


















ถอยแถลง 

 

 สวัสดีทานผูอานและแฟนรายการของสถานีวทิยุสราญรมยทกุทาน  หนังสือสราญรมยเลม

นี้เปนปที ่8 ฉบับที่ 32 สําหรับเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2549 ซึง่ในชวงเวลาดังกลาวที่ผานมา มี

ความเปลีย่นแปลงทางการเมืองที่สําคัญอยางมากเกิดขึน้ในบานเมืองของเราเมื่อวนัที่  19  

กันยายน 2549  

 ในดานความรูสึกของตางประเทศ โดยเฉพาะจากตะวนัตกมองวา  การเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองครัง้นี้คอนขางแปลก  เพราะการปฏิวัติยึดอํานาจในความหมายของชาวตะวันตกเปนเรื่อง

ใหญและรุนแรง  แตสําหรับในบานเรา กลบัไมมีความรนุแรงและการเสียเลือดเนื้อเกิดขึ้น  ตรงกนั

ขาม กลับมีภาพประชาชนและนักทองเทีย่วชาวตางชาตขิอถายรูปกับรถหุมเกราะจนสื่อหลายแหง

นําไปเปรียบเปรยวาเปนภาพเดียวกับทีพ่บเห็นทัว่ไปในชวงการจัดงานวนัเด็กหรืองานเฉลมิฉลอง

ภาพเหตุการณคร้ังนี้เปนประวัติศาสตรทีจ่ะตองมีการกลาวถงึกนัไปอกีนาน 

 สําหรับฉบับนี้  ทีมงานไดอัญเชิญพระบรมฉายาลกัษณ “พระคูพระบารมี”  มาจัดพมิพ

เผยแพร  หลงัจากนั้น มีบทความที่เกีย่วกบัเหตุการณทางการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นและภารกิจของ

กระทรวงการตางประเทศตอเหตุการณดังกลาว 

 นอกจากนัน้  ในชวงเวลาทีผ่านมาก็มเีหตุการณที่สําคญัเกิดขึ้นในตางประเทศดวย  ก็คือ

การสูรบกันระหวางอิสราเอลกับกลุมฮิซบอเลาะหซึ่งทานสามารถหาอานไดจากบทความใน

หนงัสือฉบับนีเ้ชนกนั  สวนเรื่องราวอื่นๆในตางประเทศ  กย็ังคงมีใหอานกนัอยางเชนเคย  สําหรับ

ในเลมนีจ้ะมีเร่ืองราวที่นาสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรของประเทศในทวีปยุโรปที่มาจาก

ประสบการณของผูที่เคยใชชีวิตอยูทีน่ัน่  ถาทานสนใจก็ไมควรพลาดบทความเกีย่วกับประเทศ

สาธารณรัฐเชก็และประเทศฝรั่งเศส 

 สุดทายนีน้ะครับ ขอขอบคุณทานผูฟงรายการของสถานีวิยุสราญรมย AM1575 ทีไ่ดมี

จดหมายและไปรษณยีบัตรเขามาติชมรายการ  ซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญในการปรับปรุงรายการให

ตอบสนองความตองการของทานผูฟงใหไดมากที่สุด  และก็ตองขอฝากความชื่นชมถึงพีน่องมุสลิม

ที่อยูในระหวางพิธถีือศีลอด (24 ก.ย. – 24  ต.ค. 2549 )  ที่ปฏิบัติตนตามหลกัศาสนาอยาง

เครงครัด  

 

     ดวยความปรารถนาด ี

 

                                                                                     (นายนฤมิต  หิญชีระนนัทน) 

                                                                                       นายสถานวีทิยุสราญรมย  



คติธรรม : 

 
ธรรมโอวาทของหลวงปูศรี  มหาวีโร  

วัดประชาคมวนาราม (วัดปากุง) จงัหวดัรอยเอ็ด 
 

• เดินตามธรรมะ     พทุธะตรสัไว     ไมใหแกไกล     แกใจของตน  

 บางคนเกิดมากังวล     ไมวางไมสรางสกัท ี    ตายแลววาหน ี    ออกจากกังวล

 บางคนเขาใจ      ไมใชทั้งนั้น     เร่ืองเล็กเรื่องใหญ     ตองแกตองไข     ไดในชาตินี ้ 

 

• เหตุนอย.....ผลนอย     เหตมุาก.....ผลมาก     เหตพุิเศษ.....ผลก็พเิศษ  

  .....ตามหลกัพทุธศาสนา  ธรรมทั้งหลายเกดิขึ้นตองมาจากเหตุ  เหตุในทีน่ี้คือ  

  การกระทํา  ทางกาย วาจา ใจ  ไมใชเปนสิ่งที่ออนวอนเอาได  หรือปรารถนาเอา 

  ได  หรือหยิบยืมของคนอืน่ใหมาเกิดขึ้นในตัวเราได  หรือวิงวอนใหเทวดา อินทร  

  พรหม มาดลบันดาลประสทิธิ์ประสาทเนรมิตให   ทาํอยางนัน้เราจะไมได  ตอง 

  อาศัยการกระทํา  แมแตพระพุทธเจาหรือมนุษยทกุคนตองมาจากการกระทาํ   

  เมื่อมีการกระทํา จึงจะมีผลปรากฎเกิดขึ้น  รางกายจิตใจที่เราเหน็กัน  สูงต่ํา 

  สังขารอยางไร สติปญญาขนาดไหน ฐานะความเปนอยูอยางไร ลวนเปนผลของ 

  การกระทําแตปางกอนใหเราไดเห็นกันชัดๆ….ถาเราก็อยากไดที่สุดของที่สุด  จึง 

  ตองอาศัยการบํารุงเหตุ   อาศัยการกระทํา  ถาเหตุนอยผลก็ออกมานอย   เหต ุ

  ใหญ  ผลก็ใหญไปดวย   

  .....พูดถึงการปฏิบัติที่จะเกดิเปนอริยทรพัยข้ึนในจิตใจนัน้  เราทราบกนัดีอยูแลว 

  ถึงหลักของการปฏิบัติ  แตจะปฏิบัติกันถงึขนาดไหน  บางคนเหนื่อย  มีเหตุแหง 

  การทอถอย  แตของดียอมตองอยูไกลกวาของไมดี  แตอยูดวยกนัทั้งสองอยาง 

  ใหเราไดเหน็  เราจึงตองมีความอดทน  มสีติ  มีความระลึก  มีความเพยีร  ฝาฟน 

  อุปสรรค  จึงจะไดพบสิ่งที่ดี  ยิ่งปฏิบัติธรรมไปสูธรรมะขั้นสูงก็ยิ่งมีอุปสรรคมาก   

  อยาเขาใจวาอปุสรรคที่มาขัดขวางเปนของไมดี  ตองคิดวาเปนของดี  เหมือน 

  นักมวยที่ตองไตเตาขึ้นมาเรื่อยๆ จนไดเปนแชมป  ถามอุีปสรรค  ใหเราวิ่งเขาหา   

  ยิ่งตอสูเรากย็ิง่มีโอกาสชนะ..... 

 

 



                                                     
                                               เเสนยานภุาพทางการทหารในโลกมุสลิม 
 

ภาณุทัต   ยอดเเกว 

                     

                    การเเขงขนัในการสะสมอาวธุในโลกนัน้มีผลทําใหเสถียรภาพ ความมัน่คง เเละสนัติภาพ

ของโลกนัน้ไดออนเเอหรือลดลงอยางมากมาย    เเตการที่ไมมีอาวุธทีท่ันสมยัตางก็เปดโอกาสใหเกิด

การถูกคุกคามเเละขมขูในรปูเเบบตางๆ ทีเ่เยบยลมากขึน้    ในบรรดาภูมิภาคตางๆของโลก  โลก

อาหรับไดกลายเปนดนิเเดนที่มีการสะสมอาวุธ การขยายกําลงัทหาร เเละการถายโอนอาวุธทีน่ากลัว

มากที่สุดเเหงหนึง่ในโลก     ยิ่งกวานั้น ปจจัยที่กาํหนดหรือผลักดันใหผูนําในโลกอาหรับยังตองสะสม

อาวุธตอไปนัน้มีความหลากหลายเเละสลบัซับซอนมากขึ้น  ซึง่ผูที่ไดรับผลดีในการเเขงขันอาวุธลวน

เปนบริษทัผลติอาวุธในบรรดาประเทศมหาอํานาจที่คุมเสียงในสหประชาชาตทิั้งสิน้ 

                      ผูนาํในโลกมสุลิมไดประจักษตลอดเวลาวา การรุกรานจากประเทศเพือ่นบานมุสลิม

ดวยกนั (ดังในกรณีอิรักบุกอิหราน เเละในกรณีอิรักบุกคูเวต หรือในกรณีอ่ืนๆ) ไดสรางความนากังวล

ใจพอๆ กับโอกาสที่ตนเองอาจเจอการรุกรานจากศัตรูถาวรในประวัติศาสตร ดังเชนในกรณีที ่รัฐ

อิสราเอลไดทําสงครามกับบรรดาชาติอาหรับในสงครามหกวัน เเละการบุกเลบานอนในเดือน

กรกฎาคม 2006  ซึ่งในทีน่ี้อาจรวมถงึภาวะคุกคามของรฐัอิสราเอลตอโลกอาหรับดวยจรวดขีปนาวธุที่

ทําลายลางสงู 

                      นาสังเกตวา ถึงเเมวาสหรัฐอเมริกาไดถูกมองจากหลายรัฐในโลกอาหรับวาเปนภัย

คุกคามในทางวัฒนธรรม เเตสําหรับผูนําหรือกษัตริยในหลายประเทศมสุลิมกลับเหน็วา ภัยเเทจริงมัก

มาจากเพื่อนบานมุสลิมดวยกันเอง ซึ่งมกัรุนเเรงเเละเกิดขึ้นอยางฉบัพลันในรูปเเบบของการปะทะตอสู

ทางการทหาร  การกอการราย หรือเเมเเตในรูปเเบบสงครามเต็มรูปเเบบ     ยิ่งกวานัน้  ภัยจากบุคคล

รอบตัวตางเปนภัยทีน่ากังวลใจลกึๆ โดยเฉพาะสาํหรับหลายประเทศที่ความมัน่คงทางการเมืองยังไม

ลงตัวเเนนอน  หรืออาจกลาวอีกนยัหนึง่วา ภัยจากภายนอกมักรุนเเรงพอๆ กับภัยจากคนของตนเองที่

อยูภายในประเทศ     ดวยเหตุนี้  หลายรัฐในโลกมุสลิมจงึยังวนเวยีนอยูในระบอบกิง่เผด็จการเเละใน

หลายกรณียังตองเขาสูวงจรการเเขงขนัในการสะสมอาวธุเเละการพัฒนากองทัพใหทันสมยัอยู

ตลอดเวลา ซึง่ในทีน่ี้ขอยกตวัอยางประเทศที่ถือวามีเเสนยานุภาพทางการทหารในโลกมุสลิม 

                      หากเปรียบเทยีบขนาดของกําลังทหารในกองทพัของรัฐตางๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใตกับโลกอาหรับก็อาจจะพอเปรียบกันได    เเตหากพิจาราณาในเรื่องจํานวนเเละระดับของอาวธุ



ยุทโธปกรณนัน้ คงจะไมสามารถเปรียบกนัไดเลย    การเเขงขันในเรื่องการสะสมอาวุธในโลกอาหรับ

นั้นรุนเเรงกวาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมากนกั   ดวยเหตุนี ้ผูเขียนจงึไมขออธิบาย

รายละเอียดหรือพัฒนาการของการสะสมอาวุธของประเทศมุสลิมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต เเตจะ

เนนประเทศมสุลิมที่มีศักยภาพทางทหารขนาดใหญ ซึ่งมกัอยูในดนิเเดนตะวนัออกกลางเเละภูมิภาค

เอเชียใต 

                      อียิปต นอกจากมีคณะทูตที่ใหญที่สุดในโลกอาหรบั   อียิปตยังดาํรงตําเเหนงเปน

ประเทศทีม่ีเเสนยานุภาพทางทหารมากที่สุดในโลกมุสลิมในปจจุบนั   ทั้งนี้ เพราะอยีปิตตองพยายาม

พึ่งตนเองในเรือ่งการปองกนัประเทศเปนอยางมาก เเมวาตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา 

อียิปตไดรับความชวยเหลือในดานการซื้ออาวุธจากสหรฐัอเมริกาพอสมควร   นอกจากนัน้ อียิปตยัง

สามารถผลิตอาวุธหลายชนิดดวยตนเอง   

                      เนื่องจากผูนาํอียิปตยังมคีวามระเเวงกงัวลเกี่ยวกับภัยจากสงครามที่อาจเกิดขึ้นไดรอบ

ดานทุกเมื่อ โดยเฉพาะกับดินเเดนสาํคัญในทัง้สองฝง คือ ฝงตะวนัตกเเละฝงตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศอียิปต   ฝงตะวนัออกเฉียงเหนือ คอืพรมเเดนที่อียิปตมีรวมกับอิสราเอล   กบัอีกฝงคือพรม

เเดนที่อียิปตมรีวมกับกับลิเบยี   นาสังเกตวา ถงึเเมวาลเิบยีไดถูกลดทอนกําลงัจากการสูรบที่ยาวนาน

กับประเทศชาด เเตนัน่ไมไดหมายความวาโอกาสของการลวงล้าํพรมเเดนที่อาจจะมีข้ึนไดนั้นไมมี    

                       อียิปตในปจจุบันมีบุคลากรของกองทพัเกือบส่ีเเสนคน เเละมีเครื่องบินรบมากถึง 579 

ลํา ซึง่สวนใหญเปนเครื่องบนิที่ไดมาทัง้จากการซื้อจากยโุรปตะวันตก เเละที่อ่ืนๆ   อียิปตยังมกีองทัพ

รถถังใหญเปนอันดับสอง รองจากประเทศซีเรีย คือมีจํานวนรถถงัมากถึง 3,655 คัน (หากเปรยีบเทยีบ

กับขนาดของกองทพัไทย  เราจะพบวาอยีปิตมีกองทัพรถถังที่ใหญกวาของไทยถึงสบิเทา) 

                       นาสงัเกตวา นับจากการลงนามขอตกลงที่เเค็มปเดวิดในป ค.ศ. 1978    อียิปตไดถกู

ขอรองจากตะวันตก โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาใหเลิกซื้ออาวุธจากรสัเซีย   ยิง่กวานั้น  อียิปตยังมี

ศักยภาพพอทีจ่ะผลิตปนไรเฟลขายใหเเกโลกกําลงัพฒันา ซึง่หลายคนวิจารณวาปนไรเฟลทีท่ําโดย

อียิปตเปนเทคโนโลยีของรัสเซียเเละเปนปจจัยหนึ่งทีท่ําใหทวีปเเอฟริกายังตองเต็มไปดวยการเขนฆา

กันเพราะปนไรเฟลทีท่ะลักเขามาจากประเทศอียิปตเปนจํานวนมาก 

                       ซีเรีย เเมวาซีเรียเปนประเทศที่มปีระชากรเพียง 18 ลานคน เเตซีเรียเปนประเทศที่

มีเเสนยานุภาพทางทหารในระดับเเนวหนาของโลกอาหรับ   หากพิจารณาในเรื่องขนาดของกองทพันัน้ 

ซีเรียอาจถกูจดัอยูในอันดับส่ีของโลกอาหรับ คือรองจาก อียิปต  ตุรก ีเเละอหิราน   เเตหากพิจารณา

ในเรื่องอาวุธยทุโธปกรณ   ซเีรียมีกองทพับกเเละกองทพัอากาศที่ไมนาเปนรองใคร    



                         ปจจัยทีท่ําใหซีเรียตองสรางกองทพัที่ใหญขนาดนี ้เนื่องจากซีเรียมีความจาํเปนที่

จะตองพึง่พงึกองกําลงัทหารจํานวนมหาศาลเพื่อคอยตานทานหรือคานอํานาจทางทหารของประเทศ

เพื่อนบานที่ตนไมเคยไววางใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อิสราเอล     

                         นาสังเกตวาซีเรียไดรับอาวุธสวนใหญจากสหภาพโซเวียตในชวงสงครามเย็น ซึง่ภาวะ

เชนนี้ไดเคยสรางความกงัวลใจอยางมากตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในเรื่องสมดุลทางการทหารใน

ภูมภิาคตะวันออกกลาง ซึง่เปนผลทาํใหสหรัฐอเมริกายงัตองชวยอิสราเอลในเรื่องการขายหรือพฒันา

อาวุธที่ทนัสมยัพอทีจ่ะสามารถสกัดอาวุธรัสเซียทีห่ลั่งไหลเขามาในตะวันออกกลาง    ในปจจุบัน ซีเรีย

ยังคงซื้ออาวุธจากรัสเซียอยางตอเนื่อง     

                       นาสงัเกตวาซีเรียมีเครื่องบนิรบประเภท Su 22/24 เเละ MIG 21/23/25/29 เปนจาํนวน

มากมายถึง 548 ลําเพื่อใชในการตอสูพทิกัษนานฟาของตนเอง   นอกจากนั้น ซีเรียยังมกีองทัพรถถังที่

มีจํานวนมากถึง 4,500 คัน ซึ่งซีเรียจาํเปนตองสะสมใหมากกวาอิสราเอลที่มีเกือบ 4 พันคนั 

                      การที่ซีเรียมีบอน้ํามนัเปนของตนเองเปนปจจัยหนึ่งทีท่าํใหรัฐบาลซเีรียสามารถ

เดินหนาในการซื้ออาวุธจากภายนอก  เเละคงไมมีใครสามารถหยุดยัง้ซีเรียได โดยเฉพาะอยางยิง่ 

สถานการณความมัน่คงในตะวันออกกลางมีสภาพที่ผันผวนในปจจุบัน 

                      ซาอุดิอาระเบีย นับเปนอีกประเทศหนึง่ทีม่ีเเสนยานุภาพทางทหารเพราะซาอุด ิ

อาระเบียมกีองทพัขนาดใหญ   เเตจุดเดนที่เราเห็นไดชัดมากที่สุดของกองทพัซาอุดิอาระเบียคือการที่

กองทพัซาอุดิอาระเบียมีอาวุธยทุโธปกรณที่ทนัสมัยกวาประเทศอื่นๆในโลกอาหรบัเปนจาํนวนมาก   

เนื่องจากซาอดุิอาระเบียมีความสัมพนัธทีด่ีกับสหรัฐอเมริกาจึงไดรับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกใน

เร่ืองของการซือ้อาวุธ    ยิง่กวานั้น นาสังเกตวา ซาอุดิอาระเบียไดใหความชวยเหลือเเกกองทพั

สหรัฐอเมริกาในการทําสงครามตอบโตกบัอิรักทั้งสองครั้ง   ดังเห็นวาในสงคราอาวเปอรเซียซึ่งเกดิขึ้น

ในป ค.ศ. 1991  ซาอุดิอาระเบียยอมเปนผูเเบกรับคาใชจายในการทําสงครามถงึ 55 พันลานเหรียญ

สหรัฐ     

                      หากลองพิจารณาในเรื่องรายละเอียดของอาวุธของกองทัพของประเทศซาอุดิอาระเบีย  

เราจะพบวาซาอุดิอาระเบียมีกองทัพที่ใหญเเละทนัสมยั   ดังเห็นวาซาอุดิอาระเบียมีกองทัพรถถงัที่

ใหญอีกประเทศหนึ่งในโลกอาหรับ คือมีจาํนวนรถถังมากถึง 1,055 คัน  เนื่องจากซาอุดิอาระเบียตอง

ใชรถถังในการปองกนัอาณาเขตที่กวางใหญไพศาลที่มพีรมเเดนตอกับหลายประเทศ    เเละการที่

ซาอุดิอาระเบยีมีจรวดมิสไซเเบบเเพทริออตเเละระบบเรดารเตือนภัยลวงหนา AWACS  นั้นนับวาเปน

ส่ิงที่บงบอกถงึระดับของความทนัสมยัของกองทพัซาอดุิอาระเบีย 



                      ซาอุดิอาระเบยีมักนิยมซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร เเละฝรั่งเศส   

โดยลาสุดในเดือนธันวาคม 2005   ซาอุดอิาระเบียไดตัดสินใจซื้อเครื่องบินรบจากบริษัท BAE ของ

สหราชอาณาจักรอีกกวา 30 ลํา เพื่อสรางความมั่นใจวาซาอุดิอาระเบียสามารถดูเเลความมัน่คงทาง

ทหารของตนเองไดมากขึ้น 

                      อิหราน เปนอีกหนึง่ประเทศมุสลิมทีม่ีกองทัพขนาดใหญเเละนาสนใจมาก    ถงึเเมวา

อิหรานมีรถถงัพรอมรบไมมากเทาซีเรีย เเตอิหรานนับวามีกองทัพบกทีข่นาดใหญมาก คือ มทีหาร

มากกวาครึง่ลานคนทีพ่รอมอาวุธ    นอกจากนัน้ ยังมีกองทพัอากาศขนาดใหญที่มีเครื่องบินพรอมรบ

ถึง 306 ลํา   อิหรายยงัมีเรือรบขนาดใหญเเละเรือดําน้ําที่คอยสังเกตการณในบริเวณอาวเปอรเซีย    

นาสังเกตวาอหิรานมีอาณาเขตที่ใหญกวาหลายประเทศในโลกอาหรับจึงมีความจาํเปนอยางมากที่

ตองสรางกองทัพขนาดใหญที่เขมเเข็งพอทีจ่ะไมตองการถูกทาทายหรอืเเทรกเเทรงจากประเทศเพือ่น

บาน หรือในกรณีที่ตนตองถกูกดดันจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศตะวนัตก   อิหรานยงัมี

เปาหมายจะสรางระบบดาวเทียมเพื่อใชในการทาํสงคราม นอกเหนือไปจากความพยายามที่จะพฒันา

พลังงานนวิเคลียรจากเเรยเูรเนียมโดยอาศัยความรูเทคโนโลยทีีน่ําเขาจากรัสเซยี 

                     ตุรกี เปนประเทศเดียวในโลกมุสลิมที่เปนสมาชิกองคการนาโต (ซึ่งตุรกีไดเปน

สมาชิกตัง้เเตป ค.ศ.1952)  เเละตุรกีมกีองทพัที่ใหญเปนอันดับสองของกลุมนาโตอกีดวย    ตุรกมีีเรือ

ดําน้ํามากถึง 13 ลําเพื่อเเสดงเเสนยานุภาพของตนในชองเเคบบอสฟอรัสเเละในทะเลดําเเละทะเลเมดิ

เตอรเรเนียน เนื่องจากตุรกียงัไมไววางใจเพื่อนบาน เชน กรีซ เเละประเทศที่มเีเสนยานุภาพในภูมภิาค

คือ รัสเซียเเละยูเครน    ยิง่กวานัน้  การมกีองทพัเรอืขนาดใหญยงัสามารถสงสัญญาณทางออมใหเเก

ประเทศกรีซถงึภัยที่อาจเกิดขึ้นได  หากกรีซยังคิดที่จะทาํการสนับสนนุกลุมเเบงเเยกในไซปรัส  ถงึเเม

วาความสัมพนัธระหวางสองประเทศนั้นไดพัฒนาดีข้ึนตามลําดับ นบัจากที่รัฐบาลกรีซไดเเสดงน้ําใจ

ตอประชาชนตุรกีโดยการสงความชวยเหลือใหเเกตุรกีกรณีเหตุเกิดเเผนดินไหวที่อิซมิท (Izmit)ในป 

ค.ศ. 1999 

                     ปากสีถาน เปนรัฐมุสลิมที่มีจํานวนทหารมาก เเตเมือ่คิดถึงสัดสวนของจํานวน

ประชากรของประเทศปากีสถาน    ขนาดกองทพัปากีสถานจึงนับวามีความเหมาะสม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง หากพิจารณาถึงปญหาชายเเดนที่ปากีสถานมกีับอินเดีย ซึ่งเปนมหาอํานาจทางทหารของ

เอเชียใต   ขนาดของกองทพัจึงไมถือวามากนกั      

                     อยางไรก็ตาม จุดเดนของปากีสถานคือ การมีจรวดขีปนาวุธนวิเคลียรไวครอบครอง ซึ่ง

ตนไดพัฒนาเปนระยะเวลาหลายทศวรรตเพื่อเเขงขนักับอินเดีย ซึง่ผูนาํปากีสถานยงัถือวาระบบอาวุธ

นิวเครียรของอินเดียยงัคงเปนภัยตอความมั่นคงของตนเอง  เเตอยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดนอย



มากที่ปากีสถานอาจใชจรวดขีปนาวธุนวิเคลียรในการรกุรานประเทศเพื่อนบาน เพราะปากีสถานไมมี

ประวัติที่รุกรานรัฐอ่ืนๆ โดยไมมีเหตุผล    การมีอาวุธนิวเครียรของปากีสถานจึงเปนเพียงเพื่อวัตถ ุ

ประสงคปองกนัตนเอง เเละเพื่อสงสัญญาณใหเพื่อนบานที่เปนมหาอาํนาจ เชน อินเดีย เเละ อิหราน

ทราบถงึเเสนยานุภาพของตนเอง 

                     นอกจากนัน้ ปากีสถานยังสามารถผลิตอาวธุหลายประเทภเเละยังเปนผูคาอาวธุที่

สําคัญของภูมิภาค     กองทพัของปากีสถานมีความสมัพันธที่เเนนเเฟนกับสหรัฐอเมริกาเเละยังไดรับ

ความชวยเหลอืทางการเงินเเละอาวธุจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปนจํานวนมาก เเมวาครั้งหนึ่ง รัฐบาล

สหรัฐไดเคยงดการขายอาวธุใหปากีสถาน 

                    ทั้งนี้ ไดมีการตั้งคําถามวามคีวามเปนไปไดสูงที่ผูเชีย่วชาญนิวเคลียรของปากีสถานเเละ

อินเดียอาจขายความลับในเรื่องเทคโนโลยใีนเรื่องการผลิตอาวธุนิวเคลยีรใหเเกประเทศอิหราน เกาหลี

เหนือ เปนตน ซึ่งประเด็นนี้ไดสรางความกงัวลใจใหเเกสหรัฐอเมริกา 

 
                             สถิติจํานวนทหารเเละอาวุธยุทโธปกรณบางประเภทในโลกมุสลิม                                

ประเทศ จํานวนทหาร จํานวนรถถัง จํานวนเรือ จํานวนเครื่องบินรบ 

อียิปต 550,000 3,655 65 579 

ซีเรีย 260,000 4,500 20 548 

อิหราน 500,000 1,565 62 306 

ตุรกี 520,000 4,205 80 483 

ซาอุดิอาระเบีย 90,000           1,055 34 294 

ปากีสถาน 550,000          2,317 27 374 

อินโดนีเซีย 302,000          275 55 90 

มาเลเซีย 104,000          26 45 95 

 
ระบบพันธมติร 
 

                     ซีเรียเปนประเทศที่มีความสมัพันธเเนนเเฟนกับประเทศมุสลิมในเเอฟริกาเหนือ  เเละ

เปนทีเ่ขาใจกนัวา ซีเรียในปจจุบันไดสรางระบบพันธมิตรที่เเนบเเนนกบัอิหราน โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อ

ผูนําซีเรียเเละอิหรานไดเห็นพองกนัวาอิสราเอลเปนภัยตอปาเลสไตนเเละภูมิภาคตะวันออกกลางเเละ

ประจักษวาอสิราเอลยังไดรับการสนับสนนุอยางมากเเละตอเนื่องจากสหรฐัฯ      



                      ประธานาธิบดี Hafez al-Assad ซึ่งเปนสายชีอะหที่ปกครองประเทศซีเรียที่เต็มไปดวย

พวกสหุนี่มานานถงึสามทศวรรษไดพยายามรักษาความสัมพนัธที่ดีกบัโลกมุสลิม โดยเฉพาะกับเพื่อน

บานอยางอยีปิต   เมื่อประธานาธิบดี Bashar al -Assad ซึ่งเปนบุตรชายนั้นไดข้ึนสูอํานาจในป 2000 

ไดเร่ิมผูกมิตรกับตุรกี ซึ่งในอดีตทั้งสองเคยมีความขัดเเยงในดนิเเดนอเล็กซานเดร็ตตา     

                    ส่ิงทีน่าสงัเกตคือ ในอดีตนั้น  ซีเรียเคยรวมกบัอียิปตในการสูรบกับรัฐอิสราเอล เเตทวา

ทั้งสองประเทศไมสามารถทีจ่ะทาํใหรัฐอิสราเอลยอมจํานน   เเตโอกาสที่อียิปตจะเสี่ยงทําสงคราม

ดังกลาวตอตานอิสราเอลอีกในอนาคตนั้นคงเปนไปไดยาก  เพราะอียปิตในทุกวันนีต้างจากอียิปตใน

อดีตที่เปนรัฐเผด็จการสังคมนิยม    นอกจากนัน้ อียิปตไดผลประโยชนมหาศาลจากภาวะของการที่ตน

เปนตัวกลาง โดยเฉพาะในการคาขายกบัอิสราเอล   เเละยิ่งกวานั้น อียปิตยังเกรงใจรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา ซึ่งอียิปตไดรับผลประโยชนในรูปเเบบตางๆ จากสหรัฐอเมริกา 

                     ซาอุดิอาระเบยียังพยายามรกัษาพันธมิตรกับประเทศในอาวเปอรเซียเพื่อคานอาํนาจกับ

อิหราน ซึ่งมีอิทธิพลในภูมิภาคตะวนัออกกลางในตอนเหนือ   ในขณะเดียวกนั ซาอุดิอาระเบีย

พยายามดึงอยีิปตใหอยูในเเกนเดียวกับตนเอง 

                     อยางไรก็ตาม  อิสราเอลยังคงเปนประเทศเดียวในดนิเเดนตะวันออกกลางทีม่ี

ขีปนาวุธติดหัวอาวธุนวิเคลียร ซ่ึงมฐีานที่ต้ังมั่นอยูที่เจริโช 1 เเละเจรโิช 2      ความจริงอนันี้ได

เปนปจจัยสวนหนึ่งทีท่ําใหชาวอาหรับจํานวนมากรูสึกวาตนเองถกูขมขูจากรัฐอิสราเอล เเละอาจเกี่ยว

โยงไปถงึความรูสึกเกียจชงัตอสหรัฐอเมริกา เพราะสหรฐัอเมริกาไมไดตอตานความพยายามของ

อิสราเอลเเตอยางใด    

  คงไมผิดที่จะกลาววาเพราะอิสราเอลมีอาวุธทีท่นัสมัย จงึทาํใหเกิดกระะเเสตื่นตวัใน

การขยายกองทัพเเละการสะสมอาวธุในตะวันออกกลางอยางไมจาํเปน ซึง่เปนสาเหตุหนึง่ทีท่ําใหรัฐ

อ่ืนๆในโลกอาหรับตองใชงบประมาณอยางมหาศาลในการขยายกองทพั เเละในที่สุดไดสงผลใหตนเอง

ตองพลาดโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในการเพิ่มหรือรักษาระดับเงนิทนุสํารองระหวาง

ประเทศ หรือการลงทุนในโครงการขนาดใหญที่เรงดวนเเละสําคัญเพือ่ใชในการพฒันาภาคอื่นๆ ของ

ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ระบบการศึกษา เเละเทคโนโลยีของ

ตนเองใหกาวหนากวานี้    เงินจาํนวนมหาศาลจากการซื้อขายอาวุธตางกลับเขาไปสูกระเปาของบริษัท

ที่ผลิตอาวธุ ซึง่สวนใหญตั้งอยูในโลกตะวนัตก 

 
อิหรานกับจกัรวรรดินิยมเเอกโกล-เเซกซอน 
                       



                       อิหราน เปนรัฐที่มีตนกําเนดิมาจากเผาเปอรเซีย ซึ่งเปนจักรวรรดิโบราณที่มีอิทธิพล

มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางเปนระยะเวลานานกวาพนัป  (หากไมนับตุรกีในเอเชียไมเนอร)  

เเละยงัสามารถรักษาเอกราชของตนเองไดอยางดีในชวงเเหงยุคการลาอาณานิคมของตะวนัตก    ชาว

อิหรานในปจจุบันจึงมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร เผาพันธอารยนั เเละสถาบันชาติที่ยาวนาน

ของตนเอง      ความจริงในขอนี้เปนที่รับรูกนัดีในภูมิภาคมาโดยตลอด    

                       อยางไรก็ตาม อิหราน (รวมทั้งซีเรีย ซึง่สบืสายมาจากกาลิบอุมายัด ซึ่งในอดีตไดมี

อํานาจในการปกครองดินเเดนปาเลสไตน จอรเเดน เเละเลบานอน) ในปจจุบนัเปนประเทศที่ชาติ

ตะวันตกมีความกงัวลใจมากที่สุดในภูมิภาคตะวนัออกกลาง เนื่องจากชาติตะวนัตกเชื่อวารัฐบาล

อิหรานเเละซีเรียไดสนับสนนุการกอการรายสากล โดยเฉพาะกลุมที่ปฏิบัติการในอฟักานิสถาน อิรัก 

เเละในอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางเเละเเอฟรกิา    นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกาเเละสหราช 

อาณาจักรยงัมองวาประธานาธิบดีบาชาร อัล อัสซาดเเหงซีเรีย  เเละประธานาธิบดีอมาดิเนจาดเเหง

อิหรานยังมีทศันคติที่ตานตะวันตกอยางมาก   อยางไรก็ตาม  หากเรามองจากมมุมองของรัฐบาล

อิหราน    อิหรานกลบัเหน็วาชาติตะวนัตกตางพยายามเเทรกเเซงกิจการภายในของอิหรานเเละ

พยายามจัดระบบในตะวนัออกกลางเพื่อเอื้อประโยชนตนเองมาโดยตลอด ซึ่งผูเขยีนจะกลาวละเอียด

ตอไปในบทนี ้

                       ส่ือมวลชนมอิีทธิพลอยางมากในการนิยามเเละการสรางภาพตางๆ มากมายใน

เหตุการณเเละความเคลื่อนไหวทีเ่กิดขึ้นมาในโลก    อิหรานในปจจุบนัไดถูกนยิามในลักษณะทีน่า

เกลียดนากลวั เชน เเกนเเหงปศาจ หรือ ดินเเดนที่มืดอึมครึม   ทั้งที ่บางที ผูนําอหิรานอาจจะไมไดมี

ความทะเยอทะยานมากเทากับผูนาํของบางประเทศในโลก 

                       ในขณะที่ส่ือในโลกภาษาองักฤษไดตีพิมพบทความจาํนวนมากเกีย่วกับภัยรายที่มา

จากการที่อิหรานพยายามพฒันาพลังงานนิวเคลียร โดยสนับสนนุความคิดของเจาหนาที่ความมัน่คง

สหรัฐเเละคณะบุคคลในทาํเนียบขาวทีว่าอิหรานมีความตั้งใจที่จะสรางอาวุธนิวเคลียรที่ทาํลายรางสงู 

เพื่อนาํไปกดดันหรือทําลายอิสราเอล    ดวยเหตุนี้ ประชาคมโลกควรหยุดโครงการพลังงานนวิเคลียร

ของอิหราน    เเตในอีกดานหนึง่ของโลกตะวันตก    ส่ือภาษาฝรั่งเศสกลับใหภาพทีต่รงกันขาม  

เปดเผย เเละตรงไปตรงมามากกวาสื่อในโลกภาษาอังกฤษ  ดังเห็นวา นิตยสารขาว Afrique Asie (ส่ือ

ภาษาฝรั่งเศสฉบับเดือนพฤษภาคม 2006 หนา5) ไดตีพมิพขาว Verite au Bresil, erreur en Iran  ซึ่ง

มีใจความที่สามารถสรุปไดวา ในขณะที่บรรดาประเทศตะวันตกไดปวนไปทั้งโลกโดยพยายามหาม

อิหรานไมใหพฒันายูเรเนยีม  เเตบราซิลกลับเพิ่งเปดศูนยพัฒนายูเรเนยีมเเหงใหมเพือ่ใชผลิตพลังงาน

นิวเคลียรของตน  ซึง่กิจกรรมของบราซิลนีก้ลบัไดรับการตอบสนองอยางเชื่อมัน่จากยุโรป เพราะจะ



ชวยประหยัดเงินหลายลานยูโร   เเตนาสังเกตวาในป ค.ศ. 2004 เจาหนาที่ของรัฐบาลบราซิลตางไม

ยอมใหผูตรวจจากหนวยงานเอไออีเอ เขาตรวจศูนย โดยอางวาตนยังกงัวลเรื่องที่อาจมีคนลอกเลียน

เเบบศูนย 

                       นอกจากนัน้ หากสงัเกตใหดี  เราจะพบวาสื่อมวลชนฝรั่งเศสรายงานความรุนเเรงใน

เลบานอนในลกัษณะทีว่พิากษวิจารณการทําเกินกวาเหตุของกองทพัอิสราเอล ทัง้นี ้เพราะฝรั่งเศสมี

ความคิดที่ตางจากสหรัฐอเมริกาในหลายเรื่องเชน อิรัก เเละยงัมีความสัมพนัธที่ยาวนานเเละลึกซึ้งกับ

ซีเรียเเละเลบานอนนับต้ังเเตสมัยอาณานคิม 

                       ในขณะที่ส่ือภาษาเยอรมันมีความสนใจกับประเด็นตะวันออกกลางอยางมากเชนกนั 

การวิเคราะหขาวทั่วไปมีความเที่ยงตรงเเละไมเขาขางฝายใดมากเกินไป   ดงัเชน นิตยสาร Stern  

ฉบับที่ 18  ประจําเดือนเมษายน 2006  ไดอุทิศพื้นทีห่ลกัใหกับบทความสําคัญโดยมีชื่อวา “อิหราน :  

ดินเเดนหลังมานผาปดหนา” ( Iran: Das Land hinter dem Schleier )   ซึง่เปดเผยสภาพสงัคม

อิหราน โดยเฉพาะผลกระทบตอจิตใจอันมาจากความรุนเเรงเเละความทารนุโหดรายของภาวะ

สงครามที่อิหรานตองเผชิญกับอิรักเเละการปดลอมโดยสหรัฐอเมริกาเเละชาติตะวนัตกที่ยาวนาน    

ผูเขียนบทความเชื่อวา อิหรานอาจตองเผชญิความรุนเเรงอีกครั้งกับสหรัฐอเมริกาในกรณีโครงการ

พัฒนาพลังงานนวิเคลียร เพราะสหรัฐเชื่อวาอหิรานอาจใชนิวเคลียรในการทํารายอสิราเอล ซึ่งเปน

พันธมิตรถาวรของสหรัฐอเมริกา 

                      หากตองเปรียบเทียบคุณภาพของขาวในโลกภาษาองักฤษ   เราจะพบวา สํานักขาว 

BBC  เเละ SKY NEWS  ของสหราชอาณาจักรมักรายงานขาวทีเ่ปนกลางมากกวาสํานักขาว CNN ที่

พยายามรายงานขาวทีม่ีลักษณะเขาขางประเทศอิสราเอลมาโดยตลอด   ทั้งนี้ เพราะกลุมยิวใน

สหรัฐอเมริกายังมีอิทธพิลเหนือส่ือสารมวลชนหลายประเภทในประเทศสหรัฐอเมริกา     

                     ดังเหน็ชัดวา สํานักขาว CNN มักใหเวลาในการรายงานเเกประเทศอิสราเอลมากกวา

ประเทศอื่นๆ ที่เปนคูกรณี  หรือมีสวนรวมในเหตุการณ    หากเราเปรียบเทียบการวิเคราะหของ  CNN 

กับสํานักขาวในยุโรปเเลว   เราจะพบวาสาํนักขาว CNN  ตัดตอขาวดิบสูงมากโดยพยายามไมเสนอผล

การหารือ หรือ ผลการประชมุของผูนาํตางๆ ที่มทีาทีตอตานอิสราเอล  ดังเชนในการประชุม G8 ทีน่คร

เซนตปเตอรสเบิรก ในเดือนกรกฎาคม 2006 เปนตน 

                     ยิ่งกวานั้น นาสังเกตวา สํานกัขาว CNN ยงัทาํผิดพลาดในการดวนสรุปวาการที่ประธา 

นาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหรานไดมีสารไปถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในชวงเดือนพฤษภาคม 

2006 นั้นจะเปนสัญญาณที่ทาํใหความตึงเครียดระหวางทัง้สองประเทศนั้นลดลงเเละคงอาจจะมีผลดี

ตอสถานการณในภูมิภาค    ทัง้นี้เพราะสาํนักขาว CNN รีบรายงานโดยไมไดมีโอกาสไดดูเนื้อหาสาระ



ที่เเทจริงของสาร ซึ่งผูเขยีนกลับเห็นวาสารดังกลาวเต็มไปดวยถอยคาํที่เเสดงการโตตอบอยางรุนเเร

งจากผูนาํอิหรานตอประธานาธิบดีสหรัฐฯ มากกวาเปนการเสนอเปดชองทางหรือโอกาสเพื่อการเจรจา

ทางการทูต (diplomatic overture) 

                      หากเราลองมาพิจารณาเนื้อหาบางสวนของสารที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลาม

อิหรานไดมีไปถึงประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคม 2006  ซึง่มีขอความหลายตอนที่

ผูเขียนอยากนาํมาเเบงปนกบัผูอาน ซึ่งมีสาระที่สะทอนวาผูนาํอิหรานเชื่อวาตะวันตกไดสนับสนนุ

ระบอบซัดดัมมาโดยตลอด  (เเละคงมนีัยวา ตะวันตกจงึสมควรที่จะตองเผชิญผลอนัเลวรายของ

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.” 

 

                     สาระทีน่ับวานาสนใจมากคือ ประธานาธิบดีเเหงสาธารณรัฐอิสลามอิหรานไดทิง้ปริศนา

กับผูอาน (ซึ่งคงไมใชเเคประธานาธบิดีสหรัฐเทานัน้) หรือไดบอกเปนนัยวาอหิรานรูตลอดเวลาวา

สหรัฐอเมริกาตองการอะไรจากการทาํสงครามเพื่อยึดครองอิรัก    ซึง่ในทีน่ี้ ผูเขยีนคดิวานาจะเปนการ

จัดระเบียบตะวันออกกลางโดยสหรัฐฯ  โดยการทลายเเนวเเสนยานุภาพของกลุมชอีะห ซึง่คนพวกนี้

พรอมที่จะตายเพื่อรักษาสถานภาพเเละความเชื่อของตนเอง    หากมองจากเเผนที่โลก เราจะพบวา

ชุมชนชีอะหกนิอาณาเขตจากศูนยใหญในอิหรานเเละขยายเเผเขาไปในเขตอิรัก ซเีรีย เเละรวมถงึ 

เขตฮีซบอลลาหในเลบานอน    ทัง้นี้ยังไมนบัชุมชนชีอะหขนาดเล็กหลายสิบเเหงที่กระจัดกระจายใน

ประเทศรอบอาวเปอรเซีย     การจัดการกบัอิรักจะชวยสหรัฐอเมริกาทลายเสนลําเลยีงอาวุธเเละกลุม

คน หรืออีกนัยหนึง่ คงเปนยทุธวธิีที่จะทาํใหเสนชีวิตที่สําคัญของชีอะหตองออนเเอลงไปในที่สุด 

                      อยางไรก็ตาม  การที่รัฐอิหรานพยายามเขาถึงเทคโนโลยนีิวเคลียรนั้นเปนเรื่องที่สราง

ความเสีย่งใหเเกภูมิภาคตะวนัออกกลางนัน้ตางมีความจริงอยูในตัวเองโดยอาศัยตรรกกะที่ผูเขียนได



กลาวไปเเลวขางตน    เเตหลายคนอาจใหเหตุผลเพิม่เตมิวา  หากจะใหถูกตองเเลว  หรือหาก

สหรัฐอเมริการักสันติภาพจริง   สหรัฐอเมริกาเองควรที่จะหยุดภาคเอกชนของตนเองที่พยายามผลติ

อาวุธเพื่อขายใหกับประเทศอื่นๆ ในโลก   โดยเฉพาะอยางยิง่ สหรัฐอเมริกาสมควรหยุดใหอาวุธเเก

อิสราเอล หรือ สหรัฐอเมริกาสมควรใหอิสราเอลยกเลกิเเผนการพัฒนาอาวุธของตนเองดวย ซึ่งเปนที่

ทราบกนัวาอสิราเอลมักขายเทคโนโลยทีีต่นคนพบกลบัไปใหเเกสหรัฐอเมริกา   

                      การที่สหรัฐอเมริกาเปดไฟเขียว หรือยอมใหอิสราเอลยงิจรวดถลมตอนใตของกรุงเบรุต

นั้นไดทาํใหประชาคมโลกกลบัรูสึกวาสหรัฐอเมริกามีเเผนการณอยูในใจ   นัน้คือการทลายกลุมที่อาจ

สรางอันตรายใหเเกอิสราเอล  เเตสหรัฐอเมริกาลืมความจริงไปวาพวกอาหรับจะรูสึกอยางไรเพราะ

พวกเขาเปนพีน่องกนั   พวกเขาพูดภาษาที่ไกลเคียงกัน เเละที่สําคัญทีสุ่ดพวกเขาเกลียดอิสราเอล

เหมือนกนัดังในบทความเรื่อง L’Integrismes vs Democratie ของนิตยสาร Afrique Asie (หนา 15) 

ดังกลาวไดสรุปเทคนิคบางประการที่ประเทศมหาอํานาจไดใช ในการครอบงําตะวนัออกกลาง  คือการ

ทําใหภูมิภาคตะวันออกกลางเเตกเเยกเพือ่ครอบงําหรือช้ีนําไดงายขึ้น   เชน การทําใหประเด็น

เลบานอนกลายเปนประเดน็โลกเพื่อปดลอมซีเรีย  หรือการกดดันอิหรานเพื่อกอใหเกดิความตึงเครยีด

ทางชาตพิันธเเละชุมชน ซึง่ทั้งหมดนีบ้ทความเชื่อวาไดทําขึ้นโดยมหาอํานาจจากภายนอกทัง้สิน้    

                      ถึงเเมวาโดยสวนตัวเเลว  ผูเขียนไมเชื่อบทวิเคราะหทัง้หมดของบทความ  เเตทวา

ยอมรับวาบางมุมมองของการวิเคราะหนัน้มีความเปนไปไดสูงเเละเสนอคําตอบทางเลือกที่เปดหเูปด

ตาดีมาก   ดังเห็นวา เหตุการณเชน การระเบิดโบราณสถานที่ซามารานัน้ เรายังไมสามารถพบวาเปน

ฝมือของกลุมใดที่ประสงคใหนิกายสุหนี่กับชีอะหตองเผชญิหนากนัอยางเขมขนขึ้น เพราะกลุมที่ได

ประโยชนอาจเปนทัง้กลุมทีต่องการเลนงานสหรัฐอเมริกาเพื่อเเสดงใหชาวโลกรูวาสหรัฐไมสามารถคุม

เกมในอิรักได ซึ่งกลุมนี้อาจเปนไดทั้งกลุมอัลไคดาร  กลุมซีเรีย  หรือเเมเเตกลุมอิหราน ซึ่งมีสวนไดสวน

เสียในสถานการณในประเทศอิรัก   ดังเหน็วาทัง้อิหรานเเละซีเรียยงัมพีรมเเดนธรรมชาติที่ติดตอกับ

อิรัก ซึ่งสามารถเขาออกไดงายมาก   อยางไรก็ตาม  สําหรับอิหรานนัน้  การวางระเบิดอาจเปนการ

ลงทนุทีเ่ขาเนือ้ตนเองมากเกินไปเพราะโบราณสถานเเหงนี้เปนสัญลักษณทางจิตวญิญาณที่มี

ความสาํคัญตอชาวมุสลิมนกิายชีอะหทั่วโลก 

                     นาสงัเกตวา รัฐบาลอิหรานมีความโกรธเเคนสหรัฐอเมริกามากกวาชาติตะวันตกอืน่ๆ 

 ซึ่งในทีน่ี้คงรวมถึงรัสเซยี   เพราะอหิรานมคีวามเชื่อวาสหรัฐอเมริกาพยายามลมระบอบอิหรานอยาง

ทาทายเเบบเผชิญหนา  ดังในเหตุการณของวนัที ่30 สิงหาคม ค.ศ. 1981 ที่จารชนชาวอหิราน ซึง่เปน

สายใหกับสหรัฐอเมริกาไดทําการวางระเบิดตึกทําการรัฐบาลอิหราน      เเรงระเบิดในครั้งนัน้ไดทาํให

ประธานาธิบดี Rajai  เเละนายกรัฐมนตรี Bahonar  ของอิหรานตองเสียชีวิตทนัที      



                      ยิ่งกวานัน้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1988  เครื่องบนิโดยสารของสายการบนิอิหราน

เเอรไดถูกทหารเรือสหรัฐยิงตกในระหวางมุงหนาไปเมืองดูไบ    เหตุการณนี้ไดสงผลใหผูโดยสาร

เสียชีวิตทันที 290 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนชาวตางชาตถิึง 38 คน 

                      คนทัว่ไปในทองถนนคงมักจําไมไดวาอะไรเกิดขึ้นในประเทศที่ไมคุนเคย เชน อิหราน

เเละซีเรีย   คนมักเขาใจเรื่องตางๆ ตามทีส่ื่อหยิบยืน่ให เพราะคนทัว่ไปคงไมมีเวลามากพอที่จะไปหา

ความจริงของเหตุการณในเเตละวัน เพราะฉะนัน้การรับฟงสื่อที่เทีย่งตรงเเละเปนธรรมจึงลดอคติเเละ

ชวยเปดเเสงเเหงปญญาไดในระดับหนึ่ง    

                     บทความภาษาฝรั่งเศสดังกลาวยงัใหขอคิดที่นาสนใจในการเยยหยนัการนิยามเเละการ

สรางขาวในโลกตะวนัตกทีม่กัถูกครอบงาํโดยบางสาํนกัขาวทีม่ีอิทธพิลในการกาํหนดเเนวคิดขึ้นใน

สังคมโลก ดังในประโยคที่ผูเขียนขอยกมาบางสวนขางลางนี ้

                                                                

                                                               (คําเเปลอยางไมเปนทางการ) 

                        เหลาประเทศลาอาณานิคมเเองโกล เเซกซอนในรูปเเบบสมัยใหมกลบัถูกเรียกใหดดูี 

  วา“ประเทศมหาอาํนาจ”  ซึง่เปนคาํที่ไมบอกคุณสมบัติอะไรเเละยังฟงดูเเลวสะอาดดี     

  การยึดเเละครอบครองดินเเดนอาหรับโดยอิสราเอลมักถกูเรียกวา “กระบวนการ 

  สันติภาพ”  หรือ  “โรดเเมพ”  ในขณะที่ การออกมาตอตานการยึดครองดินเเดน 

  อาหรับกลับถกูเรียกวา “การกอการราย” 

                                                              (ลองพิจารณาภาษาตนฉบบั) 

                      “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 นักขาวฝร่ังเศสเชื่อวา กลุมฮิสบอลละหในเลบานอนเปนกลุมที่ประชาชน

เลบานอนกลบัเห็นวาเปนพวกทีช่วยเหลือมนุษย หรือมีความเปนมนษุยสูง    เเตขณะเดียวกนั 

อิสราเอลเเละสหรัฐอเมริกากลับนิยมเรียกกลุมนีว้า ผูกอการราย    อยางไรก็ตาม อิสราเอลคงมีความ

เหนือกวาซีเรียเเละเลบานอนหากตองดําเนนิสงครามในระยะยาว     เเสนยานุภาพทางการทหารจงึ

เปนประเดน็ทีส่ามารถทําใหเราเขาใจเเนวโนววาใครจะชนะในสงครามได เเตเเสนยานุภาพทางทหาร

อยางเดยีวยังไมสามารถยนืยันไดวาอนาคตที่เต็มไปดวยสันติภาพเเละความมัน่คงนัน้จะเปนจริงขึน้มา



ได  ทั้งนี ้เพราะขนาดเเละความเเข็งเเกรงในเผาพันธุ   การสรางพนัธมิตร  ตลอดจนความรูสึกเกลียด

ชังยงัเปนประเด็นที่สามารถเปลี่ยนเเผนที่โลกไดเสมอ 

                       เเมเเตกษัตริยอับดุลละหที ่2 เเหงราชอาณาจักรจอรเเดนซึ่งมีความสัมพันธที่ดีมากกับ

ทําเนียบขาวยงัตองออกมาประณามรัฐบาลอิสราเอลทีท่ําเกินกวาเหตุ เเละยงัทรงเตือนวาอิสราเอลไม

มีวันที่จะชนะกลุมฮิสบอลละหดวยกําลงัทหาร เเตทวาภาพของประชาชนเลบานอนที่ลมตายหรือถูก

ทํารายจากปฏิบัติการทางการทหารจะกระพือกระเเสของพวกมุสลิมหัวรุนเเรง    พระองคทรงมนียัวา

ส่ิงนี้อาจทาํใหสหรัฐอเมริกาอาจตองสูรบกบัประชาชนจํานวนนับลานทีส่หรัฐอเมริกาไมเคยคาดคิดมา

กอนโดยไมจาํเปน 

                       การวิเคราะหอยางตรงไปตรงมามกัหาไมคอยไดจากสื่อตะวันตกเเละตะวันออกจํานวน

มากในปจจุบนัที่มกัมีคานิยมเเอบเเฝง     นักวเิคราะหบางกลุมมักบอกวา จงอยาเชือ่ในส่ิงที่ผูมีอํานาจ 

หรือผูที่อางวามีความรูบอกทั้งหมด เพราะ เเมเเตตําราประวัติศาสตรก็ยังอาจเปนสิง่สุดทายทีเ่รา

นาเชื่อถือ    ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะทุกตาํรามักมีคานยิมทีก่ําหนดไวเรียบรอยเเลว    การพึ่งหรือหาขอมูล

โดยการเเปลขาวจากโลกตะวันตกที่มกัถูกครอบงําโดยสาํนักขาวองักฤษเเละสหรัฐอเมริกานัน้อาจจะ

งายเกนิไปเสียเเลวในยุคโลกาภิวัฒนที่สัจจะของขาวเเทบจะหาไมเจอ     นกัประวัติศาสตรจึงมักสอน

เพียงประโยคสั้นๆ คือ  เรานาใชวิจารณญาณใหมากเพื่อที่จะตัดสินวาคุณคาที่เเทจริงของขาว หรือเเม

เเตตําราหรือความรูที่เราอานนัน้อยูตรงไหน เเละมีมากขนาดไหน   โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเขยีนตาํรา

หรือผูเขียนขาวนัน้เปนใคร เเละจริงๆ เเลว เขาผูนัน้เชื่อในคานิยมอะไร 

                       การพูดคุยกบับุคคลในประเทศที่ตองเผชิญปญหาโดยตรง เเละการวิเคราะหส่ือจาก

หลายฝายหรอืจากหลายสาํนักขาวในหลายประเทศไดมีประโยชนอยางมากในการทําความเขาใจตอ

เหตุการณที่สลับซับซอน     

                      ความขัดเเยงระหวางอหิรานกับโลกตะวนัตก   ระหวางซีเรียกับโลกตะวันตก   ระหวาง

อิหรานกับซาอุดิอาระเบีย  เเละระหวางโลกอาหรับสายเหยี่ยวกับอิสราเอลเเละสหรฐัอเมริกายงัคงตอง

ดําเนนิตอไปอีกหลายชั่วอายุคนเเละคงไมมีวันที่เราจะไดเห็นเเสงสวางเเหงสนัติภาพไดเลย ตราบใดที่

มนุษยยังคงลุมหลงอยูในความเชื่อ มายาคติ เเละการมองเขาหาเเตวฒันธรรมของตนเอง     การ

เรียนรูส่ิงดีๆจากวฒันธรรมของเพื่อนบานทั้งไกลเเละไกลคงอาจชวยลดความใจเเคบของมนุษยลงได

บาง   เเตการที่จะบรรลุข้ันนั้นในระดับชาติก็คงไมงายนกั  เพราะมหาชนสวนมากยงัมีขอจํากัดในเรื่อง

โอกาสเวลา ภาษาเเละความเขาใจ     

                     ดังเหน็วาการเขาขางหนึง่ขางใดจนมากเกนิไปคงไมเปนสิ่งที่ดีเสมอไป    ดังนั้น การ

วางตัวเปนกลางเเละรักษาหลักปฏิบัติที่ยุตธิรรมเเละสะทอนเเนวคิดทางจริยธรรมสากลนาจะเปน



ทางออกที่ดทีีสุ่ดสําหรับบรรดาประเทศขนาดกลางเเละขนาดเล็กที่ยงัคงไมมีความสามารถเพียง

พอที่จะกลายมาเปนมหาอํานาจในการจัดระเบียบโลกได    การหันมาศึกษาเเละจัดระเบียบสังคมใน

ประเทศขนาดเล็กของตนเองเพื่อใหประชาชนทุกเผาพนัธมีความรูจักกนัเเละเขาใจปญหาซึง่กนัเเละ

กันอยางเเทจริง เพื่อนาํไปสูการปรองดองสมานฉนัทในระดับชาตินาจะเปนความพยายามที่มีความ

เปนไปได มีความเหมาะสม มีตนทุนที่ราคาถูก เเละยังทาํไดงายกวามาก 

 

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

.                  



ใครเปนใครในสถานการณนองเลือดระหวางกลุมฮิซบอลเลาะหและอิสราเอล 
 

 
กลุมฮิซบอลเลาะหคือใคร? 
  กลุมฮิซบอลเลาะห หรือในภาษาอาหรับมีความหมายวา 'พรรคของพระผูเปนเจา' 

(Party of God) กอต้ังขึ้นเมือ่ป 1982 เปนกลุมนกัรบมุสลิมเชื้อสายชีอะหที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก

ความสาํเร็จในการปฏิวัติอิสลามของ อะญาตุลเลาะห โคไมนี ผูนําอหิรานในสมยันั้น  โดย

วัตถุประสงคในการกอต้ังก็เพื่อขจัดอิทธพิลของพวกชาวยิวและตะวนัตกใหหมดไปจากเลบานอน 

และสถาปนารฐัอิสลามขึ้น 

         ผูนําของกลุมฮิซบอลเลาะห คือ ฮัสซัน นัสรัลเลาะห   ปจจุบันดํารงตาํแหนง

เลขาธิการใหญของพรรคฮิซบอลเลาะห   ในชวงแรกของการกอต้ัง ฮิซบอลเลาะหเปนเพยีงแคกลุม

ติดอาวุธที่อยูในขบวนการใตดิน   จนกระทัง่ในป 1985  จึงมีการประกาศสถานภาพของกลุมอยาง

เปนทางการตอสาธารณชน  

         แตถึงกระนัน้  ฮิซบอลเลาะหก็ยังคงถูกรัฐบาลสหรัฐฯ  และรัฐบาลอิสราเอลขึ้น

บัญชีดําวาเปนกลุมกอการรายไมตางจากกลุมฮามาสของปาเลสไตนอยูวันยันค่าํ  แมวาฮิซบอล

เลาะหจะมีสถานะอนัชอบธรรมถึงขั้นสามารถสงตัวแทนลงเลือกตั้ง และเขารวมรัฐบาลเลบานอน

ไดแลวก็ตาม   โดยรัฐบาลสหรัฐฯ  เชื่อวา กลุมฮิซบอลเลาะหเปนผูอยูเบื้องหลงัการจับตัวประกนั

ชาวอเมรกิันหลายตอหลายครั้งแมวาจะไมสามารถหาหลักฐานมายนืยนัไดก็ตาม  เชนเดยีวกับ

รัฐบาลยิวที่เปนไมเบื่อไมเมากับกลุมกองกําลังดงักลาวตลอดเวลา 

                   กลุมฮิซบอลเลาะหไดรับการสนับสนนุจากชาวมุสลิมในเลบานอนเปนอยางด ีทํา

ใหปจจุบันสมาชิกของกลุมสามารถยึดเกาอี้ในรัฐสภาเลบานอนมาได 23 ทีน่ั่ง จากทัง้หมด 128 ที่

นั่ง   นโยบายสาธารณะหลกัๆ ของกลุมฮิซบอลเลาะหทีท่ําใหแกประชาชนชาวเลบานอน ไดแก  

การสรางโรงพยาบาล สรางสถานศกึษา และใหบริการดานสงัคมอื่นๆ  

         ผลงานชิ้นสาํคัญอยางหนึง่ของกลุมฮิซบอลเลาะหก็คือ การมีสวนชวยทําให

อิสราเอลถอนตัวออกจากพืน้ทีท่างตอนใตของเลบานอนซึ่งถูกอิสราเอลยึดครองตั้งแตป 1967 โดย

กองทพัอิสราเอลไดถอนตัวออกจากบริเวณดังกลาวในเดือนพฤษภาคม ป 2000 และทาง

สหประชาชาตกิ็ไดประกาศใหพืน้ที่บริเวณดังกลาวเปนของเลบานอน  

         อยางไรก็ด ีความบาดหมางระหวางอิสราเอลกับกลุมฮิซบอลเลาะหหาไดส้ินสุด

ลงตามไปดวยไม เพราะกลุมฮิซบอลเลาะหยังคงไมพอใจที่อิสราเอลไมยอมถอนกําลงัออกจาก  

“ชีบาฟารม' ซึ่งทางกลุมอางวาเปนสวนหนึง่ของเลบานอน ดวยเหตนุี ้การประทะกันระหวางกลุม 
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ฮิซบอลเลาะหกับกองทัพอิสราเอลจึงเกิดขึน้เปนระยะๆ  

         ในป 2004 กลุมฮิซบอลเลาะหไดทําการแลกเปลี่ยนนกัโทษกับอิสราเอลหลังผาน

พนการเจรจาอันยาวนานถงึ 3 ป โดยอิสราเอลไดปลอยตัวนักโทษมากกวา 400 คน และคืนศพ

ของนักรบเลบานอน 59 ศพ เพื่อแลกกับนกัธุรกิจชาวอิสราเอลที่ถกูลักพาตัวไป 1 คน และศพของ

นายทหารยวิอกี 3 ศพ 

 
สถานการณความรุนแรงในป 2549 
  ชนวนความไมสงบในตะวันออกกลางรอนระอุข้ึนอีกครั้งเมื่อวันพุธที่ 12 

กรกฎาคม  2549  เมื่อกลุมฮซิบอลเลาะหไดจับตัวทหารอิสราเอล 2 คน และสังหารทหารยิวอกี 8 

คน ทาํใหอิสราเอลเปดปฏิบัติการอยางหนกัหนวงใสเลบานอนเพื่อเปนการตอบโตทนัท ีมีการตอสู

กันโดยจรวดและระเบิดในหลายจุด ทําใหมียอดผูเสียชีวติกวา 700คน  
 
จุดยืนของฝายที่เกี่ยวของอยูที่ไหน? 
 
อิสราเอล 
  อิสราเอลเชื่อวา  สหรัฐฯ  เปดทางใหมกีารโจมตีทางอากาศและการปะทะกอง

ทหารปนใหญ  อิสราเอลประสงคที่จะทาํลายกาํลังของกลุมฮิซบอลเลาะหใหมากที่สุดเทาที่จะ

เปนไปไดดวยขีปนาวธุ  โดยอางวาการโจมตีจะมุงไปสูเปาหมายที่มีความสัมพนัธกบักลุมฮิซบอล

เลาะหเทานัน้    

  อิสราเอลมีทาทีไมยนิยอมใหสถานการณกลับสูสภาพเดิมที่กลุมฮซิบอลเลาะหมา

ประจําอยูบริเวณชายแดนทางเหนือของอิสราเอลอกี   และตองการใหกองทพัเลบานอนกระจาย

กําลังพลไปทางตอนใตของประเทศ  และใหกลุมฮิซบอลเลาะหปลดกําลังตามมติคณะมนตรีความ

มั่นคง ค.ศ. 1559   หรืออยางนอยก็ตองมีเขตกันชนแมวาอาจถูกกลุมฮิซบอลเลาะหโจมตีดวย

ขีปนาวธุทีย่ังคงเหลืออยูก็ตาม  นอกจากนี้อิสราเอลยงัตองการใหมีการปลอยตัวทหารสองนายที่

ถูกจับอีกดวย 

  แตจากการที่การโจมตีของอสิราเอลไดคราชีวิตและทาํใหพลเมืองบาดเจ็บหลาย

รายโดยที่ทางการของอิสราเอลเองก็เคยออกมารับรองจะลดจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บให

ไดมากที่สุด  ทําใหอิสราเอลถูกประณามวาทําเกินกวาเหตุ และผิดตอ Geneva Convention ซึ่ง

ประณามการโจมตีพลเรือนและการคุกคามความมัน่คงตอรัฐบาลเลบานอนและประเทศฯ 

  สําหรับซีเรียและอิหราน  ในที่สุดแลว อิสราเอลไมประสงคที่จะโจมตีทัง้สอง

ประเทศถงึแมวาจะกลาวหาวาใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลังกลุมฮิซบอลเลาะหก็ตาม 
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กลุมฮิซบอลเลาะห 
  กลยุทธของกลุมฮิซบอลเลาะหคือการทําใหมีผูเสียชวีิตมากที่สุดเพื่อกอใหเกิด

ความหวาดกลัวและทาํใหอิสราเอลไดรับความเสยีหายสูงสุด กลุมฮซิบอลเลาะหเคยพูดวา การจบั

ทหารอิสราเอลเปนตัวประกนันัน้เปนการกระทําเพื่อสนองตอคําสัญญาของกลุมฯ วาจะ

ปลดปลอยนักโทษของพวกเขาที่ถกูจับโดยชาติอิสราเอล 

 
สหรฐัอเมริกา 
  ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กลาวโทษกลุมฮิซบอลเลาะหและประเทศที่ใหการ

สนับสนนุซึง่กค็ือซีเรียและอิหรานในวกิฤตกิารณคร้ังนี ้  และสหรัฐฯ เชือ่วาควรใหเวลาอิสราเอลใน

การลดอํานาจของกลุมฮิซบอลเลาะห 

  ดวยเหตุผลดังกลาว สหรัฐฯ พยายามไมเขาไปแทรกแซงกับสถานการณความ

รุนแรง ซึ่งสหรฐัฯ เชื่อวากระบวนการทางการทูตควรเขามามีบทบาทภายหลงัที่การลดทอนอํานาจ

กลุมฮิซบอลเลาะหเร่ิมปรากฎผลสําเร็จ 

  สหรัฐฯ ยังเห็นดวยกับอิสราเอลวาไมควรใหสถานการณกลับสูสภาพเกาทีก่ลุมฮิ

ซบอลเลาะหตั้งหอคอยเพื่อเฝาดูความเคลือ่นไหวบริเวณชายแดนของอสิราเอลและเลบานอนอยู

ตลอดเวลา   อยางไรก็ตาม  สหรัฐฯ ไดแสดงความกังวลตอผลกระทบของสงครามทางอากาศที่

อาจจะมีข้ึนตอรัฐบาลเลบานอน 

 
เลบานอน 
  นาย Fouad Siniora นายกรฐัมนตรีเลบานอนไดออกโทรทัศนวอนให

สหประชาชาตปิองกนัภัยพิบตัิที่เกิดขึ้นในเลบานอน   ทั้งนี้  อาจเนื่องจากความหวาดเกรงวา

รัฐบาลของเขาจะตองถึงคราวลมสลายลง  และเลบานอนจะเกิดการแบงแยกดินแดนขึ้นอีกครั้งซึง่

อาจทาํใหเกิดความเสยีหายขั้นรุนแรง  

 
สหประชาชาติ 
  สหประชาชาตติองการนาํมตคิณะมนตรีความมัน่คงที่1559 มาใชกับสถานการณ

นี้  ซึ่งหมายถงึใหมีการปลดประจําการและอาวธุของกองทพัทัง้หมด  และใหรัฐบาลเลบานอน

ขยายอํานาจในการควบคุมกองกาํลังของกลุมฮิซบอลเลาะห  อยางไรก็ตาม มติดังกลาวยังไมได

นํามาใช เนื่องจากมีความยุงยากที่เกีย่วของหลายขอ  แตสหประชาชาตไิดรับการสนับสนุนจาก

สหราชอาณาจักรตอขอเสนอที่จะใหมีกองกําลังผสมนานาชาติในปฏบิัติการรักษาสันติภาพเขาไป
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ทางตอนใตของเลบานอน  กองกําลงันีจ้ะมอํีานาจเหนือกองกําลงัของสหประชาชาตทิี่ประจําการ

อยูในเลบานอนในปจจุบนัทีม่ีบทบาทเพียงสังเกตุการณเทานัน้  

 
อิหรานและซเีรีย 
  ทั้งสองประเทศไดใหความสนับสนนุกับกลุมฮิซบอลเลาะหมาเปนเวลานานและ

คาดวาไดใหความชวยเหลือตอคลังอาวุธของกลุมฮิซบอลเลาะหอีกดวย อยางไรก็ตามบทบาทของ

ทั้งสองประเทศในวิกฤตกิารณปจจุบันยงัไมชัดเจนนัก   ถึงแมวาอิสราเอลเคยกลาวหาอหิรานวาได

ส่ังการใหกลุมฮิซบอลเลาะหจับตัวทหารอสิราเอลเพื่อเปนชนวนดงึดูดความสนใจของประชาคม

โลกไปจากประเด็นอาวุธนิวเคลียรของอิหราน    อิหรานและซีเรียยงัเปนหุนสวนในตะวันออกกลาง

ในระยะเวลาที่ยาวนานและทั้งสองกย็ังตอตานอดีตผูนาํอีรัก ซัดดัม ฮุซเซนอีกดวย  

 
ยุโรป 
  สหราชอาณาจักรเชื่อวาการที่กลุมฮิซบอลเลาะหตั้งหลักปกฐานใกลอิสราเอล

และใชกําลังตอตานอยางเตม็ที่เปนชนวนกอใหเกิดความไมมั่นคงและจะตองจัดการลมลางเพื่อให

เกิดความสงบสุขในระยะยาว ซึง่เปนมุมมองเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา 

  ในขณะเดียวกนั  สหภาพยุโรปไดขอใหอิสราเอลยับยัง้การใชกําลัง และเห็นวา 

การโจมตทีี่ผานมาเปนการกระทําที่รุนแรงเกินเหตุ  

 

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

 

 

 

 
แหลงขอมูล 

สรุปความจาก www.bbc.co.uk

ขอมูลเรื่องฮิซบอลเลาะหจาก www.manager.co.th
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ไขขอของใจ…เมื่ออยูในพื้นทีสู่รบ  จะทําอยางไร ? 
 
 
 
 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา กลุมผูกอการรายชื่อเฮซบอลเลาะหในเลบานอนไดเรียกรอง

ใหรัฐบาลอิสราเอลปลอยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน โดยไดสังหารทหารอิสราเอลจํานวนหนึ่งและลักพาตวั

ทหารอิสราเอลสองนาย   อิสราเอลจึงตอบโตกลับดวยการโจมตีเลบานอน ทําใหบานเรือนพงัพนิาศ ผูคน

บาดเจ็บลมตายมากมาย  
 งานนี้เปนเรื่องคนอาหรับทะเลาะกนั แตเมือ่เสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้น ไทยก็สะดุงไปดวย

ทั้งที่เราตัง้อยูคนละสุดปลายขางของขอบทวีปเอเชีย เพราะพีน่องไทยทํางานอยูที่เลบานอนนับรอย และที่

อิสราเอลอีกกวา 2 หมื่น 5 พันคน !! 
 

 

ถาคุณอยูในประเทศที่เกิดสงครามอยางพวกเขาละ จะทําอยางไร ? 
 
 

1. คิดถึงสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยเปนอันดับแรก 
  เมื่อคนไทยเกดิเหตุรายตกทกุขไดยากในกรณีใดๆ คุณมีสถานทูตสถานกงสุลไทยเปนที่

พึ่งอนัดับแรก และขอย้ําไว ณ ทีน่ี้วา เจาหนาทีย่ินดีชวยคุณเสมอตราบใดที่คุณเปนคนไทย  ไมวาคุณจะ 

ไมมีพาสปอรต วีซาหมดอายุ หรือเขาเมืองผิดกฎหมายก็ตามเถอะ เร่ืองเหลานี้คอยมาวากนัทหีลงั  ความ

ปลอดภัยในชีวิตคุณสําคัญที่สุด  ดังนัน้  คุณอยูในประเทศใดก็ตาม  ส่ิงแรกที่ตองจดไวติดตัวคือหมายเลข

โทรศัพทและที่อยูของสถานทูตสถานกงสุลในประเทศนั้นไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 
2. เกาะกลุมไวกอนกับสถานทูต สถานกงสลุไทย และคนไทย 
  เวลามีภัยพิบตัิหรือเกิดเหตหุนาสิ่วหนาขวานในประเทศที่คุณอยู  คณุควรติดตอกับ

สถานทูตสถานกงสุลอยางสม่ําเสมอ  เพื่อติดตามสถานการณและเกาะกลุมกับคนไทยคนอืน่ไว  จะได

ทราบขาวความเคลื่อนไหวตลอดเวลา  โดยเฉพาะในเวลาคับขันทีท่างการไทยเหน็วาไมไหวแลว ตอง

อพยพออกจากประเทศนั้นโดยดวน คุณจะไดรับทราบทกุระยะทุกขั้นตอนวามีการนัดรวมพลกันที่ไหน กี่

โมง  จะวาไปแลว เวลาคับขันทุกครั้ง  คนไทยเราชวยเหลือกนัเต็มทีทุ่กคราไป  นาชื่นใจจริงๆ 

  มีตัวอยางทีเ่หน็ไดชัดจะขอเลาสูกันฟง  ตอนแรกๆ ที่เกดิการสูรบระหวางอิสราเอลและ

เลบานอน  ญาติคนไทยในเลบานอนคนหนึ่งโทรศัพทมาที่กระทรวงการตางประเทศ บอกวาติดตอญาติ

ของตนไมได   กระทรวงฯ จงึบอกไปที่อุปทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึง่ตอนนั้นไดเขาไป



 

ชวยเหลือคนไทยอยูที่บริเวณชายแดน  เมื่อทราบดังนัน้  อุปทูตฯ พยายามติดตอกับคนไทยดงักลาวจนพบ

ตัว  ตอมา  อุปทูตฯ ไดสงรถเขาไปรับ  เขาก็ไดชักชวนคนไทยอืน่ๆ ออกมาจากเลบานอนอยางปลอดภัย 

หลังจากนั้นไมนาน  ถนนเสนหลกัที่ใชในการเดินทางออกจากเลบานอนก็ถกูอิสราเอลระเบิดตัดขาด ทาํให

การเดินทางออกจากเลบานอนก็ยากลาํบากขึ้นอกีหลายเทาทีเดยีว 

  เร่ืองนี้สอนใหรูวา เมื่อคุณอยูกับคนไทยดวยกนัแลว มีขาวคราวอะไร คุณก็จะไดรับทราบ

อยางทนัทวงท ีเพราะในชวงอลหมานเชนนั้น เจาหนาทีต่องพยายามแจงขาวตอคนไทยใหไดมากที่สุด วธิี

ที่งายและไดผลที่สุดคือการติดตอไปที่แหลงชุมชนที่คนไทยรวมกลุมกนักอน  ถาคุณเกาะกลุมกนัไวก็ไมถูก

ทิ้งร้ังทายคนเดียวแนนอน เหมือนกรณีคนไทยที่เลบานอนขางตน    
 
3. จะไปอยูทีไ่หนนานๆ กบ็อกเรากนับาง 
  ถาคุณรูลวงหนาวาจะไปอยูในตางประเทศเกิน 2 สัปดาห  ควรแจงชื่อที่อยูและหนทาง

ติดตอตางๆ ไวกับสถานทูตสถานกงสุลในประเทศนัน้ๆ ใหทราบไว  เพื่อติดตอคุณไดกรณีฉุกเฉินจําเปน 

เชน เมื่อตองแจงการอพยพ หรือเหตุเตือนภัยตางๆ  เราเรียกกันวา “การลงทะเบยีน”  

  วิธีการก็งายมาก  คุณจะติดตอไปที่สถานทูตสถานกงสลุนั้นโดยตรง หรือลงทะเบียนทาง

เว็บไซตที่ http://www.mfa.go.th/web/2274.php  ไวก็ได    

              

แลวถาไปอยูในประเทศที่ไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลละ จะทําอยางไร? 

 

        ประเทศไทยมสีถานทูตสถานกงสุลอยู 91 แหงใน 62 ประเทศ (รวมทัง้ไตหวนั) แตไมวา

คุณอยูสวนไหนของโลก เราก็ใหความชวยเหลือดูแลคุณได  เพราะสถานทูตหลายแหงดูแลครอบคลุมไปถึง

ประเทศใกลเคียงที่ไมมีสถานทูตสถานกงสุลต้ังอยูดวย  

  อยางกรณีเกิดเหตุที่อิสราเอลและเลบานอน  เราไมมีสถานทูตสถานกงสุลต้ังอยูใน

เลบานอนก็จริง  แตไดใหสถานทูตไทยที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดูแลครอบคลุมไปถึงเลบานอน

ดวย  เมื่อสถานทูตเห็นวาเหตุการณสูรบชักจะบานปลาย คนไทยอยูแลวอาจไมปลอดภัย จึงเขาไปชวย

อพยพคนไทยออกจากเลบานอนนั่นเอง 

  ดังนัน้  ในกรณีที่คุณอยูในประเทศที่ไมมสีถานทูตสถานกงสุลต้ังอยู  คุณเพียงแต

สอบถามไปทีส่ถานทูตในประเทศใกลเคียง หรือโทรถามที่กรมการกงสลุ หมายเลขโทรศัพท  0-2981-
7171  ก็ไดเชนกนัวา “ สถานทูตไหนดูแลประเทศ........ถาผม/ดิฉัน เกิดตกทุกขไดยาก  จะไปติดตอ 

ใครไดบาง”   

    
แลวญาติที่ประเทศไทยละ จะทําอยางไรไดบาง? 
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  ขอพูดถึงกรณเีลบานอนและอิสราเอลอีกท ี ในพืน้ที่เลบานอนและซีเรีย  มีเจาหนาที่จาก

สถานทูตที่ริยาดและเจาหนาที่จากกระทรวงการตางประเทศที่กรุงเทพซึ่งเดนิทางเขาไปในพืน้ที่เพื่อชวย

สถานทูตที่ริยาดอีกแรงหนึ่ง    ทางสวนกลาง   มีการตัง้ศูนยติดตามสถานการณในตะวันออกกลางขึ้น 

ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง  และเปดสายดวนใหคนไทยไดโทรศัพทเขามาสอบถามหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับ

ญาติหรือคนรูจักที่อยูในพืน้ที่   ศูนยติดตามฯ ยงัทําหนาที่ประสานกับสถานทูตในพืน้ที่ตะวันออกกลาง

หลายแหง เชน สถานทูตที่เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล  และสถานกงสุลใหญที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส ใหคอยดูแลเวลามคีนไทยเดนิทางโดยเครื่องบนิพาณิชยออกจากซีเรียและมาตอเครื่องทีดู่ไบเพื่อ

กลับกรุงเทพฯ ดวย    

  สําหรับคนทางนีท้ี่เปนหวงญาติลูกหลานหรือคนรูจักทีอ่ยูตางประเทศ  สามารถตดิตอที่

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ  (เรียก “กองคุมครองฯ” กไ็ด)  กรมการกงสุล  

หมายเลขโทรศัพท  0-25751047 – 9    0-25751051   0-25751053  ใหชวยแจงสถานทูต

สถานกงสุลในตางประเทศติดตามตรวจสอบญาติของคุณในตางประเทศไดเชนกนั  
   

   

 

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

เพื่อนสนิท...หรือเปนมิตรเพราะผลประโยชน 
 

จีระพร จีระนนัทกิจ 

กรมเอเชียตะวนัออก 
  
 การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูติน เมื่อเดือนมนีาคม      

ที่ผานมา อาจกลาวไดวาเปนการเยือนของผูนาํทีถู่กจับตามองจากนานาประเทศมากที่สุดครั้งหนึง่ 

ทั้งนี้ ก็เพราะทั้งจนีและรัสเซียตางเปนยักษใหญในภูมิภาคเอเชีย และมีศักยภาพทัง้ทางเศรษฐกิจ

และการเมืองระหวางประเทศ อีกทัง้ยงัมีประวัติศาสตรความสัมพนัธทีเ่คยเปนทั้งมิตรและศัตรูกัน

มากอน 

ในยคุปจจุบนั ความสมัพันธจีนและรัสเซียไดพัฒนาข้ึนเปนลาํดับหลงัสิน้สุดยคุสงครามเยน็ 

โดยเฉพาะนับแตปูตินเปนประธานาธิบดี เนื่องจากทั้งสองประเทศตระหนกัดีถึงสถานะของตนเอง

และของอีกฝาย รวมถึงผลประโยชนรวมทัง้ในระดับทวิภาคีและระหวางประเทศ จึงพยายามจะเปน

หุนสวนทางยทุธศาสตร และสรางความไวเนือ้เชื่อใจซ่ึงกนัและกัน  ฝายรัสเซียไดเรียกความสัมพันธ

ในเวลานีว้าอยูในจุดสูงสุดของประวัติศาสตร 

ดานการเมือง การพบกันของผูนาํจีน-รัสเซียครั้งนี้ถือเปนครั้งที่ 5 ในรอบป และเปนการ

เยือนจนีครั้งที ่4 ของปูติน แสดงใหเห็นถึงความใกลชิดกนัอยางมาก มีการประชาสมัพันธการเยือน

ใหดูยิ่งใหญและมีเนื้อหาเปนรูปธรรม เพื่อสงสัญญาณใหโลกเหน็วาจนีและรัสเซียมคีวามใกลชิด

และพรอมเปนหุนสวนทางยทุธศาสตรอยางแทจริง รวมทัง้มีเปาหมายใหสหรัฐฯ และญี่ปุน

ตระหนักถึงน้ําหนกัของดุลอํานาจที่จะเกิดขึ้นจากความรวมมือของทั้งสองประเทศ แมรัสเซียจะมี

ทาทีที่ใกลชิดกับสหรัฐฯ แตก็ตองการแสดงใหเห็นเชนกนัวารัสเซียไมเพียงไมละทิง้โลกตะวนัออก 

แตยังใหความสําคัญเปนพิเศษ โดยเฉพาะการเลือกชวงเวลาเยือนจีนกอนการเยือนสหรัฐฯ ของหู จิ่นเทา 

ในปลายเดือนเมษายน ทั้งสองฝายยังมจีุดยืนรวมที่ตองการคานอทิธพิลของสหรัฐฯ บนโลก เนื่องจาก

ไมเห็นดวยกับระบบข้ัวอํานาจแบบขั้วเดียว (Unipolarism) ที่สหรัฐฯ เปนอยู และเห็นวาโลกแบบ

หลายขัว้อํานาจ (Multilateralism) จะเปนผลดีตอประชาคมโลกมากกวาดวย 

อยางไรก็ดี รัสเซียยงัคงหวาดระแวงอิทธพิลจีนทีเ่พิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะการที่สินคาจีน

เขาไปยึดครองตลาดไซบีเรีย และมีชาวจนีอพยพเขาไปกวาหาแสนคนแลว สถานการณดังกลาวจึง

กลายเปนปจจัยกดดันใหรัสเซียตองพจิารณาดําเนนินโยบายตอจีนอยางรอบคอบมากยิง่ขึ้น  

ดานความมัน่คง จีนและรัสเซียเริ่มกระชับความรวมมือดานกลาโหมอยางเปนรูปธรรมในป 2548 

ดวยการซอมรบรวมในชื่อปฏิบัติการ Peace Mission 2005 โดยจีนเปนผูสนับสนุนคาใชจายหลัก เพื่อ

เรียนรูเทคโนโลยีจากรัสเซยี ความรวมมือดานการทหารทีแ่นบแนนยิ่งขึน้ยงัจะเปดชองใหรัสเซียขาย

ยุทโธปกรณใหแกจีนไดมากขึน้ดวย ในการเยือนครั้งนี้ จนีและรัสเซียไดวางแผนซอมรบรวมอีกครั้ง

ในฤดูใบไมผลิป 2550   
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นอกจากดานการทหาร จีนและรัสเซียยังมีผลประโยชนรวมในเรื่องการตอตานกลุมกอ 

การราย โดยเฉพาะกลุมมุสลิมแบงแยกดนิแดน ทั้งในซนิเจียงและเชชเนีย ซึ่งมเีครือขายเชื่อมโยง

กับกลุมอัลกออิดะห  

ดานความมัน่คงระหวางประเทศ ทั้งสองยังมีจุดยนืที่คลายคลึงกันในปญหานิวเคลยีรของ

อิหราน และปญหาคาบสมทุรเกาหลี ที่ตองการใหใชวถิีทางการทูตมากกวาการใชวิธีคว่าํบาตรเชน

ที่สหรัฐฯ และโลกตะวนัตกเสนอ  

ดานพลงังาน จีน-รัสเซียมีผลประโยชนรวมที่สอดคลองกันยิ่ง เมื่อจีนมีเศรษฐกิจกําลังเติบโต

อยางรวดเร็ว จึงมีอุปสงคทางพลงังานสงูมาก ขณะที่รัสเซียมีอุปทานดานพลงังานระดับโลก ปจจุบนั 

รัสเซียเปนผูสงออกน้ํามันขนาดใหญใหแกจนี และเปนแหลงพลงังานในอนาคตที่จนีสนใจมาก เพราะ

นอกจากที่ตัง้ทางภูมิศาสตรจะใกลกัน ทาํใหตนทนุการขนสงถกูแลว ยังมีปจจัยเสี่ยงนอยกวาการ

นําเขาจากตะวันออกกลาง ซึ่งมีความไรเสถียรภาพในภูมิภาคสูงและมีอิทธพิลสหรัฐฯ ครอบงําอยู  

ในการเยือนครั้งนี้ ปูตนิไดแสดงทาททีี่ชัดเจนขึ้นที่จะสรางทอสงน้ํามนัสายประวัตศิาสตร 

East Siberia-Pacific Ocean (ESPO) จากรัสเซียมายังจีนตามที่จีนตองการ โดยใหศึกษาความเปนไปได

ในการกอสรางและจะอนุมัติการกอสรางหลังการศึกษา ซึง่จนีใหความสนใจในการสรางทอน้ํามนัดังกลาว

อยางมากและประกาศวาเตม็ใจที่จะสนับสนุนคาใชจายสวนใหญในการกอสรางมูลคา 12,000 

ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากจีนจะไดประโยชนจากการบริโภคน้ํามันสวนใหญที่ผานทอดังกลาว

แลว รัสเซียก็ไดประโยชนจากการใชทอน้ํามันดังกลาวมาบุกเบิกตลาดพลังงานในเอเชีย และทําให

รัสเซียไมตองพึ่งพาตลาดยุโรปมากเทาที่ผานมาดวย ในทางกลับกัน จะทําใหประเทศตางๆ ในเอเชยี

และยุโรปตองพึ่งพาแหลงพลังงานจากรัสเซียมากขึ้นเชนกนั  

อยางไรก็ตาม รัสเซียมีความระมัดระวังอยางมากในความรวมมือดานพลงังานกับจีน เพราะ

ตระหนักดวีาการปอนอุปทานพลังงานใหจนี จะทําใหเศรษฐกิจจีนเติบโตรวดเร็วอยางตอเนื่อง เทากับ

เสริมสรางความแข็งแกรงและอิทธพิลของจีน และยุทธศาสตรพลังงานก็กําลงัทวีความสําคัญมาก

ในโลกปจจุบนั การวางทอสงน้าํมนัของรัสเซียจึงเปนหนึ่งในปจจัยสาํคัญที่จะกาํหนดยุทธศาสตร

พลังงานของโลกและของรัสเซียทีม่ีตอโลกดวย 

ดานเศรษฐกจิ จีนและรัสเซยีกําลังเรงกระชบัความสัมพนัธดานเศรษฐกจิ ในระหวางการ

เยือน มีการลงนามในความตกลงการคาและการลงทนุถงึ 15 ฉบับ ทัง้จีนและรัสเซียตระหนักดวีายงั

มีชองวางสาํหรับพัฒนาความรวมมือดานนี้อีกมาก แตกย็อมรับวาระบบการคาและกลไกตลาดของ

ตนยังไมสมบูรณ ทั้งนี ้การคาทวิภาคีในป 2548 มีมูลคา 29,100 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึน 37% คาด

วาปนี้จะมมีูลคา 36,000 ลานดอลลารสหรัฐ การเยือนคร้ังนี้ทัง้สองฝายไดตั้งเปาทีจ่ะเพิ่มมูลคา

การคาใหเปน 60,000-80,000 ลานดอลลารสหรัฐภายในป 2553 และเพิ่มมูลคาการลงทนุใหเปน 

12,000 ลานดอลลารสหรัฐในป 2563 และมีแนวโนมที่จะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมกันดวย  

ดานสังคมและวัฒนธรรม รัสเซียจะจัด “ปแหงรัสเซีย” ในจีนป 2549 และจีนจะจัด “ปแหง

จีน” ข้ึนในรัสเซียป 2550 โดยจะจัดอยางยิง่ใหญและประชาสัมพันธเต็มที่ “ปแหงรัสเซีย” จะมีการจัด
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กิจกรรมตางๆ ถึง 260 กวากิจกรรม มีเปาหมายสําคัญคือการแกไขสถานการณที่ผูนํามคีวามสัมพันธ

ใกลชิด แตในระดับประชาชนยงัมีความเหนิหางและไมมคีวามรูสึกที่ดตีอกันมากเทาไร จึงหวังวา

การจัดงานดังกลาวจะชวยเพิ่มพนูความเขาใจ มิตรภาพ และความไววางใจระหวางประชาชน 

 

ในระยะที่ผานมา จะเหน็ไดวา รัสเซียพยายามดําเนินนโยบายสรางความสมดุลตัวเอง
กับตะวนัตกและตะวนัออก เพราะในโลกปจจุบันที่จีนกาํลังผงาดทัง้อาํนาจทางเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ รัสเซียคงไมละทิง้ผลประโยชนที่จะไดจากเพือ่นบานอยาง
จีนเปนแน ซึง่การที่รัสเซยีใหความสําคัญกับจีน นอกจากจะทาํใหไมพลาดโอกาสตางๆ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจของจีนแลว ยังสามารถซื้อใจผูนาํฝายจนีในระยะยาวไดดวย  

 การจับมือที่แนบแนนขึ้นเรื่อยๆ ระหวางจนีและรัสเซียจะเปนบริบทระหวางประเทศใหม
ที่ทาํใหหลายฝายสนใจเฝาติดตามอยางใกลชิด แตเมื่อมองลึกลงไปในความรวมมอืที่รอบดาน 
จีน-รัสเซียก็ยังมีความหวาดระแวงกนัแฝงอยู แตความรวมมือที่เขมขนขึ้นของทัง้สองมหาอาํนาจ
ในภูมิภาคจะสรางพลงัตอรองไดอยางสงูตอการขยายอทิธิพลของสหรัฐฯ ในเอเชยีกลางและเอเชยี
ใต ตลอดจนการขยายอทิธพิลของอียสููกลุมประเทศโซเวยีตเดิม รวมถงึประเด็นระดบัภูมิภาคและ
ระดับโลก อาทิ กรณีสมาชิกใหม UNSC ตําแหนง UNSG และปญหานวิเคลียรของอิหราน เปนตน  

นอกจากนี ้ยงัอาจทาํใหญี่ปุนเพิม่ความหวาดระแวงที่มตีอทั้งสองประเทศ เนื่องจาก
ญี่ปุนมีปญหาความสัมพันธกับจีนอยูแลว และยังมีปญหาเรื่องกรรมสทิธิ์หมูเกาะซัคคารินกับ
รัสเซีย ประกอบกับญ่ีปุนมนีโยบายที่โนมเอียงไปทางสหรัฐฯ ดวย จึงทาํใหเปนเปาหมายสาํคัญอีก
ประเทศหนึ่งทีจ่ีนและรัสเซียตองการสงสญัญาณถึง 

อยางไรก็ตาม หากมองในแงนโยบายการทตูของจีน ก็จะเห็นชัน้เชงิที่แพรวพราว เพราะ
หลังจากที่ไดตกลงสรางสัมพนัธที่แนบแนนกับรัสเซีย โดยเฉพาะไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากร
น้ํามนัจากรัสเซียเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่โตวนัโตคืนของจีนแลว ห ูจิน่เทา ก็เดินทางไปเยือน
สหรัฐฯ ตอ โดยมีเปาหมายชดัเจนวาตองการกระชับมิตรไมตรีกับสหรัฐฯ เชนกนั ดังนัน้ จะเหน็ได
วาทั้งจนีและรสัเซีย ตางก็ดาํเนินนโยบายทีต่องการทัง้แสวงหาผลประโยชนและคานอํานาจกับ
สหรัฐฯ ในเวลาเดียวกัน  
 

*************************************** 
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19  กันยายน  2549 ... วันที่การเมืองไทยพลกิผันกบัภารกจิของบัวแกว 
 
 

  ประวัติศาสตรการเมืองไทยไดมาถึงวนัพลกิผันอีกครั้งในคืนวนัที ่19 กนัยายน 

2549  เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

(คปค.) ไดเขายึดอํานาจการปกครองจากรฐับาลของ พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร    

  เมื่อโทรทัศนทกุชองนําภาพพระราชกรณยีกิจออกฉาย  คนไทยทัว่ประเทศก็ดูจะ

คาดเดาไดวากําลังเกิดเหตอุะไรขึ้นบางทีก่รุงเทพฯ  และภายในเวลาไมนานนัก  สถานการณก็

ปรากฏชัดขึ้นเมื่อมีการอานประกาศจาก คปค. ฉบับที ่1  

  ฉับพลันนั้นเอง  ประเทศไทยก็อยูในความสนใจของประชาคมโลก  ทัง้จากรัฐบาล

ตางประเทศและสื่อมวลชนตางชาต ิ  

  ภาพของทหารและรถถังกระจายที่ตามจดุตางๆ ทัว่กรงุเทพฯ ปรากฎในสื่อและ

หนงัสือพมิพของไทยเชนไร ก็ไปปรากฎในสื่อตางชาติภายในเวลาอนัรวดเร็วเชนนัน้โดยไมผิดเพี้ยน 

  ส่ิงที่อยูในใจของหลายคนทีรู่จักประเทศไทยมีแตคําวา ทําไม? 

  ทามกลางความสับสนในชวงแรกๆ  กระทรวงการตางประเทศไดเขาไปมีสวนรวม

ในภารกิจอันสาํคัญยิ่ง  นั่นคอื  การถายทอดเหตุการณทีก่ําลังเกิดขึ้นใหแกนานาประเทศได

รับทราบ  ตามมาดวยการจัดบรรยายสรุปแกคณะทูตานทุตูในประเทศไทยและสื่อมวลชนทัง้ไทย

และเทศ  เพื่อเปดโอกาสใหทกุคนที่สนใจไดเขารับฟงคําชี้แจงและสอบถามถงึเหตุผลความเปนมา

และส่ิงที่จะเปนไปอยางตรงไปตรงมา   

  แนนอนวา ภายหลงัการรับฟงบรรยายสรุปจาก คปค.  กระทรวงการตางประเทศ

ไดมีสวนชวยทําใหความจริงกระจางมากขึ้น   แกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนใหหมดไป   และ

ประคับประคองใหสัมพันธไมตรีของไทยกบัมิตรประเทศดํารงอยูจนกวาสถานการณทางการเมือง

ของไทยจะกลบัเขาสูภาวะปกติอีกครั้ง 

  จนถงึวนันี ้ สถานการณทางการเมืองไดเขาสูภาวะสงบนิ่ง  กรอบการดําเนนิการ  

กรอบเวลา กระบวนการ และกฎกติกามากมายเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ขณะทีห่ลายองคกร

ไดเร่ิมเคลื่อนไปขางหนาตามกลไก  ก็มหีลายองคกรเริม่ถอนตัวออกไปบางแลว 

  แตภารกิจของขาราชการบวัแกวตามคํากลาวที่วา “พระอาทิตยไมเคยตกดินใน

ถิ่นบวัแกว”  เพื่อจะสื่อวา ขาราชการกระทรวงนี้ยงัคงทาํงานอยู ณ มมุใดมุมหนึ่งของโลกเสมอ  

เพิ่งจะเริ่มข้ึนเทานั้น 
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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.  
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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 – คําตอบภายหลงัการบรรยายสรุปของพลเอกสนธิ บญุยรัตกลิน หัวหนา คปค. 
แกคณะทูตานุทูตในประเทศไทย  เมื่อวันที่  20  กนัยายน  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 :  When will the interim government be appointed? 
 A :  Within the next two weeks, after the provisional Constitution has been 
drafted. 
 
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 
   ---------------------------------- 
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ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย 
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. อันสบืเนื่องมาจากคําแปลเดิมทําใหเกิด
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
อํานาจรฐัมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  ถึงนายทาโร อะโซ ในโอกาสไดรับการ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศของญี่ปุนอกีสมยั เมื่อ
วันที่  26  กนัยายน  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. 

 9



 
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 
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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  กิง่แกว 

       นันทณรงคฟารม  มวกเหล็ก  สระบุรี 

 

 จุลินทรียเปนสิง่มีชีวิต ไมใชสัตวหรือพืช แตทางวิชาการเรียกวา สัตวเซลลเดียว อาศัยอยูใน

ทุกแหลงทีม่ีความชืน้ ตัง้แตระดับความชืน้ 1% ถึง 100% ตลอดชีวิตของ 

จุลินทรียดาํรงอยูไดดวยการกินและถายเทานัน้ และขยายพนัธุดวยการแบงเซลลหรือแบงตัวเองแบบ

ทวีคูณ คุณลักษณะพิเศษอกีอยางหนึ่งของจุลินทรียคือ พวกมากจะฆาพวกทีน่อยกวาและกนิเปน

อาหาร  

 จุลินทรียในโลกนี้แบงเปน 2 พวกใหญๆ คอื 1. พวกที่มีประโยชน กับ 2. พวกที่มีโทษ ถา

อยางไหนมากกวากันก็จะเขาทาํลายกัน  ฉะนัน้ พี่นองเกษตรกรทีท่ําการเกษตรครับ ในสวน ไร นา 

ของเราลวนแลวแตมีจุลินทรียอาศัยอยูทั้งสิ้น เราเรียกวา จุลินทรียประจําทองถิน่ เราสามารถบํารุงให

เขาแข็งแรงมปีริมาณมากๆ จุลินทรียพวกมีประโยชนจะกินสารความหวานและรําละเอียด  จะทาํ

หนาที่ชวยยอยสลายอนิทรยีวัตถุ เชน เศษหญาแหง/สด หรือซากสัตว ฯลฯ ใหเนาเปอยผุพังกลายเปน

ปุย ทีเ่ราเรียกวา ปุยอินทรีย เปนตน 

 ทางกรมพัฒนาที่ดนิก็ไดผลิตสารเรง พ.ด. ข้ึนมาหลายตวัดวยกัน มีตั้งแต พ.ด.1 ถึง พ.ด. 7  

สารเรงพวกนีก้็คือ จุลินทรียซึ่งอยูในรูปแหงนัน่เอง  ทานทราบไหมจุลินทรียที่ดีที่สุดสําหรับไรนาของ

ทาน ก็คือ จุลินทรียที่มีอยูในไรนาของทานนัน่เอง วธิีการจะนํามาใชไมยาก ถาจะทาํแบบใหเปนรูป

ของเหลว มวีิธกีารทาํพอสรุปได ดังนี ้

 วัสดุและวิธทีํา 

1. น้ําขยายเชื้อหรือหมักเชื้อจุลินทรีย ทาํไดโดยการใชน้าํเปลา 10 ลิตร ตมให 

เดือดจัดเพื่อฆาเชื้อโรคใหหมด แลวปลอยใหเยน็ เมื่อเยน็ดีแลวใหใสสารความหวาน ในที่นี้ใช

กากน้ําตาล 1 ลิตร คนใหเขากัน สําหรับใชเปนอาหารขยายเชื้อหรือตอเชื้อจุลินทรีย  

2.  สรางหัวเชื้อจุลินทรียดนิ โดยเลือกดินจากบริเวณที่ชืน้จดั แสงแดดสอง 

นอยๆ สายลมพัดผานเบาๆ ไมมีปุยเคมี ไมมีสารกาํจัดวชัพืช ไมมีปุยคอก มีเศษพืชแหงปดทับมาไม

นอยกวา 6 เดอืน นําเศษพืชแหงที่คลุมหนาดินออกใหหมดจนเห็นผวิหนาดิน ใชรําละเอียดโรยบางๆ 

ลงบนผวิดิน พรมดวยน้าํกากน้ําตาลเจือจาง (น้าํตมฆาเชือ้ปลอยใหเยน็ 10 สวน + กากน้ําตาล 1 

สวน) โดยใสน้าํในกระบอกฉดีน้ํารีดผา ฉีดพนทับรําละเอียด ฉีดชาๆ อยาใหน้ําไหลพารําไปกองเปน

กระจุก ใหฉีดน้ําจนกระทั่งดนิแฉะ ขณะฉดีน้ําๆ ควรไหลซึมลงดินอยางรวดเร็ว เสร็จแลวโกยเศษพืช

แหงคลุมไวอยางเดิม ปลอยทิ้งไว 3 วนั เปดเศษพืชแหงที่คลุมออกดูจะเปนฝาสีขาวๆ ติดอยูที่ผิวหนา

ดิน นัน่คือซากจุลินทรียที่ตายแลว แสดงวาใตผิวดินบริเวณนัน้มีจุลินทรีย 

 1



 แตถามีฝาขาวเกิดขึ้นไมมากตามตองการ ก็ใหโรยรําละเอียดแลวพรมดวยกากน้าํตาลเจือจาง 

แลวปดดวยเศษหญาแหงเหมือนเดิมครบ 3 วัน แลวตรวจดูอีกครั้ง ถาเห็นวามจีุลิน 

ทรียมาก โดยสังเกตจากซากที่ตาย ใหใชปลายนิ้วเขี่ยดนิบริเวณหนาดินลึก 1 เซนตเิมตร นําไปใสหมอ

ขยายเชื้อที่เตรียมไว ในสัดสวน หวัเชื้อ : น้ําขยายเชื้อ = 1:10 แลวทาํการคนใหเขากันกับน้ํา แลวหมกั 

ปดฝาใหสนทิอยาใหอากาศและสิ่งปลอมปนเขาในชวงการหมกั 24 ชัว่โมงแรก หลงัจากผาน 24 

ชั่วโมงไปแลว ใหคลายฝาเปนปดหลวมๆ แทน 

 หมักหัวเชื้อจุลินทรีย 5-7-10 วัน ระหวางการหมัก ใหคนหรือเขยาบอยๆ ถาไมมีเวลาคน ใหติด

ปมออกซิเจน (แบบของตูปลา) ในชวงทีห่มกันี้ จะเกิดฟองจํานวนมาก หรือถึงกับเดือด เมื่อหมดฟอง

หรือน้ําหยุดนิง่ ก็ใหนาํไปใชงาน ไมตองเกบ็ไวนาน  

 จุลินทรียที่ดี แข็งแรง ไมมีจุลินทรียกลุมอ่ืนปนเปอน ตองเปนจุลินทรียที่ผานการหมกั หรือ

ขยายเชื้อใหมๆ  (เปนใหมๆ) หรือนําออกใชทันทีในวันรุงขึ้นหลงัจากหมดฟองหรือหยดุนิ่ง ถาปลอยทิ้ง

ไวนานๆ จนน้าํนิง่ไมมีฟองอากาศใหเหน็เลย ก็แสดงวาจุลินทรียที่เราตอเชื้อตายหมดแลว แตจะมจีุลิ

นทรียกลุมอ่ืนเกิดขึ้นแทน จะทําใหผิดวัตถปุระสงคในการใชได   

 ขอสังเกต  บริเวณดินทีม่ีความชื้นจัดที่นาพจิารณา คือ กลางดงกลวย ใหสังเกตดูวา กลวยทุก

ตนเจริญเติบโตดีสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรค แสดงวาดินบริเวณนัน้ไมมีเชือ้โรค  

จุลินทรียที่ไดจากการขยายเชื้อนี้ เปนจุลินทรียที่จะกลับไปยังพื้นที่เดิม ซึ่งเปนกลุมเดยีวกนัจึงสามารถ

อยูรวมกนัได 

 จุลินทรียไมใชปุย แตจุลินทรียเปนตัวผลิตปุย (สารอาหารพืช) ซึ่งเกิดจากขบวนการยอยสลาย

ของอินทรียวัตถุ หรือพูดใหเขาใจงายๆ จุลินทรียกินเศษซากพืช ซากสตัว แลวถายออกมาเปนอาหาร

พืชในรูปของของเหลว (ฮวิมคิแอซิค) ใหรากพืชดูดซับนาํไปใชไดตอไป  

 จะเหน็วาขบวนการจุลินทรียนั้น ถาเขาใจเขา เราจะไมถกูหลอกเพราะปจจุบันมกีารโฆษณา

ชวนเชื่อใหซื้อจุลินทรียกันอยางมากมาย ถาใครไมรูก็เสียสตางคซื้อโดยรูไมเทาทนั บางครั้งโฆษณาวา

จุลินทรียมาจากตางประเทศ ดูโกหรู ผมยกตัวอยางซื้อจุลินทรียจากตางประเทศแถบเมืองหนาวมา 1 

ขวด จะมีตัวจลิุนทรียหรือไมมีก็ไมรู เสร็จแลวมาฉีดพนในไรนาของเรา จุลินทรียประจําถิน่เรากย็ิ้ม 

เพราะมีอาหารมาใหกนิแลวอยาลืมคําวา พวกมากจะกนิพวกนอยเปนอาหาร ทําใหจุลินทรียทองถิน่

เราไดอาหารด ีก็เจริญเติบโตขยายพันธุมาก ปลดปลอยธาตุอาหารใหตนพืชมาก พชืก็งาม คนที่ซือ้จุลิ

นทรียตางประเทศก็เขาใจวาไดผล ความจริงแลวจุลินทรยีทองถิ่นเราเองตางหากทีม่ีอาหารกินแลว

ขยายพันธุ เพราะแคเปลี่ยนอากาศจากเมอืงหนาวมาเมอืงรอนอยางบานเรา จุลินทรยีตางประเทศก็

ตายหมดแลว นอกเสียจากนาํมาปริมาณมากๆ มาปรับสภาพในเมืองไทยกอน และตองใชปริมาณ

มากๆ กวาจุลินทรียทองถิ่น คงไมงงนะครบั ขอใหคอยๆ ทาํความเขาใจ แลวทาํใชเองจะเปนการลด

รายจาย เพิ่มรายได อนาคตยั่งยนื 
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 จะขอยกตัวอยางเกี่ยวกับการนําจุลินทรียที่มีประโยชนไปใชปราบจุลินทรียที่มีโทษโดยอาศัย

พวกมากจะฆาพวกนอยหรือ (กิน) นัน่เอง ซึ่งทางกรมพฒันาที่ดินไดใชเชื้อ พ.ด. 3 ซึ่งเปนเชื้อจุลินทรีย

ที่มีประโยชนชือ่ ไตรโครเดอรมา นํามาขยายพนัธุ แลวใสลงไปในดินทีม่ีเชื้อโรคไฟทอปเทอรา ซึง่เปนจุ

ลินทรียที่มโีทษ ทาํใหเกิดโรครากเนาโคนเนา ถาใชเชื้อพ.ด. 3 ปริมาณรอยจะไมไดผล ตองใสปริมาณ

มากๆ ถึงจะไดผล คือใหมีพวกมากจะไปฆาพวกที่นอยกวา นัน่เอง 

 การทาํการเกษตรปจจุบันนีจ้ะตองคํานึงถงึตนทุนการผลิต จะผลิตอะไรจะตองหาตลาดกอนที่

จะผลิตวาจะขายไดหรือไม แสงแดด อุณหภูมิ สายพันธุ โรค แมลงศัตรูพืช ดนิ น้ํา เหมาะสมหรือไม ถา

ทุกอยางเหมาะสม เราจงึพรอมปลูก 

 

    **************************** 
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การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัในประเทศเคนยา 
(ตอจากฉบับที่แลว) 

อัครสิทธิ์  อมาตยกุล 
 

 
สูแนวคิดเร่ืองการจัดต้ังโครงการหมูบานตัวอยาง 
  สืบเนื่องจากความสนใจของสหประชาชาตขิางตนและความตองการของชาวเคนยาใน

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  ผมไดหารือกับ ดร.สุเมธฯ ถงึการนาํโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

ตลอดจนทฤษฎีใหมมาใชเปนโครงการตัวอยางในเคนยาและแอฟริกา  ดร.สุเมธฯ เหน็ควรสนับสนนุใหมี

โครงการหมูบานตัวอยาง โดยมีการจัดที่ดนิใหกบัราษฎรในหมูบาน  จัดหาแหลงน้าํเพื่อใชในการอุปโภค 

บริโภค ทํานา  และเพาะปลกูพืชผลทางการเกษตร  นอกจากนี้  ใหมกีารจัดตั้งสหกรณและกองทนุ เปนตน 

โดยมูลนธิิชัยพัฒนาพรอมจะจัดสงเจาหนาที่ของมูลนิธฯิ มาใหคําปรึกษา   

  โครงการหมูบานตัวอยางนาจะเอื้อประโยชนใหกับเคนยาและแอฟริกาโดยรวม เนื่องจาก

ประชาชนสวนใหญของประเทศเหลานี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตองพึง่พาน้าํเพื่อใชในการเพาะปลูก   

อยางไรก็ตาม การจัดการทรัพยากรน้าํของประเทศเหลานี้ยงัไมมีประสิทธิภาพเทาทีค่วร และมักประสบ

ปญหาการขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะในฤดแูลง  ดังนัน้ การนําเอารูปแบบในการพัฒนาตามแนวทางของ

โครงการในพระราชดําริมาใช นาจะเปนประโยชนอยางมากตอประเทศในภูมิภาคนี้ เพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรน้าํอยางมีคุณคาและการดํารงชวีิตอยูอยางพอเพียง  อีกทัง้จะมีสวนเกื้อกลูที่สําคัญตอการ

เสริมสรางความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเหลานี้ใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น 

  ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ  เนนการใหความรวมมือทางดานวชิาการที่จะนําไปสู

การเปนหุนสวนของการพัฒนา โดยไดรับการสนองตอบเปนอยางดีจากสํานักงานความรวมมือเพือ่การ

พัฒนาระหวางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ (Thailand International Development 

Cooperation Agency – TICA)  จัดสรรทุนฝกอบรมทางวิชาการใหกบัแอฟริกามากยิ่งขึน้ และไดสง

ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ของไทยไปยังแอฟริกาเพื่อถายทอดความรูดานการพัฒนาแขนงตางๆ ใหกับเคนยา

และชาวแอฟรกิาอื่นๆ   

     นอกจากนี ้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับความรวมมืออยางดีจากบรษิัท PAT Drill Africa 

จํากัด โดยคุณพอพล แยมจนิดา กรรมการผูจัดการ  ซึง่มีประสบการณการขุดเจาะน้ําบาดาลในแอฟริ

กามานานกวา 10 ป  ในการขุดเจาะน้าํบาดาลโดยไมคิดคาใชจายใหกบัสมาคมเนตรนารีแหงเคนยา (Girl 

Guide Association of Kenya)  ที่คาย Girl Guide ตําบล Kemalel ในเขตอําเภอ Boringo จังหวดั Rift 

Valley  ซึ่งเปนพืน้ที่แหงแลง  ชาวบานในแถบนั้น โดยเฉพาะผูหญิงจะตองเดินทางกวา 20 กิโลเมตรเพื่อไป
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หาน้ําทุกวัน  บอน้ําบาดาลมีความลกึถงึ 145 เมตร  โดยคาใชจายในการขุดเจาะน้าํบาดาลครั้งนีเ้ปนมูลคา

ประมาณ 1,200,000 เคนยาชิงลงิ หรือประมาณ 600,000 บาท   หลงัจากการขุดเจาะแลว ฝายสมาคม

เนตรนารีและชาวบานไมสามารถหาเครื่องสูบน้าํได  ผมจึงไดของบประมาณในกรณีฉุกเฉิน (Contingency 

Fund) ซื้อเครื่องสูบน้าํขนาดใหญ มูลคา 250,000 บาท ให 1 เครื่อง  สรางความซาบซึ้งใจใหกับชุมชนใน

เขตนั้นและสมาคมเนตรนารแีหงเคนยาเปนอยางมาก เพราะบอน้ําบาดาลนัน้จะไดเกิดประโยชนทันทีและ

อยางแทจริง   

 
มองไปสูอนาคต 
   อนึ่ง จากการสนทนากับดร. สุเมธฯ และคณุพอพลฯ ในหลายโอกาส ทําใหผมพฒันา 

แนวความคิดที่จะทําการพฒันาชนบทในเคนยาโดยอาศัยแนวทางตามพระราชดําริ และใชเครื่องไม

เครื่องมือเครื่องจักรกลตางๆ ที่ผลิตไดในประเทศไทยเปนสวนประกอบ   สถานเอกอัครราชทูตฯ จงึไดเสนอ

โครงการรวมมอืกับ UNDP ประจําเคนยา และกระทรวงวางแผนและพฒันาการเศรษฐกิจของเคนยา ที่จะ

จัดตั้งหมูบานตัวอยางโดยมผูีเชี่ยวชาญจากประเทศไทยไปใหคําแนะนาํแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ

ยั่งยนื ตลอดจนใชแนวทางตามทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามโครงการพระราชดําริ ที่

สามารถนําไปประยุกตใชไดในอนาคต   ทัง้นี ้ เพื่อใหหมูบานตัวอยางที่จะจัดตั้งขึน้ที่เคนยาเปนศนูยเรียนรู

แกประเทศแอฟริกาอืน่ๆ   โครงการดังกลาวจะเกิดขึ้นไดยอมตองอาศัยความรวมมือกับ UNDP ในการรวม 

เปนหุนสวนของการพัฒนาและนําชาวแอฟริกันจากพื้นที่อ่ืนมาศึกษาดูงาน  ในสวนของฝายไทย อาจสง

เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับการพัฒนาชนบท เชน เครื่องสบูน้ํา เครื่องปนไฟ เครื่องขุดเจาะน้ํา

บาดาล ตลอดจนรถไถนาแบบเดินตาม (Walking Tractor)  เขาไปรวมสาธิตทีห่มูบานตัวอยาง อันจะเปน

การชวยเผยแพรสินคาของไทยซึง่จะนําไปสูการเปดตลาดทางดานนี้ในแอฟริกาไดอยางไมยากเย็น 

 

    

    _________________________     

                                                                                                              



สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจา 
 

           ณรงค บุญเสถียรวงศ กรมสารนิเทศ

           

 

 

       
  

โดยที่ในป ๒๕๔๙ เปนปมหามงคลและปติยิ่งของชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องในวโรกาส 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช ทรงครองราชยครบ ๖๐ ป  โดยขณะนีท้รงเปน

พระมหากษัตริยที่ครองราชยยาวนานที่สุดในโลก ซึง่นบัเปนบุญอันยิง่ใหญของชาวไทยทีม่ ี



 2

 

พระมหากษัตริยซึ่งทรงเปนพอของคนทั้งประเทศ  ดวยพระจริยาวัตรที่งดงามยิ่งและเปนแบบอยาง

ที่ดีแกประชาชนของพระองค ทั้งนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช ทรงเปนพระ 

ราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั พระปยะมหาราช  พระมหากษัตริยผูทรง

วางรากฐานการพัฒนาประเทศใหทันสมยั จนประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นไดรอดพนภัยจาก

จักรวรรดินิยมเมื่อราวรอยกวาปที่แลว  

 หากทานผูอานไดผานมายงัเฉลียงดานหนาชั้น ๒  ทางเขาหองประชุมของกระทรวง 

การตางประเทศ  ทานจะไดพบเหน็พระบรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา

เจาอยูหัว เคียงคูอยูกับพระสาทิสลักษณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสา

อัยยิกาเจา (สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี) ซึ่งทั้งสองพระองคทรงเปนสมเด็จ 

พระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก (สมเด็จเจาฟามหิดลอดลุยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร) หรือสมเด็จพระราช

บิดาในรัชกาลปจจุบัน โดยกอนหนานี้เมื่อป ๒๕๔๘ เปนโอกาสสําคัญแหงการครบรอบ ๕๐ ป  

แหงการสวรรคตของสมเด็จพระศรีสวรินทริาบรมราชเทวฯี  เจานายราชนารี ผูมีบทบาทสาํคัญ 

อยางสงูตอพระบรมราชวงศจักรีและประเทศไทย ทัง้ในฐานะสมเด็จพระอัครมเหสีของพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระอัยยกิาเจาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

อานนัทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช ทานผูอานอาจเคยไดรับทราบถงึ

การดําเนินพระจริยวัตรและน้ําพระทยัทีง่ดงามและเปยมลนดวยพระเมตตาของพระองคทานตอ

บุคคลรอบขาง อาทิ ตอพระราชสวามี พระราชโอรส พระราชธิดา พระประยูรญาติ ขาราชบริพาร 

เปนตน  ซึง่พระจริยวัตรทีง่ดงามและไดถายทอดมาสูพระราชนัดดาคือ พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชดวยเชนกัน  

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๐๕ ทรงเปน 

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ประสูติแดเจาจอมมารดาเปยม จากสกุล

สุจริตกุล  (ภายหลงัไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระปยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา) ทรงมีพระนาม

วา พระเจาลูกเธอ พระองคเจาหญงิสวางวฒันา โดยทรงเปนพระธิดาองคกลางของเจาจอมมารดา

เปยมทรงมพีระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระขนิษฐา และพระอนุชา ประกอบดวย 

 ๑. พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาอุณากรรณอนันตนรไชย 

 ๒. พระเจาลกูยาเธอ พระองคเจาเทวัญอุไทยวงษ (สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา 

เทวะวงศวโรปการ) ตนราชสกุล เทวกุล 

 ๓.พระเจาลูกเธอ พระองคเจาหญงิสุนนัทากุมารีรัตน (สมเด็จพระนางเจาสุนนัทากมุารี

รัตนพระบรมราชเทวี) 

๔. พระเจาลกูเธอ  พระองคเจาหญงิสวางวฒันา (สมเด็จพระศรีสวรินทริาบรมราชเทว ี 
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พระพนัวสาอยัยิกาเจา)  

 ๕. พระเจาลกูเธอ พระองคเจาหญงิเสาวภาผองศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนิี

นาถพระพันปหลวง) 

 ๖. พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาสวัสดิโสภณ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ 

สวัสดิวัตนวิศษิฎ) ตนราชสกุล สวัสดิวัตน 

 เมื่อแรกประสูติ สมเด็จพระบรมราชชนกคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั  

ไดพระราชทานพรและพระนามวา “ เราไดตั้งนามของบุตรีในราชตระกูลนีว้า "สวางวัฒนา" ดงันี ้ 

ขอบุตรีนั้นจงเปนผูมีสุข เลีย้งงาย ไมมีโรค ไมมีอุปทวนัตราย มัง่คั่งสมบูรณ มีทรัพยมาก มีโภค

สมบัติมาก ดํารงอิศริยยศ ตั้งอยูในพระบรมราชวงศที่ประเสริฐสูงสุดของพระบิดา ยั่งยนืสิ้นกาล

นานเทอญ “ กลาวกันวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯไดทรงตรวจสอบดวงพระชะตากอน

พระราชทาน พรพระราชทานจึงสอดคลองและเหมาะสมกบัดวงชะตาของพระราชโอรสและ 

พระราชธิดาแตละพระองค อยางพรทีพ่ระราชทานพระเจาลูกเธอพระองคเจาสวางวฒันา ก็ตรงกบั

พระชะตา กลาวคือ  “ ทรงมพีระชนมายยุนืยาว ๖ รัชกาล และโดยเฉพาะประการทาย ทรงดํารง 

อิศริยยศ ตั้งอยูในพระบรมราชวงศที่ประเสริฐ”   เนื่องจากนบัต้ังแตรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั จนถงึรัชกาลปจจุบัน ทรงเปนเจานายราชนารีที่ดํารงพระอิสริยยศสูง

ศักดิ์ของแผนดินกลาวคือ ทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระอัครมเหสีในรชักาลที่ ๕  ทรงเปนสมเด็จ 

พระมาตุจฉาเจา (ปา) ในรัชกาลที ่๖ และรัชกาลที ่๗ ทรงเปนสมเด็จพระอัยยกิาเจา (ยา) ใน

รัชกาลที ่๘ และรัชกาลปจจุบัน ทรงเปนเสาหลักของเจานายฝายในและพระราชวงศทั้งปวง 

นับต้ังแตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนิีนาถ พระพันปหลวง เสด็จสรรคตในป ๒๔๖๓ 

 พระองคเจาหญิงสวางวฒันาหรือทีพ่ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเรยีกวา

แมกลาง ไดเขารับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พรอมกับพระองคเจาหญิง

สุนันทากุมารีรัตน พระเชษฐภคินี (แมใหญ) และพระองคเจาเสาวภาผองศรี พระขนษิฐา (แมเล็ก)

โดยทรงเปนพระภรรยาเจาชัน้ลูกหลวง (พระราชธิดาของกษัตริย) ทรงเปนสมเด็จพระบรมราชชนนี

ของพระราชโอรสและพระราชธิดา รวม ๘ พระองค ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรักและความไววางพระ

ราชหฤทัยที่พระราชสวามีพระราชทานให โดยทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา ดังนี ้

๑.  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฎราชกุมารพระองคแรก)  

๒. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาอิศริยาลงกรณ  

๓. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญงิวิจิตรจิรประภา  

๔. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสมมติวงศวโรทัย กรมขนุศรีธรรมราชธํารงฤทธิ ์ 

๕. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญงิวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  

๖. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญงิศิราภรณโสภณ  
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๗. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหิดลอดลุยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร (สมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก )  

 

   
 

จากซายไปขวา : พระองคเจาสวางวฒันา (แมกลาง) พระองคเจาสนุนัทากมุารีรัตน (แมใหญ) 

และพระองคเจาเสาวภาผองศรี (แมเล็ก) 

 

๘. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิง (ส้ินพระชนมเมื่อประสูติ)  

การที่สมเด็จฯ ทรงมีพระคุณลักษณะทีเ่มตตาเปยมลนโดยเฉพาะกับเหลาพระประยูรญาติ  

ดังนัน้ เมื่อเจาจอมมารดา ม.ร.ว.เนื่อง สนทิวงศ และเจาจอมมารดาพรอมในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ถงึแกอนิจกรรม เปนเหตุใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั 

ทรงนําพระโอรสและพระธิดา ซึง่ตางทรงกาํพราพระมารดาทั้ง ๔ พระองค คือ พระองคเจาหญิง

เยาวภาพงศสนิธ  และพระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยา

ชัยนาทนเรนทร ตนราชสกุล รังสิต) ซึ่งประสูติจากเจาจอมมารดา ม.ร.ว.เนื่องฯ  พระองคเจาหญิง

ประภาพรรณพิไล และพระองคเจาหญิงวาปบุษบากร ซึง่ประสูติจากเจาจอมมารดาพรอม  

มาพระราชทานแกสมเด็จฯ โดยสมเด็จฯ ทรงเลี้ยงดพูระเจาลูกเธอทัง้ ๔ พระองคเปนอยางดีเทากบั

พระเจาลกูเธอที่ประสูติในพระอุทร   

แมวาจะทรงเปนเจานายราชนารีซึง่อยูในสถานะที่สูงสงของแผนดินในตําแหนงสมเด็จพระ

บรมราชินีของพระพทุธเจาหลวงและสมเดจ็พระราชชนนขีองสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  แต

เหตุการณสําคัญที่ทําใหสมเด็จฯ ตองทรงวิปโยคโศกเศราแสนสาหัสเกดิขึ้น เมื่อสมเด็จฯ เจาฟา



 5

มหาวชิรุณหิศ พระราชโอรสพระองคใหญ ประชวรดวยพระโรคไขรากสาดนอยและเสด็จสวรรคต

อยางกระทนัหนั ในวนัที ่๔ มกราคม  ๒๔๓๗  ขณะมพีระชนมายุเพียง ๑๗  ชันษา เมือ่สมเด็จฯ 

ทรงทราบ ก็ทรงลมทัง้ยนืไมไดพระสติ เมื่อรูสึกพระองคกท็รงพระกรรแสงอยางรุนแรง ไมทรงยอม

เสด็จกลับพระตําหนัก ทรงกัน้พระฉากบรรทม ที่ประดิษฐานพระศพพระโอรส  

 

                         
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชรุิณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร 

 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระวิตกวา จะทรงลมประชวรและเสด็จสู

สวรรคาลัยไปอีกพระองคหนึ่ง จึงเสด็จฯ มาทรงเยีย่มและเฝาพระอาการของสมเดจ็ฯ แมเวลาจะ

ผานไปพอสมควรก็ไมทรงสามารถทําพระทัยได พระสุขภาพจึงทรุดโทรมลงอยางรวดเร็ว ดวยทรง

เศราโศกในการสูญเสียสมเด็จพระเจาลกูยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ ซึง่ทรงกําลงัหนุมแนน ทรง

เปนความหวงัของพระชนกชนน ีตลอดจนพสกนิกรทัง้ปวง โดยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงตั้งพระราชหฤทัยไวแนวแนทีจ่ะทรงฝกฝนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองคแรก

แหงสยามดวยพระองคเองและไมทรงสงไปศึกษาในตางประเทศดงัเชนการสงพระเจาลูกยาเธอไป

ตางประเทศกอนหนานี้ ทั้งนี ้ ภายหลงัสมเด็จฯ เจาฟามหาวชิรุณหิศ สวรรคตแลว พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระเจาลกูยาเธอ เจาฟา

มหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวด ีข้ึนเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ ราชกุมาร 

พระองคที ่๒ ของสยามประเทศ ดังนัน้ ตําแหนงสมเด็จพระบรมราชนิจีึงเปลี่ยนไปสูสมเด็จพระนาง

เจาเสาวภาผองศรีฯ พระขนษิฐา 

 มีผูบอกเลาวา ดวยความที่ทรงถอมพระองค สมเด็จฯ ทรงหลกีเลี่ยงที่จะเสด็จฯ ออกงาน

พระราชพิธ ีเพือ่ไมใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับพระราชสถานะในตําแหนงสมเด็จพระบรมราชินี  

ขณะเดียวกนั เมื่อตองเสด็จฯ ออกพรอมกนัทัง้สองพระองค สมเด็จฯ กบัพระขนิษฐา ก็จะทรงเกี่ยง 

ที่จะเสด็จฯ นาํหนา ดังนั้น พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงตรัสใหสมเด็จฯ เสด็จฯ 

นําหนา โดยทรงมีเหตุผลวา แมกลางเปนพี ่จึงใหเดินนําหนา   

สมเด็จฯ ทรงมีพระเมตตากบัพระขนิษฐาเปนอยางยิง่ โดยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจา 
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เสาวภาผองศรีฯ ทรงสูญเสยีสมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาหญิงพาหุรัดมณีมัย พระราชธิดา

พระองคใหญ ซึ่งสิ้นพระชนมขณะมีพระชนมายุเพยีง ๑๐ ชนัษา  สมเด็จฯ ไดพระราชทานสมเด็จ

พระเจาลกูเธอ เจาฟาหญิงวไลยอลงกรณฯ พระราชธิดาแดพระขนิษฐา ตั้งแตนัน้มา สมเด็จฯ เจา

ฟาวไลยอลงกรณทรงเรียกเสด็จนาวาสมเด็จแม และทรงเรียกสมเด็จแมวา สมเด็จปา  

นอกจากการสูญเสียสมเด็จฯ เจาฟามหาวชิรุณหิศแลว ในเวลาตอมา สมเด็จฯ ยงั ตอง

ทรงสูญเสียสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิงศิราภรณโสภณ ซึ่งประชวรดวยพระอาการอักเสบที่

พระบัปผาสะและสิ้นพระชนมอยางกระทนัหนัเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๔๑ ขณะม ีพระชนมา

ยุเพียง  ๑๑ ชนัษา สมเด็จฯ ทรงตกพระทยั พระสุขภาพทีพ่อจะดีข้ึน ก็กลับทรุดลงไปอีก  

เวลาผานไปหนึ่งป พระสุขภาพที่ทรุดกพ็อจะกระเตื้องขึน้ แพทยหลวงถวายคําแนะนําใหไป 

ประทับพกัผอนแถบชายทะเล  แตแลวสมเด็จฯ ก็ตองทรงประสบกับความวิปโยคอีกครั้ง เมื่อ

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาสมมติวงศวโรทัย ประชวรไขรากสาดนอย เพียงไมกี่วันก็

ส้ินพระชนม เมื่อ  ๑๗ มถิุนายน ๒๔๔๒ โดยไมมีใครคาดฝน ขณะมีพระชนมายุเพียง ๑๗ ชนัษา 

นบัเปนภาวะที่สุดจะทนทานได พระอาการของสมเด็จฯที่คอยดีข้ึนกก็ลับเพยีบลงทันท ีถึงกับทรง

พระดําเนินไมได พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มพีระราชดํารัสส่ังใหสมเด็จฯ แปร

พระราชฐานไปประทับรักษาพระองคที่ตําบลศรีราชา เพือ่ไมใหสมเด็จฯ ทรงเหน็สถานทีท่ี่พระราช

โอรสและพระราชธิดาเคยประทับอยู หลงัจากนั้น พระอาการประชวรจึงคอยทเุลาขึน้เปนลาํดับ 

โดยในระหวางที่สมเด็จฯ ประทับอยูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราช

ดําเนนิเยีย่มหลายคราว การประทับอยูที่ศรีราชาซึ่งอยูหางไกลจากแพทยและสถานพยาบาล  

สมเด็จฯ จงึมพีระราชดําริในการกอสรางโรงพยาบาลและมีพิธเีปดเมือ่วันที่ ๑๐ กนัยายน ๒๔๔๕ 

ซึ่งตอมาภายหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จไปศรีราชาเพื่อทรงเยีย่มสมเด็จ

ฯ และโปรดเกลาฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลนีว้า “โรงพยาบาลสมเด็จ” โดยพระราชทรพัยอีก

เปนจํานวนมากแกโรงพยาบาล ตอมาผูคนก็พากันเรียกโรงพยาบาลแหงนีว้า “โรงพยาบาลสมเด็จ 

ณ ศรีราชา”  

อนึ่ง กอนหนานี้ ในป ๒๔๓๖ ในชวงการพิพาทกรณีดินแดนฝงซายแมน้ําโขงระหวางสยาม

กับฝร่ังเศส (ร.ศ. ๑๑๒) ซึง่ไดทวีความรุนแรงจนถงึมีการสูรบ เปนเหตุใหมีทหารบาดเจ็บลมตาย

เปนจํานวนมาก ไมมีองคการกุศลทําหนาที่ชวยเหลือหรอืทําการพยาบาลบรรเทาทกุขอยาง

เหมาะสม สมเด็จฯ จึงทรงรับเปนสภาชนน ีของสภาอุณาโลมแหงชาติสยาม หรือสภากาชาดไทย

ในเวลาตอมา  

สมเด็จฯ ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่มพีระชนมถงึวยัผูใหญเพียง ๒ พระองค 

คือ สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนสงขลานครนิทร และสมเดจ็ฯ เจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

นอกเหนือจาก พระราชโอรสและพระราชธดิา (ลูกเลี้ยง) ที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัอกี ๔ พระองค  ทัง้นี ้นอกจากสมเด็จฯ ทรงมีพระเมตตาตอพระราช

โอรสและพระราชธิดาทุกพระองคแลว  การที่สมเด็จฯ ทรงไมถือพระองค   จึงทรงอนญุาตให 

สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนสงขลานครินทร อภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาลย ตะละภัฏ (สมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ตามที่พระราชโอรสทูลขอ แมวาสมเด็จฯ จะทรงหมายพระเนตร 

เลือกหมอมเจาหญงิพระนัดดาเพื่ออภิเษกกับพระราชโอรสดวยแลวก็ตาม 

  ในรัชกาลที ่๖  สมเด็จฯ ทรงไดรับการสถาปนาไวในที ่สมเด็จพระมาตุจฉาเจา สวาง

วัฒนา พระบรมราชเทวี และยังทรงเปนผูอภิบาลสมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาเพชรรตันราชสุดา 

สิริโสภา พัณณวดี  พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๖  ซึ่งประสูติกอนสมเดจ็พระบรมราชชนกเสด็จ

สวรรคต 

 

 
    

สมเด็จพระนางเจาสวางวฒันา พระบรมราชเทวี พรอมดวยพระราชโอรสและพระราชธิดา 

สมเด็จฯ เจาฟากรมขุนสงขลานครินทร และสมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั 

 

เพียงวนัเดียว ตอมาในรัชกาลที่ ๗ ไดเฉลิมพระนามาภิไธยวา สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ี 

พระพนัวัสสามาตุจฉาเจา และเมื่อถงึรัชกาลที ่๘ ทรงมพีระนามาภิไธยเปนสมเด็จพระศรีสวรินทิรา

บรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจา ทัง้นี ้มีเร่ืองเลาวา สมเด็จฯ ทรงราํพงึวา ทรงมพีระชนมาย ุ

ยืนยาว มีการเปลี่ยนพระนามหลายครั้ง จนทรงจําพระนามของพระองคเองไมได 

 โดยที่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวฯี  ทรงเจริญพระชนมายุยัง่ยนืกวาเจานายอื่นๆ 

ถึง ๖ แผนดิน ตั้งแตรัชกาลที ่๔ ถงึ รัชกาลที่ ๙  ความทีม่ีพระชนมายยุืนนี้เอง จึงมทีั้งเรื่องดีและ 

เร่ืองรายตอสมเด็จฯ กลาวคือในดานดี สมเด็จฯ ไดดํารงพระชนมมาจนถงึสมัยที่พระนัดดาเสด็จ 

ข้ึนครองราชยเปนพระมหากษัตริยของไทยถึง ๒ พระองค นอกจากนี้ ทรงสถิตอยูในทีพ่ระกุลเชษฐ 

ของพระบรมราชวงศจักรี พระราชทานพระราชูปถัมภเผื่อแผแกเจานายพระบรมวงศานุวงศ 

ขณะเดียวกนั สมเด็จฯ ตองทรงประสบกบัเร่ืองรายจากเหตุการณภายหลงัการเปลีย่นแปลง 

การปกครองเมื่อป  ๒๔๗๕  เนื่องจากสถานะของพระราชวงศเปลีย่นไป สมเด็จฯ ตองทรงกระทบ 

กระเทือนดวย ดวยสถานการณทางการเมอืงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองดงักลาว  
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พระบาทสมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่๗ ทรงสละราชสมบัตแิละเสด็จฯ ไปประทับที ่

ประเทศอังกฤษจนสวรรคต เจานายชัน้ผูใหญของพระราชวงศตองเสด็จล้ีภัยไปประทับใน

ตางประเทศ อาท ิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตตองเสด็จไป

ประทับที่ชวาจนสิ้นพระชนม ขณะที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  

ตองเสด็จไปประทับที่เกาะปนัง  

  สมเด็จฯ  ทรงมีชวงเวลาแหงความสุขเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานนัทมหดิล 

พรอมดวยสมเด็จฯ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จฯ เจาฟากัลยานิวัฒนา พระราชนัดดาทั้ง         

๓  พระองค เสด็จฯ นวิัติพระนครเปนเวลา ๒ เดือน ในป ๒๔๘๑ โดยพระราชนัดดาไดเสด็จฯ  

ไปเฝาสมเด็จฯ  ที่วงัสระปทมุอยูเปนระยะ ทาํใหสมเด็จฯ ทรงพระเกษมสําราญเปนที่สุด  

พระอนามัยแข็งแรงขึ้นอยางรวดเร็ว อนึ่ง กอนหนาทีพ่ระราชนัดดาทัง้ ๓ พระองคจะเสด็จฯ นิวัต ิ

พระนคร สมเด็จฯ ไดพระราชทานลายพระหัตถถงึคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองควา 

 

 

     
 

สมเด็จฯ เจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร 

และหมอมสังวาลย มหิดล ณ อยุธยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 

 

 

“เร่ืองการเชิญเสด็จกลับเมืองไทยชัว่คราวนั้น ถารัฐบาลยังมีความประสงคจะเชิญเสด็จกลับโดย

ความจงรักภักดีแลว ฉันไมขัดของ ขออยาลืมวา ถาหลานฉันกลับมาแลว จะตองใหกลับออกไป 

ตามที่สัญญาไว เพื่อประโยชนที่จะไดความสุขและความรู เวลานีย้ังไมมีความรู ไดแตความสุข 

เพราะการเลาเรียนยงัเรียนอยูในชัน้เด็ก” 

อยางไรก็ดี ชวงเวลาแหงความสุขก็ส้ินสุดลงอยางรวดเรว็ เมื่อพระราชนัดดาเสด็จฯ  

กลับสวิตเซอรแลนด ไมนานนัก สมเด็จฯ กท็รงเผชิญเคราะหกรรมจากเหตุที่รัฐบาลในขณะนัน้  
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ไดจับกุม พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารังสิตประยูรศักดิ์ กรมขุนชยันาทนเรนทร พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในขอหากบฏ ทั้งนี ้ สมเด็จฯ ทรงทํานุบํารุงอภิบาล

กรมขุนชัยนาทนเรนทรเสมอดวยพระราชโอรสของพระองคเอง โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดสง 

กรมขุนชัยนาทนเรนทร ซึ่งไมทรงมีตาํแหนงหนาทีห่รือเกี่ยวของกับราชการบานเมืองแตอยางใด 

ไปคุมขังไงในสถานีตาํรวจพระราชวัง ในหองขังผูตองหาสามัญ สมเด็จฯ ทรงตกพระทัย 

และโทมนัสมาก ทรงพระกนัแสงรําพันวา “ ทําไมรังแกอยางนี้  มันจะเอาชีวิตฉันมาทําไม 

ลูกชายฉัน เห็นไดเทียววารังแกฉัน “  สมเด็จฯ ไดโปรดใหเจาพระยาพชิเยนทรโยธิน (เคยเปน 

มหาดเลก็ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศฯ)  หนึ่งในคณะผูสําเรจ็ราชการ 

เขาเฝาและรับส่ังวา “ เธอกบัฉันก็เห็นกนัมาแตไหนๆ ครั้งนี้ทกุขของฉันเปนที่สุดขอใหเธอ
ไปชวยบอกจอมพลทวีา อยาจับกรมชยันาทฯ เขาหองขัง มีผิดอะไรสงมาใหฉัน ฉันจะขัง
ไวใหเอง ใหมาอยูที่บานนี้ ขางหองฉนันี่ เพราะฉันเลี้ยงของฉนัมาตั้งแต ๑๒ วัน
พระพุทธเจาหลวงอุมมาพระราชทานเอง ถากรมชยันาทฯ หนหีาย ฉันขอประกันดวย
ทรัพยสมบัติทั้งหมดที่ฉันมีอยู ถาหนหีาย ฉันก็จะยอมเปนขอทาน”   

     
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพนัวสาอัยยกิาเจา กับพระราชนัดดาทัง้ ๒ พระองค 

ฉายพระรูปโดยกรมขุนชยันาทนเรนทร 

 

แตถึงแมจะทรงรองขอเพียงใดก็ไมเปนผล ศาลตัดสินประหารชวีิตกรมขุนชัยนาทฯ 

แลวลดโทษเปนจําคุกตลอดชีวิตพรอมถอนฐานันดรศักดิ์ออกคงใหเรียกแตวา นกัโทษชายรังสิต  

นอกจากนัน้ สมเด็จฯ ยงัตองทรงประสบกบัความสูญเสยีจากการที่สมเด็จฯ เจาฟาวไลยอลงกรณฯ 

ซึ่งเปนพระราชธิดาพระองคเดียวทีย่ังมีพระชนมอยู ไดประชวรและสิ้นพระชนมขณะพระชนมาย ุ

๕๔ ชันษา ในชวงเวลาเดยีวกันกับการที่กรมขุนชัยนาทฯ ถูกจองจาํ และการที่สมเด็จฯ เจาฟา 

กรมขุนสงขลานครินทรไดส้ินพระชนมไปกอนหนานี้แลวเมื่อป ๒๔๗๒  

 ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ สมเด็จฯไมทรงยอมอพยพหนีภัยสงครามไปยังสถานที ่
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ที่รัฐบาลจัดถวาย ทัง้นี้ เพราะพระสาํนกึที่วา ทรงเปนพระบรมราชวงศผูใหญ ตองทรงคุมครอง 

ผูอยูใตรมพระบารมีจํานวนมากดังที่ตรัสวา “ฉันเปนกุลเชษฐ ฉันยังมีลูกเลี้ยง มนีองตองหลบไป 

ใหหมด ไปไหนก็ตองไปดวยกัน” 

 อยางไรก็ดี หลังจากเหตุการณกระทบกระเทือนพระราชหฤทัยตลอดพระชนมชีพ การ

สูญเสียพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค สงผลใหความทรงจําของสมเด็จฯ เร่ิมลืมเลือน

ไปทุกขณะ ทําใหไมตองทรงรับรูทุกขอีกนานัปการที่เขามาสูพระชนมชพีโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เหตุการณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัอานนัทมหิดล เสด็จสวรรคตในป ๒๔๘๙ ซึ่งสมเด็จฯ ไม

ทรงสามารถรบัรูความทกุขไดอีกตอไป เนือ่งจากประทับอยูในโลกสวนพระองค ในเดอืนตุลาคม 

๒๔๙๘ สมเดจ็ฯ ซึง่ทรงมีพระชนมายุ ๙๓ พรรษา ทรงพระประชวรและพระอาการทรุดลง

ตามลําดับ และในวนัที ่๑๗ ธันวาคม  ๒๔๙๘ สมเด็จฯ ไดเสด็จสูสวรรคาลัยอยางสงบ  

กลาวโดยสรุป สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยกิาเจา ทรงดํารง

พระชนมายถุึง ๖ แผนดิน นบัจากรัชกาลที่ ๔ ถงึรัชกาลที่ ๙ ในปจจุบนั ที่ผานมา ทรงผาน 

ความทุกข ความโศก ความวิปโยค และความอาดูร มาเกือบจะตลอดพระชนมายุของพระองค 

อันนับไดถงึ ๙๓ พรรษาเศษ แตก็ทรงประคบัประคองพระองคไวไดตลอดดวยพระขันติธรรม  

 

 

 
 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสา

อัยยิกาเจา 

 

มิไดบกพรองทั้งในฐานะพระเจาลูกเธอ พระเจานองนางเธอ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชเทวี 

สมเด็จพระมาตุจฉาเจาฯ  สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวัสสามาตุจฉาเจา และ

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยกิาเจา ทรงปฏบิัติพระราชภาระดวยดี 
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ทรงดํารงพระราชฐานะทรงเปนกุลเชษฐแหงราชสกุลวงศ สมเด็จฯ ทรงดําเนินพระราชภารกิจ 

เปนคุณประโยชนตอพสกนกิรอยางมากมายมหาศาล โดยเฉพาะการดําเนนิงานสภากาชาดไทย 

และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ทรงเครงครัดในแบบอยางแหงโบราณราชประเพณีในฐานะ 

ที่ทรงเปนเจานายราชนาร ีทรงยึดหลักธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  

เปนทีป่ระจักษวา พระจรยิาวัตรทีง่ดงามและน้ําพระทยัที่เปยมดวยพระเมตตาและความ

เขมแข็งในฐานะผูนําของพระบรมราชวงศของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสา

อัยยิกาเจา ไดถายทอดมาสูพระราชนัดดาคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช จึง

กลาวไดวา เปนบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริยที่ทรงเปนศูนยกลางและเปนทีพ่ึง่ของคนไทยทัง้

ประเทศ 

 สําหรับทานทีส่นใจศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  ขอถือโอกาสนีเ้รียนใหทราบวา ในโอกาส

ครบรอบ ๕๐ ปนับต้ังแตเสด็จสวรรคตวันที่ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๘  มูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกา

เจา  โดยพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดพมิพหนงัสือ “ 

ศรีสวรินทิรานสุรณีย นอมรําลึกถึงสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจา “  เพือ่เผยแพรพระราชประวัติ

และเฉลิมพระเกียรติคุณแหงสมเด็จพระพนัวัสสาอัยยกิาเจาที่ไดทรงบําเพ็ญประโยชนแกชาติ

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 



เดอโกลกบัคาเงินฟรังค 
 

ไชยา จนิดาวงษ 

 

  เมื่อกระทรวงการตางประเทศมีคําสัง่ใหผมไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผมมีโอกาสไดสัมผัสมือกับประธานาธบิดีชารลส เดอโกล ในโอกาส

คณะทูตเขาพบเพื่อแสดงความยนิดีในวนัขึ้นปใหม ทีท่ําเนียบประธานาธิบดีพระราชวังเอลิเซ 

(ELYSEE)  เมือ่วันที่ 1 มกราคม 2512   การพบกันในครั้งนั้นทําใหผมประทับใจในบุคลิกทาทาง

ของผูนําฝร่ังเศสคนนี้   บทบาททานทั้งในประเทศและในเวทีโลกนาสนใจเปนอยางมาก  ผมจึงใคร

นําบทบาทของทานมาปพูรมกอนจะเขาเรือ่งวาผูนาํทานนี้ไดเขาไปแกปญหาคาเงนิฟรังคอยางไร  

เขาทาํนองการรูนิสัยใจคอของผูนาํทาํใหเขาใจความคิดของผูนั้นและคาดคะเนนโยบายของ

ประเทศไดอยางใกลเคยีงหรือถาจะผิดพลาด กน็อย  นีเ่ปนตําราแรกๆ ของวิชาการทตูที่เราๆ ไดรํ่า

เรียนกนัมา 

 
ชารลส เดอโกล นกัชาตินยิมผูทรนง  (President Charles De Gaulle (พ.ศ. 2433 - 2513) ) 
 
  เดอโกลเปนหวัหนาขบวนการฝรั่งเศสเสรี (Free French Movement) ระหวาง

สงครามโลกครั้งที่ 2  เปนผูกอต้ังสาธารณรัฐฝร่ังเศสที่ 3  มีชื่อเต็มวา  Charles Andre Joseph 

Marie de Gaulle  เกิดที่เมอืง Lille ประเทศฝรั่งเศสเมือ่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2433  บิดาเปนครู

สอนปรัชญาและวรรณคดีที่วิทยาลัย Jesuit   เดอโกลสนใจการอานประวัติศาสตรและการอุทิศตน

ใหประเทศชาติมาตั้งแตยังเด็ก 

  เดอโกลจบการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยฝรั่งเศสอันมชีื่อเสียง คอื Ecole 

Militaire of Saint-Cyr ในป 2455  เขาประจําการในกองพลทหารราบ และไดรับบาดเจ็บระหวาง

สงครามโลกครั้งที่ 1  ถกูจับในระหวางการรบที่มีชื่อวา Battle of Verdun เมื่อเดือนมีนาคม 2459  

ระหวางเปนเชลยศึก ไดเขียนหนังสือซ่ึงตอมาไดรับการตีพิมพในป 2467 ชื่อวา “La discorde 

Chez l’enemi”      เดอโกลเคยสอนประวตัิศาสตรการทหารทีโ่รงเรียนนายรอย Saint-Cyr กอนจะ

ยายไปเปนผูบงัคับหนวยทหารภายใตจอมพล Henri Philippe Petain   เดอโกลเคยประจําการอยู

ที่ Rhineland และเลบานอน 

  เมื่อเร่ิมสงครามโลกครั้งที่ 2  เดอโกลมยีศพนัเอก ไดเลื่อนเปนพนัตรีในป 2483  

ในวนัที ่6 มิถนุายน 2483  นายกรัฐมนตรี Paul Reymond ไดตั้งเดอโกลเปนปลัดกระทรวง

กลาโหม   
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  เดอโกลเปนผูหนึง่ที่คัดคานการยอมจาํนนของฝรั่งเศสตอเยอรมัน  ดังนัน้ เมื่อ

จอมพล Petain ยอมจํานนตอเยอรมันและไดเปนนายกรฐัมนตรี  เดอโกลจึงหนีไปลอนดอนตอตาน

การยึดครองฝรั่งเศสของเยอรมัน 

  ในเดือนพฤศจกิายน 2485 สัมพันธมิตรบุกข้ึนแอฟริกาเหนือ เกลี้ยกลอมใหนาย

พลเรือ Jean Francois Darlan  ตัวแทนของจอมพล Petain เปนขาหลวงใหญฝร่ังเศสในแอฟริกา

เหนือ   แตตอมา  นายพล Darlan ถูกฆาตกรรม  นายพล Henri Graud ไดรับการแตงตั้งใหข้ึน

แทน  เดอโกลฉวยโอกาสนี้ตัง้กองบัญชาการใตดินขึ้นที ่Algiers เมื่อเดือนพฤษภาคม 2486  ไดรับ

ความนิยมและสนับสนุนจากฝายใตดินอยางกวางขวาง   เปลี่ยนจากหนวยใตดนิเปนรัฐบาล

ชั่วคราวแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส   หลังวนั D-Day สัมพนัธมิตรยกพลขึน้บกที่หาดนอรมังดี 1 

สัปดาห  ก็เดนิทางเขากรุงปารีสเมื่อวนัที ่23 สิงหาคม 2487 ในฐานะวีรบุรุษกูชาติ  

  หลังสงครามยตุิลง  เดอโกลไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธบิดีดวยเสียงสนับสนนุ

ลนหลาม  เดอโกลตองการใหฝร่ังเศสมีรัฐบาลที่เขมแข็ง  จงึตองการแกไขรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ 

4  แตก็ยังทาํไมได จึงลาออกในเดือนมกราคม 2489 

  ในป 2490  เดอโกลกระโดดเขามาเลนการเมืองอีกครั้ง  โดยกอต้ังขบวนการ

ประชาชน (Rally of the French People) มีความหมายยิ่งกวาพรรคการเมือง ข้ึนเปนฐานอํานาจ 

  สาธารณรัฐประชาชนที ่4 ตองประสบปญหาเศรษฐกิจหลายประการ  เชน การ

พายแพสงครามเดียนเบยีนฟใูนป 2497   เร่ิมเกิดปญหาอัลจีเรียขอเปนเอกราช  ถึงป 2501 ทหาร

และประชาชนอัลจีเรียเดินขบวนคัดคานการปลอยใหอัลจีเรียใหเปนเอกราช  ส่ิงเหลานีท้ําให

บานเมืองตองประสบวิกฤตอยางหนัก 

  เดือนมิถนุายน 2501  สภาฝรั่งเศสตั้งเดอโกลเปนนายกรัฐมนตรี  ใหอํานาจเดอโก

ลอยางกวางขวาง รวมถึงการแกรัฐธรรมนูญ 

  เดือนกันยายน 2501  รัฐธรรมนูญฉบับใหมใหอํานาจประธานาธบิดีตามระบบ

ใหมไดรับการสนับสนนุจากประชาชนลนหลาม  ทําใหเดอโกลกาวขึ้นเปนประธานาธิบดีแหง

สาธารณรัฐที ่5  การเลือกตัง้ในเดือนพฤศจิกายนปนั้นทาํใหพรรคเดอโกลครองเสียงขางมากใน

สภาฯ 

  ตอมา  ในเดือนธนัวาคมปเดยีวกนั  เดอโกลไดเปนประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ

ที่ 5 ดวยคะแนนเสยีงรอยละ 78  โดยเขารับตําแหนงในเดือนมกราคม 2502  

  นโยบายสาํคัญของเดอโกลในชวงนี้คือขยายอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสที่ทรุดตัวให

กลับฟนขึ้นโดยเร็ว  การแกปญหาเงินฟรงัคตกต่ํา  การคัดคานอังกฤษเขาตลาดรวมยุโรป  การ

ปองกนัไมใหฝร่ังเศสอยูภายใตอิทธิพลสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวยีต โดยการไมใหมีทหาร

ฝร่ังเศสในนาโต เปนตน 
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  ป 2505  เดอโกลตกลงปลอยอัลจีเรียเปนเอกราช  เสนอแกรัฐธรรมนญูให

ประชาชนลงมติโดยตรง   เมือ่รัฐสภาคัดคาน เดอโกลกย็บุสภาเสีย  (ดูจะเหมือนบางประเทศที่

ตองการใหประชาชนเปนผูตดัสินการเมืองภายในโดยตรง)  

  ป 2508  เดอโกลไดรับเลือกเปนประธานาธบิดีเปนสมัยที่ 2 อีก 7 ป  แตคะแนน

นิยมเริ่มลดลงจากการที่เดอโกลใชนโยบายแข็งกราว  เชน ใหนาโตถอนทหารออกจากดินแดน

ฝร่ังเศส  คัดคานองักฤษเขาตลาดรวมยุโรป  ประณามสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม  (เพราะ

ตัวเองก็แพเวยีดนามในสงครามเดียนเบยีนฟูมากอนแลว)   ทาํใหคาเงินฟรังคตกต่าํ  สนับสนุน

อาหรับ  สนับสนุนการแยกตัวของควีเบคจากแคนาดา 

  การเลือกตั้งสภาฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2509  พรรคของเดอโกลตกต่ํา ไดรับชัยชนะ

เฉียดฉิว  มีการเดินขบวนทางการเมือง  การนัดหยุดงานของกรรมการและนักศึกษาเปนประจํา

และรุนแรงขึ้นทุกวนั 

  เขาเดือนพฤษภาคม 2511  (วิกฤติเดือนพฤษภาคม – May Crisis)  เปนเดือนที่

การเมืองฝร่ังเศสรอนระอุ   นักศึกษาเปนแกนนาํประชาชนและกรรมกรเดินขบวนประทวงรัฐบาล

ทุกวนั  จนถงึขั้นบุกยึดมหาวิทยาลัยซอรบอน (Sorbonne) นานนับเปนสัปดาห  กรรมกรกวา 8 

ลานคนรวมนดัหยุดงาน  เศรษฐกิจของประเทศระส่ําระสายหนัก  เหตกุารณชวงนี้มชีื่อเรียกกนัวา 

จราจลนักศกึษา (Student Riot) 

 
เดอโกลกบัปญหาคาเงินฟรังค 
 

  ชวงนี้ เปนชวงที่ฝร่ังเศสประสบวิกฤตทิางเศรษฐกิจลามเปนความวุนวายทาง

การเมือง  คาเงินฟรังคตกต่ําเพราะการปลอยอัลจีเรียเปนเอกราช  ขาดวัตถุดิบปอนโรงงาน

อุตสาหกรรมในฝรั่งเศส  ผสมโรงจากการนัดหยุดงานของกรรมกรและนักศึกษา  การผลิตการ

สงออกตกฮวบฮาบ  งบประมาณขาดดุล  เหลานี้ส่ันคลอนฐานะทางการเมืองของเดอโกลเปน

อยางมาก 

  ผมยังจาํไดดีวาวนัที่ผมเดินทางไปรับหนาที่ที่สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส  

เพียงลําพังโดยไมไดพาครอบครัวไปดวยนัน้ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2511  เปนวนัที่ฝร่ังเศส

วุนวายสุดๆ  เกิดวิกฤตทิางการเมือง  มีการเดินขบวนนดัหยุดงานจนเครื่องบินทีก่ําหนดไปลงที่

สนามบนิออรล่ีของกรุงปารีสลงไมไดไปตามๆ กนั  และไดยายไปลงทีก่รุงอัมสเตอรดัม ประเทศ

เนเธอรแลนดแทน  แลวเปลีย่นเครื่องเปนเครื่องบินไอพนลําเลก็เพื่อบินกลับมาทีก่รุงปารีส โดยมา

ลงที่สนามบินเล็ก ชื่อ ลาบูเย ซึ่งตัง้อยูชานกรุงปารีสนัน่เอง 
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  รุงขึ้น วันที่ 27 มิถนุายน 2511  ผมเขาไปรายงานตวัรับหนาที่ตอทาน

เอกอัครราชทตูฯ ซึ่งเคยเปนอาจารยสอนกฏหมายระหวางประเทศ (คดีเมือง) ที่คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  และเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาล

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตมากอนที่จะมาดาํรงตําแหนงเอกอัครราชทูตฯ 

  ผมไดรับมอบหมายใหทํารายงานดานการเมืองและงานดานสารนิเทศเปนหนาที่

หลัก  และทํางานพิเศษคือการติดตามเรื่องการเจรจา 4 ฝาย  ปญหาเวียดนามระหวาง

สหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต – เวียดนามเหนือ – เวียดกง    ทานทตูฯ ยังกําชับใหผมลองสมัคร

เรียนทีม่หาวทิยาลัยซอรบอนซ่ึงผมก็ตั้งใจเชนนั้น เพยีงแตรอใหเหตุวุนวายตางๆ ยุตลิงกอน 

  เมื่อผมหาบานเชาไดเปนที่เรียบรอยและไดใหครอบครัวเดินทางไปสมทบดวยกัน

แลว  ผมก็เร่ิมทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  การติดตามความเคลือ่นไหวทางการเมืองของ

ฝร่ังเศสและการเจรจา 4 ฝายในปญหาเวยีดนามทาํใหผมตองเดินปะปนไปกับประชาชนเพื่อ

สังเกตุสถานการณการเดินขบวนการนัดหยุดงานตางๆ  ไปพรอมๆ กับการแลกเปลี่ยนความเหน็

กับคณะทูตทีป่ระจําในกรุงปารีส ตลอดจนผูเชี่ยวชาญตางๆ เพื่อมาประมวลเปนรายงานแจงให

กระทรวงการตางประเทศทีก่รุงเทพฯ ทราบ   ในชวงนี้เองที่ผมพอจะเหน็สัญญาณของการลด

คาเงนิฟรังคซึง่ผูเชี่ยวชาญตางคาดการณวานาจะอยูทีป่ระมาณรอยละ 10 

  ในคืนวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2511  มีการประชุมคณะรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเพื่อ

พิจารณาปญหาคาเงนิฟรงัค  ผลการประชุมมีททีาวาฝรั่งเศสจะพยายามรักษาคาเสมอภาค 

(Parity) ของคาเงนิฟรงัค  โดยแจงสาธารณชนแตเพียงวา คําตอบสุดทายของเรื่องนี้อยูในคํา

ปราศรัยของประธานาธิบดีเดอโกลทางสถานวีิทยุและโทรทัศนในคนืวนัที ่24 พฤศจกิายน เวลา

ประมาณ 20.00 น.   ขาวนีท้ําใหวงการทตูตื่นเตนและติดตามขาวชนิดตาไมกระพริบ    

  ทานทูตเรียกผมไปสั่งการใหไปฟงคําแถลงของเดอโกลดวยตนเอง และใหเตรยีม

รางโทรเลขรายงานกระทรวงฯ ไวลวงหนา   ผมจําไดวาทานทูตแกลงถามผมเลนๆวา “ ไชยาละ 

เห็นอยางไร  เดอโกลจะลดคาเงนิฟรังคตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญไหม ”   ซึง่ผมก็ตอบทานไป

วา “ ยากที่จะเดาใจเดอโกลไดนะครับ  ขนาดไมยอมนาํฝรั่งเศสเขานาโต  กีดกนัองักฤษไมใหเขา

ตลาดรวมยุโรป  ปลอยอัลจีเรียเปนเอกราช  ดูจะเปนคนขวางโลกพอสมควร ”  ทานทูตหวัเราะและ

บอกผมวา “ เชื่อผมเถอะ เดอโกลจะตองประกาศคําวา NON (อานวา ‘น็อง’ แปลวา ไม)  ไมใช 

OUI (อานวา ‘หว’ี แปลวา ใช)  เพราะใครๆ ก็รูวาเดอโกลมีฉายาผูเฒาเด็กดื้อ  มีความรูสึก

ชาตินิยมรุนแรง  อะไรที่เกีย่วกับเกียรติภูมิของชาติแลว เดอโกลจะปกปองอยางเต็มที่ “  จากนัน้ก็

เรงใหผมรีบตรงไปที่ทาํเนียบประธานาธิบดีเพื่อรอฟงคาํปราศรัยของเดอโกล  

  ที่ทาํเนียบประธานาธิบดี  มกีองทพันักขาวและประชาชนที่สนใจยนืชมุนุมอยู

กลางสนามหนาทําเนียบแนนขนัด  ผมยนืรออยูพักใหญก็ไดเวลา  เดอโกลออกมายนืที่ระเบยีงและ 
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เร่ิมคําปราศรัย  โดยกลาวถงึสถานการณทางการเมือง  เศรษฐกิจ  การเงนิที่ประเทศชาติตอง

ประสบ  เนื่องจากนักศึกษากรรมกรเดินขบวนนัดหยุดงาน  ทําใหผลผลิตตกต่ํา  การสงสินคาออก

ไมเปนไปตามเปาหมาย  แมผูเชี่ยวชาญจะแนะนาํใหลดคาเงนิฟรังค  แตเดอโกลเหน็วายงัมี

มาตรการอื่นทีส่ามารถแกไขคาเงนิฟรังคไดโดยไมทําใหฝร่ังเศสเสียเกยีรติภูมิดวยการแบมือขอรับ

ความชวยเหลอืจากผูอ่ืน  เดอโกลบอกวาไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว เห็นวา ฝร่ังเศสยังไม

สมควรประกาศลดคาเงินฟรงัค และย้าํการตัดสินใจของเดอโกลในครั้งนี้ดวยการใชคาํวา NON 

(อานวา ‘น็อง’ แปลวา ไม)  เปนการยืนยัน 

  ส้ินคําปราศรัยของเดอโกล  ผมรีบกลับไปที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อรายงานผล

ใหกระทรวงฯ ทราบโดยทนัที  ส่ิงที่ผมระลึกตลอดเวลาที่เขียนรายงานนัน้คือคําสอนของทานทูตซึ่ง

ผมไดยึดเปนหลักของการทาํงานในเวลาตอมา  นัน่คือ  นอกจากพิจารณาประโยชนของประเทศ 

ชาติแลว  จะตองคํานงึถงึอุปนิสัยของผูนําประกอบกับทศิทางการเมืองของประเทศที่เราอยูควบคู

กันไปใหถูกตองหรือใกลเคยีงมากที่สุดดวย   

 
  การดึงดันของเดอโกลดวยการไมยอมลดคาเงนิฟรงัคคร้ังนี้ทาํใหนักคาเงินและผู

เก็งกาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนตองถงึกับลมละลายหลายคน  บางคนถึงกับฆาตัวตาย  เดอโกล

เกลียดชังคนประเภทนี้เขากระดูกดํา  เหน็วานักคาเงนิเหลานี้ไมตางอะไรกับผูทรยศตอชาติ  การ

ลมละลายหรอืตายจากไปกส็มควรแลว 

  การตัดสินใจของเดอโกล  ถามองในทางการเมือง เดอโกลถูกเพราะกาํจัดนักคา

เงินคนเหน็แกตัวออกไป  ทั้งยังรักษาเกยีรติภูมิของประเทศเอาไวไดอยางสงางาม  แตในทาง

เศรษฐกิจการเงินการคลังของชาติแลว  คงไมถูกนกั   ทําใหเศรษฐกิจของประเทศผานพนวกิฤติไป
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ไดยาก  เมื่อเดอโกลพนจากอํานาจโดยการลาออกจากตาํแหนงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2512  และ

นายปอมปดูไดเขามาเปนประธานาธิบดีแทน  ไดประกาศลดคาเงินฟรงัคลงรอยละ 12.5 เมื่อวนัที ่

18 สิงหาคม 2512  เปนผลทาํใหเศรษฐกจิของประเทศดข้ึีนโดยลําดับ 

  ดังนัน้  การที่เดอโกลไมลดคาเงนิ  เปนการตัดสินใจที่ถกูในแงการเมือง  เมื่อ

ปอมปดูประกาศลดคาเงนิในเวลาตอมา  เปนการตัดสินใจที่ถูกในแงเศรษฐกิจ   ผูนาํประเทศที่ดี

นั้นกอนตัดสินใจจึงตองรอบคอบ มองไปใหไกล  ยึดผลประโยชนของรัฐเปนสําคัญ 

  หลักการนี้เปนคําอธิบายที่ดวีา ทาํไมรัชกาลที่ 5 จงึยอมเสียดินแดนสวนนอยเพื่อ

รักษาสวนใหญ  ทาํไมรัชกาลที ่6 จึงสงทหารอาสาไปรวมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1  ในชวงป 

2457 – 2461    ทําไมจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงยอมรวมมือกับญ่ีปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2  

และ ทาํไมขบวนการเสรีไทยจึงเกิดขึ้น    

  คําตอบมีเพียงคําตอบเดียว  คือ  เอกราช  อธิปไตย  และผลประโยชนของชาต ิ

  ในการเลือกตัง้เมื่อเดือนมิถนุายน 2511  พรรคเดอโกลไดรับชัยชนะ 358 ที่นัง่

จากทั้งหมด 487 ที่นัง่  และไดเสนอรางรัฐธรรมนูญในปถัดมาโดยใหสภาสูงเปนสภาที่ปรึกษา แต

ไดรับการคัดคาน และพายแพในการลงคะแนนเสียง  เดอโกลจึงลาออกจากตาํแหนง

ประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2512  การเลือกตั้งประธานาธิบดีมีข้ึนในวันที่ 15 มิถุนายน 

2512  โดยนายปอมปดูชนะนายโปแฮรและไดเขาดํารงตาํแหนงประธานาธิบดีของฝรัง่เศส 

  สวนเดอโกล เมื่อลาออกแลวก็วางมือจากการเมืองโดยเด็ดขาด  และใชชีวิตอยาง

สงบที่บานเกิดที ่Colombey-Les-Deux-Eglises   เดอโกลถึงแกอสัญกรรมเมื่อวันที่ 9 พฤศจกิายน 

2513 ขณะมีอายุ 80 ป 

  สําหรับผม  เปนความทรงจําที่ผมไมมวีันลมืวาไดมีโอกาสสัมผัสมือกับ

ประธานาธิบดีฝร่ังเศสถงึ 2 คน ในโอกาสวันขึ้นปใหมทีพ่ระราชวงัเอลเิซ (ELYSEE)  เมื่อวนัที ่1 

มกราคม 2512  กับประธานาธิบดีเดอโกล  และในวนัที่ 1 มกราคม 2513  กับประธานาธิบดีปอมป

ดู   ตอมา  ในเดือนพฤษภาคม 2513  ผมไดรับคําสั่งใหยายไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงมอสโก ในตําแหนงเลขานุการเอก   แมวันที่ผมไดพาครอบครัวเดินทางออกจากกรุงปารีสมุง

หนาสูกรุงมอสโก  ส่ิงที่แจมชัดอยูในความทรงจาํของผมเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสยงัคงเปนภาพ

ของเดอโกล ผูนําขบวนการกูชาติ วีรบุรุษของฝรั่งเศสผูซึง่หยาดเลือดทกุหยดเต็มไปดวยความรัก

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 

 

 กรุงปรากเปนนครหลวงของสาธารณรัฐเชก็ เปนนครเกาแกที่งดงามนาหลงใหล เหมอืน

เมืองในเทพนยิาย  ผูที่เคยเดินทางไปเยือนครั้งหนึ่งแลวก็มักอยากจะกลับไปอีก กรุงปรากไดรับ

ฉายาวาเปนหวัใจแหงยุโรปกลาง มีประวตัิเกาแกยอนหลังไปถึงยุคชวงกอนประวัติศาสตรในฐานะ

เปนที่ตัง้หลกัแหลงของมนษุยหนิ และตอมาในชวง 200 ปกอนคริสตวรรษ ชนชาวเคลท (Celts) 

ไดมาตั้งหลกัแหลงในบริเวณนี้ ตอดวยชนชาติเยอรมันและชนชาติสลาฟ ซึง่เปนชนชาติสวนใหญ

ของยุโรปตะวนัออก  

 ตามตํานานเลาวา กรุงปรากสรางโดยเจาหญิงลีบุเซ ซึง่ประกาศบนยอดผาเหนือแมน้ําวัล

ตาวา (Vlatva) วาไดแลเหน็นิมิตรของมหานครอันยิ่งใหญที่จะมีชื่อเสยีงเลื่องระบือไปทั่ว เจาหญิง

และสวาม ีเจาชายปรีมุสล ไดรวมกันกอต้ังราชวงศเพรมสิลิดแหงโบฮีเมียขึ้น และมีการสราง

ปราสาทบนเนนิเขาในชวงศตวรรษที่ 9 เปนศูนยกลางของนครบนฝงขวาของแมน้ําวลัตาวา และ

ถูกขนานนามวา ปราสาทสงู (Vysehrad - high castle) 

 ในป ค.ศ. 1170 พระเจาวลาดิสลาฟที ่2 ไดสรางสะพานขามแมน้าํวัลตาวาเปนสะพาน

แรก เรียกวาสะพานจูดิธ แตสะพานไดพงัลงในป ค.ศ. 1342 และตอมาสะพานชารลส (Charles 

Bridge) ที่มีชือ่เสียงก็ไดถกูสรางขึ้นบนฐานตอมอเดิมของสะพานจูดิธ 

 ในชวงศตวรรษที่ 14 ภายใตการปกครองของพระเจาชารลสที่ 4 แหงราชวงศลักเซมเบิรก

ใหม ไดมีการสรางเมืองใหมตอเนื่องกับเมืองเกา และมีการกอสรางสถานที่สําคัญ อาท ิวหิารเซนต

วิตุส ซึ่งเปนโบสถโกธกิที่เกาแกที่สุดในยโุรปกลาง และมหาวิทยาลัยชารลส ที่เปนมหาวทิยาลยัที่

เกาแกที่สุดของยุโรปกลางเชนกนั 

 เร่ืองเลาของเราจะเริ่มที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ ... 

 ในสมัยกอนโนนที่คณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลยัชารลสอันเกาแก  มีโครงกระดูก

ขนาดยักษยนืเฝาอยูที่ประตูทางเขาตึก โครงกระดูกนีถ้ือคทาอยูในมือ เลากนัวาเจาของรางโครง

กระดูกคือคนรับใชของศาสตราจารยวชิากายวิภาคศาสตร ทานศาสตราจารยเลง็เหน็วาถาไดโครง

กระดูกของเจาคนรับใชนีม้าเก็บไวที่คณะแลวละก็  จะเปนของมีคาสาํหรับคณะทีเดียว เพราะ

ขนาดกระดูกที่ใหญโตแบบนี้ไมเคยมทีี่ไหนมากอน ศาสตราจารยเลยทําความตกลงกับคนรับใชวา

จะใหเงินกอนโต ถาคนรับใชจะยอมเซน็สญัญายกโครงกระดูกใหหลังจากเสียชีวิต  หะแรกเจาคน

รับใชฟงแลวกอ้ึ็งไป แตหลังจากนั้นก็คิดขึ้นมาไดวา “เออ ก็นาจะดี เพราะทานอาจารยก็แกมาก

แลว ยงัไงทานอาจารยอาจจะไปกอนขาก็ได ถาแกตายไป สัญญานีก้ศ็ูนย” 
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 คิดไดแลว เจาคนรับใชก็ลงชือ่ในสัญญา ทานศาสตราจารยจึงใหเงนิตอบแทนไป แถมพูด

ติดตลกวา “เมือ่แกตายไปแลว ฉันจะเอากระดูกของแกไปตั้งไวที่ประตูทางเขา แลวใหถือไมคทา

ของคนเฝาประตูเอาไวดวย จะไดชวยเฝาสมบัติของฉัน”  

 เจาคนรับใชแนใจวาจะไมมวีันเกิดอะไรแบบนั้น เมื่อไดเงินก็รีบเผนไปที่โรงเหลา แลวสั่ง

เหลามาดื่มอยางครึ้มใจ เพราะตอนนี้มีเงินเหลือเฟอ แตวาโชครายเสยีนี่กระไร ยงัไมทันใชเงนิหมด 

เจาคนรับใชก็เกิดหัวใจวายกระทันหัน ทานศาสตราจารยเลยไดโครงกระดูกมาตัง้ไวทีห่นาประตู

พรอมคทาในมือ พวกนักศกึษาตัง้ชื่อเลนโครงกระดูกวา “คนเฝาประตู” เร่ืองเลายังมีตอวา เจาคน

เฝาประตูนี้จะยืนอยูที่ประตูจนถงึเวลานาฬิกาตีสิบสองครั้งตอนเทีย่งคนื แลวเจาโครงกระดูกก็จะ

ออกเดินไปตามทองถนน เทีย่วไปหยุดคนที่เดินผานไปมา ขอเศษเงินเพื่อรวบรวมเอาไปคืนให

ศาสตราจารย เปนการขอซือ้โครงกระดูกคืน เพื่อจะไดรับการฝงและพกัผอนอยางสงบตอไป...    

 กรุงปรากมีจตุรัสเมืองเกาซึ่งในสมัยกอนเปนสถานที่จัดตลาดนัด และเปนที่ชมุนมุของ

พอคาวานชิจากเมืองตางๆ บริเวณรอบจตุรัสมีสถานทีสํ่าคัญคือโบสถแมพระ ซึ่งเปนสถานที่

สําหรับจัดพธิข้ึีนครองราชยและพิธีแตงงานของราชวงศ โบสถแหงนีย้ังมีบทบาทสาํคัญในยุคปฏิรูป

ศาสนาคริสต โดยเปนศนูยกลางการเคลื่อนไหวของกลุมฮุซไซท ที่มหีัวหนาคือ แจน ฮุซ ซึ่งเปน

นักบวชและนกัเทววทิยา ผูพยายามใหมกีารเปลี่ยนแปลงศาสนาคริสตแคธอลิก การเคลื่อนไหว 

ของแจน ฮุซ สงผลสะเทือนทัง้ทางการเมืองและศาสนาจนถูกตัดสนิใหเผาทัง้เปน  เมือ่แจน ฮุซตาย 

ทําใหชาวบานที่ยากจนกอกบฏขึ้นภายใตชื่อฮุซไซทตามชื่อกลุมของเขา  กลุมกบฏไดตอสูกับฝาย

ปกครองเปนเวลาถงึ 20 ป และในที่สุดกบฏก็ถูกปราบปรามลงเนื่องจากเกิดความแตกแยกภายใน

กลุม ที่จตุรัสแหงนี้มีอนุสาวรียแจน ฮซุ ตั้งอยู มีคําจารึกวา “ความจรงิจักไดชยัชนะ” 

 ขางหลงัโบสถแมพระมีอาคารหลังหนึ่งชื่อวา อุงเกลท เปนอาคารเกาแกตั้งแตสมัย

ศตวรรษที่ 11 เปนทีท่ีพ่อคาตางดาวมาพบปะเพื่อคาขายสินคา อาคารหลังนีป้ระกอบดวย

สํานักงานเก็บภาษี โกดังสําหรับเก็บสินคา และมีโรงแรมสําหรับพอคาไดพักคางคืน เร่ืองเลาตอไป

เปนเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแหงนี้... 

 ในสมัยกอนโนนเมื่อพอคาตางแดนมาชมุนุมกนัที่อุงเกลทเพื่อคาขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ

กันนั้น มีกลุมพอคาชาวเติรกเดินทางมาพาํนักที่โรงแรมแหงนี้ดวย พอคาเติรกนายหนึ่งเปนหนุมรูป

งามและร่าํรวย เขาตกหลุมรักสาวแสนสวยผมทอง ลูกสาวเจาของโรงแรมทันทีทีพ่บเธอ และไดขอ

แตงงานกับเจาหลอน  ฝายสาวเจาและผูเปนพอยินดียิง่ เพยีงแตพอไดขอใหทั้งคูแตงงานและอยู

ดวยกนัในกรงุปราก หลังจากลังเลเลก็นอย หนุมเติรกกย็อมตกลง และโดยที่เขาเปนคนตางศาสนา 

จึงไดขอเดินทางกลับไปบานเกิดเพื่อขออนุญาตแตงงาน โดยสัญญาวาจะรีบกลับมา และไดมอบ 

แหวนหมัน้สาวสวยไวกอนทีจ่ะจากไป 
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 เวลาผานไปวนัแลววนัเลา สาวผมทองเฝารอคอยอยางอดทน แตหนุมเติรกก็ไมไดกลับมา 

แรกๆ สาวเจาคิดวาการเดนิทางไกลยอมตองใชเวลา แตจากวนัเปลีย่นเปนเดือน เธอเริ่มคิดวาเขา

ลืมเลือนเธอไปเสียแลว เวลาผานไปจนกระทั่งความทรงจําเรื่องการหมายหมัน้นี้เร่ิมเลือนลางเปน

เหมือนความฝน  

 สาวงามมีคนมาหมายปองหลายคน  เปนเวลานานทีเดียวที่เธอไมยนิดีกับการเกี้ยวพาราสี 

แตเธอยังเยาววัยและไมคิดจะอยูเปนโสดตลอดกาล ดังนัน้ วันหนึง่เธอจึงตกลงจะแตงงานกับหนุม

บานใกลเรือนเคียง มกีารกาํหนดวันแตงงาน แลวในวนันัน้เอง เติรกคนรักเกากเ็ดินทางกลับมา เขา

เขาพักในโรงแรมใกลกับอุงเกลท และรีบไปที่บานของสาว เมื่อทราบความจริงวาคูหมั้นกําลงัจะ

แตงงานกับชายอื่น เขาโกรธมากแตแสรงทาํเปนวาทําใจกับขาวรายได เขาฝากขอความไววาจะ

ออกจากเมอืงและตองการกลาวคําอาํลากบัเธอ เมื่อเธอไดรับขอความนั้น เธอรูสึกหวั่นใจ แต

หลังจากลงัเลอยูชั่วครู เธอกต็ัดสินใจไปพบอดีตคูหมั้น เธอสวมชุดที่ดีที่สุดเพื่อไปยงัจุดนัดหมาย 

และหลังจากนั้นก็ไมมีใครเห็นเธออีกเลย เติรกหนุมเองก็พลอยหายไปอยางไรรองรอย 

 วันเดือนปผานไป ณ หองเก็บของของโรงแรมใกลเคียงนัน้เอง มีการขุดพบซากกะโหลกที่มี

ผมบลอนด พรอมโครงกระดูกสวมชุดสวยงามขาดวิน่ ไมตองสงสัยวาเปนฝมือเติรกผูโกรธแคนได

สังหารสาวคนรักผูทรยศ เลากันวา เมื่อเขาสังหารเธอแลว เขาไดตัดเอาศีรษะของเธอใสกลองไมมี

คา แลวหอบหิว้ไปดวยทกุหนแหง แตวิญญาณของเธอเฝาหลอกหลอนขอรองใหเขาเอาศีรษะ

กลับไปคืนราง ในที่สุดเขากท็นไมไหว จงึกลับมาที่ปราก นาํเอากะโหลกศีรษะของหญิงคนรกัมาฝง

รวมกับราง 

 เร่ืองเลานี้ถูกลมืเลือนไปนาน จนกระทัง่คืนวันหนึง่ชางตัดเสื้อผูหนึง่กาํลงัเดินไปทีห่องเก็บ

ของ ไดสังเกตวามีแสงเรืองอยูที่บนัได ทนัใดนั้นเอง กม็ีรางของบุรุษในเสื้อคลุมยาวปรากฏขึ้น ใน

ความมืดนั้น ดวงตาของปศาจสงแสงวาวโรจนราวกับถานหนิติดไฟ ชางตัดเสื้อตะลึงจองมองภาพ

ที่นากลวันัน้ เมื่อปศาจเติรกเดินเขามาใกล มันเปดเสื้อคลุมออกใหเห็นมือที่กาํลังถือศีรษะของ

หญิงผมบลอนด ชางตัดเสือ้กลัวจนรองไมออก และแลวปศาจก็เดนิทะลุผานกําแพงแลวหายไป   

ภายหลงัจากเหตุการณดังกลาว เลากนัวาแมเมื่อเติรกหนุมตายไปแลว เขาก็ยงัไมสามารถ

นอนไดอยางสงบสุข วิญญาณของเขาถูกสาปใหเดนิไปรอบบริเวณอุงเกลทของกรุงปรากไปตลอด

กาล 

……………………………………. 

บริเวณจตุรัสเมืองเกา มีอาคารเทศบาลเมืองที่สรางเมือ่ป ค.ศ. 1338 มีเร่ืองเลาวา ในป 

ค.ศ. 1410 นายกเทศมนตรีของปรากไดวาจางชางนาฬิกาผูมีชื่อเสียงนาม ฮานซุ ใหมาสราง

นาฬิกาติดไวที่หอคอยของอาคาร ในตาํนานกลาววาเมื่อนาฬิกาเสรจ็เรียบรอยแลวนายกเทศมนตรี

เกรงวาจะมีคนมาจางฮานุซใหสรางนาฬิกาที่ดีกวาในปราก เขาจึงหาคนมาจัดการแทงตาของฮา
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นุซใหบอดดวยมีดเผาไฟ เมือ่ฮานุซทราบความจริง เขาก็บอกใหผูชวยพาเขาขึ้นไปบนหอคอย และ

แมจะตาบอด แตชางผูเชี่ยวชาญก็ไมลืมผลงานของตัวเอง ฮานุซจัดการดึงลิ้นของเครื่องจักรขึ้น 

ทันใดนั้นเองกม็ีเสียงดงัสนัน่และเครื่องจักรนาฬกิาก็หยดุลง ในนาทีเดียวกนั ฮานุซก็ลมลงสิน้ใจ 

เขาสามารถแกแคนนายกเทศมนตรีไดสําเร็จ เพราะเปนเวลาตอมาอีกหลายปกวาจะหาชางที่มี

ฝมือมาทําใหนาฬกิาเดินไดอีกครั้งหนึ่ง  

นาฬิกาทีห่อคอยนี้เปนจุดทีน่ักทองเที่ยวนยิมมาคอยชม  ขณะที่มนัตีบอกเวลาจะมีตุกตา

รูปตางๆ เคลื่อนไหวอยางสวยงาม 

 ............................................... 

สะพานชารลสเปนสะพานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงาม มีตํานานเลาวา พระเจา

ชารลสที่ 4 ไดทรงบัญชาใหสรางขึ้นโดยใชหิน เพื่อใหสะพานมีความกวางและแข็งแรงที่สุดเทาที่

เคยสรางมาในอดีต  โดยวศิวกรผูสรางสะพานไดใชปูนขาวผสมกับเหลาไวนและไขเพื่อใหไดปูนที่

เหนยีวทนทาน แตปรากฏวาในปรากมีไขไมเพียงพอ  ดังนัน้ พระเจาชารลสจึงมีรับส่ังใหทุกเมืองใน

แควนโบฮีเมยีชวยกนัจัดสงไขมาให  หลงัจากมพีระบัญชาไมนาน เมืองตางๆ กพ็ากันสงไขบรรทุก

เกวียนมาให ปรากฏวาพวกชาวนาในเมืองเวลวารีไมเขาใจความตองการ จงึพากนัตมไขใหสุกเพือ่

ปองกนัไมใหไขแตกระหวางทาง เมื่อไขตมถูกสงมาถงึ พวกเวลวารีจงึกลายเปนตัวตลกของ

ชาวเมือง และยังมีเร่ืองเลาวา พวกชาวนาในอันโฮสทตองการเอาใจพระราชามากถึงขนาดไม

เพียงแตสงไขมาเทานั้น แตยังสงนม เนย และนมขนมาถวายดวย  

สองฟากของสะพานแหงนีป้ระดับประดาดวยรูปปนบุคคลสําคัญ ปนโดยปฏิมากรผูมี

ชื่อเสียง  สรางเสร็จสมบูรณในคริสตศตวรรษที่ 17 แตเดมิสะพานที่เพิง่ถูกสรางในชวงศตวรรษที่ 

14 นั้นจะมีเพยีงกางเขนไมประดับอยูเทานั้น กางเขนนีส้รางขึ้นโดยชาวเมืองเพื่อระลึกถึงนักบวช

แหงโบสถเซนตวิตุสที่ถูกสงัหารดวยการถกูจับโยนลงแมน้ํา และกางเขนนี้จะเปนที่สักการะสุดทาย

สําหรับนักโทษที่จะเดินขามสะพานไปสูหลักประหาร 

 รูปปนที่สําคัญอยูตรงใจกลางสะพาน เปนรูปปนของนกับุญจอหน เนโปมุค  มีเร่ืองเลาววา 

นักบุญจอหน เปนพระผูฟงคําสารภาพบาปของราชินีโซเฟย มเหสีของพระเจาเวนเซสลาสที ่4 

ปรากฎวาพระราชินีใชเวลาในหองสารภาพบาปนานมากผิดปกติ ทาํใหพระราชาอยากรูวาพระนาง

ทําผิดบาปอะไร และบังคับใหนกับุญจอหนเลาใหฟง แตนักบุญจอหนปฏิเสธ พระราชาจึงนาํทาน

ไปทรมานและจับใสถุงโยนลงจากสะพานชารลส  บริเวณจุดที่นกับุญจอหนตกลงไปในแมน้าํ

นั้นเองปรากฏดาวทองหาดวงขึ้น ทําใหทานไดรับสถาปนาเปนนักบุญ แตนักประวัติศาสตรมี

ความเห็นวานกับุญจอหนถกูสังหารเนื่องจากเปนสายลบัของพระสันตะปาปาที่ถกูสงใหมาคอยสบื

ขาวในราชสํานักของพระเจาเวนเซสลาส จึงทาํใหกษัตริยไมพอพระทยัและสั่งประหารเสีย ทั้งนี้ มี
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เร่ืองเลาเกี่ยวกับพระเจาเวนเซสลาสมากมายวา เปนกษัตริยที่มีอารมณฉุนเฉียวงาย และมักสั่ง

ประหารผูคนดวยความผิดเล็กนอย 

 รูปปนของนกับุญจอหนที่อยูกึ่งกลางสะพานเปนรูปนกับวชถือกางเขน มีรัศมีประดับดวย

ดาวทองหาดวงเปนวงอยูรอบศีรษะ และทีฐ่านของรูปปนมีรูปสลักนูนต่ําแสดงเรื่องราวของทาน ที่

แหงนี้เองที่นกัทองเที่ยวจะมาลูบคลําและอธิษฐานใหไดเดินทางกลับมาเยือนกรุงปรากอีกครั้ง 

 ทานผูอานอานแลวคงนึกอยากไปเยีย่มชมความสวยงามของกรุงปราก นครหลวงแหง

สาธารณรัฐเชก็กันบางนะคะ  อันที่จริงปรากยงัมีตํานานเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่สนุกสนาน

นาสนใจ หากมีโอกาสจะเขยีนมาเลาใหฟงอีกคะ.... 
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                                คาซาบลังกา 
            สุภาศิริ อมาตยกุล 

 

    “คาซาบลงักา (Casablanca)” เมืองใหญอันดับหนึ่งของราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of 

Morocco)  ตั้งอยูริมมหาสมุทรแอตแลนติก  ทางฝงตะวันตกของประเทศ ในขณะทีก่รุงราบัต (Rabat) คือ นคร

หลวงของประเทศโมร็อกโก  คาซาบลังกา คือเมืองหลวงทางดานเศรษฐกิจของประเทศนัน่เอง สําหรับหลายคน

อาจเคยไดยินชื่อของ “คาซาบลังกา”  จากภาพยนตรในชื่อเดียวกนันี ้(สรางปค.ศ.1942) แมวาในความเปนจริง 

ภาพยนตรดังกลาวไมไดใชฉากทีถ่ายทาํในคาซาบลังกาเลย แตก็ทาํใหเมืองนี้มีชื่อเสียงไปทัว่โลกไดเชนกัน 

 ขอแนะนําประเทศโมร็อกโกกอนวา ตัง้อยูที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดทะเล 

เมดิเตอรเรเนยีน  ทิศตะวันตกติดมหาสมทุรแอตแลนติก ทิศใตติดประเทศมอริเตเนยี และทิศตะวนัออกติด

ประเทศแอลจีเรีย จากที่ตัง้ของประเทศนั้น โมร็อกโกมีชายฝงทะเลริมฝงมหาสมทุรแอตแลนติกยาว 500 

กิโลเมตร และอยูใกลชิดกับทวีปยุโรปมาก คือ หางจากประเทศเสปนที่ตรงชองแคบยิบรอลตา (Straits of 

Gibraltar) เพยีง 14 กิโลเมตร ชาวอาหรบัเรียกโมร็อกโกวา เอล มาหกริบ อัล อัคซา (El Mahgrib al Aqsa)  

แปลวา ดนิแดนทางทิศตะวนัตกที่ไกลสุด (Land of the Farthest West) โมร็อกโกมพีื้นที่ 446,550 ตาราง

กิโลเมตร (ไมรวมพืน้ที่ทีย่ังเปนปญหาทางซาฮาราตะวนัตก) มีประชากรประมาณ 32.7 ลานคน เปนชาว

อาหรับ รอยละ 99.1 ชาวยวิรอยละ 0.2 และเชื้อชาติอ่ืนๆ รอยละ 0.7 ทั้งนี้ ประชากรรอยละ 98.7 นับถือ

ศาสนาอิสลาม (สุหนี่) สวนรอยละ 1.1 นบัถือศาสนาคริสต และรอยละ 0.2 นับถือศาสนาจูดาห (ยิว) โมร็อกโก

มีภาษาอาหรบัเปนภาษาราชการ และภาษาตางประเทศที่ใชกันทั่วไปคือ ภาษาฝรั่งเศส 

 โมร็อกโกมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตริยเปนประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเปน 

หัวหนาฝายบริหาร ประมุของคปจจุบันคอื สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮมัเหม็ดที่ 6 (King Mohammed VI) เปน 

กษัตริยองคที ่18 แหงราชวงศอลาวิต (Alaouite) ประเทศไทยสถาปนาความสัมพนัธทางการทูตกบัโมร็อกโก

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศโมร็อกโก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2537  ตอมา  ในป พ.ศ. 2543 รัฐบาลไทยไดแตงตั้งนายยูเนส ลารากี ้(Mr.Youness Laraqui) เปนกงสุล

กิตติมศักดิ์ไทยประจําเมืองคาซาบลังกา  นายลารากี้เปนนกัธุรกิจที่มชีื่อเสียง ปจจุบันยงัเปนวุฒสิมาชิกและ

ไดรับแตงตั้งจากกษัตริยโมร็อกโกใหดาํรงตําแหนงในคณะกรรมการสําคัญๆ ของประเทศ  สวนฝายโมร็อกโก 

ไดจัดตั้งสถานเอกอัครราชทตูประจําประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537  อีกทั้งไดแตงตั้งกงสุล

กิตติมศักดิ์ประจํากรงุเทพและภูเก็ตดวย 

ความสัมพันธระหวางไทยกบัโมร็อกโกเปนไปอยางราบรื่น แมการคาขายระหวางกนัยงัมีไมมากนัก แต 

ก็มีศักยภาพทีจ่ะพัฒนาขึน้ไดอีกมากในหลายๆ ดาน สําหรับความสมัพันธในระดับราชวงศนัน้ เปนไปอยาง 

ใกลชิดและมีการเยือนระหวางกนัอยูเสมอ ลาสุดคือ ระหวางวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เจาหญงิลาลา  
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ซัลมา (H.R.H. Princess Lalla Salma) พระชายาในสมเด็จพระราชาธบิดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 ไดเสด็จพระราช

ดําเนนิมาประเทศไทยเพื่อทรงรวมงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ป ในฐานะผูแทนพระองคสมเดจ็พระราชาธิ

บดีฯ ซึ่งเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงราบัต (นายอัครสิทธิ ์อมาตยกุล) ไดตามเสด็จเจาหญงิลาลา ซลัมา เขารวม

ในพิธีดงักลาวดวย ในระหวางการเสด็จเยือนครั้งนี ้เจาหญิงลาลา ซัลมา ไดเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลี้ยง

พระกระยาหารกลางวันแดเจาหญงิลาลา ซัลมาดวย  

 ความกวางใหญของประเทศ ทําใหโมร็อกโกมีภูมิประเทศอันหลากหลายและมีสภาพภูมิอากาศที่

แตกตางกนัไปตามพืน้ที ่ทัง้ที่ราบ ที่ราบสงู ทะเลทราย เทือกเขาสงูทีม่หีิมะปกคลุมยอดเขา และชายฝงทะเลอนั

สมบูรณ โดยมีลมทะเลจากทางตะวนัตก (เรียกวา กอรบี้ – Gharbi) และลมทะเลทรายซาฮารา (Sahara 

desert) จากทางใต (เรียกวา เชอรกี – Chergui) ตางผัดเปลี่ยนหมนุเวยีนกนัพัดผานประเทศไปตามฤดูกาล 

โมร็อกโกมีประวัติศาสตรและอารยธรรมทีเ่กาแก ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยูในดนิแดนแหงนี้มานานตั้งแตยุค

กอนประวัติศาสตร ไดแก ชนเผาเบอรเบอะ (Berber tribe) โมร็อกโกมีเสนหความงามทีเ่ปนเอกลกัษณทางดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปตยกรรม อีกทัง้ยังมีสถานทีท่ี่นาสนใจอยูทั่วประเทศ 

 ดิฉันไดรูจักและมีโอกาสไปเยือนเมืองคาซาบลังกามาหลายครั้งนับต้ังแตไดติดตามเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงราบัต (นายอัครสิทธิ์ อมาตยกุล) ไปรับหนาทีท่ี่ประเทศโมร็อกโก เมือ่กลางเดือนเมษายนที่ผานมา (พ.ศ. 

2549)  

 
เอกอัครราชทูต (นายอัครสิทธิ์ อมาตยกุล) ถวายพระราชสาสน 

แดสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 
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นายลารากี้ กงสลุกิตติมศักดิ์ไทยประจําเมืองคาซาบลังกา และภริยา 

 

 คาซาบลังกาอยูใกลชายหาดที่ชื่อ ไอน เดียบ (Ain Diab) หางจากกรุงราบัตไปทางตะวันตกเฉยีงใต

ประมาณ 97 กิโลเมตร หรือราว 1 ชัว่โมงครึ่งทางรถยนต  มีสนามบนิระหวางประเทศ  สายการบนิจาก 

ตางประเทศสวนใหญจะใชสนามบนิแหงนี้ นอกจากนี้ คาซาบลังกายงัเปนเมืองทาสําคัญอันดับหนึง่ของ

ประเทศ ดิฉันเคยมีประสบการณในการไปออกของทีท่าเรือคาซาบลังกาเมื่อเดือนมิถนุายน  ซึง่เราไดสงขาวของ

เครื่องใชสวนตัวจากประเทศเคนยา (เมื่อคราวโยกยายประเทศประจาํการ) ใสตูสินคาสงทางเรือจากทาเรือที่

เมืองมอมบาซา (Mombasa) ฝงตะวนัออกของเคนยา ใชเวลานานเกอืบ 2 เดือนกวาจะถงึคาซาบลังกา ใน

ประเทศโมร็อกโก เพราะตองมีการเปลี่ยนถายเรือกนัอีกหลายจุดทีท่าเรือในตะวันออกกลางและยุโรป ในการไป

ออกของดังกลาว ดิฉันไดรับความชวยเหลอือยางดียิง่จากนายลารากี้ กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยและผูเกี่ยวของ

ที่ทาเรือทกุฝาย ดิฉันยังไดรับรูและเห็นกับตาตนเองวาทาเรือคาซาบลงักานัน้กวางใหญมาก มีระบบการทาํงาน

ที่ทนัสมัย สมกับการเปนเมอืงทาที่ใหญทีสุ่ดและเปนศูนยกลางการขนสงทางเรือของภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนอื

และตะวันตก   

 ณ ทีท่าเรือคาซาบลังกานี้มีเรือสินคาเขาออกมากกวาทีท่าเรือมารแซยย (Marsailles) ของฝรั่งเศสเสียอีก  

มีประวัติกลาววาเมื่อคราวทีฝ่ร่ังเศสมีอิทธพิลเหนือโมร็อกโกในปค.ศ. 1907  และเมอืงเฟส (Fes) ยังเปน 

ศูนยกลางการคาของโมร็อกโกอยู แตฝร่ังเศสไดเลือกคาซาบลังกา ซึ่งขณะนั้นมีประชากรอาศัยอยูเพียง  
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2 หมืน่คน ใหเปนทาเรือในอาณานิคมใหมของฝรั่งเศสแหงนี้ โดยสรางเลียนแบบเมืองทามารแซยยนั่นเอง 

ปจจุบันคาซาบลังกามีประชากรราว 3.5 ลานคน นับเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของทวปีแอฟริกาทัง้หมด และ 

ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 คาซาบลงักายงัเปนสถานที่สําหรับการประชุมของฝายพนัธมิตรดวย 

   ประวัติศาสตรของคาซาบลงักายอนหลงัไปไดกวา 1 หมืน่ป แตเดิมนั้น บริเวณนี้มีชื่อวา อันฟา (Anfa)   

มาจากคําวา อันฟ  (Anf)  ซึ่งในภาษาอาหรับแปลวา จมกู  เปนการเปรยีบเทยีบลักษณะที่ตั้งที่ยืน่ออกไปใน

ทะเลเหมือนจมูกของมนุษย ตอมาไดรับช่ือวา ดาร อัล ไบดออ (Dar Al Beida)  แปลวา บานสีขาว (white 

house)  และในที่สุด ไดรับการขนานนามวา คาซาบลังกา   “Casablanca”  อันเปนชื่อที่เรียกโดยชาวเสปนที่

เขามาอาศัยอยู ณ ที่แหงนี้เมื่อศตวรรษที่ 15  และเปนชือ่ที่รูจักกนัทัว่โลกในปจจุบนั 

 หลักฐานทางโบราณคดีระบุวาในยุคกอนประวัติศาสตรมีมนุษยกลุมแรกอาศัยอยูบริเวณนี้ตามถ้าํและ 

ใตรมไม รูจักประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชข้ันพืน้ฐาน รวมถึงขวานหิน กอนหนิ และหนิสกัด นักโบราณคดี 

คนพบภาพเขยีนฝาผนงัในถ้าํบนเทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountains) และพบซากฟอสซิลตางๆ เชน งาชาง  

ซี่ฟนแรด กระดูกขากรรไกรฮิปโปโปเตมัส กะโหลกลงิ และโครงกระดกูมนษุย  โดยพบในแตละเขตที่มีอายุ

แตกตางกนั 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 ทัง้นี้ ในบริเวณคาบสมุทรซิดี อับดุลราหมนั ยงัมกีารคนพบถ้ําตางๆ ที่ตอมาไดรับการตั้งชื่อตามซากฟอส

ซิลของสัตวทีถู่กคนพบ เชน หม ีแรด ชาง มา เปนตน ถ้าํที่ใหญที่สุดคือ ถ้ําแอตแลนโทรปส (Atlanthropus 

grotto) ซึ่งพบชิ้นสวนขากรรไกรของบรรพบุรุษมนุษยยุคโฮโม ซาเปยน (Homo sapiens) ทีน่ักโบราณคดีใหชื่อ

วา “มนษุยซิด ีอับดุลราหมนั”  ปจจุบันชิน้สวนดังกลาวถกูจัดแสดงไวในพพิิธภัณฑโบราณคดีของกรุงราบัต  

  การเคลื่อนไหวทางธรณวีิทยาทีเ่กิดขึ้นในบริเวณนี้อยางรุนแรงและตอเนื่อง ทาํใหมผีลตอการ 

เปลี่ยนแปลงลกัษณะภูมิประเทศ ตลอดจนความเปนอยูของมนษุย พืช และสัตวทั้งหลาย มนุษยไดเร่ิมรูจัก

ประดิษฐคิดคนเครื่องมือเครือ่งใชใหมๆ และทําติดตอกบัชนกลุมตางๆ ที่เดินทางทางทะเลเขามาคาขาย  

โดยเฉพาะกับชาวฟนิเชี่ยน (Phoenicians) ชาวคารเทจ (Carthaginians) และชาวโรมัน (Romans) 

 ชนกลุมฟนิเชีย่นเปนพวกแรกที่ใชประโยชนจากชายฝงทะเลที่เต็มไปดวยปลาและดนิที่อุดมสมบูรณ 

รอบๆ เนินเขาอันฟา  อีกทัง้ใหมีการจัดตั้งจดุตรวจบนชายฝงสําหรับนกัเดินทาง จากจุดนัน้พวกเขาไดเดินทาง 

ตอลงทางใตไปถึงเมืองอัสซูวีระอ (Essaouira) เพื่อซ้ือธญัพืช อาหารการกนิ และสัตวเลี้ยง นาํไปขายตอที่เมือง 

หลักๆ บนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนตอไป  

 สวนชาวคารเทจไดเร่ิมเดินเรือเขามาทางฝงมหาสมทุรแอตแลนติกตั้งแต 600 ปกอนคริสตกาล นาํโดย  

ฮันโน (Hanno) นักเดนิเรือจากอาณาจักรคารเทจ เพื่อแสวงหาทองและสินคาในบริเวณนี้ แตหลังจากนั้นไมมี

หลักฐานการติดตอคาขายเพิ่มเติมระหวางกนั  

สําหรับพวกโรมันไดเดินทางมาถงึชายฝงอนัฟาเมื่อ 400 ปกอนคริสตกาล  เหน็ไดจากเหรียญเงินโรมัน  
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69  อันที่ปจจุบันถูกเก็บไวในธนาคารแหงชาติโมร็อกโก เหรียญเงนิเหลานี้ถกูคนพบเมื่อปค.ศ. 1955 จากเรือ

อับปางของชาวโรมันที่ลมลงใกลๆ ชายฝงเมืองทาคาซาบลังกาในปจจุบัน นอกจากนีม้ีประวัติระบุวา 

ลูกชายของกษัตริยแหงชนเผาเบอรเบอะ จูบา ที่ 1 (Juba I) มีชื่อวาจบูา ที่ 2 (Juba II) ผูกลายเปนเด็กกาํพรา

ตั้งแตอายุ 5 ขวบ ไดถูกนําไปเลี้ยงที่กรุงโรมโดยออกเตเวียส (Octavius) ซึ่งตอมาคือ ออกัสตัส (Augustus) 

เมื่อโตขึ้น จูบา ที่ 2 ไดแตงงานกบัลูกสาวของพระนางคลีโอพัตราทีเ่กดิกับมารค แอนโทน ีนัน่เอง เขาไดเปน

กษัตริยดูแล2 เมืองทีเ่ปนเขตปกครองของอาณาจักรโรมนัคือ ซีซารเรีย (Caesarea) ทางตอนกลางของแอฟริกา

เหนือ และทีโ่วลูบิลิส (Volubilis) ในโมร็อกโก  

  ในชวงคริสตศตวรรษที่ 8 กองทพัของชาวอาหรับ นําโดย อัคบา อิบน ูนาฟย (Aqba Ibn Nafii) ได

เดินทางจากตะวันออกเขามายึดครองโมรอ็กโกและทําใหชาวพืน้เมืองหันมานับถือศาสนาอิสลาม ยกเวนชน

กลุมที่อาศัยอยูบริเวณอันฟา เบิรกวาตา (Berghwata) และที่ราบใกลเคียง ที่สามารถยืนหยัดตอสูการยึดครอง

จากพวกโอมัยยะด (Omeyads) และอีดริสซิด (Idrissids) ไดจนถึงปค.ศ. 1068 ซึ่งภายใตการปกครองของ

สุลตานราชวงศอัลโมราวิด (Almoravid) นีเ่องที่ชมุชนในเขตอันฟายอมรับการนับถอืศาสนาอิสลามอันเปนผล 

สืบเนื่องมาจากการถกูยึดครองถึงสองครั้ง 

 ตอมาในศตวรรษที่ 14 ภายใตการปกครองของราชวงศเมอรินิดส (Merinids) ไดมีพอคามาจากมาจอร

กา (Majorca) เจอนวั (Genoa) และโปรตุเกส (Portugal) เดินทางมาสูทาเรือที่อันฟาเพื่อแสวงหาสินคา

ประเภทขนสัตว หนงั ขาวสาลี และปศุสัตว อันเปนสิ่งทีห่าไดอยางอุดมสมบูรณในเขตนี้ แตในชวงเดียวกนันี ้ก็

มีโจรสลัดมากมายที่บุกเขาปลนทรพัยสินชาวบานและหลบหนีอยูตามถ้ําตางๆ อีกทัง้คอยหลอกลวงผูคนเพื่อ

หากนิอยูแถวนั้น จากปญหาโจรสลัดดังกลาว ทาํใหชาวโปรตุเกสซึ่งจบัชนพืน้เมืองไปคาขายเปนทาสดวย

เชนกนัไดพยายามหามาตรการเพื่อลงโทษอยางเด็ดขาด ในปค.ศ. 1469 โปรตุเกสสงกองกําลงัมาทางเรือ

จํานวน 50 ลํา พรอมคนอกี 1 หมืน่คน เขาบุก เผา และทาํลายเมืองบริเวณนัน้โดยสิน้เชิง ขับไลผูอยูอาศัยออก

ทั้งหมด ผูถูกขบัไลเหลานี้ไดไปหลบหนีอยูในบริเวณที่ปจจุบันเรียกวา ซาเล (Sale) และราบัต   (Rabat) นั่นเอง 

 จากเหตุการณนั้นทําใหบริเวณอันฟาตกอยูในสภาพเมืองรางจนเกือบ 3 ศตวรรษ ไมมีผูคนอาศัยอยู 

ยกเวนการเปนทีห่ลบซอนและปอมปราการของพวกโจรสลัดที่ยังจับผูคนไปขายเปนทาสตอที่เมอืงมารราเกช 

(Marrakech) ไมมีหลักฐานอะไรมากนกัทีห่ลงเหลืออยูในชวงเวลานี้ ยกเวนสุสานของซิดี อัลลัล อัล กอยรอวาน ี

(Sidi Allal Al Kairouani) ซึง่ยังคงมีซากใหเหน็อยูในเขตเมืองเกา เชือ่กันวาบุคคลผูนี้คือ นกับุญ (Saint) แหง

เมืองอันฟา  ตาํนานกลาววาหลังจากที่ซิดี อัลลัล ไดเดินทางออกมาจากกอยราวาน (Kairouan) เมื่อปค.ศ. 

1350 เรือของเขาไดลมลงที่ริมฝงอันฟา มีชาวประมงชวยเหลือข้ึนมาได ในเวลาตอมาลูกสาวของซีดี อัลลัลได

เดินทางตามมาทหีลัง แตเรือเกิดอับปางลงอีกไมหางจากชายฝงเทาไร ชาวบานไดฝงศพซิดี อัลลัล และลูกสาว

ของเขาที่สุสานตรงชายฝง หันหนาออกสูทะเล อันอาจเปนทีม่าของชือ่ดาร อัล ไบดออ ที่แปลวา บานสีขาว ซึง่

ชาวบานหมายถึงสีผิวขาวของลูกสาวซิดี อัลลัล อยางไรก็ตาม มีอีกตํานานหนึ่งกลาววา ชื่อ ดาร อัล ไบดออ 

อาจมาจากสิง่กอสรางสีขาวที่ทาํไวเพื่อเปนเครื่องหมายที่ชายฝงสาํหรบัการเดินเรือ 

 5



 เมื่อชาวเสปนเขาไปทําการคาขายกบัเมืองนี้ ไดแปลความหมายของ “ดาร อัล ไบดออ” เปนคาํวา “คาซา 

(Casa)” แปลวา บาน และ “บลังกา (Blanca)” แปลวา สีขาว ชื่อเมืองนี้จงึเรียกติดกันมาวา คาซาบลังกา 

นั่นเอง  

 ในปค.ศ. 1755 เมืองคาซาบลังกาไดถกูทาํลายอีกครั้งหนึง่อันเนื่องมาจากแผนดนิไหวอยางรุนแรง ตอมา 

เมื่อโปรตุเกสถอนตัวออก สุลตานซิดี โมฮมัเหม็ด บิน อับดุลลาห (Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah ) เขา 

ปกครองแทนและสรางเมืองคาซาบลังกาขึ้นใหม ไดทรงสั่งสรางกาํแพงเมือง ที่อาบน้ําสาธารณะ (เรียกวา  

ฮัมมาม – hammam) โรงเรยีนสอนศาสนา (Madrasa) สุเหราจาเมะ อัล กาบีรร (Jamaa Al Kabir) และปอม

ปราการทีเ่รียกวา สกาลา (Scala – ปจจุบันกลายเปนรานอาหารฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงของคาซาบลงักา)  

นอกจากนีย้ังมีสุเหราจาเมะ ชะลหู (Jamaa Chleuh) ทีส่รางในสมยัเดียวกนันี ้และมีปอมที่สรางขึ้นโดยทหารผู

สืบเชื้อสายจาก “กองทพัดํา (Black Army) ของสุลตานมไูลย อิซมาอิล (Sultan Moulay Ismail)” ซึง่เปน

กองทพัชาวแอฟริกันผวิดําที่สุลตานมูไลย อิซมาอิล จดัตั้งขึ้นเปนกําลังหลกัในการขยายและสรางความเปน

ปกแผนของอาณาจักร เนื่องจากไมมีความผูกพนักับชนเผาพืน้เมืองอืน่ๆ ในโมร็อกโก  

 ในปค.ศ. 1794 ภายใตการปกครองของสลุตานมูไลย ยาซิด (Moulay Lyazid) และมูไลย สุไลมาน 

(Moulay Slimane) บานเมืองอยูในภาวะทีวุ่นวายและไมสงบ ชนเผาชาเวยีะอ (Chaouia tribes) ไดบุกรุกเขา

เมือง ทําลายทาเรือเสียหายจนตองถูกปดไปหลายสิบป จนกระทัง่ตอมาในปค.ศ. 1836 ทาเรือทีค่าซาบลังกาได

ถูกเปดขึ้นใชใหมสําหรับการคาทางทะเลและเปนดานศลุกากรดวย นอกจากนี้ จากความตองการของยุโรปที่มี

ตอสินคาเกษตรจากแอฟริกาตอนเหนือ ทาํใหมกีารเปดการเดินเรืออยางเปนประจาํระหวางเมืองทาที่มารเเซยย

ในฝรั่งเศสกับเมืองทาคาซาบลังกาในโมรอ็กโกตั้งแตปค.ศ. 1862  

 ในคาซาบลงักามีเขตที่เรียกวา เมดินา (Medina) คําวา “เมดินา” แปลวา “เมือง”  มกีําแพงลอมรอบ  สูง

ราว 10 เมตร ตอมาเมื่อมีการสรางเมืองใหมและที่อยูอาศัยรอบนอกกาํแพงเมือง เมดินาจงึไดรับเรียกกนัวาเปน

เขตเมืองเกา ซึ่งภายในเขตนี้มีถนนและทางเดนิที่แคบ เล็ก และวนไปมา บางจุดเปนทางตนั และบางจุดกเ็ชื่อม 

ตอเนื่องกับทางเดินเลก็เสนอืน่ๆ ตอไป เปนเขตที่อยูอาศัยของชุมชนที่คอนขางแนนขนัด มีรานรวงเล็กๆ เหมือน

หองแถวรายเรยีงกนัไป และมีตลาดขายอาหาร ผักผลไม ผูคนยงัเอาของไปวางขายที่ริมถนน ในขณะเดียวกนัก็

มีชาวบานจูงลาขนของผานไปมาอยูตลอดเวลา นับเปนสัตวพาหนะทีส่ามารถพาจงูเดินไดในทางเดินสาย

แคบๆ เหลานัน้ 

 แตเดิมนั้นภายในเขตเมืองเกามีกาํแพงทีล่อมรอบอยูทีถู่กสรางไวเพื่อปองกนัขโมยและผูบุกรุก มี

ทางเขาออกหลักอยู 3 ประตูคือ บาบ อัล มัลสรอห (Bab Al Marsa) หันหนาออกสูทาเรือ, บาบ อัล กาบีรร  

(Bab Al Kebir) หรือ บาบ ซกุ (Bab Suk) นําไปสูจตุรัสสหประชาชาติ (United Nations Square), และ บาบ 

มารราเกช (Bab Marrakech) อันเปนทางเขาของผูเดินทางมาจากทศิทางใตเพื่อเขาสูเมือง คําวา บาบ (Bab) 

ภาษาอาหรับแปลวา ประตู นอกเหนือจากประตูหลักทัง้สามนี้แลว ยงัมีประตูเล็กอื่นๆ ที่สรางขึ้นตามกาํแพงนี้
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ดวย ในปค.ศ. 1892 สุลตานมูไลย ฮัสซัน (Sultan Moulay Hassan) ทรงส่ังขยายกาํแพงเมืองใหยาวขึ้น และ

สวนที่ขยายออกไปนี้ไดชื่อวา ซุลร จาดีด (Sour Jdid) 

 ภายในเขตเมดินา มีอนุสรณสถานเกาแกที่ยงัหลงเหลอือยูหลายแหง  เชน สุเหราจาเมะ อัล กาบีรร 

(Jamaa Al Kebir) และทีท่าํการรัฐบาล (ดาร อัล มัคคซัน - Dar Al Makhzen) อันเปนทีท่ี่เจาผูครองนคร 

(Pasha) เคยอาศัยอยูและใชเปนที่ทาํงาน ทีท่ําการดังกลาวถกูสรางขึน้ใหมเมื่อปค.ศ. 1952  ในชวงหลาย

ศตวรรษที่ผานมาผูคนที่อาศัยอยูในเมดนิาหรือเขตเมืองเกามีจาํนวนเพียงไมกี่พนัคน แตเมื่อถงึตนศตวรรษที ่

20 ประชาชนขยายจาํนวนมากขึ้น ประกอบกับมีพอคาและแรงงานชาวตางชาติเขามาอาศัยอยูเพิ่มข้ึนอนั

เนื่องมาจากการเริ่มตนของยุคอุตสาหกรรม แมแตชนเผาตางๆ ก็ไดโยกยายถิน่ฐานเขามาอยู ซึ่งรวมถึงเผาชา

เวียะอ (Chaouia) เผาดุกกาละอ (Doukkala) และเผาดารอะ (Draoua)  นอกจากนีย้งัมีพอคาตางเมืองเขามา

อยูอีกหลายครอบครัว ทั้งจากราบัต (Rabat) เฟส (Fes) เมก็เนส (Meknes) และมารราเกช (Marrakech)  เมื่อ

ถึงชวงกลางศตวรรษที่ 20 จํานวนประชากรไดเพิ่มข้ึนอยางมาก มีผลใหเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนมี

ความซับซอนขึ้นอยางเลี่ยงไมได  

  การเพิ่มของจาํนวนประชากร ทําใหตองมกีารขยายเมืองไปสูเขตใหมและจัดสรรที่ดินกนัใหม มีการสราง

เขตเมดินาใหมเพื่อรองรับธรุกิจการคาที่ขยายตวัขึ้น รวมทั้งสรางที่อยูอาศัย และที่ทาํการของฝายบริหารเพิม่ข้ึน 

เมดินาเขตใหมไดขยายตัวไปทางดานใตของเมือง ปจจุบันเปนยานทีม่ีชื่อเสียงที่สุดของคาซาบลงักา มีราน

คาขายงานหัตถกรรมพืน้เมืองของโมร็อกโกหลายชนิด  ในชวงทศวรรษ 1930s ไดมีการวางผังเมืองเพื่อการ

เติบโตอยางเปนระบบ รวมทัง้การจัดสรรทีด่ิน การสรางศูนยกลางธุรกจิและเขตอุตสาหกรรมของเมือง การซื้อ

ขายบานและที่ดินเติบโตขึ้นมาก คาซาบลังกาไดรุดหนาเปนเมืองสมัยใหมข้ึนอยางรวดเร็ว ชาวฝรัง่เศสและชน

พื้นเมืองที่มีรายไดสูงมีความเปนอยูอยางทนัสมัยและหรูหรา มีการสรางบานราคาถูกใหกับชนช้ันกลางและผูใช

แรงงาน นอกจากนี้มีการวางแผนและปรบัปรุงเขตตางๆ ของคาซาบลังกาอยางเปนระบบระเบียบ บานเมือง

ตกแตงดวยสถาปตยกรรมและศิลปะคลาสสิคสมัยใหม (neo-classicism) ผสมผสานกับศิลปะแบบ Art 

Nouveau และ Art Deco ในขณะเดียวกนัก็ไดรับแรงบันดาลใจจากศลิปะของมุสลิมผสมกับศิลปะพื้นเมืองของ

โมร็อกโก ที่เรียกวา ศิลปะแบบมัวร (Moorish Art) อาทิ ใชหลังคาโดมกลม (Mihrab dome) ตกแตงอาคารดวย

โครงหรือซุมประตูและหนาตางโคง  ทั้งโคงแบบครึ่งวงกลม โคงแหลม โคงรูปปลายดาบ โคงยอดแหลม โคงรูป

เกือกมา เปนตน อีกทั้งมีการแกะสลักหนิ ไม และใชปูนปนตามตวัอาคาร รวมทั้งการใชแผนกระเบื้องเล็กๆ 

(mosaics) ประดับประดาเปนลวดลายดอกไม เสนเรขาคณิตและตัวอักษรจากคัมภีรอัลกุรอาน 

 หลังจากที่โมร็อกโกไดรับเอกราชเมื่อปค.ศ. 1956 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในสังคมของโมร็อกโก 

อาทิ การปรับวิถีชีวิตใหมของประชาชน การปรับเปลี่ยนผังเมืองและการตกแตงบานเรือน โดยเฉพาะใน 

คาซาบลังกานัน้ วิถีชวีิตของผูคนและบานเมืองทนัสมยัขึ้นอีกมาก นักธรุกิจและอุตสาหกรรมมีโอกาสขยาย 

กิจการของตนอยางกวางขวาง มีศูนยการคาและยานธุรกิจเกิดขึ้นหลายแหง ความเปลี่ยนแปลงและการเติบโต

ของเมืองยงัคงมีอยูแมจนทกุวันนี ้
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 คาซาบลังกามสีถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําคัญอยูหลายแหง โดยเฉพาะสเุหราเกาแกที่สวนใหญตั้งอยูในเขตเมือง

เกา อันไดแก สุเหราจาเมะ อัล กาบีรร  ทีส่รางในสมยัศตวรรษที่ 18 โดยสุลตาน ซิดี โมฮัมเหม็ด บนิ อับดุลลาห

ในชวงศตวรรษที่ 20 ไดมีการสรางสุเหราขึ้นใหมอีกมาก ทีม่ีชื่อเสียงคือ สุเหรากษตัริยอับดุลลาซิส บิน  

ซาอุด (King Abdelaziz Ibn Saoud Mosque) สรางเมื่อปค.ศ.1985  ตั้งหันหนาสูมหาสมุทรแอตแลนติก มี

สถาปตยกรรมพื้นเมืองและศิลปะแบบมัวร ภายในสุเหราแหงนี้ยงัมีมลูนิธิและหองสมุดเพื่อการคนควาวิจัย

ทางดานสังคมและมนุษยศาสตร โดยมหีนังสือและงานเขียนรวมมากกวา 5 แสนเลม  

 ปจจุบันสุเหราที่ใหญและมีชือ่เสียงที่สุดในคาซาบลังกาและใหญเปนอนัดับสองของโลกรองจากสุเหรา 

ที่เมืองเมกกะ (Mecca) คือ สุเหราแหงกษตัริยฮัสซันที ่2 (The Hassan II Mosque) อยูทางดานใตของเมือง 

เร่ิมสรางเมื่อปค.ศ. 1988 และเสร็จในปค.ศ. 1993  สถาปนิกผูออกแบบเปนชาวฝรั่งเศส ชื่อ นายมิเชล แปงโซ 

(Michel Pinseau)  

 ประวัติการกอสรางสุเหราแหงนี้คือ เมื่อกษัตริยโมฮัมเหม็ดที่ 5 เสด็จสวรรคตในปค.ศ. 1961 พระราช

โอรสคือ ฮัสซันที ่2 ไดพิจารณาที่จะกอสรางสุสานสาํหรบัพระราชบิดาขึ้นที่คาซาบลงักาอนัเปนเมอืงที่กษัตริย

โมฮัมเหม็ดที ่5 เสด็จสวรรคต แตเมื่อฮัสซันที ่2 เสด็จข้ึนครองราชย พระองคทรงเปลีย่นพระทยัใหมีการ 

กอสรางสุสานสําหรับพระราชบิดาขึ้นในนครหลวงที่กรุงราบัตแทนเพื่อพระองคจะไดอยูใกลชิดกับสุสานของ

พระราชบิดามากขึ้น และยงัเปนการเปดโอกาสใหประมุขของประเทศตางๆ ที่ไปเยือนโมร็อกโกไดไปเยี่ยม 

คารวะสุสานแหงกษัตริยโมฮมัเหม็ดที่ 5 ไดดวย อยางไรกต็าม กษัตริยฮสัซันที ่2ไดทรงสั่งใหมีการสรางสุเหรา

ข้ึนที่เมืองคาซาบลังกาเปนการทดแทน  ในวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 พระองคทรงประกาศจัดตั้งกองทนุ

สาธารณะเพื่อการสรางสุเหราดังกลาว มีชาวโมร็อกโกประมาณ 13 ลานคนและตางชาติอีก 4 หมื่นคนไดรวม

บริจาคเงนิเพือ่ชวยกอสรางสุเหราแหงนี ้

 สุเหราแหงกษตัริยฮัสซันที ่2 หนัหนาสูเมืองเมกกะ และตั้งอยูตรงจุดทศิตะวันตกเฉยีงเหนือทีช่าวมสุลิม

เรียกวา “ดาร อัล อิสลาม (Dar Al Islam)”  แปลวา ดนิแดนแหงอิสลาม (Land of Islam) เปนจุดเชื่อมของ 

อารยธรรมอันหลากหลายทีอ่ยูลอมรอบโมร็อกโก อันไดแก แอฟริกา ยุโรป เมดิเตอรเรเนียน และอาหรับ เปน

สัญลักษณของการนําวัฒนธรรมแหงอิสลามไปสูการเปดกวางและความเขาใจที่มีตอวัฒนธรรมอื่นๆ ที่อยู 

โดยรอบ คาซาบลังกาจงึกลายเปนเมืองทีม่ีความโดดเดนทัง้ดานศาสนาและวัฒนธรรมดวย การกอสรางสุเหรา 

ใชเวลา 6 ปจึงแลวเสร็จ ทั้งนี ้กษัตริยฮัสซันที่ 2 ไดทรงควบคุมดูแลและใหคําแนะนาํในระหวางการกอสราง

อยางใกลชิด ในวนัที ่30 สิงหาคม ค.ศ. 1993 ไดมีพระราชพิธเีปดอยางเปนทางการ สุเหราแหงกษตัริยฮัสซันที ่

2 ถือเปนความภาคภูมิใจของชาวโมร็อกโกอยางแทจริง  

    รูปทรงของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 เปนสี่เหลีย่มผนืผา ยาว 200 เมตร กวาง 100 เมตร มีหอสงู 

(minaret) ที่สูงที่สุดในโลก คือสูง 200 เมตร หอดังกลาวอยูทางดานใตของสุเหรา เปนองคประกอบหลักของ

สุเหราที่ไวใชประกาศเรียกผูมาทาํละหมาด มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สรางบนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส ดวยความยาว 25 

เมตรทั้งสี่ดาน สรางดวยหนิออนประดับดวยกระเบื้องเลก็ (mosaics) สีเขียว รวมแลวหนักกวา 4 ตัน  
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 พื้นที่ของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที ่2 มีอาณาบริเวณกวางถึง 968,774 ตารางฟุต โดย 2 ใน 3  ของพืน้ที่

นั้นสรางบนพืน้ดินที่ถมลงไปในมหาสมทุรแอตแลนติก มีฐานรองรับใตมหาสมทุรทีสู่งถึง 10 เมตร โครงสราง

ของสุเหราทนทานตอลม คลื่นทะเล และแมแตการเคลื่อนไหวของแผนดิน การกอสรางใชแรงงานที่เปนชาว 

โมร็อกโกทั้งหมด 35,000 คน ในจํานวนนีเ้ปนชางฝมือ 1 หมืน่คน และที่เหลือเปนแรงงานกอสราง ทํางานเปน

ผลัดทั้งกลางวนัและกลางคนื การกอสรางใชวัสดุที่หาไดภายในประเทศโมร็อกโกทั้งหมด ยกเวนโคมไฟและ 

ไฟชอที่ใชประดับภายในสุเหราเทานัน้ทีน่ําเขามาจากประเทศอิตาล ี

 

 
สุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 

 

 การตกแตงทัง้ภายในและภายนอกสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที ่2 สวยงาม โดดเดน เปนไปตามเอกลกัษณ

ของศิลปะมุสลิมที่ผสมผสานงานศิลปะพืน้เมืองของโมรอ็กโกไดอยางกลมกลนื ใชสีขาวและเขียวอันเปน

สัญลักษณของศาสนาอิสลาม มีความอัจฉริยะในการใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมทีท่นัสมัย อาคารทัง้หลงัใช 

หินออน แผนกระเบื้อง (zellij-tilework)  ประดับประดาดวยศิลปะแบบมัวร ประตูรอบสุเหราสรางดวย titanium 

และ brass สลักเสลางดงาม ภายในสุเหรามีบริเวณกวางใหญ แบงเปนหลายสวน มีหองโถงกลางยาว และ

สวนที่แยกไวเปนมหิร็อบหรือสถานที่อิมามนําพิธีละหมาด หลงัคาโดมเปนไมซีดาแกะสลักอยางละเอียดบรรจง 

มีเสาตนใหญๆ  อยูรายลอมรอบหอง สกัดจากหินออน หนิแกรนิต และหิน onyx ทําใหมีสีสันธรรมชาติที ่

แตกตางกนัออกไป ตามเสาแตละตน มีลําโพงติดอยูโดยรอบรวม 360 อัน  

 ในสวนที่เปนหองโถงทาํพธิีละหมาด (Prayer Hall) มีหลงัคาทีห่นักถงึ 1,100 ตัน สรางดวยโลหะ 
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ชนิดเบาและตกแตงดวยไมซดีา (Cedar wood) จากเทือกเขาแอตลาส (Atlas Mountain) ของโมรอ็กโก หลังคา

ยาว 3,400 ตารางเมตร แบงเปน 2 ตอน สามารถเลื่อนเปดออกจากกนัไดภายในเวลาทีน่อยกวา 5 นาที เมื่อ

หลังคาเปดออก ทาํใหกลายเปนหองโถงที่เปดโลงเหน็ทองฟา แตหากเกิดมีลมแรงเรว็เกนิ 85 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง จะมีกลไกอัตโนมัติทีท่ําใหหลงัคาปดเขาหากันไดทันที หองโถงทาํพธิีละหมาดจุคนไดถึง 2 หมืน่ 5 พนั

คน โดยแยกบริเวณสําหรับผูทําละหมาดที่เปนชายและหญิง ซึง่ผูหญงิจะถูกจัดไวอยูที่หองยกพืน้ แยกเปน 2 

ดานของหองโถง จุไดถงึ 5 พันคน สวนบริเวณภายนอกสุเหรานัน้ ผูทําละหมาดสามารถอยูไดถึง 8 หมืน่คน 

 ชั้นลางของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที่ 2 คือบริเวณที่จัดเปนหองเพื่อชะลางทําความสะอาดกอนทาํ

ละหมาด  (purification halls)  กวาง 18,800 ตารางเมตร ตั้งอยูตรงใตหองโถงทําพิธลีะหมาด  แบงเปน 2 สวน 

คือหองหนึง่สาํหรับผูชายและอีกหองหนึ่งสําหรับผูหญิง หองทัง้สองสวนมนี้ําพทุี่มนี้าํไหลตลอดเวลารวม 

41 อัน ในจํานวนนี้มี 4 อันใหญที่สามารถจัดใหคนใชไดถึง 1,400 คนพรอมๆ กนั มีเสาตนใหญๆ อยูภายใน 

หองนี้ สวนบนของแตละตนถูกฉาบไวดวยสวนผสมพิเศษที่ชวยปองกนัความชื้นและรักษาอุณหภูมิของหอง นั่น

คือ สวนผสมของมะนาว ทรายผสมโคลน ไขแดง และสบูดํา (สกัดจากผล Olive) สวนลางของเสาทาดวย 

สีแดง เหลือง และน้ําเงิน  

 ภายในหองชัน้ลางยงัมีหองอาบน้าํสาธารณะ เรียกภาษาอาหรับวา ฮมัมาม (hammam) มีอยู 3 หอง 

เนื้อที่รวม 6 พนัตารางเมตร น้ํามีอุณหภูมิไมเกิน 45 องศาเซลเซียส และพื้นถูกควบคุมอุณหภูมิใหอุนดวยระบบ

การหมนุเวียนพิเศษ 

 ผนังดานนอกของสุเหราแหงกษัตริยฮัสซันที ่2 สรางดวยหนิออน มีซุมประตูที่แกะสลักอยางประณีต

บรรจงราวกับผาลูกไมทีถ่ักทออยางละเอยีด นอกจากนีม้ีน้ําพุอยูรายรอบ ตกแตงดวยกระเบื้องสเีปนลวดลาย 

ดอกไมและทรงเลขาคณิตอยูภายใตซุมโคง ที่บริเวณใกลสุเหรามหีอสมุดใหญและพพิิธภัณฑแหงชาติ  

โดยเฉพาะหอสมุดนั้นเปนทีส่ะสมของงานเขียนและเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสนาอสิลามเปนจํานวนมาก  

อีกทั้งมีการเชือ่มโยงขอมูลกบัหอสมุดใหญๆ ของโลกดวยซึง่รวมถงึหอสมุดในพพิิธภัณฑของอังกฤษ (British 

Museum) หอสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ (Library of Congress) และหอสมดุแหงชาติกรุงปารีส (National Library of 

Paris) นอกจากนี้ยงัมีมหาวทิยาลยัศาสนาอิสลาม (Madrasa – Islamic University) กวาง 4,200 ตารางเมตร 

มี 2 ชัน้ ประกอบดวยหองเรยีน หองสมุด หองประชมุสัมมนา และส่ือเทคโนโลยีตางๆ ทัง้นี ้มหาวทิยาลยั

ศาสนาอิสลามแหงแรก ๆของแอฟริกาตอนเหนือ  สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ในเมืองใหญๆ เชน ตนูีส (Tunis), 

เฟส (Fes), และมารราเกช (Marrakech)  และนับจากศตวรรษที่ 14 เปนตนมา ไดมโีรงเรียนและมหาวิทยาลัย

สอนศาสนาอสิลามเปดขึ้นอีกมากมายหลายแหง  

 แตกอนนี้ผูที่ไมไดเปนมุสลิมจะไมไดรับอนุญาตใหเขาไปขางในสุเหราแหงกษตริยฮัสซันที ่2  คงเดินชมได

เพียงบริเวณรอบนอก แตปจจุบันอนุญาตใหคนทุกศาสนาเขาไปชมภายในได และหากเปนผูหญงิก็ควรคลุมผม

ใหเรียบรอยเพือ่ใหความเคารพตอสถานทีสํ่าคัญของศาสนาอิสลามแหงนี ้

 ในคาซาบลงักายังม ีsysnagogues ของศาสนายิวและโบสถของศาสนาคริสตใหเหน็อยูหลายแหงดวย 
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 นอกเหนือจากเรื่องราวของคาซาบลงักาแลว ขอเพิม่เติมสักเล็กนอยวา เมื่อเดินทางจากคาซาบลังกา 

ตอลงไปทางใต ยังมเีมืองชายทะเลริมฝงมหาสมทุรแอตแลนติกที่มชีื่อเสียงอีกหลายแหง ซึง่จะขอกลาวถึงเพียง 

เมืองเดียว คือ  อัสซูวีระอ (Essaouira)  นบัเปนเมืองทองเทีย่วชายทะเลที่มีชื่อเสียงทีสุ่ดแหงหนึ่งของโมร็อกโก   

มีหาดทรายกวางยาว และโขดหินอยูโดยรอบ  คลื่นลมแรงดวยลมสนิคา (trade wind) ทีพ่ัดผานตลอดป ไดรับ 

ฉายาวาเปน “เมืองแหงลมของแอฟริกา (Wind City, Africa)”  

 

 
ปอมปราการที่เมืองอัสซูวรีะอ 

 

 ตามประวัตนิัน้ เมื่อ 700 ปกอนคริสตกาล ชาวฟนิเชี่ยนไดเขามาติดตอคาขายในบริเวณที่เปนเมือง 

อัสซูวีระอในปจจุบัน และเมือ่ 100 ปกอนคริสตกาล กษตัริยจูบาที ่2 ทรงตั้งใหเขตนี้เปนศนูยกลางการผลิต 

สียอมผาสีมวง ในสมัยศตวรรษที่ 15 ชาวโปรตุเกสไดจัดตั้งศูนยกลางการคาและปอมปราการริมฝงทะเลที่แหง

นี้และใหชื่อวา โมกาโดร (Mogador)  ซึ่งเชื่อวาหมายถงึเครื่องหมายทีใ่ชสําหรับนาํทางเขาสูอาวทะเล  แต

สําหรับชาวโมร็อกโกรูจักกนัในชื่อวา เซอูราห (Seurah) เปนภาษาของชนเผาเบอรเบอะที่แปลวา “ภาพเล็กๆ”   

อยางไรก็ตาม ตัวเมืองและกาํแพงเมืองนั้นไดถูกสรางขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1760’s โดยสุลตานซิดี โมฮัมเหม็ด 

บิน อับดุลลาห พระองคยงัไดทรงสั่งใหมีการจัดตั้งฐานทพัเรือ ณ ที่เมืองนี้ดวย การกอสรางเมือง ทาเรือ และ

ปอมปราการเปนไปตามแบบสถาปตยกรรมของฝรั่งเศส  ออกแบบกอสรางโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศสชื่อ  

ทีโอดอร คอรนูต (Theodor Cornut)  ผูเคยทํางานในราชสํานกัของพระเจาหลุยสที่ 15 ดวย  

 เดิมนั้นสุลตานซิดี โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลลาห ทรงตองการใหอัสซูวีระอเปนปอมทหาร แตตอมาความ

ตองการในเรื่องการคาขายมมีากขึ้น อัสซูวรีะอจึงไดกลายเปนทาเรือที่เปดสําหรับการคากับยุโรป ทําใหเมือง 

มีความเจริญรุงเรืองขึ้นมาก ทั้งนี้ นับจากศตวรรษที่ 18 เปนตนมา รอยละ 40 ของการเดินเรือในมหาสมุทร 
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แอตแลนติกตองผานเมืองอสัซูวีระอทัง้สิ้น จนไดรับฉายาวาเปนทาเรือแหงทิมบักตู (Port of Timbuctu)  

เนื่องจากการเปนจุดหมายของกองคาราวานจากดนิแดนทางใตของทะเลทรายซาฮารา (sub-Saharan Africa)  

ที่นาํสินคาไปคาขายตอยงัยโุรป พอคาชาวอังกฤษและชาวยวิยงัไดเขาไปตั้งหลกัแหลงเปนชมุชนในเขตตางๆ 

ของเมือง อยางไรก็ตาม หลังจากที่โมร็อกโกตกอยูภายใตการดูแลและอิทธิพลของฝรั่งเศส เมืองอัสซูวีระอ 

เร่ิมหมดความสําคัญลง ขณะที่คาซาบลังกาไดรับการขยายใหเปนเมอืงทาสําคัญไปแทน  

 แมปจจุบันอัสซูวีระอจะเปนเพียงเมืองเล็กๆ  แตก็มีชื่อเสยีงในฐานะเมอืงสําคัญของการประมง

โดยเฉพาะปลาซาดนี (Sadine) และแหลงทองเที่ยวชายทะเล  ที่สําคญัคือ เขตเมืองเกาของอัสซูวีระอ (Medina 

of Essaouira) ไดรับเลือกใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมแหงหนึง่ของโมร็อกโกดวย อัสซูวีระอยังมีชื่อเสยีง

ในเรื่องความเปนเมืองแหงศลิปะพืน้เมืองและงานหตัถกรรมที่ประดิษฐจากไมตูยา (Thuya wood) อันเปนไมที่

หาพบไดมากในเขตเมืองอากาดีร (Agardir) และอัสซูวีระอ ไมตูยาเปนไมเนื้อแข็ง เนื้อไมมีสีเหลืองออนและ

กลิ่นหอมละมนุ สามารถใชประโยชนไดเกือบทุกสวนของตน นํามาแกะสลักและทาํเปนงานประดิษฐในรูปแบบ

ตางๆ ไดงดงามหลากหลาย ทั้งเครื่องเรือน ภาชนะ และเครื่องมือเครื่องใช  นับเปนความโดดเดนของเมืองนี้เลย

ทีเดียว 

นี่คอืเร่ืองราวโดยสังเขปของคาซาบลังกา และอัสซูวีระอ...เมืองทาและเมืองสําคัญของโมร็อกโกบนฝง 

มหาสมุทรแอตแลนติก ยงัมเีร่ืองราวของเมืองและสถานที่สําคัญอื่นๆ ในประเทศโมร็อกโกที่จะขอนํามาเสนอ

กันอีก ขอไดโปรดติดตามกันตอไป.....สวสัดีคะ 

 

---------------------------------------------------- 
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ลัดฟามาเมืองไทย  
วนิดา พหลพลพพยหุเสนา  

 

       เพราะความรูสึกที่ไมไดกลบัเมืองไทยเปนเวลานาน ทาํใหฉันไดตัดสินใจจองตั๋ว 

เครื่องบินจากกรุงบรัสเซลสกลับกรุงเทพไวลวงหนา การเดินทางจากรุงบรัสเซลสไปกรุงเทพนั้น 

ตองไปตอเครื่องบินอีกครัง้หนึ่ง เพราะไมมสีายการบินใดที่บินตรง ฉันเลือกตอเครื่องการบินไทย

เสนทางแฟรงคเฟริต กําหนดเดินทางกลับไปเยี่ยมบานชวงกลางเดือนธันวาคม 2548 ชวงนัน้เปน 

high season ทุกเที่ยวบินคอนขางเตม็ ตองจองลวงหนาหลายเดือน ฉันและลูกๆ ทัง้ 2 จึงขอ

เดินทางลวงหนาไปกอน หลงัจากเด็กๆ สอบเสร็จ สวนคนขางๆ จะตามมาในสปัดาหตอมา 

วันที่ 16 ธันวาคม เปนวันเดินทาง เชาวนันีอ้ากาศไมสูดีเลย มีลมแรง ทาจะมีพายุเขา หลังจาก

ปฏิบัติภารกิจประจําวนัอยางเรงรีบแลว กล็องชางน้าํหนกักระเปาเดินทางทัง้หมดอีกครั้งเพื่อไมให

เกินพิกัดที่สายการบนิกําหนด สิริรวมแลวมีกระเปาเดนิทางใบใหญ 2 ใบ และใบเล็กลากขึน้เครื่อง 

2 ใบ ไปถึงสนามบิน Zaventem ประมาณ 16.30 น. จัดการเช็คอินและผานพิธกีารตรวจคนเขา

เมืองรียบรอย มีเวลาเหลือกอนขึ้นเครื่องเกือบ 2 ชั่วโมง เพราะโดยปกติเครื่อง Lufthansa เทีย่วบนิ 

LH 4581 ออกเดินทางจากกรุงบรัสเซลสเวลา 18.00น. ใชเวลาประมาณ 45 นาทีกถ็ึงนครแฟ

รงคเฟริต แลวตองไปรอตอเครื่องการบินไทยเที่ยวบิน TG 923 ซึ่งออกเดินทางจากนครแฟรงคเฟ

ริตเวลา 21.00 น.  

       ผูโดยสารเขาไปรอที่หนาประตูทางเขาเครือ่งกันสกัพกั กช็ักเอะใจเพราะเหน็วาหนาจอ 

โทรทัศนแสดงตารางบนิขึ้นตวัแดงวาไฟลทของเรา delay โดยไมมีกาํหนด ณ วินาทนีัน้ ฉันใจหาย

วูบ ส่ิงแรกที่คดิคือ เราจะไปตอเครื่องการบินไทยทนัไหม สักครูผูโดยสารเที่ยวบนินีก้็แหกนัไปมุง

พนกังานประจําเคานเตอร ถามไถเจาหนาที่เปนการใหญ เจาหนาที่สาวของการทาอากาศยานฯ 

ขอใหผูโดยสารรอสักพักพนกังานของสายการบิน Lufthansa จะมาใหคําตอบ เหลือบไปเห็น

จอโทรทัศนแสดงตารางบนิแจงเปลี่ยนประตูทางเขาเครื่องอีก ผูโดยสารก็รีบวิ่งไปที่ประตูที่แจงใหม

ซึ่งอยูสุดปลายตึก ผูโดยสารบนกันอุบ เหน็ทีจะยายใหพวกเราไปมุงรอกันไกลๆ ละมัง 

       สักครูเจาหนาที่สาวของ Lufthansa ก็มาถงึ ผูโดยสารระดมสารพันคาํถามทั้งภาษา  

อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน “ขอใหใจเย็นๆ นะคะ ขณะนี้สภาพอากาศบนนานฟานครแฟรงคเฟริต

เลวรายมาก มพีายุฝนแรง เครื่องบินทกุลําที่แฟรงคเฟรต delay และไมรูวาเมื่อไหรเครื่องบินของ

เราจะมาถึง” ทราบขอมูลนีใ้จก็ไปอยูที่ตาตุมแลวคะ เลยสอบถามไปวา “หากจะขอกระเปาที่เช็ค

อินไปแลวคืนมาและขอเลื่อนการเดนิทางเปนวนัรุงขึ้นจะไดไหม” เจาหนาที่สาวยิ้มตอบอยางใจ

เย็นวา “ไมไดคะ กระเปาที่เช็คอินไปแลวไมสามารถนาํออกมา หรือเปลี่ยนเที่ยวบินได” หนาซีดลง

ไปอีกเรา หนัซายแลขวามองดูเพื่อนรวมชะตากรรม สวนใหญเปนนักธรุกิจชาวเบลเยยีมหรือ
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เยอรมันที่จะไปตอเครื่องในประเทศเยอรมัน หรือภายในประเทศยุโรปใกลๆ มีผูโดยสารชาวญี่ปุน

สองสามีภรรยามาสะกิดถามอยางสุภาพ  

 “ อาโน..ยูไปไหนเหรอ ไอจะไปญี่ปุนละ ตองไปตอเครื่อง ANA ที่นครแฟรงคเฟริตเวลา 

21.15 น. เรายิ้มออกนิดนึง มีเพื่อนแลวเรา ตองเดินทางอีกไกล ขามทวีปเหมือนกนั ปรับทุกขกนัอยู

พักหนึง่ ผูโดยสารคนหนึ่งกต็ะโกนมาวา “เที่ยวบินของเรามาแลวๆๆ” สอบถามเจาหนาที่สาววา

เครื่องลํานี้ใชไหมย ูจอดแลวรับเราไปแฟรงคเฟริตเลยใชไหม (ทําอยางกับวาเปนรถเมลเลยนะ) 

“ไมคะ ตองรอพักเครื่อง 45 นาท ีคิดในใจวาถาเครื่องออกประมาณ 20.00 น. เรากจ็ะไปถึงแฟ

รงคเฟริตประมาณ 20.45 น.พอจะมีเวลาวิ่งไปตอเครื่องการบินไทยไดทัน รอไดสักพกัหนึ่ง 

ประมาณ 20.05 น. เจาหนาที่เรียกผูโดยสารขึ้นเครื่อง โลงใจแลวเราคงพอไปทนัการบินไทย ผูมา

สงไดใหเบอรโทรศัพทการบนิไทย แฟรงคเฟริตเอาไวดวย “ ถึงเมืองไทยแลวโทรมานะ” เราแถม

อวยพรใหอีก “ไมตองหวง ขอใหสนุกกับงานเลีย้งคนืนีน้ะจะ” 

 พอผูโดยสารขึน้เครื่องกนัครบแลว คุณกัปตันก็ประกาศขอโทษในความลาชาของเทีย่วบนิ

นี้ พรอมอธิบายวา เปนเหตุสุดวิสัยจริงๆ แตขณะนี้เครื่องยังขึ้นไมไดตองรอขอคิวเครื่องลงจากทาง

สนามบนิแฟรงคเฟริตกอน ตอนนี้การจราจรภายในสนามบินแฟรงคเฟริตตดิขัดมาก ขอให

ผูโดยสารใจเยน็ๆ อีกสักครูพนักงานตอนรบัจะมาบริการน้ําดื่มและอาหารวางแกทุกทาน สรุปวา

เรานัง่รอกันอยูในเครื่องเฉยๆ ใจก็ภาวนาขอใหออกซะทเีถอะ จนเวลาประมาณ 20.20 น. เครื่องถึง

ไดออกเหินฟาสูนครแฟรงคเฟริต ถึงเวลานีต้องทําใจไวอีกทางหนึง่วา นี่เครื่องบินนะจะ ไมใชแท็กซี่

หรือมอเตอรไซดจะได “ซิ่ง” ไดทันใจ จับพลัดจับผลูหลนตุบลงไปจะยิ่งไมไดกลับบาน  

      เที่ยวบินของเราถึงสนามบนิแฟรงคเฟริตเวลา 21.00 น. เวลาเดียวกบัเครื่องการบนิไทย 

ออกพอดี พลนัเสียงโทรศัพทของเราดงัขึ้น “นี่อยูบนเครื่องการบินไทยแลวใชไหม” เสียงมาตาม

สายจากเบลเยียม เราตอบไปวา “เปลาหรอกนี่เครื่องเพิ่งถึงแฟรงคเฟรติ เดี๋ยวนี้เอง” “งั้นเดีย๋วจะ

รีบโทรไปการบินไทยนะ ขอเบอรประตูข้ึนเครื่อง แลวรีบวิ่งไปเลยนะ” สักพักก็โทร.มาอีกวา “ประตู

เบอร 7 นะ รีบวิ่งไปเลยนะ เคาจะรออีกนดิ” ได..ได รอหนอยนะคะ จะวิ่งสุดชวีิตเลย ลูกนอยรับคํา 

“สู.. สู”  

      ระหวางยืนกระสับกระสายรอประตูเครื่องบินเปดก็มีแหมมสาวชาวเบลเยียม 3 คนมา 

สะกิดถามวา “ยูเปนคนไทยใชไหม พวกเรากําลงัจะไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกัน ไปการบินไทย

เที่ยวบินนี้ละ ยูติดตอกับเคาวาไง ” มีเพื่อนรวมทางเพิม่ละ ตองรีบวิง่ไปประตูเบอร 7 นะยู เครื่อง

จะรอเราอีก 10 นาที เครื่องไมไดเขางวง ดงันัน้ พอไดลงจากเครื่อง ผูใหญ 4 กับเด็ก 2 ก็ขอลง

เครื่องไปกอนเพื่อตอรถบัสเขาตัวตึก พอรถบัสจอด ทนีี้ละ 6 ชีวิต วิง่กนักระเจงิเชียวคะ วิง่ไดเร็ว

อยางที่ไมเคยวิ่งไดมากอน ลูกนอยทั้ง 2 ก็ไมเบา วิ่งไดเร็วกวาแมเสียอีก หอบกันตวัโยนเมื่อถึง

ประตูหมายเลข 7  
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       ผลปรากฏวา ประตูปดแลว เครื่องการบินไทยออกไปแลว เรามาชาไปเพียง 5 นาท ี

เทานัน้ ทุกคนหนาเสีย เจาหนาที่การบินไทยชี้แจงวา กัปตันรอไมไดอีกแลวเพราะผูโดยสารอื่นๆ ใน

เครื่องการบินไทยก็ตองไปตอเครื่องที่กรุงเทพไปที่อ่ืนอีกเชนกนั หากชากวานี้อีกจะทาํใหตารางบนิ

เคลื่อนไปหมด พวกเราสอบถามเจาหนาทีก่ารบินไทยวาเราสามารถไปเที่ยวบินของการบินไทย

วันรุงขึน้ไดไหม เจาหนาที่บอกเสียใจจริงๆ เทีย่วบนิเต็มหมด แตลองมาดูพรุงนี้เที่ยงอีกครั้งที่

เคานเตอรเช็คอิน เผื่อมีผูโดยสารยกเลกิเที่ยวบิน ตอนนี้ใหไปติดตอกับเคานเตอร Lufthansa ดูวา

เขาพอมทีี่วางสําหรับเที่ยวบนิที่จะไปเมืองไทยอีกครึ่งชัว่โมงนี้ไหม แลวเจาหนาที่การบินไทยกพ็า

เราไปที่เคานเตอร Transit ของ Lufthansa ไดเห็นควิของผูโดยสารตกเครื่องทั้งหมดแลวเขาออน

คะ ผูโดยสารประมาณ 40-50 คน เขาแถวอยูกอนหนาเรา เนื่องจากตารางการบนิขึ้น-ลง ที่แฟ

รงคเฟริตในวนันี้ลาชาไปหมด ทาํใหผูโดยสารตอเครื่องไมทนั ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและ

ตางประเทศ ผูโดยสารกลุมนีต้องรอคิวนานมากๆ มีเจาหนาที่ใหบริการเพียง 3 คนเทานัน้ กวาจะ

ถึงคิวของเราเครื่อง Lufthansa เที่ยวบินทีจ่ะออกเดินทางไปเมืองไทยเวลาประมาณ 4 ทุมคงไป

แลวแนๆ ชวงนี้โทรศพัทของเราก็เรียกมาทกุ 15 นาที ถามไถอยางรอนรนวา“เปนยังไง หาเที่ยวบิน

ไดหรือยัง ตองพักโรงแรมไหน อยาลืมบอกนะวาเรามีวีซาเขาออกไดจะไดออกไปพักที่โรงแรมได 

ฯลฯ” ยืนรอควิไดสักพักก็สังเกตไดวามนีองนกัเรียนไทยจากเมือง Lyon เขามาคยุภาษาฝรัง่เศสกบั

กลุมแหมมเบลเยีมทีม่ากบัเรา แลวหันมาทักเราวา “พี่เปนคนไทยใชไหมครับ ผมมาจากเมือง 

Lyon ผมอยูทีฝ่ร่ังเศสมา 20 ปแลว กลับเมอืงไทยทุกป ไมเคยเจอเหตุการณแบบนี้เลย ไมรูวาจะได

ข้ึนเครื่องเมื่อไหร เวลาอยูเมอืงไทย 1 วันมคีามาก พีว่าไหม” ‘เห็นดวยอยางยิ่งจะ พีก่็รูสึกอยางนัน้

เหมือนกนั” 

       รอคิวจนเวลาประมาณ 5 ทุม โทรทัศนแสดงตารางเทีย่วบิน Lufthansa ที่จะไปกรงุเทพ 

ออกไปแลว ถงึตอนนี้ลูกนอยหนาจอย นาสงสาร ใหทานนมกันไปกอน เดี๋ยวคงไดทีพ่ัก สังเกตดู

ผูโดยสารแตละคนทีเ่ขาไปติดตอแตละรายใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เพราะเจาหนาที่ตองกด

คอมพิวเตอรอยูนาน เหลือประมาณ 3 คิวจะถึงเรา ก็มีหนุมชาวเช็คใจดีใหเราลัดคิวไปกอน คงเห็น

มีเด็กๆ มาดวยเลยสงสาร คําถามแรกที่เจาหนาที่สาวเมอืงเบียรถามคอื “ยูมีวซีาไหม จะไดหา

โรงแรมใหเพราะเที่ยวบนิไปกรุงเทพที่หาใหไดเร็วที่สุดตองเปนพรุงนี้ทีม่ิวนิค ยูตองคางที่นี่คนืหนึ่ง

นะ “Oh la la ตองไปถึงมวินคิอีกเหรอ ขอรอเที่ยวบินที่แฟรงคเฟริตไดไหม มีทัง้การบินไทยและ 

Lufthansa ออกไมใชเหรอ” เจาหนาที่เร่ิมหนาเขม “ นี่คือส่ิงที่ดทีี่สุดทีเ่ราหาใหไดแลวละ ยูดูสิยังมี

ผูโดยสารอีกแถวยาวรออยูนะ ” (แปลวาอยาเรื่องมากนะยู) เอาก็เอารีบรับคําโดยดี วาแลว

เจาหนาที่สาวที่ประจําอยูเคานเตอรขางๆ ก็เก็บของแลวสะพายกระเปาลุกออกไปเฉยเลย คงเปน

เวลาออกเวรของเธอพอด ีผูโดยสารที่เขาแถวคอยอยูก็ตาคาง เพราะเหลือเจาหนาทีใ่หบริการเพียง 

2 คน ผูโดยสารยังเขาแถวรอกันอีกประมาณ 30 คน สักครูเธอก็ยื่นเอกสารใหเรา 2 ชุด เปนเอกสาร
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สําคัญเพื่อตอเครื่องในวนัพรุงนี้ซึง่ใชแทนตั๋วเดิมที่เราม ีและเอกสารโรงแรมสําหรับคืนนี ้เรายังไม

วายเปนหวงกระเปาเดินทางใบใหญที่เขาทองเครื่อง ตั้งแตเช็คอินที่บรัสเซลสแลวยังไมไดเห็นกนั

อีกเลย เธอบอกไมตองหวงกระเปาจะไปอกี 2 เที่ยวบินพรอมกับยนูั่นแหละ กอนจากมา เราไมลืมที่

จะหนัไปขอบคุณหนุมชาวเช็คอีกครั้ง และร่ําลาแหมมสาวเบลเยียมทัง้ 3 เดี๋ยวคงไดไปพบกันที่

โรงแรมนะย ู

       บอกลูกๆ วายงัไงๆ คืนนี้เรามีที่พกัแลวนะ ไมตองนอนเกาอี้ยาวๆ ที่สนามบินแลว  

ตอนนี้ตองไปหาจุดจอดรถ Shuttle bus ของโรงแรมใหเจอกอน เดินถามทางไปเรื่อย เขาตึกโนนตึก

นี้ ลงชั้นลางออกนอกตึกจนเจอจุดจอดรถบัสของโรงแรม ซึ่งจะมีรถของโรงแรมตางๆ หมนุเวยีนกนั

มาใหบริการทกุ 15 นาท ีตองดูชื่อปายโรงแรมที่หนารถบัสแตละคัน ข้ึนผิดคันละแยเลย ขณะนี้

เที่ยงคืนกวาแลว อากาศเยน็เยยีบทีเดยีว เหลือบไปเห็นชายหนุม 2 คนหม่าํแมคโดนัลดกอนโต

ระหวางรอรถบัส นัน่สินะ เรายังไมไดทานขาวเยน็กนัเลย มัวแตเครียดกังวลจนลืมหิว ไดแตหวังน้ํา

บอหนา ไมรูวาคอฟฟชอฟในโรงแรมจะยงัเปดอยูหรือเปลา ชะเงอกนัจนเวลาผานไป 10 นาท ีรถ

บัสของโรงแรมเราก็มาถงึ ขับพาวนรอบสนามบนิแลวออกถนนใหญไดสักพักหนึง่กถ็ึงโรงแรม 

Steigenberger Airport Hotel ดีกวาที่คาดไวมาก เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว ดูใหม หรูหรา เด็กๆ 

กระชุมกระชวยขึ้นมาทนัท ีไปติดตอที่เคานเตอร สาวรีเซฟช่ันยิ้มหวาน ของยูเราใหหองชุดสวทีเลย 

เพราะมากนั 3 คน มีคูปองอาหารเย็น (ดึก) และอาหารเชาใหดวยคะ คอยโลงใจหนอยเรา นึกวา

ตองคนผลไมและขนมที่เตรยีมมาในกระเปาใบเล็กออกมาทานกันซะแลว พอขึ้นไปเห็นหองแลว

เด็กๆ ตื่นเตนกันใหญ มหีองนอนใหญ 1 หอง หองรับแขกพรอมโทรทศันและโตะเขยีนหนงัสือ 

หองน้ําและหองอาบน้ําอีก 2 หอง หองชุดกวางขวางมากทีเดียว ตองรีบบอกเด็กๆ ใหวางขาวของ

แลวลงไปทานขาวกนั นี่ก็ปาเขาไปเกือบตีหนึง่แลว พรุงนี้ตองไปสูชีวิตที่มิวนคิกนัอีก ลงไปทาน

อาหารที่คอฟฟชอฟ คนแนนมากเลย เปนพวกตกเครื่องอยางเราแนๆ อาหารชุดทีน่ีร่สชาติใชได

ทีเดียว รับประทานอาหารเสร็จ กวาจะอาบน้ําเขานอนกป็ระมาณตี 2 โชคดีที่เตรียมชุดนอนและ

กระเปาหองน้าํใสกระเปาลากมาดวย แมสเสจสงขาวไปเบลเยียมซะหนอยวาโอเคแลว พรุงนี้จะ

เปนอยางไรตอไปไมรู  

             คืนนัน้นอนหลบัๆ ตื่นๆ ดวยความกงัวล รุงเชาออกจากโรงแรมประมาณ 10 โมงกวา นัง่รถ

บัสของโรงแรมกลับไปที่สนามบิน กอนอืน่ตองไปหาเคานเตอรการบินไทยกอน ติดตอวาพอมทีีว่าง

สําหรับเราไหม ปรากฏวาสิน้หวังเที่ยวบนิวันนี้เต็มหมด ตองทําตามแผนเดิมที ่Lufthansa จัดให 

เครื่องออกจากสนามบินแฟรงคเฟริตเวลา 14.00 น. ใชเวลาเดนิทางไปมิวนิคประมาณ 45 นาที 

มองไปรอบๆ หาเพื่อนรวมทางกลุมทีม่าจากบรัสเซลสไมเจอสักคน มีแคเรา 3 แมลูก เคาไปไหน

กันเนี่ย ไดเครื่องหรือเปลาไมรู หรือไมตองมาตอเครื่องที่มิวนิคอยางเรา นึกขอใหพวกเธอโชคดี

เที่ยวเมืองไทยใหสนุกแลวกนั 
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       เดินทางมาถึงสนามบนิมวินคิเวลาประมาณบาย 3 โมง ก็รูสึกประทับใจสนามบิน 

ที่สะอาด สวยงาม เปนระเบยีบ ผูคนไมพลุกพลานเทาที่แฟรงคเฟริต มีเวลาแวะชมรานขายของที่

ระลึก 2-3 รานก็เห็นมีผลิตภัณฑของที่ระลึกงานฟุตบอลโลก 2006 ออกวางจําหนายบางแลว ทั้ง

โปสการด ผาพันคอ หมวก พวงกุญแจ เสือ้ยืด จิปาถะ ในเดือนมถิุนายนปนี ้เมืองมวินิคเปน

เจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup 2006) ที่สนาม WM Stadion Munchen ซึ่ง

มีขนาด 258 ม. x 227 ม. x 50 ม. มีพืน้ทีใ่ชสอย 171,000 ตารางเมตร จุผูชมได 66,000 ทีน่ั่ง  

            วันนี้เดินชมรานคาอยางสบายใจ ไมรีบรอนเพราะตองรอขึ้นเครื่องไปกรุงเทพถึง 6  

ชั่วโมง พอผานดานเอ็กซเรย เสียงเครื่องรองดังลั่นที่กระเปาสะพายของเรา เจาหนาที่ตํารวจเรยีก

ตัวเราไปถาม “ยูมี Swiss card ใชไหม” ตอบอยางมั่นใจ “เยส อันเล็กนิดเดียวเอง” พลางนกึในใจ

วาวาหากถูกยดึไปจะเสียดายที่สุดเพราะพกติดกระเปามา 7 ปแลว ผานดานมาหลายประเทศ คุณ

ตํารวจคงเดาสีหนาออก ยิ้มปลอบใจ “ไมเปนไรหรอกย ูไอเอามีด 3 ซม.ไปอันเดียว ยเูหลือไวใชได

อีก 9 ฟงกชั่น” นัน่แหละยู ฟงกชัน่นี้แหละใชบอยที่สุด สุดทายก็ตองตาละหอยมองคุณตํารวจทิ้ง

ลงขยะไปตอหนาตอตา ยังเหลืออีกตั้ง 9 ฟงกชั่นนี่นะ  

            จากดานเอก็ซเรยกต็องเขาแถวรอดานตรวจคนเขาเมือง คณุตม. รางใหญคนนี้เห็น

พาสปอรตแลวมองเดก็ๆ ยิม้ใหอยางใจด ียูตกเครื่องมาจากแฟรงคเฟริตเหรอ มีวีซาใชไหม ยงัมี

เวลาเหลืออีกตั้งแยะ ยูพาลกูๆ ไปเดินเที่ยวตลาดคริสตมาส (Christmas Market) สิ อยูหนา

สนามบนินี่แหละ เดินไปนิดเดียวก็ถงึ เราหนัไปขอความเห็นจากเพื่อนรวมทาง “อยาเลยแม เดี๋ยว

ตกเครื่องอีก” ไมก็ไมเราไปหาอะไรทานกนักอนดีกวา อยากทานไสกรอกและซาวเคราท ทองถิน่

เพราะเคยไดยินมาวาที่เยอรมันมีไสกรอกนับรอยๆ ชนิด แตละทองถิ่นก็มีเอกลักษณพิเศษตางกนั

ไป ลองชิมไสกรอกมิวนิคดูท ีไดรานที่มีโฆษณาหนารานวา Weisswurst – Nurnburg - 

Sauerkraut ราคาพอประมาณ เดาวานาจะใช สอบถามพนกังานเสริฟ แนะนาํเสรจ็สรรพ เรามี

มัสตารดรสเลิศและขนมปง pretzel ดวย จริงดังวาไสกรอกอรอยทีเดียวเปนทอนไมใหญนัก สีขาว

ขุน ทานกับกล่ําปลีดอง (Sauerkraut) รสกลมกลอม และมัสตารดสีเหลืองออนๆ อรอยมากๆ เหน็

ทีจะตองออกไปซื้อฝากญาตผูิใหญที่เมืองไทยบางซะแลว  

       เพราะติดใจเจาไสกรอกจึงชวนลกูนอยไปตลาดคริสตมาส เดนิขึ้นๆ ลงๆ ผานตึก 2 ตึก  

ออกไปก็เจอลานกวาง มีตนคริสตมาสขนาดยักษตัง้ตระหงานอยูตรงกลางประดับไฟสวยงาม และ

รายลอมดวยซุมไมเล็กๆ ลักษณะเหมือนกระทอมวางขายของพืน้เมือง และของตกแตงตนคริสต

มาสนารักๆ บางซุมขายอาหารพื้นเมืองจาํพวกไสกรอก ซาลาม ีเบียรสด อีกดานเปนลานสเก็ต

น้ําแข็ง แตเราไมมีเสื้อโคตจึงเดินชมซุมตางๆ ที่ลานนี้ไดไมนาน หิมะเริม่ตกโปรยปราย จึงตองรีบวิง่

ผานลานไปยงัตึกตรงขาม เหน็ซุปเปอรมารเกตขนาดยอม มีของขายสารพันซึง่ถูกกวาในสนามบิน

แนนอน ไดไสกรอก Weisswurst และ Nurnburg สมใจ เลยติดมือช็อกโกแลตและคุกกี้พืน้เมือง
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มิวนิคมาชิมอีกอยางละกลอง ออกจากซุปเปอรมารเกตดานซายเปนทีท่ําการไปรษณีย เลยไดแวะ

ซื้อแสตมปและโปสการดไวเปนที่ระลกึอีกดวย  

            วันนี้รูสึกปลอดโปรง ไมรีบเรง ตางจากเมื่อวานโดยสิ้นเชงิ ถือวาพลิกวกิฤตเปนโอกาส ได

เดินเทีย่วสนามบินมวินิคแลวกัน เปนครั้งแรกที่มีอารมณอยากเก็บภาพบรรยากาศตลาดคริสตมาส

ที่มีหมิะโปรยปรายงดงามเหมือนภาพในโปสการด แตเสียดายที่ไมไดนํากลองถายภาพมา และมอื

ถือของเราก็รุนเกาไมมีกลอง ไดแตบันทึกภาพเก็บไวในความทรงจาํ  

       มีเวลาพอไดเดินหาตูโทรศพัทสาธารณะสงขาวไปบรัสเซลสดวย เพราะบัตรเติมเงนิที ่

เติมมาเต็มจากเบลเยียม หมดแลว โทร.ออกก็ไมไดโทร.เขาก็ไมได เพราะพอใชนอกเขตประเทศ

เบลเยียมจะตองเสียเงินทั้งผูรับและผูสง บตัรจึงหมดเร็ว เด็กๆ เหน็ราน Burger King มีของเลน 

ขนาดใหญนาเลนก็ชี้ชวนยิกๆ ขอเลนสักครู แตพอจะใหเลิกเลนนี่ละยากที่สุด ตองขูวา “เดี๋ยวตก

เครื่องบินอีกนะ” ไดผล ใสรองเทาวิง่มาทนัท ีสักประมาณ 20.00 ก็เดนิไปถึงหนาประตูข้ึนเครื่อง 

เช็คดูกับเจาหนาที่ใหแนใจอีกครั้งวาประตูนี้แนนะ กระเปาเดินทางของเรามาเครื่องลํานีน้ะ ไมตอง

หวงโลงใจ ปายขึ้นแลววา Bangkok /Saigon เครื่อง Lufthansa ลํานี้บนิไปกรุงเทพและตอไปโฮจิ

มินห มองไปรอบๆ ผูโดยสารเที่ยวบนินี้ เปนชาวเวยีดนามสวนใหญ มสีาวญวณหนาสวยผมยาว

เขามาทักเรา Chào Bã และพูดอะไรอีกยาวเหยียด แหะ แหะ “ I’m Thai ka ” เธอเลยหนาเจื่อนขอ

โทษขอโพยเลก็นอย พอไดเวลา 21.00 น. พนักงานประกาศเรียกผูโดยสารขึ้นเครื่อง สักพักกัปตัน

ชาวเยอรมันประกาศวา เนื่องจากหิมะตกหนกั เครื่องบนิจึงตองทาํการละลายหมิะ 15 นาที แลวจงึ

ออกเดินทางได ใจไมดีอีกแลวเรา จะซ้ํารอยไหมนี ่คอยโลงใจเมื่อเครือ่งออกตามเวลาที่คุณกัปตัน

วาไว  

            เครื่อง Lufthansa แตะพื้นสนามบนิดอนเมืองเวลา 14.15 น. โดยสวัสดิภาพ ในใจนึก

ขอบคุณผูใหกําลังใจและความหวงใยทัง้จากกรุงเทพและบรัสเซลส ตลอด 36 ชั่วโมงที่ผานมา 

แสนยาวนานในความรูสึก พอไดกลับมาเมอืงไทยคราวนีรู้อบอุนอยางบอกไมถูก นับเปน

ประสบการณอีกเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ไมอาจลืม  

 

 6



 1

วันแม...วันทีแ่สนยิ่งใหญกับทุกชาติทัว่โลก 

 
     นางอุไรวรรณ คูหะเปรมะ, นางสาว พรพัชร ทิศทองคํา 

 

ในโอกาสทีห่นงัสือวทิยุสราญรมยฉบับนีต้รงกับเดือนสงิหาคม เดือนที่ประเทศไทยเฉลิม

ฉลองวนัแมแหงชาติในวันที ่12 สิงหาคมของทุกปซึ่งตรงกับวนัคลายวนัพระราชสมภพของสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินนีาถ  บทความนี้ จงึขอนําเรื่องความเปนมาและการฉลองเนื่องในโอกาส

วันแมของประเทศตางๆ รวมทั้งแนะนาํเพลงและคําขวัญที่เกีย่วกับแมมาเลาสูกันฟง 

“แม” เปนคาํทีย่ิ่งใหญสําหรบัมนุษยทกุคน คําวาแมในแตละภาษาอาจจะแตกตางกันเชน 

ภาษาอังกฤษเรียก “มัม”  ภาษามาเลเซียเรียก“อิบู” ภาษาญี่ปุนเรียก “โอะคาซัง” หรือภาษาฮงั

กาเรียน เรียก ”อันยา” แตไมวาจะออกเสียงแตกตางอยางไร ความหมายของคําวาแมนั้นมี

อานุภาพยิง่ใหญในใจลูกทกุคน แมคือผูที่ใหความรักกบัลูกโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ และนี่ก็เปนอีก

เหตุผลหนึ่งทีผู่คนทัว่โลกไดสถาปนาวันแม(แหงชาติ)ข้ึนเพื่อระลึกถงึความรักของแม การฉลองวนั

แมของแตละประเทศมหีลากหลายรูปแบบ แตกตางกันไปเพื่อใหสอดคลองกับศาสนา ความเชื่อ

หรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ เรามาดูกันวาแตละประเทศกาํหนดวนัแมและมีการฉลองกัน

อยางไร 

 
สหรฐัอเมริกา 

ชาวอเมรกิันริเร่ิมกําหนดวนัแมข้ึนเปนวันแหงชาติเมื่อกวา 100 ปมาแลว โดยสตรีทานหนึง่

ชื่อ Anna Jarvis (แอนนา จาวิส) ลูกของ Ann Marie Reeves Jarvis (แอน มารี รีฟส จาวิส) 

แมบานผูซึง่อทุิศตนเพื่อชุมชนของเธอที่ประสบกับปญหาสุขภาพทีย่่าํแย  ซึ่งเธอพยายามผลักดนั

ใหชุมชนของเธอเอาใจใสดูแลสุขพลามัยใหดีข้ึน โดยเล็งเห็นวาเปนสิง่ที่แมของแตละครอบครัวจะ

ชวยสนับสนนุในเรื่องนี้ได เธอจึงจัดใหมวีันที่เรียกวา “Mother’s Work Day” หรือวันทํางานของแม 

กิจกรรมของวนันี้คือการรณรงคเพื่อสุขภาพ   

เมื่อคุณแมแอนไดเสียชีวิตไปในป 1905 แอนนาไดริเร่ิมโครงการเพื่อรําลึกถึงคณุแมของ

เธอที่ไดทาํงานเพื่อประโยชนของสังคม  แอนนา จําคําพดูของแมไดอยางขึ้นใจวา “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 “ฉันหวงัและสวดมนตมาตลอด ขอใหมีใครคนหนึง่

กําหนดวนัขึ้นมาวนัหนึง่เพื่อรําลึกถึงแม มวีันสาํหรับผูชายมากแลว แตยังไมเคยมวีนัสําหรับแม

เลย”   
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แอนนา ไดแรงบันดาลใจจากแมของเธอ เธอจึงเขาหานักธุรกิจสําคัญๆและนักการเมอืง

รวมถึงประธานาธิบดี Taft (ทาฟ)และ Roosevelt (รูสเวลท) ใหสนับสนุนโครงการวนัแมของเธอ 

และในงานแรกที่แอนนาไดจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงแมของเธอที่โบสถแหงหนึง่ใน West Virginia เมื่อป 

1908 แอนนาไดแจกดอกคารเนชั่นสีขาวในงาน ซึ่งเปนดอกไมที่แมของเธอชอบที่สุด  

ในที่สุดความตั้งใจของแอนนากป็ระสบผลสําเร็จในป 1914 เมื่อประธานาธิบดีวูดโรว วิ

ลสันออกกฏหมายใหวนัอาทติยที่สองของเดือนพฤษภาคมเปนวันแมและวันหยุดแหงชาติ หลงัจาก

นั้นก็มีการจัดงานฉลองมาอยางตอเนื่องทกุป  

ในชวงแรกๆ การฉลองก็เปนไปอยางเรียบงาย บางครอบครัวจะไปโบสถ มีการเขียน

จดหมายแสดงความรักตอแม แตหลังๆ มาเร่ิมนยิมมอบการด ของขวญั และดอกไม แอนนารูสึก

โกรธมากที่เหน็การมอบสิง่ของเริ่มเปนประเพณีหลกัของวนัแม เพราะเธอเหน็วาวนัที่มีคุณคาทาง

ความรูสึกนี้ถกูบั่นทอนจากการแสวงหากาํไรและกลายเปนธุรกิจ ในป 1923 เธอจึงยืน่ฟองใหมกีาร

ระงับการฉลองวนัแม เธอเคยโดนจับในขอหากอกวนความสงบในงานๆหนึง่ซึ่งมกีารขายดอกคาร

เนชัน่ดวย และเมื่อแอนนาเสียชีวิตในป 1948 เธอยอมรบัวาเธอเสียดายทีเ่ธอเปนผูริเร่ิมใหมี

ประเพณีวนัแมข้ึนมา   

อยางไรก็ตาม ประเพณีการฉลองวนัแมก็ไดมีตอเนื่องในสหรัฐฯ  เปนวนัที่ครอบครัว

ออกไปทานอาหารรวมกนัมากที่สุดและมกีารใชโทรศัพทมากที่สุด ซึ่งเปนโอกาสที่ลูกๆ ทัง้หลาย

สามารถแสดงความรักความหวงใยตอแมของตน  มีการมอบดอกไมที่เปน สัญลักษณของวันแมคือ

ดอกคารเนชัน่ หากแมยงัมีชวีิตอยูชาวอเมริกันจะประดบัตกแตงบานหรือประตูดวยดอกคารเนชัน่

สีชมพ ูแตหากแมถึงแกกรรมแลวจะใชดอกคารเนชัน่สีขาวแทน 

สําหรับความนิยมมอบคารเนชั่นนัน้มีเกรด็เลาวา ดอกคารเนชัน่เปนดอกไมที่เกิดจาก

น้ําตาของพระแมมารีที่ไหลหยดลงพืน้ตอนทีพ่ระแมมารีไปสงพระเยซคูริสตที่ถูกตรึงอยูบนไม

กางเขน นอกจากนี้ยังเชื่อกนัวา สวนที่เปนสีแดงที่อยูตรงกลางของดอกคารเนชัน่เปนสีของเลือดที่

ไหลออกจากรางของพระเยซู เลากันวาชาวกรีกโบราณ มักนยิมถวายดอกไมนี้ใหกบัเทพเจาเซอสุ 

ซึ่งเปนเจาแหงเทพทัง้หลายที่อาศัยอยูบนเขาโอลิมปส ดอกไมนี้ ในสมัยโบราณจะนํามาใชทาํ

มงกุฎดอกไมเพื่อประดับบนศีรษะ จึงตัง้ชือ่ดอกไมนี้วา Carnation  ซึ่งมีรากศพัทมาจากคาํวา 

Corona ในภาษาละตนิ ที่แปลวามงกุฎดอกไมหรือมาลัยดอกไมครอบศีรษะ 

ปจจุบันประเทศเดนมารก ฟนแลนด อิตาล ีตุรกี ญี่ปุน ออสเตรเลียและเบลเยี่ยมก็ฉลอง

วันแมในวนัอาทิตยที่สองของเดือนพฤษภาคมเชนกัน 

 
อังกฤษ 
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ในชวงคริสตศักราช 1600 ประเทศอังกฤษไดเร่ิมเฉลิมฉลองวนัแมที่เรียกวา “Mothering 

Sunday” ในวนัอาทิตยที ่4 ของฤดูถือบวชในศาสนาครสิตเพื่อรําลึกถงึพระแมมารีอา มารดาของ

พระเยซูและใหตระหนักถงึพระคุณของแมในครอบครัวดวย แตเมื่อคริสตศาสนาแผขยายไปใน

หลายพืน้ที่ในทวีปยุโรป การเฉลิมฉลองวนัแมก็ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเฉลิมฉลองเปนวัน 

“the Mother Church” ซึ่งหมายถงึพลังจติวิญญาณที่ใหชีวิตและปกปองประชาชนใหรอดพนภัย

อันตราย  

การปรับเปลี่ยนดังกลาวทําใหเกิดการผสมผสานระหวางประเพณีคานยิมทองถิน่และ

คานิยมของคริสตศาสนาไปโดยปริยายทําใหชาวอังกฤษใหความสําคัญกับทัง้มารดาของตนและ

โบสถควบคูกนัไป ซึ่งในเวลานัน้อาชพีของชนชัน้ลางของชาวอังกฤษคอืงานรับใช ประชาชน

ยากจนจาํนวนมากตองออกไปทํางานในที่หางไกลจากบาน จําตองอาศัยอยูในบานของเจานาย

ดังนัน้ในวัน Mothering Sunday ชนชัน้ลางจะไดรับวันหยุดเพื่อเปนเวลาใหกลับบานเพื่อใชเวลา

กับมารดาของตน ในดานของสีสันในการเฉลิมฉลองวนัแมนั้น ชาวอังกฤษมกัจะนําเคกพิเศษที่

เรียกวา “Mothering Cake” มามอบใหแมของตนซึ่งสามารถใชเปนการแสดงความรักและความ

อบอุนภายในครอบครัวไดอีกทางหนึง่ 

 
ฝรั่งเศส 

นอกจากการเฉลิมฉลองวนัแมในรูปแบบของการใหความสําคัญทางศาสนาและความเชื่อ

แลว ยงัใหความสําคัญกับวนัแมใหเสมือนกับเปนวันครอบครัวอีกวันหนึ่งดวย ในประเทศฝรั่งเศส 

เด็กๆ ใชเวลาในการวาดภาพลงบนการดและแตงกลอนเพื่อเปนของขวญัพิเศษสําหรบัคุณแม 

เทศกาลฉลองวันแมของฝรัง่เศสมีข้ึนในชวงเวลาฤดูใบไมผลิ ทีม่ีชื่อวา “Fete des Meres” เปน

ชวงเวลาความสุขของครอบครัวชาวฝรั่งเศสเพื่อใหของขวัญและมอบความรักใหกับแมของตน วัน

แมแหงชาติคอืวันอาทิตยสุดทายของเดือน พฤษภาคมและไดมีการปฏิบัติสืบเนื่องมาเปนเสมือน

วันครอบครัวของชาวฝรั่งเศส ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะรวมตัวกนัเพื่อรับประทานอาหารมื้อพิเศษ

ทั้งในและนอกบานและจะจบลงดวยความประทับใจโดยมอบเคกวนัแมเปนสื่อความรักอยูเสมอ 

 
สวีเดน 

วันแมแหงชาติของชาวสวีเดนมีความคลายคลึงกับประเทศฝรั่งเศสคอืจัดขึ้นในวนัอาทิตย

สุดทายของเดือนพฤษภาคม แตที่สวีเดนมกีารฉลองวันแมแหงชาติที่แตกตางไปอีกรูปแบบหนึง่     

ที่นาสนใจสภากาชาดของสวีเดนจะจัดทาํดอกไมพลาสติกเล็กๆ ออกขายกอนวนัแมแหงชาติ เพือ่

นําเงินไปบริจาคใหแมและลูกที่ยากจนในประเทศสวีเดนนัน่เอง 
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ญี่ปุน 
เทศกาลวนัแมของญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา และมีพิธีฉลองวนัแมที่โบสถคริสต

ในญี่ปุนเปนครั้งแรกเมื่อป 1915 จากนัน้จงึเริ่มขยายความนยิมไปทัว่  แตที่เปนที่รูจกักันอยาง

แพรหลายทัว่ประเทศญี่ปุนเริ่มมาจากการที่บริษัทโมรินางะ บริษัทผูผลิตขนมขบเคี้ยวของญี่ปุน

เปนผูรณรงคใหผูคนสนใจฉลองเทศกาลวนัแมเมื่อป 1937 

เมื่อเขาสูสมัยโชวะ (เร่ิมเมื่อป 1925) ไดมีการกําหนดใหวันที่ 6 มีนาคม ซึ่งเปนวันคลาย

วันพระราชสมภพของจักรพรรดินี (ฮะนะโกะ) เปนวันแม การเปลี่ยนแปลงวนัฉลองเนือ่งในวนัแม

มาตามแบบตะวันตกเริ่มเมือ่ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้เอง 

  มูลคาตลาดของขวัญวนัแมในญี่ปุนเมื่อป 2002 มีประมาณ 500,000 ลานเยน                  

(175,000 ลานบาทคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน=35 บาท) สูงกวามูลคาตลาดของขวัญชวง

เทศกาลคริสตมาสซึ่งเปนเทศกาลที่คึกคกัและมีการแขงขันกันอยางดุเดือดที่สุดในปเดียวกนัซึ่งมี 

มูลคาประมาณ 400,000 ลานเยน (หรือประมาณ 140,000 ลานบาท) กวา 1.25 เทา หรือกลาวอีก

นัยหนึง่คือตลาดของขวัญเนือ่งในเทศกาลวันแมของญี่ปุนถือเปนเทศกาลที่มกีารซื้อขายของขวัญ

มากที่สุดคือมมีูลคาตลาดใหญกวาเทศกาลวนัวาเลนไทนและคริสตมาส 

ของขวัญที่ชาวญี่ปุนบอกวาอยากจะมอบใหกับแมในเทศกาลวนัแมในชวงที่ผานมา โดย

แสดงความเหน็ผานสื่อตางๆ ไดแก 

- คิดวาอยากจะพาแมไปเที่ยว แมคงจะมีความสุขมาก 

- อยากดึงแมออกจากงานจาํเจของแม ดวยการพาแมไปนอนพักโรงแรมดีๆ ใหแมไดใช

ชีวิตและพักผอนอยางมีความสุข 

- อยากจะทาํอะไรที่จะใหคุณแมหายเหนื่อย ไดrefresh ทั้งกายและใจ 

- อยากใหแมไดทําอะไรทีท่าทายและสนุกสนาน 

- อยากฝากคําขอบคุณที่ไมอาจจะกลาวไดหมดไปพรอมๆ กับดอกไมที่จะนําไปมอบให 

- อยากใหของขวัญที่อรอยๆ ที่ทาํใหใบหนาของแมเปอนรอยยิ้ม 

- อยากสงของขวัญที่มีคาและของสวยๆ งามๆ ไปใหแมมากๆ 

- อยากมอบของขวัญที่แมเอาไปใชในชีวิตประจําวนัได 
 
ตํานานเกี่ยวกับการบูชาพระคุณของแม 
 
อินเดีย 
 ประเทศอินเดยีมีการเคารพพระคุณแมในรูปแบบของความเชื่อทางศาสนาฮินดูมานานนับ

พันป  เปนพิธีเพื่อเคารพบูชาเจาแมกาลีหรือปางหนึง่ของอุมาเทวีมเหสขีองพระศิวะ ซึ่งเทศกาลนี้



 5

เรียกกนัวา พิธทีุรคาบูชา มีการประกอบพธิกีันที่เทวาลยัมหากาลีในกัลกัตตาและเทวาลัยอื่นๆ อีก

หลายแหง ในงานทุรคาบูชาจะมีการสวดสรรเสริญพระเทวีและมกีิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลาย

อยาง ซึ่งงานจะเริ่มข้ึนในชวงตนเดือนตุลาคมของทุกป และใชเวลา10 วันในการประกอบพิธกีรรม  

           นอกจากการบูชาพระคุณแมในรูปแบบของความเชื่อทางศาสนาแลว ในสงัคมปจจุบัน ชาว

อินเดียยงัมวีันแมในรูปแบบสากลอีกดวยเพื่อใหระลึกถึงพระคุณของแมที่ใหชวีิตและอยูเคียงขาง

ลูกในวนัที่สุขและทุกข ซึง่สวนใหญแลวชาวอนิเดียทีเ่ฉลิมฉลองวนัแมในรูปแบบนีค้ือชาวเมืองที่

สามารถรับรูและเขาใจวัฒนธรรมสากลได 
 
 
อียิปต 
 ขณะเดียวกนัชาวอียิปตก็มคีวามเชื่อในลักษณะของตัวเอง ชาวอียปิตในยุคโบราณเชื่อวา

แมวเปนสัตวทีศ่ักดิ์สิทธิ์ จงึบชูาเทพธิดาแมว “Bast” ซึ่งมรูีปลักษณลําตวัเปนผูหญิงและหัวเปน

แมว   ชาวอียปิตเชื่อวาเทพธิดา Bast นี้ เปนแมผูปกปองแมวทั้งหลายรวมถึงผูหญิงและเด็ก ดังนัน้

ชาวอียิปตจงึใหความสําคัญกับ “Bast” ในการรําลึกถึงแมเปนอยางมาก  

  
กรีก 
 ประเทศกรีกมกีารเฉลิมฉลองวนัแมแหงชาติในชวงฤดูใบไมผลิ เพื่อรําลกึถึง “Rhea” หรือ

พระมารดาของพระเจา โดยการเฉลิมฉลองนัน้จะมีข้ึนในชวงเวลาเชาตรูของวันโดยใชเคกน้ําผึง้ 

เครื่องดื่ม และดอกไมในการทําความเคารพ 

นี่เปนเพยีงตัวอยางบางสวนของการเฉลิมฉลองวนัแมแหงชาติในประเทศตางๆทั่วโลก ทีม่ี

รูปแบบและวัตถุประสงคของการรําลึกถงึพระคุณแมที่แตกตางกนั ทานผูอานไดทราบความเปนมา

ของวันแมมาหลายชาติแลว แตเคยทราบหรือไมวา วนัแมแหงชาตขิองไทยเราเองนัน้มีความ

เปนมาอยางไร  

 
ไทย 

ประเทศไทย มีการจัดงานวนัแมข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ณ.สวน

อัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูจัดงาน แตเนื่องจากชวงนั้นเปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

งานวนัแมในปตอมาจึงตองงดไปโดยปริยาย หลงัจากผานพนวกิฤติสงครามไปแลว หลาย

หนวยงานไดพยายามรื้อฟนใหมีวนัแมข้ึนมาอีก แตก็ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และมีการ

เปลี่ยนการกาํหนดวันแมไปหลายครัง้ อยางไรก็ดี กาํหนดวันแมที่ประชาชนนิยมและเปนที่รับรอง

ของรัฐบาล คอืวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจดัมาตั้งแตป พ.ศ.2493 ซึ่งไดดําเนนิตอมาอีกหลายป 
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และมาหยุดชะงักดวยเหตุผลที่สภาวฒันธรรมแหงชาติซึง่เปนผูจัดงานวันแมขาดผูสนับสนนุซึง่ก็

คือกระทรวงวฒันธรรมที่ถูกยุบไปนั่นเอง 

ตอมาสมาคมครูคาทอลิกแหงประเทศไทยเหน็วาควรมกีารจัดงานวันแมตอไป จึงไดร้ือฟน

งานวนัแมข้ึนมาอีก และไดกําหนดใหจัดงานวนัแม ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2515 แตจัดไดเพียงป

เดียวกห็ยุดไป จนกระทัง่ในป พ.ศ.2519 คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะหแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภเหน็วาควรกําหนดวนัแมใหแนนอนเสียท ีจึงไดกาํหนดวนัแม

ใหมโดยใหถือเอาวนัที ่12 สิงหาคมซึ่งเปนวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชนินีาถ เปนวนัแมแหงชาติ และ กําหนดใหดอกมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวันแม

ตั้งแตนั้นมา 

เหตุที่ใชดอกมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวนัแม กเ็นื่องจาก ดอกมะลเิปนดอกไมทีม่ีสี

ขาวบริสุทธิ ์สงกลิน่หอมไปไกลและหอมไดนาน อีกทั้งยงัออกดอกไดตลอดทั้งป เปรียบไดกับความ

รักอันบริสุทธิข์องแมที่มีตอลูกไมมีวนัเสื่อมคลายนั่นเอง และนัน่ก็คือความเปนมาของวนัแม การ

เลือกวนัที่12 สิงหาคมของทุกๆปเปนวนัแม สะทอนใหเห็นวาชาวไทยมีความรักอนัยิง่ใหญตอแม

หลวงเปนอยางมาก 

วันแมแหงชาติของไทยนัน้มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหโอกาสลูกๆแสดงความรักตอคุณแม 

โดยการมอบพวงมาลยัหรือมีการประกวดคําขวัญวนัแม การประกวดแมของชาต ิเพื่อใหเกยีรติ

และตระหนักในความสําคัญของแม และยงัเปนโอกาสทีป่ระชาชนคนไทยสามารถถวายความ

จงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ ซึง่เปนแมของแผนดินอนั

เปนที่รักของชาวไทยทัง้ปวง  

ดังนัน้ลูกๆ ทุกคนควรจะแสดงความรักตอคุณแมในทกุๆวัน ไมใชแตเฉพาะในวนัๆ เดยีว

เทานัน้ การแสดงความรักไมจําเปนตองผานวัตถุส่ิงของ เพราะความรักสามารถแสดงออกดวย 

พฤติกรรม คาํพูด ความจริงใจ เราควรพูดคําวารักกับแมทุกวนัใหคุณแมชื่นใจ กอนทีเ่ราจะไมมีแม

ใหกอดและดูแล 
 
เพลงทีเ่กี่ยวกับแม 

ความรักและความผกูพนัระหวางแมกบัลูกมีความลึกซึง้ เราจงึมกัไดฟงเพลงที่กลาวถึงแม

โดยเฉพาะความรักที่แมมีตอลูก ตัวอยางเชน เพลงไทยที่พวกเราคุนเคยกันดีคือเพลงคาน้าํนม ใคร

หนอ อ่ิมอุน ซึง่เปนเพลงที่สะทอนอารมณของคนไทยไดเปนอยางดี สําหรับเพลงตางประเทศเชน

ญี่ปุนที่รูจักกันดีเชน เพลงโอะคาซัง โนะอตุะ (เพลงเกี่ยวกับแมซึง่เปนเพลงโบราณ) และเพลงโอะฟุ

กุโระซัง (เพลงแม) สวนเพลงจีนทีม่ีการขับรองกันมากไดแกเพลงซื่อซางจื่อโหยวมามาเหา (โลกนี้มี

แมจึงดี) จะขอแปลเนื้อรองเพลงที่กลาวถงึดังนี ้
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เพลงโอะคาซังโนะอุตะ  

หวนคิดถึงภาพแมอยูทาํงานดึกดื่น กําลงัถักถงุมือไหมพรมใหฉันอยู ลมพัดใบไมแหงยาม

หนาวคงจะหนาวเยน็มากจนทาํใหแมตองเรงถกัถงุมือละซินะ จดหมายจากบานมาถึงลกูแลว ยงั

ไดกลิ่นควันของเตาผิงไฟทีอ่ยูไกลแสนไกลลอยตามมาดวย 
 
เพลงโอะฟุกโุระซัง 

แม แม มองข้ึนไปบนทองฟา ก็เหน็แมบนทองฟา วนัที่ฝนตก แมก็เปนรมกันฝนให แมสอน

วาสักวันหนึ่งเจาก็ตองเปนรมใหกับคนอ่ืน ความจริงที่แมสอนส่ัง ความจริงที่แมสอนส่ัง จะไมมีวนั

ลืม   

 
 เพลงซ่ือซางจื่อโหยวมามาเหา* 

โลกนี้มีแมจึงด ีเด็กทีม่ีแมเหมือนไดของวิเศษ อยูในออมอกแม สุขลนพรรณนา โลกนี้มีแม

จึงดี เด็กไรแมเหมือนอยูกับพื้นหญา หางไกลออมอกแม หาความสุขมิได โลกนีม้ีแมจงึดี เด็กที่มีแม

ไมรูหรอก หากเขารูได แมในฝนยังยิม้ไดเลย 
 
คําขวัญวันแมตางๆที่นาประทับใจ 

 "God could not be everywhere and therefore he made mothers." พระเจาไม

สามารถอยูทกุที่ได  ดงันัน้ พระองคจงึสรางแมข้ึนมา  —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."  หัวใจของแมคือหองเรียนของลกู—  

Henry Ward Beecher 

 A little girl, asked where her home was, replied, "where mother is". เมื่อมีเด็กนอย

ถูกถามวาแมของหนูอยูที่ไหน เด็กคนนัน้ตอบวา ที่ๆ คณุแมอยูนั่นเอง-- Keith L. Brooks  

 "The most important thing a father can do for his children is to love their mother."  

ส่ิงที่สําคัญที่สุดที่พอทําไดสําหรับลูกๆ คือ การใหความรักกับแมนัน่เอง  - Author Unknown 
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 “Of all the rights of women, the greatest is to be a mother."  จากสิทธิของผูหญิง

ทั้งหมด สิทธทิีย่ิ่งใหญที่สุดของเธอคือการไดเปนแม  -Lin Yutang 

 

------------------------------------------------------------ 
สรุปจาก  รายการรูรอบโลก “เร่ืองวันแม”  โดยคุณอุไรวรรณ คูหะเปรมะและคุณพรพัชร ทิศทองคํา ออกอากาศ

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549  

ขอมูลอางอิง 

1. http://www.mothersdaycelebration.com

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. เร่ืองวันแมไดนําออกอากาศในรายการรูรอบโลก ดําเนินรายการโดยคุณอุไรวรรณ                     คูหะ

เปรมะ และคุณพรพัชร ทิศทองคําเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549  
 

 
 
 

http://www.mothersdaycelebration.com/
http://www.mothers.net/aroundtheworld.htm
http://spirituality.indiatimes.com/articleshow/9169259.cms
http://www.hahanohi.info/


สุขภาพ 

 

มะเร็งตอมลูกหมาก ... ภัยรายสําหรับผูชาย 
 
สิ่งที่คุณผูชายอายุ 40 ปขึน้ไปควรสนใจพิเศษ 
 มะเร็งตอมลูกหมากเปนมะเร็งที่พบบอยทีสุ่ดและเปนสาเหตุการตายอนัดับสองของมะเร็ง

ที่คราชีวิตของผูชาย รองจากมะเร็วปอด  พบวาผูชาย 1 คน ในทกุ 10 คน จะเปนมะเร็งตอม

ลูกหมาก มีการยืนยนัวาอาหารที่มีไขมันสงูอาจเปนสาเหตุหนึง่ของการเกิดมะเร็งตอมลูกหมาก

เปนทีน่าเสียดายวา มะเร็งตอมลูกหมากมกัไมคอยไดรับการวนิิจฉัยจากแพทยทัว่ ๆ ไป  เนื่องจาก

การศึกษาในศพของผูชายในอายุตาง ๆ กันที่เสียชวีิตดวยสาเหตุตาง ๆ กัน และไมเคยเปนโรคของ

ตอมลูกหมากเลย พบวาไมต่ํากวา 15% ของผูชายที่มอีายุ 50 ป  30% ของผูชายอายุ 60 ป และ 

40% ของผูชายอาย ุ70 ป มีมะเร็งตอมลูกหมากโดยที่มิไดคาดคิด โดยประเทศทีม่ีประชากรบริโภค

อาหารที่มีไขมนัและโปรตีนจากเนื้อสัตวสูงมักมีโรคนี้เกิดขึ้นมาก เชน ประเทศอเมริกา และยุโรป 

เปนตน  อุบัตกิารณของมะเร็งตอมลูกหมากในประเทศเหลานี้จะสงูมาก รวมทัง้เปนสาเหตุการ

ตายอันดับตนๆ เชนกนั  

 สําหรับในประเทศไทย มะเร็งตอมลูกหมากพบเปนอันดบัที่ 10 ผูปวยสวนใหญมักมอีายุ

ระหวาง 60-79 ป และมาพบแพทยในระยะที่เลยการรักษาใหหายขาดไดเปนสวนมาก 

 โดยทัว่ไป  คณุผูชายจะไมมีอาการของตอมลูกหมากจนกระทั่งอายุยางเขา 40 ป

โดยเฉพาะเมือ่อายุ 60 ป จะเร่ิมมีปญหาทางตอมลูกหมาก  เชน มะเร็งตอมลูกหมาก ตอม

ลูกหมากโต ตอมลูกหมากอกัเสบ การตรวจตอมลูกหมากประจําปจะชวยใหการวนิิจฉัยโรคไดเร็ว

ข้ึน 

 
ตอมลูกหมากคืออะไร อยูตรงไหน มหีนาที่อยางไร 
          ตอมลูกหมากเปนอวยัวะสวนหนึง่ของอวัยวะในระบบสืบพนัธุของเพศชาย อยูตรงคอ

กระเพาะปสสาวะหุมอยูรอบทอปสสาวะสวนตนทางดานหนาของทอทวารหนกั ตอมลูกหมากมี

ลักษณะคลายลูกเกาลัด มีฐานกวาง 4 เซ็นติเมตร หนา 2 เซ็นติเมตร และสูง 3 เซ็นติเมตร น้ําหนกั

ในสภาวะปกติจะหนกัประมาณ 20 กรัม  มีหนาที่สําคัญในการผลิตน้ําหลอล่ืน และหลอเลี้ยงตัว

อสุจขิณะที่มีการหลั่งอสุจ ิ

 
ความสาํคัญของตอมลูกหมาก 



• ตอมลูกหมากเปนอวยัวะหนึง่ของระบบสืบพันธของผูชาย อยูบริเวณใตตอกระเพาะ

ปสสาวะหนาตอลําไสใหญ  

•  ตอมลูกหมากจะอยูรอบทอปสสาวะ ขนาดของตอมลูกหมากเทากับ walnut  

•  ตอมลูกหมากประกอบดวยกลามเนื้อและตอมผลิตน้ําหลอเลี้ยงเชื้ออสุจิที่เรียก semen  

•  ตอมลูกหมากจะตองไดรับการหลอเลีย้งจากฮอรโมนเพศชายที่เรียกวา testosterone ซึ่ง

สรางมาจากอณัฑะ  
 
อาการของผูปวยที่มโีรคตอมลูกหมาก 
• ปสสาวะไมพุง  

• ปสสาวะกระปริดกระปอย  

• ปสสาวะบอย  

• กลั้นปสสาวะไมได  

• ตองตื่นกลางคืนขึ้นมาปสสาวะบอย  

• ปสสาวะหยุดเปนพกัๆ  

• ปสสาวะมีเลือด  

• ปวดเวลาปสสาวะ 
 
อาการของมะเร็งตอมลูกหมาก 
         มะเร็งตอมลูกหมาก เกิดจากการแบงตวัของเซลลตอมลูกหมากที่ผิดปกติ ทาํใหตอม

ลูกหมากโตขึน้ อาจพบไดในชายที่มีอายมุากกวา 40 ปข้ึนไป แตพบมากขึ้นในคนทีอ่ายุเลย 60 ป 

สาเหตุของมะเร็งตอมลูกหมากที่แทจริง ยงัไมมีใครทราบ แตก็คาดวา อาหารอาจมสีวนใหเกิด

มะเร็งตอมลูกหมาก โดยเฉพาะอาหารพวกที่มีไขมนัสัตว นอกจากนัน้ ยังอาจเกีย่วของกับ

กรรมพันธุอีกดวย 

  ในระยะแรก ๆ ผูปวยมักจะไมมีอาการแตอยางใดจนเมือ่กอนมะเร็งโตลุกลามไปอดุทอ

ปสสาวะ ซึ่งจะทําใหเกิดอาการปสสาวะบอย เจ็บปวดเวลาถายปสสาวะ บางครั้งมีเลือดปน

ออกมากับปสสาวะ ในระยะทาย ๆ เมื่อมะเร็งกระจายลุกลามไปทัว่รางกายแลว ผูปวยจะมีอาการ

ปวดกระดูก ปวดตามขอ ปวดหลัง น้าํหนักลด ออนเพลยี เบื่ออาหาร อาการปสสาวะขัด ปวดเวลา

ปสสาวะ ปสสาวะถี่ข้ึน และมีเลือดปนออกมากบัปสสาวะ อาการดงักลาวนี้จะเปนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

           มะเร็งตอมลูกหมากเปนมะเร็งที่แพทยสามารถพอจะชวยทานได แมวาในระยะทาย ๆ แต

การตรวจพบแตเนิ่น ๆ จะทําใหการรักษาไดผลดี และมีโอกาสหายได  จะเหน็ไดวา มะเร็งตอม

ลูกหมากในระยะแรก ๆ มักจะไมมีอาการอันใดที่บงใหทานรูตัวเลย  นี่จงึเปนเหตุผลวาทาํไมคุณ



ผูชายที่อายเุกนิ 40 ป จึงจําเปนที่จะตองรบัการตรวจตอมลูกหมากกับศัลยแพทยระบบทางเดิน

ปสสาวะอยางสม่ําเสมอปละครั้ง และเนื่องจากมะเร็งตอมลูกหมากในระยะแรก ๆ งายตอการ

รักษา คุณผูหญิงก็ควรจะกระตุนเตือนใหคณุผูชาย ไมวาจะเปนสามี ญาติผูใหญ หรือเพื่อนใกลชิด 

ที่อายเุกนิ 40 ป ไดขอรับการตรวจตอมลูกหมากปละครัง้ดวย 

      

  

ระยะของ
มะเร็ง 

ตอมลูกหมาก 

คํานิยาม อาการที่อาจพบได 

  ระยะที ่1 (A)  มะเร็งมีขนาดเล็ก อยู

ในตอมลูกหมาก การ

ตรวจทางทวารหนัก 

มักไมคอยพบ 

ไมมีอาการในระยะนี ้

  ระยะที ่2 (B) มะเร็งมีขนาดใหญข้ึน 

แตยังอยูในตอม

ลูกหมาก สามารถคลํา

พบโดย การตรวจทาง

ทวารหนัก 

ปกติไมพบอาการใน

ระยะนี ้

  ระยะที ่3 (C) มะเร็งมีขนาดใหญข้ึน 

จนอุดกลั้นทางเดิน

ปสสาวะ และกระจาย

ออกนอกตอม สามารถ

คลําพบโดย การตรวจ

ทางทวารหนกั 

ปวดปสสาวะบอย, 

ปสสาวะเปนเลือด, 

ปสสาวะลาํบาก, ตอง

เบง, บางครั้งปสสาวะ

ไมออก 

  ระยะที ่4 (D)  ระยะที4่.1 (D1) มะเร็ง

ลุกลามไปสูตอม

น้ําเหลือง 

ระยะที4่.2 (D2) มะเร็ง

ลุกลามไปกระดูก, 

อวัยวะอื่นๆ 

ปวดปสสาวะบอย, 

ปสสาวะลาํบาก, 

ปสสาวะไมออก, 

ปสสาวะเปนเลือด, 

ปวดหลงั, ปวดกระดูก, 

น้ําหนกัลด, ออนเพลยี

, เปนอัมพาต 



    
 
ลักษณะอาการของโรค 
      ในระยะแรกทีม่ะเร็งเริ่มเกิด มักไมกอใหเกดิอาการใดๆ  ตอเมื่อมะเร็งเจริญเติบโตขึ้น ใหญ

ข้ึน กท็ําใหเกดิการกดและเบียดทอปสสาวะสวนตน ทาํใหเกิดการอุดตันของทางเดนิปสสาวะ ใน

ระยะนี ้ผูปวยเริ่มมีการปสสาวะบอยกวาปกติ ตอมา เร่ิมปสสาวะลาํบากมากขึ้น ตองเบงมากขึน้ 

บางคนปสสาวะไมออก ปสสาวะเปนเลือด หรืออาจมกีารติดเชื้อในทางเดนิปสสาวะ บางคนอาจมี

อาการเจ็บปวดเมื่อมีการหลัง่น้าํอสุจิในขณะรวมเพศ 

 ในระยะหลังของโรค มะเร็งจะแพรกระจายไปยังตอมน้าํเหลืองใกลเคยีง กระดูก อวยัวะ

ใกลเคียง ทําใหเกิดอาการปวดกระดูกสันหลัง กระดูกเชงิกราน ปวดหลัง และขอสะโพก ออนเพลีย 

ซีด เบื่ออาหาร น้ําหนักลด และบางรายอาจเดินไมได เปนอัมพาต 
 
แนวทางในการตรวจวินิจฉัยโรค 
      โดยทัว่ไปแลว ผูชายที่มีอาย ุ50 ป ข้ึนไป ถงึแมไมมีอาการผิดปกติของทางเดินปสสาวะ

ใดๆ ก็ควรจะไปรับการตรวจเช็คตอมลูกหมากจากแพทย อยางนอยปละครั้ง เนื่องจากมะเร็งตอม

ลูกหมากในระยะแรกๆ สามารถรักษาใหหายขาดได โดยทั่วไป แพทยจะทําการตรวจตอมลูกหมาก

ดังตอไปนี้ 

 

1. ตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination) 

     แพทยจะทาํการตรวจตอมลูกหมากโดยใชนิ้วสอดเขา

ไปทางรทูวารหนกั เพื่อตรวจคลําขนาดรปูราง และความ

ยืดหยุนของตอมลูกหมาก มักใชเวลาประมาณ  

1-2 นาท ีหากเปนมะเร็งมักคลําไดกอนแข็ง  

 

2. การเจาะเลือดเพื่อหาสารบงชี้มะเร็ง (Tumor 

marker) 

     สารบงชี้มะเร็งตอมลูกหมากในเลือดทีสํ่าคัญคือ  

พี เอส เอ (Prostate Specific Antigen, PSA)   สาร 

ชนิดนี้จะถูกผลิตออกมามากกวาปกติในผูปวยที่เปน

มะเร็งตอมลูกหมาก จีงสามารถวัดคาไดโดยการ 

เจาะเลือด  

 
รูปแสดงการตรวจ 

ทางทวารหนกั 

 

 
รูปแสดงการตัดชิ้นเนื้อ 

จากตอมลูกหมาก  



3. การตรวจอัลตราซาวนของตอมลูกหมากผานทางทวารหนกั (Transrectal Prostatic 

Ultrasound) 

      เปนการตรวจโดยใชคลื่นเสียง โดยแพทยจะใชเครื่องมือสอดเขาทางทวารหนัก เพื่อ

ตรวจหาตอมลูกหมาก หากเปนมะเร็งสามารถเห็นได  

 

4. การตัดชิน้เนื้อ (Biopsy) 

      เมื่อแพทยตรวจพบกอนเนื้อที่สงสยั แพทยจะทาํการตัดชิน้เนื้อจากตอมลูกหมาก เพื่อนํา

ชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธวิทิยาดูวา เปนมะเร็งจริงหรือไม ซึ่งสวนใหญจะตัดชิ้นเนื้อของตอม

ลูกหมาก ขณะทีท่ําการตรวจตอมลูกหมากดวยอัลตราซาวด 
 
การรกัษามะเร็งตอมลูกหมาก 
      เนื่องจากมะเรง็ตอมลูกหมากเปนมะเร็งที่เกี่ยวของกับฮอรโมนเพศชาย ซึ่งไดแก เทสโต

สเตอรโรน (Testosterone) ซึ่งสรางจากลกูอัณฑะ (Testis) และตอมหมวกไต (Adrenal Gland) 

โดยฮอรโมนเทสโตสเตอรโรนจะไปกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง ดังนั้น การรักษา

มะเร็งตอมลูกหมากจึงทําไดโดยการกาํจัดและปองกนัไมใหเทสโตสเตอรโรนไปกระตุนเซลลมะเร็ง

ใหเจริญเติบโตได ซึ่งการจะเลือกวิธีในการรักษาขึ้นกับระยะของโรค อายุผูปวย และดุลยพินิจของ

แพทย โดยการรกัษาแตละวธิีก็จะมีขอดีขอเสียแตกตางกันไป 

 
การรกัษามะเร็งตอมลูกหมากระยะแรก 
      ในกรณีผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากระยะแรกคือการทีม่ะเร็งยังไมกระจายไปนอกตอม

ลูกหมาก อาจทําการรักษาได 2 วิธีคือ 

 

 1. การผาตัดเอาตอมลูกหมากออกทั้งหมด (Radical Prostatectomy) 

      ผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากในระยะแรกๆ สามารถรักษาหายขาดไดโดย การผาตัดวธิีนี้ แต

อยางไรก็ตาม การผาตัดก็จะตองคํานงึถงึอายุของผูปวยดวย โดยปกต ิแพทยจะทําการผาตัดโดย

วิธีนี ้ในผูปวยที่มีอายุไมเกนิ 65 ป ซึง่จะใหผลการรักษาที่ดีมาก ถาผูปวยอายุมากกวา 65 ป แพทย

ก็จะใชดุลยพนิิจในการเลือกวิธีรักษาใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย 

      ผลเสียของการผาตัดตอมลูกหมากคือ ผูปวยกวารอยละ 80 จะสูญเสียความสามารถใน

การแข็งตัวของอวัยวะเพศ (Impotence) หลังผาตัด  และบางรายการควบคุมการปสสาวะจะเสีย

ไป (Urinary Incontinence) 

 



 2. การฉายรงัส ี (Radiation Therapy) 

     ทําโดยการฉายแสงเขาไปยงัตําแหนงทีเ่กิดมะเร็ง แตอาจทําใหเกิดผลเสียคือ จะสูญเสีย

ความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ อุจจาระบอย เกิดอาการระคายเคืองทีท่วารหนัก และ

ปสสาวะลาํบาก 
 
การรกัษามะเร็งตอมลูกหมากในระยะลุกลาม 
      สําหรับมะเร็งตอมลูกหมากที่อยูในระยะ 3 - 4 หรือมีการกระจายไปแลวนัน้ ก็มีวธิีการ

รักษาไดหลายวิธี ที่นยิมกนักค็ือ การตัดเอาลูกอัณฑะออกทัง้สองขาง (Bilateral Orchidectomy) 

ซึ่งสามารถกาํจัดเทสโตสเตอรโรนสวนที่สรางจากลูกอณัฑะ ในคนไขบางราย แพทยอาจจะใหยา

ตานแอนโดรเจน (Antiandrogen) รวมดวย เพื่อยับยัง้เทสโตสเตอรโรนสวนที่สรางจากตอมหมวก

ไต ซึ่งจะเปนตวักระตุนใหเกดิการเจริญเติบโตของเซลลมะเรง็ได 
 
การปฏิบัติตนหลังจากที่ไดรับการรกัษาดวยวิธีใดวธิีหนึ่ง 
 โดยทัว่ไป หลังจากที่แพทยไดทําการรักษาผูปวยมะเร็งตอมลูกหมาก จะดวยวธิีไหนกต็าม 

จะนัดผูปวยมาตรวจเปนระยะๆ เพื่อติดตามผลการรักษาของผูปวย โดยการนัดตรวจแตละครั้ง 

แพทยจะทาํการซักถามอาการตางๆของผูปวย และทําการเจาะเลือดหาระดับ PSA เพื่อดูการ

เปลี่ยนแปลงของระดับ PSA ถาระดับ PSA ลดลงจนกลับสูคาปกติ ก็แสดงวา การรักษาไดผลดี แต

ถาระดับ PSA เพิ่มข้ึน ก็แสดงวาอาจมีการกําเริบของโรคอีกได ดังนัน้ผูปวยจงึควรมารับการตรวจ

ทุกครั้งที่แพทยนัด 

      นอกจากนี ้ผูปวยควรรับประทานยา และปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทยอยาง

เครงครัด เมื่อมีขอสงสัย หรือเกิดอาการขางเคียงจากการรับประทานยาใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทยที่

ทําการรักษาโดยทันที อยาพยายามเปลีย่นแพทย เพราะจะทําใหผลการรักษาไมตอเนื่อง 
 

ผลขางเคียงของการรักษา 
1. การเฝารอสังเกตอาการผลเสียคือทําใหเสยีโอกาสในการรักษามะเรง็ในระยะเริ่มแรก  

2. การผาตัด จะทําใหเจ็บปวดในระยะแรก และผูปวยตองคาสายสวนปสสาวะ10วัน-3 

สัปดาห การผาตัดอาจจะทําใหกลั้นปสสาวะและอุจาระไมได และอาจจะเกิดกามตาย

ดาน นอกจากนี้จะไมมนี้ําเชือ้เมื่อถึงจุดสุดยอด  

3. การฉายรงัสีจะทําใหผูปวยมีอาการออนเพลียการผักผอนเปนเรื่องทีสํ่าคัญแตก็ควรออก
กําลังเทาที่จะทําได การฉายรังสีอาจจะทําใหผมรวง และอาจจะทําใหเกิดกามตายดาน  

4. การใหฮอรโมนจะทําใหผูปวยเกิดอาการเหมือนชายวัยทองคือมีอาการกามตายดาน รอน

ตามตัว  



การปองกัน 
• อาหารปองกนัมะเร็งตอมลูกหมาก  

• มีการศึกษาวา วิตามนิอี selenium และน้ํามะเขือเทศสามารถลดการเกิดมะเร็งตอม

ลูกหมากได  

• การลดอาหารไขมันและเพิ่มถั่ว ผัก ผลไมสามารถปองกนัมะเร็งได  

 เปนทราบกนัดีวามะเรง็ตอมลูกหมากเปนเฉพาะผูชายและพบไดบอยพอควร ในบทความ

นี้จะทําใหทานทราบความสัมพันธระหวางอาหารและมะเร็งตอมลูกหมากซึ่งจะชวยใหทานลด

ความเสีย่งตอมะเร็งตอมลูกหมาก นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการปองกนัมะเร็งสามารถทาํไดโดยการ

รับประทานอาหารผักและผลไม การออกกาํลังกาย การควบคุมน้าํหนกั การเลือกอาหารไขมันต่ํา 
 ผักและผลไม 
 จากศึกษาสวนใหญพบวาผกัและผลไมมสีารตานอนุมลูอิสระ ใยอาหาร และมีไขมันต่ําซึง่

จะลดการเกิดโรคมะเร็งและปองกนัโรคอวน ผูเชี่ยวชาญแนะนาํวาในแตละวันควรจะรับผักและ

ผลไมอยางนอยวันละ 5 หนวย โดยเฉพาะผักและผลไมที่มีสีเข็มเชนเขียว (คะนา ผักบุง กวางตุง) 

สม แดง 
 ธัญพืช 
 ไดแกขาวกลอง ขาวโอต ขาวสาล ีการรับประทานอาหารเหลานี้จะทําใหระบบขับถาน

ทํางานดีข้ึนและยังลดการเกิดมะเร็งลาํไสใหญ 
 ถั่วตางๆ 
 ถั่วตางๆจะใหสารอาหารโปรตีนสําหรับทดแทนเนื้อสัตวและใยอาหาร นอกจากนั้นยังมี

สารตานอนุมลูอิสระซ่ึงตอตานมะเร็ง 
 Lycopene 
 เปนสารตานอนุมูลอิสระปองกนัมะเรง็พบไดมากในมะเขือเทศ มีการศึกษาวาการ

รับประทานมะเขือเทศเปนประจําสามารถลดขนาดของเนื้องอก แตตองศึกษาเพิ่มเติม 
 Silenium 
 เปนสารตานอนุมูลอิสระพบไดมากในพวก ปลา อาหารทะเล ไก ธัญพืช ถั่วตางๆ มีการ

วิจัยวาสารนี้ลดอัตราการตายจากมะเร็งตอมลูกหมาก 
 ถั่วเหลือง 
 การวิจยัพบวาการรับประทานอาหารทีท่าํจากถัว่เหลืองจะลดอัตราการเกิดมะเร็งตอม

ลูกหมาก 
 Vitamin E 
 จากการวิจยัพบวาการรับประทานวิตามนิ อีเปนประจําชะลออัตราการเกิดมะเร็งตอม

ลูกหมากและลดอัตราการตายจากโรคนี ้

http://www.siamhealth.net/Health/good_health_living/diet/diet_prostate.htm
http://www.siamhealth.net/Disease/cancer/cancer_prevention.htm
http://www.siamhealth.net/Disease/endocrine/DM/exchangediet.htm
http://www.siamhealth.net/Disease/endocrine/DM/exchangediet.htm


ขอแนะนํา 
      ชายที่มีอายุ 50 ป ข้ึนไป ควรเขารับการตรวจตอมลูกหมากจากแพทยทุกป เพราะถา

สามารถตรวจพบมะเรง็ไดในระยะแรกๆ สามารถรักษาใหหายขาดได และควนปองกันโดยทานผกั

และผลไมในสัดสวนที่มากกวาเนื้อสัตวรวมทั้งหมัน่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพือ่ลดความ

เสี่ยงตอการเปนมะเรง็ตอมลูกหมาก 

--------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
www.siamhealth.net

www.bangkokhealth.com
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เรื่องนารู 
ลําดับการครองราชยของพระมหากษตัริย ๒๙ พระองค 

   
ที่ ปที่เสด็จขึ้น

ครองราชย 
 

๑. พ.ศ. ๒๔๘๙ 

(๖๐ ป) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แหงราชอาณาจักรไทย 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ 

๒. พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๕๔ ป)  

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แหงสหราชอาณาจักร 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๓. พ.ศ. ๒๕๐๕ 

(๔๔ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีมาลิเอโทอา ทานูมาฟลีที่ ๒ แหงรัฐเอกราชซามัว 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕  

๔. พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(๔๑ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีเทาฟาเฮา ทูโพ ที่ ๔ แหงตองกา 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๕. พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๓๙ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห 

แหงบรูไนดารุสซาลาม เสด็จขึ้นครองราชยเม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๖. พ.ศ. ๒๕๑๓ 

(๓๖ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีกอบูส  บิน  ซาอิสแหงโอมาน 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๗. พ.ศ. ๒๕๑๓ 

(๓๖ ป) 

สมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอที่ ๒ แหงเดนมารก 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 

๘. พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๓๔ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วังชุก แหงภูฏาน 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕  

๙. พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๓๓ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีคารลที่ ๑๖ กุสตาฟ แหงสวีเดน 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖  

๑๐. พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๓๑ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คารลอสที่ ๑ แหงสเปน 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘  

๑๑. พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๒๖ ป) 

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ แหงเนเธอรแลนด 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓  

๑๒. พ.ศ. ๒๕๒๙ 

(๒๐ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่ ๓ แหงสวาซิแลนด 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙  

๑๓. พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๑๗ ป) 

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต แหงญี่ปุน 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒  

๑๔. พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๑๗ ป) 

เจาชายฮันส-แอดัมที่ ๒ แหงราชรัฐลิกเตนสไตน 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒  

๑๕. พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๑๕ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลดที่ ๕ แหงนอรเวย 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๑๖. พ.ศ. ๒๕๓๖ 

(๑๓ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบรที่ ๒ แหงเบลเยียม 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๑๗. พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๑๑ ป) 

เชคฮามัด บิน คอลีฟะห อัลซานี แหงรัฐกาตาร 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๑๘. พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๑๐ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ แหงเลโซโท 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙  

๑๙. พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๗ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะหที่ ๒ บิน อัลฮุสเซน แหงราชอาณาจักรฮัชไมต

จอรแดน   เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๐. พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๗ ป) 

เชคซัลมาน บิน อิซา อัลคอลิฟะห แหงบาหเรน 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๑. พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๗ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเมดที่ ๖  แหงโมร็อกโก 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๒. พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๖ ป) 

แกรนด ดยุก อองรี แหงราชรัฐลักเซมเบิรก 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๓. พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๕ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีคยาเนนทระ วีระ วิกรม ศาหเทวะ 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๔. พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๕ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ไซอิด ซิรัจอุดดิน อิบนี อัลมารฮูม ตวนกูไซอิด ปุตรา จา

มาลุลไลล ยังดีเปอรตวน อากง แหงมาเลเซีย 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒๕. พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒ ป) 

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม  สีหมุนี  แหงกัมพูชา 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๖. พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒ ป) 

เชคคอลิฟะห  บิน  ไซอิด  อัลนะหยัน  แหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๗. พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๑ ป) 

เจาชายอัลแบรที่ ๒ แหงราชรัฐโมนาโก 

เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๑ ป) 

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห บิน อับดุล อาซิซ อัลซาอุด แหงราชอาณาจักร

ซาอุดิอาระเบีย   เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๙. พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๘ เดือน) 

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   ตองมหีนาที ่ 10  อยางดวยกนั 

 

  หนึง่  นับถือศาสนา 

  สอง  รักษาธรรมเนยีมมั่น 

  สาม  เชื่อพอแมครูอาจารย 

  ส่ี  วาจานัน้ตองสภุาพออนหวาน 

  หา  ยึดมั่นกตัญ ู

  หก  เปนผูรูรักการงาน  

  เจ็ด  ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ  ตองมานะบากบัน่  ไมเกียจไมคราน 

  แปด  รูจักออมประหยัด 

  เกา  ตองซื่อสัตยตลอดกาล  น้าํใจนักกฬีากลาหาญ  

    ใหเหมาะกับกาลสมัยชาติพฒันา 

  สิบ  ทําตนใหเปนประโยชน  รูบาปบุญคุณโทษ  สมบัติชาตติองรักษา 

 

 เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเปนเด็กทีพ่าชาติไทยเจริญ...... 

 

 (เพลง “หนาทีเ่ด็ก”  คํารอง -  ชอุม ปญจพรรค   ทาํนอง -  เอื้อ สุนทรสนาน) 

 



คุณรูหรือไม   

 
คุณรูหรือไม    

 

  คุณรูหรือไมฉบับนี้ขอเฉลยคําถามภาษาอังกฤษจากฉบับที่ 30  ดูคําเฉลยแลว  

ลองดูวาตอบกันไดมากนอยเพียงไร    เสร็จแลว  มาลองตอบคําถามชุดใหมกนันะคะ   

  
คําเฉลย  “คุณรูหรือไม”  หนังสือวิทยสุราญรมย 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. ประเทศใดไมใชสมาชิกอาเซยีน 

  ก. พมา  ข. สิงคโปร ค. ฟลิปปนส  ง. ศรีลังกา 

 

2. พระประมุขหรอืพระราชวงศประเทศใดทีเ่สด็จฯ มารวมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมือ่เดือนมิถนุายน 2549 

  ก. เนปาล ข. ซามวั ค. ตองกา  ง. ซาอุดิอาระเบีย 

 

3. ACMECS (แอค-แมคส) มาจากการนําชื่อของแมน้ําสายใดมาตั้งเปนชื่อกลุมความ

รวมมือระหวางประเทศ 

  ก. เจาพระยา--อิรวดี--คงคา ข. อิรวด-ี-แมโขง--ยมุนา  

  ค. แมโขง--อิรวดี--เจาพระยา ง. ลานชาง--เจาพระยา--อิรวดี  

 

4. ณ เดือนพฤษภาคม 2549  ประเทศไทยจดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาแลวกีค่ร้ัง 

  ก. 3 คร้ัง ข. 4 คร้ัง ค. 5 คร้ัง  ง. 6 คร้ัง 

 

5. สะพานขามแมน้ําโขงแหงที ่2 ตั้งอยูที่จงัหวัดใดของประเทศไทย 

  ก.นครพนม ข. หนองคาย ค. อุบลราชธาน ี  ง. มุกดาหาร 

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



นิทานสําหรับเด็ก 

 
นิทานอีสป 

 
กาบายอ  
 
  สุนัขจิ้งจอกตวัหนึ่ง เห็นกาคาบเนื้อชิ้นโตอยูในปาก  เกิดอยากไดชิน้เนื้อนั้น  

จึงเอยวา  “ เพ่ือนกาเอย  ตาของเพื่อนชางงามเหมือนกับตาของเหยีย่ว  ปกก็เงางามดั่งปกนก

อินทรี  ขาอยากรูนักวาถาเพื่อนรองเพลง เสียงของเพื่อนจะไพเราะเพียงใด ” 
  เม่ือกาไดยินคาํปอยอ  ก็เกิดกระหยิ่มลําพองใจ  อาปากหมายจะรองเพลงอวด

สุนัขจิ้งจอก  ทันใด ชิ้นเนื้อที่กาคาบไวกต็กลงพื้น  สุนัขจิ้งจอกเห็นไดท ี ก็รีบวิ่งเขาไปคาบชิ้น
เน้ือแลววิ่งจากไปโดยทันท ี
 
 คติเตือนใจ 
  นิทานเรื่องนีส้อนใหรูวา  คนที่เขามายกยอปอปนนั้น  ยอมหวังผลประโยชน

จากเรา  
 
 
ชายโงกับตนไผ 
 
  ชายผูหนึ่งเปนคนโงเขลาเบาปญญา  เม่ือพอไดตายจากไป  ก็เอาแตนั่งมอง

สวนผลไมที่พอไดปลูกไว  พลางมองไปทึ่ตนไมซึ่งพอปลูกไวรอบๆ สวน และคิดในใจวา “ตนไผ
เหลานี้ชางเกะกะนัก  ไมเห็นมีประโยชนอันใดเลย  ดอกผลก็ไมมีใหเก็บไปขายได ”  เม่ือคิด

ดังน้ัน  ก็ส่ังใหคนงานตัดตนไมทิ้งจนหมด 
  เม่ือไมมีตนไม  เหลาสัตวตางๆ อีกทั้งคนพเนจรตางพากันเขาออกในสวนอยาง

สะดวกสบาย   สวนผลไมจึงถูกสัตวเขามาเหยยีบย่ําเสียหาย  อีกทัง้ถูกคนลักขโมยผลไมไปจน

หมด  ในที่สุด  ตนผลไมก็ตายหมดทั้งสวน เพราะไมมีตนไมที่เปนเสมือนรั้วปองกันภัยอยางแต

กอน 
 

 คติเตือนใจ 
  นิทานเรื่องนีส้อนใหรูวา  ของทุกส่ิงยอมมีประโยชนในตัวของมันเอง  ไมควรที่

เราจะมองขามไป  
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เด็กโลภ  
 
  เด็กชายคนหนึ่งเห็นลูกเกาลัดอยูในขวดแกว  เกิดอยากกินมาก  จึงปนขึ้นไป

หยิบโตแกวลงมาจากชั้น  ลวงมือลงไปในโถ  กอบลูกเกาลัดไวจนเต็มกํามือจนไมสามารถนํามือ

ออกจากปากโถแคบๆ  ได 
  แตดวยใจที่อยากกินลูกเกาลัด  จึงยังคงกาํลูกเกาลัดเอาไวเต็มมือ  เม่ือไมรูจะ

ทําอยางไร  จงึไดแตนั่งรองไฟ 
  เม่ือมารดาของเด็กมาเห็นเขา  จึงพูดกับเด็กชายวา ” ลูกเอย  ทําไมเจาไม

หยิบเกาลัดออกมาทีละลูกกันเลา  ถึงอยางไร เจาก็กินเกาลัดไดครั้งละหนึ่งลูกเทานั้น  เจาจะ

หยิบกินกี่ครั้งก็ไดจนกวาจะอิ่ม  มือก็ไมตองติดที่ปากโถแลว ” 
 

 คติเตือนใจ 
  นิทานเรื่องนีส้อนใหรูวา  แมจะไดทีละนอยๆ  แตยังดีกวาไมไดเลย  
 

 
------------------------- 
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มารูจักสุภาษติไทย 
 
 
  สุภาษิตและคําพงัเพยของไทยขางลางนีว้างคําสลับกันอยู  ลองเรียบเรียงใหเปน

คําที่ถกูตองตามความหมายที่บอกใบไวใหนะคะ   

 

  แสวงหาผลประโยชนโดยไมตองลงทนุ……………. มือ / เสือ / เปลา / จับ 

 

  ยุใหแตกแยกกันหรือใหผิดใจกัน........................... ตํา / ให / รํา / ยุ / ให / ร่ัว 

 

  ทําความดีเพียงผิวเผนิ.........................................โรย / หนา / ผัก / ช ี

 

  ซ้ําเติมเมื่อผูอ่ืนเพลีย่งพล้ํา....................................ข่ี / แพะ / ไล / ได / ท ี

 

  ไดอะไรมาบางก็ยงัดีกวาไมไดอะไรเลย.................. กํา / ข้ี / ดี / กวา / กํา / ตด 
 
 
 

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