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สารบัญ

หนังสือวิทยุสราญรมย์

ISSN ๑๕๑๓ - ๑๐๕ X
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕๔ มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕
ถ้อยแถลง

หน้า
๗

ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย

๑๑

ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก

๑๔

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับการคุ้มครอง GI ของ EU

๒๐

เกาะชายผ้าเหลือง ท่องเมืองมุสลิม

๒๖

ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์

๔๖

ไกรวัฒ ภมรบุตร

นิกรเดช พลางกูร

ทีมงานไทยยุโรปดอตเน็ต
วิชชุ เวชชาชีวะ
One Pen

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้า
๖๓
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่		
ลดา ภู่มาศ

ประสบการณ์การฝึกงานที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ

๗๒

ส่งเสด็จดวงแก้วสู่สวรรค์

๘๐

พิชฌ์สินี วีรมนตรี
กองบรรณาธิการ
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ดวงแก้วพระมงกุฎ

๘๙

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา

๙๐

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ
สุภาศิริ อมาตยกุล

การฉลองครบรอบ 100 ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย

๑๑๑

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน

๑๑๘

มอลตา มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

๑๓๔

พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้

๑๔๗

อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก

๑๖๓

ดอกไม้กินได้...ช่วยต้านโรคมะเร็ง

๑๗๓

การใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวตน

๑๗๙

นักกีฬาในดวงใจ

๑๘๖

มองโลกผ่านเลนส์

๑๙๓

กินดีที่ภูเก็ต

๒๐๐

วัฒนชัย นิรันดร

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล
ศิริสุภา กุลทนันทน์
กองบรรณาธิการ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย
วโรตม์ ชอินทรวงศ์

รัฐภัทร์ เจริญทวีรัตน์
หิรัญ สุวรรณเทศ

เบญจาภา ทับทอง
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๖

สวัสดีครับ
ท่านผู้อ่านหนังสือ
วิทยุสราญรมย์
ทุกท่าน
ในฐานะของนายสถานีวิทยุสราญรมย์ ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มารับหน้าที่
ในการกำกับดูแลสื่อของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ
ชี้แจงทำความเข้าใจแก่คนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในต่างประเทศ
ถึ ง การดำเนิ น นโยบายด้ า นการต่ า งประเทศของรั ฐ บาลซึ่ ง ได้ เข้ า มามี ส่ ว น
เกีย่ วข้องกับชีวติ ความเป็นอยูข่ องพวกเราชาวไทยมากขึน้ กว่าในอดีตจากภาวะ
ของโลกที่ไร้พรมแดน โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้พัฒนาไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้พี่น้องประชาชน
ชาวไทยมีทางเลือกที่มากขึ้นในการบริโภคข้อมูล
ข่าวการสิน้ พระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นำมาซึ่งความโศกเศร้า
อาลัยรักในพระองค์ทา่ นจากพสกนิกรชาวไทยทัง้ ประเทศทีต่ า่ งได้รบั พระกรุณา
จากดวงแก้วแห่งราชวงศ์จักรีดวงนี้ ภาพประชาชนที่รออยู่สองฟากฝั่งของ
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ท้องสนามหลวงเพื่อเฝ้าชมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็น
ประจักษ์พยานถึงความจงรักภักดีและความซาบซึง้ ในน้ำพระทัยและพระปณิธาน
อันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนชาวไทย
ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปีนับแต่เสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๐๒ หนังสือ
วิทยุสราญรมย์ฉบับนีข้ อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาในสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มา ณ ที่นี้
ปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ
โลก คื อ การประชุ ม เวที เ ศรษฐกิ จ โลกว่ า ด้ ว ยเอเชี ย ตะวั น ออก (World
Economic Forum on East Asia) ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน
๒๕๕๕ ทีก่ รุงเทพฯ ทำให้สายตาจากทัว่ ทุกมุมโลกต่างจับจ้องมาทีป่ ระเทศไทย
ซึ่งเป็นจังหวะที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านพ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองภายใน
ประเทศและการเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา การกลับ
เข้าสูเ่ วทีโลกของไทยครัง้ นีเ้ ป็นก้าวย่างทีส่ ำคัญ เนือ่ งจากเป็นช่วงทีส่ หรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ในขณะทีญ
่ ปี่ นุ่
ก็ยังไม่อาจฟื้นตัวได้เต็มที่จากเหตุภัยพิบัติเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ประชาคมอาเซียน
ได้รับความสนใจจากทั่วโลก จึงอาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดประเทศไทยจึงต้อง
พยายามรักษาสถานะของการมีบทบาทนำในอาเซียนไว้
ปีนี้ยังเป็นปีที่มิติด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา
มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การปะทะและความขัดแย้งบริเวณชายแดนของ
สองประเทศลดลงไป ซึง่ นับเป็นสัญญาณทีด่ ตี อ่ ทัง้ ไทยและกัมพูชาทีก่ ำลังก้าวไป
บนเส้นทางเดียวกันในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน สิง่ ทีส่ ำคัญยิง่ กว่า
ตัวเลขทางการค้าและผลประโยชน์ทางธุรกิจคือความรู้สึกที่ดีต่อกันของพี่น้อง
ชาวไทยและชาวกัมพูชา เรือ่ งเล่าจากนักศึกษาทีไ่ ปฝึกงานทีส่ ถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญเป็นภาพที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าแม้ไทยกับกัมพูชา
จะมีพรมแดนติดกัน แต่เรายังมีความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราน้อยอยู่มาก
ถ้อยแถลง ๗
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๘

อย่ า งไรก็ ดี ต่ อ จากนี้ ไ ปอย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด น้ อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ไ ปพบเห็ น สภาพ
ความเป็นอยู่ของชาวกรุงพนมเปญก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
และคนกัมพูชามากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การมีความรู้สึก
ฉันมิตรต่อกันทั้งในระดับประเทศและระดับประชาชน
สำหรับพี่น้องเกษตรกร เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งว่าข้าวหอมมะลิจากทุ่ง
กุลาร้องไห้กำลังจะได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Protection of
Geographical Indication-GI) จากสหภาพยุโรป (EU) ความพยายามของ
ไทยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ท่ามกลางอุปสรรคนานาชนิด
ในทีส่ ดุ ก็นำมาซึง่ ความสำเร็จ อีกทัง้ กำลังจะนำไปสูส่ นิ ค้าตัวอืน่ ๆ ของไทย อาทิ
กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุงต่อไป ทัง้ นี้ การได้รบั จดทะเบียน GI ข้าวหอมมะลิ
ของไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด
EU อีกด้วย
ส่วนข่าวดีของน้องๆ เยาวชน ปีนี้เป็นโอกาสดีที่น้องๆ นักเรียนจาก
โรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ไปทัศนศึกษาที่สิงคโปร์
โดยเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ๓ เสาหลั ก ของโครงการฯ กล่ า วคื อ
“สร้างจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์” น้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนยุวทูตความดีทงั้ ๖ คนจาก ๖ โรงเรียน มาจากจังหวัดต่างๆ ได้แก่
สมุทรสาคร จันทบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สุโขทัยและนครพนม เรื่องเล่าจาก
มุมมองของพี่เลี้ยงทำให้ได้เห็นความน่ารักสดใสของน้องๆ ยุวทูต พร้อมไปกับ
เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์
สำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชน ในโอกาสสำคัญที่ปีนี้ตรงกับปีพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศไทย
ได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปีในแนวทางของชาวพุทธ กล่าวคือ
ร่ ว มกั น น้ อ มนำหลั ก ธรรมขององค์ พ ระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า มาสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ
การชนะกิเลส ด้วยการเป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” ผ่านการเจริญในทาน ศีล
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สมาธิ ภาวนา เรื่องเล่าจากทวีปแอฟริกาและดินแดนตะวันออกกลางยังทำให้
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 “สายตรงบัวแก้ว” ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.mfa.go.th
พร้อมนี้ ผมต้องขอขอบคุณกำลังใจจากแฟนรายการทุกท่านทีไ่ ด้เขียนจดหมาย/
ไปรษณียบัตร ส่งอีเมล์ เข้าไปกด “Like” รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่การดำเนินงานของสถานีฯ
ด้วยความปรารถนาดี

(บัณฑิต หลิมสกุล)
นายสถานีวิทยุสราญรมย์

ถ้อยแถลง ๙
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Association of Southeast Asian Nations
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ความสำคัญของ

อาเซียนต่อไทย
นายไกรวัฒ ภมรบุตร

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ประกอบด้วย
สมาชิก ๑๐ ประเทศ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และ กัมพูชา พืน้ ทีร่ วมกัน ๔,๔๕๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
ประชากรรวม ๕๙๐ ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวม ๑.๘ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่ ๙ ของโลก
อาเซียนสำคัญต่อไทยอย่างมาก ที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดคือ ด้านเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นคูค่ า้ อันดับหนึง่ ของไทย มูลค่าการค้าระหว่างกัน ๒.๓ ล้านล้านบาท
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
ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย ๑๑
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๑๒

ปี ๒๕๕๑ มีการลงนาม “กฎบัตรอาเซียน” ส่งผลให้อาเซียนก้าวสู่
ความเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ในปี ๒๕๕๘ เสาหลั ก เสาหนึ่ ง ของ
ประชาคมอาเซียน คือ ASEAN Economic Community : AEC

ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน คือ
๑. อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใกล้ชิดไทยมากที่สุด
สมาชิ ก อาเซี ย นหลายประเทศเป็ น เพื่ อ นบ้ า น มี วั ฒ นธรรมคล้ า ยคลึ ง กั น
มีสินค้าและบริการที่เสริมซึ่งกันและกัน สามารถสร้างความแข็งแกร่งของ
อำนาจต่อรอง
๒. การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดตลาดใน
ภู มิ ภ าคขนาดใหญ่ การรวมเป็ น ตลาดเดี ย วดึ ง ดู ด การลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศ เข้ามาในอาเซียน สามารถนำจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกัน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการขยายตลาดให้ ใ หญ่ ขึ้ น มี อ ำนาจซื้ อ สู ง ขึ้ น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถด้านการแข่งขัน
๓. ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นส่ ง เสริ ม การขยายตั ว ในด้ า นการค้ า
การลงทุนของไทย ก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด
ทัง้ อุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอืน่ ๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างกัน อาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน
การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ไปยังมาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม
และสิ้นสุดลงที่เมืองคุนหมิง อีกทั้งการปรับเส้นทางคมนาคมทางบก ทางรถไฟ
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างกันอย่างมาก
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๔. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในประเทศและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน การใช้ทรัพยากรในการผลิตร่วมกัน
การเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เอื้อต่อการขจัดอุปสรรค
ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนสำคัญยิง่ สำหรับประเทศไทย การสถาปนาประชาคมอาเซียนใน
อีกสามปีข้างหน้าจะเพิ่มความสำคัญของอาเซียนต่อคนไทยทุกคน ประโยชน์
ที่คนไทยได้รับมิใช่เรื่องนามธรรมอีกต่อไป แต่จะเป็นเรื่องจริงและจับต้องได้
สำหรับทุกคน
ความสำคัญของอาเซียนต่อไทย ๑๓
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ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก
นิกรเดช พลางกูร

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
ไทยได้อะไรจากการประชุม WEF ครัง้ นี้ ผูอ้ า่ นอาจสงสัยว่าการประชุมนี้
มีความสำคัญตรงไหนกับไทย สิง่ แรกเลยคือ มีผนู้ าํ จาก ๔ ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน
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
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การทีค่ นเหล่านีไ้ ด้เห็นด้วยตาตนเองถึงความยิง่ ใหญ่โอ่โถงของสนามบิน
สุวรรณภูมิ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ (ถนนหนทาง ระบบสื่อสาร สิ่งอำนวย
ความสะดวกต่ า งๆ) ที่ เจริ ญ ก้ า วหน้ า กว่ า หลายประเทศในโลก ได้ สั ม ผั ส
การต้อนรับและน้ำใจของคนไทย จึงเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศไทยที่ไม่ใช่
ว่าจะได้รับมาโดยง่าย นอกจากนั้น ทีมสื่อมวลชนต่างประเทศที่หลั่งไหล
เข้ามาทำข่าวการประชุมครัง้ นีย้ อ่ มทำให้ประเทศไทยอยูใ่ นสายตาของคนทัง้ โลก
และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การที่นายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง
จะได้มีโอกาสนำเสนอประเทศไทยต่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลของโลก สร้างความ
เชื่อมั่นของคนเหล่านี้ต่อประเทศไทย
การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือกันถึงเรื่องที่อาเซียนกำลังจะก้าวเข้าสู่
การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ในปี ๒๕๕๘ ซึง่ จะมีประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน
แน่นอนว่าอาเซียนและไทยย่อมสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากบรรดา

ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก ๑๕
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๑๖

ผู้ทรงอิทธิพลของโลก เราต้องเตรียมความพร้อมในทุกระดับ ตั้งแต่พี่น้อง
เกษตรกร จนถึงนักธุรกิจ นักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ
และการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ดังกล่าว ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศ
ศู น ย์ ก ลางและให้ ค วามสำคั ญ อย่ า งมากกั บ ประเด็ น เรื่ อ งความเชื่ อ มโยง
(connectivity) เพราะเป็นเรื่องที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันมาโดยตลอด
โดยขณะนี้ ก ลายเป็ น ประเด็ น ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของนานาประเทศไปแล้ ว
ประเทศไทยจึงเป็นเสมือนศูนย์กลาง (hub) ของประชาคมอาเซียนที่กำลัง
จะปรากฏตัวขึน้ นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับประเด็นด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมอาหาร เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็น “ครัวของโลก” ให้ได้
ในฐานะที่ ไ ทยเป็ น ประเทศศู น ย์ ก ลางและให้ ค วามสำคั ญ
อย่ า งมากกั บ connectivity เพราะเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม และผลั ก ดั น
มาโดยตลอด โดยขณะนี้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศไปแล้ว
ไทยจึงเป็นศูนย์กลาง (hub) ของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะ
ปรากฏตัวขึ้น
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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
และการพัฒนาการศึกษา โดยเน้นบทบาทของไทยอย่างชัดเจน ซึง่ เกีย่ วกับเรือ่ งนี้
นายกรัฐมนตรีได้เน้นเป็นพิเศษถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการส่งเสริมบทบาทของสตรีในการพัฒนา
ในเรื่องการรับมือกับความเสี่ยงของภูมิภาคนั้น ได้มีการหารืออย่าง
กว้างขวางในเรือ่ งพัฒนาการทางการแพทย์ การบริหารด้านสาธารณสุข รวมถึง
เรือ่ งการพัฒนาคุณภาพและผลผลิตทางเกษตร ซึง่ ย่อมจะเป็นประโยชน์สำหรับ
ประเทศไทย เพราะได้มกี ารแลกเปลีย่ นแนวความคิดและวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดี่ ตี า่ งๆ
ซึ่งหลายอย่างสามารถนำไปปฏิบัติได้
ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก ๑๗
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จากการที่ไทยได้ประสบภัยพิบัติครั้งสำคัญเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ประชุมยังได้
มี ก ารหารื อ ในเรื่ อ ง “ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ” โดยเน้ น ความสำคั ญ ของ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือรัฐ - เอกชน การใช้สงั คมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์
เฟซบุค เพื่อการเตือนภัยอย่างทันท่วงที
ในเรื่ อ งการเชื่ อ มโยงนั้ น ที่ ป ระชุ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารร่ ว มกั น พั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคม เทคโนโลยี สื่ อ สาร เช่ น ถนน รถไฟ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ อ ยู่ ใ นมาตรฐานที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ที่ สุ ด เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งด้ า น
การพัฒนาของประเทศในภูมิภาค ซึ่งในที่สุดแล้วจะได้ประโยชน์ร่วมกันใน
ทุกสาขา โดยเฉพาะเรื่องของการค้าและการท่องเที่ยว
ในช่วงค่ำของวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้นงั่ เรือจาก
โรงแรมแชงกรีลาไปยังหอประชุมกองทัพเรือเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่
นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพที่ท่าเรือของหอประชุมกองทัพเรือ เพื่อเป็นเกียรติ
แก่ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยรั ฐ บาลไทยได้ จั ด งานอย่ า งสมเกี ย รติ แ ละเป็ น ที่
ประทับใจของเหล่าผู้เข้าร่วมทั้งหลาย โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับแขก
ผู้มีเกียรติก่อนการแสดงจะเริ่มต้นและต่อเนื่องไปตลอดงานเลี้ยงอาหารค่ำ
ซึ่งได้จัดเลี้ยงอาหารไทยรสเลิศให้แขกที่เข้าร่วมได้รับประทาน โดยงานเลี้ยง
จบลงด้วยการแสดง “การไหลเรือไฟ” ซึง่ สร้างความประทับใจให้กบั ผูร้ ว่ มงาน
เป็นอย่างมากก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พัก

โดยสรุป

ไทยประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดการประชุมครั้งนี้
ทั้งในแง่ของการส่งเสริมความเชื่อมั่นซึ่งไม่สามารถซื้อได้ แต่ได้มาโดยการรู้
การเห็น และการสัมผัสโดยตรง ในแง่ของการมีบทบาทนำในภูมิภาคอีกครั้ง
ของไทย และในแง่ของการนำมาซึง่ รายได้สชู่ าวไทยตัง้ แต่ระดับรากหญ้าถึงผูน้ ำ
ทางธุรกิจ การดึงดูดนักลงทุน การเพิม่ ตัวเลขนักท่องเทีย่ ว และผลประโยชน์อนื่ ๆ
ที่จะตามมาอีกมากมาย แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะสำคัญมากไปกว่าความภูมิใจของ
คนไทยที่การประชุมครั้งนี้ได้นำมาสู่ประชาชนไทยทุกคน
ประเทศไทยกลับสู่เวทีโลก ๑๙
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ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

กับการคุ้มครอง GI ของ EU
ทีมงานไทยยุโรปดอตเน็ต

กำลังรอลุ้นว่าอีกไม่นานข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หรือข้าวหอมมะลิ
ที่ปลูกและผลิตใน ๕ จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (สุรินทร์ มหาสารคาม
บุรรี มั ย์ ยโสธร และร้อยเอ็ด) ของไทยจะได้รบั การคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
(Protection of Geographical Indication) หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม “จีไอ” (GI)
จากสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นประเทศไทยจะเป็นประเทศแรก
ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประสบความสำเร็จในการขอจดทะเบียน GI กับ EU
และสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะเป็นสินค้าจากอาเซียนประเภทแรก
ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI ของ EU นอกจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แล้ว
ไทยยังกำลังรอลุ้นการคุ้มครอง GI สำหรับกาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุง
ที่กำลังรอการพิจารณาจาก EU อยู่ด้วย
EU ใช้ ก ฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ส่งเสริมนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าที่ผลิตใน
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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
และอาหารอืน่ ๆ อีกกว่า ๘๔๐ รายการ โดยมีสนิ ค้าสำคัญๆ ของ EU ทีม่ ชี อื่ เสียง
ติดตลาดและได้รับการคุ้มครอง GI อาทิ แฮม Parma, ชีส Roquefort หรือ
Champagne เป็นต้น
หากประสบความสำเร็จในการจดทะเบียน GI สำหรับสินค้าข้าวหอมมะลิ
ทุง่ กุลาร้องไห้ครัง้ นี้ คงต้องยกเครดิตให้หน่วยงานภาครัฐไทยทีร่ บั ผิดชอบ ได้แก่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์
รวมทั้ ง กรมการข้ า วของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาเป็นผูร้ เิ ริม่ ในการยืน่ ขอจดทะเบียน
GI สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ต่อ EU
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งต่อมา EU
ได้ ป ระกาศคำขอจดทะเบี ย นของไทยใน
Official Journal เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
และปัจจุบนั มีทมี ประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
โดยเฉพาะสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
ณ กรุ ง บรั ส เซลส์ ค อยเป็ น ผู้ ป ระสานงาน
ติดตามผลอย่างใกล้ชิดกับฝ่าย EU

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับการคุ้มครอง GI ของ EU ๒๑
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๒๒

การขอจดทะเบียน GI สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยไม่ใช่ว่า
จะทำได้ง่ายและราบรื่น เพราะต้องประสบปัญหาเชิงเทคนิคต่างๆ นานา
มาตัง้ แต่แรกเริม่ เนือ่ งจากมีประเทศสมาชิก EU ๕ ประเทศ ได้แก่ อิตาลี อังกฤษ
เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเบลเยียม ได้ยื่นเรื่องคัดค้านการขอจดทะเบียน
ของไทยใน ๒ ประเด็นหลัก คือ (๑) การจดทะเบียน GI ครอบคลุมถึงคำว่า
“ข้าวหอมมะลิ” ซึ่งประเทศ
เหล่ า นี้ เ ห็ น ว่ า เป็ น คำสามั ญ
(generic name) ซึง่ ไม่สามารถ
ขอรับความคุม้ ครอง GI ได้ และ
ขอให้ไทยสละสิทธิก์ ารคุม้ ครอง
คำดังกล่าว และ (๒) เงือ่ นไขของ
ไทยที่ให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า
GI จะต้องแปรรูป และบรรจุ
หีบห่อเฉพาะในพื้นที่แหล่งผลิตเท่านั้น ขณะที่ประเทศผู้คัดค้านต้องการนำเข้า
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ไปบรรจุและแปรรูปใน EU ได้
ความสำเร็จในการได้รับจดทะเบียน GI ข้าวหอมมะลิของไทยครั้งนี้
นับเป็นครั้งแรกของสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด EU
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาเชิ ง เทคนิ ค ดั ง กล่ า ว คณะผู้ แ ทนไทยนำโดยอธิ บ ดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องเดินทางไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
EU และประเทศสมาชิก EU ๕ ประเทศที่คัดค้านการยื่นคำขอ GI ของไทย
หลายต่ อ หลายครั้ ง โดยเฉพาะเมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ ซึ่ ง อธิ บ ดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้าพบฝ่าย EU เพื่อติดตามความคืบหน้า และ
แจ้งการดำเนินการของฝ่ายไทย พร้อมกับย้ำท่าทีไทยอีกครั้งว่าการขอจด GI
จะต้องครอบคลุมคำว่า “ข้าวหอมมะลิ” เพราะการดำเนินการครั้งนี้ของไทย
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จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบ GI
เท่านั้น และคำว่า “ข้าวหอมมะลิ” ก็เป็นคำประดิษฐ์เฉพาะของภาษาไทย
จึงไม่ใช่คำสามัญตามที่ฝ่าย EU กล่าวอ้าง นอกจากนี้คำดังกล่าวยังได้รับ
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ภ ายใต้ ก ฎหมายเครื่ อ งหมายการค้ า ของ EU แล้ ว ด้ ว ย
ส่ ว นข้ อ กำหนดเรื่ อ งการแปรรู ป และบรรจุ หี บ ห่ อ ก็ จ ะต้ อ งดำเนิ น การใน
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 ข้ า วหอมมะลิ ข องไทยดั ง กล่ า วจะมี นั ย สำคั ญ มาก เพราะ
นอกจากจะเป็นการสนับสนุนไทย ซึ่งเป็น “Friends of GI” ของ EU
ในกรอบองค์การการค้าโลกแล้ว ยังนับเป็น GI แรกใน EU จากประเทศสมาชิก
อาเซี ย น อั น จะเป็ น การช่ ว ยตอกย้ ำ ทั้ ง กั บ สมาชิ ก อาเซี ย นและประเทศ
กำลังพัฒนาอื่นๆ ว่า GI มิได้มีขึ้นเพื่อประโยชน์เฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว
แต่ ส ามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ประโยชน์ ส ำหรั บ ประเทศกำลั ง พั ฒ นาอื่ น ๆ
ในด้านการค้าและการพัฒนาประเทศด้วย
นายซีโอโลส์ กล่าวชืน่ ชมความพยามยามและความสำเร็จของไทย รวมทัง้
ขอบคุณที่ไทยสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ GI ทั้งในกรอบองค์การการค้าโลก
และในประเทศไทยด้วย โดยยืนยันทีจ่ ะให้การสนับสนุนการดำเนินการขอจด GI
ทั้งสามรายการของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และ
กาแฟดอยตุง ต่อไป นอกจากนี้ นายซีโอโลส์ยังเสนอให้ฝ่ายไทยและฝ่าย EU
พิจารณาร่วมกันจัดงาน Reception ที่รัฐสภายุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์เพื่อ
ฉลองความสำเร็จหากไทยได้รับการจด GI
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แม้วา่ EU จะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่เรือ่ งนีก้ น็ า่ จะเป็นข่าวดี
และความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ส่งออกข้าวเป็นสินค้าหลักสู่ตลาด EU
และตลาดโลก ซึ่งหากไทยจะได้รับการคุ้มครอง GI จาก EU ก็จะเป็นการสร้าง
ชือ่ เสียง ยกระดับ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าข้าวหอมมะลิไทย รวมถึงการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมๆ กับการช่วยเสริมสร้างรายได้ให้
แก่เกษตรกรนาข้าวใน ๕ จังหวัดทุง่ กุลาร้องไห้ รวมทัง้ ชือ่ เสียงของทุง่ กุลาร้องไห้
สู่ระดับสากลต่อไป
อย่างไรก็ดี หลังจากได้รับการจด GI แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ควรต้องเร่งทำการบ้านเพื่อ
สร้างหลักประกันว่า หากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ติดตลาดและเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคในยุโรปแล้ว เรื่องคุณภาพ ปราศจากการปลอมปน ปริมาณและ
กำลั ง ผลิ ต ที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม
ตราสัญลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของไทยจะต้องมีนโยบาย
และมาตรการรองรับที่เหมาะสม เพื่อช่วยผลักดันให้ข้าวหอมมะลิไทยสามารถ
ครองใจผู้บริโภคยุโรปตราบนานเท่านาน
ในปี ๒๕๕๖ ไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organisation : WIPO) จัดประชุมสัมมนา
นานาชาติว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Worldwide Symposium on
Geographical Indications) ที่กรุงเทพฯ จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมสินค้า
GI ของไทย ขยายโอกาสทางการตลาด และร่วมแบ่งปันแลกเปลีย่ นประสบการณ์
กับนานาชาติในเรื่องนี้
ติดตามความคืบหน้าโอกาสและลู่ทางสำหรับสินค้าไทยในตลาด EU
ได้ที่ www.thaieurope.net
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับการคุ้มครอง GI ของ EU ๒๕
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๒๖

“เกาะชายผ้าเหลือง
ท่องเมืองมุสลิม”

บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย
วิชชุ เวชชาชีวะ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

ดินแดนตะวันออกกลางกับพระสงฆ์ไทยอาจเป็นสิ่งที่คง
ไม่มใี ครคิดว่าจะมาเกีย่ วพันกันได้ แต่แล้วจูๆ่ ผมก็ได้ประสบการณ์
ทางศาสนาที่น่าประทับใจ และทำให้เกิดมุมมองใหม่ว่าในดินแดน
แห่งตะวันออกกลางนั้น บางครั้งก็มีปัจจัยที่เอื้อต่อความเข้าใจ
ระหว่างศาสนาที่แตกต่างกันได้

พระธรรมทูต เพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง

ช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๑๕-๑๘ มี น าคม ๒๕๕๕ พวกเรา
ชาวสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน
มีโอกาสอันเป็นมงคลได้ต้อนรับคณะพระภิกษุจากประเทศไทย
๕ รูป ซึง่ รับนิมนต์มาเยือนบาห์เรนภายใต้โครงการ “พระธรรมทูต
มัสยิดกลางบาห์เรน (Grand Mosque)
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คณะพระภิกษุ นําโดยท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจริญพระพุทธมนต์

เพื่อชุมชนไทยเข้มแข็ง” คณะพระภิกษุนี้นำโดยท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ
เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และที่ปรึกษา
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
จุดประสงค์ของโครงการก็เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยพุทธที่อาศัย
หรือทำงานอยูใ่ นบาห์เรนเกือบสามพันคนได้มโี อกาสทำบุญ ฟังธรรม พบพูดคุย
หรือซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนกับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นที่
ยอมรับนับถือของทางการไทย โดยการมาบาห์เรนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่
คณะพระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทยมาเยือนตะวันออกกลาง
บาห์เรนเป็นประเทศเกาะเล็กๆ ในอ่าวอาหรับ (หรืออ่าวเปอร์เซีย)
มีพื้นที่ราว ๗๔๐ ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าสิงคโปร์หรือภูเก็ตเล็กน้อย เกาะนี้
มีความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมีย กรีก จนเข้าสู่ยุคมุสลิม
เรืองอำนาจ และกลายมาเป็นอาณานิคมของอังกฤษในประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ก่ อ นได้ รั บ เอกราชในปี ๒๕๑๔ ด้ ว ยความที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า สำคั ญ ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ห ลายช่ ว ง บาห์ เรนจึ ง เป็ น สั ง คมที่ ติ ด ต่ อ กั บ ภายนอกและ
ประกอบด้ ว ยผู้ ค นหลากเชื้ อ ชาติ ม ายาวนาน ทำให้ มี ทั ศ นะที่ เ ปิ ด กว้ า งต่ อ
ความแตกต่างมากกว่าที่หลายคนคาดคิดกัน
“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๒๗
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๒๘

แม้จะวางใจในความเปิดกว้างของสังคมมุสลิมบาห์เรน แต่พวกเราก็ไม่ได้
ประมาทหรื อ ชะล่ า ใจ รวมทั้ ง ต้ อ งการให้ ค วามเคารพต่ อ ประเทศเจ้ า บ้ า น
จึงได้ติดต่อประสานงานล่วงหน้าให้ส่วนราชการบาห์เรนที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เช่น กระทรวงยุตธิ รรมและกิจการอิสลาม กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยตรวจ
คนเข้าเมืองทีส่ นามบิน ทราบถึงการมาเยือนของคณะพระภิกษุไทย ในการติดต่อ
กับส่วนราชการเหล่านี้ เราได้เน้นให้ฝ่ายบาห์เรนเข้าใจว่า วัตถุประสงค์ของ
การเยือนไม่ใช่การ “เผยแพร่ศาสนา” แต่เป็นการมาดำเนินกิจกรรมทางศาสนา
เพือ่ “สืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรม” และสร้างขวัญกำลังใจให้ชมุ ชนชาวไทยพุทธ
ในบาห์เรน ซึ่งก็เป็นที่น่าประทับใจว่า ทางการบาห์เรนได้ให้ความร่วมมือกับ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดี นับตั้งแต่เปิดห้องวีไอพีให้คณะพักรอที่
สนามบิน อำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจลงตรา ไปจนถึงต้อนรับคณะ
อย่างอบอุ่นที่มัสยิดกลางในวันต่อๆ มา
แม้การเยือนจะมีขนึ้ ในเวลาอันสัน้ (ซึง่ ในความเป็นจริงยิง่ น้อยกว่า ๔ วัน
ที่ อ าจเข้ า ใจตามกำหนดการ เนื่ อ งจากคณะมาถึ ง ในช่ ว งบ่ า ยและกลั บ ใน
ช่วงเช้ามืดของวันหัว-ท้าย) แต่คณะพระภิกษุไทยก็ได้อุทิศเวลาที่มีอยู่จริง
ราว ๒ วัน ปฏิบัติภารกิจให้กับชาวไทยอย่างเต็มที่ โดยในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม
คณะพระภิ ก ษุ ไ ด้ ด ำเนิ น ศาสนพิ ธี แ ละกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรม ณ อาคาร
ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่สิบโมงครึ่งเช้าไปจนถึงราวสี่โมงเย็น
เริ่มจากเจริญพระพุทธมนต์ รับถวายภัตตาหารเพลและปัจจัยเครื่องไทยธรรม
บรรยายธรรม ตอบคำถามหรือข้อสงสัยจากชุมชนไทย ปิดท้ายด้วยการแจก
วัตถุมงคลให้กับชาวไทยผู้มาร่วมทำบุญราว ๒๐๐ คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และเครื่องระลึกถึงพระพุทธศาสนา
ชาวไทยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างเล่าถึงความประทับใจในแง่มุม
ที่ต่างกันออกไปของแต่ละคน บางรายซาบซึ้งที่ได้เห็นผ้าเหลืองในเมืองมุสลิม
ซึ่งไม่ปรากฏขึ้นบ่อยนัก บางรายอิ่มใจที่ได้ทำบุญถวายภัตตาหารและปัจจัย
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ถวายอาหาร

ชาวไทยเข้าร่วมทำบุญอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

ไทยธรรมแด่พระภิกษุ หรือบางรายก็เกิดขวัญกำลังใจฮึดสู้ชีวิตขึ้นอีกครั้ง
หลังจากได้รบั การปะพรมน้ำพระพุทธมนต์และรับวัตถุมงคลจากคณะพระภิกษุ
ชั้นผู้ใหญ่ของไทย
แต่ ส ำหรั บ ผม ผมประทั บ ใจกั บ การบรรยายธรรมของท่ า นเจ้ า คุ ณ
พระปั ญ ญาวชิ ร าภรณ์ และการตอบข้ อ สงสั ย ของพี่ น้ อ งชาวไทยที่ มี ขึ้ น
หลังจากนัน้ คำบรรยายของท่านเจ้าคุณถ้าให้สรุป ก็คงเข้าทำนองว่า “การฟันฝ่า
มาทำงานใช้ชีวิตในต่างแดน ถือเป็นความกล้าและวิริยะที่น่ายกย่องชื่นชม
แต่พี่น้องชาวไทยต้องระวังอย่าให้คุณธรรมนี้เกิดรูรั่วจากอบายมุข เหล้า
การพนัน และการคบมิตรเทียม”
นับว่าเป็นคำบรรยายที่ให้แง่คิด “เข้าเป้า” ต่อการใช้ชีวิตต่างแดน
มากทีเดียว อย่างไรก็ดี การถาม-ตอบที่มีขึ้นหลังจากนั้น ผมว่ากลับ “โดน”
หนักยิ่งขึ้นไปอีก
“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๒๙
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๓๐

ตามนิ สั ย ของคนไทยทั่ ว ไป เมื่ อ เชื้ อ เชิ ญ ให้ ถ ามคำถาม ทุ ก คนจะ
กระมิ ด กระเมี้ ย น มองหน้ า กั น ไปมาแล้ ว อมยิ้ ม บางคนส่ า ยหน้ า ไว้ ก่ อ น
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
หลายคนทีม่ าร่ำรวยภายหลังก็เพราะความวิรยิ ะอุตสาหะ และความไม่ประมาท
ในขณะที่ บ างคนเคยรวยหรื อ พอมี แ ต่ ก ลั บ มาจนลงก็ เ พราะความชะล่ า ใจ
คลุ ก คลี กั บ อบายมุ ข ความรวย-ความจนจึ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก กำหนดด้ ว ยกรรมเก่ า
แต่อย่างเดียว หากขึ้นกับ “กรรมใหม่” หรือการกระทำในปัจจุบันด้วย
ถาม การเล่นแชร์เป็นบาปหรือไม่
ตอบ อาตมาไม่เคยเล่นนะ แต่ตามหลักแล้ว ธุรกรรมใดที่กระทำขึ้น
อย่างตรงไปตรงมาไม่มีเจตนาคดโกง ธุรกรรมนั้นไม่บาป ในทางตรงกันข้าม
ธุรกรรมใดที่กระทำขึ้นโดยเจตนาที่จะเอาเปรียบ ฉ้อโกง สร้างความเดือดร้อน
ให้ผู้อื่น ธุรกรรมนั้นเป็นบาป
การเล่นแชร์ก็คือการระดมทุนระหว่างคนที่พอจะเชื่อใจกัน ถ้าดำเนิน
ไปตามกติกาที่วางไว้ กู้มาส่งดอกเบี้ยไป ไม่คดโกงกันก็ไม่บาป แต่ถ้าเจตนา
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ละเมิดกติกา เช่น ฮั้วเรื่องดอกเบี้ยให้บางคนได้เงินกู้ กู้แล้วไม่ส่งดอกเบี้ย หรือ
หอบเงินกู้หนีหาย ฯลฯ ก็ถือว่าเป็นบาป
ถาม บริจาคเงินทำบุญแค่ไหนจึงจะพอ จึงจะได้บุญ
ตอบ บริจาคเท่าที่สบายใจ จึงจะได้บุญ ถ้าบริจาคแล้วตะขิดตะขวงใจ
ขัดใจ ไม่สบายใจก็ไม่ได้บญ
ุ ถ้าบริจาคแล้วใจรูส้ กึ ว่าเบียดเบียนตนเอง ก็ไม่ได้บญ
ุ
ถ้าบริจาคแล้วไปเบียดเบียนคนอื่น เช่น เอาเงินของครอบครัวไปบริจาคจน
สมาชิกครอบครัวเดือดร้อน ก็ไม่ได้บุญ ดังนั้น เมื่อหยิบเงินขึ้นจะบริจาคทำบุญ
ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าสบายใจไหม สบายใจแค่ไหน ถ้าไม่สบายใจก็ให้ลด
จำนวนลงจนกว่าจะสบายใจ แต่ถา้ ลดจำนวนลงจนเหลือน้อยเช่นหนึง่ บาทแล้ว
ยังไม่สบายใจ ก็อย่าเพิ่งทำบุญด้วยการบริจาค
ทั้งนี้ ต้องเข้าใจว่าการทำบุญนั้นทำได้หลายลักษณะ ไม่ใช่เรื่องการ
บริจาคเงินแต่อย่างเดียว การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ฟังธรรมให้เกิดปัญญา ก็เป็น
การทำบุญที่ให้ผลบุญประณีตไปกว่าการบริจาคเงินเสียด้วยซ้ำ
“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๓๑
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๓๒

ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ถ่ายรูปร่วมกับคณะพระภิกษุ
ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ว่ า แล้ ว ก็ อ ยากให้ ทุ ก ท่ า นได้ ม าสั ม ผั ส กั บ บรรยากาศอั น ออกรสของ
การถาม-ตอบปัญหาในวันนั้นด้วยตนเอง โดยคนที่มักคิดว่าการสนทนาธรรม
เป็นเรื่องน่าเบื่ออาจเปลี่ยนความคิดหากได้มาร่วมรับฟังการบรรยายและ
การตอบคำถามของท่ า นเจ้ า คุ ณ พระปั ญ ญาฯ ที่ ส ามารถตรึ ง ให้ ญ าติ โ ยม
จำนวนมากนั่งฟังด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจนเวลาเกือบ ๒ ชั่วโมง ที่ใช้
ในช่วงนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัว

เสวนาธรรมข้ามศาสนา

รุง่ ขึน้ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม คณะพระภิกษุได้เจริญพระพุทธมนต์และ
รับถวายเพลพร้อมปัจจัยเครือ่ งไทยธรรมทีบ่ า้ นพักของเอกอัครราชทูต นายวิชยั
วราศิริกุล ซึ่งจัดให้เป็นที่พำนักของคณะพระภิกษุตลอดการเยือนบาห์เรน
ในครึง่ เช้าวันนัน้ มีขา้ ราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสมาชิกครอบครัว
ตลอดจนชาวไทยบางรายที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันศุกร์พากันมาเข้าร่วม
ด้วย หลังจากฉันภัตตาหารเพลเรียบร้อยแล้ว คณะพระภิกษุไทยได้เดินทางไป
ทัศนศึกษามัสยิดกลาง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเก่าในเกาะมูฮารัก และ
ชมวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างกลุ่มชนหลายเชื้อชาติศาสนาในบาห์เรนซึ่งเป็น
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ประเทศมุสลิม โดยคณะพระไทยก็รสู้ กึ ประทับใจกับบรรยากาศ
ที่เปิดกว้างเป็นมิตรของสังคมบาห์เรน เพราะแม้กระทั่งเดินไป
ตามตรอกซอกซอย พระภิกษุไทยก็มิได้พบกับสายตาของผู้คน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ม องมาอย่ า งประหลาดหรื อ เป็ น ศั ต รู แ ต่ อ ย่ า งใด
ที่น่าประทับใจก็คือ มีชาวพุทธศรีลังกาบางรายที่ผ่านมาเห็น
พระได้เข้ามาย่อตัวเอามือแตะเท้าพระก่อนนำไปแตะหน้าผาก
ของตนเพื่อเป็นการแสดงความคารวะ
ส่วนตัวผมแล้ว เหตุการณ์น่าประทับใจอีกเหตุการณ์
เกิดขึ้นระหว่างได้ติดตามไปดูแลคณะและเพื่อเป็นล่ามแปล
ภาษาอังกฤษในกรณีจำเป็นที่มัสยิดกลางในช่วงบ่ายวันเสาร์
นั้น

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๓๓
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๓๔

ภายในมัสยิดกลาง

มัสยิดกลางหรือมหามัสยิด (Grand Mosque) แห่งบาห์เรน เริม่ สร้างขึน้
เมื่อปี ๒๕๒๗ แล้วเสร็จในปี ๒๕๓๑ หรือใช้เวลาก่อสร้าง ๔ ปี รูปลักษณ์ของ
มัสยิดอาจดูเรียบๆ ไม่หรูหราตระการตาเหมือนมัสยิดกลางของประเทศอื่น ๆ
ในอ่าวอาหรับผู้มั่งคั่งกว่า แต่ในด้านขนาดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ สามารถจุผู้มา
ละหมาดได้ประมาณ ๗,๐๐๐ คน โดยจุภายในอาคารได้ ๕,๐๐๐ คน ลานภายนอก
อาคาร ๑,๘๐๐ คน และส่วนสวดมนต์เฉพาะสตรีได้อีก ๒๐๐ คน
ในระหว่างเยีย่ มชมอาคารด้านใน เจ้าหน้าทีม่ สั ยิดได้บรรยายให้เราฟังถึง
หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม (เช่น หลัก ๕ ประการ ได้แก่ ศรัทธาในพระอัลเลาะฮ์
การสวดมนต์ที่เรียกว่าละหมาดวันละ ๕ ครั้ง การบริจาคให้ผู้ยากไร้ที่เรียกว่า
ซากัท การถือศีลอดช่วงเดือนรอมฎอน และการไปจาริกบุญหรือที่เรียกว่าฮัจจ์
ที่นครมักกะฮ์) วิถีปฏิบัติทางศาสนา (เช่น การละหมาดและแนวปฏิบัติก่อน
ละหมาด) และองค์ประกอบต่างๆ ของมัสยิดกับหน้าที่ในพิธีศาสนา เช่น พรม
ที่วางลวดลายเป็นช่องมีไว้จัดระเบียบให้ผู้มาละหมาดยืนเรียงกันเป็นแถว
ซุม้ เทศน์ทลี่ อยติดผนังอาคารมีไว้สำหรับพิธใี หญ่วนั ศุกร์ ในขณะทีแ่ ท่นนัง่ เทศน์
ลอยตัวมีไว้ใช้ในโอกาสที่ผู้มาละหมาดมีจำนวนไม่มากในวันอื่นๆ
สิ่งหนึ่งซึ่งคณะพระภิกษุไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษได้แก่ช่องโค้งบน
ผนังอาคาร (ไม่ไกลจากซุ้มเทศน์) เจ้าหน้าที่มัสยิดอธิบายให้ทราบว่าช่องโค้งนี้
เป็นทั้งสิ่งบอกทิศของนครมักกะฮ์ และทำหน้าที่ขยายเสียงของผู้นำสวดให้
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คณะพระภิกษุถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่มัสยิดที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่น

ก้องกังวานโดยธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องอาศัย
ไมโครโฟนหรื อ เทคโนโลยี ร ะบบเสี ย ง
สมัยใหม่เข้าช่วย ว่าแล้วเจ้าหน้าที่มัสยิด
ที่ ท ำหน้ า ที่ มั ค คุ เ ทศก์ ก็ ก้ า วเข้ า ไปยื น
หันหน้าเข้าหาช่องโค้งแล้วสาธิตเปล่งเสียง
นำสวดแต่พอประมาณ หากเสียงนั้นกลับ
สะท้อนกระหึ่มไปทั่วอาคาร จุดแววตา
ของคณะพระและฆราวาสไทยให้สว่างขึ้น
ด้วยความฉงนระคนทึ่ง
และเมือ่ พระภิกษุไทยมีทา่ ทีเหมือน
สงสั ย ว่ า หากเป็ น ผู้ อื่ น นำสวด เสี ย งจะ
ก้องกังวานเหมือนเสียงมัคคุเทศก์หรือไม่
เจ้ า หน้ า ที่ มั ส ยิ ด ชาวมุ ส ลิ ม ก็ ไ ด้ อ นุ ญ าต
ให้พระภิกษุไทยก้าวเข้าไปยืนหน้าช่องเพือ่
ทดลองเปล่งเสียงสวดด้วยตนเอง
ซุ้มโค้งขยายเสียง

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๓๕
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๓๖

พระภิกษุรูปหนึ่งกล่าวทีเล่นทีจริงว่า น่าจะนำการออกแบบช่องโค้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้กับอาคารทางศาสนาในบ้านเราดูบ้าง แต่เจ้าหน้าที่มัสยิดชี้แจงว่า
แค่นำเพียงช่องโค้งนี้ไปอย่างเดียวคงไม่เกิดผล แต่ต้องนำโดมมัสยิดไปด้วย
เพราะความกระหึ่มกังวานที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากปฏิกิริยาระหว่างช่องโค้ง
กับโดมหลังคาของมัสยิดที่ได้สัดส่วนกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการคำนวณ
สัดส่วนดังกล่าวให้ลงตัว ทั้งขนาดของช่องโค้ง ขนาดของโดม และระยะห่าง
ระหว่างทัง้ สองสิง่ (สำหรับโดมของมัสยิดกลางแห่งบาห์เรนนี้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
๒๒ เมตร สูง ๑๖ เมตร รวมความสูงจากพื้นอาคารถึงยอดโดมประมาณ
๔๐ เมตร)
หลังจากได้รับความรู้จากฝ่ายบาห์เรนแล้ว ก็ถึงคราวที่พระภิกษุไทย
และคณะต้องเป็นฝ่ายตอบคำถามให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่มัสยิดที่เป็นมัคคุเทศก์
และที่ตามมาอำนวยความสะดวกให้คณะบ้าง โดยบางคำถาม-คำตอบที่ผม
เห็นว่า “โดน” อาทิ
ถาม เหตุใดพระภิกษุถึงต้องโกนผม
ตอบ เพือ่ มิให้เป็นภาระห่วงกังวลหรือยึดติด เพราะคนทีไ่ ว้ผมย่อมมีภาระ
และความเป็นห่วงดูแล หวี สาง ตัดให้เรียบร้อย หรือหลายคนก็พลอย ดัด ย้อม
ซอย ให้มากขึ้นไปกว่าปกติ ทำให้เกิดการหมกมุ่นยึดติดแม้ในเรื่องเล็กน้อย
ถาม แล้วพระภิกษุดูแลโกนผมให้ตัวเองอย่างไร โกนผมบ่อยแค่ไหน
ตอบ พระภิกษุโกนผมเดือนละ 2 ครั้ง โดยช่วยโกนผมให้กันและกัน
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ถาม ทำไมพระภิกษุไม่มีภริยา และถ้าทุกคนไม่มีภริยา มนุษย์จะไม่
สูญพันธุ์หรือ
ตอบ (๑) เฉพาะพระซึง่ มีภารกิจพิเศษคือมุง่ ชำระจิตไม่ให้ยดึ ติด ถึงไม่มี
ครอบครัวให้ผูกพัน (๒) เมื่อจิตสะอาดหรือเบาจากกิเลส ก็เกิดปัญญาบริสุทธิ์
เป็นทีพ่ งึ่ ให้แก่ผอู้ นื่ ได้มาก (๓) พุทธศาสนิกชนทัว่ ไปมีครอบครัวได้ พุทธศาสนา
ไม่ได้ห้าม (๔) โลกไม่เคยปราศจากมนุษย์ที่มีครอบครัว
แม้คำถามอาจฟังดูแปลกหรือแปร่งหูสำหรับพวกเราชาวพุทธที่คุ้นชิน
และยอมรับสิง่ ทีเ่ ป็นอยูใ่ นคำถามผ่านการหล่อหลอมทางสังคม แต่ผมสังเกตว่า
คำถามนี้กลับไม่ได้ระคายความรู้สึกของคณะพระภิกษุไทยแต่อย่างใดเลย
ตรงข้าม พระภิกษุหลายท่านกลับยินดีที่ฝ่ายบาห์เรนให้ความสนใจซักถาม
ซึ่ ง สะท้ อ นความใคร่ รู้ เ กี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ แ ละหลั ก เหตุ ผ ลในศาสนาอื่ น ที่
แตกต่างออกไปจากของตน โดยพระภิกษุไทยและคณะก็พยายามให้คำตอบ
อย่างชัดเจนที่สุด
บ้านซิยาดี บ้านพ่อค้าไข่มุกใน
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ชุมชนเก่า
เกาะมูฮารัก

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๓๗
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๓๘

การเยือนมัสยิดกลางแห่งบาห์เรนของคณะพระภิกษุจากประเทศไทย
ในวันนั้นจึงมีความหมายสำหรับผมมากไปกว่าการเที่ยวชมสถานที่โดยทั่วไป
หากยังเสมือนเป็นโอกาสให้เกิดการ “เสวนาข้ามศรัทธา” หรือ interfaith
dialogue ที่หลายฝ่ายทั้งในและนอกประเทศไทยกำลังสนใจผลักดันกันอยู่
(ส่วนใหญ่ในห้องประชุม) ทั้งนี้ ผมยังเห็นว่าประสบการณ์ในวันนั้นดูจะพิเศษ
มากไปกว่าการสานเสวนาอืน่ ๆ ตรงทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ ลักธรรมโดยตรงของแต่ละศาสนา
ได้มโี อกาสมาพูดคุยแลกเปลีย่ นข้อมูลข้อคิดเห็นกันในพืน้ ทีแ่ ละบรรยากาศจริง
ทำให้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นติดลึกแนบแน่นอยู่ในประสบการณ์มากไปกว่าการ
พูดคุยหารือในเชิงปรัชญา วิชาการ หรือหลักการตามห้องประชุมโดยทั่วๆ ไป
ที่สำคัญและน่าประทับใจยิ่งก็คือ ความใจกว้างและมิตรไมตรีของเจ้าบ้าน
ชาวบาห์เรนที่เปิดโอกาสให้คณะนักบวชต่างศาสนาเข้าเยี่ยมเยือนศาสนสถาน
ประจำชาติได้อย่างทั่วถึง ลำพังแค่การอนุญาตให้ศาสนิกที่มิใช่มุสลิมเข้าชม
มัสยิดได้นั้นก็ต้องถือเป็นความใจกว้างมากพออยู่แล้ว แต่การต้อนรับขับสู้ที่
เจ้าหน้าที่มัสยิดและมัคคุเทศก์มีให้กับคณะพระไทยอย่างอบอุ่นเป็นกันเองใน
มัสยิดสุหนี่และมัสยิดชีอะต์ที่อยู่เยื้องกัน
ในตลาดเก่ากรุงมานามา

55-11-056_003-117_V.indd 38

11/24/12 5:03:12 PM

วันนั้นยิ่งทำให้เราสัมผัสได้ถึงความ
เปิดกว้างเป็นมิตรในจิตใจของชาวบาห์เรนมุสลิมลึกซึ้งยิ่งขึ้น พระภิกษุ
ในคณะบางรูปถึงกับกล่าวเปรียบว่า
เคยไปเยือนประเทศมุสลิมเพื่อนบ้าน
ของไทยที่ถือว่าเสรีมาบ้างแล้ว แต่
ไม่เคยพบความเปิดกว้างมากเท่ากับ
ที่บาห์เรนนี้

ฝากพระธรรมไว้ต่างแดน

หลั ง จากทั ศ นศึ ก ษาบาห์ เ รนในช่ ว งบ่ า ยและเย็ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
คณะพระภิ ก ษุ ก็ ก ลั บ มายั ง ทำเนี ย บของเอกอั ค รราชทู ต เพื่ อ พั ก อริ ย าบถ
เก็บข้าวของ และรอเวลาเดินทางไปสนามบินในช่วงดึกของคืนนัน้ (เครือ่ งบินออก
ตีสองกว่าของเช้ามืดวันอาทิตย์) โดยมีพวกเราเฝ้าดูแลอยูห่ า่ งๆ เพราะไม่ตอ้ งการ
รบกวนและอยากให้คณะพระสงฆ์ได้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน
ที่บ้านท่านทูตในค่ำนั้น ผมก็ได้รับประสบการณ์ “เกาะชายผ้าเหลือง”
ที่ล้ำค่าอีกประการ
หลังจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิเรียกหาผมเพือ่ สอบถามข้อมูลบางอย่าง
เกี่ยวกับบาห์เรน ผมมองเห็นสีหน้าสดชื่นพร้อมสนทนาของท่านเจ้าคุณอยู่
จึงได้ถอื โอกาสกราบนมัสการเรียนถามท่านในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ ท่านก็เมตตาเล่าถึง
สถานการณ์พระพุทธศาสนาในต่างแดนที่ท่านได้ไปประสบพบเห็น เช่น จีน
พม่า และประเทศตะวันตก รวมทั้งสถานการณ์พระพุทธศาสนาในบ้านเราเอง
ท่านเจ้าคุณฯ กล่าวว่า พุทธศาสนาในประเทศไทยมีแนวโน้มถดถอยลง
เรือ่ ยๆ ด้วยปัจจัยนอกชาวพุทธและโดยชาวพุทธด้วยกันเอง ทุกวันนี้ ในต่างจังหวัด
มีวดั ร้างเพิม่ ขึน้ ชาวบ้านบางพืน้ ทีต่ อ้ งจัดเวรบวชกันเพือ่ รักษาวัดและประเพณี
“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๓๙
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ไว้ในแต่ละปี หลายวัดใหญ่ทเี่ คยเป็นศูนย์กลางของชุมชนในต่างจังหวัดขณะนีม้ ี
พระเณรลดลงอย่างมาก บางวัดกลายสภาพไปอยู่ในชุมชนของศาสนาอื่น
ปรากฏการณ์เหล่านีอ้ าจเห็นได้ไม่ชดั เจนในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ทมี่ ปี ระชากร
กระจุกตัวหนาแน่น แต่ในต่างจังหวัดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่เพียง
ประชากรได้หลั่งไหลไปหางานในเมือง แต่แทบไม่มีพระประจำอยู่ในพื้นที่
เท่าไรแล้ว
ทีน่ า่ เป็นห่วงควบคูก่ นั ไปก็คอื ชาวไทยทีเ่ รียกตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนัน้
มีไม่มากทีส่ นใจศึกษาหลักธรรมและประพฤติปฏิบตั เิ ป็นเครือ่ งรักษาชีวติ จิตใจ
และสังคม ท่านเจ้าคุณฯ ปรารภว่า ขณะนี้คงมีชาวไทยพุทธไม่ถึงร้อยละ ๒๐
ทีส่ นใจพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง (ผมแอบคิดในใจว่าหลวงพ่อช่างเมตตาจริง
ขอรับ ผมเองคิดว่ามีไม่ถึงร้อยละ ๕ เสียด้วยซ้ำ)
นอกจากนี้ ท่านยังว่าชาวไทยส่วนใหญ่มองศาสนาเป็นแค่เรื่องพิธีกรรม
เพื่อช่วยให้เกิดความสบายใจ (ทำให้ผมคิดไปถึงอีเมล์เวียนเรื่องจริงชวนขำ
ระคนขื่นเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโยมสตรีที่นำเบียร์กระป๋องใส่บาตร เนื่องจากสามี
ที่เสียไปชอบดื่ม สะท้อนว่าเธอคงมองพระสงฆ์เหมือนเป็นแค่เพียง “ไปรษณีย์
พิเศษทางจิตวิญญาณ” ไม่ต่างไปจากเด็กส่งพิซซ่าหรือผู้ให้บริการ special
delivery อื่นๆ ในสังคมบริโภคนิยมแห่งปัจจุบัน)
ฟังท่านเจ้าคุณฯ ปรารภแล้ว ผมอดสงสัยไม่ได้ จึงกราบนมัสการเรียนถาม
ท่านว่า “หลวงพ่อมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปเล่าครับ ท่ามกลาง
สถานการณ์พระพุทธศาสนาบ้านเราที่กำลังเสื่อมถอยลง”
ท่านนิง่ ครูเ่ ดียวและกล่าวตอบว่า “วิธหี นึง่ คงได้แก่การฝากพระพุทธศาสนา
ไว้ในต่างแดน” เพราะความเสือ่ มของพระพุทธศาสนาทีก่ ำลังมีขนึ้ ในประเทศไทย
ไม่ใช่เพิง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในโลกนี้ แต่เคยปรากฏให้เห็นแล้วหลายครัง้ ในทีต่ า่ งๆ กัน
ในอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดของพระพุทธศาสนาเอง ศาสนาพุทธก็เคยสูญสลาย
ไปแล้วทั้งโดยชาวพุทธที่ไม่สนใจรักษาและโดยคนนอกศาสนาที่มุ่งทำลาย
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ในศรีลงั กา กัมพูชา ลาว จีน พระพุทธศาสนาก็เคยเสือ่ มหรือสูญลงด้วยปัจจัยต่างๆ
ประเด็นสำคัญก็คือเมื่อประเทศเหล่านี้ต้องการฟื้นฟูศาสนาพุทธ ก็ได้อาศัย
พระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองอยู่ในที่อื่นๆ มาต่อลมหายใจ
ท่านเจ้าคุณฯ กล่าวต่อว่า ในสมัยพุทธกาลและในสมัยต่อๆ มา มีธรรมเนียม
ส่งพระธรรมทูตไปในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อฝากพระพุทธศาสนาไว้ยัง
“ประเทศ” ทีม่ เี งือ่ นไขเอือ้ อำนวย ซึง่ สามารถกลับมาเกือ้ กูลกันให้พระพุทธศาสนา
ดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องในภาพรวม
ท่านกล่าวเพิ่มว่า หน้าที่อบรมกำกับดูแลพระธรรมทูตและการเดินทาง
ไปยังประเทศต่างๆ ของท่าน ก็เพื่อหา “ที่ฝาก” พระพุทธศาสนาไว้ ขณะนี้
พระพุทธศาสนาได้กระจายออกไปในหลายประเทศก็จริง แต่ไม่ใช่ทุกที่ที่
พระพุทธศาสนาสามารถเติบโตได้ราบรื่น ในบางพื้นที่ก็ดูจะมีความหวังด้วย
มีเงื่อนไขเอื้ออำนวยต่างๆ ในขณะที่บางที่ก็ต้องหาทางสนับสนุนให้พอตั้งอยู่
ได้ต่อไป
มัสยิดสุหนี่และมัสยิดชีอะต์ที่อยู่เยื้องกัน
ในตลาดเก่ากรุงมานามา

“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๔๑
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ฟังดังนี้แล้ว ผมจึงกราบนมัสการเรียนถามท่านเจ้าคุณฯ เพิ่มเติมว่า
“จากประสบการณ์การทำงานของท่านทีผ่ า่ นมา มีทใี่ ดพอเอือ้ ให้พระพุทธศาสนา
ตั้งอยู่ได้ด้วยดีบ้าง” ท่านเจ้าคุณฯ เมตตาตอบอย่างน่าสนใจ สรุปความได้ว่า
ที่ท่านเห็นมีความหวังก็คือประเทศยุโรปตะวันตก เพราะดูจะมีจริตในทาง
ปั ญ ญาเป็ น พื้ น พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาที่ เ น้ น เจริ ญ ปั ญ ญาบริ สุ ท ธิ์
นอกเหนือไปจากการเจริญศีล ศรัทธา และสมาธิซึ่งมีอยู่ในศาสนาอื่นเช่นกัน
ยุ โรปตะวั น ตกเป็ น สั ง คมที่ มี ร ากฐานการพั ฒ นาปั ญ ญาในรู ป แบบต่ า งๆ
มายาวนาน รวมทั้งยังมีความคิดวิพากษ์วิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมมากกว่า
สังคมอืน่ ๆ ทีเ่ จริญทางวัตถุ จึงเริม่ เห็นแนวโน้มทีเ่ อือ้ อำนวยให้พระพุทธศาสนา
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ
ได้ฟังท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิเมตตาอธิบายแนวคิดแนวปฏิบัติของ
ท่านแล้ว ผมถึงกับอึ้งและทึ่งไปกับความชัดเจนและมุมมองซึ่งฟังดูเหมือน
ไม่ยากที่จะเข้าใจ แต่คงไม่ง่ายที่จะคิดได้ คำอธิบายของท่านเจ้าคุณฯ เกี่ยวกับ
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อนาคตของพระพุทธศาสนาทำให้ผมหูตาสว่างและกลับมามีความหวัง เหมือน
ได้เห็นของคว่ำที่กลับพลิกหงาย เหมือนได้เห็นไฟที่จุดขึ้นในความมืด เหมือน
ได้รับของที่หายซึ่งตามหาจนสิ้นหวังแล้วกลับคืนมา

ส่งท้าย

ในคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นั้น ท่านทูตและข้าราชการซึ่งรับหน้าที่
ดู แ ลคณะได้ เ ดิ น ทางไปส่ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ทยที่ ท่ า อากาศยานกรุ ง มานามา
ท่ามกลางสีสนั เสือ้ ผ้านานาอันคราคร่ำของผูค้ น เราเห็น “ผ้าเหลือง” จุดอาคาร
สนามบินให้สดสว่าง ดูโดดเด่นจับตา
ระหว่ า งรอส่ ง และสนทนากั บ คณะพระภิ ก ษุ ซึ่ ง ยั ง คงมี สี ห น้ า สดชื่ น
กั น อยู่ สั ญ ญาณข้ อ ความทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของเราได้ ดั ง ขึ้ น เป็ น ระยะๆ
พี่น้องชาวไทยบางคนในบาห์เรนได้ขอร่วมส่งคณะพระภิกษุผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ด้วย โดยตั้งแต่หลังกิจกรรมบุญที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวาน
ก็ มี อี เ มล์ แ ละข้ อ ความมื อ ถื อ เข้ า มาที่ ท่ า นทู ต ฯ ผมและเจ้ า หน้ า ที่ ร ายอื่ น ๆ
ให้ได้รับทราบเป็นที่น่าชื่นใจกันหลายข้อความ อาทิ “ขอขอบคุณท่านทูตและ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีจ่ ดั โครงการเช่นนี้ รูส้ กึ อิม่ บุญมาก” “ขอขอบพระคุณ
ท่านทูตมาก วันนีร้ สู้ กึ อิม่ บุญและมีความสุขมาก รูส้ กึ เหมือนไปช่วยงานทีว่ ดั
เป็นมงคลกับชีวิตและตัวเองมาก” เป็นต้น
เมื่อเสียงประกาศเรียกดังขึ้น เรากราบนิมนต์คณะพระภิกษุไปสู่แถว
ตรวจบั ต รขึ้ น เครื่ อ ง จนเมื่ อ ตรวจบั ต รเรี ย บร้ อ ย เราจึ ง นอบตั ว ลงไหว้ ล า
พระคุณเจ้าทั้งหลายท่ามกลางสายตาของผู้คนเนืองแน่นซึ่งบางรายมองมา
อย่างสนใจ
เรามองตามชายผ้าเหลืองสดสว่างผ่านเข้าสูท่ างเดินขึน้ เครือ่ งบินจนลับตา
พร้อมความรู้สึกอิ่มใจในประสบการณ์และกิจกรรมที่มีขึ้นกว่าสองวันที่ผ่านมา
ซึ่งไม่เคยเลือนลับไปจากใจ - แม้ในขณะนี้
“เกาะชายผ้าเหลืองท่องเมืองมุสลิม” บาห์เรนกับการเยือนของคณะพระภิกษุไทย ๔๓
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๔๔

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
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• 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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๔๖

ยุวทูตความดี

ไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์
One Pen

ห่างหายค่อนข้างนานแต่กิจกรรมเรายังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (^^)
โม้นิดนึงก่อนเพื่อให้ท่านผู้อ่านทราบว่าเรายังจริงจังอยู่เช่นเดิม จากความเดิม
ตอนที่แล้ว มาวันนี้ขอเล่าถึงกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ของตัวแทนน้องๆ ยุวทูตความดี ๖ คน จาก ๖ โรงเรียนที่ผ่านการดำเนินกิจกรรม “เหย้า-เยือน
เพื่อพลังแผ่นดิน”
หลังจากกิจกรรมภาคีฯ ที่ผ่านไปแล้วทั้ง ๓ เดือนนั้น คณะกรรมการ
คร่ำเคร่งกับการตรวจผลงานอย่างจริงจัง อันดับแรกคัดผลงานเป็นลักษณะ
กลุ่มก่อน นอกจาก ๓ เสาหลักของโครงการฯ คือ “สร้างจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา
พัฒนาโลกทัศน์” แล้ว  ยงั ดูในเรือ่ งการประสานงานกันภายในกลุม่ ซึง่ หลายกลุม่
ทำได้ดีมาก ผลการคัดเลือกคณะกรรมการลงมติให้กลุ่ม ๔ และ กลุ่ม ๕
ผ่านเกณฑ์ในครัง้ นี้ พอเราได้ตวั แทนกลุม่ แล้วก็มกี ารคัดเลือกจาก ๑๔ โรงเรียน
ในแต่ละกลุ่มให้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ ตัวแทนละ ๓ โรงเรียน
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ต่อกลุ่ม เบ็ดเสร็จเราจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ ทั้งหมด
๖ โรงเรียน งานนี้ทำเอาคณะกรรมการงานหนักไปตามๆ กัน แอบเล่านิดนึง...
ก่อนจะคัดเลือกแต่ละกลุม่ คณะกรรมการต้องหอบเอกสาร เอ...หรือเรียกว่าขนดี
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
กิจกรรมตาม ๓ เสาหลักทีเ่ ราได้รว่ มกันวางไว้ โดยคูโ่ รงเรียนทีท่ างคณะกรรมการ
ได้เลือกจับคู่เหย้า-เยือนฯ นั้นจะอยู่ต่างภาคกัน จากกิจกรรมดังกล่าวเด็กๆ
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ได้รับรู้และเรียนรู้จากกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ
ในครั้งนี้ อีกทั้งยังเกิดความสัมพันธ์อันดีจากคนพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง
ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ
และจากกิจกรรมเหย้า-เยือนฯ ทั้ง ๒ รอบ คณะทำงานจะให้น้องยุวทูต
ความดีทั้ง ๖๐ คน (ตัวแทนยุวทูตฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ ๓๐ คน)
ร่ ว มกั น โหวตเพื่ อ นต่ า งโรงเรี ย นที่ คิ ด ว่ า อยากทำงานร่ ว มด้ ว ยมากที่ สุ ด
พร้อมเหตุผล นั่นจึงเป็นที่มาของตัวแทนยุวทูตความดีทั้ง ๖ คน ได้แก่
ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๔๗
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๔๘

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
ยุ ว ทู ต ความดี ทั้ ง ๖ คนเป็ น ตั ว แทนไปสร้ า งเครื อ ข่ า ยยุ ว ทู ต ฯ และ
เปิ ด โลกทั ศ น์ ณ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ เ มื่ อ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
โดยในช่วงเย็นของวันนั้น สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำ
ประเทศไทยได้ จั ด งานเลี้ ย งให้ แ ก่ ยุ ว ทู ต ความดี แ ละจั ด บรรยายเกี่ ย วกั บ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ก่อนออกเดินทาง โอกาสนี้มูลนิธิยุวทูตความดีต้องขอ
ขอบคุ ณ กระทรวงการต่ า งประเทศและสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ที่ เ ปิ ด โอกาส
ให้กับตัวแทนยุวทูตความดีและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
เริ่มเล่าตั้งแต่วันออกเดินทางเลยนะคะ เนื่องจากยุวทูตฯ ของเรามาจาก
ต่างจังหวัด ทั้งคุณครูและนักเรียนต้องออกเดินทางจากภูมิลำเนา เรียกว่า
นอนกั น บนรถมาเลย โชคดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ โรงแรมดุ สิ ต ธานี ผู้ ใ หญ่ ใจดี
ได้ให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่พักและอาหารในคืนวันที่ ๑ พฤษภาคม
สำหรั บ เที่ ย วไป และคื น วั น ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำหรั บ เที่ ย วกลั บ
โดยการเข้ า พั ก ที่ โรงแรมแห่ ง นี้ เ ป็ น ประสบการณ์ ก ารพั ก ค้ า งคื น ที่ โรงแรม
ครั้ ง แรกในชี วิ ต ของน้ อ งๆ หลายคนเลยที เ ดี ย ว กราบขอบพระคุ ณ
อีกครั้งค่ะ^^
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พร้อมขึ้นเครื่อง
อะไรเอ่ย? สองมือ สามกระเป๋า...
วั น อั ง คารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๕.๐๐ น. คณะออกเดิ น ทางจาก
โรงแรมดุสิตธานี ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
แม้ตาของน้องๆ จะยังปรือกันอยู่ แต่พอมาถึง
สนามบินแล้วกลับเป็นสายตาแห่งความใคร่รู้
ขึน้ มาทันที (ตาปิง๊ ปัง๊ ฉับพลัน) เหอะๆ... สักพัก
กลั บ มาทำหน้ า ง่ ว งกั น ต่ อ ก็ แ หมเราต้ อ ง
เปิ ด โอกาสให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
ใช้ บ ริ ก ารก่ อ นสิ ค ะเด็ ก ๆ(แต่ ก็ อ่ ะ นะ เล่ น แซงคิ ว กั น เป็ น กรุ๊ ป ๆ
อย่างนี้ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะ : (วันหน้าอย่าทำแบบนี้อีก) และ
แล้ ว ทุ ก อย่ า งก็ เ ป็ น ไปได้ ด้ ว ยดี พอขาก้ า วขึ้ น สายการบิ น ไทยปุ๊ บ ยุ ว ทู ต ฯ
หลายคนสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัว พร้อมสอบถามคุณครูเพื่อรับฟังคำแนะนำ
ในสิ่งที่คุณครูไม่แน่ใจก็จะแนะให้น้องๆ สอบถามจากพี่ๆพนักงานบนเครื่อง
ซึ่งเด็กๆ ของเราก็มีความกล้าที่จะสอบถามได้อย่างมีมารยาท สมกับที่เป็น
ยุ ว ทู ต ความดี กั น จริ ง ๆ บนเครื่ อ งพนั ก งานแจ้ ง กั บ ผู้ โ ดยสารว่ า เวลาของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ห่างจากประเทศไทยโดยประมาณ ๑ ชั่วโมง

ลงเครื่อง
ทางกระทรวงการต่างประเทศของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์สง่ เจ้าหน้าทีส่ าวสวย
มาคอยดูแลคณะ เธอชือ่ Ms. Caroline
Goh เมื่อคณะเดินทางมาถึง Ms.Goh
พาเราเข้าพักที่โรงแรม Grand Park
City Hall ช่วงบ่ายคณะได้รับเกียรติ
ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๔๙
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๕๐

ให้เข้าพบรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ H.E Mr. Masagos
Zulkifli และปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ H.E. Mr. Bilahari
Kausikan พร้อมกับเยี่ยมชมตึก OTOM สถานที่แห่งนี้มีประวัติและเรื่องเล่า
มากมาย ในบรรดาห้องที่คณะได้เข้าชมนั้น มีห้องหนึ่งซึ่งถือเป็นห้องสมบัติ
ของชาติทรี่ วบรวมความเป็นมาของสิงคโปร์ มีภาพถ่ายของผูน้ ำในอดีต รวมทัง้
ภาพอดีตนายกของไทยหลายท่านที่ได้มีโอกาสเยือนสิงคโปร์ หลังจากคณะได้
เยี่ยมชมห้องสำคัญเรียบร้อยแล้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ได้มา
ทักทายคณะและพาไปยังห้องเลี้ยงรับรอง สักครู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสิงคโปร์ก็เข้ามาทักทายน้องๆ ยุวทูตความดี และได้กล่าว
เปิดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นกันเอง แม้ว่ามีอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของภาษา
แต่เด็กๆ ต่างสามารถสัมผัสได้ถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่น และตื่นตาตื่นใจสร้าง
การเรียนรู้ให้กับทุกคนเกี่ยวกับอาหารและขนมท้องถิ่นของสิงคโปร์ที่หน้าตา
คล้ า ยขนมไทยแต่ ร สชาติ แ ตกต่ า งกั น โดยมี พี่ ๆ นั ก การทู ต ไทยที่ สิ ง คโปร์
คอยตอบคำถามของน้ อ งๆ (แอบยิ้ ม ) เด็ ก ๆ กระซิ บ บอกว่ า ขนมไทย
อร่อยกว่าค่ะ ^^ ก่อนกลับคณะได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ โดยมี
ท่านมารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ร่วมด้วย
ในมื้อเย็นของวันนั้น ท่านทูตได้เปิดบ้านต้อนรับคณะ และคุณจิราพร
จิตรปฏิมา ภรรยาท่านทูตได้เตรียมอาหารไทยแสนอร่อยให้กับคณะ ทำให้
ทั้ ง คุ ณ ครู แ ละน้ อ งๆ ต่ า งเจริ ญ อาหารกั น เป็ น พิ เ ศษ ระหว่ า งที่ ผู้ ใ หญ่ ยั ง
เพลิดเพลินอยู่กับอาหาร ท่านทูตจิตติ สุวรรณิก และพี่ๆ เลขานุการเอกและ
เลขานุการโทจากสถานทูตก็มาสร้างความสนุกสนานให้กับน้องยุวทูตฯ และ
ยังได้รับของรางวัลน่ารักจากท่านทูตฯ ด้วย

จะผ่านไปนานเท่าไหร่ ท่านก็ยังเป็น “นาย” ของเรา
เมื่ออิ่มหนำสำราญกันแล้ว หลังจากที่คณะท้องตึงเปรี้ยะ ท่านทูตได้
แนะนำคณะนักการทูตไทยในสิงคโปร์ให้พวกเราได้รู้จัก ซึ่งเป็นความรู้ใหม่
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สำหรั บ น้ อ งยุ ว ทู ต ฯ ที่ ส ถานทู ต ไทยจะมี นั ก การทู ต จากหลายหน่ ว ยงาน
นอกเหนือจากที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน รวมทัง้ ทหารบก-เรือ-อากาศ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือของไทยกับแต่ละประเทศ โดยที่สิงคโปร์ เราได้พบผู้ช่วยทูตทหาร
ทั้ง ๓ ฝ่าย เสร็จสิ้นการแนะนำตัวกันแล้ว ท่านทูตเปิดโอกาสให้น้องยุวทูตฯ
ได้ ส อบถาม มี ห ลายคำถามของเด็ ก ที่ พ าเอาผู้ ใ หญ่ อึ้ ง ไป (นี้ แ ค่ ป ระถม ๕
ประถม ๖ นะคะ) เช่น งานนักการทูตเหนื่อยไหม? มีเรื่องอะไรที่ทำให้ลำบากใจ
ที่สุด ท่านทูตมารุตตอบว่า “ไม่มีงานไหนไม่เหนื่อย เวลาเหนื่อยหรือท้อก็จะ
ดู ที่ พ ระราชสาส์ น ตราตั้ ง เราทุ ก คนล้ ว นทำเพื่ อ ในหลวง คิ ด ในสิ่ ง ที่ ดี
มีหิริ โอตัปปะ คือการรู้จักผิดชอบชั่วดี” ยังมีคำถามที่เรียกเสียงฮาด้วย เช่น
การเป็นภรรยาท่านทูตต้องทำอย่างไรบ้าง? (แหม....ก็เรามีแต่สาวๆ ทั้งนั้น
ประเด็นนี้จึงมิควรพลาด ๕๕+) ผู้ที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือ คุณจิราพร
ท่ า นตอบน้ อ งๆ ว่ า “ทำงานหลั ง บ้ า นให้ ท่ า นทู ต ทำงานที่ บ้ า น
ต้ อ นรั บ คณะ ไม่ น ำเรื่ อ งร้ อ นใจมาให้ ท่ า น” จากนั้ น
คุณกุสุมา Asian TV ได้สอบถามประธานโครงการฯ
ถึงความเป็นมาของมูลนิธิฯ และความสำคัญ
ของ ๓ เสาหลักโครงการฯ คุยกันอย่าง
เพลิดเพลิน จากนั้นคณะทูตไทย

ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๕๑
55-11-056_003-117_V.indd 51

11/24/12 4:27:42 PM

วิทยุสราญรมย์

๕๒

ได้ยนื เรียงแถวกล่าวขอบคุณท่านทูตดอนฯ ทีท่ า่ นเสียสละเพือ่ เยาวชนของชาติ
พร้อมย้ำด้วยประโยคกินใจว่า “ท่านเป็นนายของพวกเรา จะผ่านไปนานเท่าไหร่
ท่านก็ยังเป็น ‘นาย’ ของเรา” ทำให้ผู้เขียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมความกตัญญู
การเคารพผูใ้ หญ่ของคนไทยเป็นอย่างดี และเชือ่ มัน่ ว่าความกตัญญูจะเป็นเสมือน
เกราะคุ้มภัยให้กับผู้ที่รู้คุณคน
อ๊ะๆๆ....ถึงเวลาเข้านอนแล้วเด็กๆ ข้างนอกฝนเริ่มปรอยๆ กลับที่พักกัน
นะคะ หลังจากน้องยุวทูตฯ ขอบพระคุณท่านทูตมารุต ภรรยา และคณะทูตไทย
เราก็เดินทางกลับทีพ่ กั คืนนีเ้ ด็กๆ ได้รวมตัวกันเขียนบันทึกกิจกรรมทีไ่ ด้รว่ มกัน
ทำในวันนี้

Anderson Primary School
เด็กๆ น่ารักมาก มีความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองสูง ตื่นแต่เช้าลงมารับประทาน
อาหารเช้ า ที่ ห้ อ งอาหารของโรงแรม
ชั้ น ล่ า ง จากนั้ น นั ด แนะกั น เตรี ย ม
จดบั น ทึ ก กิ จ กรรมของวั น นี้ ห ลั ง จาก
เ มื่ อ คื น ล ง ค ว า ม เ ห็ น กั น แ ล้ ว ว่ า
การแบ่ ง งานช่ ว ยกั น จดบั น ทึ ก จะง่ า ย
ต่ อ การเขี ย นรายละเอี ย ดมากที่ สุ ด วั น นี้
ท่ า นทู ต ดอนก็ เ ข้ า ร่ ว มทริ ป กั บ เราด้ ว ย
ท่ า นรู้ สึ ก ชื่ น ชมในการรู้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตัวเองของน้องๆ
รวมตั ว กั น ตรงเวลาเป๊ ะ คณะของเราก็ อ อกเดิ น ทางไปยั ง จุ ด หมาย
นั้นก็คือ Anderson Primary School เราได้รับการต้อนรับจากคณะครูอย่าง
อบอุ่น ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ทั้ง ๓ ท่าน พาเรามาที่ห้องรับรองพร้อมทั้งบรรยาย
ความเป็นมาของโรงเรียน ทีน่ า่ สนใจ คือ โรงเรียนแห่งนีม้ งุ่ เน้นหลักอยู่ ๓ ประการ
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คือ ๑. การเปิดโลกทัศน์ ๒. การสร้างตัวตนให้สมบูรณ์แบบ (เช่น การมีวินัย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ) ๓. การเรี ย นรู้ แ ละรู้ จั ก พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น
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
จากน้ ำ กาแฟ โดยให้ ว าดจากมุ ม ที่ เราเห็ น ซึ่ ง บนโต๊ ะ นั้ น มี ใ บไม้ ข นาดใหญ่
ปลาทูสดตัวผอมเพรียว และพริกขีห้ นูสแี ดง ๔-๕ เม็ด ๑ โต๊ะถูกจัดไว้สำหรับน้องๆ
ยุวทูตฯ ทั้ง ๖ คนลองฝึกฝีมือการวาดดู ขณะที่วาดไปก็รับฟังเสียงเพลง
คลาสสิ ค เปิ ด คลอเบาๆ ช่ า งมี ค วามสุ ข เสี ย จริ ง ^^ หลั ง จากเยี่ ย มชม
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
ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๕๓
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สั ง เกตว่ า สถิ ติ ที่ ค นเข้ า ใช้ บ ริ ก ารมี
จำนวนมากและวั น ที่ เราเข้ า ไปจะ
เห็นว่าคนเข้าใช้บริการค่อนข้างเยอะ
กฏของการเข้ า ใช้ ห้ อ งสมุ ด ทุ ก คน
ต่ า งรู้ ดี คื อ งดใช้ เ สี ย ง ตั ว แทน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้อธิบายการใช้งานห้องสมุด
อันดับแรกเราต้องเป็นสมาชิกของที่นี่จึงจะสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุด
ของเขาได้ มีระบบ e-Book และเพราะเป็นช่วงทีท่ างห้องสมุดกำลังจัดนิทรรศการ
ซินเดอเรล่านานาชาติ ทำให้ได้รับความสนใจจากน้องๆ ยุวทูตฯ เป็นพิเศษ
เป็ น ความรู้ ใ หม่ ที่ ใ นแต่ ล ะประเทศ จะเล่ า เรื่ อ งซิ น เดอเรล่ า แตกต่ า งกั น
ต้นฉบับเดิมนางเอกทำรองเท้าหลุดเพือ่ ให้เจ้าชายตามหาเจ้าของรองเท้าตัวจริง
บางประเทศแทนที่จะเป็นรองเท้าหลุดกลับเป็นสร้อยข้อเท้าบ้าง ซินเดอเรล่า
เป็นผู้ชายบ้าง แปลกๆ ดี ที่สำคัญห้องสมุดแห่งนี้ยังมีหนังสือของไทยหลายเล่ม
เช่น ศรีธนญชัย เพลิดเพลินสักพักใหญ่ก็ถึงเวลาเคลื่อนพลต่อ

เล่าเรื่องประเทศสิงคโปร์
ณ ถนนสแตนฟอร์ด เราก็มาถึง The National Museum of Singapore
ที่พิพิธภัณฑ์ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและให้ข้อมูลกับเรา ๒ ท่าน (สาวสวยทั้งคู่)
ก่ อ นเดิ น ทางไปเรี ย นรู้ ค วามเป็ น มาของประเทศเขาเราก็ ม าทั ก ทายกั น
ก่อนที่จะแยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ผู้เขียนเองมากับกลุ่มเดียวกับท่าน ผอ. มูลนิธิฯ
สมาชิกของเราก็คละโรงเรียนกันมา เราเดินวนทางปีกซ้ายของอาคารพิพธิ ภัณฑ์
เนื้ อ หาที่ ท างพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต้ อ งการนำเสนอนั้ น จะเล่ า ถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มา
ของประเทศ ซึ่งกว่าจะผ่านวันนี้มาได้พวกเขาลำบากมากเพียงใด ขนาดของ
ประเทศที่มีพื้นที่เล็กกว่าเกาะภูเก็ตของบ้านเรา ทรัพยากรธรรมชาติเรียกได้ว่า
แทบจะไม่มี มีเรื่องสงครามน่าเศร้าที่ผู้คนล้มตายไม่เพียงเฉพาะผู้ชายเท่านั้น
จากหลักฐานที่พบยังมีข้าวของที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นยังมี
ผูห้ ญิงและเด็กต้องจบชีวติ ลงด้วยเช่นกัน ทีน่ า่ ยินดีและชืน่ ชมกับประเทศของเขา
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คือ แค่หนึ่งชั่วอายุคนก็ทำให้ประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีใครสนใจอีกทั้งทรัพยากร
ก็ มี ใช้ อ ย่ า งจำกั ด กลั บ ฟื้ น ฟู ป ระเทศได้ ด้ ว ยความเข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาไปได้
อย่างรวดเร็วจนเป็นทีย่ อมรับของนานาประเทศ ถึงความสามัคคีของคนในชาติ
เช่นนี้ทำให้เรารู้ว่า หากสังคมมีความสามัคคีรักใคร่กันก็จะทำให้ประเทศชาติ
พัฒนา คนในชาติกเ็ กิดความสงบสุข นอกจากเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ชาติของเขา
แล้วเรายังได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมประเพณีของเขาอีกเช่นกัน เช่น ชีวติ ความเป็นอยู่
ของคนสมัยก่อน เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ เป็นต้น หลังจากได้รับ
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เราก็ นั ด รวมคณะกั น ที่ จุ ด เดิ ม แต่ ล ะคนดู จ ะได้ แ นวคิ ด ดี ๆ
จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แน่นอน ร่ำลาพี่ๆ ไกด์ของเราทั้งสองคนแล้ว อาหารเย็น
วันนี้ทางสถานทูตไทยใจดีพาคณะของเราไปลิ้มรสข้าวมันไก่สิงคโปร์ร้านดัง
ซึ่งต้องจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนมิฉะนั้นอดนั่ง ท่านทูตจิตติและพี่อวบรอเราอยู่
ที่ ร้ า นแล้ ว เมื่ อ นั่ ง โต๊ ะ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เสี ย งพู ด ก็ เริ่ ม หายไปจากโต๊ ะ ของเรา
เพราะทุกคนต่างมุ่งมั่นลิ้มชิมรสอาหารที่อยู่ตรงหน้า (๕๕+ เกลี้ยงทุกจาน
เหมื อ นว่ า มี แ ต่ จ านเปล่ า ๆ มาตั้ ง อยู่ ต รงหน้ า ) ขอบพระคุ ณ อี ก ครั้ ง นะคะ
คืนนี้เด็กๆ ยังมีนัดเขียนบันทึกของวันนี้กันอยู่ ส่วนพี่หมดแรงสลบก่อนนะคะ

สถาบันแห่งการสร้างผู้นำ
ของประเทศ
ตามกำหนดการของวันนี้ (๐๔/๐๕/๕๕)
ช่วงเช้าเราจะไปกันที่ Raffles Institution
(RI) เมื่อคณะเดินทางมาถึงเราจะเห็นได้ชัดว่า
สถาบั น แห่ ง นี้ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวาง มี ค ณะครู
มาต้อนรับคณะที่ชั้นล่าง คณะครูของสถาบัน
เชิ ญ เราไปที่ ห้ อ งรั บ รองด้ า นบนของตึ ก
อำนวยการ ในห้องนี้เราได้พบผู้อำนวยการ
ของสถาบั น และผู้ ช่ ว ยของเธอทั้ ง สองท่ า น
ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๕๕
55-11-056_003-117_V.indd 55

11/24/12 4:31:58 PM

วิทยุสราญรมย์

๕๖

ผอ. สถาบันกล่าวต้อนรับคณะอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และได้เล่าประวัติ
ของสถาบั น แห่ ง นี้ ค ร่ า วๆ ว่ า เป็ น โรงเรี ย นสอนภาษาอั ง กฤษแห่ ง แรกของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย St. Stamford Raffles ในเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันแห่งนี้กับประเทศไทยมีมานานแล้ว คือ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕
พระองค์ได้ส่งพระราชโอรส ๑๔ พระองค์มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ ที่เกริ่นว่า
สถาบันแห่งการสร้างผู้นำของประเทศนั้น ผอ. สถาบันเล่าให้คณะฟังควบคู่
ไปกับการชมวีดิทัศน์ของโรงเรียนว่า ประธานาธิบดีคนแรกของเราก็เรียนจบ
จากที่ นี่ ประธานบอร์ ด การคลั ง ที่ เ ป็ น คนลงชื่ อ ในธนบั ต รก็ เ ป็ น นั ก เรี ย น
ของที่นี่ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของสถาบันคือการสร้างให้นักเรียนทุกคนมีสภาวะ
การเป็ น ผู้ น ำที่ ดี สถาบั น แห่ ง นี้ จ ะเปิ ด สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นจะ
รับสมัครเฉพาะนักเรียนชายเท่านัน้ ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Pre University)
นัน้ จะรับนักเรียนหญิงด้วย ในขณะนีส้ ถาบันได้มกี ารร่วมมือกันกับโรงเรียนของ
ไทยอยู่ ๒ แห่ง คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลังจากทราบข้อมูลของสถาบันพอสังเขป ผอ. สถาบันได้ขอให้ทาง ผอ. มูลนิธฯิ
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
มี ง านให้ ค่ อ นข้ า งเยอะ เราจึ ง จำเป็ น ต้ อ งจั ด สรรเวลาให้ เ หมาะสมโดย
จัดลำดับอะไรที่ควรทำก่อนหลัง จากนั้นผู้ช่วย ผอ. ก็พาคณะเดินดูอาคารเรียน
ซึ่งอาคารที่เราได้ไปเยี่ยมชมจะเป็นส่วนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย ผนั ง ของอาคารจะจั ด แสดง
ผลงานศิลปะของนักเรียน มีทั้งภาพวาด
งานปั้นมากมาย จะเห็นว่ามีโต๊ะเก้าอี้อยู่
จัดไว้ตามมุมต่าง ผู้ช่วย ผอ. แนะนำว่า
โต๊ะเหล่านี้จัดไว้ให้นักเรียนที่มีปัญหา
ต้องการปรึกษาคุณครูได้พบปะกัน และ
เรามีร้านสะดวกซื้อ ๒๔ ชั่วโมงตั้งใน
โรงเรียนด้วย เพราะเด็กๆ ที่นี่ส่วนใหญ่
ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ทำงานกั น จนดึ ก
เราไม่อยากให้เด็กออกนอกโรงเรียนจึงได้
จัดส่วนนีเ้ ข้ามารองรับความต้องการของ
นักเรียน มีเปียโนตั้งไว้ ๓ จุด เพราะเชื่อว่าดนตรีช่วยให้นักเรียนผ่อนคลาย
ความตึงเครียดได้ เรามีห้องแล็ปโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแล นักเรียน
คนใดสนใจค้ น คว้ า หรื อ ต้ อ งการทำวิ จั ย ก็ ส ามารถเข้ า ไปใช้ ง านในห้ อ งนี้ ไ ด้
รอบอาคารจะมีบ่อปลาที่จำลองจากระบบนิเวศให้เสมือนจริง เราได้มีโอกาส
เข้าชมห้องสมุดของสถาบัน ห้องสมุดที่เราเข้าเยี่ยมชมนี้จะให้ใช้บริการเฉพาะ
นักเรียน Pre University มีส่วนที่เป็นห้องบันเทิงจะมีซีดีหนังให้นักเรียนได้ชม
ซึ่งขอยืมซีดีเหล่านี้กลับไปบ้านได้ ที่นี่จะเริ่มเรียนตั้งแต่ ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ซึง่ ถือว่าค่อนข้างหนักพอสมควร เราจึงต้องหาหลายๆ สิง่ มาช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียดให้กบั นักเรียน ทีน่ มี่ สี ถาบันกีฬาใครสนใจจะเป็นนักกีฬาอาชีพก็เข้าไป
ทำวิจัยที่นี่ได้เช่นกัน เกือบลืมไปที่สถาบันยังมีโรงละคร (Performing Arts
Centre) ในส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้นจะเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา ๐๗.๔๐ น.
จะมีเด็กๆ กว่า ๒,๐๐๐ คน หากเป็นนักเรียนประจำที่เป็นชาวต่างชาติจะต้อง
มาทดลองอยู่ก่อน ๒ เดือน ก่อนกลับได้แวะมาที่ห้องสมุดของฝ่ายมัธยมฯ ต้น
ทีน่ กี่ ด็ สู งบเช่นกัน โต๊ะเก้าอีเ้ ป็นแบบเดียวกับสถาบัน St. Stamford ทีป่ ระเทศ
อินเดีย ก่อนกลับเราได้มีโอกาสอ่านแผ่นป้ายคำสัญญาของประธานาธิบดี
ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๕๗
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S. Rajaratnam แปลความได้ว่า “ฉันในฐานะคนสิงคโปร์ แม้เราจะต่าง
เชือ้ ชาติแต่เราจะรวมกันเป็นหนึง่ เดียวเพือ่ ทีจ่ ะสร้างสังคมประชาธิปไตยจาก
ความยุติธรรม” อ่านแล้วก็สามารถเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรสาธารณรัฐสิงคโปร์
ถึงได้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว หมดเวลาของการเยีย่ มสถาบันเราได้กลับไป
ที่ห้องรับรองเดิมและกล่าวขอบคุณคณะครูของสถาบันแห่งนี้อีกครั้ง ผอ.
สถาบันมอบตุ๊กตาโลโก้ของสถาบัน (นกอินทรีย์ผสมกับสิงโต) เป็นที่ระลึก
ให้กับน้องยุวทูตฯ
กลางวันวันนี้ทางสถานทูตสิงคโปร์ใจดีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
อิ่มจังอีกหนึ่งมื้อ^^

โปรแกรมนีเ้ อาใจน้องๆ
ยุวทูตความดี
คึกคักๆ ร่าเริงแจ่มใสกันเชียว
เด็กๆ หลังจากออกจากโรงแรมและ
มีชายผู้หนึ่งหน้าตาใจดีมาพร้อมกับ
สารถีหนุ่ม (เหลือน้อย) และรถปรั บ อากาศลายสดใสรอรั บ คณะ
บ่ า ยนี้ เราจะทุ่ ม เทเต็ ม ที่ ใ ห้ กั บ สถานที่ แ ห่ ง นี้
ท้าดา ...The Singapore Zoo ...
ระยะทางจากโรงแรมมาทีส่ วนสัตว์แห่งนี้
ค่อนข้างต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ก็ไม่เป็น
อุปสรรคกับน้องๆ ยุวทูตฯ ของเรา จริงๆ ต้องบอก
ก่อนว่า สวนสัตว์ทนี่ กี่ ไ็ ม่ได้แตกต่างจากสวนสัตว์
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
แต่ ค ณะเราสรุ ป เลยว่ า เราจะเดิ น ทางร่ ว มกั น ตลอดทริ ป ที่ นี่ ไ ม่ มี แ ยกกลุ่ ม
ไกด์อดยิม้ เล็กน้อย (ในใจคิดว่าเชิญตามสบาย ๕๕+) ทีส่ วนสัตว์แบ่งออกเป็นโซน
เช่น สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน ผ่านโซนที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่กลิ่นก็โชยมา
เตะจมูกทันที อันนีก้ เ็ ป็นส่วนหนึง่ ในการบ่งบอกอาณาเขตของสัตว์ คือ ฉันใหญ่
แถวนี้นะ แม้กลิ่นจะแรงมากแต่เด็กๆ ก็ยังยิ้มได้ ถ่ายรูปกลับไปให้ที่บ้านและ
เพื่อนๆ ที่โรงเรียนดูเพียบ มีสัตว์หลายชนิดที่น้องๆ ของเราไม่เคยเห็น เช่น
เมียร์แคท แต่จริงๆ สวนสัตว์เขาดินของเราก็มี เพียงแต่นอ้ งๆ ยังไม่มโี อกาสได้เห็น
นัน่ เอง ดูสตั ว์ไปด้วยก็ได้แง่คดิ ไปด้วย อย่างเมียร์แคทจะมีพฤติกรรมทีน่ า่ ชืน่ ชม
คือ มันจะยืนเวรคอยเฝ้าระวังภัยให้กบั กลุม่ และมีการแลกเปลีย่ นเวรกันเหมือน
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
55-11-056_003-117 new28-11_V.indd 59

11/28/12 2:33:42 PM

วิทยุสราญรมย์

๖๐

ทางเชื้ อ ชาติ ซึ่ ง นั่ น ก็ ท ำให้ วั ฒ นธรรม ประเพณี รวมทั้ ง อาหารการกิ น
หลากหลายด้วยเช่นกัน ที่นี่มีทั้งอาหารแบบอินเดีย อาหารจีน อาหารฝรั่ง
ก็มี อินเทรนด์หน่อย (สำหรับบ้านเรา) อาหารเกาหลี และที่เด็ดมากก็คือ
“สะเต๊ะ” ที่ปิ้งกันอย่างตลบอบอวล มีทั้งเนื้อ หมู ไก่ แพะ มื้อนี้พี่เปรียว
(นักการทูตจากกองวิทยุกระจายเสียง) เลีย้ งสะเต๊ะให้กบั น้องๆ และคุณครู เด็กๆ
ลองชิมดูหลายคนก็ติดใจ อิ่มท้องกันแล้วกลับไปพักผ่อนกันดีกว่า

๕ พฤษภาคม ๕๕ กับ The Singapore Science Centre
เช้าวันนีเ้ รานัดกันตอนสายหน่อย เพือ่ ให้นอ้ งๆ ยุวทูตฯ เตรียมเก็บสัมภาระ
ลงกระเป๋ากลับบ้าน คิดถึงคุณพ่อคุณแม่กนั แล้ว แต่แอบได้ยนิ นะว่า “เหมือนรูส้ กึ
ได้มาแป๊บเดียวเอง” ขามากระเป๋าสามารถขนมาได้แต่ขากลับนีท่ า่ จะยุง่ เด็กๆ
หลายๆ คนต้องขอฝากของไปกับกระเป๋าของคุณครูและทางโรงแรมยังใจดีมาก
หากล่องมาใส่ของให้เด็กๆ อีก ^^
ถึงเวลานัดหมายมุ่งหน้าตรงไปยัง The Singapore Science Centre
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ เรามีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯออกมาต้อนรับคณะ และ
แนะนำกันตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าประตูกันเลย เจ้าหน้าที่แนะนำสองข้างทางและ
บอกคณะว่ า ขาออกเราค่ อ ยมาแวะเล่ น แวะทดลองกั น ตอนนี้ เรารี บ ไป
ห้องทดลองเรื่องเสียงกันก่อนดีกว่า ภายในห้องไม่ได้มีแต่คณะเราคณะเดียว
ยังมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ มาร่วมชมด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการทดลอง
ในห้องนีม้ ี ๒ ท่าน เธอเป็นสาวสวยทัง้ คู่ แนะนำตัวเองและเริม่ การทดลองเรือ่ งเสียง
ตั้งแต่การสั่นสะเทือนของเสียงผ่านหลอดลม มาทดลองเรื่องลูกโป่ง ซึ่งทั้งหมด
น้องๆ ยุวทูตฯ ของเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาอย่างดีแล้ว แต่ที่น่าตื่นเต้น
คือ การต่อท่อแก๊สและจุดไฟตามรางยาว โดยควบคุมการลุกของไฟผ่าน
เสียงดนตรีในจังหวะต่างๆ เช่น ถ้าเป็นดนตรีปอ๊ ปไฟก็จะลุกเป็นจังหวะค่อนข้าง
สม่ำเสมอ พอเปลี่ยนเป็นแนวออเคสตรา (Orchestra) ในจังหวะที่ระทึก
ไฟก็ลุกขึ้นสูง กิจกรรมการทดลองนี้สร้างความตื่นเต้นได้มากทีเดียว
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จบจากการทดลองในห้องเสียง
เรามี โ อกาสได้ ช มการทดลองเรื่ อ ง
ก า ร เ กิ ด อุ ก ก า บ า ต แ ล ะ ด า ว ห า ง
ในอวกาศ ชมการทดลองการเกิ ด
ภูเขาไฟ และการทดลองที่น่าตื่นเต้น
ที่ สุ ด คื อ การทดลองเรื่ อ งฟ้ า แลบ
ฟ้าผ่า อันนี้ค่อนข้างอันตรายแต่ผู้ชม
จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ให้
อยู่ ร อบนอกของการทดลอง แต่ ที่
น่ า ประทั บ ใจและเตื อ นสติ เ ราได้
คื อ การฟั ก ไข่ โดยปกติ ป ระเทศ
สิ ง คโปร์ จ ะมี พื้ น ที่ จ ำกั ด เราถู ก
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
จะถูกนำเข้ามาจากประเทศเพือ่ นบ้าน
เด็ ก ๆ ไม่ ค่ อ ยมี โ อกาสได้ เรี ย นรู้ กั บ
ธรรมชาติ เ หมื อ นบ้ า นเรา ตอนแรก
ที่เห็นเด็กๆ ยุวทูตฯ ของเราก็รู้สึกเฉยๆ แต่พอเจ้าหน้าที่เขาอธิบายเท่านั้น
ทำให้เราได้คิดอีกเยอะ เขาบอกว่า นอกจากจะให้สังเกตการเจริญเติบโต
ของไก่แล้ว เขายังเอาเรือ่ งนีส้ อนใจเด็กๆ ของเขาด้วยว่า ไข่จะใช้เวลาฟัก ๒๑ วัน
หากเมื่อครบกำหนดลูกไก่ไม่เพียรพยายามใช้ปากของมันกระเทาะเปลือกไข่
ออกมา มันก็จะหมดโอกาสได้เห็นโลกอันสวยงามใบนี้ เขาต้องการยกตัวอย่าง
เรือ่ งนีใ้ ห้เด็กๆ ทุกคนรูถ้ งึ ความมุง่ มัน่ และรูห้ น้าทีข่ องตนเอง และแล้วก็ถงึ เวลา
ที่ ต้ อ งเตรี ย มตั ว กลั บ โรงแรมกั น แล้ ว มาถึ ง โรงแรมเราก็ เ ตรี ย มตั ว กั น ไปที่
ยุวทูตความดีไปเปิดโลกทัศน์ที่สิงคโปร์ ๖๑
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๖๒

สนามบิน ขามาดูวุ่นนิดนึงขากลับเพิ่มอีกนิดเนื่องจากสัมภาระที่มีมากขึ้นโดย
ไม่ได้ซื้อหา (ไม่ได้มาจากโรงแรมนะ) จัดการเรื่องต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เวลานีก้ เ็ ปิดโอกาสให้นอ้ งๆ และคุณครูแวะหาของอร่อยรองท้อง และซือ้ ของฝาก
ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกนิด

สุวรรณภูมิ
ขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ ท่ า อากาศยานฯ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยนะคะ ที่ ดู แ ลและ
อำนวยความสะดวกให้กับคณะเป็นอย่างดี รวดเร็วทันใจ คืนนี้เรายังพักกันที่
โรงแรมดุสิตธานี

เช้าวันอาทิตย์
แอบสร้างความตื่นเต้นให้กับคณะอีกครั้ง เช้านี้ท่านทูตดอน มารอส่ง
คณะด้วยตัวท่านเองทีโ่ รงแรม ท่านมารอตัง้ แต่เช้า สร้างความดีใจให้กบั คณะครู
และน้องๆ เป็นอย่างมาก หลังจากพูดคุยและลากันอย่างเป็นกันเองแล้ว
ก็ถงึ เวลากลับสูอ่ อ้ มอกของคุณพ่อคุณแม่สกั ที หวังว่าโอกาสทีน่ อ้ งๆ ได้รบั กันไป
ในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กๆ ตั้งใจเป็นเด็กดี ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มภาคภูมิ
และหากมีโอกาสก็หวังว่าน้องๆ จะช่วยกันสร้างเครือข่ายความดีต่อๆ ไป
นะคะ
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เมื่อเขาส่งฉัน๑ขึ้นดอย

ไปเป็นหัวหน้าสำนักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่
ลดา ภู่มาศ

ฉันเป็นใครและเหตุอันใดจึงไปเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวในต่างจังหวัด นับเป็น
ตำแหน่งฝึกหัดการเป็นผูบ้ ริหารขัน้ ต้นของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
สำหรับข้าราชการทีไ่ ด้รบั ตำแหน่งราชการในระดับทีเ่ ลือ่ นขัน้ สูงขึน้ จากการเป็น
นักการทูตชำนาญการ หรือ ซี ๖ ไปสูก่ ารเป็นนักการทูตชำนาญการ (ทีป่ รึกษา)
หรือ ซี ๗ หรือในบางครั้ง อาจเป็นระดับผู้อำนวยการ หรือ ซี ๘
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง
นโยบายการทูตสาธารณะ (public diplomacy) หรือการทูตเพื่อประชาชน
ของกระทรวงการต่างประเทศ เพือ่ ให้กระทรวงการต่างประเทศได้ใกล้ชดิ เข้าถึง
และให้บริการประชาชนในจังหวัดต่างๆ ในมิติที่หลากหลาย นอกเหนือจาก
การดำเนินพันธกิจหลักด้านการต่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับการรักษาและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ในกรอบทวิภาคี พหุภาคี ภูมภิ าคและ
อนุภูมิภาค การส่งเสริมและแก้ไขภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศ และ
งานด้านพิธีการทูต
.............................................
๑. กระทรวงการต่างประเทศได้มีคำสั่งให้นางสาวลดา ภู่มาศ ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
สำนั ก งานหนั ง สื อ เดิ น ทางชั่ ว คราวเชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ถึ ง วั น ที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมเวลา ๑๑ เดือน

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๖๓
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สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ มีความเป็นพิเศษและเป็น
ตัวอย่างแรกๆ ของการส่งเสริมให้สำนักงานส่วนภูมภิ าคมีลกั ษณะเป็นสาขาย่อย
ของกรมการกงสุล (mini consular post) กระทรวงการต่างประเทศ โดย
นอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศในการทำหนังสือเดินทางโดยที่ประชาชน (เฉลี่ยวันละ
ประมาณ ๓๐๐ คน โดยบางวันอาจมีจำนวนสูงถึง ๕๐๐ คน) ไม่จำเป็นต้องเดินทาง
ไปยังกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่กระจายอยู่ใน
หลายเขตของกรุงเทพมหานครแล้ว สำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว เชียงใหม่
ยั ง ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น โครงการนำร่ อ งที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารงานด้ า นสั ญ ชาติ แ ละ
นิติกรณ์ หรือ การรับรองเอกสาร นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับ
ความนิยมอย่างมากจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
เนือ่ งจากประหยัดค่าใช้จา่ ยไม่ตอ้ งเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร มีความสะดวก
และรวดเร็ว ทั้งนี้ นอกเหนือจากภารกิจที่สำนักงานฯ ได้ให้บริการประชาชน
ในงานคุ้ ม ครองและรั ก ษาผลประโยชน์ ค นไทยในต่ า งประเทศทั้ ง ในเชิ ง รุ ก
(การบรรยายนอกสถานที่ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ เพื่อ
ป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์) และเชิงรับ (การรับคำร้องจากประชาชนที่
ติดตามหาญาติที่สูญหายหรือตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ) และภารกิจอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือ ให้การสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่จะมี
ศักยภาพทำได้ โดยหัวหน้าสำนักงานฯ โดยตำแหน่งเป็นคณะทำงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่ และเป็นคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ก่อนที่จะเล่าถึงประสบการณ์ของฉันในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ อันทรงเกียรติและเป็น
ประสบการณ์ครัง้ หนึง่ ในชีวติ การรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศของฉัน
(หลังจากการออกประจำการทีส่ ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิง่ และคณะทูต
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ถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา รวม ๘ ปี)
ฉันคงไม่สามารถปฏิเสธได้ที่จะกราบขอบพระคุณท่านปลัดฯ ธีรกุล นิยม
ท่ า นอธิ บ ดี อิ ท ธิ ดิ ษ ฐบรรจง ท่ า นรองอธิ บ ดี สุ น ทร ชั ย ยิ น ดี ภู มิ (ขณะนั้ น
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองอาเซียน ๒) กรมอาเซียน ซึ่งเป็นกรม
ต้นสังกัดที่ฉันปฏิบัติราชการอยู่ ณ ขณะนั้น และท่านอธิบดีจักร บุญ-หลง
อธิ บ ดี ก รมการกงสุ ล ที่ ไ ด้ ม อบโอกาสอั น มี ค่ า ให้ ฉั น ได้ อ อกไปเรี ย นรู้ แ ละ
สั ม ผั ส ชี วิ ต จริ ง ที่ มิ ใช่ อ ยู่ บ นหอคอยงาช้ า งดั ง เช่ น ที่ บุ ค คลภายนอกเข้ า ใจ
เกี่ยวกับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โอกาสที่ได้รับดังกล่าวทำให้
ฉันเติบโต เข้มแข็ง และแข็งแกร่งมากขึ้น โดยเป็นการออกไปปฏิบัติราชการ
เพียงลำพังในต่างจังหวัดเป็นครัง้ แรกในฐานะหัวหน้าสำนักงานฯ ผูแ้ ทนหนึง่ เดียว
ที่ สั ง กั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ ๒ มิ ใช่ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการในสถานทู ต /
สถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในต่างประเทศภายใต้การนำของเอกอัครราชทูต
หรือกงสุลใหญ่ และนี่แหละ คือ ที่มาของประสบการณ์อันหลากหลายของฉัน
ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ เป็นประสบการณ์สว่ นตัว โดยหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง
ชั่ ว คราวแต่ ล ะคนในแต่ ล ะจั ง หวั ด ๓ ย่ อ มมี ป ระสบการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
อย่างไรก็ดี ต่างมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์
ของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศในส่วน
ภูมิภาคทั้งสิ้น
.............................................
๒. สำนั ก งานหนั ง สื อ เดิ น ทางชั่ ว คราวเชี ย งใหม่ มี ต ำแหน่ ง รองหั ว หน้ า สำนั ก งานฯ
๑ ตำแหน่ ง ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการ อย่ า งไรก็ ดี นั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็ น ต้ น มา
ตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานฯ ว่างลง ส่งผลให้หัวหน้าสำนักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังนับถึง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนครบวาระ
๓. ปัจจุบนั กระทรวงการต่างประเทศเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวในจังหวัดต่างๆ
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
คอนโดมิเนียมหรูราคาแพง ชมความงดงามของดอยสุเทพ มองก้อนเมฆลอยผ่าน
ไปมาบนท้องฟ้าสีฟ้าสดใส รวมทั้งชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัสดง แต่ใครจะนึก
บ้างว่า ฉันเป็นคนแรกๆ ทีต่ อ้ งไปถึงสำนักงานฯ เพือ่ นำบัตรประจำตัวประชาชน
(smart card) ไปเข้ารหัสเฉพาะเพื่อเตรียมเข้าฐานข้อมูลเมื่อมีประชาชน
คนแรกเดินเข้ามารับบริการทีส่ ำนักงานฯ และต้องมีการตรวจฐานข้อมูลส่วนตัว
ใครจะนึกภาพฉันที่ไม่สามารถหยุดงานได้ ป่วยหรือแม้จะรู้สึกป่วยได้ เมื่อต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการนำบัตรที่จัดทำไว้เฉพาะใช้ยกเว้นการบันทึกข้อมูลทาง
ชีวภาพของประชาชนที่มายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง หรือเมื่อมีประชาชน
มายื่นคำร้องขอบริการรับรองเอกสารเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งฉันเป็นข้าราชการ
ผู้ เ ดี ย วที่ ส ามารถลงนามได้ ใครจะนึ ก ภาพฉั น ที่ นั่ ง ทานอาหารกลางวั น ใน
สำนักงานฯ เกือบทุกวันทั้งในช่วงเวลา ๑๑ เดือน ในวันราชการที่อยู่ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งในบางคราว จำเป็นต้องทำงานในช่วงรับประทาน
อาหารกลางวันโดยไม่หยุดพัก เนื่องจากความเร่งด่วนและปริมาณงานเร่งด่วน
ของการรับรองเอกสาร ใครจะนึกภาพฉันที่ต้องลงนามในเอกสารและแฟ้ม
เสนองานจำนวนมาก หรื อ ต้ อ งเข้ า แจ้ ง ความต่ อ เจ้ า พนั ก งานตำรวจเพื่ อ
ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับเอกสาร รวมทั้งต้องมีข้อตัดสินใจ
สุดท้ายในการพิจารณาการซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในสำนักงานฯ
เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ รวมถึงการสนับสนุนและดูแลเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ
ราว ๓๐ ชีวิต
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ทั้งนี้ ยังไม่รวมงานคลัง งานพัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และระเบียบ
ทางราชการมากมาย และภารกิจที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัด
เชี ย งใหม่ ที่ มี จั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในจั ง หวั ด เป็ น เจ้ า ภาพ รวมถึ ง
กิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
อาจกล่าวได้วา่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักงานฯ ได้เพิม่ มากขึน้ จากทีฉ่ นั
ได้เคยรับรู้ และฉันสามารถบอกได้วา่ ทุกวันของฉันมีความหมาย มีความแตกต่าง
และมีผู้คนมากมายและสิ่งใหม่ๆ ให้ฉันได้ทักทายและเรียนรู้

ไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวกันไหมคะ

ยังค่ะ ยังไม่ได้เล่าถึงภารกิจและปฏิสัมพันธ์ในมิติจังหวัดซึ่งมีอีกมากโข
สนใจอ่านต่อกันอีกสักนิดนะคะ
ฉันพูดอยูเ่ สมอว่า การไปประจำการทีส่ ำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว
เชียงใหม่ นับเป็นโชค ๒ ชัน้ โชคชัน้ แรก คือ เชียงใหม่เป็นจังหวัดทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
ยาวนานถึง ๗๑๕ ปี เป็นจังหวัดแห่งอารยธรรมและวัฒนธรรม มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
หลากหลายทัง้ วัดวาอาราม โบราณสถาน และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ผูค้ น
ส่วนใหญ่เป็นมิตรและมีจิตใจงดงาม มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองทั้งชาวไทยและเทศอย่างดี มีการแต่งกายที่สวยงามตาม
ธรรมเนียมประเพณีล้านนา ซึ่งฉันเองรู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสสวมใส่ชุดผ้า
พื้ น เมื อ งทุ ก วั น ศุ ก ร์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ำนั ก งานฯ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ ศ าลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ และคอยเฝ้ามองดูผู้คนที่สวมใส่ชุดผ้าพื้นเมืองซึ่งมีสีสันและ
แบบต่างๆ เดินผ่านหน้าสำนักงานฯ ในวันนัน้ เชียงใหม่ยงั มีทศั นียภาพทีง่ ดงาม
เป็นเมืองที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแน่นอน... ฉันเองก็ได้รับโอกาส
สัมผัสความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าวอย่างเต็มที่
โชคชั้นที่สอง คือ ฉันได้มีโอกาสร่วมงานกับ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านรองวรการ ยกยิง่ ท่านรองชูชาติ กีฬาแปง
และท่านรองนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการทั้ง ๓ คนของจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๖๗
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รวมถึงหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทีมงานที่น่ารัก
ให้ความรัก ความเอ็นดู และอนุเคราะห์ฉันในตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการ
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
มีอกี หลายท่านมากมายทีฉ่ นั ไม่ได้เอ่ยชือ่ เต็ม แต่เพียงขอแอบเอ่ยชือ่ เล่น
เพราะท่านเหล่านี้และฉัน ครั้งหนึ่งในช่วงเวลา ๑๑ เดือน ได้มีความทรงจำ
ที่ดีร่วมกัน ฉันมีความเคารพรักและคิดถึงทุกท่านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นท่าน
ปลัดสุรชัย (ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ที่มอบพระรอดลำพูนรุ่นผ่าน ๙ พิธีให้ฉัน)
พี่ติ่ง (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่หอบดอกกุหลาบสีชมพูช่อโตของ
โครงการหลวงมาส่ ง ฉั น ที่ ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ ใ นวั น ที่ ฉั น เดิ น ทางกลั บ
กรุงเทพฯ) พี่พรรณฯ (หัวหน้าสำนักงานแรงงาน ซึ่งโทรศัพท์มาหาฉันแม้ใน
ยามที่ฉันกลับกรุงเทพฯ แล้ว เพื่อบอกว่า “คิดถึงน้องดา”) พี่มยุรี (หัวหน้า
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ที่บอกฉันว่า “น้องดาต้องมา
ช่วยกันระดมสมองทำแผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด
เชียงใหม่นะ”) พีห่ มวย (อดีตประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่ทบี่ ลู๊ ยุ แต่ใจดีมาก)
พี่ณรงค์ (ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ที่สัญญากับฉันว่าจะชวนฉัน
กลับไปเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติธรรม) พี่อ๋อย (อดีตท่านผู้บัญชาการมณฑล ๓๓
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ ๓) พี่อ้วน (อดีตตำรวจภูธรภาค
๕ สุดหล่อ) พีป่ ยุ้ (สุดยอดของความเป็นสุภาพบุรษุ สังกัดภูธรภาค ๕ ซึง่ ปัจจุบนั
ยังคงประจำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่) พี่หมู (ตรวจคนเข้าเมืองภาค ๕ ที่เป็น
“my smart cop”) พีย่ รู (ผูอ้ ำนวยการกองบิน ๔๑ ทีใ่ ห้ฉนั ได้บตั รผ่านเข้า-ออก
กองบินฯ เพื่อผ่านไปยัง Robinson Airport ได้รวดเร็วขึ้น) พี่ณรงค์ (ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าร้องเพลงได้เพราะและ
หลากหลายอารมณ์มาก) พีโ่ รม (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่หากฉันคิดอะไรด้านวิชาการไม่ออก ฉันก็จะโทรไปรบกวนเสมอ) คณะกงสุล
อาชีพและกงสุลกิตติมศักดิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ประสานกันอย่างใกล้ชิด
ในเรื่องต่าง ๆ) พี่โม และ พี่กบ (กองกำลังผาเมืองประจำชายแดนไทย-พม่า)
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รวมถึ ง น้ อ งตุ๊ พี่ ปุ้ ย น้ อ งทอม
(ผู้ติดตามสุดสวยสุดหล่อของ
ท่านผู้ว่าราชการฯ) และแม้แต่
นายดอน (สารถี ขั บ รถเครื่ อ ง
นำหน้ า รถท่ า นผู้ ว่ า ราชการฯ
ที่ ห ลงผิ ด ยอมให้ ฉั น ชั ก ชวนมาดื่ ม
กาแฟที่สำนักงานฯ เป็นประจำ) อส.
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ในศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อี ก
หลายคน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี พี่ น้ อ งสื่ อ มวลชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนฉัน สัมภาษณ์ รวมทั้ง
เขียนบทความทั้งวิชาการและหยิกแกมหยอกให้ฉัน
ได้มีภาพปรากฏอยู่ในยุทธจักรเชียงใหม่มาโดยตลอด
และสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก คือ การที่ภาพของฉันได้ทำให้ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบว่า กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงาน
หนั ง สื อ เดิ น ทางชั่ ว คราว เชี ย งใหม่ คื อ อะไร และข้ า ราชการกระทรวง
การต่ า งประเทศสามารถมี ค วามใกล้ ชิ ด ผู ก พั น กั บ จั ง หวั ด และประชาชน
เชียงใหม่ได้มากเพียงใด ซึ่งฉันขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี้
องค์ประกอบสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตราชการในจังหวัดเชียงใหม่
ของฉันที่หากไม่กล่าวถึงคงเป็นไปไม่ได้ คือ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่
ในสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ที่ฉันได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขรวมเกือบ ๓๐ ชีวิต
สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้อย่างมาก และคิดว่าข้าราชการทุกคนในระดับผู้บริหารควร
ได้ มี ป ระสบการณ์ นี้ คื อ การอยู่ ร่ ว มทำงานกั บ พี่ น้ อ งเหล่ า นี้ ด้ ว ยความรั ก
ความรูส้ กึ ผูกพันและหัวใจ การพูดจาทีด่ ใี ห้เกียรติซงึ่ กันและกัน มีความรับผิดชอบ
เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๖๙
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มีความเป็นมนุษย์ รู้จักให้อภัยและให้โอกาส เข้มแข็ง อดทนและอดกลั้น
รักษาสภาพอารมณ์ เป็นหลักและที่พึ่งให้กับลูกน้องได้ในยามยาก ในยามที่ฉัน
อยู่กับพี่น้องเหล่านี้ก็ให้ฉันเป็นที่รัก ในยามที่ฉันไม่อยู่ด้วยและกลับกรุงเทพฯ
มาแล้วก็ให้เขาคิดถึง ซึง่ ดูเหมือนเป็นเรือ่ งยากในช่วงแรกของการปฏิบตั ริ าชการ
ของฉันที่สำนักงานฯ เพราะต้องใช้เวลาปรับตัว แต่เวลาและสถานการณ์ต่างๆ
ได้ชว่ ยพิสจู น์แล้วว่า ฉันพร้อมและยินดีทจี่ ะร่วมทุกข์และสุขกับพวกเขาเหล่านัน้
เสมอ และการมีปฏิกริ ยิ าตอบรับในเชิงบวก ไม่วา่ “หัวหน้าคะ เหนือ่ ยไหมคะ”
“ทานข้าวหรือยังคะ” “หัวหน้าคะ ไหวไหมคะ” “หัวหน้าทำงานหนักกว่า
CEO มีเงินเดือนเรือนแสนแล้วนะคะ” “หัวหน้าคะ หนูขับรถไปส่งให้ได้ค่ะ”
และในวันที่ฉันกลับมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพฯ แล้ว ก็ยังมีสายโทรศัพท์
ที่ ดั ง เข้ า มาเพื่ อ ไถ่ ถ ามว่ า “หั ว หน้ า ครั บ หั ว หน้ า คะ เป็ น อย่ า งไรบ้ า ง
สบายดีนะคะ รักษาตัวนะครับ นะคะ” “หัวหน้าคะ หนูคิดถึง” และสิ่งนี้เอง
เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันสุขใจและอิ่มใจจนทุกวันนี้ ฉันจำคำที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้เคย
กล่าวกับฉันไว้ว่า “ความรักและบารมี มิได้สร้างได้ภายในช่วงเวลาสั้นหรือ
เมือ่ มีหน้าทีก่ ารงานในตำแหน่งทีส่ งู ขึน้ แล้วจึงเริม่ สร้าง แต่ตอ้ งหัดสร้างและ
เริม่ สร้างตัง้ แต่ตน้ เพือ่ ทีว่ า่ เมือ่ เติบโตขึน้ จะได้มคี วามสะดวก ความสบายใจ
มีการเติบใหญ่ที่มีคนรักและสนับสนุนแม้ในยามที่รุ่งเรืองและตกยาก”
ภารกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างดีและน่าภูมิใจอีกประการหนึ่ง คือ
การทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงการต่างประเทศไปสู่ชุมชน
ท้องถิน่ โดยฉันได้รเิ ริม่ จัดทำ “วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว
เชียงใหม่” เดือนละ ๒ ฉบับ และได้รับความสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่
ให้บรรจุไว้ในเว็ปไซต์จงั หวัดเชียงใหม่ที่ www.chiangmai.go.th และจัดทำเป็น
แผ่นพับเผยแพร่ให้ประชาชนทีเ่ ข้ามารับบริการทำหนังสือเดินทางทีส่ ำนักงานฯ
โดยฉันได้จดั ทำมาถึง ๒๓ ฉบับจนครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ในขณะเดียวกัน ฉันยังได้จัดทำ “ข่าว
ประชาสัมพันธ์สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่” ซึ่งบรรจุไว้ใน
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เว็ปไซต์กรมการกงสุลที่ www.consular.go.th เพือ่ เป็นสือ่ กลางให้กระทรวงฯ
และประชาชนทราบว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินภารกิจใดบ้างในจังหวัดเชียงใหม่
โดยได้จัดทำไปแล้วเสร็จรวม ๑๖ ฉบับทีเดียว
ท้ า ยสุ ด นี้ เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า ภู มิ ใจที่ สุ ด ที่ ฉั น ได้ มี โ อกาสสวมชุ ด ข้ า ราชการ
สีกากีเพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ โดยจะ
ใส่ชดุ ดังกล่าวทุกวันจันทร์ เพือ่ เตือนตัวเองดังเช่นทีท่ า่ นผูว้ า่ ราชการฯ เคยกล่าว
ไว้เสมอว่า “ข้าราชการไม่ใช่อภิสทิ ธิช์ น แต่เป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ซึ่งต้องทำงานและรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ”
นี่เอง คือ เรื่องราวและประสบการณ์ของฉันในช่วงการปฏิบัติราชการ
อย่ า งมี คุ ณ ค่ า และเป็ น ประโยชน์ แ ท้ จ ริ ง ที่ จั บ ต้ อ งได้ ส ำหรั บ ประชาชนใน
ประเทศไทยในตลอดช่ ว งเวลาที่ ด ำรงตำแหน่ ง หั ว หน้ า สำนั ก งานหนั ง สื อ
เดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
.............................................
หมายเหตุ บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

เมื่อเขาส่งฉันขึ้นดอยไปเป็นหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เชียงใหม่ ๗๑
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ประสบการณ์การฝึกงาน
ที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ

พิชฌ์สินี วีรมนตรี
นิสิตฝึกงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่เล็กจนโต ความรู้สึกของหนูต่อประเทศกัมพูชา ไม่ค่อยจะเป็น
ทางบวกนัก รู้สึกว่าบ้านเรากับกัมพูชาทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลา ล่าสุด
ก็กรณีปราสาทพระวิหาร ดูขา่ วทีไรก็จะรูส้ กึ ทุกข์ใจ ดังนัน้ พอพูดถึงกัมพูชาทีไร
ก็จะมีความรูส้ กึ ไม่ชอบใจ พอจะมาฝึกงานทีน่ ี่ คนรอบข้าง เพือ่ นๆ ก็จะเป็นห่วง
ถามย้ำว่าจะไปแน่หรือ ระวังตัวด้วยนะ ระวังโดนปาระเบิดใส่นะ ฯลฯ แต่คณ
ุ แม่
กับคุณพ่อไม่ได้วติ กกังวลอะไร เพราะรูว้ า่ จะมาฝึกงานในสถานทูต และพักทีบ่ า้ น
ผู้ช่วยทูตทหารบก ท่านก็สบายใจ
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พ อ ไ ด้ ม า ถึ ง กั ม พู ช า วั น แร ก
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ มุมมองบางมุม
ของหนูก็เริ่มเปลี่ยนไป พอถึงสนามบิน
ก็เริ่มแปลกใจ ทำไมคนขแมร์ถึงขับรถ
Lexus กันเกลื่อนถนนขนาดนี้ พอได้
ก้าวขึ้นรถนั่งรถผ่านบ้านแต่ละหลังก็ยิ่ง
แปลกใจมากยิ่งขึ้น ที่บ้านแต่ละหลังหรู
เหมือนคฤหาสน์ ที่ผ่านมาเราคงมอง
กั ม พู ช าผิ ด ไป รู้ สึ ก ตกใจที่ เขาพั ฒ นา
เกินกว่าทีเ่ ราคิดไว้มาก ถึงแม้หนูจะได้ยนิ
มาจากอาจารย์ทเี่ คยมาพนมเปญแล้วว่า
บ้านเมืองเขาทันสมัย แต่พอได้มามองเห็น
กับตาตัวเองก็อดตกใจไม่ได้ ทำให้มองและคิดไปข้างหน้าว่า การทีบ่ า้ นเมืองเขา
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ คงอีกไม่นานที่เขาจะสามารถทันและแซงเราได้
ถ้าเรายังคงนิง่ นอนใจและสบายๆ ตามแบบฉบับของคนไทย นึกแปลกใจทีก่ มั พูชา
ประเทศเพือ่ นบ้านติดกันแค่นี้ อยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม แต่ความรูส้ กึ กลับห่างไกล เพราะ
คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่รอู้ ะไรเลย พูดภาษาเขาก็ไม่ได้ แต่คนส่วนใหญ่ทนี่ พี่ ดู และ
ฟังภาษาไทยได้ เรามองว่า เขาช้า ด้อยพัฒนา ล้าหลัง ยังตามเราอยู่ ซึง่ ภาพทีค่ นไทย
คิดนั้น ไม่จริงเลย หนูอยากให้คนไทยทุกคนได้มาเห็น
สิ่งที่หนูประทับใจสิ่งแรกเลย คือ คนที่นี่ไม่ได้มองว่าไทยเป็นศัตรูอย่างที่
ใครๆ เข้าใจ คนเขมรออกจะรักและชื่นชอบคนไทย ยิ่งถ้าเราส่งยิ้มให้เขาและ
พยายามพูดคุย เขาจะยิ่งชอบและเป็นมิตรกับเรามากขึ้น
ส่วนความรู้สึกก่อนที่จะได้มาฝึกงานและมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา ๖ สัปดาห์
ถึงแม้จะมีความรู้สึกประหม่าและกลัวว่าต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่ความรู้สึก
ตื่นเต้นที่จะได้มาเรียนรู้ประสบการณ์และความอยากมามีมากกว่า แต่พอถึง
วันแรกทีไ่ ด้เข้ามาทีส่ ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ซึง่ เป็นวันเสาร์ทที่ าง
ประสบการณ์การฝึกงานที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ๗๓
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สถานทูตฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน วันนั้นเป็นวันแรกที่ได้พบ
ท่ า นเอกอั ค รราชทู ต สมปอง สงวนบรรพ์ และคุ ณ อาท่ า นอื่ น ๆ รู้ สึ ก ว่ า
ความประหม่าและเกร็งได้ลดน้อยลง ได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน่ แค่ได้ยนิ คำว่า
“ยินดีต้อนรับ” จากท่านเอกอัครราชทูตฯ ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก เพราะ
รูส้ กึ ว่าตนเองอายุนอ้ ยกว่า ได้ยนิ คำว่า “ยินดีตอ้ นรับ” จากคนทีอ่ าวุโสกว่า รูส้ กึ
เป็นเกียรติอย่างบอกไม่ถูก
สัปดาห์แรกทีไ่ ด้เข้ามาฝึกงานในสำนักงานผูช้ ว่ ยทูตทหาร รูส้ กึ ประทับใจ
คุณอากล้าหาญ ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ท่านได้ให้ความรู้ต่างๆ มากมาย รวมไปถึง
การใช้ชีวิตประจำวันที่นี่ แม้กระทั่งร้านอาหารไทยที่ไหนอร่อย ท่านก็แนะนำ
มีคำพูดของท่านทีท่ ำให้ฉกุ คิดและประทับใจจนถึงทุกวันนีก้ ค็ อื “ทุกคนมีโอกาส
เท่ากันหมด อยู่ที่ว่าใครจะคว้ามันมาได้ก่อนกัน” ท่านกล่าวว่า ถึงเราจะไม่ใช่
คนเก่ง แต่สามารถหาโอกาสที่จะแสวงมาให้ได้ก่อนคนอื่น คำพูดนี้ทำให้ฉุกคิด
และรูส้ กึ มุมานะมากขึน้ อยากจะมุง่ มัน่ ตัง้ ใจให้ได้เข้ามาอยู่ ณ ทีแ่ ห่งนีด้ งั ทีต่ งั้ ใจไว้
หนูรสู้ กึ ประทับใจท่านมาก ท่านคอยถามทุกข์สขุ อยูเ่ สมอ พาไปทานข้าวทีบ่ า้ น
ท่านให้ความเป็นกันเองเสมือนกับว่าท่านเป็นพ่ออีกคนหนึ่ง นอกจากนี้ท่านยัง
ได้แนะนำให้รู้จักกับภรรยาของท่านและคุณอาท่านอื่นๆ ซึ่งแต่ละท่านให้
ความเอ็นดู ใจดี และเป็นกันเองกับหนูมาก ไม่วา่ จะเป็นอาติว๋ อาวิเชียร อาประคอง
อาจิต หนูรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัว หนูดีใจมากที่ได้รู้จักและมี
เครือข่าย (Network) กับคนต่างวัย ซึง่ ทำให้ได้มมุ มอง แง่คดิ และคำสอนต่างๆ
มากมาย หนูคิดว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่คงไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่
พ่อแม่และญาติของตนเอง หนูคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้รับแนวคิดและคำสอน
จากผู้ใหญ่ ซึ่งท่านก็ได้ให้ความเป็นกันเองกับหนูมาก และรู้สึกดีใจที่หนูได้รับ
โอกาสที่ดีจากตรงนี้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มาสัมผัส
สัปดาห์ต่อมา หนูย้ายมาทำงานกับท่านผู้อำนวยการ จีรนันท์ วงษ์มงคล
ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงพนมเปญ ซึง่ เป็นอีกท่านทีห่ นู
รักและเคารพเหมือนกับท่านเป็นแม่อกี คนหนึง่ ท่านให้ความเป็นกันเองและใจดี
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กับพวกเราเหมือนลูกเหมือนหลาน ความรู้ที่ได้จากท่านมากมาย ไม่ใช่แต่เพียง
ความรู้จากระบบการทำงานในสำนักงานเพียงอย่างเดียว ท่านพาไปชมงาน
ผลไม้ไทย ท่านชี้ให้เห็นถึงเครือข่ายของการทำงาน อธิบายระบบการทำงาน
ของท่าน และที่หนูตื่นเต้นและดีใจที่สุด คือ ท่านพาไปสระแก้วและเสียมเรียบ
ด้วย ตอนแรกทีไ่ ด้รวู้ า่ ท่านจะพาไปก็ตนื่ เต้นมากแล้ว ทีจ่ ะได้ไปเห็น ๑ ในมรดกโลก
ทีส่ ำคัญอย่างนครวัด นครธม แต่พอไปเห็นกับตามันตืน่ เต้นยิง่ กว่า ความรูส้ กึ แรก
ทีไ่ ด้เห็น คือ รูส้ กึ ขนลุกและตืน่ ตาตืน่ ใจมากว่า ทำได้อย่างไร ท่าน ผอ.จีรนันท์ฯ
จึ ง ได้ พ าไปดู วิ ธี ก ารทำก่ อ นด้ ว ย ท่ า นได้ บ รรยายก่ อ นที่ จ ะมาเป็ น อย่ า งนี้
กระเทาะและแกะสลั ก อย่ า งไร ก่ อ เป็ น ปราสาทก่ อ นหรื อ แกะสลั ก ก่ อ น
ท่านจีรนันท์ฯ ได้ให้ความรูต้ า่ งๆ ประกอบการชมมากมาย ซึง่ ตลอดการเดินทาง
บนรถสองข้ า งทาง ท่ า นได้ บ รรยายให้ ฟั ง ตลอดว่ า นี่ คื อ อะไร ใครสร้ า ง
สร้างเพื่ออะไร ท่านเป็นเสมือนคุณแม่และคุณครู การบรรยายของท่านทำให้
สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า น่าค้นหามากยิ่งขึ้น หนูรู้สึกทึ่งและหลงรักในความงดงาม
ของนครวัด นครธม ท่านพาไปดูปราสาท ๔ ปราสาท ได้แก่ นครวัด บายน ตาพรม
และประสาทสีชมพู ซึง่ ทีห่ นูชอบทีส่ ดุ ก็คอื บายน ถึงแม้แดดจะร้อนก็ไม่รสู้ กึ ท้อ
ทีจ่ ะเดินชมต่อไป รูส้ กึ ว่าการมากัมพูชาของหนูครัง้ นีค้ มุ้ แล้ว ยังคิดว่าถ้ามีโอกาส
จะพาคุณพ่อคุณแม่มาชมทีน่ ี่ วันนัน้ หนูรสู้ กึ หลงใหลกัมพูชาขึน้ มาด้วยกลิน่ อาย
ของอารยธรรมและความงดงาม ผู้คนยิ้มแย้มเมื่อรู้ว่า เราเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทย เขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานกับพาณิชย์
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หนูรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมาก ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน งานที่
ได้รับมอบหมายมาทำให้รู้ว่าหนูไม่ได้ตรงไหน ได้ตรงไหน ตรงไหนบกพร่อง
ท่านจีรนันท์ฯ ก็แนะแนวให้ นอกจากนี้ การฝึกงานกับสำนักงานฯ ยังทำให้หนู
ได้เข้ามารู้จักกับพี่ณัฐและพี่โอ๋ พี่โอ๋เป็นนางฟ้าเลยก็ว่าได้ เวลามีปัญหาอะไร
ในการใช้ ชี วิ ต ที่ นี่ พี่ โ อ๋ จ ะให้ ค ำแนะนำให้ ก ำลั ง ใจผ่ า นโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค ได้
ตลอดเวลา เราคุยกันบ่อยๆ หลังจากหนูเลิกจากการฝึกงานในตอนเย็น บางทีที่
ท้อบ้างก็ได้กำลังใจตรงนี้จากพี่โอ๋ ถึงแม้ตอนนี้พี่ทั้งสองจะประสบอุบัติเหตุ
และรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล แต่หนูคดิ ว่ากำลังใจและสิง่ ดีๆ จะทำให้พที่ งั้ สอง
ผ่านพ้นไปได้
หลังจากฝึกงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หนูก็ได้มา
ฝึกงานในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหนู คือ
ได้เข้ามาเห็นระบบการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ พอได้เข้ามาเห็น
ก็แปลกใจที่พี่ๆ ทุกคนทำงานหนักมาก โดยเฉพาะพี่โม เพราะหนูได้มีโอกาส
ฟั ง พี่ โ มบรรยายงานในความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง หนู คิ ด ว่ า มั น ดู ร อบด้ า นมากๆ
ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ครอบจักรวาล คือปัญหาทุกด้านของคนไทยที่นี่ ใครมี
ปัญหาอะไรก็โยนเข้าสถานทูต ซึ่งบางเรื่องหนูคิดว่าควรช่วยตัวเองก่อน พี่ๆ
และอาๆ ทุกคนทำงานหนักกันมาก และทำงานกันเลยเวลาดึกดืน่ พอหนูได้เข้ามา
เห็นการทำงานหนักของระบบราชการ ทำให้ทัศนคติของหนูเปลี่ยนไปที่ว่า
บางทีทำไมโทรติดต่อข้าราชการต้องใช้เวลานาน กว่าจะได้ทำเรือ่ ง กว่าจะเสร็จ
บางคนก็หน้าบึ้งตึง พอได้เข้ามาทำงานก็เข้าใจว่างานเยอะมาก รอบด้าน
ไม่ได้ทำงานเพียงด้านเดียว ยิ่งวันที่เห็นคนมาทำพาสปอร์ตกับพี่โม แล้วเตรียม
เอกสารมาไม่ครบ แต่กลับบอกพี่โมว่า เคยมาทำแล้ว ช่วยดูของเก่าได้ไหม
ซึง่ หนูกเ็ ข้าใจเลยว่า งานมันรอบด้านจริงๆ ประชาชนอย่างเราควรจะช่วยเหลือ
ตัวเองก่อน ไม่ใช่เพียงแต่ตอ่ ว่าว่าระบบราชการทำงานช้า เพราะว่าเขาไม่ได้มแี ต่
งานบริการประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว งานเอกสารก็มี บริการก็ไม่ได้บริการ
ด้านเดียว แต่บริการรอบด้าน
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นอกจากนี้ หนูยังประทับใจ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (Local Staff)
ทีน่ ดี่ ว้ ย เพราะทุกคนล้วนเป็นกันเอง
ยิ้ ม แย้ ม และพู ด คุ ย ถึ ง แม้ ห นู จ ะ
เป็นแค่เด็กฝึกงาน แต่ทุกคนก็ให้
คำแนะนำ เมือ่ หนูสอบถามอะไรไป
ก็จะคำแนะนำที่ดีกลับมา ได้ทั้ง
ภาษาท้ อ งถิ่ น บางคำ ได้ ร อยยิ้ ม
ได้รู้จักประเทศมากขึ้นจากปากและมุมมองของคนที่นี่เอง
คนขับรถและแม่บ้านทุกคนก็ได้ให้ความรู้เรื่องบ้านเมืองที่นี่ พอนั่งรถ
ผ่านตรงไหน เขาก็จะบอกว่าตรงนี้คืออะไร ตรงนั้นคืออะไร หนูไม่เคยมองว่า
พี่เป็นแค่คนขับรถหรือแม่บ้านเลย ทุกคนต่างให้ความนอบน้อมทั้งๆ ที่หนู
อายุน้อยกว่า จนบางทีหนูรู้สึกละอาย ต้องยกมือไหว้ขอบคุณทุกครั้งที่พี่ๆ
คอยบริการสิง่ ต่างๆ ทัง้ ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนภาษาท้องถิน่
เป็นล่ามเวลาไปเที่ยว ไปทานอาหาร
พูดถึงอาหารที่นี่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลย ถึงแม้จะเป็นอาหารท้องถิ่นก็
อร่อย อาหารที่หนูชื่นชอบก็คือ ซ็อมลอ มจู (แกงส้มของขแมร์) ไข่เจียวปลาส้ม
มาทีน่ ไี่ ด้ทานอาหารหลากหลายมาก บางมือ้ ต้องทำทานเอง แต่กส็ นุกดี ถือเป็น
ประสบการณ์การใช้ชีวิต
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ นูชอบก็คอื วัด ไม่ได้เจาะจงว่าต้องวัดไหน แต่ทชี่ อบวัด
ทีน่ ี่ เพราะเขามีเอกลักษณ์ หลายวัดแกะสลักกำแพงและทาสีเดียวคือสีเลือดหมู
หรือไม่กไ็ ม่ทาสีเลย ปล่อยให้เป็นสีปนู ธรรมชาติ หนูรสู้ กึ ว่าสวยดีซงึ่ ประเทศเรา
ไม่มี
ตอนเย็นๆ เกาะกลางถนนของที่นี่จะใช้เป็นที่ออกกำลังกาย เพราะ
เกาะกลางถนนกว้างมาก มีทงั้ คนเต้นแอโรบิค ตีแบด เตะตะกร้อ ฯลฯ หนูชอบมาก
ประสบการณ์การฝึกงานที่สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ๗๗
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เวลานั่ ง รถผ่ า นแล้ ว เพลิ น ตาที่ ไ ด้ เ ห็ น มี ต้ น ไม้ ร่ ม รื่ น มาก ผิ ด กั บ บ้ า นเราที่
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 ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่นี่
มีมากเกินไปหรือเปล่า คนจนก็นา่ สงสารมาก แรงงานได้เงินเดือนน้อย อยากให้
พวกเขาได้รบั การช่วยเหลือมากกว่านี้ ขนาดชือ่ บริเวณนัน้ ยังใช้คำว่า Elite ซึง่ ดู
แบ่งแยกมากเกินไป
แต่ทงั้ นี้ หลังจากทีห่ นูได้มาอยูท่ นี่ เี่ ป็นเวลา ๖ สัปดาห์ หนูรสู้ กึ รักประเทศนี้
มากขึ้น รู้สึกว่ากัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่มีอารยธรรมอันงดงาม ผู้คนน่ารัก
อบอุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัย ดูจากการจราจรที่ไม่มีกฎเกณฑ์ หากเป็นประเทศไทย
คงบีบแตร ลงมายิงกันแล้ว ทัศนคติของหนูได้เปลี่ยนไปมาก จากคำบอกเล่า
ของคนไทยที่ว่ากัมพูชาน่ากลัวนะ จะมาอยู่ได้หรือ ฯลฯ ทำให้หนูคิดว่า หนูจะ
กลับไปบอกคนเหล่านัน้ ว่า กัมพูชาไม่ได้เป็นอย่างทีค่ ดิ เลย เข้าใจผิดอย่างสิน้ เชิง
และเขาก็เจริญด้วยแล้วทั้งทางวัตถุและจิตใจ มีแต่เราที่ไม่เปิดกว้าง ไม่สนใจ
ประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงใกล้ จะกลับรู้สึกใจหาย รู้สึกผูกพันกับที่นี่ คนที่นี่ อาๆ
ทุกคน และสถานที่แห่งนี้ด้วย
ต้องขอขอบพระคุณ ท่านเอกอัครราชทูตสมปองฯ ทีท่ ำให้หนูได้มโี อกาส
เข้ามาฝึกงานที่นี่ ได้เข้ามาสัมผัสความอบอุ่นและประสบการณ์ต่างๆ มากมาย
ทั้งประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์การใช้ชีวิต ซึ่งไม่สามารถนำมา
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ร้อยเรียงเป็นตัวหนังสือได้ทั้งหมด การมาที่นี่หนูคาดหวังแค่จะเห็นระบบ
การทำงานของอาชี พ และหน่ ว ยงานที่ ห นู ใ ฝ่ ฝั น แต่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ก ลั บ มานั้ น มั น
มากกว่านัน้ มาก แม้จะมีอปุ สรรคผ่านเข้ามาบ้าง แต่กส็ ามารถผ่านมันไปได้ดว้ ยดี
และยิง่ ทำให้หนูมปี ระสบการณ์และเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ ต้องขอขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างมากทีท่ า่ นสละเวลาทัง้ ในวันแรกของการฝึกงานให้คำแนะนำต่างๆ และ
แนะแนวทางในการอยูท่ นี่ ี่ รูส้ กึ อบอุน่ ทีไ่ ด้รบั การต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับทุกๆ อย่าง รวมทัง้ โอกาสได้ไปร่วมงานเลีย้ งบนเรือ ขนมปัง
แสนอร่อย คำแนะนำต่างๆ เวลาที่ท่านคอยเรียกไปพบถามทุกข์สุข และ
การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ
พร้อมนี้ หนูต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการจีรนันท์ คุณอากล้าหาญ
ผู้ช่วยทูตทหารเรือ และคุณอาท่านอื่นๆ ที่คอยให้คำแนะนำ และความรู้
ต่างๆ รวมไปถึงคุณอาดิเรก ท่านผู้ช่วยทูตทหารบกที่ให้ที่พักแก่หนู ถึงแม้ท่าน
จะติดประชุมบ่อยๆ แต่ก็คอยเป็นห่วงพวกเราทุกคน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกคน
อาเพียบ พีป่ อง พีม่ ะนาว พีโ่ ม และคุณอาคนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้กล่าวถึง หนูรสู้ กึ อบอุน่
และซาบซึง้ ใจจริงๆ ค่ะ หนูรสู้ กึ รักประเทศนีข้ นึ้ มาก และจะกลับมาอีกครัง้ แน่นอน
กลับไปครั้งนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปแน่ๆ ก็คือ ทัศนคติใหม่ที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศนี้
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ส่งเสด็จ

ดวงแก้วสู่สวรรค์
“พระเอยพระหน่อนาถ
พระเสด็จจากฟ้าสุราลัย

กองบรรณาธิการ

งามพิลาสดังดวงมณีใส
มาเพื่อให้ฝูงชนกมลปรีดิ์

ดอกเอยดอกจัมปา
ยิ่งดมยิ่งพาให้ดมเอยฯ

หอมชื่นจิตติดนาสา

รูปลม้ายคล้ายพระปิตุราช
ขอพระจงทรงคุณวิบุลย์ทวี

ผิวผุดผาดเพียงชนนีศรี
เพื่อเป็นที่ร่มเกล้าข้าเฝ้าเทอญฯ

หอมพระเดชทรงยศโอรสราช
พึ่งเดชพระหน่อไท

แผ่เผยผงาดในแดนไกล
เป็นสุขสมใจไม่วางวายฯ

ดอกเอยดอกพุทธิชาต
หอมบ่มิขาดสุคนธ์เอยฯ

หอมเย็นใจในสอาด

หอมพระคุณการญเป็นประถม
เหล่าข้าทูลลออง

เย็นเกล้าเหมือนร่มโพธิ์ทอง
ภักดีสนองพระคุณไทฯ”

บทกล่อมพระบรรทมพระราชกุมาร ประกอบเพลง “ลำปลาทอง”
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนมีพระประสูติการของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
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สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ทรงเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อ
วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๔๖๘ ณ พระที่ นั่ ง เทพสถานพิ ล าส ในหมู่
พระมหามณเฑี ย ร พระบรมมหาราชวั ง ก่ อ นที่ ส มเด็ จ พระบรมชนกนาถ
จะเสด็จสวรรคตเพียงวันเดียว
พระนาม เพชรรั ต นราชสุ ด า สิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี ซึ่ ง หมายความว่ า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงแก้ว ของพระมหากษัตริย์ มีพระกำเนิดเป็นศรีอันงาม
พร้อมนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ พระราชทาน
ให้ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ออกคำนำหน้าพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ ซึง่ แปลว่าหญิงทีส่ บื เนือ่ ง
มาจากพี่ชาย ตามพระฐานันดรศักดิ์แห่งพระบรมวงศ์
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกคำนำหน้า
พระนามเป็ น สมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ อั น มี ค วามหมายว่ า “น้ อ งหญิ ง ”
ตามพระฐานั น ดร ต่ อ มาถึ ง รั ช กาลปั จ จุ บั น ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ ค งคำนำหน้ า พระนาม สมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ ผู้ เ ป็ น พระเชษฐภคิ นี
เนื่องจากคำว่า “ภคินี” สามารถ แปลได้ทั้ง “น้องหญิง” และ“พี่หญิง”
ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครอง พระนางเจ้ า สุ วั ท นา
พระวรราชเทวี ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างตำหนักที่ประทับขึ้นใหม่เป็นการ
ส่วนพระองค์ ขึ้นบนที่ดินริมถนนราชสีมาตัดกับถนนสุโขทัย ซึ่งเป็นที่ดิน
พระราชทานจากพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ตั้ ง แต่ ค ราว
อภิเษกสมรส พร้อมกับประทานชื่อตำหนักนี้ว่า “สวนรื่นฤดี”
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ณ สวนรื่นฤดี สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
ได้ทรงพระอักษรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพระอาจารย์
พิเศษจากโรงเรียนราชินี ต่อมา ได้เสด็จไปทรงพระอักษร ณ โรงเรียนราชินี
จนจบชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ แล้ ว ทรงลาออกมาทรงพระอั ก ษรกั บ
มิสซิสเดวีส์ อดีตครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และนางสาวศรีนาถ สุทธะสินธุ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ)
พระนางเจ้าสุวัทนาฯ พระชนนี ทรงเห็นว่า พระพลานามัยของพระธิดา
ไม่สู้สมบูรณ์นัก จึงนำพระธิดาไปประทับรักษาพระอนามัย และทรงศึกษาต่อ
ณ ประเทศอังกฤษ ในปี ๒๔๘๐
เมื่ อ สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ อุ บั ติ ขึ้ น ประเทศอั ง กฤษตกอยู่ ใ นภาวะ
สงครามและถู ก โจมตี อ ย่ า งหนั ก ทั้ ง สองพระองค์ ท รงได้ รั บ ผลกระทบ
เป็นอย่างยิ่ง ต้องทรงรับปันส่วนอาหารเช่นเดียวกับพลเมืองอังกฤษทั่วไป และ
ต้องเสด็จลีภ้ ยั ไปประทับในแคว้นเวลส์ แม้ในความยากลำบากนัน้ ทัง้ สองพระองค์
ก็ยังทรงมีน้ำพระทัยต่อผู้ประสบภัยสงคราม เสด็จไปทรงช่วยเหลือกิจการ
สภากาชาดอั ง กฤษ ทรงถั ก เครื่ อ งกั น หนาวและม้ ว นผ้ า พั น แผลสำหรั บ ผู้
ปฏิบตั งิ านในแนวรบ สภากาชาดอังกฤษจึงทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบตั รสรรเสริญ
ในน้ำพระทัยของราชนารีแห่งสยามทั้งสองพระองค์
เมือ่ สงครามใกล้ยตุ ิ ทัง้ สองพระองค์ได้ทรงย้ายไปประทับ ณ เมืองไบรตัน
มณฑลซัสเซค ระหว่างนี้ได้ทรงศึกษาไวยากรณ์และวรรณคดีอังกฤษ และ
ทรงเรียนเปียโน พระอัจฉริยภาพในการทรงเปียโนนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันมาก
เนือ่ งจากทรงจดจำโน้ตเพลงได้อย่างแม่นยำแม้จะทอดพระเนตรเพียงครัง้ เดียว
ก็ตาม ยิง่ กว่านัน้ ยังทรงสามารถบรรเลงเพลงทีไ่ ม่เคยทอดพระเนตรโน้ตมาก่อน
เพียงแต่ทรงเคยฟังและทรงจำทำนองได้เท่านั้น ก็ทรงเปียโนได้ทันที
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๘๔

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการคำนวณปฏิทินร้อยปีได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังทรง
มีความจำแม่นยำอย่างยิ่ง ทรงจำวันเดือนปีเกิด ตลอดจนกระทั่งวันที่มาเฝ้า
ของบุคคลต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก
ตลอดเวลาที่ประทับในอังกฤษ บรรดาข้าราชการและนักเรียนไทย
ต่ า งกล่ า วขานกั น ถึ ง ความอบอุ่ น ความสนุ ก สนาน และความชื่ น ชมใน
พระการุ ณ ยธรรมของสมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด าฯ
และพระชนนี ผู้ พ ระราชทานและประทานความเป็ น กั น เองแก่ ผู้ ไ กลบ้ า น
เหล่านั้นให้ได้รู้สึกอบอุ่น ทั้งสองพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดให้คนไทยใน
อั ง กฤษได้ เ ฝ้ า และพระราชทานเลี้ ย งอยู่ เ นื อ งนิ ต ย์ และมี พ ระกรุ ณ าแก่
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
เพชรรัตนฯ” ก็เริม่ ติดหูประชาชน ทรงมุง่ มัน่ บำเพ็ญพระกรณียกิจเพือ่ แบ่งเบา
พระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร ด้วยความตั้งพระทัย
วิริยะอุตสาหะ
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ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระองค์ทรงตั้งกองทุนและ
มู ล นิ ธิ ใ นโรงพยาบาลต่ า งๆ เช่ น ทุ น เพชรรั ต นการุ ญ ในศิ ริ ร าชมู ล นิ ธิ
โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นอกจากนี้ ทรงรับ
มูลนิธิวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานอาสากาชาด
สภากาชาดไทย และมู ล นิ ธิ ดุ ล ยภาพบำบั ด เพื่ อ อายุ แ ละสุ ข ภาพไว้ ใ น
พระอุปถัมภ์ และทรงให้การอุปการะกิจการของโรงพยาบาลต่างๆ
พระกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสืบสานกิจการที่สมเด็จ
พระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
ซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระอัยยิกา ได้พระราชทานกำเนิด หรือทรงเกี่ยวเนื่อง
เช่น ทรงอุปการะกิจการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนราชินี โรงเรียนวิเชียรมาตุ
และสภากาชาดไทย เป็นต้น ทั้งยังทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ และมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถอีกโสดหนึ่ง
นอกจากนี้ ยั ง ทรงเป็ น ผู้ น ำในการอนุ รั ก ษ์ ม รดกสถาปั ต ยกรรมใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อันได้แก่ พระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี และพระราชวัง
พญาไท ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แม้ พ ระอนามั ย จะไม่ สู้ ส มบู ร ณ์ แต่ ส มเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ
เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด าฯ ก็ ท รงมี พ ระปณิ ธ านอั น แน่ ว แน่ ใ นการบำเพ็ ญ
พระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย โดยไม่ทรงคำนึงถึง
ความยากลำบากพระวรกาย ดังพระดำรัสทีพ่ ระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ
๖๑ พรรษา เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๒๙ ณ วชิ ร าวุ ธ วิ ท ยาลั ย
ความตอนหนึ่งว่า
ส่งเสด็จดวงแก้วสู่สวรรค์ ๘๕
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๘๖

“ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะพยายามบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์
แก่บ้านเมืองด้วยความจงรักภักดีต่อบ้านเกิด และต่อองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์
แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิต”

พระจริยวัตร

ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา ได้บันทึกไว้ว่า
“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงเป็นผูบ้ ริสทุ ธิส์ ะอาด ทัง้ พระกาย พระหฤทัย และ
พระวาจา ไม่มีใครเคยได้ยินพระวาจาอันก้าวร้าวหยาบคายออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระองค์เลยแม้สักครั้งดียว ถ้าเมื่อใดทรงพระพิโรธมาก และ
มีพระประสงค์จะทรงบริภาษผู้ใด ก็จะรับสั่งได้แต่เพียงคำว่า ซีด เท่านั้นเอง
เพราะพระองค์ได้รับการถวายพระอภิบาลมาอย่างเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ แท้ๆ
ทำให้ไม่ทรงรู้จักคำที่ไม่สุภาพทุกประเภท กล่าวโดยย่อก็คือ พระองค์ทรง
ปฏิบัติตามหลักธรรมะประจำตัวของผู้เป็นใหญ่โดยไม่เสแสร้ง หรืออาจ
กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า โดยมิได้ทรงรู้สึกพระองค์เลยว่าพระจริยวัตรที่ทรง
ปฏิบัติอยู่นั้นคือทรงปฏิบัติตามหลักแห่งทศพิธราชธรรมนั่นเอง”
หนึ่ ง ในพระจริ ย วั ต รอั น ควรแก่ ก ารสรรเสริ ญ อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ
ทรงตรงต่อเวลาและทรงตระหนักถึงคุณค่าของเวลาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ทรงปล่อย
เวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ ยามทรงว่างพระภารกิจ จะทรงถักนิตติ้ง
เป็นผ้าพันคอพระราชทานทหารตำรวจที่ปฏิบัติราชการชายแดน ตลอดจน
ถักเสื้อกันหนาวพระราชทานข้าราชบริพารอยู่เสมอ
พระจริยวัตรที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนก็คือ ทรงนิยมและ
ภาคภูมิในความเป็นไทยอย่างยิ่ง แม้จะประทับในต่างประเทศเป็นเวลานาน
ดังจะเห็นได้จากทรงโปรดฉลองพระองค์ผา้ ไหมไทย รองพระบาท กระเป๋าทรงถือ
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และเครื่องพระสำอางที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งยังโปรดน้ำอบไทยอย่างมาก
ทรงใช้มาตั้งแต่เมื่อพระชนมายุได้ ๑๐ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ทรงเคร่งครัดเรื่อง
การใช้ ภ าษาไทยเป็ น พิ เ ศษ มี รั บ สั่ ง ภาษาไทยถู ก ต้ อ งชั ด เจน จะมี รั บ สั่ ง
ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสกับชาวต่างชาติเท่านั้น ไม่โปรดให้คนไทย
กราบทูลภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ โปรดให้ใช้คำไทย เช่น ล็อคประตู
ให้กราบทูลว่า ลงกลอนประตู เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทรงใช้จา่ ยอย่างระมัดระวัง
เงิ น ใช้ จ่ า ยส่ ว นพระองค์ จ ะทรงจดรายการไว้ ชั ด เจน ทรงประหยั ด ไฟฟ้ า
โดยเมื่ อ จะเสด็ จ เข้ า ห้ อ งใด จะทรงเปิ ด เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เอง ไม่ โ ปรดให้
เปิดถวายล่วงหน้า เมื่อเสด็จออก ก็ทรงปิดเอง
สมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด าฯ ทรงยึ ด มั่ น ใน
พระพุทธศาสนา ทรงบำเพ็ญพระกุศลอยูเ่ นืองนิตย์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล
ถวายผ้าพระกฐินอย่างน้อยปีละ ๓ วัด เป็นประจำทุกปี ทรงนำหลักธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวพระจริยาในพระองค์มาโดยตลอด
ทรงสนพระทั ย ศึ ก ษาธรรมะ ทรงอ่ า นหนั ง สื อ ธรรมะ และโปรดทรงฟั ง
พระธรรมเทศนาและพระพุทธมนต์เป็นอย่างยิง่ ท่านผูห้ ญิงดุษฎีมาลา มาลากุล
ณ อยุธยา บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี ทรงศึ ก ษาธรรมะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและลึ ก ซึ้ ง เคยมี รั บ สั่ ง
พระราชทานพระโอวาทความว่า “โทสะนั้นเหมือนไฟ เช่น ตะเกียงที่จุดไฟ
ถ้ารุนแรงขึ้นเมื่อใด ก็ให้ระงับเสีย เหมือนเราดับตะเกียง คือ ค่อยๆ หรี่
ตะเกียงลง แล้วโทสะก็จะดับหายไปเอง”
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๘๘

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ได้เสด็จไปประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ โรงพยาบาล
ศิ ริ ร าช ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แม้ ค ณะแพทย์ จ ะได้ ถ วาย
การรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลง
ตามลำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สิริพระชันษา
๘๕ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สำนักพระราชวัง จัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐาน
พระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ จั ด พระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพขึ้ น
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
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ดวงแก้วพระมงกุฎ

โอ้ดวงแก้วพระมงกุฎพิสุทธิ์รัตน์
พระเมตตาข้าพระบาทราษฎร์ทั้งปวง
ส่งเสด็จพระขวัญรัตน์นิวัติฟ้า
สถิตสวรรค์เพชรรัตนาลัย

เจิดจรัสขัตติยานารีสรวง
ตลอดห้วงช่วงพระชนม์ล้นพระทัย
คู่องค์ธีรราชาอ่าองค์ไท้
รื่นฤทัยเกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ  ร้อยกรอง
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๙๐

พระภิกขุพุทธรักขิตาทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือแด่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ
ครั้งที่ ๗ ปีพ.ศ. ๒๕๕๓

พระพุทธศาสนา
ในแอฟริกา
สุภาศิริ อมาตยกุล

เมื่อครั้งที่ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
เพือ่ เป็นการเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี : ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า”
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ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุข
ของมวลมนุษยชาติ” โดยประชุมระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และวันที่
๑-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ศู น ย์ ป ระชุ ม สหประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (http://
www.undv.org/vesak2012/th/2012declaration.php) นั้น
พระภิ ก ขุ พุ ท ธรั ก ขิ ต า (Venerable Bhikkhu Buddharakkhita)
พระสงฆ์ชาวยูกนั ดา แห่งทวีปแอฟริกา ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิสาขบูชา
นานาชาติ ครัง้ ที่ ๙ ดังกล่าว โดยร่วมเป็นวิทยากรและองค์ปาฐก ในหัวข้อต่างๆ
ด้วย ทั้งนี้ ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งที่ ๒ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘) จนถึงปัจจุบัน
พระภิกขุพุทธรักขิตากล่าว
ถ้อยแถลงในการประชุม
วิสาขบูชานานาชาติ
ครั้งที่ ๙ ปีพ.ศ. ๒๕๕๕

(จากซ้าย)
อรศิริและสุภาศิริ อมาตยกุล,
พระภิกขุพุทธรักขิตา,
อัครสิทธิ์ อมาตยกุล

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๑
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๙๒

พระภิกขุพุทธรักขิตา เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนารูปแรกที่เป็น
ชาวแอฟริกนั ท่านมีกำเนิดในประเทศยูกนั ดา (Uganda - ตัง้ อยูท่ างตะวันออกของ
ทวีปแอฟริกา) และเริม่ มีความสนใจในคำสอนของพระพุทธศาสนาตัง้ แต่เยาว์วยั
ต่ อ มาท่ า นได้ เริ่ ม แสวงหาอาจารย์ ท างด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ และมี โ อกาสพบ
พระสงฆ์ไทยในอินเดีย อีกทั้งเคยพบองค์ดาไล ลามะ ด้วย ในที่สุดท่านได้
สละความสุขทางโลก เพื่อเข้าสู่ทางธรรมและบวชเป็นพระภิกษุ (เถรวาท)
ในพระพุทธศาสนา ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ.๒๐๐๒) จากนั้น
ท่ า นได้ เริ่ ม ภารกิ จ ธรรมในการนำพระพุ ท ธศาสนาเข้ า สู่ ป ระเทศยู กั น ดา
ซึ่งท่านต้องประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนความไม่เข้าใจจาก
ชุมชนท้องถิ่นและญาติมิตร แต่ด้วยความมุ่งมั่นอดทนของท่าน จึงสามารถ
สร้ า งความเข้ า ใจให้ เ กิ ด ขึ้ น และจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พ ระพุ ท ธศาสนาได้ ใ นปี พ.ศ.
๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) ที่กรุงกัมปาลา (Kampala) นครหลวงของยูกันดา
ประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านในแอฟริกานั่นเอง
พระภิกขุพทุ ธรักขิตาเขียนหนังสือ เรือ่ ง “การเพาะเมล็ดพันธุแ์ ห่งธรรมะ
ในแอฟริกา” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบคำถาม
และอธิบายถึงพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในแอฟริกาโดยเฉพาะในประเทศ
ยูกนั ดา และยังมุง่ หวังให้งานเขียนของท่านเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการเดินทาง
ในโลกแห่งธรรมะ ซึง่ ดิฉนั ได้เคยนำงานเขียนของท่านดังกล่าวตีพมิ พ์ลงในหนังสือ
วิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ ฉบับที่ ๕๒ (กรกฎาคม-กันยายน
๒๕๕๔) และฉบับที่ ๕๓ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔)
ดิฉันมีโอกาสพบพระภิกขุพุทธรักขิตาครั้งแรกเมื่อท่านเดินทางแวะผ่าน
กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) เพื่อต่อ
ไปยังประเทศยูกนั ดา นับเป็นครัง้ แรกทีท่ า่ นเดินทางไปบ้านเกิดของท่านในฐานะ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ดิฉันรู้สึกปลื้มปิติใจในเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น
ของท่านในการนำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในแอฟริกา ในการพบกันครัง้ นัน้
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๙๔

ประเทศในทวีปแอฟริกา
ที่มีวัดหรือศูนย์พระพุทธศาสนา

Africa
ดิ ฉั น จึ ง ขอประมวลความรู้ แ ละงานเขี ย นของพระภิ ก ขุ พุ ท ธรั ก ขิ ต า
รวมทั้งที่ดิฉันได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแอฟริกา
มาเรียบเรียงเสนอในบทความนี้ ดังนี้
ทวีปแอฟริกาใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปเอเชีย ประกอบด้วย
๕๓ ประเทศ มีประชากรรวมโดยประมาณ ๕๕๒ ล้านคน ในจำนวน ๕๓ ประเทศ
ของทวีปแอฟริกานี้ มีประเทศหลักๆ ที่มีการดำเนินกิจกรรมและจัดตั้งวัดหรือ
ศูนย์พระพุทธศาสนาแล้ว ๖ ประเทศคือ แอฟริกาใต้ (South Africa) แทนซาเนีย
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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
มีประวัตทิ ยี่ าวนานในแอฟริกาใต้ บางหลักฐานระบุวา่ ชาวพุทธกลุม่ แรกทีไ่ ปถึง
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
ชาวพุทธและฮินดู ปัจจุบนั เริม่ มีชมุ ชนชาวพุทธมากขึน้ ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๗๐
อยูก่ ระจัดกระจายตามเมืองต่างๆ และเมือ่ ถึงกลางทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ก็เริม่ เห็น
การปฏิ บั ติ ท างพระพุ ท ธศาสนาที่ แ ตกต่ า งกั น นอกจากนี้ ยั ง มี ค นเชื้ อ สาย
แอฟริกาใต้หันมานับถือศาสนาพุทธกันด้วย
ศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งแรกในแอฟริกาใต้คอื ทีเ่ มืองเดอร์บนั (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
หลั ง จากปี พ.ศ. ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) เป็ น ต้ น มา ได้ เริ่ ม มี ศู น ย์
พระพุ ท ธศาสนาในที่ ต่ า งๆ ของแอฟริ ก าใต้ ม ากขึ้ น โดยมี แ นวทางปฏิ บั ติ
(Schools, Traditions) ทีแ่ ตกต่างกันไป ทีโ่ ดดเด่นและใหญ่มากคือ กลุม่ ชาวพุทธ
พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๕
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๙๖

ชือ่ Fo Guang Shan Buddhist Order ได้จดั ตัง้ วัดนานหัว (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) ที่ เริ่ ม รั บ นั ก เรี ย นมาตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม
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พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ปัจจุบนั มีนกั เรียนประมาณ ๑๖๔ คนจากหลายประเทศ
คือ นิวซีแลนด์ บราซิล อิสราเอล มาดาร์กัสการ์ เคนยา แทนซาเนีย คองโก
มาลาวี รวันดา แอฟริกาใต้ และซิมบับเว ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับการฝึกชีวิต
แบบสามเณรเป็นเวลา ๓ ปี โดยศึกษาทั้งปรัชญาคำสอนในพระพุทธศาสนา
และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ในขณะเดี ย วกั น ก็ เรี ย นรู้ ศ าสตร์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะใน
เรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
สงบ บริสุทธิ์ สร้างสรรค์ และไม่เห็นแก่ตัว
แอฟริ ก าใต้ ยั ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต หนั ง สื อ งานเขี ย นและเอกสารทาง
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 มีพระภิกขุพทุ ธรักขิตาเป็นบรรณาธิการ
เป็นต้น

ประเทศแทนซาเนีย

มี ป ระวั ติ ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเข้ า สู่ ป ระเทศแทนซาเนี ย โดยชาวพุ ท ธ
ศรีลังกาที่ไปทำงานที่ดาร์ เอส ซาลาม (Dar es Salaam) เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๓
(ค.ศ. ๑๙๒๐) ขณะนั้นดาร์ เอส ซาลามยังเป็นเมืองหลวงของแทนซาเนีย
ในช่ ว งนั้ น มี ช าวพุ ท ธศรี ลั ง กาประมาณ ๔๕๐ คน ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำคั ญ คื อ
นาย Lokanantha และนาย Gunapala ชุมชนชาวพุทธศรีลงั กาทำงานร่วมกัน
เพื่อจัดตั้งสมาคมชาวพุทธสิงหล (Sinhalese Buddhist Association) ต่อมา
ได้ขอทีด่ นิ จากรัฐบาลแทนซาเนีย และได้รบั บริจาคทีด่ นิ ๒ เอเคอร์ใจกลางเมือง
ดาร์ เอส ซาลาม สร้างเป็นวัด (เถรวาท) ในพระพุทธศาสนา นาย Gunapala
ยังได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิจ์ ากเมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ในศรีลงั กา
ไปปลูกไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วย ต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวเติบโตงดงามเป็นต้น
พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๗
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สูงใหญ่ จึงได้มีการนำหน่อไปปลูกยังที่อื่นๆ ในแทนซาเนีย ตลอดจนที่วัดและ
ศูนย์พระพุทธศาสนาในประเทศเคนยา มาลาวี บอตสวานา และแอฟริกาใต้
ต่ อ มาได้ มี ก ารสร้ า งหอประชุ ม ของสมาคมขึ้ น เมื่ อ ปี พ .ศ. ๒๔๗๐
(ค.ศ. ๑๙๒๗) ซึง่ นอกจากจะได้รบั ความสนับสนุนจากชาวพุทธศรีลงั กาทีอ่ ยูใ่ น
แทนซาเนียแล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนในการสร้างและการดูแล
รักษาจากชุมชนศรีลังกามุสลิม ตลอดจนชาวคริสต์และฮินดูด้วย ปัจจุบันถือว่า
สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น แทนซาเนียจึงเป็น
ประเทศที่มีวัดหรือศูนย์พระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกา
ในช่วงแรกสมาคมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใช้ชอื่ ว่า สมาคมชาวพุทธสิงหล ซึง่ ไม่ได้รวมถึง
ชาวพุทธชาติอื่นๆ อาทิ ไทย พม่า จีน เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
“สมาคมชาวพุทธ” เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ (ค.ศ. ๑๙๖๘) จากนัน้ มา
มีชาวพุทธและสาธารณชนทัว่ ไปเข้าร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แม้แต่
อดีตประธานาธิบดีของแทนซาเนียคือ Mwalimu Julius K Nyerere ก็เคย
ไปถวายอาหารเลี้ยงพระด้วย
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พระพุทธรูปในวัดพระพุทธศาสนา
แทนซาเนีย

พระพุทธรูปใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระพุทธศาสนา
แทนซาเนีย (ภาพโดย สุภาศิริ อมาตยกุล)

พระ Palane Narada เป็นพระภิกษุรปู แรกทีเ่ ดินทางไปทีว่ ดั พระพุทธศาสนา
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
หากผ่านการสอบอย่างดี ก็จะได้รบั โอกาสให้ไปศึกษาต่อทางด้านพระพุทธศาสนา
ที่ไต้หวัน
อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีพระสงฆ์อยู่ประจำที่วัดในแทนซาเนียมาจนถึง
ปีพ.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ. ๑๙๘๓) พระสงฆ์ทไี่ ปอยูป่ ระจำเป็นรูปแรกได้แก่ พระภิกษุ
Puhulwelle Vipassi จากนั้นก็มีพระภิกษุรูปต่างๆ เปลี่ยนกันไปประจำ
เรื่อยมา
ปั จ จุ บั น ที่ วั ด พระพุ ท ธศาสนาในแทนซาเนี ย มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ส มาธิ ด้ ว ย
ทั้งนี้ การพัฒนาของพระพุทธศาสนาในแทนซาเนียในระยะหลังๆ มานั้น
ดำเนินการโดยพระภิกษุ I. Pannasekera ผู้เดินทางไปแทนซาเนียตั้งแต่
ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) และยังคงอยูม่ าจนถึงปัจจุบนั ท่านได้จดั กิจกรรมต่างๆ
ทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระพุทธศาสนาในเมืองดาร์ เอส ซาลาม รวมทั้ง
สอนสมาธิ สร้างโรงเรียนพยาบาลสำหรับนักเรียนที่ยากจนไม่มีทุนเรียน และ
พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๙๙
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สร้างหอประชุมอเนกประสงค์ เป็นต้น กล่าวได้ว่า พระภิกษุ I. Pannasekara
เป็นเจ้าอาวาสและผู้นำที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาพระพุทธศาสนาในแทนซาเนีย
ในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในประเทศอื่นๆ ของแอฟริกา และยังได้เขียนหนังสือเรื่อง Buddhism in
Africa
ในแทนซาเนี ย มี ก ารแปลหนั ง สื อ ทางพระพุ ท ธศาสนาจำนวน ๔
เล่มเป็นภาษาสวาฮิลี (Swahili) ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของแทนซาเนียและ
ประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกาตะวันออก

ประเทศบอตสวานา

ประมาณปี พ .ศ. ๒๕๑๓
(ค.ศ. ๑๙๗๐) พระพุ ท ธศาสนา
ได้ถกู นำเข้าไปในประเทศบอตสวานา
โดยชาวพุ ท ธศรี ลั ง กากลุ่ ม เล็ ก ๆ
ที่เข้าไปทำงาน ซึ่งต่อมาได้ขยาย
จำนวนเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นจนมีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา วัฒนธรรม และงานสำคัญๆ
ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการ
เจดีย์ในวัดพระพุทธศาสนา บอสวานา
จั ด ตั้ ง กลุ่ ม ฝึ ก สอนสมาธิ ใ ห้ กั บ
ผู้ ส นใจ โดยในหลายโอกาสเคยมี ช าวพุ ท ธศรี ลั ง กาชื่ อ นาย Godwin
Samararatne (ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว) ช่วยเป็นครูฝึกสอนทักษะการทำ
สมาธิให้
ต่ อ มานาย Uttum Corea และนาง Dinky Corea ได้ จั ด ตั้ ง วั ด
พระพุ ท ธศาสนาและศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมในที่ ดิ น ส่ ว นตั ว ที่ ก รุ ง กาโบโรเน
(Gaborone) เมืองหลวงของประเทศบอตสวานา และจดทะเบียนเป็นสมาคม
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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 พระพุทธรูปองค์ทสี่ องสร้าง
ในประเทศไทย นำไปประดิ ษ ฐานในบอตสวานาเมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. ๑๙๙๖) โดยพระสงฆ์ไทย ๑๐ รูป พร้อมด้วยฆราวาสไทย
อี ก จำนวนหนึ่ ง ส่ ว นสมาคมชาวพุ ท ธพม่ า ในบอตสวานาได้ ส ร้ า งและ
บริจาคระฆัง ทำจากสำริดใบใหญ่ หนัก ๑๒๕ กิโลกรัมให้กบั วัดพระพุทธศาสนา
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) ศู น ย์ ACC ทำงานอยู่ ใ นเขต Chiradzulu
ทางใต้ ข องมาลาวี และที่ เ มื อ ง Blantyre ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า และ
การเงินของมาลาวี ศูนย์ ACC มีความเกี่ยวข้องกับวัด Fo Kuang Shan
Temple ในแอฟริกาใต้ โดยหลังจากทีไ่ ด้มกี ารเริม่ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในแอฟริกาใต้แล้ว พระภิกษุ Hui Lee ในฐานะสมาชิกของวัดนานหัวแห่ง
แอฟริกาใต้ ได้เดินทางไปมาลาวีเพือ่ หานักเรียนไปศึกษาทีโ่ รงเรียนพระพุทธศาสนา
ในแอฟริกาใต้ จึงเกิดความคิดในการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาขึ้นในมาลาวี
ในเวลาต่อมา
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กิจกรรมของพระพุทธศาสนาในมาลาวีดำเนินการโดยศูนย์ Amitofo
Care Center ผู้นำศูนย์ ACC คือ พระภิกษุ Hui Lee เกิดที่ไต้หวันและไป
อาศัยอยู่ในแอฟริกา ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พระสงฆ์ชาวแอฟริกัน”
ภายในศูนย์ ACC มีทงั้ ห้องทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูป หอประชุม ห้องปฏิบตั สิ มาธิ
ทีพ่ กั ของสงฆ์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีพระภิกษุ ๒ รูปอาศัยอยู่ สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนพระพุทธศาสนาในแอฟริกาใต้ นอกจากนี้มีฆราวาสอีก ๒ คน
ที่ช่วยกิจการทางด้านศาสนาและสังคมให้กับศูนย์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามา
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของศูนย์แห่งนี้ได้แก่ชุมชนชาวพุทธศรีลังกา
ประมาณ ๑๐๐ คน
ศูนย์ Amitofo Care Center ยังได้รว่ มดำเนินโครงการเพือ่ ช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ HIV/AIDS และสนับสนุนเด็กกำพร้า ๒๐๐ คน
ที่อาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าทั่วประเทศ โดยทางศูนย์ได้ช่วยบริจาคอาหาร
เสื้อผ้า รองเท้า และสิ่งของจำเป็นต่างๆ
ในประเทศมาลาวี มี ก ารแปลหนั ง สื อ ในพระพุ ท ธศาสนาเป็ น ภาษา
พื้นเมืองของมาลาวีด้วย

ประเทศเคนยา

ศูนย์พระพุทธศาสนาในประเทศเคนยาได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
(ค.ศ. ๑๙๙๙) โดยมูลนิธิ George Phylnormel Foundation เพือ่ เป็นการรำลึกถึง
George Phylnormel และ Mrs. Norma Perera ชาวศรีลังกา มีชื่อว่า
ศูนย์พระพุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhist Center) นับเป็นศูนย์
พระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งเดียวในเคนยา ตั้งอยู่ชานกรุงไนโรบี เมืองหลวง
ของเคนยา ในเขต Loresho ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตร
กิ จ กรรมทางด้ า นพระพุ ท ธศาสนาในเคนยาดำเนิ น การโดยศู น ย์
พระพุทธศาสนาเถรวาท ส่วนใหญ่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็นชุมชนชาวพุทธศรีลงั กา
พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๑๐๓
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๑๐๔

ศูนย์พระพุทธศาสนา เคนยา

นอกจากนี้ มีชนพื้นเมืองและชาวต่างชาติอื่นๆ ที่สนใจมาศึกษาและปฏิบัติ
สมาธิด้วย ส่วนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ก็ได้ให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งนี้ด้วยดี
เสมอมา
ภายในศูนย์พระพุทธศาสนามีห้องโถงใหญ่ที่ทำหน้าที่เหมือนอุโบสถ
มี พ ระพุ ท ธรู ป องค์ ใ หญ่ เ ป็ น องค์ ป ระธาน นำมาจากศรี ลั ง กา นอกจากนี้ มี
ห้องปฏิบตั สิ มาธิ ห้องเรียน ห้องสมุด และทีอ่ าศัยของพระสงฆ์ บริเวณภายนอก
มีสถูปเจดียใ์ หญ่ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๒ ต้น ปัจจุบนั มีพระภิกษุ Vicitta Sara
Bhikku เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ประจำศูนย์พระพุทธศาสนาในเคนยา ส่วนพระภิกษุ
Wimala ชาวศรีลังกา เป็นหัวหน้าศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งนี้ โดยท่านได้
เดินทางไปเคนยาเป็นเวลาหลายครั้งต่อปี แต่ละครั้งก็ได้บรรยายธรรมและ
ฝึกสอนการปฏิบัติสมาธิให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้ ท่านยังได้ช่วยเหลือและ
อนุ เ คราะห์ ช นพื้ น เมื อ งเคนยาที่ พิ ก ารและยากไร้ และได้ เขี ย นหนั ง สื อ ชื่ อ
Compassion in Action
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ประเทศยูกันดา

พระพุ ท ธศาสนาในประเทศ
ยู กั น ดาได้ ถู ก เริ่ ม นำเข้ า ไปโดย
พระภิกขุพทุ ธรักขิตา (Ven. Bhikkhu
Buddharakkhita) พระสงฆ์เถรวาท
ที่เป็นชาวยูกันดาโดยกำเนิด ท่านได้
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พ ระพุ ท ธศาสนายู กั น ดา
(Uganda Buddhist Center) ขึ้นที่
กรุงกัมปาลา เมืองหลวงของยูกันดา
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ค.ศ. ๒๐๐๕) โดยในช่วงแรกยังเป็น
เพียงพื้นที่ที่ไปเช่าอยู่ และมีการตั้ง
“วัดเคลื่อนที่ (mobile temple)”
ในรูปของกลดหรือเต๊นท์ของพระเพือ่

พระพุทธรูปที่ศูนย์พระพุทธศาสนา
ยูกันดา

ห้องปฏิบัติธรรม ศูนย์พระพุทธศาสนายูกันดา

พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๑๐๕
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๑๐๖

ใช้เป็นทีส่ ำหรับการสอนและปฏิบตั ธิ รรม ในปีตอ่ มาคือ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖)
ศูนย์พระพุทธศาสนายูกนั ดาได้ยา้ ยไปยังพืน้ ทีแ่ ห่งใหม่อย่างถาวร อยูบ่ นเนินเขา
ติดกับทะเลสาบวิคตอเรีย (Lake Victoria) ไม่ไกลจากกรุงกัมปาลาและ
สนามบินนานาชาติเอนเทปเบ (Entebbe International Airport) เท่าใดนัก
นับเป็นการดำเนินการครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาใน
ยูกันดา
ศูนย์พระพุทธศาสนายูกนั ดามีหอ้ งประชุมปฏิบตั ธิ รรมขนาดใหญ่ จุคนได้
๑๐๐ คน เหนือทางเข้าหอประชุม มีงานประติมากรรมรูป “พระธรรมจักร”
ประดับอยู่ด้านบน เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ รูปพระธรรมจักรดังกล่าวเป็น
เครื่ อ งหมายเตื อ นใจให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละผู้ ม าเยื อ นถึ ง หนทางที่ จ ะนำไปสู่
ความสงบ สันติ ความสุข และการพ้นทุกข์ ส่วนภายในศูนย์พระพุทธศาสนา
ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ มีชื่อว่า “Mirembe Buddha”
เป็นภาษาลูกันดา (ภาษาพื้นเมืองของยูกันดา) แปลว่า พระพุทธรูปแห่งสันติ
(Peace Buddha) เป็นสัญลักษณ์ของการนำคำสอนในพระพุทธศาสนาไปสู่
ความสุขและสันติในแอฟริกา พระพุทธรูปองค์นี้ สร้างโดยผู้มีจิตศรัทธาใน
ประเทศไทย มีความงดงามมาก ใบหน้าของพระพุทธรูปมีลักษณะที่เป็นชาว
แอฟริกนั อย่างชัดเจน องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยูบ่ นบัลลังก์ไม้ประดับทอง
จากพม่า ซึ่งบริจาคโดยชุมชนชาวพม่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้นำคนสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในยูกันดา
คือ พระภิกขุพุทธรักขิตา ท่านได้สอนธรรมะและจัดฝึกอบรมสมาธิให้กับ
ผู้สนใจ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชนพื้นเมืองของยูกันดา
ปัจจุบันมีชาวยูกันดา ๑๕ คนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและรับศีล ๕
เป็นแนวปฏิบัติของชีวิต นอกจากนี้ยังมีชาวพุทธที่เป็นคนไทยอยู่ ๗ คน
พม่ า ๑ คน และศรี ลั ง กา ๔๕ คน ที่ อ าศั ย และทำงานอยู่ ใ นยู กั น ดา
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พระพุทธศาสนาในแอฟริกา ๑๐๗
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๑๐๘

ส่วนมารดาของพระภิกขุพุทธรักขิตา
ก็ได้บวชเป็นแม่ชีแล้วเช่นกัน มีชื่อว่า
Dhammakama (แปลว่ า ผู้ รั ก ใน
พระธรรม) โดยท่านได้บวชเป็นแม่ชี
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ค.ศ. ๒๐๐๘) ที่ศูนย์พระพุทธศาสนา
ยูกนั ดา ท่านนุง่ ห่มจีวรแบบพม่าสีชมพู
นั บ เป็ น แม่ ชี ใ นพระพุ ท ธศาสนา
เถรวาทรูปแรกที่เป็นชาวแอฟริกัน
พระภิกขุพทุ ธรักขิตามีงานเขียน
หนั ง สื อ ทางพระพุ ท ธศาสนาไว้
ห ล า ย เ ล่ ม ดั ง เช่ น P l a n t i n g
Dhamma Seeds : The Emergence
มารดาของพระภิกขุพุทธรักขิตา
of Buddhism in Africa เป็นหนังสือ
ที่บวชเป็นแม่ชีในพระพุทธศาสนา
ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาจีน และภาษาไทย
ขณะนี้กำลังแปลเป็นภาษาโปรตุเกสและภาษาพม่า นอกจากนี้ท่านยังเขียน
หนังสือชื่อ Drop by Drop : The Buddha’s Path to True Happiness
ซึ่ ง เป็ น แนวทางในการนำหลั ก คำสอนในพระพุ ท ธศาสนาไปใช้ ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจำวัน
นอกจากนีพ้ ระภิกขุพทุ ธรักขิตายังได้รบั เชิญให้เป็นวิทยากรและบรรยาย
ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในยูกันดาและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาในศรีลังกา และที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
ประเทศไทย ทัง้ นี้ ในยูกนั ดานัน้ ท่านเคยรับเชิญไปบรรยายเรือ่ งพระพุทธศาสนา
ที่มหาวิทยาลัย Mekerere กรุงกัมปาลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕)
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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) ท่านได้เสนอเอกสาร
เ รื่ อ ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ในที่ประชุมสัมมนา
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย U g a n d a
Christian University ประเทศ
ยูกันดา
พระภิกขุพุทธรักขิตาได้รับ
รางวั ล นานาชาติ ใ นฐานะผู้ น ำ
ชาวพุทธในยูกนั ดา (International
Award of the Supreme
Buddhist Leader in Uganda) ในการประชุมผูน้ ำพระพุทธศาสนาโลก (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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๑๑๐

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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การฉลองครบรอบ
อุตสาหกรรม

๑๐๐ ปี

ภาพยนตร์อินเดีย

วัฒนชัย นิรันดร
การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ๑๑๑
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๑๑๒

ในปี ๒๕๕๕ นี้ วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์อนิ เดียถือว่าเป็นปีครบรอบ
๑๐๐ ปี   มีการจัดงานฉลองอย่างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว
และคาดว่าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจะจัดงานฉลอง
ดังกล่าวกันอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี

ประวัติโดยสังเขป

Dadasaheb Phalke

วงการภาพยนตร์อนิ เดียถือกันว่า
นาย Dhundiraj Govind Phalke
หรื อ ที่ ค นอิ น เดี ย รู้ จั ก กั น ในนาม
Dadasaheb Phalke เป็นบิดาแห่ง
อุตสาหกรรมภาพยนตร์อนิ เดีย เพราะ
เขาเป็นบุคคลแรกที่ผลิตภาพยนตร์
สำหรั บ ผู้ ช มชาวอิ น เดี ย ในเมื อ ง
บอมเบย์ (ชื่ อ เดิ ม ของเมื อ งมุ ม ไบ)
แ ล ะ น ำ ภ า พ ย น ต ร์ เรื่ อ ง R a j a
Harishchandra ออกฉายเป็นครัง้ แรก
เมื่ อ ปี ๒๔๕๖ ซึ่ ง ในช่ ว งเวลานั้ น
โรงภาพยนตร์ในอินเดียฉายแต่เฉพาะ
ภาพยนตร์จากตะวันตก

หลังจากนั้น นาย Dadasaheb Phalke ก็ยังคงผลิตภาพยนตร์ออกมา
อย่างต่อเนื่องอีก ๔-๕ เรื่อง จนกระทั่งปี ๒๔๖๔ จึงเริ่มมีผู้ผลิตภาพยนตร์
รายใหม่ คือ นาย Dhirendranath Ganguly มีฐานการผลิตอยู่ที่แคว้นเบงกาลี
(ด้านตะวันออกของเมืองกัลกัตตา) ในช่วงนั้นธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นของ
ชาวปาซีร์ที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษไว้ใจและชาวปาร์ซีก็เป็นมิตรที่ดีกับชาวฮินดู
โรงภาพยนตร์ยุคนั้นจึงมีทั้งภาพยนตร์จากตะวันตกและภาพยนตร์ที่สร้างโดย
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ชาวอินเดียฉายสลับกันไป ทำให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์เริ่มมั่นคงในเมืองบอมเบย์
เมืองปูเน่ และเมืองกัลกัตตา รวมทัง้ บริษทั Maharashtra Film ได้ถอื กำเนิดขึน้
ซึ่งต่อมาในปี ๒๔๖๗ บริษัทแห่งนี้ก็สามารถผลิตภาพยนตร์ที่มีการบันทึกเสียง
พร้อมกับภาพ หรือภาพยนตร์ที่มีเสียงในฟิล์มได้สำเร็จ และทำให้ภาพยนตร์
อินเดียได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในช่ ว งหลั ง ของการประกาศเอกราชของอิ น เดี ย และปากี ส ถานได้
แยกตัวออกไป บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในเมืองกัลกัตตาบางส่วนได้แยกตัว
ไปอยู่กับปากีสถานตะวันออก ธุรกิจภาพยนตร์ของอินเดียจึงมีศูนย์กลาง
เพี ย งแห่ ง เดี ย วอยู่ ที่ เ มื อ งบอมเบย์ และเมื อ งบอมเบย์ ก็ ก ลั บ มาเฟื่ อ งฟู ขึ้ น
อีกครั้งหลังจากความวุ่นวาย และได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทัง้ ในด้านภาพยนตร์ ผูส้ ร้างภาพยนตร์ และดารานักแสดงหน้าใหม่ๆ
จากทัว่ อินเดียทีม่ พี รสวรรค์กถ็ กู ดึงดูดให้เข้ามายังเมืองบอมเบย์ ทำให้ภาพยนตร์
ในช่วงนี้มีความหลากหลายในวัฒนธรรม ทั้งจากภาคเหนือที่ใช้ภาษาฮินดี
และอูรูดู ภาคใต้ที่ใช้ภาษาเตลูกูและทมิฬ และภาคกลางที่ใช้ภาษามารตี  
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมยั ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากภาพยนตร์ ข อง
การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ๑๑๓
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๑๑๔

สหรัฐอเมริกาหรือวงการ Hollywood ที่เริ่มเป็นที่นิยมไปทั่วโลก แต่ที่มี
ผูน้ ยิ มมากทีส่ ดุ เป็นภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั อิทธิพลจากผูส้ ร้างและเนือ้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
วัฒนธรรมทางภาคใต้ของอินเดีย ทำให้ในทีส่ ดุ ภาพยนตร์อนิ เดียทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากอินเดียใต้จึงแยกตัวออกไปและพัฒนากลายมาเป็นกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์
Tollywood ที่ ใช้ ทั้ ง ภาษาเตลู กู แ ละทมิ ฬ ในภาพยนตร์ ใ นช่ ว งปี 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

สำหรับกลุม่ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ Tollywood ได้ใช้ภาษาท้องถิน่ ภาคใต้ของ
อินเดียเป็นภาษาหลัก ทำให้ภาพยนตร์ของ Tollywood ไม่เป็นทีน่ ยิ มในเขตอืน่ ๆ
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ของอินเดีย นอกจากภาคใต้ ส่วน Bollywood ใช้ภาษาฮินดีในการผลิตภาพยนตร์
จึงทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ
ในส่วนของเนื้อหา ภาพยนตร์ Bollywood ในช่วงยุคแรกจะเป็นเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนา ความเชือ่ และประวัตศิ าสตร์ อาทิ ภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับมหากาพย์รามายณะ มหาภารตะ หรือชีวประวัตขิ องกษัตริยอ์ นิ เดียทีย่ งิ่ ใหญ่
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
หรือมาจากเพลงประกอบภาพยนตร์ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ ค่านิยมหรือการแต่งกาย
ที่ทันสมัยที่ปรากฏอยู่ในเรื่องก็ได้
ในช่วงนี้ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ กล่าวคือ มีการแพร่หลายของ
โทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดิโอ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการชม
ภาพยนตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์เองก็มีทางเลือกทางธุรกิจมากขึ้น ทำให้
ภาพยนตร์ Bollywood ได้รับความนิยมอย่างสูงและยังเป็นที่นิยมในประเทศ
ใกล้ เ คี ย ง รวมทั้ ง ประเทศไทยด้ ว ย ในช่ ว งนี้ เ องที่ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ภาพยนตร์
Bollywood สามารถผลิตภาพยนตร์ออกมาได้ปีละมากกว่า ๒๑๕ เรื่อง และ
สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งแซงหน้าภาพยนตร์ Hollywood ในด้าน
ปริมาณการผลิตภาพยนตร์ต่อปี
การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ๑๑๕
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๑๑๖

ปัจจุบนั นี้ หากนับรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์อนิ เดียทัง้ ประเทศ อินเดีย
สามารถผลิตภาพยนตร์ได้เฉลี่ยปีละ ๑,๐๐๐ เรื่อง ถือเป็นประเทศที่ผลิต
ภาพยนตร์ได้มากทีส่ ดุ ส่วนอันดับสองรองลงมาคือสหรัฐอเมริกา และอันดับสาม
คือจีน

ภาพยนตร์กับสังคมอินเดีย

ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ขาดไม่ได้ของสังคมอินเดีย การชม
ภาพยนตร์เป็นการใช้เวลาในวันหยุดร่วมกันของครอบครัว หนุ่มสาว หรือ
เพื่อนฝูง การชมภาพยนตร์เสมือนการออกจากโลกแห่งความเป็นจริงและ
เข้าไปสู่โลกในอุดมคติที่มีจินตนาการที่สวยงามและน่าประทับใจ
ในโรงภาพยนตร์ ไม่มกี ารแบ่งชัน้ วรรณะ พวกกรรมกรและคนรับจ้างทัว่ ไป
ก็สามารถเก็บสะสมเงินและเข้ามาชมภาพยนตร์เป็นครั้งคราวได้เช่นเดียวกัน
ในโรงภาพยนตร์จึงมีคนทุกชนชั้น แต่อาจแบ่งแยกกันไปตามระดับราคาที่นั่ง
ภาพยนตร์ยคุ เริม่ แรกทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับความยิง่ ใหญ่ของกษัตริยอ์ นิ เดีย
โบราณก็เพื่อสนองตอบต่อความรู้สึกกดดันภายใต้การปกครองของอังกฤษ
ส่วนในยุคต่อมา ก็สะท้อนปัญหาสังคมของการถูกกดขีจ่ ากระบบวรรณะ ตัวเอก
ของเรื่องจึงมักต้องเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ ต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรค
ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่มีอยู่ในชีวิตจริง เช่น การเอาชนะเจ้าของที่ดินหรือ
เจ้าหนี้ที่กดขี่ข่มเหง การเอาชนะใจและได้รับความรักจากหญิงสาวที่มีสถานะ
ทางสังคมสูงส่ง
ส่วนภาพยนตร์อินเดียปัจจุบัน โดยเฉพาะภาพยนตร์ Bollywood
ได้สะท้อนภาพของความเป็นทุนนิยมออกมาอย่างเต็มที่ ดารานักแสดงได้รับ
ค่ า ตอบแทนสู ง ในการสวมใส่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รู ห ราที่ ป รากฏอยู่ ใ นภาพยนตร์
ทั้งนาฬิกา เสื้อผ้า และเครื่องประดับต่างๆ รวมทั้งรถยนต์รุ่นใหม่ที่พวกเขาขับ
เข้าประกอบฉากด้วย ซึ่งยังผลให้เกิดความนิยมในสินค้า และสร้างทัศนคติของ
ความเป็นประเทศทุนนิยมเสรีในหมู่หนุ่มสาวชาวอินเดียรุ่นใหม่
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บทสรุป
อุตสาหกรรมภาพยนตร์อนิ เดียเป็นเสมือนดังกระจกสะท้อนค่านิยมของ
สังคมอินเดียตามยุคสมัย ตลอดเวลา ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมภาพยนตร์
อินเดียได้ผา่ นช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญมากหลายครัง้ และสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมได้เป็นอย่างดี จนในปัจจุบันมีการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต และมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ
ผูผ้ ลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ทำให้กลายเป็นธุรกิจทีส่ ามารถ
สร้างรายได้อย่างมหาศาลและมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติของชาวอินเดีย
โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอินเดียยุคใหม่
การเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีจึงเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่บุคคลของ
วงการภาพยนตร์อินเดียในอดีตที่ช่วยสร้างสรรค์ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์
อินเดียมีความยิง่ ใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ และยังเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่อนาคต
อันสดใสที่ยังรออยู่เบื้องหน้าด้วย
การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดีย ๑๑๗
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๑๑๘

เที่ยวสงกรานต์
ที่เมืองฮาเมดาน

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

เครื่องปั้นดินเผาที่ลาเลจิน
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“สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนกันดี” กลายเป็นคำถามยอดฮิตที่ติดปากผม
และเพื่อนร่วมงานที่สถานทูตฯ ที่ไม่ได้เดินทางกลับไปพักผ่อนในประเทศไทย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย เพราะสถานเอกอัครราชทูตฯ หยุดทำการนานสี่วัน
ก่อนที่พวกเราจะสรุปกันโดยแทบเป็นเอกฉันท์ว่าน่าจะไปเที่ยวเมืองฮาเมดาน
(Hamedan) กัน ด้วยเหตุผลหลักๆ เพราะเมืองดังกล่าวอยูห่ า่ งจากกรุงเตหะราน
ไปทางทิศใต้เพียงแค่ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตรเท่านั้น กอปรกับการที่ใกล้ๆ
เมืองฮาเมดานมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวอิหร่านที่สุด
แห่งหนึ่ง นั่นก็คือถ้ำอาลี ซาร์ด (Ali Sadr Cave) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถ้ำน้ำ
(water cave) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย และหลังจากที่ต่างคนต่างช่วยกันศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองฮาเมดาน และพบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก
หลายแห่ง พวกเราจึงตัดสินใจที่จะค้างที่เมืองฮาเมดานหนึ่งคืน และสรุปว่าจะ
เดินทางกันในวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน และเมือ่ ได้วนั เดินทาง จุดหมายปลายทาง
และทำการจองโรงแรมที่พักเรียบร้อยแล้ว พวกเราก็ต้องรีบดำเนินการตาม
ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นอิหร่าน คือต้องแจ้งการเดินทางของนักการทูตให้กระทรวง
การต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านทราบ
พวกเรานัดออกเดินทางในเวลาเจ็ดโมงเช้าของวันปีใหม่ไทย โดยมินคิ าราวาน
ของพวกเราประกอบไปด้วยสามครอบครัวได้แก่ครอบครัวของคุณต้น - ชัชวาล
หรยางกูร กับน้องหญิง ภรรยา และน้องบัว สมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของกลุ่ม
ด้วยวัยเพียงแปดเดือน ครอบครัวของคุณยม - จักรกฤช สุขพินชิ กับพีภ่ า ภรรยา
และน้องเอม และครอบครัวของผมเองที่ประกอบด้วย ต่าย ภรรยา โอเอซิซ
(ลูกชายวัยหกขวบ) และเพิร์ล (ลูกสาววัยสี่ขวบ) และพี่เลี้ยง โดยคุณต้น
รับหน้าที่เป็นผู้ขับรถนำขบวน และผมเป็นผู้ขับปิดท้าย
จากกรุงเตหะราน ขบวนรถสามคันของพวกเรามุ่งหน้าไปทางทิศใต้
ผ่านสนามบินนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี ก่อนที่จะเข้าสู่ทางด่วนเตหะราน ซาเวห์ (Tehran - Saveh) และการเดินทางก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยและ
เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๑๙
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สะดวกสบาย เพราะทางด่ ว นอยู่ ใ นสภาพดี และมี ร ถคั น อื่ น ๆ ไม่ ม ากนั ก
จะติดก็มีช่วงที่ฝนตกหนักๆ และทำให้พวกเราต้องเพิ่มความระมัดระวังใน
การขับขี่เท่านั้น
ทิวทัศน์สองข้างทางในเส้นทางสู่เมืองฮาเมดานนั้น มีขุนเขาที่ใหญ่โต
เป็นฉากหลังแทบจะตลอดทาง และเห็นได้ชดั ว่าสภาพแวดล้อมแถบนีด้ เู ขียวขจี
และมีที่นาและไร่สวนมากกว่าเส้นอื่นๆ ที่ผมและครอบครัวเคยขับรถไปเที่ยว
มา ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ไปยังเมืองเอสฟาฮาน (Esfahan) หรือเมืองยาสด์
(Yazd) ซึ่ ง ต้ น ไม้ แ ละทุ่ ง หญ้ า ดู เขี ย วชอุ่ ม และมี ชี วิ ต ชี ว าขึ้ น อย่ า งทั น ตา
เห็นทันทีที่ได้สัมผัสกับสายฝนที่ชุ่มฉ่ำ นอกจากนี้ ฝูงแกะน้อยใหญ่ที่เดิน
กินหญ้าอยู่ตามทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่อย่างสบายอกสบายใจโดยไม่ได้หวาดหวั่น
กับสายฝนพรำ ก็เรียกเสียงร้องอย่างตื่นเต้นและสนอกสนใจจากลูกๆ ของผม
จากเบาะหลังได้เป็นระยะๆ เช่นกัน
หลังจากที่แวะเติมน้ำมันและให้โอกาสสามหนุ่มผู้ทำหน้าที่คนขับรถได้
ยืดเส้นยืดสายกันเล็กน้อยแล้ว ขบวนของพวกเราก็เคลือ่ นตัวเข้าสูเ่ มืองฮาเมดาน
ในเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครึง่ และใช้เวลาอีกครูใ่ หญ่ในการขับตามถนนสายหลัก
เพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงแรม Azadi ซึ่งจะเป็นที่พักของเราในเมืองฮาเมดาน แต่
หลังจากวนเวียนอยู่พักหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นพักใหญ่เพราะความ
ไม่คนุ้ เคยถนน คุณต้นจึงตัดสินใจทีจ่ ะเรียกให้รถแท็กซีค่ นั หนึง่ ขับนำทางพวกเรา
ไปยังโรงแรม ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นที่สุด เพราะว่าโรงแรม
ที่พักนั้น อยู่คนละมุมเมืองกับจุดที่พวกเราอยู่เลยทีเดียว
เมือ่ ไปถึงโรงแรมทีพ่ กั ก็พบว่าคุณโมกัดดัม (Mrs. Moghaddam) ไกด์สาว
ที่ได้รับการแนะนำจากโรงแรม รอให้การต้อนรับพวกเราอยู่แล้ว และหลังจาก
ที่พูดคุยแนะนำตัวเองกันครู่หนึ่ง ก็เสนอว่าพวกเราน่าจะรีบออกไปเที่ยวกัน
เพราะดูท่าจากเมฆครึ้มที่ปกคลุมอยู่ทั่วเมืองแล้วก็คาดว่าฝนคงจะตกลงมา
ในไม่ชา้ คณะของเราจึงขอตัวไปกินข้าวเทีย่ งกันก่อน แล้วนัดทีจ่ ะกลับมารวมตัว
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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
โดยทัว่ ไปในชือ่ ลาติน คือ อวิเซนน่า เกิดทีเ่ มืองบูคาร่า (Bukhara) ซึง่ ปัจจุบนั อยู่
ในประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อปี ค.ศ. ๙๘๐ และเสียชีวิตที่เมืองฮาเมดานเมื่อปี
ค.ศ. ๑๐๓๗ โดยเป็นนักปราชญ์ทสี่ ำคัญของอาณาจักรเปอร์เซีย และยังเป็นแพทย์
เภสัชกร นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ

ตึกเก่าในเมืองฮาเมดาน
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รูปปั้นอวิเซนนา

ภาพวาดอวิเซนนา

ที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลมากที่สุดของยุคทองแห่งอิสลาม (Islamic Golden
Age : ค.ศ. ๗๕๐–๑๒๕๘) เพราะอวิเซนนาได้สร้างคุณปู การให้กบั วงการแพทย์
ด้วยการเขียนตำราและหนังสือปทานุกรมคำศัพท์สารานุกรมศัพท์มากมาย
โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งใช้เป็นตำราและ
หนังสืออ้างอิงด้านการศึกษาทางแพทย์อย่างแพร่หลายในยุโรปจนกระทั่ง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๗ โดยเฉพาะผลงานชุ ด อั ล -กอนู น (Al-Qanun หรื อ
The Canon of Medicine) ซึ่งครอบคลุมการแพทย์ทุกสาขาและเขียนด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย และหนังสือแห่งการรักษา (The Book of Healing)
สำหรับสุสานอวิเซนนานัน้ ตัง้ อยูต่ รงวงเวียนในใจกลางเมืองฮาเมดาน และ
ล้อมรอบด้วยสวนทีด่ รู ม่ เย็น ภายในตัวสุสานมีพพิ ธิ ภัณฑ์และห้องสมุดขนาดเล็ก
ที่มีหนังสือประมาณแปดพันเล่ม โดยรูปทรงของอาคารที่อยู่เหนือสุสานนั้น
เป็นทรงกรวยหลังคาแหลมล้อมรอบด้วยเสาหินสิบสองต้น ซึ่งเป็นตัวแทน
ศาสตร์และศิลป์สิบสองสาขาที่อวิเซนนามีความเชี่ยวชาญและปราดเปรื่อง
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เสร็จจากการเยี่ยมชมสุสานอวิเซนนา จุดต่อไปที่คณะของเราไปเยือน
ก็คอื สุสานของบาบา ตาเฮอร์ (Baba Tahir Mausoleum) ซึง่ อยูใ่ นใจกลางเมือง
เช่นกัน โดยบาบา ตาเฮอร์ ซึ่งเกิดและตายในฮาเมดานได้ชื่อว่าเป็นกวียุคแรกๆ
ของอิหร่าน และเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพและการเทิดทูนเป็นอย่างมาก โดยมี
ตำนานเล่ า ขานกั น ว่ า เดิ ม ที บ าบา ตาเฮอร์ เป็ น เพี ย งคนตั ด ฟื น ธรรมดาๆ
ที่อ่านหนังสือไม่ออก และมักถูกชาวบ้านคนอื่นๆ ล้อเลียนในความซื่อเซ่อ
เสียด้วยซ้ำ จนกระทั่งวันหนึ่ง บาบา ตาเฮอร์ ลงไปว่ายน้ำเล่นในบ่อน้ำที่
เย็นยะเยือกจนเป็นน้ำแข็ง เพราะโดนชาวบ้านหลอกว่า การว่ายน้ำในบ่อน้ำแข็ง
จะทำให้เขากลายเป็นกวี แต่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะเยาะของผู้คนรอบข้าง
จึงตระหนักว่าตนเองโดนหลอกเข้าแล้ว จึงออกมาจากบ่อน้ำด้วยความเศร้า

สุสานอวิเซนนา
สุสานของบาบา ตาเฮอร์

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๒๓
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เสียใจ และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของกวีผู้โด่งดังผู้นี้ และในปัจจุบันนี้ บทกวีของ
บาบาตาเฮอร์ ยังคงได้รับความนิยม และมีการนำมาประกอบดนตรีอย่าง
สม่ำเสมอ สุสานของบาบา ตาเฮอร์ ถูกออกแบบเป็นทรงกรวย มีหลังคาแหลม
คล้ายกับสุสานของอวิเซนนา แต่สื่อความหมายถึงดินสอ และตั้งอยู่ท่ามกลาง
สวนที่ร่มรื่นเช่นกัน
ถั ด จากสุ ส านของมหากวี บ าบา ตาเฮอร์ เราก็ เ ดิ น ทางไปยั ง นคร
เฮ็กมาทาเนห์ (Hegmataneh) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักร
มีเดียน และพื้นที่ด้านหนึ่งยังคงมีการขุดค้นทางประวัติศาสตร์อยู่ ซึ่งจากการ
สอบถามไกด์สาว ได้ความว่าคณะโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้เดินทางมาสำรวจ
พื้นที่นี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๑๓ โดยส่วนที่สำคัญและน่าสนใจที่สุดคือพิพิธภัณฑ์
ซึ่งแม้ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไร แต่ก็จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุด
ค้นพบ ณ อดีตเมืองหลวงแห่งนี้ได้อย่างครบถ้วนทีเดียว
ในระหว่างที่คณะของเรากำลังเดินชมเมืองหลวงโบราณอยู่นี้ ไกด์สาว
ของคณะก็เริ่มมีสีหน้าที่วิตกกังวลภายหลังจากที่รับโทรศัพท์สายหนึ่ง และ
เมื่ อ สอบถามก็ ไ ด้ ค วามว่ า หน่ ว ยงานความมั่ น คงประจำเมื อ งฮาเมดานได้
โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับคณะนักการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตไทย
เพราะจนถึงบัดนั้น ก็ยังไม่ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ
อิหร่านแต่อย่างใด ซึ่งแม้คณะของเราจะพยายามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ของสถานทูตฯ ได้ส่งหนังสือไปแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านทราบ
แล้วจริงๆ แต่มนั ก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนักทีส่ ำเนาจดหมายดังกล่าวอาจจะ
ยังเดินทางมาไม่ถงึ เมืองฮาเมดาน และโดยทีเ่ คยมีนกั การทูตจากสถานทูตฯ อืน่ ๆ
ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือแจ้งการเดินทางออกนอกต่างจังหวัดมาแล้ว
นักต่อนัก พวกเราจึงถือสำเนาหนังสือดังกล่าวติดตัวมาด้วย จึงได้นัดแนะให้
เจ้าหน้าที่ไปรับสำเนาหนังสือได้ที่โรงแรม เนื่องจากพวกเราต่างเก็บสำเนา
หนังสือดังกล่าวไว้ในรถซึง่ ก็พอทำให้ไกด์สาวมีทา่ ทีสบายใจขึน้ และนำเราไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองแห่งต่อไปทันที
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กันจ์นาเมห์ (Ganjnameh) มีความหมายว่า สารแห่งขุมทรัพย์ เป็นข้อความ
ยุคดึกดำบรรพ์สองชุดทีส่ ลักอยูบ่ นหน้าผาของภูเขาอัลวานด์ (Alvand) ซึง่ ตัง้ อยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองฮาเมดาน โดยแรกเริ่มเดิมทีมีความเข้าใจว่า
สารทัง้ สองชุดเป็นสารทีร่ ะบุถงึ ทีต่ งั้ ของขุมทรัพย์จงึ ตัง้ ชือ่ ว่ากันจ์นาเมห์ แต่เมือ่
มีการศึกษาเพิ่มเติมจึงได้ทราบว่าแท้จริงแล้ว มันคือข้อความของจักรพรรดิ
ดาไรอัสมหาราช (Darius the Great) และจักรพรรดิเซอร์ซีสมหาราช (Xerxes
the Great) ได้มีบัญชาให้สร้างขึ้นเพื่อสรรเสริญพระเจ้าอหุระมาซดะ (Ahura
Mazda) ตามความเชื่อในศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroaster) และกล่าวถึง
วีรกรรมของจักรพรรดิทั้งสองพระองค์เท่านั้น มิได้มีการกล่าวถึงขุมทรัพย์
แต่อย่างใด และในบริเวณใกล้เคียงหน้าผานัน้ มีนำ้ ตกด้วย ซึง่ แม้จะไม่ได้ใหญ่โต
หรือตระการตามากนัก แต่ก็ทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาและสวยงามไม่น้อย
จนทำให้ในปัจจุบันกันจ์นาเมห์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเมื่อลมเย็นพัดละอองน้ำที่กระเซ็นลงมาจาก
น้ำตกลอยมาสัมผัสพวกเรา ก็ทำให้พอรู้สึกชุ่มฉ่ำ เย็นสบายสมกับที่เป็นวัน
สงกรานต์ที่แม้จะไม่ได้อยู่เล่นน้ำในเมืองไทย แต่ก็ได้อยู่ใกล้น้ำในอิหร่าน
กันจ์นาเมห์

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๒๕
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๑๒๖

น้ำตกที่กันจ์นาเมห์

และก็เป็นที่กันจ์นาเมห์นี่เอง ที่มีชายหนุ่มหน้าตาเคร่งขรึมคนหนึ่ง
เดินเข้ามาคุยกับไกด์สาว หลังจากทีเ่ ดินตามพวกเราอย่างใกล้ชดิ อยูพ่ กั ใหญ่ และ
เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของทางการอิหร่านที่ถูกส่งมา
ติดตามดูแลความปลอดภัยของพวกเราด้วยความห่วงใย เพราะจนถึงบัดนั้น
ทางการของเมืองฮาเมดานก็ยังไม่ได้รับสำเนาหนังสือแจ้งการเดินทางของ
คณะเราจากกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแต่อย่างใด ซึง่ ทำให้คณะของเรา
แปลกใจไม่น้อยที่แม้ว่าจะเป็นการเดินทางมาเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ตาม
แต่ก็มีผู้ที่ถูกส่งมาให้ติดตามพวกเราขนาดนี้ และหลังจากที่หารือกันอยู่ครู่หนึ่ง
เจ้าหน้าที่หนุ่มก็ขอให้พวกเรามอบสำเนาหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ
อิหร่านให้กับตนก่อนที่จะทำการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของฮาเมดาน
ต่อไป เราจึงต้องวนกลับไปที่โรงแรมและมอบเอกสารให้ไป ทีแรกพวกเราก็ยัง
กังวลกันว่า หากเอกสารที่พวกเรามีอยู่นั้นไม่ใช่เอกสารที่เขาต้องการ เราจะ
ตกที่นั่งลำบากขนาดไหน และจะถูกขอให้เดินทางกลับกรุงเตหะรานหรือไม่
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แต่ก็โชคดีที่ไม่มีปัญหาอะไร และเมื่อมอบสำเนาหนังสือฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่หนุ่ม
เรียบร้อยแล้ว เขาก็ยิ้มให้เราเป็นครั้งแรกและอวยพรขอให้เราท่องเที่ยวใน
เมืองฮาเมดานอย่างมีความสุขก่อนที่จะขอตัวลากลับไปอย่างเงียบๆ
ในวันแรกของพวกเราในเมืองฮาเมดาน เรายังได้ไปเยี่ยมชมโบสถ์ของ
ชาวยิวซึ่งมีประวัติยาวนาน และโรงอาบน้ำ (hammam) โบราณที่ถูกดัดแปลง
เป็นร้านอาหารและร้านน้ำชากึง่ พิพธิ ภัณฑ์ ทีม่ หี นุ่ ขีผ้ งึ้ ซึง่ เหมือนจริงจนน่ากลัว
อยู่ในท่วงท่าต่างๆ รอบร้าน ที่แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนผู้คนมาทำอะไรกันบ้าง
ในโรงอาบน้ำแห่งนี้ และหลังจากที่กินอาหารค่ำร่วมกันแล้ว พวกเราก็กลับมา
ยั ง โรงแรม เพื่ อ พั ก ผ่ อ นและเตรี ย มตั ว สำหรั บ การเดิ น ทางไปเยี่ ย มชมถ้ ำ
อาลี ซาร์ด ในเช้าวันรุ่งขึ้น
ในเวลาแปดโมงครึ่งของวันที่สอง คณะของพวกเราก็ออกเดินทางจาก
โรงแรมทีพ่ กั โดยรถตูเ้ พือ่ มุง่ หน้าไปยังถ้ำอาลี ซาร์ด ซึง่ อยูห่ า่ งจากเมืองฮาเมดาน
ไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของฝัง่ ตะวันตกของอิหร่าน ถนนทีน่ ำไปสูถ่ ำ้ อาลี ซาร์ด นัน้ พาเรา
ผ่านทุง่ นาเขียวขจีทเี่ งียบสงบและดูเปลีย่ วเหงาในยามเช้าเช่นนัน้ โดยมีเงาภูเขา
ที่ยอดปกคลุมด้วยหิมะขาวเรียงรายอยู่ด้านหลัง ในขณะที่ท้องฟ้าก็ยังคงมี
เมฆครึ้มที่บ่งบอกว่าฝนพร้อมจะตกลงมาได้แทบทุกเมื่อ
เพื่อนๆ จากสถานทูตอื่นๆ ที่เคยมาเที่ยวที่นี่ต่างก็มีคำร่ำลือเกี่ยวกับ
การเข้าแถวรอเข้าชมถ้ำทีย่ าวเหยียดและใช้เวลานานนับชัว่ โมง ดังนัน้ จึงนับว่า
เป็ น เรื่ อ งโชคดี ไ ม่ น้ อ ยที่ พ วกเรามาเที่ ย วถ้ ำ อาลี ซาร์ ด ในวั น เสาร์ ซึ่ ง เป็ น
วันทำงานของชาวอิหร่าน เพราะนอกจากคณะของเราแล้วก็มนี กั ท่องเทีย่ วอืน่ ๆ
เพียงประปรายเท่านั้น ไกด์สาวของเราขอตัวไปจัดการเรื่องตั๋ว ในขณะที่ปล่อย
ให้พวกเราเดินผ่านร้านค้า ที่ขายขนม นม เนย เป็นกิจจะลักษณะ นอกจากนี้
ก็ยังมีของฝาก ของที่ระลึกดังที่เห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ตั้งแต่
ภาพถ่าย ซีดี ดีวีดี พวงกุญแจ ไปจนถึงไฟฉาย
เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๒๗
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๑๒๘

ถ่ายรูปกับมิสเตอร์ซาอีดดี
ผู้จัดการศูนย์ท่องเที่ยวถ้ำอาลี ซาร์ด

พวกเราต้องแปลกใจไม่น้อย เมื่อไกด์สาวเดินกลับมาหาพวกเราพร้อม
สุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่ง ซึ่งแนะนำตนเองว่าคือมิสเตอร์ซาอีดดี (Mr. Saeedi)
ผูจ้ ดั การศูนย์ทอ่ งเทีย่ วถ้ำอาลี ซาร์ด ซึง่ ทันทีทไี่ ด้ทราบว่ามีคณะจากสถานทูตไทย
เยี่ยมเยียน ก็ได้ให้เกียรติมาต้อนรับคณะของพวกเราอย่างเป็นกันเอง และยัง
ทำหน้าทีผ่ นู้ ำทัวร์กติ ติมศักดิพ์ าพวกเราเข้าชมถ้ำด้วยตนเองอีกด้วย และทันทีที่
เราสวมเสื้อชูชีพกันเรียบร้อยก็ทยอยกันเคลื่อนตัวเข้าไปภายในบริเวณของถ้ำ
ซึ่งเพียงไม่กี่ก้าว เราก็เริ่มได้เห็นหินย้อยที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง พร้อมกับ
เก้าอี้พลาสติกสำหรับผู้มาเยี่ยมชมที่วางขนาบสองข้างของทางเดินตลอดทาง
ทำให้เชื่อได้ไม่ยากเลยว่า เวลาปกติที่มีนักท่องเที่ยวรอชมถ้ำมากมายนั้น
คงต้องรอกันเป็นชั่วโมงอย่างที่เขาว่าจริงๆ
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ภายในถ้ำอาลี ซาร์ด

การเข้าชมถ้ำ พวกเราต้องนั่งเรือเข้าไป โดยลำแรกเป็นเรือถีบที่อยู่
หัวขบวนซึง่ มีเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ฯ ทีน่ อกจากจะทำหน้าทีผ่ บู้ รรยายและนำทาง
แล้ว ยังต้องถีบเรือไปด้วย โดยมีเรือพลาสติกทีด่ แู ข็งแรงพอสมควรอีกสาม – สีล่ ำ
ผูกติดกันด้วยเชือกหนาเป็นขบวน มิสเตอร์ซาอีดดี และไกด์สาวอธิบายให้ฟงั ว่า
ถ้ำแห่งนี้ก่อตัวขึ้นในยุคจูแรสซิก (Jurassic) จึงมีอายุนับล้านปี โดยเป็นถ้ำน้ำ
ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๑๔ กิโลเมตร แต่ได้มีการทำการ
สำรวจไปแล้วประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ส่วนที่น้ำลึกที่สุดในถ้ำคือ ๑๔ เมตร
ในขณะทีม่ บี างจุดในถ้ำ เพดานหินสูงขึน้ ไปถึง ๔๐ เมตร น้ำภายในถ้ำนัน้ ไร้กลิน่
และใสสะอาดมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ ๑๒ องศาตลอดปีทำให้น้ำจะอุ่นใน
ฤดูหนาว และเย็นในฤดูร้อน ทั้งนี้ การที่ถ้ำนี้ไม่มีแสงอาทิตย์สอดส่องเข้ามา
ได้เลย จึงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำแต่อย่างใด และที่สำคัญ การที่อาลี
ซาร์ด เป็นถ้ำที่ปราศจากก๊าซที่เป็นพิษ กอปรกับมีลมหมุนเวียนถ่ายเทตลอด
ทำให้ผู้ที่อยู่ในถ้ำจะไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใด
เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๒๙
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๑๓๐

ภายในถ้ำอาลี ซาร์ด
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คณะของเรานั่งเรือผ่านหินงอกและหินย้อยมากมาย ผ่านเข้าไปในถ้ำ
กว้างที่สวยงามและเงียบสงบ ในห้วงภวังค์ที่อึ้งและชื่นชมกับความงดงามและ
การสร้างสรรค์ของธรรมชาติ จนทำให้การเดินทางภายในถ้ำซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น
ร่วมสองชั่วโมง ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อ และทำให้พอเข้าใจได้ว่า
ทำไมถ้ำอาลี ซาร์ด จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่เฉพาะสำหรับ
เมืองฮาเมดาน แต่สำหรับอิหร่านด้วย
ภายหลั ง จากการเยี่ ย มชมถ้ ำ เสร็ จ มิ ส เตอร์ ซ าอี ด ดี ก็ ก รุ ณ าเชิ ญ ให้
คณะของพวกเราไปพักผ่อนและร่วมดื่มน้ำชาในห้องรับรองพิเศษ ซึ่งทำให้ได้มี
โอกาสพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง จึงได้ทราบว่าในช่วงฤดูท่องเที่ยว แต่ละวัน
อาจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมถ้ำฯ หลายพันคน และนอกจากนักท่องเที่ยว
อิหร่านแล้ว ก็ยงั มีนกั ท่องเทีย่ วจากอินเดีย ปากีสถาน รวมถึงจีนและญีป่ นุ่ เช่นกัน
นอกจากนี้ ก็มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาแวะเวียนกันมาเยี่ยมชมถ้ำ
แห่งนี้บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก และมิสเตอร์ซาอีดดีได้แสดงความหวังว่าจะได้มี
โอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นในอนาคตด้วย

เครื่องปั้นดินเผาที่ลาเลจิน

เที่ยวสงกรานต์ที่เมืองฮาเมดาน ๑๓๑
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๑๓๒

เมื่อได้ขอบคุณมิสเตอร์ซาอีดดีและเอ่ยคำร่ำลากันแล้ว คณะของเราก็
มุ่งหน้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจุดสุดท้ายที่เราจะแวะก่อนที่จะเดินทางกลับ
กรุงเตหะรานในบ่ายวันนั้น นั่นก็คือเมืองลาเลจิน (Lalejin) ซึ่งมีชื่อเสียงมาก
ในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเซรามิคอันเป็นเอกลักษณ์ เมืองลาเลจินนี้
อยู่ห่างจากเมืองฮาเมดานไปทางทิศเหนือประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และทันทีที่
พวกเราเคลือ่ นตัวเข้าไปในเขตเมือง ก็สามารถมองเห็นร้านขายเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ที่เรียงรายกันอยู่สองข้างทาง จนแทบจะไม่เห็นร้านที่ขายอะไรอย่างอื่นเลย
คุ ณ โมกั ด ดั ม ไกด์ ส าว พาเราไปแวะร้ า นใหญ่ โ ตที่ สุ ด ร้ า นหนึ่ ง ใน
ย่านนั้น และให้โอกาสสาวๆ ในคณะได้เดินชอปปิ้งจับจ่ายซื้อของที่ระลึกกัน
ได้อย่างเต็มอิ่ม โดยร้านดังกล่าวนอกจากจะมีเครื่องปั้นดินเผาที่หาซื้อได้ทั่วไป
แล้ว ยังได้จัดสรรมุมพิเศษที่ชั้นใต้ดิน ซึ่งมีแต่สินค้าคุณภาพสูง และงดงาม
ด้วยความประณีตทุกชิ้น แม้ว่าพวกเราจะใช้เวลาเดินอยู่ในร้านดังกล่าวเกือบ
หนึ่งชั่วโมงเต็ม แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอ และหากไม่ติดว่าจะต้องเดินทาง
กลับเตหะรานในวันนั้น พวกเราก็อาจจะดูของกันไปจนเพลินเลยก็เป็นได้
กว่าคณะของเราจะออกจากเมืองฮาเมดานได้กร็ าวสีโ่ มงครึง่ ซึง่ ล่าช้ากว่า
ความตัง้ ใจมาก แต่พวกเราก็จากเมืองฮาเมดานมาด้วยความประทับใจทีแ่ ตกต่าง
กันไปตามแต่รสนิยมของแต่ละคน เพราะเด็กๆ ก็ติดใจกับการได้ไปเที่ยวในถ้ำ

ระหว่างทางจากลาเลจินกลับฮาเมดาน
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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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๑๓๔

มอลตา... มนต์เสน่ห์

กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑)

ศิริสุภา กุลทนันทน์

เมื่อกล่าวถึงประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ชื่อว่า
สาธารณรัฐมอลตา (The Republic of Malta) หลายคนอาจจะเคยได้ยิน รู้จัก
หรือได้ไปเทีย่ วมาแล้ว ในขณะทีอ่ กี หลายๆ คนอาจเพียงเคยได้ยนิ ชือ่ แต่ไม่รจู้ กั
หรื อ ได้ เ คยไปเที่ ย ว ผู้ เขี ย นมี โ อกาสไปประเทศมอลตาเมื่ อ เดื อ นมี น าคม
ค.ศ. ๒๐๑๒ โดยได้ไปชมเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆ และเห็นความเป็นอยู่
ของคนมอลติส (Maltese) รู้สึกมีความประทับใจในมนต์เสน่ห์ของประเทศนี้
เป็นอย่างมาก ทำให้รู้ว่าแม้มอลตาจะมีขนาดเล็กมาก แต่ก็เป็นประเทศที่มี
อารยธรรมและประวัติศาสตร์มายาวนาน อีกทั้งมีประเพณีและวัฒนธรรมที่
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น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศนี้เพื่อให้
เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
ประเทศไทยมีประวัติการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศมอลตามายาวนาน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จฯ 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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๑๓๖

มอลตา เป็นประเทศเกาะที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ห่างจากเกาะซิซีลีของประเทศอิตาลีเพียงแค่ ๙๓ กิโลเมตร และประมาณ
๒๙๐ กิโลเมตรจากชายฝัง่ แอฟริกาเท่านัน้ มอลตามีเนือ้ ที่ ๓๑๖ ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วยเกาะหลักๆ จำนวน ๓ เกาะคือ เกาะมอลตา (Malta) เกาะโกโซ
(Gozo) และเกาะโคมิโน (Comino) นอกจากนัน้ ยังมีเกาะเล็กๆ ชือ่ โคมินอตโต
(Cominotto) ฟิลฟลา (Filfla) และ เซนต์พอล (St Paul) ซึ่งไม่มีผู้อาศัยอยู่เลย
มอลตาตัง้ อยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์ทสี่ ำคัญ ทำให้ประเทศนีเ้ ป็นเสมือนสะพานเชือ่ ม
การติดต่อกันระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกานับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
มอลตาไม่ มี ภู เขาและแม่ น้ ำ ดั ง นั้ น ประเทศจึ ง ต้ อ งพึ่ ง พาการนำเข้ า
พลังงาน น้ำและอาหารจากต่างประเทศเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่
และขาดพลังงานน้ำ มอลตามีประชากรประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ คนเท่านั้น
เมืองหลวงของมอลตาคือ วัลเลตตา (Valletta) ศาสนาหลักได้แก่ ศาสนาคริสต์
นิกายคาทอลิก ซึง่ นับถือประมาณร้อยละ ๙๐ ของประชากรทัง้ หมด สินค้าส่งออก
ที่สำคัญคือ สินค้าทางการเกษตร ปลาทะเล มันฝรั่ง มะเขือเทศ องุ่น นม และ
ไข่

ไร่เกษตรทางตอนใต้ของเกาะมอลตา
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สภาพสิง่ แวดล้อมของมอลตามีลกั ษณะทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้
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
ที่ จ อดเรื อ ประมงและเรื อ ยอร์ ช หลายแห่ ง ทั้ ง ภายในและบริ เวณรอบเกาะ
การเดินทางตามแนวชายฝั่งของเกาะมอลตาทำให้เห็นถึงความมีเสน่ห์ของ
เกาะและรู้สึกได้ถึงความสุขสงบเป็นอย่างยิ่ง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้มีชนกลุ่มหลายเผ่าและเชื้อชาติ
เดินทางมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะต่างๆ ของมอลตา เป็นพวกที่มาจากฟีนีเชียน
(Phoenicians) ประมาณ ๘๐๐ – ๔๘๐ ปี ก่อนคริสตกาล นอกจากนีม้ พี วกคาร์เธจ
(Carthage) ซึง่ เป็นพวกทีม่ าจากฟีนเี ชียนประมาณ ๔๘๐ – ๒๑๘ ปีกอ่ นคริสตกาล
พวกโรมัน ประมาณ ๒๑๘ ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. ๘๗๐ ชาวอาหรับ ประมาณ
ค.ศ. ๘๗๐ – ๑๐๙๐ พวกนอร์มนั (Normans) ซึง่ มาจากทางตอนเหนือของยุโรป
ประมาณ ค.ศ. ๑๐๙๐ – ๑๕๓๐ ชาวฝรัง่ เศส ประมาณค.ศ. ๑๗๙๘ – ๑๘๐๐ และ
ชาวอังกฤษ ประมาณ ปีค.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๖๔ ดัวยเหตุนี้ จึงทำให้สามารถเห็น
มอลตาในปัจจุบนั ทีม่ ศี ลิ ปะและอารยธรรมทีผ่ สมผสานหลากหลายจนกลายเป็น
เสน่หท์ นี่ า่ ศึกษาเป็นอย่างยิง่ มอลตาเป็นประเทศเอกราชภายใต้คอมมอนเวลส์
(Commonwealth of Nations) ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔
มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๓๗
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๑๓๘

มอลตาตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเป็นเวลานานกว่า ๑๕๐ ปี
จีงทำให้มอลตามีรูปแบบการปกครอง ตลอดจนโครงสร้างทางการเมืองและ
กฎหมายที่ ค ล้ า ยกั บ ของอั ง กฤษ มอลตาเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของสหภาพยุ โรป
(European Union) เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ และยูโรโซน
(Eurozone) เมื่ อ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ ภาษาราชการ คื อ
ภาษามอลติส และภาษาอังกฤษ ประเทศมอลตาเริ่มใช้เงินตราสกุลยูโร (Euro)
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๘
ศาสนาคริสต์ที่เข้ามาในมอลตามีประวัติที่น่าสนใจมาก ตาม The Acts
of the Apostles บทที่ ๒๗ และ ๒๘ ได้กล่าวถึงการเดินทางโดยเรือของ
สาวกเซนต์ พ อล (St Paul) ซึ่ ง เดิ น ทางจากเมื อ งเอเครอ (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
ในช่วงปีค.ศ. ๕๓๕ จักรพรรดิจสั ติเนียน (Justinian) แห่งโรมันตะวันออก
ได้ปกครองมอลตา (และเกาะซิซีลีของประเทศอิตาลี) ทำให้มอลตา (และ
เกาะซิซีลี) เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรคริสเตียนทางตะวันออก (Byzentium)
ต่อมา ในปี ค.ศ. ๘๗๐ เมื่อพวกอาหรับเข้ายึดครองมอลตาได้ จึงเปลี่ยนเป็น
ศาสนาอิสลาม และ ในปี ค.ศ. ๑๐๙๐ เมื่อพวกนอร์มันเข้าปกครองมอลตา
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ทำให้มอลตาเปลีย่ นมาเป็นศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ในช่วงนัน้ ศาสนาคริสต์
เจริญรุง่ เรืองมากและกลายเป็นศาสนาทีเ่ ด่นชัดของชาวมอลติสต่อมา ดังจะเห็น
ได้จากการสร้างโบสถ์คริสเตียนหลายแห่งโดยมีสถาปัตยกรรมการสร้างที่
มาจากยุคนั้นเรื่อยมา
มอลตามีอารยธรรมเก่าแก่ยาวนาน นับตัง้ แต่สมัยยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
(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)
ในช่วงปลายยุคนิโอลิตกิ ชนกลุม่ ต่างๆ ทีอ่ าศัยอยูท่ เี่ กาะของมอลตาได้เริม่
มีศิลปะและวัฒนธรรมของตัวเอง เริ่มปั้นรูปปั้น และการทำภาชนะใช้สอย
ทีป่ นั้ จากดินเหนียวหรือแกะสลักจากหิน นอกจากนีย้ งั มีสงิ่ ก่อสร้างทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นวิหารศิลาอยู่หลายแห่ง ตามหลักฐานทางโบราณคดีและวัฒนธรรมนั้น
.............................................

๑ คำว่า “วิหารศิลา” เป็นคำแปลที่ผู้เขียนแปลขึ้นจากคำว่า “Megalithic Temples”
ตามลักษณะที่เห็นชัดและเพื่อความสะดวกในความเข้าใจ

มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๓๙
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๑๔๐

มอลตาเป็ น ที่ ตั้ ง ของวิ ห ารศิ ล าที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโลก ซึ่ ง วิ ห ารศิ ล าเหล่ า นี้
ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ๆ ที่ถูกตัดขึ้นแล้วจัดตั้งเป็นชั้นทั้งแนวนอนและ
แนวตัง้ เพือ่ ใช้เป็นทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนาและความเชือ่ ในสมัยนัน้ รวมทัง้
ยังใช้เป็นสุสานฝังศพอีกด้วย กล่าวกันว่าวิหารศิลาเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับ
Stonehenge ในประเทศอังกฤษ ในบางแห่งมีวิหารศิลาที่ถูกสร้างขึ้นหลาย
วิหารและอยู่รวมกันในสถานที่กว้างใหญ่เดียวกัน สถานที่เหล่านี้มีลักษณะ
เป็นเอกลักษณ์ที่แปลกและน่าสนเท่ห์ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันและได้
กลายเป็นพิพธิ ภัณฑ์ ให้คนได้ไปชมกัน ใครก็ตามทีไ่ ด้เห็นแล้วก็คงแปลกใจและรูส้ กึ
สนเท่ห์กับวิหารศิลาเหล่านี้ที่สร้างขึ้นโดยคนในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์
วิหารศิลาทีน่ า่ สนใจทีผ่ เู้ ขียนได้ไปชมบนเกาะมอลตา มีชอื่ ว่า Hagar Qim
และ Mnajdra Temples เป็นสถานทีท่ มี่ วี หิ ารศิลาหลายวิหารตัง้ อยูร่ วมกลุม่ กัน
มีอายุประมาณ ๓๐๐๐ – ๒๕๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล สถานทีแ่ ห่งนีไ้ ด้ถกู เริม่ สำรวจ
ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๑๙ ขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ วิหารศิลานี้แบ่งออกได้เป็นชั้นๆ
คือชัน้ นอก ชัน้ กลาง และชัน้ ใน โดยเริม่ จากทางเข้าทีม่ กี อ้ นหินใหญ่ลกั ษณะคล้าย
รูปเห็ด และมีหินที่ถูกจัดวางโดยมีลักษณะคล้ายแท่นบูชา สถูปหรือเจดีย์เล็กๆ
อยูใ่ นส่วนต่างๆ ของวิหาร มีแนวทางเดินเป็นชัน้ ในแต่ละระดับทีป่ ระกอบไปด้วย
ห้องเล็กๆ ทีใ่ ช้ทำกิจกรรมและพิธกี รรมต่างๆ ล้อมรอบด้วยหินทีถ่ กู จัดวางให้เป็น
กำแพงรอบวิหาร ในบางส่วนมีการขุดใต้ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน ภายในสถานที่นี้
ได้มีการค้นพบหลักฐานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อในสมัย
โบราณ รวมทั้งพิธีที่เกี่ยวกับความตาย นอกจากนั้นยังได้มีการค้นพบรูปปั้น
ภาชนะเครือ่ งใช้ และศิลปวัตถุทแี่ กะสลักจากก้อนหินใหญ่และดินเหนียวทีเ่ ป็น
รูปสัตว์ และรูปคน แสดงลักษณะเพศหญิงและชายทีค่ อ่ นข้างชัดเจน สิง่ เหล่านี้
ได้ถกู นำไปเก็บไว้ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ ในมอลตา รูปปัน้ ทีม่ ชี อื่ เสียงทีค่ น้ พบทีว่ หิ าร
ศิลาแห่งนี้คือ รูปปั้นวีนัสแห่งมอลตา (Venus of Malta) ปั้นด้วยดินเหนียว
มีความสูง ๑๓ เซนติเมตร และขนาดกว้างที่บริเวณไหล่ ๖.๕ เชนติเมตร ขณะนี้
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่เมืองวัลเลตตาของมอลตา
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วิหารศิลาที่ Hagar Qim และ Mnajdra Temples

บนเกาะมอลตายังมีวิหารศิลาอีกแห่งคือ Tarxien Temples มีลักษณะ
สลับซับซ้อนและมีโครงสร้างทีป่ ระกอบด้วยวิหารอยู่ ๔ แห่งทีเ่ ห็นเด่นชัดอยูร่ วม
ในบริเวณเดียวกัน วิหารแห่งนีม้ ศี ลิ ปวัตถุ ภาชนะบรรจุ เครือ่ งใช้สอย และรูปปัน้
หินและดินเหนียวที่เป็นรูปคนและสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มากที่สุดใน
มอลตา บางรูปปัน้ มีขนาดสูงถึง ๒ เมตร ศิลปวัตถุ ภาชนะต่างๆ ตลอดจนรูปปัน้
หิ น และดิ น เหนี ย วเหล่ า นี้ บ่ ง บอกถึ ง ความเชื่ อ ทางศาสนาหรื อ พิ ธี ก รรมใน
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 มีการสำรวจและเริม่ ขุดเมือ่ ราวปี ค.ศ. ๑๘๒๖
มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๔๑
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ลักษณะของวิหารศิลา Ggantija เป็นการสร้างวิหารรวมกันเป็นกลุ่มโดยแบ่ง
ออกเป็ น ๒ ส่ ว นหลั ก ๆ ส่ ว นทางใต้ จ ะมี อ ายุ เ ก่ า ที่ สุ ด สร้ า งขึ้ น ประมาณ
๓๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล และส่วนทางเหนือถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๒๒๐๐ ปี
ก่อนคริสตกาล มีทางเข้าออกทางเดียวกัน มีกำแพงหินทีต่ งั้ ขึน้ สูงโดยรอบวิหาร
ทัง้ สองส่วนนี้ หินทีป่ ระกอบกันเป็นวิหารเป็นหินปูน (Limestones) ส่วนภายใน
วิหารศิลาแห่งนี้ ได้มีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์และรูปปั้นทั้งคนและสัตว์ รวมทั้ง
ภาชนะ เครือ่ งใช้สอยและศิลปวัตถุตา่ งๆ มากมาย แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและ
ประเพณีทางวัฒนธรรมในด้านพิธีทางศาสนาและความเชื่อ รวมทั้งพิธีฝังศพ
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ วิหารศิลาแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นสถานที่อ้างอิงทาง
โบราณคดีทสี่ มบูรณ์แห่งหนึง่ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นวิหารศิลาทีส่ ร้างขึน้
ในยุคสัมฤทธิ์
วิหารศิลาที่กล่าวมาข้างต้นมีลักษณะตั้งเป็นอิสระ (free-standing)
ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในโลก วิหารศิลาทัง้ ทีบ่ นเกาะมอลตาและเกาะโกโซนีไ้ ด้ขนึ้ ทะเบียน

วิหารศิลา Ggantija ที่เกาะโกโซ
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เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ โดยทีว่ หิ ารศิลา
Hagar Qim, Mnajdra และ Tarxien Temples ได้รับขึ้นทะเบียนในประเภท
ที่มีลักษณะการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และยิ่งใหญ่แม้มีข้อจำกัดในเรื่องของ
อุปกรณ์และเครือ่ งมือในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ส่วนวิหารศิลา Ggantija บนเกาะ
โกโซได้รบั ขึน้ ทะเบียนในประเภททีม่ โี ครงสร้างทีใ่ หญ่มโหฬารทีส่ ร้างขึน้ ในสมัย
ยุ ค สำริ ด ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ มากมาจนถึ ง ยุ ค ปั จจุ บั น หากใครมี โ อกาสได้ ไ ป
ประเทศมอลตาไม่ควรพลาดในการเข้าชมวิหารศิลาที่กล่าวมาเหล่านี้ และจะ
ได้เห็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินที่เกิดขึ้นในสมัยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์
นอกเหนือจากวิหารศิลาทีก่ ล่าวมาแล้ว มอลตายังคงมีสถานทีอ่ กี หนึง่ แห่ง
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ คือ วิหาร
ใต้ดิน (The Hypogeum) ที่เมือง Hal Saflieni ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นเป็น
วิหารใต้ดนิ แกะสลักจากหินทัง้ หมด จากหลักฐานทางโบราณคดีนนั้ วิหารใต้ดนิ
แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ๓๖๐๐ - ๒๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล และเป็น
แห่งเดียวของโลกที่สร้างขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ วิหารใต้ดินนี้มีบริเวณที่
กว้างใหญ่มาก โครงสร้างมีอยู่ ๓ ระดับชัน้ ติดต่อกัน และแบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น
ห้องโถง ห้องเล็กๆ ทางเดินที่ต่อเชื่อมกัน มีลักษณะที่สลับซับซ้อนคล้าย
เขาวงกต (Labyrinth) ชัน้ ล่างสุดมีความลึกถึงประมาณ ๑๐.๖ เมตร วิหารใต้ดนิ
แห่งนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. ๑๙๐๒ โดยบังเอิญโดยช่างก่ออิฐ นักโบราณคดี
สันนิษฐานจากหลักฐาน ศิลปวัตถุ รูปปั้น และโครงกระดูกที่ค้นพบว่า วิหารนี้
ถูกสร้างขึน้ เพือ่ ใช้ประกอบพิธกี รรมเกีย่ วกับการนับถือบรรพบุรษุ และความตาย
และยังใช้เป็นที่ฝังศพจำนวนหลายพันคน ซึ่งคนเหล่านี้ถูกฝังพร้อมกับวัตถุของ
เครื่องใช้ประจำตัวและเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ รูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่ถูกค้นพบ
ในวิหารใต้ดินแห่งนี้คือรูปปั้นผู้หญิงนอน “The Sleeping Lady” ปัจจุบัน
อยู่ในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่เมืองวัลเลตตา
มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๔๓
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๑๔๔

มอลตายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “กลุ่มอัศวินเซนต์จอห์นแห่ง
เยรูซาเล็ม” (The Knights of the Order of St John of Jerusalem)
ซึ่งเป็นกลุ่มอัศวินที่ได้รับการเอ่ยถึงและรู้จักกันมากเนื่องจากมีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศมอลตา มีสัญลักษณ์ประจำตัว
คือ “รูปกางเขนแปดแฉก”๒ (Eight-pointed Cross) กลุม่ อัศวินนีเ้ ริม่ ก่อตัง้ ขึน้
ทีก่ รุงเยรูซาเล็มเมือ่ ประมาณปี ค.ศ. ๑๐๘๕ ในชือ่ ว่า The Knights Hospitallers
ประกอบด้วยกลุม่ พระทีท่ ำหน้าทีด่ แู ลและรักษาพยาบาลผูแ้ สวงบุญและนักบุญ
ทีเ่ จ็บหรือล้มป่วยลงในดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ (The Holy Land) ต่อมาพวกนักบุญ
และผูแ้ สวงบุญถูกโจมตีเป็นประจำ จึงทำให้กลุม่ พระเหล่านีเ้ ริม่ เปลีย่ นบทบาท
มาทำหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้พวกนักบุญและผู้แสวงบุญต่างๆ
แทนทีจ่ ะทำหน้าทีด่ แู ลรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ ทำให้การคัดเลือก
อัศวินต่อมาเปลีย่ นเป็นการเลือกคนทีส่ ามารถต่อสูแ้ ละรักษาความปลอดภัยได้
กลุม่ อัศวินเหล่านี้ ส่วนใหญ่มาจากกลุม่ คนและครอบครัวของชนชัน้ สูงและชนชัน้
ปกครองในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส และอังกฤษ ในภายหลัง
กลุม่ อัศวินนีไ้ ด้ถกู ขับไล่จากดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธ์โดยพวกออตโตมัน (Ottoman)
จึงย้ายไปรวมตัวกันและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เกาะ Rhodes (อยู่ในประเทศกรีซ)
ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๓๐๙ – ๑๕๒๒
ในปี ค.ศ. ๑๕๓๐ กษัตรย์ Charles V แห่งเสปน (ราชวงค์ Hapsburg)
ได้จดั สรรดินแดนบนเกาะมอลตาและท่าเรือ Tripoli ให้แก่กลุม่ อัศวินเซนต์จอห์น
ประมาณ ๔,๐๐๐ คน ซึ่งกลุ่มอัศวินเหล่านี้ได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในมอลตาที่เมือง
Borgo (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นVittoriosa) เพราะเป็นเมืองที่มียุทธศาสตร์ที่ดี
ในการเดินเรือ การป้องกันทางทะเล และมีปอ้ มปราการ ชือ่ Fort St Angelo ต่อมา
เมือ่ อาณาจักรออตโตมันขยายอิทธิพลไปอย่างกว้างขวาง ทหารออตโตมันได้เข้า
โจมตีมอลตาอยู่เรื่อยๆ การรบครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมอลตาคือใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๕๖๕ เมือ่ กองทหารเรือของออตโตมันเข้าประชิดมอลตา
.............................................

๒ คำว่า “รูปกางเขนแปดแฉก” ผู้เขียนได้แปลขึ้นจากคำว่า “Eight-pointed Cross”
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ทางทะเล ซึง่ ประกอบไปด้วยกองเรือ ๑๘๐ ลำ นำทหารประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน
เพือ่ สูร้ บกับมอลตา ในการรบป้องกันมอลตานี้ กลุม่ อัศวินเซนต์จอห์น โดยการนำ
ของหัวหน้าที่ชื่อว่า The Grand Master Jean Parisot de Valette และชาว
มอลติสในขณะนั้นได้สู้รบและพยายามป้องกันเมืองสำคัญต่างๆของมอลตา
ซึ่งในช่วงเวลาของการรบครั้งนี้ ทหารออตโตมันได้ชัยชนะในหลายแห่ง เช่นที่
St Elmo อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากทหารออตโตมันเริม่ เหนือ่ ยล้าลง ประกอบกับ
การตัดสินใจและกำลังใจในการต่อสูข้ องกลุม่ อัศวินเซนต์จอห์นและชาวมอลติส
ทำให้กลุม่ อัศวินเซนต์จอห์นและชาวมอลติสได้ชยั ชนะและสามารถขับไล่ทหาร
ออตโตมันไปได้ในวันที่ ๘ กันยายนของปีเดียวกัน นับจากนัน้ มา วันที่ ๘ กันยายน
ของทุกปีถือเป็นวันหยุดของมอลตา เพื่อระลึกถึงชัยชนะในการรบกับพวก
ออตโตมันในครัง้ นัน้ การสูร้ บนีเ้ รียกว่า “การปิดล้อมครัง้ ยิง่ ใหญ่”๓ (The Great
Siege) ซึ่งในทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงการต่อสู้ครั้งนี้ว่า เป็นการต่อสู้ที่
มากกว่าการสูร้ บระหว่างกลุม่ อัศวินกับพวกเตอร์ก เพราะเป็นการสูก้ นั ระหว่าง
ตะวันออกกับตะวันตก และระหว่างอิสลามกับคริสเตียนอีกด้วย
สำหรับเมืองและสถานที่สำคัญๆ ของมอลตาที่ผู้เขียนได้ไปชมมา และ
เป็นที่ที่คนไปเที่ยวประเทศนี้ไม่ควรพลาดการไปเยี่ยมชม ขอนำมาเล่าต่อ
ในฉบับหน้าค่ะ

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

๓ คำว่า “การปิดล้อมครั้งยิ่งใหญ่” ผู้เขียนได้แปลขึ้นจากคำว่า “The Great Siege”

มอลตา... มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (๑) ๑๔๕
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๑๔๖
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พุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี

แห่งการตรัสรู้
บุญยรัตน์ แสงทอง

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ตรงกับวันวิสาขบูชา และนอกจากจะ
เป็นวันวิสาขบูชาแล้วนั้น ในปีนี้จะเป็นปีที่ครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือที่เรียกกันว่า “พุทธชยันตี” ซึ่งหน่วยงานต่างๆ
ในประเทศไทยก็ได้มีการจัดเฉลิมฉลองพุทธชยันตี แต่ก่อนจะทราบว่ามีการ
เฉลิ ม ฉลองพุ ท ธชยั น ตี เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ขอนำท่ า นผู้ อ่ า นไปทราบถึ ง ที่ ม าของ
พุทธชยันตีก่อนว่าได้มีการเรียกคำๆ นี้เมื่อไหร่

สิทธัตถะ
เมื่อ ๘๑ ปีก่อนพุทธกาล หรือเมื่อราวๆ ๒๕๐๐ ปีก่อน เมื่อวันเพ็ญ
เดื อ นอาสาฬหะ (เดื อ น ๘) มี ป ฏิ ส นธิ จิ ต (จิ ต ขณะแรก) ในพระครรภ์
พระนางสิริมหามายา๑ พระอัครมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะ๒ แห่งราชวงศ์.............................................
๑ พระราชธิ ด าในพระเจ้ า อั ญ ชนะ กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง กรุ ง เทวทหะ กั บ พระนางยโสธรา
พระราชธิดาในพระเจ้าชยเสนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ และเป็นพระกนิฏฐภคินีของพระเจ้าสีหนุ
๒ พระราชโอรสพระองค์โตแห่งราชวงศ์ศากยะ พระราชโอรสพระองค์โตในพระเจ้าสีหนุ
กับพระนางกาญจนา พระกนิษฏฐภคินีของพระเจ้าอัญชนะกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๔๗
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๑๔๘

ศากยะ๓ กษัตริยผ์ คู้ รองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ต่อมาในวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ
(เดือน ๖) พระนางสิริมหามายาทรงเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปยังกรุงเทวทหะ
เพื่อคลอดบุตรที่พระนครของพระราชบิดา ตามธรรมเนียมของคนอินเดีย
สมัยนั้น ฝ่ายหญิงจะเดินทางไปอยู่คลอดบุตรที่บ้านพ่อแม่ของตน แม้กระทั่ง
ปัจจุบันนี้ก็ยังมีปฏิบัติกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะในการคลอดบุตรคนแรก เจ้าชาย
ประสูติในเวลาใกล้เที่ยง ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ หรือวันเพ็ญ
วิสาขมาศ พระนางมิได้รบั ทุกขเวทนา และเจ้าชายก็มไิ ด้เปือ้ นครรภ์มลทิน เมือ่
พระบาทพระราชโอรสแตะพื้นก็ก้าวพระบาทออกไป ๗ ก้าว ผินพระพักตร์ไป
ทางทิศเหนือพร้อมเปล่งอาสภิวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก ชาตินี้เป็น
ชาติสุดท้าย ภพใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้ว”
ในวั น เดี ย วกั บ ที่ เจ้ า ชายประสู ติ นั้ น ได้ มี เ หตุ อั ศ จรรย์ เ กิ ด ขึ้ น คื อ มี
มนุ ษ ย์ สั ต ว์ และสิ่ ง ซึ่ ง เป็ น สหชาติ ๔ มงคลบั ง เกิ ด ร่ ว มถึ ง ๗ สิ่ ง ได้ แ ก่
๑. พระนางพิมพา พระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ แห่งกรุงเทวทหะ
เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระมารดาของพระราหุล ภายหลัง
ออกบวชมีนามว่า พระภัททกัจจานา ๒. พระอานนท์ เจ้าชายในศากยวงศ์
.............................................
๓ มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าโอกกากราช ปฐมวงศ์ของศากยราชสกุล มีพระมเหสี ๕ พระองค์
มีพระโอรส ๔ พระองค์ และพระธิดา ๕ พระองค์ ครั้นพระอัครมเหสีสิ้นพระชนม์ ได้แต่งตั้ง
พระอัครมเหสีพระองค์ใหม่ และมีพระโอรส พระเจ้าโอกกากราชตรัสว่าอยากได้สิ่งใดก็จะให้
ตามที่ขอ พระอัครมเหสีพระองค์ใหม่จึงทูลขอพระราชสมบัติทั้งหมดให้แก่พระโอรสของพระนาง
ซึง่ พระนางทูลขออยูห่ ลายครัง้ จนในทีส่ ดุ พระเจ้าโอกกากราชตัดสินพระทัยยกพระราชสมบัตทิ งั้ หมด
ให้แก่พระโอรสพระองค์เล็ก พระโอรสและพระธิดาทั้ง ๙ พระองค์จึงออกไปสร้างเมืองใหม่และได้
นาจตุรงคเสนา ช่างฝีมอื ชาวนา และสัตว์เลีย้ งอีกจํานวนหนึง่ ไปด้วย เมืองใหม่นมี้ ชี อื่ ว่า “กบิลพัสดุ”์
ตามชื่อของ กบิลดาบส ผู้อาศัยอยู่เดิมใกล้ภูเขาหิมพานต์ และมีการอภิเษกกันเองภายในหมู่พี่น้อง
ยกเว้นพระภคินีพระองค์โต เมื่อพระเจ้าโอกกากราชทรงทราบก็แสดงความยินดีและเรียกเหล่า
พระโอรสและพระธิดาว่า “สักกะ” แปลว่า สามารถ หรือ อาจ ดังนัน้ วงศ์ของกษัตริยแ์ ห่งกรุงกบิลพัสดุ์
จึงมีนามว่า “ศากยวงศ์”
๔ สหชาติ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ ต้ น ไม้ ห รื อ สั ต ว์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน วั น /เดื อ น/ปี เดี ย วกั บ
พระพุทธเจ้า
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พระโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ พระเจ้าอาของเจ้าชายสิทธัตถะ ออกบวช
แล้วได้เป็นพระอุปฏั ฐากประจำพระองค์พระพุทธศาสนา และเป็นพระอุปฏั ฐาก
ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ๕
ในหลายด้าน บรรลุพระอรหัตผลหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน
๓. นายฉันนะ อำมาตย์คนสนิทและเป็นสารถีของเจ้าชายสิทธัตถะ ภายหลัง
บวชเป็ น ภิ ก ษุ สำเร็ จ เป็ น พระอรหั น ต์ ห ลั ง พระพุ ท ธเจ้ า ปริ นิ พ พานแล้ ว
๔. อำมาตย์ ก าฬุ ท ายี พระสหายสนิ ท ของเจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะเมื่ อ ครั้ ง ทรง
พระเยาว์ ครั้ น ได้ ฟั ง พระธรรมเทศนาบรรลุ พ ระอรหั ต ผล อุ ป สมบทเป็ น
พระภิ ก ษุ ไ ด้ รั บ ยกย่ อ งว่ า เป็ น เอตทั ค คะในบรรดาผู้ ท ำตระกู ล ให้ เ ลื่ อ มใส
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
แห่ ง ภู เขาหิ ม พานต์ ๖ ทำนายว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะต้ อ งตามมหาบุ รุ ษ
มีบุญญาธิการมาก จักได้ออกบวชบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอก
ของโลก เมื่อเจ้าชายอายุครบ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้ประกอบพิธี
ขนานพระนาม และรับสั่งให้เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คนมาทำพิธี ได้ชื่อเจ้าชายว่า
.............................................
๕ ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ
๖ ในปัจจุบันคือ ภูเขาหิมาลัย
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๑๕๐

“สิทธัตถะ” แปลว่า “ผู้ได้รับทุกสิ่งตามต้องการ” มีพราหมณ์ ๘ คน เข้าตรวจ
ดูลักษณะและทำนายโชคชะตาให้แก่เจ้าชาย พราหมณ์ ๗ คนแรกทำนายได้
๒ ประการ คือ ๑. ถ้าเป็นฆราวาส จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ๒. ถ้าออกบวช
จะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นศาสดาเอกในโลก ซึง่ มีเพียงโกณฑัญญะ
พราหมณ์เท่านัน้ ทีท่ ำนายเป็นอย่างเดียวว่าเจ้าชายจะเป็นศาสดาเอกในโลก และ
พระองค์จะออกผนวชก็ต่อเมื่อได้เห็นคน ๔ จำพวก คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
และนักบวช ตัง้ แต่นนั้ มาห้ามไม่ให้คนทัง้ ๔ จำพวกนีเ้ ข้าในเขตพระราชฐานโดย
เด็ดขาด และให้ประดับประดาแต่สิ่งสวยงามและของหอมในเขตพระราชฐาน
วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะต้องเสด็จไปพิธีแรกนาขวัญกับพระราชบิดา
ในระหว่างพิธี พี่เลี้ยงปล่อยเจ้าชายไว้เพียงพระองค์เดียว เจ้าชายได้รื่นรมย์
กับสิ่งต่างๆ ที่ได้ทอดพระเนตร แต่เมื่อเพ่งมองภาพเหล่านั้น กลับพบเห็นสิ่ง
ทีน่ า่ เวทนาและน่ากลัว ในช่วงขณะนัน้ เจ้าชายรูส้ กึ รักและสงสารต่อสรรพสัตว์
จนถึงจุดหนึ่งที่พระองค์จมเข้าสู่ห้วงแห่งความคิด หมดความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวง
ไม่มีความยินดียินร้ายกับงานเลี้ยง หมดความรู้สึกต่อสิ่งใดๆ รอบพระวรกาย
ทรงมีจิตดิ่งแน่วแน่เป็นสมาธิ ในขั้นที่โยคีเรียกว่า “ปฐมฌาน”
พระเจ้ า สุ ท โธทนะทรงกั ง วลพระทั ย เนื่ อ งจากเจ้ า ชายเงี ย บลงไป
ชอบเก็ บ ตั ว ในสวนเพี ย งพระองค์ เ ดี ย ว จึ ง รั บ สั่ ง ให้ ส ร้ า งปราสาท ๓ ฤดู
ด้วยหวังให้เจ้าชายได้พบกับความสะดวกสบายอย่างที่สุดเพื่อให้ลืมความคิด
ในเรื่องออกบวชไปให้หมด ครั้นเจ้าชายเจริญพรรษาก็ได้อภิเษกเจ้าหญิงพิมพา
พระราชธิ ด าของพระเจ้ า สุ ป ปพุ ท ธะแห่ ง กรุ ง เทวทหะ จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง
เจ้าชายประสงค์จะเห็นโลกภายนอก ได้กราบทูลพระราชบิดาหลายครั้งกว่า
จะยอมให้เจ้าชายเสด็จออกนอกวัง จึงรับสั่งให้ประชาชนทุกครัวเรือนปัดกวาด
ให้ เรี ย บร้ อ ย พร้ อ มทั้ ง ตกแต่ ง บ้ า นเรื อ นให้ ส วยงาม ทั้ ง ยั ง สั่ ง ห้ า มคนแก่
คนตาบอด คนป่วยออกมาเพ่นพ่าน และห้ามหามศพไปทำพิธี
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แต่ แ ล้ ว เจ้ า ชายก็ ไ ด้ เ ห็ น ชายชราผมขาวโพลน ใบหน้ า เต็ ม ไปด้ ว ย
กระและรอยย่น นัยน์ตาฝ้าฟาง ไม่มีฟันแม้สักซี่ หลังค่อมงุ้ม เดินโซเซขอ
อาหารด้ ว ยความหิ ว โหย เจ้ า ชายทอดพระเนตรเห็ น ชายชราผู้ นั้ น แล้ ว ได้
เก็บพระองค์เพียงลำพัง รู้สึกหมดสนุกกับทางโลก หลังจากนั้นก็เสด็จออกชม
เมืองอีกครั้งโดยไม่ต้องป่าวประกาศ ในครั้งนี้ พระองค์ได้เห็นสิ่งต่างๆ มากมาย
ในบริเวณรอบๆ เมืองที่พระองค์ไม่เคยได้เห็นมาก่อน ไม่มีการประดับประดา
อาคารบ้านเรือน มีแต่ผู้คนที่ทำงานกันอย่างขวักไขว่และมีความวุ่นวาย และ
พระองค์ได้พบกับคนเจ็บป่วย รวมทั้งได้เห็นคนตาย และนักบวช ครั้นพระองค์
ได้เห็นนักบวชแล้วนั้น พระองค์รู้สึกสงบและพระองค์คิดว่าจะต้องหาทาง
ดับทุกข์เพื่อประชาชนของพระองค์ แต่ไม่นานนัก พระนางพิมพาได้ให้กำเนิด
พระโอรส เจ้าชายทรงพลั้งพระโอษฐ์เบาๆ ว่า “บ่วงเกิดขึ้นแก่เราแล้ว”
พระโอรสจึงมีพระนามว่า “ราหุล”
วั น หนึ่ ง เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะเสด็ จ ผ่ า นพระตำหนั ก พระนางกี ส าโคตรมี
พระนางทรงมีพระทัยปฏิพัทธ์จนถึงกับพลั้งพระโอษฐ์มาว่า “หญิงใดเป็น
มารดาของเจ้าชายผู้นี้ หญิงนั้นดับทุกข์ได้ ชายใดเป็นบิดาของเจ้าชายผู้นี้
ชายนั้นดับทุกข์ได้ หญิงใดเป็นชายาของเจ้าชายผู้นี้ หญิงนั้นดับทุกข์ได้”
เมื่อเจ้าชายได้สดับดังนั้น จึงพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้พ้นจากความแก่
ความเจ็บ และความตาย

สู่สมณเพศ

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ทอดพระเนตรเห็น “เทวทูตทั้ง ๔” ซึ่งก็คือ
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช แล้วนัน้ พระองค์คดิ ตลอดว่าชีวติ ของทุกคน
ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ และทรงเห็นว่าความสุข
ทางโลกนัน้ เป็นเพียงมายา ความสุขในกามคุณเป็นความสุขจอมปลอม เป็นเพียง
ภาพที่ ช วนให้ ห ลงว่ า เป็ น ความสุ ข แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว ไม่ ใช่ ค วามสุ ข
ยิ่งเมื่อในคืนหนึ่งที่พระองค์ได้เห็นสาวรับใช้นอนระเกะระกะ บ้างนอนกรน
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๕๑
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เหมือนหมู บ้างนอนอ้าปาก ซึง่ ภาพเหล่านัน้ ดูนา่ เกลียดน่ากลัว ทำให้ความตัง้ ใจ
ที่พระองค์จะหนีออกจากวังมากขึ้นเรื่อยๆ
ในที่สุด เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยหนีออกจากวังสู่โลกภายนอก
ที่พระองค์ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งใดจะดีหรือร้ายเพียงไร
พระองค์เสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ตัดพระเกศาออก แล้วรับสั่งให้ฉันนะนำ
ม้ า กั ณ ฐกะพร้ อ มด้ ว ยเครื่ อ งประดั บ ทั้ ง หมดกลั บ ไปยั ง กรุ ง กบิ ล พั ส ดุ์ บั ด นี้
เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในสถานะของนักบวชถือชามกะลาตระเวนขออาหารจาก
ชาวบ้านในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อพระองค์ได้รับอาหารเพียงพอแล้ว
จะฉันอาหารนั้นก็รู้สึกกระอักกระอ่วน ไม่อาจบังคับพระองค์ให้ฉันอาหารใน
กะลานั้นได้ แต่แล้วพระองค์ก็ต้องสติเตือนพระองค์เองจนฉันอาหารนั้นได้
หลังจากนั้น พระองค์มุ่งหน้าไปยังแม่น้ำคยา แคว้นมคธ เพื่อศึกษาใน
สำนักของอาฬาระ กาลามะ และอุทกะ รามบุตร จนจบหมดทัง้ ๒ สำนักก็ยงั ไม่พบ
สิง่ ทีพ่ ระองค์ปรารถนา จึงเสด็จไปยังแม่นำ้ เนรัญชรา ในตำบลอุรเุ วลาเสนานิคม
เพื่อบำเพ็ญทุกรกิริยา๗ จนเวลาผ่านไป ๖ ปี ก็ยังไม่พบทางพ้นทุกข์ จึงทรงเลิก
บำเพ็ญทุกรกิรยิ า เพราะร่างกายทีอ่ อ่ นแอเช่นนีไ้ ม่มที างทีจ่ ะบรรลุใดๆ ได้ทงั้ สิน้
ดั ง เสี ย งเพลงที่ พ ระองค์ ไ ด้ ยิ น ว่ า “สายพิ ณ เมื่ อ หย่ อ นเกิ น ไปก็ ไ ม่ น่ า ฟั ง
แต่ถ้าตึงเกินไปก็ขาด ไม่อาจดังได้อีก ดังนั้น เพื่อผลอันดีที่สุด จึงไม่ควร
ขึงสายพิณให้ตึงหรือหย่อนเกินไป ต้องขึงให้พอดี เพื่อเสียงที่ไพเราะจัก
บั ง เกิ ด ขึ้ น ” พระองค์ พิ จ ารณาจากบทเพลงของนั ก ดนตรี เร่ ร่ อ น ดั ง นั้ น
พระองค์จึงหันมาบริโภคอาหารทุกวัน
.............................................
๗ ในอินเดียสมัยนัน้ มีนกั บวช โยคี ผูถ้ อื ศีลจํานวนมากทีส่ ละบ้านเรือนออกบวช โดยคิดว่า
ยิ่งทรมานตนเองให้ลําบากในชาตินี้มากเท่าไหร่ ก็จะได้รับความสบายในชาติหน้ามากเท่านั้น
ผู้บำเพ็ญพรตบางคนอดอาหารจนร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก บางคนยืนด้วยขาข้างเดียวจน
ขาข้างหนึ่งลีบตายไป บางคนยืนชี้นิ้วบนท้องฟ้าจนแขนลีบตายเพราะไม่มีเลือดขึ้นไปหล่อเลี้ยง
เพียงพอ บางคนกำมือแน่นไม่ยอมคลายจนเล็บงอกยาวทะลุไปโผล่หลังมือ บางคนนอนบนเตียง
หนามแหลมคมโดยไม่ยอมลุกขึ้นอีกเลย หรือแม้กระทั่งขบฟันด้วยฟัน กลั้นหายใจ หรืออดอาหาร
เป็นต้น
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ตรัสรู้
วันหนึง่ ขณะพระองค์ประทับใต้ตน้ ไทร นางสุชาดา ธิดาของคหบดีคนหนึง่
แห่งอุรเุ วลาเสนานิคมได้นำข้าวมธุปายาส๘ มาถวายเทพารักษ์ทไี่ ด้เคยบนบานไว้
ว่าขอให้ได้บตุ รชาย โดยนางสุชาดานึกว่าพระองค์เป็นเทพารักษ์มารับข้าวถวาย
ด้วยพระองค์เอง เมือ่ พระองค์รบั ไว้กไ็ ด้ปนั้ ข้าวได้ ๔๙ ก้อน หลังจากฉันเสร็จแล้ว
ได้นำถาดไปลอยน้ำเพือ่ เสีย่ งทายความสำเร็จ พระองค์ได้อธิษฐานว่า “หากเรา
จะตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้น
ไปด้วยเถิด” ปรากฏว่าถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป จากนั้นพระองค์
เสด็จสู่ต้นโพธิ์ แล้วประทับลงที่โคนต้นหันพระพักตร์ไปทางด้านทิศตะวันออก
แล้วตั้งอธิษฐานจิตว่าหากพระองค์ยังไม่สามารถค้นพบวิธีพ้นทุกข์ จะไม่ยอม
ลุกขึน้ จากทีน่ งั่ เป็นอันขาด แม้เลือดในกายจะเหือดแห้ง เนือ้ จะหมดไปจนไม่เหลือ
อะไรนอกจากหนัง เอ็น กระดูกก็ตาม
ในขณะทีพ่ ระองค์พยายามบังคับจิตนัน้ จิตของพระองค์กลับหวนย้อนไป
นึกถึงเรือ่ งราวต่างๆ ตัง้ แต่สมัยพระองค์ยงั ทรงพระเยาว์ อภิเษกกับพระนางพิมพา
หรือแม้กระทั่งนึกถึงพระโอรสของพระองค์ แต่พระองค์ก็สามารถขจัดมาร
ในความคิดออกไปได้ ในเวลานี้ จิตของพระองค์สงบนิ่งและตั้งจิตไปสู่จุดหมาย
เพียงอย่างเดียว เมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วนั้น ใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เคยได้
พบเห็นจนได้พบความจริงว่า ๑. ชีวิตในโลกมีแต่ความทุกข์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ต่างวิง่ ไล่หาความสุขด้วยกันทัง้ นัน้ แต่แล้วในทีส่ ดุ ทุกชีวติ ต้องพบกับความทุกข์
ไม่ว่าจะเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือแม้ความรู้สึกผิดหวัง ๒. ในโลกนี้
ไม่มสี งิ่ ใดเกิดขึน้ ลอยๆ โดยไม่มตี น้ ตอ แล้วอะไรเป็นต้นตอให้เกิดทุกข์ คำตอบคือ
“ต้ น ตอของความทุ ก ข์ ทั้ ง ปวงคื อ ความเห็ น แก่ ตั ว ” ด้ ว ยเพราะคนเรา
.............................................
๘ มธุปายาส มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ๒ คำ คือ มธุ (มะ-ทุ) แปลว่า น้ำผึ้งหรือ
น้ำหวาน กับ ปายาส (ปา-ยา-สะ) แปลว่า ข้าวที่ใช้น้ำนมหุง ข้าวมธุปายาส จึงหมายถึง ข้าวที่
หุงด้วยน้ำนมเจือน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อย มีลักษณะเป็นข้าวเปียก
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กลั ว ความทุ ก ข์ กลั ว ความแก่ ความเจ็ บ และความตาย จึ ง วิ่ ง หนี แ ล้ ว
กระเสื อ กกระสนดิ้ น รนหาความสุ ข อย่ า งเห็ น แก่ ตั ว บางคนมี ค วามสุ ข บน
ความทุกข์ของคนอืน่ สักวันสิง่ นัน้ จะต้องสะท้อนกลับมายังตัวเองอย่างแน่นอน
และเมื่อยังไม่สามารถหนีพ้นความทุกข์ และต้นไม้แห่งความเห็นแก่ตัวนี้ไปได้
ต้นไม้นจี้ ะยิง่ แผ่กงิ่ ก้านออกไป อันเป็นต้นตอแห่งความทุกข์ไปอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด
๓. มนุษย์เราจะหลุดจากบ่วงทุกข์ได้ไหม คำตอบที่ได้คือ คนเราสามารถหลุด
บ่วงทุกข์ได้กต็ อ่ เมือ่ เราถอนรากต้นไม้ความเห็นแก่ตวั ออกจนหมดสิน้ คนพ้นทุกข์
มีความสุขยิ่งกว่าได้ทอง ยศ อำนาจ และชื่อเสียง ๔. หนทางพ้นทุกข์ เป็น
หนทางเดียวทีจ่ ะช่วยให้คนและสัตว์โลกรอดพ้นจากทุกข์ได้ คือ “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
พระองค์ทรงเรียกความสุขทีแ่ ท้จริงและถาวรว่า “พระนิพพาน” จิตจะไม่
ยึดถือพัวพันหลงใหลไปกับสิง่ ใดๆ ในโลกอีกต่อไป จิตไม่กอ่ ให้เกิดนามและรูปขึน้
ในโลกไหนๆ ไม่มีการเกิดไม่มีความทุกข์ปรากฏ เป็นสุดทางแห่งการดับหมดไป
ส่วนหนทางไปสูจ่ ดุ หมายสูงสุดนัน้ คือ มรรค มีองค์แปด อันได้แก่ ความเห็นชอบ
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(สั ม มาทิ ฏ ฐิ ) ความดำริ ช อบ (สั ม มาสั ง กั ป ปะ) วาจาชอบ (สั ม มาวาจา)
การกระทำชอบ (สัมมากัมมันตะ) เลีย้ งชีวติ ชอบ (สัมมาอาชีวะ) ความเพียรชอบ
(สัมมาวายามะ) ระลึกชอบ (สัมมาสติ) และตั้งจิตชอบ (สัมมาสมาธิ)
หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ๗ สัปดาห์
ได้พิจารณาว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้น มีความละเอียดอ่อนยากต่อ
บุคคลจะเข้าใจได้ พระองค์ทรงเห็นว่าบุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก บางพวก
สอนได้ บางพวกสอนไม่ได้ เปรียบเสมือนบัว ๔ เหล่า ดังนี้ ๑.พวกมีสติ
ปัญญาฉลาดเฉลียว เมื่อได้ฟังธรรมแล้วสามารถเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว
เปรียบเสมือนบัวทีอ่ ยูพ่ น้ น้ำ ๒. พวกทีม่ สี ติปญ
ั ญาปานกลาง เมือ่ ได้ฟงั ธรรมแล้ว
พิจารณาและได้รับการอบรมเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่ช้า
เปรียบเสมือนบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ ๓. พวกที่มีสติปัญญาน้อย เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว
พิ จ ารณาตามและได้ รั บ การอบรมฝึ ก ฝนเพิ่ ม เติ ม มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร
มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา ในที่สุดจะเข้าใจได้วันหนึ่ง เปรียบเสมือนดอกบัว
ที่อยู่ใต้น้ำ ๔. พวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจ
เข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือนดอกบัวที่จม
อยู่ในโคลนตม ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่จำกัดกาล เราสามารถพิสูจน์
และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้ตลอด ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าจะรับ
คำสอนของพุ ท ธองค์ ไ ด้ ข นาดไหน ดั ง บทสวดธั ม มานุ ส สติ ได้ บ อกไว้ ว่ า
“สวากขาโต ภควาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ-ติ” (พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้
ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้
และให้ ผ ลได้ ไ ม่ จ ำกั ด กาล เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรกล่ า วกั บ ผู้ อื่ น ว่ า ท่ า นจงมาดู เ ถิ ด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน)
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พุทธชยันตี ชื่อนี้มีความหมาย
พุทธชยันตี มีความหมายว่าเป็น “การตรัสรู้
และการบั ง เกิ ด ขึ้ น ของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
เป็ น วั น ที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงดั บ กิ เ ลส
ทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้น ทรงชนะกิเลส
ทัง้ หลายทัง้ ปวงจนถึงทีส่ ดุ แล้ว ไม่ตอ้ งชนะกิเลสอีก
ต่อไป เพราะดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นแล้ว
ไม่มีกิเลสใดๆ เกิดขึ้นอีก” โดยรากศัพท์ของคำว่า
ชยันตีมาจากคำว่า “ชย” แปลว่า ชัยชนะ ซึ่งในที่นี้
หมายถึงชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อ
หมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง
, Buddha Jayanti)
พุทธชยันตี (
เป็นชื่อที่ใช้เรียกงานเฉลิมฉลองหรือพิธีบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระ
แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงของการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี
๒๕ พุทธศตวรรษ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึง่ ถือว่าเป็นกึง่ พุทธกาล ได้เป็นทีร่ จู้ กั เป็น
อย่างดีของชาวพุทธในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย
และประเทศพม่า เป็นต้น ได้มีการสันนิษฐานว่ามีการเริ่มต้นการเฉลิมฉลอง
ภายหลั ง จากที่ ป ระเทศศรี ลั ง กาได้ รั บ เอกราชจากประเทศอั ง กฤษเมื่ อ ปี
พ.ศ. ๒๔๙๑๙ และจากข้อสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งจากการที่ ดร.อัมเบดการ์
.............................................
๙ ในศตวรรษที่ ๑๕ อิทธิพลของตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศศรีลังกา โดย
โปรตุเกส ดัตช์ และอังกฤษได้เข้ามาตามลำดับ ได้เข้ามาทำการค้าตามเมืองท่าด้านตะวันตกของ
ประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๔๘ โปรตุเกสได้เข้ายึดครองพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลก่อนทีช่ าวดัตช์
จะเข้าครอบครองดินแดนศรีลังกาในปี พ.ศ. ๒๒๐๑ ต่อมาอังกฤษสามารถครอบครองศรีลังกาเป็น
อาณานิคมได้ในปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ภายใต้อนุสัญญา Kandyan รวมเวลาที่ศรีลังตกเป็นอาณานิคม
เกือบ ๕๐๐ ปี และอังกฤษได้ใช้ศรีลงั กาเป็นฐานปฏิบตั กิ ารทางทหารทีส่ าคัญแห่งหนึง่ ในมหาสมุทร
อินเดียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมาศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๔๙๑
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(Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar)๑๐ ได้ฟื้นฟูพุทธศาสนาใน
ประเทศอินเดีย โดยนำชาวอธิศูทรกว่า ๕ แสนคนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
สิ่งที่ได้ตั้งใจไว้คือการได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกับชาวอิธิศูทร
ในงานฉลองพุทธชยันตี ในเมืองนาคปูร์ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
มีพระภิกษุอยูใ่ นพิธรี ว่ มเป็นสักขีพยานด้วยกัน ๓ รูป คือ ท่านพระสังฆรัตนเถระ
พระสัทธราติสสะเถระ และพระปัญญานันทเถระ ในพิธีมีการประดับประดา
ธงธรรมจั ก รและสายรุ้ ง อย่ า งงดงาม และในพิ ธี นั้ น ผู้ ป ฏิ ญ าณตนได้ ก ล่ า ว
คำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ
งานฉลองพุทธชยันตีในประเทศอินเดีย รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรงบ
ประมาณการจัดงานฉลองตลอด ๑ ปีเต็ม โดยวนเวียนฉลองกันไปตามรัฐต่างๆ 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.อัมเบดการ์ได้เรียนต่อจนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้วได้รบั พระราชทานเงินทุนเพือ่ การศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีจากมหาราชาแห่งเมืองบาโรดา และได้รับการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อที่
สหรัฐอเมริกา ดร.อัมเบดการ์ได้ศึกษาจบในระดับปริญญาเอก และกลับมาเป็นอาจารย์สอนใน
วิทยาลัยซิดนาห์ม ในเมืองบอมเบย์ และได้เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ในเรือ่ งของความอยุตธิ รรม
ในสังคมฮินดู ท่านเองมีผลต่อความเคลื่อนไหวในอินเดียขณะนั้น และยังเป็นอธิศูทรคนแรกที่ได้รับ
ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมของอินเดียหลังจากอินเดียได้รบั เอกราช ทัง้ ยังได้เป็น
ผู้ ร่ ว มร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของอิ น เดี ย นอกจากนี้ ดร.อั ม เบดการ์ เ ป็ น ผู้ น ำชาวอธิ ศู ท รจํ า นวนมาก
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
เพือ่ สังคม และเพือ่ ประเทศชาติตงั้ แต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวติ โดยทีน่ ามสกุลอัมเบดการ์นนั้ เป็น
นามสกุลของคุณครูท่านหนึ่งสมัยมัธยมของดร.อัมเบดการ์ ซึ่งนามสกุลเดิมคือ สักปาล ที่เป็นการ
บ่งบอกถึงชนชั้นวรรณะในสังคมฮินดูในประเทศอินเดีย

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๕๗
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วิทยุสราญรมย์

๑๕๘

โดยประธานาธิบดีราธ กฤษนัน เขียนคำนำสดุดพี ทุ ธคุณ ให้ชอื่ ว่า “2500 Years
of Buddhism” (๒๕๐๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนา) และทั่วทั้งอินเดียก้องไป
ด้วยเสียงว่า “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ”
ในการเฉลิมฉลองในระดับนานาชาติของชาติอื่นๆ เช่น ประเทศพม่า
รัฐบาลพม่าได้เป็นเจ้าภาพในการจัด “ฉัฏฐสังคีต”ิ คือ การสังคายนาพระไตรปิฎก
ระดับนานาชาติ ทางพม่านั้นได้ทำการสังคายนาเป็นครั้งที่ ๖ ทั้งยังได้มีการ
จัดพิมพ์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก

พุทธชยันตีในประเทศไทย
ประเทศไทยกับการฉลองพุทธชยันตี เกิดขึ้นในสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้พยายามออกกฎหมาย
เพือ่ จัดสร้างพุทธบุรมี ณฑล ทีจ่ งั หวัดสระบุรี ซึง่ ตรงกับช่วง
ปลายสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ แต่ โ ครงการนี้ ไ ด้ ถู ก ระงั บ
เนื่องจากจอมพล ป. หมดอำนาจลง แต่โครงการดังกล่าว
ก็ได้ถูกกลับนำมาสานต่อเมื่อจอมพล ป. กลับมาบริหาร
ราชการแผ่นดินอีกสมัย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จอมพล ป.
ได้ ด ำริ จั ด สร้ า งปู ช นี ย สถานเพื่ อ เป็ น พุ ท ธบู ช าและเป็ น
พุทธานุสรณียสถาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พุทธศักราชครบ ๒,๕๐๐ ปี
ซึ่งครบรอบในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๐๐
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล ๑๑
.............................................
๑๑ พุทธมณฑล ตัง้ อยูใ่ นอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เดิมเป็นส่วนหนึง่ ของอำเภอ
นครชัยศรี แต่ตอ่ มาได้ยกฐานะขึน้ เป็นกิง่ อำเภอพุทธมณฑล และเป็นอำเภอพุทธมณฑล ตามลำดับ
มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
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ณ บริเวณที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปประธานพุทธมณฑล การก่อสร้างได้เริ่ม
ดำเนิ น การในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ภายใต้ ค วามดู แ ลของกระทรวงมหาดไทย
แต่การก่อสร้างได้ชะลอตัว เพราะปัญหาด้านงบประมาณ ต่อมาในสมัยรัฐบาล
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้รื้อฟื้นโครงการขึ้นมาอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑
ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศาสนาเป็นเจ้าของเรือ่ งในการ
บริหารจัดการเงินงบประมาณจากรัฐและการปริจาคจากประชาชน ทัง้ ยังได้รบั
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้งานก่อสร้าง
พุทธมณฑลอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
การก่อสร้างพุทธมณฑลเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อสร้างองค์ “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”๑๒
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ประกอบพิธสี มโภช เมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
และหลังจากนัน้ ได้มกี ารก่อสร้างถาวรวัตถุตา่ งๆ เพิม่ เติมมาโดยตลอด และในสมัย
รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามได้มีการประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนา
.............................................
๑๒ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระพุทธรูปประทับยืน
ปางลี ล าขนาดใหญ่ ประดิ ษ ฐานเป็ น องค์ พ ระประธาน ณ พุ ท ธมณฑล อํ า เภอพุ ท ธมณฑล
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
พุทธลักษณะมาจากพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย ตอนแรกพระพุทธรูปมีความสูงเพียง ๒.๑๔ เมตร
แต่เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่พระพุทธศาสนาอายุครบ ๒,๕๐๐ ปี จึงได้มีการเพิ่มขนาดให้ได้
๒,๕๐๐ กระเบียด (๑ กระเบียด = ๑/๔ นิ้ว) ดังนั้นจึงมีความสูงกว่าขนาดต้นแบบถึง ๗.๕ เท่า
พระพุ ท ธรู ป ปางนี้ มี เ รื่ อ งราวเกี่ ย วข้ อ งกั บ พุ ท ธประวั ติ ต อนที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ไปจำพรรษา
ณ ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ไม้ปาริฉัตตกะ ณ ดาวดึงส์เทวโลก เมื่อออกพรรษามหาปวารณา
แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลก ในการเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกว่า “เทโวโรหณสมาคม”

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ๑๕๙
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ประจำชาติ โดยกำหนดให้วันธรรมสวนะหรือวันพระเป็นวันหยุดราชการ๑๓
และมีการพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยครบชุดฉบับแรก
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ นับเป็นปีทคี่ รบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรูข้ ององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(พศ.) รัฐบาลไทย รวมทัง้ หน่วยงานต่างๆ ได้รว่ มมือกันจัดงานเฉลิมฉลองตลอด
ทั้งปี โดยการช่วยกันเผยแผ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และน้อมนำหลักธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อการชนะกิเลส คือการเป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน” ผ่านการเจริญในทาน ศีล สมาธิ ภาวนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป มีการจัดงาน
ทัง้ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เช่น นครปฐม ชลบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา
เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด จั ด ขึ้ น โดยรวม เช่ น นิ ท รรศการ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านพระพุทธศาสนา
การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา จัดพิมพ์หนังสือหรือพระไตรปิฎก
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด สักการะ
.............................................
๑๓ ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙

55-11-056_118-210_V.indd 160

11/24/12 4:53:26 PM

พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ทำบุ ญ ตั ก บาตร ถวายภั ต ตาหาร ถวายสั ง ฆทาน
ฟั ง พระธรรมเทศนา เจริ ญ จิ ต ภาวนานุ่ ง ขาวห่ ม ขาว สวดมนต์ ท ำวั ต รเย็ น
ร่วมพิธีเวียนเทียน การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๒,๖๐๐ ต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์
แห่ ง การตรั ส รู้ ข องพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และความเจริ ญ งอกงามของ
พระพุทธศาสนา ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ และสืบสานประเพณี
เตียวขึ้นดอย เป็นต้น
สำหรับผูเ้ ขียนเอง ได้มโี อกาสไปเทีย่ วจังหวัดนครปฐมในช่วงวันวิสาขบูชา
พอดี เลยได้รว่ มกิจกรรมทีท่ างวัดพระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
ชัน้ เอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร หรือทีเ่ รามักเรียกกันติดปากว่า พระปฐมเจดีย์
บ้างก็เรียก องค์พระ กิจกรรมภายในวัดฯ ก่อนวันวิสาขบูชา ซึง่ ปี ๒๕๕๕ ตรงกับ
วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ได้มีการเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระ โดยมีพระ
เดินนำสวดมนต์ แล้วมีพุทธศาสนิกชนเดินถือดอกไม้เวียนรอบในตอนบ่าย
ส่วนในตอนเย็นมีการเตรียมผ้าจีวรไว้ห่มองค์พระ โดยพุทธศาสนิกชนสามารถ
เข้าร่วมได้โดยการยืนต่อๆ กัน แล้วจับผ้าจีวรเพื่อเดินห่มองค์พระร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้จะนุ่งขาวห่มขาว หากผู้เข้าร่วมไม่ได้นุ่งขาวห่มขาว ทางวัดก็
จะแจกเสื้อยืดสีขาวให้สวมทับเสื้อที่ผู้เข้าร่วมสวมใส่มา
ในทางกลับกัน นอกจากพิธกี ารเฉลิมฉลองต่างๆ นั้นก็เป็นเพียงพิธีกรรม
ทีผ่ า่ นมาแล้วผ่านไป การเฉลิมฉลองทีด่ แี ละประเสริฐทีส่ ดุ คือ “การฝึกเอาชนะ
กิเลสในใจตนให้จงได้” เราควรย้อนหันกลับมองตัวเราเองก่อนว่า มีอะไรบ้างที่
เป็นกิเลสครอบงำจิตใจเราที่จะอาจจะเป็นเหตุให้ชีวิตของเราตกต่ำ เมื่อเกิดจิต
ทีม่ กี เิ ลสแล้วนัน้ เรามักจะมองข้ามความจริงทีว่ า่ “อะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุ
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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ความซื่อตรงต่อหน้าที่เป็นคุณวุฒิสำคัญยิ่ง

ทุกคนมีหน้าที่ คือมีกิจที่จะต้องทำ มีกิจที่ควรทำ ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่มี
หน้าที่ ทุกคนจึงพึงรู้จักหน้าที่ของตน และทำหน้าที่ของตนให้เต็มสติปัญญา
ความสามารถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหน้าที่ไว้ตอนหนึ่ง ดังนี้
“ความรู้สึกและความซื่อตรงต่อหน้าที่นี้เป็นคุณวุฒิอันสำคัญของคน
ทั้งปวง ไม่ว่าผู้ที่มีบรรดาศักดิ์สูงต่ำเพียงใด หรือว่าจะเป็นคนรับราชการฝ่าย
ทหาร ฝ่ายพลเรือน หรือประกอบการอย่างใดๆ ถ้าคนทั้งหลายมีความรู้สึก
และซื่อตรงต่อหน้าที่ของตน แล้ว ก็อาจให้เกิดความพร้อมเพรียงเป็นกำลัง
ช่วยกันประกอบกิจการทั้งปวงให้สำเร็จลุล่วงไป ได้ประโยชน์แก่ตนเอง และ
เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองของตนได้ดังประสงค์”

พุทธศาสนิกชนพึงทำหน้าที่ให้เต็มสติปัญญา

หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ ปฏิบัติตาม
พระธรรมคำสอนของพระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ผิ ด พระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า และเทิดทูนประกาศพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพศาลสืบไป

อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๖๓
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ความศรัทธา นำให้เกิดการปฏิบัติตาม

ศรัทธาความเชือ่ ความเลือ่ มใสเป็นมูลสำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะนำให้ปฏิบตั ติ ามผูใ้ ด
ผูห้ นึง่ ก็ตาม การทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระพุทธศาสนาปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้าเพียงใด
หรือไม่ ก็ต้องอาศัยศรัทธาเช่นกัน
สำหรับปุถชุ นผูย้ งั มีจติ ใจเกลือกใกล้กบั กิเลส ความรักมีความสำคัญยิง่ กว่า
ความศรัทธา ที่จะทำให้เชื่อถือและปฏิบัติตามผู้ใดผู้หนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า
สำหรับคนจำนวนไม่น้อย ความรักเป็นเหตุนำให้เกิดความศรัทธา

ปลูกศรัทธาต่อพระพุทธองค์ให้เกิดในใจตน

ปุถชุ นผูจ้ ะศรัทธาพระพุทธเจ้าได้จริงจังจึงควรต้องทำความรักในพระองค์
ท่านให้เกิดเสียก่อน อย่างจับใจลึกซึง้ ศึกษาให้รจู้ กั คุณงามความดีของพระพุทธ
เจ้าอย่างลึกซึ้งถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน อันจะทำให้ความเป็นผู้ควรเป็นที่รัก
ที่เทิดทูนอย่างที่สุด หาผู้เสมอเหมือนมิได้ จะทำให้รักพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้ง
ถึงจิตถึงใจ พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ทรงสอนจนเต็มสติปัญญาความสามารถ
ได้เป็นคนมีความสุขอย่างยิ่ง

พระผู้ทรงพระมหากรุณาอย่างไม่มีใครเทียบได้

พุทธประวัตกิ ล่าวไว้วา่ วันหนึง่ เมือ่ พระชนมายุ ๒๙ พรรษา พระพุทธองค์
ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย เป็นการทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น
เป็นครัง้ แรกในพระชนมชีพ ก่อนหน้านัน้ ทรงได้รบั ความทะนุถนอม ให้หา่ งไกล
ความไม่เจริญตาไม่เจริญใจทั้งปวง ทั้งคนแก่ คนเจ็บ คนตาย มิได้เคยทรง
ประสบพบผ่าน เมื่อถึงเวลาจะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสูงสุด ทุกอย่างก็ต้อง
เปิดทางให้ ไม่มีผู้ใดสิ่งใดมาขวางกั้นได้
คนแก่ทพี่ ระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเป็นครัง้ แรกน่าจะเป็นคนแก่มาก
จนมีทกุ ขเวทนานักหนาในการดำรงสังขารอยูย่ ากลำบากทัง้ ในการกินอยูย่ นื เดิน
นั่งนอน และคนเจ็บที่ทอดพระเนตรเห็นเป็นครั้งแรก ก็น่าจะเป็นคนเจ็บหนัก
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ทรมานทรกรรม ทนทุกขเวทนาแสนสาหัส ด้วยพระมหากรุณาเปีย่ มพระหฤทัย
ทรงสลดสังเวชสงสารยิ่งนักพ้นจักพรรณนา

พระมหากรุณาลึกซึ้งไพศาลยิ่งนัก

พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า ลึกซึง้ และไพศาลพ้นความกรุณาของผูใ้ ด
อื่นทั้งสิ้น คนแก่ คนเจ็บ คนตายเบื้องพระพักตร์ มิได้ทำให้ทรงหยุดอยู่เพียงที่
ทอดพระเนตรเห็นเท่านัน้ ทรงคิดกว้างไกลไปถึงผูค้ นทัง้ หลายทัง้ ปวง แม้ทลี่ ว่ งพ้น
สายพระเนตร ว่าวันหนึ่งจะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับคนแก่คนเจ็บคนตายที่
ทอดพระเนตรเห็นอยูน่ นั้ ซึง่ น่าเมตตาสงสารนัก แม้พระพุทธเจ้าจะทอดพระเนตร
เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ก็ต้องไม่อาจทรงรับความรู้สึกอันเกิดแต่ความคิด
ด้วยพระมหากรุณาได้ คนทัง้ หลาย สัตว์ทงั้ หลายเป็นนิมติ เกิดขึน้ ในดวงพระหฤทัย
ว่าจะต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปด้วยความโศกเศร้าทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน
ด้วยพระมหากรุณาล้นพ้น ต้องทรงหวั่นไหววุ่นวายพระหฤทัยและสลด
สังเวชเศร้าหมองเป็นนักหนา ทรงตระหนักแน่ว่าจะไม่มีผู้ใดเลยล่วงพ้นสภาพ
ที่โหดร้ายนั้นไปได้แน่แท้

อันความกรุณานั้น มหัศจรรย์ยิ่ง

ภาพคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ที่พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นด้วย
ความสงสาร สลดสังเวชพระหฤทัยนั้น อาจทำให้ทรงย้อนนึกถึงพระองค์เอง
ว่าวันหนึ่งจะต้องทรงแก่ ทรงเจ็บ ทรงตาย เช่นเดียวกัน แต่ความห่วงใย
พระองค์ เ องย่ อ มไม่ มี ค วามหมายยิ่ ง ไปกว่ า ความสงสารห่ ว งใยสั ต ว์ โ ลก
มากหลาย
อั น ความกรุ ณ านั้ น มหั ศ จรรย์ ยิ่ ง แม้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ คยเกิ ด แล้ ว ในจิ ต ใจ
ผู้ ใ ด ผู้ นั้ น ย่ อ มตระหนั ก ชั ด ดี ว่ า ตั ว เองจะไม่ มี ค วามหมายสำหรั บ ตั ว เลย
ความทุ ก ข์ ย ากเดื อ ดร้ อ นของตั ว เอง แม้ ม ากมายก็ จ ะกลายเป็ น เรื่ อ งเล็ ก
เมือ่ เป็นไปเพือ่ ให้ความกรุณาของตนสัมฤทธิผล ได้ชว่ ยคนอืน่ สัตว์อนื่ ให้เป็นสุข
อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๖๕
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๑๖๖

เมตตาเกิดแล้วเมื่อไม่อยากเห็นความทุกข์ของใคร

เมตตามีความหมายว่าปรารถนาให้เป็นสุข เป็นความหมายใกล้เคียง
ทำนองเดียวกับสงสารที่ไม่อยากให้เป็นทุกข์ ไม่อยากเห็นเป็นทุกข์ เมื่อใด
เกิดความสงสารจริงใจ ไม่อยากเห็นความทุกข์ของใครก็ตาม ก็เข้าใจได้ว่า
เมื่อนั้นเมตตาเกิดแล้ว
กรุณามีความหมายว่าพยายามช่วยด้วยใจจริง ให้พน้ ทุกข์ ให้เป็นสุข และ
ไม่ว่าเมื่อพยายามช่วยแล้วจะเกิดผลแก่ผู้รับความกรุณาเพียงใดหรือไม่ ก็เป็น
กรุณาจริงอันเกิดแต่เมตตาจริง

เพียงแต่คิด ไม่ลงมือทำ ไม่ใช่ความเมตตา

ความคิดที่ว่ามีความสงสารผู้ใดผู้หนึ่ง หรือความคิดที่ว่ามีความเมตตา
ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งมีความทุกข์ให้เห็นอยู่ แต่ไม่มีความรู้สึกเลยที่จะพยายามช่วยให้
พ้นทุกข์ ให้ได้เป็นสุข หรือแม้มีทางที่จะช่วยได้ก็มิได้ช่วย เช่นนี้เป็นความใจดำ
ไม่ใช่เป็นความสงสาร ไม่ใช่เป็นความมีเมตตา และไม่ใช่เป็นความมีกรุณา
เพียงมีความคิดว่าน่าสงสาร เมื่อเห็นคนในสภาพเป็นทุกข์ คิดแล้ว
ก็ผา่ นไป ไม่สนใจแม้เพียงคิดทีจ่ ะช่วยให้พน้ สภาพน่าสงสาร ให้ได้เป็นสุข เช่นนี้
ไม่ใช่เมตตา

ความเมตตากรุณาที่แท้จริง

สงสารแล้วพยายามหาทางช่วย ความสงสารนัน้ จึงจะเป็นเมตตา คือเมตตา
แล้วต้องกรุณา ไม่มีกรุณาคือพยายามช่วยก็ไม่มีเมตตา มีแต่เพียงความคิดว่า
น่าเมตตาเท่านั้น ความคิดนั้นจึงไม่ถึงกับเป็นเมตตา
เมตตาที่แท้จริงที่จริงใจแยกจากกรุณาไม่ได้ เมตตาต้องคู่กับกรุณาเสมอ
คื อ สงสารแล้ ว ต้ อ งปรารถนาจะช่ ว ย ต้ อ งหาทางช่ ว ย สงสารคื อ เมตตา
พยายามช่วยคือ กรุณา
ถ้ากายหรือใจไม่พยายามช่วย ใจก็ไม่มีเมตตา ใจก็ไม่มีกรุณา
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ความกรุณาย่อมปรากฏแก่ใจผู้มีเมตตาเสมอ

แม้ว่าบางทีความกรุณาจะไม่ปรากฏแก่ตาแก่ใจผู้อื่น แต่ความกรุณาก็
จะต้องปรากฏชัดเจนแก่ใจผู้มีเมตตาเสมอไป
การพยายามคิดหาทางช่วยให้ผมู้ ที กุ ข์ได้พน้ ทุกข์ได้เป็นสุข เป็นเรือ่ งของใจ
ที่ผู้อื่นรู้เห็นด้วยไม่ได้ แต่เจ้าตัวรู้เอง นั่นคือกรุณาอันเกิดจากมีเมตตาเป็นเหตุ
แม้กรุณาในใจยังไม่มที าง ยังไม่มโี อกาสปฏิบตั ใิ ห้เป็นจริงขึน้ มาจนปรากฏ
แก่ความรูเ้ ห็นของผูอ้ นื่ ได้ แต่กเ็ ป็นกรุณาทีเ่ จ้าตัวผูม้ ใี จเมตตารูไ้ ด้ เป็นกรุณาจริง
มีเมตตาเป็นเหตุจริง
วาจาว่าสงสาร แต่ใจไม่สงสารนัน้ ไม่ใช่เมตตา จะไม่ประกอบด้วยกรุณา คือ
ใจไม่สงสาร ใจไม่เมตตา ก็จะไม่มีการกระทำทั้งด้วยกายหรือใจ เพื่อช่วยผู้
มีความทุกข์ให้พ้นทุกข์ ให้มีความสุข อันเป็นความหมายที่แท้จริงของกรุณา
วาจาไม่เอ่ยว่าสงสาร หรือวาจาเอ่ยว่าไม่สงสาร แต่ใจจริงสงสาร นัน่ ไม่ใช่
เมตตา จะประกอบด้วยกรุณา คือมีการคิด การพูด การทำเพือ่ ช่วยให้เกิดความสุข
เป็นกรุณาไปตามความเมตตาสงสารจริงใจ

ความกรุณาที่เกิดขึ้นในจิตใจ

สำหรับปุถชุ นผูย้ งั ไม่ไกลจากกิเลส เมตตาจริงใจจะทำให้ใจสงบสุขอยูไ่ ม่ได้
จะต้องดิน้ รนแสวงหาทางทีจ่ ะช่วยผูม้ คี วามทุกข์ให้มคี วามสุข พ้นจากสภาพหรือ
ฐานะที่ทำให้เป็นที่เกิดเมตตา ความดิ้นรนแสวงหาทางช่วย แม้ที่ไม่ปรากฏ
ให้เห็นให้รู้ แต่ก็เป็นกรุณา นั่นคือกรุณาในใจ

ความกรุณาที่เกิดจากความมีเมตตาจริง

การสวดมนต์ โดยเฉพาะในเวลาเช้าและในเวลาเย็นเป็นสิ่งที่ผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาส่วนมาก ถือเป็นหน้าที่ กระทำเป็นกิจวัตรประจำวัน และหลัง
อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๖๗
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๑๖๘

สวดมนต์แล้ว ไม่วา่ จะสวดยาวหรือสวดสัน้ สวดมากหรือสวดน้อย ก็จะจบลงด้วย
การแผ่เมตตาตัง้ ใจให้ความสุข แผ่สว่ นกุศลทีต่ นทำทีต่ นมีแก่สรรพสัตว์ทงั้ ทีเ่ ป็น
ผู้เป็นที่รัก ผู้ไม่เป็นที่รัก ทั้งที่เป็นมิตร ทั้งที่ไม่เป็นมิตร ทั้งพรหม เทพ มนุษย์
สัตว์ ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ
ความจริงใจทีจ่ ะให้กศุ ลให้ความสุขเช่นนี้ นับได้วา่ เป็นความพยายามช่วย
ผ่อนคลายความทุกข์บรรดามีของสรรพสัตว์ทั้งนั้น จึงเป็นความกรุณาที่เกิดแต่
ความมีเมตตาจริง แม้จะเป็นสิ่งไม่ปรากฏแก่ตาแก่ใจผู้ใดอื่นก็ตาม

เมตตาและกรุณา ล้วนสำเร็จลงได้ด้วยใจ

พระพุทธศาสนานัน้ ถือใจเป็นสำคัญทีส่ ดุ ถือว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ เมตตากรุณาก็สำเร็จด้วยใจ เมตตากรุณามิได้สำเร็จด้วย
อะไรอื่น
ดังนั้น ความช่วยเหลือต่างๆ แม้จะเป็นการปฏิบัติดี แต่แม้เกิดจากใจ
ทีร่ สู้ กึ ว่าเป็นหน้าทีบ่ า้ ง เป็นสิง่ ทีพ่ งึ ทำเพือ่ รักษาหน้าตาของตนเองบ้าง เป็นการ
เชิดชูตนเองบ้าง มิใช่เป็นการกระทำที่เกิดจากใจที่มีความสงสาร ที่มีความ
ปรารถนาจะให้เกิดความสุขแก่ผู้ได้รับ เช่นนี้การกระทำนั้นก็มิใช่เป็นความ
เมตตากรุณา เมตตากรุณาเป็นเรื่องของใจจริงๆ
เมตตากรุณาเป็นเรือ่ งของใจ เกิดอยูใ่ นใจ ดังนัน้ ตนเองเท่านัน้ ทีจ่ ะรูว้ า่ ตน
มีเมตตากรุณาเพียงใด หรือไม่ คนอืน่ ไม่อาจรูใ้ จจริงของคนอืน่ ได้ จึงย่อมไม่อาจ
รู้ได้ถูกต้องเสมอไปด้วยว่าคนนั้นคนนี้มีเมตตาหรือไม่มี
ความสำคัญจึงอยู่ที่ตัวเองจะต้องเข้าใจตัวเองว่ามีจิตใจเช่นไร ใจดีหรือ
ใจไม่ดี มีเมตตาหรือไม่มเี มตตา จะต้องไม่หลงเข้าใจตัวเองผิดจากความจริงอันจัก
ทำให้ไม่มีโอกาสแก้ไขจิตใจตนเอง เช่น ไม่มีความเมตตาก็จะไม่มีโอกาสแก้ไข
ให้มีเมตตาอันเป็นความร่มเย็น สำคัญทั้งแก่จิตใจตนเองและผู้อื่นเป็นอันมาก
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เมตตาเป็นเหตุที่ให้ผลยิ่งใหญ่สุดพรรณนา

เมตตาเป็นความสำคัญอย่างยิง่ ได้ให้ผลทีส่ ำคัญทีส่ ดุ แก่โลก พระพุทธเจ้า
ทรงตั้ ง พระพุ ท ธศาสนาได้ ก็ ด้ ว ยทรงมี พ ระเมตตาใหญ่ ห ลวงเป็ น ต้ น เหตุ
พระพุทธศาสนาเกิดแต่พระเมตตา นี้ก็เห็นได้ชัดแจ้งแล้วว่าเมตตาเป็นเหตุที่
ให้ผลยิ่งใหญ่เพียงใด

พระผู้ทรงยิ่งด้วยเมตตาและกรุณา

พระพุทธเจ้าทรงยิ่งด้วยพระเมตตา ปรากฏชัดด้วยพระมหากรุณาคุณ
อันเป็นที่ประจักษ์ลึกซึ้งแก่จิตใจผู้นำมาใคร่ครวญทั้งหลาย
พระพุ ท ธศาสนาที่ ใ ห้ ค วามร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข พ้ น พรรณนาหาได้ เ กิ ด แต่
อะไรอืน่ หากเกิดแต่พระมหากรุณาคุณของพระพุทธองค์โดยแท้ พระมหากรุณา
ที่เกิดแต่พระเมตตาท่วมท้นพระหฤทัย
พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้านั้น ผู้มีปัญญาพึงนำมาคิดใคร่ครวญ
พิจารณาให้ดี ให้เห็นประจักษ์แจ้งซาบซึ้งถึงจิตใจ จักไม่เสียชาติเปล่าที่เกิดมา
พบพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา ผู้ทรงสามารถนำไปถึงความ
พ้นทุกข์ได้จริง
มีผู้ใดหรือที่มีกรุณาแม้เพียงใกล้เคียงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า
เพื่อทรงพยายามช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ของความเกิด ความแก่
ความเจ็บ ความตาย ทรงสละได้สิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งบัลลังก์ ทั้งความสุข
ส่วนพระองค์ ทั้งความพรั่งพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหลาย ทั้งพระชนกนาถ
พระมเหสี และพระโอรส ทรงสละได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดเพื่ อ ความพ้ น ทุ ก ข์ ข อง
สรรพสัตว์ ที่ทรงตระหนักชัดพระหฤทัยแล้วว่า ทุกชีวิตไม่มียกเว้น จะต้อง
ตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ที่ใหญ่โตมโหฬารนั้นตลอดไป แม้ไม่พบทางดำเนิน
หนีให้พ้น
อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๖๙
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๑๗๐

พระมหากรุณา มีผลสว่างไสว ดับทุกข์น้อยใหญ่ได้

ยามอยู่ห่างไกลจากผู้เป็นที่รัก เช่น บุตรธิดา ผู้เป็นมารดาบิดาน่าจะเคย
ห่วงใยคิดไปนานาประการ ถึงความทุกข์ยากลำบากลำบนของผู้เป็นบุตรธิดา
แห่งตน จนตัวเองแทบจะหาความสุขมิได้ เหตุรา้ ยครัง้ แล้วครัง้ เล่าทีเ่ กิดห่างไกล
และมีบุตรธิดาผู้ใดอยู่ในขอบข่ายที่อาจจะพลอยได้รับทุกข์ภัยร้ายแรงนั้นด้วย
ผูเ้ ป็นมารดาบิดามีหรือทีจ่ ะไม่พากันคิดวาดภาพทีน่ า่ สะพรึงกลัวให้เกิดกับบุตร
ธิดาตน แม้ไม่สามารถไปได้แล้วจริงๆ ก็จะพากันสวดมนต์ไหว้พระอย่างอกสั่น
ขวัญหาย เพื่อให้พระคุ้มครองผู้เป็นที่รักที่ห่วงใยของตน ที่ตนคิดว่าต้องกำลัง
ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแน่
พระพุทธเจ้าก่อนแต่จะทรงตรัสรูก้ เ็ ช่นกัน เพราะทรงแน่พระหฤทัยแล้วว่า
สัตว์ทงั้ ปวงจะต้องได้รบั ความทุกข์ทรมานจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ทรงสามารถ
ทนรับความรู้สึกนั้นได้อย่างเป็นปกติสุข พระเมตตาท่วมท้นพระหฤทัย ซึ่งเป็น
พระเมตตาจริง เหตุดว้ ยทรงดิน้ รนขวนขวายหาทางช่วยแก้ไขทุกข์นนั้ อย่างเต็ม
สติปญ
ั ญาความสามารถ เป็นไปตามความจริงทีเ่ มือ่ มีเมตตาจริงจะต้องมีกรุณา
ด้วยเสมอไป เมตตากับกรุณาจะไม่แยกจากกันโดยเด็ดขาด
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงมี พ ระเมตตายิ่ ง ใหญ่ พระกรุ ณ าจึ ง ยิ่ ง ใหญ่ ด้ ว ย
เป็นมหากรุณา และเป็นมหากรุณาที่ให้ผลสำเร็จใหญ่ยิ่งจริงแท้ ทรงดับทุกข์
ของสัตว์โลกได้ดังพระหฤทัยปรารถนา
สัตว์โลกจำนวนประมาณมิได้ ได้รับพระมหากรุณาพ้นจากทุกข์มากบ้าง
น้อยบ้าง เมือ่ เดินไปในวิถที างทีท่ รงแสดงสอนตัง้ แต่ทรงตรัสรู้ สืบมาจนทุกวันนี้
ยังมีผู้ได้รับพระมหากรุณาของพระพุทธองค์อยู่ มิว่างเว้น มิขาดหาย แม้จะ
เสด็จดับขันธปรินพิ พานนานนักแล้ว ใกล้จะสามพันปี แต่พระมหากรุณาก็ยงั มีผล
สว่างไสว ดับทุกข์น้อยใหญ่ได้อยู่
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พระผู้ทรงไกลกิเลสแล้วอย่างสิ้นเชิง

ถ้ า พระพุ ท ธองค์ มิ ใช่ เ ป็ น ผู้ ท รงไกลกิ เ ลสแล้ ว สิ้ น เชิ ง ผลที่ เ กิ ด แต่
พระมหากรุณาที่จะดับทุกข์สัตว์โลก ก็จะต้องทำให้ทรงยินดีโสมนัสพ้นจะ
พรรณนา แต่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงไกลแล้วจากความยินดีและยินร้าย
อันเป็นอาการของกิเลสสามกองสำคัญ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ นั่นคือ
เครือ่ งแสดงความทรงไกลแล้วอย่างสิ้นเชิงจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
ทรงสงบเบิกบานอยูด่ ว้ ยอานุภาพของบรมสุข ทีผ่ มู้ ปี ญ
ั ญามากหลายปรารถนานัก
และจักสมปรารถนาได้ดว้ ยการปฏิบตั ธิ รรมทีท่ รงแสดงสอนไว้ ให้เป็นการปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรมจริง ไม่ออ่ นแอพ่ายแพ้แก่ความโลภ โกรธ หลง มัน่ คงศรัทธา
ในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และดำเนินตามไปในวิถีที่ทรงนำไปแล้ว

พ้นจากทุกข์สิ้นหวัง เสวยบรมสุขตลอดกาล

พระพุทธศาสนาเกิดแต่พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งมั่นจะ
ช่วยสัตว์โลกให้พน้ จากทุกข์ของความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มพี ระมหากรุณานีแ้ ล้ว
พระพุทธศาสนาไม่เกิด เราผู้มีความทุกข์ทั้งหลาย จะได้ธรรมะจากที่ใดมา
ช่วยผ่อนคลายให้พอมีความสุขได้ มากน้อยตามควรแก่การปฏิบัติของตน และ
สูงสุดจนพ้นจากทุกข์สิ้นเชิง ได้เสวยบรมสุขตลอดกาล

พระมหากรุณาที่นำพาสัตว์โลกให้ไกลจากทุกข์

ไม่มผี ใู้ ดไม่เป็นทุกข์ ทุกคนมีความทุกข์ เพียงทุกข์มากบ้าง ทุกข์นอ้ ยบ้าง
เหมือนไม่มีทุกข์บ้างทั้งที่มีทุกข์อยู่ ความจริงนั้นทุกข์มีอยู่กับทุกชีวิตทุกเวลา
เพียงแต่ว่าปุถุชนทั้งปวงหลงเห็นทุกข์เป็นสุข ธรรมเหนือโลกนั้นความสุขไม่มี
ในโลก ในโลกมีแต่ความทุกข์ และธรรมของพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีจ่ ะดับทุกข์
ให้ ไ ด้ ผู้ มี ปั ญ ญาเข้ า ใจธรรมเหนื อ โลกจึ ง เทิ ด ทู น พระพุ ท ธศาสนา เทิ ด ทู น
พระบรมศาสดาผู้ทรงก่อเกิดพระพุทธศาสนาด้วยทรงสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่
ไม่มีผู้ใดมีความกรุณาทำได้เสมอเหมือน
อันความกรุณา มหัศจรรย์ยิ่งนัก ๑๗๑
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๑๗๒

พระมหากรุณาท่วมท้นพระหฤทัย ทำให้พระบรมโพธิสตั ว์เสด็จออกทรง
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
แต่แม้คดิ ให้ลกึ คิดให้ประณีต ก็ยอ่ มจะได้ความเข้าใจในพระมหากรุณาว่า
ไม่มีขอบเขต ไม่มีอคติ ไม่มีเขา ไม่มีเรา แตกต่างเป็นอันมากกับน้ำใจของปุถุชน
ทั้งนั้น

ทรงมีพระกรุณาโดยไม่คำนึงถึงพระองค์เอง

ปุถชุ นคนผูม้ กี เิ ลสใกล้ชดิ จิตใจทัง้ หลาย ล้วนมีเขามีเรา มีเลือกสงสารเลือก
ให้ความช่วยเหลือ และมักจะสงสารจะช่วยเหลือพีน่ อ้ งพวกพ้องของตนเท่านัน้
นั่นไม่ใช่เมตตา ไม่ใช่กรุณาที่แท้จริง แตกต่างห่างไกลกับพระมหากรุณาของ
พระพุทธเจ้าที่แผ่ไปถึงทั่วทุกสัตว์โลก และมากมายใหญ่ยิ่งนักหนา จนทำให้ไม่
ทรงคำนึงถึงความทุกข์ยากของพระองค์เอง เพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์โลก
ทรงสละพระสถานภาพแห่งกษัตริย์ลงเป็นผู้ต้องขอเขา ทรงหมดสิ้นทุกสิ่ง
ทุกอย่าง เหลืออยู่ท่วมท้นพระหฤทัยแต่พระมหากรุณาต่อสัตว์โลก
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ดอกไม้กินได้...

ช่วยต้านโรคมะเร็ง
ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย

หากจะเอ่ ย ถึ ง ดอกไม้ หลายคนคงนึ ก ถึ ง ความหอม ความสวยงาม
น่าทะนุถนอม ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกหรือว่าไม้ประดับ แต่ใครจะไปคาดคิดว่า
ดอกไม้สวยๆ ที่เราเห็นนั้นจะสามารถนำมาทำเป็นอาหารทานได้ แถมยังมี
คุณค่าทางอาหาร มีวิตามิน เกลือแร่ และมีสารอาหารหลายชนิดรวมทั้งเส้นใย
ทีช่ ว่ ยทำให้รา่ งกายแข็งแรง นอกจากนีย้ งั มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรช่วยป้องกัน
และรักษาโรค ซึ่งมีดอกไม้หลายชนิดที่เรานิยมมาประกอบอาหารจนกลายเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดอกไม้จึงมีคุณประโยชน์หลากหลายทั้งสวยงาม กินได้ และ
ยังเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้อีกด้วย
นักวิชาการจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นความสำคัญ
ของเหล่าผักพื้นบ้าน และเพื่อตอกย้ำว่าดอกไม้พืชผักต่างๆ นั้นมีประโยชน์
ต่อร่างกาย จึงได้ศึกษาดอกไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคได้ ๗ ชนิด เพื่อจะเป็นอีก
ช่องทางในการลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง
รองศาสตราจารย์ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ หัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหาร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตร
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของ
ดอกไม้กินได้ ๗ ชนิดที่คนไทยนิยมบริโภค ได้แก่ หัวปลี ดอกขจร ดอกแค
ดอกบั ว ดอกเฟื่ อ งฟ้ า ดอกโสน และดอกอั ญ ชั น ทั้ ง ในรู ป กิ น สด และ
ผ่านกรรมวิธีการปรุง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการต้มหรือชุบแป้งทอด พบว่าดอกไม้ที่
คนไทยนิยมบริโภค ทั้ง ๗ ชนิด มี สารต้านฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์สามารถลด
ความเสีย่ งจากโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ เรามาดูกนั ดีกว่าว่าดอกไม้เหล่านี้
มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ดอกไม้กินได้...ช่วยต้านโรคมะเร็ง ๑๗๓
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๑๗๔

๑. หัวปลี
เป็นดอกของต้นกล้วย กินได้ทั้ง
แบบดิบและสุก รสชาติจะฝาด นำกลีบ
มาชุบแป้งทอดกินได้ หรือจะใช้ใส่ใน
แกงเลี ย ง ต้ ม ยำไก่ กิ น แกล้ ม กั บ
ขนมจีนน้ำพริก ทำทอดมัน และอีก
สารพัดเมนูของอร่อย ซึ่งหากินได้ง่ายมาก มีมากมายตามสวนไร่นา
ประโยชน์ : บรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร ใบหัวปลีมีธาตุเหล็ก
บำรุงเลือด ป้องกันโลหิตจาง และลดน้ำตาลในเลือด

๒. ดอกขจร
ดอกไม้ ห าง่ า ยในท้ อ งตลาดราคาย่ อ มเยา
ทัง้ ยังปลอดสารพิษ รสชาติอร่อย ส่วนใหญ่จะนำ
มาปรุ ง เป็ น ขนมดอกขจร หรื อ ตอนนี้ ด อก
สีเขียวอ่อนนำมาผัดน้ำมันหอย ปรุงในจานยำ
จิ้มน้ำพริกชุบแป้งทอด
ประโยชน์ : มีแคลเซียมสูงบำรุง
กระดู ก และฟั น วิ ต ามิ น เอบำรุ ง สายตา
สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเร่งกระบวนการ
ซ่อมแซมบาดแผล

๓. ดอกแค
คนโบราณบอกว่ า ดอกแคแก้ ไ ข้ หั ว ลม
เหมาะจะกินช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเปลี่ยนฤดู ดอกแคยังมีใยอาหาร
ชนิดไม่ละลายน้ำ จึงช่วยในระบบขับถ่ายได้ดี เหมาะจะนำมาใส่ในแกงส้ม
จานยำ หรือผัดใส่หมูสับ กุ้งสับ หรือลวกจิ้มน้ำพริก
ประโยชน์ : ช่วยแก้ปัญหาท้องผูก และป้องกันโรคมะเร็งลำไส้
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๔. ดอกบัว
ถือเป็นดอกไม้ที่สวยงาม ประชาชนหาซื้อไปบูชาพระมากกว่าดอกไม้
ชนิดอื่น เพราะสามารถคงความงามไว้ได้นานกว่าดอกไม้หลายชนิด
ประโยชน์ : ส่วนต่าง ๆ ของบัวนัน้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทกุ ส่วน เป็นทัง้
ยาและอาหารได้อย่างดี

๕. ดอกเฟื่องฟ้า
เฟื่ อ งฟ้ า เป็ น พรรณไม้ ยื น ต้ น
ขนาดกลางประเภทเถาเลือ้ ย เป็นดอกไม้
ประจำเมืองภูเก็ต ดอกเฟื่องฟ้าสามารถ
ใช้ ป ระกอบอาหาร แถมยั ง มี ส รรพคุ ณ
ใช้เข้าเครื่องหอม หรือเป็นยาบำรุงหัวใจ
ส่ ว นที่ น ำมาประกอบอาหารก็ คื อ ดอก
โดยนิ ย มนำดอกมาชุ บ แป้ ง ทอดที่ ห าซื้ อ
กินกันได้โดยทั่วไป แต่สีที่เห็นนิยมนำมา
ทอดกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีม่วง และ
สามารถที่จะทำรับประทานเองได้
ประโยชน์ : เป็ น ยาบำรุ ง หั ว ใจ
บำรุงโลหิตและระบบขับถ่าย

๖. ดอกโสน
ดอกโสนทีค่ นรุน่ คุณพ่อคุณแม่รจู้ กั กันดี
มี ร สหวานชวนรั บ ประทาน สามารถนำมา
ประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น นำมาชุบแป้ง
ทอดกรอบ รับประทานกับขนมจีนน้ำพริก ผัดน้ำมันหอย นำไปลวกจิ้มน้ำพริก
แกงดอกโสน ยำดอกโสน
ประโยชน์ : เป็นยาแก้ปวดมวนท้อง
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๑๗๖

๗. ดอกอัญชันสีม่วง
เมื่ อ ก่ อ น คนนิ ย มใช้ น ำมา
ปรุงแต่งสีสนั อาหารให้ดนู า่ รับประทาน
เช่น ขนมช่อม่วง ขนมชั้น เล็บมือนาง
โดยคั้ น เอาน้ ำ มาผสมกั บ อาหาร
ก่อนจะปรุง หรือหยอดสีม่วง ตอนหุงข้าวจะได้
ข้าวสีสวย แต่ตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยม โดยนำดอกไปตากแห้ง หรือใช้ดอกสด
ต้มน้ำและเติมน้ำตาล มะนาว ดื่มแก้กระหายคลายร้อน
ประโยชน์ : สารแอนโธไซยานิน มีอยู่มากในดอกอัญชัน จึงช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการมองเห็น เนื่องจากสารตัวนี้จะไปเพิ่มการไหลเวียนใน
หลอดเลือดทำให้กลไกที่ทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้น
เห็นสรรพคุณของดอกไม้กนิ ได้ทงั้ ๗ ชนิดทีส่ ามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
แถมราคาถูก มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย คอลัมน์อาหารไทย
ฉบับนี้จึงขอแนะนำวิธีการทำขนมไทยจากดอกไม้ซึ่งนิยมนำมาทำเป็นทั้งของ
คาวและของหวาน แต่อาจจะหารับประทานยากสักหน่อยเพราะไม่ค่อยมี
ผู้นำมาทำขาย นั่นคือ ขนมดอกโสน ค่ะ

ขนมดอกโสน
ก่อนอื่น เรามารู้จักต้นโสนก่อนดีไหมคะ
ต้นโสนเป็นไม้ลม้ ลุก เป็นพุม่ ขนาดกลาง ลำต้นสูงเปราะบาง เพราะไม่มแี ก่น
สูงประมาณ ๒-๓ เมตร มีกิ่งก้านห่างๆ ใบฝอยเล็กคล้ายกับใบมะขามหรือ
ใบกระถิน ดอกสีเหลือง คล้ายดอกแค แต่เล็กกว่า มีฝักคล้ายกับถั่วเขียวแต่
ยาวกว่า ภายในมีเมล็ด ต้นโสนมักขึ้นในที่ชื้นแฉะ ริมคลอง ริมคูน้ำ
สมัยก่อนนิยมเอาดอกโสนมาเป็นผักจิ้มน้ำพริก หรือนำมาเป็นผักใส่ใน
แกงส้ม แกงเลียง คล้ายๆ กับดอกแคนัน่ แหละค่ะ นอกจากนีย้ งั สามารถนำมาทำ
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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
• แป้ ง ข้ า วเจ้ า นำมานวดกั บ หั ว กะทิ
จนเข้ากันดี
• นำผ้าขาวบางชุบน้ำ บิดพอหมาด
ปู ล งบนลั ง ถึ ง ใส่ ด อกโสนเกลี่ ย ให้
กระจาย จากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าที่
นวดไว้ ม ายี ด้ ว ยแล่ ง ใส่ ล งใน
ดอกโสนจนหมด เคล้าแป้งทีย่ กี บั ดอกโสน
ดอกไม้กินได้...ช่วยต้านโรคมะเร็ง ๑๗๗
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๑๗๘

พอเข้ า กั น นำไปนึ่ ง ในน้ ำ เดื อ ด พอแป้ ง สุ ก ตั ก ออก ยี ใ ห้ ก ระจาย
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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การใช้เทคโนโลยี

ในการระบุตัวตน
วโรตม์ ชอินทรวงศ์

ท่านอาจสงสัยถ้าผมจะบอกว่า “ทุกสิ่งบนโลกนี้ต้องมีชื่อ” ถ้าสมมุติว่า
คุณเป็นเจ้าของฟาร์มโคนม ถ้ามีวัวนมสองถึงสามตัวคงจะไม่มีปัญหา แต่ถ้า
เป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่มีวัวนมนับร้อยตัว ท่านจะตั้งชื่อให้วัวแต่ละตัว
ทีจ่ ะมาคอยตัง้ ชือ่ วัวว่า เจ้ามะลิ เจ้าละไม และอืน่ ๆ อีกเป็นร้อยตัว คงจะปวดขมับ
เป็นการใหญ่ ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมาแนะนำให้ท่านได้รู้และ
สามารถนำมาใช้ได้จริงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตั้งชื่อให้แก่วัวทุกๆ ตัว
เป็ น รหั ส สั ญ ญาณคลื่ น ความถี่ (RFID) เมื่ อ เอาเครื่ อ งตรวจจั บ สั ญ ญาณ
เข้ามาจ่อใกล้ๆ ก็จะสามารถทราบได้ว่าวัวตัวนี้ชื่ออะไร รวมถึงอายุ น้ำหนัก
สภาพร่างกาย ประวัติการฉีดวัคซีน ซึ่งเราได้บันทึกข้อมูลเข้าไปในชิปเล็กที่
ติดอยู่ที่ใบหู หรือปลอกคอ ของวัวตัวนั้นๆ
RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยี
ไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ประเภทหนึ่ง เกิดจากแนวคิดที่ว่า “ทุกสิ่งบนโลกนี้ต้อง
มีชื่อ” ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ควรมีการระบุตัวตน (Identification) แม้แต่
ต้นไม้ในป่าสงวน วัวในทุง่ โลมาในอ่าว สินค้าในห้าง สมุดทุกเล่ม เหรียญโดยสาร
รถไฟฟ้าใต้ดิน แผ่นซีดีในห้างสรรพสินค้า หรือหนังสือในห้องสมุด
การใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวตน ๑๗๙
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๑๘๐

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

ภาพที่ ๑ ลักษณะการทำงานของ RFID อย่างง่าย

การทำงานของระบบ RFID คือ เมื่อตัว Reader ส่งคลื่นความถี่ (Radio
Frequency) ไปโดน Tag เมื่อตัว Tag ได้รับคลื่น ขดลวดที่รอบตัวนั้นนอกจาก
ทำหน้าทีเ่ ป็นสายอากาศ (Antenna) รับสัญญาณแล้ว ยังทำหน้าทีแ่ ปลงความถี่
กลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพือ่ ใช้เลีย้ งวงจรของตัว Tag เพือ่ อ่านหรือบันทึกข้อมูล
ในหน่วยความจำใน Tag จากนัน้ ก็จะส่งข้อมูลกลับด้วยการเหนีย่ วนำคลืน่ ความถี่
ไปยังที่ Reader อีกครั้ง
ใน Tag นัน้ จะสามารถบันทึกหรืออ่านข้อมูลทีเ่ ราต้องการได้ ดังทีเ่ ราเห็น
ใช้ในห้างสรรพสินค้า เพื่อใช้อ่านราคาสินค้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้องกัน
การถูกขโมยสินค้า
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ตั ว Reader ที่ เ ห็ น ติ ด
ตามทางเข้าออกในห้างสรรพสินค้า
นั้น เมื่อผู้ใดขโมยสินค้าที่มี Tag
ของ RFID ติดอยู่ ตัว Reader จะ
สามารถตรวจจับด้วยคลื่นวิทยุได้
ไม่ว่าขโมยจะซ่อนไว้ที่ส่วนใดก็ตาม
ภาพที่ ๒ RFID Tag ติดที่
ซีดีตามห้างสรรพสินค้า

ภาพที่ ๓ RFID Reader
ติดตามประตูห้างสรรพสินค้า

RFID เทคโนโลยี นี้
จะพลิกโลก
“RFID เทคโนโลยี นี้ จะ
พลิกโลก” อาจจะไม่เป็นการกล่าว
เกินจริงสำหรับผู้ที่รู้จัก RFID เป็น
อย่างดีและบ้างก็ผันผวนตัวเองมา
อยู่ หั ว ขบวนเตรี ย มกอบโกยกั บ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่
มโหฬารของโลกครั้งนี้
		

เปรียบเทียบกับ บาร์โค้ด เป็นแถบสีขาว ดำ สลับกันหนาบ้างสั้นบ้าง
ซึ่งข้อมูลของสินค้าจะถูกบันทึกไว้ในแถบสีนั้นข้างภาชนะบรรจุสินค้า ทำให้
สะดวกในการอ่านข้อมูลสินค้านัน้ เช่นว่า สินค้าอะไร ราคาเท่าใด ผลิตจากไหน
เป็นต้น หากเรานึกถึงภาพทีเ่ ราไปห้างสรรพสินค้าต่อคิวเพือ่ รอชำระเงิน กว่าจะ
สแกนบาร์ โ ค้ ด สิ น ค้ า ที ล ะชิ้ น หมดรถเข็ น คงต้ อ งใช้ เ วลานานหลายนาที
การบริหารจัดการให้ลูกค้าเสียเวลาจ่ายเงินสำหรับเทคโนโลยี RFID ถึงสินค้า
มีนับร้อยชิ้นในรถเข็น เพียงเข็นผ่าน Reader ก็จะสามารถอ่านข้อมูลที่ Tag
ในสินค้าทุกตัวและคำนวนเงินให้เสร็จสิ้นในเวลาไม่กี่วินาที
การใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวตน ๑๘๑
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๑๘๒

RFID ต่างจากระบบอ่านข้อมูลอื่นเช่น Barcode หรือ Smart Card
ตรงที่ระบบบันทึกข้อมูลอื่นต้อง “สัมผัส” แต่ RFID ไม่จำเป็นต้องสัมผัส
(Contact less) แถมระยะไกลพอสมควรอีก นอกจากนั้นตัว Tag ของระบบ
RFID ทีต่ ดิ ตามตัวสินค้าสามารถบรรจุไมโครชิพเพือ่ เก็บข้อมูล มีหน่วยความจำ
มากกว่ารหัสแถบสีของบาร์โค้ดมากนัก จะเห็นว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับเทคโนโลยี
บันทึกข้อมูลสินค้าอื่น RFID นอกจากเก็บข้อมูลได้เยอะกว่า ป้องกันขโมยได้
แถมคิดเงินได้รวดเร็ว เพียงเท่านี้ RFID ก็สามารถทดแทนเทคโนโลยีบาร์โค้ด
ได้แล้ว เพียงแต่ว่าราคาต่อชิ้นของ Tag ยังแพงมากอยู่ จึงยังไม่คุ้มกับการ
ติดสินค้าที่ราคาไม่แพง เพราะต้นทุนบาร์โค้ดคือหมึกที่พิมพ์ลงไปบนภาชนะ
สินค้าเท่านั้น แต่หากวันหนึ่ง ตัว Tag มีราคาต่อชิ้นเท่าบาร์โค้ด เมื่อไหร่
RFID สามารถมาทดแทนระบบบาร์ โ ค้ ด ก็ จ ะพลิ ก โฉมภาคอุ ต สาหกรรม
ทั้งปวงในโลกก็ว่าได้

การประยุกต์ใช้ RFID

RFID ในบ้านเราได้เริ่มเปิดใช้อย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมและ
การส่ ง ออกอย่ า งมากมาย จากประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ให้ใช้ย่านความถี่สำหรับ RFID ในประเทศไทย
เป็นที่ทราบกันดีว่า สุดยอดซุปเปอร์สโตร์ในอเมริกา ลูกค้ารายใหญ่ส่งออก
ของไทยนั้ น เช่ น Wal-Mart ตั้ ง กฏเหล็ ก ให้ สิ น ค้ า ที่ จ ะไปวางขายที่ นั่ น
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
ในการอ่าน บันทึกข้อมูลและส่งสัญญาณ
ภาพที่ ๕ Active Tag
กลับนั้นเรียกว่า Passive Tag ปัจจุบัน
ตัว Tag มีขนาดเล็กมาก เท่าหัวไม้ขีดได้และมีแนวโน้มเล็กลงเรื่อยๆ อีกทั้ง
สามารถฝังลงในเนื้อเดียวกับตัวสินค้าได้เลย

การประยุกต์ใช้งาน RFID ถูกประยุกต์ใช้งานหลากหลายด้าน

๑. การค้าปลีก การผลิต การกระจายสินค้าและลอจิสติกส์ เช่น
การซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต เมื่อมีการคิดคำนวณราคารวม เครื่องอ่าน
RFID สามารถคำนวณราคารวมภายในครั้งเดียวได้ทันทีดังที่กล่าวตอนต้น
หรื อ การใช้ ง านในโรงงานโดยการติ ด Tag ไว้ กั บ ชิ้ น งาน เมื่ อ ชิ้ น งานผ่ า น
สายพานการผลิ ต ในโรงงาน Reader จะส่ ง ชิ้ น งานเดิ น ตามสายพานไป
แต่ละแผนกเป็นขั้นตอนและส่งงานไปยังสถานีถัดไป       
๒. ด้านการแพทย์และช่วยเหลือคนพิการ มีการใช้งานสำหรับการทำ
Asset tracking สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาแพง ทำให้สามารถตรวจสอบ
การเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ได้สะดวกรวดเร็ว   นอกจากนี้ยังมีการใช้ RFID
ในสุขภัณฑ์ยา โดยมี Reader ขนาดพกพา ให้ผู้ป่วยที่ตาบอด สามารถถือ
Reader มือถืออ่าน Tag ที่ขวดยาและ Reader อ่านออกเสียงให้คนตาบอด
การใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวตน ๑๘๓
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๑๘๔

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
สายพั น ธุ์ การให้ อ าหาร วั น ที่ ฉี ด ยา และการควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในสั ต ว์ ไ ด้

รวมถึงการใช้งานสำหรับทำการตรวจย้อนกลับแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์อาหาร
(Food Traceability) หรือสินค้าเกษตรกรรมได้ ฟาร์มระบบปิดที่ได้รับ
มาตรฐานความปลอดภั ย จากอเมริ ก า สามารถส่ ง ไก่ ไ ปขายได้ เ พราะมี
RFID Tag บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไขได้ เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า มาจากฟาร์ ม
ระบบปิดที่ได้รับการรับรอง ทำให้ไก่ไทยส่งออกได้รวดเร็ว
๔. 	ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) เพื่อป้องกัน
ผูก้ อ่ การร้ายหรือใช้งานสำหรับด้าน E-citizen ซึง่ หลายประเทศได้นำมาใช้กนั แล้ว
รวมทั้งหนังสือเดินทางไทยก็ใช้การฝังชิพเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือ
หนังสือเดินทางเช่นกัน
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๕. การเข้ า -ออกอาคาร (Access Control / Personal
Identification) หรือ แทนการใช้บัตรเสียบ Smart card เนื่องจากบัตร
แถบแม่ เ หล็ ก เมื่ อ มี ก ารใช้ ง านนานจะมี ก ารชำรุ ด สู ง แต่ บั ต รแบบ RFID
ไม่มีการสัมผัสและเครื่องสามารถอ่านข้อมูลระยะไกลได้เพียงแค่เดินผ่าน
เช่น บัตรผ่านประตูคอนโดสมัยใหม่ ก็ใช้เทคโนโลยีนี้
๖. ระบบตัว๋ อิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket) เช่น บัตรทางด่วน บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
๗. ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (Immobilizer) ในรถยนต์ ป้องกันการ
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

ศูนย์อเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. “RFID เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์”. สาร NECTEC. (กันยายน – ตุลาคม 2547)
ปรเมศวร์ กุมารบุญ “มารูจ้ กั RFID เทคโนโลยีนี้ จะพลิกโลก” <http://
www.marinerthai.com/forum/index.php?topic=757.0>
การใช้เทคโนโลยีในการระบุตัวตน ๑๘๕
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๑๘๖

นักกีฬาในดวงใจ

โรนัลดินโญ่
รัฐภัทร์ เจริญทวีรัตน์

หากถามว่าใครคือนักฟุตบอลที่สามารถเอ็นเตอร์เทนคนดูได้มากที่สุด
ในโลกนับตั้งแต่ยุค ๙๐ เป็นต้นมา เชื่อว่าแฟนฟุตบอลทั่วโลกคงต้องนึกถึงชื่อ
ของนักเตะเจ้าของฉายา “เหยินน้อย” โรนัลดินโญ่ อดีตซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติ
บราซิล เป็นลำดับต้นๆ อย่างแน่นอน ด้วยลีลาและเทคนิคแพรวพราวเป็นเหมือน
มนต์สะกดทีท่ ำให้เหล่าแฟนบอลต่างหลงใหลในความมหัศจรรย์บนโลกลูกหนัง
ที่เจ้าเหยินน้อยได้ร่ายมนต์ออกมา ซึ่งนั่นก็รวมทั้งตัวผมด้วยที่ชื่นชอบและ
หลงใหลในพรสวรรค์ของนักเตะรายนี้
รอยยิ้มบนใบหน้าของนักฟุตบอลอาจหาได้ไม่ง่ายนัก นอกจากเวลาดีใจ
จากการทำประตูเพียงเท่านั้น แต่สำหรับโรนัลดินโญ่เรามักจะเห็นรอยยิ้มบน
ใบหน้าของเขาอยูเ่ สมอยามลงเล่นในสนาม ซึง่ เป็นลักษณะท่าทางและเอกลักษณ์
โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครของอดีตนักเตะที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งของ
ยุคนี้ ซึ่งผมเองยอมรับว่าได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเขาอย่างจริงจัง ตั้งแต่
สมัยทีโ่ รนัลดินโญ่เล่นอยูใ่ นทีมชาติบราซิล ชุดแชมป์โลกสมัยที่ ๕ (ยุค Triple R
ประกอบด้วย Rivaldo Ronaldinho และ Ronaldo) ในช่วงที่เกาหลีใต้
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และญี่ ปุ่ น ได้ ร่ ว มกั น เป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มในการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลโลก ๒๐๐๒
โดยเกมนัน้ เป็นการแข่งขันรอบ ๘ ทีมสุดท้าย ซึง่ เป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง
ทีมชาติบราซิลและทีมขวัญใจมหาชนของคนไทย อย่างทีมชาติองั กฤษ ตัวผมเอง
ต้องยอมรับเลยว่าเป็นแฟนพันธ์แุ ท้ของทีมอังกฤษ และตอนนัน้ ก็ยงั ไม่ได้ชนื่ ชอบ
ในตัวนักเตะคนนี้สักเท่าไหร่นัก ซึ่งในระหว่างชมการถ่ายทอดสดก็ได้เจอกับ
ช็อตมหัศจรรย์ของนักเตะรายนีส้ มกับคำร่ำรือทีว่ า่ นักเตะรายนีจ้ ะเป็นคียแ์ มน
ตัวสำคัญที่จะพาทีมบราซิลชุดนี้ผงาดไปคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ
ด้วยฟรีคกิ สุดมหัศจรรย์ลอยโด่งเหมือนจะไม่มอี ะไร แต่กลับย้อยข้ามหัว
ของเดวิด ซีแมน แบบชนิดทีท่ ำให้ผมต้องอึง้ ไปอยูพ่ กั นึงเลยทีเดียวจนต้องอุทาน
ออกมาว่า “เฮ้ย เข้าได้ไง” ไม่ใช่ผมเท่านั้นที่งง เชื่อว่าหลายๆ คนที่ชมการ
ถ่ายทอดสดในตอนนั้นก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันกับผม แฟนบอลหลายคน
ถึงกับพูดกันแบบขำๆ ว่า “นี่มันซึบาสะแปลงร่างมาชัดๆ” ซึ่งใครจะไปเชื่อว่า
ผู้ชายที่ดูเข้มแข็งอย่างเดวิด ซีแมน ต้องมาเสียน้ำตาให้กับลูกยิงสุดมหัศจรรย์
แบบนัน้ โดยช่วงระยะเวลานัน้ รัศมีการเป็นนักเตะทีด่ ที สี่ ดุ ในโลกของเขาก็กำลัง
เริ่มฉายแววออกมาแล้ว จนในท้ายที่สุดเขาก็เป็นกำลังสำคัญในการพาทีมชาติ
บราซิลผงาดขึ้นไปเป็นแชมป์โลกได้สำเร็จในที่สุด
ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลักในทีมชาติ ได้มีทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรป
หลายทีมให้ความสนใจในตัวของซุปเปอร์สตาร์จากแดนกาแฟรายนีก้ นั ยกใหญ่
ว่ากันว่าเป็นนักเตะทีเ่ นือ้ หอมมากทีส่ ดุ ณ ช่วงเวลานัน้ กันเลยทีเดียว ตัวผมเอง
ก็เริ่มชื่นชอบและประทับใจในเทคนิคและลีลาของนักเตะเลือดแซมบ้ารายนี้
ขึ้นมาบ้างแล้ว และยอมรับว่าอยากเห็นเจ้าเหยินน้อยได้มีโอกาสมาโชว์ฟันขาว
และลีลาขั้นเทพของเขาในโรงละครแห่งความฝันที่เมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งใน
ช่วงเวลานัน้ ก็มี ๒ ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรป อย่างเจ้าบุญทุม่ บาร์เซโลน่าและปีศาจ
แดงจากเกาะอังกฤษ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังจ้องตาเป็นมันและอยาก
คว้าตัวเขาไปอยู่ในอ้อมอก
นักกีฬาในดวงใจ – โรนัลดินโญ่ ๑๘๗
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สือ่ ต่างๆ ทัว่ โลกในตอนนัน้ ต่างตีขา่ วว่าเจ้าเหยินน้อยใกล้ทจี่ ะกลายเป็นพลพรรค
อสูรแดง แมนยูไนเต็ด ตัวผมเองก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ทีมรัก
กำลังจะได้นักเตะระดับเวิลด์คลาสเข้ามาร่วมทีม ในใจก็คิดจินตนาการว่า
“นีเ่ รากำลังจะได้เห็นโรนัลดินโญ่เข้ามาเล่นร่วมในทีมเดียวกันกับมิดฟิลด์หมามุย่
อย่าง พอล สโคลล์, ปีกพ่อมด ไรอัน กิกซ์ รวมทั้งมิดฟิลล์ขาโหด อย่างรอย คีน
เหรอเนีย่ แต่แล้วมันก็เป็นได้แค่ฝนั เพราะทีมทีม่ าทีหลัง
อย่างบาร์เซโลน่า เรียกได้วา่ ตบมือทีหลังดังกว่า
ฉกคว้าตัวเขาไปหน้าตาเฉย ผิดกับแมนยูฯ
ซึง่ มีขา่ วแบบมหากาพย์มาโดยตลอดแต่ตอ้ ง
อกหักหน้าหงายกลับไป ซึง่ ว่ากันว่าใน
ความโชคร้ายของแมนฯ ยูไนเต็ด
ในครั้งนั้น จึงทำให้ทีมได้ไปค้นพบ
เพชรเม็ ด งามจากแดนฝอยทอง
เจ้ า ของฉายา “ปี ก จอมสั บ ”
คริสเตียโน่ โรนัลโด้ โดยเหล่าสาวก
ของปีศาจแดงต่างได้มีการวิพากษ์
วิจารณ์กันว่า หากทีมของพวกเขา
ได้ตวั โรนัลดินโญ่
ไปในตอนนั้ น
บางทีพวกเขา
ก็ อ าจจะไม่ มี
โอกาสได้ เ ห็ น
มิดฟิลด์เลือดโปรตุกีสมาโชว์ลีลาสับขาหลอกใน
โรงละครแห่งความฝันก็เป็นได้
ในทีส่ ดุ โรนัลดินโญ่กไ็ ด้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
ของสุดยอดทีมจากแคว้นคาตาลันตามความปรารถนาของ
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เจ้าตัว พร้อมกับความคาดหวังของเหล่าแฟนบอลบาร์เซโลนิสต้า ที่มีความ
คาดหวังต้องการให้เจ้าตัวเข้ามาเป็นเสาหลักช่วยให้ทีมกลับเข้ามาสู่ยุครุ่งเรือง
อีกครั้ง หลังจากต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของราชันชุดขาว เรอัล มาดริด ในยุค
กาลาติ ก อสภาค1 ซึ่ ง ตอนนั้ น มี เ หล่ า นั ก เตะระดั บ เวิ ล ด์ ค ลาสอย่ า ง อี เ คร์
คาซียาส, โรแบร์โต้ คาร์ลอส, หลุยส์ ฟิโก้, เดวิด เบ็คแฮม, ซีเนอดีน ซีดาน,
ราอูล กอนซาเลส และเจ้าโล้นทองคำ โรนัลโด้ อยูใ่ นทีม แน่นอนว่าดูจากรายชือ่
ทีเ่ อ่ยมาแต่ละคนนัน้ เป็นเรือ่ งยากทีบ่ าร์ซา่ ในยุค “เหยินน้อย” จะกลับมาเป็นทีม
ที่ดีที่สุดในประเทศได้อีกครั้ง การเริ่มต้นของเขาอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามนัก
เพราะโดนอาการบาดเจ็ บ เล่ น งานอยู่ บ่ อ ยๆ แต่ ห ลั ง จากนั้ น เขาก็ ค่ อ ยๆ
กลายเป็นเสาหลักในทีม โดยมีอยูป่ หี นึง่ ทีผ่ มเองก็จำได้วา่ บาร์ซา่ ทำผลงานในช่วง
ครึ่งฤดูกาลแรกได้ค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียว แต่ด้วยความมหัศจรรย์ของนักเตะ
แซมบ้ารายนี้ จึงทำให้ทีมสามารถไต่อันดับมาเป็นรองแชมป์ต่อจากบาเลนเซีย
ได้ราวปาฏิหาริย์ด้วยผลงานชนะเกือบทุกนัดในครึ่งฤดูกาลหลัง
ภายหลังจากปีนนั้ โรนัลดินโญ่กก็ า้ วมาเป็นนักฟุตบอลหมายเลขหนึง่ ของ
ลีกสเปน ของบราซิล และของโลกได้สำเร็จ โดยมีขุนพลคนอื่นเข้ามาช่วยสร้าง
ความมหัศจรรย์ให้กบั ทีมบาร์เซโลน่า ทัง้ ชาบี้ เอร์นานเดซ, เดโก้, ซามูเอล เอโต้
และเจ้าหนูลีโอเนล เมสซี่ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้รับฉายานักเตะต่างดาว แต่ด้วย
ฝีไม้ลายมือของเขาก็ทำเอาซุปเปอร์สตาร์เลือดแซมบ้าเองถึงกับต้องออกมา
ยอมรับว่า นักเตะคนนี้แหละจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกคนต่อไปอย่าง
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แน่นอนและยังบอกอีกว่าในอนาคตเมสซีจ่ ะเป็นนักเตะทีเ่ ก่งและสุดยอดกว่าตัว
เขาเองเสียอีก สำหรับในท้ายที่สุดแล้วในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ - ๒๐๐๕ เหล่าขุนพล
จากทีมแห่งแคว้นคาตาลันก็สามารถพาทีมก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จ
โดยในปีนั้นถึงแม้บาร์ซ่าจะก้าวมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในสเปนได้ แต่สำหรับในเวที
ยุโรปขุนพลอาซูลกราน่าต้องพบกับความล้มเหลว จอดอยูแ่ ค่รอบ ๘ ทีมสุดท้าย
เท่านั้น ด้วยน้ำมือของยอดทีมจากกรุงลอนดอน “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี
ซึ่งตอนนั้นมีกุนซือยอดฝีมืออย่าง “เดอะ สเปเชี่ยล วัน” โฆเซ่ มูรินโญ่
คุมทัพอยู่
การปะทะกันระหว่างเชลซีกับบาร์เซโลน่าในปีนั้นถือว่าเป็นการเจอกัน
ของมวยถูกคูแ่ ละถูกทีถ่ กู เวลาเลยทีเดียว โดยช่วงนัน้ ทัง้ คูอ่ ยูใ่ นช่วงทีฟ่ อร์มฮอต
สุดๆ และต่างก็เป็นจ่าฝูงในลีกของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ การสร้างทีมของเชลซีใน
ยุคเสี่ยหมี โรมัน อับราโมวิช อภิมหาเศรษฐีชาวรัสเซีย พร้อมด้วยการมีกุนซือ
ไร้เพื่อนอย่างมูรินโญ่คุมทัพอยู่ เชลซีชุดนั้นต่างก็ได้รับการยอมรับจากเหล่า
แฟนบอลทั่วโลกว่าเป็นทีมชุดที่แข็งแกร่งและมีสมดุลเอามากๆ แน่นอนว่า
แฟนบอลทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยในการดวลกันของคู่นี้รวมทั้งตัวผมเองด้วย
เช่นกัน สุดท้ายแล้วก็เป็นเชลซีที่ผ่านเข้ารอบไปได้สำเร็จตามที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ถึงแม้บาร์ซา่ จะตกรอบแต่ผมเองก็ยงั เชือ่ ว่าแฟนบอลทัว่ โลกต่างก็ยงั จำ
ลูกยิงที่พิสดารและสุดคลาสสิคของโรนัลดินโญ่ที่ไปยิงเชลซีถึงถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ได้อย่างแน่นอน การใช้เท้าขวาโยกหมุนซ้ายขวาหลอกให้คตู่ อ่ สูเ้ สียจังหวะ
แล้วจิ้มบอลด้วยหัวเกือกผ่านปีเตอร์ เช็ค ซึ่งทำได้เพียงป้องกันบอลด้วยสายตา
เข้าประตูไปแบบชนิดที่ทำให้แฟนเชลซีที่นั่งอยู่ฝั่งอัฒจันทร์หลังประตูถึงกับงง
และตะลึงกับประตูทเี่ กิดขึน้ ผมเองก็ยงั อึง้ และประทับใจกับลูกยิงทีส่ ดุ คลาสสิค
ลูกนัน้ เช่นเดียวกัน ซึง่ พูดได้เลยว่าตัง้ แต่ดฟู ตุ บอลมาไม่เคยเห็นลูกยิงในลักษณะ
แบบนี้มาก่อนเลย จำได้ว่าวันนั้นนักพากษ์ทางช่องฟรีทีวีเองก็ถึงกับตะโกน
“โอ้โห โอ้โห แหม่ เหนือคำบรรยายจริงๆ ครับลูกยิงแบบนี้ ทำไปได้” ถึงแม้จะ
ไม่สามารถช่วยทีมให้เข้ารอบต่อไปได้ แต่เชื่อว่าลูกยิงลูกนั้นคงจะเข้าไปอยู่ใน
ความทรงจำของแฟนบอลทั่วโลกอย่างแน่นอน
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ในฤดูกาลปี ค.ศ. ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ นับว่าเป็นปีทองของซุปเปอร์สตาร์เลือด
แซมบ้ารายนี้ โดยเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์ลกี สเปน และมีสว่ นสำคัญในการ
พาทีมบาร์ซา่ เป็นเจ้าแห่งยุโรปได้สำเร็จ ซึง่ ปีนนี้ กั เตะเจ้าของฉายามนุษย์ตา่ งดาว
อย่าง ลีโอเนล เมสซี่ ก็เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมได้แล้วด้วย ซึ่งผมก็ขอ
ย้อนกลับไปในเกมลีกที่สนามซานติอาโก้ เบอร์นาบิว ในศึกเอลคลาสสิโก้
ปี  ค.ศ.  ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ ระหว่างมาดริดกับบาร์ซา่ โดยทัง้ ๒ ทีมต่างก็มนี กั เตะ
ระดับเวิลด์คลาสอยู่ในทีมมากมาย โรนัลดินโญ่เองก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษ
เพราะช่วงนั้นฟอร์มของเขากำลังอยู่ในช่วงพีคสุดๆ สกอร์ ๐:๓ เป็นสกอร์ที่
เหลือเชื่อมากๆ และเป็นการเล่นที่เบอร์นาบิวด้วยแล้วนั้น เชื่อว่าแฟนบอล
หลายคนคงประหลาดใจกับสกอร์ทเี่ กิดขึน้ กาลาติกอส ภาค ๑ ปราชัยให้กบั ทีม
ต่างดาวเละคาถิ่น แน่นอนแฟนๆ มาดริดคงทำใจกันลำบาก เสียงปรบมือจาก
แฟนมาดริดหลังจากที่โรนัลดินโญ่ส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายในลูกปิดท้าย
เป็ น การบ่ ง บอกถึ ง ความสุ ด ยอดของเขาในวั น นั้ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง นั บ ว่ า
เป็นเรื่องยากที่เราจะได้เห็นแฟนมาดริดนิสต้ายืนขึ้นปรบมือแสดงความชื่นชม
ให้กับคู่แข่งฝั่งตรงข้าม โดยเฉพาะคู่ปรับตลอดกาลอย่างบาร์เซโลน่าอีกด้วย
นักกีฬาในดวงใจ – โรนัลดินโญ่ ๑๙๑
55-11-056_118-210 new28-11_V.indd 191

11/28/12 3:05:42 PM

วิทยุสราญรมย์

๑๙๒

การกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครัง้ ระหว่างเชลซีและบาร์เซโลน่าในศึกยูฟา่
แชมเปีย้ น ลีกปี ค.ศ. ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ บาร์ซา่ สามารถทีจ่ ะล้างแค้นเชลซีได้สำเร็จ
ด้วยฟอร์มการเล่นทีส่ ดุ ยอดในเลกแรกทีเ่ จอกันโดยการบุกไปเอาชนะสิงห์ไฮโซ
ถึงถิน่ ได้สำเร็จ ๒ – ๑ ซึง่ หากดูจากสถิตขิ องเชลซีในบ้านนับตัง้ แต่มรู นิ โญ่เข้ามา
คุมทีมนับเฉพาะทั้งในบอลลีกและในเวทียุโรปนั้น เชลซียังไม่เคยปราชัยให้กับ
ทีมไหนเลยแม้แต่นดั เดียว แต่ดว้ ยเกมรุกทีข่ นึ้ ชือ่ ลือชาว่าไร้เทียมทานอย่างมาก
ในตอนนัน้ ของทีมต่างดาว ก็ทำให้สามารถทีจ่ ะเผด็จศึกแนวรับทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
ว่าเหนียวสุดยอดของเชลซีลงไปได้สำเร็จ และแน่นอนคนที่เป็นคีย์แมนนำ
ชัยชนะที่ยากลำบากมาสู่ทีมในครั้งนั้นได้สำเร็จก็คือ โรนัลดินโญ่ อีกเช่นเคย
สำหรับการแข่งขันในเลกที่ ๒ นี่แหละที่ทำให้ตัวผมเองต้องยกให้นักเตะคนนี้
เป็ น นั ก กีฬ าในดวงใจของผม โรนั ลดิ นโญ่ สามารถที่จ ะส่ งมอบความสุ ขให้
แฟนบอลบาร์ซ่าทั่วทั้งสนามรวมทั้งตัวผมที่นั่งดูอยู่ที่บ้านด้วยเช่นกัน ฟอร์ม
การเล่ น ที่ น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจชวนหลงใหล และการโชว์ ลี ล าขั้ น เทพของเขา
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
หรือนักเตะยอดเยีย่ มแห่งปีของยุโรป ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ และยังได้รบั รางวัลนักเตะ
ยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าเป็นปีที่ ๒ ด้วยเสียงโหวตถล่มทลายถึง ๙๕๖ คะแนน
ทิ้งห่าง แฟรงค์ แลมพาร์ด อันดับ ๒ จากเชลซี ที่ได้เพียง ๓๐๖ คะแนน
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มองโลกผ่านเลนส์

หิรัญ สุวรรณเทศ เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ
งานอดิเรก: เที่ยวไป ถ่ายไป แบ่งปันกันดู อุปกรณ์ที่ใช้: สมองสั่งการ กายทำตาม หัวใจสู้ๆ

ชื่ อ ภาพ : มองต่ า งมุ ม
ที่สามพันโบก
สถานที่ : สามพั น โบก
จังหวัดอุบลราชธานี
แ น ว ภ า พ : ภู มิ ทั ศ น์
(Landscape)
แนวคิดและเทคนิค : ภาพสื่อสารถึงการมองต่างมุมของผู้คนในการ
ถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติผ่านเลนส์ ที่สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้จากสิ่ง
ที่เราเห็น ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ดีสำหรับการถ่ายภาพแนวนี้นิยมถ่ายกันในช่วงเช้า
หรือช่วงใกล้พลบค่ำ ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราต้องการให้สสี นั ของภาพออกมาในโทนไหน
อย่างในช่วงเช้าโทนสีของภาพจะออกสดใส แต่ถา้ เป็นช่วงพลบค่ำโทนสีของภาพ
ก็จะไป ทางหม่นๆ ซึ่งช่างภาพบางท่านอาจจะนิยมถ่ายในช่วงนั้น อาทิเช่น
ช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน แต่ผมชอบสีของโทนภาพในช่วงเช้ามากกว่า
เนื่องจากว่าเราสามารถเห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดเจนกว่าและยังสามารถ
หลีกเลีย่ งปัญหาของรายละเอียดทีอ่ าจจะลดลงได้ สำหรับการถ่ายภาพนีเ้ ทคนิค
ทีใ่ ช้คอื การถ่ายภาพด้วยการควบคุมแสงของภาพและขนาดความชัดลึกให้เท่ากัน
ทุกครัง้ ทีถ่ า่ ย เพราะต้องถ่ายประมาณสามถึงสีร่ ปู ในแนวระนาบเพือ่ นำมาต่อกัน
แต่ช่างภาพบางคนอาจจะนิยมถ่ายในแนวตั้งแต่จะต้องถ่ายในจำนวนภาพที่
มากกว่าเพื่อนำมาต่อกันเพื่อให้ได้ภาพที่มีลักษณะแบบพาโนรามา (Panorama)
มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๓
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๑๙๔

ชื่อภาพ : ถึงเวลาทำงาน
สถานที่ : ทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี
แนวภาพ : ภูมิทัศน์ (Landscape)
แนวคิดและเทคนิค : ภาพนี้จะเป็นอีกตัวอย่างสำหรับการถ่ายภาพ
ทิวทัศน์ในช่วงพลบค่ำ จะเห็นได้ว่าอารมณ์ของภาพจะต่างกับภาพในช่วงเช้า
สิง่ ทีเ่ ราเห็นและสัมผัสจะไปในทางขมุกขมัว หรืออารมณ์เศร้าๆ หรือหม่นๆ และ
รายละเอียดบางอย่างก็จะหายไปเพราะเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพนี้มุ่งเน้นไป
ในเรื่องของรูปร่างมากกว่ารายละเอียดดังจะเห็นได้ว่ามีเรือลำหนึ่งที่กำลังแล่น
อยู่บนท้องทะเล ท่ามกลางท้องฟ้าที่กำลังมืดลง ภาพแนวนี้อาจเรียกอีกอย่าง
ว่าภาพแนวซิลลูเอ (Silhouette) ซึ่งจะเน้นในเรื่องของเงาของสิ่งที่เราถ่าย
มากกว่าการเห็นรายละเอียด มักนิยมเป็นภาพทีม่ ฉี ากหลังทีเ่ ราต้องการเน้นเช่น
ท้องฟ้า โดยเฉพาะยามเย็น เนือ่ งจากจะทำให้เราเห็นสีสนั และรายละเอียดของ
เมฆมากกว่าตัวเรือ ส่วนเทคนิคอืน่ ๆก็คอื การชดเชยแสงไปในทางลบเพือ่ ให้ภาพ
มืดลงกว่าที่เราเห็นเล็กน้อยซักประมาณหนึ่งถึงสองสต็อป เพื่อเร่งให้ท้องฟ้ามี
สีสันที่เข้มขึ้น และเป็นการช่วยลดรายละเอียดของเรือลงด้วย
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ชื่อภาพ : สวยสะบัดช่อ
สถานที่ : สวนสัตว์ดุสิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวภาพ : สัตว์ป่า
(Wildlife)
แนวคิ ด และเทคนิ ค :
การถ่ายภาพสัตว์ปา่ นัน้ อาจจะไม่ใช่
เรื่องยาก เพียงแต่แค่เราใส่ใจใน
รายละเอียด ไม่วา่ จะเป็นฉากหลังที่
จะทำให้ภาพดูนา่ สนใจมากขึน้ หรือ
แม้ ก ระทั่ ง การเลื อ กถ่ า ยสั ต ว์ ที่ มี
ความน่าสนใจ อย่างนกฮัมมิ่งตัวนี้
ที่มีอากัปกิริยาที่น่าสนใจ ชวนให้
มองเนื่องจากเราสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ ข องนกตั ว นี้ ใ นยามเช้ า ที่
กำลังกระพือปีกชูคอรับแสงแดด
ซึง่ ทำให้เราสามารถสร้างคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของนกเปรียบดังว่านก
ตั ว นี้ อ าจจะเป็ น เพศเมี ย ที่ ก ำลั ง
แสดงเรือนร่างที่งามสง่าต่อผู้คนที่
เดินผ่านไปผ่านมา ส่วนเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นเรื่องของการรอจังหวะเป็นสำคัญ
การควบคุมความไวของม่านชัตเตอร์ก็ต้องคำนึงถึงเพราะช่วงเวลาเพียงไม่กี่
วินาทีเราอาจจะพลาดช็อตสำคัญอย่างในรูปนี้ได้ และประกอบกับการมองหา
ทิศทางของแสงแดดทีส่ าดส่องลงมาทีด่ า้ นฉากหลังก็จะช่วยทำให้ภาพดูนา่ สนใจ
มากยิ่งขึ้นด้วย
มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๕
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๑๙๖

ชื่อภาพ : สู้เพื่อใคร
สถานที่ : สนามมวยลุมพีนี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวภาพ : บุคคล (Portrait)
แนวคิ ด และเทคนิ ค :
การถ่ า ยภาพแนวนี้ ค ำนึ ง ถึ ง
อารมณ์ของตัวบุคคลเป็นหลักใน
เรื่ อ ง ข อ ง ก า ร แ ส ด ง อ า ร ม ณ์
นอกเหนื อ ไปจากบรรยากาศ
และสภาพแวดล้ อ มที่ จ ะเป็ น
ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ภ าพมี
ความน่ า สนใจ แต่ เ นื่ อ งจาก
ความต้ อ งการได้ ภ าพที่ มี ค วาม
เป็นธรรมชาติจากแสงในพืน้ ทีจ่ ริง
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการถ่ า ยก็ คื อ
การเปิดรูรับแสงให้กว้างพอที่จะ
สั ม พั น ธ์ กั บ ความเร็ ว ของม่ า น
ชั ต เตอร์ ซึ่ ง ต้ อ งไวพอสมควรที่
จะจับความเคลือ่ นไหวของนักมวยได้ มิฉะนัน้ ภาพก็จะมัวและไม่ชดั การสังเกตุ
อารมณ์ของใบหน้านักมวยก็เช่นกันที่ต้องรอจังหวะดีๆ ก่อนการตัดสินใจกด
ชัตเตอร์ อีกอย่างผมมองว่าการถ่ายภาพบุคคลแนวนี้เป็นการถ่ายแบบแคนดิท
(Candid) คือการถ่ายที่คนถูกถ่ายอาจจะไม่รู้ตัวนั่นเอง
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ชื่อภาพ : เหินฟ้าท้าสู้
สถานที่ : ปักกิ่ง
ประเทศจีน
แนวภาพ : บุคคล
(Portrait)
แนวคิดและเทคนิค :
ภาพนี้ก็เช่นกันที่คำนึงถึงเรื่อง
ของจังหวะ การรอให้บุคคล
อยู่ ใ นตำแหน่ ง ที่ ต้ อ งการใน
แบบแคนดิท ตลอดจนสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นฉากหลังจะต้องไม่อยูใ่ นตำแหน่งทีจ่ ะมา
เหลือ่ มหรือซ้อนกันกับภาพบุคคลหลักทีเ่ ราจะถ่าย แต่ภาพนีจ้ ะเพิม่ ในเรือ่ งของ
เทคนิคการใช้ระเบิดซูม เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับบุคคลมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะต้อง
อาศัยเลนส์ทมี่ คี วามยาวพอสมควร และการจับระยะโฟกัสต้องค่อนข้างแม่นยำ
เพื่อให้ตำแหน่งและภาพสัมพันธ์กันในเรื่องความคมชัดด้วย
ชื่อภาพ : ปิ้งย่างประทังชีวิต (ภาพด้านซ้าย) กับ กระเพาะปลาชวนคอย
สถานที่ : งานวัดอินทรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แนวภาพ : บุคคล (Portrait) และ สตรีท (Street)
แนวคิดและเทคนิค : จากภาพด้านซ้ายและขวามีแนวคิดคล้ายกันคือ
การจับจังหวะเพื่อให้ถึงอารมณ์ของบุคคลโดยใช้องค์ประกอบเช่นบรรยากาศ
ฉากหลังและสภาพแวดล้อมในการเล่าเรื่อง แต่รูปด้านซ้ายจะเป็นการแคนดิท
แบบทีต่ วั บุคคลสามารถเห็นว่าเรากำลังถ่ายอยู่ ในขณะทีภ่ าพด้านขวาตัวบุคคล
ต่างไม่สนใจว่าเรากำลังถ่ายรูปอยู่ ซึ่งอัตราการเสี่ยงสำหรับการถ่ายภาพแนวนี้
บางครั้งความจำเป็นที่เราจะต้องขออนุญาตตัวแบบก่อนถ่ายอาจจะต้องมี
อย่างในภาพด้านซ้าย เพื่อให้ตัวแบบมีส่วนร่วมในการรับรู้ว่าเรากำลังถ่ายภาพ
เขาอยู่ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ต้องไม่เป็นการรบกวนบุคคลหรือตัวแบบมากเกินไป ควรทิง้ ระยะ
มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๗
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๑๙๘

ให้ ห่ า งพอสมควร และการใช้ เ ลนส์ ที่ มี ช่ ว งซู ม ยาวก็ มั ก จะสะดวกมากกว่ า
สำหรับการถ่ายภาพบุคคลในแนวสตรีททีเ่ ราเดินไปถ่ายไปตามท้องถนนนัน่ เอง
เทคนิคอื่นๆ สำหรับภาพด้านซ้ายคือการเปิดรูรับแสงให้กว้างๆ และความไว
ชัตเตอร์ต้องไม่เร็วเกินไปจนไม่สามารถเห็นความสวยงามของกลุ่มควันที่กำลัง
ลอยอยู่ได้ ส่วนภาพด้านขวาจะตรงข้ามกันในเรื่องการควบคุมการถ่ายเพราะ
เราต้องการเห็นไฟเป็นแฉก ฉะนั้นรูรับแสงก็จะต้องเล็กลงจนสามารถเห็นแฉก
ออกมาจากไฟได้ แต่ในเรือ่ งของความเร็วของม่านชัตเตอร์กไ็ ม่ควรจะช้าเกินไป
เพราะภาพอาจจะมัว ซึ่งทั้งสองภาพนี้อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการ
เพิ่มค่าความไวแสง (ISO) เพื่อช่วยในเรื่องการถ่ายภาพในที่มีแสงน้อย
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ชื่อภาพ : เพ่งพิศ พิชิตใจ
สถานที่ : ร้านอาหาร
ฮิป ฮิป อำเภอปากช่อง
แนวภาพ : หุ่นนิ่ง/
ชีวลักษณ์/เลียนแบบ
ธรรมชาติ (Still Life)
แนวคิ ด และเทคนิ ค :
การถ่ายแนวนีเ้ ราสามารถสือ่ สาร
กับสิ่งที่เราถ่ายได้ง่ายกว่าสิ่งอื่น
เพราะเราสามารถควบคุมโดยการ
จัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการ
หรือแม้กระทั่งการวางสิ่งเหล่านี้
ในตำแหน่งของแสงทีม่ ที ศิ ทางมา
จากฉากหลัง หรือแม้กระทั่งการ
เพิม่ ปริมาณแสงเข้าไปเพือ่ ช่วยให้
สิ่งที่เราถ่ายนั้นเกิดความสวยสดงดงาม ซึ่งการถ่ายในลักษณะนี้ส่วนมากนิยม
ถ่ายของที่เป็นสินค้าที่เราต้องการจะขาย หรือแม้กระทั่งถ่ายของที่มีขนาดเล็ก
ให้ดมู ขี นาดใหญ่ขนึ้ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ต้องคำนึงถึงการจัดองค์ประกอบและทิศทางของ
แสงที่จะมาตกกระทบเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามภาพที่ได้จากการถ่ายแนวนี้
เรามักจะเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญ อย่างเช่นการถ่าย
พวกเครือ่ งเพชรทีม่ คี วามวาวระยิบระยับเราก็อาจจะต้องเลือกใช้ไฟให้เหมาะสม
ประกอบกับทิศทางที่เราจะควบคุมให้มันส่องไปยังเครื่องเพชร ส่วนภาพนี้ผม
เน้ น ในเรื่ อ งของฉากหลั ง ที่ เ ป็ น บู เ ก้ ด อกไม้ เ พราะจะช่ ว ยเสริ ม ให้ ตั ว แบบ
ดูเด่นขึ้นราวกับว่ามีชีวิตขึ้นมาจริงๆ การควบคุมความชัดลึกจึงมีส่วนสำคัญ
ในการถ่าย โดยที่ตัวแบบไม่เป็นปัญหาเพราะสามารถนิ่งได้ตลอดเวลา แม้ว่า
เราจะถ่ายด้วยความเร็วของม่านชัตเตอร์ที่ต่ำ แต่เราก็สามารถถ่ายภาพออกมา
ได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

มองโลกผ่านเลนส์ ๑๙๙

55-11-056_118-210 new28-11_V.indd 199

11/28/12 3:10:58 PM

วิทยุสราญรมย์

๒๐๐

กินดี
เบญจาภา ทับทอง

ที่ภูเก็ต

เชื่ อ ขนมกิ น ได้ เ ลย ว่ า ใคร
หลายคนรู้จักอาหารภูเก็ต อาจจะ
มากกว่ า เจ้ า ถิ่ น ด้ ว ยซ้ ำ ฉั น เอง
เวลาเดิ น ทางก็ ไ ม่ ค่ อ ยชอบกิ น
อาหารที่คุ้นเคยนักหรอก เพราะ
ถื อ ว่ า การได้ ล องทานอาหารใหม่ ๆ นั บ เป็ น
ประสบการณ์ทดี่ ี อาหารทีค่ นุ้ เคยกินมาแล้วทัง้ ชีวติ ลองอะไรใหม่ๆ บ้างก็นา่ จะดี
ที่ว่ามานี่หมายถึงอาหารฝรั่งซะส่วนใหญ่ ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง ก็ถือว่าเป็นโชค
ที่ได้กิน เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลครึ่งประเทศ เสียดายถ้าไม่ได้ลองอาหาร
เจ้าถิ่น ประเทศไหนๆ ก็ต้องมีอาหารที่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อ เป็นหน้าเป็นตา
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ของประเทศนั้น อย่างไทยก็ต้องต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน อย่างโรมาเนีย
ก็เป็นเนื้อปิ้ง เรียกว่า มิติเต บาร์บีคิวเนื้อผสมหมูและแกะ กลิ่นหอมโชย
มาแต่ ไ กล อเมริ ก าก็ ค งแฮมเบอร์ เ กอร์ สเต็ ก ชิ้ น ยั ก ษ์ แ บบฟลิ น ท์ ส โตน
กิ น แนมด้ ว ยเฟรนช์ ฟ รายส์ ลาวใกล้ บ้ า นเราก็ ต ำบั ก หุ่ ง กั บ ข้ า วปุ้ น ญี่ ปุ่ น
ก็เจ้าตำรับซูชิ ซาชิมิ
แต่เอ มีใครพอจะบอกได้บ้างว่า ภูเก็ต หัวเมืองปักษ์ใต้ มีอะไรเป็น
อาหารขึ้ น ชื่ อ ยกมื อ ขึ้ น ตอบ รั บ รองไล่ เรี ย งกั น ไม่ จ บสิ้ น ทั้ ง คาว หวาน
รูก้ นั คนละอย่าง สองอย่าง แน่ๆ เลย ต้องมีคำว่า ขนมจีนน้ำแกงปนอยูใ่ นนัน้ แน่ๆ
ติ่มซำ อาหารเช้าก็ต้องลอยมาแหงๆ คงมีหมี่แกงปูด้วยใช่ไหม เอ้า มีใคร
นึกอะไรออกอีก
ไม่แปลกหรอกที่รายการอาหารภูเก็ตอีกหลายต่อหลายอย่างไม่เป็นที่
คุ้นเคย ในสายตาฉัน อาจเป็นเพราะภูเก็ตเป็นเมืองหลากวัฒนธรรมที่ปนเอา
วัฒนธรรมการกินของชาวจีนฮกเกี้ยนและอาหารปีนังเข้ามาผสมกับอาหาร
ท้องถิ่น รายการอาหาร ลำพังอาหารคาว ก็คุยกันไม่จบสิ้นหน้ากระดาษที่จะ
ร่าย ถ้าประสมอาหารหวานเข้าไปอีก ก็คงต้องมานั่งคุยกันเป็นวันๆ นั่นแล
ชื่ อ อาหารที่ ดู จ ะคุ้ น หู ค นภาคกลางมี ชื่ อ เป็ น ภาษาจี น ฮกเกี้ ย น เช่ น
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
เรี ย ก หมู ฮ้ อ ง (แบบนี้ ไ ม่ มี ไข่ ห รื อ เห็ ด หอมผสม เป็ น หมู ล้ ว นๆ ต้ ม พะโล้ )
แกงเหลือง คือ แกงส้มตามภาษาถิ่น ต้มส้มภูเก็ตคือต้มส้มใส่ปลาและผัก
รสออกเผ็ดเค็ม แกงโรตีหรือขนมจีนกับแกงเผ็ดคือโรตีหรือขนมจีนน้ำแกง
กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๑
55-11-056_118-210_V.indd 201

11/24/12 4:57:43 PM

วิทยุสราญรมย์

๒๐๒

เหนียวกวน

เหนียวสังหยา

โลบะ

หมูฮ้อง
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อะแฮ้ ม แกงเผ็ ด ที่ นี่ ไม่ มี แ กงเขี ย วหวานหรื อ แกงแดง มี แ ต่ แ กงใส่
ขมิ้ น เท่ า นั้ น มี ค วามหลากหลายเป็ น สิ บ ๆ น้ ำ แกง โอต้ า ว หน้ า ตาคล้ า ย
เอาแป้งหอยทอดมาทำ แต่เป็นแป้งสูตรเฉพาะ ผัดผสมกับหอยปง (หอยทะเล
คล้ายหอยนางรมตัวเล็ก) เผือก ถั่วงอก ไข่ โรยแคบหมู ของเด็ดอยู่ที่ซอสราด
ว่าเจ้าไหนถูกปากใคร กินร้อนๆ แม่คุณเอ๊ย หรอย (อร่อย) อย่างแรงเลย
จะบอกว่าคล้ายขนมผักกาดก็ย่อมได้

โอวต้าว

กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๓
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๒๐๔

ยังมีขนมอร่อยอีกหลายอย่างที่เป็นขนมท้องถิ่นของที่นี่ เช่น ขนมโค
หน้าตาเหมือนขนมต้ม แต่ใส่น้ำตาลแว่น ไม่ใช่ไส้มะพร้าวปนน้ำตาลปึกอย่าง
ของเมื อ งกรุ ง ขนมเม็ ด ข้ า ว (ภาษาคนนคร) คื อ ขนมปลากริ ม ที่ ไ ม่ มี ข นม
ไข่เต่าหวานๆ ทานผสม (คนภูเก็ตเรียกขนมกริม) ขนมโกสุ้ย หน้าตาคล้าย
ขนมถ้วยสีเขียวของภาคกลางราดน้ำจิ้มหวาน แต่ที่นี่ทำผสมกับน้ำด่างแล้วโรย
มะพร้าวขูด มีความหวานในตัว ขนมหัวล้าน ที่ทำจากแป้งห่อด้วยใส้ถั่วกับ
น้ำตาล ขนมเต่าที่ยัดไส้ด้วยถั่วกวนหวาน ทำเป็นรูปเต่าสีแดงสด มักนิยมใช้
ไหว้เทวดา (ไม่มีหัวเต่า) กัดกรุบหนึบ นี่ยังไม่นับรวมขนมจีนแห้งๆ อีกสัก
ร้อยอย่าง

เกี้ยมโก๋ย
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เกือบลืมบอก ถ้าพูดถึงคำว่าขนม ที่นี่หมายถึงขนมแห้งๆ แต่ถ้าเป็น
ขนมที่ผสมกะทิ น้ำตาล ที่ต้องนึ่ง อบ ที่นี่เรียกขนมสด ทั้งเหนียวกล้วย
ขนมชั้ น โกสุ้ ย ขนมกล้ ว ย ขนมไทยที่ นี่ ห มายถึ ง ขนมอย่ า งไทย เช่ น
ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมเครื่องไข่อย่างกรุงเทพฯ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบฯ
ส่วนประดาขนมแห้งทีก่ ล่าวถึง คือขนมอย่างจันอับ ขนมเปีย๊ ะ และขนมหน้าตา
แปลกอีกร้อยชนิด ที่ไม่คุ้นตาคนเตพ (คนกรุงเทพฯ) อย่างเราๆ

ขนมตุ๊บตั๊บ
ขนมพริก

กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๕
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๒๐๖

ขนมผิง

ขนมปังเจียนโก้ย (ถังแตกแบบกรอบ)

ขนมบี้ผ้าง

ขนมปังเจียนโก้ย (แบบนิ่ม)

แล้วไม่ต้องไปหาขนมครกให้ยุ่งยาก ทั้งเมืองมีอยู่สักเจ้า (ร้าน) สองเจ้า
ให้พอชิม เป็นขนมที่โรยน้ำตาลอย่างของเมืองเหนือ
มี ข นมพื้ น ถิ่ น อยู่ อ ย่ า งหนึ่ ง อร่ อ ยและทานชื่ น ใจ นั่ น คื อ โอวเอ๋ ว
มี ลั ก ษณะคล้ า ยวุ้ น ทำจากเมื อ กกล้ ว ยผสมเมล็ ด โอวเอ๋ ว (สั่ ง จากเมื อ งจี น )
ทานกับถั่วแดง กล้วยไข่ วุ้นดำ (เฉาก๊วย) ไสน้ำแข็งโปะ โรยด้วยน้ำกุหลาบ
น้ำเชื่อม หวานเย็นชื่นใจ แก้ร้อนในด้วยนะเออ อร่อยอย่าบอกใคร แล้วขอย้ำ
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โอวเอ๋วไม่ใช่วุ้น ปัจจุบันเหลือร้านขายอยู่ไม่กี่ร้านแล้ว ขนมอาโป้ง ทำจากแป้ง
โรยในกะทะม้วนเป็นแผ่นกลม ไม่มีไส้ กินร้อนๆ แค่รสแป้ง ซาบลิ้นลงไป
เครปฝรั่งชิดซ้ายไปเลย

โอะเอ๋ว

คนที่นี่ทานอาหารเช้าเป็นขนมจีน ติ่มซำ ข้าวแกง หมี่สั่ว (หมี่ขาว)
หมู สั บ ใส่ ไข่ ห รื อ เครื่ อ งใน(ส่ ว นใหญ่ ต รานกนางแอ่ น ) หมี่ ฮ กเกี้ ย นผั ด
(บะหมี่เหลืองเส้นใหญ่) อาหารเช้าที่นี่เรื่องใหญ่ มีให้เลือกมากมาย ถ้าใคร
ไม่ ช อบทานอาหารเช้ า คงผิ ด ธรรมเนี ย มของคนภู เ ก็ ต เพราะเป็ น มื้ อ ที่ ไ ด้
สั ง สรรค์ ก่ อ นแยกย้ า ยกั น ไปทำงาน โรตี น้ ำ แกงก็ อ ร่ อ ยใช่ ห ยอก โรตี ที่ นี่
เนื้ อ โรตี อ ร่ อ ยหาที่ ไ หนเหมื อ น ทานกั บ แกงรสจั ด จ้ า นที่ ถู ก ปากคนใต้ ผ สม
อร่อยไม่รู้ลืม (ห้ามนับแคลอรี่)
การได้มาทำงานที่หัวเมือง ทำให้เริงรื่นที่ชื่นชมอาหารถิ่นของหัวเมือง
ปักษ์ใต้อย่างไม่รเู้ บือ่ เหมือนเด็กเจอขนมหวานทีค่ นุ้ เคยมานาน อาหารใต้พนื้ ถิน่
วัฒนธรรมปีนงั เครือ่ งเทศ อาหารเนียงยา ชาวจีนฮกเกีย้ น สะท้อนความทรงจำ
ในอดีตได้อย่างชัดเจน
กินดีที่ภูเก็ต ๒๐๗
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ด้วยสมัยก่อน ในบ้านลักษณะชิโนโปรตุกีส จะมีครัวเปิดโล่งอยู่ท้ายบ้าน
เป็นเตาถ่าน ยังมีให้เห็นในบ้านอีกหลายหลัง ไปยืนมองเฉยๆ ก็นึกไม่ออกว่า
สมัยก่อนทำครัวกันอย่างไร จนกระทั่งได้เห็นจากหนังเรื่อง Little Yonya
ว่ามีการทำอาหารกันอย่างละเมียด ใช้เครือ่ งเทศอย่างอาหารปีนงั ตำลงในครก
เป็นส่วนประกอบอาหารและขนมหลายต่อหลายอย่าง นั่งทำนั่งตำกันในบ้าน
ดูแล้วอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหาร home made กินกันทั้งบ้าน จึงต้องอาศัย
ฝีมือคนปรุงเป็นหลัก
อาหารคาวหลายอย่างใช้เครื่องแกงอย่างแขกโขลกผสมด้วย แต่รสชาติ
ไม่จดั จ้านอย่างแกงใต้ พออาหารเหล่านีม้ าผสมกับอาหารใต้ รสชาติจงึ แปลกไป
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 เป็นพวกแกงไก่
ใส่ลูกกล้วยหรือหยวกกล้วย แกงหมูใส่กะท้อน แกงเนื้อ แกงส้มปลาโชน
(โชนคื อ ต้ น อ้ อ ดิ บ ) น้ ำ พริ ก ที่ นี่ ห ลายร้ า นให้ กิ น ฟรี พวกน้ ำ พริ ก กะปิ
น้ำพริกแมงดา พร้อมผักหลายชนิด เป็นผักทางใต้ มีลูกฉิ่งและผักอีกกองโต
ให้ทานด้วย ต้องขอวงเล็บไว้ว่า แกงไก่ใส่ลูกกล้วยอร่อยมาก กล้วยจะหนึบๆ
พอผสมเครื่องแกงขมิ้นเข้าไป หอมและรสเข้มข้น (หมายถึงเผ็ดเข้มข้น)
ห่อหมกเป็นอาหารทานเล่นไม่ใช่ทานกับข้าว มักขายคู่กับขนมจีนน้ำยา
ห่อหมกใส่ขมิน้ เหลืองละอออีกเช่นกัน แนมใบชะพลูและปลาแสนสด ชิน้ ขนาด
ย่อมๆ พอดีท้อง
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คงเป็ น เพราะอาหารที่ นี่ ทั้ ง เผ็ ด ทั้ ง เค็ ม บางคนจึ ง ทานกั บ ส้ ม (มะ)
นาวราดแนมเพื่อแก้เค็ม ส้มนาวเปรี้ยวเพราะมีน้ำส้มหรือมะนาว บีบราด
กั บ หอมแดง โรยพริ ก ขี้ ห นู สั บ แล้ ว ก็ ส้ ม นาวสมชื่ อ เพราะมี แ ค่ ม ะนาว
หอมแดงตำกั บ พริ ก ขี้ ห นู เปรี้ ย วจี๊ ด สะใจจริ ง ๆ แต่ กิ น คู่ กั บ กั บ ข้ า วเผ็ ด ๆ
แล้วหายเลี่ยนจริงๆ
คงมีอาหารกลางวันอีกนับร้อยชนิดที่เจียระไนไม่หมด ส่วนอาหารเย็น
ไม่ต้องถามถึง ไล่เรียงไปได้ตั้งแต่อาหารถิ่นไปถึงอาหารนานาชาติ แค่เตรียม
ท้องกับความตั้งใจจะชิมมา รับรองคนภูเก็ตเขาสร้างความประทับใจให้ได้ไม่
รู้ลืม พูดได้คำเดียวว่าประทับใจและไม่เคยเบื่อที่จะชิมอาหารนานาประเภท
เพราะไม่รู้ว่า พอจากไปไกลแล้วจะได้กลับมาชิมอาหารที่นี่อีกเมื่อไหร่
การเดิ น ทางมั ก พาฉั น ไปไกลจากความทรงจำเสมอ เวลาได้ ป ระจำ
อยู่ที่ไหน จึงต้องรีบตวัดความประทับใจใส่ตัวไว้ ตุนให้วันคืนอันแสนดีเป็น
ความสุขที่ได้นึกถึง คงมีอาหารอีกหลายชนิดที่ไม่ได้เอ่ยถึง ด้วยชิมไม่หมด
หรือไม่คุ้นลิ้น ความทรงจำเรื่องอาหารมักติดอวลไปกับความประทับใจของ
เมืองที่ได้เดินทางไปเสมอ ขอขอบคุณใครหลายคนที่ได้เอื้อเฟื้อเลี้ยงอาหาร
อยากชวนคุณๆ หาวันว่างมาเล่น (ทะ) เล หาของหรอย (อร่อย) ทีภ่ เู ก็ตกิน
ลำพังแค่อ่านชื่ออาหาร คงไม่ทำให้หายอิ่ม
ไม่แน่หรอก ของโปรดของคุณ อาจเป็นอาหารใต้นี่เอง
ปล. อยากจะแนะนำร้านอาหารเหมือนกัน พอถามไถ่เป็นการส่วนตัว
ได้ค่ะ ใครเล่าจะหวงร้านอาหารไว้อร่อยคนเดียว นิ
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ดิฉันและคุณอัครสิทธิ์ อมาตยกุล (เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ระหว่าง พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๔๙) ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานในการเดินทาง
ของพระภิกขุพุทธรักขิตาไปยูกันดาด้วย
นับจากวันทีด่ ฉิ นั ได้พบพระภิกขุพทุ ธรักขิตาทีป่ ระเทศเคนยาแล้ว ก็ไม่ได้
พบท่านอีกเลยเป็นเวลา ๑๐ ปีเต็ม เพราะดิฉนั ย้ายจากเคนยาไปอยูท่ ปี่ ระเทศอืน่ ๆ
จนกลับมาอยู่ประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑) แต่ดิฉันยัง
ติดต่อกับพระภิกขุพุทธรักขิตาและติดตามงานพระธรรมทูตของท่านเสมอมา
จนกระทั่งเมื่อท่านได้รับเชิญให้มาเข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากรในการ
ประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ ในประเทศไทย ดิฉันจึงมีโอกาสได้พบ
ท่านอีก ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ร้างความยินดีและความปลืม้ ปิตใิ ห้กบั ดิฉนั และครอบครัว
เป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสที่พบพระภิกขุพุทธรักขิตาครั้งนี้ ท่านได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆ
ให้เราฟังเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาในประเทศยูกันดา
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ก็
ไม่ได้ทำให้ท่านท้อถอยหรือหมดกำลังใจแต่อย่างใด ท่านยังคงมีความมุ่งมั่นที่
จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติ อันอาจ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สงบ และสันติใน
แอฟริกา นอกจากนี้ท่านยังได้ให้ความรู้กับเราในเรื่องพัฒนาการ
ของพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ของแอฟริกา
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