ถอยแถลง
สวัสดีครับ ทานผูอานหนังสือวิทยุสราญรมยที่รักทุกทาน
ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๐ ที่จะมาถึงนี้ นับเปนวันคลายวันสถาปนากระทรวงการ
ตางประเทศครบรอบ ๑๓๒ ป หรือหากเทียบกับชีวิตคน ซึ่งมีระยะเวลารอบละ ๑๒ ป ก็จะเปน ๑๑ รอบ ซึง่
กระทรวงฯ ของเรา นับวาเปนกระทรวงแรกๆ ที่ไดถูกจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๑๘
ในปนี้เชนเดียวกัน สถานีวิทยุสราญรมยกม็ ีอายุครบ ๙ ปเต็ม นับตัง้ แตวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๑ ที่ไดเปลี่ยนชื่อมาจากสถานีวิทยุเอเชียเสรี จึงอยากขอขอบพระคุณทานผูอา นทุกทานมา ณ ทีน่ ี้
ดวย ที่ไดใหความสนใจติดตามรายการของเราตลอดมา
สําหรับสถานการณบานเมืองในชวงนี้ กําลังมีเหตุการณที่สําคัญเกิดขึ้นมากมาย
ไมวาจะเปน การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑๖ (16th ASEANEU Ministerial Meeting: AEMM) ที่ไดสิ้นสุดไปแลว ระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ณ เมืองนูเร็มเบิรก
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีประเด็นหลักเปนการสงเสริมความรวมมือในลักษณะหุนสวนในหลาย
สาขา อาทิ ความรวมมือดานการพัฒนา ดานพลังงาน สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หรือการจะลงนามในความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทยกับญี่ปุน หรือ JTEPA
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ อันมีวัตถุประสงค
หลัก คือ การเปดเสรีและอํานวยความสะดวกใหแกการคาสินคาและบริการ สงเสริมใหมีการคาไรกระดาษ
(paperless trading) รวมถึงสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางกัน โดยนอกจากการลงนามในรางความ
ตกลงฯ แลว ไทยกับญี่ปนุ ไดตกลงใหมกี ารลงนามในเอกสารเกี่ยวกับโครงการความรวมมือใน ๗ เรื่อง ดวย
อาทิ ความรวมมือเพื่อสนับสนุนครัวไทยสูโ ลก ความรวมมือดานอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมดานการเกษตร สิ่งทอ และเครื่องนุงหม เปนตน
นอกจากนี้ ปญหาตางๆ ที่เกิดจากเนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่กําหนดจะแลวเสร็จ
รางแรกในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐นี้ ก็กําลังเปนที่ถกเถียงกันในวงกวางในขณะนี้ ไมวา จะเปนเรื่องการ
บัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ การกําหนดใหการทํารัฐประหารเปนเรื่องสอดคลองตอ
รัฐธรรมนูญ และอื่นๆ ยังผลใหอุณหภูมิทางการเมือง กําลังรอนระอุยงิ่ นัก

เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงฯ หนังสือฉบับนี้ จึงจะกลาวถึง คําปราศรัย
ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ การตางประเทศของไทย ความเปนมาของกระทรวงฯ
จากนั้น จะชวยใหทา นไดผอนคลายจากความตึงเครียดทางการเมือง โดยนําทานทองไปในโมร็อกโก
ดินแดนแหงศิลปะและวัฒนธรรมอันหลากหลาย และเชิญพบกับสาระและเกร็ดความรูอีกมากมาย ไมวา
จะเปนความรูด านสุขภาพ ศาสนา สุภาษิต และคติธรรมตางๆ เราหวังวาเนื้อหาในหนังสือวิทยุสราญรมย
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอทานผูอา นที่รักบางไมมากก็นอ ย
“...ทุกคนมีชวี ติ ที่มิไดราบรื่นเสมอไป ไมมสี ุขตลอดชีวิต ไมมีทุกขตลอดชีวิต ไมพบแตสิ่งที่
ดีงามตลอดชีวิต ไมพบแตสงิ่ ที่ชวั่ รายตลอดชีวิต แตละคนพบอะไรๆ ทัง้ ดีและราย หนักบางเบาบาง โดยที่
บางทีก็ไมเปนที่เขาใจไดวาทําไมจึงตองเปนเชนนัน้ …”1 นัน่ ก็เนื่องเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ยอมเปนอนิจจัง
คือ ไมเที่ยงแทแนนอน ไมจีรงั ยั่งยืน คงอยูใ นสภาพเดิมไมได ตองเปลีย่ นแปลง คือ มีเกิด ทรงอยู และดับไป
เปนธรรมดา ชีวิตของคนเราก็หาไดอยูน อกเหนือกฎขอนี้ไม หลังจากไดอารัมภบทในขางตนเกีย่ วกับวันเกิด
ของกระทรวงฯ และวันเกิดของสถานีฯ ซึง่ ลวนแตเปนเรื่องของการเกิดไปเรียบรอยแลว ก็มาถึงการดับไป
นั่นก็คือ การดํารงตําแหนงนายสถานีวิทยุสราญรมยของกระผมเองไดครบวาระและไดมาถึงจุดสิน้ สุด ณ
ที่นี้แลว
ผมจึงอยากถือโอกาสนี้กลาวอําลาทานผูฟ งวิทยุสราญรมยและทานผูอานหนังสือวิทยุ
สราญรมยทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนงานของสถานีฯ เราตลอดมา และขอฝากฝงนายสถานีคนใหม คือ
คุณชยพันธ บํารุงพงศ ซึง่ จะเขามารับหนาที่นายสถานีวทิ ยุสราญรมยตอจากผมตั้งแตกลางเดือนเมษายน
๒๕๕๐ เปนตนไป ใหไดรับการสนับสนุนจากทานทัง้ หลายเชนเดียวกับที่ผมไดรับอยางดียงิ่ มาตลอด
ระยะเวลา ๔ ป ที่ผา นมา ทัง้ นี้ ผมจะไปดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางที่จงั หวัดเชียงใหม

ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๓๐๐) โทรศัพท (๐๕๓) ๘๙๑-๕๓๓ โทรสาร (๐๕๓) ๘๙๑-๕๓๔ ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๐ ครับ ขอบพระคุณมากครับ

(ที่ตั้งอยูในศาลากลาง

ดวยความปรารถนาดี

(นายนฤมิต หิญชีระนันทน)
นายสถานีวทิ ยุสราญรมย
-------------------------------1

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, “ชีวิตนี้นอยนัก”, โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, น. ๒๑-๒๒

คําปราศรัยของนายนิตย พิบูลสงคราม รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ
ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงการตางประเทศ ครบรอบ 132 ป
วันที่ 14 เมษายน 2550
********************************************
พี่นองประชาชนที่รักทุกทาน
วันนี้ 14 เมษายน ตรงกับวันคลายวันสถาปนากระทรวงการตางประเทศ ครบ 132 ป
กระผม นายนิตย พิบูลสงคราม รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ ขอเรียนใหพี่นอง
ประชาชนไดรบั ทราบงานสําคัญบางประการของกระทรวงการตางประเทศที่ไดดําเนินการมาและที่
จะทําตอไป ดังนี้
ในประการแรก กระทรวงการตางประเทศไดปรับปรุงประสิทธิภาพและความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการดานกงสุลแกประชาชนอยางตอเนื่อง เชน การออกหนังสือเดินทาง และ
การจัดโครงการกงสุลสัญจร เพื่อใหบริการแกประชาชนในทองถิน่ ทีห่ า งไกล โดยในปนี้มีแผนที่จะ
จัดโครงการใหได 33 ครั้งในทุกภาคของประเทศ รวมทัง้ จังหวัดชายแดนภาคใต ลาสุด ไดลงไปที่
จังหวัดปตตานีและสงขลาซึง่ พีน่ องประชาชนมาใชบริการรวมแลวเกือบ 10,000 คน รวมบรรดา
ทานทีก่ ําลังจะไปรวมพิธีฮจั ยดวย นอกจากนัน้ กระทรวงการตางประเทศยังไดติดตามดูแลสวัสดิ
ภาพและความเปนอยูของพี่นองคนไทยในตางประเทศในเกือบ 100 แหงทั่วโลก โดยในชวง 6
เดือนที่ผา นมา ไดใหการชวยเหลือคนไทยทีต่ กทุกขไดยากในตางประเทศแลวทัง้ สิ้นเกือบ 2,000
ราย
งานสําคัญประการที่สองของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก การสนับสนุนการ
แกไขปญหาภาคใตของรัฐบาลอยางเต็มทีซ่ ึ่งตองถือวาเราประสบความสําเร็จในระดับหนึง่
โดยเฉพาะอยางยิง่ ความสัมพันธระหวางไทยกับมาเลเซียซึ่งบัดนี้ทวีความใกลชิดและแนนแฟนขึน้
มาก ทานนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศไดแลกเปลี่ยนการเยือน และลาสุด กระผมเองไดไป
เยือนมาเลเซียและตกลงที่จะรวมมือกับมาเลเซียในหลายดานที่จะสนับสนุนการแกไขปญหา
ภาคใต นอกจากนัน้ กระทรวงการตางประเทศยังไดดําเนินการแสวงหาพันธมิตรในประชาคม
มุสลิมระหวางประเทศเพิม่ ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความเขาใจทีถ่ ูกตองในเวทีระหวางประเทศวาเรื่อง
ภาคใตเปนปญหาภายในประเทศของไทย และรัฐบาลมีนโยบายแกไขปญหานีโ้ ดยสันติวิธี เนน
ความสมานฉันท การสงเสริมการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของพีน่ องชาวไทยมุสลิม โดยเนนความ
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เปนธรรมและความเปนไทย ตลอดจนดูแลลูกหลานของเราที่กาํ ลังศึกษาในประเทศมุสลิมซึ่งจะ
เปนพลังของคนรุนใหมในการพัฒนาทองถิน่ และประเทศของเราตอไป
ในประการทีส่ าม กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการ
สงเสริมความสัมพันธที่ใกลชิดสนิทสนมกับเพื่อนบานบนพืน้ ฐานของผลประโยชนทเี่ กื้อกูลกันอัน
จะนํามาซึง่ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางพี่นองประชาชนในอนุภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาที่
อาศัยอยูตามแนวชายแดน นอกจากนัน้ กระทรวงการตางประเทศยังไดผลักดันความคืบหนาของ
กรอบความรวมมือในภูมิภาคที่เรียกกันวาความรวมมือ 3 ลุมแมนา้ํ ไดแก อิรวดี เจาพระยา แมโขง
ในหลายดานอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ เสนทางคมนาคม อันจะชวยอํานวยความสะดวกและ
สงเสริมการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธของพี่นองประชาชนใหใกลชิดกันมาก
ขึ้น กับยังจะชวยเปดทางนําประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและ
อินเดียมาสูภูมิภาคนี้ไดดวย ซึ่งพีน่ องทุกทานคงเห็นดวยวาประเทศไทยมีความไดเปรียบจากที่ตงั้
ทางภูมิศาสตรและมีศักยภาพที่จะเปนจุดศูนยกลางของการคมนาคมในเอเชียไดเปนอยางดี
ในประการทีส่ ี่ กระทรวงการตางประเทศไดผลักดันความกาวหนาของอาเซียน
อยางเปนรูปธรรม โดยปนี้เปนปสําคัญ หากเปรียบเทียบกับชีวิตคนแลว อาเซียนกําลังกาวเขาสูว ัย
กลางคนโดยจะมีอายุครบ 40 ป และจะมีการจัดทํากฎบัตรอาเซียนเปนครั้งแรกเพือ่ เปนธรรมนูญ
ในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิก เพื่อกาวไปสูความเปนประชาคมอาเซียนใน
อนาคตอันใกลนี้ สําหรับไทยเอง จะรับหนาที่ประธานอาเซียนในป 2551 และในตนปเดียวกัน คน
ไทยผูเปนที่ยอมรับนับถือทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติก็จะไดรับตําแหนงเลขาธิการ
อาเซียน กระผมคิดวาเปนโอกาสดีมากทีเ่ ราจะผลักดันการรวมตัวของอาเซียนใหเปนครอบครัวที่
ใกลชิดกันในทุกๆ ดานอยางเต็มที่ตอไปในรูปของประชาคมซึ่งมีกฎเกณฑเปนพืน้ ฐาน และแนนอน
วาความรวมมืออยางใกลชิดของอาเซียนดังกลาวจะยังประโยชนแกพนี่ อ งประชาชนอยางมาก
ในประการที่หา ภายใตสถานการณปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศไดเรง
ดําเนินการฟนฟูความเชื่อมัน่ และภาพลักษณของไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งการทํางานทีผ่ านมาทําให
ประเทศสวนใหญเขาใจสถานการณและคงความเปนมิตรที่ดีตอไทย คงมีเพียงบางประเทศที่
อาจจะยังติดขัดดวยกฎเกณฑหรือกฎหมายที่เขายึดถือ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศก็กําลัง
ดําเนินงานอยางไมหยุดยัง้ เพื่อใหมิตรของเราไดเขาใจและเห็นความจริงจังของรัฐบาลในการนํา
ประเทศกลับสูก ระบวนการประชาธิปไตยในกรอบเวลาอันชัดเจน สัญญาญที่ไดรับมาจนถึงวันนีส้ อ
ชัดวาเรากําลังเดินไปในทางที่ถูกตองและเหมาะสม
2

พี่นองประชาชนที่รัก ตลอดระยะเวลา 132 ปที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศ
ไดดําเนินงานโดยยึดมั่นในจุดยืนทีจ่ ะรักษาความอยูรอดปลอดภัยของประเทศและประชาชน
สงเสริมความกินดีอยูดีของประชาชน รวมทั้งปกปกษรักษาอธิปไตยและเอกราชของชาติ ตลอดจน
ศักดิ์ศรีของประเทศไทยใหคงอยูสืบตอไป ในโอกาสนี้ กระผมขอเชิญชวนใหพนี่ องทุกทานติดตาม
งานดานการตางประเทศอยางใกลชิด รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกับกระทรวงการ
ตางประเทศไดตลอดเวลา เพื่อเราจะไดปรับปรุงการดําเนินงานของเราใหตอบสนองตอความ
ตองการของทานและผลประโยชนแหงชาติใหมากยิ่งๆ ขึ้น
ทายสุดนี้ ในโอกาสที่เปนปใหมของชาวไทยทุกทาน กระผมขออาราธนาคุณพระ
ศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิท์ ั้งหลายในสากลโลก ไดโปรดคุมครองพี่นอ งประชาชนทุกทานใหประสบ
แตความสุข มีสุขภาพแข็งแรง เจริญกาวหนาในหนาที่การงานและการดําเนินชีวิต มีสรรพกําลัง ทั้ง
กาย ใจ และสติปญญา ที่จะชวยกันพัฒนาประเทศของเราใหเจริญกาวหนาและมีความอยูเย็นเปน
สุขตลอดไป
ขอขอบคุณและสวัสดีครับ

-------------------------------------------
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คติธรรม
วิถีแหงความรูแจง

๑.

สิ่งใดคือจุดมุง หมายของพระพุทธศาสนา
ความพนทุกขสิ้นเชิง

๒.

ความทุกขคอื อะไร
ความไมสบายกายและความไมสบายใจหรือทุกขที่เนื่องดวยกาย และทุกขที่เกิดจาก
จิต เชนความแก เจ็บ ตาย การเผชิญกับสิ่งที่ไมชอบ การพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบ วาโดยยอ
อุปาทานขันธ (ภพ) คือทุกข
๓.

ความทุกขเกิดจากอะไร
ตัณหาซึ่งมีทมี่ าจากความไมเขาใจความเปนจริงของธรรมชาติ (อวิชชา)

๔.

ทางแหงความดับทุกข
มรรคมีองค ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปญญา ยอลงเปนการเจริญสติซึ่งเปนเครื่องมือเฝา
สังเกตการณจนเขาใจความเปนจริงของธรรมชาติ เมื่อเห็นตามความเปนจริงยอมเบื่อหนาย
คลายกําหนัดแลวหลุดพน และยอมรูวา หลุดพนจากกิเลสและทุกขแลว
๕.

การเจริญสติคืออะไร
คือการระลึกรูถึงสภาวธรรมที่กําลังปรากฏตามความเปนจริง

๖.

การระลึกรูท าํ อยางไร
แทบทุกคนระลึกรูไดอยูแลวตามธรรมชาติ แครูไปตามธรรมชาติโดยไมเติมแตง
สิ่งใดลงไปในการรูนนั้ ก็จะรูสภาวธรรมได สภาวธรรมรูงา ยกวาที่คิดไวมากนัก
๗.

สภาวธรรมคืออะไร
คือรูปธรรมและนามธรรมอันเปนปรมัตถธรรมที่ประกอบกันขึ้นเปนรางกายจิตใจ
อันเปนที่ตั้งแหงกองทุกขนี้ ไมใชสิ่งที่เปนความคิดฝนหรือจินตนาการเอาเอง

๘.

ที่กําลังปรากฏหมายถึงอะไร
หมายถึงสภาวธรรมที่ปรากฏเปนอารมณปจจุบันในขณะจิตตอหนานี้ ผูปฏิบัติตอง
ไมหนวงอาลัยถึงสภาวธรรมในอดีต และไมกังวลถึงสภาวธรรมในอนาคต
๙.

ตามความเปนจริงหมายถึงอะไร
หมายถึงรูสภาวะตรงตามที่มนั เปน และไมเขาไปแทรกแซงสภาวะเหลานั้นดวย
ความอยาก(ตัณหา) และความเห็นผิด (ทิฏฐิ)
๑๐.

และ

ระลึกรูแลวไดอะไร
๑. ไดความอยูเปนสุขในปจจุบันของจิตผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
๒. ไดความละอายและเกรงกลัวตอบาป
๓. ไดความสมบูรณแหงศีล
๔. ไดความตั้งมั่นของจิตหรือสัมมาสมาธิ
๕. ไดสัมมาทิฏฐิ เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และเขาใจธรรมชาติ
๖. ไดความเบาบางจางคลายจากความยึดถือทั้งหลาย
๗. ไดความหลุดพนและความรูเกี่ยวกับความหลุดพน

----------------------------------------จาก หนังสือ “วิถีแหงความรูแ จง” ของพระปราโมทย ปาโมชโช กรกฎาคม ๒๕๔๕

เสนาบดีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

1. เจาพระยาภาณุวงศ มหาโกษาธิบดี
พ.ศ. 2418-2428

2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
12 มิถุนายน 2428-24 มิถุนายน 2466

3. พระวรวงศเธอ กรมหมื่นเทวะวงศวโรทัย
1 เมษายน 2467-9 มิถุนายน 2475

4. นายศรีวิสาร ฮุนตระกูล
(พระยาศรีวิสารวาจา)
29 มิถุนายน 2475-24 มิถุนายน 2476
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5. นายตอม บุนนาค (พระยาอภิบาลราชไมตรี)
1 กันยายน 2476-22 กันยายน 2477

6. นายพลโทพจน พหลโยธิน
(พระยาพหลพลพยุหเสนา)
22 กันยายน 2477-1 สิงหาคม 2478

7. นายศรีเสนา สมบัติศิริ (พระยาศรีเสนา)
1 สิงหาคม 2478-12 กุมภาพันธ 2479

8. นายปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม)
12 กุมภาพันธ 2479-21 ธันวาคม 2481
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9. นายจิตร ณ สงขลา
(เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ)
20 ธันวาคม 2481-14 กรกฎาคม 2482

10. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
14 กรกฎาคม 2482-22 สิงหาคม 2484
และ 15 ธันวาคม 2484-19 มิถุนายน 2485

11. นายดิเรก ชัยนาม
22 สิงหาคม 2484-14 ธันวาคม 2484

12. นายวิจิตร วิจิตรวาทการ
19 มิถุนายน 2485-18 ตุลาคม 2486
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13. ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช
2 กุมภาพันธ 2489-24 มีนาคม 2489

14. พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์)
6 กุมภาพันธ 2490-31 พฤษภาคม 2490

15. นายอรรถกิจ พนมยงค
(หลวงอรรถกิติกําจร)
31 พฤษภาคม 2490-11 พฤศจิกายน 2490

16. พลตรี ม.จ. ปรีดิเทพยพงษ เทวกุล
15 เมษายน 2491-29 มิถุนายน 2492
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17. นายพจน สารสิน
13 ตุลาคม 2492-1 มีนาคม 2493

18. นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท)
1 มีนาคม 2493-8 ธันวาคม 2494
และ 8 ธันวาคม 2494-28 มีนาคม 2495

19. พระเจาวรวงศเธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ
28 มีนาคม 2495-23 เมษายน 2500
และ 1 มกราคม 2501-20 ตุลาคม 2501

20. นายถนัด คอมันตร
10 กุมภาพันธ 2502-17 พฤศจิกายน 2514
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21. จอมพลถนอม กิตติขจร
19 ธันวาคม 2515-14 ตุลาคม 2516

22. นายจรูญพันธ อิศรางกูร ณ อยุธยา
17 พฤศจิกายน 2514-18 ธันวาคม 2515
และ 16 ตุลาคม 2516-21 กุมภาพันธ 2518

23. พลตรีชาติชาย ชุณหวัณ
17 มีนาคม 2518-21 เมษายน 2519

24. นายพิชัย รัตตกุล
21 เมษายน 2519-6 ตุลาคม 2519
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25. นายอุปดิศร ปาจรียางกูร
22 ตุลาคม 2519-11 กุมภาพันธ 2523

26. พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
11 กุมภาพันธ 2523-26 สิงหาคม 2533

27. นายสุบิน ปนขยัน
26 สิงหาคม 2533-14 ธันวาคม 2533

28. นายอาทิตย อุไรรัตน
14 ธันวาคม 2533-23 กุมภาพันธ 2534
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29. นายอาสา สารสิน
6 มีนาคม 2534-21 เมษายน 2535
และ 16 มิถุนายน 2535-1 ตุลาคม 2535

30. นายปองพล อดิเรกสาร
22 เมษายน 2535-15 มิถุนายน 2535

31. นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ
2 ตุลาคม 2535-25 ตุลาคม 2537

32. พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
25 ตุลาคม 2537-10 กุมภาพันธ 2538
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33. นายแพทยกระแส ชนะวงศ
16 กุมภาพันธ 2538-19 พฤษภาคม 2538

34. ม.ร.ว. เกษมสโมสร เกษมศรี
20 พฤษภาคม 2538-27 พฤษภาคม 2539

35. นายอํานวย วีรวรรณ
28 พฤษภาคม 2538-14 สิงหาคม 2539

36. นายประจวบ ไชยสาสน
29 พฤศจิกายน 2539-24 ตุลาคม 2540
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37. นายสุรินทร พิศสุวรรณ
14 พฤศจิกายน 2540-17 กุมภาพันธ 2544

38. นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
17 กุมภาพันธ 2544-10 มีนาคม 2548

39. นายกันตธีร ศุภมงคล
11 มีนาคม 2548-18 กันยายน 2549

40. นายนิตย พิบูลสงคราม
8 ตุลาคม 2549-ปจจุบัน

10

รูจักกระทรวงการตางประเทศ
ศรีสุรัตน สุขวโรดม
พรอมกับวิวัฒนาการดานการตางประเทศของไทย งานดานการติดตอกับ
ตางประเทศไดพัฒนามาเปนลําดับ จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.
2411-2453) นอกจากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมปี ระกาศพระราชบัญญัติตั้งกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 แยกราชการดานการคลังออกตางหากจาก
ดานการตางประเทศ และถือกันวาวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เปนวันสถาปนากระทรวงการ
ตางประเทศแลว ในสวนของเนื้องานราชการ ก็ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและจัดระบบงาน
ภายในใหชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยยังคงมีเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดีเปนเสนาบดีของทั้งกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติและกระทรวงการตางประเทศ (ชวงป พ.ศ. 2414-พ.ศ. 2424) และขาราชการ
ของทั้งสองกระทรวงก็ยงั คงทํางานรวมกันอยูที่บานเสนาบดี
งานราชการในชวงนี้ สวนใหญเปนเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้งทูตและ
รายงานการปฏิบัติราชการของสถานทูต ตอมา เมื่อเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดีไดกราบ
บังคมทูลลาออกจากราชการดวยเหตุผลดานสุขภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการเขารับตําแหนงเสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ
(ชวงป พ.ศ. 2428-พ.ศ. 2466) จึงไดแบงสวนราชการของกระทรวงการตางประเทศออกเปน 5 กอง
ไดแก กองเสนาบดี กองบัญชี กองเก็บ กองทูต และกองกงสุล นอกจากนี้ ไดแยกสถานที่ของ
กระทรวงออกจากบานหรือวังของเสนาบดี รวมทัง้ กําหนดเวลาทํางานและการอยูเวรของ
ขาราชการ ตราบจนถึงปจจุบัน โครงสรางของกระทรวงการตางประเทศไดแบงออกเปนกรมกอง
ตางๆ เพิ่มขึ้นกวาเดิมมาก

ตราบัวแกว สัญญลักษณของกระทรวงการตางประเทศ
ตั้งแตมีการสถาปนากระทรวงการตางประเทศ ไดใชตราบัวแกวเปนตราประจํา
กระทรวงมาโดยตลอด โดยในชวงแรกนัน้ มีตราที่เสนาบดีกระทรวงใชในราชการของกระทรวงฯ 3
ตรา ไดแก ตราบัวแกวใหญ ตราบัวแกวนอย และตราบัวผัน รวมทัง้ ตราที่ใชโดยเจาหนาที่
ตําแหนงรองลงมา เชน ตราบัวบาน ตราบัวแยม ตลาปลัดบัญชี ตราเหลานี้ไดเลิกใชไปตั้งแตป
พ.ศ. 2476 โดยใชตราครุฑเปนตราราชการของกระทรวงการตางประเทศแทน อยางไรก็ดี ตราบัว
แกวก็ยงั เปนเครื่องหมายสัญญลักษณของกระทรวงการตางประเทศอยูจนถึงทุกวันนี้ รวมทัง้ เปน
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เครื่องหมายของสโมสรสราญรมยของขาราชการกระทรวงการตางประเทศดวย ในที่นี้ จึงจะขอ
บอกแตเพียงลักษณะของตราบัวแกวใหญไวพอสังเขป
ลักษณะของตราบัวแกวใหญ เปนรูปวงกลมเสนรอบนอก 2 เสน ถัดไปดานในเปน
รูปลายกลีบบัวซอน 2 ชัน้ แลวถึงเสนลายลวดเปนวงใน 3 เสน เสนในสุดประดับดวยสายเปลว
เปนเกสรบัว ตรงกลางมีภาพเทพยดาประทับขัดสมาธิบนแทนลายกลีบบัว พระหัตถขวาทรงอาวุธ
เรียกวา “วัชระ” แปลวาแกว พระหัตถซายทรงดอกบัว ตรานี้ใชประทับลงในเอกสารตราซึ่งดําเนิน
กระแสพระบรมราชโองการ อนึ่ง สําหรับภาพเทพยดาตรงกลางนั้น มีผเู คยตั้งขอสันนิษฐานวาอาจ
เปนเทวโพธิสตั วหรือพระโพธิสัตวปทมปาณี ซึ่งเปนดวงตราประจําของเชื้อวงศศรีธรรมราชที่ไดรับ
พระบรมราชูปถัมภในราชสํานักกรุงศรีอยุธยา
นอกจากบัวแกวจะเปนสัญญลักษณประจํากระทรวงการตางประเทศแลว บัวยังมี
ลักษณะอันโดดเดนบางประการที่ไดกลายมาเปนเครื่องเตือนใจใหกับขาราชการกระทรวงนี้อีกดวย
ลักษณะเดนของบัวที่วา นี้มอี ยู 3 ประการดวยกัน กลาวคือ
1.
เมื่อเทียบกับดอกไมหลายชนิดที่ชอบรับน้าํ คางชมแสงจันทรแตกลัวแดด
แลว บัวกลับเปนดอกไมที่ชอบแสงแดดมากกวาแสงจันทร จะบานในเวลากลางวันและปดกลีบใน
เวลากลางคืน เปนดอกไมที่สแู ดด แดดยิ่งกลา บัวยิ่งบาน แดดยิ่งแผดเผา บัวยิ่งงาม นับเปน
ลักษณะทีพ่ งึ ใจในการตอสูกบั อุปสรรคความยากลําบากอยูเสมอ
2.
บัวเปนไมที่เกิดในน้ําขุน หรือในพืน้ ที่เปนเลนเปนตม ไมไดเกิดในน้าํ ที่
สะอาดไหลรินอยูแลวโดยธรรมชาติ ถึงกระนั้น เวลาเรามองที่สระบัว จะเห็นแตน้ําขางบนที่ใส
สะอาด สวนน้าํ ขุนก็จะอยูแตขางลาง ตรงกับภาษิตทีว่ า “น้ําขุน ไวขางใน น้ําใสอยูขา งนอก”
3.
พืชผักเกือบทุกชนิดที่เกิดในน้ํา ลวนมีรากที่ลอยน้ํา ไมไดหยั่งถึงดินทีอ่ ยู
ใตน้ํา แตบัวกลับตรงกันขาม แมดอกและใบบัวอยูสูงพนน้าํ แตรากของบัวหยัง่ ลงถึงดิน ไมวาน้ําจะ
ลึกเพียงไรก็ตาม กานบัวจะยาวหยัง่ ตลอดความลึกของน้าํ เสมอ หากเปรียบกับคนแลว ยอม
หมายถึงคนทีส่ ามารถหยัง่ รูต ื้นลึกหนาบางอยางลึกซึง้ ในคนที่มีปฏิสมั พันธดวย ดังคําโคลงโบราณ
ที่วา
“อุบลบอกลึกตื้น
วารี
โฉดฉลาดจัดวาที
ตอบโต
จิตตรงคดรายดี
ดูยาก นักนอ
คนที่ปากโวโอ
มักพลัง้ พลันเข็น”
อาจดวยลักษณะอันโดดเดนของบัวขางตน ผูห ลักผูใหญในอดีตของกระทรวงการ
ตางประเทศจึงไดนํามาถายทอดสูขาราชการรุนตอมา เพือ่ ใหเปนแนวทางทั้งในการทํางานทางการทูต
และในการประพฤติปฏิบัตติ น เนื่องจากงานทัง้ หมดลวนเปนการติดตอสัมพันธกับรัฐอิสระดวยกัน โดย
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ไมมีกฎกติกาใดที่จะไปบังคับได นอกจากอาศัยการเจรจาโนมนาวดวยเหตุดวยผลใหเห็นคลอยตาม
จึงอาจไมนาแปลกใจนักที่คนกระทรวงนี้ไดรับการปลูกฝงจากรุนสูรุนที่จะไมยอทอตออุปสรรคความ
ยากลําบาก มีทักษะของการประเมินหยัง่ รูตื้นลึกหนาบางในคนที่ตองมีปฏิสัมพันธดวย และไมวาจะ
รูสึกขุนของหมองใจกับคนที่ติดตอดวยเพียงใด ก็จะไมแสดงออกถึงความไมพอใจอันนัน้ แตจะตองยิ้ม
สูกับทุกสถานการณเสมอ และพยายาม “แกรายใหหยอน แกรอนใหเย็น” ดังที่เพลง “บัวแกว” ซึ่งเปน
เพลงประจํากระทรวงแหงนีว้ าไว
อาคารที่ทําการของกระทรวงการตางประเทศ
ในสวนที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของกระทรวงการตางประเทศนัน้ หลังจากที่ไดรับ
พระราชทานพระราชวังสราญรมยใหเปดทําการตั้งแตวนั ที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2428 แลว ก็ไดมีการ
โยกยายอีกรวม 7 ครั้ง โดยครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2430 ไดยายจากพระราชวังสราญ
รมยไปที่ศาลาลูกขุนใน เพื่อจัดพระราชวังสราญรมยเปนสถานที่รับรองเจาชายญี่ปนุ พระองค
หนึง่ ทีเ่ สด็จฯ มาเยือนประเทศไทย ทัง้ นีก้ เ็ พื่อถวายพระเกียรติใหเสมอกับที่เคยจัดรับรองเจาชาย
จากชาติตะวันตกที่เสด็จฯ มาเยือนกอนหนานั้น แตเนื่องจากศาลาลูกขุนในเพิ่งจะสรางใหม ลาย
ปูนที่เพดานยังไมแหงสนิทและรวงลงมาบอยครั้ง อยูไดเพียงสามวันก็ตองยายครั้งทีส่ อง โดยคราว
นี้ไปที่โรงละครขางพระระเบียงหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือศาลาสหทัยสมาคมในเวลาตอมา
โดยตั้งใจเพียงยกของออกไปพักเพียงหนึ่งวัน กอนจะยายครั้งที่สามไปทีต่ ึกราชวัลลภ
ที่ทาํ การของกระทรวงการตางประเทศตั้งอยูที่ตึกราชวัลลภถึง 13 ป จนถึงป พ.ศ.
2443 ตัวตึกชํารุด จําเปนตองซอมแซมใหญ จึงตองยายครั้งที่สไี่ ปที่ตึกกระทรวงเกษตราธิการที่ยัง
วาง อยูไดประมาณ 1 ป 5 เดือนจนเมื่อบูรณะตึกราชวัลลภแลวเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2444 จึงไดยายครั้งทีห่ ากลับไปที่ตึกราชวัลลภ
จนถึงป พ.ศ. 2457 จึงมีแนวคิดที่จะใหมอี าคารทีท่ ําการเปนการถาวร เนื่องจาก
ไดยายมาแลวถึงหาครั้งดวยกัน กอปรกับในชวงนัน้ มีสถานที่สาํ หรับรับรองแขกเมืองเพิม่ ขึ้น อีก
ทั้งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกําลังอยูในชวงของการขยายงานซึ่งจําตองใชตัวตึกราชวัลลภ
และเมื่อพิจารณาวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดเกลาฯ ใหพระราชวังสราญ
รมยเปนอาคารที่ทําการกระทรวงแรกที่มีขนึ้ ในประเทศไทย เปนความภาคภูมิใจและเปนแบบนิยม
ที่กระทรวงอืน่ ๆ ถือเปนตัวอยาง ดังนั้น ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2469 จึงไดยายครั้งที่หกกลับมา
ใชพระราชวังสราญรมยเปนทีท่ ําการของกระทรวงการตางประเทศสืบเนื่องมา
จนเวลาลวงเลยมาถึง 73 ป จึงมีการยายครั้งที่เจ็ดจากพระราชวังสราญรมยมา
อาคารทีท่ ําการที่ถนนศรีอยุธยา โดยไดมพี ิธีเปดอาคารที่ทาํ การใหมอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2542 สําหรับพระราชวังสราญรมยนนั้ มีโครงการบูรณะซอมแซมครั้งใหญเพื่อให
“บาน” อันเปนที่รักของชาวบัวแกวทุกคนนี้เปนพิพิธภัณฑดานการตางประเทศของไทย ซึ่งจนถึง
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ขณะนี้ ยังอยูระหวางการดําเนินการ
โครงสรางกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน
ณ ป พ.ศ. 2550 โครงสรางการบริหารราชการของกระทรวงการตางประเทศสวน
ที่อยูในประเทศประกอบดวย 14 หนวยงานหลัก ไดแก
- สํานักงานรัฐมนตรี
- สํานักงานปลัดกระทรวง
- กรมพิธกี ารทูต
- กรมยุโรป
- กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
- กรมสนธิสญ
ั ญาและกฏหมาย
- กรมสารนิเทศ
- กรมองคการระหวางประเทศ
- กรมอเมริกาและแปซิฟคใต
- กรมอาเซียน
- กรมเอเชียตะวันออก
- กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
- กรมการกงสุล
- สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ประหวางประเทศ
สําหรับในตางประเทศ มีสํานักงานในตางประเทศทัว่ โลกรวมทัง้ หมด 93 แหง แบงเปน
สถานเอกอัครราชทูต 67 แหง และสถานกงสุลใหญ 26 แหง มีขาราชการและลูกจางทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทัง้ สิน้ 1,621 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550)
มารูจักตําแหนงทางการทูตและสํานักงานในตางประเทศของไทย
สําหรับขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่ประจําอยูในประเทศไทย เรียกชื่อ
ตําแหนงตามระดับเหมือนขาราชการของรัฐโดยทัว่ ไป แตสําหรับขาราชการที่ประจําในตางประเทศ
จะมีชื่อเรียกเฉพาะ ตามประเภทของสํานักงานในตางประเทศซึ่งมีอยู 2 ประเภท คือ สถานเอก
อัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
ในสวนของสถานเอกอัครราชทูต (Royal Thai Embassy) ประกอบดวยขาราช
การในตําแหนงตางๆ เรียงตามลําดับจากหัวหนาสํานักงานไปถึงเจาหนาที่ไดดังนี้
เอกอัครราชทูต
(ขาราชการระดับ 10)
Ambassador

เลขานุการเอก
(ขาราชการระดับ 6)
First Secretary

อัครราชทูต
(ขาราชการระดับ 9)
Minister

เลขานุการโท
(ขาราชการระดับ 5)
Second Secretary

อัครราชทูตที่ปรึกษา
(ขาราชการระดับ 8)

เลขานุการตรี
(ขาราชการระดับ 4)
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Minister Counsellor

Third Secretary

ที่ปรึกษา
(ขาราชการระดับ 7)
Counsellor

ผูชวยเลขานุการ
(ขาราชการระดับ 3)
Attaché

อาคารทีท่ ําการของสถานเอกอัครราชทูต มักเรียกกันวา “Chancery”
การเรียกชื่อสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศตางๆ โดยทัว่ ไป เรียกวา “สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุง...” ตามดวยชื่อเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ เชน สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงยางกุง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เปนตน ยกเวนกรณีตอไปนี้ ไดแก สถานเอกอัครราช
ทูต ณ เวียงจันทน เนื่องจากคําวา “เวียง” เทียบเทากับคําวา “กรุง” สถานเอกอัครราชทูต ณ
สิงคโปร เนื่องจากสิงคโปรเปนทัง้ ชื่อประเทศและชื่อเมืองหลวง สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต
ดวยเหตุผลเดียวกับกรณีของสิงคโปร สถานเอกอัครราชทูต ณ เม็กซิโก ดวยเหตุผลเดียวกับกรณี
ของสิงคโปรและคูเวต และ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเสรี เบกาวัน ซึ่งไมตองมีคําวา “กรุง”
นําหนา เนื่องจากคําวา “บันดาร” แปลวา “เมือง” (“บันดาร” มาจากภาษาเปอรเซีย แปลวาทาเรือหรือที่
หลบภัย สวนคําวา “เสรี เบกาวัน (Seri Begawan)” มาจากคําวา “ศรีภควัน” ในภาษาสันสกฤต
หมายถึงผูศักดิ์สิทธิ์)
สําหรับสํานักงานของไทยที่ไตหวัน มีหัวหนาสํานักงานเปนขาราชการระดับ 10 เทากับ
เอกอัครราชทูต แตดวยเหตุผลของการเมืองระหวางประเทศ จึงเรียกชื่อสํานักงานที่ไตหวันวา “สํานัก
งานการคาและเศรษฐกิจ กรุงไทเป”
สวนตําแหนงเอกอัครราชทูต (Ambassador) ซึ่งในภาษาพูด จะเรียกกันสัน้ ๆ วา
“ทูต” นั้น หมายถึง “เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม” (Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary) คือ หัวหนาคณะผูแทนทีร่ ัฐผูสงแตงตั้งไปประจํายังรัฐผูรับ การที่พว งคําวา “ผูมี
อํานาจเต็ม” (Plenipotentiary) เขาไปกับตําแหนงอีกคําหนึ่งเพื่อย้าํ วา เอกอัครราชทูตมีอํานาจเต็ม
ในการเจรจาทางการทูตในนามของรัฐผูสง เวนแตในกรณีของการเจรจาและลงนามในสนธิสัญญา
ซึ่งกอผลผูกพันประเทศไทย จึงตองมีหนังสือมอบอํานาจหรือแตงตั้งเปนเฉพาะกรณีไป
นอกจากนี้ ยังมีตําแหนงทีม่ ีคําวา “เอกอัครราชทูต” (Ambassador) พวงอยูดวย
หลายคํา อาทิ
ตําแหนง Ambassador-Designate หมายถึง วาที่เอกอัครราชทูตประจํา
รัฐผูรับซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต แตยังมิไดยื่นสาสนตราตั้งตอประมุขแหงรัฐ
ผูรับ และกําลังอยูระหวางการนัดหมายเพือ่ ยื่นสาสนตราตั้ง
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ตําแหนง Ambassador-at-Large หมายถึง เอกอัครราชทูตซึ่งเปนผูแทน
พิเศษของกระทรวงการตางประเทศ ไดรับมอบหมายใหดูแลงานและกิจการเฉพาะกิจหรือเฉพาะ
เรื่องในตางประเทศเปนครั้งคราว มีสิทธิและสถานะเทียบเทาเอกอัครราชทูต
ตําแหนง Ambassador attached to the Ministry of Foreign Affairs
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง หมายถึง ผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต โดยมี
ภารกิจดูแลกิจการภายในของกระทรวงการตางประเทศ ตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
การตางประเทศ
ตําแหนง Resident Ambassador หมายถึง เอกอัครราชทูตของไทยที่
ไดรับการแตงตั้งใหไปประจํารัฐผูรับ แตยังคงมีถนิ่ พํานักอยูในประเทศไทย และจะเดินทางไป
ปฏิบัติหนาที่ในรัฐผูรับเปนครั้งคราว
และตําแหนง Non-resident Ambassador ซึ่งหมายถึง เอกอัครราชทูตที่
มิไดมีถิ่นพํานักอยูในรัฐผูรับ
อีกประการหนึง่ เมื่อพูดถึงตําแหนงเอกอัครราชทูต โดยทั่วไปจะหมายถึงหัวหนา
คณะที่รัฐผูสงแตงตั้งไปประจํายังรัฐผูรับ ดังนัน้ แตละประเทศจึงมีหวั หนาคณะไดประเทศละ 1
ทาน ยกเวนในกรณีหวั หนาคณะผูแทนไทยประจําองคการสหประชาชาติทนี่ ครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเทียบเทาเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมี
อํานาจเต็มและเปนขาราชการระดับ 10 เชนกัน ดังนั้น ชื่อตําแหนงทางการของหัวหนาคณะ
ผูแทนไทยทีน่ ครนิวยอรกจึงเรียกวา เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการ
สหประชาชาติ (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative
of Thailand to the United Nations) สวนทีน่ ครเจนีวา เรียกวา เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรแหง
ประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา (Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary Permanent Representative of Thailand to the United Nations Office and
Other International Organizations in Geneva)
อยางไรก็ดี มีบางกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตของไทยในรัฐผูรับอาจไมไดมี
หัวหนาคณะผูแ ทนเปนระดับเอกอัครราชทูต แตมีอุปทูต(Chargé d' Affaires) ทําหนาที่แทน
อีกกรณีหนึ่ง เมื่อตําแหนงหัวหนาคณะผูแทน (ระดับเอกอัครราชทูต) วางลงหรือ
อยูระหวางลาหรืออยูในภาวะที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได อุปทูตก็ทําหนาที่หวั หนาคณะ
ผูแทนเปนการชั่วคราว โดยเปนอุปทูตชัว่ คราว (Chargé d' Affaires ad interim) ทั้งนี้ จะตองแจง
ใหกระทรวงการตางประเทศของรัฐผูรับไดทราบเปนการลวงหนา
สําหรับตําแหนงของขาราชการจากหนวยงานตางๆ ที่ประจําสถานเอกอัครราชทูต
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ไทยในตางประเทศนั้น มีชื่อเรียกตําแหนงแตกตางกันไป อาทิ ผูชว ยทูตฝายทหาร ทีป่ รึกษาฝาย
การพาณิชย ที่ปรึกษาฝายแรงงาน เปนตน
ในสวนของสถานกงสุลใหญ (Royal Thai Consulate-General) ซึ่งจัดเปน
สํานักงานกงสุลอาชีพ (Career Consular Office) มีหนาที่หลักเกี่ยวกับงานดานหนังสือเดินทาง
งานคุมครองคนไทย งานรับรองเอกสาร งานจดทะเบียนสูติบัตร-มรณบัตร-สมรส-หยา งานนิติ
กรรมตางๆ และงานการตรวจลงตรา (วีซา ) ประกอบดวยขาราชการเรียงตามลําดับจากหัวหนา
สํานักงาน คือ กงสุลใหญ ไปจนถึงเจาพนักงานกงสุล (consular officer) ไดดังนี้
กงสุลใหญ
(ขาราชการระดับ 9)
Consul-General

กงสุล
(ขาราชการระดับ 5-7)
Consul

รองกงสุลใหญ
(ขาราชการระดับ 8)
Deputy Consul-General

รองกงสุล
(ขาราชการระดับ 3-4)
Vice-Consul

สําหรับอาคารที่ทาํ การของสถานกงสุลใหญ มักเรียกกันยอๆ วา Consulate
การเรียกชื่อสถานกงสุลใหญ โดยทัว่ ไป เรียกวา “สถานกงสุลใหญ ณ เมือง/นคร
....” ตามดวยชื่อเมืองหรือนครที่สถานกงสุลใหญแหงนัน้ ตั้งอยู เชน สถานกงสุลใหญ ณ เมือง
ฮองกง สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก เปนตน
อาจกลาวไดวา การตั้งสํานักงานของไทยในตางประเทศมีขอพิจารณาหลักจาก
ขนาดของประเทศนัน้ ๆ ตลอดจนความสําคัญตอไทย ในกรณีของประเทศจีน จึงมีสํานักงานของ
ไทยในจีนมากกวาในประเทศอื่น กลาวคือ มีสํานักงานรวม 9 แหง โดยนอกจากสถานเอกอัคร
ราชทูต ณ กรุงปกกิง่ แลว ยังมีสถานกงสุลใหญ (ขาราชการระดับ 9 เปนหัวหนาสํานักงาน)และ
สํานักงานกงสุล (Royal Thai Consular Office ขาราชการระดับ 8 เปนหัวหนาสํานักงาน) กระจาย
อยูตามมหานครและเมืองสําคัญของจีน ไดแก สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ สถานกงสุลใหญ
ณ นครกวางโจว สถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ ณ เมืองฮองกง สถานกงสุล
ใหญ ณ นครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สํานักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง และ
สํานักงานกงสุล ณ นครซีอาน
นอกจากนี้ ในบางประเทศที่มีศักยภาพหรือมีความสําคัญตอไทย แตอาจดวยมี
สถานเอกเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญซึ่งเปนนักการทูตอาชีพอยูประจําประเทศนัน้ อยูแลว
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จึงมีการแตงตั้งบุคคลของประเทศนั้นที่ไดรับการยกยองอยางกวางขวางและมีฐานะเปนหลักฐาน
และเปนอิสระ ทําหนาที่เปน “พนักงานฝายกงสุลกิตติมศักดิ์” (Honorary Consul) เพื่อชวยเสริม
และสนับสนุนการทํางานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญอีกทางหนึง่ โดยมีชื่อเรียก
ตําแหนงคลายกับตําแหนงในสถานกงสุลใหญ ไดแก กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ กงสุลกิตติมศักดิ์ รอง
กงสุลกิตติมศักดิ์ และพนักงานฝายกงสุลกิตติมศักดิ์
ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานฝายกงสุลกิตติมศักดิ์จะตองไมเปนผูแทนทางกงสุล
ของประเทศอืน่ โดยมิไดรับความยินยอมจากกระทรวงการตางประเทศกอน ในสวนของอํานาจ
หนาที่ พนักงานฝายกงสุลกิตติมศักดิ์แตกตางจากกงสุลอาชีพที่ไมมีอาํ นาจในการจดทะเบียนการ
เกิด การสมรส การหยา และการรับบุตรบุญธรรม รวมทัง้ ไมมีอํานาจเกี่ยวกับงานดานหนังสือ
เดินทาง ทัง้ ในการออก ตออายุ หรือแกไขหนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารการเดินทางไทยอื่นใด คง
มีเฉพาะอํานาจดานการตรวจลงตรา งานดานนิติกรณ การใหความคุม ครองผูมีสัญชาติไทย ตลอด
จนการปกปองและสงเสริมผลประโยชนของไทย
คณะทูตตางประเทศทีป่ ระจําประเทศไทย
ในสวนของคณะผูแทนทางการทูตจากตางประเทศที่ประจําอยูในประเทศไทย จนถึง ณ
เดือนกุมภาพันธ 2550 มีจาํ นวนรวมทั้งสิน้ 270 แหง แบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้
• สถานเอกอัครราชทูต 134 แหง แบงเปน
- สถานเอกอัครราชทูตทีม่ ีหวั หนาคณะผูแทนทางการทูตเปนระดับ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอาํ นาจเต็ม 97 ประเทศ
- สถานเอกอัครราชทูตทีม่ ีหวั หนาคณะผูแทนทางการทูตเปนระดับ
อุปทูต 3 ประเทศ
- สถานเอกอัครราชทูตทีม่ ีหวั หนาคณะผูแทนทางการทูตเปนระดับ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอาํ นาจเต็มที่ไมไดมีถิ่นพํานักในประเทศ
ไทย 33 แหง
- คณะผูแทนขององคการสวนภูมิภาคที่มีหวั หนาคณะผูแทนทางการทูต
เปนระดับเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม 1 แหง คือ สหภาพ
ยุโรป
• สถานกงสุลใหญ 13 แหง
• สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ 92 แหง
• สํานักงานตางๆ ขององคการสหประชาชาติ 19 แหง
• สํานักงานขององคการระหวางประเทศอื่นๆ 12 แหง
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อางอิงจาก
1.
2.

หนังสืออธิบายศัพทการทูตและการเมืองระหวางประเทศ ฯพณฯเอกอัครราชทูต กลศ วิเศษสุรการ
หนังสือคําศัพท-คํายอทางการทูต สถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 1
3.
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยการแตงตั้งและการหนาที่ของพนักงานฝายกงสุล
กิตติมศักดิ์แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2536
4.
เว็บไซตกระทรวงการตางประเทศ www.mfa.go.th
5.
120 ป กระทรวงการตางประเทศ ประมวลเอกสารและภาพกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.
2418-2538 พ.ศ. 2539
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บุษบกสีทองซึ่งเปนการจําลองรูปบัญชร (หนาตาง) ที่พระเจาแผนดินของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ใชในการออกรับแขกเมืองจากตางประเทศ

บริเวณโถงประวัติศาสตร จัดแสดงสิ่งของทางประวัติศาสตรการทูตของไทย

หองบัวแกว สําหรับการหารือขอราชการในระดับสูงกับแขกชาวตางประเทศ

อีกมุมหนึ่งในหองบัวแกวสําหรับใหแขกชาวตางประเทศลงนามในสมุดเยี่ยม

หองนราธิป หองประชุมแนวลาด ตั้งชื่อเพื่อรําลึกถึงพลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2495-2501
โดยทรงเปนคนไทยคนแรกทีไ่ ดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง
ประธานสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติระหวางป พ.ศ. 2499-2500
ปจจุบัน หองนี้ใชสําหรับการบรรยายแกคณะทูตานุทูตตางประเทศ

หองสัตตบงกช ใชในการเลี้ยงรับรองแขกเมืองระดับสูง

หองสถานการณ สําหรับติดตามเหตุการณเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทีเ่ กี่ยวพันถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของคนไทยในตางประเทศ รวมทั้งคนตางชาติที่อยูในประเทศไทย เชน กรณี
ธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อป 2547 และกรณีการสูรบในเลบานอนเมื่อป 2549
โดยมีขาราชการผลัดกันมาประจําตลอด 24 ชั่วโมง

บริเวณโถงทางเดินชั้น 2 ดานหนาหองประชุมยอย

บทกวีไรชื่อ โดย ปาริชาติ รักตะบุตร สํานักงานศาลปกครอง

คนที่รูจักตนเอง
การเรียนรูของ “ มนุษย ” ไมมีที่สิ้นสุด
เหตุการณที่ผา นไปแตละวัน
คือ...บทเรียนที่ควรคา...แกการคิดคํานึง
ใหนึกถึง...ความบกพรอง
แลวแตงเติม...ใหสมบูรณในวันตอไป
ชีวิต...ไมไดยืนยาวอยางที่คดิ
อยายึดติดกับ...วัตถุที่มองเห็น
ควรรําลึกถึง...สิ่ง...ที่ควรเปน
เชน...คนที่รูจกั ตนเอง...
27 มิ.ย. 30
การกาวพลาด...สักกาวหนึง่
แมปวดราว...ทดทอ
ก็ใชวา...ทุกอยางจะสิ้นสุด
คงมิได...หยุดเพียงแคนี้
ขอใหเปนเพียง...ความทรงจําเกาๆ
ที่มิยอนกลับ..คืนมา
ขอใหกาลเวลาเปนเครื่องพิสูจน
เพื่อทายทา...ความสามารถ...อีกซักหน
29 ก.ค. 30
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แตละวัน...ทีผ่ านไป
แตละสิ่งที่..กระทํา
ก็คิดแลววา...ไดทําดีที่สุด
แมจะมี...ขอบกพรอง
มีคนตําหนิ...ติเตียน
ก็ควรจดจํา...เพื่อวา
จะไดปรับปรุง...ใหดีขึ้นในวันตอไป
29 ก.ค.30

การหลอกตัวเอง...ไมใชการกระทําที่ไมดี
ถาหลอกเพื่อ...ใหมีความพยายาม
หลอกเพื่อให...มีกาํ ลังใจ
หลอกเพี่อเปน...บันไดสูความสําเร็จ
โกหก...หลอกลวงตอไปเถอะนะ
ถาไมไดทําใหใครเดือดรอน
ไมไดทําใหใครปวดเจ็บ
เพราะเพียงแคอยากจะเก็บ
ความรูสึกภูมิใจลึกๆ
เมื่อไดคิด...ไดฝน...ก็เทานัน้ เอง
13 ส.ค. 30
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ชีวิต...คือ...กระจกเงา
ชีวิตคือกระจกเงาที่สะทอน...อัตตา...ของมนุษย
คราใดที่สมหวัง...เงานั้นจะชัดเจนแจมใส
แฝงไปดวยรอยยิ้มแหงความปลื้มปติ
ครั้นเหตุการณ...ผันแปร...เปลี่ยนแปลง
เมื่อความทุกขมากล้าํ กราย
กระจกเงา...จะสะทอนแตภาพแหงความหมองเศรา
และมีเพียงเงาอันเรือนลาง
เมื่อกาลเวลา...ผันผาน... ชีวติ ที่ผานทัง้ สุขและทุกข
กระจกเงาบานใหญ...บานเดิม
ไมมีแมภาพในอดีต
ไมมีภาพปจจุบัน...
มีเพียงกระจกสี่เหลี่ยม...แตไรเงาใหสะทอน
24 ก.ย. 30

ครองตัวโดดเดี่ยว...ในลํานํา...ไพรพรึก
นั่งตรึกตรองถึงสิ่งที่ผานมา
ภาวนายึดพุทโธ...เปนที่ตงั้
เอาพระสัมมาสัมพุทธเจา...เปนแนวทางปฏิบัติ
เจริญรอยตามพระพุทธองค
มีความวิเวกเปนเพื่อน มีความสงัดเปนทีพ่ ึ่ง
เกิดความสงบในจิต เกิดนิมติ ในใจ
น้ําตาไหลพรากดวยความปติ
ธรรมะเขาถึงภายใน สงบใจ...สุขเย็น
คนพบสัจธรรม
พิจารณาถึง..อนิจจัง...ทุกขัง...อนัตตา
ประจักษแจงในจริงแท
สุขใดในหลา...
เทากับความสงบในจิต...ไมมี
5 พ.ค. 30
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คนที่ขาด...กําลังใจ...ก็เหมือนเรือที่ไรเสากระโดง
ที่แลนไปในทะเลกวาง...
ปลอยใหความคิดลองลอยไป
ทามกลางความเวิ้งวาง
ปลอยใจใหหมุนควาง...ไปกับคลื่นลม
เมื่อใดเรือจะจม...ไมมีใครรู
คงมีเพียงเจาของเรือที่ไรกระโดง
และคนที่ไรกําลังใจเทานัน้ ...ที่จะบอกได
19 ม.ค. 31
ใจเรามันก็เทานี้
เทาที่...มือจะกํา...เขาหากันได
เปนเพียงกอนเนื้อเล็กๆ
ที่เตนไปตามจังหวะของชีวิต
ใครคือผูลิขิต
คือ...ผูขีดเสน...ใหเรากาวเดินไป
เราทําอะไร...ที่ไหน.
ดีหรือชั่ว..ใครรูบาง
แมใจเปนเพียงกอนเนื้อเล็กๆ...ที่ซอนอยูภายใน
ทําอะไร...ไมมใี ครรู...ไมมีใครเห็น
แตสิ่งควรเปน
คือ...ควรละอายแกใจ...ตนเอง
15 ก.พ. 31
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อํานาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูด
พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ
1. ความเปนมา
รัฐบาลกัมพูชาประกาศกฤษฎีกา กําหนดเขตไหลทวีปของกัมพูชาในอาวไทย
ลงนามโดยลอนนอล ประธานาธิ บ ดี ข องกั ม พู ช า เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 1972 (พ.ศ. 2515)
กระทรวงตางประเทศกัมพูชาแถลงขาวนี้ แจกจายสําเนากฤษฎีกา และแผนที่สังเขปของเสนเขต
ไหลทวีป เสนแสดงเขตไหลทวีปในแผนที่ยอ เริ่มตนจากจุด A ซึ่งอางวาคือหลักเขตแดนไทย กัมพูชาที่ 73 จากนั้นเสนเขตไหลทวีปลากไปทางทิศตะวันตกเฉียงลงใตเล็กนอย ผานกึ่งกลาง
เกาะกูดเลยออกไปในอาวไทยถึงประมาณกลางอาว แลวหักลงทางใตไปเกือบสุดอาวไทย จึงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โอบลอมเกาะภูกวอกของเวียดนาม แลววกขึ้นทางเหนือเขาบรรจบฝง
ที่จุด B ซึ่งอางวาเปนจุดเขตแดนของเวียดนาม-กัมพูชาที่ริมฝงทะเล (เอกสารประกอบหมายเลข 1
และ 2)
เสนเขตไหลทวีปของกัมพูชา ตามที่ปรากฏในแผนที่สังเขปที่แจกจาย มีหลาย
ประเด็นที่นาสงสัย แตที่ถือวาเกี่ยวของโดยตรงกับประเทศไทย คือ ชวงแรกของเสนเขตไหลทวีปที่
ผานกึ่งกลางเกาะกูดของไทย ขาวและภาพเสนเขตไหลทวีปของกัมพูชาในแผนที่สังเขปที่แจกจาย
แพรหลายออกไปอยางกวางขวางในหนังสือพิมพไทยและตางประเทศ
สวนราชการที่เกี่ยวของและประชาชนไทย ของใจกับเรื่องนี้อยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคนไทยยังหวั่นไหวไมสบายใจกับคําพิพากษาศาลโลกกรณีเขาพระวิหาร ผูเขียนไดหา
ขอมูลเพิ่มเติม และไดศึกษาพิจารณาทาทีของกัมพูชาในเรื่องนี้ มีประเด็นที่สามารถวินิจฉัยไดวา
กัมพูชาไมไดอางสิทธิครึ่งลางของเกาะกูด ความเขาใจผิดเรื่องนี้เกิดจากแผนที่สังเขปที่กัมพูชา
แจกจายในวันแถลงขาวนั้นเอง
เรื่ อ งนี้ เ งี ย บหายไปประมาณ 30 ป เพิ่ ง จะมี ผู ย กเอาขึ้ น มากล า วถึ ง อี ก และ
กลายเปนประเด็นรอนทางการเมืองไป ผูเขียนจึงขอถือโอกาสชี้แจงการศึกษาขอมูลและหลักฐานที่
เกี่ยวของกับอํานาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดอีกครั้ง
2. การศึกษาพิจารณาจากขอมูลและหลักฐานที่เกี่ยวของ
2.1 สนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 ฝรั่งเศสคืนเกาะกูดใหกับไทย
วิกฤตการณ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เกิดขึ้นโดยฝรั่งเศสนําเรือรบ 2 ลําบุกฝา
แนวตา นทานของไทยเข า มาในแม น้ํ า เจ า พระยา การสู ญ เสี ย ของไทยและฝรั่ ง เศสไม ม ากนั ก
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โดยเฉพาะอยางยิ่งฝรั่งเศสมีทหารตายเพียง 3 คนและบาดเจ็บ 3 คน เรือทั้งสองลําเสียหายเพียง
เล็กนอย
ในการเจรจาสงบศึ ก ฝรั่ ง เศสตั้ ง ข อ เรี ย กร อ งมากมาย ทั้ ง เงิ น ชดใช ค วาม
เสี ย หาย ดิ น แดนทางฝ ง ซ า ยแม น้ํ า โขง สิ ท ธิ ท างศาลและทางการเมื อ ง ไทยไม มี ท างเลื อ ก
จําเปนตองยินยอมตามขอเรียกรองของฝรั่งเศสอยางไมมีเงื่อนไข ฝรั่งเศสกําหนดใหไทยปฏิบัติตาม
ขอเรียกรองตางๆ ภายใน 1 เดือน จากนั้นก็ถอนกําลังจากอาวไทยตอนบน เขายึดครองจันทบุรี
โดยอางวาเพื่อเปนประกันวาไทยจะปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาสงบศึก
ไทยปฏิบัติตามสัญญาสงบศึกทุกประการภายในเวลา 1 เดือน ตามที่กําหนด
ไว แตฝรั่งเศสไมคืนจันทบุรีใหไทย กลับตั้งขอเรียกรองตางๆ เพิ่มขึ้นเปนระยะๆ ซึ่งไทยตองยอม
ทั้งสิ้นเพราะไมมีทางเลือก ฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรีอยูนานถึง 11 ป มีสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศส
เกิดขึ้นหลายฉบับในหวงเวลานั้น ไทยตองยกดินแดนและอื่นๆ ใหฝรั่งเศสมากมาย ในที่สุด ฝรั่งเศส
ยอมถอนทหารออกจากจันทบุรี ภายใตความตกลงวาไทยยอมใหฝรั่งเศสยึดจังหวัดตราดและ
เกาะกง (ประจันตคีรีเขตต) ไวเปนประกันแทน (เรื่องกลาวมาแลวเพียงยอๆ นี้ แทจริงแลวเปนเรื่อง
ยืดยาว เปนชวงเวลาของความสูญเสียและเจ็บปวดของคนไทยอยางที่สุด ในยุคลาอาณานิคม
ทานที่สนใจอาจอานรายละเอียดไดจากหนังสือเรื่องกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศสและการรบ
ที่ ป ากน้ํ า เจ า พระยา ร.ศ. 112 โดยพลเรื อ ตรี แ ชน ป จ จุ ส านนท และนาวาเอกสวั ส ดิ์ จั น ทนี ,
จดหมายเหตุ ค วามทรงจํ า สมั ย ฝรั่ ง เศสยึ ด จั น ทบุ รี ตั้ ง แต พ.ศ. 2436 ถึ ง พ.ศ. 2447 โดย
หลวงสาครคชเขตต ความสัมพันธไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112-126 โดยอาจารยสุวิทย ธีรศาศวัต และ
อาจจะมีหนังสืออีกหลายเลมที่ผูเขียนไมมีโอกาสอาน)
หลวงสาครคชเขตตบันทึกไววา “การมอบหมายจังหวัดตราดและเกาะกงใหแก
เจาพนักงานฝรั่งเศสนั้น......... ไดกระทํากัน ณ ที่ศาลาวาการจังหวัดตราดในวันที่ 22 มกราคม
ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447)...”
รายละเอียดบรรดาเกาะที่ฝรั่งเศสยึดครองในชวงเหตุการณนี้ไปปรากฏในหนังสือ
สัญญาระหว า งกรุ ง สยามกับ กรุง ฝรั่ง เศส ลงวั น ที่ 23 มี น าคม ร.ศ. 125 (ค.ศ. 1907) ซึ่ ง เป น
สนธิ สั ญ ญาฉบั บ สุ ด ท า ยก อ นที่ ฝ รั่ ง เศสจะคื น จั ง หวั ด ตราดและบรรดาเกาะทั้ ง หลายทางฝ ง
ตะวันออกของอาวไทย (นอกจากเกาะกงซึ่งฝรั่งเศสไมยอมคืนและเปนจังหวัดเกาะกงของกัมพูชา
ตราบเทาทุกวันนี้ จึงไมนาสงสัยวาทําไมพลเอกเตียบัน ซึ่งเปนรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาจึงพูดไทย
ไดเหมือนคนไทย เพราะเปนคนเกาะกง) สนธิสัญญานี้เรามักเรียกกันสั้นๆ วา สนธิสัญญาไทยฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 ซึ่งประกาศเขตไหลทวีปกัมพูชา เมื่ออางถึงเขตแดนไทย-กัมพูชา (จุด A) ก็อาง
สนธิสัญญาฉบับนี้ ขอความในสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 ระบุถึงการคืนเกาะกูดและ
อื่นๆ ใหกับไทยวาไวดังนี้ “ขอ 2 รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองดานซาย แลเมืองตราด
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กับเกาะทั้งหลายซึ่งอยูภายใตแหลมสิงหลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นใหแกกรุงสยาม....”
แหลมสิ ง ห ต ามที่ ก ล า วถึ ง ในสนธิ สั ญ ญาฯ คื อ แหลมสิ ง ห ป ากแม น้ํ า จั น ทบุ รี
เป น อั น ว า ตั้ ง แต ยึ ด ครองจั น ทบุ รี ฝรั่ ง เศสได ยึ ด ครองเกาะเหล า นี้ ไ ปทั้ ง สิ้ น และมาคื น โดย
สนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 นี้เอง และขอยืนยันวาการปกปนเขตแดนไทย-กัมพูชามีเพียง
73 หลักเทานั้ น หลัก ที่ 73 ที่แหลมสารพัน พิษหรือบานหาดเล็กเปนหลัก สุดทาย ไมมีห ลัก 74
ตามที่บางทานเขาใจผิด (เอกสารประกอบหมายเลข 3)
2.2 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 วาดวยไหลทวีป
ในชวงเวลาของป พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ที่กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีป
ตามกฤษฎีกา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 1972 นั้น บทบัญญัติของกฎหมายทะเลที่เกี่ยวของที่นํามา
พิจารณา คือ อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 วาดวยไหลทวีป (เวลานั้น UNCLOS 1982 ยังไมมี)
อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 วาดวยไหลทวีป ไดนิยามคําวา “ไหลทวีป”
ไวดังนี้
“ขอ 1 เพื่อความมุงประสงคของขอเหลานี้ คําวา “ไหลทวีป” ใชอางอิงถึง (ก) พื้นดิน
ทองทะเลและดินใตผิวดิน (sea-bed and subsoil) ของบริเวณใตทะเล (submarine areas) ที่
ประชิดกับชายฝงแตอยูภายนอกบริเวณทะเลอาณาเขตจนถึงความลึก 200 เมตร....”
จากนิยามของไหลทวีปกลาวไดวา เสนเขตไหลทวีปก็คือเสนที่ทอดไปตามพื้น
ทองทะเล (sea-bed) ไปตามบริเวณใตทะเล (submarine areas) ดังนั้น ไมเกี่ยวกับเกาะหรือแมแต
หวงน้ําหรือมวลน้ําที่อยูเหนือพื้นทองทะเลเสียดวยซ้ํา ซึ่งขอพิจารณานี้สอดคลองกับแผนที่ผนวก
กฤษฎีกาประกาศเขตไหลทวีปของกัมพูชาฉบับจริงที่เปนทางการ ดังจะไดกลาวถึงในลําดับตอไป
2.3 แผนที่ผนวกกฤษฎีกาประกาศเขตไหลทวีปของกัมพูชา
กฤษฎีกาประกาศเขตไหลทวีปของกัมพูชา คือ กฤษฎีกาที่ 439/72/PRK ที่
แผนที่ผนวกเปนแผนที่เดินเรือขนาดมาตรฐานของกรมอุทกศาสตรฝรั่งเศส แสดงเสนเขตไหลทวีป
ของกัมพูชาทั้งหมด ลงนามโดยประธานาธิบดีลอนนอล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 1972 (เอกสาร
ประกอบหมายเลข 4)
แผนที่ตามเอกสารประกอบหมายเลข 4 เปนแผนที่ถายสําเนาโดยตรงจาก
ตนฉบับ โดยตัดเอามาแสดงเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเกาะกูดที่เปนประเด็นการพิจารณาของ
บทความนี้
จะเห็นวาเสนเขตไหลทวีปชวงแรกออกจากจุด A ซึ่งอางวาเปนหลักเขตแดน
ไทย-กัมพูชา ที่ปกปนตามสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 (หลักที่ 73) จากนั้นเสนลากมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงลงใตเล็กนอย (เล็งตรงมาที่ยอดสูงสุดของเกาะกูดนั่นเอง) จะเห็นวาเสนเขต
ไหลทวีปจะมาหยุดอยูเพียงขอบเกาะกูดดานตะวันออก แลวเสนนั้นจะเริ่มตนใหมทางขอบ
เกาะกูดดานทิศตะวันตกในระดับและทิศทางเดียวกัน ตรงออกไปทางทิศตะวันตกจนถึงเกือบ
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กึ่งกลางอาวไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่กึ่งกลางขอบตะวันตกของเกาะกูดมีอักษรภาษาอังกฤษ
กํากับวา “Koh Kut (Siam)” พิจารณาแลวเห็นวาจะเปนอยางอื่นไมได นอกจากเสนเขตไหลทวีป
ดังกลาวทอดไปตาม “พื้นดินทองทะเล” มาหยุดเมื่อถึงขอบเกาะกูดดานตะวันออกและเริ่มตนใหม
ที่พื้นทองทะเลทางขอบดานตะวันตกของเกาะกูดจะเห็นวาเสนนี้ไมมีขอพิจารณาไดเลยวากัมพูชา
อางสิทธิใดๆ บนเกาะกูด โดยเฉพาะอยางยิ่งอักษรกํากับขางเกาะกูดวา “เกาะกูด (สยาม)”
2.4 แผนที่ผนวกกฤษฎีกาประกาศทะเลอาณาเขตของกัมพูชา
ประมาณ 2 เดือนเศษ หลังจากการประกาศกฤษฎีกากําหนดเขตไหลทวีป
กัมพูชาไดประกาศกฤษฎีกาตามมาอีกฉบับ ในวันที่ 12 กันยายน 1972 คือ กฤษฎีกากําหนดทะเล
อาณาเขตของกัมพูชา (กฤษฎีกาหมายเลข 518/72/PRK) เชนเดียวกันกับประกาศไหลทวีป คือ มี
แผนที่ผนวก และลงนามโดยประธานาธิบดีลอนนอล (เอกสารประกอบหมายเลข 5)
เอกสารประกอบหมายเลข 5 เปนแผนที่ถายสําเนาโดยตรงจากตนฉบับที่ตัด
มาแสดงเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเกาะกูด
จากแผนที่ผนวกประกาศทะเลอาณาเขต เสนสีดําทึบคอนขางชัดเจน ที่อยู
ทางดานซาย (ตนฉบับเปนสีแดง) เสนขอบนอกทะเลอาณาเขตกัมพูชา ออกจากจุด A ซึ่งเปนหลัก
เขตแดนไทย-กัมพูชาที่กลาวแลวในขอ 2.3 ลากมาทางทิศตะวันตก โดยทับกับเสนเขตไหลทวีป
มาถึงจุด E1 ที่ขอบตะวันออกของเกาะกูด จากจุด E1 จะมีเครื่องหมายบวก (++++) ทอดชิดกับ
ขอบเกาะกูดดานตะวันออกลงมาทางใต จนถึงจุด E2 ที่ปลายเกาะกูดดานใต เครื่องหมายบวกนั้น
ตามเครื่องหมายในแผนที่หมายความวา “เขตแดนระหวางประเทศ” ถาสังเกตุดูจากจุด A ขึ้นไป
ทางเหนือตามสันเขาก็จะเห็นเครื่องหมายนี้ คือ เขตแดนทางบกระหวางไทยกับกัมพูชา จากปลาย
ใตของเกาะกูด เสนทะเลอาณาเขตของกัมพูชาจะลากจากจุด E2 ลงมาที่ E3–E4–E5….. ไป
ตามลําดับ สําหรับเสนดานในที่คูขนานกันคือ เสนฐานตรงของกัมพูชาซึ่งจะขอไมกลาวถึงในที่นี้
จากเสนแสดงทะเลอาณาเขตของกัมพูชา แสดงชัดเจนวากัมพูชาไมไดอาง
สิทธิเหนือเกาะกูดเลย จะเห็นวาจากจุด E1 ถึง E2 กัมพูชาเขียนเครื่องหมายแสดงเสนเขตแดน
ระหวา งประเทศกํ า กับพื้ น ที่ ไว และเสน ทะเลอาณาเขตกัม พู ช าที่แนบชิ ดกั บ เกาะกู ด ทางดา น
ตะวันตกของปลายดานใตของเกาะก็เปนสิ่งที่แสดงชัดเจนวาเกาะไมไดเปนของกัมพูชา เพราะถา
กัมพูชาคิดวาเปนของกัมพูชาทะเลอาณาเขตของกัมพูชาจะตองขยายไป 12 ไมลรอบเกาะสวนที่
เปนของกัมพูชา (จาก E2 มา E3) และเชนเดียวกัน ที่ขางเกาะกูดดานซายจะมีอักษรกํากับวา “เกาะ
กูด (สยาม)”
2.5 กระโจมไฟเกาะกูด
ในป 2517 กองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร ไดสรางกระโจมไฟขึ้นที่ปลาย
ดานใตของเกาะกูด (เอกสารประกอบหมายเลข 6) กระโจมไฟเกาะกูดประกาศใชเมื่อวันที่ 19
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ธันวาคม 2517 ประกาศโดยเอกสารที่ชื่อวาประกาศชาวเรือ (Notice to Mariners) จะมี
รายละเอียดของตําบลที่ติดตั้งลักษณะกระโจมและลักษณะไฟ ประกาศนี้จะจัดสงไปตามบรรดา
ประเทศที่เปนสมาชิกองคการอุทกศาสตรสากลทั่วโลก (เอกสารประกอบหมายเลข 7-8) การติดตั้ง
กระโจมไฟนี้จะถูกนําไปแสดงไวในแผนที่ของประเทศตางๆ ที่ผลิตแผนที่เดินเรือที่มีเกาะกูดปรากฎ
ในแผนที่เดินเรือนั้น ดังเชน แผนที่เดินเรืออังกฤษหมายเลข 3967 (เอกสารประกอบหมายเลข 9)
ไม ว า การติ ด ตั้ ง กระโจมไฟเกาะกู ด จะมี ค วามประสงค ที่ จ ะแสดงอํ า นาจ
อธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดใหปรากฏเปนพยานหลักฐานยืนยันไปทั่วโลกหรือไมก็ตาม แตการ
ตั้งกระโจมไฟที่เกาะกูดก็เปนหลักฐานแสดงอํานาจอธิปไตยของประเทศไทยเหนือเกาะกูดเสีย
ยิ่งกวาการยายคนเขาไปอยู หรือแมแตเอาทหารเขาไปตั้งหนวยในพื้นที่ แทนคําชี้แจง ผูเขียนขอ
คัดลอกคําตัดสินศาลโลกคดีพิพาทเรื่องอํานาจอธิปไตยของมาเลเซียกับอินโดนีเซียเหนือเกาะ
ลิกิตันและเกาะสิปาดาน (Ligitan and Sipadan) ซึ่งเพิ่งจะตัดสินเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 นี้เอง
โดยการติดตั้งกระโจมไฟบนเกาะทั้งสองมีสวนอยางสําคัญที่ทําใหมาเลเซียไดเกาะทั้งสอง นั้นไป
คําตัดสินศาลโลกวรรค 146-147 วาไว ดังนี้
146. Malaysia further invokes the fact that the authorities of colony of
North Borneo constructed a lighthouse on Sipadan in 1962 and another on Ligitan in
1963, that those lighthouses exist to this day and that they have been maintained by
Malaysian authorities since its independence. It contends that the construction and
maintenance of such lighthouses is “part of a pattern of exercise of State authority
appropriate in kind and degree to the character of the places involved.”
147. The Court observes that the construction and operation of
lighthouses and navigational aids are not normally considered manifestation of State
authority (Minquiers and Ecrehous, Judgment I.C.J. Reports 1953.p.71). The Court,
however, recalls that in its Judgment in the case concerning Maritime Delimitation and
Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar V. Bahrain) it stated as follows:
“Certain types of activities invoked by Bahrain such as drilling of
artesian wells would, taken by themselves, be considered controversial as acts
performed a′ titre de souverain. The construction of navigation aids, on the other hand,
can be legally relevant in the case of very small islands. In the present case, taking into
account the size of Qit’ Jaradah, the activities carried out by Bahrain on that island must
be considered sufficient to support Bahrain’s claim that it has sovereignty over it“
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(Judgment Merits, ICJ Report 2001) para. 197.) The Court is of the view that the same
consideration apply in the present case.
2.6 การเจรจาปญหาเขตแดนทางทะเลระหวางไทยกับกัมพูชา
ไทยกั บ กั ม พู ช าเจรจาป ญ หาเขตแดนทางทะเลในอ า วไทย ครั้ ง ที่ 1
เมื่อ 2-5 ธันวาคม 2513 ที่กรุงพนมเปญ การเจรจาครั้งนั้นยังไมไดเขาในเนื้อหาเทาใดนัก เพียงแต
ทั้งสองฝายแสดงทาทีทางกฎหมายและแนวความคิดวาเสนเขตแดนทางทะเลระหวางไทยกับ
กัมพูชาควรจะเปนเชนไร และกําหนดวาจะมีการเจรจากันตอไป จากนั้นการเจรจาก็หยุดชะงักไป
ถึง 24 ป ดวยปญหาทางการเมืองของกัมพูชา
การเจรจาปญหาเขตแดนทางทะเลระหวางไทย-กัมพูชามาเริ่มนับหนึ่งใหม
ในป 2537 และตอเนื่องมาจนถึงบัดนี้ สําหรับรายละเอียดการเจรจาแตละรอบเปนเชนไรคงตองรอ
ไดขอยุติของความตกลงแลวจึงจะสามารถมาเขียนใหทราบได
อยางไรก็ตาม คําชี้แจงเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของประเทศไทยเหนือเกาะ
กูด ซึ่งโดยที่จริงก็มีสวนอยูบางในการเจรจา เพราะเกาะกูดครึ่งลางอยูในบริเวณซึ่งเปนพื้นที่ทับ
ซอนไทย-กัมพูชาที่กําลังเจรจากัน แตโดยรายละเอียดเทาที่ชี้แจงมาแลวก็นาจะเชื่อไดวาคนที่ยัง
ของใจปญหาเกาะกูดคงจะผอนคลายไปบางตามสมควร การชี้แจงครั้งนี้ของผูเขียนนับวาครบถวน
กวาทุกๆ ครั้งที่เคยชี้แจงปญหานี้ ทั้งดวยวาจาและโดยรายงานในรอบ 34 ปที่ผานมา และคงจะ
เชื่อมั่นไดแลววาเกาะกูดอยูภายใตอธิปไตยของไทยทั้งเกาะอยางแนนอนไมเปนอยางอื่น

----------------------------------------------------

มารูจักผูไดรบั รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๔๙

รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลเปนรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเปนพระราชานุสรณ
และเพื่อเผยแพรพระราชเกียรติคุณ แหงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก องคบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ในโอกาสที่มกี ารจัดงาน
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป แหงการพระราชสมภพ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
รางวัลดังกลาวดําเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลในพระบรม
ราชูปถัมภ ซึง่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธาน โดยจะ
คัดเลือกบุคคลหรือองคกรจากทัว่ โลกที่มผี ลงานดีเดนเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติในดาน
การแพทยและดานการสาธารณสุข ดานละ ๑ รางวัล เปนประจําทุกปนับตั้งแตป ๒๕๓๕ สืบเนือ่ ง
มาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการตัดสินผูไดรับรางวัลประมาณเดือนพฤศจิกายนธันวาคมของทุกป และมีพธิ ีพระราชทานรางวัลในเดือนมกราคมของปถัดไป
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประกอบดวยเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และ
เงินรางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๔๙
สําหรับป ๒๕๔๙ มีผูไดรับการเสนอชื่อเขารับพระราชทานรางวัลฯ จํานวน ๕๙
ราย จาก ๒๙ ประเทศ ภายหลังการพิจารณา คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลใน
พระบรมราชูปถัมภไดมีมติมอบรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๔๙ แกคณะแพทยผูอทุ ิศ
ตนศึกษาคนควาและพัฒนาวิธีการรักษาผูป วยโรคอุจจาระรวง โดยการใชเครื่องดื่มเกลือแร (Oral
Rehydration Solution, ORS หรือ Oral Rehydration Therapy, ORT) ตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๖๐
และทศวรรษที่ ๑๙๗๐ ซึง่ เปนเทคโนโลยีแบบพอเพียงที่มีประสิทธิภาพสูง ไมจาํ เปนตองให
น้ําเกลือทางเสนเลือด สามารถชวยชีวิตผูป วยที่ขาดเกลือแรและน้ําจากโรคอุจจาระรวงไดผลอยาง
ดียิ่ง อีกทัง้ มีราคาถูก ผูปวยและครอบครัวสามารถดูแลไดดวยตนเอง เปนการประยุกตใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนพื้นฐานความรูท างวิทยาศาสตร สามารถใชไดกับผูปวยที่อยูใ นประเทศ
กําลังพัฒนาตลอดจนประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลก องคการอนามัยโลกไดประมาณวา กอนมีการ
ใชเครื่องดื่มเกลือแรรักษา เด็กอายุต่ํากวา ๕ ขวบทัว่ โลกปวยเปนโรคอุจจาระรวงราว ๑,๕๐๐ ครั้ง
ตอป และเสียชีวิตราว ๕ ลานคนตอปแตภายหลังการใชเครื่องดื่มเกลือแรรักษา สามารถชวยชีวิต
ผูปวยไดปละมากกวา ๓ ลานคน นับวาเปนการคนพบที่ยงิ่ ใหญ ในดานการแพทยและการ
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สาธารณสุขของมวลมนุษยชาติ วารสารการแพทยแลนเซทไดยกยองวาเปนการคนพบทาง
การแพทยที่สาํ คัญที่สุดอยางหนึ่งแหงทศวรรษที่ ๒๐
คณะแพทยทคี่ นควาวิธีการรักษาขางตนจนสมควรไดรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจาฟามหิดลประจําป ๒๕๔๙ มี ๔ ทาน แบงเปนดานการแพทยและดานสาธารณสุข ดังนี้
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๔๙ สาขาการแพทย
ศาสตราจารยนายแพทยสแตนลีย จี ชูลทช (Professor Stanley G.
Schultz) ศาสตราจารยภาควิชาชีววิทยา และเภสัชวิทยาผสมผสาน
(Integrative Biology and Pharmacology) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เทกซัส นครฮุสตัน สหรัฐอเมริกา ผูศึกษาคนควาวิจยั เกี่ยวกับกลไกการดูดซึม
และการนําพาของไอออนตางๆ และเปนบุคคลแรกที่คนพบความรูพนื้ ฐานวา
น้ําตาลสามารถชวยใหการดูดซึมของเกลือโซเดียมในลําไสเล็กดีขึ้น โดยน้ําตาล
จับคูกับโซเดียม จะถูกดูดซึมเขาสูเซลลของลําไสเล็กดีกวาโซเดียมตัวเดียว ความรูพ ื้นฐานนี้ไดรับ
การยอมรับทั่วโลก สามารถอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตรวา เหตุใดเครื่องดื่มเกลือแรที่
ประกอบดวยน้ําตาลและเกลือจึงสามารถแกไข “ภาวะขาดน้ํา” ในผูปวยโรคอุจจาระรวงได เปน
รากฐานของการใชเครื่องดื่มเกลือแรรักษาผูปวยโรคอุจจาระรวงอยางแพรหลายทัว่ โลกจนถึง
ปจจุบัน
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๔๙ สาขาการสาธารณสุข
นายแพทยเดวิด อาร นาลิน (Dr. David R. Nalin) อดีตผูอํานวยการฝาย
วิชาการแผนกวัคซีน บริษัท เมอรค แอนด โค อิงคมลรัฐเพนซิลวาเนีย
สหรัฐอเมริกา ผูทาํ การศึกษาทดลองทางคลินิกในทศวรรษที่ ๑๙๖๐ รวมกับ
นายแพทยริชารด เอ แคชและทีมผูว ิจัยในหองปฏิบัติการวิจัยอหิวาตกโรคของ
องคการซีโตแหงประเทศปากีสถาน (Pakistan - SEATO Cholera Research
Laboratory) ณ เมืองธากา ประเทศปากีสถาน (ปจจุบันคือกรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ) จน
ประสบความสําเร็จในการทดสอบวาเครื่องดื่มเกลือแร สามารถใชแกไข “ภาวะขาดน้ํา” ในผูปวย
โรคอุจจาระรวงแทนการใหสารน้ําทดแทนทางหลอดเลือดดําได ซึ่งตอมาไดรับการคนควาและ
พัฒนาอยางตอเนื่องในหองวิจัยสถาบันคนควาในประเทศบังคลาเทศและอินเดีย นอกจากนี้
นายแพทยนาลินยังไดเปนทีป่ รึกษาขององคการอนามัยโลกและมีบทบาทสําคัญในการคิดคนและ
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พัฒนาเครื่องดื่มเกลือแรสูตรสากล ซึ่งสามารถใชแกไข “ภาวะขาดน้ํา” ในผูปวยโรคอุจจาระรวง ใน
ประเทศคอสตาริกา จาไมกา จอรแดน และปากีสถานอีกดวย
นายแพทยรชิ ารด เอ แคช (Dr. Richard A. Cash) อาจารยอาวุโส ภาควิชา
ประชากรและสาธารณสุขระหวางประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยฮารวารด นครบอสตันสหรัฐอเมริกา ไดเขารวมงานวิจยั กับ
สถาบันสุขภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NIH) และไดถูกสงตัวไปทํางานที่
หองปฏิบัติการวิจัยอหิวาตกโรคขององคการซีโตแหงประเทศปากีสถาน
(Pakistan – SEATO Cholera Research Laboratory) ณ เมืองธากา ประเทศ
ปากีสถาน (ปจจุบันคือกรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ) โดยไดรวมงานวิจัยกับนายแพทยเดวิด อาร
นาลิน และทีมงาน มีบทบาทสําคัญในดานการศึกษาทางคลินกิ ซึ่งยืนยันวาเครื่องดืม่ เกลือแรที่ให
ทดแทนทางปากนัน้ สามารถแกไข “ภาวะขาดน้ํา” ในผูปวยโรคอุจจาระรวงไดผลดี จนนําไปสูการ
พัฒนาประยุกตใชเครื่องดื่มอยางแพรหลายทั่วโลกในเวลาตอมา

นายแพทยดลิ ิป มหาลานาบิส (Dr. Dilip Mahalanabis) ผูอํานวยการ
สมาคมการศึกษาประยุกต (Director, Society for Applied Studies) เมือง
กัลกัตตา ประเทศอินเดีย เริม่ ตนทํางานเกีย่ วกับเครื่องดืม่ เกลือแรตั้งแตป
๒๕๐๙ ในฐานะนักวิจัยของศูนยวิจยั ทางการแพทยและฝกอบรมระหวาง
ประเทศของมหาวิทยาลัยจอหนฮอปกิ้นส ณ เมืองกัลกัตตาประเทศอินเดีย
เมื่อเกิดสงครามระหวางปากีสถานและอินเดีย ในป ๒๕๑๓ นายแพทยมหาลานาบิส ไดนํา
เครื่องดื่มเกลือแรมาใชในผูป วยกวา ๓,๐๐๐ คนที่เกิดโรคอุจจาระรวงจากการระบาดของ
อหิวาตกโรคในคายผูอพยพลี้ภัยที่รัฐเบงกอลตะวันตกซึง่ มีผูอพยพราว ๓๕๐,๐๐๐ คน สามารถ
ลดอัตราการตายจากรอยละ ๒๐-๓๐ เหลือเพียงรอยละ ๓ รักษาชีวิตผูป วยไวไดหลายพันคน
นับเปนครั้งแรกที่มกี ารนําเครื่องดื่มเกลือแรมาใชรักษาผูป วยจํานวนมากในสถานการณจริง ทําให
ไดรับความสนใจและยอมรับจากองคกรสาธารณสุขระหวางประเทศ นําไปสูการประยุกตใชอยาง
กวางขวางทั่วโลกในปจจุบนั
ผลงานของคณะแพทยทงั้ ๔ ทานเปนความเกีย่ วเนื่อง ทําใหเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางทั่วโลกนําไปสูก ารประยุกตใชเครื่องดื่มเกลือแรในการรักษาผูปวยโรคอุจจาระรวงอยาง
กวางขวางทั่วโลกในปจจุบนั รวมทัง้ ประเทศไทยดวย ประมาณการวาในแตละป มีการใชเครื่องดื่ม
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เกลือแรราว ๕๐๐ ลานซองในประเทศพัฒนาราว ๖๐ ประเทศ ชวยชีวติ ผูปวยไดหลายลานคนทั่ว
โลก
-----------------------------ขอมูลจาก เว็บไซตของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล http://kanchanapisek.or.th/pmaf/index.th.php
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ผลงานวิจัยตลาดอาหารฮาลาลไทยในโมร็อกโก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
ดวยกระทรวงการตางประเทศไดอนุมัติตามประเด็นยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (Flagship

Projects) สําหรับปงบประมาณ 2549 ในการจัดทําโครงการวิจัยตลาดสินคาอาหารฮาลาลในประเทศ
มุสลิม โดยกําหนดใหโมร็อกโกเปนหนึ่งในประเทศเปาหมาย และใหนักศึกษาไทยมุสลิมมีบทบาท
ในโครงการวิจัยฯ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จึงไดคัดเลือกนักศึกษาไทยมุสลิมใน
โมร็อกโกทีม่ ีความสนใจเขารวมโครงการนี้ จํานวน 8 คน โดยมีผูชวยศาสตราจารย ทัศนีย อนมาน
เปนที่ปรึกษาโครงการ ไดเริ่มดําเนินการวิจัยตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549
บัดนี้ผลงานวิจัยดังกลาวไดเสร็จสิ้นลงแลว และสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดสงเอกสารวิจัย (140 หนา)
ใหกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อใชประโยชนตอไปดวยแลว

คณะวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาเขาพบเอกอัครราชทูตฯ

หนาปกเอกสารวิจัย
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ในโอกาสนี้ ขอนําสารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต และบทสรุปผลงานวิจัยมาเสนอ ณ ที่นี้
สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
(นายอัครสิทธิ์ อมาตยกุล)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ภายใตยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความ สามารถ
ในการแขงขัน โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก ซึง่ ตลาดอาหาร
ฮาลาลมีแนวโนมจะเพิ่มความสําคัญตอการสงออกของไทยมากขึ้นเปนลําดับ เนื่องจากเปนตลาด
ขนาดใหญทั้งในดานจํานวนประชากรมุสลิมที่มีมากกวา 1‚800 ลานคน (1 ใน 4 ของประชากรโลก)
อาศัยอยูในประเทศตางๆกวาหนึ่งรอยประเทศ และดานรายไดที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
ทั่วโลกซึ่งมีมูลคาประมาณปละ 8 ลานลานบาท (2 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ) ในขณะที่สวนแบงของ
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลไทยในปจจุบันแมจะมีแนวโนมการขยายตัวที่ดี แตมีมูลคาเพียงประมาณ 1.5
หมื่นลานบาท (375 ลานเหรียญสหรัฐฯ) คิดเปนรอยละ 0.18 เทานั้น ไทยยังมีโอกาสที่จะขยายการ
สงออกสินคาอาหารฮาลาลไดอีกมาก อันจะเปนการเพิ่มมูลคาการสงออกผลิตภัณฑอาหารของไทย
โดยรวมดวย ดังนั้น ขาพเจาจึงมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่กระทรวงการตางประเทศโดยกรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ไดมีสวนรวมในโครงการวิจัยตลาดสินคา
อาหารฮาลาลไทยในประเทศโมร็อกโก ซึ่งเปนโครงการยอยโครงการหนึ่งของกระทรวงการ
ตางประเทศที่จะสามารถชวยสงเสริมและขยายตลาดสินคาอาหารฮาลาลไทยออกสูประเทศตางๆ
ทั่วโลกได โดยใหนักศึกษาไทยมุสลิมในประเทศโมร็อกโกมีบทบาทในโครงการวิจัยนี้
ขาพเจามีความเชื่อมั่นวา งานวิจัยที่นักศึกษาไทยมุสลิมในโมร็อกโกทั้ง 8 คน โดยมีผูชวย
ศาสตราจารย ทัศนีย อนมาน เปนที่ปรึกษาโครงการ ไดรวมกันจัดทําขึ้นนี้จะเปนงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่
ประเทศไทยสามารถนําไปประกอบเปนขอมูลในการเจาะตลาดอาหารฮาลาลเพื่อขยายการสงออก
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลไทยสูโมร็อกโก กลุมประเทศอาหรับในแอฟริกาเหนือ รวมทั้งกลุมประเทศ
มุสลิมและกลุมประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศสในแอฟริกา ซึ่งหลายประเทศเปนประเทศมุสลิมหรือมี
ประชากรมุสลิมเปนสวนใหญ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
นอกจากนี้ โครงการวิจัยดังกลาวยังจะสามารถชวยเสริมสรางประสบการณและทักษะใหกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมนําประสบการณการทําวิจัยนี้ไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดในอนาคต
รวมทั้งเปนการชวยใหผูผลิต/ประกอบอาหารฮาลาลในประเทศไทยสามารถผลิตอาหารฮาลาลตาม
ความตองการของตลาดผูบริโภคไดในระยะยาว
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บทสรุปโครงการวิจัยตลาดอาหารฮาลาลไทยในโมร็อกโก
(เรียบเรียงโดย ผูชวยศาสตราจารย ทัศนีย อนมาน ผูเชี่ยวชาญศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติและหัวหนา
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
การดําเนินการวิจัยตลาดอาหารฮาลาลไทยในโมร็อกโกมีรูปแบบและแนวทางการทํางานดังนี้
คือ ศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศโมร็อกโก พฤติกรรมการบริโภค ประเภท
และปริมาณสินคาอาหารฮาลาลที่โมร็อกโกนําเขาจากตางประเทศ กฎหมาย ขอบังคับ และมาตรการ
ที่เกี่ยวของกับการนําเขาและการจําหนายสินคาอาหารฮาลาล ตลอดจนการวิเคราะหศักยภาพสินคา
อาหารฮาลาลของไทยในโมร็อกโก หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบการชําระเงิน
และระบบการธนาคารในโมร็อกโก เพื่อเตรียมวางแผนการลงทุนขยายตลาดสินคาอาหารฮาลาลไทย
ในโมร็อกโกตอไป สุดทายคือขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากงานวิจัย
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลในประเทศโมร็อกโก
โดยไดคนควาและออกแบบสํารวจตลาด และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคที่
เปนกลุมตัวอยางจํานวน 325 คน จาก 18 เมือง ทั้งนี้ จากการตรวจแบบสอบถามพบวา มีผูที่ทราบวา
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑอาหารฮาลาลคิดเปนรอยละ 53 และพบวาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลไทยที่
ไดรับความนิยมมากตามลําดับ คือ ผลิตภัณฑอาหารทะเล ขาวสาร และผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป
ปจจัยที่ผูบริโภคคํานึงถึงอยางมากในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารฮาลาลไทย คือ ความสะอาด
การรับรองมาตรฐาน และเครื่องหมายฮาลาล ตามลําดับ
การวิเคราะหศักยภาพสินคาอาหารฮาลาลของไทยในโมร็อกโกพบวา สินคาอาหารฮาลาล
ของไทยมีจุดออน คือ ยังกระจายไดไมทั่วถึง สวนใหญจะมีขายในหางใหญๆ และเมืองใหญเทานั้น
ทําใหผูบริโภคอาหารไทยมีขอจํากัดอยูเฉพาะผูมีฐานะเทานั้น นอกจากนั้นยังไมมีศูนยพาณิชยของ
ไทยในโมร็อกโกที่ทําการเชื่อมโยงติดตอสื่อสารดานการคาการลงทุน ดังเชน สํานักงานอัครราชทูต
ที่ปรึกษาฝายการพาณิชยของไทยประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรในประเทศอียิปต
จุดแข็ง ประเทศโมร็อกโกเปนจุดยุทธศาสตรเชื่อมตอทวีปยุโรป แอฟริกาและโลกอาหรับ มี
เสถียรภาพทางการเมืองสูง และมีระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย
เปนประมุข มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับนักลงทุนตางประเทศที่จะเขาไปลงทุน มีแรงงานพรอม
ทํางานจํานวนมาก และคาแรงงานคอนขางต่ําทําใหเหมาะสมสําหรับการลงทุน จากการสัมภาษณ
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เจาหนาที่บริษัทใหญๆในโมร็อกโก เชน บริษัท Zoubairi สินคาอาหารฮาลาลของไทยเปนที่ยอมรับ
ของบริษัทมากกวาสินคาจากบางประเทศ เชน จีน เวียดนาม ซึ่งสูคุณภาพสินคาไทยไมได นอกจากนี้
จุดแข็งที่สําคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ ประเทศไทยไดใชระบบมาตรฐานอาหาร HACCP (Hazard
Analysis and Control Point) ซึ่งเปนมาตรฐานที่วาดวยระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม ซึ่งใชเปนเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจงประเมิณและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตใหไดอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย สารเคมี และสิ่งแปลกปลอม
ตางๆ เชน เศษแกว โลหะ เปนตน ยิ่งกวานั้นยังมีระบบ GMP หรือ Good Manufacturing Practice
ที่วาดวยสุขลักษณะทั่วไปของอาหาร การจัดการดานความพรอมของสภาวะแวดลอมในกระบวนการ
ผลิต การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การทําความสะอาดสถานที่การผลิต เครื่องจักรรวมทั้ง
อุปกรณการผลิต ประการสําคัญสุดทาย คือ ฮาลาลันตอยยีบา (Halalan Thoyyiba Standard) คือ
มาตรฐานที่มีการนําขอกําหนดที่เกี่ยวกับหลักหรือกฎหมายอิสลามมาบูรณาการรวมกันกับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยและระบบคุณภาพที่เปนสากลในปจจุบัน อันเปนมาตรฐานอาหารฮาลาลอีกหนึ่ง
มาตรฐานที่เพิ่มขอไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ และเขาถึงตลาดผูบริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม
ทั้งภายในและตางประเทศ
ขณะนี้ถือเปนโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการที่จะทําการลงทุนในประเทศโมร็อกโก
เพราะขณะนี้รัฐบาลโมร็อกโกสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางประเทศ เพื่อนําเงินตราเขาประเทศ เชน
ภาคธุรกิจโทรคมนาคม อุตสาหกรรม การธนาคาร หลักทรัพย และธุรกิจอื่นๆ จากการสัมภาษณ
เจาหนาที่กรมศุลกากรพบวา โมร็อกโกเปนประเทศที่เปดกวางในการนําเขาสินคาจากทุกประเทศ ทํา
ใหเปนโอกาสของไทยที่จะเพิ่มปริมาณการสงออกมายังโมร็อกโก มีนโยบายผอนปรนภาษีอากรแก
ผูรวมโครงการลงทุนกับรัฐบาล จึงเปนโอกาสดีที่รัฐบาลของไทยและผูที่เกี่ยวของจะไดเล็งเห็น
ความสําคัญของจุดนี้ เพื่อสานสัมพันธระหวางสองประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และเพื่อปูทางสําหรับ
นักธุรกิจไทยที่จะทําการลงทุนในโมร็อกโก ขณะเดียวกันโมร็อกโกกําลังสรางทาเรือเพิ่มขึ้นที่เมือง
แทนเจียรบนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางตอนเหนือของประเทศ และทําการขยายทาเรือคาซาบลังกา
ริมฝงมหาสมุทรแอตแลนติกดวย จึงเปนโอกาสดีที่จะทําใหสินคาของไทยครอบคลุมอยูทุกมุมของ
โมร็อกโก และทําใหโมร็อกโกเปนจุดศูนยกลางในการกระจายสินคาไปยังทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา
และโลกอาหรับไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตามธุรกิจการคาระหวางไทย - โมร็อกโกยังเผชิญกับอุปสรรคตางๆ ดังนี้คือ การ
สื่อสารระหวางนักธุรกิจไทยกับโมร็อกโกที่มีปญหาเรื่องภาษา โมร็อกโกใชภาษาอาหรับเปนภาษา
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ราชการ และใชภาษาฝรั่งเศสในการดําเนินธุรกิจ สวนนักธุรกิจไทยจะใชภาษาอังกฤษในการติดตอ
สื่อสาร นอกจากนี้ ระยะทางระหวางสองประเทศยังไกลกันมาก ทําใหระยะเวลาการขนสงสินคา
ลาชามาก และมีคาขนสงคอนขางสูง อีกทั้งระบบการเงินของโมร็อกโกมีความลาหลัง ทําใหการ
ติดตอการคาคอนขางมีปญหา

สวนแบงของตลาดในโมร็อกโก (ที่มา: การศึกษาศักยภาพการแขงขันและการวิเคราะห
บอสตันโมเดล เพื่อการพัฒนาการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ)
ตลาดของโมร็อกโกมีประเทศมหาอํานาจ เชน ฝรั่งเศส จีน สเปน และสหรัฐฯ เขาไป
ดําเนินการคาการลงทุนในโมร็อกโกสูง สวนสหรัฐฯ ถึงแมยงั ไมติดอันดับผูนําเขาสินคาไปยังตลาด
โมร็อกโก 1 ใน 5 ก็ตาม แตแนวโนมการนําเขาและการลงทุนของสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
โมร็อกโกไดทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศสหรัฐฯ ทําใหการเก็บภาษีศุลกากรสินคาสงออกที่
สหรัฐฯสงมาโมร็อกโกจะอยูในระดับต่ําหรือเปนศูนยในกรณีทมี่ ีปริมาณมาก ซึ่งทําใหสหรัฐฯมี
ศักยภาพในการสงสินคามาโมร็อกโกเปนปริมาณมาก ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการตีตลาดโมร็อกโก
ของสินคาไทย
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คณะวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาเขาพบอธิบดีกรมการดูแลการทุจริตผลิตภัณฑอาหาร
กระทรวงการเกษตร พัฒนาชนบท และการประมงทะเล ของโมร็อกโก
สรุปปญหา ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น
1. ตลาดสินคาอาหารในประเทศโมร็อกโกเปนตลาดที่กวาง แตสินคาบางประเภท ประเทศ
ไทยมีขอจํากัดในการขยายตลาด เชน เนื้อไก จากการระวังเรื่องโรคไขหวัดนก โมร็อกโกจึงงดการ
นําเขาจากบริษัทเจริญโภคภัณฑของไทย แตใชวิธนี ําเขาลูกไกจากประเทศฝรั่งเศสมาเพาะเลี้ยงเพื่อ
การบริโภค สินคาที่ไทยสามารถสงออกไปยังโมร็อกโกได คือ สินคาประเภทอาหารสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูป และสินคาเครื่องกระปองตางๆ เชน ผลไมกระปองและแปรรูป ผัก
กระปอง
2. ปญหาการขนสงสินคาทางเรือ ไทยยังไมมีกองเรือเปนของตนเอง จําเปนตองเชาของ
ประเทศอื่นทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 ของราคาสินคา ขณะที่จีนและไตหวันเสียแค
รอยละ 7-10 เทานั้น
3. ควรมีการจัดตั้งหนวยงานดานเศรษฐกิจการคา หรือใหมีเจาหนาที่ดานการคาของไทยใน
เมืองคาซาบลังกา เพื่อชวยเผยแพร กระจายขาวสาร และขอมูลของสินคาไทยแกผูบริโภคใหสนใจ
สินคาไทยไดมากขึ้น ขณะนี้มีนักธุรกิจโมร็อกโกที่สนใจจะติดตอคาขายกับไทยโดยตรงไดเสนอ
พื้นที่ในอาคารของบริษัท AAS สําหรับเปนศูนยแสดงและกระจายสินคาไทยในประเทศตลาดใหม
4. การรูจักคุน เคยกันระหวางไทยกับโมร็อกโกนั้นยังนอยมาก ประเทศไทยยังขาดผูแทนที่
เปนคนไทยที่เขาใจประเพณี ภาษา วัฒนธรรมทองถิ่นมาเปนนักธุรกิจเองโดยไมตองผานพอคาคน
กลางหรือนายทุนชาวตางชาติ

7

5. ฝายโมร็อกโกเสนอใหรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานการประมง และประสงค
ที่จะสงเสริมการลงทุนใน Free Zone ในแถบทาเรือ Tangier เพื่อสงออกไป EU จึงเชิญชวนไทยเขา
มาลงทุน
6. ฝายโมร็อกโกขอความชวยเหลือทางวิชาการจากไทยในการเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่
น้ําทวม โดยจะกําหนดพื้นที่ Duty free quota สําหรับขาวไทยเปนการตอบแทน
7. สินคาไทยควรคํานึงถึงผลิตภัณฑและเครื่องหมายการคา ดังตอไปนี้คือ ฉลากบรรจุภัณฑที่
ระบุชื่อประเทศไทยตัวเล็กมาก ยากตอการสังเกต หรือบางผลิตภัณฑไมมีการระบุเลยวามาจากไทย
แตตรวจพบและทราบไดเพราะมีตราเครื่องหมาย อย. ที่เปนภาษาไทย ทําใหผูบริโภคไมสามารถรูจัก
สินคาและผลิตภัณฑของไทยไดอยางแทจริง ซึ่งจะมีผลในดานปจจัยการซื้อของผูบริโภคในครั้ง
ตอๆไป
8. การแขงขันทางตลาดและการเสียโอกาสทางการคาในตลาดตางประเทศนั้น เปนปญหา
ที่ไทยกําลังประสบอยู ดังเชนรานอาหารไทยในโมร็อกโกที่เปดบริการในเมืองใหญ และเมือง
ทองเที่ยว เชน คาซาบลังกา และมารราเกช พบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหาร รวมถึง
เครื่องปรุงรส ตองมีการนําเขาจากประเทศอื่น เชน จากสเปน หรือเวียดนาม เปนตน นั่นก็หมายถึง
ไทยตองเสียสวนแบงทางตลาด
การที่จะทําใหอาหารฮาลาลไทยสามารถแขงขันไดในระดับโลกนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พัฒนาการผลิตอาหารไทยใหไดมาตรฐานในระดับสากล เชน มาตรฐานของคณะกรรมาธิการ
โครงการมาตรฐานอาหารของ FAO/WHO ที่เรียกวา Codex Alimentations ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแล
เกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยดานอาหาร และไดกําหนดมาตรฐานอาหารฮาลาลไวแลว
แตเนื่องจากตรามาตรฐานฮาลาลของไทยยังไมเปนที่รูจักแพรหลายในตลาดมุสลิม จึงเปนหนาที่
ของภาครัฐและเอกชนของไทยที่จะตองรวมมือกันสรางความคุนเคยและการยอมรับในตรา
ฮาลาลของไทย
อนึ่ง ถึงแมโมร็อกโกจะเปนประเทศมุสลิมที่อนุญาตใหมีการนําเขาและขายอาหารที่ไมมีตรา
รับรองฮาลาล แตขอมูลที่ไดจากการสํารวจพบวาตราฮาลาลมีสวนชวยชาวโมร็อกโกในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑอาหารเปนอยางมาก เพราะจะมั่นใจในสินคาที่มีตราฮาลาลมากกวาที่ไมมีตรา
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากประเทศที่ผลิตสินคาไมใชประเทศมุสลิม นอกจากนี้ การที่จะใหโมร็อกโก
เปนเสมือนประตูไปสูประเทศอื่นในทวีปยุโรปและแอฟริกาซึ่งมีประชากรมุสลิมอยูมาก อันเปนการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกนั้น ประเทศไทยควรวางแผนการดําเนินงานใหตรารับรอง
ฮาลาลของไทยเปนที่รูจักในภูมิภาคแถบนี้มากขึ้น โดยใหมีการยอมรับจากกระทรวงศาสนาของ
ประเทศในกลุมอาหรับ รวมทั้งจากกลุมผูบริโภคชาวมุสลิม อีกทั้งใหมีการยอมรับในระดับสากลดวย
รายชื่อนักศึกษาผูทําการวิจัย
1 นาย วินัย ชลเจริญ
2 นาย สาเหาะ เจะแว
3 นาย ซาอิมาน กาจิ
4 นาย อับดุลฮากิม หะยีอับดุลเลาะ
5 นาย มะดานียา เรโด
6 นาย อนันต เจะแฮ
7 นาย คัยดี โตะเตียะ
8 นาย ประจักษ พลีบัตร

ประธานผูรวมทําวิจัย
ผูวจิ ัยและเลขานุการ
ผูวิจัยและผูชวยเลขานุการ
ผูวิจัย
ผูวิจัย
ผูวิจัย
ผูวิจัย
ผูวิจัย

-----------------------------------------
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โมร็อกโก : ดินแดนแหงศิลปะและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
โดย สุภาศิริ อมาตยกุล
ตอนที่ 2 : เมื่ออาหรับและตางชาติเขามาในโมร็อกโก
โมร็อกโก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของทวีปแอฟริกา มีอารยธรรมเกาแกโบราณ เปนดินแดนแหง
ศิลปะและวัฒนธรรมอันหลากหลาย ในหนังสือวิทยุสราญรมยฉบับที่ผานมา (ฉบับที่ 33 เดือนตุลาคม-ธันวาคม
พ.ศ.2549) ดิฉนั ไดกลาวถึงเรื่องราวของโมร็อกโกในยุคกอนประวัติศาสตร ตลอดจนอารยธรรมโบราณตั้งเตชาว
ฟนิเชียน (Phoenicians) เขาไปคาขายและตัง้ ที่ทําการคาบริเวณชายฝงแอฟริกาเหนือเมื่อราว 1,100 ปกอนคริสตกาล
ตอมาชาวคารเธจ (Carthagians) เขามาสูแอฟริกาเหนือ จัดตั้งอาณาจักรคารเธจรุงเรืองอยูทางฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน
จนถึงเมื่อชาวโรมันเขามามีอํานาจและสรางอาณาจักรโรมันในภูมิภาคนี้ ดิฉันยังไดกลาวถึงชนพืน้ เมืองดั้งเดิม ซึ่ง
ไดแก ชนเผาเบอรเบอร (Berber tribe) ผูมีประวัติศาสตรเคียงคูกับโมร็อกโกและภูมภิ าคแอฟริกาเหนือมานานนับ
พันป
ในหนังสือวิทยุสราญรมยฉบับนี้ ดิฉันขอกลาวถึงการเขามาของอาหรับและตางชาติในโมร็อกโก อันเปน
ชวงประวัติศาสตรที่สําคัญยิ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของประเทศมาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ มีหนังสือ
และหลักฐานอางอิงมากมายที่กลาวถึงประวัติศาสตรของโมร็อกโก โดยในแตละยุคสมัยยังมีรายละเอียดอีกมาก
ขอมูลเหลานี้มีความแตกตางกันไปบาง ไมวาจะเปนชื่อบุคคล สถานที่ คําอาน ตัวสะกด และปที่มีเหตุการณเกิดขึน้
ในการเขียนเรือ่ งนี้ ดิฉันไดศกึ ษาคนควาและประมวลขอมูลมาจากหลายแหลง โดยขอสรุปและนําเสนอขอมูลที่มี
การกลาวถึงหรืออางอิงกันเปนสวนใหญ สวนชื่อเรียกทีเ่ ปนภาษาอาหรับนั้น ไดสอบถามผูรูและพยายามเขียนคําอาน
ใหใกลเคียงมากที่สุด หากผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ดว ย
****
การลมสลายของอาณาจักรโรมันในชวงศตวรรษที่ 5 ไดนําไปสูการเสื่อมอํานาจการปกครองของโรมัน
ในภูมภิ าคแอฟริกาเหนือและบริเวณที่ปจจุบันเปนประเทศโมร็อกโก ตอมาในศตวรรษที่ 7 ปค.ศ. 622 ศาสดา
มูฮัมหมัดพรอมดวยสาวกไดเดินทางจากเมกกะ (Mecca) ไปสูเมดินา (Medina) การอพยพครั้งนี้ พวกมุสลิมเรียกวา
ฮิจเราะห นับเปนการเริ่มตนของรัฐอิสลาม เปนศักราชที่เริ่มตนนับปฏิทินตามแบบมุสลิม จากนั้นมาในเวลา 30 ป
ศาสนาอิสลามไดเผยแผครอบคลุมไปไกลทั่วทิศรวมทั้งในดินแดนที่เคยเปนของอาณาจักรโรมัน โดยทางตะวันออก
ไปไกลถึงชายแดนของอินเดีย ทางเหนือถึงคอนแสตนติโนเปล (Constantinople) และทางตะวันตกถึงแอฟริกาเหนือ
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ในแอฟริกาเหนือนั้นมีการตอตานอาหรับโดยชนพืน้ เมืองเบอรเบอรของแอลจีเรีย (Berbers of Algeria)
แตในที่สุดปค.ศ. 680 กองทัพอาหรับนําโดย อัคบา อิบนิ นาฟ (Oqba Ibn Nafi) มาจากตะวันออก เขามายัง
แอฟริกาเหนือ ขับไลการปกครองของอาณาจักรไบเซนไทน (Byzantine) ออกจากตูนเี ซีย นําทัพเดินทางตอมาจนถึง
โมร็อกโก เปนอันสิ้นสุดอํานาจของอาณาจักรไบแซนไทนในโมร็อกโกดวย พวกอาหรับตั้งหลักแหลงมั่นคงอยูที่
ไคเราวาน (Kairouan) (ปจจุบันอยูในประเทศตูนีเซีย) อยางไรก็ตามไมปรากฏแนชัดวาการเขายึดครองของอัคบา
อิบิน นาฟ ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงศาสนาในกลุมชนพื้นเมืองเบอรเบอรในโมร็อกโกและแอฟริกาเหนือ
นอกจากนี้อัคบา อิบิน นาฟไมไดจดั ตั้งปอมปราการใดไวในโมร็อกโกเลย ตัวเขาเองไดถูกฆาตายในแอลจีเรีย
ระหวางการเดินทางกลับไปยังไคเราวาน

ชองแคบยิบรอลตารระหวางเสปน (ดานซายของภาพ) กับโมร็อกโก (ดานขวาของภาพ)
มีทะเลเมดิเตอรเรเนียน (ดานบนของภาพ) ออกสูมหาสมุทรแอตแลนติก (ดานลางของภาพ)
จนกระทั่งตนศตวรรษที่ 8 ผูวาการของอาหรับในดินแดนแอฟริกาเหนือคนใหม คือ มูซา อิบิน นาสร
(Moussa Ibn Nasr) ไดเขามาตั้งมั่นในโมร็อกโก ยึดครองเขตที่ราบตอนเหนือจนถึงตอนกลางและตอนใตกอนถึง
ทะเลทรายซาฮารา (Sahara Desert) ทําการเผยแผศาสนาอิสลามไปอยางทั่วถึง กลาวกันวาชนกลุมตางๆ ของ
เบอรเบอรในแอฟริกาเหนือไดเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมด หัวหนาของชนพื้นเมืองเบอรเบอรยังใช
การเปลี่ยนศาสนาเปนเครื่องมือทางการเมืองเพื่อประกันการอยูรวมอยางสันติระหวางเบอรเบอรกับอาหรับ สําหรับ
ผูนําอาหรับนัน้ นอกจากการสรางความศรัทธาในศาสนาอิสลามแลว พวกเขายังไดใหสิ่งจูงใจกับชนพื้นเมืองทองถิ่น
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เหลานั้น รวมทั้งการใหตําแหนงหนาที่ทางการเมืองและการทหาร ชนพื้นเมืองเบอรเบอรไดมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารงานในเขตแอฟริกาเหนือ อีกทั้งมีสวนรวมในการเขาโจมตีและบุกคาบสมุทรไอบีเรีย (Iberian Peninsula) เมื่อ
ปค.ศ. 711 โดยกองกําลังรวมของชาวมุสลิมอาหรับและเบอรเบอรไดเดินทางจากเมืองแทนเจียร (Tangier) ทางเหนือ
ของโมร็อกโก ขามชองแคบยิบรอลตาร (Strait of Gibraltar) เขาไปยึดครองเสปนบนคาบสมุทรไอบีเรีย กลุมทหาร
เหลานี้สวนใหญเปนพวกเบอรเบอรที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม มีผูนํากองทัพ ชื่อ ทาริค อิบิน ซิแยด (Tariq Ibn
Ziyad) เมื่อเขานํากองทัพขามชองแคบ ไดเขาไปสูดินแดนทางใตของเสปนที่เปนแนวภูเขาสูง ทําใหมีการเรียกภูเขา
นั้นวา “ภูเขาของทาริค (The Mountain of Tariq)” ซึ่งในภาษาอาหรับเรียกวา Jabal Tariq อันเปนทีม่ าของชื่อ
ชองแคบ “Gibraltar” นั่นเอง
อาหรับเรียกแอฟริกาเหนือวา มาหกริบ (Maghreb) แปลวา ดินแดนแหงทิศตะวันตก การเขายึดครอง
แอฟริกาเหนือ นอกจากจะเปนการนําศาสนาอิสลามเขามาเผยแผและตั้งมั่นอยางมั่นคงในภูมภิ าคนีแ้ ลว ยังทําให
อาหรับไดขยายตลาดและเปดเสนทางการคาภายในทวีปแอฟริกาผานทางทะเลทรายซาฮารา พวกอาหรับยังสามารถ
คุมการคาทองจากกานา (Ghana) และทาสจากซูดาน (Sudan) ได อยางไรก็ตาม ความกวางใหญของอาณาจักรอิสลาม
จากเปอรเซีย (อิหรานในปจจุบัน) จนถึงโมร็อกโกและจากกานาจนถึงเสปน ไมสามารถทําใหอาหรับปกครองดูแล
ไดอยางทัว่ ถึง โดยเฉพาะในโมร็อกโกนั้น มีกลุมอํานาจแยกยอยเกิดขึ้นจํานวนมากและเปนเอกเทศตอกัน
ขณะเดียวกันโลกมุสลิมเกิดการแบงแยกนิกายเปนซุนหนี่ (Sunni) และชีอะห (Shia) เมื่อซุนหนี่ขึ้นมามี
อํานาจที่กรุงดามัสกัส (Damascus) ในประเทศซีเรีย ไดมพี วกชีอะหบางกลุมเดินทางออกนอกประเทศไปทาง
ตะวันออกและตะวันตก กลุม หนึ่งเดินทางถึงโมร็อกโกเมื่อราวปค.ศ. 787 นําโดยมูเลย อีดริสส (Moulay Idriss)
ผูซึ่งเชื่อกันวาสืบเชื้อสายโดยตรงจากศาสดามูฮัมหมัด เขาไดรับการตอนรับจากชนพื้นเมืองทองถิ่นดวยดีและ
ไดวางรากฐานการกําเนิดราชวงศแหงอาหรับ ถือกันวาเปนราชวงศแรกของโมร็อกโก คือ ราชวงศอิดริสสิด
(The Idrissid Dynasty : ปค.ศ. 788-921) มีหัวหนาผูปกครองเปนตําแหนงสุลตาน ทัง้ นี้ มูเลย อีดริสสยังไดรับ
แตงตั้งใหเปนอิหมาม (Imam) ดวย นัน่ คือ การเปนผูนําทั้งดานศาสนาและการเมือง
ตามประวัตนิ นั้ มูเลย อีดริสสเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารเมื่อปค.ศ. 791 จากนั้นในปค.ศ. 803 บุตรชาย
ของเขาชื่อ มูเลย อีดริสส ที่ 2 (Moulay Idriss II) ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาและอิหมามปกครองโมร็อกโกตอไป
ปกครองนาน 26 ป ถือเปนยุคทองของโมร็อกโกในชวงตน ในยุคนี้นี่เองที่ไดมีการจัดตั้งเมืองเฟส (Fes) ขึ้น เปน
เมืองหลวงแหงแรกของราชอาณาจักรโมร็อกโก มูเลย อีดริสส ที่ 2 ไดวางระบบของรัฐบาลไว และยังตอนรับชาว
มุสลิมชิอะหที่ลี้ภัยเขามาดวย กลุมที่สําคัญคือจากเมืองคอรโดบา (Cordoba) และไคเราวาน (Kairouan) ตอมามีการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยไคเราวีน (Kairaouine University) ในเมืองเฟส นับเปนมหาวิทยาลัยที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของ
โลกมุสลิม และเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก เฟสยังเปนเมืองสําคัญที่เชื่อมการคาระหวางเสปนกับตะวันออก และ
ระหวางแอฟริกาตอนเหนือกับแอฟริกาที่อยูใตทะเลทรายซาฮาราลงไป ทั้งนี้ เฟสเปนเมืองสําคัญของอาหรับใน
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โมร็อกโกมาจนถึงศตวรรษที่ 20 เลยทีเดียว สุเหราไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ที่สรางมาตั้งแตราชวงศอิดริสสิด
ยังคงมีใหเห็นอยูในเมืองเฟส เคยเปนสุเหราที่ใหญที่สุดในโมร็อกโก ภายหลังมีการกอสรางสุเหราแหงกษัตริย
ฮัสซันที่ 2 (Mosque Hassan II) ที่เมืองคาซาบลังกา สุเหราไคเราวีนจึงกลายเปนลําดับที่ 2 ไป แมทุกวันนี้ชาวเมือง
เฟสยังพูดกันวา “ถนนทุกสายมุงไปยังไคเราวีน” เพราะถนนสายตางๆ ของเมืองเฟสตางมีจุดหมายปลายทางไปที่
สุเหรานี้ทั้งสิ้น
ในศตวรรษที่ 9 ราชวงศอิดริสสิสเริ่มเสื่อมและแตกเปนกลุมอํานาจตางๆ กระจัดกระจายกันไป ราชวงศ
อิดริสสิดมีสุลตานปกครอง 9 พระองค ในชวงนี้อาณาจักรของมุสลิมในเสปนเริ่มแตกสลายลง มีการเปลี่ยนอํานาจ
มากมายในแอฟริกาตอนเหนือ และระหวางศตวรรษที่ 10-11 แอฟริกาเหนือยังถูกรุกรานทําลายลางโดยชนเผาเรรอน
ที่นําโดย บานู ฮิลาล (Banu Hilal) ดวย
ขณะที่เกิดชองวางทางอํานาจในแอฟริกาเหนือดังกลาว ไดมีชนพื้นเมืองเบอรเบอร 2 กลุมขึ้นมามีอํานาจ
และจัดตั้งราชวงศที่สําคัญในยุคกลาง 2 ราชวงศ คือ ราชวงศอัลโมราวิด และราชวงศอัลโมฮัด ชนพื้นเมืองเบอรเบอร
สองกลุมนี้ตางมาจากทางใตของโมร็อกโก มีเปาหมายเดียวกันคือเพื่อการปฏิรูปทางศาสนา แมทั้งสองราชวงศ
ปกครองรวมกันเพียง 200 กวาป แตไดทําใหโมร็อกโกมีอํานาจมากในโลกมุสลิมทางตะวันตก และเปนอาณาจักรที่
แผขยายไปกวางไกล โดยในเขตแอฟริกาเหนือไปถึงลิเบีย ทางตอนใตไปถึงเซเนกัลและกานา และทางตอนเหนือ
ไปถึงเสปน
ราชวงศอัลโมราวิด (The Almoravid Dynasty : ปค.ศ. 1055-1147) เริ่มจากความเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูป
ในเบอรเบอรกลุมซันฮัดจา (Sanhadja Berbers) ที่ Koumbi Saleh เมืองหลวงของกานาในขณะนัน้ (ปจจุบันอยูใน
ประเทศมอริเตเนีย) ชนกลุมนี้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเมื่อศตวรรษที่ 9 ผูนําของกลุมคือ อับดุลลาห บิน ยาซิน
(Abdallah Bin Yasin) ไดรวมกลุมกันเพื่อปฏิรูปการปฏิบัติทางศาสนาอิสลามใหมีความบริสุทธิ์ขึ้น เชื่อกันวา
อัลโมราวิด (Almoravid) หมายถึง “ผูคลุมหนา” อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของคนในกลุมที่ใชผาคลุมหนาโดยตลอด
ตอมากลุมนี้มกี ําลังมากขึ้นและมีกองทัพของตน มีผูนําคือ ยูเซฟ บิน ทัชฟน (Youssef ben Tachfine) สามารถ
ยึดครองทางใตของทะเลทรายซาฮาราและขึ้นมายังโมร็อกโก สรางเมืองมารราเกช (Marrakech) ขึ้นเมื่อปค.ศ. 1062
และมีศูนยการปกครองอยูทแี่ หงนี้ มารราเกชจึงกลายเปนเมืองหลวงแหงที่ 2 ของโมร็อกโก จากนัน้ ยูเซฟ บิน ทัชฟน
ไดแผขยายอํานาจตอไปทางเหนือของโมร็อกโกและไปทางตะวันออกถึงแอลจีเรีย ในปค.ศ. 1085 เขาไดนํากําลัง
ทหารขามชองแคบยิบรอลตารไปเสปนโดยการเชื้อเชิญของเจาชายที่เปนมุสลิมที่ปกครองอยูทางใตของเสปน ในป
ค.ศ. 1090 เขาขามเขาไปในเสปนอีก คราวนี้สามารถยึดครองวาเลนเซีย (Valencia) รวมทั้งดินแดนแถบนั้นใหกลับมา
เปนของมุสลิมอีกครั้งหลังจากที่ถูกยึดกลับไปจากการถูกโจมตีโดยพวกเสปนที่นับถือศาสนาคริสต อยางไรก็ตาม แม
จะมีความสําเร็จในการยึดทางใตของเสปนกลับมาได แตก็เปนการยากที่จะปกครองพื้นที่ที่มีอารยธรรม (Andalusian
Civilization) ที่รุงเรืองกวา อีกทั้งยังทําใหกองกําลังของกลุมอัลโมราวิดออนลง เมื่อบุตรชายของยูเซฟ บิน ทัชฟน ชื่อ
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อาลี (Ali) ขึ้นมามีอํานาจ ก็ไมสามารถปกครองและสรางความสมานฉันทในกลุมอํานาจตางๆ ที่เกิดขึ้นได ราชวงศ
อัลโมราวิดจึงเสื่อมลง รวมสุลตานปกครองทั้งสิ้น 7 พระองค
ราชวงศอัลโมฮัด (The Almohad Dynasty : ปค.ศ. 1130-1269) มาจากชนพื้นเมืองเบอรเบอรกลุมมาสมูดา
(Masmuda Berbers) จากเทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountain) ผูนํากลุมคือ โมฮัมเหม็ด อิบิน ตูมารต (Mohammed
Ibn Tumart) ทําการรณรงคตอตานผูปกครองแหงราชวงศอัลโมราวิดเพราะเห็นวาทําใหความเชื่อและการปฏิบตั ิทาง
ศาสนาอิสลามบิดเบือนไป โมฮัมเหม็ด อิบนิ ตูมารต มีที่มั่นของตนอยูท ี่เมืองติน มาล (Tin Mal) ในบริเวณเทือกเขา
แอตลาส ตั้งตนเปนผูนํากลุม เรียกวา Mahdi แปลวา ผูไดรับเลือกแลว กลุมนี้ไดรับเรียกชื่อวา อัลโมฮัด (Almohad)
หมายถึง ผูที่เชือ่ ในความเปนหนึ่งเดียวของพระเจา
ผูนําคนตอมาของกลุมคือ อับดุล อัล มูเมน (Abdul al Moumen) ไดเขายึดเมืองเฟสและมารราเกช ขับไล
พวกอัลโมราวิดออก และตั้งเมืองหลวงที่เมืองมารราเกช ถือเปนสุลตานองคแรกของราชวงศอัลโมฮัดและเปนผูที่มี
อํานาจมาก มีการสรางกําแพงเมือง ประตูเมือง และสุเหรามากมาย รวมทั้งสุเหรากูตเู บีย (Koutoubia Mosque) ที่มี
หอคอย (Minaret) สูงถึง 70 เมตร นับเปนสถาปตยกรรมของศาสนาอิสลามที่โดดเดนทีส่ ุดแหงหนึ่งในแอฟริกาเหนือ

หอคอยฮัสซัน ที่นครราบัต
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โมร็อกโกภายใตราชวงศอัลโมฮัดเจริญรุงเรืองและแผขยายไปไกลถึงลิเบีย อีกทั้งขยายเขาสูเสปน โดย
สุลตานองคที่ 3 ของราชวงศคือ ยาคุป เอล มันซูร (Yacoub el Mansour – แปลวา ผูมีชัยชนะ) ไดรับชัยชนะเหนือ
พวกคริสตที่เมืองอลารคอส (Alarcos) เมื่อปค.ศ. 1195 มีการสรางเมืองราบัต (Rabat) และสรางหอคอยฮัสซัน
(Tour Hussan) เพื่อเปนอนุสาวรียแหงชัยชนะของโมร็อกโกในครั้งนั้น แตการสรางไมเสร็จสิ้นดี ประกอบกับปค.ศ.
1755 ไดเกิดแผนดินไหว ทําใหกลุมหอสูงตรงกลางโคนลงมาจนเหลือแตโคนเสาอยูเรียงรายดังที่เห็นในปจจุบัน
ในเมืองราบัตยังมีการสรางประตูเมืองอูไดยา (Oudaia Gate) ในสมัยนี้ดวย
ในปค.ศ. 1212 เกิดการตอตานการขยายอํานาจของมุสลิมในเสปน ฝายมุสลิมพายแพที่ Las Navas de Tolosa
จนในที่สดุ เหลือเพียงอาณาจักรกรานาดา (Kingdom of Granada) เทานั้นที่ยังคงอยูภ ายใตการปกครองของมุสลิม
สวนทางตอนเหนือของแอฟริกามีกลุมอํานาจแยกตัวเปนอิสระจากการปกครองของราชวงศอัลโมฮัด ทําใหถึง
จุดเสื่อม เกิดการยึดอํานาจโดยชนพืน้ เมืองกลุมใหมขึ้นปกครองแทน ราชวงศอัลโมฮัดมีสุลตานปกครองรวม
13 พระองค
ราชวงศเมรินดิ (The Merinid Dynasty : ปค.ศ. 1258-1465) มาจากชนพื้นเมืองเบอรเบอรกลุมซานาตา
(Zanata Berbers) จากเทือกเขาแอตลาส ไดขึ้นมาปกครองในขณะที่โมร็อกโกอยูในสภาพที่ตกต่ําทางการเมือง
และเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเริ่มถูกโดดเดีย่ วจากยุโรปและโลกมุสลิมดวย ชวงนี้โปรตุเกสเริ่มสรางทาเรือบนฝงทะเล
เมดิเตอรเรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก สามารถเดินเรือไปไดไกลถึงมอริเตเนีย อันหมายถึงการคอยสิ้นสุดไป
ของการคาโดยกองคาราวานบนเสนทางที่ผานทะเลทรายซาฮารา ในปจจุบันยังคงเห็นซากปอมปราการและ
สิ่งกอสรางของโปรตุเกสตามชายฝงของมหาสมุทรแอตแลนติก ดังเชน ที่เมืองเอล จาดิดา (El Jadida) ซาฟ (Safi)
และอาซิลาห (Asilah) เปนตน สําหรับดินแดนทางตะวันออกของแอฟริกาเหนือในชวงนี้ก็ตกอยูภ ายใตอํานาจของ
ตุรกี กลายเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมาน (Ottoman Empire) ผูปกครองแหงราชวงศเมรินดิ ไมสามารถ
ฟนฟูอํานาจของโมร็อกโกใหกลับมาเหมือนเดิมได แมจะมีอยูชว งสัน้ ที่มีสุลตานผิวดํา (Black Sultan) ชื่อ
อาบู เอล ฮัสซัน (Abou el Hassan) สามารถยึดครองตูนสี (Tunis) ได แตเขาสิ้นชีวิตกอนที่จะทําการบุกกลับเขาไป
ทางใตของเสปน
ราชวงศเมรินดิ มีสุลตานปกครองรวม 18 พระองค สุลตานองคแรกคือ อาบู ยุสเซฟ ยาคุป (Abou Youssef
Yacoub) สิ่งที่ปรากฏเห็นชัดในชวงราชวงศเมรินิดคือ ระบบบริหารงานจากสวนกลาง (Makhzen) นอกจากนี้
มีสิ่งกอสรางและสถาปตยกรรมอันโดดเดนเกิดขึ้นมากมายในเมืองตางๆ เชน เมืองเฟส มีพระราชวังแหงเฟส (Fes
El Jedid) สุเหรา และโรงเรียนสอนศาสนา (เรียกวา เมเดรซา – Medersa) สวนที่เมืองราบัต มีการสราง Zaouia และ
สุสานที่เชลลาห (Chellah) เปนตน นักประวัติศาสตรคนสําคัญของโมร็อกโก คือ อิบิน คาลดุน (Ibn Khaldun) และ
ลีโอ แอฟริกานุส (Leo Africanus) ก็ไดเคยศึกษาทีเ่ มืองเฟสภายใตการอุปถัมภของราชวงศเมรินิดดวยเชนกัน

7

วังโบราณและสุสานของราชวงศเมรินิด ที่เมืองเฟส
จากนั้นมาในศตวรรษที่ 16 โมร็อกโกอยูภายใตการแขงขันอํานาจระหวางสองอาณาจักร คือ วาตาซิด
(The Wattasids) ที่เมืองเฟส และซาเดียน (The Saadians) ที่เมืองมารราเกช
ราชวงศวาตาซิด (The Wattasid Dynasty : ปค.ศ. 1472-1554) จัดตั้งขึ้นโดยชนพื้นเมืองเบอรเบอรกลุม
เซเนท (Zenet Berbers) ขึ้นมามีอํานาจตอจากราชวงศเมรินิด มีการสรางเมืองใหมขึ้น เชน เชฟเชาวาน
(Chefchaouen) ที่บริเวณเทือกเขารีฟ (The Rift) ริมฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน แตในชวงนี้เองโปรตุเกสก็ไดเขายึดครอง
ทาเรือที่เตตวน (Teuouan) และเซปตา (Ceuta) บนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน รวมทั้งเมืองแทนเจียร (Tangier) และ
อการเดีย (Agadir) บนฝงมหาสมุทรแอตแลนติก นอกจากนี้ยังมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น คือ การลมสลายของ
อาณาจักรกรานาดาทางใตของเสปน โดยกรานาดากลับไปเปนของเสปนภายใตการนําของกษัตริยเ ฟอรดินานและ
พระนางอิสซาเบลลาเมื่อปค.ศ. 1492 มีพวกยิวและมุสลิมราว 1 ลานคนลี้ภัยเขามาในโมร็อกโกดวย
สวนพวกซาเดียนนัน้ มีถิ่นกําเนิดจากคาบสมุทรอาระเบีย เดินทางไปทางฝงตะวันตกจนถึงโมร็อกโก
เขายึดอํานาจจากพวกวาตาซิดที่เมืองมารราเกช และปกครองโมร็อกโกภายใตราชวงศซาเดียน (The Saadian
Dynasty : ปค.ศ. 1555-1659) อันเปนการกลับมาของราชวงศแหงอาหรับและหมายถึงการหมดอํานาจของราชวงศ
ที่จัดตั้งขึ้นโดยชนพื้นเมืองเบอรเบอร ในชวงนี้มารราเกชรุงเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สวนพวกวาตาซิดยังคงมีอํานาจอยู
เฉพาะที่เมืองเฟส จนกระทั่งถึงสมัยโมฮัมเหม็ด เอช ชีคห (Mohammed esh Sheikh) ซึ่งเปนผูนําของซาเดียนคนแรก
ที่ปกครองไดทั้งเหนือและใตของโมร็อกโก ชวงนี้มีสิ่งกอสรางเพิ่มเติมอีกหลายอยาง รวมทั้งการสรางตอเติมสุเหรา
ไคเราวีนที่เมืองเฟส และการสรางเขตที่เรียกวา เมดินา (Medina) ในเมืองราบัต
อยางไรก็ตาม ตอมาเกิดการตอสูแยงอํานาจระหวางกลุมตางๆ จนในทีส่ ุดมีเจาชายของซาเดียน ชื่อ
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อาเหม็ด เอล มันซูร (Ahmed El Mansour) สามารถคุมอํานาจและขึน้ เปนสุลตานแหงราชวงศซาเดียนองคตอไป
ในยุคนี้โมร็อกโกมีความสงบสุขพอสมควร มีการใชทหารของตุรกีในกองทัพและบุกลงทางใตเขาไปถึงทิมบักตู
(Timbuktu) ที่อยูในประเทศชาด (Chad) ปจุจบัน เปนการคุมเหมืองเกลือในทะเลทรายซาฮารา ตลอดจนเสนทาง
การคาทองและทาสจากทางใตไดอยางมั่นคง สุลตานอาเหม็ด เอล มันซูรไดรับความนิยมจากประชาชน และยังได
รับสมญานามวา El Dhahabi แปลวา The Golden One
แตเมื่อสุลตานอาหเหม็ด เอล มันซูร สิ้นชีวิตลงในปค.ศ. 1603 ไดเกิดความวุน วายและการแยงอํานาจขึ้นอีก
เปนสงครามกลางเมืองภายในเปนเวลานาน มีการแตกแยกเปนกลุมอํานาจตางๆ สุลตานองคตอๆ มาของราชวงศ
ซาเดียนยังคงมีที่มั่นการปกครองอยูทางใตและที่เมืองมารราเกช ในขณะทีก่ ลุมอํานาจอื่นยึดมั่นอยูที่เมืองเฟส สวน
บริเวณราบัต ซาเล (Sale) และริมฝงมหาสมุทรแอตแลนติกนั้น เกิดมีกลุมอํานาจที่ร่ํารวยขึ้นมาจากการปลนสดมภ
และการเปนโจรสลัด กลาวกันวาเปนพวกที่หลบหนีมาจากเสปน มุงโจมตีเรือสินคาจากเสปนและยุโรป และยังจับ
พวกยุโรปเปนทาสไวเปนจํานวนมาก
ราชวงศซาเดียนมีสุลตานปกครองรวม 13 พระองค ในเมืองมารราเกชมีสุสานของสุลตานและบุคคลสําคัญ
ในราชวงศนี้ เรียกวา สุสานราชวงศซาเดียน (Saadian Tombs)

สุสานของราชวงศซาเดียน ที่เมืองมารราเกช
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ตอมามีพวกเชรีฟ (Shereefs) ผูซึ่งเชื่อวาสืบเชื้อสายจากศาสดามูฮัมหมัด และเริ่มจัดตั้งกลุมของตนในฐานะ
ผูนําทางศาสนา ไดเขายึดอํานาจตามเมืองสําคัญ ในปค.ศ. 1666 ภายใตการนําของสุลตานมูเลย ราชิด (Moulay
Rashid) สามารถเขายึดเมืองมารราเกชได เปนการเริ่มตนแหงราชวงศอลาวิต (The Alaouites : ปค.ศ. 1666 ปจจุบัน) เปนราชวงศที่ 6 แหงราชอาณาจักรโมร็อกโก แตสุลตานมูเลย ราชิด ถูกลอบสังหารในปค.ศ. 1672 เมื่อ
บุตรชายคือ มูเลย อิชมาอิล (Moulay Ismail) ขึ้นปกครอง สามารถคุมโมร็อกโกไดอยางแทจริง ปกครองนานถึง 55 ป
พระองคยายเมืองหลวงจากเฟสไปอยูเมืองเมกเนส (Meknes) ถือเปนราชธานีแหงที่ 3 ของโมร็อกโก มูเลย อิชมาอิล
เปนสุลตานที่ยิ่งใหญที่สุดพระองคหนึ่งในประวัติศาสตรราชวงศของโมร็อกโก ในยุคนี้พระองคไดนําทาสผิวดํา
(จากมอริเตเนียและทางใตของทะเลทรายซาฮารา) ประมาณ 140,000 คนมาเปนทหารในกองทัพของโมร็อกโกดวย
เรียกวา The Black Guard นอกจากนี้มกี ารสรางปอมปราการ (Kasbah) ไวทั่วประเทศ รวมทั้งสรางพระราชวังที่เมือง
แทนเจียร และราบัต สวนพระราชวังที่สรางที่เมืองหลวงเมกเนสนั้น ถือวายิ่งใหญงดงามไมแพพระราชวังแวรซาย
ของฝรั่งเศสเลยทีเดียว พระองคยังไดนําโมร็อกโกใหอยูทดั เทียมกับประเทศยุโรปอื่นๆ ดวย ปจจุบนั สถานที่สําคัญ
ของเมืองเมกเนส คือ พระราชวัง และสุสานของสุลตานมูเลย อิชมาอิล

สุสานของสุลตานมูเลย อิชมาอิล ที่เมืองเมกเนส
การปกครองของสุลตานองคตางๆ แหงราชวงศอลาวิตในชวงกอนตกอยูภายใตการดูแลของฝรั่งเศสและ
เสปนนั้น ไดทาํ ความรุงเรืองใหกับโมร็อกโกมาก มีสิ่งกอสรางและสถานที่สําคัญๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน ที่เมือง
มารราเกช มีการกอสรางสุเหรา สวน และพระราชวังเอล บาเดีย (Palais El Badii) สวนที่เมืองเฟสมีการสราง
พระราชวังจาไม (Palais Jamai) เปนตน
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โดยสรุปแลว อาหรับไดเขามามีอิทธิพลในโมร็อกโกและแอฟริกาเหนือตั้งแตปลายศตวรรษที่ 7 ซึ่งใน
ขณะนัน้ เปนชวงยุคกลาง(Middle Ages) ยุโรปยางเขาสูยุคมืด (Dark Age) แตโลกอาหรับกําลังรุงเรือง และไดแผ
ขยายอํานาจมาทางแอฟริกาเหนือจนถึงโมร็อกโกและริมสุดมหาสมุทรแอตแลนติก อันเปนการนําศาสนาอิสลามเขา
มาสูภูมิภาคนีด้ วย ความแข็งแกรงทางกองทัพและอํานาจของอาหรับเขาไปไกลถึงยุโรป เพราะชองแคบยิบรอลตาร
กวางเพียง 14 กิโลเมตรระหวางฝงของโมร็อกโกกับเสปน อาหรับแผขยายเขาไปในยุโรปจนเกือบถึงฝรั่งเศส (หาง
จากกรุงปารีสเพียง 320 กิโลเมตร) เพราะไปพายแพฝรั่งเศสในการสูรบที่ปวติเยร (Battle of Poitiers) เมื่อปค.ศ. 732
จากการพายแพครั้งนี้ ทําใหอาหรับหันไปสนใจแตเพียงทางใตที่คาบสมุทรไอบีเรีย (ปจจุบันเปนทีต่ ั้งของประเทศ
โปรตุเกสและเสปน)
อาหรับมีอิทธิพลเหนือคาบสมุทรไอบีเรียนานเปนเวลา 781 ป (ค.ศ. 711-1492) เมืองหลวงแหงแรกของ
อาณาจักรมุสลิมบนคาบสมุทรไอบีเรีย คือ คอรโดบา (Cordoba) และหลังจากที่คอรโดบาถูกยึดไปโดยเสปนที่เปน
คริสต พวกอาหรับจึงไดยายเมืองหลวงไปยังกรานาดา (Granada) สวนเมืองสําคัญอื่นๆ ของอาหรับในเสปน มีอาทิ
เซวียา (Seville) และ โทเลโด (Toledo) เปนตน ในปค.ศ. 1492 กรานาดาซึ่งเปนอาณาจักรสุดทายของอาหรับใน
คาบสมุทรไอบีเรียไดถูกตีกลับไปเปนของเสปน อยางไรก็ตาม แมจะเปนการสิ้นสุดอํานาจของอาณาจักรมุสลิม
ในเสปน แตยงั คงมีอิทธิพลของอาหรับและศาสนาอิสลามอยูอยางชัดเจนโดยเฉพาะในงานศิลปะและสถาปตยกรรม
ที่ปรากฏอยูตามเมืองและสถานที่ตางๆ ของเสปนดังที่เห็นในปจจุบัน
ชาวยุโรปเรียกพวกอาหรับที่มาจากแอฟริกาเหนือวา มัวร (Moor) ซึ่งอาจมาจากชื่อ มอริเตเนีย (Mauritania)
เมื่ออาหรับเขาไปสรางอาณาจักรมุสลิมในเสปน ดินแดนแหงนีเ้ รียกวา อัล แอนดาลุส (Al-Andalus) หรือ
แอนดาลูเชีย (Andalusia) คําวา อัล แอนดาลุส แปลวา ดินแดนแหงพวกแวนดาล (Land of the Vandals) ซึ่งพวก
แวนดาลนี้เปนชนพื้นเมืองหนึ่งของเยอรมันที่เคยยึดครองอยูในคาบสมุทรไอบีเรีย คําวา Vandal จึงกลายมาเปน
Andal นั่นเอง ดินแดนแหงแอนดาลูเชียเปนที่รวมของพวกมุสลิม ยิว และโมซาหราบ (Mozarabs - คําเรียกชาวคริสต
ที่ใชชีวิตแบบมุสลิม) กอใหเกิดอารยธรรมแอนดาลูเชีย (Andalusian civilization) ที่รุงเรืองมากที่สุดในยุคกลาง
ตอนปลาย ศิลปะและสถาปตยกรรมแบบมัวร (Moorish Style) มีเอกลักษณทพี่ ิเศษและงดงามยิ่ง เปนงานที่
ผสมผสานลักษณะทั้งของอาหรับและยุโรปเขาดวยกัน
นอกจากอาหรับที่เขามามีอิทธิพลเหนือโมร็อกโกแลว ในปลายศตวรรษที่ 18 ฝรั่งเศส และเสปน สนใจและ
ตองการครอบครองดินแดนที่มีชัยภูมแิ ละความอุดมสมบูรณของโมร็อกโก สุลตานองคสุดทายกอนที่โมร็อกโกจะ
ตกเปนอาณานิคมของตางชาติคือ มูเลย ฮัสซัน (Moulay Hassan) แมวามีความพยายามเพื่อตอตานอํานาจของตางชาติ
ในโมร็อกโก รวมทั้งการตอตานจากชนพืน้ เมืองเบอรเบอรที่อยูบริเวณเทือกเขารีฟ (The Rift) ทางเหนือ และ
เทือกเขาแอตลาสทางตอนกลางของประเทศ แตก็ไมอาจสูกําลังทหารและอาวุธของตางชาติได หัวหนาชนกลุม
เบอรเบอรที่ตอตานตางชาติและกลายเปนวีรบุรุษของโมร็อกโกคือ อาบ เอล เคริม (Abd el Krim)
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ในที่สุดจากผลของสนธิสัญญาเฟส (Treaty of Fes) เมื่อปค.ศ. 1912 ทําใหโมร็อกโกตกอยูภ ายใตการดูแล
ของฝรั่งเศสและเสปน (French and Spanish Protectorates – 1912-1956) โดยฝรั่งเศสเขาปกครองราชอาณาจักร
โมร็อกโกเปนสวนใหญ ในขณะที่เสปนยึดครองดินแดนชายทะเลฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน มีเมืองเตตูวาน (Tetouan)
เปนเมืองหลวงของเขตปกครองเสปนในโมร็อกโก สวนเมืองแทนเจียรถูกประกาศใหเปนดินแดนสากลที่ไมขึ้น
กับใคร
ชวงที่ฝรั่งเศสปกครองนี้ ไดยกเมืองราบัต (Rabat) ขึ้นเปนเมืองหลวงใหมของโมร็อกโก ราบัตจึงกลายเปน
เมืองหลวงแหงที่ 4 ของโมร็อกโก ฝรั่งเศสยังพัฒนาคาซาบลังกา (Casablanca) ใหเปนเมืองทาทันสมัยบนริมฝง
มหาสมุทรแอตแลนติก ขณะเดียวกันในเมืองหลักๆ ไดมกี ารสรางเขตเมืองใหม (Ville Nouvelle) ที่อยูนอกกําแพง
เมือง จึงเรียกเขตที่อยูภายในกําแพงเมืองวาเปนเขตเมืองเกา ฝรั่งเศสตั้งผูสําเร็จราชการ (Pasha) ที่เมืองมารราเกช และ
ยังคงใหสุลตานดูแลโมร็อกโกอยู
ในขณะที่โมร็อกโกอยูใตการปกครองของฝรั่งเศส ไดมีกลุมชาตินิยมเคลื่อนไหวเพื่อการเปนเอกราช มีการ
จราจลและตอสูกันอยูเนืองๆ ในปค.ศ. 1943 มีการจัดตั้งพรรคการเมืองของกลุมชาตินิยม เรียกวา Istiqual แปลวา
“ความเปนเอกราช” มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวและเรียกรองเพือ่ การแยกตัวเปนเอกราชจากฝรั่งเศส จาก
จํานวนสมาชิกของพรรคเพียง 1 หมื่นคนในปค.ศ. 1947 ไดเพิ่มขึ้นเปน 1 แสนคนในปค.ศ. 1951 ความเคลื่อนไหว
และแรงผลักดันเพื่อชาตินยิ มไดมีสวนชวยตอการเปนเอกราชของโมร็อกโกในเวลาตอมา สุลตานโมฮัมเหม็ดที่ 5
เปนผูหนึ่งที่เปนหลักสําคัญของขบวนการตอสูเพื่อเอกราช พระองคเคยถูกกักขังบริเวณอยูระยะหนึง่ และในป
ค.ศ. 1953 ถูกลี้ภัยใหไปอยูท ี่ประเทศมาดากัสการ (Madagascar) ซึ่งเปนเกาะอยูทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา
อีก 2 ปตอมาฝรั่งเศสอนุญาตใหพระองคเสด็จกลับมาโมร็อกโก
ในปค.ศ. 1956 ฝรั่งเศสยอมถอนตัวออก และโมร็อกโกไดรับเอกราชโดยสมบูรณ โดยเสปนไดยอมถอนตัว
ออกจากโมร็อกโกดวย (ยกเวนเมืองเซปตาและเมืองเมลิยา (Melilla) ที่อยูในโมร็อกโกและยังคงเปนของเสปน)

ดานตรวจคนเขาเมืองเซปตาซึ่งเปนเมืองบนฝง โมร็อกโก แตอยูใตการปกครองของเสปน
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สุลตานโมฮัมเหม็ดที่ 5 ทรงขึ้นครองราชย สถาปนาพระองคเปนกษัตริยแหงราชวงศอลาวิตองคที่ 13
แตเปนองคแรกของโมร็อกโกหลังการเปนเอกราช สวนเมืองหลวงยังคงตั้งอยูที่เมืองราบัต กษัตริยโ มฮัมเหม็ดที่ 5
ทรงเปนผูนําทางศาสนาอิสลามของโมร็อกโกดวย ในระหวางการปกครองของพระองค บานเมืองไดรับการปฏิรูป
ในดานตางๆ มีความเจริญกาวหนามาก พระองคเสด็จสวรรคตเมื่อปค.ศ. 1961 จากนัน้ กษัตริยอัสซันที่ 2 (King
Hassan II) ไดเสด็จขึ้นครองราชยตอจนถึงปค.ศ. 1999 เมื่อเสด็จสวรรคต พระราชโอรสของพระองคคือ ซิดี้
โมฮัมเหม็ด บิน ฮัสซัน (Sidi Mohammed Ben Hassan) เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1999
มีพระนามวา สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 (King Mohammed VI) เปนกษัตริยองคที่ 15 แหงราชวงศอลาวิต
พระชายาคือ เจาหญิงลาลา ซัลมา (Princess Lalla Salma) ผูเคยเสด็จพระราชดําเนินมาประเทศไทยเพื่อทรงรวมงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปในฐานะผูแทนพระองคสมเด็จพระราชาธิบดีฯ

ภายในสุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 5
การเขามาของอาหรับและตางชาติในโมร็อกโกดังที่กลาวโดยสรุปมาขางตนนั้น ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและมีผลตอโมร็อกโกอยางมากมาย อีกทั้งยังมีอิทธิพลตองานศิลปะและสถาปตยกรรมของโมร็อกโก
ในแขนงตางๆ ดวย ดิฉันจะไดนําเรื่องราวทีน่ าสนใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมอันหลากหลายของโมร็อกโก
มาเสนอกันตอไป...... สวัสดีคะ

13

ภาพประกอบเรื่อง โดย สุภาศิริ อมาตยกุล
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จตุรัสเจมา เอลฟนา (Jemaa el-Fna) มีหอคอยกูตูเบียเปนทิวทัศนเบื้องหลัง ที่เมืองมารราเกช

พระราชวังที่เมืองเฟส

15

ภายในบริเวณสุสานของสุลตานมูเลย อิชมาอิล

16

นายธฤต จรุงวัฒน อธิบดีกรมสารนิเทศ กับคนขายน้ําชนพืน้ เมืองเบอรเบอร
หนาประตูทางเขาสุสานของสุลตานมูเลย อิชมาอิล
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นายจริยวัฒน สันตะบุตร รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ (คนที่ 2 จากขวา) และคณะ
ระหวางการเยือนโมร็อกโก เบื้องหลังคือสุสานของกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 5 ที่นครราบัต

หญิงชาวอาหรับและเบอรเบอร (คนสวมหมวก) มีงานหัตถกรรมพื้นเมืองที่งดงาม
หลากหลายอยูเบื้องหลัง

สมเด็จพระมหาสมณเจาและสมเด็จพระสังฆราชเจา
ณรงค บุญเสถียรวงศ กรมสารนิเทศ เรียบเรียง
ประวัติตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชไทย
สมเด็จพระสังฆราชเปนประมุขของคณะสงฆและเปนผูน ําหมูสงฆที่เรียกวา “สกลมหา
สังฆปริณายก” ตําแหนงนี้มมี านานตัง้ แตสมัยกรุงสุโขทัย ตามตํานานคณะสงฆตามพระนิพนธสมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดอธิบายถึงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชไวตอนหนึง่ วา
“สังฆราชเห็นจะเปนสังฆนายกชั้นสูงสุด ตําแหนงปูครูตรงกับคําที่เราเรียกวาพระครูในทุกวันนี้ เปน
ตําแหนงสังฆนายกรองลงมาจากสังฆราช สันนิษฐานวาเอาอยางมาจากยศพราหมณ ซึ่งมีตาํ แหนงพระ
ราชครู พระครูผูสอนแบบประเพณี แตพระมหาเถระและเถระที่กลาวไวในศิลาจารึกนัน้ เห็นจะมี
ความหมายวา พระภิกษุที่มพี รรษาอายุและทรงคุณธรรมในทางพระศาสนาเปนเถระตามวินยั บัญญัติ มิได
เปนสมณศักทีพ่ ระเจาแผนดินทรงตั้ง” และในตอนหนึง่ ทรงนิพนธไววา “ในประเทศสยาม เมื่อพระนคร
สุโขทัยเปนราชธานีเห็นจะมีสังฆราชมากกวาองคเดียว ดวยวิธีการปกครองราชอาณาจักรในครั้งนัน้ หัว
เมืองใหญที่หา งไกลราชธานีเปนเมืองประเทศราช แมเมืองใกลราชธานีที่เปนเมืองใหญ ก็ตงั้ เจานาย
ออกไปปกครองอยางทํานองประเทศราช เมืองใหญเมืองหนึ่งนาจะมีสังฆราชองคหนึ่งเปนสังฆนายกใน
เมืองนัน้ ความที่กลาวนี้มีเคาเงื่อนที่ปรากฏในทําเนียบชั้นหลัง ยังเรียกเจาคณะเมืองวาพระสังฆราชอยู
หลายเมือง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวจึงทรงเปลี่ยนเปนสังฆปาโมกขในรัชกาลที่ 4
ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชมีประจําสังฆมณฑลตลอดมา จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร แตไมมีทําเนียบหรือพระประวัติไวโดยละเอียด เพิ่งมีทําเนียบเปนหลักฐานในสมัย
กรุงรัตนโกสินทรนี้เอง นับแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปจจุบัน มีพระมหาเถระไดรับการสถาปนาขึ้นเปน
สมเด็จสังฆราช 18 พระองค
ทําเนียบสมเด็จพระมหาสมณเจาและสมเด็จพระสังฆราชเจา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 พระบรมวงศานุวงศผูทรง
ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จสกลสังฆปริณายก หรือ สมเด็จพระสังฆราช มีคํานําพระนามวา “สมเด็จพระ
มหาสมณเจา” คือ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ
ยาปวเรศวริยาลงกรณ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ
พระมหาสมณเจามีชื่อเรียกเปนพิเศษวา “มหาสมณุตมาภิเษก” เจานายผูทรงไดรับถวายมหาสมณุตมาภิ
เษกเทาที่ปรากฏมาเปนชั้นพระองคเจาขึ้นไป สมเด็จพระมหาสมณเจาทรงพระยศสูงกวาสมเด็จพระสังฆ
ราชทั่วไป ทรงเศวตฉัตร 5 ชัน้ เกิดมีขึ้นเปนครั้งแรกในรัชกาลที่ 6 เมื่อทรงถวายมหาสมณุตมาภิเษกแด
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระบรมวงศานุวงศทที่ รงโปรดสถาปนาเปน
สมเด็จพระสกลสังฆปริณายก หรือสมเด็จพระสังฆราช มีคํานําพระนามวา “สมเด็จพระสังฆราชเจา” 2
1

พระองค คือ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวฒ
ั น และสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิ
รญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราชเจาทรงพระยศสูงกวาสมเด็จพระสังฆราชทัว่ ไป ทรงฉัตร 5 ชั้น
ทานผูไดรับสถาปนาเปนสมเด็จสกลสังฆปริณายกทีม่ ิไดเปนพระบรมวงศานุวงศเรียกวา
“สมเด็จพระสังฆราช” ซึ่งมีมาแตโบราณจวบจนปจจุบนั ทรงฉัตร 3 ชัน้ ทัง้ นี้ พระบรมวงศานุวงศผทู รง
ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจาหรือสมเด็จพระสังฆราชเจานั้น มีพระนามเฉพาะสําหรับแตละ
พระองคไป เชน สมเด็จกรมพระปรมานุชติ ชิโนรส สมเด็จกรมพระยาวชริญาณวโรรส เปนตน แตสําหรับผูท ี่
มิใชพระบรมวงศานุวงศที่ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราชนั้น มีพระนามสําหรับตําแหนงเหมือนกัน
ทุกพระองคมาแตโบราณ คือ “สมเด็จพระอริยวงษญาณ” ซึง่ ตอมาในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั ทรงแกไขเปน “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” ดังที่ปรากฏสืบมาจนปจจุบนั
อนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชผูมไิ ดเปนพระบรมวงศานุวงศ แตมีพระนามสําหรับตําแหนงเปน
พิเศษ ไมใชพระนามวา “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” มีเพียงพระองคเดียวเทานัน้ คือ “สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” พระองคปจจุบันซึ่งเสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมเี จานายพระราชวงศไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจา
และสมเด็จพระสังฆราชเจา ประกอบดวย
1. สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พระนามเดิม พระองคเจาชายวาสุกรี ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกและเจาจอมมารดาจุย ประสูติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 ทรงผนวชเปนสามเณร
เมื่อป พ.ศ. 2345 ในคราวเจาฟากรมพระอนุรักษเทเวศร กรมพระราชวังหลังทรงผนวช สามเณรพระองค
เจาชายวาสุกรีทรงศึกษาอยูใ นสํานักสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ จนทรงผนวชพระในรัชกาลพระ
บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ป พ.ศ. 2353 และไดรับสถาปนาเปนพระราชาคณะและ
2

เปนกรมหมืน่ นุชิตชิโนรส สถิตอยูทวี่ ัดพระเชตุพนฯ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั
รัชกาลที่ 3 โปรดใหเปนเจาคณะกลาง ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4
ไดทรงรับมหาสมณุตมาภิเษกเปนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ดํารงตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก
เมื่อ พ.ศ. 2394 สิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 พระชนมายุ 64 พรรษา ทรง
สถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจาในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2464
เมื่อยังเปนกรมหมืน่ นุชิตชิโนรส ทรงเปนพระอาจารยของเจานายหลายพระองค รัชกาลที่
4 เมื่อยังทรงพระเยาวกท็ รงศึกษาอักขรวิธีและพระพุทธวจนะและวิชการคดีโลกอื่นๆ จากกรมหมืน่ นุชิต
ชิโนรส ดวยทรงมีศักดิ์เปนพระปตุลา (อา) จึงเปนที่เคารพนับถือของรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อ
รัชกาลที่ 2 เสด็จสวรรคตในป 2367 โดยไมไดมีดํารัสสั่งมอบเวนราชสมบัติพระราขทานแกเจานายพระ
องคใด กรมหมื่นนุชิตชิโนรสไดถวายคําแนะนําแดสมเด็จเจาฟามงกุฏ (รัชกาลที่ 4) ซึ่งทรงผนวชอยูในเวลา
นั้นวา ไมใชเวลาควรจะปรารถนา อยาหวงราชสมบัติดกี วา เนื่องจากสมเด็จเจาฟามงกุฏแมวา จะทรงเปน
สมเด็จเจาฟาราชโอรสพระองคใหญประสูติจากสมเด็จพระอัครมเหสี แตในเวลานัน้ กรมหมืน่ เจษฎา
บดินทร (รัชกาลที่ 3) เจริญพระชันษากวาสมเด็จเจาฟามงกุฏถึง 17 ป ไดทรงบังคับบัญชาตางพระเนตร
พระกรรณรัชกาลที่ 2 ดังนั้น สมเด็จเจาฟามงกุฏจึงทรงแจงที่ประชุมเสนาบดีวา มีพระประสงคจะทรง
ผนวชอยูตอไป ก็เปนอันสิน้ ความลําบากในการที่จะถวายราชสมบัติแกกรมหมื่นเจษฎาบดินทร
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงพระนิพนธหนังสือตางๆ ไวเปน
จํานวนมาก ทัง้ รอยกรองและรอยแกว อาทิ โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณวดั พระเชตุพนฯ ลิลิตกระบวนแหพระ
กฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค ลิลิตตะเลงพาย กฤษณาสอนนองคําฉันท ฉันทดุษฎีสังเวย
กลอมชางพัง เปนตน ทัง้ นี้ เมื่อป พ.ศ. 2532 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ไดประกาศยกยองพระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เปนบุคคล
ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมระดับโลก
2.

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ
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พระนามเดิม พระองคเจาชายฤกษ ทรงเปนพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหา
เสนานุรักษในรัชกาลที่ 2 และเจาจอมมารดานอยเล็ก ประสูติเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2352 ซึ่งตรงกับ
วันเริ่มสวดมนตตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 2 จึงไดพระราชทานพระนามวา พระองคเจาฤกษ
ทรงผนวชเปนสามเณรมาแตในรัชกาลที่ 2 ในรัชกาลที่ 3 ไดเปนพระราชาคณะ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ครั้น
รัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาเปนกรมหมืน่ บวรรังสีสุริยพันธุ ครั้นรัชกาลที่ 5 ไดเลื่อนพระยศเปน พระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ เมื่อป พ.ศ. 2416 โดยที่รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงคจะสถาปนา
กรมพระปวเรศวริยาลงกรณเปนสมเด็จพระสังฆราช แตพระองคไมยอมรับ รัชกาลที่ 5 จึงมิไดโปรด
สถาปนาพระเถระรูปใดเปนสมเด็จพระสังฆราชตลอดชวงตนแหงรัชกาลเปนเวลาถึง 23 ป ตอมา เมื่อกรม
พระปวเรศวริยาลงกรณทรงเจริญพระชนมายุถงึ 82 ปแลว จึงทรงยอมรับถวายมหาสมณุตมาภิเษก เปน
สมเด็จกรมพระยา เมื่อป พ.ศ. 2434 ดํารงพระเกียรติยศเปนสมเด็จพระมหาสังฆปรินายกทัว่ ทั้งพระราช
อาณาจักร สิน้ พระชนมในรัชกาลที่ 5 เมื่อป พ.ศ. 2435 พระชันษา 84 ป ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระมหา
สมณเจาในรัชกาลที่ 6 เมื่อป พ.ศ. 2464
เมื่อทรงผนวชเปนพระภิกษุ ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมในสํานักพระสมเด็จเจาฟามงกุฏ
(รัชกาลที่ 4) ที่วัดมหาธาตุ เปนเหตุใหทรงเลื่อมใสในลัทธิธรรมวินัยตามอยางรัชกาลที่ 4 อีกทัง้ ทรงแตก
ฉานในภาษาบาลี เมื่อรัชกาลที่ 4 เสด็จขึน้ ครองราชสมบัติในป พ.ศ. 2394 จึงไดทรงสถาปนากรมหมื่นบวร
รังสีสุริยพันธุเปนเจาคณะใหญคณะธรรมยุต นอกจากนี้ ทรงเปนพระอุปธยาจารณเมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง
ผนวชในป พ.ศ. 2416 จึงทรงเปนที่เคารพนับถือของรัชกาลที่ 5 ดังเห็นไดจากความในพระราชหัตถเลขาที่
กราบทูลกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณบางตอนวา “ทุกวันนี้หมอมฉันเหมือนตัวคนเดียว ไดอาศัยอยูแค
สมเด็จกรมพระกับสมเด็จเปนทีพ่ ึ่งที่ปรึกษา เปนพระบรมวงศผูใหญ ขอใหทรงพิเคราะหการใหละเอียด
ดวย”
สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณทรงพระนิพนธเรื่องราวตางๆ ไวมาก ทัง้ ที่เปนภาษา
ไทยและภาษาบาลี ทั้งโคลง ฉันท กาพย กลอน เชน โคลงพระราชประวัติรัชกาลที่ 4 กาพยเสด็จนครศรี
ธรรมราช ลิลิตพงศาวดารเหนือ จึงกลาวไดวาทรงเปนกวีที่สาํ คัญพระองคหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร
นอกจากนี้ ในรัชกาลที่ 4 ทรงเปนผูออกแบบพระเจดียในคราวปฏิสังขรณพระปฐมเจดียเมื่อ พ.ศ. 2396
สมเด็กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณทรงใหกําเนิดการสรางพระกริ่งเปนครั้งแรกคือ พระกริ่งปวเรศ เปน
พุทธศิลปทที่ รงดําริสรางขึน้ ในรัชกาลที่ 5
3.

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
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พระนามเดิม พระองคเจาชายมนุษยนาคมานพ ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัวและเจาจอมมารดาแพ ประสูติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2402 ในรัชกาลที่ 5 ทรง
ผนวชแลว สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ทรงแปลพระปริยัติธรรมเปนเปรียญ 5 ประโยค สถาปนาเปนกรมหมื่นวชิร
ญาณวโรรส ทรงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะเจาคณะรองเมื่อ พ.ศ. 2424 ตอมาเลื่อนสมณศักดิ์เสมอ
สมเด็จพระราชาคณะใหญธรรมยุติกา แลวเลื่อนเปนกรมหลวงเมื่อป พ.ศ. 2449 ทั้งนี้ หลังจากสมเด็จ
พระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐ สิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2442 แลว รัชกาลที่ 5 ไมทรงสถาปนา
พระเถระรูปใดในตําแหนงทีส่ มเด็จพระสังฆราชอีกจนตลอดรัชกาล อยางไรก็ดี โดยที่ทรงสมณศักดิ์สูงกวา
เจาคณะทัง้ ปวง จึงโปรดเกลาฯ ใหพระองคเปนประธานที่ประชุมมหาเถรสมาคม ซึง่ เทากับปฏิบัติหนาที่
แทนสมเด็จพระสังฆราชจนตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 จึงทรงถวายมหาสมณุตมาภิ
เษกแดสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระมหาสมณ เปน
ประธานสงฆบริษัททัว่ พระราชอาณาเชต เมื่อ พ.ศ.2453 ตอมา ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระมหาสมณเจา
เมื่อ พ.ศ. 2464 สิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 6 เมื่อ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2464 พระชันษา 62 ป
สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงรอบรูภาษาตางๆ อาทิ บาลี สันสกฤต อังกฤษและ
ฝรั่งเศส ทรงพระนิพนธเรื่องราวตางๆ ไวเปนอันมาก เชน หนังสือหลักสูตรนักธรรมชัน้ ตรี โท เอก บาลี
ไวยากรณทั้งชุด เปนตน ทรงจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยสําหรับเปนสถานศึกษาของภิกษุ สามเณร และ
กุลบุตร เพื่อเปนพระบรมราชานุสรณเฉลิมพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงตั้งโรงเรียน
ภาษาไทยของมหามกุฏราชวิทยาลัยขึน้ ตามวัดธรรมยุตเพื่อใหเปนที่เลาเรียนของกุลบุตร เชน โรงเรียนวัด
บวรนิเวศ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงออกนิตยสารธรรมจักษุซึ่งออกแบบรายเดือนและตีพิมพ
เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เปนคําสอนและขาวสารตางๆ ออกเผยแพรแกประชาชน ทั้งนี้ เมื่อ
รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริจะขยายการศึกษาพื้นฐานไปยังประชาชนทัว่ ราชอาณาจักร จึงทรงอาราธนา
สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสขณะทรงเปนกรมหมื่น ใหทรงอํานวยการจัดการศึกษาทั่วพระราชอา
ณาจักรดังกลาวดวย โดยทรงเห็นวาวัดเปนศูนยกลางการศึกษาของคนไทยมาแตโบราณกาล โดยมีฝาย
บานเมืองคือกระทรวงมหาดไทยเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามหัวเมือง
ตางๆ สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงมีพระดําริจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆขึ้นใหมเพื่อใหการ
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ปกครองสงฆมีความเรียบรอยและเอื้อตอการพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนา พระดํารินี้เองจึงกอใหเกิด
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445) ขึ้น ซึง่ เปนพระราชบัญญัติคณะสงฆ
ฉบับแรกของไทย
สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเปนพระอุปธยาจารยของพระมหากษัตริย 2
พระองคคือ รัชกาลที่ 6 เมื่อทรงผนวชขณะดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 7) ขณะดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจา
ฟากรมขุนสุโขทัยธรรมราชา นอกจากนี้ ยังทรงเปนพระอุปชฌายของพระบรมวงศานุวงศอีกหลายพระองค
4.

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน

พระนามเดิม หมอมเจาภุชงค ชมพูนุท ในพระเจาบรมวงศ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์
(พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3) ประสูติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2402 ทรงผนวชเปนพระราชาคณะ สถิต
ณ วัดราชบพิธ ทรงสถาปนาเปนพระองคเจาพระสถาพรพิริยพรต ในรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2449 เลื่อนเปน
พระวรวงศเธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน ในรัชกาลที่ 6 เมื่อป พ.ศ.2453 ทรงสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆ
ราชเจา เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสสิ้นพระชนมในป พ.ศ. 2464 ทรง
สถาปนาเปนพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงฯ ในรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2469 สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ
สิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2480 พระชันษา 78 ป
เมื่อพระองคเจาพระอรุณนิภาคุณากร (หมอมเจากระจาง ลดาวัลย ในพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมหมืน่ ภูมินทรภักดี พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3) เจาอาวาสวัดราชบพิธพระองคแรกสิ้นพระชนมในป
พ.ศ. 2444 รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกลาฯ ใหทรงครองวัดราชบพิธสืบตอมา นับเปนเจาอาวาสพระองคทสี่ อง
ทั้งนี้ เมื่อสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสขณะทรงดํารงพระยศกรมหมื่น ไดทรงจัดตั้งมหามกุฏราช
วิทยาลัย กรมหลวงชินวรสิริวัฒน ทรงดํารงพระสมณศักดิ์ที่พระสถาพรพิริยพรต ก็ทรงเปนกรรมการ
พระองคหนึง่ ในกรรมการชุดแรกของมหามกุฏราชวิทยาลัย นับวาทรงเปนผูรวมบุกเบิกกิจการของมหา
6

มกุฏราชวิทยาลัยมาแตเริ่มตน นอกจากนี้ เมื่อทรงดํารงตําแหนงนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ก็
โปรดใหจัดตั้ง มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2476 เพื่อนําดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินของมหา
มกุฏฯ มาชวยบํารุงอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมและการเผยแพรพระพุทธศาสนาไดกวางขวางยิง่ ขึ้น
สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒน ทรงพระปรีชาในดานภาษา ทรงพระ
นิพนธตาํ ราและหนังสือสําคัญทางพระพุทธศาสนาไวมาก เชน พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา พจนานุกรม
ภาษาบาลีแปลเปนไทย มหานิบาตชาดก ตนบัญญัติ สามเณรสิกขา เปนตน ซึ่งพระนิพนธเหลานีย้ ังไดใช
เปนคูมือในการศึกษาภาษาบาลี พระพุทธศาสนาของภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปอยางแพรหลายอยูจน
บัดนี้
5.

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ

พระนามเดิม หมอมราชวงศชื่น นพวงษ ทรงเปนโอรสหมอมเจาถนอม (ในพระเจาบรม
วงศเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส พระราชโอรสองคใหญในรัชกาลที่ 4 ) และหมอมเอม ประสูติเมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415 ทรงมีเชื้อสายของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีดวย เนื่องดวยกรมหมื่นมเหศวรศิว
วิลาสประสูติแตเจาจอมมารดานอย ซึ่งเปนธิดาของพระอินทรอภัย (เจาฟาทัศไภย) โอรสของสมเด็จพระ
เจากรุงธนบุรี เมื่อทรงพระเยาว หมอมราชวงศชนื่ ไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อมีพระชนมายุเจริญขึ้นแลว ไดทรงออกจากวังและได
บรรพชาเปนสามเณร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตอมา ไดทรงบรรพชาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2435 โดย
สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจา) พระราชทานพระราชูปถัมภและไดพระราชทานพระราชูปถัมภตลอดมา
ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมกับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสและ
ทรงสอบไดเปรียญ 7 ประโยค เมื่อ พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตัง้ เปนพระราชา
คณะที่พระสุคณ
ุ คนาภรณ ทัง้ นี้ เมื่อมีการจัดตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยและมีการตั้งโรงเรียนตามพระอาราม
เปนสาขาของวิทยาลัย ทรงเปนครูรุนแรกของโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งนี้ สมเด็จกรมหลวงชินวร
สิริวัฒนไดทรงเลือกใหพระองคเปนแมกองสอบไลธรรมและบาลีตามวาระทัง้ ในมณฑลกรุงเทพฯ และหัว
7

เมือง
เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงชินวรสิริวัฒนทรงพระชราพาธ ไมสะดวกที่จะทรง
ปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเจาคณะใหญคณะธรรมยุต ไดทรงมอบหนาที่เจาคณะใหญคณะธรรมยุตใหทรง
บัญชาการแทนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2477 และเมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจาพระองคนั้นสิน้ พระชนมใน
พ.ศ.2480 จึงไดทรงเปนเจาคณะใหญคณะธรรมยุติกาตามแบบปกครองในคณะธรรมยุตสืบมา ทัง้ นี้ ทรง
ดํารงตําแหนงนายกกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยตัง้ แตป พ.ศ. 2476 เมื่อสมเด็จกรมหลวงชินวรสิริวัฒน
สิ้นพระชนมแลว ทรงไดรับเลือกเปนนายกกรรมการตลอดมา ทรงไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2488 ในรัชกาลปจจุบัน ทรงสถาปนาสมณศักดิ์และฐานันดรศักดิ์ของพระองค
ในฐานะสมเด็จพระราชอุปธยาจารยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงผนวช เปนสมเด็จพระสังฆราช
เจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
พ.ศ. 2499
สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ ทรงเปนผูถ วายพระนาม สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา
มหาวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ สิ้นพระชนมในรัชกาลปจจุบนั เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 พระชันษา 85 ป
........................

เอกสารและหนังสืออางอิง
“พระนามพระบรมวงศานุวงศ” บทความโดยจุลลดา ภักดีภูมินทร ในสกุลไทย ฉบับที่
2405 ปที่ 47 ประจําวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543
“พระมหาเจษฎาราชเจา” บทความโดยจุลลดา ภักดีภูมนิ ทร ในสกุลไทย ฉบับที่ 2426 ปที่ 47
ประจําวันที่ 17 เมษายน 2544
“ธรรมจักษุ” โดยมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย
“ประวัติบุคคลสําคัญ”พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชา นุภาพ
(ฉบับพิมพ พ.ศ. 2531) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ, 2531
“ราชสกุลวงศ” พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. บุญรับ พินิจชนคดี ท.จ., ณ
เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 30 มีนาคม 2525

8

การสรางเสนหและความประทับใจ...อยางไหนที่คุณเลือก ?
พ. ดุสิตา
เสนหคืออะไร แตกตางจากความประทับใจอยางไร บางคนสวย บางคนหลอ แต
เมื่อไดเห็นแลวก็ผานไป ไมประทับใจเทาไร ตรงขามกับบางคน ไมสวยไมหลอ แตมีสิ่งที่ดงึ ดูดใจ
ทําใหอยากเขาใกลและอยากคบหาสมาคมดวย ภาษาวัยรุนก็วา เราใจ อะไรทํานองนั้น
อาจไมผิดนักถาจะสรุปวา เสนหคือสิ่งที่มองเห็นไดจากภายนอก อะไรก็ตามที่
มองดูแลว ใหความรูสึกชืน่ ชมนิยมยินดีรักใครที่วัดออกมาเปนรูปธรรมที่ไมซับซอนมากนักได เชน
ความหลอ ความสวย ความสะอาด ความมีวัฒนธรรม ความมีหนาทีก่ ารงานดี เปนตน
สวนความประทับใจนัน้ เปนเอกลักษณภายในทีเ่ นนทางดานคุณธรรมมากกวา
รูปธรรม บางเรื่องตองใชเวลาในการพิสูจนคนหา ไดแก ความดี ความซื่อสัตย ความมีน้ําใจ
ความกตัญูกตเวที ความสุภาพออนโยน ความออนนอมถอมตน การไมยึดติดและการปลอย
วาง เปนตน ความประทับใจเหลานี้อาจตองมีเรื่องของระยะเวลามาเกี่ยวของ ซึง่ เปนสวนที่
แตกตางอยางเห็นไดชัดจากความมีเสนหท ี่เพียงไดเห็นก็เกิดความชื่นชมยินดีไดโดยพลัน
มาถึงบรรทัดนี้ คุณอาจมองยอนเขามาถามตัวเองวา แลวตัวคุณเองมีเสนหห รือ
ความประทับใจกันนะ? ลองดูหัวขอขางลางนี้ อาจทําใหคุณเขาใจมากขึ้น
1.
เพื่อนรวมงานของคุณปวยมากจนไปทํางานไมไหวและหยุดงานติดตอกัน
หลายวัน ตอมา มีขา ววาเพือ่ นคุณอาจถึงขั้นตองลาออกจากงานหรือลาหยุดพักระยะยาว คุณ...
ก
ทําเฉยๆ ไมรูไมชี้ คอยฟงวาจะมีขาวเกี่ยวกับเพื่อนคุณอยางไร
ข
ติดตอไปหา ถามไถดวยความเปนหวง และใหกาํ ลังใจ
ค
ตั้งใจวาจะติดตอไปหา แตมธี ุระยุงมาก รอจนเพื่อนกลับมา
ทํางาน จึงนึกขึ้นไดและเขาไปอธิบายเหตุที่คุณไมไดติดตอไป
2.

บุคคลตอไปนี้ ทานชอบคนประเภทไหน
ก
เรียนหนังสือเกง มีคนยกยองใหเปนยอดคนในทุกเรื่อง มีความ
เปนผูนาํ สูง สนใจตัวเองมากกวาผูคนรอบขาง
ข
สติปญญาปานกลาง เรียนหนังสือพอไปได แตสนใจใฝหา
ความรูอยูตลอดเวลา ใหความสนใจผูอนื่ พอๆ กับสนใจตัวเอง

1

ค
สติปญญาดี เรียนเกง บางครั้งก็ใหความสนใจคนรอบขาง
บางครั้งก็ไมสนใจ ขึน้ อยูกบั สภาพแวดลอมและความสัมพันธ
3

บุคคลตอไปนี้ ทานชอบใครเปนพิเศษ
ก
ไขนภาประกอบสัมมาอาชีวะ เธอเลือกทําความดีดวยการ
ทําบุญใหทานทุกวัน เพราะทําใหเธอมีความสุข
ข
ฟาสกาวเปนขาราชการระดับแถวหนาที่ใกลจะเกษียณ เธอ
ประหยัดอดออมและชอบของฟรีเปนที่สุด เพราะเชื่อวาอนาคตจะมัน่ คงไดดวยการประหยัด
ค
ผอบเงินเปนพนักงานที่มีรายไดมั่นคง เชื่อมั่นในตัวเองวามีทงั้
ความสวยและฐานะดี และเชื่อวาทุกคนตองเอยพูดกับเธอกอน ทักทายเธอกอน และยกมือไหว
เธอกอนเสมอ
4

ขอใดที่ตรงกับทานมากที่สุด
ก
หนาตาดี ทํางานเกง เจาชูห าตัวจับยาก
ข
คบคนงาย คารมเปนตอ รูปหลอเปนรอง
ค
เจาชูพอประมาณ สนใจใฝรูอยูตลอดเวลา หนาตาเขาขัน้

เมื่อไดคําตอบแลว ลองมาดูคําเฉลยกัน
คําตอบสําหรับขอที่ 1 หากคุณเลือก
ก . คุณไมสนใจวาอะไรคือเสนหและอะไรคือความประทับใจ
ข.
คุณเปนคนที่มกั ไดรับความประทับใจกับคนรอบขาง
ค.
คุณเปนคนที่รอโอกาสเหมาะที่จะสรางเสนหและความประทับใจใหคน
รอบขาง
คําตอบสําหรับขอที่ 2 หากคุณเลือก
ก.
คุณเปนคนที่มเี สนหแตยงั ขาดการสรางความประทับใจ
ข.
คุณมีทั้งเสนหแ ละความประทับใจเต็มรอย
ค.
คุณมีเสนหและความประทับใจ แตยังเปนไปตามอารมณ ไมแนนอน
ขึ้นอยูกับบุคคลและสถานการณ อาจกําลังรอใหสถานการณสรางวีรบุรุษ

2

คําตอบสําหรับขอที่ 3 หากคุณเลือก
ก.
คนรอบขางทั้งรักและประทับใจในตัวคุณ
ข.
คุณอาจตองเพิ่มเสนหและความประทับใจใหมากขึ้นอีกนิด
ค.
คุณอาจตองเรียนรูเพิม่ เติมเกี่ยวกับศิลปะในการครองใจคน
คําตอบสําหรับขอที่ 4 หากคุณเลือก
ก.
คุณมีเสนหในสายตาคนรอบขาง แตยังขาดความนาประทับใจ
ข.
คุณอาจยังมีเสนหและความประทับใจไมมากพอ
ค.
คุณเปนคนมีทงั้ เสนหและความประทับใจ
เราคงตองยอมรับวาเสนหและความประทับใจสรางกันได ขึ้นอยูกับวาตองการ
มุมไหนที่โดดเดนในชีวิตมากกวากัน บางคนเกิดมามีเสนหมีความงามเปนใบเบิกทาง เรียกวามี
เสนหน ําหนา การจะสรางความประทับใจก็ไมยากนักถาจะทํา บางคนมีความประทับใจนํา การ
จะสรางเสนหก ็ไมยากนัก หากเราจะใหความสนใจในเรือ่ งเอกลักษณภายนอกใหมากขึ้น
ตอไปนี้เปนสิ่งละอันพันละนอยที่ไดจากการศึกษาบุคลิกภาพของผูคนหลาก
หลาย ที่เปนทั้งความประทับใจไมลืมเลือนและเปนทัง้ เสนหท ี่นา จะเอาเปนแบบอยาง
1.
การเปนคนเกงคน เกงคิด และ เกงการดําเนินชีวติ ถาคุณเคยรูจัก
คนเกง ก็จะเขาใจธรรมชาติของคนประเภทนีท้ ี่จะเกงไปทุกเรื่อง การเกิดมาเปนคนเกง จะโดย
การศึกษาอมรมหรือตามชาติตระกูลก็ตาม เนื่องจากคนประเภทนี้มสี มองและสติปญญาดีมา
ตั้งแตเกิด ทําใหมีโอกาสในการเลือกอาชีพและการดําเนินชีวิตไดกอนเสมอ สังคมไทยปจจุบนั ก็
นิยมคนเกงกอนคนดี แตพอรูจักกันนานมากขึ้น จึงจะเห็นคาของคนดีวาเหนือกวาคนเกง
โดยเฉพาะเมือ่ พบวาคนที่เกงมากๆ มีลกั ษณะฉลาดแกมโกงแฝงอยูดว ย ดังนั้น หากคนเกงไดมี
การพัฒนาในดานคุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไปดวยแลว ก็จะเปนทัง้ คนเกงและคนดี มีทงั้ เสนห
และความประทับใจในตัว สําหรับคุณธรรมที่สําคัญที่ควรปลูกฝงในตัวคนเกง ไดแก การเปนคน
เสียสละ มีเมตตากรุณา โอบออมอารี มีน้ําใจ และรูจกั การเปนผูให
2.
การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน เปนธรรมชาติของ
คนที่จะเห็นแกตัว ทําเพื่อตัวเอง อยูแตเรือ่ งของตัว รักแตของของตัว แตหากไดมกี ารพัฒนาจิต
ปฏิบัติธรรมไปตามลําดับขัน้ ความเห็นแกตัวก็จะลดนอยลงตามลําดับ พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในเรื่องนี้สรุปไดวา ในสวนรวม มีเราอยูในนั้นดวย คนทีท่ าํ เพื่อ
ผูอื่น ชีวิตจะมีความสุขมีคนกลาวขานถึงไมรูลืม ผูท ี่ไดรับการยกยองจากคนทั่วไปก็มีนิสัยของการ
เปนผูทเี่ สียสละและคิดถึงประโยชนสุขของผูอื่นกอนเสมอ คนทีท่ ําอะไรแลวนึกถึงตนเองกอนนั้น
3

นอกจากไมมคี วามสุขแลว ยังเปนคนที่ไมมีทั้งเสนหและความประทับใจอีกดวย
3.
การเปนคนซือ่ สัตย เรื่องนี้ตองใชเวลานานจึงจะรูได ความซื่อสัตยจึง
เปนความประทับใจมากกวาความมีเสนหเล็กนอย มีคําโบราณที่กลาววาซื่อกินไมหมดคดกินไม
นาน หรือแมแตคําวาความซื่อสัตยเปนสัญญลักษณของคนดี ซึ่งเปนคําที่ปูยาตายายทานพร่ํา
สอนลูกสอนหลาน การที่สอนเชนนี้กเ็ พราะวาความซื่อสัตยเปนรากฐานของการทําความดีทั้งปวง
ทําใหไมคิดจะเอาแตไดฝายเดียว ไมเปนคนคดในของอในกระดูก ความซื่อสัตยยังทําใหเปนคน
ตรงไปตรงมา ดังนัน้ คนทีม่ คี วามซื่อสัตยจึงมีความสุขอยางที่มนุษยทุกคนปรารถนา
4
การวางตัวดีเหมาะสมตามฐานะหนาที่ จะวาไปแลว การวางตัวดี
เปนความประทับใจมากกวาความมีเสนห การวางตัวใหสมกับบทบาทและหนาทีเ่ ปนสิ่งที่ควรทํา
เชน ครูมหี นาที่และบทบาทในการสอนนักเรียนใหมีความรู แตหากครูวางตัวผิดสถานะภาพ เชน
สอนใหนักเรียนในทางที่ผิด ทั้งดานศีลธรรมและกฎหมาย ครูก็วางตัวไมสมบทบาทและหนาที่ ใน
ยามที่ชีวิตพบกับเหตุการณไมคาดฝน คนที่รูบทบาทหนาที่ของตัวจะไมตีโพยตีพายจนเกินไป
สามารถควบคุมตัวเองได ไมตกเปนทาสของอารมณที่เขามาครอบงําอยางสุดขั้วสุดโตง จึงจะถือ
วาเปนผูทวี่ างตัวที่เหมาะสม สําหรับสุภาพบุรุษ การวางตัวดีหมายถึงการเปนทีพ่ ึ่งได อบอุน มัน่ คง
ไมโลเลเหลวไหล สําหรับสุภาพสตรีนนั้ การวางตัวเหมาะสมหมายถึงการมีความประพฤติ
เหมาะสม ซื่อสัตย รักเดียวใจเดียว และมีสัญชาติญาณของความเปนเพศแม เปนตน
5
การแตงกายดีถูกตองตามกาลเทศะ หลายทานอาจสงสัยวา ขอนี้
เกี่ยวอะไรกับความมีเสนหและความประทับใจ การแตงกายดีนนั้ มีสว นอยางมากที่จะทําใหคน
สนใจและอยากรูจัก และตองไมแตงมากหรือนอยจนเกินไปซึ่งกลับทําใหคนสมเพชเพราะขาด
ความพอดี มีความเขาใจผิดวาการแตงกายดีจําตองประดับมากๆ แตหารูไมวา กลับสะทอนถึงการ
เปนคนไมมีความสุข สวนคนที่แตงตัวเปนกลับเปนคนทีม่ ีเสนห จึงควรที่เราจะใหความสนใจกับ
การแตงกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย และกาลเทศะ เนนความสะอาด ถูกตองตามสมัยนิยม ไมตาม
แฟชั่นจนเกินไป ขอใหระลึกเสมอวา เสื้อผาพูดได บอกใหคนที่พบเห็นรูไดวาเรามีหนาที่อะไร
ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแก นักบวช นักเรียน ทหาร ตํารวจ ผูพพิ ากษา นักแสดงงิ้ว
6.
เปนคนเรียบงายไมยุงยาก แมกายและจิตของมนุษยจะซับซอน แตใน
ดานการดํารงชีวิตโดยพืน้ ฐานแลว มนุษยตองการปจจัย 4 มีหลายคนที่พอใจกับการมีความ
เปนอยูท ี่เรียบงายในแทบจะทุกดานของการดําเนินชีวิต ทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เพราะ
มองวาการบริโภคที่เกินพอดีกลับจะทําใหรา งกายเจ็บปวยดวยซ้าํ ไป รวมทัง้ มองวาการมีความสุข
ในชีวิตเปนคนละสวนกับการใชเงินมากๆ ในการซื้อหาปจจัย 4 เราจึงพบวาคนที่มีความสุขกลับ
เปนคนประหยัด ผิดกับคนที่ใจไมมีความสุขที่ใชจายเงินทองฟุม เฟอยเพื่อชดเชยสิง่ ที่ขาดหายไป
7.
การเปนคนออนนอมถอมตน คุณธรรมขอนี้นับวาเปนทัง้ เสนหและ
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ความประทับใจที่ทาํ ใหหลายคนจําไดไมลมื เลือน การเขาใกลคนทีม่ คี วามออนนอมถอมตนทําให
เราสัมผัสไดถึงความออนโยนและทําใหเรามีความสุขมากขึ้น เพราะคนลักษณะนีม้ ักไมถือตัวถือ
ตนและสุภาพ ตรงขามกับคนแข็งกระดางที่ตัวตนสูงไมยอมกมหัวใหใคร จึงเปนเหตุแหงความไม
เจริญกาวหนาเทาที่ควร เพราะมีสงิ่ ที่ขวางกั้นความเจริญของชีวิตจากการมีตัวตนที่สูงเกินความ
จําเปนนัน่ เอง
8.
การเปนคนวางายไมดื้อ คุณธรรมขอนี้ทําใหกลายเปนคนสอนงายและ
ทําใหเปนที่รักใครของคนรอบขาง ระหวางคนดื้อกับคนวางาย หลายคนคงไดคําตอบวา คุณชอบ
คนประเภทไหนมากกวากัน ธรรมชาติของคนทีว่ างายนัน้ มักจะสอนงายตามไปดวย แตการที่จะ
เชื่อคนงายหรือไมนั้นตองขึน้ อยูกับสติปญ
 ญาและความฉลาดรอบรูของแตละคนแตละรายไป การ
เปนคนวางายนั้นทําใหสามารถเปนที่รกั และนั่งอยูในหัวใจของคนทัว่ ไป ในดานการบริหารงานนัน้
เจานายหรือผูบ ังคับบัญชาลวนแลวแตชอบผูใตบังคับบัญชาทีว่ างาย
9.
การเปนคนทักคนกอน ไหวคนเปน คุณธรรมขอนี้เปนความประทับใจ
และความมีเสนหสงู สุด หลายคนไมกลาทักทายคนอื่นกอนแมแตจะกลาวคําวา “สวัสดี” หรือการ
ยกมือไหว เมือ่ ทักทายคนอืน่ กอนไมไดก็จะกลายเปนไหวคนอื่นกอนไมเปนดวยเชนกัน การไหว
ผูอื่นกอนและการทักทายกอนเปนศิลปะหนึง่ ในการครองใจคน ชวยลดความแตกแยกในหมูคณะ
ประการสําคัญ แสดงใหเห็นถึงการลดอัตตาความยึดถือตัวตน การที่คนเราทําสิ่งดีใหคนอื่นชืน่ ใจ
ไดยากนัน้ เพราะมีตัวตนสูงนั่นเอง ในหลักพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไมมีตัวกูของกู ทานเนน
เรื่องความไมมีตัวไมมีตน ความเปนอนัตตา ความเปนสูญญตา ดังนั้น หากตองการสรางเสนห
แลว การทักทายคนอืน่ กอนจึงเปนเรื่องงายใกลตัวทีท่ ุกคนไมควรมองขาม
10. การเปนคนรักษาคําพูด คุณธรรมขอนี้ทําใหเปนทีพ่ ออกพอใจของคน
ทั้งหลาย และเปนทัง้ เสนหและความประทับใจที่ลา้ํ ลึก เพราะอิงกับศีลและคุณธรรมในทางพระ
พุทธศาสนาเรือ่ งสัจจะ ขันติ (ความอดทนอดกลั้น) และ จาคะ (การเสียสละ-การบริจาค) การ
เปนคนรักษาคําพูดนัน้ เปนเรื่องงายสําหรับคนตรงไปตรงมา แตเปนเรือ่ งยากสําหรับคนที่กลับ
กลอกโลเล เมื่อมีสัจจะแลว จะมีขันติบารมีตามมาดวย และยังมีจาคะเปนของแถมโดยอัตโนมัติ
ในทางพระพุทธศาสนานัน้ เปนวงจรลูกโซที่เกีย่ วเกาะตอเนื่องกันไปตลอดสาย ดังนัน้ หากเรามี
คุณธรรมตัวใดตัวหนึง่ ทีเ่ ดนชัดมาก ก็จะมีคุณธรรมอื่นๆ ดวยเสมอ และหากเราทําผิดในคุณธรรม
ขอใดขอหนึ่งแลว ก็จะลดหยอนขออื่นตามไปดวยเชนกัน ดังที่ทราบกันวา การมีศีลบริสุทธิ์ทาํ ให
การฝกสมาธิภาวนางายมากขึ้น และอํานาจของทานจะชวยทําใหการรักษาศีลงายตามขึ้น
ตามลําดับ การเขาสมาธิที่มศี ีลเปนรากฐานนัน้ จะเขาสมาธิไดสะดวกและรวดเร็วกวาการเขาสมาธิ
ที่ไมมีศีลเปนพื้นฐาน สําหรับคุณธรรมขออื่นๆ นัน้ ก็อธิบายไดในทิศทางเดียวกันนี้
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จากแงคิดดังกลาวขางตน เห็นไดชัดวาเสนหและความประทับใจเปนสิ่งที่
สามารถสรางกันได และควรที่จะพัฒนาใหเปนบุคลิกภาพ ก็จะยังประโยชนทงั้ ในชีวิตสวนตัว
ครอบครัวและหนาทีก่ ารงานตามลําดับ กอนจบ ขอทิ้งทายใหเปนแงคิดวาเราทุกคนตางโชคดีที่
ไดเกิดมาเปนมนุษยและอยูบ นผืนแผนดินแหงพระพุทธศาสนา เปนศาสนาที่มกี ารจัดแบงระดับ
ของคุณธรรมตามลําดับของการมาเกิดของมนุษยทุกผูน าม เพื่อใหนอ มนําไปประพฤติปฏิบัติไว
อยางชัดเจนทีส่ ุด ตั้งแตศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 หากเรามีทาน ศีล มีการลดสักกายทิฐฏิ (ลด
ความเปนตัวกู-ของกู) ลงได ขั้นต่ําสุดคือการบรรลุโสดาบัน (มีภพชาติแหงการเกิดเพียง 7 ชาติ)
หากบรรลุคุณธรรมขั้นสูงยิง่ ขึ้น บุคคลผูนนั้ ก็จะพัฒนาภูมิจิตของตนไปไดสูงสุดตามลําดับจนถึงขั้น
ของการไมกลับมาเกิดอีกเลย ซึ่งเปนบรมสุขที่นักจิตภาวนาทุกคนปรารถนา สิ่งสําคัญคือการ
เริ่มตนในวันนี้

-------------------------
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คุณ โบวคะ ฉบับนี้ขอใชนามปากกานะคะ รบกวนไมอยากใหคุณหมอทราบนะคะ จะ
เขียนไดสะดวกกวานะคะ และไดรับหนังสือเรียบรอยแลว พระบรมราโชวาท ไดแจงกลับไปทาง
เมล หลายวันมาแลวนะคะ ตองขอขอบพระคุณคุณโบวมากมากเลย เอาไวมีโอกาสจะเขียนมาให
ใหมนะคะ สําหรับวันนี้สวัสดีคะ และหากไดรับแลวรบกวนแจงกลับที่ 09 8155272 นะคะ หรือ
แฟก 035 353692 อัตโนมัติ คะ จริงใจพิสมัย พรอมกับเนื้อหาชุดนี้ไดสงไปทางเมล
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เพื่อชีวิตทีส่ ดใส
วนิดา คุตตวัส
ทานผูอานหลายทานคงมีความรูสึกวา จูๆ ปเกา 2549 ผานพนไป และ ปใหม 2550 ก็จู
โจมเขามาอยางไมทันไดตั้งตัว เราทุกคนแกลงไปอีกหนึ่งป ทางฝรัง่ เขามีธรรมเนียมอยูวา เมื่อถึง
ระยะฉลองรับปใหมนนั้ เขามักจะตั้งปณิธานหรือตั้งเปาหมายวาจะทําบางสิง่ บางอยาง ในปใหมที่
ยางกรายเขามา เพื่อแกไขปญหาหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ไมวาจะเปนดานครอบครัว
หนาทีก่ ารงาน หรือสุขภาพ ฯลฯ
แตก็อยางที่เราทราบกันดี บางทีเราตั้งใจจะปรับปรุงชีวิตใหดีขึ้น พอเอาเขาจริง ก็มกั เปน
ความตั้งใจเพียงชัว่ วูบ แลวก็จางหายไป เมื่อวันเวลาของปใหมคอยๆ ลวงไป
เรื่องนี้บางทีก็เปนเรื่องที่เราทัง้ หลายตองมารวมแรงรวมใจกัน ตัง้ เปาหมายของชีวิตใหมี
พัฒนาการ ไมใชปลอยใหมนั เลื่อนไหลไปตามบุญตามกรรม หรือปลอยใหปญหาตางๆ มัน
คลี่คลายไปเอง...
ประการแรก เมื่อเราจะตั้งเปาหมายอะไรสักอยาง ก็ตองตั้งเปาที่อยูบนพื้นฐานที่เปนจริง
และบรรลุได ไมใชตั้งเปาไวสงู จนนากลัว แตควรเปนเปาหมายพืน้ ๆ ธรรมดาๆ บางทีอาจเปน
เปาหมายที่เราเคยตั้งไวจะทําใหไดมาตั้งแตยังเปนเด็ก เรื่อยมาจนกระทั่งเปนผูใหญ ไมวาจะเปน
เปาหมายสวนตัว หรือทางหนาที่การงาน เปาหมายเหลานี้เปดโอกาสใหเราพยายามแลวพยายาม
อีก หากครั้งแรกยังไมประสบผลสําเร็จ และเราไมลมเลิกที่จะบรรลุเปาหมายนั้น
ในการทํางาน หากเรายังไมบรรลุเปาที่ตั้งไว ก็ไมใชวา เราจะลาออกจากงาน เราทุกคน
มักจะพยายามเรียนรูจากประสบการณและหาทางปรับคลื่นใหบรรลุเปาหมายในความพยายาม
ครั้งตอไป อยางเชนถาเรายังลดน้ําหนักลงไมไดตามเปา หรือยังวิ่งระยะทาง 10 ก.ม. ไมไดใน
หนึง่ ชั่วโมง ก็ไมไดทําใหเรายอมยกธงขาว เรามักจะหาทางเรียนรูถงึ จุดออนและปรับปรุงมัน เพื่อ
พยายามอีกครั้งใหดีกวาเดิม เพราะหากคนเรายอมแพเสียแตแรกที่ตกมา มนุษยคงไมมี
วิวัฒนาการออกจากถ้ํามืดมายืนหยัดอยูท ามกลางตึกระฟา และจะวาไปแลว มนุษยก็ไมไดขึ้นไป
บนหลังมาเพียงเพื่อจะถูกสลัดใหตกลงมาแองแมงอยูกบั พื้น หากแตมนุษยมีเปาหมายที่จะพิชิต
โลกดวยมามาตั้งแตยุคกอน ประวัติศาสตร
ความทาทายเปนสิ่งสําคัญ เพราะทําใหเราไดตระหนักวาเปาหมายนัน้ เปนสิ่งที่จริงจัง
ไมใชเปนเรื่องกลวยๆ ที่จะสําเร็จไดโดยไมตองใชความพยายาม เปาหมายหรือจุดหมายปลายทาง
เปนสิ่งที่จะไปถึงไดก็เมื่อเราเริ่มจากกาวแรก ไปทีละกาว มีการบรรลุจุดหมายในระยะกลางและ
ระยะยาว
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และตอไปนี้คือเปาหมายทาทายที่อยากใหทกุ ทานลองกําหนดดู เพื่อเปนการสรางสรรค
ชีวิตที่สดใสขึ้น ทั้งดานรางกายและจิตใจ
ขอแรก คือ ไมใสน้ําตาลลงในเครื่องดื่ม เพราะวามันไมจาํ เปนและยังมีอันตรายมากกวาที่
คิด ลองดื่มกาแฟหรือน้าํ ชาโดยไมใสน้ําตาลสักสองสัปดาห แลวจะเห็นวาคนสวนใหญทาํ ได
หรือไมก็ลดการดื่มลงไปอยางมาก
ขอสอง ลดกินของวางขยะ ก็ประเภทขนมขบเคี้ยงทัง้ หลาย ในสัปดาหแรกใหลองจด
รายการของวางขยะทีน่ ั่งเคีย้ วระหวางมื้อ จําพวกคุก กี้ ถั่ว น้ําอัดลม ชอกโกแลต มันทอด เค็ก ฯลฯ
พอสัปดาหที่สองก็ใหเอาของวางที่ใหประโยชนตอสุขภาพมาทดแทน จําพวกผลไม ถั่วสด น้ํา
ผลไมสดที่ไมใสน้ําตาล และน้ําเปลา พอสัปดาหถัดไปก็ใหเลิกของวางขยะทัง้ หมด
ขอสาม เลิกอาหารขยะและอาหารสําเร็จรูป ใหลองทําเหมือนขอสอง คือสัปดาหแรกจด
บัญชีรายการอาหารจานดวนที่รับประทาน พอสัปดาหถัดไปก็ใหทดแทนดวยอาหารที่ปรุงดวย
ตนเอง แนนอนวาไมเอาประเภททอดน้ํามันทวมกะทะ ลองเสาะหาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพมาลอง
ทําดู ซึง่ เดี๋ยวนี้มีพมิ พออกมาหลากหลายใหคุณไดทดลอง เปนการเพิ่มรสชาด นอกเหนือจาก
สุขภาพที่ดีขึ้น
ขอสี่ เลิกสูบบุหรี่ นีเ่ ปนขอปฏิบัติที่ทา ทายที่สุดที่คุณทัง้ หลายจะตั้งเปาใหกับตัวเอง แตจะ
เปนขอที่ใหประโยชนแกรางกายมากที่สุด ทั้งกับตัวเองและคนรอบขาง ไมวาจะเปนทีบ่ านหรือที่
ทํางาน ขอนี้ไมจําเปนตองทําแบบหักดิบดวยตัวเอง ลองไปปรึกษาหมอ วามีเครื่องไมเครื่องมือ
อะไรบางทีท่ ําใหเลิกบุหรี่ไดงายขึน้ และถาเปนไปได อาจจะรวมกับเพือ่ นที่อยากเลิกบุหรี่อยาง
จริงจัง เพราะคนสวนใหญจะทําไดงา ยขึน้ ถามีคนคอยรวมสนับสนุน
ขอหา ออกกําลังกาย ไมจาํ เปนตองทําถึงหกครั้งตอสัปดาห ลองทําแคครั้งเดียวตอสัปดาห
ยังดีกวาไมทําเลย ถาทําสองครั้งไดก็ดี และถาเพิ่มเปนสามครั้งก็ยิ่งดีใหญ หรือไมคุณใชวิธีเดิน
ออกกําลังกายเพียงระยะสัน้ ๆ 10 นาทีตอครั้ง ทุกวัน ลองเดินไปทํางาน หรือไปรานขายของแถว
บาน เดินขึน้ ลงบันไดแทนการใชลิฟท ฯลฯ ลองหาอะไรที่คุณทําแลวสนุก และทํากับคนที่คุณสนุก
ดวย จะทําใหคุณทํานาน ไมเลิกไปเสียกอน
ขอที่หก ลดดื่มเหลา ไมไดหมายความวาจะใหเลิกไปเลย (ถายังทําไมได) ก็แคดื่มให
นอยลงนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งอยาดื่มทุกวัน เพราะถาดื่มทุกวัน วันละแกว อีกหนอยก็จะกลายเปน
วันละหลายแกว
ขอที่เจ็ด ดูแลน้ําหนักของตัวเอง ทุกวันนี้เรารูกันดีอยูแลววาการเปนคนอวนจะเสีย่ งตอการ
เปนเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอื่นอีกสารพัด เรื่องนี้ไมไดหมายความใหถึงกับหันไปถือศึลกินมื้อ
เดียว เพียงแตตองระมัดระวังอาหาร ลดน้าํ ตาลและอาหารขยะ ออกกําลังกายสม่าํ เสมอ โรคตางๆ
จะหายไปพรอมๆ กับน้าํ หนักของคุณ
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ขอที่แปด การนอน มีคนบางคน โดยเฉพาะคุณผูชายที่มที ัศนคติผิดๆ เกี่ยวกับการนอน
และมักจะคุยโมโออวดวานอนเพียงคืนละ 4-6 ชั่วโมง อันที่จริงเรื่องนี้ไมใชเรื่องนาคุยอวดเลย การ
นอนไมพอเพียงจะสงผลตอรางกายและจิตใจ สถิติของอุบัติเหตุจากการหลับในขณะขับรถเปน
เครื่องพิสูจนความสําคัญของการนอนไดเปนอยางดี แนนอนวาแตละคนอาจตองการเวลานอน
พักผอนที่แตกตางกัน แลวแตกรรมพันธุ วิธีการใชชีวิต อายุ ระดับความเครียด ฯลฯ แตกฎเกณฑ
โดยทัว่ ไปแลวควรจะตองนอนอยางตอเนื่องกันแปดชั่วโมงตอวัน และไมมีการไปชดเชยนอนเอา
ตอนชวงวันสุดสัปดาห บางคนพออายุเกิน 30 แลวมักนอนนอยลง ดังนัน้ หากคุณรูสึก
กระปรี้กระเปรา หลังจากที่นอนได 6 ชั่วโมง ก็อาจจะเพียงพอสําหรับคุณก็ได
ในเรื่องของการลดน้ําหนัก เราทุกคนรูดีวาควรลดอาหารลง คนจํานวนมากมักตกเปน
เหยื่อของการอดอาหาร ดวยการลดจํานวนแคลอรีของอาหารเพื่อหวังจะใหนา้ํ หนักลด แตมักลง
เอยดวยการทําลายระบบเผาผลาญในรางกายและในที่สดุ ก็ไมสามารถลดน้ําหนักได ถาหากวา
คุณเปนคนที่รับประทานอาหารมากเกินจําเปนและรับเอาแคลอรีเกินวาที่รางกายตองการ ก็เปน
เรื่องจําเปนทีต่ องลดจํานวนแคลอรี แตเรื่องนี้ตองระมัดระวัง ถาตัดจํานวนแคลอรีมากเกินไปจะทํา
ใหคุณสูญเสียมวลกลามเนื้อมากกวาไขมัน และจะสงผลทําใหระบบเผาผลาญรวมไปถึง
ความสามารถในการเผาไขมันของรางกายลดต่ําลงไปดวย
พยายามอยาหมกหมุน กับจํานวนแคลอรีในอาหารมากเกินไป แตควรเนนเรื่องคุณภาพ
และชวงเวลาการบริโภคแคลอรี อาหารที่รบั ประทานควรเนนประเภทโปรตีนไขมันต่ํา เวลาจะปรุง
อาหารใหตัดเล็มสวนที่เปนไขมันออกจากเนื้อและไก แลวหันมาเนนไขมันจากปลาและน้ํามัน
มะกอกแทน
แนะนําใหรับประทานบอยๆ เปนมื้อยอยๆ หรือเปนของวาง ทุกๆ สามชั่วโมง รับประทาน
แคลอรีในชวงระหวางวันมากกวาชวงกลางคืน ตองรับประทานอาหารเชา ภายในหนึ่งชัว่ โมงหลัง
ตื่นนอน เพื่อใหอัดฉีดระบบเผาผลาญสําหรับทั้งวัน
ในเรื่องการออกกําลังกาย บางคนบอกวาออกกําลังกายดวยการวายน้าํ ครึ่งชั่วโมง แต
น้ําหนักไมลด เรื่องนี้อาจตองดูวาทําบอยแคไหน กี่ครั้งตอสัปดาห ถาหากคุณวายน้ําในระยะทาง
เทาเดิม ชวงเวลาเทาเดิม ทุกๆ ครั้งที่วา ย ก็อาจไมชวยมากนัก เพราะรางกายของคนเราจะปรับตัว
เขากับระดับของการออกกําลังกาย แตไมจําเปนวาคุณตองโหมออกกําลังกายจนหนัก เพียงแต
ลองเพิ่มการออกกําลังกายมากขึ้นหนอย เพื่อใหมกี ารพัฒนามากขึน้ เชน เพิ่มความเร็ว เพิ่ม
ระยะทาง หรือระยะเวลาก็ได แตถาหากไมมีเวลามากนัก ก็อาจพยายามหาจังหวะในการทํา
กิจกรรมมากขึ้น ไมจาํ เปนตองไปที่ยิมหรือที่สระน้าํ หรือตองมีเครื่องไมเครื่องมือ เพียงแตหาเวลา
เดินใหไดสักวันละ 10 นาที เพิ่มเติมจากการวายน้าํ ก็พอแลว
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ถาคุณพยายามระวังอาหารใหมีหลากหลาย กินผักผลไม ก็นาจะไดวติ ามินเกลือแร
เพียงพอกับความตองการของรางกาย ถายังกังวลอยู วาจะไดวิตามินไมพอ ก็อาจเสริมดวยการ
รับประทานวิตามินรวมดีๆ ทุกวันๆ ละเม็ด หรือสองวันเม็ดก็ได
สวนเรื่องการไปโรงยิมเพื่อออกกําลังกาย มีขอแนะนําวา ควรจะตองเลือกโรงยิมที่มี
คุณภาพ ดวยการลองถามเพื่อนฝูง อาจจะลองไปที่โรงยิมหลายๆ แหงเพื่อลองดูเครื่องมือ วามี
สภาพดีหรือเปลา ถาเครื่องมือขึ้นสนิม หรือสงเสียงเอี้ยดอาดเวลาใช ก็แสดงวาโรงยิมนัน้ ไมคอยดี
นัก ควรไปหาโรงยิมทีม่ ีเจาหนาที่ฝกมืออาชีพที่ชว ยใหความรูเกีย่ วกับการใชเครื่องมือ และเต็มใจ
ตอบคําถามหรือแสดงวิธีการใชเครื่องมือไดอยางปลอดภัย คุณควรจะรูสึกผอนคลายเมื่ออยูใน
โรงยิม
เจาหนาที่ประจํายิมจะตองเปนผูตรวจสอบความพรอมของลูกคา และใหคําแนะนํา
สําหรับผูเริ่มตน คุณควรจะตองสังเกตวาในโรงยิมนัน้ ลูกคาทุกคนกําลังออกกําลังกายตาม
โปรแกรมแบบเดียวกันโดยไมมีความแตกตางระหวางวัย ระดับความฟต หรือประสบการณ หรือ
เปลา ถาเปนอยางนัน้ คุณควรจะคุยกับเจาหนาที่ใหจัดโปรแกรมเฉพาะตามที่คุณตองการ ถาพวก
เขาไมทําหรือคุณรูสึกไมพอใจกับขอเสนอ ก็อาจลองฝกกับครูฝกสวนตัวที่สามารถออกแบบ
โปรแกรมตามที่คุณตองการ คุณสามารถไปพบครูฝกสักเดือนละครั้งสองครั้ง เพื่อใหประเมิน
ความกาวหนา หรืออาจตองเปลี่ยนโปรแกรมฝกใหพัฒนามากขึน้
หวังวาคุณจะไดรับประโยชนจากบทความนี้ นําไปปรับใชเพื่อชีวิตที่สดใสในปหมูทอง
2550....
********************
(เรียบเรียงจากบทความของ Chad Bukhari ผูฝกสอนการออกกําลังกาย)
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จะรูไดอยางไรวาเปนโรคไต
นพ. สุพัฒน วาณิชยการ โรงพยาบาลศิริราช
จะรูไดอยางไรวาเปนโรคไต
เปนคําถามทีพ่ บบอยๆ ในวงสนทนา คําตอบก็เหมือนกับการถามถึงโรคอื่นๆ
เพราะในการวินิจฉัยโรคตามหลักวิชาแพทย จะอาศัยกรรมวิธี 3 ประการ คือ
1.
การซักประวัติ จะไดมาซึง่ อาการ (sign)
2.
การตรวจรางกาย จะไดมาซึ่งอาการที่แสดงออกมา (symptoms)
3.
การตรวจทางหองปฏิบัติการหรือการตรวจแล็บ (lab) ไดแก การตรวจ
เลือด ตรวจปสสาวะและเอ็กซเรย รวมทัง้ การตรวจทางพยาธิวทิ ยา เชน การตรวจชิ้นเนื้อ การเพาะ
เชื้อ เปนตน
ในการเรียนแพทยนนั้ ในปแรกๆ ตองเรียนรูกายวิภาคและสรีวิทยาหรือหนาที่ของ
อวัยวะตางๆ กอน คือ ตองรูว าสภาพปกติของอวัยวะนัน้ ๆ เปนอยางไร แลวจึงเรียนรูพยาธิสภาพ
คือ รูภาวะการเปนโรคของอวัยวะตางๆ ซึ่งจะทําใหทราบถึงอาการ อาการแสดง และการตรวจพบ
ทางหองปฏิบตั ิการ การทีจ่ ะรูวาเปนโรคไตไดก็ตองรูสภาพปกติและหนาที่ของไต รวมทั้งโรคตางๆ
ของไตกอน และรูวาเมื่อไตเปนโรค จะมีอาการและอาการแสดง ตลอดจนความผิดปกติ ทัง้ สภาพ
และหนาที่ของไต เมื่อประมวลเขาดวยกันก็จะรูวาเปนโรคไต
ประเภทของโรคไต - แบงตามสาเหตุ
1.
โรคไตที่เปนมาแตกําเนิด (Congenita) เชน มีไตขางเดียว ไตเล็กขาง
หนึง่ โรคไตเปนถุงน้าํ (Polycystic kidney disease) ซึ่งเปนกรรมพันธุ เปนตน
2.
โรคไตที่เกิดจากการอักเสบ (Inflammation) เชน โรคของกลุมเลือด
ฝอยของไตอักเสบ (Glomerulonephritis)
3.
โรคไตที่เกิดจากการติดเชื้อ (Infection) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเปนสวน
ใหญ เชน กรวยไตอักเสบ ไตเปนหนอง กระเพาะปสสาวะอักเสบ (จากเชื้อโรค) เปนตน
4.
โรคไตที่เกิดจากการอุดตัน (Obstruction) เชน จากนิ่ว ตอมลูกหมาก
โต มะเร็งมดลูกไปกดทอไต เปนตน
5.
เนื้องอกของไต ซึ่งมีหลายชนิด
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ประเภทของโรคไต – แบงตามกายวิภาคของไต
1.
โรคของหลอดเลือดของไต เชน มีการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือด
ของไต
2.
โรคของกลุมเลือดฝอยของไต (Glomerulus) ซึ่งพบไดมาก เกิดการ
อักเสบชนิดไมติดเชื้อ (Glomerulonephritis)
3.
โรคของหลอดไต (Tubule) เชน การตายของหลอดไตภายหลังอาการ
ช็อคหรือไดรับสารพิษเกิดไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure)
4.
โรคของเนื้อไต (Interstitium) เชน แพยาหรือไดรับสารพิษ เปนตน
ประเภทของโรคไต – แบงตามตนเหตุ
1.
ตนเหตุจากภายในไตเอง ซึง่ อาจรูสาเหตุหรือไมรูสาเหตุ
2.
ตนเหตุจากภายนอกของไต เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรค
เอสแอลอี เปนตน
อาการ อาการแสดง และการตรวจพบทางหองปฏิบัติการจะแตกตางกันไป
ตามแตละชนิดและตามแตละระยะของโรค สิ่งตรวจพบหนึง่ อาจพบไดในหลายๆ โรค ไม
เฉพาะเจาะจง เชน อาการบวมอาจเปนจากโรคไต โรคตับ โรคหัวใจ โรคขาดสารอาหารโปรตีน
จากความผิดปกติของฮอรโมน หรือจากผลขางเคียงของตัวยาบางตัว แตคนทัว่ ไปอาจรูจักกันดีวา
อาการบวมพบบอยในโรคไตซึ่งเปนจริงและยืนยันไดถา มีลักษณะเฉพาะของโรคไตและแยกแยะ
โรคอื่นๆ ออกแลว
ขณะเดียวกัน โรคๆ หนึง่ จะมีอาการและสิ่งตรวจพบหลายอยาง เชน โรคเอสแอล
อีซึ่งเปนโรคแพภูมิตัวเอง อาจมีการแสดงออกตามระบบตงๆ เชน ทางผิวหนัง ผม ขอ ทางไต
หัวใจ ปอด ทางระบบเลือด เปนตน
เพราะฉะนัน้ การที่จะรูไดอยางไรวาเปนโรคไตจะดูยุงยากและซับซอน ทําใหไม
เขาใจหรือเขาใจไดยาก
แลวจะรูไดอยางไรวาเปนโรคไต
เพื่อความงายและเพื่อใหเขาใจงายขึน้ ขอแนะนําใหยอนรอยของขบวนการ
วินิจฉัยโรค โดยดูที่ปสสาวะกอน เพราะไตเปนตัวสรางและขับถายปสสาวะ เพราะฉะนัน้ ปสสาวะ
กับไตนาจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
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ขอย้ําวา ถาจะรูไดวาเปนโรคไตตองผานขบวนการซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจ
เลือด ปสสาวะ เอ็กซเรย และบางครั้งตองเจาะไตเอาเนื้อไตมาตรวจถึงจะรูวาเปนโรคไต
เหตุสงสัยวาจะเปนโรคไต
1.
ปสสาวะเปนเลือด โดยปกติ ในน้าํ ปสสาวะจะไมมเี ลือดหรือเม็ดเลือด
สดออกมาก จะมีบางประมาณ 3-5 ตัว เมือ่ ดูดวยกลองจุลทรรศนขยายปานกลาง การมีเลือดออก
มาในปสสาวะถือวามีความสําคัญ ซึ่งสวนใหญจะเปนโรคไต แตอาจจะไมใชก็ได อาจเปนเพียงโรค
เลือดหรือเลือดออกเทานัน้ ก็ได
ปสสาวะเปนเลือดอาจเปนเลือดสดหรือเลือดเปนลิ่ม ปสสาวะสีแดง สีน้ําลางเนื้อ
สีชาแก หรือปสสาวะสีเหลืองเขมขึ้นก็ได
ในสตรีที่มีประจําเดือน ปสสาวะอาจถูกปนเปอนโดยประจําเดือน กลายเปน
ปสสาวะเปนเลือดได
ในโรคของระบบทางเดินปสสาวะสวนลาง เชน กระเพาะปสสาวะอักเสบ
ตอมลูกหมากโต ปสสาวะมักเปนเลือดสดๆ หรือเปนลิม่
ในโรคของเนื้อไตหรือตัวไตเอง การมีเลือดในปสสาวะมักเปนแบบสีนา้ํ ลางเนื้อ สี
ชาแก หรือสีเหลืองเขม
ในผูปวยชาย จําเปนตองตรวจคนสาเหตุของปสสาวะเปนเลือด แมจะเกิดเพียง
ครั้งเดียวก็ตาม แตในผูหญิง เนื่องจากมีกระเพาะปสสาวะอักเสบไดบอ ย อาจตรวจคนสาเหตุไดชา
หนอย
ในหลายกรณี การตรวจปสสาวะ ตรวจเลือด เอ็กซเรยก็ไมสามารถบอกสาเหตุได
จําเปนตองเจาะเอาเนื้อไตมาตรวจโดยพยาธิแพทยผูชาํ นาญ จึงจะทราบได
2.
ปสสาวะเปนฟองมาก คนปกติเวลาปสสาวะจะมีฟองขาวบาง แตถา
ปสสาวะมีไขขาวหรอืโปรตีนออกมามากกวาปกติ จะทําใหปสสาวะเปนฟองขาวมากๆ เหมือนฟอง
สบู จําเปนตองตรวจปสสาวะและเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมงหรือ 1 วัน เพื่อหาปริมาณโปรตีนใน
ปสสาวะ
ผูปวยที่มีไขขาวออกมาในปสสาวะมากๆ สวนมากเปนจากโรคหลอดเลือดฝอย
ของไตอักเสบจากไมรูสาเหตุ ทําใหโปรตีนในเลือดลดลงและมีอาการบวม รวมทัง้ ปริมาณคลอ
เรสเตอรอลและไขมันในเลือดสูงได
การมีไขขาวออกมาในปสสาวะจํานวนไมมากนักอาจพบไดในโรคหัวใจวาย ความ
ดันโลหิตสูงหรืออื่นๆ ได
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แตการปสสาวะเปนเลือดรวมกับการมีไขขาวออกมาในปสสาวะพรอมกัน
เปนขอสันนิษฐานที่มีนา้ํ หนักมากวาจะเปนโรคไต
3.
ปสสาวะขุน อาจเกิดจากมีเม็ดเลือดแดง (ปสสาวะเปนเลือด) เม็ดเลือด
ขาว (มีการอักเสบ) แบคทีเรีย (มีการติดเชื้อ) หรืออาจมีสิ่งที่รางกายขับออกจากไตแตละลายไมดี
เชน พวกคริสตัลตางๆ เปนตน
4.
การผิดปกติของการถายปสสาวะ เชน การถายปสสาวะบอย
ปสสาวะแสบ ปสสาวะราด เบงปสสาวะ เหลานี้มักเปนความผิดปกติของทางเดินปสสาวะ เชน
กระเพาะปสสาวะ ตอมลูกหมากและทอปสสาวะ เปนตน
5.
การปวดทองอยางรุนแรง (colicky pain) รวมกับการมีปสสาวะเปน
เลือด ปสสาวะขุน หรือมีกรวดทราย แสดงวาเปนนิ่วในไตและทางเดินปสสาวะ
6.
การมีกอนบริเวณไต หรือบริเวณบั้นเอวทัง้ สองขาง อาจเปนโรคไตเปน
ถุงน้ํา การอุดตันของไตหรือเนื้องอกของไต
7.
การปวดหลัง ในความหมายของคนทั่วไป อาจไมใชโรคไตเพราะปวด
บริเวณเอวมักเปนจากกระดูกและขอหรือกลามเนื้อ ในกรณีที่กรวยไตอักเสบ จะมีอาการไข หนาว
สั่น และปวดหลังบริเวณไต คือ บริเวณสันหลังใตซี่โครงซี่สุดทาย
อาการและอาการที่แสดงทั้งหมดทีก่ ลาวนีจ้ ัดเปนอาการและอาการแสดงเฉพาะที่
(local signs & symptoms) ซึ่งไดแก ไต ทางเดินปสสาวะ และการถายปสสาวะ
อีกกลุมหนึง่ ของอาการและอาการแสดงทีช่ วนใหสงสัยหรือเปนสวนหนึง่ ของโรค
ไต คือ อาการและอาการแสดงทั่วไป (systemic signs & symptoms) เชน
1.
บวม เปนที่รจู ักกันดีวาเปนโรคไตจะบวม โดยเฉพาะการบวมที่บริเวณ
หนังตาตอนเชาหรือหนาบวม ซึ่งถาเปนมากจะบวมทั้งตัว อาจเกิดไดในโรคไตหลายชนิด แตที่พบ
บอยคือโรคไตอักเสบชนิดเนฟโฟรติคซินโดรม (Nephrotic Syndrome)
อยางไรก็ตาม บวมอาจเปนจากโรคตับ โรคหัวใจ การขาดสารอาหารโปรตีน
ความผิดปกติเกี่ยวกับฮอรโมนและบวมชนิดไมรูสาเหตุ ตองใชการซักประวัติ ตรวจรางกาย และ
การตรวจทางหองปฏิบัติการแยกแยะ และ/หรือยืนยันใหแนนอน
2.
ความดันโลหิตสูง เนื่องจากไตสรางสารควบคุมความดันโลหิต
ประกอบกับไตรักษาดุลน้าํ และเกลือแร เพราะฉะนัน้ ความดันโลหิตสูงอาจเปนจากโรคไตโดยตรง
หรือในระยะไตวายมากๆ ความดันโลหิตก็จะสูงได นอกจากนี้ ถาเสนเลือดที่ไปเลีย้ งไตตีบก็จะทํา
ใหความดันโลหิตสูงได
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อยางไรก็ตาม สาเหตุของความดันโลหิตสูงมีมากมาย โรคไตเปนเพียงสาเหตุหนึง่
เทานัน้ แตมักเปนสาเหตุที่รักษาใหหายขาดได
3.
ซีดหรือโลหิตจาง เชนเดียวกับความดันโลหิตสูง สาเหตุของโลหิตจางมี
หลายชนิด แตสาเหตุหนึง่ ทีเ่ กี่ยวกับไตคือโรคไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) เนื่องจากปกติ
ไตจะสรางสารอีริโธรปวอีดิน (Erythropoietin) เพื่อกระตุน ไขกระดูกใหสรางเม็ดเลือดแดง เมื่อเกิด
ไตวายเรื้อรัง ไตไมสามารถสรางอีริโธรปวอีดินไปกระตุนไขกระดูกได ทําใหซีดหรือโลหิตจาง มี
อาการออนเปลี้ย เหนื่อยงาย หนามืด เปนลมบอยๆ
นอกจากนี้ อาการและอาการแสดงอื่นๆ อาจเปนขอสงสัยวาจะเปนโรคไตไดซึ่งมี
มากมายแตเล็กๆ นอยๆ เกินกวาจะบรรยายไดหมดในทีน่ ี้
ขอแนะนําวา ถาอยากรูวา เปนโรคไตหรือไมนั้น ตองไปพบแพทย ทําการซัก
ประวัติ ตรวจรางกาย และตรวจทางหองปฏิบัติการเทาทีจ่ ําเปน ในวงสนทนานัน้ ไมสามารถจะ
บอกไดแนนอนวาเปนหรือไมเปนโรคไต แตนาจะเปนการจุดประกายทีจ่ ะนําพาบุคคลนั้นไปไดรับ
การพบแพทยและเขาขบวนการตรวจทางการแพทยซงึ่ แนนอนและถูกตองที่สุด โดยอาจขอพบและ
ปรึกษาแพทยโรคไตซึ่งอาจเปนอายุรแพทยโรคไต (Nephrologist) หรือศัลยแพทยระบบทางเดิน
ปสสาวะ (Urologist) อีกทานหนึ่งก็ได
---------------------------------
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My Dream…คือความใฝฝนของฉัน
บางสวนของเรียงความฉบับภาษาอังกฤษโดยเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

My Dream by Kasmee Kuere, Attarkiah Islamiah School, Narathiwat
ความฝนเปนเพียงแคสงิ่ เล็กๆ ในหัวใจคน แตก็มีเหตุผลที่คนนําความฝนมาใชสกู ับปญหา ความฝน
ถึงแมไมหยุดนิ่ง ไมมีกฎเกณฑ และไมวา ความฝนจะเปนจริงหรือไม แตมันก็ทําใหเรารูสึกวาเราควรจะทําวันนี้
ใหดีกวาเมื่อวาน เราจึงควรจะภูมิใจกับความฝนของตัวเอง
เมื่อฉันเกิดมาในโลกใบนี้ฉันก็เหมือนกับคนอื่นๆที่อยากจะทําความฝนของตัวเองใหเปนจริง ฉันมี
ความฝนมากมายซึง่ บางความฝนก็ดูเหมือนจะยากที่จะเปนความจริงได แตถึงแมฉันจะฝนเอาไวสูงแตก็ไมเคย
ยอมแพ ฉันคิดแตวาตองมีสักวันที่ความฝนของฉันจะเปนความจริง
ความฝนของฉัน คือการที่ฉนั สามารถพูดภาษาอังกฤษไดดี เพราะภาษาอังกฤษทําใหฉันคุยกับคน
ตางชาติได เวลาที่ฉนั ไปตางประเทศฉันจะไดคุยกับคนทีน่ ั้นและมั่นใจไดวาไมมีใครมาหลอกเพราะเขารูวาฉัน
เขาใจในสิ่งที่เขาพูด นอกจากนัน้ ฉันก็ฝนอยากจะเปนมัคคุเทศกและพาคนอื่นๆไปเทีย่ วรอบโลก ฉันรูวาสิ่งแรก
ที่ฉันจะตองทําเพื่อที่จะไปใหถงึ ฝนก็คือ การไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลียและทํางานทีน่ ั่น
หลังจากนั้นก็กลับมาเพื่อสอบใหไดใบอนุญาตทํางานเปนมัคคุเทศกซึ่งฉันคิดวาฉันมีโอกาสทีจ่ ะทํามันใหได
Dream is only one part of people’s heart. It is one reason to causing them to fight with the
problems. A dream is not stable. A dream is not rules. Though a dream will become true or not.
We should make today better than yesterday. We are capable to be proud with it.
I was born to this world and think same with other people that only want to be truth in my
dream. As a human, I have a lot of dreams. Some dreams are not difficult to success but some
dreams are very high. Even it is very high, I never fail. I just think that one day I can reach to my
target.
My dream is to be expert in English language. Because the English language is easy to
speak with foreigner. Beside that I think I will be safe if I in abroad, that is, nobody will come to lie
for me because they know that I can understand what they speaking. Next, I want to be a guide
and lead people to go around the world. First step, that I realize about how to reach my dream is
going to study English course at Australia. Then do some job for experience and come back to
home to examine for the license of guide. I think I will have opportunity to do it.
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My Dream by Nurhidayah Useng, Khanaraj Bamrung, Yala
ความฝนคือสิ่งสิ่งหนึง่ ซึง่ ดีสําหรับทุกคน เพราะความฝนบันดาลสิ่งทีส่ มบูรณใหกับคน อยางเชน
อนาคตที่สวยงามและชีวิตทีด่ ีพรอม ขาพเจาคิดวาทุกๆคนก็ตองมีฝน ของตัวเองซึง่ เปนเรื่องธรรมดา ขาพเจาก็มี
ฝนที่สวยงามของตนเองดังเชนทีท่ ุกคนในโลกมี
ความฝนของขาพเจาคือการไดเปนหมอซึง่ มันเปนฝนที่สวยงาม ขาพเจาคิดวาในโลกนี้หมอคือคน
สําคัญ ถาไมมีหมอก็คงจะมีปญหามากมาย การเขาเรียนหมอในเมืองไทยนั้นขาพเจาคิดวายาก ถาขาพเจาได
เปนหมอจริง ก็คงเปนชัยชนะที่ยงิ่ ใหญของตัวเองที่จะทําใหขาพเจาทําอะไรอีกหลายอยางใหสาํ เร็จดวยความ
มั่นใจ และถาขาพเจาไดเปนหมอ ก็ทําสิง่ ตางๆ ใหกับตัวเองดวย อยางเชนหาเงินใหตนเองบาง แตทั้งนี้ขาพเจา
ก็ไมเชื่อวาเงินสามารถซื้อไดทุกสิง่ และไมสามารถซื้อความสุขได ถึงแมคนสวนใหญจะคิดอยางนั้นก็ตาม
ความฝนทําใหคุณมองเห็นอนาคตและชีวิตที่คุณตองการ แตคุณจะไดรับในสิ่งที่คณ
ุ ตองการเมื่อคุณ
เปนคนดี เมื่อไหรก็ตามที่คุณทําดีคุณก็จะไดรับแตสิ่งดี แตถาคุณไมทําในสิ่งดี ชีวิตคุณก็จะเปนดังเชนที่คุณได
กระทําลงไป
Dream is something good for everybody because it can make many things for you such as
the perfect future and the perfect life etc. I think everybody must have their own dream, it is normal.
I also have a nice dream like people in the world.
My dream is doctor. I think it is the nice dream for me because it very important for the
world if there are no doctor in the world it can make problem for every things and doctor it very
difficult to learn in Thailand. If I can be doctor, I will feel I can win everything by myself. If I can be
doctor, it makes many things for me such as money. I believe that everybody would like to be rich
person like me because now money is very important. Money can buy everything even some
person think that money can buy happiness but I think it is wrong. Because money can’t buy
happiness. Than it is some cause for me would like to be doctor.
Dream it can show some of you’re future and your life but your life will perfect it for you and
Allah because if you is a perfect person. Sure you have many good things for you but if you can’t
be perfect person of course your life will be like you act.
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My Dream by Miss Tasneem Chelah (nazneen), Demonstration School, Pince of Songkla
University
คุณเคยมีความฝนบางไหม ฝนวาตัวเองอยากจะเปนอะไรเมื่อโตขึ้น?
ฉันเปนเด็กผูหญิงธรรมดาคนหนึ่งและฉันก็มีฝน......ในฝนของฉัน ฉันจะเปนนักการทูต และฉันก็ฝน วา
ฉันจะเปนลูกที่ดีของพอแม
เมื่อฉันยังเล็ก ฉันเคยฝนวาอยากเปนวิศวกร เพราะฉันคิดวาวิศวกรเปนคนฉลาด แตเมื่อฉันขึ้นชัน้ ม.3
ฉันเริ่มไมชอบเรียนเลขและวิทยาศาสตรเพราะฉันรูสึกวามันยากและฉันก็ทําคะแนนไดไมดีนัก แตฉันกลับชอบ
เรียนวิชาภาษาตางประเทศและก็ไดคะแนนดีเสมอในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ขอบคุณอัลเลาะห
......ดังนั้น ฉันจึงคิดวาควรจะทําอะไรที่จะสามารถใชความสามารถทางดานภาษาของฉัน เชน การเปนนักการ
ทูต เปนลาม เปนมัคคุเทศน หรือเปนอาจารยสอนภาษาในมหาวิทยาลัย.....แตคุณรูไหมทําไมฉันอยากเปน
นักการทูต ก็เพราะมันเปนงานที่ทา ทาย ถาคุณเปนนักการทูตคุณจะมีโอกาสเดินทางไปยังที่ตางๆ และก็จะได
เรียนรูประสบการณใหมๆจากหลายๆที่ นอกจากนั้นคุณก็จะรูจักวัฒนธรรมตางๆและมีเพื่อนใหมจากหลายๆ
ประเทศ
ฉันคิดวาฉันจะเปนนักการทูตที่ดีไดเพราะฉันก็สนใจทางดานความสัมพันธระหวางประเทศดวย สวน
นิสัยสวนตัวของฉันก็ชอบเขาสังคมและมีจิตใจที่เปดกวาง ฉันชอบที่จะคบเพื่อนและเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อนๆของ
ฉันมักจะพูดอยูเสมอวาฉันเปนคนที่เขากับคนงายและเอื้อเฟอเผื่อแผ แตกอนที่จะไปถึงฝนฉันรูวา ฉันตองตั้งใจ
เรียนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษใหดี และตองเรียนรูท างดานรัฐศาสตรใหมากขึ้นโดยเฉพาะในสาขา
ทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ ฉันรูวาการเปนนักการทูตไมใชเรื่องงายแตฉันก็จะทําใหดที ี่สุด
นอกจากนัน้ ยังมีอีก 2 อยางที่สําคัญที่ฉนั จะตองทําก็คอื ฉันสัญญากับตัวเองวาจะดูแลพอแมของฉัน
ใหดีเมื่อทานแกตัวลง สวนอีกอยางก็คือฉันดีใจที่เปนชาวมุสลิมและไดเกิดมาในครอบครัวมุสลิมที่ดี ดังนั้นฉัน
จะเปนลูกที่ดขี องพอแมและจะเปนมุสลิมที่ดีดวย ทัง้ สองอยางนี้อาจจะยากกวาการเปนนักการทูตดวยก็เปนได
แตฉันจะทําใหดีที่สุด ฉันจะทําใหพอแมภูมิใจในตัวฉันและจะทําความฝนของตัวเองใหเปนความจริง
Do you ever had a dream about what do you want to be when you are grown up?
I’m and ordinary girl and I’ve a dream. My dream is to become an ambassador, a good
child of my parents and a good Muslim.
When I was a child, I wanted to be an engineer. Because I thought to be an engineer was
very smart. But when I was in M.3, I realized that I didn’t like Science and Mathematics. Because
they were very difficult and I also got bad grades in those subjects. On the other hand, I loved to
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study foreign language; I always got A in English and French. Thank you Allah! So, now I want to
do something that allows me to show my language talent such as being an ambassador, a
translator, a tour guide or a university lecturer. Do you know why I want to be an ambassador?
Because I think this career is very challenging. You will have an opportunity to go to many parts of
the world, and you will always get new experiences from different places. Moreover, you can get
new knowledge about cultures, and know more new friends from other countries.
I think I can be a good ambassador because I’m interested in international relations. As for
my characteristics, I’m sociable and open-minded. I like to make friends and I’m ready to learn
about new things. My friends always tell me that I’m friendly and kind. However, before I can fulfill
my dream, I know that I should keep learning and practicing my language skills. I should also learn
more about politics, especially international relations. I know that to be an ambassador isn’t easy,
but I will try my best, Insha-Allah
Besides that, I’ve two more important things to do. I have promised myself that I will take a
good care of my parents when they are old. I’m so proud that I’m grown up in a good Muslim
family, so I will be their good child and I will be a good Muslim. This might be even more difficult
than becoming ambassador, but I’ll try my best. I will make my parents proud of me and I will make
my dream comes true.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• แปลเปนภาษาไทยโดยนายวัฒนชัย นิรันดร กรมอเมริกาและแปซิฟคใต กระทรวงการตางประเทศ
• คัดจากหนังสือ My Dream คือความใฝฝน ของฉัน หนังสือรวมเรียงความเรื่องความฝนฉบับ
ภาษาอังกฤษของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จัดพิมพโดยกลุมนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย
อิสลามนานาชาติมาเลเซีย สถาบันสอนภาษาอีซี่อิงลิชติวเตอร EET วารสารโรตีมะตะบะ และคนหนุมครีเอชัน่
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
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เรื่องนารู
วันสําคัญของศาสนาตางๆ ในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2550
มกราคม
วันที่

วันที่ 5
วันที่ 7
วันที่ 20
วันที่ 29

กุมภาพันธ
วันที่ 16
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ศาสนาพุทธ วันขึ้นปใหม คือ วันเปลี่ยนพุทธศักราชใหม
ศาสนาอิสลาม วันอีดิ้ลอัฎฮา วันที่พนี่ องมุสลิมทั่วโลกรวมเฉลิมฉลอง
และเปนพิธีการประกอบพิธฮี ัจย ณ นครมักกะห
ศาสนาคริสต วันสมโภชพระนางมารีย พระมารดาของพระเยซูเจา
ศาสนาซิกข วันคลายวันประสูติของพระศาสดาคุรุโควินทสงิ ห
พระศาสดาพระองคที่สิบแหงศาสนาซิกข
ศาสนาคริสต วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองคแกหมูบณ
ั ฑิตซึ่งเปน
ชาวตางชาติตางศาสนา
ศาสนาอิสลาม วันขึ้นศักราชใหมอิสลาม
ศาสนาอิสลาม วันอาชูรออ วันทีท่ านศาสดามุฮัมมัดไดถอื ศีลอดและ
สงเสริมใหมุสลิมปฏิบัติตามและใหถือศีลอดในวันที่ 9
มุฮัรรอมอีกหนึ่งวัน

วันที่ 21

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู วันคลายวันอภิเษกสมรสของพระศิวะกับพระ
แมอุมา
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันพุธรับเถา การโปรยเถาลงบน
ศีรษะเปนประเพณีการแสดงออกถึงความสํานึกผิด
กลับใจ และใชโทษความผิด

วันที่ 3

ศาสนาพุทธ

มีนาคม

วันที่ 19
วันที่ 20

วันมาฆบูชา วันแสดงโอวาทปาติโมกขคือคําสอนทีเ่ ปน
หลักสําคัญของพระพุทธศาสนา
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันสมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของ
พระนางพรหมจารีมารีย บิดาเลี้ยงของพระเยซู
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู วันนวราตรี
เทศกาลถือศีลกินเจของ
ชาวพราหมาณ-ฮินดู (1 ป มี 2 ครั้ง)
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วันที่ 31
เมษายน
วันที่ 1

วันที่ 5
วันที่ 6

วันที่ 7

วันที่ 8

วันที่ 13-15
วันที่ 13-14

ศาสนาอิสลาม วันเมาลิดนบี

วันคลายวันประสูติของศาสดามุฮัมมัด

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันอาทิตยมหาทรมาน (แหใบลาน)
ระลึกถึงการเขารับมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจา
ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท วันอาทิตยทางตาล วันทีพ่ ระเยซู
เสด็จเขาสูกรุงเยรูซาเล็ม โดยฝูงชนเอาเสือ้ ผากับกิง่ ไม
(ทางตาล) มาปูถนนตอนรับซึ่งเปนสัญญลักษณแหง
สันติภาพ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันพฤหัสบดีศักดิ์สทิ ธิ์ ระลึกถึงพระ
เยซูคริสตเจา ทรงตั้งศีลมหาสนิทเพื่อเปนอนุสรณถึงพระองค
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันศุกรศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระ
เยซูคริสตเจา ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท วันศุกรประเสริฐ วันทีพ่ ระเยซูคริสตเจา
ทรงถูกตรึงบนไมกางเขนเพื่อไถบาปมนุษย
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันเสารศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงชัยชนะที่ทาํ ให
มนุษยมีความหวังที่จะชนะอํานาจบาป ความมืด และความ
ชั่วทัง้ หลาย
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันสมโภชพระเยซูเจาทรงกลับคืน
พระชนมชีพ (วันปสกา) ผูชนะเหนือความตาย
ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท วันพระเยซูคริสตทรงคืนพระชนม
เปนวันที่สามหลังจากการถูกฝงศพไวในอุโมงคและทรง
คืนพระชนมชพี ขึ้นจากความตาย เปนการประกาศชัย
ชนะเหนืออํานาจของบาปและความตาย
ศาสนาพุทธ วันสงกรานต วันขึ้นปใหมของไทยโบราณ
ศาสนาซิกข วันวิสาขี
วันที่พระศาสดาคุรุโควินทสงิ หทรง
สถาปนาประชาคมซิกข (คาลซา) ในป ค.ศ. 1699 เปน
ครั้งแรก และไดทรงประทานศาสนสัญลักษณ “5ก”
เปนศาสนสัญลักษณประจํากายของซิกขศาสนิกชน

พฤษภาคม
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วันที่ 20

วันที่ 27

วันที่ 31

มิถุนายน
วันที่ 3

วันที่ 8
วันที่ 10

วันที่ 16

วันที่ 29

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค
ระลึกถึงการทีเ่ ราจะไดกลับไปมีชีวิตอยูกับพระบิดาเจา
พรอมกับพระคริสตเจา ผูนาํ เราเขาสูพระราชัยสวรรค
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันสมโภชพระจิตเจา ฉลองพระ
บุคคลที่ 3 ของพระเจา ผูท รงเปนพละกําลังของมนุษย
ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท วันพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนวันที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตทามกลางอัครสาวก
และผูติดตามพระเยซู เพื่อประกาศพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต
ศาสนาพุทธ วันวิสาขบูชา คือวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน
ของพระพุทธเจา

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันสมโภชพระตรีเอกภาพ พระเจา
ประกอบดวยสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร
พระจิตทีท่ รงเปนหนึ่ง
ศาสนาพุทธ วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิต
ของพระคริสตเจา ระลึกถึงพระเยซูคริสตเจาภายใต
รูปลักษณของขนมปงและเหลาองุน ในพิธมี ิสซาบูชา
ศาสนาซิกข วันคลายวันสละชีพเพื่อพิทกั ษธรรมของพระศาสดาคุรุ
อรยันเดว พระศาสดาพระองคที่ 5 แหงศาสนาซิกข ใน
ป ค.ศ. 1606
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญ
เปาโลอัครสาวก เปนอัครสาวกผูก อตั้งพระศาสนจักรทีก่ รุงโรม

หมายเหตุ – เฉพาะศาสนาพุทธ นอกจากวันสําคัญที่ระบุขางตน ในแตละเดือน ยังมีวันธัมมัสสวนะหรือวันพระ
เดือนละ 4 วัน ซึ่งเปนวันที่ชาวพุทธรักษาศีลฟงธรรม

-----------------------------ขอมูลจาก - วันสําคัญทางศาสนา จัดพิมพโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
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คุณรูหรือไม
คุณรูหรือไม
คุณรูหรือไมฉบับนี้ขอเริ่มดวยคําเฉลยสําหรับคําถามประจําฉบับที่ 33 ตอดวย
คําถามประจําฉบับที่ 34 ลองดูวาตอบกันไดกี่ขอนะคะ
คําเฉลย “คุณรูหรือไม” หนังสือวิทยุสราญรมย ฉบับที่ 33 (ตุลาคม – ธันวาคม 2549)
1.
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เดินทางเยือนลาวเปนประเทศแรกภายหลังเขารับหนาที่
นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 ของไทย (ค)
2.
การประชุมระดับผูนําอาเซียนที่ประเทศฟลิปปนสซึ่งกําหนดจัดในเดือนธันวาคม
2549 ตองเลือ่ นออกไปเนื่องจากพายุไตฝุนชื่อทุเรียน (ก)
3.
Black Tuesday เปนคําเรียกขานวันที่ 19 ธันวาคม 2549 (ค) จากกรณีตลาด
หลักทรัพยของไทยตกกวา 108 จุดอันเนือ่ งมาจากมาตรการสกัดการเก็งกําไรคาเงินบาทของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
4.
ณ ป 2549 ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกสหประชาชาติมาแลว 60 ป (ค)
5.
เลขาธิการสหประชาชาติที่กาํ หนดครบวาระในเดือนธันวาคม 2549 ชื่อนายโคฟ อันนัน (ง)
คุณรูหรือไม ประจําหนังสือวิทยุสราญรมย ฉบับที่ 34 (มกราคม – มีนาคม 2550)
1.
ป 2550 เปนปที่มีความสําคัญในประวัตคิ วามสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทย
และประเทศญี่ปุน โดยทัง้ สองประเทศไดตกลงที่จะจัดกิจกรรมที่ประเทศของตนตลอดทั้งปนี้
อยากทราบวา จนถึงป 2550 ทัง้ สองประเทศไดเจริญความสัมพันธทางการทูตมาครบกี่ป
ก. 90 ป
ข. 100 ป
ค. 110 ป
ง. 120 ป
2.
ปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศมีสํานักงานในจีนรวม 9 แหง กระจายอยูตามมหา
นครและเมืองสําคัญของจีน อยากทราบวา มหานครและเมืองใดขางลางนี้ทไี่ มมีสํานักงานของไทย
ตั้งอยู
ก. เฉิงตู เซีย่ เหมิน ซีอาน
ข. กุยโจว ฉงชิง่ เทียนจิน
ค. ปกกิง่ คุนหมิง กวางโจว
ง. หนานหนิง เซี่ยงไฮ ฮองกง

3.

วันใดตรงกับวันสถาปนากระทรวงการตางประเทศ
ก. 14 เมษายน 2528
ข. 14 เมษายน 2428
ค. 14 เมษายน 2518
ง. 14 เมษายน 2418

4.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ ไดเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนตางประเทศเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๒ อยากทราบวาเปนประเทศใด
ก. ลาว
ข. กัมพูชา
ค. เวียดนาม ง. พมา
5.

รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลเริ่มมีขึ้นในปใด
ก. 2530
ข. 2535
ค. 2540
********************

ง. 2545

