ถอยแถลง
สวัสดีทานผูอา นและแฟนรายการของสถานีวทิ ยุสราญรมยทกุ ทาน หนังสือสราญรมยเลม
นี้เปนปที่ 8 ฉบับที่ 32 สําหรับเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2549 ซึง่ ในชวงเวลาดังกลาวที่ผานมา มี
ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองที่สาํ คัญอยางมากเกิดขึน้ ในบานเมืองของเราเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2549
ในดานความรูส ึกของตางประเทศ โดยเฉพาะจากตะวันตกมองวา การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองครัง้ นี้คอนขางแปลก เพราะการปฏิวัติยึดอํานาจในความหมายของชาวตะวันตกเปนเรื่อง
ใหญและรุนแรง แตสําหรับในบานเรา กลับไมมีความรุนแรงและการเสียเลือดเนื้อเกิดขึ้น ตรงกัน
ขาม กลับมีภาพประชาชนและนักทองเทีย่ วชาวตางชาติขอถายรูปกับรถหุมเกราะจนสื่อหลายแหง
นําไปเปรียบเปรยวาเปนภาพเดียวกับทีพ่ บเห็นทัว่ ไปในชวงการจัดงานวันเด็กหรืองานเฉลิมฉลอง
ภาพเหตุการณครั้งนี้เปนประวัติศาสตรทจี่ ะตองมีการกลาวถึงกันไปอีกนาน
สําหรับฉบับนี้ ทีมงานไดอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ “พระคูพระบารมี” มาจัดพิมพ
เผยแพร หลังจากนั้น มีบทความที่เกีย่ วกับเหตุการณทางการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นและภารกิจของ
กระทรวงการตางประเทศตอเหตุการณดังกลาว
นอกจากนัน้ ในชวงเวลาทีผ่ านมาก็มเี หตุการณที่สําคัญเกิดขึ้นในตางประเทศดวย ก็คือ
การสูรบกันระหวางอิสราเอลกับกลุมฮิซบอเลาะหซึ่งทานสามารถหาอานไดจากบทความใน
หนังสือฉบับนีเ้ ชนกัน สวนเรื่องราวอื่นๆในตางประเทศ ก็ยังคงมีใหอา นกันอยางเชนเคย สําหรับ
ในเลมนีจ้ ะมีเรื่องราวที่นา สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรของประเทศในทวีปยุโรปที่มาจาก
ประสบการณของผูที่เคยใชชีวิตอยูทนี่ นั่ ถาทานสนใจก็ไมควรพลาดบทความเกีย่ วกับประเทศ
สาธารณรัฐเช็กและประเทศฝรั่งเศส
สุดทายนีน้ ะครับ ขอขอบคุณทานผูฟง รายการของสถานีวิยุสราญรมย AM1575 ทีไ่ ดมี
จดหมายและไปรษณียบัตรเขามาติชมรายการ ซึ่งจะเปนขอมูลที่สาํ คัญในการปรับปรุงรายการให
ตอบสนองความตองการของทานผูฟ งใหไดมากที่สุด และก็ตองขอฝากความชื่นชมถึงพีน่ องมุสลิม
ที่อยูในระหวางพิธถี ือศีลอด (24 ก.ย. – 24 ต.ค. 2549 ) ที่ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอยาง
เครงครัด
ดวยความปรารถนาดี
(นายนฤมิต หิญชีระนันทน)
นายสถานีวทิ ยุสราญรมย

คติธรรม :
ธรรมโอวาทของหลวงปูศ รี มหาวีโร
วัดประชาคมวนาราม (วัดปากุง) จังหวัดรอยเอ็ด
•

เดินตามธรรมะ พุทธะตรัสไว ไมใหแกไกล แกใจของตน
บางคนเกิดมากังวล ไมวางไมสรางสักที ตายแลววาหนี ออกจากกังวล
บางคนเขาใจ ไมใชทั้งนั้น เรื่องเล็กเรื่องใหญ ตองแกตองไข ไดในชาตินี้

•

เหตุนอย.....ผลนอย เหตุมาก.....ผลมาก เหตุพิเศษ.....ผลก็พเิ ศษ
.....ตามหลักพุทธศาสนา ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตองมาจากเหตุ เหตุในทีน่ ี้คือ
การกระทํา ทางกาย วาจา ใจ ไมใชเปนสิ่งที่ออนวอนเอาได หรือปรารถนาเอา
ได หรือหยิบยืมของคนอืน่ ใหมาเกิดขึ้นในตัวเราได หรือวิงวอนใหเทวดา อินทร
พรหม มาดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทเนรมิตให ทําอยางนัน้ เราจะไมได ตอง
อาศัยการกระทํา แมแตพระพุทธเจาหรือมนุษยทกุ คนตองมาจากการกระทํา
เมื่อมีการกระทํา จึงจะมีผลปรากฎเกิดขึ้น รางกายจิตใจที่เราเห็นกัน สูงต่ํา
สังขารอยางไร สติปญญาขนาดไหน ฐานะความเปนอยูอยางไร ลวนเปนผลของ
การกระทําแตปางกอนใหเราไดเห็นกันชัดๆ….ถาเราก็อยากไดที่สุดของที่สุด จึง
ตองอาศัยการบํารุงเหตุ อาศัยการกระทํา ถาเหตุนอยผลก็ออกมานอย เหตุ
ใหญ ผลก็ใหญไปดวย
.....พูดถึงการปฏิบัติที่จะเกิดเปนอริยทรัพยขึ้นในจิตใจนัน้ เราทราบกันดีอยูแลว
ถึงหลักของการปฏิบัติ แตจะปฏิบัติกันถึงขนาดไหน บางคนเหนื่อย มีเหตุแหง
การทอถอย แตของดียอมตองอยูไกลกวาของไมดี แตอยูดวยกันทั้งสองอยาง
ใหเราไดเห็น เราจึงตองมีความอดทน มีสติ มีความระลึก มีความเพียร ฝาฟน
อุปสรรค จึงจะไดพบสิ่งที่ดี ยิ่งปฏิบัติธรรมไปสูธรรมะขั้นสูงก็ยิ่งมีอุปสรรคมาก
อยาเขาใจวาอุปสรรคที่มาขัดขวางเปนของไมดี ตองคิดวาเปนของดี เหมือน
นักมวยที่ตองไตเตาขึ้นมาเรื่อยๆ จนไดเปนแชมป ถามีอุปสรรค ใหเราวิ่งเขาหา
ยิ่งตอสูเราก็ยงิ่ มีโอกาสชนะ.....

เเสนยานุภาพทางการทหารในโลกมุสลิม
ภาณุทัต ยอดเเกว
การเเขงขันในการสะสมอาวุธในโลกนัน้ มีผลทําใหเสถียรภาพ ความมัน่ คง เเละสันติภาพ
ของโลกนัน้ ไดออนเเอหรือลดลงอยางมากมาย เเตการที่ไมมีอาวุธทีท่ ันสมัยตางก็เปดโอกาสใหเกิด
การถูกคุกคามเเละขมขูในรูปเเบบตางๆ ทีเ่ เยบยลมากขึน้ ในบรรดาภูมิภาคตางๆของโลก โลก
อาหรับไดกลายเปนดินเเดนที่มีการสะสมอาวุธ การขยายกําลังทหาร เเละการถายโอนอาวุธทีน่ า กลัว
มากที่สุดเเหงหนึง่ ในโลก ยิ่งกวานั้น ปจจัยที่กาํ หนดหรือผลักดันใหผูนําในโลกอาหรับยังตองสะสม
อาวุธตอไปนัน้ มีความหลากหลายเเละสลับซับซอนมากขึ้น ซึง่ ผูที่ไดรบั ผลดีในการเเขงขันอาวุธลวน
เปนบริษทั ผลิตอาวุธในบรรดาประเทศมหาอํานาจที่คุมเสียงในสหประชาชาติทั้งสิน้
ผูนาํ ในโลกมุสลิมไดประจักษตลอดเวลาวา การรุกรานจากประเทศเพือ่ นบานมุสลิม
ดวยกัน (ดังในกรณีอิรักบุกอิหราน เเละในกรณีอิรักบุกคูเวต หรือในกรณีอื่นๆ) ไดสรางความนากังวล
ใจพอๆ กับโอกาสที่ตนเองอาจเจอการรุกรานจากศัตรูถาวรในประวัติศาสตร ดังเชนในกรณีที่ รัฐ
อิสราเอลไดทําสงครามกับบรรดาชาติอาหรับในสงครามหกวัน เเละการบุกเลบานอนในเดือน
กรกฎาคม 2006 ซึ่งในทีน่ ี้อาจรวมถึงภาวะคุกคามของรัฐอิสราเอลตอโลกอาหรับดวยจรวดขีปนาวุธที่
ทําลายลางสูง
นาสังเกตวา ถึงเเมวาสหรัฐอเมริกาไดถูกมองจากหลายรัฐในโลกอาหรับวาเปนภัย
คุกคามในทางวัฒนธรรม เเตสําหรับผูน ําหรือกษัตริยในหลายประเทศมุสลิมกลับเห็นวา ภัยเเทจริงมัก
มาจากเพื่อนบานมุสลิมดวยกันเอง ซึ่งมักรุนเเรงเเละเกิดขึ้นอยางฉับพลันในรูปเเบบของการปะทะตอสู
ทางการทหาร การกอการราย หรือเเมเเตในรูปเเบบสงครามเต็มรูปเเบบ ยิ่งกวานัน้ ภัยจากบุคคล
รอบตัวตางเปนภัยทีน่ ากังวลใจลึกๆ โดยเฉพาะสําหรับหลายประเทศที่ความมัน่ คงทางการเมืองยังไม
ลงตัวเเนนอน หรืออาจกลาวอีกนัยหนึง่ วา ภัยจากภายนอกมักรุนเเรงพอๆ กับภัยจากคนของตนเองที่
อยูภายในประเทศ ดวยเหตุนี้ หลายรัฐในโลกมุสลิมจึงยังวนเวียนอยูในระบอบกิง่ เผด็จการเเละใน
หลายกรณียังตองเขาสูวงจรการเเขงขันในการสะสมอาวุธเเละการพัฒนากองทัพใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลา ซึง่ ในทีน่ ี้ขอยกตัวอยางประเทศที่ถือวามีเเสนยานุภาพทางการทหารในโลกมุสลิม
หากเปรียบเทียบขนาดของกําลังทหารในกองทัพของรัฐตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตกับโลกอาหรับก็อาจจะพอเปรียบกันได เเตหากพิจาราณาในเรื่องจํานวนเเละระดับของอาวุธ

ยุทโธปกรณนนั้ คงจะไมสามารถเปรียบกันไดเลย การเเขงขันในเรื่องการสะสมอาวุธในโลกอาหรับ
นั้นรุนเเรงกวาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากนัก ดวยเหตุนี้ ผูเ ขียนจึงไมขออธิบาย
รายละเอียดหรือพัฒนาการของการสะสมอาวุธของประเทศมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เเตจะ
เนนประเทศมุสลิมที่มีศักยภาพทางทหารขนาดใหญ ซึ่งมักอยูในดินเเดนตะวันออกกลางเเละภูมิภาค
เอเชียใต
อียิปต นอกจากมีคณะทูตที่ใหญที่สดุ ในโลกอาหรับ อียิปตยังดํารงตําเเหนงเปน
ประเทศทีม่ ีเเสนยานุภาพทางทหารมากที่สดุ ในโลกมุสลิมในปจจุบนั ทั้งนี้ เพราะอียปิ ตตองพยายาม
พึ่งตนเองในเรือ่ งการปองกันประเทศเปนอยางมาก เเมวา ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา
อียิปตไดรับความชวยเหลือในดานการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาพอสมควร นอกจากนัน้ อียิปตยัง
สามารถผลิตอาวุธหลายชนิดดวยตนเอง
เนื่องจากผูนาํ อียิปตยังมีความระเเวงกังวลเกี่ยวกับภัยจากสงครามที่อาจเกิดขึ้นไดรอบ
ดานทุกเมื่อ โดยเฉพาะกับดินเเดนสําคัญในทัง้ สองฝง คือ ฝง ตะวันตกเเละฝงตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศอียิปต ฝง ตะวันออกเฉียงเหนือ คือพรมเเดนที่อยี ิปตมีรวมกับอิสราเอล กับอีกฝงคือพรม
เเดนที่อยี ิปตมรี วมกับกับลิเบีย นาสังเกตวา ถึงเเมวาลิเบียไดถูกลดทอนกําลังจากการสูรบที่ยาวนาน
กับประเทศชาด เเตนนั่ ไมไดหมายความวาโอกาสของการลวงล้าํ พรมเเดนที่อาจจะมีขึ้นไดนั้นไมมี
อียิปตในปจจุบันมีบุคลากรของกองทัพเกือบสี่เเสนคน เเละมีเครื่องบินรบมากถึง 579
ลํา ซึง่ สวนใหญเปนเครื่องบินที่ไดมาทัง้ จากการซื้อจากยุโรปตะวันตก เเละที่อนื่ ๆ อียิปตยังมีกองทัพ
รถถังใหญเปนอันดับสอง รองจากประเทศซีเรีย คือมีจํานวนรถถังมากถึง 3,655 คัน (หากเปรียบเทียบ
กับขนาดของกองทัพไทย เราจะพบวาอียปิ ตมีกองทัพรถถังที่ใหญกวาของไทยถึงสิบเทา)
นาสังเกตวา นับจากการลงนามขอตกลงที่เเค็มปเดวิดในป ค.ศ. 1978 อียิปตไดถกู
ขอรองจากตะวันตก โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาใหเลิกซื้ออาวุธจากรัสเซีย ยิง่ กวานั้น อียิปตยังมี
ศักยภาพพอทีจ่ ะผลิตปนไรเฟลขายใหเเกโลกกําลังพัฒนา ซึง่ หลายคนวิจารณวา ปนไรเฟลทีท่ ําโดย
อียิปตเปนเทคโนโลยีของรัสเซียเเละเปนปจจัยหนึ่งทีท่ ําใหทวีปเเอฟริกายังตองเต็มไปดวยการเขนฆา
กันเพราะปนไรเฟลทีท่ ะลักเขามาจากประเทศอียิปตเปนจํานวนมาก
ซีเรีย เเมวา ซีเรียเปนประเทศที่มปี ระชากรเพียง 18 ลานคน เเตซีเรียเปนประเทศที่
มีเเสนยานุภาพทางทหารในระดับเเนวหนาของโลกอาหรับ หากพิจารณาในเรื่องขนาดของกองทัพนัน้
ซีเรียอาจถูกจัดอยูในอันดับสี่ของโลกอาหรับ คือรองจาก อียิปต ตุรกี เเละอิหราน เเตหากพิจารณา
ในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ ซีเรียมีกองทัพบกเเละกองทัพอากาศที่ไมนา เปนรองใคร

ปจจัยทีท่ ําใหซีเรียตองสรางกองทัพที่ใหญขนาดนี้ เนื่องจากซีเรียมีความจําเปนที่
จะตองพึง่ พึงกองกําลังทหารจํานวนมหาศาลเพื่อคอยตานทานหรือคานอํานาจทางทหารของประเทศ
เพื่อนบานที่ตนไมเคยไววางใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อิสราเอล
นาสังเกตวาซีเรียไดรับอาวุธสวนใหญจากสหภาพโซเวียตในชวงสงครามเย็น ซึง่ ภาวะ
เชนนี้ไดเคยสรางความกังวลใจอยางมากตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในเรื่องสมดุลทางการทหารใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึง่ เปนผลทําใหสหรัฐอเมริกายังตองชวยอิสราเอลในเรื่องการขายหรือพัฒนา
อาวุธที่ทนั สมัยพอทีจ่ ะสามารถสกัดอาวุธรัสเซียทีห่ ลั่งไหลเขามาในตะวันออกกลาง ในปจจุบัน ซีเรีย
ยังคงซื้ออาวุธจากรัสเซียอยางตอเนื่อง
นาสังเกตวาซีเรียมีเครื่องบินรบประเภท Su 22/24 เเละ MIG 21/23/25/29 เปนจํานวน
มากมายถึง 548 ลําเพื่อใชในการตอสูพทิ กั ษนา นฟาของตนเอง นอกจากนั้น ซีเรียยังมีกองทัพรถถังที่
มีจํานวนมากถึง 4,500 คัน ซึ่งซีเรียจําเปนตองสะสมใหมากกวาอิสราเอลที่มีเกือบ 4 พันคัน
การที่ซีเรียมีบอ น้ํามันเปนของตนเองเปนปจจัยหนึ่งทีท่ าํ ใหรัฐบาลซีเรียสามารถ
เดินหนาในการซื้ออาวุธจากภายนอก เเละคงไมมีใครสามารถหยุดยัง้ ซีเรียได โดยเฉพาะอยางยิง่
สถานการณความมัน่ คงในตะวันออกกลางมีสภาพที่ผนั ผวนในปจจุบัน
ซาอุดิอาระเบีย นับเปนอีกประเทศหนึง่ ทีม่ ีเเสนยานุภาพทางทหารเพราะซาอุดิ
อาระเบียมีกองทัพขนาดใหญ เเตจุดเดนที่เราเห็นไดชัดมากที่สุดของกองทัพซาอุดิอาระเบียคือการที่
กองทัพซาอุดิอาระเบียมีอาวุธยุทโธปกรณที่ทนั สมัยกวาประเทศอื่นๆในโลกอาหรับเปนจํานวนมาก
เนื่องจากซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธทดี่ ีกับสหรัฐอเมริกาจึงไดรับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกใน
เรื่องของการซือ้ อาวุธ ยิง่ กวานั้น นาสังเกตวา ซาอุดิอาระเบียไดใหความชวยเหลือเเกกองทัพ
สหรัฐอเมริกาในการทําสงครามตอบโตกบั อิรักทั้งสองครั้ง ดังเห็นวาในสงคราอาวเปอรเซียซึ่งเกิดขึ้น
ในป ค.ศ. 1991 ซาอุดิอาระเบียยอมเปนผูเ เบกรับคาใชจา ยในการทําสงครามถึง 55 พันลานเหรียญ
สหรัฐ
หากลองพิจารณาในเรื่องรายละเอียดของอาวุธของกองทัพของประเทศซาอุดิอาระเบีย
เราจะพบวาซาอุดิอาระเบียมีกองทัพที่ใหญเเละทันสมัย ดังเห็นวาซาอุดิอาระเบียมีกองทัพรถถังที่
ใหญอีกประเทศหนึ่งในโลกอาหรับ คือมีจาํ นวนรถถังมากถึง 1,055 คัน เนื่องจากซาอุดิอาระเบียตอง
ใชรถถังในการปองกันอาณาเขตที่กวางใหญไพศาลที่มพี รมเเดนตอกับหลายประเทศ เเละการที่
ซาอุดิอาระเบียมีจรวดมิสไซเเบบเเพทริออตเเละระบบเรดารเตือนภัยลวงหนา AWACS นั้นนับวาเปน
สิ่งที่บง บอกถึงระดับของความทันสมัยของกองทัพซาอุดิอาระเบีย

ซาอุดิอาระเบียมักนิยมซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เเละฝรั่งเศส
โดยลาสุดในเดือนธันวาคม 2005 ซาอุดอิ าระเบียไดตัดสินใจซื้อเครื่องบินรบจากบริษัท BAE ของ
สหราชอาณาจักรอีกกวา 30 ลํา เพื่อสรางความมั่นใจวาซาอุดิอาระเบียสามารถดูเเลความมัน่ คงทาง
ทหารของตนเองไดมากขึ้น
อิหราน เปนอีกหนึง่ ประเทศมุสลิมทีม่ ีกองทัพขนาดใหญเเละนาสนใจมาก ถึงเเมวา
อิหรานมีรถถังพรอมรบไมมากเทาซีเรีย เเตอิหรานนับวามีกองทัพบกทีข่ นาดใหญมาก คือ มีทหาร
มากกวาครึง่ ลานคนทีพ่ รอมอาวุธ นอกจากนัน้ ยังมีกองทัพอากาศขนาดใหญที่มีเครื่องบินพรอมรบ
ถึง 306 ลํา อิหรายยังมีเรือรบขนาดใหญเเละเรือดําน้ําที่คอยสังเกตการณในบริเวณอาวเปอรเซีย
นาสังเกตวาอิหรานมีอาณาเขตที่ใหญกวาหลายประเทศในโลกอาหรับจึงมีความจําเปนอยางมากที่
ตองสรางกองทัพขนาดใหญที่เขมเเข็งพอทีจ่ ะไมตองการถูกทาทายหรือเเทรกเเทรงจากประเทศเพือ่ น
บาน หรือในกรณีที่ตนตองถูกกดดันจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศตะวันตก อิหรานยังมี
เปาหมายจะสรางระบบดาวเทียมเพื่อใชในการทําสงคราม นอกเหนือไปจากความพยายามที่จะพัฒนา
พลังงานนิวเคลียรจากเเรยเู รเนียมโดยอาศัยความรูเทคโนโลยีทนี่ ําเขาจากรัสเซีย
ตุรกี
เปนประเทศเดียวในโลกมุสลิมที่เปนสมาชิกองคการนาโต (ซึ่งตุรกีไดเปน
สมาชิกตัง้ เเตป ค.ศ.1952) เเละตุรกีมกี องทัพที่ใหญเปนอันดับสองของกลุมนาโตอีกดวย ตุรกีมีเรือ
ดําน้ํามากถึง 13 ลําเพื่อเเสดงเเสนยานุภาพของตนในชองเเคบบอสฟอรัสเเละในทะเลดําเเละทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน เนื่องจากตุรกียงั ไมไววางใจเพื่อนบาน เชน กรีซ เเละประเทศที่มเี เสนยานุภาพในภูมภิ าค
คือ รัสเซียเเละยูเครน ยิง่ กวานัน้ การมีกองทัพเรือขนาดใหญยงั สามารถสงสัญญาณทางออมใหเเก
ประเทศกรีซถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นได หากกรีซยังคิดที่จะทําการสนับสนุนกลุมเเบงเเยกในไซปรัส ถึงเเม
วาความสัมพันธระหวางสองประเทศนั้นไดพัฒนาดีขึ้นตามลําดับ นับจากที่รัฐบาลกรีซไดเเสดงน้ําใจ
ตอประชาชนตุรกีโดยการสงความชวยเหลือใหเเกตุรกีกรณีเหตุเกิดเเผนดินไหวที่อิซมิท (Izmit)ในป
ค.ศ. 1999
ปากีสถาน
เปนรัฐมุสลิมที่มีจํานวนทหารมาก เเตเมือ่ คิดถึงสัดสวนของจํานวน
ประชากรของประเทศปากีสถาน ขนาดกองทัพปากีสถานจึงนับวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากพิจารณาถึงปญหาชายเเดนที่ปากีสถานมีกับอินเดีย ซึ่งเปนมหาอํานาจทางทหารของ
เอเชียใต ขนาดของกองทัพจึงไมถือวามากนัก
อยางไรก็ตาม จุดเดนของปากีสถานคือ การมีจรวดขีปนาวุธนิวเคลียรไวครอบครอง ซึ่ง
ตนไดพัฒนาเปนระยะเวลาหลายทศวรรตเพื่อเเขงขันกับอินเดีย ซึง่ ผูน าํ ปากีสถานยังถือวาระบบอาวุธ
นิวเครียรของอินเดียยังคงเปนภัยตอความมั่นคงของตนเอง เเตอยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดนอย

มากที่ปากีสถานอาจใชจรวดขีปนาวุธนิวเคลียรในการรุกรานประเทศเพื่อนบาน เพราะปากีสถานไมมี
ประวัติที่รุกรานรัฐอื่นๆ โดยไมมีเหตุผล การมีอาวุธนิวเครียรของปากีสถานจึงเปนเพียงเพื่อวัตถุ
ประสงคปองกันตนเอง เเละเพื่อสงสัญญาณใหเพื่อนบานที่เปนมหาอํานาจ เชน อินเดีย เเละ อิหราน
ทราบถึงเเสนยานุภาพของตนเอง
นอกจากนัน้ ปากีสถานยังสามารถผลิตอาวุธหลายประเทภเเละยังเปนผูค าอาวุธที่
สําคัญของภูมิภาค กองทัพของปากีสถานมีความสัมพันธที่เเนนเเฟนกับสหรัฐอเมริกาเเละยังไดรับ
ความชวยเหลือทางการเงินเเละอาวุธจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปนจํานวนมาก เเมวา ครั้งหนึ่ง รัฐบาล
สหรัฐไดเคยงดการขายอาวุธใหปากีสถาน
ทั้งนี้ ไดมีการตั้งคําถามวามีความเปนไปไดสูงที่ผูเชีย่ วชาญนิวเคลียรของปากีสถานเเละ
อินเดียอาจขายความลับในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องการผลิตอาวุธนิวเคลียรใหเเกประเทศอิหราน เกาหลี
เหนือ เปนตน ซึ่งประเด็นนี้ไดสรางความกังวลใจใหเเกสหรัฐอเมริกา

ประเทศ
อียิปต
ซีเรีย
อิหราน
ตุรกี
ซาอุดิอาระเบีย
ปากีสถาน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย

สถิติจํานวนทหารเเละอาวุธยุทโธปกรณบางประเภทในโลกมุสลิม
จํานวนทหาร
จํานวนรถถัง
จํานวนเรือ
จํานวนเครื่องบินรบ
550,000
3,655
65
579
260,000
4,500
20
548
500,000
1,565
62
306
520,000
4,205
80
483
90,000
1,055
34
294
550,000
2,317
27
374
302,000
275
55
90
104,000
26
45
95

ระบบพันธมิตร
ซีเรียเปนประเทศที่มีความสัมพันธเเนนเเฟนกับประเทศมุสลิมในเเอฟริกาเหนือ เเละ
เปนทีเ่ ขาใจกันวา ซีเรียในปจจุบันไดสรางระบบพันธมิตรที่เเนบเเนนกับอิหราน โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อ
ผูนําซีเรียเเละอิหรานไดเห็นพองกันวาอิสราเอลเปนภัยตอปาเลสไตนเเละภูมิภาคตะวันออกกลางเเละ
ประจักษวา อิสราเอลยังไดรับการสนับสนุนอยางมากเเละตอเนื่องจากสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี Hafez al-Assad ซึ่งเปนสายชีอะหที่ปกครองประเทศซีเรียที่เต็มไปดวย
พวกสุหนี่มานานถึงสามทศวรรษไดพยายามรักษาความสัมพันธที่ดีกบั โลกมุสลิม โดยเฉพาะกับเพื่อน
บานอยางอียปิ ต เมื่อประธานาธิบดี Bashar al -Assad ซึ่งเปนบุตรชายนั้นไดขึ้นสูอํานาจในป 2000
ไดเริ่มผูกมิตรกับตุรกี ซึ่งในอดีตทั้งสองเคยมีความขัดเเยงในดินเเดนอเล็กซานเดร็ตตา
สิ่งทีน่ าสังเกตคือ ในอดีตนั้น ซีเรียเคยรวมกับอียิปตในการสูรบกับรัฐอิสราเอล เเตทวา
ทั้งสองประเทศไมสามารถทีจ่ ะทําใหรัฐอิสราเอลยอมจํานน เเตโอกาสที่อียิปตจะเสี่ยงทําสงคราม
ดังกลาวตอตานอิสราเอลอีกในอนาคตนั้นคงเปนไปไดยาก เพราะอียปิ ตในทุกวันนีต้ างจากอียิปตใน
อดีตที่เปนรัฐเผด็จการสังคมนิยม นอกจากนัน้ อียิปตไดผลประโยชนมหาศาลจากภาวะของการที่ตน
เปนตัวกลาง โดยเฉพาะในการคาขายกับอิสราเอล เเละยิ่งกวานั้น อียปิ ตยังเกรงใจรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอียิปตไดรับผลประโยชนในรูปเเบบตางๆ จากสหรัฐอเมริกา
ซาอุดิอาระเบียยังพยายามรักษาพันธมิตรกับประเทศในอาวเปอรเซียเพื่อคานอํานาจกับ
อิหราน ซึ่งมีอทิ ธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางในตอนเหนือ ในขณะเดียวกัน ซาอุดิอาระเบีย
พยายามดึงอียิปตใหอยูในเเกนเดียวกับตนเอง
อยางไรก็ตาม อิสราเอลยังคงเปนประเทศเดียวในดินเเดนตะวันออกกลางทีม่ ี
ขีปนาวุธติดหัวอาวุธนิวเคลียร ซึ่งมีฐานที่ตั้งมั่นอยูที่เจริโช 1 เเละเจริโช 2 ความจริงอันนี้ได
เปนปจจัยสวนหนึ่งทีท่ ําใหชาวอาหรับจํานวนมากรูสึกวาตนเองถูกขมขูจากรัฐอิสราเอล เเละอาจเกี่ยว
โยงไปถึงความรูสึกเกียจชังตอสหรัฐอเมริกา เพราะสหรัฐอเมริกาไมไดตอตานความพยายามของ
อิสราเอลเเตอยางใด
คงไมผิดที่จะกลาววาเพราะอิสราเอลมีอาวุธทีท่ นั สมัย จึงทําใหเกิดกระะเเสตื่นตัวใน
การขยายกองทัพเเละการสะสมอาวุธในตะวันออกกลางอยางไมจาํ เปน ซึง่ เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ําใหรัฐ
อื่นๆในโลกอาหรับตองใชงบประมาณอยางมหาศาลในการขยายกองทัพ เเละในที่สุดไดสงผลใหตนเอง
ตองพลาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในการเพิ่มหรือรักษาระดับเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศ หรือการลงทุนในโครงการขนาดใหญที่เรงดวนเเละสําคัญเพือ่ ใชในการพัฒนาภาคอื่นๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบการศึกษา เเละเทคโนโลยีของ
ตนเองใหกาวหนากวานี้ เงินจํานวนมหาศาลจากการซื้อขายอาวุธตางกลับเขาไปสูกระเปาของบริษัท
ที่ผลิตอาวุธ ซึง่ สวนใหญตั้งอยูในโลกตะวันตก
อิหรานกับจักรวรรดินิยมเเอกโกล-เเซกซอน

อิหราน เปนรัฐที่มีตนกําเนิดมาจากเผาเปอรเซีย ซึ่งเปนจักรวรรดิโบราณที่มีอทิ ธิพล
มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางเปนระยะเวลานานกวาพันป (หากไมนับตุรกีในเอเชียไมเนอร)
เเละยังสามารถรักษาเอกราชของตนเองไดอยางดีในชวงเเหงยุคการลาอาณานิคมของตะวันตก ชาว
อิหรานในปจจุบันจึงมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร เผาพันธอารยัน เเละสถาบันชาติที่ยาวนาน
ของตนเอง ความจริงในขอนี้เปนที่รับรูกนั ดีในภูมิภาคมาโดยตลอด
อยางไรก็ตาม อิหราน (รวมทั้งซีเรีย ซึง่ สืบสายมาจากกาลิบอุมายัด ซึ่งในอดีตไดมี
อํานาจในการปกครองดินเเดนปาเลสไตน จอรเเดน เเละเลบานอน) ในปจจุบนั เปนประเทศที่ชาติ
ตะวันตกมีความกังวลใจมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง เนื่องจากชาติตะวันตกเชื่อวารัฐบาล
อิหรานเเละซีเรียไดสนับสนุนการกอการรายสากล โดยเฉพาะกลุมที่ปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน อิรัก
เเละในอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางเเละเเอฟริกา นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกาเเละสหราช
อาณาจักรยังมองวาประธานาธิบดีบาชาร อัล อัสซาดเเหงซีเรีย เเละประธานาธิบดีอมาดิเนจาดเเหง
อิหรานยังมีทศั นคติที่ตานตะวันตกอยางมาก อยางไรก็ตาม หากเรามองจากมุมมองของรัฐบาล
อิหราน อิหรานกลับเห็นวาชาติตะวันตกตางพยายามเเทรกเเซงกิจการภายในของอิหรานเเละ
พยายามจัดระบบในตะวันออกกลางเพื่อเอื้อประโยชนตนเองมาโดยตลอด ซึ่งผูเขียนจะกลาวละเอียด
ตอไปในบทนี้
สื่อมวลชนมีอิทธิพลอยางมากในการนิยามเเละการสรางภาพตางๆ มากมายใน
เหตุการณเเละความเคลื่อนไหวทีเ่ กิดขึ้นมาในโลก อิหรานในปจจุบนั ไดถูกนิยามในลักษณะทีน่ า
เกลียดนากลัว เชน เเกนเเหงปศาจ หรือ ดินเเดนที่มืดอึมครึม ทั้งที่ บางที ผูน ําอิหรานอาจจะไมไดมี
ความทะเยอทะยานมากเทากับผูนาํ ของบางประเทศในโลก
ในขณะที่สื่อในโลกภาษาอังกฤษไดตีพิมพบทความจํานวนมากเกีย่ วกับภัยรายที่มา
จากการที่อหิ รานพยายามพัฒนาพลังงานนิวเคลียร โดยสนับสนุนความคิดของเจาหนาที่ความมัน่ คง
สหรัฐเเละคณะบุคคลในทําเนียบขาวทีว่ าอิหรานมีความตั้งใจที่จะสรางอาวุธนิวเคลียรที่ทาํ ลายรางสูง
เพื่อนําไปกดดันหรือทําลายอิสราเอล ดวยเหตุนี้ ประชาคมโลกควรหยุดโครงการพลังงานนิวเคลียร
ของอิหราน เเตในอีกดานหนึง่ ของโลกตะวันตก สื่อภาษาฝรั่งเศสกลับใหภาพทีต่ รงกันขาม
เปดเผย เเละตรงไปตรงมามากกวาสื่อในโลกภาษาอังกฤษ ดังเห็นวา นิตยสารขาว Afrique Asie (สื่อ
ภาษาฝรั่งเศสฉบับเดือนพฤษภาคม 2006 หนา5) ไดตีพมิ พขาว Verite au Bresil, erreur en Iran ซึ่ง
มีใจความที่สามารถสรุปไดวา ในขณะที่บรรดาประเทศตะวันตกไดปวนไปทั้งโลกโดยพยายามหาม
อิหรานไมใหพฒ
ั นายูเรเนียม เเตบราซิลกลับเพิ่งเปดศูนยพัฒนายูเรเนียมเเหงใหมเพือ่ ใชผลิตพลังงาน
นิวเคลียรของตน ซึง่ กิจกรรมของบราซิลนีก้ ลับไดรับการตอบสนองอยางเชื่อมัน่ จากยุโรป เพราะจะ

ชวยประหยัดเงินหลายลานยูโร เเตนา สังเกตวาในป ค.ศ. 2004 เจาหนาที่ของรัฐบาลบราซิลตางไม
ยอมใหผูตรวจจากหนวยงานเอไออีเอ เขาตรวจศูนย โดยอางวาตนยังกังวลเรื่องที่อาจมีคนลอกเลียน
เเบบศูนย
นอกจากนัน้ หากสังเกตใหดี เราจะพบวาสื่อมวลชนฝรั่งเศสรายงานความรุนเเรงใน
เลบานอนในลักษณะทีว่ พิ ากษวิจารณการทําเกินกวาเหตุของกองทัพอิสราเอล ทัง้ นี้ เพราะฝรั่งเศสมี
ความคิดที่ตา งจากสหรัฐอเมริกาในหลายเรื่องเชน อิรัก เเละยังมีความสัมพันธที่ยาวนานเเละลึกซึ้งกับ
ซีเรียเเละเลบานอนนับตัง้ เเตสมัยอาณานิคม
ในขณะที่สื่อภาษาเยอรมันมีความสนใจกับประเด็นตะวันออกกลางอยางมากเชนกัน
การวิเคราะหขา วทั่วไปมีความเที่ยงตรงเเละไมเขาขางฝายใดมากเกินไป ดังเชน นิตยสาร Stern
ฉบับที่ 18 ประจําเดือนเมษายน 2006 ไดอุทิศพื้นทีห่ ลักใหกับบทความสําคัญโดยมีชื่อวา “อิหราน :
ดินเเดนหลังมานผาปดหนา” ( Iran: Das Land hinter dem Schleier ) ซึง่ เปดเผยสภาพสังคม
อิหราน โดยเฉพาะผลกระทบตอจิตใจอันมาจากความรุนเเรงเเละความทารุนโหดรายของภาวะ
สงครามที่อหิ รานตองเผชิญกับอิรักเเละการปดลอมโดยสหรัฐอเมริกาเเละชาติตะวันตกที่ยาวนาน
ผูเขียนบทความเชื่อวา อิหรานอาจตองเผชิญความรุนเเรงอีกครั้งกับสหรัฐอเมริกาในกรณีโครงการ
พัฒนาพลังงานนิวเคลียร เพราะสหรัฐเชื่อวาอิหรานอาจใชนิวเคลียรในการทํารายอิสราเอล ซึ่งเปน
พันธมิตรถาวรของสหรัฐอเมริกา
หากตองเปรียบเทียบคุณภาพของขาวในโลกภาษาอังกฤษ เราจะพบวา สํานักขาว
BBC เเละ SKY NEWS ของสหราชอาณาจักรมักรายงานขาวทีเ่ ปนกลางมากกวาสํานักขาว CNN ที่
พยายามรายงานขาวทีม่ ีลักษณะเขาขางประเทศอิสราเอลมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพราะกลุมยิวใน
สหรัฐอเมริกายังมีอทิ ธิพลเหนือสื่อสารมวลชนหลายประเภทในประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังเห็นชัดวา สํานักขาว CNN มักใหเวลาในการรายงานเเกประเทศอิสราเอลมากกวา
ประเทศอื่นๆ ที่เปนคูก รณี หรือมีสวนรวมในเหตุการณ หากเราเปรียบเทียบการวิเคราะหของ CNN
กับสํานักขาวในยุโรปเเลว เราจะพบวาสํานักขาว CNN ตัดตอขาวดิบสูงมากโดยพยายามไมเสนอผล
การหารือ หรือ ผลการประชุมของผูนาํ ตางๆ ที่มที าทีตอตานอิสราเอล ดังเชนในการประชุม G8 ทีน่ คร
เซนตปเตอรสเบิรก ในเดือนกรกฎาคม 2006 เปนตน
ยิ่งกวานั้น นาสังเกตวา สํานักขาว CNN ยังทําผิดพลาดในการดวนสรุปวาการที่ประธา
นาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหรานไดมีสารไปถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในชวงเดือนพฤษภาคม
2006 นั้นจะเปนสัญญาณที่ทาํ ใหความตึงเครียดระหวางทัง้ สองประเทศนั้นลดลงเเละคงอาจจะมีผลดี
ตอสถานการณในภูมิภาค ทัง้ นี้เพราะสํานักขาว CNN รีบรายงานโดยไมไดมีโอกาสไดดูเนื้อหาสาระ

ที่เเทจริงของสาร ซึ่งผูเขียนกลับเห็นวาสารดังกลาวเต็มไปดวยถอยคําที่เเสดงการโตตอบอยางรุนเเร
งจากผูนาํ อิหรานตอประธานาธิบดีสหรัฐฯ มากกวาเปนการเสนอเปดชองทางหรือโอกาสเพื่อการเจรจา
ทางการทูต (diplomatic overture)
หากเราลองมาพิจารณาเนื้อหาบางสวนของสารที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลาม
อิหรานไดมีไปถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม 2006 ซึง่ มีขอความหลายตอนที่
ผูเขียนอยากนํามาเเบงปนกับผูอาน ซึ่งมีสาระที่สะทอนวาผูนาํ อิหรานเชื่อวาตะวันตกไดสนับสนุน
ระบอบซัดดัมมาโดยตลอด (เเละคงมีนัยวา ตะวันตกจึงสมควรที่จะตองเผชิญผลอันเลวรายของ
นโยบายที่ตนเองสนับสนุนระบอบซัดดัม)
“On the pretext of the existence of weapons of mass destruction, this great
tragedy has come to engulf both the peoples of the occupied and the
occupying country. Later it (the war) was not waged to topple him or the
announced goal of finding and destroying weapons of mass destruction.
He (Suddam) was toppled on the way to another goal; nevertheless the
people of the region are happy that Saddam is gone. I point out that
throughout the many years of war that were imposed on Iran , Saddam was
supported by the West.”
สาระทีน่ ับวานาสนใจมากคือ ประธานาธิบดีเเหงสาธารณรัฐอิสลามอิหรานไดทงิ้ ปริศนา
กับผูอาน (ซึ่งคงไมใชเเคประธานาธิบดีสหรัฐเทานัน้ ) หรือไดบอกเปนนัยวาอิหรานรูต ลอดเวลาวา
สหรัฐอเมริกาตองการอะไรจากการทําสงครามเพื่อยึดครองอิรัก ซึง่ ในทีน่ ี้ ผูเขียนคิดวานาจะเปนการ
จัดระเบียบตะวันออกกลางโดยสหรัฐฯ โดยการทลายเเนวเเสนยานุภาพของกลุมชีอะห ซึง่ คนพวกนี้
พรอมที่จะตายเพื่อรักษาสถานภาพเเละความเชื่อของตนเอง หากมองจากเเผนที่โลก เราจะพบวา
ชุมชนชีอะหกนิ อาณาเขตจากศูนยใหญในอิหรานเเละขยายเเผเขาไปในเขตอิรัก ซีเรีย เเละรวมถึง
เขตฮีซบอลลาหในเลบานอน ทัง้ นี้ยังไมนบั ชุมชนชีอะหขนาดเล็กหลายสิบเเหงที่กระจัดกระจายใน
ประเทศรอบอาวเปอรเซีย การจัดการกับอิรักจะชวยสหรัฐอเมริกาทลายเสนลําเลียงอาวุธเเละกลุม
คน หรืออีกนัยหนึง่ คงเปนยุทธวิธีที่จะทําใหเสนชีวิตที่สาํ คัญของชีอะหตองออนเเอลงไปในที่สุด
อยางไรก็ตาม การที่รัฐอิหรานพยายามเขาถึงเทคโนโลยีนิวเคลียรนั้นเปนเรื่องที่สราง
ความเสีย่ งใหเเกภูมิภาคตะวันออกกลางนัน้ ตางมีความจริงอยูในตัวเองโดยอาศัยตรรกกะที่ผูเขียนได

กลาวไปเเลวขางตน เเตหลายคนอาจใหเหตุผลเพิม่ เติมวา หากจะใหถูกตองเเลว หรือหาก
สหรัฐอเมริการักสันติภาพจริง สหรัฐอเมริกาเองควรที่จะหยุดภาคเอกชนของตนเองที่พยายามผลิต
อาวุธเพื่อขายใหกับประเทศอื่นๆ ในโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ สหรัฐอเมริกาสมควรหยุดใหอาวุธเเก
อิสราเอล หรือ สหรัฐอเมริกาสมควรใหอิสราเอลยกเลิกเเผนการพัฒนาอาวุธของตนเองดวย ซึ่งเปนที่
ทราบกันวาอิสราเอลมักขายเทคโนโลยีทตี่ นคนพบกลับไปใหเเกสหรัฐอเมริกา
การที่สหรัฐอเมริกาเปดไฟเขียว หรือยอมใหอิสราเอลยิงจรวดถลมตอนใตของกรุงเบรุต
นั้นไดทาํ ใหประชาคมโลกกลับรูสึกวาสหรัฐอเมริกามีเเผนการณอยูในใจ นัน้ คือการทลายกลุมที่อาจ
สรางอันตรายใหเเกอิสราเอล เเตสหรัฐอเมริกาลืมความจริงไปวาพวกอาหรับจะรูสึกอยางไรเพราะ
พวกเขาเปนพีน่ องกัน พวกเขาพูดภาษาที่ไกลเคียงกัน เเละที่สาํ คัญทีส่ ุดพวกเขาเกลียดอิสราเอล
เหมือนกันดังในบทความเรื่อง L’Integrismes vs Democratie ของนิตยสาร Afrique Asie (หนา 15)
ดังกลาวไดสรุปเทคนิคบางประการที่ประเทศมหาอํานาจไดใช ในการครอบงําตะวันออกกลาง คือการ
ทําใหภูมิภาคตะวันออกกลางเเตกเเยกเพือ่ ครอบงําหรือชี้นําไดงา ยขึ้น เชน การทําใหประเด็น
เลบานอนกลายเปนประเด็นโลกเพื่อปดลอมซีเรีย หรือการกดดันอิหรานเพื่อกอใหเกิดความตึงเครียด
ทางชาติพันธเเละชุมชน ซึง่ ทั้งหมดนีบ้ ทความเชื่อวาไดทําขึ้นโดยมหาอํานาจจากภายนอกทัง้ สิน้
ถึงเเมวา โดยสวนตัวเเลว ผูเขียนไมเชื่อบทวิเคราะหทงั้ หมดของบทความ เเตทวา
ยอมรับวาบางมุมมองของการวิเคราะหนนั้ มีความเปนไปไดสูงเเละเสนอคําตอบทางเลือกที่เปดหูเปด
ตาดีมาก ดังเห็นวา เหตุการณเชน การระเบิดโบราณสถานที่ซามารานัน้ เรายังไมสามารถพบวาเปน
ฝมือของกลุมใดที่ประสงคใหนิกายสุหนี่กับชีอะหตองเผชิญหนากันอยางเขมขนขึ้น เพราะกลุมที่ได
ประโยชนอาจเปนทัง้ กลุม ทีต่ องการเลนงานสหรัฐอเมริกาเพื่อเเสดงใหชาวโลกรูว าสหรัฐไมสามารถคุม
เกมในอิรักได ซึ่งกลุมนี้อาจเปนไดทั้งกลุมอัลไคดาร กลุม ซีเรีย หรือเเมเเตกลุมอิหราน ซึ่งมีสว นไดสวน
เสียในสถานการณในประเทศอิรัก ดังเห็นวาทัง้ อิหรานเเละซีเรียยังมีพรมเเดนธรรมชาติที่ติดตอกับ
อิรัก ซึ่งสามารถเขาออกไดงา ยมาก อยางไรก็ตาม สําหรับอิหรานนัน้ การวางระเบิดอาจเปนการ
ลงทุนทีเ่ ขาเนือ้ ตนเองมากเกินไปเพราะโบราณสถานเเหงนี้เปนสัญลักษณทางจิตวิญญาณที่มี
ความสําคัญตอชาวมุสลิมนิกายชีอะหทั่วโลก
นาสังเกตวา รัฐบาลอิหรานมีความโกรธเเคนสหรัฐอเมริกามากกวาชาติตะวันตกอืน่ ๆ
ซึ่งในทีน่ ี้คงรวมถึงรัสเซีย เพราะอิหรานมีความเชื่อวาสหรัฐอเมริกาพยายามลมระบอบอิหรานอยาง
ทาทายเเบบเผชิญหนา ดังในเหตุการณของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1981 ที่จารชนชาวอิหราน ซึง่ เปน
สายใหกับสหรัฐอเมริกาไดทําการวางระเบิดตึกทําการรัฐบาลอิหราน เเรงระเบิดในครั้งนัน้ ไดทาํ ให
ประธานาธิบดี Rajai เเละนายกรัฐมนตรี Bahonar ของอิหรานตองเสียชีวิตทันที

ยิ่งกวานัน้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 เครื่องบินโดยสารของสายการบินอิหราน
เเอรไดถูกทหารเรือสหรัฐยิงตกในระหวางมุงหนาไปเมืองดูไบ เหตุการณนี้ไดสงผลใหผูโดยสาร
เสียชีวิตทันที 290 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนชาวตางชาติถึง 38 คน
คนทัว่ ไปในทองถนนคงมักจําไมไดวาอะไรเกิดขึ้นในประเทศที่ไมคุนเคย เชน อิหราน
เเละซีเรีย คนมักเขาใจเรื่องตางๆ ตามทีส่ ื่อหยิบยืน่ ให เพราะคนทัว่ ไปคงไมมีเวลามากพอที่จะไปหา
ความจริงของเหตุการณในเเตละวัน เพราะฉะนัน้ การรับฟงสื่อที่เทีย่ งตรงเเละเปนธรรมจึงลดอคติเเละ
ชวยเปดเเสงเเหงปญญาไดในระดับหนึ่ง
บทความภาษาฝรั่งเศสดังกลาวยังใหขอคิดที่นา สนใจในการเยยหยันการนิยามเเละการ
สรางขาวในโลกตะวันตกทีม่ กั ถูกครอบงําโดยบางสํานักขาวทีม่ ีอิทธิพลในการกําหนดเเนวคิดขึ้นใน
สังคมโลก ดังในประโยคที่ผูเขียนขอยกมาบางสวนขางลางนี้
(คําเเปลอยางไมเปนทางการ)
เหลาประเทศลาอาณานิคมเเองโกล เเซกซอนในรูปเเบบสมัยใหมกลับถูกเรียกใหดดู ี
วา“ประเทศมหาอํานาจ” ซึง่ เปนคําที่ไมบอกคุณสมบัติอะไรเเละยังฟงดูเเลวสะอาดดี
การยึดเเละครอบครองดินเเดนอาหรับโดยอิสราเอลมักถูกเรียกวา “กระบวนการ
สันติภาพ” หรือ “โรดเเมพ” ในขณะที่ การออกมาตอตานการยึดครองดินเเดน
อาหรับกลับถูกเรียกวา “การกอการราย”
(ลองพิจารณาภาษาตนฉบับ)
“Le colonialisme anglo-saxon s’applle desormais “hyper puissance”,
terme neutre et hygienique; la colonization des territories arabes occupes
par Israel s’ appelle tres curieusement “processus de paix ’’ou “feuille de
route”, la resistance a l’occupation est qualifiee de “ terrorisme”
นาสังเกตวา นักขาวฝรั่งเศสเชื่อวา กลุมฮิสบอลละหในเลบานอนเปนกลุมที่ประชาชน
เลบานอนกลับเห็นวาเปนพวกทีช่ วยเหลือมนุษย หรือมีความเปนมนุษยสูง เเตขณะเดียวกัน
อิสราเอลเเละสหรัฐอเมริกากลับนิยมเรียกกลุมนีว้ า ผูกอการราย อยางไรก็ตาม อิสราเอลคงมีความ
เหนือกวาซีเรียเเละเลบานอนหากตองดําเนินสงครามในระยะยาว เเสนยานุภาพทางการทหารจึง
เปนประเด็นทีส่ ามารถทําใหเราเขาใจเเนวโนววาใครจะชนะในสงครามได เเตเเสนยานุภาพทางทหาร
อยางเดียวยังไมสามารถยืนยันไดวาอนาคตที่เต็มไปดวยสันติภาพเเละความมัน่ คงนัน้ จะเปนจริงขึน้ มา

ได ทั้งนี้ เพราะขนาดเเละความเเข็งเเกรงในเผาพันธุ การสรางพันธมิตร ตลอดจนความรูสึกเกลียด
ชังยังเปนประเด็นที่สามารถเปลี่ยนเเผนที่โลกไดเสมอ
เเมเเตกษัตริยอับดุลละหที่ 2 เเหงราชอาณาจักรจอรเเดนซึ่งมีความสัมพันธที่ดีมากกับ
ทําเนียบขาวยังตองออกมาประณามรัฐบาลอิสราเอลทีท่ ําเกินกวาเหตุ เเละยังทรงเตือนวาอิสราเอลไม
มีวันที่จะชนะกลุมฮิสบอลละหดวยกําลังทหาร เเตทวาภาพของประชาชนเลบานอนที่ลมตายหรือถูก
ทํารายจากปฏิบัติการทางการทหารจะกระพือกระเเสของพวกมุสลิมหัวรุนเเรง พระองคทรงมีนยั วา
สิ่งนี้อาจทําใหสหรัฐอเมริกาอาจตองสูรบกับประชาชนจํานวนนับลานทีส่ หรัฐอเมริกาไมเคยคาดคิดมา
กอนโดยไมจาํ เปน
การวิเคราะหอยางตรงไปตรงมามักหาไมคอยไดจากสื่อตะวันตกเเละตะวันออกจํานวน
มากในปจจุบนั ที่มกั มีคานิยมเเอบเเฝง นักวิเคราะหบางกลุม มักบอกวา จงอยาเชือ่ ในสิ่งที่ผูมีอํานาจ
หรือผูที่อางวามีความรูบอกทั้งหมด เพราะ เเมเเตตําราประวัติศาสตรก็ยังอาจเปนสิง่ สุดทายทีเ่ รา
นาเชื่อถือ ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะทุกตํารามักมีคานิยมทีก่ ําหนดไวเรียบรอยเเลว การพึ่งหรือหาขอมูล
โดยการเเปลขาวจากโลกตะวันตกที่มกั ถูกครอบงําโดยสํานักขาวอังกฤษเเละสหรัฐอเมริกานัน้ อาจจะ
งายเกินไปเสียเเลวในยุคโลกาภิวัฒนที่สัจจะของขาวเเทบจะหาไมเจอ นักประวัติศาสตรจึงมักสอน
เพียงประโยคสั้นๆ คือ เรานาใชวิจารณญาณใหมากเพื่อที่จะตัดสินวาคุณคาที่เเทจริงของขาว หรือเเม
เเตตําราหรือความรูท ี่เราอานนัน้ อยูตรงไหน เเละมีมากขนาดไหน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเขียนตํารา
หรือผูเขียนขาวนัน้ เปนใคร เเละจริงๆ เเลว เขาผูนนั้ เชื่อในคานิยมอะไร
การพูดคุยกับบุคคลในประเทศที่ตองเผชิญปญหาโดยตรง เเละการวิเคราะหสื่อจาก
หลายฝายหรือจากหลายสํานักขาวในหลายประเทศไดมีประโยชนอยางมากในการทําความเขาใจตอ
เหตุการณที่สลับซับซอน
ความขัดเเยงระหวางอิหรานกับโลกตะวันตก ระหวางซีเรียกับโลกตะวันตก ระหวาง
อิหรานกับซาอุดิอาระเบีย เเละระหวางโลกอาหรับสายเหยี่ยวกับอิสราเอลเเละสหรัฐอเมริกายังคงตอง
ดําเนินตอไปอีกหลายชั่วอายุคนเเละคงไมมีวันที่เราจะไดเห็นเเสงสวางเเหงสันติภาพไดเลย ตราบใดที่
มนุษยยังคงลุม หลงอยูในความเชื่อ มายาคติ เเละการมองเขาหาเเตวฒ
ั นธรรมของตนเอง การ
เรียนรูสิ่งดีๆจากวัฒนธรรมของเพื่อนบานทั้งไกลเเละไกลคงอาจชวยลดความใจเเคบของมนุษยลงได
บาง เเตการที่จะบรรลุขั้นนั้นในระดับชาติก็คงไมงายนัก เพราะมหาชนสวนมากยังมีขอจํากัดในเรื่อง
โอกาสเวลา ภาษาเเละความเขาใจ
ดังเห็นวาการเขาขางหนึง่ ขางใดจนมากเกินไปคงไมเปนสิ่งที่ดีเสมอไป ดังนั้น การ
วางตัวเปนกลางเเละรักษาหลักปฏิบัติท่ยี ุตธิ รรมเเละสะทอนเเนวคิดทางจริยธรรมสากลนาจะเปน

ทางออกที่ดที สี่ ุดสําหรับบรรดาประเทศขนาดกลางเเละขนาดเล็กที่ยงั คงไมมีความสามารถเพียง
พอที่จะกลายมาเปนมหาอํานาจในการจัดระเบียบโลกได การหันมาศึกษาเเละจัดระเบียบสังคมใน
ประเทศขนาดเล็กของตนเองเพื่อใหประชาชนทุกเผาพันธมีความรูจักกันเเละเขาใจปญหาซึง่ กันเเละ
กันอยางเเทจริง เพื่อนําไปสูการปรองดองสมานฉันทในระดับชาตินาจะเปนความพยายามที่มีความ
เปนไปได มีความเหมาะสม มีตนทุนที่ราคาถูก เเละยังทําไดงายกวามาก
-----------------------.

ใครเปนใครในสถานการณนองเลือดระหวางกลุมฮิซบอลเลาะหและอิสราเอล

กลุมฮิซบอลเลาะหคือใคร?
กลุมฮิซบอลเลาะห หรือในภาษาอาหรับมีความหมายวา 'พรรคของพระผูเปนเจา'
(Party of God) กอตั้งขึ้นเมือ่ ป 1982 เปนกลุมนักรบมุสลิมเชื้อสายชีอะหที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
ความสําเร็จในการปฏิวัติอสิ ลามของ อะญาตุลเลาะห โคไมนี ผูน ําอิหรานในสมัยนั้น โดย
วัตถุประสงคในการกอตั้งก็เพื่อขจัดอิทธิพลของพวกชาวยิวและตะวันตกใหหมดไปจากเลบานอน
และสถาปนารัฐอิสลามขึ้น
ผูนําของกลุมฮิซบอลเลาะห คือ ฮัสซัน นัสรัลเลาะห ปจจุบันดํารงตําแหนง
เลขาธิการใหญของพรรคฮิซบอลเลาะห ในชวงแรกของการกอตัง้ ฮิซบอลเลาะหเปนเพียงแคกลุม
ติดอาวุธที่อยูในขบวนการใตดิน จนกระทัง่ ในป 1985 จึงมีการประกาศสถานภาพของกลุมอยาง
เปนทางการตอสาธารณชน
แตถึงกระนัน้ ฮิซบอลเลาะหก็ยังคงถูกรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลอิสราเอลขึ้น
บัญชีดําวาเปนกลุมกอการรายไมตางจากกลุมฮามาสของปาเลสไตนอยูวันยันค่าํ แมวาฮิซบอล
เลาะหจะมีสถานะอันชอบธรรมถึงขั้นสามารถสงตัวแทนลงเลือกตั้ง และเขารวมรัฐบาลเลบานอน
ไดแลวก็ตาม โดยรัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อวา กลุมฮิซบอลเลาะหเปนผูอยูเ บื้องหลังการจับตัวประกัน
ชาวอเมริกันหลายตอหลายครั้งแมวาจะไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันไดก็ตาม เชนเดียวกับ
รัฐบาลยิวที่เปนไมเบื่อไมเมากับกลุม กองกําลังดังกลาวตลอดเวลา
กลุมฮิซบอลเลาะหไดรับการสนับสนุนจากชาวมุสลิมในเลบานอนเปนอยางดี ทํา
ใหปจจุบันสมาชิกของกลุมสามารถยึดเกาอี้ในรัฐสภาเลบานอนมาได 23 ทีน่ ั่ง จากทัง้ หมด 128 ที่
นั่ง นโยบายสาธารณะหลักๆ ของกลุมฮิซบอลเลาะหทที่ ําใหแกประชาชนชาวเลบานอน ไดแก
การสรางโรงพยาบาล สรางสถานศึกษา และใหบริการดานสังคมอื่นๆ
ผลงานชิ้นสําคัญอยางหนึง่ ของกลุมฮิซบอลเลาะหก็คือ การมีสว นชวยทําให
อิสราเอลถอนตัวออกจากพืน้ ทีท่ างตอนใตของเลบานอนซึ่งถูกอิสราเอลยึดครองตั้งแตป 1967 โดย
กองทัพอิสราเอลไดถอนตัวออกจากบริเวณดังกลาวในเดือนพฤษภาคม ป 2000 และทาง
สหประชาชาติก็ไดประกาศใหพนื้ ที่บริเวณดังกลาวเปนของเลบานอน
อยางไรก็ดี ความบาดหมางระหวางอิสราเอลกับกลุมฮิซบอลเลาะหหาไดสิ้นสุด
ลงตามไปดวยไม เพราะกลุมฮิซบอลเลาะหยังคงไมพอใจที่อิสราเอลไมยอมถอนกําลังออกจาก
“ชีบาฟารม' ซึ่งทางกลุมอางวาเปนสวนหนึง่ ของเลบานอน ดวยเหตุนี้ การประทะกันระหวางกลุม
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ฮิซบอลเลาะหกับกองทัพอิสราเอลจึงเกิดขึน้ เปนระยะๆ
ในป 2004 กลุมฮิซบอลเลาะหไดทําการแลกเปลี่ยนนักโทษกับอิสราเอลหลังผาน
พนการเจรจาอันยาวนานถึง 3 ป โดยอิสราเอลไดปลอยตัวนักโทษมากกวา 400 คน และคืนศพ
ของนักรบเลบานอน 59 ศพ เพื่อแลกกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลที่ถกู ลักพาตัวไป 1 คน และศพของ
นายทหารยิวอีก 3 ศพ
สถานการณความรุนแรงในป 2549
ชนวนความไมสงบในตะวันออกกลางรอนระอุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันพุธที่ 12
กรกฎาคม 2549 เมื่อกลุมฮิซบอลเลาะหไดจับตัวทหารอิสราเอล 2 คน และสังหารทหารยิวอีก 8
คน ทําใหอิสราเอลเปดปฏิบัติการอยางหนักหนวงใสเลบานอนเพื่อเปนการตอบโตทนั ที มีการตอสู
กันโดยจรวดและระเบิดในหลายจุด ทําใหมียอดผูเสียชีวติ กวา 700คน
จุดยืนของฝายที่เกี่ยวของอยูที่ไหน?
อิสราเอล
อิสราเอลเชื่อวา สหรัฐฯ เปดทางใหมกี ารโจมตีทางอากาศและการปะทะกอง
ทหารปนใหญ อิสราเอลประสงคที่จะทําลายกําลังของกลุมฮิซบอลเลาะหใหมากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปไดดวยขีปนาวุธ โดยอางวาการโจมตีจะมุงไปสูเปาหมายที่มีความสัมพันธกบั กลุมฮิซบอล
เลาะหเทานัน้
อิสราเอลมีทา ทีไมยนิ ยอมใหสถานการณกลับสูสภาพเดิมที่กลุมฮิซบอลเลาะหมา
ประจําอยูบริเวณชายแดนทางเหนือของอิสราเอลอีก และตองการใหกองทัพเลบานอนกระจาย
กําลังพลไปทางตอนใตของประเทศ และใหกลุมฮิซบอลเลาะหปลดกําลังตามมติคณะมนตรีความ
มั่นคง ค.ศ. 1559 หรืออยางนอยก็ตองมีเขตกันชนแมวาอาจถูกกลุมฮิซบอลเลาะหโจมตีดวย
ขีปนาวุธทีย่ ังคงเหลืออยูก ็ตาม นอกจากนี้อิสราเอลยังตองการใหมีการปลอยตัวทหารสองนายที่
ถูกจับอีกดวย
แตจากการที่การโจมตีของอิสราเอลไดคราชีวิตและทําใหพลเมืองบาดเจ็บหลาย
รายโดยที่ทางการของอิสราเอลเองก็เคยออกมารับรองจะลดจํานวนผูเ สียชีวิตและบาดเจ็บให
ไดมากที่สุด ทําใหอิสราเอลถูกประณามวาทําเกินกวาเหตุ และผิดตอ Geneva Convention ซึ่ง
ประณามการโจมตีพลเรือนและการคุกคามความมัน่ คงตอรัฐบาลเลบานอนและประเทศฯ
สําหรับซีเรียและอิหราน ในที่สุดแลว อิสราเอลไมประสงคที่จะโจมตีทงั้ สอง
ประเทศถึงแมวาจะกลาวหาวาใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลังกลุมฮิซบอลเลาะหก็ตาม
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กลุมฮิซบอลเลาะห
กลยุทธของกลุมฮิซบอลเลาะหคือการทําใหมีผูเสียชีวิตมากที่สุดเพื่อกอใหเกิด
ความหวาดกลัวและทําใหอสิ ราเอลไดรับความเสียหายสูงสุด กลุมฮิซบอลเลาะหเคยพูดวา การจับ
ทหารอิสราเอลเปนตัวประกันนัน้ เปนการกระทําเพื่อสนองตอคําสัญญาของกลุมฯ วาจะ
ปลดปลอยนักโทษของพวกเขาที่ถกู จับโดยชาติอิสราเอล
สหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลาวโทษกลุม ฮิซบอลเลาะหและประเทศที่ใหการ
สนับสนุนซึง่ ก็คือซีเรียและอิหรานในวิกฤติการณครั้งนี้ และสหรัฐฯ เชือ่ วาควรใหเวลาอิสราเอลใน
การลดอํานาจของกลุมฮิซบอลเลาะห
ดวยเหตุผลดังกลาว สหรัฐฯ พยายามไมเขาไปแทรกแซงกับสถานการณความ
รุนแรง ซึ่งสหรัฐฯ เชื่อวากระบวนการทางการทูตควรเขามามีบทบาทภายหลังที่การลดทอนอํานาจ
กลุมฮิซบอลเลาะหเริ่มปรากฎผลสําเร็จ
สหรัฐฯ ยังเห็นดวยกับอิสราเอลวาไมควรใหสถานการณกลับสูสภาพเกาทีก่ ลุมฮิ
ซบอลเลาะหตั้งหอคอยเพื่อเฝาดูความเคลือ่ นไหวบริเวณชายแดนของอิสราเอลและเลบานอนอยู
ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ ไดแสดงความกังวลตอผลกระทบของสงครามทางอากาศที่
อาจจะมีขนึ้ ตอรัฐบาลเลบานอน
เลบานอน
นาย Fouad Siniora นายกรัฐมนตรีเลบานอนไดออกโทรทัศนวอนให
สหประชาชาติปองกันภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นในเลบานอน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากความหวาดเกรงวา
รัฐบาลของเขาจะตองถึงคราวลมสลายลง และเลบานอนจะเกิดการแบงแยกดินแดนขึ้นอีกครั้งซึง่
อาจทําใหเกิดความเสียหายขั้นรุนแรง
สหประชาชาติ
สหประชาชาติตองการนํามติคณะมนตรีความมัน่ คงที่1559 มาใชกับสถานการณ
นี้ ซึ่งหมายถึงใหมีการปลดประจําการและอาวุธของกองทัพทัง้ หมด และใหรัฐบาลเลบานอน
ขยายอํานาจในการควบคุมกองกําลังของกลุมฮิซบอลเลาะห อยางไรก็ตาม มติดังกลาวยังไมได
นํามาใช เนื่องจากมีความยุงยากที่เกีย่ วของหลายขอ แตสหประชาชาติไดรับการสนับสนุนจาก
สหราชอาณาจักรตอขอเสนอที่จะใหมีกองกําลังผสมนานาชาติในปฏิบัติการรักษาสันติภาพเขาไป
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ทางตอนใตของเลบานอน กองกําลังนีจ้ ะมีอํานาจเหนือกองกําลังของสหประชาชาติที่ประจําการ
อยูในเลบานอนในปจจุบนั ทีม่ ีบทบาทเพียงสังเกตุการณเทานัน้
อิหรานและซีเรีย
ทั้งสองประเทศไดใหความสนับสนุนกับกลุม ฮิซบอลเลาะหมาเปนเวลานานและ
คาดวาไดใหความชวยเหลือตอคลังอาวุธของกลุมฮิซบอลเลาะหอีกดวย อยางไรก็ตามบทบาทของ
ทั้งสองประเทศในวิกฤติการณปจจุบันยังไมชัดเจนนัก ถึงแมวา อิสราเอลเคยกลาวหาอิหรานวาได
สั่งการใหกลุมฮิซบอลเลาะหจับตัวทหารอิสราเอลเพื่อเปนชนวนดึงดูดความสนใจของประชาคม
โลกไปจากประเด็นอาวุธนิวเคลียรของอิหราน อิหรานและซีเรียยังเปนหุน สวนในตะวันออกกลาง
ในระยะเวลาที่ยาวนานและทั้งสองก็ยังตอตานอดีตผูนาํ อีรัก ซัดดัม ฮุซเซนอีกดวย
ยุโรป
สหราชอาณาจักรเชื่อวาการที่กลุมฮิซบอลเลาะหตั้งหลักปกฐานใกลอสิ ราเอล
และใชกําลังตอตานอยางเต็มที่เปนชนวนกอใหเกิดความไมมั่นคงและจะตองจัดการลมลางเพื่อให
เกิดความสงบสุขในระยะยาว ซึง่ เปนมุมมองเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา
ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปไดขอใหอิสราเอลยับยัง้ การใชกําลัง และเห็นวา
การโจมตีที่ผานมาเปนการกระทําที่รุนแรงเกินเหตุ
---------------------------------------

แหลงขอมูล
สรุปความจาก www.bbc.co.uk
ขอมูลเรื่องฮิซบอลเลาะหจาก www.manager.co.th
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ไขขอของใจ…เมื่ออยูในพื้นทีส่ ูรบ จะทําอยางไร ?

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา กลุม ผูกอการรายชื่อเฮซบอลเลาะหในเลบานอนไดเรียกรอง
ใหรัฐบาลอิสราเอลปลอยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน โดยไดสังหารทหารอิสราเอลจํานวนหนึ่งและลักพาตัว
ทหารอิสราเอลสองนาย อิสราเอลจึงตอบโตกลับดวยการโจมตีเลบานอน ทําใหบา นเรือนพังพินาศ ผูคน
บาดเจ็บลมตายมากมาย
งานนี้เปนเรื่องคนอาหรับทะเลาะกัน แตเมือ่ เสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้น ไทยก็สะดุง ไปดวย
ทั้งที่เราตัง้ อยูค นละสุดปลายขางของขอบทวีปเอเชีย เพราะพีน่ องไทยทํางานอยูท ี่เลบานอนนับรอย และที่
อิสราเอลอีกกวา 2 หมื่น 5 พันคน !!

ถาคุณอยูในประเทศที่เกิดสงครามอยางพวกเขาละ จะทําอยางไร ?
1. คิดถึงสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเปนอันดับแรก
เมื่อคนไทยเกิดเหตุรายตกทุกขไดยากในกรณีใดๆ คุณมีสถานทูตสถานกงสุลไทยเปนที่
พึ่งอันดับแรก และขอย้ําไว ณ ทีน่ ี้วา เจาหนาทีย่ ินดีชว ยคุณเสมอตราบใดที่คุณเปนคนไทย ไมวา คุณจะ
ไมมีพาสปอรต วีซาหมดอายุ หรือเขาเมืองผิดกฎหมายก็ตามเถอะ เรือ่ งเหลานี้คอยมาวากันทีหลัง ความ
ปลอดภัยในชีวิตคุณสําคัญที่สุด ดังนัน้ คุณอยูในประเทศใดก็ตาม สิ่งแรกที่ตองจดไวติดตัวคือหมายเลข
โทรศัพทและที่อยูของสถานทูตสถานกงสุลในประเทศนั้นไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน
2. เกาะกลุม ไวกอนกับสถานทูต สถานกงสุลไทย และคนไทย
เวลามีภัยพิบตั ิหรือเกิดเหตุหนาสิ่วหนาขวานในประเทศที่คุณอยู คุณควรติดตอกับ
สถานทูตสถานกงสุลอยางสม่ําเสมอ เพื่อติดตามสถานการณและเกาะกลุมกับคนไทยคนอืน่ ไว จะได
ทราบขาวความเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยเฉพาะในเวลาคับขันทีท่ างการไทยเห็นวาไมไหวแลว ตอง
อพยพออกจากประเทศนั้นโดยดวน คุณจะไดรับทราบทุกระยะทุกขั้นตอนวามีการนัดรวมพลกันที่ไหน กี่
โมง จะวาไปแลว เวลาคับขันทุกครั้ง คนไทยเราชวยเหลือกันเต็มทีท่ ุกคราไป นาชื่นใจจริงๆ
มีตัวอยางทีเ่ ห็นไดชัดจะขอเลาสูกันฟง ตอนแรกๆ ที่เกิดการสูรบระหวางอิสราเอลและ
เลบานอน ญาติคนไทยในเลบานอนคนหนึ่งโทรศัพทมาที่กระทรวงการตางประเทศ บอกวาติดตอญาติ
ของตนไมได กระทรวงฯ จึงบอกไปที่อุปทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึง่ ตอนนั้นไดเขาไป

ชวยเหลือคนไทยอยูท ี่บริเวณชายแดน เมื่อทราบดังนัน้ อุปทูตฯ พยายามติดตอกับคนไทยดังกลาวจนพบ
ตัว ตอมา อุปทูตฯ ไดสงรถเขาไปรับ เขาก็ไดชักชวนคนไทยอืน่ ๆ ออกมาจากเลบานอนอยางปลอดภัย
หลังจากนั้นไมนาน ถนนเสนหลักที่ใชในการเดินทางออกจากเลบานอนก็ถกู อิสราเอลระเบิดตัดขาด ทําให
การเดินทางออกจากเลบานอนก็ยากลําบากขึ้นอีกหลายเทาทีเดียว
เรื่องนี้สอนใหรูวา เมื่อคุณอยูกับคนไทยดวยกันแลว มีขาวคราวอะไร คุณก็จะไดรับทราบ
อยางทันทวงที เพราะในชวงอลหมานเชนนั้น เจาหนาทีต่ องพยายามแจงขาวตอคนไทยใหไดมากที่สุด วิธี
ที่งา ยและไดผลที่สุดคือการติดตอไปที่แหลงชุมชนที่คนไทยรวมกลุม กันกอน ถาคุณเกาะกลุมกันไวก็ไมถูก
ทิ้งรั้งทายคนเดียวแนนอน เหมือนกรณีคนไทยที่เลบานอนขางตน
3. จะไปอยูท ไี่ หนนานๆ ก็บอกเรากันบาง
ถาคุณรูลวงหนาวาจะไปอยูใ นตางประเทศเกิน 2 สัปดาห ควรแจงชื่อที่อยูและหนทาง
ติดตอตางๆ ไวกับสถานทูตสถานกงสุลในประเทศนัน้ ๆ ใหทราบไว เพื่อติดตอคุณไดกรณีฉุกเฉินจําเปน
เชน เมื่อตองแจงการอพยพ หรือเหตุเตือนภัยตางๆ เราเรียกกันวา “การลงทะเบียน”
วิธีการก็งา ยมาก คุณจะติดตอไปที่สถานทูตสถานกงสุลนั้นโดยตรง หรือลงทะเบียนทาง
เว็บไซตที่ http://www.mfa.go.th/web/2274.php ไวก็ได

แลวถาไปอยูในประเทศที่ไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลละ จะทําอยางไร?
ประเทศไทยมีสถานทูตสถานกงสุลอยู 91 แหงใน 62 ประเทศ (รวมทัง้ ไตหวัน) แตไมวา
คุณอยูสวนไหนของโลก เราก็ใหความชวยเหลือดูแลคุณได เพราะสถานทูตหลายแหงดูแลครอบคลุมไปถึง
ประเทศใกลเคียงที่ไมมีสถานทูตสถานกงสุลตั้งอยูดวย
อยางกรณีเกิดเหตุที่อิสราเอลและเลบานอน เราไมมีสถานทูตสถานกงสุลตั้งอยูใน
เลบานอนก็จริง แตไดใหสถานทูตไทยที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดูแลครอบคลุมไปถึงเลบานอน
ดวย เมื่อสถานทูตเห็นวาเหตุการณสูรบชักจะบานปลาย คนไทยอยูแลวอาจไมปลอดภัย จึงเขาไปชวย
อพยพคนไทยออกจากเลบานอนนั่นเอง
ดังนัน้ ในกรณีที่คุณอยูในประเทศที่ไมมสี ถานทูตสถานกงสุลตั้งอยู คุณเพียงแต
สอบถามไปทีส่ ถานทูตในประเทศใกลเคียง หรือโทรถามที่กรมการกงสุล หมายเลขโทรศัพท

0-2981-

7171 ก็ไดเชนกันวา “ สถานทูตไหนดูแลประเทศ........ถาผม/ดิฉัน เกิดตกทุกขไดยาก จะไปติดตอ
ใครไดบาง”

แลวญาติที่ประเทศไทยละ จะทําอยางไรไดบาง?
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ขอพูดถึงกรณีเลบานอนและอิสราเอลอีกที ในพืน้ ที่เลบานอนและซีเรีย มีเจาหนาที่จาก
สถานทูตที่ริยาดและเจาหนาที่จากกระทรวงการตางประเทศที่กรุงเทพซึ่งเดินทางเขาไปในพืน้ ที่เพื่อชวย
สถานทูตที่ริยาดอีกแรงหนึ่ง ทางสวนกลาง มีการตัง้ ศูนยติดตามสถานการณในตะวันออกกลางขึ้น
ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง และเปดสายดวนใหคนไทยไดโทรศัพทเขามาสอบถามหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับ
ญาติหรือคนรูจ ักที่อยูในพืน้ ที่ ศูนยติดตามฯ ยังทําหนาที่ประสานกับสถานทูตในพืน้ ที่ตะวันออกกลาง
หลายแหง เชน สถานทูตที่เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล และสถานกงสุลใหญที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ใหคอยดูแลเวลามีคนไทยเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชยออกจากซีเรียและมาตอเครื่องทีด่ ูไบเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ ดวย
สําหรับคนทางนีท้ ี่เปนหวงญาติลูกหลานหรือคนรูจักทีอ่ ยูตางประเทศ สามารถติดตอที่
กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ (เรียก “กองคุมครองฯ” ก็ได) กรมการกงสุล
หมายเลขโทรศัพท 0-25751047 – 9 0-25751051 0-25751053 ใหชวยแจงสถานทูต
สถานกงสุลในตางประเทศติดตามตรวจสอบญาติของคุณในตางประเทศไดเชนกัน

-------------------------------------------
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“จีน-รัสเซีย”

เพื่อนสนิท...หรือเปนมิตรเพราะผลประโยชน
จีระพร จีระนันทกิจ
กรมเอเชียตะวันออก
การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน เมื่อเดือนมีนาคม
ที่ผานมา อาจกลาวไดวา เปนการเยือนของผูนาํ ทีถ่ ูกจับตามองจากนานาประเทศมากที่สุดครั้งหนึง่
ทั้งนี้ ก็เพราะทั้งจีนและรัสเซียตางเปนยักษใหญในภูมิภาคเอเชีย และมีศักยภาพทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และการเมืองระหวางประเทศ อีกทัง้ ยังมีประวัติศาสตรความสัมพันธทเี่ คยเปนทั้งมิตรและศัตรูกัน
มากอน
ในยุคปจจุบนั ความสัมพันธจีนและรัสเซียไดพัฒนาขึ้นเปนลําดับหลังสิน้ สุดยุคสงครามเย็น
โดยเฉพาะนับแตปูตินเปนประธานาธิบดี เนื่องจากทั้งสองประเทศตระหนักดีถึงสถานะของตนเอง
และของอีกฝาย รวมถึงผลประโยชนรว มทัง้ ในระดับทวิภาคีและระหวางประเทศ จึงพยายามจะเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตร และสรางความไวเนือ้ เชื่อใจซึ่งกันและกัน ฝายรัสเซียไดเรียกความสัมพันธ
ในเวลานีว้ าอยูในจุดสูงสุดของประวัติศาสตร
ดานการเมือง การพบกันของผูนาํ จีน-รัสเซียครั้งนี้ถือเปนครั้งที่ 5 ในรอบป และเปนการ
เยือนจีนครั้งที่ 4 ของปูติน แสดงใหเห็นถึงความใกลชิดกันอยางมาก มีการประชาสัมพันธการเยือน
ใหดูยิ่งใหญและมีเนื้อหาเปนรูปธรรม เพื่อสงสัญญาณใหโลกเห็นวาจีนและรัสเซียมีความใกลชิด
และพรอมเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรอยางแทจริง รวมทัง้ มีเปาหมายใหสหรัฐฯ และญี่ปุน
ตระหนักถึงน้ําหนักของดุลอํานาจที่จะเกิดขึ้นจากความรวมมือของทั้งสองประเทศ แมรัสเซียจะมี
ทาทีที่ใกลชิดกับสหรัฐฯ แตก็ตองการแสดงใหเห็นเชนกันวารัสเซียไมเพียงไมละทิง้ โลกตะวันออก
แตยังใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยเฉพาะการเลือกชวงเวลาเยือนจีนกอนการเยือนสหรัฐฯ ของหู จิ่นเทา
ในปลายเดือนเมษายน ทั้งสองฝายยังมีจุดยืนรวมที่ตองการคานอิทธิพลของสหรัฐฯ บนโลก เนื่องจาก
ไมเห็นดวยกับระบบขั้วอํานาจแบบขั้วเดียว (Unipolarism) ที่สหรัฐฯ เปนอยู และเห็นวาโลกแบบ
หลายขัว้ อํานาจ (Multilateralism) จะเปนผลดีตอประชาคมโลกมากกวาดวย
อยางไรก็ดี รัสเซียยังคงหวาดระแวงอิทธิพลจีนทีเ่ พิ่มขึน้ เรื่อยๆ โดยเฉพาะการที่สนิ คาจีน
เขาไปยึดครองตลาดไซบีเรีย และมีชาวจีนอพยพเขาไปกวาหาแสนคนแลว สถานการณดังกลาวจึง
กลายเปนปจจัยกดดันใหรัสเซียตองพิจารณาดําเนินนโยบายตอจีนอยางรอบคอบมากยิง่ ขึ้น
ดานความมัน่ คง จีนและรัสเซียเริ่มกระชับความรวมมือดานกลาโหมอยางเปนรูปธรรมในป 2548
ดวยการซอมรบรวมในชื่อปฏิบัติการ Peace Mission 2005 โดยจีนเปนผูสนับสนุนคาใชจา ยหลัก เพื่อ
เรียนรูเทคโนโลยีจากรัสเซีย ความรวมมือดานการทหารทีแ่ นบแนนยิ่งขึน้ ยังจะเปดชองใหรัสเซียขาย
ยุทโธปกรณใหแกจีนไดมากขึน้ ดวย ในการเยือนครั้งนี้ จีนและรัสเซียไดวางแผนซอมรบรวมอีกครั้ง
ในฤดูใบไมผลิป 2550
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นอกจากดานการทหาร จีนและรัสเซียยังมีผลประโยชนรวมในเรื่องการตอตานกลุมกอ
การราย โดยเฉพาะกลุมมุสลิมแบงแยกดินแดน ทั้งในซินเจียงและเชชเนีย ซึ่งมีเครือขายเชื่อมโยง
กับกลุมอัลกออิดะห
ดานความมัน่ คงระหวางประเทศ ทั้งสองยังมีจุดยืนที่คลายคลึงกันในปญหานิวเคลียรของ
อิหราน และปญหาคาบสมุทรเกาหลี ที่ตอ งการใหใชวถิ ีทางการทูตมากกวาการใชวิธีคว่าํ บาตรเชน
ที่สหรัฐฯ และโลกตะวันตกเสนอ
ดานพลังงาน จีน-รัสเซียมีผลประโยชนรวมที่สอดคลองกันยิ่ง เมื่อจีนมีเศรษฐกิจกําลังเติบโต
อยางรวดเร็ว จึงมีอุปสงคทางพลังงานสูงมาก ขณะที่รัสเซียมีอุปทานดานพลังงานระดับโลก ปจจุบนั
รัสเซียเปนผูสง ออกน้ํามันขนาดใหญใหแกจนี และเปนแหลงพลังงานในอนาคตที่จนี สนใจมาก เพราะ
นอกจากที่ตงั้ ทางภูมิศาสตรจะใกลกัน ทําใหตนทุนการขนสงถูกแลว ยังมีปจจัยเสี่ยงนอยกวาการ
นําเขาจากตะวันออกกลาง ซึ่งมีความไรเสถียรภาพในภูมิภาคสูงและมีอิทธิพลสหรัฐฯ ครอบงําอยู
ในการเยือนครั้งนี้ ปูตนิ ไดแสดงทาทีที่ชัดเจนขึ้นที่จะสรางทอสงน้ํามันสายประวัตศิ าสตร
East Siberia-Pacific Ocean (ESPO) จากรัสเซียมายังจีนตามที่จีนตองการ โดยใหศึกษาความเปนไปได
ในการกอสรางและจะอนุมัติการกอสรางหลังการศึกษา ซึง่ จีนใหความสนใจในการสรางทอน้ํามันดังกลาว
อยางมากและประกาศวาเต็มใจที่จะสนับสนุนคาใชจายสวนใหญในการกอสรางมูลคา 12,000
ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากจีนจะไดประโยชนจากการบริโภคน้ํามันสวนใหญที่ผา นทอดังกลาว
แลว รัสเซียก็ไดประโยชนจากการใชทอน้ํามันดังกลาวมาบุกเบิกตลาดพลังงานในเอเชีย และทําให
รัสเซียไมตองพึ่งพาตลาดยุโรปมากเทาที่ผานมาดวย ในทางกลับกัน จะทําใหประเทศตางๆ ในเอเชีย
และยุโรปตองพึ่งพาแหลงพลังงานจากรัสเซียมากขึ้นเชนกัน
อยางไรก็ตาม รัสเซียมีความระมัดระวังอยางมากในความรวมมือดานพลังงานกับจีน เพราะ
ตระหนักดีวาการปอนอุปทานพลังงานใหจนี จะทําใหเศรษฐกิจจีนเติบโตรวดเร็วอยางตอเนื่อง เทากับ
เสริมสรางความแข็งแกรงและอิทธิพลของจีน และยุทธศาสตรพลังงานก็กําลังทวีความสําคัญมาก
ในโลกปจจุบนั การวางทอสงน้าํ มันของรัสเซียจึงเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะกําหนดยุทธศาสตร
พลังงานของโลกและของรัสเซียทีม่ ีตอโลกดวย
ดานเศรษฐกิจ จีนและรัสเซียกําลังเรงกระชับความสัมพันธดานเศรษฐกิจ ในระหวางการ
เยือน มีการลงนามในความตกลงการคาและการลงทุนถึง 15 ฉบับ ทัง้ จีนและรัสเซียตระหนักดีวายัง
มีชองวางสําหรับพัฒนาความรวมมือดานนี้อีกมาก แตกย็ อมรับวาระบบการคาและกลไกตลาดของ
ตนยังไมสมบูรณ ทั้งนี้ การคาทวิภาคีในป 2548 มีมูลคา 29,100 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น 37% คาด
วาปนี้จะมีมูลคา 36,000 ลานดอลลารสหรัฐ การเยือนครั้งนี้ทงั้ สองฝายไดตั้งเปาทีจ่ ะเพิ่มมูลคา
การคาใหเปน 60,000-80,000 ลานดอลลารสหรัฐภายในป 2553 และเพิ่มมูลคาการลงทุนใหเปน
12,000 ลานดอลลารสหรัฐในป 2563 และมีแนวโนมที่จะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมกันดวย
ดานสังคมและวัฒนธรรม รัสเซียจะจัด “ปแหงรัสเซีย” ในจีนป 2549 และจีนจะจัด “ปแหง
จีน” ขึ้นในรัสเซียป 2550 โดยจะจัดอยางยิง่ ใหญและประชาสัมพันธเต็มที่ “ปแหงรัสเซีย” จะมีการจัด
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กิจกรรมตางๆ ถึง 260 กวากิจกรรม มีเปาหมายสําคัญคือการแกไขสถานการณที่ผนู ํามีความสัมพันธ
ใกลชิด แตในระดับประชาชนยังมีความเหินหางและไมมคี วามรูสึกที่ดตี อกันมากเทาไร จึงหวังวา
การจัดงานดังกลาวจะชวยเพิ่มพูนความเขาใจ มิตรภาพ และความไววางใจระหวางประชาชน
ในระยะที่ผานมา จะเห็นไดวา รัสเซียพยายามดําเนินนโยบายสรางความสมดุลตัวเอง
กับตะวันตกและตะวันออก เพราะในโลกปจจุบันที่จีนกําลังผงาดทัง้ อํานาจทางเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ รัสเซียคงไมละทิง้ ผลประโยชนที่จะไดจากเพือ่ นบานอยาง
จีนเปนแน ซึง่ การที่รัสเซียใหความสําคัญกับจีน นอกจากจะทําใหไมพลาดโอกาสตางๆ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจของจีนแลว ยังสามารถซื้อใจผูนาํ ฝายจีนในระยะยาวไดดวย
การจับมือที่แนบแนนขึ้นเรื่อยๆ ระหวางจีนและรัสเซียจะเปนบริบทระหวางประเทศใหม
ที่ทาํ ใหหลายฝายสนใจเฝาติดตามอยางใกลชิด แตเมื่อมองลึกลงไปในความรวมมือที่รอบดาน
จีน-รัสเซียก็ยังมีความหวาดระแวงกันแฝงอยู แตความรวมมือที่เขมขนขึ้นของทัง้ สองมหาอํานาจ
ในภูมิภาคจะสรางพลังตอรองไดอยางสูงตอการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ในเอเชียกลางและเอเชีย
ใต ตลอดจนการขยายอิทธิพลของอียสู ูกลุม ประเทศโซเวียตเดิม รวมถึงประเด็นระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก อาทิ กรณีสมาชิกใหม UNSC ตําแหนง UNSG และปญหานิวเคลียรของอิหราน เปนตน
นอกจากนี้ ยังอาจทําใหญี่ปนุ เพิม่ ความหวาดระแวงที่มตี อทั้งสองประเทศ เนื่องจาก
ญี่ปุนมีปญหาความสัมพันธกับจีนอยูแลว และยังมีปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์หมูเกาะซัคคารินกับ
รัสเซีย ประกอบกับญี่ปุนมีนโยบายที่โนมเอียงไปทางสหรัฐฯ ดวย จึงทําใหเปนเปาหมายสําคัญอีก
ประเทศหนึ่งทีจ่ ีนและรัสเซียตองการสงสัญญาณถึง
อยางไรก็ตาม หากมองในแงนโยบายการทูตของจีน ก็จะเห็นชัน้ เชิงที่แพรวพราว เพราะ
หลังจากที่ไดตกลงสรางสัมพันธที่แนบแนนกับรัสเซีย โดยเฉพาะไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากร
น้ํามันจากรัสเซียเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่โตวันโตคืนของจีนแลว หู จิน่ เทา ก็เดินทางไปเยือน
สหรัฐฯ ตอ โดยมีเปาหมายชัดเจนวาตองการกระชับมิตรไมตรีกับสหรัฐฯ เชนกัน ดังนัน้ จะเห็นได
วาทั้งจีนและรัสเซีย ตางก็ดาํ เนินนโยบายทีต่ องการทัง้ แสวงหาผลประโยชนและคานอํานาจกับ
สหรัฐฯ ในเวลาเดียวกัน
***************************************
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19 กันยายน 2549 ... วันที่การเมืองไทยพลิกผันกับภารกิจของบัวแกว

ประวัติศาสตรการเมืองไทยไดมาถึงวันพลิกผันอีกครั้งในคืนวันที่ 19 กันยายน
2549 เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(คปค.) ไดเขายึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลของ พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร
เมื่อโทรทัศนทกุ ชองนําภาพพระราชกรณียกิจออกฉาย คนไทยทัว่ ประเทศก็ดูจะ
คาดเดาไดวากําลังเกิดเหตุอะไรขึ้นบางทีก่ รุงเทพฯ และภายในเวลาไมนานนัก สถานการณก็
ปรากฏชัดขึ้นเมื่อมีการอานประกาศจาก คปค. ฉบับที่ 1
ฉับพลันนั้นเอง ประเทศไทยก็อยูในความสนใจของประชาคมโลก ทัง้ จากรัฐบาล
ตางประเทศและสื่อมวลชนตางชาติ
ภาพของทหารและรถถังกระจายที่ตามจุดตางๆ ทัว่ กรุงเทพฯ ปรากฎในสื่อและ
หนังสือพิมพของไทยเชนไร ก็ไปปรากฎในสื่อตางชาติภายในเวลาอันรวดเร็วเชนนัน้ โดยไมผิดเพี้ยน
สิ่งที่อยูในใจของหลายคนทีร่ ูจักประเทศไทยมีแตคําวา ทําไม?
ทามกลางความสับสนในชวงแรกๆ กระทรวงการตางประเทศไดเขาไปมีสวนรวม
ในภารกิจอันสําคัญยิ่ง นั่นคือ การถายทอดเหตุการณทกี่ ําลังเกิดขึ้นใหแกนานาประเทศได
รับทราบ ตามมาดวยการจัดบรรยายสรุปแกคณะทูตานุทตู ในประเทศไทยและสื่อมวลชนทัง้ ไทย
และเทศ เพื่อเปดโอกาสใหทกุ คนที่สนใจไดเขารับฟงคําชี้แจงและสอบถามถึงเหตุผลความเปนมา
และสิ่งที่จะเปนไปอยางตรงไปตรงมา
แนนอนวา ภายหลังการรับฟงบรรยายสรุปจาก คปค. กระทรวงการตางประเทศ
ไดมีสวนชวยทําใหความจริงกระจางมากขึ้น แกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนใหหมดไป และ
ประคับประคองใหสัมพันธไมตรีของไทยกับมิตรประเทศดํารงอยูจนกวาสถานการณทางการเมือง
ของไทยจะกลับเขาสูภาวะปกติอีกครั้ง
จนถึงวันนี้ สถานการณทางการเมืองไดเขาสูภาวะสงบนิ่ง กรอบการดําเนินการ
กรอบเวลา กระบวนการ และกฎกติกามากมายเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะทีห่ ลายองคกร
ไดเริ่มเคลื่อนไปขางหนาตามกลไก ก็มหี ลายองคกรเริม่ ถอนตัวออกไปบางแลว
แตภารกิจของขาราชการบัวแกวตามคํากลาวที่วา “พระอาทิตยไมเคยตกดินใน
ถิ่นบัวแกว” เพื่อจะสื่อวา ขาราชการกระทรวงนี้ยงั คงทํางานอยู ณ มุมใดมุมหนึ่งของโลกเสมอ
เพิ่งจะเริ่มขึ้นเทานั้น
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สรุปสถานการณทางการเมืองในไทย ณ วันที่ 21 กันยายน 2549 เปนภาษาอังกฤษ
จัดทําโดยกระทรวงการตางประเทศ
Information on the current situation in Thailand as of 21 September 2006
Situation
•
Political change in Thailand was undertaken by the “Council for
Democratic Reform under Constitutional Monarchy” without any violence or
resistance.
•
The incident has caused minimal disruption of normal life. Only one
day was declared a public holiday. From 21 September, the people have resumed their
normal daily lives.
•
There has been general public acceptance to the change, as evidenced
in polls conducted by independent agencies, such as the Suan Dusit Poll (83.98 % of
respondents agreed with the change and 75.04% felt that its effects will positively
impact Thai politics).
•
The Council clearly stated their intentions not to take up governmental
power, and affirmed their determination to undertake only brief intervention in order
to restore peace, unity, and justice in the country.
•
The Council has firmly declared that a provisional constitution will be
in place within 2 weeks, and a civilian government will be formed.
•
The mechanisms for democratic reform will soon be reinstated. A
legislative body, responsible for legislation and the drafting of the new constitution,
will be established. This process, which will lead to general elections, should be
completed within one year.
•
The Council undertook this mission for the following reasons :
Lack of political confidence in Thailand and impasse of
political differences
Drastic increase in disunity among Thai people
Signs of rampant corruption, malfeasance and widespread
nepotism
Inability to proceed with the reform process as intended by the
Constitution
Interference into national independent agencies, crippling their
ability to function properly and to effectively solve the nation’s problems
Certain substantive democratic elements in the Constitution
have been undermined
Deterioration of social justice
•
Given the aforementioned reasons and the possibility of the
deterioration of the situation and further damage, which could not be resolved by the
previously existing mechanisms, the Council was compelled to take action.
•
The Council’s intervention has no other aim than to strengthen
democracy through democratic reforms, including the holding of generally-accepted
free and fair elections. Leaving the country under protracted political uncertainty, on
the other hand, would eventually erode people’s trust and confidence in the very
foundations of democracy.

2

International Commitment
•
Thailand reaffirms adherence to the UN Charter and remains
committed to obligations under international treaties and agreements, under the basis
of equality of states.
•
Thailand’s foreign policy will remain unchanged. The existing
relationship between Thailand and other countries shall continue to be fostered and
enhanced.
•
Thailand’s international economic policy, including multilateral trade
negotiations and free trade agreements, will be continued.
Economic confidence indicators
•
Minimal economic impact has been detected. As of 21 September, the
Thai Baht has depreciated by only 0.6%. The Stock Exchange of Thailand index
retreated 1.42%.
•
Thailand’s investment policy remains unchanged.
•
On-going major projects, including the inauguration of the new
Suvarnabhumi International Airport on 28 September, will proceed as scheduled.
•
Thailand remains a safe place for tourists.
---------------------
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คําถาม – คําตอบภายหลังการบรรยายสรุปของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหนา คปค.
แกคณะทูตานุทูตในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549
1.
Q:
In the spirit of frankness and as a good friend of Thailand, I would
like to know what made you change your mind and decided to undertake this
mission, providing your earlier public announcement that you would not
intervene in politics and also the fact that the general elections were going to be
held within the next 8 and a half weeks?
A:
We have tried our best to uphold our duties as professional army
officers but, judging from the way things were going, we felt compelled to undertake
this mission in order to bring about substantive democratic elements to Thailand. We
want real and concrete democracy for the people, not only in abstract terms.
2.
Q:
When is Thailand going to become a fully democratic nation?
Would it be safe for our people to visit Thailand?
A:
I would like to reaffirm that Thailand remains–as always– a democratic
state but it simply needs a reform to bring about more substantive democratic
elements. As far as tourism in Thailand is concerned, we can assure you that it is
completely safe here and we welcome all tourists.
3.
Q:
You have mentioned that there had been numerous requests for
the Council to undertake this mission, Could you please elaborate from whom
these requests have been made and why? Also, why do you feel necessary to take
action now since it seems to me that the political impasse was already solved with
the appointment of the new Election Commission (EC)?
A:
As already mentioned, the majority of the Thai people expressed
their full support for our mission as this will bring about real democracy which
should, after all, be that of the people, by the people and for the people. As for the
recent appointment of the new EC, this, I believe, is a separate issue.
4.
Q:
What will be your course of actions with regards to the caretaker
Prime Minister Thaksin?
A:
All Thais can live freely in this country under the existing laws.
5.
Q:
From your earlier briefing, you stated that the caretaker Prime
Minister Thaksin made a number of serious mistakes, would be held responsible
for these mistakes?
A:
He will not face any specific charges, unless evidences proven
otherwise. All actions must be carried out in accordance with the Thai laws.
6.

Q:
A:
drafted.

When will the interim government be appointed?
Within the next two weeks, after the provisional Constitution has been

7.

Q : How do we address you? Who are the members of this Council?
A : The Council for Democratic Reform under the Constitutional Monarchy.
The key members of this Council include Head, Deputy Head, the Chair of the
Advisory Board, the Advisor and our secretariat
---------------------------------4

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข (คปค.) ฉบับที่ 9 -- ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ
Announcement of the Council for Democratic Reform under
the Constitutional Monarchy No. 9 : Foreign Policy
Pursuant to the seizure of control of Thailand’s administration by the
Council for Democratic Reform under the Constitutional Monarchy since 19
September 2006, the Council wishes to announce that the Council will rigorously
uphold the principles of the United Nations and other international organizations for
the benefit of the nation and will preserve the rights and comply with obligations
under international treaties and international agreements under the principle of
equality. The Council will also maintain and promote cordial relations with foreign
countries. The council will provide protection to foreign nationals, diplomatic corps,
consulates, embassies, and international organizations based in Thailand.
Announced on 20 September B.E. 2549 (2006()
General Sonthi Boonyaratglin
Leader of the Council for Democratic Reform
under the Constitutional Monarchy

การแกไขคําแปลชื่อภาษาอังกฤษของ คปค. อันสืบเนื่องมาจากคําแปลเดิมทําใหเกิด
ความเขาใจคลาดเคลื่อนในตางประเทศและสื่อมวลชนตางประเทศบางแหง เกี่ยวกับ
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย
CLARIFICATION ON THE ENGLISH TRANSLATION OF THE TITLE OF
THE COUNCIL FOR DEMOCRATIC REFORM (CDR)
September 26, 2006, 8:10 pm
No. 428/2549
As the previous English translation of the Thai title of the Council for
Democratic Reform under Constitutional Monarchy had led to misunderstanding and
false interpretation in some countries and for some foreign media on the role of the
Monarchy, the Council, therefore, deems it appropriate to change the English
translation of its title to “COUNCIL FOR DEMOCRATIC REFORM” or CDR.
The Ministry of Foreign Affairs thus requests all media to refer to the Council by this
new English translation of its title in their reporting.

****************************
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สารแสดงความยินดีจากพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหนา คปค. ถึงนายชินโซ อาเบะ
นายกรัฐมนตรีคนใหมของญี่ปุน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549
Excellency,
I have the honour to express to you my sincere congratulations on your
appointment as Prime Minister of Japan.
I am sure that Japan under your leadership will continue to be a close friend of
Thailand, and that our partnership in all fields will be strengthened further. Looking
ahead, 2007 will be another significant year for both our countries as we celebrate the
120th Anniversary of Japan - Thailand Diplomatic Relations. We in Thailand hope
that it will provide the opportunity not only for enhancing cooperation at the
governmental level but also for promoting people-to-people relations which will help
advance the cause of peace and prosperity in the region.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
General Sonthi Boonyaratglin,
Chairman of the Council for Democratic Reform

สารแสดงความยินดีจากนายกฤษณ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ผูใช
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ถึงนายทาโร อะโซ ในโอกาสไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของญี่ปุนอีกสมัย เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2549
Excellency,
I have the honour to extend to Your Excellency my sincere congratulations on
your reappointment as Minister for Foreign Affairs of Japan.
Your active role in the previous Government enabled Thailand and Japan to
strengthen cooperation in all areas. I am therefore fully convinced that the
momentum we have established will continue under your renewed mandate to take
our relationships to a higher plane, in particular as we will celebrate the 120th
Anniversary of Japan-Thailand Diplomatic Relations in 2007.
Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
Krit Garnjana-Goonchorn
Acting Minister of Foreign Affairs

----------------------------ขอมูลสวนหนึ่งที่จัดทําโดยกระทรวงการตางประเทศ สําหรับทานที่สนใจ ดูเพิ่มเติมไดที่ www.mfa.go.th
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Statement by H.E. Khunying Laxanachantorn Laohaphan,
Ambassador and Permanent Representative of Thailand to the
United Nations at the General Debate of the 61st Session of the
United Nations General Assembly 27 September 2006, New York,
USA
September 28, 2006, 4:57 pm
Madam President, Excellencies, Ladies and Gentleman,
At the outset, allow me to congratulate you, Madam President, and the
Kingdom of Bahrain, upon your assumption of the office of the President
of the 61st Session of the General Assembly. As a woman myself, I
welcome your election with great pride and wish to assure you of my
delegation’s full support in any possible way.
I also wish to express my delegation’s profound appreciation to President
Jan Eliasson, your predecessor, for his hard work and dedication in
advancing the United Nations reform agenda over the past year.
I wish to also take this opportunity to welcome the Republic of
Montenegro as a new member of the United Nations.
Madam President,
I am speaking at a time when Thailand is going through critical times – a
transition, following the military intervention, to a needed reform process
to strengthen our democracy in both its form and content.
As a peace-loving country, we are grateful that the political change in our
country has taken place peacefully. The situation has returned to normal
within hours. On behalf of the Thai people, I wish to thank our friends for
their understanding and support.
With the resilience of the Thai society, you can be assured that Thailand
will emerge as a stronger and more vibrant democracy. We will ensure a
swift return to democracy with a definite timeline. An interim
constitution will be promulgated in the coming days, with the military
being placed under the constitution once more. This interim constitution
will provide full guarantees for civil liberties and rights under the
supervision of the National Human Rights Commission. Under this
interim constitution, a new civilian government will, again, within the
coming days, be put in place, and we can well expect that one of the first
tasks of the new civilian government will be to do away with martial law.
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Constitutional reform will lead to a new constitution and general elections
within one year, if not sooner. It is the hope of the Thai people that as a
result of constitutional reform, independent organizations to be
reestablished under the new constitution will become more effective in
carrying out their tasks in checking and monitoring the work of the
executive branch of government. This is the challenge and the promise.
I wish to also assure this General Assembly that Thailand’s foreign policy
will remain unchanged. The conduct of our foreign policy will continue
to be guided by the spirit and principles enshrined in the United Nations
Charter and we remain firm in our commitment to obligations under
international treaties and agreements which we are party to. Over thriving
partnership with other countries shall continue to be fostered and
enhanced. Thailand’s international economic policy, including
multilateral trade negotiations and free trade agreements, will be
continued.
We will continue our active role in ASEAN and in the Asia Cooperation
Dialogue. We will also continue to promote ACMECS, a sub-regional
and self-reliant collective effort at speeding up regional integration, and
BIMSTEC, an organization devoted to economic and social cooperation
bridging the two sub-continents of South Asia and Southeast Asia. You
can therefore be assured of the continuity in our foreign policy at all
levels, bilateral, regional and multilateral.
Madam President,
The world today is weakened by misunderstanding and fear.
We judge one another, based on our perceptions, which often times, are
not accurate.
Out of fear, we go to war to seek peace.
Instead of waging more wars, we should instead cultivate peace. We
should learn to respect one another, starting from within one’s own
family, community and workplace, and extending it to other societies,
peoples of different races, religions and beliefs. Starting from ourselves,
we should expand our circle of friendship and peace, and do all that is
possible to spread the message of peace within our nation and all over the
world.
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In this regard, Thailand commends various initiatives to bridge peoples
across cultures and civilizations. We welcome and support the Alliance of
Civilizations and the Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace. We
encourage that such initiatives be strengthened and promoted in order to
promote peace and lessen the chance for armed conflicts.
Each year, the United Nations spends more than 70% of its 10 billion US
dollars annual budget on peacekeeping and other field operations. This
trend can only be reserved if the United Nations is to work more on
creating a culture of prevention.
Prevention is, in the long run, less costly than peacekeeping operations. In
this regard, it is particularly encouraging to see that two new important
bodies have been put in place and will contribute to strengthening the role
of the United Nations in prevention.
The Peacebuilding Commission is expected to enable countries to emerge
back from conflicts and to sustain durable peace. The Human Rights
Council, also in its first year of inception, is hoped to promote a culture of
human rights for all. The Council should play a role to help prevent
situations of human rights violation from deteriorating and turning into
armed conflicts. The Council’s success will be measured, not by the
number of resolution it adopts, but by the real impacts on the grounds.
Madam President,
One of the most effective measures for prevention of armed conflicts is
development. Thailand is encouraged that the theme of the general debate
this year “Implementing a Global Partnership for Development” echoes
the immediate need to ensure that development goals are achieved and
that this achievement rests firmly on a global partnership. Developed
countries need to honour their commitments, particularly in their official
development assistance to developing countries and least developed
countries.
Sustainable development is, however, not about aid. In fact, it is about
trade and opportunity. Developing countries must not be denied an
opportunity to trade themselves out of poverty. The suspension of the
Doha Round dealt a serious setback to hopes for a true partnership
between the developed and developing worlds. A global partnership for
development must ensure win-win conditions for the rich and the poor
alike. We must redouble our efforts to ensure that development does not
become a casualty of domestic interests.
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Global partnership is also not limited to relationship among States. The
United Nations’ work can never be at its best, if it does not reflect the
voices of grassroots peoples. The United Nations must ensure a global
partnership for development. It must engage partners at all levels. In this
regard, Thailand commends the work of the United Nations Partnership
Fund and encourages it to carry out more good work in assisting
developing countries, especially those in Africa, in attaining sustainable
development. We also thank Secretary-General Kofi Annan for having
explored the possibility to engage the civil society and the private sector
in the work of the United Nations. My delegation looks forward to more
work being undertaken in this regard during this session of the General
Assembly.
Madam President,
As the Secretary-General pointed out in his report to the General
Assembly this year, the United Nations is a network of capacities and a
source of operational capacity. In order to maximize this potential, there
is an urgent need to reform the United Nations Secretariat.
Discussion on the Secretariat and Management reform has been
occupying a large part of our time since the World Summit. I do
encourage Member States to work closely together with a common goal
of ensuring that this Organization works to serve the peoples in all
corners of the world, in a transparent and most effective manner.
To enable the United Nations to delivers its best potential as a network of
capacities, we also need to ensure that the work of the United Nations at
its headquarters and in the fields are coherent and well coordinated. In
this regard, Thailand looks forward enthusiastically to studying the report
and recommendations of the High-Level Panel on System-Wide
Coherence. We need to ensure that work at national, regional and
international levels are coordinated and respond to the needs on the
grounds. The work of regional commissions and organizations should
feed into the work of the United Nations at its Headquarters in such a way
that maximize their synergies.
Madam President,
2005 was a year for vision and commitments. Our leaders met the World
Summit and laid out their visions for a better world, underpinned by
effective multilateralism and a more effective United Nations.
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We spent most of the year 2006 in mapping out details of the
commitments laid out by our leaders. In addition to the Peacebuilding
Commission and the Human Rights Council, another welcoming effort
undertaken by the General Assembly this year is the recent adoption of
the global counter-terrorism strategy. This reflects a good example of
when political will is at work. Thailand also wishes to encourage Member
States to exert an even greater political will to enable a
speedy conclusion of a comprehensive anti-terrorism convention.
Moreover, the importance of prevention in the fight against terrorism can
also never be overstressed. Causes for marginalization and extremism,
including particularly lack of development, definitely need to world’s
priority attention and must be properly addressed.
The General Assembly also adopted in June a strong political declaration
as a follow- up to the 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS, in
order to scale up significantly towards the universal access to
comprehensive prevention programme, care, treatment and support for all
those who need it by the year 2010. As AIDS has killed more than 25
million people and orphaned 15 million children since the first cases of
AIDS were reported 25 years ago, and close to 40 million people
worldwide are living with HIV/AIDS, Member States must take these
commitments seriously and translate them into concrete actions at the
national level.
Though much has been accomplished since the World Summit, this is
simply just a beginning. Much more needs to be done. 2007 must be a
year for action and implementation.
When the United Nations was founded sixty years ago, it was our
forefathers’ aspiration that men would be living free from want and fear,
and living in dignity. Today, the United Nations continues to strive to
attain that noble goal. To maintain peace and security, to promote
development, and to promote and protect human rights of people
worldwide is not a responsibility of any single nation. It is our “shared
responsibility.” Each and every one of us must serve as a change agent.
We must serve as an instrument for peace.
Madam President,
Finally, it would not be completed to end this statement without paying a
tribute to Secretary-General Kofi Annan for his decade of hard work and
dedication serving in this most impossible job in the world and for his
11

entire career of serving the humanity. This Secretary-General’s shoes will
be enormously large to fill in. Anyone who is elected to serve in this seat
will have full agenda on his hands in ensuring that multilateralism works
effectively and that the United Nations remains relevant.
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) comprising Brunei
Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, has endorsed and
supported the candidature of Dr. Surakiart Sathirathai, from Thailand, to
carry
on
the
work
of
Secretary-General
Kofi
Annan.
Dr. Surakiart’s vast backgrounds in government, business as well as in
the academic world, will enrich the work of the Organization. As
someone from a developing country, Dr. Surakiart can serve as a bridge
builder to link the North and the South and be a voice of moderation for
the world community. Apart from his being an Asian candidate, Dr.
Surakiart possesses outstanding personal qualifications. If elected, his
experiences can become of great use to the work of the United Nations in
the challenging time ahead.
I thank you for your attention.

****************************
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จุลินทรียประจําถิ่น
ณรงค กิง่ แกว
นันทณรงคฟารม มวกเหล็ก สระบุรี
จุลินทรียเ ปนสิง่ มีชีวิต ไมใชสตั วหรือพืช แตทางวิชาการเรียกวา สัตวเซลลเดียว อาศัยอยูใน
ทุกแหลงทีม่ ีความชืน้ ตัง้ แตระดับความชืน้ 1% ถึง 100% ตลอดชีวิตของ
จุลินทรียดาํ รงอยูไดดวยการกินและถายเทานัน้ และขยายพันธุดวยการแบงเซลลหรือแบงตัวเองแบบ
ทวีคูณ คุณลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่งของจุลินทรียคือ พวกมากจะฆาพวกทีน่ อยกวาและกินเปน
อาหาร
จุลินทรียในโลกนี้แบงเปน 2 พวกใหญๆ คือ 1. พวกที่มีประโยชน กับ 2. พวกที่มีโทษ ถา
อยางไหนมากกวากันก็จะเขาทําลายกัน ฉะนัน้ พี่นองเกษตรกรทีท่ ําการเกษตรครับ ในสวน ไร นา
ของเราลวนแลวแตมีจุลินทรียอาศัยอยูท ั้งสิ้น เราเรียกวา จุลนิ ทรียประจําทองถิน่ เราสามารถบํารุงให
เขาแข็งแรงมีปริมาณมากๆ จุลินทรียพวกมีประโยชนจะกินสารความหวานและรําละเอียด จะทํา
หนาที่ชว ยยอยสลายอินทรียวัตถุ เชน เศษหญาแหง/สด หรือซากสัตว ฯลฯ ใหเนาเปอยผุพังกลายเปน
ปุย ทีเ่ ราเรียกวา ปุย อินทรีย เปนตน
ทางกรมพัฒนาที่ดนิ ก็ไดผลิตสารเรง พ.ด. ขึ้นมาหลายตัวดวยกัน มีตั้งแต พ.ด.1 ถึง พ.ด. 7
สารเรงพวกนีก้ ็คือ จุลินทรียซ ึ่งอยูในรูปแหงนัน่ เอง ทานทราบไหมจุลนิ ทรียท ี่ดีที่สุดสําหรับไรนาของ
ทาน ก็คือ จุลนิ ทรียท ี่มีอยูในไรนาของทานนัน่ เอง วิธีการจะนํามาใชไมยาก ถาจะทําแบบใหเปนรูป
ของเหลว มีวิธกี ารทําพอสรุปได ดังนี้
วัสดุและวิธที ํา
1. น้ําขยายเชื้อหรือหมักเชื้อจุลนิ ทรีย ทําไดโดยการใชนา้ํ เปลา 10 ลิตร ตมให
เดือดจัดเพื่อฆาเชื้อโรคใหหมด แลวปลอยใหเย็น เมื่อเย็นดีแลวใหใสสารความหวาน ในที่นี้ใช
กากน้ําตาล 1 ลิตร คนใหเขากัน สําหรับใชเปนอาหารขยายเชื้อหรือตอเชื้อจุลินทรีย
2. สรางหัวเชื้อจุลินทรียดนิ โดยเลือกดินจากบริเวณที่ชนื้ จัด แสงแดดสอง
นอยๆ สายลมพัดผานเบาๆ ไมมีปุยเคมี ไมมีสารกําจัดวัชพืช ไมมีปยุ คอก มีเศษพืชแหงปดทับมาไม
นอยกวา 6 เดือน นําเศษพืชแหงที่คลุมหนาดินออกใหหมดจนเห็นผิวหนาดิน ใชรําละเอียดโรยบางๆ
ลงบนผิวดิน พรมดวยน้าํ กากน้ําตาลเจือจาง (น้าํ ตมฆาเชือ้ ปลอยใหเย็น 10 สวน + กากน้ําตาล 1
สวน) โดยใสนา้ํ ในกระบอกฉีดน้ํารีดผา ฉีดพนทับรําละเอียด ฉีดชาๆ อยาใหน้ําไหลพารําไปกองเปน
กระจุก ใหฉีดน้ําจนกระทั่งดินแฉะ ขณะฉีดน้ําๆ ควรไหลซึมลงดินอยางรวดเร็ว เสร็จแลวโกยเศษพืช
แหงคลุมไวอยางเดิม ปลอยทิ้งไว 3 วัน เปดเศษพืชแหงที่คลุมออกดูจะเปนฝาสีขาวๆ ติดอยูที่ผิวหนา
ดิน นัน่ คือซากจุลินทรียท ี่ตายแลว แสดงวาใตผิวดินบริเวณนัน้ มีจุลนิ ทรีย
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แตถามีฝาขาวเกิดขึ้นไมมากตามตองการ ก็ใหโรยรําละเอียดแลวพรมดวยกากน้าํ ตาลเจือจาง
แลวปดดวยเศษหญาแหงเหมือนเดิมครบ 3 วัน แลวตรวจดูอีกครั้ง ถาเห็นวามีจุลิน
ทรียมาก โดยสังเกตจากซากที่ตาย ใหใชปลายนิ้วเขี่ยดินบริเวณหนาดินลึก 1 เซนติเมตร นําไปใสหมอ
ขยายเชื้อที่เตรียมไว ในสัดสวน หัวเชื้อ : น้ําขยายเชื้อ = 1:10 แลวทําการคนใหเขากันกับน้ํา แลวหมัก
ปดฝาใหสนิทอยาใหอากาศและสิ่งปลอมปนเขาในชวงการหมัก 24 ชัว่ โมงแรก หลังจากผาน 24
ชั่วโมงไปแลว ใหคลายฝาเปนปดหลวมๆ แทน
หมักหัวเชื้อจุลนิ ทรีย 5-7-10 วัน ระหวางการหมัก ใหคนหรือเขยาบอยๆ ถาไมมีเวลาคน ใหติด
ปมออกซิเจน (แบบของตูปลา) ในชวงทีห่ มักนี้ จะเกิดฟองจํานวนมาก หรือถึงกับเดือด เมื่อหมดฟอง
หรือน้ําหยุดนิง่ ก็ใหนาํ ไปใชงาน ไมตองเก็บไวนาน
จุลินทรียท ี่ดี แข็งแรง ไมมีจุลนิ ทรียก ลุมอื่นปนเปอน ตองเปนจุลนิ ทรียท ี่ผานการหมัก หรือ
ขยายเชื้อใหมๆ (เปนใหมๆ) หรือนําออกใชทันทีในวันรุง ขึ้นหลังจากหมดฟองหรือหยุดนิ่ง ถาปลอยทิ้ง
ไวนานๆ จนน้าํ นิง่ ไมมีฟองอากาศใหเห็นเลย ก็แสดงวาจุลินทรียท ี่เราตอเชื้อตายหมดแลว แตจะมีจุลิ
นทรียก ลุมอื่นเกิดขึ้นแทน จะทําใหผิดวัตถุประสงคในการใชได
ขอสังเกต บริเวณดินทีม่ ีความชื้นจัดที่นา พิจารณา คือ กลางดงกลวย ใหสังเกตดูวา กลวยทุก
ตนเจริญเติบโตดีสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรค แสดงวาดินบริเวณนัน้ ไมมีเชือ้ โรค
จุลินทรียท ี่ไดจากการขยายเชื้อนี้ เปนจุลนิ ทรียที่จะกลับไปยังพื้นที่เดิม ซึ่งเปนกลุมเดียวกันจึงสามารถ
อยูรวมกันได
จุลินทรียไมใชปุย แตจุลินทรียเปนตัวผลิตปุย (สารอาหารพืช) ซึ่งเกิดจากขบวนการยอยสลาย
ของอินทรียว ัตถุ หรือพูดใหเขาใจงายๆ จุลนิ ทรียก ินเศษซากพืช ซากสัตว แลวถายออกมาเปนอาหาร
พืชในรูปของของเหลว (ฮิวมิคแอซิค) ใหรากพืชดูดซับนําไปใชไดตอไป
จะเห็นวาขบวนการจุลนิ ทรียน ั้น ถาเขาใจเขา เราจะไมถกู หลอกเพราะปจจุบันมีการโฆษณา
ชวนเชื่อใหซื้อจุลินทรียก ันอยางมากมาย ถาใครไมรูก็เสียสตางคซื้อโดยรูไมเทาทัน บางครั้งโฆษณาวา
จุลินทรียม าจากตางประเทศ ดูโกหรู ผมยกตัวอยางซื้อจุลินทรียจากตางประเทศแถบเมืองหนาวมา 1
ขวด จะมีตัวจุลินทรียห รือไมมีก็ไมรู เสร็จแลวมาฉีดพนในไรนาของเรา จุลินทรียประจําถิน่ เราก็ยิ้ม
เพราะมีอาหารมาใหกนิ แลวอยาลืมคําวา พวกมากจะกินพวกนอยเปนอาหาร ทําใหจุลินทรียท องถิน่
เราไดอาหารดี ก็เจริญเติบโตขยายพันธุม าก ปลดปลอยธาตุอาหารใหตนพืชมาก พืชก็งาม คนที่ซอื้ จุลิ
นทรียตา งประเทศก็เขาใจวาไดผล ความจริงแลวจุลินทรียทองถิ่นเราเองตางหากทีม่ ีอาหารกินแลว
ขยายพันธุ เพราะแคเปลี่ยนอากาศจากเมืองหนาวมาเมืองรอนอยางบานเรา จุลนิ ทรียตางประเทศก็
ตายหมดแลว นอกเสียจากนํามาปริมาณมากๆ มาปรับสภาพในเมืองไทยกอน และตองใชปริมาณ
มากๆ กวาจุลนิ ทรียท องถิ่น คงไมงงนะครับ ขอใหคอยๆ ทําความเขาใจ แลวทําใชเองจะเปนการลด
รายจาย เพิ่มรายได อนาคตยั่งยืน
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จะขอยกตัวอยางเกี่ยวกับการนําจุลนิ ทรียท ี่มีประโยชนไปใชปราบจุลินทรียท ี่มีโทษโดยอาศัย
พวกมากจะฆาพวกนอยหรือ (กิน) นัน่ เอง ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินไดใชเชื้อ พ.ด. 3 ซึ่งเปนเชื้อจุลนิ ทรีย
ที่มีประโยชนชอื่ ไตรโครเดอรมา นํามาขยายพันธุ แลวใสลงไปในดินทีม่ ีเชื้อโรคไฟทอปเทอรา ซึง่ เปนจุ
ลินทรียท ี่มีโทษ ทําใหเกิดโรครากเนาโคนเนา ถาใชเชื้อพ.ด. 3 ปริมาณรอยจะไมไดผล ตองใสปริมาณ
มากๆ ถึงจะไดผล คือใหมีพวกมากจะไปฆาพวกที่นอยกวา นัน่ เอง
การทําการเกษตรปจจุบันนีจ้ ะตองคํานึงถึงตนทุนการผลิต จะผลิตอะไรจะตองหาตลาดกอนที่
จะผลิตวาจะขายไดหรือไม แสงแดด อุณหภูมิ สายพันธุ โรค แมลงศัตรูพืช ดิน น้ํา เหมาะสมหรือไม ถา
ทุกอยางเหมาะสม เราจึงพรอมปลูก
****************************
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การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในประเทศเคนยา
(ตอจากฉบับที่แลว)
อัครสิทธิ์ อมาตยกุล

สูแนวคิดเรื่องการจัดตั้งโครงการหมูบา นตัวอยาง
สืบเนื่องจากความสนใจของสหประชาชาติขางตนและความตองการของชาวเคนยาใน
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ผมไดหารือกับ ดร.สุเมธฯ ถึงการนําโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ตลอดจนทฤษฎีใหมมาใชเปนโครงการตัวอยางในเคนยาและแอฟริกา ดร.สุเมธฯ เห็นควรสนับสนุนใหมี
โครงการหมูบา นตัวอยาง โดยมีการจัดที่ดนิ ใหกบั ราษฎรในหมูบา น จัดหาแหลงน้าํ เพื่อใชในการอุปโภค
บริโภค ทํานา และเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ ใหมกี ารจัดตั้งสหกรณและกองทุน เปนตน
โดยมูลนิธิชัยพัฒนาพรอมจะจัดสงเจาหนาที่ของมูลนิธฯิ มาใหคําปรึกษา
โครงการหมูบา นตัวอยางนาจะเอื้อประโยชนใหกับเคนยาและแอฟริกาโดยรวม เนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญของประเทศเหลานี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตองพึง่ พาน้าํ เพื่อใชในการเพาะปลูก
อยางไรก็ตาม การจัดการทรัพยากรน้าํ ของประเทศเหลานี้ยงั ไมมีประสิทธิภาพเทาทีค่ วร และมักประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะในฤดูแลง ดังนัน้ การนําเอารูปแบบในการพัฒนาตามแนวทางของ
โครงการในพระราชดําริมาใช นาจะเปนประโยชนอยางมากตอประเทศในภูมิภาคนี้ เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรน้าํ อยางมีคุณคาและการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง อีกทัง้ จะมีสวนเกื้อกูลที่สําคัญตอการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเหลานี้ใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เนนการใหความรวมมือทางดานวิชาการที่จะนําไปสู
การเปนหุน สวนของการพัฒนา โดยไดรับการสนองตอบเปนอยางดีจากสํานักงานความรวมมือเพือ่ การ
พัฒนาระหวางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ (Thailand International Development
Cooperation Agency – TICA) จัดสรรทุนฝกอบรมทางวิชาการใหกบั แอฟริกามากยิ่งขึน้ และไดสง
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ของไทยไปยังแอฟริกาเพื่อถายทอดความรูดานการพัฒนาแขนงตางๆ ใหกับเคนยา
และชาวแอฟริกาอื่นๆ
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับความรวมมืออยางดีจากบริษัท PAT Drill Africa
จํากัด โดยคุณพอพล แยมจินดา กรรมการผูจัดการ ซึง่ มีประสบการณการขุดเจาะน้ําบาดาลในแอฟริ
กามานานกวา 10 ป ในการขุดเจาะน้าํ บาดาลโดยไมคิดคาใชจายใหกบั สมาคมเนตรนารีแหงเคนยา (Girl
Guide Association of Kenya) ที่คาย Girl Guide ตําบล Kemalel ในเขตอําเภอ Boringo จังหวัด Rift
Valley ซึ่งเปนพืน้ ที่แหงแลง ชาวบานในแถบนั้น โดยเฉพาะผูห ญิงจะตองเดินทางกวา 20 กิโลเมตรเพื่อไป
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หาน้ําทุกวัน บอน้ําบาดาลมีความลึกถึง 145 เมตร โดยคาใชจายในการขุดเจาะน้าํ บาดาลครั้งนีเ้ ปนมูลคา
ประมาณ 1,200,000 เคนยาชิงลิง หรือประมาณ 600,000 บาท หลังจากการขุดเจาะแลว ฝายสมาคม
เนตรนารีและชาวบานไมสามารถหาเครื่องสูบน้าํ ได ผมจึงไดของบประมาณในกรณีฉุกเฉิน (Contingency
Fund) ซื้อเครื่องสูบน้าํ ขนาดใหญ มูลคา 250,000 บาท ให 1 เครื่อง สรางความซาบซึ้งใจใหกับชุมชนใน
เขตนั้นและสมาคมเนตรนารีแหงเคนยาเปนอยางมาก เพราะบอน้ําบาดาลนัน้ จะไดเกิดประโยชนทันทีและ
อยางแทจริง
มองไปสูอนาคต
อนึ่ง จากการสนทนากับดร. สุเมธฯ และคุณพอพลฯ ในหลายโอกาส ทําใหผมพัฒนา
แนวความคิดที่จะทําการพัฒนาชนบทในเคนยาโดยอาศัยแนวทางตามพระราชดําริ และใชเครื่องไม
เครื่องมือเครื่องจักรกลตางๆ ที่ผลิตไดในประเทศไทยเปนสวนประกอบ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไดเสนอ
โครงการรวมมือกับ UNDP ประจําเคนยา และกระทรวงวางแผนและพัฒนาการเศรษฐกิจของเคนยา ที่จะ
จัดตั้งหมูบา นตัวอยางโดยมีผูเชี่ยวชาญจากประเทศไทยไปใหคําแนะนําแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน ตลอดจนใชแนวทางตามทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามโครงการพระราชดําริ ที่
สามารถนําไปประยุกตใชไดในอนาคต ทัง้ นี้ เพื่อใหหมูบ านตัวอยางที่จะจัดตั้งขึน้ ที่เคนยาเปนศูนยเรียนรู
แกประเทศแอฟริกาอืน่ ๆ โครงการดังกลาวจะเกิดขึ้นไดยอมตองอาศัยความรวมมือกับ UNDP ในการรวม
เปนหุน สวนของการพัฒนาและนําชาวแอฟริกันจากพื้นที่อื่นมาศึกษาดูงาน ในสวนของฝายไทย อาจสง
เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับการพัฒนาชนบท เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องปน ไฟ เครื่องขุดเจาะน้ํา
บาดาล ตลอดจนรถไถนาแบบเดินตาม (Walking Tractor) เขาไปรวมสาธิตทีห่ มูบา นตัวอยาง อันจะเปน
การชวยเผยแพรสินคาของไทยซึง่ จะนําไปสูการเปดตลาดทางดานนี้ในแอฟริกาไดอยางไมยากเย็น

_________________________

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจา
ณรงค บุญเสถียรวงศ กรมสารนิเทศ

โดยที่ในป ๒๕๔๙ เปนปมหามงคลและปติยิ่งของชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงครองราชยครบ ๖๐ ป โดยขณะนีท้ รงเปน
พระมหากษัตริยที่ครองราชยยาวนานที่สดุ ในโลก ซึง่ นับเปนบุญอันยิง่ ใหญของชาวไทยทีม่ ี
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พระมหากษัตริยซึ่งทรงเปนพอของคนทั้งประเทศ ดวยพระจริยาวัตรที่งดงามยิ่งและเปนแบบอยาง
ที่ดีแกประชาชนของพระองค ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเปนพระ
ราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั พระปยะมหาราช พระมหากษัตริยผูทรง
วางรากฐานการพัฒนาประเทศใหทันสมัย จนประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นไดรอดพนภัยจาก
จักรวรรดินิยมเมื่อราวรอยกวาปที่แลว
หากทานผูอานไดผานมายังเฉลียงดานหนาชั้น ๒ ทางเขาหองประชุมของกระทรวง
การตางประเทศ ทานจะไดพบเห็นพระบรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว เคียงคูอยูกับพระสาทิสลักษณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสา
อัยยิกาเจา (สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี) ซึ่งทั้งสองพระองคทรงเปนสมเด็จ
พระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก (สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร) หรือสมเด็จพระราช
บิดาในรัชกาลปจจุบัน โดยกอนหนานี้เมื่อป ๒๕๔๘ เปนโอกาสสําคัญแหงการครบรอบ ๕๐ ป
แหงการสวรรคตของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ เจานายราชนารี ผูม ีบทบาทสําคัญ
อยางสูงตอพระบรมราชวงศจักรีและประเทศไทย ทัง้ ในฐานะสมเด็จพระอัครมเหสีของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระอัยยิกาเจาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
อานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ทานผูอานอาจเคยไดรับทราบถึง
การดําเนินพระจริยวัตรและน้ําพระทัยทีง่ ดงามและเปย มลนดวยพระเมตตาของพระองคทานตอ
บุคคลรอบขาง อาทิ ตอพระราชสวามี พระราชโอรส พระราชธิดา พระประยูรญาติ ขาราชบริพาร
เปนตน ซึง่ พระจริยวัตรทีง่ ดงามและไดถา ยทอดมาสูพ ระราชนัดดาคือ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชดวยเชนกัน
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๐๕ ทรงเปน
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ประสูติแดเจาจอมมารดาเปย ม จากสกุล
สุจริตกุล (ภายหลังไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระปยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา) ทรงมีพระนาม
วา พระเจาลูกเธอ พระองคเจาหญิงสวางวัฒนา โดยทรงเปนพระธิดาองคกลางของเจาจอมมารดา
เปยมทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระขนิษฐา และพระอนุชา ประกอบดวย
๑. พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาอุณากรรณอนันตนรไชย
๒. พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาเทวัญอุไทยวงษ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
เทวะวงศวโรปการ) ตนราชสกุล เทวกุล
๓.พระเจาลูกเธอ พระองคเจาหญิงสุนนั ทากุมารีรัตน (สมเด็จพระนางเจาสุนนั ทากุมารี
รัตนพระบรมราชเทวี)
๔. พระเจาลูกเธอ พระองคเจาหญิงสวางวัฒนา (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
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พระพันวสาอัยยิกาเจา)
๕. พระเจาลูกเธอ พระองคเจาหญิงเสาวภาผองศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
นาถพระพันปหลวง)
๖. พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาสวัสดิโสภณ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
สวัสดิวัตนวิศษิ ฎ) ตนราชสกุล สวัสดิวัตน
เมื่อแรกประสูติ สมเด็จพระบรมราชชนกคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั
ไดพระราชทานพรและพระนามวา “ เราไดตั้งนามของบุตรีในราชตระกูลนีว้ า "สวางวัฒนา" ดังนี้
ขอบุตรีนั้นจงเปนผูมีสุข เลีย้ งงาย ไมมีโรค ไมมีอุปทวันตราย มัง่ คั่งสมบูรณ มีทรัพยมาก มีโภค
สมบัติมาก ดํารงอิศริยยศ ตั้งอยูในพระบรมราชวงศที่ประเสริฐสูงสุดของพระบิดา ยั่งยืนสิ้นกาล
นานเทอญ “ กลาวกันวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯไดทรงตรวจสอบดวงพระชะตากอน
พระราชทาน พรพระราชทานจึงสอดคลองและเหมาะสมกับดวงชะตาของพระราชโอรสและ
พระราชธิดาแตละพระองค อยางพรทีพ่ ระราชทานพระเจาลูกเธอพระองคเจาสวางวัฒนา ก็ตรงกับ
พระชะตา กลาวคือ “ ทรงมีพระชนมายุยนื ยาว ๖ รัชกาล และโดยเฉพาะประการทาย ทรงดํารง
อิศริยยศ ตั้งอยูในพระบรมราชวงศที่ประเสริฐ” เนื่องจากนับตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั จนถึงรัชกาลปจจุบัน ทรงเปนเจานายราชนารีที่ดํารงพระอิสริยยศสูง
ศักดิ์ของแผนดินกลาวคือ ทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระอัครมเหสีในรัชกาลที่ ๕ ทรงเปนสมเด็จ
พระมาตุจฉาเจา (ปา) ในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ทรงเปนสมเด็จพระอัยยิกาเจา (ยา) ใน
รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลปจจุบัน ทรงเปนเสาหลักของเจานายฝายในและพระราชวงศทั้งปวง
นับตั้งแตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปหลวง เสด็จสรรคตในป ๒๔๖๓
พระองคเจาหญิงสวางวัฒนาหรือทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเรียกวา
แมกลาง ไดเขารับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว พรอมกับพระองคเจาหญิง
สุนันทากุมารีรตั น พระเชษฐภคินี (แมใหญ) และพระองคเจาเสาวภาผองศรี พระขนิษฐา (แมเล็ก)
โดยทรงเปนพระภรรยาเจาชัน้ ลูกหลวง (พระราชธิดาของกษัตริย) ทรงเปนสมเด็จพระบรมราชชนนี
ของพระราชโอรสและพระราชธิดา รวม ๘ พระองค ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรักและความไววางพระ
ราชหฤทัยที่พระราชสวามีพระราชทานให โดยทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา ดังนี้
๑. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารพระองคแรก)
๒. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาอิศริยาลงกรณ
๓. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงวิจิตรจิรประภา
๔. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสมมติวงศวโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์
๕. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
๖. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงศิราภรณโสภณ
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๗. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร (สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก )

จากซายไปขวา : พระองคเจาสวางวัฒนา (แมกลาง) พระองคเจาสุนนั ทากุมารีรัตน (แมใหญ)
และพระองคเจาเสาวภาผองศรี (แมเล็ก)
๘. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิง (สิ้นพระชนมเมื่อประสูติ)
การที่สมเด็จฯ ทรงมีพระคุณลักษณะทีเ่ มตตาเปยมลนโดยเฉพาะกับเหลาพระประยูรญาติ
ดังนัน้ เมื่อเจาจอมมารดา ม.ร.ว.เนื่อง สนิทวงศ และเจาจอมมารดาพรอมในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ถึงแกอนิจกรรม เปนเหตุใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
ทรงนําพระโอรสและพระธิดา ซึง่ ตางทรงกําพราพระมารดาทั้ง ๔ พระองค คือ พระองคเจาหญิง
เยาวภาพงศสนิธ และพระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร ตนราชสกุล รังสิต) ซึ่งประสูติจากเจาจอมมารดา ม.ร.ว.เนื่องฯ พระองคเจาหญิง
ประภาพรรณพิไล และพระองคเจาหญิงวาปบุษบากร ซึง่ ประสูติจากเจาจอมมารดาพรอม
มาพระราชทานแกสมเด็จฯ โดยสมเด็จฯ ทรงเลี้ยงดูพระเจาลูกเธอทัง้ ๔ พระองคเปนอยางดีเทากับ
พระเจาลูกเธอที่ประสูติในพระอุทร
แมวาจะทรงเปนเจานายราชนารีซงึ่ อยูในสถานะที่สงู สงของแผนดินในตําแหนงสมเด็จพระ
บรมราชินีของพระพุทธเจาหลวงและสมเด็จพระราชชนนีของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ แต
เหตุการณสาํ คัญที่ทําใหสมเด็จฯ ตองทรงวิปโยคโศกเศราแสนสาหัสเกิดขึ้น เมื่อสมเด็จฯ เจาฟา
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มหาวชิรุณหิศ พระราชโอรสพระองคใหญ ประชวรดวยพระโรคไขรากสาดนอยและเสด็จสวรรคต
อยางกระทันหัน ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๓๗ ขณะมีพระชนมายุเพียง ๑๗ ชันษา เมือ่ สมเด็จฯ
ทรงทราบ ก็ทรงลมทัง้ ยืนไมไดพระสติ เมื่อรูสึกพระองคกท็ รงพระกรรแสงอยางรุนแรง ไมทรงยอม
เสด็จกลับพระตําหนัก ทรงกัน้ พระฉากบรรทม ที่ประดิษฐานพระศพพระโอรส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงพระวิตกวา จะทรงลมประชวรและเสด็จสู
สวรรคาลัยไปอีกพระองคหนึ่ง จึงเสด็จฯ มาทรงเยีย่ มและเฝาพระอาการของสมเด็จฯ แมเวลาจะ
ผานไปพอสมควรก็ไมทรงสามารถทําพระทัยได พระสุขภาพจึงทรุดโทรมลงอยางรวดเร็ว ดวยทรง
เศราโศกในการสูญเสียสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ ซึง่ ทรงกําลังหนุม แนน ทรง
เปนความหวังของพระชนกชนนี ตลอดจนพสกนิกรทัง้ ปวง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัวทรงตั้งพระราชหฤทัยไวแนวแนทจี่ ะทรงฝกฝนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองคแรก
แหงสยามดวยพระองคเองและไมทรงสงไปศึกษาในตางประเทศดังเชนการสงพระเจาลูกยาเธอไป
ตางประเทศกอนหนานี้ ทั้งนี้ ภายหลังสมเด็จฯ เจาฟามหาวชิรุณหิศ สวรรคตแลว พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา
มหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี ขึ้นเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ ราชกุมาร
พระองคที่ ๒ ของสยามประเทศ ดังนัน้ ตําแหนงสมเด็จพระบรมราชินจี ึงเปลี่ยนไปสูส มเด็จพระนาง
เจาเสาวภาผองศรีฯ พระขนิษฐา
มีผูบอกเลาวา ดวยความที่ทรงถอมพระองค สมเด็จฯ ทรงหลีกเลี่ยงที่จะเสด็จฯ ออกงาน
พระราชพิธี เพือ่ ไมใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับพระราชสถานะในตําแหนงสมเด็จพระบรมราชินี
ขณะเดียวกัน เมื่อตองเสด็จฯ ออกพรอมกันทัง้ สองพระองค สมเด็จฯ กับพระขนิษฐา ก็จะทรงเกี่ยง
ที่จะเสด็จฯ นําหนา ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว จึงตรัสใหสมเด็จฯ เสด็จฯ
นําหนา โดยทรงมีเหตุผลวา แมกลางเปนพี่ จึงใหเดินนําหนา
สมเด็จฯ ทรงมีพระเมตตากับพระขนิษฐาเปนอยางยิง่ โดยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจา
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เสาวภาผองศรีฯ ทรงสูญเสียสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงพาหุรดั มณีมัย พระราชธิดา
พระองคใหญ ซึ่งสิ้นพระชนมขณะมีพระชนมายุเพียง ๑๐ ชันษา สมเด็จฯ ไดพระราชทานสมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงวไลยอลงกรณฯ พระราชธิดาแดพระขนิษฐา ตั้งแตนนั้ มา สมเด็จฯ เจา
ฟาวไลยอลงกรณทรงเรียกเสด็จนาวาสมเด็จแม และทรงเรียกสมเด็จแมวา สมเด็จปา
นอกจากการสูญเสียสมเด็จฯ เจาฟามหาวชิรุณหิศแลว ในเวลาตอมา สมเด็จฯ ยัง ตอง
ทรงสูญเสียสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงศิราภรณโสภณ ซึ่งประชวรดวยพระอาการอักเสบที่
พระบัปผาสะและสิ้นพระชนมอยางกระทันหันเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๔๑ ขณะมี พระชนมา
ยุเพียง ๑๑ ชันษา สมเด็จฯ ทรงตกพระทัย พระสุขภาพทีพ่ อจะดีขึ้น ก็กลับทรุดลงไปอีก
เวลาผานไปหนึ่งป พระสุขภาพที่ทรุดก็พอจะกระเตื้องขึน้ แพทยหลวงถวายคําแนะนําใหไป
ประทับพักผอนแถบชายทะเล แตแลวสมเด็จฯ ก็ตองทรงประสบกับความวิปโยคอีกครั้ง เมื่อ
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสมมติวงศวโรทัย ประชวรไขรากสาดนอย เพียงไมกี่วันก็
สิ้นพระชนม เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๔๔๒ โดยไมมีใครคาดฝน ขณะมีพระชนมายุเพียง ๑๗ ชันษา
นับเปนภาวะที่สุดจะทนทานได พระอาการของสมเด็จฯที่คอยดีขึ้นก็กลับเพียบลงทันที ถึงกับทรง
พระดําเนินไมได พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสสั่งใหสมเด็จฯ แปร
พระราชฐานไปประทับรักษาพระองคที่ตําบลศรีราชา เพือ่ ไมใหสมเด็จฯ ทรงเห็นสถานทีท่ ี่พระราช
โอรสและพระราชธิดาเคยประทับอยู หลังจากนั้น พระอาการประชวรจึงคอยทุเลาขึน้ เปนลําดับ
โดยในระหวางที่สมเด็จฯ ประทับอยูพ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวไดเสด็จพระราช
ดําเนินเยีย่ มหลายคราว การประทับอยูท ี่ศรีราชาซึ่งอยูหา งไกลจากแพทยและสถานพยาบาล
สมเด็จฯ จึงมีพระราชดําริในการกอสรางโรงพยาบาลและมีพิธเี ปดเมือ่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๔๕
ซึ่งตอมาภายหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จไปศรีราชาเพื่อทรงเยีย่ มสมเด็จ
ฯ และโปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลนีว้ า “โรงพยาบาลสมเด็จ” โดยพระราชทรัพยอีก
เปนจํานวนมากแกโรงพยาบาล ตอมาผูคนก็พากันเรียกโรงพยาบาลแหงนีว้ า “โรงพยาบาลสมเด็จ
ณ ศรีราชา”
อนึ่ง กอนหนานี้ ในป ๒๔๓๖ ในชวงการพิพาทกรณีดินแดนฝงซายแมน้ําโขงระหวางสยาม
กับฝรั่งเศส (ร.ศ. ๑๑๒) ซึง่ ไดทวีความรุนแรงจนถึงมีการสูรบ เปนเหตุใหมีทหารบาดเจ็บลมตาย
เปนจํานวนมาก ไมมีองคการกุศลทําหนาที่ชวยเหลือหรือทําการพยาบาลบรรเทาทุกขอยาง
เหมาะสม สมเด็จฯ จึงทรงรับเปนสภาชนนี ของสภาอุณาโลมแหงชาติสยาม หรือสภากาชาดไทย
ในเวลาตอมา
สมเด็จฯ ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่มพี ระชนมถงึ วัยผูใหญเพียง ๒ พระองค
คือ สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนสงขลานครินทร และสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรินธร
นอกเหนือจาก พระราชโอรสและพระราชธิดา (ลูกเลี้ยง) ที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั อีก ๔ พระองค ทัง้ นี้ นอกจากสมเด็จฯ ทรงมีพระเมตตาตอพระราช
โอรสและพระราชธิดาทุกพระองคแลว การที่สมเด็จฯ ทรงไมถือพระองค จึงทรงอนุญาตให
สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนสงขลานครินทร อภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาลย ตะละภัฏ (สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ตามที่พระราชโอรสทูลขอ แมวาสมเด็จฯ จะทรงหมายพระเนตร
เลือกหมอมเจาหญิงพระนัดดาเพื่ออภิเษกกับพระราชโอรสดวยแลวก็ตาม
ในรัชกาลที่ ๖ สมเด็จฯ ทรงไดรับการสถาปนาไวในที่ สมเด็จพระมาตุจฉาเจา สวาง
วัฒนา พระบรมราชเทวี และยังทรงเปนผูอภิบาลสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภา พัณณวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๖ ซึ่งประสูติกอนสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จ
สวรรคต

สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี พรอมดวยพระราชโอรสและพระราชธิดา
สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนสงขลานครินทร และสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
เพียงวันเดียว ตอมาในรัชกาลที่ ๗ ไดเฉลิมพระนามาภิไธยวา สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสามาตุจฉาเจา และเมื่อถึงรัชกาลที่ ๘ ทรงมีพระนามาภิไธยเปนสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจา ทัง้ นี้ มีเรื่องเลาวา สมเด็จฯ ทรงรําพึงวา ทรงมีพระชนมายุ
ยืนยาว มีการเปลี่ยนพระนามหลายครั้ง จนทรงจําพระนามของพระองคเองไมได
โดยที่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ ทรงเจริญพระชนมายุยงั่ ยืนกวาเจานายอื่นๆ
ถึง ๖ แผนดิน ตั้งแตรัชกาลที่ ๔ ถึง รัชกาลที่ ๙ ความทีม่ ีพระชนมายุยืนนี้เอง จึงมีทั้งเรื่องดีและ
เรื่องรายตอสมเด็จฯ กลาวคือในดานดี สมเด็จฯ ไดดํารงพระชนมมาจนถึงสมัยที่พระนัดดาเสด็จ
ขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริยของไทยถึง ๒ พระองค นอกจากนี้ ทรงสถิตอยูในทีพ่ ระกุลเชษฐ
ของพระบรมราชวงศจักรี พระราชทานพระราชูปถัมภเผื่อแผแกเจานายพระบรมวงศานุวงศ
ขณะเดียวกัน สมเด็จฯ ตองทรงประสบกับเรื่องรายจากเหตุการณภายหลังการเปลีย่ นแปลง
การปกครองเมื่อป ๒๔๗๕ เนื่องจากสถานะของพระราชวงศเปลีย่ นไป สมเด็จฯ ตองทรงกระทบ
กระเทือนดวย ดวยสถานการณทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกลาว
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พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัตแิ ละเสด็จฯ ไปประทับที่
ประเทศอังกฤษจนสวรรคต เจานายชัน้ ผูใหญของพระราชวงศตองเสด็จลี้ภัยไปประทับใน
ตางประเทศ อาทิ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตตองเสด็จไป
ประทับที่ชวาจนสิ้นพระชนม ขณะที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ตองเสด็จไปประทับที่เกาะปนัง
สมเด็จฯ ทรงมีชวงเวลาแหงความสุขเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวอานันทมหิดล
พรอมดวยสมเด็จฯ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จฯ เจาฟากัลยานิวัฒนา พระราชนัดดาทั้ง
๓ พระองค เสด็จฯ นิวัติพระนครเปนเวลา ๒ เดือน ในป ๒๔๘๑ โดยพระราชนัดดาไดเสด็จฯ
ไปเฝาสมเด็จฯ ที่วงั สระปทุมอยูเปนระยะ ทําใหสมเด็จฯ ทรงพระเกษมสําราญเปนที่สุด
พระอนามัยแข็งแรงขึ้นอยางรวดเร็ว อนึ่ง กอนหนาทีพ่ ระราชนัดดาทัง้ ๓ พระองคจะเสด็จฯ นิวัติ
พระนคร สมเด็จฯ ไดพระราชทานลายพระหัตถถงึ คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองควา

สมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร
และหมอมสังวาลย มหิดล ณ อยุธยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

“เรื่องการเชิญเสด็จกลับเมืองไทยชัว่ คราวนั้น ถารัฐบาลยังมีความประสงคจะเชิญเสด็จกลับโดย
ความจงรักภักดีแลว ฉันไมขดั ของ ขออยาลืมวา ถาหลานฉันกลับมาแลว จะตองใหกลับออกไป
ตามที่สัญญาไว เพื่อประโยชนที่จะไดความสุขและความรู เวลานีย้ ังไมมีความรู ไดแตความสุข
เพราะการเลาเรียนยังเรียนอยูในชัน้ เด็ก”
อยางไรก็ดี ชวงเวลาแหงความสุขก็สิ้นสุดลงอยางรวดเร็ว เมื่อพระราชนัดดาเสด็จฯ
กลับสวิตเซอรแลนด ไมนานนัก สมเด็จฯ ก็ทรงเผชิญเคราะหกรรมจากเหตุที่รัฐบาลในขณะนัน้
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ไดจับกุม พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ กรมขุนชัยนาทนเรนทร พระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในขอหากบฏ ทั้งนี้ สมเด็จฯ ทรงทํานุบํารุงอภิบาล
กรมขุนชัยนาทนเรนทรเสมอดวยพระราชโอรสของพระองคเอง โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดสง
กรมขุนชัยนาทนเรนทร ซึ่งไมทรงมีตาํ แหนงหนาทีห่ รือเกี่ยวของกับราชการบานเมืองแตอยางใด
ไปคุมขังไงในสถานีตาํ รวจพระราชวัง ในหองขังผูตองหาสามัญ สมเด็จฯ ทรงตกพระทัย
และโทมนัสมาก ทรงพระกันแสงรําพันวา “ ทําไมรังแกอยางนี้ มันจะเอาชีวิตฉันมาทําไม
ลูกชายฉัน เห็นไดเทียววารังแกฉัน “ สมเด็จฯ ไดโปรดใหเจาพระยาพิชเยนทรโยธิน (เคยเปน
มหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศฯ) หนึ่งในคณะผูสําเร็จราชการ
เขาเฝาและรับสั่งวา “ เธอกับฉันก็เห็นกันมาแตไหนๆ ครั้งนี้ทกุ ขของฉันเปนที่สุดขอใหเธอ
ไปชวยบอกจอมพลทีวา อยาจับกรมชัยนาทฯ เขาหองขัง มีผิดอะไรสงมาใหฉัน ฉันจะขัง
ไวใหเอง ใหมาอยูที่บานนี้ ขางหองฉันนี่ เพราะฉันเลี้ยงของฉันมาตั้งแต ๑๒ วัน
พระพุทธเจาหลวงอุมมาพระราชทานเอง ถากรมชัยนาทฯ หนีหาย ฉันขอประกันดวย
ทรัพยสมบัตทิ ั้งหมดที่ฉันมีอยู ถาหนีหาย ฉันก็จะยอมเปนขอทาน”

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจา กับพระราชนัดดาทัง้ ๒ พระองค
ฉายพระรูปโดยกรมขุนชัยนาทนเรนทร
แตถึงแมจะทรงรองขอเพียงใดก็ไมเปนผล ศาลตัดสินประหารชีวิตกรมขุนชัยนาทฯ
แลวลดโทษเปนจําคุกตลอดชีวิตพรอมถอนฐานันดรศักดิ์ออกคงใหเรียกแตวา นักโทษชายรังสิต
นอกจากนัน้ สมเด็จฯ ยังตองทรงประสบกับความสูญเสียจากการที่สมเด็จฯ เจาฟาวไลยอลงกรณฯ
ซึ่งเปนพระราชธิดาพระองคเดียวทีย่ ังมีพระชนมอยู ไดประชวรและสิ้นพระชนมขณะพระชนมายุ
๕๔ ชันษา ในชวงเวลาเดียวกันกับการที่กรมขุนชัยนาทฯ ถูกจองจํา และการที่สมเด็จฯ เจาฟา
กรมขุนสงขลานครินทรไดสิ้นพระชนมไปกอนหนานี้แลวเมื่อป ๒๔๗๒
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ สมเด็จฯไมทรงยอมอพยพหนีภัยสงครามไปยังสถานที่
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ที่รัฐบาลจัดถวาย ทัง้ นี้ เพราะพระสํานึกที่วา ทรงเปนพระบรมราชวงศผูใหญ ตองทรงคุมครอง
ผูอยูใตรมพระบารมีจํานวนมากดังที่ตรัสวา “ฉันเปนกุลเชษฐ ฉันยังมีลกู เลี้ยง มีนองตองหลบไป
ใหหมด ไปไหนก็ตองไปดวยกัน”
อยางไรก็ดี หลังจากเหตุการณกระทบกระเทือนพระราชหฤทัยตลอดพระชนมชีพ การ
สูญเสียพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค สงผลใหความทรงจําของสมเด็จฯ เริ่มลืมเลือน
ไปทุกขณะ ทําใหไมตองทรงรับรูทุกขอีกนานัปการที่เขามาสูพระชนมชีพโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เหตุการณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันทมหิดล เสด็จสวรรคตในป ๒๔๘๙ ซึ่งสมเด็จฯ ไม
ทรงสามารถรับรูความทุกขไดอีกตอไป เนือ่ งจากประทับอยูในโลกสวนพระองค ในเดือนตุลาคม
๒๔๙๘ สมเด็จฯ ซึง่ ทรงมีพระชนมายุ ๙๓ พรรษา ทรงพระประชวรและพระอาการทรุดลง
ตามลําดับ และในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ สมเด็จฯ ไดเสด็จสูสวรรคาลัยอยางสงบ
กลาวโดยสรุป สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงดํารง
พระชนมายุถึง ๖ แผนดิน นับจากรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๙ ในปจจุบนั ที่ผานมา ทรงผาน
ความทุกข ความโศก ความวิปโยค และความอาดูร มาเกือบจะตลอดพระชนมายุของพระองค
อันนับไดถงึ ๙๓ พรรษาเศษ แตก็ทรงประคับประคองพระองคไวไดตลอดดวยพระขันติธรรม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสา
อัยยิกาเจา
มิไดบกพรองทั้งในฐานะพระเจาลูกเธอ พระเจานองนางเธอ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระมาตุจฉาเจาฯ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจา และ
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงปฏิบัติพระราชภาระดวยดี
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ทรงดํารงพระราชฐานะทรงเปนกุลเชษฐแหงราชสกุลวงศ สมเด็จฯ ทรงดําเนินพระราชภารกิจ
เปนคุณประโยชนตอพสกนิกรอยางมากมายมหาศาล โดยเฉพาะการดําเนินงานสภากาชาดไทย
และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ทรงเครงครัดในแบบอยางแหงโบราณราชประเพณีในฐานะ
ที่ทรงเปนเจานายราชนารี ทรงยึดหลักธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนทีป่ ระจักษวา พระจริยาวัตรทีง่ ดงามและน้ําพระทัยที่เปย มดวยพระเมตตาและความ
เขมแข็งในฐานะผูน ําของพระบรมราชวงศของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสา
อัยยิกาเจา ไดถายทอดมาสูพ ระราชนัดดาคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดช จึง
กลาวไดวา เปนบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริยท ี่ทรงเปนศูนยกลางและเปนทีพ่ งึ่ ของคนไทยทัง้
ประเทศ
สําหรับทานทีส่ นใจศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ขอถือโอกาสนีเ้ รียนใหทราบวา ในโอกาส
ครบรอบ ๕๐ ปนับตั้งแตเสด็จสวรรคตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ มูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกา
เจา โดยพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดพิมพหนังสือ “
ศรีสวรินทิรานุสรณีย นอมรําลึกถึงสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจา “ เพือ่ เผยแพรพระราชประวัติ
และเฉลิมพระเกียรติคุณแหงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาที่ไดทรงบําเพ็ญประโยชนแกชาติ
บานเมืองใหมหาชนไดประจักษอยางกวางขวาง
------------------------------------หนังสืออางอิง
“ในกําแพงแกว” โดยธงทอง จันทรางศุ, (พิมพครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบํารุงสาสน, ๒๕๓๑
“ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ. ๑๑๘ พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร”
เรียบเรียงโดย ม.ร.ว. ปรียานันทนา รังสิต, (พิมพครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ : บริษัท
โรงพิมพกรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๔๘
“พระภรรยาเจาและสมเด็จเจาฟาในรัชกาลที่ ๕” โดยจิรวัฒน อุตตมะกุล, (พิมพครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมติชน, สิงหาคม ๒๕๔๖
“ราชสกุลวงศ” พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. บุญรับ พินิจชนคดี
ท.จ., ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๕
“รอยเรียงเวียงวัง” โดยกิตติพงษ วิโรจนธรรมากูร (พิมพครั้งที่ ๔) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา ,
๒๕๔๓
“ลูกทานหลานเธอ ที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จในราชสํานัก” โดยศันสนีย วีระศิลปชัย,
(พิมพครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, เมษายน ๒๕๔๖
“สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ” โดยวิมลพรรณ ปตธวัชชัย,
(พิมพครั้งที่ ๑) กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพกรุงเทพ (๑๙๘๔), พฤศจิกายน ๒๕๔๗

เดอโกลกับคาเงินฟรังค
ไชยา จินดาวงษ
เมื่อกระทรวงการตางประเทศมีคําสัง่ ใหผมไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผมมีโอกาสไดสัมผัสมือกับประธานาธิบดีชารลส เดอโกล ในโอกาส
คณะทูตเขาพบเพื่อแสดงความยินดีในวันขึ้นปใหม ทีท่ ําเนียบประธานาธิบดีพระราชวังเอลิเซ
(ELYSEE) เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2512 การพบกันในครั้งนั้นทําใหผมประทับใจในบุคลิกทาทาง
ของผูนําฝรัง่ เศสคนนี้ บทบาททานทั้งในประเทศและในเวทีโลกนาสนใจเปนอยางมาก ผมจึงใคร
นําบทบาทของทานมาปูพรมกอนจะเขาเรือ่ งวาผูน าํ ทานนี้ไดเขาไปแกปญหาคาเงินฟรังคอยางไร
เขาทํานองการรูนิสัยใจคอของผูนาํ ทําใหเขาใจความคิดของผูนั้นและคาดคะเนนโยบายของ
ประเทศไดอยางใกลเคียงหรือถาจะผิดพลาด ก็นอย นีเ่ ปนตําราแรกๆ ของวิชาการทูตที่เราๆ ไดร่ํา
เรียนกันมา
ชารลส เดอโกล นักชาตินยิ มผูทรนง (President Charles De Gaulle (พ.ศ. 2433 - 2513) )
เดอโกลเปนหัวหนาขบวนการฝรั่งเศสเสรี (Free French Movement) ระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนผูกอ ตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 มีชื่อเต็มวา Charles Andre Joseph
Marie de Gaulle เกิดที่เมือง Lille ประเทศฝรั่งเศสเมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2433 บิดาเปนครู
สอนปรัชญาและวรรณคดีที่วิทยาลัย Jesuit เดอโกลสนใจการอานประวัติศาสตรและการอุทิศตน
ใหประเทศชาติมาตั้งแตยังเด็ก
เดอโกลจบการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยฝรั่งเศสอันมีชื่อเสียง คือ Ecole
Militaire of Saint-Cyr ในป 2455 เขาประจําการในกองพลทหารราบ และไดรับบาดเจ็บระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ถูกจับในระหวางการรบที่มีชื่อวา Battle of Verdun เมื่อเดือนมีนาคม 2459
ระหวางเปนเชลยศึก ไดเขียนหนังสือซึง่ ตอมาไดรับการตีพิมพในป 2467 ชื่อวา “La discorde
Chez l’enemi” เดอโกลเคยสอนประวัติศาสตรการทหารทีโ่ รงเรียนนายรอย Saint-Cyr กอนจะ
ยายไปเปนผูบงั คับหนวยทหารภายใตจอมพล Henri Philippe Petain เดอโกลเคยประจําการอยู
ที่ Rhineland และเลบานอน
เมื่อเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 เดอโกลมียศพันเอก ไดเลื่อนเปนพันตรีในป 2483
ในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2483 นายกรัฐมนตรี Paul Reymond ไดตั้งเดอโกลเปนปลัดกระทรวง
กลาโหม
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เดอโกลเปนผูห นึง่ ที่คัดคานการยอมจํานนของฝรั่งเศสตอเยอรมัน ดังนัน้ เมื่อ
จอมพล Petain ยอมจํานนตอเยอรมันและไดเปนนายกรัฐมนตรี เดอโกลจึงหนีไปลอนดอนตอตาน
การยึดครองฝรั่งเศสของเยอรมัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2485 สัมพันธมิตรบุกขึ้นแอฟริกาเหนือ เกลี้ยกลอมใหนาย
พลเรือ Jean Francois Darlan ตัวแทนของจอมพล Petain เปนขาหลวงใหญฝรัง่ เศสในแอฟริกา
เหนือ แตตอมา นายพล Darlan ถูกฆาตกรรม นายพล Henri Graud ไดรับการแตงตั้งใหขึ้น
แทน เดอโกลฉวยโอกาสนี้ตงั้ กองบัญชาการใตดินขึ้นที่ Algiers เมื่อเดือนพฤษภาคม 2486 ไดรับ
ความนิยมและสนับสนุนจากฝายใตดินอยางกวางขวาง เปลี่ยนจากหนวยใตดนิ เปนรัฐบาล
ชั่วคราวแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส หลังวัน D-Day สัมพันธมิตรยกพลขึน้ บกที่หาดนอรมังดี 1
สัปดาห ก็เดินทางเขากรุงปารีสเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2487 ในฐานะวีรบุรุษกูชาติ
หลังสงครามยุติลง เดอโกลไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีดว ยเสียงสนับสนุน
ลนหลาม เดอโกลตองการใหฝรั่งเศสมีรัฐบาลที่เขมแข็ง จึงตองการแกไขรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่
4 แตก็ยังทําไมได จึงลาออกในเดือนมกราคม 2489
ในป 2490 เดอโกลกระโดดเขามาเลนการเมืองอีกครั้ง โดยกอตั้งขบวนการ
ประชาชน (Rally of the French People) มีความหมายยิ่งกวาพรรคการเมือง ขึ้นเปนฐานอํานาจ
สาธารณรัฐประชาชนที่ 4 ตองประสบปญหาเศรษฐกิจหลายประการ เชน การ
พายแพสงครามเดียนเบียนฟูในป 2497 เริ่มเกิดปญหาอัลจีเรียขอเปนเอกราช ถึงป 2501 ทหาร
และประชาชนอัลจีเรียเดินขบวนคัดคานการปลอยใหอัลจีเรียใหเปนเอกราช สิ่งเหลานีท้ ําให
บานเมืองตองประสบวิกฤตอยางหนัก
เดือนมิถนุ ายน 2501 สภาฝรั่งเศสตั้งเดอโกลเปนนายกรัฐมนตรี ใหอาํ นาจเดอโก
ลอยางกวางขวาง รวมถึงการแกรัฐธรรมนูญ
เดือนกันยายน 2501 รัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอํานาจประธานาธิบดีตามระบบ
ใหมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนลนหลาม ทําใหเดอโกลกาวขึ้นเปนประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐที่ 5 การเลือกตัง้ ในเดือนพฤศจิกายนปนั้นทําใหพรรคเดอโกลครองเสียงขางมากใน
สภาฯ
ตอมา ในเดือนธันวาคมปเดียวกัน เดอโกลไดเปนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ที่ 5 ดวยคะแนนเสียงรอยละ 78 โดยเขารับตําแหนงในเดือนมกราคม 2502
นโยบายสําคัญของเดอโกลในชวงนี้คือขยายอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสที่ทรุดตัวให
กลับฟน ขึ้นโดยเร็ว การแกปญหาเงินฟรังคตกต่ํา การคัดคานอังกฤษเขาตลาดรวมยุโรป การ
ปองกันไมใหฝรั่งเศสอยูภายใตอิทธิพลสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โดยการไมใหมีทหาร
ฝรั่งเศสในนาโต เปนตน
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ป 2505 เดอโกลตกลงปลอยอัลจีเรียเปนเอกราช เสนอแกรัฐธรรมนูญให
ประชาชนลงมติโดยตรง เมือ่ รัฐสภาคัดคาน เดอโกลก็ยบุ สภาเสีย (ดูจะเหมือนบางประเทศที่
ตองการใหประชาชนเปนผูตดั สินการเมืองภายในโดยตรง)
ป 2508 เดอโกลไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีเปนสมัยที่ 2 อีก 7 ป แตคะแนน
นิยมเริ่มลดลงจากการที่เดอโกลใชนโยบายแข็งกราว เชน ใหนาโตถอนทหารออกจากดินแดน
ฝรั่งเศส คัดคานอังกฤษเขาตลาดรวมยุโรป ประณามสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม (เพราะ
ตัวเองก็แพเวียดนามในสงครามเดียนเบียนฟูมากอนแลว) ทําใหคาเงินฟรังคตกต่าํ สนับสนุน
อาหรับ สนับสนุนการแยกตัวของควีเบคจากแคนาดา
การเลือกตั้งสภาฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2509 พรรคของเดอโกลตกต่ํา ไดรับชัยชนะ
เฉียดฉิว มีการเดินขบวนทางการเมือง การนัดหยุดงานของกรรมการและนักศึกษาเปนประจํา
และรุนแรงขึ้นทุกวัน
เขาเดือนพฤษภาคม 2511 (วิกฤติเดือนพฤษภาคม – May Crisis) เปนเดือนที่
การเมืองฝรัง่ เศสรอนระอุ นักศึกษาเปนแกนนําประชาชนและกรรมกรเดินขบวนประทวงรัฐบาล
ทุกวัน จนถึงขั้นบุกยึดมหาวิทยาลัยซอรบอน (Sorbonne) นานนับเปนสัปดาห กรรมกรกวา 8
ลานคนรวมนัดหยุดงาน เศรษฐกิจของประเทศระส่ําระสายหนัก เหตุการณชวงนี้มชี ื่อเรียกกันวา
จราจลนักศึกษา (Student Riot)
เดอโกลกับปญหาคาเงินฟรังค
ชวงนี้ เปนชวงที่ฝรั่งเศสประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจลามเปนความวุน วายทาง
การเมือง คาเงินฟรังคตกต่ําเพราะการปลอยอัลจีเรียเปนเอกราช ขาดวัตถุดิบปอนโรงงาน
อุตสาหกรรมในฝรั่งเศส ผสมโรงจากการนัดหยุดงานของกรรมกรและนักศึกษา การผลิตการ
สงออกตกฮวบฮาบ งบประมาณขาดดุล เหลานี้สั่นคลอนฐานะทางการเมืองของเดอโกลเปน
อยางมาก
ผมยังจําไดดีวา วันที่ผมเดินทางไปรับหนาที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เพียงลําพังโดยไมไดพาครอบครัวไปดวยนัน้ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2511 เปนวันที่ฝรั่งเศส
วุนวายสุดๆ เกิดวิกฤติทางการเมือง มีการเดินขบวนนัดหยุดงานจนเครื่องบินทีก่ ําหนดไปลงที่
สนามบินออรลี่ของกรุงปารีสลงไมไดไปตามๆ กัน และไดยายไปลงทีก่ รุงอัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนดแทน แลวเปลีย่ นเครื่องเปนเครื่องบินไอพนลําเล็กเพื่อบินกลับมาทีก่ รุงปารีส โดยมา
ลงที่สนามบินเล็ก ชื่อ ลาบูเย ซึ่งตัง้ อยูชานกรุงปารีสนัน่ เอง
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รุงขึ้น วันที่ 27 มิถนุ ายน 2511 ผมเขาไปรายงานตัวรับหนาที่ตอทาน
เอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเคยเปนอาจารยสอนกฏหมายระหวางประเทศ (คดีเมือง) ที่คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตมากอนที่จะมาดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตฯ
ผมไดรับมอบหมายใหทํารายงานดานการเมืองและงานดานสารนิเทศเปนหนาที่
หลัก และทํางานพิเศษคือการติดตามเรื่องการเจรจา 4 ฝาย ปญหาเวียดนามระหวาง
สหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต – เวียดนามเหนือ – เวียดกง ทานทูตฯ ยังกําชับใหผมลองสมัคร
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยซอรบอนซึ่งผมก็ตั้งใจเชนนั้น เพียงแตรอใหเหตุวนุ วายตางๆ ยุตลิ งกอน
เมื่อผมหาบานเชาไดเปนที่เรียบรอยและไดใหครอบครัวเดินทางไปสมทบดวยกัน
แลว ผมก็เริ่มทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย การติดตามความเคลือ่ นไหวทางการเมืองของ
ฝรั่งเศสและการเจรจา 4 ฝายในปญหาเวียดนามทําใหผมตองเดินปะปนไปกับประชาชนเพื่อ
สังเกตุสถานการณการเดินขบวนการนัดหยุดงานตางๆ ไปพรอมๆ กับการแลกเปลี่ยนความเห็น
กับคณะทูตทีป่ ระจําในกรุงปารีส ตลอดจนผูเชี่ยวชาญตางๆ เพื่อมาประมวลเปนรายงานแจงให
กระทรวงการตางประเทศทีก่ รุงเทพฯ ทราบ ในชวงนี้เองที่ผมพอจะเห็นสัญญาณของการลด
คาเงินฟรังคซงึ่ ผูเชี่ยวชาญตางคาดการณวานาจะอยูทปี่ ระมาณรอยละ 10
ในคืนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2511 มีการประชุมคณะรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเพื่อ
พิจารณาปญหาคาเงินฟรังค ผลการประชุมมีทที าวาฝรั่งเศสจะพยายามรักษาคาเสมอภาค
(Parity) ของคาเงินฟรังค โดยแจงสาธารณชนแตเพียงวา คําตอบสุดทายของเรื่องนี้อยูในคํา
ปราศรัยของประธานาธิบดีเดอโกลทางสถานีวิทยุและโทรทัศนในคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา
ประมาณ 20.00 น. ขาวนีท้ ําใหวงการทูตตื่นเตนและติดตามขาวชนิดตาไมกระพริบ
ทานทูตเรียกผมไปสั่งการใหไปฟงคําแถลงของเดอโกลดวยตนเอง และใหเตรียม
รางโทรเลขรายงานกระทรวงฯ ไวลว งหนา ผมจําไดวา ทานทูตแกลงถามผมเลนๆวา “ ไชยาละ
เห็นอยางไร เดอโกลจะลดคาเงินฟรังคตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไหม ” ซึง่ ผมก็ตอบทานไป
วา “ ยากที่จะเดาใจเดอโกลไดนะครับ ขนาดไมยอมนําฝรั่งเศสเขานาโต กีดกันอังกฤษไมใหเขา
ตลาดรวมยุโรป ปลอยอัลจีเรียเปนเอกราช ดูจะเปนคนขวางโลกพอสมควร ” ทานทูตหัวเราะและ
บอกผมวา “ เชื่อผมเถอะ เดอโกลจะตองประกาศคําวา NON (อานวา ‘น็อง’ แปลวา ไม) ไมใช
OUI (อานวา ‘หวี’ แปลวา ใช) เพราะใครๆ ก็รูวาเดอโกลมีฉายาผูเฒาเด็กดื้อ มีความรูสึก
ชาตินิยมรุนแรง อะไรที่เกีย่ วกับเกียรติภูมิของชาติแลว เดอโกลจะปกปองอยางเต็มที่ “ จากนัน้ ก็
เรงใหผมรีบตรงไปที่ทาํ เนียบประธานาธิบดีเพื่อรอฟงคําปราศรัยของเดอโกล
ที่ทาํ เนียบประธานาธิบดี มีกองทัพนักขาวและประชาชนที่สนใจยืนชุมนุมอยู
กลางสนามหนาทําเนียบแนนขนัด ผมยืนรออยูพักใหญก็ไดเวลา เดอโกลออกมายืนที่ระเบียงและ
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เริ่มคําปราศรัย โดยกลาวถึงสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงินที่ประเทศชาติตอง
ประสบ เนื่องจากนักศึกษากรรมกรเดินขบวนนัดหยุดงาน ทําใหผลผลิตตกต่ํา การสงสินคาออก
ไมเปนไปตามเปาหมาย แมผูเชี่ยวชาญจะแนะนําใหลดคาเงินฟรังค แตเดอโกลเห็นวายังมี
มาตรการอื่นทีส่ ามารถแกไขคาเงินฟรังคไดโดยไมทําใหฝรั่งเศสเสียเกียรติภูมิดวยการแบมือขอรับ
ความชวยเหลือจากผูอื่น เดอโกลบอกวาไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว เห็นวา ฝรั่งเศสยังไม
สมควรประกาศลดคาเงินฟรังค และย้าํ การตัดสินใจของเดอโกลในครั้งนี้ดวยการใชคาํ วา NON
(อานวา ‘น็อง’ แปลวา ไม) เปนการยืนยัน
สิ้นคําปราศรัยของเดอโกล ผมรีบกลับไปที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อรายงานผล
ใหกระทรวงฯ ทราบโดยทันที สิง่ ที่ผมระลึกตลอดเวลาที่เขียนรายงานนัน้ คือคําสอนของทานทูตซึ่ง
ผมไดยึดเปนหลักของการทํางานในเวลาตอมา นัน่ คือ นอกจากพิจารณาประโยชนของประเทศ
ชาติแลว จะตองคํานึงถึงอุปนิสัยของผูน ําประกอบกับทิศทางการเมืองของประเทศที่เราอยูควบคู
กันไปใหถูกตองหรือใกลเคียงมากที่สุดดวย

การดึงดันของเดอโกลดวยการไมยอมลดคาเงินฟรังคครั้งนี้ทาํ ใหนักคาเงินและผู
เก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนตองถึงกับลมละลายหลายคน บางคนถึงกับฆาตัวตาย เดอโกล
เกลียดชังคนประเภทนี้เขากระดูกดํา เห็นวานักคาเงินเหลานี้ไมตางอะไรกับผูทรยศตอชาติ การ
ลมละลายหรือตายจากไปก็สมควรแลว
การตัดสินใจของเดอโกล ถามองในทางการเมือง เดอโกลถูกเพราะกําจัดนักคา
เงินคนเห็นแกตัวออกไป ทั้งยังรักษาเกียรติภูมิของประเทศเอาไวไดอยางสงางาม แตในทาง
เศรษฐกิจการเงินการคลังของชาติแลว คงไมถูกนัก ทําใหเศรษฐกิจของประเทศผานพนวิกฤติไป
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ไดยาก เมื่อเดอโกลพนจากอํานาจโดยการลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2512 และ
นายปอมปดูไดเขามาเปนประธานาธิบดีแทน ไดประกาศลดคาเงินฟรังคลงรอยละ 12.5 เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2512 เปนผลทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นโดยลําดับ
ดังนัน้ การที่เดอโกลไมลดคาเงิน เปนการตัดสินใจที่ถกู ในแงการเมือง เมื่อ
ปอมปดูประกาศลดคาเงินในเวลาตอมา เปนการตัดสินใจที่ถูกในแงเศรษฐกิจ ผูนาํ ประเทศที่ดี
นั้นกอนตัดสินใจจึงตองรอบคอบ มองไปใหไกล ยึดผลประโยชนของรัฐเปนสําคัญ
หลักการนี้เปนคําอธิบายที่ดวี า ทําไมรัชกาลที่ 5 จึงยอมเสียดินแดนสวนนอยเพื่อ
รักษาสวนใหญ ทําไมรัชกาลที่ 6 จึงสงทหารอาสาไปรวมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในชวงป
2457 – 2461 ทําไมจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงยอมรวมมือกับญี่ปนุ ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
และ ทําไมขบวนการเสรีไทยจึงเกิดขึ้น
คําตอบมีเพียงคําตอบเดียว คือ เอกราช อธิปไตย และผลประโยชนของชาติ
ในการเลือกตัง้ เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2511 พรรคเดอโกลไดรับชัยชนะ 358 ที่นงั่
จากทั้งหมด 487 ที่นงั่ และไดเสนอรางรัฐธรรมนูญในปถัดมาโดยใหสภาสูงเปนสภาที่ปรึกษา แต
ไดรับการคัดคาน และพายแพในการลงคะแนนเสียง เดอโกลจึงลาออกจากตําแหนง
ประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2512 การเลือกตั้งประธานาธิบดีมีขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน
2512 โดยนายปอมปดูชนะนายโปแฮรและไดเขาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของฝรัง่ เศส
สวนเดอโกล เมื่อลาออกแลวก็วางมือจากการเมืองโดยเด็ดขาด และใชชีวิตอยาง
สงบที่บา นเกิดที่ Colombey-Les-Deux-Eglises เดอโกลถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2513 ขณะมีอายุ 80 ป
สําหรับผม เปนความทรงจําที่ผมไมมวี ันลืมวาไดมีโอกาสสัมผัสมือกับ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึง 2 คน ในโอกาสวันขึ้นปใหมทพี่ ระราชวังเอลิเซ (ELYSEE) เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2512 กับประธานาธิบดีเดอโกล และในวันที่ 1 มกราคม 2513 กับประธานาธิบดีปอมป
ดู ตอมา ในเดือนพฤษภาคม 2513 ผมไดรับคําสั่งใหยา ยไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมอสโก ในตําแหนงเลขานุการเอก แมวันที่ผมไดพาครอบครัวเดินทางออกจากกรุงปารีสมุง
หนาสูกรุงมอสโก สิง่ ที่แจมชัดอยูในความทรงจําของผมเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสยังคงเปนภาพ
ของเดอโกล ผูน ําขบวนการกูช าติ วีรบุรุษของฝรั่งเศสผูซงึ่ หยาดเลือดทุกหยดเต็มไปดวยความรัก
ชาติ บุรุษผูยอมหักไมยอมงอและทรนงในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของแผนดินเกิดจนตัวตาย
----------------------------------------------ผูเขียนเปนขาราชการกระทรวงการตางประเทศ เคยประจําการในหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย สหภาพโซเวียต (ในขณะนั้น)
อิหราน ออสเตรีย เจนีวา ลาว บังคลาเทศ ภูฎาน สวีเดน และฟนแลนด ปจจุบัน เปนขาราชการเกษียณ
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ตํานานกรุงปราก
วนิดา คุตตวัส
กรุงปรากเปนนครหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เปนนครเกาแกที่งดงามนาหลงใหล เหมือน
เมืองในเทพนิยาย ผูท ี่เคยเดินทางไปเยือนครั้งหนึ่งแลวก็มักอยากจะกลับไปอีก กรุงปรากไดรับ
ฉายาวาเปนหัวใจแหงยุโรปกลาง มีประวัติเกาแกยอนหลังไปถึงยุคชวงกอนประวัติศาสตรในฐานะ
เปนที่ตงั้ หลักแหลงของมนุษยหนิ และตอมาในชวง 200 ปกอนคริสตวรรษ ชนชาวเคลท (Celts)
ไดมาตั้งหลักแหลงในบริเวณนี้ ตอดวยชนชาติเยอรมันและชนชาติสลาฟ ซึง่ เปนชนชาติสวนใหญ
ของยุโรปตะวันออก
ตามตํานานเลาวา กรุงปรากสรางโดยเจาหญิงลีบุเซ ซึง่ ประกาศบนยอดผาเหนือแมน้ําวัล
ตาวา (Vlatva) วาไดแลเห็นนิมิตรของมหานครอันยิ่งใหญที่จะมีชื่อเสียงเลื่องระบือไปทั่ว เจาหญิง
และสวามี เจาชายปรีมุสล ไดรวมกันกอตั้งราชวงศเพรมิสลิดแหงโบฮีเมียขึ้น และมีการสราง
ปราสาทบนเนินเขาในชวงศตวรรษที่ 9 เปนศูนยกลางของนครบนฝง ขวาของแมน้ําวัลตาวา และ
ถูกขนานนามวา ปราสาทสูง (Vysehrad - high castle)
ในป ค.ศ. 1170 พระเจาวลาดิสลาฟที่ 2 ไดสรางสะพานขามแมนา้ํ วัลตาวาเปนสะพาน
แรก เรียกวาสะพานจูดิธ แตสะพานไดพงั ลงในป ค.ศ. 1342 และตอมาสะพานชารลส (Charles
Bridge) ที่มีชอื่ เสียงก็ไดถกู สรางขึ้นบนฐานตอมอเดิมของสะพานจูดิธ
ในชวงศตวรรษที่ 14 ภายใตการปกครองของพระเจาชารลสที่ 4 แหงราชวงศลกั เซมเบิรก
ใหม ไดมีการสรางเมืองใหมตอเนื่องกับเมืองเกา และมีการกอสรางสถานที่สาํ คัญ อาทิ วิหารเซนต
วิตุส ซึ่งเปนโบสถโกธิกที่เกาแกที่สุดในยุโรปกลาง และมหาวิทยาลัยชารลส ที่เปนมหาวิทยาลัยที่
เกาแกที่สุดของยุโรปกลางเชนกัน
เรื่องเลาของเราจะเริ่มที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ ...
ในสมัยกอนโนนที่คณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยชารลสอันเกาแก มีโครงกระดูก
ขนาดยักษยนื เฝาอยูท ี่ประตูทางเขาตึก โครงกระดูกนีถ้ ือคทาอยูในมือ เลากันวาเจาของรางโครง
กระดูกคือคนรับใชของศาสตราจารยวชิ ากายวิภาคศาสตร ทานศาสตราจารยเล็งเห็นวาถาไดโครง
กระดูกของเจาคนรับใชนมี้ าเก็บไวที่คณะแลวละก็ จะเปนของมีคาสําหรับคณะทีเดียว เพราะ
ขนาดกระดูกที่ใหญโตแบบนี้ไมเคยมีที่ไหนมากอน ศาสตราจารยเลยทําความตกลงกับคนรับใชวา
จะใหเงินกอนโต ถาคนรับใชจะยอมเซ็นสัญญายกโครงกระดูกใหหลังจากเสียชีวิต หะแรกเจาคน
รับใชฟงแลวก็อึ้งไป แตหลังจากนั้นก็คิดขึ้นมาไดวา “เออ ก็นา จะดี เพราะทานอาจารยก็แกมาก
แลว ยังไงทานอาจารยอาจจะไปกอนขาก็ได ถาแกตายไป สัญญานีก้ ศ็ ูนย”
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คิดไดแลว เจาคนรับใชก็ลงชือ่ ในสัญญา ทานศาสตราจารยจึงใหเงินตอบแทนไป แถมพูด
ติดตลกวา “เมือ่ แกตายไปแลว ฉันจะเอากระดูกของแกไปตั้งไวที่ประตูทางเขา แลวใหถือไมคทา
ของคนเฝาประตูเอาไวดวย จะไดชวยเฝาสมบัติของฉัน”
เจาคนรับใชแนใจวาจะไมมวี ันเกิดอะไรแบบนั้น เมื่อไดเงินก็รีบเผนไปที่โรงเหลา แลวสั่ง
เหลามาดื่มอยางครึ้มใจ เพราะตอนนี้มีเงินเหลือเฟอ แตวา โชครายเสียนี่กระไร ยังไมทันใชเงินหมด
เจาคนรับใชก็เกิดหัวใจวายกระทันหัน ทานศาสตราจารยเลยไดโครงกระดูกมาตัง้ ไวทหี่ นาประตู
พรอมคทาในมือ พวกนักศึกษาตัง้ ชื่อเลนโครงกระดูกวา “คนเฝาประตู” เรื่องเลายังมีตอวา เจาคน
เฝาประตูนี้จะยืนอยูท ี่ประตูจนถึงเวลานาฬิกาตีสิบสองครั้งตอนเทีย่ งคืน แลวเจาโครงกระดูกก็จะ
ออกเดินไปตามทองถนน เทีย่ วไปหยุดคนที่เดินผานไปมา ขอเศษเงินเพื่อรวบรวมเอาไปคืนให
ศาสตราจารย เปนการขอซือ้ โครงกระดูกคืน เพื่อจะไดรับการฝงและพักผอนอยางสงบตอไป...
กรุงปรากมีจตุรัสเมืองเกาซึ่งในสมัยกอนเปนสถานที่จัดตลาดนัด และเปนที่ชมุ นุมของ
พอคาวานิชจากเมืองตางๆ บริเวณรอบจตุรัสมีสถานทีส่ ําคัญคือโบสถแมพระ ซึ่งเปนสถานที่
สําหรับจัดพิธขี ึ้นครองราชยและพิธีแตงงานของราชวงศ โบสถแหงนีย้ ังมีบทบาทสําคัญในยุคปฏิรูป
ศาสนาคริสต โดยเปนศูนยกลางการเคลื่อนไหวของกลุมฮุซไซท ที่มหี ัวหนาคือ แจน ฮุซ ซึ่งเปน
นักบวชและนักเทววิทยา ผูพ ยายามใหมกี ารเปลี่ยนแปลงศาสนาคริสตแคธอลิก การเคลื่อนไหว
ของแจน ฮุซ สงผลสะเทือนทัง้ ทางการเมืองและศาสนาจนถูกตัดสินใหเผาทัง้ เปน เมือ่ แจน ฮุซตาย
ทําใหชาวบานที่ยากจนกอกบฏขึ้นภายใตชื่อฮุซไซทตามชื่อกลุมของเขา กลุมกบฏไดตอสูกับฝาย
ปกครองเปนเวลาถึง 20 ป และในที่สุดกบฏก็ถูกปราบปรามลงเนื่องจากเกิดความแตกแยกภายใน
กลุม ที่จตุรัสแหงนี้มีอนุสาวรียแจน ฮุซ ตั้งอยู มีคําจารึกวา “ความจริงจักไดชยั ชนะ”
ขางหลังโบสถแมพระมีอาคารหลังหนึ่งชื่อวา อุงเกลท เปนอาคารเกาแกตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 11 เปนทีท่ พี่ อคาตางดาวมาพบปะเพื่อคาขายสินคา อาคารหลังนีป้ ระกอบดวย
สํานักงานเก็บภาษี โกดังสําหรับเก็บสินคา และมีโรงแรมสําหรับพอคาไดพักคางคืน เรื่องเลาตอไป
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแหงนี้...
ในสมัยกอนโนนเมื่อพอคาตางแดนมาชุมนุมกันที่อุงเกลทเพื่อคาขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ
กันนั้น มีกลุม พอคาชาวเติรก เดินทางมาพํานักที่โรงแรมแหงนี้ดวย พอคาเติรกนายหนึ่งเปนหนุมรูป
งามและร่าํ รวย เขาตกหลุมรักสาวแสนสวยผมทอง ลูกสาวเจาของโรงแรมทันทีทพี่ บเธอ และไดขอ
แตงงานกับเจาหลอน ฝายสาวเจาและผูเปนพอยินดียงิ่ เพียงแตพอไดขอใหทั้งคูแตงงานและอยู
ดวยกันในกรุงปราก หลังจากลังเลเล็กนอย หนุมเติรกก็ยอมตกลง และโดยที่เขาเปนคนตางศาสนา
จึงไดขอเดินทางกลับไปบานเกิดเพื่อขออนุญาตแตงงาน โดยสัญญาวาจะรีบกลับมา และไดมอบ
แหวนหมัน้ สาวสวยไวกอนทีจ่ ะจากไป
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เวลาผานไปวันแลววันเลา สาวผมทองเฝารอคอยอยางอดทน แตหนุม เติรกก็ไมไดกลับมา
แรกๆ สาวเจาคิดวาการเดินทางไกลยอมตองใชเวลา แตจากวันเปลีย่ นเปนเดือน เธอเริ่มคิดวาเขา
ลืมเลือนเธอไปเสียแลว เวลาผานไปจนกระทั่งความทรงจําเรื่องการหมายหมัน้ นี้เริม่ เลือนลางเปน
เหมือนความฝน
สาวงามมีคนมาหมายปองหลายคน เปนเวลานานทีเดียวที่เธอไมยนิ ดีกับการเกี้ยวพาราสี
แตเธอยังเยาววัยและไมคิดจะอยูเปนโสดตลอดกาล ดังนัน้ วันหนึง่ เธอจึงตกลงจะแตงงานกับหนุม
บานใกลเรือนเคียง มีการกําหนดวันแตงงาน แลวในวันนัน้ เอง เติรกคนรักเกาก็เดินทางกลับมา เขา
เขาพักในโรงแรมใกลกับอุงเกลท และรีบไปที่บานของสาว เมื่อทราบความจริงวาคูห มั้นกําลังจะ
แตงงานกับชายอื่น เขาโกรธมากแตแสรงทําเปนวาทําใจกับขาวรายได เขาฝากขอความไววา จะ
ออกจากเมืองและตองการกลาวคําอําลากับเธอ เมื่อเธอไดรับขอความนั้น เธอรูสึกหวั่นใจ แต
หลังจากลังเลอยูชั่วครู เธอก็ตัดสินใจไปพบอดีตคูหมั้น เธอสวมชุดที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดนัดหมาย
และหลังจากนั้นก็ไมมีใครเห็นเธออีกเลย เติรกหนุม เองก็พลอยหายไปอยางไรรองรอย
วันเดือนปผานไป ณ หองเก็บของของโรงแรมใกลเคียงนัน้ เอง มีการขุดพบซากกะโหลกที่มี
ผมบลอนด พรอมโครงกระดูกสวมชุดสวยงามขาดวิน่ ไมตองสงสัยวาเปนฝมือเติรกผูโกรธแคนได
สังหารสาวคนรักผูทรยศ เลากันวา เมื่อเขาสังหารเธอแลว เขาไดตัดเอาศีรษะของเธอใสกลองไมมี
คา แลวหอบหิว้ ไปดวยทุกหนแหง แตวิญญาณของเธอเฝาหลอกหลอนขอรองใหเขาเอาศีรษะ
กลับไปคืนราง ในที่สุดเขาก็ทนไมไหว จึงกลับมาที่ปราก นําเอากะโหลกศีรษะของหญิงคนรักมาฝง
รวมกับราง
เรื่องเลานี้ถูกลืมเลือนไปนาน จนกระทัง่ คืนวันหนึง่ ชางตัดเสื้อผูหนึง่ กําลังเดินไปทีห่ องเก็บ
ของ ไดสังเกตวามีแสงเรืองอยูที่บนั ได ทันใดนั้นเอง ก็มีรางของบุรุษในเสื้อคลุมยาวปรากฏขึ้น ใน
ความมืดนั้น ดวงตาของปศาจสงแสงวาวโรจนราวกับถานหินติดไฟ ชางตัดเสื้อตะลึงจองมองภาพ
ที่นา กลัวนัน้ เมื่อปศาจเติรกเดินเขามาใกล มันเปดเสื้อคลุมออกใหเห็นมือที่กาํ ลังถือศีรษะของ
หญิงผมบลอนด ชางตัดเสือ้ กลัวจนรองไมออก และแลวปศาจก็เดินทะลุผานกําแพงแลวหายไป
ภายหลังจากเหตุการณดังกลาว เลากันวาแมเมื่อเติรกหนุมตายไปแลว เขาก็ยงั ไมสามารถ
นอนไดอยางสงบสุข วิญญาณของเขาถูกสาปใหเดินไปรอบบริเวณอุงเกลทของกรุงปรากไปตลอด
กาล
…………………………………….
บริเวณจตุรัสเมืองเกา มีอาคารเทศบาลเมืองที่สรางเมือ่ ป ค.ศ. 1338 มีเรื่องเลาวา ในป
ค.ศ. 1410 นายกเทศมนตรีของปรากไดวา จางชางนาฬิกาผูมีชื่อเสียงนาม ฮานุซ ใหมาสราง
นาฬิกาติดไวที่หอคอยของอาคาร ในตํานานกลาววาเมื่อนาฬิกาเสร็จเรียบรอยแลวนายกเทศมนตรี
เกรงวาจะมีคนมาจางฮานุซใหสรางนาฬิกาที่ดีกวาในปราก เขาจึงหาคนมาจัดการแทงตาของฮา
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นุซใหบอดดวยมีดเผาไฟ เมือ่ ฮานุซทราบความจริง เขาก็บอกใหผูชว ยพาเขาขึ้นไปบนหอคอย และ
แมจะตาบอด แตชางผูเชี่ยวชาญก็ไมลืมผลงานของตัวเอง ฮานุซจัดการดึงลิ้นของเครื่องจักรขึ้น
ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังสนัน่ และเครื่องจักรนาฬิกาก็หยุดลง ในนาทีเดียวกัน ฮานุซก็ลมลงสิน้ ใจ
เขาสามารถแกแคนนายกเทศมนตรีไดสําเร็จ เพราะเปนเวลาตอมาอีกหลายปกวาจะหาชางที่มี
ฝมือมาทําใหนาฬิกาเดินไดอีกครั้งหนึ่ง
นาฬิกาทีห่ อคอยนี้เปนจุดทีน่ ักทองเที่ยวนิยมมาคอยชม ขณะที่มนั ตีบอกเวลาจะมีตกุ ตา
รูปตางๆ เคลื่อนไหวอยางสวยงาม
...............................................
สะพานชารลสเปนสะพานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงาม มีตํานานเลาวา พระเจา
ชารลสที่ 4 ไดทรงบัญชาใหสรางขึ้นโดยใชหิน เพื่อใหสะพานมีความกวางและแข็งแรงที่สุดเทาที่
เคยสรางมาในอดีต โดยวิศวกรผูสรางสะพานไดใชปูนขาวผสมกับเหลาไวนและไขเพื่อใหไดปูนที่
เหนียวทนทาน แตปรากฏวาในปรากมีไขไมเพียงพอ ดังนัน้ พระเจาชารลสจึงมีรับสัง่ ใหทุกเมืองใน
แควนโบฮีเมียชวยกันจัดสงไขมาให หลังจากมีพระบัญชาไมนาน เมืองตางๆ ก็พากันสงไขบรรทุก
เกวียนมาให ปรากฏวาพวกชาวนาในเมืองเวลวารีไมเขาใจความตองการ จึงพากันตมไขใหสุกเพือ่
ปองกันไมใหไขแตกระหวางทาง เมื่อไขตมถูกสงมาถึง พวกเวลวารีจงึ กลายเปนตัวตลกของ
ชาวเมือง และยังมีเรื่องเลาวา พวกชาวนาในอันโฮสทตองการเอาใจพระราชามากถึงขนาดไม
เพียงแตสงไขมาเทานั้น แตยังสงนม เนย และนมขนมาถวายดวย
สองฟากของสะพานแหงนีป้ ระดับประดาดวยรูปปนบุคคลสําคัญ ปนโดยปฏิมากรผูม ี
ชื่อเสียง สรางเสร็จสมบูรณในคริสตศตวรรษที่ 17 แตเดิมสะพานที่เพิง่ ถูกสรางในชวงศตวรรษที่
14 นั้นจะมีเพียงกางเขนไมประดับอยูเทานั้น กางเขนนีส้ รางขึ้นโดยชาวเมืองเพื่อระลึกถึงนักบวช
แหงโบสถเซนตวิตุสที่ถูกสังหารดวยการถูกจับโยนลงแมน้ํา และกางเขนนี้จะเปนที่สกั การะสุดทาย
สําหรับนักโทษที่จะเดินขามสะพานไปสูห ลักประหาร
รูปปนที่สาํ คัญอยูตรงใจกลางสะพาน เปนรูปปนของนักบุญจอหน เนโปมุค มีเรื่องเลาววา
นักบุญจอหน เปนพระผูฟ ง คําสารภาพบาปของราชินีโซเฟย มเหสีของพระเจาเวนเซสลาสที่ 4
ปรากฎวาพระราชินีใชเวลาในหองสารภาพบาปนานมากผิดปกติ ทําใหพระราชาอยากรูวา พระนาง
ทําผิดบาปอะไร และบังคับใหนกั บุญจอหนเลาใหฟง แตนักบุญจอหนปฏิเสธ พระราชาจึงนําทาน
ไปทรมานและจับใสถุงโยนลงจากสะพานชารลส บริเวณจุดที่นกั บุญจอหนตกลงไปในแมนา้ํ
นั้นเองปรากฏดาวทองหาดวงขึ้น ทําใหทานไดรับสถาปนาเปนนักบุญ แตนักประวัติศาสตรมี
ความเห็นวานักบุญจอหนถูกสังหารเนื่องจากเปนสายลับของพระสันตะปาปาที่ถกู สงใหมาคอยสืบ
ขาวในราชสํานักของพระเจาเวนเซสลาส จึงทําใหกษัตริยไมพอพระทัยและสั่งประหารเสีย ทั้งนี้ มี
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เรื่องเลาเกี่ยวกับพระเจาเวนเซสลาสมากมายวา เปนกษัตริยที่มีอารมณฉุนเฉียวงาย และมักสั่ง
ประหารผูคนดวยความผิดเล็กนอย
รูปปนของนักบุญจอหนที่อยูกึ่งกลางสะพานเปนรูปนักบวชถือกางเขน มีรัศมีประดับดวย
ดาวทองหาดวงเปนวงอยูรอบศีรษะ และทีฐ่ านของรูปปน มีรูปสลักนูนต่ําแสดงเรื่องราวของทาน ที่
แหงนี้เองที่นกั ทองเที่ยวจะมาลูบคลําและอธิษฐานใหไดเดินทางกลับมาเยือนกรุงปรากอีกครั้ง
ทานผูอานอานแลวคงนึกอยากไปเยีย่ มชมความสวยงามของกรุงปราก นครหลวงแหง
สาธารณรัฐเช็กกันบางนะคะ อันที่จริงปรากยังมีตํานานเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่สนุกสนาน
นาสนใจ หากมีโอกาสจะเขียนมาเลาใหฟง อีกคะ....
************************
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วิหารเซนตวติ ุส
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โบสถแมพระ
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หอนาฬิกาดาราศาสตร

ปราสาทสูงมองจากแมนา
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คาซาบลังกา
สุภาศิริ อมาตยกุล
“คาซาบลังกา (Casablanca)” เมืองใหญอันดับหนึ่งของราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of
Morocco) ตั้งอยูริมมหาสมุทรแอตแลนติก ทางฝงตะวันตกของประเทศ ในขณะทีก่ รุงราบัต (Rabat) คือ นคร
หลวงของประเทศโมร็อกโก คาซาบลังกา คือเมืองหลวงทางดานเศรษฐกิจของประเทศนัน่ เอง สําหรับหลายคน
อาจเคยไดยินชื่อของ “คาซาบลังกา” จากภาพยนตรในชื่อเดียวกันนี้ (สรางปค.ศ.1942) แมวาในความเปนจริง
ภาพยนตรดังกลาวไมไดใชฉากทีถ่ ายทําในคาซาบลังกาเลย แตก็ทาํ ใหเมืองนี้มีชื่อเสียงไปทัว่ โลกไดเชนกัน
ขอแนะนําประเทศโมร็อกโกกอนวา ตัง้ อยูท ี่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใตติดประเทศมอริเตเนีย และทิศตะวันออกติด
ประเทศแอลจีเรีย จากที่ตงั้ ของประเทศนั้น โมร็อกโกมีชายฝงทะเลริมฝง มหาสมุทรแอตแลนติกยาว 500
กิโลเมตร และอยูใกลชิดกับทวีปยุโรปมาก คือ หางจากประเทศเสปนที่ตรงชองแคบยิบรอลตา (Straits of
Gibraltar) เพียง 14 กิโลเมตร ชาวอาหรับเรียกโมร็อกโกวา เอล มาหกริบ อัล อัคซา (El Mahgrib al Aqsa)
แปลวา ดินแดนทางทิศตะวันตกที่ไกลสุด (Land of the Farthest West) โมร็อกโกมีพื้นที่ 446,550 ตาราง
กิโลเมตร (ไมรวมพืน้ ที่ทยี่ ังเปนปญหาทางซาฮาราตะวันตก) มีประชากรประมาณ 32.7 ลานคน เปนชาว
อาหรับ รอยละ 99.1 ชาวยิวรอยละ 0.2 และเชื้อชาติอื่นๆ รอยละ 0.7 ทั้งนี้ ประชากรรอยละ 98.7 นับถือ
ศาสนาอิสลาม (สุหนี่) สวนรอยละ 1.1 นับถือศาสนาคริสต และรอยละ 0.2 นับถือศาสนาจูดาห (ยิว) โมร็อกโก
มีภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ และภาษาตางประเทศที่ใชกันทั่วไปคือ ภาษาฝรั่งเศส
โมร็อกโกมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริยเปนประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเปน
หัวหนาฝายบริหาร ประมุของคปจจุบันคือ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 (King Mohammed VI) เปน
กษัตริยองคที่ 18 แหงราชวงศอลาวิต (Alaouite) ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับโมร็อกโก
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศโมร็อกโก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2537 ตอมา ในป พ.ศ. 2543 รัฐบาลไทยไดแตงตั้งนายยูเนส ลารากี้ (Mr.Youness Laraqui) เปนกงสุล
กิตติมศักดิ์ไทยประจําเมืองคาซาบลังกา นายลารากี้เปนนักธุรกิจที่มชี ื่อเสียง ปจจุบันยังเปนวุฒสิ มาชิกและ
ไดรับแตงตั้งจากกษัตริยโมร็อกโกใหดาํ รงตําแหนงในคณะกรรมการสําคัญๆ ของประเทศ สวนฝายโมร็อกโก
ไดจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 อีกทั้งไดแตงตั้งกงสุล
กิตติมศักดิ์ประจํากรุงเทพและภูเก็ตดวย
ความสัมพันธระหวางไทยกับโมร็อกโกเปนไปอยางราบรื่น แมการคาขายระหวางกันยังมีไมมากนัก แต
ก็มีศักยภาพทีจ่ ะพัฒนาขึน้ ไดอีกมากในหลายๆ ดาน สําหรับความสัมพันธในระดับราชวงศนนั้ เปนไปอยาง
ใกลชิดและมีการเยือนระหวางกันอยูเสมอ ลาสุดคือ ระหวางวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เจาหญิงลาลา
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ซัลมา (H.R.H. Princess Lalla Salma) พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 ไดเสด็จพระราช
ดําเนินมาประเทศไทยเพื่อทรงรวมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในฐานะผูแทนพระองคสมเด็จพระราชาธิ
บดีฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงราบัต (นายอัครสิทธิ์ อมาตยกุล) ไดตามเสด็จเจาหญิงลาลา ซัลมา เขารวม
ในพิธีดงั กลาวดวย ในระหวางการเสด็จเยือนครั้งนี้ เจาหญิงลาลา ซัลมา ไดเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลี้ยง
พระกระยาหารกลางวันแดเจาหญิงลาลา ซัลมาดวย
ความกวางใหญของประเทศ ทําใหโมร็อกโกมีภูมิประเทศอันหลากหลายและมีสภาพภูมิอากาศที่
แตกตางกันไปตามพืน้ ที่ ทัง้ ที่ราบ ที่ราบสูง ทะเลทราย เทือกเขาสูงทีม่ หี ิมะปกคลุมยอดเขา และชายฝงทะเลอัน
สมบูรณ โดยมีลมทะเลจากทางตะวันตก (เรียกวา กอรบี้ – Gharbi) และลมทะเลทรายซาฮารา (Sahara
desert) จากทางใต (เรียกวา เชอรกี – Chergui) ตางผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพัดผานประเทศไปตามฤดูกาล
โมร็อกโกมีประวัติศาสตรและอารยธรรมทีเ่ กาแก ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยูในดินแดนแหงนี้มานานตั้งแตยุค
กอนประวัติศาสตร ไดแก ชนเผาเบอรเบอะ (Berber tribe) โมร็อกโกมีเสนหความงามทีเ่ ปนเอกลักษณทางดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปตยกรรม อีกทัง้ ยังมีสถานทีท่ ี่นา สนใจอยูท ั่วประเทศ
ดิฉันไดรูจักและมีโอกาสไปเยือนเมืองคาซาบลังกามาหลายครั้งนับตั้งแตไดติดตามเอกอัครราชทูต ณ
กรุงราบัต (นายอัครสิทธิ์ อมาตยกุล) ไปรับหนาทีท่ ี่ประเทศโมร็อกโก เมือ่ กลางเดือนเมษายนที่ผานมา (พ.ศ.
2549)

เอกอัครราชทูต (นายอัครสิทธิ์ อมาตยกุล) ถวายพระราชสาสน
แดสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6
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นายลารากี้ กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจําเมืองคาซาบลังกา และภริยา
คาซาบลังกาอยูใกลชายหาดที่ชื่อ ไอน เดียบ (Ain Diab) หางจากกรุงราบัตไปทางตะวันตกเฉียงใต
ประมาณ 97 กิโลเมตร หรือราว 1 ชัว่ โมงครึ่งทางรถยนต มีสนามบินระหวางประเทศ สายการบินจาก
ตางประเทศสวนใหญจะใชสนามบินแหงนี้ นอกจากนี้ คาซาบลังกายังเปนเมืองทาสําคัญอันดับหนึง่ ของ
ประเทศ ดิฉนั เคยมีประสบการณในการไปออกของทีท่ า เรือคาซาบลังกาเมื่อเดือนมิถนุ ายน ซึง่ เราไดสงขาวของ
เครื่องใชสวนตัวจากประเทศเคนยา (เมื่อคราวโยกยายประเทศประจําการ) ใสตูสนิ คาสงทางเรือจากทาเรือที่
เมืองมอมบาซา (Mombasa) ฝงตะวันออกของเคนยา ใชเวลานานเกือบ 2 เดือนกวาจะถึงคาซาบลังกา ใน
ประเทศโมร็อกโก เพราะตองมีการเปลี่ยนถายเรือกันอีกหลายจุดทีท่ าเรือในตะวันออกกลางและยุโรป ในการไป
ออกของดังกลาว ดิฉนั ไดรับความชวยเหลืออยางดียงิ่ จากนายลารากี้ กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยและผูเกี่ยวของ
ที่ทา เรือทุกฝาย ดิฉันยังไดรับรูและเห็นกับตาตนเองวาทาเรือคาซาบลังกานัน้ กวางใหญมาก มีระบบการทํางาน
ที่ทนั สมัย สมกับการเปนเมืองทาที่ใหญทสี่ ุดและเปนศูนยกลางการขนสงทางเรือของภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือ
และตะวันตก
ณ ทีท่ าเรือคาซาบลังกานี้มีเรือสินคาเขาออกมากกวาทีท่ าเรือมารแซยย (Marsailles) ของฝรั่งเศสเสียอีก
มีประวัติกลาววาเมื่อคราวทีฝ่ รั่งเศสมีอิทธิพลเหนือโมร็อกโกในปค.ศ. 1907 และเมืองเฟส (Fes) ยังเปน
ศูนยกลางการคาของโมร็อกโกอยู แตฝรั่งเศสไดเลือกคาซาบลังกา ซึ่งขณะนั้นมีประชากรอาศัยอยูเ พียง
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2 หมืน่ คน ใหเปนทาเรือในอาณานิคมใหมของฝรั่งเศสแหงนี้ โดยสรางเลียนแบบเมืองทามารแซยยนั่นเอง
ปจจุบันคาซาบลังกามีประชากรราว 3.5 ลานคน นับเปนเมืองใหญอนั ดับ 4 ของทวีปแอฟริกาทัง้ หมด และ
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 คาซาบลังกายังเปนสถานที่สาํ หรับการประชุมของฝายพันธมิตรดวย
ประวัติศาสตรของคาซาบลังกายอนหลังไปไดกวา 1 หมืน่ ป แตเดิมนั้น บริเวณนี้มีชื่อวา อันฟา (Anfa)
มาจากคําวา อันฟ (Anf) ซึ่งในภาษาอาหรับแปลวา จมูก เปนการเปรียบเทียบลักษณะที่ตั้งที่ยนื่ ออกไปใน
ทะเลเหมือนจมูกของมนุษย ตอมาไดรับชื่อวา ดาร อัล ไบดออ (Dar Al Beida) แปลวา บานสีขาว (white
house) และในที่สุด ไดรับการขนานนามวา คาซาบลังกา “Casablanca” อันเปนชื่อที่เรียกโดยชาวเสปนที่
เขามาอาศัยอยู ณ ที่แหงนี้เมื่อศตวรรษที่ 15 และเปนชือ่ ที่รูจักกันทัว่ โลกในปจจุบนั
หลักฐานทางโบราณคดีระบุวาในยุคกอนประวัติศาสตรมีมนุษยกลุมแรกอาศัยอยูบริเวณนี้ตามถ้าํ และ
ใตรมไม รูจักประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชขั้นพืน้ ฐาน รวมถึงขวานหิน กอนหิน และหินสกัด นักโบราณคดี
คนพบภาพเขียนฝาผนังในถ้าํ บนเทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) และพบซากฟอสซิลตางๆ เชน งาชาง
ซี่ฟนแรด กระดูกขากรรไกรฮิปโปโปเตมัส กะโหลกลิง และโครงกระดูกมนุษย โดยพบในแตละเขตที่มีอายุ
แตกตางกัน เชน เขตอัหล โลหกลัม (Ahl Loughlam) อายุ 2 ลานป เขตเอาหลาด ฮามิดะห (Oulad Hmida)
อายุกวา 4 แสนป เขตโทมัส (Thomas) อายุ 7 แสนป และเขตซิดี อับดุลราหมนั (Sidi Abderrahman) อายุ 5
แสนป ทัง้ นี้ ในบริเวณคาบสมุทรซิดี อับดุลราหมนั ยังมีการคนพบถ้ําตางๆ ที่ตอมาไดรับการตั้งชื่อตามซากฟอส
ซิลของสัตวทถี่ ูกคนพบ เชน หมี แรด ชาง มา เปนตน ถ้าํ ที่ใหญที่สุดคือ ถ้ําแอตแลนโทรปส (Atlanthropus
grotto) ซึ่งพบชิ้นสวนขากรรไกรของบรรพบุรุษมนุษยยุคโฮโม ซาเปยน (Homo sapiens) ทีน่ ักโบราณคดีใหชื่อ
วา “มนุษยซิดี อับดุลราหมนั ” ปจจุบันชิน้ สวนดังกลาวถูกจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑโบราณคดีของกรุงราบัต
การเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาทีเ่ กิดขึ้นในบริเวณนี้อยางรุนแรงและตอเนื่อง ทําใหมผี ลตอการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนความเปนอยูของมนุษย พืช และสัตวทั้งหลาย มนุษยไดเริ่มรูจัก
ประดิษฐคิดคนเครื่องมือเครือ่ งใชใหมๆ และทําติดตอกับชนกลุมตางๆ ที่เดินทางทางทะเลเขามาคาขาย
โดยเฉพาะกับชาวฟนิเชี่ยน (Phoenicians) ชาวคารเทจ (Carthaginians) และชาวโรมัน (Romans)
ชนกลุมฟนิเชีย่ นเปนพวกแรกที่ใชประโยชนจากชายฝงทะเลที่เต็มไปดวยปลาและดินที่อุดมสมบูรณ
รอบๆ เนินเขาอันฟา อีกทัง้ ใหมีการจัดตั้งจุดตรวจบนชายฝงสําหรับนักเดินทาง จากจุดนัน้ พวกเขาไดเดินทาง
ตอลงทางใตไปถึงเมืองอัสซูวีระอ (Essaouira) เพื่อซื้อธัญพืช อาหารการกิน และสัตวเลี้ยง นําไปขายตอที่เมือง
หลักๆ บนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนตอไป
สวนชาวคารเทจไดเริ่มเดินเรือเขามาทางฝงมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต 600 ปกอนคริสตกาล นําโดย
ฮันโน (Hanno) นักเดินเรือจากอาณาจักรคารเทจ เพื่อแสวงหาทองและสินคาในบริเวณนี้ แตหลังจากนั้นไมมี
หลักฐานการติดตอคาขายเพิ่มเติมระหวางกัน
สําหรับพวกโรมันไดเดินทางมาถึงชายฝงอันฟาเมื่อ 400 ปกอนคริสตกาล เห็นไดจากเหรียญเงินโรมัน

4

69 อันที่ปจจุบันถูกเก็บไวในธนาคารแหงชาติโมร็อกโก เหรียญเงินเหลานี้ถกู คนพบเมื่อปค.ศ. 1955 จากเรือ
อับปางของชาวโรมันที่ลมลงใกลๆ ชายฝง เมืองทาคาซาบลังกาในปจจุบัน นอกจากนีม้ ีประวัติระบุวา
ลูกชายของกษัตริยแหงชนเผาเบอรเบอะ จูบา ที่ 1 (Juba I) มีชื่อวาจูบา ที่ 2 (Juba II) ผูกลายเปนเด็กกําพรา
ตั้งแตอายุ 5 ขวบ ไดถูกนําไปเลี้ยงที่กรุงโรมโดยออกเตเวียส (Octavius) ซึ่งตอมาคือ ออกัสตัส (Augustus)
เมื่อโตขึ้น จูบา ที่ 2 ไดแตงงานกับลูกสาวของพระนางคลีโอพัตราทีเ่ กิดกับมารค แอนโทนี นัน่ เอง เขาไดเปน
กษัตริยดูแล2 เมืองทีเ่ ปนเขตปกครองของอาณาจักรโรมันคือ ซีซารเรีย (Caesarea) ทางตอนกลางของแอฟริกา
เหนือ และทีโ่ วลูบิลิส (Volubilis) ในโมร็อกโก
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 8 กองทัพของชาวอาหรับ นําโดย อัคบา อิบนู นาฟย (Aqba Ibn Nafii) ได
เดินทางจากตะวันออกเขามายึดครองโมร็อกโกและทําใหชาวพืน้ เมืองหันมานับถือศาสนาอิสลาม ยกเวนชน
กลุมที่อาศัยอยูบริเวณอันฟา เบิรกวาตา (Berghwata) และที่ราบใกลเคียง ที่สามารถยืนหยัดตอสูก ารยึดครอง
จากพวกโอมัยยะด (Omeyads) และอีดริสซิด (Idrissids) ไดจนถึงปค.ศ. 1068 ซึ่งภายใตการปกครองของ
สุลตานราชวงศอัลโมราวิด (Almoravid) นีเ่ องที่ชมุ ชนในเขตอันฟายอมรับการนับถือศาสนาอิสลามอันเปนผล
สืบเนื่องมาจากการถูกยึดครองถึงสองครั้ง
ตอมาในศตวรรษที่ 14 ภายใตการปกครองของราชวงศเมอรินิดส (Merinids) ไดมีพอคามาจากมาจอร
กา (Majorca) เจอนัว (Genoa) และโปรตุเกส (Portugal) เดินทางมาสูทาเรือที่อันฟาเพื่อแสวงหาสินคา
ประเภทขนสัตว หนัง ขาวสาลี และปศุสัตว อันเปนสิ่งทีห่ าไดอยางอุดมสมบูรณในเขตนี้ แตในชวงเดียวกันนี้ ก็
มีโจรสลัดมากมายที่บุกเขาปลนทรัพยสนิ ชาวบานและหลบหนีอยูตามถ้ําตางๆ อีกทัง้ คอยหลอกลวงผูคนเพื่อ
หากินอยูแถวนั้น จากปญหาโจรสลัดดังกลาว ทําใหชาวโปรตุเกสซึ่งจับชนพืน้ เมืองไปคาขายเปนทาสดวย
เชนกันไดพยายามหามาตรการเพื่อลงโทษอยางเด็ดขาด ในปค.ศ. 1469 โปรตุเกสสงกองกําลังมาทางเรือ
จํานวน 50 ลํา พรอมคนอีก 1 หมืน่ คน เขาบุก เผา และทําลายเมืองบริเวณนัน้ โดยสิน้ เชิง ขับไลผูอยูอ าศัยออก
ทั้งหมด ผูถ ูกขับไลเหลานี้ไดไปหลบหนีอยูใ นบริเวณที่ปจ จุบันเรียกวา ซาเล (Sale) และราบัต (Rabat) นั่นเอง
จากเหตุการณนั้นทําใหบริเวณอันฟาตกอยูในสภาพเมืองรางจนเกือบ 3 ศตวรรษ ไมมีผูคนอาศัยอยู
ยกเวนการเปนทีห่ ลบซอนและปอมปราการของพวกโจรสลัดที่ยังจับผูคนไปขายเปนทาสตอที่เมืองมารราเกช
(Marrakech) ไมมีหลักฐานอะไรมากนักทีห่ ลงเหลืออยูในชวงเวลานี้ ยกเวนสุสานของซิดี อัลลัล อัล กอยรอวานี
(Sidi Allal Al Kairouani) ซึง่ ยังคงมีซากใหเห็นอยูในเขตเมืองเกา เชือ่ กันวาบุคคลผูนี้คือ นักบุญ (Saint) แหง
เมืองอันฟา ตํานานกลาววาหลังจากที่ซิดี อัลลัล ไดเดินทางออกมาจากกอยราวาน (Kairouan) เมื่อปค.ศ.
1350 เรือของเขาไดลมลงที่รมิ ฝงอันฟา มีชาวประมงชวยเหลือขึ้นมาได ในเวลาตอมาลูกสาวของซีดี อัลลัลได
เดินทางตามมาทีหลัง แตเรือเกิดอับปางลงอีกไมหางจากชายฝง เทาไร ชาวบานไดฝงศพซิดี อัลลัล และลูกสาว
ของเขาที่สุสานตรงชายฝง หันหนาออกสูท ะเล อันอาจเปนทีม่ าของชือ่ ดาร อัล ไบดออ ที่แปลวา บานสีขาว ซึง่
ชาวบานหมายถึงสีผวิ ขาวของลูกสาวซิดี อัลลัล อยางไรก็ตาม มีอีกตํานานหนึ่งกลาววา ชื่อ ดาร อัล ไบดออ
อาจมาจากสิง่ กอสรางสีขาวที่ทาํ ไวเพื่อเปนเครื่องหมายที่ชายฝงสําหรับการเดินเรือ
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เมื่อชาวเสปนเขาไปทําการคาขายกับเมืองนี้ ไดแปลความหมายของ “ดาร อัล ไบดออ” เปนคําวา “คาซา
(Casa)” แปลวา บาน และ “บลังกา (Blanca)” แปลวา สีขาว ชื่อเมืองนี้จงึ เรียกติดกันมาวา คาซาบลังกา
นั่นเอง
ในปค.ศ. 1755 เมืองคาซาบลังกาไดถกู ทําลายอีกครั้งหนึง่ อันเนื่องมาจากแผนดินไหวอยางรุนแรง ตอมา
เมื่อโปรตุเกสถอนตัวออก สุลตานซิดี โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลลาห (Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah ) เขา
ปกครองแทนและสรางเมืองคาซาบลังกาขึ้นใหม ไดทรงสั่งสรางกําแพงเมือง ที่อาบน้ําสาธารณะ (เรียกวา
ฮัมมาม – hammam) โรงเรียนสอนศาสนา (Madrasa) สุเหราจาเมะ อัล กาบีรร (Jamaa Al Kabir) และปอม
ปราการทีเ่ รียกวา สกาลา (Scala – ปจจุบันกลายเปนรานอาหารฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงของคาซาบลังกา)
นอกจากนีย้ ังมีสุเหราจาเมะ ชะลูห (Jamaa Chleuh) ทีส่ รางในสมัยเดียวกันนี้ และมีปอมที่สรางขึ้นโดยทหารผู
สืบเชื้อสายจาก “กองทัพดํา (Black Army) ของสุลตานมูไลย อิซมาอิล (Sultan Moulay Ismail)” ซึง่ เปน
กองทัพชาวแอฟริกันผิวดําที่สุลตานมูไลย อิซมาอิล จัดตั้งขึ้นเปนกําลังหลักในการขยายและสรางความเปน
ปกแผนของอาณาจักร เนื่องจากไมมีความผูกพันกับชนเผาพืน้ เมืองอืน่ ๆ ในโมร็อกโก
ในปค.ศ. 1794 ภายใตการปกครองของสุลตานมูไลย ยาซิด (Moulay Lyazid) และมูไลย สุไลมาน
(Moulay Slimane) บานเมืองอยูในภาวะทีว่ ุนวายและไมสงบ ชนเผาชาเวียะอ (Chaouia tribes) ไดบุกรุกเขา
เมือง ทําลายทาเรือเสียหายจนตองถูกปดไปหลายสิบป จนกระทัง่ ตอมาในปค.ศ. 1836 ทาเรือทีค่ าซาบลังกาได
ถูกเปดขึ้นใชใหมสําหรับการคาทางทะเลและเปนดานศุลกากรดวย นอกจากนี้ จากความตองการของยุโรปที่มี
ตอสินคาเกษตรจากแอฟริกาตอนเหนือ ทําใหมกี ารเปดการเดินเรืออยางเปนประจําระหวางเมืองทาที่มารเเซยย
ในฝรั่งเศสกับเมืองทาคาซาบลังกาในโมร็อกโกตั้งแตปค.ศ. 1862
ในคาซาบลังกามีเขตที่เรียกวา เมดินา (Medina) คําวา “เมดินา” แปลวา “เมือง” มีกําแพงลอมรอบ สูง
ราว 10 เมตร ตอมาเมื่อมีการสรางเมืองใหมและที่อยูอาศัยรอบนอกกําแพงเมือง เมดินาจึงไดรับเรียกกันวาเปน
เขตเมืองเกา ซึ่งภายในเขตนี้มีถนนและทางเดินที่แคบ เล็ก และวนไปมา บางจุดเปนทางตัน และบางจุดก็เชื่อม
ตอเนื่องกับทางเดินเล็กเสนอืน่ ๆ ตอไป เปนเขตที่อยูอาศัยของชุมชนที่คอ นขางแนนขนัด มีรานรวงเล็กๆ เหมือน
หองแถวรายเรียงกันไป และมีตลาดขายอาหาร ผักผลไม ผูคนยังเอาของไปวางขายที่ริมถนน ในขณะเดียวกันก็
มีชาวบานจูงลาขนของผานไปมาอยูตลอดเวลา นับเปนสัตวพาหนะทีส่ ามารถพาจูงเดินไดในทางเดินสาย
แคบๆ เหลานัน้
แตเดิมนั้นภายในเขตเมืองเกามีกาํ แพงทีล่ อมรอบอยูทถี่ ูกสรางไวเพื่อปองกันขโมยและผูบุกรุก มี
ทางเขาออกหลักอยู 3 ประตูคือ บาบ อัล มัลสรอห (Bab Al Marsa) หันหนาออกสูท าเรือ, บาบ อัล กาบีรร
(Bab Al Kebir) หรือ บาบ ซุก (Bab Suk) นําไปสูจตุรัสสหประชาชาติ (United Nations Square), และ บาบ
มารราเกช (Bab Marrakech) อันเปนทางเขาของผูเดินทางมาจากทิศทางใตเพื่อเขาสูเมือง คําวา บาบ (Bab)
ภาษาอาหรับแปลวา ประตู นอกเหนือจากประตูหลักทัง้ สามนี้แลว ยังมีประตูเล็กอื่นๆ ที่สรางขึ้นตามกําแพงนี้
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ดวย ในปค.ศ. 1892 สุลตานมูไลย ฮัสซัน (Sultan Moulay Hassan) ทรงสั่งขยายกําแพงเมืองใหยาวขึ้น และ
สวนที่ขยายออกไปนี้ไดชื่อวา ซุลร จาดีด (Sour Jdid)
ภายในเขตเมดินา มีอนุสรณสถานเกาแกที่ยงั หลงเหลืออยูหลายแหง เชน สุเหราจาเมะ อัล กาบีรร
(Jamaa Al Kebir) และทีท่ าํ การรัฐบาล (ดาร อัล มัคคซัน - Dar Al Makhzen) อันเปนทีท่ ี่เจาผูค รองนคร
(Pasha) เคยอาศัยอยูและใชเปนที่ทาํ งาน ทีท่ ําการดังกลาวถูกสรางขึน้ ใหมเมื่อปค.ศ. 1952 ในชวงหลาย
ศตวรรษที่ผานมาผูคนที่อาศัยอยูในเมดินาหรือเขตเมืองเกามีจาํ นวนเพียงไมกี่พนั คน แตเมื่อถึงตนศตวรรษที่
20 ประชาชนขยายจํานวนมากขึ้น ประกอบกับมีพอคาและแรงงานชาวตางชาติเขามาอาศัยอยูเพิ่มขึ้นอัน
เนื่องมาจากการเริ่มตนของยุคอุตสาหกรรม แมแตชนเผาตางๆ ก็ไดโยกยายถิน่ ฐานเขามาอยู ซึ่งรวมถึงเผาชา
เวียะอ (Chaouia) เผาดุกกาละอ (Doukkala) และเผาดารอะ (Draoua) นอกจากนีย้ งั มีพอคาตางเมืองเขามา
อยูอีกหลายครอบครัว ทั้งจากราบัต (Rabat) เฟส (Fes) เม็กเนส (Meknes) และมารราเกช (Marrakech) เมื่อ
ถึงชวงกลางศตวรรษที่ 20 จํานวนประชากรไดเพิ่มขึ้นอยางมาก มีผลใหเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนมี
ความซับซอนขึ้นอยางเลี่ยงไมได
การเพิ่มของจํานวนประชากร ทําใหตองมีการขยายเมืองไปสูเขตใหมและจัดสรรที่ดินกันใหม มีการสราง
เขตเมดินาใหมเพื่อรองรับธุรกิจการคาที่ขยายตัวขึ้น รวมทั้งสรางที่อยูอ าศัย และที่ทาํ การของฝายบริหารเพิม่ ขึ้น
เมดินาเขตใหมไดขยายตัวไปทางดานใตของเมือง ปจจุบันเปนยานทีม่ ีชื่อเสียงที่สุดของคาซาบลังกา มีราน
คาขายงานหัตถกรรมพืน้ เมืองของโมร็อกโกหลายชนิด ในชวงทศวรรษ 1930s ไดมีการวางผังเมืองเพื่อการ
เติบโตอยางเปนระบบ รวมทัง้ การจัดสรรทีด่ ิน การสรางศูนยกลางธุรกิจและเขตอุตสาหกรรมของเมือง การซื้อ
ขายบานและที่ดินเติบโตขึ้นมาก คาซาบลังกาไดรุดหนาเปนเมืองสมัยใหมขึ้นอยางรวดเร็ว ชาวฝรัง่ เศสและชน
พื้นเมืองที่มีรายไดสูงมีความเปนอยูอยางทันสมัยและหรูหรา มีการสรางบานราคาถูกใหกับชนชั้นกลางและผูใช
แรงงาน นอกจากนี้มีการวางแผนและปรับปรุงเขตตางๆ ของคาซาบลังกาอยางเปนระบบระเบียบ บานเมือง
ตกแตงดวยสถาปตยกรรมและศิลปะคลาสสิคสมัยใหม (neo-classicism) ผสมผสานกับศิลปะแบบ Art
Nouveau และ Art Deco ในขณะเดียวกันก็ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะของมุสลิมผสมกับศิลปะพื้นเมืองของ
โมร็อกโก ที่เรียกวา ศิลปะแบบมัวร (Moorish Art) อาทิ ใชหลังคาโดมกลม (Mihrab dome) ตกแตงอาคารดวย
โครงหรือซุมประตูและหนาตางโคง ทั้งโคงแบบครึ่งวงกลม โคงแหลม โคงรูปปลายดาบ โคงยอดแหลม โคงรูป
เกือกมา เปนตน อีกทั้งมีการแกะสลักหิน ไม และใชปูนปนตามตัวอาคาร รวมทั้งการใชแผนกระเบื้องเล็กๆ
(mosaics) ประดับประดาเปนลวดลายดอกไม เสนเรขาคณิตและตัวอักษรจากคัมภีรอัลกุรอาน
หลังจากที่โมร็อกโกไดรับเอกราชเมื่อปค.ศ. 1956 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในสังคมของโมร็อกโก
อาทิ การปรับวิถีชีวิตใหมของประชาชน การปรับเปลี่ยนผังเมืองและการตกแตงบานเรือน โดยเฉพาะใน
คาซาบลังกานัน้ วิถีชวี ิตของผูคนและบานเมืองทันสมัยขึ้นอีกมาก นักธุรกิจและอุตสาหกรรมมีโอกาสขยาย
กิจการของตนอยางกวางขวาง มีศูนยการคาและยานธุรกิจเกิดขึ้นหลายแหง ความเปลี่ยนแปลงและการเติบโต
ของเมืองยังคงมีอยูแมจนทุกวันนี้
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คาซาบลังกามีสถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์สําคัญอยูห ลายแหง โดยเฉพาะสุเหราเกาแกที่สวนใหญตั้งอยูในเขตเมือง
เกา อันไดแก สุเหราจาเมะ อัล กาบีรร ทีส่ รางในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยสุลตาน ซิดี โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลลาห
ในชวงศตวรรษที่ 20 ไดมีการสรางสุเหราขึ้นใหมอีกมาก ทีม่ ีชื่อเสียงคือ สุเหรากษัตริยอับดุลลาซิส บิน
ซาอุด (King Abdelaziz Ibn Saoud Mosque) สรางเมื่อปค.ศ.1985 ตั้งหันหนาสูมหาสมุทรแอตแลนติก มี
สถาปตยกรรมพื้นเมืองและศิลปะแบบมัวร ภายในสุเหราแหงนี้ยงั มีมลู นิธิและหองสมุดเพื่อการคนควาวิจัย
ทางดานสังคมและมนุษยศาสตร โดยมีหนังสือและงานเขียนรวมมากกวา 5 แสนเลม
ปจจุบันสุเหราที่ใหญและมีชอื่ เสียงที่สุดในคาซาบลังกาและใหญเปนอันดับสองของโลกรองจากสุเหรา
ที่เมืองเมกกะ (Mecca) คือ สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 (The Hassan II Mosque) อยูทางดานใตของเมือง
เริ่มสรางเมื่อปค.ศ. 1988 และเสร็จในปค.ศ. 1993 สถาปนิกผูออกแบบเปนชาวฝรั่งเศส ชื่อ นายมิเชล แปงโซ
(Michel Pinseau)
ประวัติการกอสรางสุเหราแหงนี้คือ เมื่อกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 5 เสด็จสวรรคตในปค.ศ. 1961 พระราช
โอรสคือ ฮัสซันที่ 2 ไดพิจารณาที่จะกอสรางสุสานสําหรับพระราชบิดาขึ้นที่คาซาบลังกาอันเปนเมืองที่กษัตริย
โมฮัมเหม็ดที่ 5 เสด็จสวรรคต แตเมื่อฮัสซันที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชย พระองคทรงเปลีย่ นพระทัยใหมีการ
กอสรางสุสานสําหรับพระราชบิดาขึ้นในนครหลวงที่กรุงราบัตแทนเพื่อพระองคจะไดอยูใกลชิดกับสุสานของ
พระราชบิดามากขึ้น และยังเปนการเปดโอกาสใหประมุขของประเทศตางๆ ที่ไปเยือนโมร็อกโกไดไปเยี่ยม
คารวะสุสานแหงกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 5 ไดดวย อยางไรก็ตาม กษัตริยฮสั ซันที่ 2ไดทรงสั่งใหมีการสรางสุเหรา
ขึ้นที่เมืองคาซาบลังกาเปนการทดแทน ในวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 พระองคทรงประกาศจัดตั้งกองทุน
สาธารณะเพื่อการสรางสุเหราดังกลาว มีชาวโมร็อกโกประมาณ 13 ลานคนและตางชาติอีก 4 หมื่นคนไดรวม
บริจาคเงินเพือ่ ชวยกอสรางสุเหราแหงนี้
สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 หันหนาสูเ มืองเมกกะ และตั้งอยูตรงจุดทิศตะวันตกเฉียงเหนือทีช่ าวมุสลิม
เรียกวา “ดาร อัล อิสลาม (Dar Al Islam)” แปลวา ดินแดนแหงอิสลาม (Land of Islam) เปนจุดเชื่อมของ
อารยธรรมอันหลากหลายทีอ่ ยูลอมรอบโมร็อกโก อันไดแก แอฟริกา ยุโรป เมดิเตอรเรเนียน และอาหรับ เปน
สัญลักษณของการนําวัฒนธรรมแหงอิสลามไปสูการเปดกวางและความเขาใจที่มีตอ วัฒนธรรมอื่นๆ ที่อยู
โดยรอบ คาซาบลังกาจึงกลายเปนเมืองทีม่ ีความโดดเดนทัง้ ดานศาสนาและวัฒนธรรมดวย การกอสรางสุเหรา
ใชเวลา 6 ปจึงแลวเสร็จ ทั้งนี้ กษัตริยฮัสซันที่ 2 ไดทรงควบคุมดูแลและใหคําแนะนําในระหวางการกอสราง
อยางใกลชิด ในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ไดมีพระราชพิธเี ปดอยางเปนทางการ สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่
2 ถือเปนความภาคภูมิใจของชาวโมร็อกโกอยางแทจริง
รูปทรงของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 เปนสี่เหลีย่ มผืนผา ยาว 200 เมตร กวาง 100 เมตร มีหอสูง
(minaret) ที่สงู ที่สุดในโลก คือสูง 200 เมตร หอดังกลาวอยูทางดานใตของสุเหรา เปนองคประกอบหลักของ
สุเหราที่ไวใชประกาศเรียกผูม าทําละหมาด มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สรางบนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส ดวยความยาว 25
เมตรทั้งสี่ดาน สรางดวยหินออนประดับดวยกระเบื้องเล็ก (mosaics) สีเขียว รวมแลวหนักกวา 4 ตัน
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พื้นที่ของสุเหราแหงกษัตริยฮ ัสซันที่ 2 มีอาณาบริเวณกวางถึง 968,774 ตารางฟุต โดย 2 ใน 3 ของพืน้ ที่
นั้นสรางบนพืน้ ดินที่ถมลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติก มีฐานรองรับใตมหาสมุทรทีส่ ูงถึง 10 เมตร โครงสราง
ของสุเหราทนทานตอลม คลื่นทะเล และแมแตการเคลื่อนไหวของแผนดิน การกอสรางใชแรงงานที่เปนชาว
โมร็อกโกทั้งหมด 35,000 คน ในจํานวนนีเ้ ปนชางฝมือ 1 หมืน่ คน และที่เหลือเปนแรงงานกอสราง ทํางานเปน
ผลัดทั้งกลางวันและกลางคืน การกอสรางใชวัสดุที่หาไดภายในประเทศโมร็อกโกทั้งหมด ยกเวนโคมไฟและ
ไฟชอที่ใชประดับภายในสุเหราเทานัน้ ทีน่ ําเขามาจากประเทศอิตาลี

สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2
การตกแตงทัง้ ภายในและภายนอกสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 สวยงาม โดดเดน เปนไปตามเอกลักษณ
ของศิลปะมุสลิมที่ผสมผสานงานศิลปะพืน้ เมืองของโมร็อกโกไดอยางกลมกลืน ใชสขี าวและเขียวอันเปน
สัญลักษณของศาสนาอิสลาม มีความอัจฉริยะในการใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมทีท่ นั สมัย อาคารทัง้ หลังใช
หินออน แผนกระเบื้อง (zellij-tilework) ประดับประดาดวยศิลปะแบบมัวร ประตูรอบสุเหราสรางดวย titanium
และ brass สลักเสลางดงาม ภายในสุเหรามีบริเวณกวางใหญ แบงเปนหลายสวน มีหองโถงกลางยาว และ
สวนที่แยกไวเปนมิหร็อบหรือสถานที่อิมามนําพิธีละหมาด หลังคาโดมเปนไมซีดาแกะสลักอยางละเอียดบรรจง
มีเสาตนใหญๆ อยูรายลอมรอบหอง สกัดจากหินออน หินแกรนิต และหิน onyx ทําใหมีสีสันธรรมชาติที่
แตกตางกันออกไป ตามเสาแตละตน มีลําโพงติดอยูโดยรอบรวม 360 อัน
ในสวนที่เปนหองโถงทําพิธีละหมาด (Prayer Hall) มีหลังคาทีห่ นักถึง 1,100 ตัน สรางดวยโลหะ
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ชนิดเบาและตกแตงดวยไมซดี า (Cedar wood) จากเทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountain) ของโมร็อกโก หลังคา
ยาว 3,400 ตารางเมตร แบงเปน 2 ตอน สามารถเลื่อนเปดออกจากกันไดภายในเวลาทีน่ อยกวา 5 นาที เมื่อ
หลังคาเปดออก ทําใหกลายเปนหองโถงที่เปดโลงเห็นทองฟา แตหากเกิดมีลมแรงเร็วเกิน 85 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง จะมีกลไกอัตโนมัติทที่ ําใหหลังคาปดเขาหากันไดทันที หองโถงทําพิธีละหมาดจุคนไดถึง 2 หมืน่ 5 พัน
คน โดยแยกบริเวณสําหรับผูท ําละหมาดที่เปนชายและหญิง ซึง่ ผูหญิงจะถูกจัดไวอยูท ี่หองยกพืน้ แยกเปน 2
ดานของหองโถง จุไดถงึ 5 พันคน สวนบริเวณภายนอกสุเหรานัน้ ผูท ําละหมาดสามารถอยูไดถึง 8 หมืน่ คน
ชั้นลางของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 คือบริเวณที่จัดเปนหองเพื่อชะลางทําความสะอาดกอนทํา
ละหมาด (purification halls) กวาง 18,800 ตารางเมตร ตั้งอยูตรงใตหองโถงทําพิธลี ะหมาด แบงเปน 2 สวน
คือหองหนึง่ สําหรับผูชายและอีกหองหนึ่งสําหรับผูห ญิง หองทัง้ สองสวนมีน้ําพุที่มนี า้ํ ไหลตลอดเวลารวม
41 อัน ในจํานวนนี้มี 4 อันใหญที่สามารถจัดใหคนใชไดถึง 1,400 คนพรอมๆ กัน มีเสาตนใหญๆ อยูภายใน
หองนี้ สวนบนของแตละตนถูกฉาบไวดว ยสวนผสมพิเศษที่ชว ยปองกันความชื้นและรักษาอุณหภูมิของหอง นั่น
คือ สวนผสมของมะนาว ทรายผสมโคลน ไขแดง และสบูดํา (สกัดจากผล Olive) สวนลางของเสาทาดวย
สีแดง เหลือง และน้ําเงิน
ภายในหองชัน้ ลางยังมีหองอาบน้าํ สาธารณะ เรียกภาษาอาหรับวา ฮัมมาม (hammam) มีอยู 3 หอง
เนื้อที่รวม 6 พันตารางเมตร น้ํามีอุณหภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส และพื้นถูกควบคุมอุณหภูมิใหอุนดวยระบบ
การหมุนเวียนพิเศษ
ผนังดานนอกของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 สรางดวยหินออน มีซมุ ประตูที่แกะสลักอยางประณีต
บรรจงราวกับผาลูกไมทถี่ ักทออยางละเอียด นอกจากนีม้ ีน้ําพุอยูรายรอบ ตกแตงดวยกระเบื้องสีเปนลวดลาย
ดอกไมและทรงเลขาคณิตอยูภายใตซุมโคง ที่บริเวณใกลสุเหรามีหอสมุดใหญและพิพิธภัณฑแหงชาติ
โดยเฉพาะหอสมุดนั้นเปนทีส่ ะสมของงานเขียนและเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสนาอิสลามเปนจํานวนมาก
อีกทั้งมีการเชือ่ มโยงขอมูลกับหอสมุดใหญๆ ของโลกดวยซึง่ รวมถึงหอสมุดในพิพิธภัณฑของอังกฤษ (British
Museum) หอสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ (Library of Congress) และหอสมุดแหงชาติกรุงปารีส (National Library of
Paris) นอกจากนี้ยงั มีมหาวิทยาลัยศาสนาอิสลาม (Madrasa – Islamic University) กวาง 4,200 ตารางเมตร
มี 2 ชัน้ ประกอบดวยหองเรียน หองสมุด หองประชุมสัมมนา และสื่อเทคโนโลยีตางๆ ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัย
ศาสนาอิสลามแหงแรก ๆของแอฟริกาตอนเหนือ สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ในเมืองใหญๆ เชน ตูนีส (Tunis),
เฟส (Fes), และมารราเกช (Marrakech) และนับจากศตวรรษที่ 14 เปนตนมา ไดมโี รงเรียนและมหาวิทยาลัย
สอนศาสนาอิสลามเปดขึ้นอีกมากมายหลายแหง
แตกอนนี้ผทู ี่ไมไดเปนมุสลิมจะไมไดรับอนุญาตใหเขาไปขางในสุเหราแหงกษตริยฮ ัสซันที่ 2 คงเดินชมได
เพียงบริเวณรอบนอก แตปจ จุบันอนุญาตใหคนทุกศาสนาเขาไปชมภายในได และหากเปนผูห ญิงก็ควรคลุมผม
ใหเรียบรอยเพือ่ ใหความเคารพตอสถานทีส่ ําคัญของศาสนาอิสลามแหงนี้
ในคาซาบลังกายังมี sysnagogues ของศาสนายิวและโบสถของศาสนาคริสตใหเห็นอยูห ลายแหงดวย
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นอกเหนือจากเรื่องราวของคาซาบลังกาแลว ขอเพิม่ เติมสักเล็กนอยวา เมื่อเดินทางจากคาซาบลังกา
ตอลงไปทางใต ยังมีเมืองชายทะเลริมฝง มหาสมุทรแอตแลนติกที่มชี ื่อเสียงอีกหลายแหง ซึง่ จะขอกลาวถึงเพียง
เมืองเดียว คือ อัสซูวีระอ (Essaouira) นับเปนเมืองทองเทีย่ วชายทะเลที่มีชื่อเสียงทีส่ ุดแหงหนึ่งของโมร็อกโก
มีหาดทรายกวางยาว และโขดหินอยูโดยรอบ คลื่นลมแรงดวยลมสินคา (trade wind) ทีพ่ ัดผานตลอดป ไดรับ
ฉายาวาเปน “เมืองแหงลมของแอฟริกา (Wind City, Africa)”

ปอมปราการที่เมืองอัสซูวรี ะอ
ตามประวัตนิ นั้ เมื่อ 700 ปกอนคริสตกาล ชาวฟนิเชี่ยนไดเขามาติดตอคาขายในบริเวณที่เปนเมือง
อัสซูวีระอในปจจุบัน และเมือ่ 100 ปกอนคริสตกาล กษัตริยจูบาที่ 2 ทรงตั้งใหเขตนี้เปนศูนยกลางการผลิต
สียอมผาสีมว ง ในสมัยศตวรรษที่ 15 ชาวโปรตุเกสไดจัดตั้งศูนยกลางการคาและปอมปราการริมฝงทะเลที่แหง
นี้และใหชื่อวา โมกาโดร (Mogador) ซึ่งเชื่อวาหมายถึงเครื่องหมายทีใ่ ชสําหรับนําทางเขาสูอา วทะเล แต
สําหรับชาวโมร็อกโกรูจักกันในชื่อวา เซอูรา ห (Seurah) เปนภาษาของชนเผาเบอรเบอะที่แปลวา “ภาพเล็กๆ”
อยางไรก็ตาม ตัวเมืองและกําแพงเมืองนั้นไดถูกสรางขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1760’s โดยสุลตานซิดี โมฮัมเหม็ด
บิน อับดุลลาห พระองคยงั ไดทรงสั่งใหมีการจัดตั้งฐานทัพเรือ ณ ที่เมืองนี้ดวย การกอสรางเมือง ทาเรือ และ
ปอมปราการเปนไปตามแบบสถาปตยกรรมของฝรั่งเศส ออกแบบกอสรางโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อ
ทีโอดอร คอรนูต (Theodor Cornut) ผูเคยทํางานในราชสํานักของพระเจาหลุยสที่ 15 ดวย
เดิมนั้นสุลตานซิดี โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลลาห ทรงตองการใหอัสซูวีระอเปนปอมทหาร แตตอมาความ
ตองการในเรื่องการคาขายมีมากขึ้น อัสซูวรี ะอจึงไดกลายเปนทาเรือที่เปดสําหรับการคากับยุโรป ทําใหเมือง
มีความเจริญรุงเรืองขึ้นมาก ทั้งนี้ นับจากศตวรรษที่ 18 เปนตนมา รอยละ 40 ของการเดินเรือในมหาสมุทร
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แอตแลนติกตองผานเมืองอัสซูวีระอทงั้ สิ้น จนไดรับฉายาวาเปนทาเรือแหงทิมบักตู (Port of Timbuctu)
เนื่องจากการเปนจุดหมายของกองคาราวานจากดินแดนทางใตของทะเลทรายซาฮารา (sub-Saharan Africa)
ที่นาํ สินคาไปคาขายตอยังยุโรป พอคาชาวอังกฤษและชาวยิวยังไดเขาไปตั้งหลักแหลงเปนชุมชนในเขตตางๆ
ของเมือง อยางไรก็ตาม หลังจากที่โมร็อกโกตกอยูภายใตการดูแลและอิทธิพลของฝรั่งเศส เมืองอัสซูวีระอ
เริ่มหมดความสําคัญลง ขณะที่คาซาบลังกาไดรบั การขยายใหเปนเมืองทาสําคัญไปแทน
แมปจจุบันอัสซูวีระอจะเปนเพียงเมืองเล็กๆ แตก็มีชื่อเสียงในฐานะเมืองสําคัญของการประมง
โดยเฉพาะปลาซาดีน (Sadine) และแหลงทองเที่ยวชายทะเล ที่สําคัญคือ เขตเมืองเกาของอัสซูวีระอ (Medina
of Essaouira) ไดรับเลือกใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมแหงหนึง่ ของโมร็อกโกดวย อัสซูวีระอยังมีชื่อเสียง
ในเรื่องความเปนเมืองแหงศิลปะพืน้ เมืองและงานหัตถกรรมที่ประดิษฐจากไมตูยา (Thuya wood) อันเปนไมที่
หาพบไดมากในเขตเมืองอากาดีร (Agardir) และอัสซูวีระอ ไมตูยาเปนไมเนื้อแข็ง เนื้อไมมีสีเหลืองออนและ
กลิ่นหอมละมุน สามารถใชประโยชนไดเกือบทุกสวนของตน นํามาแกะสลักและทําเปนงานประดิษฐในรูปแบบ
ตางๆ ไดงดงามหลากหลาย ทั้งเครื่องเรือน ภาชนะ และเครื่องมือเครื่องใช นับเปนความโดดเดนของเมืองนี้เลย
ทีเดียว
นี่คอื เรื่องราวโดยสังเขปของคาซาบลังกา และอัสซูวีระอ...เมืองทาและเมืองสําคัญของโมร็อกโกบนฝง
มหาสมุทรแอตแลนติก ยังมีเรื่องราวของเมืองและสถานที่สาํ คัญอื่นๆ ในประเทศโมร็อกโกที่จะขอนํามาเสนอ
กันอีก ขอไดโปรดติดตามกันตอไป.....สวัสดีคะ
---------------------------------------------------หมายเหตุ : ขอขอบคุณ คุณสาเหาะ เจะแว นักเรียนไทยในโมร็อกโกที่ชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับคําอานในภาษาอาหรับ
หนังสืออางอิง
1. Arthaud, B.; and Francois Garrigue. Enchanted Morocco. Bellegarde : S.A.D.A.G. Press. 1967
2. DK Eyewitness Travel Guides : Morocco. London : Dorling Kindersley Limited, 2004
3. Ellingham, Mark; and Hamish Brown, Daniel Jacobs, Shaun Mcveigh. The Rough Guide To Morocco. (seventh edition) New York
: Rough Guides, 2004
4. Sijelmassi, Mohamed. The Casablanca I Love. OUM Editions. Casablanca : Erraha III. 2003
5. Editorial Escudo de Oro, S.A. The Hassan II Mosque FISA-Escudo de Oro, S.A.
6. Sinaceur, Mohammed-Allal; and Mustapha Kasir, Ali Amahane, Houceine Kasir. The Hassan II Mosque. Daniel Briand Publisher.
7. “From Sea to Sahara in French Morocco” by Jean and Franc Shor. National Geographic Magazine. Vol. CVII, No. 2; February 1955
(CD-ROM)
8. “Morocco : Land of the Farthest West” by Thomas J. Abercrombie. National Geographic Magazine. Vol. 139, No. 6; June 1971
(CD-ROM)
9. “World Heritage Sites” National Geographic Magazine. Vol. 202, No. 4; October 2002
10. เที่ยวรอบโลก คูมือนักเดินทางฉบับพกพา: โมร็อกโก กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอทิตตา. กรกฎาคม พ.ศ. 2546
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ลัดฟามาเมืองไทย
วนิดา พหลพลพพยุหเสนา
เพราะความรูส ึกที่ไมไดกลับเมืองไทยเปนเวลานาน ทําใหฉนั ไดตัดสินใจจองตั๋ว
เครื่องบินจากกรุงบรัสเซลสกลับกรุงเทพไวลวงหนา การเดินทางจากรุงบรัสเซลสไปกรุงเทพนั้น
ตองไปตอเครื่องบินอีกครัง้ หนึ่ง เพราะไมมสี ายการบินใดที่บินตรง ฉันเลือกตอเครื่องการบินไทย
เสนทางแฟรงคเฟริต กําหนดเดินทางกลับไปเยี่ยมบานชวงกลางเดือนธันวาคม 2548 ชวงนัน้ เปน
high season ทุกเที่ยวบินคอนขางเต็ม ตองจองลวงหนาหลายเดือน ฉันและลูกๆ ทัง้ 2 จึงขอ
เดินทางลวงหนาไปกอน หลังจากเด็กๆ สอบเสร็จ สวนคนขางๆ จะตามมาในสัปดาหตอมา
วันที่ 16 ธันวาคม เปนวันเดินทาง เชาวันนีอ้ ากาศไมสูดีเลย มีลมแรง ทาจะมีพายุเขา หลังจาก
ปฏิบัติภารกิจประจําวันอยางเรงรีบแลว ก็ลองชางน้าํ หนักกระเปาเดินทางทัง้ หมดอีกครั้งเพื่อไมให
เกินพิกัดที่สายการบินกําหนด สิริรวมแลวมีกระเปาเดินทางใบใหญ 2 ใบ และใบเล็กลากขึน้ เครื่อง
2 ใบ ไปถึงสนามบิน Zaventem ประมาณ 16.30 น. จัดการเช็คอินและผานพิธกี ารตรวจคนเขา
เมืองรียบรอย มีเวลาเหลือกอนขึ้นเครื่องเกือบ 2 ชั่วโมง เพราะโดยปกติเครื่อง Lufthansa เทีย่ วบิน
LH 4581 ออกเดินทางจากกรุงบรัสเซลสเวลา 18.00น. ใชเวลาประมาณ 45 นาทีกถ็ ึงนครแฟ
รงคเฟริต แลวตองไปรอตอเครื่องการบินไทยเที่ยวบิน TG 923 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงคเฟ
ริตเวลา 21.00 น.
ผูโดยสารเขาไปรอที่หนาประตูทางเขาเครือ่ งกันสักพัก ก็ชักเอะใจเพราะเห็นวาหนาจอ
โทรทัศนแสดงตารางบินขึ้นตัวแดงวาไฟลทของเรา delay โดยไมมีกาํ หนด ณ วินาทีนนั้ ฉันใจหาย
วูบ สิง่ แรกที่คดิ คือ เราจะไปตอเครื่องการบินไทยทันไหม สักครูผูโดยสารเที่ยวบินนีก้ ็แหกนั ไปมุง
พนักงานประจําเคานเตอร ถามไถเจาหนาที่เปนการใหญ เจาหนาที่สาวของการทาอากาศยานฯ
ขอใหผูโดยสารรอสักพักพนักงานของสายการบิน Lufthansa จะมาใหคําตอบ เหลือบไปเห็น
จอโทรทัศนแสดงตารางบินแจงเปลี่ยนประตูทางเขาเครื่องอีก ผูโดยสารก็รีบวิ่งไปที่ประตูที่แจงใหม
ซึ่งอยูสุดปลายตึก ผูโดยสารบนกันอุบ เห็นทีจะยายใหพวกเราไปมุงรอกันไกลๆ ละมัง
สักครูเจาหนาที่สาวของ Lufthansa ก็มาถึง ผูโดยสารระดมสารพันคําถามทั้งภาษา
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน “ขอใหใจเย็นๆ นะคะ ขณะนี้สภาพอากาศบนนานฟานครแฟรงคเฟริต
เลวรายมาก มีพายุฝนแรง เครื่องบินทุกลําที่แฟรงคเฟรต delay และไมรูวาเมื่อไหรเครื่องบินของ
เราจะมาถึง” ทราบขอมูลนีใ้ จก็ไปอยูที่ตาตุมแลวคะ เลยสอบถามไปวา “หากจะขอกระเปาที่เช็ค
อินไปแลวคืนมาและขอเลื่อนการเดินทางเปนวันรุงขึ้นจะไดไหม” เจาหนาที่สาวยิ้มตอบอยางใจ
เย็นวา “ไมไดคะ กระเปาที่เช็คอินไปแลวไมสามารถนําออกมา หรือเปลี่ยนเที่ยวบินได” หนาซีดลง
ไปอีกเรา หันซายแลขวามองดูเพื่อนรวมชะตากรรม สวนใหญเปนนักธุรกิจชาวเบลเยียมหรือ
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เยอรมันที่จะไปตอเครื่องในประเทศเยอรมัน หรือภายในประเทศยุโรปใกลๆ มีผูโดยสารชาวญี่ปนุ
สองสามีภรรยามาสะกิดถามอยางสุภาพ
“ อาโน..ยูไปไหนเหรอ ไอจะไปญี่ปุนละ ตองไปตอเครื่อง ANA ที่นครแฟรงคเฟริตเวลา
21.15 น. เรายิ้มออกนิดนึง มีเพื่อนแลวเรา ตองเดินทางอีกไกล ขามทวีปเหมือนกัน ปรับทุกขกนั อยู
พักหนึง่ ผูโดยสารคนหนึ่งก็ตะโกนมาวา “เที่ยวบินของเรามาแลวๆๆ” สอบถามเจาหนาที่สาววา
เครื่องลํานี้ใชไหมยู จอดแลวรับเราไปแฟรงคเฟริตเลยใชไหม (ทําอยางกับวาเปนรถเมลเลยนะ)
“ไมคะ ตองรอพักเครื่อง 45 นาที คิดในใจวาถาเครื่องออกประมาณ 20.00 น. เราก็จะไปถึงแฟ
รงคเฟริตประมาณ 20.45 น.พอจะมีเวลาวิ่งไปตอเครื่องการบินไทยไดทัน รอไดสักพักหนึ่ง
ประมาณ 20.05 น. เจาหนาที่เรียกผูโดยสารขึ้นเครื่อง โลงใจแลวเราคงพอไปทันการบินไทย ผูมา
สงไดใหเบอรโทรศัพทการบินไทย แฟรงคเฟริตเอาไวดวย “ ถึงเมืองไทยแลวโทรมานะ” เราแถม
อวยพรใหอีก “ไมตองหวง ขอใหสนุกกับงานเลีย้ งคืนนีน้ ะจะ”
พอผูโดยสารขึน้ เครื่องกันครบแลว คุณกัปตันก็ประกาศขอโทษในความลาชาของเทีย่ วบิน
นี้ พรอมอธิบายวา เปนเหตุสดุ วิสัยจริงๆ แตขณะนี้เครื่องยังขึ้นไมไดตองรอขอคิวเครื่องลงจากทาง
สนามบินแฟรงคเฟริตกอน ตอนนี้การจราจรภายในสนามบินแฟรงคเฟริตติดขัดมาก ขอให
ผูโดยสารใจเย็นๆ อีกสักครูพนักงานตอนรับจะมาบริการน้ําดื่มและอาหารวางแกทุกทาน สรุปวา
เรานัง่ รอกันอยูในเครื่องเฉยๆ ใจก็ภาวนาขอใหออกซะทีเถอะ จนเวลาประมาณ 20.20 น. เครื่องถึง
ไดออกเหินฟาสูนครแฟรงคเฟริต ถึงเวลานีต้ องทําใจไวอีกทางหนึง่ วา นี่เครื่องบินนะจะ ไมใชแท็กซี่
หรือมอเตอรไซดจะได “ซิ่ง” ไดทันใจ จับพลัดจับผลูหลนตุบลงไปจะยิ่งไมไดกลับบาน
เที่ยวบินของเราถึงสนามบินแฟรงคเฟริตเวลา 21.00 น. เวลาเดียวกับเครื่องการบินไทย
ออกพอดี พลันเสียงโทรศัพทของเราดังขึ้น “นี่อยูบนเครื่องการบินไทยแลวใชไหม” เสียงมาตาม
สายจากเบลเยียม เราตอบไปวา “เปลาหรอกนี่เครื่องเพิ่งถึงแฟรงคเฟริต เดี๋ยวนี้เอง” “งั้นเดีย๋ วจะ
รีบโทรไปการบินไทยนะ ขอเบอรประตูขึ้นเครื่อง แลวรีบวิ่งไปเลยนะ” สักพักก็โทร.มาอีกวา “ประตู
เบอร 7 นะ รีบวิ่งไปเลยนะ เคาจะรออีกนิด” ได..ได รอหนอยนะคะ จะวิ่งสุดชีวิตเลย ลูกนอยรับคํา
“สู.. สู”
ระหวางยืนกระสับกระสายรอประตูเครื่องบินเปดก็มีแหมมสาวชาวเบลเยียม 3 คนมา
สะกิดถามวา “ยูเปนคนไทยใชไหม พวกเรากําลังจะไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกัน ไปการบินไทย
เที่ยวบินนี้ละ ยูติดตอกับเคาวาไง ” มีเพื่อนรวมทางเพิม่ ละ ตองรีบวิง่ ไปประตูเบอร 7 นะยู เครื่อง
จะรอเราอีก 10 นาที เครื่องไมไดเขางวง ดังนัน้ พอไดลงจากเครื่อง ผูใหญ 4 กับเด็ก 2 ก็ขอลง
เครื่องไปกอนเพื่อตอรถบัสเขาตัวตึก พอรถบัสจอด ทีนี้ละ 6 ชีวิต วิง่ กันกระเจิงเชียวคะ วิง่ ไดเร็ว
อยางที่ไมเคยวิ่งไดมากอน ลูกนอยทั้ง 2 ก็ไมเบา วิ่งไดเร็วกวาแมเสียอีก หอบกันตัวโยนเมื่อถึง
ประตูหมายเลข 7
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ผลปรากฏวา ประตูปดแลว เครื่องการบินไทยออกไปแลว เรามาชาไปเพียง 5 นาที
เทานัน้ ทุกคนหนาเสีย เจาหนาที่การบินไทยชี้แจงวา กัปตันรอไมไดอีกแลวเพราะผูโ ดยสารอื่นๆ ใน
เครื่องการบินไทยก็ตองไปตอเครื่องที่กรุงเทพไปที่อื่นอีกเชนกัน หากชากวานี้อกี จะทําใหตารางบิน
เคลื่อนไปหมด พวกเราสอบถามเจาหนาทีก่ ารบินไทยวาเราสามารถไปเที่ยวบินของการบินไทย
วันรุงขึน้ ไดไหม เจาหนาที่บอกเสียใจจริงๆ เทีย่ วบินเต็มหมด แตลองมาดูพรุงนี้เที่ยงอีกครั้งที่
เคานเตอรเช็คอิน เผื่อมีผูโดยสารยกเลิกเที่ยวบิน ตอนนี้ใหไปติดตอกับเคานเตอร Lufthansa ดูวา
เขาพอมีที่วา งสําหรับเที่ยวบินที่จะไปเมืองไทยอีกครึ่งชัว่ โมงนี้ไหม แลวเจาหนาที่การบินไทยก็พา
เราไปที่เคานเตอร Transit ของ Lufthansa ไดเห็นคิวของผูโดยสารตกเครื่องทั้งหมดแลวเขาออน
คะ ผูโดยสารประมาณ 40-50 คน เขาแถวอยูกอนหนาเรา เนื่องจากตารางการบินขึ้น-ลง ที่แฟ
รงคเฟริตในวันนี้ลา ชาไปหมด ทําใหผูโดยสารตอเครื่องไมทนั ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและ
ตางประเทศ ผูโ ดยสารกลุมนีต้ องรอคิวนานมากๆ มีเจาหนาที่ใหบริการเพียง 3 คนเทานัน้ กวาจะ
ถึงคิวของเราเครื่อง Lufthansa เที่ยวบินทีจ่ ะออกเดินทางไปเมืองไทยเวลาประมาณ 4 ทุมคงไป
แลวแนๆ ชวงนี้โทรศัพทของเราก็เรียกมาทุก 15 นาที ถามไถอยางรอนรนวา“เปนยังไง หาเที่ยวบิน
ไดหรือยัง ตองพักโรงแรมไหน อยาลืมบอกนะวาเรามีวีซา เขาออกไดจะไดออกไปพักที่โรงแรมได
ฯลฯ” ยืนรอคิวไดสักพักก็สังเกตไดวามีนองนักเรียนไทยจากเมือง Lyon เขามาคุยภาษาฝรัง่ เศสกับ
กลุมแหมมเบลเยีมทีม่ ากับเรา แลวหันมาทักเราวา “พี่เปนคนไทยใชไหมครับ ผมมาจากเมือง
Lyon ผมอยูท ฝี่ รั่งเศสมา 20 ปแลว กลับเมืองไทยทุกป ไมเคยเจอเหตุการณแบบนี้เลย ไมรูวาจะได
ขึ้นเครื่องเมื่อไหร เวลาอยูเมืองไทย 1 วันมีคามาก พีว่ าไหม” ‘เห็นดวยอยางยิ่งจะ พีก่ ็รูสึกอยางนัน้
เหมือนกัน”
รอคิวจนเวลาประมาณ 5 ทุม โทรทัศนแสดงตารางเทีย่ วบิน Lufthansa ที่จะไปกรุงเทพ
ออกไปแลว ถึงตอนนี้ลูกนอยหนาจอย นาสงสาร ใหทานนมกันไปกอน เดี๋ยวคงไดทพี่ ัก สังเกตดู
ผูโดยสารแตละคนทีเ่ ขาไปติดตอแตละรายใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เพราะเจาหนาที่ตองกด
คอมพิวเตอรอยูนาน เหลือประมาณ 3 คิวจะถึงเรา ก็มีหนุมชาวเช็คใจดีใหเราลัดคิวไปกอน คงเห็น
มีเด็กๆ มาดวยเลยสงสาร คําถามแรกที่เจาหนาที่สาวเมืองเบียรถามคือ “ยูมีวซี าไหม จะไดหา
โรงแรมใหเพราะเที่ยวบินไปกรุงเทพที่หาใหไดเร็วที่สุดตองเปนพรุงนี้ทมี่ ิวนิค ยูตองคางที่นี่คนื หนึ่ง
นะ “Oh la la ตองไปถึงมิวนิคอีกเหรอ ขอรอเที่ยวบินที่แฟรงคเฟริตไดไหม มีทงั้ การบินไทยและ
Lufthansa ออกไมใชเหรอ” เจาหนาที่เริ่มหนาเขม “ นี่คือสิ่งที่ดที ี่สุดทีเ่ ราหาใหไดแลวละ ยูดูสิยังมี
ผูโดยสารอีกแถวยาวรออยูน ะ ” (แปลวาอยาเรื่องมากนะยู) เอาก็เอารีบรับคําโดยดี วาแลว
เจาหนาที่สาวที่ประจําอยูเคานเตอรขางๆ ก็เก็บของแลวสะพายกระเปาลุกออกไปเฉยเลย คงเปน
เวลาออกเวรของเธอพอดี ผูโดยสารที่เขาแถวคอยอยูก ็ตาคาง เพราะเหลือเจาหนาทีใ่ หบริการเพียง
2 คน ผูโดยสารยังเขาแถวรอกันอีกประมาณ 30 คน สักครูเธอก็ยื่นเอกสารใหเรา 2 ชุด เปนเอกสาร
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สําคัญเพื่อตอเครื่องในวันพรุงนี้ซงึ่ ใชแทนตั๋วเดิมที่เรามี และเอกสารโรงแรมสําหรับคืนนี้ เรายังไม
วายเปนหวงกระเปาเดินทางใบใหญที่เขาทองเครื่อง ตั้งแตเช็คอินที่บรัสเซลสแลวยังไมไดเห็นกัน
อีกเลย เธอบอกไมตองหวงกระเปาจะไปอีก 2 เที่ยวบินพรอมกับยูนั่นแหละ กอนจากมา เราไมลืมที่
จะหันไปขอบคุณหนุมชาวเช็คอีกครั้ง และร่ําลาแหมมสาวเบลเยียมทัง้ 3 เดี๋ยวคงไดไปพบกันที่
โรงแรมนะยู
บอกลูกๆ วายังไงๆ คืนนี้เรามีที่พกั แลวนะ ไมตองนอนเกาอี้ยาวๆ ที่สนามบินแลว
ตอนนี้ตองไปหาจุดจอดรถ Shuttle bus ของโรงแรมใหเจอกอน เดินถามทางไปเรื่อย เขาตึกโนนตึก
นี้ ลงชั้นลางออกนอกตึกจนเจอจุดจอดรถบัสของโรงแรม ซึ่งจะมีรถของโรงแรมตางๆ หมุนเวียนกัน
มาใหบริการทุก 15 นาที ตองดูชื่อปายโรงแรมที่หนารถบัสแตละคัน ขึน้ ผิดคันละแยเลย ขณะนี้
เที่ยงคืนกวาแลว อากาศเย็นเยียบทีเดียว เหลือบไปเห็นชายหนุม 2 คนหม่าํ แมคโดนัลดกอนโต
ระหวางรอรถบัส นัน่ สินะ เรายังไมไดทานขาวเย็นกันเลย มัวแตเครียดกังวลจนลืมหิว ไดแตหวังน้ํา
บอหนา ไมรูวาคอฟฟชอฟในโรงแรมจะยังเปดอยูหรือเปลา ชะเงอกันจนเวลาผานไป 10 นาที รถ
บัสของโรงแรมเราก็มาถึง ขับพาวนรอบสนามบินแลวออกถนนใหญไดสักพักหนึง่ ก็ถึงโรงแรม
Steigenberger Airport Hotel ดีกวาที่คาดไวมาก เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว ดูใหม หรูหรา เด็กๆ
กระชุมกระชวยขึ้นมาทันที ไปติดตอที่เคานเตอร สาวรีเซฟชั่นยิ้มหวาน ของยูเราใหหองชุดสวีทเลย
เพราะมากัน 3 คน มีคูปองอาหารเย็น (ดึก) และอาหารเชาใหดวยคะ คอยโลงใจหนอยเรา นึกวา
ตองคนผลไมและขนมที่เตรียมมาในกระเปาใบเล็กออกมาทานกันซะแลว พอขึ้นไปเห็นหองแลว
เด็กๆ ตื่นเตนกันใหญ มีหองนอนใหญ 1 หอง หองรับแขกพรอมโทรทัศนและโตะเขียนหนังสือ
หองน้ําและหองอาบน้ําอีก 2 หอง หองชุดกวางขวางมากทีเดียว ตองรีบบอกเด็กๆ ใหวางขาวของ
แลวลงไปทานขาวกัน นี่ก็ปาเขาไปเกือบตีหนึง่ แลว พรุงนี้ตองไปสูชีวิตที่มิวนิคกันอีก ลงไปทาน
อาหารที่คอฟฟชอฟ คนแนนมากเลย เปนพวกตกเครื่องอยางเราแนๆ อาหารชุดทีน่ รี่ สชาติใชได
ทีเดียว รับประทานอาหารเสร็จ กวาจะอาบน้ําเขานอนก็ประมาณตี 2 โชคดีที่เตรียมชุดนอนและ
กระเปาหองน้าํ ใสกระเปาลากมาดวย แมสเสจสงขาวไปเบลเยียมซะหนอยวาโอเคแลว พรุง นี้จะ
เปนอยางไรตอไปไมรู
คืนนัน้ นอนหลับๆ ตื่นๆ ดวยความกังวล รุงเชาออกจากโรงแรมประมาณ 10 โมงกวา นัง่ รถ
บัสของโรงแรมกลับไปที่สนามบิน กอนอืน่ ตองไปหาเคานเตอรการบินไทยกอน ติดตอวาพอมีทวี่ า ง
สําหรับเราไหม ปรากฏวาสิน้ หวังเที่ยวบินวันนี้เต็มหมด ตองทําตามแผนเดิมที่ Lufthansa จัดให
เครื่องออกจากสนามบินแฟรงคเฟริตเวลา 14.00 น. ใชเวลาเดินทางไปมิวนิคประมาณ 45 นาที
มองไปรอบๆ หาเพื่อนรวมทางกลุม ทีม่ าจากบรัสเซลสไมเจอสักคน มีแคเรา 3 แมลูก เคาไปไหน
กันเนี่ย ไดเครื่องหรือเปลาไมรู หรือไมตองมาตอเครื่องที่มิวนิคอยางเรา นึกขอใหพวกเธอโชคดี
เที่ยวเมืองไทยใหสนุกแลวกัน
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เดินทางมาถึงสนามบินมิวนิคเวลาประมาณบาย 3 โมง ก็รูสึกประทับใจสนามบิน
ที่สะอาด สวยงาม เปนระเบียบ ผูคนไมพลุกพลานเทาที่แฟรงคเฟริต มีเวลาแวะชมรานขายของที่
ระลึก 2-3 รานก็เห็นมีผลิตภัณฑของที่ระลึกงานฟุตบอลโลก 2006 ออกวางจําหนายบางแลว ทั้ง
โปสการด ผาพันคอ หมวก พวงกุญแจ เสือ้ ยืด จิปาถะ ในเดือนมิถุนายนปนี้ เมืองมิวนิคเปน
เจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup 2006) ที่สนาม WM Stadion Munchen ซึ่ง
มีขนาด 258 ม. x 227 ม. x 50 ม. มีพนื้ ทีใ่ ชสอย 171,000 ตารางเมตร จุผูชมได 66,000 ทีน่ ั่ง
วันนี้เดินชมรานคาอยางสบายใจ ไมรีบรอนเพราะตองรอขึ้นเครื่องไปกรุงเทพถึง 6
ชั่วโมง พอผานดานเอ็กซเรย เสียงเครื่องรองดังลั่นที่กระเปาสะพายของเรา เจาหนาที่ตํารวจเรียก
ตัวเราไปถาม “ยูมี Swiss card ใชไหม” ตอบอยางมั่นใจ “เยส อันเล็กนิดเดียวเอง” พลางนึกในใจ
วาวาหากถูกยึดไปจะเสียดายที่สุดเพราะพกติดกระเปามา 7 ปแลว ผานดานมาหลายประเทศ คุณ
ตํารวจคงเดาสีหนาออก ยิ้มปลอบใจ “ไมเปนไรหรอกยู ไอเอามีด 3 ซม.ไปอันเดียว ยูเหลือไวใชได
อีก 9 ฟงกชั่น” นัน่ แหละยู ฟงกชนั่ นี้แหละใชบอยที่สุด สุดทายก็ตองตาละหอยมองคุณตํารวจทิ้ง
ลงขยะไปตอหนาตอตา ยังเหลืออีกตั้ง 9 ฟงกชั่นนี่นะ
จากดานเอ็กซเรยกต็ องเขาแถวรอดานตรวจคนเขาเมือง คุณตม. รางใหญคนนี้เห็น
พาสปอรตแลวมองเด็กๆ ยิม้ ใหอยางใจดี ยูตกเครื่องมาจากแฟรงคเฟริตเหรอ มีวีซา ใชไหม ยังมี
เวลาเหลืออีกตั้งแยะ ยูพาลูกๆ ไปเดินเที่ยวตลาดคริสตมาส (Christmas Market) สิ อยูหนา
สนามบินนี่แหละ เดินไปนิดเดียวก็ถงึ เราหันไปขอความเห็นจากเพื่อนรวมทาง “อยาเลยแม เดี๋ยว
ตกเครื่องอีก” ไมก็ไมเราไปหาอะไรทานกันกอนดีกวา อยากทานไสกรอกและซาวเคราท ทองถิน่
เพราะเคยไดยินมาวาที่เยอรมันมีไสกรอกนับรอยๆ ชนิด แตละทองถิ่นก็มีเอกลักษณพิเศษตางกัน
ไป ลองชิมไสกรอกมิวนิคดูที ไดรานที่มีโฆษณาหนารานวา Weisswurst – Nurnburg Sauerkraut ราคาพอประมาณ เดาวานาจะใช สอบถามพนักงานเสริฟ แนะนําเสร็จสรรพ เรามี
มัสตารดรสเลิศและขนมปง pretzel ดวย จริงดังวาไสกรอกอรอยทีเดียวเปนทอนไมใหญนัก สีขาว
ขุน ทานกับกล่ําปลีดอง (Sauerkraut) รสกลมกลอม และมัสตารดสีเหลืองออนๆ อรอยมากๆ เห็น
ทีจะตองออกไปซื้อฝากญาติผูใหญที่เมืองไทยบางซะแลว
เพราะติดใจเจาไสกรอกจึงชวนลูกนอยไปตลาดคริสตมาส เดินขึ้นๆ ลงๆ ผานตึก 2 ตึก
ออกไปก็เจอลานกวาง มีตนคริสตมาสขนาดยักษตงั้ ตระหงานอยูตรงกลางประดับไฟสวยงาม และ
รายลอมดวยซุม ไมเล็กๆ ลักษณะเหมือนกระทอมวางขายของพืน้ เมือง และของตกแตงตนคริสต
มาสนารักๆ บางซุมขายอาหารพื้นเมืองจําพวกไสกรอก ซาลามี เบียรสด อีกดานเปนลานสเก็ต
น้ําแข็ง แตเราไมมีเสื้อโคตจึงเดินชมซุมตางๆ ที่ลานนี้ไดไมนาน หิมะเริม่ ตกโปรยปราย จึงตองรีบวิง่
ผานลานไปยังตึกตรงขาม เห็นซุปเปอรมารเกตขนาดยอม มีของขายสารพันซึง่ ถูกกวาในสนามบิน
แนนอน ไดไสกรอก Weisswurst และ Nurnburg สมใจ เลยติดมือช็อกโกแลตและคุกกี้พนื้ เมือง
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มิวนิคมาชิมอีกอยางละกลอง ออกจากซุปเปอรมารเกตดานซายเปนทีท่ ําการไปรษณีย เลยไดแวะ
ซื้อแสตมปและโปสการดไวเปนที่ระลึกอีกดวย
วันนี้รสู ึกปลอดโปรง ไมรีบเรง ตางจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิง ถือวาพลิกวิกฤตเปนโอกาส ได
เดินเทีย่ วสนามบินมิวนิคแลวกัน เปนครั้งแรกที่มีอารมณอยากเก็บภาพบรรยากาศตลาดคริสตมาส
ที่มีหมิ ะโปรยปรายงดงามเหมือนภาพในโปสการด แตเสียดายที่ไมไดนํากลองถายภาพมา และมือ
ถือของเราก็รนุ เกาไมมีกลอง ไดแตบันทึกภาพเก็บไวในความทรงจํา
มีเวลาพอไดเดินหาตูโทรศัพทสาธารณะสงขาวไปบรัสเซลสดวย เพราะบัตรเติมเงินที่
เติมมาเต็มจากเบลเยียม หมดแลว โทร.ออกก็ไมไดโทร.เขาก็ไมได เพราะพอใชนอกเขตประเทศ
เบลเยียมจะตองเสียเงินทั้งผูร ับและผูสง บัตรจึงหมดเร็ว เด็กๆ เห็นราน Burger King มีของเลน
ขนาดใหญนาเลนก็ชี้ชวนยิกๆ ขอเลนสักครู แตพอจะใหเลิกเลนนี่ละยากที่สุด ตองขูว า “เดี๋ยวตก
เครื่องบินอีกนะ” ไดผล ใสรองเทาวิง่ มาทันที สักประมาณ 20.00 ก็เดินไปถึงหนาประตูขึ้นเครื่อง
เช็คดูกับเจาหนาที่ใหแนใจอีกครั้งวาประตูนี้แนนะ กระเปาเดินทางของเรามาเครื่องลํานีน้ ะ ไมตอง
หวงโลงใจ ปายขึ้นแลววา Bangkok /Saigon เครื่อง Lufthansa ลํานี้บนิ ไปกรุงเทพและตอไปโฮจิ
มินห มองไปรอบๆ ผูโดยสารเที่ยวบินนี้ เปนชาวเวียดนามสวนใหญ มีสาวญวณหนาสวยผมยาว
เขามาทักเรา Chào Bã และพูดอะไรอีกยาวเหยียด แหะ แหะ “ I’m Thai ka ” เธอเลยหนาเจื่อนขอ
โทษขอโพยเล็กนอย พอไดเวลา 21.00 น. พนักงานประกาศเรียกผูโดยสารขึ้นเครื่อง สักพักกัปตัน
ชาวเยอรมันประกาศวา เนื่องจากหิมะตกหนัก เครื่องบินจึงตองทําการละลายหิมะ 15 นาที แลวจึง
ออกเดินทางได ใจไมดีอีกแลวเรา จะซ้ํารอยไหมนี่ คอยโลงใจเมื่อเครือ่ งออกตามเวลาที่คุณกัปตัน
วาไว
เครื่อง Lufthansa แตะพื้นสนามบินดอนเมืองเวลา 14.15 น. โดยสวัสดิภาพ ในใจนึก
ขอบคุณผูใหกําลังใจและความหวงใยทัง้ จากกรุงเทพและบรัสเซลส ตลอด 36 ชั่วโมงที่ผา นมา
แสนยาวนานในความรูสึก พอไดกลับมาเมืองไทยคราวนีร้ ูอบอุนอยางบอกไมถูก นับเปน
ประสบการณอกี เสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ไมอาจลืม
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วันแม...วันทีแ่ สนยิ่งใหญกับทุกชาติทวั่ โลก
นางอุไรวรรณ คูหะเปรมะ, นางสาว พรพัชร ทิศทองคํา

ในโอกาสทีห่ นังสือวิทยุสราญรมยฉบับนีต้ รงกับเดือนสิงหาคม เดือนที่ประเทศไทยเฉลิม
ฉลองวันแมแหงชาติในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปซึ่งตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินนี าถ บทความนี้ จึงขอนําเรื่องความเปนมาและการฉลองเนื่องในโอกาส
วันแมของประเทศตางๆ รวมทั้งแนะนําเพลงและคําขวัญที่เกีย่ วกับแมมาเลาสูก ันฟง
“แม” เปนคําทีย่ ิ่งใหญสาํ หรับมนุษยทกุ คน คําวาแมในแตละภาษาอาจจะแตกตางกันเชน
ภาษาอังกฤษเรียก “มัม” ภาษามาเลเซียเรียก“อิบู” ภาษาญี่ปุนเรียก “โอะคาซัง” หรือภาษาฮัง
กาเรียน เรียก ”อันยา” แตไมวาจะออกเสียงแตกตางอยางไร ความหมายของคําวาแมนั้นมี
อานุภาพยิง่ ใหญในใจลูกทุกคน แมคือผูท ี่ใหความรักกับลูกโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ และนี่ก็เปนอีก
เหตุผลหนึ่งทีผ่ ูคนทัว่ โลกไดสถาปนาวันแม(แหงชาติ)ขึ้นเพื่อระลึกถึงความรักของแม การฉลองวัน
แมของแตละประเทศมีหลากหลายรูปแบบ แตกตางกันไปเพื่อใหสอดคลองกับศาสนา ความเชื่อ
หรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เรามาดูกันวาแตละประเทศกําหนดวันแมและมีการฉลองกัน
อยางไร
สหรัฐอเมริกา
ชาวอเมริกันริเริ่มกําหนดวันแมขึ้นเปนวันแหงชาติเมื่อกวา 100 ปมาแลว โดยสตรีทา นหนึง่
ชื่อ Anna Jarvis (แอนนา จาวิส) ลูกของ Ann Marie Reeves Jarvis (แอน มารี รีฟส จาวิส)
แมบานผูซงึ่ อุทิศตนเพื่อชุมชนของเธอที่ประสบกับปญหาสุขภาพทีย่ า่ํ แย ซึ่งเธอพยายามผลักดัน
ใหชุมชนของเธอเอาใจใสดูแลสุขพลามัยใหดีขึ้น โดยเล็งเห็นวาเปนสิง่ ที่แมของแตละครอบครัวจะ
ชวยสนับสนุนในเรื่องนี้ได เธอจึงจัดใหมวี ันที่เรียกวา “Mother’s Work Day” หรือวันทํางานของแม
กิจกรรมของวันนี้คือการรณรงคเพื่อสุขภาพ
เมื่อคุณแมแอนไดเสียชีวิตไปในป 1905 แอนนาไดริเริ่มโครงการเพื่อรําลึกถึงคุณแมของ
เธอที่ไดทาํ งานเพื่อประโยชนของสังคม แอนนา จําคําพูดของแมไดอยางขึ้นใจวา “I hope and
pray that someone, sometime, will found a memorial mother’s day. There are many days
for men, but none for mothers.” หมายถึงวา “ฉันหวังและสวดมนตมาตลอด ขอใหมีใครคนหนึง่
กําหนดวันขึ้นมาวันหนึง่ เพื่อรําลึกถึงแม มีวันสําหรับผูชายมากแลว แตยังไมเคยมีวนั สําหรับแม
เลย”
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แอนนา ไดแรงบันดาลใจจากแมของเธอ เธอจึงเขาหานักธุรกิจสําคัญๆและนักการเมือง
รวมถึงประธานาธิบดี Taft (ทาฟ)และ Roosevelt (รูสเวลท) ใหสนับสนุนโครงการวันแมของเธอ
และในงานแรกที่แอนนาไดจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงแมของเธอที่โบสถแหงหนึง่ ใน West Virginia เมื่อป
1908 แอนนาไดแจกดอกคารเนชั่นสีขาวในงาน ซึ่งเปนดอกไมที่แมของเธอชอบที่สดุ
ในที่สุดความตั้งใจของแอนนาก็ประสบผลสําเร็จในป 1914 เมื่อประธานาธิบดีวูดโรว วิ
ลสันออกกฏหมายใหวนั อาทิตยที่สองของเดือนพฤษภาคมเปนวันแมและวันหยุดแหงชาติ หลังจาก
นั้นก็มีการจัดงานฉลองมาอยางตอเนื่องทุกป
ในชวงแรกๆ การฉลองก็เปนไปอยางเรียบงาย บางครอบครัวจะไปโบสถ มีการเขียน
จดหมายแสดงความรักตอแม แตหลังๆ มาเริ่มนิยมมอบการด ของขวัญ และดอกไม แอนนารูสึก
โกรธมากที่เห็นการมอบสิง่ ของเริ่มเปนประเพณีหลักของวันแม เพราะเธอเห็นวาวันที่มีคุณคาทาง
ความรูสึกนี้ถกู บั่นทอนจากการแสวงหากําไรและกลายเปนธุรกิจ ในป 1923 เธอจึงยืน่ ฟองใหมกี าร
ระงับการฉลองวันแม เธอเคยโดนจับในขอหากอกวนความสงบในงานๆหนึง่ ซึ่งมีการขายดอกคาร
เนชัน่ ดวย และเมื่อแอนนาเสียชีวิตในป 1948 เธอยอมรับวาเธอเสียดายทีเ่ ธอเปนผูร ิเริ่มใหมี
ประเพณีวนั แมขึ้นมา
อยางไรก็ตาม ประเพณีการฉลองวันแมก็ไดมีตอเนื่องในสหรัฐฯ เปนวันที่ครอบครัว
ออกไปทานอาหารรวมกันมากที่สุดและมีการใชโทรศัพทมากที่สุด ซึ่งเปนโอกาสที่ลกู ๆ ทัง้ หลาย
สามารถแสดงความรักความหวงใยตอแมของตน มีการมอบดอกไมที่เปน สัญลักษณของวันแมคือ
ดอกคารเนชัน่ หากแมยงั มีชวี ิตอยูชาวอเมริกันจะประดับตกแตงบานหรือประตูดวยดอกคารเนชัน่
สีชมพู แตหากแมถึงแกกรรมแลวจะใชดอกคารเนชัน่ สีขาวแทน
สําหรับความนิยมมอบคารเนชั่นนัน้ มีเกร็ดเลาวา ดอกคารเนชัน่ เปนดอกไมที่เกิดจาก
น้ําตาของพระแมมารีที่ไหลหยดลงพืน้ ตอนทีพ่ ระแมมารีไปสงพระเยซูคริสตที่ถูกตรึงอยูบนไม
กางเขน นอกจากนี้ยังเชื่อกันวา สวนที่เปนสีแดงที่อยูตรงกลางของดอกคารเนชัน่ เปนสีของเลือดที่
ไหลออกจากรางของพระเยซู เลากันวาชาวกรีกโบราณ มักนิยมถวายดอกไมนี้ใหกบั เทพเจาเซอุส
ซึ่งเปนเจาแหงเทพทัง้ หลายที่อาศัยอยูบ นเขาโอลิมปส ดอกไมนี้ ในสมัยโบราณจะนํามาใชทาํ
มงกุฎดอกไมเพื่อประดับบนศีรษะ จึงตัง้ ชือ่ ดอกไมนี้วา Carnation ซึ่งมีรากศัพทมาจากคําวา
Corona ในภาษาละติน ที่แปลวามงกุฎดอกไมหรือมาลัยดอกไมครอบศีรษะ
ปจจุบันประเทศเดนมารก ฟนแลนด อิตาลี ตุรกี ญี่ปุน ออสเตรเลียและเบลเยี่ยมก็ฉลอง
วันแมในวันอาทิตยที่สองของเดือนพฤษภาคมเชนกัน
อังกฤษ
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ในชวงคริสตศักราช 1600 ประเทศอังกฤษไดเริ่มเฉลิมฉลองวันแมที่เรียกวา “Mothering
Sunday” ในวันอาทิตยที่ 4 ของฤดูถือบวชในศาสนาคริสตเพื่อรําลึกถึงพระแมมารีอา มารดาของ
พระเยซูและใหตระหนักถึงพระคุณของแมในครอบครัวดวย แตเมื่อคริสตศาสนาแผขยายไปใน
หลายพืน้ ที่ในทวีปยุโรป การเฉลิมฉลองวันแมก็ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเฉลิมฉลองเปนวัน
“the Mother Church” ซึ่งหมายถึงพลังจิตวิญญาณที่ใหชีวิตและปกปองประชาชนใหรอดพนภัย
อันตราย
การปรับเปลี่ยนดังกลาวทําใหเกิดการผสมผสานระหวางประเพณีคานิยมทองถิน่ และ
คานิยมของคริสตศาสนาไปโดยปริยายทําใหชาวอังกฤษใหความสําคัญกับทัง้ มารดาของตนและ
โบสถควบคูกนั ไป ซึ่งในเวลานัน้ อาชีพของชนชัน้ ลางของชาวอังกฤษคืองานรับใช ประชาชน
ยากจนจํานวนมากตองออกไปทํางานในที่หา งไกลจากบาน จําตองอาศัยอยูในบานของเจานาย
ดังนัน้ ในวัน Mothering Sunday ชนชัน้ ลางจะไดรับวันหยุดเพื่อเปนเวลาใหกลับบานเพื่อใชเวลา
กับมารดาของตน ในดานของสีสันในการเฉลิมฉลองวันแมนั้น ชาวอังกฤษมักจะนําเคกพิเศษที่
เรียกวา “Mothering Cake” มามอบใหแมของตนซึ่งสามารถใชเปนการแสดงความรักและความ
อบอุนภายในครอบครัวไดอีกทางหนึง่
ฝรั่งเศส
นอกจากการเฉลิมฉลองวันแมในรูปแบบของการใหความสําคัญทางศาสนาและความเชื่อ
แลว ยังใหความสําคัญกับวันแมใหเสมือนกับเปนวันครอบครัวอีกวันหนึ่งดวย ในประเทศฝรั่งเศส
เด็กๆ ใชเวลาในการวาดภาพลงบนการดและแตงกลอนเพื่อเปนของขวัญพิเศษสําหรับคุณแม
เทศกาลฉลองวันแมของฝรัง่ เศสมีขึ้นในชวงเวลาฤดูใบไมผลิ ทีม่ ีชื่อวา “Fete des Meres” เปน
ชวงเวลาความสุขของครอบครัวชาวฝรั่งเศสเพื่อใหของขวัญและมอบความรักใหกับแมของตน วัน
แมแหงชาติคอื วันอาทิตยสดุ ทายของเดือน พฤษภาคมและไดมีการปฏิบัติสืบเนื่องมาเปนเสมือน
วันครอบครัวของชาวฝรั่งเศส ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะรวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารมื้อพิเศษ
ทั้งในและนอกบานและจะจบลงดวยความประทับใจโดยมอบเคกวันแมเปนสื่อความรักอยูเสมอ
สวีเดน
วันแมแหงชาติของชาวสวีเดนมีความคลายคลึงกับประเทศฝรั่งเศสคือจัดขึ้นในวันอาทิตย
สุดทายของเดือนพฤษภาคม แตที่สวีเดนมีการฉลองวันแมแหงชาติที่แตกตางไปอีกรูปแบบหนึง่
ที่นา สนใจสภากาชาดของสวีเดนจะจัดทําดอกไมพลาสติกเล็กๆ ออกขายกอนวันแมแหงชาติ เพือ่
นําเงินไปบริจาคใหแมและลูกที่ยากจนในประเทศสวีเดนนัน่ เอง
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ญี่ปุน
เทศกาลวันแมของญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา และมีพิธีฉลองวันแมที่โบสถคริสต
ในญี่ปุนเปนครั้งแรกเมื่อป 1915 จากนัน้ จึงเริ่มขยายความนิยมไปทัว่ แตที่เปนที่รูจกั กันอยาง
แพรหลายทัว่ ประเทศญี่ปุนเริ่มมาจากการที่บริษัทโมรินางะ บริษัทผูผลิตขนมขบเคี้ยวของญี่ปนุ
เปนผูรณรงคใหผูคนสนใจฉลองเทศกาลวันแมเมื่อป 1937
เมื่อเขาสูสมัยโชวะ (เริ่มเมื่อป 1925) ไดมีการกําหนดใหวันที่ 6 มีนาคม ซึ่งเปนวันคลาย
วันพระราชสมภพของจักรพรรดินี (ฮะนะโกะ) เปนวันแม การเปลี่ยนแปลงวันฉลองเนือ่ งในวันแม
มาตามแบบตะวันตกเริ่มเมือ่ ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้เอง
มูลคาตลาดของขวัญวันแมในญี่ปุนเมื่อป 2002 มีประมาณ 500,000 ลานเยน
(175,000 ลานบาทคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน=35 บาท) สูงกวามูลคาตลาดของขวัญชวง
เทศกาลคริสตมาสซึ่งเปนเทศกาลที่คึกคักและมีการแขงขันกันอยางดุเดือดที่สุดในปเดียวกันซึ่งมี
มูลคาประมาณ 400,000 ลานเยน (หรือประมาณ 140,000 ลานบาท) กวา 1.25 เทา หรือกลาวอีก
นัยหนึง่ คือตลาดของขวัญเนือ่ งในเทศกาลวันแมของญี่ปนุ ถือเปนเทศกาลที่มกี ารซื้อขายของขวัญ
มากที่สุดคือมีมูลคาตลาดใหญกวาเทศกาลวันวาเลนไทนและคริสตมาส
ของขวัญที่ชาวญี่ปุนบอกวาอยากจะมอบใหกับแมในเทศกาลวันแมในชวงที่ผา นมา โดย
แสดงความเห็นผานสื่อตางๆ ไดแก
- คิดวาอยากจะพาแมไปเที่ยว แมคงจะมีความสุขมาก
- อยากดึงแมออกจากงานจําเจของแม ดวยการพาแมไปนอนพักโรงแรมดีๆ ใหแมไดใช
ชีวิตและพักผอนอยางมีความสุข
- อยากจะทําอะไรที่จะใหคุณแมหายเหนื่อย ไดrefresh ทั้งกายและใจ
- อยากใหแมไดทําอะไรทีท่ าทายและสนุกสนาน
- อยากฝากคําขอบคุณที่ไมอาจจะกลาวไดหมดไปพรอมๆ กับดอกไมที่จะนําไปมอบให
- อยากใหของขวัญที่อรอยๆ ที่ทาํ ใหใบหนาของแมเปอนรอยยิ้ม
- อยากสงของขวัญที่มีคา และของสวยๆ งามๆ ไปใหแมมากๆ
- อยากมอบของขวัญที่แมเอาไปใชในชีวิตประจําวันได
ตํานานเกี่ยวกับการบูชาพระคุณของแม
อินเดีย
ประเทศอินเดียมีการเคารพพระคุณแมในรูปแบบของความเชื่อทางศาสนาฮินดูมานานนับ
พันป เปนพิธีเพื่อเคารพบูชาเจาแมกาลีหรือปางหนึง่ ของอุมาเทวีมเหสีของพระศิวะ ซึ่งเทศกาลนี้
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เรียกกันวา พิธที ุรคาบูชา มีการประกอบพิธกี ันที่เทวาลัยมหากาลีในกัลกัตตาและเทวาลัยอื่นๆ อีก
หลายแหง ในงานทุรคาบูชาจะมีการสวดสรรเสริญพระเทวีและมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลาย
อยาง ซึ่งงานจะเริ่มขึ้นในชวงตนเดือนตุลาคมของทุกป และใชเวลา10 วันในการประกอบพิธกี รรม
นอกจากการบูชาพระคุณแมในรูปแบบของความเชื่อทางศาสนาแลว ในสังคมปจจุบัน ชาว
อินเดียยังมีวันแมในรูปแบบสากลอีกดวยเพื่อใหระลึกถึงพระคุณของแมที่ใหชวี ิตและอยูเคียงขาง
ลูกในวันที่สุขและทุกข ซึง่ สวนใหญแลวชาวอินเดียทีเ่ ฉลิมฉลองวันแมในรูปแบบนีค้ ือชาวเมืองที่
สามารถรับรูและเขาใจวัฒนธรรมสากลได
อียิปต
ขณะเดียวกันชาวอียิปตก็มคี วามเชื่อในลักษณะของตัวเอง ชาวอียปิ ตในยุคโบราณเชื่อวา
แมวเปนสัตวทศี่ ักดิ์สิทธิ์ จึงบูชาเทพธิดาแมว “Bast” ซึ่งมีรูปลักษณลําตัวเปนผูห ญิงและหัวเปน
แมว ชาวอียปิ ตเชื่อวาเทพธิดา Bast นี้ เปนแมผูปกปองแมวทั้งหลายรวมถึงผูห ญิงและเด็ก ดังนัน้
ชาวอียิปตจงึ ใหความสําคัญกับ “Bast” ในการรําลึกถึงแมเปนอยางมาก
กรีก
ประเทศกรีกมีการเฉลิมฉลองวันแมแหงชาติในชวงฤดูใบไมผลิ เพื่อรําลึกถึง “Rhea” หรือ
พระมารดาของพระเจา โดยการเฉลิมฉลองนัน้ จะมีขนึ้ ในชวงเวลาเชาตรูของวันโดยใชเคกน้ําผึง้
เครื่องดื่ม และดอกไมในการทําความเคารพ
นี่เปนเพียงตัวอยางบางสวนของการเฉลิมฉลองวันแมแหงชาติในประเทศตางๆทั่วโลก ทีม่ ี
รูปแบบและวัตถุประสงคของการรําลึกถึงพระคุณแมที่แตกตางกัน ทานผูอานไดทราบความเปนมา
ของวันแมมาหลายชาติแลว แตเคยทราบหรือไมวา วันแมแหงชาติของไทยเราเองนัน้ มีความ
เปนมาอยางไร
ไทย
ประเทศไทย มีการจัดงานวันแมขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ณ.สวน
อัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูจัดงาน แตเนื่องจากชวงนั้นเปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
งานวันแมในปตอมาจึงตองงดไปโดยปริยาย หลังจากผานพนวิกฤติสงครามไปแลว หลาย
หนวยงานไดพยายามรื้อฟน ใหมีวนั แมขึ้นมาอีก แตก็ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และมีการ
เปลี่ยนการกําหนดวันแมไปหลายครัง้ อยางไรก็ดี กําหนดวันแมที่ประชาชนนิยมและเปนที่รับรอง
ของรัฐบาล คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดมาตั้งแตป พ.ศ.2493 ซึ่งไดดําเนินตอมาอีกหลายป
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และมาหยุดชะงักดวยเหตุผลที่สภาวัฒนธรรมแหงชาติซงึ่ เปนผูจัดงานวันแมขาดผูสนับสนุนซึง่ ก็
คือกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกยุบไปนั่นเอง
ตอมาสมาคมครูคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรมีการจัดงานวันแมตอไป จึงไดรื้อฟน
งานวันแมขึ้นมาอีก และไดกําหนดใหจัดงานวันแม ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2515 แตจัดไดเพียงป
เดียวก็หยุดไป จนกระทัง่ ในป พ.ศ.2519 คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะหแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภเห็นวาควรกําหนดวันแมใหแนนอนเสียที จึงไดกาํ หนดวันแม
ใหมโดยใหถือเอาวันที่ 12 สิงหาคมซึ่งเปนวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนี าถ เปนวันแมแหงชาติ และ กําหนดใหดอกมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวันแม
ตั้งแตนั้นมา
เหตุที่ใชดอกมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวันแม ก็เนื่องจาก ดอกมะลิเปนดอกไมทมี่ ีสี
ขาวบริสุทธิ์ สงกลิน่ หอมไปไกลและหอมไดนาน อีกทั้งยังออกดอกไดตลอดทั้งป เปรียบไดกับความ
รักอันบริสุทธิข์ องแมที่มีตอลูกไมมีวนั เสื่อมคลายนั่นเอง และนัน่ ก็คือความเปนมาของวันแม การ
เลือกวันที่12 สิงหาคมของทุกๆปเปนวันแม สะทอนใหเห็นวาชาวไทยมีความรักอันยิง่ ใหญตอแม
หลวงเปนอยางมาก
วันแมแหงชาติของไทยนัน้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหโอกาสลูกๆแสดงความรักตอคุณแม
โดยการมอบพวงมาลัยหรือมีการประกวดคําขวัญวันแม การประกวดแมของชาติ เพื่อใหเกียรติ
และตระหนักในความสําคัญของแม และยังเปนโอกาสทีป่ ระชาชนคนไทยสามารถถวายความ
จงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ ซึง่ เปนแมของแผนดินอัน
เปนที่รกั ของชาวไทยทัง้ ปวง
ดังนัน้ ลูกๆ ทุกคนควรจะแสดงความรักตอคุณแมในทุกๆวัน ไมใชแตเฉพาะในวันๆ เดียว
เทานัน้ การแสดงความรักไมจําเปนตองผานวัตถุสิ่งของ เพราะความรักสามารถแสดงออกดวย
พฤติกรรม คําพูด ความจริงใจ เราควรพูดคําวารักกับแมทุกวันใหคุณแมชื่นใจ กอนทีเ่ ราจะไมมีแม
ใหกอดและดูแล
เพลงทีเ่ กี่ยวกับแม
ความรักและความผูกพันระหวางแมกบั ลูกมีความลึกซึง้ เราจึงมักไดฟงเพลงที่กลาวถึงแม
โดยเฉพาะความรักที่แมมีตอลูก ตัวอยางเชน เพลงไทยที่พวกเราคุน เคยกันดีคือเพลงคาน้าํ นม ใคร
หนอ อิ่มอุน ซึง่ เปนเพลงที่สะทอนอารมณของคนไทยไดเปนอยางดี สําหรับเพลงตางประเทศเชน
ญี่ปุนที่รูจักกันดีเชน เพลงโอะคาซัง โนะอุตะ (เพลงเกี่ยวกับแมซงึ่ เปนเพลงโบราณ) และเพลงโอะฟุ
กุโระซัง (เพลงแม) สวนเพลงจีนทีม่ ีการขับรองกันมากไดแกเพลงซื่อซางจื่อโหยวมามาเหา (โลกนี้มี
แมจึงดี) จะขอแปลเนื้อรองเพลงที่กลาวถึงดังนี้
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เพลงโอะคาซังโนะอุตะ
หวนคิดถึงภาพแมอยูทาํ งานดึกดื่น กําลังถักถุงมือไหมพรมใหฉนั อยู ลมพัดใบไมแหงยาม
หนาวคงจะหนาวเย็นมากจนทําใหแมตองเรงถักถุงมือละซินะ จดหมายจากบานมาถึงลูกแลว ยัง
ไดกลิ่นควันของเตาผิงไฟทีอ่ ยูไกลแสนไกลลอยตามมาดวย
เพลงโอะฟุกโุ ระซัง
แม แม มองขึ้นไปบนทองฟา ก็เห็นแมบนทองฟา วันที่ฝนตก แมก็เปนรมกันฝนให แมสอน
วาสักวันหนึ่งเจาก็ตองเปนรมใหกับคนอื่น ความจริงที่แมสอนสั่ง ความจริงที่แมสอนสั่ง จะไมมีวนั
ลืม
เพลงซื่อซางจื่อโหยวมามาเหา*
โลกนี้มีแมจึงดี เด็กทีม่ ีแมเหมือนไดของวิเศษ อยูในออมอกแม สุขลนพรรณนา โลกนี้มีแม
จึงดี เด็กไรแมเหมือนอยูกับพื้นหญา หางไกลออมอกแม หาความสุขมิได โลกนีม้ ีแมจงึ ดี เด็กที่มีแม
ไมรูหรอก หากเขารูได แมในฝนยังยิม้ ไดเลย
คําขวัญวันแมตางๆที่นา ประทับใจ
"God could not be everywhere and therefore he made mothers." พระเจาไม
สามารถอยูทกุ ที่ได ดังนัน้ พระองคจงึ สรางแมขึ้นมา —สุภาษิตยิว
"A mother is a person who seeing there are only four pieces of pie for five
people, promptly announces she never did care for pie." แม คือคนที่เห็นวามีพายเพียงสี่
ชิ้นสําหรับคนหาคน และประกาศวา เธอไมเคยสนที่จะกินพายเลยแมแตชิ้นเดียว -Tenneva
Jordan
"The mother's heart is the child's schoolroom." หัวใจของแมคือหองเรียนของลูก—
Henry Ward Beecher
A little girl, asked where her home was, replied, "where mother is". เมื่อมีเด็กนอย
ถูกถามวาแมของหนูอยูที่ไหน เด็กคนนัน้ ตอบวา ที่ๆ คุณแมอยูนั่นเอง-- Keith L. Brooks
"The most important thing a father can do for his children is to love their mother."
สิ่งที่สาํ คัญที่สดุ ที่พอทําไดสําหรับลูกๆ คือ การใหความรักกับแมนนั่ เอง - Author Unknown

8

“Of all the rights of women, the greatest is to be a mother." จากสิทธิของผูห ญิง
ทั้งหมด สิทธิทยี่ ิ่งใหญที่สุดของเธอคือการไดเปนแม -Lin Yutang

-----------------------------------------------------------สรุปจาก รายการรูรอบโลก “เรื่องวันแม” โดยคุณอุไรวรรณ คูหะเปรมะและคุณพรพัชร ทิศทองคํา ออกอากาศ
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549
ขอมูลอางอิง
http://www.mothersdaycelebration.com
1.
http://www.mothers.net/aroundtheworld.htm
http://www.panmai.com
http://spirituality.indiatimes.com/articleshow/9169259.cms
http://www.hahanohi.info
Book: Windows of the world “India” นวลจันทร คําปงสุ
2.
ขอขอบคุณ คุณสุธานันท ฟุงธรรมสาร ที่เอื้อเฟอแปลบทเพลงจีนเปนภาษาไทย
3.
เรื่องวันแมไดนําออกอากาศในรายการรูรอบโลก ดําเนินรายการโดยคุณอุไรวรรณ
คูหะ
เปรมะ และคุณพรพัชร ทิศทองคําเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549

สุขภาพ

มะเร็งตอมลูกหมาก ... ภัยรายสําหรับผูชาย
สิ่งที่คุณผูชายอายุ 40 ปขนึ้ ไปควรสนใจพิเศษ
มะเร็งตอมลูกหมากเปนมะเร็งที่พบบอยทีส่ ุดและเปนสาเหตุการตายอันดับสองของมะเร็ง
ที่คราชีวิตของผูชาย รองจากมะเร็วปอด พบวาผูชาย 1 คน ในทุก 10 คน จะเปนมะเร็งตอม
ลูกหมาก มีการยืนยันวาอาหารที่มีไขมันสูงอาจเปนสาเหตุหนึง่ ของการเกิดมะเร็งตอมลูกหมาก
เปนทีน่ า เสียดายวา มะเร็งตอมลูกหมากมักไมคอยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยทวั่ ๆ ไป เนื่องจาก
การศึกษาในศพของผูชายในอายุตาง ๆ กันที่เสียชีวิตดวยสาเหตุตาง ๆ กัน และไมเคยเปนโรคของ
ตอมลูกหมากเลย พบวาไมต่ํากวา 15% ของผูชายที่มอี ายุ 50 ป 30% ของผูชายอายุ 60 ป และ
40% ของผูชายอายุ 70 ป มีมะเร็งตอมลูกหมากโดยที่มิไดคาดคิด โดยประเทศทีม่ ีประชากรบริโภค
อาหารที่มีไขมันและโปรตีนจากเนื้อสัตวสูงมักมีโรคนี้เกิดขึ้นมาก เชน ประเทศอเมริกา และยุโรป
เปนตน อุบัตกิ ารณของมะเร็งตอมลูกหมากในประเทศเหลานี้จะสูงมาก รวมทัง้ เปนสาเหตุการ
ตายอันดับตนๆ เชนกัน
สําหรับในประเทศไทย มะเร็งตอมลูกหมากพบเปนอันดับที่ 10 ผูปวยสวนใหญมักมีอายุ
ระหวาง 60-79 ป และมาพบแพทยในระยะที่เลยการรักษาใหหายขาดไดเปนสวนมาก
โดยทัว่ ไป คุณผูชายจะไมมีอาการของตอมลูกหมากจนกระทั่งอายุยา งเขา 40 ป
โดยเฉพาะเมือ่ อายุ 60 ป จะเริ่มมีปญหาทางตอมลูกหมาก เชน มะเร็งตอมลูกหมาก ตอม
ลูกหมากโต ตอมลูกหมากอักเสบ การตรวจตอมลูกหมากประจําปจะชวยใหการวินิจฉัยโรคไดเร็ว
ขึ้น
ตอมลูกหมากคืออะไร อยูตรงไหน มีหนาที่อยางไร
ตอมลูกหมากเปนอวัยวะสวนหนึง่ ของอวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศชาย อยูตรงคอ
กระเพาะปสสาวะหุมอยูรอบทอปสสาวะสวนตนทางดานหนาของทอทวารหนัก ตอมลูกหมากมี
ลักษณะคลายลูกเกาลัด มีฐานกวาง 4 เซ็นติเมตร หนา 2 เซ็นติเมตร และสูง 3 เซ็นติเมตร น้ําหนัก
ในสภาวะปกติจะหนักประมาณ 20 กรัม มีหนาที่สาํ คัญในการผลิตน้ําหลอลื่น และหลอเลี้ยงตัว
อสุจขิ ณะที่มีการหลั่งอสุจิ
ความสําคัญของตอมลูกหมาก

•

•
•
•

ตอมลูกหมากเปนอวัยวะหนึง่ ของระบบสืบพันธของผูชาย อยูบริเวณใตตอกระเพาะ
ปสสาวะหนาตอลําไสใหญ
ตอมลูกหมากจะอยูรอบทอปสสาวะ ขนาดของตอมลูกหมากเทากับ walnut
ตอมลูกหมากประกอบดวยกลามเนื้อและตอมผลิตน้ําหลอเลี้ยงเชื้ออสุจิที่เรียก semen
ตอมลูกหมากจะตองไดรับการหลอเลีย้ งจากฮอรโมนเพศชายที่เรียกวา testosterone ซึ่ง
สรางมาจากอัณฑะ

อาการของผูปวยที่มโี รคตอมลูกหมาก
• ปสสาวะไมพุง
• ปสสาวะกระปริดกระปอย
• ปสสาวะบอย
• กลั้นปสสาวะไมได
• ตองตื่นกลางคืนขึ้นมาปสสาวะบอย
• ปสสาวะหยุดเปนพักๆ
• ปสสาวะมีเลือด
• ปวดเวลาปสสาวะ
อาการของมะเร็งตอมลูกหมาก
มะเร็งตอมลูกหมาก เกิดจากการแบงตัวของเซลลตอมลูกหมากที่ผิดปกติ ทําใหตอม
ลูกหมากโตขึน้ อาจพบไดในชายที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป แตพบมากขึ้นในคนทีอ่ ายุเลย 60 ป
สาเหตุของมะเร็งตอมลูกหมากที่แทจริง ยังไมมีใครทราบ แตก็คาดวา อาหารอาจมีสวนใหเกิด
มะเร็งตอมลูกหมาก โดยเฉพาะอาหารพวกที่มีไขมันสัตว นอกจากนัน้ ยังอาจเกีย่ วของกับ
กรรมพันธุอีกดวย
ในระยะแรก ๆ ผูปวยมักจะไมมีอาการแตอยางใดจนเมือ่ กอนมะเร็งโตลุกลามไปอุดทอ
ปสสาวะ ซึ่งจะทําใหเกิดอาการปสสาวะบอย เจ็บปวดเวลาถายปสสาวะ บางครั้งมีเลือดปน
ออกมากับปสสาวะ ในระยะทาย ๆ เมื่อมะเร็งกระจายลุกลามไปทัว่ รางกายแลว ผูปวยจะมีอาการ
ปวดกระดูก ปวดตามขอ ปวดหลัง น้าํ หนักลด ออนเพลีย เบื่ออาหาร อาการปสสาวะขัด ปวดเวลา
ปสสาวะ ปสสาวะถี่ขึ้น และมีเลือดปนออกมากับปสสาวะ อาการดังกลาวนี้จะเปนมากขึ้นเรื่อย ๆ
มะเร็งตอมลูกหมากเปนมะเร็งที่แพทยสามารถพอจะชวยทานได แมวาในระยะทาย ๆ แต
การตรวจพบแตเนิ่น ๆ จะทําใหการรักษาไดผลดี และมีโอกาสหายได จะเห็นไดวา มะเร็งตอม
ลูกหมากในระยะแรก ๆ มักจะไมมีอาการอันใดที่บงใหทานรูตัวเลย นี่จงึ เปนเหตุผลวาทําไมคุณ

ผูชายที่อายุเกิน 40 ป จึงจําเปนที่จะตองรับการตรวจตอมลูกหมากกับศัลยแพทยระบบทางเดิน
ปสสาวะอยางสม่ําเสมอปละครั้ง และเนื่องจากมะเร็งตอมลูกหมากในระยะแรก ๆ งายตอการ
รักษา คุณผูห ญิงก็ควรจะกระตุนเตือนใหคณ
ุ ผูชาย ไมวาจะเปนสามี ญาติผูใหญ หรือเพื่อนใกลชิด
ที่อายุเกิน 40 ป ไดขอรับการตรวจตอมลูกหมากปละครัง้ ดวย
ระยะของ
คํานิยาม
มะเร็ง
ตอมลูกหมาก
ระยะที่ 1 (A) มะเร็งมีขนาดเล็ก อยู
ในตอมลูกหมาก การ
ตรวจทางทวารหนัก
มักไมคอยพบ

อาการที่อาจพบได

ไมมีอาการในระยะนี้

ระยะที่ 2 (B) มะเร็งมีขนาดใหญขึ้น
แตยังอยูในตอม
ลูกหมาก สามารถคลํา
พบโดย การตรวจทาง
ทวารหนัก

ปกติไมพบอาการใน
ระยะนี้

ระยะที่ 3 (C) มะเร็งมีขนาดใหญขึ้น
จนอุดกลั้นทางเดิน
ปสสาวะ และกระจาย
ออกนอกตอม สามารถ
คลําพบโดย การตรวจ
ทางทวารหนัก

ปวดปสสาวะบอย,
ปสสาวะเปนเลือด,
ปสสาวะลําบาก, ตอง
เบง, บางครั้งปสสาวะ
ไมออก

ระยะที่ 4 (D) ระยะที4่ .1 (D1) มะเร็ง
ลุกลามไปสูตอ ม
น้ําเหลือง
ระยะที4่ .2 (D2) มะเร็ง
ลุกลามไปกระดูก,
อวัยวะอื่นๆ

ปวดปสสาวะบอย,
ปสสาวะลําบาก,
ปสสาวะไมออก,
ปสสาวะเปนเลือด,
ปวดหลัง, ปวดกระดูก,
น้ําหนักลด, ออนเพลีย
, เปนอัมพาต

ลักษณะอาการของโรค
ในระยะแรกทีม่ ะเร็งเริ่มเกิด มักไมกอใหเกิดอาการใดๆ ตอเมื่อมะเร็งเจริญเติบโตขึ้น ใหญ
ขึ้น ก็ทําใหเกิดการกดและเบียดทอปสสาวะสวนตน ทําใหเกิดการอุดตันของทางเดินปสสาวะ ใน
ระยะนี้ ผูปวยเริ่มมีการปสสาวะบอยกวาปกติ ตอมา เริ่มปสสาวะลําบากมากขึ้น ตองเบงมากขึน้
บางคนปสสาวะไมออก ปสสาวะเปนเลือด หรืออาจมีการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ บางคนอาจมี
อาการเจ็บปวดเมื่อมีการหลัง่ น้าํ อสุจิในขณะรวมเพศ
ในระยะหลังของโรค มะเร็งจะแพรกระจายไปยังตอมน้าํ เหลืองใกลเคียง กระดูก อวัยวะ
ใกลเคียง ทําใหเกิดอาการปวดกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน ปวดหลัง และขอสะโพก ออนเพลีย
ซีด เบื่ออาหาร น้ําหนักลด และบางรายอาจเดินไมได เปนอัมพาต
แนวทางในการตรวจวินิจฉัยโรค
โดยทัว่ ไปแลว ผูชายที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป ถึงแมไมมีอาการผิดปกติของทางเดินปสสาวะ
ใดๆ ก็ควรจะไปรับการตรวจเช็คตอมลูกหมากจากแพทย อยางนอยปละครั้ง เนื่องจากมะเร็งตอม
ลูกหมากในระยะแรกๆ สามารถรักษาใหหายขาดได โดยทั่วไป แพทยจะทําการตรวจตอมลูกหมาก
ดังตอไปนี้
1. ตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination)
แพทยจะทําการตรวจตอมลูกหมากโดยใชนิ้วสอดเขา
ไปทางรูทวารหนัก เพื่อตรวจคลําขนาดรูปราง และความ
ยืดหยุน ของตอมลูกหมาก มักใชเวลาประมาณ
1-2 นาที หากเปนมะเร็งมักคลําไดกอนแข็ง
2. การเจาะเลือดเพื่อหาสารบงชี้มะเร็ง (Tumor
marker)
สารบงชี้มะเร็งตอมลูกหมากในเลือดทีส่ ําคัญคือ
พี เอส เอ (Prostate Specific Antigen, PSA) สาร
ชนิดนี้จะถูกผลิตออกมามากกวาปกติในผูปวยที่เปน
มะเร็งตอมลูกหมาก จีงสามารถวัดคาไดโดยการ
เจาะเลือด

รูปแสดงการตรวจ
ทางทวารหนัก

รูปแสดงการตัดชิ้นเนื้อ
จากตอมลูกหมาก

3. การตรวจอัลตราซาวนของตอมลูกหมากผานทางทวารหนัก (Transrectal Prostatic
Ultrasound)
เปนการตรวจโดยใชคลื่นเสียง โดยแพทยจะใชเครื่องมือสอดเขาทางทวารหนัก เพื่อ
ตรวจหาตอมลูกหมาก หากเปนมะเร็งสามารถเห็นได
4. การตัดชิน้ เนื้อ (Biopsy)
เมื่อแพทยตรวจพบกอนเนื้อที่สงสัย แพทยจะทําการตัดชิน้ เนื้อจากตอมลูกหมาก เพื่อนํา
ชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวทิ ยาดูวา เปนมะเร็งจริงหรือไม ซึ่งสวนใหญจะตัดชิ้นเนื้อของตอม
ลูกหมาก ขณะทีท่ ําการตรวจตอมลูกหมากดวยอัลตราซาวด
การรักษามะเร็งตอมลูกหมาก
เนื่องจากมะเร็งตอมลูกหมากเปนมะเร็งที่เกี่ยวของกับฮอรโมนเพศชาย ซึ่งไดแก เทสโต
สเตอรโรน (Testosterone) ซึ่งสรางจากลูกอัณฑะ (Testis) และตอมหมวกไต (Adrenal Gland)
โดยฮอรโมนเทสโตสเตอรโรนจะไปกระตุน ใหเกิดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง ดังนั้น การรักษา
มะเร็งตอมลูกหมากจึงทําไดโดยการกําจัดและปองกันไมใหเทสโตสเตอรโรนไปกระตุนเซลลมะเร็ง
ใหเจริญเติบโตได ซึ่งการจะเลือกวิธีในการรักษาขึ้นกับระยะของโรค อายุผูปวย และดุลยพินิจของ
แพทย โดยการรักษาแตละวิธีก็จะมีขอดีขอ เสียแตกตางกันไป
การรักษามะเร็งตอมลูกหมากระยะแรก
ในกรณีผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากระยะแรกคือการทีม่ ะเร็งยังไมกระจายไปนอกตอม
ลูกหมาก อาจทําการรักษาได 2 วิธีคือ
1. การผาตัดเอาตอมลูกหมากออกทั้งหมด (Radical Prostatectomy)
ผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากในระยะแรกๆ สามารถรักษาหายขาดไดโดย การผาตัดวิธีนี้ แต
อยางไรก็ตาม การผาตัดก็จะตองคํานึงถึงอายุของผูปว ยดวย โดยปกติ แพทยจะทําการผาตัดโดย
วิธีนี้ ในผูปวยที่มีอายุไมเกิน 65 ป ซึง่ จะใหผลการรักษาที่ดีมาก ถาผูปว ยอายุมากกวา 65 ป แพทย
ก็จะใชดุลยพินิจในการเลือกวิธีรักษาใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย
ผลเสียของการผาตัดตอมลูกหมากคือ ผูปวยกวารอยละ 80 จะสูญเสียความสามารถใน
การแข็งตัวของอวัยวะเพศ (Impotence) หลังผาตัด และบางรายการควบคุมการปสสาวะจะเสีย
ไป (Urinary Incontinence)

2. การฉายรังสี (Radiation Therapy)
ทําโดยการฉายแสงเขาไปยังตําแหนงทีเ่ กิดมะเร็ง แตอาจทําใหเกิดผลเสียคือ จะสูญเสีย
ความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ อุจจาระบอย เกิดอาการระคายเคืองทีท่ วารหนัก และ
ปสสาวะลําบาก
การรักษามะเร็งตอมลูกหมากในระยะลุกลาม
สําหรับมะเร็งตอมลูกหมากที่อยูในระยะ 3 - 4 หรือมีการกระจายไปแลวนัน้ ก็มีวธิ ีการ
รักษาไดหลายวิธี ที่นยิ มกันก็คือ การตัดเอาลูกอัณฑะออกทัง้ สองขาง (Bilateral Orchidectomy)
ซึ่งสามารถกําจัดเทสโตสเตอรโรนสวนที่สรางจากลูกอัณฑะ ในคนไขบางราย แพทยอาจจะใหยา
ตานแอนโดรเจน (Antiandrogen) รวมดวย เพื่อยับยัง้ เทสโตสเตอรโรนสวนที่สรางจากตอมหมวก
ไต ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งได
การปฏิบัติตนหลังจากที่ไดรับการรักษาดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
โดยทัว่ ไป หลังจากที่แพทยไดทําการรักษาผูปวยมะเร็งตอมลูกหมาก จะดวยวิธีไหนก็ตาม
จะนัดผูปวยมาตรวจเปนระยะๆ เพื่อติดตามผลการรักษาของผูปวย โดยการนัดตรวจแตละครั้ง
แพทยจะทําการซักถามอาการตางๆของผูป วย และทําการเจาะเลือดหาระดับ PSA เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงของระดับ PSA ถาระดับ PSA ลดลงจนกลับสูคาปกติ ก็แสดงวา การรักษาไดผลดี แต
ถาระดับ PSA เพิ่มขึน้ ก็แสดงวาอาจมีการกําเริบของโรคอีกได ดังนัน้ ผูปวยจึงควรมารับการตรวจ
ทุกครั้งที่แพทยนัด
นอกจากนี้ ผูปว ยควรรับประทานยา และปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทยอยาง
เครงครัด เมื่อมีขอสงสัย หรือเกิดอาการขางเคียงจากการรับประทานยาใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทยที่
ทําการรักษาโดยทันที อยาพยายามเปลีย่ นแพทย เพราะจะทําใหผลการรักษาไมตอ เนื่อง
ผลขางเคียงของการรักษา
1. การเฝารอสังเกตอาการผลเสียคือทําใหเสียโอกาสในการรักษามะเร็งในระยะเริ่มแรก
2. การผาตัด จะทําใหเจ็บปวดในระยะแรก และผูปวยตองคาสายสวนปสสาวะ10วัน-3
สัปดาห การผาตัดอาจจะทําใหกลั้นปสสาวะและอุจาระไมได และอาจจะเกิดกามตาย
ดาน นอกจากนี้จะไมมนี ้ําเชือ้ เมื่อถึงจุดสุดยอด
3. การฉายรังสีจะทําใหผูปวยมีอาการออนเพลียการผักผอนเปนเรื่องทีส่ ําคัญแตก็ควรออก
กําลังเทาที่จะทําได การฉายรังสีอาจจะทําใหผมรวง และอาจจะทําใหเกิดกามตายดาน
4. การใหฮอรโมนจะทําใหผูปว ยเกิดอาการเหมือนชายวัยทองคือมีอาการกามตายดาน รอน
ตามตัว

การปองกัน
• อาหารปองกันมะเร็งตอมลูกหมาก
• มีการศึกษาวา วิตามินอี selenium และน้ํามะเขือเทศสามารถลดการเกิดมะเร็งตอม
ลูกหมากได
• การลดอาหารไขมันและเพิ่มถั่ว ผัก ผลไมสามารถปองกันมะเร็งได
เปนทราบกันดีวามะเร็งตอมลูกหมากเปนเฉพาะผูชายและพบไดบอยพอควร ในบทความ
นี้จะทําใหทา นทราบความสัมพันธระหวางอาหารและมะเร็งตอมลูกหมากซึ่งจะชวยใหทา นลด
ความเสีย่ งตอมะเร็งตอมลูกหมาก นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการปองกันมะเร็งสามารถทําไดโดยการ
รับประทานอาหารผักและผลไม การออกกําลังกาย การควบคุมน้าํ หนัก การเลือกอาหารไขมันต่ํา
ผักและผลไม
จากศึกษาสวนใหญพบวาผักและผลไมมสี ารตานอนุมลู อิสระ ใยอาหาร และมีไขมันต่ําซึง่
จะลดการเกิดโรคมะเร็งและปองกันโรคอวน ผูเชี่ยวชาญแนะนําวาในแตละวันควรจะรับผักและ
ผลไมอยางนอยวันละ 5 หนวย โดยเฉพาะผักและผลไมที่มีสีเข็มเชนเขียว (คะนา ผักบุง กวางตุง )
สม แดง
ธัญพืช
ไดแกขาวกลอง ขาวโอต ขาวสาลี การรับประทานอาหารเหลานี้จะทําใหระบบขับถาน
ทํางานดีขึ้นและยังลดการเกิดมะเร็งลําไสใหญ
ถั่วตางๆ
ถั่วตางๆจะใหสารอาหารโปรตีนสําหรับทดแทนเนื้อสัตวและใยอาหาร นอกจากนั้นยังมี
สารตานอนุมลู อิสระซึ่งตอตานมะเร็ง
Lycopene
เปนสารตานอนุมูลอิสระปองกันมะเร็งพบไดมากในมะเขือเทศ มีการศึกษาวาการ
รับประทานมะเขือเทศเปนประจําสามารถลดขนาดของเนื้องอก แตตองศึกษาเพิ่มเติม
Silenium
เปนสารตานอนุมูลอิสระพบไดมากในพวก ปลา อาหารทะเล ไก ธัญพืช ถั่วตางๆ มีการ
วิจัยวาสารนี้ลดอัตราการตายจากมะเร็งตอมลูกหมาก
ถั่วเหลือง
การวิจยั พบวาการรับประทานอาหารทีท่ าํ จากถัว่ เหลืองจะลดอัตราการเกิดมะเร็งตอม
ลูกหมาก
Vitamin E
จากการวิจยั พบวาการรับประทานวิตามิน อีเปนประจําชะลออัตราการเกิดมะเร็งตอม
ลูกหมากและลดอัตราการตายจากโรคนี้

ขอแนะนํา
ชายที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป ควรเขารับการตรวจตอมลูกหมากจากแพทยทุกป เพราะถา
สามารถตรวจพบมะเร็งไดในระยะแรกๆ สามารถรักษาใหหายขาดได และควนปองกันโดยทานผัก
และผลไมในสัดสวนที่มากกวาเนื้อสัตวรวมทั้งหมัน่ ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพือ่ ลดความ
เสี่ยงตอการเปนมะเร็งตอมลูกหมาก
---------------------------------
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เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต แหงญี่ปุน
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒
เจาชายฮันส-แอดัมที่ ๒ แหงราชรัฐลิกเตนสไตน
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒
สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลดที่ ๕ แหงนอรเวย
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔
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๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘
๒๙.

พ.ศ. ๒๕๓๖
(๑๓ ป)
พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๑ ป)
พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑๐ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๒
(๗ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๒
(๗ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๒
(๗ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๘
(๑ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๘ เดือน)

สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบรที่ ๒ แหงเบลเยียม
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
เชคฮามัด บิน คอลีฟะห อัลซานี แหงรัฐกาตาร
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ แหงเลโซโท
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะหที่ ๒ บิน อัลฮุสเซน แหงราชอาณาจักรฮัชไมต
จอรแดน เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒
เชคซัลมาน บิน อิซา อัลคอลิฟะห แหงบาหเรน
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเมดที่ ๖ แหงโมร็อกโก
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
แกรนด ดยุก อองรี แหงราชรัฐลักเซมเบิรก
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
สมเด็จพระราชาธิบดีคยาเนนทระ วีระ วิกรม ศาหเทวะ
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรัจอุดดิน อิบนี อัลมารฮูม ตวนกูไซอิด ปุตรา จา
มาลุลไลล ยังดีเปอรตวน อากง แหงมาเลเซีย
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แหงกัมพูชา
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เชคคอลิฟะห บิน ไซอิด อัลนะหยัน แหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เจาชายอัลแบรที่ ๒ แหงราชรัฐโมนาโก
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห บิน อับดุล อาซิซ อัลซาอุด แหงราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เชคซอบะห อัลอะหมัด อัลจาบีร อัลซอบะห แหงรัฐคูเวต
เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงระยะเวลาในการครองราชย ณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอมูลจาก หนังสือ ๒๙ ราชันย (๒๕๔๙)
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เด็กเอย…เด็กดี

เด็กเอย......เด็กดี ตองมีหนาที่ 10 อยางดวยกัน
หนึง่
สอง
สาม
สี่
หา
หก
เจ็ด
แปด
เกา
สิบ

นับถือศาสนา
รักษาธรรมเนียมมั่น
เชื่อพอแมครูอาจารย
วาจานัน้ ตองสุภาพออนหวาน
ยึดมั่นกตัญู
เปนผูรูรักการงาน
ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ ตองมานะบากบัน่ ไมเกียจไมคราน
รูจักออมประหยัด
ตองซื่อสัตยตลอดกาล น้าํ ใจนักกีฬากลาหาญ
ใหเหมาะกับกาลสมัยชาติพฒ
ั นา
ทําตนใหเปนประโยชน รูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษา

เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเปนเด็กทีพ่ าชาติไทยเจริญ......
(เพลง “หนาทีเ่ ด็ก” คํารอง - ชอุม ปญจพรรค ทํานอง - เอื้อ สุนทรสนาน)

คุณรูหรือไม
คุณรูหรือไม
คุณรูหรือไมฉบับนี้ขอเฉลยคําถามภาษาอังกฤษจากฉบับที่ 30 ดูคําเฉลยแลว
ลองดูวาตอบกันไดมากนอยเพียงไร เสร็จแลว มาลองตอบคําถามชุดใหมกนั นะคะ
คําเฉลย “คุณรูหรือไม” หนังสือวิทยุสราญรมย ฉบับที่ 30 (มกราคม – มีนาคม 2549)
1. b
2. b
3. d
4. a
5. c
6. d
7. d
8. b
9. c
10. a
คุณรูหรือไม ประจําฉบับที่ 32 (กรกฎาคม – กันยายน 2549)
1.

ประเทศใดไมใชสมาชิกอาเซียน
ก. พมา
ข. สิงคโปร

ค. ฟลิปปนส

ง. ศรีลังกา

2.

พระประมุขหรือพระราชวงศประเทศใดทีเ่ สด็จฯ มารวมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2549
ก. เนปาล
ข. ซามัว
ค. ตองกา
ง. ซาอุดิอาระเบีย

3.

ACMECS (แอค-แมคส) มาจากการนําชื่อของแมน้ําสายใดมาตั้งเปนชื่อกลุมความ
รวมมือระหวางประเทศ
ก. เจาพระยา--อิรวดี--คงคา
ข. อิรวดี--แมโขง--ยมุนา
ค. แมโขง--อิรวดี--เจาพระยา ง. ลานชาง--เจาพระยา--อิรวดี

4.

ณ เดือนพฤษภาคม 2549 ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาแลวกีค่ รั้ง
ก. 3 ครัง้
ข. 4 ครั้ง
ค. 5 ครั้ง
ง. 6 ครั้ง

5.

สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 ตั้งอยูท ี่จงั หวัดใดของประเทศไทย
ก.นครพนม ข. หนองคาย ค. อุบลราชธานี
ง. มุกดาหาร
-----------------------------------

นิทานสําหรับเด็ก

นิทานอีสป
กาบายอ
สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง เห็นกาคาบเนื้อชิ้นโตอยูในปาก เกิดอยากไดชนิ้ เนื้อนั้น
จึงเอยวา “ เพื่อนกาเอย ตาของเพื่อนชางงามเหมือนกับตาของเหยีย่ ว ปกก็เงางามดั่งปกนก
อินทรี ขาอยากรูนักวาถาเพื่อนรองเพลง เสียงของเพื่อนจะไพเราะเพียงใด ”
เมื่อกาไดยินคําปอยอ ก็เกิดกระหยิ่มลําพองใจ อาปากหมายจะรองเพลงอวด
สุนัขจิ้งจอก ทันใด ชิ้นเนื้อที่กาคาบไวกต็ กลงพื้น สุนัขจิ้งจอกเห็นไดที ก็รีบวิ่งเขาไปคาบชิ้น
เนื้อแลววิ่งจากไปโดยทันที
คติเตือนใจ
นิทานเรื่องนีส้ อนใหรูวา คนที่เขามายกยอปอปนนั้น ยอมหวังผลประโยชน
จากเรา

ชายโงกับตนไผ
ชายผูห นึ่งเปนคนโงเขลาเบาปญญา เมื่อพอไดตายจากไป ก็เอาแตนั่งมอง
สวนผลไมที่พอไดปลูกไว พลางมองไปทึ่ตนไมซึ่งพอปลูกไวรอบๆ สวน และคิดในใจวา “ตนไผ
เหลานี้ชางเกะกะนัก ไมเห็นมีประโยชนอันใดเลย ดอกผลก็ไมมีใหเก็บไปขายได ” เมื่อคิด
ดังนั้น ก็สั่งใหคนงานตัดตนไมทิ้งจนหมด
เมื่อไมมีตนไม เหลาสัตวตางๆ อีกทั้งคนพเนจรตางพากันเขาออกในสวนอยาง
สะดวกสบาย สวนผลไมจึงถูกสัตวเขามาเหยียบย่ําเสียหาย อีกทัง้ ถูกคนลักขโมยผลไมไปจน
หมด ในที่สุด ตนผลไมก็ตายหมดทั้งสวน เพราะไมมีตนไมที่เปนเสมือนรั้วปองกันภัยอยางแต
กอน
คติเตือนใจ
นิทานเรื่องนีส้ อนใหรูวา ของทุกสิ่งยอมมีประโยชนในตัวของมันเอง ไมควรที่
เราจะมองขามไป
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เด็กโลภ
เด็กชายคนหนึ่งเห็นลูกเกาลัดอยูในขวดแกว เกิดอยากกินมาก จึงปนขึ้นไป
หยิบโตแกวลงมาจากชั้น ลวงมือลงไปในโถ กอบลูกเกาลัดไวจนเต็มกํามือจนไมสามารถนํามือ
ออกจากปากโถแคบๆ ได
แตดวยใจที่อยากกินลูกเกาลัด จึงยังคงกําลูกเกาลัดเอาไวเต็มมือ เมื่อไมรูจะ
ทําอยางไร จึงไดแตนั่งรองไฟ
เมื่อมารดาของเด็กมาเห็นเขา จึงพูดกับเด็กชายวา ” ลูกเอย ทําไมเจาไม
หยิบเกาลัดออกมาทีละลูกกันเลา ถึงอยางไร เจาก็กินเกาลัดไดครั้งละหนึ่งลูกเทานั้น เจาจะ
หยิบกินกี่ครั้งก็ไดจนกวาจะอิ่ม มือก็ไมตอ งติดที่ปากโถแลว ”
คติเตือนใจ
นิทานเรื่องนีส้ อนใหรูวา แมจะไดทีละนอยๆ แตยังดีกวาไมไดเลย

-------------------------
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มารูจักสุภาษิตไทย

สุภาษิตและคําพังเพยของไทยขางลางนีว้ างคําสลับกันอยู ลองเรียบเรียงใหเปน
คําที่ถกู ตองตามความหมายที่บอกใบไวใหนะคะ
แสวงหาผลประโยชนโดยไมตองลงทุน…………….มือ / เสือ / เปลา / จับ
ยุใหแตกแยกกันหรือใหผิดใจกัน........................... ตํา / ให / รํา / ยุ / ให / รัว่
ทําความดีเพียงผิวเผิน.........................................โรย / หนา / ผัก / ชี
ซ้ําเติมเมื่อผูอนื่ เพลีย่ งพล้ํา....................................ขี่ / แพะ / ไล / ได / ที
ไดอะไรมาบางก็ยงั ดีกวาไมไดอะไรเลย..................กํา / ขี้ / ดี / กวา / กํา / ตด

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

