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ถ้อยแถลง
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านหนังสือวิทยุสราญรมย์ทุกท่าน
หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับที่ 52 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554
ที่อยู่ในมือท่าน เป็นฉบับร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2554
ในนามของคณะผู้จัดท�ำหนังสือวิทยุสราญรมย์ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นล้นพ้น ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระฉายาลั ก ษณ์ เ พื่ อ เชิ ญ เป็ น ปกหนั ง สื อ และประกอบบท
พระราชนิพนธ์เรือ่ ง “แม่” ซึง่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เชิญลงพิมพ์ ดิฉันยังรู้สึกซาบซึ้งใน
พระกรุณาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่ประทานพระนิพนธ์ “ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์” ให้ลงพิมพ์ ในหนังสือ
วิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ด้วย

ท่านผู้อ่านคะ
เมือ่ กลางปี 2554 ประชาชนชาวไทยพบกับความโศกสลด เมือ่ ส�ำนัก
พระราชวังได้ออกแถลงการณ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ว่า สมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาองค์เดียวใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) กับ พระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี ได้ทรงสิ้นพระชนม์ ซึ่งพระกรณียกิจเพื่อสังคมและประชาชน
คนไทยที่พระองค์ ได้ทรงบ�ำเพ็ญตลอดมาเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง
ต่อประเทศชาติของเรา จึงนับเป็นความสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์องค์ส�ำคัญ
อีกครั้งของประเทศ
ท่านผู้อ่านคะ
หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับที่อยู่ในมือท่านนี้ ก็ยังคงเปี่ยมไปด้วย
สาระและความเพลิดเพลินเช่นเคยค่ะ ดิฉันขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ณ เมือง
กัลกัตตา ประสิทธิเดช วิชิตสรสารท ที่กรุณาเรียงร้อย “ราชินีนาถาภิถุติการ”
ภาพของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือนักการทูตไทย
ที่ผ่านละครโทรทัศน์อาจท�ำให้ท่านผู้อ่านบางท่านมีความเข้าใจที่หลากหลาย
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและอาจจินตนาการภาพ
นักการทูตไทยไปต่างๆ กัน ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันประสูติของ
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 25 สิงหาคม 2554 หนังสือวิทยุสราญรมย์
จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้อีกแง่มุมของนักการทูตไทย
ซึง่ ทางหนังสือวิทยุสราญรมย์ ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศให้น�ำ
ข้อเขียนของ ดร. มนู อมาตยกุล ที่น�ำเสนอพระเกียรติคุณและพระปรีชา
สามารถของเสด็จในกรมฯ ไว้มาให้ท่านได้รับทราบถึงบทบาทและคุณูปการของ
นักการทูตไทยพระองค์นี้ ที่ UNESCO ได้ประกาศสดุดีว่าเป็น “นักการทูต
ผู้ยิ่งใหญ่และนักปราชญ์” นอกจากนี้ เราได้เสนอสาระความรู้และมุมมอง

ในเรื่องต่างๆ ของ เอกอัครราชทูตดอน ปรมัตถ์วินัย อดีตเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน และท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ตลอดจนคุณหทัยกานต์ ฤกษ์จ�ำนง
คุณชลทิพา วิญญุณาวรรณ และสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพที่ได้ถ่ายทอด
บทบาทหน้าทีบ่ างส่วนของนักการทูตและกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นทีร่ บั รู้
ซึ่ ง ดิ ฉั น หวั ง ว่ า คงท� ำ ให้ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นได้ มี มุ ม มองที่ ร อบด้ า นยิ่ ง ขึ้ น เกี่ ย วกั บ
นักการทูตและกระทรวงการต่างประเทศ
ในหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ ท่านผู้อ่านยังคงได้พบเรื่องราว
ที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่อง “ฝนหลวง” และ
“ไบโอดีเซล” และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการอุทิศ
พระองค์เพื่อการแก้ไขปัญหาของพสกนิกร  
ท่านผู้อ่านยังจะได้ทราบเรื่องราวน่าอัศจรรย์ ใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
“การเพาะเมล็ดพันธุ์    แห่งธรรมะ (ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)
ในแอฟริกา” จากการน�ำเสนอของคุณสุภาศิริ อมาตยกุล อดีตผู้อ�ำนวยการ
กองวิทยุกระจายเสียงและนายสถานีวิทยุสราญรมย์ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราว
น่าสนใจอีกหลากหลายจากผลงานเขียนของนักเขียนประจ�ำของหนังสือวิทยุ
สราญรมย์ค่ะ
ดิฉนั หวังว่าท่านผูอ้ า่ นทุกท่านคงได้รบั ทัง้ ความเพลิดเพลินและสาระ
ครบครันจากหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้เช่นเคยค่ะ
ด้วยความปรารถนาดี
(นางศันสนีย สหัสสะรังษี)
นายสถานีวิทยุสราญรมย์
8 วิทยุสราญรมย์

วันที่ 9 ธันวาคม 2553
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางศิลาฤกษ์
อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 สิงหาคม 2553
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
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ภาพพระราชทาน 13

“แม่”
บทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในบรรดาค�ำพูดของมนุษย์ไม่วา่ จะเป็นชาติใดภาษาใด ค�ำว่า “แม่”
ดูจะเป็นค�ำทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ มี่ มี นต์ขลัง มีความหมายกินใจอย่างลึกลับและลึกซึง้
มากทีส่ ดุ เพราะอะไร? ทุกคนย่อมมี “แม่” ผู้ ให้กำ� เนิดเป็นเพือ่ นเราคนแรก
ในโลกทีเดียว องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็น “ครู”
ทีเ่ ราเคารพและยึดมัน่ ในพระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณและพระบริสทุ ธิคณ
ุ
แม้ว่าท่านจะเสียพระพุทธมารดาตั้งแต่ประสูติได้ 7 วัน ท่านคงจะมีความ
รู้สึกเกี่ยวกับแม่ไม่ต่างจากบุคคลอื่น สังเกตได้จากค�ำสอนในพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับแม่ทั่วๆ ไป ที่จะยกขึ้นมา ก่อนที่จะกล่าวถึงแม่ “แม่” ของข้าพเจ้า
คนเดียว
14 วิทยุสราญรมย์

พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับแม่ไว้หลายครั้ง บ้างก็
เอ่ยถึงพ่อแม่ควบกันไป บ้างก็เอ่ยเฉพาะแม่โดดๆ เช่นในโสณนนทชาดกมีคาถา
ที่กล่าวไว้ว่า
สุหทา มาตา
มารดาเป็นผู้ ใจดี
ชนยนฺตี มาตา
มารดาเป็นผู้ ให้เกิด
โปเสนฺตี มาตา
มารดาเป็นผู้เลี้ยงดู
โคเปนฺตี มาตา
มารดาเป็นผู้คุ้มครองรักษา
วิหญฺญนฺติ มาตา มารดาเป็นผู้เดือดร้อนเป็นห่วงเป็นใย
อนุกมฺปกา ปติฏฺฐา จ ปุพฺเพ รสทที จโน มคฺโค สคฺคสฺส โลกสฺส
มารดาเป็นผู้เอ็นดู เป็นที่พึ่ง เป็นผู้ ให้รส (น�้ำนม) มาก่อน เป็นทาง
แห่งโลกสวรรค์
ในสคาถวคฺค มีว่า
มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร มารดา เป็นมิตรในเรือนของตน
สพฺรหฺมสุตฺต มีความว่า
พฺรหฺมาติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนเมตํ อธิวจนํ
ภิกษุทั้งหลาย ค�ำว่า พรหมนี้เป็นชื่อของมารดาบิดา
ปุพฺพเทวาติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนเมตํ อธิวจนํ
ภิกษุทั้งหลาย ค�ำว่า บุพพเทพเป็นชื่อของมารดาบิดา
ปุพฺพาจริยาติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนเมตํ อธิวจนํ
ภิกษุทั้งหลาย ค�ำว่า บุพพาจารย์เป็นชื่อของมารดาบิดา
ฯลฯ
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จริงอยู่ ข้าพเจ้ามีแม่ที่มีคุณธรรมตรงกับพุทธภาษิตที่ยกขึ้นข้าง
ต้นทุกประการ แต่ท่านมีต�ำแหน่งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งหมายความว่า ท่านเป็น “แม่” ของคนทั้งชาติ แล้วก็เป็นแม่ “ส่วนตัว”
ของข้าพเจ้าด้วย ท�ำให้เขียนเรื่องยากขึ้นอีก ทางที่ดีก็เลือกลักษณะอะไรเด่นๆ
มาพูดสักอย่างเดียว คิดดูแล้วตกลงว่าจะเขียนถึงท่านในแง่เป็นบุพพาจารย์หรือ
เป็นครูคนแรก
คุณยายเล่าให้ฟังเสมอว่า ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จแม่กับน้า
โปรดปรานการเล่นครูนกั เรียนกับเด็กทีบ่ า้ น โดยท่านจะเป็นครูและให้เด็กคนอืน่
เป็นนักเรียน สมเด็จแม่ทรงมีวิธีการสอนหนังสือที่ดีอยู่แล้ว เด็กๆ ทั้งหลาย
จึงชอบเป็นลูกศิษย์ทา่ นกัน จนกระทัง่ น้าร้องไห้ เพราะไม่มีใครไปโรงเรียนของน้า
ร้อนถึงคุณยายต้องมาเป็นกระลาการตัดสินคดีให้แบ่งเด็กไปเข้าโรงเรียนของน้า
บ้าง เมื่อการเป็นเช่นนี้ ก็ ไม่เป็นการยากส�ำหรับท่านเลยในการที่จะสั่งสอนและ
สอนหนังสือลูกๆ ด้วยพระองค์เอง ตอนเล็กๆ ท่านสอนให้พับกระดาษ เขียนรูป
และท�ำการฝีมือต่างๆ โดยถือแนวว่าคนเราไม่ควรปล่อยเวลาว่างผ่านไปโดย
ไร้ประโยชน์ ถ้าเรานั่งดูที.วี. วันเสาร์อาทิตย์เฉยๆ โดยมือไม้ไม่ได้ท�ำอะไรให้เป็น
ประโยชน์เป็นโดนกริ้ว
ตอนบ่ายๆ ท่านไล่ให้ลงไปวิ่งเล่นข้างล่าง เพราะเด็กๆ ควรได้รับ
อากาศบริสุทธิ์ โตขึ้นท่านจะให้มีหน้าที่ดูแลสนาม ถอนหญ้าแห้วหมู และคอย
ตัดหญ้ากับต้นข่อยที่ดัดเป็นรูปต่างๆ เป็นการออกก�ำลังกายที่เป็นประโยชน์
พอค�ำ่ ลงเราก็ขนึ้ มารับประทานอาหาร ตอนอาหารนีถ้ า้ ว่างพระราชกิจ สมเด็จแม่
มักจะอยูด่ ว้ ย ประการแรกท่านได้ดวู า่ รับประทานทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางอาหารพอหรือไม่
ประการที่สอง ดูมารยาทโต๊ะ และประการที่สาม เป็นข้อที่พี่น้องทุกคนรวมทั้ง
พี่เลี้ยงชอบที่สุด คือท่านจะเลือกหนังสือดีๆ สนุกๆ มาเล่าให้ฟัง หนังสือที่ท่าน
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เอามาเล่า บางทีกเ็ ป็นนิทานธรรมดาๆ หรือนิทานเรือ่ งชาดกในพุทธศาสนา บางที
ก็เป็นหนังสือประวัตศิ าสตร์ ประวัตบิ คุ คลส�ำคัญ และความรูร้ อบตัวอืน่ ๆ บางครัง้
เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ตอนหลังๆ นีท้ า่ นชอบอ่านเป็นภาษาอังกฤษ
ให้เราหัดฟังภาษาด้วย นานๆ ทีกอ็ าจจะมีการถามปัญหาทวนความจ�ำ ถ้าตอบถูก
มักมีรางวัลเงินสด 1 บาท เป็นทีข่ บขันกันในครอบครัวว่า หนังสือธรรมดาๆ ทีน่ า่ เบือ่
ที่สุดในโลก พอสมเด็จแม่เล่ามันสนุกตื่นเต้นมีรสมีชาติขึ้นมาทันที ท่านจะเน้น
ระบายสี หยิบยกจับความที่น่าสนใจขึ้นมาเล่า (ทูลหม่อมพ่อยังโปรดฟัง) ท�ำให้
จ�ำง่ายไม่ตอ้ งท่อง เรือ่ งนีม้ คี วามลับอย่างหนึง่ (ทีเ่ ปิดเผยได้แล้ว) ว่า บางทีขา้ พเจ้า
ขี้เกียจอ่านหนังสือเพราะเรียนเยอะแยะ ก็อาศัยจ�ำเอาจากที่สมเด็จแม่เล่า
น�ำมาวิจารณ์เพิ่มเติม แล้วใช้ตอบข้อสอบ หรือเขียนรายงานส่งครูสบายๆ
เรื่องนิทานของสมเด็จแม่มีเรื่องที่น่าตื่นเต้น คือเรื่องผี แต่ก่อนนี้
พี่เลี้ยงไม่ยอมเล่าเรื่องผี พอไปโรงเรียนเพื่อนๆ ก็มาหลอก สมเด็จแม่ท่านว่า
ถ้ามานั่งอธิบายว่าผีไม่มีจ้างก็ ไม่เชื่อ ท่านจึงส�ำทับโดยการเล่าเรื่องผีที่น่ากลัว
กว่าให้เข็ด
เมื่อตอนเล็กๆ ตั้งแต่เริ่มเรียนประถม ท่านสอนภาษาไทย โดยการ
ให้อ่านวรรณคดี เรื่องยืนโรงสามเรื่องคือ พระอภัยมณี อิเหนา และรามเกียรติ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิเหนา ท่านให้ท่องกลอนตอนที่เพราะๆ เช่น ว่าพลาง
ทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่ ฯลฯ
คงจะเป็นเพราะได้อ่านกลอนมาแต่เล็กๆ ท�ำให้ข้าพเจ้าชอบเรียน
วรรณคดีไทย ชอบแต่งกลอน
ตอนเด็กๆ ข้าพเจ้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างจะอ่อนและ
หนีเรียนอยูเ่ สมอ หลังจากฟังพระบรมราโชวาทของทูลกระหม่อมพ่อเรือ่ ง “ท�ำไม
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คนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ” แล้วสมเด็จแม่ก็ค่อยๆ เริ่มสอนศัพท์อังกฤษ
ให้ท่อง ให้อ่านหนังสือตามล�ำดับยากง่าย จนเดี๋ยวนี้พอจะส่งภาษาฝรั่งมังฆ้อง
มังค่าได้
นอกจากจะเรียนหนังสือทีโ่ รงเรียนแล้ว สมเด็จแม่ยงั ทรงจัดให้ลกู ๆ
เรียนพิเศษวิชาต่างๆ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งภาษา เลข ดนตรี วาดรูป และ
แม้ว่าท่านไม่นิยมความฟุ่มเฟือย (ข้าวของทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัด) เรื่อง
การใช้จ่ายในเรื่องการเล่าเรียน การซื้อหนังสือ ท่านจ่ายอย่างไม่อั้น เพราะวิชา
ความรูท้ ำ� ให้เราสามารถท�ำงานช่วยคนหมูม่ าก ช่วยบ้านเมืองได้ สมบัตใิ ดๆ ย่อม  
ไม่ประเสริฐเท่าการกระท�ำคุณงามความดี เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้
ตอนระยะหลังมานี้ พระราชกิจมีมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในด้านการดูแล
ความเรียบร้อยของสถานที่ เวลามีใครมาเฝ้าฯ จนกระทัง่ ความเป็นอยูข่ องราษฎร
เวลาเสด็จออกเยี่ยมราษฎร ทูลกระหม่อมพ่อมักจะทรงเป็นผู้แนะน�ำในทางด้าน
การชลประทาน การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ ทรงพบคนเจ็บ     ทงั้ ทูลกระหม่อมพ่อ
และสมเด็จแม่จะทรงให้หมอในขบวนเสด็จตรวจดู ถ้าป่วยมาก โปรดฯ ให้
เข้าโรงพยาบาล และให้การศึกษาแก่คนที่อยากเรียนแต่ไม่มีทุน พระราชด�ำริ
ที่ส�ำคัญของสมเด็จแม่เรื่องของราษฎร คือการสนับสนุนอาชีพนอกจากการ
ท�ำเกษตรกรรม บางปีการเพาะปลูกจะไม่ได้ผลดีนัก ด้วยดินฟ้าอากาศไม่
อ�ำนวย เกษตรกรต้องเดือดร้อน บ้างก็ต้องทิ้งบ้านช่องไร่นาเข้าหางานท�ำที่อื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้ามาท�ำงานในเมือง ดังนั้น เขาควรจะมีงานท�ำเพื่อ
เพิ่มพูนรายได้ สมเด็จแม่ทรงมีด�ำริว่า งานอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นงานที่
เหมาะสมมาก คนไทยเราเป็นผู้ที่มีฝีมือในทางการช่าง มีหัวทางศิลปะอยู่แล้ว
จึงสนับสนุนได้ไม่ยาก ก็โปรดเกล้าฯ สนับสนุนงานที่เหมาะสมกับแต่ละภาค
เช่น การทอผ้า การจักสาน การท�ำตุ๊กตาไทย เป็นต้น การส่งเสริมนั้นได้ทรงส่ง
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ข้าราชบริพารให้เข้าไปติดตามซื้อผลผลิตมาด้วยราคาที่เหมาะสม พระราชทาน
วัตถุดิบในการผลิตด้วย ของที่น�ำมาเช่น ผ้ามัดหมี่ ก็ทอดพระเนตร ควบคุม
คุณภาพ และจ่ายงานให้ผู้ผลิตด้วยพระองค์เอง โปรดการใช้สอยของที่ผลิตใน
ประเทศไทย บางอย่างแม้วา่ จะแพงหน่อย ถ้าเรามีสตางค์แล้วก็ควรจะจ่าย เช่น
เราตัดเสื้อสักตัว คนที่ทอผ้าก็ ได้เงิน แล้วต่อมาเจ้าของร้านตัดเสื้อลูกมือลูกจ้าง
อีกหลายคนก็ ได้ดว้ ย เป็นการกระจายรายได้และป้องกันปัญหาการว่างงานด้วย
เรื่องอื่นที่สมเด็จแม่พระราชทานพระราชด�ำริมีอีกหลายเรื่องที่
ส�ำคัญๆ คือ การจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนอง
คุณผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาติ การจัดละครรักชาติ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปแล้ว ในระยะหลังๆ แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีโอกาสได้
เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทยกับท่านบ่อยอย่างแต่ก่อน แต่ก็ ได้ศึกษาเรียนรู้
ทัศนคติอันเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมาก ยังเป็น
ครูที่ดีทีเดียว
ถึงแม้วา่ สมเด็จแม่จะทรงมีความคิดต่างๆ มากมาย และทรงบ่นเก่ง
เมือ่ พวกเราท�ำผิด (ซึง่ ก็ไม่แปลกอะไร) ก็ทรงมีนำ�้ พระทัยกว้างขวางทีจ่ ะยอมรับฟัง
ความคิดของลูกๆ จริงอยู่ ท่านไม่พอพระทัย ถ้าเรา “เถียง” แต่ถ้าเป็นการ
“ออกความเห็น” อย่างสุภาพก็ ไม่ทรงว่าอะไร จะดีพระทัยเสียอีก ว่าเรารู้จักคิด
เหตุผล
เรื่องของแม่มีอยู่มากมายเกินกว่าจะกล่าว นับว่าข้าพเจ้าเป็น
ผู ้ โ ชคดี ที่ มี ทั้ ง พ่ อและแม่ ที่ เป็ นแนวทางให้ ยึ ดถื อ ได้ อ ย่ างภาคภู มิ ใ จ ที่
เขียนเรื่องนี้มิได้ตั้งใจอวดโม้ แต่เป็นเพียงบันทึกความทรงจ�ำเล็กๆ น้อยๆ
บางประการเท่านั้น
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ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หนี ไกลกิเลสได้ด้วยปัญญา เมื่อนั้นเป็นชัยชนะ
ชัยชนะทางใจนั้น ทุกคนมีอยู่เสมอ ในเรื่องนั้นบ้าง ในเรื่องนี้บ้าง
เป็นชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ และชัยชนะทีย่ งิ่ ใหญ่ตา่ งๆ กัน เมือ่ ใดความโลภเข้าใกล้
แม้สามารถหนีไกลความโลภได้ด้วยปัญญา คือด้วยเหตุผล...เมื่อนั้นเป็นชัยชนะ
เมื่อใดความโกรธเข้าใกล้ แม้สามารถหนีไกลความโกรธได้ด้วย
ปัญญา คือด้วยเหตุผล...เมือ่ นัน้ เป็นชัยชนะ เมือ่ ใดความหลงเข้าใกล้ แม้สามารถ
หนีไกลความหลงได้ด้วยปัญญา คือด้วยเหตุผล... เมื่อนั้นเป็นชัยชนะ
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ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์
หนีไกลความโลภ หนีไกลความโกรธ หนีไกลความหลง ได้เพียง
ในเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ด้วยปัญญา คือด้วยเหตุผล ก็เป็นชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ แต่แม้
หนีไกลความโกรธ หนีไกลความโลภ หนีไกลความหลง ที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยปัญญา
คือด้วยเหตุผล ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือสามารถไกลกิเลส ทั้งความโลภ ทั้ง
ความโกรธ ทั้งความหลง ทั้งน้อย ทั้งใหญ่ ได้สิ้นเชิง ได้แน่นอน เด็ดขาด
ด้วยปัญญา คือด้วยเหตุผล กิเลสจักไม่กลับเข้าใกล้ ให้เกิดความเศร้าหมอง
จิตใจได้อีกต่อไป ท�ำได้เมื่อไร เมื่อนั้นเป็นชัยชนะที่ใหญ่ยิ่งจริง ไม่มีชัยชนะใด
เสมอเหมือน
ผู้ต้องการชัยชนะ พึงอบรมปัญญาให้ยิ่ง
เมื่ อ วาระสุ ด ท้ า ยของทุ ก คนมาถึ ง เมื่ อ ไม่ อ าจสามารถเป็ น ผู ้ มี
ชัยชนะทางกายได้ แต่ก็สามารถมีชัยชนะทางใจได้ แม้เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ อบรมสติให้ยงิ่ อบรมปัญญา
ให้ยิ่ง ตั้งแต่บัดนี้ ตั้งแต่วาระสุดท้ายยังมิได้มาถึง
ผู้มีปัญญา แม้ ในความทุกข์ก็หาความสุขได้
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุศาสนีว่า
“ปัญญาเป็นเครือ่ งวินจิ ฉัยสิง่ ทีฟ่ งั แล้ว ปัญญาเป็นเครือ่ งเพิม่ พูนเกียรติคณ
ุ และ
ชื่อเสียง คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ ในความทุกข์ก็หาความสุขได้”
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ปัญญาในธรรมเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์สะอาด
ปัญญาหรือสัมมาปัญญา มีคณ
ุ สถานเดียว เพราะเมือ่ ใช้คำ� ว่าปัญญา
ย่อมหมายถึงปัญญาในธรรม ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออาศัยจิตบริสุทธิ์ จิตบริสุทธิ์
สะอาดระดับใด ปัญญาจะรูช้ ดั จริงในระดับนัน้ จิตเศร้าหมองขุน่ มัว...ปัญญาก็จะ
เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อจิตเศร้าหมอง ปัญญาก็จะหมอง คือไม่ใสสว่าง
เหตุแห่งความมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
จิตทีม่ คี วามสงบ มีความบริสทุ ธิก์ ด็ ว้ ยมีศลี เป็นทีร่ องรับ หรือเป็นพืน้
ท่านจึงเปรียบศีลเป็นเช่นแผ่นดิน อันเป็นที่ด�ำรงอยู่ของสรรพสัตว์ ในโลก และ
ของสิ่งทั้งปวง ศีลเป็นเช่นแผ่นดินเพราะศีลเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งปวง
แม้ปราศจากศีลเป็นแผ่นดินรองรับ กุศลธรรมก็ตั้งขึ้นไม่ได้ ตั้งอยู่ไม่ได้
นอกจากศี ล ความบริ สุ ท ธิ์ ข องจิ ต ต้ อ งมี ส มาธิ เ ป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ
เพราะสมาธิจักท�ำให้จิตบริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลาย ความบริสุทธิ์จากนิวรณ์นั้น
เป็นบาทของปัญญา
เปรียบกับทางร่างกาย สมาธิเป็นส่วนเท้า อันเป็นที่ตั้งของล�ำตัว
และศีรษะ ฉะนั้น จึงต้องมีสมาธิเป็นเท้า เป็นที่รองรับล�ำตัว คือปัญญา
เพือ่ วิมตุ ติคอื ความหลุดพ้น อันเปรียบเป็นเช่นศีรษะ ศีล สมาธิ ปัญญา ทัง้ สามนี้
เป็นส่วนเหตุ ซึ่งมีวิมุตติ...ความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นส่วนผล จึงต้องอาศัยกัน       
เหมือนดั่งแผ่นดิน เป็นเท้า เป็นล�ำตัว เป็นศีรษะ การปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติให้มี
ศีลด้วย มีสมาธิด้วย มีปัญญาด้วยประกอบกัน
กิเลสหนาแน่นเพียงไร ตาปัญญามืดมิดเพียงนั้น
ตาปัญญาก็เหมือนตาธรรมดา คือตาธรรมดานั้นแม้ไม่มีหมอกมัว
ม่านฝ้ามาบังกั้น จึงจะแลเห็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวได้ถนัดชัดเจน เช่น ตาไม่เป็นต้อ
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ก็จะแลเห็นได้ชัดเจนดี แต่ถ้าตาเป็นต้อก็จะแลเห็นพร่ามัวจนถึงมืดมิดในที่สุด
ตาปัญญาก็ท�ำนองเดียวกัน ต้อของตาธรรมคือกิเลสของตาปัญญา
แม้มกี เิ ลสปิดบังอยู่ ตาปัญญาก็หาอาจเห็นสัจธรรมได้ถนัดชัดเจนไม่
กิเลสหนาแน่นมากเพียงไร ตาปัญญาก็ยิ่งมืดมิดแลไม่เห็นสัจธรรมเพียงนั้น
แม้กเิ ลสจะเป็นสิง่ ทีฆ่ า่ ไม่ตายท�ำลายไม่ได้ มีอยูเ่ ต็มโลกทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลานาที
เหมือนโรคตาต้อที่มีอยู่ในโลก ที่เกิดแก่ใครๆ ทั้งหลายเป็นอันมาก
ถ้ารักษาตาไว้ ให้ดี ไม่ให้ โรคต้อเกิดแก่ตาก็จักเป็นผู้มีตาดีตาสว่าง
เห็นผู้คน สิ่งของ ถนนหนทางได้ชัดเจน เช่นนี้ฉันใด ถ้ารักษาใจไว้ ให้ดี
ไม่ให้กิเลสเข้าใกล้ครอบคลุมบดบังจิต ตาปัญญาก็จะสว่าง แลเห็นได้ลึกซึ้ง
กว้างไกล ชัดเจน ถูกต้อง ฉะนั้น
เมื่อใดเห็นสัจธรรม เมื่อนั้นถึงวิมุตติ...ได้เป็นสุข
จิตมีสมาธิ คือมีความสงบเพียงไร ย่อมมีสติเพียงนั้น สติย่อม
สามารถกั้นกระแสแห่งกิเลสไม่ให้เข้าใกล้จิตได้เพียงนั้น เห็นสัจธรรมเพียงนั้น
เมือ่ ใดเห็นสัจธรรมอันเป็นความรูจ้ ริง รูถ้ กู รูพ้ ร้อม เมือ่ นัน้ ก็ยอ่ มวางความยึดถือ
ถึงวิมุตติ...หลุดพ้นได้เป็นสุข
การฟั ง พระธรรมค� ำ สอนของสมเด็ จ พระบรมศาสดาสั ม มา
สัมพุทธเจ้านั้น ท่านสอนมิให้ฟังเพื่อจดจ�ำเท่านั้น แต่สอนให้ฟังเพื่อขัดเกลา
จิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด เพื่อให้เป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบาย เพื่อให้ยังเกิด
ความหน่ายความสิน้ ติดใจยินดี เพือ่ ดับตัณหาความดิน้ รนทะยานอยาก เพือ่ ความรู้
พร้อม เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อที่จะหนีไกลกิเลสให้อย่างยิ่ง ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติไป
พร้อมกับการอ่านหรือการฟังธรรม ให้เกิดปัญญา คือแก้ไขจิตใจตนไปให้เกิดผล
พร้อมกับการฟังหรือการอ่านทีเดียว มิใช่พยายามจดจ�ำไว้เท่านั้น
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ผู้ปรารถนาชัยชนะ พึงเป็นผู้ ไม่ประมาท
มีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ไม่ควรสมคบด้วยความ
ประมาท” นั่นก็คือไม่ควรประมาท เพราะความประมาทเป็นเหตุแห่งความตาย
หรือความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ค�ำเต็มสมบูรณ์ของความประมาท คือ
ความประมาทปัญญา ซึ่งหมายความว่า ไม่เห็นความส�ำคัญของปัญญา หรือไม่
เห็นความส�ำคัญของเหตุผลนั่นเอง
เหตุผลคือปัญญาเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ ตั้งแต่พ้นทุกข์น้อยพ้นทุกข์
ใหญ่ จนถึงพ้นทุกข์สิ้นเชิง ซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงถึงแล้ว เหตุด้วย
ทรงถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณ ทัง้ ทรงยังพระอรหันตสาวกทัง้ หลายผูม้ ปี ญ
ั ญา
ให้ได้ ให้ถึงตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วย ผู้มีปัญญามากหลายที่ก�ำลังด�ำเนิน
ตามทางที่ทรงชี้แสดงไว้เพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ ต่างก็ ได้พบความพ้นทุกข์
มากน้อยเป็นล�ำดับ ตามก�ำลังแห่งสติปัญญาของตน
ผู้ ไม่ประมาททางปัญญา เป็นผู้มีความเห็นชอบ
สัมมาทิฐ.ิ ..ความเห็นชอบ อันเป็นองค์สำ� คัญของมรรคมีองค์ 8 ทาง
ไปสูค่ วามพ้นทุกข์อย่างสิน้ เชิง เกิดได้ดว้ ยปัญญา ประมาทปัญญาก็พน้ ทุกข์ไม่ได้
เพราะเมื่อประมาทปัญญา ไม่ ใช้ปัญญา สัมมาทิฐิ...ความเห็นชอบจะไม่มี
เมื่อไม่มีความเห็นชอบ สิ่งที่ตามมาตลอดสายย่อมเป็นสิ่งไม่ชอบ
สิ่งใดเป็นสิ่งไม่ชอบ สิ่งนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดผลดีผลชอบไม่ได้ แต่
จะให้เกิดผลร้ายเป็นโทษเป็นทุกข์ ดังนั้น ทุกข์ โทษทั้งปวงจึงเกิดแต่เหตุส�ำคัญ
เหตุเดียว คือความไม่ใช้ปัญญาหรือความประมาทปัญญานั่นเอง ความไม่ใช้
ปั ญ ญา กั บ ความประมาทปั ญ ญาเกี่ ย วเนื่ อ งเช่ น เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
ด้วยเหตุผลดังนี้ คือเมื่อประมาทปัญญา ไม่เห็นความส�ำคัญของปัญญา ย่อม
ไม่ใช้ปัญญา ไม่อบรมปัญญา ปัญญาย่อมน้อย ปัญญาย่อมไม่เจริญ
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ความไม่ประมาทปัญญา
ความไม่ประมาทปัญญา ต้องเป็นความไม่ประมาทพร้อมทั้งกาย
วาจา ใจ คือไม่ประมาทในการคิด ไม่ประมาทในการพูด ไม่ประมาทในการดู
ไม่ประมาทในการฟัง และไม่ประมาทในการท�ำ
ความไม่ประมาทความคิด เป็นต้นสายของความไม่ประมาททั้งปวง
ในบรรดาความไม่ประมาททั้งหลาย ความไม่ประมาทความคิดเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เป็นต้นสายของความไม่ประมาททัง้ ปวง ความคิดเป็นเรือ่ งของใจ
และใจนั้นท่านก็แสดงไว้แจ้งชัดว่าเป็นใหญ่ เป็นประธาน ทุกสิ่งส�ำเร็จด้วยใจ
การพูด การดู การฟัง การท�ำ เป็นไปตามที่ใจคิดทั้งนั้น
ความคิดให้เกิดความเห็นชอบ คือความคิดด้วยอาศัยเหตุผล อาศัย
ปัญญา ให้ตรงให้ถูกตามจริง ความจริงเป็นอย่างไร ต้องอาศัยปัญญา ต้อง
ไม่ประมาทปัญญา คิดให้เห็นตามความจริงนั้น ไม่คิดให้เห็นผิดจากความจริง
ความคิดเห็นชอบ...ปัญญาก็เห็นชอบ
ความคิดให้เห็นชอบในเรื่องทั่วไปทั้งหลาย ก็คิดให้เห็นผิดเป็นผิด
ไม่คิดให้เห็นผิดเป็นชอบ
คิดให้เห็นชอบเป็นชอบ ไม่คิดให้เห็นชอบเป็นผิด
คิดให้เห็นถูกเป็นถูก ไม่คิดให้เห็นถูกเป็นผิด
คิดให้เห็นคุณเป็นคุณ ไม่คิดให้เห็นคุณเป็นโทษ
คิดให้เห็นโทษเป็นโทษ ไม่คิดให้เห็นโทษเป็นคุณ
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คิดให้เห็นเหตุแห่งคุณเป็นเหตุแห่งคุณ ไม่คิดให้เหตุแห่งคุณเป็น
เหตุแห่งโทษ
คิดให้เห็นบาปเป็นบาป ไม่คิดให้เห็นบาปเป็นบุญ
คิดให้เห็นบุญเป็นบุญ ไม่คิดให้เห็นบุญเป็นบาป
คิดให้เห็นดีเป็นดี ไม่คิดให้เห็นดีเป็นชั่ว
คิดให้เห็นชั่วเป็นชั่ว ไม่คิดให้เห็นชั่วเป็นดี
คิดให้เห็นบัณฑิตเป็นบัณฑิต ไม่คิดให้เห็นบัณฑิตเป็นพาล
คิดให้เห็นพาลเป็นพาล ไม่คิดให้เห็นพาลเป็นบัณฑิต
คิดให้เห็นมิตรเป็นมิตร ไม่คิดให้เห็นมิตรเป็นศัตรู
คิดให้เห็นศัตรูเป็นศัตรู ไม่คิดให้เห็นศัตรูเป็นมิตร
ดังนี้เป็นต้น คือ “ปัญญาเห็นชอบ”
ผู้มีปัญญา ไม่ล�ำเอียงตามอ�ำนาจของกิเลส
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า “คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญา
ประเสริฐ เหมือนพระจันทร์ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย แม้ศีลสิริและธรรมของ
สัตบุรุษ ย่อมไปตามผู้มีปัญญา” ผู้มีปัญญาคือผู้มีเหตุผล รู้ถูก รู้ผิด รู้ดี รู้ชั่ว
รู้ควร รู้ไม่ควร รู้อย่างถูกตรงจริง มิใช่อย่างประมาณไปตามอ�ำนาจของอคติคือ
โลภ โกรธ หลง กลัว แม้ประกอบด้วยอคติ ความล�ำเอียงเพราะโลภ เพราะโกรธ
เพราะหลง เพราะกลัว ย่อมไม่เป็นไปอย่างถูกแท้
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พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาของปัญญา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญาโดยแท้ สมเด็จพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของผู้มีปัญญา ซึ่งมีสัจจะรับรองปรากฏ
อยู่ ทรงสามารถใช้พระปัญญาตรัสรูด้ ว้ ยพระองค์เอง เสด็จสูค่ วามพ้นทุกข์พเิ ศษ
คือพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ ไม่ทรงกลับพบทุกข์ ใดอีก
เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของผู้มี
พระปัญญาเช่นนี้ ศาสนาของพระพุทธองค์จึงเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยค�ำสอน
ที่เป็นปัญญายิ่ง ไม่อาจหาเปรียบได้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อันจะก้าวสู่อนาคต
ด้วยเป็นล�ำดับ
พระธรรมค�ำสอน เป็นไปเพื่อเสริมส่งปัญญา
พระธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนา มิใช่เป็นค�ำสอนที่เป็นไปเพื่อ
ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ มิใช่เพื่อการสวดอ้อนวอนขอประทานพระเมตตาจาก
พระพุทธองค์ หรือจากพระอริยสาวกหรือจากพรหมเทพน้อยใหญ่ พระธรรม
ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นไปเพือ่ อบรมเสริมส่งปัญญาทัง้ สิน้ ปัญญาสูงสุดที่
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมุ่งประทานในการแสดงธรรม คือ ปัญญาเพื่อความ
พ้นทุกข์เป็นล�ำดับ ตั้งแต่พ้นทุกข์เล็กน้อย ถึงพ้นทุกข์ ใหญ่ยิ่ง จนถึงพ้นทุกข์
สิ้นเชิง
ความเข้าใจค�ำสอนคือธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงส�ำคัญนัก ได้ความ
เข้าใจเพียงไรก็จะสามารถปฏิบัติได้เพียงนั้น จะได้รับความสงบสุขอันเป็นผล
ของการปฏิบัติเพียงนั้น ความเข้าใจและปฏิบัติ พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธ
ศาสนาจึงส�ำคัญยิ่งนัก
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ความเมตตา สามารถชนะความทุกข์ทั้งปวง
พระพุทธศาสนาเกิดแต่พระปัญญาสูงสุดของสมเด็จพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระปัญญาก็เริม่ แต่พระเมตตาเป็นเหตุทแี่ ท้จริง ทรงมุง่ มัน่
อบรมพระปัญญาจนรุง่ เรืองเต็มที่ ก็ดว้ ยทรงมีพระพุทธปรารถนาจะช่วยทุกข์ของ
สัตว์ โลกเท่านั้น มิใช่ทรงมุ่งมั่นเพื่ออะไรอื่น เมตตาจึงส�ำคัญที่สุด
ทุกคนมีความแตกต่างไม่เสมอกันด้วยปัญญา และถ้าพิจารณาให้
ประณีตจริงแล้ว น่าจะเห็นได้ว่า เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใด คือย่อมจะเห็นได้พอ
สมควรว่า ผูม้ เี มตตามากมีความเย็นมาก มีความสงบมาก ผูน้ นั้ จะมีปญ
ั ญาปรากฏ
ให้เห็นในเรื่องทั้งหลายมากกว่าผู้อื่น จึงควรคิดได้ว่า เมตตาเป็นเหตุส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่จะน�ำไปสู่ความมีปัญญาได้
สมเด็ จ พระบรมศาสดาทรงพระเมตตาคนทั้ ง โลกสั ต ว์ ทั้ ง โลก
จึงทรงด�ำเนินถึงจุดหมายสูงสุดรุ่งเรืองด้วยพระปัญญา สามารถชนะความทุกข์
ทั้งปวงได้ ไม่ต้องทรงพบความทุกข์อีกต่อไป แม้ที่เพียงเล็กน้อยเพียงใด และ
ทรงสมพระหฤทัยช่วยสัตว์ โลกน้อยใหญ่อีกประมาณมิได้ ให้ห่างไกลทุกข์
มากน้อยตามการปฏิบัติ

28 วิทยุสราญรมย์

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ
และการเกษตร
สุดารัตน์ กันทาใจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกิตติมศักดิ์
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ และการเกษตร น� ำ คณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เป็นทุนประเดิมส�ำหรับการก่อตั้งมูลนิธิน�้ำ
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร องค์การมหาชน
ก่อตั้งมูลนิธิน�้ำขึ้น เพื่อสนองพระราชด�ำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้ำ เนื่องใน
โอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ
ได้ทรงงานเรื่องน�้ำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหา
เรื่องน�้ำ  ได้แก่ การขาดแคลนน�้ำ  ปัญหาน�้ำท่วม น�้ำเน่าเสีย เป็นต้น ทั้งทรง
ห่วงใยการบริหารจัดการน�้ำ  ตลอดจนทรงห่วงสถานการณ์น�้ำที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก ทั้งนี้ ทรงศึกษาระบบการจัดการน�้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย
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ด้ ว ยพระองค์ เ อง เช่ น โครงการแก้ ม ลิ ง โครงการบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ด้ ว ยวิ ธี
ทางธรรมชาติ และทรงมีแนวพระราชด�ำริต่างๆ จ�ำนวนมาก เพื่อแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาเกี่ยวกับน�้ำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร
กล่าวได้ว่าความส�ำเร็จ ความรู้ และกลวิธีต่างๆ ที่ได้จากการทรงศึกษา ค้นคว้า
พัฒนา และทดลอง หากน�ำมารวบรวมบันทึก และเผยแพร่ให้ประชาชนน�ำไปใช้
เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา พัฒนา บริหารน�้ำของท้องถิ่น และของประเทศ
จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
ส�ำหรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้เห็นความส�ำคัญของการรวบรวม และจัดท�ำข้อมูลความรูเ้ รือ่ งน�ำ 
้
ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะน�ำมาใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ เผยแพร่
ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาส�ำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ 
้ ทีส่ ำ� คัญคือส่งเสริม สนับสนุนให้มี
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชนตามแนวพระราชด�ำริ
ในการนี้ ได้มีพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกในพื้นที่ภูเขา
เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
“ถล่มลงมาแล้วท�ำให้หมู่บ้าน ทางหมู่บ้านไปหมด ที่มาทูลตั้งแต่ต้น
นี่ มั น เป็ น ปั ญ หาที่ ห นั ก มาก เพราะว่ า ท� ำ ให้ ค นเสี ย ชี วิ ต และเสี ย หมู ่ บ ้ า น
เป็นอย่างมาก มาเร็วๆ ที่กระบี่ ก็มีถล่มอย่างนี้ แต่ที่สตูลหนักมาก ที่กระบี่ ก็มี
ถล่มอย่างนี้ และทีส่ ตูลนัน่ หนักมาก ทีก่ ระบีก่ ถ็ ล่มลงมา ท�ำให้เสียชีวติ ไปหลาย”
“ถ้าโครงการอย่างนีแ้ ล้วก็ กลับท�ำให้มคี วามเสียหาย น่ากลัว อย่างที่
สตูล เป็นเพราะว่าไปปลูกยาง ก็ดูท่าทางยางเป็นต้นที่โตเร็ว ที่แข็งแรง มันโต
เร็วจริงๆ แต่ว่าท�ำให้มีหวังเป็น ถล่ม ดินถล่มมากมาย ที่ภาคอีสานไปปลูกยาง
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นึกว่าเป็นผลที่ดี แต่ก็ดินถล่มเยอะ ที่ภาคเหนือก็มี เฉลี่ยการดินถล่ม จะท�ำให้
ชาวบ้านเสียหายมาก นี่ก็ต้องปลูกรักษาให้ดี เรื่องต้นที่จะลง แต่ถ้าต้น ลงต้น
ทีต่ น้ ไม้ทมี่ รี ากแก้ว ทีก่ โ็ ตเร็ว โตช้า เพราะอาจจะมีผลตรงข้ามเหมือนกัน เพราะ
การปลูกต้นไม้พชื หรือพืชอะไรต้องเลือก เมือ่ อย่างตะกีพ้ ดู ถึงว่า เอาหญ้าแฝกลง
รากแฝกนีล้ งลึก เหมือนเป็นรากแก้ว ก็อาจจะแก้ได้ แต่ไม่ทราบว่าจะมีผลหรือเปล่า
ใส่หญ้าแฝกเป็นแนวอย่างไร หรือต้นไม้ทเี่ ป็นต้นไม้มรี ากแก้ว หรือต้นไม้ทโี่ ตเร็ว
ต้องสลับกันดีๆ อาจจะแก้ปัญหาเรื่องดินถล่ม”
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ และการเกษตรจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สถาบัน Massachusetts
Institute of Technology (MIT) ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งน�้ำ 
เริ่มจากการพัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งโครงการระบบ
เครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2541
เพื่ อ ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทรั พ ยากรน�้ ำ ลุ ่ ม น�้ ำ เจ้ า พระยาทั้ ง หมด
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง แล้วส�ำเนากระจายข้อมูลนี้กลับไปให้หน่วยงาน
ต่างๆ อีกครั้ง ให้ได้ ใช้ข้อมูลร่วมกัน เกิดเป็นกลไกในการประสานงาน ประกอบ
การตัดสินใจ และด�ำเนินการได้
ในการวิจยั และพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความร่วมมือและ
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พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการได้พิจารณา
น�ำข้อมูลที่รวบรวมได้จากระบบเครือข่าย มาจัดรวบรวมเพื่อเปิดให้ประชาชน
เข้าถึง รับรู้ และศึกษาได้ อันจะเป็นฐานในการพัฒนาความร่วมมือภาคประชาชน         
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน�้ำ  และเป็นเครื่องมือในการ
ด�ำเนินการขององค์กรลุ่มน�้ำที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นได้ต่อไป
ส�ำหรับด้านการเกษตร ได้มีการด�ำเนินงานโครงการระบบเครือข่าย
สารสนเทศการเกษตร เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการน�ำข้อมูลมาสนับสนุนการเรียนรู้
ในการจั ด การ และการผลิ ต ด้ า นการเกษตรและการพั ฒ นาชุ ม ชน โดยมี
องค์ประกอบสองส่วนหลักที่จะเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งเกษตรกร
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คือ
1) ระบบข้อมูลที่เป็นความรู้ด้านการเกษตรการผลิต
2) ระบบข้อมูลความเสี่ยงด้านต่างๆ
ทัง้ 2 ระบบนีจ้ ะมีระบบย่อยๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย ระบบบัญชี
ข้อมูลทางด้านเกษตรและชุมชน (Agricultural Data Clearing House) ใช้เป็น
กลไกในการค้นหา เข้าถึง และรวบรวมความรู้ต่างๆ ด้านการเกษตรและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในระยะที่ 2 ของการด�ำเนินงาน จะได้น�ำข้อมูลหลักทั้ง 2 ส่วนนี้
ไปให้ถงึ เกษตรกรโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรทีจ่ ะเป็นคนกลาง หรือสือ่ กลาง ทีม่ ี
ความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ขอ้ มูล สือ่ ข้อมูลเหล่านี้ให้ถงึ เกษตรกร บุคลากรกลุม่ นี้
เรียกว่า Information Brokers เป็นบุคลากรที่อยู่ในชุมชน และจะมีส่วนร่วม
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ส�ำหรับในระยะสุดท้าย คือการส่งผ่าน
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ความรู้สู่ชุมชน หรือ Information Diffusion ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการ
คิด ท�ำ และแก้ปัญหาระดับชุมชนโดยชุมชน แต่อาศัยความรู้ ข้อมูลต่างๆ ด้าน
การเกษตร ที่บรรจุอยู่บนระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร
ปัจจุบัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร เป็น
สถาบันวิจยั และพัฒนาขัน้ สูง (Center for Advanced Study) มีการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องของโครงการเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน�้ำแห่งประเทศไทย
และโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตรมาโดยตลอด เพื่อน�ำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน�้ำและการเกษตรดังนี้
1) ข้อมูลสถิติ
2) ข้อมูลนโยบายและแผนการด�ำเนินงานจัดการทรัพยากรน�้ำและ
การเกษตร
3) ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร
4) ข้อมูลองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
โดยข้อมูลทัง้ หมดเป็นกลไกส�ำคัญท�ำให้เกิดการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร รวมทัง้ เกิดเป็น
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด�ำเนินงานหรือก�ำหนดแผนงานทรัพยากรน�้ำและ
การเกษตรของประเทศ
สถาบันฯ ได้เปลีย่ นสถานะเป็นองค์การมหาชนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2552 ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอน 138 ก โดยใช้ชื่อว่า
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
หมายเหตุ จากรายการ “ปกิณกะส�ำนักราชฯ” ออกอากาศทางสถานีสราญรมย์
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17.30 – 18.00 น

“ฝนหลวง” และ “ไบโอดีเซล”
นวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สุชาดา เมฆธารา และนิจอนันต์ บุรณศิริ

นิ จ อนั น ต์    สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นผู ้ ฟ ั ง วั น นี้ ก ลั บ มาพบกั บ รายการ
เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ คลื่นความถี่
A.M. 1575 KHz. ออกอากาศเป็นประจ�ำทุกวันอังคารเวลา 17.30 - 18.00 น. ด�ำเนิน
รายการโดยผม นิจอนันต์ บุรณศิริ และคุณสุชาดา เมฆธารา และควบคุมเสียง
โดยคุณอินทัช ฤดีสิริโชติครับ รายการในวันนี้เป็นรายการต่อเนื่องจากสัปดาห์
ที่ผ่านมาครับ โดยเป็น Theme เกี่ยวกับการที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization – WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ
รางวัลผู้น�ำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552 ครับ
สุชาดา ใช่ค่ะ วันนี้ เราจะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังทราบเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นที่ยอมรับและน�ำไปสู่
การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าวของ WIPO โดยดิฉันได้เตรียมเรื่องเกี่ยวกับ
การผลิต Bio-Diesel ขณะเดียวกันคุณนิจอนันต์ก็ยังมีเรื่องติดค้างพวกเราอยู่
ใช่ไหมคะคุณนิจอนันต์ฯ
นิจอนันต์ ครับ ตามที่สัปดาห์ที่แล้ว ผมเล่าถึงที่มาของฝนหลวงที่
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มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงการทดลองที่ประสบความส�ำเร็จครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2512 วันนี้จะขอเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการท�ำฝนหลวงครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงก�ำหนดขั้นตอนของกรรมวิธี
การท�ำฝนหลวงขึ้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ตามล�ำดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง : “ก่อกวน”
เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติเริ่มก่อตัวทางแนวตั้ง การปฏิบัติการ
ฝนหลวงในขัน้ ตอนนี้ จะมุง่ ใช้สารเคมีไปกระตุน้ ให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึน้
สูเ่ บือ้ งบน เพือ่ ให้เกิดกระบวนการชักน�ำไอน�ำ 
้ หรือความชืน้ เข้าสูร่ ะบบการเกิดเมฆ  
ระยะเวลาที่จะปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ ไม่ควรเกิน 10.00 น. ของแต่ละวัน
โดยใช้สารเคมีที่สามารถดูดซับไอน�้ำจากมวลอากาศได้ แม้จะมีเปอร์เซ็นต์
ความชืน้ สัมพัทธ์ต�่ำ (มีคา่ Critical relative humidity ต�ำ่ ) เพือ่ กระตุน้ กลไกของ
กระบวนการกลัน่ ตัวไอน�ำ้ ในมวลอากาศ (เป็นการสร้าง Surrounding ให้เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของเมฆด้วย) ทางด้านเหนือลมของพื้นที่เป้าหมาย เมื่อเมฆ
เริ่มเกิดก่อตัว และเจริญเติบโตทางตั้งแล้ว จึงใช้สารเคมีที่ให้ปฏิกิริยาคาย
ความร้อนโปรยเป็นวงกลม หรือเป็นแนวถัดมาทางใต้ลมเป็นระยะทางสั้นๆ
เข้าสู่ก้อนเมฆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มแกนร่วม (main cloud core) ในบริเวณ
ปฏิบัติการส�ำหรับใช้เป็นศูนย์กลางที่จะสร้างกลุ่มเมฆฝนในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่สอง : “เลี้ยง ให้ อ้วน”
เป็นขั้นตอนที่เมฆก�ำลังก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะส�ำคัญมาก
ในการปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง เพราะจะต้ อ งไปเพิ่ ม พลั ง งานให้ แ ก่ updraft
(การลอยตัวของอากาศ) ให้ยาวนานออกไป ต้องใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์
หรือศิลปะแห่งการท�ำฝนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อตัดสินใจโปรยสารเคมี
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ฝนหลวงชนิ ด ใด ณ ที่ ใ ดของกลุ ่ ม ก้ อ นเมฆ และในอั ต ราใดจึ ง เหมาะสม
เพราะต้องให้กระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุลกับความแรงของ updraft
มิฉะนั้นจะท�ำให้เมฆสลาย
ขั้นตอนที่สาม : “โจมตี”
เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยของกรรมวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง เมฆหรื อ
กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถตกเป็นฝนได้ ภายในกลุ่มเมฆ
จะมีเม็ดน�้ำขนาดใหญ่มากมาย หากเครื่องบินบินเข้าไปในกลุ่มเมฆฝนนี้ จะมี
เม็ ด น�้ ำ เกาะตามปี ก และกระจั ง หน้ า ของเครื่ อ งบิ น เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส� ำ คั ญ
และอาศัยประสบการณ์มาก เพราะจะต้องปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของ
updraft หรือ ท�ำให้อายุของ updraft หมดไป ส�ำหรับการปฏิบัติการในขั้นตอนนี้
จะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการท�ำฝนหลวง ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็น คือ
เพื่อเพิ่มปริมาณฝนตก (Rain enhancement) และเพื่อให้เกิดการกระจาย
การตกของฝน (Rain redistribution)
สุชาดา   เป็นวิธีการที่น�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาปรับใช้
เพื่อประโยชน์ของพสกนิกร สะท้อนพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจริง ๆ ค่ะ  
นิ จ อนั น ต์ ใช่ ค รั บ ผมขออนุ ญ าตให้ ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม อี ก ครั บ
เพื่อให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ WIPO ซึ่งเน้นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา คือ
ต้องเกริ่นก่อนว่า “เทคโนโลยีฝนหลวง” ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ องค์กรและสถาบันที่มีกิจกรรมการดัดแปรสภาพอากาศ
วิทยาศาสตร์และอุตนุ ยิ มวิทยาทัง้ ในระดับนานาชาติและระดับโลก เช่น องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
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(FAO) เป็นต้น จนทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล และการประกาศ
พระเกียรติคุณจากองค์กรดังกล่าว โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2544 องค์กรเอกชน
ระดับนานาชาติได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตผ่าน
ราชเลขาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้น�ำผลงานประดิษฐ์
คิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวง (The Royal Rainmaking Technology) ไปร่วมจัดแสดง
ในงานนิทรรศการ Brussels Eureka 2001: 50th Anniversary of The World
Exhibition of Innovation Research and New Technology ณ กรุงบรัสเซลส์
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็น
นิ ท รรศการระดั บ นานาชาติ มี ป ระเทศที่ ส ่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม 23 ประเทศ
ปรากฏว่าผลงานประดิษฐ์คิดค้น The Royal Rainmaking Technology
เป็นหนึ่งในสามผลงานที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลยอดเยี่ยมอันเป็นเลิศ
เป็นนวัตกรรมใหม่ แนวคิดใหม่ และทฤษฎีใหม่ อันมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ประเทศและไม่มีผู้ ใดประดิษฐ์คิดค้นมาก่อน
ในโอกาสดั ง กล่ า วที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติน�ำผลงานประดิษฐ์คิดค้น The Royal Rainmaking
Technology ไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติดังกล่าว ก็ ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณา
ด�ำเนินการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยครับ ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะท�ำงานสองคณะเพื่อด�ำเนินการ โดยมีการยื่นค�ำขอจด
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และได้มีการออกสิทธิบัตร
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546  ในโอกาสดังกล่าว
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พระองค์ได้ทรงมีพระราชด�ำรัสว่า “สิทธิบัตรนี้....เราคิดเอง.....คนไทยท�ำเอง.....
เป็นของคนไทย.....มิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัว.....ท�ำฝนนี้ ท�ำส�ำหรับชาวบ้าน.....
ส�ำหรับประชาชน.....ไม่ใช่ท�ำส�ำหรับพระเจ้าอยู่หัว.....พระเจ้าอยู่หัวอยากได้น�้ำ
ก็ ไปเปิดก๊อกเอาน�้ำมาใช้ อยากได้น�้ำส�ำหรับการเพาะปลูก ก็ ไปสูบจากน�้ำ
คลองชลประทานได้ แต่ชาวบ้านชาวนาที่ไม่มีโอกาสมีน�้ำส�ำหรับเกษตรก็ต้อง
อาศัยฝน ฝนไม่มี ก็ต้องอาศัยฝนหลวง”
สุชาดา เป็นพระราชด�ำรัสที่น่าประทับใจมากเลยค่ะ ฟังแล้ว
รู้สึกโชคดีที่พวกเราชาวไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยราษฎรของพระองค์
อย่างแท้จริง คุณนิจอนันต์ฯ คะ ดิฉันเคยได้ยินว่ามีการขอจดสิทธิบัตรใน
ต่างประเทศด้วย ลองเล่าให้คุณผู้ฟังทราบได้ไหมคะ
นิจอนันต์   ครับ ส�ำหรับในต่างประเทศได้ด�ำเนินการยื่นค�ำขอ
จดสิทธิบตั รภายใต้ชอื่ Weather Modification By Royal Rainmaking Technology
ต่อส�ำนักงานสิทธิบัตรยุโรป เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2546 และส�ำนักงาน
สิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกัน จนได้รับสิทธิบัตรจากส�ำนักสิทธิบัตร
ยุโรปที่ออกให้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และโปรดเกล้าฯ ให้น�ำขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่
29 กันยายน พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสิทธิบัตรภายใต้ชื่อเดียวกันที่ออกให้ โดย
ส�ำนักงานสิทธิบัตรแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549  ในส่วนของการยื่นค�ำขอจดสิทธิบัตรต่อส�ำนักงาน
สิทธิบตั รสหรัฐอเมริกานัน้ ได้รบั การลงทะเบียนค�ำขอจดสิทธิบตั ร และได้รบั การ
คุ้มครองค�ำขอสิทธิบัตรไว้แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณา
ออกสิทธิบัตรให้ครับ
สุ ช าดา   ค่ ะ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ต่ า งชาติ ก็ ย อมรั บ ในพระปรี ช า
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สามารถของพระมหากษัตริย์ของเราค่ะ ขอพักสักครู่ก่อนนะคะ ในช่วงที่สอง
ดิฉันจะมาเล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวให้ฟังค่ะ
-- ช่วงที่ 2 -สุชาดา   ขอบคุณค่ะ วันนี้ ใครๆ ต่างก็พูดถึงน�้ำมันไบโอดีเซล
ซึ่ง ไบโอดี เซลนั้ นก็ห มายถึง น�้ำมัน เชื้อเพลิงที่ ผลิ ตจากไขพื ช หรื อไขสั ตว์
มีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่าน�ำ้ มันดีเซลทัว่ ไป แต่จะมีใครรูบ้ า้ งไหมคะว่า เรือ่ งของปาล์ม
น�ำ้ มันและไบโอดีเซล เป็นสิง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสนพระทัยและ
ทดลองทดสอบเป็นเวลานานนับสิบๆ ปีแล้วนะคะ
นิจอนันต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มการทดลองเรื่อง
ไบโอดีเซลมาตั้งแต่เมื่อไรครับ คุณสุชาดา ผมทราบว่า ความสนพระทัยของ
พระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องไบโอดีเซลเริ่มต้นมาจากเรื่องน�้ำมันปาล์มใช่ไหมครับ
สุชาดา ถูกต้องแล้วค่ะ จริง ๆ แล้ว ความเป็นมาของเรือ่ งการพัฒนา
ไบโอดีเซลนี้สามารถนับย้อนหลังไปได้กว่า 30 ปีแล้วค่ะ คือตั้งแต่เมื่อวันที่
9 กันยายน พ.ศ. 2518 ก่อนที่คุณนิจอนันต์ฯ และท่านผู้ฟังหลายท่านจะเกิด
เสียอีกนะคะ นั่นก็คือตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ
ไปทอดพระเนตรสวนปาล์มน�้ำมันของเกษตรกรที่นิคมสร้างตนเองควนกาหลง
จังหวัดสตูล และในปีตอ่ มา พระองค์ทา่ นได้เสด็จฯ อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ทอดพระเนตร
โรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์มแบบชาวบ้านทีโ่ รงงานของนิคมสร้างตนเองควนกาหลง
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2526 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ควรมีการส่งเสริม
ให้ เกษตรกรสวนปาล์ ม รายย่ อ ยเหล่ า นี้ ไ ด้ มี โอกาสรวมกลุ ่ ม กั น ท� ำ การสกั ด
น�้ำมันปาล์มในรูปของโรงงานขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนต�่ำ  ทรงเน้นถึงประโยชน์
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ของปาล์มน�ำ้ มันในทุกๆ ส่วน และไม่ให้ทงิ้ ส่วนใดไปอย่างไร้คา่ เช่น ทะลายเปล่า
ก็อาจน�ำมาท�ำปุ๋ย หรือเพาะเห็ด ส่วนกากปาล์มก็สามารถน�ำไปใช้เลี้ยงวัวควาย
และปลา หรือท�ำเป็นเชือ้ เพลิงแทนไม้ฟนื ก็ได้ หากเกษตรกรสามารถแปรรูปน�ำ้ มัน
ดิบให้เป็นน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถผลิตเป็นน�้ำมันปรุงอาหาร เนยขาว
เนยเทียม สบู่ และผงซักฟอกได้ ก็จะท�ำให้เกษตรกรมีโอกาสใช้และจ�ำหน่าย
ผลผลิตเหล่านี้เพื่อกินและใช้ ในท้องถิ่นของตนเองได้ จากนั้น พระองค์ได้ทรง
มีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท� ำโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมน�ำ้ มันปาล์มขนาดเล็กอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ โดยสร้างโรงงาน
สาธิตสกัดน�ำ้ มันปาล์มทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2528 ได้เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรโรงงานแห่งนี้ และมีพระราชกระแสรับสัง่ เพิม่ เติมให้สร้างโรงงาน
ที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นโรงงานสาธิตให้กลุ่มเกษตรกรสวน
ปาล์มรายย่อยทีม่ คี วามพร้อม จัดท�ำคูม่ อื ปาล์มน�ำ้ มันและการแปรรูปน�ำ้ มันปาล์ม
เผยแพร่ รวมทัง้ จัดตัง้ กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมน�ำ้ มันปาล์มขนาดเล็ก และใน
ปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�ำริให้จัด
สร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน�ำ้ มันปาล์มขนาดเล็กทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ
ทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะ
นิจอนันต์ และจากน�้ำมันปาล์มน�ำมาสู่การพัฒนาเรื่องไบโอดีเซล
เมื่อใดครับ
สุ ช าดา นั บ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการใช้น�้ำมันปาล์มโอเลอีนบริสุทธิ์
และเมทิ ล เอสเตอร์ เ ดิ น เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
พิกุลทองฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2543 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเกี่ยวกับโครงการใช้น�้ำมันปาล์ม
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ผสมน�้ำมันดีเซลเพื่อใช้ ในเครื่องจักรกลการเกษตร และมีพระราชประสงค์จะ
สนับสนุนโครงการนี้เป็นการส่วนพระองค์ นับจากนั้นมา การศึกษาทดลองและ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตจึงด�ำเนินการเรือ่ ยมา และในปัจจุบนั โครงการ
ดังกล่าวสามารถสนองพระราชด�ำริได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องการสกัดน�้ำมัน
ปาล์มดิบ การกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบเป็นน�้ำมันปาล์มโอเลอีนบริสุทธิ์ ผลิตเนยขาว
เนยเทียมจากไขเสตียรินบริสุทธิ์ รวมทั้งผลิตสบู่ซักล้าง สบู่ฟอกร่างกายได้
และน�ำไปใช้เร่งน�้ำยางพาราได้เป็นผลส�ำเร็จ และที่ส�ำคัญ การทดลองใช้น�้ำมัน
ไบโอดีเซลกับขบวนรถไฟดีเซลรางสายหาดใหญ่ - สุไหงโกลก โรงงานอุตสาหกรรม
รถยนต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รถลากพ่วง รถบรรทุก และเครือ่ งจักรกล
การเกษตร ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก และผู้ที่ ได้ทดลองใช้ต่างพูดกันว่า
ใช้แล้วควันรถไม่ด�ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ก�ำลังรถดีเหมือนเดิมด้วยค่ะ
นิจอนันต์ เยี่ยมมากเลยนะครับ เมื่อน�้ำมันปาล์มและไบโอดีเซล
มีประโยชน์มากมายเช่นนี้ ก็คงท�ำให้เป็นที่ชอบใจในตลาดมากด้วยใช่ไหมครับ
สุชาดา ใช่แล้วค่ะ โดยเฉพาะเมื่อราคาน�้ำมันดีเซลในปัจจุบัน
มีก ารปรั บ ตั ว สู ง ขึ้น ตามกลไกตลาด จึงท�ำให้มีผู้ ม าขอซื้ อน�้ ำ มั นไบโอดี เ ซล
จ�ำนวนมากขึน้ จนโรงงานผลิตไม่ทนั จ�ำหน่าย  ท�ำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ต้องวางแผนงานขยายก�ำลังการผลิตเพิม่ ขึน้
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ ใช้ ฉะนั้น ในวันนี้ปาล์มน�้ำมันจึงกลายเป็นพืช
เศรษฐกิจทีม่ ผี สู้ นใจทีจ่ ะปลูกกันมากขึน้ อย่างไรก็ดี แม้วา่ ปาล์มน�ำ้ มันจะเป็นพืช
ยืนต้นทีท่ นทานต่อภัยธรรมชาติ แต่มสี งิ่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงควบคูไ่ ปด้วยนะคะ
นัน่ ก็คอื เรือ่ งความเหมาะสมของสภาพพืน้ ที่ สภาพอากาศ ความชืน้ และยังต้อง
ระมัดระวังเรื่องสายพันธุ์ที่จะปลูกด้วย มิฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ลงทุนไปทั้งหมดนั้น
ก็อาจจะไม่คุ้มค่าและคุ้มทุนได้ค่ะ
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นิจอนันต์ คุณสุชาดาครับ ผมจ�ำได้ว่า ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับน�้ำมันปาล์ม ที่ยังเป็นที่จดจ�ำของ
พวกเราหลายคนด้วยใช่ไหมครับ
สุ ช าดา   คุ ณ นิ จ อนั น ต์ ค งหมายถึ ง พระราชด� ำ รั ส เมื่ อ วั น ที่
16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำรัส
เกี่ยวกับน�้ำมันปาล์มไว้ว่า “...น�้ำมันปาล์ม ทราบว่าดี เป็นน�้ำมันที่ดี ใช้งานได้
ใช้บริโภคแบบใช้นำ�้ มันมาทอดไข่ได้ มาท�ำครัวได้ เอาน�ำ้ มันปาล์มมาใส่รถดีเซลได้
ก�ำลังของน�้ำมันปาล์มนี้ดีมาก ได้ผล เพราะว่าเมื่อได้มาใส่รถดีเซลไม่ต้อง
ท�ำอะไรเลย ใส่เข้าไป แล่นไป คนที่แล่นตามบอกว่าหอมดี...”
นิจอนันต์ ใช่แล้วครับ ซึ่งจริงๆ แล้วทุกครั้ง ที่มีการพูดถึงเรื่อง
ไบโอดีเซล ผมก็มักจะนึกถึงพระราชด�ำรัสนี้ของพระองค์ท่านครับ
สุชาดา ทั้งหมดนี้จึงกล่าวได้ว่า พระอัจฉริยภาพในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงมองเห็นเหตุการณ์ไปไกลเกินกว่าที่ใครๆ จะนึกถึงกัน
ทรงมองเห็นคุณค่าของปาล์มน�้ำมัน ซึ่งเป็นพืชวัตถุดิบที่มีในบ้านเมืองเรา ที่มี
ศักยภาพจะใช้เป็นเชือ้ เพลิงทดแทนได้ ในยามทีท่ วั่ โลกจะต้องพึง่ พาเมือ่ ถึงภาวะ
วิกฤติทางด้านน�้ำมัน และทรงอดทนรอผลแห่งความส�ำเร็จของกระบวนการ
พัฒนาจนกลายเป็นไบโอดีเซลมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะมีการตระหนักถึง
ความส�ำคัญของพลังงานทดแทนกันอย่างกว้างขวางในขณะนี้เลยค่ะ
นิจอนันต์ หรืออาจกล่าวได้วา่ พระราชด�ำริเมือ่ 30 ปี ทีแ่ ล้ว ประสบ
ชัยชนะแห่งการพัฒนาแล้ว...ในวันนี้
จากรายการ “เฉลิมพระกียรติในหลวง 84 พรรษา”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 KHz เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554
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การทอดกฐินพระราชทานใน
สปป. ลาว
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ

ภูมิหลัง
เมือ่ ปี 2538 ดร. สุรนิ ทร์  พิศสุวรรณ (รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
การต่ า งประเทศ ระหว่ า งปี 2535-2538 และรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศ ระหว่างปี 2540-2544) ด�ำริวา่ ไทยควรเพิม่ บทบาทในการส่งเสริม
ความร่วมมือทางพุทธศาสนากับประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธเป็น
จ�ำนวนมาก ในครั้งนั้น ดร. สุรินทร์ฯ ได้เริ่มต้นด้วยการขอพระราชทาน
ผ้าพระกฐินเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศน�ำไปทอดถวายยังวัดในประเทศที่
พุทธศาสนาสายเถรวาทเป็นศาสนาส�ำคัญ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อการนี้
เป็นครั้งแรกเมื่อกฐินกาลปี 2538 เพื่อการทอดถวายวัดในพม่า กัมพูชา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
ตั้ ง แต่ นั้ น มา ได้ มี ค� ำ ขอพระราชทานผ้ า พระกฐิ น จากสถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะการทอดกฐิน
พระราชทานได้กอ่ ให้เกิดคุณประโยชน์ทงั้ ในด้านการพระศาสนา การเสริมสร้าง
ความใกล้ชดิ ระหว่างไทยกับประเทศที่ได้รบั พระราชทานผ้าพระกฐิน จากเริม่ แรก
3 ประเทศในปี 2538 ดังกล่าวข้างต้น  ในปี 2553 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
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พระราชทานผ้าพระกฐินจ�ำนวน 13 องค์ เพื่อทอดถวายใน 11 ประเทศ คือ
มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพม่า
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (ที่มา : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)
วัดที่ ได้รับกฐินพระราชทานใน สปป. ลาว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานผ้ า พระกฐิ น แก่ วั ด ใน
สปป. ลาว ตั้งแต่ปี 2538 ดังนี้
ปี 2538
ปี 2539
ปี 2540
ปี 2541
ปี 2543

ปี 2544
ปี 2545

วัดพระธาตุหลวงเหนือ เวียงจันทน์ โดย พลเอก ศิริ ทิวะพันธ์
ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน
วัดหายโศก เวียงจันทน์
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในไทย
วัดสีสะเกด เวียงจันทน์ โดยนายรังสรรค์ พหลโยธิน เอกอัครราชทูต  
ณ เวียงจันทน์ เป็นประธาน
วัดเชียงยืนนะทาราม เวียงจันทน์ โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน (ปัจจัยที่
โดยเสด็จพระราชกุศลใช้มุงหลังคาโบสถ์ ให้ ใหม่ ทั้งนี้ ดร. สุบิน ปิ่นขยัน
ได้ทอดกฐินสมทบในปี ๒๕๔๔ เพื่อการนี้ด้วย)
วัดไชยะพูม เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
เลขาธิการสมาคมไทย-ลาวฯ เป็นประธาน (สร้างอาคารโรงเรียนปริยัติธรรม)
วัดจอมเขามะนีลัด แขวงบ่อแก้ว โดยนายเตช บุนนาค ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ เป็นประธาน (บูรณะวัด และสร้างอาคารเรียนสามเณร)
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ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

ปี 2553

วัดเทพนิมิต เวียงจันทน์ โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวฯ
เป็นประธาน
วัดพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร นายก
สมาคมไทย-ลาวฯ เป็นประธาน
วัดเกาะแก้วหัวโขงพระใหญ่ แขวงจ�ำปาสัก โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวฯ เป็นประธาน
วัดพระธาตุสุวรรณผ้าค�ำ เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว โดย ดร. วีรพงษ์    
รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวฯ เป็นประธาน
วัดพระธาตุสีโคดตะบอง แขวงค�ำม่วน โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร นายก
สมาคมไทย-ลาวฯ เป็นประธาน
วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคม
ไทย-ลาวฯ เป็นประธาน
วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์ โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคม
ไทย-ลาวฯ เป็นประธาน (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ในโอกาสครบ ๔๕๐ ปี
เวียงจันทน์)
วัดพมสิลา บ้านนาเซ็ง แขวงสะหวันนะเขต โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคม ไทย-ลาวฯ เป็นประธาน (สร้างศาลาการเปรียญและห้องสุขา)

(ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์)

วิวัฒนาการ
ในปี 2544 เป็น ครั้งแรกที่กระทรวงการต่ า งประเทศได้ ขอให้
นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ น�ำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดที่
วัดไชยะพูม เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต ครั้งนั้น สมาชิกสมาคมเริ่มให้
ความสนใจโดยเสด็จพระราชกุศลกันมากขึ้น  การสนับสนุนและการบริจาคจาก
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สมาชิกสมาคม ซึ่งประกอบด้วยภาคธุรกิจที่มีกิจการใน สปป. ลาว ท�ำให้เกิด
ผลทางรู ป ธรรมมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และสมาคมได้ รั บ มอบหมายจากกระทรวง
การต่างประเทศให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดใน สปป. ลาว ทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 (ยกเว้นปี 2545) ดังรายละเอียดปรากฏข้างต้น
จากพิธกี รรมสูก่ ารมีเป้าหมายในการบ�ำรุงพระศาสนาใน สปป. ลาว
ในช่วงแรก การทอดกฐินพระราชทานใน สปป. ลาว กระท�ำกันที่
วัดใหญ่ๆ ในเวียงจันทน์ ในปี 2544 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้พิจารณาเลือกวัดในต่างแขวง
โดยเฉพาะวัดที่เป็นศูนย์กลางส�ำหรับการศึกษาพระธรรมของภิกษุสงฆ์ของลาว
ซึ่งขณะนั้น ก�ำลังต้องการการฟื้นฟูอย่างมาก  
กฐินพระราชทานปี 2544 ทอดถวาย ณ วัดไชยะพูม แขวงสะหวัน
นะเขต (เมืองไกสอน พมวิหาน ในขณะนี)้ ซึง่ เป็นอารามหลวงของเจ้าคณะแขวง
ครั้งนั้นเป็นโอกาสถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลส�ำหรับการก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดไชยะพูม  
ปี 2545 กฐิ น พระราชทานทอดถวาย ณ วั ด จอมเขามะนี ลั ด
เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว เป็นโอกาสถวายเงินปรับปรุงโรงเรียนสามเณรและ
อาคารสถานศึกษาของพระในแขวงนั้น
กฐินพระราชทานปี 2552 ทอดถวาย ณ วัดสีสะเกด เวียงจันทน์
เป็นโอกาสรวบรวมปัจจัยส�ำหรับการบูรณะศาสนสถานของวัดสีสะเกด ซึ่ง
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเวียงจันทน์ ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมส�ำคัญรายการหนึ่งใน
การเฉลิมฉลอง 450 ปี แห่งการสถาปนาเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของ
ราชอาณาจักรศรีสัตตนาคนหุต
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การมีส่วนร่วมของคนไทยและคนลาว
เมื่อเริ่มแรก การกฐินพระราชทานมีสถานเอกอัครราชทูต และ
สถานกงสุ ล ใหญ่ ใ น สปป. ลาวเป็ น แกนน� ำ  การเชื้ อ เชิ ญ ให้ โดยเสด็ จ
พระราชกุ ศ ลเป็ น ไปในรู ป การรั บ บริ จ าคทั่ ว ไปจากชุ ม ชนไทยทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศทั่วโลก ต่อมาหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศมอบให้
นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่ อ มิ ต รภาพ เป็ น ผู ้ อั ญ เชิ ญ ผ้ า พระกฐิ น
พระราชทานไปทอดใน สปป. ลาว สมาชิ ก สมาคมฯซึ่ ง เป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ไทย
เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สมาชิกนักธุรกิจฝ่ายไทยเริ่มชักชวนนักธุรกิจลาว
เข้ามาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล และเมือ่ มีววิ ฒ
ั นาการจากงานพิธกี รรมเป็นการ
มีเป้าหมายรูปธรรมส�ำหรับการบ�ำรุงพระศาสนาใน สปป. ลาว การสนับสนุน
ก็ขยายตัวมากขึ้นทุกปี
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในปี 2544 สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้เริม่ เชือ้ เชิญ
ให้ฝ่ายลาวมีบทบาทในการกฐินพระราชทานมากขึ้น โดยจัดการ “คบงัน” หรือ
การสมโภชองค์กฐินพระราชทานที่บ้านพักกงสุลใหญ่ในคืนก่อนการทอดถวาย
ณ วัดไชยะพูม ครั้งนั้น ได้เชิญหมอล�ำคอนสะหวัน มาแสดงในงาน การคบงัน
ครั้ ง นั้ น ได้ ค ่ อ ยๆ พั ฒ นามาเป็ น การคบงั น ด้ ว ยพิ ธี ส งฆ์ (สวดมนต์ เ ย็ น )
ณ สถานทีต่ งั้ องค์กฐิน ต่อด้วยการรืน่ เริงแบบพืน้ เมืองซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการแสดง
ของหมอล�ำที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นและจากประเทศไทย  
การแสดงศิลปะร่วมสมัย
เริ่มมีการแสดงศิลปะร่วมสมัยในปี 2548 ในการกฐินพระราชทาน
ที่บ้านเกิดของ ฯพณฯ ค�ำไต สีพันดอน ทั้งนี้ นอกจากการคบงันตามธรรมเนียม
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ดัง้ เดิมด้วยพิธสี งฆ์และหมอล�ำ สมาคมไทย-ลาวฯ ได้จดั ให้ “บานเย็น รากแก่น”
ไปแสดงเพลงและล�ำด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเลิศ  
ในปี 2553 สมาคมไทย-ลาวฯ ได้จัดให้ “จินตหรา พูนลาภ” ล�ำ
และแสดงเพลงบนเวทีชั่วคราวริมแม่น�้ำโขง ไม่ห่างจากวัดไชยะพูม ซึ่งเป็น
ที่ตั้งองค์ผ้าพระกฐิน ครั้งนั้น ประมาณกันว่ามีประชาชนลาวมาชมการแสดง
กว่าหนึ่งหมื่นคน
ทางด้านพิธีการ ฝ่ายลาวให้ความส�ำคัญต่อองค์กฐินพระราชทาน
มากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานไปตามถนนสายส�ำคัญ
ในเมือง มีการประชาสัมพันธ์ชักชวนคนลาวออกมารับองค์กฐินที่แห่ผ่าน และ
ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล บัดนี้ มีป้ายประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็น
กฐินพระราชทานจากเจ้ามหาชีวิตไทย
การเลือกวัดที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐิน
นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ได้มีด�ำริเมื่อปี 2547 ว่า จาก
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในภาพรวม ใกล้ชิดและกระชับแน่นขึ้นเรื่อยๆ จึงควร
วางแนวทางการเลือกสรรวัดที่จะรับพระราชทานผ้าพระกฐินใน สปป. ลาว ว่า
ควรจะทอดถวายทีว่ ดั ของบ้านผูน้ ำ� ของ สปป. ลาว เพือ่ เป็นการให้เกียรติแก่ผนู้ ำ 
�
สปป. ลาว ข้อด�ำรินี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทางการลาว
ในปี 2548 นายกสมาคมไทย-ลาวฯ ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอด
ถวายทีว่ ดั เกาะแก้วหัวโขงพระใหญ่ แขวงจ�ำปาสัก ซึง่ เป็นบ้านเกิดของ ฯพณฯ ค�ำไต
สีพนั ดอน อดีตประธานประเทศ การกฐินครัง้ นัน้ เอกชนไทยและลาวได้เข้าช่วย
ปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางด้านที่พักและสถานที่ต่างๆ เพื่อการรับ
48 วิทยุสราญรมย์

คณะกฐินพระราชทาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่การรับ
คณะอาคันตุกะต่างๆ ของเมืองโขงมาจนบัดนี้
ในปี 2553 นายกสมาคมไทย-ลาวฯ ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอด
ที่วัดพมสิลา บ้านนาเซ็ง เมืองไกสอน พมวิหาน ซึ่งเป็นวัดติดกับบ้านเกิดของ
ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน (ห่างกันประมาณ 100 เมตร) ในปี 2553 ไทยและ
สปป. ลาว มีมติร่วมกันว่าจะเริ่มฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 60 ปี   
ปี 2553 ยังเป็นปีที่ 90 แห่งชาตกาลของ ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน
อดีตประธานประเทศ ซึ่งเคยเป็นราชอาคันตุกะ (State Visit) แขวงได้จัด
แห่แหนองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากท่าอากาศยานสะหวันนะเขต ไปตั้งที่
วัดไชยะพูมเพือ่ การคบงันและมีการแห่ผา่ นตัวเมืองสะหวันนะเขต (เมืองไกสอน
พมวิหาน) โดยมีคนลาวออกมาสักการะองค์กฐินและโดยเสด็จพระราชกุศล

หอแจก ณ พฤศจิกายน 2553
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หอแจก ณ สิงหาคม 2554

เนืองแน่นตลอดเส้นทางจากวัดไชยะพูมจนถึงวัดพมสิลา ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ใช้
เวลาเกือบ 2 ชัว่ โมง การกฐินครัง้ นัน้ สมาชิกสมาคมไทย-ลาวฯ  ผมู้ จี ติ ศรัทธาในนานา
ประเทศ (ผ่านสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทัว่ โลก) และคนลาว
ได้รว่ มกันบริจาคเงิน 3,728,606 บาท 36,724,000 กีบ 10 ปอนด์ 16 เหรียญสหรัฐ
และโดยที่เป็นโอกาสฉลอง 90 ปีแห่งชาตกาลของ ฯพณฯ  ไกสอน พมวิหาน
สมาคมฯ จึงได้จัดสร้างหอแจก หรือศาลาการเปรียญหลังใหม่ให้แก่วัดพมสิลา
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน โดยน�ำเงินที่ได้รับบริจาคโดย
เสด็จพระราชกุศลมาเป็นค่าก่อสร้าง และเงินที่เหลือจากค่าก่อสร้างก็ ได้ถวาย
วัดพมสิลา และวัดไชยะพูม ซึง่ เป็นวัดของเจ้าคณะแขวงสะหวันนะเขต และเป็น
ที่ตั้งองค์กฐินเพื่อการคบงัน ครั้งนั้น บริษัทไทยได้ร่วมบริจาคกันอย่างอุ่นหนา
ฝาคั่ง และสมาคมฯ ได้จัดท�ำป้ายประกาศติดไว้หน้าศาลาการเปรียญหลังนี้
50 วิทยุสราญรมย์

จากภาพ : รายชื่อผู้บริจาค
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
นายสมพงษ์ รังษีหิรัญรัตน์
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ�ำกัด
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
โรงแรมดิเอ็มเมอรัล
บริษัท วีสมาร์ท จ�ำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ( โครงการไซยะบุรี))
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสวัสดิ์ จ�ำกัด
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ำกัด (มหาชน)
บ.ม.จ. ธนาคารกรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน์
ธนาคารออมสิน

620,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

ทั้งนี้ โดยการอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัทดาวเลือง
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กฐินพระราชทานใน สปป. ลาว มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจาก
การทอดกฐินแต่ในเวียงจันทน์ เป็นการขอพระราชทานให้แก่วัดในต่างแขวง  
บ้านเกิดผู้น�ำประเทศ ในด้านการโดยเสด็จพระราชกุศล มีวิวัฒนาการเป็น
การร่ ว มโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ น สปป. ลาว โดยมี วั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
“ข้อสังเกตประการส�ำคัญ คือ จากการที่ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายเสนอให้การร่วมมือ
การกฐิ น พระราชทานเป็ น การด� ำ เนิ น การตามความเห็ น ร่ ว มกั น ของ
ทั้งสองฝ่าย และสิ่งต่างๆ โดยเสด็จพระราชกุศล ก็เป็นไปตามความประสงค์
ของฝ่ายลาว มิใช่เป็นการหยิบยื่นให้ โดยผู้รับมิได้มีความประสงค์” กฐิน
พระราชทานใน สปป. ลาว ได้วิวัฒนาการจากการพระศาสนา ได้ขยายตัวรวม
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม การแสดงพื้นเมือง การแสดงร่วมสมัย
จึงกล่าวได้ว่า สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย
เพื่อมิตรภาพ ได้ร่วมกันท�ำให้การกฐินพระราชทานใน สปป. ลาว มีความหมาย
สูงขึ้นเรื่อยๆ บัดนี้ ฝ่ายลาวรับทราบว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักประจ�ำปี
กิจกรรมหนึ่งของสองสมาคม กฐินพระราชทานใน สปป. ลาว จึงเป็นกิจกรรมที่
ได้มสี ว่ นอย่างมากในการกระชับความสัมพันธ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ความเข้าใจ
อันดีระหว่างประชาชนของทัง้ สองประเทศ เป็นโอกาสให้ภาคเอกชนทัง้ ไทยและ
ลาวได้อาศัยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันสร้างกุศล หรือ
ท�ำบุญร่วมกัน ซึง่ จะเป็นต้นทุนแห่งบุญกุศลทีจ่ ะเกือ้ กูลให้คนทัง้ สองชาติรกั แพง
กันไปนานเท่านาน
ในปี 2554 ฝ่ายไทยและลาวร่วมปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดแล้ว
เห็ น ควรขอพระราชทานผ้ า พระกฐิ น เพื่ อ ทอดถวายที่ วั ด บ้ า นเกิ ด ของ
ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศ ซึ่งได้เป็นราชอาคันตุกะของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2552 บ้านเกิดของ ฯพณฯ จูมมาลีฯ คือ
52 วิทยุสราญรมย์

เมืองไซยเสดถา แขวงอัตตะปือ ในบริเวณนั้นมีวัด 3 วัด คือ วัดเหนือไซยะลาม
วัดทาด จุนละมะนี และวัดหลวงเมืองเก่า วะลาลาม ทั้งนี้ วัดทาด จุนละมะนี
มีสถูปอัฐิพระเจ้าไซยเสดถาทิลาด ซึ่งได้เป็นพันธมิตรต่อสู้พม่าร่วมกับสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิในสมัยศรีอยุธยา แขวงอัดตะปือมีโครงการบูรณปฏิสังขรณ์
กลุ่มวัดดังกล่าว ดังนี้
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปรับพื้นลานรอบวัด/โบสถ์
2. สร้ า งสถู ป ใหม่ ค ร่ อ มสถู ป อั ฐิ ข องพระเจ้ า ไซยเสดถาทิ ล าด
(สองรายการนี้อยู่ที่วัดทาด จุนละมะนี)
3. พิจารณาบูรณะอุโบสถเก่าทีว่ ดั หลวงเมืองเก่า วะลาลาม ซึง่ กล่าว
กันว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าไซยเสดถาทิลาด
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ พิจารณาสนับสนุนโครงการที่ 1
ส�ำหรับโครงการที่ 2 ซึง่ ต้องการเวลาและความละเอียดลออ สมาคมฯ จะจัดเงิน
seed money ให้เป็นการเริ่มกองทุนสร้างสถูปร่วม ส�ำหรับโครงการที่ 3 สถาน
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
เสนอของบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อด�ำเนินการต่อไป
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี

เสด็จอธิบดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
*

ณรงค์ บุญเสถียรวงศ์

ในอดีตเมือ่ ราว 100 ปีกอ่ น หญิงชาวสยามยังไม่มโี อกาสรับราชการ
เป็นขุนนางเหมือนผู้ชายดังเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยพระเจ้าน้องนางเธอ
พระองค์เจ้านภาพรประภา ให้ทรงปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมโขลน ซึ่งมีภารกิจ
ส�ำคัญในการดูแลราชการและความเรียบร้อยทัง้ หมดในเขตพระราชฐานฝ่ายใน
โดยชาววังจะเรียกว่า เสด็จอธิบดี หรือ อธิบดีหญิงคนแรกของไทย
* หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ (นักการทูตช�ำนาญการพิเศษ) ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
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ส�ำหรับการขานพระนามเจ้านายว่า เสด็จ นั้น จะหมายถึง พระเจ้า
ลูกเธอ ชั้นพระองค์เจ้า หากขานพระนามว่า ทูลกระหม่อม จะหมายถึง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ชั้นเจ้าฟ้า ส่วนต�ำแหน่งอธิบดีในปัจจุบัน คือ ต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดในระดับกรม ส�ำหรับบริหารราชการแผ่นดินของแต่ละกรมใน
กระทรวงต่างๆ
ในช่วงนั้น ฝ่ายในเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระมเหสีเทวี
พระราชโอรสที่ยังมิได้ทรงโสกันต์ (โกนจุก) พระราชธิดา เจ้านายฝ่ายหญิง
ในรัชกาลก่อน ๆ รวมถึงเหล่าข้าราชบริพารฝ่ายหญิงตามต�ำหนักเจ้านาย
ดังนัน้ ภารกิจของเสด็จอธิบดี จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความเรียบร้อยในเขต
พระราชฐานฝ่ายใน รวมถึงทรงก�ำกับดูแลพระราชพิธแี ละพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้
ในตอนต้นรัชกาล ขณะที่ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ยังไม่ทรงบรรลุ
นิติภาวะ ในฝ่ายราชการบ้านเมือง ทรงมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) เป็นผู้ส�ำเร็จราชการ ขณะที่ในฝ่ายพระบรมมหาราชวัง ทรงมี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบ�ำราบปรปักษ์ (เจ้าฟ้าชายกลาง
ต้นราชสกุล มาลากุล) ซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ทรงดูแล
พระองค์เจ้านภาพรประภา ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเจ้าคุณจอมมารดาส�ำลี ซึ่งเป็นธิดา
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) หรือสมเด็จเจ้าพระยา
พระองค์น้อย พระญาติสนิทและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัว
สืบมาหลายรัชกาล และยังเป็นขุนนางชัน้ ผู้ ใหญ่ผมู้ อี ำ� นาจของกรุงรัตนโกสินทร์
โดยเสด็จอธิบดีประสูติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2407 นับเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้น
เล็กในรัชกาลที่ 4
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สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี และเสด็จอธิบดี

เสด็จอธิบดี ทรงมีพระเชษฐภคินรี ว่ มเจ้าจอมมารดาคือ พระองค์เจ้า
สุขุมาลมารศรี (สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระราชเทวี) ซึ่งทรงเป็น
พระมเหสี ชั้นลูกหลวง (ลูกกษัตริย์) ในรัชกาลที่ 5 และทรงเป็นพระชนนีของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ ซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ โปรด
ของในหลวงรัชกาลที่ 5 โดยทรงออกพระโอษฐ์ว่า “ลูกพ่องามเหมือนเทวดา”
และต่อมา โปรดเกล้าฯ สถาปนา ให้เป็น กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้
ยังทรงมีพระราชโอรสอีก 1 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
บริพตั รสุขมุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ซึง่ ทรงเป็นเจ้านายทีม่ คี วามส�ำคัญ
ของแผ่นดิน ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475
สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ กับเสด็จอธิบดี ทรงเป็นพี่น้อง
ที่สนิทสนมกันมาก ดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ ได้ทรงฝากฝังให้
พระราชโอรสดูแลน้าพร (เสด็จอธิบดี) โดยมีพระด�ำรัสว่า “แม่มีลูกสองคน
แม่มีน้องสาวเพียงคนเดียว ลูกรักแม่เท่าใด ก็ขอให้รักน้าด้วย“
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สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ กับพระราชธิดาและพระราชโอรส

นอกจากนี้ เสด็จอธิบดียงั ทรงคุน้ เคยสนิทสนมกับสมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินนี าถ พระพันปีหลวง) เนือ่ งจากต่างทรงเป็นพระราชธิดารุน่ เล็กในรัชกาลที่ 4
และยังทรงเป็นน้าพร ผู้อภิบาลสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวง
นครราชสีมา พระราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ตั้งแต่
ยังทรงพระเยาว์ จวบจนสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์
ทูลกระหม่อมอัษฎางค์ฯ เคยรับสั่งว่า หากไม่เกรงพระทัยทูล
กระหม่อมชาย (สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรฯ) ซึ่งเป็นพระนัดดา (หลานน้า) ของเสด็จ
อธิบดีแล้ว ก็จะเชิญเสด็จเสด็จอธิบดี ไปประทับที่วังสวนกุหลาบด้วยกัน
เสด็จอธิบดีทรงมีงานในหน้าที่ส�ำคัญในเขตพระราชฐานฝ่ายใน
ตามที่ทรงได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่ 5 ทั้งในการดูแล
งานพระราชพิธี ความเรียบร้อยในเขตพระราชฐาน การที่ต้องทรงดูแลผู้คน
เป็นจ�ำนวนมาก กอปรกับยังมีพระภารกิจตามที่ทรงได้รับมอบหมายจากพระเจ้า
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แผ่นดิน ท�ำให้เสด็จอธิบดีต้องทรงมีความเด็ดขาด ไม่หยุมหยิม และทรงมี
ความยุติธรรมเมื่อทรงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส�ำเร็จ
ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ
เยือนยุโรป ในปี 2440 เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีกับประมุขของประเทศต่างๆ
ในยุ โ รป โดยทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า เสาวภาผ่ อ งศรี
พระบรมราชินี ทรงเป็นผูส้ ำ� เร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ส่วนราชการภายใน
พระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จอธิบดีทรงช่วยบริหาร  
เสด็ จ อธิ บ ดี ยั ง เป็ น เจ้ า นายราชนารี ที่ ท รงมี ค วามทั น สมั ย อาทิ
ทรงสามารถออกแบบสนามกอล์ฟย่อส่วนในเขตวังบางขุนพรหมโดยทอด
พระเนตรแบบสนามกอล์ฟจากนิตยสารต่างประเทศ
ในด้านศิลปะ เสด็จอธิบดีโปรดการสะสมตลับงาขีผ้ งึ้ สีปากทีค่ นไทย
ใช้กนั มาตัง้ แต่โบราณและนิยมเล่นในหมูเ่ จ้านายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยรูปทรงของ
ตลับงากลึงเป็นแบบรูปพลับสด เป็นเถาเรียงกันลงมา ตั้งแต่ใบใหญ่สุดจนถึง
ใบเล็ก จัดเรียงเป็นชุด ๆ มีตั้งแต่ 10 ใบเถาขึ้นไป ตลับงาดังกล่าวก็เป็น
ฝีพระหัตถ์ทที่ า่ นทรงคิดท�ำขึน้ เอง จนกลายเป็นของโปรดของพระพุทธเจ้าหลวง
ในช่วงพระราชพิธีพระบรมศพของพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จอธิบดี
ยังทรงเป็นผูต้ น้ คิดในการประดิษฐ์ศลิ ปะการพับผ้าเช็ดหน้าให้เป็นรูปสัตว์ตา่ ง ๆ
จนเป็นที่นิยมและกลายเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จอธิบดี
ก็ ได้ทรงย้ายจากพระบรมมหาราชวังไปประทับที่วังบางขุนพรหม กับสมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
โดยที่เสด็จอธิบดีทรงปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณตั้งแต่
แผ่นดินรัชกาลที่ 5 ล่วงมาจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ในเวลานัน้ รัชกาลที่ 7 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้านภาพรประภา เป็น กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี ทั้งนี้ เสด็จ
อธิบดี ทรงเป็นพระราชธิดาเพียง 1 ใน 2 พระองค์ ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ได้รับการสถาปนาให้ทรงกรม (อีกพระองค์คือ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี กรมหลวงสมรรัตน์สิริเชษฐ์ พระเจ้า
พี่นางเธอของพระพุทธเจ้าหลวง และทรงเป็นผู้อภิบาล สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย)
ต่ อ มา เสด็ จ อธิ บ ดี ไ ด้ ท รงตามเสด็ จ พระนั ด ดาไปทรงลี้ ภั ย
ทางการเมืองที่เกาะชวา ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี 2475
ซึ่งไม่เป็นเรื่องง่ายส�ำหรับเจ้านายราชนารีในการเสด็จไปประทับในต่างประเทศ
เมื่อมีพระชันษาสูงวัยราว 70 ชันษา เช่นนั้น ทั้งนี้ ระหว่างที่ประทับที่ชวา
เสด็ จ อธิ บ ดี ก็ ท รงมี ค วามเด็ ด เดี่ ย วในการเลิ ก หมากพลู ซึ่ ง เสวยมาตลอด
พระชนม์ชพี เนือ่ งจากทรงตระหนักดีวา่ หมากพลู เป็นของหายากในต่างประเทศ
และทรงเกรงว่าจะเป็นภาระแก่พระนัดดาในต่างแดน

เสด็จอธิบดี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4 อีกพระองค์หนึ่ง ในฐานะพระบรมวงศ์ผู้ ใหญ่
ทรงท�ำหน้าที่ลาดพระแท่นถวาย ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อปี 2493

เสด็จอธิบดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 59

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ วังสวนผักกาด ในโอกาสที่เสด็จอธิบดี ทรงเจริญพระชันษาครบ 90 ปี

แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปแล้วมากกว่า 50 ปี ภายหลัง พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี สิ้นพระชนม์
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2501 ขณะสิรพิ ระชนมายุ 94 ชันษา แต่ดว้ ยพระจริยวัตร
และความสามารถในฐานะเจ้านายราชนารีชั้นผู้ ใหญ่ เสด็จอธิบดีจึงทรงเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารหญิงในปัจจุบัน ทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีความ
เด็ดขาด ยุติธรรมและไม่หยุมหยิม ในการบริหารงานและดูแลคนจ�ำนวนมาก
หนังสือและเอกสารอ้างอิง
“ชีวิตในวังบางขุนพรหม” โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร (พิมพ์ครั้งที่ 8) กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2545
“เจ้าฟ้าหญิงและเจ้าหญิงแห่งกรุงสยาม” โดย ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ (พิมพ์ครั้งแรก) กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ�ำกัด 2542
“เชื้อสายเจ้าประเทศราชในกรุงรัตนโกสินทร์” โดย ณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ บทความในวารสารสราญรมย์ ปีที่ 65 ประจ�ำปี พ.ศ. 2551
“ในก�ำแพงแก้ว” โดย ธงทอง จันทรางศุ (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ : เอส ซี พริ้นท์แอนด์แพค 2550
“ราชสกุลวงศ์” พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. บุญรับ พินิจชนคดี ท.จ. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 30 มีนาคม 2525
“พระประวัติและพระกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร
สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต” รวบรวมโดย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ ป.จ., ม.ป.ช, ม.ว.ม. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 28 ธันวาคม 2546
“ลูกแก้วเมียขวัญ” โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (พิมพ์ครั้งแรก) กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์มติชน เดือนมีนาคม 2540
“สี่แผ่นดิน กับเรื่องจริงในราชส�ำนักสยาม” โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์มติชน เดือนกันยายน 2551
“ร้อยเรียงเวียงวัง” โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร (พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2543
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จะมีอะไรที่จะน�ำความปลื้มปีติมาให้แก่ชาวสราญรมย์ยิ่งไปกว่า
ที่ได้แลเห็น “บัวแก้ว” ของชาวสราญรมย์เบ่งบานเป็นประวัติการณ์ กล่าวคือ
ชาวสราญรมย์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี รวมกันถึง
สี่ท่าน และในปีเดียวกันนี้ ก็ ได้มีการฉลอง 100 ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมืน่ นราธิปพงศ์ประพันธ์ เพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ในฐานะปูชนียบุคคล
ส�ำคัญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกโดยองค์การ UNESCO และก็
เมื่อท่านปูชนียบุคคลพระองค์นี้ ได้พ้นไปจากกระทรวงของเรานี่แหละ บัวแก้ว
ของเราได้อับเฉาเรื่อยมาเป็นเวลานานปี ลางร้ายได้ส่อเค้าขึ้นเมื่อเราต้อง
สูญเสียเขาพระวิหารให้แก่กัมพูชาไปเพราะแพ้คดีในศาลโลก เหตุการณ์อันนี้
ท�ำให้เราชาวสราญรมย์ต้องย้อนร�ำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถ
ของเสด็จในกรมฯ ปูชนียบุคคลผู้ซึ่งได้ทรงมองเห็นปัญหาด้วยสายพระเนตร
อันยาวไกลไว้กอ่ นทีพ่ ระองค์ทา่ นจะได้พน้ จากต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง

*อดีตเอกอัครราชทูตประจ�ำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และเปรู
ท่านผู้เชิดชู “บัวแก้ว” 61

การต่างประเทศ ไปทรงรับต�ำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาล
และท�ำความตกลงไว้กบั รัฐบาลกัมพูชาให้ ใช้ประโยชน์ของเขาพระวิหารนีร้ ว่ มกัน
โดยถื อ ว่ า เป็ น ปู ช นี ย สถานทางศาสนาของชาวกั ม พู ช าและชาวไทยผู ้ เ ป็ น
พุทธศาสนิกชนทั้งสองฝ่าย ผู้มารับทอดงานมิได้ยืนยันความตกลงนี้ ให้เป็นที่
มั่นใจของกัมพูชา จึงได้เกิดคดีขึ้น
เพื่อเน้นถึงพระอัจฉริยภาพของเสด็จในกรมฯ ในการขจัดความ
แตกแยกและหาทางประนีประนอมท�ำความตกลง ข้าพเจ้าขอย้อนกล่าวไปถึง
สมัยต้นสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนญี่ปุ่นจะเข้าร่วมอักษะประกาศสงครามกับ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ในประเทศไทย ประชาชนได้เคลื่อนไหวเดินขบวน
เรี ย กร้ อ งให้ ฝ รั่ ง เศสคื น ดิ น แดนที่ เ ราเสี ย ไปในสมั ย ฝรั่ ง เศสล่ า อาณานิ ค ม
เป็นเหตุให้เกิดการสู้รบกันขึ้น ญี่ปุ่นในฐานะพี่ใหญ่ของเอเชียและก�ำลังเดิน
นโยบายสร้างวงศ์ ไพบูลย์ของเอเชียอยู่ จึงเข้าไกล่เกลี่ยโดยรับเป็นประเทศ
เจ้าภาพเปิดการเจรจาหาทางยุติการสู้รบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม หัวหน้า
รัฐบาลไทยในสมัยนั้น ก็ ได้แต่งตั้งให้เสด็จในกรมฯ ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ในการเจรจานี้ ปรากฏผลว่าเราได้รับดินแดนดั้งเดิมบางส่วนคืนมาจากฝรั่งเศส
แม้ ในกาลต่อมา เราต้องยอมคืนกลับไปเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ฝรั่งเศสใช้สิทธิ
ยับยั้งการรับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็น
ความจ�ำเป็นยิ่ง
แต่ต่อมาไม่ช้าในระยะเวลาใกล้ๆ กัน เสด็จในกรมฯ ก็ ได้ทรงมี
โอกาสรับใช้ชาติบ้านเมืองในวาระวิกฤตการณ์อันส�ำคัญอีกครั้งหนึ่ง กล่าว
คือญี่ปุ่นได้ยาตราทัพเข้ามาประชิดดินแดนไทยถึง 7 จุด คือทางใต้ที่ปัตตานี
สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และทางปากน�้ำที่สมุทรปราการ
และบางปู ระหว่างตอนกลางคืนของวันที่ 7 ธันวาคม 2484 ถึงตอนเช้ามืดของ
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วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2484 เพื่ อ ขอทางผ่ า นประเทศไทย เข้ า ไปยึ ด มลายู
ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ สถานการณ์ ในขณะนั้นอยู่ใน
ขัน้ วิกฤติมาก ได้มกี ารเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีดว่ นในกลางดึกประมาณ 22.00 น.
ของวั น ที่ 7 ธั น วาคม 2484 จนถึ ง รุ ่ ง เช้ า ของวั น ที่ 8 เดื อ นเดี ย วกั น
ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ ไม่
อยู่ในกรุงเทพฯ ต้องตามตัวจากพระตะบอง ญีป่ นุ่ เข้ามาเร่งค�ำตอบเรือ่ งทางผ่าน
เสด็จในกรมฯ แม้จะมิใช่สมาชิกในคณะรัฐมนตรีในขณะนัน้ ก็ทรงได้รบั เกียรติเชิญ
เข้าร่วมการปรึกษาหารือด้วย ในขณะที่กองทัพญี่ปุ่นเร่งขอค�ำตอบและยังตอบ
อะไรไม่ได้ โดยท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังเดินทางจากพระตะบองกลับมา
ยังไม่ถึงกรุงเทพฯ พระองค์ท่าน (เสด็จในกรมฯ) ก็ทรงได้รับมอบหมายให้ไป
เจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมกับ พ.อ.ประยูร ภมรมนตรี และนายจิตตเสน ปัญจะ
ขอยืดเวลาการตกลงใจของรัฐบาลว่าจะเอาอย่างไร จนกว่าท่านจอมพล ป. พิบลู
สงคราม จะกลับมาถึง เพราะผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุดเท่านัน้ จะมีอำ� นาจสัง่ การได้
พระองค์ท่านก็ ได้ทรงท�ำหน้าที่หน่วงเหนี่ยวไว้จนส�ำเร็จ ขณะเดียวกันก็ยังทรง
ขอร้องให้ฝ่ายญี่ปุ่นสั่งกองทัพของเขาให้ระงับการเคลื่อนพลล่วงล�้ำเข้ามาใน
กรุงเทพฯ ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นก็ ได้รับปากที่จะโทรเลขขอร้องไปยังกองบัญชาการ
ของเขาที่อินโดจีน จนกระทั่งท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม เดินทางกลับมาถึง
กรุงเทพฯ และเข้าร่วมประชุมปรึกษากัน
ในการปรึ ก ษาหารื อ และเจรจากั บ ฝ่ า ยญี่ ปุ ่ น ผ่ า นทางสถาน
เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ทีก่ รุงเทพฯ ก็ ได้มกี ารร่างสัญญาขอทางผ่าน พระองค์ทา่ น
ก็ ได้เข้าร่วมกับนายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศขณะ
นัน้ แปลร่างสัญญาทีฝ่ า่ ยญีป่ นุ่ ยืน่ มา และร่วมประชุมปรึกษาในการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี จนในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็ ได้ยอมตกลงให้กองทัพญี่ปุ่นได้รับสิทธิ
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ผ่านทางโดยเคารพต่ออธิปไตยของฝ่ายไทย ไม่ทำ� ให้เสียศักดิศ์ รีอย่างใด ซึง่ ช่วย
ให้พน้ จากการต้องปะทะกันและประสบความพินาศในชีวติ และทรัพย์สนิ จากการ
สู้รบ แม้ว่าต้องประสบความแตกแยกในความคิดเห็นในคณะรัฐมนตรีและเป็น
ชนวนให้เกิดขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นที่เรียกตัวเองว่า “เสรีไทย” ขึ้น ซึ่งก็
เป็นผลดีต่อประเทศชาติในภายหลัง
ในการประชุมต่อมา ประเทศญี่ปุ่นได้ขอกู้เงินจากประเทศไทยเพื่อ
เป็นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีจ่ ะมีขนึ้ ในขณะสูร้ บกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา จนถึงเกิด
ความขัดแย้งส�ำคัญและรุนแรงระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
คลัง โดยท่านนายกรัฐมนตรีให้พมิ พ์ธนบัตรเพิม่ ขึน้ ตามความจ�ำเป็น เพือ่ อนุโลม
ตามค�ำขอของญีป่ นุ่ แต่ทา่ นรัฐมนตรีคลังบอกว่าจะท�ำให้เกิดเงินเฟ้ออย่างรุนแรง
และจะแก้ไขยากในภายหลัง น่าจะเสนอขอให้ญปี่ นุ่ ออก Invasion notes ใช้แทน
เมื่อสิ้นสุดสงครามจะได้ประกาศยกเลิกได้ทันที แต่ท่านนายกรัฐมนตรีขัดแย้ง
ว่าจะท�ำให้เสียอธิปไตยของไทย ซึ่งท่านรัฐมนตรีคลังก็ ได้ตอบว่าที่กองทัพญี่ปุ่น
เข้ามาอยู่ในประเทศไทยขณะนัน้ ไม่เป็นการเสียอธิปไตยหรือ ในทีส่ ดุ ก็มกี ารปรับ
คณะรัฐมนตรีท�ำการปรองดองกันให้รัฐมนตรีคลังขึ้นไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จ
ราชการฯ ท�ำให้เรื่องจบลงด้วยดี
พระอัจฉริยภาพอันสูงส่งของเสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ ที่ ได้ทรง
แสดงออกและประสบผลส�ำเร็จนั้น มีอยู่มากมายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและเพื่อโลกโดยส่วนรวม ข้าพเจ้าคิดว่าเสด็จในกรมฯ คงจะทรง
คิดเช่นเดียวกับคนอื่นๆ อีกจ�ำนวนไม่น้อยรวมทั้งข้าพเจ้าเองด้วยว่า เราก�ำลัง
อยู่ในวงล้อมของกองทัพมหาอ�ำนาจทีม่ กี ำ� ลังและแสนยานุภาพเหนือกว่าเรามาก
เข้ามาประชิดดินแดนเราโดยไม่รู้ตัว เราก็ ได้พยายามขัดขวางแล้ว เข้าภาษิต
ที่ว่าน�้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ และในส่วนลึกของหัวใจ ญี่ปุ่นก็คงไม่คิดจะท�ำลายเรา
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จึงขอแต่เพียงทางผ่าน ดังนั้นพระองค์จึงทรงหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใน
การแตกแยกทางการเมืองกับฝ่ายใดในประเทศ อันจะท�ำให้เกิดการแบ่งพรรค
แบ่งพวก หรือเสี่ยงต่อการถูกต�ำหนิว่า ทรงล�ำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
พระองค์ท่านจึงทรงได้รับความไว้วางพระทัยจากทุกรัฐบาลว่า เป็นผู้ทรงรักชาติ
บ้านเมืองโดยแท้จริง และทรงด�ำรงความเป็นกลาง ไม่ประสงค์จะเห็นความ
แตกแยกในบ้านเมือง
ข้าพเจ้าได้ถูกขอตัวโอนจากกรมสรรพากรมาสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศในตอนที่ประเทศไทยได้ท�ำสงครามร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น และหน้าที่
แรกที่ได้รบั ในกระทรวงการต่างประเทศ คือ หน้าที่เลขานุการของเสด็จในกรมฯ
ซึ่งขณะนั้นทรงเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศ วันแรกที่ข้าพเจ้า
เข้าไปรายงานตัว พระองค์ท่านได้ทรงเรียกหม่อมเจ้าวงศานุวัติ เทวกุล ซึ่งเป็น
เลขานุการของท่านอยู่ในขณะนัน้ มาเฝ้า และรับสัง่ ว่า “ต่อไปนี้ เธอช�ำระงานเก่า
ให้เสร็จสิ้นไปและเอางานใหม่ให้มนูเขาท�ำต่อ” แล้วเสด็จออกจากกระทรวงไป
โดยไม่ได้รบั สัง่ อะไรอีก ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าพระองค์ทา่ นอยู่ในความรีบร้อนและคิดว่า
ท่านวงศานุวัติจะทรงชี้แจงให้ฟังทีหลังก็ ได้ เพราะเคยทรงรู้จักข้าพเจ้ามาก่อน
เนื่ อ งจากอยู ่ บ ้ า นใกล้ กั น ในถนนรองเมื อ ง ซอย 5 และก็ เ ป็ น จริ ง ดั ง ว่ า
ท่านวงศานุวัติรับสั่งกับข้าพเจ้าว่า พระองค์ท่านทรงเป็นที่ปรึกษาหลายแห่ง
มีงานมาก ท่านเสด็จกลับมาเมื่อไรก็จะทรงมาสั่งเอง ข้าพเจ้ารอจนกระทั่ง
ข้ า ราชการในกระทรวงกลั บ กั น เกื อ บหมดแล้ ว ท่ า นจึ ง เสด็ จ มาและรั บ สั่ ง
ให้ข้าพเจ้าน�ำเอางานที่เข้ามาใหม่ในวันนั้นไปถวาย สิ่งแรกที่ท่านรับสั่งก็คือ
“เธอไปบอกจินดาให้เขาเอาวิสกีม้ าให้ฉนั แก้วหนึง่ และส�ำหรับเธอด้วยแก้วหนึง่ ”
ข้าพเจ้าก็กราบขอบพระทัยท่านและก็กราบทูลว่าข้าพเจ้าไม่ดมื่ เหล้า ท่านทรงยิม้
แล้วรับสัง่ เหมือนเป็นกันเองโดยไม่ถอื พระองค์วา่ “ไม่เป็นไร อยูก่ ระทรวงนีแ้ ล้ว
ท่านผู้เชิดชู “บัวแก้ว” 65

ก็เป็นเองแหละ” ท�ำให้ความกลัวและความประหม่าของข้าพเจ้าหมดไปกว่าครึง่
ทีเดียว หลังจากนั้นท่านก็จะทรงจิบวิสกี้ และให้ข้าพเจ้ารายงานเรื่องที่เข้ามา
ถวายท่าน วิธที ำ� งานของพระองค์ทา่ นเป็นแบบฝรัง่ เต็มที่ไม่ใช่แบบไทยทีต่ อ้ งให้
รอค�ำสัง่ จากเจ้านายหรือผูบ้ งั คับบัญชาเสียก่อน พระองค์ทา่ นโปรดให้เลขานุการ
ประจ� ำ พระองค์ เ ปิ ด ซอง อ่ า นข้ อ ความจั ด ความส� ำ คั ญ และความเร่ ง ด่ ว น
ตามล�ำดับ ตั้งประเด็นและแยกการพิจารณาแต่ละประเด็นโดยมีภูมิหลังของ
แต่ละเรื่อง แล้วค้นหาหนังสือที่อ้างอิงมาประกอบการพิจารณาถ้ามี ข้าพเจ้า
มีเวลาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็น เพราะระหว่างเวลาราชการ พระองค์ท่านก็ต้อง
เสด็จเข้าประชุมในทีต่ า่ งๆ หลายแห่ง แทบทุกวันเป็นประจ�ำ พระองค์ทา่ นไม่ทรง
อ่านหนังสือเองเลย โปรดให้ข้าพเจ้าเล่าเรื่องถวายด้วยวาจาพร้อมทั้งความเห็น
และจะโปรดให้อ่านถวายเฉพาะหนังสือที่อ้างอิงประกอบบางเรื่อง และถ้ายังไม่
เพียงพอหรือบกพร่องประการใด พระองค์ทา่ นก็จะรับสัง่ ให้ไปค้นหาเพิม่ เติมใหม่
และบางทีก็ทรงแนะหนังสือหรือเอกสารเพิ่มเติมให้
ข้าพเจ้าถือว่าเป็นโอกาสอันมีค่าและหาได้ยากยิ่งที่จะได้รับใช้งาน
โดยใกล้ชดิ กับพระองค์ทา่ นซึง่ เป็นผูป้ ระเสริฐทัง้ ในด้านสติปญ
ั ญาความรอบรูแ้ ละ
ในด้านน�ำ้ พระทัยอันเต็มไปด้วยความเมตตาปรานีอย่างจริงใจ และไม่ถอื พระองค์
ท�ำให้ข้าพเจ้าเสียดายเป็นอันมากที่มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านโดยใกล้ชิดมินาน
ก็ถกู ยืมตัวโดยมิได้ถามความสมัครใจไปใช้งานทางเศรษฐกิจในกรมประสานงาน
พันธมิตรซึ่งตั้งขึ้นใหม่ส�ำหรับกิจการที่รัฐบาลท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม
จะต้องอ�ำนวยความร่วมมือแก่ญปี่ นุ่ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีพลตรีชยั ประทีปเสน
เป็นเจ้ากรม และ พ.อ. ม.จ. พิสิฐ ดิศกุล (ยศในขณะนั้น) เป็นรองเข้ากรม
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่าย
อักษะแล้ว เสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ ก็ ได้ทรงลาออกจากราชการ ต้องทรงจาก
66 วิทยุสราญรมย์

กระทรวงการต่างประเทศอันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของพระองค์ทา่ น และทรงได้รบั แต่งตัง้
เป็นสมาชิกวุฒิสภา แต่ถึงอย่างไรก็มิได้ทรงละเลยการที่จะประทานความเห็น
อันเป็นประโยชน์ยิ่งในทางการทูตและนโยบายต่างประเทศเสียทีเดียว และตัว
ข้าพเจ้าเองก็ถกู เรียกตัวกลับมากระทรวงต้นสังกัด โดยท่านรัฐมนตรีทวี ตะเวทิกลุ
ซึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า เสรี ไ ทยสายที่ ข ้ า พเจ้ า ท� ำ งานเกี่ ย วกั บ รหั ส ลั บ ติ ด ต่ อ กั บ
ฝ่ายพันธมิตร ขึ้นตรงต่อท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ตลอดมา
ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น
และจะต้องท�ำให้ฝ่ายพันธมิตรและโลกโดยส่วนรวมเข้าใจว่าประชาชนไทยมิได้
มีส่วนสมัครใจและได้จับอาวุธต่อสู้ ในชั้นแรก แต่ต่อสู้ต้านทานก�ำลังอันใหญ่
หลวงกว่าไม่ไหว จึงได้ตั้งขบวนการใต้ดินที่เรียกตัวเองว่า “เสรีไทย” ขึ้น (มีท่าน
รัฐบุรษุ อาวุโสปรีดี พนมยงค์ เป็นหัวหน้าใหญ่ในประเทศ และมีทา่ น ม.ร.ว. เสนีย์
ปราโมช เป็นหัวหน้าทางสหรัฐอเมริกา) ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะต่อสูต้ อ่ ไปให้พน้ จาก
สภาพตกอยู่ใต้การบีบบังคับของกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ก็ ได้ทราบและตระหนักในความจริงใจของขบวนการ
เสรีไทย ดังปรากฏในจดหมายที่รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
Cordell Hull ได้เขียนถึง Goodfellow รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2484 มีความตอนหนึ่งว่า “The Government of
the United States look forward to the reestablishment of Thailand’s
independence as quickly as possible. Available information indicates
that there remains in the present Thai Government a number
of officials who opposed the capitulation of that government to
Japanese pressure” แปลเป็นไทยว่า “รัฐบาลอเมริกาตั้งตาคอยที่จะเห็นการ
กลับสถาปนาเอกราชของประเทศไทยขึ้นโดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้ ข่าวสารที่ได้มา
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บ่งชี้ว่า ในรัฐบาลไทยปัจจุบัน ก็ยังมีข้าราชการจ�ำนวนหนึ่งที่คัดค้านการยอม
จ�ำนนของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อการกดดันของฝ่ายญี่ปุ่น”
นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ ความในบั น ทึ ก ของกรมกิ จ การแปซิ ฟ ิ ก
ตะวันตกเฉียงใต้แห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ลงวันที่ 13 มกราคม
ค.ศ. 1945 เพื่อเตรียมไว้ ให้ประธานาธิบดี Roosevelt ใช้ ในการพบปะสนทนา
กับ มร. เชอร์ชิลล์ และจอมพลสตาลิน ที่นครยัลต้าของสหภาพโซเวียต
ต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2488 เกี่ ย วกั บ สถานภาพภายหน้ า ของประเทศไทย
มีข้อความตอนหนึ่งว่า “In contrast (to British policies towards Thailand)
we do not regard Thailand as an enemy but as an enemy occupied
country. We recognize the Thai Minister in Washington as Minister
of Thailand with a status similar to that of the Danish Minister. We
favor a free independent Thailand, with sovereignty unimpaired and
ruled by a government of its own choosing. Thailand is the one
country in South East Asia which was independent before the war. We
believe that it would be prejudicial to American interests throughout
the Far East if as the outcome of the war in which we will have had
the major part in defeating Japanese aggression, Thailand should be
deprived of any of its prewar territory or should have its independent
status impaired”… แปลเป็นไทยว่า “ในทางตรงกันข้าม (กับนโยบายบริติชต่อ
ประเทศไทย) เราไม่ถือว่าประเทศไทยเป็นศัตรู หากแต่ถือว่าเป็นประเทศที่ถูก
ยึดครองโดยศัตรู เรารับรองอัครราชทูตไทยในวอชิงตันเป็น “อัครราชทูตของ
ประเทศไทย” ที่มีสถานภาพคล้ายคลึงกับสถานภาพของอัครราชทูตเดนมาร์ก
เราใคร่ให้มีประเทศไทยที่เป็นเอกราช อิสระพร้อมด้วยอธิปไตยที่ไม่ถูกบั่นทอน
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และปกครองโดยรัฐบาลที่เลือกขึ้นมาเอง ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใน
เอเชียอาคเนย์ที่ยังคงเป็นเอกราชอยู่ก่อนสงคราม เราเชื่อว่าจะเป็นการท�ำให้
ผลประโยชน์อเมริกันต้องกระทบกระเทือนไปทั่วทั้งตะวันออกไกล ถ้าหากว่า
ผลลัพธ์ของสงครามซึง่ เราได้มบี ทบาทส่วนใหญ่ในการปราบการรุกรานของญีป่ นุ่
ให้พ่ายแพ้ไป จะปรากฏออกมาว่าประเทศไทยควรจะต้องสูญเสียดินแดนก่อน
สงครามส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือควรจะต้องถูกบั่นทอนสถานภาพที่เป็นเอกราช”
ข้อความที่ข้าพเจ้ายกมากล่าวอ้างข้างต้นนี้ เป็นการบ่งชี้ชัดเจนถึง
ผลงานแห่งขบวนการเสรีไทยใต้ดินได้กระท�ำให้เกิดคุณูปการต่อประเทศไทย
โดยเปิดช่องทางให้ดิ้นรนให้พ้นจากสถานภาพเป็นประเทศแพ้สงครามได้ต่อไป
ยิ่งไปกว่านี้รัฐบาลอเมริกันก็ ไม่ยอมประกาศสงครามต่อรัฐบาลไทย
เป็นการไม่รบั รูว้ า่ มีสถานะสงครามกับประเทศไทย รัฐบาลเสรีไทยจึงได้ปรึกษากัน
และตกลงประกาศว่า การประกาศสงครามของรัฐบาลพิบูลสงครามขัดและ
ฝ่าฝืนความต้องการของประชาชนไทย ฉะนั้นการประกาศสงครามของรัฐบาล
พิบูลสงครามจึงเป็นโมฆะ
แต่นนั้ มา รัฐบาลผูก้ อ่ ตัง้ ขบวนการเสรีไทยก็ได้ตงั้ เข็มด�ำเนินนโยบาย
ต่อไป โดยเชิญเสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์กลับเข้ามารับต�ำแหน่งใน
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจ�ำสหรัฐอเมริกา
เพื่อจะได้ด�ำเนินการทางการทูตเจรจาให้ประเทศไทยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ
องค์การสหประชาชาติให้ทันสมัยประชุมเริ่มแรก ด้วยความมุ่งหวังที่จะได้รับ
เกียรติและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศที่รักสันติอื่นทั้งปวง ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลรักษา
ระเบียบใหม่ของสังคมโลก ในขณะที่ประเทศผู้แพ้สงครามจะถูกประณามว่า
เป็นพวกที่รุกราน ไม่รักสันติ และไม่มีสิทธิเข้าร่วมสมาชิกภาพขององค์การนี้
จนกว่าจะพิสูจน์ตัวได้ว่ากลับเป็นผู้รักสันติแล้ว (peace-loving Country)
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อันเป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญที่สุดในการเข้าร่วมระเบียบใหม่ของสังคมโลกซึ่งมี
องค์การสหประชาชาติเป็นผู้รักษา
ในชั้นแรกพระองค์ท่านก็ทรงปฏิเสธว่าพระชนมายุเข้า ๕๕ พรรษา
แล้ว ทรงคิ ดจะลาออกเพื่อใช้เวลาอีกไม่กี่ปีท�ำการค้ นคว้ า ทางวั ฒ นธรรม
จริงๆ จังๆ บ้าง แต่ในที่สุดเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองและทรงเห็นว่า Stanton
อัครราชทูตอเมริกันประจ�ำประเทศไทยในขณะนั้นก็เอาใจใส่อยากให้พระองค์
รับต�ำแหน่งนี้ จึงได้ทรงยอมรับ
ในการเสด็จไปทรงรับภารกิจและต�ำแหน่งใหม่เป็นเอกอัครราชทูต
ไทยคนแรกประจ�ำสหรัฐอเมริกา (รัฐบาลไทยและรัฐบาลอเมริกาได้ตกลงยก
สถานภาพทางการทูตระหว่างกันจากอัครราชทูตเป็นเอกอัครราชทูต) ได้ทรงรับ
มอบหมายเป็นงานด่วนและส�ำคัญยิง่ ให้ทรงหาทางน�ำประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก
แห่งสหประชาชาติในสมัยแรกให้จงได้
ในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ขั้นแรกรัฐบาลไทยรู้
แต่เพียงว่าฝรั่งเศสซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของประเทศมหาอ�ำนาจมีสิทธิยับยั้ง (Veto)
ในคณะมนตรีความมัน่ คง จะคัดค้าน จึงได้ ให้เสด็จในกรมฯ ทรงเจรจากับผูแ้ ทน
ฝรั่งเศสซึ่งบังเอิญเป็นนาย George Picot ที่พระองค์ท่านทรงรู้จักและคุ้นเคย
แต่ครั้งที่เข้าประจ�ำอยู่สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย ในเรื่องนี้ทางรัฐบาลวิชี่
(Vichy) สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยของญี่ปุ่น และได้ยก
เรือ่ งนีข้ นึ้ กล่าวหาว่าประเทศไทยฉวยโอกาสทีฝ่ รัง่ เศสตกอยู่ในภาวะสงครามกับ
เยอรมนีเรียกร้องดินแดนบางส่วนทีฝ่ รัง่ เศสเอาไปสมัยล่าอาณานิคมกลับคืนมา
และจะต้องให้เขาได้กลับคืนไปตามเดิม จึงจะลงคะแนนเสียงให้รับประเทศไทย
เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ซึง่ เราก็ตอ้ งยอมคืนเขาไปตามค�ำเรียกร้อง
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เพราะส�ำคัญกว่า
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ภายหลังทราบโดยมิได้คาดว่าสหภาพโซเวียตซึง่ มีฐานะและเอกสิทธิอ์ ย่างเดียว
กับฝรั่งเศสก็จะใช้สิทธิยับยั้งด้วย
เมือ่ ทรงทราบ เสด็จในกรมฯ จึงต้องรีบเดินทางจากวอชิงตัน ดี.ซี. ไปยัง
กรุงนิวยอร์ก และขอพบนายโกรมิโก ผู้แทนโซเวียต ตามห้องประชุมจนได้พบ
ชัน้ ต้น นายโกรมิโกบอกว่าจะรายงานเพือ่ ขอค�ำวินจิ ฉัยไปยังรัฐบาลของเขาก่อน
เพราะยังไม่มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตระหว่างกัน แต่แล้วก็ ได้รับ
ตอบมาว่า อัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้มีการตกลงกันในหลักการแล้ว
ที่จะให้มีการสถาปนาและแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างกัน ยังคงรอร่าง
ความตกลงอยูเ่ ท่านัน้ ถ้าพระองค์ทา่ นจะทรงจัดการให้ประเทศไทยส่งผูแ้ ทนไทย
ไปมอสโกได้ สหภาพโซเวียตก็จะไม่คดั ค้านในการทีป่ ระเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิก
สหประชาชาติ ครั้นแล้วก็จับมือลาพระองค์ท่านพร้อมกับกล่าวว่า “So that is
all right” เสด็จในกรมฯ ทรงพระสรวลแล้วตอบว่า “No that is all wrong.
How can that be all right, when Thailand wants to get into the United
Nations this session and you know it is a physical impossibility for
me to get a Thai representative to be in Moscow by tomorrow”
นายโกรมิโกยิม้ เป็นการให้ความหวังแก่พระองค์ทา่ น ครัน้ วันรุง่ ขึน้ เวลา 15.00 น.
คณะมนตรีความมั่นคงก�ำหนดจะประชุมกัน นายโกรมิโกมาก่อนการประชุม
ประมาณ 10 นาที เสด็จในกรมฯ ก็เข้าไปหาและกล่าวว่า นีเ่ ป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว
และทรงรับรองว่าจะร่างให้ตกลงกันได้แน่นอน พระองค์ท่านจะให้ค�ำมั่นเป็น
หนังสือว่าจะได้มกี ารแลกเปลีย่ นผูแ้ ทนทางการทูตต่อกัน นายโกรมิโกจะปล่อยให้
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติไม่ได้หรือ?
นายโกรมิโกถามว่า จะให้หนังสือนั้นได้ ในวันนี้หรือ? พระองค์ท่าน
ทรงตอบว่าทันที แล้วก็ทรงร่างหนังสือให้ ซึ่งนายโกรมิโกขอแก้เพียง 2 ค�ำ 
ท่านผู้เชิดชู “บัวแก้ว” 71

แล้วก็เข้าประชุมไป และได้แถลงในคณะมนตรีความมั่นคงว่า สหภาพโซเวียต
สนับสนุนค�ำขอของประเทศไทยทีจ่ ะเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่ ง คณะมนตรี ฯ ได้ ล งมติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ แ ละสมั ช ชาก็ ล งมติ เ ป็ น เอกฉั น ท์
เช่นเดียวกัน
ในทีส่ ดุ เสด็จในกรมฯ ก็ ได้ทรงประกอบภารกิจอันส�ำคัญทีท่ รงได้รบั
มอบหมายจากรัฐบาลให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ภายในก�ำหนดเวลา ด้วยพระปฏิภาณ
อันฉับพลันเฉียบแหลมและความกล้าตัดสินพระทัย ยังผลให้ประเทศไทยได้เข้า
เป็นสมาชิกอันดับที่ 55 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2489 อันเป็นการประชุม
สมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 1 ภาค 2 พระองค์ทรงเป็นลมสวรรค์ที่พัดพาเอา
เมฆหมอกอั น มื ด มนอยู ่ ใ นท้ อ งฟ้ า เหนื อ แผ่ น ดิ น ไทยให้ ผ ่ า นพ้ น ไปและน� ำ
ความสว่างมาสู่ประเทศชาติ เป็นลมเฮือกสุดท้ายที่ท�ำความโล่งอกโล่งใจให้แก่
รัฐบาลเสรีไทยว่า บัดนี้ เป็นการแน่นอนแล้วว่าเราไม่ถกู ถือว่าเป็นประเทศรุกราน
และแพ้สงคราม
เมื่ อ เสด็ จ ในกรมหมื่ น นราธิ ป ฯ ทรงได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตพระองค์แรกประจ�ำสหรัฐอเมริกา
พระองค์ทา่ นได้ทรงพระกรุณาให้ขา้ พเจ้าติดตามพระองค์ทา่ นไปเป็นเลขานุการ
ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันด้วย และทรงมอบให้ข้าพเจ้า
ท�ำงานที่เกี่ยวกับสหประชาชาติโดยเฉพาะ ฉะนั้นเมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็น
สมาชิกในองค์การสหประชาชาติ และพระองค์ท่านก็ ได้ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจ�ำสหประชาชาติด้วยอีกต�ำแหน่งหนึ่ง และ
โดยที่พระองค์ท่านต้องอยู่ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตที่วอชิงตัน เพราะทรงมี
ภารกิจส�ำคัญหลายอย่าง เช่น เรื่องการทวงหนี้ที่ญี่ปุ่นยืมไประหว่างสงคราม
ต้องจ้างนายริปส์และนายออกซ์ นักเศรษฐกิจและนักกฎหมายชาวอเมริกนั มาเป็น
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ผู ้ ช� ำ นาญการเจรจาทางแง่ เ ศรษฐกิ จ คนหนึ่ ง และแง่ ก ฎหมายอี ก คนหนึ่ ง
จึงทรงโปรดให้ข้าพเจ้าย้ายจากกรุงวอชิงตันไปประจ�ำที่กรุงนิวยอร์ก เพื่อก่อตั้ง
ส�ำนักงานผูแ้ ทนถาวรทีน่ นั่ และเป็นผูแ้ ทนส�ำรองประจ�ำส�ำนักงาน พระองค์ทา่ น
จะเสด็จมากรุงนิวยอร์กเป็นครั้งคราวเฉพาะเมื่อมีประชุมสมัชชาใหญ่ประจ�ำปี
หรือการประชุมที่ส�ำคัญๆ ในระหว่างที่ไม่ใช่สมัยประชุมสมัชชาใหญ่
ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยหนึ่ง (ครั้งที่ 2/1947
พ.ศ. 2490) ซึ่งในขณะนั้น หลวงอรรถกิติ ก�ำจร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ได้สง่ คณะผูแ้ ทนไทยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ :1. ฯพณฯ หลวงอรรถกิ ติ ก� ำ จร รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ
2. ฯพณฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เอกอัครราชทูตประจ�ำ
สหรัฐอเมริกา และผู้แทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ เป็นรองหัวหน้าคณะ
3. ฯพณฯ นายดิเรก ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจ�ำประเทศอังกฤษ
ผู้แทน
4. ม.จ. ศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ ผู้แทน
5. ดร. สุจิต หิรัญพฤกษ์ ผู้แทน
6. นายมนู อมาตยกุล เลขานุการคณะผู้แทน
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ปีนั้น ขณะที่สหประชาชาติก�ำลังประชุมอยู่
ได้เกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยโดยมี จอมพลผิน ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้า
ได้ยก ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ซึ่งเพิ่งหลุดพ้นจากคดีที่ถูกฟ้องเป็น
อาชญากรสงคราม (เพราะศาลไทยชีว้ า่ พ.ร.บ. อาชญากรสงครามเป็นกฎหมาย
ย้อนหลัง จึงเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้) ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านผู้เชิดชู “บัวแก้ว” 73

คณะผูแ้ ทนไทยประสบกับความอลเวง หัวหน้าคณะหลุดพ้นจากการ
เป็นรัฐบาลในต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย เสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ ต้องรีบเสด็จกลับไปวอชิงตันเพื่อประจ�ำ
ต�ำแหน่งเอกอัครราชทูตรอฟังค�ำสั่งทางราชการ นายดิเรก ชัยนาม ก็บินกลับ
กรุงลอนดอนทันที เหลือแต่ ม.จ. ศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ ซึ่งก็พ้นจากฐานะเป็น
ผูแ้ ทนไทย เพราะได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐบาลเก่าทีพ่ น้ อ�ำนาจไปแล้ว ส่วนข้าพเจ้า
เป็นข้าราชการประจ�ำก็ ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างใด เสด็จในกรมฯ
ได้ทรงสั่งการก่อนเสด็จกลับวอชิงตันให้ข้าพเจ้าเข้าประชุมแทน และรายงาน
พระองค์ ท ่ า นทางโทรศั พ ท์ ทุ ก วั น กั บ ทรงก� ำ ชั บ ให้ ข ้ า พเจ้ า จั ด การส่ ง ตั ว
ม.จ. ศุภสวัสดิ์ (ท่านชิ้น) กลับกรุงลอนดอนโดยด่วนให้ได้ เพราะท่านชิ้นไม่ยอม
เสด็จกลับและอาละวาด ทรงกล่าวคัดค้านโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงทางวิทยุ
กระจายเสียงของสหประชาชาติ และขอให้กระจายเสียงทุกๆ วัน ท�ำความ
วุน่ วายและหนักพระทัยให้แก่เสด็จในกรมฯ มาก ข้าพเจ้าคุน้ เคยและชอบพอกับ
Mr. Peng หัวหน้ากองวิทยุกระจายเสียงของสหประชาชาติ จึงไปเจรจากับเขาว่า
การยอมให้ทา่ นชิน้ ใช้สอื่ มวลชนของสหประชาชาติเป็นเครือ่ งมือโจมตีรฐั บาลใหม่
ของประเทศไทย ซึง่ เสด็จในกรมฯ ก็ยงั ทรงเคารพเชือ่ ค�ำสัง่ อยู่ ตัวพระองค์ทา่ น
ก็ยังได้รับความนับถือจากสหประชาชาติและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทน
อันชอบธรรมของประเทศไทยอยู่ ความต่อเนื่องในฐานะเป็นข้าราชการประจ�ำ
ของประเทศไทยก็ยงั สืบต่ออ�ำนาจของความเป็นผูแ้ ทนประเทศอยู่ และข้าพเจ้า
ก็หยอกล้อเขาต่อไปอีกว่า อีกประการหนึ่งความเป็นเพื่อนของเราก็ยังสืบ
ความแน่นแฟ้นกันอยู่มิใช่หรือ? เขาหัวเราะ เอื้อมมือมาบีบมือข้าพเจ้าแล้ว
บอกว่า เขาจะจัดการให้ ข้าพเจ้าบอกขอบใจเขาและกล่าวว่า รับปากจะระงับการ
ออกอากาศอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องขอแผ่นเสียงที่อัดไว้มาให้ด้วย เพื่อจะได้
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เอาไปถวายเป็นก�ำนัลเสด็จในกรมฯ เขาก็ยอมให้มา ซึ่งข้าพเจ้าก็ ได้รีบถอด
ข้อความส่งไปถวายพร้อมกับแผ่นเสียง เพื่อพระองค์ท่านจะได้ทรงรายงาน
ไปยังรัฐบาลใหม่
อีกทางหนึ่ง ข้าพเจ้าทราบว่า ท่านชิ้นกับหม่อมเสมออยากจะเสด็จ
เรือควีนแมรี่ หรือควีนอลิซาเบธ มาก เพราะตอนนั้นคนก�ำลังเห่อแย่งซื้อ
ตั๋วโดยสารเรือ 2 ล�ำของอังกฤษนี้กันแน่นเสมอ จนหาซื้อตั๋วโดยสารกันไม่ได้
ง่ายๆ จึงทูลกับท่านว่า ข้าพเจ้าหาซื้อตั๋วโดยสารเรือใหญ่ 2 ล�ำของอังกฤษนี้ ได้
จะเสด็จกลับไหม ถ้าไม่ไปคราวนี้แล้วก็ ไม่รู้ว่าจะหาที่นั่งได้อีกเมื่อไหร่ และเงิน
ของการประชุมก็เกือบจะไม่มีเหลืออีกแล้ว ถ้าไม่รีบเสด็จกลับ เงินหมดแล้วจะ
ล�ำบาก ไม่มเี งินจะให้อกี ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั ก็ไม่มจี ะถวายอีก และเสด็จในกรมฯ
ก็คงจะไม่ยอมขอเบิกไปยังกระทรวงฯ เพิ่มเติมให้ ในที่สุดท่านกับหม่อมเสมอ
ก็ยอมตกลงกลับ สมพระประสงค์ของเสด็จในกรมฯ และท�ำให้ท่านโล่งพระทัย
มากทีเดียว
ข้าพเจ้าได้รับใช้พระองค์ท่านโดยใกล้ชิดอีกวาระหนึ่งเป็นเวลานาน
และข้าพเจ้าได้แลเห็นความนิยมเคารพยกย่องพระอัจฉริยภาพในการประสาน
ประโยชน์ หาทางออกในข้อขัดแย้งต่างๆ จากผู้แทนประเทศสมาชิกในองค์การ
สหประชาชาติที่ทวีขึ้นเป็นล�ำดับอย่างรวดเร็วจากการที่ทรงได้รับเลือกเป็น
รองประธานคณะกรรมการที่ 6 ซึ่งพิจารณาในเรื่องของกฎหมายติดต่อกันในปี
พ.ศ. 2491 และ 2492 และในปีต่อมา 2493  ก็ทรงได้รับเลือกเป็นประธาน
คณะกรรมการที่ 4 ว่าด้วยภาวะทรัสตี ในปี 2494 ทรงได้รับเลือกเป็นประธาน
คณะกรรมการที่ 5 ว่าด้วยเศรษฐกิจและการคลัง แล้วกลับมารับเลือกเป็น
ประธานคณะกรรมการที่ 6 ว่าด้วยกฎหมายอีกครั้งหนึ่งในปี 2495 ติดต่อกัน
เรื่อยมา
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ในสมัยประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ 8 ประจ�ำปี พ.ศ. 2496 พระองค์
ท่านเกือบจะได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชา เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปนาน
มาแล้วว่า สมัยประชุมคราวนี้ถึงวาระที่จะตกแก่ผู้แทนในเอเชีย และในความ
เหมาะสมแล้ว ควรจะได้แก่เสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย เพราะประเทศสมาชิกทั้งหลายได้ตระหนักในพระปรีชาสามารถ
และความรอบรู้ ในกิจการงานของสหประชาชาติ ซึ่งได้ทรงแสดงให้เห็นใน
ระหว่างที่ได้ทรงเป็นประธานในคณะกรรมการต่างๆ ของสมัชชามาหลายคณะ
แม้สหรัฐอเมริกาเองก็ ได้แสดงความสนับสนุนตลอดมา แต่เนื่องจากเหตุผล
ทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาต้องการจะเอาใจอินเดียมิให้ โน้มเอียงไปทางฝ่าย
คอมมิวนิสต์ และเพื่อแลกเปลี่ยนมิให้อินเดียเข้าร่วมการประชุมทางการเมือง
เกี่ยวกับการสงบศึกในเกาหลี ต�ำแหน่งประธานซึ่งคาดกันทั่วไปมาก่อนว่าจะ
ตกเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยจึงถูกแย่งไปให้อินเดีย โดยก�ำลังสนับสนุนของ
สหรัฐอเมริกา
ผลของการเลือกตั้งปรากฏว่า
มาดามวิชัย ลักษมี บัณฑิต แห่งอินเดีย

ได้ 37 คะแนน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ แห่งประเทศไทย

ได้ 22 คะแนน

เป็นที่พิศวงกันอยู่ไม่น้อยว่า ทั้งๆ ที่สหรัฐอเมริกาไม่สนับสนุน
เสด็จในกรมหมื่นนราธิปฯ ก็ยังทรงท�ำคะแนนได้ถึง 22 คะแนน ทั้งนี้เพราะ
ได้ รั บ คะแนนสนั บ สนุ น จากประเทศในยุ โ รปเป็ น ส่ ว นมากยกเว้ น ประเทศ
สแกนดิเนเวีย กับจากประเทศพวกลาตินอเมริกาอีกไม่น้อย ทั้งๆ ที่ประเทศไทย
ไม่มีผู้แทนทางการทูตอยู่ในประเทศลาตินอเมริกาเลย
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หลังจากการเลือกตั้งแล้ว หนังสือพิมพ์อเมริกันเองหลายฉบับ
ได้ ก ล่ า วแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจผู ้ แ ทนไทย และต� ำ หนิ น โยบายของ
สหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้อยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง World Telegram ได้ต�ำหนิ
สหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงว่าเป็นความผิดพลาดอย่างส�ำคัญยิ่งอันหนึ่ง
“ข้ า พเจ้ า มี ค วามโทมนั ส และผิ ด หวั ง อย่ า งสุ ด ซึ้ ง ที่ โ ลกนี้ ห า
ความยุติธรรมอันแท้จริงได้ยาก ความรู้ความสามารถและคุณธรรมตลอดจน
ผลงานมิได้เป็นเครื่องชี้วัดตัดสินความแพ้ชนะได้ โดยเด็ดขาด และจะต้อง
มีความส�ำคัญเป็นรองผลประโยชน์ของผู้ทรงอ�ำนาจอยู่เสมอ”
ก่อนท�ำการเลือกตั้งประธานสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 8 พ.ศ. 2496
พระองค์ท่านก็ ได้แสดงความรู้จัดเจนให้ที่ประชุมสมัชชาเห็น โดยได้ทรงชี้แนะ
ช่วยเหลือประธานคนเก่า Mr. Jester B. Pearson แห่งแคนาดา ในขณะที่
ท�ำหน้าที่ประธานชั่วคราวเพื่อเลือกประธานคนใหม่และเกิดมีความขัดแย้งกัน
ในญัตติที่สหรัฐอเมริกาเสนอกับญัตติที่สหภาพโซเวียตเสนอเกี่ยวกับที่นั่งของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จนเกิดความอลเวงในที่ประชุมสมัชชา เสด็จในกรมฯ
ก็ ได้ทรงแนะน�ำให้ประธานชั่วคราวใช้ข้อบังคับระเบียบการประชุมข้อ 91
วรรคท้าย ซึ่งให้อ�ำนาจที่ประชุมที่จะตัดสินว่าจะลงคะแนนในญัตติของสหภาพ
โซเวียตหรือไม่ มาใช้บังคับ ประธานชั่วคราวได้กระท�ำตาม เป็นผลให้ยุติความ
อลเวงลงได้ และเป็นการสมหวังแก่สหรัฐอเมริกาด้วยที่จะไม่ให้มีการพิจารณา
เรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเข้ามีที่นั่งในองค์การสหประชาชาติ และขับไล่
ให้รัฐบาลกลางแห่งสาธารณรัฐจีน (รัฐบาลไต้หวัน) ออกไป
ข้าพเจ้าได้กราบทูลเสด็จในกรมฯ ในโอกาสต่อมาว่า ข้าพเจ้าชอบใจ
ที่องค์การสหประชาชาติมีก�ำหนดกฎเกณฑ์ ให้เลือกตั้งประธานสมัชชาใหญ่จาก
ประเทศสมาชิกโดยหมุนเวียนกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพื่อจะให้แต่ละ
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ภูมภิ าคได้รบั โอกาสเท่าๆ กัน และในการเลือกตัวบุคคล ก็ได้มกี ารพิจารณาความรู้
ความสามารถที่แต่ละท่านได้แสดงในการท�ำหน้าที่ประธานของคณะกรรมการ
ต่างๆ ในแต่ละปี แม้จะไม่เสมอไปก็ตาม แต่ดูเหมือนจะไม่มีการพิจารณาถึง
ความสนใจฝักใฝ่ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการของสหประชาชาติโดยประชาชน
และรัฐบาลใหม่ในแต่ละประเทศสมาชิกเอาเสียเลย
ส�ำหรับความรู้ความสามารถ พระองค์ท่านก็ ได้ทรงแสดงให้เห็น
ประจักษ์ว่า ทรงได้รับเลือกเป็นประธานในคณะกรรมการมาเกือบทุกคณะ และ
ผู้แทนประเทศต่างๆ ก็ยกย่องชมเชยพระปรีชาสามารถในการตัดสินปัญหา
ขัดแย้ง ด้วยความเทีย่ งธรรม และน�ำไปสูก่ ารประนีประนอมตกลงกันได้เรียบร้อย
และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเสมอมา ทางฝ่ายประชาชนคนไทยก็ ได้แสดง
ความสนใจและให้ความสนับสนุนเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ โลกแห่งสมาคม
สหประชาชาติ เชิญให้สหพันธ์ โลกนีเ้ ข้ามาประชุมใหญ่ในกรุงเทพฯ และสหพันธ์
ได้แสดงความพึงพอใจยกย่องจนได้เลือกเอาท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ประธานสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย ขึน้ เป็นประธานสหพันธ์ โลกแห่ง
สมาคมสหประชาชาติอีกด้วย โดยที่ข้าพเจ้าได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะมีแก่
สมาคมสหประชาชาติไทยและคนไทยอื่นทั่วไป ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่เข้ามา
ด�ำเนินงานอยู่ในประเทศไทย ข้าพเจ้าก็ ได้แปลเอกสารหลักของสหประชาชาติ
คือกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นภาษาไทย
ให้ประชาชนและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีไว้ ใช้งาน โดยไม่มีใครเรียกร้อง
หรือใช้ ให้ท�ำ  และโดยมิได้ขายหรือขอผลประโยชน์ ใดๆ ตอบแทน นอกจากนั้น
ท่านจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไทย ก็ ได้กรุณาให้พิมพ์
แจกฟรีคำ� แปลเอกสารหลักทีแ่ ปลขึน้ นีแ้ ก่หน่วยราชการต่างๆ และประชาชน ซึง่
เป็นการรับรองค�ำแปลในทางราชการด้วย ค�ำแปลภาษาไทยนีก้ เ็ อาออกอ่านทาง
78 วิทยุสราญรมย์

วิทยุกระจายเสียงวันละสองเวลาทุกๆ วันในสมัยนัน้ ทางฝ่ายรัฐบาลก็ได้สนับสนุน
โดยเอือ้ อ�ำนวยให้ทบวงการช�ำนัญพิเศษและองค์กรสาขาทีข่ นึ้ ต่อสหประชาชาติ
มาตัง้ ส�ำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ หลายองค์การเช่น ECAFE, ICAO, FAO, WHO,
UNICEF ฯลฯ
พระองค์ท่านรับสั่งว่าเรื่องเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการโฆษณาซึ่งเป็น
หน้าที่ของกรมโฆษณาการที่จะต้องท�ำให้ โลกรู้ แต่ของเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้น
ปรากฏว่าต่อมาในการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่ 10 พ.ศ. 2498
พระองค์ท่านก็ ได้ทรงสอดแทรกโฆษณาการที่ประเทศไทยได้ท�ำอะไรๆ มากมาย
เพื่อสหประชาชาติเข้าไปไว้ ในการกล่าวแสดงความยินดีต่อนายโฮเซ มาซา
แห่งประเทศชิลี ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสมัชชาในปีนั้น เพื่อให้ โลกตระหนัก
ในความดีของเราบ้าง และก็ ได้ผล ในปีนั้นพระองค์ก็ทรงได้รับเลือกเป็น
ประธานคณะกรรมการการเมืองพิเศษ (Special Political Committee) ซึง่ เป็น
คณะกรรมการทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และในปีตอ่ มาสมัยประชุมสมัชชาครัง้ ที่ 11 ประจ�ำปี
พ.ศ. 2499 ซึ่งเวียนมาถึงรอบที่จะต้องเอาประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา
พระองค์ทา่ นก็ทรงได้รบั เลือกให้เป็นประธานสมัชชา โดยทรงได้รบั เสียงจากมวล
สมาชิกทั้งหมด 75 คะแนน ทั้งนี้โดยไม่นับบัตรเสีย 1 คะแนน
หนังสือพิมพ์ “พิมพ์ไทย” อันเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นน�ำในขณะนั้นได้
เขียนสดุดีเสด็จในกรมฯ ในบทน�ำว่าดังนี้ “ข่าวดีซึ่งย่อมจะเป็นที่ภาคภูมิใจแก่
ประชาชนคนไทยและนักการเมืองทั่วไปโดยไม่เลือกค่ายเลือกพรรคที่ตกเข้ามา
เมื่อวานนี้ ได้แก่ข่าวเสด็จในกรมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้รับเลือกเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานสมัชชาสหประชาชาติ ต่อจาก ดร. โฮเซ มาซา ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งไป
เพราะในการเข้ารับต�ำแหน่งนีเ้ อง มิได้หมายความว่าเป็นเกียรติอนั สูงส่งส�ำหรับ
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ส่วนพระองค์ท่านหรือรัฐบาลไทยโดยเฉพาะ หากส�ำหรับประชาชนคนไทยและ
ชาติไทยในฐานะที่พระองค์เป็นผู้แทน และพระปรีชาสามารถตลอดจนทัศนะ
อันกว้างขวางเที่ยงตรงของพระองค์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหาของ
ประชาชาติบา้ นเมืองหรือเรือ่ งของมนุษยชาติ เป็นทีย่ อมรับนับถือแม้จากบรรดา
มหาอ�ำนาจและอนุประเทศทั้งหลายที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การโลกแห่งนี้
มาแล้ว ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ พระองค์จึงได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ในบรรยากาศเช่นนี้เอง เราได้เห็นชีวิตใหม่และความหวังใหม่ปรากฏในที่
ประชุมใหญ่สหประชาชาติ ซึง่ จะน�ำไปสูโ่ อกาสของการปรับความเข้าใจของการ
ไกล่เกลี่ยประนีประนอม และการตกลงกันโดยละม่อมระหว่างมหาอ�ำนาจ
ซึง่ เป็นกระดูกสันหลังของสหประชาชาติและกลุม่ ประเทศทีผ่ ลประโยชน์ขดั แย้ง
อยู่ในปัจจุบัน”
งานของเสด็จในกรมฯ ประธานสมัชชาในปัจจุบันที่ผ่านมาแล้ว
แต่หนหลัง ทั้งในสหประชาชาติและความสัมพันธ์ส่วนพระองค์กับผู้แทน
นานาชาติทวั่ ไป ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยการผูกมิตรแทนทีจ่ ะสร้างศัตรู ทุกผูแ้ ทน
มหาอ�ำนาจและนานาชาติอาจจะรู้ว่า ธรรมดานักการทูตย่อมพร้อมเสมอที่จะ
“พูดเท็จ” เพื่อประเทศของตน แต่พระองค์ก็มิได้ทรงบ�ำเพ็ญตามมติเก่าแก่ของ
ประวัตศิ าสตร์และศิลปะการทูตข้อนัน้ ตรงกันข้ามทุกผูแ้ ทนชาติมหาอ�ำนาจและ
ทุกประเทศต่างๆ ในสหประชาชาติรู้จักพระองค์ท่านแต่ในฐานะ “ท่านวรรณ”
หรือ Prince Wan ผู้เที่ยงธรรม เฉลียวฉลาดและวางใจได้ น้อยคนในบรรดา
ผู้แทนนานาชาติที่จะได้รับเกียรติเช่นนั้น แต่ไม่มี ใครเลยจะมีแต่มิตรและ
ปราศจากศัตรูอย่างพระองค์
การยอมรับนับถือบุคลิกภาพ ความเฉลียวฉลาดและความเทีย่ งธรรม
ของพระองค์ท่านโดยบรรดาภาคีสมาชิกอื่นทั้งหลายเหล่านี้เอง จะมีบทบาท
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อย่างส�ำคัญในการแผ้วถางทาง ซึ่งจะน�ำโลกผ่านวิกฤติการณ์ ในปัจจุบันไปสู่
สันติภาพอันมั่นคงพอที่จะไว้วางใจได้ ในอนาคต
เราคงจะได้เห็นกันต่อไปว่า ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์
พระปรีชาสามารถ และความสันทัดจัดเจนในทางการทูตของพระองค์ซึ่งได้
รับมาแต่สมัยสันนิบาตชาติที่เจนีวาจนถึงสหประชาชาติในปัจจุบัน จะช่วย
ผ่อนคลายสถานการณ์ของโลกที่ตึงเครียดอยู่ขณะนี้ลงไปอย่างไร แต่พิจารณา
จากความแจ่มใสของบรรยากาศในสมัชชาในการเลือกตัง้ พระองค์ขนึ้ รับต�ำแหน่ง
ประธานแล้ว หลายคนเชื่อเหลือเกินว่า ความพยายามของพระองค์ ในการที่จะ
ยับยั้งสงครามโลกครั้งที่ 3 ตลอดสมัยที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่จะบรรลุความส�ำเร็จ
นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านในนามของรัฐบาลและชาติไทย
จะได้แสดงบทบาทเกี่ยวกับสันติภาพของโลกในอนาคต ซึ่งเป็นผลประโยชน์
และสวัสดิภาพร่วมกัน ฉะนั้นจึงได้รับการภาวนาอธิษฐานจากประชาชนคนไทย
ซึ่งเอาใจช่วยอ�ำนวยพรเป็นพลังให้เสด็จในกรมฯ ประธานสมัชชา ได้ทรงปฏิบัติ
หน้าที่และภารกิจในความรับผิดชอบด้วยความเข้มแข็งต่อไปจนกว่าจะบรรลุ
จุดหมายปลายทาง และกูอ้ ารยธรรมไว้มใิ ห้พนิ าศวอดวายไปด้วยการกระท�ำของ
มนุษย์ก่อนที่จะถึงกาลเวลาอันควร
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะน� ำพระด�ำรัสในการทรงรับการเลือกเป็น
ประธานสมัชชาสหประชาชาติอันเป็นเกียรติสูงสุดระหว่างประเทศ ซึ่งยังไม่มี
คนไทยคนอื่นใดเลยได้รับมาจนกระทั่งบัดนี้ เพราะจะซ�้ำซากแก่การที่ผู้อื่นได้
น�ำมากล่าวกันมากหลายและหาอ่านได้ทวั่ ไปอยูแ่ ล้ว แต่จะขออัญเชิญพระด�ำรัส
บางตอนที่ทรงกล่าวไว้อย่างน่าฟัง น่าคิด และซาบซึ้ง มีความตอนหนึ่งว่า
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“the unifying influence of the United Nations Charter was
clearly demonstrated at the Asian-African Conference at Bandung.
We can be certain that if the purposes and principles of the Charter
are adhered to, the world will enjoy peace not only in the negative
sense of non-war, but also in the positive sense of happiness in
tranquility, which is the sense of peace in my country and in the
United Nations Charter.”
แปลเป็น ภาษาไทยว่า “อิทธิพลแห่งกฎบัตรสหประชาชาติที่เป็น
เอกลักษณ์ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการประชุมเอเชีย - แอฟริกาที่บันดุง
เราแน่ใจได้วา่ หากเจตนารมณ์และหลักการของกฎบัตรได้รบั การยึดถือ โลกก็จะ
มิต้องรับสันติสุขชนิดที่เป็นสภาพเปล่าๆ เปลือยๆ ของความปลอดภัยจาก
สงครามเท่านั้น หากแต่จะได้ประสบกับสันติสุขชนิดที่สงบเงียบอยู่ในความสุข
อย่างที่เข้าใจกันในประเทศของข้าพเจ้าและในกฎบัตรสหประชาชาติ”
ที่ว่าค�ำพูดวรรคนี้มีความหมายลึกซึ้งน่าคิดและน่าฟังนั้น ก็เพราะ
ข้าพเจ้าได้เคยรับใช้ ใกล้ชิดและรู้พระทัยพระองค์ท่านเรื่อยมาตั้งแต่ทรงเป็น
ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ และข้าพเจ้าได้รับใช้เป็นเลขานุการประจ�ำ
พระองค์ท่านจนเมื่อพระองค์ท่านทรงได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทย
คนแรกประจ�ำสหรัฐอเมริกา ก็ ได้ทรงโปรดเอาข้าพเจ้าติดตามไปเป็นเลขานุการ
ที่วอชิงตันด้วย ครั้นเมื่อทรงน�ำประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
ได้ แ ล้ ว และทรงได้ รั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ แ ทนถาวรไทยประจ� ำ สหประชาชาติ อี ก
ต�ำแหน่งหนึ่ง ก็ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าไปก่อตั้งส�ำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจ�ำ
สหประชาชาติ และอยูป่ ระจ�ำทีน่ วิ ยอร์กเป็นผูแ้ ทนส�ำรอง จนภายหลังได้เป็นผูแ้ ทน
และเลขาธิการคณะผูแ้ ทนไทยเรือ่ ยมาทุกสมัยประชุม และเมือ่ พระองค์ทา่ นทรง
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ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ข้าพเจ้าก็ ได้กลับมาอยู่กรมสหประชาชาติ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในระหว่างนั้นปี 2497 ภัยคุกคามจากทหารเวียดมินห์ ได้เข้ามา
ใกล้ถึงปากเซ เสด็จในกรมฯ ถึงกับทรงตั้งหน่วยพิเศษ และเพื่อทรงควบคุมให้
เกิดความรวดเร็วและสั่งการได้ทันท่วงที จึงให้ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าเข้าไปนั่งใน
ห้องท�ำงานของพระองค์ท่านเลย และมีคุณจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คุณเถลิงชัย ชาติประเสริฐ และคุณจ�ำรัส ชุมภูพล ซึ่งเป็นนักพิมพ์ดีดที่พิมพ์
ได้เร็วที่สุดของกระทรวงเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยนี้ เพื่อต่อต้านภัยคุกคาม
ที่ประชิดเข้ามาใกล้เขตแดนไทย เราได้ติดต่อขอให้สหประชาชาติส่งคณะ
ผู้สังเกตการณ์สันติภาพเข้ามาสังเกตการณ์ ในประเทศไทย เรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
คณะมนตรีความมั่นคง และแม้สหภาพโซเวียตได้ ใช้สิทธิยับยั้งในฐานะสมาชิก
ประจ�ำคณะมนตรีนั้น แต่ก็ยังผลในทางอ้อมต่อมาให้กองทหารเวียดมินห์
ต้องถอยห่างกลับไป เหตุการณ์อันนี้เป็นชนวนให้เสด็จในกรมฯ หนักพระทัย
จึงทรงหาทางแก้ไขโดยทรงดึงเอาประเทศมหาอ�ำนาจทางค่ายตะวันตกเข้ามา
ถ่วงดุล และจัดตั้งเป็นองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า “สปอ. หรือ SEATO” (South East Asia Treaty
Organization ประกอบด้วยประเทศ Australia, France, New Zealand,
Pakistan, Philippines, Thailand, United Kingdom and U.S.A.)
ซึ่ ง ได้ ป ระชุ ม กั น เป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ 5 กั น ยายน พ.ศ. 2497 ที่ พ ระที่ นั่ ง
อนันตสมาคม กรุงเทพฯ ซึ่งตอนนั้นเป็นที่ตั้งของสภาผู้แทนราษฎรไทย ในการ
ประชุมครัง้ นี้ เสด็จในกรมฯ ได้ทรงตัง้ ให้ขา้ พเจ้าเป็นโฆษกหัวหน้าฝ่ายติดต่อกับ
ผูส้ อื่ ข่าวทัง้ ฝ่ายไทยและต่างประเทศ ในการแถลงข่าว ข้าพเจ้าได้เน้นหนักให้แล
เห็นว่าองค์การนี้มีจุดประสงค์ส�ำคัญเป็นองค์การรักษาสันติภาพในส่วนภูมิภาค
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และเพื่อการป้องกันตนเอง การประชุมค่อนข้างขลุกขลักในเรื่องสถานที่ซึ่งเป็น
ตึกทีเ่ ป็นหินอ่อนทัง้ ตึกท�ำให้เกิดเสียงสะท้อนอย่างมาก จนเจ้าหน้าทีผ่ ถู้ อดเสียง
บันทึกและรายงานการประชุมฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องและท�ำให้กระท่อนกระแท่น
(ในการประชุมสหภาพรัฐสภาครัง้ แรกในประเทศไทย ซึง่ ข้าพเจ้าได้รบั แต่งตัง้ โดย
รัฐบาลให้เป็นประธานจัดการ ข้าพเจ้าจึงได้เสนอต่อ พล.อ. พระประจน ปัจจะนึก
ประธานรัฐสภา มิให้เอาสถานที่นี้เป็นที่ประชุม และรัฐบาลจึงได้สร้างสถานที่
ประชุมตามแบบสหประชาชาติขึ้นใหม่ที่ศาลาสันติธรรมเพื่อการนี้)
ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2498 เมือ่ มีการประชุมกลุม่ ประเทศที่ไม่
ฝักใฝ่ฝา่ ยใด ทีบ่ นั ดุง ประเทศอินโดนีเซีย เสด็จในกรมฯ ทรงกระตือรือร้นให้รฐั บาล
ส่งคณะผู้แทนไปร่วมประชุมด้วย เพราะทรงตระหนักในภัยแห่งความขัดแย้ง
ระหว่างค่ายตะวันตกและค่ายตะวันออกมากขึ้น และทรงหวังว่ากลุ่มประเทศ
ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ก็อาจจะเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจในท�ำนองเดียวกันกับ “สปอ.”
กับทั้งจะช่วยเสริมระบบความมั่นคงร่วมกัน (Collective Security System)
ให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ อีก นอกจากนัน้ พระองค์ทา่ นยังทรงกระตือรือร้นทีจ่ ะได้พบปะ
ติดต่อเชือ่ มสัมพันธ์กบั จู เอนไล แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เรายัง
ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในขณะนั้นอีกด้วย เมื่อคณะผู้แทนไทย
ไปถึง พระองค์ท่านจึงทรงติดต่อขอเข้าเยี่ยมค�ำนับจู เอนไล พระองค์ท่าน
ได้รบั สัง่ แก่ขา้ พเจ้าด้วยความดีพระทัยยิง่ ว่า ได้รบั ผลส�ำเร็จและได้รบั การต้อนรับ
อย่างดี พระองค์ทา่ นทรงโปรดให้ขา้ พเจ้าร่วมอยู่ในคณะผูแ้ ทนคราวนีด้ ว้ ยผูห้ นึง่
และมีหม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร และ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ ร่วมอยู่ในคณะ
ผู้แทนนี้ด้วยเช่นกัน ในการประชุมครั้งนี้ พระองค์ท่านทรงได้รับเลือกให้เป็น
ผู้เสนอรายงาน (Rapporteur)
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ในการทีพ่ ระองค์ทา่ นได้ทรงชีว้ า่ “อิทธิพลแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการประชุมเอเชีย - แอฟริกาทีบ่ นั ดุง”
ก็เพราะพระองค์ท่านได้ทรงเสนอให้ที่ประชุมบรรจุหลักการที่เป็นเอกลักษณ์
ส�ำคัญเข้าร่วมอยู่ในหลัก 10 ประการของที่ประชุมนี้ ได้ส�ำเร็จ คือหลักการที่ว่า
“ต้องเคารพสิทธิของแต่ละชาติที่จะป้องกันตนเองโดยล�ำพังหรือร่วมกันตาม
นัยแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ” และในตอนต่อไปของค�ำปราศรัยของพระองค์
ท่านในการได้รับเลือกเป็นประธานก็ยังได้ทรงชี้ให้เห็นความเข้าใจอันลึกซึ้งและ
ถูกต้องของค�ำว่า “สันตินนั้ จะต้องเป็นสันติสขุ ในความสงบเงียบชนิดทีเ่ ข้าใจใน
ประเทศของพระองค์ท่าน และในกฎบัตรสหประชาชาติอีกด้วย” ข้าพเจ้าจึงว่า
พระองค์ท่านทรงกล่าวค�ำนี้ ได้ซาบซึ้ง น่าคิดน่าฟังและชัดเจนตามพระประสงค์
ของพระองค์ที่ทรงแสดงออกเรื่อยมาตั้งแต่คราวทหารเวียดมินห์เข้ามาประชิด
ปากเซใกล้ชายแดนไทย การก่อตั้ง “สปอ. หรือ SEATO” และในที่สุดในการ
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการประชุมที่บันดุงของพระองค์ท่าน
พระชนม์ชีพสุดสิ้น

เสวยสวรรค์

ทิ้งปรารถนาที่ฝัน

ไฝ่อุ้ม

ให้ปราชญ์รุ่นหลังจรร-

โลงต่อ ตามเฮย

เพื่อโลกได้คุ้มครอง

ชั่วฟ้าดินสลาย

งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารสราญรมณ์
ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
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การเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะในแอฟริกา

(ตอน 1)

พุทธรักขิตาภิกขุ (พระสงฆ์ชาวแอฟริกัน)

บทน�ำ (สุภาศิริ อมาตยกุล)
“การเพาะเมล็ ด พั น ธุ ์ แ ห่ ง ธรรมะในแอฟริ ก า” เป็ น เรื่ อ งราวที่
ถ่ายทอดชีวติ และประสบการณ์จริงของพุทธรักขิตาภิกขุ พระภิกษุชาวแอฟริกนั
รูปแรกในพระพุทธศาสนาและขณะนี้ก็ยังเป็นเพียงรูปเดียวของโลก
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พระพุทธรักขิตามีความสนใจในค�ำสอนของพระพุทธศาสนามานาน
ท่านได้จากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ประเทศต่างๆ แสวงหาหนทางของชีวิต
จนได้บวชเป็นพระภิกษุในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) จากนั้นท่านกลับไป
ประเทศยูกันดาบ้านเกิดของท่าน เพื่อเยี่ยมโยมมารดาและญาติพี่น้องในฐานะ
พระภิกษุและพระธรรมทูตในพระพุทธศาสนา ท่านต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ตลอดจนความไม่เข้าใจแม้แต่จากชุมชนท้องถิน่ และญาติพนี่ อ้ ง แต่ในทีส่ ดุ
ท่านสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ และจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาขึ้น
ที่กรุงกัมปาลา (Kampala) นครหลวงของประเทศยูกันดา (Uganda) เมื่อปี
ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)
ในวั น ที่ พ ระพุ ท ธรั ก ขิ ต าจะเดิ น ทางไปยู กั น ดาครั้ ง แรกในฐานะ
พระภิกษุในพุทธศาสนานั้น ท่านได้แวะผ่านกรุงไนโรบี (Nairobi) ประเทศ
เคนยา (Kenya) เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ในช่วงนั้น ดิฉัน
ใช้ชีวิตอยู่ที่เคนยาเพราะติดตามเอกอัครราชทูตอัครสิทธิ์ อมาตยกุล ซึ่งได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไนโรบี ระหว่างปี ค.ศ. 2004-2005 (พ.ศ. 2547-2548) จึงมีโอกาสพบท่าน
ที่ศูนย์พระพุทธศาสนาไนโรบี   ซึ่งมีพระภิกษุชาวแคนาดาชื่อพระอริยวังสา
เป็นพระธรรมทูตอยู่ เมื่อได้พบพระพุทธรักขิตา ดิฉันรู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง
เพราะนอกจากจะได้รู้จักพระภิกษุชาวแอฟริกันรูปแรกแล้ว ยังได้รับทราบถึง
ความตั้งใจของท่านที่จะน�ำพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ยูกันดาและแอฟริกา
วันทีพ่ บกันนัน้ พระพุทธรักขิตายังไม่มนั่ ใจว่าการเดินทางไปยูกนั ดา
ในฐานะพระภิกษุจะเป็นเช่นใด โยมแม่และญาติพี่น้องจะรู้สึกอย่างไร จะมีคน
เข้าใจในเจตนารมณ์ของท่านเพียงไหน จะเข้าไปติดต่อกับใคร ที่ใดก็ ไม่ทราบได้
ดิฉันจึงขอค�ำแนะน�ำจากเอกอัครราชทูตอัครสิทธิ์ฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ก็ ได้
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ติดต่อและประสานกับนายเจมส์  มูวานา กงสุลกิตติมศักดิข์ องไทยประจ�ำยูกนั ดา
เพื่อให้ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางและให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์พระพุทธศาสนาในยูกันดา
นอกจากนี้ ดิฉนั ได้ โทรศัพท์จากไนโรบีตดิ ต่อตรงไปยังร้านอาหารไทย
ในกัมปาลา ชื่อ “ครัวไทย” ซึ่งเอกอัครราชทูตอัครสิทธิ์ฯ และดิฉันเคยไป
เยี่ ย มเยี ย นและรั บ ประทานอาหารไทยที่ นั่ น ระหว่ า งที่ เ อกอั ค รราชทู ต ฯ
ไปยืน่ พระราชสาส์นเป็นเอกอัครราชทูตประจ�ำประเทศยูกนั ดาอีกแห่งหนึง่ ดิฉนั
ได้คุยกับเจ้าของร้านครัวไทยซึ่งเป็นคนไทย โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ช่วย
ดูแลพระพุทธรักขิตา เพื่อให้ท่านมีที่จ�ำวัดและอาหารส�ำหรับฉันระหว่างที่อยู่ใน
กัมปาลา
เป็ น ที่ น ่ า ยิ น ดี ว ่ า เมื่ อ พระพุ ท ธรั ก ขิ ต าเดิ น ทางถึ ง กรุ ง กั ม ปาลา
ท่านได้รับการดูแลต้อนรับจากร้านครัวไทยเป็นอย่างดี นอกจากนั้น คุณเจมส์
มูวานา กงสุลกิตติมศักดิข์ องไทย ยังให้ความช่วยเหลือแนะน�ำแก่พระพุทธรักขิตา
ในเรื่ อ งต่ า งๆ ตลอดมา ท� ำ ให้ เ จตนารมณ์ แ ละการด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เป็นครั้งแรกในประเทศยูกันดา
แม้ว่าดิฉันจะได้ โยกย้ายติดตามเอกอัครราชทูตอัครสิทธิ์ฯ ไปยัง
ประเทศอื่นๆ หลังจากเคนยาแล้วก็ตาม ดิฉันยังติดต่อกับพระพุทธรักขิตาและ
ติดตามงานพระธรรมทูตของท่านเสมอมา และด้วยความปลืม้ ปีตใิ นความมุง่ มัน่
ของท่านผู้เป็นพระภิกษุชาวแอฟริกันรูปแรก จึงอยากให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงเรื่องราว
ของท่ า นรวมทั้ ง การบุ ก เบิ ก น� ำ พระพุ ท ธศาสนาเข้ า ไปสู ่ ยู กั น ดาจนสามารถ
จัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาขึ้นได้   ดิฉันได้ติดต่อพระพุทธรักขิตา ขอให้ท่าน
เขียนเล่าชีวิตและประสบการณ์ดังกล่าวเพื่อน�ำมาลงในหนังสือวิทยุสราญรมย์     
ของกระทรวงการต่างประเทศ ท่านจึงส่งเรื่องที่ท่านเขียนไว้เมื่อปี ค.ศ. 2006  
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(พ.ศ. 2549) มาให้ เป็นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยที่แปลโดยคนไทย
ผูห้ นึง่ โดยพระพุทธรักขิตาขอให้ดฉิ นั ช่วยตรวจดูตลอดปรับแก้คำ� แปลภาษาไทย
ในงานเขียนนี้ให้ด้วย
“การเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะในแอฟริกา” เป็นเรื่องที่พระพุทธ
รักขิตาร้อยเรียงจากความจริงใจของท่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบค�ำถาม
ของผูอ้ ยากรูแ้ ละอธิบายถึงพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในแอฟริกา ให้ผอู้ า่ น
ได้ รั บ รู ้ ถึ ง ความตั้ ง ใจและการด� ำ เนิ น งานของท่ า นในด้ า นพระพุ ท ธศาสนา
โดยเฉพาะการน�ำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ในประเทศยูกันดาและเคนยา
พระพุทธรักขิตายังมุ่งหวังให้งานเขียนนี้เป็นแรงบันดาลใจส�ำหรับการเดินทาง
ในโลกแห่งธรรมะด้วย กล่าวได้วา่ “การเพาะเมล็ดพันธุแ์ ห่งธรรมะในแอฟริกา”
เป็นเรื่องที่ให้ทั้งความรู้และปัญญาจากข้อคิด คติพจน์ คติธรรมที่สอดแทรก
อยู่ในเนื้อหา ท�ำให้เห็นสัจธรรมของชีวิต ได้รับรู้ถึงความอดทนในการแสวงหา
เส้นทางชีวติ ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามสงบและการหลุดพ้น ได้สมั ผัสถึงความรูส้ กึ นึกคิด
จิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของพระพุทธรักขิตาที่เปี่ยมด้วยเมตตา และยังได้
ตระหนักถึงสังคม วัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน
ดิฉนั จึงขอน�ำเรือ่ งราว “การเพาะเมล็ดพันธุแ์ ห่งธรรมะในแอฟริกา”  
โดยพระพุทธรักขิตา มาเสนอ ณ ที่นี้ โดยเริ่มตั้งแต่ค�ำนิยม ที่เขียนโดย
พระเฮเนโภลา กุนารัตนะ และบทตอนต่างๆ นับตั้งแต่ที่พระพุทธรักขิตาได้
รู้จักพระพุทธศาสนา จนถึงความส�ำเร็จในการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาใน
กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา เพื่อให้ผู้อ่านได้ร่วมอนุโมทนาและเกิดปีติกุศล
เป็นสิริมงคลต่อไป
หากท่านผูอ้ า่ นสนใจเกีย่ วกับศูนย์พระพุทธศาสนาในยูกนั ดา โปรดอ่าน
เพิ่มตามได้จากเว็บไซต์ http://www.ugandabuddhistcenter.org/home.php
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ค�ำนิยม โดย พระเฮเนโภลา กุนารัตนะ (Venerable Henepola
Gunaratana)
การสื่ อ สารที่ ดี แ ละชั ด เจนที่ สุ ด คื อ การถ่ า ยทอดออกมาจาก
ประสบการณ์ของตนเอง เป็นวิธที ำ� ให้คนอืน่ เข้าใจ และเป็นหนทางทีผ่ ปู้ ราดเปรือ่ ง
ทั้งหลายใช้สื่อสารกับโลกภายนอก นับเป็นสิ่งน่าเลื่อมใสที่สุดในส่วนพุทธธรรม
หนังสือเล่มนี้ พระพุทธรักขิตาได้น�ำเอาค�ำสอนของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าไปสูช่ าวแอฟริกนั โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของตัวท่านเอง
ท่ า นเป็ น พระสงฆ์ นั ก ปฏิ บั ติ ประสบการณ์ ข องท่ า นในแอฟริ ก าและที่ อื่ น ๆ
ระหว่างการเดินทางเป็นตัวอย่างที่ดีถึงการแสดงออกของผู้คนเมื่อแรกรู้จักกับ
พระสงฆ์เถรวาท ผูห้ ม่ กายด้วยจีวรสีนำ�้ ตาล ในมือถือบาตร ส่วนพระพุทธรูปทีท่ า่ น
ขนย้ายมาด้วย ท�ำให้ทา่ นเป็นทีส่ งสัยในประเทศที่ไม่เคยรูจ้ กั กับพระพุทธศาสนา
จนกระทั่งท่านน�ำไปเผยแผ่ได้ เรื่องนี้ท�ำให้หวนคิดไปถึงพระปุณณมันตานีบุตร1
เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางไปยังแคว้นสุณาปรันตะ2เป็นครั้งแรกเพื่อเผยแผ่ค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้า ยังดีที่ผู้คนในยูกันดาไม่ดุร้ายเหมือนที่แคว้นสุณาปรันตะ
ในสมัยพุทธกาล
การน�ำพระพุทธศาสนาไปสู่ยูกันดาของพระพุทธรักขิตายังท�ำให้
นึกถึงภารกิจของพระมหินทเถระ3 เมือ่ ครัง้ ทีท่ า่ นเดินทางไปประเทศศรีลงั กาเมือ่
ประมาณ 200-300 ปี ก่อนคริสตกาล โดยพระมหินทเถระ พร้อมด้วยพระภิกษุ
และผู้ติดตามทั้งหลายได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากกษัตริย์ศรีลังกา
1

2.

3.

พระมหาสาวกองค์หนึ่ง ได้ชื่ออย่างนี้ เพราะเดิมชื่อปุณณะ เป็นบุตรของนางมันตานี ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์
มหาศาลในหมู่บ้านพราหมณ์ ชื่อโทณวัตถุ เป็นหลานของพระอัญญาโกณทัญญะ ได้บรรพชาเมื่อพระเถระผู้เป็นลุง
เดินทางมายังกรุงกบิลพัสดุ์ บวชแล้วไม่นานก็บรรลุอรหัตตผล ท่านได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะในบรรดาพระ
ธรรมกถึก – กอง บก.
แคว้นสุณาปรันตะอยู่ในแดนไกล ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมัชฌิมประเทศ ชาวสุณาปรันตะได้ชื่อเป็นคนดุร้าย มีค�ำ
ปุจฉา-วิสัชชนา ระหว่างพระพุทธองค์กับพระปุณณมันตานี ก่อนที่ท่านจะทูลลาพระองค์ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ที่แคว้นสุณาปรันตะ สามารถอ่านรายละเอียดได้พระไตรปฎิกเล่มที่ 18 พระสุตตันตปฎิก เล่มที่ 10 สังยุตตนิกาย
สฬายตนวรรค ว่าด้วยปุณณสูตร – กอง บก.
โอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้น�ำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานที่เกาะลังกา – กอง บก.
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ที่ยูกันดา โยมแม่ โยมน้อง และลูกๆ ของเธอ ให้การต้อนรับ
พระพุทธรักขิตาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน พวกเขายังเป็นคนกลุม่ แรกทีเ่ ปลีย่ นมา
นับถือพุทธศาสนา ปัจจุบันนี้ ท่านก�ำลังสร้างวัดเพื่อเอาไว้เก็บภาพพระพุทธเจ้า
ที่เพื่อนและลูกศิษย์มีเมตตาจิตถวายให้กับท่าน พร้อมทั้งยังป็นการวางรากฐาน
ที่ส�ำคัญให้กับพระพุทธศาสนาในประเทศบ้านเกิดของท่านในยูกันดาอีกด้วย
ครัง้ หนึง่ อาตมาถามท่านว่า “มีพทุ ธศาสนิกชนกีค่ นแล้ว ในยูกนั ดา”
“คนเดียวครับ” - พระพุทธรักขิตาตอบ
อาตมาถามต่อไปอีกว่า “มีพระสงฆ์กี่รูปแล้วในแอฟริกา”
“รูปเดียวครับ” - ท่านตอบอีกครั้งหนึ่ง
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ตอนที่อาตมาถามสองค�ำถามนี้ เท่าที่ท่านพุทธรักขิตาทราบก็มี
เพียงท่านรูปเดียวเท่านั้นที่เป็นชาวพุทธในประเทศของท่าน แต่ปัจจุบัน โยมแม่
โยมน้ อ ง และหลานๆ หลายคนได้ เ ปลี่ ย นมานั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ เมื่ อ ครั้ ง
พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศศาสนาก็มีปัญจวัคคีย์ (นักบวช 5 ท่าน) เท่านั้น
กระทั่งเพิ่มขึ้นเป็นหลายล้านคนอย่างในทุกวันนี้ ท�ำนองเดียวกัน อาตมาหวังว่า
ตัวเลขเริม่ ต้นนีจ้ ะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ไปจนถึงจ�ำนวนนับล้านเช่นเดียวกัน เพือ่ ทีจ่ ะน�ำ
ความจริงอันประเสริฐและความสงบสุขทีอ่ ยู่ในค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สู่ยูกันดาและผู้คนที่นั่น
ยูกนั ดาตามความเข้าใจของอาตมา เป็นประเทศทีม่ สี นั ติสขุ อาตมา
เชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาดีที่จะน�ำพุทธศาสนาเข้าไป เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ได้หยั่งราก
ลึกลงและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่สงบสุข อาตมาขออวยพรให้ท่านพุทธรักขิตาประสบความส�ำเร็จในภาระหน้าที่อันนี้ด้วยความเรียบร้อย
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ค�ำขอบคุณ (โดยพุทธรักขิตาภิกขุ)
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี แ รงบั น ดาลใจจากค� ำ เรี ย กร้ อ งของผู ้ ค นต่ า งๆ
ที่อาตมาพบ ผู้ที่อยากทราบถึงประสบการณ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
แอฟริกาของอาตมา
ในการเตรียมการเขียนหนังสือเล่มนี้ อาตมาเป็นหนี้บุญคุณโยมแม่
ครูบาอาจารย์และเพื่อนๆ โดยอาตมาขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งต่อที่ปรึกษา
และอาจารย์ของอาตมา ท่านเฮเนโภลา กุนารัตนะ (Venerable Henepola
Gunaratana) ส�ำหรับแรงบันดาลใจ ค�ำแนะน�ำ  และค�ำนิยมที่ท่านเขียนให้
อาตมาขอขอบคุณโยมแม่ ฟลิสเตอร์ นัมพลิมา (Flister Namplima) ที่ให้กำ� เนิด
และเลี้ยงดูอาตมาด้วยความรักความเมตตาเสมอมา ขอบคุณชาวแอฟริกัน
เฮอร์มัน เอ็นเดริตู (Herman Nderitu) แม่ชีอลิซ และโจเซฟ เอ็นกูกิ (Eliz
and Joseph Ngugi) จอห์น สเตรียเทอร์ (John Streather) ส�ำหรับความ
ช่วยเหลืออย่างดี   ขอบคุณเจ้าของร้านอาหารครัวไทยในกัมปาลา (Kampala)
ทีถ่ วายภัตตาหารตลอดระยะเวลาทีอ่ าตมาอยูใ่ นยูกนั ดา ขอบคุณคุณเจมส์ มูวานา
(James Mulwana) กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจ�ำยูกันดา ที่ให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ ขอบคุณพี่น้องร่วมธรรม พระอักกสามิ (Aggasami) ที่เชิญอาตมาไปยัง
ประเทศแคนาดา ขอบคุณผู้ช่วยชาวแคนาเดียน ชิตตะ (Citta) และชน ตาม
(Chon Tam) ผูท้ ำ� สรุปค�ำบรรยายธรรมะของอาตมาทีน่ นั่ ขอบคุณภันเต ราหุลา
(Bhante Rahula) ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ และขอบคุณเพือ่ นชาวอเมริกนั วอลท์ โอปีย์
(Walt Opie) และ แจเน็ตต์ เบร็นลิงเกอร์ (Janet Brendlinger) ทีช่ ว่ ยตรวจทาน
แก้ไขงานเขียนให้อาตมา
ขอให้ทุกชีวิตได้บรรลุนิพพาน (อิสรภาพสูงสุดหรือการหลุดพ้น)
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ค�ำน�ำ
หนังสือเล่มนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากค�ำเรียกร้องมากมายของผู้ที่
อาตมาพบในแอฟริกา อเมริกา และเอเชีย พวกเขาถามอาตมาด้วยค�ำถาม
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์อยู่เสมอ บางครั้งอาตมาได้แต่
ตอบพวกเขาไปอย่างสั้นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วไม่มีเวลามากพอที่จะตอบได้
อย่างครบถ้วน
มีคนถามอาตมาอยู่ตลอดว่า อาตมานับถือศาสนาอะไรก่อนจะบวช
เป็นพระ เรียนท�ำสมาธิจากที่ไหนในยูกันดา บวชได้อย่างไรในยูกันดาทั้งๆ ที่
ไม่มีวัดเลย ใครคือแรงบันดาลใจให้ออกบวช ท�ำไมจึงบวชเป็นพระ การจะบวช
ต้องท�ำอย่างไรบ้าง อาตมามีวัดเป็นของตัวเองในยูกันดาหรือไม่ ครอบครัว
(โยมแม่) ของอาตมารูส้ กึ อย่างไรทีอ่ าตมาบวช  คนแอฟริกนั คิดอย่างไรกับอาตมา
ในฐานะพระภิกษุ เป็นต้น
เป็นเรื่องยากที่จะท�ำให้หนังสือเล่มนี้ ไม่เป็นอัตชีวประวัติ แต่ถ้า
ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น ก็ขอให้ผู้อ่านอดทนสักหน่อยเถิด ด้วยจุดประสงค์
หนึ่งเดียวของอาตมาคือการพยายามอธิบายให้เห็นถึงพัฒนาการของพระพุทธ
ศาสนาในแอฟริกา โดยเฉพาะในยูกันดา เป็นปณิธานของอาตมาที่ว่าหนังสือ
เล่มนี้จะช่วยตอบค�ำถามของท่านทั้งหลาย และเป็นแรงผลักดันให้ท่านก้าวไป
ข้างหน้าส�ำหรับการเดินทางในโลกแห่งธรรมะ

“เป็นการยากกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์

การด�ำรงชีวิตเป็นเรื่องยากล�ำบาก
เป็นเรื่องยากที่จะได้เกิดมาพบพระธรรม
การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง”
ธรรมบท: 182
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อธิบายศัพท์ภาษาบาลี

อรหันต์

พระสงฆ์ผู้เข้าถึงอิสรภาพขั้นสุดท้าย (หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้ว)

อนุโมทนา

การร่วมยินดีในกุศลกรรม

ภันเต

ค�ำที่พระภิกษุที่มีพรรษาน้อยกว่าเรียกพระภิกษุผู้มีพรรษามากกว่า

ภาวนา

การท�ำสมาธิ, การพัฒนาจิต

ภิกขุ/ภิกษุ

ชายที่บวชเป็นพระในพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้า ผู้รู้แจ้ง (ท่านผู้ตรัสรู้เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม)
พุทธรักขิตา

ผู้ปกปักษ์รักษาพระพุทธเจ้า

เทวา

เทวดา, ผู้ที่อยู่บนสวรรค์

ธรรมะ

ความจริง ค�ำสอนของพระพุทธจ้า

โคดม/โคตมะ ชื่ อ ตระกู ล ของพระพุ ท ธเจ้ า มหาชนเรี ย กพระพุ ท ธเจ้ า ตาม
พระโคตรว่า พระโคดม พระโคตมะ หรือพระสมณโคดม
กรรม

การกระท�ำที่ประกอบด้วยเจตนา

กรุณา

ความสงสารคิดจะช่วยให้ (ผู้อื่น) พ้นทุกข์

นิพพาน

อิสรภาพขั้นสุดท้าย (การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง)

บาลี

ภาษาที่ใช้เป็นหลักในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

ปัญญา

ความรู้เข้าใจชัดแจ้ง, ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ ในเหตุผล ดีชั่ว
คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ฯลฯ
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บิณฑบาต

อาหารที่ใส่ลงในบาตรพระ ในภาษาไทยใช้ ในความหมายว่า รับของ
ใส่บาตร

สมถะ

การท�ำใจให้สงบโดยเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์

สังฆะ

หมู่สงฆ์ (ผู้ละทิ้งทางโลก)

ตถาคต

ค�ำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกหรือตรัสถึงพระองค์เอง

เถรวาท

นิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวก
ได้วางหลักธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา ได้แก่
พระพุทธศาสนาอย่างที่นับถือแพร่หลายในพม่า ไทย ลาว กัมพูชา
ศรีลังกา และบางประเทศในโลกตะวันตก

อุบาสก

ชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย, คฤหัสถ์ผู้ชายที่แสดงตนเป็นคนนับถือ
พระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

วิหาร

วัด, ที่อยู่ของพระสงฆ์, ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่กับโบสถ์

วิปัสสนา

ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงตามสภาวธรรม, การฝึก
อบรมปั ญ ญาให้ เ กิ ด ความเห็ น แจ้ ง ในสั ง ขารทั้ ง หลายว่ า เป็ น ของ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

96 วิทยุสราญรมย์

ตอน 1: ครั้งแรกที่รู้จักพระพุทธศาสนา
ชาติก�ำเนิด
ชื่อเดิมของอาตมาคือสตีเว่น คาบอคโกซา (Steven Kaboggoza)  
เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ในครอบครัวชาวคริสต์ ณ กรุงกัมปาลา
ประเทศยูกนั ดา ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ยูกนั ดามีพรมแดนทางเหนือติด
กับประเทศซูดาน (Sudan) ตะวันตกติดกับคองโก (Congo) และใต้ตดิ กับรวันดา
(Rwanda) ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดทะเลสาบวิคตอเรีย (Lake Victoria)
แทนซาเนีย (Tanzania) และเคนยา (Kenya)  ยูกนั ดาเป็นประเทศเล็กๆ ยากจน
ประชากรมีความซับซ้อนเพราะประกอบขึ้นด้วยหลายชนเผ่า หนึ่งในนั้นคือ
บูกันดา (Buganda) ประเทศถูกแบ่งแยกอันเป็นผลจากสงครามและเผด็จการ
ทรราชที่กินเวลานานหลายปี สิทธิเสรีภาพถูกจ�ำกัด แต่ในความน่าเศร้านั้นยังมี
ข้อดีอยู่บ้าง เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล (Sir Winston Churchill)4 ได้เคยกล่าวไว้ว่า
“เพราะความสวยงามและสีสันอันหลากหลาย อีกทั้งสิ่งมีชีวิต พืช นก แมลง
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าที่มีจ�ำนวนมากมายมหาศาล ท�ำให้ยูกันดาคือ ไข่มุก
แห่งแอฟริกาอย่างแท้จริง”
“คนที่นั่ง พักผ่อน เดินอยู่คนเดียว ด้วยความพากเพียรในการฝึกตน
ผู้ซึ่งสามารถควบคุมตัวเองได้เมื่ออยู่เพียงล�ำพัง
ผู้นั้นย่อมพานพบความผาสุกแม้ ในป่าใหญ่”
ธรรมบท : 305
4.

นายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่มีชื่อเสียงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในปี พ.ศ. 2496
เชอร์ชิลล์ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกระหว่างปี พ.ศ. 2483-2488 โดยได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
หลังจากที่กองทัพเยอรมันบุกฝรั่งเศส เขาเป็นผู้น�ำอังกฤษฝ่าวิกฤติสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นหนึ่งในผู้น�ำส�ำคัญ
ของฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมกับประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา และโจเซฟ สตาลิน ผู้น�ำสหภาพโซเวียต
เชอร์ชิลล์กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งโดยน�ำพรรคอนุรักษ์นิยม เอาชนะพรรคแรงงาน เมื่อ พ.ศ. 2494
และได้ลาออกเมื่อ พ.ศ. 2498 – กอง บก.
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วัยเด็ก
เมื่ออาตมาเป็นเด็ก ในยูกันดาไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนา เพราะ
ศาสนาหลักคือคริสต์และอิสลาม ในยูกันดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว
อาตมา การไม่เคารพพระเจ้ามักจะถูกมองว่าเป็น “แกะด�ำ” หรือ “มิตรของ
ปีศาจ”
บทเรียนการท�ำสมาธิบทแรกอย่างไร้แบบแผนในยูกันดา
ตอนอาตมาอายุห้าขวบ โยมแม่ซึ่งเป็นคนใจกว้าง สุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน และมีอทิ ธิพลอย่างมากในชีวติ ของอาตมา ได้ยอมรับความแตกต่างของ
เราสองคนอย่างง่ายดาย ท่านไม่พยายามเปลี่ยนแปลงลูกๆ ให้เป็นอย่างที่ท่าน
ต้องการ โดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อทางศาสนา โยมแม่มีความปราดเปรื่อง
ตามธรรมชาติ ในแบบของท่านเอง
โยมแม่บอกอาตมาอยู่เสมอ “ถ้าไม่มีอะไรจะพูด จงเงียบ ถ้าไม่มี
อะไรจะท�ำ  ก็ ไปนอนเสีย” ค�ำสั่งสอนสองข้อนี้เข้ากับลักษณะนิสัยของอาตมา
อย่างยิ่ง อาตมาไม่ชอบนอนกลางวัน แต่เมื่อไม่มีอะไรจะท�ำ  โยมแม่จึงบังคับ
ให้นอน โชคไม่ดีที่อาตมามักจะหลับไม่ค่อยลง จึงนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียง
ในทีส่ ดุ ก็นอนตืน่ อยูอ่ ย่างนัน้ ปล่อยให้ความคิดโลดแล่นไป พร้อมกับเฝ้าดูโยมแม่
ซึ่งสามารถหลับได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคิดย้อนกลับไป เข้าใจว่าในเวลานั้น
อาตมาไม่มีวัตถุส�ำหรับก�ำหนดจิตในการท�ำสมาธิ แต่นั่นไม่ ใช่วิธีง่ายที่สุด
ในการท�ำสมาธิหรอกหรือ หมายถึงการอยู่อย่างสงบเงียบ เฝ้าดูความคิดต่างๆ
ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
โดยส่วนตัวแล้ว อาตมาคิดว่าได้รบั บทเรียนทีม่ คี า่ ยิง่ ในการท�ำความ
คุ้นเคยที่จะอยู่กับความเงียบและความว่างเปล่า คงเป็นประโยชน์มากทีเดียว
98 วิทยุสราญรมย์
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ถ้าในเวลานั้นมีคนสอนวิธีท�ำสมาธิขั้นสูงให้อาตมา แล้วการท�ำสมาธิแบบ
ที่ว่านั้นจะหาได้จากไหนกัน...
เมื่ออยู่ชั้นประถม อาตมาชอบไปโรงเรียนทุกวันอาทิตย์ซึ่งจะมี
การร้องเพลงและเล่านิทาน แต่ภายหลัง การเข้าโบสถ์ ได้กลายเป็นหน้าที่
ทีต่ อ้ งกระท�ำ อาจารย์ ใหญ่ของโรงเรียนเป็นคนทีเ่ ลือ่ มใสและเคร่งครัดในศาสนา
ของท่านมาก ท่านติดตามจดบันทึกว่าใครมาหรือไม่มาเข้าโบสถ์บ้าง การไม่เข้า
โบสถ์จะน�ำไปสู่การลงโทษบางอย่าง วิธีการเช่นนี้ท�ำให้เกิดการต่อต้านขึ้น
ทีละเล็กทีละน้อยในใจของอาตมา
ช่วงวัยรุ่น โรงเรียนประจ�ำนิกายคาทอลิกได้อบรมสั่งสอนอาตมาใน
แนวทางแบบศาสนาคริสต์ ในยูกันดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวอาตมา
การไม่เคารพพระเจ้ามักจะถูกมองว่าเป็น“แกะด�ำ” หรือ “มิตรของปีศาจ” อาตมา
100 วิทยุสราญรมย์

เริ่มเกิดความสงสัยว่าวัตถุประสงค์ของการไปโบสถ์นั้น เป็นไปเพื่อให้ผู้อื่นพึง
พอใจ หรือเพื่อพัฒนาจิตใจกันแน่ มันคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวถ้าใน
ตอนนั้นมีใครสักคนหนึ่งสอนวิธีปฏิบัติวิปัสสนาอย่างลึกซึ้งให้กับอาตมา ช่วงวัย
นัน้ เอง ในความทรงจ�ำลางๆ ทีพ่ อจะจ�ำได้คอื อาตมาเคยเรียนเกีย่ วกับชาวอินเดีย
คนหนึ่ ง ที่ ชื่อ โคตมะ (ชื่อตระกูลของพระพุทธเจ้ า ) พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
เพียงเท่านั้นที่อาตมารู้ โดยรู้เท่าๆ กับคนแอฟริกันทั่วไป
“นี่คือชีวิตทั้งหมดในทางจิตวิญญาณ อานนท์
หมายถึงการมีกัลยาณมิตร
เมื่อพระรูปหนึ่งมีกัลยาณมิตรแล้ว
ย่อมคาดหวังได้ว่าท่านผู้นั้นจะพัฒนาและเข้าถึงมรรค 8 ในที่สุด”
- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (SN 45:2)

เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ และได้พบพระสงฆ์ ในพุทธศาสนา
เดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) อาตมาเดินทางไปศึกษาต่อ
ด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ซึ่งภายหลังได้
กลายเป็นการไปศึกษาพระพุทธศาสนาแทน มีนักศึกษาต่างชาติชาวแอฟริกัน
และเอเชียอยู่ไม่กี่คน ในจ�ำนวนนั้นมีพระภิกษุสองรูปจากประเทศไทย อาตมา
รู้สึกใกล้ชิดกับพระสองรูปนี้ และมีเพียงท่านทั้งสองที่เป็นเพื่อนของอาตมา
ทั้งสองท่านก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ท่านไม่ได้สอนอาตมาเรื่องการท�ำสมาธิใน
ทันที แต่ค่อยๆ แนะน�ำทีละเล็กทีละน้อยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ท่านมีน�้ำใจ
พาอาตมาไปที่ตลาดท้องถิ่นและยังแบ่งปันอาหารให้อีกด้วย ในตอนนั้นอาตมา
ไม่ทราบธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธ อาตมาต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายถวาย
ภัตตาหารแด่ท่านทั้งสอง
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เดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ท่านสันสิติ (Sandsiti) พระหนึ่งใน
สองรูปชวนอาตมาให้ไปกับท่านที่วัดเล็กๆ แห่งหนึ่งแถวชานเมืองจัณฑีครห์
(Chandigarh) เมืองหลวงของรัฐปัญจาบ (Punjab) ซึง่ เป็นทีพ่ ำ� นักของพระสงฆ์
ชาวอินเดีย เป็นครั้งแรกที่อาตมาได้เข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาพุทธ
อาตมาเห็นพระพุทธรูปองค์ ใหญ่แต่ก็ ไม่ได้เข้าใจถึงความส�ำคัญ
เมื่อเวลาผ่านไปอาตมาเริ่มมีความสนใจมากขึ้นในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
อาตมาเคารพชื่นชมพระสงฆ์เหล่านี้ด้วยใจจริง สิ่งต่างๆ ที่ท่านปฏิบัติ สัมผัส
ความรูส้ กึ เมตตากรุณา ซาบซึง้ ในส่วนลึกของจิตใจอาตมา ระหว่างช่วงวันหยุดที่
ท่านทัง้ สองเดินทางกลับประเทศไทย อาตมาคิดถึงพวกท่านอย่างมาก ถามตัวเอง
ว่าอาตมาจะไปพบพระภิกษุรูปอื่นๆ ได้ที่ไหน
“บุคคลควรเจริญรอยตามผู้เจริญ ผู้ซึ่งแน่วแน่ ปราดเปรื่อง ใฝ่รู้
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละทุ่มเท
บุคคลควรเจริญรอยตามผู้ซึ่งถึงพร้อมด้วยความดี
ดุจพระจันทร์โคจรตามเส้นทางของดวงดาว”
ธรรมบท : 208

สายสัมพันธ์พิเศษกับองค์ดาไล ลามะ
ช่วงวันหยุดภาคฤดูรอ้ น อาตมายังคงตามหาเพือ่ นชาวพุทธ อาตมา
จับรถเมล์รอบกลางคืนเพื่อไปยังธรรมศาลา (Dhammasala) ซึ่งเป็นที่ประทับ
ขององค์ดาไล ลามะ อาตมาคิดในใจ “ประเทศนี้ช่างดีจริงๆ กลางคืนก็ยัง
เดินทางได้” ในขณะที่ยูกันดานานมากแล้วที่เราไม่สามารถเดินทางไปไหน
มาไหนได้ ในเวลากลางคืน เนื่องจากสงครามและปัญหาทางการเมือง แต่ที่นี่
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อาตมารูส้ กึ ได้รบั อิสรภาพอีกขัน้ หนึง่ เป็นการนัง่ รถทีย่ าวนานมากในรถ “มะม่วง
เชค” (รถโดยสารเก่าคร�่ำครึราคาถูก) ไปยังธรรมศาลาที่ตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัย
การเดินทางน่าตื่นตาตื่นใจจนอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นความจริงหรือแค่ฝันไป
เป็ น สิ่ ง ที่ อ าตมาไม่ ส ามารถจิ น ตนาการว่ า จะท� ำ เช่ น นี้ ไ ด้ ห ากอยู ่ ใ นยู กั น ดา
เป็นความรูส้ กึ เหมือนครัง้ แรกทีอ่ าตมารูจ้ กั กับธรรมะ ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาว่า
“เราได้พบกับสิ่งที่น�ำอิสรภาพมาให้”
วันหนึ่ง อาตมาไปร่วมในการออกพบปะสาธารณชนขององค์ดาไล
ลามะ โดยมีชาวตะวันตกอีกนับร้อยคนที่ ไปรอถวายความเคารพแด่ท่านที่
ธรรมศาลา คนผิวสีคนเดียวจากแอฟริกาท่ามกลางคนขาวจากทั่วทุกมุมโลก
อาตมาจึงโดดเด่นเป็นที่สังเกต เห็นได้ โดยง่าย อาตมามีความสุขมากที่ ได้
อยู่ ใกล้ชิดกับองค์ดาไล ลามะ ยิ่งกว่านั้นยังโชคดีได้จับมือกับท่านอีกด้วย
ท่านให้พรอาตมา ซึ่งอาตมาสัมผัสได้ถึงรังสีแห่งความอ่อนโยนเปี่ยมด้วย
ความรักความเมตตาที่น�ำความสงบสดชื่นมาสู่จิตใจ อาตมามีแรงบันดาลใจ
เต็มเปี่ยมเมื่อได้ฟังท่านสอนธรรมะ ท่านแสดงความอาทรและความรู้ ในธรรมะ
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาตมาบอกกับตัวเองว่า “ที่นี่คือบ้าน บ้านทาง
จิตวิญญาณของอาตมาอยู่ที่ธรรมศาลานี่เอง” อาตมาตัดสินใจที่จะใช้วันหยุด
ทั้งหมดที่มีในปีต่อๆ มา ณ ที่แห่งนี้
การเดิ น ทางเข้ า สู ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ พบกั บ พระสงฆ์
ในอินเดีย อาตมาได้รับการจูงใจอย่างแรงกล้าจากเพื่อนสนิทที่สนใจเรื่อง
เดียวกัน และได้พบแนวค�ำสอนเพือ่ เข้าถึงความสุขทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
ตัวอย่างเช่น มรรคมีองค์ 8 ค�ำสอนเรือ่ งกรรม (การกระท�ำทีป่ ระกอบด้วยเจตนา)
ที่ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบในการกระท�ำของตน เหล่านี้คือสิ่งที่ท�ำให้
อาตมาหูตาสว่าง ภายหลังอาตมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึง
พระนิพพาน
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ค� ำ สอนเหล่ า นี้ น ่ า สนใจเป็ น อย่ า งมาก เป็ น อิ ส รภาพที่ ยิ่ ง ใหญ่
การศึ ก ษาทางวิ ช าการในประเทศอิ น เดี ย ที่ สุ ด ได้ ก ลายมาเป็ น การศึ ก ษา
ทางจิตวิญญากณ
“ผู้เข้าใจผิดในสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ ในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ
เป็นผู้มีความเห็นผิด จะไม่สามารถเข้าถึงสาระที่แท้จริง
ผู้เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ
เป็นผู้มีความเห็นชอบ ย่อมเข้าถึงสิ่งที่เป็นสารัตถะแท้จริง”
ธรรมบท : 11-12

แสวงหาอาจารย์ทางจิตวิญญาณ
มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณมากมายใน
อินเดีย ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ
เป็ น ต้ น แรงจู ง ใจที่ น อนนิ่ ง อยู ่ ภ ายในได้ ผ ลั ก ดั น ให้ อ าตมาออกตามหา
“บางสิ่ง” แต่ในตอนนั้น “บางสิ่ง” ที่ว่ายังคงคลุมเครือ อาตมาจึงเปิดใจกว้าง
ศึกษาศาสนาต่างๆ เช่น ได้เข้าร่วมกลุ่มที่ศูนย์ศาสนาบาไฮ (Baha’i Faith
Centre) ในจัณฑีครห์ หรือเข้าร่วมกับกลุ่มคุรุ (Gurus)5 และสวามี (Swamis)6
ที่สร้างความประทับใจให้เป็นอย่างยิ่ง
5.

6.

คุรุ หรือ กูรู (Guru) หมายถึง ครู หรือ อาจารย์ ถ้าแยกศัพท์ออกมาแล้ว จะมีสองค�ำ คือ ค�ำว่า คุ ซึ่งแปลว่า แสงสว่าง
(เป็นผู้ชี้ทางแสงสว่าง) และค�ำว่า รุ แปลว่า ความมืดมน (เป็นผู้ขจัดความเขลาที่มืดมน) ในศาสนาพราหมณ์
ฮินดู มาจากปรัชญาความเชื่อในความส�ำคัญของการเข้าถึงความรู้ โดยมี คุรุ หรืออาจารย์เป็นผู้ชักน�ำไปสู่จุดสูงสุด
ในประเทศอินเดียในปัจจุบัน ส�ำหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู และซิกข์ ค�ำ คุรุ นี้ยังคงความหมายของความศักดิ์สิทธิ์
เช่น คุรุนานัก คุรุปัทมสัมภวะ คุรุนาคารชุน
ในประเทศตะวันตก คุรุ ยังใช้ ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึง บุคคลที่เผยแพร่ศาสนา หรือ กลุ่มความเชื่อตาม
ปรัชญาต่างๆ ค�ำนี้ยังใช้ ในความหมายเชิงอุปมา หมายถึงบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในสถานะที่เชื่อถือได้ เนื่องมาจากความรู้
และความช�ำนาญ ที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ กอง บก.
มาจากภาษาบาลี หมายถึง “ผู้ที่รู้และเป็นนายตน” “อิสระจากความรู้สึก” ค�ำว่าสวามีเป็นค�ำน�ำหน้าชื่อส�ำหรับผู้ที่เป็น
ครูด้านโยคะ ผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระเจ้า และอุทิศตนให้กับครูทางด้านจิตวิญญาณ
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อาตมาศึกษาเรื่องจิตและฝึกท�ำสมาธิกับวิมาลา ทาการ์ (Vimala
Thakar) ความมหัศจรรย์ของเธอมากเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือ
เธอเป็นคนโอบอ้อมอารี อาตมาเลื่อมใสเธออย่างมากในเรื่องนี้ วิมาลาบอกกับ
อาตมาว่ า เธอไม่ ไ ด้ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธแต่ ก็ ใ ห้ ค วามนั บ ถื อ อย่ า งมากต่ อ
พระพุทธเจ้า เธอสอนสมาธิส�ำหรับใช้ ในชีวิตประจ�ำวันและประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งยังให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากกับความสงบ เธอแนะให้เราน�ำตัวเอง
ไปใกล้กบั ธรรมชาติให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เพือ่ ประโยชน์ ในการเข้าใจจิตใจ
ของตัวเราเอง เป็นการท�ำให้ร่างกายและจิตใจของเราอ่อนโยน กระฉับกระเฉง
และเฉียบคมอยู่เสมอ อาตมารับจดจ�ำค�ำสั่งสอนนี้ ไว้ด้วยหัวใจ
“สมาธิเป็นบาทฐานของปัญญา
หากปราศจากสมาธิแล้ว ปัญญาย่อมเกิดขึ้นไม่ ได้
ความเข้าใจการเพิ่มขึ้นและลดลงนี้
จะท�ำให้บุคคลสามารถประพฤติตนเพื่อเป็นไปในทางก้าวหน้าของปัญญา”
ธรรมบท : 282

ส�ำนักวิปัสสนาที่ยอดเยี่ยมในทิเบต
ในที่สุดโอกาสอันชัดเจนก็มาถึง ในปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)
วัดธุสิตา (Tusita) แห่งธรรมศาลา ได้จัดอบรมการฝึกวิปัสสนาเป็นเวลา 12 วัน
โดยคนสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญการท�ำสมาธิชาวอเมริกันชื่อ ดร. อเล็กซ์ เบอร์ซิน
(Alex Berzin) ระหว่างการอบรม ท่านถ่ายทอดหลักส�ำคัญเบือ้ งต้นของพระพุทธ
ศาสนาและขั้นตอนพื้นฐานส�ำหรับการท�ำวิปัสสนา เริ่มจากการสังเกตเจตนา
ของเราในทุกสิง่ ทีก่ ระท�ำ ระหว่างการอบรม อาตมาได้เรียนรูว้ า่ การส�ำรวจเจตนา
แท้ที่จริงก็คือการมีสติสมบูรณ์ของจิตใจ นี่คือการเดินทางเข้าไปค้นพบตัวตน
ภายใน
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หลังการฝึกครั้งนี้ อาตมาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การฝึกวิปัสสนา
ช่วยสร้างศรัทธาในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า อาตมาออกจากมหาวิทยาลัยและ
เลือกเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณโดยเข้าร่วมกับเพื่อนในกรุงนิวเดลี
(New Delhi) ที่ซึ่งอาตมายังคงฟังบรรยายเรียนรู้เกี่ยวกับจิต ฝึกวิปัสสนา และ
อ่านหนังสือธรรมะ ค�ำสอนเรื่องความเมตตา กรุณาและปัญญาได้จุดประกาย
ให้อาตมา รวมทั้งค�ำสอนเรื่องกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เน้นความรับผิดชอบ
ในการกระท� ำ ของตนซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ในชี วิ ต ตามมา
(เปรียบเทียบเช่นการกระท�ำอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบไม่ว่าจะในทางดีหรือร้าย
ต่อสิ่งภายนอก) อาตมาได้เรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ของชีวิตที่จะบรรลุนิพพาน
ซึ่งเป็นสภาพที่อยู่เหนือกว่าสวรรค์ขึ้นไปอีก อาตมาประทับใจค�ำสอนเหล่านี้
เป็นอย่างมาก
หลังจากใช้ชีวิตร่วมกับหมู่สงฆ์ ในนิวเดลีเป็นเวลาหนึ่งปี อาตมาจึง
ออกแสวงบุญจากอินเดียไปยังเนปาล ทิเบต และสุดท้ายมาจบที่ประเทศไทย
เคยได้ยินเรื่องหนึ่งพันความสุขหนึ่งพันความเศร้าไหม อาตมาเรียนรู้เรื่องนี้
ระหว่างการเดินทาง

“ความสุข ความพอใจใดๆ ที่มี เป็นความพึงพอใจทางโลก
ส�ำหรับพระสงฆ์ทั้งหลาย ความพึงใจในทางโลกนั้นไม่มี
จึงไม่เกิดความยึดติด แต่เพราะสิ่งในโลกมีนั้นน่าพึงใจ
คนจึงหลงไปยึดถือเอา”
AN 3 : 101-2
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แสวงหาความพึงพอใจทางโลก
ช่วงเวลาแห่งความสุข
หลังจากอยู่ในทิเบตเป็นเวลาหนึง่ เดือนครึง่ นักท่องเทีย่ วชาวอังกฤษ
คนหนึง่ แนะน�ำให้อาตมาเดินทางไปประเทศไทย อาตมาเริม่ การเดินทางด้วยการ
กลั บ ไปเนปาลก่ อ น จากนั้ น จึ ง มุ ่ ง หน้ า ไปยั ง เกาะสวยที่ มี ชื่ อ ว่ า เกาะเต่ า
ทางตอนใต้ของไทย ตอนนั้นอาตมาต้องหางานท�ำ จึงตัดสินใจหัดด�ำน�้ำเพิ่มเติม
จนกระทั่งเรียนจบถึงขั้นที่เป็นผู้ฝึกสอนได้ อาตมาจึงกลายมาเป็นครูสอนด�ำน�้ำ 
มันออกจะตลกอยู่บ้างที่มีผู้ยินดีจ่ายสตางค์ ให้ ได้ท�ำในสิ่งสนุกสนานเช่นนี้
แล้วอาตมาก็ติดอยู่กับการเป็นครูสอนด�ำน�้ำ  มันเป็นงานที่สนุกมากจริงๆ แต่ใน
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เวลาเดียวกัน อาตมาก็มองหาช่องทางที่จะศึกษาและฝึกฝนวิปัสสนาระดับสูง
ไปด้วย ทว่าสถานการณ์ยงั ไม่สกุ งอมเพียงพอให้อาตมาเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่าง
จริงจัง ในทางกลับกัน อาตมากลับได้เรียนรู้ความรื่นรมย์หอมหวานของชีวิตครู
สอนด�ำน�ำ 
้ แต่ละวันผ่านไปมีนกั เรียนฐานะดีจากทัว่ ทุกมุมโลกมาเรียนกับอาตมา
แต่เมื่อนานเข้าอาตมาก็เริ่มหมดสนุกกับงานและความสุขที่เคยได้รับ มันเป็น
ไปได้อย่างไรกัน?
“ความสุขจากผัสสะต่างๆ ไม่มีทางจะปรนเปรอให้พอใจได้
แม้ฝนจะตกลงมาเป็นเงินเป็นทอง
การได้สนองตัณหามอบความสุขให้เพียงเล็กน้อย
แต่มาพร้อมกับความทุกข์อันใหญ่หลวง
เมื่อเข้าใจสิ่งนี้
ผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาความสุขในลักษณะนี้แม้กระทั่งบนสรวงสวรรค์
ผู้ศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้าย่อมยินดี ในความสุข
ที่เกิดจากการดับลงของตัณหา”
ธรรมบท : 186-87

ช่วงไม่มีความสุข
ก่อนหน้านี้ อาชีพครูสอนด�ำน�้ำน�ำความสุขและข้อดีต่างๆ เข้ามา
มากมาย แต่หลังจากนั้น อาตมารู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่ที่ต้องเห็นนักท่องเที่ยว
คนแล้วคนเล่าผ่านเข้ามาแล้วก็ลาจากไป รวมไปถึงรีสอร์ตราคาแพงที่คล้ายจะ
สงวนไว้ส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสตางค์เท่านั้น อาตมาจึงเริ่มรู้สึกไม่มี
ความสุขกับชีวติ ครูสอนด�ำน�ำ้ และเริม่ เข้าใจถึงอันตรายของมัน หลังตืน่ จากมายา
ภาพแห่งโลกธุรกิจ อาตมาจึงลาออก เดินทางจากประเทศไทยกลับไปยังบ้านเกิด
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ในแอฟริกา เมื่อภายหลังมีชายคนหนึ่งทราบเรื่องที่อาตมาละทิ้งชีวิตอันแสน
สุขสบายในรีสอร์ตหรูบนเกาะ เขาคิดว่าอาตมาคงเสียสติไปแล้วและบอกว่า
อาตมาควรจะไปพบจิตแพทย์ แต่เดี๋ยวก่อน...ถ้าอาตมาไม่ได้ออกจากเมืองไทย
ในตอนนั้น อาตมาอาจจะอยู่ที่นั่นเมื่อคลื่นสึนามิพัดถล่มเกาะพีพี เกือบทั้งเกาะ
เมือ่ ปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) มีคนเสียชีวติ มากมาย ณ จุดทีอ่ าตมาเคยด�ำน�ำ้ อยู่
เป็นความโชคดีของอาตมาทีอ่ อกจากเกาะกลับไปแอฟริกาก่อนหน้าเหตุการณ์นนั้
“อย่ายึดติดในสิ่งที่น่ารัก และอย่ายึดมั่นในสิ่งที่น่าชัง
การขาดสูญของสิ่งอันเป็นที่รัก และการปรากฏของสิ่งอันเป็นที่ชัง
เป็นทุกข์ทั้งคู่
ดังนั้น จงอย่ายึดถือสิ่งใดว่าเป็นของรัก
เพราะการพลัดพรากจากสิ่งนั้น ย่อมน�ำมาซึ่งความทุกข์
ความอาวรณ์ ไม่มีกับผู้เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดถือเอา
ทั้งสิ่งที่จะท�ำให้รัก และสิ่งที่จะท�ำให้ชัง”
ธรรมบท : 210-211

สวัสดีและลาก่อน บ้านเกิดเมืองนอนแอฟริกา
รวมเวลาได้เจ็ดปีทอี่ าตมาเดินทางจากแอฟริกามา เป็นการเดินทาง
ยาวนานที่เปี่ยมไปด้วยสีสันไม่อาจคาดเดา เต็มไปด้วยจุดหักเหพลิกผัน อาตมา
ตื่นเต้นมากกับการกลับไปเยี่ยมบ้านครั้งนี้ อารมณ์พลุ่งพล่านทันทีที่เครื่องบิน
ลงจอด ณ ท่าอากาศยานเอ็นเท็บเบ้ (Entebbe) ในที่สุดก็กลับมาบ้าน ทุกอย่าง
ดูคุ้นตาแต่ขณะเดียวกันก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างบอกไม่ถูก
ทันทีที่ถึงบ้าน รู้สึกได้ว่าเพื่อนๆ ญาติๆ ต่างตั้งความหวังว่าอาตมา
จะกลับมาในฐานะนักธุรกิจผูร้ ำ�่ รวยประสบความส�ำเร็จ ถือกระเป๋าเอกสารอยู่ใน
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มือข้างหนึ่ง แต่เปล่าเลย อาตมาอยู่ในฐานะของโยคีหัวโล้น ชาวพุทธธรรมดา
ผู้ที่ในกระเป๋ามีอุปกรณ์ด�ำน�้ำกับหนังสือธรรมะอยู่หลายเล่ม ทุกคนต่างไม่เข้าใจ
ว่าอาตมาน�ำของดังกล่าวนีก้ ลับมายังแอฟริกาท�ำไม ในยูกนั ดาไม่มวี ดั หรือครูสอน
ศาสนาพุทธแม้แต่คนเดียว แล้วก็ ไม่มีทะเลให้ด�ำน�้ำด้วย
ญาติๆ หลายคนเสนอจะฆ่าแกะหรือไก่เพื่อน�ำมาท�ำอาหารเลี้ยง
ต้อนรับเป็นการให้เกียรติการกลับมาของอาตมา แต่อาตมาไม่อนุญาตเพราะ
ไม่อยากให้สัตว์ตัวไหนต้องถูกฆ่าเพราะอาตมา
ทุกคนพยายามจะเปลีย่ นให้อาตมากลับไปนับถือศาสนาคริสต์อกี ครัง้
แต่ตอนนั้นอาตมามีความเลื่อมใสหนักแน่นในค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเสียแล้ว
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ญาติ ห ่ า งๆ บางคนถึ ง กั บ แนะให้ อ าตมาเผาหนั ง สื อ ธรรมะทิ้ ง เสี ย ให้ ห มด
แล้วหันกลับมาอ่านคัมภีร์ไบเบิล (Bible) แทน แต่แน่นอนว่าอาตมาปฏิเสธที่จะ
ท�ำเช่นนัน้ พวกเขาจึงรูส้ กึ หมดหนทาง ผิดหวัง และไม่ปรารถนาอาตมาอีกต่อไป
อาตมายั ง คงฝึ ก วิ ป ั ส สนาเงี ย บๆ คนเดี ย วต่ อ ไปในห้ อ งนอน
อ่านหนังสือธรรมะทีน่ ำ� มาด้วยจากเอเชีย แต่หลังจากหลายปีในอินเดียและเอเชีย
ทีซ่ งึ่ อาตมามีเพือ่ นและครูทสี่ นใจเรือ่ งจิตวิญญาณเหมือนๆ กัน ทีย่ กู นั ดา อาตมา
กลับไม่มีเพื่อนอย่างที่ว่าให้คบหาพูดคุยด้วยเลยแม้แต่คนเดียว
อาตมารูส้ กึ ถึงความปรารถนาทีย่ งั คงพร่องหายไป อีกทัง้ รูส้ กึ สิน้ หวัง
ผิดหวัง และหมดความอดทนกับสภาพเช่นนี้ จึงตัดสินใจจากยูกันดาไปเป็นครั้ง
ทีส่ องเพือ่ ตามหาสัจธรรมอันลึกซึง้ และในครัง้ นีอ้ าตมาตัง้ ใจจะอุทศิ เวลาทัง้ หมด
ให้กับการพัฒนาทางจิตใจเพียงอย่างเดียว
“คนคนหนึ่งแม้อายุยืนยาว 100 ปี
ถ้าปราศจากปัญญาและการควบคุมตัวเองเสียแล้ว
เปรียบไม่ ได้กับผู้มีชีวิตเต็มด้วยสติและปัญญาที่มีชีวิตอยู่เพียง 1 วัน
เพียงหนึ่งวันที่มีชีวิตอยู่ด้วยการรักษาศีลและครองสติ ไว้ ให้มั่นคง
มีค่ามากกว่าหนึ่งร้อยปีแห่งชีวิตที่ปราศจากศีลและการบ�ำเพ็ญภาวนา
เพียงหนึ่งวันที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาและการด�ำรงสติอย่างแน่วแน่
มีค่ามากกว่าหนึ่งร้อยปีของชีวิตที่ปราศจากปัญญาและสติสัมปชัญญะ”
ธรรมบท : 110-111

ยินดีต้อนรับสู่อเมริกา
อาตมาใช้เวลาหนึ่งปีในทวีปอเมริกาใต้ ท่องเที่ยวและฝึกวิปัสสนา
ด้วยตนเอง ก่อนทีจ่ ะเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) อาตมา
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เข้าร่วมกับกลุ่มวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูงไอเอ็มเอส (IMS - Insight Meditation
Society) ในเมืองแบร์ (Barre) รัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusettes)
เป็นเวลาสามเดือน ในที่สุด อาตมาได้พบกับกลุ่มคนที่มีความสนใจอย่างจริงจัง
เหมือนๆ กัน กลุม่ คนทีป่ ฏิบตั ติ ามแนวทางค�ำสัง่ สอนของพระพุทธองค์ คณะสงฆ์
และสถาบันไอเอ็มเอสได้กลายมาเป็นบ้านทางจิตวิญญาณ บ้านหลังที่สอง
ของอาตมา แม้อาตมาจะได้วางแผนไว้ว่าจะกลับไปยังอเมริกาใต้หลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม แต่อาตมากลับเข้าร่วมงานกับทีมงานของไอเอ็มเอสจนถึงปี
ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ช่วงนั้นอาตมาท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วยกับอาจารย์
หลายท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกฝนอบรมหลายครั้ง
อาตมาพบกับภันเต กุนารัตนะ (Bhante Gunaratana) ที่ไอเอ็มเอส
นี้เองในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)  เมื่อท่านเดินทางมาสอนวิปัสสนา ท่านจะ
ออกไปเดินทุกๆ วันของการฝึกอบรม ครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเดินด้วยกัน
ภันเต กุนารัตนะ ชวนอาตมาไปเยี่ยมท่านที่กลุ่มภาวนา (Bhavana Society)
ที่แห่งนี้ภายหลังได้กลายมาเป็นสถานที่ที่อาตมาใช้จ�ำวัด “บ้านของสมณเพศ”
ภายหลังการอุปสมบท
ทุกสรรพสิ่งเกิดจากเหตุและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาตมาที่ไอเอ็มเอส เป็นเรื่องส�ำคัญที่เราต้องเฝ้า
สังเกตความเปลีย่ นแปลงในชีวติ บางสิง่ บางอย่างอาจดูมนั่ คงแข็งแรง แต่ทนั ทีที่
เหตุปัจจัยเปลี่ยนไป ความมั่นคงแข็งแรงนั้นก็สลายไปทันที อาตมาจ�ำต้องจาก
ไอเอ็มเอสไปอย่างไม่ทันตั้งตัว
มีค�ำกล่าวว่า “หัวมุมไม่ใช่จุดสิ้นสุดของถนนสายนั้น นอกจากคุณ
ไม่เลี้ยวไปตามทาง” ตอนนี้อาตมาต้องหักเลี้ยวครั้งใหญ่ในชีวิต แล้วมันจะพา
อาตมาไปที่ไหนน่ะหรือ....
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“ทางหนึ่งคือทางสู่ความมั่งมีทางโลก
ส่วนอีกทางหนึ่งคือหนทางสู่พระนิพพาน
เมื่อเข้าใจสิ่งนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้ว
พระสงฆ์ศิษย์ ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
จงอย่าปล่อยให้เครื่องผูกพันทางโลกมาท�ำให้ ไขว้เขวอยู่เลย
จงเร่งพัฒนาเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น”
ธรรมบท : 75

การละทิ้ง
อาตมาตัดสินใจแล้วว่าจะละทิ้งเรื่องทางโลก ทรัพย์สินภายนอก
ไม่สามารถท�ำให้อาตมาพึงพอใจได้อีกต่อไป จากประสบการณ์ ในเมืองไทย
ความสุขของการศึกษาพุทธศาสนาท�ำให้อาตมาต้องการจะทุ่มเทชีวิตให้กับ
การศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ อาตมาจึ ง ตั ด สิ น ใจละทิ้ ง ความสุ ข ที่ น ้ อ ยกว่ า
(ความสุขทางโลก) เพือ่ สิง่ ทีส่ ำ� หรับอาตมาแล้วนับว่าเป็นความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่กว่า...
นั่นคือการพัฒนาจิตวิญญาณ หลังจากสามเดือนของการอบรมที่ ไอเอ็มเอส
ท� ำ ให้ อ าตมาตระหนั ก ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก ว่ า ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น มาจากภายใน
ไม่ใช่จากปัจจัยภายนอก แน่นอนว่าเราต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นตัวช่วย
(วัตถุทางโลกต่างๆ) ให้จิตของเราพัฒนาไป แต่ปัจจัยภายนอกเหล่านั้นไม่ใช่
แก่นสารหรือจุดหมายปลายทางที่แท้จริง ถ้าเราตั้งปัจจัยภายนอกเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในชีวิตแล้วละก็ วัตถุประสงค์ที่มีคุณค่าแท้จริงของชีวิตจะเลือนลาง
เป้ า หมายของชาวพุ ท ธที่ แ ท้ นั้ น คื อ การใช้ ชี วิ ต อย่ า งถู ก ต้ อ งตามท� ำ นอง
คลองธรรมเพื่อไปถึงนิพพานให้ได้ ในที่สุด
อาตมาตกลงใจจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นพระสงฆ์ ใน
พระพุทธศาสนา แต่การอุปสมบทจะเกิดขึ้นได้ต้องมีวัดและพระภิกษุอาวุโส
รูปหนึ่งซึ่งเต็มใจจะรับอาตมาเป็นศิษย์ อาตมาควรจะไปที่ไหนดี?
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“พึงละทิ้งหนทางที่มืดมน
ผู้มีปัญญาย่อมเลือกเดินไปตามทางสว่างออกจากทางโลกไปสู่ทางธรรม
ปรารถนาพบพานความสุขจากการปล่อยวาง
ซึ่งยากจะหาความสนุกสนาน
ละทิ้งความสุขที่ขึ้นกับผัสสะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอีกต่อไป
ช�ำระร่างกายจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจทั้งมวล”
ธรรมบท : 87-88

เดินทางเข้าสู่เพศบรรพชิต
เพื่อนของอาตมาแนะน�ำให้อาตมาไปที่ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาตถาคต
(ทีเอ็มซี - TMC - Tathagata Meditation Centre ) ในเมืองซาน โฮเซ่
(San Jose) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) เขาบอกกับอาตมาว่าผู้คนที่นั่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบาสกอุบาสิกาชาวเวียดนามมีจิตใจงดงามยิ่ง ถึงแม้ว่าที่
แห่งนี้จะเป็นเพียงศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆ ก็ตาม หลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ
อาตมาเดินทางไปที่นั่นในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ได้พบกับท่านปัณณาธิภา
(Pannadipa)  ที่แปลกคืออาตมาขอบวชกับท่านในทันที อาตมาไม่เคยทราบถึง
พิธีการขอบวชมาก่อน ท่านดูแปลกใจอย่างยิ่งที่เห็นชาวแอฟริกันผิวสีคนหนึ่ง
มีปณิธานแรงกล้าทีจ่ ะออกบวชโดยไม่เคยผ่านการอบรมก่อนบวชอย่างเป็นเรือ่ ง
เป็นราว ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าอาตมาจริงจังแค่ไหน อาตมาค่อนข้างจะวิตก
กับการเปลีย่ นแปลงในคราวนี้ ท่านปัณณาธิภา (Pannadipa) อนุญาตให้อาตมา
อาศัยอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับการอุปสมบท อาตมาเริ่มฝึกวิปัสสนาอย่าง
เข้มข้นไปพร้อมกับเรียนรู้การใช้ชีวิตในเพศบรรพชิต ซึ่งในที่สุดได้น�ำไปสู่
การบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ทีเอ็มซี ซาน โฮเซ่
แคลิฟอเนียร์ ในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)  โดยอาจารย์ของอาตมาคือท่าน
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ซายาดอว์ ยู สิละนันทะ (Sayadaw U. Silananda)
ผ่านไปช่วงหนึ่ง อาตมาจึงย้ายไปอยู่กับกลุ่มภาวนา (Bhavana
Society) ทีเ่ วสต์เวอร์จเิ นีย (West Virginia) เพือ่ ศึกษากับท่านภันเต กุนารัตนะ
(Bhante Gunaratana) การเดินทางในอเมริกาของอาตมาได้มาสิ้นสุดลงใน
สถานที่ที่สงบสุขแห่งนี้ที่อาตมาใช้พ�ำนักอยู่เป็นการถาวร
แล้วค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงยูกันดาได้อย่างไร?
อาตมาพร้อมแล้วหรือที่จะกลับไปพบกับเพื่อนชาวแอฟริกันที่เกือบ
ทั้งหมดไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธมาก่อนเลย
อาตมาควรไปปฏิบัติวิปัสสนาในถ�้ำที่ประเทศอินเดียหรือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในแอฟริกามากกว่ากัน
“จงออกไปเผยแผ่ธรรมะด้วยความเมตตาให้กับโลก
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของมวลมนุษย์
ท่านทั้งสองจงอย่าไปทางเดียวกัน
แสดงธรรมให้ถึงพร้อมในตอนต้น
ให้ถึงพร้อมในตอนกลาง และให้ถึงพร้อมในตอนท้าย”
- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

(โปรดติดตาม “การเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะในแอฟริกา” ตอน 2 ในฉบับต่อไป)
ภาพประกอบ จากหนังสือ Planting Dhamma Seeds by Buddharakkhita Bhikkhu
Website : Uganda Buddhist Center
http://www.ugandabuddhistcenter.org/home.php
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ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว
ยามเย็นที่ ได้เหย้าเยือน
หทัยกานต์ ฤกษ์จ�ำนง

หากพูดถึงแหล่งซื้อผ้าไหมไทยสวยๆ สีสดๆ เนื้อแน่นๆ ใช้งานได้
คงทนยาวนาน หลายคนคงนึกถึงผ้าไหมจาก “บ้านครัว” ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป จะว่าไป “บ้านครัว” ถือเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่มิได้ส่งขายเฉพาะ
ในเมืองไทยบ้านเราเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งส่งขายให้แก่ผู้ที่ทั้งน�ำไปขายเป็น
ผ้าชิ้นและแปรรูปเป็นแพรพรรณอันงดงามส่งไปขายต่อยังแดนไกล ที่รู้แน่ๆ
ชาวแดนอาทิตย์อุทัยคลั่งไคล้ผ้าไหมไทยจากแหล่งของบ้านครัวเป็นอย่างมาก
โดยอาจมีทั้งที่รู้และไม่รู้ถึงแหล่งที่มาของผ้าไหมที่สวมใส่หรือใช้อยู่ เนื่องด้วย
เขาเหล่านัน้ ซือ้ ผ้าไหมไทยผ่านการจัดจ�ำหน่ายโดยบริษทั จ�ำหน่ายผ้าไหมยีห่ อ้ ดัง
ของไทย แต่ดว้ ยคุณภาพที่ไม่เคยเสือ่ มคลาย ท�ำให้เขายังคงติดใจอยูก่ บั ผ้าไหม
ไทยจากแหล่งนี้เป็นอย่างมาก
116 วิทยุสราญรมย์

จะว่าไป (อีกครั้งหนึ่ง) การกลับมาพบกับผู้อ่านในครั้งนี้ ก็ ไม่ได้
ตั้งใจจะมาพูดถึงแต่เรื่องของผ้าไหมไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย
ทีม่ ขี องดีตดิ ตัวเท่านัน้ แต่เรือ่ งทีจ่ ะเล่าให้ฟงั ไปเกีย่ วโยงกับผ้าไหม ก็เลยใช้เกริน่ น�ำ
ได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่จะน�ำมาฝากในวันนี้ เป็นเรื่องดีๆ อีกเรื่องหนึ่ง ที่เราชาวคณะ
บัวแก้วส่วนหนึ่งได้มีโอกาสร่วมกันท�ำขึ้น เรื่องที่ว่า คือ การแวะไปเยี่ยมเยือน
ชุมชนบ้านครัวในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนแห่งการถือศีลอดหรือ “ถือบวช”
ของชาวมุสลิมหลายร้อยล้านคนทั่วโลก ซึ่งชุมชนบ้านครัวก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
จากกระทรวงบัวแก้วของเรา   ถ้าเป็นสมัยก่อนที่อากาศยังไม่เป็นพิษเท่าที่เป็น
อยู่ในทุกวันนี้ พวกเราที่ว่า ซึ่งน�ำโดยคุณธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ
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อาจใช้ โอกาสดังกล่าวออกก�ำลังกาย โดยเดินเท้าไปยังมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
ของชุมชนบ้านครัว ด้วยระยะทางที่ดูแล้วไม่ไกลเกินเหนื่อย เพื่อไปพบปะกับ
ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ศาสนา และชาวบ้านในละแวกนัน้ ในเดือนทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ เช่นนี้
แต่อย่างที่รู้กัน อากาศในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบนถนนในย่านที่มียวดยาน
พลุกพล่าน ควันพิษเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่อนท�ำลายสุขภาพของมนุษย์ได้อย่างน่ากลัว
ที่สุด พวกเราก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอาศัยยวดยานนั่นแหละพาเราไปถึงยัง
ที่หมายแทนการเดินเท้า
กิจกรรมในครัง้ นีเ้ พิง่ เกิดขึน้ เมือ่ ไม่นาน นัน่ คือเมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม
2554 ซึ่งบังเอิญไปตรงกับวันสุดท้ายของการถือบวชของชาวมุสลิม พวกเราได้
มีการเตรียมการล่วงหน้าส�ำหรับการไปเยือนในครั้งนี้ โดยเราได้ติดต่อและได้
รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ซึ่งต้อง
ขอเอ่ยนามของผู้ที่มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้กิจกรรมของเราในวันนั้นผ่านไปอย่าง
ราบรื่น เรียบร้อยและรื่นรมย์ นั่นคือ คุณวุฒิ นาฮีม  
ทีม่ าที่ไปของการจัดกิจกรรมในวันนัน้ ต้องมองย้อนกลับไปเมือ่ เดือน
สิงหาคม 2552 ทีก่ ระทรวงบัวแก้วได้จดั การสัมมนานักจัดรายการวิทยุมสุ ลิมขึน้
เป็นครัง้ แรกทีห่ อ้ งวิเทศสโมสร กระทรวงบัวแก้วนีเ่ อง โดยได้เชิญสือ่ มวลชนไทย
มุสลิมแขนงต่างๆ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลาม
ประจ�ำจังหวัดต่างๆ ผู้น�ำศาสนาและผู้น�ำชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
มาพบปะ ท�ำความรู้จัก พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นประโยชน์มากต่อทั้งผู้เข้าร่วมและต่อกระทรวงฯ เอง ในปีต่อๆ มา
คือ ปี 2553-2554 พวกเราก็ ได้เริ่มออกเดินสายไปพบปะกับผู้แทนชาวไทย
มุสลิมในภาคต่างๆ ที่มีชุมชนไทยมุสลิมอาศัยอยู่ เริ่มจากภาคเหนือที่จังหวัด
เชียงใหม่ ภาคใต้ตอนบนที่กระบี่ ภาคกลางที่อยุธยา ภาคใต้ตอนล่างที่สตูล
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และภาคตะวันออกที่ชลบุรี พอเราได้ออกไปพบปะเจอะเจอกับพี่น้องชาวไทย
มุสลิมครบทุกภาค เราก็เลยคิดว่า ถึงเวลาทีเ่ ราจะออกไปพบปะกับพีน่ อ้ งชาวไทย
มุสลิมในระดับชุมชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลใกล้เคียง และนีจ่ งึ เป็นทีม่ าของ
การมาเยี่ยมเยี่ยนชุมชนบ้านครัวในครั้งนี้
จ�ำได้ว่า พวกเราที่ ไปกันเป็นคณะไม่ใหญ่มาก แต่ความตั้งใจนั้น
เต็มเปีย่ ม เรามีดว้ ยกัน 12 คน มีทงั้ ข้าราชการไทยพุทธและข้าราชการไทยมุสลิม  
เมื่อไปถึง พวกเราก็ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะกรรมการมัสยิดฯ
ซึ่งถือเป็นเจ้าภาพหลักในการต้อนรับพวกเรา ท่านทั้งหลายแต่งกายกันอย่างที่
ท�ำให้เรารูส้ กึ เป็นกันเองอย่างยิง่ เฉกเช่นเราเดินทางไปเยีย่ มญาติสนิทมิตรสหาย
ทุ ก คนมาในชุ ด สวมเสื้ อ แขนยาว นุ ่ ง โสร่ ง หลากสี สั น และที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ
หมวกแขกสีขาวลายถักทอที่ต่างกันไป ที่ไม่ว่าจะเห็นที่ใด เราก็รู้ได้ทันทีว่าเป็น
พีน่ อ้ งชาวมุสลิมของเรานีเ่ อง ในขณะทีพ่ วกเรา ก็ให้เกียรติเจ้าของบ้านด้วยการ
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
หลังจากทักทายสลายความไม่รู้จักกันเป็นที่เรียบร้อย เราก็เริ่ม
นั่งล้อมวงคุยกันอย่างเป็นกันเอง เริ่มด้วยการที่อธิบดีกรมสารนิเทศเล่าให้
ชุมชนบ้านครัวได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยมเยือนของพวกเราใน
ครั้งนี้ ซึ่งนั่นก็คือ การมาเล่าสู่กันฟังว่ากระทรวงบัวแก้วท�ำอะไรบ้างให้แก่
ชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพวกเขาเหล่านั้น เช่น
การเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ ทุนการศึกษาส�ำหรับเยาวชนไทยมุสลิม การดูแล
นักเรียน นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ฯลฯ และในขณะเดียวกัน เราก็
อยากรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่างประเทศทีเ่ ชือ่ มโยง
กับความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมโดยรวม และประเด็นที่อยากน�ำเสนอให้
ภาครัฐ/กระทรวงการต่างประเทศช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นหรือให้ดีขึ้น
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เมื่อเริ่มด้วยความเข้าอกเข้าใจกันถึงที่มาที่ ไปของการเยี่ยมเยือน
ในครั้งนี้ ก็ท�ำให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะออกรสออกชาติ สมกับที่หลายคน
ในชุมชนสละเวลาอันมีค่า โดยเฉพาะในช่วงท้ายของเดือนบวชที่ท�ำให้หลายคน
อ่อนล้ากับการถือบวช แถมยังเป็นเวลาใกล้การละศีลอด หรือที่ชาวไทยมุสลิม
พูดกันติดปากว่า “แก้บวช” มาร่วมวงถกเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
หลายเรื่ อ งเป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว กั บ พี่ น ้ อ งในชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ไม่ ว ่ า จะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในการเดินทางไปท�ำฮัจย์ เรื่องความ
พยายามในการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาจากต่างประเทศให้แก่เยาวชนไทย
มุสลิมในภูมิภาคต่างๆ การดูแลบุตรหลานชาวไทยมุสลิมที่ ไปร�่ำเรียนต่อใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมุสลิม เรื่องที่อาจจะดูไกลตัวกับชุมชนมุสลิม
ไปหน่อย คือ เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล หรือการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมในโลกอาหรับ แต่ทั้งหลายทั้งปวง จะเป็น
เรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัว ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีจิตวิญญาณและจิตใต้ส�ำนึกเหมือนกันว่า การด�ำเนินงานทุกอย่าง
ต้องท�ำเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของพีน่ อ้ งชาวไทยมุสลิม บางเรือ่ งอาจจะ
ถูกใจทันใจต้องใจ แต่บางเรื่องหลายท่านอาจจะบอกขัดใจ ไม่ทันใจ ไม่สนใจ
ในเรือ่ งหลัง เราก็อยากได้รบั ฟังค�ำแนะน�ำ ค�ำติชม เพือ่ น�ำไปปรับใช้เพือ่ ให้ถกู ใจ
ทันใจต้องใจพี่น้องชาวไทยมุสลิมในบ้านเรา
ความตัง้ ใจของพวกเราในการเดินทางมาเยีย่ มเยือนชุมชนบ้านครัว
ในวันนั้น มิได้มีเพียงการมาท�ำความรู้จัก สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน
เท่านั้น แล้วก็จากกันไป แต่เรายังตั้งใจมาร่วมละศีลอด หรือที่ชาวไทยมุสลิม
เรียกกันง่ายๆ ว่า “แก้บวช” กับพี่น้องในชุมชน จ�ำได้ว่า ในเย็นวันนั้น มีพี่น้อง
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ชุมชนบ้านครัวราว 100 คนมาร่วมละศีลอดกับพวกเราด้วยความเป็นกันเอง
โดยมิได้รสู้ กึ ว่าพวกเราเป็นคนแปลกหน้าหรือคนต่างศาสนา สิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ ได้กลับ
กลายเป็นมิตรภาพและไมตรีจิตที่ชาวชุมชนหยิบยื่นให้เราในฐานะแขกมาเยือน
(ทัง้ แขกในความหมายของผูม้ าเยือนและแขกในความหมายของชาวไทยมุสลิม)  
การละศีลอดในเย็นนั้นจึงเป็นภาพแห่งความประทับใจของพวกเรา ที่มีโอกาส
ได้ไปเยือนชุมชนบ้านครัว และเราก็หวังว่า จะเป็นความทรงจ�ำที่ดีของเจ้าบ้าน
ที่ได้ต้อนรับแขกแปลกหน้าที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง
จริงๆ แล้ว เราได้ทราบจากมัสยิดด้วยว่า ในเดือนรอมฎอนของทุกปี
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่น่าชื่นใจที่ ในแต่ละวันที่มีการแก้บวช จะมีผู้ ใจบุญ
บริจาคเงินเพื่อให้มัสยิดจัดเตรียมอาหารส�ำหรับการแก้บวชให้แก่สมาชิกชุมชน
122 วิทยุสราญรมย์

ที่จะมาแก้บวชที่มัสยิด และจะมีอยู่หนึ่งวันที่มัสยิดจะจัดอาหารชั้นเลิศให้แก่
ลูกบ้าน และส�ำหรับรอมฎอนในปี 2554 (หรือตรงกับปีปฏิทินอิสลามที่เรียกว่า
ฮิจเราะห์ศักราชที่ 1432) เราได้มีโอกาสและได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดเลี้ยงการแก้บวชด้วยอาหารรสเลิศอันนั้น  
ถือเป็นลาภปากของพวกเราที่ได้มีโอกาสลิ้มรสอาหารแขกเลิศรส
ในเย็นวันนั้น จะว่าไป (อีกแล้ว) มัสยิดมิได้จัดเตรียมสถานที่อะไรเป็นพิเศษ
ซึ่งเราเองก็ ไม่ประสงค์ที่จะต้องกวนมัสยิดมากไปกว่าสิ่งที่เคยท�ำกันมา สิ่งที่
เห็นตรงหน้า คือ การจัดเตรียมโต๊ะอาหารอย่างง่ายๆ และสะดวกกับทุกคน
โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยพร้อมผ้าปูสีแดงสดส�ำหรับผู้ที่จะ
ร่วมแก้บวชโต๊ะละ 8 คน พร้อมเก้าอี้ อาหารเลิศรสที่ว่านั้นได้จัดวางอยู่บนโต๊ะ
เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน รอคอยให้แต่ละคนได้มานั่งพร้อมเพรียง รอเวลา
ส�ำหรับการแก้บวช ซึ่งก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกดินที่มีการค�ำนวณมาล่วงหน้า
ตามหลักวิชาดาราศาสตร์   เมื่อได้เวลาแก้บวช พวกเราทุกคนจะได้ยินเสียง
“อะซาน” ซึ่ ง เป็ น เสี ย งเดี ย วกั บ ที่ ห ลายท่ า นอาจจะได้ ยิ น จากมั ส ยิ ด ต่ า งๆ
วันละ 5 ครั้ง ซึ่งก็คือเสียงประกาศเชิญชวนให้มุสลิมไปละหมาดไม่ว่าจะเป็นที่
มัสยิดหรือที่แห่งใดที่สะดวกก็ ได้ พลันที่ทุกคนได้ยินเสียง “อะซาน” ก็จะเริ่ม
ละศีลอด
ปล่อยให้ผู้อ่านจินตนาการอาหารเลิศรสกันไปตามแต่ใจปรารถนา
ขอเฉลยเลยแล้วกันว่า บนโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูผ้าแดงในวันนั้นมีอาหารคาว
หวานใดบ้างที่ท�ำให้เราน�้ำลายสอตั้งแต่ยังไม่ได้ยินเสียง “อะซาน” อาหารคาว
อย่างแรกทีพ่ อเอ่ยชือ่ ก็พอจะคุน้ หูคนุ้ ปากกัน คือ ข้าวหมก วันนัน้ เรามีขา้ วหมก  
2 อย่างให้เลือกลิม้ รส ทัง้ ข้าวหมกไก่และข้าวหมกแพะ ตามมาด้วยแกงกุรหุ ม่าไก่
ซุปเนือ้ สะเต๊ะเนือ้ /สะเต๊ะไก่พร้อมอาจาด สลัดแขก ของหวานก็มที งั้ กุหลาบยามู
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โรตีหวาน ขนมบดินทร์ ปิดท้ายของหวานกันด้วย โซยี (ธัญพืชอย่างหนึ่งที่น�ำมา
ต้มใส่นมใส่เครือ่ งเทศเติมหวานตามใจชอบ) แล้วก็แน่นอนต้องมีผลไม้แก้เลีย่ น
ที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ อิ น ทผลั ม ตากแห้ ง อย่ า งดี ที่ พ วกเราไหว้ ว านพรรคพวกที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ซื้อมาฝากพี่น้องชุมชนบ้านครัว
ไม่รู้ก็บอกกันให้รู้ว่า การแก้บวชนั้น ชาวมุสลิมจะเริ่มด้วยการกิน
อินทผลัมก่อนเป็นอย่างแรก ตามที่นบีมูฮัมมัด ซ.ล.1 ปฏิบัติมาในยุคที่ท่านยัง
มีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุผลที่ว่า อินทผลัมเป็นผลไม้หวานตามธรรมชาติที่สามารถ
ให้พลังงานแก่ร่างกายให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าได้อย่างรวดเร็ว ภายหลัง
การถือบวชมาทัง้ วัน จากนัน้ อาจดืม่ น�ำ้ หวานหรือน�ำ้ เปล่า แล้วก็กนิ อาหารอืน่ ตาม
อัธยาศัย ใครจะเริม่ ด้วยของหวานก่อน ก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลก เพราะอย่างทีบ่ อกไปแล้ว
อาหารหวานจะช่วยเพิม่ พลังงานท�ำให้เกิดก�ำลังวังชา จากนัน้ จะตามด้วยของคาว
แล้วกลับไปกินของหวานอีกรอบก็ ไม่ผิดอะไร
หลายท่านอาจยังไม่ค่อยกระจ่างว่าการถือบวชของชาวมุสลิมนั้น
ต้องท�ำอะไรอย่างไรกันบ้าง ก็ขอเฉลยเลยว่า การถือบวชซึง่ เป็นหนึง่ ในศาสนกิจ
ที่ ส� ำ คั ญ นั้ น จะต้ อ งละเว้ น จากการกิ น อาหารทุ ก อย่ า ง ไม่ ดื่ ม ของเหลวใดๆ
นับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน
ในช่วงเวลาของเดือนศักดิ์สิทธิ์นี้ยังถือเป็นเดือนแห่งการกระท�ำความดี ไม่ว่า
จะทางกาย วาจาหรือใจ ชาวมุสลิมมักใช้เวลาในเดือนนี้ศึกษาท�ำความเข้าใจ
กับคัมภีร์อัลกุรอาน ละหมาดให้ครบถ้วนวันละ 5 เวลา รวมถึงการละหมาด
ตะรอเวียะฮ์2 และละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ การเริ่มต้นและการสิ้นสุดการ
ถือบวชนั้น ใช้วิธีการดูพระจันทร์ หรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกกันว่า “ดูเดือน”
1 ศาสดาผู้เผยแผ่หรือผู้น�ำค�ำสอนของพระองค์อัลเลาะห์มายังมนุษยชาติ
2 การละหมาดในตอนกลางคืนซึ่งท�ำเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้น ไม่เป็นข้อบังคับ
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ถ้าในวันดูเดือน มี ใครคนใดคนหนึ่งเห็นพระจันทร์ โดยมีพยานร่วมเห็นด้วย
อย่างน้อย 1 คน ก็ต้องแจ้งให้ส�ำนักจุฬาราชมนตรีทราบเพื่อประกาศวันเริ่มต้น
และวันสิ้นสุดการถือบวชดังกล่าว
ในวันที่พวกเราไปเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านครัวนั้น คืนนั้นจะมีการ
ดูเดือน ซึ่งต่อมาเราก็ทราบว่า ในคืนนั้นมีผู้เห็นพระจันทร์ ซึ่งหมายถึงว่า
เป็นอันสิน้ สุดการถือบวชส�ำหรับปีนี้ และในวันรุง่ ขึน้ คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2554
ส�ำนักจุฬาราชมนตรีก็ ได้ออกประกาศให้เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตตรี ที่ชาวมุสลิม
จะเฉลิมฉลองกันอย่างใหญ่โต สนุกสนาน ถือเป็นวันส�ำคัญยิ่งวันหนึ่ง
ขอย้อนกลับไปยังมัสยิดยามีอุลคอยรียะห์ หลังจากที่พวกเราอิ่ม
ท้องหนังตาเริ่มหย่อนยาน เราก็ ได้ยินเสียงคล้ายๆ กับเสียง “อะซาน” แต่ไม่
เหมือนทีเดียวนัก นัน่ เป็นเสียงเรียกเตือนและเชิญชวนให้ไปร่วมละหมาดมักริบ3
พอได้ยินเสียงนั้น ทุกคนต่างกุลีกุจอเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปร่วมละหมาด
พวกเราที่เป็นข้าราชการมุสลิมก็ ไม่รอช้า ผุดลุกขึ้นไปเตรียมตัวเช่นเดียวกัน
ส่วนพวกเราที่มิใช่มุสลิมก็เตรียมตัวอ�ำลาชุมชนบ้านครัว ทิ้งไว้เพียงภาพ
ความทรงจ�ำอันดีที่ครั้งหนึ่งได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำความดีและได้มา
สัมผัสกับชาวไทยมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่หลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมไทย
ก่อนจบ ก็ขอฝากเรื่องน่ารู้ของชุมชนบ้านครัวส�ำหรับท่านผู้อ่าน
ที่อาจไม่รู้จักคุ้นเคยกับชุมชนบ้านครัวมาก่อน
ชุมชนบ้านครัวเดิมเป็นชุมชนที่มีชาวจาม (ชาวมุสลิมจากเขมร
ตอนใต้) อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1) โดย
3 การละหมาดในช่วงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว
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ตั้งรกรากบริเวณริมคลองแสนแสบ มีความโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมอย่างที่
ได้เกริ่นไปในตอนแรก  ชุมชนบ้านครัวแบ่งเป็นชุมชนฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือ
มีมสั ยิดรวม 3 แห่ง มัสยิดทีถ่ อื เป็นศูนย์กลางของชาวชุมชนบ้านครัว คือ มัสยิด
ยามีอุลค็อยรียะห์ (ฝั่งตะวันตก) ที่เราได้ไปเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ สร้างขึ้นโดย
กองอาสาจามในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ และได้จดทะเบียนพระราชบัญญัติมัสยิด
อิสลาม พ.ศ. 2490 เมื่อเดือน พฤษภาคม 2494 “มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์”
มีความหมายว่า “หอประชุมแห่งคุณธรรม” ซึ่งตามความเข้าใจของคนทั่วไป
หมายถึง “มัสยิดแห่งคุณธรรม” นั่นเอง
ในปัจจุบัน มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านครัวประมาณ 3,000 ครัวเรือน
7000-8000 คน (รวมถึงชาวไทยพุทธด้วย) ชาวไทยมุสลิมดั้งเดิมบางส่วน
ได้ยา้ ยออกไปอยูน่ อกชุมชนแล้ว ทีผ่ า่ นมา ชุมชนบ้านครัวถือเป็นชุมชนชาวไทย
มุสลิมทีอ่ ยูร่ ว่ มกันกับชาวพุทธในสังคมไทยอย่างสงบสุข และเป็นชุมชนทีพ่ งึ่ พา
กันเองและพึง่ พาตนเองได้เป็นอย่างดี โดยไม่เป็นภาระและไม่สร้างปัญหาให้กบั
สังคมกรุงเทพฯ ระหว่างปี 2531 จนถึงปัจจุบนั ชุมชนบ้านครัวได้เคยต่อสูอ้ ย่างหนัก
เพือ่ คัดค้านโครงการสร้างทางด่วนซีดโี ร้ด ซึง่ พาดผ่านชุมชนบ้านครัวและท�ำให้
ต้องมีการเวนคืนทีด่ นิ ซึง่ ย่อมกระทบต่อการด�ำรงอยูข่ องชุมชน วิถชี วี ติ ชาวไทย
มุสลิมบ้านครัว ซึง่ มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและชาวชุมชนมีความทรงจ�ำและ
มีความผูกพันมาช้านาน การต่อสู้ดังกล่าวท�ำให้จนถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
ตัดเส้นทางด่วนผ่านชุมชนได้ และเป็นเหตุการณ์ที่ท�ำให้สาธารณชนรู้จักชุมชน
บ้านครัวมากยิง่ ขึน้ นอกเหนือไปจากการมีชอื่ เสียงเรือ่ งการทอผ้าไหมคุณภาพสูง  
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ได้รับรางวัลจาก
กรุงเทพมหานครในฐานะมัสยิดที่มีการบริหารจัดการดีเด่น โดยรับรางวัลจาก
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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มาถึงตอนนี้ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รู้จักชุมชนบ้านครัวมากยิ่งขึ้น
และคงไม่ประหลาดใจที่เราเลือกไปเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านครัว ซึ่งเป็นชุมชน
บ้านใกล้เรือนเคียงกับกระทรวงของเราเป็นชุมชนน�ำร่อง ภาพความประทับใจ
ต่างๆ น�้ำใจอันดีงาม การต้อนรับที่อบอุ่นจะตราตรึงอยู่ในใจของเราชาวบัวแก้ว
ตลอดไป การเยือนในครั้งนี้มิเพียงท�ำให้เรารู้สึกว่า เราต้องกลับไปเยือนชุมชน
บ้านครัวอีกครั้ง แต่มิตรภาพที่เราได้รับจากชาวไทยมุสลิมในครั้งนี้ท�ำให้เราเกิด
ความรู้สึกอยากไปเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยมุสลิมในชุมชนอื่นๆ ด้วย หวังว่า
คงไม่นานเกินฝัน คงไม่ไกลเกินเอื้อม เราคงได้มีโอกาสและได้รับเกียรติจาก
ชุมชนอื่นอีกดังเช่นที่ได้รับจากชุมชนบ้านครัว
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บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ
ต่อการพัฒนาเยาวชนไทยผ่าน
มูลนิธิยุวทูตความดี
บทสัมภาษณ์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย
อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
โดย นางศันสนีย สหัสสะรังษี
ผู้อ�ำนวยการกองวิทยุกระจายเสียง และนายสถานีวิทยุสราญรมย์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เยาวชนเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและน่าสนใจมาก เพราะเยาวชนคือพลัง
ขับเคลือ่ นอนาคตของชาติ ส�ำหรับประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ก็ให้ความส�ำคัญกับการให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึง่ เยาวชน
จะสามารถพัฒนาประเทศได้ก็จะต้องเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ เพื่อ
ที่จะเผชิญกับโลกในยุคปัจจุบันที่มีกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามา วันนี้เราก�ำลัง
จะมาพูดคุยถึงเรือ่ งของ “มูลนิธยิ วุ ทูตความดี” ซึง่ ท่านอาจจะสงสัยว่าเกีย่ วข้อง
อย่างไรกับกระทรวงการต่างประเทศ โครงการยุวทูตความดีเป็นความริเริ่ม
ของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อครั้งที่กระทรวงการต่างประเทศได้ถวายแด่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
72 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2542 และนับเนื่องจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้
จัดตัง้ มูลนิธยิ วุ ทูตความดีขนึ้ และต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงรับมูลนิธยิ วุ ทูตความดีไว้ ในพระราชูปถัมภ์ หนังสือวิทยุสราญรมย์
ขอถ่ายทอดบทสัมภาษณ์จากรายการ “สายตรงบัวแก้ว” ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์
youtube.com โดยนางศันสนีย สหัสสะรังษี ผูอ้ ำ� นวยการกองวิทยุกระจายเสียง
และนายสถานีวิทยุสราญรมย์ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ โดยสัมภาษณ์ผู้ขับเคลื่อน
มูลนิธิยุวทูตความดีมาตั้งแต่ต้น คือท่านเอกอัครราชทูตดอน ปรมัตถ์วินัย
อดี ต อธิ บ ดี ก รมสารนิ เ ทศและได้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เอกอั ค รราชทู ต ประจ� ำ
ในต่ า งประเทศมาแล้ ว หลายประเทศ โดยต� ำ แหน่ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ นเกษี ย ณ
อายุราชการคือ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งจะมาให้ความกระจ่าง
เกี่ ย วกั บ บทบาทของกระทรวงการต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ เยาวชน
ผ่ า นเรื่ อ งราวของมู ล นิ ธิ ยุ ว ทู ต ความดี ทั้ ง ความเป็ น มาและโครงการ
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ที่ ด� ำ เนิ น การในปี นี้ ซึ่ ง เป็ น ปี ม หามงคลที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
จะทรงพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยโครงการมี ชื่ อ ว่ า
“ยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน” ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการที่กระทรวง
การต่างประเทศ เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2554
ขอทราบภูมิหลังโครงการยุวทูตความดี และเกี่ยวข้องกับกระทรวง
การต่างประเทศอย่างไร?
ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่ ง เป็ น โอกาสอั น เป็ น มงคลของชาติ คื อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา (6 รอบ)
กระทรวงการต่างประเทศได้เน้นเรื่องที่สามารถตอบสนองพระราชประสงค์ได้
เมื่อมองย้อนกลับไปก่อน พ.ศ. 2542 คือในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนั้น
เรามักจะจ�ำกันได้ว่าในทุกวันที่ 4 ธันวาคม การเสด็จออกมหาสมาคมพบปะกับ
ข้าราชการผู้ ใหญ่ นักการเมือง ตลอดจนประชาชน เป็นเรื่องที่ทรงกระท�ำเป็น
กิจวัตร ก็จะทรงรับสั่งด้วยความห่วงใยถึงปัญหาของสังคมต่างๆ เช่น เรื่องของ
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีน�้ำใจต่อกัน การรู้รักสามัคคี เป็นต้น
ฉะนั้นในหลายปีที่ทรงรับสั่งในเรื่องเหล่านี้มา กระทรวงการต่างประเทศ ในที่
ประชุมอธิบดีได้พจิ ารณาว่า ควรจะมีโครงการถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในวาระครบ 6 รอบ ซึง่ เรือ่ งราวทัง้ หมดทีพ่ ระองค์ทรงห่วงใยล้วนเกีย่ วเนือ่ งกับคน
ทัง้ สิน้ อย่างทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงตรัสว่าคนเป็นศูนย์กลาง
ของทุกปัญหาและทุกปัญหาเกิดเพราะคน เพราะฉะนัน้ กระทรวงการต่างประเทศ
จึงได้มีโอกาสได้ช่วยสนับสนุนด้วยมาตรการระยะยาว คือเตรียมการเยาวชน
คนรุน่ ใหม่ ซึง่ ถือว่าเป็นไม้ออ่ น การทีเ่ ราจะไปเริม่ กับไม้ออ่ นนัน้ ก็จำ� เป็นจะต้องมี
กลุ่มเยาวชนที่จะมาเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบในภาคปฏิบัติ ได้หารือกับกระทรวง
ศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ก็เห็นว่า
การน�ำเรื่องไปทดสอบเป็นโครงการน�ำร่องกับเด็กเยาวชนประถมศึกษานั้น
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เป็นเรือ่ งทีด่ นี า่ สนับสนุน จึงได้ดำ� เนินโครงการทีช่ อื่ ว่า “โครงการยุวทูตความดี”
โดย 76 โรงเรียนใน 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 โรงเรียน ได้มาร่วมในโครงการ
ด้วยกัน โดยแต่ละโรงเรียนไปท�ำกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ดิ ว้ ยมือของเด็กประถมศึกษาเอง
รายละเอียดของโครงการยุวทูตความดีมีอะไรบ้าง?
กิจกรรมทีเ่ ด็กทัว่ ราชอาณาจักร แต่ไม่ได้ครบ 76 จังหวัด เป็นการสุม่
เอาเฉพาะ 4 จังหวัด ภาคละ 1 จังหวัด และใน 1 ภาคหรือ 1 จังหวัดนั้น
มีประมาณ 5 โรงเรียน คละกันไประหว่างโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็ก ส�ำหรับ
เด็กมัธยมเป็นการสร้างจิตสาธารณะ โดยให้ออกไปท�ำประโยชน์ ให้กับชุมชน
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. เรื่องเกี่ยวกับคน ทั้งผู้ ใหญ่ คนชรา เด็ก
2. เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์น�้ำ  สัตว์ ใหญ่ สัตว์เล็ก ก็ล้วน
แล้วแต่เป็นเป้าหมายของการท�ำประโยชน์ได้ เป็นลักษณะจิตอาสาจิตสาธารณะ
3. เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นเรื่องของต้นไม้ น�้ำ ดิน อากาศ ได้ทั้งสิ้น
เด็กจะมีโอกาสท�ำตลอดทั้งปี ปีหนึ่งท�ำหลายครั้ง สิ่งเหล่านี้ ได้ช่วยเพิ่มพูน
ทักษะ ประสบการณ์ของเด็กที่ได้ไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆ นอกโรงเรียน ซึ่งเป็น
ชีวิตจริง เด็กก็ ได้เรียนรู้กับผู้ ใหญ่ กับคนหรือกับตัวเด็กเอง ถือว่าเป็นการสร้าง
จิตสาธารณะ ส่วนช่วงเด็กประถมศึกษาทีท่ ำ� โครงการธนาคารความดี และสมุดพก
ความดี สมาธิและอืน่ ๆ ถือว่าเป็นการท�ำกิจกรรมในโรงเรียนเองส�ำหรับเด็กประถม
นอกจากนัน้ เด็กไทยต้องเตรียมตัวเองในการเปิดโลกทัศน์ ไม่ใช่แค่หมายความว่า
จ�ำเป็นต้องไปสัมผัสกับต่างประเทศทันที เพียงแต่วา่ ให้รบั รูส้ งิ่ ทีม่ อี ยูเ่ ป็นเรือ่ งราว
ชีวิตจริงที่อยู่พ้นรั้วครอบครัว พ้นโรงเรียน พ้นจังหวัดของเรา ยังมีอีกมากมาย
ซึ่งเรียนรู้กันได้ รวมถึงในต่างประเทศทั้งหลายด้วย
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ผลดีของโครงการยุวทูตความดีมีอะไรบ้าง ?
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเด็กในโรงเรียนและในบ้านด้วย
บางโรงเรียนท�ำเรื่องของธนาคารความดี สมุดพกความดี บางโรงเรียนท�ำเรื่อง
โครงการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ส่งเสริมการท�ำงาน รู้จัก
สามัคคีระหว่างกัน บางโรงเรียนง่ายไปกว่านัน้ คือ การท�ำสมาธิกอ่ นเข้าโรงเรียน
ท�ำให้จิตใจผ่องแผ้ว เริ่มต้นวันใหม่ ในการเข้าเรียนด้วยสมาธิที่สูงกว่าปกติ
ก็จะสามารถซึมซับเรือ่ งราวต่างๆ ทีค่ รูได้สอน ดังนัน้ กิจกรรมหลักมีหลากหลายมาก
แต่ ทั้ ง หมดนี้ ล ้ ว นมาจากการที่ น� ำ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางของกิจกรรมที่ท�ำกับมือ เราถือว่า
ถ้าท�ำบ่อยครั้ง สิ่งที่ปรากฏกับเด็กก็คือ เด็กจะซึมซับในเรื่องที่เด็กได้ท�ำทุกวันๆ
จนกระทั่งเป็นนิสัยติดตัวกับเรื่องที่ท�ำดีทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านด้วย จากการ
ส�ำรวจหลังจากด�ำเนินโครงการไปแล้ว 1 ปีเราพบว่าบรรดาผู้ปกครองให้
ความเห็นว่า เด็กเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ ไม่ค่อยอยากจะท�ำอะไรให้กับพ่อแม่
ทีบ่ า้ น เช่น รดน�ำ้ ต้นไม้ ล้างจานล้างชาม แต่พอท�ำโครงการไปแล้วกลับมาอาสา
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ในแง่เปลี่ยนพฤติกรรม โรงเรียนก็เช่นกันก็ ได้มาแจ้งว่า
เด็กมีพฤติกรรมทีด่ ขี นึ้ ต่อเพือ่ นร่วมโรงเรียน รวมไปทัง้ การเรียนดีขนึ้ เพราะสมาธิ
ดีขนึ้ มีวนิ ยั ดีขนึ้ นอกจากนัน้ จากการทีเ่ ราได้ประเมินจากโรงเรียนในลพบุรแี ละ
ที่สุราษฎร์ธานี ได้ผลดีคือท�ำให้ยาเสพติดเข้าไม่ถงึ โรงเรียน เด็กได้ ใช้เวลาไปใน
เรื่องที่ดีๆ มาตลอดทั้งปี 2542
มีการขยายโครงการไปสู่โรงเรียนจ�ำนวนมากน้อยเพียงใด?
ก็ ได้ขยายมากกว่า 76 โรงเรียน ในที่สุดก็เป็นนับพันโรงเรียน
พอขยายเป็นพันเริม่ เกิดปัญหาคือดูแลล�ำบาก เมือ่ เราดูแลล�ำบากก็มผี ลทางอ้อม
กระทบกระเทื อ นต่ อ การเอาใจใส่ ความใกล้ ชิ ด กั บ โครงการทุ ก อย่ า งก็
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แผ่วลง 12 ปี ให้หลัง เราก็พบว่า ในปีนี้ พ.ศ. 2554 ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ก็ยังพบว่ามีโรงเรียนจ�ำนวนมากที่
ยังยึดถือปฏิบัติโครงการยุวทูตความดีอยู่ ท�ำด้วยเหตุผลที่ว่า ท�ำแล้วได้ผล
ฉะนั้ น ก็ เ ลยท� ำ ให้ โ รงเรี ย นต่ า งๆ ก็ ยั ง ปฏิ บั ติ อ ยู ่ เ รื่ อ ยๆ และก็ ป ระกอบกั บ
กระทรวงการต่ า งประเทศยั ง มี โ อกาสเป็ น ครั้ ง คราวที่ มี โ ครงการบั ว แก้ ว
สั ญ จรไปในจั ง หวั ด ต่ า งๆ ก็ ไ ปเยี่ ย มเยื อ นโรงเรี ย นด้ ว ยเช่ น กั น ฉะนั้ น
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 12 ปีนี้ โครงการยุวทูตความดีอาจจะเป็นหนึ่งในร้อย
โครงการที่เหลืออยู่จาก 12 ปีที่ผ่านมา วโรกาส 72 พรรษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่
น่าภูมิใจที่ได้ผลเป็นรูปธรรม การปฏิบัติในโรงเรียนในทั่วราชอาณาจักร ก็ยังมี
อย่างต่อเนื่องกันอยู่ อันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆ
รายละเอียดของโครงการในปีนี้ผ่าน “ยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน”
ซึ่ ง จะมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทของกระทรวงการต่ า งประเทศโดย
เฉพาะการเปิดโลกทัศน์ ให้กับเยาวชน และมูลนิธิ ได้พยายามที่จะเสริมสร้าง
ให้เยาวชนไทย เป็นคนที่มีทั้งคุณค่า คุณภาพ เพื่อรับมือกับกระแส
โลกาภิวัตน์และการพัฒนาประเทศอย่างไร?
โครงการยุวทูตความดีเริม่ มา 12 ปีแล้วเป็นโครงการใหญ่ เป็นเรือ่ ง
ของการสร้างจิตส�ำนึก จิตสาธารณะ เปิดโลกทัศน์ ในปีนี้ในวโรกาส 7 รอบ
84 พรรษา มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เห็นพ้องกันว่า
มีความจ�ำเป็นที่จะท�ำให้เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่สังคมไทยในปัจจุบัน
ประสบอยู่ คือความขาดแคลนความสามัคคี ในชาติซึ่งสืบเนื่องมาหลายปี
ซึ่งคงจะไม่มีโอกาสอันใดเหมาะสมเท่าโอกาสครบรอบ 84 พรรษาที่จะถวาย
เป็นราชสักการะอีกครั้งหนึ่ง จึงจัดโครงการที่เรียกว่า “โครงการยุวทูตความดี
เพื่อพลังแผ่นดิน” เพราะโรงเรียนของไทยหลายแห่งและเด็กไทยในปัจจุบัน
จ�ำเป็นจะต้องสร้างความรู้จักมักคุ้นกันระหว่างเด็กให้มีอยู่แต่ต้นมือถ้าเป็นไปได้
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ซึ่งเราพบว่าไม่บ่อยครั้งนักที่คนในจังหวัดต่างๆ จะสนใจซึ่งกันและกันโดยตรง
ที่จะไปมาหาสู่กัน แต่มักจะมาที่กรุงเทพฯ และมารู้จักกันในโรงเรียนและ
สถานศึกษาอื่นๆ หรือที่ท�ำงาน ฉะนั้น ถ้าหากเราสามารถชักจูงให้เด็กต่างถิ่น
ต่างจังหวัด ต่างภูมิภาคกัน ได้เริ่มผูกสัมพันธ์กัน เสริมสร้างมิตรภาพกัน
ก็จะเป็นประโยชน์และโอกาสของการผูกสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพนั้น ซึ่งต้องมา
จากการไปมาหาสูก่ นั มีการเหย้าเยือนกัน เราก็พบว่าเขาจะได้เรียนรูค้ วามเป็นจริง
เกี่ ย วกั บ ประเทศไทย คุ ณ ประโยชน์ ห รื อ สิ่ ง ที่ ดี ๆ ที่ มี อ ยู ่ ใ นจั ง หวั ด ต่ า งๆ
ที่แตกต่างกันนั้น เพราะฉะนั้น โครงการพยายามให้เกิดการเหย้าเยือนระหว่าง
เด็ก 2 โรงเรียน และไม่เพียงแค่เด็ก 2 โรงเรียนจะได้รู้จักกันและเรียนรู้
ความแตกต่างที่มีอยู่ของจังหวัดและของภูมิภาค พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ ได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กันโดยทางอ้อม เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงระหว่างผู้ ใหญ่
และเด็กเกิดขึ้นจากการที่ 2 โรงเรียนได้พบปะผูกพันกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ทีเ่ ราจะมองไปข้างหน้าว่าไม่ใช่แค่ 2 โรงเรียนแต่ถา้ เป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมืน่
โรงเรียน พลวัตรที่เกิดขึ้นคือกระแสความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่าง
โรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดต่างๆ ไปมาหาสู่กัน จะมีผลอย่างมหาศาลต่อทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ผลทางด้านเศรษฐกิจก็คือการเดินทางไปมา การจับจ่าย
ใช้สอย ผลทางด้านสังคมคือคนไทยจะมีความรู้จักมักคุ้นกัน มีไมตรีระหว่างกัน
ปรองดองกัน สามัคคีกัน สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ในระยะยาวย่อมมีคุณค่าเพราะว่า
นี่คือพลังแผ่นดินที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ดังนั้น ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะได้เห็นหน่วยงานต่างๆ องค์กรต่างๆ
มาให้ก ารสนั บ สนุ น ด้วยเพราะว่าหลายหมื่น โรงเรีย นจ� ำ เป็ นต้ องได้ รั บ การ
สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ เรื่องของการเหย้าเยือนเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่าง
เป็นจริง ถ้าด�ำเนินไปได้จนถึงระดับที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นคุณค่าที่จะเอาไป
บรรจุไว้ ในหลักสูตร เป็นเรื่องที่ควรจะอยู่ในกิจกรรมพิเศษของทุกโรงเรียน
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เฉกเช่นกับหลายๆ ประเทศมีอยู่ การทีน่ กั เรียนจ�ำเป็นต้องออกไปหาประสบการณ์
นอกรั้วโรงเรียนนั้น ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ย่อมจะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก รุ่นต่อรุ่นที่จะเติบใหญ่ในภายภาคหน้า ก็จะเป็นคนไทย
ที่ยิ้มแย้มต่อกัน รู้จักกันตั้งแต่เด็ก คนไทยก็จะมีความกลมเกลียวกันมากขึ้น
ทั้งหมดนี้ นอกจากเป็นพลังแผ่นดินแล้ว ก็ยังเป็นความเข้มแข็งของคนไทย
ที่ชัดเจน จากการส�ำรวจเราก็พบว่า เราได้ทดสอบโรงเรียนบางโรงเรียนที่จะมี
การไปมาหาสูก่ นั ก็ ได้ผลดีคอื เด็กมีความผูกพันกัน มีความรูส้ กึ เอือ้ อาทรต่อกัน
นีค่ อื ค�ำตอบของอนาคตของประเทศไทย ในทีส่ ดุ แล้วจะอยู่ในมือของเด็กไทยรุน่
ต่อไปซึ่งจะต้องเป็นเด็กไทยที่หันหน้าเข้าหากันอย่างแท้จริง
โครงการยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน ในแง่ของการเปิดโลกทัศน์มี
การปฏิสัมพันธ์กับทางสถานทูตต่างประเทศในไทย หรือผลักดันให้เกิด
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้างหรือไม่?
ใช่ครับ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสามเรื่องที่ ได้เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่า
ประถมคือจิตส�ำนึก มัธยมจิตสาธารณะ แต่ในอีกด้านหนึง่ คือการเปิดโลกทัศน์นนั้
ก็จะไปมีส่วนสัมพันธ์กับทั้งเด็กในวัยประถมและเด็กมัธยมด้วย เราจะต้องไป
เตรียมความพร้อมของเด็กไทยที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาอยู่ ในโลกที่มีกระแสและ
พลวัตรที่เข้มข้น อย่างไทยในฐานะสมาชิก ASEAN ในอีกไม่กี่ปีเราก็อยู่ในยุค
ของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพราะฉะนั้นจ�ำเป็น
อย่างมากที่ต้องท�ำความคุ้นเคยให้กับเด็กของเรา ทั้งเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับ
นานาประเทศ ท�ำให้เราได้รู้จักกับคนต่างประเทศหรือเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตั้งแต่เขาเป็นเด็กเล็ก ประโยชน์และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ฉะนั้นใน
โครงการที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ ณ เวลานี้คือ การให้ โรงเรียนต่างๆ ที่เราได้มี
การคัดสรรกันไว้แล้ว ไปท�ำกิจกรรม กิจกรรมเหล่านี้ ก็อยู่บนสามเสาหลักที่ว่า
เป็นกิจกรรมที่จะเน้นจิตส�ำนึก จิตสาธารณะ และการเปิดโลกทัศน์ เมื่อเขา
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เข้ามาประกวดผลงานในประมาณเดือนธันวาคมนี้ ในกรุงเทพ ส่วนหนึ่งก็คือ
ไปเยี่ยมรู้จักสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย และก็บั้นปลายสุดท้ายก็คือ
คัดนักเรียนที่มีผลงานดีเยี่ยมได้ออกเดินทางไปต่างประเทศ ได้ไปสัมผัสกับ
นักเรียนในวัยเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่าง
โรงเรียนไทยกับโรงเรียนต่างประเทศ ส่วนการเหย้าเยือนของโรงเรียนต่างๆ
ที่ได้เรียนมาเมือ่ สักครูน่ ี้ มองได้อกี รูปแบบหนึง่ คือการเหย้าเยือนของโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้องระดับโรงเรียนไทยด้วยกัน แต่ทงั้ หมดนีเ้ ราก็เชือ่ ว่า การผลักดันของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถือว่าเป็นพันธมิตรของการด�ำเนินโครงการนี้ รวมทัง้ บริษทั อมรินทร์ บริษทั นกแอร์
และหลายๆ องค์กร ก็จะช่วยท�ำให้ประสิทธิผลของการด�ำเนินโครงการมีมากยิง่ ขึน้
ท้ า ยที่ สุ ด นี้ ก็ คื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ ราต้ อ งการไม่ เ พี ย งแค่ ม าเยี่ ย มสถานทู ต
เราจะขอให้สถานทูตเป็นพี่เลี้ยงของแต่ละโรงเรียน เหมือนกับที่ 12 ปีที่แล้ว
แต่ว่าโดยธรรมชาติของมันแล้ว ถ้าไม่มีการติดตามอย่างขะมักเขม้นหรือ
คงเส้นคงวาของโรงเรียน ก็จะเลือนและก็เปลีย่ นผูบ้ ริหารด้วย และฝ่ายสถานทูตก็
เปลีย่ นผูบ้ ริหารเช่นกัน แต่ขณะนีม้ ลู นิธยิ วุ ทูตความดีกเ็ ข้าใจว่าจะมาช่วยดูเรือ่ งนี้
พยายามที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงให้การผูกสัมพันธ์มีความต่อเนื่องกันสม�่ำเสมอและ
ไปในระยะยาวด้วย
ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจ อยากจะมาเป็นภาคีของการด�ำเนินการยุวทูตความดี
นี้จะติดต่อได้ที่ ไหน?
ทีม่ ลู นิธยิ วุ ทูตความดี อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
โทร 02-2035000 ต่อ 22091 โดยภาพทีอ่ ยากจะเห็นชัดก็คอื ว่าเป็นการเตรียมคน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยให้พร้อมที่จะรับมือกับกระแสต่างๆ
ของโลกในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ
ในกรอบเวทีโลกต่างๆ รวมทัง้ ปัญหาทีส่ ำ� คัญของโลก เช่น ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ รา
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จะต้องดูแลร่วมกันระหว่างประเทศ ซึ่งถ้าเยาวชนไทยเตรียมตัว ก็ ได้มีส่วนร่วม
ในเรือ่ งเหล่านัน้ ด้วย เพราะว่าทัง้ หมดนีเ้ ป็นกระบวนการของการสร้างคุณภาพทีด่ ี
ย่อมหมายถึง ความสามารถที่จะเพิ่มพูนให้กับเด็กไทยในวันนี้ ซึ่งในอนาคตก็จะ
เป็นผู้อยู่ในฐานะที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย และเพิ่มพูนความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีโลก ไม่ว่าเป็นเวทีในระดับภูมิภาคหรือใหญ่กว่านั้น จะเป็น
ส่วนที่ช่วยจรรโลงความเจริญของชาติบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
จากบทสรุ ป การสั ม ภาษณ์ ผ ่ า นรายการสายตรงบั ว แก้ ว ข้ า งต้ น
ท่านคงได้ทราบข้อมูลและนานาทัศนะจากท่านทูตดอน ปรมัตถ์วินัย เกี่ยวกับ
มูลนิธยิ วุ ทูตความดีและโครงการยุวทูตความดี เพือ่ พลังแผ่นดิน เพือ่ เสริมสร้าง
อนาคตของประเทศไทย โดยผ่านการฟูมฟักเยาวชนไทย ให้เป็นเยาวชนที่มี
คุณ ภาพทั้งในแง่ของจิตอาสา คุณธรรม และการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล
ตลอดจนการอยูร่ ว่ มกันด้วยความปรองดอง สมานสามัคคี เพือ่ เป็นพลังแผ่นดิน
และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต นับว่าท่านทูตดอนเป็นพลังขับเคลื่อน
ที่ส�ำคัญในเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการด้วยความทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
และการมี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกลของท่ า นผ่ า นความรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ชีวิตมากมายที่ ได้สัมผัสมาทั่วโลกในชีวิตนักการทูตแถวหน้า
โดยมุ่งหวังที่จะเห็นเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับการหล่อหลอมใน
คุณค่าดีๆ เพื่อให้เยาวชนน�ำพาประเทศไปสู่ความเจริญและความสงบสุข
สามัคคีอย่างเท่าทันโลก กระทรวงการต่างประเทศภูมิใจที่ได้มีบทบาทเกื้อหนุน
เป้ า หมายของมู ล นิ ธิ ยุ ว ทู ต ความดี ใ นเรื่ อ งนี้ เพื่ อ ถวายแด่ พ ระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ในโอกาสมหามงคลที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
จะมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปีนี้
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เล่าเรื่องยุวทูตความดี
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“หนูๆๆ เขียนบทความเรือ่ งโครงการฯ มาส่งพีส่ ”ิ ผูเ้ ขียนพยักหน้ารับ
และยิ้ ม เฉยๆ ในใจเอง ยั ง งงอยู ่ เ ลยเพราะนอกเหนื อ จากงานที่ ท� ำ อยู ่
จนดูว่าท�ำแทบไม่ค่อยทันแล้วยังมีงานใหม่เข้ามาเพิ่มอีก หลังจากผ่านไป
เกือบสองสัปดาห์ พี่สุวรรณา (บรรณาธิการหนังสือวิทยุสราญรมย์) ยังไม่
ลืมอีก โอ๊ะ...จ�ำแม่นเชียว
โครงการฯ ทีพ่ ดู ถึงนี้ คือ โครงการ “ยุวทูตความดี เพือ่ พลังแผ่นดิน”
เป็ น โครงการฯ ที่ มู ล นิ ธิ ยุ ว ทู ต ความดี ริ เ ริ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ถวายเป็ น ราชสั ก การะ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
84 พรรษาในปี 2554 นี้ จุดมุง่ หมายของโครงการคือการเป็นแม่แบบในการกระตุน้
และผลักดันปลูกฝังให้เยาวชนไทย “รู้รักสามัคคี” ซึ่งเป็นคุณธรรมที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักมาตลอดเวลาว่า คือ ความอยู่รอดและ
ความเจริญอย่างยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ เพื่อการนี้ ทางมูลนิธิยุวทูต
ความดี จึ ง ได้ ว างแผนสร้ า งกิ จ กรรมให้ กั บ โรงเรี ย นและนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสานสัมพันธ์พลังสามัคคี โดยแบ่งเป็น
4 กิจกรรมหลักด้วยกัน คือ
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กิจกรรมที่ 1 “ปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน”
ในกิจกรรมนี้ มูลนิธิยุวทูตความดีได้ส่งหนังสือเชิญชวนโรงเรียน
ในเครื อ ข่ า ยของมู ล นิ ธิ ฯ ทั้ ง 2,571 โรงเรี ย น เขี ย นปณิ ธ านฯ ในหั ว ข้ อ
“รู้รักสามัคคี” โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 โดยจะมีการรวบรวมและประมวลปณิธาน
ทั้งหมดจัดท�ำเป็น “ปณิธานยุวทูตความดีเพื่อพลังแผ่นดิน” ในกิจกรรมนี้
คณะกรรมการค่อนข้างหนักใจ เนือ่ งจากมีหลายโรงเรียนทีเ่ ขียนปณิธานได้ดพี อๆ
กัน เราจึงต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ เป็นหลักในการตัดสินเพิ่มเติม ในที่สุดทั้ง
84 โรงเรียนจาก 77 จังหวัดก็ผ่านการคัดเลือกเข้ามา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ขั้ น ต่ อ ไป (รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถเข้ า ไปดู ไ ด้ ที่ เ ฟซบุ ๊ ค ของมู ล นิ ธิ
ยุวทูตความดี)
กิจกรรมที่ 2 “ภาคียุวทูตความดี โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” เรียกสั้นๆ
กิจกรรม “ภาคีฯ”
หลังจากได้คัดเลือกโรงเรียน 84 แห่งแล้ว ประธานโครงการฯ
และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือ สพฐ. ซึ่งได้ตกลงเข้า
ร่วมงานกับมูลนิธิฯ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมนี้ ได้ท�ำหนังสือเชิญครูผู้รับผิดชอบ
โครงการทั้ง 84 โรงเรียน เข้าร่วมงานสัมมนาครูที่กระทรวงการต่างประเทศ
หลังจากส่งหนังสือเชิญไปได้ไม่นาน เสียงโทรศัพท์ของมูลนิธิฯ ก็ดังกริ๊งกร๊าง
ตลอดเวลา สอบถามรายละเอียดกิจกรรม การเตรียมตัวและประเด็นทีส่ ว่ นใหญ่
จะสอบถามคือ กระทรวงการต่างประเทศอยูแ่ ถวไหนเอ่ย ใช่ทตี่ รงแจ้งวัฒนะไหม
หรือพีย่ งั ไม่เคยมาทีก่ รุงเทพฯ เลย จะหลงไหมนี.่ ... หน้าทีข่ องผูเ้ ขียนทีก่ ลายร่าง
เป็นแผนทีบ่ อกทางและนางสาวแสนดี ทีค่ อยปลอบใจคุณครูทกี่ งั วลให้ผอ่ นคลาย
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ในวันงานสัมมนาถือเป็นความโชคดีของมูลนิธิฯ ที่มีเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงฯ และ สพฐ. หลายท่านที่ช่วยดูแล หลังจากงานสัมมนาผ่านไป
คุณครูทุกท่านก็ด�ำเนินกิจกรรมต่อในพื้นที่ของตนเอง เราก�ำหนดให้มีกลุ่ม
ภาคีฯ 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีเพื่อนสมาชิก 14 โรงเรียน  ระยะเวลาในการด�ำเนิน
กิจกรรม 3 เดือน กล่าวคือ
เดือนที่ 1 กิจกรรมปลูกฝังจิตส�ำนึก “รู้รักสามัคคี”
เดือนที่ 2 กิจกรรมจิตสาธารณะ
เดือนที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมโลกทัศน์ (เปิดโอกาสให้เด็กและคุณครู
ได้เรียนรู้ผู้อื่น จากการจับคู่กับสถานทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย)
ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3  นี้ คือ เสาหลัก (pillar) ของการด�ำเนินกิจกรรม
ของมูลนิธิยุวทูตความดี
ทุกเดือนแต่ละโรงเรียนต้องส่งรายงานการด�ำเนินกิจกรรมเข้ามาที่
มูลนิธิฯ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา ณ ขณะนี้ (22 สิงหาคม 2554)
กิจกรรมอยู่ในช่วงของการปลูกจิตส�ำนึก “รู้รักสามัคคี” หลายๆ โรงเรียนเขียน
ข้อมูลถึงมูลนิธิฯ ผ่านทางเฟซบุ๊ค รายงานผลการด�ำเนินการบ้าง เล่าเรื่อง
โรงเรียนของตนเองบ้าง และมีคุณครูหลายๆ ท่านที่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยใช้
เฟซบุ๊ค แจ้งเข้ามาที่มูลนิธิฯ ว่าใช้เฟซบุ๊คดีอย่างนี้นี่เอง ง่าย ได้รู้เรื่องของ
เพื่อนสมาชิกหลายท่านในเวลาเดียวกัน สะดวกยิ่งกว่าการใช้ โทรศัพท์สื่อสาร
เสียอีก แต่กเ็ ป็นทีน่ า่ เสียดายทีบ่ างโรงเรียนไม่มสี ญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ต จึงจ�ำเป็น
ต้องสื่อสารโดยการใช้ โทรศัพท์มือถือเหมือนเดิม นอกจากติดต่อกับอาจารย์ทั้ง
84 โรงเรียนแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้เพื่อนสมาชิกตัวน้อยอีกมากมายที่มาเข้าเฟซบุ๊ค
ของมูลนิธิฯ (แต่ที่ดูจากรูปประจ�ำตัวแต่ละคนตัวโตๆ กันทั้งนั้น) ก็ลูกศิษย์ของ
อาจารย์แต่ละท่านนั่นเองค่ะ แหม..เป็นโอกาสดีเลยที่จะได้เรียนรู้ความคิดของ
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เด็กรุ่นใหม่ (จริงๆ อู้งาน อ่านไปข�ำไป สบายใจจัง) ตอนนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ
ต่างตั้งหน้าตั้งตารออ่านผลงานกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนที่จะส่งเข้ามาที่
มูลนิธิฯ ในวันที่ 15 กันยายน   2554 รอบที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2554
และรอบที่ 3 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 รอๆๆ ลุ้นจัง
กิจกรรม “ยุวทูตความดี ดาวเด่น”
ลักษณะของกิจกรรมคือ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โรงเรียนทัง้ 84 แห่ง
จะต้องส่งรายงานผลการด�ำเนินการเข้ามาทีม่ ลู นิธฯิ ทุกเดือนตามก�ำหนดทีต่ งั้ ไว้
จากนั้นจะมีการคัดผลงานจากกิจกรรมภาคีฯ 28 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียน
จะคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนละ 2 คนมาร่วมกิจกรรม “ยุวทูตความดีดาวเด่น”
กิจกรรมจะประกอบไปด้วย การถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช การจัดนิทรรศการโครงการ “ยุวทูตความดี
เพื่อพลังแผ่นดิน” เพื่อแสดงผลงานปณิธานฯ และผลงานกิจกรรม “ภาคีฯ”
ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน หรือที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะเปิด
ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและลงคะแนนคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
การเดินทางไปเยีย่ มสถานทูตซึง่ เป็นเพือ่ นกับกลุม่ โรงเรียนภาคีฯ และทัศนศึกษา
ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ เป็นต้น งานนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2554  
กิจกรรม “ยุวทูตความดี เหย้า-เยือน”
และแล้ ว การรอคอยที่ ทุ ก คนอยากให้ ม าถึ ง นั้ น ก็ คื อ กิ จ กรรม
“ยุวทูตความดี เหย้า-เยือน”   ซึ่งที่จริงเป็นเป้าหมายหลักของกิจกรรม ทั้ง
นักเรียนและคุณครู ต่างมุง่ หวังให้เกิดการเหย้า-เยือน ทุกท่านทราบว่ากิจกรรมนี้
มีความหมายมากเพียงใด พบเพือ่ นทีค่ ยุ กันนานกว่า 3 เดือนโดยที่ไม่เคยเห็นหน้า
ได้รู้ว่าวิถีชีวิตของเพื่อนเป็นไปอย่างที่เราจินตนาการไว้หรือไม่ คนในชุมชนจะ
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ตืน่ เต้นกับการมาเยือนครัง้ นีม้ ากน้อยแค่ไหน หรือนีเ่ ป็นการเดินทางไกลครัง้ แรก
ของฉัน โอ้ โห!!! ตื่นเต้นจัง อ๊ะๆๆ เข้าเรื่องต่อ จากผลงานกิจกรรมภาคีฯ
คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานดีเด่น 6 โรงเรียน พร้อมทั้งคุณครูที่ดูแล
กิจกรรมมาตลอดปี โดยจะน�ำผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
ผลงานของโรงเรียนมาประกอบการพิจารณา โรงเรียนทัง้ 6 โรงเรียนจะคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละ 30 คน เพื่อเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนของโรงเรียน
ในกลุ่มภาคีฯ ของตนในช่วงเดือนมกราคม 2555 (การจัดสายการเยือนมี
ลักษณะดังนี้ โรงเรียน A ไปเยือนโรงเรียน B / โรงเรียน B ไปเยือนโรงเรียน C /
โรงเรียน C ไปเยือนโรงเรียน A) และรางวัลของการ “รูร้ กั สามัคคี” พร้อมภารกิจดีๆ
เพือ่ ประเทศชาติ นัน่ ก็คอื การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจาก 6 โรงเรียนๆ ละ 1 คน
พร้อมกับคุณครูทดี่ แู ลกิจกรรมมาตลอดปีเดินทางไปต่างประเทศ เพือ่ พบปะและ
ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของต่างประเทศ ในช่วงปิด
ภาคการศึกษา (มีนาคม - เมษายน 2555)
สิง่ ทีท่ า่ นผูอ้ า่ นได้อา่ นอยูน่ เี้ ป็นพลังแห่งความหวังดีและความห่วงใย
ประเทศชาติอย่างยิ่งจากชายผู้หนึ่งที่มองเห็นวิกฤตใหญ่ ในครั้งนี้ คือท่าน
เอกอัครราชทูตดอน ปรมัตถ์วนิ ยั อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศ ผูก้ อ่ เกิดโครงการยุวทูต
ความดี ซึ่งเราได้ขอร้องให้ท่านรับเป็นประธานโครงการฯ หากท่านผู้อ่านได้มี
โอกาสพบและพูดคุยกับท่านทูตดอน ท่านจะทราบว่าท่านทูตสามารถวางมือกับ
งานทุกๆ อย่าง และใช้เวลาสบายๆ พักผ่อนอยู่กับครอบครัว แต่ท่านกลับไม่คิด
เช่นนัน้ ท่านยังคงมุง่ มัน่ และผลักดันให้เกิดโครงการฯ อย่างเข้มแข็ง เมือ่ มีโอกาสดี
ผูเ้ ขียนจะได้รบั ฟังข้อมูลดีๆ ค�ำสัง่ สอนซึง่ มิใช่แต่จากค�ำพูดแต่ยงั จากการกระท�ำ 
ซึ่งเป็นความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยจริงใจ ไม่มีวาระแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น
จากท่านเสมอ สิง่ ทีท่ า่ นท�ำไม่ใช่แค่เพิง่ เริม่ แต่เกิดขึน้ มานานแล้ว นานมากกว่า 12 ปี
นักการทูตทีเ่ คยร่วมงานกับท่าน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านเน้นเรือ่ งเยาวชน
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นี้มาโดยตลอด ท่านมองเห็นถึงความเข้มแข็งในอนาคตของชาติ หากทุกฝ่าย
ร่วมมือกันสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพ คือ การสร้างคนหรือ “ปลูกคน” เพื่อ
อนาคตข้างหน้าของประเทศไทยจะสดใส สิง่ ทีจ่ ะยึดเหนีย่ วจิตใจซึง่ เป็นภูมคิ มุ้ กัน
คือ การท�ำความดี และ “การรูร้ กั สามัคคี” ตามกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนท�ำให้เกิดเป็นพลังความดี พลังสามัคคี พลังแผ่นดิน
การด�ำเนินกิจกรรมโครงการ “ยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน”  
แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่อยู่ต่างภาค แต่คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทุกท่าน
กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า นั้นไม่ใช่ปัญหา เราไม่ได้แข่งขันกัน แต่เราก�ำลังจะ
ร่วมกันสร้างความดีในพื้นที่และจะขยายขอบเขตออกไปพร้อมๆ กัน  ผู้เขียนได้
รับฟังเรื่องเล่าต่างๆ จากคณะครูในงานสัมมนา รู้สึกได้ถึงความเสียสละ และ
ความเสียสละที่ทุกท่านท�ำอยู่นี้มีต้นแบบมาจากพ่อหลวงของเรานั้นเอง คุณครู
บางท่านเกษียณอายุแล้ว แต่ก็ยังสละเวลาส่วนตัวมารับผิดชอบโครงการฯ ต่อ
และแจ้งว่าเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ได้มีโอกาสท�ำงานกับโครงการฯ ของกระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นแค่โครงการฯ และไม่อยากเสียโอกาส
อันดีนี้ ไป คุณครูบางท่านเดินทางมาไกลมากแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง
แต่พอมาถึงงานสัมมนาทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ กลับรูส้ กึ ตืน่ เต้นและร่วมมือ
ในทุกๆ กิจกรรมเป็นอย่างดี ตอนนี้เราพอมองออกแล้ว ไม่ใช่แค่เรากลุ่มเล็กๆ
กลุ่มเดียวที่มองเห็นจุดส�ำคัญอันนี้ ยังมีสองมือของคุณครูทุกท่านที่พร้อม
ร่วมสร้างพลังความดี พลังสามัคคีให้กับประเทศ
ท่านผู้อ่านคะ บทความนี้อาจมีเนื้อหามากมาย แต่หากท่านตี
ความหมายอีกนัยหนึง่ ของชือ่ โครงการฯ แล้วท่านจะเข้าใจ “ยุว(เด็ก)ทูต(ตัวแทน)
ความดี เพื่อพลังแผ่นดิน(----------)”
โอกาสนีผ้ เู้ ขียนเป็นตัวแทนขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุน
โครงการฯ ขอบพระคุณจากใจค่ะ
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บทบาทของไทยในฐานะประธานคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
บทสัมภาษณ์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
โดย นางศันสนีย สหัสสะรังษี
ผู้อ�ำนวยการกองวิทยุกระจายเสียง และนายสถานีวิทยุสราญรมย์
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
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ปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ
และยังเป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญในองค์การสหประชาชาติไม่แพ้ประเด็นด้าน
ความมั่นคงและประเด็นด้านการพัฒนา การที่คนไทยได้รับเลือกเป็นประธาน
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี พ.ศ. 2553 – 2554 จึงเป็นที่น่ายินดีส�ำหรับ
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเปิด และมีพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เบ่งบาน หนังสือวิทยุสราญรมย์ จึงขอถ่ายทอดบทสัมภาษณ์จากรายการ
“สายตรงบั ว แก้ ว ” ซึ่ ง เป็ น รายการที่ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ youtube.com
โดยนางศันสนีย  สหัสสะรังษี ผูอ้ ำ� นวยการกองวิทยุกระจายเสียงและนายสถานี
วิทยุสราญรมย์ เป็นผู้ด�ำเนินรายการและได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านทูตสีหศักดิ์  
พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ซึง่ ท่านได้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นประธาน
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2553 – 2554 อีกด้วย
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คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีความเป็นมาอย่างไร ?
และมีความส�ำคัญอย่างไรในเวทีระหว่างประเทศ ?
ในงานขององค์การสหประชาชาติ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือด้าน
ความมั่นคง ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และด้านสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันเรื่อง
สิทธิมนุษยชนจะมีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ เพราะทุกประเทศมีความตืน่ ตัวในเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชนมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากข้อมูลข่าวสารทีส่ อื่ ถึงกันอย่างรวดเร็ว จึงรับรู้
เหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทัว่ ทุกมุมโลก แม้จะเป็นกิจการภายในประเทศ
แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ประชาคมโลกจึงควรให้ความสนใจ
ร่วมกัน รวมทั้งด�ำเนินการระงับเหตุอีกด้วย
ภารกิจของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้าน
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มีภารกิจในการติดตาม ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทัว่ โลก และทีส่ ำ� คัญคือการติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่ร้ายแรงในประเทศต่างๆ โดยมีกลไกที่ส�ำคัญคือการประชุมคณะมนตรีฯ
ปีละ 3 สมัยประชุม ระยะเวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 47 ประเทศ โดยผ่านการเลือกตั้ง มีวาระ 3 ปี
และมีการก�ำหนดโควตาให้กบั ภูมภิ าคต่างๆ และในปี 2554 ทีผ่ า่ นมาประเทศไทย
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกด้วย
นอกจากนี้มีการแต่งตั้งประธานคณะมนตรีฯ ขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยมีวาระ 1 ปี ซึง่ ในรอบนีเ้ ป็นรอบของภูมภิ าคเอเชีย หลายๆ ประเทศจึงมองหา
ประเทศในเอเชียด้วยกัน โดยคุณสมบัตขิ องประธานควรเป็นประเทศทีเ่ ป็นกลาง
มีท่าทีที่สมเหตุสมผล ไม่ฝักใฝ่ไปข้างใดข้างหนึ่ง สามารถประสานงานได้
และควรเป็นนักการทูตที่มีความอาวุโส  และในการนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้
เป็นประธาน จึงถือว่าไทยมีภารกิจเพิม่ ขึน้ และเป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงบทบาท
ให้เป็นที่ยอมรับในบรรดาประเทศสมาชิกคณะมนตรีฯ และประชาคมโลก
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ภารกิจในขณะที่ไทยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคือการทบทวนกลไก
ของคณะมนตรีฯ ที่ก�ำหนดว่าครบรอบเวลา 5 ปีจะต้องทบทวนและการทบทวน
ก็เป็นไปด้วยดี นอกจากภารกิจปกติแล้ว ในเรื่องการติดตามสิทธิมนุษยชน
เป็นเฉพาะเรื่อง เช่น เหตุการณ์ ในลิเบีย อียิปต์ ซีเรีย เยเมน ฯลฯ คณะมนตรีฯ
มีการประชุมพิเศษ ก็เป็นไปด้วยความราบรื่น มีข้อมติที่เป็นฉันทามติของ
คณะมนตรีฯ บทบาทของไทยทั้งในฐานะสมาชิกและฐานะประธานก็ ได้รับ
การยอมรับพอสมควร
นอกเหนือจากเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในวิกฤตการณ์ ในลิเบีย
อียิปต์แล้ว จุดเน้นอื่นๆ ในช่วงที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานมีอะไรบ้าง ?
มี อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ อ ยากเผยแพร่ ใ ห้ ค นไทยได้ รั บ ทราบ เมื่ อ ตั้ ง
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขึ้นมาแทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเมื่อ 5 ปี
ที่แล้ว จุดประสงค์ที่ตั้งกลไกใหม่ขึ้นมาคือ เดิมทีที่ยังเป็นคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชน มีเสียงต�ำหนิว่าการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ มีความล�ำเอียง  
เลือกประติบัติต่อบางประเทศ มุ่งตรวจสอบเฉพาะบางประเทศเท่านั้น มีเรื่อง
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีการตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขึ้นมา
แทนที่ และจึงมีการตั้งกลไกใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Universal Periodic Review
หรือ UPR หมายความว่า ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
192 ประเทศ จะมีกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในแต่ละ
ประเทศด้วย โดยภายใต้กลไกนี้จะไม่มีการเลือกประติบัติ กล่าวคือทุกประเทศ
ต้องน�ำเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ การพิจารณาในรอบแรกระยะเวลา 4 ปี ในขณะ
นี้พิจารณารายงานไปแล้ว 170 กว่าประเทศ เหลือกลุ่มสุดท้าย 17 ประเทศ
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ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย โดยในเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยก็จะ
เข้าสูก่ ระบวนการ UPR กระบวนการนีจ้ ะให้ประเทศต่างๆ มาให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งรายงานของเราก็เสร็จเรียบร้อย
แล้วและมีข้อดีในแง่เนื้อหาที่ครอบคลุมในทุกประเด็นส�ำคัญ และมีข้อดีในแง่
กระบวนการที่ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของภาคประชาชน กระทรวงการ
ต่างประเทศได้ดำ� เนินการจัดท�ำรายงานโดยรับฟังความคิดเห็นด้านสิทธิมนุษยชน
จากทุกภาคส่วน มีการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ภาคประชาสังคม มีการ
น�ำเสนอรายงานเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ทั้ง 4 ภาค และในกรุงเทพฯ
โดยผมได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มการท� ำ ประชาพิ จ ารณ์ ที่ ก รุ ง เทพฯ ด้ ว ย ดั ง นั้ น
การน� ำ เสนอรายงานเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของไทยในครั้ ง นี้ จะแสดงถึ ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ความคืบหน้า ปัญหา
อุปสรรค และการจะท�ำให้ประชาคมโลกเข้าใจถ่องแท้ถึงความก้าวหน้าในด้าน
สิทธิมนุษยชนของไทย
อะไรคือความส�ำเร็จส�ำหรับประเทศไทยในฐานะประธานคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนในครั้งนี้ ?
ความส�ำเร็จอาจจะไม่เกีย่ วกับผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยตรง
ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคณะมนตรีฯ เรามีโอกาสพิจารณาข้อมติต่างๆ ที่เรา
เข้าไปมีบทบาท เช่น ในเรื่องสิทธิคนพิการ สิทธิสตรี เราก็ ได้เข้าไปมีบทบาท
อย่างเข้มข้น ความส�ำเร็จของเราในช่วงที่ผ่านมาในฐานะที่เราเป็นประธาน
ก็ ได้แสดงบทบาทการเป็นประธานอย่างสร้างสรรค์ โดยพยายามส่งเสริมการ
หารือที่กว้างขวางในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ และพยายามหาฉันทามติใน
เรื่องต่างๆ ก็เป็นบทบาทที่ได้รับการยอมรับ เพราะในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
148 วิทยุสราญรมย์

แม้เราจะพูดในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกต่างเห็นว่าเป็นเรื่องส�ำคัญ
แต่มุมมองแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป เพราะแต่ละประเทศมีภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจที่แตกต่าง ท�ำให้การมองเรื่องสิทธิ
มนุษยชนก็แตกต่างกันไปด้วย อาทิเช่น ประเทศก�ำลังพัฒนาจะเน้นสิทธิใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนประเทศพัฒนาแล้วจะเน้นเรื่องสิทธิทางการเมือง
สิ ท ธิ พ ลเรื อ น สิ ท ธิ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น สิ ท ธิ ใ นการชุ ม นุ ม เป็ น ต้ น
เวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเวทีในการอภิปรายเพื่อหาฉันทามติร่วมกัน
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนฯ ทีผ่ า่ นมา ผมได้
พยายามหลีกเลีย่ งการใช้การลงคะแนนเสียงในข้อมติทสี่ ำ� คัญ เพราะการต้องลง
คะแนนเสียงจะท�ำให้เกิดความแตกแยกภายในคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนฯ ดังนัน้
สิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำคือการท�ำงานเบื้องหลัง พยายามส่งเสริมให้มีการหารือ
ข้ามกลุม่ ระหว่างกลุม่ ภายในกลุม่ ทีม่ ที า่ ทีแตกต่างกัน เพือ่ ให้เกิดท่าทีทแี่ คบเข้า
หากันมากขึ้น และเป็นฉันทามติมากขึ้น ซึ่งสมาชิกต่างกล่าวถึงว่า ประเทศไทย
ท�ำหน้าที่ได้ดีในแง่ทมี่ คี วามสมดุล มีทา่ ทีทสี่ ร้างสรรค์ มีการอ�ำนวยความสะดวก
ให้เกิดการหารืออย่างกว้างขวางในกลุ่มต่างๆ ซึ่งช่วยในการสร้างฉันทามติ
จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยในแง่มุมที่ว่า ไทยมีศักยภาพในการเป็น
ผูเ้ ล่นทีม่ บี ทบาทในเวทีระหว่างประเทศ คือไม่ได้แสดงบทบาทเฉพาะเรือ่ งของไทย
แต่ไทยพร้อมแสดงบทบาทเพื่อประชาคมโลก
ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์อะไรจากการที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ประธานคณะมนตรีครั้งนี้ ?
ประชาชนได้เห็นประเทศไทยมีบทบาทที่เกื้อกูลต่อผลประโยชน์
ของโลกโดยรวม จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว เราไม่ ไ ด้ ม องแค่ ผ ลประโยชน์ ข อง
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ประเทศไทยเท่ า นั้ น ส่ ง ผลถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ที่ ต ่ า งชาติ ม องว่ า ประเทศไทยมี
ความก้าวหน้าในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ ซึ่งไทยก�ำลังยกระดับเป็นประเทศ
ทีก่ า้ วหน้ามากขึน้ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะ
ในการสร้างความเชื่อถือต่อการเมืองไทย และเศรษฐกิจไทย สิ่งที่เราแสดง
ในบทบาทหรือกรอบความร่วมมือต่างๆ ก็จะมีผลกลับมาในรูปของความร่วมมือ
ทวิภาคีกับประเทศไทย ถ้าเราท�ำงานได้ดี แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์
ประเทศต่างๆ ก็อยากคบหาเรามากยิ่งขึ้น
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว เราหวังว่าท่านผู้อ่านคงได้ทราบถึง
ความส�ำคัญของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และการมีบทบาท
ที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศที่ช่วยสร้างเกียรติภูมิที่ดี
ให้ กั บ ประเทศชาติ ท่ า นผู ้ อ ่ า นยั ง ได้ รั บ ทราบกระบวนการด� ำ เนิ น งานของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ว่ามีขั้นตอนและกลไกในการพิจารณาประเด็นสิทธิ
มนุษยชนอย่างไรด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของท่านทูตสีหศักดิฯ์ นัน้ ก่อนจะได้รบั
ต�ำแหน่งประธานคณะมนตรีมนุษยชนฯ ครัง้ นี้ ท่านได้มบี ทบาทอย่างกว้างขวาง
ในเวทีสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาและอืน่ ๆ มาแล้ว อาทิ การด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ประธานกลุ่ม G–77 ที่สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (G–77 Geneva Chapter)
ซึง่ เป็นการรวมกลุม่ ของประเทศก�ำลังพัฒนา เพือ่ ผลักดันประเด็นด้านเศรษฐกิจ
และการพัฒนาในเวทีสหประชาชาติ นอกจากนี้ ท่านยังได้มสี ว่ นช่วยผลักดันและ
เตรียมการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียนอีกด้วย จึงถือว่าเป็นบุคลากร
คุณ ภาพของกระทรวงการต่างประเทศที่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในเวทีระหว่างประเทศและได้ส่งเสริมบทบาทในด้านการทูตพหุภาคีของไทย
อย่างสร้างสรรค์ ในครั้งนี้อีกด้วย
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ฟันเฟืองตัวน้อยนิดกับภารกิจปกป้อง
ชื่อเสียงประเทศไทยในกรุงบรัสเซลส์
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

หลายคนคงเคยสงสัยว่า ท�ำไมกรุงบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียม
จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของยุโรป ไม่ ใช่เพราะตั้งอยู่ ใจกลางทวีปยุโรป
แต่เป็นเพราะกรุงบรัสเซลส์เป็นที่ตั้งของสามสถาบันหลักของสหภาพยุโรป
(European Union) หรือที่เรียกกันว่า อียู ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิก
27 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์
อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส
โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร
โครงสร้างและกลไกการท�ำงานของสถาบันหลักของอียูค่อนข้าง
มีความยุ่งยากซับซ้อนในการท�ำความเข้าใจ โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ที่ผู้เขียน
ไปประจ�ำการและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านอียูฝ่ายการเมือง ซึ่งต้องใช้
เวลาในการท�ำความรู้จักกับโครงสร้างที่ว่านี้อยู่ไม่น้อย
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ก่อนอื่นคงต้องขอเล่าถึงสามสถาบันหลักของอียูในกรุงบรัสเซลส์
พอเป็นสังเขป คือ คณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรียุโรป และสภายุโรป ว่า
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)เป็นตัวแทนคอยปกป้อง
ผลประโยชน์ของอียู เป็นอิสระจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก ประกอบด้วย
ประธานและกรรมาธิการ (Commissioner) รวม 27 คน ที่ได้รบั เลือกจากรัฐบาล
ของแต่ละประเทศสมาชิก และได้รบั การรับรองจากสภายุโรป มีวาระคราวละ 5 ปี
ท�ำหน้าทีเ่ สนอร่างกฎหมายและดูแลการบริหารงบประมาณของอีย  ู กรรมาธิการ
แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบคนละด้าน เทียบเท่ากับรัฐมนตรีดูแลกระทรวง
และมีเจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการประจ�ำปฏิบัติงานประมาณ 25,000 คน

ภายในห้องที่ประชุมเต็มคณะของสภายุโรปในกรุงบรัสเซลส์
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ต่อมา คือ คณะมนตรียโุ รป (European Council) คือ รัฐมนตรี หรือ
ผูแ้ ทนรัฐบาลจากประเทศสมาชิกทัง้ หมด 27 คน  จะประชุมหารือกันเรือ่ งต่าง ๆ
เช่น การต่างประเทศ เกษตรกรรม คมนาคม เศรษฐกิจและการเงิน และพลังงาน
เพื่อก�ำหนดทิศทางนโยบายของอียู โดยแต่ละประเทศมีเสียงโหวตตามสัดส่วน
จ�ำนวนประชากร ถือเป็นองค์กรหลักด้านนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละการตัดสินใจชีข้ าดของอียู
จะท�ำงานโดยประสานกับสภายุโรปเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายและรับผิดชอบ
ด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน ประธานอียู (Presidency)
จะหมุนเวียนทุก 6 เดือน คือ ครึง่ แรกของปี (มกราคมถึงมิถนุ ายน) และครึง่ หลัง
ของปี (กรกฎาคมถึงธันวาคม) หากเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอียู
ผูท้ ำ� หน้าทีป่ ระธาน คือ High Representative of the Union for Foreign Affairs
and Security Policy ส่วนการประชุมระดับประมุขของประเทศ ที่เรียกว่า
การประชุมสุดยอดผู้น�ำอียู ทุกไตรมาสนั้น จะมี President of the European
Council ท�ำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งเป็นต�ำแหน่งบริหารที่ตั้งขึ้นใหม่
ตามสนธิสัญญาลิสบอน (Treaty of Lisbon) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552
เพื่อรับผิดชอบนโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคง (Common
Foreign and Security Policy – CFSP)
สุดท้าย คือ สภายุโรป (European Parliament) มาจากการเลือกตัง้
ตรงจากแต่ละประเทศสมาชิก ทุก 5 ปี ขณะนี้ มีสมาชิกสภายุโรป 736 คน
จาก 27 ประเทศ  มีการจัดกลุ่มตามพรรคการเมืองแทนรายประเทศ กลุ่มขนาด
ใหญ่ทสี่ ดุ คือ European’s People Party และพรรค Socialists ตามด้วยพรรค
Liberals & Democrats  และ Green  ท�ำหน้าทีร่ ว่ มตัดสินใจกับคณะมนตรียโุ รป
ในการพิจารณาร่างกฎหมายของอียู ทีเ่ สนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป การอนุมตั ิ
งบประมาณ การรับรองความตกลงระหว่างประเทศของอียูกับประเทศนอกอียู
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ต้องนับเป็นความโชคดีของผูเ้ ขียน เพราะปกติแล้ว การไปประจ�ำการ
ในต่างประเทศเรามักมีโอกาสได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โต๊ะประจ�ำ
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ ในฐานะบุคคลติดต่ออย่างเป็น
ทางการของเราเพียงคนเดียว  แต่การไปประจ�ำการทีก่ รุงบรัสเซลส์ และมีหน้าที่
ดูแลงานด้านอียฝู า่ ยการเมือง ท�ำให้ผเู้ ขียนต้องมีบคุ คลติดต่ออย่างเป็นทางการ
อย่างน้อย 3 คน จากสามสถาบันหลักของอียู เพราะในแต่ละสถาบันหลักจะ
มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า เจ้าหน้าที่
โต๊ะ เช่น โต๊ะไทย โต๊ะพม่า  ท�ำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้แทนประเทศนั้นๆ  
ภารกิจแรกของผู้เขียนจึงเริ่มจากการท�ำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับ
เจ้าหน้าที่โต๊ะไทยของทั้งสามสถาบันหลัก ซึ่งก็คือ ข้าราชการประจ�ำของอียู
นั่นเอง
บางคนอาจคิดว่า การผูกสัมพันธ์สร้างความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีโ่ ต๊ะ
ในระดับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารดูเหมือนไม่คอ่ ยมีความส�ำคัญมากนัก แท้ทจี่ ริงแล้ว
เจ้าหน้าทีเ่ หล่านี้ คือ ผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในงานทีป่ ฏิบตั อิ ย่างรอบด้าน
นับตัง้ แต่การเป็นบุคคลแรกทีเ่ ราต้องติดต่อประสานงานด้วยเมือ่ มีประเด็นหรือมี
คณะเยือนต่าง ๆ ไปจนถึงงานยกร่างถ้อยแถลงส�ำหรับประธานคณะกรรมาธิการ
ยุโรป ประธานคณะมนตรียโุ รป หรือประธานสภายุโรปทีเดียว  ดังนัน้ การติดต่อ
ประสานงานเพือ่ กรุยทางไปสูก่ ารขับเคลือ่ นหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและอียูจะราบรื่นดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ในระดับปฏิบัติการ
เป็นส�ำคัญเช่นกัน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับเจ้าหน้าที่โต๊ะไม่ ใช่เรื่องยาก
ซับซ้อนอะไรเพราะเมื่อเราใช้ความจริงใจ มอบน�้ำจิตมิตรใจให้ด้วยความ
สม�่ำเสมอ ก็ย่อมเกิดปฏิสัมพันธ์สองทางแบบให้และรับ ผู้เขียนเริ่มต้นจากการ
154 วิทยุสราญรมย์

เชิญรับประทานอาหารกลางวันเพื่อท�ำความรู้จักกันก่อน และแสดงความจริงใจ
ด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประสานงานและด�ำเนินความสัมพันธ์ไทยและอียู ซึ่งเป็นที่มาของการแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างสม�่ำเสมอในเวลาต่อมา การสร้างความ
สนิทสนมควรด�ำเนินไปแบบธรรมชาติ ไม่จ�ำเป็นต้องมีการพูดคุยกันเรื่องงาน
ทุกครัง้ ทีพ่ บกัน ต้องไม่ให้เขารูส้ กึ ว่า มีเรือ่ งแล้วจึงวิง่ มาหา เพือ่ ขอความช่วยเหลือ
นอกจากนี้ จะต้องชี้ ให้เขาเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย และ
คุณค่าของการถ้อยทีถอ้ ยอาศัยซึง่ กันและกัน บ่อยครัง้ ที่ผเู้ ขียนแสดงมิตรไมตรี
ด้วยการเชิญมางานวันชาติ หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราช
ทูตฯ หรือการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเมื่อสะดวกทั้งสองฝ่าย จนเกิด
ความรูส้ กึ ไว้เนือ้ เชือ่ ใจเสมือนเป็นเพือ่ นร่วมงานทีส่ ามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การประสานงานกันได้ทกุ เมือ่ โดยต้องไม่กระทบต่อความมัน่ คง
ของชาติหรือความลับของทางราชการ
ความสนิทสนมในการประสานงานกับเจ้าหน้าทีโ่ ต๊ะทัง้ สามคน ท�ำให้
การท�ำงานของฟันเฟืองตัวเล็กๆ อย่างผูเ้ ขียนในขณะทีป่ ระจ�ำการ ณ กรุงบรัสเซลส์
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้นมาก และได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องประเทศไทยในเวลาต่ อ มาอย่ า งไม่ น ่ า เชื่ อ
ดังเช่นเมือ่ คณะกรรมาธิการยุโรปจะออกแถลงการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อชือ่ เสียง
ของประเทศไทย ผู้เขียนได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ไทยมีโอกาสแจ้งข้อมูลที่
ถูกต้อง ท�ำให้ผเู้ ขียนตระหนักชัดว่า ทัศนคติทดี่ ตี อ่ ไทยอันเกิดจากความสัมพันธ์
ที่ดีในระดับเจ้าหน้าที่ มีส่วนช่วยให้การยกร่างแถลงการณ์ดังกล่าว มีแนวโน้ม
ที่ จ ะใช้ ถ ้ อ ยค� ำ และเนื้ อ ความฉั น ท์ มิ ต ร แทนการมุ ่ ง ประณามหรื อ ต� ำ หนิ
ประเทศไทย
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ผู้เขียนยังจ�ำได้ไม่ลืม เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักเลขาธิการ
ประจ�ำประธานกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป ซึ่งเป็น
เสมือนเจ้าหน้าทีโ่ ต๊ะไทยประจ�ำสภายุโรปว่า ในอีก 2-3 วันข้างหน้า ทีป่ ระชุมเต็ม
คณะของสภายุโรปจะอภิปรายและออกข้อมติด่วน ที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์
ของประเทศไทย  ผู้เขียนรู้สึกขอบคุณที่ได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะท�ำให้
ผูเ้ ขียนมีโอกาสขอรับร่างข้อมติทจี่ ะน�ำเข้าอภิปรายล่วงหน้า และฝ่ายไทยมีโอกาส
เจรจาโน้มน้าวเพื่อขอแก้ไขข้อความที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
รวมทัง้ ตัดถ้อยค�ำทีร่ นุ แรง เช่น การประณามหรือต�ำหนิประเทศไทยอย่างรุนแรง
ออกจากร่างข้อมติ  เนือ่ งจากสมาชิกสภายุโรปบางคนยังมีความรูค้ วามเข้าใจต่อ
สถานการณ์ไม่ถกู ต้อง นอกจากต้องรีบรายงานกลับมาทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ
แล้ว ผู้เขียนยังต้องโน้มน้าวเพื่อขอรับร่างข้อมติจากพรรคการเมืองต่างๆ
โดยเฉพาะร่างข้อมติร่วมสุดท้าย (Joint Motion) ที่จะน�ำเข้าที่ประชุมเต็มคณะ
ของสภายุโรป และเร่งส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศให้บุคคลต่างๆ ในสภายุโรป อาทิ หัวหน้าพรรคการเมืองต่าง ๆ
ประธานและสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ หัวหน้าและสมาชิก
กลุ่มเอเชียตะวันออกและอาเซียน รวมถึงสมาชิกสภายุโรปที่มีทัศนคติที่ดี
ต่อประเทศไทยและสมาชิกสภายุโรปที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนในที่สุดข้อมติด่วน
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภายุโรป ก็สะท้อนข้อเท็จจริงและตัดข้อความที่
ไม่เกี่ยวข้องและถ้อยค�ำประณามประเทศไทยอย่างรุนแรงออกไป
นอกจากงานเจรจาโน้มน้าวเพือ่ ขอแก้ไขร่างข้อมติดว่ นแล้ว ผูเ้ ขียน
มักต้องขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ให้กับคณะต่าง ๆ อยู่เสมอ
เช่น คณะของประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา และประธาน
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ล่าสุด ผู้เขียนได้มีโอกาส
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จัดนัดหมายและต้อนรับคณะของประธานวุฒิสภาที่เดินทางเยือนสภายุโรป
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ก่อนที่ผู้เขียนจะครบประจ�ำการเพียงสองสัปดาห์
ที่ต้องกล่าวว่า เป็นผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ เพราะปกติ สภายุโรปมีเจ้าหน้าที่คอย
บรรยายให้คณะต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่นัดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์  
แต่บางครัง้ ผูเ้ ขียนต้องขอให้ชว่ ยจัดการบรรยายและพาเดินชมอาคารสภายุโรป
ให้เป็นพิเศษส�ำหรับคณะที่แจ้งล่วงหน้าแบบกระชั้นชิด หรือแม้แต่แขกส่วนตัว
ของเอกอัครราชทูตและภริยา ทีผ่ เู้ ขียนต้องขอให้ชว่ ยพาชมเป็นการส่วนตัวเป็น
กรณีพิเศษ แม้สภายุโรปจะจัดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้เป็นประจ�ำทุกวัน
อยู่แล้วก็ตาม

ประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เยี่ยมชมสภายุโรป
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สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจจากการได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ด้านความสัมพันธ์ ไทย-อียู ฝ่ายการเมือง คือ การได้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้
วิธีการท�ำงานแบบมืออาชีพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากฝ่ายอียู ซึ่งมีระดับ
การแข่งขันสูง ท�ำให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งหมัน่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถเพือ่ ตอบสนอง
ภารกิ จ ประจ� ำ และปั ญ หาท้ า ทายต่ า งๆ โดยเฉพาะการติ ด ต่ อ ประสานงาน
ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ หรือ email แบบเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึงทุกคน ตัง้ แต่ระดับ
เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภายุโรป หรือแม้แต่กรรมาธิการ (เทียบเท่าต�ำแหน่ง
รัฐมนตรี) ที่เปิดกว้างพร้อมให้เข้าถึงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทุกเมื่อ
ท�ำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทันโลกยุคโลกาภิวัตน์
จ�ำได้ว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เร่ง
จัดท�ำร่างก�ำหนดการเยือนกรุงบรัสเซลส์ของรัฐมนตรีวา่ การฯ โดยต้องนัดหมาย
ให้รฐั มนตรีวา่ การฯ เข้าพบหารือกับกรรมาธิการ (Commissioner) ของอียใู ห้ได้
อย่างน้อยสองคนเป็นเวลาล่วงหน้าประมาณสองสัปดาห์ ผู้เขียนก็ ได้อาศัย
วิธีการติดต่อประสานนัดหมายแบบเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงทุกคนที่มีประสิทธิภาพ
ของอียูเพื่อความรวดเร็วโดยในที่สุด ผู้เขียนก็สามารถทาบทามและยืนยัน
นั ด หมายการพบหารื อ ทั้ ง หมดส� ำ หรั บ รั ฐ มนตรี ว ่ า การฯ ในช่ ว งการเยื อ น
กรุงบรัสเซลส์ได้เรียบร้อยภายในสองวัน
การที่ ส ถาบั น หลั ก ของอี ยู เ น้ น การด� ำ เนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้และเปิดกว้างโดยเปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม
สมาชิกสภายุโรป กลุ่มเอเชียตะวันออกและอาเซียนได้
ตามความสนใจใฝ่รู้ ท�ำให้ผู้เขียนมีโอกาสได้แวะเวียนไปร่วมรับฟัง
การประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์และมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศการประชุม
ของสมาชิกสภายุโรปที่สภายุโรป รวมทั้งเก็บเกี่ยวประเด็นหรือข้อมูลที่น่าสนใจ
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศไทยหรืออาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย แล้วรายงานให้
กระทรวงฯ ทราบอยูบ่ อ่ ยๆ  นับเป็นโอกาสดีในการฝึกใช้วจิ ารณญาณในการเลือก
เข้าร่วมและรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้กระทรวงฯ ทราบ
และเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้กว้างไกล อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
กระทรวงฯ ได้เป็นอย่างดีด้วย
เห็นได้ชดั ว่า อานิสงส์สำ� คัญจากการออกไปประจ�ำการในต่างประเทศ
คื อ การได้ เ ปิ ด โลกทั ศ น์ ฝึ ก บริ ห ารจั ด การเวลาและรั ก ษาวิ นั ย ในตนเอง
เพราะเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ จะยึดแต่กรอบเวลาราชการ
แบบเซ็นชื่อ 08.30 น. และกลับบ้าน 16.30 น. ไม่ได้ ยิ่งในประเทศที่เวลา
ท้องถิ่นต่างจากเมืองไทย ยิ่งต้องพร้อมปฏิบัติราชการเกือบตลอดเวลา โดยมี
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการติดต่อสื่อสาร
แม้ผู้เขียนจะไปประจ�ำการและปฏิบัติงานด้านอียูฝ่ายการเมือง
เพียง 3 ปีและมองตัวเองเป็นเพียงเจ้าหน้าทีร่ ะดับล่าง หรือฟันเฟืองตัวน้อยนิด
ในกระบวนการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการปกป้องผลประโยชน์
ของไทยในเวทีโลก   แต่ผู้เขียนก็อดภาคภูมิใจไม่ได้ที่ ได้รับโอกาสและความ
ไว้วางใจให้ ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในต่างแดน และความส�ำเร็จใน
การสร้างเพื่อนหรือเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งประสบการณ์แบบมืออาชีพใน
การท�ำงานครัง้ นี้ จะอยู่ในหัวใจผูเ้ ขียนไปอีกนานแม้เมือ่ กลับจากประจ�ำการแล้ว
เพราะมิตรภาพที่เกิดขึ้น จะยังด�ำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อีก
ในวันข้างหน้า จนกว่าถนนสายอาชีพนี้จะน�ำพาให้ได้กลับมาพบกันใหม่
นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปี 2551-2553)
ปัจจุบัน นักการทูตช�ำนาญการ ส�ำนักนโยบายและแผน
กระทรวงการต่างประเทศ
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ดอกเข้าพรรษา

(Smithatris supraneanae W.J. Kress & K. Larsen)
กฤษฎิ์ธิดา สุจิรา

ทุ ก ๆ ปี ใ นช่ ว งเทศกาลเข้ า พรรษ วั น แรม 1 ค�่ ำ  เดื อ น 8
วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จะจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี ซึ่งก็คือ งานตักบาตร
ดอกไม้ ประชาชนจากทัว่ ทุกสารทิศ จะหลัง่ ไหลไปท�ำบุญตักบาตรเนือ่ งในวันเข้า
พรรษาทีว่ ดั และหลังจากการตักบาตรท�ำบุญ พร้อมถวายเทียนเข้าพรรษาในช่วงเช้า
แล้ว ก็จะมีการตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารในช่วงบ่าย
ในช่ ว งฤดู ฝ นใกล้ กั บ วั น เข้ า พรรษานี้ เ อง จะมี ด อกไม้ ท ้ อ งถิ่ น
ชนิดหนึ่งขึ้นตามไหล่เขา และออกดอกในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพอดี ชาวบ้าน
ที่พบเห็นดอกไม้ชนิดนี้จึงได้เก็บน�ำมาถวายพระสงฆ์ ดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่า
“ดอกเข้าพรรษา” ซึ่งมาจากช่วงเวลาที่ดอกไม้ชนิดนี้บาน ดอกเข้าพรรษาเป็น
ดอกไม้ที่มีทั้งสีขาวบริสุทธิ์อันเปรียบดังพระพุทธศาสนา และสีเหลืองซึ่งเป็น
สีของพระสงฆ์   ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน�ำดอกเข้าพรรษามาถวายพระสงฆ์
เพื่อน�ำไปสักการะรอยพระพุทธบาท เป็นประจ�ำทุกๆ ปี เพื่อแสดงถึงศรัทธาอัน
แรงกล้าทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนา และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดอกเข้าพรรษา
จากรายการ “ถนนอาชีพ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 05.30 – 06.00 น.
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จึงถือเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และวิถีชีวิตของ
คนไทยในแถบจังหวัดภาคกลางอันได้แก่ ลพบุรี และสระบุรี มาเป็นระยะเวลา
ช้านาน
ดอกเข้าพรรษา หรือในบางพื้นที่เรียกว่า หงส์เหิน (Globba winiti)
เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ขิง เป็นไม้ดอกเมืองร้อนเกิดในป่าร้อนชื้น ภายใต้ร่มเงา
ไม้ ใหญ่หรือตามชายป่า พบในประเทศไทย, พม่า และเวียดนาม มีชื่อเรียก
แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น กล้วยจ๊ะก่า (ตาก), กล้วยจ๊ะก่าหลวง (ล�ำพูน),
กล้วยเครือค�ำ (เชียงใหม่), ก้ามปู (พิษณุโลก), ขมิน้ ผีหรือกระทือลิง (ภาคกลาง),
ว่านดอกเหลือง (เลย), ดอกเข้าพรรษา (สระบุรี) เป็นต้น
ดอกเข้าพรรษา
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ส�ำหรับดอกเข้าพรรษาที่เป็นพืชเฉพาะถิ่นในจังหวัดสระบุรี และ
ลพบุรีนั้น พบส่วนใหญ่ในอ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มี 2 สกุล ได้แก่
สกุลกระเจียว มีดอกสีขาวหรือขาวอมชมพู และสกุลหงส์เหินจะออกดอกเพียง
ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น
ดอกเข้าพรรษาและความเชื่อทางศาสนา
ประเพณีตกั บาตรดอกไม้ มีจดุ เริม่ ต้นมาจากพุทธต�ำนานทีว่ า่ พระเจ้า
พิมพิสาร พระราชาแห่งเมืองราชคฤห์ ทรงโปรดปรานดอกมะลิมาก แต่ละวัน
จะรับสัง่ ให้นายสุมนมาลาการน�ำดอกมะลิสดมาถวายถึงวันละ 8 ก�ำมือ มาวันหนึง่
ขณะที่นายสุมนมาลาการออกไปเก็บดอกมะลิ ได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าก�ำลังเสด็จออกบิณฑบาต พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ นายสุมนมาลาการเห็น “ฉัพพรรณรังสี” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา จึงตัดสินใจถวายดอกมะลิแด่พระพุทธองค์ พร้อมกันนั้นก็ตั้งจิต
อธิษฐานว่า ข้าวของทุกสิง่ ทีพ่ ระเจ้าพิมพิสารทรงมอบให้เพียงเพือ่ ยังชีพในภพนี้
เท่านั้น แต่การน�ำดอกไม้ถวายบูชาแด่พระพุทธองค์ สร้างอานิสงส์ได้ทั้งภพนี้
และภพหน้า หากถูกประหารชีวติ เพราะไม่ได้ถวายดอกมะลิแด่พระเจ้าพิมพิสาร
ก็ยินยอม ทันใดนั้น ก็เกิดปาฏิหาริย์ ดอกมะลิลอยวนและลอยเป็นแพอยู่ที่
พระหัตถ์ซา้ ย ขวาและพระปฤษฎางค์ (หลัง) ของพระองค์ โดยหันหัว (ดอกมะลิ)
เข้าหาพระวรกาย พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่า สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จ
ออกบิณฑบาตมาถึงใกล้ๆ พระราชวัง จึงเสด็จไปถวายบังคม แล้วเสด็จตาม
สมเด็จพระบรมศาสดาด้วยความเลื่อมใส และเมื่อทรงทราบว่านายสุมนมาลาการได้ถวายดอกมะลิแด่พระพุทธองค์ จึงพอพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง และได้
พระราชทานรางวัลความดีความชอบให้แก่นายสุมนมาลาการ นับแต่นั้นมา
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นายสุมนมาลาการก็อยู่อย่างร่มเย็นปราศจากทุกข์ ด้วยอานิสงส์ของการน�ำ
ดอกมะลิถวายบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชาวพุทธทั่วไปจึงถือเป็นประเพณี “ตักบาตรดอกไม้” เป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยเมื่อถึงวันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค�่ำ  เดือน 8 ของทุกปี ชาว
อ�ำเภอพระพุทธบาทจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือ
เขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุในเขตอ�ำเภอพระพุทธบาท น�ำมา
จัดรวมกับธูปเทียนเพือ่ ตักบาตรถวายพระ ซึง่ ทีจ่ งั หวัดสระบุรนี ี้ได้จดั พิธตี กั บาตร
ดอกไม้ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ต�ำบลขุนโขลน
อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึง่ เป็นสถานทีป่ ระดิษฐาน “รอยพระพุทธบาท”
อันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา
ทั้งนี้ มีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าได้ประทับรอย
พระพุทธบาทไว้ 5 แห่ง และรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทฯ แห่งนี้ เป็น
1 ใน 5 แห่ง รอยพระพุทธบาทนีถ้ กู ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมในสมัยอยุธยา
รอยพระพุทธบาทแห่งนี้มีลักษณะเป็นหลุมลึกคล้ายรอยเท้าคน กว้าง 21 นิ้ว
ยาว 5 ฟุต ลึก 11 นิ้ว จะสังเกตว่ารอบๆ รอยพระพุทธบาทนั้นพุทธศาสนิกชน
ปิดทองกันเหลืองอร่ามไปทั่ว นั่นเป็นดัชนีชี้วัดแรงศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ว่ากันว่าหากใครมีโอกาสไปสักการะรอย
พระพุทธบาทครบ 7 ครั้ง ผลบุญจะส่งให้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เมื่อชาวบ้านเก็บดอกไม้มาแล้วก็น�ำมามัดรวมกับธูปเทียน และ
มาตั้งแถวรออยู่ริมถนนทั้ง 2 ข้าง เริ่มตั้งแต่วงเวียนถนนสายคู่ไปจนถึงประตู
พระมณฑปพระพุทธบาท เมือ่ ถึงเวลาอันเป็นมงคลจะมีขบวนน�ำหน้าพระภิกษุสงฆ์
เป็นขบวนแห่กลองยาว พร้อมด้วยนางร�ำร�ำหน้ากลองยาวอย่างสนุกสนาน
ครึกครื้น ต่อจากขบวนกลองยาวจะเป็นพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานบนรถแห่
ดอกเข้าพรรษา
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ตามมา จากนั้นเป็นขบวนพระสงฆ์เดินมาเพื่อบิณฑบาตดอกไม้ พระสงฆ์รับ
ดอกไม้ไปเรื่อยๆ ไปจนถึงประตูพระมณฑปพระพุทธบาทแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้น
พิธีของฆราวาส ส่วนพิธีการด้านพระภิกษุสงฆ์ ในเวลาค�่ำ  เมื่อรับบิณฑบาต
ดอกไม้แล้ว ก็น�ำเอาไปในมณฑปพระพุทธบาท เอาดอกไม้เครื่องสักการะวันทา
“รอยพระพุทธบาท” และน�ำดอกไม้มาวันทาพระเจดีย์ “จุฬามณี” อันเป็นเจดีย์
ทีบ่ รรจุพระเขีย้ วแก้วจ�ำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนัน้ น�ำไปสักการะ
พระเจดีย์พระมหาธาตุองค์ ใหญ่ ซึ่งชาวพุทธถือกันว่าเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ (กระดูกซี่โครงของพระพุทธเจ้า) จากนั้นพระภิกษุสงฆ์และสามเณร
ทั้งหมดก็จะเดินตรงไปเข้าอุโบสถสวดอธิษฐานเข้าพรรษา เปล่งวาจาอยู่ใน
อาณาเขตที่จ�ำกัดในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์และ
สามเณรจะเข้าอุโบสถ บริเวณบันได ประชาชนน�ำน�ำ้ สะอาดล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์
ด้วยความเชือ่ ว่าเป็นการช�ำระล้างบาปของตนที่ได้กระท�ำให้หมดสิน้ ไป แล้วย้อน
กลับขึ้นไปยังพระมณฑปอีกครั้ง เพื่อสวดอธิษฐานเข้าพรรษาเพื่อเปล่งวาจาว่า
จะอยู่ในอาณาเขตที่จ�ำกัดในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา ตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ในพระพุทธศาสนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์
แต่เดิม วัตถุประสงค์ ในการตักบาตรดอกไม้กเ็ พือ่ ให้พระทีก่ ำ� ลังเดิน
ขึ้นไปเพื่ออธิษฐานเข้าพรรษาที่พระอุโบสถ ได้มีดอกไม้บูชาพระ ชาวบ้านเองก็
พลอยเป็นผู้ได้บุญไปด้วย แต่ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิธีการใหญ่ มีประชาชน
จากท้องถิน่ อืน่ มาร่วมงาน ขบวนรถแต่ละอ�ำเภอตกแต่งสวยงาม บางครัง้ ก็มกี าร
โฆษณากิจกรรมของท้องถิน่ ตนไปด้วย เป็นงานทีร่ วมคน รวมความคิด รวมฝีมอื
และรวมศรัทธา
นอกจากประเพณีการตักบาตรดอกไม้จะมีที่วัดพระพุทธบาทราช
วรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี แล้ว ในกรุงเทพมหานคร ก็ยงั มีทวี่ ดั บวรนิเวศวิหาร,
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วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และวัดพระรามเก้า
กาญจนาภิเษก ส�ำหรับดอกไม้ที่ใช้ ในประเพณีนี้ ไม่จำ� เป็นต้องเป็นดอกเข้าพรรษา
เท่านัน้ จะเป็นดอกไม้อนื่ ๆ ที่ใช้บชู าพระก็ได้ เช่น ดอกมะลิ, ดอกบัว, ดอกกล้วยไม้,
ดอกดาวเรือง เป็นต้น
ส�ำหรับค�ำถวายดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อบูชาพระ ซึ่งสามารถใช้ได้
โดยทั่วไป มีดังนี้
อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ
ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ
อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง
หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา
ค�ำแปล : ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชา
ธูป เทียน และดอกไม้อนั ประเสริฐเหล่านีแ้ ก่พระรัตนตรัย ขอจงเป็นผลน�ำมาซึง่
ประโยชน์สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพาน เป็นที่สิ้นไป
แห่งอาสวะกิเลสเทอญ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ดอกเข้าพรรษา หรือหงส์เหิน เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae  
(ขิง, ข่า)และอยู่ในสกุล Globba ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คือ
ต้น หงส์เหินเป็นพืชทีม่ ลี ำ� ต้นเป็นหัวใต้ดนิ (Tuberous Rhizome)
ประเภทเหง้า มีรากสะสมอาหารลักษณะอวบน�้ำคล้ายรากกระชายเรียงอยู่
โดยรอบหัว และส่วนของล�ำต้นเหนือดิน คือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่นท�ำหน้าที่
เป็นต้นเทียมเหนือดิน มักเกิดเป็นกลุ่มกอ สูงประมาณ 30-70 ซม.
ดอกเข้าพรรษา
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ใบ เป็นใบเดีย่ วลักษณะเรียวยาว ใบรูปหอกคล้ายใบกระชาย แต่มี
ขนาดเล็กกว่าออกเรียงสลับซ้ายขวาเป็นสองแถวในระนาบเดียวกัน ขนาดของใบ
กว้างประมาณ 10 X 25 ซม.
ดอก ดอกออกเป็นช่อซึ่งแทงออกมาจากยอดของล�ำต้นเทียม ช่อ
จะโค้ง และห้อยตัวลงอย่างอ่อนช้อยสวยงาม มีกา้ นช่อดอกย่อยเรียงอยูโ่ ดยรอบ
ประกอบด้วยดอกจริง 1 - 3 ดอก สีเหลืองสดใส แต่จะมีกลีบประดับ (bract)
ที่แตกต่างกันหลายรูปทรงและหลายสี   จาก globba ที่รวบรวมไว้มี 2 ชนิด
คือ G. winitil และ G. schomburgkil ซึ่งจะมีลักษณะของช่อดอกและกลีบ
ประดับแตกต่างกันคือ
G. winitil จะมีกลีบประดับขนาดใหญ่เรียงตัวกันอย่างเป็น
ระเบียบสวยงามตามช่อ โดยรอบจากโคนถึงปลาย สีของกลีบประดับที่พบ
มีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีม่วง สีเขียว และสีแดง มีก้านดอกย่อยยาวชูดอก
ออกมาเห็ น ชั ด เจน ดอกจริ ง มี สี เ หลื อ งลั ก ษณะคล้ า ยรู ป ตั วหงส์ ยื น ก� ำ ลั ง
จะเหินบิน มีลีลาสง่างามท�ำให้ช่อดอกมีสีสันสวยงามมากขึ้น ช่อดอกยาว
ประมาณ 10 - 20 ซม.
G. schomburgkil จะมี ใบประดับสีเขียวอ่อนไม่สะดุดตา
แต่ให้ชอ่ ดอกทีม่ ดี อกจริงสีเหลืองสดใส จะเรียงตัวถี่ ลักษณะพิเศษของ Globba
ประเภทนี้ คือ ช่อดอกมักมีหวั เล็กๆ ลักษณะคล้ายเมล็ดมะละกอสีเขียวอยูท่ โี่ คน
กลีบเลีย้ ง และจะงอกรากในขณะทีอ่ ยูบ่ นช่อ เมือ่ หัวเล็กๆ  นัน้ โตเต็มที่ สามารถ
น�ำไปขยายพันธุเ์ ป็นต้นใหม่ได้  หงส์เหินเป็นพันธุ์ไม้ทเี่ จริญเติบโตและออกดอก
ในช่วงฤดูฝน จากนั้นจะพักตัวในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน ซึ่งต้นเหนือดิน
จะยุบแห้งไปเหลือไว้เพียงหัวทีฝ่ งั ตัวอยู่ใต้ดนิ และจะงอกใหม่ในช่วงฤดูฝนต่อไป
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การขยายพันธุ์
การขยายพันธุห์ งส์เหิน สามารถท�ำได้ทงั้ การแยกเหง้า และการเพาะ
เมล็ด แต่วธิ ที สี่ ะดวกรวดเร็ว และได้ผลดีคอื การแยกเหง้า โดยการขุดเหง้าหรือ
หัวใต้ดนิ ในระยะพักตัวคือ ช่วงฤดูแล้ง  หลังจากต้นเหนือดินได้ยบุ ไปแล้ว น�ำมา
ปลิดแยกเป็นหัวๆ ลงปลูกในแปลงโดยฝักลึก 5 ซม.ใช้ระยะปลูก 20 x 30 ซม.
หงส์เหินไม่เหมาะกับการขยายพันธุ์ โดยการแยกหน่อ เพราะหน่อที่แยกมาปลูก
จะชะงักการเจริญเติบโตไม่สามารถแตกกอให้ดอกได้
การดูแลรักษา
หงส์เหินเป็นพืชทีต่ อ้ งการร่มร�ำไร แปลงปลูกกลางแจ้งควรพรางแสง
ไม่นอ้ ยกว่า 50% แปลงปลูกควรคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง เพือ่ รักษาความชืน้
และความสะอาดสดใสของดอก
•  การใส่ปุ๋ย  ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 1 ตันต่อไร่ และใน
ช่วงการเจริญเติบโต ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง
ช่วงแตกใบอ่อนปีละครั้ง
•  การให้น�้ำ  หงส์เหินเป็นพืชที่ต้องการความชุ่มชื้น แต่ไม่แฉะ
ถ้าอากาศแล้ง ควรให้น�้ำอย่างน้อยวันละครั้งในช่วงเช้า
•  การตัดแต่ง  ในแปลงปลูกจากปีที่ 2 เป็นต้นไป ต้นหงส์เหินใน
แปลงอาจมีความหนาแน่น ท�ำให้เกิดโรคระบาด ดอกมีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์ ควร
มีการตัดแต่งให้แปลงโปร่ง โดยตัดต้นไม่สมบูรณ์หรือตัดใบทิ้งบ้าง
โรคและแมลงศัตรู
อาจพบโรคระบาดในแปลงที่มีอายุปลูกเกิน 2 ปี ฉะนั้น ควรมีการ
ดอกเข้าพรรษา
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ย้ายแปลงปลูก หรือปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงปลูก เพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาด
ซึ่งโรคที่ส�ำคัญ ได้แก่
โรคหัวเน่า  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ในแปลงปลูกที่มีสภาพ
ชืน้ แฉะ และอากาศร้อนชืน้ อาจเกิดการระบาดของโรคหัวเน่าได้ อาการของโรคนี้
คือต้นและใบเหี่ยวในขณะที่ยังเขียวอยู่ ต้นและเหง้าใต้ดินเน่าและมีกลิ่นเหม็น
สามารถป้องกันโดยดูแลแปลงปลูกไม่ให้น�้ำขังหรือแฉะ ถ้าพบต้นเป็นโรคให้
ถอนเผาไฟ โดยใช้ Metalaxcyl (ริดโดมิล 25% wp) หรือ Manco-zeb ฉีดพ่น
ทางใบให้ทั่วแปลงสัปดาห์ละครั้ง
โรคแอนแทรคโนส  เกิดจากเชื้อรา Collectotrichum sp.  
ระบาดมากในสภาพความชืน้ สูง มีหมอกและน�ำ้ ค้างมาก อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
ลักษณะอาการ ได้แก่ ที่ใบ และกลีบประดับเป็นปืน้ หรือขีดสัน้ ๆ สีนำ�้ ตาลหรือด�ำ 
ขอบแผลมีรอยช�ำ้ คล้ายน�ำ้ ร้อนลวก แผลบุม๋ ยุบตัวลงกว่าระดับผิวปกติ  สามารถ
ป้องกันได้ โดยตัดแต่งแปลงให้ โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และฉีดพ่นสารเคมี
Carbendazim (ไปซิม 50% wp) หรือ Benamyl (เบนเลท-โอดี) สัปดาห์ละครัง้
แมลงที่ส�ำคัญ   อาจพบหนอนหรือแมลงศัตรูกัดกินกลีบ
ประดับให้เสียหายอยูบ่ า้ ง แต่ยงั ไม่พบการระบาดทีเ่ สียหายรุนแรง แต่ควรมีการ
ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไว้บ้างเช่น Carbaryl (เซฟวิน - 85 wp) 15 วัน/ ครั้ง
การเก็บเกี่ยว การตัดดอก
การตัดดอกหงส์เหิน ควรพิจารณาดอกทีบ่ านเต็มที่ แต่ไม่แก่เกินไป  
คือ กลีบประดับบานถึงปลายช่อมีดอกจริงบาน 3-5 ดอกต่อช่อ มีสสี ดไม่เหีย่ วโรย
โดยการใช้กรรไกรตัดต้นเหนือผิวดิน สูงประมาณ 2 นิ้ว แต่งใบออกเหลือใบบน
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ไว้ ใบเดียว รวมกันแล้วมัดเป็นก�ำๆ ละ 10 ดอก  น�ำก้านช่อดอกแช่น�้ำ  น�ำไว้
ในที่ร่ม รอการจ�ำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ต่อไป
การบรรจุหีบห่อ
ถ้ า ต้ อ งส่ ง ไปไกลๆ ควรน� ำ ก้ า นช่ อ ดอกแช่ น�้ ำ ยาเสริ ม คุ ณ ภาพ
(กรดมะนาว 300 มิลลิกรัมต่อลิตร) นานประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วน�ำขึ้นมาสลัด
ให้แห้ง น�ำดอกผึ่งในที่ร่มให้แห้ง บรรจุในกล่องที่บุด้วยพลาสติกวางช่อดอก
ตามแนวนอนเรียงสลับหัวท้ายให้เป็นระเบียบพร้อมปิดฝาให้มิดชิด
งานวิจัย
สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ
เกษตร มีแนวความคิดว่าควรจะพัฒนาไม้ดอกพืน้ เมืองของไทยซึง่ มีอยูม่ ากมาย
สวยงามเป็นที่นิยมของต่างประเทศ รองจากกล้วยไม้ คือกลุ่มพืชสกุลขิง - ข่า
ของไทย เช่น กระเจียว ปทุมมา และหงส์เหิน นี้ ให้เป็นไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญเพิ่มขึ้น ประกอบกับหงส์เหินสามารถพัฒนาเป็นไม้กระถางได้ เพราะ
แตกหน่อดี ท�ำให้ได้จ�ำนวนดอกมาก กอมาก (โดยเฉลี่ย 5 - 10 หน่อ/ กอ)  
นอกจากนี้ หงส์เหินยังมีคุณสมบัติเป็นไม้ตัดดอกที่ดี เพราะช่อดอกโค้งยาว
ก้านช่อดอกยาวพอเหมาะ มีอายุการปักแจกันนาน 1 - 3 สัปดาห์ หรือจะท�ำ
เป็นไม้ประดับโดยปลูกเป็นแปลง หรือปลูกใส่กระถางประดับก็ ได้ สถานีทดลอง
พื ช สวนดอยมู เ ซอจึ ง ได้ ร วบรวมและศึ ก ษาพั น ธุ ์ เ พื่ อ พั ฒ นาเป็ น ไม้ ตั ด ดอก
เศรษฐกิจ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2544 ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
ได้ มี ก ารน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ หงส์ เ หิ น อยู ่ เ รื่ อ งหนึ่ ง คื อ “การเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อหงส์เหินพันธุ์ม่วงเตี้ย” ของคณาจารย์สถาบันวิจัยและฝึกอบรม
ดอกเข้าพรรษา

169

การเกษตรล�ำปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย พิทักษ์ พุทธวรชัย
พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง และอภิชาติ ชิดบุรี โดยคณะผู้วิจัยได้ทดลองน�ำหน่อ
หงส์เหินพันธุ์ม่วงเตี้ย (G. Villosula Gagnap) ที่โผล่พ้นดินยาวประมาณ 1 นิ้ว
แกะเอาส่วนกาบใบออกจนเหลือยอดทีม่ ขี นาด 0.5 ซม. น�ำไปเพาะเลีย้ งบนอาหาร
สูตรต่างๆ พบว่าความสูงเฉลี่ยของต้นหงส์เหิน จ�ำนวนใบเฉลี่ย และจ�ำนวนราก
เฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
หากการขยายพันธุ์หงส์เหินด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประสบ
ความส�ำเร็จ ก็จะสามารถขยายพันธุ์หงส์เหินได้อย่างรวดเร็วขึ้นและสามารถ
ท� ำ ได้ ต ลอดปี เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะสนั บ สนุ น การพั ฒ นาให้ ห งส์ เ หิ น เป็ น
ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจได้ นอกเหนือจากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://iam.hunsa.com/huahinflorist/article/14509
http://www.ontotour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=335261&Ntype=3
คุณไร่เม็ดงาม http://www.vcharkarn.com/varticle/38901
http://www.prapayneethai.com/th/tradition/center/view.asp?id=047
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กินสี่ถ้วย

สุวรรณา ฟองสมุทร

“ขนมแม่เอ๊ย หวานๆ ใครทานบ้างไหม
ผมหาบมาไกล มาขายแสนเหนื่อยเหลือเกิน
หากใครต้องการรับทาน แล้วก็ขอเชิญ
ขนมผมหวานเหลือเกิน อยากทานก็เชิญ ถ้วยเดียวบาทเดียว”
ขึ้นชื่อเรื่องไว้ว่า “กินสี่ถ้วย” แต่เกริ่นด้วยเนื้อเพลงของครูสุรพล
สมบัติเจริญ อดีตราชาเพลงลูกทุ่งของไทย ท่านผู้อ่านคงเจออาการ “งูสองตัว
เจอกัน” เป็นแน่ ไม่รู้ว่าจะอ่านเรื่องอะไร บางท่านอาจคิดว่า คงได้อ่านเรื่องราว
เกี่ยวกับครูสุรพลฯ กับขนมหวาน บางท่านก็อาจคาดเดากันว่า “กินสี่ถ้วย”
กับขนมแม่เอ๊ย ของครูสุรพลฯ น่าจะเกี่ยวข้องกันบ้างไม่มากก็น้อย เพราะขนม
ก็เป็นเรื่องของการกินเหมือนกัน
ค่อยๆ ติดตามเรื่องดีกว่าค่ะ
โดยทั่วไป หลังรับประทานข้าวแล้ว คนไทยมักจะล้างปากเพื่อ
ดับกลิ่นคาวด้วยขนม หรือผลไม้ซึ่งมีให้เลือกมากมาย
อะไรคือขนม หากถามเด็กสมัยนี้ ก็คงตอบว่าเป็นพวกขนมซอง
กินกรุบกรับ ซองละ 5 หรือ 10 บาท หรือบางอย่างอาจจะมีราคาถึงเลข 3 หลัก
ซึ่งขนมซองเหล่านี้มักจะท�ำจากแป้งผสมสี (วิทยาศาสตร์) และสารปรุงรส
ในขณะที่เด็กๆ ในเมืองใหญ่อาจนึกถึงขนมฝรั่งบรรดามีซึ่งอุดมไปด้วยนมเนย
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และน�้ำตาล ไม่ ให้ประโยชน์มากนักทางด้านโภชนาการ แต่เมื่อกินมากไป
กลับก่อให้เกิดโทษ อย่างน้อยก็ท�ำให้เด็กไทยรุ่นใหม่อ้วน มีแนวโน้มจะเป็น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคไตกันมากขึ้น
ในความเห็ น ของผู ้ เ ขี ย น ขนมเป็ น ของกิ น ประเภทหนึ่ ง ปกติ
มีรสหวาน ซึ่งเรามักกินหลังอาหารคาว หรือเป็นของกินเล่นในยามว่างจาก
มื้ออาหาร   
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้คำ� จ�ำกัดความของ
“ขนม” ว่าเป็นของกินทีม่ ใิ ช่กบั ข้าว มักปรุงด้วยแป้งหรือข้าว กับกะทิและน�ำ้ ตาล,
ของหวาน ทางเหนือเรียกว่าข้าวหนม
ขนมนอกจากจะเป็นของกินเล่น กินล้างปากแล้ว ยังใช้เป็นเครื่อง
ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ และเป็นของช�ำร่วยส�ำหรับผู้ร่วมงานในโอกาสต่างๆ
อีกด้วย คนในภาคกลางนิยมกินขนมกันมาก จะเห็นได้วา่ ในกรุงเทพฯ เอง มีการ
ท�ำขนมขายทัง้ ในเวลาปกติและในช่วงเทศกาลต่างๆ ในอดีต การท�ำขนมเพือ่ ขาย
มักจะท�ำประจ�ำกันในแต่ละย่าน เช่น มะตูมเชื่อมจะท�ำกันที่บ้านตรอกมะตูม
ที่อยู่ทางตะวันตกของถนนอรุณอัมรินทร์หลังวัดระฆังโฆสิตาราม ขนมกุฎีจีน
ท�ำกันที่บ้านกุฎีจีนบริเวณวัดซางตาครู้ส ขนมแบบจีน เช่น จันอับ ขนมเปี๊ยะ
ขนมโก๋ ท�ำกันที่บ้านตลาดน้อย เป็นต้น   
ท่านผู้รู้ ได้จัดแบ่งขนมที่นิยมกินกันในภาคกลางตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ขนมไทย
จ�ำได้ว่า ในชั่วโมงเรียนวิชามนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม เคยพูดว่า ขนมไทยมีส่วนประกอบส�ำคัญ 3 อย่าง
คือ แป้ง น�้ำตาล และมะพร้าว
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แป้ง ได้แก่แป้งที่ท�ำจากข้าวเจ้า และข้าวเหนียว
น�ำ้ ตาล ในอดีตก็จะเป็นน�ำ้ ตาลมะพร้าวทีท่ ำ� มาจากงวงมะพร้าว และ
น�้ำตาลโตนด ที่ท�ำมาจากงวงตาล ทั้งน�้ำตาลมะพร้าวที่มีรสชาติหวานมัน และ
น�้ำตาลโตนดที่มีรสชาติหวานแหลม อาจมีลักษณะเป็นงบ ที่เรียกว่าน�้ำตาลปึก
หรือมีลักษณะเหนียวข้นบรรจุในปี๊บ เรียกว่าน�้ำตาลปี๊บ ในปัจจุบันก็รวมถึง
น�้ำตาลทรายที่ท�ำมาจากอ้อยด้วย
ส่วนประกอบส�ำคัญอีกอย่างของขนมไทยคือมะพร้าวซึ่งจะน�ำมาใช้
ในรูปของมะพร้าวขูดหรือคั้นเป็นกะทิแล้วน�ำมาผสมกับแป้งและน�้ำตาล หรือ
ผสมกับน�้ำตาลอย่างเดียว
ตัวอย่างของขนมไทย ได้แก่ ข้าวเหนียวน�้ำกะทิ ขนมเปียกปูน
ขนมเหนียว ขนมขี้หนู เป็นต้น
เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพืชหัวหรือ
ผลไม้อยู่มากมาย จึงมีการพลิกแพลงใช้พืชผลทางการเกษตรเหล่านี้แทนแป้ง
โดยน�ำมาต้มกับน�ำ้ ตาลและกะทิ ซึง่ ขนมหวานประเภทนีจ้ ะเรียกว่า แกงบวด เช่น
ฟักทองแกงบวด เผือกแกงบวด มันแกงบวด แต่เมื่อใช้กล้วย กลับไม่เรียกว่า
กล้วยแกงบวด แต่เรียกว่ากล้วยบวดชี นอกจากนี้ ยังมีการใช้สีจากธรรมชาติ
เช่น สีเขียวจากใบเตย สีม่วงจากดอกอัญชัญ สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ สีเหลือง
จากขมิ้น เพื่อเพิ่มความสวยงามน่ากินของขนม
2. ขนมเทศ คือขนมจากต่างประเทศทีค่ นไทยน�ำมาปรับให้มรี สชาติ
แบบไทย ขนมเทศจะมีสว่ นประกอบส�ำคัญคือ แป้งสาลีหรือแป้งหมี่ น�ำ้ ตาลทราย
เนยหรือน�้ำมันพืช ไข่ไก่ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ทองพลุ ขนมฝรั่ง ขนมโก๋
เป็นต้น
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3. ขนมเทศทีแ่ ปลงเป็นไทย คือขนมของต่างประเทศทีค่ นไทยน�ำมา
ดัดแปลงส่วนผสมหรือเครื่องปรุงบางอย่างให้คุ้นลิ้นคนไทย เช่น ขนมหม้อแกง
ขนมไป๋ กาละแม สังขยา และผลไม้ลอยแก้ว เป็นต้น
นอกจากจะจั ด แบ่ ง ตามประเภทแล้ ว ยั ง มี ก ารแบ่ ง ขนมตาม
วิธีท�ำอีก ดังนี้
1. ขนมต้ม เป็นขนมที่ท�ำให้สุกด้วยการต้มด้วยน�้ำเปล่า เช่น ขนม
ต้มแดงต้มขาว ขนมเหนียว และขนมต้มน�้ำตาล เช่น ถั่วเขียวต้มน�้ำตาล สามแซ่ ฯลฯ
2. ขนมเปียก คือขนมที่ต้มให้สุกด้วยการเปียก หรือต้มให้เหนียว
และงวดมากๆ เช่น เต้าส่วน ข้าวเหนียวเปียก ฯลฯ
3. ขนมนึ่ง เช่น ขนมกล้วย ขนมเทียน ฯลฯ
4. ขนมปิ้ง เช่น กล้วยปิ้ง ขนมจาก ข้าวเหนียวปิ้ง ฯลฯ
5. ขนมจี่ คือขนมที่ท�ำให้สุกด้วยการทอดในกระทะแบนๆ โดยใช้
น�้ำมันแต่น้อย หรือไม่ใช้เลย ตั้งบนไฟอ่อนๆ เช่น แป้งจี่ ขนมเบื้อง ฯลฯ
6. ขนมทอด มีทงั้ ขนมทอดน�ำ้ มัน เช่น ซาลาเปาทอด ขนมหูชา้ ง ฯลฯ
ขนมชุบแป้งทอด ได้แก่ กล้วยแขก ขนมกง ฯลฯ ขนมทอดอาบน�ำ้ ตาล อย่างเช่น
กล้วยฉาบ ไข่หงส์ และขนมทอดโรยน�้ำตาล เช่น ขนมนางเล็ด ฯลฯ     
7. ขนมกวน เป็ น ขนมที่ ถู ก ท� ำ ให้ สุ ก ด้ ว ยการกวนบนไฟอ่ อ นๆ
จัดแบ่งเป็นประเภทย่อยอีกคือ ขนมแป้งกวน เช่น ขนมเปียก ตะโก้ กาละแม
ขนมจ่ามงกุฎ วุน้ กวน คือเอาวุน้ มากวนแล้วตัดหรือใส่พมิ พ์ เช่น วุน้ กะทิ วุน้ ตาวัว
วุ้นชา และผลไม้กวน ได้แก่ ทุเรียนกวน เผือกกวน มะม่วงกวน ฯลฯ
8. ขนมเชื่อม คือขนมที่ท�ำให้สุกด้วยการต้มกับน�้ำตาล เคี่ยวด้วย
ไฟกลางๆ จัดแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ ขนมเข้าไข่เชื่อม เช่น ทองหยอด
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ทองหยิบ ฝอยทอง เป็นต้น และผลไม้เชือ่ ม เช่น เปลือกส้มโอเชือ่ ม จาวตาลเชือ่ ม
มะตูมเชื่อม กล้วยเชื่อม มันเชื่อม ฯลฯ
9. ขนมอบหรือขนมผิง คือขนมทีท่ ำ� ให้สกุ ด้วยการอบหรือผิงให้กรอบ
คนโบราณจะใช้อบด้วยถ่าน 2 ชั้น เอาขนมไว้ตรงกลางระหว่างไฟบนกับไฟล่าง
ได้แก่ ขนมม้วน ขนมผิง ขนมบ้าบิ่น และขนมหม้อแกง เป็นต้น
10. ขนมน�ำ้ เชือ่ ม เป็นการน�ำขนมทีท่ ำ� ส�ำเร็จรูปแล้วมาใส่ในน�ำ 
้ (ตาล)
เชือ่ ม แบ่งเป็นประเภทย่อย 2 ประเภท คือ ขนมในน�้ำ (ตาล) เชือ่ ม เช่น ข้าวต้ม
น�้ำวุ้น วุ้นน�้ำเชื่อม ฯลฯ และผลไม้ ในน�้ำเชื่อม ที่เราเรียกกันว่า ผลไม้ลอยแก้ว
เช่น กระท้อนลอยแก้ว ลูกตาลลอยแก้ว ฯลฯ
11. ขนมน�้ำกะทิ เป็นของกินกึ่งส�ำเร็จรูป ใส่น�้ำกะทิ ก็คือน�้ำที่คั้น
จากมะพร้าวขูดทีผ่ สมน�ำ้ ตาล มีลกั ษณะขลุกขลิก มักเติมน�ำ้ แข็งไสเพือ่ ความเย็น
ชืน่ ใจ แบ่งเป็นขนมน�ำ้ กะทิจากน�ำ้ ตาลมะพร้าวหรือน�ำ้ ตาลโตนด เช่น ข้าวเหนียว
น�้ำกะทิ ลอดช่องน�้ำกะทิ แตงไทยน�้ำกะทิ ฯลฯ และขนมน�้ำกะทิกับน�้ำตาลทราย
(ขาว) เช่น ทับทิมกรอบ ซ่าหริ่ม ฯลฯ
12. ขนมคลุกมะพร้าวขูด  เป็นขนมกึ่งส�ำเร็จรูป มีมะพร้าวขูดคลุก
น�ำ้ ตาล (บางอย่างอาจเพิม่ งาคัว่ ด้วย) โรยบนหน้าขนม เช่น ข้าวโพดคลุกมะพร้าว
ถั่วแปบ ขนมดอกโสน ฯลฯ   
ก่อนที่จะมีการตั้งข้อปุจฉาว่า จะเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องขนมไทย
หรือไร ก็ขอเข้าเรื่องกินสี่ถ้วยเลยแล้วกัน
ก่อนอื่นก็ขออ้างพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตฯ (อีกแล้ว) เพื่อเพิ่ม
ความขลั ง หรื อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของเรื่ อ งที่ จ ะเขี ย นต่ อ ไป พจนานุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิตฯ ให้ความหมายของ “กินสี่ถ้วย” ว่ากินเลี้ยงในงานมงคล
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ของกินเลีย้ งในงานมงคลซึง่ มี 4 ถ้วยนี้ ก็คอื ขนม 4 อย่าง อย่างละถ้วย
ได้แก่ ไข่กบ, นกปล่อย, มะลิลอย, อ้ายตื้อ มีน�้ำกะทิหวานๆ ใส่ชามอยู่ตรงกลาง
โบราณท่านเรียกน�้ำกะทินี้ว่า “น�้ำกระสาย”    
มาถึงตรงนี้ ท่านผูอ้ า่ นก็คงปุจฉาต่อไปว่า เจ้าไข่กบ นกปล่อย มะลิลอย
และอ้ายตื้อ คืออะไรกันแน่
ผู้เขียนก็ขอวิสัชนาดังนี้ค่ะ
ไข่กบ ก็คอื เมล็ดแมงลัก หรือบางท่านอาจเรียกว่าเม็ดแมงลัก ก็ไม่วา่ กัน
นกปล่อย คือลอดช่อง  
มะลิลอย ก็คือข้าวตอก
อ้ายตื้อ ชื่อนี้คงเดากันได้ ของที่กินแล้วหนักท้องตื้อ คงหนีไม่พ้น
ข้าวเหนียวเป็นแน่
เฉลยค�ำตอบแล้ว ท่านผูอ้ า่ นบางท่านอาจจะบอกว่า ขนมบ้านๆ นีเ่ อง
ติดตามอ่านต่อไปนะคะ จะได้ทราบกันว่าขนมบ้านๆ ชุดนี้ ไม่ธรรมดาเลย
เริ่มจาก “ไข่กบ” หรือเมล็ดแมงลัก ได้ยินค�ำนี้ หลายๆ ท่านก็คง
ซาบซึ้งกับสรรพคุณที่คับแก้วของของกินถ้วยแรกนี้อย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่มี
ปัญหาเรื่องท้องผูก เพราะสรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่เป็นยาระบาย ยาถ่าย
ช่วยแก้ไขปัญหาท้องผูกแบบธรรมชาติ โดยไม่มผี ลร้ายข้างเคียง ผูร้ ทู้ า่ นบอกว่า
เมล็ดแมงลักมีเมือกที่สามารถพองตัวในน�้ำได้ถึง 45 เท่า จึงเหมาะส�ำหรับ
ผูต้ อ้ งการลดน�ำ้ หนัก และไม่ชอบกินอาหารทีม่ กี าก กินก่อนมือ้ อาหาร ช่วยให้กนิ
อาหารได้น้อยลง ข้อควรระวังเพียงอย่างเดียวก็คือ ถ้าเมล็ดแมงลักยังพองตัว
ไม่เต็มที่ จะท�ำให้ดูดน�้ำจากล�ำไส้ และอาจเกิดอาการล�ำไส้อุดตันได้
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เมล็ดแมงลักน�้ำกะทิถ้วยเล็กๆ ให้พลังงานเพียง 116 กิโลแคลอรี
เมื่อเปรียบเทียบกับการกินขนมโดนัทแบบดั้งเดิมของยี่ห้อดัง ที่ ให้พลังงาน
ถึง 200 กิโลแคลอรี แต่ถ้าเป็นโดนัทเคลือบช็อกโกแลตหรือแบบครีมสอดไส้
จะให้พลังงานถึง 340 กิโลแคลอรี   ตัวเลขนี้ ไม่ได้กล่าวลอยๆ นะคะ มีแหล่ง
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ คือ ดร. วรรธนะ ชลายนเดชะ แห่งคณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเขียนลงนิตยสารหมอชาวบ้านค่ะ
ของกิ น ถ้ ว ยถั ด ไป “นกปล่ อ ย” ลอดช่ อ งหรื อ ลอดช่ อ งเขี ย ว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฯ ให้ความหมายว่าเป็นขนมอย่างหนึ่ง
ท�ำด้วยแป้งข้าวเจ้า กวนพอสุก กดลงในกะโหลกที่มีรูให้ ไหลออกเป็นตัวๆ
หัวท้ายแหลมกินกับน�้ำกะทิ ที่เรียกว่าลอดช่อง คงมาจากกรรมวิธีการผลิต
ซึ่งใช้แป้งข้าวเจ้า (ผสมกับใบเตยหอมเพื่อให้ตัวขนมมีสีเขียวและมีกลิ่นหอม)
และเอาแป้งวางบนกระชอนกดให้แป้งลอดช่องหรือรูของกระชอน
ลอดช่องนี้ ชาวสทิงพระในจังหวัดสงขลา เรียกว่า “ขนมเท่ดิบ”
(ภาษาไทยกลางพูดว่า “ขนมกะทิดิบ”) เพราะกินกับกะทิสด หรือบางแห่งอาจ
เรียกว่า “ขนมลูกครอก” เพราะลักษณะของตัวขนมที่มีสีเขียว เป็นลูกเล็กๆ
คล้ายกับลูกกุ้งหรือลูกปลาที่ออกลูกมามากมาย ที่เขาเรียกกันว่าลูกครอก  
มะลิลอย “ข้าวตอก” หรือที่ในสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนโดย
พระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียกว่าบัวลอย ข้าวตอก
ก็คือข้าวเปลือกข้าวเจ้าที่เอามาคั่วให้แตกบานเป็นดอก กรรมวิธีท�ำก็คือเอาข้าว
เปลือกใหม่ๆ ที่ผึ่งแห้งสนิทแล้วมาคั่วไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกัน เมื่อข้าวเปลือก
ร้อนถึงจุดหนึ่ง เนื้อในจะขยายออก ดันเปลือกให้ขาดจากกัน และน�ำมาฝัดเพื่อ
ให้เปลือกหลุดร่อนไปหมด ก็จะได้ข้าวตอกสีขาว เก็บไว้ ใช้ได้นานไม่เสีย
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นอกจากจะกินกับน�ำ้ กะทิแล้วแล้ว ยังเอามาท�ำข้าวตอกตัง้ 1 และใส่ปน
ในกระยาสารทอีกด้วย
ข้าวตอกนีย้ งั ใช้ผสมกับกลีบดอกไม้ทเี่ ป็นมงคล (บางแห่งมีเงินทอง
ด้วย) ส�ำหรับโรยในงานพิธตี า่ งๆ ทัง้ ของศาสนาพุทธและลัทธิพราหมณ์ นอกจากนี้
ยังเป็นส่วนประกอบของเครื่องบูชา ในพระราชพิธีของหลวงที่เรียกว่า “ลาช”
(อ่านว่า ลา-ชะ) ซึ่งหมายถึงเครื่องบูชาสูงสุด ประกอบด้วย ข้าวตอก ดอกไม้
ธูปและเทียน      
มาถึงของกินถ้วยที่ 4 แล้ว “อ้ายตือ้ ” หรือข้าวเหนียว และข้าวเหนียว
ที่ กิ น กั บ น�้ ำ กะทิ ก็ คื อ ข้ า วเหนี ย วด� ำ  หรื อ ที่ ห มู ่ เ ฮาชาวเหนื อ เรี ย กว่ า
“เข้าก�่ำ” หรือ “ข้าวก�่ำ”
ข้าวเหนียวด�ำหรือข้าวก�่ำนี่น่าสนใจมาก ถือว่าเป็นสุดยอดข้าวเลย
ทีเดียว เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก  
คุณสุทธิชยั หยุน่ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เคยเขียนลงในบล็อก โอเค
เนชัน่ ว่า ข้าวก�ำ 
่ เป็นข้าวพืน้ เมืองของเอเชีย มีชอื่ เรียกต่างๆ เช่น ข้าวเหนียวด�ำ 
ข้าวป่า ข้าวด�ำจีน และข้าวที่ถูกลืม (forbidden rice) ซึ่งหมายถึงข้าวที่ไม่ใช่พืช
เศรษฐกิจ คนเลยไม่นิยมปลูกกัน
จริงหรือเปล่าว่าเข้าก�ำ่ หรือข้าวเหนียวด�ำเป็นข้าวทีถ่ กู ลืม ต้องพิสจู น์
กันก่อนถึงจะฟันธงได้
ข้าวเหนียวด�ำมีสีออกแดงม่วง (ไม่ใช่สีด�ำ) ชาวเหนือเชื่อว่าข้าว
เหนียวด�ำเป็นพญาข้าวที่ปล่อยสารที่ช่วยป้องกันแมลงและโรคให้แก่ข้าวพันธุ์
1.

เป็นของกินเล่น ท�ำจากข้าวตอก โดยน�ำมาคั่วแล้วคลุกเคล้ากับน�้ำตาลเชื่อมทึ่เคี่ยวจนเหนียวเป็นยางมะตูม หรือจะใช้
น�้ำผึ้งแทนก็ ได้ เมื่อเคล้าจนทั่วแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆ หลังจากนั้น น�ำไปคลุกเคล้ากับข้าวตอกที่ป่นเป็นผง เพื่อไม่ให้
ติดกัน และน�ำไปอบเทียน
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อืน่ ๆ ทีป่ ลูกใกล้เคียงกันได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงพบว่ามีการปลูกข้าวเหนียวด�ำแทรก
ในแปลงปลูกข้าวอื่นๆ ด้วย
ข้าวเหนียวด�ำมีสารอาหารที่เหมือนกับข้าวเจ้า หรือข้าวเหนียว
ทั่วๆ ไป คือ
คาร์ โบไฮเดรต

ให้พลังงาน

โปรตีน

ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ

ไขมัน (ชนิดดี)

ให้พลังงาน

วิตามินบีรวม

ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอ่อนเพลีย
แขนขาไม่มีแรง ปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง
บางชนิด บ�ำรุงสมอง ท�ำให้เจริญอาหาร

วิตามินบี 1

ป้องกันโรคเหน็บชา

วิตามินบี 2

ป้ อ งกั น โรคปากนกกระจอก อ่ อ นเพลี ย
เบื่ออาหาร ตาไม่สู้แสง

ฟอสฟอรัส

ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน

แคลเซียม

ช่วยลดอาการเป็นตะคริว

ทองแดง

ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด

เหล็ก

ช่วยสร้างเม็ดเลือด และป้องกันโรคโลหิตจาง
ไฟเบอร์หรือเส้นใย ช่วยในการขับถ่าย ท�ำให้
ไม่ทอ้ งผูก ลดการเกิดมะเร็งในล�ำไส้ และช่วย
ดูดซึมไขมันและน�้ำตาล
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แกมมา ออริซานอล
ช่วยลดคลอเรสตอรอล หรือไขมันในเลือด รวมถึง
ไตรกลีเซอไรด์ เพิ่ม HDL (ไขมันชนิดดี) ช่วยยับยั้ง
การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารและการรวมตัวของ
เกร็ดเลือด ลดน�้ำตาลในเลือด เพิ่มระดับฮอร์ โมน
อินซูลีนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลส์มะเร็งในกระเพาะอาหาร ช่วยเพิม่
		
ภูมิคุ้มกัน และชะลอความแก่
คงจ�ำกันได้ที่บอกว่าข้าวเหนียวด�ำมีสีม่วงแดง อันนี้ถือว่าส�ำคัญ
เพราะสีม่วงแดงนี้เกิดจากสารแอนโทไซยานิน
สารแอนโทไซยานินที่พบในข้าวเหนียวด�ำนั้นไม่ใช่ธรรมดา แต่เป็น
สารอาหารวิเศษที่มีชื่อเรียกว่า “โอพีซี” (OPC) นักวิชาการพบว่าสารโอพีซี
ทีพ่ บในข้าวเหนียวด�ำเป็นสารชนิดเดียวกับสารสกัดที่ได้จากองุน่ ด�ำและองุน่ แดง
หรือเปลือกสน ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าวิตามินซี 20 เท่า และวิตามินอี 50 เท่า
มาถึงตรงนี้ ก็คงจะมีค�ำถามต่อไปว่า ไอ้เจ้าสารโอพีซีนี้คืออะไร
ก็ขอตอบว่าโอพีซีนั้นไซร้ ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Oligomeric
Proanthocyanidin เป็ น สารชนิ ด หนึ่ ง ในกลุ ่ ม ของไบโอฟลาโวนอยด์
(Bioflavonoid) ที่บอกว่าสารโอพีซีเป็นสารอาหารวิเศษ เพราะว่าเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ2 ที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า แอนติออกซิแดนต์ (Antioxidant)
2.

ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายของคนเรานั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยออกซิเจนจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป
ไปช่วยในการเผาผลาญไขมันให้เกิดเป็นพลังงาน ผลพลอยได้ (ที่จริงน่าจะเรียกว่าผลพลอยเสียมากกว่า) ที่เกิดขึ้นหลัง
จากกระบวนการดังกล่าวก็คือออกซิเจนที่มีประจุลบ ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระ (free radicals) สารตัวนี้จะรวมตัวกับไขมัน
ชนิดเลวที่เรียกว่า LDL ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ท�ำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดและ
เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดโรคหัวใจ อนุมูลอิสระยังสามารถรวมตัวกับสารบางชนิดในร่างกายของเราและก่อให้เกิดสารพิษ
ที่ท�ำลายเนื้อเยื่อต่างๆ หรือไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมในเซลส์ ท�ำให้เซลส์ปกติแปรสภาพไปเป็นเซลส์มะเร็ง
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นักวิชาการด้านโภชนาการถึงกับบอกว่า สารโอพีซีนี้มีประสิทธิภาพในการ
ต่อต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าแอนติออกซิแดนต์ที่มาจากผักและผลไม้อื่นๆ
จึงได้รบั การขนานนามว่า อภิสารต้านอนุมลู อิสระ (Superantioxidant) โดยสาร
โอพี ซี นี้ มี คุ ณ สมบั ติ ช ่ ว ยในการหมุ น เวี ย นของกระแสโลหิ ต ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
อนุมูลอิสระไปท�ำลายเซลส์ (มีผลในการชะลอความแก่) ช่วยยับยั้งไม่ให้เลือด
จับกันเป็นก้อน จึงช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ เส้นเลือดอุดตันในสมอง
ที่วิเศษสุด แอนโทไซยานินที่พบในสีม่วงแดงของข้าวเหนียวด�ำของไทยนั้น
เป็นประเภท cyanindin 3-glocoside ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัต    ิ
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลส์มะเร็งในปอด         
ท่านผู้อ่านเห็นด้วยไหมคะว่า ของ “กินสี่ถ้วย” นี้ ไม่ธรรมดาจริงๆ
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ของ “กินสี่ถ้วย” นี้จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ให้เป็น
ขนมที่ ใช้กินเลี้ยงในงานมงคลของไทยเราดังเช่นสมัยก่อนต่อไป แต่ตอนนี้
ผู้เขียนขอตัวไปหาของ “กินสี่ถ้วย” ก่อนค่ะ
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“ทงอี” เรื่องจริงในหน้าประวัติศาสตร์
หรือเพียงเรื่องโกหก
บุญยรัตน์ แสงทอง

เมื่อหลายปีก่อน กระแสเอเชียในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมนั้น
คงไม่พ้นญี่ปุ่น ทั้งด้านของเพลง และการแต่งกาย แต่ในปัจจุบันนี้ กระแส
ญี่ปุ่นไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเพลง ละคร หรือแม้กระทั่ง
การแต่งกาย ทั้งยังรวมไปถึงภาษาเกาหลีที่ตอนนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษานั้นส่วนหนึ่งศึกษาเพื่อน�ำไปใช้ศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี ใต้
ส่ ว นหนึ่ ง ศึ ก ษาเพื่ อ ดู ล ะครและฟั ง เพลง และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ สื่ อ สาร
ในการท�ำงานกับคนเกาหลีที่อยู่ในประเทศไทย
กระแสเกาหลีที่ก�ำลังโดดเด่นมากในบ้านเราตอนนี้คงหนีไม่พ้น
“ละครเกาหลี” หรือที่เรามักเรียกว่า “ซีรีย์เกาหลี” ไม่ว่าจะเป็นละครวัยรุ่นใสๆ
หรือละครที่มีเนื้อหาเศร้าเคล้าน�้ำตา หรือละครพีเรียดที่ถูกใจคนทุกเพศทุกวัย
ซึ่งในขณะนี้เรื่อง “ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์” ที่ฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกเย็น
วันเสาร์-อาทิตย์ ก�ำลังมาแรงและมีเนื้อหาชวนให้ผู้ชมต้องติดตาม หนังสือ
วิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ ขอน�ำท่านผู้อ่านมาค้นหาว่า “ทงอี” มีตัวตนจริงหรือไม่
ในประวัติศาสตร์ของเกาหลี หรือเป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นแล้วโยง
เหตุการณ์ ในประวัตศิ าสตร์เท่านัน้ เพือ่ ความบันเทิง โดยขอกล่าวถึงบุคคลส�ำคัญ
ที่ ถูก น� ำ มากล่า วถึ งในละครเรื่ อ งนี้    และหลั งจากที่ดู ล ะครเรื่อ งนี้แล้ วเรา
ได้อะไรบ้าง
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พระเจ้าซุกจง กษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งราชวงศ์โชซอน
พระเจ้าซุกจง1 (숙종) แห่งราชวงศ์ โชซอน พระนามเดิมว่า อี ดน
(이돈) ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1661 ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าฮยอนจง
กับ พระมเหสี ม ยองซอง ได้รับ การแต่งตั้งเป็น รัชทายาทเมื่ อ ค.ศ. 1667  
พระองค์เติบโตท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างขุนนางฝ่ายใต้และฝ่ายตะวันตก
ในรัชกาลพระเจ้าฮยอนจงนั้นฝ่ายตะวันตกมีอ�ำนาจมากกว่า ก่อนพระองค์
สิ้นพระชนม์ไม่นานเกิดความขัดแย้งเรื่องการใส่พระภูษาไว้ทุกข์ของพระมเหสี
จางรยอล2 เรียกว่า พิธีปีคาบิน (갑인예송) ท�ำให้ฝ่ายใต้กลับมาเรืองอ�ำนาจ
อีกครั้ง พระเจ้าซุกจงขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1674 ในวัยเพียง 13 พรรษา
พระองค์ทรงมีพระขันติธรรมสูงส่ง เพราะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแย่งชิง
อ�ำนาจของขุนนางทั้ง 2 ฝ่ายไม่เว้นแต่ละวัน
ในปี ค.ศ. 1680 ขุนนางฝ่ายใต้คิดการกบฏ หมายจะยกองค์ชาย
พกซอน (복선군) พระโอรสในองค์ชายอินพยอง3  (인평대군) ขึน้ เป็นกษัตริย์
แทนพระเจ้าซุกจง จึงเกิดการกวาดล้างขุนนางฝ่ายใต้ ขุนนางฝ่ายตะวันตก
จึงกลับมามีอ�ำนาจอีกครั้ง ในปีเดียวกัน พระมเหสีอินกยอง (인경왕후)
พระมเหสีพระองค์แรกของพระเจ้าซุกจงสิน้ พระชนม์ ขุนนางฝ่ายตะวันตกจึงส่ง
ธิดาจากตระกูลมินเข้าไปเป็นพระมเหสีพระองค์ ใหม่ ได้รบั พระนามว่าพระมเหสี
อินฮยอน (인현왕후) ในปี ค.ศ. 1683 ฝ่ายตะวันตกแตกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มนักปราชญ์อาวุโส หรือ โนรน (노론) ของซงชียอล (송시열) และกลุ่ม
นักปราชญ์ผู้น้อย หรือ โซรน (소론) ของยุนจึง (윤 증)
1
2
3

สมเด็จพระราชา ซุกจง ฮยอนอึย ความยุน เยซอง ยองรยอล ยูโม ยอนกุน ฮงอิน จุนดอก แบชอน แฮบโด คเยฮยู
ดกคยอง จองจุง ฮยอปกุก ซินอึย แดฮุน จางมุน ฮอนมู คยองมอง วอนฮโย แห่งเกาหลี (ค.ศ. 1674-1720 รวม 46 ปี)
พระมเหสีจางรยอล (장렬왕대비) พระมเหสีองค์ที่ 2 ในพระเจ้าอินโจ (인조) กษัตริย์องค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์ โชซอน
เป็นพระปัยยิกา(ย่าทวด, ยายทวด) ของพระเจ้าซุกจง
พระโอรสในพระเจ้าอินโจ กับพระมเหสีอินฮยอน
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3 ปี ต ่ อ มา พระเจ้ า ซุ ก จงได้ ท รงรั บ อดี ต นางในของพระมเหสี
จางรยอล นามว่า จางอกจอง และทรงแต่งตัง้ ขึน้ เป็นพระสนมจาง โดยพระองค์
โปรดปรานนางมาก ในปี ค.ศ. 1688 พระสนมจางได้ ให้ประสูตพิ ระโอรสพระนามว่า
องค์ชายยุน (이 윤) พระเจ้าซุกจงหมายจะแต่งตัง้ ให้เป็นองค์ชายรัชทายาท หรือ
วังเซจา (왕세자) เพราะพระองค์ทรงรอคอยพระโอรสมานาน ในปี ค.ศ. 1689
พระเจ้าซุกจงได้แต่งตัง้ พระสนมจางขึน้ เป็นพระสนมฮีบนิ (희빈 장씨) ซึง่ เป็น
ต�ำแหน่งพระสนมสูงสุด ซงชียอลได้ทูลคัดค้านการแต่งตั้งองค์ชายรัชทายาท
เนื่องจากขัดกับธรรมเนียมที่ว่า ให้พระโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสีก่อน ขุนนาง
ฝ่ายใต้จึงยุยงให้พระเจ้าซุกจงประหารชีวิตซงชียอล และเนรเทศขุนนางฝ่าย
ตะวันตกออกจากราชส�ำนัก รวมทั้งท�ำการปลดพระมเหสีอินฮยอนและขับออก
นอกวัง จากนั้นแต่งตั้งพระสนมฮีบินขึ้นเป็นพระมเหสี เรียกว่า การเปลี่ยนขั้ว
ทางการเมืองปีคีซา (기사환국)
ต่อมาพระเจ้าซุกจงทรงคืนพระยศให้แก่พระมเหสีอนิ ฮยอน และให้
พระมเหสีจางกลับไปเป็นพระสนมฮีบินตามเดิม เรียกว่า การเปลี่ยนขั้วทางการ
เมืองปีคัปซุล (갑술환국) และฝ่ายตะวันตกกลับมามีอ�ำนาจอีกครั้ง แต่แล้ว
เมื่อปี ค.ศ. 1701 พระมเหสีอินฮยอนสิ้นพระชนม์ ต่อมาพระเจ้าซุกจงจับได้ว่า
พระสนมฮี บิ น ใช้ น างร่ า งทรงสาปแช่ ง พระมเหสี อิ น ฮยอน พระสนมฮี บิ น
จึงถูกส�ำเร็จโทษ
ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าซุกจงนั้นค่อนข้างสงบสุข แต่พร้อม
ทีจ่ ะปะทุได้ตลอดเวลา เพราะขุนนางฝ่ายโนรนและโซรนก�ำลังเผชิญหน้ากันด้วย
เรือ่ งการสืบราชสมบัติ โดยฝ่ายโซรนสนับสนุนองค์ชายรัชทายาท หรือองค์ชายยุน
ขณะที่ฝ่ายโนรนหันไปสนับสนุนองค์ชายยอนอิง (연잉군) ซึ่งเป็นพระโอรสที่
ประสูติแต่พระสนมซุกบิน แห่งตระกูลชเว ในปี ค.ศ. 1718 พระเจ้าซุกจงทรง
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ตั้งองค์ชายรัชทายาท หรือองค์ชายยุนเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทน และพระเจ้า
ซุกจงสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1720 ด้วยวัยเพียง 59 พรรษา
พระสนมซุกบิน (ทงอี) ในหน้าประวัติศาสตร์เกาหลี
พระสนมซุกบิน แห่งตระกูลชเว (숙빈 최씨) พระสนมเอกใน
พระเจ้าซุกจง (숙종) กษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งราชวงศ์ โชซอน (조선 왕조)
เป็นเด็กที่เกิดในชนชั้นชอนมิน ชนชั้นที่ต�่ำที่สุดในสังคม ซึ่งในสมัยราชวงศ์
โชซอนนั้น มีรากฐานมาจากสังคมในปลายสมัยราชวงศ์ โค-รยอ (고려왕조)
ทีม่ กี ษัตริยอ์ ยูท่ ยี่ อดของพีระมิด รองลงมาเป็นชนชัน้ ปกครอง สามัญชน และทาส
ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
1. ยังบัน แปลว่า สองชนชัน้ ประกอบด้วย มุนบัน หรือชนชัน้ ปราชญ์
คือ ขุนนางฝ่ายบุ๋น และมูบัน หรือชนชั้นนักรบ โดยที่ลูกหลานของยังบันเท่านั้น
ที่มีสิทธิ์ในการสอบควากอหรือจอหงวน
2. จุงอิน แปลว่า ชนชั้นกลาง เป็นกลุ่มคนที่เป็นลูกจ้างของ
ทางราชการ มีสทิ ธิส์ อบควากอได้เพียงระดับต�ำ 
่ คือเป็นเพียงคนงานในราชส�ำนัก
จุงอินสามารถประกอบอาชีพได้เพียง 4 อย่าง คือ ล่ามแปลภาษา นักกฎหมาย
แพทย์ (เฉพาะผู้ชายเท่านั้น) และโหรหลวง
3. ซังมิน คือ สามัญชนทัว่ ไป ได้แก่ ชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร
ชาวประมง เป็นต้น ซึ่งจะต้องถูกเก็บภาษีจาก โจ (ที่ดิน) โพ (เสื้อผ้า) และยอก
(ส่วยแทนการเกณฑ์ทหาร)
4. ชอนมิน คือ ทาส ทางราชการจะเข้ามาควบคุมชนชั้นนี้ เสมือน
ว่าเป็นสิ่งของชิ้นหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่สามารถซื้อขายได้
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ทางราชการก็มีชอนมินไว้เป็นสมบัติเป็นจ�ำนวนมากเพื่อใช้งานในราชส�ำนัก
ซึ่ ง ควากอขุ น นางฝ่ า ยบู ๊ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้ ช อนมิ น ผู ้ ช ายเข้ า ไปเป็ น ทหารได้
ส่วนชอนมินที่ไม่ได้มีเจ้าของก็จะประกอบอาชีพที่สังคมดูถูก เช่น คนฆ่าสัตว์
นักแสดงกายกรรม ส่วนชอนมินผู้หญิงมี 3 อาชีพ คือ มูดัง (ร่างทรง) คีแซง
(นางโลม) และอึย-นยอ (แพทย์หญิง) เป็นต้น
พระสนมซุกบินเป็นนางใน หรือ กุง-นยอ (궁녀) ฝ่ายตรวจการ และ
เมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าซุกจง จึงได้เลื่อนเป็น ซึงอึนซังกุง (승은상궁) หรือ
ซังกุงถวายตัว ต่อมาได้เลือ่ นขัน้ เป็นพระสนมซุกวอน (พระสนมขัน้ ที่ 4) หลังจากที่
ออกไปจากวังหลวงและได้ประสูตพิ ระโอรสพระนามว่า “กึม4” พระนามทีพ่ ระเจ้า
ซุกจงทรงพระราชทานให้ แล้วจึงกลับวังหลวง และได้รับการเลื่อนขั้นเป็น
พระสนมซุกอึย (พระสนมขั้นที่ 2) และพระสนมซุกบิน (พระสนมเอก ขั้นที่ 1)
ตามล�ำดับ และได้ ให้ประสูติพระธิดา พระนามว่า “องค์หญิงยองซู” พระธิดา
พระองค์ที่ 2 ในพระเจ้าซุกจง
พระสนมฮีบิน พระสนมผู้ทะเยอทะยาน
พระสนมฮีบิน แห่งตระกูลจาง (희빈 장씨) เป็นพระสนมเอกใน
พระเจ้าซุกจง กษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งราชวงศ์ โชซอน แต่เดิมเป็นนางใน หรือ
กุง-นยอ ของพระมเหสีจางรยอล เมื่อพระเจ้าซุกจงได้พบจึงรับมาอยู่ในวังและ
แต่งตั้งให้เป็นพระสนมซุกวอน (พระสนมขั้นที่ 4) ในปี ค.ศ. 1688 ก็ ได้รับ
แต่งตั้งเป็นพระสนมโซอึย (พระสนมขัน้ ที่ 2) หลังจากที่ได้รบั การแต่งตั้งไม่นาน
4

อี กึม (이 금) ภายหลังเป็นองค์ชายยอนอิง (연잉군) และได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้ายองโจ (영조) กษัตริย์
องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์ โชซอน (ค.ศ. 1724-1776 รวม 52 ปี)

“ทงอี” เรื่องจริงในหน้าประวัติศาสตร์ หรือเพียงเรื่องโกหก 187

ก็ ได้ประสูติพระโอรส พระนามว่า ลี ยุน (이 윤)5 และในปี ค.ศ. 1689 ก็ ได้
เลื่อนขึ้นเป็นพระสนมฮีบิน (พระสนมขั้นที่ 1)
ในปี ค.ศ. 1690 เมื่อพระมเหสีอินฮยอนถูกปลดออกจากพระยศ
พระสนมฮีบินก็ ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระมเหสี และองค์ชายยุนได้รับแต่งตั้งเป็น
องค์ชายรัชทายาท ต่อมาในปี ค.ศ. 1694 ขุนนางฝ่ายตะวันตกถวายฎีกาขอให้
พระเจ้าซุกจงทรงดูแลอดีตพระมเหสีอนิ ฮยอน พระเจ้าซุกจงทรงคืนพระยศให้กบั
พระมเหสีอินฮยอน ทรงให้พระมเหสีจางกลับไปเป็นพระสนมฮีบินตามเดิม
และแต่งตั้งองค์ชายรัชทายาทเป็นพระโอรสบุญธรรมของพระมเหสีอินฮยอน
และทรงมีด�ำริให้องค์ชายรัชทายาทเข้าพิธีอภิเษกกับหลานสาวของพระมเหสี
อินฮยอน นามว่า พระชายาชิม หรือเรียกว่า วังเซจาบิน (왕세자빈)6
จากเหตุการณ์นที้ ำ� ให้ฝา่ ยโนรนมีอำ� นาจมากขึน้ และอ�ำนาจทางฝ่าย
โซรนลดลง และเป็นเหตุให้เกิดความบาดหมางระหว่างพระมเหสีอินฮยอนและ
พระสนมฮีบิน พระสนมฮีบินจึงวานพี่ชายให้จ้างร่างทรงท�ำไสยศาสตร์เพื่อสาป
แช่งพระมเหสีอนิ ฮยอน ภายหลังเมือ่ พระมเหสีอนิ ฮยอนสิน้ พระชนม์แล้ว พระเจ้า
ซุ ก จงทรงพบนางร่ า งทรงที่ ท� ำ พิ ธี เ ก็ บ สิ่ ง ของที่ ใ ช้ ท� ำ พิ ธี ไ สยศาสตร์ อ ยู ่ ใ น
พระต�ำหนักของพระสนมฮีบนิ จึงมีรบั สัง่ ให้ทหารตรวจค้นต�ำหนัก และพบหุน่ ฟาง
ที่มีการเขียนดวงพระชะตาของพระมเหสีอินฮยอนติดไว้ รวมทั้งภาพวาดของ
พระมเหสีอินฮยอน คันธนู และมีดที่ใช้ปักหุ่นฟางซุกซ่อนอยู่ด้านหลังต�ำหนัก
จึงทรงมีรับสั่งให้พระราชทานยาพิษให้พระสนมฮีบิน และประหารชีวิตพี่ชาย
ของนางด้วย
5
6

ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1688 ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์ชายรัชทายาท หรือวังเซจา (왕세자) ปี ค.ศ. 1690 และต่อมาได้
รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าคยองจง (경종) กษัตริย์องค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์ โชซอน (ค.ศ. 1720-1724 รวม 4 ปี)
พระชายาชิม สิ้นพระชนม์ก่อนพระเจ้าคยองจงครองราชย์ ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีทันอึย แห่งตระกูลชิม
(단의왕후 심씨)
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“ทงอี” เรื่องจริง หรือ เรื่องแต่ง
ในละครเรื่อง “ทงอีฯ” ได้กล่าวถึงพ่อของทงอีว่าเป็นผู้น�ำกลุ่ม
“คอมกเย” นัน้ ขออธิบายก่อนว่า ในสมัยราชวงศ์ โชซอนในยุคของพระเจ้าอินโจ
ได้เกิดสงครามพยองจาโฮรัน (병자호란) หรือสงครามการรุกรานเกาหลีของ
แมนจู ครั้งที่ 2 ชาวโชซอนพ่ายแพ้สงครามนี้ ท�ำให้ผู้คนเริ่มอดอยากล้มตาย
และส่งผลให้ระบบชนชั้นในโชซอนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ชนชั้นทาส
ได้ก่อตั้งกลุ่มเพื่อปกป้องตนเอง ซึ่งปรากฏในประวัติศาสตร์ 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ ่ ม ซั ล จู - กเย ( 살주계 ) เป็ น องค์ ก รลั บ ขนาดเล็ ก ที่ คั ด ค้ า นนายทาสซึ่ ง
ทารุณกรรมทาส และกลุ่มคอมกเย (검계) เป็นองค์กรต่อต้านระบบสังคมและ
คอยช่วยเหลือทาสที่ถูกทางการรังแก
ตามที่กล่าวว่าพ่อของทงอีนั้นเป็นผู้น�ำกลุ่มคอมกเยนั้นเป็นเพียง
เรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้น จริงที่ว่า ทงอีมาจากชนชั้นต�่ำสุดในสังคม แต่เป็นเด็ก
ที่มีสติปัญญาดี จึงสันนิษฐานว่าพ่อของเธอน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้อย่าง
แน่นอน แต่ก็ ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับภูมิหลังหรือชีวประวัติของทงอีมากนัก ดังนั้น
ในการสร้างละครเรือ่ งนีน้ นั้ ผูส้ ร้างต้องใช้จนิ ตนาการในการสร้างสรรค์เรือ่ งราว
และแม้ ในเรือ่ งของดนตรีในสมัยพระเจ้าซุกจงก็ไม่ได้ โดดเด่นมากนัก แต่ผสู้ ร้าง
ได้น�ำดนตรีมาน�ำเสนอเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความไพเราะของเครื่องดนตรี
โบราณของเกาหลีอีกด้วย
“ทงอี” สอนอะไร
จุ ด เด่ น ในละครเรื่ อ งนี้ ที่ แ สดงออกมาได้ ชั ด มาก คื อ ความ
ทะเยอทะยานและความอิจฉาริษยาของพระสนมฮีบิน ทั้งๆ ที่ตนก็ ไม่ได้ด้อย
ไปกว่าใครทั้งด้านสติปัญญา ความสง่างาม และทั้งยังเป็นที่โปรดปรานของ
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พระเจ้าซุกจง แต่กลับไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี กลับคิดร้ายต่อผู้อื่น เช่นการกระท�ำ
ต่อพระมเหสีอินฮยอนจนสิ้นพระชนม์ ในอีกแง่มุมที่ละครเรื่องนี้สะท้อนออกมา
คือ ความดีในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความเคารพผู้อื่น หรือการเคารพผู้อื่นเท่าที่
ก�ำลังตนจะสามารถท�ำได้ หรือปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ นื่ ได้อย่างเหมาะสม และไม่พดู จา
ให้ร้ายผู้อื่น ดังที่ทงอีได้แสดงให้เห็นในละคร ดังค�ำที่ “ความดีชนะทุกสิ่ง”
นอกจากนีย้ งั สามารถสะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าของคนนัน้ ไม่ได้ขนึ้ กับ
ชนชั้นที่ตนเกิดมา เพราะสิ่งนี้ ไม่สามารถแสดงได้ว่าคนที่อยู่ในชนชั้นสูงเท่านั้น
ถึงจะเป็นคนที่มีคุณค่า ซึ่งจุดนี้ทงอีก็ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แม้ว่าตนจะเกิดมา
ในชนชั้นที่ต�่ำที่สุดในระบบวรรณะในราชวงศ์ โชซอน แต่หากมีความดีและ
คุณธรรมอยู่ในใจและมีสติตลอดเวลา ก็สามารถเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่าได้มากกว่า
คนทีเ่ กิดมาจากชนชัน้ สูงแต่ไม่มคี ณ
ุ ธรรมอยู่ในใจ จุดสุดท้ายทีผ่ เู้ ขียนขอกล่าวถึง
คือ ความเป็นแม่ที่มีอยู่เต็มหัวใจของทงอี ซึ่งทงอีสามารถสอนพระโอรสของ
ตนให้เป็นเด็กที่มีความมีน�้ำใจ รู้จักแบ่งปัน รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น จนในที่สุด
พระโอรสของทงอีก็ ได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้ายองโจ กษัตริย์องค์ที่ 21
แห่งราชวงศ์ โชซอน และได้รับสดุดีว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโชซอน ลองมอง
ย้อนกลับมาดูละครในบ้านเรา หากจะให้ละครไทยท�ำแบบนี้บ้าง คงท�ำได้ยาก
หากยังไม่หลุดจากความเพ้อฝันดังที่ปรากฏให้เห็นทุกวัน
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นางสาวบุญยรัตน์ แสงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิทยุกระจายเสียง
กรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
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ท้ายเล่ม
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านหนังสือวิทยุสราญรมย์ทุกท่าน
ในช่วงที่ผ่านมา มีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศของเรา
ทั้ ง เรื่ อ งราวที่ ส ร้ า งความปลื้ ม ปี ติ ใ ห้ แ ก่ ป วงชนชาวไทย และเรื่ อ งราวที่
น�ำความวิปโยคความสูญเสียมาสู่ปวงชนชาวไทย เรื่องหลากหลายที่เกิดขึ้น
สะท้อนให้เห็นความจริงของชีวติ ทีท่ งั้ ความดีใจและความเสียใจล้วนแล้วแต่เป็น
แรงบันดาลใจให้เราเพิ่มความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
หนังสือ “วิทยุสราญรมย์” ฉบับนี้ ยังคงบรรจุไปด้วยเรื่องราว
หลากหลายที่ ให้สาระควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน ในขณะเดียวกันก็แทรก
คติ/ข้อคิด ในการด�ำเนินชีวิต
และขอลงท้ายเช่นเดิมค่ะ อ่านหนังสือวิทยุสราญรมย์แล้ว กรุณาให้
ก�ำลังใจเราด้วยการรับฟังรายการของสถานีวิทยุสราญรมย์ วิทยุการทูตเพื่อ
ประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ทางคลื่นความถี่ AM 1575 KHz
ด้วยนะคะ ตามผังรายการท้ายปกหลังค่ะ
พบกับใหม่ในหนังสือ “วิทยุสราญรมย์” ฉบับต่อไปค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

(สุวรรณา  ฟองสมุทร)

