








 

 
  

                                                 

 ถอยแถลง 
 
 หนังสือวิทยุสราญรมย ปที่ ๙ ฉบับที่ ๓๓ ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่อยูในมือของทานฉบับนี้ 

ขอรวมกับชาวไทยทุกคนในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ดวยบทความเรื่อง “การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ “ พรอมภาพชุด

การเสด็จพระราชดําเนินเยือนในครั้งนั้น  

 ในชวงระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผานมา มีการประชุมผูนํากรอบความ

รวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (เอเปค - APEC) คร้ังที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวของที่

กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดเขารวมการประชุมดังกลาวและไดหยิบยกปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอันเปนแนวทางการทํางานของรัฐบาลชุดปจจุบันขึ้น

กลาวตอที่ประชุม โดยไดอธิบายใหตางชาติเขาใจวาแนวทางดังกลาวจะทําใหสังคมไทยมีดุลยภาพหรือ

เดินสายกลาง  พรอมทั้งไดอธิบายสถานการณความไมสงบในพื้นที่ภาคใต รวมถึงสถานการณการเมืองใน

ประเทศ และไดประกาศนโยบายสงเสริมหลักธรรมาภิบาล ความนาเชื่อถือ คุณธรรม ความโปรงใส ในการ

บริหารประเทศโดยไดรับการแสดงความยอมรับจากนานาชาติ 

 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางไทยกับ

ตางประเทศคือการครบรอบการเขาเปนสมาชิกสหประชาชาติของไทยครบ ๖๐ ป เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙∗ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ พรอมทั้งนายกสมาคมสหประชาชาติแหงประเทศ

ไทย และรองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหง

สหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (เอสแคป) ไดรวมใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงานการจัด

กิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสดังกลาวซึ่งมีข้ึนที่ศูนยการคาอัมรินทรพลาซา ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 

๑๕ - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดเปนองค

ประธานในพิธีเปดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) รวมกับนายบุนยัง  

วอละจิด รองประธานแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พรอมดวยบุคคลสําคัญจากฝายไทยและ

ลาว อาทิ คุณพลอยไพลิน เจนเชน และคุณสิริกิติยา เจนเซน  นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

การตางประเทศญี่ปุนและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมญี่ปุนในฐานะ

ประเทศที่ใหความชวยเหลือทางการเงินและเทคนิคในการสํารวจและออกแบบโครงการ รวมทั้ง

 
∗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนวันครบรอบการกอตั้งสหประชาชาติครบ ๖๑ ป 
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นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีกําหนดการจะเดินทางเยือนไทยตอไปหลังจากพิธีเปด

สะพานก็ไดมารวมเปนสักขีพยานในพิธีเปดงาน 

การกอสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ ๒ มีข้ึนภายหลังจากความสําเร็จของการเปดสะพาน

มิตรภาพแหงที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งไดสงผลใหการคมนาคมขนสงระหวางไทยและลาวมี

ความสะดวกและเชื่อมใหความสัมพันธระหวางสองประเทศมีความแนนแฟน ยิ่งขึ้น สะพานมิตรภาพไทย - 

ลาว แหงที่ ๒ นี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบโครงขายถนนเชื่อมระหวางพมา ไทย ลาว และเวียดนาม

ตามแผนพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor - EWEC) อันจะ

เปนการเปดการพัฒนาเสนทางคมนาคมสูประเทศอื่น ๆ เชน จีน เกาหลี ญี่ปุน บังกลาเทศ และอินเดียตอไป 

ในภาพรวมโครงการสะพานแหงนี้จะชวยเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนระหวางไทยกับ

ประเทศตางๆ ในภูมิภาค และเอื้ออํานวยใหแตละประเทศสามารถใหความชวยเหลือเกื้อกูลในทุก ๆ ดาน 

นอกจากนี้ ไทยจะไดประโยชนดานการเพิ่มโอกาสการพัฒนา และสงเสริมการคา การจางงาน การลงทุนและ

การทองเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม ทั้งนี้ สะพานนี้จะเอื้ออํานวยตอ

การที่ไทยจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคแมน้ําโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขากับจีนและ

เอเชียใตตอไปดวย 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงการตางประเทศจะรวมจัดงานฉลองวันเด็กโดยจะเปน 

คร้ังแรกที่จะเปดโอกาสใหเด็กๆ และผูปกครองเขามาเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ภายในบริเวณกระทรวงฯ โดย 

ในโอกาสที่กระทรวงการตางประเทศจะครบรอบ ๑๓๒ ป หรือ ๑๑ รอบในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

เปนครั้งแรกที่กระทรวงฯ จะเปดบริเวณใหบุคคลภายนอกไดเขามาเยี่ยมชมภายในบริเวณนั้น การจัดกิจกรรม

ดังกลาวนับวาเปนนิมิตอันดีในโอกาสที่เด็กๆ จะไดเรียนรูและสัมผัสกิจกรรมและการดําเนินงานเพื่อเรียนรู

กิจกรรมและการดําเนินงานที่เกี่ยวของ 

ทายที่สุดนี้ ผมในฐานะผูแทนของผูจัดรายการสถานีวิทยุสราญรมยทุกคนขอขอบคุณผูฟงที่ได

ติดตามรับฟงรายการของสถานีวิทยุสราญรมยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งทานผูฟงที่ไดสงจดหมาย 

ไปรษณียบัตรติชม รวมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการจัดทํารายการอันจะเปนขอมูลสําคัญในอันที่จะ

ปรับปรุงรายการใหตอบสนองความตองการของผูฟงใหมากที่สุด  

ขออํานวยพร ปใหม พ.ศ. ๒๕๕๐ แดทานผูฟงและทานผูอานทุกทาน ขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัย และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลใหทาน และครอบครัวประสบความสุข ความ

เจริญดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการ 

ดวยความปรารถนาดี 

 

 



ปกิณกะ  
 

การเสด็จพระราชดําเนนิเยือนตางประเทศ 
ตอน  การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรฐัเวยีดนาม พุทธศกัราช  ๒๕๐๒ 

* * * * * * * * * * * * * * 
ศรีสุรัตน สุขวโรดม 

บทนํา 
 

 ประเทศไทยมกีารติดตอสัมพันธกับตางประเทศมาตัง้แตสมัยกรุงสุโขทัย โดยเริ่มการ

ติดตอกับจีนในชวงป พ.ศ. ๑๘๒๕ และขยายไปสูประเทศเพื่อนบานโดยรอบ ตลอดจนถงึอินเดยี  เมื่อ

ถึงสมยักรุงศรอียุธยาซึ่งเปนชวงที่ประเทศตะวันตกสนใจเรื่องการสาํรวจทางเรือ ไทยเปนประเทศหนึง่ที่

ไดเปดตอนรับชาวตะวันตก ทั้งโปรตุเกส ฮอลันดา สเปน อังกฤษ และฝรั่งเศส 

 คร้ันถึงสมยักรงุรัตนโกสนิทร ดวยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทย การ

ดําเนนิวิเทโศบายในการเสยีพืน้ที่บางสวนเพื่อรักษาพืน้ที่สวนใหญไวทาํใหไทยรอดพนจากการตกเปน

อาณานิคมของตางประเทศ   และแมความขัดแยงทางการเมืองจนนาํไปสูสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ชวงป 

พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๖๑) จะจํากัดอยูในทวปียุโรป แตเมื่อสถานการณความขัดแยงพัฒนาไปจนถงึขีดสุด

โดยกลไกทีม่ีอยูคือองคการสนันิบาตชาติไมอาจปองกันความขัดแยงได  สงครามโลกครั้งที่ ๒ จงึเกิดขึ้น 

(ชวงป พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๘) โดยครั้งนี ้ไดขยายวงมาถึงประเทศในเอเชีย ตรงกับรัชสมัยของ

พระบาทสมเดจ็พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที ่๘ แหงราชวงศจกัรี  

  แมสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุตลิงในป พ.ศ. ๒๔๘๘ และสหประชาชาติไดถูกจัดตั้งขึ้นใน

ปเดียวกนั แตสันติภาพก็ยังดูหางไกล โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบานของไทยทีย่ังคงเต็มไปดวยไฟ

สงคราม  ในป พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งเปนปทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชเสด็จข้ึนเถลิง

ถวัลยราชสมบัตินั้น ฝร่ังเศสไดสงกองกาํลังเขาไปโจมตเีวียดมนิหที่เมอืงไฮฟอง  อีก ๘ ปตอมา คอืในป 

พ.ศ. ๒๔๙๗ เวียดนามตองถูกแบงเปนเวยีดนามเหนือและเวียดนามใต   ผูนําโลกเสรีอยางสหรัฐ 

อเมริกาไดเขาสูสงครามเวยีดนามในป พ.ศ. ๒๕๐๖ และตองถอนตวัออกไปในป พ.ศ. ๒๕๑๖   ตอจากนั้น

อีก ๒ ป เวยีดนามเหนือบุกเขาเวียดนามใตไดสําเร็จในป พ.ศ. ๒๕๑๘  และประกาศใชการปกครองระบอบ

สังคมนยิมคอมมิวนิสตในป พ.ศ. ๒๕๑๙    

  ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑ ยังมีเหตุการณทีสํ่าคัญเกิดขึ้นอีกหลายประการ 

กลาวคือ ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ไทยไดสถาปนาความสัมพนัธทางการทูตกบัจีน ในเดือนธันวาคม

ปเดียวกนั ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบสังคมนิยมคอมมวินิสต  ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ไทยไดริเร่ิม

ใหมีการประชมุสุดยอดอาเซยีนขึ้นเปนครั้งแรกที่เมืองบาหลีของอินโดนเีซีย  ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ เวียดนาม

ไดบุกเขายึดครองเขมร 

 1 



 จากบรรยากาศทางการเมืองในประเทศรอบบานของไทยและของโลกขางตน  การ

เสด็จพระราชดําเนนิเยือนตางประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ  

พระบรมราชนินีาถ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๐ จึงมีความหมายที่สําคัญยิ่งกวาการเจริญพระราช

ไมตรีระหวางไทยกับมิตรประเทศใหมีความสัมพนัธแนนแฟนยิง่ขึ้น   พระปรีชาญาณและพระราช 

จริยาวัตรทีง่ดงาม กอปรกับน้ําพระราชหฤทัยทําใหนานาประเทศไดประจักษถงึเกยีรติภูมิของประเทศ

ไทยและคนไทย ทาํใหประเทศไทยเปนที่รูจกักวางไกลมากยิ่งขึน้ มีสวนอยางยิ่งยวดในการเพิ่ม

ความสาํคัญตอการดํารงอยูของชาติไทยอนัเปนที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน    
 
การเตรยีมงานเสด็จพระราชดําเนินเยอืนตางประเทศครั้งแรก 
  นับต้ังแตเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถนุายน ๒๔๘๙ แลว รัฐบาลได

เคยกราบบงัคมทูลเชิญเสดจ็พระราชดําเนินมาตั้งแตวนัที ่๒๑ กนัยายน ในปเดียวกัน  โดยเหน็สมควร

เสด็จฯ เยือนประเทศที่มีสัมพันธไมตรทีางการทูตกับประเทศไทย โดยเฉพาะในระยะแรกนั้น ควรเปน

ประเทศขางเคียงเสียกอน   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเหน็ดวยในหลักการ โดยมพีระราชดําริ

วา เมื่อไดเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมพสกนิกรในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใตเสร็จส้ินแลว กท็รง

พรอมที่จะเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศตามคํากราบบังคมทลูของรัฐบาล  

  สําหรับประเทศที่รัฐบาลไดเสนอใหเสด็จพระราชดําเนนิเยือนในชัน้แรก ไดแก ประเทศ

ลาว กัมพูชา และพมา   ในสวนประเทศลาวนั้น  รัฐบาลของทั้งสองประเทศไดติดตอกันมาโดยตลอด

ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๐๒ เกี่ยวกับกําหนดการเสด็จฯ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ถึงกับไดกาํหนดวนั

เสด็จฯ เยือนไวเรียบรอยแลว คือ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๐๒  และรัฐบาลไดแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการเสด็จพระราชดําเนนิเยือนประเทศตางๆ ซึง่มีพลเอกถนอม กิตติขจร รอง

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อประชุมหารือในรายละเอยีด   

 
โปรดเกลาฯ ใหเอกอัครราชทูตเวยีดนามประจาํประเทศไทยเขาเฝาฯ  
  ในชวงเดียวกนันัน้  นายเล วัน อัน (Lê-Van-An) เอกอัครราชทูตเวียดนามประจาํ

ประเทศไทยไดมีหนงัสือถงึกระทรวงการตางประเทศ ลงวนัที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๒ ขอพระราชทานพระ

บรมราชวโรกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสาสนของประธานาธิบดี

โง ดนิห เดียมแหงสาธารณรฐัเวียดนาม  กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐ

เวียดนามอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒  และพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายเล วัน อัน เขาเฝาฯ ณ พระตําหนักจติรลดารโหฐาน ใน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๒  
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พระมหากษตัริยแหงประเทศลาวเสดจ็สวรรคต 
  อยางไรก็ดี  เมือ่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๒  สมเด็จพระเจาศรีสวางวงศ พระมหา 

กษัตริยแหงประเทศลาวซึ่งไดประชวรมาเปนเวลานาน ไดเสด็จสวรรคตลง รัฐบาลลาวจงึไดขอใหเลื่อน

กําหนดการเสด็จฯ เยือนประเทศลาวออกไปกอน การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศลาวจึงเปนอัน

ตองระงับไป    

  ตอมาไมนานนัก  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงมีพระราชสาสนตอบรับคําเชญิ

เสด็จพระราชดําเนนิเยือนสาธารณรัฐเวยีดนามไปถงึประธานาธบิดีแหงสาธารณรัฐเวียดนาม  

 
การเตรยีมงานเสด็จพระราชดําเนินเยอืนสาธารณรัฐเวยีดนามอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 
๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒  
  คณะกรรมการพิจารณาการเสด็จพระราชดําเนนิเยือนประเทศตางๆ ไดประชุมหารือ

ถึงบุคคลในขบวนเสด็จฯ  หมายกาํหนดการรับรอง  ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ เพื่อใหสมพระเกียรติ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ  โดยการติดตอทั้งปวง

กระทาํผานกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะกรมพธิกีารทูตและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

ไซงอน  

  สําหรับบุคคลในขบวนเสด็จฯ นัน้ มี ๒ ประเภท คือ ขบวนหลวงซึง่จะเปนแขกของ

รัฐบาลเวียดนาม จาํนวน ๑๕ คน และขบวนโดยเสด็จฯ ซึ่งจะตามเสดจ็ฯ ไปโดยไมเปนแขกของรัฐบาล

เวียดนาม จํานวน ๑๗ คน ประกอบดวยนายแพทยประจําพระองค มหาดเลก็ ขาหลวงในสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ  เจาหนาที่จากสวนราชการ ไดแก กระทรวงการคลัง  กรมประชาสัมพันธ  

กระทรวงการตางประเทศ  และจากสํานกัราชเลขาธกิาร   โดยกระทรวงการตางประเทศรับหนาทีใ่น

การออกหนงัสอืเดินทางใหกบับุคคลในคณะ  สวนแพทยหลวง ไดฉีดยากนัอหวิาตกโรค ไขรากสาด 

และปลูกฝกันไขทรพิษใหดวย 

  ในสวนของเครื่องบินพระทีน่ั่ง  คณะกรรมการฯ ไดตกลงใหกองทพัอากาศจัดถวาย  

โดยไดจัดเครื่องบินถวายความคุมกันเครือ่งบินพระทีน่ัง่ตั้งแตชายแดนไทยไปจนถงึกรุงไซงอนดวย   

และในวนัที่เสด็จพระราชดําเนิน  จัดใหมีกองทหารเกยีรติยศทั้ง ๓ กองทพั แตงเครื่องแบบเต็มยศใน

การสงเสด็จฯ รวมทัง้ใหพระสงฆสวดเจรญิชัยมงคลคาถา  สวนในการรับเสด็จฯ ก็อนุโลมเชนกนั โดย

ใหแตงเครื่องแบบปกติ 

  สําหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ  โดยที่ประมุขของทั้งประเทศไทยและเวยีดนามได

แลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณระหวางกันแลว  จงึไมมีการแลกเปลีย่นเครื่องราชอิสริยาภรณกันอีก 

  อีกเรื่องที่จาํตองจัดเตรียมลวงหนาคืองานพระราชทานเลี้ยงตอบประธานาธิบดี

เวียดนามที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไซงอน ซึ่งจะไดกลาวตอไป  ทั้งนี้ สํานกัพระราชวงัไดจัดสง

เจาหนาที่ไปตรวจสถานทีจ่ดังานเมื่อวนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๐๒ และกลับมากรุงเทพฯ ในวันที่ ๔ 
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ธันวาคม ๒๕๐๒ เพื่อรายงาน  จากนั้น  จึงไดจัดมหาดเล็กและเจาหนาที่จากหองตนเครื่องไทยและหอง

ตนเครื่องฝร่ังไปกรุงไซงอนเพื่อเตรียมงาน 
  ขบวนหลวง    

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๒. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   

๓. พระยาศรีวิสารวาจา  องคมนตรี 

๔. นายถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

๕. พลเอก หลวงสุรณรงค สมุหราชองครักษ 

๖. พลอากาศเอก เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผูบญัชาการกองทัพอากาศ 

๗. ม.ร.ว. กิตินัดดา กิติยากร หัวหนากองการตางประเทศ ราชเลขาธกิารในขบวนเสด็จฯ 

๘. นายกัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ขาราชการชั้นพิเศษประจําสํานักพระราชวัง  

๙. หลวงประเสริฐไมตรี ขาราชการชั้นพิเศษประจําสํานักพระราชวัง ราชเลขานุการของ 

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   

๑๐. ม.ล. มณีรัตน บนุนาค นางสนองพระโอษฐ 

๑๑. น.ส. วิยะฏา ราชวัลลภานุสิษฐ นางพระกํานัล 

๑๒. นาวาเอก ม.ร.ว. พันธุม ทวีวงศ ร.น. ตนเรอืกองปกครองโรงเรียนนายเรือ ราชองครักษเวร 

๑๓. พลตรี ยุทธ สมบรูณ รองเจากรมรักษาดินแดน ราชองครักษเวร 

๑๔. นาวาอากาศเอก ไกวัลย ถาวรธาร ผูบังคับกองโรงเรียนนายรอยอากาศ ราชองครักษเวร 

๑๕. พันตํารวจเอก ชุมพล โลหะชาละ รองผูบงัคับการกองตํารวจสันติบาล ราชองครักษเวร 

   

 

พระราชดํารสัอําลาประชาชนชาวไทย 
  กอนวนัเสด็จพระราชดําเนนิ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานกระแสพระ

ราชดํารัสแกประชาชนชาวไทย โดยการอัดเทปเพื่อนําไปกระจายเสียงในค่ําวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๒   

ทั้งทางวทิยุและทางโทรทัศน  รวมทั้งไดเชญิพระราชดํารัสลงพิมพในหนังสือพิมพดวย 
 

พระราชดํารัส 
 ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย 

  พรุงนี้ ขาพเจาและพระราชินีจะไดเดินทางไปสาธารณรัฐเวียดนามเปนทางการ ตามคําเชิญ 

 ของทานประธานาธิบดีแหงเวียดนาม มีกําหนดประมาณสามวัน  การไปเยือนตางประเทศเปนทางการนี ้

 เปนภารกิจที่จะไดกระทําในนามของทานทั้งหลาย เพื่อสงเสริมสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับ 

 ตางประเทศนั้นใหแนนแฟนยิง่ขึ้น  

  อนึ่ง มีประเทศอืน่ๆ อีกหลายประเทศตางไดขอเชิญใหไปเยือนประเทศเหลานั้นดวย ทัง้นี้  

 ก็กําลังพิจารณาระยะเวลาและกําหนดการที่จะไปอยูดวยแลว จะไปเยือนประเทศเหลานั้นเมื่อใด  

 จะไดแจงใหทานทั้งหลายทราบตามคราวและโอกาส 

  ในชั้นนี้ ขาพเจาใครขออําลาทานไปประเทศเวียดนามชั่วระยะเวลาอนัสั้นนี้กอน  ในระหวาง 

 ที่จะมิไดอยูในราชอาณาจักรครั้งนี ้ก็ไดแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวปฏิบัติราชการแทนดวยแลว 

  ขอทกุๆ ทานจงมคีวามสุขสวัสดีทั่วกัน 
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ทรงตั้งผูสําเรจ็ราชการแผนดิน 
  เนื่องดวยเปนการเสด็จพระราชดําเนนินอกพระราชอาณาจักร  ไดทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึง่ขณะนั้นทรงดาํรงพระราช

อิสสริยศเปนสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย เปนผูสําเร็จราชการแผนดนิ  และสมเด็จพระราชชนนีได

ทรงทําการปฏิญาณพระองคที่สภารางรัฐธรรมนูญ ณ พระทีน่ั่งอนันตสมาคม เมื่อวนัที่ ๑๗ ธนัวาคม 

๒๕๐๒  

   
วนัเสด็จพระราชดําเนนิออกจากพระนคร ในวนัที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ 
  ในวนัที่เสด็จพระราชดําเนนิออกจากพระนคร  กองทพัอากาศไดจัดเครื่องบินถวาย ๔ 

ลํา  เปนเครื่องบินพระทีน่ั่ง ๑ ลํา เครื่องบินสําหรับผูตามเสด็จพรอมดวยพระราชสมัภาระและสัมภาระ

ตางๆ อีก ๓ ลํา   โดยบุคคลในขบวนเสด็จฯ ไดข้ึนไปรอบนเครื่องบนิ  คงมีแตผูที่มหีนาที่ตามเสด็จฯ มา

จากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

  ครั้นใกลเวลา ๐๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชนินีาถ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระทีน่ั่งถงึทาอากาศยานดอนเมือง แลวเสด็จพระ

ราชดําเนนิเขาสูหองรับรอง ซึ่งแขกผูมีเกยีรติ ทั้งพระบรมวงศานวุงศ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะ

ทูตานุทูต ขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน ไดรอเฝาทูลละอองธุลีพระบาทสงเสด็จอยู   หลงัจาก

ทรงมพีระราชปฏิสันถารกับบรรดาผูที่เฝาทูลละอองธุลีพระบาทสงเสด็จแลว จึงเสดจ็พระราชดําเนินขึน้

ประทับบนเครื่องบินพระทีน่ัง่ เสด็จพระราชดําเนนิไปยังสาธารณรัฐเวยีดนาม  

  สําหรับเสนทางเสด็จ  เมื่อเครื่องบินออกจากทาอากาศยานดอนเมือง ไดมุงตรงไปทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงใต ผานจงัหวัดระยองออกสูอาวไทย ผานเกาะชางไปจนถงึเกาะไวทร็อค แลวจงึหวน

ข้ึนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูกรุงไซงอน  ทั้งนี้ เพือ่มิใหบินผานประเทศเขมร ใชเวลาบนิประมาณ 

๔ ชั่วโมง    ตลอดเสนทาง มีเครื่องบินพระทีน่ั่งบนินาํ เครื่องบินในขบวนเสด็จฯ บนิตามมาทางซาย 

ขวา และตามทายดานละลาํ  โดยมีเครื่องบินถวายความคุมกันอกี ๖ เครื่อง   สภาพอากาศเงียบสงบ 

แสงแดดสองแรง เครื่องบนิบนิสูงในระดับเฉล่ียประมาณ ๗,๐๐๐ ฟุต จนถงึเกาะไวทร็อค จากนัน้ จึง

บินสูงในระดับเฉล่ีย ๗,๕๐๐ ฟุตไปจนถึงกรุงไซงอน   

  ระหวางทาง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนายถนัด คอ

มันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนเวลานาน ทรงหารอืเกี่ยวกับการแกไขพระราชดํารัส

ภาษาฝรั่งเศสที่ตองไปทรงแสดงที่มหาวิทยาลัยไซงอนในโอกาสที่จะทรงรับการทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

 

 

 5 



  บนเครื่องบนิพระทีน่ั่ง  มกีารแจกหนังสือ “ในการเสด็จพระราชดําเนนิเยือนสาธาร 

ณรัฐเวียดนาม โดยเครื่องบนิกองทพัอากาศ ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๐๒”  ซึ่งไดรวบรวมรายชื่อทหารอากาศ

ประจําเครื่องบินทกุลําที่จัดถวาย รายการแสดงคลื่นวทิยุ เสนทางบนิระยะสูง หมายกําหนดการเสด็จ 

วิธีใชเครื่องชูชพีและรมชูชีพ มีคําบาลีและคําโคลงถวายพระพรในหนังสือเลมดังกลาวดวย ดังนี ้

۪ ۪   สุคโต โหหิ สพพตถ สุขี ภว สราชนิ ี

۪ ۪ ۪ ۪พเพ เวรี วนิสสนตุ สทา อตถุ ชโย ชโย    ส
 

   พระเสด็จวิเทศดาว ไปดี เถิดเอย 

  เสวยสุขพรอมพระราชนิ ี  นาถเจา 

  ขอสรรพไพรี   จุงพนิาศ 

  สบแตโชคชัยเตา   ตราบเมื้อเมืองไทย โสตถิเทอญฯ 
   

พิธีการถวายการตอนรับที่ทาอากาศยานกรุงไซงอนในวันเสด็จพระราชดําเนินถึง  
  เมื่อเครื่องบินพระทีน่ั่งถึงทาอากาศยาน ตนั ซนั ยึด (Tan-Son-Nhât International 

Airport) กรุงไซงอน ขณะนัน้เปนเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.  เครื่องบนิในขบวนเสดจ็ฯ ไดลงกอน

เครื่องบินพระที่นัง่เพื่อใหบุคคลในขบวนหลวงไดไปเขาแถวรอใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัส

แนะนาํแกประธานาธิบดีสาธารณรัฐเวียดนามไดรูจักเปนรายบุคคล 

  ที่ทาอากาศยาน  นายปราโมทย จงเจริญ เอกอัครราชทตูไทยประจําสาธารณรัฐ

เวียดนาม พรอมดวยนายฮวง ดกึดัม (Huang Thuc Dam) อธิบดีกรมพิธีการทูตประจําสํานัก

ประธานาธิบดี ซึ่งมยีศเทยีบเทารัฐมนตรี ไดข้ึนไปบนเครื่องบินพระทีน่ัง่เพื่อเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 

และกราบบังคมทูลเชิญเสดจ็พระราชดําเนินลงจากเครื่องบินพระทีน่ัง่  จากนัน้  พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ เสด็จฯ ไปปรากฏพระองคทีป่ระตูเครื่องบิน  ปน

ใหญยิงสลุตถวายคาํนับ ๒๑ นัด  โดยสมหุราชองครักษไดนับจํานวนสลุตทีละนัดจนครบ  ระหวางนัน้ 

ทั้งสองพระองคประทับยนืรับการเคารพจนสุดสิ้นเสยีงปนกอนที่สมหุราชองครักษจะกราบบงัคมทูลให

เสด็จฯ ลงจากเครื่องบินพระที่นัง่ 

  ประธานาธิบดีโง ดนิห เดียม (Ngo Dinh Diem) ในชุดเสื้อคลุมสีดําทับเคร่ืองแบบ

สากลขาว สวมหมวกแบบเวียดนามสีดําซึ่งถือเปนแบบเต็มยศ  พรอมดวยนางโง ดินห นยู (Ngo Dinh 

Nhu) ในชุดเสื้อคลุมยาวสฟีาทับเสื้อกางเกงสีขาว ยนืรอรับเสด็จฯ ตรงทางเสด็จฯ ลง  นางโง ดนิห ยู 

เปนภรรยานองชายประธานาธิบดีซึ่งมีตําแหนงเปนที่ปรึกษาทางการเมอืงของประธานาธิบดี  ไดรับการ

ยกยองใหเปนสุภาพสตรีหมายเลขหนึง่เนือ่งจากประธานาธิบดียังโสด  แถวผูรอรับเสด็จฯ ประกอบดวย

เจาหนาที่ของฝายเวียดนามและขาราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย   พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

ทรงแนะนาํผูตามเสด็จฯ ใหทานประธานาธิบดีรูจัก  จากนั้น ไดเสด็จฯ ตอไปยังตึกสถานกีารบนิ     
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  ที่ลานดานหนาตึกสถานีการบิน รองประธานาธิบดี ประธานสภาแหงชาติ คณะรัฐ 

มนตรี หวัหนาเสนาธิการทหาร นายกเทศมนตรีเมืองไซงอน คณะทูตานทุูต ตลอดจนเหลาราชองครักษ 

ที่ทางการเวยีดนามจัดถวายไดเขาแถวรอรับเสด็จฯ อยู   เมื่อประธานาธิบดีไดแนะนําคณะบุคคล 

สําคัญของเวียดนามแลว จึงเสด็จพระราชดาํเนนิไปประทบัยืนที่แทนในปะรําพิธ ี จากนั้น ประธานา 

ธิบดีไดอานคํากราบบังคมทลูตอนรับเปนภาษาอังกฤษ  จบแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหยิบ

กระดาษพระราชดํารัสออกจากกระเปาฉลองพระองค และทรงอานพระราชดํารัสตอบประธานาธบิดี

เปนภาษาอังกฤษเชนกนั    

  ตอนนี้  ใครขออธิบายขยายความวา เนื่องจากทรงสังเกตเห็นวา ในโอกาสทีป่ระมุข

ของตางประเทศมาเยือนประเทศไทย ก็ใชวิธีหยิบคํากราบบังคมทูลออกจากระเปาเสือ้ ซึ่งทรงเห็นเปน

วิธีการที่สะดวกและเหมาะสม  ดังนัน้ เมื่อทรงเปนอาคนัตุกะของประมขุตางประเทศ จึงทรงใชวิธกีาร

เดียวกนั    ทัง้นี้  หากเปนการตอนรับประมุขตางประเทศในประเทศไทย  ก็ใหใชประเพณีถวายพระราช

ดํารัสตามแบบไทยแตเดิม กลาวคือ มีผูเชิญกระดาษพระราชดํารัสพรอมซองวางบนพานทองทูลเกลาฯ 

ถวายเพื่อทรงหยิบข้ึนอาน  

  สําหรับภาษาในพระราชดํารัสนั้น  ทรงตั้งเปนหลกัเอาไววา  หากชาวตางประเทศพูด

ภาษาของเขา พระองคทานจะรับส่ังเปนภาษาไทย  หากชาวตางประเทศพูดภาษาองักฤษ  จะรับส่ัง

เปนภาษาอังกฤษ  และหากชาวตางประเทศพูดภาษาฝรั่งเศส  กจ็ะรับส่ังเปนภาษาฝรั่งเศส 

  เมื่อจบกระแสพระราชดํารัสแลว  นายเหงยีน ฟู หาย นายกเทศมนตรีเมืองไซงอนได

ทูลเกลาฯ ถวายกุญแจเมืองไซงอน   จากนัน้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสตอบ

เปนภาษาอังกฤษ   แลวเสดจ็พระราชดําเนินไปทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ   เสร็จแลว  ประทับ

รถยนตพระทีน่ั่งซึง่เปนรถยนตคาดิแลคสีดํา เปดหลงัคา ประทับยนืคูกับประธานาธบิดี รับการคํานับ

จากผูที่มาเฝารอรับเสด็จฯ ระหวางที่รถพระทีน่ั่งแลนผานปะรําพิธี  โดยรถพระที่นัง่ของสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินนีาถซึ่งประทับรวมกับนางโง ดินห นยู เปนคันถัดไป  ตอดวยรถขบวนผูตามเสด็จฯ  

 
รูจัก ดินห เจยี ลอง สถานที่ประทับ 
  ขบวนรถยนตพระทีน่ั่งมุงตรงจากสนามบนิไปที่ดินห เจยี ลอง (Dinh Gia Long) ซึ่ง

ทางการเวียดนามจัดถวายเปนที่ประทับ  สถานที่ประทบันี้เปนพระราชวังของพระเจาเวยีดนามญาลอง

แตเดิม  ครั้งเปนมกุฎราชกมุาร ทรงพระนามวา องเชียงสือ  และเคยเสด็จมาพาํนกัอยูในประเทศไทย

อยูหลายปในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก กอนจะเสด็จกลับไปประเทศ

เวียดนาม รวบรวมกําลงัพลเขาตอสูกับพวกกบฏจนไดชัยชนะและปราบดาภิเษกเปนพระมหากษัตริย

แหงเวียดนามในเวลาตอมา  รูปทรงพระราชวังแหงนี้ไมใชตึกเกาแกแมไดสรางเปนเวลาเนิน่นานแลว  

รัฐบาลเวียดนามไดปรับปรุงซอมแซมขนานใหญจนงดงาม หองน้ําทนัสมัยสวยงาม มีเครื่องปรับอากาศ

ทุกหองและมเีครื่องอํานวยความสะดวกหลายอยาง   ประธานาธิบดีและนางโง ดนิห นยู ไดสงเสด็จถึง 
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ดินห เจีย ลอง  เมื่อไดเวลาอนัสมควร จงึไดกราบบังคมทูลลากลบั   เมื่อไดเวลา  ทัง้สองพระองค 

เสวยพระกระยาหารกลางวนั ณ ที่ประทับ  

  ในชวงบาย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี

นาถเสด็จฯ ไปเยี่ยมตอบประธานาธิบดีและนางโง ดนิห นยู ทีท่ําเนียบ ดินห ดอค ลัพ  (Dinh Doc 

Lap) ในโอกาสนี้  ไดพระราชทานหบีเครื่องเขียนขนาดใหญ หุมดวยผากํามะหยี่สีกรมทาแก

ประธานาธิบดี  และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถไดพระราชทานผาไหมไทยอยางดีแกนางโง 

ดินห นย ู เมื่อไดเวลาอันสมควร  จงึเสด็จพระราชดําเนนิกลับดินห เจยี ลอง เพื่อทรงออกรับคณะ

ทูตานุทูตและภริยา 

  ในชวงค่ํา  ทัง้สองพระองคไดเสด็จฯ ไปทีท่ําเนียบดนิห ดอค ลัพ อีกครั้ง เพื่อทรงรับ

การถวายเลีย้งพระกระยาหารค่ําจากประธานาธิบดี  ทั้งนี้  เปนธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตอยูวา ใน

การเยือนอยางเปนทางการนั้น  เจาของประเทศจะจัดงานเลีย้งอาหารค่ําเปนเกยีรติแกแขกผูมาเยือน 

เรียกวา สเตท แบงเควท (State Banquet)  จากนัน้ ในวนัตอมา ผูเปนแขกจะเลี้ยงอาหารตอบใหแก

เจาของบาน เรียกวา รีเทิรน แบงเควท (Returen Banquet)   

  ในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ําของรฐับาลเวยีดนามคืนนัน้  มีผูรวมโตะเสวย

ทั้งสิน้ ๕๗ คน โดยทางฝายไทยนั้น  นอกจากทัง้สองพระองคแลว เปนบุคคลในขบวนหลวงลาํดับที่ ๓ 

ถึง ๖ และลําดับที่ ๑๐   โดยในระหวางงานเลีย้ง ประธานาธิบดีไดกลาวคําตอนรับเปนภาษาเวยีดนาม 

และเชิญชวนใหผูรวมโตะเสวยดื่มถวายพระพรชัยมงคล   จากนัน้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมี

พระราชดํารัสตอบเปนภาษาไทย โดยไดจัดสงคําแปลทางการพระราชดํารัสเปนภาษาอังกฤษใหฝาย

เวียดนาม    

  สวนผูโดยเสด็จฯ ในขบวนหลวงที่ไมไดไปรวมโตะเสวย ผูอํานวยการประชาสัมพนัธ

ของเวียดนามเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารค่ําแกคณะที่โรงแรมคอนติเนนตัล (Hotel Continental)  จากนัน้ 

จึงไปทีท่ําเนียบประธานาธบิดีเพื่อชมการแสดงที่ฝายเวยีดนามจัดถวายใหทอดพระเนตรภายหลงังาน

เลี้ยง  เมื่อการแสดงเสร็จส้ินไมนาน ทั้งสองพระองคเสด็จพระราชดําเนินกลับ 
 

วันทีส่องของการเสด็จพระราชดําเนนิเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม 
  ในวนัที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๐๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และ

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ เสด็จพระราชดาํเนนิโดยรถยนตพระที่นัง่ไปยังสวนปช เถา 

โดยมีนายเหงยีน ดนิห ถวน รัฐมนตรีประจําสํานักประธานาธิบดีโดยเสด็จฯ เพื่อทรงวางพวงมาลาที่

อนุสาวรียทหาร  ระยะทางที่เสด็จพระราชดาํเนนิไมไกลนกัเพราะสวนดงักลาวอยูในตัวเมืองไซงอน  

จากนั้น  เสด็จพระราชดําเนนิกลับพระราชวังเจยี ลอง อันเปนที่ประทบั   

  เมื่อไดเวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินพระองค

เดียวไปยังกองบัญชาการกองทพัเวยีดนามโดยมนีายตรนั ตุง ดุง (Tran Tung Dung) รัฐมนตรีชวยวา
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การกระทรวงกลาโหมโดยเสด็จฯ เพื่อทอดพระเนตรการสวนสนาม ในงานนี้ ผูที่ตามเสด็จพระราช

ดําเนนิตางเปนชายลวน   งานสิน้สุดลงเมือ่เวลา ๑๐.๑๐ น. จึงเสด็จพระราชดําเนนิกลับ    

   พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชนิีนาถเสวยพระ

กระยาหารกลางวัน ณ ที่ประทับ  และเสดจ็ออกอีกครั้งเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยขบวนเสด็จพระราช

ดําเนนิแยกออกเปน 2 ขบวน  กลาวคือ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เสด็จพระราชดําเนนิไปทรงรับ

การทูลเกลาทลูกระหมอมถวายปริญญานติิศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ณ มหาวิทยาลัยไซงอน   

ทั้งนี้  เปนทีน่าสังเกตวา คาํกราบบังคมทูลสรรเสริญพระเกียรติคุณโดยคณบดีคณะนิติศาสตรและ 

คํากราบบงัคมทูลในโอกาสทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาโดยอธิการบดีมหาวทิยาลยัไซงอน 

ลวนเปนภาษาฝรั่งเศส ซึง่ทรงมีพระราชดาํรัสตอบเปนภาษาฝรัง่เศสเชนกนั  ในโอกาสนี้ อธกิารบดี

มหาวิทยาลยัไซงอนไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระบรมรูปเขียนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและ

พระรูปเขียนสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถสนี้ํามนัที่นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัแหงนีเ้ขียน

ข้ึนแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย  

  สวนสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ เสด็จพระราชดําเนนิไปทรงเยี่ยมและ

ทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนเด็กกําพรา  ณ เมืองทดูัคซึ่งอยูหางจากเมืองไซงอน ๒๐ กิโลเมตร 

โดยทางโรงเรียนไดจัดการแสดงละครถวายใหทอดพระเนตรและทูลเกลาทูลกระหมอมถวายของทีร่ะลึก

ดวย  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถไดพระราชทานเงนิอุดหนนุโรงเรียนและทรงลงพระ

นามาภิไธยในสมุดเยี่ยม  ตอนขากลับ  ทรงแวะทอดพระเนตรรานแสดงศิลปหัตถกรรมของรัฐบาลที่

เมืองไซงอน  เสด็จพระราชดาํเนนิกลับถึงทีป่ระทับในเวลา ๑๗.๑๕ น.  

 
งานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ําตอบแกประธานาธบิดี 
  จากที่ไดกลาวไวตอนตนวา เมื่อเจาภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ําเปนเกียรติแกแขกผูมา

เยือนในคืนแรก  ในวนัตอมา ผูเปนแขกจะจัดเลี้ยงตอบใหแกเจาของบาน   ดวยธรรมเนียมปฏิบตัิ

ดังกลาว  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถไดพระราชทาน

เลี้ยงอาหารค่ําแกประธานาธิบดีโง ดนิห เดียมเพื่อเปนการตอบแทน    

  อีกเรื่องทีน่ารูเพราะเปนธรรมเนียมปฏิบัติสากล คือ เร่ืองสุนทรพจนและเรื่องบัตรเชญิ  

ในงานเลีย้งอาหารค่ําที่เจาภาพจัดนัน้  เมื่อไดโอกาสเหมาะภายหลงัการรับประทานแลว เจาของบาน

ตองมีสุนทรพจนกลาวตอนรับผูเปนแขก และแขกก็มีสุนทรพจนตอบ   สวนในงานเลี้ยงที่ผูเปนแขกเลี้ยง

ตอบแทนนัน้ บางทีก็มีสุนทรพจน บางทกีไ็มมี แลวแตประเพณีของแตละประเทศ  

  สวนเรื่องการเชิญนั้น  ประเพณีอาจแตกตางกนัไปในแตละประเทศ  บางประเทศ 

เจาภาพจะออกบัตรเชิญ แตบางประเทศกไ็มมี อาจเพราะเหน็วาเปนที่เขาใจกันอยูแลว   สําหรับกรณี

ของเวียดนามนี้  ในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ําที่ประธานาธิบดีจดัถวาย ณ ทําเนียบดนิห ดอค 

ลัพ นั้น  ประธานาธิบดีมีบัตรเชิญมาถวาย  เมื่อถึงคราทีท่รงจัดพระราชทานเลี้ยงตอบ  พระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหวัก็ไดพระราชทานบัตรเชิญในรูปของหนังสอืสวนพระองคไปถึงประธานาธิบดีเชนกนั และ

ทรงเชิญนางโง ดินห นย ูดวย   

  งานพระราชทานเลีย้งตอบจดัขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไซงอน  โดยทัง้

สองพระองคไดเสด็จพระราชดําเนนิถงึสถานเอกอัครราชทูตฯ ๑๐ นาทีกอนที่ประธานาธิบดีและนางโง 

ดินห นย ูจะเดนิทางถึง เพื่อทรงรอรับบุคคลทั้งสองในฐานะที่ทรงเปนเจาภาพ  อาหารที่จัดเลี้ยงในค่ํา

วันนั้นเริ่มดวยอาหารฝรั่ง ตามดวยอาหารไทย แลวจึงถึงของหวานและผลไม หลังจากนัน้ กเ็ปนกาแฟ

โดยเสิรฟในหองถัดจากหองเสวย 

  การพระราชทานเลีย้งครั้งนี้ มีพระราชดํารัสตอนรับประธานาธิบดีเปนภาษาไทย โดย

ทรงใชวธิีการแบบที่ทรงใชในประเทศไทย คือ ใหมีผูเชิญกระดาษพระราชดํารัสบนพานทองทูลเกลาฯ 

ถวายเพื่อทรงหยิบข้ึนอาน  เพราะงานเลี้ยงจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ซึ่งเปนดินแดนของไทย   

ทั้งนี้  ไดจัดสงคําแปลทางการพระราชดํารัสเปนภาษาอังกฤษใหฝายเวยีดนามดวย  จากนั้น ประธานา 

ธิบดีไดมีสุนทรพจนตอบเปนภาษาเวยีดนาม  

  นอกจากนี ้ บริเวณเฉลียงดานนอกของสถานเอกอัครราชทูตฯ  มกีารฉายภาพยนตร

สวนพระองคใหแขกฝายเวียดนามไดชมกนัอยางเพลิดเพลินดวย    

  ภายหลงัจากงานพระราชทานเลี้ยง  สถานเอกอัครราชทตูฯ ไดจัดงานสโมสรสันนิบาต

โดยเชิญคณะรัฐมนตรีเวียดนาม ประธานคณะกรรมาธกิารตางๆ ในสภาแหงชาติของเวยีดนาม ขาราช 

การชั้นผูใหญ ทั้งฝายทหารและพลเรือน  คณะทูตานุทูตและคณะกงสุล ประธานองคกรตาง ๆ รวมทั้ง

คนไทยในเวยีดนาม และขาราชการในสถานเอกอัครราชทูตฯ ดวย    

  เมื่อไดเวลาสมควร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม 

ราชินนีาถก็เสด็จพระราชดําเนินลงมาในสวนพรอมดวยประธานาธิบดี และนางโง ดนิห นยู  ทรงพระ

ราชปฏิสันถารกับแขกผูมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จ  จากนั้น เอกอัครราชทตูไทย ณ กรุง

ไซงอน กลาวถวายพระพรและเชิญชวนดืม่อวยพรใหประธานาธบิดี    

  หลังจากนั้น  ทั้งสองพระองคทรงนาํประธานาธิบดีและนางโง ดินห นยู ไปชม

ภาพยนตรสวนพระองค ซึง่ประกอบดวยตอนที่ประธานาธิบดีโง ดนิห เดียม ไปเยอืนประเทศไทยเมื่อ

พุทธศกัราช ๒๕๐๐  การพระราชพธิีสมโภชชางสาํคัญ  และการเสด็จพระราชดําเนนิไปถวายผาพระ

กฐินที่วัดอรุณราชวรารามโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค   ภาพยนตรสวนพระองคชุดนี้ทําให

ประธานาธิบดีและแขกผูที่มาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทอยู ณ ที่นัน้ ตางพอใจโดยทั่วกัน  จนเวลา 

๒๓.๐๐ น.  ประธานาธิบดีไดกราบบังคมทูลลากลบั  จากนัน้  ทั้งสองพระองคจงึเสด็จพระราชดําเนิน

กลับดินห เจยี ลองที่ประทับ 
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วันทีส่ามของการเสด็จพระราชดําเนนิเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม 
  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๒ อันเปนวันที่สามของการเสด็จพระราชดําเนินเยือน

สาธารณรัฐเวยีดนาม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ เสด็จ

พระราชดําเนนิโดยเครื่องบนิพระที่นัง่ที่รัฐบาลเวยีดนามจัดถวาย พรอมผูโดยเสด็จฯ ในเครื่องบนิอกี ๒ 

ลํา ไปยงัสนามบินพ ูไบ เมอืงเว เมืองหลวงเกาของเวียดนามทางเหนอื   เมืองเวตั้งอยูบนแมน้ําซึง่มีชื่อ

เปนภาษาฝรั่งเศสวา Le Fleuve de Parfum หรือแมน้ําที่มีกลิน่หอม   

  ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดําเนนิถงึ ผูวาราชการภาคกลางเวียดนามและภริยา นาํคณะ

เจาหนาที่ประจําเมืองเว ทัง้ฝายทหารและพลเรือน รอรับเสด็จ   ภายหลังทรงตรวจแถวทหารกอง

เกียรติยศแลว ประทับรถยนตพระทีน่ั่งไปยงัจวนผูวาราชการซึ่งจัดใหเปนที่ประทับ   

  ทั้งสองพระองคประทับอยูทีจ่วนผูวาราชการไมนานนกั ก็เสด็จพระราชดําเนนิไปเยีย่ม

ชมสถานทีโ่บราณในเมืองเว  อาท ิวงั ไท ฮวั (Thai Hoa Palace) หรือ “วังจกัรพรรดิ”  โบสถเตเมียว 

(The Mieu) ทีฝ่งพระศพจักรพรรดิตือ ถึก (Tu Duc)  และมหาวิทยาลยัเมืองเว   

  ที่มหาวทิยาลยัเมืองเว  มนีกัศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษามาแลว ๒ รุน และ 

เวียดนามก็ไดสงนกัศึกษาเวยีดนามมาศึกษาทีก่รุงเทพฯ เชนกนั ซึ่งหลายคนไดอยูในหอประชุมวนัที ่

เสด็จพระราชดําเนนิเยือนมหาวิทยาลัยดวย   ในโอกาสนี้  อธิการบดีไดกราบบังคมทูลซ่ึงมีขอความ

ตอนหนึ่ง แปลเปนภาษาไทยไดวา  

  “…การเสด็จพระราชดําเนนิมายงัมหาวทิยาลัยในวนันีเ้ปนเครื่องแสดงของ

วัตถุประสงคและอุดมคติรวมกัน เปนเครื่องพิสูจนใหเราเห็นถึงความเชือ่มั่นในการศึกษาของพระองค 

นั่นคือ การศึกษาเพื่อเปนวิถนีําไปสูสันติภาพ…”  

 

  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสตอบ ความตอนหนึ่งวา 

  “...ในยามที่ประชาชนชาวโลกกําลงัเผชญิหนาอยูกับความยุงยากลาํบากเปน  

  ประจําวนั จงึเปนการจําเปนที่จะตองใหอาวุธแกมนุษย เพื่อพทิักษเสรีภาพ และ 

  เกียรติของมนษุย อาวุธที่ใชไดผลดีที่สุดนั้น มิใชปนใหญหรือระเบิดปรมาณู แตเปน 

  การศึกษา นั้นคือความรูที่จะชวยใหเราตัดสินใจไดเหมาะสมกับแตละสถานการณ  

  การศึกษาเปนอาวุธสาํหรับตอตานการโฆษณาชวนเชื่อที่มุงหวังจะกอใหเกิดความ 

  แตกแยก และความพินาศยอยยับ เปนการงายที่จะชกัจงูจิตใจชักนําคนที่ไรความรูให 

  หลงเชื่อ แตคนที่ฉลาดและมีการศึกษาแลวยอมยากทีจ่ะทาํใหหลงเชื่อไดโดยงาย…” 

   

  หลังเสร็จพิธทีีม่หาวิทยาลยัเวแลว  ทัง้สองพระองคเสด็จพระราชดาํเนนิไปเสวยพระ

กระยาหารกลางวันที่จวนผูวาราชการ  พระกระยาหารทีจ่ัดถวายเปนอาหารญวนแทๆ  ประกอบดวย

แกงจืด  ขาวสวยกับกุงนึ่ง  หมูหนัทานกับน้ําจิ้ม  แกงจดืรังนก  และขาวราดหนาไก  สวนของหวานคือ
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ลูกบัวตมน้ําตาล ปดรายการดวยผลไม   หลังพระกระยาหารไมนาน  ทั้งสองพระองคเสด็จพระราช

ดําเนนิไปสนามบินเพื่อประทับเครื่องบนิพระทีน่ั่งไปเมอืงดาลัด   

  ดาลัดนี้เปนเมอืงที่ตั้งอยูบนเขาสูง ตอนที่เสด็จพระราชดาํเนนิถงึอากาศเริ่มจะ

คลุมเครือ มีเมฆลอยต่ํา ลมพัดแรงจัดมาก และคอนขางจะหนาว  เมือ่เสด็จพระราชดําเนนิถงึเมอืง

ดาลัด  ผูวาราชการที่ราบสูงและภริยา พรอมคณะเจาหนาที่ประจําเมอืงดาลัดเฝาฯ รอรับเสด็จ   ทรง

ประทับรถยนตพระทีน่ั่งไปยงัพระราชวงัของอดีตจักรพรรดิเบาไดซึ่งเปนที่ประทับ  พระราชวังแหงนี้

ตั้งอยูบนเนนิเขา มีถนนขนาดเล็กเขาสูตัวพระตําหนัก พอตกค่ํา อากาศเริ่มจะหนาวจัดขึ้น ผูคนตาม

ถนนหนทางไมคอยจะมี บานชองและตึกรามปดประตูตางกนัเงียบเชยีบไปหมดทุกแหง แตตามถนน 

ยังมีไฟฟาเปดสวางเปนระยะ ๆ 

    เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ประธานาธิบดี โง ดินห เดียม ทูลเชิญเสด็จฯ ไปยัง 

ที่พกัของประธานาธิบดีในเมืองดาลัด เพือ่เสวยพระกระยาหารค่ําเปนการภายใน  หลังจากเสวยเสร็จ

แลว มีการแสดงถวายใหทอดพระเนตรหลายชุด  รวมทั้งการแสดงฟอนรําโดยคนเผาไทยที่เกิดใน

เวียดนามและมีฐานะเปนพลเมืองเวียดนาม  คนไทยเผานี้อาศัยอยูทางภาคเหนือ มีจํานวนประมาณ 

๓๕๐,๐๐๐ คน  โดยสตรีเผาไทยที่มาฟอนรําในคนืนัน้สวนมากผวิขาว รูปรางด ีพูดภาษาไทยได แมจะ

ไมใชภาษาไทยที่ใชกนัในภาคกลาง แตก็สามารถเขาใจกนัไดเปนอยางดี 

 
วันสุดทายของการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรฐัเวียดนาม 
  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒  ในตอนเชา อากาศคอนขางเย็นและมีฝนตกประปราย 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชนิีนาถ เสด็จพระราชดําเนนิไปทรง

เยี่ยมโรงเรียนนายรอยทหารบกเวียดนามซึง่อยูไมไกลจากที่ประทับมากนัก แตฝนไดตกหนกัขึ้นจนน้ํา

เจิ่งนองถนน  แลวเสด็จพระราชดําเนนิโดยรถยนตพระที่นัง่ไปทรงเยีย่มสถานเลีย้งเด็กไนตรัง (Nhi 

Trung)  และทอดพระเนตรตัวเมืองดาลัด  จากนัน้ เสด็จพระราชดําเนินไปน้ําตก “เพรนน” ซึ่งสภาพ

อากาศดีข้ึนและแดดออก  ทางการเวียดนามจัดอาหารวางและสตรีจากเผาไทยมาคอยถวายการดูแล 

มีคนอีกจาํนวนไมนอยนาํสิง่ของมาทูลเกลาทูลกระหมอมถวายดวย  ทัง้สองพระองคประทับอยูที่น้าํตก

ประมาณ ๔๐ นาที ก็เสด็จพระราชดําเนนิตอไปยังสนามบินเมืองดาลดัเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นัง่

เสด็จพระราชดําเนนิกลับสูกรุงไซงอน 

  ที่กรุงไซงอน  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชนิ ี

นาถ เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระราชวงั เจยี ลอง อันเปนทีป่ระทับ เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน

เปนการภายใน  พอไดเวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จพระราชดําเนินไปทรงลาประธานาธิบดี โง ดินห เดียม  

ที่ทาํเนียบประธานาธิบดี พิธกีารสงเสด็จกค็ลายกับวันแรกที่เสด็จพระราชดําเนนิมาถึง โดยประธานา 

ธิบดีพรอมดวยนางโง ดนิห  นย ูและขาราชการชั้นผูใหญของเวียดนาม ยนืรอรับเสด็จอยูที่หนาทาํเนยีบ  
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ทรงมพีระราชปฎิสันถารกับประธานาธิบดีและขาราชการชั้นผูใหญฝายเวียดนามอยูราว ๑๐ นาท ีก็

เสด็จพระราชดําเนนิออก เพื่อประทับรถยนตพระทีน่ั่งพรอมดวยประธานาธบิดีและนางโง ดนิห นยู ไป

ยังสนามบนิตนั ซนั ยึด  

  ที่สนามบนิ  มขีาราชการชัน้ผูใหญของเวยีดนามและคณะทูตานุทูตมารอเฝาทูล 

ละอองธุลีพระบาทสงเสด็จทีห่องรับรอง   เมื่อไดเวลาอันสมควร เสด็จพระราชดําเนนิไปยังเครื่องบิน

พระทีน่ั่ง โดยมีประธานาธิบดี นางโง ดนิห นย ูรองประธานาธิบดี ประธานสภาแหงชาติ คณบดีคณะ

ทูต รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ ผูบัญชาการกองทพัเวยีดนาม และเอกอัครราชทูตเวยีดนาม

ประจําประเทศไทยตามสงเสด็จฯ จนถึงบนัไดเครื่องบินพระทีน่ั่ง  เมื่อเสด็จฯ ข้ึนจนถึงบนัไดขั้นสุดทาย 

ก็ประทับยนืรับความเคารพ  ปนใหญยงิสลุต ๒๑ นัด เครื่องบินพระทีน่ั่งเคลื่อนออกสูลานบนิเวลา 

๑๖.๐๐ น. โดยมีเครื่องบินของกองทัพอากาศเวยีดนามจํานวน ๖ ลําตามไปสงเสดจ็ฯ จนถึงชายแดน 

  เมื่อเครื่องบินพระทีน่ั่งขึน้สูอากาศแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดสงพระราชโทรเลขถึงประธานาธบิดีโง ดินห นย ู เพื่อแสดงความขอบ

พระทยัสําหรับความมนี้ําใจและมิตรภาพของประธานาธิบดีและนางโง ดนิห นยู รวมทัง้ประชาชนชาว

เวียดนาม ที่ทาํใหทั้งสองพระองคทรงรูสึกเหมือนวาไดประทับอยูในประเทศไทย  และทรงอวยพรให

ประธานาธิบดี และชาวเวยีดนามทัง้หลายประสบความสุข ความเจรญิรุงเรือง ความสําเร็จ และ            

ชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งมวล  ซึง่ตอมา ในวันที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๐๒ ประธานาธิบดีเวียดนามไดมโีทร

เลขตอบพระราชโทรเลข แสดงความยินดทีี่ไดมีโอกาสถวายการตอนรบัทั้งสองพระองค แมจะดวย

ระยะเวลาอันสั้น 

 
เสด็จฯ นิวัติถึงประเทศไทย 
  เครื่องบินพระที่นัง่ถงึทาอากาศยานดอนเมอืงในตอนค่าํของวนัที ่๒๑ ธนัวาคม โดยมี

พระบรมวงศานุวงศ คณะองคมนตรี และขาราชการฝายทหารและพลเรือน รวมทั้งประชาชนชาวไทย

ไดมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยางเนืองแนน  

  ในวนัที ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๐๒ รัฐบาลไดออกแถลงการณใหประชาชนทราบถึงการ

เสด็จพระราชดําเนนิเยือนเวยีดนามซึ่งสงผลดียิ่งในทางกระชับความสมัพันธทางจิตใจระหวางประเทศ

ทั้งสอง  โดยทัง้สองพระองคไดรับการถวายการตอนรับอยางดยีิ่งและสมพระเกยีรติ  เปนองคพยานวา 

ประเทศเวยีดนามตองการผกูมิตรกับประเทศไทยอยางจริงใจ  และรัฐบาลไทยไดแสดงความขอบคุณ

รัฐบาลเวียดนามในการรับเสด็จคร้ังนี้เปนอยางยิ่ง    
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หมายเหตุ สําหรับทานที่สนใจอานพระราชดํารัสในโอกาสตางๆ ในระหวางการเสด็จพระราชดําเนินเยือน 

สาธารณรัฐเวียดนาม  สามารถหาอานเพิ่มเติมไดจากหนังสือ บันทึกการเสด็จพระราชดําเนินเยือนเวียดนามและ

สาธารณรัฐออสเตรีย อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. กิตินัดดา กิติยากร.  ทั้งในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และภาษาฝรั่งเศส  

 

------------------------------------ 
 
 
ขอมูลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                                                                              (ขอมูล ณ มิถุนายน ๒๕๔๙) 

ธงชาต ิ          ตราประจําชาต ิ      
ชื่อทางการ    สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

   (The Socialist Republic of Vietnam)  

รัฐธรรมนูญ               รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. ๑๙๙๒ กําหนดให 

                                   เปนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม 

รูปแบบการปกครอง  สังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ประชากร     ๘๒.๖ ลานคน (๒๕๔๘) 

รัฐบาล     แตงต้ังโดยสภาแหงชาติ วาระ ๕ ป เมืองหลวง    กรุงฮานอย (Hanoi) 

ผูนําสําคัญทางการเมือง  
            นายหนง ด๊ึก หมั่น (Nong Duc Manh) 

                      เลขาธิการพรรค (พ.ค.๔๙) 

            นายเหวียน มินห เจ๊ียต (Nguyen Minh Triet)  

                      ประธานาธิบดี/ประมุขของรัฐ (๒๗ มิ.ย. ๔๙) 

            นายเหวียน ตัน ชุง (Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี/  

                     หัวหนารัฐบาล (๒๗ มิ.ย. ๔๙) 

             นายเหวียน ฟู เจือง (Nguyen Phu Trong) ประธาน 

                     สภาแหงชาติ (๒๖ มิ.ย. ๔๙)  

เขตการปกครอง    ๕ นคร (ฮานอย โฮจิมินห ไฮฟอง ดานัง  

                                   เกิ่นเธอ) และ ๕๙ จังหวัด 

พื้นที ่    ๓๓๑,๐๓๓ ตารางกิโลเมตร ความยาว  

                                   จากเหนือจรดใต ๑,๖๕๐กิโลเมตร ชายฝง 

                                   ทะเลยาว ๓,๔๔๐ กิโลเมตร  มีเขตแดน 

                                   ทางทะเลรวมกับไทยยาว ๙๗ กิโลเมตร  

วันชาต  ิ    ๒ กันยายน (วันไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส 

                                   เมื่อ ๒ กันยายน ๒๔๘๘ /ค.ศ.๑๙๔๕) 

 

ความสัมพันธกับไทย   สถาปนาความสัมพันธ ๖ สิงหาคม  

                                     ๒๕๑๙ (ค.ศ. ๑๙๗๖) 

เขาเปน                      ในการประชุม ASEAN Ministerial  

สมาชิกอาเซียน         Meeting (AMM) ครั้งที่ ๒๘ ที่บันดาร เสรี  

                                  เบกาวัน เดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ 

 

บรรณานุกรม 

- พระราชวัง, สํานัก. เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สหภาพพมา 

สหพันธรัฐมลายา สาธารณรัฐฟลิปปนส. กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด. ธันวาคม 

๒๕๓๔  

- ม.ร.ว. กิตินัดดา กิติยากร ท.จ., ท.ม. เลขาธิการคณะองคมนตรี. บันทึกการเสด็จพระราชดําเนินเยือน

เวียดนามและสาธารณรัฐออสเตรีย อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร. 

๒๕๐๙ 

- ราชเลขาธิการ, สํานัก. การเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ บทวิทยุในรายการ “ปกิณกะจาก

สํานักราชเลขาธิการ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย AM 1575 kHz เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๐ 

ตุลาคม ๒๕๔๙  
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ธรรมโอวาท 
 

ที่ระลึกของปใหม 
   

 ...วันนี้กเ็ปนวนัปใหม เราผูรับปใหมก็คือคนคนเกา เคยทําความไมดีไมงามมา

อยางไหนในคนเกาคนนี้  ปใหมแลวใหเปลีย่นแปลงเสยีเปนคนใหมข้ึนมา  จากคนชัว่เปนคนดี เปนคน

มีศีลมีธรรม มจีิตใจงามสงาผาเผยสงบรมเย็น จึงจะสมวาขึ้นปใหม  เราเปนคนใหมข้ึนมาจากความมัว

หมองทั้งหลาย กลายเปนความสงบรมเยน็ เปนความสขุความเจริญภายในใจ จะสมชื่อสมนามวาเรา

รับปใหม…  

 ...อะไรที่ไมดีใหเปลี่ยนแปลงเสียตั้งแตบัดนี้ ไมเชนนัน้กจ็ะตายจมกองกันอยูนี้

ตลอดไป ตัวเราเองมนัเปลีย่นแปลงไดรอยพัน เมื่อพนจากกายมนษุยนีแ้ลว ถาทาํความชั่วชาลามกมาก

ก็เทากับโดดลงนรก อยาไมสนใจวาคนอืน่ไปสวรรคนิพพานกนัมากนอยเพียงไร ตัวเราเอาแตคิดโดดลง

อเวจีมหานรกเพราะอาํนาจแหงกรรมโดยไมตองฟงเสยีงใคร คิดเอาแตความสนกุสนานรื่นเรงิไปแตละ

วันแตละคืนซึง่เปนมืดกับแจงนี้เพียงเทานั้น ไมเหน็เกิดประโยชนอะไร อันมืดกับแจงไมมีปญหาอะไร 

เขาเคยมีมาตัง้กัปต้ังกัลปแลว แตผูที่จะรับเคราะหรับกรรมรับดีรับช่ัวเปนเรานะ ไมใชมืดกับแจงหรือป

ใหมปเกาเปนผูรับเคราะหรับกรรม ดีชั่วเปนของเราตัง้แตไหนแตไรมา จงึขอใหเราพิจารณาแกไขตนเอง

วาจะเปนคนดีตลอดไป ใหพากันตัง้อกตั้งใจปฏิบัติตนไปชนปใหมอีก ปฏิบัติความดีเพิ่มเขาใหสูงสง

ยิ่งขึ้นไป สุดทายกถ็ึงนิพพานไดเหมือนพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย เมื่อบารมีเต็มหวัใจแลวถึง

นิพพานไดดวยกันทั้งนัน้…  

 ...อยาไดเอาแตนอนหลับทับสิทธิ์ ไมสนใจ ตื่นวนัตื่นคืน ตื่นปตื่นเดือน สุดทายก็ตาย

กองกนัอยู ที่คดิจะควานั่นควานี่ อันไหนกว็าดี คร้ันความาแลวหลุดมอืหลุดไมไปหมด พากนัมีสุขนิด

หนอยแตมีทุกขเทาภูเขาเต็มหัวใจกนัทุกคน สวนความดทีี่จะไมหลุดมอืที่ติดตัวเรากลับไมควา แตถา

เราควาธรรมสติิดปบ พอควาธรรมไดเต็มที่แลวตรงแนวเลย โลกทัง้หลายจงึยอมกราบธรรม ธรรมกบัใจ

เปนอนัเดียวกนั จงึขอใหยึดหลักธรรมเปนหลักใจ ไมมีอะไรจะเหนือธรรมไปได  เมื่อธรรมไดเขามา

สัมผัสใจ มากหรือนอยจิตใจจะรูสึกเปนความสงบรมเย็นเปนลําดับลําดาไป... 

 ...ส่ิงทีพ่ระพุทธเจารับส่ังหรอืสอนโลกนั้นหนึง่ไมมีสอง ตรงแนว ทานวาบาปมี ก็มีจริงๆ 

ทานวาบุญมี ก็มีจริงๆ นรก สวรรค เปรตผีประเภทตางๆ มีตามนัน้ไมผิดพลาดเลย มสีวรรค มีพรหมโลก

มีนิพพาน มีนรกอเวจี ดวยพระญาณหยัง่ทราบทุกสิง่ทกุอยางแลว เราเปนพวกตาบอดหูหนวกก็ใหคืบ

คลานไปตามผูหูดีตาดี ทานวาอยางไรก็ใหเดินตามทานไป จะไมตกเหวตกหลมุตกบอดวยอํานาจทิฐิ

ของตนวาเปนคนเกง แลวรับอันตรายเพราะเปนคนเกงทีต่าบอด  พระพุทธเจาและพระสาวกทัง้หลาย

ทานไมใชคนตาบอด ควรจะยึดทานเปนหลักเปนเกณฑ แมจะไมไดเต็มภมูิตามความปรารถนา แตก็

ขอใหไดแบบลูกศิษยมีครูสอนก็ยงัดี จะเตลิดเปดเปงไมฟงเสยีงใคร อยางนัน้ใชไมได...วันนี้กพ็ูดเพียง

เทานี้แหละ เปนที่ระลกึของปใหม ใหทานทั้งหลายยึดไวเปนหลกัเปนเกณฑ...   



 

(เรียบเรียงและสรุปความจากคําเทศนอบรมฆราวาส โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เร่ือง “ที่

ระลึกของปใหม” เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด  ผูสนใจ 

สามารถหาอานคําเทศนฉบับเต็มไดที่ www.luangta.com)  

 

http://www.luangta.com/


คํากลาวของพลเอก สุรยทุธ จลุานนท นายกรัฐมนตรี 
ในโอกาสพบปะขาราชการ ผูนําศาสนา และผูนําทองถิ่นจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต   
วันที่  2  พฤศจิกายน 2549  เวลา 10:15 น.  โรงแรมซีเอส ปตตานี จังหวัดปตตานี 

******************************** 

   

  สวัสดีครับทานผูมีเกยีรติทุก ๆ ทานที่มาอยู ณ ที่นี ้ถือวาเปนโอกาสอนัดีที่ผมซ่ึง

ตั้งใจมานานแลว และคิดวา นาจะไดมีโอกาสไดพบปะกบัทานทัง้หลายตั้งแตในเบื้องตนซึง่เรา

สามารถที่จะเริ่มทํางานแกไขปญหาความขัดแยง ปญหาความรุนแรงในบานเมืองของเราได ผมได

พูดตั้งแตในวนัแรกที่ผมไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา โปรดกระหมอมใหเปนนายกรัฐมนตรี

วา ปญหาที่สําคัญของบานเมืองของเรานัน้มีอยูสองปญหา ปญหาแรกคือปญหาเรือ่งของความ

แตกแยกทางความคิดในดานทางการเมอืง ซึ่งในชวงทีผ่านมาก็เกิดความแตกแยกกันคอนขางมาก 

จนเกือบจะมีการปะทะกันดวยกําลงัในหลาย ๆ แหง เปนเรื่องที่มีความสาํคัญซึ่งจะตองหา

ทางแกไข หาทางเยยีวยา เพื่อใหบานเมืองของเรานั้นกลับมาสูความสงบสุขอยางรวดเร็ว ความมุง

หมายในเรื่องในเรื่องการแกไขปญหาทางการเมืองนั้น ผมคิดวาพีน่องทุกคนตระหนกัดีวาปญหาที่

เกิดขึ้นในหวงที่ผานมานัน้เปนอะไร บทเรียนที่เราไดรับในเรื่องทางการเมือง ก็เปนเรื่องที่มากพอที่

เราจะตองมาทบทวนวา เราจะหาทางที่จะแกไขปญหากนัอยางไร ที่จะทําใหอนาคตของบานเมือง

เราดีกวาที่เปนอยูในปจจุบนั นั่นเปนส่ิงทีผ่มไดพูดถึงเปนประเด็นแรกในวนัที่เขามารับหนาที ่ 

  ปญหาที่สองซ่ึงมีความสําคญัเทาเทียมกนั คือปญหาในสถานการณทางจังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งผมถือวามีความสาํคัญเรงดวนใกลเคยีงกับปญหาทีห่นึง่ที่ผมไดยกมาเมื่อ

สักครูนี ้ผมไดพูดสั้น ๆ ในวนันัน้วา เหตุผลซ่ึงถือวาเปนสวนสาํคัญอันหนึง่ มันมหีลายเหตุผลที่ทาํ

ใหเกิดปญหาขึ้นมาในบานเมืองของเรา แตวาเหตุผลที่สําคัญอันหนึง่คือในเรื่องของความไมเปน

ธรรม ซึ่งกม็ีสวนอยูมาก เมื่อสักครูกอนทีผ่มจะเดินเขามาถงึทีน่ี ้มีครอบครัวของผูทีไ่ดรับผลกระทบ

หลายครอบครวัไดยื่นเอกสารเพื่อรองเรียนถงึปญหาที่เกิดผลกระทบตอหัวหนาครอบครัวของเขา

บาง ตอบิดา ตอญาติพี่นองของเขาบาง นัน่เปนสวนหนึง่ที่เราจะตองหาทางแกไขกนัอยางจริงจงั

ในบานเมืองของเรา  

  ที่ผมมาพูดในวันนี ้ผมเองอยากจะเรียนวาเปนโอกาสของเราทกุคนแลวในขณะนี้ 

โอกาสที่จะเปนอยางนี ้ที่จะหาทางแกไขปญหา ผมคิดวาดีที่สุดเทาที่เคยมีมาตลอดระยะเวลา 4 -5 

ปที่ผานมานี ้ไมมีโอกาสที่จะดีกวานี้อีกแลว เพราะฉะนัน้ผมเรียนตรง ๆ วาผมมีความตั้งใจและมี

ความเชื่อมัน่วาดวยความรวมมือรวมใจของพวกเราทุกคนแลว เราจะแกไขปญหาเหลานี้ได 

แนนอนวาตองใชเวลา แตวาดวยความรวมมือดวยความตั้งใจของพวกเรา ผมมองเห็นความสาํเรจ็ 

ผมมีความหวงั และเปนความหวงัซึง่มองเห็นไดอยางชัดเจน จากทีท่านทัง้หลายไดใหความรวมมอื
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มาพบปะกับผมในวนันี ้นี่เปนสัญลักษณทีด่ีที่เราจะไดหาทางแกไขปญหากนัตอไป พูดถงึปญหา 

ซึ่งในภาพทีก่วางออกไปนี ้ผมไดยกเรื่องหนึ่งซึง่มีสวนรวมคือเร่ืองความมีสวนรวมของพีน่อง

ประชาชน จะตองเขามารวมมือกันในการแกไขปญหาในทกุขั้นตอน ความรวมมือ ความมีสวนรวม 

จะทาํใหการแกไขปญหานัน้ลุลวงในระดับเบื้องตนใหมากที่สุด ที่จะไมใหเกิดปญหา ซึ่งจะสงไปถึง

ความรุนแรงตอไปในชวงหลงั  

  นั่นก็เปนแนวความคิดของผมที่จะบอกทานทั้งหลายวา ในเรื่องของความรวมมือ 

ในเรื่องของการที่จะมีสวนรวมนั้น เราจะตองมีการจัดตั้งองคกร จะตองมีจุดซึ่งประชาชนเขามามี

สวนรวม ไมวาทานจะมีปญหา ไมวาทานจะมีขอคิดเหน็ ทานก็สามารถที่จะเสนอสิง่เหลานี้ใหกับ

องคกรที่จะมาชวยกนัแกไขปญหาใหได องคกรที่เราไดฟนฟ ูไดนํากลับมาใชใหม คือศูนย

อํานวยการบริหารราชการจงัหวัดชายแดนภาคใต ที่เรียกยอ ๆ วา ศอ.บต. ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นมาใหม

แลว มีการรื้อฟนขึน้มาใหม และเริ่มทํางานตั้งแตเมื่อวานนี้โดยที่ในวนันี้ก็ม ีผูที่ไดรับหนาทีเ่ปน

ผูอํานวยการศูนยฯ คอื นายพระนาย สุวรรณรัฐ ทานจะมาเปนผูทาํหนาที่ ซึง่ผมถาม ทานก็บอกวา

ทานสมัครใจที่จะมาทาํ ตรงนี้สําคัญ เพราะวาถาไปบังคับใหทานมาทํา ทานก็จะลาํบาก เพราะวา

ปญหาที่ทานจะตองแกไขนัน้ ไมไดเปนปญหาที่งาย ๆ แตเปนปญหาที่ตองการความสมัครใจ

เสียกอน เมื่อทานสมัครใจที่จะมาทาํ เร่ืองอื่น ๆ ก็เปนเรื่องที่งายขึน้ ผมไดแนะนําทานไปแลว ทาน

ผูนี้ก็จะเร่ิมทาํงานตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เพื่อที่จะจัดตั้งศูนยอํานวยการบริหารราชการจังหวัด

ชายแดนภาคใต ใหทาํหนาทีท่ี่จะแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นของชุมชนของเรา ของเรื่องบานเมือง

เราในทองถิน่นี้ใหลุลวงไปไดเปนอยางด ี 

  ผมคงจะไมพดูลึกลงไปมากกวานัน้ แตจะพูดเนนในเรื่องของความรวมมือ ความ

มีสวนรวมของพี่นองประชาชน ในศูนยอํานวยการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใตนี้จะมี

ความแตกตางไปจากศูนยอํานวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเดิม โดยที่ผมไดพูดไป

แลวในเรื่องของความไมเปนธรรมในสังคม ผมจะไดจัดใหมีองคกรสวนหนึ่งของ ศอ.บต. นี ้ที่เปน

สวนของกระทรวงยุติธรรมเขามาทํางานรวมดวย ในสวนของกระทรวงยุติธรรมนี้จะมสีวนหนึง่ซึง่

จะตองมีการปรับปรุงในเรื่องของดาโตะยุตธิรรม เขามามสีวนรวมในการทํางานใหมากขึ้น ผมได

พูดคุยกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม ซึ่งทานเปนอดีตประธานศาลฎีกา เปนผูทีม่ีความรู

ในดานกฎหมาย ผมมีโอกาสไดพบกับดาโตะยุติธรรมหลาย ๆ ทาน ในชวงกอนที่ผมจะรับหนาที่

นายกรัฐมนตรี ก็เขาใจดีวาในกระบวนการยุติธรรมที่เราอยากใหมี ใหเปน ตองเร่ิมจากขั้นพื้นฐาน 

เร่ิมจากในเรื่องเบื้องตน อาจจะเปนเรื่องทางแพง เปนขอขัดแยงภายในครอบครัวระหวางพีน่อง 

เร่ืองทรัพยสินมรดกตาง ๆ เปนเรื่องซึง่ดาโตะยุติธรรมจะไดเขามามีสวนรวมในสวนนีม้ากขึ้น ดา

โตะก็จะตองเพิ่มจํานวนขึน้ นี่เปนดานกระบวนการยุติธรรม นอกเหนือจากนั้นถาเปนเรื่องของ

คดีอาญาจะไดเรงรัดกัน เพราะบางครั้งการสืบสวนสอบสวนตาง ๆ การซักพยาน สอบพยานใช
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เวลานานมาก เราจะพยายามหาทางเรงรัดในสวนนี้ใหกาวหนาตอไป คงไมไดเปนเรื่องเฉพาะใน

พื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต แตเปนเรื่องที่จะตองหาทางแกไขทั้งประเทศ  

  ในเรื่องของความเปนธรรม ผมไดพูดถึงวากระบวนการยตุิธรรมในบานเมืองของ

เรา จะตองมีการปรับปรุง ที่ผมพูดนี้จะเนนในเรื่องทางภาคใต ในเรื่องของการที่จะตองมีการเพิ่ม

ดาโตะยุติธรรมในทองถิน่ขึน้มา เพื่อที่จะใหการแกไขปญหาเปนไปตามกฎหมายชารีอะหใหมาก

ยิ่งขึ้น อันนี้เปนแนวทางที่ชดัเจน เพราะวาคงไมมีใครทีจ่ะรูดีไปกวาผูที่มีความสามารถทาง

กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิง่กฎหมายชารอีะหทีว่านี้ไปกวาทานทั้งหลายที่ไดไปศึกษากนัมา มี

หลาย ๆ ทานที่ไปศึกษาตางประเทศ ผมไดมีโอกาสไดพบไดพูดคุย และทานเหลานัน้มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายชารีอะหจริง ๆ ซึ่งจะเปนสวนดีที่จะทาํใหการนาํกฎหมายชารีอะหมาใช

ในบางสวนบางเรื่อง มีโอกาสที่จะทําไดมากยิ่งขึน้  

  กระบวนการยตุิธรรมคงไมไดหยุดแคนั้น ยอนออกมานดิหนึง่ กอนที่จะเร่ิมไปถึง

ศาล จะมเีจาหนาทีท่ี่จะตองเกี่ยวของ ไมวาจะเปนเจาหนาที่ตาํรวจ เจาหนาที่อัยการ ก็ดี จะตองมี

การปรับปรุงทัง้หมด เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ตรงนี้เราจะชวยกันดูแลอยางเตม็ที ่เหตุการณ

บทเรียนราย ๆ ในอดีตที่ผานมา มีคนหายไป มีคนที่ ไมรูวาไปอยูที่ไหนอยางไร เปนจาํนวน

พอสมควรทัง้ประเทศ ตัวเลขผมไมอยากพูดถึง แตวาเราตองตระหนักวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่มี

ความสาํคัญ และไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในพืน้ที่ภาคใต เกดิขึ้นทั้งประเทศไทย เราตองหาทางที่จะ

แกไขตรงนี้ใหได ทําอยางไรที่ภาคประชาชนจะมีสวนรวม จะมีทางที่จะสรางใหเกิดความเปนธรรม 

สรางกระบวนการยุติธรรมทีด่ีกวาเดิมข้ึนมาใหได  

  แนนอนวาในสวนของขาราชการ ไมวาจะเปนตํารวจก็ด ีขาราชการอื่นก็ดี ตองมี

คนไมดี ไมมีสังคมไหนที่มีแตคนดี เปนไปไมได ตองมีคนไมดีอยูในสงัคมนั้นบาง ทําอยางไรที่เราจะ

ชวยกนัสอดสองดูแล ที่จะไมให คนไมดีเหลานั้น มากอปญหาใหเกิดขึ้นในบานเมืองของเรา ตรงนี้

เปนสวนสําคญั ถาพวกเราไมชวยกนั จะแกไมได แตเราตองชวยกนัที่จะบอกวาคนนี้ไมดี ไมดี

เพราะอะไร มหีลักฐานมเีหตุมีผลพอที่จะบอกวา เขาไมสมควรที่จะมาทาํงานในทีน่ี ้หรือควรที่จะ

ถูกลงโทษมากขึ้นไปกวานี ้เพราะสิง่ที่เขาทํานั้น มนัผิดในหลาย ๆ ดาน ส่ิงเหลานีเ้ปนเรื่องที่

อยากจะใหพีน่องประชาชน ไมใชเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งประเทศไทยมามีสวนรวม 

สวนที่จะชวยกันตรงนี้จริง ๆ ไมอยางนัน้เราก็ไมมีใครทีจ่ะมาตรวจสอบ ขาราชการที่ไมดี ผมบอก

ไดวาขาราชการเองดวยกันก็เหมือนกับลูบหนาปะจมูก มีพวกมพีอง มีคนรูจัก แนนอนเขาจะดวูา 

ถาเผื่อเปนพวกกัน เขาก็เบา ๆ หนอย ถาไมเปนพวกกันก็ฟนกนัเตม็ที ่ก็เปนอยางนี ้แตถาหาก

ประชาชนเขามามีสวนรวม ผมคิดวาในสวนนี้เราจะใหความเปนธรรมไดมากขึ้น เพราะเรามีขอมูล

มีหลักฐาน ที่จะบอกวาผูทีถ่กูกลาวหานัน้ไดกระทําความผิดจริง ผูที่ถูกกลาวหาหมายถึงวาเปน

ขาราชการของรัฐ คนที่ประชาชนจะตองชวยกนัเฝาดูแล ส่ิงที่เราอยากจะใหมีคือ ขาราชการที่ดูแล
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ประชาชนอยางจริงจงั มีจิตใจที่จะดูแลประชาชน ใหความเปนธรรม ใหความรมเยน็กับสังคมของ

เรา  

  นั่นจะเปนจุดที่ผมจะยกกระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่

ทรงพระราชทานไวนานแลววา เราจะตองชวยกนัที่จะหาคนดีเขามาทาํงาน คนไมด ีเราจะตองเอา

ออกไป ถาเราไมรวมกันตรงนี้ เราจะไปไมรอด คนไมดีเขาจะถือโอกาสวาบอกวาไมดกี็อยูได ไม

เห็นมีใครมาทาํอะไรเขา เขาเสนสายดี แตถาเรามีองคกรที่ประชาชนเขามามีสวนรวมแลว ตรงสวน

นี้จะเปนสวนสาํคัญที่จะเปนการตรวจสอบ ถวงดุล ระหวางขาราชการที่ไมดีเหลานัน้ หรือทีย่ังมีสี

เทา ๆ อยู จะไดปรับตัว  

  นี่เปนสวนที่ผมอยากจะนาํเสนอวา ความตั้งใจของผมมมีาก มันเปนอยางไร การ

จัดองคกรที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิง่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อาจจะเพิ่มเตมิตอไปแลว 

ขณะนี้จะรวมบางสวนของจงัหวัดสงขลาและสตูลเขาดวยกัน จะจัดใหมีองคกรระดับอยางนี้ลงไป

ถึงระดับลางสดุ คิดวาไมวาจะเปนในระดบัของอําเภอกต็าม กน็าจะมดีวย เพื่อใหการเดินทางของ

เรานัน้ไมส้ินเปลือง ทําอยางไรที่ ศอ.บต. จะดําเนนิการในสวนเหลานีใ้หกระจายลงไปถึงขางลางให

มากที่สุด ถาประชาชนเหน็วาเรื่องใหญ กม็าพบกับผูอํานวยการ ศอ.บต. เสียเลย แตถาเรื่องเลก็ ๆ 

คิดวาทาํในระดับขางลางได ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด กท็ําไป แตถาเรือ่งใหญ ทานประธาน

กรรมการอิสลาม คณะกรรมการอิสลามจงัหวัด ไดเห็นวามีปญหาอะไร ก็มาพูดกัน นัน่เปนสวนที่

ผมอยากจะเรยีนไวในทีน่ี้วา ถาเราไดเร่ิมดําเนนิการในสวนเหลานี้แลว เราคงสามารถที่จะแกไข

ความไมเปนธรรมในสังคมของเรานัน้ ใหลุลวงไปไดในเวลาที่คอนขางจะรวดเร็ว  

  ส่ิงที่ผมมีความเปนหวงอยูอีกอยางหนึ่งคือเร่ืองของการทีจ่ะทาํความเขาใจกัน 

ทานทัง้หลายที่มาอยู ณ ทีน่ี ้ถือวาเปนผูนาํของชุมชน เปนผูนาํทางศาสนา เปนอธกิารบดี คณบดี 

ของมหาวทิยาลัย ของวทิยาลัยหลาย ๆ แหง ซึ่งผมคิดวาดวยพลัง ดวยความรวมมอืของทาน

ทั้งหลายเหลานี้ เรานาที่จะสรางความเขาใจกับ เยาวชน กับผูซึ่งจะเปนพลังของชาตบิานเมืองของ

เราตอไปใหไดมากที่สุด เทาที่เราสามารถจะทาํได ผม มคีวามตั้งใจที่จะลงมาพบกับบรรดา

เยาวชนเหลานั้น โดยจะใชเวลาในหวงเวลาขางหนาอีกครั้งหนึง่ ผมอยากจะพบและพูดกับเยาวชน

วา ผมเองก็มบีทเรียนตาง ๆ มามากมายในชีวิตของผม มีทัง้สวนดีและสวนที่ไมด ีผมอยากจะชี้ให

เขาเหน็วา เมือ่เราเหน็วาอะไรที่ไมดี เรากค็วรจะหาทาง ลด ละ เลิก แลวหาทางที่จะทําในสิ่งที่ดี

งาม ทกุศาสนา ผมคิดวาตรงนี้เปนสิง่ที่เหมือนกนั คือเราจะไมทาํสิ่งทีไ่มดี และหันมาทาํในสิง่ที่ดี

งาม ผมพูดไดอยางชัดเจนเพราะวา ชวงเวลา 60 กวาปที่ผานมา ผานรอนผานหนาว ผานสิง่ที่ดีส่ิง

ที่ไมดีมาพอสมควร เพราะฉะนัน้อยากที่จะพูดกับเยาวชนใหเขาเขาใจวา หวงเวลาอกีพอสมควร

สําหรับเยาวชนทกุคน ถาเขาอยูในมหาวทิยาลัย วยิาลัยตาง ๆ ชวงอายุของเขาจะประมาณ 20 ป 
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เขามีเวลาอยางที่ผมเคยมีมาแลว อีก 40 ปขางหนาที่ยาวนานพอสมควร ที่จะสรางอนาคตที่ดกีวา

ของตัวเอง ของบานเมือง ใหมีความกาวหนาสืบตอกนัไป  

  นั่นคือส่ิงที่ผมอยากจะเรียนตอทานทัง้หลายวา ความตัง้ใจของผมนั้น ไมไดอะไร

ที่สลับซับซอน ไมไดมีอะไรที่มากไปกวาความตั้งใจ ความจริงใจ ที่ผมมีตอทานทัง้หลาย มีตอการที่

จะหาทางแกไขปญหาในชาติบานเมืองของเราใหลุลวงไปไดดวยดี ก็เหมือนกับทานผูอํานวยการ 

ศอ.บต. คือเมือ่ทานเต็มใจเขามาทํางาน ผมเองเมื่อมาทําหนาที่ตรงนี้แลว ผมก็มีความจรงิใจ มี

ความตั้งใจที่จะแกไขปญหาใหได และตองการความรวมมือจาก ทกุ ๆ สวน ไมวาจะเปนในระดับ

ผูนํา ระดับเยาวชน ซึ่งผมคิดวาสิง่ที่ดทีี่สุดคือ เราจะตองมีการพบปะพดูจากัน มีอะไรที่เปนปญหา 

มีอะไรที่เปนเรือ่งเดือดเนื้อรอนใจ เราก็พูดกันได ส่ิงเหลานี้จะเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการแกไข

ปญหา  

  สุดทายคงเปนเรื่องที่ถือเปนโอกาสอันด ีที่ทานทั้งหลายไดทําบุญในชวงเดือนถือ

ศีลอด และในวาระที่เปนชวงเวลาอิดิ้ลฟตรี้ ในวนันีม้าพบกันเพื่อที่จะไดฉลองวาระนัน้ ถงึแมวาผม

จะไมไดเปนชาวมุสลิม แตผมคิดผม มีสวนที่จะรวมฉลองกับทานทัง้หลายได เพราะวาในสังคมของ

เรานัน้ ไมไดแบงวาถาเปนคนทีน่ับถือศาสนาพุทธแลว จะมารวมสังคมกับคนมุสลิมไมได 

เชนเดียวกนัในสังคมของคนพทุธ เราก็ไมไดถือวาคนมสุลิม จะมารวมอยูในสงัคมพุทธไมได ฉะนั้น

โอกาสตาง ๆ ที่ผมอยากเหน็สภาพในบรรยากาศความปรองดอง ความสมานฉนัท ในสังคมไทย

ของเรา อยากใหเหน็สิ่งนัน้เกิดขึ้น ในอดีตที่ผานมา ในหวงเวลาสาํคัญตาง ๆ เราก็รวมมือกัน ไมวา

จะเปนเทศกาลของชาวพุทธ ไมวาจะเปนวนัสําคัญของศาสนาอิสลาม ทุกฝายในสงัคมก็มีโอกาสที่

จะรวมกนั ตรงนี้เปนเรื่องทีผ่มอยากจะสรางบรรยากาศเหลานั้นใหเกิดข้ึนมา และดวยความเขาใจ

ของพวกเราจรงิ ๆ ถาหากวาเราสรางความปรองดองในสวนนี้ใหเกิดขึ้นมาไดแลว โอกาสอีกหลาย 

ๆ สวน ที่จะตามมาคือในเรือ่งของการพฒันา ในเรื่องของการทีจ่ะสรางงาน  

  ผมไดมีโอกาสไปเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีอับดุลลาห บาดาวีแหงมาเลเซีย ได

หารือกนัถงึเรือ่งตาง ๆ เพราะวาทานเขาใจดี ทานทราบดีวา เหตุการณในบานเมืองของเราเปน

อยางไร ผมบอกวาแนวทางของผมนัน้ไมไดมีอะไรมากมาย จากการที่ไดใชมาตรการที่คอนขางจะ

เขมงวด ผมจะหนัมาใชวิธีการทางสันตวิิธทีี่จะแกปญหา ซึ่งทานบอกวามีอะไร ขอใหติดตอกับทาน

ตรง ทานใหเบอรโทรศัพทสวนตัวของทานเอง เขียนใหดวยมือของทานเอง ใสกระเปาผมไว นั่นเปน

ส่ิงที่แสดงออกวาในสวนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนัน้ เห็นดวยกบัแนวทางที่เราจะหาทางแกไข

ปญหา  

  ผมไปประเทศอินโดนีเซยี ผมไดอธิบายใหประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยโูดโยโน 

ของอินโดนเีซยี ฟงวาเราจะหาทางแกไขปญหากนัอยางไร ทานบอกวาทานเหน็ดวย และพยายาม

ดําเนนิการอยูที่อาเจะห ขณะนี้การเจรจาหยุดยงิทาํได แตวาการเจรจาสันติภาพยงัไมถึงขัน้นัน้ ก็
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จะพยายามตอไป ผมบอกวานัน่คือส่ิงที่เราพยายามจะทําใหเกิดขึ้นในบานเมืองของเราเหมือนกนั 

เราคงไมไดไปถึงขั้นนั้น เพราะวาเราคงไมตองมี การเจรจาหยุดยิง ผมอยากจะใหมกีารพบปะ

เจรจากนัเทานั้น เพื่อที่จะหาทางแกไขปญหา เพราะวาในบานเราไมไดมีการประกาศตอสูกันอยาง

นั้น อยากใหมคีวามปรองดอง อยากใหบรรยากาศของความสมานฉนัทเกิดขึ้นในบานเมืองของเรา 

ไมวาจะเปนประเทศมาเลเซยี อินโดนีเซยี ก็มีคนที่นับถือศาสนาอืน่อยูในสังคมของเขาเหมือนกนั 

และเขาก็อยูรวมกนัได ในบานเราผมคิดวาเราคงจะตองเหมือนกับประเทศอื่นๆ ทัว่โลก ที่มีคนใน

ชาตินับถือศาสนาหลายศาสนาคละกันอยู นัน่คือความเปนชาต ิจะทาํอยางไรที่สังคมของเราจะอยู

ดวยความปรองดอง อยูดวยความสมานฉันท หาทางทีจ่ะรวมมือกนัแกไขปญหาตาง ๆ ตรงจุดนี้

เปนอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสาํคญัเปนอยางยิ่งที่ผมอยากจะพูดไวในทีน่ี ้เปนประเด็นสดุทาย 

เพราะวาเรื่องของความรนุแรงที่เกิดขึน้ในบานเมืองของเรา จําเปนที่จะตองไดรับการแกไข ไดรับ

การดูแล ที่ผมพูดไปเปนเพียงแนวทาง สวนรายละเอียดในการทํางาน จะมีทัง้ ศอ.บต. กองทพั ซึ่ง

คงเปนไปในรูปแบบใกลเคียงกับของเดิม คือมี กองบัญชาการ พลเรือน ตํารวจ ทหาร เกิดขึ้นมา 

อยูภายใตการดูแลของแมทัพ ทํางานอยูกบั ศอ.บต. เหมือนในอดีตทีผ่านมา งานในดานของการ

ประสานความสามัคคีเหลานี ้จะเปนการทํางานรวมกนัของทกุ ๆ ฝาย ไมใชเปนเรื่องของ ศอ.บต. 

พลเรือน ตาํรวจ ทหาร เปนเรือ่งที่ในสังคมของเราจะตองหาทางชวยกนัแกไขตอไป  

  สวนคดีตากใบ มีผูที่อยูในขายของการสอบสวน 58 คน ซึ่งหลกัฐานออน 

เห็นสมควรที่จะใหมีการถอนฟอง ผมบอกวาเปนเรื่องของทานที่จะตองเสนอขึ้นไป เมื่อผมมาทํา

หนาทีเ่ปนนายกรัฐมนตรีแลว ผมไดแจงให รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ทานบอกวา อาจจะ

ตองใหคณะรัฐมนตรีมีมติ ผมบอกวา ไมจําเปนที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีมีมติเพราะเปนเรื่องของ

ขอเท็จจริงและเปนเรื่องของความเปนธรรม เมื่อหลักฐานไมมี เจาหนาที่ซึง่อยูในกระบวนการของ

กฎหมาย ทานจะตองดําเนินการไปตามกระบวนการ ไมใชมารวมศนูยอยูที่คณะรัฐมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรี แตละสวนทานมีความรับผิดชอบของทานอยูแลว นั่นเปนเรื่องที่ออกมาเปนขาวอยู

ในขณะนี้ ในเรื่องของเจาหนาที่ของรัฐ คดียังอยูในการพิจารณา มีการฟองทัง้อาญาและแพง ผม

เรียนไดวาคดยีังอยูในการพจิารณาทัง้อาญาและแพง สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งคงจะตองมีการ

สอบสวนมกีารดําเนินการตอไป ผมไดติดตามทัง้สองดานแลว ก็เรียนใหทานทั้งหลายไดเขาใจวา

ผมไมไดมองดานเดียว ผมมองปญหาโดยรอบ แลวทีท่านขอใหรัฐบาลขอโทษ ผมมาในวันนี ้ 
ผมขอโทษแทนรัฐบาลทีแ่ลว ขอโทษแทนรัฐบาลนี้วาทกุอยางที่เกิดขึ้นมาในอดีตเปน
ความผิดเปนสวนใหญของรัฐ ซ่ึงเราจะตองหาทางชวยกันแกไขกันตอไป วนันี้ผมมาใน
ฐานะที่อยากจะยื่นมือออกไป และบอกวา ผมเปนคนผิด ผมมาขอโทษ ผมในฐานะที่เปน
ผูบัญชาการทหารบกในชวงรฐับาลทีผ่านมา ผมไดพยายามคดัคานแตก็ไมเปนผล นัน่เปน
ความผิดสวนหนึ่งของผม ซึ่งไมสามารถจัดการได ผมยอมรับวาผมมีสวนที่ไดพยายามคัดคาน
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การที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาลที่แลว แตไมเปนผล หลาย ๆ คนไดชวยกนัคัดคาน 

ไมใชผมคนเดยีว แตผมเปนคนหนึ่งที่ไดคัดคาน และทานคงทราบดีวาผมเปนคนซึ่งเขามองใน

ลักษณะที่ไมไดใหความรวมมือ วนันี ้

พลเอก สนธ ิบุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก ทานมานัง่อยูดวย มาดวยกัน ไมใชวาทานไมมา 

ในฐานะที่ทานเปนคนมุสลิมคนหนึ่งทานมากับผม และมานัง่อยูในทีน่ี้ เพราะฉะนัน้ การทาํงาน

รวมกันไมมีปญหา อยากจะฝากไววาในทุก ๆ เร่ืองที่ทานไดพูดกนั เราจะหาทางแกจากงาย 

ไปหายาก จากเล็กไปหาใหญ 

 

-------------------------------------------------- 
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(Unofficial Translation) 
Remarks by His Excellency General Surayud Chulanont,  

Prime Minister of Thailand,  
at the gathering of local officials, religious and community leaders  

of the five Southern Border Provinces,  
Pattani, 2 November 2006  

*************** 

   It is a good opportunity for me today to meet all of you here. It has 
long been my intention that I should meet you all before we begin our 
work on efforts to resolve conflict and violence in our country.  I said 
right on the day His Majesty the King granted a Royal Command 
appointing me Prime Minister that there were two critical problems 
facing our country.  The first one is the division in political opinions 
among our fellow countrymen, which, at a point in time, worsened to the 
point that could touch off clashes in many parts of the country.  This is an 
important issue that needs to be resolved and the wounds be healed 
quickly so that peace and tranquility could return to our country as soon 
as possible.  On this matter, I think all our fellow countrymen have been 
well aware of the nature of the problem.  The many lessons learned 
should suffice to compel us to reflect on how we can resolve this problem 
and how we can make a better future for our country.   
  
  The second problem, which is equally important, is the situation in 
the southern border provinces.  I regard this problem as much an 
immediate priority as the first one.  I mentioned briefly on that day that 
the problem stemmed from a myriad of factors, yet a major cause of this 
problem was injustice.  Just before I arrived here, many families had 
turned up to hand me documents pertaining to their complaints over 
problems that had befallen their heads of families, fathers and 
relatives.  This is one of the problems we have to seriously look into.   

   My meeting with all of you today, I think, represents opportunity 
for us all.  This is the best opportunity for us to resolve this problem. 
Over the past 4-5 years, there has never been a better opportunity.  I 
would like to say to you frankly that I have a strong resolve and 
confidence that, with cooperation from all of you, we would be able to 
resolve this problem.  Surely, it will take some time.  Yet, with our 
resolve and cooperation, I could well see prospects for success. I have a 
hope.  It is a hope that is strengthened with your coming here today to 
meet me. I think this augers well for our resolve to work together towards 
solution to this problem. Looking at the problem in a broader perspective, 
I think a matter of great importance is people’s participation. There is a 
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need for people to take part and cooperate in our efforts to resolve the 
problem in each of the steps we will be taking.  People’s participation and 
cooperation will enable us to resolve the fundamental problem smoothly 
and to avert further problems that would once again give rise to violence 
in the future.  

   That is my thought. I think I should also tell you that for people’s 
participation and cooperation, we need to have an organization or a 
mechanism.  Whenever you have problems or whenever you would like 
to voice your views, you can go through this organization which will be 
tasked to look into such problems.  We recently re-established the 
Southern Border Provinces Administration Center or SBPAC. The 
SBPAC started functioning yesterday.  Mr. Pranai Suwannarat has been 
appointed as its director.  I asked Mr. Pranai, the person put in charge of 
this organization, and he told me that he volunteered to take up this 
duty.  This is an important point. If I forced him into office, it would have 
been difficult for him because the problem he has to tackle is not an easy 
one. Rather it is a problem that requires volunteering.  After he has 
volunteered for the job, everything else is not too difficult. I also gave 
him my recommendations and he will start his work today with the hope 
that the SBPAC will be able to tackle problems of our community and 
our nation and ease them eventually.   

   I will not discuss further details here, but I would like to underline 
the importance of cooperation and participation of our fellow 
compatriots.  The newly reactivated SBPAC will be different from the 
former SBPAC.  As I have mentioned earlier about social injustice, I have 
included in the SBPAC an organ of the Ministry of Justice. And as part of 
the Ministry of Justice’s ongoing re-organized setup, the Islam’s religious 
judges will be brought in and will play a greater part.  Well before my 
assumption of the office of Prime Minister, I had talked to the Minister of 
Justice, former Chief Justice himself, and several religious judges. I 
therefore came to understand that the judicial system we aspire to see 
needs to start from basics. We may start from matters relating to civil, 
family- related and inheritance disputes.  All these would require the 
participation of religious judges. And religious judges should be 
increased in number.  Apart from this matter, we also need to expedite the 
proceedings of criminal litigations, as investigation and interrogation of 
witnesses can sometimes take too long a time.  We will try to see to it that 
improvement be made in this regard.  As a matter of fact, this is not a 
problem we will have to deal with just for the three southern border 
provinces – rather for the whole country. 
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   Speaking about justice, I have mentioned that we will have to 
improve the entire judicial system nationwide. However, I would like to 
focus today on matters relating to the southern border provinces. I will 
increase the number of religious judges, which is essential to resolving 
cases in accordance with the Shariah Law. This is a clear-cut direction. I 
believe that no one else possesses better knowledge on the Shariah 
Islamic Law than the religious judges. Many religious judges went to 
study the subject abroad.  I have met several religious judges who have 
profound knowledge on the Shariah Law.   It would be good if provisions 
of the Shariah Law could be better applied in our judicial system.   

 The judicial system does not end there.  Before going to court, 
other officials will have to be involved, be it the police or the Attorney-
General Office. The whole process needs to be improved to ensure 
justice.  On this matter, we need to work together. Many painful lessons 
have been learned in the past, with cases of disappearance or people 
going missing.  Throughout the country, there were quite a number of 
people suffering this fate. I do not want to talk about the number. But we 
should be aware that this is an important problem. This problem is not 
confined only to the southern provinces but  occurs in other parts of the 
country as well.  We must therefore find a solution. The question is how 
we could have the participation of the people in our efforts to ensure 
justice and further improve our judicial system. 

 Certainly there are some bad officials – either among civil servants 
or the police.  There is no society comprising only good people. There 
must be some bad people among them. The important thing is to monitor 
and guard against problems committed by bad officers for our 
country.  We must work together to find evidence and reasons to back up 
our claim why that person is not suitable to work here or should be 
punished for his/her wrongdoing.  I would like to encourage everyone, 
not only the local people in the three Southern border provinces, to help 
us keep your eyes on the work of government officials otherwise we 
would not have a good check and balance system.  I am aware that there 
indeed is nepotism in the civil service. They help each other in manner 
unfair to others.  But if we have greater participation from the people, we 
will be able to ensure justice.  We will then have better information and 
evidence to take action against government officials for his/her 
wrongdoing.  I wish to see that government officials treat the local people 
with care, kindness and justice and bring peace to our society.   

 On this note, I would like to refer to His Majesty the King’s words 
given a long time ago that “We must bring good people to work for the 
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country and we must leave bad people out”.  If we do not work together 
to tackle this problem, then we cannot survive.  Bad people will find 
ways to survive and can get away with their crimes.  If we have a 
mechanism for people’s participation, we will then have an auditing and 
the check and balance system which will enable us to identify bad 
officials and those in grey area to improve themselves. 

 This is the point I would like to make as to ways to solve the 
problem.  My intentions are clear.   

 The coverage of the mechanism to solve the conflict in southern 
provinces has expanded from the three southern border provinces to some 
parts of Songkla and Satun provinces.  SBPAC should be decentralized 
and be able to reach out to the lowest levels of the local administration - 
from provincial level to district level.  However, if people feel it is an 
important problem to them, they can bring it up directly to the Director of 
SBPAC.  If is a less important issue, they might leave it to the provincial 
and district authorities.  Once we have started this process, I am certain 
we can achieve our goal in bringing justice to our society.   
 
 Another matter of concern to me is how to promote understanding 
and empathy among ourselves.  Those of you who are here today are 
community leaders, religious leaders, deans of the faculty and 
universities.  I think with your cooperation we can reach out to younger 
generations, who are the future of our country, and to make them 
understand what is right and wrong.  It is my intention to meet with these 
youths in the near future.  I want to meet and tell them that I have learned 
many lessons in my life, both good and bad.  I want to point out that if we 
see bad things we should avoid and stop doing them and choose to do 
good things.  Every religion has one element in common, that is, we will 
not do bad things.  I can say this with confidence since throughout my 60 
year lifetime, I have been through many things.  I want the younger 
generation to understand that, if they are in colleges, their age should be 
about 20, and they still have 40 years ahead of them, which is quite a long 
time for them to build a better future for themselves and for our country. 
  
 My intention to solve the problem in the south is nothing 
complicated.  I am determined and in all sincerity to all of you, to solve 
the problems in our country.  I am very much in the same position as the 
Director of SBPAC who has volunteered to work.  As I have agreed to 
accept this responsibility, I am sincere and determined to solve this 
problem.  I need cooperation and help from you all, from the leaders to 
the younger generations.  I think the best way is for us to meet and talk to 
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each other.  We can talk about what our problems are and what we can do 
to help you out. 

 Lastly, today is an auspicious occasion, as you have done merit-
making in the month of fasting.  I am here today to celebrate the Eid ul-
Fitr.  Although I am not a Muslim, I think I can also celebrate with you 
because our society does not ban Buddhists from socializing with 
Muslims.  Similarly, in our Buddhist society, we do not ban Muslims 
from joining Buddhists.  Indeed, I would like to see an environment of 
reconciliation in our society.  In the past, we came together in every 
religious occasion either Buddhist festivals or major Islamic events.  If 
we can build an atmosphere of reconciliation and understanding in our 
society, other opportunities will follow, be it development or employment. 

 On my visit to Malaysia, I had an opportunity to call on Prime 
Minister Abdullah Badawi and discussed a range of issues.  He fully 
understood the situation of our country.  I told him about my approach to 
solving the situation in the South.  I said I was taking a different 
approach – in favour of peaceful means.  He offered that I could get in 
touch with him directly.  He even wrote down on a piece of paper his own 
private telephone number and handed it to me.  I still keep it in my 
wallet.   His gesture might be a reflection of his concurrence to my 
approach on the South.  
  
 I also went to Indonesia and discussed with President Susilo 
Bambamg Yudoyono how we are resolving the southern conflict.  He said 
he agreed with me.  He himself is also trying to solve a similar problem in 
Aceh.  They have been able to reach a ceasefire, but a peace deal has yet 
to be negotiated.  Hence, they will have to continue their efforts.  I told 
him that Thailand would try to do as well, but we do not need to go as far 
as having a ceasefire since there has never been a declared fighting in our 
country.  I told him that I would like to talk to them to find a solution.  I 
would like to have an environment of peace and reconciliation.  In 
Malaysia and Indonesia, people with different religious beliefs can live 
together.  I think in our country, it should be the same. Our people with 
different beliefs should be able to live side by side.  This is a nation.  We 
have to find ways for people with different religious beliefs to live 
together in harmony and to solve problems together.   
 
 We need to find a solution to end violence in our country.  The 
work of SBPAC and the joint Civilian-Police-Military Command, under 
the Army Commander, will be similar to the former SBPAC in the 
past.  They will coordinate their work together. 
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 As for the Tak Bai case, I think those 58 suspects should be 
released since we have weak evidence against them.  I have already 
discussed this matter with the Minister of Justice.  He told me that he 
might need to submit his opinion to the Cabinet.  I told him that it was 
unnecessary since it is to be based on facts and related to the issue of 
justice.  As an officer in charge of the judicial system, if there is not 
enough evidence, he must continue with the judicial proceedings and not 
to leave the matter to the Cabinet or the Prime Minister.  As for the cases 
of alleged misconduct by government officials, they are still under the 
deliberations of civil and criminal courts.  The trials will continue.  I have 
followed-up on certain issues with both sides.  I would like to stress that I 
do not look at the problem in a one-sided manner.  I look at it from 
multidimensional perspectives.   
 
 As you have suggested this government should apologise for the 
incidents in the south.  I have come here to apologise to you on behalf of 
the previous government and on behalf of this government.  What 
happened in the past was mostly the fault of the state and we must look 
for ways to work together to solve this problem.  Today, I have come here 
to extend my hands to you and to tell you that I was wrong.  As a former 
Army Commander under the previous government, I tried to counter their 
policies but failed.  It was partly my fault for being unable to manage this 
problem.  I admit that I tried to oppose the policy of the previous 
government on this matter but failed. There were also other people who 
tried to oppose that policy.  I was not the only one. And as you may know, 
in their eyes, I was seen as a person uncooperative to them and their 
policies.  Today, General Sonthi Boonyaratgalin, the Army Commander, 
is also here with me.  As a Muslim, he came here with me and is sitting 
here with us.  Therefore, we should not have a problem working 
together.  I have told you what my viewpoints are on how we should 
solve this problem and that we may begin from tackling less complicated 
problems and then move on to tackling more complicated ones – in other 
words, from small to bigger issues. 
 

************  
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“หนาวสุดกาย อุนสุดใจในสแกนดิเนเวีย” :  
ตามรอยนาฏยศาลาหุนละครเลก็บนเสนทางเสดจ็ประพาสสแกนดิเนเวยีของ         

สมเด็จพระพทุธเจาหลวง 
สุเมธ เตชะกมลสุข   กรมยุโรป  

 
เกร็ดประวัติศาสตรความสัมพันธไทย – สแกนดิเนเวีย  
 ป 2550 ถือเปนปมหามงคลของพสกนิกรชาวไทยอีกโอกาสหนึง่ เพราะนอกจากจะเปนปที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัจะมพีระชนมายุครบ 80 พรรษาแลว ยงัเปนปแหงการเฉลิมฉลอง

การครบรอบ 110 ป และ 100 ป ของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 ของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือพระพทุธเจาหลวง กษัตริยอันเปนที่รักของปวงชน 

ชาวสยาม  

 การเสด็จประพาสของพระองคทัง้ 2 คร้ังนาํมาซึง่การที่ไทยไดเจริญสัมพันธไมตรีกับ        

นานาประเทศในยุโรปและไดยังประโยชนมหาศาลตอประเทศไทยในเวลาตอมา โดยเฉพาะ       

อยางยิ่งการสรางดุลแหงอาํนาจระหวางมหาอาํนาจในยโุรป ซึ่งชวยใหไทยสามารถรกัษาอธิปไตย 

ทามกลางกระแสการลาอาณานิคมของชาติตะวนัตก และการไดนําความรู ความเจริญทาง

วิทยาการดานตางๆ ของยุโรปมาประยกุตใชและพัฒนาประเทศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนชาวไทยใหทัดเทยีมมาตรฐานสากล การเสด็จประพาสทั้ง 2 คร้ัง เมื่อป 2440 และ 2450 

จึงเปนที่ตราตรึงในจิตใจไมเพียงพสกนิกรชาวไทยแตยังรวมถึงพสกนกิรชาวตางประเทศ                   

ดวยถือเปนครั้งแรกที่ชาวยโุรปไดยลพระบารมีของกษัตริยจากสยามประเทศ ซึง่มพีระราชจริยวัตร 

สงางามไมแพกษัตริยในประเทศยุโรป  

 นัยสําคัญอกีประการหนึ่งทีเ่ปนเกร็ดประวัติศาสตรจากการเสด็จประพาสในครั้งนัน้ตอ

สายตาของชาวยุโรป คือ เปนครั้งแรกทีก่ษัตริยจากสยามประเทศไดเสด็จฯ เยือนดนิแดนทีเ่ปน          

จุดเหนือสุดของทวีปยุโรป คือ สแกนดิเนเวีย (เดนมารก นอรเวย และสวีเดน) ซึ่งสมเด็จ

พระพทุธเจาหลวงไดเสด็จฯ ไปปกธงชางเผือกบริเวณแหลม Grenen บนคาบสมทุร Jutland                  

ของเดนมารก ซึ่งเปนจุดเหนอืสุดของดินแดนยุโรปภาคพื้นทวีป รวมถงึการเสด็จฯ ไปเมือง        

นอรดเคปป ทางตอนเหนือสุดของนอรเวย ซึ่งเปนจุดที่อยูในบริเวณเขต Arctic Circle                 

ใกลข้ัวโลกเหนือ โดยทรงสลักพระปรมาภิไธยยอ “จปร” บนกอนหิน จนผูที่ไปเยือนรุนหลังรูสึก

ภูมิใจถึงพระเกียรติคุณของพระพทุธเจาหลวงและสัมผัสบรรยากาศของดินแดนพระอาทิตย    

เที่ยงคืน และการเสด็จประพาสเมืองรากนุดา (Ragunda) ในตอนกลางคอนไปทางเหนือของ

สวีเดน จนปรากฏเปนอนุสรณระลึกถึงการเสด็จประพาสครั้งนั้นของพระองค คือ “Chulalongkorn 
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Road” และ ศาลาไทยในปจจุบัน ซึง่ตั้งตระหงานทอแสงพระอาทิตยเทีย่งคืนระยิบระยับในฤดูรอน

และโดดเดนทามกลางสีขาวโพลนของหิมะในฤดหูนาว  

 ดวยการระลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณอันยิง่ใหญของพระพุทธเจาหลวงจากการเสด็จ

ประพาสครั้งนัน้ กรมยุโรปไดรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน กรุงออสโล และ

กรุงสตอกโฮลม ในการจัดการแสดงวัฒนธรรมไทยในกลุมประเทศสแกนดิเนเวยี โดยการนํา          

คณะนาฏยศาลา หุนละครเล็กโจหลยุสไปจัดแสดงในประเทศเดนมารก นอรเวย และสวีเดน       

เมื่อวันที่ 11 – 23 พฤศจิกายน 2549 เพื่อเปนการโหมโรงกอนการเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ป และ 

110 ป การเสด็จประพาสดงักลาว อันเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธในระดับประชาชนตอประชาชนของไทยกับประเทศในกลุมสแกนดิเนเวยี   

 ผมในฐานะเจาหนาที่โตะสแกนดิเนเวยีมีความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดรวมเดินทางไปกับ

คณะนาฏยศาลาหุนละครเลก็โจหลยุสจํานวน 10 คน ในการตามรอยเสนทางการเสด็จประพาส

ยุโรปของพระพุทธเจาหลวงในแถบสแกนดเินเวยี ดวยการนําศิลปะการแสดงอันงดงามออนชอย

ของไทยในดานการเชิดหุนละครเล็ก ซึ่งมปีระวัติมายาวนานตั้งแตสมยัตนกรุงรัตนโกสินทร และ              

ถือเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งของไทยที่ไดรับการยกยองในระดับโลกมาแลวดวยการไดรับ

รางวัลชนะเลศิ The Best Traditional Performance ในการแขงขนั The World Festival of 

Puppet Art คร้ังที่ 10 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อเดือนมิถนุายน 2549  

 

 
ศิลปะการเชิดหุนของนาฏศาลาหุนละครเล็กคณะโจหลุยส ที่ใชผูเชิด 3 คน 

ใหการเคลื่อนไหวแกหุน 1 ตัวประดุจมีชีวิต 

 
เริ่มตนความประทับใจทีเ่ดนมารก 

 การเดินทางของผมกับคณะฯ เร่ิมตนที่เดนมารกดวยการประสบกับลมหนาวจากอุณหภูมิ

ประมาณ – 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส การแสดงที่เดนมารกมีจํานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ที่โรงเรียน

นานาชาติ Rygaards ณ กรุงโคเปนเฮเกน และรอบที่ 2 ณ ศูนยวัฒนธรรมเมือง Lyngby ใกลกับ

กรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งการแสดงไดสรางความประทบัใจและความสนุกสนานแกผูชมชาวเดนมารก 

ในทุกรอบดวยลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของการแสดงหุนละครเล็ก คอื การที่ผูแสดงจะนําหุนลงมา
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เลนหยอกลอ และทักทายกบัผูชมโดยตลอด โดยเฉพาะตัวละครเอกของวรรณคดีไทยที่คณะฯ        

ไดหยิบข้ึนมาถายทอดในการแสดงครั้งนี้ คือ เจาลิงหนมุาน ทหารเอกผูเปนองครักษพิทกัษ

พระราม จากมหากาพย รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ โดยเจาหนมุานนอกจากจะมาแสดงการ         

รายรําเพื่อเกี้ยวพาราสีนางเบญจกาย ซึ่งเปนหลานสาวของทศกัณฐ ศัตรูคูอาฆาตของพระราม       

ในเรื่องอยางไมเกรงกลวัอะไรแลว ยังไดลงมายกมือไหวทักทายเพื่อนๆ รุนเล็กชาวเดนมารก         

ในการแสดงทีโ่รงเรียนฯ และลงมาหวานเสนห พรอมกบัความเจาชูแกใหสาวเดนมารก ซึง่ไดสราง       

เสียงหัวเราะกนัอยางระงมใหแกผูชมในศูนยวฒันธรรมเมือง Lyngby         

 หลังจากการแสดงที่ศูนยวฒันธรรมฯ เสร็จส้ินลง สถานเอกอัครราชทูต                                

ณ กรุงโคเปนเฮเกนไดจัดงานเลี้ยงรับรองใหแกแขกผูมารวมงาน ซึ่งเปนโอกาสอันดทีี่ชาวเดนมารก

จะไดสัมผัสบรรยากาศของความมีไมตรีจิต รวมถงึลิ้มรสของวาง และผลไมไทยหลากหลายชนิด 

ซึ่งทกุคนตางมีใบหนายิ้มแยมและกลับบานไปดวยความอิ่มเอมในอรรถรสจากการแสดงและ

รสชาติของอาหารไทย ขณะเดียวกนัสีหนาที่มีความเครงครึมของเหลานักแสดงในชวงกอน        

การแสดงก็เปลี่ยนเปนรอยยิม้ตามไปดวย หลังจากที่ไดรับเสียงปรบมือจากผูชมอยางดังสนัน่        

ศูนยวฒันธรรมฯ และจากการบอกเลาของทานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ถึงความตะลงึ

ของชาวเดนมารกตอความพรอมเพรียงของนักแสดงในการเชิดหุน และเสียงตอบรบัที่ดีจากชุมชน

ชาวไทยทีม่าดกูารแสดงในวนันัน้  

ผมไดคุยกับนกัแสดงคนหนึง่ในกลุม ซึง่เปดใจกับผมวา กอนการแสดงรอบแรกมีความกังวล

เปนอยางมาก เนื่องจากเปนการแสดงในตางประเทศครั้งแรกของสมาชิกบางคนในคณะ แตเมื่อ

คํานึงวา การเดินทางมาแสดงครั้งนี้เปนการเทิดพระกียรติสมเด็จพระพุทธเจาหลวง และผลตอบรับ

จากการแสดงที่เดนมารกที่เปนไปดวยดีและอบอุน เธอจึงมีความมัน่ใจในการแสดงมากขึ้น และ

พรอมจะเดินทางตอไปยังจุดสําคัญอีกทีห่นึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจาหลวงไดเสด็จฯ เยอืน คือ 

ประเทศนอรเวย 

 

 
นางเบญจกายโอบกอดนักเรียนชาวเดนมารกเพื่อหลบหนีการตามตัวของเจาลิงหนุมาน                             

ตามทองเรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานจับนางเบญจกาย ในการแสดง ณ โรงเรียน Rygaards 
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นักเรียนชาวเดนมารกขอลองหัดรําโขนละครกับนักแสดงในคณะ 

ในการแสดง ณ โรงเรียน Rygaards 

 

 
เจาลิงหนุมานเลนหยอกลอกับทานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

 

 
เจาลิงหนุมานออกเดินทักทายผูชมชาวเดนมารก  

ในการแสดงที่ศูนยวัฒนธรรมเมือง Lyngby 

 

 
          นางเบญกายทักทายผูชมชาวเดนมารก 
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                                                         การแสดง ณ ศูนยวัฒนธรรมเมือง Lyngby เดนมารก 

 
ชุมชนชาวไทยที่เขมแข็งในนอรเวย 

เมื่อเดินทางถงึนอรเวย ทิวทศันของทองทุงที่เต็มไปดวยหมิะ ธรรมชาติที่เต็มไปดวยความ

แปลกตาแตมีเสนห ไดสรางความประทับใจและตื่นเตนใหแกสมาชิกทกุคนเปนอยางมาก            

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลไดจัดการแสดงจํานวน 3 รอบ โดยเปนการแสดง ณ กรุงออสโล 

2 รอบ และการแสดง 1 รอบ ที่เมือง Stavanger บริเวณทางตะวนัตกของนอรเวย ซึง่เปนเมืองทา

และเมืองอุตสาหกรรมน้ํามนั รวมถึงเปนเมืองที่สมเด็จพระพทุธเจาหลวงไดเสด็จฯ แวะประทับกอน

จะทรงเรือตอข้ึนไปทางเหนอืของนอรเวยถึงบริเวณนอรเคปป ที่มหีลักฐานทางประวตัิศาสตร คือ 

หินสลกัพระปรมาภิไธยยอ “จปร” ตามที่ไดเลาไปกอนหนานี้  

การแสดงรอบแรกที่นอรเวยไดจัดไวสําหรับคณะทูตานทุูต ขาราชการ และภาคเอกชน            

ชาวนอรเวย ณ Oslo Concert Hall ซึ่งกอนการแสดง ไดมีการจัดงานเลี้ยงรับรอง พรอมการแสดง

อาหารไทย โดยนักแสดงไดมีโอกาสมาพบปะกับแขกรับเชิญเพื่อแนะนําตวัและไดพูดคุยเกี่ยวกบั

ประสบการณการแสดงและการเรียนการแสดงโขนไทย ซึง่เปนพืน้ฐานของการเชิดหุน ส่ิงหนึ่งที่

เปนทีน่าประหลาดใจสําหรับคณะฯ คือ การที่ชาวนอรเวยที่เขามาชมการแสดงยังไมเคยไดชมการ

แสดงโขนละครในไทย ทั้งทีส่วนใหญไดเคยเดินทางไปเยือนแหลงทองเทีย่วทางทะเลในไทยกนัมา

ไมต่ํากวา 1 – 2 คร้ังแลว ซึง่คณะฯ ไดกลาวแกผูชมวา  การแสดงในวนันี้จะชวยเปดมมุมองใหมแก

ชาวนอรเวยวา  เมืองไทยไมไดมีแคความมหัศจรรยทางธรรมชาติเทานั้น   

เมื่อการแสดงจบลงพรอมกบัเสียงปรบมืออยางตอเนื่องที่ดังกองใน Oslo Concert Hall  

ชวยพิสูจนคาํกลาวของคณะฯ ไดอยางชัดเจน ผมไดรับทราบจากสถานเอกอัครราชทูตฯ วา ไดมี

ตัวแทนของคณะหุนละครของนอรเวยมารวมชมการแสดง ซึ่งตอมา ผูแทนจากคณะของนอรเวยได

พบกับคณะหุนละครเลก็โจหลุยสและโดยที่คณะของนอรเวย ไดเขารวมการแขงขัน The World 

Festival of Puppet Art คร้ังที ่10 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็กดวย จึงไดแสดงความชื่นชมตอ     

การแสดงและยอมรับในฝมอืการแสดงของศิลปนไทยเปนอยางมาก จนไดนําเพื่อนรวมงานใน

คณะฯ ติดตามไปชมการแสดงหุนละครเลก็ของไทย ณ กรุงออสโลในรอบที่ 2 ที่โรงเรียน Donski 

skole ถึงแมวาจะเปนรอบการแสดงที่เตรยีมไวสําหรับชุมชนชาวไทยในนอรเวยก็ตาม นอกจากนี ้

ความภูมิใจอีกอยางหนึ่งของคณะนกัแสดงของไทย คือ การที่เอกอัครราชทูตโครเอเชียประจํา
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นอรเวยไดขอพบพูดคุยกับคณะเพื่อเชิญใหไปรวมงานเทศกาลหุนซึ่งจะจัดใหมีข้ึนในอนาคต       

อันใกล และคอลัมนิสตจากหนงัสือพมิพ Aftenposten ซึ่งเปนหนังสือพิมพทองถิ่นรายใหญของ

นอรเวยยังไดนําบทความซึง่ถายทอดความประทับใจของการไดไปชมการแสดงหุนละครเล็ก            

โจหลุยส ณ โรงละครที่กรุงเทพฯ ซึง่ไดตีพิมพลงในหนงัสือพิมพดงักลาว มามอบเปนของที่ระลกึ 

แกทางคณะดวย จงึนับไดวา ส่ือมวลชนและภาคสังคมตางๆ ในนอรเวยไดใหการยอมรับและ

คุนเคยกับการแสดงโขนละครของไทยในรปูแบบหุนละครเล็กมากขึน้  

สําหรับการแสดงรอบที่ 2 ทีก่รุงออสโล ณ โรงเรียน Donski skole และรอบที่ 3 ที่เมือง 

Stavanger นัน้ เปนรอบทีท่างคณะฯ มีความประทบัใจในเรื่องของความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกนั 

และความสามัคคีของชาวไทยในนอรเวย รวมถึงความรวมมือระหวางสมาคมชาวไทยกับ         

สถานเอกอัครราชทูตฯ คือ สมาคมชาวพทุธไทยในนอรเวยที่กรุงออสโล และสมาคมชาวไทย             

โรกาแลนดที่เมือง Stavanger ซึ่งไดรวมแรงรวมใจกนัจดัหาสถานที่และเตรียมอุปกรณตางๆ 

สําหรับการแสดงนัน้ เต็มไปดวยรอยยิ้มและไมตรีจิต จนทาํใหเจาลิงหนุมานออกอาการดีใจ 

กระโดดโลดเตนลงมากอดชาวไทยซึ่งเปนผูชมอยางแนบแนน และแมแตยักษทศกณัฐ              

เจากรุงลงกา ตองออกมานอมคารวะขอบคุณและรวมถายรูปกับชาวไทยอยางเปนกนัเอง 

นอกจากนี ้ทางสมาคมชาวไทยทั้ง 2 แหงยงัไดจัดใหเยาวชนไทยเชื้อสายนอรเวย ซึง่ฝกหัด

ศิลปะการแสดงไทยในรูปแบบตางๆ มารวมแสดงฝไมลายมือเพื่อชวยปลูกฝงความเปนไทย         

ในตัวเด็กเหลานัน้ อาท ิการแสดงรําเซิ้งอสีาน  การแสดงรําไทยแบบเขมร เปนตน ขณะเดียวกนั

สมาคมชาวไทยทัง้ 2 แหงรวมกับสถานเอกอัครราชทูตฯไดจัดเตรียมวีดีทัศนประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับผลไมไทยเพื่อเปนการเปดตัวในชวงกอนการแสดงและการจัดงานเลี้ยงอาหารและ          

ขนมไทยหลากหลายชนิด ซึง่นับวาเปนการชวยประชาสมัพันธเผยแพรความรูเกีย่วกบัประเทศไทย

ใหกับชาวนอรเวยอยางด ี  

นอกจากทวิทศันอันสวยงาม ไมตรีจิตของชาวไทยและชาวนอรเวยตอคณะฯ แลว ส่ิงทีท่ําให

คณะฯ ปลาบปลื้มและรูสึกเปนเกยีรติที่สุด คือ การที่ชาวไทยในทองถิน่ไดนําคณะฯ เขาเยี่ยมชม

หองพักหมายเลข 203 ณ โรงแรม Victoria Hotal เมือง Stavanger ซึ่งเปนสถานที่ประทับของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในขณะที่เสดจ็ประพาสแวะพักที่เมืองดงักลาว เมื่อป 

2450 จากคําบอกเลาของชาวนอรเวยในทองที่ สมเด็จพระพทุธเจาหลวงทรงมีความประทับใจ    

ในระบบลิฟตโดยสารไฟฟาเปนอยางมากและไดเสด็จฯ ข้ึนลงลิฟตตวัดังกลาวอยูหลายครั้ง          

ซึ่งเปนแรงบันดาลใจสวนหนึ่งใหพระองคทรงริเร่ิมระบบการไฟฟาในไทยในเวลาตอมา นอกจากนี้

ทานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลยังไดเลาถึงความสาํคญัอีกประการหนึง่ของการนาํคณะ

วัฒนธรรมของไทยมาแสดงที่เมือง Stavanger  คือ การที่เมืองฯ ไดรับคัดเลือกจากสมัชชาสหภาพ

ยุโรป (EU Council) ใหเปน European Capital of Culture ในป  2551 พรอมกับเมอืง Liverpool 
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ในสหราชอาณาจักร ซึง่นับเปนครั้งแรกทีเ่มืองนอกกลุมประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปไดรับเลือก      

ใหดํารงตําแหนงดงักลาว  

 

 
คณะนักแสดงพบปะกับผูชมชาวนอรเวย กอนการแสดงที่ Oslo Concert Hall 

 

 
ผูชมชาวนอรเวยขอสัมผัสกับหุนละครเล็กอยางใกลชิด ระหวางการแสดงที่ Oslo Concert Hall 

 

 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และอัครราชทูตที่ปรึกษาประจําสถานเอกอัครราชทูต 

กับนายกสมาคมชาวพุทธไทยในนอรเวย 

 

 
ชาวไทยที่ชมการแสดงสนใจขอถายภาพเปนที่ระลึกกับหุนละครเล็ก 



 8

 

 

 
การแสดงรําเซิ้งและรําเขมรของเยาวชนไทยเชื้อสายนอรเวย  

 
เจาลิงหนุมานขอสัมผัสบรรยากาศของหองอันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระพุทธเจาหลวง                        

ที่โรงแรม Victoria เมือง Stavanger 

 
ถึงจุดหมายปลายทางทีส่วีเดน 

หลังจากเสร็จส้ินการแสดงทีน่อรเวย คณะฯ ไดมุงหนาสูสวีเดนดวยความความประทับใจ 

อีกครั้งตอบรรยากาศแบบสแกนดิเนเวียในความสวยงามของทวิทัศนเทือกเขา อากาศ และ

มิตรภาพอันอบอุนของชาวสวีเดน การแสดงที่สวีเดนจาํนวน 3 รอบยังทาํใหคณะฯ มีความ

ประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของชาวสแกนดเินเวยีมากขึ้นเรื่อยๆ ดวยการแสดงที่มีจํานวนผูชม  

มากถงึ 350 คนตอรอบ  

การแสดงรอบแรกจัดขึ้นที่โรงเรียน Kungsholmen Gymnasium ณ กรุงสตอกโฮลม              

โดยมีนกัเรียนในแผนกนานาชาติ แผนกสามัญในระดับมัธยมปลาย คณะครูเขารวมชมการแสดง

ดังกลาว ซึง่ในจํานวนนัน้มีนกัเรียนไทยทีม่าเรียนในสวีเดนรวมอยูดวย ซึ่งหลงัจากการแสดง     

คณะฯ ไดมีโอกาสไดรับการบอกเลาจากนกัเรียนวา เพื่อนตางชาติที่ไดชมการแสดงมคีวาม

ประทับใจมากโดยเฉพาะอารมณการแสดงออกของผูเชดิที่มีพรอมกับตัวละคร  อาท ิความออน
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ชอยของในการรายรําของตวัละครหญิงอยางนางสีดา และนางเบญจกาย ทาทีอันนาเกรงขามของ

ตัวละครที่เปนยักษอยางทศกัณฐ และความกระฉับกระเฉงวองไว รวมถึงความสนุกสนานของ     

หนุมาน ซึง่เธอไดเลาเรื่องเกีย่วกับวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ใหเพื่อนๆ ฟงและเพือ่นๆ ไดบอกกบั

เธอวา จะศึกษาเรื่องราวเกีย่วกับวัฒนธรรมไทยใหมากขึ้น  

จากการพูดคยุกับทานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม คณะฯ ไดรับทราบวา การจัดแสดง

ในครั้งนี ้สถานเอกอัครราชทูตฯ มุงเนนการประชาสัมพนัธใหกลุมเยาวชนสวีเดนไดเรียนรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของไทย เนื่องจากมองวา ครอบครัวชาวสวีเดนจํานวนมากเคยเดินทางไปเยือนแหลง    

ที่พกัตากอากาศทางทะเลในไทยตอปเปนจํานวนมาก จนไทยไดรับการจัดอันดับจากนิตยสาร

ทองเที่ยวในสวีเดนใหเปนแหลงทองเที่ยวอันดับ 1 ของสวีเดน  ซึง่เยาวชนสวีเดนเองที่เคยเดินทาง

ไปทองเที่ยวเมืองไทยพรอมกับครอบครัวและประทับใจกับธรรมชาติในไทยจะมีโอกาสไดเพิ่ม

ความประทับใจในศิลปวัฒนธรรมไทย อันจะเปนรากฐานใหนักทองเทีย่วสวเีดนรุนเยาวที่จะเติบโต

ตอไปเปนนักทองเที่ยวรุนใหญที่สามารถสัมผัสบรรยากาศของความเปนไทยและมคีวามทรงจาํทีด่ี

ตอไทยในอนาคต  

ดวยเหตุผลขางตนนี้เองที่ทาํใหผมสังเกตเห็นวา ในการแสดงรอบตอมา ณ โรงละคร 

Nybrokajen 11 ใจกลางกรุงสตอกโฮลม มีเยาวชนชาวสวีเดนเชื้อสายไทยเปนจํานวนมากไดรับ

เชิญมาชมการแสดงพรอมกบัครอบครัว  ซึง่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดตดิตอเชิญครอบครัว       

ชาวสวีเดนที่ไดรับอุปการะบุตรบุญธรรมชาวไทยเปนแขกรับเชิญ ซึ่งครอบครัวชาวสวีเดนดังกลาว

มีความประทบัใจในการแสดงเปนอยางมาก และมีบางสวนไดมาพบพูดคุยกับคณะนักแสดงถึง

ความประทับใจในการไดทองเทีย่วเมืองไทยและการชมการแสดงวัฒนธรรมไทยในระหวางงาน

เลี้ยงรับรอง ซึง่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจดัขึ้นภายหลงัการแสดง  

 การแสดงทีโ่รงละคร Nybrokajen 11 เปนการแสดง 2 รอบตอเนื่องกนั โดยเปนรอบ     

การแสดงสําหรับคนไทยในชวงเย็นและสาํหรับคณะทูตานุทูต และผูแทนหนวยงานราชการดาน

การตางประเทศ การศึกษา วัฒนธรรม ส่ือมวลชน และแขกรับเชิญพิเศษชาวสวีเดนในชวงค่ํา           

นักแสดงทุกคนไมแสดงความเหน็ดเหนื่อยแตอยางใดและกลับแสดงไดอยางเตม็ที ่ถอืวาเปนการ

ปดฉากโครงการไดอยางนาประทับใจดวยจํานวนผูชมจาํนวนมากถึง 350 คนทั้ง 2 รอบ ซึ่งถือเปน

ผลตอบรับที่ดีของความรวมมือรวมใจในการทํางานระหวางกระทรวงการตางประเทศกับ               

สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการตอกย้ําการเสริมสรางภาพลักษณของไทยและกระแสนิยมไทย         

ในสวีเดน โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงการทีว่าระสําคัญของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 110 ป          

แหงการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของสมเด็จพระพทุธเจาหลวงที่จะมาถงึในป 2550 กิจกรรม

ดังกลาวจึงถือเปนการโหมโรงอุนเครื่องที่ดสํีาหรับการสรางความรับรูทีม่ากขึ้นเกี่ยวกบัประเทศไทย

และพระเกยีรติคุณของราชวงศไทยในสายตาของชาวสวีเดน  
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นางเบญจายลงจากเวทีมาทักทายนักเรียนโรงเรียน Kungsholmen Gymnasium 

 
ภาพที่เจาลิงหนุมานไมพอใจฝมือการเชิดหุนของนักเรียนชาวสวีเดนทีด่ีรับเชิญมารวมในการแสดง                              

เรียกเสียงหัวเราะจากผูชมไดอยางมาก 

 

 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลมและภริยาพรอมกับคณะผูเชิดหุน 
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ผูชมอันแนนขนัดโรงละคร Nybrokajen 11 กรุงสตอกโฮลม สวีเดน  

 

     

     
ลีลาการแสดงของเจาลิงหนุมานเปนที่ประทับใจของชาวสวีเดน 

 
การทูตเชงิวฒันธรรม : ภารกิจที่ตองเดินหนาตอไป  

 การเดินทางของคณะแสดงวัฒนธรรมไทยนาฏยศาลาหุนละครเล็กโจหลุยสตามรอยเสด็จ

ประพาสสแกนดิเนเวียของสมเด็จพระพทุธเจาหลวงครั้งนี้ไมเพียงเสร็จส้ินลงแลวดวยเสียงปรบมอื

อันดังกกึกองจากการแสดงรอบสุดทายที่ Nybrokajen 11 กรุงสตอกโฮลม แตความประทับใจ         

ความปลาบปลื้มใจของคณะนักแสดงที่ไดเปนสวนหนึง่ของการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยยังคง

ดําเนนิตอไป จากคําบอกเลาของนกัแสดงที่เปรียบเทียบคํานิยามบรรยากาศกับอากาศตลอดชวง

การเดินทางครั้งนี้วาเปน trip “หนาวสุดกาย อุนสุดใจในสแกนดิเนเวีย”  
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คณะนักแสดงนาฏยศาลาหุนละครเล็กโจหลุยส  

 

**************************************** 



เจานายลกูเธอในรัชกาลที ่5 ทรงกรม : ชื่อจังหวัดและมณฑล 
 

ณรงค บุญเสถียรวงศ  กรมสารนิเทศ 

 

          ธรรมเนียมการตั้งกรมเจานาย ที่เรียกกนัวาไดทรงกรมนัน้มมีาแตโบราณ สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายถงึเรื่องยศของเจานายในราชสกุลไววา “ยศ

เจานายในราชสกุลมี 2 ประเภท สกลุยศ คือ ยศทีเ่กิดเปนเจานายชัน้ใดประเภทใด และ อิสสริยยศ คือ

ยศที่พระเจาแผนดินทรงสถาปนาตั้งแตงในทางราชการ” 

       สกุลยศชั้นสงูของเจานายคอื “เจาฟา” สกุลยศรองลงมาคือ “พระองคเจา” “หมอมเจา” 

“หมอมราชวงศ” และ “หมอมหลวง” ตามลําดับ 

           สวนอิสริยยศ ซึ่งเปนยศทีพ่ระเจาแผนดนิทรงสถาปนาเจานายใหมีศักดิ์สูงขึ้นนัน้ 

นอกจากการสถาปนายกใหมีพระยศสงูขึ้นทางสกุลยศ คือยกหมอมเจาเปนพระองคเจา ยกพระองคเจา

เปนเจาฟาแลว ยงัมีการสถาปนาพระอิสริยยศอีกอยางหนึง่ คือสถาปนาเจานาย   ในราชตระกูลต้ังแตชั้น

พระองคเจาขึ้นไปใหเปนเจาตางกรม คือมียศเปน กรมหมื่น กรมขนุ กรมหลวง และ กรมพระ ซึ่ง

ปรากฏครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรงุศรีอยุธยา ขณะที่การตั้งกรมเจานาย  

ทั้งแผนดินกรงุธนบุรี และเมือ่สถาปนากรงุรัตนโกสินทรนัน้ สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชและ

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช โปรดสถาปนาตามธรรมเนียมการตั้งกรมตามสมัย

อยุธยา ซึง่ในครั้งนั้น กรมเจานายม ี 4 ข้ันคือ                

1. กรมพระ สําหรับพระมหาอุปราช กรมพระราชวังหลงั และสมเด็จพระราชชนนี          

พันปหลวง                        

  2. กรมหลวง สําหรับพระมเหสี พระบัณฑรูนอย พระเจานองเธอและพระเจาลูกเธอ      

             3.  กรมขุน สําหรับพระเจาลกูเธอ พระเจาหลานเธอ (หลานลุง หลานอา)                 

  4.  กรมหมืน่ สําหรับพระเจาลูกเธอ และเจาพระญาติตั้งเปนกรณีพิเศษ 

 

                     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 ไดทรงเพิ่มพระอิสริยยศเจา

ตางกรมขึน้อีกชั้นหนึง่ เรียกวา กรมสมเด็จพระ ซึ่งเปนพระยศที่สูงกวากรมพระที่เคยมีมาแตกอน และใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่6 โปรดเกลาฯ ใหตั้งพระยศ กรมพระยา ข้ึน

แทนพระยศกรมสมเด็จพระ ทัง้นี ้เมื่อเจานายไดทรงกรมเปนชัน้กรมพระยาแลว  คํานาํหนาพระนามตอง

ข้ึนวา  สมเด็จ  แมพระยศเดมิจะเปนพระองคเจา ดังเชน สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร หากพระยศ

เดิมเปนเจาฟา ก็เตมิคําวา เจาฟา ดังเชน สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระยานริศรานุวัตวิงศ 

  การตั้งเจานายให “ทรงกรม” เปน “เจาตางกรม” นั้น โดยที่พระมหากษัตริยทรงเหน็วา 

เจานายบางพระองคมีพระปรีชาสามารถในกิจการงาน อุทิศพระองคใหกับงานราชการ มีความซื่อสัตย  
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สมควรที่จะมผูีคนสวนหนึ่งเพื่อทาํหนาที่แบงเบาภาระในการปฏิบัติงานสวนพระองค จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหเจานายพระองคนัน้มีผูคนรวบรวมขึ้นเปนกรมโดย    

 

 
 

แถวหลังซายไปขวา กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม เจาฟากรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช  กรม

หลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร รัชกาลที่ 6 กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน                                                   

แถวหนา เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต รัชกาลที่ 5 และ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี 

 

 โปรดเกลาฯ ใหมีผูบังคับบัญชาหรือกรมมีชั้นยศที่แสดงใหเห็นวา เปนกรมที่มีผูคนมากนอยตามชั้นยศ

เจากรมนั้น เชน เจานายทรงกรมเปน “กรมหลวง” เจากรมมียศเปนหลวง ปลัดกรมมียศเปน “ขุน” และ 

สมุหบัญชีมยีศเปน “หมื่น” ขณะที่การออกพระนามเจานายที่เปนเจาตางกรมหรือทรงกรมนัน้ตองออกพระ

นามเจานายเสียกอนแลวจงึตามดวยชื่อกรม ซึ่งเปนหวัหนาผูคนในบังคับบัญชา เพื่อแสดงใหเหน็วา

เจานายพระองคนัน้บังคับบัญชากรม เชน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบ

ปรปกษ   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั สยามในขณะนัน้ไดมีการปรับปรุงระบบ

การปกครองของหวัเมือง รัชกาลที ่5 ไดทรงตั้งพระนามทรงกรมของพระราชโอรสและพระราชธิดาตามชื่อ

จังหวัดหรือมณฑล โดยเรียงลําดับตามปที่ประสูติ ดังนี ้   
      พระราชโอรส          
  1. กรมพระจนัทบุรีนฤนาท (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากิตยิากร วรลักษณ กรม

พระจันทบุรีนฤนาท) ประสูติแดเจาจอมมารดาอวม เมื่อ พ.ศ. 2417 ส้ินพระชนม พ.ศ. 2474 สถาปนาเปน 

กรมหมืน่จนัทบุรีนฤนาทในรชักาลที่ 5  แลวเลื่อนเปนกรมหลวงและกรมพระตามลาํดับในรัชกาลที ่6 ทรง

ดํารงตําแหนงสําคัญในฐานะเสนาบดีกระทรวงพระคลังและกระทรวงพาณิชย ทรงเปนตนราชสกลุ กิติยา

กร และเปนบรรพบุรุษของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 
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  2.  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์(พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์       

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)  ประสูติแดเจาจอมมารดาตลับ  เมื่อ พ.ศ. 2417  ส้ินพระชนม พ.ศ. 2463  ทรง

สําเร็จการศึกษาดานนิติศาสตรจากมหาวทิลัย Oxford สถาปนาเปน กรมหมืน่ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในรัชกาลที่ 

5  แลวเลื่อนเปนกรมหลวงในรัชกาลที่ 6 ทรงเปนเสนาบดีกระทรวงยตุิธรรมและพระบิดาแหงการกฏหมาย

ไทย ทรงเปนตนราชสกุล รพพีัฒน  

  3. กรมหลวงปราจณิกิติบดี (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาประวติรวัฒโนดม กรม

หลวงปราจิณกิติบดี) ประสูติแดเจาจอมมารดาแชม เมื่อ พ.ศ. 2418 ส้ินพระชนม พ.ศ. 2462  สถาปนา

เปน กรมหมืน่ปราจิณกิติบดีในรัชกาลที่ 5 ทรงเปนราชเลขานุการฝายตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 แลว

เลื่อนเปนกรมหลวงในรัชกาลที่ 6 ทรงเปนตนราชสกุล ประวิตร ทรงมพีระธิดาเปนนกัเขียนชื่อดังคือ หมอม

เจาหญงิสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร ซึ่งใชนามปากกาวา ดวงดาว     

  4.  กรมหลวงนครไชยศรสีุรเดช (จอมพล พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาจิรประวัติ

วรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช) ประสูติแดเจาจอมมารดาทับทิม เมื่อ พ.ศ. 2419 ส้ินพระชนม พ.ศ. 

2456  ทรงสําเร็จการศึกษาดานการทหารจากประเทศเดนมารก สถาปนาเปนกรมหมื่นนครไชยศรสุีรเดช

ในรัชกาลที่ 5 แลวเลื่อนเปนกรมหลวงในรชักาลที่ 6  ทรงเปนจอมพลทหารบกและเสนาบดีกระทรวง 

กลาโหม ทรงเปนตนราชสกลุ จิรประวัติ ทัง้นี ้พระราชโอรสทั้ง 4 พระองคขางตน เปนพระราชโอรสรุนแรกที่

รัชกาลที ่5 ทรงสงไปเขารับการศึกษาในตางประเทศเมื่อป พ.ศ. 2428    

   5.  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  (พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา

อาภากรเกยีรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ประสูติแดเจาจอมมารดาโหมด เมื่อ พ.ศ. 2423 

ส้ินพระชนม พ.ศ. 2466  ทรงสําเร็จการศึกษาดานการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ สถาปนาเปน กรม

หมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในรัชกาลที ่5 แลวเลื่อนเปนกรมหลวงในรัชกาลที ่6 ทรงเปนเสนาบดีกระทรวง

ทหารเรือ หรือ เสด็จเตี่ย ซึง่เปนที่เคารพศรทัธาของเหลานายทหารเรือ ภายหลงัทรงพักจากราชการ ทรง

ศึกษาดานการแพทยแผนไทย จนไดรับการเรียกขานวา หมอพร ทรงเปนตนราชสกลุ อาภากร   

  6. เจาฟากรมขุนเทพทวาราวด ี(พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว)  สมเด็จเจา

ฟามหาวชิราวธุ  ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินนีาถ (สมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชนินีาถ)  ซึง่ทรงเปนพระภรรยาเจาชั้นลกูหลวง (พระราชธิดาในรัชกาลที ่4) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 

2423 โดยสมเด็จพระบรมราชชนกโปรดเกลาฯ สถาปนาเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกุฏราชกุมาร  ภายหลงัสมเด็จเจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมารพระองคแรกสวรรคตในป พ.ศ. 

2437 ทรงสําเร็จการศึกษาวชิาพลเรือนจากมหาวทิยาลยั Oxford และวิชาทหารบกจากโรงเรียนนายรอย

แซนดเฮิสต ประเทศอังกฤษ เสด็จข้ึนครองราชสมบัติเปนรัชกาลที ่6 เมือ่ พ.ศ. 2453 เสด็จสวรรคต เมื่อ 

พ.ศ. 2468 สิริราชสมบัติ 15 ป ทรงมีพระราชธิดาเพียงพระองคเดียวคอื สมเด็จเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 

สิริโสภาพรรณวดี ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาสวุัทนา พระวรราชเทว ี  
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  7. เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต (จอมพลเรือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา

บริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต) ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระราชเทว ี

(สมเด็จพระปตุจฉาเจา สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทว)ี พระภรรยาเจาชั้นลกูหลวง ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2424  

โปรดเกลาฯ สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนมไหสูริยสงขลา เมื่อ พ.ศ.2434 กอนเสด็จออกไปทรงศึกษา

ในตางประเทศ โดยทรงสําเร็จวิชาดานการทหารจากประเทศเยอรมนั  เสด็จกลับมารับราชการและเปลี่ยน

พระนามกรมเปนสมเด็จเจาฟากรมขนุนครสวรรควรพินติ เมื่อป 2444  เลื่อนเปนกรมหลวงในรัชกาลที ่6 

และเลื่อนเปนกรมพระในรัชกาลที ่7 ทรงดาํรงตําแหนงสาํคัญในทางราชการ อาท ิเสนาธกิารทหารบก 

เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และอภิรัฐมนตรี ทรง

เปนเจาของวงับางขุนพรหม (ที่ทาํการของธนาคารแหงประเทศไทยในปจจุบัน) ทั้งนี ้สมเด็จเจาฟากรมพระ 

นครสวรรควรพินิต ทรงถูกคณะราษฎรจับเปนตัวประกันในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 

มิถุนายน พ.ศ. 2475  และภายหลงัตองทรงลี้ภัยการเมืองไปประทับที่ชวาจนสิ้นพระชนมในป พ.ศ. 2487 

ทรงเปนตนราชสกุล บริพัตร 

  8. กรมพระกาํแพงเพช็รอัครโยธิน (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร 

กรมพระกาํแพงเพ็ชรอัครโยธิน) ประสูติแดเจาจอมมารดาวาด เมื่อ พ.ศ. 2424 ทรงสาํเร็จการศึกษาดาน

การทหารจากอังกฤษ สถาปนาเปน กรมหมื่นกาํแพงเพ็ชรอัครโยธิน ในรัชกาลที ่5 เลือ่นเปนกรมขุนและ

กรมหลวงในรชักาลที่ 6 เลื่อนเปนกรมพระในรัชกาลที่ 7 ทรงเปนเสนาบดีกระทรวงพาณิชย เสนาบดี

กระทรวงคมนาคม อภิรัฐมนตรี  ทรงเปนพระบิดาแหงการรถไฟไทย ส้ินพระชนม พ.ศ. 2479 ทรงเปนตน

ราชสกุล ฉัตรชัย ทั้งนี้ มโีอรสเปนผูกาํกับภาพยนตรชื่อดังคือ หมอมเจาทพิยฉัตร ฉัตรชัย  

  9. เจาฟากรมขุนศรีธรรมราชธาํรงฤทธิ์ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาสมมติ

วงศวโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์) ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาสวางวฒันา พระบรมราชเทว ี

(สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยกิาเจา) ซึง่ทรงเปนพระภรรยาเจาชัน้ลูกหลวง 

ประสูติเมื่อ พ.ศ.2425 สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขนุศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ ในรัชกาลที ่5 ทรงเปนพระ

เชษฐาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระปตุลาของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัรัชกาลที ่8 และรัชกาลปจจุบัน ส้ินพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2442 ขณะมีพระชนมายุเพียง 18 

ชันษา   

  10. กรมหมืน่พิไชยมหินทโรดม   (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา เพ็ญพัฒนพงศ 

กรมหมืน่พิไชยมหนิทโรดม) ประสูติแดเจาจอมมารดามรกฎ เมื่อ พ.ศ. 2425   ทรงสาํเร็จการศึกษาจาก

ประเทศอังกฤษ สถาปนาเปนกรมหมื่นพิไชยมหนิทโรดมในรัชกาลที่ 5  ทรงมีสายเลือดศิลปนโดยทรงเปน

หลานตาของเจาพระยามหนิทรศักดิ์ธาํรง (เพง็ เพ็ญกุล) เจาของคณะละครชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 5 กรม

หมื่นพิไชยมหนิทโรดมทรงประพันธเพลง  ลาวดวงเดือน ส้ินพระชนมเมือ่ พ.ศ. 2452 ทรงเปนตนราชสกุล 

เพ็ญพัฒน  
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จากซายไปขวา แถวหนา เจาฟากรมหลวงลพบุรราเมศร รัชกาลที่ 6 กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม                                   

แถวหลัง กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส 

 

  11.  เจาฟากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถ  (จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจา

ฟาจกัรพงศภวูนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ) ประสูติแดสมเด็จพระนางเจา เสาวภาผองศรีฯ 

ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2425 สถาปนาเปนสมเดจ็เจาฟากรมขนุพิษณุโลกประชานาถ  ในรัชกาลที่ 5 แลวเลื่อน

เปนกรมหลวงในรัชกาลที่ 6  โดยทีพ่ระเจาซารนิโคลัสที่ 2 ทูลขอรัชกาลที่ 5 ใหสงพระราชโอรสไปทรง

ศึกษาที่รัสเซีย พระพุทธเจาหลวงจึงทรงสงสมเด็จเจาฟากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถซึง่เปนลกูรักให

เสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารบกที่รัสเซีย สมเด็จเจาฟากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถไดทรงสรางตํานาน

รักกับหมอมคัทริน สตรีชาวรัสเซียผูเปนหมอมมารดาของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงศ ใน

รัชกาลที ่6 สมเด็จเจาฟากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถทรงอยูในฐานะรัชทายาท เนือ่งจากพระเจาอยูหวั

ยังไมทรงมหีนอเจาฟา โดยดํารงตําแหนงสาํคัญในทางราชการคือ จอมพลและเสนาธกิารทหารบก ทรง

เปนเจาของวงัปารุสกวนั (กองบัญชาการตํารวจนครบาลในปจจุบัน) อยางไรก็ดี เสด็จทิวงคตเสียกอนในป 

พ.ศ. 2463 ในระหวางที่เสดจ็ไปสิงคโปร ทรงเปนตนราชสกุล จักรพงศ     

  12. เจาฟากรมหลวงลพบรุีราเมศร (พลโท สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟายคุล

ทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร) ประสูติแดพระอัครชายาเธอ กรมขุนสุทธาสนินีาฎ (พระวิมาดาเธอ กรม

พระสุทธาสนินีาฎ) ซึง่ทรงเปนพระภรรยาเจาชั้นหลานหลวง - หลานเธอ  ในรัชกาลที ่3 ประสูติเมื่อ พ.ศ. 

2425 สถาปนาเปน สมเด็จเจาฟากรมหมืน่ลพบุราดิศร เมื่อ พ.ศ.2434  กอนเสด็จออกไปทรงศึกษาที่

ประเทศอังกฤษ และเมื่อเสด็จกลับมารับราชการแลว โปรดเกลาฯ ใหเลื่อนเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนลพบุรี 

ราเมศร เมื่อป 2449 แลวเลื่อนเปนกรมหลวงในรัชกาลที่ 7 ทรงดํารงตําแหนงสําคญัในทางราชการคือ 

ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช อุปราชมณฑลปกษใต เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

อภิรัฐมนตรี ส้ินพระชนม   เมื่อป พ.ศ. 2475  ทรงมีพระโอรส 3 พระองคคือ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา 
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ภาณุพันธยุคล (เสด็จพระองคชายใหญ) พระองคเจาเฉลิมพลทฆิัมพร (เสด็จพระองคชายกลาง) และ

พระองคเจาอนุสรมงคลการ (เสด็จพระองคชายเล็ก) ทรงเปนตนราชสกุล ยุคล   

  13. กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร (พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวุฒิ

ไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสงิหวิกรมเกรียงไกร) ประสูติแดเจาจอมมารดาทับทิม   เมื่อ พ.ศ. 2426 

ส้ินพระชนม พ.ศ. 2490 ทรงสําเร็จการศึกษาดานทหารเรือจากประเทศอังกฤษ สถาปนาเปน กรมหมื่นสงิ

หวิกรมเกรียงไกรและเลื่อนเปนกรมขุนในรชักาลที่ 6 เลื่อนเปนกรมหลวงในรัชกาลที ่7 ทรงเปนเสนาบดี

กระทรวงทหารเรือและกระทรวงกลาโหม ทรงเปนตนราชสกุล วฒุิชัย     

  14. กรมหมืน่สรรควสิัยนรบดี (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาดิลกนพรัฐ กรมหมื่น

สรรควิสัยนรบดี) ประสูติแดเจาจอมมารดาเจาทพิเกสร ซึง่เปนเจานายนครเชียงใหม ประสูติเมื่อ พ.ศ. 

2427 ทรงเปนพระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 พระองคเดียวที่สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก โดยทรงเปน

ดุษฎีบัณฑิตดานเศรษฐศาสตรจากมหาวทิยาลัยทุบบิงเงน ประเทศเยอรมัน และทรงเสนอวทิยานพินธ

เร่ืองเศรษฐศาสตรสยาม สถาปนาเปนกรมหมื่นสรรควิสัยนรบดีในรัชกาลที ่6 ทรงเปนเจากรมพลมัภัง 

กระทรวงมหาดไทย ส้ินพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2455     

  15. กรมหมืน่ไชยาศรสีุรโิยภาส (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาสุริยงประยุรพนัธุ 

กรมหมืน่ไชยาศรีสุริโยภาส) ประสูติแดเจาจอมมารดาโหมด เมื่อ พ.ศ. 2427 ส้ินพระชนม พ.ศ. 2462 ทรง

สําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ สถาปนาเปน กรมหมื่นไชยา ศรีสุริโยภาสในรชักาลที่ 6 ทรงเปน

อธิบดีโรงกษาปณและผูตรวจการกรมศิลปากร ทรงเปนตนราชสกุล สุริยง     

  16. กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาท

นเรนทร) พระองคเจารังสิตประยุรศักดิ์ ประสูติแดเจาจอมมารดา ม.ร.ว.เนื่อง สนิทวงศ เมื่อป พ.ศ. 2428 

เมื่อประสูติได 12 วัน เจาจอมมารดา ม.ร.ว.เนื่องฯ ถงึแกอนิจกรรม พระพุทธเจาหลวงไดพระราชทานพระ

เจาลูกยาเธอพระองคนี้ใหเปนโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนางเจา  สวางวฒันาฯ ดังนัน้ พระองคเจา

รังสิตประยุรศักดิ์จึงทรงสนทิสนมคุนเคยกบัพระราชโอรสและ  พระราชธิดาของสมเด็จพระนางเจาสวาง

วัฒนาฯ   ทรงสําเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมัน  ทรงเปนพระราชโอรสของพระพทุธเจาหลวงอกี

พระองคหนึง่ที่เสกสมรสกบัสตรีชาวตางชาติคือ หมอมเอลิซาเบธ ชาวเยอรมัน ในรัชกาลที ่6 สถาปนาเปน

กรมหมืน่ชัยนาทนเรนทรและเลื่อนเปนกรมขุน เลื่อนเปนกรมพระและสมเด็จกรมพระยาในรัชกาลปจจุบัน 

(ทรงเปนพระราชโอรสพระองคเดียวของรชักาลที่ 5 ที่ทรงกรมชั้นกรมพระยา)  ทรงมีบทบาทในดาน

สาธารณสุขของไทย   อยางไรก็ดี ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง ทรงถกูมรสุมการเมืองและถูกคุม

ขังเปนนักโทษ  ในชื่อ นกัโทษชายรงัสิต ในรัชกาลปจจุบัน  ทรงเปนประธานคณะผูสําเร็จราชการและ 
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     สมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก               สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
                และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                   เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร และเจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

         

ประธานองคมนตรี ส้ินพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2494 พระชันษา 66 ป ทรงเปนพระราชโอรสของรัชกาลที่ 5        

ที่มีพระชนมยนืยาวที่สุดและสิ้นพระชนมเปนองคสุดทาย ทรงเปนตนราชสกุล รังสติ    

  17. เจาฟากรมหลวงนครราชสีมา (พลเรือเอก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา

อัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา) ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีฯ ประสูติเมือ่ พ.ศ. 

2432 สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนนครราชสีมาในรัชกาลที่ 5 แลวเลื่อนเปนกรมหลวงในรัชกาลที ่6  

เสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษและเสด็จกลับมารับราชการที่กระทรวงทหารเรือ สมเด็จเจาฟากรม

หลวงนครราชสีมาอยูในฐานะรัชทายาท ภายหลงัสมเดจ็   เจาฟากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถทิวงคตใน

ป พ.ศ. 2463 และรัชกาลที ่6 ยังไมทรงมหีนอ   เจาฟา อยางไรก็ดี สมเด็จเจาฟากรมหลวงนครราชสีมา

เสด็จทิวงคตเสียกอนในป พ.ศ.2467  

  18. เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ

บรมราชชนก) สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลเดชฯ ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาสวางวฒันาฯ เมื่อ พ.ศ.2434 

สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนสงขลานครินทรในรัชกาลที ่5 แลวเลื่อนเปน   กรมหลวงในรัชกาลที ่7 

ทรงสําเร็จการศึกษาวชิาการทหารเรือจากประเทศเยอรมัน และเสด็จไปทรงศึกษาตอดานการแพทยที่

มหาวิทยาลยัฮาวารด ประเทศสหรัฐฯ ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวสงัวาลย ตะละภฏั (สมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนน)ี ทรงเปนสมเด็จพระบรมราชชนกของพระเจาแผนดิน 2 พระองคคือ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัอานนัทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน 

ส้ินพระชนมในป พ.ศ.2472 ทรงเปนตนราชสกุล มหิดล 

  19. เจาฟากรมขุนเพช็รบูรณอินทราชัย (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา     จฑุา

ธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณอินทราชยั) ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีฯ ประสูติเมือ่ พ.ศ. 

2435 สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนเพ็ชรบูรณอินทราชัยในรัชกาลที่ 5  ทรงสําเร็จการศึกษาจาก

ประเทศอังกฤษ เสด็จกลับมารับราชการเปนผูอํานวยการโรงเรียนเพาะชาง ทรงมีความสามารถในการ

ดนตรี สมเด็จเจาฟากรมขุนเพ็ชรบูรณอินทราชัยทรงเปนคนไทยคนแรกที่เลนเครื่องดนตรีฮารพ (คลายพิณ)  
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ทรงเปนเจาของพระตําหนักประถมทีม่ีชื่อเสียง ส้ินพระชนมเมื่อป พ.ศ. 2466  พระชนัษาเพยีง 32 ป ทรง

เปนตนราชสกลุ จุฑาธุช     

  20. เจาฟากรมหลวงสุโขทยัธรรมราชา  (พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั) 

สมเด็จเจาฟาประชาธิปกศกัดิเดชน ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีฯ เมื่อ พ.ศ. 2436 ทรงเปน

พระราชโอรสองคสุดทองของรัชกาลที่ 5  สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนสุโขทยั 

ธรรมราชาในรชักาลที่ 5 แลวเลื่อนเปนกรมหลวงในรัชกาลที่ 6 ทรงสาํเร็จการศึกษาเปนนายรอยทหารบก

จากประเทศองักฤษและเสดจ็กลับมารับราชการ โดยทีท่รงเปนพระอนุชาองคเล็กในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฏเกลาเจาอยูหวัและมพีระเชษฐาที่อยูในสายการสืบราชสมบัติอีก 3 พระองค  สมเด็จเจาฟากรมหลวง

สุโขทัยธรรมราชาจงึไมทรงคาดหวงัวาจะเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ อยางไรก็ดี ในชวงป พ.ศ. 2463 - 2467 

พระเชษฐาทัง้ 3 พระองคคือ สมเด็จเจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ สมเด็จเจาฟากรมหลวง

นครราชสีมา และสมเด็จเจาฟากรมขุนเพช็รบูรณอินทราชัยตางสิ้นพระชนมในเวลาไลเลี่ยกัน ดังนั้น เมื่อ

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลาเจาอยูหวัเสด็จสวรรคตในป พ.ศ.2468 สมเด็จเจาฟากรมหลวงสุโขทัยธรรม

ราชาจึงเสด็จข้ึนครองราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ

ในป พ.ศ.2477 ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สิริราชสมบัติ 9 ป เสด็จสวรรคตที่ประเทศอังกฤษ

เมื่อป พ.ศ.2484 ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชนิ ี ไมทรงมีพระราชโอรส

และพระราชธดิา 

 

 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
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  พระราชธิดา         
  1.  กรมขุนสพุรรณภาควดี (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาศรีวิลัยลักษณ สุนทรศักดิ์

กัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2411 ทรงเปนพระราชธิดาพระองคแรกในเจาคุณจอม

มารดาแพ (เจาคุณพระประยุรวงศ) ซึง่เปนรักแรกของรัชกาลที่ 5 ตัง้แตยังไมไดชึ้นครองราชสมบัต ิ 

พระองคเจาหญิงศรีวิลัยลักษณจึงทรงเปนที่โปรดปรานของสมเด็จพระบรม    ราชชนก ดงันัน้ เมื่อโสกันต

พระราชธิดาองคนี้ รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกลาฯ ใหมีเขาไกรลาศดังเชนการโสกันตเจาฟา และไดสถาปนา

เปนกรมขนุสพุรรณภาควดี เมื่อ พ.ศ. 2446  เมื่อพระเจาลูกเธอพระองคนี้ส้ินพระชนม ในป พ.ศ. 2447 

สมเด็จพระบรมราชชนกทรงอาลัยมากเนื่องจากเปนลกูคูทุกขคูยาก ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 

รัชกาลที ่5 ทรงนุงขาวใหซึง่ถือวาเปนพระเกียรติยศสูงสดุ เนื่องจากโดยทั่วไปพระมหากษัตริยจะทรงนุง

ขาวเฉพาะงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชบุพการี 

2. เจาฟากรมขนุพิจิตรเจษฎจันทร (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจนัทราสรัท 

วาร กรมขุนพจิิตรเจษฎจันทร) ประสูติแดพระอัครชายาเธอ พระองคเจาเสาวภาคย  นารีรัตน (พระภรรยา

เจาชั้นหลานหลวง - หลานเธอในรัชกาลที่ 3) เมื่อ พ.ศ.2416 ส้ินพระชนม เมื่อ พ.ศ. 2447 ทรงสนทิสนมรกั 

ใครกับกรมขุนสุพรรณภาควดี เนื่องจากตางทรงเปนพระราชธิดารุนใหญในรัชกาลที่ 5 และส้ินพระชนมใน

เวลาไลเลี่ยกัน โปรดกลาฯ สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนพิจิตรเจษฎจันทร เมื่อส้ินพระชนมแลว 

เพื่อใหคลองจองกับกรมขนุสุพรรณภาควดี                       

  3. เจาฟากรมขุนสวรรคโลกลักษณวด ี(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาเยาวมาลย

นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี) ประสูติแดพระอัครชายาเธอ กรมขุนอัครวรราชกลัยา (พระภรรยาเจา

ชั้นหลานหลวง - หลานเธอในรัชกาลที่ 3) เมื่อ พ.ศ. 2416 สถาปนาเปนสมเด็จเจาฟากรมขุนสวรรคโลก

ลักษณวดี เมือ่ พ.ศ. 2448 ส้ินพระชนมเมือ่ พ.ศ. 2452   

 

 
เจาฟากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 

 

  4. เจาฟากรมหลวงศรรีัตนโกสนิทร (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา  สุทธาทิพย

รัตน สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร) ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาสขุุมาลมารศรีฯ เมื่อ  
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พ.ศ. 2420 ทรงเปนสมเด็จเจาฟาพระองคใหญที่ประสูติจากพระภรรยาเจาชั้นลกูหลวง เมื่อแรกประสูติ 

รัชกาลที ่5 ทรงโสมนัสในเจาฟาพระองคนี ้เนื่องจากทรงมีพระสิริโฉม งดงามมีพระราชดํารัสวา “ลูกพอ

งามเหมือนเทวดา” และสถาปนาเปนกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร เพื่อเปนศรีแหงกรงุรัตนโกสินทร เมื่อ พ.ศ. 

2446 ทรงปฏิบัติหนาที ่ไปรเวตสิเกรตารี หรือราชเลขา  นุการิณีในพระองคของพระพุทธเจาหลวง รวมกับ

สมเด็จพระชนนี ส้ินพระชนม เมื่อ พ.ศ. 2464  

  5. เจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ 

กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร) ประสูติแดสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนาฯ เมื่อ พ.ศ.2427 สถาปนาเปน

สมเด็จเจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในรัชกาลที่ 6  สมเด็จพระชนนทีรงเมตตาพระราชทานสมเด็จ

เจาฟาหญงิพระองคนี้แกสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีฯ พระขนษิฐา ซึง่ทรงเศราโศกจากการสูญเสีย

พระราชธิดาพระองคใหญคือ สมเด็จเจาฟาพาหุรัดมณีมยัฯ  สมเด็จเจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร จงึ

ทรงเรียกสมเดจ็นาวา สมเดจ็แม และทรงเรียกสมเด็จแมวา สมเด็จปา  ทัง้นี ้ทรงเปนสมเด็จปาของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลที่ 8    และรัชกาลปจจุบัน ส้ินพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2481 ทรงเปนสมเด็จ

พระเจาลกูเธอที่มีพระชนมเปนองคสุดทายของสมเด็จพระชนน ี(สมเดจ็พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ 

สวรรคตเมื่อป พ.ศ. 2498)    

  6.  เจาฟากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามาลนิีนพ

ดารา กรมขนุศรีสัชนาลัยสุรกัญญา) ประสูติแดพระอัครชายาเธอ กรมขุนสุทธาสนินีาฎ  ประสูติเมื่อ พ.ศ. 

2428 ส้ินพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2467 รัชกาลที่ 6 สถาปนาเปน สมเด็จเจาฟากรมขนุศรีสัชนาลยัสุรกญัญา 

เมื่อส้ินพระชนมแลวในปนั้น      

   

 
เจาฟากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา และเจาฟากรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี 

 

  7. เจาฟากรมขุนอูทองเขตขัตติยนาร ี(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา   นิภา

นภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี) ประสูติแดพระอัครชายาเธอ กรมขุนสุทธาสนินีาฎ  ประสูติเมื่อ พ.ศ. 

2429   รัชกาลที่ 6 สถาปนาเปน สมเด็จเจาฟากรมขุนอูทองเขตขัตติยานารี ทั้งนี้สมเด็จหญิงนอย ทรงเปน 
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พระราชธิดาทีพ่ระพทุธเจาโปรดปราน เมือ่ครั้งพระพทุธเจาหลวงเสด็จฯ ประพาสทวปียุโรปครั้งที ่2 ในป 

พ.ศ. 2450  ทรงสงลายพระราชหัตถเลาเรือ่งราวในระหวางการเสด็จฯ เยือนพระราชทานเจาฟาหญิง

พระองคนี ้ ซึง่เปนทีม่าของบทพระราชนพินธ ไกลบาน  ภายหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครองและพระชนนี 

พระเชษฐาและพระเชษฐภคินีตางสิน้พระชนม สมเด็จเจาฟากรมขุนอูทองเขตขัตติยนาร ีจึงตามเสด็จ

สมเด็จเจาฟากรมพระนครสรรควรพินิต    ไปประทับที่ชวา จนสิน้พระชนมเมื่อป พ.ศ. 2478  

  ทั้งนี้ การตั้งพระนามทรงกรมของพระราชโอรส พระราชธิดา ตามชื่อจังหวัดและมณฑล 

หากเปนชัน้เจาฟา จะเปนเมอืงชั้นเอก อาทิ  พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา สงขลา นครศรีธรรมราช 

ลพบุรี หรือรัตนโกสนิทร เปนตน หากเปนชั้นพระองคเจา จะเปนเมืองที่มีขนาดเล็กลงไป 

  อนึ่ง ยังมีพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ที่มิไดทรงกรมตามชื่อจังหวดัและ

มณฑลคือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร     (ประสูติ พ.ศ. 2421  

สวรรคต พ.ศ. 2437) และสมเด็จเจาฟาพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน (ประสูติ พ.ศ. 2421 

ส้ินพระชนม พ.ศ. 2430) 

  นอกจากนี ้ในรัชกาลปจจุบนั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ สถาปนาเจานายชัน้   พระเจา

หลานเธอในรัชกาลที่ 5 ใหทรงกรมตามชื่อจังหวัดอีก 3 พระองคคือ       

  1. กรมหมื่นนครสวรรคศกัดิพินิต (พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุมภฏพงศบริพัตร 

กรมหมืน่นครสวรรคศักดิพินิต) พระโอรสในสมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต สถาปนาเปนพระ

เจาวรวงศเธอ กรมหมืน่นครสวรรคศักดิพินิต เมื่อป พ.ศ. 2495      

  2.  กรมหมื่นจันทบุรสีุรนาถ (พระวรวงศเธอ กรมหมืน่จันทบุรีสุรนาถ) พระนามเดิม 

หมอมเจานกัขตัรมงคล กิติยากร พระโอรสในกรมพระจันทบุรีนฤนาท ทรงเปน พระบดิาของสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนินีาถในรัชกาลปจจุบัน สถาปนาเปนพระวรวงศเธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ 

เมื่อป พ.ศ. 2495          

  3.  เจาฟากรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร (สมเด็จพระเจาพีน่างเธอเจาฟากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร ) สถาปนาเปนสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากรมหลวงนราธวิาส

ราชนครินทร เมื่อ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 

  ในปจจุบันชื่อกรมเหลานัน้มคีวามหมายเปนพระอิสริยยศและพระนามเจานายเทานั้น 

มิไดมีผูคนอยูในบังคับบัญชาดังเชนสมัยกอน  

-------------------------------- 
 
เอกสารและหนังสืออางอิง 

“การสถาปนาพระบรมวงศานุวงศใหทรงกรม” โดยกนกวลี ชูชัยยะ  จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 5 ฉบับ

ที่ 49, มิถุนายน 2538 
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 “กรมเจานาย - สรอยพระนาม” บทความโดยจุลลดา ภักดีภูมินทร ในสกุลไทย ฉบับที่ 2656 ปที่ 51 ประจําวันที่ 

13 กันยายน 2548  

“เจาตางกรมและเจาในกรม” บทความโดยจุลลดา ภักดีภูมินทร ในสกุลไทย ฉบับที่ 2404 ปที่  

47 ประจําวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 

“ในกําแพงแกว” โดยธงทอง จันทรางศุ, (พิมพครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบํารุงสาสน, 2531 

“ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ. 118  พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาชัยนาท 

นเรนทร” เรียบเรียงโดย ม.ร.ว. ปรียานันทนา รังสิต, (พิมพครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (1984), 2548 

 “พระภรรยาเจาและสมเด็จเจาฟาในรัชกาลที่ 5” โดยจิรวัฒน อุตตมะกุล, (พิมพครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มติชน, สิงหาคม 2546 

 “ราชสกุลวงศ” พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. บุญรับ พินิจชนคดี ท.จ., ณ เมรุวัดเทพศิริ

นทราวาส 30 มีนาคม 2525 

 “เลาะวัง” โดยจุลลดา ภักดีภูมินทร, (พิมพครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโชคชัยเทเวศร (1988), 2535  
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พระราชโอรสรุนแรกที่เสด็จไปศึกษาในตางประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2428 จากซายไปขวา  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  กรม

หลวงปราจิณกิติบดี  กรมพระจันทบุรีนฤนาทกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 

 

 

 
จากซายไปขวา เจาฟากรมหลวงนครราชสีมา  รัชกาลที่ 6  เจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ                                                

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  รัชกาลที่ 7  เจาฟากรมขุนเพ็ชรบูรณอินทราชัย 
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                 โมร็อกโก : ดินแดนแหงศลิปะและวัฒนธรรมอันหลากหลาย  
 

                                     สุภาศิริ อมาตยกุล 

 
 ตอนที่ 1 : อารยธรรมโบราณ  และชนพื้นเมืองด้ังเดิม 

 
 โมร็อกโก…ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดทะเลเมดิเตอรเรเนียน   

ทิศตะวนัตกตดิมหาสมทุรแอตแลนติก ทศิใตติดประเทศมอริเตเนีย และทิศตะวนัออกติดประเทศแอลจีเรีย  

โมร็อกโกมพีืน้ที่ 446,550 ตารางกิโลเมตร (ไมรวมพืน้ทีท่ี่ยงัเปนปญหาทางซาฮาราตะวันตก) นับเปนประเทศ 

ที่มีพืน้ที่ราบกวางที่สุดและมเีทือกเขาและยอดเขาที่สูงทีสุ่ดในแอฟริกาเหนือ พืน้ที่ของประเทศแบงออกไดเปน 

4 เขตใหญ คอื 1. เขตที่สูง เรียกวา รีฟ (The Rif) ขนานกับชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน  2. เขตเทือกเขา

แอตลาส (Atlas Mountain) พาดผานตรงกลางจากตะวนัออกเฉียงเหนือลงไปยงัตะวันออกเฉยีงใตของประเทศ 

โดยเทือกเขาแอตลาสยังเปนออกเปน 3 สวนคือ แอตลาสสูง (High Atlas) แอตลาสกลาง (Middle Atlas) และ 

แอตลาสต่ํา (Anti-Atlas)  3. เขตที่ราบชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก และ 4. เขตที่ราบและหุบเขาทางใตของ

เทือกเขาแอตลาสที่เชื่อมตอกับทะเลทรายซาฮารา (Sahara Desert) ทางตะวนัออกเฉียงใตของประเทศ 

โมร็อกโกมีอารยธรรมเกาแกและมีชนพื้นเมืองอาศัยอยูบริเวณนี้มานานนับพนัๆ ป ศิลปะและ

สถาปตยกรรมของโมร็อกโกมีเอกลักษณโดดเดนงดงามอันเนื่องมาจากการสรางสรรคของวัฒนธรรม 

ที่หลากหลาย    

ชาวอาหรับเรียกโมร็อกโกวา เอล มาหกริบ อัล อัคซา (El Mahgrib al Aqsa) แปลวา ดินแดนทาง 

ทิศตะวนัตกทีไ่กลสุด (Land of the Farthest West) มีหลักฐานทางโบราณคดีวา ในบริเวณที่ปจจุบันเปน

โมร็อกโกนั้นมกีารตั้งถิน่ฐานของมนุษยยุคนีแอนเดอรธาล (Neanderthal) เมื่อราว 50,000 ปที่ผานมา 

และมนุษยยุคพาเลโอลธิิก (Palaeolithic) หรือยุคหนิเกาประมาณ 15,000 ปกอนคริสตกาล นอกจากนี้

ยังปรากฏมีการตั้งชุมชนปศสัุตวและเกษตรกรรมในพื้นทีท่ี่ภายหลังไดกลายเปนทะเลทรายซะฮารา 

(Sahara Desert) เมื่อ 3,000 ปกอนคริสตกาล 

  นักโบราณคดยีังไดคนพบภาพวาดแกะลายบนกอนหิน (rock engravings) และภาพเขียนสีตามผนังถ้ํา 

(cave paintings)  ในยุคกอนประวัติศาสตรที่อยูในเขตตางๆ เปนจํานวนมาก ดงัเชนที่บริเวณเทอืกเขา

แอตลาส  และเขตทะเลทรายซาฮารา  เปนภาพที่มทีั้งการวาดแกะลงไปในกอนหินและที่ทาํเปนขอบลายนนู 

สวนใหญเปนรูปสัตว อาทิ ววั สิงโต ฮิปโปฯ สัตวมีเขา ชาง สุนัข และนกกระจอกเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบดวย

วิธีการตางๆ รวมทัง้การใชรังสี (radio-carbon) ทําใหทราบถึงอายุของภาพวาดเหลานั้น เชน ภาพฮิปโปฯ มี

อายุราว 6,000 ป เปนตน นอกจากนี้ยงัมกีารคนพบภาพการสูรบ ตลอดจนรูปสัญลักษณตางๆ และลายเสน

เรขาคณิตที่วาดดวยจุดสีแดงๆ ลักษณะไมตางจากภาพวาดบนผนังถ้าํที่คนพบในยโุรป (Lascaux cave, 
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Chauvet cave) แตมีอายุนอยกวาราว 13,000 หรือ 15,000 ป สวนภาพวาดแกะลายหนิในยุคสาํริด (Bronze 

Age) เปนรูปอาวุธชนิดตางๆ ดังเชน ขวาน หอกปลายแหลม กริช บมูเบอแรง มีการตกแตงลวดลายที่ปลายมีด

ดวย มีอายุราว 3,000 ป แมไมปรากฏหลกัฐานวาโมร็อกโกมยีุคสําริด แตภาพวาดดังกลาวมีลักษณะเหมือนกับ

ภาพวาดแกะลายทีพ่บในเสปนทีม่ีอายุอยูในชวงยุคสําริดนั่นเอง 

            นอกจากนีม้ีการคนพบภาพวาดจากยุคหินใหม (Neolithic Age) เชน รูปขวานขัดมน ชี้ใหเห็นถึง

การอยูอาศัยของมนษุยในยคุแรกๆ ซึ่งเชื่อวาอาจเปนบรรพบุรุษของชนเผาเบอรเบอร (Berber tribe) มี

บางภาพทีว่าดแกะลายลงบนหนิเปนรูปอาวุธและรูปรางคนที่เกี่ยวของกับส่ิงศกัดิ์สิทธิ์ของเขาดวย 

เปนทีน่าเสียดายที่ภาพวาดแกะลายบนกอนหนิและภาพเขียนสีตามผนังถ้ําในหลายแหงของ 

โมร็อกโกไดถกูลักขโมยดวยการตัดกอนหนิสวนนัน้นําไปขายใหกบันกัสะสมและพพิิธภัณฑในยุโรป บาง

แหงกถ็ูกละเลยไมไดรับความสนใจจากเจาหนาที่ในทองถิ่น ทาํใหศิลปะยุคกอนประวัติศาสตรเหลานี้ถกู

ละทิ้งหรือทาํลายไปโดยรูเทาไมถึงการณ รวมทัง้จากการถูกทาํลายโดยธรรมชาติดวยลม ฝุน และฝน 

ไปเปนจํานวนมาก ขณะนี้ไดมีความพยายามจากหลายฝายเพื่อชวยหาทางอนุรักษงานศิลปะดงักลาว 

 โมร็อกโกเปนสวนหนึง่ของแอฟริกาเหนือทีม่ีประวัติศาสตรอันยาวนาน มาหกริบ (Mahgrib) ที่ชาว

อาหรับเรียกแอฟริกาเหนือนัน้ หมายถงึดินแดนจากตะวนัตกของอียิปตถึงชายฝงมหาสมทุรแอตแลนติก 

โดยมีทะเลเมดิเตอรเรเนียนอยูทางเหนือและทะเลทรายซาฮาราอยูทางใต จากที่ตัง้ทางภูมิศาสตรทําให

แอฟริกาเหนือมีความสาํคัญมานานนับแตโบราณกาล  เปนทางเชื่อมการติดตอของผูคนและอิทธพิล 

ที่เขามาจากทศิตางๆ คือทางใตจากทะเลทรายซาฮารา ทางตะวนัออกที่นับจากอยีิปตออกไป และทาง

เหนือจากยุโรป ชนเพืน้เมืองดั้งเดิมของแอฟริกาเหนือไดแก ชนเผาเบอรเบอร (Berber – สําเนียงพื้นเมือง 

ออกเสียงวา เบอร-เบอะร) เชื่อกันวาไมไดมีเชื้อชาติเดียว แตสืบทอดเชื้อสายมาจากหลายเผาพันธุทั้งจาก

ตะวันออก ซาฮารา และยุโรป หรือ Caucasus พวกเขาไดเขามาตั้งถิน่ฐานในแอฟริกาเหนือในหลาย

ชวงเวลาที่ตางกนั  

ไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงโมร็อกโกและแอฟริกาเหนือในยุคแรกๆ มากนกั  

นอกจากเรื่องราวของอียิปต จนกระทัง่ถงึ 1,100 ปกอนคริสตกาลที่ไดมีบันทึกเกีย่วกับพอคาชาวฟนิเชยีน 

(Phoenicians) ผูเขามาจัดตัง้ทีท่ําการคาตามบริเวณชายฝงตะวนัตกของแอฟริกาเหนือ ชาวฟนิเชยีนเปน 

ผูแนะนาํการใชเหล็กและทําเหลาองุนดวย ตอมาประมาณ 500 ปกอนคริสตกาล ไดมีผูคุมกองเรือช่ือ 

Hanno เดินทางมาจากคารเธจ (Carthage – นครรัฐที่ตัง้อยูทางชายฝงของแอฟริกาเหนือ ปจจุบนัคือ

ประเทศตูนีเชยี) เพื่อสํารวจเสนทางชายฝงมหาสมทุรแอตแลนติก  ทัง้นี ้นกัลาอาณานิคมชาวฟนิเชียน 

จากไทร (Tyre) เปนผูกอต้ังคารเธจ และคารเธจไดกลายเปนศูนยกลางสําคัญทางการคาของยาน 

เมดิเตอรเรเนยีนตะวันตก  

ระหวางที่แอฟริกาเหนืออยูใตอิทธิพลของคารเธจนัน้ ชนเผาเบอรเบอรไดยอมรวมมือกับคารเธจ

และจัดตั้งอาณาจักรมอริเตเนีย (Mauretania) ข้ึน ในชวงนี้มกีารติดตอคาขายกนัมากในเสนทางสาย 
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ซาฮารา (trans-Sahara trade) ที่เร่ิมข้ึนจากอียิปต เขาไปสูดินแดนภายในทวีปแอฟริกาทางตอนใตของ

ทะเลทรายซาฮารา สินคาหลักที่มกีารนาํเขามาในแอฟริกาเหนือคือ อัญมณีสีแดงชนิด carbuncles 

นอกจากนีม้ีหลักฐานของการเดินเรือตามแนวชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งอาจแลนไปไกลถึง 

ไอโวรี่ โคสต (Ivory Coast) โดยมีการคาขายสินคาประเภทเครื่องปนดนิเผาเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสัตว

และทองคํา  

 อยางไรก็ตาม ขณะที่อาณาจักรคารเธจรุงเรือง กย็ังตองทําการสูรบกับกรีกและโรมันอยูเสมอ มี

การตอสูกับกรกีที่เกาะซซิีลี (Sicily Islands)  สวนการปะทะกนัครั้งแรกระหวางคารเธจกับโรมันนัน้คือที่

เกาะซซิิลีเชนกัน นาํไปสูสงครามพิวนิก (Punic Wars) 3 คร้ัง ที่เรียกเชนนีเ้พราะพวกโรมันเรียกชาวคาร

เธจวา พีน ี(Peoni) หรือฟนเิชียนนั่นเอง ในสงครามพิวนิกครั้งที่สอง คารเธจตองสญูเสียกองทัพเรือและ

ดินแดนนอกแอฟริกา ตอมาคารเธจฟนตัวขึ้นและกลายเปนศูนยกลางการคาอกีครั้ง แตกลับถูกทาํลาย

อีกเมื่อ 146 ปกอนคริสตกาลจากการขัดแยงกับโรมันในครั้งที่สาม ดินแดนของคารเธจถูกนําไปผนวกรวม

กับอาณาจกัรโรมัน (Roman Empire) ซึ่งขยายการควบคุมไปจนถึงตอนเหนือของดนิแดนที่ปจจุบนัเปน

โมร็อกโก จักรพรรดิออกัสตัส (Emperor Augustus) จัดตั้งเมืองทิงกสิ (Tingis – ตอมาคือ Tangier) เปน

เมืองของโรมนั เมื่อถงึ 25 ปกอนคริสตกาล โรมไดสงกษตัริยจูบาที ่2 (Juba II) แหงอาณาจักรนูมเิดีย 

(Numidia) มาปกครองอาณาจักรมอริเตเนีย ทัง้นี ้ตามประวัตินัน้ เมือ่กษัตริยจูบาที่ 2 ยังเลก็อยู ไดกลาย 

เปนเด็กกําพรา ถกูนาํไปเลี้ยงดูที่โรม ตอมาไดแตงงานกบัลูกสาวของคลีโอพัตรากับมารค แอนโทนี ชื่อ 

Cleopatra Silene แตลูกชายของกษัตริยจูบาที ่2 ที่จะสืบทอดบัลลังกตอ ชื่อ ปโตเลมี ถูกลอบสงัหารลง

เมื่อปค.ศ. 40 โดยคําสั่งของจักรพรรดิคาลิกูลา (Emperor Caligula) แหงโรม เมื่อถงึสมัยจกัรพรรดิคลอ

เดียส (Emperor Claudius) ไดเขายึดครองอาณาจกัรมอริเตเนีย และแบงออกเปน 3 สวนคือ มอริเตเนีย 

(Mauritania) ซีซารเรียนซีส (Caesariensis - ปจจุบันคือตะวันตกของแอลจีเรีย) และมอริเตเนีย ทนิกิตา

นา (Mauretania Tingitana – ปจจุบันคือโมร็อกโก) 

   ในชวงที่โรมันปกครองอยูนัน้ โรมนัไดจัดตั้งเมืองใหมๆ ข้ึนในบริเวณที่ปจจุบนัเปนประเทศ

โมร็อกโก คือ โวลูบิลีส (Volubilis), ลีซัส (Lixus), บานาซา (Banasa), ซาลา (Sala), ธามูซิดา 

(Thamusida)  สวนการคาขายตามเสนทางสายซาฮารายังคงเจริญรุงเรือง มีการใชอูฐเปนพาหะอนัเปน

การชวยเปดเสนทางสายใหมๆ ข้ึนดวยโดยเฉพาะสําหรบัการคาทองคาํ สวนการคาอัญมณีชนิด 

carbuncles ยังคงมีอยู โดยอาจไปรวมกบัการคาทาสที่เร่ิมมีข้ึนในศตวรรษที่ 3 เพือ่แลกเปลี่ยนกับ

เครื่องปนดินเผา แกว เสื้อผา เหลาองุน และน้ํามันมะกอก ตอมาในศตวรรษที่ 14 งาชางไดกลายเปน

สินคาที่มีการคาขายกนัมากในแอฟริกาเหนือโดยผานเสนทางการคาสายซาฮารานัน่เอง  

ในขณะเดียวกนัพวกโรมนัทีป่กครองอยูตอนเหนือของแอฟริกาไดถูกตอตานอยางมากจากชนเผา

เบอรเบอรโดยเฉพาะในเขตที่เขาถงึไดยากที่ตรงบริเวณเทือกเขาแอตลาส ในปค.ศ. 439  พวกเจนเซริก

เขายึดครองคารเธจของโรมที่อยูในแอฟริกาเหนือและตัง้ใหเปนเมืองหลวงของแวนดาล (Vandals) แหง
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เยอรมัน  ดินแดนที่อยูภายใตอาณาจักรโรมันถกูลดอํานาจลง แตในปค.ศ. 533 อาณาจักรไบเซนไทน 

(Byzantines) ภายใตการนาํของจักรพรรดิจัสติเนียน (Emperor Justinian) กลับเขามายึดการปกครอง

ใหม ทําใหคารเธจแหงแอฟริกาเหนือกลายเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรไบเซนไทนทีม่ีศูนยการปกครองอยู

ที่เมืองคอนสแตนติโนเปล (Constantinople) อันมีชื่อเดิมวา ไบเซนเทียม (Byzantium) 

 ศาสนาคริสตไดเขามาแพรหลายอยูในแอฟริกาเหนือต้ังแตศตวรรษที่ 3 เปนตนมา อยางไรก็ตาม 

กองทพัชาวอาหรับเดินทางขามมาจากทะเลทรายทางตะวันออกเมื่อปค.ศ. 639  ลมลางการปกครองของ

อาณาจักรไบเซนไทน เหตุการณนี้ไดนําไปสูการเผยแผของศาสนาอิสลาม อันเปนการเริ่มตนแหง 

หนาประวัติศาสตรที่สําคัญยิ่งที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมทัง้ของโมร็อกโก 

และประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเหนือมาจนถงึทุกวนันี ้

 กลาวไดวานับตั้งแตที่อาหรับเขามาเมื่อศตวรรษที่ 7 โมร็อกโกไดกลายเปนประเทศที่มีบทบาทเดน 

อยูในภูมิภาคแอฟรกิาเหนือ และเปนเพียงอาหรับประเทศเดียวที่ไมเคยตกอยูภายใตการยึดครองของ

อาณาจักรออตโตมัน (Ottoman Empire) โมร็อกโกผานเหตุการณสําคัญในประวัตศิาสตรมามากมาย  

รวมทัง้การตอสูเพื่ออํานาจระหวางกลุมตางๆ ของชนเผาเบอรเบอรในแอฟริกาเหนือ ตลอดจนการตอสู

ระหวางชนเผาเบอรเบอรกบัอาหรับ และกับตางชาติที่เขามามีอิทธพิลอยูในภูมิภาคนี้ ไดเคยมีคาํกลาว

เรียกชายฝงทางเหนือของแอฟริกาวา ชายฝงแหงความปาเถื่อน (Barbary Coast of North Africa) ซึ่งคํา

วา Barbary นีม้าจากคําวา Berber นัน่เอง เพราะเปนบริเวณที่พวกเบอรเบอรกับอาหรับไดใชเปนฐานใน

การปลนสดมภและตอสูกับเรือตางชาตทิีม่าจากทะเลเมดิเตอรเรเนียน  

ในชวงศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที ่20 โมร็อกโกและแอลจีเรียตกอยูภายใตการดูแลของ

ฝร่ังเศสและเสปน หลังจากสงครามโลกครัง้ที ่1 เปนตนมา ประชาชนเบอรเบอรและอาหรับในแอฟริกา

เหนือไดเคลื่อนไหวและทาํการตอสูเพื่อเรียกรองเอกราช  ในที่สุดโมร็อกโกไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส 

เมื่อปค.ศ. 1956 อยางไรก็ตามในปจจุบันโมร็อกโกยงัมพีืน้ที่บางสวนทีอ่ยูภายใตการดูแลของเสปน นัน่

คือ เมืองเซปตา (Ceuta) และเมืองเมลิยา (Melilla) บนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน และหมูเกาะเลก็ๆ ที่อยู

ใกลชายฝงทางเหนือของโมร็อกโก   

 สําหรับชนพืน้เมืองของโมร็อกโกที่ไดแกชนเผาเบอรเบอรนั้น มีบางหลักฐานระบวุา เบอรเบอร 

(Berber) มาจากคําวา บารบาเรียน (Barbarians) แปลวา ผูปาเถื่อน ไมปรากฏเหตผุลแนชัดวาทาํไมจึง

ไดรับเรียกเชนนั้น  บางความเชื่อกลาววา เบอรเบอร เปนคําที่เรียกคนที่อพยพมาจากเยเมน ขามแมน้ํา

ไนลเขามาตัง้ถิ่นฐานบริเวณนี้ สวนชาวกรีกโบราณและโรมันไมไดเรียกชนพืน้เมืองกลุมนี้วา เบอรเบอร 

โดยพวกกรีกเรียกวา ลิเบีย (Libyans) และชาวโรมนัเรียกวา นูมิเดยี (Numidians) และ มัวร (Moors) 

ทั้งนี้ ไดปรากฎการเขียนถึงชนพืน้เมืองดั้งเดิมนี้มานับต้ังแต 3,000 ปกอนคริสตกาล สวนใหญพบอยูใน

หลักฐานของอียิปต กรีก และโรมัน โดยเฉพาะในอียิปตนั้นมกีารเขียนถงึมาตัง้แตยุคอียิปตโบราณกอนถงึ

ยุคราชวงศ (Pre-dynastic Period) และในยุคราชวงศใหม (New Kingdom)  เชื่อกันวาอียิปตเคยถูก
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ปกครองโดยชนพืน้เมืองซึ่งอาจไดแกพวกเบอรเบอรเมื่อ 945 ปกอนคริสตกาลดวย ขอมูลหรือหลักฐาน

เหลานี้ยงัมีขอขัดแยงและสับสนกนัอยูมาก แตโดยสรุปแลวชนเผาเบอรเบอรนั้นไดตั้งถิ่นฐานอยูทาง 

ตอนเหนือของแอฟริกามานานกวาที่ชนชาติอ่ืนโดยเฉพาะชาวอาหรับและยุโรปจะเขามาเสียอกี  

            เบอรเบอรมีโครงสรางของชนเผาที่ซับซอน มหีลายขอมูลไดกลาวถงึกลุมเลก็ๆ แยกยอยมากมาย 

แตกตางกนัไปตามถิน่ที่อาศัยและภาษาทีพู่ด ที่อางถึงกนัมากคือขอมูลที่ระบุวาชนเผาเบอรเบอรแบง

ออกเปน 3 กลุมใหญ ตางมปีระวัติศาสตรความเปนมาของตน ไดแก กลุมซันฮาจา (Sanhaja) เปนพวก

เลี้ยงสัตวที่รอนเรยายถิน่ฐานไปเรื่อย เคยมีถิ่นเดิมอยูทางใต อพยพขึ้นมาอาศัยอยูบริเวณเทือกเขา

แอตลาสทางตะวันออกของแนวเขาสงู (High Atlast) ทางตอนกลาง (Middle Atlast)  และที่เทือกเขารีฟ 

พวกเขามีภาษาพูดทองถิน่เรยีกวา ทามาซกิท (Tamazight)  

 กลุมที่สอง คือ มาสมูดา (Masmouda) เปนชาวนาที่อาศัยอยูทางดานตะวนัตกของแนวเขาสูงแหง

เทือกเขาแอตลาส และในเขตแอตลาสต่ํา (Anti-Atlas) มีภาษาพูดทองถิน่เรียกวา ชเลอูห (Chleuh)  

ชนเบอรเบอรกลุมนี้เองทีก่อต้ังราชอาณาจกัรอัลโมฮัด (Almohad dynasty) ในศตวรรษที่ 12 

          กลุมทีส่าม คือ เซเนทส (Zenets) เปนนกัลาสัตวที่อพยพมาจากดินแดนไกลทางตะวนัออกและ

ตั้งถิ่นฐานอยูดานตะวันออกของโมร็อกโก พูดภาษาทองถิ่นที่เรียกวา ซนาติยา (Znatiya) เปนพวกที่

กอต้ังราชอาณาจักรเมอรินดิ (Merinid dynasty) ในศตวรรษที่ 13 

 ในปจจุบันเมื่อกลาวถึงเบอรเบอรมักอางองิไปถึงภาษาทีพู่ดมากกวาการเปนเชื้อชาติหรือเผาพนัธุ 

โดยสรุปแลวภาษาของเบอรเบอรอยูในตระกูลแอฟโฟร-เอเชียติก (Afro-Asiatic) แยกยอยเปนภาษาตาม

ทองถิน่อีกมาก โดยเปนภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน ขณะนี้มีชนพืน้เมืองเบอรเบอรประมาณ 25 ลาน

คน สวนใหญอยูในประเทศโมร็อกโก (รอยละ 40) ประเทศแอลจีเรีย (รอยละ 30) และประเทศตูนเีชีย  

(รอยละ 1) ในโมร็อกโกนั้นนบัต้ังแตถูกอาหรับเขายึดครอง ชาวเบอรเบอรไดหันมานับถือศาสนาอิสลาม

และพูดภาษาอาหรับดวย  

           นับเปนเวลาหลายศตวรรษที่พวกเบอรเบอรตองเผชิญกับการรกุรานโจมตีที่มาจากทางเหนอืที่

ชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและจากทางตะวันออก รวมทั้งจากชาวอาหรับ ฝร่ังเศสและเสปน ตอมา 

ไดมีการติดตอกับชุมชนที่อยูโดยรอบ อาทิ ซูดาน ชาวแอฟริกาที่อยูตอนใตของทะเลทรายซาฮารา และ

พวกเรรอนที่มาจากตะวนัออกของทวีปแอฟริกา เหลานีล้วนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธพิล

สําคัญตอชีวิตของชนเผาเบอรเบอร  มีบางกลุมที่โยกยายลงมาสูที่ต่าํ ไดรับเอาวัฒนธรรม ศาสนาและ

ภาษาของพวกที่มายึดครอง สวนพวกที่ยงัอยูในเขตที่สูงที่บริเวณเทือกเขาแอตลาสนั้น พยายามยนืหยัด

ตอสูเพื่อรักษาความเปนอิสระและเอกลักษณของตนไวทัง้ในเรื่องภาษา การแตงกาย ขนบธรรมเนยีม  

ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิน่  

           ในชวงที่ฝร่ังเศสปกครองสวนใหญของโมร็อกโกระหวางค.ศ. 1912 – 1956 นั้น ฝร่ังเศสไดจัดให

เขตเทือกเขาแอตลาสอยูภายใตการดูแลของกลุมผูมีอิทธิพลทองถิน่ทีร่วมมือกับฝร่ังเศส แตไดมีความ



 6

พยายามในการตอตานโดยชนพืน้เมืองเบอรเบอรเรื่อยมา จนในที่สุดพวกเขาและกลุมตอตานชาวอาหรับ

สามารถขับไลฝร่ังเศสออกไปไดในปค.ศ. 1956 

           หลังจากทีโ่มร็อกโกไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส รัฐบาลโมร็อกโกที่สวนใหญเปนอาหรับมีนโยบาย 

ไมยุงเกีย่วกับชนพืน้เมืองในเขตเทือกเขาแอตลาส แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาพวกเบอรเบอรไดมีการ 

เคลื่อนไหวเพือ่เรียกรองใหชนเผาและวัฒนธรรมของตนไดรับการยอมรับมากขึ้น ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 

2000 นกัวิชาการที่มเีชื้อสายเบอรเบอรหลายรอยคนไดรวมกันรางปฏญิญาเบอรเบอร (Berber 

Manifesto)  เรียกรองในหลายเรื่อง รวมทัง้ขอใหมีการพฒันาในเขตชนบทมากขึน้ ใหมีการสนับสนุนแก

สถาบนัทางดานวัฒนธรรมของเบอรเบอร และใหเขียนประวัติศาสตรใหมเพื่อสะทอนความถูกตอง

เกี่ยวกับบทบาทของชนเผาเบอรเบอรในประวัติศาสตรของโมร็อกโก ความเคลื่อนไหวดังกลาวไดรับชัย

ชนะเมื่อเดือนกันยายน 2003 เมื่อรัฐบาลโมร็อกโกไดยอมเปนครั้งแรกใหมีการสอนภาษาเบอรเบอรใน

โรงเรียนระดับประถม และตอไปจะขยายใหมีการสอนในทกุระดับของการศึกษาดวย ในชวงปลาย

ทศวรรษที ่1990s กลุมชนทีม่ีเชื้อสายเบอรเบอรในแอฟริกาเหนือไดจัดตั้งสภาเบอรเบอรแหงโลก (World 

Berber Congress) ซึ่งมีการประชุมมาหลายครั้งแลว มจีุดมุงหมายเพือ่เรียกรองและสงเสริมสิทธิ

ทางดานวัฒนธรรมของชนเผาเบอรเบอร  และจะดําเนินการเคลื่อนไหวตอไปเพื่อใหมีการยอมรับพวกเขา

มากขึ้น 

ชนเผาเบอรเบอรเรียกตนเองวา อมาซกิห (Amazigh) แปลวา ผูเปนอิสระ (Free Person) พวกเขา

มีสีผิวจากคอนขางขาวไปถงึสีน้าํตาลเขม มักมีตาสีฟา สวนใหญอาศยัอยูในชนบท และบนเขาสงูทั้งบน

เทือกเขารฟี และเทือกเขาแอตลาส มีความเปนอยูคอนขางยากจน ปลูกบานอาศัยอยูตามเชงิเขาและหุบ

เขา หางไกลจากเมือง ดูเหมอืนวามีเพียงลา ฬอ และมาเทานั้นที่เปนพาหนะในการเดินทาง ขนของ และ

นําไปสูการติดตอกับโลกภายนอก บานเรอืนของชาวเบอรเบอรที่อยูในชนบทและเทือกเขาสงูมักสราง

ดวยดินและโคลนแหง  มีหลงัคาปูดวยหญาฟาง บางแหงอาศัยอยูในเตนทที่ถักทอจากขนแพะ สวนพวก

ที่อาศัยอยูในเมืองมีบานที่สรางดวยปนู อาชีพหลักคือเลี้ยงสัตวพวกวัว แพะ แกะ ตอมานิยมทาํ

เกษตรกรรมและคาขายพืชผลกันมากขึ้น นอกจากนีห้ลายครอบครัวทาํกิจการที่เกี่ยวกับโรงสีขาวบารเลย 

การแกะสลักไม การสกัดหนิจากภูเขา และการผลิตสินคาใชในครัวเรือนตลอดจนเครือ่งประดับและ

เครื่องหนงั  ในปจจุบนัมีแรงงานเบอรเบอรเขาไปทํางานทางตอนใตของยุโรปมากขึ้น 

พวกเบอรเบอรมีความผูกพนัที่แนนหนาภายในชนเผาและครอบครัว อีกทั้งยังพยายามรักษา 

เอกลักษณของตนไว มีงานศิลปะและหัตถกรรมพืน้เมืองทีง่ดงามหลากหลาย  เครื่องแตงกายและเสื้อผา

ของเบอรเบอรมีสีสันที่สดใสสวยงาม  ผูหญิงเบอรเบอรที่อาศัยอยูบนเขาสูงคลุมผมแตไมปดหนา มี 

บทบาทสําคญักับครอบครัว และมกัทาํงานหนกักวาผูหญิงที่อยูตามที่ราบและทางเหนือ โดยทํางานบาน

ออกไปหาผักพืชผล พาสัตวเลี้ยงออกไปหาหญา อีกทั้งแบกไมฟน กองหญาและธัญพืชกลับบาน  ผูหญิง 
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ผูหญิงเบอรเบอรขายผักผลไมอยูขางทาง 

 

แตงตัวแลวหมดวยผาทอยาวคลุมทั้งตัว เรียกวา เฮนดรีา (hendira)  ผาทอทาํจากฝายหรือขนแกะ เปน

ผาพืน้หรือมีลายทางยาวเปนสีตางๆ เชน น้ําเงิน แดง ขาว น้าํตาล และดํา นอกจากนี้พวกผูหญิงมกัทา

ลวดลายที่ฝามือและฝาเทาดวยเฮนนา (Henna painting) เปนความเชื่อวาจะชวยปกปองจากสิ่งชัว่ราย

และใหเกิดความสวยงาม สวนเครื่องประดับนั้นมหีลากหลายและสวยแปลกตา สวนใหญทําจากเงิน ยาง

ไม ปะการังและอัญมณีหลากสี ในงานเทศกาล พวกผูหญิงจะแตงตัวกันสวยงาม สวมหมวกที่ถกัทอเปน

พิเศษ รูปรางของหมวกเปนสิง่ที่แสดงถึงสถานะของผูสวมใส เชน แตงงานแลว หรือยังเปนโสด ผูหญงิ

อาจเดินทางไกลออกจากหมูบานไปพบปะและรองรําทาํเพลงกับผูหญิงทีห่มูบานอืน่ๆ ดวย สําหรบัผูชาย 

เบอรเบอรเปนหัวหนาครอบครัว มีหนาที่สําคัญในการคาขาย สรางบาน ดูแลพืชสวน และจัดการเกีย่วกับ

ชลประทาน  พวกผูชายสวมเสื้อคลุมยาวถึงตาตุม เรียกวา เจลลาบา (jellaba) มีที่คลุมหัว ยอดแหลม 

เปนสีพืน้ทั้งตวัหรือมีลายเปนทางยาว เสื้อคลุมนี้ใสทับเสื้อตัวกวางคอปดแขนยาว นอกจากนี้ยงัมผีาโพก

ศีรษะที่เรียกวา เทอรบาน (turban) 

 งานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชนเผาเบอรเบอร คือ ผาคลุม ผาหมและพรมถักทอจากขนสัตว  

มีลวดลายที่เปนเอกลักษณเฉพาะ คือ เปนลายเสน ตาราง และรูปเหล่ียมทรงเรขาคณติ อาจมีลาย

ดอกไมแทรกบาง มีชื่อเรียกของแตละลวดลายดวย มกัเปนชื่อที่สอดคลองกับลักษณะของสิ่งแวดลอมใน

ทองถิน่ที่อาศยัอยู หรือเปนสัญลักษณที่ส่ือความเชื่อของเบอรเบอร ส่ิงทอเหลานีท้ําดวยมือลวน ทัง้จาก

ขนแกะ ขนอูฐ และฝาย มีความหนาบางแลวแตวัตถุประสงคที่ใช  มีสีสันสดใส สวนใหญเปนสีแดงเขม มี

ลวดลายประกอบเปนเสนสีตางๆ เชน ขาว เหลือง เขียว มวง เปนตน สวนพรมสีอ่ืนๆ ก็มีบาง โดยเฉพาะสี

น้ําเงินและสเีหลือง ผูหญงิเบอรเบอรมีชื่อเสียงเรื่องการปกและทอผาไดอยางประณตี ละเอียด และสวย

งดงามทัง้ผาฝาย ผาไหม และผาขนสัตว โดยใชลวดลายแบบพื้นเมืองแตเปนไปตามจินตนาการและการ

สรางสรรคของแตละคน ซึง่รวมถึงการเลอืกใชสีตางๆ ดวย ชนเผาเบอรเบอรใหความสําคัญกับผาและสิ่ง
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ทอซึ่งนอกจากจะไวใชเปนเครื่องแตงกายประจําวนัและในงานประเพณีตางๆ ตลอดจนใชตกแตงที่อยู

ของตนแลว ยงัเปนสิง่ที่แสดงถึงสถานะและบทบาทในสงัคม อีกทั้งยังเปนสินคาที่มีราคาและเปน

ของขวัญไวแลกเปลี่ยนกนัดวย งานที่ชาวเบอรเบอรนิยมแตงกันอยางเต็มที่คืองานแตงงานนั่นเอง 

 มาเปนสัตวเลีย้งสําคัญของชาวเบอรเบอรนอกเหนือจากลา ฬอ ววั แพะ และแกะ มปีระวัติวาไดมี

การนาํมามาใชในโมร็อกโกเปนครั้งแรกเมือ่ราว 2 พันปในชวงที่ชาวฟนิเชียน คารเธจ และโรมันเขามาม ี

อิทธิพลอยูในแอฟริกาเหนือ โดยเปนมาทีผ่สมกับพนัธุของมองโกเลีย ทั้งนี้ มาที่พวกเบอรเบอรใชกอนที่

จะมีมาอาหรบันั้น เรียกวา บารบ (Barb) เปนมาที่แข็งแรง กะทัดรัด และวิ่งไดในระยะทางไกล ตอมา 

ในศตวรรษที่ 7 เมื่ออาหรับมีชัยชนะในภมูิภาคนี้ ไดมีการนํามาอาหรบัเขามา ซึ่งถูกนําไปใชเพื่อการ

สงครามและมบีทบาทสําคญัในการเผยแผศาสนาอิสลามเชนกนั ปจจุบันในชนบทนั้น ถือวาการเปน

เจาของมาเปนการแสดงถึงฐานะที่มัง่มีดวย มีการนํามาไปใชในงานพิธีและประเพณีสําคัญๆ ของ

โมร็อกโก โดยเฉพาะในการแสดงที่เรียกวา แฟนตาเซยี (Fantasias) ซึ่งแสดงถงึความเปนนักขี่มาที่

เกงกาจของเจาของ มกีารตกแตงประดับประดามาและอานมาดวยผาปกทอเปนลวดลายวิจิตรตระการ

ตา มาที่ใชในงานนี้มทีั้งพันธุบารบและพนัธุอาหรับ ตองมีอายุอยางนอย 4 ปข้ึนไป ผูข่ีมาคือชาวบานที่

เปนเจาของมา นิยมแตงตวัสีขาวทัง้ชุด มผีาโพกศีรษะ และถือปนยาวแบบโบราณที่มีลวดลายงดงามคน

ละกระบอก เมื่อมีการใหสัญญาณ ผูข่ีจะนํามาออกวิ่งแบบเรียงหนากระดาน เปนระยะทางไมเกนิ 200 

เมตร จนถงึจดุหมาย ผูนําขีม่าจะใหสัญญาณเพื่อยงิปนขึ้นฟาพรอมๆ กัน นับเปนประเพณีการแสดงมาที่

ยังคงเปนเอกลักษณสําคัญของชนพื้นเมืองในโมร็อกโก 

 ตั้งแตดิฉันไปใชชีวิตอยูในโมร็อกโก ไดมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนเมืองและเขตตางๆ ทีม่พีวก 

เบอรเบอรอาศัยอยู โดยเฉพาะที่บริเวณรมิฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน เทือกเขารฟี และเทือกเขาแอตลาส  

ทําใหเหน็วถิีชวีิตและความเปนอยูของชนพื้นเมืองกลุมนี้ในถิน่ธรรมชาติของพวกเขา 

         ระหวางวันที่ 29 – 31 ตุลาคม ค.ศ. 2006  ดิฉันไดเดินทางไปกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต (นาย

อัครสิทธิ์ อมาตยกุล) พรอมดวยขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ไปยงัหมูบานของชนพืน้เมืองเบอรเบอร

ที่เมืองเบน ิเมลาล (Beni Mellal) และอซลิาล (Azilal) เนื่องจากประเทศไทยโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงราบัต ไดบริจาคเงินเพื่อการติดตั้งปมน้ําและทอสงน้ําเพื่อการบริโภคสําหรับหมูบาน Ait El Bakour 

และ Ait Amou  ซึ่งตัง้อยูบริเวณาเชงิเขาของเทือกเขาแอตลาส เปนหมูบานที่หางไกลความเจริญ และยัง

ไมมีระบบจายน้ําเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ แมชาวบานจะมนี้ําจากบอน้ําบาดาลทีท่างการ

โมร็อกโกไดขุดเจาะไว ตลอดจนมีน้าํใชจากเขื่อนหรืออางเก็บน้ําขนาดใหญที่เมืองอซิลาล แตพวกเขายัง

ตองเดินลงจากเขาสูงเปนระยะทางไกลเพือ่มายงัแหลงน้ําดังกลาวและตักน้าํขนใสหลังของลาหรอืฬอ

กลับข้ึนไปใชเปนประจําทุกวัน การติดตั้งปมน้ําและทอสงน้าํนี้จะชวยใหชาวบานในหมูบานราว 250 

ครัวเรือน หรือประมาณ 2,000 คนมีน้าํเขาตรงถึงบานเพื่อใชสําหรับการบริโภคไดตลอดไป  
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การชวยเหลือของประเทศไทยในครัง้นี้จะมีสวนชวยกระชับความสัมพนัธระหวางไทยกับ           

โมร็อกโกทั้งในระดับรัฐบาล ทองถิ่น และประชาชน อีกทั้งเปนการแสดงไมตรีจิตและความพรอมของไทย

ที่จะชวยสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนของชาวโมร็อกโก นอกจากนีย้ังเปน

การสงเสริมความรวมมือระดับชุมชนในรูปแบบของการเปนหุนสวน (partnership) อันจะนําไปสูการ

ขยายความรวมมือดานการพัฒนาอื่นๆ กบัโมร็อกโกตอไป  

            การไปบริจาคปมน้าํและทอสงน้าํครั้งนี้ นายยูเนส ลารากี ้(Mr. Younes Laraqui) กงสุล

กิตติมศักดิ์ของไทยประจาํเมืองคาซาบลังกาไดรวมเดินทางไปดวย 

  คณะของสถานเอกอัครราชทูตออกเดินทางจากกรงุราบัตวันอาทิตยที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2006  

โดยทางรถยนต  ไปทางทิศใต กอนถึงเมืองคาซาบลังกา แยกตอลงไปทางเทือกเขาแอตลาสตอนกลาง 

ตลอดเสนทางมีภูมิประเทศที่สวยงาม ไดเห็นความเปนอยูของชาวบานตามเมืองตางๆ ที่ผานไป สวน

ใหญทําการเกษตรกรรมและเพาะปลูก โดยเฉพาะสมและมะกอก (Olive trees) พืน้ที่มีการชลประทาน

เขาอยางทัว่ถงึ ลาและฬอคือพาหะสําหรบัการเดินทางและขนของ นอกจากนี้เรายงัไดผานพื้นทีท่ี่มีการ

ขุดแรฟอสเฟสดวย ทั้งนี้ โมร็อกโกผลิตและสงออกแรฟอสเฟสมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยไทยได

นําเขาฟอสเฟสจากโมร็อกโกเปนจาํนวนมากเชนกนั 

การเดินทางใชเวลา 4 ชัว่โมงถึงทีพ่ักที่เมืองอฟูเรอร (Afourer)  มีเทือกเขาแอตลาสและทุงมะกอก 

เปนทวิทัศนสวยงามอยูดานหลังของโรงแรม ตอมาเวลา 16.00 น. นายลารากี ้กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ไดนํา

เอกอัครราชทตูและคณะของเราไปเขาเยี่ยมคารวะผูวาการมณฑล (Wali) ชื่อนาย โมฮัมเหม็ด ดารดูรี 

(Mohammed Dardouri) โดยตําแหนงผูการมณฑลนี้ไดรับแตงตั้งจากกษัตริยโดยตรงเพื่อควบคุมดูแล

พื้นที่หลายจงัหวัดที่อยูในเขตมณฑลซึ่งเรยีกวา Tadla-Azilal โดยมีสํานักงานของผูวาการมณฑลอยูที่

เมืองเบนิ เมลาล การเขาเยีย่มคารวะมีข้ึน ณ ทีพ่ักทางการของผูวาการมณฑล เรียกวา วิลายา (Wilaya) 

 

  
ผูวาการมณฑลที่เบนิ เมลาล (คนกลาง) และกงสลุกิตติมศกัดิไ์ทย (คนขวา) 
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 ในการหารือ ผูวาการมณฑลไดกลาวตอนรับเอกอัครราชทูตฯ และคณะ อีกทั้งขอบคณุประเทศไทย

ที่ชวยเหลือในการติดตั้งปมน้ําและทอสงน้ําใหกับหมูบานในเขตนี้ ผูวาการมณฑลไดกลาวสรุปถงึ

เร่ืองราวของเบนิ เมลาล ซึ่งเปนเมืองหนึ่งที่มีความสําคญัทางประวัตศิาสตรของโมร็อกโก เบนิ เมลาลมี

ประชากรประมาณ 1.5 ลานคน มีทัง้ทีเ่ปนชาวอาหรับและเบอรเบอร  เปนเมืองที่ผลิตน้ําและ

กระแสไฟฟาสงไปตามเมืองสําคัญๆ ถึงรอยละ 25 ของประเทศ นอกจากนี ้ยงัมีผลิตภัณฑนมวัวและนม

แพะรอยละ 25 และเนื้อสัตวรอยละ 20 ของประเทศ ผลิตผลทางเกษตรกรรมที่สรางชื่อเสียงใหมากคือ 

มะกอก และสม แตยังขาดการดําเนนิการดานการแปรรูปผลไมและอาหาร มีเพยีงน้าํตาลเทานั้นที่

สามารถผลิตไดจนครบกระบวนการจาก beatroots  

เอกอัครราชทตูฯ ไดกลาวแสดงความขอบคุณในการตอนรับของผูวาการมณฑล และย้ําถึงความ 

ความปรารถนาของไทยที่จะรวมมือกับโมร็อกโกในทุกระดับ รวมทัง้ความพรอมของไทยในการ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการพัฒนาประเทศ ซึง่พระมหากษัตริยของไทยไดทรงมี

พระราชดําริในการดําเนนิโครงการตางๆ อยางมากมาย โดยเฉพาะการจัดการเรื่องน้าํ นอกจากนี ้ไทย

ยินดีทีจ่ะรวมมือในดานการทองเที่ยวและการแปรรูปผลไมและอาหาร ทั้งการจัดสงคณะนักลงทนุไทยมา

เยือนโมร็อกโกและเขตนี้ และการจัดใหมคีณะจากฝายโมร็อกโกเดนิทางไปดูงานดงักลาวในประเทศไทย

ดวย 

หลังจากการเขาเยี่ยมคารวะผูวาการมณฑล คณะของเราไดไปชมแหลงน้าํที ่Ait Asserdoun ซึ่ง

เปนน้าํธรรมชาติใตดินที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง น้าํไหลแรงตลอดป ดูเหมือนน้าํตก นอกจากนี้เราไดนั่งรถ

ชมตัวเมืองเบนิ เมลาล ซึง่ถอืวาทันสมยัและใหญพอควร อยูเชิงเขาแอตลาสตอนกลาง มีที่ราบกวางใหญ

ชื่อ ทัดลา (Tadla Plain) เปนที่เพาะปลูกธัญพืชนานาชนิด ตามประวตัิศาสตรนั้น กอนที่อาหรับจะเขามา

ในโมร็อกโก บริเวณนี้เปนที่อาศัยของชาวเบอรเบอรและชาวยวิเปนสวนใหญ ในสมยัศตวรรษที่ 13  

เบนิ เมลาลเปนเมืองชายแดนสําคัญระหวางอาณาจักรของราชวงศโมร็อกโก คือ เมรินิด (Merinid) แหง

เมืองเฟส กับอัลโมหัด (Almohad) แหงมารราเกช ในปค.ศ. 1680 กษัตริยมูเลย อิชมาอิล (Moulay 

Ismail) ไดสรางปอมปราการ (Kasba) ข้ึนที่เบน ิเมลาลแหงนี้ดวย เบนิ เมลาลมีธรรมชาติที่สวยงาม เชน 

น้ําตก น้าํใตดิน ถ้าํ และโกรกธารตางๆ มสัีตวอาศัยอยูมากโดยเฉพาะลิงพนัธุมาเคย (Macaque) 

            เชาวนัจันทรที ่30 ตุลาคม ค.ศ. 2006 นายลารากี้ กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ไดนาํคณะของเราเดินทาง

ไปเมืองอซิลาล (Azilal)  คําวา Azilal เปนภาษาของเบอรเบอร แปลวา “ภูเขา” การเดินทางไปอซิลาล  

เปนการขามเทือกเขาตางๆ ของแอตลาสที่เหลื่อมทับซอนกนัอยู ภูมปิระเทศสวยงามมาก บางตอนเปน

โกรกธารและหุบเขาชนั มหีมูบานของชนพื้นเมืองเบอรเบอรตั้งอยูเปนหยอมๆ ตามเชิงเขาสงูเหลานั้น  

กอนเขาเขตอซิลาล ไดมองเห็นเขื่อน Bin el-Ouidane ที่สรางไวกักเกบ็น้ํา เมื่อถงึหมูบาน Ait El Bakour 

และ Ait Amou ในเมืองอซิลาล เอกอัครราชทูตฯ และคณะไดไปสํารวจปมน้าํและทอสงน้าํที่ประเทศไทย

บริจาคให มีความยาวของทอสงน้าํรวม 12 กิโลเมตร เพยีงพอสาํหรับสงน้าํขึ้นไปยงับานตางๆ บนภูเขา
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สูง  ในโอกาสนี้มีนายกเทศมนตรีและชาวบานมาใหการตอนรับดวย หลังจากนัน้ เราไดไปเยี่ยมโรงเรียน

ของหมูบาน เปนโรงเรียนระดับประถม มนีักเรียน 35 คน หลายคนตองเดินทางดวยเทาเปนระยะกวา 10 

กิโลเมตรทกุวนัเพื่อมาโรงเรียนแหงนี ้พวกเราไดแจกจายขนมและเครื่องเขียนใหนักเรยีนแตละคนดวย 

 
เอกอัครราชทูตสํารวจทอสงน้ําที่จะนาํน้ําไปสูหมูบานบนภูเขาสงู 

   
 หลังจากการเยือนหมูบานดงักลาว นายลารากี้ไดพาคณะของเราลงเรือลองชมภูมิประเทศในเขื่อน 

Bin el-Ouidane ซึ่งเปนเขื่อนที่มีความยาวโดยรวม 935 ฟุต สูง 436 ฟุต มีเนื้อที่ตามพื้นผวิน้ํากวาง 

380,000 ตารางกโิลเมตร เปนเขื่อนที่ใหญที่สุดในโมรอ็กโก  มนี้ําไหลมาลงเขื่อนจากแมน้าํ 2 สายคือ 

แมน้ํา Wadi el-Abid และแมน้ํา Wadi Ahansalt น้ําในเขื่อนไวใชเพื่อการชลประทานและผลิต

กระแสไฟฟาจากพลงัน้ําสงไปยังเมืองตางๆ ของโมร็อกโก นับเปนแหลงเก็บกกัน้าํที่กวางใหญมาก 

ชาวบานจงึเรยีกกนัวาทะเลสาบ อยูทามกลางเทือกเขาแอตลาสที่มีตนไมข้ึนหนาทึบ มีเกาะแกงและภูเขา

ใหญเล็กกระจดักระจายอยูในเขื่อน  เราแลนเรือชมเขื่อนอยูราว 1 ชั่วโมงครึ่ง ไดเห็นบานของพวกเบอร

เบอรที่ตั้งอยูบนเขาสงูเปนระยะๆ มีชาวบานจูงลาลงมาตกัน้ํา ซักเสื้อผาและเลนน้ําในเขื่อน ส่ิงที่นาสนใจ

ดวยคือไดเห็นลักษณะทางธรณีวิทยาของเทือกเขาแอตลาสรวมทั้งชัน้ของหนิและดินชนิดตางๆ ไดอยาง

ชัดเจน 

 เมื่อถึงเวลากลางวัน นายลารากี้ไดพาคณะของเราแลนเรือขามฟากไปยังอีกฝงหนึง่ของเขื่อนเพือ่

ไปรวมรับประทานอาหารกบัผูแทนของหมูบาน โดยเขาจัดเปนเตนทแบบด้ังเดิมของเบอรเบอรตั้งอยูบน

หนาผาสงูของภูเขาลูกหนึ่ง มองออกไปขางหนาจนสดุฟานัน้ คือ น้ําในเขื่อนที่สงบนิ่งเปนสฟีาเขม มี

ทิวทัศนเปนเทอืกเขาแอตลาสและทองฟาโปรงสีสดใสปราศจากเมฆ ดสูวยงามราวกบัภาพวาด อาหาร

กลางวันที่เขาจัดไวตอนรับเราเปนอาหารพื้นเมืองของชนเผาเบอรเบอร อรอยมากจรงิๆ  
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ตอมาเวลา 15.30 น. นายลารากี้ไดพาเอกอัครราชทูตฯ และคณะเขาเยี่ยมคารวะผูวาการจงัหวัด 

(Governer) ของอซิลาล (Azilal) คือนายโมฮัมเหม็ด ราชดี อลาอูย (Rachdi Alaoui) ที่สํานักงานของ 

ผูวาการจังหวดั โดยผูวาการจังหวัดไดกลาวขอบคุณที่ไทยไดบริจาคปมน้ําและทอสงน้าํใหกบัหมูบาน 

ของอซิลาล ถอืเปนของขวญัสําหรับประชาชนและเปนสัญลักษณสําคัญของความรวมมืออันดีระหวาง

กัน ผูวาการจงัหวัดยังไดกลาวสรุปถงึเรื่องราวของอซิลาล วาไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปค.ศ. 1975  อยูใน

บริเวณที่มทีั้งแอตลาสสูงและแอตลาสกลางพาดผาน  ประชาชนสวนใหญเปนชาวเบอรเบอร มีอาชีพ

หลักทางดานการเกษตรกรรม หัตถกรรม และการทองเที่ยว นอกจากนี้ยงัมีอุตสาหกรรมน้ําตาล 

ผลิตภัณฑนม และเหมืองแร (ฟอสเฟส ตะกั่ว สังกะสี)  แมอซิลาลจะคอนขางยากจน แตมีรายไดจาก

แหลงทองเที่ยวสําคัญอันไดแกภูมิประเทศที่สวยงามและน้ําตก Ouzoud  ที่มีชื่อเสยีงของประเทศ  ทั้งนี้ 

รอยละ 97 ของเมืองอซิลาลมีไฟฟาใชจากพลังน้ําในเขื่อน Bin el-Ouidane  นอกจากนี้ในวนัที ่6 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 จะมกีารเปดถนนสายทีเ่ชื่อมตรงจากเมืองอซิลาลไปยังเมืองวารซาแซท 

(Ouazazette) อันเปนเมืองสาํคัญทางใตเปนระยะทางถงึ 230 กิโลเมตรดวย เสนทางนี้จะชวยเรื่อง

การคาและการทองเที่ยวของเมืองทัง้สองไดเปนอยางดี  

ในโอกาสนี ้เอกอัครราชทูตฯ ไดกลาวแสดงความยนิดีที่ไทยไดรวมบริจาคปมน้าํและทอสงน้ํา

ดังกลาวซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชนในหมูบานของเมืองอซิลาล เอกอคัรราชทูตฯ ยงัไดย้ําถงึ

ความตองการของไทยทีจ่ะรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณในดานการพัฒนาประเทศกับโมร็อกโก 

อีกทั้งไทยเองก็พรอมทีจ่ะเรยีนรูจากโมร็อกโกดวยเชนกนั นอกจากนี้ ยังหวงัวาไทยกับโมร็อกโกจะมี

การคาและการลงทุนระหวางกนัมากขึ้น  ขณะนี้ไดมีความพยายามเพือ่สงเสริมเร่ืองอาหารไทยและ Spa 

ซึ่งเชื่อวาจะมสีวนชวยในดานการทองเที่ยวใหกับโมร็อกโกดวย 

 หลงัจากการเขาพบผูวาการจังหวัดแลว คณะของเราไดเดินทางตอออกไปเพื่อแวะชมน้ําตกอูซุด 

(Cascades d’Ouzoud) ซึง่อยูหางจากอซลิาลประมาณ 35 กิโลเมตรโดยมีเจาหนาทีก่ารทองเทีย่วของ 

อซิลาลเปนผูนําไป รถของเราแลนรถผานภูมิประเทศทีง่ดงามของเทือกเขาแอตลาส เมื่อเดินทางถงึ เรามี

มัคคุเทศกทองถิน่พาชมน้ําตกอซูุด (Ouzoud) คําวา Ouzoud เปนภาษาของเบอรเบอร แปลวา “มะกอก” 

เพราะอซิลาลเปนแหลงของการปลูกตนมะกอกทั้งสิน้ น้าํตกอูซุดเปนสถานทีท่องเทีย่วที่สวยงามที่สุดแหง

หนึง่ของโมร็อกโก  เปนน้าํตกที่สูงถึง 328 ฟุต หนาผาของน้าํตกเปนภูเขาหินสีแดง น้าํตกไหลลงไปยัง 

หุบเขาที่ชื่อ Wadi el-Abid  

คณะเดินทางกลับกรุงราบัตในวนัอังคารที ่31 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ซึ่งระหวางทางไดแวะชมปอม

ปราการ (Kasba) ที่เมืองทัดลา เรียกวา Kasba Tadla สรางในสมยักษัตริยมูเลย อิชมาอิล เมื่อศตวรรษ

ที่ 17 ทั้งนี้เพื่อเปนการปองปรามการกอกบฏจากชนเผาตางๆ กษัตริยมเูลย อิชมาอิลจึงไดทรงแตงตั้งให 

พระราชโอรสเปนผูวาการจังหวัดแหงนี ้โดยพระราชโอรสพระองคนีก้็ไดทรงสรางปอมปราการเพิ่มเติมตอ 

จากที่พระราชบิดาไดทรงสรางไวดวย กลายเปนปอมปราการที่มีกาํแพงสองชั้น ลอมรอบเมือง พระราชวัง  
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สุเหรา และโรงเก็บธัญพืชอยูภายใน สวนดานนอกกาํแพงของปอมปราการมีสะพานเกาแกขามแมน้ํา 

Wadi Oum er-Rbia นับเปนเอกลักษณสําคัญของเขตนี ้

นี่คือเร่ืองราวของอารยธรรมโบราณและชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโมร็อกโกที่ไดนาํมาเสนอในคราวนี ้

ยังมีเร่ืองนาสนใจอีกมากเกีย่วกับประเทศโมร็อกโก รวมทั้งเรื่องของศลิปะและวัฒนธรรมอันหลากหลาย  

ตลอดจนสถานทีท่ี่นาสนใจตางๆ  ขอไดโปรดติดตามกันตอไป......สวสัดีคะ 
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พรมและผาทอของเบอรเบอร 

 
 

 
การแสดงขี่มา (Fantasias) ของโมร็อกโก 
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มะกอกนานาชนิด 

 
 

 
ชาวบานตักน้ําในเขื่อน Bin el-Ouidane มีเทือกเขาแอตลาสเปนทิวทศันเบือ้งหลัง 
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น้ําตก Ouzoud 
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เอกอัครราชทูตและคณะเยี่ยมโรงเรียนในหมูบานเบอรเบอร 

 
 

 
หมูบานริมเขือ่น Bin el-Ouidane ที่ไทยใหความชวยเหลือ 



ฟุตบอลกบัการเมืองและการทตู 
 

ปรีชาญาณ วงศอรุณ* 

 

  ในหนาประวัต ิศาสตรของการเมืองระหวางประเทศและการทูต  มีสวนหนึง่ทีก่ีฬา

ฟุตบอลไดเขามามีสวนในการ “เปดฟา” หรือ “เคลื่อนเมฆ” บรรยากาศความสัมพันธระหวาง 

ประเทศได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถูกใชเปนสื่อเปนปจจัยปรับปรุง  เพื่อกระชับความสัมพันธ 

ระหวางประเทศในระดับตางๆ ตามวัตถปุระสงคในแตละกรณี 

  ยอนไปในชวงสงครามโลก  ฟุตบอลกลายเปนหนึง่ในเครื่องมือทางการเมืองและการ

ทูตที่เรียกไดวามีประสิทธิภาพมากที่สุด  มุสโสลินีแหงอติาล ี ฮิตเลอรแหงเยอรมนีและนายพลฟรังโก 

แหงสเปนลวนเปนผูนาํที่ไมไดมีพื้นฐานเปนนกัฟุตบอลหรือช่ืนชอบคลั่งไคลเกมฟุตบอล  แตเขาใจ 

อยางลกึซึ้งถึงพลังของเกมฟตุบอลที่มีตอการเมืองทั้งในและระหวางประเทศ 

   
ฟุตบอลกบัมสุโสลิน ี
  ภายใตการปกครองของมุสโสลินี อิตาลีประสบความสาํเร็จเปนแชมปฟุตบอลโลก 

ถึงสองสมัยในยุคชวงทศวรรษที่ 1930   สงผลในการสรางกระแสนยิมในตัวเขาใหแพรขยายไปทั่ว

อิตาลี  สโมสรลาซิโอซึ่งตัง้อยูในกรุงโรมกลายเปนสโมสรที่ไดรับการสนับสนนุจากมสุโสลินีมากที ่

สุด เหนือทมีปฏิปกษรวมเมอืงหลวงอยางสโมสรโรมาซึง่ถือเปนฐานประจําของชาวอติาเลี่ยนเชื้อสาย 

ยิว   อิทธพิลของระบบฟาสซิสตไดถูกประยุกตปรับใชผานกระแสชาตนิิยม  ทําใหลาซิโอกลายเปน 

สโมสรที่ไดชื่อวาชาตินิยมเหยียดผิวมากทีสุ่ดทีมหนึ่งในฟุตบอลกัลโชซีรียอารปจจุบนั 

 
ฟุตบอลกบัฮิตเลอร 
  ในยุคเดียวกันนั้น ความยิง่ใหญของชาติเยอรมนทีางดานการทหารและเศรษฐกิจ 

นั้นก็คือมหาอาํนาจแหงยุโรป   แตในเรื่องของเกมกฬีาฟตุบอลแลว ทีมชาติเยอรมันเปนเพยีง 

ไมประดับหนึง่เทานัน้    เปาหมายหนึง่ของฮิตเลอรคือการผลักดันและสรางใหชาติเยอรมน ี

เปนเลิศในทุกดาน ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องของเกมฟุตบอล ทีท่ีมเยอรมนัคอนขางจะลาหลงัทมีใน 

ยุโรปอื่นๆ 

  คร้ังหนึง่กอนหนาที่จะมีการรวมสรางชาติเยอรมนีเปนครั้งแรกในป 1781     

ออสเตรียเคยเปนหนึ่งในมหาอํานาจยโุรปทางทหารและการเมือง   แตในยุคสงครามโลก 

ออสเตรียหลงเหลืออิทธิพลของความเปนมหาอาํนาจลกูหนังในยุโรปเทานั้น    ซึง่ถอืเปน 

ส่ิงเดียวที่เรียกไดวาออสเตรียในยุคทศวรรษที่ 1930 มีเหนือกวาเยอรมน ี
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  ขอเท็จจริงประการหนึง่ก็คือ ไมนานหลังจากทีเ่ยอรมนบีกุรุกและผนวกเอา 

ออสเตรียเขาเปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรนาซีในป 1936 แลว ทมีชาติออสเตรียก็ถูกผนวกเขาเปน 

สวนหนึง่ เพื่อยกระดับมาตรฐานของทีมชาติเยอรมัน   นกัเตะทีมชาติเยอรมันกวาครึง่หนึ่งจงึเปน 

นักเตะออสเตรียนที่ตองจําใจยินยอมภายใตอํานาจบงัคบัคุกคามของฮิตเลอร   

  ที่สําคัญยิง่ไปกวานัน้ก็คือการที่ฮิตเลอรอาศัยเกมฟุตบอลเปนเครื่องมือรับรอง 

ความชอบธรรมของฮิตเลอรในทางการทูตและรับรองการยึดครองออสเตรีย (โดยพฤตินัย)  โดยการ 

เชิญทีมชาติอังกฤษใหมาแขงขันกระชับมติรกับทีมชาติเยอรมันยุคใหม   ผลชนะของการแขงขันไมใช 

ส่ิงสําคัญ   แตการท ี่ทีมชาติอังกฤษเดนิทางไปแขงกระชับมิตรกับทมีชาติเยอรมนัถึงกรุงเบอรลิน นั่น 

คือสัญญลักษณแหงชัยชนะทางการทูตสําหรับฮิตเลอร    ที่สําคัญไปกวานั้นก็คือ การที่นักฟุตบอล 

อังกฤษทัง้สิบเอ็ดคนพรอมใจกันแสดงความเคารพเพลงชาติเยอรมันดวยทาวนัทยาหัตแบบนาซ ี

กอนที่เกมการแขงขันจะเริ่มตนขึ้น     การกระทําดงักลาวก็เปนเสมือนการรับรองระบบการปกครอง 

ของนาซีนัน่เอง 

  ภายหลงัสงครามโลกครั้งที่สองพรอมกับการพายแพทางทหารของกองทัพนาซีและ 

ฮิตเลอร   ฐานะทางการทูตของเยอรมนีอยูในระดับทีย่่ําแยอยางมาก   และเปนอกีครั้งหนึง่ที่เกม 

ฟุตบอลถูกเลอืกใชใหเปนเครื่องมือและสัญญลักษณทางการทตู 

  ประเทศเล็กอยางไอรแลนดไดชื่อวาเปนประเทศตนๆ ในยุโรปที่เปดฟาและหยิบยืน่ 

ไมตรีน้ําใจทางการทูตในยามที่เยอรมนีตองการเปนที่สุดเมื่อทีมชาติไอรแลนดตัดสินใจเดินทางไป 

แขงขันฟุตบอลนัดมิตรภาพกับทีมชาติเยอรมัน  ผลชนะไมไดมีความหมายอยางมากมาย  แตเปน 

ความสาํคัญทางการทูตตางหากที่เหนือส่ิงอื่นใดทั้งหมด เปนสัญญลักษณทางการทตูที่ส่ือให 

โลกเหน็วา เยอรมนีหลงัสงครามโลกครั้งที่สองไมไดถูกตัดขาดทางการทูตอยางสิน้เชิง โดยเฉพาะ 

จากประเทศในยุโรป 

  หลังจากนั้นมา วากนัวา เยอรมนีตัดสินใจตอบแทนน้ําใจของไอรแลนดที่ดํารงฐานะ 

ความเปนกลางทางการเมืองในชวงระหวางสงคราม   ไมไดเปนเรื่องของเงนิทองหรือความชวยเหลอื 

ทางเศรษฐกิจ แตโดยอาศัยผานทางสัญญลักษณที่มีความหมายอยางยิง่  เราจะเห็นไดวา ทีมชาติ 

เยอรมันสวมเสื้อสีเขียวในเกมเยือนเสมอ หรือในเกมการแขงขันที่ไมสามารถสวมใสเสื้อสีขาวประจํา 

ทีมได   เหตุที่เลือกสีเขียวก็เพราะสีเขียวเปนสีประจําชาติของไอรแลนด อยางนอยเพื่อบงบอกวา  

เยอรมนีซาบซึง้และเปนหนี้บญุคุณทางการทูตตอไอรแลนดอยางใหญหลวง 

 
ฟุตบอลในสเปน 
  หลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา  ชื่อของนายพลฟรังโกแหงสเปนก็เปนที่รูจกั 

มักคุนเปนอยางดีในวงการภาคพื้นยโุรป เพราะนายพลฟรังโกคือผูนําเผด็จการคนสดุทายของ 
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สเปนและยุโรปตะวันตกในยุคศตวรรษที่ 20 ที่รวบยึดครองอํานาจการปกครองยาวนานกวา 36 ป  

เปนผูนาํที่กอใหเกิดกระแสการตอตานและสงครามการเมืองในสเปนซึง่ไดคราที่ชีวิตผูคนมากกวา 

สองแสนคน 

  เชนเดียวกับมสุโสลีนีและฮิตเลอร  นายพลฟรังโกใชเกมฟุตบอลเปนเครื่องมือสําคัญ 

ทางการเมืองในการสรางความนยิมใหกับตัวเองและตอสูกับฝายตรงขาม  และนี่คือจุดกําเนิดของ 

ความขัดแยงระหวางอาํนาจเผด็จการกับฝายตอตานที่แสดงผานทางสือ่เกมฟุตบอล  เปนจุดแรกเริม่ 

ของความเปนปฎิปกษระหวางทีมเรียลแมดริดกับทีมบารเซโลนา     

  แมดริดเปนเมอืงหลวงและทีต่ั้งของรัฐบาล ทีมสโมสรเรียลแมดริดจึงกลายเปนทมี 

ฟุตบอลเสมือนหนึ่งเปนตัวแทนของรัฐบาลไปโดยปริยาย  บอยครั้งที่ความสําเร็จในเชงิลูกหนงัจึง 

ถูกใชใหเปนสือ่สัญญลักษณบงบอกถงึชยัชนะเหนือฝายตรงขาม (ทางการเมือง) ไปอยางไมนาเชือ่ 

ชื่อเสียงเรียงนามของด-ิสเตฟาโนนัน้ยนือยูในระดับระนาบเดียวกันกับเปเลหรือโยฮยั ครัยท  แตดิ-

สเตฟาโนคือวรีบุรุษนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญทีสุ่ดในประวัติศาสตรของสโมสรเรียลแมดริด  คือนักเตะ 

ที่ทรงอิทธพิลที่สุดทีพ่าทีมเรียลแมดริดควาแชมปยุโรปหาสมัยติดตอกนั ในชวงคาบเกี่ยวของ 

ทศวรรษที ่50 และ 60  เพราะกอนหนานัน้ เรียลแมดริดลมเหลวไมสามารถควาชยัชนะไดเลย 

เปนเวลากวาทศวรรษ 

  ความลมเหลวของทีมเรียลแมดริดจึงถูกตคีวามใหเปนความลมเหลวสวนหนึง่ของ 

นายพลฟรังโก  และเปนส ิ่งทีไ่มอาจยอมรับไดสําหรับผูนําเผด็จการอยางนายพลฟรังโก เพราะ

ความสาํเร็จทางลูกหนังของบารเซโลนาคอืสัญญลักษณแหงชัยชนะของฝายริพับริกันที่ตอตานรฐับา

ล  วากนัวา นายพลฟรังโกไดใชอํานาจทางเมืองแทรกแซงเกมลกูหนงัของสเปน  ดวยเปาหมาย 

ประการเดียวก็คือความยิง่ใหญของทมีเรียลแมดริด  แมกระทัง่การบีบบังคับดึงตัวเอาดิ- สเตฟาโน 

ที่เพ ิ่งเซน็สัญญารวมทมีบารเซโลนามาสงักัดทีมเรียลแมดริด  

  ไมมีครั้งใดในประวัติศาสตรของสโมสรบารเซโลนาที่ฝูงชนจะแออัดยัดเยียดและ

แสดงออกซึ่งอารมณอยางดีใจสุดซึ้งมากเทากับเหตุการณการแขงขันระหวางเรียลแมดริดและ 

บารเซโลนาในปลายป 1975  ภายหลังการอสัญกรรมของนายพลฟรังโกเพยีงไมกีเ่ดือน  ชัยชนะ 

เหนือทีมเรียลแมดริดยอมมีความสาํคัญ แตการสิ้นสุดของระบบเผด็จการทางทหารภายใตการ 

นําของนายพลฟรังโกมีความหมายเหนือส่ิงอื่นใดทัง้หมด  

  ขามเขตพรมแดนออกไป  นายพลฟรังโกยงัใชเกมฟุตบอลเปนเครื่องมอืสําคัญ 

ทางการเมืองการทูตขับเค ียวกับระบบคอมมิวนิสต  การแขงขันฟุตบอลระหวางทีมชาติสเปน 

และทีมชาติของอดีตสหภาพโซเวยีตในชวงนั้น จึงมีความหมายมากกวาการแขงขนัในเกมฟุตบอล      

และนี่คือเหตุผลสําคัญประการหนึง่ที่ทีมชาติสเปนถอนตัวจากการแขงขันฟุตบอลชงิแชมปยุโรป 
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รอบรองชนะเลิศเมื่อป 1960 เพราะคูแขงขันคืออดีตสหภาพโซเวียต  อีกสี่ปตอมา การแขงขัน

ฟุตบอล 

ชิงแชมปยโุรปที่สเปนเปนเจาภาพ จึงไดรับความสนใจจากบรรดาผูเกี่ยวของทางการเมืองระหวาง 

ประเทศในชวงนัน้ไมนอย เกมนัดชงิชนะเลิศระหวางทีมชาติสเปนกับทีมชาติของอดีตสหภาพโซเวียต 

จึงดุเดือดเราใจ  เพราะมีเร่ืองของความรูสึกวาเปนการทาํสงครามตวัแทนระหวางลทัธิคอมมิวนิสต 

กับระบบฟาสซิสตนั่นเอง 

  เพราะเรียลแมดริดคือสโมสรที่ยิ่งใหญที่สุดในยุโรป จงึถกูใชใหเปนแมเหลก็ดึงดูด 

นักเตะจากหลงัมานเหล็กภายใตการปกครองของนายพลฟรังโก เรียลแมดริดไดเปดกวางเปนแหลง

รองรับนักเตะฝเทาดีจาํนวนไมนอยจากทัง้อดีตสหภาพโซเวียตและประเทศในยุโรปตะวันออกที่

ตัดสินใจหนีล้ีภัยคอมมิวน ิสต  

  การจากไปของนายพลฟรังโกนํามาซึง่การเมืองยุคใหมและเปนกาวแรกที่ผลักดนัให

สเปนไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกของประชาคมยุโรปในเวลาตอมา  แตไมนาเชือ่วา อิทธพิลมรดก

ของนายพลฟรังโกกลับยังปรากฎใหเหน็อยางชัดเจนในวงการฟุตบอลของสเปนปจจุบัน  ถงึแมวา 

สเปนไดเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองใหเปนประชาธิปไตยอยางเต็มรูปเหมือนอยาง 

ประเทศยุโรประวันตกอืน่กต็าม 

  มีธรรมเนียมปฏิบัต ิในวงการการเมืองสเปนประการหนึง่ก็คือ คนที่กาวขึ้นมาเปน 

นายกรัฐมนตรีของประเทศจะตองเปดตัวเปนผูสนบัสนนุทีมเรียลแมดริด  นี่คือธรรมเนียมปฏิบัต ิทีไ่ม 

ไดเขียนเปนลายลักษณอักษรแตยึดถือปฏิบัต ิกันมา 

  กอนหนาเหตกุารณกอการรายโศกนาฏกรรมวางระเบิดรถไฟที่กรุงมาดริดและการ 

เลือกตั้งทัว่ไปเมื่อเดือนกุมภาพนัธ  2547  อดีตนายกรัฐมนตรีโฮเซ มาเรีย อัสนารก็เพ ิ่งเปดทําเนียบ 

เช ื้อเชิญนักเตะทีมเรียลแมดริดใหรวมรับประทานอาหาร (จนดูเหมือน) อยางเปนทางการ 

 
ฟุตบอล  ประชาชน และการเมืองระหวางประเทศ 
  มีหลายกรณีทีเ่กมฟุตบอลไดเขาไปมีสวนในความสัมพนัธระหวางสองประเทศใหดี

ข้ึนหรือเลวรายลง  ในกรณีของญี่ป ุนกับบราซิลและกรณีของเยอรมนีกับตุรกีเปนตัวอยางที่เหน็ไดชัด

วา เกมฟุตบอลทําใหคนญี่ป ุนและคนบราซิลมีทัศนคติและความรูสึกที่ดีตอกัน  ใครจะรูวาความรูสึก

เปนมิตรนี่เองที่อาจทําใหญีป่ ุนกับบราซิลกลายเปนพันธมิตรที่แนบแนนก็ไดหากวนัหนึ่งทัง้สอง

ประเทศไดรับการรับรองใหเปนคณะมนตรีถาวรดานความมัน่คงภายใตโครงสรางใหมขององคการ 

สหประชาชาติ 

  ในกรณีของเยอรมนีกับตุรกนีั้น  ที่เห็นไดชดั ฟุตบอลมีสวนทําใหคนเยอรมันเชื้อสาย 

ตุรกีกวาสามลานคนในเยอรมนีมีความรูสึกที่ดีตอประเทศเยอรมนมีากขึ้น และอาจเปนการปูพืน้ฐาน 
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ที่สําคัญยิง่สําหรับเยอรมนหีากตุรกีไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป  เนื่องจาก

ภายใตโครงสรางกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปนั้น 

ขนาดของประเทศมีผลตอสัดสวนและกลไก 

อํานาจในการกำหนดนโยบายของสหภาพยุโรป  การทีตุ่รกีมีประชากรมากกวาฝร่ังเศสและอังกฤษ 

หากตุรกีไดเขาเปนสมาชกิสหภาพยุโรป ตรุกีจะกลายเปนประเทศสมาชิกที่มีขนาดใหญที่สุดเปน 

อันดับสองรองจากเยอรมนี  และเมื่อนัน้  การถวงดุลอํานาจภายในสหภาพยุโรปยอมตองเปลี่ยน 

แปลงตามไปดวย   ทุกวนันี ้ ตุรกีมีความภาคภูมิใจอยางมากที่สโมสรการาตาซาไรยของตุรกีสามารถ 

ควาแชมปวินเนอรคัพเหนือทีมอารเซนัลเมื่อหลายปกอนไดสําเร็จ  ชยัชนะในวนันัน้มีความหมายตอ 

ตุรกีเปนอยางมาก เพราะเปนดุจสัญญลักษณของการเปนแชมปยุโรปและเปนคํายนืยนัวาตุรกีเปนย ู

โรเปยนเชนกนั 

   คุณสมบัติประการหนึ่งของการเปนผูนําของประเทศในยุโรปตะวันตกกค็ือ ความรู 

ความสนใจในเกมฟุตบอล โดยเฉพาะอยางยิ่งตาํแหนงนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี  แมแตที่ฝร่ังเศส 

ในเกมฟุตบอลนัดชิงชนะเลศิยูเอฟาแชมปเปยนลกีระหวางทีมเปอรโตกับทีมโมนาโค นายกรัฐมนตรี 

ของฝรั่งเศสกย็ังปลีกตวัไปเชียรทีมโมนาโคเปนการสวนตัวในฐานะผูชมธรรมดาคนหนึง่   หรือแมแต 

ที่จีน  ผูนําที่ยิง่ใหญอยางเติง้เสี่ยวผงิกพ็ิสมัยหลงใหลในเกมฟุตบอลเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะฟุตบอล 

อังกฤษ ทั้งที่เคยใชชีวิตร่ําเรยีนหนงัสือที่ประเทศฝรั่งเศส หลงใหลชนิดที่กลาวขานกนัวาไมขอรับแขก 

บานแขกเมืองในชวงทีม่ีการถายทอดฟุตบอลนัดสําคัญ  ในวงการเมืองรัสเซียก็เชนกนั เปนที่รูกันวา 

บอริส เยลซินคือแฟนคนหนึง่ของสโมสรซีเอสเค มอสโคว  

  ทัศนคติและความรูสึกที่มีตอคนอีกชาตหินึ่งนั้น คือปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่ง 

ในความสัมพนัธระหวางประเทศ  ในทางกลับกัน กย็อมมีผลกระทบตอความสัมพนัธทวิภาคี       

ความรูสึกเปนปฎิปกษตอกนัระหวางอังกฤษกับอารเจนตินา หรือระหวางเยอรมนีกบัเนเธอรแลนดนั้น 

ไมไดถือเปนความลับประการใด ภายใตสถานการณปจจุบัน แทบจะเปนไปไมไดที่จะเหน็คูปฏิปกษ 

ทําสงครามสูรบกันอีก  แตในขณะเดียวกนั ไมไดมีกฎกติกาขอหามจากฟฟาในการแสดงออกซึ่ง 

ความรูสึกดงักลาวผานทางเกมฟุตบอล 

  ในการแขงขันฟุตบอลโลกนดัชิงชนะเลิศที่เยอรมนีในป 1974 ถือไดวามีความหมาย 

อยางมากสาํหรับนักเตะทมีชาติฮอลแลนดในยุคของโยฮันท ครัยท และชาวดัชททั้งประเทศ เพราะ 

หากสามารถเอาชนะทีมชาติเยอรมันในถิน่ของเยอรมนไีดแลว  จะมีผลทางจิตวทิยาอยางมหาศาล 

ตอชาวดัชท เพราะการถูกรุกรานและยึดครองโดยกองทัพนาซีในชวงสงครามโลกครั้งที่สองนัน้  เปน

ความขมขื่นทีสุ่ดสําหรับประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางเยอรมนแีละเนเธอรแลนด และเปน 

ความทรงจาํทีย่ังคุกร ุนอย ู ถึงแมเวลาจะผานไปกวาหกสบิปแลว  

  ในอีกมุมหนึ่ง กรณีของสหรฐัและอิหรานเปนตัวอยางหนึ่งของการพยายามใชเกม 
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ฟุตบอลเพื่อร้ือฟนความสัมพันธทางการทตูที่ถูกตัดขาดมากวาสองทศวรรษแลว  ดวยความหวงัท ิ่

จะเจริญรอยตามความสําเรจ็ของการทูตปงปองระหวางสหรัฐกับจีนเมือ่สามทศวรรษกอน  ใครจะรู

วามีความพยายามเจรจาประนีประนอมมากมายเพียงไรกวาที่จะมีภาพของนักเตะทีมชาติสหรัฐและ 

อิหรานยืนถายภาพหมูรวมกันในเกมการแขงขันฟุตบอลโลกที่ฝร่ังเศสเมื่อหกปกอน   ความพยายาม

นี้ไดรับการสนบัสนุนจากอดตีประธานาธิบดีบิล คลินตันอยางเปดเผย 

  สําหรับประเทศที่เพ ิ่งไดรับการเอกราชหรือกอต้ังใหมแลว การไดรับการรับรอง 

จากมวลสมาชิกในองคการสหประชาชาตถิือเปนส ิ่งจําเปนและสําคัญสูงสุด  และมบีางประเทศใช

เกมฟุตบอลเปนเวทีของการแสดงฐานะความเปนเอกราช  การควาตาํแหนงที่สามในการแขงขนั 

ฟุตบอลโลกทีฝ่ร่ังเศสในป 1998 สําหรับประเทศเกิดใหมอยางโครเอเชียที่เพ ิ่งแยกตวัออกมาจาก 

ยูโกสลาเวียไดไมนานเปนกรณีที่วานี้   ชยัชนะในวนันัน้เปนดัชนีบงบอกถึงความสาํเร็จ ทําให 

ประชาคมโลกไดรูจักชื่อของ "โครเอเชีย" ในภาพพจนใหมเปนที่รูจกัของประชาคมโลกในวงกวาง 

และแนนอนทีสุ่ดเปนภาพพจนที่ดีของประเทศดวย  ทุกวันนี้ โครเอเชยีกลายเปนประเทศทีม่ีอัตรา 

การเติบโตทางดานภาคการทองเที่ยวมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันออก โดยมจีํานวนนักทอง 

เที่ยวจากยุโรปตะวันตกเพ ิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

  สนามฟุตบอลยังถกูใชเปนสถานที่สําหรับสะทอนการเมอืงในประเทศอีกดวย  ภาพ 

ที่อดีตประธานาธิบดีผิวดําคนแรกของแอฟริกา นายเนลสัน เมนเดลลา ชูถวยแชมปหลังจากทราบคํา

ประกาศที่ใหแอฟริกาใตเปนชาติแอฟริกาชาติแรกที่ไดจัดฟุตบอลโลก มคีวามหมายเปนอยางยิง่     

เพราะบุคคลที่เคียงขางซายขวาของเมนเดลลา คนหนึง่คือสาธุคูณเดสมอน ตูตู อีกคนหนึ่งคืออดีต 

ประธานาธิบดีผิวขาวคนสุดทายในระบบเหยียดผวิของแอฟริกาใตนามพี ดับบิว โบธา   ภาพของ

ผูนํา

ทั้งสามคนที่ยนืเคียงขางรวมกันในวนันัน้เปนสัญญลักษณสะทอนถึงความรวมมือรวมแรงอยางแข็ง 

ขัน โดยไมนําพาสีผิวและอดีตอันขมขื่น เพื่อเปาหมายรวมกนัคือการผลักดันใหแอฟริกาใตไดรับ

เกียรติในครั้งนี้ วากนัวานี่คือภาระกิจสุดทายที่เนสสัน เมนเดลลาปรารถนาและดําเนินการใหกับ

ประเทศของตน 

   คร้ังหน ึ่ง เลขาธิการองคการสหประชาชาตเิคยกลาววา เกมการแขงขนัฟุตบอล 

ระหวางทีมชาติอิสราเอลและทีมชาติปาเลสไตน ณ สนามหนาตึกสาํนกังานใหญสหประชาชาติ

ในนครนวิยอรคคือ สัญญลักษณที่จะบงบอกถึงสนัติภาพที่แทจริงระหวางสองประเทศนี ้

  ในอีกดานหนึง่ ดารบี้แมทชคูสําคัญในโลกลูกหนังอยางเชนในอารเจนตินา 

ระหวางทีมริเวอรเพลทและโบคา จูเนียรซึง่เปนทีมรักทีมกําเนิดของดีโก มาราโดนา ก็สะทอนถงึ 

ความเปนปฏบิักษระหวางทีมทีเ่ปนตวัแทนทางสังคมของคนรวยกับคนจน  ดารบีแ้มทชระหวางเรียล 

แมดริดกับบารเซโลนา หรือระหวางทีมลาซิโอกับโรมาในอิตาลีก็เปนการตอสูของตัวแทนฝายรัฐบาล 
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กับฝายตอตานอํานาจรัฐเผด็จการ             

  เกมฟุตบอลยงัมี่สวนเปลี่ยนแปลงความคดิของคนในสังคมนั้นๆ ไดอีกดวย  เมื่อ 

หลายปกอน อาดัม ครอเซียร เลขาธกิารสมาคมฟุตบอลอังกฤษตองฝาฟนกับกระแสตอตานความคิด 

ที่จะใหคนตางชาติเขาเปนผูจัดการทีมชาติอังกฤษ กระแสตอตานรุนแรงมีในทกุกลุมชนทั่วประเทศ  

ดวยเหตุผลสุดโตงที่มองวาเปนเรื่องของการเสียอํานาจอธิปไตยกับการใหคนตางชาติมาชีน้ําคนอัง 

กฤษ  คนองักฤษถือวาผูจัดการทีมชาติฟตุบอลอังกฤษคือบุคคลที่สําคัญที่สุดเปนอนัดับสองของ 

ประเทศรองจากนายกรัฐมนตรีก็วาได  แตครอเซียรก็เชื่อมั่นวา การแตงตั้งสเวน อิริคสันเปนความ 

จําเปนและเปนประโยชนสูงสุดตอวงการฟตุบอลอังกฤษ  เวลาผานไปกบัผลสําเร็จที่มองเหน็อยาง 

ชัดเจนตอวงการฟุตบอลอังกฤษ ทาํใหความคิดของคนอังกฤษเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง    

  จากกระแสคัดคานกลายเปนสนับสนนุเรียกรองใหอิริคสนัอยูในตาํแหนงตอไป 

เร่ือยๆ (กอนหนาการแขงขันฟุตบอลชิงแชมปยุโรปท ีโปรตุเกส)  ที่นาสนใจก็คือ บรรดาพวกฮูลิแกน 

ทั้งหลายรับฟงและมักจะปฏิบัติตามคําพดูของอิริคสัน ไมใชคําพูดของนายกรัฐมนตรีหรือเดวิด เบก 

แฮม  เครดิตทั้งหลายคงตองยกใหกบัครอเซียรในฐานะผูบริหารสูงสุดของเอฟเอองักฤษในเวลานั้น 

ที่กลาตัดสนิใจและยืนยนัเชือ่มั่นในความคิดเดิมของตน  หากอาดัมทาํตามเสยีงคัดคานของคน 

อังกฤษในเวลานัน้ ทีมชาติอังกฤษคงไมไดพัฒนาขึ้นมาอกีระดับหนึง่อยางที่เปนอยูทกุวันนี ้ 

  ในทางกลบักนั  ความไมโปรงใสของเจาภาพในการแขงขันฟุตบอลโลกที่อังกฤษ 

เมื่อป 1966 นัน้ กอใหเกิดความเสยีหายทางการทูตระหวางองักฤษกับหลายประเทศในลาติน 

อเมริกาอยางไมนาจะเกิดขึ้น จนถึงขั้นมีการยื่นหนังสือประทวงทางการทูต ความไมพึงพอใจดังกลาว 

ยังมีอิทธพิลและเปนเหตุผลหนึง่ทีท่ําใหอังกฤษขาดพันธมิตร ไมไดรับการสนับสนุนจากประเทศ 

ลาตินอเมริกาในการสมัครแขงขันเปนเจาภาพฟุตบอลโลกป 2006 ดวย 

  ทั้งหมดทีก่ลาวมาเปนมมุมองจากแฟนฟตุบอลคนหนึง่  ทานใดอานแลว มี

ขอคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนกัน ขอเชิญอีเมลมาคุยกันไดที่  preechayana@yahoo.com 

 

          

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

 

  

  

  
* ดร. ปรีชาญาณ วงศอรุณ สถาบันเยอรมันศึกษา มหาวิทยาลัยเบอรมิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ อีเมล: preechayana@yahoo.com 
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คารเมน 
 

         วนิดา คุตตวัส   

 

 
 

 Femme fatale (ฟม ฟะทัล) เปนภาษาฝรัง่เศส หมายถงึหญงิงามมากเสนหทีท่ําใหชายหลงใหล แต

ก็ทําใหชายนัน้ตองพบกับเคราะหกรรมความยุงยากและมีแตความทกุข  “คารเมน” เปนชื่อของ femme 

fatale ที่ทัว่โลกรูจัก ในฐานะสาวงาม ใจโลเล ทีน่ําความทุกขมาสูชายทีห่ลงรัก เหมือนกับหญิงงามทัง้หลาย

ในวรรณกรรมที่มักถูกปรามาสวาเปนหญงิรายทําลายชาย เชนนางโมรา หรือ กากีของไทย 

 สําหรับคารเมนที่เรารูจักคุนเคยจากบทอปุรากรลือช่ือ ผลงานของ จอรจ บีเซต คีตกวีชาวฝรั่งเศส  ที่

นําเนื้อหามาจากบทประพนัธของโพรสเพอร เมริเม.ตีพมิพเปนนยิายครั้งแรกในป ค.ศ.1845  ผูเขียนไดนําเคา

โครงมาจากเรือ่งที่ไดรับฟงมาระหวางการเดินทางไปสเปน เกี่ยวกับหญิงยิปซีสเปนที่ถูกชายคนรักฆาตาย

ดวยความหงึหวง หลังจากที่รูวาสาวปนใจใหคนอืน่ ในนิยายที่แตงขึ้นนี้เปนเรื่องที่เลาโดยดอนโฮเซ ที่อยูใน

ระหวางการรอรับโทษประหารจากการสังหารสาวคนรัก  นยิายเรื่องนีไ้มไดรับความนิยมมากนัก แถมยงัถูก

ถือเปนนิยายตองหามเนื่องจากเนื้อหาที่ลอแหลม เพราะในชวงเวลานัน้ กรุงปารีสกาํลังเปนผูนาํในทาง

ศีลธรรมจรรยา  

 1



    บีเซตเลือกนยิายคารเมนมาแตงเปนอุปรากรในป ค.ศ. 1874 โดยได

เพิ่มเติมตัวละครบางตัวที่ไมมีนิยายเขาไปเพื่อใหเนื้อหาเขมขนขึ้น อาท ิเอสคามิลโย นักสูววักระทงิ และ  

มิคาเอลา สาวคูหมั้นดอนโฮเซ 

เนื้อหาของอุปรากรคารเมนประกอบดวย 4 องก เลาเรื่องราวที่เกิดขึน้ที่เมืองเซวิลลของสเปน 

ในชวงคริสตทศวรรษที่ 1920   

องกที่1  เปนฉากทีบ่ริเวณจตุรัสเมืองเซวลิลใกลกับโรงงานยาสูบ ปอมยามและสะพาน มิคาเอลา

กําลังตามหาดอนโฮเซ เพื่อมอบจดหมายจากมารดาของเขา  ในเวลานั้นสาวๆ จากโรงงานยาสูบเดินออกมา

เพื่อหาชายคูรัก เมื่อคารเมนปรากฏกาย พวกหนุมๆ ตางก็เขามารุมลอม แตคารเมนเลือกที่จะโยนดอกไมไป

ใหแกโฮเซ  ตอมาเกิดการตอสูกันระหวางสาวโรงงาน ซนูิกาผูบังคับบัญชาสั่งใหโฮเซจับตัวคารเมนไป

สอบสวน แตคารเมนลอหลอกใหโฮเซยอมปลอยตัวเธอไป เขาจงึถูกจบัตัวแทนเนื่องจากขัดคําสั่ง 

 องกที่ 2 ฉากในโรงแรมที่เปนที่ซองสุมของเหลานกัเลงลักลอบของผดิกฎหมาย คารเมนและเพื่อน

หญิงเตนรําและรองเพลง ซนูกิาและเอสคามิลโย พยายามเขามาจีบคารเมนแตเธอไมสนใจ เมื่อโฮเซปรากฏ

ตัว คารเมนเขาไปยั่วยวนแตถูกขัดจังหวะดวยเสียงแตรเปาเรียกทหารกลับกรม โฮเซกําลังจะจากไปทําใหคาร

เมนโกรธเกรี้ยว เขาจงึสาบานวาจะอทุิศทกุอยางเพื่อเธอ คารเมนขอใหโฮเซเขารวมกับพวกนกัเลง เขาปฏิเสธ

และกําลังจะจากมา ซนูิกาเขามาพบ โฮเซชักดาบออกมาตอสูกับผูบังคับบัญชา แตพวกยิปซีรีบเขามานําตวัซู

นิกาออกไป โฮเซจึงจาํตองหนีไปกับคารเมน 

 องกที่ 3 ในถ้าํบนเทือกเขา ถิ่นของเหลาลกัลอบขนของผิดกฎหมาย โฮเซเขารวมกับพวก 

ทุรชน แตคารเมนหมดรักเขาแลว และหนัไปคบเอสคามลิโยซึ่งเปนหนุมนักสูวัวกระทิง คารเมนและเพื่อน

หญิงอีกสองคนเปดไพทาํนายอนาคต ไพของคารเมนเปนไพแหงความตาย เอสคามลิโยตามมาหาคารเมนที่

ถ้ํา ทําใหโฮเซหึงหวงและตอสูกัน แตพวกยปิซีเขามาแยก เอสคามิลโยกลาวเชิญคารเมนและพวกพองใหไป

ชมการตอสูววักระทงิแลวจากมา มิคาเอลาตามมาพบโฮเซเพื่อแจงขาววามารดาของเขากาํลังจะสิ้นใจ ทําให

เขาตัดสินใจจะกลับบานพรอมทั้งสาบานวาเขาจะกลับมา แตเมื่อคารเมนไดยินเสยีงรองเพลงของเอสคามิล

โยแววมาและกําลังจะถลนัไปหา โฮเซก็รีบเขาไปขวางทาง 

 องกที่ 4 บริเวณจตุรัสของเมืองเซวิลล ชาวเมืองตื่นเตนกบัการสูววักระทิง คารเมนและเอสคามิลโย 

ไดรับการตอนรับจากฝูงชน เพื่อนหญิงเขามาเตือนคารเมนวาเห็นโฮเซอยูในหมูคนและเขาอาจจะทํารายเธอ 
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แตคารเมนบอกวาจะคุยกับโฮเซ เมื่อทั้งสองเผชิญหนากนันอกสังเวียนสูวัว โฮเซตองการใหคารเมนกลับคืน

มา แมวาเธอจะกลาวซ้ําแลวซ้ําเลาวาเธอหมดรักเขาแลว เมื่อคนรักเกาไมยอมฟง คารเมนจงึขวางแหวนที่

โฮเซเคยมอบใหกลับคืน โฮเซแทงคารเมนที่หวัใจ เมื่อฝูงชนออกมาจากสังเวียนก็พบกับโฮเซที่จิตใจแหลก

สลายอยูกับรางของคารเมน พรอมเสียงคร่ําครวญวา “คารเมน... คารเมนยอดรัก”  

 อุปรากรคารเมนทีเ่ปดแสดงครั้งแรกเมื่อวนัที ่3 มนีาคม 1875  ไมไดรับความนิยมจากสาธารณชน

นัก แถมนกัวิจารณก็วิจารณอยางสาดเสียเทเสีย โดยกลาวหาวาไรศีลธรรมและตื้นเขิน สามเดือนตอมา บี

เซตเสียชีวิตอยางกะทันหนัดวยอาการหวัใจวายเมื่ออายุเพียง 38 ป ในวนัที ่3 มถิุนายน 1875 เปนวนัที่คาร

เมนเปดแสดงเปนรอบที ่33 และเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น จนปจจุบันถือไดวา คารเมน เปนอุปรากรที่ไดรับ

ความนิยมชมชอบและใหความบันเทงิแกผูชมและผูฟงทัว่โลก โดยผลจากการสํารวจพบวา เพลงของนักสูวัว

กระทงิ (Toreador’s Song) จากคารเมน เปนเพลงจากอปุรากรที่คนรูจกัมากที่สุด ตอดวยเพลงมารชฉลอง

ชัยจากอุปรากร ไอดา 

 คารเมนเปนตวัละครที่ผูคนรูจักในฐานะหญิงงามทีม่ีความมุงมั่นแรงกลา แตก็นาํความพนิาศมาสู

ชายที่หลงรักเธอเหมือนนางเงือกไซเรนที่ชกันําความตายสูกลาสีเรือ ในขณะเดียวกนั ความเขมแข็งของคาร

เมนทําใหผูชมรูสึกเขาขางเธอ  เพราะเมื่อตองเผชิญกับความตาย เธอก็ไมหวาดหวัน่ กลับพรอมยอมรับชะตา

กรรมที่ถูกกําหนดไวแลว  ชะตากรรมทีห่ญิงงามในวรรณกรรมมักจะตองถูกลงทัณฑเพยีงเพราะเหลาชายที่

หมายปองตองการครอบครองและหวงแหนหญงิสาว ราวกับเปนสิ่งของที่ตองยื้อแยงกันไปมา จิตวญิญาณ

เสรีของคารเมนปรากฏอยูในบทเพลงไพเราะ “ความรักคือนกปา” ("L'amour est un oiseau rebelle")  

 
Carmen:     คารเมน 
L'amour est un oiseau rebelle   ความรักคือนกปา 
que nul ne peut apprivoiser,   ที่ไมมีวันเชื่อง 
et c'est bien en vain qu'on l'appelle,  เปลาประโยชนที่จะรองเรียกหา 
s'il lui convient de refuser.   ถามันไมอยากมา 
Rien n'y fait, menace ou prière,   ไมวาจะขูเข็ญหรือออนวอน 
l'un parle bien, l'autre se tait:   บางคนพร่ําคําชมเชย แตบางคนทําวางเฉย 
Et c'est l'ature que je préfère,   และคนนั้นแหละที่ฉันชมชอบ 
il n'a rien dit mais il me plait;.   เขาไมเอื้อนเอย แตทําใหฉันพึงใจ 
L'amour! l'amour! l'amour! l'amour!  ความรัก! ความรัก! ความรัก! ความรัก!   
 
Tous:      ลูกคู 
L'amour est un oiseau rebelle, etc.  ความรักคือนกปา 
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Carmen:     คารเมน 
L'amour est enfant de Bohême,   ความรักคือเด็กนอยแหงโบฮีเมียน 
il n'a jamais, jamais connu de loi;  มันไมเคยรูจักกฎเกณฑใดๆ 
si tu ne m'aimes pas, je t'aime:   ถาเธอไมรักฉัน ฉันก็จะรักเธอ 
si je t'aime, prends garde à toi!  .  ถาฉันรักเธอ จงระวังตัวเอาไว! 
 
Tous:      ลูกคู 
Prends garde à toi!    จงระวังตัวไว 
L'amour est enfant de Bohême, etc.  ความรักคือเด็กนอยแหงโบฮีเมียน 
 
Carmen:     คารเมน 
L'oiseau que tu croyais surprendre  นกนอยที่เธอคิดวาจะจับไวในมือ   
battit de l'aile et s'envola ...   อาจจะกระพือปกและโบยบินหนี   
l'amour est loin, tu peux l'attendre;  ความรักนั้นจะหลีกล้ีไกล หากเธอเฝารอ 
tu ne l'attends plus, il est là!   แตถาเธอไมรอคอยอีกตอไป มันก็จะมา 
Tout autour de toi, vite, vite,   มันบินวนมารอบตัวเธอแลว เร็วเขา เร็วเขา, 
il vient, s'en va, puis il revient ...           มันมาแลวก็ไป แลวก็กลับมาใหม   
tu crois le tenir, il t'évite,             เธอคิดจะจับมัน มันกลับหลีกหนี 
tu crois l'éviter, il te tient.             เธอคิดจะหลบลี้ มันกลับมาจับเธอ 
L'amour! l'amour!, l’amour, l'amour!           ความรัก! ความรัก! ความรัก! ความรัก!   

 
Tous:                ลูกคู 
Tout autour de toi, vite, vite, etc.           มันบินวนมารอบตัวเธอแลว เร็วเขา เร็วเขา 
 
Carmen:                คารเมน 
L'amour est enfant de Bohême, etc.          ความรักคือเด็กนอยแหงโบฮีเมียน 
Si je t'aime, prends garde à toi!            ถาฉันรักเธอ จงระวังตัวไวใหดี 
 
Tous:              ลูกคู 
Prends garde à toi!              จงระวังตัวใหดี 
L'amour est enfant de Bohême, etc.         ความรักคือเด็กนอยแหงโบฮีเมียน 

 

 ทวงทาํนองของเพลงนี้คือ ทวงทํานอง ฮาบาเนรา ( Habanera ) เปนทวงทํานองสไตลคิวบา ซึ่งเปน

สวนผสมผสานของทวงทาํนองเพลงในแบบของสเปน แอฟริกาและคิวบา ที่ผสมกลมกลืนกัน คําวา ฮาบาเน

 4
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รา มาจากชื่อของเมืองหลวงคิวบา คือ ฮาวานา (Havana) นับเปนทวงทํานองสไตลลาตินที่สงอทิธพิลไปทั่ว

โลก โดยผานจากคิวบาไปยงัสเปน ตอไปอารเจนตินา และสะทอนกลบัไปยังฝร่ังเศส  ตอมา ทวงทํานองฮา

บาเนราไดกอกําเนิดเพลงสไตลแทงโก และยังสะทอนสาํเนยีงอยูในเพลงประเภทแร็กไทม (Ragtime) จนถึง

เพลงบลูส สวงิ ตลอดไปถึงร็อคคาบิลล่ี และร็อคแอนดโรลล ในสหรัฐอเมริกาดวย  

 หวงัวาทานอานจบแลว คงจะรีบหาแผนซดีีคารเมนมาฟงเพลนิๆ พรอมฮัมเพลงไปดวยนะคะ 

 

    ******************************** 
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เลาเรื่องเมืองสปา 

            วนิดา พหลพลพยหุเสนา 

 

 สปาเปนชื่อเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูในหุบเขาอันสวยงามของปาอารเดนส (Ardennes)  

ทางตะวนัออกของประเทศเบลเยียม ซึ่งไดรับการขนานนามวา “ไขมุกแหงปาอารเดนส“(Pearl of Ardennes) 

มีพื้นที่ประมาณ 39.85 ตารางกโิลเมตร ระยะทางหางจากกรุงบรัสเซลสประมาณ 130 กิโลเมตร และหาง

จากชายแดนเยอรมันเพียง 35 กิโลเมตร เมืองสปาอยูในความดูแลของเขตปกครองพิเศษเมืองลิเอจ (Liège) 

จากการสํารวจเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2005 เมืองสปามีประชากรเพียง 10,568 คน                 

                        เมืองสปามแีหลงน้ําแรธรรมชาติ มีสปริงสปา (Hot springs) ซึ่งหมายถงึไปแชน้ําพุรอน  

จึงมักเรยีกติดปากเสมอวาไปสปา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 เปนตนมา ผูคนหลัง่ไหลไปพักผอนกันมาก เพื่อ

ไปแชน้ํารอน เลนคาสิโน คนสวนใหญที่ไปมักเปนนายทหารชัน้สูง ผูดีชั้นสูง ในดานประวัติศาสตรมี

เหตุการณสําคัญกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ 1918 โดยกองทัพของเยอรมนัไดเขามาตัง้กองบญัชาการทหาร  ณ ที่นี ่ 

ผูบัญชาการกองกําลงัทหารฝรั่งเศส  (Marshal Foch) ไดขอเขาพบกบัผูบัญชาการทหารของเยอรมันเพื่อ

เจรจายุติสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเปนจุดเริม่ตนของการลงนามยุติสงครามโลกครั้งที่ 1 อยางเปนทางการใน

วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เวลา 11.00 น. (eleventh hour of the eleventh day of the eleventh 

month) ระหวางฝายพนัธมติรกับเยอรมัน ณ เมือง Compiègneประเทศฝรั่งเศส จากนัน้เปนตนมาทางการ

ของเบลเยียม (และประเทศพันธมิตร) ไดประกาศใหวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปเปนวนัหยุดราชการ 

(Armistice) เพื่อไวอาลัยผูเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1  

                                     

 

                                                    รูปภาพประกอบ 

 

 

        ในปจจุบัน เมอืงสปามีชื่อเสยีงดานการพักผอน อาบน้าํแร เปนแหลงผลิตน้ําแรยี่หอดังของ

เบลเยียม “SPA” และเปนทีต่ั้งของสนามแขงรถชื่อดัง SPA-Francorchamps ซึ่งจัดการแขงขันรายการเดนๆ 

ระดับโลกหลายรายการตลอดทั้งป เชน Formula One Belgian Grand Prix , SPA Superbike Series, 

L’Ardenne Bleue Rally, Porsche Sport Cup, Trial World Championship ฯลฯ  

   เมืองสปามีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงดวยกัน เร่ิมจากบริเวณใจกลางเมืองเปนที่ตัง้ของ

คาสิโนใหญที่เกาแกที่สุดของเบลเยยีม “Casino de Spa” มีลักษณะเปนตึกอลังการสวยงามสไตลโรมัน  
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รายลอมดวยไมดอก ไมประดับประดับนานาพันธุ จงูใจเศรษฐีนักพนนัทั้งหลาย และเมื่อปลายเดือนกนัยายน

ที่ผานมาไดมกีารจัดประกวดรอบคัดเลือก Miss Belgian 2007 ที่หองโถงใหญภายในคาสิโนอีกดวย  

 

 

                                               รูปภาพประกอบ 

 

                        ถนนดานหนาของคาสิโน มีรถไฟนําเทีย่วขบวนเล็กๆ จอดรอรับผูโดยสารเพื่อพาเที่ยวรอบๆ 

เมืองสปา เราไมรอชากระโดดขึ้นตีตั๋วแฟมล่ีิทันที เพราะคุณลุงคนขับแกเชิญชวนโฆษณาดวยวาจะพาไปตาม

แหลงน้ําแรธรรมชาติในปาอารเดนสดวย อันที่จริงทางสาํนักงานการทองเทีย่วไดใหขอมูลไววา ทกุเชาวัน

อาทิตยสัปดาหที ่3 ของเดือน จะมีไกดนาํนักทองเที่ยวทีส่นใจเดินปาจดัพา”ทัวรเดินเทา” (Promenade 

pédestre) ชมเมืองสปาและปาอารเดนส โดยมีทวัร 2 แบบใหเลือก คอืระยะทาง 6-8 กิโลเมตร ใชเวลาครึ่ง

วัน หรือระยะทาง 10-12 กิโลเมตร ใชเวลาเต็มวนั ผูเขารวมกลุมหลังนี้ตองนําอาหารกลางวนัมาทานเอง  

สุดแลวแตจะเลือก สวนตัวฉนัขอเลือกแบบนั่งรถไฟกนิลมสบายๆ ดกีวา ลําพงั 2 ขา คงเดนิไปไมไหวแนๆ 

            รถไฟเล็กพาเราผานดูหมูบานเมืองสปา บานสวนใหญเปนบานเดี่ยว ปลูกตนแอปเปล หรือ

แพร ไวหนาบาน บางบานตกแตงดวยกระถางดอกไม บางก็ใชแขวนประดับ มีตนไมเตี้ยๆ เปนร้ัวบาน ไมมี

กําแพงสูงมาบังตาใหดูอึดอัด ผูคนหนาตาสดใส ยิ้มแยม มีคุณตาคณุยายคูหนึง่กาํลังทําสวนงวนอยู ก็โบก

มือทักทายใหเราดวยรอยยิม้ที่เปนมิตร ชมวิวทิวทัศน 2 ขางทาง ผานทุงหญากวางใหญเขียวขจ ีลําธารเลก็ๆ 

ไหลเอื่อยๆ ตลอดทาง ภูมิประเทศเปนเนนิเขาเตี้ยๆ สูงๆ ต่ําๆ สลับกนัไป บรรยากาศธรรมชาติมากจริงๆ ถา

ใครหวังจะมาชอปปงที่เมืองสปาคงตองผดิหวังแนๆ เพราะมีรานคานอยมาก ไมมีรานแบรนดเนมหรูๆ ราน

สวนใหญขายสินคาที่จําเปนเทานัน้ แมแตรานขายของทีร่ะลึกก็มนีอยเต็มที จะมีโปสการดขายบางก็แตที่

ศูนยขอมูลการทองเที่ยวของเมือง 

 

                                          รูปภาพประกอบ 

 

 

 

  

รถไฟแลนผานปราสาทอัศวนิยุคกลาง Château de Franchimont  มองเหน็อยูบนยอดเขา 

ไกลลิบๆ คุณลุงคนขับจอดแวะใหลูกทัวรหยุดถายภาพกันเลก็นอย จากนัน้กพ็าเราตรงไปยังแหลงน้าํแร

ธรรมชาติ ซึง่ทําเปนปนูกอมีหลังคาเล็กๆ  น้าํไหลออกมานอยๆ ลูกทวัรพากันขอชมิ คุณลุงบอกวาถาอยาก

ชิมตองไปอีกแหงตรงกลางเมือง มีใหชิมในราคาแกวละ 1 ยูโร ดงันัน้ พอหมดระยะทางชมรอบเมอืง 40 นาที
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แลว คุณลุงไมลืมที่จะชีช้วนใหไปชิมน้าํแรธรรมชาติที่วา นักทองเที่ยวตางก็ไปตามคําชวนจนแถวยาวเหยียด 

ฉันขอเลี่ยงไปดูผลิตภัณฑตางๆ และเรื่องราวเกีย่วกบัน้าํและน้าํแรกอนดีกวา  

แหลงนําแรตางๆ ของเมืองสปา 

 

        

    รูปภาพประกอบ 
 
 
น้ํา....คือชวีิต 
  รางกายของคนเรานั้นประกอบดวยน้าํ 60-70 % น้ําเปนสวนประกอบสําคัญของเลอืด  

ทําหนาทีน่าํพาสารอาหาร ออกซิเจน และแรธาตุตางๆ มาหลอเลีย้งเนื้อเยื่อหรือเซลส อวัยวะสวนตางๆ  

ของรางกาย ทาํใหรางกายเจริญเติบโตและมีชีวิตปกติสุข น้ําเปนสวนประกอบของทกุอวัยวะในรายกาย 

ของเรา ในสมองมีสวนประกอบของน้ํา 90% หัวใจและปอด 79% กลามเนื้อ 76% ตับ 70% กระดูก 22% 

และฟน 10% ในแตละวนัเราควรดื่มน้าํอยางนอยวนัละ 2.5 ลิตร ซึ่งเปนการดื่มน้ําโดยตรง 1.5 ลิตร และ 

เปนสวนประกอบของอาหาร 1 ลิตร เพื่อใหอวัยวะตางๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับ

กิจกรรมที่เราทําในแตละวนัดวย หากออกกําลังกายหรือเสียเหงื่อมาก รางกายก็ตองการน้าํมากกวานัน้ 

แพทยแนะนําวาไมควรรอใหรายกายเกิดอาการกระหายน้ําจึงดื่ม ควรดื่มเร่ือยๆ ทั้งวัน มิฉะนั้นรางกายจะ 

เกิดภาวะขาดน้ํา (D’ Hydration) อุณหภูมขิองน้ําดื่มก็ไมควรอุนเกนิไปหรือเย็นเกนิไป ควรจะมีอุณหภูมิ

เทากับอุณหภมูิของรางกายคือประมาณ 37 องศาเซลเซียส  ถึงจะอรอยนอยหนอยแตก็ใหประโยชนแก

รางกายเต็มที ่ 

  สวนน้ําแรธรรมชาติเปนน้าํที่มาจากใตพืน้ดินที่ปราศจากมลพิษใดๆ มีลักษณะพิเศษกวา 

น้ําดื่มประเภทอื่นๆ เพราะเปนน้าํทีม่าจากใตดินและผานชั้นหนิซึง่มีแรธาตุสําคัญที่มีคณุประโยชนตอ 

รางกาย เชน ออกซิเจน ไฮโดรเจน โซเดยีม แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ ในอัตราสวนที่เหมาะสมตอ.รางกาย 

จึงชวยใหรางกายแข็งแรง  สดชื่น สําหรับน้ําแรในประเทศเบลเยยีม (Eau Minéral  Naturelle)  ที่ไดรับ

อนุญาตใหติดฉลากวา “น้ําแรธรรมชาติ“จะตองผานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขกอน โดยน้ําแรจาก

แหลงตางๆที่จะนํามาบรรจุขวดตองผานการวิจัย คนควา ทดลอง จากหองแล็ปของสถาบันวิจัยแหงชาติอยาง

ละเอียด นอกจากจะไดรับการรับรองดังกลาวแลว น้าํแรจากสปายังไดรับการรับรองจากสถาบนัแพทยหลวง 

(L’Académie Royale de Médicine) ใหเปนน้าํดื่มที่มมีาตรฐานสงู 

  น้ําแรทีน่ํามาบรรจุขวด “SPA Reine” (ขวดสีฟา) มาจากแหลงน้ําแร “Source de la Reine” 

เปนน้าํแรธรรมชาติ รสชาตจิืด และยังแนะนําใหทารกดืม่อีกดวย 
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                         น้าํแรที่มาบรรจุขวด “SPA Barisart (ขวดสีแดง) มาจากแหลงน้าํแร “Le Pouhon de 

Barisart” เปนน้ําแรอยูใตพืน้ดิน 300 เมตร ขุดพบเมื่อ 30 ปที่แลว น้าํแรชนิดนี้ผูผลิตผสมกาซคารบอเนตเขา

ไปดวย เพื่อชวยยอยอาหาร    

  น้ําแรที่บรรจุขวด SPA Marie-Henriette (ขวดสีเขียว) เปนน้าํแรที่ผสมกาสคารบอนเนต

เล็กนอย (Light Carbonate ) 

                        น้ําแร SPA Reine และ SPA Marie Henriette ตั้งชื่อตามพระนามของพระราชนิ ีReine 

Marie-Henriette ในกษัตริย Leopold II ซึ่งพระองคไดทรงโปรดเสด็จมาเยือนเมืองสปาหลายครั้งเมื่อยังทรง

พระชนมชีพ 

 

รูปภาพประกอบ 

     
 
อาบน้ําแร.....แชสปา 
  เมื่อไดทราบถงึเรื่องราวและประโยชนของน้ําและนําแรมาบางแลว ฉันก็เดินไปชมสถานที่ที่

โดดเดนและทนัสมัยที่สุดของเมืองสปา นัน่คือโรงแรม Radisson SAS ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว มีลักษณะ

เปนสปารีสอรทที่ใหบริการดานสุขภาพครบวงจร เนนการฟนฟูรางกาย โดยการบําบดัหลายวิธี เชน การนวด 

การบําบัดดวยน้ํา อบซาวนา ฯลฯ ทางขึ้นโรงแรมสวนที่เปนสปาน้ําแร (Thèrmes de Spa) ตั้งอยูบนเขาจะมี

กระเชาพิเศษ (Cable car) ไวใหบริการเพือ่อํานวยความสะดวกแกสมาชิก และลูกคาที่มาใชบริการสปา

เทานัน้ เราไมไดเปนลูกคาทีม่าพกัโรงแรมจึงไมสามารถขึ้นกระเชาได ตองขับรถออมข้ึนเขาดานหลัง ขางบน

นั้นมีลานจอดรถกวางขวางสําหรับผูมาใชบริการสปาโดยเฉพาะ ทางเขาผานโถงประชาสัมพันธ พนักงานสาว

สวยผมทองไดเชิญชวนใหเราชมสถานที่ รอบๆ บริเวณมรีานอาหารซึง่สามารถมองเห็นวิวของเมืองสปาได

สวยที่สุด มีอางน้าํสปาขนาด 800 ตารางเมตร หองอบซาวนา สระจากุซซ่ี  หองนวดตัวนวดหนา ฯลฯ 

ลักษณะการจดัสถานที่เปนการผสมผสานระหวางความสวยงามของธรรมชาติกับความทันสมัยไดอยางลงตัว 

ทั่วทั้งบริเวณสะอาด กวางขวาง หอมกรุน  ฉันลองชะโงกดูดานใน มีผูมาใชบริการหนาตาทเีดียว ลอง

สอบถามอัตราคาบริการก็ไดความวา มีอัตราแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน รวมคาหองพกัโรงแรม บัตรเขาไปใชบริการ

ในสปา และอาหาร 2 มื้อ สนนราคาก็คนละประมาณ 300-400 ยูโร (ข้ึนอยูกับฤดกูาล) ถาอัตราใชบริการแช 

สปาอยางเดียว (ไมเกนิ 3 ชม.) อัตราคาเขา สําหรับผูใหญคนละ 17 ยโูร เด็ก (6-12 ป) คนละ13 ยโูร เด็กต่ํา

กวา 6 ป ไมอนุญาตใหเขาไปใชบริการ เปดทุกวนัตั้งแตเวลา 9.00 น. – 21.00 น.  

                                   

 

                                 รูปภาพประกอบ 
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เราไดอะไรจากสปา 
  เมื่อผูบริโภคเขาไปใชบริการแลว ควรจะตองมีการคาดหวังวา เราเขาไปทําอะไรและควรได

อะไรหลังจากใชบริการ  ไดพบรายละเอียดวา สปาประกอบดวย  

- Time to Relax: ความตึงเครียดลดลง 

- Time to Reflect: สามารถจนิตนาการยอนกลับไปถงึสิ่งแวดลมที่มีความสุข 

บรรยากาศนาจดจํา  

- Time to Revitalize: สามารถเติมพลงัชีวิตจากธรรมชาติกลับไปสูบริบทของชีวิตที่

ไมฟุงซาน 

- Time to Rejoice: ไดความสดชื่นเบิกบาน และเริ่มต้ังแตสถานที ่กลิ่น เสียง 

สําเนยีงการพดูจา การบริการที่ดีจากบุคลากร สัมผัสไดถึงการนวดอยางถูกวิธี  

             รูสึกผอนคลาย 

 
สปา...ไทยแลนด 

ใจนึกเปรียบเทียบกับสปาของบานเรา  ซึง่อันที่จริงตัวฉนัเองไมเคยมคีวามรูเร่ือง 

สปาและไมเคยไดเขาไปใชบริการสปาใดๆ เลย แตเทาที่สังเกตดูสปาเมอืงไทยไมนอยหนาสปาที่เมอืงสปา

แนนอน อีกทั้งมีกลยทุธตางๆ เพื่อแขงกนัจูงใจลูกคา ยิง่ในปจจุบันถือไดวาเปนยุคทองของธุรกิจสปา ที่

สําคัญคือป 2006 นี้ ท.ท.ท. ประกาศใหสปาเปนแหลงทองเทีย่วและสถานทีพ่ักผอนอันดับหนึ่งของประเทศ

ไทย เดนิผานยานไหนในกรงุเทพ ก็จะเห็นธุรกิจประเภทนี้เติบโตอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนอุปกรณที่ทนัสมัย 

การตกแตงสถานที่สไตลตางๆ พนกังานที่มคีวามออนหวาน การบริการที่ออนโยน ผูบริโภคสามารถเลือกใช

บริการไดมากมาย ถึงจะสปาฟเวอรไปบางก็ขอใหมีจริยธรรม คุณธรรม เปนสปาเพือ่การบําบัดฟนฟูสุขภาพ

ควบคูไปดวยไปดวยเพื่อช่ือเสียงของประเทศไทย  

   

                            **************************** 

 



คําอธิษฐาน ๑๐ ประการ   
 

  สมาคมพระพทุธศาสนาแหงหนึ่งประกาศชักชวนประชาชนทัว่ไปใหสงขอเขียนเรื่อง 

“ความปรารถนาหรือคําอธษิฐาน” โดยมขีอกําหนดวา ใหเขียนความปรารถนาหรือคําอธิษฐานจติใน

ฐานะที่เปนพทุธศาสนิกชน ไมเกิน ๑๐ ขอ พรอมอธิบายเหตุผลประกอบความปรารถนาแตละขอ 

สงไปใหสมาคมฯ พิจารณา ขอเขียนของผูไดรับรางวัลที ่๑ จะไดรับการตีพิมพในวารสารและแผนพับ

ของสมาคมฯ เพื่อแจกจายแกประชาชนทัว่ไป แทนการไดรับเปนเงนิทองหรือส่ิงของซึ่งสมาคมฯ เห็นวา 

กอประโยชนสูงกวา เพราะมสีวนชวยใหสติคําสอนแกสาธารณะ เทากับชวยบาํเพญ็ประโยชนแกคน

ทั้งหลายโดยไมหวงัสิ่งตอบแทน  การประกวดลักษณะนี้ไดรับความสนใจมีผูสงขอเขียนเขามาที่สมาคม

ฯ นับรอยฉบบั  ผลการตัดสินของคณะกรรมการมีมติเปนเอกฉนัทใหกบัคําอธิษฐานฉบับหนึง่ที่เนน

คุณธรรมมากกวาการขอทรพัยสมบัติใดๆ   คําอธษิฐานดังกลาวมีดังนี ้
 

๑. ขออยาใหขาพเจาเปนคนคิดจะไดดีอะไรอยางลอยๆ นัง่นอนคอยแตโชควาสนา 

โดยไมลงมือทาํความดี หรือไมเพียรพยายามสรางความเจริญกาวหนาใหแกตน ถาขาพเจาจะไดดอีะไร 

ก็ขอใหไดเพราะไดทําความดีอยางสมเหตสุมผลเถิด 

 

๒. ขออยาใหขาพเจาเปนคนลืมตน ดูหมิ่นเหยยีดหยามใครๆ ซึ่งอาจดอยกวาในทาง 

ตําแหนง ฐานะการเงิน หรือในทางวิชาความรู ขอใหขาพเจามีความเห็นอกเหน็ใจคนอื่น ใหเกียรติแก

เขาตามความเหมาะสมในการติดตอเกี่ยวของกันเถิด อยาแสดงอาการขมขูเยาะเยยใครๆ ดวยประการ

ใดๆ เลย จะตดิตอเกี่ยวของกับใครๆ ก็ขอใหมีความออนโยนนุมนวลสุภาพเรียบรอยเถิด 

 

๓. ถาใครพลาดพลั้งลงในการครองชีวิต หรือตองประสบความทุกขความเดือดรอนเพราะ 

เหตุใดๆ ก็ตาม ขออยาใหขาพเจาเหยียบย่ําซ้ําเติมคนเหลานั้น แตจงมีความกรุณาหาทางชวยใหเขาลุก

ข้ึน ชวยผอนคลายความทุกขรอนใหแกเขาเทาที่จะสามารถทาํได 

 

๔. ใครก็ตาม ถามีความรูความสามารถขึน้มาเทาเทียมหรือเกือบเทาเทยีมขาพเจาก็ดี  มี 

ความรูความสามารถหรือมีผลงานอันปรากฏดีเดนสูงสงอยางนานิยมยกยองยิ่งกวาขาพเจาก็ดี ขออยา

ใหขาพเจารูสึกริษยาหรือกังวลใจในความเจริญของผูนัน้เลยแมแตนอย ขอใหขาพเจาพลอยยนิดีใน

ความดีความรูความสามารถของบุคคลเหลานัน้ดวยความจริงใจ ชวยสงเสริมสนับสนนุและใหกาํลงัใจ

แกคนเหลานัน้ อันเขาลักษณะการมีมทุิตาจิตในพระพทุธศาสนา ซึ่งตรงกันขามกบัความริษยา  ขออยา

ใหเปนอยางบางคนที่เกรงนกัหนาวาคนอืน่จะดีเทาเทียมหรือดียิ่งกวาตน คอยหาทางพูดจาติเตียนใส
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ไคลใหคนทัง้หลายเห็นวาผูนัน้ยงับกพรองอยางนัน้อยางนี้ ขอใหขาพเจามีน้าํใจสะอาด พูดสงเสรมิยก

ยองผูอ่ืนที่ควรยกยองเถิด 

 

๕. ขอใหขาพเจาเปนผูมนี้ําใจเขมแข็ง อดทน อยาเปนคนขีบ้นในเมื่อมีความยากลําบาก 

อะไรเกิดขึ้น ขอใหมีกําลงัใจตอสูกับความยากลาํบากนัน้ๆ โดยไมตองออนวอนใหส่ิงศักดิ์สิทธิม์าชวย 

ขออยาเปนคนออนแอเหลียวหาที่พึง่เพราะไมรูจักทําตนใหเปนทีพ่ึ่งของตนเลย ขออยาใหขาพเจาเปน

คนชอบไดอภิสิทธิ์ คือ สิทธเิหนือคนอ่ืน เชน ไปตรวจที่โรงพยาบาล  กข็อใหพอใจนัง่คอยตามลําดบั 

อยาวุนวายจะเขาตรวจกอนทั้งที่ตนไปถงึทีหลงัเลย ในการสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกใดๆ ขออยาให

ขาพเจาคิดหาวิธีลัดหรือวธิีทจุริตใดๆ รวมทั้งขออยาไดวิง่เตนเขาหาคนนัน้คนนี้ เพื่อใหเขาชวยใหไดผล

ดีกวาคนอื่น ทัง้ๆ ที่ขาพเจาอาจมีคะแนนสูคนอื่นไมไดเถดิ 

 

๖. ถาขาพเจาทาํงานในที่ใด ขออยาใหขาพเจาคิดเอาเปรยีบหรือคิดเอาแตไดในทาง 

สวนตัว เชน เถลไถลไมทํางาน รีบเลิกงานกอนกาํหนดเวลา ขอจงมีความขยันหมัน่เพียร พอใจในการ

ทํางานใหไดผลดีดวยความตั้งใจและเต็มใจเสมือนหนึง่ทํางานใหแกตนเองเพื่อประโยชนของตนเอง

ฉะนัน้เถิด อันเนื่องมาแตความคิดไมเอาเปรียบในขอนี้ ถาขาพเจาเผอิญก้ําเกนิขางของของทีท่ํางานไป

ในทางสวนตวัไดบาง เชน กระดาษ ซอง หรือเครื่องใชใดๆ ขอใหขาพเจาระลึกอยูเสมอวาเปนหนี้อยู 

และพยายามใชหนี้คนืดวยการซื้อใช หรือทาํงานใหมากกวาที่กําหนด เพื่อเปนการชดเชยความก้าํเกิน

นั้น ขอนี้รวมทัง้ขอใหขาพเจาจงอยาเอาเปรียบชาติบานเมือง เชน ในเรือ่งการเสยีภาษีอากร ถารูอยูวา

ยังเสียนอยไปกวาที่ควร หรือที่กฏหมายกาํหนดไว ขอใหขาพเจามีความตั้งใจที่จะชดใชแกชาติ

บานเมืองอยูเสมอ เมื่อมีโอกาสตอบแทนไดเมื่อไร ขอใหรีบตอบแทนโดยทนัท ีเชน ในรูปแหงการบริจาค

บํารุงโรงพยาบาล บาํรุงการศึกษา หรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนอ่ืนๆ แบบบริจาคใหมากกวาที่

รูสึกยังเปนหนีช้าติบานเมืองอยูเสมอ และในขอนี้ ขอใหขาพเจาปฏิบัติแมตอเอกชนใดๆ ขออยาให

ขาพเจาคิดเอาเปรียบหรือโกงใครเลยแมแตนอย แมจะซื้อของ ถาเขาทอนเงินเกนิมาก็ขอใหขาพเจา

ยินดีคืนใหเขากลับไปเถิด อยายนิดีวามีลาภเพราะเขาทอนเงนิเกนิมาใหขาพเจาเลย  

 

 ๗. ขออยาใหขาพเจามักใหญใฝสูง อยากมหีนามีตา อยากมอํีานาจ อยากเปนใหญเปน

โต ขอใหขาพเจาใฝสงบ มีความเปนอยูอยางงายๆ ไมตองเดือดรอนในเรื่องการแขงดกีับใครๆ ทั้งนี้

เพราะขาพเจาพอจะเดาไดวา ความมกัใหญใฝสูง ความอยากมหีนามตีา ความอยากมีอํานาจและ

อยากเปนใหญเปนโตนัน้ มนัเผาใหเรารอน ยิง่ตองแขงดีกับใครๆ ดวยก็ยิง่ทาํใหเกดิความคิดริษยาคิด

ใหรายคูแขงขนั ถาอยูอยางใฝสงบ มีความเปนอยูอยางงายๆ ก็จะเย็นอกเย็นใจ ไมตองนอนกาย

หนาผากถอนใจเพราะเกรงคูแขงจะชนะ ไมตองทอดถอนใจเพราะไมสมหวงั ขอใหขาพเจามีความ
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เขาใจซาบซึง้ในพระพุทธภาษิตที่วา “ ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมอยูเปนทกุข ละความชนะความแพ

เสียได ยอมอยูเปนสุข ” ดังนี้เถิด  แตทัง้นีม้ิไดหมายความวา เมื่อใฝสงบแลว ขาพเจาจะตองอยูอยาง

เกียจคราน ไมสรางความเจรญิทั้งทางโลกและทางธรรม ขาพเจาทราบดีวาพระพทุธศาสนามิไดสอนให

คนเกียจครานงอมืองอเทา แตสอนใหมีความบากบั่นกาวหนาในทางทีด่ี ไมวาทางโลกหรือทางธรรม 

และความบากบั่นกาวหนาดังกลาวนัน้ไมจําเปนตองผูกพันอยูกับความทะยานอยาก หรือความมกัใหญ

ใฝสูงใดๆ คงทาํงานไปตามหนาที่ใหดทีี่สุด ผลดีจะเกิดตามมาเอง 

 

 ๘. ขอใหขาพเจาหมั่นปลูกฝงความรูสึกมีเมตตาปรารถนาดตีอผูอ่ืนและมกีรุณาคิดจะ

ชวยใหผูอ่ืนพนทกุข ซึ่งพระพุทธเจาแนะนาํใหปพูื้นจิตใจดวยเมตตากรุณาดังกลาวนี้อยูเสมอ จนกระทัง่

ไมรูสึกวามีใครเปนศัตรูที่จะตองคิดกําจัดตัดรอนเขาใหถึงความพินาศ ใครไมดีใครทําชัว่ทาํผิดขอใหเขา

คิดไดกลับตัวไดเสียเถิด อยาทําผิดทําชัว่อกีเลย ถายังขนืทาํตอไป ก็เปนเรื่องที่ชวยไมไดที่ขาจะตองรับ

ผลแหงกรรมชัว่ของเขาเอง เราไมตองคิดแชงชักใหเขาพนิาศ เขาก็จะตองถึงความพินาศของเขาอยูแลว 

จะตองแชงใหใจเราเดือนรอนทาํไม ขอใหความเมตตาคิดจะใหเปนสุขและกรุณาคิดจะชวยใหพนทุกข

ซึ่งขาพเจาปลกูฝงข้ึนในจิตใจนั้นจงอยาเปนไปในวงแคบและวงจาํกัด ขอจงเปนไปในทัง้ในมนุษยและ

สัตวทุกประเภท รวมทัง้สัตวดิรัจฉานดวย เพราะไมวามนษุยหรือสัตวเหลานัน้ตางก็รักสุขเกลียดทุกข 

รูจักรักตนเอง ปรารถนาดีตอตนเองดวยกนัทั้งสิน้ 

 

 ๙. ขอใหขาพเจาอยาเปนคนโกรธงาย ตางวาจะโกรธบาง กข็อใหมีสติรูตัวโดยเร็ววากาํลงั

โกรธ จะไดสอนใจตัวเองใหบรรเทาความโกรธลง หรือถาหามใจใหโกรธไมได ก็ขออยาใหถึงกับคิด

ประทุษรายผูอ่ืนหรือคิดอยากใหเขาถงึความพินาศซึ่งนับเปนมโนทจุริตเลย ขอจงสามารถควบคุมจิตใจ

ใหเปนปกติไดโดยรวดเร็วเมือ่มีความไมพอใจหรือความโกรธขึ้นเถิด และเนื่องมาจากความปรารถนา

ขอนี้ ขอใหขาพเจาอยาเปนคนผูกโกรธ ใหรูจักใหอภัย ทําใจใหปลอดโปรงจากการผูกอาฆาตจองเวร 

ขอใหมีความเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน โดยรูจกัเปรียบเทียบกับตัวขาพเจาเองวาขาพเจาเองก็อาจทําผิด พดู

ผิด คิดผิด หรืออาจลวงเกนิผูอ่ืนได ทัง้โดยมีเจตนาและไมเจตนา ก็ถาขาพเจายังทาํผิดได เมื่อผูอ่ืนทาํ

อะไรผิดพลาดลวงเกินไปบาง ก็จงใหอภัยแกเขาเสียเถิด อยาผกูใจเจ็บหรือเก็บความรูสึกไมพอใจนัน้มา

ขังอยูในจิตใจใหเปนพิษเปนภัยแกตัวเองเลย 

 

๑๐. ขอใหขาพเจามีความรูความเขาใจและสอนใจตัวเองไดเกี่ยวกับคําสอนของ 

พระพทุธศาสนา ทัง้ทางโลกและทางธรรม กลาวคือ พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักสรางความเจริญแกตน

ในทางโลก และสอนใหประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น ใหมีปญญาเขาใจปญหาแหงชวีิต เพื่อ

จะไดไมติดไมยึดถือ มีจิตใจเบาสบายอันเปนความเจรญิในทางธรรม ซึ่งรวมความแลว สอนใหเขากับ
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โลกไดดี ไมเปนภัยอันตรายแกใครๆ แตกลับเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ แตก็ไดสอนไป

ในทางธรรมใหเขากับธรรมไดดี คือใหรูจักโลก รูเทาโลก และขัดเกลานิสัยใจคอใหดีข้ึนกวาเดิม เพื่อ

บรรลุความดับทุกขความพนทกุข ขอใหขาพเจามีความเขาใจดีทั้งทางโลกทางธรรม และปฏิบัติตนให

ถูกตองไดทัง้สองทาง รวมทั้งสามารถหาความสงบใจไดเองและสามารถแนะนําชกัชวนเพื่อนรวมชาติ

รวมโลกใหไดประสบความสุขสงบไดตามสมควรเถิด 

 

ความปรารถนาหรือคําอธษิฐานรวม ๑๐ ประการของขาพเจานี ้ขาพเจาตั้งไวเปนแนวทาง 

เตือนใจหรือส่ังสอนตัวเอง เพราะปรากฏวาตัวขาพเจาเองยังมีขอบกพรองซึ่งจะตองวากลาวตักเตือน 

คอยตําหนิตัวเองอยูเสมอ ขาพเจาจึงคิดวาถาไดวางแนวสอนตัวเองขึน้ไวเชนนี ้เมื่อประพฤติผิดพลาด 

ก็อาจระลึกไดหรือมีหลักเตือนตนไดงายกวาการที่จะนึกวาขาพเจาดีพรอมแลวหรือเปนบุคคลที่สมบูรณ

แลว ซึ่งนับเปนความประมาทหรือลืมตัวอยางยิ่ง... 

 

------------------------- 
* จากหนังสือลีลาชีวิต ของอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ  
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คุณรูหรือไม   

 
คุณรูหรือไม    

 

  เชนเคย  คุณรูหรือไมฉบับนีข้อเร่ิมดวยคําเฉลยสําหรับคําถามประจําฉบับที่ 32   

ตอดวยคําถามประจําฉบับที่ 33 คะ   อานแลว ตอบกนัไดกี่ขอคะ 

  
คําเฉลย  “คุณรูหรือไม”  หนังสือวิทยสุราญรมย ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม – กนัยายน 2549) 
  1.    ประเทศศรีลังกาไมใชสมาชิกอาเซียน  (ง) 

  2.    พระประมุขหรอืพระราชวงศประเทศที่เสดจ็ฯ มารวมงานฉลองสิริราช

สมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อเดือนมิถนุายน 2549  --  ตองกา  (ค) 

  3.    ACMECS (แอค-แมคส) มาจากการนําชือ่ของแมน้ําแมโขง--อิรวดี—

เจาพระยา (ค) มาตัง้เปนชื่อกลุมความรวมมือระหวางประเทศ (ACMECS ยอมาจาก Ayeyawady 

- Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy)     

  4.    จนถงึเดือนพฤษภาคม 2549  ประเทศไทยจัดการเลือกตัง้นอก

ราชอาณาจกัรมาแลวทั้งสิน้ 5 คร้ัง (ค)   ดังนี ้ คร้ังที่ 1 จดัการเลือกตั้ง ส.ว. ระหวางเดือน

กุมภาพนัธ – กรกฎาคม 2543  คร้ังที ่2 จดัการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อเดือนธันวาคม 2543   คร้ังที่ 3  

จัดการเลือกตัง้ ส.ส. เมื่อเดอืนมกราคม 2548   คร้ังที่ 4  จัดการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อเดือนมีนาคม 

2549  และ คร้ังที่ 5 จัดการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อเดือนเมษายน 2549  

5.   สะพานขามแมน้ําโขงแหงที ่2 ตั้งอยูที่จงัหวัดมุกดาหารของประเทศไทย (ง) 

 
คุณรูหรือไม  ประจําหนังสือวิทยสุราญรมย ฉบับที่ 33 (ตุลาคม – ธันวาคม 2549) 

  

1. หลังจากพลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีคนที ่24 ของประเทศไทยเขารับหนาที่   

ไดเดินทางเยือนตางประเทศโดยเริ่มที่ประเทศใดเปนประเทศแรก  

  ก. กัมพชูา  ข. มาเลเซีย ค. ลาว   ง. อินโดนีเซีย  

 

2. การประชุมระดับผูนําอาเซียนที่ประเทศฟลิปปนสซึ่งกําหนดจัดในเดือนธนัวาคม  

2549 มีเหตุใหตองเลื่อนออกไปอันเนื่องมาจากพายุไตฝุนชื่อวาอะไร

   ก. ทุเรียน  ข. มังคุด ค. สับปะรด ง. นอยหนา  

 



3. Black Tuesday ซึง่เปนคาํเรียกขานจากกรณีตลาดหลักทรัพยของไทยตกกวา 108 จดุ  

อันเปนผลมาจากมาตรการสกัดการเกง็กาํไรคาเงนิบาทของธนาคารแหงประเทศไทย ตรงกับวันที่

เทาไร  

   ก.  19 กนัยายน 2549   ข.  19 พฤศจกิายน 2549 

  ค.  19 ธนัวาคม 2549  ง.   20 ธันวาคม 2549 

 

4. ณ ป 2549  ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกสหประชาชาตมิาแลวกี่ป  

   ก. 58 ป  ข. 59 ป  ค. 60 ป  ง. 61 ป  

 

5. เลขาธิการสหประชาชาตทิี่กาํหนดครบวาระในเดือนธันวาคม 2549  ชือ่อะไร 

   ก.  นายบนั คี มูน    ข.  นายซาช ิทารัวร  

  ค.  นายชยนัทา ธนพาล  ง.  นายโคฟ อันนนั  

 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขวัญวันเดก็  ประจําป พ.ศ. 2550 
 
 

   มีคุณธรรมนําใจ   ใชชีวิตพอเพยีง   หลกีเลีย่งอบายมขุ           

 

 

พลเอกสุรยทุธ จุลานนท  นายกรัฐมนตร ี

 

  คําขวัญวนัเดก็เริ่มมีข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ. 2502  โดย จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดใหคุณคาความสําคัญของเด็ก  จงึมอบคาํขวัญใหเปนขอคติเตือนใจ 

สําหรับเด็กปละ 1 คําขวัญ   จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบตัิของนายกรัฐมนตรีในสมัยตอๆ มา   

 
ประวัติความเปนมาของงานวันเดก็แหงชาติในประเทศไทย 
              งานวนัเด็กแหงชาติในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ 2498 โดยจัดในวัน

จันทรแรกของเดือนตุลาคม และไดจัดสืบเนื่องกนัมาเปนประจําทกุปจนถงึ พ.ศ. 2506   ตอมา ใน

ป พ.ศ. 2507 จึงเหน็ควรใหเปลี่ยนวันจัดงานเปนวนัเสารที่สองของเดอืนมกราคม เนื่องจากพนจาก

ฤดูฝนมาแลวและเปนวนัหยดุราชการ แตเนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนวนัจัดงานไดทนั การจัดงาน 

ตามกําหนดวนัใหมจงึเริ่มในงานวันเด็กป พ.ศ. 2508 และสืบเนื่องมาถึงปจจุบนั  

  วัตถุประสงคหลักของการจัดงานเพื่อสงเสรมิใหประชาชนไดเห็นความสาํคัญของ

เด็ก และเพื่อกระตุนเตือนใหเด็ก ทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดตระหนักถงึความสําคัญของ

ตนเอง สิทธ ิหนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบยีบวนิัย ที่มีตอตนเองและสงัคม มีความยดึมั่นในสถาบนั

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

 

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

 

 

 

 

 

 



นอมรําลึกพระคุณครู 

 

 
 

พระคุณทีส่าม 
 

ครูบาอาจารยที่ทานประทานความรูมาให 

อบรมจิตใจใหรูผิดชอบชั่วดี 

กอนจะนอนสวดมนตออนวอนทกุท ี

ขอกุศลบุญบารมีสงเสริมครูนี้ใหรมเยน็  

 

ครูมีบุญคุณจึงขอเทิดทูลเอาไวเหนือเกลา 

ทานสั่งสอนเราอบรมใหเราไมเวน 

ทานอุทิศไมคดิถึงความยากเย็น 

สอนใหรูจัดเจนเฝาเนนเฝาแนะมิไดอําพราง  

 

พระคุณที่สามงดงามแจมใส 

แตวาใครหนอใครเปรียบเปรยครไูววาเปนเรือจาง  

ถาหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเหน็วาผิดทาง  

มีใครไหนบางแนะนาํแนวทางอยางคร ู 

 

บุญเคยทํามาแตปางใดๆ เรายกใหทาน  

ตั้งใจกราบกรานระลึกคุณทานกตัญ ู 

โรคและภัยอยามาแผวพานคุณครู  

ขอกุศลผลบุญค้ําชูใหครูมสุีขชั่วนิรันดร 

…ใหครูมีสุขชั่วนิรันดร 

 

**************************** 



    

 

   ปาเจราจริยาโหนต ิ เปนสิริสวัสด์ิพพิัฒนผล 

  บังเกิดจิตกตญัูรูบัดดล  วามีคนผูหนึ่งซึ่งหวังด ี

  ทั้งเชาสายบายเยน็เคนคําสอน บางพร่ําวอนเขียนอานขมันขมี 

  เมื่อเติบใหญใหตั้งตนเปนคนดี คนผูนี้คือครู...ผูค้ําจุน  

 

   คุณุตตรานุสาสกา ขับขานคราครั้งใดใจอบอุน 

  ถอยสําเนียงน้าํคําสํานึกคุณ ผูการุณประสาทสทิธิว์ิทยา 

  ส่ิงชั่วดีมีอยูใหรูแจง  ตางแจกแจงใหตรองมองปญหา 

  บางชี้แนะแนวทางสรางปญญา ใหคนหาเหตุผลจนไดดี 

 

   นอมเทียนแพรพานทองประคองเขา  รวบรวมเอาสิง่ล้ําจาํเริญศรี 

  ทั้งหญาแพรกดอกมะเขือเจอืปนม ี  ดอกเข็มที่งามดอกขาวตอกตาม 

  ส่ิงมงคลทั้งมวลลวนกาํหนด นอมประณตกริิยาวาจาสาม 

  ดวงจิตตั้งกตญัูอยูทุกยาม หมายแสดงความบูชาครูอาจารย 

 

   ดวยเดชากตญัูอยูเปนนจิ  จงสัมฤทธิอิ์ฐผลจนแตกฉาน 

  มีปญญาแจมแจงแหงปฏิภาณ กอรปกิจการงานใดใหจาํเรญิ 

  มีปญญารักษาตนใหพนทกุข มีความสุขทวมทนคนสรรเสริญ 

  แมนพบกับปญหากลาเผชญิ สุดประเมินฤๅพรรนา...คาคณุครู 
 

        อัลมิตรา 
 
 

 

 

 



วันเด็กแหงชาติ ป 2550 

 
บางสวนของงานวนัเด็กทีก่ระทรวงการตางประเทศ 

 
  สําหรับชาวกระทรวงการตางประเทศแลว วันเด็กปนี้ออกจะพเิศษกวาทุกปที่ผานมา 

เพราะมกีารจดังานวนัเด็กขึน้อยางเปนเรือ่งเปนราวที่อาคารทีท่ําการถนนศรีอยุธยา  แมจะไมเคยจัดงานนี้

มากอน แตพี่ๆ ชาวบัวแกวตั้งอกตั้งใจกันมากในการเตรียมตอนรับนองๆ ทุกคนที่มาเยี่ยมพวกเราถงึบาน  

  สถานวีทิยุสราญรมยเปนจุดหนึง่ทีม่ีนองแวะเวยีนมาทดลองจัดรายการวิทยกุับพี่ๆ กวา 

300 คน   บางชวงของการสมัภาษณ เหลาคุณนาคุณอาที่สถานีฯ ตางพากนัยิ้มนอยยิ้มใหญกับเสียงแจวๆ  

ที่ดังฟงชัดถงึความดีที่ตัง้ใจจะทาํเพื่อถวายในหลวงของเรา  จึงขอนาํบางสวนมาลงไว ณ ที่นี้คะ 

☺  เปนคนดขีองชาติไทย ไมทําความชั่ว ♥เรารักในหลวง.....ด.ช. ธวัชนนิทร อารายน 

☺ หนูจะเปนเด็กดีของพอแม ไมดื้อไมซน จะเชื่อฟงพอแม เปนเด็กดีของประเทศชาต ิ

และสังคมคะ.....ด.ญ. นิชาภัทร กิติกุลวรากร ชัน้ ป.6 โรงเรียนพญาไท 

   ☺  ในฐานะที่หนูเปนเด็กคนหนึ่ง อยากจะพูดวาหนูจะตั้งใจเรียน เปนเด็กดีของพอแม รัก

และจงรักภักดตีอชาติคะ.....ด.ญ. ธัญลกัษณ เวียงนนท  

  ☺  จะคอยชวยเหลือคนอ่ืนเทาที่ทาํไดและเปนเภสัชกรที่ดีในอนาคตคะ.....พัชราภรณ 

นนทสวัสด์ิศร ี

☺  เปนเด็กดขีองพอแม ไมติดสารเสพติด.....ด.ญ. ศศิธร เหมือนใจ ชัน้ ป.6/1 โรงเรียนพญาไท 

  ☺  หนูจะใชชีวิตอยางพอเพียง เปนคนดขีองสังคม.....ด.ญ. รัตติยา โพธิ์ศรีทอง ชัน้ ป.

6/1 โรงเรียนพญาไท 

  ☺  จะเปนคนดี ไมทาํลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และจะชวยเหลือพอแมและชวยเหลือ

คนอื่น จะตั้งใจเรียนหนงัสือเพื่อถวายในหลวง และเปนคนดีของชาตติอไป.....ด.ญ.เบญจมาศ มฆัวาฬ 

☺ จะทาํตัวดี ชวยเหลือเพื่อนและพอแมทาํความสะอาด และประหยัดเพือ่ถวายในหลวง 

ไฟที่เราไมใชกป็ดใหเรียบรอยเพื่อประหยัดเพื่อชาติ.....ด.ญ. รัชดาพร สองบาง 

☺ ผมทําความดีเพื่อถวายในหลวง ขอใหพระองคทรงพระเจริญ ผมจะเปนเด็กดีของพอแม 

ใหพระองคชื่นใจ Long Live The King.....ด.ช. ยุทธพิชยั จันทรชม 

☺ จะประยัดเงนิเพื่อถวายในหลวงในปนี.้....ด.ช. ศักรินทร อาจเมือง 

☺ จะเปนเดก็ดีของสังคม ไมพดูจาหยาบคาย.....ด.ญ. นนัทิยา ระหารนอก 

☺ ตั้งใจเรียนหนงัสือ เลิกแกลงนอง ชวยงานบานมากขึน้ ใชอยางประหยดัไมฟุมเฟอย 

มาก จะทําความดีแกสังคม ไมดื้อกับพอแม สอนการบานนองและจะทําเรื่องดีๆ ตลอดครับ.....ด.ช.วัชรินทร 

แสวงศิลป ชัน้ ป.5/6 

☺ Next time, I will improve my study for my own life.  I will not bully anyone.  I will  



be a good boy. …..ศรุต 

☺ Work hard. Help People. Do good things……Pond 2-b 

☺ I will be good for my parents.  ♥♥♥..Tata Santaputra 

☺ นําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เปนเด็กดี ตัง้ใจเรียน.....ด.ญ.ศุภิสา ปรีดีดิลก (กุกกิ๊ก) 

☺ ตั้งใจเรียน เปนทหารเพื่อปกปองในหลวง.....ด.ช. ฐิติภัทร ปรีดีดิลก (เกมส) 

☺ หนูจะไมทิง้ขยะในแมน้าํเจาพระยาคะ.....ด.ญ. ธัญรดา บุญทูล 

☺ หนูจะขอพรใหในหลวงแข็งแรงสุขภาพดี.....ด.ญ. กนกวรรณ สุขใจ 

☺ เปนคนดีของประเทศไทยและไมทําความผิด.....แวว 

☺ หนูจะเปนเด็กดีของพอแม หนูจะชวยกนัปดน้ําปดไฟและจะใชชีวิตอยางพอเพยีง..... 
ด.ญ.กอบกุล พรมเทศ 

  ☺  ผมจะชวยประหยัดไฟฟา จะชวยประหยัดน้ํา ชวยยาขายของ ใสบาตรทุกเชา.....ด.ช. 

พลวัฒน คุณานุรักษนันท 
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