิ ซึง่นบัถอืประมาณรอ้ยละ ๙๐ ของประชากรทัง้หมด สนิคา้สง่ออก 

ที่สำคัญคือ สินค้าทางการเกษตร ปลาทะเล มันฝรั่ง มะเขือเทศ องุ่น นม และ 

ไข่ 

ไร่เกษตรทางตอนใต้ของเกาะมอลตา

วิทยุสราญรมย์
๑๓๖
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	 สภาพสิง่แวดลอ้มของมอลตามลีกัษณะทางทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนตอนใต้	 

อุณหภูมิอยู่ระหว่าง	๗	-	๑๗	องศาเซลเซียสในช่วงเดือนมกราคม	และระหว่าง	 

๒๐	-	๓๓	องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี	มอลตามีภูมิประเทศ 

ที่สวยงามมาก	ล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	ที่มีสีน้ำทะเลที่สดใส	มีหาด 

และเชิงผาริมชายฝั่งและถ้ำมากมาย	 นอกจากนั้นยังมีป้อมปราการใหญ่และ 

กำแพงเมืองเก่าอยู่หลายแห่ง	 สร้างขึ้นในยุคสมัยต่างๆ	 ที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการ 

สู้รบและป้องกันมอลตา	 ซึ่งป้อมปราการและกำแพงเมืองเก่าบางแห่งยังอยู่ใน 

สภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ให้เห็นได้มาจนถึงปัจจุบัน	 เกาะมอลตาเป็นเกาะใหญ่ 

ที่สุดของประเทศ	 ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินเขาเป็นระยะๆ	 มีผู้คน 

อาศัยและบ้านเรือนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น	 โดยมีถนนสายเล็กๆ	 เข้าออกเขต 

และเมืองต่างๆ	 ส่วนทางตอนใต้ของเกาะจะเห็นทุ่งหญ้าเพาะปลูกทางเกษตร 

ที่มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น	อาทิ	ไร่องุ่น	มะเขือเทศ	มันฝรั่ง	บนเกาะมอลตามี 

ที่จอดเรือประมงและเรือยอร์ชหลายแห่งทั้งภายในและบริเวณรอบเกาะ	 

การเดินทางตามแนวชายฝั่งของเกาะมอลตาทำให้เห็นถึงความมีเสน่ห์ของ 

เกาะและรู้สึกได้ถึงความสุขสงบเป็นอย่างยิ่ง

	 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ได้มีชนกลุ่มหลายเผ่าและเชื้อชาติ 

เดินทางมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะต่างๆ	 ของมอลตา	 เป็นพวกที่มาจากฟีนีเชียน	 

(Phoenicians)	ประมาณ	๘๐๐	–	๔๘๐	ป	ีกอ่นครสิตกาล	นอกจากนีม้พีวกคารเ์ธจ	 

(Carthage)	ซึง่เปน็พวกทีม่าจากฟนีเีชยีนประมาณ	๔๘๐	–	๒๑๘	ปกีอ่นครสิตกาล	 

พวกโรมัน	ประมาณ	๒๑๘	ปีก่อนคริสตกาล	–	ค.ศ.	๘๗๐	ชาวอาหรับ	ประมาณ	 

ค.ศ.	๘๗๐	–	๑๐๙๐	พวกนอรม์นั	(Normans)	ซึง่มาจากทางตอนเหนอืของยโุรป	 

ประมาณ	ค.ศ.	๑๐๙๐	–	๑๕๓๐	ชาวฝรัง่เศส	ประมาณค.ศ.	๑๗๙๘	–	๑๘๐๐	และ 

ชาวอังกฤษ	ประมาณ	ปีค.ศ.	๑๘๐๐	–	๑๙๖๔	ดัวยเหตุนี้	จึงทำให้สามารถเห็น 

มอลตาในปจัจบุนัทีม่ศีลิปะและอารยธรรมทีผ่สมผสานหลากหลายจนกลายเปน็ 

เสนห่ท์ีน่า่ศกึษาเปน็อยา่งยิง่	มอลตาเปน็ประเทศเอกราชภายใตค้อมมอนเวลส์	 

(Commonwealth	of	Nations)	ในปี	ค.ศ.	๑๙๖๔	

มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑)มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๓๗
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	 มอลตาตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเป็นเวลานานกว่า	๑๕๐	ปี	 

จีงทำให้มอลตามีรูปแบบการปกครอง	 ตลอดจนโครงสร้างทางการเมืองและ 

กฎหมายที่คล้ายกับของอังกฤษ	 มอลตาเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป	 

(European	 Union)	 เมื่อวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ค.ศ.	 ๒๐๐๔	 และยูโรโซน	 

(Eurozone)	 เมื่อวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ค.ศ.	 ๒๐๐๗	 ภาษาราชการ	 คือ	 

ภาษามอลติส	และภาษาอังกฤษ	ประเทศมอลตาเริ่มใช้เงินตราสกุลยูโร	(Euro)	 

เมื่อวันที่	๑	มกราคม	ค.ศ.	๒๐๐๘

	 ศาสนาคริสต์ที่เข้ามาในมอลตามีประวัติที่น่าสนใจมาก	ตาม	The	Acts	 

of	 the	 Apostles	 บทที่	 ๒๗	 และ	 ๒๘	 ได้กล่าวถึงการเดินทางโดยเรือของ 

สาวกเซนต์พอล	 (St	 Paul)	 ซึ่งเดินทางจากเมืองเอเครอ	 (Acre)	 ไปโรม	 

ในระหว่างการเดินทางนั้น	 เรือได้ผจญกับพายุอย่างหนักในช่วงหน้าหนาว	 

จนกระทั่งเกิดเรือล่มที่ชายฝั่งของเกาะมอลตาในปี	ค.ศ.	๖๐	ต่อมาในบริเวณนี้ 

จึงเรียกกันว่าอ่าวเซนต์พอล	 (St	Paul’s	Bay)	สาวกเซนต์พอล	รวมทั้งกัปตัน 

และลูกเรือได้พักอาศัยและหลบพายุในช่วงหน้าหนาวบนเกาะแห่งนี้	 จึงได้มี 

การสร้างรูปปั้นของเซนต์พอลและโบสถ์เล็กไว้ที่ริมอ่าวเพื่อเป็นการรำลึกถึง 

เหตุการณ์เรือล่มในครั้งนั้น	 เป็นที่เชื่อกันว่าคำสอนของศาสนาคริสต์ได้เริ่ม	 

เผยแผ่โดยเซนต์พอลให้คนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะมอลตาได้รู้จักและ 

นับถือกันต่อมา	 หลักฐานที่เห็นได้ชัดคือในเขตบริเวณเมืองเก่าที่ชื่อว่า	 เมลิตา	 

(Melitah)	ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในบริเวณเมืองราบัด	 (Rabat)	มีสุสานใต้ดินที่เป็น 

อุโมงค์อยู่เป็นจำนวนมาก	 เป็นที่ที่ชาวคริสเตียนไว้ใช้ในการประกอบพิธีฝังศพ 

ใต้ดินในยุคนั้น	

	 ในชว่งปคี.ศ.	๕๓๕	จกัรพรรดจิสัตเินยีน	(Justinian)	แหง่โรมันตะวนัออก 

ได้ปกครองมอลตา	 (และเกาะซิซีลีของประเทศอิตาลี)	 ทำให้มอลตา	 (และ 

เกาะซิซีลี)	เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรคริสเตียนทางตะวันออก	(Byzentium)	 

ต่อมา	 ในปี	 ค.ศ.	 ๘๗๐	 เมื่อพวกอาหรับเข้ายึดครองมอลตาได้	 จึงเปลี่ยนเป็น 

ศาสนาอิสลาม	 และ	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๐๙๐	 เมื่อพวกนอร์มันเข้าปกครองมอลตา	 

วิทยุสราญรมย์
๑๓๘
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ทำใหม้อลตาเปลีย่นมาเปน็ศาสนาครสิต	์นกิายคาทอลกิ	ในชว่งนัน้	ศาสนาครสิต ์

เจรญิรุง่เรอืงมากและกลายเปน็ศาสนาทีเ่ดน่ชดัของชาวมอลตสิตอ่มา	ดงัจะเหน็ 

ได้จากการสร้างโบสถ์คริสเตียนหลายแห่งโดยมีสถาปัตยกรรมการสร้างที่ 

มาจากยุคนั้นเรื่อยมา	

	 มอลตามอีารยธรรมเกา่แกย่าวนาน	นบัตัง้แตส่มยัยคุกอ่นประวตัศิาสตร	์ 

(Prehistoric)	 โดยประมาณ	๕๒๐๐	 ปีก่อนคริสตกาล	 มีหลักฐานการเริ่มตั้ง 

ถิ่นฐานของคนกลุ่มแรกในมอลตาที่เดินทางมาทางทะเลจากเกาะซิซิลีของ 

ประเทศอิตาลี	หรือเดินทางข้ามแผ่นดินที่ต่อเชื่อมยุโรปกับชายฝั่งแอฟริกาทาง 

ตอนเหนือในช่วงนั้น	ดังจะเห็นได้จาก	“วิหารศิลา”๑ (Megalithic	Temples)	 

ซึ่งตั้งอยู่ในที่โล่งกว้าง	 เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ 

ต่างๆ	สร้างขึ้นเมื่อราว	๔๘๐๐	ปีก่อนคริสตกาล	นอกจากนี้	ยังปรากฏหลักฐาน 

การทำพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายที่เริ่มขึ้น	ณ	วิหารศิลาแห่งนี้ด้วย	

 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมอลตาแบ่งออกเป็น ๓ ยุคดังนี้ 

	 ยุคต้นของนิโอลิติก	(Early	Neolithic)		  

	 (ประมาณ	๕๒๐๐	-	๔๑๐๐	ปีก่อนคริสตกาล)

	 ยุคปลายของนิโอลิติก	(Late	Neolithic	Age)		  

	 (ประมาณ	๔๑๐๐	–	๒๕๐๐	ปีก่อนคริสตกาล)

	 ยุคสำริด	(Bronze	Age)	(ประมาณ	๒๕๐๐	-	๗๕๐	ปีก่อนคริสตกาล)

	 ในชว่งปลายยคุนโิอลติกิ	ชนกลุม่ตา่งๆ	ทีอ่าศยัอยูท่ีเ่กาะของมอลตาไดเ้ริม่ 

มีศิลปะและวัฒนธรรมของตัวเอง	 เริ่มปั้นรูปปั้น	 และการทำภาชนะใช้สอย 

ทีป่ัน้จากดนิเหนยีวหรอืแกะสลกัจากหนิ	นอกจากนีย้งัมสีิง่กอ่สรา้งทีม่ลีกัษณะ 

เป็นวิหารศิลาอยู่หลายแห่ง	 ตามหลักฐานทางโบราณคดีและวัฒนธรรมนั้น	 

.............................................
๑ คำว่า “วิหารศิลา” เป็นคำแปลที่ผู้เขียนแปลขึ้นจากคำว่า “Megalithic Temples”  
ตามลักษณะที่เห็นชัดและเพื่อความสะดวกในความเข้าใจ 

มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๓๙
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มอลตาเป็นที่ตั้งของวิหารศิลาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก	 ซึ่งวิหารศิลาเหล่านี้ 

ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ๆ	 ที่ถูกตัดขึ้นแล้วจัดตั้งเป็นชั้นทั้งแนวนอนและ 

แนวตัง้	เพือ่ใชเ้ปน็ทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาและความเชือ่ในสมยันัน้	รวมทัง้ 

ยังใช้เป็นสุสานฝังศพอีกด้วย	 กล่าวกันว่าวิหารศิลาเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับ	 

Stonehenge	 ในประเทศอังกฤษ	 ในบางแห่งมีวิหารศิลาที่ถูกสร้างขึ้นหลาย 

วิหารและอยู่รวมกันในสถานที่กว้างใหญ่เดียวกัน	 สถานที่เหล่านี้มีลักษณะ	 

เป็นเอกลักษณ์ที่แปลกและน่าสนเท่ห์ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันและได ้

กลายเปน็พพิธิภณัฑ	์ใหค้นไดไ้ปชมกนั	ใครกต็ามทีไ่ดเ้หน็แลว้กค็งแปลกใจและรูส้กึ 

สนเท่ห์กับวิหารศิลาเหล่านี้ที่สร้างขึ้นโดยคนในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์	

	 วหิารศลิาทีน่า่สนใจทีผู่เ้ขยีนไดไ้ปชมบนเกาะมอลตา	มชีือ่วา่	Hagar	Qim	 

และ	Mnajdra	Temples	เปน็สถานทีท่ีม่วีหิารศลิาหลายวหิารตัง้อยูร่วมกลุม่กนั	 

มอีายปุระมาณ	๓๐๐๐	–	๒๕๐๐	ป	ีกอ่นครสิตกาล	สถานทีแ่หง่นีไ้ดถ้กูเริม่สำรวจ 

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่	๑๙	ขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์	วิหารศิลานี้แบ่งออกได้เป็นชั้นๆ	 

คอืชัน้นอก	ชัน้กลาง	และชัน้ใน	โดยเริม่จากทางเขา้ทีม่กีอ้นหนิใหญล่กัษณะคลา้ย 

รูปเห็ด	และมีหินที่ถูกจัดวางโดยมีลักษณะคล้ายแท่นบูชา	สถูปหรือเจดีย์เล็กๆ	 

อยูใ่นสว่นตา่งๆ	ของวหิาร	มแีนวทางเดนิเปน็ชัน้	ในแตล่ะระดบัทีป่ระกอบไปดว้ย 

หอ้งเลก็ๆ	ทีใ่ชท้ำกจิกรรมและพธิกีรรมตา่งๆ	ลอ้มรอบดว้ยหนิทีถ่กูจดัวางใหเ้ปน็ 

กำแพงรอบวิหาร	 ในบางส่วนมีการขุดใต้ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน	ภายในสถานที่นี้ 

ได้มีการค้นพบหลักฐานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อในสมัย 

โบราณ	 รวมทั้งพิธีที่เกี่ยวกับความตาย	 นอกจากนั้นยังได้มีการค้นพบรูปปั้น	 

ภาชนะเครือ่งใช	้และศลิปวตัถทุีแ่กะสลกัจากกอ้นหนิใหญแ่ละดนิเหนยีวทีเ่ปน็ 

รปูสตัว์	และรปูคน	แสดงลกัษณะเพศหญงิและชายทีค่อ่นขา้งชดัเจน	สิง่เหลา่นี้ 

ไดถ้กูนำไปเกบ็ไวท้ีพ่พิธิภณัฑต์า่งๆ	ในมอลตา	รปูปัน้ทีม่ชีือ่เสยีงทีค่น้พบทีว่หิาร 

ศิลาแห่งนี้คือ	 รูปปั้นวีนัสแห่งมอลตา	 (Venus	 of	Malta)	 ปั้นด้วยดินเหนียว	 

มีความสูง	๑๓	เซนติเมตร	และขนาดกว้างที่บริเวณไหล่	๖.๕	เชนติเมตร	ขณะนี้ 

อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่เมืองวัลเลตตาของมอลตา

วิทยุสราญรมย์
๑๔๐
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	 บนเกาะมอลตายังมีวิหารศิลาอีกแห่งคือ	Tarxien	Temples	มีลักษณะ 

สลบัซบัซอ้นและมโีครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ยวหิารอยู	่๔	แหง่ทีเ่หน็เดน่ชดัอยูร่วม 

ในบรเิวณเดยีวกนั	วหิารแหง่นีม้ศีลิปวตัถ	ุภาชนะบรรจ	ุเครือ่งใชส้อย	และรปูปัน้ 

หินและดินเหนียวที่เป็นรูปคนและสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มากที่สุดใน 

มอลตา	บางรปูปัน้มขีนาดสงูถงึ	๒	เมตร	ศลิปวตัถ	ุภาชนะตา่งๆ	ตลอดจนรปูปัน้ 

หินและดินเหนียวเหล่านี้บ่งบอกถึงความเชื่อทางศาสนาหรือพิธีกรรมใน 

ยุคสมัยนั้น	ทั้งนี้	ศิลปวัตถุ	ภาชนะและรูปปั้นที่วิหารศิลา	Tarxien	Temples	 

นี้เพิ่งได้รับความสนใจในระหว่างสงครามโลกครั้งที่	๑	นี่เอง	ส่วนใหญ่ถูกนำไป 

เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่เมืองวัลเลตตา	

	 นอกจากนี้เกาะโกโซ	 (Gozo)	 ของมอลตามีวิหารศิลา	 ชื่อ	 Ggantija	 

สร้างขึ้นระหว่าง	๓๖๐๐	–	๒๒๐๐	ปีก่อนคริสตกาลโดยกลุ่มชาวนาและพวก 

เร่ร่อนที่อาศัยอยู่บนเกาะโกโซ	 วิหารศิลาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวิหารศิลาที่	 

Hagar	Qim	และ	Mnajdra	Temples	มกีารสำรวจและเริม่ขดุเมือ่ราวป	ีค.ศ.	๑๘๒๖	 

วิหารศิลาที่ Hagar Qim และ Mnajdra Temples

มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๔๑
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ลักษณะของวิหารศิลา	 Ggantija	 เป็นการสร้างวิหารรวมกันเป็นกลุ่มโดยแบ่ง 

ออกเป็น	 ๒	 ส่วนหลักๆ	 ส่วนทางใต้จะมีอายุเก่าที่สุด	 สร้างขึ้นประมาณ	 

๓๖๐๐	ปีก่อนคริสตกาล	และส่วนทางเหนือถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ	๒๒๐๐	ปี 

กอ่นครสิตกาล	มทีางเขา้ออกทางเดยีวกนั	มกีำแพงหนิทีต่ัง้ขึน้สงูโดยรอบวหิาร 

ทัง้สองสว่นนี	้หนิทีป่ระกอบกนัเปน็วหิารเปน็หนิปนู	(Limestones)	สว่นภายใน 

วิหารศิลาแห่งนี้	 ได้มีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์และรูปปั้นทั้งคนและสัตว	์ รวมทั้ง 

ภาชนะ	เครือ่งใชส้อยและศลิปวตัถตุา่งๆ	มากมาย	แสดงใหเ้หน็ถงึอารยธรรมและ 

ประเพณีทางวัฒนธรรมในด้านพิธีทางศาสนาและความเชื่อ	 รวมทั้งพิธีฝังศพ 

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์	 วิหารศิลาแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นสถานที่อ้างอิงทาง 

โบราณคดทีีส่มบรูณแ์หง่หนึง่ของโลก	โดยเฉพาะอยา่งยิง่เปน็วหิารศลิาทีส่รา้งขึน้ 

ในยุคสัมฤทธิ์	

	 วิหารศิลาที่กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะตั้งเป็นอิสระ	 (free-standing)	 

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก	วหิารศลิาทัง้ทีบ่นเกาะมอลตาและเกาะโกโซนีไ้ดข้ึน้ทะเบยีน 

วิหารศิลา Ggantija ที่เกาะโกโซ

วิทยุสราญรมย์
๑๔๒
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เปน็มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก	(UNESCO)	ในป	ีค.ศ.	๑๙๘๐	โดยทีว่หิารศลิา	 

Hagar	Qim,	Mnajdra	และ	Tarxien	Temples	ได้รับขึ้นทะเบียนในประเภท 

ที่มีลักษณะการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และยิ่งใหญ่แม้มีข้อจำกัดในเรื่องของ 

อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืในยคุกอ่นประวตัศิาสตร์	สว่นวหิารศลิา	Ggantija	บนเกาะ 

โกโซไดร้บัขึน้ทะเบยีนในประเภททีม่โีครงสรา้งทีใ่หญม่โหฬารทีส่รา้งขึน้ในสมยั 

ยุคสำริดที่มีความสมบูรณ์มากมาจนถึงยุคปัจจุบัน	 หากใครมีโอกาสได้ไป 

ประเทศมอลตาไม่ควรพลาดในการเข้าชมวิหารศิลาที่กล่าวมาเหล่านี้	 และจะ 

ได้เห็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินที่เกิดขึ้นในสมัยยุคก่อน 

ประวัติศาสตร์	

	 นอกเหนอืจากวหิารศลิาทีก่ลา่วมาแลว้	มอลตายงัคงมสีถานทีอ่กีหนึง่แหง่ 

ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี	ค.ศ.	๑๙๘๐	คือ	วิหาร 

ใต้ดิน	(The	Hypogeum)	ที่เมือง	Hal	Saflieni	ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นเป็น 

วหิารใตด้นิ	แกะสลกัจากหนิทัง้หมด	จากหลกัฐานทางโบราณคดนีัน้	วหิารใตด้นิ 

แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี	๓๖๐๐	-	๒๕๐๐	ปีก่อนคริสตกาล	และเป็น 

แห่งเดียวของโลกที่สร้างขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์	 วิหารใต้ดินนี้มีบริเวณที่ 

กวา้งใหญม่าก	โครงสรา้งมอียู่	๓	ระดบัชัน้ตดิตอ่กนั	และแบง่เปน็หอ้งตา่งๆ	เชน่ 

ห้องโถง	 ห้องเล็กๆ	 ทางเดินที่ต่อเชื่อมกัน	 มีลักษณะที่สลับซับซ้อนคล้าย 

เขาวงกต	(Labyrinth)	ชัน้ลา่งสดุมคีวามลกึถงึประมาณ	๑๐.๖	เมตร	วหิารใตด้นิ 

แห่งนี้ถูกค้นพบในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๐๒	 โดยบังเอิญโดยช่างก่ออิฐ	 นักโบราณคดี 

สันนิษฐานจากหลักฐาน	ศิลปวัตถุ	รูปปั้น	และโครงกระดูกที่ค้นพบว่า	วิหารนี้ 

ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใชป้ระกอบพธิกีรรมเกีย่วกบัการนบัถอืบรรพบรุษุและความตาย	 

และยังใช้เป็นที่ฝังศพจำนวนหลายพันคน	ซึ่งคนเหล่านี้ถูกฝังพร้อมกับวัตถุของ 

เครื่องใช้ประจำตัวและเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ	 รูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่ถูกค้นพบ 

ในวิหารใต้ดินแห่งนี้คือรูปปั้นผู้หญิงนอน	“The Sleeping Lady” ปัจจุบัน 

อยู่ในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่เมืองวัลเลตตา

มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๔๓
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	 มอลตายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ	 “กลุ่มอัศวินเซนต์จอห์นแห่ง 

เยรูซาเล็ม”	 (The	 Knights	 of	 the	Order	 of	 St	 John	 of	 Jerusalem)	 

ซึ่งเป็นกลุ่มอัศวินที่ได้รับการเอ่ยถึงและรู้จักกันมากเนื่องจากมีความสำคัญ 

ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศมอลตา	 มีสัญลักษณ์ประจำตัว 

คอื	“รปูกางเขนแปดแฉก”๒	(Eight-pointed	Cross)	กลุม่อศัวนินีเ้ริม่กอ่ตัง้ขึน้ 

ทีก่รงุเยรซูาเลม็เมือ่ประมาณป	ีค.ศ.	๑๐๘๕	ในชือ่วา่	The	Knights	Hospitallers	 

ประกอบดว้ยกลุม่พระทีท่ำหนา้ทีด่แูลและรกัษาพยาบาลผูแ้สวงบญุและนกับญุ 

ทีเ่จบ็หรอืลม้ปว่ยลงในดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ	์(The	Holy	Land)	ตอ่มาพวกนกับญุ 

และผูแ้สวงบญุถกูโจมตเีปน็ประจำ	จงึทำใหก้ลุม่พระเหลา่นีเ้ริม่เปลีย่นบทบาท 

มาทำหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้พวกนักบุญและผู้แสวงบุญต่างๆ	 

แทนทีจ่ะทำหนา้ทีด่แูลรกัษาพยาบาลเพยีงอยา่งเดยีว	ดงันัน้ทำใหก้ารคดัเลอืก 

อศัวนิตอ่มาเปลีย่นเปน็การเลอืกคนทีส่ามารถตอ่สูแ้ละรกัษาความปลอดภยัได	้ 

กลุม่อศัวนิเหลา่นี	้สว่นใหญม่าจากกลุม่คนและครอบครวัของชนชัน้สงูและชนชัน้ 

ปกครองในประเทศฝรั่งเศส	 อิตาลี	 สเปน	 โปรตุเกส	 และอังกฤษ	 ในภายหลัง	 

กลุม่อศัวนินีไ้ดถ้กูขบัไลจ่ากดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธโ์ดยพวกออตโตมนั	(Ottoman)	 

จึงย้ายไปรวมตัวกันและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เกาะ	 Rhodes	 (อยู่ในประเทศกรีซ)	 

ในระหว่างปี	ค.ศ.	๑๓๐๙	–	๑๕๒๒	

	 ในปี	ค.ศ.	๑๕๓๐	กษัตรย์	Charles	V	แห่งเสปน	(ราชวงค์	Hapsburg)	 

ไดจ้ดัสรรดนิแดนบนเกาะมอลตาและทา่เรอื	Tripoli	ใหแ้กก่ลุม่อศัวนิเซนตจ์อหน์	 

ประมาณ	๔,๐๐๐	 คน	 ซึ่งกลุ่มอัศวินเหล่านี้ได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในมอลตาที่เมือง	 

Borgo	(ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นVittoriosa)	เพราะเป็นเมืองที่มียุทธศาสตร์ที่ดี 

ในการเดนิเรอื	การปอ้งกนัทางทะเล	และมปีอ้มปราการ	ชือ่	Fort	St	Angelo	ตอ่มา 

เมือ่อาณาจกัรออตโตมนัขยายอทิธพิลไปอยา่งกวา้งขวาง	ทหารออตโตมนัไดเ้ขา้ 

โจมตีมอลตาอยู่เรื่อยๆ	 การรบครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมอลตาคือใน 

เดอืนพฤษภาคม	ค.ศ.	๑๕๖๕	เมือ่กองทหารเรอืของออตโตมนัเขา้ประชดิมอลตา 
.............................................
๒ คำว่า “รูปกางเขนแปดแฉก” ผู้เขียนได้แปลขึ้นจากคำว่า “Eight-pointed Cross”

วิทยุสราญรมย์
๑๔๔

55-11-056_118-210_V.indd   144 11/24/12   4:53:18 PM



ทางทะเล	ซึง่ประกอบไปดว้ยกองเรอื	๑๘๐	ลำ	นำทหารประมาณ	๓๐,๐๐๐	คน 

เพือ่สูร้บกบัมอลตา	ในการรบปอ้งกนัมอลตานี	้กลุม่อศัวนิเซนตจ์อหน์	โดยการนำ 

ของหัวหน้าที่ชื่อว่า	The	Grand	Master	Jean	Parisot	de	Valette	และชาว 

มอลติสในขณะนั้นได้สู้รบและพยายามป้องกันเมืองสำคัญต่างๆของมอลตา	 

ซึ่งในช่วงเวลาของการรบครั้งนี้	 ทหารออตโตมันได้ชัยชนะในหลายแห่ง	 เช่นที่	 

St	Elmo	อยา่งไรกต็าม	เนือ่งจากทหารออตโตมนัเริม่เหนือ่ยลา้ลง	ประกอบกบั 

การตดัสนิใจและกำลงัใจในการตอ่สูข้องกลุม่อศัวนิเซนตจ์อหน์และชาวมอลตสิ	 

ทำใหก้ลุม่อศัวนิเซนตจ์อหน์และชาวมอลตสิไดช้ยัชนะและสามารถขบัไลท่หาร 

ออตโตมนัไปไดใ้นวนัที	่๘	กนัยายนของปเีดยีวกนั	นบัจากนัน้มา	วนัที	่๘	กนัยายน 

ของทุกปีถือเป็นวันหยุดของมอลตา	 เพื่อระลึกถึงชัยชนะในการรบกับพวก 

ออตโตมนัในครัง้นัน้	การสูร้บนีเ้รยีกวา่	“การปดิลอ้มครัง้ยิง่ใหญ”่๓	(The	Great	 

Siege)	 ซึ่งในทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงการต่อสู้ครั้งนี้ว่า	 เป็นการต่อสู้ที่ 

มากกวา่การสูร้บระหวา่งกลุม่อศัวนิกบัพวกเตอรก์	เพราะเปน็การสูก้นัระหวา่ง 

ตะวันออกกับตะวันตก	และระหว่างอิสลามกับคริสเตียนอีกด้วย

	 สำหรับเมืองและสถานที่สำคัญๆ	 ของมอลตาที่ผู้เขียนได้ไปชมมา	 และ 

เป็นที่ที่คนไปเที่ยวประเทศนี้ไม่ควรพลาดการไปเยี่ยมชม	 ขอนำมาเล่าต่อ 

ในฉบับหน้าค่ะ	  
.............................................
๓ คำว่า “การปิดล้อมครั้งยิ่งใหญ่” ผู้เขียนได้แปลขึ้นจากคำว่า “The Great Siege”

มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑)มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๔๕
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พุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี

แห่งการตรัสรู้
	 วันที่	๔	มิถุนายน	๒๕๕๕	เป็นวันที่ตรงกับวันวิสาขบูชา	และนอกจากจะ 

เป็นวันวิสาขบูชาแล้วนั้น	 ในปีนี้จะเป็นปีที่ครบ	 ๒,๖๐๐	 ปีแห่งการตรัสรู้ของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 หรือที่เรียกกันว่า	 “พุทธชยันตี”	 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ	 

ในประเทศไทยก็ได้มีการจัดเฉลิมฉลองพุทธชยันต	ี แต่ก่อนจะทราบว่ามีการ 

เฉลิมฉลองพุทธชยันตีเกิดขึ้นนั้น	 ขอนำท่านผู้อ่านไปทราบถึงที่มาของ 

พุทธชยันตีก่อนว่าได้มีการเรียกคำๆ	นี้เมื่อไหร่	

	 สิทธัตถะ
	 เมื่อ	 ๘๑	 ปีก่อนพุทธกาล	 หรือเมื่อราวๆ	 ๒๕๐๐	 ปีก่อน	 เมื่อวันเพ็ญ	 

เดือนอาสาฬหะ	 (เดือน	 ๘)	 มีปฏิสนธิจิต	 (จิตขณะแรก)	 ในพระครรภ์ 

พระนางสิริมหามายา๑	 พระอัครมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะ๒	 แห่งราชวงศ์- 

.............................................
	 ๑	 พระราชธิดาในพระเจ้าอัญชนะ	 กษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ	 กับพระนางยโสธรา	 
พระราชธิดาในพระเจ้าชยเสนะ	แห่งกรุงกบิลพัสดุ์	และเป็นพระกนิฏฐภคินีของพระเจ้าสีหนุ	
	 ๒	 พระราชโอรสพระองคโ์ตแหง่ราชวงศศ์ากยะ	พระราชโอรสพระองคโ์ตในพระเจา้สหีน	ุ 
กับพระนางกาญจนา	พระกนิษฏฐภคินีของพระเจ้าอัญชนะกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ	

พุทธชยันตี	๒๖๐๐	ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๔๗

บุญยรัตน์  แสงทอง
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ศากยะ๓ กษตัรยิผ์ูค้รองกรงุกบลิพสัดุ ์แควน้สกักะ ตอ่มาในวนัเพญ็ เดอืนวสิาขะ  

(เดือน ๖) พระนางสิริมหามายาทรงเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปยังกรุงเทวทหะ  

เพื่อคลอดบุตรที่พระนครของพระราชบิดา ตามธรรมเนียมของคนอินเดีย 

สมัยนั้น ฝ่ายหญิงจะเดินทางไปอยู่คลอดบุตรที่บ้านพ่อแม่ของตน แม้กระทั่ง 

ปัจจุบันนี้ก็ยังมีปฏิบัติกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะในการคลอดบุตรคนแรก เจ้าชาย 

ประสูติในเวลาใกล้เที่ยง ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ หรือวันเพ็ญ 

วสิาขมาศ พระนางมไิดร้บัทกุขเวทนา และเจา้ชายกม็ไิดเ้ปือ้นครรภม์ลทนิ เมือ่ 

พระบาทพระราชโอรสแตะพื้นก็ก้าวพระบาทออกไป ๗ ก้าว ผินพระพักตร์ไป 

ทางทิศเหนือพร้อมเปล่งอาสภิวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก ชาตินี้เป็น 

ชาติสุดท้าย ภพใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้ว”

 ในวันเดียวกับที่เจ้าชายประสูตินั้น ได้มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้น คือมี 

มนุษย์ สัตว์ และสิ่งซึ่งเป็นสหชาติ๔มงคลบังเกิดร่วมถึง ๗ สิ่ง ได้แก่  

๑. พระนางพิมพา พระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ แห่งกรุงเทวทหะ  

เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระมารดาของพระราหุล ภายหลัง 

ออกบวชมีนามว่า พระภัททกัจจานา ๒. พระอานนท์ เจ้าชายในศากยวงศ์  

.............................................
	 ๓	 มตีำนานเลา่วา่	พระเจา้โอกกากราช	ปฐมวงศข์องศากยราชสกลุ	มพีระมเหส	ี๕	พระองค	์ 
มีพระโอรส	 ๔	 พระองค์	 และพระธิดา	 ๕	 พระองค์	 ครั้นพระอัครมเหสีสิ้นพระชนม์	 ได้แต่งตั้ง 
พระอัครมเหสีพระองค์ใหม่	 และมีพระโอรส	 พระเจ้าโอกกากราชตรัสว่าอยากได้สิ่งใดก็จะให้ 
ตามที่ขอ	พระอัครมเหสีพระองค์ใหม่จึงทูลขอพระราชสมบัติทั้งหมดให้แก่พระโอรสของพระนาง	 
ซึง่พระนางทลูขออยูห่ลายครัง้	จนในทีส่ดุพระเจา้โอกกากราชตดัสนิพระทยัยกพระราชสมบตัทิัง้หมด 
ให้แก่พระโอรสพระองค์เล็ก	พระโอรสและพระธิดาทั้ง	๙	พระองค์จึงออกไปสร้างเมืองใหม่และได้ 
นาจตรุงคเสนา	ชา่งฝมีอื	ชาวนา	และสตัวเ์ลีย้งอกีจาํนวนหนึง่ไปดว้ย	เมอืงใหมน่ีม้ชีือ่วา่	“กบลิพสัดุ”์	 
ตามชื่อของ	กบิลดาบส	ผู้อาศัยอยู่เดิมใกล้ภูเขาหิมพานต์	และมีการอภิเษกกันเองภายในหมู่พี่น้อง	 
ยกเว้นพระภคินีพระองค์โต	 เมื่อพระเจ้าโอกกากราชทรงทราบก็แสดงความยินดีและเรียกเหล่า 
พระโอรสและพระธดิาวา่	“สกักะ”	แปลวา่	สามารถ	หรอื	อาจ	ดงันัน้วงศข์องกษตัรยิแ์หง่กรงุกบลิพสัดุ ์
จึงมีนามว่า	“ศากยวงศ์”	
	 ๔	 สหชาติ	 หมายถึง	 บุคคลหรือต้นไม้หรือสัตว์ที่เกิดขึ้นใน	 วัน/เดือน/ปี	 เดียวกับ 
พระพุทธเจ้า	

วิทยุสราญรมย์
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พระโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ	 พระเจ้าอาของเจ้าชายสิทธัตถะ	 ออกบวช 

แลว้ไดเ้ปน็พระอปุฏัฐากประจำพระองคพ์ระพทุธศาสนา	และเปน็พระอปุฏัฐาก 

ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 รวมทั้งได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ๕ 

ในหลายด้าน	บรรลุพระอรหัตผลหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว	๓	เดือน	 

๓.	 นายฉันนะ	 อำมาตย์คนสนิทและเป็นสารถีของเจ้าชายสิทธัตถะ	 ภายหลัง 

บวชเป็นภิกษุ	 สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว	 

๔.	 อำมาตย์กาฬุทายี	 พระสหายสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งทรง 

พระเยาว์	 ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาบรรลุพระอรหัตผล	 อุปสมบทเป็น 

พระภิกษุได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในบรรดาผู้ทำตระกูลให้เลื่อมใส	 

๕.	 ม้ากัณฐกะ	 ม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ	 ตัวม้ายาวจากคอถึงหาง	 

๑๘	 ศอก	 มีสีขาวผ่องเหมือนเปลือกหอยสังข์ที่ขาวสะอาด	 ม้ากัณฐกะถึงแก่ 

ความตายลงหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา	 เพราะเสียใจ	 และ 

ได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีชื่อว่า	“กัณฐกเทวบุตร” ๖.	ต้นศรีมหาโพธิ์	 

ต้นที่	 ๑	 เกิดพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะ	 มีอายุ	 ๓๐๕	ปี	 ส่วนต้นศรีมหาโพธิ์ต้นที่ 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นต้นที่	 ๒	 มีอายุ	 ๘๙๑	 ปี	 ต้นที่	 ๓	 มีอายุ	 ๑,๒๒๗	 ปี	 

ต้นศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ต้นปัจจุบันเป็นต้นที่	 ๔	 ปลูกเมื่อราวๆ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๔	 

๗.	ขุมทองทั้ง	๔	ได้แก่	สังขนิธิ	เอลนิธิ	อุบลนิธิ	ปุณฑริกนิธิ	ซึ่งขุมทองทั้ง	๔	นี้ 

ได้บังเกิดขึ้นที่มุมกำแพงพระนครทั้ง	๔	ด้านในวันที่เจ้าชายประสูติ

	 ภายหลังจากเจ้าชายประสูติได้	 ๓	 วัน	 อสิตดาบสหรือกาฬเทวิลดาบส	 

แห่งภูเขาหิมพานต์๖	 ทำนายว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องตามมหาบุรุษ	 

มีบุญญาธิการมาก	 จักได้ออกบวชบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอก 

ของโลก	 เมื่อเจ้าชายอายุครบ	 ๕	 วัน	 พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้ประกอบพิธี 

ขนานพระนาม	และรับสั่งให้เชิญพราหมณ์	๑๐๘	คนมาทำพิธี	ได้ชื่อเจ้าชายว่า	 

.............................................
 ๕ ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ 
 ๖ ในปัจจุบันคือ ภูเขาหิมาลัย
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“สิทธัตถะ”	แปลว่า	“ผู้ได้รับทุกสิ่งตามต้องการ”	มีพราหมณ์	๘	คน	เข้าตรวจ 

ดูลักษณะและทำนายโชคชะตาให้แก่เจ้าชาย	 พราหมณ์	 ๗	 คนแรกทำนายได้	 

๒	ประการ	คือ	๑.	ถ้าเป็นฆราวาส	จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่	๒.	ถ้าออกบวช 

จะไดบ้รรลพุระสมัมาสมัโพธญิาณ	เปน็ศาสดาเอกในโลก	ซึง่มเีพยีงโกณฑญัญะ 

พราหมณเ์ทา่นัน้ทีท่ำนายเปน็อยา่งเดยีววา่เจา้ชายจะเปน็ศาสดาเอกในโลก	และ 

พระองค์จะออกผนวชก็ต่อเมื่อได้เห็นคน	๔	จำพวก	คือ	คนแก่	คนเจ็บ	คนตาย	 

และนกับวช	ตัง้แตน่ัน้มาหา้มไมใ่หค้นทัง้	๔	จำพวกนีเ้ขา้ในเขตพระราชฐานโดย 

เด็ดขาด	และให้ประดับประดาแต่สิ่งสวยงามและของหอมในเขตพระราชฐาน

	 วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะต้องเสด็จไปพิธีแรกนาขวัญกับพระราชบิดา	 

ในระหว่างพิธี	 พี่เลี้ยงปล่อยเจ้าชายไว้เพียงพระองค์เดียว	 เจ้าชายได้รื่นรมย์ 

กับสิ่งต่างๆ	 ที่ได้ทอดพระเนตร	 แต่เมื่อเพ่งมองภาพเหล่านั้น	 กลับพบเห็นสิ่ง 

ทีน่า่เวทนาและนา่กลวั	ในชว่งขณะนัน้	เจา้ชายรูส้กึรกัและสงสารตอ่สรรพสตัว์	 

จนถึงจุดหนึ่งที่พระองค์จมเข้าสู่ห้วงแห่งความคิด	 หมดความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวง	 

ไม่มีความยินดียินร้ายกับงานเลี้ยง	 หมดความรู้สึกต่อสิ่งใดๆ	 รอบพระวรกาย	 

ทรงมีจิตดิ่งแน่วแน่เป็นสมาธิ	ในขั้นที่โยคีเรียกว่า	“ปฐมฌาน”

	 พระเจ้าสุทโธทนะทรงกังวลพระทัย	 เนื่องจากเจ้าชายเงียบลงไป	 

ชอบเก็บตัวในสวนเพียงพระองค์เดียว	 จึงรับสั่งให้สร้างปราสาท	 ๓	 ฤดู 

ด้วยหวังให้เจ้าชายได้พบกับความสะดวกสบายอย่างที่สุดเพื่อให้ลืมความคิด 

ในเรื่องออกบวชไปให้หมด	ครั้นเจ้าชายเจริญพรรษาก็ได้อภิเษกเจ้าหญิงพิมพา	 

พระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะ	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	 

เจ้าชายประสงค์จะเห็นโลกภายนอก	 ได้กราบทูลพระราชบิดาหลายครั้งกว่า 

จะยอมให้เจ้าชายเสด็จออกนอกวัง	จึงรับสั่งให้ประชาชนทุกครัวเรือนปัดกวาด 

ให้เรียบร้อย	 พร้อมทั้งตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม	 ทั้งยังสั่งห้ามคนแก่	 

คนตาบอด	คนป่วยออกมาเพ่นพ่าน	และห้ามหามศพไปทำพิธี
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	 แต่แล้วเจ้าชายก็ได้เห็นชายชราผมขาวโพลน	 ใบหน้าเต็มไปด้วย 

กระและรอยย่น	 นัยน์ตาฝ้าฟาง	 ไม่มีฟันแม้สักซี่	 หลังค่อมงุ้ม	 เดินโซเซขอ 

อาหารด้วยความหิวโหย	 เจ้าชายทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้นั้นแล้วได้ 

เก็บพระองค์เพียงลำพัง	 รู้สึกหมดสนุกกับทางโลก	 หลังจากนั้นก็เสด็จออกชม 

เมืองอีกครั้งโดยไม่ต้องป่าวประกาศ	ในครั้งนี้	พระองค์ได้เห็นสิ่งต่างๆ	มากมาย 

ในบริเวณรอบๆ	 เมืองที่พระองค์ไม่เคยได้เห็นมาก่อน	 ไม่มีการประดับประดา 

อาคารบ้านเรือน	 มีแต่ผู้คนที่ทำงานกันอย่างขวักไขว่และมีความวุ่นวาย	 และ 

พระองค์ได้พบกับคนเจ็บป่วย	รวมทั้งได้เห็นคนตาย	และนักบวช	ครั้นพระองค์ 

ได้เห็นนักบวชแล้วนั้น	 พระองค์รู้สึกสงบและพระองค์คิดว่าจะต้องหาทาง 

ดับทุกข์เพื่อประชาชนของพระองค	์ แต่ไม่นานนัก	 พระนางพิมพาได้ให้กำเนิด 

พระโอรส	 เจ้าชายทรงพลั้งพระโอษฐ์เบาๆ	 ว่า	 “บ่วงเกิดขึ้นแก่เราแล้ว”  

พระโอรสจึงมีพระนามว่า “ราหุล”

	 วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จผ่านพระตำหนักพระนางกีสาโคตรมี	 

พระนางทรงมีพระทัยปฏิพัทธ์จนถึงกับพลั้งพระโอษฐ์มาว่า	 “หญิงใดเป็น 

มารดาของเจ้าชายผู้นี้ หญิงนั้นดับทุกข์ได้ ชายใดเป็นบิดาของเจ้าชายผู้นี้  

ชายนั้นดับทุกข์ได้ หญิงใดเป็นชายาของเจ้าชายผู้นี้ หญิงนั้นดับทุกข์ได้”  

เมื่อเจ้าชายได้สดับดังนั้น	 จึงพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้พ้นจากความแก่	 

ความเจ็บ	และความตาย

 สู่สมณเพศ
	 เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็น	 “เทวทูตทั้ง ๔”	 ซึ่งก็คือ	 

คนแก	่คนเจบ็	คนตาย	และนกับวช	แลว้นัน้	พระองคค์ดิตลอดวา่ชวีติของทกุคน 

ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น	 ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้	 และทรงเห็นว่าความสุข 

ทางโลกนัน้	เปน็เพยีงมายา	ความสขุในกามคณุเปน็ความสขุจอมปลอม	เปน็เพยีง 

ภาพที่ชวนให้หลงว่าเป็นความสุข	 แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ความสุข	 

ยิ่งเมื่อในคืนหนึ่งที่พระองค์ได้เห็นสาวรับใช้นอนระเกะระกะ	 บ้างนอนกรน 
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เหมอืนหม ูบา้งนอนอา้ปาก ซึง่ภาพเหลา่นัน้ดนูา่เกลยีดนา่กลวั ทำใหค้วามตัง้ใจ 

ที่พระองค์จะหนีออกจากวังมากขึ้นเรื่อยๆ

 ในที่สุด เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยหนีออกจากวังสู่โลกภายนอก 

ที่พระองค์ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใดจะดีหรือร้ายเพียงไร  

พระองค์เสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ตัดพระเกศาออก แล้วรับสั่งให้ฉันนะนำ 

ม้ากัณฐกะพร้อมด้วยเครื่องประดับทั้งหมดกลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ บัดนี้  

เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในสถานะของนักบวชถือชามกะลาตระเวนขออาหารจาก 

ชาวบ้านในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อพระองค์ได้รับอาหารเพียงพอแล้ว 

จะฉันอาหารนั้นก็รู้สึกกระอักกระอ่วน ไม่อาจบังคับพระองค์ให้ฉันอาหารใน 

กะลานั้นได้ แต่แล้วพระองค์ก็ต้องสติเตือนพระองค์เองจนฉันอาหารนั้นได้

 หลังจากนั้น พระองค์มุ่งหน้าไปยังแม่น้ำคยา แคว้นมคธ เพื่อศึกษาใน 

สำนกัของอาฬาระ กาลามะ และอทุกะ รามบตุร จนจบหมดทัง้ ๒ สำนกักย็งัไมพ่บ 

สิง่ทีพ่ระองคป์รารถนา จงึเสดจ็ไปยงัแมน่ำ้เนรญัชรา ในตำบลอรุเุวลาเสนานคิม  

เพื่อบำเพ็ญทุกรกิริยา๗ จนเวลาผ่านไป ๖ ปี ก็ยังไม่พบทางพ้นทุกข์ จึงทรงเลิก 

บำเพญ็ทกุรกริยิา เพราะรา่งกายทีอ่อ่นแอเชน่นีไ้มม่ทีางทีจ่ะบรรลใุดๆ ไดท้ัง้สิน้  

ดังเสียงเพลงที่พระองค์ได้ยินว่า “สายพิณเมื่อหย่อนเกินไปก็ไม่น่าฟัง  

แต่ถ้าตึงเกินไปก็ขาด ไม่อาจดังได้อีก ดังนั้น เพื่อผลอันดีที่สุด จึงไม่ควร 

ขึงสายพิณให้ตึงหรือหย่อนเกินไป ต้องขึงให้พอดี เพื่อเสียงที่ไพเราะจัก 

บังเกิดขึ้น” พระองค์พิจารณาจากบทเพลงของนักดนตรีเร่ร่อน ดังนั้น  

พระองค์จึงหันมาบริโภคอาหารทุกวัน
.............................................
	 ๗	 ในอนิเดยีสมยันัน้มนีกับวช	โยค	ีผูถ้อืศลีจาํนวนมากทีส่ละบา้นเรอืนออกบวช	โดยคดิวา่ 
ยิ่งทรมานตนเองให้ลําบากในชาตินี้มากเท่าไหร่	 ก็จะได้รับความสบายในชาติหน้ามากเท่านั้น	 
ผู้บำเพ็ญพรตบางคนอดอาหารจนร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก	บางคนยืนด้วยขาข้างเดียวจน 
ขาข้างหนึ่งลีบตายไป	บางคนยืนชี้นิ้วบนท้องฟ้าจนแขนลีบตายเพราะไม่มีเลือดขึ้นไปหล่อเลี้ยง 
เพียงพอ	บางคนกำมือแน่นไม่ยอมคลายจนเล็บงอกยาวทะลุไปโผล่หลังมือ	บางคนนอนบนเตียง 
หนามแหลมคมโดยไม่ยอมลุกขึ้นอีกเลย	หรือแม้กระทั่งขบฟันด้วยฟัน	กลั้นหายใจ	หรืออดอาหาร	 
เป็นต้น
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 ตรัสรู้
	 วนัหนึง่ขณะพระองคป์ระทบัใตต้น้ไทร	นางสชุาดา	ธดิาของคหบดคีนหนึง่ 

แหง่อรุเุวลาเสนานคิมไดน้ำขา้วมธปุายาส๘	มาถวายเทพารกัษท์ีไ่ดเ้คยบนบานไว้ 

วา่ขอใหไ้ดบ้ตุรชาย	โดยนางสชุาดานกึวา่พระองคเ์ปน็เทพารกัษม์ารบัขา้วถวาย 

ดว้ยพระองคเ์อง	เมือ่พระองคร์บัไวก้ไ็ดป้ัน้ขา้วได	้๔๙	กอ้น	หลงัจากฉนัเสรจ็แลว้	 

ไดน้ำถาดไปลอยนำ้เพือ่เสีย่งทายความสำเรจ็	พระองคไ์ดอ้ธษิฐานวา่	“หากเรา 

จะตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้น 

ไปด้วยเถิด” ปรากฏว่าถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป	จากนั้นพระองค์ 

เสด็จสู่ต้นโพธิ์	 แล้วประทับลงที่โคนต้นหันพระพักตร์ไปทางด้านทิศตะวันออก	 

แล้วตั้งอธิษฐานจิตว่าหากพระองค์ยังไม่สามารถค้นพบวิธีพ้นทุกข	์ จะไม่ยอม 

ลกุขึน้จากทีน่ัง่เปน็อนัขาด	แมเ้ลอืดในกายจะเหอืดแหง้	เนือ้จะหมดไปจนไมเ่หลอื 

อะไรนอกจากหนัง	เอ็น	กระดูกก็ตาม

	 ในขณะทีพ่ระองคพ์ยายามบงัคบัจตินัน้	จติของพระองคก์ลบัหวนยอ้นไป 

นกึถงึเรือ่งราวตา่งๆ	ตัง้แตส่มยัพระองคย์งัทรงพระเยาว	์อภเิษกกบัพระนางพมิพา	 

หรือแม้กระทั่งนึกถึงพระโอรสของพระองค์	 แต่พระองค์ก็สามารถขจัดมาร 

ในความคิดออกไปได้	ในเวลานี้	จิตของพระองค์สงบนิ่งและตั้งจิตไปสู่จุดหมาย 

เพียงอย่างเดียว	เมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วนั้น	ใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ	ที่เคยได้ 

พบเห็นจนได้พบความจริงว่า	 ๑.	 ชีวิตในโลกมีแต่ความทุกข์	 สิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

ตา่งวิง่ไลห่าความสขุดว้ยกนัทัง้นัน้	แตแ่ลว้ในทีส่ดุ	ทกุชวีติตอ้งพบกบัความทกุข	์ 

ไม่ว่าจะเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก	 หรือแม้ความรู้สึกผิดหวัง	 ๒.	 ในโลกนี้ 

ไมม่สีิง่ใดเกดิขึน้ลอยๆ	โดยไมม่ตีน้ตอ	แลว้อะไรเปน็ตน้ตอใหเ้กดิทกุข	์คำตอบคอื	 

“ต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงคือ ความเห็นแก่ตัว”	 ด้วยเพราะคนเรา 

.............................................
 ๘ มธุปายาส มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ๒ คำ คือ มธุ (มะ-ทุ) แปลว่า น้ำผึ้งหรือ 
น้ำหวาน กับ ปายาส (ปา-ยา-สะ) แปลว่า ข้าวที่ใช้น้ำนมหุง ข้าวมธุปายาส จึงหมายถึง ข้าวที่ 
หุงด้วยน้ำนมเจือน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อย มีลักษณะเป็นข้าวเปียก

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๕๓
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กลัวความทุกข์	 กลัวความแก่	 ความเจ็บ	 และความตาย	 จึงวิ่งหนีแล้ว 

กระเสือกกระสนดิ้นรนหาความสุขอย่างเห็นแก่ตัว	 บางคนมีความสุขบน 

ความทกุขข์องคนอืน่	สกัวนัสิง่นัน้จะตอ้งสะทอ้นกลบัมายงัตวัเองอยา่งแนน่อน	 

และเมื่อยังไม่สามารถหนีพ้นความทุกข์	 และต้นไม้แห่งความเห็นแก่ตัวนี้ไปได้	 

ตน้ไมน้ีจ้ะยิง่แผก่ิง่กา้นออกไป	อนัเปน็ตน้ตอแหง่ความทกุขไ์ปอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ	 

๓.	 มนุษย์เราจะหลุดจากบ่วงทุกข์ได้ไหม	 คำตอบที่ได้คือ	 คนเราสามารถหลุด 

บว่งทกุขไ์ดก้ต็อ่เมือ่เราถอนรากตน้ไมค้วามเหน็แกต่วัออกจนหมดสิน้	คนพน้ทกุข ์

มีความสุขยิ่งกว่าได้ทอง	 ยศ	 อำนาจ	 และชื่อเสียง	 ๔.	 หนทางพ้นทุกข์	 เป็น 

หนทางเดยีวทีจ่ะชว่ยใหค้นและสตัวโ์ลกรอดพน้จากทกุขไ์ด	้คอื	“ทางสายกลาง”  

ซึ่งทางสายกลางคือ	 ๑.	 ทางที่ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการทรมานตัวเอง	 

๒.	ทางที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการแสวงหาความสุขเพลิดเพลินบนความทุกข์ 

และน้ำตาของผู้อื่น	 ซึ่งผู้ที่เริ่มต้นเดินทางสายกลางนั้น	 จะต้องเห็นคนและ 

สัตว์ทั้งหลายเป็นพี่น้องร่วมทุกข์	เกิด	แก่	เจ็บ	ตายด้วยกัน	ไม่คิดร้าย	ไม่พูดร้าย	 

และไม่ทำร้ายผู้ใด	เมื่อนั้นใจของเราจะสงบผ่องใส	ย่อมทำให้เกิดปัญญา	และมี 

ความรักที่บริสุทธิ์แผ่ออกไป	ทั้งตัวเราและผู้อื่นใดในโลกก็จะมีความสุขเช่นกัน

	 ความจริงทั้ง	๔	ข้อที่พระองค์ได้ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธญาณนั้น	 

ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ซึ่งในเวลาปฐมยามทรงบรรลุ 

ปุพเพนิวาสานุสติญาณ	คือ	ความรู้เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้	ในเวลามัชฌิมยาม 

ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณหรือทิพยจักษุญาณ	 คือ	 รู้เรื่องเกิดและตายของสัตว์ 

ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมที่ตนกระทำไว้	 สุดท้ายเวลาปัจฉิมยามทรงบรรลุ 

อาสวักขยญาณ	คือ	ความรู้ที่ทำลายอาสวะหรือกิเลสให้หมดสิ้นลง

	 พระองคท์รงเรยีกความสขุทีแ่ทจ้รงิและถาวรวา่	“พระนพิพาน”	จติจะไม ่

ยดึถอืพวัพนัหลงใหลไปกบัสิง่ใดๆ	ในโลกอกีตอ่ไป	จติไมก่อ่ใหเ้กดินามและรปูขึน้ 

ในโลกไหนๆ	ไม่มีการเกิดไม่มีความทุกข์ปรากฏ	เป็นสุดทางแห่งการดับหมดไป	 

สว่นหนทางไปสูจ่ดุหมายสงูสดุนัน้	คอื	มรรค	มอีงคแ์ปด	อนัไดแ้ก	่ความเหน็ชอบ	 

วิทยุสราญรมย์
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(สัมมาทิฏฐิ)	 ความดำริชอบ	 (สัมมาสังกัปปะ)	 วาจาชอบ	 (สัมมาวาจา)	 

การกระทำชอบ	(สมัมากมัมนัตะ)	เลีย้งชวีติชอบ	(สมัมาอาชวีะ)	ความเพยีรชอบ	 

(สัมมาวายามะ)	ระลึกชอบ	(สัมมาสติ)	และตั้งจิตชอบ	(สัมมาสมาธิ)

	 หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว	 ๗	 สัปดาห์	 

ได้พิจารณาว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้น	 มีความละเอียดอ่อนยากต่อ 

บุคคลจะเข้าใจได้	 พระองค์ทรงเห็นว่าบุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก	 บางพวก 

สอนได้	 บางพวกสอนไม่ได้	 เปรียบเสมือนบัว	 ๔	 เหล่า	 ดังนี้	 ๑.พวกมีสติ 

ปัญญาฉลาดเฉลียว	 เมื่อได้ฟังธรรมแล้วสามารถเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 

เปรยีบเสมอืนบวัทีอ่ยูพ่น้นำ้	๒.	พวกทีม่สีตปิญัญาปานกลาง	เมือ่ไดฟ้งัธรรมแลว้ 

พิจารณาและได้รับการอบรมเพิ่มเติม	 จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่ช้า	 

เปรียบเสมือนบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ	 ๓.	 พวกที่มีสติปัญญาน้อย	 เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว 

พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม	 มีความขยันหมั่นเพียร	 

มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา	ในที่สุดจะเข้าใจได้วันหนึ่ง	เปรียบเสมือนดอกบัว 

ที่อยู่ใต้น้ำ	๔.	พวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ	แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจ 

เข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้	 ไร้ซึ่งความเพียร	 เปรียบเสมือนดอกบัวที่จม 

อยู่ในโคลนตม	ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน	

	 คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่จำกัดกาล	 เราสามารถพิสูจน์ 

และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้ตลอด	 ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าจะรับ 

คำสอนของพุทธองค์ได้ขนาดไหน	 ดังบทสวดธัมมานุสสติ	 ได้บอกไว้ว่า	 

“สวากขาโต ภควาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก  

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ-ติ” (พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ 

ดีแล้ว	 เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง	 เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้	 

และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล	 เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด	 

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว	เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน)
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พุทธชยันตี ชื่อนี้มีความหมาย
	 พุทธชยันตี	มีความหมายว่าเป็น	“การตรัสรู้  

และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลส 

ทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้น ทรงชนะกิเลส 

ทัง้หลายทัง้ปวงจนถงึทีส่ดุแลว้ ไมต่อ้งชนะกเิลสอกี 

ต่อไป เพราะดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นแล้ว  

ไม่มีกิเลสใดๆ เกิดขึ้นอีก”	 โดยรากศัพท์ของคำว่า 

ชยันตีมาจากคำว่า	“ชย”	แปลว่า	ชัยชนะ	ซึ่งในที่นี้ 

หมายถึงชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อ 

หมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง

	 พุทธชยันตี	( ,	Buddha	Jayanti)	 

เป็นชื่อที่ใช้เรียกงานเฉลิมฉลองหรือพิธีบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระ 

แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ในช่วงของการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี	 

๒๕	พทุธศตวรรษ	เมือ่ป	ีพ.ศ.	๒๕๐๐	ซึง่ถอืวา่เปน็กึง่พทุธกาล	ไดเ้ปน็ทีรู่จ้กัเปน็ 

อย่างดีของชาวพุทธในหลายๆ	ประเทศ	เช่น	ประเทศศรีลังกา	ประเทศอินเดีย	 

และประเทศพม่า	 เป็นต้น	 ได้มีการสันนิษฐานว่ามีการเริ่มต้นการเฉลิมฉลอง 

ภายหลังจากที่ประเทศศรีลังกาได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อปี 	 

พ.ศ.	 ๒๔๙๑๙	 และจากข้อสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งจากการที่	 ดร.อัมเบดการ์	 
.............................................
 ๙ ในศตวรรษที่ ๑๕ อิทธิพลของตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศศรีลังกา โดย 
โปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษได้เข้ามาตามลำดับ ได้เข้ามาทำการค้าตามเมืองท่าด้านตะวันตกของ 
ประเทศ และตอ่มาในป ีพ.ศ. ๒๐๔๘ โปรตเุกสไดเ้ขา้ยดึครองพืน้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลกอ่นทีช่าวดตัช ์
จะเข้าครอบครองดินแดนศรีลังกาในปี พ.ศ. ๒๒๐๑ ต่อมาอังกฤษสามารถครอบครองศรีลังกาเป็น 
อาณานิคมได้ในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ภายใต้อนุสัญญา Kandyan รวมเวลาที่ศรีลังตกเป็นอาณานิคม 
เกอืบ ๕๐๐ ป ีและองักฤษไดใ้ชศ้รลีงักาเปน็ฐานปฏบิตักิารทางทหารทีส่าคญัแหง่หนึง่ในมหาสมทุร 
อินเดียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมาศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๔๙๑ 

วิทยุสราญรมย์
๑๕๖
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(Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar)๑๐ ได้ฟื้นฟูพุทธศาสนาใน 

ประเทศอินเดีย โดยนำชาวอธิศูทรกว่า ๕ แสนคนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ  

สิ่งที่ได้ตั้งใจไว้คือการได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกับชาวอิธิศูทร 

ในงานฉลองพุทธชยันตี ในเมืองนาคปูร์ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  

มพีระภกิษอุยูใ่นพธิรีว่มเปน็สกัขพียานดว้ยกนั ๓ รปู คอื ทา่นพระสงัฆรตันเถระ  

พระสัทธราติสสะเถระ และพระปัญญานันทเถระ ในพิธีมีการประดับประดา 

ธงธรรมจักรและสายรุ้งอย่างงดงาม และในพิธีนั้นผู้ปฏิญาณตนได้กล่าว 

คำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

 งานฉลองพุทธชยันตีในประเทศอินเดีย รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรงบ 

ประมาณการจดังานฉลองตลอด ๑ ปเีตม็ โดยวนเวยีนฉลองกนัไปตามรฐัตา่งๆ และ 

รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณต่างๆ เช่น ตัดถนนเข้าสู่พุทธสังเวชนียสถานต่างๆ  

ให้ดีขึ้น สร้างธรรมศาลา อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานจากต่างประเทศ  

จัดทำหนังสือสดุดีพระพุทธศาสนา และจัดทำหนังสือวิชาการพระพุทธศาสนา  
.............................................
	 ๑๐	 ดร.อัมเบดการ์	 เกิดในวรรณะอธิศูทร	 (ชื่อเรียกคนวรรณะจัณฑาล)	 ในเมืองนาคปูร์	 
รัฐมหาราษฎร์	 ทางตอนกลางของอินเดีย	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 เมษายน	พ.ศ.	๒๔๓๔	ชื่อเดิมคือ	 พิม	 
ดร.อมัเบดการไ์ดเ้รยีนตอ่จนจบชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๖	แลว้ไดร้บัพระราชทานเงนิทนุเพือ่การศกึษาตอ่ 
ในระดับปริญญาตรีจากมหาราชาแห่งเมืองบาโรดา	 และได้รับการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อที่ 
สหรัฐอเมริกา	 ดร.อัมเบดการ์ได้ศึกษาจบในระดับปริญญาเอก	และกลับมาเป็นอาจารย์สอนใน 
วทิยาลยัซดินาหม์	ในเมอืงบอมเบย	์และไดเ้ขยีนบทความลงหนงัสอืพมิพใ์นเรือ่งของความอยตุธิรรม 
ในสังคมฮินดู	ท่านเองมีผลต่อความเคลื่อนไหวในอินเดียขณะนั้น	และยังเป็นอธิศูทรคนแรกที่ได้รับ 
ตำแหนง่เปน็รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมของอนิเดยีหลงัจากอนิเดยีไดร้บัเอกราช	ทัง้ยงัไดเ้ปน็ 
ผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย	 นอกจากนี้	 ดร.อัมเบดการ์เป็นผู้นำชาวอธิศูทรจํานวนมาก 
ปฎิญาณตนเป็นพุทธมามกะอีกด้วย	ในชีวิตส่วนตัว	ดร.อัมเบดการ์แต่งงาน	๒	ครั้ง	ครั้งแรกกับคน 
ในวรรณะเดียวกัน	ครั้งที่	๒	กับคนวรรณะพราหมณ์	ในช่วงบั้นปลายชีวิต	หลังจากพิธีปฎิญาณตน 
เป็นพุทธมามกะได้	๓	เดือน	ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคร้ายเมื่อวันที่	๖	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙	มุขมนตรี 
ของบอมเบย์ในขณะนั้นได้ประกาศให้วันเกิดของดร.อัมเบดการ์เป็นวันหยุดราชการของรัฐเพื่อ 
เป็นเกียรติแก่ดวงวิญญาณของดร.อัมเบดการ์	 ผู้ที่เกิดมาจากสังคมอันต่ำต้อย	 ต่อสู้เพื่อตัวเอง	 
เพือ่สงัคม	และเพือ่ประเทศชาตติัง้แตเ่กดิจนถงึวนัสดุทา้ยของชวีติ	โดยทีน่ามสกลุอมัเบดการน์ัน้เปน็ 
นามสกุลของคุณครูท่านหนึ่งสมัยมัธยมของดร.อัมเบดการ์	 ซึ่งนามสกุลเดิมคือ	สักปาล	ที่เป็นการ 
บ่งบอกถึงชนชั้นวรรณะในสังคมฮินดูในประเทศอินเดีย

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๕๗
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โดยประธานาธบิดรีาธ	กฤษนนั	เขยีนคำนำสดดุพีทุธคณุ	ใหช้ือ่วา่	“2500 Years  

of Buddhism”	 (๒๕๐๐	ปีแห่งพระพุทธศาสนา)	 และทั่วทั้งอินเดียก้องไป 

ด้วยเสียงว่า	“พุทธัง สรณัง คัจฉามิ”

	 ในการเฉลิมฉลองในระดับนานาชาติของชาติอื่นๆ	 เช่น	 ประเทศพม่า	 

รฐับาลพมา่ไดเ้ปน็เจา้ภาพในการจดั	“ฉฏัฐสงัคตี”ิ	คอื	การสงัคายนาพระไตรปฎิก 

ระดับนานาชาติ	 ทางพม่านั้นได้ทำการสังคายนาเป็นครั้งที่	 ๖	 ทั้งยังได้มีการ 

จัดพิมพ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ	ขึ้นเป็นจำนวนมาก

 พุทธชยันตีในประเทศไทย
	 ประเทศไทยกับการฉลองพุทธชยันตี	 เกิดขึ้นในสมัย 

จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	 

เมือ่วนัที	่๕	มถินุายน	พ.ศ.	๒๔๘๗	ไดพ้ยายามออกกฎหมาย 

เพือ่จดัสรา้งพทุธบรุมีณฑล	ทีจ่งัหวดัสระบรุ	ีซึง่ตรงกบัชว่ง 

ปลายสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 แต่โครงการนี้ได้ถูกระงับ 

เนื่องจากจอมพล	ป.	หมดอำนาจลง	แต่โครงการดังกล่าว 

ก็ได้ถูกกลับนำมาสานต่อเมื่อจอมพล	 ป.	 กลับมาบริหาร 

ราชการแผ่นดินอีกสมัย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๕	 จอมพล	 ป.	 

ได้ดำริจัดสร้างปูชนียสถานเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็น 

พุทธานุสรณียสถาน	 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พุทธศักราชครบ	๒,๕๐๐	ปี	 

ซึ่งครบรอบในวันวิสาขบูชา	ปี	พ.ศ.	๒๕๐๐

	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล๑๑  

.............................................
 ๑๑ พทุธมณฑล ตัง้อยูใ่นอำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เดมิเปน็สว่นหนึง่ของอำเภอ 
นครชยัศร ีแตต่อ่มาไดย้กฐานะขึน้เปน็กิง่อำเภอพทุธมณฑล และเปน็อำเภอพทุธมณฑล ตามลำดบั  
มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

วิทยุสราญรมย์
๑๕๘
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ณ บริเวณที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล การก่อสร้างได้เริ่ม 

ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ภายใต้ความดูแลของกระทรวงมหาดไทย  

แต่การก่อสร้างได้ชะลอตัว เพราะปัญหาด้านงบประมาณ ต่อมาในสมัยรัฐบาล 

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้รื้อฟื้นโครงการขึ้นมาอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑  

ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงศกึษาธกิารโดยกรมการศาสนาเปน็เจา้ของเรือ่งในการ 

บรหิารจดัการเงนิงบประมาณจากรฐัและการปรจิาคจากประชาชน ทัง้ยงัไดร้บั 

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้งานก่อสร้าง 

พุทธมณฑลอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

 การกอ่สรา้งพทุธมณฑลเสรจ็สมบรูณใ์นสมยัรฐับาล พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์ 

เมื่อสร้างองค์ “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”๑๒  

โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกมุารเีสดจ็ฯ ประกอบพธิสีมโภช เมือ่วนัที ่๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  

และหลงัจากนัน้ไดม้กีารกอ่สรา้งถาวรวตัถตุา่งๆ เพิม่เตมิมาโดยตลอด และในสมยั 

รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามได้มีการประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนา 

.............................................
	 ๑๒	 พระศรีศากยะทศพลญาณ	ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์	 พระพุทธรูปประทับยืน 
ปางลีลาขนาดใหญ่	 ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน	ณ	 พุทธมณฑล	 อําเภอพุทธมณฑล	 
จังหวัดนครปฐม	พุทธลักษณะทรงยกพระบาทขวาจะก้าว	ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว	พระหัตถ์ซ้าย 
ยกเสมอพระอุระป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน	 หล่อด้วยทองสำริดหนัก	 ๑๗,๕๔๓	 กิโลกรัม	 
โดยแบ่งหล่อเป็นชิ้นต่างๆ	ขององค์พระรวม	๑๓๗	ชิ้น	แล้วจึงนำไปประกอบกับโครงเหล็กบนฐาน 
พระพุทธรูป	 เพื่อเชื่อมรอยต่อ	และปรับแต่งให้เป็นเนื้อเดียวกัน	มีความสูง	๑๕.๘๗๕	 เมตร	 ซึ่งมี 
ขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์	ศาสตราจารย์ศิลป์	พีระศรี	 ชาวอิตาลี	ผู้ออกแบบได้ประยุกต์ 
พทุธลกัษณะมาจากพระพทุธรปูปางลลีาสมยัสโุขทยั	ตอนแรกพระพทุธรปูมคีวามสงูเพยีง	๒.๑๔	เมตร	 
แต่เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่พระพุทธศาสนาอายุครบ	๒,๕๐๐	ปี	 จึงได้มีการเพิ่มขนาดให้ได้	 
๒,๕๐๐	กระเบียด	 (๑	กระเบียด	=	๑/๔	นิ้ว)	 ดังนั้นจึงมีความสูงกว่าขนาดต้นแบบถึง	๗.๕	 เท่า	 
พระพุทธรูปปางนี้มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษา	 
ณ	ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ไม้ปาริฉัตตกะ	ณ	ดาวดึงส์เทวโลก	เมื่อออกพรรษามหาปวารณา 
แล้ว	จึงเสด็จลงจากเทวโลก	ในการเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกว่า	“เทโวโรหณสมาคม”	

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๕๙
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ประจำชาติ	 โดยกำหนดให้วันธรรมสวนะหรือวันพระเป็นวันหยุดราชการ๑๓  

และมีการพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยครบชุดฉบับแรก

	 และในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๕	นี	้นบัเปน็ปทีีค่รบ	๒,๖๐๐	ปแีหง่การตรสัรูข้ององค์ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ทางมหาเถรสมาคม	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 

(พศ.)	รฐับาลไทย	รวมทัง้หนว่ยงานตา่งๆ	ไดร้ว่มมอืกนัจดังานเฉลมิฉลองตลอด 

ทั้งปี	 โดยการช่วยกันเผยแผ่	 ส่งเสริมการเรียนรู้	 และน้อมนำหลักธรรมของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อการชนะกิเลส	 คือการเป็น	 “ผู้รู้ ผู้ตื่น  

ผู้เบิกบาน” ผ่านการเจริญในทาน	ศีล	สมาธิ	ภาวนาให้ยิ่งๆ	ขึ้นไป	มีการจัดงาน 

ทัง้ในกรงุเทพฯ	และจงัหวดัตา่งๆ	เชน่	นครปฐม	ชลบรุ	ีอบุลราชธาน	ีนครราชสมีา	 

เชียงใหม่	และสุราษฎร์ธานี	เป็นต้น

	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้น	 โดยรวม	 เช่น	 นิทรรศการ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านพระพุทธศาสนา	 

การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา	 จัดพิมพ์หนังสือหรือพระไตรปิฎก	 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด	 สักการะ 

.............................................
 ๑๓ ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙

วิทยุสราญรมย์
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พระบรมสารีริกธาตุ	 ทำบุญตักบาตร	 ถวายภัตตาหาร	 ถวายสังฆทาน	 

ฟังพระธรรมเทศนา	 เจริญจิตภาวนานุ่งขาวห่มขาว	 สวดมนต์ทำวัตรเย็น	 

ร่วมพิธีเวียนเทียน	การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์	๒,๖๐๐	ต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ 

แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความเจริญงอกงามของ 

พระพุทธศาสนา	 ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ	 และสืบสานประเพณี 

เตียวขึ้นดอย	เป็นต้น

	 สำหรบัผูเ้ขยีนเอง	ไดม้โีอกาสไปเทีย่วจงัหวดันครปฐมในชว่งวนัวสิาขบชูา 

พอด	ีเลยไดร้ว่มกจิกรรมทีท่างวดัพระปฐมเจดยีร์าชวรมหาวหิาร	พระอารามหลวง 

ชัน้เอกพเิศษ	ชนดิราชวรมหาวหิาร	หรอืทีเ่รามกัเรยีกกนัตดิปากวา่	พระปฐมเจดยี	์ 

บา้งกเ็รยีก	องคพ์ระ	กจิกรรมภายในวดัฯ	กอ่นวนัวสิาขบชูา	ซึง่ป	ี๒๕๕๕	ตรงกบั 

วันจันทร์ที่	๔	มิถุนายน	ได้มีการเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระ	โดยมีพระ 

เดินนำสวดมนต์	 แล้วมีพุทธศาสนิกชนเดินถือดอกไม้เวียนรอบในตอนบ่าย	 

ส่วนในตอนเย็นมีการเตรียมผ้าจีวรไว้ห่มองค์พระ	 โดยพุทธศาสนิกชนสามารถ 

เข้าร่วมได้โดยการยืนต่อๆ	 กัน	 แล้วจับผ้าจีวรเพื่อเดินห่มองค์พระร่วมกัน	 

ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้จะนุ่งขาวห่มขาว	 หากผู้เข้าร่วมไม่ได้นุ่งขาวห่มขาว	 ทางวัดก็ 

จะแจกเสื้อยืดสีขาวให้สวมทับเสื้อที่ผู้เข้าร่วมสวมใส่มา	

	 ในทางกลบักัน	นอกจากพิธกีารเฉลิมฉลองต่างๆ	นั้นก็เปน็เพยีงพิธีกรรม 

ทีผ่า่นมาแลว้ผา่นไป	การเฉลมิฉลองทีด่แีละประเสรฐิทีส่ดุคอื	“การฝกึเอาชนะ 

กเิลสในใจตนใหจ้งได”้	เราควรยอ้นหนักลบัมองตวัเราเองกอ่นวา่	มอีะไรบา้งที ่

เป็นกิเลสครอบงำจิตใจเราที่จะอาจจะเป็นเหตุให้ชีวิตของเราตกต่ำ	เมื่อเกิดจิต 

ทีม่กีเิลสแลว้นัน้	เรามกัจะมองขา้มความจรงิทีว่า่	“อะไรเปน็ทกุข ์อะไรเปน็เหต ุ

ให้เกิดทุกข์ อะไรเป็นทางให้พ้นทุกข์”	ดังคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า	 

“โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน เอกญฺจ เชยฺยะมตฺตานํ ส เว  

สงฺคามชุตฺตโม.”	 (แม้จะรบชนะศัตรูนับพันๆ	 ราย	 ก็ไม่นับเป็นยอดขุนพล	 

แต่ผู้ใดชนะใจตน	จึงนับเป็นยอดขุนพลที่แท้)	  

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๖๑
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อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ความซื่อตรงต่อหน้าที่เป็นคุณวุฒิสำคัญยิ่ง

	 ทุกคนมีหน้าที่	 คือมีกิจที่จะต้องทำ	 มีกิจที่ควรทำ	 ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่มี 

หน้าที่	 ทุกคนจึงพึงรู้จักหน้าที่ของตน	 และทำหน้าที่ของตนให้เต็มสติปัญญา 

ความสามารถ	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระบรม- 

ราโชวาทเกี่ยวกับหน้าที่ไว้ตอนหนึ่ง	ดังนี้

	 “ความรู้สึกและความซื่อตรงต่อหน้าที่นี้เป็นคุณวุฒิอันสำคัญของคน 

ทั้งปวง	 ไม่ว่าผู้ที่มีบรรดาศักดิ์สูงต่ำเพียงใด	 หรือว่าจะเป็นคนรับราชการฝ่าย 

ทหาร	 ฝ่ายพลเรือน	 หรือประกอบการอย่างใดๆ	 ถ้าคนทั้งหลายมีความรู้สึก 

และซื่อตรงต่อหน้าที่ของตน	 แล้ว	 ก็อาจให้เกิดความพร้อมเพรียงเป็นกำลัง 

ช่วยกันประกอบกิจการทั้งปวงให้สำเร็จลุล่วงไป	 ได้ประโยชน์แก่ตนเอง	 และ 

เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองของตนได้ดังประสงค์”

 พุทธศาสนิกชนพึงทำหน้าที่ให้เต็มสติปัญญา

	 หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา	 คือ	 ปฏิบัติตาม 

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า	 ไม่ปฏิบัติผิดพระธรรมคำสอนของ 

พระพุทธเจ้า	และเทิดทูนประกาศพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพศาลสืบไป

อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๖๓
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 ความศรัทธา นำให้เกิดการปฏิบัติตาม

	 ศรทัธาความเชือ่	ความเลือ่มใสเปน็มลูสำคญัทีส่ดุทีจ่ะนำใหป้ฏบิตัติามผูใ้ด 

ผูห้นึง่กต็าม	การทีจ่ะปฏบิตัติามพระพทุธศาสนาปฏบิตัติามพระพทุธเจา้เพยีงใด 

หรือไม่	ก็ต้องอาศัยศรัทธาเช่นกัน

	 สำหรบัปถุชุนผูย้งัมจีติใจเกลอืกใกลก้บักเิลส	ความรกัมคีวามสำคญัยิง่กวา่ 

ความศรัทธา	 ที่จะทำให้เชื่อถือและปฏิบัติตามผู้ใดผู้หนึ่ง	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 

สำหรับคนจำนวนไม่น้อย	ความรักเป็นเหตุนำให้เกิดความศรัทธา

 ปลูกศรัทธาต่อพระพุทธองค์ให้เกิดในใจตน

	 ปถุชุนผูจ้ะศรทัธาพระพทุธเจา้ไดจ้รงิจงัจงึควรตอ้งทำความรกัในพระองค ์

ทา่นใหเ้กดิเสยีกอ่น	อยา่งจบัใจลกึซึง้	ศกึษาใหรู้จ้กัคณุงามความดขีองพระพทุธ 

เจ้าอย่างลึกซึ้งถูกต้อง	 แจ่มแจ้ง	 ชัดเจน	 อันจะทำให้ความเป็นผู้ควรเป็นที่รัก 

ที่เทิดทูนอย่างที่สุด	หาผู้เสมอเหมือนมิได้	จะทำให้รักพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้ง 

ถึงจิตถึงใจ	 พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ทรงสอนจนเต็มสติปัญญาความสามารถ	 

ได้เป็นคนมีความสุขอย่างยิ่ง

 พระผู้ทรงพระมหากรุณาอย่างไม่มีใครเทียบได้

	 พทุธประวตักิลา่วไวว้า่	วนัหนึง่	เมือ่พระชนมาย	ุ๒๙	พรรษา	พระพทุธองค ์

ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่	คนเจ็บ	คนตาย	เป็นการทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น 

เปน็ครัง้แรกในพระชนมชพี	กอ่นหนา้นัน้ทรงไดร้บัความทะนถุนอม	ใหห้า่งไกล 

ความไม่เจริญตาไม่เจริญใจทั้งปวง	 ทั้งคนแก่	 คนเจ็บ	 คนตาย	 มิได้เคยทรง 

ประสบพบผ่าน	 เมื่อถึงเวลาจะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสูงสุด	 ทุกอย่างก็ต้อง 

เปิดทางให้	ไม่มีผู้ใดสิ่งใดมาขวางกั้นได้

	 คนแกท่ีพ่ระพทุธเจา้ทอดพระเนตรเหน็เปน็ครัง้แรกนา่จะเปน็คนแกม่าก	 

จนมทีกุขเวทนานกัหนาในการดำรงสงัขารอยูย่ากลำบากทัง้ในการกนิอยูย่นืเดนิ 

นั่งนอน	 และคนเจ็บที่ทอดพระเนตรเห็นเป็นครั้งแรก	 ก็น่าจะเป็นคนเจ็บหนัก	 
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ทรมานทรกรรม	ทนทกุขเวทนาแสนสาหสั	ดว้ยพระมหากรณุาเปีย่มพระหฤทยั	 

ทรงสลดสังเวชสงสารยิ่งนักพ้นจักพรรณนา

 พระมหากรุณาลึกซึ้งไพศาลยิ่งนัก

	 พระมหากรณุาของพระพทุธเจา้	ลกึซึง้และไพศาลพน้ความกรณุาของผูใ้ด 

อื่นทั้งสิ้น	คนแก่	คนเจ็บ	คนตายเบื้องพระพักตร์	มิได้ทำให้ทรงหยุดอยู่เพียงที่ 

ทอดพระเนตรเหน็เทา่นัน้	ทรงคดิกวา้งไกลไปถงึผูค้นทัง้หลายทัง้ปวง	แมท้ีล่ว่งพน้ 

สายพระเนตร	 ว่าวันหนึ่งจะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับคนแก่คนเจ็บคนตายที่ 

ทอดพระเนตรเหน็อยูน่ัน้	ซึง่นา่เมตตาสงสารนกั	แมพ้ระพทุธเจา้จะทอดพระเนตร 

เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น	แต่ก็ต้องไม่อาจทรงรับความรู้สึกอันเกิดแต่ความคิด 

ดว้ยพระมหากรณุาได	้คนทัง้หลาย	สตัวท์ัง้หลายเปน็นมิติเกดิขึน้ในดวงพระหฤทยั	 

ว่าจะต้องเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ไปด้วยความโศกเศร้าทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน	

	 ด้วยพระมหากรุณาล้นพ้น	 ต้องทรงหวั่นไหววุ่นวายพระหฤทัยและสลด 

สังเวชเศร้าหมองเป็นนักหนา	 ทรงตระหนักแน่ว่าจะไม่มีผู้ใดเลยล่วงพ้นสภาพ 

ที่โหดร้ายนั้นไปได้แน่แท้

 อันความกรุณานั้น มหัศจรรย์ยิ่ง

	 ภาพคนแก่	 คนเจ็บ	 คนตาย	 ที่พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นด้วย 

ความสงสาร	 สลดสังเวชพระหฤทัยนั้น	 อาจทำให้ทรงย้อนนึกถึงพระองค์เอง	 

ว่าวันหนึ่งจะต้องทรงแก่	 ทรงเจ็บ	 ทรงตาย	 เช่นเดียวกัน	 แต่ความห่วงใย 

พระองค์เองย่อมไม่มีความหมายยิ่งไปกว่าความสงสารห่วงใยสัตว์โลก 

มากหลาย

	 อันความกรุณานั้น	 มหัศจรรย์ยิ่ง	 แม้เป็นสิ่งที่เคยเกิดแล้วในจิตใจ 

ผู้ใด	 ผู้นั้นย่อมตระหนักชัดดีว่าตัวเองจะไม่มีความหมายสำหรับตัวเลย	 

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของตัวเอง	 แม้มากมายก็จะกลายเป็นเรื่องเล็ก	 

เมือ่เปน็ไปเพือ่ใหค้วามกรณุาของตนสมัฤทธผิล	ไดช้ว่ยคนอืน่สตัวอ์ืน่ใหเ้ปน็สขุ 

อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๖๕

55-11-056_118-210_V.indd   165 11/24/12   4:53:29 PM



 เมตตาเกิดแล้วเมื่อไม่อยากเห็นความทุกข์ของใคร

	 เมตตามีความหมายว่าปรารถนาให้เป็นสุข	 เป็นความหมายใกล้เคียง 

ทำนองเดียวกับสงสารที่ไม่อยากให้เป็นทุกข์	 ไม่อยากเห็นเป็นทุกข์	 เมื่อใด 

เกิดความสงสารจริงใจ	 ไม่อยากเห็นความทุกข์ของใครก็ตาม	 ก็เข้าใจได้ว่า 

เมื่อนั้นเมตตาเกิดแล้ว

	 กรณุามคีวามหมายวา่พยายามชว่ยดว้ยใจจรงิ	ใหพ้น้ทกุข	์ใหเ้ปน็สขุ	และ 

ไม่ว่าเมื่อพยายามช่วยแล้วจะเกิดผลแก่ผู้รับความกรุณาเพียงใดหรือไม	่ ก็เป็น 

กรุณาจริงอันเกิดแต่เมตตาจริง

 เพียงแต่คิด ไม่ลงมือทำ ไม่ใช่ความเมตตา

	 ความคิดที่ว่ามีความสงสารผู้ใดผู้หนึ่ง	 หรือความคิดที่ว่ามีความเมตตา 

ผู้ใดผู้หนึ่ง	ซึ่งมีความทุกข์ให้เห็นอยู่	แต่ไม่มีความรู้สึกเลยที่จะพยายามช่วยให้ 

พ้นทุกข์	ให้ได้เป็นสุข	หรือแม้มีทางที่จะช่วยได้ก็มิได้ช่วย	เช่นนี้เป็นความใจดำ	 

ไม่ใช่เป็นความสงสาร	ไม่ใช่เป็นความมีเมตตา	และไม่ใช่เป็นความมีกรุณา

	 เพียงมีความคิดว่าน่าสงสาร	 เมื่อเห็นคนในสภาพเป็นทุกข์	 คิดแล้ว 

กผ็า่นไป	ไมส่นใจแมเ้พยีงคดิทีจ่ะชว่ยใหพ้น้สภาพนา่สงสาร	ใหไ้ดเ้ปน็สขุ	เชน่นี ้

ไม่ใช่เมตตา

 ความเมตตากรุณาที่แท้จริง

	 สงสารแลว้พยายามหาทางชว่ย	ความสงสารนัน้จงึจะเปน็เมตตา	คอืเมตตา 

แล้วต้องกรุณา	 ไม่มีกรุณาคือพยายามช่วยก็ไม่มีเมตตา	 มีแต่เพียงความคิดว่า 

น่าเมตตาเท่านั้น	ความคิดนั้นจึงไม่ถึงกับเป็นเมตตา

	 เมตตาที่แท้จริงที่จริงใจแยกจากกรุณาไม่ได้	เมตตาต้องคู่กับกรุณาเสมอ	 

คือ	 สงสารแล้วต้องปรารถนาจะช่วย	 ต้องหาทางช่วย	 สงสารคือเมตตา	 

พยายามช่วยคือ	กรุณา	

	 ถ้ากายหรือใจไม่พยายามช่วย	ใจก็ไม่มีเมตตา	ใจก็ไม่มีกรุณา

วิทยุสราญรมย์
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 ความกรุณาย่อมปรากฏแก่ใจผู้มีเมตตาเสมอ

	 แม้ว่าบางทีความกรุณาจะไม่ปรากฏแก่ตาแก่ใจผู้อื่น	 แต่ความกรุณาก็ 

จะต้องปรากฏชัดเจนแก่ใจผู้มีเมตตาเสมอไป

	 การพยายามคดิหาทางชว่ยใหผู้ม้ทีกุขไ์ดพ้น้ทกุขไ์ดเ้ปน็สขุ	เปน็เรือ่งของใจ 

ที่ผู้อื่นรู้เห็นด้วยไม่ได้	แต่เจ้าตัวรู้เอง	นั่นคือกรุณาอันเกิดจากมีเมตตาเป็นเหตุ

	 แมก้รณุาในใจยงัไมม่ทีาง	ยงัไมม่โีอกาสปฏบิตัใิหเ้ปน็จรงิขึน้มาจนปรากฏ 

แกค่วามรูเ้หน็ของผูอ้ืน่ได้	แตก่เ็ปน็กรณุาทีเ่จา้ตวัผูม้ใีจเมตตารูไ้ด้	เปน็กรณุาจรงิ	 

มีเมตตาเป็นเหตุจริง

	 วาจาวา่สงสาร	แตใ่จไมส่งสารนัน้ไมใ่ชเ่มตตา	จะไมป่ระกอบดว้ยกรณุา	คอื 

ใจไม่สงสาร	 ใจไม่เมตตา	 ก็จะไม่มีการกระทำทั้งด้วยกายหรือใจ	 เพื่อช่วยผู้ 

มีความทุกข์ให้พ้นทุกข์	ให้มีความสุข	อันเป็นความหมายที่แท้จริงของกรุณา

	 วาจาไมเ่อย่วา่สงสาร	หรอืวาจาเอย่วา่ไมส่งสาร	แตใ่จจรงิสงสาร	นัน่ไมใ่ช ่

เมตตา	จะประกอบดว้ยกรณุา	คอืมกีารคดิ	การพดู	การทำเพือ่ชว่ยใหเ้กดิความสขุ	 

เป็นกรุณาไปตามความเมตตาสงสารจริงใจ

 ความกรุณาที่เกิดขึ้นในจิตใจ

	 สำหรบัปถุชุนผูย้งัไมไ่กลจากกเิลส	เมตตาจรงิใจจะทำใหใ้จสงบสขุอยูไ่มไ่ด	้ 

จะตอ้งดิน้รนแสวงหาทางทีจ่ะชว่ยผูม้คีวามทกุขใ์หม้คีวามสขุ	พน้จากสภาพหรอื 

ฐานะที่ทำให้เป็นที่เกิดเมตตา	 ความดิ้นรนแสวงหาทางช่วย	 แม้ที่ไม่ปรากฏ 

ให้เห็นให้รู้	แต่ก็เป็นกรุณา	นั่นคือกรุณาในใจ

 ความกรุณาที่เกิดจากความมีเมตตาจริง

	 การสวดมนต์	 โดยเฉพาะในเวลาเช้าและในเวลาเย็นเป็นสิ่งที่ผู้นับถือ 

พระพุทธศาสนาส่วนมาก	ถือเป็นหน้าที่	กระทำเป็นกิจวัตรประจำวัน	และหลัง 
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สวดมนตแ์ลว้	ไมว่า่จะสวดยาวหรอืสวดสัน้	สวดมากหรอืสวดนอ้ย	กจ็ะจบลงดว้ย 

การแผเ่มตตาตัง้ใจใหค้วามสขุ	แผส่ว่นกศุลทีต่นทำทีต่นมแีกส่รรพสตัวท์ัง้ทีเ่ปน็ 

ผู้เป็นที่รัก	ผู้ไม่เป็นที่รัก	ทั้งที่เป็นมิตร	ทั้งที่ไม่เป็นมิตร	ทั้งพรหม	เทพ	มนุษย์	 

สัตว์	ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ

	 ความจรงิใจทีจ่ะใหก้ศุลใหค้วามสขุเชน่นี	้นบัไดว้า่เปน็ความพยายามชว่ย 

ผ่อนคลายความทุกข์บรรดามีของสรรพสัตว์ทั้งนั้น	จึงเป็นความกรุณาที่เกิดแต่ 

ความมีเมตตาจริง	แม้จะเป็นสิ่งไม่ปรากฏแก่ตาแก่ใจผู้ใดอื่นก็ตาม

 เมตตาและกรุณา ล้วนสำเร็จลงได้ด้วยใจ

	 พระพทุธศาสนานัน้ถอืใจเปน็สำคญัทีส่ดุ	ถอืวา่ใจเปน็ใหญ	่ใจเปน็ประธาน	 

ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ	 เมตตากรุณาก็สำเร็จด้วยใจ	 เมตตากรุณามิได้สำเร็จด้วย 

อะไรอื่น

	 ดังนั้น	 ความช่วยเหลือต่างๆ	 แม้จะเป็นการปฏิบัติดี	 แต่แม้เกิดจากใจ 

ทีรู่ส้กึวา่เปน็หนา้ทีบ่า้ง	เปน็สิง่ทีพ่งึทำเพือ่รกัษาหนา้ตาของตนเองบา้ง	เปน็การ 

เชิดชูตนเองบ้าง	 มิใช่เป็นการกระทำที่เกิดจากใจที่มีความสงสาร	 ที่มีความ 

ปรารถนาจะให้เกิดความสุขแก่ผู้ได้รับ	 เช่นนี้การกระทำนั้นก็มิใช่เป็นความ 

เมตตากรุณา	เมตตากรุณาเป็นเรื่องของใจจริงๆ

	 เมตตากรณุาเปน็เรือ่งของใจ	เกดิอยูใ่นใจ	ดงันัน้	ตนเองเทา่นัน้ทีจ่ะรูว้า่ตน 

มเีมตตากรณุาเพยีงใด	หรอืไม	่คนอืน่ไมอ่าจรูใ้จจรงิของคนอืน่ได	้จงึยอ่มไมอ่าจ 

รู้ได้ถูกต้องเสมอไปด้วยว่าคนนั้นคนนี้มีเมตตาหรือไม่มี

	 ความสำคัญจึงอยู่ที่ตัวเองจะต้องเข้าใจตัวเองว่ามีจิตใจเช่นไร	 ใจดีหรือ 

ใจไมด่	ีมเีมตตาหรอืไมม่เีมตตา	จะตอ้งไมห่ลงเขา้ใจตวัเองผดิจากความจรงิอนัจกั 

ทำให้ไม่มีโอกาสแก้ไขจิตใจตนเอง	 เช่น	 ไม่มีความเมตตาก็จะไม่มีโอกาสแก้ไข 

ให้มีเมตตาอันเป็นความร่มเย็น	สำคัญทั้งแก่จิตใจตนเองและผู้อื่นเป็นอันมาก
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 เมตตาเป็นเหตุที่ให้ผลยิ่งใหญ่สุดพรรณนา

	 เมตตาเปน็ความสำคญัอยา่งยิง่	ไดใ้หผ้ลทีส่ำคญัทีส่ดุแกโ่ลก	พระพทุธเจา้ 

ทรงตั้งพระพุทธศาสนาได้ก็ด้วยทรงมีพระเมตตาใหญ่หลวงเป็นต้นเหตุ	 

พระพุทธศาสนาเกิดแต่พระเมตตา	 นี้ก็เห็นได้ชัดแจ้งแล้วว่าเมตตาเป็นเหตุที่ 

ให้ผลยิ่งใหญ่เพียงใด

 พระผู้ทรงยิ่งด้วยเมตตาและกรุณา

	 พระพุทธเจ้าทรงยิ่งด้วยพระเมตตา	 ปรากฏชัดด้วยพระมหากรุณาคุณ	 

อันเป็นที่ประจักษ์ลึกซึ้งแก่จิตใจผู้นำมาใคร่ครวญทั้งหลาย

	 พระพุทธศาสนาที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขพ้นพรรณนาหาได้เกิดแต่ 

อะไรอืน่	หากเกดิแตพ่ระมหากรณุาคณุของพระพทุธองคโ์ดยแท้	พระมหากรณุา 

ที่เกิดแต่พระเมตตาท่วมท้นพระหฤทัย

	 พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้านั้น	 ผู้มีปัญญาพึงนำมาคิดใคร่ครวญ 

พิจารณาให้ดี	 ให้เห็นประจักษ์แจ้งซาบซึ้งถึงจิตใจ	 จักไม่เสียชาติเปล่าที่เกิดมา 

พบพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา	 ผู้ทรงสามารถนำไปถึงความ 

พ้นทุกข์ได้จริง

	 มีผู้ใดหรือที่มีกรุณาแม้เพียงใกล้เคียงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า	 

เพื่อทรงพยายามช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ของความเกิด	 ความแก่	 

ความเจ็บ	 ความตาย	 ทรงสละได้สิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง	 ทั้งบัลลังก์	 ทั้งความสุข 

ส่วนพระองค์	 ทั้งความพรั่งพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหลาย	 ทั้งพระชนกนาถ	 

พระมเหสี	 และพระโอรส	 ทรงสละได้แล้วทั้งหมดเพื่อความพ้นทุกข์ของ 

สรรพสัตว์	 ที่ทรงตระหนักชัดพระหฤทัยแล้วว่า	 ทุกชีวิตไม่มียกเว้น	 จะต้อง 

ตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ที่ใหญ่โตมโหฬารนั้นตลอดไป	 แม้ไม่พบทางดำเนิน 

หนีให้พ้น
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 พระมหากรุณา มีผลสว่างไสว ดับทุกข์น้อยใหญ่ได้

	 ยามอยู่ห่างไกลจากผู้เป็นที่รัก	เช่น	บุตรธิดา	ผู้เป็นมารดาบิดาน่าจะเคย 

ห่วงใยคิดไปนานาประการ	 ถึงความทุกข์ยากลำบากลำบนของผู้เป็นบุตรธิดา 

แหง่ตน	จนตวัเองแทบจะหาความสขุมไิด	้เหตรุา้ยครัง้แลว้ครัง้เลา่ทีเ่กดิหา่งไกล	 

และมีบุตรธิดาผู้ใดอยู่ในขอบข่ายที่อาจจะพลอยได้รับทุกข์ภัยร้ายแรงนั้นด้วย	 

ผูเ้ปน็มารดาบดิามหีรอืทีจ่ะไมพ่ากนัคดิวาดภาพทีน่า่สะพรงึกลวัใหเ้กดิกบับตุร 

ธิดาตน	แม้ไม่สามารถไปได้แล้วจริงๆ	ก็จะพากันสวดมนต์ไหว้พระอย่างอกสั่น 

ขวัญหาย	 เพื่อให้พระคุ้มครองผู้เป็นที่รักที่ห่วงใยของตน	ที่ตนคิดว่าต้องกำลัง 

ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแน่

	 พระพทุธเจา้กอ่นแตจ่ะทรงตรสัรูก้เ็ชน่กนั	เพราะทรงแนพ่ระหฤทยัแลว้วา่	 

สตัวท์ัง้ปวงจะตอ้งไดร้บัความทกุขท์รมานจากการเกดิ	แก	่เจบ็	ตาย	ไมท่รงสามารถ 

ทนรับความรู้สึกนั้นได้อย่างเป็นปกติสุข	พระเมตตาท่วมท้นพระหฤทัย	ซึ่งเป็น 

พระเมตตาจรงิ	เหตดุว้ยทรงดิน้รนขวนขวายหาทางชว่ยแกไ้ขทกุขน์ัน้อยา่งเตม็ 

สตปิญัญาความสามารถ	เปน็ไปตามความจรงิทีเ่มือ่มเีมตตาจรงิจะตอ้งมกีรณุา 

ด้วยเสมอไป	เมตตากับกรุณาจะไม่แยกจากกันโดยเด็ดขาด

	 พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตายิ่งใหญ่	 พระกรุณาจึงยิ่งใหญ่ด้วย	 

เป็นมหากรุณา	 และเป็นมหากรุณาที่ให้ผลสำเร็จใหญ่ยิ่งจริงแท้	 ทรงดับทุกข์ 

ของสัตว์โลกได้ดังพระหฤทัยปรารถนา

	 สัตว์โลกจำนวนประมาณมิได้	ได้รับพระมหากรุณาพ้นจากทุกข์มากบ้าง 

นอ้ยบา้ง	เมือ่เดนิไปในวถิทีางทีท่รงแสดงสอนตัง้แตท่รงตรสัรู	้สบืมาจนทกุวนันี	้ 

ยังมีผู้ได้รับพระมหากรุณาของพระพุทธองค์อยู่	 มิว่างเว้น	 มิขาดหาย	 แม้จะ 

เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานนานนกัแลว้	ใกลจ้ะสามพนัป	ีแตพ่ระมหากรณุากย็งัมผีล 

สว่างไสว	ดับทุกข์น้อยใหญ่ได้อยู่

วิทยุสราญรมย์
๑๗๐
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 พระผู้ทรงไกลกิเลสแล้วอย่างสิ้นเชิง

	 ถ้าพระพุทธองค์มิใช่เป็นผู้ทรงไกลกิเลสแล้วสิ้นเชิง	 ผลที่ เกิดแต่ 

พระมหากรุณาที่จะดับทุกข์สัตว์โลก	 ก็จะต้องทำให้ทรงยินดีโสมนัสพ้นจะ 

พรรณนา	 แต่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงไกลแล้วจากความยินดีและยินร้าย	 

อันเป็นอาการของกิเลสสามกองสำคัญ	 คือ	 โลภะ	 โทสะ	 และโมหะ	 นั่นคือ 

เครือ่งแสดงความทรงไกลแล้วอยา่งสิ้นเชงิจากความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	 

ทรงสงบเบกิบานอยูด่ว้ยอานภุาพของบรมสขุ	ทีผู่ม้ปีญัญามากหลายปรารถนานกั	 

และจกัสมปรารถนาไดด้ว้ยการปฏบิตัธิรรมทีท่รงแสดงสอนไว	้ใหเ้ปน็การปฏบิตั ิ

ธรรมสมควรแกธ่รรมจรงิ	ไมอ่อ่นแอพา่ยแพแ้กค่วามโลภ	โกรธ	หลง	มัน่คงศรทัธา 

ในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	และดำเนินตามไปในวิถีที่ทรงนำไปแล้ว

 พ้นจากทุกข์สิ้นหวัง เสวยบรมสุขตลอดกาล

	 พระพุทธศาสนาเกิดแต่พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งมั่นจะ 

ชว่ยสตัวโ์ลกใหพ้น้จากทกุขข์องความเกดิ	แก	่เจบ็	ตาย	ไมม่พีระมหากรณุานีแ้ลว้	 

พระพุทธศาสนาไม่เกิด	 เราผู้มีความทุกข์ทั้งหลาย	 จะได้ธรรมะจากที่ใดมา 

ช่วยผ่อนคลายให้พอมีความสุขได้	มากน้อยตามควรแก่การปฏิบัติของตน	และ 

สูงสุดจนพ้นจากทุกข์สิ้นเชิง	ได้เสวยบรมสุขตลอดกาล

 พระมหากรุณาที่นำพาสัตว์โลกให้ไกลจากทุกข์

	 ไมม่ผีูใ้ดไมเ่ปน็ทกุข์	ทกุคนมคีวามทกุข์	เพยีงทกุขม์ากบา้ง	ทกุขน์อ้ยบา้ง	 

เหมือนไม่มีทุกข์บ้างทั้งที่มีทุกข์อยู่	 ความจริงนั้นทุกข์มีอยู่กับทุกชีวิตทุกเวลา	 

เพียงแต่ว่าปุถุชนทั้งปวงหลงเห็นทุกข์เป็นสุข	 ธรรมเหนือโลกนั้นความสุขไม่ม ี

ในโลก	ในโลกมแีตค่วามทกุข	์และธรรมของพระพทุธศาสนาเทา่นัน้ทีจ่ะดบัทกุข์ 

ให้ได้	 ผู้มีปัญญาเข้าใจธรรมเหนือโลกจึงเทิดทูนพระพุทธศาสนา	 เทิดทูน 

พระบรมศาสดาผู้ทรงก่อเกิดพระพุทธศาสนาด้วยทรงสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ 

ไม่มีผู้ใดมีความกรุณาทำได้เสมอเหมือน

อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๗๑
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	 พระมหากรณุาทว่มทน้พระหฤทยั	ทำใหพ้ระบรมโพธสิตัวเ์สดจ็ออกทรง 

พระผนวช	 ทรงจากพระสถานภาพของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน	 ไปสู่ความเป็นผู้ 

ปราศจากสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทรงมี	 ที่ล้วนวิจิตรสูงส่งควรแก่พระองค์	 

ผู้เป็นมกุฎราชกุมารแห่งศากยะ	 ใคร่ครวญให้ดี	 ให้ตระหนักชัดแจ้งแก่จิตใจใน 

พระมหากรุณาที่ได้รับจากพระองค์	ทำให้ได้มีความไกลจากทุกข์พอสมควรอยู่ 

ทุกวันนี้	ทรงเสียสละยิ่งใหญ่นักเพื่อความไกลทุกข์ของสัตว์โลกทั้งปวง

 พระมหากรุณาอันไม่มีขอบเขต ไม่มีอคติ

	 พระพุทธองค์เสด็จออกทรงพระผนวชด้วยทรงมุ่งดับทุกข์ของสัตว์โลก 

ทั้งปวง	 ที่มิได้ทรงรู้จัก	 และที่มิได้รู้จักพระพุทธองค์	 การปฏิบัติที่ปรากฏนั้น 

เหมือนทรงมีพระหฤทัยโหดร้ายต่อพระบิดา	พระมเหสี	 พระโอรส	 เพราะทรง 

เป็นเหตุให้ทุกพระองค์โศกเศร้า	 เป็นทุกข์แสนสาหัสในการพลัดพราก	 เหมือน 

ไม่ทรงมีพระเมตตากรุณาในพระหฤทัยเลย	จึงสามารถทอดทิ้งท่านผู้มีพระคุณ	 

และผู้มีความรัก	ความห่วงใย	ความภักดีเป็นที่สุดไปได้เหมือนไม่แยแส

	 แตแ่มค้ดิใหล้กึ	คดิใหป้ระณตี	กย็อ่มจะไดค้วามเขา้ใจในพระมหากรณุาวา่	 

ไม่มีขอบเขต	ไม่มีอคติ	ไม่มีเขา	ไม่มีเรา	แตกต่างเป็นอันมากกับน้ำใจของปุถุชน 

ทั้งนั้น

 ทรงมีพระกรุณาโดยไม่คำนึงถึงพระองค์เอง

	 ปถุชุนคนผูม้กีเิลสใกลช้ดิจติใจทัง้หลาย	ลว้นมเีขามเีรา	มเีลอืกสงสารเลอืก 

ใหค้วามชว่ยเหลอื	และมกัจะสงสารจะชว่ยเหลอืพีน่อ้งพวกพอ้งของตนเทา่นัน้	 

นั่นไม่ใช่เมตตา	 ไม่ใช่กรุณาที่แท้จริง	 แตกต่างห่างไกลกับพระมหากรุณาของ 

พระพุทธเจ้าที่แผ่ไปถึงทั่วทุกสัตว์โลก	และมากมายใหญ่ยิ่งนักหนา	จนทำให้ไม่ 

ทรงคำนึงถึงความทุกข์ยากของพระองค์เอง	 เพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์โลก	 

ทรงสละพระสถานภาพแห่งกษัตริย์ลงเป็นผู้ต้องขอเขา	 ทรงหมดสิ้นทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง	เหลืออยู่ท่วมท้นพระหฤทัยแต่พระมหากรุณาต่อสัตว์โลก	  

วิทยุสราญรมย์
๑๗๒
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ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย

ดอกไม้กินได้...

ช่วยต้านโรคมะเร็ง

	 หากจะเอ่ยถึงดอกไม้	 หลายคนคงนึกถึงความหอม	 ความสวยงาม	 

น่าทะนุถนอม	 ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือว่าไม้ประดับ	 แต่ใครจะไปคาดคิดว่า	 

ดอกไม้สวยๆ	 ที่เราเห็นนั้นจะสามารถนำมาทำเป็นอาหารทานได้	 แถมยังมี 

คุณค่าทางอาหาร	มีวิตามิน	เกลือแร่	และมีสารอาหารหลายชนิดรวมทั้งเส้นใย 

ทีช่ว่ยทำใหร้า่งกายแขง็แรง	นอกจากนีย้งัมสีรรพคณุเปน็ยาสมนุไพรชว่ยปอ้งกนั 

และรักษาโรค	ซึ่งมีดอกไม้หลายชนิดที่เรานิยมมาประกอบอาหารจนกลายเป็น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดอกไม้จึงมีคุณประโยชน์หลากหลายทั้งสวยงาม	กินได้	และ 

ยังเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้อีกด้วย	

	 นกัวชิาการจากสถาบนัโภชนาการมหาวทิยาลยัมหดิล	ไดเ้หน็ความสำคญั 

ของเหล่าผักพื้นบ้าน	 และเพื่อตอกย้ำว่าดอกไม้พืชผักต่างๆ	 นั้นมีประโยชน์ 

ต่อร่างกาย	จึงได้ศึกษาดอกไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคได้	๗	ชนิด	 เพื่อจะเป็นอีก 

ช่องทางในการลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง	

	 รองศาสตราจารย	์ดร.แกว้	กงัสดาลอำไพ	หวัหนา้ฝา่ยพษิวทิยาทางอาหาร	 

สถาบนัโภชนาการ	มหาวทิยาลยัมหดิล	รว่มกบันกัศกึษาปรญิญาโทในหลกัสตูร 

พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ	 ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของ 

ดอกไม้กินได้	 ๗	 ชนิดที่คนไทยนิยมบริโภค	 ได้แก่	 หัวปลี	 ดอกขจร	 ดอกแค	 

ดอกบัว	 ดอกเฟื่องฟ้า	 ดอกโสน	 และดอกอัญชัน	 ทั้งในรูปกินสด	 และ 

ผ่านกรรมวิธีการปรุง	 ไม่ว่าจะด้วยวิธีการต้มหรือชุบแป้งทอด	 พบว่าดอกไม้ที่ 

คนไทยนิยมบริโภค	ทั้ง	๗	ชนิด	มี	สารต้านฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์สามารถลด 

ความเสีย่งจากโรคมะเรง็ไดเ้ปน็อยา่งด	ีดงันัน้	เรามาดกูนัดกีวา่วา่ดอกไมเ้หลา่นี ้

มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง	
ดอกไม้กินได้...ช่วยต้านโรคมะเร็ง ๑๗๓
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 ๑. หัวปลี

	 เป็นดอกของต้นกล้วย	กินได้ทั้ง 

แบบดบิและสกุ	รสชาตจิะฝาด	นำกลบี 

มาชุบแป้งทอดกินได้	 หรือจะใช้ใส่ใน 

แกงเลียง	 ต้มยำไก่ 	 กินแกล้มกับ 

ขนมจีนน้ำพริก	 ทำทอดมัน	 และอีก 

สารพัดเมนูของอร่อย	ซึ่งหากินได้ง่ายมาก	มีมากมายตามสวนไร่นา

 ประโยชน์ : บรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร	 ใบหัวปลีมีธาตุเหล็ก	 

บำรุงเลือด	ป้องกันโลหิตจาง	และลดน้ำตาลในเลือด

 ๒. ดอกขจร

	 ดอกไม้หาง่ายในท้องตลาดราคาย่อมเยา	 

ทัง้ยงัปลอดสารพษิ	รสชาตอิรอ่ย	สว่นใหญจ่ะนำ 

มาปรุงเป็นขนมดอกขจร	 หรือตอนนี้ดอก 

สีเขียวอ่อนนำมาผัดน้ำมันหอย	 ปรุงในจานยำ	 

จิ้มน้ำพริกชุบแป้งทอด

 ประโยชน์ : มีแคลเซียมสูงบำรุง 

กระดูกและฟัน	 วิตามินเอบำรุงสายตา	 

สารต้านอนุมูลอิสระ	 ช่วยเร่งกระบวนการ 

ซ่อมแซมบาดแผล

 ๓. ดอกแค

	 คนโบราณบอกว่าดอกแคแก้ ไข้หัวลม	 

เหมาะจะกินช่วงปลายฝนต้นหนาว	 อากาศเปลี่ยนฤดู	 ดอกแคยังมีใยอาหาร 

ชนิดไม่ละลายน้ำ	 จึงช่วยในระบบขับถ่ายได้ดี	 เหมาะจะนำมาใส่ในแกงส้ม	 

จานยำ	หรือผัดใส่หมูสับ	กุ้งสับ	หรือลวกจิ้มน้ำพริก

 ประโยชน์ : ช่วยแก้ปัญหาท้องผูก	และป้องกันโรคมะเร็งลำไส้

วิทยุสราญรมย์
๑๗๔
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 ๔. ดอกบัว 

	 ถือเป็นดอกไม้ที่สวยงาม	 ประชาชนหาซื้อไปบูชาพระมากกว่าดอกไม้ 

ชนิดอื่น	เพราะสามารถคงความงามไว้ได้นานกว่าดอกไม้หลายชนิด

 ประโยชน ์:	สว่นตา่ง	ๆ 	ของบวันัน้	สามารถใชป้ระโยชนไ์ดท้กุสว่น	เปน็ทัง้ 

ยาและอาหารได้อย่างดี

 ๕. ดอกเฟื่องฟ้า 

	 เฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ยืนต้น 

ขนาดกลางประเภทเถาเลือ้ย	เปน็ดอกไม ้

ประจำเมืองภูเก็ต	 ดอกเฟื่องฟ้าสามารถ 

ใช้ประกอบอาหาร	 แถมยังมีสรรพคุณ 

ใช้เข้าเครื่องหอม	 หรือเป็นยาบำรุงหัวใจ	 

ส่วนที่นำมาประกอบอาหารก็คือ	 ดอก	 

โดยนิยมนำดอกมาชุบแป้งทอดที่หาซื้อ 

กินกันได้โดยทั่วไป	 แต่สีที่เห็นนิยมนำมา 

ทอดกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีม่วง	 และ 

สามารถที่จะทำรับประทานเองได้

 ประโยชน์ :	 เป็นยาบำรุงหัวใจ	 

บำรุงโลหิตและระบบขับถ่าย

 ๖. ดอกโสน

	 ดอกโสนทีค่นรุน่คณุพอ่คณุแมรู่จ้กักนัด	ี 

มีรสหวานชวนรับประทาน	 สามารถนำมา 

ประกอบอาหารไดห้ลายชนดิ	เชน่	นำมาชบุแปง้ 

ทอดกรอบ	รับประทานกับขนมจีนน้ำพริก	ผัดน้ำมันหอย	นำไปลวกจิ้มน้ำพริก	 

แกงดอกโสน	ยำดอกโสน	

 ประโยชน์ : เป็นยาแก้ปวดมวนท้อง
ดอกไม้กินได้...ช่วยต้านโรคมะเร็ง ๑๗๕
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 ๗. ดอกอัญชันสีม่วง

	 เมื่ อก่ อน	 คนนิยมใช้นำมา 

ปรงุแตง่สสีนัอาหารใหด้นูา่รบัประทาน	 

เช่น	ขนมช่อม่วง	ขนมชั้น	เล็บมือนาง	 

โดยคั้น เอาน้ำมาผสมกับอาหาร 

ก่อนจะปรุง	หรือหยอดสีม่วง	ตอนหุงข้าวจะได้ 

ข้าวสีสวย	 แต่ตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยม	 โดยนำดอกไปตากแห้ง	 หรือใช้ดอกสด 

ต้มน้ำและเติมน้ำตาล	มะนาว	ดื่มแก้กระหายคลายร้อน

 ประโยชน์ : สารแอนโธไซยานิน	 มีอยู่มากในดอกอัญชัน	 จึงช่วยเพิ่ม 

ความสามารถในการมองเห็น	 เนื่องจากสารตัวนี้จะไปเพิ่มการไหลเวียนใน 

หลอดเลือดทำให้กลไกที่ทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้น	

	 เหน็สรรพคณุของดอกไมก้นิไดท้ัง้	๗	ชนดิทีส่ามารถนำมาทำเปน็อาหารได	้ 

แถมราคาถูก	 มีคุณค่า	 และมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย	 คอลัมน์อาหารไทย 

ฉบับนี้จึงขอแนะนำวิธีการทำขนมไทยจากดอกไม้ซึ่งนิยมนำมาทำเป็นทั้งของ 

คาวและของหวาน	 แต่อาจจะหารับประทานยากสักหน่อยเพราะไม่ค่อยมี 

ผู้นำมาทำขาย	นั่นคือ	ขนมดอกโสน	ค่ะ	

 ขนมดอกโสน

 ก่อนอื่น เรามารู้จักต้นโสนก่อนดีไหมคะ  

 ตน้โสนเปน็ไมล้ม้ลกุ	เปน็พุม่ขนาดกลาง	ลำตน้สงูเปราะบาง	เพราะไมม่แีกน่	 

สูงประมาณ	 ๒-๓	 เมตร	 มีกิ่งก้านห่างๆ	 ใบฝอยเล็กคล้ายกับใบมะขามหรือ 

ใบกระถิน	 ดอกสีเหลือง	 คล้ายดอกแค	 แต่เล็กกว่า	 มีฝักคล้ายกับถั่วเขียวแต่ 

ยาวกว่า	ภายในมีเมล็ด	ต้นโสนมักขึ้นในที่ชื้นแฉะ	ริมคลอง	ริมคูน้ำ

	 สมัยก่อนนิยมเอาดอกโสนมาเป็นผักจิ้มน้ำพริก	 หรือนำมาเป็นผักใส่ใน 

แกงสม้	แกงเลยีง	คลา้ยๆ	กบัดอกแคนัน่แหละคะ่	นอกจากนีย้งัสามารถนำมาทำ 
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เป็นขนมได้อีกนะคะ	ท่านผู้อ่านเคยรับประทาน	“ขนมดอกโสน”	กันบ้างไหม	 

แต่ถ้าใครยังไม่เคยรับประทาน	 ถ้าได้ลองหัดทำและลองชิมดู	 ขนมดอกโสน 

อาจจะกลายเป็นขนมที่ท่านชอบไม่แพ้ขนมไทยอย่างอื่นก็เป็นได้ค่ะ	

 เครื่องปรุง 

 •	 แป้งข้าวเจ้าอย่างดี	๓	ส่วน	๔	ถ้วยตวง	

 •	 หัวกะทิ	๑	ส่วน	๔	ถ้วยตวง

 •	 ดอกโสน	๑	ถ้วยตวง

 •	 น้ำตาลทราย

 •	 มะพร้าวทึนทึกขูดฝอย

 •	 เกลือป่น

 วิธีทำ 

 •	 ดอกโสน	 เด็ดเอาก้านออก	 ใช้แต่ดอก	 

	 	 ล้างน้ำให้สะอาด	

 •	 ผสมเกลือกับน้ำเล็กน้อย	 ชิมให้ออก 

	 	 รสเค็ม	นำไปพรมให้ทั่วดอกโสน

 •	 แป้งข้าวเจ้า	 นำมานวดกับหัวกะทิ 

	 	 จนเข้ากันดี

 •	 นำผ้าขาวบางชุบน้ำ	 บิดพอหมาด	 

	 	 ปูลงบนลังถึงใส่ดอกโสนเกลี่ยให้ 

	 	 กระจาย	 จากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าที่ 

	 	 นวดไว้มายีด้วยแล่ง	 ใส่ลงใน 

	 	 ดอกโสนจนหมด	เคลา้แปง้ทีย่กีบัดอกโสน	 

ดอกไม้กินได้...ช่วยต้านโรคมะเร็ง ๑๗๗
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	 พอเข้ากัน	 นำไปนึ่งในน้ำเดือด	 พอแป้งสุกตักออก	 ยีให้กระจาย	 

	 ใส่มะพร้าวทึนทึกขูดฝอย	 เวลารับประทานให้โรยน้ำตาลทรายตามชอบ	 

	 แล้วแต่ว่าต้องการหวานมากหรือน้อย	   

อ้างอิงข้อมูลจาก 

	 http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page 

=content&categoryID=522&contentID=152765

	 วารสารสายใจไทย	ปีที่	32	ฉบับที่	3	เดือนธันวาคม	2553	

	 ภาพประกอบจาก	www.oknation.net/blog/print.php?id=34006
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วโรตม์ ชอินทรวงศ์

ในการระบุตัวตน
การใช้เทคโนโลยี

	 ท่านอาจสงสัยถ้าผมจะบอกว่า	“ทุกสิ่งบนโลกนี้ต้องมีชื่อ”	ถ้าสมมุติว่า	 

คุณเป็นเจ้าของฟาร์มโคนม	 ถ้ามีวัวนมสองถึงสามตัวคงจะไม่มีปัญหา	 แต่ถ้า 

เป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่มีวัวนมนับร้อยตัว	 ท่านจะตั้งชื่อให้วัวแต่ละตัว	 

ทีจ่ะมาคอยตัง้ชือ่ววัวา่	เจา้มะล	ิเจา้ละไม	และอืน่ๆ	อกีเปน็รอ้ยตวั	คงจะปวดขมบั 

เป็นการใหญ่	 ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมาแนะนำให้ท่านได้รู้และ 

สามารถนำมาใช้ได้จริงในปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตั้งชื่อให้แก่วัวทุกๆ	 ตัว	 

เป็นรหัสสัญญาณคลื่นความถี่	 (RFID)	 เมื่อเอาเครื่องตรวจจับสัญญาณ 

เข้ามาจ่อใกล้ๆ	 ก็จะสามารถทราบได้ว่าวัวตัวนี้ชื่ออะไร	 รวมถึงอายุ	 น้ำหนัก	 

สภาพร่างกาย	 ประวัติการฉีดวัคซีน	 ซึ่งเราได้บันทึกข้อมูลเข้าไปในชิปเล็กที่ 

ติดอยู่ที่ใบหู	หรือปลอกคอ	ของวัวตัวนั้นๆ	

 RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification	เป็นเทคโนโลยี 

ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ประเภทหนึ่ง	เกิดจากแนวคิดที่ว่า	“ทุกสิ่งบนโลกนี้ต้อง 

มีชื่อ”	 ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ควรมีการระบุตัวตน	 (Identification)	 แม้แต่	 

ตน้ไมใ้นปา่สงวน	ววัในทุง่	โลมาในอา่ว	สนิคา้ในหา้ง	สมดุทกุเลม่	เหรยีญโดยสาร 

รถไฟฟ้าใต้ดิน	แผ่นซีดีในห้างสรรพสินค้า	หรือหนังสือในห้องสมุด

การใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวตน ๑๗๙
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 ลักษณะการทำงานของ RFID อย่างง่าย
	 องค์ประกอบหลักของระบบ	RFID	จะมีองค์ประกอบดังนี้

	 ๑.	ตัว	Tag	ศัพท์เทคนิคเรียกว่า	Transponder	เรียกง่ายๆว่า	“ตัวเก็บ 

ข้อมูล”	มีลักษณะเป็นแผ่นวงจรไฟฟ้าเล็กๆ	ไว้บันทึกข้อมูล	

	 ๒.	Reader	 หรือศัพท์เทคนิคเรียกว่า	 Interrogator	 เรียกง่ายๆ	 ว่า	 

“ตัวอ่าน Tag”	 มีลักษณะเป็นเสาไว้ตรวจจับสัญญาณจาก	 Tag	 หรืออาจจะ 

เป็นจอมือถือเล็กๆ	ก็ได้

	 การทำงานของระบบ	RFID	คือ	เมื่อตัว	Reader	ส่งคลื่นความถี่	(Radio	 

Frequency)	ไปโดน	Tag	เมื่อตัว	Tag	ได้รับคลื่น	ขดลวดที่รอบตัวนั้นนอกจาก 

ทำหนา้ทีเ่ปน็สายอากาศ	(Antenna)	รบัสญัญาณแลว้	ยงัทำหนา้ทีแ่ปลงความถี ่

กลบัมาเปน็สญัญาณไฟฟา้เพือ่ใชเ้ลีย้งวงจรของตวั	Tag	เพือ่อา่นหรอืบนัทกึขอ้มลู 

ในหนว่ยความจำใน	Tag	จากนัน้กจ็ะสง่ขอ้มลูกลบัดว้ยการเหนีย่วนำคลืน่ความถี ่

ไปยังที่	Reader	อีกครั้ง

	 ใน	Tag	นัน้จะสามารถบนัทกึหรอือา่นขอ้มลูทีเ่ราตอ้งการได	้ดงัทีเ่ราเหน็ 

ใช้ในห้างสรรพสินค้า	 เพื่อใช้อ่านราคาสินค้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้องกัน 

การถูกขโมยสินค้า

ภาพที่ ๑ ลักษณะการทำงานของ RFID อย่างง่าย
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	 ตั ว 	 Reader	 ที่ เห็นติด 

ตามทางเขา้ออกในหา้งสรรพสนิคา้ 

นั้น	 เมื่อผู้ใดขโมยสินค้าที่มี	 Tag	 

ของ	RFID	ติดอยู่	ตัว	Reader	จะ 

สามารถตรวจจับด้วยคลื่นวิทยุได้	 

ไม่ว่าขโมยจะซ่อนไว้ที่ส่วนใดก็ตาม

  RF ID เทคโนโลยีนี้   
จะพลิกโลก

 “RFID เทคโนโลยีนี้ จะ 

พลกิโลก”	อาจจะไมเ่ปน็การกลา่ว 

เกินจริงสำหรับผู้ที่รู้จัก	RFID	เป็น 

อย่างดีและบ้างก็ผันผวนตัวเองมา 

อยู่หัวขบวนเตรียมกอบโกยกับ 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ 

มโหฬารของโลกครั้งนี้

  

ภาพที่ ๒ RFID Tag ติดที่
ซีดีตามห้างสรรพสินค้า

ภาพที่ ๓ RFID Reader 
ติดตามประตูห้างสรรพสินค้า

	 เปรียบเทียบกับ	 บาร์โค้ด	 เป็นแถบสีขาว	 ดำ	 สลับกันหนาบ้างสั้นบ้าง	 

ซึ่งข้อมูลของสินค้าจะถูกบันทึกไว้ในแถบสีนั้นข้างภาชนะบรรจุสินค้า	 ทำให้ 

สะดวกในการอา่นขอ้มลูสนิคา้นัน้	เชน่วา่	สนิคา้อะไร	ราคาเทา่ใด	ผลติจากไหน 

เปน็ตน้	หากเรานกึถงึภาพทีเ่ราไปหา้งสรรพสนิคา้ตอ่ควิเพือ่รอชำระเงนิ	กวา่จะ 

สแกนบาร์โค้ดสินค้าทีละชิ้นหมดรถเข็นคงต้องใช้เวลานานหลายนาที	 

การบริหารจัดการให้ลูกค้าเสียเวลาจ่ายเงินสำหรับเทคโนโลย	ี RFID	 ถึงสินค้า 

มีนับร้อยชิ้นในรถเข็น	 เพียงเข็นผ่าน	 Reader	 ก็จะสามารถอ่านข้อมูลที่	 Tag	 

ในสินค้าทุกตัวและคำนวนเงินให้เสร็จสิ้นในเวลาไม่กี่วินาที

การใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวตน ๑๘๑
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	 RFID	 ต่างจากระบบอ่านข้อมูลอื่นเช่น	 Barcode	 หรือ	 Smart	 Card	 

ตรงที่ระบบบันทึกข้อมูลอื่นต้อง	 “สัมผัส”	 แต่	 RFID	 ไม่จำเป็นต้องสัมผัส	 

(Contact	 less)	แถมระยะไกลพอสมควรอีก	นอกจากนั้นตัว	Tag	ของระบบ	 

RFID	ทีต่ดิตามตวัสนิคา้สามารถบรรจไุมโครชพิเพือ่เกบ็ขอ้มลู	มหีนว่ยความจำ 

มากกวา่รหสัแถบสขีองบารโ์คด้มากนกั	จะเหน็วา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเทคโนโลยี 

บันทึกข้อมูลสินค้าอื่น	 RFID	 นอกจากเก็บข้อมูลได้เยอะกว่า	 ป้องกันขโมยได้	 

แถมคิดเงินได้รวดเร็ว	 เพียงเท่านี้	 RFID	 ก็สามารถทดแทนเทคโนโลยีบาร์โค้ด 

ได้แล้ว	 เพียงแต่ว่าราคาต่อชิ้นของ	 Tag	 ยังแพงมากอยู่	 จึงยังไม่คุ้มกับการ 

ติดสินค้าที่ราคาไม่แพง	 เพราะต้นทุนบาร์โค้ดคือหมึกที่พิมพ์ลงไปบนภาชนะ 

สินค้าเท่านั้น	 แต่หากวันหนึ่ง	 ตัว	 Tag	 มีราคาต่อชิ้นเท่าบาร์โค้ด	 เมื่อไหร่	 

RFID	 สามารถมาทดแทนระบบบาร์โค้ด	 ก็จะพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรม 

ทั้งปวงในโลกก็ว่าได้	

	 การประยุกต์ใช้	RFID
	 RFID	 ในบ้านเราได้เริ่มเปิดใช้อย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมและ 

การส่งออกอย่างมากมาย	 จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กทช.)	 ให้ใช้ย่านความถี่สำหรับ	 RFID	 ในประเทศไทย	 

เป็นที่ทราบกันดีว่า	 สุดยอดซุปเปอร์สโตร์ในอเมริกา	 ลูกค้ารายใหญ่ส่งออก 

ของไทยนั้น	 เช่น	 Wal-Mart	 ตั้งกฏเหล็กให้สินค้าที่จะไปวางขายที่นั่น	 

ต้องมี	RFID

ภาพที่ ๔ ลักษณะ Tag ประเภทต่างๆ
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	 RFID	 ใกล้ตัวที่เราไม่ทราบกันนั้น	 เช่น	 บัตรผ่านเข้าออกประตูที่ไม่ต้อง 

เสียบการ์ดอ่านข้อมูลหรือที่สุวรรณภูมิประยุกต์ใช้แทน	 Tag	 ติดกระเป๋าใน 

สนามบิน

	 Tag	อีกประเภทคือ	Tag	Active	 

คือ	 Tag	 ที่ต้องมีแบตเตอรี่ภายในตัว 

ใช้ในการบันทึกข้อมูลและส่งสัญญาณ 

กลับ	 ส่วน	 Tag	 ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ 

ตอนต้นที่ใช้พลังงานจากคลื่นที่ได้รับ	 

ในการอา่น	บนัทกึขอ้มลูและสง่สญัญาณ 

กลับนั้นเรียกว่า	Passive	Tag	ปัจจุบัน ภาพที่ ๕ Active Tag

ตัว	 Tag	 มีขนาดเล็กมาก	 เท่าหัวไม้ขีดได้และมีแนวโน้มเล็กลงเรื่อยๆ	 อีกทั้ง 

สามารถฝังลงในเนื้อเดียวกับตัวสินค้าได้เลย

 การประยุกต์ใช้งาน RFID ถูกประยุกต์ใช้งานหลากหลายด้าน
 ๑. การค้าปลีก การผลิต การกระจายสินค้าและลอจิสติกส์ เช่น	 

การซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต	 เมื่อมีการคิดคำนวณราคารวม	 เครื่องอ่าน	 

RFID	 สามารถคำนวณราคารวมภายในครั้งเดียวได้ทันทีดังที่กล่าวตอนต้น	 

หรือการใช้งานในโรงงานโดยการติด	 Tag	 ไว้กับชิ้นงาน	 เมื่อชิ้นงานผ่าน 

สายพานการผลิตในโรงงาน	 Reader	 จะส่งชิ้นงานเดินตามสายพานไป 

แต่ละแผนกเป็นขั้นตอนและส่งงานไปยังสถานีถัดไป							

 ๒. ด้านการแพทย์และช่วยเหลือคนพิการ	 มีการใช้งานสำหรับการทำ	 

Asset	tracking	สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาแพง	ทำให้สามารถตรวจสอบ 

การเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ได้สะดวกรวดเร็ว	 	 นอกจากนี้ยังมีการใช้	 RFID	 

ในสุขภัณฑ์ยา	 โดยมี	 Reader	 ขนาดพกพา	 ให้ผู้ป่วยที่ตาบอด	 สามารถถือ	 

Reader	 มือถืออ่าน	 Tag	 ที่ขวดยาและ	 Reader	 อ่านออกเสียงให้คนตาบอด 
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ทราบได้ว่า	เป็นยาอะไร	หรือติด	Tag	ที่รถเมล์ก็ดี	เมื่อวิ่งผ่านป้ายที่มี	Reader	 

ก็อ่านเลขรถโดยอัตโนมัติเพื่อให้คนตาบอดได้ทราบ

 ๓.  ด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ด้านนี้กำลังเป็นที่นิยม	 โดยนำ 

ระบบ	 Animal	 Tracking	 มาใช้กับเกษตรกรไทย	 ในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

ให้เป็นระบบฟาร์มออโตเมชัน	 ด้วยชิป	 RFID	 ติดตัวสัตว์เลี้ยง	 ที่เราพบเห็น 

ติดที่หูของวัว	หรือหมู	หรือให้วัวกินเข้าไปฝังในตัวเลย	ทำให้สามารถตรวจสอบ 

สายพันธุ์	 การให้อาหาร	 วันที่ฉีดยา	 และการควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ได้	 

รวมถงึการใชง้านสำหรบัทำการตรวจยอ้นกลบัแหลง่ทีม่าของผลติภณัฑอ์าหาร	 

(Food	 Traceability)	 หรือสินค้าเกษตรกรรมได้	 ฟาร์มระบบปิดที่ได้รับ 

มาตรฐานความปลอดภัยจากอเมริกา	 สามารถส่งไก่ไปขายได้เพราะมี	 

RFID	 Tag	 บันทึกข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้	 เพื่อยืนยันว่ามาจากฟาร์ม 

ระบบปิดที่ได้รับการรับรอง	ทำให้ไก่ไทยส่งออกได้รวดเร็ว

 ๔.  ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)	 เพื่อป้องกัน 

ผูก้อ่การรา้ยหรอืใชง้านสำหรบัดา้น	E-citizen	ซึง่หลายประเทศไดน้ำมาใชก้นัแลว้	 

รวมทั้งหนังสือเดินทางไทยก็ใช้การฝังชิพเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือ 

หนังสือเดินทางเช่นกัน	
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 ๕.	การเข้า-ออกอาคาร	 (Access	 Control	 /	 Personal		

Identification)  หรือ	 แทนการใช้บัตรเสียบ	 Smart	 card	 เนื่องจากบัตร 

แถบแม่เหล็กเมื่อมีการใช้งานนานจะมีการชำรุดสูง  แต่บัตรแบบ  RFID  

ไม่มีการสัมผัสและเครื่องสามารถอ่านข้อมูลระยะไกลได้เพียงแค่เดินผ่าน  

เช่น บัตรผ่านประตูคอนโดสมัยใหม่ ก็ใช้เทคโนโลยีนี้

	 ๖.	ระบบตัว๋อเิลก็ทรอนกิส	์(e-ticket)	เชน่ บัตรทางด่วน บัตรรถไฟฟา้- 

ใต้ดิน MRT 

 ๗.	ระบบกญุแจอเิลก็ทรอนกิส	์(Immobilizer) ในรถยนต ์ปอ้งกนัการ 

ใช้กุญแจผิด  และในการขโมยรถยนต์  (Smart  Key  entry)  พวก  Keyless  

ในรถยนต์ราคาแพงบางรุ่นก็เริ่มนำมาใช้งานแล้ว  นอกจากฟันเฟืองกุญแจ 

เข้ากันได้แล้ว ต้องมี Tag ฝังในตัวลูกกุญแจเพื่อจำกันได้ด้วย

 ๘.	ระบบห้องสมุด ในการยืมหรือคืนหนังสืออัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้บริการ 

ได้รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในมหาวิทยาลัยของไทยล้วนมีใช้กันแล้ว

    สรุปได้ว่า  เทคโนโลยี  RFID  มีประโยชน์และใช้อย่างกว้างขวางใน 

ปัจจุบันนี้ และท่านคงเข้าใจแล้วว่าทำไม “ทุกสิ่งต้องมีชื่อ”	ชีวิตเราง่ายขึ้นไป 

อีกขั้นหนึ่งแล้ว เราไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อให้วัวทีละตัว เพียงแค่ติด Tag ก็จะเก็บ 

และอ่านข้อมูลวัวตัวนั้นได้ทั้งหมด  หรือเราสามารถใช้แผ่น  Tag  จ่อที่ประตู  

ก็จะเปิดประตูเข้าไปในอาคารหรือในรถยนต์  โดยไม่ต้องหากุญแจมาไขประตู 

อีกแล้ว   

เอกสารอ้างอิง
  ศนูยอ์เิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต.ิ “RFID เทคโนโลยสีารพดั- 

ประโยชน์”.	สาร	NECTEC. (กันยายน – ตุลาคม 2547) 

  ปรเมศวร ์กมุารบญุ “มารูจ้กั	RFID	เทคโนโลยนีี	้จะพลกิโลก” <http:// 

www.marinerthai.com/forum/index.php?topic=757.0>
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รัฐภัทร์ เจริญทวีรัตน์

โรนัลดินโญ่
นักกีฬาในดวงใจ 

	 หากถามว่าใครคือนักฟุตบอลที่สามารถเอ็นเตอร์เทนคนดูได้มากที่สุด 

ในโลกนับตั้งแต่ยุค	๙๐	 เป็นต้นมา	 เชื่อว่าแฟนฟุตบอลทั่วโลกคงต้องนึกถึงชื่อ 

ของนักเตะเจ้าของฉายา	“เหยินน้อย” โรนัลดินโญ่	อดีตซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติ 

บราซลิ	เปน็ลำดบัตน้ๆ	อยา่งแนน่อน	ดว้ยลลีาและเทคนคิแพรวพราวเปน็เหมอืน 

มนตส์ะกดทีท่ำใหเ้หลา่แฟนบอลตา่งหลงใหลในความมหศัจรรยบ์นโลกลกูหนงั 

ที่เจ้าเหยินน้อยได้ร่ายมนต์ออกมา	 ซึ่งนั่นก็รวมทั้งตัวผมด้วยที่ชื่นชอบและ 

หลงใหลในพรสวรรค์ของนักเตะรายนี้

	 รอยยิ้มบนใบหน้าของนักฟุตบอลอาจหาได้ไม่ง่ายนัก	นอกจากเวลาดีใจ 

จากการทำประตูเพียงเท่านั้น	 แต่สำหรับโรนัลดินโญ่เรามักจะเห็นรอยยิ้มบน 

ใบหนา้ของเขาอยูเ่สมอยามลงเลน่ในสนาม	ซึง่เปน็ลกัษณะทา่ทางและเอกลกัษณ ์

โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครของอดีตนักเตะที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งของ 

ยุคนี้	 ซึ่งผมเองยอมรับว่าได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเขาอย่างจริงจัง	 ตั้งแต่ 

สมยัทีโ่รนลัดนิโญเ่ลน่อยูใ่นทมีชาตบิราซลิ	ชดุแชมปโ์ลกสมยัที่	๕	(ยคุ	Triple	R	 

ประกอบด้วย	 Rivaldo	 Ronaldinho	 และ	 Ronaldo)	 ในช่วงที่เกาหลีใต้ 
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และญี่ปุ่นได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๐๒  

โดยเกมนัน้เปน็การแขง่ขนัรอบ ๘ ทมีสดุทา้ย ซึง่เปน็การโคจรมาพบกนัระหวา่ง 

ทมีชาตบิราซลิและทมีขวญัใจมหาชนของคนไทย อยา่งทมีชาตอิงักฤษ ตวัผมเอง 

ตอ้งยอมรบัเลยวา่เปน็แฟนพนัธ์แุทข้องทมีองักฤษ และตอนนัน้กย็งัไมไ่ดช้ืน่ชอบ 

ในตัวนักเตะคนนี้สักเท่าไหร่นัก ซึ่งในระหว่างชมการถ่ายทอดสดก็ได้เจอกับ 

ชอ็ตมหศัจรรยข์องนกัเตะรายนีส้มกบัคำรำ่รอืทีว่า่ นกัเตะรายนีจ้ะเปน็คยีแ์มน 

ตัวสำคัญที่จะพาทีมบราซิลชุดนี้ผงาดไปคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ

 ดว้ยฟรคีกิสดุมหศัจรรยล์อยโดง่เหมอืนจะไมม่อีะไร แตก่ลบัยอ้ยขา้มหวั 

ของเดวดิ ซแีมน แบบชนดิทีท่ำใหผ้มตอ้งอึง้ไปอยูพ่กันงึเลยทเีดยีวจนตอ้งอทุาน 

ออกมาว่า “เฮ้ย เข้าได้ไง” ไม่ใช่ผมเท่านั้นที่งง เชื่อว่าหลายๆ คนที่ชมการ 

ถ่ายทอดสดในตอนนั้นก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันกับผม แฟนบอลหลายคน 

ถึงกับพูดกันแบบขำๆ ว่า “นี่มันซึบาสะแปลงร่างมาชัดๆ” ซึ่งใครจะไปเชื่อว่า 

ผู้ชายที่ดูเข้มแข็งอย่างเดวิด ซีแมน ต้องมาเสียน้ำตาให้กับลูกยิงสุดมหัศจรรย์ 

แบบนัน้ โดยชว่งระยะเวลานัน้รศัมกีารเปน็นกัเตะทีด่ทีีส่ดุในโลกของเขากก็ำลงั 

เริ่มฉายแววออกมาแล้ว จนในท้ายที่สุดเขาก็เป็นกำลังสำคัญในการพาทีมชาต ิ

บราซิลผงาดขึ้นไปเป็นแชมป์โลกได้สำเร็จในที่สุด

 ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลักในทีมชาติ ได้มีทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรป 

หลายทมีใหค้วามสนใจในตวัของซปุเปอรส์ตารจ์ากแดนกาแฟรายนีก้นัยกใหญ ่ 

วา่กนัวา่เปน็นกัเตะทีเ่นือ้หอมมากทีส่ดุ ณ ชว่งเวลานัน้กนัเลยทเีดยีว ตวัผมเอง 

ก็เริ่มชื่นชอบและประทับใจในเทคนิคและลีลาของนักเตะเลือดแซมบ้ารายนี้ 

ขึ้นมาบ้างแล้ว และยอมรับว่าอยากเห็นเจ้าเหยินน้อยได้มีโอกาสมาโชว์ฟันขาว 

และลีลาขั้นเทพของเขาในโรงละครแห่งความฝันที่เมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งใน 

ชว่งเวลานัน้กม็ ี๒ ทมียกัษใ์หญข่องยโุรป อยา่งเจา้บญุทุม่บารเ์ซโลนา่และปศีาจ 

แดงจากเกาะอังกฤษ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังจ้องตาเป็นมันและอยาก 

คว้าตัวเขาไปอยู่ในอ้อมอก
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สือ่ตา่งๆ	ทัว่โลกในตอนนัน้ตา่งตขีา่ววา่เจา้เหยนินอ้ยใกลท้ีจ่ะกลายเปน็พลพรรค 

อสูรแดง	 แมนยูไนเต็ด	 ตัวผมเองก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ทีมรัก 

กำลังจะได้นักเตะระดับเวิลด์คลาสเข้ามาร่วมทีม	 ในใจก็คิดจินตนาการว่า	 

“นีเ่รากำลงัจะไดเ้หน็โรนลัดนิโญเ่ขา้มาเลน่รว่มในทมีเดยีวกนักบัมดิฟลิดห์มามุย่ 

อย่าง	พอล	สโคลล์,	ปีกพ่อมด	ไรอัน	กิกซ์	รวมทั้งมิดฟิลล์ขาโหด	อย่างรอย	คีน	 

เหรอเนีย่	แตแ่ลว้มนักเ็ปน็ไดแ้คฝ่นั	เพราะทมีทีม่าทหีลงั 

อยา่งบารเ์ซโลนา่	เรยีกไดว้า่ตบมอืทหีลงัดงักวา่	 

ฉกคว้าตัวเขาไปหน้าตาเฉย	 ผิดกับแมนยูฯ	 

ซึง่มขีา่วแบบมหากาพยม์าโดยตลอดแตต่อ้ง 

อกหกัหนา้หงายกลบัไป	ซึง่วา่กนัวา่ใน 

ความโชคร้ายของแมนฯ	 ยูไนเต็ด 

ในครั้งนั้น	 จึงทำให้ทีมได้ไปค้นพบ 

เพชรเม็ดงามจากแดนฝอยทอง	 

เจ้ าของฉายา	 “ปีกจอมสับ”  

คริสเตียโน่	โรนัลโด้	โดยเหล่าสาวก 

ของปีศาจแดงต่างได้มีการวิพากษ์ 

วิจารณ์กันว่า	 หากทีมของพวกเขา 

ไดต้วัโรนลัดนิโญ ่

ไปในตอนนั้น	 

บางทีพวกเขา 

ก็อาจจะไม่มี 

โอกาสได้ เห็น 

มิดฟิลด์เลือดโปรตุกีสมาโชว์ลีลาสับขาหลอกใน 

โรงละครแห่งความฝันก็เป็นได้	

		 	 ในทีส่ดุโรนลัดนิโญก่ไ็ดเ้ขา้มาเปน็สมาชกิใหม ่

ของสุดยอดทีมจากแคว้นคาตาลันตามความปรารถนาของ 

วิทยุสราญรมย์
๑๘๘
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เจ้าตัว พร้อมกับความคาดหวังของเหล่าแฟนบอลบาร์เซโลนิสต้า ที่มีความ 

คาดหวังต้องการให้เจ้าตัวเข้ามาเป็นเสาหลักช่วยให้ทีมกลับเข้ามาสู่ยุครุ่งเรือง 

อีกครั้ง หลังจากต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของราชันชุดขาว เรอัล มาดริด ในยุค 

กาลาติกอสภาค1 ซึ่งตอนนั้นมีเหล่านักเตะระดับเวิลด์คลาสอย่าง อีเคร์  

คาซียาส, โรแบร์โต้ คาร์ลอส, หลุยส์ ฟิโก้, เดวิด เบ็คแฮม, ซีเนอดีน ซีดาน,  

ราอลู กอนซาเลส และเจา้โลน้ทองคำ โรนลัโด ้อยูใ่นทมี แนน่อนวา่ดจูากรายชือ่ 

ทีเ่อย่มาแตล่ะคนนัน้เปน็เรือ่งยากทีบ่ารซ์า่ในยคุ “เหยนินอ้ย” จะกลบัมาเปน็ทมี 

ที่ดีที่สุดในประเทศได้อีกครั้ง การเริ่มต้นของเขาอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามนัก  

เพราะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยๆ แต่หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆ  

กลายเปน็เสาหลกัในทมี โดยมอียูป่หีนึง่ทีผ่มเองกจ็ำไดว้า่บารซ์า่ทำผลงานในชว่ง 

ครึ่งฤดูกาลแรกได้ค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียว แต่ด้วยความมหัศจรรย์ของนักเตะ 

แซมบ้ารายนี้ จึงทำให้ทีมสามารถไต่อันดับมาเป็นรองแชมป์ต่อจากบาเลนเซีย  

ได้ราวปาฏิหาริย์ด้วยผลงานชนะเกือบทุกนัดในครึ่งฤดูกาลหลัง

 ภายหลงัจากปนีัน้โรนลัดนิโญก่ก็า้วมาเปน็นกัฟตุบอลหมายเลขหนึง่ของ 

ลีกสเปน ของบราซิล และของโลกได้สำเร็จ โดยมีขุนพลคนอื่นเข้ามาช่วยสร้าง 

ความมหศัจรรยใ์หก้บัทมีบารเ์ซโลนา่ ทัง้ชาบี ้เอรน์านเดซ, เดโก,้ ซามเูอล เอโต ้ 

และเจ้าหนูลีโอเนล เมสซี่ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้รับฉายานักเตะต่างดาว แต่ด้วย 

ฝีไม้ลายมือของเขาก็ทำเอาซุปเปอร์สตาร์เลือดแซมบ้าเองถึงกับต้องออกมา 

ยอมรับว่า นักเตะคนนี้แหละจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกคนต่อไปอย่าง 
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แนน่อนและยงับอกอกีวา่ในอนาคตเมสซีจ่ะเปน็นกัเตะทีเ่กง่และสดุยอดกวา่ตวั 

เขาเองเสียอีก สำหรับในท้ายที่สุดแล้วในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ - ๒๐๐๕ เหล่าขุนพล 

จากทีมแห่งแคว้นคาตาลันก็สามารถพาทีมก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จ  

โดยในปีนั้นถึงแม้บาร์ซ่าจะก้าวมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในสเปนได้ แต่สำหรับในเวที 

ยโุรปขนุพลอาซลูกรานา่ตอ้งพบกบัความลม้เหลว จอดอยูแ่คร่อบ ๘ ทมีสดุทา้ย 

เท่านั้น ด้วยน้ำมือของยอดทีมจากกรุงลอนดอน “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี  

ซึ่งตอนนั้นมีกุนซือยอดฝีมืออย่าง “เดอะ สเปเชี่ยล วัน” โฆเซ่ มูรินโญ่  

คุมทัพอยู่

 การปะทะกันระหว่างเชลซีกับบาร์เซโลน่าในปีนั้นถือว่าเป็นการเจอกัน 

ของมวยถกูคูแ่ละถกูทีถ่กูเวลาเลยทเีดยีว โดยชว่งนัน้ทัง้คูอ่ยูใ่นชว่งทีฟ่อรม์ฮอต 

สุดๆ และต่างก็เป็นจ่าฝูงในลีกของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ การสร้างทีมของเชลซีใน 

ยุคเสี่ยหมี โรมัน อับราโมวิช อภิมหาเศรษฐีชาวรัสเซีย พร้อมด้วยการมีกุนซือ 

ไร้เพื่อนอย่างมูรินโญ่คุมทัพอยู่ เชลซีชุดนั้นต่างก็ได้รับการยอมรับจากเหล่า 

แฟนบอลทั่วโลกว่าเป็นทีมชุดที่แข็งแกร่งและมีสมดุลเอามากๆ แน่นอนว่า 

แฟนบอลทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยในการดวลกันของคู่นี้รวมทั้งตัวผมเองด้วย 

เช่นกัน สุดท้ายแล้วก็เป็นเชลซีที่ผ่านเข้ารอบไปได้สำเร็จตามที่กล่าวไปแล้ว 

ขา้งตน้ ถงึแมบ้ารซ์า่จะตกรอบแตผ่มเองกย็งัเชือ่วา่แฟนบอลทัว่โลกตา่งกย็งัจำ 

ลูกยิงที่พิสดารและสุดคลาสสิคของโรนัลดินโญ่ที่ไปยิงเชลซีถึงถิ่นสแตมฟอร์ด- 

บรดิจไ์ดอ้ยา่งแนน่อน การใชเ้ทา้ขวาโยกหมนุซา้ยขวาหลอกใหคู้ต่อ่สูเ้สยีจงัหวะ  

แล้วจิ้มบอลด้วยหัวเกือกผ่านปีเตอร์ เช็ค ซึ่งทำได้เพียงป้องกันบอลด้วยสายตา  

เข้าประตูไปแบบชนิดที่ทำให้แฟนเชลซีที่นั่งอยู่ฝั่งอัฒจันทร์หลังประตูถึงกับงง 

และตะลงึกบัประตทูีเ่กดิขึน้ ผมเองกย็งัอึง้และประทบัใจกบัลกูยงิทีส่ดุคลาสสคิ 

ลกูนัน้เชน่เดยีวกนั ซึง่พดูไดเ้ลยวา่ตัง้แตด่ฟูตุบอลมาไมเ่คยเหน็ลกูยงิในลกัษณะ 

แบบนี้มาก่อนเลย จำได้ว่าวันนั้นนักพากษ์ทางช่องฟรีทีวีเองก็ถึงกับตะโกน  

“โอโ้ห โอโ้ห แหม ่เหนอืคำบรรยายจรงิๆ ครบัลกูยงิแบบนี ้ทำไปได”้ ถงึแม้จะ 

ไม่สามารถช่วยทีมให้เข้ารอบต่อไปได้ แต่เชื่อว่าลูกยิงลูกนั้นคงจะเข้าไปอยู่ใน 

ความทรงจำของแฟนบอลทั่วโลกอย่างแน่นอน

วิทยุสราญรมย์
๑๙๐
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	 ในฤดกูาลป	ีค.ศ.	๒๐๐๕	-	๒๐๐๖	นบัวา่เปน็ปทีองของซปุเปอรส์ตารเ์ลอืด 

แซมบา้รายนี	้โดยเขาสามารถพาทมีควา้แชมปล์กี	สเปน	และมสีว่นสำคญัในการ 

พาทมีบารซ์า่เปน็เจา้แหง่ยโุรปไดส้ำเรจ็	ซึง่ปนีีน้กัเตะเจา้ของฉายามนษุยต์า่งดาว	 

อย่าง	 ลีโอเนล	 เมสซี่	 ก็เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมได้แล้วด้วย	 ซึ่งผมก็ขอ 

ย้อนกลับไปในเกมลีกที่สนามซานติอาโก้	 เบอร์นาบิว	 ในศึกเอลคลาสสิโก้	 

ป	ี	ค.ศ.		๒๐๐๕	-	๒๐๐๖	ระหวา่งมาดรดิกบับารซ์า่	โดยทัง้	๒	ทมีตา่งกม็นีกัเตะ 

ระดับเวิลด์คลาสอยู่ในทีมมากมาย	 โรนัลดินโญ่เองก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษ 

เพราะช่วงนั้นฟอร์มของเขากำลังอยู่ในช่วงพีคสุดๆ	 สกอร์	 ๐:๓	 เป็นสกอร์ที่ 

เหลือเชื่อมากๆ	 และเป็นการเล่นที่เบอร์นาบิวด้วยแล้วนั้น	 เชื่อว่าแฟนบอล 

หลายคนคงประหลาดใจกบัสกอรท์ีเ่กดิขึน้	กาลาตกิอส	ภาค	๑	ปราชยัใหก้บัทมี 

ต่างดาวเละคาถิ่น	แน่นอนแฟนๆ	มาดริดคงทำใจกันลำบาก	เสียงปรบมือจาก 

แฟนมาดริดหลังจากที่โรนัลดินโญ่ส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายในลูกปิดท้าย	 

เป็นการบ่งบอกถึงความสุดยอดของเขาในวันนั้นได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งนับว่า 

เป็นเรื่องยากที่เราจะได้เห็นแฟนมาดริดนิสต้ายืนขึ้นปรบมือแสดงความชื่นชม 

ให้กับคู่แข่งฝั่งตรงข้าม	โดยเฉพาะคู่ปรับตลอดกาลอย่างบาร์เซโลน่าอีกด้วย
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	 การกลบัมาเผชญิหนา้กนัอกีครัง้ระหวา่งเชลซแีละบารเ์ซโลนา่ในศกึยฟูา่	 

แชมเปีย้น	ลกีป	ีค.ศ.	๒๐๐๕	-	๒๐๐๖	บารซ์า่สามารถทีจ่ะลา้งแคน้เชลซไีดส้ำเรจ็ 

ดว้ยฟอรม์การเลน่ทีส่ดุยอดในเลกแรกทีเ่จอกนัโดยการบกุไปเอาชนะสงิหไ์ฮโซ 

ถงึถิน่ไดส้ำเรจ็	๒	–	๑	ซึง่หากดจูากสถติขิองเชลซใีนบา้นนบัตัง้แตม่รูนิโญเ่ขา้มา 

คุมทีมนับเฉพาะทั้งในบอลลีกและในเวทียุโรปนั้น	 เชลซียังไม่เคยปราชัยให้กับ 

ทมีไหนเลยแมแ้ตน่ดัเดยีว	แตด่ว้ยเกมรกุทีข่ึน้ชือ่ลอืชาวา่ไรเ้ทยีมทานอยา่งมาก 

ในตอนนัน้ของทมีตา่งดาว	กท็ำใหส้ามารถทีจ่ะเผดจ็ศกึแนวรบัทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง 

ว่าเหนียวสุดยอดของเชลซีลงไปได้สำเร็จ	 และแน่นอนคนที่เป็นคีย์แมนนำ 

ชัยชนะที่ยากลำบากมาสู่ทีมในครั้งนั้นได้สำเร็จก็คือ	 โรนัลดินโญ่	 อีกเช่นเคย	 

สำหรับการแข่งขันในเลกที	่ ๒	 นี่แหละที่ทำให้ตัวผมเองต้องยกให้นักเตะคนนี ้

เป็นนักกีฬาในดวงใจของผม	 โรนัลดินโญ่สามารถที่จะส่งมอบความสุขให้ 

แฟนบอลบาร์ซ่าทั่วทั้งสนามรวมทั้งตัวผมที่นั่งดูอยู่ที่บ้านด้วยเช่นกัน	 ฟอร์ม 

การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจชวนหลงใหล	 และการโชว์ลีลาขั้นเทพของเขา 

แต่ละครั้งในเกมนั้น	 สามารถที่จะเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบาร์ซ่าได้อย่าง 

มากมาย	เสียงตะโกน “โอ้โห อื้อหือ”	วันนั้นดังกึกก้องไปทั่วคัมป์นูเลยทีเดียว	 

เชื่อว่าวันนั้นแฟนบอลทั่วโลก	(	ยกเว้นแฟนเชลซี	)	ที่ได้ติดตามชมเกมอยู่คงจะ 

รู้สึกสนุกและมีความสุขกับสิ่งที่สุดยอดลูกหนังโลกคนนี้ได้แสดงความอัจฉริยะ 

ออกมาให้เป็นที่ประจักษ์	 ตัวผมเองตอนนั้นคิดในใจเลยว่าคนๆ	นี้แหละใช่เลย	 

นักเตะและนักกีฬาในดวงใจของผม	

	 ในท้ายที่สุดเขาก็สามารถพาทีมบาร์ซ่าก้าวขึ้นไปเป็นเจ้ายุโรปได้อย่าง 

ยิ่งใหญ่	 โดยการล้มอาร์เซน่อลได้สำเร็จในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยน	 ลีก	 

ซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมดังกล่าวทำให้	 “เหยินน้อย” คว้ารางวัลอันทรง 

เกียรติต่างๆ	มาครองมากมาย	ทั้งนักเตะยอดเยี่ยมของฟิฟโปร	(สหพันธ์นักเตะ 

นานาชาติ)	 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน	 ค.ศ.	 ๒๐๐๕,	 บัลลง	 ดอร์	 

หรอืนกัเตะยอดเยีย่มแหง่ปขีองยโุรป	ป	ีค.ศ.	๒๐๐๕	และยงัไดร้บัรางวลันกัเตะ 

ยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าเป็นปีที่	๒	ด้วยเสียงโหวตถล่มทลายถึง	๙๕๖	คะแนน	 

ทิ้งห่าง	แฟรงค์	แลมพาร์ด	อันดับ	๒	จากเชลซี	ที่ได้เพียง	๓๐๖	คะแนน	  

วิทยุสราญรมย์
๑๙๒
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หิรัญ สุวรรณเทศ  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์	กระทรวงการต่างประเทศ

งานอดิเรก: เที่ยวไป	ถ่ายไป	แบ่งปันกันดู	อุปกรณ์ที่ใช้:	สมองสั่งการ	กายทำตาม	หัวใจสู้ๆ

มองโลกผ่านเลนส์

 แนวคิดและเทคนิค : ภาพสื่อสารถึงการมองต่างมุมของผู้คนในการ 

ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติผ่านเลนส์	 ที่สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ	 ได้จากสิ่ง 

ที่เราเห็น	 ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ดีสำหรับการถ่ายภาพแนวนี้นิยมถ่ายกันในช่วงเช้า 

หรอืชว่งใกลพ้ลบคำ่	ขึน้อยูก่บัวา่เราตอ้งการใหส้สีนัของภาพออกมาในโทนไหน	 

อยา่งในชว่งเชา้โทนสขีองภาพจะออกสดใส	แตถ่า้เปน็ชว่งพลบคำ่โทนสขีองภาพ 

ก็จะไป	 ทางหม่นๆ	 ซึ่งช่างภาพบางท่านอาจจะนิยมถ่ายในช่วงนั้น	 อาทิเช่น	 

ช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน	 แต่ผมชอบสีของโทนภาพในช่วงเช้ามากกว่า	 

เนื่องจากว่าเราสามารถเห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดเจนกว่าและยังสามารถ 

หลกีเลีย่งปญัหาของรายละเอยีดทีอ่าจจะลดลงได้	สำหรบัการถา่ยภาพนีเ้ทคนคิ 

ทีใ่ชค้อืการถา่ยภาพดว้ยการควบคมุแสงของภาพและขนาดความชดัลกึใหเ้ทา่กนั 

ทกุครัง้ทีถ่า่ย	เพราะตอ้งถา่ยประมาณสามถงึสีร่ปูในแนวระนาบเพือ่นำมาตอ่กนั	 

แต่ช่างภาพบางคนอาจจะนิยมถ่ายในแนวตั้งแต่จะต้องถ่ายในจำนวนภาพที่ 

มากกว่าเพื่อนำมาต่อกันเพื่อให้ได้ภาพที่มีลักษณะแบบพาโนรามา	(Panorama)

มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๓

ชื่อภาพ :	 มองต่างมุม 

ที่สามพันโบก	

สถานที่  :	 สามพันโบก	

จังหวัดอุบลราชธานี	

แนวภาพ : 	 ภู มิ ทั ศน์ 	 

(Landscape)
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 ชื่อภาพ : ถึงเวลาทำงาน

 สถานที่ : ทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี 

 แนวภาพ : ภูมิทัศน์ (Landscape)

 แนวคิดและเทคนิค : ภาพนี้จะเป็นอีกตัวอย่างสำหรับการถ่ายภาพ 

ทิวทัศน์ในช่วงพลบค่ำ จะเห็นได้ว่าอารมณ์ของภาพจะต่างกับภาพในช่วงเช้า  

สิง่ทีเ่ราเหน็และสมัผสัจะไปในทางขมกุขมวั หรอือารมณเ์ศรา้ๆ หรอืหมน่ๆ และ 

รายละเอียดบางอย่างก็จะหายไปเพราะเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพนี้มุ่งเน้นไป 

ในเรื่องของรูปร่างมากกว่ารายละเอียดดังจะเห็นได้ว่ามีเรือลำหนึ่งที่กำลังแล่น 

อยู่บนท้องทะเล ท่ามกลางท้องฟ้าที่กำลังมืดลง ภาพแนวนี้อาจเรียกอีกอย่าง 

ว่าภาพแนวซิลลูเอ (Silhouette) ซึ่งจะเน้นในเรื่องของเงาของสิ่งที่เราถ่าย 

มากกวา่การเหน็รายละเอยีด มกันยิมเปน็ภาพทีม่ฉีากหลงัทีเ่ราตอ้งการเนน้เชน่ 

ทอ้งฟา้ โดยเฉพาะยามเยน็ เนือ่งจากจะทำใหเ้ราเหน็สสีนัและรายละเอยีดของ 

เมฆมากกวา่ตวัเรอื สว่นเทคนคิอืน่ๆกค็อืการชดเชยแสงไปในทางลบเพือ่ใหภ้าพ 

มืดลงกว่าที่เราเห็นเล็กน้อยซักประมาณหนึ่งถึงสองสต็อป เพื่อเร่งให้ท้องฟ้ามี 

สีสันที่เข้มขึ้น และเป็นการช่วยลดรายละเอียดของเรือลงด้วย

วิทยุสราญรมย์
๑๙๔
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 ชื่อภาพ : สวยสะบัดช่อ 

 สถานที่ : สวนสัตว์ดุสิต

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 แนวภาพ : สัตว์ป่า 

 (Wildlife)

 แนวคิดและเทคนิค :  

การถา่ยภาพสตัวป์า่นัน้อาจจะไมใ่ช ่

เรื่องยาก เพียงแต่แค่เราใส่ใจใน 

รายละเอยีด ไมว่า่จะเปน็ฉากหลงัที ่

จะทำใหภ้าพดนูา่สนใจมากขึน้ หรอื 

แม้กระทั่งการเลือกถ่ายสัตว์ที่มี 

ความน่าสนใจ อย่างนกฮัมมิ่งตัวนี้ 

ที่มีอากัปกิริยาที่น่าสนใจ ชวนให้ 

มองเนื่องจากเราสามารถถ่ายทอด 

อารมณ์ของนกตัวนี้ในยามเช้าที่ 

กำลังกระพือปีกชูคอรับแสงแดด  

ซึง่ทำใหเ้ราสามารถสรา้งคณุลกัษณะ 

เฉพาะตัวของนกเปรียบดังว่านก 

ตัวนี้อาจจะเป็นเพศเมียที่กำลัง 

แสดงเรือนร่างที่งามสง่าต่อผู้คนที่ 

เดินผ่านไปผ่านมา ส่วนเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นเรื่องของการรอจังหวะเป็นสำคัญ  

การควบคุมความไวของม่านชัตเตอร์ก็ต้องคำนึงถึงเพราะช่วงเวลาเพียงไม่กี ่

วินาทีเราอาจจะพลาดช็อตสำคัญอย่างในรูปนี้ได้ และประกอบกับการมองหา 

ทศิทางของแสงแดดทีส่าดสอ่งลงมาทีด่า้นฉากหลงักจ็ะชว่ยทำใหภ้าพดนูา่สนใจ 

มากยิ่งขึ้นด้วย

มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๕
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 ชื่อภาพ : สู้เพื่อใคร

 สถานที ่: สนามมวยลมุพนี ี 

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 แนวภาพ : บคุคล  (Portrait)  

 แนวคิดและเทคนิค :  

การถ่ ายภาพแนวนี้ คำนึ งถึ ง 

อารมณ์ของตัวบุคคลเป็นหลักใน 

เรื่ อ งของการแสดงอารมณ์  

นอกเหนือไปจากบรรยากาศ 

และสภาพแวดล้อมที่ จะเป็น 

ส่ วนช่ วยสนับสนุน ให้ภาพมี  

ความน่าสนใจ แต่ เนื่ องจาก 

ความต้องการได้ภาพที่มีความ 

เปน็ธรรมชาตจิากแสงในพืน้ทีจ่รงิ  

เทคนิ คที่ ใช้ ในการถ่ ายก็ คื อ 

การเปิดรูรับแสงให้กว้างพอที่จะ 

สัมพันธ์กับความเร็วของม่าน 

ชัตเตอร์ ซึ่งต้องไวพอสมควรที่ 

จะจบัความเคลือ่นไหวของนกัมวยได ้มฉิะนัน้ภาพกจ็ะมวัและไมช่ดั การสงัเกต ุ

อารมณ์ของใบหน้านักมวยก็เช่นกันที่ต้องรอจังหวะดีๆ ก่อนการตัดสินใจกด 

ชัตเตอร์ อีกอย่างผมมองว่าการถ่ายภาพบุคคลแนวนี้เป็นการถ่ายแบบแคนดิท  

(Candid) คือการถ่ายที่คนถูกถ่ายอาจจะไม่รู้ตัวนั่นเอง

วิทยุสราญรมย์
๑๙๖
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 ชื่อภาพ : เหินฟ้าท้าสู้ 

 สถานที่ : ปักกิ่ง

 ประเทศจีน 

 แนวภาพ : บุคคล 

 (Portrait) 

 แนวคิดและเทคนิค :  

ภาพนี้ก็เช่นกันที่คำนึงถึงเรื่อง 

ของจังหวะ การรอให้บุคคล 

อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการใน 

แบบแคนดทิ ตลอดจนสิง่ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นฉากหลงัจะตอ้งไมอ่ยูใ่นตำแหนง่ทีจ่ะมา 

เหลือ่มหรอืซอ้นกนักบัภาพบคุคลหลกัทีเ่ราจะถา่ย แตภ่าพนีจ้ะเพิม่ในเรือ่งของ 

เทคนิคการใช้ระเบิดซูม เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับบุคคลมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะต้อง 

อาศยัเลนสท์ีม่คีวามยาวพอสมควร และการจบัระยะโฟกสัตอ้งคอ่นขา้งแมน่ยำ 

เพื่อให้ตำแหน่งและภาพสัมพันธ์กันในเรื่องความคมชัดด้วย

 ชื่อภาพ : ปิ้งย่างประทังชีวิต (ภาพด้านซ้าย) กับ กระเพาะปลาชวนคอย 

 สถานที่ : งานวัดอินทรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 แนวภาพ : บุคคล (Portrait) และ สตรีท (Street)

 แนวคิดและเทคนิค : จากภาพด้านซ้ายและขวามีแนวคิดคล้ายกันคือ 

การจับจังหวะเพื่อให้ถึงอารมณ์ของบุคคลโดยใช้องค์ประกอบเช่นบรรยากาศ  

ฉากหลังและสภาพแวดล้อมในการเล่าเรื่อง แต่รูปด้านซ้ายจะเป็นการแคนดิท 

แบบทีต่วับคุคลสามารถเหน็วา่เรากำลงัถา่ยอยู ่ในขณะทีภ่าพดา้นขวาตวับคุคล 

ต่างไม่สนใจว่าเรากำลังถ่ายรูปอยู่ ซึ่งอัตราการเสี่ยงสำหรับการถ่ายภาพแนวนี้ 

บางครั้งความจำเป็นที่เราจะต้องขออนุญาตตัวแบบก่อนถ่ายอาจจะต้องมี 

อย่างในภาพด้านซ้าย เพื่อให้ตัวแบบมีส่วนร่วมในการรับรู้ว่าเรากำลังถ่ายภาพ 

เขาอยู ่ทัง้นีท้ัง้นัน้ตอ้งไมเ่ปน็การรบกวนบคุคลหรอืตวัแบบมากเกนิไป ควรทิง้ระยะ 

มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๗
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ให้ห่างพอสมควร และการใช้เลนส์ที่มีช่วงซูมยาวก็มักจะสะดวกมากกว่า 

สำหรบัการถา่ยภาพบคุคลในแนวสตรทีทีเ่ราเดนิไปถา่ยไปตามทอ้งถนนนัน่เอง  

เทคนิคอื่นๆ สำหรับภาพด้านซ้ายคือการเปิดรูรับแสงให้กว้างๆ และความไว 

ชัตเตอร์ต้องไม่เร็วเกินไปจนไม่สามารถเห็นความสวยงามของกลุ่มควันที่กำลัง 

ลอยอยู่ได้ ส่วนภาพด้านขวาจะตรงข้ามกันในเรื่องการควบคุมการถ่ายเพราะ 

เราต้องการเห็นไฟเป็นแฉก ฉะนั้นรูรับแสงก็จะต้องเล็กลงจนสามารถเห็นแฉก 

ออกมาจากไฟได ้แตใ่นเรือ่งของความเรว็ของมา่นชตัเตอรก์ไ็มค่วรจะชา้เกนิไป 

เพราะภาพอาจจะมัว ซึ่งทั้งสองภาพนี้อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการ 

เพิ่มค่าความไวแสง (ISO) เพื่อช่วยในเรื่องการถ่ายภาพในที่มีแสงน้อย

วิทยุสราญรมย์
๑๙๘
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 ชื่อภาพ : เพ่งพิศ พิชิตใจ

 สถานที่ : ร้านอาหาร 

 ฮิป ฮิป อำเภอปากช่อง 

 แนวภาพ : หุ่นนิ่ง/

 ชีวลักษณ์/เลียนแบบ

 ธรรมชาติ (Still Life) 

 แนวคิดและเทคนิค :  

การถา่ยแนวนีเ้ราสามารถสือ่สาร 

กับสิ่งที่เราถ่ายได้ง่ายกว่าสิ่งอื่น 

เพราะเราสามารถควบคมุโดยการ 

จัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการ  

หรือแม้กระทั่งการวางสิ่งเหล่านี้ 

ในตำแหนง่ของแสงทีม่ทีศิทางมา 

จากฉากหลัง หรือแม้กระทั่งการ 

เพิม่ปรมิาณแสงเขา้ไปเพือ่ชว่ยให ้

สิ่งที่เราถ่ายนั้นเกิดความสวยสดงดงาม ซึ่งการถ่ายในลักษณะนี้ส่วนมากนิยม 

ถ่ายของที่เป็นสินค้าที่เราต้องการจะขาย หรือแม้กระทั่งถ่ายของที่มีขนาดเล็ก 

ใหด้มูขีนาดใหญข่ึน้ ทัง้นีท้ัง้นัน้ตอ้งคำนงึถงึการจดัองคป์ระกอบและทศิทางของ 

แสงที่จะมาตกกระทบเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามภาพที่ได้จากการถ่ายแนวนี้ 

เรามักจะเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญ อย่างเช่นการถ่าย 

พวกเครือ่งเพชรทีม่คีวามวาวระยบิระยบัเรากอ็าจจะตอ้งเลอืกใชไ้ฟใหเ้หมาะสม  

ประกอบกับทิศทางที่เราจะควบคุมให้มันส่องไปยังเครื่องเพชร ส่วนภาพนี้ผม 

เน้นในเรื่องของฉากหลังที่เป็นบูเก้ดอกไม้เพราะจะช่วยเสริมให้ตัวแบบ 

ดูเด่นขึ้นราวกับว่ามีชีวิตขึ้นมาจริงๆ การควบคุมความชัดลึกจึงมีส่วนสำคัญ 

ในการถ่าย โดยที่ตัวแบบไม่เป็นปัญหาเพราะสามารถนิ่งได้ตลอดเวลา แม้ว่า 

เราจะถ่ายด้วยความเร็วของม่านชัตเตอร์ที่ต่ำ แต่เราก็สามารถถ่ายภาพออกมา 

ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม 
มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๙
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เบญจาภา ทับทอง

กินดี
ที่ภูเก็ต

 เชื่อขนมกินได้เลย ว่าใคร 

หลายคนรู้จักอาหารภูเก็ต อาจจะ 

มากกว่าเจ้าถิ่นด้วยซ้ำ ฉันเอง 

เวลาเดินทางก็ไม่ค่อยชอบกิน 

อาหารที่คุ้นเคยนักหรอก เพราะ 

ถือว่าการได้ลองทานอาหารใหม่ๆ นับเป็น 

ประสบการณท์ีด่ ีอาหารทีคุ่น้เคยกนิมาแลว้ทัง้ชวีติ ลองอะไรใหม่ๆ  บา้งกน็า่จะด ี 

ที่ว่ามานี่หมายถึงอาหารฝรั่งซะส่วนใหญ่ ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง ก็ถือว่าเป็นโชค 

ที่ได้กิน เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลครึ่งประเทศ เสียดายถ้าไม่ได้ลองอาหาร 

เจ้าถิ่น ประเทศไหนๆ ก็ต้องมีอาหารที่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อ เป็นหน้าเป็นตา 

วิทยุสราญรมย์
๒๐๐
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เบญจาภา ทับทอง

กินดี
ที่ภูเก็ต

ของประเทศนั้น อย่างไทยก็ต้องต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน อย่างโรมาเนีย  

ก็เป็นเนื้อปิ้ง เรียกว่า มิติเต บาร์บีคิวเนื้อผสมหมูและแกะ กลิ่นหอมโชย 

มาแต่ไกล อเมริกาก็คงแฮมเบอร์เกอร์ สเต็กชิ้นยักษ์แบบฟลินท์สโตน 

กินแนมด้วยเฟรนช์ฟรายส์ ลาวใกล้บ้านเราก็ตำบักหุ่งกับข้าวปุ้น ญี่ปุ่น 

ก็เจ้าตำรับซูชิ ซาชิมิ 

 แต่เอ มีใครพอจะบอกได้บ้างว่า ภูเก็ต หัวเมืองปักษ์ใต้ มีอะไรเป็น 

อาหารขึ้นชื่อ ยกมือขึ้นตอบ รับรองไล่เรียงกันไม่จบสิ้น ทั้งคาว หวาน  

รูก้นัคนละอยา่ง สองอยา่ง แน่ๆ  เลย ตอ้งมคีำวา่ ขนมจนีนำ้แกงปนอยูใ่นนัน้แน่ๆ   

ติ่มซำ อาหารเช้าก็ต้องลอยมาแหงๆ คงมีหมี่แกงปูด้วยใช่ไหม เอ้า มีใคร 

นึกอะไรออกอีก 

 ไม่แปลกหรอกที่รายการอาหารภูเก็ตอีกหลายต่อหลายอย่างไม่เป็นที่ 

คุ้นเคย ในสายตาฉัน อาจเป็นเพราะภูเก็ตเป็นเมืองหลากวัฒนธรรมที่ปนเอา 

วัฒนธรรมการกินของชาวจีนฮกเกี้ยนและอาหารปีนังเข้ามาผสมกับอาหาร 

ท้องถิ่น รายการอาหาร ลำพังอาหารคาว ก็คุยกันไม่จบสิ้นหน้ากระดาษที่จะ 

ร่าย ถ้าประสมอาหารหวานเข้าไปอีก ก็คงต้องมานั่งคุยกันเป็นวันๆ นั่นแล 

 ชื่ออาหารที่ดูจะคุ้นหูคนภาคกลางมีชื่อเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน เช่น  

ขนมจ้างหวาน เรียกกี่ฉ่าง (ขนมจ้างจิ้มน้ำตาล กี่แปลว่า น้ำด่างที่นำมาใช้ 

ทำขนมชนิดนี้) เครื่องในต้มพะโล้ เรียก โลบะ อาหารอีกหลายอย่างก็มีชื่อ 

เป็นภาษาถิ่น เช่น ข้าวต้มมัด เรียกเหนียวกล้วย (ข้าวเหนียวกับกล้วยนี่นา  

เรียกให้มันยาวทำไม ที่นี่ บางเจ้าไม่ใส่ถั่วดำ) ข้าวเหนียวแดง เรียก เหนียวกวน  

ข้าวเหนียวสังขยา เรียก เหนียวสังหยา (ย่อให้สั้นไปทุกคำ) หมูสามชั้นต้มพะโล้  

เรียก หมูฮ้อง (แบบนี้ไม่มีไข่หรือเห็ดหอมผสม เป็นหมูล้วนๆ ต้มพะโล้)  

แกงเหลือง คือ แกงส้มตามภาษาถิ่น ต้มส้มภูเก็ตคือต้มส้มใส่ปลาและผัก  

รสออกเผ็ดเค็ม แกงโรตีหรือขนมจีนกับแกงเผ็ดคือโรตีหรือขนมจีนน้ำแกง

กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๑
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เหนยีวกวน เหนยีวสงัหยา

โลบะ

หมูฮ้อง

วิทยุสราญรมย์
๒๐๒
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 อะแฮ้ม แกงเผ็ดที่นี่ ไม่มีแกงเขียวหวานหรือแกงแดง มีแต่แกงใส่ 

ขมิ้นเท่านั้น มีความหลากหลายเป็นสิบๆ น้ำแกง โอต้าว หน้าตาคล้าย 

เอาแป้งหอยทอดมาทำ แต่เป็นแป้งสูตรเฉพาะ ผัดผสมกับหอยปง (หอยทะเล 

คล้ายหอยนางรมตัวเล็ก) เผือก ถั่วงอก ไข่ โรยแคบหมู ของเด็ดอยู่ที่ซอสราด  

ว่าเจ้าไหนถูกปากใคร กินร้อนๆ แม่คุณเอ๊ย หรอย (อร่อย) อย่างแรงเลย  

จะบอกว่าคล้ายขนมผักกาดก็ย่อมได้ 

โอวต้าว

กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๓
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 ยังมีขนมอร่อยอีกหลายอย่างที่เป็นขนมท้องถิ่นของที่นี่ เช่น ขนมโค  

หน้าตาเหมือนขนมต้ม แต่ใส่น้ำตาลแว่น ไม่ใช่ไส้มะพร้าวปนน้ำตาลปึกอย่าง 

ของเมืองกรุง ขนมเม็ดข้าว (ภาษาคนนคร) คือขนมปลากริมที่ไม่มีขนม 

ไข่เต่าหวานๆ ทานผสม (คนภูเก็ตเรียกขนมกริม) ขนมโกสุ้ย หน้าตาคล้าย 

ขนมถ้วยสีเขียวของภาคกลางราดน้ำจิ้มหวาน แต่ที่นี่ทำผสมกับน้ำด่างแล้วโรย 

มะพร้าวขูด มีความหวานในตัว ขนมหัวล้าน ที่ทำจากแป้งห่อด้วยใส้ถั่วกับ 

น้ำตาล ขนมเต่าที่ยัดไส้ด้วยถั่วกวนหวาน ทำเป็นรูปเต่าสีแดงสด มักนิยมใช้ 

ไหว้เทวดา (ไม่มีหัวเต่า) กัดกรุบหนึบ นี่ยังไม่นับรวมขนมจีนแห้งๆ อีกสัก 

ร้อยอย่าง 

เกี้ยมโก๋ย โกสุ่ย

วิทยุสราญรมย์
๒๐๔
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 เกือบลืมบอก ถ้าพูดถึงคำว่าขนม ที่นี่หมายถึงขนมแห้งๆ แต่ถ้าเป็น 

ขนมที่ผสมกะทิ น้ำตาล ที่ต้องนึ่ง อบ ที่นี่เรียกขนมสด ทั้งเหนียวกล้วย  

ขนมชั้น โกสุ้ย ขนมกล้วย ขนมไทยที่นี่หมายถึงขนมอย่างไทย เช่น  

ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมเครื่องไข่อย่างกรุงเทพฯ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบฯ  

สว่นประดาขนมแหง้ทีก่ลา่วถงึ คอืขนมอยา่งจนัอบั ขนมเปีย๊ะ และขนมหนา้ตา 

แปลกอีกร้อยชนิด ที่ไม่คุ้นตาคนเตพ (คนกรุงเทพฯ) อย่างเราๆ 

ขนมตุ๊บตั๊บ

ขนมพริก
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 แล้วไม่ต้องไปหาขนมครกให้ยุ่งยาก ทั้งเมืองมีอยู่สักเจ้า (ร้าน) สองเจ้า 

ให้พอชิม เป็นขนมที่โรยน้ำตาลอย่างของเมืองเหนือ 

 มีขนมพื้นถิ่นอยู่อย่างหนึ่ง อร่อยและทานชื่นใจ นั่นคือ โอวเอ๋ว  

มีลักษณะคล้ายวุ้นทำจากเมือกกล้วยผสมเมล็ดโอวเอ๋ว (สั่งจากเมืองจีน)  

ทานกับถั่วแดง กล้วยไข่ วุ้นดำ (เฉาก๊วย) ไสน้ำแข็งโปะ โรยด้วยน้ำกุหลาบ  

น้ำเชื่อม หวานเย็นชื่นใจ แก้ร้อนในด้วยนะเออ อร่อยอย่าบอกใคร แล้วขอย้ำ  

ขนมผิง

ขนมปังเจียนโก้ย (ถังแตกแบบกรอบ)   ขนมปังเจียนโก้ย (แบบนิ่ม)

ขนมบี้ผ้าง

วิทยุสราญรมย์
๒๐๖
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โอวเอ๋วไม่ใช่วุ้น ปัจจุบันเหลือร้านขายอยู่ไม่กี่ร้านแล้ว ขนมอาโป้ง ทำจากแป้ง  

โรยในกะทะม้วนเป็นแผ่นกลม ไม่มีไส้ กินร้อนๆ แค่รสแป้ง ซาบลิ้นลงไป  

เครปฝรั่งชิดซ้ายไปเลย 

โอะเอ๋ว

 คนที่นี่ทานอาหารเช้าเป็นขนมจีน ติ่มซำ ข้าวแกง หมี่สั่ว (หมี่ขาว)  

หมูสับ ใส่ไข่หรือเครื่องใน(ส่วนใหญ่ตรานกนางแอ่น) หมี่ฮกเกี้ยนผัด  

(บะหมี่เหลืองเส้นใหญ่) อาหารเช้าที่นี่เรื่องใหญ่ มีให้เลือกมากมาย ถ้าใคร 

ไม่ชอบทานอาหารเช้าคงผิดธรรมเนียมของคนภูเก็ต เพราะเป็นมื้อที่ได้ 

สังสรรค์ก่อนแยกย้ายกันไปทำงาน โรตีน้ำแกงก็อร่อยใช่หยอก โรตีที่นี่ 

เนื้อโรตีอร่อยหาที่ไหนเหมือน ทานกับแกงรสจัดจ้านที่ถูกปากคนใต้ผสม  

อร่อยไม่รู้ลืม (ห้ามนับแคลอรี่) 

 การได้มาทำงานที่หัวเมือง ทำให้เริงรื่นที่ชื่นชมอาหารถิ่นของหัวเมือง 

ปกัษใ์ตอ้ยา่งไมรู่เ้บือ่ เหมอืนเดก็เจอขนมหวานทีคุ่น้เคยมานาน อาหารใตพ้ืน้ถิน่  

วฒันธรรมปนีงั เครือ่งเทศ อาหารเนยีงยา ชาวจนีฮกเกีย้น สะทอ้นความทรงจำ 

ในอดีตได้อย่างชัดเจน 

กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๗
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 ด้วยสมัยก่อน ในบ้านลักษณะชิโนโปรตุกีส จะมีครัวเปิดโล่งอยู่ท้ายบ้าน  

เป็นเตาถ่าน ยังมีให้เห็นในบ้านอีกหลายหลัง ไปยืนมองเฉยๆ ก็นึกไม่ออกว่า  

สมัยก่อนทำครัวกันอย่างไร จนกระทั่งได้เห็นจากหนังเรื่อง Little Yonya  

วา่มกีารทำอาหารกนัอยา่งละเมยีด ใชเ้ครือ่งเทศอยา่งอาหารปนีงั ตำลงในครก  

เป็นส่วนประกอบอาหารและขนมหลายต่อหลายอย่าง นั่งทำนั่งตำกันในบ้าน  

ดูแล้วอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหาร home made กินกันทั้งบ้าน จึงต้องอาศัย 

ฝีมือคนปรุงเป็นหลัก 

 อาหารคาวหลายอย่างใช้เครื่องแกงอย่างแขกโขลกผสมด้วย แต่รสชาติ 

ไมจ่ดัจา้นอยา่งแกงใต ้พออาหารเหลา่นีม้าผสมกบัอาหารใต ้รสชาตจิงึแปลกไป  

ถามคนใต้ว่าอาหารที่นี่เค็มเผ็ดใช่หรือไม่ เขาบอกว่า ที่นี่อาหารหลายเจ้า (ร้าน)  

หวาน (แต่ฉันว่าแกงหลายอย่างก็ยังเผ็ดอยู่ดี) อาหารใต้ที่อื่น เผ็ดกว่านี้แยะ  

ภูเก็ตมีความแปลกตรงที่อาหารใต้ก็มีให้เลือก อาหารจีนก็มีให้ทาน เน้นหนัก 

กันที่อาหารเช้า เป็นวงสภากาแฟไปด้วยในตัว อาหารกลางวันก็มีให้เลือกมาก 

ใช่หยอก อย่างพวกข้าวมันไก่ หมูแดง หมูกรอบ ยอดฮิต จะทานแบบชาวภูเก็ต 

ก็เป็นพวกหมี่ผัดแบบฮกเกี้ยน บะหมี่เกี๊ยวน้ำฮกเกี้ยน ขนมจีนไม่ต้องไปหา  

เพราะเป็นอาหารเช้า และหลายร้านปิดขายไปแล้วตั้งแต่ตอนเช้า 

 ข้าวแกงใต้ต่างหากที่ครองตลาดอาหารกลางวันได้มาก เป็นพวกแกงไก ่

ใส่ลูกกล้วยหรือหยวกกล้วย แกงหมูใส่กะท้อน แกงเนื้อ แกงส้มปลาโชน  

(โชนคือต้นอ้อดิบ) น้ำพริกที่นี่หลายร้านให้กินฟรี  พวกน้ำพริกกะปิ  

น้ำพริกแมงดา พร้อมผักหลายชนิด เป็นผักทางใต้ มีลูกฉิ่งและผักอีกกองโต 

ให้ทานด้วย ต้องขอวงเล็บไว้ว่า แกงไก่ใส่ลูกกล้วยอร่อยมาก กล้วยจะหนึบๆ  

พอผสมเครื่องแกงขมิ้นเข้าไป หอมและรสเข้มข้น (หมายถึงเผ็ดเข้มข้น) 

 ห่อหมกเป็นอาหารทานเล่นไม่ใช่ทานกับข้าว มักขายคู่กับขนมจีนน้ำยา  

หอ่หมกใสข่มิน้เหลอืงละอออกีเชน่กนั แนมใบชะพลแูละปลาแสนสด ชิน้ขนาด 

ย่อมๆ พอดีท้อง 

วิทยุสราญรมย์
๒๐๘
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 คงเป็นเพราะอาหารที่นี่ทั้งเผ็ดทั้งเค็ม บางคนจึงทานกับส้ม (มะ)  

นาวราดแนมเพื่อแก้เค็ม ส้มนาวเปรี้ยวเพราะมีน้ำส้มหรือมะนาว บีบราด 

กับหอมแดง โรยพริกขี้หนูสับ แล้วก็ส้มนาวสมชื่อ เพราะมีแค่มะนาว  

หอมแดงตำกับพริกขี้หนู เปรี้ยวจี๊ดสะใจจริงๆ แต่กินคู่กับกับข้าวเผ็ดๆ  

แล้วหายเลี่ยนจริงๆ 

 คงมีอาหารกลางวันอีกนับร้อยชนิดที่เจียระไนไม่หมด ส่วนอาหารเย็น 

ไม่ต้องถามถึง ไล่เรียงไปได้ตั้งแต่อาหารถิ่นไปถึงอาหารนานาชาติ แค่เตรียม 

ท้องกับความตั้งใจจะชิมมา รับรองคนภูเก็ตเขาสร้างความประทับใจให้ได้ไม ่

รู้ลืม พูดได้คำเดียวว่าประทับใจและไม่เคยเบื่อที่จะชิมอาหารนานาประเภท  

เพราะไม่รู้ว่า พอจากไปไกลแล้วจะได้กลับมาชิมอาหารที่นี่อีกเมื่อไหร่ 

 การเดินทางมักพาฉันไปไกลจากความทรงจำเสมอ เวลาได้ประจำ 

อยู่ที่ไหน จึงต้องรีบตวัดความประทับใจใส่ตัวไว้ ตุนให้วันคืนอันแสนดีเป็น 

ความสุขที่ได้นึกถึง คงมีอาหารอีกหลายชนิดที่ไม่ได้เอ่ยถึง ด้วยชิมไม่หมด 

หรือไม่คุ้นลิ้น ความทรงจำเรื่องอาหารมักติดอวลไปกับความประทับใจของ 

เมืองที่ได้เดินทางไปเสมอ ขอขอบคุณใครหลายคนที่ได้เอื้อเฟื้อเลี้ยงอาหาร 

 อยากชวนคณุๆ หาวนัวา่งมาเลน่ (ทะ) เล หาของหรอย (อรอ่ย) ทีภ่เูกต็กนิ  

ลำพังแค่อ่านชื่ออาหาร คงไม่ทำให้หายอิ่ม

 ไม่แน่หรอก ของโปรดของคุณ อาจเป็นอาหารใต้นี่เอง 

 ปล. อยากจะแนะนำร้านอาหารเหมือนกัน พอถามไถ่เป็นการส่วนตัว 

ได้ค่ะ ใครเล่าจะหวงร้านอาหารไว้อร่อยคนเดียว นิ 

กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๙
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ดิฉันและคุณอัครสิทธิ์ อมาตยกุล (เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ระหว่าง พ.ศ.  

๒๕๔๗-๒๕๔๙) ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานในการเดินทาง 

ของพระภิกขุพุทธรักขิตาไปยูกันดาด้วย

  นบัจากวนัทีด่ฉินัไดพ้บพระภกิขพุทุธรกัขติาทีป่ระเทศเคนยาแลว้ กไ็มไ่ด้ 

พบทา่นอกีเลยเปน็เวลา ๑๐ ปเีตม็ เพราะดฉินัยา้ยจากเคนยาไปอยูท่ีป่ระเทศอืน่ๆ  

จนกลับมาอยู่ประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑) แต่ดิฉันยัง 

ติดต่อกับพระภิกขุพุทธรักขิตาและติดตามงานพระธรรมทูตของท่านเสมอมา  

จนกระทั่งเมื่อท่านได้รับเชิญให้มาเข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในการ 

ประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ ในประเทศไทย ดิฉันจึงมีโอกาสได้พบ 

ทา่นอกี ซึง่เปน็สิง่ทีส่รา้งความยนิดแีละความปลืม้ปติใิหก้บัดฉินัและครอบครวั 

เป็นอย่างยิ่ง

 ในโอกาสที่พบพระภิกขุพุทธรักขิตาครั้งนี้ ท่านได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆ  

ให้เราฟังเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาในประเทศยูกันดา  

ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ก็ 

ไม่ได้ทำให้ท่านท้อถอยหรือหมดกำลังใจแต่อย่างใด ท่านยังคงมีความมุ่งมั่นที่ 

จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติ อันอาจ 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สงบ และสันติใน 

แอฟริกา นอกจากนี้ท่านยังได้ให้ความรู้กับเราในเรื่องพัฒนาการ  

ของพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ของแอฟริกา 

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๓
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