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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านหนังสือวิทยุสราญรมย์ทุกท่าน

หนังสือวิทยุสราญรมย์ที่อยู่ในมือท่านขณะนี้	 เป็นหนังสือเล่มที่	 2		

ทีด่ฉินัเข้ามารับหน้าท่ีผูอ้�านวยการกองวทิยกุระจายเสยีง/นายสถานวิีทยุสราญรมย์	

ดฉัินขอเรยีนว่า	เราได้มกีารปรบังานโดยรวม	และได้ปรบัผงัรายการวทิยสุราญรมย์	

เพื่อให้มีความเข้มข้นและหลากหลายในเนื้อหายิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะการน�าเสนอ

รายการใหม่	 “เฉลิมพระเกียรติในหลวง	 84	 พรรษา”	 เนื่องด้วยปีนี้เป็นปี

มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ	7	รอบ	จึงเป็น

โอกาสอันดียิ่งที่เราจะร่วมกันเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ

ท่ีทรงคุณค่าอย่างอเนกอนันต์ของพระองค์ ในด้านต่างๆ	 ตลอดจนแนะน�า

โครงการในพระราชด�ารเิพือ่การพฒันาของพระองค์ให้เป็นทีร่บัรูอ้ย่างกว้างขวาง

ยิ่งขึ้นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	 ที่ได้ทรงมุ่งมั่นและทุ่มเทพระองค์

ในการบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย

พระวรกายตลอดมา	 อีกรายการหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ย่ิงและ

ถ้อยแถลง



ทันเหตุการณ์นั่นคือ	 “เราคืออาเซียน”	 ซึ่งเป็นรายการที่มากด้วยสาระและ

เกร็ดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัอาเซยีนอย่างรอบด้าน	เพือ่สร้างความตระหนกั

รู้ ให้แก่คนไทยในการเตรียมพร้อมต่อการก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ภายในปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยคนไทยจะได้เตรียมตัวเปิดรับโอกาสใหม่ๆ	 และ

ปรับตัวกับความท้าทายได้ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 เราได้เพิ่มรายการน้องใหม่ที่น�า

เสนอสาระและเกร็ดความรู้วิถีชาวบ้าน	 และแนะน�าช่องทางการท�าอาชีพของ

พีน้่องชาวไทย	เช่น	รายการ	“ถนนอาชพี”	ซึง่ดฉินัหวงัว่ารายการใหม่และรายการ 

ต่างๆ	 ของสถานีวิทยุสราญรมย์จะเป็นที่ชื่นชอบของท่าน	 	 ทั้งในแง่สาระและ

ความเพลิดเพลินในการรับฟังเช่นเคยค่ะ	 นอกจากการรับฟังรายการของเรา

ได้ที่คลื่น	AM	1575	KHz	แล้ว	ท่านยังสามารถรับฟังรายการต่างๆ	ย้อนหลัง

ผ่านเว็บไซต์	www.mfa.go.th/multimedia ได้เช่นเคยค่ะ

ท่านผู้อ่านคะ

ในฐานะนายสถานีวิทยุสราญรมย์	 ซึ่งทีมงานของเราได้จัดท�า

หนังสือวิทยุสราญรมย์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับ

ท่านผู้อ่านด้วยนั้น	 ดิฉันได้เรียนรู้ว่า	 การจัดท�าหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานั้น	 ไม่ใช่

เรือ่งง่าย	ต้องอาศยัความต้ังใจและความมุง่มัน่ในการเลอืกสรรเรือ่งดีๆ 	น่าสนใจ	

ทันเหตุการณ์	และในขณะเดียวกัน	ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน	

ในช่วงที่ผ่านมา	 มีวันส�าคัญๆ	 ที่ถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร	์

น่าจดจ�า	 เร่ิมจากวันฉัตรมงคล	 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหา

กษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์	 โดยพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อ

จากสมเด็จพระบรมเชษฐาธริาช	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล	เมือ่

วันที่	9	มิถุนายน	2489	แล้วได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงศึกษาอยู่	ณ	ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์	จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว	จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย	

และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ	 จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่	



5	พฤษภาคม	2493	ซึ่งในวันนั้น	พระองค์ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า	

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	

เนือ่งในวนัฉตัรมงคลร�าลกึปีนี	้สถานวิีทยุสราญรมย์ได้รบัความกรณุา

จากคุณประภัสสร	เสวิกุล	อดีตผู้จัดรายการ	“วงวรรณกรรม”	และบรรณาธิการ

คนแรกของหนังสือวิทยุสราญรมย์	 ร้อยเรียง	 “ฉัตรมงคลอาศิรวาท”	 สะท้อน

ความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย	

ตวัอย่างหนึง่ท่ีเด่นชดัคอืนวตักรรมเกีย่วกบั	“กงัหนัชยัพฒันา”	และ	“ฝนหลวง”	

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา	 และทรงได้รับการ 

ทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัล	 “ผู้น�าโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา”	 จากองค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ	WIPO	ที่คุณสุชาดา	เมฆธารา	และคุณนิจอนันต์	

บุรณศิริ	 ได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังสถานีวิทยุสราญรมย์รับทราบกันในรายการ	

“เฉลิมพระเกียรติในหลวง	 84	 พรรษา”	 และสถานีวิทยุฯ	 เห็นว่าควรได้รับ

การถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่ให้ผูท่ี้พลาดโอกาสในการรบัฟังได้รบัทราบ

กันด้วย	

ในโอกาสท่ีองค์การศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ	 หรือที่เรารู ้จักกันดีในชื่อ	 “ยูเนสโก”	 ได้ประกาศยกย่อง	

ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 อดีตนายกรัฐมนตรี	 ว่า	 เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

ด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	สังคมศาสตร์	และสื่อสารมวลชน	ในโอกาสครบรอบ	

100	 ปี	 ชาตกาลของท่าน	 ในวันที่	 20	 เมษายน	 2554	 สถานีวิทยุสราญรมย์

ขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์	 ปันยารชุน	 ที่กรุณามอบ

สุนทรพจน์	“การเปิดสัมพันธไมตรีไทย-จีน	ของ	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ปราโมช”	ซึ่ง

ดฉินัถอืว่าเป็นหลกัฐานประวตัศิาสตร์ชัน้ต้น	ทีก่ล่าวถงึการสถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทูตสมัยใหม่ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่งในอดีตเรามักเรียกกัน

ว่าจีนแผ่นดินใหญ่	 กับประเทศไทยของเรา	 สถานีฯ	 ยังได้รับความเมตตาจาก	

ม.ล.	รองฤทธิ	์ปราโมช	และ	ม.ล.	วสิมุติรา	ปราโมช	บตุร-ธดิาของ	ม.ร.ว.	คกึฤทธิฯ์	



ให้น�าข้อเขียนเรื่อง	”น�้าพริก”	ของท่านลงตีพิมพ์ในหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับ

ที่อยู่ในมือของท่านอีกด้วย	 สถานีฯ	 ขอขอบคุณบริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	

เป็นอย่างยิ่ง	ที่ได้ ให้การเอื้อเฟื้อภาพตราไปรษณียากรที่ระลึก	100	ปี	ชาตกาล	

ม.ร.ว.	คกึฤทธิ	์ปราโมช	มาลงพมิพ์เป็นปกหนงัสอืวทิยสุราญรมย์ฉบบันี	้ซึง่ท�าให้

การระลึกถึงท่านมีความครบถ้วนและโดดเด่นยิ่งขึ้น

ปี	 2554	 ยังเป็นปีฉลองครบรอบ	 500	 ปีของการสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศโปรตุเกสกับไทย	ซึ่งนับว่าเป็นการครบรอบ

ความสมัพนัธ์ทางการทตูทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของไทย	คณุสวุรรณา	ฟองสมทุร	ซึง่กลบั

มาถิ่นเดิม	ก็ได้น�าเสนอข้อเขียนเรื่อง	“ท้าวทองกีบม้า”	สตรีเชื้อสายโปรตุเกสที่

ได้น�าวฒันธรรมด้านขนมหวานของโปรตเุกสมาเผยแพร่	และถ่ายทอดให้คนไทย

ได้รู้จักกันตั้งแต่สมัยอยุธยา	จนกระทั่งขนมหวานต�ารับท้าวทองกีบม้า	ได้กลาย

เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมของไทยไปแล้ว

ท่านผู้อ่านคะ	ยังมีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการดูแลสุขภาพตัวเอง	 หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	 ที่บรรณาธิการ

หนังสือวิทยุสราญรมย์เลือกสรรมาเสนอต่อท่านผู้อ่าน

ดิฉันหวังว่า	 ท่านผู้อ่านคงได้รับความเพลิดเพลินเช่นเดียวกับ

ความรู้จากหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

(นางศันสนีย	สหัสสะรังษี)	

นายสถานีวิทยุสราญรมย์
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การเปิดสัมพันธไมตรีไทย-จีน ของ
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

ค�าปราศรัยของนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสฉลอง 100 ปี ชาตกาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
วันที่ 20 เมษายน 2554 ณ สถาบันคึกฤทธิ์ กรุงเทพฯ

ตั้งแต่เด็ก	 ผมจ�าได้ว ่ามีประโยคหนึ่งที่ ได้มีการกล่าวขานมา

ตลอดเวลา	นั่นคือ	“ไทย-จีน	มิใช่อื่นไกล	พี่น้องกัน”	ในสมัยนั้นค�ากล่าวขานนี้

คงจะส่ือความหมายให้เหน็ถงึความใกล้ชดิระหว่างคนไทยกบัคนไทยเชือ้สายจนี	

และในชีวิตประจ�าวัน	 ก็ได้เห็นปรากฏการณ์ในความเป็นจริงที่ว่า	 คนไทย-จีน	

อยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี	ไม่ว่าจะเป็นในเขตบางรัก	เยาวราชหรือราชวงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน	 นั้น	 มีมานับเป็นพันปี	 ต่อมาใน

สมัยสุโขทัย	 เอกสารของจีนระบุว่าอาณาจักรสุโขทัยได้ส่งคณะทูตพร้อมด้วย

ของพื้นเมืองไปถวายเป็นก�านัลแก่จักรพรรดิราชวงศ์หยวนในจีน	รวม	14	ครั้ง	

ส่วนจีนได้ส่งทูตมายังสุโขทัย	 4	 ครั้ง	 ซึ่งการติดต่อดังกล่าวส่งผลให้การค้า

ระหว่าง	 2	 ประเทศขยายตัว	 อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้ของจีนมายังไทย	

โดยช่างจนีได้เข้ามาท�าเครือ่งป้ันดินเผาจนเป็นท่ีรูจ้กักันในนาม	“เครือ่งสงัคโลก”	

ซึ่งกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญของอาณาจักรสุโขทัยในเวลาต่อมา

ความสัมพนัธ์ระหว่างจนีกบัไทยนัน้ได้เพิม่พนูมากขึน้ในสมยัอยธุยา	

มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยามากขึ้น	 การค้าส�าเภาระหว่าง
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ไทย-จีน	 ท�าให้กรุงศรีอยุธยามั่งคั่ง	 และกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่าง

ประเทศตะวันตกในยุโรปกับประเทศทางตะวันออกคือ	จีน

ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 คนจีนอพยพ

มาตัง้รกรากและประกอบอาชพีในไทยมากขึน้	โดยเฉพาะในระยะทีจ่กัรพรรดขิอง

ราชวงศ์ชงิอ่อนแอ	ท�าสงครามแพ้มหาอ�านาจตะวนัตก	และภยัอันตรายอันเกดิจาก

การปราบปรามกบฏภายใน	และการเกดิสภาพข้าวยากหมากแพงขึน้ทัว่ไปในจีน	

ชาวจนีจงึหาทางอพยพไปหางานท�านอกประเทศ	โดยใช้เรอืกลไฟและเรอืส�าเภา

เป็นพาหนะเดินทาง

ประธานเหมา เจ๋อตุง พบ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518
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ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี กับนายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน ลงนามในแถลงการณ์ร่วม  

ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เมื่อวันทีี่ 1 กรกฎาคม 2518

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี พบนายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518
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ที่ผ่านมาในอดีต	 สัมพันธภาพระหว่างจีนกับไทยเป็นไปในระดับ

ประชาชนเป็นส่วนใหญ่	 แต่ในปี	 พ.ศ.	 2489	 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนและ

รัฐบาลไทยได้เปิดศักราชใหม่คือ	 มีการลงนามใน	 “สนธิสัญญาทางพระราช

ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐจีน”	 ที่กรุงเทพฯ	 และได้มี

การแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตระหว่างประเทศทั้งสอง	 นับเป็นครั้งแรกที่

ความสัมพนัธ์ได้ยกระดบัเป็นระหว่างรฐับาลและระหว่างประเทศ	แต่เมือ่รฐับาล

สาธารณรัฐจีนพ่ายแพ้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน	และอพยพไปตั้งที่ไทเปบนเกาะ

ไต้หวัน	ใน	พ.ศ.	2492	รัฐบาลไทยก็ยังคงรับรองและมีความสัมพันธ์ทางการทูต

กับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่ไทเป	จนถึงปี	พ.ศ.	2517

เมื่อสงครามโลกครั้งที่	 2	 ยุติลง	 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนเป็น

ส่วนหนึง่ของพนัธมติรท่ีชนะสงคราม	และเมือ่มกีารจดัตัง้องค์การสหประชาชาติ	

ในปี	พ.ศ.	2488	สาธารณรฐัจนีก็ได้รบัการยอมรบัให้เป็นสมาชกิถาวรในคณะมนตรี 

ความมั่นคงของสหประชาชาติ

ในระยะนั้น	 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่ไทเปพยายามจะพยุงไว้ซึ่ง

สถานะ	“มหาอ�านาจ”	โดยด�าเนินนโยบาย	“คนจีนโพ้นทะเล”	และมีกิจกรรมใน

เชงิหนนุหลังคนจนีในเมอืงไทยให้มคีวามรูส้กึเป็นจนีมากขึน้	ยงัมผีลท�าให้คนจนี

มีความกระด้างกระเด่ืองและเริ่มใช้อิทธิพลของตนในทางการค้าและเศรษฐกิจ

ในเมืองไทย

กอปรกบัรฐับาลไทยในสมยันัน้ก็ได้เริม่ไหวตวัในเรือ่งของความเป็น	

“ไทย”	และด�าเนินนโยบายในอันที่จะลิดรอนอิทธิพลดังกล่าว

ผลลัพธ์ต่อมาก็คือ	 เกิดความวุ่นวายและมีการปะทะกันระหว่าง

คนไทยกับคนจีนที่เยาวราช		ท�าให้ธุรกิจการค้าในกรุงเทพฯ	หยุดชะงักและเป็น

อัมพาตอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาแต่ในอดีต
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ยิ่งเหตุการณ์ทางการเมืองของโลกผันแปรอย่างรวดเร็ว	การแบ่งค่าย

ระหว่างโลกเสรีน�าโดยสหรฐัอเมรกิา	และโลกคอมมวินสิต์โดยมสีหภาพโซเวยีต

เป็นหัวหอก	 มีผลท�าให้ภูมิรัฐศาสตร์ ในเอเชียซึ่งมีรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์

ในแผ่นดินใหญ่	และรัฐบาลสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน	เป็นแรงสนับสนุนให้	

“สงครามเย็น”	ระหว่างกลุ่มโลกเสรีและกลุ่มโลกคอมมิวนิสต์เปลี่ยนสภาพเป็น

สงครามจริงในเอเชีย

เหตุการณ์ท่ีตามมา	 ไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีหรือสงคราม

เวียดนาม	ยิ่งท�าให้การแบ่งพวกแบ่งฝ่ายมีความเร่งร้อนมากขึ้น

ไทยเรานั้นมีความเกรงกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์	 และตกเป็นเหยื่อ

ของสงครามโฆษณาชวนเชื่อ	 จนท�าให้เข้าไปอยู่ข้างโลกเสรีมากขึ้นตามล�าดับ

ด้วยการส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลี	 โดยอยู่ฝ่ายสหประชาชาติน�าโดย

สหรัฐอเมริกา	 และยังมีบทบาทในการร่วมกับสหรัฐอเมริกา	 และเวียดนามใต	้

ในการสู้รบกับเวียดนามเหนือ	 ซึ่งรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์สนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง	

นอกจากนัน้	ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กอ็ยู่ในสภาวะล่อแหลม

เช่นเดยีวกนั	แต่ส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะอยู่ในกลุม่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	(คอือยู่ใน

กระบวนการ	non-aligned	group)

ส�าหรับในเวทีโลก	คือในองค์การสหประชาชาติ	 รัฐบาลสาธารณรัฐ

จีนที่ไทเปก็ยังรักษาสภาพการเป็นสมาชิกของตนได้ต่อไปด้วยการสนับสนุนจาก

ฝ่ายโลกเสรี	โดยมีไทยเข้าร่วมด้วย

รัฐบาลในสมัยนั้นน�าโดย	 จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 ถึงแม้จะอยู่

ฝ่ายโลกเสรี	 และด�าเนินนโยบายต่างประเทศตามหลังสหรัฐอเมริกา	 แต่ก็ยังมี

ความคดิในใจทีจ่ะไม่ถล�าตวัเข้าไปลกึเกนิไป	และได้เร่ิมส่งคณะตวัแทนเดนิทาง
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ไปติดต่อกบัผูน้�าฝ่ายจนีคอมมวินสิต์บนแผ่นดนิใหญ่อย่างลบัๆ	เพือ่เป็นการปทูาง

ส�าหรับโอกาสข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี	 การติดต่อดังกล่าวได้หยุดชะงักลงไปในสมัยรัฐบาล

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ซึ่งด�าเนินนโยบายเป็นปฏิปักษ์ต่อคอมมิวนิสต์อย่าง

ชดัเจน	แรงกระตุน้นีเ้กดิขึน้จากการทีพ่รรคคอมมิวนสิต์ในประเทศไทยด้วยการ

สนบัสนนุจากพรรคคอมมวินสิต์จนีได้เริม่ก่อตวัเข้มแขง็ขึน้	และเปิดการสูร้บกบั

กองทหารรัฐบาลไทยในพื้นที่ต่างๆ	ทั้งภาคอีสาน	ภาคเหนือและภาคใต้

เหตุการณ์เหล่านี้ย่ิงท�าให้คนไทยมองจีนคอมมิวนิสต์ด้วยความ

หวาดกลัวและเกรงกลัว

ในช ่วงต ่อมา	 มี เหตุการณ์ของโลกหลายเรื่องที่ เปลี่ยนไป

ตามสภาวการณ์	 ซึ่งท�าให้ภูมิรัฐศาสตร์ ในเอเชียโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ปรับตัวตามไปด้วย	 เช่น	 สัมพันธภาพระหว่างจีนกับสหภาพ

โซเวียตเกิดความแตกร้าว	 เพราะมีนโยบายขัดแย้งกัน	 ความเข้มข้นของ

สงครามเย็นระหว่างยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกากับกลุ่มยุโรปตะวันออก

ได้ผ่อนคลายไป	 สหรัฐอเมริกาได้เริ่มการติดต่อกับจีนคอมมิวนิสต์โดยส่งนาย

เฮนรี่	คิสซิงเจอร์	รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ	ไปพบกับผู้น�าฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์

อย่างลับๆ	ใน	พ.ศ.	2514	กับทั้งฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์เริ่มมีความมั่นใจในตัวเอง

มากขึ้นในอันที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในเอเชียโดยทั่วไป	

จุดเปลีย่นทีส่�าคญัในหวัเลีย้วหวัต่อนี้	กค็อืผลการออกเสยีงเกีย่วกบั

ความเป็นตัวแทนของจีนในสหประชาชาติในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	

สมัยที่	 26	 ในปี	 พ.ศ.	 2514	 คือรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับชัยชนะ	

มีผลท�าให้รัฐสมาชิกในสหประชาชาติจ�านวนไม่น้อยที่หันไปรับรองรัฐบาล
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จีนคอมมิวนิสต์บนผืนแผ่นดินใหญ่	 ท�าให้สถานะของรัฐบาลจีนไต้หวันอ่อนตัว

ลงไปอย่างชัดเจน

รัฐบาลไทยในสมัยนั้นมี	จอมพลถนอม	กิตติขจร	เป็นนายกรัฐมนตรี	 

และ	 ดร.	 ถนัด	 คอมันตร์	 เป็นรัฐมนตรีว ่าการต่างประเทศ	 ในวันท่ีมี

การลงคะแนนออกเสียง	 “ความเป็นตัวแทนของจีนในสหประชาชาติ”	

คณะผู ้แทนไทยก็ยังออกเสียงสนับสนุนรัฐบาลสาธารณรัฐจีนในไต้หวัน

ต่อไป	 แต่เมื่อร่างข้อมตินั้นตกไป	 และมีการน�าเสนอร่างข้อมติให้รัฐบาล

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตัวแทนในสหประชาชาติ	 ดร.	 ถนัด	 คอมันตร์	 

ซึ่งยังประชุมสหประชาชาติอยู ่	 ได้สั่งให้คณะผู ้แทนไทยงดเว้นออกเสียง 

ในร่างข้อมติดังกล่าว	ซึ่งในอดีต	ไทยเราเคยคัดค้านการเป็นตัวแทนของรัฐบาล

สาธารณรฐัประชาชนจนีตลอดมา	การงดเว้นออกเสยีงครัง้นีเ้ป็นการส่งสญัญาณ

อย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต	์

ว่า	ไทยมิต้องการแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อไปแล้ว

หลังจากนั้น	 ดร.	 ถนัด	 คอมันตร์	 ได้มีค�าสั่งเป็นการภายในให้

ผู ้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติเริ่มเปิดเวทีการพบปะอย่างลับๆ	 กับ

ผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนในขณะนั้น	 คือเอกอัครราชทูต	 ฮวง	 หัว	

เพื่อหาทางคลี่คลายอุปสรรคต่างๆ	 ที่มีมาแต่อดีต	 อันจะน�าไปสู ่การฟื้นฟู

ความสัมพันธ์ทางการทูตต่อไป

ในช่วงต่อมาอีก	2-3	ปี	ทั้งๆ	ที่สงครามในเวียดนามก็ยังไม่เสร็จสิ้น	

แต่ภาพในอนาคตของความส�าคัญและบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศปรากฏเด่นชัดมากขึ้น	 การติดต่อระหว่างไทย

กับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไม่ใช่เรื่องการเมือง	 ก็เริ่มมีขึ้นตามล�าดับ	 ไม่ว่า

จะเป็นการแลกเปลี่ยนคณะนักกีฬาปิงปอง	แบดมินตัน	ฟุตบอล	บาสเกตบอล	
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คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 แม้แต่การติดต่อขอซื้อน�้ามันดิบในราคามิตรภาพจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ส�าหรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น	

นอกเหนอืจากประเทศในยโุรปตะวนัตก	ในทวปีอเมรกิาและแอฟรกิาแล้ว	รฐับาล

ต่างๆ	 ของประเทศในเอเชียก็เริ่มขับเคลื่อนท่ีจะเปิดความสัมพันธ์ทางการทูต

กับสาธารณรัฐประชาชนจีนมากข้ึน	 ญี่ปุ่นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใน

วันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2515	ออสเตรเลียในวันที่	21	ธันวาคม	พ.ศ.	2515	

มาเลเซียในวันท่ี	 31	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2517	 ฟิลิปปินส์ในวันที่	 9	 มิถุนายน	

พ.ศ.	 2518	 สิงคโปร์และอินโดนีเซียเริ่มติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นทางการ	 แต่โดยที่ทั้งสิงคโปร์และอินโดนีเซียยังมีปัญหาภายในประเทศ

เกี่ยวกับเรื่องคนจีน	จึงยังไม่มีการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตในช่วงนั้น

ในขณะเดียวกัน	 ในเมืองไทยเองก็มีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์

ของรัฐบาล	 ภายหลังจากที่มีรัฐบาลทหารและรัฐบาลแบบประชาธิปไตย

คร่ึงใบตดิต่อกันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ	ก็ได้เกดิรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้

และเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบโดยมี	 ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 เป็น

นายกรัฐมนตรี	เมื่อ	พ.ศ.	2518	และพลตรีชาติชาย	ชุณหะวัณ	(ยศในขณะนั้น)	

เป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ

นับเป็นบุญของเมืองไทยที่บังเอิญมีนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมือง

อาชีพ	 ที่นอกเหนือจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์	 ประวัติศาสตร	์

วรรณคดี	สังคมศาสตร์	ศาสนาและศลิปวฒันธรรมแล้ว	ยงัเป็นผูร้อบรูก้ารเมอืง

ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี	 มาเป็นหัวหน้ารัฐบาล	 และมีความกล้าหาญที่

จะตัดสินใจปรับนโยบายการต่างประเทศ	 ทั้งๆ	 ที่เสี่ยงกับความรู้สึกต่อต้าน

ของหน่วยงานราชการบางหน่วยและประชาชนจ�านวนไม่น้อย
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ในวันท่ี	 19	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2518	 นายกรัฐมนตรีไทยได้แถลงใน

สภาผู้แทนราษฎรว่า	 ปรารถนาท่ีจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง

ไทย-จีน	 ค�าแถลงนี้เป็นการส่งสัญญาณให้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้ทราบถึงนโยบายใหม่	 และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้แสดงท่าที

ตอบรับสนองค�าแถลงนี้

ความปรารถนาของ	 ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	 นายกรัฐมนตรีคนที่	 13	 ที่จะ

ปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน	 และระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา	 ดังปรากฏ

ในค�าแถลงนโยบายในรัฐสภาดังที่ได้กล่าวข้างต้น	 ได้รับแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นจาก

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคในช่วงนั้น	กล่าวคือกรณีเรือมายาเกซ

ในบ่ายวันที่	 12	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2518	 เรือบรรทุกสินค้าและ

เวชภัณฑ์สหรัฐอเมริกาชื่อ	 มายาเกซ	 ถูกเขมรแดงยึดและลูกเรือถูกจับ

เป็นตัวประกัน	 ระหว่างเดินเรืออยู่ในน่านน�้าใกล้ชายฝั่งกัมพูชาเพื่อมายัง

ท่าเรือสัตหีบ	สหรัฐอเมริกาจึงส่งนาวิกโยธินจากโอกินาวามายังฐานทัพอู่ตะเภา	

ในช่วงวันที่	 14-15	 พฤษภาคม	 เพื่อช่วงชิงลูกเรือมายาเกซที่ถูกควบคุมตัว

อยู่บนเกาะในเขตกัมพูชา

การปฏิบัติการเพื่อการนี้ ไม่เป็นผลส�าเร็จ	 เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ	 ได้

เสียชีวิตไป	 41	 คน	 และสูญหายไปจ�านวนหนึ่ง	 รัฐบาลไทยเห็นว่าเป็นการ

ไม่ถูกต้องท่ีสหรัฐฯ	 ได้ ใช้ดินแดนไทยเพื่อด�าเนินการดังกล่าว	 และจากการ

ตั้งข้อสังเกต	 สหรัฐฯ	 ก็ยอมรับว่าใช้ฐานทัพไทยจริง	 และอ้างว่าได้รับความ

เห็นชอบจากกองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยแล้ว

นายกรัฐมนตรี	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	จึงได้เชิญอุปทูตสหรัฐฯ	มาพบเพื่อ

มอบบันทึกช่วยจ�าประท้วงอย่างเป็นทางการต่อการกระท�าของรัฐบาลสหรัฐฯ	
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และเรียกร้องให้สหรัฐฯ	ถอนก�าลังดังกล่าวออกไปทันที

ต่อมา	 พลตรีชาติชาย	 รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ	 ได้เชิญ

อุปทูตสหรัฐฯ	 มาพบเมื่อวันที่	 17	 พฤษภาคม	 เพื่อแจ้งเป็นทางการว่า	

โดยที่มีการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนไทย	 รัฐบาลไทยจะทบทวนความ

ร่วมมือและข้อผูกพันระหว่างไทยกับสหรัฐฯ	 ท้ังหมด	 จนกว่าจะมีการถอนทหาร

สหรัฐฯ	ออกจากประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2519	และ

ในวันเดียวกัน	ก็ได้มีค�าสั่งให้เอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงวอชิงตัน	เดินทางกลับ

กรุงเทพฯ	เพ่ือร่วมในการทบทวนความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัสหรฐัฯ	(วธิกีารเรยีก

ทูตกลับโดยไม่ก�าหนดระยะเวลา	เป็นวิธีทางการทูตในการแสดงความไม่พอใจ)

เอกอัครราชทูตไทยเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันในวันที่	

19	 พฤษภาคม	 และกลับถึงกรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2518	

ต่อมาประธานาธิบดีเจอรัลด์	 ฟอร์ด	 ของสหรัฐอเมริกา	 ได้รายงานต่อรัฐสภา

ชี้แจงถึงความจ�าเป็นที่สหรัฐฯ	 ต้องด�าเนินการโดยฉับพลันและเข้าใจถึงปัญหา

ทีส่ร้างให้แก่รฐับาลไทย	และย�า้ว่าสหรฐัฯ	ยังคงมนีโยบายทีจ่ะเคารพต่ออธปิไตย

และเอกราชของไทย	 รวมทั้งให้ค�ามั่นว่าเหตุการณ์ท�านองนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก	

ซึ่งในเรื่องนี้	 นายกรัฐมนตรี	 ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	 ได้ ให้สัมภาษณ์แสดงความพอใจ

ต่อการแถลงของประธานาธิบดีฟอร์ด

กรณีเรือมายาเกซแสดงให้เห็นชัดถึงความเคารพต่อหลักการ	

ความเชื่อมั่นในจุดยืน	 และวิจารณญาณของนายกรัฐมนตรี	 ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	

ปราโมช	ในอนัทีจ่ะรกัษาไว้ซึง่อธปิไตยและบรูณภาพแห่งดนิแดนไทย	นอกเหนอื

ไปจากนี	้ยงัแสดงความเข้มแขง็และความเดด็เดีย่วทีจ่ะยนืหยดัต่อสูม้ติรประเทศ

มหาอ�านาจ	เพือ่รกัษาความถกูต้องชอบธรรมอนัเป็นการแสดงให้เป็นทีป่ระจักษ์

ถึงความเป็นตัวของตัวเองของนายกรัฐมนตรีไทยด้วย
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จากการที่เอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 กรุงวอชิงตัน	 และมีต�าแหน่ง

ควบคู่เป็นผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติด้วย	 เดินทางกลับมาราชการ

ที่กรุงเทพฯ	 เพราะกรณีเรือมายาเกซ	 ช่างสอดคล้องกับจังหวะที่ไทยก�าลังจะ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ

วันหนึ่งในช่วงที่กลับมาราชการที่กรุงเทพฯ	 รัฐมนตรีชาติชาย	

เรียกเอกอัครราชทูตไปพบที่ห้องท�างาน	 และบอกว่าเพิ่งไปพบนายกรัฐมนตรี	

ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	 มา	 และเห็นพ้องต้องกันท่ีจะให้เอกอัครราชทูตในฐานะ

ผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ	 เดินทางไปเจรจากับผู ้แทนรัฐบาล

สาธารณรัฐประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งเพื่อปรับปรุงสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาล

และประเทศทั้งสอง

เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว	 ผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ

ได้ขออนุมัติรัฐมนตรีฯ	 จัดตั้งกลุ ่มท�างานในกระทรวงการต่างประเทศขึ้น	

เพือ่ศกึษา	วเิคราะห์และจดัท�าร่างความตกลงปรบัความสมัพนัธ์ทีจ่ะน�าไปเจรจา

กับฝ่ายจีน	 กับทั้งยังได้ติดต่อผ่านทางคณะทูตถาวรจีนประจ�าสหประชาชาติ	

ขอทราบปฏกิิริยาของรฐับาลจนี	ในเรือ่งทีฝ่่ายไทยพร้อมทีจ่ะเปิดการเจรจาฟ้ืนฟู

ความสัมพันธ์

ต่อมา	 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความพร้อมและ

ยินดีต้อนรับผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ	 ภายหลังวันที่	 15	 มิถุนายน	

พ.ศ.	 2518	 เพื่อเจรจากับฝ่ายจีนที่กรุงปักกิ่งเกี่ยวกับตัวบทแถลงการณ์ร่วม

ไทย-จีน	 และจะมีการลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศ	

ในวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2518	ขณะเดียวกัน	ฝ่ายจีนก็ได้มอบร่างแถลงการณ์

ของฝ่ายจีนให้แก่ฝ่ายไทยตามค�าร้องขอของฝ่ายไทย
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ร่างของฝ่ายจีนมีสาระส�าคัญ	3	ประเด็นด้วยกัน	คือ

1.		 ยืนยันหลักปัญจศีล

2.		 รับรองว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็นรัฐบาลที่ชอบ

	 ด้วยกฎหมายรัฐบาลเดียวของจีน

3.		 ปัญหาไต้หวัน	ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ส�าหรับฝ่ายไทย	 ข้อวิตกกังวลและประเด็นที่ต้องการความชัดเจน	

จากฝ่ายจีน	คือ

1.	 การสนับสนุนของจีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์ไทย

2.	 การถือสัญชาติของชาวจีนในประเทศไทย

คณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วย	 หัวหน้าคณะ	 คือ	 นายอานันท	์

ปันยารชุน	ผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ	นายชวาล	ชวณิชย์	รองอธิบดี

กรมการเมือง	 นายเตช	 บุนนาค	 หัวหน้ากองเอเชียตะวันออก	 กรมการเมือง	

นายสุจินดา	ยงสุนทร	เลขานกุารโท	กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย	และนายธนติ	

อัครสุต	กองเอเชียตะวันออก	 ได้เดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งในวันที่	 16	มิถุนายน	

พ.ศ.	2518

คณะผูแ้ทนจนีประกอบด้วย	เอกอคัรราชทตู	เคอ	หวั	อธบิดกีรมเอเชยี	

เป็นหัวหน้าคณะ	นายเฉิง	จุ้ยเชิง	รองอธิบดีกรมเอเชีย	และข้าราชการอื่นๆ

ในวันแรกของการประชุม	 คือวันที่	 18	 มิถุนายน	 คณะผู้แทนไทย 

ได้เสนอร่างแถลงการณ์ร่วมของฝ่ายไทยให้ฝ่ายจีนพิจารณา	 และอธิบาย

เจตนารมณ์ของเอกสารดังกล่าว	 ก่อนหน้าการประชุมครั้งที่	 2	 ในวันที	่

20	 มิถุนายน	 ฝ่ายจีนได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบว่า	 นายกรัฐมนตรี	 โจว	 เอินไหล	
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ขอเชิญนายกรฐัมนตรไีทยไปเยือนจนีอย่างเป็นทางการ	ระหว่างวนัที	่30	มถินุายน	

–	5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2518	เพือ่ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมระหว่าง	2	ประเทศ	

และเมือ่เริม่การประชมุ	ผูแ้ทนจนีได้น�าเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมของจีนโดยรวม

ข้อเสนอในร่างของไทยเข้าไว้ ในฉบับเดียวกัน

ตลอดระยะเวลาการเจรจา	 หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ยึดหลัก

นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยเคร่งครัด	คือ

1.	ให้ได้มาซึง่แถลงการณ์ร่วมทีท่ดัเทยีมกบัทีม่าเลเซยีและฟิลปิปินส์

ท�าขึน้กบัจนี	โดยปรบัให้เข้ากบัสถานการณ์ในประเทศไทย	และเพือ่ผลประโยชน์

มากที่สุด

2.	 มิให้แสดงว่าไทยไม่ไว้ ใจสาธารณรัฐประชาชนจีนจนกระทั่ง

จะเป็นการบาดหมางฝ่ายจีน

3.	 มิให้ปรากฏข้อความในแถลงการณ์ร่วมที่มีลักษณะดูหมิ่น

เหยียดหยามฝ่ายไต้หวัน

การเจรจาเป็นไปในบรรยากาศทีส่ร้างสรรค์และเตม็ไปด้วยไมตรจีติ	

และมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

1.	โดยสรปุ	สาระส�าคญัและหลกัการในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่าง

ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนคล้ายคลึงกับที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์ท�ากับจีน	

แต่มีการปรับปรุงข้อความบางตอนให้หนักแน่นยิ่งขึ้น

2.	 เรื่องการไม่ใช้ก�าลังหรือแสดงท่าทีข่มขู่ว่าจะใช้ก�าลังในกรณี

พิพาท	 แต่จะใช้วิธีสันติเท่านั้น	 เป็นการขยายความของหลักปัญจศีล	 ฝ่ายไทย

ได้พยายามจะเติมข้อความเกีย่วกบักฎบตัรสหประชาชาตเิข้าไว้ด้วย	แต่ยอมถอน

ข้อความ	 เมื่อฝ่ายจีนขอร้องว่า	 จีนไม่สามารถรับกฎบัตรสหประชาชาติบางข้อ
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ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัได้โดยเฉพาะข้อความที่ให้เอกสทิธิบ์างประการแก่มหาอ�านาจ

รวมทั้งจีนเองด้วย

3.	 ฝ่ายไทยได้ยินยอมเปลี่ยนแปลงข้อความที่อาจแสดงว่าไทย

ไม่ไว้ ใจจีน	 หรือข้อความที่ฝ่ายจีนอ้างว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศที่สาม	

ใช้เป็นเครื่องบั่นทอนความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับจีน

4.	 เรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลท่ีถูกต้อง

ตามกฎหมายของจีนแต่รัฐบาลเดียว	 ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน	 และการปิด

ส�านักผู้แทนของทางการ	ณ	ไทเป	ภายในหนึ่งเดือน	เป็นไปตามสูตรมาตรฐาน

ที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์ตกลงกับจีน

5.	 เรื่องการรับรองซึ่งกันและกัน	 ฝ่ายจีนแถลงรับรองรัฐบาล

แห่งราชอาณาจกัรไทย	และเหน็ชอบทีจ่ะเคารพเอกราช	อธปิไตย	และบูรณภาพ

แห่งดินแดนของประเทศไทย

6.	 เรื่องสัญชาติจีน	 โดยที่กฎหมายสัญชาติของไทยยอมรับ

การถือสองสัญชาติ	 ฝ่ายจีนจึงแถลงรับทราบว่า	 ชาวจีนที่พ�านักอยู ่ ใน

ประเทศไทยได้อยู ่ร ่วมกับชาวไทยมานับเป็นศตวรรษอย่างราบรื่นและ

ฉันมิตร	 โดยเคารพนับถือในกฎหมายของบ้านเมืองและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวไทย	 และฝ่ายจีนแถลงแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าจีนไม่รับรองการ

ถือสองสัญชาติ	ส่วนกรณีชาวจีนผู้ซึ่งพ�านักอยู่ในประเทศไทยที่เลือกจะรักษาไว ้

ซึง่สัญชาตจีินด้วยความสมคัรใจของตนเองนัน้	รฐับาลจีนโดยปฏบัิตติามนโยบาย

ที่มีมาอย่างสม�่าเสมอ	 จะเรียกร้องให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามกฎหมายแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	 เคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของชาวไทย	 และอยู่

ร่วมกับชาวไทยอย่างฉันมิตร	 สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคล
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ดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐบาลแห่งประเทศจีน	 และความนับถือ 

จากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อการเจรจาร่างแถลงการณ์ร่วมเสร็จสิ้นเรียบร้อย	 หัวหน้า

คณะผู้แทนไทย	 และเอกอัครราชทูตเคอ	 หัว	 อธิบดีกรมเอเชีย	 กระทรวง

การต่างประเทศจีน	ได้ลงนามย่อเป็นทางการ	โดยเป็นทีเ่ข้าใจกนัว่า	ทัง้สองฝ่าย

จะน�าเสนอรฐับาลของตนเพือ่พจิารณาขัน้สดุท้าย	คณะผูแ้ทนไทยได้เดนิทางกลบั

ถึงกรุงเทพฯ	เมื่อค�่าวันที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2518

ในบ่ายวันที่	 23	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2518	 รัฐมนตรีว ่าการต่าง

ประเทศและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ไปรายงานเรื่องการเจรจาและชี้แจง

ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 และเมื่อสภาความมั่นคงฯ	

ให้ความเห็นชอบแล้ว	ในวนัรุง่ขึน้	คอื	วนัองัคารที	่24	มถินุายน	จงึได้มกีารเสนอ

ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเป็นทางการในเรื่องร่างแถลงการณ์ร่วม

และขออนุมัติ ให ้ 	 ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์ 	 ปราโมช	 นายกรัฐมนตรี	 น�าคณะ

ผู้แทนไทยไปเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการ	 เพื่อลงนามแถลงการณ์ร่วมกับ

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน	ในนามของรัฐบาลทั้งสองต่อไป

คณะผู้แทนไทยน�าโดยนายกรัฐมนตรี	 ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	 ปราโมช	

พลตรีชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ	 และผู้แทนถาวรไทย

ประจ�าสหประชาชาติ	 พร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกือบทุกกระทรวง	 เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 และข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่อีกจ�านวนมาก	 ได้เดินทาง

เข้ากรุงปักกิ่งในวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2518

การต้อนรับของฝ่ายจนีเป็นไปอย่างสมเกยีรต	ิและสมกบัทีป่ระชาชน

ทัง้	2	ฝ่าย	มีการตดิต่อและสมัพนัธ์กนัมาร่วมกว่าพนัปี	คนไทยคนใดที่ได้อยูแ่ละ
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เหน็พธิต้ีอนรบั	ณ	สนามบนิกรงุปักกิง่	จะต้องซาบซ้ึงและประทับใจกับเหตกุารณ์

ดังกล่าวอย่างลืมมิได้

โดยท่ี ในระยะนั้น	 นายกรัฐมนตรี	 โจว	 เอินไหล	 ของจีน	

พักรักษาตัวอยู่และไม่แข็งแรงพอที่จะท�าหน้าที่เจ้าภาพได้	จึงได้มอบหมาย	เติ้ง	

เสี่ยวผิง	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นเจ้าภาพแทนตน	และเป็นหัวหน้าคณะของจีน

พบปะและเจรจากับนายกรัฐมนตรี	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์

ในขณะเดียวกัน	 ความชราและสุขภาพของประธานเหมา	 เจ๋อตุง	

ก็ท�าให้ไม่ทราบล่วงหน้าว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้มีโอกาสเข้าพบประธาน

เหมาได้หรือไม่	(คือไม่มีก�าหนดการ)	แต่ในเช้าวันที่	1	กรกฎาคม	ระหว่างก�าลัง

เยือนสถานที่แห่งหนึ่ง	 ทางฝ่ายไทยได้รับแจ้งเป็นทางการว่า	 ประธานเหมา

พร้อมที่จะพบสนทนากับนายกรัฐมนตรี	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ทันทีนั้น	นายกรัฐมนตรี	

ม.ร.ว.	 คึกฤทธ์ิ	 รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศชาติชาย	 ผู้แทนถาวรไทยประจ�า

สหประชาชาติ	 และนายประกายเพชร	 อินทุโสภณ	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	

ก็ได้เดินทางไปจงหนานไห่

เมื่อไปถึงและถูกน�าตัวเข ้าไปที่ห ้องโถง	 ประธานเหมา	 และ

ล่ามแปล	 ยืนต้อนรับอยู่ในห้องโถง	 คณะของไทย	 4	 คน	 ต่างเดินเข้าแถวไป

จับมือกับประธานเหมา	 เสร็จแล้ว	 เฉพาะนายกรัฐมนตรี	 ม.ร.ว.	 คึกฤทธ์ิ	 และ

รัฐมนตรีชาติชาย	 2	 คนเท่านั้น	 ที่ได้รับเชิญให้ไปสนทนากับประธานเหมา

เป็นการเฉพาะ

โดยที่ฝ่ายไทยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการสนทนา	 จึงไม่มีการ

จดบนัทึกสาระของการสนทนานอกจากค�าบอกเล่าทีน่ายกรฐัมนตร	ีม.ร.ว.	คกึฤทธิ์	

ถ่ายทอดให้ผู้ ใกล้ชิดได้รับทราบเป็นการส่วนตัวว่า	 ประธานเหมาให้การต้อนรับ
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และสนทนาอย่างเป็นกันเอง	ส่วนนายกรัฐมนตรี	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ก็เข้าพบและ

วิสาสะในลักษณะถ่อมตนกับผู้ที่มีวัยสูงกว่า

ในหนังสือ	 35	 ปี	 ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน	 ผู ้เขียน	

อาจารย์จุลชีพ	ชินวรรโณ	ได้อ้างค�าบอกเล่าว่า	ประธานเหมาเริ่มการทักทายว่า	

“ท่านนายกฯ มาหาคอมมิวนิสต์อย่างข้าพเจ้า ไม่รู้สึกกลัวหรือ”	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์

ตอบว่า	“หามไิด้ ข้าพเจ้าเลือ่มใสท่านประธานเหมามานานแล้ว ข้าพเจ้ามใิช่มาหา

คอมมวินสิต์ แต่ข้าพเจ้ามาหาเพือ่น”	ทัง้สองสนทนากนัเกอืบ	1	ชัว่โมง	ประธาน

เหมากล่าวในตอนท้ายว่า	“ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง จะลกุจะนัง่กป็วด อกีไม่นาน

ก็จะตาย”	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ตอบว่า	“อย่าพูดเช่นนี้เลย โลกมนุษย์มิอาจขาดผู้ร้าย

หมายเลขหนึ่งอย่างท่านได้”	ประธานเหมาหัวเราะชอบใจ

ท่านนายกรัฐมนตรี	 พลตรี	 หม่อมราชวงศ์	 คึกฤทธิ์	 ปราโมช	

เป็นผู้น�าประเทศไทยไปสู่ระบบการเมืองโลกใหม่ด้วยความสง่าผ่าเผย	 ท่าน

มองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี	 และใช้ โอกาส	

จังหวะเวลา	 การทูตและยุทธศาสตร์	 ในการปรับสถานะของประเทศให้ทันกับ

ความผันแปรขนานใหญ่ของเวทีการเมืองระหว่างประเทศ

ท่านไม่ลืมเพื่อนเก่า	 แต่แสวงหาเพื่อนใหม่	 ท่านทราบดีว ่า

ความเป็นอริซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับจีน	 ส่วนหนึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ

ท่ีไทยเราถกูดดูโดยสถานการณ์ไปเข้าวงจรของสหรฐัอเมรกิา	ซึง่ในระยะนัน้เป็น

ศตัรกูบัจนี	การแถลงนโยบายรฐับาลไทยในรฐัสภา	นายกรฐัมนตร	ีม.ร.ว.	คกึฤทธิ์	

จึงได้กล่าวว่า

“รัฐบาลน้ีจะส่งเสริมการด�ารงอยู ่ร ่วมกันโดยสันติ โดยยึด

หลักการที่จะเป็นมิตรกับทุกประเทศที่มีเจตนาดีต่อประเทศไทย ไม่ค�านึงถึง
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ความแตกต่างในอุดมการณ์ทางการเมืองและระบบการปกครอง และจะ

ยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคเป็นส�าคัญ ทั้งจะไม่แทรกแซง

กิจการภายในของกันและกันเพื่อให้เกิดดุลยภาพในความสัมพันธ์กับประเทศ

อภิมหาอ�านาจ รัฐบาลนี้จะด�าเนินการเพื่อให้มีการรับรองและมีความสัมพันธ์

เป็นปกติกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้มีการถอนทหารต่างชาติ

ออกจากประเทศไทยในระยะเวลา 1 ปี โดยค�านึงถึงสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ 

และเจรจากันอย่างฉันมิตร”

ข้อความดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนไปยังทั้งสหรัฐอเมริกา	

(เพื่อนเก ่า)	 และจีน	 (เพื่อนใหม่)	 ว ่า	 ไทยก�าลังพยายามจะแสวงหา

ความสมดุลระหว่างมหาอ�านาจทั้งสอง	 โดยจะลดระดับความสัมพันธ์ทาง

ทหารกับสหรัฐฯ	 และจะเปิดความสัมพันธ์เป็นปกติกับจีน	 สามสิบหกปีผ่านมา

หลังจากแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2518	 ไทยก็ยังสามารถ

คบค้ากับทั้งสองประเทศได้ ในระดับใกล้เคียงกัน	และกับไต้หวันเพื่อนเก่า	ไทย

ก็มิได้กระท�าใดๆ	 ในอันที่จะแสลงน�้าใจไปมากกว่าที่จ�าเป็น	 คือ	 การยกเลิก

ความสัมพันธ์ทางการทูต

ผลลัพธ์ของการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	ท�าให้ปัญหาการทีพ่รรคคอมมวินสิต์ไทยจบัอาวธุขึน้สูก้บัฝ่ายรฐับาล

ด้วยการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 อ่อนตัวจนสลายไปเอง	และปูทาง

ให้ไทยสามารถปรับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ได้ด้วยความราบรื่น	 นอกจากนั้นยังส่งผลให้การเจรจาเปิดความสัมพันธ์กับ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	เป็นไปได้โดยไม่ยากนัก

ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-จีน	 ในทุกด้าน	 ทั้งการเมือง	 เศรษฐกิจ	

การค้า	 ศิลปวัฒนธรรม	 รวมท้ังการทหาร	 เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น	 การติดต่อ
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ทั้งระดับประมุขของประเทศ	รัฐบาล	องค์กรเอกชนและประชาชน	เป็นไปอย่าง

สม�่าเสมอ	 และน�าประโยชน์มาสู่ประเทศทั้งสองอย่างน่าพึงพอใจ	 จนท�าให้

ค�าว่า	“ไทย-จีนมิใช่อื่นไกล	พี่น้องกัน”	กลับมามีความหมายจริงจังอีกครั้งหนึ่ง

ในประวัติศาสตร์ไทย-จีน

วันนี้	 วันที่	 20	 เมษายน	 พ.ศ.	 2554	 มีการเฉลิมฉลองในวาระ	

100	ปี	ของ	ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ปราโมช	พวกเรามาพร้อมกันด้วยความรัก	เคารพ	

และภาคภูมิใจ	 เพื่อสดุดีความเป็นรัฐบุรุษ	 ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลของท่าน 

อัจฉริยบุรุษผู้นี้	 ชื่อของท่านจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้บุกเบิกเปิด

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน	 อันน�าประโยชน์คุณูปการมาสู่รัฐบาล	 และ

ประชาชนของท้ังสองประเทศ	 ความทรงจ�าในคุณงามความดีของท่านจะ

อยู่ในหัวใจของเราตลอดไป
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“กังหันชัยพัฒนา” และ “ฝนหลวง” 
นวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิจอนันต์	 สวัสดีครับท่านผู ้ฟ ัง	 วันนี้กลับมาพบกับรายการ

เฉลิมพระเกียรติในหลวง	 84	 พรรษา	 ทางสถานีวิทยุสราญรมย์	 คลื่นความถี่	

A.M.	1575	KHz.	ออกอากาศเป็นประจ�าทุกวันอังคาร	เวลา	17.30	-	18.00	น.	

ด�าเนินรายการโดยผม	นิจอนันต์	บุรณศิริ	(อั้ม)	และคุณสุชาดา	เมฆธารา	และ

ควบคุมเสียงโดยคณุอนิทชั	ฤดสีริโิชต	ิครบั	ตามที่ได้แจ้งท่านผูฟั้งไว้เมือ่สปัดาห์

ที่ผ่านมาครับ	 รายการในวันนี้เป็น	 Theme	 เกี่ยวกับการที่องค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลก	 (World	 Intellectual	 Property	 Organization	 –	 WIPO)	

ทูลเกล้าฯ	 ถวายเหรียญรางวัลผู้น�าโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	2552
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ล�าดบัต่อไป	เพือ่เป็นการปพูืน้รายการในวันนีค้รบั	ขอเชญิพีด่าเกริน่

ให้ท่านผู้ฟังรับทราบเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าวด้วยครับ

สุชาดา		ได้ค่ะคุณอั้ม	รางวัลดังกล่าวมีชื่อว่า	รางวัลผู้น�าโลกด้าน

ทรพัย์สินทางปัญญา	หรอื	WIPO	Global	Leaders	Award	เป็นความรเิริม่ใหม่ของ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	(World	Intellectual	Property	Organization	

–	 WIPO)	 มอบให้กับผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา	 ให้การ

อุปถัมภ์นวัตกรรมและความสร้างสรรค์ ในระดับชาติ	 ด�าเนินกิจกรรมที่

สร้างสรรค์	 และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองผลงาน

ของตน	 โดยการทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัลดังกล่าว

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น	 เนื่องจาก

พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นที่ประจักษ์ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญาเพื่อการพัฒนาในประเทศไทยและ

ในระดับระหว่างประเทศ	 โดยทรงประดิษฐ์คิดค้น

นวตักรรมใหม่มากมาย	อนัสะท้อนให้เห็นถึงพระอจัฉรยิภาพ 

และทรงเป็นแบบอย่างให้นักประดิษฐ์ในการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท

ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์		ทั้งนี้	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงเป็น

บุคคลแรกในโลกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะ

นิจอนันต์	 เป็นรางวัลที่มีเกียรติจริง	 ๆ	 นะครับ	 และที่ส�าคัญ

ฟังแล้วรู้สึกประทับใจที่ชาวต่างชาติตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวของปวงชนชาวไทย	 ที่ทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง	 ๆ	

ก็เพื่อประโยชน์สุขของพวกเรานะครับ	ในส่วนของรายการในวันนี้	ผมและพี่ดา

ก็จะมาเล่าสู่ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิดต่าง	ๆ	ของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ท�าให้	WIPO	ตัดสินใจมอบรางวัลนี้ครับ

สุชาดา	 	 สิ่งประดิษฐ์/แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

เป็นที่ยอมรับและน�าไปสู่รางวัลผู้น�าโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ประกอบด้วย	

กงัหนัน�า้ชยัพฒันา	เทคโนโลยกีารจดัท�าฝนเทยีม	(ฝนหลวง)	โครงการ	Bio-diesel	

ตลอดจนแนวคิดเพื่อการพัฒนาชุมชน	 อาทิ	 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ

แนวคิดทฤษฎีใหม่ค่ะ

นิจอนันต	์ 	 ท่านผู้ฟังครับ	 รายการวันนี้จะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

กังหันน�้าชัยพัฒนา	และเทคโนโลยีการจัดท�าฝนเทียมก่อนนะครับ	ล�าดับต่อไป

ขอเชิญพี่ดาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับกังหันน�้าชัยพัฒนาเลยนะครับ

สุชาดา	 	 ขอบคุณมากค่ะคุณอั้ม	 ถ้าอย่างนั้นก่อนอื่น	 เรามาเล่า

ประวัติของกังหันน�้าชัยพัฒนาให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนเลยดีไหมคะ

นิจอนันต	์	ดีครับ

สุชาดา	 	 กังหันน�้าชัยพัฒนามีต้นก�าเนิดมาจากเมื่อครั้งที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรสภาพน�้าเสียใน

พื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง	 ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑลและต่าง

จังหวัด	 พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น	 และทรง

ห่วงใยพสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหาดังกล่าว	 จึงได้พระราชทานพระราชด�าริ

เกี่ยวกับการแก้ไขน�้าเน่าเสีย	 โดยในระยะแรกระหว่างปี	 พ.ศ.	 2527	 –	 2530	

พระองค์ทรงแนะน�าให้ ใช้น�้าท่ีมีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน�้าเสีย	 รวมถึงวิธี

กรองน�้าเสียด้วยผักตบชวาและพืชน�้าต่างๆ	 ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหา 

ได้ผลในระดับหนึ่ง	อย่างไรก็ดี	นับตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	2531	 เป็นต้นมา	สภาพ

ความเน่าเสียของน�้าบริเวณต่างๆ	 มีอัตราแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 ท�าให้
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การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

เท่าทีค่วร	ด้วยเหตุนี	้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจงึได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย	 สามารถผลิตได้เองใน

ประเทศ	ซึ่งมีรูปแบบ	“ไทยท�าไทยใช้”	โดยทรงได้แนวทางจาก	“หลุก”	ซึ่งเป็น 

อุปกรณ์วิดน�้าเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน	 มาเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น	

และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน�้าเน่าเสียด้วย

อกีทางหนึง่	ในการนี	้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	

ให้มลูนธิชิยัพฒันาสนบัสนนุงบประมาณ	เพือ่การศึกษาและวจัิยสิง่ประดษิฐ์ใหม่

นี้	 โดยด�าเนินการจัดสร้างเครื่องมือบ�าบัดน�้าเสียร่วมกับกรมชลประทาน	 ซึ่งได้

มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา	 และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

ทั่วประเทศในชื่อ	“กังหันน�้าชัยพัฒนา”	นั่นเองค่ะ

นิจอนันต	์	น่าสนใจมากเลยครับ	ตอนนี้เราก็ทราบประวัติที่มาของ

กังหันน�้าชัยพัฒนากันแล้ว	 ถ้าอย่างนั้น	 พี่ดาช่วยขยายความเกี่ยวกับหลักการ

ท�างานและคุณสมบัติของกังหันน�้าชัยพัฒนาให้ผมและท่านผู้ฟังได้ทราบหน่อย

ได้ไหมครับ

สุชาดา	 	 ได้สิคะคุณอั้ม	 ส�าหรับหลักการท�างานของเครื่องกลเติม

อากาศ	“กังหันน�้าชัยพัฒนา”	แบบทุ่นลอย	สามารถปรับตัวขึ้นลงได้ตามระดับ

ขึ้นลงของน�้า	 มีส่วนประกอบส�าคัญ	 ได้แก่	 โครงกังหันรูป	 12	 เหลี่ยม	 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง	2	เมตร	มีซองน�้าขนาดบรรจุ	110	ลิตร	ติดตั้งโดยรอบจ�านวน	

6	ซอง	เจาะรูซองน�้าเป็นรูพรุน	เพื่อให้น�้าไหลกระจายเป็นฝอย	ซองน�้านี้จะถูก 

ขับเคลื่อนให้หมุนโดยรอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด	 2	 แรงม้า	 ระบบแรงดัน	

380	โวลต์	3	เฟส	50	เฮิร์ทซ์	ผ่านระบบส่งก�าลังด้วยเฟืองเกียร์ทอรอบและ/

หรือจานโซ่	 ซึ่งจะท�าให้การหมุนเคลื่อนที่ของซองน�้าวิดตักน�้าด้วยความเร็ว	
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56	 รอบ/นาที	 สามารถวิดน�้าลึกลงไปใต้ผิวน�้า	 ประมาณ	 0.5	 เมตร	 ยกน�้าขึ้น

ไปสาดกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน�้าด้วยความสูงประมาณ	 1	 เมตร	 ท�าให้มี

พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน�้ากับอากาศกว้างขวางมากขึ้น	 เป็นผลให้ออกซิเจนใน

อากาศละลายเข้าไปในน�้าได้อย่างรวดเร็ว	 และในขณะที่น�้าเสียถูกยกขึ้นไป 

สาดกระจายสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปยังผิวน�้านั้น	 จะก่อให้เกิดฟองอากาศ

จมตามลงไปใต้ผิวน�้าด้วย	 อีกทั้งในขณะที่ซองน�้าก�าลังเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน�้า

แล้วกดลงไปใต้ผิวน�้านั้น	 จะเกิดการอัดอากาศภายในซองน�้าภายใต้ผิวน�้า

จนกระทั่งซองน�้าจมน�้าเต็มที่	 ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจน 

ได้สงูขึน้ตามไปด้วย	หลงัจากนัน้	น�า้ที่ได้รบัการเตมิอากาศแล้ว	จะเกดิการถ่ายเท

ของน�้าเคลื่อนท่ีออกไปด้วยการผลักดันของซองน�้าด้วยความเร็วของการไหล	

0.2	 เมตร/วินาที	 จึงสามารถผลักดันน�้าออกไปจากเครื่อง	มีระยะทางประมาณ	

10	 เมตร	 และผลพลอยได้อีกประการหนึ่งคือการโยกตัวของทุ่นลอยในขณะ

ท�างาน	จะส่งผลให้แผ่นไฮโดรฟอยล์ที่ติดตั้งไว้ ในส่วนใต้น�้า	สามารถผลักดันน�้า

ให้เคลื่อนท่ีผสมผสานออกซิเจนเข้ากับน�้า	 ในระดับความลึกใต้ผิวน�้าเป็นอย่าง

ดีอีกด้วย	 จึงก่อให้เกิดกระบวนการท้ังการเติมอากาศ	 การกวนแบบผสมผสาน	 

และการท�าให้เกิดการไหลของน�้าเสียไปตามทิศทางที่ก�าหนดโดยพร้อมกัน	

ส�าหรบัคณุสมบตัขิองกังหันน�า้ชยัพฒันาทีส่�าคญัคอื	การถ่ายเทออกซเิจนได้สงูถงึ	

1.2	กิโลกรัม/แรงม้า/ชั่วโมง	สามารถน�าไปใช้ ในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน�้าได้

อย่างอเนกประสงค์	 ติดตั้งง่าย	 เหมาะส�าหรับใช้ ในแหล่งน�้าธรรมชาติ	 ได้แก	่

สระน�้า	หนองน�้า	คลอง	บึง	และล�าห้วย	ที่มีความลึกมากกว่า	1	เมตร	และมี

ความกว้างมากกว่า	3	เมตรค่ะ

นิจอนันต ์	 	 พี่ดาครับ	 ผมทราบมาว ่า	 กังหันน�้าชัยพัฒนา

นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียน	 และออกสิทธิบัตรถวายแด่

พระมหากษัตริย์ด้วยใช่ไหมครับ



34   วิทยุสราญรมย์

สุชาดา	 	 ถูกต้องแล้วค่ะคุณอั้ม	 ซ่ึงนับเป็นที่น่าปีติยินดีเป็น

ล้นพ้นแก่ชาวไทยท้ังประเทศ	 เมื่อเครื่องกลเติมอากาศ	 “กังหันน�้าชัยพัฒนา”	 

ได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าฯ	 ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย	 เมื่อวันที่	

2	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2536	 นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่	 9	 

ของโลกที่ ได ้รับสิทธิบัตร	 และเป็นครั้งแรกที่ ได ้มีการรับจดทะเบียนและ

ออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์ด้วย	 จึงนับได้ว่าสิทธิบัตรเครื่องกล 

เตมิอากาศในพระปรมาภไิธยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วันัน้เป็น	“สทิธบิตัรใน

พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวตัิศาสตร์ชาติไทยและ

เป็นครัง้แรกของโลก”	นอกจากนี	้คณะรฐัมนตรไีด้มมีตกิ�าหนดให้วนัที	่2	กมุภาพนัธ์ 

ของทุกปีเป็น	“วันนักประดิษฐ์”	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	สืบเนื่องจากการ

ทูลเกล้าฯ	ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2536	ตาม

ที่ได้กล่าวมาด้วยค่ะ

คุณอั้มทราบไหมคะว่า	 กังหันน�้าชัยพัฒนานอกจากจะเป็นหนึ่ง

ในสี่นวัตกรรม	 ท่ีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	 หรือ	 WIPO	 ได้ ให้การ

ยอมรับถึงพระปรีชาสามารถและทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัลผู้น�าด้านการประดิษฐ์

คิดค้นระดับโลก	 หรือ	 WIPO’s	 First	 Global	 Leaders	 Award	 แล้ว	

กังหันน�้าชัยพัฒนายังได้รับรางวัลเทิดพระเกียรติจากนานาชาติต่าง	ๆ	มากมาย

ด้วยนะคะ

นิจอนันต	์	พี่ดาพอจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังได้ไหมครับ

สุชาดา	 	 ได้ค่ะ	 ที่ส�าคัญก็ได้แก่เมื่อครั้งที่สถาบันนักประดิษฐ์

ของประเทศเบลเยี่ยม	 ซึ่งเป็นองค์กรสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป	

ได้จัดงานครบรอบปีที่	 49	 ของนิทรรศการระดับโลกว่าด้วยสิ่งประดิษฐ์	

การวิจัย	 และเทคโนโลยีสมัยใหม่	 หรือ	 Brussels	 Eureka	 2000	 ระหว่าง
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วันที่	14	–	20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2543	ณ	กรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยี่ยม	

ซึ่งในงานดังกล่าว	 คณะกรรมการนานาชาติได้มีพิธีประกาศรางวัลต่อนักวิจัย	

นักประดิษฐ์	 และผู้เข้าชมงานว่า	 “รางวัลต่างๆ ที่ประกาศในวันนี้ มิใช่ว่าจะ

พิจารณามอบให้กันอย่างง่ายๆ ส่ิงประดิษฐ์ทุกๆ สาขา จะต้องสามารถน�าไป

ใช้งานได้กว้างขวาง เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อมได้

ทั่วโลก ดังนั้น กังหันน�้าชัยพัฒนาเป็นที่น่าสรรเสริญให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นใน

ครั้งนี้”	นอกจากนี้	คณะกรรมการนานาชาติยังได้กล่าวสดุดีพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ความว่า	 “พระมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นนักพัฒนา 

มีพระวิริยะอันสูงส่งรวมทั้งพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ที่ดี ทรงงานหนัก

เพือ่ประชาชนของพระองค์ ทรงใช้เทคโนโลยีท่ีเรยีบง่าย สิง่ประดษิฐ์ในพระองค์

สามารถน�าไปพัฒนาใช้งานได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก”	นอกจากนี้	ก็ยังมีรางวัล	

เหรียญรางวัล	 และประกาศนียบัตร	 ที่คณะกรรมการนานาชาติและกรรมการ

ประจ�าชาตทิลูเกล้าฯ	ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ส�าหรบัสิง่ประดษิฐ์	

“กังหันน�้าชัยพัฒนา”	ได้แก่	ถ้วยรางวัล	Grand	Prix	International	เป็นรางวัล

ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น	มอบโดย	International	Council	of	the	World	

Organization	of	Periodical	Press	และถ้วยรางวัล	Yugoslavia	Cup	เป็น

รางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มอบโดยกลุ่ม

ประเทศยูโกสลาเวีย	เป็นต้นค่ะ

นิจอนันต์  เป็นที่น่าภาคภูมิใจส�าหรับชาวไทยทุกคนจริง	 ๆ	 เลย

นะครับ	 พี่ดาครับ	 ก่อนท่ีเราจะจบช่วงแรกของรายการ	 พี่ดาช่วยสรุปถึงความ

ส�าเร็จของกังหันน�้าชัยพัฒนาในปัจจุบันได้ไหมครับ

สุชาดา		จากการประเมินผลการใช้งานของกังหันน�้าชัยพัฒนาของ

มลูนธิชิยัพฒันาพบว่า	การด�าเนนิงานในขณะนี้ได้ผลส�าเรจ็ดน่ีาพงึพอใจ	สามารถ
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ท�าให้น�้าใสสะอาดขึ้น	 ลดกลิ่นเหม็นลงไปได้มาก	 และมีปริมาณออกซิเจนในน�้า

เพิ่มขึ้น	สัตว์น�้าต่างๆ	อาทิ	เต่า	ตะพาบน�้า	และปลา	สามารถอยู่อาศัยได้อย่าง

ปลอดภยั	ตลอดจนสามารถบ�าบดัความสกปรกในรปูของมวลสารต่างๆ	ให้ลดต�า่

ลงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนด	ซึง่ในปัจจบุนัมหีน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน	ได้ร้องขอให้มลูนธิชิยัพฒันาและกรมชลประทานเข้าไปช่วยเหลอืในการ

บ�าบัดน�้าเสียอย่างเร่งด่วนเป็นจ�านวนมาก	อาทิ	เช่น	วัด	โรงพยาบาล	สถานที่

ราชการอืน่ๆ	ทัง้ในกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	กงัหนัน�า้ชยัพฒันาจึงเป็นทีย่อมรบั

ในประสิทธิภาพของการบ�าบัดน�้าเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 สามารถ

แก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน�้าให้ดีขึ้น	 โดยการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย	 แต่

ผลท่ีได้รบันัน้ยิง่ใหญ่และมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์อย่างแท้จริงค่ะ

สุชาดา	 	 ในช่วงท่ี	 2	 นี้	 อั้มจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง

เทคโนโลยีฝนเทียมใช่ไหมคะ

นิจอนันต	์	ใช่ครับ	ในช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่ก่อน	แล้วกลับมาฟังเรื่อง

โครงการเทคโนโลยีฝนเทียมกันครับ

-ช่วงที่ 2-

สุชาดา 	 ขอต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเฉลิมพระเกียรติ

ในหลวง	84	พรรษาในช่วงที่	2	ค่ะ	อย่างที่ได้เกริ่นไว้ก่อนเบรกว่า	คุณอั้มจะมา

เล่าเรื่องเทคโนโลยีฝนเทียม	หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อฝนหลวงค่ะ

นิจอนันต์  ขอบคุณครับพี่ดา	 ผมขอเริ่มที่ที่มาของโครงการ

เทคโนโลยีฝนเทียม	 หรือฝนหลวงก ่อนเลยนะครับ	 ฝนหลวงเกิดขึ้น

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร
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ในจังหวัดต่างๆ	 เป็นประจ�า	 ได้ทรงพบเห็นท้องถิ่นหลายๆ	 แห่งประสบปัญหา

ความแห้งแล้ง	 หรือขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภค	 บริโภค	 และการท�าเกษตร	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูเพาะปลูก	 เกษตรกรจะประสบความเดือดร้อน

ทุกข์ยากมาก	 เนื่องจากบางครั้งฝนได้ทิ้งช่วงนาน	 หรือเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง 

ในระยะวกิฤตขิองพชืผล	คอื	พชือยู่ในระยะทีก่�าลงัให้ผลผลติต�า่	หรอือาจจะไม่มี

ผลผลติให้เลย	เป็นต้น	ดงันัน้ภาวะฝนแล้ง	หรอืฝนทิง้ช่วงในแต่ละครัง้/แต่ละปี	

จงึสร้างความเดอืดร้อนและความสูญเสียทางเศรษฐกจิแก่เกษตรกรเป็นอย่างสงู	
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นอกจากนี้	 ภาวะความต้องการใช้น�้านับวันจะทวีปริมาณความต้องการสูงขึ้น 

ตามอตัราการเพิม่ของประชากร	การขยายพืน้ทีเ่กษตรกรรมและการเจรญิเตบิโต

ของกลุ่มอุตสาหกรรม	 	ดังนั้น	 ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระอัจฉริยภาพ 

ในพระองค์ท่านครบั	ในปี	2498	จงึได้มีพระราชด�าริค้นหาวิธกีารท่ีจะท�าให้เกดิฝนตก

นอกเหนอืจากทีจ่ะได้รบัจากธรรมชาติ	โดยน�าเทคโนโลยนี�าสมยัและทรพัยากรที่

มีอยู่ประยุกต์กับศักยภาพของการเกิดฝนในเขตร้อน	เช่น	ประเทศไทย	เพื่อมุ่ง

ขจดัปัญหาความเดือดร้อนดงักล่าว	จงึได้ทรงพระกรณุาฯ	พระราชทานโครงการ

พระราชด�าริ	 “ฝนหลวง”	 ให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์	 เทวกุล	 รับไปด�าเนินการ

ศึกษา	วิจัย	และพัฒนากรรมวิธีการท�าฝนให้บังเกิดผลโดยเร็วในปี	2499	และ

ส่งเป็นการท�าฝนหลวงพระราชทานครั้งแรกในปี	 2512	 และด้วยความส�าคัญ

และปริมาณความต้องการท�าให้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทวีจ�านวนมากขึ้น	

ฉะนั้นเพื่อให้งานปฏิบัติการฝนหลวงสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวาง

และได้ผลดียิ่งขึ้น	 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งส�านักงานปฏิบัติการ

ฝนหลวงขึ้นในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เมื่อวันที่	 21	

กันยายน	พ.ศ.	2518	เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชด�าริฝนหลวง

ต่อไป

สุชาดา	 	 นับเป็นพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระองค์ท่านค่ะ	

ที่ให้ริเร่ิมโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรเช่นนี้ขึ้นมาได้	 อั้มลองอธิบาย

วิธีการคร่าวๆ	 ให้ท่านผู้ฟังรับทราบได้หรือไม่คะ	 ว่าฝนหลวงหรือฝนเทียมต้อง

ด�าเนินการอย่างไรบ้าง	เอาแบบไม่ยากค่ะ

นิจอนันต์  ได้ครับ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงก�าหนด

ขั้นตอนของกรรมวิธีการท�าฝนหลวงขึ้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ	ตามล�าดับ	ดังนี้	

ข้ันตอนที่หนึ่ง : “ก่อกวน”	 เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติเริ่ม
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ก่อตัวทางแนวตั้ง	 การปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนนี้	 จะมุ่งใช้สารเคมีไป

กระตุ้นให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน	 เพื่อให้เกิดกระบวนการ

ชักน�าไอน�้าหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆ	 ระยะเวลาที่จะปฏิบัติการใน

ขัน้ตอนนี้ไม่ควรเกนิ	10.00	น.	ของแต่ละวัน	โดยการใช้สารเคมทีีส่ามารถดดูซบัไอน�า้ 

จากมวลอากาศได้	แม้จะมเีปอร์เซน็ต์ความชืน้สมัพทัธ์ต�า่	(มค่ีา	Critical	relative	

humidity	 ต�่า)	 เพื่อกระตุ้นกลไกของกระบวนการกลั่นตัวไอน�้าในมวลอากาศ	

(เป็นการสร้าง	 Surrounding	 ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมฆด้วย)	

ทางด้านเหนอืลมของพืน้ทีเ่ป้าหมาย	เมือ่เมฆเริม่เกดิมกีารก่อตวัและเจรญิเตบิโต 

ทางตั้งแล้ว	จึงใช้สารเคมีที่ให้ปฏิกิริยาคายความร้อนโปรยเป็นวงกลม	หรือเป็น 

แนวถัดมาทางใต้ลมเป็นระยะทางสั้นๆ	 เข้าสู ่ก้อนเมฆ	 เพื่อกระตุ้นให้เกิด 

กลุ่มแกนร่วม	(main	cloud	core)	ในบริเวณปฏิบัติการส�าหรับใช้เป็นศูนย์กลาง

ที่จะสร้างกลุ่มเมฆฝนในขั้นตอนต่อไป	

ข้ันตอนที่สอง : “เลี้ยงให้อ ้วน” เป ็นขั้นตอนที่เมฆก�าลัง

ก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะส�าคัญมากในการปฏิบัติการฝนหลวง	 เพราะ

จะต้องไปเพิ่มพลังงานให้แก่	 updraft	 (การลอยตัวของอากาศ)	 ให้ยาวนาน

ออกไป	 ต้องใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์หรือศิลปะแห่งการท�าฝนควบคู่ไป

พร้อมๆ	กนั	เพือ่ตดัสนิใจโปรยสารเคมฝีนหลวงชนิดใด	ณ	ที่ใดของกลุม่ก้อนเมฆ 

และในอัตราใดจึงเหมาะสม	 เพราะต้องให้กระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุล 

กับความแรงของ	updraft	มิฉะนั้นจะท�าให้เมฆสลาย	

ข้ันตอนทีส่าม : “โจมต”ี เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของกรรมวิธปีฏบัิตกิาร

ฝนหลวง	เมฆหรือกลุม่เมฆฝนมคีวามหนาแน่นมากพอทีจ่ะตกเป็นฝนได้	ภายใน

กลุม่เมฆจะมเีมด็น�า้ขนาดใหญ่มากมาย	หากเครือ่งบนิบนิเข้าไปในกลุม่เมฆฝนนี	้ 

จะมีเม็ดน�้าเกาะตามปีกและกระจังหน้าของเครื่องบิน	 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ	 
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และอาศัยประสบการณ์มาก	 เพราะจะต้องปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของ	

updraft	หรือท�าให้อายุของ	updraft	หมดไป	ส�าหรับการปฏิบัติการในขั้นตอนนี้	 

จะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการท�าฝนหลวง	 ซึ่งมีอยู่	 2	 ประเด็น	 คือเพื่อ

เพิ่มปริมาณฝนตก	 (Rain	 enhancement)	และเพื่อให้เกิดการกระจายการตก

ของฝน	(Rain	redistribution)	

สุชาดา	 	 พี่เคยทราบว่า	 ต่างชาติก็ให้ความสนใจในเทคโนโลยี

ฝนเทียมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย	ถูกต้องไหมคะ	

นิจอนันต์  ใช่ครับพี่ดา	 ที่ผมทราบมีอย่างน้อย	 4	 ประเทศที่

ประสบปัญหาความแห้งแล้งและมองว่าเทคโนโลยีฝนเทียมของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวน่าจะเป็นทางออกที่ดีได้	 ประกอบด้วยออสเตรเลีย	

นิวซีแลนด์	 โอมาน	และจอร์แดนครับ	 โดยในกรณีของจอร์แดนนั้น	 กระทรวง

การต่างประเทศโดยส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	

(สพร.)	 ได้ด�าเนินโครงการให้คณะเจ้าหน้าที่จอร์แดน	 จ�านวน	 4	คน	 เยี่ยมชม

ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ระหว่างวันที่	20	–	30	กรกฎาคม	

2553	นอกจากนี้	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงอัมมาน	รายงานว่า	สื่อมวลชน

จอร์แดนและเลขานุการสมาคมมิตรภาพจอร์แดน-ไทย	ได้เยือนศูนย์ปฏิบัติการ

ฝนหลวงและศนูย์วจิยัพฒันาการประมงชายฝ่ัง	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	ระหว่าง

วันที่	7-	9	กันยายน	2553	เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มเติมจากคณะที่ผ่านมา	รวมทั้ง

ท�าข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือที่จอร์แดนมีกับสถาบันทั้งสองของ

ไทยอีกด้วย	ซึ่งจากการเยี่ยมชมดังกล่าว	ผู้สื่อข่าวจอร์แดนที่เข้าร่วม	ได้กลับไป

เขยีนบทความเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัซึง่ได้รบัการตพีมิพ์

ในหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่จอร์แดน	ชือ่	AL	Rai	Daily	เรือ่ง	Emulsifying	the	Clouds 

เมื่อวันที่	14	และ	18	กันยายน	2553	ครับ
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สุชาดา	 	 อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนและก�าหนดกรรมวิธีใน

การท�าฝนหลวงในขั้นตอนต่างๆ	 นั้น	 ได้มาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล	 ซึ่งมีส่วนช่วย

ส่งเสรมิชือ่เสยีงของประเทศไทยให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่ชาวต่างประเทศด้วยนะคะ

นิจอนันต์  ใช่ครับพี่ดา

สุชาดา	 	 ท่านผู้ฟังคะ	 วันนี้	 เราก็เล่านวัตกรรม	 2	 ชิ้น	 จาก	 4	

นวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่เป็นที่ยอมรับจาก	 WIPO	 ค่ะ	

ในสัปดาห์หน้า	ดิฉันและคุณอั้มจะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีก	2	นวัตกรรม

นะคะ	 ส�าหรับวันนี้	 ดิฉันและคุณอ้ัมขอลาไปก่อน	 แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า	

สวัสดีค่ะ

จากรายการ “เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา”

ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554
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ข้อมูลส�าหรับประชาชน
กรณีกัมพูชาขอให้ศาลโลกตีความ

ค�าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 
และให้มีค�าสั่งออกมาตรการชั่วคราว

เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2554	 กัมพูชาได้ยื่นค�าร้องขอให้ศาลโลก

ตีความค�าพิพากษา	 ในคดีปราสาทพระวิหารที่ศาลโลกได้ตัดสินไปเมื่อปี	 2505	

โดยระบุว่า	 ไทยกับกัมพูชามีความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความหมายหรือ

ขอบเขตของค�าพิพากษาดังกล่าว	 โดยฝ่ายกัมพูชาอ้างว่า	 ขอบเขตบริเวณ

ปราสาทและพื้นท่ีใกล้เคียงได้ถูกก�าหนดไว้แล้วตามแผนที่สัดส่วน	 1:200,000	

ระวางดงรัก	ซึ่งศาลใช้เป็นพื้นฐานของค�าตัดสิน
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ในระหว่างที่รอศาลพิจารณาตีความค�าพิพากษา	 กัมพูชาได้ขอให้

ศาลโลกออกมาตรการชั่วคราวซึ่งระบุให้

(1)	ไทยถอนก�าลงัทัง้หมดจากส่วนต่างๆ	ของดนิแดนกมัพชูาในพืน้ที่

ปราสาทพระวิหารทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

(2)		ห้ามไทยมกีจิกรรมทางทหารใดๆ	ในพืน้ทีป่ราสาทพระวิหาร	และ

(3)	 ให้ไทยงดการกระท�าหรือการด�าเนินการใดๆ	 ที่กระทบสิทธิ

ของกัมพูชาหรือเพิ่มความขัดแย้งในคดีการตีความ	 จนกว่าศาลโลกจะตีความ

ค�าพิพากษาแล้วเสร็จ

ซึ่งเมื่อวันท่ี	 30	 -	 31	 พฤษภาคม	 2554	 ผู้พิพากษาศาลโลกได้

พจิารณากรณกีารออกมาตรการชัว่คราวแล้ว	และคาดว่าจะทราบผลการพจิารณา

ภายในปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม	2554

ส่วนค�าขอให้ตคีวามค�าพพิากษาปี	2505	หลงัจากศาลพจิารณาค�าขอ

ของกมัพชูาแล้ว	จะก�าหนดว่าไทยต้องย่ืนความเหน็ต่อศาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เมื่อใด	ซึ่งอาจจะเป็นประมาณ	4	-	5	เดือนจากนี้	โดยปกติศาลจะใช้เวลาในการ

พิจารณาคดีประมาณ	1	-	2	ปี

ในการพิจารณาคดีที่ผ่านมา	 คณะด�าเนินคดีของไทยได้กล่าว

ต่อศาลครอบคลุมในทุกประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาหยิกยกขึ้น	 โดยกล่าวภาพรวม

เกี่ยวกับนโยบายและท่าทีของไทย	 และบริบททางการเมืองและความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับกัมพูชา	 ย�้าความสม�่าเสมอและความต่อเนื่องของท่าทีไทย	

รวมท้ังความจริงใจในการส่งเสรมิความสมัพนัธ์กบักมัพชูา	จงึไม่มเีหตผุลใดที่ไทย	

จะต้องสร้างความขัดแย้งกับกัมพูชา
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ขณะที่ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ	 3	 คนของไทย	 ได้ชี้แจง

ในประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตของคดีและเขตอ�านาจของศาล	 ตลอดจนค�าขอ

มาตรการชั่วคราวและค�าขอตีความค�าพิพากษา	 เพื่อชี้ให้ศาลเห็นว่า	 ศาลไม่มี

อ�านาจในการพิจารณาค�าขอทั้งสองของกัมพูชา	 เน่ืองจากไทยได้ปฏิบัติตาม

ค�าพิพากษาเมื่อปี	2505	ครบถ้วนแล้ว	และฝ่ายกัมพูชาก็ไม่เคยทักท้วงมาเป็น

เวลาเกือบ	50	ปี	เมื่อเป็นเช่นนี้	ทั้งสองประเทศจึงไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกัน

เกี่ยวกับความหมายหรือขอบเขตของค�าพิพากษาที่จะต้องให้ศาลตีความอีก

นอกจากนี้	 การให้ศาลพิจารณาปัญหาเขตแดนตามที่ฝ่ายกัมพูชา

เสนอก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�านาจการพิจารณาของศาล	 เนื่องจากศาล

ไม่ได้ตัดสินในเรื่องนี้เมื่อปี	 2505	 ท้ังนี้	 ศาลจะพิจารณาตีความค�าพิพากษาได้

เฉพาะเรือ่งทีส่บืเนือ่งจากค�าพพิากษาเดิมเท่านัน้	อกีทัง้ไทยกบักมัพชูาก็ได้ตกลง

ที่จะเจรจาจัดท�าหลักเขตแดนตลอดแนว	 รวมถึงบริเวณปราสาทพระวิหารแล้ว	

โดยลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ	ปี	2543	(เอ็มโอยู	2543)

นอกจากนี้	 ที่ปรึกษากฎหมายของไทยยังได้ชี้ให้ศาลเห็นว่า	 ค�าขอ

มาตรการชั่วคราวของกัมพูชาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลก�าหนดไว้	 อาทิ	

ต้องเป็นเร่ืองเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อสิทธิของฝ่ายหนึ่งอย่างไม่อาจ

แก้ไขได้	 อีกท้ังการท่ีกัมพูชาขอมาตรการชั่วคราวโดยอ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่อื่นที่ห่างจากปราสาทพระวิหาร	 (เหตุการณ์ปะทะที่บริเวณปราสาท

ตาเมือนและปราสาทตาควาย	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2554)	ไม่มีความเกี่ยวข้อง

กับการตีความค�าพิพากษาปี	2505	ดังนั้น	ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา	ศาลจึงไม่ควร

พิจารณาออกมาตรการชั่วคราว	และขอให้ศาลยกค�าร้องของฝ่ายกัมพูชา

ด้วยเหตุผลดงัทีก่ล่าวไปแล้ว	จงึเชือ่มัน่ได้ว่า	ฝ่ายไทยได้เตรยีมการ

ในเรื่องนี้มาอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง	 เพราะคาดการณ์ไว้ว่า	 กัมพูชาอาจ
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น�าเร่ืองไปยังศาลโลกตามสิทธิที่มีตามมาตรา	 60	 ของธรรมนูญของศาลโลก	

ฝ่ายไทยจึงได้เตรียมการมาเป็นระยะๆ	 โดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมายในช่วง	

2	 ปีท่ีผ่านมา	 นอกจากนี้	 ในการท�างานของฝ่ายไทย	 ได้บูรณาการการท�างาน

อย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และโดยที่คดีอยู่ในกระบวนการ

พิจารณาของศาลแล้ว	 จึงไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าผลการพิจารณาจะเป็นเช่นไร	

เพราะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลโลก	 โดยศาลจะพิจารณาจากข้อมูลและ

หลักฐานต่างๆ	ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เสนอต่อศาลโลกอย่างครบถ้วนแล้ว

แหล่งข้อมูล : กระทรวงการต่างประเทศ
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น�้าพริก
  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

ตั้งแต่ผมเขียนเรื่องกาเหว่าที่บางเพลงลงในหน้าหนังสือพิมพ์

สยามรัฐจนจบเป็นต้นมา ผมก็เลยกลายเป็นผู้ที่เช่ียวชาญในเรื่องจานบิน

หรอืจานผ ีส�าหรบัท่านผูอ่้านหลายท่าน มาเคีย่วเขญ็จะเอารายละเอยีดเรือ่ง

จานผีจานบินอะไรเหล่านี้จากผมอยู่เนืองๆ ซึ่งผมก็ไม่สามารถจะสนองคุณ

ด้วยการให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรได้ เพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง



น�้าพริก   47 

จานบินหรือจานผี หยิบเอาจานผีจานเดียวมาใช้ในเรื่องกาเหว่าที่บางเพลง

แล้วก็แล้วกัน ไม่ทราบรายละเอียดอีกต่อไป จึงสนองคุณท่านผู้อ่านที่สนใจ

ในเรื่องจานบินจานผีเป็นพิเศษไม่ได้

ต่อมา	 ผมได้เขียนเรื่องน�้าพริกนครบาลเป็นท�านองอาหรับราตรี	

ใส่ปากนางก�านัลคนหนึ่ง	ให้เล่าถวายพระเจ้าแผ่นดินในยามราตรี	แต่นั้นมา	ผม

ก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน�้าพริก	มีคนถามกันอยู่เนืองๆ	หรือไปไหนพบผู้คน	

ก็จะต้องเข้ามาถามเรื่องน�้าพริก	 มาคุยเรื่องน�้าพริก	 และขอร้องให้เขียนเรื่อง

น�้าพริกต่อไปอีก

ความจริงเรื่องน�้าพริกที่คนไทยกินกันนั้น	ถ้าจะบอกต�าราครกละวัน	

ก็ไม่มีที่สิ้นสุด	เขียนคอลัมน์นี้หากินไปได้จนตาย	ต�าราน�้าพริกก็คงจะยังไม่หมด	

แต่เมื่อเห็นมีผู้สนใจมาก	และขอร้องกันมามาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	คุณแม่บ้าน

หรอืคณุพ่อบ้านที่ไม่ค่อยมเีวลาจะท�ากับข้าวรบัประทานเอง	แต่วนัดคีนืด	ีกอ็ยาก

จะท�าอะไรที่เป็นฝีมือรับประทานบ้าง	จึงมักจะชอบต�าน�้าพริก	มาขอผมอยู่เสมอ			

ผมก็นิ่งไว้ก่อน	นึกว่าวันดีคืนดี	จะเขียนเรื่องน�้าพริกลงในคอลัมน์นี้

อยู่ดีๆ	 วันนี้กลายเป็นวันดีคืนดีขึ้นมาเฉยๆ	 จึงขอแสดงตนเป็น

ผู้เชี่ยวชาญเร่ืองน�้าพริกต่อไป	 เป็นการอวดฝีมืออีกสักครั้ง	 บรรยายเรื่อง

การต�าน�า้พริกเอาไว้ให้ละเอียดลออเพือ่ว่าภายหลงัจะได้ไม่ต้องมคีนมาขอต�ารา

น�้าพริกอีกต่อไป

ก่อนจะบอกวธิตี�าน�า้พรกิ	เหน็จะต้องพดูถงึภมูหิลงัของเรือ่งน�า้พรกินี้

ไว้เสียก่อน	

น�้าพริกนั้นคงจะเป็นกับข้าวของคนไทยโดยทั่วไปมาแต่โบราณ

แล้ว	สังเกตดูได้จากกับข้าวไทยภาคต่างๆ	นั้นมีน�้าพริกด้วยกันทั้งสิ้น	ถึงแม้ว่า
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น�้าพริกจะมีรสชาติแตกต่างจากกัน	 หรือใส่เครื่องปรุงผิดกัน	 ก็ยังเป็นน�้าพริก

และหลักการก็ยังอยู่ในเรื่องน�้าพริกอยู่นั้นเอง

รสที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของน�้าพริกคือ	 รสเผ็ดน�าและมีรสเค็ม

ตาม	 หลายภาคหยุดอยู่แค่นี้	 น�้าพริกเป็นเรื่องของการเผ็ดและการเค็ม	 แต่มี

ภาคอื่นๆ	 เช่น	 ภาคกลาง	 ก็เพิ่มรสเปรี้ยวเข้าไปด้วย	 ได้แก่การเติมส้มมะขาม

หรือบีบมะนาวให้เปรี้ยว	 น�้าพริกภาคกลางเดี๋ยวนี้ถึงกับใส่น�้าตาลเข้าไปด้วย	

ให้มีสามรส	 คือ	 เปร้ียว	 เค็ม	 หวาน	 แต่ในภาคอื่นๆ	 คงมีแต่เผ็ดกับเค็ม	 ถึง

แม้จะมีเปรี้ยวก็ยังไม่ใส่น�้าตาล	 และน�้าพริกนี้ ไม่ได้มีอยู่แต่ในประเทศไทย

เท่านั้น	ได้แพร่หลายลงไปถึงมาเลเซีย	ที่นั่นเขาใช้หัวหอมแทนกระเทียม	และ

ต�าอย่างไรก็ไม่ทราบ	 กินแล้วรสไม่เป็นน�้าพริกไทย	 ถ้าพูดอย่างไม่เกรงใจกัน	

ก็บอกว่าไม่อร่อยเท่า	 ข้อนี้คนมาเลเซียเขาก็ยอมรับ	 ถ้าได้มาเมืองไทย	 ไม่ว่า

จะเป็นใคร	เขาจะต้องขอน�้าพริกกินทุกที	และเมื่อให้กินแล้ว	เขาจะกินเอามากๆ	

แทบจะหมดเกรงใจกัน	

นอกจากน�้าพริกจะเป็นกับข้ันพื้นฐานของกับข้าวไทยใช้รับประทาน

กับผักให้เป็นเครื่องน�า	 ให้ได้กินผักสดมากๆ	 แล้ว	 น�้าพริกนั้นเองยังเป็นศูนย์

ของส�ารับซ่ึงมีกับข้าวหลายอย่าง	 น�้าพริกนั้นจะตั้งอยู่กลาง	 และกับข้าวอื่นๆ	

ที่จะมาแวดล้อมประกอบเป็นส�ารับนั้น	 ในการท�าต้องค�านึงถึงน�้าพริกหรือ

เครื่องจ้ิมก่อน	 ว่าเป็นอะไร	 ถ้าเป็นน�้าพริกกะปิเฉยๆ	 ก็คิดกับข้าวให้แนมกับ

น�้าพริกกะปินั้น	 ถ้าเป็นน�้าพริกส้มมะขาม	 ก็ต้องเปลี่ยนกับข้าวไปบ้าง	 ยังแยก 

ออกไปว่า	 ส้มมะขามเปียกหรือส้มมะขามสดอีก	 ถ้าเป็นเครื่องหลน	 เช่น	

ปลาร้าหลน	 เต้าเจ้ียวหลน	 ปลาเจ่าหลน	 การคิดกับข้าวก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น 

อีกแบบหนึ่งตามแต่เครื่องจิ้มที่อยู่กลางส�ารับ
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เมื่อได้กล่าวมาแล้วว่า	 น�้าพริกเป็นกับข้าวขั้นเบสิกของส�ารับ

กับข้าวไทย	 ต่อไปนี้ก็จะได้พูดถึงน�้าพริก	 ซึ่งเป็นขั้นเบสิกของน�้าพริกทั้งปวง

ให้ได้รูก้นัไว้	จะต�าน�า้พรกิให้เป็น	ต้องต�าน�า้พรกิครกนีเ้ป็นเสยีก่อน	ต่อไปจะเป็น

ต�าน�า้พรกิมะม่วง	มะดัน	หรอือะไรก็สดุแล้วแต่	ก็จะท�าได้	แต่ถ้าขึน้ต้นต�าน�า้พรกิ

ครกเบสิกนี้ไม่เป็นเสียแล้ว	น�้าพริกอื่นขืนไปลองต�า	ก็คงเละ

น�า้พริกท่ีจะกล่าวถึงนี	้หรอืท่ีเรยีกว่าขัน้เบสกินี	้ความจรงิกเ็ป็นทีรู่จ้กั

กันทั่วไป	 ได้แก่น�้าพริกเอาไว้จิ้มกับผักดิบและปลาทูทอด	 ซึ่งรับประทานกันอยู่

แล้วทุกบ้าน	แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นของประจ�าบ้านรับประทานกันอยู่ทุกวี่วัน	แต่จะ

หาคนต�าน�้าพริกเก่งที่ได้รสอร่อยจริงๆ	นั้น	ดูออกจะหายาก
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วิธีท�านั้นมีดังต่อไปนี้	 เอาเกลือประมาณหนึ่งช้อนชา	 ถ้าจะให้ดี	

ควรจะเป็นเกลือเม็ดที่มาจากนาเกลือ	 คือเป็นเกลือทะเลนั่นแหละ	 เกลืออื่นๆ	

อาจเผ็ดไปหรือจืดไป	 ลงโขลกกับกุ้งแห้งอีกประมาณ	 3	 ช้อนโต๊ะ	 จนเข้ากันดี	

แล้วจงึเตมิกระเทยีมอกีประมาณสัก	10	กลีบก็พอ	ถ้าเกนิกว่านัน้แล้วจะไปตดิต่อ

กบัฝรัง่เรือ่งค้าขายหรอือะไรกต็ามท	ีออกจะล�าบาก	เพราะฝรัง่จะเหมน็ปาก	เพยีง

แค่กระเทียม	 10	 กลีบนี้	 ก็ต้องนั่งคุยกับฝรั่งกะระยะให้ห่างพอสมควรอยู่แล้ว	

อย่าเข้าไปใกล้ชิดนัก	 ทางดีที่สุด	 ควรออกอุบายให้ฝรั่งกินน�้าพริกเสียด้วยกัน	

แล้วจึงพูดธุระกัน	เป็นปลอดภัยที่สุด	

หลังจากนั้น	 จึงเอากะปิลงโขลกไปด้วย	 กะปิที่จะเอาลงโขลกนี	้

กะประมาณ	4	ช้อนโต๊ะ	ถ้าจะให้อร่อยก็จะต้องหากะปิดีๆ	เช่น	กะปิระยองหรือ

อะไรเทอืกนัน้	ได้มาแล้วถ้าสวงิสวายกลวัโรคภยัไข้เจบ็	กลวัพยาธ	ิกเ็อาห่อใบตอง

ปิ้งไฟเสียก่อน	 พอใบตองที่ห่อชักจะไหม้ๆ	 ก็เอาขึ้นใส่ครก	 ต�าได้	 ตอนนี้	 เอา 

พริกชี้ฟ้าเขียวแดงและพริกเหลืองใส่ลงไปตามใจชอบ	แล้วโขลกพอพริกแหลก	

หลงัจากนัน้	จงึใส่พรกิข้ีหนลูงไป	บบุพอแตก	อย่าไปโขลกให้ละเอยีดเดีย๋วจะเผด็

เกินไป	ถ้าชอบมะอึกหรือพอหาได้ ในตลาด	ก็เอามาขูดขนออกให้หมด	แล้วเอา

มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ	ใส่ลงไป	บุบพอแตกอีกด้วย

แล้วจึงใส่ของอื่นๆ	 ที่ปรุงรสลงไปผสมโดยใช้ช้อนคนเอาก็พอ	

ไม่ต้องถึงโขลก	 มากน้อยดูเอาที่ความต้องการว่า	 จะให้น�้าพริกของเราข้น 

หรือเหลว	น�้าพริกข้นนั้นใช้จิ้มผักอร่อย	แต่น�้าพริกค่อนข้างเหลวนั้นใช้คลุกข้าว 

อร่อยขึ้น	 สุดแล้วแต่จะเลือกเอา	 อย่างไหนก็ตามใจ	 ทีนี้	 การใส่น�้าปลานั้น	

ถ้าน�้าพริกเหลว	ใส่น�้าปลามากไว้ได้	แต่ถ้าน�้าพริกข้น	ก็ควรจะใส่น�้าปลาแต่น้อย	

เหน็ว่ายงัไม่เคม็	เตมิเกลอืลงไปอีก	แล้วจงึเติมน�า้ตาลปึก	ถ้าชอบหวานหนกัหน่อย	 

ก็เติมน�้าตาลมากๆ	แล้วบีบมะนาว	ให้ได้สามรสตามใจชอบ	คือเค็มหวานเปรี้ยว	
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ถงึจะชอบกนิหวานสักเพยีงไร	ก็อย่าไปต�าน�า้พรกิให้มรีสหวานน�าหน้าเป็นอนัขาด

เพยีงเท่านี	้ก็ได้น�า้พรกิขัน้เบสกิหนึง่ครก	ใช้จ้ิมผกัดบิและแนมด้วย

ปลาทูทอด	หรือจะปลาดุกย่างก็ได้	แต่ส�าหรับน�้าพริกครกนี้	ปลาอะไรก็ไม่ดีเท่า

ปลาทูทอด

ถ ้าอยากจะท�าให ้น�้ าพริกครกนี้ดูน ่าสนใจหรือตื่นเต ้นหรือ

โรแมนติกขึ้นไปอีก	 ก็ต้องเอาเมล็ดมะเขือใส่	 คือหามะเขือขื่นหรือที่เรียกว่า

มะเขอืเหนยีว	หรือมะเขือเหลอืงนัน้	มาผ่าเอาแต่เมลด็	ยิง่มากเท่าไหร่ยิง่ด	ีแล้ว

เอาเมล็ดมะเขอืนัน้ละลายลงไปในน�า้พรกิ	เวลาจะรบัประทานดใูห้มเีมลด็มะเขอื

ลอยมากอยู่	น�้าพริกจะน่าสนใจขึ้นดังที่ว่ามาแล้ว

ถ้าไม่ชอบมะเขอืเหนยีวหรอืมะเขอืขืน่	จะใช้มะเขอืพวงเผาไฟ	แล้ว

โขลกลงไปกับน�้าพริกก็ได้	 แต่เรื่องนี้ต้องระวังเพราะมะเขือพวงนั้น	 มากไป

หรือน้อยไปอาจจะท�าให้น�้าพริกมีรสปร่าไปได้	พอที่จะอร่อยก็เกิดไม่อร่อยขึ้นมา	

อย่าไปเล่นดีกว่า
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คนโบราณนั้นชอบใช้ส้ม	ที่เรียกว่าส้มเหม็น	เอาน�้ามาบีบใส่น�้าพริก	 

หรือเอาผิวส้มหั่นฝอยๆ	 แล้วต�าลงไปด้วยก็หอมดี	 แต่เดี๋ยวนี้ผมจ่ายตลาด

หาส้มเหม็นออกจะไม่พบ	 ผมเองก็ออกจะเรื้อรัง	 จ�าไม่ได้ว่าส้มเหม็นนั้นมัน

หน้าตารสชาตเิป็นอย่างไร	กเ็ลยเว้นไปเสยีเฉยๆ	นอกจากนัน้แล้ว	น�า้พรกิแบบนี้

ยังอาจจะใช้มะม่วงดิบต�าลงไปด้วย	กลายเป็นน�้าพริกมะม่วง	หรือใช้มะดันซอย

ลงไปอีกเรียกว่าน�า้พริกมะดนัก็ได้	แต่ในการทัง้	2	อย่างนี	้คอืใส่มะม่วงหรอืมะดนั	

ต้องลดมะนาวลงไปมาก	เพราะทั้งมะม่วงและมะดันเป็นของเปรี้ยวอยู่แล้ว

จากน�้าพริกเบสิกครกน้ีแล้ว ถ้าต�าให้เก่ง ต�าให้เป็น ต่อไปจะ

ต�าน�้าพริกอื่นๆ ได้อีกมากมายทีเดียว เช่น น�้าพริกมะม่วง น�้าพริกมะดัน 

ดังที่ว่ามาแล้ว น�้าพริกลูกหน�าเลี้ยบ น�้าพริกมะขามเปียก น�้าพริกมะขามสด 

ไปจนถึงน�้าพริกไข่เค็ม มีมากมายสุดที่จะพรรณนา ใครอยากรู้ก็มาประจบ

ให้ดีๆ จะได้เขียนต�าราให้อ่านกันต่อไป 

เงินทองอะไรก็ไม่เอาแล้ว ขอแค่ประจบแค่นี้ จะมากมายอะไร

นักหนา 
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อยู่เมืองนอก
ก็หัดเป็นชาวพุทธมากขึ้นได้

โดย  เด็กวัด*

เป็นของธรรมดาหากจะบอกว่า	 คนไทยอาศัยอยู่ในต่างแดนย่อม

จะมปัีญหามากกว่าอยู่บ้านเรา	เพราะเป็นเรือ่งต่างถิน่	ต่างวฒันธรรม	ต่างภาษา	

ยิ่งคนไทยไปแต่งงานกับฝรั่งหรือชาติใดก็ตาม	 แต่พูดภาษาเขาไม่ได้	 ยิ่งต้อง

ปรับตัวมากมาย

ส�าหรับในยุโรป	 ปัญหาคนไทยคงไม่ต่างจากที่อ่ืนนัก	 มีสารพัด	

ตั้งแต่เรื่องภาษา	 ความไม่เข้าใจกับสามี	 หรือทางบ้านสามี	 ลูกติดไป	 ไม่เรียน

หรือเรียนไม่ได้	ทะเลาะเพราะสามีระแวง	หึงหวง	ติดการพนัน	ติดเหล้า	ติดยา	

หลายรายก็ลงท้ายถึงท�าลายชีวิตกัน	สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับคนไทยเท่านั้น	และ

* เด็กวัดเป็นนามแฝงของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ

ซึ่งขณะนี้ประจ�าการในต่างประเทศ
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เกิดแล้วสามารถแก้ไขได้	 สามารถสร้างชีวิตตนและครอบครัวให้เป็นสุขได้	

หากไม่มองข้ามของดีจากไทยที่เคยอยู่ใกล้ตัว	 เมื่อมีชีวิตในไทย	หรือแม้ขณะนี้

ในต่างแดน	

ของดีที่สุดในไทยที่มีคุณค่าสูงส่งอย่างหนึ่งที่คนไทยพบเห็น

ทกุวนั เลยมองข้ามหรอืนกึว่าตนเป็นแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าจะเป็นได้ ต้องศกึษา

ปฏิบัติ มิใช่เป็นเพราะพ่อแม่เป็น หรือเพราะเกิดมาเป็นคนไทย

สิ่งนั้นก็คือ	 พุทธศาสนา	 หรือ	 ธรรมะ	 ซึ่งฝรั่งหลายคนยอมดั้นด้น

ไปในแดนอีสานหรือภาคอื่นๆ	ยอมทนยุง	ทนความร้อนอบอ้าว	สภาพไม่รู้ภาษา	

อาหารอีสานที่ไม่คุ ้นเคย	 เพื่ออยากค้นหาความจริงจากการปฏิบัติธรรมกับ

หลวงพ่อที่มีชื่อเสียงของไทย

ถึงแม้ท่านไม่พดูองักฤษ	หลวงพ่อชา	สภุทัโท	หรอืพระโพธญิาณเถร		

แห่งวัดหนองป่าพง	อุบลราชธานี	กลับไม่เห็นเป็นปัญหา	

“น�้าร้อนก็มี น�้าฮ้อนก็มี ฮอทวอเตอร์ก็มี เหล่านี้คือชื่อภายนอก 

ลองจุ่มมือลงไปสิ ใครก็รู้ โดยไม่ต้องใช้ภาษา”

พระสุเมโธเป็นชาวแคลิฟอร์เนีย	 จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย

เบิร์คเลย์	 เข้ามาไทยครั้งแรกเมื่อปี	 พ.ศ.	 2506	 เคยสอนภาษาอังกฤษที่

ธรรมศาสตร์	 และเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตุ	 จากนั้นไปบวชที่หนองคาย

จนได้รับการแนะน�าให้ไปอยู่กับหลวงพ่อชาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2509

หลังจากนัน้ 10 ป ีต่อมา หลวงพ่อชาจึงมอบหมายให้พระสเุมโธ 

ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ

จากสาขาวดัหนองป่าพงแห่งแรกในแคว้นซชัเซชส์	ทางตอนใต้ของ

กรุงลอนดอน	ที่มีชื่อว่า	วัดป่าจิตตวิเวก	พระสุเมโธได้ขยายสาขาวัดหนองป่าพง 
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รูปปั้นหลวงพ่อชาในพระอุโบสถ

พระธรรมจักรอมราวดี พระประธานวัด
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ในอังกฤษออกไปที่ทางทิศเหนือของกรุงลอนดอนเพียง	 50	 กม.	 ที่ตั้งเดิม

เป็นโรงเรียนมีพื้นที่	 75	 ไร่	 มีอาคาร	 22	 หลัง	 บริเวณท่ามกลางทุ่งนาชนบท

อังกฤษ	ตั้งชื่อว่า	“วัดอมราวดี”	แปลว่า	ไม่เกิด	ไม่ตาย

พระอุโบสถที่วัดอมราวดีมีลักษณะเรียบง่ายจนหลายคนอาจนึกว่า

ยังตกแต่งไม่เสร็จ	 มีพระธรรมจักรอมราวดีเป็นพระประธาน	 ด้านมุมขวาหลัง

เป็นรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของหลวงพ่อชา	 ด้านซ้ายเป็นรูปถ่ายเจ้าอาวาส	 คือ

พระราชสุเมธาจารย์	 หรือพระสุเมโธ	 หน้าพระประธานมีเบาะวางเป็นแถว

ประมาณ	7	–	8	แถว	ข้างละ	6	–	8	ใบ	ส�าหรับพระ	แม่ชีและบุคคลธรรมดา

ได้ ใช้นั่งสมาธิหรือร่วมท�าวัตรเช้า-เย็น

พระอุโบสถนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีผูกพัทธสีมา 

และฉลองพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2542 

ป้ายชื่อวัดอมราวดี	 นอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนเป ็น

ภาษาไทยเด่นชัด	 มีแม่ครัวใหญ่ซึ่งเป็นสตรีไทยน�้าใจประเสริฐ	 ชื่อคุณลัดดา	

เป็นอาสาสมคัรดแูลโรงครวั	เรือ่งอาหารการกินให้พระและคนในวดั	70	กว่าชวีติ	

มาตั้งแต่ตั้งวัดใหม่ๆ	

ที่วัดอมราวดี	 มีการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมแบบเดียวกับที่มีอยู่ใน

วดัปฏบิตัทิัง้หลายในประเทศไทย	ทางวดัมเีรอืนพกัรองรบัผูเ้ข้าร่วมทัง้ชาย-หญงิ	 

ทุกฐานะได้ครั้งละประมาณ	40	–	50	คน	โดยมีการประกาศตารางก�าหนดวัน 

ล่วงหน้าให้สมคัรทางอินเตอร์เนต็	ช่วงระยะเวลากม็ตีัง้แต่	2	–	4	วนั	9	–	10	วนั	

ไปจนถึงสองสัปดาห์	โดยพระอาวุโสในวัดเป็นผู้น�าการฝึกอบรม	ในแต่ละปีจะมี

การอบรมเป็นภาษาไทยด้วย
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ทางวัด	 ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู ้เข้าร่วม	 แล้วแต่ศรัทธา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจดัฝึกอบรมให้คนรุน่ต่อไป	โดยเฉลีย่ค่าใช้จ่ายต่อคนส�าหรบั

อาหาร	สาธารณูปโภค	ของใช้ที่จ�าเป็น	ค่าประกัน	ฯลฯ	ตกหัวละ	20	ปอนด์	หรือ	

1	พันบาทต่อวัน

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะรับศีล	8	ตั้งแต่ต้น	ระฆังปลุกครั้งแรกประมาณ 

ตสีี	่ให้ต่ืนออกไปสมัผสัอากาศบรสิทุธิ	์แรกๆ	นกึว่าคงท�าไมไ่ด้	แตพ่อไปอยู่จรงิๆ	 

ก็ไม่มีปัญหา	นอกจากความสดชื่นจากบรรยากาศก่อนแสงอาทิตย์จะเริ่มปรากฏ

ขอบฟ้า	 ตีห้าสิบห้าก็เข้าไปนั่งสมาธิในห้องพระและร่วมกันสวดมนต์ตอนเช้า	

ทางวัดได้จัดพิมพ์บทสวดภาษาบาลี	 ค�าอ่านภาษาอังกฤษพร้อมค�าแปลท�าให้

ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้และมีความเข้าใจซาบซึ้งมากยิ่งขึ้น

ห้องปฏิบัติธรรม ฝรั่งที่นั่งขัดตะหมาดไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ด้านหลัง  

แต่ส่วนใหญ่นั่งขัดตะหมาดได้อย่างเรียบร้อย กราบได้อย่างงดงามเหมือนคนไทย
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ไม่ว่าจะเป็นไตรลกัษณ์ พรหมวหิารสี ่บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง 

ผู้มีอุปการคุณ มิตรสหาย ศัตรู เจ้ากรรมนายเวร เทวดาอารักษ์ ผู้ที่ดับแล้ว 

หรือยังไม่เกิด บทว่าด้วยกฎแห่งกรรม บทที่ให้พิจารณาร่างกายมนุษย์ว่า

เหมือนถุงหนังที่เย็บปิดมิดชิดเพื่อห่อหุ้มอวัยวะต่างๆ ที่ไม่ชวนดู 32 อย่าง

อาหารเช้า	 จะเป็นข้าวโอ๊ตร้อนๆ	 ราดลูกพรุน	 ขนมปังทาเนย	

แยมผลไม้	 ที่ทุกคนรับประทานเงียบๆ	 อย่างตั้งใจ	 และพิจารณาว่าอาหารมีไว้

เพื่อยังชีพให้สุขภาพดีแข็งแรง

การที่ผู้เข้าร่วมไม่พูดอะไรกันเลย หากไม่จ�าเป็นจริงๆ ตลอด

ระยะเวลาที่ปฏิบัติธรรมก็คงเพ่ือให้ทุกคนมีสมาธิอยู่ในอารมณ์ “ระลึกรู้” 

เล็งเห็นสิ่งที่จ�าเป็นหรือไม่จ�าเป็น จนไปถึงความว่างเปล่า

หลังอาหารเช้า	 จะเป็นการท�างานที่ฝึกให้อยู ่ในอารมณ์ที่มีสติ	

บางคนก็ช่วยงานครัวหั่นผัก	 ปอกผลไม้	 ส�าหรับอาหารเจมื้อใหญ่ของวัน	

บางคนกปั็ดกวาดทีน่อน	ท�าความสะอาดห้องน�า้	บางคนซกัเปลีย่นผ้าเชด็จานชาม	

สายหน่อยก็กลับมานั่งสมาธิ	 45	 นาที	 สลับกับการเดินจงกรมจนถึงก่อนเที่ยง	

ก็ร่วมผลัดกันตักอาหารใส่บาตรพระ	แม่ชี	อนาคาริก	ที่เข้าร่วมกับการฝึกอบรม	

แล้วตักอาหารรับประทานร่วมกัน

บางวันโชคดี	จะมีคนไทยน�าอาหารมาถวายที่ห้องครัวใหญ่	หรือไม่

คุณลัดดาก็จะท�าก๋วยเตี๋ยวผัด	ขนมกุ้ยช่ายทอด	ไข่เจียว	แม้กระทั่งข้าวเหนียว 

มะม่วง	 น�ามาถวายอาจารย์	 	 และพระ	 แม่ชี	 ท่ีร่วมการฝึกปฏิบัติธรรม	 

ในส่วนของอาหารที่เหลือก็ตกมาถึงผู ้เข้าร่วม	 40	 กว่าคน	 คุณลัดดานั้น 

คงมีความเมตตากับผู้เขียนเป็นพิเศษ	 วันหนึ่งได้แอบเก็บข้าวเหนียวมะม่วงไว้

คอยส่งให้แบบแนบเนียน
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บางคนก็นั่งโต๊ะไม้เล็กๆ แบบพับเพียบแทน

เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมชาย หญิง คนละหลัง
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บ่ายก็เป ็นการนั่งสมาธิสลับเดินจงกรม	 นอกวัดมีถนนเล็กๆ	

ตัดทุ่งนาไร่ข้าวสาลี	 ถั่ว	 สวยงามเป็นธรรมชาติ	 ริมรั้วก็จะมีผลไม้ประเภท

เบอรี่ป่าทั้งหลายขึ้นอยู่	ใช้เวลาเดินวนกลับมาวัด	1	รอบ	ก็เกือบชั่วโมง

ตกเย็นจะมีการสอนโยคะ	 บางช่วงอาจมีการสอนร�ามวยจีนด้วย	

ซึ่งทั้ง	 2	 อย่างต่างก็มีส่วนสัมพันธ์สนับสนุนเกื้อกูลการฝึกลมหายใจเข้า/ออก

ทั้งสิ้น	กีฬาอื่นๆ	เช่น	กอล์ฟ		หากผู้ฝึกน�าเรื่องลมหายใจ	สมาธิ	มาผสมผสานใช้	

คงจะสามารถเล่นได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ทุ ่มคร่ึง	 ฟ ังอาจารย ์บรรยายธรรมตอบค�าถามที่ผู ้ เข ้าร ่วม

เขียนถาม	 สวดมนต์ท�าวัตรเย็น	 ก่อนแยกย้ายกันเข้านอนไม่เกินสี่ทุ่ม	 อาจารย์

ย�า้ให้ทกุคนหมัน่ให้ความเมตตาปรารถนาดกีบัตนเองเสมอ	การระงบัความโกรธ

ผู้อื่นด้วยเมตตาก็เพื่อให้ตนเองเป็นสุขนั่นเอง

พระอุโบสถวัดยามเย็น มีทางเดินเป็นระเบียงรอบด้านหน้า
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ส�าหรับผู้ที่ชอบหงุดหงิด	 โกรธคนโน้นคนนี้เป็นประจ�า	 ท่านเล่าว่า	

หลวงพ่อชาเคยยื่นนาฬิกาปลุกให้ดู	 พร้อมพูดเชิญให้ลองโกรธแบบที่เป็นอยู่

ต่อไปเรื่อยๆ	อีกสักสองชั่วโมง	ดูว่าจะท�าได้ไหมและตัวเองดูดีไหม

ความสงบเงียบและนิ่งภายในห้องที่ถึงแม ้จะมีฝรั่งและ

ผู้เข้าร่วมต่างเพศ ต่างวัย นั่งอยู่รวมกันถึงกว่า 45 คน แต่มีพลังอย่าง

น่าประหลาดใจ ยิ่งวันพระจันทร์เต็มดวง ความน่ิงสงบของผู ้ปฏิบัติ

ทุกคนท่ามกลางแสงจันทร์และแสงเทียนหน้าโต๊ะหมู่พระพุทธรูป เป็นภาพ

และความรู้สึกที่น่าประทับใจยิ่งนักว่าพุทธศาสนาได้หยั่งรากมาถึงสหราช

อาณาจักรแล้วอย่างมั่นคงสมความมุ่งหมายของหลวงพ่อชาทุกประการ

นอกจากสาขาของวัดหนองป่าพงในไทยประมาณ	 250	 สาขาแล้ว	

ยังมีสาขาวัดหนองป่าพงในนานาประเทศ	ตั้งแต่อังกฤษ	สวิตเซอร์แลนด์	อิตาลี	

แคนาดา	สหรัฐฯ	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	กว่า	15	แห่ง	 	คนไทยที่อาศัยอยู่

ในต่างประเทศที่ใกล้สาขาเหล่านี้	 สามารถไปลองปฏิบัติธรรมได้	 และน่าจะมี

ความสะดวกสบายกว่าวัดป่าในบ้านเราด้วยซ�้า

อันที่จริงชาวไทยในยุโรปต่างก็เข้าวัดไทย ท�าบุญกันเป็นประจ�า

อยู่แล้ว  คนไทยอยู่ไกลบ้านเพียงใดก็ไม่เคยห่างการให้ทานท�าบุญ ท�าจิตใจ

ให้ผ่องใส เบิกบาน อย่างไรก็ตาม การท�าบุญนั้นยังสามารถท�าเพิ่มขึ้นได้อีก 

และได้บุญมากยิ่งขึ้นแบบทันทีไม่ต้องรอชาติหน้า คือ การท�าสมาธิภาวนา

ในวัดใกล้ตัว และที่บ้านเป็นประจ�า เพื่อให้จิตใจสะอาด เห็นถึงศีล สมาธิ 

เกิดปัญญา

ส�าหรับข้าราชการไม่จ�าเป็นต้องขวนขวายไปเรียนหลักสูตรบริหาร	

หรืออบรมนักบริหารชั้นสูงในต่างประเทศ	 แค่หาโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรม
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เป็นประจ�ากจ็ะเป็นข้าราชการทีม่คีวามส�ารวมในจติ	กาย	วาจา	มพีรหมวหิารสีเ่ป็น

ที่ตั้ง	 พร้อมสติปัญญาเพื่อใช้ ในการบริหารและการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ใครก็ตามที่มีโอกาสเข้าร่วมการสวดมนต์ท�าวัตรเย็นในพระอุโบสถ

วัดอมราวดี	 ฟังเสียงพระ	 และแม่ชีนานาชาติที่สวดเป็นภาษาบาลีที่พร้อมกัน 

อย่างนิม่นวลแต่หนกัแน่น	ย่อมอดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึปีตปิราโมทย์ว่า	สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้า 

ทรงค้นพบสองพันห้าร้อยกว่าปีให้หลังยังสามารถได้รับการปฏิบัติจากผู้คนชาติ

ภาษาต่างๆ	เหมือนเดิมทั้งที่วัดนี้และวัดอื่นๆ	และในบ้านชาวพุทธทั่วโลก

อาจารย์เล่าว่า	 มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพจะหลุดพ้นความทุกข์	

ละจากบาป	 ซึ่งท�าให้เราต่างจากสัตว์	 เมื่อสวดมนต์ก็ควรระลึกว่า	 เราไม่ได้

ท�าอยู่คนเดียว	ในหลายๆ	แห่งหนของประเทศที่เราอาศัยอยู่	และที่อื่นๆ	ในโลก	

ก็มีคนสวดมนต์	 ยึดถือพระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 เป็นสรณะ	 ที่พึ่งทั้งนั้น	

ทั้งยังเป็นยันต์กันผีส�าหรับผู้ที่กลัวผีได้ด้วย

ส�าหรับคนไทยในต่างแดน	 การฝึกสมาธิภาวนา	 ผู้ปฏิบัติทุกคน

สามารถท�าได้ ในบ้านและทุกขณะ	 หากเพียงนึกถึงลมหายใจเข้า	 –	 ออก	

การฝึกต้องไม่ฝ ืนตัวเอง	 แต่อยากท�าเพราะจะท�าให้ตนเกิดความยินด	ี

ความเบิกบานจากการเป็นผู้รู ้	 ผู ้เข้าใจ	 ได้ประโยชน์กับตนเอง	 ครอบครัว	

และสังคม	ได้รับผลบุญตอบแทนในชาตินี้ทันที

ส�าหรับคนไทยในต่างแดนเพียงเท ่านี้  ก็จะท�าให ้ตัวเรา 

สามี แม่สามี ลูกติด ลูกตามสามี อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในต่างแดน

* ผู้ที่สนใจโปรดเปิดเว็บไซต์

www.amaravati.org หรือ www.forestsangha.org หรือ www.shammatalks.org.uk
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วรอส-วาฟ (Wroclaw)
สุภาศิริ อมาตยกุล

วรอส-วาฟ (Wroclaw)	 เป็นอีกเมืองหนึ่งของโปแลนด์ที่สวยงาม	

มีความเป็นเอกลกัษณ์	และเตม็ไปด้วยเรือ่งราวทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม	

วรอส-วาฟเป็นเมืองในแคว้นซีเลเซีย	 (Silesia)	 ที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้

ของโปแลนด์	แคว้นซีเลเซียอยู่ติดกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐเช็ก	(Czech	

Republic)	 แบ่งเป็นซีเลเซียตอนบน	 (Upper	 Silesia)	 และซีเลเซียตอนล่าง	

(Lower	Silesia)	
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ภูมิประเทศของแคว้นซีเลเซียงดงามด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย	

มีเทือกเขาซูเดตี้	(Sudety)	เป็นแนวเขตชายแดนติดกับประเทศเช็ก	ภูเขาที่สูง

ที่สุดของเทือกเขาซูเดตี้	ชื่อ	การ์โกโนสเซ	(Karkonosze)	ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติ	

(Karkonosze	National	Park)	ทีอ่ยู่ตอนบนของภเูขาดงักล่าวได้รบัการยอมรบัจาก

องค์การศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	ให้

เป็นแหล่งอนรัุกษ์ระบบนเิวศน์	(UNESCO	:	World	Biosphere	Reserve)	ซเีลเซยี 

เคยเป็นแคว้นที่มีวัฒนธรรมรุ่งเรืองมากนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	 10	 ปัจจุบัน 

ยังคงเห็นความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของบ้านเมืองรวมทั้งปราสาท	

ราชวัง	คฤหาสน์	ป้อมปราการ	และสถานที่ส�าคัญทางศาสนา

ส�าหรับเมืองวรอส-วาฟนั้น	 เป็นเมืองหลวงของซีเลเซียตอนล่าง	

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าโอดรา	(Odra	River)	มีประชากร	632,240	คน	(ข้อมูลเดือน

มิถุนายน	ค.ศ.	2009)	นับเป็นเมืองใหญ่อันดับ	4	ของโปแลนด์

กล่าวกันว่าชนเผ่าซลาวิก	ซเลซา	(Slavic	Sleza)	ได้มาตั้งถิ่นฐาน

ในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นแคว้นซีเลเซีย	ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	8	และมีบันทึกว่า 

เมืองวรอส-วาฟสร้างโดยดยุคจากเช็ก	 ชื่อ	 วราติสเลา	 ที่	 1	 แห่งโบฮีเมีย	

(Duke	Vratislaus	I	of	Bohemia)	เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่	10	ซึ่งเชื่อกันว่าอาจ

เป็นที่มาของชื่อเมืองวรอส-วาฟ	จุดแรกที่สร้างเมืองคือบริเวณออสตรุฟ	ตุมสกี	

(Ostrow	 Tumski)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันชายแดน

ของตน	 วรอส-วาฟเป็นที่มั่นของอาณาจักรโบฮีเมียที่อยู่ระหว่างทางหลวงที่

กษัตริย์ในยุโรปใช้เป็นเส้นทางการเดินทาง	(Via	Regia)	กับเส้นทางสายอ�าพัน	

(Amber	Road)	

	ระหว่างปี	ค.ศ.	1000-1335	วรอส-วาฟเป็นเมอืงหลวงของซเีลเซยี 

ภายใต้กษัตริย์แห่งราชวงศ์เปียสต์	 (Piast)	 ซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของโปแลนด	์
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และตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1000	 วรอส-วาฟยังเป็นท่ีประทับ/ที่ท�าการของประมุขของ

ศาสนาคริสต์	 (seat	of	 the	Bishop)	ด้วย	ท�าให้วรอส-วาฟเป็นเมืองหนึ่งที่มี

ความส�าคัญยิ่งในขณะนั้น

วรอส-วาฟกลับไปอยู่ใต้การปกครองของเช็กอีกในปี	 ค.ศ.	 1335	

จนถึง	 ค.ศ.	 1526	 เมื่อรัฐเช็กทั้งหมดถูกรวมเข้ากับอาณาจักรฮับส์บวร์ก	

(Habsburg	 Empire)	 ของออสเตรีย	 ท�าให้วรอส-วาฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

อาณาจักรฮับส์บวร์กไปด้วย	(ค.ศ.	1526-1741)	ต่อมาวรอส-วาฟถูกย้ายไปอยู่

ภายใต้การดูแลของกษัตริย์เฟรเดอริกมหาราช	 (Frederick	 the	 Great)	 แห่ง

ปรัสเซีย	ระหว่างปี	ค.ศ.	1741-1871	ช่วงนั้นวรอส-วาฟถูกเรียกว่า	เบรสเลา	 

(Breslau)	เมอืงวรอส-วาฟยังคงเป็นเมอืงของเยอรมนัระหว่างปี	ค.ศ.1871-1945	 

หลังสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	ค.ศ.	1945	วรอส-วาฟจึงกลับมาอยู่กับโปแลนด์

มาจนถึงปัจจุบัน

วรอส-วาฟเคยรุ่งเรืองมาก	 แต่ได้รับผลกระทบเสียหายอย่างหนัก 

จากสงครามต่างๆ	 โดยเฉพาะสงคราม	 30	 ปี	 (Thirty	 Years’	 War)	 ซึ่งเป็น

สงครามศาสนาระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ที่เกิดขึ้นในยุโรประหว่าง

ปี	 ค.ศ.	 1618-1648	 โดยดินแดนของเยอรมันที่เป็นสนามรบอยู ่	 30	 ปี 

ประสบความพินาศในเกือบทุกด้าน

ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 กองทัพเยอรมันตั้งกองบัญชาการ

อยู่ที่วรอส-วาฟด้วย	 ท�าให้เกิดความเสียหายและบ้านเมืองถูกท�าลายจาก

การสู้รบ	 หลังสงครามจึงได้มีการบูรณะและสร้างเมืองขึ้นใหม่ให้กลับมาอยู่

ในสภาพเดิมก่อนสงคราม	 นอกจากนี้	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ได้มีการ

โยกย้ายพลเมืองชาวเยอรมันออกจากวรอส-วาฟ	 และให้ประชาชนจากทาง

ตะวนัออกในเขตลวูฟ	(Lwow	–	ปัจจบุนัอยู่ในประเทศยเูครน)	อพยพเข้ามาอยูแ่ทน 
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เป็นจ�านวนนับหม่ืนคน	 พวกเขาได้น�าทรัพย์สมบัติและสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ต่างๆ	

กลับมาที่วรอส-วาฟด้วย	 เช่นรูปปั้นกวีชาวโปแลนด์	 หนังสือและเอกสาร 

ทางประวัติศาสตร์	ภาพวาดส�าคัญๆ	เป็นต้น

จากการที่วรอส-วาฟถูกเปลี่ยนมือไปอยู ่ภายใต้การปกครอง 

ของหลายอาณาจักรในยุโรป	 ท�าให้วรอส-วาฟ	 มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานและ

หลากหลาย	 นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งท่ีโดดเด่นของวรอส-วาฟ	 ดังจะเห็นได้จาก

งานด้านศิลปะ	สถาปัตยกรรม	ประติมากรรม	และวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ	

สถานที่ส�าคัญของวรอส-วาฟ

วรอส-วาฟได้รับฉายาว่าเป็น	 “เวนิสของโปแลนด์”	 เพราะ

สร้างอยู ่บนพื้นแผ่นดินที่เป็นเกาะทั้งหมด	 12	 เกาะ	 มีแม่น�้าและคลอง 

ล้อมรอบเชื่อมต่อกันโดยสะพานรวม	 127	 สะพาน	 นับว่าเป็นเมืองที่มีสะพาน

มากที่สุดแห่งหนี่งของยุโรปรองจากเมืองเวนิสในอิตาลี	 เมืองอัมสเตอร์ดัม

ในเนเธอร์แลนด์	 และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์กในรัสเซีย	 สะพานเก่าแก่ที่สุด

ของวรอส-วาฟคอื	สะพานเปียเสก	(Piasek	Island	Bridge)	สร้างในปี	ค.ศ.	1845	 

ส่วนสะพานที่มีชื่อเสียงมากคือ	 กรุนด์วอล์ดสกี	 (Grundwaldzski)	 เป็น

สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโปแลนด์	สร้างเสรจ็ในปี	ค.ศ.	1910	มชีือ่เดมิ 

ว่าสะพานอิมพีเรียล	(Imperial	Bridge)

สถานที่ส�าคัญๆ	ในเมืองวรอส-วาฟมีหลายแห่ง	ได้แก่

จั ตุ รั ส ก า ร ค ้ า  (M a r k e t  S q u a r e ) 	 จ า ก ยุ ค ก ล า ง	

(ครสิต์ศตวรรษที	่13)	โปแลนด์เรยีกว่า	ไรเนค	(Rynek)	เป็นรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้า	 

ขนาด	 212	 X	 175	 เมตร	 ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโปแลนด์รองจาก 
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เมืองคราคูฟ	 (Krakow)	 จัตุรัสการค้านี้ถือเป็นศูนย์กลางทางการเมือง	 สังคม	

และวัฒนธรรมของวรอส-วาฟ	 ใจกลางจัตุรัสการค้ามีศาลาเมืองรูปทรงกอธิค	

(Gothic)	 ที่เด่นเป็นสง่า	 ส่วนบริเวณโดยรอบจัตุรัสเป็นบ้านเรือนรูปทรงศิลปะ

และสถาปัตยกรรมจากยคุเรอเนสซองซ์	(Renaissance	ยุคฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ	

ในยโุรป	–	ครสิต์ศตวรรษที	่14-15	จนถงึครสิต์ศตวรรษที	่20)	แม้ว่าเมอืงทัง้หมด

ได้ถกูท�าลายลงในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่2	แต่เมือ่มกีารสร้างเมอืงใหม่กลบัขึน้มา 

ก็ยังคงเอกลักษณ์และรูปแบบของศิลปะดังกล่าว	 มีอาคารบางแห่งยังรักษา 

ของเก่าดั้งเดิมไว้ได้เพราะไม่ได้ถูกท�าลายในสงคราม	

ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสการค้าเคยมีตลาดค้าขายขนสัตว	์

(Wool	 Market)	 ซึ่งเป็นสินค้ามีค่าที่ท�าการค้าขายกันมาตั้งแต่ยุคกลางจนถึง 

ปี	ค.ศ.	1905

จัตุรัสการค้า เมืองวรอส-วาฟ
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จัตุรัสเกลือ (Salt Square)	 อยู ่ติดกับจัตุรัสการค้า	 แต่มี

ขนาดเล็กกว่า	 คือ	 100	 X	 90	 เมตร	 สมัยก่อนเป็นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน	

“เกลือ”	 ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีค่าอย่างมาก	 นอกจากนี้ยังมีการค้าขายน�้าผึ้ง	

เครื่องหนัง	 เชือก	 และเนื้อแพะด้วย	 เคยเรียกจัตุรัสนี้กันว่า	 จัตุรัสโปแลนด์	 

(Polish	Square)	เนือ่งจากพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นชาวโปแลนด์	ปัจจุบันบรเิวณจัตรุสั 

นี้มีซุ้มขายดอกไม้นานาชนิดเรียงรายกันอยู่

ศาลาเมือง (Town Hall - Ratusz)	 เป็นสถาปัตยกรรม

ทรงกอธิคที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโปแลนด์และยุโรปตะวันออก	 เริ่มสร้าง

ในปี	 ค.ศ.	 1290	 จากนั้นได้มีการต่อเติมปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่อยมาอีก	 250	 ปี	

หอคอยของศาลาเมืองสูง	66	เมตรเป็นศิลปะเรอเนสซองซ์	มีตราประจ�าเมือง

ประดับอยู่ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1536	 ส่วนด้านตะวันออกของศาลาเมืองมีนาฬิกา

ดาราศาสตร์	(astronomic	clock)	ที่ติดตั้งในปี	ค.ศ.	1580	โดยเข็มยาวที่บอก

ศาลาเมืองวรอส-วาฟ และนาฬิกาดาราศาสตร์
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หอคอยศาลาเมืองวรอส-วาฟ
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โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ
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ชั่วโมงมีรูปพระอาทิตย์ติดอยู่	 ส่วนเข็มสั้นบอกนาทีมีรูปพระจันทร์	 นอกจากนี้

ทีอ่ยูต่ามมมุ	4	ด้านของนาฬิกาคอืสัญลักษณ์โบราณของอยีปิต์บอกฤดกูาล	4	ฤดู

สถาปัตยกรรมภายในศาลาเมืองเป็นรูปทรงกอธิค	 ส่วนด้านนอก

ได้รับการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมที่เป็นศิลปะกอธิคอย่างละเอียดและ

งดงามยิง่	ดงัเช่น	ด้านทิศใต้ของอาคารเป็นงานประตมิากรรมจากครสิต์ศตวรรษ

ท่ี	19	ด้วยรปูป้ันคนส�าคญัๆ	ของวรอส-วาฟ	เรยีกว่า	“Gallery	of	Townpeople”	

แต่ก่อนศาลาเมืองคือศูนย์กลางการบริหารงานของวรอส-วาฟ	 และนับว่า

เป็นความโชคดีที่ศาลาเมืองไม่ได้ถูกท�าลายในสงครามโลกครั้งที่	 2	 เพียงแต่

เสียหายแค่ร้อยละ	10	เท่านั้น	ปัจจุบันภายในศาลาเมืองคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ	

ด้านหน้าของศาลาเมือง	เป็นที่ตั้งรูปปั้นของอเล็กซานเดอร์	เฟรโด	

(Aleksander	Fredro	ค.ศ.	1793-1876)	นักเขียนและกวีชาวโปแลนด์	ผู้มีชื่อ

เสียงจากการเขียนเรื่องขบขันเกี่ยวกับชนชั้นสูงของโปแลนด์	 รูปปั้นดังกล่าว 

ถกูน�ามาจากเมอืงลวูฟเมือ่ปี	ค.ศ.	1956	เพือ่มาต้ังแทนทีร่ปูป้ันจกัรพรรดไิกเซอร์	

วิลเฮล์ม	(Emperor	Kaiser	Wilhelm)	หรือ	ไกเซอร์	วิลเลียม	ของเยอรมัน	

โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ (The Church of St. Elizabeth)	เป็น

โบสถ์เก่าแก่และมหีอคอยสงูทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมืองวรอส-วาฟ	มสีถาปัตยกรรม

ทรงกอธิค	 สร้างเมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่	 14	 ส่วนหอคอยนั้นสร้างเสร็จ 

ในปี	ค.ศ.	1482	(หอคอยเดมิเคยสงูถงึ	128	เมตร	ปัจจบัุนสงู	91	เมตร)	โบสถ์เซนต์

เอลซิาเบธเป็นโบสถ์ของครสิต์ศาสนานกิายโปรเตสแตนต์มาตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1525	

โบสถ์หลังนี้เคยถูกไฟไหม้และถูกท�าลายเสียหายจากสงครามต่างๆ	 จนต้องมี 

การบูรณะซ่อมแซมใหญ่หลายครั้งมาจนถึงที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน	 ภายในโบสถ์ 

มีแท่นบูชา	 (altars)	 ศิลปะกอธิคและเรอเนสซองซ์ท่ีงดงามย่ิง	 อีกท้ังมี 

หลุมฝังศพของบุคคลส�าคัญๆ	ของเมือง
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มหาวิทยาลัยวรอส-วาฟ (Wroclaw University) แต่เดิม

เป็นเพียงสถาบันการศึกษาที่สร้างเมื่อปี	 ค.ศ.	 1702	 โดยพระราชบัญชาของ

จักรพรรดิลีโอโปลด์ที่	 1	 (Emperor	 Leopold	 I)	 และต่อมาได้กลายเป็น

มหาวิทยาลัยวรอส-วาฟในปี	 ค.ศ.	 1811	 ทั้งนี้	 ในช่วงสงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย  

ปี	ค.ศ.	 1741	สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาล	คุก	และ

ร้านอาหาร	ส่วนช่วงปลายสงครามโลกครัง้ที	่2	มหาวิทยาลยัวรอส-วาฟกลายเป็น

ศนูย์บญัชาการของทหารนาซเียอรมนั	หลงัจากสงคราม	อาจารย์ของมหาวิทยาลยั

ที่เป็นชาวเยอรมันทั้งหมดถูกขับออกไป	 และให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยลวูฟ	

(University	 of	 Lwow)	 ย้ายเข้ามาสอนแทน	 นับเป็นครั้งแรกที่มีอาจารย์

ชาวโปแลนด์สอนที่มหาวิทยาลัยวรอส-วาฟ

ผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่จบจากมหาวิทยาลัยวรอส-วาฟ
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มีผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์

และของโลกหลายคน	รวมทัง้ผูท้ีเ่คยได้รบัรางวัลโนเบล	9	คน	ซึง่หนึง่ในจ�านวนนี้ 

คือนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชื่อ	แมกซ์	บอร์น	(Max	Born)	

อาลอยส์	อัลซไฮเมอร์	 (Alois	Alzheimer)	จิตแพทย์ชาวเยอรมัน	

(เกิดปี	 ค.ศ.	 1864)	 ผู ้ท�าการศึกษาวิจัยและค้นพบโรคภาวะสมองเส่ือม 

เมื่อปี	 ค.ศ.	 1906	 ท�าให้ โรคนี้ ได้ชื่อว่า	 โรคอัลซไฮเมอร์	 หรืออัลไซเมอร์	

เขาได้รับแต่งตัง้ให้เป็นอาจารย์จติวิทยาทีม่หาวิทยาลยัวรอส-วาฟ	(ขณะนัน้เป็น

ส่วนหนึ่งของเยอรมันเรียกว่า	มหาวิทยาลัยเบรสเลา	(University	of	Breslau)	

เมื่อปี	ค.ศ.	1912	แต่ระหว่างเดินทางมาโดยรถไฟ	เขาไม่สบายอย่างมากและ

ในที่สุดได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจที่เมืองเบรสเลา	 (วรอส-วาฟในปัจจุบัน)	

เมื่อปี	ค.ศ.	1915	อายุ	51	ปี

นอกจากนี้	โรเบิร์ต	บุนเซน	(Robert	Bunsen	–	ค.ศ.	1811-1899)	 

นักเคมีชาวเยอรมัน	 ยังเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวรอส-วาฟ	 (ขณะ

นั้นคือมหาวิทยาลัยเบรสเลา)	 เขาเป็นผู ้พัฒนาตะเกียงก๊าซให้เปลวไฟ

ปราศจากส	ีซึง่ช่วยให้ท�าการศกึษาสขีองเปลวไฟได้ง่าย	จงึได้มกีารตัง้ชือ่อปุกรณ์

ในห้องทดลองตามชื่อของเขาว่า	Bunsen	Burner

อาคารท่ีสวยงามและมชีือ่เสียงท่ีสุดของมหาวทิยาลยัคอื	หอประชมุ

ลีโอโปลด์	 (Aula	 Leopoldina)	 ตกแต่งภายในด้วยศิลปะบาโรก	 (Baroque)	

อย่างงดงามวจิิตรบรรจงยิง่	มงีานแกะสลกัปนูป้ัน	งานประตมิากรรม	โดยฟรานซ์ 

โจเซฟ	แมนโกลด์ท	(Franz	Josef	Mangoldt)	และงานจิตรกรรมของคริสตอฟ	

แฮนด์เกอ	(Christoph	Handke)	
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(จากซ้าย) ผู้เขียน, ออท. อัครสิทธิ์ อมาตยกุล, และคุณอวันดา อมตวิวัฒน์

หอประชุมลีโอโปลด์ มหาวิทยาลัยวรอส-วาฟ (ภาพโดยคุณอวันดาฯ)
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หอสมุดออสโสลิเนียม (The Ossolineum Library)	 แต่เดิม

เป็นอาคารหมู่ของพระราชวัง	 ต้ังอยู่บนริมฝั่งแม่น�้าโอดรา	 ถูกท�าลายเสียหาย

ในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่2	จงึได้มกีารสร้างข้ึนมาใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก 

ในสมยัครสิต์ศตวรรษที	่17	เคยใช้เป็นโรงพยาบาล	โรงเรยีน	และวทิยาลยั	ปัจจบัุน 

เป็นหอสมุดส�าหรับการศึกษาค้นคว้าและเก็บเอกสารส�าคัญของชาติ	ถือว่าเป็น

หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโปแลนด์

หอสมุดออสโสลิเนียมจัดตั้งขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1871	 โดยโจเซฟ	

แมกซิมิเลียน	 ออสโสลินสกี	 (Jozef	 Maksymillian	 Ossolinski)	 ได้เริ่ม

เก็บสะสมหนังสือและเอกสารส�าคัญต่างๆ	 ของโปแลนด์ระหว่างที่เขาอยู่ที่

กรุงเวียนนา	 ประเทศออสเตรีย	 เพราะช่วงนั้นโปแลนด์ถูกแบ่งปันดินแดน

ออกไปจนไม่เหลือเป็นประเทศ	 ท�าให้เขาเห็นความจ�าเป็นที่ต้องเก็บเอกสาร

ท่ีมีค่าเก่ียวกับโปแลนด์ไว้ ให้ได้มากที่สุด	 ห้องสมุดส่วนตัวของเขาขยาย

ออกมากขึ้นจนกลายเป็นหอสมุดใหญ่	 และถูกย้ายไปอยู่ที่ลวูฟ	 (ปัจจุบันอยู่

ในประเทศยูเครน)	 จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่

วรอส-วาฟ	 อย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ปกครองโปแลนด์อยู่ขณะนั้น

ได้ยึดหนังสือและเอกสารดังกล่าวไปมากกว่าร้อยละ	 80	 ที่เหลืออยู่ปัจจุบัน

คือที่เก็บอยู่ในห้องสมุดออสโสลิเนียมนั่นเอง	 ตัวอย่างเอกสารส�าคัญและ

มีค่ายิ่งได้แก่	งานเขียนของอาดัม	มิชเกียวิทช์	(Adam	Mickiewicz)	และของ

นโิคลัส	โคเปอร์นคิสั	(Nicolas	Copernicus)	นอกจากนีม้ภีาพวาดโดยเรมบรานท์	

(Rembrant)	และดูเรอร์	(Durer)	เป็นต้น

หอประชุมประชาชน (People’s Hall – Hala Ludowa) 

มีชื่อเดิมว่า	หอประชุมฉลองครบรอบ	100	ปี	(Centennial	Hall)	สร้างเพื่อเป็น

อนุสรณ์ครบรอบ	 100	 ปี	 ที่โปแลนด์ร่วมกับกองทัพพันธมิตรสู้รบชนะกองทัพ	
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นโปเลียนที่เมืองไลปซิก	 (Lipsk	 หรือ	 Leipzig	 ในภาษาเยอรมัน)	 ออกแบบ

โดยแมกซ์	เบอร์ก	(Max	Berg)	สร้างปี	ค.ศ.	1911-1913	ในขณะนั้นถือเป็น

สิ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตและเหล็กที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป	 บนยอด

ตรงส่วนกลางของหอประชุมเป็นโดมทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง	

65	 เมตร	 (200	ฟุต)	 กล่าวกันว่าเป็นการสร้างโดมที่ใหญ่ที่สุดนับจากยอดโดม

แพนทีออน	 (Pantheon)	 ของอิตาลี	 หลังคาโดมเปิด-ปิดได้ โดยระบบพิเศษ	

ภายในหอประชุมจุคนได้	7	พันคน	ปัจจุบันหอประชุมนี้ใช้เป็นที่แสดงคอนเสิร์ต	

โรงละคร	สนามกีฬา	และงานแสดงสินค้า	 เป็นต้น	 หอประชุมประชาชนไม่ได้

รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่	2

หอประชุมประชาชน
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องค์การยเูนสโก (UNESCO) ยกย่องให้หอประชมุประชาชนแห่งนี้ 

เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม (World Cultural Heritage) เมือ่ปี ค.ศ. 2006

ด้านนอกหอประชุมประชาชนมีอาคารต่างๆ	 รายรอบ	 ส่วน

ลานด้านหน้าก่อนถึงทางเข้าหอประชุมที่ใช้เป็นที่จัดนิทรรศการนั้น	 มีงาน

ประติมากรรมเป็นแท่งเหล็กแหลม	เรียกว่า	“Iglica”	สูง	96	เมตร	ซึ่งแต่ก่อน

เคยมีความสูงถึง	 106	 เมตร	 กล่าวกันว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ยกแท่งเหล็ก

สงูขึน้ตัง้แสดง	กเ็กดิฟ้าผ่ายอดแหลม	ท�าให้แท่งเหลก็ล้มลงมา	ในปี	ค.ศ.	1964	 

ได้มีการลดระดับยอดแหลมลงเพื่อความปลอดภัย	 เหลือเพียง	 96	 เมตร

ดังปัจจุบัน	 แท่งเหล็กแหลม	 “Iglica”	 ออกแบบโดย	 สตานิสลาฟ	 แฮมเปล	

(Stanislaw	Hampel)	ตั้งขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.	1948	เป็นของขวัญที่ประชาชนรัสเซีย

มอบให้กับประชาชนโปแลนด์

ห้องแสดงภาพวาด Panorama of Raclawice	 เป็นอาคาร

รูปทรงกลม	 ภายในบรรจุภาพวาดที่ส�าคัญยิ่งของโปแลนด์	 คือภาพการต่อสู้ที่

รัชวาวิเช	(Panorama	of	Raclawice)	ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่โปแลนด์ได้รับชัยชนะ	

เหนอืรสัเซยีเมือ่วนัท่ี	4	เมษายน	ค.ศ.	1794	ท่ีรชัวาวเิช	ภาพวาดดงักล่าวมขีนาด 

ยาวและสูงมาก	(ยาว	120	เมตร	สูง	15	เมตร)	วาดโดยจิตรกร	ยาน	สไตกา	

(Jan	Styka)	และวอยเชค	คอสแสก	(Wojciech	Kossak)	ใช้เวลาวาด	9	เดือน	

ได้มีการพบเม่ือปี	ค.ศ.	1894	ว่าภาพวาดนีอ้ยูท่ีล่วฟู	ต่อมาจงึน�ากลบัมาโปแลนด์

เมื่อปี	ค.ศ.	1946	และน�ามาแสดงที่เมืองวรอส-วาฟในปี	ค.ศ.	1985	ในอาคาร

ทรงกลมที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงภาพวาดนี้โดยเฉพาะ

ออสตรุฟ ตุมสกี (Ostrow Tumski - Cathedral Island) 

แต่ก่อนบรเิวณนี้เคยเป็นเกาะในแม่น�้าโอดรา	(Odra	River)	และ	ณ	ที่แห่งนี้คือ

จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของเมืองวรอส-วาฟนั่นเอง	เพราะเป็นที่ที่ดยุคจากเช็ก	
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ชื่อ	วราติสเลา	ที่	1	แห่งโบฮีเมียมาเริ่มสร้างเมืองเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่	10	

และในปี	 ค.ศ.	 1000	 ก็ได้เป็นท่ีประทับ/ท่ีท�าการของประมุขของศาสนาคริสต์	

(seat	of	the	Bishop)	ด้วย	ในปี	ค.ศ.	1292	เมืองวรอส-วาฟย้ายไปอยู่ฝั่งซ้าย

ของแม่น�้าโอดรา	แต่บริเวณดังกล่าวยังคงความส�าคัญอยู่	จนถึงคริสต์ศตวรรษ

ที	่19	ได้มกีารสร้างถนนเชือ่มระหว่างฝ่ังของแม่น�า้โอดรา	ท�าให้ออสตรฟุ	ตมุสกี	

ไม่มสีภาพทีเ่ป็นเกาะอกีต่อไป	ส่วนสะพานตมุสก	ี(Tumski	Bridge)	ได้เชือ่มเกาะ

ตุมสกีกับเกาะเปียเสก	 (Piasek	 Island	–	Sand	 Island)	ซึ่งสะพานที่เห็นอยู่ 

ในปัจจุบันนี้สร้างเมื่อปี	ค.ศ.	1888-1892	

ออสตรุฟ	ตมุสก	ีมถีนนเลก็ๆ	เดนิถงึกนัได้โดยรอบ	ได้ชือ่ว่าเป็นเกาะ

แห่งโบสถ์	 (Cathedral	 Island)	 เพราะมีโบสถ์อยู่มากมายในบริเวณนี้	 ดังเช่น		

โบสถ์เซนต์จอห์น (Cathedral of St. John the Baptist)	เป็นสถาปัตยกรรม

กอธิคที่โดดเด่น	 มีหอคอยและยอดแหลมอยู่	 2	 ข้างทางด้านหน้าของโบสถ์	

มีงานประติมากรรมและการแกะสลักปูนปั้นที่งดงามมาก	 โบสถ์เซนต์จอห์น

แห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี	 ค.ศ.	 1244	 และถือเป็นอาคารที่สร้างด้วยอิฐแห่งแรก

ของโปแลนด์	 งานก่อสร้างโบสถ์เซนต์จอห์นยังคงด�าเนินเรื่อยมานานอีก	

500	 ปี	 สถาปัตยกรรมภายในโบสถ์เป็นทรงกอธิคที่มีเพดานสูงแหลม	 ประดับ

ด้วยกระจกสีรอบด้านท่ีเป็นเรื่องราวทางศาสนา	 ส่วนแท่นบูชาหลักของโบสถ์

ได้รับการประดิษฐ์ตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและการทาสีจากเมืองลูบลิน	

(Lublin)	เมือ่ปี	ค.ศ.	1522	เป็นรปูพระแม่มารกี�าลงันอนหลบั	(The	Virgin	Mary	

falling	asleep)	นอกจากนีภ้ายในโบสถ์มอีอร์แกนท่ีใหญ่ทีส่ดุในโปแลนด์	ซึง่ก่อน

สงครามถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

โบสถ์เซนต์จอห์นได้รับความเสียหายอย่างหนักในสงครามโลก 

ครัง้ท่ี	2	แต่ได้รบัการบูรณะซ่อมแซมข้ึนใหม่	แต่ก็ยังคงมร่ีองรอยกระสนุอยูต่าม

ก�าแพงโบสถ์ให้เห็นอยู่บ้าง
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โบสถ์เชนต์จอห์น ที่ออสตรุฟ ตุมสกี

ด้านหน้าของโบสถ์เซนต์จอห์น (ภาพโดยคุณอวันดาฯ) โบสถ์ Holy Cross ออสตรุฟ ตุมสกี
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สะพานเปียเสกเชื่อมกับเกาะออสตรุฟ ตุมสกี

โบสถ์บนเกาะออตตรุฟ ตุมสกีริมฝั่งแม่น�้าโอดรา
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นอกจากนี้ยังมี	 โบสถ์เซนต์แมรี (Church of St. Mary) 

บนเกาะเป ียเสก	 เป ็นอาคารอิฐขนาดใหญ่ที่ เป ็นสถาปัตยกรรมกอธิค

ทั้งด้านนอกและด้านใน	 ประตูทางเข้ารูปทรงกอธิคมีความเรียบง่ายแต่

โดดเด่น	 โบสถ์เซนต์แมรี	สร้างในช่วงที่สองของคริสต์ศตวรรษที่	 14	บนพื้นที่

เดมิทีเ่คยมอีาคารรปูทรงโรมาเนสก์	(Romanesque)	ในสมยัครสิต์ศตวรรษที	่12	 

ตั้งอยู่	 แม้ โบสถ์แห่งนี้ได้ถูกท�าลายเสียหายในสงครามโลกครั้งที่	 2	 แต่ยังคง

หลงเหลอืบางส่วนให้เหน็อยู่ในปัจจบุนั	ภายในโบสถ์ยงัเป็นทีเ่กบ็สะสมแท่นบชูา

รูปทรงกอธิคที่น�ามาจากโบสถ์อื่นๆ	ในแคว้นซีเลเซียด้วย

โบสถ์ส�าคัญของออสตรุฟ	ตุมสกี	ยังมีอีก	อาทิ	โบสถ์ Holy Cross 

เป็นโบสถ์ทีม่อีาคาร	2	ชัน้	เริม่สร้างในปี	ค.ศ.	1288	โดยเฮนรทีี	่4	ดยุคแห่งแคว้น 

แซกโซนี	 (Henry	 IV,	 the	 Pious)	 และสร้างต่อเรื่อยมาอีกหลายร้อยปี	 

โบสถ์ทีอ่ยูส่่วนบนได้รบัความเสียหายอย่างหนกัในสงครามโลกครัง้ที	่2	และงาน

ตกแต่งภายในสูญเสยีหมดสิน้	หลมุฝังศพของผูก่้อตัง้โบสถ์แห่งนี้ได้ถกูย้ายไปอยู่ 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

ห่างจากเมืองวรอส-วาฟไปทางตะวันตกเฉียงใต้	 70	 กิโลเมตร	

มีสถานที่ที่น่าสนใจอีก	นั่นคือ

ปราสาทฌองช์ (Ksiaz Castle)	 ตั้งอยู่ชานเมือง	 Walbrzych	

เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นซีเลเซีย	 ตั้งอยู่บนภูเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้	 

ปราสาทฌองช์สร้างในครสิต์ศตวรรษที	่13	(ค.ศ.1288-1292)	โดยเจ้าชายบอลโก	 

ที	่1	(Prince	Bolko	I	the	Stern)	เชือ้สายราชวงศ์เปียร์สของโปแลนด์	เพือ่เป็นทีม่ัน่ 

ทางทหาร	ต่อมาได้กลายเป็นพระราชวังส�าหรับอยู่อาศัยของราชวงศ์	ปราสาท

ฌองช์ตั้งอยู ่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญที่ช ่วยปกป้องเส้นทางการค้าของ

ซีเลเซียกับเช็ก	
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ปี	ค.ศ.	1392	ปราสาทฌองช์ถูกเปลีย่นมอืไปเป็นของกษตัรย์ิแห่งเชก็	 

แต่ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 1509	 ปราสาทฌองช์และคฤหาสน์อื่นๆ	 กลายเป็นของ 

คอนราด	วอน	ฮอฆเบอร์ก	แห่งไมเซน	(Conrad	von	Hochberg	of	Meissen)	ซึง่

เป็นครอบครัวขนุนางชัน้สงูทีม่อี�านาจมากของแคว้นซเีลเซยี	ระหว่างทีค่รอบครวั 

ฮอฆเบอร์กเป็นเจ้าของปราสาทนี	้ก็ได้ท�าการปรบัปรงุต่อเตมิอยูเ่รือ่ยมา	รวมทัง้

การสร้างสวนดอกไม้และพืชพันธุ์นานาชนิดโดยรอบ

ปราสาทฌองช์ถูกท�าลายไปมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	 

ทหารนาซีเยอรมันต้องการเปลี่ยนให้เป็นที่บัญชาการทหารของฮิตเลอร์	 มีการ 

ขดุเจาะอโุมงค์ใต้ภเูขา	Owl	ทีป่ราสาทนีต้ัง้อยู่ด้วย	ทหารนาซยีดึปราสาทฌองซ์ 

ในปี	 ค.ศ.	 1941	 เจ้าของปราสาทคนสุดท้ายคือเจ้าหญิงแมรี	 เธเรซา	

โอลิเซีย	(เดซี่)	คอร์นวอลลิสเวสต์	(Princess	Mary	Theresa	Olica	“Daisy”	

Cornwallis-West	ค.ศ.	1873-1943)	ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในงานการกุศล 

และเคยท�าหน้าที่เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลสนามระหว่างสงครามโลก

ครั้งที่	 1	 ด้วย	 การที่ปราสาทฌองช์ถูกพวกนาซียึดไปก็เพราะบุตรชาย

คนโตของเจ้าหญิงเดซี่ได้เข้าร่วมการสู้รบในกองทหารอังกฤษ	 ขณะที่บุตรชาย

คนเล็กเข้าร่วมในกองทหารโปแลนด์เพื่อต่อสู้กับเยอรมัน	 หลังจากที่ปราสาท 

ถกูยดึไป	เจ้าหญงิเดซี่ได้ย้ายไปอยู่ทีค่ฤหาสน์ในเมอืง	Walbrzych	จนสิน้พระชนน์ 

ในปี	ค.ศ.	1943

หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ในปี	 ค.ศ.	 1945	 ปราสาทฌองช์ถูกยึด 

โดยกองทัพแดง	 (Red	 Army)	 ของรัสเซีย	 ท�าให้ปราสาทเสียหายมากขึ้น	

จนกระทั่งได้รับกลับให้มาอยู่ในการดูแลของส�านักงานผู้ว่าการแคว้นซีเลเซีย	

จึงได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมจนปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้

สถาปัตยกรรมของปราสาทฌองช์เป็นรูปทรงกอธิค	 ภายในมีห้อง

ต่างๆ	มากมาย	ตกแต่งอย่างสวยงาม
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ปราสาทฌองช์ แคว้นซีเลเซีย

ภาพประวัติศาสตร์ของปราสาทฌองช์
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ทางเข้าปราสาทกรอดโน

ปราสาทบอลคูฟ



วรอช-วาฟ   85 

ปราสาทกรอดโน (Grodno Castle)	ในหมูบ้่านซากร์ูเช	ชล๊องสเก	

(Zagorze	Slaskie)		แคว้นซีเลเซียตอนล่าง	ปราสาทกรอดโนตั้งอยู่บนยอดเขา 

ชอยนา	 (Mt.	 Choina)	 ท่ีสูงจากระดับน�้าทะเล	 450	 เมตร	 นับเป็นปราสาท

ที่สร้างเป็นป้อมปราการจากยุคกลางที่เคยส�าคัญยิ่งแห่งหนึ่งของโปแลนด์	

มหีอคอยสงูใหญ่	ปราสาทกรอดโนสร้างเมือ่ปลายครสิต์ศตวรรษที	่13	โดยเจ้าชาย 

บอลโกที่	 1	 เช่นเดียวกับปราสาทฌองช์	 ต่อมาถูกเปลี่ยนเจ้าของเรื่อยมาจน

อยู่ในสภาพที่เสื่อมลง		เคยมีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ระหว่างปี	ค.ศ.1907-

1929	 ปัจจุบันบางส่วนของปราสาทเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์	

ภาพวาดจากคริสต์ศตวรรษที่	18-19	และอาวุธโบราณ

ห่างจากหมู ่บ ้านซากูร ์เช	 ชล๊องสเกไปทางใต้ไม ่ ก่ีกิโลเมตร	

เป็นอุโมงค์ใต้ดินท่ีขุดข้ึนอย่างลับๆ	 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	 โดยนักโทษ

ของค่ายกักกันโรกอซนิชา	(Rogoznica	concentration	camp)

ปราสาทบอลคูฟ (Bolkow Castle)	 เป็นปราสาทของดยุคแห่ง 

ชวิดนิชา-ยาวอร์	 (Swidnica-Jawor)	 อยู่ในแคว้นซีเลเซียตอนล่าง	 ตั้งอยู่

บนเนนิเขาเหนอืแม่น�า้	Nysou	Szalona	ห่างจากเมอืงยาวอร์	(Jawor)	ไปทางใต้	

20	กโิลเมตร	สร้างขึน้เมือ่กลางครสิต์ศตวรรษที	่13	โดยดยคุโบลสวาฟ	โรกตัคา	ที	่2	 

(Duke	Boleslaw	Rogatka		II)		เพื่อเป็นป้อมปราการ	มีหอคอยสูง	25	เมตร	

และพระราชวังภายในที่เป็นสถาปัตยกรรมเรอเนสซองซ์

ปราสาทบอลคูฟเคยถูกกษัตริย ์จอร์จของอาณาจักรโบฮีเมีย	

(King	 George	 of	 Bohemia)	 เข้าตีเมื่อปี	 ค.ศ.	 1463	 แต่ชาวบ้านช่วยกัน

ป้องกันไว้ได้	 อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงสงคราม	 30	 ปี	 (Thirty	 Years’	 War)	

ของยุโรป	 ปราสาทบอลคูฟถูกยึดครองโดยกองทหารสวีเดน	 หลังสงคราม

ปราสาทแห่งนี้ ได้ถูกเปลี่ยนเจ้าของเรื่อยมา	 อีกทั้งเคยถูกปล้นและท�าลาย
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หลายครั้ง	 จนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี	 16	 ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่โดย 

จาคอบ	ปาร์	(Jakob	Paar)	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองวรอส-วาฟ	และปราสาท

ต่างๆ	ในบริเวณแคว้นซเีลเซยีทางตะวันตกเฉยีงใต้ของโปแลนด์จะเป็นทีน่่าสนใจ

แก่ท่านผูอ่้านบ้าง	ในหนงัสอืวทิยสุราญรมย์ฉบบัหน้า	ดฉินัจะได้น�าเรือ่งทีน่่ารูอ่ื้นๆ	

มาน�าเสนอต่อไป	ขอได้โปรดติดตามด้วยความขอบคุณค่ะ
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แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
เมืองออรังกาบาด

ทางภาคตะวันตกของอินเดีย

ระหว่างวันที่	8-9	มีนาคม	2554	สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมืองมุมไบ	

ได้รับเสด็จฯ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาส 

เสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมชมกลุ่มโบราณสถาน	 (ถ�้า)	 ในเมืองออรังกาบาด	 

รัฐมหาราษฎร์	 ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานล�้าค่าที่รวบรวมความศรัทธา 

และความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายหินยานและมหายาน	 ศาสนาฮินดู	 และ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
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ศาสนาเชนในสมัยประวัติศาสตร์อินเดียยุคโบราณ	 และได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลก	ในปัจจุบัน	กลุ่มโบราณสถานในเมืองออรังกาบาดก�าลังเริ่มเป็นที่

นยิมส�าหรบันกัท่องเทีย่วจากประเทศท่ีมผีูน้บัถือศาสนาพทุธเป็นจ�านวนมาก	เช่น	

ญีปุ่น่	เกาหลีใต้	จนี	และไทย	สถานกงสลุใหญ่ฯ	จงึขอน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัเมอืง

ออรงักาบาดท่ีได้เคยรวบรวมเพือ่ทลูเกล้าฯ	ถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	แก่ท่านผู้อ่านมา	ณ	ที่นี้

ประวัติกลุ่มโบราณสถาน (ถ�้า) เมืองออรังกาบาด รัฐมหาราษฎร์

จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์	 บริเวณชมพูทวีปในช่วงหลัง

จากที่กองทัพพระเจ ้าอเล็กซานเดอร ์มหาราชแห่งกรีซถอนทัพออกไป

จากบริเวณนี้	(350	ปีก่อนคริสต์ศักราช)	ราชวงศ์โมริยะหรือเมารยะ	(Maurya)	

เข้ามาปกครองดนิแดนในเอเชยีใต้เกอืบทัง้หมด	หนึง่ในกษตัรย์ิทีม่ชีือ่เสยีงของ

ราชวงศ์โมริยะคือ	 พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและสร้างจารึก

ประกาศค�าสั่งสอนในพุทธศาสนาไปทั่วดินแดนในแหลมเดคข่าน	 หลังจากสมัย

พระเจ้าอโศกมหาราชเพียงไม่กี่ปี	 ราชวงศ์โมริยะก็เสื่อมสลายลง	 อาณาจักร

บรรณาการต่างๆ	 เร่ิมตั้งตัวเป็นอิสระ	 หนึ่งในนั้นคือ	 อาณาจักรของราชวงศ์

สาตวาหนะ	(Satavahana)	ที่ครอบครองความยิ่งใหญ่ในตอนกลางของอินเดีย

จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก	 โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณทางเหนือ

ของแคว้นอานธรประเทศในปัจจุบัน

ในสมัยต้นราชวงศ์สาตวาหนะนี้	 พุทธศาสนามีอิทธิพลมาก	

มีเมืองออรังกาบาดอยู ่บนเส ้นทางการค ้าระหว ่างเมืองหลวงที่แคว ้น

อานธรประเทศกับเมืองด้านตะวันตกที่เป็นทางออกทะเลและติดต่อกับ

อาณาจักรอื่นๆ	 จากตะวันออกกลาง	 ออรังกาบาดจึงเป็นจุดที่มีความเจริญ	
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ในช่วงก่อนคริสต์ศักราชประมาณ	200	ปี	มีการริเริ่มสร้างวัดโดยการเจาะภูเขา

ให้เป็นตัวอาคารและแกะสลักสัญลักษณ์ส�าหรับการเคารพบูชาในพุทธศาสนา	

โดยในช่วงนี้รูปแบบจะเป็นศิลปะทางพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่ยึดหลักค�าสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด	 จะไม่มีรูปเหมือนหรือ

พระพุทธรูปให้เห็น	 จะพบก็แต่รอยพระบาท	 สถูป	 และลวดลายการแกะสลัก

เทวดาตามความเชื่อท้องถิ่น	เช่น	ยักษ์	(Yaksha)	ที่เป็นเจ้าแห่งป่าเขา	ภายใน

วดัจะเป็นถ�า้ทีถ่กูเจาะเพือ่เป็นทีอ่ยู่อาศัย	(วิหาร	หรอื	Monastery)	ของพระภกิษุ	

โดยจะมคีวามสวยงามและรายละเอยีดต่างกนัไปในแต่ละถ�้า	โดยภกิษทุีส่งูศกัดิ์

ก็จะมีห้องพักที่สวยงามด้วยลวดลายการแกะสลักอย่างประณีต	 และจะพบถ�้า

ที่เป็นห้องโถงส�าหรับสวดมนต์	(Prayer	hall	หรือ	chetiya	griha)	

อีกปัจจัยที่ส่งผลให้มีการก่อสร้างวัดโดยการขุดเจาะภูเขาเป็นถ�้า 

และแกะสลักหินในเมืองออรังกาบาด	 คือการมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม	

กล่าวคือ	 มีร่องหุบเขา	 (Valley)	 ที่ถูกกัดเซาะโดยแม่น�้าและมีลักษณะเป็นรูป

เกือกม้า	 ท�าให้สิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นอยู่ในแนวรูปโค้งที่มองเห็นกันหมด	 (Unity)	

และอาจเป็นการง่ายที่จะสร้างระบบชลประทาน	 (พบว่ามีการสร้างระบบ

ชลประทานเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในกลุ่มถ�้าพิธาลโกร่า)	 บวกกับชั้นหินส่วนใหญ่

จะเป็นหินบะซอลต์	(หินอัคนีภูเขาไฟ)	ที่ไม่แขง็จนเกนิไปเหมาะแก่การแกะสลัก

การก ่อสร ้างในช ่วงแรกนี้ 	 ช ่ างแกะสลักถ�้ าจะเลียนแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึนมาจากไม้	โดยการแกะสลกัลวดลายภายในอาคารในถ�า้

ให้มีรปูแบบ	ดังเช่นเพดานที่มีทรงโค้งและมีเส้นตั้งฉากรองรบัน�้าหนัก	ดูคล้ายๆ	

กับในท้องเรือพาย	 (Wooden	 beam)	 หรือขอบหน้าต่างและประตูที่แกะสลัก

คล้ายลายไม้สานและลายไม้ฉลุ	 จนท�าให้มีชื่อเรียกถ�้าบางถ�้าว่า	 ถ้าวิศวกรรมัน	

(Vishvakarma	cave	หรอื	Carpenter’s	cave	ถ�า้หมายเลข	10	ของกลุม่โบราณ
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สถานถ�า้เอลโลร่า)	ส่วนเรือ่งเงนิทุนส�าหรบัการก่อสร้างกน่็ามาจากจติศรทัธาของ

พ่อค้าที่เดินทางผ่านมานั่นเอง	มีหลักฐานการแกะสลักชื่อไว้ ในถ�้าหมายเลข	10	

ของกลุ่มโบราณสถานถ�้าอชันตา	และถ�้าหมายเลข	3	ของกลุ่มโบราณสถานถ�้า

พิธาลโกร่า	ว่า	มีกลุ่มพ่อค้าเป็นผู้บริจาคเงินช่วยสร้างวัดเหล่านี้ขึ้นมา

อย่างไรกด็	ีในช่วงต่อมาในราวครสิต์ศตวรรษที	่3	-	8	มกีารก่อสร้าง

และปรับปรุงเพิ่มเติมถ�้าต่างๆ	 รอบๆ	 เมืองออรังกาบาด	 โดยช่างในยุคเหล่านี้

ได้น�าศิลปะตามแนวความเชื่อที่เปลี่ยนไปและมีความหลากหลายมากขึ้น	 อาทิ	

ศาสนาพุทธนิกายมหายาน	ศาสนาฮินดู	และศาสนาเชน	โดยมีทั้งการแกะสลัก	

และการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบปูนเปียก	(Buon	fresco)	ซึ่งเป็นเทคนิค

เดียวกับที่ใช้ ในยุโรป

กลุ่มโบราณสถานถ�้าต่างๆ	 ในเมืองออรังกาบาดมิได้ถูกรบกวน

จากมนุษย์นับจากคริสต์ศตวรรษที่	 8	 เป็นต้นมา	 ท�าให้ยังคงสภาพสมบูรณ์

อยู ่มากในปัจจุบัน	 ยกเว้นกลุ ่มโบราณสถานถ�้าพิธาลโกร่าที่ ได้รับความ

เสียหายจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติ	 ท�าให้มีเพียงกลุ่มโบราณสถานถ�้า

อชันตาและกลุ ่มโบราณสถานถ�้าเอลโลร่าเท่านั้นที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกส�าหรับโบราณสถานในยคุเดยีวกนั	นอกจากนี	้ยังมคีวามพยายาม

จากหลายฝ่ายในการจัดกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	(Buddhist	circuit)	โดยรวมกับกลุ่มพุทธสถานทาง

ด้านตะวันออกของอินเดีย	และส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง

ท้ังสองกลุ่ม	 (connecting	 Buddhist	 circuit)	 ซึ่งคาดว่าจะท�าให้มีปริมาณ

นกัท่องเท่ียวเพิม่มากขึน้อกีในอนาคต	รวมทัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทยผูม้จีติศรทัธา 

ในขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็มีโครงการบ�ารุงรักษาสภาพของ 

กลุ่มโบราณสถานเหล่านี้ไปพร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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กลุ่มโบราณสถานถ�้าอชันตา (Ajanta caves)

ถูกค้นพบโดยชาวอังกฤษเมือ่ปี	ค.ศ.	1819	ตวัถ�า้อยูห่่างจากตวัเมอืง

ออรังกาบาด	95	กิโลเมตร	ประกอบด้วยถ�้าต่างๆ	รวม	31	ถ�้าเรียงตามหุบเขา

รปูเกอืกม้าทีโ่ค้งตามเส้นทางของแม่น�า้วโฆระ	(Waghora)	มคีวามสงูจากพืน้ดนิ 

ประมาณ	 76	 เมตร	 ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองออรังกาบาดประมาณ	

2	ชัว่โมง	ชือ่อชนัตามาจากชือ่ของหมูบ้่านใกล้เคยีงทีอ่ยู่ห่างออกไป	5	กโิลเมตร	

ถ�้าอชันตาได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี	ค.ศ	1983

ถ�้าถูกสร้างขึ้นใน	2	ช่วงเวลาซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนามีความเจริญ 

รุ ่งเรือง	 คือ	 ยุคแรกเมื่อ	 200	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 และยุคที่สองในราว 

ครสิต์ศตวรรษที	่5	-	6	ถ�า้ทีถ่กูสร้างในยคุแรกได้แก่ถ�า้หมายเลข	8,	9,	10,	12,	13	 

และ	15A	ถ�า้ท่ีเก่าแก่ทีส่ดุคอืถ�า้หมายเลข	10	โดยทัง้หมดจดัเป็นถ�า้พทุธศาสนา

แบบเถรวาทที่ไม่มีรูปพระพุทธเจ้าให้เคารพบูชามากนัก	โดยมากจะพบเป็นสถูป	 

ส่วนในยุคท่ีสองจะเน้นหนักไปทางด้านจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงพุทธชาดก	

(กว่า	 30	 เรื่อง)	 และพุทธประวัติบางส่วน	 โดยเป็นลักษณะแบบมหายาน	

ยุคที่สองนี้ถือเป็นยุคทองของจิตรกรรมอินเดีย	 ถ�้าอชันตาจึงได้ชื่อว่าเป็นถ�้าที่มี

ความสวยงามโดดเด่นทางด้านจิตรกรรมฝาผนัง

ถ�้าที่ได้รับการแนะน�าว่าน่าเข้าชม	มีดังนี้

-	 ถ�้าที่	 1	 เป็นวิหาร	 (ที่อยู ่ของพระสงฆ์)	 ถือเป็นถ�้าที่งดงาม

มีชื่อมากทั้งในด้านจิตรกรรมและประติมากรรม	 พระประธานในถ�้าเป็น

ปางปฐมเทศนา	 มีภาพจิตรกรรมที่สวยงามและคงสภาพดี	 ภาพจิตรกรรม

ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรูปพระโพธิสัตว์ปัทมปาณี	 (ผู้ถือดอกบัว)	 หรือพระโพธิสัตว์

อวโลกิเตศวร	 (ค�าว่าอวโลกิเตศวร	 มาจากค�าสันสกฤตสองค�าคือ	 อวโลกิต	

กับ	 อิศวร	 แปลได้ว่าผู้เป็นใหญ่ที่เฝ้ามองจากเบื้องบน	 หรือพระผู้ทัศนาดูโลก	
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ซึง่หมายถงึเฝ้าดแูลสรรพสัตว์ท่ีตกอยู่ในห้วงทุกข์นัน่เอง)	ก�าลงัเพ่งมองลงมายงั

สรรพสัตว์ในโลก	 นอกจากนี้	 ยังมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธชาดก	 (Jataka)	

อื่นๆ	อาทิ	มหาชนกชาดก	 (Mahajanaka	Jataka	กล่าวถึง	การบ�าเพ็ญเพียร

บารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกโพธิสัตว์)	 และ 

ภูรทิตัชาดก	(Champeyya	Jataka	–	การบ�าเพญ็ศลีบารมขีองพระโพธสิตัว์ภรูทิตั)	 

ใช้เวลาเข้าชมประมาณ	30	นาที

-	 ถ�้าที่	 2	 เป็นวิหาร	 (ท่ีอยู่ของพระสงฆ์)	 มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เล่าเรื่องพุทธประวัติในช่วงต่างๆ	 อาทิ	 ภาพพระเจ้าสุทโธทนะและพระนาง

สิริมหามายาก�าลังรับฟังค�าพยากรณ์จากพราหมณ์ว่าพระราชกุมารสิทธัตถะ

จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์และจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ถ�้าท่ี	 2	 นี้	 มีภาพจิตรกรรมบนเพดาน	 รูปธรรมจักรขนาดใหญ่ที่สวยงามและ

มีความสมบูรณ์	 นอกจากนั้น	 ก็มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธชาดก	 อาท	ิ

วิธูรบัณฑิตชาดก	 (Vidhurapandita	 Jataka	 -	 การบ�าเพ็ญสัจจะบารมีของ

พระพุทธเจ้าเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นวิธูรบัณทิตโพธิสัตว์)	 ใช้เวลาเข้าชม

ประมาณ	20	นาที

-	ถ�า้ที	่17	เป็นวิหาร	(ท่ีอยู่ของพระสงฆ์)	ประกอบด้วยเสาแปดเหลีย่ม

ขนาดใหญ่	20	ต้น	มีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธชาดก	อาทิ	มหาเวสสันดรชาดก	

(Vessantara	 Jataka	 -	 การบ�าเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ง

เสวยพระชาตเิป็นพระเวสสนัดร)	ฉทัทนัตชาดก	(พระโพธสัิตว์เสวยพระชาตเิป็น

พญาฉัททนัต์)	มาตโิปสกชาดก	(Matiposaka	Jataka	พระโพธสิตัว์เสวยพระชาติ

เป็นพญาคชสาร)	และมภีาพพทุธประวัติในช่วงต่างๆ	อาท	ิภาพแสดงพระพทุธเจ้า

ทรงโปรดช้างนาฬาครีีตกมนัทีก่�าลงัวิง่มุง่หน้ามาทางพระองค์	ภาพสาวกผูศ้รทัธา

และบชูาพระพทุธเจ้า	และภาพอ่ืนๆ	อกีมากมาย	นอกจากนัน้	ยงัมภีาพจิตรกรรม
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พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี

ที่มา: http://www.shunya.net/Pictures/South%20India/Ajanta/AjantaCaves65.jpg

มหาชนกชาดก

ที่มา: http://www.indiamike.com/photopost/showphoto.php/photo/50021/size/big/date/1281859219
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พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน ถ�้าหมายเลขที่ 26

ที่มา: http://www.wondermondo.com/Images/Asia/India/Maharashtra/Ajanta_ReclBuddha.jpg

บริเวณซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงาม	 แม้ว่าจะสึกกร่อนไปตามกาลเวลาแต่ยังมี

คุณค่า	อาทิ	ภาพพระพุทธเจ้าแปดองค์	รวมถึงองค์สุดท้ายที่จะมาถึงในอนาคต	

ใช้เวลาเข้าชมประมาณ	15	นาที

-	 ถ�้าที่	 26	 เป็นห้องโถงส�าหรับประกอบพิธีและสวดมนต์	 มีสถูป

ขนาดใหญ่ที่มีรูปสลักพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในศาลาอยู ่ด้านหน้าสถูป	

บนเพดานมีรอยแกะสลักเพดานเลียนแบบอาคารที่ท�าด้วยไม้	 โดยมีทรงโค้ง

และมีเส้นตั้งฉากรองรับคล้ายกับในท้องเรือพาย	(Wooden	beam)	ท�าให้เห็น

การเรียนรู้การแกะสลักหินต่อเนื่องมาจากถ�้าพิธาลโกร่า	 ภายในถ�้ายังมีรูปสลัก

พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน	 และการแกะสลักภาพพุทธประวัติในช่วงเสด็จ

ปรินิพพาน	ใช้เวลาเข้าชมประมาณ	25	นาที



แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เมืองออรังกาบาด   95 

ถ�้าหมายเลขที่ 26

ที่มา: http://www.shunya.net/Pictures/South%20India/Ajanta/AjantaCaves55.jpg
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ถ�้าเอลโลร่า หมายเลข 10

ที่มา:  http://twistedsifter.com/wp-content/uploads/2010/11/ellora-caves-india-mountain-temples-16.jpg
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กลุ่มโบราณสถานถ�้าเอลโลร่า (Ellora caves)

ถ�้าเอลโลร่าอยู ่ห ่างจากตัวเมืองออรังกาบาด	 30	 กิโลเมตร	

ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ	50	นาที	เดินทางสะดวก	รถยนต์สามารถ

จอดถึงหน้าทางเข้าถ�้าได้	 ตัวโบราณสถานประกอบด้วยถ�้าต่างๆ	 รวม	 34	 ถ�้า	 

เรียงตามทิศทางเหนือใต้	 โดยแบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 ถ�้าพุทธ	 ฮินดู	 และเชน	

หากเปรียบเทียบกับถ�้าอชันตาที่งดงามทางจิตรกรรมฝาผนัง	 ถ�้าเอลโลร่า

จะงดงามทางด้านการแกะสลักและรูปปั้น	 ถ�้าเอลโลร่าได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกเมื่อ	ค.ศ.	1983	ถ�้าต่างๆ	ยังอยู่ในสภาพดี	เนื่องจากไม่ถูกรบกวน

จากภายนอก

ถ�้าถูกสร้างขึ้น	2	ช่วงเวลา	คือ	 ในราวคริสต์ศตวรรษที่	 6-7	และ

ครสิต์ศตวรรษท่ี	11-12	ระยะเวลาทีเ่ริม่ก่อสร้างถ�า้เอลโลร่าเป็นระยะเดยีวกบัที่

ถ�้าอชันตาก่อสร้างแล้วเสร็จ	 และน่าจะเป็นช่างกลุ่มเดียวกัน	 แต่ในระยะเวลา

ที่เริ่มสร้างเป็นช่วงที่อิทธิพลของศาสนาพุทธในอินเดียเริ่มเสื่อมลง	ถ�้าเอลโลร่า

จึงมีศิลปะของศาสนาฮินดูและศาสนาเชนปนอยู่ด้วย	 โดยในส่วนของถ�้าพุทธ	

(ถ�้าที่	 1-12)	 จะเป็นแบบมหายานและเกือบทั้งหมดเป็นที่อยู่ของพระสงฆ	์

มีเพียงถ�้าเดียวที่เป็นเจติยสถาน	คือ	ถ�้าที่	10	ส่วนถ�้าฮินดู	(ถ�้าที่	13-29)	มีรูป

พระศิวะและชายาเป็นหลักในหลายๆ	ปาง	และถ�้าเชน	(ถ�้าที่	30-34)	แสดงรูป

ศาสดาต่างๆ	(24	องค์)

ถ�้าที่ได้รับการแนะน�าว่าน่าเข้าชม	มีดังนี้

-	ถ�้าที่	10	(ถ�้าพุทธ)	เป็นถ�้าเจติยสถาน	มีพระพุทธรูปประทับห้อย

พระบาทแสดงปางทรงแสดงธรรม	 (วิตรรกมุทรา	 Vitarka	 หรือ	 vyakhyana	

mudra	 หรือ	 teaching	 posture)	 คล้ายพระพุทธรูปถ�้าเขางู	 มีพระโพธิสัตว์

ปัทมปาณี	และพระโพธิสัตว์วัชรปาณีอยู่สองข้าง	ผนังด้านหลังแกะสลักเป็นรูป
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ต้นพระศรีมหาโพธิ์	 เพดานสลักเลียนแบบอาคารที่ท�าด้วยไม้	 มีทรงโค้งและมี

เส้นตั้งฉากรองรับคล้ายกับในท้องเรือพาย	(Wooden	beam)	มีเสาแปดเหลี่ยม

จ�านวน	28	ต้นรองรับน�้าหนัก	ใช้เวลาเข้าชมประมาณ	15	นาที

-	ถ�้าที่	16	(ถ�้าฮินดู)	เป็นที่รู้จักกันในชื่อถ�้าไกรลาส	เป็นถ�้าที่เกิดจาก

การเจาะภเูขาทัง้ลกูและแกะสลกัเพือ่จ�าลองเขาไกรลาส	ทีป่ระทับของพระอิศวร	

ถ�า้ไกรลาสให้ความรู้สึกย่ิงใหญ่อลงัการแก่ผูเ้ข้าชม	รปูสลกัต่างๆ	ตามผนงัมคีวาม

วจิติรงดงามและมคีวามหมายสอดคล้องกบัเรือ่งราวและหลกัค�าสอนของศาสนา

ฮินดู	 และเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งโดยมากจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระศิวะ	

(Shiva)	รวมทัง้รามายณะและมหาภารตะ	ทางด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

กถ็กูออกแบบให้เป็นอาคารเล่นระดบั	2	ชัน้	มทีางข้ึนลงทัง้สองด้านและมรีะเบยีง

เดินรอบทางด้านหลัง	 ด้านข้างของอาคารมีช้างและศิวลึงค์ขนาดใหญ่อยู่ด้วย

ทั้งสองข้าง	อาจต้องใช้เวลาเยี่ยมชมมากกว่า	1	ชั่วโมง

-	ถ�้าที่	32	เป็นถ�้าศาสนาเชน	หน้าทางเข้าอาคารมีวิหารขนาดเล็ก 

ภายในเป็นรูปปั้นพระมหาวีระ	 (Mahavira)	 ศาสดาองค์สุดท้ายของศาสนา

เชน	 (องค์ท่ี	 24)	 ด้านขวาของวิหารเป็นรูปปั้นช้างขนาดใหญ่	 ด้านซ้ายเป็น

เสาหินแกะสลักตามศิลปะศาสนาเชน	 ด้านหลังเป็นอาคาร	 2	 ชั้น	 ชั้นแรกมี

รูปแกะสลักที่สวยงามของพระมหาวีระนั่งบนบัลลังก์สิงห์	 สื่อความหมายว่า	 

พระมหาวีระมีเชื้อสายกษัตริย์	 ชั้นบนมีรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สวยงามของเทพ 

แห่งความมัง่คัง่	2	องค์	คอื	Matanga	(ชาย)	และ	Ambica	(หญงิ)	โดยในห้องโถง 

ชั้นบนจะมีการแกะสลักและภาพจิตรกรรมเต็ม	 รวมทั้งประติมากรรมของเสา

แต่ละต้นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ใช้เวลาเข้าชมประมาณ	25	นาที
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ถ�้าไกรลาส

ที่มา http://twistedsifter.com/2010/11/ellora-caves-india-cliff-temples/

ถ�้าศาสนาเชน หมายเลข 32

ที่มา: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/0600_0699/ellora/indrasabha/indrasabha.html
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ภาพ “วันว่าง สร้างสามัคคี” ของครอบครัวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และกรมศุลกากร

ในการปฏิบัติงานราชการให้สัมฤทธิผลสูงสุด		ข้าราชการย่อมต้อง

อาศยัความรูค้วามสามารถ	และประสบการณ์	เพือ่มุง่ฝึกฝนทกัษะและเสรมิสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อบรรลุประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

โดยรวม	 ในเบื้องต้น	 ข้าราชการต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่	 มีจิตส�านึก

ต่อภาระในการพัฒนาตนเอง	คุณภาพงาน	และสังคมองค์กรโดยรวม

การมองความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการของตน	 เป็นส่วนหนึ่ง

ของความก้าวหน้าขององค์กร	ทีต้่องเตบิโตควบคูก่นัไปแบบพึง่พาซึง่กนัและกนั	

เป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญของแนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง

ด้านความรู้	 ความสามารถพื้นฐาน	ทักษะวิชาชีพ	 รวมถึงทักษะด้านการบริหาร

ข้าราชการไทย เก่ง ดี มีสุข
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ



ข้าราชการไทยเก่ง ดี มีสุข   101 

เพื่อขยายขอบเขตหน้าที่ภาระรับผิดชอบและโอกาสในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น	

จากระดับปฏิบัติการสู่ระดับบริหารขั้นต้นและขั้นสูงต่อไป

ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับ

เป็นอย่างดีในแง่ปัญญาความรู้ความสามารถ	แต่มักถูกมองว่าอ่อนด้อยในเรื่อง

การท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การค�านึงถึงส่วนรวม	 และการมีส่วนร่วม	 สมดุลชีวิต 

และงาน	 และการยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม	 อันเป็นเครื่องก�ากับส�าคัญ

ให้การใช้ความรู้ความสามารถ	 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นธรรม	 และ

ยั่งยืน	

ในอดีต	 เรามุ ่งให้ความส�าคัญเพียงการพัฒนาทักษะความรู ้

ความสามารถในวิชาชีพ	 แต่การอบรมหลักสูตรส�าหรับผู ้จะด�ารงต�าแหน่ง

นกัการทตูช�านาญการของกระทรวงการต่างประเทศในปีนี	้กลบัเริม่ต้นด้วยปฐม

โอวาทจากท่านปลัดกระทรวงฯ	 ว่าด้วยเรื่อง	 จิตส�านึกของข้าราชการกระทรวง 

การต่างประเทศ	 ตามด้วยหัวข้อการบรรยายเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม

ข้าราชการ	สมดุลชวิีตและงาน	การสร้างภมูคิุม้กนัชวีติ	และการท�าความรูจ้กักบั 

รปูแบบของคน	อนัสะท้อนถงึการให้ความส�าคญัมากขึน้กบัการพฒันาจิตใจและ

ทักษะการบรหิารคนและงานอย่างสมดุล	เพือ่พฒันาข้าราชการให้เป็นผูม้คีวามรู้	

คูค่ณุธรรม	น�าความสขุ	หรอื	“เก่ง	ด	ีมสีขุ”	เราคงไม่ต้องพดูถงึหนทางสูค่วามเก่ง	

แต่จะขอเสนอแนวทางในการสร้างคนดี	มีสุข	ดังนี้

1. การหมั่นพัฒนาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ ในคุณธรรมและจริยธรรม

จิตส�านึกท่ีดีต้องเริ่มต้นจากครอบครัว	 บุคคลพึงหมั่นส�ารวจ

ตรวจสอบตนเอง	 ครองสติและใช้ปัญญาในทางสร้างสรรค์	 อันจะน�าไปสู่

ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	 ด�ารงตนอย่างรู้พอเพียง	 ไม่ผูกยึด 

ความสุขอยู่กับวัตถุจนก่อให้เกิดทุกข์	 ไม่มองผลตอบแทนการท�างานจ�ากัด

อยู ่เพียงเรื่องขั้นเงินเดือนหรือต�าแหน่ง	 มีความเชื่อมั่นและยึดมั่นในหลัก
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คณุธรรมความดอีย่างไม่ย่อท้อ	มคีวามกล้าหาญในการท�าสิง่ทีถ่กูต้องชอบธรรม	

ไม่เป็นทาสของอตัตา		ยอมรบัความแตกต่างและหลากหลายของปัจเจกชน	รูจั้ก

ให้อภัย	และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

การหมั่นพัฒนาจิตใจของตนให้ต้ังมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม	

จะเป็นพื้นฐานส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน		

เนื่องจากจะเป็นเครื่องก�ากับการน�าปัญญาความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม		

และเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. การท�างานร่วมกับผู้อื่น การค�านึงถึงส่วนรวมและการมีส่วนร่วม 

ไม่มีใครสามารถท�างานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพียงล�าพัง	 จึงต้อง

มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน	ต้องเข้าใจว่าข้าราชการทกุคน	ไม่ว่าจะสังกัดกรม/กอง	หรอืกระทรวงใด	

ล้วนต้องมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์โดยรวมของแผ่นดิน	

การมีส่วนร่วมของทุกคนย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งของความส�าเร็จนั้น

เคยมีผู ้กล่าวไว้ว่า	 ปัญหาความวุ่นวายส่วนใหญ่มักเกิดจากคน	

ไม่ใช่งาน	 บุคลากรที่พึงปรารถนาจึงไม่ใช่ผู ้มีความสามารถโดดเด่นเหนือ

คนอื่น	 แต่ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการประสานงาน	 มีความสัมพันธ์ที่ดี

กับคนรอบข้าง	 และมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�างาน

ได้สัมฤทธิ์ผลราบรื่น

เมื่อเกิดปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกัน	 ทุกฝ่ายต้องยึดมั่นใน

หลักคุณธรรมและจริยธรรม	 หันหน้าเข้าหารือกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา	

ต้องเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	 โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

เป็นส�าคัญ	 ตระหนักถึงหน้าท่ีในการมีส่วนร่วม	 มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน	

ร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์	 	 เพื่อพัฒนาการท�างานขององค์กร

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. การฝึกทักษะการบริหารคนและงานอย่างสมดุล

เราสามารถฝึกทักษะการบริหารคนและงานอย่างสมดุลได้ โดย

เริ่มต้นจากตนเอง	 โดยฝึกจัดล�าดับความส�าคัญของงาน	 จัดสรรเวลาในการ

ปฏิบัติราชการและเวลาส่วนตัวบนพื้นฐานแนวคิดเรื่อง	 “ทางสายกลาง”	

กล่าวคือ	ไม่ตึงหรือย่อหย่อนจนเกินไป	ให้ความส�าคัญกับการรักษาสุขภาพกาย

และสขุภาพจติ	ด้วยการหมัน่ออกก�าลงักายและฝึกสมาธ	ิเพือ่เตรยีมความพร้อม

และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

เมื่อก้าวสู่ระดับบริหารข้ันต้น	 ต้องตระหนักรู้ถึงบทบาทท่ีเพิ่มขึ้น	

คือ	 การเป็นตัวกลางระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร	 อันหมายถึงภาระหน้าที่

ในการดูแลและมอบหมายงาน	 ไปพร้อม	 ๆ	 กับการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ

ที่ดีแก่ผู ้ที่ด้อยอาวุโสกว่า	 ด้วยเมตตาธรรมและความมุ่งหมายอันดีในการ

ถ่ายทอดมอบหมายงาน	 ให้อิสระและโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่	 รวมถึงโอกาส

ในการพฒันาศักยภาพตามความสามารถ	เพือ่สร้างบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกบั

องค์กร	โดยเน้นการสร้างทมีงานทีรู่ร้กัสามคัค	ีร่วมกนัแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

ปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่ง	 คือ	 หลายคนมักรู ้สึกน้อยเนื้อต�่าใจว่า

ไม่ได้รับความยุติธรรม	 รู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนต�่ากว่าความเหนื่อยยากที่

ได้ทุ่มเทท�างานไป	 เป็นเพราะมีความคาดหวังในการได้รับการตอบแทนเป็น

บ�าเหนจ็รางวลั	จากการประเมนิตามความพงึพอใจของผูอ้ืน่	โดยมองข้ามคณุค่า

ความส�าคัญของ	“โอกาส”	ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจน	“ส�าเร็จ”	แท้จริง

แล้ว	ผลสัมฤทธิใ์นการปฏบิตัริาชการเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม	คอื	รางวัลในชัน้แรก	

และความภาคภูมิใจ	คือ	รางวัลพิเศษ	ที่ไม่ต้องรอให้ ใครใช้เกณฑ์ใดมาประเมิน	 

ท่ีส�าคัญ	 ความส�าเร็จและความภาคภูมิใจนี้ย่อมอยู่กับผู้ปฏิบัติ	 ไม่สามารถ

บิดเบือนหรือบดบังกันได้	 ด้วยเหตุนี้	 จึงควรมองว่า	 ความก้าวหน้าในราชการ	

คือ	 โอกาสในการได้รับมอบหมายงานที่ส�าคัญและซับซ้อนมากขึ้น	 และความ
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ม่ันคงในการให้คุณค่าความส�าคัญกับโอกาสและความส�าเร็จ	 แทนการมุ่งหวัง

บ�าเหน็จรางวัล	คือ	เกียรติภูมิที่แท้จริงของข้าราชการ

ในขณะเดียวกัน	หลายคนอาจรู้สึกท้อแท้	มองว่าตนเป็นเพียงส่วน

เล็ก	ๆ	และคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขปัญหาจากวัฒนธรรมองค์กร

เดิมได้เพียงในชั่วข้ามคืน	 แต่ถ้าส่วนเล็ก	 ๆ	 เหล่านั้นร่วมใจกันเริ่มต้นด้วยการ

ส�ารวจตรวจสอบตนเองและสนับสนุนคนดีที่อยู่รอบข้าง	 เชื่อว่า	 องค์กรนั้น	

ย่อมประสบความสุขและความส�าเร็จได้ ในไม่ช้า	เพราะมีบุคลากรที่ตั้งมั่นอยู่ใน

คุณธรรมและจริยธรรม	และมีสัมฤทธิผลในราชการเป็นที่ตั้ง	แทนการมุ่งสร้าง

อ�านาจและผลงานส่วนตน	ที่ก่อให้เกิดเพียงความสุขที่ไม่เที่ยงแท้

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมแนวคิดเรื่องข้าราชการไทย

เก่ง	 ดี	 มีสุข	 ผู้บริหารต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 มีความ

หนักแน่น	 เที่ยงธรรม	 และมีเป้าหมายชัดเจนในการมุ่งส่งเสริมคนดีที่เป็น 

ที่ยอมรับของทุกฝ่าย	 อีกท้ังสนับสนุนและให้ก�าลังใจผู ้ประพฤติดีมีความ

ซื่อสัตย์	 มีความสามารถที่มุ ่งประโยชน์ส่วนรวม	 เพื่อเร่งสร้างบุคลากรที่มี

จิตส�านึกให้เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาองค์กรในระยะยาวต่อไป	 แทนการ

สรรหาบุคคลโดยพิจารณาเพียงความรู้	 ความสามารถ	 หรือใช้บ�าเหน็จรางวัล

เป็นแรงจูงใจ	 เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการแข่งขันในหมู่ผู้ ใต้บังคับบัญชาแบบ

ดั้งเดิม	 ขณะเดียวกัน	 ผู้บริหารต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการแก้ไข

ปัญหาที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม	 และก�ากับดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม	

ปราศจากอคติ	 ล�าเอียง	 บนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องความแตกต่างของแต่ละ

บุคคล	ดังพระบรมราโชวาท	ที่ว่า

“…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท�าให ้

คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท�าให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย 

จึงมิใช่การท�าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดี

ได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ�านาจ ไม่ให้ก่อความ

เดือดร้อนวุ่นวายได้ …”
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ในการน�าแนวคดิเรือ่ง	“ข้าราชการไทยเก่ง	ด	ีมสีขุ”	ไปใช้ให้เกดิผล 

เป็นรูปธรรมนั้นต้องอาศัยจิตส�านึกและความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร	 

ซึ่งถูกปลูกฝังเลี้ยงดูมาต่างกัน	 แต่ต้องมาท�างานร่วมกัน	 การจะท�าความรู้จัก

และสร้างความคุ้นเคย	 อาจท�าได้ด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อ

กระชับความสัมพันธ์ ในการท�างานร่วมกัน	 ด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศและ

สถานท่ี	 เช่น	 การสังสรรค์ร้องเพลงคาราโอเกะ	 แข่งขันกีฬา	 ไปทัศนศึกษา

ต่างจังหวัด	 ท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน	 หมั่นปรึกษาหารือกัน

ฉันมิตร	 แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น	 และเสริมสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 

อยู ่เสมอ	 โดยมุ ่งประโยชน์สุขที่ยั่งยืนร่วมกัน	 โดยเฉพาะข้าราชการไทย

จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในต่างประเทศ	 ที่ต้องอาศัยความคุ้นเคยและความรู้รัก

สามคัค	ีเป็นพืน้ฐานในการท�างานร่วมกนัภายใต้ทมีประเทศไทย	เพือ่ประเทศชาติ

ประชาชนสืบไป

นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ

นักการทูตปฏิบัติการ

ส�านักนโยบายและแผน

กระทรวงการต่างประเทศ
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ท้าวทองกีบม้า
สุวรรณา ฟองสมุทร

ท้าวทองกีบม้าเป็นบรรดาศักดิ์ของข้าราชส�านักฝ่ายใน	 มีหน้าที่

ท�ากับข้าวของหลวง	 หรือท�างานในห้องเครื่องต้น	 ปรากฏบรรดาศักดิ์นี้ในบท

พระไอยการต�าแหน่งนาพลเรือน	 (กฎหมายตราสามดวง)	 ซึ่งตราขึ้นในสมัย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	ที่เรียกพวกท�ากับข้าวของหลวงว่า	วิเสท	โดยแบ่ง

เป็นวิเสทนอก	และวิเสทกลาง
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วเิสทนอกรบัผดิชอบเครือ่งคาว	ม	ี3	ต�าแหน่ง	คอืท้าวยอดมณเฑยีร	

ท้าวอนิกลัยา	และท้าวมงัสี	ส่วนวิเสทกลางรบัผดิชอบเครือ่งหวาน	ม	ี3	ต�าแหน่ง

เช่นกัน	ได้แก่	ท้าวเทพภกัดี	ท้าวทองพยศ	และท้าวทองกบีม้า	ทัง้วิเสทนอกและ

วิเสทกลางอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท้าวอินสุริยา

ถึงแม้ว่าท้าวทองกีบม้าจะเป็นนามบรรดาศักดิ์	 แต่ก็ดูเหมือนว่า	

ท้าวทองกีบม้าท่ีคนไทยทั่วไปรู้จักกันดีคงหนีไม่พ้นท้าวทองกีบม้าที่มีชีวิตอยู่

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย	 ท้าวทองกีบม้าที่เป็นภรรยาของขุนนางต่างชาติที่

ทรงอิทธิพลยิ่งในราชส�านักสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ท้าวทองกีบม้าที่เป็น

ผู้น�าแบบอย่างขนมหวานของโปรตุเกสเข้ามาเผยแพร่	 และถ่ายทอดสืบต่อมา

จนกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติ	

ใช่แล้วค่ะ	ผูเ้ขียนก�าลงัจะเขียนถงึภรรยาของเจ้าพระยาวชิาเยนทร์	

ขุนนางใหญ่เชื้อสายกรีกซึ่งมีนามเดิมว่า	คอนสแตนติน	ฟอลคอน	(Constantin	

Phaulkon)
1

คอนสแตนติน ฟอลคอน (พ.ศ. 2190-2231) นามสกุลเดิมคือ เยรากี (Garakis , Hierachy แปลว่าเหยี่ยว) 

เล่าประวัติตัวเองว่าเป็นลูกผู้ดีมีสกุลชาวเวนิส แต่ก็มีผู้กล่าวว่า บิดาของเขาเป็นคนขายเหล้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

บนเกาะเซฟาโลนี ประเทศกรีซ มารดาเป็นชาวกรีก เมื่ออายุได้ 12 ขวบ ได้ออกผจญภัยโดยสมัครเป็นเด็กรับใช้ 

ในเรือสินค้าของอังกฤษ ท�างานตั้งแต่ขัดรองเท้า ยกอาหาร ล้างจาน เขาได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆ 

ด้วยความเฉลียวฉลาดและเป็นคนตั้งใจ จึงท�าให้พูดภาษาอังกฤษและโปรตุเกสได้ ต่อมา ย้ายไปท�างานกับบริษัทอินเดีย

ตะวันออกของอังกฤษที่เมืองบันตัม เกาะชวา จากนั้น ได้ลาออกจากบริษัท และได้เข้าหุ้นท�าการค้ากับชาวอินเดีย  

จนมีเงินพอที่จะซื้อเรือสินค้าของตัวเอง เขาได้น�าเรือสินค้าออกเดินทางไปค้าขาย แต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุ เรืออับปาง 

ถึง 3 ครั้ง ฟอลคอนเล่าว่า ในคราวเรืออับปางครั้งที่ 3 ที่ชายฝั่งมะละบาร์ในประเทศอินเดีย ว่า เมื่อเรือแตก เขาได้

กระเสือกกระสนขึ้นไปนอนสลบไสลบนชายฝั่ง ในขณะที่ก�าลังเคลิ้มๆ อยู่นั้น ก็ฝันว่าได้เห็นชายผู้หนึ่งแต่งตัวโอ่อ่า

มาบอกให้เขาเดินย้อนกลับไป และดูให้ดี เมื่อเขาฟื้นขึ้นมา เขาก็ท�าตามความฝัน และได้พบกับราชทูตสยามซึ่ง 

ประสบอุบัติเหตุจากเรืออับปางขณะก�าลังเดินทางไปเปอร์เซีย เขาได้ช่วยน�าราชทูตกลับกรุงศรีอยุธยา 

เขาได้รับการตอบแทนบุญคุณด้วยการให้เข้ารับราชการในกรมพระคลังสินค้า โดยให้ท�าบัญชีการค้ากับต่างประเทศ 

ท�าให้มีก�าไรเข้าพระคลังสินค้าจ�านวนมาก เป็นที่โปรดปรานของเจ้าพระยาพระคลัง 

ในสมัยนั้น สยามไม่มีเรือสินค้า และไม่รู้จักวิธีการเดินเรือ กรมพระคลังสินค้าจึงมอบหมายให้แขกมัวร์ (ค�าที่ใช้เรียกชาว

มุสลิมโดยรวมที่มาจากเปอร์เซีย อาหรับ อาณาจักรออตโตมาน และอินเดีย) ท�าหน้าที่ค้าขายกับต่างประเทศ แขกมัวร์

ได้ถือโอกาสกดราคาสินค้าไทย และน�าไปขายได้ก�าไรมหาศาล ครั้งหนึ่ง แขกมัวร์ได้ยื่นบัญชีสินค้าระบุว่ากรมพระคลัง

สินค้าเป็นหนี้จ�านวนมาก ฟอลคอนได้ตรวจสอบและพบว่าแขกมัวร์เป็นหนี้กรมพระคลังสินค้า สามารถน�าเงินรายได้เข้า 

ท้องพระคลังจ�านวนมาก จนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกหลวงสุรสาคร

1.
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ท้าวทองกีบม้าท่านนี้	 เป็นสตรีญ่ีปุ่นเชื้อสายโปรตุเกส	 มีชื่อเรียก

หลายชื่อ	ได้แก่	มารี	ปินยา	เดอ	กีมาร์	(Marie	Piña	de	Guimar)	มารี	กีมาร์	

หรือ	มารี	ชีมาร์ด	(Marie	Gimard)	และแคทเธอรีน	เดอ	ทอร์กิมาร์	(Catherine	

de	Torquemar)	อย่างไรก็ตาม	ในจดหมายของเธอที่เขียนถึงสังฆราชฝรั่งเศส

ท่านหนึง่ทีป่ระจ�าในประเทศจนี	ลงวนัที	่20	มถินุายน	2249	เธอใช้ชือ่ว่า	ดอญ่า
2
  

มารี	กีมาร์	เด	ปินา	(Doña	Marie	Guimar	de	Pina)3

มารี	กีมาร์	เกิดเมื่อปี	2201	หรือ	2202
4
	ในครอบครัวที่เคร่งครัด

ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก	 บิดาของเธอเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นผสมแขก

เบงกอล
5
	ชื่อ	ฟานิค	(Phanick)	มารดาชื่อ	อุรสุลา	ยามาดา	(Ursula	Yamada)

6
  

ลูกครึ่งไทย-โปรตุเกส	 กล่าวกันว่ามารี	 กีมาร์	 มีความงามเป็นที่เลื่องลือ	 และ

มีจิตใจเมตตากรุณา	 ซื่อสัตย์สุจริต	 อดทนเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์	 และเป็น

แม่บ้านแม่เรือน

ในปี	2225	มารี	กีมาร์	ได้สมรสกับคอนสแตนติน	ฟอลคอน	และมี

บุตรชาย	2	คน	คือ	ยอร์ช	ฟอลคอน	(George	Phaulkon)	และฮวน	ฟอลคอน	

(Juan	Phaulkon)

2. ดอญ่า Doña เป็นค�าน�าหน้าเรียกสุภาพสตรีในภาษาสเปน มีความหมายเท่ากับ  Lady หรือคุณหญิงในภาษาอังกฤษ 

3. ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ใช้ว่า ดอญ่า มารี กูโยมาร์ เดอ ปินา  (Doña Marie Guyomar de Pina)

4. บางแห่งว่า 2209 โดยยึดหลักฐานการสมรสของเธอที่มีขึ้นในปี 2225 ซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุ 16 ปี

5. ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย กล่าวว่าบิดาของมารี กีมาร์ เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น - โปรตุเกส

6. ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ตั้งข้อสังเกตว่า อุรสุลา ยามาดา น่าจะสืบเชื้อสายมาจากยามาดา นางามาซะ (Yamada Nagamasa) 

ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาตั้งหลักแหล่งในไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (บางแห่งว่าสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)  

และเข้ารับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าชาวญี่ปุ่น และเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น 

มีบรรดาศักดิ์เป็นออกญาเสนาภิมุข ยามาดามีบทบาทส�าคัญในฐานะพ่อค้าคนกลางที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ และ

เป็นผู้สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่น ในฐานะเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น เขาได้ช่วยปกป้องราชบัลลังก ์

ให้ตกอยู่กับโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ ขุนนางผู้ ใหญ่ก็หมายปองอยู่เช่นกัน  

จึงได้ก�าจัดอ�านาจของยามาดา นางามาซะ ด้วยการส่งไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และเจ้าพระยากลาโหมฯ  

ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

 ในขณะที่อยู่เมืองนครศรีธรรมราช ยามาดา นางามาซะ ได้รับมอบหมายให้ปราบปรามกบฏในนครศรีธรรมราชและ

ปัตตานี เขาได้รับบาดเจ็บเมื่อคราวปราบกบฏที่ปัตตานี และเสียชีวิตในที่สุด แต่บางแห่งกล่าวว่า เขาถูกวางยาพิษ
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ภายหลังการสมรส	 เรียกได้ว่า	 มารี	 กีมาร์	 มีชีวิตที่รุ่งโรจน์มาก	

หลังจากสมรสได้	 1	 ปี	 สมเด็จพระนารายณ์ฯ	 ก็โปรดเกล้าฯ	 ให้คอนสแตนติน	 

ฟอลคอน	เป็นผู้ควบคุมการสร้างป้อมแบบยุโรป	เมื่อออกญาโกษาธิบดี	(เหล็ก)	

ถึงแก่กรรม	 ท�าให้ต�าแหน่งพระคลังว่างลง	 จึงทรงแต่งตั้งออกญาพระเสด็จ

ด�ารงต�าแหน่งแทน	 แต่ออกญาพระเสด็จไม่สันทัดในเรื่องการต่างประเทศ	

จึงทรงมอบหมายให้คอนสแตนติน	ฟอลคอน	เข้ามาช่วยดูแล	และพระราชทาน

บรรดาศักดิ์เป็นออกพระฤทธิก�าแหงภักดี

คอนสแตนติน	 ฟอลคอน	 เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการมาก	 

ในปี	 2230	 เขาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกญา	 (เจ้าพระยา)	 

วิชาเยนทร์	 ต�าแหน่งสมุหนายก	 ซึ่งถือว่าเป็นต�าแหน่งสูงสุดฝ่ายพลเรือนของ

ขุนนางสยาม	แต่หลังจากนั้นไม่นาน	 ด้วยความทะเยอทะยานที่อยากได้อ�านาจ	
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เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ฯ	สิน้พระชนม์	ฟอลคอนจึงได้วางแผนให้ฝรัง่เศสสนใจ

ยึดครองอยุธยา	 ด้วยการส่งทหารเข้ามาและใช้กองทหารนั้นเป็นเครื่องมือใน

การยึดอ�านาจ	จึงถูกกลุ่มของพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์	 บุตรชาย	จับกุม

ในข้อหากบฏ	เรียกต�าแหน่งคืน	ริบทรัพย์	และถูกประหารชีวิตในปี	2231	ส่วน	

มารี	 กีมาร์	 และบุตรชายถูกจับ	 ถูกลดตัวเป็นทาส	 และถูกน�าตัวกลับมายัง

กรุงศรีอยุธยา
7
	เมื่อราชส�านักย้ายจากลพบุรีกลับไปที่กรุงศรีอยุธยา

มารี	 กีมาร์	 ถูกส่งตัวไปเป็นคนรับใช้ ในพระราชวัง	 ซึ่งในเวลา

นั้น	 พระเพทราชาได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แล้ว	 ขุนหลวงสรศักดิ์

ซึ่งมีความพึงพอใจในความงามของเธออยู่ก่อนแล้ว	 ต้องการได้เธอไปเป็น

ภรรยาน้อย	 แต่เธอไม่ยินยอม	 ท�าให้ขุนหลวงสรศักดิ์ไม่พอใจ	 ข่มขู ่ว่าจะ

ท�าร้ายเธอและบุตรชาย	สร้างความหวาดหวั่นให้มารี	กีมาร์	อย่างมาก	 เธอจึง

ตัดสินใจพาบุตรชายลอบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปยังป้อมบางกอก	 ที่ตั้ง

ของกองทัพฝร่ังเศสภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลแดฟาร์ช	 (Général	

Dèsfargues)	 เพื่อขอร้องให้ช่วยส่งเธอไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส	 แต่นายพล 

แดฟาร์ชเห็นว่าเธออาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทหารและประเทศฝรั่งเศส	

จึงส่งตัวมารี	กีมาร์	พร้อมด้วยบุตรชายคืน	ซึ่งออกญาโกษาธิบดี	 (ปาน)
8
	ก็ได้

รับตัวเอาไว้ด้วยความเมตตา

7. สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงสร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในแต่ละปี จะประทับที่ลพบุรีมากกว่าอยุธยา และได้

สวรรคตที่เมืองลพบุรี

8. บุตรของเจ้าแม่วัดดุสิต ซึ่งเป็นแม่นมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นน้องชายของออกญาโกษาธิบดี 

(เหล็ก) ผู้ด�ารงต�าแหน่งพระคลัง พระยาโกษาธิบดี หรือ โกษาปาน เป็นผู้มีบทบาทในความสัมพันธ์ทางการทูตกับ

ราชส�านักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ และเป็นผู้มีบทบาทในการยุติอิทธิพล

และผลประโยชน์ของฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระเทพราชา ในปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ มีความรู้สึกต่อต้าน 

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสอย่างรุนแรง พระยาโกษาธิบดีได้เข้าเป็นฝ่ายพระเพทราชา ผู้น�าในการต่อต้านครั้งนั้น  

ภายหลังพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ จึงได้รับเลื่อนให้เป็นเจ้าพระยาศรีธรรมราช ในตอนท้าย ได้ฆ่าตัวตาย 

เพราะถูกสงสัยว่าจะแย่งชิงราชสมบัติ
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มารี	 กีมาร์	 ถูกคุมขังเป็นเวลา	 2	 ปี	 จึงได้รับการปลดปล่อย	 และ

ให้ไปพักอยู่ในค่ายโปรตุเกส	 ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 บ้านเกิดของเธอ	 โดยให้

มีหน้าทีท่�าของหวานประเภทเครือ่งกวนส่งเข้าวัง	ด้วยเหตนุี	้เธอจึงต้องประดษิฐ์

คิดค้นต�ารับการปรุงเครื่องหวานข้ึนมาใหม่ตลอดเวลา	 เชื่อกันว่า	 ในช่วง

เวลานี้เองที่เธอได้ ใช้ฝีมือท�าอาหารคาวหวานที่มีลักษณะแตกต่างไปจากอาหาร

ไทย	โดยเฉพาะอาหารหวานที่มีไข่และน�้าตาลเป็นส่วนประกอบ	อันเป็นลักษณะ

อาหารของชาวโปรตุเกส	ทั้งนี้	จดหมายเหตุฝรั่งเศสฉบับหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้

ไว้ว่า	“...ภรรยาเป็นท้าวทองกีบม้า ได้เป็นผู้ก�ากับการชาวเครื่อง พนักงานหวาน 

ท่านท้าวทองกีบม้าผู้นี้เป็นต้นสั่งสอนให้ชาวสยามท�าของหวานคือ ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง ทองโปร่ง ทองพลุ ขนมผิง ขนมฝรั่ง ขนมขิง ขนมไข่เต่า 

ขนมทองม้วน ขนมสัมปันนี ขนมหม้อแกง และสังขยา...”

ชีวิตของมารี	 กีมาร์	 ในช่วงเวลานั้น	 เต็มไปด้วยความยากล�าบาก	

ยอร์ช	 บุตรชายคนโต	 ไม่สู้แข็งแรงนัก	 แต่เป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด	
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เธอส่งยอร์ชไปเรียนหนังสือกับบาดหลวงโปเกต์	(Poquet)	มารี	กีมาร์	ได้ถวาย

ฎีการ้องทุกข์ต่อกษัตริย์ฝรั่งเศส	 เพื่อขอให้บริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศส

จ่ายเงินเลี้ยงชีพให้เธอบ้าง	 เนื่องจากในสมัยที่ออกญาวิชาเยนทร์รุ่งเรืองนั้น	

เขาได้ร่วมหุ้นกับบริษัทด้วยเงินจ�านวนมาก	 ในท่ีสุดฝรั่งเศสก็ได้ประกาศให้มาร	ี

กีมาร์	ได้รับเงินเลี้ยงชีพ	และทายาทได้รับผลประโยชน์

มารี	 กีมาร์	 เริ่มมีชีวิตที่ดีข้ึนด้วยฝีมือการท�าเครื่องหวาน	 ในสมัย

พระเจ้าท้ายสระ	 เธอได้เข้ารับราชการในวังในต�าแหน่งหัวหน้าห้องเครื่อง

ในโรงครัวหลวง	 และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เธอจึงได้รับแต่งตั้งให้ดูแล

เครื่องเงินเครื่องทองของวังหลวง	 เป็นหัวหน้าพนักงานภูษามาลา	 มีสตรี

อยูใ่ต้บงัคบับญัชาถงึ	2,000	คน	ดงัปรากฏในบนัทกึของเชอวาลเิอร์	เดอ	โชมองต์	

(Chevalier	 de	 Chaumont)
9
	 ว่า “....มาดามคอนซตันซ์ (ชื่อที่ชาวต่างชาต ิ

เรียกมารี กีมาร์) เป็นผู้ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวง ทั้งเป็นหัวหน้า

เก็บพระภูษาและฉลองพระองค์ เป็นผู้เก็บผลไม้ของเสวยด้วย เมื่อมาดาม

คอนซตนัซ์ได้รับหน้าทีเ่ช่นนีก้เ็ป็นช่องทางทีจ่ะหาผลประโยชน์ได้เป็นอันมาก แต่

มาดามคอนซตันซ์เป็นคนซ่ือ ไม่ยอมหาก�าไรในส่ิงท่ีคนเคยรับหน้าที่นี้แต่เดิมๆ 

ได้เคยหา ทุกๆ ปี มาดามคอนซตันซ์ได้คืนเงินเข้าท้องพระคลังปีละมากๆ….”

มารี	 กีมาร์	 หรือที่คนไทยรู ้จักกันดีในนามว่า	 ท้าวทองกีบม้า	

จึงเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระด้วยความดีและความสามารถ

ของเธอเอง	เธอได้สอนการท�าขนมหวานให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา	ซึ่งผู้ ใต้บังคับ

บัญชาเหล่านั้นก็ได้น�าไปถ่ายทอดต่อไป	

9. ราชทูตจากราชส�านักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เดินทางมาเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับราช

อาณาจักรอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ฯ เพื่อถวายพระราชสาส์นจากพระเจ้า

หลุยส์ที่ 14 เมื่อปลายปี 2228 เดอ โชมองต์ ประสบความส�าเร็จในการท�าสนธิสัญญากับราชอาณาจักรอยุธยา ซึ่งมี 

สาระส�าคัญคือให้เสรีภาพแก่มิชชันนารีในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ และอนุญาตให้คนไทยนับถือศาสนาคริสต์ได้ 

ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่บริษัทฝรั่งเศส และยกเมืองสงขลาให้บริษัทฝรั่งเศสได้เข้าไปใช้ประโยชน์ และสร้างป้อม

ปราการ แต่ล้มเหลวในการกราบบังคมทูลให้สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์
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ชีวิตบั้นปลายของท้าวทองกีบม้าจัดได้ว่ามีความสุขสบายตาม

อัตภาพ	 เธออาศัยอยู่ที่บ้านในค่ายโปรตุเกส	 กลางวันก็เข้าวังเพื่อท�าหน้าที่

หัวหน้าห้องเครื่องต้น	ตกเย็นก็กลับบ้านไปอยู่กับลูกหลาน	วันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์	

และเยี่ยมญาติพี่น้อง	 มีหลักฐานยืนยันว่า	 ท้าวทองกีบม้ามีอายุยืนยาวกว่า	

60	 ปี	 เป็นสตรี	 “4	 แผ่นดิน”
10
	 โดยแท้	 ถึงแม้ว่าจะมีก�าเนิดเป็นชาวต่างชาติ	

แต่เธอก็เกิดและใช้ชีวิตอยู่ในอาณาจักรสยามจนหมดอายุขัยในปี	 พ.ศ.	 2265	

แต่ขนมหวานต่างๆ	 ที่มารี	 กีมาร์	 หรือท้าวทองกีบม้า	 เผยแพร่แก่คนไทยนั้น	

ได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย	 ให้ได้ร�าลึกถึงชื่อท้าวทองกีบม้า

ตราบจนทุกวันนี้

10. คือแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระเจ้าเสือ และสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
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จากสวัสดี สะบายดี ถึงจาว 
บนเส้นทางหลวงหมายเลข 9

ต้นอ้อ

เคยไหม	 นึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีช่วงวันหยุด	 มัวเห็นภาพ

แต่เมืองหิมะ	หรือเมอืงประเทศนอกที่ไกล	ๆ 	ให้ห่างไปจากกรงุเทพฯ	เมือ่เมษายน	

ท่ีผ่านมา	 วุ่นหาท่ีจะเที่ยวอยู่พอสมควร	 ไม่อยากหยุดสงกรานต์ไปเตร่อยู่ตาม

ต่างจังหวัด	 แต่ความจริงอยู่ในกรุงเทพฯ	 ก็น่าจะดี	 เพราะคงโล่งและไม่ต้อง

ต่อคิวยาว	 นั่งรอทานอาหารในร้านดัง	 หรือนั่งแช่อยู่ในรถรอไฟเขียว	 ไปเที่ยว 
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ต่างจังหวดันีย่ิง่แล้ว	วันหยุดทไีร	โผล่ไปนอกกรงุเทพฯ	ต้องแย่งกนักนิ	แย่งกนัอยู่	

ท�าเอาวันหยุดที่น่าจะผ่อนคลาย	เพิ่มดีกรีความเครียดเข้าไปอีก	

พอใกล้เวลาวันหยุด	 กลับนึกออกว่า	 ควรจะไปประเทศเพื่อนบ้าน	

ไปดบู้านเมอืง	และเส้นทางหลวงหมายเลข	9	ท่ีเคยได้ยนิโฆษณาว่า	กนิข้าวเช้าที่

กรงุเทพฯ	ข้าวกลางวนัทีส่ะหวนั	(นะเขต)	และข้าวเยน็ทีเ่ว้	กอ็ยากรูอ้ยูเ่หมอืนกนั	

ว่าเส้นทางนี้ตัดผ่านจากไหนไปไหน	 ถ้าไม่รู้จักเพื่อนบ้านซึ่งเปิดประตูต้อนรับ

เราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วละก็	 อย่าหวังจะได้ข้ามน�้าไปที่ไกล	 ๆ	 เลย	 เดี๋ยว

จะกลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเสียเปล่า	ๆ	

ด้วยความคิดนั้น	 ท�าให้มานั่งเอ้เตอยู่ในรถทัวร์	 2	 ชั้น	 นั่งจาก

กรุงเทพฯ	 ไปมุกดาหาร	 ทัวร์นี้นั่งรถยาวตลอด	 เห็นเส้นทางหมายเลข	 9	

ถนัดถนี่ทั้งขาไปยันขากลับ	 ไปแบบนี้	 สนุก	 แต่ต้องเตรียมเมื่อยและเหนื่อย

ไว้ล่วงหน้า	 ก่อนการเดินทาง	 ขอสาธยายสักนิดว่า	 เส้นทางหมายเลข	 9	

เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของเอเชียท่ีเชื่อมระหว่างตะวันตกถึงตะวันออกในแถบ

อินโดจีน	 เริ่มจากชายฝั่งพม่าที่เมืองมะละแหม่ง	 และตัดผ่านเข้าไทยที่จังหวัด

ตาก	สุโขทัย	พิษณุโลก	ขอนแก่น	กาฬสินธุ์	และมุกดาหาร	พาดต่อไปยังลาว	

เมืองสะหวันนะเขต	 และเข้าสู่เวียดนามผ่านเมืองชายแดนลาว-เวียดนาม

ที่มีชื่อว่า	ลาวบาว	มีสินค้าปลอดภาษีขาย	ทั้งกาแฟดาว		เหล้า	บุหรี่และอื่น	ๆ	

จากด่านลาวบาว	เส้นทางนี้เชื่อมต่อไปยังเมืองดองฮาและกวางตรี	ผ่านเมืองเว้

และไปสิน้สดุทีช่ายฝ่ังเวียดนามท่ีเมอืงดานงั	สรปุได้ว่า	เส้นทางยาว	ๆ 	นี	้ตดัผ่าน

อินโดจีนหรือประเทศท่ีอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้	 ได้แก่	 พม่า	

ลาว	 ไทย	 กัมพูชาและเวียดนาม	 ดูเหมือนว่าประเทศเหล่านี้	 มีประวัติศาสตร	์

วัฒนธรรม	วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน	เกี่ยวพันกัน	พื้นที่แถบนี้เป็นดินแดน

ที่มีความสมบูรณ์	มีชื่อเรียกในอดีตว่า	“สุวรรณภูมิ”	
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ที่ว่าทางยาวนี่ยาวจริงอย่างที่พูดเพราะกว่าจะฝ่ากรุงเทพฯ	 ไปทะลุ

มุกดาหาร	 ก็ต้องนับนิ้วหลายจังหวัด	 ได้แก่	 ปทุมธานี	 สระบุรี	 นครราชสีมา	

ขอนแก่น	 มหาสารคาม	 กาฬสินธุ์	 ถึงจะถึงมุกดาหาร	 ระยะทางรวม	 671	

กิโลเมตร		ขาไปเดินทางตอนกลางคืน	น่าจะเหมาะที่สุด	เช้าไปโผล่ที่มุกดาหาร	

ทานข้าวเช้า	 (สไตล์ไทย-เวียดนาม)	 อาบน�้า	 เตรียมเดินทางต่อ	 เส้นทางนี้	 

(หากเดินทางตอนกลางวัน)	 จะเห็นส่ิงก ่อสร ้างสะท้อนอารยธรรมที่มี

ความเก่ียวเนื่องกับกัมพูชา	 บรรดาปราสาทหินทั้งหลาย	 รวมทั้งศาสนสถาน

ในพุทธศาสนา	 เช่น	 พระธาตุพนม	 และพระธาตุคู่แฝด	 หรือพระธาตุอิงฮังใน

สะหวันนะเขต	 โดยพุทธศาสนาที่มาจากอินเดียก็แพร่เข้ามาในดินแดนแถบนี้	 

และในอินโดจีน	 ในอดีต	 เมืองท่าหลาย	 ๆ	 เมืองเป็นที่หมายตาของประเทศ 

ตะวันตก	 ในการเข้ามาติดต่อค้าขาย	 และน�าวัฒนธรรม	 อารยธรรมติดมาด้วย	

เช่น	จังซีลอน	หรือภูเก็ต	ฮอยอันก็เคยเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองมาก	

เดี๋ยวนี้	 จะข้ามไปลาวก็สะดวก	 เพราะมีสะพานข้ามแม่น�้าโขง	 

เรียกว ่า	 คนสองฝ ั ่ งใจกว ้าง ข้ึน	 ทางไปมาหาสู ่ เลยแคบลง	 ติดต ่อ

หากันได้ง่าย	 ใช้เวลาข้ามแป๊ปเดียว	 (ถ้าไม่นับเวลารอการตรวจลงตรา)	

เส้นทางหมายเลข	9	จากมกุดาหาร	ท�าให้เหน็วถิชีวีติเรยีบง่าย	แอบถามไกด์ลาว 

ว่า	เหลยีวมาเป็นระยะทางกว่า	20	กิโลเมตร	ยังไม่เห็นตลาดสกัแห่ง	นาน	ๆ 	จะเหน็ 

ร้านขายของช�าเลก็	ๆ 	สกัท	ีค�าตอบเรยีบง่ายเหมอืนกนั	ตลาดอยู่ในป่า	หาปลาใน 

หนองน�้า	 แม่น�้า	 ผักเก็บเอา	 คนลาวไม่ถนัดทานของหวาน	 กินผลไม้ ในป่า

อีกน่ันแหละ	 คนถามเลยเห็นแจ้ง	 ก็เออ	 เนอะ	 ไม่ต้องดิ้นรนชั่งกิโลหมู	 แวะ

ซปุเปอร์มาร์เกต็	ไข่น่ะหรอื	กซ็ือ้ไก่มาเลีย้งเอา	ได้ไข่สด	ไม่ต้องชัง่หรอืนับโหลขาย	

บางท	ีก็ได้กนิไก่บ้านย่าง	อร่อยกว่าไก่เลีย้งเป็นไหน	ๆ 	แถมไม่มสีารเคมปีนมาใน

อาหาร	บางทีมีรถกับข้าวมาขาย	หรือบางบ้านปลูกข้าวเหนียวกินเอง	ไม่ต้องท�า
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ชีวิตยุ่งยาก	 หาของอร่อย	 กินตามร้านอาหารหรู	 บางที	 เราเห็นวิถีชีวิตแบบนี้	

กลับมองเปรียบเทียบไปว่า	 เหมือนเมืองไทยเมื่อ	 20	 –	 30	ปีที่แล้ว	 อันที่จริง	

ถ้าอยูไ่ด้แบบพอเพียง	เศรษฐกจิไทยกน่็าจะคกึคกั	เพราะไม่ต้องไปน�าเข้าอาหาร

หวานฝรั่ง	 เสียดุลเศรษฐกิจเปล่า	 ๆ	 ความจริง	 เส้นทางหลวงหมายเลข	 9	

ยังท�าใหฉุ้กคิดได้ว่าการที่ประเทศเจริญมาก	ๆ 	นั้น	ท�าใหค้วามง่ายถกูแทนที่ดว้ย

ความซับซ้อนของการเลือกสรร	 เพราะตลาดเป็นของผู้บริโภค	 ลองนึกง่าย	 ๆ	

ดูกาแฟสมัยก่อน	 ถ้าไปนั่งร้านอาโกมีให้เลือกแบบเดียว	 ไม่มีเมนูเป็นร้อย	 ๆ	

ชนิดแบบร้านกาแฟในเมือง	ที่คนขายก็ต้องไปสรรหาวัตถุดิบและพัฒนาวิธีการ

ปรุงกาแฟให้อร่อย	แข่งกันขายกับร้านข้าง	ๆ	ต้องท�าขนมสารพัดแบบมาเอาใจ

คอกาแฟ	แถมสมยัก่อน	ใช้กระป๋องนมข้นนัน่แหละ	ผกูเชอืกฟาง	ใส่กาแฟ	หกบ้าง 

ไม่หกบ้าง	 ขึ้นอยู่กับฝีมือคนหิ้ว	 เดี๋ยวนี้	 ซื้อกาแฟต้องบอกว่าขนาดเล็ก	 กลาง	

หรือใหญ่	ใส่ครีม	ไม่ใส่ครีม	โรยผงโกโก้	ใส่ไซรัป	ใส่น�้าตาลเทียม	ว่ากันไปตาม

รสนิยมคอกาแฟ	 กลางป่า	 ทางไปสะหวันนะเขต	คงเป็นกาแฟอาโก	 มีรสชาติ

ตรงได้นั่งคุยกับเพื่อน	 ๆ	 กลางวงกาแฟ	 ไม่เหมือนร้านหรูตามห้าง	 ต่างคน

ต่างนั่งกางหนังสือพิมพ์	เล่น	IPad	ไม่คุยกัน	ดูเวิ้งว้างกว่าอยู่กลางป่า	น้องไกด์

ยงัชีช้วนให้ดูแม่น�า้	แล้วอธบิายต่อด้วยค�าพดูทีท่�าให้ชวนเหน็คล้อยตามไปด้วยว่า	

เล่นน�้าสงกรานต์	มีน�้าแอ่งหนึ่ง	ไม่ต้องใหญ่มาก	ผู้คนหลายเหล่าจากที่ไกล	ใกล้	

มาเจอกัน	รู้จักกันไม่รู้จักกัน	ก็ทักทายกัน	แค่ได้พบกันก็ม่วนชื่นแล้ว	ได้เล่นน�้า

หรือไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไร	กจ็รงิของเขา	คนเมอืงอยูเ่มอืงเหมอืนอยูป่่า	ว้างเพราะ

ไม่รู้จักเพื่อนข้างบ้าน	 คนกลางป่าเจอกันสนิทสนมกันกว่าคนเมือง	 เพราะมีใจ

ที่เปิดกว้าง	คนเมืองหลายคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปหาที่ปลีกวิเวก	เพราะเห็นว่า	ชีวิต

ที่ซับซ้อนชวนให้กระบวนการคิดวุ่นวาย	เบื่อรถราที่จอแจ	เสียงโหวกเหวก	และ

การแข่งขนั	คนลาวหน้าสงกรานต์คว้ากระต๊ิบไปท�าบุญทีว่ดั	ก่อเจดย์ีทราย	ทีล่าว

นี่เขาใส่บาตรข้าวเหนียวค่ะ	กับข้าวยกตามไปที่วัด	แค่นี้ก็สุขใจโข
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นั่งรถเผลอมาอีกหน่อยเดียว	 ก็ถึงร้านอาหาร	 มื้อกลางวันที่ลาว	

กับข้าวเรียบง่ายอย่างว่า	ไก่ย่าง	ข้าวเหนียว	ผัดผัก	ส้มต�า	หมูทอด	ตบท้ายด้วย

ผลไม้	ตุนพลังไว้	เพราะต้องนั่งรถไปอีกไกลโข		

พอพ้นชายแดน	 วิวข้างทางก็เปลี่ยนไปจากเดิม	 พื้นที่เริ่มเป็น

หุบเขา	 บางแห่งก็มีล�าธารแล่นผ่าน	 เราแล่นผ่านเมืองดองฮา	 เวียดนามกลาง	

ซึง่ตัง้อยูบ่นเส้นขนานที	่17	เดมิใช้แบ่งเวยีดนามออกเป็นเหนอืและใต้	เส้นแบ่งนี้	

เป็นเขตปลอดทหาร	(Demilitarised	Zone	-	DMZ)	แต่ในความเป็นจรงิ	เป็นพืน้ที่

ที่มีการสู้รบหนักที่สุด	 เวียดนามเหนือ	 (เวียดกง)	 กับเวียดนามใต้	 รบกันเอง	

เพื่อขับไล่ทหารอเมริกันที่เข้ามารุกรานทางตอนใต้ของเวียดนามจนต้อง

ถอนก�าลังออกไปในที่สุด	 ถือเป็นการรวบรวมเวียดนามได้	 โดยผู้ก�าชัยชนะ	

คือ	 โฮจิมินห์	 (วีรบุรุษของชาวเวียดนาม	 	 ผู้เคยอาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี

ของไทย)	 แถวเส้นขนานนี้ ไม่ไกล	 ชาวเวียดนามได้สร้างอุโมงค์ไว้หลบภัย	

ชื่อ	 อุโมงค์วินห์-ม๊อก	 คดเคี้ยว	 หลบอยู่ในป่า	 ลึกไปหลายชั้น	 ชาวเวียดนาม

หลายคนเรียนหนังสือ	 และอาศัยอยู่ในนั้น	 ทหารอเมริกันไม่รู ้ว่ามีอุโมงค์

น้ี	 จนกระทั่งสงครามใกล้จบ	 หลายคนเติบโตในอุโมงค์	 ผลจากสงครามท�าให้

ชาวเวียดนามอีกหลายคนยังคั่งแค้นอเมริกามาจนทุกวันนี้	

ก่อนจะเดินทางต่อ	 ขอเล่าประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามพอให ้รู ้ ว ่า	 เวียดนามตั้งอยู ่ทางตะวันออกสุดของอินโดจีน	

อยู่ติดทะเลจีนใต้	 อ่าวตังเก๋ีย	 จึงได้รับลมมรสุมเป็นประจ�า	 ท�าให้เวียดนาม

ค่อนข้างมีฝนตกชกุ	และตกไม่แน่นอน	เวยีดนามมวีฒันธรรมทีร่บัมาจากจนีมาก	

เนื่องจากบรรพบุรุษของชาวเวียดนามเป็นพวกมองโกลจากจีนเข้ารุกรานและ

ยึดครองแถบลุ่มแม่น�้าแดง	ชื่อเดิมของเวียดนาม	คือ	นามเหวียต	และอันนัม	

ตามล�าดับ	ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของจีน	ต่อมาเกดิกบฏไต้เซิน	องเชียงสือหนีเข้าไทย	
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เส้นทางหมายเลข 9 ช่วงขนานที่ 17 (ใกล้ที่ตั้งอุโมงค์วินห์-ม๊อก)

โมเดลจ�าลองของอุโมงค์วินห์-ม๊อก
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เพื่อขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่	1	โดยไทย

เองก็ได้ส่งกองก�าลังเข้าปราบ	องเชียงสือเองก็แอบติดต่อกับฝรั่งเศสแบบลับๆ	

เพราะภายหลังไทยก็ติดพันสงครามกับพม่า	 จนองเชียงสือกลับไปกู้เอกราช

และสามารถรวบรวมเวยีดนามไดเ้ป็นปกึแผน่	ไดส้ถาปนาราชธานีใหม่ทีเ่มอืงเว้ 

ให้เป็นศูนย์กลางการปกครองระบอบกษัตริย์	 พร้อมทั้งสถาปนาตนเองขึ้น 

เป็นกษัตริย์	 พระนามว่า	 จักรพรรดิยาลอง	 จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์

เหงวียน	 ในสมัยกษัตริย์มินหมาง	 มีการขยายแสนยานุภาพออกไปที่ลาวและ

กัมพูชา	ต่อมาคริสต์ศาสนาเริ่มเข้ามา	มีการต่อต้านอย่างรุนแรง	มีการประหาร

ตลาดดองบา เมืองเว้
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เหล่าบาทหลวง	 จนบาทหลวงชาวฝรั่งเศสขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล	 

ฝรัง่เศสจึงใช้เหตนุีเ้ริม่เข้ายดึดนิแดนแห่งนี	้และแบ่งเวียดนามออกเป็น	3	ส่วน	 

คือ	 โคชินไชน่า	 ตังเกี๋ย	 และอันนัม	 แต่ยังคงปกครองในระบอบกษัตริย์และ

อยู่ภายใต้การบังคับของรัฐบาลฝรั่งเศส	 ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา	 ระบอบกษัตริย์ 

ในเวียดนามเริ่มเสื่อมสลาย	 กษัตริย ์องค์สุดท้ายมีพระนามว่า	 บ่าวได๋	

ชาวฝร่ังเศสเร่ิมเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน	เราจงึเหน็ตกึรามบ้านช่อง	วิถชีวิีต	ความเป็นอยู่	

อาหารการกิน	รวมถึงอารยธรรมบางอย่าง	ที่ฝรั่งเศสทิ้งไวจ้วบจนปัจจุบันนี้	เช่น	

บาแกต	(Baquette	หรอืขนมปังฝรัง่เศส)	การนอนกลางวนั	เป็นต้น	ต่อมา	ญีปุ่น่

เข้ามาโจมตีฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม	ฝรั่งเศส

กลบัเข้ามามบีทบาทอกีครัง้	จนโฮจมินิห์รวบรวมชาวเวยีดนามทีเ่รยีกว่าเวยีดมนิห์	

ขบัไล่ฝรัง่เศสทีเ่ดยีน	เบยีน	ฟ	ูน�าการปกครองแบบสงัคมนยิม	หรอืคอมมวินสิต์	

ซึ่งรับอิทธิพลมาจากจีน	 เข้ามาใช้ปกครองเวียดนาม	 หลังเหตุการณ์ครั้งนี้	

เวียดนามถูกแบ่งเป็น	 2	 ฝ่าย	 คือ	 เวียดนามเหนือ	 ได้รับการสนับสนุนจากจีน 

ในรปูแบบคอมมวินสิต์	และเวียดนามทางตอนใต้ได้รบัการสนบัสนนุจากอเมรกิา 

ในรูปแบบของประชาธิปไตย

รถแล่นไปเพลนิ	ๆ 	รูต้วัอีกท	ีต้องแวะลงทานข้าวเยน็ทีเ่ว้	รูส้กึเหมอืน 

คนเดินกลางทะเลทรายมาเจอโอเอซิส	 มีน�้า	 อาหารทาน	 แต่อาหารเวียดนาม

ที่นี่	รสชาติไม่จัดจ้าน	แหนมเนืองก็แปลกเพราะแป้งที่ห่อไม่แช่น�้า	และน�้าจิ้มก็

รสชาติจืด	 ๆ	มีหมูที่กินแกล้ม	 รสชาติเหมือนคลุกเครื่องเทศเอเชีย	กอปรด้วย

ตะไคร้	กระเทียม	พริกไทย	 เป็นต้น	มิน่า	คนเวียดนามถึงผิวสวย	ไม่ทานเผ็ด

นี่เอง	ที่ประทับใจกว่า	คือ	 เต้าฮวยน�้าขิง	แม่ค้าหาบมาขายที่ฮอยอัน	 เต้าฮวย

อร่อยรสชาติเต้าหู้แท้	 ปาท่องโก๋กรอบอร่อย	 เติมน�้าร้อนปนน�้าตาลทรายแดง	 

ตอนใส่น�้าร้อนแล้วแม่ค้าย่ืนถ้วยให้	 ก็ยังงง	 ว่าแล้ว	 แม่ค้าก็หยิบขิงบด
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แบบเข้มข้นหยอดลงในชาม	 อาการตอนเสิร์ฟเหมือนดูหนังตลก	 เพราะเห็น

คนซื้อหน้าเหวอ	ถามหาขิง	

เว้นี	้เป็นศนูย์กลางการปกครองระบอบกษตัรย์ิราชวงศ์เหงวยีน	เป็น

เมืองหลวงเก่าที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์	พระราชวังเว้เป็นที่ประทับของกษัตริย์

ราชวงศ์เหงวียนถึง	13	พระองค์	ผู้สถาปนาคือจักรพรรดิยาลอง	ซึ่งจ�าลองแบบ

มาจากพระราชวังกู้กง	น่าเสียดายว่า	พระราชวังแห่งนี้ได้รับความเสียหายมาก

จากสงคราม	แต่ก็ยงัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าชมอยู่ไม่น้อย	เว้มแีม่น�า้ส�าคญัไหล

ผ่านกลางเมือง	ชื่อ	แม่น�้าหอม	มีที่มาจากการเล่าขานว่า	มีต้นไม้ที่มีดอกไม้หอม

ส่งกลิ่นหอมอยู่ต้นน�้า	ท�าให้แม่น�้าแห่งนี้ส่งกลิ่นหอมไปทั่วล�าน�้า	จึงเรียกแม่น�้านี้ 

ว่า	แม่น�้าหอม	

นอกจากวังแล้ว	 เว ้ ก็ยังมี วัดวาอารามที่น ่าสนใจ	 เช ่น	 วัด

เจดีย์เทียนมู ่เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับศาสนาในเวียดนาม	

เป็นการต่อสู้ระหว่างพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนา	 ในสมัยรัฐบาล	 โง	 ดินห	์

เดียม	 จนเจ้าอาวาสวัดออกมาประท้วงโดยการนั่งรถออสตินสีฟ้าไปที่ไซ่ง่อน	

แล้วเผาตัวตายเพื่อประท้วง	

ก่อนที่ระบอบกษัตริย์จะเส่ือมสลายเพราะฝรั่งเศส	 ในสมัยของ

จักรพรรดิไคดิงห์	องค์ที่	12	ของราชวงศ์เหงวียน	เรียกเก็บภาษีจากประชาชน 

แพงมาก	 โดยน�าเงินส ่วนหนึ่งไปสร้างสุสานให้ตนเองขณะที่ ยังมีชี วิต	 

ซีเมนต์ที่น�ามาสร้างก็น�ามาจากไทย	ศิลปะเป็นแบบประยุกต์ที่รับอิทธิพลมาจาก

ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	และจีน	ศิลปะการตกแต่งสวยงามมาก	

จากเว้	 เราเดินทางต่อไปยังดานัง	 เมืองท่าและเมืองยุทธศาสตร์

ส�าคัญ	 ฝรั่งเศสสมัยพระเจ้านโปเลียนที่	 3	 เรียกเมืองนี้ว่า	 ตูราน	 เหล่า
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ทหารอเมริกันก็เคยยกพลขึ้นบกที่นี้	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการ 

ยกพลขึ้นบกที่พัทยาในไทย	 ปัจจุบันดานังเป็นเมืองท่าที่มีความส�าคัญใน

ทางเศรษฐกิจ	ระหว่างทางไปดานัง	จะมีร้านขายหินอ่อนแกะสลักสวยงามและ

อ่อนช้อย	สลักเป็นรูปต่าง	ๆ	สารพัดแบบ	มีบริการจัดส่งถึงบ้าน	 โดยลดราคา

แข่งกัน	บวกค่าส่งไปในค่าสินค้า	

เมืองดานังตั้งอยู ่ใกล้กับถิ่นฐานของชนพื้นเมืองของเวียดนาม	

ชมุชนชาวจาม	ซ่ึงรบัอทิธพิลศาสนาพราหมณ์มาจากอนิเดยี	ต่อมา	มกีารค้าขาย

กับพวกอาหรับจึงได้รับเอาศาสนาอิสลามเข้ามา	 มีการแผ่อาณาจักรลงมาที่

“รูปผ้าปัก” สินค้าขายดีในเวียดนาม
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กมัพชูา	และลาว	เราจงึเหน็ชิน้ส่วนของศาสนวตัถแุละศาสนสถานเป็นแบบฮนิด	ู 

อาณาจักรจามปาถูกกษัตริย์ราชวงศ์เลของเวียดนามขับไล่ลงมาทางใต้ของ

ประเทศ	ชาวจามบางส่วนอพยพเข้ามาในไทย	

เมอืงสดุท้ายที่ได้ไปเย่ียมชม	คอื	เมอืงฮอยอนั	อดตีเมอืงท่าทีส่�าคญั

ของเวียดนาม	 เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยจาม	 และเป็นเมืองท่าที่

รูจ้กัไปทัว่โลก	ชาวไทยหลายคนคงรูจ้กัเมอืงนีจ้ากละครไทยยอดนยิม	ฮอยอันฉนั

รกัเธอ	ด้วยความทีเ่ป็นเมอืงท่า	จงึมกีารแลกเปลีย่นสนิค้าทัง้ผ้าไหม	เครือ่งเทศ	

เนื่องจากชาวจีน	 ญี่ปุ่น	 จะแล่นเรือเข้ามาค้าขาย	 พร้อมเข้ามาอยู่ในเวียดนาม	

ถนนช็อปปิ้งเมืองฮอยอัน (ฉากในละครฮอยอัน ฉันรักเธอ)
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จึงมีการปลูกสร้างบ้านเรือนตามแบบวัฒนธรรมของตน	 มีการสร้างสะพาน

ญี่ปุ่นเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม	 แต่เมืองท่าแห่งนี้

ต้องเลิกไป	เมื่อแม่น�้าทูโบนตื้นเขินจนเรือเดินทะเลไม่สามารถเข้ามาได้	จึงย้าย

เมืองท่าไปที่ดานังแทน

ความสนุกของการเย่ียมชมประเทศเพื่อนบ้านในขากลับ	 คือ	

การนั่งคุยกับไกด์ท้องถิ่นในหลาย	ๆ 	เรื่อง	และซักถามว่า	เหตุไฉน	ทั้งเวียดนาม

และลาวจึงยังมีธงชาติชักขึ้นคู่กับธงฆ้อน	 เคียว	 โดยเฉพาะสถานที่รัฐบาล	

เล่นเอาไกด์หนุ่มเวียดนามนั่งคิดอยู่นาน	จนได้ค�าตอบว่า	ธงผืนหนึ่งเป็นธงของ

เวียดนามใต้	และอีกผืนหนึ่งเป็นธงของเวียดนามเหนือ	พอมารวมตัวกันจึงต้อง

ชักสองธงขึ้นคู่กัน		

เส้นทางหลวงหมายเลข	9	คดเคีย้วยาวนาน	กว่าจะได้สร้าง	ก็ใช้เวลา 

หลายปี	เส้นทางนีเ้ปรยีบเป็นเส้นทางท่ีพาเพือ่น	2	คน	ที่ไม่รูจ้กักนั	มาพบกนั	ประตู

เพือ่นบ้านเปิดแล้ว	คณุล่ะ	พร้อมจะเปิดใจเดนิทางไปรูจั้กเพือ่นบ้านคนนีห้รอืยัง

ต้นอ้อ เป็นนามแฝงของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เคยปฎิบัติหน้าที่ที่กองวิทยุกระจายเสียง  

 และจัดรายการที่สถานีวิทยุสราญรมย์
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วัฒนธรรมการเปิบ : เปิบมือ เปิบข้าว
ธศร  ยิ้มสงวน

วฒันธรรมการรบัประทานอาหารของชนในโลกแบ่งได้	3	วัฒนธรรม 

หลักๆ	 คือ	 วัฒนธรรมส้อม-มีด	 ของชาวตะวันตก	 วัฒนธรรมตะเกียบ 

ของชาวตะวันออกไกล	 เช่น	 จีน	 เกาหลี	 ญ่ีปุ่น	 และวัฒนธรรมการเปิบข้าว 

ของกลุ่มชนชาวแขก	 ไม่ว่าจะแขกอาหรับ	 แขกเปอร์เซีย	 แขกอินเดีย	 ลังกา	 

มาจนถึงละแวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	คือ	ไทย	ลาว	พม่า	รามัญ	เขมร	ญวน	

ชวา	มลายู	เป็นต้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.	เอกวิทย์	ณ	ถลาง	ได้เคยเปรียบเทียบ

ความสามารถของกลุ่มชนผู้ ใช้วัฒนธรรมตะเกียบว่า	 มีความสามารถเชิงกีฬา 

จัดอยู่ในชั้นแนวหน้าเมื่อเทียบกับระดับเอเชียด้วยกัน	 และวัฒนธรรมส้อม-มีด	

ก็เช่นกัน	 ครั้งหนึ่งก็ใช้ความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการสงคราม	 

ถงึขนาดออกไล่ล่าอาณานคิมมาก็แล้ว	ท�าให้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชนในวฒันธรรม

เปิบข้าวแล้ว	 ชนกลุ่มหลังนี้ดูจะมีความเป็นรองอยู่มาก	 ถ้าเอาไม้บรรทัด 

ทางด้านเศรษฐกิจหรือไม้บรรทัดด้านการกีฬาเป็นเครื่องมือวัด	แต่ถ้าวัดกันด้วย

เรื่องของความมีอารยธรรมแล้ว	 ศาสดาหลายองค์ก็ถือก�าเนิดขึ้นในวัฒนธรรม

เปิบข้าวแทบทัง้สิน้	อนัแสดงถงึชนในวัฒนธรรมเปิบข้าวนัน้	เป็นผูรู้จ้กัการแสวงหา

ความสุขสงบบนความเรียบง่ายแห่งวิถีชีวิต	 จนผู้คนในวัฒนธรรมส้อม-มีด	 

ก็สนใจหันมาศึกษาและฝึกฝนตามอย่างก็มีให้เห็นอยู่
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ค�าว่าเปิบ	 หรือ	 เปิบข้าวนั้น	 มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2542	 ว่า	 ใช้ปลายนิ้วขยุ้มข้าวใส่ปากตนเอง	 และ

การขยุ้มข้าวใส่ปากตนเอง	 หรือวัฒนธรรมการเปิบข้าวนั้น	 ต้องใช้แต่มือขวา

ในการเปิบ	 ไม่ใช้มือซ้ายเปิบเด็ดขาด	 โดยการเปิบจะใช้แค่ปลายข้อนิ้ว	 4	 นิ้ว	

คือ	 นิ้วหัวแม่มือ	 นิ้วชี้	 นิ้วกลาง	 และนิ้วนาง	 เว้นไว้เพียงนิ้วก้อย	 และก่อนที่

จะลงมือเปิบข้าวก็ต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง	 เพื่อประโยชน์ทั้งด้านความสะอาด

และความสะดวกในการปั้นหรือกดข้าวให้นิ่มและอยู่ในข้อนิ้วมือก่อนที่จะส่ง 

เข้าปากให้ได้	ดงันัน้	ส่ิงทีจ่ะเห็นควบคูกั่บส�ารบัอาหาร	นัน่กค็อื	อ่างล้างมอื	ซึง่ต้อง 

สังเกตให้ดี	มิฉะนั้นอาจล้างมือในขันน�้าดื่ม	หรือดื่มน�้าจากอ่างล้างมือได้	(ในขัน

น�า้ดืม่มกัจะมจีอกเลก็ๆ	ไว้ส�าหรบัตกัน�า้ขึน้ดืม่เสมอ)	นอกจากจะมอ่ีางล้างมอืแล้ว
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กต้็องมีผ้าส�าหรับเชด็มอืด้วย	จะเหน็ได้ว่า	การรบัประทานอาหารตามวฒันธรรม

การใช้มือเปิบข้าวนั้นเป็นวิถีที่มีรายละเอียดพิถีพิถัน	 ซึ่งหากจะพิจารณาอย่าง

ลึกซึ้งก็จะพบว่ามีพิธีรีตองมากกว่าแค่การส่งอาหารเข้าปากเท่านั้น

จากการที่ต้องล้างมือหรือชุบมือก่อนหยิบข้าวเข้าปากนั้น	 ก็ท�าให้

เกิดส�านวนไทยที่ว่า	ชุบมือเปิบ	อันหมายถึง	ฉวยประโยชน์จากคนอื่นโดยไม่ได้ 

ลงทุนลงแรง	 เพราะการท�ากับข้าวกับปลาในสมัยก่อนมีกระบวนการที่ยุ่งยาก

กว่าในปัจจุบัน	กล่าวคือ	กว่าจะก่อไฟ	ต้มน�้า	หุงข้าว	คงต้องลงทุนลงแรงเป็น

อย่างมาก	 กว่าจะได้รับประทานอาหารกันสักมื้อหนึ่ง	 ถ้าคนที่ไม่ลงทุน	 ลงแรง	

มาถึงก็ชุบมือ	 หรือล้างมือแล้วหยิบข้าวเข้าปากทันที	 ก็คงเป็นที่ไม่พึงพอใจ

ต่อคนที่ลงมือลงแรงมากทีเดียว

ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	 ปราโมช	 อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่	 13	 ศิลปิน

แห่งชาติสาขาวรรณศิลป์	 และบุคคลส�าคัญของโลกจากการยกย่องของ

องค์การยูเนสโก	 ท่านเคยวิเคราะห์ที่มาที่ไปของวัฒนธรรมการเปิบข้าวอย่าง

มีศิลป์	 หรือมารยาทการรับประทานอาหารไว้ว่า	 คงสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้ง

พุทธกาล	 ที่แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงถึงพร้อมด้วยเนกขัมมบารมี	 คือ	 สละ

ทางโลกได้แล้ว	แต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พระองค์สละไม่ได้คือสมบัติผู้ดี	 เพราะการที่

คนจากต่างถิ่นต่างที่จะเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนา	 ต้องมี

วัตรปฏิบัติที่เหมือนกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 พระพุทธองค์จึงได้ทรง

บญัญตัวินิยัสงฆ์ไว้ในหมวดเสขยิวตัร	เป็นต้นว่า	ต้องรบัประทานอาหารไม่สกปรก

มมูมาม	ไม่พดูกนัขณะทีม่อีาหารเตม็ปาก	ห้ามใช้มอืหยบิอาหารเปรอะเป้ือนเกนิ

หนึ่งองคุลี	ห้ามใช้ฝ่ามือช้อนอาหารแล้วป้ายเข้าที่ปาก	หรือปั้นข้าวเป็นก้อนโยน

ขึ้นไปแล้วอ้าปากรับ	ห้ามขยุ้มอาหารจากกลางภาชนะที่ใส่มาเอาไปกินก่อน	แต่

ต้องค่อยๆ	รับประทานจากรอบนอกเข้ามาหาตรงกลาง
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ดังนั้น	คนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา	เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

มาช้านานนับเนื่องกว่าพันปี	 จึงเป็นผู ้มีมารยาทในการรับประทานอาหาร	

มีสมบัติผู้ดีติดตัว	 จากการที่ผู้ชายต้องเข้าอุปสมบทเป็นพระสงฆ์อย่างน้อย

พรรษาหนึ่ง	 เมื่อสึกออกมาก็น�าความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 มารยาทใน

การรับประทานอาหารมาประพฤติปฏิบัติในครอบครัว	อาจเรียกได้ว่าคนไทยก็มี	

Table	Manners	หรอืมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นของตนเอง	เมือ่คนไทยได้ตดิต่อ

กับต่างชาติ	 ก็รับวัฒนธรรมและเครื่องมือเครื่องใช้ ในการรับประทานอาหาร	

เปลี่ยนจากการนั่งพื้นมานั่งโต๊ะ	 และรับเอาช้อน	 ส้อม	 มีด	 ตะเกียบ	 มาใช้ได้

อย่างไม่ขัดเขิน	 นับได้ว่าคนไทยเป็นผู้รู้จักปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยม	 และแม้ว่า

การใช้มือเปิบข้าวเช่นในอดีต	 จะค่อยๆ	 เลือนหายไปตามกาลเวลา	 แต่สิ่งหนึ่ง

ท่ียังคงอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันและถูกกระตุ้นเตือนอยู่เสมอตามแบบวิถีดั้งเดิม

นั่นก็คือ	“การกินร้อน	ช้อนกลาง	และล้างมือ!”

เอกสารอ้างอิง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง, วัฒนธรรมการเปิบ, ตะเกียบ และส้อม-มีด, ศิลป

วัฒนธรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (มกราคม 2530), 25.

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, การเปิบข้าว, ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 (สิงหาคม 2541), 106-108.

แหล่งข้อมูล สารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ปีที่ 9 ฉบับที่1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554
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ริดสีดวง...เป็นแล้วอย่าชะล่าใจ
นายแพทย์วิชัย ประสาทฤทธา

ขึ้นชื่อว่า	 “ริดสีดวงทวารหนัก”	 ก็พาลให้นึกถึงวลีสุดฮิต	 “ลมมัน

เยน็นนนน”	ทีส่ะท้อนความยากล�าบากในการขับถ่ายและความเจบ็ปวดในการนัง่	

นับตั้งแต่อาการแสบๆ	 คันๆ	 จนถึงปวดขนาดลุกนั่งสะท้านใจ!	 แม้ริดสีดวงจะ

ไม่ร้ายแรงถึงชีวิตแต่ก็ไม่ควรมองข้ามสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งส�าไส้ ใหญ่

และทวารหนัก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง	

มิฉะนั้นอาจสายเกินไป

รดิสดีวง..ชือ่นี้ไม่ได้มแีต่เสยี	คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า	หากมอีาการคนั	

เจบ็และแสบบริเวณปากทวารและมเีลอืดออกเมือ่ขบัถ่ายอจุจาระ	เป็นสญัญาณ

บ่งบอกของริดสีดวงทวารหนกั	ซึง่ความจรงิแล้วอาจมาจากสาเหตอุืน่ทีค่ล้ายกนั	

เช่น	 แผลแยกบริเวณปากทวาร	 ฝี	 โรคติดเชื้อของล�าไส้ ใหญ่และทวารหนัก	

เกิดการอักเสบจากเชื้อรา	 ฯลฯ	 แต่ด้วยความที่เกิดใกล้ๆ	 กับบริเวณปากทวาร	

จึงท�าให้คนเข้าใจผิดและเหมารวมว่า	 เป็นริดสีดวงทวารไปเสีย	 ดังนั้นเพื่อ

ความเข้าใจรวมถึงแนะวิธีสังเกตและรักษาริดสีดวงทวารหนักอย่างถูกต้อง	

น.พ. ชิงเยี่ยม ปัญจปิยะกุล ศัลยแพทย	์ อธิบายเพิ่มเติมว่า	 “โดยธรรมชาติ

ทุกคนมีริดสีดวงทวารอยู่แล้ว คือเป็นเนื้อเย่ือภายในช่องทวารหนัก อยู่เหนือ

ปากทวารหนักประมาณ 3 เซนติเมตร หรือที่เรียกว่าเบาะรอง (cushion) มีอยู่ 

3 ต�าแหน่ง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับทิศทางนาฬิกาก็คือ ต�าแหน่งที่ 3, 7 และ 

11 นาฬิกา เนื้อเยื่อเหล่านี้ช่วยท�าให้การขับถ่ายอุจจาระเป็นไปอย่างสะดวก 
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ไม่ท�าให้ทวารหนักฉีกขาดและท�าให้รูทวารหนักปิดสนิท ไม่มีอุจจาระเล็ดลอด 

แต่ ”ริดสีดวง” ที่เป็นผู้ประสานงานอย่างดีจะกลายเป็นตัวปัญหาก่อให้เกิด

ความร�าคาญ เมือ่หลอดเลือดบรเิวณนัน้ผดิปกติอันเนือ่งมาจากท้องผกูเป็นประจ�า 

ท�าให้ต้องเบ่งมากทุกครัง้ท่ีถ่าย นัง่ห้องน�า้นานๆ เช่น อ่านหนงัสอืพมิพ์ในห้องน�า้ 

หรือพยายามเบ่งถ่ายทั้งๆ ที่ไม่ปวดถ่าย หรือในกรณีของผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อ

หย่อนยาน หญงิตัง้ครรภ์ทีม่ดลกูขยายใหญ่เบยีดอุง้เชงิกรานท�าให้เลอืดบรเิวณ

นัน้ไหลกลบัไม่สะดวก เช่นเดียวกับคนท่ีเป็นโรคตบัแขง็และม้ามโต ปัจจยัเหล่านี้

ท�าให้เส้นเลือดท่ีหล่อเลีย้งเบาะรอง เกดิการโป่งพอง และขยายตวัเป็นก้อนเบยีด

ออกด้านข้างหรือเลื่อนต�่าลงมา จนกลายเป็นริดสีดวงทวารหนักที่เป็นปัญหา”

ชนิดของริดสีดวงทวารหนัก

ริดสีดวงทวารหนักแบ่งออกเป็นสองชนิดตามลักษณะต�าแหน่ง

การเกิด	นั่นคือ

- ริดสีดวงทวารหนักภายนอก	 เป็นติ่งเนื้อเยื่อที่สามารถมองเห็น

และสัมผัสได้รอบๆ	 ทวารหนัก	 อาจมีอาการคันจนกระทั่งเจ็บปวดมาก	 ท�าให้

รบกวนการลุกนั่งไม่สะดวก	วิธีการรักษาคือ	ผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหา

- รดิสดีวงทวารหนกัภายใน	มกัไม่มอีาการเจ็บปวดใดๆ	เพราะเกดิ

ภายในทวารเหนือเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึก	อาการที่สังเกตได้คือ	มีเลือดออก

สีแดงสดหลังถ่ายอุจจาระ	 คนที่เป็นมากๆ	 อาจเห็นเป็นหยดเลือดไหลเป็นสาย

บริเวณโถส้วม
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ริดสีดวงทวารหนักภายในสามารถแบ่งออกเป็น	 4	 ระยะตาม 

ความรุนแรงที่เป็นคือ

o	ระยะที ่1	เมือ่ส่องกล้องตรวจดจูะพบว่ามเีพยีงติง่เนือ้ย่ืนออกมา	

สามารถรกัษาด้วยการแช่ก้นในน�า้อุ่น	การใช้ยาเหนบ็	ยาทา	และการปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมเสียใหม่	 นั่นคือกินผักและผลไม้เพื่อเพิ่มกากใยอาหาร	 เพื่อป้องกัน

ท้องผูก

o	 ระยะที่ 2	 หัวริดสีดวงทวารหนักโผล่ออกมาขณะเบ่งถ่ายและ

หดกลับเข้าไปเองหลังถ่ายอุจจาระ	ติ่งเนื้อยื่นออกมาบ่อยเวลาถ่าย	มีเลือดออก

เช่นเดยีวกบัระยะที	่1	บวกกับอาการคนั	หรอืมมีกูแฉะบรเิวณทวารหนกัร่วมด้วย	

วิธีการรักษาคือการฉีดยาท�าให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นหดตัวฝ่อ	หรือการใช้หนังยาง

พิเศษรัดเพื่อท�าให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นขาดเลือด	 ท�าให้เนื้อเยื่อตายแล้วหลุด

ออกมาเองประมาณ	2-3	สัปดาห์		ซึ่งคนที่เป็นจะไม่รู้สึกเจ็บ	ไม่ต้องวางยาสลบ	

และสามารถกลับบ้านได้เลย	ทั้งนี้	ระหว่างที่เนื้อเยื่อหลุดออกจะมีเลือดซึมออก

มาบ้าง	จึงต้องใช้ผ้าอนามัยรองซับ

o	 ระยะที่ 3 และ 4	 มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ	 หัวริดสีดวง

ทวารหนักจะโผล่ออกมาเวลาเบ่งถ่ายอุจจาระ	ไอ	จาม	การยกของหนัก	ระยะนี้ 

จ�าเป็นต้องใช้มือดันเข้าไป	 แต่ก็มักโผล่ออกมาอีก	 กลายเป็นติ่งย่ืนอยู่

ภายนอกทวาร	หากหัวริดสีดวงทวารหนักเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ	ก็จะสร้าง

ความเจบ็ปวดเป็นอย่างมาก	ซึง่ระยะนีม้กัพบว่าเป็นรดิสดีวงภายนอกและภายใน

พร้อมกัน	 จ�าเป็นต้องใช้การผ่าตัดรักษา	 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งการผ่าตัดใช้มีดปกติ	

การใช้เลเซอร์	การใช้เครื่องมือตัดเย็บหัวริดสีดวงอัตโนมัติ	ซึ่งเป็นการตัดควั่น

เอาริดสีดวงทวารหนักภายในและเย็บทันที	 เป็นต้น	การเลือกวิธีการผ่าตัดต้อง

พจิารณาความเหมาะสมตามความรนุแรงและขนาดของรดิสดีวงทวารหนกัของ
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แต่ละคน	บวกกับความเชีย่วชาญของศลัยแพทย์	แต่ทีส่�าคญัคอื	วางใจได้ว่าหลงั

การผ่าตัดแล้วหูรูดจะไม่เสียอย่างที่เข้าใจกัน

การดูแลตัวเองหลังการรักษาหรือผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก

การรักษาริดสีดวงทวารหนักในระยะต้นๆ	 ส่วนใหญ่จะเป็นการ

รักษาแบบไปเช้าเย็นกลับ	 สามารถท�าได้ท่ีคลินิกและโรงพยาบาล	 ยกเว้นกรณี

ที่ต้องผ่าตัดรักษา	คุณหมอจะต้องวางยาสลบและให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อดู

อาการต่อสักระยะ	ทั้งนี้	การดูแลรักษาตนเองหลังการรักษาหรือผ่าตัดริดสีดวง

ทวารหนักก็ส�าคัญเช่นกัน

-	การแช่ก้นในน�้าอุ่นเช้า-เย็น	ครั้งละ	15-30	นาที	ในช่วงสัปดาห์

แรก	เพื่อท�าให้แผลริดสีดวงทวารหนักที่เพิ่งผ่าตัดสะอาด	ลดการติดเชื้อ	บวม

และแสบได้ดี	แต่หากไม่สะดวก	สามารถใช้สายช�าระฉดีท�าความสะอาดตามปกติ

ได้เช่นกัน	โดยไม่ต้องใช้สบู่หรือน�้ายาท�าความสะอาดเฉพาะที่ใดๆ

-	 หลีกเลี่ยงการสวนทวารด้วยยาสวนทวาร	 เพราะอาจระคาย

แผลที่เพิ่งรักษา	 เกิดการบวมและอักเสบได้	 โดยเฉพาะการรัดหนังยาง	

แต่ระหว่างนี้อาจกินยาระบายเพื่อช่วยให้อุจจาระนิ่ม	 แผลที่เพิ่งผ่าตัดก็จะหาย

เร็วมากขึ้น

-	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับถ ่ายเสียใหม ่	 เพื่อป ้องกัน

การกลับไปเป็นริดสีดวงทวารหนักอีกครั้ง	นั่นคือพยายามอย่าให้ท้องผูก	ดื่มน�้า

มากๆ	รับประทานผัก	ผลไม้และธัญพืชที่มีกากใยอาหารมาก	ไม่นั่งห้องน�้านานๆ	

หากไม่ปวดถ่าย	 การไม่กลั้นอุจจาระ	 การไม่ใช้ยาระบายพร�่าเพรื่อจนท�าให้เกิด

อาการท้องผูก
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ริดสีดวงทวารหนัก VS มะเร็งล�าไส้ ใหญ่และทวารหนัก

คุณหมอชิงเย่ียมตอบข้อสงสัยนี้ที่มีค�าถามกันมากว่า “การเป็น

ริดสีดวงทวารหนักไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งล�าไส้ ใหญ่และ

ทวารหนัก แต่ริดสีดวงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เรามองข้ามสัญญาณอันตราย

เตือนของโรคมะเร็งล�าไส้ ใหญ่และทวารหนัก เนื่องจากทั้งสองอาการ

มีสาเหตุอย่างเดียวกันคือ ท้องผูกเรื้อรังแถมยังมีเลือดออกทางทวารหนัก

คล้ายคลึงกัน ดังนั้น หากมีอาการผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายอุจจาระ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หมอแนะน�าว่าให้มาตรวจ

เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริง อย่าเดาเอาเอง เพราะนอกจากจะรักษาไม่ตรงจุดหรือ

ถูกวิธีแล้ว มันอาจเป็นการตัดโอกาสในการรักษาที่จะตัดไฟแต่ต้นลมหากเป็น

มะเร็งล�าไส้ ใหญ่และทวารหนัก”

ริดสีดวงทวารหนักจะไม่เป็นที่หนักใจแน่ๆ หากรีบไปตรวจ

หาสาเหตุเสียแต่เนิ่นๆ เพราะถ้าเป็นไม่มากก็เท่ากับเจ็บตัวน้อย

จากรายการสุขภาพรับอรุณ 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 KHz

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
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ถั่วงอก พลังแห่งชีวิต

ถ้าอยากจะเริม่ปลกูผกัสกัชนดิหนึง่เพือ่รบัประทานเอง	แต่ตดิขดัว่า 

ไม่อยากจะใช้ระยะเวลาในการปลูกยาวนาน	ตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ	คือ	ถั่วงอก	

ซึ่งเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง	 โดยเฉพาะโปรตีน	 เกลือแร่	 และ

วิตามิน	 คนไทยนิยมน�าถั่วงอกมาประกอบอาหารหลากหลายชนิด	 เช่น	 ผัดผัก	 

ใส่ในก๋วยเตีย๋ว	หรอืแม้กระทัง่รบัประทานสดๆ	การเพาะถ่ัวงอกนัน้จะใช้ระยะเวลา 

ไม่นานมาก	 เพียง	 3	 -	 4	 วันเท่านั้น	 หากประสบความส�าเร็จในการเพาะเพื่อ

รับประทาน	 ก็อาจจะพัฒนามาผลิตในเชิงธุรกิจได้เช่นกัน	 จากหลักฐานทาง

โบราณคดี	 พบว่าชนชาติแรกที่เพาะถ่ัวงอกเพื่อรับประทานนั้นคือ	 คนจีน	

กฤษฎิ์ธิดา สุจิรา
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ซึง่ได้เพาะถัว่งอกจากเมลด็ถัว่เหลอืง	หรอืทีเ่รยีกว่า	ถัว่งอกหวัโต	เป็นอาหารมา

ไม่น้อยกว่า	4,000		ปีแล้ว	คนจีนโบราณเชื่อกันว่าต้นอ่อนของเมล็ดถั่วเหลือง

หรือถั่วงอกหัวโตนั้น	 มีวิตามินซีสูง	 ชาวจีนจึงนิยมใช้เป็นแหล่งวิตามินซี	 และ

นิยมรับประทานเพิ่มความอบอุ่นและป้องกันหวัดในฤดูหนาว	

เมื่อเอ่ยถึงถั่วงอก	คนไทยอาจจะคิดว่าสามารถเพาะได้จากถั่วเขียว

เท่านั้น	 แท้จริงแล้วถ่ัวงอกสามารถเพาะได้จากถั่วหลายชนิด	 ซึ่งจะมีลักษณะ

แตกต่างกันไป	 เช่น	 ถ่ัวงอกจากเมล็ดถั่วเหลืองจะมีลักษณะหัวโตใหญ่	 ส่วน

ถั่วงอกแบบธรรมดาที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยว	 หรือผัดไทยนั้น	 เป็นถั่วงอกที่เพาะจาก

เมล็ดถั่วเขียว	 ซึ่งมีสองชนิดคือ	 ถั่วเขียวเปลือกเขียว	 กับถั่วเขียวเปลือกด�า	

แต่ไม่ว่าเปลือกเขียวหรือเปลือกด�าก็เรียกรวมกันว่า	ถั่วเขียว	หรือ	Mung	bean	

ในภาษาอังกฤษ	
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นอกจากนี้	 ยังมีเมล็ดงอกบางจ�าพวกที่นิยมรับประทานเมื่อ

แตกใบอ่อนเล็กๆ	 แล้ว	 เช่น	 โต้วเหมี่ยว	 คือต้นอ่อนที่เพาะจากเมล็ดถั่ว

ลันเตา	 ซ่ึงจะรับประทานเฉพาะส่วนล�าต้นที่มีใบเลี้ยงสีเขียว	 โต้วเหมี่ยว	 

มวีติามนิบแีละวติามนิซสีงูพอสมควร	ไควาเระ	หรอืเมลด็งอกจากเมลด็หวัไชเท้า	

มีรสหวานกรอบซ่าๆ	 ให้วิตามินเอ	วิตามินซี	และโพแทสเซียมสูง	นิยมบริโภค

มากในหมู่ชาวญี่ปุ่น	 โดยรับประทานเป็นสลัดและใส่ในสุกียากี้	 เมล็ดงอกอีก

จ�าพวกหนึ่งซึ่งมีผู้นิยมน�ามารับประทาน	 ได้แก่	 ถั่วงอกจากเมล็ดงา	 มีรสกรอบ

ขมเล็กน้อย	มีโปรตีน	ไขมัน	และแร่ธาตุ	นิยมรับประทานเป็นผักสด	ถั่วลิสงงอก	

ถั่วด�า-ถั่วแดงงอก	รวมทั้งเมล็ดทานตะวัน	ก็มีผู้นิยมน�ามาเพาะเป็นถั่วงอกที่ให้

กรดไขมันดีในปริมาณสูง

 รู้จักกับถั่วงอก 

เมล็ดถั่วเกือบทุกชนิดจะมีลักษณะโครงสร ้างทางกายภาพ

คล้ายคลึงกัน	 โดยในแต่เมล็ดจะมีเนื้อเยื่อภายในเปลือกหุ้มท�าหน้าที่เป็นแหล่ง

สะสมอาหารเพื่อเลี้ยงต้นอ่อน	 เมื่อเปลือกหุ้มเมล็ดเริ่มปริแตกและต้นอ่อนเริ่ม

แทงรากได้	เนือ้เยือ่ทีเ่ป็นแหล่งสะสมอาหารนีก้จ็ะเริม่มขีนาดเลก็ลงเพราะอาหาร

ถูกส่งไปเลี้ยงรากและล�าต้นให้เติบใหญ่แข็งแรง	และในที่สุดเนื้อเยื่อดังกล่าวก็

จะกลายสภาพเป็นใบเลี้ยงของต้นอ่อนที่เริ่มเติบโตขึ้นมา	โดยมีรากเชื่อมต่อกับ

สะดือล�าต้นยืดยาวออกไป	

ในกระบวนการงอกของต้นอ่อนทุกชนิด	 น�้าและความชื้นมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืช	 โดยเมื่อเมล็ดถั่วได้รับน�้ามาก

เพียงพอ	 ก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกระตุ้นให้เกิดกระบวนการงอกของเมล็ด	

โดยต้นอ่อนจะใช้ออกซิเจนที่ผ่านเข้ามากับน�้าไปท�าการย่อยคาร์โบไฮเดรต	
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โปรตีน	 และไขมันในเนื้อเยื่อของเมล็ดเพื่อน�ามาใช้	 ซึ่งจะท�าให้เกิดรากงอก

ผ่านทางสะดือเมลด็	รากเลก็ๆ	นีเ้องจะดนัตวัเองขึน้เป็นล�าต้นภายในเวลาไม่กีว่นั	

จนเติบโตพอที่จะเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ได้

กระบวนการงอกของเมล็ดถั่วที่มหัศจรรย์นี้เอง	 ท�าให้ถั่วงอก

ได้ช่ือว่าเป็นอาหารสุขภาพที่โดดเด่นอย่างมาก	 เพราะการงอกของเมล็ดถ่ัว

ก็คือการเกิดใหม่ของชีวิตนั่นเอง	 เป็นกระบวนการที่มาจากการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีภายในตัวเมล็ดพืชเพื่อสร้างสารอาหารหล่อเลี้ยงต้นอ่อนที่ก�าลังงอก

ขึ้นใหม่ให้แข็งแรง	 เติบโตอย่างรวดเร็ว	 โดยมีเป้าหมายหลักคือการมีชีวิตรอด

และขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป	

 สรรพคุณถั่วงอก 

ถัว่งอก	ไม่ว่าจะเกิดจากเมลด็ถ่ัวเขียว	ถ่ัวด�า	ถัว่เหลอืง	(ถัว่งอกหวัโต)	

หรือถั่วลันเตา	 (โต้วเหมี่ยว)	 	 ต่างมีคุณค่าทางอาหาร	 อาทิ	 โปรตีน	 วิตามินบี	 

วิตามินซี	 เส้นใยอาหาร	 นอกจากนี้ยังมีวิตามินและเกลือแร่สูง	 แคลอรีต�่า	

มีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งล�าไส้	

กระบวนการเปลีย่นสภาพจากเมลด็ถัว่มาเป็นถัว่งอก	ท�าให้โมเลกลุ

ของสารอาหารเปล่ียนแปลงไปเป็นสารอาหารทีร่่างกายสามารถย่อยได้ง่าย	โดย

โปรตนีจะถกูย่อยเป็นกรดอะมโิน	แป้งกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตหรอืกลโูคส	ไขมนั

กลายเป็นกรดไขมัน	ดังนั้น	ถั่วงอกจึงเป็นอาหารที่ย่อยง่ายมาก	การรับประทาน

ถั่วงอกจึงช่วยไม่ให้ระบบการย่อยอาหารท�างานหนักเหมือนการย่อยเนื้อสัตว	์																																	

ด้วยเหตุนี้	นักโภชนาการจึงยกให้ถั่วงอกเป็นอาหารสุขภาพอีกอย่างหนึ่ง	

นอกจากนี้กระบวนการงอกท�าให้เกิดวิตามินขึ้น	 เช่น	 วิตามินซี	
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เพราะถั่วเมล็ดแห้งตามธรรมชาติจะไม่มีวิตามินซี	 แต่เมื่อถั่วเหลืองกลายเป็น

ถั่วงอกกลับมีวิตามินซีประมาณ	 5	 มิลลิกรัม	 ในถั่วงอกหัวโต	 100	 กรัม	 แม้

จะไม่มากถึงขนาดที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย	 แต่ก็ถือว่าเป็น

แหล่งวิตามินซีท่ีหาง่ายและราคาถูกมาก	 และวิตามินบี	 12	 ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับ

การเติบโตและซ่อมแซมเซลส์	และยังมีธาตุเหล็กที่ร่างกายย่อยได้ง่าย	รวมทั้ง

สารเลซิตินที่ช่วยบ�ารุงประสาทและการท�างานของสมอง	

คุณสมบัติอีกอย่างที่ส�าคัญคือ	 ถั่วงอกเป็นผักที่ ให้พลังงานต�่า 

ปราศจากไขมัน	 แต่มีเส้นใยอาหารสูง	 เส้นใยอาหารจ�านวนมากนี้จะช่วย

ให้การขับถ่ายดี	 และยังดูดซับเอาของเสียจ�าพวกอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย

ได้มากด้วย	บางคนยงัเชือ่ว่า	ถัว่งอกสดๆ	มคีณุสมบตัช่ิวยชะลอความแก่ได้ด้วย	

เพราะเป็นสารอาหารที่ได้จากการงอกใหม่ของชีวิต	 จึงให้พลังชีวิตสูง	 ช่วยให้

ร่างกายสดชื่น	 และในถ่ัวงอกยังมีสารต้านความแก่อย่างหนึ่งเรียกว่า	 ออซินัน	

(auxinon)	ท�าให้คนทีก่นิถัว่งอกเป็นประจ�าสามารถคงความหนุม่สาวได้ยาวนาน	

ไม่แก่เกินวัย	แถมยังเป็นอาหารที่ใช้ลดน�้าหนักได้ด้วย	

9 เทคนิควิธีการเพาะถั่วงอก โดย ดร. นรินทร์ สมบูรณ์สาร จาก

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1.	 เมื่อจะเริ่มท�าการเพาะถั่วงอก	 ควรมีการค�านวณการใช้เมล็ด

ถั่วเขียว	 โดยเทียบบัญญัติไตรยางค์	 ซึ่งเกณฑ์การคิด	 ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	

1	กิโลกรัม	สามารถเพาะเป็นถั่วงอกได้	5-6	กิโลกรัม	โดยถั่วเขียวที่จะน�ามาใช้

สามารถเลือกใช้ได้ทัง้ถัว่เขยีวผวิมนั	(เปลอืกสเีขยีว)	และถัว่เขยีวผวิด�า	(เปลอืก

สีด�า)	ซึ่งถั่วเขียวทุกพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย	สามารถใช้เพาะถั่วงอกได้ทั้งสิ้น	

ในอดีต	 ถ่ัวเขียวที่นิยมใช้เพาะถั่วงอกจะเป็นถั่วเขียวผิวด้าน	 แต่ปัจจุบันมีการ
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ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันขึ้นมาหลายพันธุ์	เช่น	พันธุ์อู่ทอง	พันธุ์ก�าแพงแสน	

และพนัธุถ์ัว่เขยีวผวิด�า	ซึง่คณุสมบตัขิองถัว่เขยีวผวิด�า	เมือ่เพาะเป็นถัว่งอกแล้ว

ถั่วงอกจะมีสีเขียวกว่า	แต่ถ้าใช้ถั่วเขียวผิวมัน	ถั่วงอกที่ได้จะออกเหลืองอ่อนๆ	

ไม่ขาวเท่าถั่วงอกจากถั่วเขียวผิวด�า	

2.	 น�าเมล็ดถั่วเขียวที่จะเพาะมาล้างในน�้าท่ีสะอาด	 โดยใช้

ตะแกรงหรือกระชอนช ้อน	 แยกเมล็ดถั่วเขียวที่ลอยอยู ่ที่ผิวหน ้าน�้ า 

ด้านบนออก	 ไม่ควรน�ามาใช้เพาะเป็นถ่ัวงอก	 เพราะเมล็ดจะอ่อนเกินไป	 แต่

ผู้ประกอบการสามารถน�าเมล็ดท่ีลอยน�้าไปตากแดดให้แห้ง	 และน�าไปขายให้

กับโรงงานท�าแป้งจากถั่วเขียวก็ได้	 ต้องคัดเฉพาะถั่วเขียวที่จมน�้ามาเตรียม

ใช้เพาะถั่วงอกเท่านั้น	 เพราะเป็นเมล็ดที่แก่จัด	 ซ่ึงน�้าที่ใช้แช่ถั่วเขียวนี้อาจ

ผสมคลอรีนลงไป	 โดยใช้ความเข้มข้นของคลอรีน	 100	 พีพีเอ็ม	 แช่เมล็ด

ถั่วเขียวนาน	1-2	ชั่วโมง	คลอรีนจะช่วยท�าความสะอาดเปลือกนอกของเมล็ด

ถั่วเขียวท่ีอาจมีเชื้อรา	 หรือแบคทีเรียที่ติดมากับเมล็ดได้สะอาดถึงร้อยละ	 95	

ถ้าไม่สามารถหาผงคลอรีนได้	อาจใช้น�้าร้อนผสมกับน�้าเย็นในอัตราส่วน	1	 :	1	

ท�าเป็นน�า้อุน่	แล้วน�าเมลด็ถัว่เขียวลงแช่นาน	1-2	ชัว่โมง	น�า้อุน่สามารถป้องกนั

ก�าจัดเชื้อโรคที่ติดมากับผิวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวได้ถึงร้อยละ	75	

3.	เม่ือใส่ถัว่เขียวทีแ่ช่แล้วลงในถงัเพาะทีเ่จาะรรูะบายน�า้แล้ว	ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของรู	 2-3	 มิลลิเมตร	 เจาะตามแนวเส้นรอบวงของถัง	 มีข้อ

ควรสังเกตว่า	 ขนาดความสูงของถังเท่าใดก็ตาม	 ต้องใส่เมล็ดถั่วเขียวที่จะใช้

เพาะไม่เกิน	1	 ใน	3	ของความสูงของถังเพาะ	 เพราะเมื่อถั่วงอกเจริญเติบโต

ครบอายุ	ถั่วงอกจะดันขึ้นมาเองเป็นชั้นๆ	และสูงขึ้นมาไม่เกินขอบความสูงของ

ปากถัง	การที่ผู้เพาะใส่เมล็ดถั่วเพียง	1	ใน	3	ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วที่เพาะได้ล้น

หกออกมานอกถังเลอะ	 การท�างานในห้องเพาะเพื่อขนย้ายถั่วงอกออกมาขาย 
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จะท�าได้สะดวกยิ่งขึ้น	

4.	 ถ่ัวเขียวท่ีใส่ลงถังเพาะแล้ว	 ควรใช้มือเกลี่ยผิวหน้าด้านบน

เมล็ดถั่วเขียวให้เรียบ	 ผิวหน้าด้านบนของเมล็ดถั่วเขียวอาจใช้กระสอบป่าน	

กระสอบไนล่อนสส้ีม	หรอืผ้าซาแลน	หรอืฟองน�า้	ทีผ่่านการน�าไปท�าความสะอาด

โดยการนึง่ฆ่าเชือ้	หรอืต้มในน�า้จนเดอืดแล้วรอจนเยน็	แล้วจงึน�ามาคลมุผวิหน้า

ของถังเพาะถั่งงอกที่ใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปแล้ว	

5.	 น�าถังเพาะไปวางบนอิฐบล็อกท�าเป็นขาตั้งรองถังเพาะถั่วงอก

เพือ่ช่วยในการระบายน�า้และอากาศให้ผ่านเข้าออกทางด้านก้นถงัได้ด้วย	หรอืถ้า

เป็นพื้นของโรงเรือนเพาะถั่วงอก	วางแผ่นส�าเร็จรูป	แบบที่มีช่องระบายน�้าและ

อากาศแบบพืน้คอกโรงเลีย้งหมกู็ได้เช่นกนั	ถ้าเป็นพืน้โรงเพาะแบบนีก็้ไม่จ�าเป็น

ต้องวางถังเพาะถั่วงอกบนอิฐบล็อกก็ได้	

6.	 การรดน�้าถั่วเขียวที่เพาะอยู่ในถังพลาสติก	 ไห	 ถังซีเมนต์	

ตลอดจนปี๊บอลูมิเนียม	 ปริมาณน�้าที่ใช้แต่ละครั้งต้องให้น�้าเพียงพอที่จะ

ท�าให้ถั่วงอกที่เพาะไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป	 วิธีสังเกตง่ายๆ	

คือใช้มือสัมผัสดูผิวหน้าเมล็ดถ่ัวในถังชั้นบนสุด	 และแต่ละครั้งของการ

ให้น�า้ต้องไม่เกิดสภาพไอร้อนผ่าวขึน้มา	แสดงว่าการให้น�า้แต่ละครัง้จะเพยีงพอ	 

เพราะถ้าให้น�้าไม่เพียงพอ	 และเกิดความร้อนขึ้นในถังเพาะมาก	 จะมีผลเสีย

ต่อการเจรญิเตบิโตของถัว่งอก	ท�าให้ถัว่งอกมรีากฝอยมากขึน้	และต้นจะโตแบบ

ไม่สมบูรณ์	 โดยเฉพาะเมื่อเพาะถั่วงอกในถังพลาสติกควรหมั่นรดน�้าสม�่าเสมอ	

ทุกๆ	 2-3	 ชั่วโมง	 ทั้งกลางวันและกลางคืน	 เพราะถังพลาสติกจะไม่ค่อยเก็บ

ความเย็นไว้ได้เหมือนถังซีเมนต์หรือไห	 ซึ่งสามารถรดน�้าถังที่เพาะได้ช้ากว่า	

คือทุกๆ	4-6	ชั่วโมง	เพราะถังซีเมนต์เก็บความเย็นจากน�้าได้ดีกว่าถังพลาสติก	
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7.	 เมื่อเพาะถั่วงอก	 และถั่วงอกเจริญเติบโตมีรากงอกออกมา

เล็กๆ	ขนาดความยาวของราก	0.5-1	เซนติเมตร	หรือเพาะไปแล้วนาน	18-20	

ชั่วโมง	 ในเชิงการค้ามีการรดสารถ่ัวอ้วนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับถั่วงอก

ที่เพาะ	 ซ่ึงจะช่วยให้ถั่วงอกมีการสะสมโปรตีนเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้ถั่วงอกอ้วน

และมีน�้าหนักดีขึ้น	 เหมือนกับถั่วงอกที่เพาะขายในเชิงการค้า	 โดยก่อนการใช้

สารถัว่อ้วนผสมน�า้รด	ควรงดการให้น�้าก่อนและหลงันาน	2	ชัว่โมง	เพือ่ให้ผวิถัว่ 

แห้งและดูดธาตุอาหารเข้าไปใช้ได้เต็มที่	 	และอัตราการใช้สารถั่วอ้วนสามารถ

ใช้ ในอัตรา	 1	 ซีซี	 ผสมน�้าสะอาด	 1	 ลิตร	 หลังจากการรดสารถั่วอ้วนไปแล้ว	

ก่อนเริม่รดน�า้ใหม่ควรรดน�า้ให้มากกว่าปกต	ิ5-6	เท่า	เพ่ือให้ถ่ัวขยายขนาดเพิม่ขึน้	

ผูเ้พาะควรผสมน�า้กบัสารถัว่อ้วนรดถัว่งอกทีเ่พาะวันละหนึง่ครัง้	และอย่างน้อย

ควรรดติดต่อกัน	2	วัน	โดยเว้นระยะห่างจากการให้ครั้งแรกนาน	24	ชั่วโมง	ใน

กรณีผู้ที่จะเพาะทานเองในบ้าน	 จะเพาะแบบธรรมชาติ	 ไม่รดสารถั่วอ้วนก็ได	้

แต่ถั่วงอกที่ได้	จะผอมยาว	และมีรากฝอยเกิดขึ้นมาก	อาจจะไม่สามารถน�าไป

วางขายในเชิงธุรกิจได้	

8.	 ถั่วงอก	 เมื่อเพาะแล้วครบ	 68-72	 ชั่วโมง	 ถ้าเป็นการเพาะ

ในฤดูร้อน	หรือฤดูฝน	สามารถเก็บออกมาขายได้	แต่ถ้าสถานที่เพาะตั้งอยู่ในที่

ท่ีอากาศเย็นหรือเป็นฤดูหนาว	 อาจต้องขยายเวลาการเจริญเติบโตของถั่วงอก

เป็น	96	ชั่วโมง	จึงจะเก็บไปขายได้	

9.	 ถ่ัวงอก	 ก่อนจะน�าออกขาย	 ควรน�าไปร่อนให้หัวหลุดออก	

โดยใช้กระด้งหรือเครื่องร่อนสายพานก็ได้	 แต่ถั่วงอกมื่อเพาะแล้วในสภาพ

การขาย	 ในบ้านเราจะถูกแสงแดด	 และหัวถั่วงอกสามารถกลับเขียวขึ้นมา

ใหม่ได้	 ผู้เพาะอาจใช้น�้าผสมสารส้มขุ่นๆ	 รดในน�้าสุดท้ายก่อนเก็บถั่วงอก

ออกมาขาย	 ซ่ึงจะป้องกันการเปลี่ยนสีของหัวถั่วงอกได้ ในช่วงสั้นๆ	 ในเชิง
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การค้ามีการใช้สารฟอกสี	 ประเภทโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์	 ซึ่งจะปลอดภัย

มากกว่าการใช้สารฟอกประเภทโซเดียมโฮโดรซัลไฟต์	 เพราะสารประเภท

หลังส่วนใหญ่ใช้ ในธุรกิจฟอกย้อมอวนมากกว่า	 และภาคราชการไม่แนะน�า

ให้น�าเอาสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาใช้กับธุรกิจประเภทอาหารในปัจจุบัน	

ซึ่งผู้ประกอบการควรใช้สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในระดับต�่าและไม่เกินค่า

ความปลอดภัย	ผสมน�้ารดถั่วงอกในน�้าสุดท้ายก่อนน�าออกจ�าหน่าย	เพื่อป้องกนั

ไม่ให้ถั่วงอกเปลี่ยนสีหรือมีสีคล�้าลง	

อ้างอิง

นรินทร์ สมบูรณ์สาร. เทคนิคการเพาะถั่วงอกแบบการค้า. กรุงเทพมหานคร:  ส�านักพัฒนาการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร, 2546

นรินทร์ สมบูรณ์สาร.  (2546,กรกฎาคม). เทคนิคการเพาะถั่วงอกแบบการค้า. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก 

http://www.vegetweb.com/เทคนิคการเพาะถั่วงอก/ (วันที่ค้นข้อมูล: 9 มิถุนายน 2554)   

โหระพาดอทคอม. ถั่วงอกพลังแห่งชีวิต. [ออนไลน์].เข้าถึงได้จากhttp://www.horapa.com/ content.

php?Category=Thai&No=214  (วันที่ค้นข้อมูล: 9 มิถุนายน 2554)

จากรายการ  “ถนนอาชีพ”

ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 KHz

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
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บอระเพ็ดป้องกันศัตรูข้าว

แมลงศัตรูข้าวเป็นปัญหาที่ส�าคัญของชาวนา	 เนื่องจากแมลง

ศัตรูข้าวมักจะท�าลายต้นข้าวให้ได้รับความเสียหาย	 ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ต่อชาวนาเป็นอย่างมาก

แมลงศัตรูข ้าวมีอยู ่หลายชนิด	 มีทั้งแมลงพวกปากกัด	 เช่น	

หนอนกอข้าว	หนอนห่อใบข้าว	ต๊ักแตน	และพวกปากดูด	ได้แก่	เพลีย้จักจ่ันสเีขยีว	

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล	 เพลี้ยไฟแมลงสิง	 เป็นต้น	 หน่วยงานของราชการ

ท่ีเกี่ยวข้องได้แนะน�าให้ชาวบ้านป้องกันและก�าจัดแมลงศัตรูข้าวเหล่านี้ใน

หลายวิธี	 เช่น	 การใช้สารเคมี	 การควบคุมป้องกันโดยชีววิธี	 และการใช้สาร
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สกดัจากพชืสมนุไพร	ซึง่วธินีีเ้ป็นวธิทีีน่บัว่าปลอดภยัจากสารพษิตกค้างมากกว่า

การใช้สารเคมี

ชาวนาในประเทศฟิลิปปินส์ก็ประสบปัญหาแมลงศัตรูข้าวเช่น

เดียวกัน	 จึงได้หาวิธีการควบคุมและป้องกันโดยการใช้พืชสมุนไพร	 ได้แก่	

เถาของบอระเพ็ด	 ซึ่งสามารถใช้ป้องกันแมลงศัตรูข้าวพวกหนอนกอข้าว	

และเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลได้	 ท้ังนี้	 เนื่องจากบอระเพ็ดเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไป

ในประเทศฟิลิปปินส์	เป็นพืชท้องถิ่นที่หาได้ง่าย

บอระเพ็ดเป็นไม้เลื้อย	มีเถากลมโต	ไส้เป็นเส้นยาว	เปลือกหุ้มเถา 

เป็นตุ่มเล็กๆ	 ยางมีรสขมจัด	 ใบสีเขียวกลมมนปลายแหลม	 ดอกเป็นช่อเล็ก

สีเหลือง	 ซึ่งในประเทศไทยก็พบได้ตามที่รกร้างทั่วไป	 บอระเพ็ดมีชื่อเรียก

แตกต่างกันตามภาคต่างๆ	เช่น	ภาคกลางเรยีกชงิช้าชาล	ีภาคเหนอืเรยีกจุง่จะลงิ	

และภาคอีสานเรียกหางหนู	เป็นต้น

ชาวนาในประเทศฟิลปิปินส์น�าเถาของบอระเพด็มาใช้ป้องกนัแมลง

ศัตรูข้าวใน	2	วิธี	ที่แตกต่างกันดังนี้

วิธีที่	1

1.	น�าเถาบอระเพ็ดสดมาบดหรือสับให้ละเอียด

2.	น�าเถาบอระเพ็ดที่บดละเอียดแล้วประมาณ	200	กรัม	ผสมกับ

น�้า	1	ลิตร	คนให้เข้ากัน

3.	 น�าเถาบอระเพ็ดที่ผสมน�้าแล้วไปรดที่รากของต้นกล้าให้ชุ ่ม	

โดยรดทิ้งไว้	 1	 คืน	 เพ่ือให้รากของต้นกล้าดูดซับน�้าของบอระเพ็ดได้เต็มท่ี	

จากนั้นจึงน�าต้นกล้าไปปลูกในนาต่อไป	 ใช้เถาบอระเพ็ดที่บดละเอียดประมาณ	

10-15	กิโลกรัม	ต่อพื้นที่	0.63	ไร่
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วิธีที่	2

1.	 น�าไม้ไผ่	 2	 ท่อนมาท�าเป็นเสา	 จากนั้นน�าเถาบอระเพ็ดที่ตัด

ให้มีความยาวประมาณท่อนละ	 1	 ฟุต	 มาผูกติดกับเสาทั้ง	 2	 ข้างเพื่อท�า

เป็นรั้ว	โดยใช้เถาของบอระเพ็ดประมาณ	6-7	ท่อน	ผูกเรียงต่อกันไป	หรือให้มี

ความสูงเท่ากับระดับน�้าในนาข้าว

2.	 น�าร้ัวกั้นน�้าที่สร้างข้ึนในข้อ	 1	 ไปวางไว้ตรงใต้ทางไหลของน�้า

ที่จะเข้าสู่นาข้าว	โดยให้เถาของบอระเพ็ดจมอยู่ในน�้า

3.	 เพื่อให้การป้องกันแมลงศัตรูข้าวได้ผลดี	 ควรเปลี่ยนเถาของ

บอระเพ็ดทุก	2	สัปดาห์

จาก	 2	 วิธีที่กล่าวมาข้างต้น	 สามารถใช้ป้องกันศัตรูข้าวพวก

หนอนกอข้าว	 และเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลได้	 ซึ่งชาวนาในประเทศฟิลิปปินส์

ใช้ได้ผลมาแล้ว	 ท้ัง	 2	 วิธีนี้มีข้ันตอนการท�าที่ง่าย	 ใช้พืชสมุนไพรที่มีใน

ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์	 ลดการใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืชลงได้	 เพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัยให้แก่ชาวนาและสภาพแวดล้อม	 อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการซ้ือสารเคมีมาใช้อีกด้วย	 ชาวนาของไทยน่าจะทดลองน�าวิธีการเหล่านี้

ไปใช้กับนาข้าวเพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูข้าวบ้าง

Developing Countries Farm Radio Network, May 1999

วารสารวิชาการเกษตร 15 (3) ก.ย.-ธ.ค. 2541.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2530

อุทยานสมุนไพรพุทธมณฑล.
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“หลุมยุบ” ภัยใต้ดินใกล้ตัว
คาดการณ์ได้ หากรู้จักสังเกต

จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย	 “หลุมยุบ”	 หรือท่ีชาวบ้านเรียก

กันว่า	 “ธรณีสูบ”	 ซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้

และภาคอีสาน	ล่าสุดเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด	สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน

ท้ังหมูบ้่าน	เนือ่งจากเกรงว่า	จะถกูธรณสีบูลงไปใต้ดนิ	เกดิความสญูเสยีทัง้ชวิีต

และทรัพย์สิน	อย่างไรก็ตาม	ท่ามกลางผลกระทบรุนแรงจากภัยพิบัตินี้	หากเรา

รู้จักศึกษาและสังเกตก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยได้

หลุมยุบและแผ่นดินยุบในประเทศไทย	สามารถจ�าแนกได้	2	กลุ่ม

ใหญ่ๆ	คือ
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1. หลุมยุบ (Sinkholes)	ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รองรับด้วยชั้นหินปูน	

ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ	 ของประเทศไทย	 แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

มากกว่าพื้นที่อื่นๆ	 ได้แก่	 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	 เช่น	 สตูล	 ตรัง	 กระบี่	 โดย

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดหลุมยุบในภาคใต้	 เนื่องจากภาคใต้ตอนล่างมีชั้นหินปูนรองรับ

อยู ่ใต้แผ่นดินมาก	 มีปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ยสูงกว่าพื้นที่อ่ืนมากและเป็น

พืน้ท่ีต�า่	อทิธพิลของน�า้ใต้ดินสูง	นอกจากนัน้	เหตุแผ่นดนิไหวรนุแรงหรอืค่อนข้าง 

รุนแรงที่เกิดขึ้นไกลออกไปในทะเลอันดามัน	 เกาะสุมาตราและพื้นที่ข้างเคียง

มักส่งผลกระทบต่อการเกิดหลุมยุบโดยตรงและโดยอ้อม

2. หลมุยบุ (Sinkholes)	ทีเ่กดิในทีร่าบสงูภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

เช่น	อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เกือบ

ทุกพื้นที่ในภูมิภาคนี้มีชั้นเกลือหินหนามากรองรับอยู่ใต้พื้นดิน	 ในกรณีนี้หลุม

ยบุเกดิจากชัน้เกลอืหินใต้ดนิถกูน�า้บาดาลละลายออกไป	โดยเฉพาะบรเิวณส่วน

ยอดโดมเกลือที่โผล่สูงถึงชั้นน�้าบาดาล	 หนองน�้าขนาดต่างๆ	 เช่น	 หนองหาน	

จังหวัดสกลนคร	หนองหาน	อ�าเภอกุมภวาปี	 จังหวัดอุดรธานี	 แอ่งน�้า	 อ�าเภอ

บรบือ	 จังหวัดมหาสารคาม	 ล้วนเป็นหลุมยุบที่เกิดโดยธรรมชาติ	 การที่มนุษย์

ละลายชั้นเกลือและสูบน�้าเกลือขึน้มาใช้ประโยชน์มากเกนิสมดุลธรรมชาติ	โดย

ขาดการวางแผนตามหลักวิชาการ	 เป็นตัวเร่งให้เกิดหลุมยุบในพื้นภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	

ความรุนแรงของการเกิดหลุมยุบในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคของ

โลกอาจแตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับหลายๆ	ปัจจัย	 เช่น	 ในประเทศกัวเตมาลา	 โดย

เฉพาะบริเวณเมืองหลวงกัวเตมาลาซิตี้	 และประเทศเอลซัลวาดอร์	 ซึ่งมีชั้น

หินปูนที่มีโพรงถ�้ายุคครีเทเชียสหนากว่า	 2,000	 เมตร	 วางตัวอยู่ข้างใต้	 มี

ภูเขาไฟมีพลังเป็นแนวสันโค้งและแนวตะเข็บระหว่างแผ่นธรณีแปซิฟิกกับ 
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แผ่นคาริเบียนอยู่ทางทิศตะวันตกโดยล�าดับ	ดินแดนแถบนั้นของอเมริกากลาง

รวมถึงทางใต้ของประเทศเม็กซิโก	และรัฐฟลอริดา	ซึ่งเป็นมลรัฐที่เกิดหลุมยุบ 

มากท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา	 จึงเป็นดินแดนเสี่ยงภัยหลุมยุบล�าดับต้นๆ	

ของโลก	 ส่วนระดับความรุนแรงของภัยพิบัติหลุมยุบในประเทศไทยถือว่า 

อยู่ในขอบเขตที่จ�ากัด	 พื้นที่เสี่ยงมีน้อยกว่าต่างประเทศ	 เนื่องจากในภาพรวม	

ประเทศไทยอยู่นอกโซนแผ่นดินไหวรุนแรงส�าคัญ

การยบุลงของแผ่นดนิ	ถอืเป็นการปรบัสมดลุตามธรรมชาตขิองพืน้ที่	

ผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยา	 มีเหตุปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อระดับความเสี่ยงที่

จะเกิดปรากฏการณ์ข้างต้นในพื้นที่	คือ	สภาพธรณีวิทยา	ลักษณะธรณีสัณฐาน	

ภูมิอากาศ	 ภูมิประเทศ	 ระบบน�้าธรรมชาติ	 และปัจจัยรองลงมาคือกิจกรรม

ของมนุษย์	 ด้วยเหตุที่น�้าใต้ดินเป็นกรดอ่อนๆ	 สามารถละลายหินปูน	 หินปูน

โดโลไมต์และหินอ่อนได้	 ส่วนน�้าธรรมชาติสามารถละลายชั้นเกลือหินและ

แร่ยิปซัมได้รวดเร็ว	 รอยแยกรอยแตกและช่องว่างระหว่างผลึกแร่และเม็ด

ตะกอนในเนื้อหิน	ท�าหน้าที่เป็นช่องเปิดให้น�้าไหลหรือซึมผ่าน	เกิดเป็นโพรงถ�้า

ใต้ดิน	เกิดหินงอกหินย้อยบริเวณพื้นถ�้า	การเปลี่ยนระดับน�้าใต้ดินอย่างรวดเร็ว

อาจท�าให้ความสมดุลถ�้าเปลี่ยนไป	 อาจเกิดการพังทลายของถ�้าและกลายเป็น

หลุมยุบได้

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิลักษณ์เฉพาะตัวของหินปูน	

ท่ีเกิดจากการละลายของน�้าใต้ดิน	 มีข้อสังเกตได้หลายประการ	 ซึ่งที่เด่นชัด

คือพื้นผิวดินขรุขระและมักมียอดเขาแหลมจ�านวนมากมาย	 เช่น	 เทือกเขา

สามร้อยยอด	เทือกเขาหินปูนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี		กระบี่	พังงา	ตรัง	สตูล	

บางครั้งอาจเห็นร่องรอยของหลุมยุบในอดีต	 เช่น	 ทะเลบัน	 ในจังหวัดสตูล	

เป็นต้น

ส�าหรับกรณีเหตุแผ่นดินไหวเก่ียวข้องกับหลุมยุบได้อย่างไรนั้น 
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ในเชิงกลศาสตร์	 แรงส่ันสะเทือนจากคลื่นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากพอจะ

เกิดผลโดยตรงต่อความเสถียรของโครงสร้างของโพรงถ�้าใต้ดิน	 และผล

ทางอ้อมคือระดับน�้าใต้ดินของพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ	 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วฉับพลัน	 จะมากหรือน้อยขึ้นอยู ่กับขนาดความรุนแรงและ

ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางการเกดิแผ่นดนิไหว	โดยปกตพิืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อการเกดิ

แผ่นดนิไหวขนาดรุนแรงคอื	บรเิวณใกล้รอยตะเขบ็ระหว่างแผ่นธรณ	ีพืน้ทีต่ลอด

แนวสนัโค้งภเูขาไฟ	และรอยเลือ่นมพีลงัทีส่มัพนัธ์ใกล้ชดิกบัรอยตะเขบ็ข้างต้น	

บ่อยครัง้หลงัเกดิแผ่นดนิไหวรนุแรง	มกัสงัเกตเหน็การเกดิหลมุยุบหรอืแผ่นดนิ

ยุบตัวจ�านวนมากได้ ในวงกว้าง

ผลเสียของการเกิดหลุมยุบ	 ถ้าเกิดตามที่อยู ่อาศัย	 ท�าให้ต้อง

เสยีทรพัย์เนือ่งจากบ้านอาจมรีอยร้าวหรอืยุบลงไป	ท�าให้ต้องสร้างบ้านใหม่และ

หากเกดิในพืน้ท่ีท่ีต้องใช้ประโยชน์	เช่น	การเพาะปลกู	ท�าให้ต้องสญูเสยีพืน้ที่ไป	

อย่างไรกต็าม	การเกดิหลมุยบุเป็นภยัทีเ่ราสามารถคาดการณ์หรอืศกึษาล่วงหน้า

ได้	ในการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อหลุมยุบ	ควรมี 

การส�ารวจธรณีฟิสิกส์ใต้พื้นพิภพ	เพื่อศึกษาธรรมชาติของโพรงถ�้าหรือช่องว่าง

ใต้ดิน	 ซึ่งใช้งบประมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการ	 ส�าหรับชาวบ้าน

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดหลุมยุบ	 ให้รู้จักสังเกตบริเวณรอบๆ	 บ้านว่ามีการ 

แตกร้าวของบ้านหรือไม่	 ถ้ามีควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเพื่อ

ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

หลุมยุบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	

ไม่น่ากลัวเท่ากับภัยหลุมยุบที่มนุษย์เป็นผู้ก่อ	 ในอนาคตข้างหน้าหากยังไม่มี

การวางแผนการใช้ทรัพยากรสินแร่เกลือหินอย่างเป็นระบบและเหมาะสมแล้ว	

อาจท�าให้พื้นผิวดินบ้านเรากลายเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนผิวดวงจันทร์	 ซึ่งคงจะ

ต้องเดือดร้อนกันทั่วทุกคน
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 สัญญาณเตือนก่อนเกิดหลุมยุบ

ส�านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	 กรมทรัพยากรธรณี	

ให้ความรู้ว่า	ก่อนเกดิหลมุยบุเราจะได้ยนิเสยีงคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดนิ	ซึง่เป็นผล 

มาจากการถล่มของเพดานโพรงหินปูนใต้ดิน	 หล่นลงมากระแทกพื้นถ�้าใต้ดิน

ก่อนที่จะยุบตัวเป็นหลุม	 ใช้เวลานานหลายนาทีหรือหลายชั่วโมงหรือบางที

เป็นวัน	ถ้าหากได้ยินเสียงแบบนี้	ให้รีบออกห่างจากจุดนั้นประมาณ	100	เมตร	

เพราะอาจเกิดหลุมยุบได้	 และก่อนเกิดหลุมยุบ	 พื้นดินรอบข้างจะมีรอยร้าว

เป็นวงกลมหรือวงรีแตกคล้ายแหหรือใยแมงมุม	หรือก�าแพง	รั้ว	 เสาบ้านหรือ

ต้นไม้ทรุดตัวหรือเอียง	 ประตูบ้านและหน้าต่างบิดเบี้ยวท�าให้เปิด-ปิดยาก	

มีรอยปริแตกที่ผนัง

นอกจากนี้	 หากพบเห็นต้นไม้	 ใบไม้	 ดอกไม้	 พืชผักของเรา

เห่ียวเฉาเป็นบริเวณแคบๆ	 ให้ระวังไว้	 เนื่องจากมีการสูญเสียน�้าของชั้น

ใต้ดินลงไปในโพรงใต้ดิน	 ท�าให้ดินมีความชื้นน้อย	 หากพบเห็นเหตุการณ์

ลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมด	 รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ	 แต่หากเกิดหลุมยุบ

แล้ว	 รีบแจ้งผู้ ใหญ่บ้านหรือกรมทรัพยากรธรณีโดยด่วนและท�ารั้วกั้นตั้งป้าย

เตือน	 ซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีจะตรวจสอบว่าหากหลุมใหญ่ไม่มากจะให้

หน่วยงานในท้องทีก่ลบและห้ามท้ิงขยะลงไป	เพราะจะท�าให้ดนิและน�า้ใต้ดนิเสยี

ได้	หากหลุมใหญ่อาจต้องส�ารวจและศึกษาฟื้นฟูพื้นที่	ถ้าพบว่าไม่ขยายวงกว้าง

แล้ว	อาจใช้เป็นแหล่งน�้าของหมู่บ้านได้	นอกจากนี้แล้วทางกรมทรัพยากรธรณี

ยังท�าแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบแจกให้ชาวบ้าน	เพื่อทราบจุดและ

ปฏิบติัตัวให้ถกูต้องตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้าไปให้ความรู	้รวมทัง้เพือ่ให้

ชาวบ้านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขด้วย

ข้อมูล/หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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แหล่งท่องเทีย่วในเมอืงไทยของเรามหีลายแห่งทีส่วยงาม	บางแห่ง

เรากร็ูจ้กัและคุน้หเูป็นอย่างดี	แต่บางแห่งนัน้เราอาจจะไม่รูจ้กัเพราะว่ายงัไม่เคย

มีโอกาสได้ไปสัมผัสเลยก็มี	

ส�าหรับเมืองท่องเที่ยวที่จะมาแนะน�าให้ท่านผู ้อ่านได้รู ้จักเป็น

อีกสถานที่หนึ่งในประเทศไทย	 ถ้าใครมีโอกาสต้องอยากแวะเวียนไปสัมผัส

กับความงดงามที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความอัศจรรย์อีกรูปแบบหนึ่ง

อย่างแน่นอน	 เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งใน 

อันซีนไทยแลนด์	(Unseen	Thailand)	ที่นี่...คือ	เมืองบาดาล	กาญจนบุรี	หรือ 

“วัดวังก์วิเวการาม” ในอดีตนั่นเอง

ก่อนทีจ่ะถกูน�า้จากเขือ่นวชริาลงกรณ์ท�าให้กลายเป็น	“เมอืงบาดาล” 

หรอืท่ีหลายคนเรียกว่า	วดัใต้น�า้	“วดัวงัก์วเิวการาม”	เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั

ของจังหวัดกาญจนบุรีมาก่อน	 หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ขอเชิญชวนท่าน

ผู้อ่านไปนั่งเรือล่องชมความงามของธรรมชาติ	 พร้อมๆ	 กับชมความมหัศจรรย์

ของ	“เมืองบาดาล”	ซึ่งสามารถชมได้เฉพาะเวลาที่น�้าลงเท่านั้น	!	

“เมอืงบาดาล”	ต้ังอยู่ในเขตพืน้ท่ีอ�าเภอสังขละบรุ	ีจงัหวดักาญจนบรุ	ี

ในอดตีเป็นวดัวงัก์วเิวการาม	ทีห่ลวงพ่ออตุตมะ	ชาวบ้านอพยพ	ชาวกะเหรีย่ง	และ

ชาวมอญ	ได้ร่วมกนัสร้างข้ึนเมือ่ปี	พ.ศ.	2496	ณ	บ้านวงักะล่าง	อ�าเภอสงัขละบรุี	

มนต์เสน่ห์ เมืองบาดาล จ. กาญจนบุรี
ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย
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จงัหวดักาญจนบรุ	ีใกล้กบัชายแดนไทย-พม่า	ในบรเิวณทีเ่รยีกว่า	“สามประสบ” 

ซึ่งเป็นจุดท่ีแม่น�้าสามสาย	 คือ	 แม่น�้าซองกาเลีย	 แม่น�้าบีคลี่	 และแม่น�้ารันตี	

ไหลมาบรรจบกัน	แต่ต่อมาในปี	2527	มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม	หรือเขื่อน

วชิราลงกรณ์	ท�าให้น�้าเข้าท่วมตัวอ�าเภอสังขละบุรีเก่า	รวมทั้งวัดวังก์วิเวการาม

ด้วย	

หลวงพ่ออุตตมะ	 จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา	 ส่วนวัดเดิมได้

จมอยู่ใต้น�้ามานานนับสิบปี	 และในช่วงฤดูแล้งราวเดือนมีนาคม-เมษายน	

น�า้ลดจนสามารถสงัเกตเหน็ตวัโบสถ์ของวดัได้อย่างชดัเจน	โดยสามารถนัง่เรอืไป

เทีย่วชมได้	แต่ในช่วงน�า้ขึน้	น�า้จะท่วมสงูเกอืบทัง้หมด	เหลอืเพยีงยอดของโบสถ์ 

ให้เห็นเท่านั้น	 ท�าให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวอันซีนไทยแลนด์	 ในชื่อ	 “เมือง

บาดาล” 
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จุดเด ่นหรือสิ่งที่น ่าสนใจ	 คือ	 ซากปรักหักพังของวัดที่ยัง

หลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน	 ได้แก่	 หอระฆัง	 ที่เหลือเพียงโครงสร้างกับเจดีย์

สีขาวเด่นบนยอด	 ซึ่งเป็นเพียงส่ิงหนึ่งเดียวของวัดที่ไม่ถูกน�้าท่วมในยามน�้า

ในเขื่อนเต็ม	 หอฉัน	 ที่เป็นโครงอาคารสี่เหลี่ยมเห็นช่องประตูหน้าต่างชัดเจน	

ซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์ที่ยังคงมีเค้าโครงอยู่	 และโบสถ์ของวัดที่ยังมีลวดลาย

ซุ้มประตู	หน้าต่างให้เห็น	มีร่องรอยของช่องพระประดับผนังด้านในให้เห็น
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ใครจะเชื่อว่าเมื่อน�้าลดจะปรากฏ	 “เมืองบาดาล” 

ทั้งเมือง	 ให้เห็นความงดงามของพระอุโบสถ	 ถึงสภาพของวัด

จะไม่สมบูรณ์เฉกเช่นเก่าก่อน	 แต่ยังคงคุณค่าและงดงามไม่

เส่ือมคลาย	 นอกจากนี้	 ใกล้ๆ	 กัน	 เรายังได้พบกับวิถีชีวิตของ

ชาวมอญ	รวมถึงสะพานไม้ยาวสุดลูกหูลูกตา	ที่ชาวบ้านเรียกว่า	

“สะพานมอญ”	จากบริเวณสะพาน	จะได้เห็นทิวทัศน์ภูเขาและ

พื้นน�้าโดยรอบ
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เรยีกได้ว่า	“เมอืงบาดาล” 

ยังมีความสวยงามที่น ่าประทับใจ

อีกมากมาย	 และพร้อมจะต้อนรับให้

ท่านผู ้อ่านได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติ

อันงดงามของจังหวัดกาญจนบุรีที่เรา

ยังไม่เคยรู้มาก่อน...ถ้าอยากรู ้ว่าจะ

อันซีนขนาดไหน	 ต้องลองไปเที่ยวชม

พิสูจน์	“เมืองบาดาล”	ด้วยตาตัวเอง

นะคะ

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระปุกดอทคอม
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รู้จักอาเซียนผ่านค�าศัพท์-ค�าย่อ
ทางการทูตและการต่างประเทศ

ASEAN Association of South-East Asian Nations

 สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ หรอื อาเซียน

จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ	(Bangkok	Declaration)	เมื่อวันที่	

8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2510	 เพื่อความร่วมมือและส่งเสริมสันติภาพ	

เสถียรภาพ	 ความเจริญทางเศรษฐกิจ	 ความก้าวหน้าทางสังคม	

วฒันธรรม	วิชาการ	วิทยาศาสตร์	และการบรหิารในภมูภิาค	โดยมี 

สมาชิกเริ่มแรก	5	ประเทศ	คือ	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	

สิงคโปร์	 และไทย	 ต่อมาบรูไนดารุสซาลาม	 ได้เข้าเป็นสมาชิก
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ประเทศที่	6	เมื่อ	พ.ศ.	2527	เวียดนามเป็นสมาชิกประเทศท่ี	7	 

เมือ่	พ.ศ.	2538	ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกนั	เมือ่	พ.ศ.	2540	 

และกัมพชูาเข้าเป็นสมาชกิอาเซยีนล�าดบัสดุท้ายหรอืประเทศที	่10	 

เมื่อ	พ.ศ.	2542	

ASEAN Charter กฎบัตรอาเซียน

	 เป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 ที่จะให้สถานะ

ทางกฎหมายหรือนิติฐานะแก่อาเซียน	 และวางกรอบโครงสร้าง

องค์กรใหม่เพื่อท�าให้อาเซียนเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นมากยิ่งขึ้น

ต่อกติกาและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ประเทศสมาชิกร่วมกันก�าหนดขึ้น	

อันจะน�ามาซึ่งการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้	 กฎบัตรอาเซียนยังมีเป ้าหมายเพื่อ

เปลี่ยนให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของ

ความร่วมมือมากย่ิงข้ึน	 ด้วยการจัดต้ังองค์กรใหม่ๆ	 เพื่อปกป้อง

และส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนอาเซียน	 เช่น	 องค์กร

สิทธิมนุษยชนอาเซียน	เป็นต้น	ทั้งนี้	ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้ง	10	ประเทศ	ได้ร่วมลงนามกฎบัตรฯ	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2550	และเริม่มผีลใช้บงัคบัเมือ่วันที	่15	ธนัวาคม	พ.ศ.	2551

ASEAN Secretariat   ส�านักงานเลขาธิการอาเซียน

	 ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา	 มีหน้าที่ให้การสนับสนุนงานการประชุม	

ประสานงาน	 และเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 และมีเลขาธิการ

อาเซียนเป็นหัวหน้าส�านักงาน	 ทั้งนี้	 นายแผน	 วรรณเมธี	 เป็น

คนไทยคนแรกที่เคยด�ารงต�าแหน่งนี้	 ระหว่าง	พ.ศ.	 2527-2529	
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และคนไทยคนที่สองคือ	ดร.	สุรินทร์	พิศสุวรรณ	เข้ารับต�าแหน่ง

เมื่อวันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2551	 และจะด�ารงต�าแหน่งถึงวันที	่

31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555

ASC ASEAN Standing Committee

 คณะกรรมการประจ�าอาเซียน

	 ประกอบด้วยอธิบดีกรมอาเซียนของทุกประเทศสมาชิก	 มีหน้าที่

ควบคุม	ดูแล	ติดตามการด�าเนินงานของกลไกและกิจกรรมต่างๆ	

ของอาเซียน	 ปกติจะประชุมปีละ	 6	 ครั้ง	 เป็นการประชุมในนาม

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	 ในช่วงกลางระหว่างการประชุม

ประจ�าปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
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ASEAN SOM   ASEAN Senior Officials Meeting

 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

	 เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ

สมาชิก	เพื่อติดตามและเสนอนโยบายด้านการเมือง	ความมั่นคง	

และเรื่องอื่นๆ	ต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

ASEAN Special SOM   ASEAN Special Senior Officials Meeting

 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสมัยพิเศษ

	 เป็นการประชุมในลักษณะเดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

อาเซียน	 แต่มีผู ้แทนฝ่ายทหารของประเทศสมาชิกเข้าร่วม

การประชุมด้วย	เริ่มขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2535
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AMM ASEAN Ministerial Meeting

 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

	 เป็นการประชุมประจ�าปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	 โดย

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นประธานคณะกรรมการประจ�า

อาเซียนจะเป็นเจ้าภาพ	 ส่วนใหญ่จะจัดการประชุมในช่วงเดือน

กรกฎาคมของทุกปี

ACC ASEAN Coordinationg Committee

 คณะมนตรีประสานงานอาเซียน

	 ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้ง	 10	 ประเทศ	 ท�าหน ้าที่ ในการเตรียมการประชุมของ

ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน	และประสานงานกบัคณะมนตรปีระชาคม

อาเซียนต่างๆ	เพื่อความสอดคล้องกันตามนโยบาย	ประสิทธิภาพ	

และความร่วมมือระหว่างกัน

AEM ASEAN Economic Ministers Meeting

 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

	 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีพาณิชย์หรือรัฐมนตรีด้านการค้า

ต่างประเทศ	ปกติจัดขึ้นปีละครั้ง	ประมาณเดือนกันยายน/ตุลาคม 

ของทุกปี	 เพื่อหารือ	 ทบทวนและพิจารณาก�าหนดแนวทาง

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน
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AFMM ASEAN Finance Ministerial Meeting

 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน

	 จัดขึ้นปีละครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 2540	 ต่อมาได้มีการจัดการ

ประชุมรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับญี่ปุ ่น	

(AFMM	 +	 Japan)	 เพื่อหารือเก่ียวกับความร่วมมือในการแก้ไข

วิกฤติเศรษฐกิจและความช่วยเหลือที่ญี่ปุ่นให้แก่อาเซียน	 อาทิ	

แผนมิยาซาวา	ควบคู่กันไปด้วย

AMMH ASEAN Ministerial Meeting on Haze

 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน

	 จัดขึ้นตามความจ�าเป็นและด้วยความเห็นชอบของทุกประเทศ

สมาชิก	 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินการตามแผน

ปฏิบัติการอาเซียนด้านปัญหาหมอกควัน

ASEAN Summit   ASEAN Heads of State/Government Meeting

 การประชุมสุดยอดอาเซียน

	 เป็นการประชมุระดบัผูน้�ารฐับาลอาเซยีน	ปัจจบุนัมกีารประชมุเป็น

ประจ�าทุกปี	โดยประเทศสมาชกิอาเซยีนหมนุเวยีนกนัเป็นเจ้าภาพ

ASEAN Troika กลุ่มผู้ประสานงานของอาเซียน

	 เป็นข้อเสนอของไทยในการประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการ	

ณ	 กรุงมะนิลา	 เมื่อวันที่	 28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2542	 ซึ่งได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู ้น�าประเทศ/รัฐบาลอาเซียน	 เป็นกลไก

เฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนสามารถ
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แก้ไขและร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทันท่วงทีและใกล้ชิด

กันมากยิ่งขึ้น	 ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ	 และในเรื่องที่

อาเซียนมีความห่วงกังวลร่วมกันว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ

ต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค	ทั้งนี้	กลุ่มผู้ประสานงาน

อาเซยีนจะปฏบิติังานโดยยึดหลักการทีส่�าคญัของอาเซยีน	คอืหลกั

ฉันทามติ	และการไม่แทรกแซงกิจการภายใน	กลุ่มผู้ประสานงาน

อาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

ของประเทศที่เป็นประธานคณะกรรมการประจ�าของอาเซียนใน

ปัจจุบัน	อดีต	และอนาคต	

ACE ASEAN Centre for Energy

 ศูนย์พลังงานอาเซียน

	 จัดตั้งขึ้นที่กรุงจาการ์ตา	 เมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.	2542	มีหน้าที่

ในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนกับประเทศ

นอกภูมิภาคในการศึกษา	 วิจัย	 และด�าเนินโครงการความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน

ACF ASEAN Cultural Fund

 กองทุนวัฒนธรรมอาเซียน

	 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ

ความร่วมมือของอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ	 โดยใน	

พ.ศ.	2521	รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคเงินจ�านวน	5,000	ล้านเยน	หรือ

ประมาณ	 25	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ให้แก่กองทุนฯ	 เพื่อน�าดอกผล

ไปใช้ ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือต่างๆ
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ADF ASEAN Development Fund

 กองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน

ASEAN Community   ประชาคมอาเซียน

	 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	9	เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2547	

เกาะบาหลี	 ได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน	

ฉบับที่	2	เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน	3	ด้านหลัก

ภายใน	พ.ศ.	2563	ได้แก่	ประชาคมความมัน่คงอาเซยีน	ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน	

AEGDM ASEAN Experts Group on Disaster Management

 การประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญของอาเซยีนด้านการจดัการภยัพบิตัิ

AEY ASEAN Environment Year

 ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน

	 ก�าหนดให้มีขึ้นทุก	3	ปี	 เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประชาชนทกุระดบัในสงัคม	รวมทัง้ส่งเสรมิความรูด้้านสิง่แวดล้อม

แก่สาธารณชนในการน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

AF ASEAN Foundation

 มูลนิธิอาเซียน

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2540	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ

สร้างจิตส�านึกของความเป็นอาเซียนในหมู่ประชาชน	 และเพื่อ
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ให้การสนบัสนนุกจิกรรม/โครงการเพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	

รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอาเซียนอย่าง

เท่าเทียมกัน	มีส�านักงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย

AFTA ASEAN Free Trade Area

 เขตการค้าเสรีอาเซียน

	 จัดตั้งข้ึนตามมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 4	 เพื่อ

ส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยให้มีการ

ลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากันตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 เริ่มตั้งแต่	

พ.ศ.	 2536	 โดยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม	 6	 ประเทศ	

ลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ	 0-5	 ภายใน	 พ.ศ.	 2546	

และมรีะยะเวลาผ่อนผนัส�าหรบัประเทศสมาชกิใหม่อีก	4	ประเทศ	

ตามช่วงเวลาก่อน/หลังที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

AFTA Council ASEAN Free Trade Area Council

 คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน

	 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีคลัง	 เพื่อหารือและติดตามการ

ด�าเนินงานในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	 ปกติจะจัดขึ้น

ประมาณปีละครั้ง	ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

AHRB ASEAN Human Rights Body

 องค์การสิทธิมนุษยชนอาเซียน

	 จัดตั้งข้ึนตามข้อ	 14	 ของกฎบัตรอาเซียน	 มีอ�านาจหน้าที่ใน 

การพิทักษ์และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกอาเซียน
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AIA ASEAN Investment Area

 เขตการลงทุนอาเซียน

	 จัดตั้งขึ้นตามกรอบความตกลงว่าด้วยเขตลงทุนอาเซียนที่ 

ลงนามเมื่อ	พ.ศ.	2541	เพื่อส่งเสริมให้มีภาวะการลงทุนที่โปร่งใส

และเสรีในอาเซียนในอันที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายในและ

ภายนอกภูมิภาค	 โดยให้ประเทศสมาชิกเปิดให้มีการลงทุนทาง

อตุสาหกรรม	และให้มกีารปฏบิติัเย่ียงคนชาตแิก่นกัลงทนุอาเซยีน

ภายในปี	พ.ศ.	2553	และแก่นักลงทุนทั่วไปภายในปี	พ.ศ.	2563	

โดยครอบคลุมการลงทุนโดยตรงทั้งหมดในสาขาอุตสาหกรรม	

การผลิต	เกษตร	ประมง	ป่าไม้	และเหมืองแร่	รวมทั้งการบริการ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาการผลิตดังกล่าว	 ยกเว้นการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์

AIA Council   ASEAN Investment Area Council

 คณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน

	 เป็นการประชมุระดบัรฐัมนตรทีีด่แูลงานด้านการส่งเสรมิการลงทนุ	

เพื่อก�าหนดนโยบายและก�ากับการด�าเนินงานจัดตั้งเขตการลงทุน

อาเซียน	ปกติมีการประชุมปีละครั้ง

AICO ASEAN Industrial Cooperation Scheme

 โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน

	 เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบในรูปสินค้า

ส�าเร็จรูป/กึง่ส�าเรจ็รปู	เพือ่ใช้ในการผลติทางอตุสาหกรรมระหว่าง
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บริษัทที่ต้ังอยู่ในประเทศอาเซียน	 อันจะเป็นการสนับสนุนการ

แบ่งกันผลติและเพิม่ศักยภาพในการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรม

ในอาเซียน	 โดยจะต้องเป็นความร่วมมือตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป	

และมีคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนมีหุ้นส่วนอยู่ในแต่ละบริษัท

อย่างน้อยร้อยละ	 30	 สินค้าที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในโครงการ	 จะ

ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ	 0-5	 ในทันที	 โดย

ไม่ต้องรอให้เขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้

AIPA ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Organization

 สมัชชารัฐสภาอาเซียน

	 เป็นเวทีการประชุมของผู้แทนรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน	

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

ที่มา ค�าศัพท์-ค�าย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ

จัดพิมพ์โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านหนังสือวิทยุสราญรมย์ทุกท่าน

หลังจากหายหน้าหายตาไปประมาณ	 6	 ปี	 ดิฉันก็กลับมาท�าหน้าที ่

ที่สถานีวิทยุสราญรมย์/กองวิทยุกระจายเสียง	อีกครั้งค่ะ

ในการกลับบ้านเดิมครั้งนี้	 ดิฉันรู ้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากนายสถานวีทิยสุราญรมย์/ผูอ้�านวยการกองวิทยุกระจายเสยีง	

ให้มาท�าหน้าที่	“บรรณาธิการ”	หนังสือวิทยุสราญรมย์

ถึงแม ้ว ่าจะเคยผ ่านงานท�าหนังสือมาก ่อน	 เมื่อครั้ งที่อ ยู ่

สถานีวิทยุสราญรมย์/กองวิทยุกระจายเสียง	 เมื่อประมาณ	 10	 ปีที่แล้ว	

ก็ขอเรียนว่า	 คร้ังนั้นเป็นเพียงเด็กฝึกงาน	 โดยมีคุณประภัสสร	 เสวิกุล	

บรรณาธิการคนแรกของหนังสือวิทยุสราญรมย์	 เป็นอาจารย์ผู ้สอน	 แต่

มาถึงตอนนี้	 ต้องลงมือท�างานด้วยตัวเอง	 ต้องติดต่อหานักเขียนมาเขียน

เรื่องให้	 ต้องติดต่อโรงพิมพ์	 ต้องพิสูจน์อักษร	แต่ค่อยโล่งใจหน่อยที่ว่า	 เวทีนี้

ยังมีพี่เลี้ยงอยู่	 มีปัญหาอะไร	 คุณประภัสสรก็ยังเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถพึ่งพาได้

ตลอดเวลา	ยิง่กว่านัน้	น้องๆ	ทุกคนในกอง	ก็ยังร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลอื

อย่างดี	ผลก็คือหนังสือวิทยุสราญรมย์ที่อยู่ในมือของท่านนั่นเอง

ท้ายเล่ม



หนงัสอืวทิยสุราญรมย์ฉบบันี	้ยงัคงได้รบัความกรณุาจาก	คณุสภุาศริิ	 

อมาตยกุล	 ภริยาเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงวอซอร์	 อดีตผู้อ�านวยการกองวิทยุ

กระจายเสียง	และนายสถานีวิทยุสราญรมย์	ที่แนะน�าเมืองวรอส-วาฟ	“เวนิส

ของโปแลนด์”	พร้อมภาพถ่ายสวยๆ	ให้ท่านผู้อ่านรู้จัก

นอกจากนี	้ดิฉนัขอขอบคณุคณุหลงิ	ชือ่	(Ling	Shuo)	หวัหน้าแผนก

รายงานข่าวพิเศษ	 ส�านักงานใหญ่ส�านักข่าวซินหัวในกรุงปักกิ่ง	 อดีตหัวหน้า

ส�านักข่าวซินหัวประจ�ากรุงเทพฯ	ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อภาพประวัติศาสตร์	3	ภาพ	

ประกอบค�าปราศรัยเรื่อง	 “การเปิดสัมพันธไมตรีไทย-จีน	 ของ	ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	

ปราโมช”	ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์	ปันยารชุน	

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 หนังสือ	 “วิทยุสราญรมย์”	 เล่มแรกในฐานะ

บรรณาธิการของดิฉัน	คงให้ทั้งสาระความรู้	และความเพลิดเพลิน	และแน่นอน

ที่สุดค่ะ	ค�าติชมหรือข้อเสนอแนะของท่านผู้อ่านทุกท่านมีส่วนอย่างมากที่ท�าให้

น้องๆ	และดิฉัน	ท�าหนังสือดีๆ	ออกมาให้ท่านได้อ่านกันค่ะ

อย่างไรละก็	 อ่านหนังสือวิทยุสราญรมย์แล้ว	 กรุณาให้ก�าลังใจ

เราโดยการรับฟังรายการของสถานีวิทยุสราญรมย์	 วิทยุการทูตเพื่อประชาชน

โดยกระทรวงการต่างประเทศ	 ทางคลื่นความถี่	 AM	 1575	 KHz	 ด้วยนะคะ	

ตามผังรายการท้ายปกหลังค่ะ

พบกับใหม่ในหนังสือ	“วิทยุสราญรมย์”	ฉบับต่อไปค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

(สุวรรณา		ฟองสมุทร)
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