






พระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 การเรียนรู้ในเร่ืองราวและวชิาการสาขาต่างๆ โดยกวา้งขวาง 
เป็นเหตุใหเ้กิดความรู้  ความคิด  และความฉลาด  ซ่ึงเป็นปัจจยั 
ส าคญัที่สุดส าหรับชีวติ  ช่วยใหบุ้คคลสามารถสร้างประโยชน์สุข  
สร้างความเจริญมัน่คงใหแ้ก่ตนเอง  ทั้งแก่สงัคมและบา้นเมือง 
อนัเป็นที่พึ่งอาศยัได ้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได ้

ตามความประสงคแ์ละก าลงัความสามารถโดยทัว่กนั 

 

     พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 

 
 

 

จาก :  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว   
 ฉบบัเสริมการเรียนรู้   เล่ม ๑  พิมพค์ร้ังท่ี  ๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘   หนา้ ๔ 

 

 
 



  ถอ้ยแถลง 
  

 หนงัสือวทิยสุราญรมย ์ ปีที่  ๘  ฉบบัที่ ๓๐  มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙   ฉบบัที่อยูใ่น
มือของท่านน้ี   ขอร่วมพสกนิกรชาวไทยทุกคน  ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว   
เน่ืองในมหามงคลสมยัที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงครองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐  ปี  วนัที่ ๙  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  ซ่ึงไดมี้การเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕๔๘  จนถึง  ๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๔๙  
 ในช่วงระหวา่งวนัที่  ๑๗-๑๙  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  ที่ผา่นมา  ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐฝร่ังเศสและภริยาไดเ้ดินทางมาเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะพระราช
อาคนัตุกะ   ต่อมา  ระหวา่งวนัที่ ๒๑-๒๓  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  สมเด็จพระราชาธิบดีและ
สมเด็จพระราชินีแห่งสเปนก็ไดเ้สด็จเยอืนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคนัตุกะดว้ยเช่นกนั 

 ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙  มีเหตุการณ์ส าคญัส าหรับกระทรวงการต่างประเทศและ
สถานีวทิยสุราญรมย ์คือ วนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงการต่างประทศครบ ๑๓๑ ปี   ในวนัที่ ๑๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙  และวนัคลา้ยวนัสถาปนาสถานีวทิยสุราญรมยซ่ึ์งจะครบ ๘ ปี ในวนัที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ในวนัที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๔๙   สถานีวิทยสุราญรมยจ์ะร่วมฉลอง ๑๐๐  ปี   ชา
ตกาลพทุธทาสภิกข ุ  หรือพทุธทาส  อินทปัญโญ  หรือพระธรรมโกศาจารย ์  ซ่ึงเป็นพระราชาคณะ
ชั้นธรรม    ทั้งน้ี  เม่ือวนัที่ ๒๐   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ น้ี   ไดมี้การประชุมสมยัสามญัองคก์ารศึกษา 
วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ   (UNESCO)  ที่กรุงปารีส  ประเทศฝร่ังเศส  ที่
ประชุมไดพ้จิารณายกยอ่งเฉลิมฉลองบุคคลส าคญั  หรือผูมี้ผลงานดีเด่น  และเหตุการณ์ส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐  รวมทั้งส้ิน  ๖๓  คน/สถาบนั 

 หน่ึงในบุคคลส าคญันั้นคอื  ท่านพทุธทาสภิกข ุ ท่านไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบุคคลส าคญั
ของโลก  ในฐานะที่เป็นประทีปทางปัญญาที่ยิง่ใหญ่แห่งพทุธศาสนา    และเฉลิมฉลองในโอกาส
ชาตกาล ๑๐๐  ปี  ท่านมุ่งศึกษาฝึกฝนตนอยา่งเขม้งวด  อุทิศตนเพือ่การสัง่สอนธรรมะ  เพือ่ผดุงไว้
ซ่ึงสนัติธรรม  ยติุธรรม  และใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลืน  ท่านสามารถ
ประยกุตว์ธีิการสอน  และปฏิบติัธรรมะไดอ้ยา่งหลากหลายใหค้นไดเ้ลือกปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั
พื้นฐานความรู้ตน  โดยไม่จ ากดั ชนชั้น  เช้ือชาติ  และศาสนา  เพราะหวัใจของทุกศาสนาเหมือนกนั
หมด  คือ ตอ้งการใหค้นพน้จากความทุกข ์ 
 สถานีวทิยสุราญรมยข์อร่วมแสดงความยนิดีที่กระทรวงการต่างประเทศประสบผลส าเร็จ
ในการเจรจาช่วยเหลือ นายสมศกัด์ิ  หมดัหมอ และนายอารักษ ์ สุวรรณา  แรงงานไทย ๒ คน ที่ถูก
ลกัพาตวัในไนจีเรียจนไดรั้บปล่อยตวัเดินทางกลบัถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ  เม่ือวนัที่ ๓  
มีนาคม  ๒๕๔๙  โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะใหค้วามช่วยเหลือและดูแลแรงงานไทย



ในต่างประเทศทุกคน  ทั้งน้ี  ผลประโยชน์ของประชาชนมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรกส าหรับ
กระทรวงการต่างประเทศ 
 ในโลกยคุโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั  ไดเ้กิดวกิฤติการณ์ดา้นต่างๆ ขึ้นทัว่ไปซ่ึงมีความรุนแรง
มากบา้งนอ้ยบา้ง   อยา่งไรก็ตาม  หากเรามองโลกในแง่ดีก็จะเห็นวา่  แต่ละวกิฤติการณ์ลว้นมีเมลด็
พนัธุข์องความส าเร็จซุกซ่อนอยู ่ ซ่ึงเราสามารถเปล่ียนวกิฤติการณ์เหล่านั้นเป็นโอกาสได ้ แมว้า่เรา
จะไม่สามารถควบคุมทุกส่ิงทุกอยา่งได ้  แต่เราก็สามารถจะตอบสนองเหตุการณ์เหล่านั้นอยา่ง
เหมาะสมได ้   เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติของเรา  มีความหมายเพยีงใดก็ขึ้นอยูก่บัความส าคญั
ที่เราจะใหก้บัเหตุการณ์นั้น  หรืออีกนยัหน่ึง  เราสามารถเลือกที่จะรับรู้และตีความหมายของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามแบบที่เราตอ้งการและโดยที่เราไม่เหมือนใครอ่ืนในโลกน้ีเลย  ดงันั้น  
การรับรู้หรือความส าคญัที่เราจะใหก้บัเหตุการณ์ใดๆ  ก็เป็นสิทธิของเราแต่ผูเ้ดียว  ทั้งน้ี  William  

Shakespeare  เคยกล่าวไวว้า่ “ There  is  nothing either  good  or  bad, but 

thinking  makes  it  so.” 
 ในโอกาสวนัสงกรานตซ่ึ์งเป็นวนัปีใหม่ของไทยแต่เดิมมา  ผมในฐานะผูแ้ทนของผูจ้ดั
รายการและเจา้หนา้ที่สถานีวทิยสุราญรมยท์ุกคน  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายทัว่สากลโลก  จงดลบนัดาลใหท้่านผูฟั้ง  ท่านผูอ่้านและครอบครัว  จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญดว้ยจตุรพิธพรชยัและส่ิงที่มุ่งหวงัที่เป็นกุศลกรรมทั้งหลาย จงสมปรารถนาทุกประการ 
 

 

         ดว้ยความปรารถนาดี 
 

 

 

 

       (นฤมิต   หิญชีระนันทน์) 
               นายสถานี 



 
...การต่างประเทศเป็นของพ่ีน้องชาวไทยทกุคน เป็นเร่ืองใกล้ตวั เก่ียวข้อง 
กบัชีวติความเป็นอยู่ของทกุท่าน ความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศท่ีขยายตวั 
มากขึน้ทกุๆ มิต ิเก่ียวข้องกบัการกินดีอยู่ดีของประชาชนทกุๆ ระดบั  
กระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้การต่างประเทศตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงตามแนวนโยบายการทตูเพ่ือประชาชน  
ซึง่หมายถึงการท าโลกทัง้ใบให้เป็นประโยชน์กบัประชาชนชาวไทย... 
 
คดัตดัตอนจากค าปราศรัยของ ดร. กนัตธีร์ ศภุมงคล  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
การต่างประเทศ  เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ 
14 เมษายน  2549 ส าหรับออกอากาศทางสถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 



President Jacques CHIRAC and Madam Bernadette CHIRAC’s State Visit  

to Thailand during 17-19 February 2006 

 

 

Dr.Narumit HINSHIRANAN,  

Director, Broadcasting Division,  

Department of Information,  

Ministry of Foreign Affairs 

 

Why the visit is important?  

 

 It will be the first State Visit ever for French President since Thailand and 

France established their cordial relations over 300 years ago, from A.D.1685 during 

the reign of King Narai of Ayudhya and Louis XIV of France.    The visit is even 

more important as President CHIRAC will bring along his 5 Ministers responsible for 

economic affairs together with 30 businessmen.     A number of Bilateral Agreements 

will also be signed during the visit. 

 President CHIRAC is one of the most experienced politician in the world with 

more than 40 years in French politics.     He was reelected to his second term in 2002 

until next Presidential Election in 2007 (French President’s tenure was 7 years -

”Septennat” and, since 2001, was shortened to 5 years-quinquennat).     During his 

tenure, France has abolished compulsory military draft and many other achievements.  

He graduated from ENA (Ecole Nationale d’Administration) in 1958.    He 

was elected Lord Mayor (Maire) of Paris and then 2 times Prime Minister.    He 

previously headed Gaullist R.P.R. (Rassemblement pour la Republique and, later, 

U.M.P.(Union pour la Majorité Presidentielle).  

 

 

What is the importance of France for Thailand? 

 

Apart from Wine, Perfume and Cordon Bleu (French renowned cuisine), 

French technology in various fields such as TGV (Train Grande Vitesse – French 

version of Bullet Train), Aircraft (Airbus is a joint venture between France, British 

and Germany) are also well-recognized.    From the images of  “expensive after-shave 

for men” to “Haute couture et maroquinerie” (High Fashion and Leather accessories), 

France has a lot more to offer to Thai public. 

Almost the same number of population (63 million Thais and 60 million 

Frenchmen) and the area (514,000 square kilometers for Thailand and 550,000 square 

Km for the Hexagon), Thailand shares other characteristics with France.    Both 

situated at the crossroads (or “Carrefour”) of Southeast Asia and Western Europe 

respectively.    They are both situated between 2 Oceans (entre deux mers), Indian 

Ocean and Gulf of Siam (part of South China Sea) for Thailand and between English 

Channel and Mediterranean Sea for France.    Although French cuisine is far more 

“renommée” than her Thai sister, Thai Food is getting more and more ground into the 

world both with its healthy ingredients but also its “cultural contents”. 

 France is a founding member of European Union and also a driving force for 

European integration.    Its introduction of Euro currency in place of French Francs 

from 1 January 2002 at the rate of 1 Euro= 6.55957 Francs.    To make a long story 

short, it takes both courage and discipline to make the change smoothly and requires – 

 



  several measures for the transition period during which the two currencies co-existed.     

 In the same vein, we are talking of ASEAN Community and its charter, it would take  

some time to reach that goal, either by 2020 or, at least, by 2015. In this regard, 

France can be a good example for Thailand. 

 

What did we learn from the past ? 

 

There is a French saying  ‘On ne bâtit pas le futur en ignorant le passé’(one 

cannot construct the future by ignoring the past).    With the relations last more than   

3 centuries (Thailand and France celebrated their 300 years of cordial relations in 

1985), their relations passed through hot and cold.    Treaty of Friendship, Commerce 

and Navigation between the 2 Countries were signed on 15 August 1856 marked the 

modern day diplomatic relations.     Thailand appointed a Minister to the Thai 

Legation in Paris in 1889 and upgraded the Legation to Embassy in 1949. 

The French colonization of Indochina seemed to sow a few thorny issues in 

the relations with Thailand but, nevertheless, were resolved in the course of time. 

Among members of the EU, France is now one of the closest countries with Thailand 

which concluded a 5-year Joint Action Plan (2004-2009) to make their overall 

relations fruitful and meaningful.  

 

Middle size Countries with their regional and global reaches  

 

As one of the five Permanent Members of the UN Security Council, France 

has a global role to play in maintaining peace and security. France is also a member of 

several Regional Organizations for security such as NATO, WEU (Western European 

Union) and OSCE.     As a founding Member of European Union, France has major 

role to play in the group of 25 countries aiming for the overall integration into a 

cohesive community.   France is playing a leading role for the Organization of 

French-speaking Countries or Francophonie.    The Organization uses French 

language a common denominator in bridging 60 countries and 3 entities (News 

Brunswick and Quebec in Canada and Wallonnie in Belgium) together.    In term of 

economic role, France is the 5
th

 economic power in the world, with companies in the 

leading front in all important sectors : transportation, energy, tourism, and of course, 

fashion. 

Thailand was admitted to the UN on 16 December 1946  as its 55
th

 Member. 

Thailand was elected as Non-Permanent Member of the UNSC during 1985-1986. 

Bangkok is the Headquarter or“siège” of ESCAP, formerly ECAFE, which was 

moved from Shanghai in 1947.    Thailand is one of the five founding Members of 

ASEAN in 1967 with its Constituting document – Bangkok Declaration –signed on   

8 August.    Thailand is a founding Member of APEC (Asia-Pacific Economic 

Cooperation), ASEM (Asia-Europe Meeting).     Thailand actively participated in 

EAS (East Asia Summit) first of its kind held in Kuala Lumpur in December 2005 

and initiated ACD (Asian Cooperation Dialogue) which is Asia-wide and comprising 

28 Countries, BIMSTEC (Bay of Bengal Initiatives on Multi-sectoral Technical and 

Economic Cooperation) and ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic  

Cooperation Strategy).     Thailand also has applied for an observer status with the 

international organization Francophonie.   

 

Cultural and other ties 



Some Thai students who used to study in France came back to Thailand and, 

after years in the administration, are in the forefronts of the country bureaucracy.       

A few political leaders in Thailand were also from among these former students in  

France,  as well as from other developed countries.    They belonged  to “Association 

des Anciens etudiants et stagiaires thailandais en France”.     On the other hand, 

Association Franco-Thai, with its Secretary-general Mr.Yves SITHAVAJA, play an  

important role in promoting understanding between the 2 countries.     Civil Societies 

of both sides play non-negligible roles in enhancing strong bonds of friendly relations 

between French and Thai Societies.    The Association of Thai Professors teaching 

French language play an important role in supporting the teaching of the French 

language in Thailand, alongside with Alliance Française of Bangkok founded in 1912.   

The honorary Chairperson of the Association is Her Royal Highness Princess Galyani 

Vadhana.   

 

2006, Double celebrations 

 

 2006 is an auspicious year for Thai people as His Majesty the King will 

complete His 60 years of Accession to Throne (since 9 June 1946) and will surpass 

any living Monarchs in the world.     State Visit of President and Madam CHIRAC 

this year augurs well with the bilateral relations between these two “Old Countries 

and Old Friends” as the saying goes ”New Friends are silver, Old Friends are gold”. 

 

“Long Live His Majesty King Bhumibol Adulyadej!” 

 

“Long Live French-Thai Relations!” 

 

 

 

( ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร * ) 

กำรเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร ของประธำนำธิบดีฌำคส์ ชีรัค แห่งฝร่ังเศส 
พร้อมด้วย มำดำม แบร์นำแดต  ชีรัค  ระหว่ำงวันที่ 17 -19 กุมภำพันธ์ 2549 

 
ท ำไมกำรมำเยือนไทยครัง้นีจ้ึงส ำคัญ ? 
  การเยือนประเทศไทยครัง้นีจ้ะเป็นการเดินทางมาเยือนไทยครัง้แรกส าหรับ
ประธานาธิบดีของฝร่ังเศส นบัตัง้แตไ่ทยกบัฝร่ังเศสมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัมากวา่ 300 ปีกอ่น  
ย้อนไปตัง้แตปี่ พ.ศ. 2228 ในสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรุงศรีอยธุยาและพระเจ้า
หลยุส์ท่ี 14 แหง่ฝร่ังเศส     การเยือนครัง้นีย้ิ่งเพ่ิมความส าคญัมากขึน้เม่ือประธานาธิบดี ฌาคส์ 
ชีรัค จะน ารัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  5 คน และนกัธุรกิจชาวฝร่ังเศสกวา่ 30 คน ร่วมในคณะด้วย  
และจะมีการลงนามความตกลงด้านตา่งๆ ระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศสในการเยือนครัง้นีด้้วย  
  ประธานาธิบดีชีรัคเป็นนกัการเมืองท่ีมากด้วยประสบการณ์ท่ีสดุคนหนึง่ของโลก  
โดยมีประสบการณ์กวา่ 40 ปีในการเมืองฝร่ังเศส   ได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ประธานาธิบดี
เป็นสมยัท่ีสองเม่ือปี พ.ศ. 2545  และจะอยูใ่นต าแหนง่จนถึงการเลอืกตัง้ประธานาธิบดีครัง้ตอ่ไป 



ในปี พ.ศ. 2550   (วาระในการด ารงต าแหนง่ประธานาธิบดีฝร่ังเศสเดิมก าหนดไว้ 7 ปี  และได้
ลดลงเหลอื 5 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา)   ในระหวา่งท่ีด ารงต าแหนง่ประธานาธิบดี  
ฝร่ังเศสได้ยกเลกิกฏหมายการเกณฑ์ทหารและบรรลผุลส าเร็จอ่ืนๆ อีกหลายประการ  
  ประธานาธิบดีฌาคส์ ชีรัค จบการศกึษาจาก ENA (Ecole Nationale’d 
Administration -- สถาบนัการศกึษาอบรมส าหรับนกับริหารระดบัสงูของฝร่ังเศส ) ในปี พ.ศ. 
2501    ได้รับเลอืกให้เป็นนายกเทศมนตรีกรุงปารีสและเคยด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรีของ
ฝร่ังเศสมาแล้ว 2 สมยั   เคยเป็นผู้น าของพรรคการเมือง Gaullist R.P.R. (Rassemblement pour 
la Republique – พรรคการเมืองซึง่ก่อตัง้โดยนายพลชาร์ลส์ เดอ โกล )  ซึง่ปัจจุบนัคือพรรค 
U.M.P. (Union pour la Majorité Presidentielle)       
 
ฝร่ังเศสมีควำมส ำคัญต่อไทยอย่ำงไร ? 
  นอกจากไวน์ น า้หอม และ Cordon Bleu แล้ว (ทกัษะขัน้สงูในการปรุงอาหาร
แบบฝร่ังเศส)  วิทยาการของฝร่ังเศสอีกหลายประเภทยงัได้รับการยอมรับ  อาทิเช่น  รถไฟ
ความเร็วสงู  (Train Grande Vitesse - TGV)  และเคร่ืองบิน  (บริษัทผลติเคร่ืองบินระดบัโลกช่ือ 
แอร์บสัซึง่เป็นการร่วมทนุของ 3 ชาติ ระหวา่งฝร่ังเศส องักฤษ และเยอรมนี)   นอกจากเคร่ือง 
ส าอางราคาแพงอยา่งน า้ยาหลงัโกนหนวดส าหรับสภุาพบุรุษไปจนถึงเคร่ืองแตง่กายอนัหรูหรา
งดงามตามแฟชัน่ชัน้สงูและเคร่ืองหนงัแล้ว  ฝร่ังเศสยงัมีอีกหลายอยา่งท่ีจะเสนอให้กบั
สาธารณชนชาวไทย   

 ไทยมีหลายอยา่งท่ีคล้ายหรือใกล้เคียงกบัฝร่ังเศส  ทัง้สองประเทศมีจ านวน
ประชากรใกล้เคียงกนั  (ไทยมี 63 ล้านคน ฝร่ังเศสมี 60 ล้านคน)  และมีขนาดพืน้ท่ีไม่แตกตา่งกัน
นกั  (ไทยมีพืน้ท่ีราว 514, 000 ตารางกิโลเมตร ขณะท่ีฝร่ังเศสมีพืน้ท่ีราว 550,000 ตาราง
กิโลเมตร)   นอกจากนี ้ ทัง้สองประเทศยงัเป็น “สีแ่ยก” (ภาษาฝร่ังเศสเรียกวา่ “คาร์ฟูร์”)  หรือ  
ศนูย์กลางการคมนาคมของภมิูภาคท่ีทัง้สองประเทศตัง้อยู ่ โดยไทยเป็นจุดเช่ือมในภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ขณะท่ีฝร่ังเศสก็เป็นจุดเช่ือมในภมิูภาคยโุรปตะวนัตก   ทัง้สองประเทศยงัอยู่
ระหวา่งมหาสมทุรส าคญัของโลก  โดยในสว่นของไทย ด้านหนึง่เป็นมหาสมทุรอินเดีย อีกด้านเป็น
อ่าวไทยซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลจีนใต้  ขณะท่ีฝร่ังเศสตัง้อยูร่ะหวา่งช่องแคบองักฤษกบัทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน    ด้านอาหาร  แม้วา่อาหารฝร่ังเศสจะเป็นท่ีเลือ่งช่ือกวา่อาหารไทยคอ่นข้างมาก  แต่
อาหารไทยนบัวนัจะได้รับความนิยมจากทัว่โลกเพิ่มมากขึน้ อนัเน่ืองมาจากสว่นผสมท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สขุภาพและเต็มไปด้วยกลิน่อายทางวฒันธรรม  
  ฝร่ังเศสเป็นหนึง่ในสมาชิกผู้ก่อตัง้สหภาพยุโรปและเป็นก าลงัส าคญัในการ
ผลกัดนัให้ยโุรปรวมตวักนัอยา่งแนบแนน่   โดยมีการน าเงินสกลุยโูรมาใช้แทนท่ีเงินสกลุฟรังก์



ฝร่ังเศสเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ด้วยอตัราแลกเปลีย่น 1 ยโูร ตอ่ 6.55957 ฟรังก์   กลา่ว
โดยสรุป  การรวมตวัของสหภาพยโุรปต้องมีทัง้ความกล้าหาญและระเบียบวินยั เพื่อท่ีจะท าให้ชว่ง
เปลีย่นผา่นเป็นไปโดยราบร่ืนและต้องด าเนินมาตรการอีกหลายประการเพื่อให้เงินทัง้สองสกลุ
สามารถใช้แทนท่ีกนัได้     เช่นกนั เม่ือเราพดูถึงประชาคมอาเซียนและปฏญิญาอาเซียน  คงต้องใช้
เวลาอีกระยะหนึง่ก่อนจะไปถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  ไม่วา่จะเป็นภายในปี พ.ศ. 2563  หรืออยา่งน้อย
ก็ภายในปี พ.ศ. 2558   ถ้ามองในมมุนี ้ ฝร่ังเศสสามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีประการหนึง่ให้กบัไทยได้   

 
เรำได้เรียนรู้อะไรบ้ำงจำกอดีต ?  
  มีค าพดูของฝร่ังเศสวา่ไว้  “ ไม่มีใครสร้างอนาคตขึน้มาได้โดยการละเลยตอ่อดีต”  
ไทยกบัฝร่ังเศสตา่งก็ผา่นร้อนผา่นหนาวมาด้วยกนัตลอดระยะเวลากวา่ 3 ศตวรรษท่ีทัง้สอง
ประเทศมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  (ทัง้สองประเทศฉลองการมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัครบ 300 
ปี เม่ือปี พ.ศ. 2528)    แตส่ิง่ท่ีเป็นเสมือนเคร่ืองหมายของการมีความสมัพนัธ์ทางการทตูในยคุ
ใหม่คือการท าสนธิสญัญาแหง่มิตรไมตรี  การพาณิชย์ และการนาวี ซึง่ได้ลงนามเม่ือวนัท่ี 15 
สงิหาคม พ.ศ. 2399 (150 ปีก่อน)  โดยไทยได้แตง่ตัง้อคัรราชทตูไปประจ าท่ีส านกังานกรุงปารีส
เม่ือปี พ.ศ. 2432 และได้ยกฐานะขึน้เป็นสถานเอกอคัรราชทตูในเวลาตอ่มา เม่ือปี พ.ศ. 2492    

 แม้วา่อาณานิคมของฝร่ังเศสในอินโดจีนดจูะเป็นเสมือนหนามแหลมท่ีท่ิมต าตอ่
ความสมัพนัธ์กบัไทยอยูบ้่าง แตก็่คลีค่ลายไปได้ในเวลาตอ่มา   ในบรรดาสมาชิกของสหภาพยโุรป 
ปัจจุบนั  ฝร่ังเศสเป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกบัไทยมากท่ีสดุจากการมีแผน
ปฎิบติัการร่วมในกรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2552)  ซึง่จะท าให้ความสมัพนัธ์ในภาพรวมก่อ
ประโยชน์และมีความหมาย  
 
ประเทศขนำดกลำงที่มีบทบำททัง้ในระดับภมูิภำคและระดับโลก  
  จากการเป็นหนึง่ในห้าสมาชิกถาวรแหง่คณะมนตรีความมัน่คงของสหประชาชาติ 
ฝร่ังเศสมีบทบาทในระดบัโลกในการธ ารงไว้ซึง่สนัติภาพและความมัน่คง   ฝร่ังเศสยงัเป็นสมาชิก
ขององค์การด้านความมัน่คงในระดบัภมิูภาคอีกหลายองค์การ  เช่น  NATO   WEU  และ OSCE 
ในฐานะประเทศผู้ก่อตัง้สหภาพยุโรป  ฝร่ังเศสมีบทบาทส าคญัในการรวบรวมประเทศสมาชิกทัง้ 
25 ประเทศเข้าด้วยกนั โดยมุ่งให้มีการผนกึแนน่ไปสูก่ารเป็นประชาคม   ฝร่ังเศสยงัมีบทบาทน าใน
องค์การของกลุม่ประเทศท่ีพดูภาษาฝร่ังเศสหรือ Francophonie  องค์การนีใ้ช้ภาษาฝร่ังเศสเป็น
ดจุสะพานท่ีเช่ือมอีก 60 ประเทศและ 3 กลุม่  (News Brunswick, Quebec ในแคนาดา และ 
Wallonnie ในเบลเยี่ยม) เข้าด้วยกนั   ในด้านบทบาททางเศรษฐกิจ ฝร่ังเศสเป็นประเทศ



มหาอ านาจทางเศรษฐกิจอนัดบัท่ี 5 ของโลก โดยบริษัทสญัชาติฝร่ังเศสตา่งอยูแ่ถวหน้าในทกุ
สาขาส าคญั  ทัง้ด้านการขนสง่  พลงังาน  การทอ่งเท่ียว และ ด้านแฟชัน่    
  ในสว่นของไทย  เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม  
พ.ศ. 2489  โดยเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 55   ไทยได้รับเลอืกให้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความมัน่คงของสหประชาชาติในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2529    กรุงเทพฯ เป็นท่ีตัง้ของส านกังาน
ใหญ่ ESCAP ซึง่ก่อนนีก็้คือ ECAFE ตัง้ส านกังานอยูท่ี่นครเซี่ยงไฮ้ และตอ่มา ได้ย้ายมาตัง้ท่ี
กรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2490   ไทยเป็นหนึง่ในห้าสมาชิกผู้ก่อตัง้ของ ASEAN เม่ือปี พ.ศ. 2510  
โดยเรียกปฏิญญาในการก่อตัง้กนัทัว่ไปวา่ปฏิญญากรุงเทพ ลงนามเม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม พ.ศ. 
2510    ไทยยงัเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตัง้ APEC  และ ASEM    ไทยยงัเข้าร่วมอยา่งแข็งขนัใน
การประชุมสดุยอดเอเชียตะวนัออก (EAS) ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้แรกท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์เม่ือเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2548  และริเร่ิมให้มี ACD ซึง่ครอบคลมุ 28 ประเทศสมาชิกทัว่ภมิูภาคเอเชีย  
รวมทัง้ BIMSTEC  และ ACMECS    นอกจากนี ้ ไทยยงัด ารงฐานะประเทศผู้สงัเกตการณ์ใน
องค์การของกลุม่ประเทศท่ีพดูภาษาฝร่ังเศสหรือ Francophonie  ด้วย  
 
สำยสัมพันธ์ด้ำนวัฒนธรรมและด้ำนอื่นๆ  
  มีนกัเรียนไทยหลายคนท่ีเคยไปศกึษาในฝร่ังเศสและกลบัมาท างานท่ีประเทศไทย 
และภายในเวลาไม่นาน พวกเขาเหลา่นัน้ก็ขึน้มาอยูใ่นแถวหน้าของระบบราชการของไทย  
นอกจากนี ้ ยงัมีนกัการเมืองชัน้น าของไทยอีกหลายคนซึง่ล้วนเคยเป็นนกัเรียนเก่าฝร่ังเศสมาก่อน
เหมือนกบันกัเรียนจากประเทศท่ีพฒันาแล้วอีกหลายประเทศ   พวกเขาเหลา่นีต้า่งก็เป็นสมาชิก
ของสมาคมนกัเรียนไทยในฝร่ังเศส   ในอีกด้านหนึง่  สมาคมฝร่ังเศส-ไทย ซึง่มีนายอีฟ ศรีธวชั เป็น
เลขาธิการ มีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมให้เกิดความเข้าใจอนัดีตอ่กนัระหวา่งสองประเทศ  ภาค
ประชาชนของทัง้สองประเทศตา่งมีสว่นส าคญัในการเสริมสร้างให้สายสมัพนัธ์ระหวา่งสงัคมไทย
และฝร่ังเศสแนบแนน่ยิ่งขึน้   ในสว่นของสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหง่ประเทศไทย (ATPF) มี
บทบาทในการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในไทย ควบคูก่บั Alliance 
Française ท่ีก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2455   ประธานกิตติมศกัด์ิของสมาคมคือ  สมเด็จพระพี่นางเธอ  
เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   
 
2549 ปีมหำสมโภช  
  พทุธศกัราช 2549 เป็นปีแหง่มหามงคลสมยัส าหรับชาวไทยทัง้ประเทศเน่ืองใน
โอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงครองสริิราชย์สมบติัครบ 60 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 9 มิถนุายน 



พ.ศ. 2489)  และทรงเป็นกษัตริย์ท่ีครองราชย์ยาวนานท่ีสดุในโลก    การมาเยือนประเทศไทยอยา่ง
เป็นทางการของประธานาธิบดีฌาคส์ ชีรัค และภริยาในปีนีเ้ป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ทวิภาคี 
ระหวา่งสองประเทศและสองมิตรเก่าได้เป็นอยา่งดี  สมดงัค ากลา่วท่ีวา่ “มิตรใหม่เสมือนเงิน มิตร
เก่าประดจุทองค า”  
 

“ขอจงทรงพระเจริญ” 
 

“ขอความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศส จงแนน่แฟ้นตราบนานเทา่นาน” 
 

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

ช่ือองค์การระหวา่งประเทศท่ีกลา่วถึงในบทความ :   
NATO – องค์การสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (North Atlantic Treaty Organisation)  
OSCE -- องค์การวา่ด้วยความมัน่คงและความร่วมมือในยโุรป (Organization on Security and Cooperation in 
 Europe)  
ESCAP –คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิคแห่งสหประชาชาต ิ หรือ เอสแคป (United 
 Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) 
ASEAN -- สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations) 
APEC -- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิค หรือเอเปค  (Asia- Pacific Economic Cooperation) 
ASEM -- การประชุมเอเชีย-ยโุรป หรืออาเซม (Asia- Europe Meeting) 
EAS -- การประชุมสดุยอดเอเชียตะวนัออก (East Asia Summit) 
ACD -- ความร่วมมือเอเชีย หรือ เอซีด ี(Asia Cooperation Dialogue)  
BIMSTEC -- ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ บิมสเทค 
 (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation)   
ACMECS -- ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แมโ่ขง  (Ayeyawady - Chao Phraya –  
 Mekong Economic Cooperation Strategy)  
(*แปลโดยนายธีระวฒัน์  สนุทรารักษ์  นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3  สาขาภาษาองักฤษและการส่ือสาร   คณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี) 
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                ความสัมพนัธ์ ไทย – สเปน ในภาพรวม  * 
 

 กลุกมุทุ  สงิหรา  ณ อยธุยา  อธิบดีกรมยโุรป   
 

 1. ราชอาณาจักรสเปนโดยย่อ 
 
1.1 มหาอ านาจสเปนในอดตี 
  สเปนอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของทวีปยโุรป บนคาบสมทุรไอบีเรีย มีพรมแดนติดกบั 
โปรตเุกสและฝร่ังเศส  บางสว่นติดกบัมหาสมทุรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  มีพืน้ท่ีใกล้เคียง
กบัไทย คือ ประมาณ 5 แสนตารางกิโลเมตร ( 504,880 ตร.กม.) โดยใหญ่เป็นท่ี 3 ในยโุรป  รองจากรัสเซีย
และฝร่ังเศส   มีประชากร 43 ล้านคน  สว่นใหญ่ นบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลกิ 
  ประวติัศาสตร์ของสเปนเร่ิมจากในยคุกลาง (medieval period)  ช่วงคริสตศตวรรษท่ี 4 - 
15  แวน่แคว้นตา่งๆ ในสเปนเป็นอิสระแก่กนัในลกัษณะนครรัฐ (city – states)  ตอ่มา ในชว่งปี ค.ศ. 711  
ตกอยูใ่ต้อิทธิพลของแขกมวัร์จากแอฟริกาเหนือซึง่นบัถือศาสนาอิสลาม และได้ตอ่สู้ระหวา่งศาสนาคริสต์
กบัมสุลมิในสงครามครูเสด (Crusade) หลายครัง้   ฝ่ายท่ีนบัถือศาสนาคริสต์คอ่ยๆ ยดึคืนดินแดนภายใต้
มสุลมิจนเกือบครบทัง้หมดในตอนกลางศตวรรษท่ี 13   ในยคุนัน้  สเปนมีนครรัฐท่ีส าคญั อาทิ มาดริด บาร์
เซโลนา่ วาเลนเซีย ซาราโกซา่ มาลกักา คอร์โดบา แกรนาดา 
  ในราวปลายศตวรรษท่ี 15 กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ได้รวมประเทศสเปนเป็นอนัหนึง่อนั
เดียวกนั   หลงัจากนัน้ สเปนเร่ิมมีบทบาทของการเป็นมหาอ านาจทางทะเลและทางบก  รวมทัง้การเป็น
ประเทศเจ้าอาณานิคมในยคุต้น  โดยเป็นประเทศแรกท่ีเร่ิมบุกเบิกไปตัง้ถ่ินฐานในทวีปอเมริกา  กลา่วคือ 
ในปี ค.ศ. 1492 หรือประมาณ 500 กวา่ปีมาแล้ว  คริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเผชิญโชคชาวเจนวั อิตาล ีได้
ขอเงินทนุสนบัสนนุจากกษัตริย์เฟอร์ดินานด์แหง่สเปนและพระนางอิซซาเบลลา่ พระมเหส ีเพื่อเดินทาง
ข้ามมหาสมทุร ไปส ารวจเส้นทางไปยงัประเทศอินเดีย  แตก่ลบัหลงไปขึน้ฝ่ังท่ีทวีปอเมริกา แถบหมู่เกาะใน
ทะเลแคริบเบียนโดยความเข้าใจผิดคิดวา่เป็นอินเดีย ซึง่ท าให้ในภายหลงัหมู่เกาะแถบนีมี้ช่ือวา่ West 
Indies หรือหมู่เกาะอินเดียตะวนัตก 
  โคลมับสัเดินทางไปทวีปอเมริกาถึง 4 ครัง้ หลงัจากนัน้ชาวสเปนได้ไปยดึครองดินแดน
ประเทศตา่งๆ ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นอาณานิคมของตนเอง ตัง้แต ่คิวบา ไฮติ เอล ซลั
วาดอร์ เม็กซิโก เปรู อาร์เจนตินา เวเนซูเอลา่ โคลอมเบีย ชิล ีปารากวยั เหลอืไว้แตส่หรัฐอเมริกาซึง่องักฤษ
ยดึครองไว้ และบราซิลซึง่โปรตเุกสได้ไว้เป็นอาณานิคม  
  ในช่วงนัน้  สเปนมีการกระทบกระทัง่แยง่ชิงอาณานิคมกบัโปรตเุกสซึง่เป็นเจ้าอาณานิคม
ยคุต้นเช่นกนั จนกระทัง่สนัตปาปาแหง่กรุงโรม (Pope Alexander ท่ี 6)  ต้องตดัสนิให้แบง่โลกนอก
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คริสตจกัรเป็น 2 สว่น  โลกซีกทางซ้ายมือคือทวปีอเมริกาให้อยูภ่ายใต้สเปน  และโลกซีกขวามือ คือ 
ภมิูภาคแถบแอฟริกาและเอเชียให้โปรตเุกสครอบครองไป 
  ทัง้นี ้มีข้อสงัเกตวา่ แม้แตบ่างรัฐในสหรัฐอเมริกาก็เคยตกอยูใ่ต้การยดึครองของสเปน  
อาทิเช่น รัฐแคลฟิอร์เนีย อริโซนา่ นิวเม็กซิโก เท็กซสั โอกลาโฮมา โคโลราโด ไวโอมิง ซึง่ในปัจจุบนั  
อิทธิพลของภาษาและวฒันธรรมสเปนยงัคงแพร่หลายให้เห็นเด่นชดัอยู่ 
  ตอ่มา  เม่ือสเปนมีอ านาจสงูสดุทัง้ทางบกและทางทะเล ได้เข้ายดึครองโปรตเุกสจนถึง
กลางศตวรรษท่ี 17 (ค.ศ. 1640) และยดึครองฮอลนัดาจนถึงปี ค.ศ. 1648   
  เม่ือถึงยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 ซึง่เร่ิมต้นท่ีองักฤษ และมีการประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776  ตามมาด้วยปฏิวติัฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1789 แนวโน้มของระบบ
เสรีนิยมท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลกท าให้อาณานิคมของสเปนในทวีปอเมริกาทะยอยกนัประกาศอิสรภาพ 
อิทธิพลของสเปนจึงลดน้อยถอยลงเร่ือยๆ องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั รัสเซียและสหรัฐอเมริกาได้เข้ามามี
อิทธิพลเป็นมหาอ านาจของโลกแทนท่ี 
 
1.2 ราชอาณาจักรสเปนในปัจจุบนั 
  ในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20  เกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 สเปนวางตวัเป็น
กลาง ไม่เข้าร่วมรบกบัคูส่งครามฝ่ายใด  อยา่งไรก็ตาม ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สเปนมีปัญหา
ความขดัแย้งทางการเมืองภายในจนเกิดเป็นสงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1936 – 1939) ระหวา่งพวก
ชาตินิยมฝ่ายขวากบัพวกสาธารณรัฐนิยม รวมทัง้พวกเสรีนิยมฝ่ายซ้าย  ในท่ีสดุ ฝ่ายชาตินิยมเผด็จการ 
น าโดยนายพลฟรานซิสโก ฟรังโก สามารถยดึอ านาจได้เม่ือปี ค.ศ. 1939  แม้ท าให้ทหารและพลเรือนต้อง 
เสยีชีวิตไปกวา่ 1 ล้านคน   นายพลฟรังโกได้ตัง้ตนเป็นประมขุปกครองสเปนจนกระทัง่มรณภาพในปี ค.ศ.
1975  สมเด็จพระราชาธิบดี ฆวน คาร์ลอส ท่ี 1 กษัตริย์สเปนพระองค์ปัจจุบนัจึงได้ขึน้ครองสริิราชสมบติั
เป็นประมขุของสเปนภายใต้รัฐธรรมนญู (ระบบ Parliamentary Monarchy) 
  สมเด็จพระราชาธิบดี ฆวน คาร์ลอส ท่ี 1 ได้ทรงอภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระราชินีโซเฟีย 
พระราชธิดากษัตริย์กรีซ  ส าหรับรัชทายาทล าดบัท่ี 1 คือ เจ้าชายฟิลปิเป  มกฏุราชกมุารแหง่สเปน  
  รัฐบาลสเปนชุดปัจจบุนัชนะการเลอืกตัง้ทัว่ไปเม่ือเดือนมีนาคม 2547  โดยได้เสยีงมาก
ท่ีสดุ 164 จาก 350 ท่ีนัง่   นาย Jose Luis Rodriguez Zapatero เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยอายเุพียง 44 ปี  
เป็นรัฐบาลพรรคเดียวเสยีงข้างน้อย (พรรคสงัคมนิยมแรงงาน – Socialist Workers’ Party)  
  รัฐบาลสเปนให้ความส าคญัในการเพิ่มความร่วมมือกบัสหภาพยโุรป ภมิูภาคละติน
อเมริกาและเมดิเตอร์เรเนียน  การรักษาระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี   รวมทัง้สง่เสริมภาคการผลิตและ
แรงงานซึง่ประสบกบัการแขง่ขนัจากประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปใหม่ท่ีมาจากยโุรปกลางและยโุรป
ตะวนัออกเดิม 
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  รัฐบาลสเปนถอนทหารออกจากอิรักเม่ือเดือนพฤษภาคม 2547 ตามท่ีได้ประกาศไว้
ในช่วงรณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้  ท าให้ความสมัพนัธ์กบัสหรัฐอเมริกาเกิดความหมางเมิน  และสเปนได้หนั
ไปให้ความส าคญักบัประเทศเพื่อนบ้านและสหภาพยโุรปมากยิ่งขึน้ ตามนโยบาย More EU Approach  
นอกจากนี ้ ชาวสเปนได้ลงมติรับรองรัฐธรรมนญูยโุรปเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2548  
  สเปนมีปัญหาการเมืองภายในเก่ียวกบักลุม่ก่อการร้ายอีทีเอ (ETA-Basque Homeland 
and Freedom) ซึง่พยายามจะแบง่แยกดินแดนแคว้นบาสก์ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสเปนให้เป็นอิสระ  
โดยใช้ความรุนแรง วางระเบิด เขน่ฆา่นกัการเมือง ต ารวจ ทหาร ฝ่ายรัฐบาล ครัง้ลา่สดุ กลุม่ก่อการร้ายได้
วางระเบิดรถไฟในกรุงมาดริด เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2547 มีผู้ เสยีชีวิต 192 คน และบาดเจ็บถึง 1,460 คน 
อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์ครัง้ดงักลา่วมีหลกัฐานวา่อาจเป็นการกระท าของกลุม่มสุลมิหวัรุนแรงมากกวา่ 
  เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2548 นายกรัฐมนตรีสเปนได้เสนอแผนปฏิบติัการส าหรับภมิูภาค
เอเชียและแปซิฟิกปี 2548 – 2551 ตอ่นกัการเมือง ข้าราชการระดบัสงูจากกระทรวงตา่งๆ ของสเปน และ
เอกอคัรราชทตูจากประเทศเอเชียและแปซิฟิก โดยเนือ้หาของแผนฯ ระบุวา่ สเปนตระหนกัถึงความส าคญั
และศกัยภาพทางเศรษฐกิจของภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก และเลง็เห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มบทบาทใน
ภมิูภาคนี ้ ในสว่นของประเทศไทยนัน้  แผนดงักลา่วได้เน้นการสง่เสริมการค้าและการลงทุนทางตรงในไทย 
 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับสเปน 
 
2.1 ความสัมพนัธ์ไทย – สเปน ในอดีต   
  มีหลกัฐานจากการค้นคว้าของฝ่ายสเปนวา่เม่ือปี ค.ศ. 1540 ( พ.ศ. 2083 ) นาย Pero 
Diaz เป็นชาวสเปนคนแรกท่ีเดินทางมาไทย โดยขึน้ฝ่ังท่ีจงัหวดัปัตตานี เมืองขึน้ของอยธุยา ในสมยัพระ
ไชยราชาธิราช นบัเป็นชาวยโุรปชาติท่ี 2 ท่ีเดินทางมาไทยในสมยันัน้ ตอ่จากชาวโปรตเุกสซึง่เดินทางมา
ไทยในสมยัพระรามาธิบดีท่ี 2 เม่ือราวปี พ.ศ. 2061 ตอ่มาในสมยัพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2129 นาย 
Santiago de Vera ข้าหลวงสเปนท่ีปกครองฟิลิปปินส์ได้สง่คณะผู้แทนเดินทางมาเปิดความสมัพนัธ์กบั
อยธุยา ซึง่กษัตริย์ไทยให้ความสนใจ แตก็่มิได้ด าเนินการอยา่งไรตอ่ไป 
  ในสมยัพระนารายณ์มหาราช ไทยกบัสเปน ได้ติดตอ่ค้าขายกนัโดยผา่นทางฟิลปิปินส์ซึง่
เป็นอาณานิคมของสเปน โดยไทยสง่ออกไม้และตะกัว่ ท่ีจ าเป็นส าหรับการตอ่เรือให้สเปนและซือ้สนิค้า
ประเภทอาวธุจากสเปนแตค่วามสมัพนัธ์ทางการค้าและอ่ืนๆไม่คอ่ยก้าวหน้าเทา่ไรนกั เน่ืองจากสเปนมี
คูแ่ขง่คือโปรตเุกส ซึง่วางรากฐานทางการค้าไว้อยา่งมัน่คงแล้ว ในขณะท่ีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของ
สเปนก็ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะกษัตริย์ไทยและชาวไทยไม่ได้ให้ความสนใจแตอ่ยา่งใด 
  หลงัจากรัชสมยัพระนารายณ์ ช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยธุยา กษัตริย์ไทยรัชกาลตอ่ๆมา ไม่
โปรดปรานชาวตะวนัตก เพราะเกรงวา่จะเข้ามายดึครองไทยและครอบง าทางศาสนา จึงขบัไลท่ัง้ฝร่ังเศส 
โปรตเุกส ฮอลนัดา และสเปนออกไปจากประเทศเป็นจ านวนมาก 
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  ชาวยโุรปเร่ิมเข้ามาเมืองไทยอีกครัง้ตัง้แตรั่ชกาลท่ี 2 แหง่กรุงรัตนโกสนิทร์โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ในรัชกาลท่ี 4  ถือเป็นยคุส าคญัของการติดตอ่สมัพนัธ์ระหวา่งระหวา่งไทยกบัประเทศตะวนัตกซึง่
ก าลงัลา่เมืองขึน้ในเอเชียอยา่งขะมกัเขม้น 
  สเปนและไทยได้ท าสนธิสญัญาทางไมตรี การพาณิชย์ และการเดินเรือ ( Treaty of  
Friendship, Commerce and Navigation ) ซึง่ถือเป็นการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งกนั
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2413 ( ค.ศ. 1870 )  ในรัชกาลท่ี 5 ช้ากวา่ท่ีไทยท ากบัประเทศตะวนัตกอ่ืนๆกวา่ 
10 ปี 
  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2426 ไทยได้ตัง้อคัรราชทตูประจ ายโุรปให้ด ารงต าแหนง่อคัรราชทตูไทย
ประจ ากรุงมาดริดด้วย และในปี พ.ศ. 2504 ได้ยกระดบัเป็นสถานเอกอคัรราชทตูโดยได้ตัง้เอกอคัรราชทตู
ไทยคนแรกไปประจ ากรุงมาดริดเม่ือ พ.ศ. 2506 
  นอกจากสถานเอกอคัรราชทตูแล้ว ท่ีกรุงมาดริด ไทยยงัมีส านกังานผู้ช่วยทตูฝ่ายทหาร
และทหารเรือ  ส านกังานสง่เสริมการค้าในตา่งประเทศ และส านกังานการบินไทย  นอกจากนี ้ มีสถาน
กงสลุใหญ่กิตติมศกัด์ิไทยอีก 2 แหง่ ท่ีนครบาร์เซโลนา่ และท่ีหมู่เกาะคานารี 
 
2.2 ความสัมพนัธ์ระดับพระราชวงศ์ 
  โดยท่ีไทยและสเปนมีระบอบการปกครองแบบพระมหากษัตริย์เป็นประมขุของประเทศ 
ภายใต้รัฐธรรมนญู ( Constitutional  Monarchy ) เช่นเดียวกนั โดยมีสถาบนักษัตริย์เป็นสถาบนัส าคญั
ของชาติมาเน่ินนานในประวติัศาสตร์ ในรัชสมยัพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ของไทย ก็ได้เสด็จ
พระราชด าเนินเยือนสเปน ระหวา่งวนัท่ี 16 – 19 ตลุาคม 2440 ในคราวท่ีได้เสด็จฯ เยือนราชส านกัตา่งๆ 
หลายประเทศในยุโรป ถือได้วา่เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัแห่งความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งราชวงศ์ของทัง้สอง
ประเทศมาจนถึงปัจจบุนั 
  ส าหรับสมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีสเปนองค์ปัจจุบนั รวมทัง้พระราชวงศ์ มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมและรู้จกัประเทศไทยเป็นอยา่งดี เคยเสด็จฯ เยือนประเทศไทยหลายครัง้ตัง้แตย่งัทรงเป็น
เจ้าชายแหง่สเปนและทรงมีความเคารพสว่นพระองค์ตอ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัของไทยเป็นอยา่ง
มากด้วย 
 
2.3 ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย – สเปน 
 การค้าและการลงทุน 
  ในปี 2547  การค้ารวมไทย – สเปน มีมลูคา่ 1,151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลีย่เพิ่มขึน้จากปี 
2546  ร้อยละ 36  ส าหรับปี 2548 (มกราคม – กรกฎาคม)  การค้ารวมมีมลูคา่ 782 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยไทยสง่ออกไปสเปน 577 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และน าเข้าจากสเปน 204 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ไทย
ได้เปรียบดลุการค้า 373 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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  ในสว่นของการลงทุน ในช่วงปี 2538 – 2547 มีเงินลงทนุโดยตรงจากสเปนในไทย
ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากเป็นอนัดบั 10 ในกลุม่ EU 25 ประเทศ  โดยโครงการจากสเปน
ท่ีได้รับการสง่เสริมสว่นใหญ่อยูส่าขาผลติภณัฑ์โลหะและเคร่ืองจกัร  รองลงมาคือสาขาอิเลก็ทรอนิกส์และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  สาขาบริการ  และสาขาเคมีภณัฑ์ กระดาษและพลาสติก   
 การท่องเที่ยว 
  ในปี 2547 มีนกัทอ่งเท่ียวจากสเปนมาไทย  52,299 คน เพิ่มขึน้จากปี 2546 ร้อยละ 
64.20  เป็นผลมาจากภาพลกัษณ์การเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีคุ้มคา่เงินของไทย  ทัง้นี ้สเปนเป็นประเทศหนึง่
ท่ีได้รับความนิยมจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศและมีรายได้จากการทอ่งเท่ียวตอ่ปีสงูเป็นอนัดบัสองของ
โลก (นกัทอ่งเท่ียว 53 ล้านคน น ารายได้เข้าประเทศประมาณ 40 พนัล้านยโูร) รองจากฝร่ังเศส    
 ด้านอื่นๆ 
  -  จากเหตกุารณ์ธรณีพิบติัภยัในไทย  มีชาวสเปนเสยีชีวิต 1 คน และสญูหาย 1 คน
ซึง่ตอ่มา สเปนได้จดัสง่เคร่ืองบินพิเศษพร้อมผู้ เช่ียวชาญด้านนิติเวชจ านวน 4 คน ไปยงัจงัหวดัภเูก็ต เม่ือ
วนัท่ี 30 ธันวาคม 2547   

-  สเปนมีสว่นสนบัสนนุการรณรงค์ให้ ดร.ศภุชยั พานิชภกัด์ิ เข้ารับต าแหนง่ 
ผู้อ านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก ( WTO ) และยงัได้สนบัสนุนให้สนิค้ากุ้ งของไทยกลบัคืนเข้าสูต่ลาด
สหภาพยโุรปเป็นกรณีพิเศษ 
 
2.4 ความสัมพนัธ์ระดับประชาชน การศึกษา วฒันธรรม 
  - นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา  รัฐบาลสเปนได้ให้ทุนการศกึษาแก่นกัเรียน
นายเรือไทยไปศกึษาท่ีโรงเรียนนายเรือสเปนเป็นประจ าทกุปี  จนถึงปัจจบุนั มีนายทหารเรือส าเร็จ
การศกึษาจากสเปนจ านวน 45 คน โดยนกัเรียนนายเรือรายแรกคือ พลเรือเอก เกาะหลกั เจริญรุกข์ ซึง่เป็น
พระสหายร่วมชัน้เรียนกบัสมเด็จพระราชาธิบดี ฆวน คาร์ลอส ท่ี 1 ด้วย  
  - สเปนให้ทุนการศกึษาปีละ 1 ทนุ แกข้่าราชการกระทรวงการตา่งประเทศส าหรับ
หลกัสตูร International Studies (9 เดือน) ของ Diplomatic School of Madrid ในสงักดักระทรวงการ
ตา่งประเทศสเปน   และปีละ 1 ทนุส าหรับหลกัสตูร Intensive course on international Relations 
Diplomatic School of  Madrid (2 เดือน)  

-  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัก าลงัจดัท า Memorandum of  Understanding on 
Employment of Alien กบั Spanish Agency for International Cooperation  (AECI) สงักดักระทรวง 
การตา่งประเทศสเปน  โดย AECI จะช่วยจดัหาผู้ เช่ียวชาญด้านมนษุยศาสตร์ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการ
ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนภาควิชาภาษาสเปนของคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  - ในโอกาสเสด็จฯ เยือนไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีแหง่สเปนในช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ 2549  สถานเอกอคัรราชทตูสเปนประจ าประเทศไทยได้จดัแปลวรรณคดี “ดอน กีโฮเต้” ซึง่มี
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ช่ือเสยีงมากของสเปนเป็นภาษาไทย โดยกษัตริย์สเปนจะได้ทลูเกล้าฯ ถวายฉบบัพิเศษแดพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัด้วย 
  วรรณคดี “ดอน กีโฮเต้”  พิมพ์ครัง้แรกเม่ือ 400 ปีมาแล้ว  เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอศัวิน 
(Don Quixote) และคนรับใช้ (Sancho Panza)  ท่ีเดินทางทอ่งเท่ียวไปในสเปนเพื่อปราบเหลา่อธรรมและ
ช่วยเหลอืผู้ ท่ีถกูกดขี่   ผู้แตง่จินตนาการให้ตวัเอกเป็นเพียงคนธรรมดา ท่ีมีจิตใจงดงามและหวงัดีตอ่
ชาวโลก เช่ือมัน่ในความดีงาม แม้จะไม่สามารถท าได้ส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั แตก็่แสดงออกถึงความกล้าหาญ
และเช่ือมัน่  แม้ก่อนตายจะพบวา่สิง่ท่ีตนได้ท าไปเป็นเร่ืองโงเ่งา่เหลวไหลก็ตาม 
         
2.5 ความตกลงที่ส าคัญกับประเทศไทย 
  ไทยกบัสเปนมีความตกลงระหวา่งกนั  รวม 10 ฉบบั (ดหูมายเหตทุ้ายบทความ**) และ
ก าลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาจดัท าความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือด้านการตอ่ต้านการก่อการร้าย 

          
3. แผนปฏิบัติการร่วมไทย – สเปน 
  ฝ่ายไทยได้เสนอกบัฝ่ายสเปนให้มี แผนปฏิบติัการร่วมไทย – สเปน เพื่อเป็นกรอบในการมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  โดยกระทรวงการตา่งประเทศ (กรมยโุรป) ได้ยกร่างแผนปฏิบติัการฯ ให้ฝ่าย
สเปนพิจารณาแล้ว   ประกอบด้วยหวัข้อส าคญั 4 เร่ือง  คือ  
  1. Enhancement of  Political  Relations (การกระชบัความสมัพนัธ์ทางการเมือง)  
  2. Enhancement of Economic Relations (การกระชบัความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจ)   

3. Enhancing Bilateral Cooperation in Other Fields of Mutual Interest (การ 
สง่เสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านตา่งๆ)    
  3.1  Tourism (การทอ่งเท่ียว)   
        3.2 Culture (วฒันธรรม)   
  3.3  Technical Cooperation (วิชาการ)    
        3.4 Defense and Military Cooperation (การทหาร)     
  แม้ไทย – สเปน จะอยูห่า่งไกลตา่งภมิูภาค แตก็่ตา่งเป็นประเทศท่ีมีอารยธรรมเก่าแก่
ยาวนาน  มีระบบการปกครองและสถาบนัทางการเมืองท่ีคล้ายคลงึกนั  รวมทัง้มีเจตนารมณ์ร่วมกนัท่ีจะ
สง่เสริมความสมัพนัธ์อนัแนน่แฟ้นใกล้ชิดตอ่กนัในทกุๆ ระดบั   ตัง้แตส่ถาบนักษัตริย์ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือ
ของประชาชนของทัง้สองประเทศ  ระดบัผู้น าประเทศและรัฐบาล  ภาคเอกชน  นกัธุรกิจ และประชาชน 
ความสมัพนัธ์ไทย - สเปนถือได้วา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีของการมีความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประเทศ ท่ีมีทัง้ความ
แตกตา่งและความคล้ายคลงึกนัซึง่มีไม่มากนกัในโลกปัจจุบนั 
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------------------------------------------------ 
 
*  ค าบรรยายในการสมัมนา ความสมัพนัธ์ไทยกบัสเปนในกระแสโลกาภิวตัน์ วนัท่ี  8  กุมภาพนัธ์  2549 
**  ความตกลงทวิภาครีะหว่างไทย – สเปนท่ีลงนามแล้ว  ได้แก่   

 ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ   
 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม    
 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว    
 สนธิสญัญาว่าด้วยความร่วมมือในการบงัคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา    
 ความตกลงด้านวฒันธรรม    
 บนัทึกความเข้าใจวา่ด้วยการสนบัสนุนด้านการสง่ก าลงับ ารุงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหมสเปน  
 พิธีสารระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้า อุตสาหกรรมและเดินเรือของสเปน    
 อนุสญัญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกนัการเล่ียงการรัษฎากรในสว่นท่ีเก่ียวกบัภาษีเก็บจากเงินได้    
 ความตกลงว่าด้วยการชว่ยเหลือกนัทางการศาลในคดีแพง่และพาณิชย์    
 และ  บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างไทย – สเปน  
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การเเข่งขันทางอุดมการณ์ในโลกมุสลิม * 

 
ภาณุทตั    ยอดเเก้ว 

 
                     ขอบเขตของความรุนเเรงเเละความโกรธเเค้นอนัเน่ืองมาจากการท่ีสือ่มวลชนตะวนัตก
ได้พิมพ์การ์ตนูล้อเลยีนพระศาสดาของศาสนาอิสลามได้ขยายวงกว้างจนถึงขนาดวา่หลายประเทศ
ตะวนัตกเร่ิมวิตกกงัวลใจอยา่งมากเก่ียวกบัผลกระทบระยะยาวตอ่ความสมัพนัธ์ทางการทตูเเละ
การค้าท่ีตนมีในโลกมสุลมิ     อยา่งไรก็ตาม นา่สงัเกตวา่ เหตกุารณ์นีไ้ม่ใช่เป็นเหตกุารณ์เด่ียวท่ีเพิ่ง
เกิดขึน้ เเตท่วา่เป็นการท าซ า้ ท าซ้อน ซึง่ในท่ีสดุนกัการศาสนาอิสลามได้ตกลงใจน าเร่ืองนีเ้ข้าสูส่ภา
นกัการศาสนาอิสลามในหลายสบิประเทศมสุลมิ โดยเฉพาะท่ีรัฐซาอุดิอาระเบีย 
                      อยา่งไรก็ตาม  การประชมุสดุยอดของกลุม่โอไอซี (Organization of Islamic 
Conference) ท่ีผา่นมา ซึง่รัฐซาอุดิอาระเบียได้เป็นเจ้าภาพนัน้ได้สง่สญัญาณท่ีส าคญัคือ  โลกอาหรับ
ท่ีอ้างวา่เป็นพวกสายกลางได้ประกาศตอ่ต้านการก่อการร้าย     นอกจากนัน้ รัฐซาอุดิอาระเบียพร้อม 
ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้น าของกลุม่ประเทศมสุลมิสายกลางท่ีสนบัสนนุสนัติภาพเเละการเเก้ไขปัญหา 
ด้วยสนัติวิธี    ในรูปหมู่ประวติัศาสตร์ ซึง่บรรดาผู้น าของรัฐมสุลมิได้ยืนถ่ายร่วมกนันัน้  บุคคลส าคญั 
ท่ียืนอยูข้่างกษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย คือ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เเละสลุตา่นเเหง่รัฐบรูไน ซึง่ให้นยัท่ี
นา่สนใจยิ่ง 
                     ดงันัน้  ผู้ เขียนจึงถือโอกาสนี ้ ขอเลา่ภมิูหลงัหรือพฒันาการของการเเขง่ขนัทาง
อุดมการณ์รวมถึงกระเเสความคิดท่ีส าคญัในโลกอาหรับ ซึง่ถือวา่มีอิทธิพลอยา่งมากในการก าหนด
ทิศทางการเมืองในโลกมุสลมิ   
                      
การปรากฏตัวขึน้ของการรู้จักตัวตนของตนเอง                       
                     ในด้านการเมือง  ค าวา่อาหรับเเทบไม่มีความหมายอะไรมากนกัก่อนศตวรรษท่ี 20 
เน่ืองจากดินเเดนสว่นใหญ่ในภมิูภาคตะวนัออกกลางได้ถกูครอบง าโดยจกัรวรรดิออตโตมนัเเละ
จกัรวรรดิกาจาร์     อยา่งไรก็ตาม  ดินเเดนอาหรับตอ่มากลบัได้กลายเป็นเป้าหมายส าคญัในการตดั
ทอนก าลงัเเละอ านาจของจกัรวรรดิออตโตมนัท่ีมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลโดยมีศนูย์กลางอ านาจ
อยูท่ี่นครอิสตนับูล (Istanbul)    
                     เน่ืองจากตรุกีได้เข้าร่วมกบัเยอรมนีในการขยายเเสนยานภุาพในต้นศตวรรษท่ี 20       



 2 

ดงันัน้ การสิน้สดุลงของสงครามโลกครัง้ท่ี 1 จึงได้สง่ผลให้จกัรวรรดิออตโตมนัซึง่มีอายถุึงสีศ่ตวรรษ
ต้องสิน้สดุลงในเวลาตอ่มา (ปี ค.ศ. 1918)      
                      ดินเเดนพระจนัทร์คร่ึงเสีย้ว ซึง่เคยเป็นประเทศราชของจกัรวรรดิออตโตมนัได้ถกูเเบง่ 
ออกเป็นสามสว่น  โดยสองสว่นเเรก คือ อิรัก เเละปาเสลไตน์ได้ตกอยูภ่ายใต้การปกครองขององักฤษ    
อีกสว่นคือ ซีเรียได้ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของฝร่ังเศส  
                     นา่สงัเกตวา่ ความรุนเเรงของสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ได้ท าให้องักฤษเเละฝร่ังเศสบอบช า้
จนขนาดท่ีสหรัฐอเมริกาต้องเข้าช่วยในการรบกบัเยอรมนีในช่วงสงคราม   อยา่งไรก็ตาม สหรัฐอเมริกา
ได้เร่ิมถอนตวัออกจากเวทีการเมืองโลกทนัทีท่ีสงครามโลกสิน้สดุลง    ภาวะเช่นนีส้ง่ผลให้องักฤษเเละ
ฝร่ังเศสยงัคงด ารงตนเป็นศูนย์กลางของเวทีการเมืองเเละการทตูของโลก ซึง่ได้เปิดโอกาสให้องักฤษ
เเละฝร่ังเศสสามารถกลบัเข้ามาเเทรกเเซงหรือเเม้กระทัง่ครอบง าดินเเดนท่ีเคยเป็นประเทศราชของ 
ออตโตมนั        
                      ในขณะท่ีองักฤษเเละฝร่ังเศสพยายามกลบัเข้ามามีบทบาทในโลกอาหรับ  ประชาชน
พืน้เมืองในดินเเดนอาหรับได้เร่ิมตระหนกัมากขึน้ในเร่ืองของเผา่พนัธ์ุท่ีเเท้จริงของตนในลกัษณะ
การเมือง     ดงัเห็นวา่ได้มีขบวนการชาตินิยมอาหรับลกุขึน้ปลกุกระเเสการรวมชาติอยา่งส าเร็จเป็น
จ านวนมาก เช่นในกรณีของอียิปต์ในปี ค.ศ. 1922   ซาอุดิอาระเบียในปี ค.ศ. 1932 เเละอิรักในปี ค.ศ. 
1932    ชาวอาหรับพวกนีเ้ร่ิมรู้สกึถึงความเป็นเผา่พนัธ์ุของตนเองโดยผา่นการฟืน้ฟูระบบ
ขนบธรรมเนียม ภาษาเเละสญัลกัษณ์อาหรับ  หลงัจากท่ีได้ถกูครอบง าโดยออตโตมนัเเละถกูเเทรก 
เเซงจากตะวนัตกมาเป็นเวลานาน    ความรู้สกึเป็นชาติจึงได้เกิดขึน้มาในเวลานีเ้เละกระบวนการสร้าง
ชาติจึงได้เกิดขึน้จากซากเดิมท่ีจกัรวรรดิออตโตมนัได้ทิง้ไว้    
                      ตรุกีเป็นประเทศเเรกในโลกอาหรับท่ีก้าวเข้าสูก่ระเเสเเหง่ความเป็นสาธารณรัฐ  ดงัเห็น
วา่ประธานาธิบดีเคมลั อตัตาเติร์ก (Kemal  Attaturk) เเหง่ตรุกีได้เป็นผู้น าท่ีมีความคิดก้าวหน้าเเละ
มองการณ์ไกลจึงได้ตดัสนิใจยกเลกิระบบกาลบิในประเทศตรุกี ซึง่ถือวา่เป็นการท าลายศนูย์เเหง่
อ านาจทางศาสนาท่ีเคยรักษากฎระเบียบเเละการตีความความเช่ือของศาสนาอิสลามท่ีมีอายยุาวนาน
กวา่พนัปี    เคมลัมีความต้องการท่ีจะเชิดชูระบบสาธารณรัฐท่ีสามารถโอบอุ้มคนหลายเผา่พนัธ์ุไว้
ด้วยกนัเพื่อผลกัดนัสาธารณรัฐตรุกีท่ีอายนุ้อยมากออกจากอิทธิพลของโลกศาสนาไปสูโ่ลกในเเบบวิถี
ประชา   หรืออีกนยัหนึง่  ตรุกีพยายามสร้างเอกลกัษณ์ใหม่ท่ีเน้นความเป็นเติร์กมากกวา่ความเป็น
อิสลาม  เเม้วา่ในความเป็นจริง ตรุกีมีประชากรสว่นใหญ่ของประเทศเป็นมสุลมิ    ในขณะท่ี  อียิปต์
กลบัมองเห็นตนเองในความเป็นอาหรับทัง้ในด้านเชือ้ชาติเเละภาษาจึงเร่ิมสร้างชาติรอบๆ สิง่เหลา่นี ้    
อียิปต์ อิรัก เเละซีเรียจึงเป็นอีกตวัอยา่งท่ีประชาชนรู้สกึถึงความเป็นชาติท่ีพดูภาษาอาหรับ    
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                      การรุกฮือในกรุงไคโรเเละในเมืองตา่งๆในอียิปต์ในท่ีสดุได้น าไปสูก่ารได้รับเอกราช
สมบูรณ์จากองักฤษในปี 1936  เเละกรุงไคโรได้พยายามรักษาต าเเหนง่ของตนเองในฐานะศนูย์กลาง
เเหง่การเรียนรู้ศาสนาอิสลามของโลกอาหรับ 
                      ในขณะท่ีชาติอาหรับอ่ืนๆ ก าลงัสร้างชาติ   เเตใ่นอีกด้านหนึง่ของโลกมสุลมิในเอเชียใต้ 
เเนวคิดฟืน้ฟูความคิดเก่ียวกบัเเก่นเเท้ของศาสนาอิสลามได้ปรากฏตวัขึน้     ดงัเห็นในการเกิดขึน้มา
ของขบวนการของส านกัคิดตาบลกีิ (Tablighi  Jamaat) ในทศวรรษท่ี 40 ซึง่มีเป้าหมายท่ีจะปลกุชาว
มสุลมิในอินเดียให้ต่ืนจากความลุม่หลงในการบูชาหลมุศพหรือบรรพบุรุษ เเละกระตุ้นให้ชาวมสุลมิใน
อินเดียรู้จกัการเเสวงหาสจัธรรมที่เเท้จริงในเเบบอยา่งประชาคมมสุลมิท่ีดี ซึง่ตอ่มาเเนวความคิดนีไ้ด้
เเพร่เข้าไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ปากีสถานในทศวรรษท่ี 60   เเม้วา่เเนวคิดนีไ้ด้รับการตอบรับ
อยา่งกว้างขวาง เเตท่วา่เเนวความคิดนีไ้ม่ได้มีนยัทางการเมืองเทา่ใดนกั    
                       สงครามโลกครัง้ท่ีสอง (ค.ศ.1938-1945) ได้ท าให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอ านาจ
โลกเเละได้สง่สญัญาณวา่องักฤษเเละฝร่ังเศสได้ลดบทบาทลงในเชิงอ านาจทางทหาร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งไม่สามารถควบคมุสถานการณ์การรุกฮือของประชาชนท่ีอยูใ่ต้ปกครองในอาณานิคมภายใต้พลงั
ชาตินิยม  ในท่ีสดุ รัฐบาลองักฤษเเละฝร่ังเศสจึงต้องตดัสนิใจให้เอกราชอยา่งสมบูรณ์เเก่ดินเเดนตา่งๆ  
เช่น  ซีเรีย (1946)  เลบานอน (1946)  ลเิบีย (1951) มาเลเซีย (1957) เป็นต้น 
                      อยา่งไรก็ตาม การจดัตัง้รัฐอิสราเอลในปี ค.ศ. 1948  (คือหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี
สองได้สิน้สดุลงไม่นานนกั) โดยการสนบัสนนุขององักฤษเเละสหรัฐอเมริกาได้สร้างความไม่พอใจให้
เเก่อาหรับ     ยิ่งกวา่นัน้ เหตกุารณ์การยดึนครเยรูซาเลมของกองทพัอิสราเอลได้ส าเร็จในเวลาตอ่มาได้
กลายเป็นชนวนส าคญัท่ีท าให้เกิดความตงึเครียดเเละความขดัเเย้งอยา่งรุนเเรง เน่ืองจากนครเยรู
ซาเลมเป็นท่ีตัง้ของมสัยิดอลั อกั ซอร์     
                     การท่ีนครเยรูซาเลมต้องถกูพวกทหารยิวยดึครองได้มีผลทางจิตวิทยาเเก่ชาวอาหรับเป็น
อยา่งมาก เเละได้กลายเป็นต้นก าเนิดของเเรงบนัดานใจให้กบักลุม่นกัคิดมสุลมิทัว่ไป   องค์การโอไอซี
ได้เกิดขึน้มาในบริบทนีเ้ช่นกัน     เเตน่า่สงัเกตว่าส าหรับนกัคิดท่ีหวัรุนเเรงท่ีเกิดขึน้ในยคุตอ่มากลบัได้
ใช้เหตกุารณ์นีเ้ป็นเหตุผลในการตอ่สู้ เเบบจิฮดั    ดงัเห็นวา่ กระเเสของอสิลามได้เคล่ือนตัวไปสู่
ทิศทางความคิดในเร่ืองการต่อสู้ (Jihad) ซึ่งเน้นมิตทิางการทหาร (จิฮัดที่เน้นมิตทิางศลีธรรม
ยังคงเป็นกระเเสหลักที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนมุสลิมทั่วโลก)   ในขณะเดียวกัน  การรักษา
กฎหมายเเละระเบียบทางศาสนาอิสลาม (Sharia) ได้ถูกน ามาใช้อย่างเข้มข้นโดยกลุ่มนี ้     
กระบวนการนีไ้ด้เกิดขึน้ในบริบททางสงัคมเเละวฒันธรรมท่ีโลกอาหรับเร่ิมเห็นวา่ดินเเดนของตนเองได้ 
ถกูรุกรานจากชนชาติยิวโดยมีชาติตะวนัตกให้การสนบัสนนุ    
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                     ในตอนนี ้ กระเเสชาตินิยมอาหรับได้ลดบทบาทลง เเตก่ระเเสความคิดอิสลามทาง
การเมือง (Islamism) กลบัเพิ่มบทบาทมากขึน้เเละมีนยัทางการตอ่สู้ทางการเมืองท่ีเน้นลกัษณะเชิงรุก
มากขึน้เพื่อท่ีจะบรรลผุลท่ีต้องการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เม่ือโลกอาหรับได้ยา่งก้าวเข้าสูย่คุทศวรรษท่ี 
50 เเละ 60  กระเเสเเนวคิดท่ีเกิดขึน้ใหม่ท่ีมาเเรงในโลกมุสลมิจึงเกิดขึน้มาจากการตีความศาสนา
อิสลามของนกัคิดมสุลมิ อยา่งเช่น กตับ์ (Qutb) เเหง่อียิปต์  โมดดีู(Maududi) เเหง่ปากีสถาน เเละโค
ไมนี (Komeini) เเหง่อิหร่าน    นกัคิดกลุม่นีไ้ด้ประสบความส าเร็จในการเผยเเพร่ความคิดในบ้าน
ตนเองเเละมีความปรารถนาอยา่งเเรงกล้าท่ีจะเเพร่ความคิดของตนไปสูส่งัคมมสุลมิอ่ืนๆ     นา่สงัเกต
วา่นกัคิดกลุม่นีไ้ม่เพียงเเต่เรียกร้องให้น ากฎปฎิบติัทางศาสนาอิสลาม (Sharia) มาใช้อยา่งเคร่งครัด 
เเตย่งัได้พฒันากระเเสความคิดอิสลามไปไกลถึงการสร้างประชาคม หรือโลกมสุลมิโดยมีพืน้ฐานจาก
บรรดารัฐมสุลมิ (Umma) โดยหวงัวา่โลกมสุลมิสกัวนัหนึง่จะรวมตวักนัจนมีลกัษณะเป็นสากลจกัรวาล   
                    นกัคิดกลุม่นีพ้ฒันาเเนวคิดไปไกลในทิศทางท่ีเน้นวา่โลกใบนีค้วรเปลีย่นเป็นอิสลาม 
(Islamization) เเละได้ลงมือทดลองความคิดอิสลามในเเบบของตนจริงกบัชุมชนมสุลมิในระดบัตา่งๆ 
ซึง่ถือวา่เป็นจุดเปลีย่นครัง้ส าคญัของประวติัศาสตร์ของโลกมสุลมิ    อยา่งไรก็ตาม  เเม้วา่เเนวคิดของ
นกัคิดอิสลามกลุม่นีไ้ด้รับการตอบรับในหลายชุมชน เเตม่กัจ ากดัอยูเ่ฉพาะกลุม่เยาวชนในร่ัว
มหาวิทยาลยัท่ีเกิดมาหลงัยคุได้รับเอกราชเอกราช หรือกลุม่ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนเทา่นัน้    
                     กระเเสเเนวคิดอิสลามในหลายเเหง่ในยคุ 60 เเละ 70 เป็นต้นมาจึงมีความเเตกต่างไป
จากเเนวคิดอิสลามเเบบเดิม  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับริบททางสงัคมเเละการเมืองในเเตล่ะประเทศ หรือเเม้เเต่
ในเเต่ละท้องถ่ิน    อยา่งไรก็ตาม  ในช่วงทศวรรษ 70 นีไ้ด้เกิดเหตกุารณ์ส าคญัมากมายท่ีสง่ผลทาง
จิตวิทยาให้เเก่การก่อตวัของขบวนการอิสลามเเบบใหม่ โดยเฉพาะในอิหร่าน  มาเลเซีย  ปากีสถาน  
อียิปต์ เป็นต้น 
                     กระเเสเเนวคิดของนกัคิดกลุม่นีย้งัไม่สามารถรับการสนบัสนนุจากประเทศสว่นใหญ่
มากนกั เพราะผู้น าเผด็จการของหลายประเทศมสุลมิในขณะนัน้ได้ใช้เเนวคิดสงัคมนิยมในการบริหาร
ประเทศจึงยงัเเสดงทา่ทีไม่สนบัสนนุความคิดดงักลา่วอยา่งเต็มท่ี เเละในบางครัง้พยายามปราบปราม  
ดงัเช่นในกรณี  กดัดาฟี (Gaddafi) เเหง่ลเิบีย   ประธานาธิบดีบูเมอดีน (Boumedienne) เเหง่อลัจีเรีย   
ประธานาธิบดีนาเซอร์ (Nasser) เเหง่อียิปต์   พรรคนีโอเดสต ู(Neo-Destour) เเหง่ตูนิเซีย   พรรค
สาธารณรัฐอาหรับเยเมน (Yemen Arab Republic) ในเยเมน    พรรคบาท์ (Ba-ath) หลงัจากท่ีได้ขึน้
สูอ่ านาจในซีเรียในปี ค.ศ. 1963    นา่สงัเกตวา่ ในช่วงนี ้ ผู้น าเผด็จการในอียิปต์เเละซีเรียยงัได้เเสดง 
ความปรารถนาท่ีจะเห็นประเทศอาหรับรวมตวักนัภายใต้ระบอบสงัคมนิยม เเละพยายามตีความวา่ 
ลทัธิสงัคมนิยมเป็นสว่นหนึง่ของเเนวคิดเเบบอิสลาม 
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                     จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1967  เม่ือกองทพัอิสราเอลได้กรีฑาทพัเเละยดึนครเยรูซาเลมได้
ส าเร็จ  ซึง่ถือวา่เป็นชนวนส าคญัท่ีน าไปสูส่งครามใหญ่ระหวา่งรัฐอิสราเอลกบัรัฐอาหรับในปี ค.ศ. 
1973     เเนวคิดอิสลามสายใหม่จึงปรากฏขึน้เเละเร่ิมกลายเป็นพลงัมวลชนขนาดใหญ่   ในขณะท่ี
อุดมการณ์สงัคมนิยมท่ีเคยเฟ่ืองฟูในรัฐบาลของหลายประเทศมสุลมิกลบัเร่ิมลดบทบาทลงอยา่ง
รวดเร็ว  
(หวัข้ออ่ืนๆ ภายในบทความ ประกอบด้วย :  
...การขึน้มาของอทิธิพลสหรัฐอเมริกาเเละสหภาพโซเวียตในโลกอาหรับ...                
 
...การระเบดิตัวของกระเเสความคิดอสิลามเชิงการเมืองเเนวใหม่... 
 
...การเร่ิมต้นของการเเข่งขันทางอุดมการณ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียเเละอิหร่าน...                         
 
...อหิร่านเจอศึกสองด้าน...                       
                       
...ชัยชนะของอัฟกานิสถาน...   
 
...สงครามจิฮัดจงึกลายเป็นค าตอบที่ดีที่สุด… 
 
...จุดอ่อนของผู้น าอิรัก... 
                                                  
...กระเเสต่อต้านสหรัฐอเมริกา… 
 
...บริบทสังคมที่น าไปสู่การก าเนิดขึน้ของอดุมการณ์เเห่งนักรบจิฮัด...  
 
บทส่งท้าย :  โลกตะวันตกกับโลกมุสลิม 
                    อนัท่ีจริง ผู้น าอเมริกนัเพิ่งเร่ิมสนใจในภมิูภาคตะวนัออกกลางอยา่งจริงจงั เม่ือได้เกิดการ 
ปฏวิติัในอิหร่าน ซึง่ถือเป็นจุดเร่ิมของความกงัวลใจอยา่งมากเก่ียวกบัการขึน้มาของอิทธิพลทาง
อุดมการณ์ของอิหร่าน ซึง่อาจสง่ผลกระทบในด้านความรุนเเรงเเละยงัสร้างภาวะความไม่เเนน่อนใน
การก าหนดนโยบายของผู้น าสหรัฐอเมริกา   เเตใ่นขณะเดียวกนั  นกัวิชาการองักฤษเเละฝร่ังเศสได้
รับรู้เเละสนใจเร่ืองราวของโลกมสุลมิมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากตนเองเคยเป็นเจ้าอาณานิคม    หลาย
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คนได้ผลติงานเขียนมากมายเก่ียวกบัภมิูภาคเเหง่นี ้   เเตท่วา่งานสว่นมากได้สือ่ความเป็นตะวนัออก 
(Orientalism) ท่ีมกัสะท้อนความเหนือกวา่ของอารยธรรมตะวนัตกเเละพรรณนาดินเเดนตะวนัออก
กลางในลกัษณะท่ีเเปลกประหลาด (exoticism)    ดงัเช่น ศาสตราจารย์เอิร์นเนส   เกลเนอร์ (Ernest  
Gellner) ปรมาจารย์ทางสาขามานษุยวิทยาเเละสงัคมวิทยาเเหง่มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ได้เขียน
หนงัสอืเร่ือง “Nation and Nationalism”  ซึง่เป็นหนงัสอืท่ีทรงอิทธิพลในการอธิบายการปรากฏตวัขึน้
ของปรากฏการณ์ความเป็นรัฐชาติ (nation-state) ในความหมายสมยัใหม่ ซึง่เขาอ้างวา่องักฤษเป็น
ชาติเเรกในโลกท่ีมีลกัษณะความเป็นชาติอยา่งเเท้จริงโดยผา่นระบบการศึกษาเเละกระบวนการปฏิวติั
อุตสาหกรรม เเละหลายตอนในหนงัสอืนีไ้ด้เเสดงความเย้ยหยนัเก่ียวกบัการด ารงอยูข่องวฒันธรรม
เเละสงัคมมสุลมิในหลายเเหง่ของโลก โดยเฉพาะในดินเเดนอาหรับ    
                   นอกจากนัน้  ยงัมีนกัวชิาการตะวนัตกจ านวนมากมกัมองวา่พฒันาการของสงัคมเเละ 
อารยธรรมของชาวมสุลมิล้วนมีลกัษณะท่ีอาจเป็นภยัตอ่โลก ซึง่ค าวา่ “โลก” ในท่ีนีค้งหมายถึงโลก
ตะวนัตกเป็นส าคญั   ดงัปรากฏในงานเขียนทางวิชาการท่ีมีอิทธิพล ดงัเช่น  The Clash of 
Civilizations โดย Samuel P. Huntington หรืองานเขียนเร่ือง The Rise and Fall of the Great 
Powers ของ Paul Kennedy  เป็นต้น 
                     งานวชิาการหรืองานเขียนของสือ่มวลชนท่ีปรากฏในโลกตะวนัตกล้วนเป็นกระจกท่ี
สะท้อนวา่คนในอีกฝากหนึง่ของโลกนัน้คิดอยา่งไรจึงมีอิทธิพลอยา่งมากในการเข้าใจความคิดท่ีอยู่ 
ในตวัอกัษรอนัเเสนธรรมดา    ภาพการ์ตนูจึงไมใ่ช่เร่ืองใหม่ เเตเ่ป็นการเผชิญหน้ากนัอยา่งเต็มท่ีของ
กลุม่คนท่ีรู้จกัสนัดานซึง่กนัเเละกนัเป็นเวลายาวนาน 
                     เเละในโอกาสหน้า  ผู้ เขียนจะเลา่ถึงกระเเสดาวะ (dawa) หรือการเผยเเพร่ศาสนา
อิสลามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัท่ี เรามกัประสบพบเจอการอ้างศาสนา
อิสลามโดยกลุม่ท่ีนิยมความรุนเเรงอยูเ่ป็นประจ า      การกระท าของกลุม่ดงักลา่วนอกจากสร้าง 
ความทกุข์ยากให้เเก่ผู้ อ่ืนเเล้วยงัท าลายภาพลกัษณ์ของศาสนาอิสลามท่ีมุ่งสอนให้มนษุย์เข้าใจเเละ
ซาบซึง้ในคณุคา่ของการด ารงชีวิตเเบบเรียบงา่ย   เเตท่วา่มีความสขุโดยท่ีตนไม่จ าเป็นต้องเบียดเบียน
คนท่ีด้อยกวา่ หรือห้ามคิดเเม้เเตอิ่จฉาคนท่ีโชคดีกวา่ 
                     ส าหรับทา่นผู้ใดท่ีสนใจที่จะเเลกเปลีย่นทศันคติเก่ียวกบัโลกมสุลมิกบัผู้ เขียน   
ทา่นสามารถสง่ข้อความเพื่อเเสดงความคิดเห็นได้ท่ี worldwidemuseum@yahoo.co.uk 

------------------------- 
*  หมายเหต ุ:  ผูส้นใจอ่านบทความฉบบัเต็ม สามารถแจ้งความจ านงขอหนงัสือฯ มาทีส่ถานีวิทยสุราญรมย์  



เกาหลีฟีเวอร์ : การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านส่ือ 
 

ดร. เศรษฐพนัธ์ กระจา่งวงษ์   
กรมองค์การระหวา่งประเทศ 

 
  เม่ือมองย้อนไปในประวติัศาสตร์ชาติไทยแล้วเรียกได้วา่คอ่นข้างราบร่ืน  เหตกุารณ์ท่ี
ท าให้ชนเผา่ไทยตกทกุข์ได้ยากอยา่งแสนสาหสัสดุๆ ดเูหมือนเป็นช่วงการเสยีกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ีสอง
เม่ือปี พ.ศ. 2310   แตส่ าหรับอีกหลายชาติแล้ว ไม่ได้โชคดีเหมือนไทย  หนึง่ในจ านวนนีมี้เกาหลีซึง่คน
ไทยเร่ิมรู้จกัมากขึน้เร่ือยๆ รวมอยูด้่วย   
  แผน่ดินของเกาหลผีา่นความบอกช า้มานบัไม่ถ้วน ไม่วา่จะเป็นการถกูยดึครองโดย
ชาวมองโกลเป็นเวลาเกือบร้อยปี (พ.ศ. 1774-1935)  การตกเป็นอาณานิคมของญ่ีปุ่ นถึง 35 ปี (พ.ศ. 
2453 -  2489)  ซึง่ได้ท าลายล้างระบอบกษัตริย์ และพยายามกลนืกินวฒันธรรมเกาหลใีนเกือบทกุ
ด้าน และยงัตามมาด้วยสงครามเกาหล ี(พ.ศ. 2493 – 2496) สงครามภายในท่ีตอกย า้ความบอบช า้
ของเผา่พนัธ์ุและท าให้แผ่นดินคาบสมทุรเกาหล ีถกูแยกออกเป็น 2 สว่นมาตราบจนทกุวนันี ้ในขณะท่ี
หลายประเทศในโลกท่ีเคยถกูแยกออกจากกนั ทัง้เวียดนาม  เยอรมนี  และเยเมน ได้รวมเป็นผืนแผน่
เดียวกนัได้แล้วก่อนข้ามสหสัวรรษใหม่  เกาหลยีงัคงมี 2 ประเทศโดยฝ่ายเหนือเรียกตวัเองในภาษา
เกาหลวีา่  “โชซอน” และฝ่ายใต้ เรียกตวัเองวา่ “แตฮนั”   
  ส าหรับเกาหลใีต้  แม้มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากท่ีสดุประเทศหนึง่ในเอเชีย 
แตป่ระชาชนเกาหลใีต้ก็ยงัคงประสบกบัปัญหาด้านความรู้สกึหลายด้านท่ีผลกัดนัให้อุดมการณ์ชาตินิยม
ได้ก่อรูปอยา่งเหนียวแนน่ในสงัคมเกาหลใีต้   จากบรรยากาศแหง่การระแวงภยัจากประเทศมหาอ านาจ
อยา่งจีนและโซเวียต  ยกัษ์ใหญ่คอมมิวนิสต์ท่ีเคยเกรีย้วกราดกระหือรือ  จนถึงความหวาดหวัน่ตอ่
ญ่ีปุ่ น คูแ่ขง่ทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัและศตัรูในอดีตผู้พยายามกลนืกินชาติพนัธ์ุเกาหล ี ตลอดจนความ
คบัข้องใจท่ีไม่อาจปรองดองได้กบัญาติผู้พี่อยา่งเกาหลเีหนือ  มีผลผลกัดนัให้สงัคมเกาหลใีต้เป็นสงัคม
แหง่การตอ่สู้เพื่อพฒันาตนเอง   ด้วยเหตนีุ ้ รัฐบาลเกาหลใีต้จึงไม่เพียงแตพ่ยายามพฒันาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสงัคม ให้แข็งแกร่งเทา่นัน้  แตย่งัหนัมาเร่งฟืน้ฟูและพฒันาโครงสร้างและสถาบนัทาง
วฒันธรรมให้แข็งแกร่งด้วย   ทา่มกลางบรรยากาศ “เกาหลฟีีเวอร์” ในบ้านเรา หลายคนบอกวา่ของเขา
ดีจริง ๆ  ขณะท่ีหลายคนก็เห็นวา่เพราะสงัคมไทยเปิดกว้างตา่งหาก  แตเ่หตผุลท่ีส าคญัไม่แพ้กนัคือ
การท่ีรัฐบาลเกาหลใีต้ให้ความส าคญักบัการเผยแพร่วฒันธรรมและพยายามใช้กลยทุธ์ตา่ง ๆ เพือ่ขาย
วฒันธรรมเกาหลผีา่นสือ่นัน่เอง 

 นโยบายด้านวฒันธรรมของเกาหลมีีการพฒันาและสนบัสนุนจากรัฐบาลกลางมาโดย
ตลอด  รัฐบาลได้พฒันาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดินในด้านวฒันธรรมมาตัง้แต่ปี 
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พ.ศ. 2491  งานด้านวฒันธรรมอยูใ่นความดแูลของกระทรวงสารสนเทศ  (Ministry of Information)  
ตอ่มา ในปี พ.ศ. 2504 มีการปรับช่ือองค์กรเป็นกระทรวงสารสนเทศสาธารณะ  (Ministry of Public 
Information)   ในปี พ.ศ.  2511  มีการน าค าวา่ “วฒันธรรม” มาตัง้ช่ือกระทรวงเป็นครัง้แรก ในนาม 
กระทรวงวฒันธรรมและสารสนเทศ  (Ministry of Culture and Information)   ในปี พ.ศ. 2533 ได้แยก
กระทรวงวฒันธรรม  (Ministry of Culture)  ออกเป็นหนว่ยงานอิสระ ท าหน้าท่ีเฉพาะวฒันธรรม  และ 
ได้ปรับเปลีย่นอีกครัง้ในทศวรรษนีเ้ป็นกระทรวงวฒันธรรมและการกีฬา (Ministry of Culture and 
Sports)  ในปี พ.ศ. 2540    ลา่สดุ  เม่ือปี พ.ศ. 2541  ใช้ช่ือวา่ กระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว 
(Ministry of Culture and Tourism)  โดยเป็นหนว่ยงานหลกั ท าหน้าท่ีผลกัดนันโยบายและสง่เสริม
งานด้านวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว  โดยมี  The Korean Culture and Arts Foundation เป็น
หนว่ยงานสนบัสนนุทางการเงินเพื่อการด าเนินงานด้านวฒันธรรม  

 นอกจากนัน้ การจดัตัง้ระบบบริหารราชการสว่นท้องถ่ินซึง่ได้มีการกระจายอ านาจใน
ด้านตา่งๆ อยา่งเข้มข้นมาแล้วนัน้  ในปี พ.ศ. 2538   รัฐบาลมีนโยบายเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินสามารถสง่เสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ินหรือวฒันธรรมพืน้เมืองของตนเอง โดยได้รับ
งบประมาณสนบัสนนุทางการเงินจากรัฐบาล  และพฒันาระบบท่ีเรียกวา่ สวสัดิการทางวฒันธรรม
(Culture Welfare) ขึน้ เพื่อเพิ่มความส าคญัในการพฒันาและสง่เสริมด้านวฒันธรรมของประเทศ โดย
เรียกศตวรรษใหม่นีว้า่ ศตวรรษแหง่วฒันธรรม (New Century for Culture) ท่ีเน้นการผลกัดนักระบวน
ทศัน์ทางวฒันธรรมดัง้เดิม ให้คงอยูอ่ยา่งมัน่คงในกระแสโลกาภิวตัน์ 
 
แผนการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ 

 รัฐบาลเกาหลชีุดปัจจุบนัได้จดัท าแผน 5 ปี (Five Year Plan for New Korea 
Culture)  เพื่อพฒันาประเทศไปสูค่วามเป็นรัฐสวสัดิการทางวฒันธรรม (Cultural Welfare State) โดย
รัฐให้การสนบัสนนุการด าเนินงานด้านวฒันธรรมของภาคประชาชนอยา่งเต็มท่ี 

 กระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียวได้ก าหนดทิศทางส าหรับนโยบายทาง
วฒันธรรมส าหรับคริสตศตวรรษท่ี 21 ในปี พ.ศ. 2540 ในรายงานท่ีเรียกวา่ วิสยัทศัน์ทางวฒันธรรม 
2000  (Cultural Vision 2000) ซึง่เป็นช่วงเวลาเดียวกบัท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย  โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์ด้านวฒันธรรม ดงันี ้

- สนบัสนนุการศกึษาเพื่อผลติเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ทาง  
  ศิลปวฒันธรรม 

- ขยายการสนบัสนนุงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีช่วยสง่เสริมความก้าวหน้าทาง 
  เศรษฐกิจ 

    -  อนรัุกษ์และฟืน้ฟูวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิม 
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- สง่เสริมอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม 
- พฒันาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติท่ีจะไปสูก่ารรวมชาติ 

- สร้างความแข็งแกร่งให้กบัการทตูเชิงวฒันธรรม 
 

 กระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียวมีหน้าท่ีสนบัสนนุการด าเนินการด้านวฒันธรรม 
โดยมีหน้าท่ีหลกัในการสง่เสริมวฒันธรรม  ศิลปศกึษา  อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม กิจการศาสนา 
กิจการเยาวชน การทอ่งเท่ียว กีฬา ภาษา และการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศ  และให้มี
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมวฒันธรรม  ดงันี ้  

 1.  มลูนิธิศิลปวฒันธรรมแหง่เกาหล ี(Korean Culture and Arts Foundation)  จดัตัง้
ขึน้ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ค.ศ. 1973  เป็นหนว่ยงานท่ีสนบัสนุนทางการเงิน มี
คณะกรรมการดแูลการจดัสรรเงินแก่กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมในหลายด้าน ทัง้การศกึษาวิจยัและ
การพฒันาทางด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม การถา่ยภาพ สถาปัตยกรรม เพลงพืน้เมือง ละคร นาฎศิลป์ 
ภาพยนตร์ การบนัเทิง และการตีพิมพ์ตา่ง ๆ  มีงบประมาณท่ีจดัสรรมากกวา่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอ่
ปี เพื่อเป็นเงินกองทนุให้กบัตวับุคคล อาทิ ศิลปินอาชีพ ผู้ก ากบั ผู้ผลติงานด้านวฒันธรรมเป็นต้น     

 2.  สถาบนัศิลปะแหง่ชาติ (National Academy of Art)  สนบัสนนุการสรรค์สร้างและ
พฒันางานด้านศิลปะ โดยมีมาตรการประกนัเสรีภาพในการแสดงออก และสง่เสริมสถานภาพของ
ศิลปิน รวมทัง้ยงัเป็นหนว่ยงานท่ีสนบัสนุนการจดัสมัมนา-นิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปวฒันธรรม 

  3.  กองทนุสง่เสริมวฒันธรรมถ่ิน (Provincial cultural promotion funds) จดัตัง้ขึน้ใน
ระดบัท้องถ่ิน โดยได้รับอ านาจการบริหารจดัการจากรัฐบาลกลาง  มีหน้าท่ีสง่เสริมให้มีการจดัตัง้
กองทนุดงักลา่วขึน้ในหลายลกัษณะ เพื่อสง่เสริมการด าเนินงานด้านวฒันธรรมของท้องถ่ินด้วยตนเอง 
อาทิ การสร้างโรงละครท้องถ่ิน ห้องสมดุ การสนบัสนนุศิลปินพืน้บ้าน เป็นต้น 

 4. คณะกรรมการศิลปธุรกิจแหง่เกาหล ี(Korea Business Council for the Arts : 
KBCA) ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2537  เป็นองค์กรท่ีมีสว่นอยา่งมากในการผลกัดนัให้วฒันธรรมกลายเป็น
สนิค้าสง่ออกและน ารายได้เข้าประเทศ   นบัจากมีการก่อตัง้  มีการให้เงินสนบัสนุนจาก KBCA ไปยงั
สมาชิกอุตสาหกรรมด้านศิลปะกวา่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มมากขึน้ตามล าดบัในแตล่ะปี 

 5. ส านกังานอุตสาหกรรมวฒันธรรม (Cultural Industry Bureau) ตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายสง่เสริมศิลปวฒันธรรม มีหน้าท่ีสง่เสริมการผลติสนิค้าทางวฒันธรรมออกจ าหนา่ยในตลาด
ทัง้ในและตา่งประเทศ  ตลาดสนิค้าอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมของเกาหลคิีดเป็นร้อยละ 0.9 ของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ  

 6. บรรษัทสง่เสริมการท าภาพยนตร์แหง่เกาหล ี  (The Korea Motion Picture 
Promotion Corporation : KMPPC)  ตัง้ขึน้มาเม่ือปี พ.ศ. 2517 ท าหน้าท่ีสง่เสริมการผลติภาพยนตร์
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ออกสูต่ลาดโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดลุการค้าสนิค้าทางวฒันธรรม โดยเฉพาะภาพยนตร์จาก
ตา่งประเทศซึง่เกาหลใีต้น าเข้าเช่นเดียวกบัประเทศสว่นใหญ่ในเอเชีย โดยเฉพาะภาพยนตร์จาก
สหรัฐอเมริกาซึง่น าเข้ามากกวา่ร้อยละ 50 ของภาพยนตร์ท่ีฉายในเกาหลใีต้แต่ละปี  บรรษัทฯ ได้รับ
การสนบัสนนุจากรัฐบาลอยา่งตอ่เน่ืองในการท าหน้าท่ีสง่เสริมการท าภาพยนตร์ในรูปแบบตา่ง ๆ  และ
สง่ออกภาพยนตร์เหลา่นีไ้ปเผยแพร่น ารายได้เข้าประเทศ 
   
สถาบันและกลยุทธ์ในการส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ 
  ปัจจุบนั  รัฐบาลเกาหลใีต้ได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ในการพฒันาให้วฒันธรรมเกาหลี
กลายเป็นสนิค้าชนิดหนึง่ท่ีสร้างรายได้ให้กบัประเทศ จึงจดัตัง้ องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะ

เกาหลี (Korea Culture and Content Agency – KOCCA)  เพื่อพฒันากลยทุธ์การถ่ายทอดเนือ้หา
สาระความเป็นเกาหล ี(Korea Content)    แนวคิดในการจดัตัง้ KOCCA เพิ่งเกิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2541 
หลงัยคุฟองสบูแ่ตกในเอเชีย โดยเห็นความส าคญัของการสนบัสนนุอุตสาหกรรมวฒันธรรมประเพณี
ของเกาหลใีห้เผยแพร่ไปยงัประเทศตา่งๆ มากขึน้ เพื่อน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้จุดแข็งของ
วฒันธรรมท่ีขายได้โดยไม่ต้องใช้ต้นทนุมาก    
  KOCCA เกิดขึน้อยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ.2544 ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว  ภายในชว่งไม่ก่ีปี KOCCA ท าให้พลงัแหง่สือ่ทางวฒันธรรม
ของเกาหลแีผข่ยายไปในประเทศตา่ง ๆ ทัว่เอเชีย  ภาพยนตร์เร่ืองยาวช่ือ แดจงักึมเป็นตวัอยา่งหนึง่
ของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบของกลยทุธ์ Korea Content ท่ีประสบ
ความส าเร็จอยา่งทว่มท้น    
  อนัท่ีจริงแล้ว ภารกิจหลกัของ KOCCA คือ สนบัสนนุและสง่เสริมให้น าเนือ้หาสาระ
ความเป็นชาติเกาหล ีหรือ Korea Content  สอดแทรกลงไปในสือ่บนัเทิงตา่ง ๆ ทัง้ภาพยนตร์ เกม  
ศิลปะ ดนตรี และ แอนนิเมชัน่ โดยพยายามพฒันาให้กลายเป็นธุรกิจท่ีสามารถเลีย้งประเทศเกาหลไีด้ 
ท่ีส าคญั มีการสร้างและพฒันาคน เทคโนโลยี การสง่ออก และผลกัดนันโยบายตา่งๆ ด้วย  ด้วยเหตนีุ ้ 
Korea Content  จึงไม่ได้ถกูสอดแทรกไว้เฉพาะในสือ่ภาพยนตร์เทา่นัน้ แตร่วมถึงการบนัเทิงทกุ
ประเภท ทัง้การ์ตนู เกม เพลง   KOCCA ยงัท าหน้าท่ีพฒันาความร่วมมือกบัประเทศตา่งๆ ในการ
แลกเปลีย่นข้อมลูทางด้านอุตสาหกรรมวฒันธรรม โดยมีหนว่ยงานอ่ืนๆ ร่วมสมทบ อาทิ สถาบนั
สง่เสริมและพฒันาเกมส์เกาหลี (Korea Game Development & Promotion Institute : KDGI) ท่ีดแูล
การสง่เสริมด้านธุรกิจเกมส์  โรงผลิตการ์ตนูเกาหล ี(Korean Animation Studio) ท่ีสง่เสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมผลติการ์ตนู เป็นต้น   
  การพฒันา Korea Content ไม่เพียงมุ่งเน้นการสง่ออกสูต่ลาดภายนอกเทา่นัน้ แตย่งั
สง่เสริมเพื่อทดแทนการน าเข้าผลติผลทางวฒันธรรมของตา่งชาติด้วย และมกัมีเป้าหมายเน้นการ
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จรรโลงสงัคม โดยเฉพาะภาพยนตร์และละครโทรทศัน์   ทัง้นี ้ ในอดีต  ชาวเกาหลจี านวนไม่น้อยไม่
นิยมดภูาพยนตร์หรือละครโทรทศัน์เกาหล ีเพราะมีเนือ้เร่ืองซ า้ๆ นา่เบื่อ  แตก่ารพฒันา Korea 
Content ช่วยให้คนเกาหลีหนักลบัมาดภูาพยนตร์เกาหลเีพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 50  เปรียบเทียบกบัประเทศ
ก าลงัพฒันาโดยทัว่ไปท่ีประชาชนดภูาพยนตร์ท่ีผลติในประเทศเพียงร้อยละ 10 – 20 เทา่นัน้   
  ในขณะท่ีภาพยนตร์และละครของประเทศพฒันาแล้วจ านวนมากเน้นการลงทนุทาง
เทคนิค ความลกึลบัซบัซ้อนของเนือ้เร่ืองท่ีชวนให้ตีความ และความต่ืนเต้นเร้าใจ  ภาพยนตร์เกาหลี
สมยัใหม่กลบัเน้นเร่ืองราวของชีวิต การตอ่สู้เพื่อความถกูต้องและจริยธรรม  มีการถา่ยทอดความ
ความสมัพนัธ์อนัดีท่ีเหมาะสมระหวา่งผู้คนซึง่เป็นแนวคิดตะวนัออกท่ีได้รับอิทธิพลมาจากขงจ๊ือ  เช่น  
ในภาพยนตร์เร่ืองสะดดุรักท่ีพกัใจ (Full House)  Ardor หรือ  Autumn in my Heart เป็นต้น  
ภาพยนตร์บางเร่ืองก็ท าให้เกิดความรู้สกึร่วมในทางสร้างสรรค์ การรักชาติและต้องการให้เกิดการร่วม
ชาติ เช่น  เร่ือง The classic  (คนแรกของหวัใจ คนสดุท้ายของชีวิต) TAEGUKGI   (เลอืดเนือ้เพื่อฝัน
วนัสิน้สงคราม)  และ Ditto   (รักตา่งมิติ) ท่ีเต็มไปด้วยฉากของสงคราม ความเสยีสละ และการ
เรียกร้องให้เกิดการปรองดองสมานฉนัท์ของคนเกาหลเีหนือ-ใต้   นอกจากนี ้ ยงัมีภาพยนตร์โรแมนติก
ท่ีเน้นความสวยงามของธรรมชาติผสมผสานกบัแนวคิดแบบเตา๋ และสง่เสริมการทอ่งเท่ียวอยา่งเช่น 
Winter Sonata   One Find Spring Day   Chirstmas in August เป็นต้น 

 จะเห็นได้วา่ ความพยายามของรัฐบาลเกาหลที าให้วฒันธรรมเกาหลหีลายประเภท 
อาทิ ภาพยนตร์ วฒันธรรมการแตง่กาย  การกิน ได้รับการยอมรับในสงัคมตา่งประเทศ  กลายเป็น
ตวัเลอืกใหม่ของการบริโภควฒันธรรมภายนอกผา่นกลยทุธ์การสือ่สาร  ทัง้นีท้ัง้นัน้ ปัจจยัส าคญัท่ี
น าไปสูค่วามส าเร็จในการเผยแพร่วฒันธรรมข้ามชาติของเกาหลคืีอความตัง้ใจในการก าหนดนโยบาย
และการพฒันากลไกของรัฐบาลในการสง่เสริมวฒันธรรมให้ด ารงอยูแ่ละได้รับการฟืน้ฟู  จนสามารถ
เป็นสนิค้าอุตสาหกรรมท่ีมีต้นทุนต ่าโดยเปรียบเทียบ  ดงึดดูการทอ่งเท่ียวและการสง่ออกไปขายเพื่อน า
รายได้เข้าประเทศนัน่เอง 
 
บทส่งท้าย 

               มาถึงตอนนี ้ เกาหลฟีีเวอร์อาจไม่ได้เจาะผา่นเข้าสูส่งัคมไทยแตใ่นด้านวฒันธรรม
เทา่นัน้  แตย่งัรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ  เราจึงเร่ิมเห็นการเติบโตของกลุม่บรรษัทเอกชนขนาดใหญ่ใน
ไทยเลยีนแบบ “แชโบล” ของเกาหลเีพื่อกมุตลาดภายในขณะท่ีรุกไปยงัตลาดตา่งประเทศ เพื่อน า
เงินตราเข้าสูป่ระเทศปีละมาก ๆ   ในด้านการพฒันาชนบท มีความพยายามด าเนินนโยบายพฒันา
ระดบัรากหญ้าคล้าย ๆ กบัแนวทาง แซมาอึล อนุดง ของเกาหลีใต้ท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี
ระดบัหนึง่     
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       กระแสในปัจจุบนัเป็นพลวตัของสงัคมมนษุยชาติท่ีต้องเปิดรับสิง่ใหม่และมุ่งไปหาสิง่
ท่ีดีกวา่  คงไม่แปลกอะไรท่ีจะบอกวา่สิง่ท่ีดีในอดีตไม่เหมาะกบัวนันีเ้สยีแล้ว  ขณะท่ีสิง่ท่ีใช่ในวนันีอ้าจ
ไม่ใช่ค าตอบของวนัหน้า  และใครจะรู้หากเม่ือวนัหน้ามาถึง เราอาจจะย้อนหวนไปหาอดีตอีก   แม้วนันี ้ 
กระแสอาจท าให้เราลมืความเป็นไทยและฟีเวอร์ของแปลก อยา่งเป็ดแดจงักึมใสก่ ามะถนั  สเต็กเนือ้
สนัราดซอสพริกไทย หรือแม้กระทัง่ประชาธิปไตยแบบฝร่ังท่ีย า้แตห่ลกัเสยีงสว่นใหญ่  “the majority”   
แตเ่ช่ือวา่ไมว่า่เราจะรับวฒันธรรมอะไรมา ในท่ีสดุ เราหนีความเป็นไทยของเราไม่พ้น ประเทศท่ีมี
ความสขุเสมอต้นเสมอปลาย  ประเทศท่ีพฒันาแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ประเทศท่ีสงัคมเต็มไปด้วยการ
เอือ้อาทรและการอุปถมัภ์ค า้ช ู ล้มบ้าง ลกุบ้าง ถอยบ้าง สู้บ้าง   ไปตามครรลองแหง่วิถี  “ไท”  ประเทศ
แม่แบบของเสรีภาพท่ีแท้จริง 
           

---------------------------------- 
 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
www.mct.go.kr  - Ministry of Culture and Tourism, Republic of Korea  
www.koreacontent.org –Korea Culture and Content Agency 
 

http://www.mct.go.kr/
http://www.koreacontent.org/
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                                       เที่ยวซาฟารีในเคนยา 
  

                               สุภาศิริ อมาตยกุล 
 
 เคนยา (Kenya)  ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของทวปีแอฟริกา ที่เสน้ 5 องศาละติจูดเหนือ และ 4 องศา  
40 ลิปดาใต ้มีเสน้ศูนยสู์ตรพาดผา่นตรงกลางของประเทศ  อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 3,000 – 5,000 ฟุต ทิศเหนือ
มีพรมแดนติดกบัซูดานและเอธิโอเปีย  ทิศใตติ้ดกบัแทนซาเนีย  ทิศตะวนัออกติดกบัโซมาเลียและมหาสมุทร
อินเดีย ทิศตะวนัตกติดกบัยกูนัดา แทนซาเนีย และทะเลสาบวคิตอเรีย  เคนยามีพื้นที่ 582,650 ตารางกิโลเมตร  
(รวมพื้นน ้ าส่วนหน่ึงของทะเลสาบวคิตอเรีย) อยูใ่นซีกโลกใต ้ฤดูร้อนอยูใ่นช่วงมกราคมถึงกุมภาพนัธ ์และ 
ฤดูหนาวช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคม ส าหรับกรุงไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของเคนยานั้น อยูสู่งจากระดบั  
น ้ าทะเล 5,971 ฟุต มีอากาศเยน็สบายตลอดปี อุณหภูมิราว 10 – 25` องศาเซลเซียส 

เคนยาตั้งอยูร่ะหวา่งหุบเขาทรุดอนัยิง่ใหญ่ (The Great Rift Valley) แห่งแอฟริกาตะวนัออก ซ่ึงเป็น
บริเวณที่มีรอยแนวหกัทรุดของแผน่เปลือกโลกภายใตท้วปี เป็นทางยาวจากเหนือลงมาใตถึ้ง 6,500 กิโลเมตร 
เคนยามีเสน่ห์ความงามของภูมิประเทศอนัหลากหลาย มีสภาพภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะพชืพนัธุ ์และ 
สตัวป่์านานาชนิดที่แตกต่างกนัไป พื้นที่กวา้งใหญ่ของเคนยาไดถู้กจดัสรรไวเ้ป็นอุทยานแห่งชาติ (National 
Parks) และเขตอนุรักษส์ตัวป่์า (National and Game Reserves) มากกวา่ 30 แห่งทัว่ประเทศ  โดยมีความแตกต่าง
ที่วา่ อุทยานแห่งชาติเป็นที่สงวนโดยส้ินเชิง หา้มมิใหผู้ค้นเขา้ไปตั้งถ่ินฐานหรือท ามาหากินในบริเวณนั้น อีกทั้ง
ยงัไดรั้บการดูแลบริหารจดัการจากองคก์รของรัฐบาล (Kenya Wildlife Service – KWS) ส่วนเขตอนุรักษ ์
สตัวป่์านั้น บริหารและดูแลจดัการโดยองคก์รของทอ้งถ่ิน อนุญาตใหค้นทอ้งถ่ินอาศยัอยูแ่ละน าฝงูววั แพะ แกะ
เขา้ไปกินหญา้หาอาหารไดบ้า้ง 
 นอกจากน้ี เคนยายงัมีอุทยานแห่งชาติทางทะเล (Marine National Parks)  3 แห่ง อยูริ่มฝ่ังตะวนัออก
ดา้นมหาสมุทรอินเดีย  อีกทั้งมีอุทยานแห่งชาติทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีอีกหลายแห่ง เน่ืองจากเคนยา
และภูมิภาคแอฟริกาตะวนัออกมีประวตัิศาสตร์และอารยธรรมที่เก่าแก่ยาวนาน ซ่ึงจากหลกัฐานทางดา้น
มานุษยวทิยาและโบราณคดีที่ไดมี้การขดุคน้พบ บริเวณน้ีจึงไดรั้บช่ือวา่เป็นแหล่งก าเนิดของมวลมนุษยชาติ 
(Cradle of Mankind)  
 การเที่ยวชมธรรมชาติและสตัวป่์าในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษน์ั้น เรียกกนัวา่ ไปเที่ยว “ซาฟารี 
(Safari)”  ค  าวา่ ซาฟารี เป็นภาษาสวาฮิลี (Swahili) อนัเป็นภาษาพื้นเมืองทางการของเคนยา (ภาษาองักฤษคอื
ภาษาราชการ) มีความหมายวา่ การเดินทาง (Journey) ในสมยัก่อนยงัหมายถึงการเขา้ป่าล่าสตัว ์แต่ต่อมาไดมี้
กฎหมายหา้มการล่าสตัว ์จึงใชค้  าน้ีในความหมายของการเที่ยวชมสตัว ์(Game Drive) ดงัที่เขา้ใจกนัในปัจจุบนั  
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การเที่ยวซาฟารีก าลงัไดรั้บความนิยมมากขึ้น จากไทยมีหลายสายการบินที่เขา้สู่เคนยาโดยเฉพาะ 
สายการบิน Kenya Airways ที่บินตรงกรุงเทพฯ ไนโรบี กรุงเทพฯ ใชเ้วลาบินเพยีง 9 ชัว่โมง และยงัมีการจดั 
package tour ส าหรับท่องเที่ยวในเคนยาดว้ย ทราบจากผูใ้ชบ้ริการวา่ไดรั้บความสะดวกสบายมาก ส่วนในเคนยา
นั้น มีหลายบริษทัท่องเที่ยวที่ใหบ้ริการอยา่งดีเช่นกนั  

การใหบ้ริษทัท่องเที่ยวจดัก็เพือ่ใหค้รอบคลุมทุกอยา่ง ตั้งแต่ยานพาหนะ ที่พกั อาหาร การชมธรรมชาติ
และสตัวป่์า โดยคนขบัท าหนา้ที่เป็นมคัคุเทศกใ์หเ้ราดว้ย ส่วนยานพาหนะนั้น หากเดินทางโดยรถยนต ์จะเป็น
รถตูเ้ปิดหลงัคาให้เราขึ้นไปยนืชมสตัวจ์ากในรถ และเป็นรถที่สมบุกสมบนัเหมาะกบัสภาพถนนทีค่่อนขา้ง
ขรุขระและพื้นที่ในลกัษณะต่างๆ  เป็นกฎหมายระบุไวว้า่ภายในรถน าเที่ยว 1 คนั ตอ้งมีผูโ้ดยสารรวมคนขบั 
ไม่เกิน 8 คน เพราะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองประกนัดว้ย นอกจากน้ี มีอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษห์ลายแห่งที่อยู่
ไกลมาก ใชเ้วลานานหากเดินทางดว้ยรถยนต ์จึงควรบินไป ซ่ึงเคร่ืองบินเล็กมีหลายขนาด ปลอดภยัดี และราคา
ไม่แพง เม่ือไปถึงสถานที่นั้นๆ จะมีรถของที่พกัจดัมารับ เราจะใชร้ถนั้นส าหรับการเที่ยวซาฟารีดว้ย อาจเป็นรถ
ตูใ้นลกัษณะเดียวกนั หรือเป็นรถจ๊ีบขนาดใหญ่ที่เปิดดา้นขา้ง มีเหล็กกั้น เรามองเห็นสตัวไ์ดโ้ดยรอบ  

พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษแ์ต่ละแห่งกวา้งใหญ่ไพศาล หากน ารถของเราไปเอง อาจหลง
กนัไดง่้ายๆ  ที่ส าคญัคือ ตอ้งใชเ้ฉพาะเสน้ทางเล็กๆ ที่ก  าหนดไวใ้ห ้มิฉะนั้นจะผดิกฎหมายและเป็นการรบกวน
ที่อยูอ่าศยัของสตัวป่์า เราจ าเป็นตอ้งมีผูรู้้จกัพื้นที่น าทางและขบัรถให ้ซ่ึงเขาจะทราบวา่เป็นลกัษณะใด เช่น ดิน 
ทราย โคลน แอ่งน ้ า ทุ่งหญา้ หรือป่าที่ปกคลุมดว้ยไมพุ้ม่และตน้ไมห้ลายขนาด นอกจากน้ี หากพบกบัฝงูสตัวป่์า 
เช่น ชา้ง สิงโต ยรีาฟ คนขบัจะรู้วา่ควรท าอยา่งไร บางคร้ังตอ้งหลบหลีกเพือ่ไม่ใหเ้ผชิญหนา้หรือเกิดอนัตรายได ้
หลายคร้ังเราตอ้งหยดุรถ และน่ิงเงียบสนิทระหว่างที่สตัวป่์าเดินผา่นหรือขา้มทางหนา้รถของเรา การเที่ยวชม
สัตว์ป่าไม่ใช่การเข้าไปดูสัตว์ในสวนสัตว์  แต่มนุษย์คอืผู้เข้าไปเยี่ยมเยียนในถิ่นที่อยู่ของพวกเขาต่างหาก 

รถที่น าเราชมสตัวป่์ายงัมีวทิยเุพือ่ส่งสญัญาณกบัที่พกัและส านกังานไดห้ากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และ 
ยงัไวติ้ดต่อกบัวทิยขุองรถท่องเที่ยวคนัอ่ืนๆ เพือ่สอบถามวา่มีสตัวป่์าชนิดใด อยูส่่วนใด บางทีตอ้งหยดุถามรถ
คนัอ่ืน ซ่ึงนานๆ จะผา่นกนัสกัที ส่วนใหญ่ขณะที่รถแล่นไป เราจะเห็นสตัวป่์าอยูเ่คียงขา้งไปดว้ยอยา่งใกลชิ้ด  
รวมทั้งสิงโต ถา้ไม่สงัเกตใหดี้ จะไม่เห็นเลยวา่มีสิงโตนอนหรือเดินอยูข่า้งๆ เพราะสีขนและผวิของสิงโตหมือน
สีของทุ่งหญา้ที่อยูโ่ดยรอบ เราไดเ้คยพยายามส่องกลอ้งมองหาสิงโต แต่ปรากฏวา่เขานอนอยูข่า้งๆ นัน่เอง เรา
ไม่รู้สึกวา่เป็นอนัตราย  ซ่ึงตราบใดที่เรายงัอยูใ่นรถ สตัวเ์หล่าน้ีก็ไม่ถือวา่เราเป็นศตัรูหรืออาหารของพวกเขา 
และไม่รู้สึกวา่ถูกคุกคามแต่อยา่งใด  
 ส าหรับที่พกันั้น มีทั้งที่อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ ์(ซ่ึงมีจ  านวนจ ากดัตามขอ้หา้มของ
รัฐบาล) และที่อยูน่อกเขต หากเป็นที่พกัภายในเขตดงักล่าว มกัสร้างดว้ยวสัดุและมีแบบที่กลมกลืนกบัธรรมชาติ
รอบขา้งเพือ่ใหรู้้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและไม่เป็นการรบกวนสตัวป่์าที่อยูโ่ดยรอบ ที่พกัเหล่าน้ี
มีความปลอดภยัดียิง่ มียามเฝ้าและร้ัวลอ้มไม่ใหส้ตัวป่์าขนาดใหญ่ที่เป็นอนัตรายต่อมนุษยเ์ขา้ไปได ้เราจะมอง
ไม่เห็นร้ัวที่ลอ้มอยู ่เพราะพื้นที่ของที่พกัแต่ละแห่งกวา้งใหญ่มาก  อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษท์ุกแห่งจะปิด 
และหา้มคนเขา้หรือออกตั้งแต่ 6 โมงเยน็ถึง 6 โมงเชา้ของทุกวนั  
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ที่พกัมีหลายลกัษณะ ดว้ยราคาหลายระดบั ทั้งแบบที่เป็นโรงแรม กระท่อม และเตน๊ท ์ ส่วนใหญ่เป็น
หอ้งที่สมบูรณ์และมีหอ้งน ้ าอยูภ่ายใน จึงสะดวกสบาย ในกรณีที่เป็นกระท่อมก็ดูเหมือนวา่อยูแ่ยกล าพงั เพราะ
แต่ละหลงัอยูห่่างจากกนัพอสมควร จนไม่รู้สึกวา่มีผูอ่ื้นอยูร่อบขา้ง ส่วนเตน๊ทน์ั้น ดูจากภายนอกคอืเตน๊ท์
ธรรมดา แต่ภายในมีสดัส่วนครบครัน ทั้งที่นอน ที่นัง่เล่น และหอ้งน ้ า  ที่พกัหลายแห่งใชไ้ฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์จึงมีเวลาเปิดและปิดไฟ  ภายในหอ้งพกัไม่มีโทรทศัน์ โทรศพัท ์หรือวทิย ุ รู้สึกเงียบสงบอยา่งยิง่ 
ตอนกลางคืนเราสามารถไดย้นิเสียงของนกและสตัวป่์าประเภทกวางที่อยูบ่ริเวณใกล้ๆ  พวกเขาไม่ท าอนัตรายเรา 
ดิฉนัเคยเปิดเตน็ทอ์อกมาตอนเชา้ตรู่ พบวา่มีตวั Bushbuck (คลา้ยกวางขนาดใหญ่ มีเขายาวมาก) ยนืเด่นอยูห่นา้
เตน้ทเ์รานัน่เอง ต่างยนืน่ิงมองกนั แลว้เขาก็เดินจากไป 

อาหารการกินในที่พกัจะมีครบทุกม้ือ เพราะเราไม่สามารถออกไปหาร้านทานขา้งนอกไดเ้ลย 
หอ้งอาหารตกแต่งแบบพื้นเมือง เขา้กบับรรยากาศของทอ้งถ่ิน บางคร้ังเราไดไ้ปทานอาหารค ่าในป่าขา้งๆ ที่พกั
ที่จดัให้เป็นพเิศษ เรียกวา่ Bush Dinner มีกองไฟสุมโดยรอบ และแมอ้ยูใ่นเขตที่พกั ยงัตอ้งมียามถือปืนระวงั
สตัวป่์า ซ่ึงหากตอ้งใชก้็เอาไวเ้พยีงเตือนสตัว ์ไม่ใช่ไวฆ่้าหรือท าร้ายสตัวแ์ต่อยา่งใด เรารู้สึกปลอดภยัดี อาหาร
เอร็ดอร่อยมากโดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองของแอฟริกา หลงัอาหารค ่า เรามกัไปนัง่หนา้เตาผงิ ด่ืมชาหรือกาแฟ 
รับไออุ่นจากกองไฟ เพราะอากาศหนาวเยน็มาก  

ในการท่องป่าซาฟารีเช่นน้ี เราจะไดรั้บการดูแลอยา่งดี เจา้หนา้ที่คนพื้นเมืองยิม้แยม้แจ่มใส มีอธัยาศยั 
ดียิง่ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก เพราะไดอ้ยูแ่ละสมัผสักบัธรรมชาติที่สวยงาม สงบ เป็นอิสระ และเตม็ไป
ดว้ยสตัวป่์านานาชนิด เราไดเ้รียนรู้การใชชี้วติที่เรียบง่ายและการไดอ้ยูก่บัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง  

เวลาออกชมสตัวป่์า มกัเป็นช่วงเชา้ระหวา่ง 6 – 9 น. และบ่ายระหวา่ง 16-18 น. เพราะเป็นช่วงที่สัตว์
ออกหากินและรับแสงแดดอบอุ่น ตอนกลางวนัสตัวส่์วนใหญ่พกัผอ่นหรือซ่อนอยูใ่ตพุ้ม่ไม ้แดดร้อนเกินกวา่จะ
ออกล่าหาเหยือ่ได ้ทั้งน้ี ในตอนเชา้ ทางที่พกัจะจดัชาและกาแฟไวเ้พือ่เพิม่ความอบอุ่นใหร่้างกายก่อน เพราะ
อากาศเยน็ยะเยอืก การออกชมสตัวป่์าในเวลาเชา้และเยน็นั้นยงัท าใหเ้ราไดช่ื้นชมกบัความงดงามของธรรมชาติ
ยามพระอาทิตยข์ึ้นและเม่ือพระอาทิตยต์กดินดว้ย 

ระหวา่งเที่ยวชมสตัวป่์า ทุกคนตอ้งอยูใ่นรถ ออกจากรถไปขา้งนอกไม่ไดเ้ด็ดขาด เพราะเป็นอนัตราย 
อยา่งยิง่และถือวา่ผดิกฎหมายดว้ย รถจะแล่นไปท่องหาสตัวป่์า ซ่ึงแต่ละชนิดมีถ่ินที่อยูแ่ละที่หาอาหารต่างกนั 
บางที่นัง่รถกนันานกวา่จะไดพ้บฝงูสตัวแ์ต่ละชนิด แต่เราไดเ้ห็นธรรมชาติและภูมิประเทศที่อยูร่อบขา้ง  สตัวป่์า
อาศยัและมีอิสระอยูใ่นถ่ินธรรมชาติของพวกเขา เราไดเ้รียนรู้ถึงวถีิและวงจรชีวติของสตัวป่์า อีกทั้งไดเ้ห็นการ
อยูร่่วมกนัของสตัวแ์ต่ละชนิด รวมทั้งการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสตัวป่์ากบัธรรมชาติ เราตอ้ง 
ตระหนกัวา่ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความส าคญัยิ่งต่อการอยู่รอดของชีวิตสัตว์ป่า การท าลายธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม คอืการท าลายล้างสัตว์ป่าและมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกนัน่ันเอง มนุษย์ควรค านึงด้วยว่า เราต้องการ
ความเป็นอสิระและความปลอดภัยเพียงใด สัตว์เหล่าน้ันกรั็กอิสระและชีวิตของตนเช่นกัน 
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ส่ิงที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการพบเห็น คือ “สัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ 5 ชนิด (Big Five)” ไดแ้ก่ สิงโต เสือดาว ชา้ง 
แรด และควายป่า กล่าวกนัวา่ใครไดพ้บเห็นสตัวผ์ูย้ิง่ใหญ่ครบทั้ง 5 ชนิด จะนบัเป็นความโชคดีอยา่งยิง่ เพราะ
บางคร้ังยากที่จะเห็นสตัวป่์าเหล่าน้ีในการเที่ยวซาฟารีเพยีงหนเดียว โดยเฉพาะเสือดาวนั้น พบไดย้ากยิง่นกั 
 ขอกล่าวถึง “สตัวผ์ูย้ิง่ใหญ่ 5 ชนิด” ใหรู้้จกักนัเพิม่เติมดว้ย  
             “สิงโต (Lion)” ภาษาพื้นเมืองเรียกวา่ “ซิมบา (Simba)” ไดรั้บความสนใจอยา่งมาก ตอ้งหาใหพ้บ 
ใหไ้ด ้สิงโตมกัอาศยัอยูต่ามไมพุ้ม่ที่เบื้องหนา้เป็นทุ่งหญา้กวา้ง ท าใหม้องเห็นเหยือ่ไดช้ดัเจน   สิงโตตวัผูมี้ขน 
ที่แผงคอโดยรอบ จะขึ้นเม่ืออายปุระมาณ 1 ขวบคร่ึง ตวัผูมี้น ้ าหนกั 190-225 กิโลกรัม มีอายขุยั 12 ปี อาณาจกัร
ของสิงโตตวัผูแ้ต่ละตวักินเน้ือที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร มีสิงโตตวัเมียอยูใ่นอาณาจกัรตนหลายตวั สิงโต 
ตวัเมียหนกั 110-135 กิโลกรัม มีอายขุยั 15-20 ปี ระยะเวลาตั้งทอ้ง 3 เดือนคร่ึง คลอดลูกคร้ังละ 2-4 ตวั สิงโตใช้
เวลาพกัผอ่นวนัละ 16-20 ชัว่โมง ตวัเมียมีหนา้ที่ออกล่าหาเหยือ่มาใหต้วัผูแ้ละลูกสิงโตกิน มีความเร็วในการวิง่
ล่า 35-40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เหยือ่ที่ล่ามีหลากหลาย ทั้งเล็กและใหญ่ แลว้แต่ถ่ินที่อยูแ่ละฤดูกาล  เช่น มา้ลาย 
วสิเดอบีสต ์อิมพาลา ควายป่า เป็นตน้ หากไดเ้หยือ่ตวัใหญ่ จะอ่ิมไปหลายวนักวา่จะหาเหยือ่ใหม่ต่อไป ส่วน
สิงโตที่ป่วยหรือแก่ จะถูกล่าโดยไฮยน่ีา (คลา้ยสุนขัป่า) ลูกสิงโตอาจตกเป็นเหยือ่ของเสือดาวหรือสตัวล่์าชนิด
อ่ืนได ้ ดิฉนัไดเ้คยเห็นสิงโตไล่ล่ามา้ลาย ราวกบัก าลงัดูภาพยนตร์สารคดี แมรู้้สึกสงสารมา้ลายผูถู้กล่าและฆ่า
ตายต่อหนา้ต่อตา แต่เราก็ท  าอะไรไม่ได ้เพราะนัน่คือวถีิชีวติของสตัวป่์า ที่ไม่ล่า ก็ตอ้งถูกล่า เป็นวงกรรมวง
เวยีนกนัไป 
                     **รูปที่ 1 สิงโตเดินเล่นขา้งๆ รถน าเที่ยวของเรา  
 “เสือดาว (Leopard)” ภาษาพื้นเมืองเรียกวา่  “ฉุย (Chui)” มีลวดลายเป็นจุดวงเป็นกลุ่มๆ ตามล าตวั 
ตวัผูห้นกั 50-80 กิโลกรัม ตวัเมียหนกั 32-55 กิโลกรัม เสือดาวมีอายขุยั 12-15 ปี ตวัเมียตั้งทอ้ง 3 เดือนคร่ึง 
คลอดลูก 2-4 ตวัต่อคร้ัง เสือดาวเป็นนกัล่าตวัยง มีความเร็วในการล่า 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และยงัพรางตวัได้
อยา่งเยีย่มยอด สามารถเขา้ใกลเ้หยือ่ไดถึ้ง 4-9 เมตร มกัออกล่าทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย ล่าเหยือ่ทั้งกลางวนัและ
กลางคืน สามารถคาบเหยือ่ตวัใหญ่ๆ ขึ้นไปซ่อนบนตน้ไมไ้ด ้เสือดาวอาศยัอยูใ่นป่าทึบ ลานชั้นหิน ทุ่งหญา้ 
และพื้นที่แหง้ อาหารของเสือดาวคือสตัวพ์วกแอนทีโลป อิมพาลา วลิเดอร์บีสต ์เป็นตน้  ลูกเสือดาวก็ถูกไล่ล่า
ไปเป็นเหยือ่เช่นกนั เวลาท่องซาฟารี เราจะพยายามหาเสือดาวใหพ้บ แต่ยากนกั เพราะมกัซ่อนตวัอยูบ่นคาคบไม้
และป่าทึบ ส่ิงที่น่าเศร้าคือ เสือดาวมกัถูกมนุษยล่์าเพือ่เอาหนงัที่สวยงามไปใช ้
 “ช้าง (African Elephant)” ภาษาพื้นเมืองเรียกวา่ “เทมโบ (Tembo)” เป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด ตวัผูห้นกั 5,000-6,000 กิโลกรัม ตวัเมียหนกั 2,750-3,250 กิโลกรัม ตวัเมียตั้งทอ้ง 22 เดือน 
คลอดลูกคร้ังละ 1 ตวั บางคร้ังเป็นแฝดดว้ย ชา้งแอฟริกามีอายขุยั 60 ปี  งาชา้งเร่ิมขึ้นตั้งแต่อาย ุ2-3 ปี และยาว 
ไปไดเ้ร่ือยๆ ชา้งแอฟริกาอาศยัอยูต่ามทุ่งหญา้สะวนันา ป่าไมพุ้ม่ หรือในป่าบนภูเขา อาหารของชา้งคือ หญา้ 
ใบไม ้เมล็ดถัว่ ผลไมป่้า เปลือก รากไม ้ชา้งกินอาหารวนัละ 135-180 กิโลกรัม และด่ืมน ้ าวนัละ 135-170 ลิตร 
ในช่วงเชา้ๆ โขลงชา้งจะพากนัไปด่ืมน ้ าในหนองน ้ า และลงเล่นในโคลนดินสีแดงซ่ึงช่วยรักษาผิวหนงัและ 
ป้องกนัไม่ใหแ้มลงกดั 
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ววิฒันาการของชา้งมีมานานหลายลา้นปี มีหลายสายพนัธุ ์บางชนิดสูญพนัธุไ์ปแลว้ และบางชนิด 
กลายพนัธุไ์ป ปัจจุบนัมี 2 พนัธุ ์คือ พนัธุเ์อเชีย (Asian or Elephas maximus) และพนัธุแ์อฟริกา (African or 
Loxodonta africana) ชา้งทั้งสองพนัธุแ์ตกต่างกนัในรูปร่างและลกัษณะทางร่างกายอนัเน่ืองมาจากการปรับตวั
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ชา้งแอฟริกาตวัใหญ่กวา่ มีหูเป็นแผน่กวา้งใหญ่(คลา้ยรูปแผนที่ทวปีแอฟริกา) มีงายาวทั้ง 
ตวัผูแ้ละตวัเมีย ในขณะที่ชา้งเอเชียตวัเล็ก มีหูเล็กสั้น(คลา้ยรูปแผนที่ประเทศอินเดีย) และมีงาเฉพาะตวัผูเ้ท่านั้น 
(งาของตวัเมียไม่งอกยาว จึงดูวา่ไม่มีงา) นอกจากนั้น ลกัษณะของกะโหลกศีรษะดา้นหนา้และกระดูกหลงัของ 
ชา้งทั้งสองพนัธุก์็ต่างกนั ชา้งแอฟริกายงัมี 2 สายพนัธุย์อ่ย คือ Loxodonta africana africana ซ่ึงตวัใหญ่ อาศยัอยู่
ตามที่ราบและป่าพุม่ไม ้ อีกสายพนัธุย์อ่ยคือ Loxodonta africana cyclotis ตวัเล็กกวา่ อยูต่ามป่าไมแ้ละบนภูเขา 
มีงาที่ตรงและเล็กกวา่ ใบหูกลมกวา่  

มีหลกัฐานวา่เคยมีชา้งพนัธุแ์อฟริกาอยูใ่นทวปีอเมริกาเหนือ แต่ไดสู้ญพนัธุไ์ปแลว้กวา่แสนปี ในทวปี
แอฟริกานั้น มีการขดุพบซากฟอสซิลของชา้งไดห้ลายแห่ง โดยเฉพาะทางตะวนัออกของทวปี ส่วนในเคนยา มี
ซากฟอสซิลของชา้งยคุก่อนประวติัศาสตร์จ านวนมากอยูใ่นเขตโอโลร์เกเซลี (Orlorgesailie) ทางใตข้องกรุง
ไนโรบี ปัจจุบนัเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดา้นโบราณคดี มีพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ที่แสดงแหล่งชุมชนและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชข้องมนุษยส์มยัยคุหิน (Stone Age) ดว้ย 
                    ** รูปที่ 2    ชา้งแอฟริกาที่แอมโบเซลี 

ชา้งแอฟริกามีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีสมองใหญ่ ฉลาด มีความจ ายอดเยีย่ม เติบโตและเรียนรู้ไปไดต้ลอด
ชีวติ สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั ภาษาของชา้งมีคล่ืนเสียง (infrasonic calls) ต ่ากวา่ที่มนุษยจ์ะไดย้นิได ้ 
พวกเขาทกัทายกนัดว้ยการยกงวงชา้งขึ้นและเป่าลมเขา้หากนั ชา้งมีสญัชาติญาณและความรู้สึกทีไ่ว ละเอียดอ่อน 
รับรู้เสียงและกล่ินไดแ้มใ้นระยะไกลมาก พฤติกรรมและความสามารถของชา้งไดส้ร้างความฉงนสนเท่ห์ใหก้บั
มนุษยม์าชา้นาน ชา้งทุกเชือกแตกต่างกนัในลกัษณะและบุคลิก มีต  าหนิตามตวัไม่เหมือนกนั แมแ้ต่งวงและ
งาชา้งก็ยงัต่างกนั  

หน่วยโครงสร้างของกลุ่มสงัคมชา้งเป็นไปอยา่งมีระบบระเบียบ อยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ โดย
โขลงหน่ึงๆ อาจมีถึง 20 ตวั และมีเฉพาะตวัเมีย ซ่ึงตวัที่อายมุากที่สุดจะเป็นหวัหนา้ (matriarch) ท  าหนา้ที่เป็น 
ผูน้ าของโขลงในทุกเร่ือง รวมทั้งการหาอาหารและโยกยา้ยถ่ินฐานเม่ือจ าเป็น ความเป็นผูน้ าน้ีจะถูกถ่ายทอดไป
ยงัลูกหลานต่อไป ชา้งตวัเมียรักและหวงลูกดัง่ชีวิตของตน อีกทั้งตามใจลูกราวกบัมนุษยเ์ลยทีเดียว นอกจาก 
แม่ชา้งแลว้ ชา้งตวัเมียอ่ืนๆ ในโขลงจะช่วยกนัดูแลสัง่สอนลูกชา้งนั้นดว้ย  ส่วนชา้งตวัผูจ้ะอยูแ่ยกเป็นอิสระ 
และเขา้ไปหาตวัเมียเม่ือถึงช่วงการผสมพนัธุ ์ แต่ก็มีอาณาจกัร (territory) ที่ตนดูแลอยู ่ลูกชา้งที่เป็นตวัผูจ้ะแยก
กลุ่มไปเม่ืออาย ุ12-14 ปี ชา้งในแต่ละครอบครัวมีความผกูพนักนัอยา่งใกลชิ้ด ในขณะเดียวกนัก็สมัพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัชา้งโขลงอ่ืนๆ ที่อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง หากมีตวัใดในครอบครัวของตนตาย ชา้งโขลงนั้นจะยนืลอ้ม
เป็นกลุ่มเพือ่ไวอ้าลยัถึง 3 วนั 3 คืน และทุกปีจะกลบัไปยงัที่นั้นเพือ่เป็นการร าลึกถึงดว้ย 

ชา้งแอฟริกาเป็นชา้งป่าโดยแท ้ไม่สามารถน าไปเล้ียงหรือใชง้านไดเ้หมือนที่กระท ากนัในเอเชีย ชา้ง
แอฟริกามีความเป็นอิสระ มีสญัชาติญาณการระวงัภยัสูง และดุร้ายพร้อมที่จะเขา้ชนไดห้ากถูกท าร้าย หรือเม่ือ
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เห็นวา่ลูกชา้งของตนจะตกเป็นอนัตราย สงัเกตการต่ืนระวงัของชา้งไดจ้ากใบหูที่ตั้งและกางใหญ่ทนัที ดว้ยความ
ที่ชา้งเป็นสตัวใ์หญ่มหึมา จึงไม่ค่อยถูกสตัวอ่ื์นล่าไดง่้ายๆ ยกเวน้หากเจบ็ป่วย ส่วนลูกชา้งที่หลงพลดักบัโขลงก็
อาจถูกล่าได ้ 

บทบาทของชา้งในสงัคมและความเช่ือของมนุษยมี์มานานนบัโบราณกาล  จากภาพเขียนในถ ้าฝาผนงั
ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์มาจนถึงหลกัฐานในปัจจุบนั ท าให้เห็นไดว้า่ชา้งถูกมนุษยล่์ามาโดยตลอดเพือ่เอา
เน้ือไปทาน เอาหนงัไปท าเคร่ืองใช ้และเอางาส่งไปขาย ส าหรับเคนยานั้น ไดอ้อกกฎหมายหา้มล่าและซ้ือขาย
งาชา้งมาหลายสิบปีแลว้ แต่ยงัมีผูล้กัลอบฆ่าชา้งเพือ่เอางาอยูเ่สมอ  ตามประวติักล่าววา่ไดเ้คยพบชา้งที่มีงายาว
ถึง 9 ฟุตคร่ึง งาขา้งหน่ึงหนกักวา่ 300 ปอนด ์ประธานาธิบดีเคนยตัตา (Kenyatta) ของเคนยาในขณะนั้นไดอ้อก
ค าสัง่ใหเ้ฝ้าชา้งตวัน้ีไวต้ลอด 24 ชัว่โมง และตั้งช่ือใหว้า่ “อาเหม็ด (Ahmed)” จึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของ
การรณรงคต่์อตา้นการล่าและคา้ขายงาชา้ง อาเหม็ดตายดว้ยอายขุยัเม่ือปีค.ศ. 1974  โครงกระดูกและงาชา้งของ
อาเหม็ดถูกเก็บไวใ้นพพิธิภณัฑแ์ห่งชาติ กรุงไนโรบี 

   ชา้งทัว่แอฟริกามีจ านวนนอ้ยลงทุกที อาจเหลือเพยีง 6 แสนตวัเท่านั้น ประกอบกบัป่าและทุ่งหญา้ใน
แอฟริกามีนอ้ยลง ที่อยูแ่ละอาหารการกินหาไดย้ากขึ้น ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัชา้งป่ามากขึ้น 
ความอยูร่อดของชา้งเหล่าน้ีจึงมีเพยีงภายในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษเ์ท่านั้น เพราะไดมี้การแบ่งแยก
ระหวา่งสตัวป่์ากบัมนุษยไ์วอ้ยา่งชดัเจน 
 “แรด (Rhinoceros)” (มาจากค าในภาษากรีกคอื rhinos แปลวา่ จมูก และ keratos แปลวา่ เขา) ภาษา 
พื้นเมืองเรียกวา่ “คีฟารู (Kifaru)” แรดป่าในแอฟริกามี 2 พนัธุ ์คือ แรดด า  (Black Rhino) และ แรดขาว (White 
Rhino) ซ่ึงที่มาของช่ือนั้นไม่ไดเ้ก่ียวกบัสีผวิของแรด เพราะแรดส่วนใหญ่มีสีเทาอ่อนๆ แต่ชนิดพนัธุแ์รดขาว 
เป็นการเพี้ยนจากค าที่ชาวดชัทเ์รียก “Weit” หมายถึง“Wide” แปลวา่กวา้ง กลายเป็นค าวา่ “White” แปลวา่
ขาว โดยแรดขาวมีปากกวา้งและเป็นเหล่ียม (อยา่งที่คนทัว่ไปรู้จกัและพบเห็นในเมืองไทย) ในขณะที่แรดด ามี
ปากส่วนบนแหลมยาวเป็นสามเหล่ียม แรดทั้งสองชนิดต่างกนัที่ขนาดและลกัษณะของปากที่มีวธีิการกินอาหาร 
ต่างกนั (แรดขาว- grazer, แรดด า- browser) แรดขาวมีขนาดใหญ่และหนกักวา่แรดด า แรดขาวหนกั 2,000-2,300 
กิโลกรัม แรดด าหนกั 900-1,400 กิโลกรัม แรดขาวสูงกวา่แรดด าเล็กนอ้ย  แรดด าเป็นสตัวส์งวนของเคนยา  
เคยใกลสู้ญพนัธุม์าแลว้ เพราะถูกล่าเอานอแรดไปท ายาและดา้มกริชในบางประเทศ เพราะเช่ือกนัวา่นอแรดมี
สรรพคุณทางยา ที่จริงแลว้นอแรดคือเสน้ผมที่ขมวดเป็นเกรียวแน่นกนันัน่เอง รัฐบาลเคนยาไดพ้ยายามอนุรักษ์
และแพร่ขยายพนัธุ ์แรดด าจึงเพิม่จ  านวนขึ้นบา้งแต่ยงัไม่เกิน 500 ตวัทัว่ประเทศ 
 แรดอาศยัอยูใ่นเขตทุ่งหญา้สะวนันาและป่าไมพุ้ม่ กินหญา้เป็นอาหาร แรดมีอายขุยั 30-40 ปี ตวัเมียตั้ง
ทอ้ง 15-16 เดือน คลอดลูกคร้ังละ 1 ตวั แรดมีขนาดใหญ่และพละก าลงัมหาศาล ท าใหต้กเป็นเหยือ่ไดย้าก แต่
บางคร้ังอาจถูกจระเขฆ่้าไดถ้า้อยูร่ะหวา่งขา้มแม่น ้ า ส่วนลูกๆ ของมนัก็อาจเป็นเหยือ่ของสิงโตและไฮยน่ีา 
  “ควายป่า (Buffalo)” ภาษาพื้นเมืองเรียกวา่ ยาติ (Nyati) มีสายพนัธุเ์ก่ียวขอ้งกบัควายเอเชีย ควายป่า
ของแอฟริกามี 2 รูปแบบ ชนิดหน่ึงเรียกวา่ Cape Buffalo ตวัใหญ่ สีด า หนกัไดถึ้ง 850 กิโลกรัม และชนิด West 
African ซ่ึงตวัเล็กกวา่ หนกัประมาณ 350 กิโลกรัมและมกัอาศยัอยูต่ามป่า ควายป่าตวัผูมี้เขาที่โคง้หนาและยาว
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กวา่เขาของตวัเมีย เคยพบวา่มีเขายาวถึง 1.5 เมตร ที่ตรงส่วนแยกกลางหวัของเขาควายนั้น จะเพิม่หนาเม่ือมีอายุ
มากขึ้น จึงสามารถประมาณอายขุองควายได ้ควายป่ามีอายขุยั 15-20 ปี ตวัเมียตั้งทอ้ง 11 เดือนคร่ึง คลอดลูก 
คร้ังละ 1 ตวั ควายป่าอาศยัอยูต่ามทุ่งหญา้ พุม่ไมห้นา ป่า เขาสูง และแหล่งน ้ า ชอบด่ืมน ้ าตลอดวนั อาหาร 
ส่วนใหญ่เป็นพวกหญา้และใบไม ้ควายป่ามกัอยูร่วมกนัเป็นฝงู บางคร้ังมีราว 2,000 ตวัในหน่ึงฝงู  ถา้ตวัใด 
ในฝงูถูกล่า จะเขา้ไปรุมเพือ่ช่วยเหลือกนั ควายป่าที่แก่และป่วยจะตกเป็นอาหารของสตัวน์กัล่า เช่น สิงโต  
ไฮยน่ีา และแมแ้ต่จระเขซ่ึ้งจะใชว้ธีิให้เหยือ่จมน ้ าก่อนแลว้จึงฆ่า อยา่งไรก็ตาม ควายป่าเป็นสตัวอ์นัตรายต่อ
มนุษยม์ากที่สุดชนิดหน่ึง โดยเฉพาะเม่ือขณะอยูล่  าพงัตวัเดียว 
 ดิฉนัไดเ้คยสงัเกตพฤติกรรมของฝงูควายป่านบัพนัตวัที่ไปกินน ้ าในหนองน ้ าใหญ่หนา้ที่พกัของเรา 
ในเขตอุทยานแห่งชาติซาโว (Tsavo) ช่วงนั้นเป็นเวลายามค ่าคืน แต่ที่พกัมีแสงไฟส่องไปที่หนองน ้ า ท  าให ้
มองเห็นได ้และดว้ยความที่ควายป่ามีรูปร่างใหญ่ จึงมองดูเป็นชา้งไดเ้หมือนกนั ดิฉนัเห็นไดว้า่ควายป่าเป็นสตัว์
ที่มีสญัชาติญาณของการระวงัภยัและการจดัระบบระเบียบกลุ่มไดอ้ยา่งน่ามหศัจรรย ์ มีการแบ่งหนา้ที่กนัอยา่ง
ชดัเจน โดยหัวหนา้ที่ดูแก่และน่าเกรงขามที่สุดเป็นผูน้ าฝงูมาสู่หนองน ้ า หวัหนา้ฝงูเดินลงไปที่หนองน ้ าเพือ่
ส ารวจความปลอดภยัก่อน จากนั้น มีควายป่าอีก 4 ตวัเดินตามลงมา แลว้แยกยา้ยไปประจ าที่หนองน ้ าทั้ง 4 มุม 
หนัหนา้ออกแต่ละดา้นเพือ่ป้องกนัระวงัภยั ส่วนหวัหนา้ฝงูตวันั้นยนืเด่นบนกอ้นหินที่สูงกวา่ระดบัพื้นดินและ
หนองน ้ า คอยมองตรวจตราโดยรอบ เม่ือผูพ้ทิกัษป์ระจ าหนา้ที่แลว้ จะเห็นฝงูควายป่าแบ่งกนัเป็นกลุ่มๆ ทยอย
ลงสู่หนองน ้ าทีละกลุ่ม ใชเ้วลานานนบัเป็นชัว่โมงกวา่แต่ละกลุ่มจะกินน ้า เล่นน ้ า และเดินกลบัขึ้นไปจนหมด 
ควายป่าอีก 4 ตวัที่ระวงัยามอยูต่ามมุมจึงเดินลงหนองน ้ าเพือ่กินน ้ าต่อไป และเม่ือควายป่าทั้ง 4 เดินขึ้นไปแลว้ 
หวัหนา้ฝงูจะอยูเ่ป็นตวัสุดทา้ยที่ลงกินน ้ า และเดินกลบัขึ้นไปปิดทา้ยขบวน พฤติกรรมเช่นน้ีแสดงถึง 
สญัชาติญาณเพือ่ความอยูร่อดซ่ึงมีอยูใ่นสตัวท์ุกตวั แมแ้ต่ในควายป่าที่เราไม่ค่อยรู้จกัพวกเขาเลย 
 
 น่ีคือ “สตัวผ์ูย้ิง่ใหญ่ 5 ชนิด” อนัมีช่ือเสียงของเคนยาและแอฟริกาตะวนัออก ส่วนสตัวป่์าอ่ืนๆ ที่ได ้
รับความสนใจและติดตามโดยนกัท่องเที่ยวเช่นกนันั้นมีอีกมากมายหลายชนิด โดยขอยกตวัอยา่งบางชนิด คือ 
ยรีาฟ มา้ลาย เสือชีตา้ ฮิปโปโปตมสั  และวลีเดอร์บีสต ์    

ยีราฟ (Giraffe) มาจากค าในภาษาอาหรับวา่ ซาราฟา (zarafa) ยรีาฟมีอยู ่2 ตระกูล คือ ตระกูล 
Common Giraffe และตระกูล Okapi Giraffe ในเคนยาและแอฟริกาตะวนัออกเป็นตระกูล Common Giraffe ซ่ึง 
ในตระกูลน้ียงัมียรีาฟอยูห่ลายชนิด แตกต่างกนัที่ลวดลายของแผน่สีน ้ าตาลตามตวัยรีาฟ ที่ดูแตกต่างมากคอื 
ชนิดเรติคูเรเตด (Reticulated) หาพบไดเ้ฉพาะทางเหนือของเคนยาในเขตอุทยานแห่งชาติแซมบูรู (Samburu 
National Park) และบางประเทศในแอฟริกาตะวนัออก  ยรีาฟชนิดน้ีมีลายน ้ าตาลใหญ่ เขม้ และมีเสน้ขาวเป็น
กรอบ ดูโยงใยไปทัว่ตวั ส่วนยรีาฟชนิดมาไซ (Masai) อาศยัอยูต่ามทุ่งหญา้สะวนันา และใกลป่้าอาเคเชีย เป็น
ชนิดที่มีจ  านวนมากและเราพบเห็นไดม้ากที่สุด  นอกจากน้ีในเคนยายงัพบยรีาฟชนิดรอธส์ชายด ์(Rothschild’s) 
ทางเหนือและตะวนัตกของประเทศ แต่มีจ  านวนนอ้ยกวา่ชนิดมาไซ ส่วนยรีาฟในตระกูล Okapi หาไดเ้ฉพาะ 
ในประเทศสาธารณรัฐคองโก 
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   ** รูปที่  3   ผูเ้ขียนก าลงัป้อนอาหารยรีาฟพนัธุร์อธส์ชายด ์ที่ศูนยอ์นุรักษย์รีาฟ กรุงไนโรบี 
ม้าลาย (Zebra) ในเคนยาและแอฟริกาตะวนัออกมีอยู ่2 พนัธุใ์หญ่ คือ พนัธุม์าไซหรือพนัธุธ์รรมดา 

(Masai or Common Zebra) และพนัธุเ์กรวี่ (Gravy Zebra) โดยมีความแตกต่างกนัที่ลายของมา้ลายนัน่เอง มา้ลาย
พนัธุม์าไซ (เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ เบอร์เชลส์ – Burchell’s) มีลายขาวด าพาดไปมาตามตวั ดงัที่เราเห็นกนัโดย 
ทัว่ไปรวมทั้งในเมืองไทย ส่วนมา้ลายพนัธุเ์กรวี ่มีลายขาวด าที่เกือบเป็นเสน้ตรงจากใตท้อ้งขึ้นไป เป็นลายเสน้
เล็กและถ่ีติดกนัมากกวา่ลายของพนัธุม์าไซ มา้ลายเกรวี่เป็นพนัธุท์ี่หาไดเ้ฉพาะทางเหนือของเคนยาและที่อุทยาน
แห่งชาติแซมบูรู และบางประเทศในแอฟริกาตะวนัออกเท่านั้น บางหลกัฐานระบุวา่มีถ่ินก าเนิดจากโซมาเลีย  
มีรูปร่างที่ใหญ่กวา่พนัธุม์าไซ แต่มีจ  านวนนอ้ยกวา่ มา้ลายพนัธุม์าไซอาศยัอยูต่ามทุ่งหญา้สะวนันาและที่ใกล้
หนองน ้ า ส าหรับลวดลายของมา้ลายไม่วา่จะเป็นพนัธุไ์หนนั้น เหมือนลายน้ิวมือของคนทีไ่ม่เหมือนกนัเลย  
ถา้ไม่สงัเกตอยา่งละเอียดจะดูไดย้ากมาก 
 เสือชีต้า (Cheetah)  เป็นสตัวบ์กที่วิง่เร็วที่สุดในโลก ดว้ยความเร็วถึง72 กิโลเมตรต่อชัว่โมง มีรูปร่าง
เพรียวและสูงกวา่เสือดาว ลกัษณะคลา้ยแมว หนา้เล็ก ตวัสีเหลือง จุดด ากระจายทัว่ตวั เป็นลายจุดที่ต่างจาก 
ลายของเสือดาว เสือชีตา้อาศยัอยูต่ามทุ่งราบและป่าพุม่ไมแ้หง้ มกัอยูล่  าพงัหรือเฉพาะในครอบครัว เป็นสตัวท์ี่มี 
อาณาจกัรของตนเช่นกนั 
  ** รูปที่ 4   แม่เสือชีตา้กบัลูกๆ 

ฮิปโปโปเตมสั (Hippopotamus)  ไดรั้บความสนใจมาก ตวัผูห้นกัไดถึ้ง 3,200 กิโลกรัม ฮิปโปเป็นสตัว์
กินหญา้ ไม่ไดใ้ชฟั้น แต่ใชริ้มฝีปากที่แหลมคมกนักินอาหาร ฮิปโปมีอาณาจกัรของตน รักและหวงลูกมาก แม้
ฮิปโปเป็นสตัวบ์ก แต่เรามกัเห็นอยูต่ามแม่น ้ า ถา้ไม่แช่อยูใ่นน ้ าเพือ่หลบความร้อน กน็อนอยูบ่นฝ่ังในช่วงเชา้
หรือเยน็ บริเวณที่มีฮิปโปอยูม่ากๆ เรียกวา่ Hippo Point เวลาไปเที่ยวซาฟารี บริษทัท่องเที่ยวจะจดัใหเ้ราทาน
อาหารที่ริมแม่น ้ าเพือ่ใหเ้ราดูฮิปโปกนัดว้ย อาหารเชา้ เรียกวา่ Bush Breakfast  อาหารกลางวนัเรียกวา่ Bush 
Lunch แมฮิ้ปโปจะดูน่ารัก เช่ืองชา้ แต่เป็นสตัวมี์อารมณ์ร้อน ดว้ยรูปร่างที่หนกัและอว้นใหญ่ เม่ือพบมนุษยห์รือ
สตัวท์ี่กีดขวางระหวา่งทางเดิน จะเขา้ปะทะและกดั ท าใหม้นุษยห์รือสตัวน์ั้นตายไดท้นัที ตามสถิติระบุวา่อตัราที่
มนุษยต์ายเพราะถูกฮิปโปกดันั้น มีมากกวา่ตายเพราะถูกสิงโตหรือสตัวใ์หญ่ชนิดอ่ืนๆ กดักินเสียอีก  
 วิลเดอร์บีสต์ (Wildebeest) หรือ นู (Gnu)  เป็นสัตวใ์หญ่ที่หนา้ตาค่อนขา้งแปลก มีรูปร่างคลา้ยววัผสม 
กบัแพะและสตัวป์ระเภท Antelop  วลีเดอร์บีสตเ์ป็นสตัวมี์เขาคลา้ยเขาควาย มีขนยาวใตค้อและตามตวั หลงัคุม้
เพราะมีโหนกเล็กๆ กลางหลงั  ตามตวัมีเสน้ด าเขม้เป็นลายเสน้ตรงบนพื้นผวิสีด าน ้ าตาล อาศยัอยูต่ามทุ่งหญา้ 
สะวนันา เป็นสตัวท์ี่มีจ  านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงการโยกยา้ยถ่ินฐาน (Great Migration) ระหว่างทุ่งหญา้ 
สะวนันาที่มาไซ มารา (Masai Mara) ทางใตข้องเคนยากบัทุ่งหญา้เซเรงเกติ (Serengeti) ทางเหนือของ
แทนซาเนีย ซ่ึงในช่วงน้ีจะเห็นวลีเดอร์บีสตน์บัลา้นตวัเลยทีเดียว 
   **รูปที่ 5   วลิเดอร์บีสต ์(นู) 
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นอกจากสตัวใ์หญ่ที่ยกตวัอยา่งมาขา้งตน้แลว้ ในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษส์ตัวป่์าแต่ละแห่งของ
เคนยายงัมีสตัวอ่ื์นๆ อีกมากมายหลายประเภท หลายขนาด ซ่ึงมีหลายชนิดที่หาไม่ไดใ้นทีอ่ื่นของโลก สตัว์
เหล่าน้ีลว้นเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติอนัอิสระแต่เตม็ไปดว้ยการระวงัภยัเพือ่ความอยูร่อดของตนไปวนัหน่ึงๆ  
 
 ในช่วง 2 ปีกวา่ (มกราคม พ.ศ. 2547-มีนาคม พ.ศ. 2549) ที่ดิฉนัไดต้ิดตามเอกอคัรราชทูต ณ กรุง
ไนโรบี (นายอคัรสิทธ์ิ อมาตยกุล) ไปปฏิบตัิหนา้ที่ในประเทศเคนยา เรามีโอกาสไปเยีย่มชมและทศันศึกษาที่
อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษส์ตัวป่์าของเคนยาหลายแห่ง แต่ละแห่งมีเอกลกัษณ์และความงดงามที่แตกต่าง
กนัไป ในหนงัสือวทิยสุราญรมยฉ์บบัน้ี ดิฉนัขอแนะน าสถานทีน่่าสนใจบางแห่งที่เป็นอุทยานแห่งชาติและเขต
อนุรักษ์ทางด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า คือ อุทยานแห่งชาตินากูรู อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี อุทยานแห่งชาติ 
ซาโว เขตอนุรักษส์ตัวป่์ามาไซ มารา และเขตอนุรักษส์ตัวป่์าแห่งทะเลสาบโบโกเรีย 
 อุทยานแห่งชาติแห่งนากูรู (Lake Nakuru National Park)  อยูท่างเหนือของกรุงไนโรบี ตั้งอยูใ่น
บริเวณหุบเขาทรุด (Rift Valley) เม่ือเดินทางดว้ยรถยนตจ์ากกรุงไนโรบี จะแล่นขึ้นสู่ที่สูงชนัไปบนเชิงผา 
(escarpment) อนัเป็นที่ราบสูงของส่วนหกัทรุด  บางส่วนสูงถึง 8,600 ฟุตจากระดบัน ้ าทะเล มองเห็นทิวทศัน์
เบื้องล่างที่สวยงาม มีภูเขาไฟและปล่องภูเขาไฟนอ้ยใหญ่เรียงรายอยูต่ามหุบเขาและที่ราบระหวา่งแนวหกัทรุด 
ส่วนใหญ่ยงัไม่ดบั เพยีงแค่สงบชัว่คราว ก่อนเดินทางถึงทะเลสาบนากูรู จะผา่นเมืองนากูรู ซ่ึงแต่ก่อนบริเวณน้ี
เป็นเพยีงพื้นที่วา่งเปล่า จนกระทัง่เม่ือทางรถไฟสายยกูนัดา (Uganda Railway) ตดัผา่น เกิดการตั้งหลกัแหล่งเป็น
ชุมชนจนขยายใหญ่โตเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของเคนยา ชนพื้นเมืองที่อาศยัอยูใ่นเขตนากูรู ส่วนใหญ่เป็น 
ชนเผา่คิคูย ู(Kikuyu)  

ทะเลสาบนากูรูมีความกวา้งใหญ่ตั้งแต่ 5 ถึง 30 ตารางกิโลเมตร ขึ้นอยูก่บัจ  านวนน ้ าฝนในแต่ละปี   
น ้ าของทะเลสาบนากูรูมีความเคม็ เป็นเกลือโซดา เน่ืองจากพื้นใตท้ะเลสาบคือดินที่ทบัถมจากลาวาภูเขาไฟ 
ทะเลสาบนากูรูเป็นแหล่งของนกฟลามิงโก (Flamingo) สีชมพทูี่มีช่ือเสียง มีทั้งขนาดเล็ก (Lesser Flamingo) 
และขนาดใหญ่ (Greater Flamingo) กินส่ิงมีชีวติประเภทสาหร่าย ตวัอ่อนของแมลง และสตัวท์ะเลตวัเล็กๆ  
ในน ้ า อาหารเหล่าน้ีน่ีเองที่ท  าใหข้นนกเป็นสีชมพเูพราะเกิดจาก Algae  ที่อยูใ่นน ้ า นกฟลามิงโกหาอาหารอยู่
ตามริมทะเลสาบ มองดูจากที่สูง จะเห็นเหมือนทะเลสาบมีขอบระบายดว้ยสีชมพ ู เม่ือมองใกล้ๆ  จะเห็นฝงูนก 
ฟลามิงโกเดินหนัไปมาเหมือนเตน้ระบ าอยูบ่นน ้า และเม่ือนกฟลามิงโกบินขึ้นสู่ทอ้งฟ้าเป็นหมู่ จะเห็นเป็นสี
ชมพ ูมีขอบใตปี้กเป็นสีด า ตดักบัทอ้งฟ้าใส สวยราวกบัภาพวาด นอกจากน้ีทะเลสาบนากูรูยงัเป็นที่หาอาหาร
ของนกเพลิแกน (Pelican) สีขาว ตวัใหญ่ นบัเป็นพนัๆ ตวัดว้ย 
 ** รูปที่ 6   นกฟลามิงโกสีชมพทูี่ทะเลสาบนากูรู 
 ภูมิประเทศในอุทยานแห่งชาตินากูรูมีทั้งทะเลสาบ เนินเขาสูง หนา้ผา ที่ราบ ทุ่งหญา้ และป่าอาเคเชีย 
(acasia) เป็นที่อาศยัของสตัวป่์าและนกมากกวา่ 400 ชนิด ซ่ึงรวมถึงนกที่อพยพเขา้มาตามช่วงฤดูกาล นอกจากน้ี
มีคา้งคาวหลายชนิดโดยเฉพาะพนัธุท์ี่หายาก เรียกวา่ Long-eared Leaf-nosed Bat  มีหูยาวเท่ากบัความยาว
คร่ึงหน่ึงของตวั และมีจมูกยาวเหมือนใบไม ้  
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   อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี (Amboseli National Park)  อยูท่างใตข้องเคนยา ติดกบัชายแดนตอนเหนือ
ของแทนซาเนีย เป็นเขตของชนเผา่มาไซ (Masai) ค  าวา่ “แอมโบเซลี” ภาษามาไซ แปลวา่ ฝุ่ นเคม็ ภายในเน้ือที่
ของอุทยาน 3,810 ตารางกิโลเมตร นอกจากสตัวป่์านานาชนิดแลว้ ยงัมีชา้งอยู ่1,600 ตวั มีศูนยศึ์กษาวจิยัเก่ียวกบั
ชา้งอยูท่ี่น่ีดว้ย จดัตั้งโดยนางซินเทีย มอสส์ (Cynthia Moss) ผูซ่ึ้งเคยเป็นนกัข่าวนิตยสาร Newsweek ของ
สหรัฐฯ แต่ไดม้าตั้งหลกัแหล่งในเคนยาและทุ่มเทการศึกษาวจิยัในเร่ืองชา้งป่าของแอฟริกามากวา่ 30 ปีแลว้ ชา้ง
ทุกเชือกในเขตอุทยานมีช่ือและประวติัอยา่งละเอียดตั้งแต่เกิดจนตาย 

ภายในอุทยานส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญา้สะวนันา ป่าอาเคเชีย และมีทะเลสาบเล็กๆ  แต่ที่มีช่ือเสียงมากคือ 
ทศันียภาพอนัสวยงามโดดเด่นของภูเขาคีรีมนัจาโร (Kilimanjaro) ที่อยูใ่นฝ่ังของแทนซาเนีย แต่สามารถ
มองเห็นไดช้ดัจากทางใตข้องเคนยา ดงันั้น ที่พกัส่วนใหญ่ในอุทยานจึงหนัหนา้ออกสู่ภูเขาคีรีมนัจาโร นบัเป็น
จุดขายของการท่องเที่ยว ณ ที่แห่งน้ีไดอ้ยา่งดี เรามกัมองเห็นภูเขาคีรีมนัจาโรในช่วงเชา้ตรู่หลงัพระอาทิตยข์ึ้น 
เป็นความตื่นเตน้ของพวกเราที่เฝ้ารอให้ฟ้ายามเชา้เปิดเพือ่มองเห็นความยิง่ใหญ่ของภูเขาลูกน้ีและไดเ้ห็น 
ยอดเขาคีโบ (Kibo) ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ช่วงกลางวนัที่แสงแดดเจิดจา้ จะมองไม่คอ่ยเห็นภูเขาน้ีเท่าใด แต่
เห็นไดช้ดัอีกคร้ังหน่ึงคือตอนเยน็ใกลพ้ระอาทิตยต์กดิน สวยงามมาก ส่วนยามค ่าคืนเม่ือมืดสนิท ทอ้งฟ้าจะ
ดาษด่ืนไปดว้ยดวงดาวระยบิระยบัแผก่ระจายเต็มไปหมด ดูไม่มีจุดเร่ิมตน้และไม่มีที่ส้ินสุด เรายงัสามารถ
มองเห็นทางชา้งเผอืกได ้ซ่ึงดูเหมือนเป็นแผน่หมอกบางพาดอยูบ่นทอ้งฟ้า แปลกตายิง่ 
  ** รูปที่ 7   สตัวป่์าในทุ่งหญา้ที่แอมโบเซลี มีภูเขาคีรีมนัจาโรเป็นทิวทศัน์อยูเ่บื้องหลงั 

คีรีมนัจาโรเป็นภูเขาสูงสุดในทวปีแอฟริกา แต่เป็นภูเขาโดดๆ ที่สูงที่สุดในโลกโดยไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของเทือกเขาใด ดิฉนัไดเ้คยเห็นภูเขาคีรีมนัจาโรจากทางอากาศระหวา่งบินจากกรุงไนโรบีไปยงักรุงดาเรส  
ซาลาม (Dar es Salam) ในแทนซาเนีย เป็นทศันียภาพที่น่าต่ืนเตน้ประทบัใจ เพราะไดเ้ห็นภูเขาคีรีมนัจาโรอยา่ง
ชดัเจน ตั้งแต่ฐานอนักวา้งใหญ่ไปจนถึงยอดเขาคีโบที่มีส่วนบนแบนราบและมีหิมะปกคลุมตามขอบ เคร่ืองบิน
ใชเ้วลาบินผา่นนานพอควร จึงไดเ้ห็นกนัอยา่งอ่ิมตาอ่ิมใจเลยทีเดียว 
    **รูปที่  8  ภูเขาคีรีมนัจาโร ภาพถ่ายทางอากาศระหวา่งบินไปแทนซาเนีย 
 อุทยานแห่งชาติซาโว (Tsavo National Park) ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเคนยา มีเน้ือที่ 20,807 ตาราง
กิโลเมตร ใหญ่ที่สุดในเคนยา จึงมีการแบ่งเป็นเขตตะวนัออก (Tsavo Park East) และเขตตะวนัตก (Tsavo Park 
West) ชนพื้นเมืองที่อาศยัอยูใ่นบริเวณซาโวคือ ชนเผา่มาไซ ภายในอุทยานแห่งชาติซาโวมีภูมิประเทศอนั
หลากหลาย บางช่วงเป็นเขตภูเขาไฟ ซ่ึงเราจะเห็นปล่องภูเขาไฟอยูเ่ป็นระยะๆ และมีเนินเขาเต้ียจ านวนมากที่
เกิดขึ้นจากการทบัถมของลาวา บางแห่งลาวาเพิง่ไหลออกมาเม่ือ 200 กวา่ปีน่ีเอง นอกจากน้ียงัมีแหล่งน ้ าใตดิ้น
และแม่น ้ าที่เตม็ไปดว้ยฮิปโปและจระเข ้ สตัวป่์าในอุทยานแห่งชาติซาโวมีมากมายหลายชนิด ที่ดา้นหลงัของ 
ที่พกัหลายแห่งมีหนองน ้ าใหญ่ เราจะไดเ้ห็นสตัวป่์าหลายชนิดทยอยมาด่ืมและเล่นในน ้ าทั้งช่วงเชา้ตรู่และยาม
เยน็ จากที่พกัในอุทยานเรายงัมองเห็นภูเขาคีรีมนัจาโรไดอี้กเช่นกนั  
 ในอุทยานแห่งชาติซาโวมีชา้งป่าอยูจ่  านวนมาก ที่น่าสนใจคือ มีชา้งป่าโขลงใหญ่ที่เคยเป็นลูกชา้ง
ก าพร้ามาก่อน แลว้จึงถูกปล่อยเขา้ป่าไป เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยศูนยเ์ล้ียงชา้งก าพร้าของดร. เดวดิ  
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เชลดริคก ์(The David Sheldrick Wildlife Trust) ที่กรุงไนโรบี รับลูกชา้งก าพร้าจากทัว่ประเทศและในทวปี 
แอฟริกาไปเล้ียงดู โดยมีผูดู้แล (keeper) อยูด่ว้ยทั้งวนัทั้งคืน ป้อนนม และพาไปฝึกหาอาหาร ลูกชา้งก าพร้า 
เหล่าน้ีมีทั้งที่พลดัหลงจากแม่ ตกลงไปในบอ่น ้ า แม่แก่ตาย หรือแม่ถูกฆ่าตายเพือ่เอางาไป เป็นตน้ ไดรั้บการ 
ตั้งช่ือตามสถานที่ที่ไปพบ ลูกชา้งจะไม่สามารถมีชีวติอยูร่อดไดเ้ลยโดยปราศจากแม่ ดงันั้น ผูดู้แลจึงเปรียบ  
เสมือนแม่ผูป้กป้องคุม้ภยัและใหค้วามอบอุ่น การเล้ียงดูเป็นไปอยา่งมีระบบและใกลเ้คียงเหมือนวา่อยูใ่นการ 
ดูแลของแม่ชา้งจริงๆ แมแ้ต่นมที่ป้อนกไ็ดรั้บการคิดคน้ใหเ้ป็นสูตรที่ใกลเ้คียงกบันมแม่ชา้งที่สุด ลูกชา้งที่อาย ุ
นอ้ย (1 เดือน-2 ปี) จะดูแลไดง่้ายกวา่ แต่หากจบัไดม้าเม่ืออายมุากกวา่ 2 ปีขึ้นไป จะดูแลและท าใหเ้ช่ือฟังไดย้าก 
ดร. เชลดริคกใ์หค้วามส าคญักบัวธีิการดูแลเป็นอยา่งมาก และต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงเพือ่ควบคุมชา้ง เพยีง
แค่ใชเ้สียงดงัเพือ่ดุเล็กนอ้ยก็พอแลว้ เพราะลูกชา้งเหล่าน้ีเหมือนเด็กที่กลวัถูกแม่ดุนัน่เอง บางคร้ังเกเรหรือ
ทะเลาะกนัเหมือนเด็กๆ เม่ือถูกดุ จะเห็นวา่มีดวงตาที่เสียใจและนอ้ยใจ แต่หากวา่ถูกตีหรือท าร้าย จะจดจ าไป
ตลอดชีวติ และผูดู้แลนั้นอาจถูกฆ่าตายเม่ือชา้งนั้นโตขึ้น 
      ** รูปที่ 9   ลูกชา้งก าพร้าที่ศูนยเ์ล้ียงชา้งก าพร้า กรุงไนโรบี 
          จุดมุ่งหมายส าคญัของศูนยน้ี์ คือการน าชา้งก าพร้าไปปล่อยเขา้ป่าใหเ้ป็นอิสระในธรรมชาติต่อไป ดงันั้น 
เม่ือลูกชา้งก าพร้าไดรั้บการดูแลจากศูนยเ์ป็นเวลา 4-5 ปี แลว้แต่อาย ุจึงถูกน าไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติซาโวใน 
เขตตะวนัออก ใหไ้ปอยูก่บัโขลงที่เคยเป็นชา้งก าพร้าจากศูนยน้ี์มาก่อน โดยผูดู้แลตอ้งตามไปอยูห่่างๆ ดว้ย 
ระยะหน่ึงจนกวา่ลูกชา้งจะปรับตวัเขา้กบัโขลงชา้งป่าดงักล่าวได ้ ซ่ึงชา้งป่าเหล่าน้ีจะกลายเป็นผูฝึ้กลูกชา้ง
ก าพร้ากลุ่มใหม่ในเร่ืองของภาษา สงัคม และพฤติกรรมต่างๆ เพือ่ให้เป็นที่ยอมรับให้เขา้กลุ่มไดต่้อไป  
กระบวนการน้ีอาจใชเ้วลานานหลายปี ขึ้นอยูก่บัการปรับตวัและสภาพจิตใจของลูกชา้งก าพร้านั้นดว้ย 
 เม่ือวนัที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ดร. สุเมธ ตนัติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา ไดเ้ดินทางไปเยอืน
เคนยา เพือ่บรรยายพิเศษเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชด าริที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากร
น ้ า ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเน่ืองในโอกาสที่ทรงไดรั้บ
การทูลเกลา้ฯ ถวายรางวลั HABITAT Scroll of Honour Award (Special Citation) เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2547  หลงัจากงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรุงไนโรบี ดงักล่าว ดร. สุเมธ ตนัติเวชกุล ในฐานะที่ด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานมูลนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ (ในพระบรมราชินูปถมัภ)์ ดว้ย ไดเ้ดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการเล้ียงดู
และปล่อยชา้งก าพร้าเขา้สู่ป่าในเคนยา โดยไดไ้ปที่ศูนยเ์ล้ียงชา้งก าพร้า กรุงไนโรบี ศูนยศึ์กษาวจิยัชา้งที่อุทยาน
แห่งชาติแอมโบเซลี และศูนยก์ารคืนชา้งสู่ป่าที่อุทยานแห่งชาติซาโว โดยมีคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ร่วม 
เดินทางไปดว้ย คือ คุณพชิยั ฉนัทวีระชาติ คุณบณัทิต เสาวรรณ คุณศิวะพร ทรรทรานนท ์(เลขาธิการมูลนิธิฯ) 
และสตัวแพทยส์มชาย ศิริเทพทรงกลด ในโอกาสน้ีเอกอคัรราชทูตและดิฉนั ไดเ้ดินทางร่วมไปคณะเช่นกนั  
ท าใหเ้ราไดรั้บความรู้และประสบการณ์อยา่งสูง อีกทั้งยงัไดเ้รียนรู้จากดร. สุเมธ ตนัติเวชกุล และคณะของท่าน
ในเร่ืองต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง 
            **รูปที่  10   ดร. สุเมธ ตนัติเวชกุล และคณะระหวา่งเยอืนอุทยานแห่งชาติซาโว (ยนือยูบ่นลาวาภูเขาไฟ) 
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 เขตอนุรักษ์สัตว์ป่ามาไซ มารา (Masai Mara National Reserve) ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเคนยาติดกบั
เขตอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti) ของแทนซาเนีย มีเน้ือที่ 1,812 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอนัดบัสอง
รองจากอุทยานแห่งชาติซาโว มีส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติอยูภ่ายใน หา้มการอยูอ่าศยัของมนุษย ์ส่วนรอบนอก
เป็นเขตอนุรักษท์ี่อนุญาตใหช้นเผา่พื้นเมือง คือ มาไซ น าฝงูววัและสตัวเ์ล้ียงเขา้ไปหาอาหารได ้
 ภูมิประเทศอนัหลากหลายและพื้นทีก่วา้งใหญ่ที่เตม็ไปดว้ยทุ่งหญา้สะวนันาและป่าพุม่ไม ้คอืที่อยูอ่าศยั
ของสตัวป่์านานาชนิด  มากมายมหาศาล จึงไดรั้บความนิยมมากที่สุดส าหรับการท่องซาฟารี สามารถเดินทาง
ดว้ยรถยนตจ์ากกรุงไนโรบี ถึงมาไซ มารา ใชเ้วลา 5-6 ชัว่โมง แล่นผา่นหุบเขาและเชิงผาของหุบเขาทรุดไป
ตลอดทาง แมถ้นนไม่ค่อยดีนกั แต่เราไดช่ื้นชมกบัภูมิประเทศรอบขา้งกนัเตม็ที่ ทั้งน้ี ก่อนถึงมาไซ มารา เราจะ
ผา่นเมืองช่ือ “นรก” (Narok) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่และมีความส าคญัดา้นโบราณคดีดว้ย หากเดินทางไปมาไซ  
มาราโดยเคร่ืองบิน จะใชเ้วลาเพียง 1 ชัว่โมง จากทางอากาศ เราไดเ้ห็นความมหศัจรรยข์องหุบเขาทรุดและที่ราบ
ระหวา่งหุบเขา จนถึงบริเวณที่ราบกวา้งเม่ือเขา้เขตมาไซ มารา 
 ช่วงดีที่สุดส าหรับการเที่ยวซาฟารี ณ ที่แห่งน้ี คือ ระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี เพราะเป็น
ช่วงการโยกยา้ยถ่ินฐานของสตัวป่์า (The Great Migration)  จากทุ่งหญา้สะวนันาในเขตเซเรงเกติของแทนซาเนีย 
ขา้มแม่น ้ ามารา (Mara River) เขา้มายงัทุ่งหญา้อนัอุดมสมบูรณ์ในเขตมาไซ มาราของเคนยา เราจะเห็นสตัวป่์า
ต่างๆ โดยเฉพาะวลีเดอร์บีสต ์และ มา้ลาย นบัลา้นตวั กระโดดจากตล่ิงที่สูงชนัจากฝ่ังเซเรงเกติในแทนซาเนีย 
ลงสู่แม่น ้ ามารา เดินขา้มไปยงัฝ่ังมาไซ มาราของเคนยา แม่น ้ ามาราที่คดเคี้ยวไปมาจึงเป็นเพยีงพรมแดน
ธรรมชาติของสตัวป่์าระหวา่งแทนซาเนียกบัเคนยานัน่เอง แต่ช่วงการขา้มแม่น ้ านั้น ตอ้งคอยหลบหลีกสตัว ์
นกัล่าทั้งหลายดว้ย เช่น จระเขใ้นน ้ า สิงโตและไฮยน่ีาที่รออยูบ่นฝ่ัง เม่ือขา้มผา่นแม่น ้ าและรอดพน้จากการถูกล่า
ไดแ้ลว้ ก็เดินเรียงเป็นขบวนยาว หยดุเป็นระยะๆ เพือ่หาอาหาร สงัเกตไดว้า่ทุกกลุ่มจะมีหวัหนา้ฝงูเป็นผูน้ าไว้
คอยก าหนดวา่เม่ือใดถึงเวลาเคล่ือนยา้ย ควรเดินไปดา้นไหน ควรตั้งหลกัต่อสูห้รือหลบหนีเม่ือถูกล่า เป็นตน้ 
เม่ือถึงช่วงปลายปีสตัวเ์หล่าน้ีจะขา้มแม่น ้ ามาราเพือ่โยกยา้ยถ่ินฐานกลบัไปหาทุ่งหญา้ที่สมบูรณ์ในเซเรงเกติและ
คลอดลูกในเขตนั้นต่อไป เป็นวงจรเช่นน้ีทุกปี ส่ิงที่ไดรั้บความนิยมจากนกัทอ่งเที่ยวคือการขึ้นบอลลูนไปบน
อากาศเพือ่ชมการโยกยา้ยถ่ินฐานของสตัวป่์าที่บริเวณแม่น ้ ามารา  

ในเขตอนุรักษส์ตัวป่์ามาไซ มารา ยงัมีสตัวช์นิดอ่ืนๆ ที่อยูถ่าวรและไม่ไดโ้ยกยา้ยถ่ินฐานไปมา รวมทั้ง 
นกชนิดต่างๆ อีกมากมาย เราไดเ้ห็นชีวติของสตัวป่์าในหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการล่าหรือถูกล่า การหา
อาหาร การแยง่อาหาร การเล้ียงลูก การต่อสูเ้พือ่ชีวติของตนและลูก เป็นตน้ แมเ้ราจะเคยชมภาพยนตร์สารคดี
เก่ียวกบัชีวติสตัวป่์าเหล่าน้ี  แต่ความต่ืนตาต่ืนใจยงัไม่เท่ากบัไดเ้ห็นภาพจากชีวติจริง 
 ** รูปที่ 11    ฮิปโปนอนผึ่งแดดริมแม่น ้ ามารา  
  เม่ือคราวที่ดิฉนัและครอบครัวไปเที่ยวซาฟารีที่มาไซ มารา นั้น เราไดไ้ปเยีย่มหมู่บา้นของชนเผา่มาไซ
พวกเขาตั้งช่ือใหดิ้ฉนัเป็นภาษามาไซวา่ “นารีกุ (Nariku) แปลวา่ ผูน้ าแขกมาเยีย่มเยอืน” ส่วนนอ้งของดิฉนั  
(ศิริสุภา กุลทนนัทน์) ไดรั้บช่ือวา่ “นานานา (Nanana) แปลวา่ ผูน้ าแสงสวา่งมาให้” 
 ** รูปที่ 12    ชนเผา่มาไซเตน้ร าตอ้นรับพวกเราในหมู่บา้นของเขา 
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 เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งทะเลสาบโบโกเรีย (Lake Bogoria National Reserve)  อยูเ่หนือเสน้ศูนยสู์ตร 
ห่างจากทะเลสาบนากูรูไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบเป็นที่อาศยัของชนเผา่คาเรนจิน (Kalenjin –  
นกัวิง่ที่มีช่ือเสียงของเคนยาส่วนใหญ่เป็นชนเผา่น้ี) ทะเลสาบโบโกเรียมีช่ือเดิมวา่ ทะเลสาบแฮนนิงตนั (Lake 
Hannington) อยูใ่นเขตหุบเขาทรุด มีเชิงผาของหุบเขาทรุดเป็นขอบอยูริ่มทะเลสาบดา้นตะวนัออก ส่วนดา้น
ตะวนัตกของทะเลสาบเป็นพื้นที่ราบ น ้ าในทะเลสาบเป็นเกลือโซดา จึงมีนกฟลามิงโกสีชมพจู านวนมากอาศยั
อยู ่ ที่ริมทะเลสาบยงัเป็นแหล่งของบ่อน ้ าพรุ้อน (hot springs)  น ้ าร้อนจดั พุง่สูง และเตม็ไปดว้ยไอร้อนของแร่
ก ามะถนั ท าใหเ้ห็นไดช้ดัวา่พื้นที่บริเวณน้ียงัเตม็ไปดว้ยความเคล่ือนไหวของโลกภายใตอ้ยู ่
               ** รูปที่ 13   น ้ าพรุ้อนที่ทะเลสาบโบโกเรีย 

ค่ะ...น่ีคือเร่ืองราวและประสบการณ์ของการเที่ยวซาฟารีในเคนยา พร้อมรูปภาพประกอบที่ดิฉนับนัทึก
ไวจ้ากสถานที่ต่างๆ ที่ไดมี้โอกาสไปเห็นและเยีย่มชมมา.....สวสัดี และพบกนัใหม่ในฉบบัหนา้ค่ะ 

 
------------------------------------------------- 
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บวชเพื่ออะไร…ประสบการณ์จากพระป่า 
 
 

ดนยั เมนะโพธิ 
กรมพิธีการทตู   

 
 

  สมยัก่อนชายไทยเม่ืออายคุรบ  20 ปี พอ่แม่ผู้ปกครองจะจดัการให้ได้บวชตาม
ประเพณี ครอบครัวไหนมีลกูชายได้บวช พอ่แม่ก็จะภาคภมิูใจ ถือวา่ได้เกาะชายจีวรขึน้สวรรค์ ลกูชายท่ี
บวชก็ถือวา่ ได้ทดแทนบุญคณุของพอ่แม่ นอกจากนัน้ การบวชยงัถือเป็นคณุวฒุิแถมพิเศษส าหรับชาย
ท่ีต้องการมีคูค่รองเป็นหลกัฐานอีกด้วย เสมือนหนึง่เป็นสตูรส าเร็จของการด าเนินชีวิตของชายไทยคือ 
จะต้องเรียนจบ มีงานการท าเป็นหลกัแหลง่ บวชเรียนแล้ว จึงจะถือวา่เป็นผู้พร้อมท่ีจะก้าวไปสูชี่วติ
ครอบครัว คนโบราณจึงเรียกผู้ ท่ีผา่นการบวชแล้วนีว้า่เป็นคน “สกุ” สว่นผู้ ท่ียงัไม่ได้บวช แม้ได้ผา่น
ขัน้ตอนอ่ืน ๆ ของชีวิตมาครบเคร่ืองก็ยงัถือวา่เป็นคน “ดิบ” อยูน่ัน่เอง   
  สมยันีเ้ราบวชกนัแบบเป็นพิธีเสยีมากกวา่ อาทิการบวชเพื่อทดแทนบุญคณุบิดา
มารดา หรือการบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแดผู่้หลกัผู้ใหญ่ ก็เป็นสิง่ดีท่ีไม่เสยีหายอะไร เพียงแตย่งั
ไม่ดีพอ เน่ืองจากยงัไม่สามารถท าให้จิตใจหลดุพ้นจากกองทกุข์ได้ ไม่สามารถก าจดักิเลส ตณัหา อนั
เป็นเหตขุองความทกุข์ทัง้หลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้ นอกจากนี ้ในปัจจบุนั ความต่ืนตวัหรือ
ศรัทธาในการบวชของชายไทย นบัวา่จะลดน้อยลงไปมากทีเดียว ซึง่อาจเน่ืองมาจากหลายสาเหต ุแต่
เหตผุลหนึง่นา่จะมาจากขาดความรู้ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้มาตัง้แตแ่รกถึงจุดมุ่งหมายหรือ
วตัถปุระสงค์อนัแท้จริงของการบวช ซึง่ไม่ใช่สกัแตว่า่ท ากนัตามประเพณี อีกประการหนึง่คือ ความ
วุน่วายสบัสนในชีวิตประจ าวนั ภาระหน้าท่ีตา่ง ๆ เพื่อหาเลีย้งชีพ ทา่มกลางความเปลีย่นแปลงของ
สงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีท าให้ผู้คนมุ่งให้ความส าคญัตอ่วตัถมุากกวา่จิตใจ  
  บวชเพื่ออะไร…ประสบการณ์จากพระป่า ส าหรับคนท่ียงัไม่ได้บวช หรือคิดจะบวช 
หรือคนท่ีมีชีวิตสบัสนในยคุนี ้ซึง่อาจมีทัง้คนหนุ่มในวยัสดใส หรือคนวยักลางคนขึน้ไป อาจจะสงสยั แม้
คนท่ีบวชแล้วบางคนก็อาจจะยงัไม่รู้วา่ได้อะไรจากการบวชมาบ้าง บทความนีเ้ป็นข้อคิดเห็นในมุมมอง
หนึง่ของผู้ เขียนท่ีได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการเข้าอุปสมบทระยะสัน้ในฤดพูรรษาปี พ.ศ. 
2548 (กรกฎาคม-ตลุาคม) ท่ีวดัป่าดานวิเวก เขตโซพ่ิสยั จงัหวดัหนองคาย วดัแหง่นีเ้ป็นวงศ์ของพระป่า 
พระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต เป็นวดัท่ีมีผู้คนทัง้ใกล้ไกลให้ความเคารพ เลือ่มใส 
ศรัทธา กนัมาก เน่ืองจากมีพระที่ปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบด้วยความงดงามแหง่ธรรมอยา่งแท้จริง ผู้ เขียนจึง
ขอน ามาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้พินิจพิจารณา และหากเห็นวา่จะมีสารประโยชน์ ก็อาจน าไปใช้ในการ
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ด าเนินชีวิต ตามสายทางท่ีดีงามและร่มเย็นตอ่ไป  เนือ้หาของบทความจะแบง่เป็น 3 เร่ืองหลกัคือ การ
เตรียมตวั/ใจเพื่อบวช งานของนกับวชใหม่ และเม่ือบวชแล้วได้อะไร  
 
ก. การเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อบวช 
  จะขอกลา่วถึงคนสองกลุม่ กลุม่แรก คนท่ีอยูใ่นวยัรุ่น อายรุะหวา่ง 20-30 ปี เป็นวยัท่ี
ก าลงัศกึษาเลา่เรียนและเป็นวยัท่ีเร่ิมท างาน ท่ีเห็นมาสว่นใหญ่ การตดัสินใจบวชเป็นไปตามประเพณี 
วฒันธรรมอนัดีงาม สว่นกลุม่ท่ีสอง คือวยัอาย ุ30 หรือ 40 ปีขึน้ไป กลุม่หลงันีมี้น้อย เพราะเป็นวยัท่ีอยู่
ระหวา่งการสร้างเนือ้สร้างตวั ประกอบอาชีพการงานเพื่อความมัน่คงของตนเองและครอบครัว ฉะนัน้ ผู้
ท่ีมีวยักลางคนเช่นนี ้ สว่นใหญ่จะมีเป้าหมายของการบวชท่ีแตกตา่งไปจากคนกลุม่แรก กลา่วคือจะมุ่ง
บวชเพื่อให้เกิดดีงามกบัตนเอง มากกวา่จะคิดบวชให้ใครตามประเพณี  เน่ืองจากเป็นพวกที่ได้ผา่นโลก
มาบ้างแล้ว รู้จกัชัว่ดี  บาปบุญคณุโทษ มาพอสมควร จึงอยากท่ีจะมาขดัเกลา แก้ไข และพฒันาจิตใจ
ให้ลดละจากกิเลส และให้เกิดผลเป็นความสขุ สงบ แก่ตนเองอยา่งแท้จริง  
  ผู้ เขียนอยูใ่นวยักลางคน (45 ปี) แตง่งานและมีครอบครัวแล้ว ล าดบัเส้นทางชีวิตท่ีผา่น
มาของการเป็นคน “สกุ” ดอูอกจะหกัเหจากสตูรของชายไทยทัว่ไป แต่นัน่ก็มิใช่เร่ืองเสยีหายหากใจใกล้
ธรรม จึงหยดุพกัเร่ืองทางโลกชัว่ขณะ แล้วหนัมาหาธรรม ให้เวลากบัธรรม วางรากฐานท่ีดีทางธรรม เร่ง
ซอ่มสร้างจิตให้เป็นธรรม เพื่อหาความสงบร่มเยน็อยา่งแท้จริงแก่ตนเองและครอบครัว นัน่แหละ คือสิง่
ท่ีมีคา่ยิ่งกวา่ทรัพย์สมบติัหรือลาภ ยศ สรรเสริญ ใด ๆ ในโลกนี ้และเม่ือได้ตดัสนิใจบวชแล้วจึงคิดกรอบ
แนวทางท่ีจะด าเนินให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีต้องการ ด้วยเหตนีุ ้การเลอืกวดั สถานท่ีตัง้ของวดั 
แนวทางปฏิบติัของวดั จึงมีความส าคญั ในชัน้ต้น ผู้ เขียนได้ใช้เวลาค้นคว้าหาข้อมลูจากแหลง่ความรู้
ตา่ง ๆ  สอบถามจากผู้ใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ และได้เดินทางไปส ารวจสถานท่ีจริงในหลายจงัหวดั เห็น
วา่ ควรเป็นวดัป่าท่ีอยูใ่นตา่งจงัหวดัและหา่งไกลความเจริญทางโลก ผู้คนท่ีเรารู้จกัเข้าถึงได้ยาก มีแนว
ปฏิบติัท่ีเข้มงวด และพึง่พิงกบัธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งแท้จริง และท่ีส าคญัเน้นการพฒันาฝึกฝน
จิตใจเป็นหลกั และในท่ีสดุก็ได้เลอืกวดัป่าดานวิเวก เขตโซพ่ิสยั จงัหวดัหนองคาย เป็นวดัส าหรับการ
บวช  ความประทบัใจแรกท่ีได้ยา่งก้าวเข้าไปในวดัแหง่นีคื้อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความร่มร่ืนและสงบเงียบ วดันีอ้ยูใ่นเขตพทุธสถานทรัพยากรแหง่ชาติ ซึง่เหมาะส าหรับการอยูอ่าศยั
ของพระเพื่อวิเวก ตัง้ใจบ าเพ็ญเพียรเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีการติดตัง้ไฟฟ้าและพลงังานท่ีจะ
ก่อให้เกิดไฟฟ้าทกุประเภทตลอดจนไม่มีขา่วสารใด ๆ ทางโลกผา่นสิง่พิมพ์ สือ่ทางวิทย ุโทรทศัน์ 
โทรศพัท์ เข้าสูพ่ทุธสถานแห่งนี ้ซึง่เป็นการตดัเหตแุหง่ความวุน่วายทางโลกออกโดยสิน้เชิง  
  ทา่นเจ้าอาวาสซึง่ตอ่ไปในบทความจะกลา่วถึงวา่ “หลวงพอ่” ได้เมตตารับค าขอบวช 
โดยให้ผู้ เขียนมาฝึกหดัเป็นนาคอยูท่ี่วดัก่อนการบวชจริงประมาณ 2 สปัดาห์ ผู้ เขียนได้กราบลาพอ่แม่ 
ซึง่ทา่นได้ให้พรให้สมประสงค์ท่ีตัง้ใจ และก็ลาภริยาและลกู ๆ เดินทางโดยล าพงัจากกรุงเทพไป
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หนองคายโดยทางรถไฟและรถโดยสารประจ าทาง เม่ือถึงวดัได้เร่ิมถือศีลปฎิบติัทนัที ถือเป็นช่วงส าคญั
ของการปรับสภาพร่างกายให้เข้ากบักฎระเบียบตามแบบแผนของคณะสงฆ์และเข้ากบัธรรมชาติซึง่เป็น
ป่าใหญ่ เร่ิมตัง้แตก่ารถือศีลกินมือ้เดียว เคร่งครัดในศีล 8 ท างานตามข้อวตัรปฎิบติัของพระ ซ้อมทอ่ง
บทขานนาค ซ้อมการนุง่หม่ผ้าครองตลอดจนเรียนรู้การใช้และบ ารุงรักษาบริขารของพระ ท่ีส าคญัฝึก
เป็นผู้ มีสติระมดัระวงัมากขึน้ เม่ือถึงเวลาท่ีพระเณรทา่นพากนัท ากิจวตัรหรือการงานอะไรตา่ง ๆ ก็ให้เรา
เป็นคนหไูวตาไว ช่วยทา่นท าและต้องท าได้ทกุอยา่ง ต้องมีมานะปลกุใจตนเองวา่ ทา่นท าได้เราก็ท าได้
ไม่วา่งานนัน้จะหนกัหนาแคไ่หน   
  เม่ือถึงวนับวชจริง พิธีกรรมตา่ง ๆ กลบัดเูรียบงา่ย รวดเร็ว และท่ีส าคญัท่ีสดุ พิธีการ
ด าเนินไปอยา่งถกูต้องตามหลกัพระธรรมวินยัทกุประการ ผู้ เก่ียวข้องในงานนอกจากมีพระอปัุชฌาย์
และคณะสงฆ์แล้ว ก็มีเพียงบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวไม่ก่ีคนของนาคผู้บวช ไมมี่การแหแ่หน งานเลีย้ง
บนัเทิง หรือความวุน่วายจากผู้คนมากมาย ดงัเชน่งานบวชท่ีเคยพบเห็นทัว่ไป พิธีกรรมเสร็จสิน้ภายใน
เวลาประมาณ 45 นาที จากนาคก็เป็นภิกษุโดยสมบูรณ์ น่ีคือเนือ้หาสาระหรือแก่นของการบวชท่ี
ต้องการอยา่งแท้จริง  
 
ข. งานของนักบวชใหม่ 
  การได้มีโอกาสฝึกงานในช่วงเป็นนาคนัน้ มีสว่นช่วยให้การปฏิบัติจริงในเร่ืองตา่ง ๆ 
เม่ือเป็นพระแล้วมีความคลอ่งตวัมาก และในฐานะพระใหม่ เร่ืองส าคญัท่ีถือเป็นงานประจ าท่ีต้องเรียนรู้
และฝึกปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ได้แก่ ศีลของสงฆ์ กิจวตัรของพระป่า และงานจิตตภาวนา  
 
 1. ศีลของสงฆ์   สิง่ส าคญัอนัดบัแรกของพระใหม่ท่ีต้องเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และปฏิบติัให้
ถกูต้องคือเร่ือง ศีลของสงฆ์ ซึง่มีหลกัใหญ่ ๆ ท่ีเห็นสมควรมากลา่วไว้ ณ ท่ีนี ้ดงันี ้ 

1.1 พระวินยั  คือระบบแบบแผนตา่ง ๆ ท่ีก าหนดความประพฤติ ความเป็นอยู ่และ 
กิจการของสงฆ์ทัง้หมด เป็นสิง่ท่ีครอบคลมุชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทกุแงม่มุ  เป็นธรรมดา 
ท่ีพระใหม่เพิ่งบวชยงัใหม่ตอ่พระธรรมวินยั มกัจะเห็นวา่การรักษาพระวินยัเป็นภาระอนัหนกั เพราะพระ
วินยัประกอบด้วยสขิาบทตา่ง ๆ มากมาย มีทัง้ข้อก าหนดเก่ียวกบัความเป็นอยูส่ว่นตวั ความสมัพนัธ์
ระหวา่งพระภิกษุด้วยกนั ความสมัพนัธ์กบัคฤหสัถ์ทัง้หลาย ตลอดจนการปฎิบติัตอ่ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอ่ืน ๆ ระเบียบวา่ด้วยการปกครองและการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของสงฆ์ ระเบียบเก่ียวกบั
การแสวงหา การจดัท า เก็บรักษา แบง่สรรปันสว่นปัจจยัสี ่ฉะนัน้ เม่ือรวมข้อห้ามและข้ออนญุาตของ
พระวินยัแล้ว มีผู้ เปรียบเปรยวา่พระวินยันัน้มีมากเป็นโกฎิเป็นกือจริง ๆ   
อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติั นอกเหนือจากการศกึษาคร่าว ๆ และโดยมีพระพี่เลีย้งช่วยแนะน าบอกกลา่ว
ในเบือ้งต้นแล้ว กิจวตัรในชีวิตประจ าวนัก็ถือเป็นการเรียนรู้ในทางปฏิบติัควบคูอ่ยูแ่ล้ว ผิดถกูอยา่งไรก็
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จะมีครูบาอาจารย์ช่วยแนะน าสอนสัง่ให้ เพราะหากจะต้องไปศกึษาสกิขาบทตลอดจนข้อวตัรปฏิบติัซึง่
มีอยูม่ากมายอยา่งละเอียดทกุข้อแล้ว ก็จะเป็นการเสยีเวลาโดยใช่เหตแุละจะเป็นเหตุให้วิตกกงัวล 
ลงัเลสงสยั และกลวัจะท าผิดจนเกินไป  
  1.2  ข้อวตัรปฎิบติั นอกเหนือจากสกิขาบท 227 ข้อ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของพระวินยัท่ีพระ
ใหม่ต้องศกึษาและเรียนรู้แล้ว ยงัมีข้อวตัรปฏิบติัท่ีพระพทุธเจ้าทรงบญัญัติไว้ ประกอบด้วยข้อห้ามและ
ข้ออนญุาต เป็นบทก ากบัวิถีชีวิตของพระทกุแงท่กุมมุ ตัง้แตเ่ร่ืองการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
การแสดงความเคารพคารวะตอ่กนั ตลอดถึงการบริโภคใช้สอยเคร่ืองบริขาร ข้อวตัรปฏิบติัดังกลา่วแยก
เป็น 3 หมวดคือ (1) วิธีวตัร วา่ด้วยแบบอยา่งตา่ง ๆ ท่ีสมณะควรประพฤติ เช่นวิธีเก็บบาตร วิธีพบัจีวร 
วิธีเดินเป็นหมู่ (2) จริยาวตัร วา่ด้วยมารยาทท่ีสมณะควรประพฤติ และ (3) กิจวตัร วา่ด้วยกิจท่ีสมณะ
ควรกระท า  
  ข้อวตัรทัง้ 3 ประเภทนี ้ล้วนแต่เป็นอุบายสง่เสริมการเจริญสติปัฎฐานและช่วยให้
พระภิกษุมีความละเอียด รอบคอบ เอาใจใสใ่นหน้าท่ีของตน พร้อมกบัสร้างเสริมความสามคัคีและ
ความดีงามของหมู่สงฆ์  
  1.3  ธุดงควตัร เป็นข้อประพฤติพิเศษท่ีพระพทุธเจ้าทรงอนญุาตให้แก่พระสงฆ์เพื่อ 
เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบติั ธุดงควตัรมิใช่ข้อบงัคบัตามพระวินยับญัญัติ แตก็่อาจก าหนดบางข้อไว้
ในกฎระเบียบประจ าวดัได้เพื่อให้ภิกษุ เณร ทกุรูป ต้องปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้ธุดงควตัรเป็น
เคร่ืองช่วยท าลายกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง เป็นวิธีการท่ีท าให้การปฏิบติัของพระเป็นไปอยา่งเรียบงา่ย 
พระพทุธองค์มิได้ทรงบญัญัติธุดงควตัรไว้วา่เป็นสิง่จ าเป็น แตส่ าหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบติัอยา่ง
เข้มงวด ธุดงควตัรจะเพิ่มความเคร่งครัดในการรักษาศีล ในเร่ืองนีค้รูบาอาจารย์บอกวา่ บางทีเอาศีล 
เอาสมาธิ มนัไม่พอ ฆา่กิเลสไม่ได้ ต้องเอาธุดงควตัรเข้าช่วย อยา่งไรก็ดี ธุดงควตัรเป็นเร่ืองยากในการ
ปฏิบติั ผู้ปฏิบติัต้องฝืนกิเลส ฝืนความรู้สกึ ธุดงควตัรมีอยูด้่วยกนั 13 ข้อ แยกเป็น 4 หมวด ดงันี ้ 

หมวดท่ี 1 เก่ียวกบัจีวร  
1. ถือใช้แตผ้่าบงัสกุลุเป็นวตัร ในเร่ืองนีปั้จจุบนัอนโุลมให้ใช้วิธี 
ปฏิบติักรณีท่ีญาติโยมผู้ มีศรัทธาแสวงหาบุญ น าผ้าท่ีตนได้มาด้วย
ความบริสทุธ์ิใจนัน้ ไปวางไว้ในสถานท่ีพระสงฆ์รูปใดรูปหนึง่ หรือ
ตามท่ีเห็นสมควร เช่นทางจงกรม กฎุิ หรือทางท่ีทา่นเดินผา่นไปมา 
แล้วน าก่ิงไม้วางไว้ท่ีผ้า หรือจะจุดธูปเทียนไว้พอให้ทา่นรู้จกัวา่ เป็น
ผ้าถวายเพื่อบงัสกุลุเทา่นัน้ แล้วให้หลบหนีไปอยา่ให้พระทา่นเห็น 
2. ใช้ผ้าเพียง 3 ผืนเป็นวตัร (ผ้า 3 ผืนได้แก่ สบง จีวร สงัฆาฏิ)  

หมวดท่ี 2 เก่ียวกบัการบิณฑบาต  
3. เท่ียวบิณฑบาตเป็นวตัร 
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4. บิณฑบาตตามล าดบัแถว  
5. นัง่ฉนั ณ อาสนเดียว หรือฉนัมือ้เดียวครัง้เดียว  
6. ฉนัเฉพาะในบาตร ไม่มีภาชนะสอง มีอะไรก็จดัลงในบาตร

ทัง้หมด เพื่อปราบกิเลสตวัมวัเมาเพลดิเพลนิในทางลิน้ให้ลดลง  
7. ลงมือฉนัแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม เช่นเม่ือเข้าประตวูดัแล้วไม่รับ

บิณฑบาต หรือลงมือฉนัแล้วไม่รับบณิฑบาต อนันีก็้แล้วแตว่ดัจะ
ก าหนดเคร่งครัดหรือลดหยอ่นไปตามโอกาสสมควร  

หมวดท่ี 3 เก่ียวกบัเสนาสนะ 
8. ถืออยูป่่า   
9. ถืออยูโ่คนไม้  
10. ถืออยูก่ลางแจ้ง  
11. ถืออยูป่่าช้า  
12. ถืออยูใ่นท่ีแล้วแตเ่ขาจดัให้  

หมวดท่ี 4  เก่ียวกบัการประกอบความเพียร  
 13.  งดการนอน อยูด้่วยอิริยาบถ 3 คือ ยืน เดิน นัง่  

อนึง่ ธุดงควตัร 13 นี ้ท่ีกลา่วข้างต้นนี ้เป็นข้อประพฤติพิเศษท่ีแต่ละวดัหรือส านกั 
ปฏิบติัธรรมจะน าไปใช้ตามความเหมาะสมตามแตโ่อกาสและเวลาจะอ านวยให้ความสะดวกในการ
ปฏิบติัตามท่ีเห็นควร ส าหรับวดัป่าแหง่นี ้วตัรในหมวดท่ี 1 และ 2 ได้น ามาบงัคบัใช้ทกุข้อ ส าหรับในข้อ
อ่ืน ๆ ก็ไม่เคร่งครัดนกั แล้วแตค่วามเหมาะสมของกาลเวลา สภาพดินฟ้าอากาศ โอกาส ตลอดจนตาม
จริตนิสยัของพระแตล่ะรูปในการบ าเพ็ญเพียรทางด้านจิตภาวนาเป็นส าคญั  

โดยสรุปในเร่ืองศีลของสงฆ์นี ้ขอยกค าสอนของหลวงพอ่ชา สภุทัโท เจ้าอาวาสวดั 
หนองป่าพง จงัหวดัอุบลราชธานี ซึง่มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกนั มากลา่วไว้ คือ  “พระวินัยและศีลธรรม
เป็นส่ิงจ ำเป็นย่ิงต่อผู้ฝึกปฏิบัติ แต่ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ อย่ำงงมงำย ในกำร
ละเมดิข้อห้ำมน้ัน มันส ำคัญที่เจตนำ ทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจของตน ดังน้ัน จึงอย่ำกังวลกับพระ
วินัยให้มำกจนเกินไป  ถ้ำน ำมำปฏิบตัิอย่ำงถูกต้องก็จะช่วยส่งเสริมกำรฝึกปฏิบัติ พระวนัิยมิใช่
ภำระที่ต้องแบก พระวินัยเป็นส่วนหน่ึงของมรรค แต่มิใช่เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติ พระพุทธ
องค์ตรัสรู้พระธรรมมิได้ตรัสรู้พระวนัิย ดังน้ัน ธรรมะลึกซึง้กว่ำ เพรำะพระวินัยอยู่ในเขตของ
เหตุผล แต่ธรรมะบำงส่วนอยู่นอกเหตุเหนือผล”   
 

2. กิจวัตรของพระป่า 
  เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตประจ าวนัของพระป่า ขอกลา่วถึงกิจวตัรท่ีเป็นแนวปฏิบติัของพระป่า
ท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า ได้แก่ การลงอุโบสถท่ีมีพระภิกษุตัง้แต ่4 รูปขึน้ไปประชุมกนัและฟังพระปาฏิ
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โมกข์ทกุ 15 วนั  การบณิฑบาตเลีย้งชีพตลอดชีวิต การสวดมนต์ไหว้พระ เช้า-เย็นทกุวนั (เว้นเม่ือเวลา
เจ็บไข้อาพาธหนกั พระป่าทา่นสวดมนต์ของทา่นเอง) การกวาดอาวาส เสนาสนะ ลานวดั ลานพระ
เจดีย์ และการแสดงอาบติั ซึง่หมายถึงการเปิดเผยโทษท่ีตนท าผิดพระวินยัท่ีเป็นลหุโทษแก่พระสงฆ์ 
หรือพระรูปใดรูปหนึง่ก็ได้ให้ทราบแล้วจะได้ส ารวมระวงัตอ่ไป    
  ส าหรับกิจวตัรประจ าวนัโดยยอ่ท่ีผู้ เขียนได้ฝึกฝนปฏิบติัธรรมที่วดัป่าแหง่นี ้คือ เช้าต่ืน
ขึน้ประมาณ 04.00 น. หลงัจากล้างหน้าแปรงฟันแล้ว สวดมนต์ท าวตัรเช้าในกุฏิของตน จนได้เวลารุ่ง
เช้า 05.30 น. ออกไปท่ีศาลา ชว่ยกนัปัดกวาด ปอูาสนะ จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการฉนัให้เรียบร้อย 
หากมีเวลาก่อนออกบิณฑบาตก็อาจเดินจงกรม หรือฟังธรรมอนัเป็นเกร็ดข้อคิดประจ าวนัซึง่หลวงพอ่
มกัจะพดูคยุให้พระเณรฟังก่อนออกไปบิณฑบาต เม่ือได้เวลาบิณฑบาตก็ออกไปตามเส้นทางและเวลา
ท่ีก าหนด เม่ือกลบัจากบิณฑบาตก็มาจดัแบง่อาหารส าหรับตนท่ีจะฉนัให้พอเหมาะและจดัแบง่ให้คณะ
บุคคลตา่ง ๆ ญาติ โยม แขก ให้พอดีและทัว่ถึงกนั เร่ิมฉนัอาหารพร้อมกนัประมาณ 08.00 น. หลงัฉนั
เสร็จ ช่วยกนัล้างบาตร เคร่ืองใช้บริขารตา่ง ๆ ดแูลปัดกวาดเก็บอาสนะท่ีนัง่ให้เรียบร้อย ประมาณเวลา 
09.30 น.กลบัเข้ากฏุิ จากเวลานีเ้สมือนเป็นเวลาเข้าชัน้เรียน คือเข้าทางจงกรมหรือการนัง่ภาวนาใต้
ต้นไม้หรือในกฏุิ เพียรพยายามท าด้านจิตตภาวนาของตนด้วยสติปัญญา หลวงพอ่ทา่นให้ถืองานจิตต
ภาวนาเป็นงานส าคญัมากยิ่งกวา่งานอ่ืนใดจากประมาณ 09.30 น. – 15.30 น. เป็นประจ าทกุวนั มี
ตวัเองเป็นทัง้ครูและนกัเรียน  พอถึงเวลา 14.30 น. พกัฉนัน า้ร้อนเคร่ืองด่ืม ก็ให้มาฉนัรวมกนัท่ีโรงน า้
ร้อน ตัง้แตเ่วลา 15.30 น. พร้อมกนัท าความสะอาด (ตีตาด) กวาดจากกฏุิของตนไปยงัลานวดั เสร็จ
แล้วพร้อมกบัท าความสะอาดบนศาลา ขดัถเูช็ดพืน้และปัดกวาด ช่วยกนัหาบน า้จากบอ่/สระน า้มาใส่
ตุม่น า้ใช้ ตุม่น า้ฉนั ท าความสะอาดห้องน า้ โรงครัว เตาไฟ เก็บภาชนะตา่ง ๆ กวาดลานเจดีย์ จากนัน้ ผู้
มีหน้าท่ีปฏิบติัครูบาอาจารย์ก็ไปท ากิจนัน้ ๆ ตามกาลเวลาท่ีทา่นให้โอกาส ส าหรับงานเฉพาะท่ีผู้ เขียน
ได้รับมอบหมายให้ดแูลคือ ท าความสะอาดห้องน า้กลางของพระ ซึง่ถือเป็นงานพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีช่วย
ขดัเกลาจิตใจให้เป็นผู้ รักความสะอาด มีอนามยั เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทัง้เป็นการแสดงน า้ใจและ
การเสยีสละท่ีดี  จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น. ทา่นปลอ่ยให้ไปท ากิจวตัรสว่นตวั พอตกดกึก็ให้ภาวนา
ตอ่ด้วยการเดินจงกรมหรือนัง่ภาวนา และในช่วงดกึก่อนนอนก็ให้สวดมนต์ท าวตัรเย็นกนัเอง เป็นอนัจบ
กิจวตัรประจ าวนั   
  เทา่ท่ีกลา่วมาจะเห็นวา่ ด้วยข้อปฏิบติัตา่ง ๆ ท่ีเข้มงวด ตลอดจนข้อห้ามตลอดกาล
ไม่ให้น าเร่ืองทางโลกเข้ามาทางสือ่ใด ๆ  มีสว่นช่วยให้ความคิดเร่ืองอดีต อนาคต หรือเร่ืองนอกตวัลด
น้อยลงได้มาก สิง่แวดล้อมท่ีเป็นป่ารกทบึ ซึง่อาจไม่ชวนให้หลงใหล ก็ท าให้คนต้องหนักลบัมามอง
ตวัเอง ตารางการประพฤติปฏิบติัท่ีคล้ายกนัในแตล่ะวนั ไม่คอ่ยมีการเปลีย่นแปลง ไม่มีอะไรเร้าใจให้
ต่ืนเต้น เป็นข้อดีท่ีช่วยให้พระมีสติอยูก่บัปัจจบุนัยิ่งขึน้ หลวงพอ่เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลกูศิษย์ท่ีตัง้มั่นใน
ปัจจบุนัอยูเ่สมอด้วยความรู้ ความต่ืน ความเบิกบาน และสติอนัเต็มเป่ียม บอ่ยครัง้ท่ีทา่นจะเตือนสติใน
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เชิงธรรมะเปรียบเปรยวา่ หากสงัเกตธรรมชาติรอบตวัเรา ทกุสิง่ทกุอยา่งเป็นธรรมะได้ทัง้สิน้ เรานัง่อยูก็่
นัง่ทบัซึง่ธรรมะ เดินไปก็เดินบนธรรมะ ดงันัน้ จึงควรมีสติอยูใ่นทกุอิริยาบถ  
  

3. งานจติตภาวนา 
  งานจิตตภาวนาถือเป็นหนึง่ในข้อปฏิบติัท่ีส าคญัของวดัป่าแหง่นี ้ถือเป็นงานจ าเป็น
ประจ าเพศนกับวช หลวงพอ่ย า้บอ่ยวา่ ต้องถืองานจิตตภาวนานีเ้ป็นงานส าคญัมากยิ่งกวา่งานใด ๆ ใน
โลก หากเป็นผู้ มีศรัทธามีจิตมุ่งมัน่ทางภาคปฏิบติัเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา เพียรถือธุดงควตัรและท ากิจข้อ
วตัรอยา่งเอาจริงแล้วก็เป็นต้นเหตแุหง่สนัติสขุในการประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยเหตนีุ ้หลวงพอ่จะเป็น
ผู้ให้โอกาสอยา่งมากกบัผู้ ท่ีบวชระยะสัน้ท่ีจ าพรรษาอยูว่ดันี ้ท่ีส าคญัคือต้องฝึกอบรมจนสามารถช่วย
ตนเองได้ ทา่นเน้นวา่ “ไม่ต้องเรียนมำก จ ำมำก พยำมก ำจัดกิเลสภำยในใจตนเองด้วยสติ 
ปัญญำ ให้หมดส้ินไป เท่ำน้ันพอ...” ในทางปฏิบติั งานภาวนาส าคญัท่ีผู้ เขียนในฐานะนกับวชได้ท า
เป็นกิจวตัรคือการเดินจงกรมและการนัง่สมาธิ  
  การภาวนาก็คือ การท าความคิดความเห็นให้ถกูต้อง ท าเพื่อปลอ่ยวาง ซึง่วิธีการมี
หลายรูปแบบ แตก็่ด าเนินเพื่อเอาผลอนัเดียวกนันัน่เอง ท่ีส าคญัคือไม่มีการจ ากดัรูปแบบการปฏิบติั
แล้วแตค่วามเหมาะสมและจริตของแตล่ะคน แต่โดยมากมกัจะมีการสอนให้ภาวนา “พทุโธ” หรือท า
อนาปานสติ คือการก าหนดลมหายใจเข้าออก ท าไปพอสมควรแล้วจึงคอ่ยท าความรู้ ความเห็น ของเรา
ให้ถกูต้องเร่ือยไป   
  วิธีการภาวนาแบบอานาปานสติเป็นสิง่งา่ยและสบายแก่นกัปฏิบติัใหม่ เพราะเป็นสิง่ท่ี
มีอยูแ่ล้วโดยธรรมชาติตลอดเวลา ทกุอิริยาบถ ไม่ต้องสร้างหรือปรุงขึน้มา ครูบาอาจารย์ทา่นบอกวา่ 
อาการบงัคบัตวัเองให้ก าหนดลมหายใจ ข้อนีถื้อเป็น “ศีล” สว่นการก าหนดลมหายใจได้และติดต่อไป
จนจิตสงบข้อนีเ้รียกวา่ “สมาธิ” และการพิจารณาก าหนดลมหายใจวา่ไม่เท่ียง ทนได้ยาก มิใช่ตนเอง
แล้วรู้การปลอ่ยวาง ข้อนีเ้รียกวา่ “ปัญญา” ดงันัน้ การท าอานาปานสติภาวนาจึงกลา่วได้วา่เป็นการ
บ าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา ไปพร้อมกนั และเม่ือท าศีล สมาธิ ปัญญา ให้ครบก็ช่ือวา่ได้เดินทางตาม
มรรคมีองค์ 8 ท่ีพระพทุธองค์ตรัสวา่ เป็นทางสายเอก ประเสริฐกวา่ทางทัง้หมด เพราะน าไปสูถ่ึงพระ
นิพพาน  

อิริยาบถของการภาวนาท่ีปฏิบติักนัเป็นหลกัก็ได้แก่การนัง่สมาธิและเดินจงกรม  
ส าหรับอยา่งหลงันัน้ก็คือการฝึกสมาธิในอิริยาบถเดินนัน่เอง ซึง่เป็นอิริยาบถท่ีเหมาะคือเม่ือนัง่สมาธิ
พอสมควรแล้ว แตย่งัต้องการภาวนาตอ่ สว่นมากนกัปฏิบติัมกัจะสลบัการนัง่สมาธิกบัการเดินจงกรม  
การเดินเป็นอุบายแก้ความงว่งเหงาหาวนอนท่ีดีและเหมาะในเวลาฉนัอาหารเสร็จใหม่หรือยามดกึด่ืน  
ระยะเวลาของการนัง่สมาธิหรือเดินจงกรมจะเร็วหรือนานก่ีชัว่โมงก่ีนาที ครูอาจารย์ทา่นสอนไม่ให้ไปยดึ
หมาย แตใ่ห้ท าให้สบาย วางจิตใจให้ถกูต้อง หดัสงัเกตตวัเอง สงัเกตจิตท่ีมีนิสยัหลกุหลกิไม่อยูเ่ป็นปกติ
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สขุ และมีสติตามระลกึรู้ความเคลือ่นไหวของจิตโดยมีธรรมะบทใดบทหนึง่เป็นค าบริกรรมเพื่อเป็นยา
รักษาจิตให้ทรงตวัอยูไ่ด้ด้วยความสงบสขุในขณะภาวนา อยา่งไรก็ดี มีบางคน 
คิดวา่การภาวนาหรือการปฏิบติักรรมฐานคือการเดินจงกรมและนัง่สมาธิเทา่นัน้ ในเร่ืองนี ้ครูบา
อาจารย์ทา่นบอกวา่ การปฏิบติัอยูท่ี่สติมากกวา่อิริยาบถ การท าความเพียรจะท าในอิริยาบถยืน เดิน 
นัง่นอน ได้ทัง้หมด แม้กวาดลานวดัอยูก็่บรรลธุรรมได้  
  ศตัรูตวัฉกาจท่ีมกัรบกวนการภาวนาคือ กามฉนัทะ คือความใคร่ในกาม การบรรเทา
ความใคร่ในกามให้เบาบางลง ส าหรับพระบวชใหม่ ในช่วงแรก ๆ  รู้สกึเป็นเร่ืองล าบากใจ ผู้ รู้หลายทา่น
ก็แนะหลายวิธีด้วยกนัเพื่อควบคมุการคกึคะนองของจิต เช่นการกินน้อย นอนน้อย พดูน้อย ความเป็นผู้
มีอินทรีย์สงัวร การเป็นผู้ รู้ประมาณในการบริโภคและท่ีส าคญัคือการใช้อสภุกรรมฐานเป็นอุบายเคร่ือง
แก้ โดยฝึกพิจารณาไตร่ตรองถึงความนา่เกลยีดโสโครก พิจารณาร่างกายเหมือนซากศพ และเห็นการ
เปลีย่นแปลงเป่ือยเนา่ หรือพิจารณาอวยัวะตา่ง ๆ ของร่างกายเช่น ปอด ม้าม ไขมนั อุจจาระ ฯลฯ จ าไว้
แล้วพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริง เม่ือกามเกิดขึน้ก็จะช่วยให้เอาชนะกามราคะนีไ้ด้   
  ในขัน้ตอนของการภาวนา การระลกึอยูก่บัปัจจุบนัมีความส าคญัมาก อยา่ไปหว่งอดีต
และอนาคต เพราะอดีตมนัก็ผา่นไปแล้ว เร่ืองท่ีเกิดในอดีต มนัก็ดบัไปแล้วในอดีต อนาคตเราก็ปลอ่ย 
เร่ืองท่ีเกิดในอนาคตมนัก็ดบัในอนาคต  ดปัูจจุบนัธรรมนีว้า่มนัไม่แน ่มนัไม่เท่ียง สขุทกุข์เกิดขึน้มาก็ไม่
เท่ียง เราก็ไม่จ าเป็นต้องไปยดึมัน่ในของทกุอยา่ง ดงันัน้ เม่ือความทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ความดบัทกุข์ 
และหนทางไปสูค่วามดบัทกุข์ ล้วนแตอ่ยูใ่นขณะปัจจบุนั เราจึงควรให้ความส าคญักบัการอยูใ่นปัจจบุนั 
และเน้นท่ีการมีสติทกุอิริยาบถ ซึง่ข้อปฏิบติันี ้ก็คือการภาวนานัน่เอง กลา่วคือ เราต้องเป็นผู้ มีสติ คือ
ความรู้ความระลกึอยูเ่สมอวา่ เด๋ียวนีเ้ราคิดอะไรอยู ่ท าอะไรอยู ่มีอะไรอยู ่ก าลงัคิดอะไร สขุหรือทกุข์ 
ผิดหรือถกู  เม่ือเรามีสิง่ทัง้หลายปรารภอยูอ่ยา่งนี ้ปัญญามนัก็เกิดขึน้มา พิจารณาเป็นความรู้สกึอยูท่กุ
ขณะ เม่ือตาเห็นรูป หฟัูงเสยีง จมกูดมกลิน่ ลิน้ลิม้รส ร่างกายถกูต้องโผฎฐัพพะ ถ้ารู้สกึแล้ว มนัก็รู้จกั 
อนันัน้ดี ไม่ดี อนันัน้เราชอบไมช่อบ ทัง้หลายเหลา่นีม้นัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ทา่นให้วาง อยา่ไปยดึ
มัน่ถือมัน่ น่ีคือแนวทางของการภาวนาท่ีถกูต้อง   
 
ค. บวชแล้วได้อะไร  
  ในการบวชระยะสัน้ ผู้บวชอาจตัง้จุดมุ่งหมายของการบวชและได้สมความปรารถนา
ของการบวชนัน้ และบางครัง้อาจได้ประสบการณ์ความรู้ท่ีไม่เคยพบเห็นหรือคาดหวงัมาก่อน ผู้ เขียนขอ
สรุปเลา่สูก่นัดงันี ้ 

1. ใจที่ฝึกแล้ว   
ผู้ เขียนตัง้ใจวา่ การบวชจะช่วยฝึกใจให้ดีได้ ด้วยหวงัจะพยายามขดัเกลา ช าระล้างสิง่ 
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สกปรก กิเลสท่ีอยูใ่นใจ ท าใจให้เป็นธรรม รู้จกัถนอม รักษา ดแูลใจ พฒันาใจให้เจริญงอกงามตอ่ไป 
ถึงแม้จะกลบัมาอยูใ่นเพศฆราวาส ก็ยงัสามารถปฏิบติัได้อยา่งตอ่เน่ือง เพราะได้พืน้ฐานของใจท่ีได้รับ
การฝึกฝนในทางท่ีดี ในบริบทของใจนี ้ไม่มีค าพดูใดท่ีงดงามและสือ่ความได้ลกึซึง้ ชดัเจนยิ่งไปกวา่ค า
กลา่วของทา่นพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต ท่ีวา่ “กำรบ ำรุงรักษำส่ิงใด ๆ ในโลก กำรบ ำรุงรักษำตน 
คือใจเป็นเย่ียม จุดที่เย่ียมยอดของโลกคือ ใจ ควรบ ำรุงรักษำด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เหน็
ใจแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพำน  ใจน้ีแลคือ
สมบัติอันล ้ำค่ำ จึงไม่ควรอย่ำงย่ิงทีจ่ะมองข้ำมไป คนพลำดใจคือไม่สนใจปฏิบัตต่ิอใจดวง
วิเศษในร่ำงน้ี แม้จะเกิดสักร้อยชำติพันชำตก็ิคือผู้เกิดผิดพลำดน่ันเอง” นอกจากนี ้ทา่นพระ
อาจารย์มัน่ ยงัได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ท่ีต้องอาศยักนัและกนัระหวา่งร่างกายกบัจิตวา่ “เมื่อจติใจไม่
เป็นศีล กำยก็ประพฤติไปต่ำง ๆ จงึกล่ำวได้ว่ำ “ศีลมีตัวเดียว คือกำรรักษำใจ ไม่ให้คิดพดูท ำ
ในทำงที่ผิด ถ้ำเป็นกำรล่วงเกินข้อห้ำมที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ โทษที่พึงละเว้นไม่ว่ำ โทษ 
5 โทษ 8 โทษ10 โทษ 227 (โทษคือศีลข้อห้ามนัน่เอง) หำกรักษำไม่ให้มีโทษต่ำง ๆ ก็ส ำเร็จเป็นศีล
ตัวเดียวได้ รักษำผู้เดียวน้ันได้แล้ว มนัก็ไม่มโีทษเท่ำน้ันเอง ก็จะเป็นปกต ิแนบเนียน ไม่
หวั่นไหว ไม่มีกำรหลงหำหลงขอ” ฉะนัน้ ใจที่ได้รับการฝึกฝนจึงเป็นดงัแก้วมณีอนัล า้คา่ในตวัท่ีหาสิง่
ใดเทียบเทียมเสมอไม ่
  

2.  ความเช่ือเร่ืองกรรม  
  ในเร่ืองนีแ้ตก่่อนผู้ เขียนเองก็เช่ือคร่ึง ๆ กลาง ๆ แบบคนสกุ ๆ ดิบ ๆ ฟังแล้วก็ผา่นไป
บ้าง ไมไ่ด้จริงจงัวา่ควรจะต้องด าเนินชีวิตอยา่งไรเพื่อให้ถกูให้ควรแคไ่หน และเข้าใจวา่ พอชีวิตดบัแล้ว 
ทกุอยา่งก็จบลง ไม่มีเกิดใหม่ ไม่ต้องไปชดใช้กรรมอนัใด นรก สวรรค์ เป็นเร่ืองท่ีขูก่นัเลน่เพื่อให้คนเรา
รู้จกัเกรงกลวับาปแล้วเร่งเพียงท าความดีกนัมากขึน้หรือเปลา่ แตพ่อเข้ามาบวชอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นศีลเป็นธรรมมากขึน้ ได้มีการพิจารณาตนเองอยูท่กุวนั ๆ ได้รับการบอกเลา่และถ่ายทอดด้วยความรู้
และประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ทา่นตา่ง ๆ บ้าง ได้อา่นจากต าราทางพทุธศาสนาหรือจากบทสวด
มนต์ท่ีให้เราพิจารณาอยูท่กุวนั ๆ ท าให้จิตใจของผู้ เขียนเร่ิมท่ีจะน้อมน าเอาธรรมของพระพทุธองค์ใน
เร่ืองกฎแหง่กรรมมาเป็นสรณะมากขึน้ ในเร่ืองนีพ้ระพทุธองค์ตรัสไว้วา่ มิจฉาทิฎฐิ หรือความเห็นท่ีผิด 
เป็นบาปท่ีหนกัท่ีสดุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเห็นผิดในเร่ืองของกรรม ดงันัน้ เราจึงมกัได้ยินค าสอนสัง่
ของพระพทุธองค์เสมอวา่ “ท ำดีได้ดี ท ำช่ัวได้ช่ัว” ซึง่ก็เป็นเร่ืองตามกฎแหง่กรรมนัน้เอง  
  แทบทกุคนมีชาติในอนาคตท่ีไกลออกไป พ้นความรู้เห็นของใครทัง้หลาย จะเกิดเป็น
อะไรตอ่มิอะไรก็ได้ทัง้สิน้ ตามอ านาจของกรรมท่ีได้ท าไว้แล้ว ทัง้ท่ีท าในอดีตชาติและท่ีท าในชาตินี ้
ส าคญัท่ีวา่ได้ท ากรรมใดมากกวา่ แรงกวา่ ส าคญักวา่ กรรมนัน้ก็จะสง่ผลมากกวา่ เร็วกวา่ และ 
หนกัแนน่มัน่คงกวา่ ถ้าเป็นกรรมดี ก็จะให้ความสขุความเจริญมีบุญห้อมล้อมรักษา ถ้าเป็นกรรมชัว่ 
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ก็จะให้ความทกุข์ ความเสือ่มโทรม บาปห้อมล้อมรังควาน ทกุคนก าลงัมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดี
ติดตามมา เป็นผลของเหตท่ีุได้ท ากนัไว้ในอดีตชาติท่ีสลบัซบัซ้อนนบัไม่ได้ ลองนกึภาพของรถ บรรทกุ
ขนาดใหญ่ก าลงัแลน่ไลท่บัเราอยู ่ขณะเดียวกนัก็มีรถบรรทกุแก้วแหวนเงินทองคนัใหญ่ก าลงัแลน่ตาม
เพื่อจะยกแก้วแหวนเงินทองเหลา่นัน้ให้เราด้วย รถทัง้สองคนัก าลงัขบัแซงกนัอยา่งรวดเร็ว ผลดักับน า
ผลดักนัตาม นกึภาพนีแ้ล้วก็นกึถึงใจตนเอง กรรมดีเทา่นัน้ท่ีจะเป็นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีท่ีก าลงั
สง่ผลติดตามเราอยูใ่นขณะนี ้ท่ีวา่ชีวิตในชาติปัจจุบนันีส้ าคญัก็เพราะในชีวิตนีเ้ราสามารถหนีกรรมไม่ดี
ท่ีท าไว้ในอดีตได้ และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลศิเพียงใดก็ได้ หรือตกต ่าเพียงใดก็ได้ 
ชีวิตในอดีตลว่งเลยแล้ว ท าอะไรอีกไม่ได้ตอ่ไปแล้ว ชีวิตในอนาคตก็ยงัไม่ถึง ยงัท าอะไรไม่ได้ เชน่นีจ้ึง
กลา่วได้วา่ ชีวิตนีส้ าคญันกั พงึใช้ชีวิตนีใ้ห้เป็นประโยชน์ให้สมกบัความส าคญัของชีวิตนี ้  

   
  3. ไตรลักษณ์ 
  บทเรียนทางธรรมที่ส าคญับทแรกท่ีผู้บวชได้รับการสัง่สอนจากพระอุปัชฌาย์ในวนับวช
คือเร่ืองกรรมฐาน 5 ได้แก่ เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ หากพิจารณาให้ดีแล้ว มนัเป็นของลกึซึง้
ทีเดียว ทา่นสอนให้รู้จกัสิง่ทัง้ 5 ซึง่หมายถึง ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง ตามความเป็นจริงแล้ว เป็นของไม่
สะอาด ไม่นา่สดใส ไม่มีความสวยงาม เช่นร่างกายหากไม่มีหนงัแล้วก็เหลอืแตเ่นือ้หุ้มกระดกู ท่ีเป็นผม
ขนนี ้มนัก็ดดูกินน า้เหลอืงในร่างกาย เป็นต้น ฉะนัน้ ทา่นสอนไม่ให้หลงท่ีเขาตกแตง่ผม ตกแตง่เลบ็ 
ตกแตง่สารพดั คือของไม่สวย ท าให้มนัสวยขึน้มา เม่ือเห็นไม่ชดั ก็หลงกนั เช่นนีก็้เปรียบเหมือนปลากิน
เบ็ด ความจริงปลามนัไม่ได้กินเบ็ด มนักินเหยื่อตา่งหาก แตเ่พราะไม่รู้เร่ือง พอกินเข้าไปเบ็ดก็เก่ียวปาก 
อยากจะออกก็ออกไม่ได้ มนัติดแล้วน่ี หากพระที่บวชใหม่น าธรรมนีไ้ปพจิารณาดี ๆ เห็นชดัแล้ว ก็จะมี
ความสบายใจ ถึงแม้สกึออกไปแล้วเพราะความจ าเป็น ก็จะได้มีสติระวงั ระวงัมนัจะเก่ียวปากเอา เม่ือ
คิดได้ก็จะช่วยให้สงบ เพราะเห็นธรรมอยา่งแท้จริงวา่มนัเป็นอยา่งนี ้ 
  ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนีเ้ป็นของไม่เท่ียง ไม่มีตวัตน ไม่ใช่เป็นของเรา จึงไม่สามารถท่ีจะ
ไปควบคมุบงัคบัหรือไปยดึไว้ได้ ดสูงัขารเป็นตวัอยา่ง มนัอยากจะเจ็บมนัก็เจ็บ อยากแก่มนัก็แก ่อยาก
ตายมนัก็ตาย มนัไม่ฟังใครทัง้นัน้ จะปวดหวัปวดท้องมนัก็ไม่เคยขออนญุาตเรา ฉะนัน้ จึงควรปลอ่ยวาง 
ไม่ยดึติด คิดวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งเป็นของชัว่คราว มาแล้วก็ต้องไป เตรียมตวัเตรียมใจไว้รับกบัสภาพ
ดงักลา่วแล้วใจก็จะไม่ทกุข์ เพราะมีความเห็นท่ีถกูต้องนัน่เอง มีสมัมาทิฏฐิ เห็นวา่ สภาวธรรมทัง้หลาย
ล้วนเป็นไตรลกัษณ์ทัง้สิน้คือ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา คือไม่เท่ียง เป็นทกุข์ ถ้าไปยดึไปติด และไม่อยูใ่น
สภาพท่ีจะเรียกได้วา่เป็นตวัเป็นตน หรือหาตวัตนท่ีแท้จริงไม่ได้ 
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4. พระในบ้าน 
  ความเป็นพระอนัหมายถึงผู้ประเสริฐ มีคณุสมบติัดีอยูใ่นตวัและประกอบความดีตอ่
ผู้ อ่ืนโดยมิได้มุ่งหวงัการตอบแทน ท าด้วยดวงใจอนัเป่ียมล้นด้วยความรักความปรารถนาดีและความ
สงสารเป็นมลูฐาน มิใช่จะมีเฉพาะกบันกับวชในศาสนาตามความเข้าใจของคนทั่วไปเทา่นัน้ไม่ แตมี่ผู้
เปรียบเปรยวา่ พอ่แม่เป็นพระในบ้านของลกูท่ีมีคณุมหาศาลยากท่ีจะพรรณนาให้หมดสิน้ได้ ยิ่งกวา่นัน้ 
พอ่แม่ยงัเป็นศนูย์รวมความเป็นพระไว้ในตวัมากมาย คือเป็นหลายพระนัน่เอง ได้แก่ พระพรหม 
พระเทพ พระอาจารย์ และพระอรหนัต์ 
  ผู้ เขียนมีความเช่ือวา่ การบวชเป็นการปลกูฝังความดีงามให้กลุบุตรในเร่ืองการตอบ
แทนพระคณุของบุพการีได้เป็นอยา่งดี พอ่แม่สว่นใหญ่จึงมีบทบาทส าคญัท่ีท าให้การบวชของลกูเกิดขึน้
ได้ แตส่ าหรับผู้บวชวยักลางคนขึน้ไปท่ีดัน้ด้นเพื่อค้นหาสจัธรรมของชีวิต บวชเพือ่ตนเอง มิได้เน้นท่ี
ประเพณีนิยมดงัเช่นการบวชของคนหนุม่ทัว่ไป ก็มิได้ท าให้ความรู้สกึรักผกูพนัและความต้องการตอบ
แทนผู้ มีพระคณุลดน้อยจางหายไปแตอ่ยา่งใดไม่ แตก่ลบัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าบุญกศุลและธรรมที่ได้
ปฏิบติัดีแล้วไปเผยแพร่สูพ่อ่แม่ บุตรและภริยา ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดอ่ืนในครอบครัว จุดนีท้ าให้นึกถึง
ค ากลา่วท่ีวา่ “เมื่อลูกบวชเสมือนหน่ึงพ่อแม่ได้ร่วมบวชด้วย” ซึง่ก็นา่เป็นจริง โดยเฉพาะพอ่แม่ที่มี
คณุธรรม มีจิตใจที่ประเสริฐ จึงมีแตไ่ด้....ได้กศุลยิ่งขึน้ไป สว่นพอ่แม่ประเภทท่ีไกลวดัหา่งศีลหน่อยก็จะ
ได้อานิสงส์จากการบวชของลกูไม่มากก็น้อย ดงัพทุธพจน์ท่ีว่า “บุตรคนใด ชักจูงปลูกฝังประดษิฐำน
ซึ่งมำรดำบิดำผู้ไม่มีศรัทธำสัมปทำ....ซึ่งมำรดำบิดำผู้ทุศีลไว้ในศีลสัมปทำ...ซึ่งมำรดำบิดำผู้
มัจฉริยะ (ตระหน่ี) ไว้ในจำคสัมปทำ (ถึงพร้อมด้วยกำรบริจำค) ....ซึ่งมำรดำบิดำผู้ทรำมปัญญำ  
ไว้ในปัญญำสัมปทำ ด้วยกำรกระท ำเพียงน้ี จึงช่ือว่ำเป็นอันได้ท ำคุณ ได้ตอบแทนแก่มำรดำ
บิดำ.”  
 
  5. หลักพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  การบวชนอกจากจะให้ประโยชน์ท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจที่ประมาณมิได้แก่ผู้บวชและ
บุคคลใกล้ชิดท่ีเก่ียวข้องดงัได้กลา่วมาข้างต้นบ้างแล้ว แตห่ากจะมองประโยชน์ในภาพใหญ่มมุกว้างตอ่
สงัคมและประเทศชาติ จะเห็นวา่ ความสมัพนัธ์ท่ีต้องพึง่พากนัและเอือ้ประโยชน์ตอ่กนัระหวา่งพระสงฆ์ 
ฆราวาส และธรรมชาติ เพื่อให้สรรพสิง่ทัง้หลายสามารถด ารงอยูใ่นโลกนีไ้ด้อยา่งมีดลุยภาพด้วยความ
ผาสขุปราศจากโทษภยัทัง้ในระยะสัน้และยาว จ าเป็นต้องมีจริยธรรมเป็นรากฐานส าคญัในการก ากบั
การประพฤติปฏิบติัของมนษุย์ การสร้างประโยชน์ความเจริญก้าวหน้าตอ่สงัคมนัน้ ๆ ตามหลกัการท่ีใน
ปัจจบุนัเรียกวา่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน พระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคญัในการน าจริยธรรมหรือหลกัธรรมค า
สอนของพระพทุธเจ้ามาสัง่สอนและเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ประพฤติปฏิบติัตามเพื่อให้เกิดความ
ร่มเย็นและขณะเดียวกนัก็ปลกูฝังให้ชุมชมนัน้มองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีคณุคา่เกือ้กลูตอ่การ
พฒันาตนของมนษุย์ รวมทัง้มองสิง่ทัง้หลายในธรรมชาติวา่เป็นเพื่อนร่วมกฎธรรมชาติอนัเดียวกนั  
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  ในช่วงท่ีบวชอยูใ่นวดัแหง่นี ้ผู้ เขียนได้มีโอกาสสมัผสัและรับรู้ถึงปฏิปทาของหลวงพอ่
ในการเมตตาสัง่สอนพระเณรประชาชน ตลอดจนการเป็นผู้น าในการพฒันาชุมชน น าคนในชุมชมให้
เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมโครงการตา่ง ๆ ด้วยความเลือ่มใส ศรัทธา และความมุ่งมัน่ท่ีจะท า
ประโยชน์ตา่ง ๆ นานาให้กบัสงัคม  ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา ซึง่แนวทาง
ด าเนินการของหลวงพอ่มีความสอดคล้องกบัหลกัพฒันาอยา่งยัง่ยืนท่ีได้กลา่วไว้  จึงขอยกตวัอยา่งพอ
สงัเขป ดงันี ้ 
  5.1 ฆราวาสธรรม  ในการอบรมสัง่สอนจริยธรรมการด าเนินชีวิตให้กบัชาวบ้านและ
ประชาชนทัว่ไป หลวงพอ่มกัจะเทศก์เตือนสติอยูเ่สมอในทกุวนัพระ ในช่วงท่ีคณะสงฆ์มีการสวดมนต์ท า
วตัรเย็นร่วมกบัฆราวาส และในช่วงโอกาสท่ีญาติ โยมจากท่ีตา่ง ๆ ทัง้ใกล้ไกลได้เดินทางมากราบเยี่ยม
หลวงพอ่ ทา่นจะเน้นในเร่ืองการรักษาศีล โดยเฉพาะศีล 5 วา่ ไม่ต้องไปหลงหาหลงขอท่ีไหน ศีลมีอยู่
แล้วในตนทกุคนน่ีเอง  ศีลอยูท่ี่ใจอยูท่ี่เจตนาท่ีจะงดเว้นการท าชัว่ ดงันัน้ ศีลจึงเรียกวา่เป็นคณุสมบติั
ของคน ถ้าคนไม่มีศีลเทา่ไร ก็เรียกวา่เป็นคนพร่องจากคน ไม่สมบูรณ์เทา่นัน้ นอกจากนี ้ทา่นยงัสอนให้
พยายามใช้ความอดทน ท าแตส่ิง่ท่ีดีงามในหน้าท่ีการงานทกุอยา่ง อยา่ให้เกิดโทษเศร้าหมองใจ มีสติ
รู้จกัขม่อารมณ์ในเวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึน้ ถึงแม้จะมีอารมณ์บ้าง ก็ให้มีขอบมีเขต 
มีเหตมีุผลไม่เลยเถิดเลยแดน จะท าอะไรก็ขอให้ท าด้วยความจริงใจ อยา่ท าความขีเ้กียจมกังา่ย ฝึกหดั
นิสยัของตนในการจบัจ่ายใช้ทรัพย์สมบติัให้รู้จกัประหยดั มีมากใช้น้อยแตมิ่ใช่ขีเ้หนียว รู้จกัเสยีสละท า
ประโยชน์ทัง้แก่ตนและสว่นรวม นีคื้อสายทางด าเนินแหง่ชีวิตตามหลกัฆราวาสธรรมซึง่จะน าความสงบ
ร่มเย็นเป็นสขุใจ เจริญรุ่งเรืองแก่มวลมนษุย์ไม่มีประมาณ   
  5.2  รักษ์ป่า   
  จากการท่ีปัญหาการตดัไม้ท าลายป่าในอดีตสร้างผลกระทบทัง้แงชุ่มชน สงัคม และยงั
สง่ผลกระทบถึงด้านพระศาสนาด้วย เน่ืองจากป่าไม้คือโรงเรียนขนาดใหญ่ส าหรับพระภิกษุท่ีมุ่ง
แสวงหาโมกขธรรมอนัประเสริฐ แสวงหาพระธรรมอนัวิสทุธ์ิท่ีพระพทุธเจ้าทรงตรัสรู้เม่ือกวา่ 2,500 ปี
มาแล้ว ปัญหาดงักลา่วจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขโดยใช้วดัเป็นแกนกลางประสานงานกบับ้านและ
ราชการเพื่อให้เกิดความรู้รัก สามคัคี ร่วมมือร่วมแรงใจกนัท า ด้วยเหตนีุ ้วดัป่าดานวิเวกซึง่เป็นวดัป่าท่ี
เน้นการปฏิบติัธุดงค์กรรมฐานสบืทอดแนวปฏิปทาสายพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต ได้เลง็เห็นความส าคญั
ของป่าท่ีมีตอ่สงัคม ประเทศชาติ พระศาสนา จึงได้จดัท าโครงการเฉลมิพระเกียรติพทุธศาสนา
ทรัพยากรวดัป่าดานวิเวกเม่ือปี พ.ศ. 2545 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบารมีแหง่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั ผู้ทรงทศพิธราชธรรมตลอดไป  โดยโครงการมีลกัษณะเดน่ 3 ด้าน เปรียบดัง่แก้ว 3 ดวง คือ 
รักษาป่า รักษาพระศาสนา และพฒันาอยา่งยัง่ยืน  
  โครงการเฉลมิพระเกียรติดงักลา่วมีพืน้ท่ีด าเนินการทัง้สิน้ 2563-3-26 ไร่ มีเป้าหมาย
ในการด าเนินการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติทกุประเภท ไม่วา่ป่าไม้ สตัว์ป่า แร่ธาต ุแหลง่น า้ธรรมชาติ 
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สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยาของป่า ปรับปรุงสภาพป่าไม้ในสว่นท่ีเสือ่มโทรม โครงการจดัท า
สวนรุกขชาติ สวนป่า ให้มีการปลกูเสริมป่า และดแูลป้องกนัไฟป่าในลกัษณะประชาอาสาอยา่งตอ่เน่ือง 
เพื่อให้ฟืน้สภาพเป็นป่าไม้ท่ีสมบูรณ์ อนัเป็นสถานท่ีสปัปายะเหมาะกบัการปฏิบติัธรรมทางภาคปฏิบติั
ด้านจิตตภาวนา โดยวดัเป็นพุทธสถานซึง่จะมีลกัษณะคล้ายในสมยัพทุธกาลให้มากท่ีสดุ กลา่วคือ ไม่มี
ความวุน่วาย ไม่คลกุคลกีบัฝงูชน ไม่ท าการก่อสร้างถาวรวตัถใุด ๆ เกินความจ าเป็น ไม่มีไฟฟ้า 
หนงัสอืพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ ฯลฯ อนัเป็นสิง่แวดล้อมท่ีพาให้พระสงฆ์เสือ่ม
จากศีลจากธรรม โดยมีกฎข้อบงัคบัให้ทกุคนรวมทัง้พระเณรต้องปฎิบติัตาม ท าให้สามารถรักษา
พระพทุธศาสนาให้ยัง่ยืนตลอดไป  
  ประชาชนสามารถได้ประโยชน์จากพืน้ท่ีโครงการโดยมีการน าแบบอยา่งการพฒันา
อาชีพเกษตรกรรม เช่นการปลกูไม้ผล การปลกูยางพารา และพืชผลการเกษตร โดยท าการทดลองปลกู
ในเขตพุทธสถานก่อน เพื่อให้ชุมชนได้เห็นถึงผลดีผลเสยีและน าไปปรับปรุงในพืน้ท่ีของตนสร้างรายได้
ตอ่ไป นอกจากนี ้ภายในป่าโครงการ มีการจดัท าสวนสมนุไพร รวบรวมพนัธ์ุสมนุไพรที่จ าเป็นในการ
รักษาพยาบาลขัน้พืน้ฐานเพื่อการพึง่พาตนเองของชุมชนอยา่งยัง่ยืน รวมไปถึงเป็นแบบอยา่งในการ
พฒันาอาชีพด้านการปลกูสมนุไพรในชุมชน รวมทัง้การปลกูพนัธ์ุไม้หายาก และท่ีส าคญัท่ีสดุมีการเก็บ
รวมรวมสมนุไพรที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบนัและมีคณุคา่อยา่งเอนกอนนัต์มาอนรัุกษ์ไว้ให้คงเป็นสมบติั
ของแผน่ดินและชนชาติไทยไปชัว่ลกูชัว่หลาน  
  อนึง่ ภายหลงัได้จดัตัง้เป็นโครงการเฉลมิพระเกียรติแล้ว หลวงพอ่ทา่นได้มีเมตตาให้
แนวทางการบริหารโครงการไว้วา่ จะต้องมีผู้ เข้ามาดแูลโครงการหรือมีองค์กรมลูนิธิเข้ามาบริหาร
โครงการท่ีจะไม่ให้พระสงฆ์และคณะสงฆ์เข้ามายุง่เก่ียวทกุกาลเวลา ตอ่มาราวปลายปี พ.ศ. 2547 จึง
ได้จดัตัง้เป็นมลูนิธิพทุธสมนุไพรคูแ่ผน่ดินไทย   
 
  6.  อุปนิสัย-สุขภาพดี  
  พระพทุธศาสนามองวา่ กิเลสเป็นธรรมชาติของมนษุย์ท่ีแก้ไขได้ เพราะธรรมชาติของ
คนเป็นสตัว์ท่ีฝึกฝนพฒันาได้ แก้ไขปรับปรุงได้ เพื่อพฒันาคนขึน้ไป ก็เปลีย่นจากกิเลสไปเป็นคุณธรรม
และปัญญาได้ ด้วยเหตนีุ ้ผู้ เขียนมองวา่ การบวชนอกจากจะเป็นโอกาสอนัดีท่ีผู้ตัง้ใจดีในการบวชจะได้
น้อมน าเอาข้อประพฤติปฏิบติัในกิจของสงฆ์ วินยัสงฆ์ ตลอดจนข้อวตัรปฏิบติัท่ีเคร่งครัดตา่ง ๆ มาเป็น
เคร่ืองมือสง่เสริมทางด้านจิตใจขดัเกลากิเลสตวัขีเ้กียจมกังา่ยให้หมดไป และสร้างเป็นอุปนิสยัท่ีถกูต้อง
ดีงามประจ าตวัแล้ว ยงัเป็นการเสริมสร้างสขุภาพร่างกายให้มีพลานามยัท่ีสมบูรณ์ได้อีกทางหนึง่ด้วย  
  หลวงพอ่สอนให้พวกเราพิจารณาอยู่เสมอวา่ ในโลกนิยม วุน่วายกนัมากก็เร่ืองกิน จะ
กินอะไร กินท่ีไหนอร่อย จะใกล้ไกลขนาดไหน จะแพงขนาดไหน เป็นต้องดัน้ด้นไปถึงเพ่ือเสพ บริโภค
ตามอ านาจของกิเลสให้ได้ เม่ือกินแล้วก็เกิดทกุข์ โรคภยัไข้เจ็บ สารพดัโรค สว่นในทางธรรม ทา่นสอน
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ให้รู้จกัประมาณ คือรู้จกัพอดี พอดีกบัความจ าเป็น กินให้พอดี ไม่ติดในรสชาด แตเ่พื่อยงัชีพวนัหนึง่ ๆ 
เพื่อดบัทกุข์จากความหิวของร่างกาย พระสงฆ์ท่ีวดันีฉ้นักนัมือ้เดียว ไม่ก่อให้เกิดความยุง่ยากล าบาก
เป็นภาระกบัใคร ก่อนฉนัก็พิจารณาวา่อะไรเป็นประโยชน์ตอ่ร่างกาย เม่ือฉนัแล้วก็ไปท างาน ท ากิจของ
สงฆ์อยา่งเต็มท่ี ความพอดีเช่นนีจ้ึงท าให้เกิดสขุภาพท่ีดีได้   

ตลอดเวลากวา่ 3 เดอืนทีบ่วชอยู่ทีว่ดัแห่งนี้ ผูเ้ขยีนไดเ้รยีนรูแ้ละไดร้บัประสบการณ์ 
ในการรกัษาสขุภาพใหแ้ขง็แรงดว้ยวธิกีารทางธรรมชาต ิไม่วา่จะเป็นการฉนัอาหารอยา่งมสีตแิละ
ปญัญาหรอืเรยีนรูว้ธิสีรา้งภูมติา้นทานโรคภยัไขเ้จบ็ดว้ยการฉนัยาดองดว้ยน ้ามูตรเน่า (ในทีน่ี้
หมายถงึน ้าปสัสาวะ) ผลทีน่่าพอใจคอื ไม่เคยเจบ็ปว่ย แมแ้ต่โรคหวดัทีเ่ดมิจะปว่ยบ่อยมากสมยัเป็น
ฆราวาส นอกจากนี้เมือ่สกึออกไปแลว้ ยงัพบวา่น ้าหนกัตวัลดลงประมาณ 14 กโิลกรมัจากน ้าหนกั
เดมิเมือ่กอ่นบวช ไม่ตอ้งไปหลงหาหลกัสูตรลดน ้าหนกัใหเ้ปลอืงทรพัยแ์ละเวลาแต่อย่างใด น ้าหนกั
ตวัทีล่ดหายไปนัน้น่าจะเป็นส่วนเกนิของความไม่พอด ีหรอืสิง่ทีส่ะสมเป็นพษิภยัในร่างกายของเรา
ตลอดมา  ทุกวนันี้ยงัรูส้กึสบายตวั เคลือ่นไหวท ากจิวตัรต่าง ๆ ดว้ยความคล่องตวั ไมเ่ป็นคนขีโ้รค
เหมอืนเชน่ในอดตี อานิสงสข์องการบวชเพื่ออปุนิสยัและสุขภาพทีด่เีชน่นี้ น่าจะใหข้อ้คดิทีด่สี าหรบั 
ผูท้ีพ่ยายามหาทางลดน ้าหนกัตวัและยงัชว่ยบรรเทาปญัหาสขุภาพอื่น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดดีว้ย  
 
  7. เกร็ดธรรม  :  ข้อคิดเชิงปฎิบัตจิากหลวงพ่อ 
  หลวงพอ่ทา่นอบรมสัง่สอนวา่ อะไรทกุอยา่งรอบตวั หากได้พิจารณาด้วยปัญญาก็จะ
พบวา่ เป็นธรรมได้หมด ดงันัน้ ในทกุสถานการณ์ ไมว่า่จะเป็นช่วงท่ีทา่นมีเวลาวา่งท่ีจะสอนสัง่ศิษย์หรือ
ช่วงท าวตัรเย็นร่วมกบัฆราวาสหรือในโอกาสท่ีมีผู้มากราบเยี่ยมเยียน ธรรมะจากใจของหลวงพอ่ท่ี
ประกอบด้วยเมตตาหลัง่ไหลมาให้ได้คิดพิจารณาพอยกตวัอยา่งเป็นสงัเขปดงันี ้ 
  7.1  การรักษาศีล  ในการสอนฆราวาส คงไม่มีเร่ืองใดท่ีหลวงพอ่ได้สอนมากเทา่เร่ือง
ศีล นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าพรรษาใหม่ ทา่นจะชกัชวนให้ญาติโยมมาร่วมกนัตัง้ใจประพฤติปฏิบติัหน้าท่ีการ
งานด้วยกาย วาจา ใจ โดยท าแตส่ิง่ท่ีงามไม่มีโทษ ยดึหลกัธรรมคือความซื่อสตัย์สจุริต ถือศีล 5 ใครจะ
ท าได้แตข้่อเดียว สองข้อ 10 วนั 15 วนั 1 เดือน 2 เดือน ตลอดพรรษาหรือจะตลอดไป ก็เป็นกศุล มงคล
กบัตวัเองและครอบครัวทัง้สิน้ คนไม่มีศีลอยูร้่อยปีก็ไม่มีประโยชน์ คนมีศีลอยูแ่คว่นัเดียวก็ประเสริฐ   

7.2  กิเลสตณัหาไม่มีสิน้สดุ  ใจกบักายของเรานีเ้ป็นสิง่ส าคญัมากท่ีสดุ สิง่ท่ีสบาย 
ท่ีสดุคือ “ใจ”  สิง่ท่ีไม่สบาย สกปรก ยุง่ยาก มนัเป็นกิเลส ตณัหา อยา่ไปโทษท่ีใจ ใจโดยธรรมชาติเป็น
ของสงบ สะอาดอยูแ่ล้ว หลวงพอ่มกัจะยกเปรียบเปรยเร่ืองกิเลส ตณัหาของมนษุย์ท่ีมีความต้องการไม่
รู้จกัพอกบัค าสอนในพทุธศาสนาท่ีวา่ นตฺถิ ตณฺหา สมา นที ซึง่แปลวา่ “แม่น า้เสมอด้วยตณัหา ไม่มี” ใน
เร่ืองนีห้ลวงพอ่ขยายความให้เข้าใจด้วยภาษางา่ย ๆ วา่ “แม่น ้ำ มหำสมทุร ยังมขีอบมีเขต แต่เจ้ำ
ตัวตัณหำ ไม่มขีอบเขต น ้ำท่วมโลกก็ยังสู้ตณัหำไม่ได้”    
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  7.3  ทกุคนเทา่เทียมกนัท่ีจะพ้นทกุข์  หน้าท่ีของฆราวาสไม่ได้อยูท่ี่การท าบญุสนุทาน
อยา่งเดียว แตค่วรจะมีการฝึกอบรมทางจิตด้วย เพราะธรรมมิใช่สิง่ท่ีอยูห่า่งไกล ไมไ่ด้อยูก่บัพระ ไม่ได้
อยูใ่นวดั ไม่ได้อยูใ่นคมัภีร์ ธรรมะเป็นความจริงส าหรับทกุสิง่ท่ีมีชีวิต ไม่วา่พระ ไม่วา่ฆราวาส ถือศีล 5 
ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ทกุคนมีความเทา่เทียมกนัหมดท่ีจะก าจดักิเลสให้พ้นทกุข์ก็ด้วยการเข้าถึงธรรม
นัน่เอง  
  7.4 หลวงปู่ ของเด็ก  หลวงพอ่เป็นหลวงปู่ ของเด็ก ๆ ทา่นบอกกบัพอ่แม่เด็ก ๆ วา่ เม่ือ
ยงัไม่ถึงอายบุวช ก็ขอให้ “บวชใจ” กนัไปพลางก่อน การปลกูฝังธรรมตัง้แตย่งัเยาว์วยัจะชว่ยเด็กมิให้ยดึ
ติดไปในทางโลกนิยมกนัมาก เด็ก “ยคุไฮเทค” ซึง่ทา่นเรียกใหม่วา่ “ยคุให้โทษ” มากกวา่ มกัพึง่พาสิง่
อ านวยความสะดวกมากมาย ถ้าหากไม่มีสิง่อ านวยความสะดวกก็หมดปัญญา ท าอะไรไม่ได้ ทา่นจึง
สอนให้รู้จกัช่วยตนเอง ช่วยพอ่แม่ท่ีบ้าน และจะช่วยสงัคมได้ตอ่ไป  
  7.5  วนัเกิด  ญาติโยมท่ีมีกศุลจิตได้แสดงน า้ใจ น าดอกไม้ ขนมเค้ก และอาหารมา
ถวายและท าบุญเน่ืองในโอกาสคล้ายวนัเกิดของหลวงพอ่ท่ีวดั หลวงพอ่ได้พดูเป็นข้อคิดเตือนสติเชิง
ธรรมที่มีคา่ยิ่งกบัญาติโยมเหลา่นัน้วา่ “วันเกิดก็เป็นเร่ืองของทำงโลกไม่เก่ียวกับพระ อย่ำไปให้
ควำมส ำคัญ วันเกิดวันไหน ๆ ก็เหมือนกัน มีมืด มีสว่ำง ให้มสีติคิดวนัเวลำก็เตือนให้รู้ว่ำเรำแก่
ลงไป เป็นอนิจจงั” แล้วก็ขอไม่ให้ท าอีก แตก็่ได้ขอบใจในไมตรีจิตของญาติโยมเหลา่นัน้  
  7.6 บุญอยูท่ี่ใจ  หลวงพอ่ให้ข้อคิดพระ เณร และชาวบ้านท่ีมาท าบุญท่ีวดัในวนัหนึง่วา่ 
วนันีพ้ระไม่ต้องสวดให้พรเหมือนเช่นทกุวนั ท าเหมือนเจ็กไฮ โยมท่ีมีศรัทธาในพทุธศาสนาในสมัยทา่น
พระอาจารย์มัน่ ขอเป็นเจ้าภาพกฐินในช่วงท่ีทา่นจ าพรรษาท่ีวดัป่าหนองผือ จงัหวดัสกลนคร เม่ือเจ็กไฮ
จดัเตรียมงานพร้อมแล้ว กลบัไม่อยู่รอรับพรจากพระ โดยบอกวา่ “อ๊ัวได้บุญแล้ว ตั้งแต่ตั้งใจจะ

ท ำบุญแต่แรก ฉะน้ัน อ๊ัวไม่จ ำเป็นต้องรับพรหรือกล่ำวค ำถวำยใด ๆ เลย” ซึง่ทา่นพระอาจารย์
มัน่ก็กลา่วสรรเสริญน า้ใจของเจ็กไฮวา่ “ท ำบุญได้บุญมำกไม่มีประมำณ พรเขำก็ไม่รับ ค ำถวำยก็
ไม่ต้องกล่ำว เขำได้บุญตั้งแต่ออกจำกบ้ำนมำ บุญไม่ได้ตกหล่นสูญหำยไปไหน บุญเป็น
นำมธรรมอยู่ที่ใจ อย่ำงน้ีจงึเรียกว่ำ ท ำบุญได้บุญแท้ ” 
  7.7 วดัทนัสมยั  หลวงพอ่ให้ข้อคิดในเร่ืองนีว้า่ วดัแหง่นีไ้ม่ใช่วดัทนัสมยั ไม่มีไฟฟ้า ไม่
มีโทรศพัท์ ถึงแม้วดัไม่สวา่ง ไม่ทนัสมยั แตข่อให้พระเณรมีใจใสสวา่ง พี่น้องมาวดัแล้วมีใจสงบร่มเย็นก็
พอใจแล้ว หากวดัสวา่งไสว ใจพระมืด ใจคนก็มืด มองไม่เห็นธรรมก็ไมมี่ประโยชน์ สมยักอ่นวดัไม่
จ าเป็นต้องสวา่งไสวมาก ทา่นใช้เทียนไข แตใ่จของพระสงฆ์แตล่ะดวงนัน้เจิดจ้าจริง ๆ ประชาชนเกิด
ความเลือ่มใส เข้าวดัท าบุญ เป็นบญุอยา่งแท้จริง  
 
ง. บทสรุป  
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  ผู้ เขียนเห็นวา่ ประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รับจากการบวชท่ีวดัป่าแหง่นีมี้ความ 
หมายและทรงคณุคา่ทางจิตใจที่สงูยิ่ง โดยเฉพาะการน าหลกัปฏิบติัของใจท่ีได้รับการฝึกฝนแล้วนัน้มา
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัแม้เม่ือกลบัมาอยูใ่นเพศฆราวาสแล้ว ขณะเดียวกนัก็อยากจะเชิญชวนให้
ทา่นผู้อ่านทัง้หลายตระหนกัและเห็นคณุคา่ของจิตใจซึง่เป็นสมบติัอนัเดียวในตวัมนษุย์ท่ีล า้คา่กวา่สิง่ใด 
ๆ ในโลกนี ้ซึง่ในเร่ืองนี ้หลวงปู่ ค าดี ปภาโส แหง่วดัถ า้ผาปู่  จงัหวดัเลย เคยกลา่วเป็นข้อคิดเตือนสติไว้
วา่ “ คนเรำมักทะนุบ ำรุงแต่ร่ำงกำยของตน บุตร ธิดำ ภรรยำ สำม ีที่เป็นสภำพแก่ เจ็บ ตำย น้ี  
ส่วนจติใจน้ีมบีุญกุศล บำรมขีองเก่ำอยู่เท่ำใด ท ำบุญสูญหำยไปเท่ำใด มิได้ค ำนึงเอำเสียเลย 
ห่วงแต่สังขำรร่ำงกำยเท่ำน้ัน  น่ำเสียดำยทีม่ิได้ระลึกถึงใจของตน  เรำได้กระท ำควำมดอัีนใด
ไว้ให้จิตใจของตน  เรำได้ทะนุ บ ำรุงรักษำจติใจของเรำอย่ำงไรบ้ำง ได้ปฏิบตัิให้เกิดบุญกุศล 
ให้มีศีลธรรมสูงข้ึนไปเพียงใด ไม่ค่อยสนใจกันเลย มีแต่คอยทะนุ บ ำรุงขันธ์ห้ำ  หวังให้อยู่ดี 
กินดีเท่ำน้ัน  จะให้ดีได้อย่ำงไร มันก็เฒ่ำแก่ แล้วก็ตำยหนีจำก เอำอะไรไปไม่ได้เลย ถึงเวลำน้ัน 
ใจมันก็ทิ้งร่ำงให้เน่ำเป่ือย  ผุพงัไป...”   

ด้วยเหตนีุ ้การมีสติท่ีจะรู้จกัรักษาใจของตนเอง ทะนบุ ารุงใจให้เกิดเป็นบุญเป็นกศุล  
ให้มีศีลธรรมสงูขึน้ไป จึงมีความหมายส าคญัยิ่งในชีวิตหนึง่ของเรานี ้และจะเป็นรากฐานท่ีดีและมัน่คง
ส าหรับการใช้ชีวิตท่ีมีคณุคา่ในสงัคมตอ่ไป เม่ือถึงวนัหนึง่เราอาจเร่ิมตระหนกัวา่ ไม่มีวิชาการความรู้  
ใด ๆ ในทางโลกเฉียบคมเทา่พระพทุธศาสนา เพราะสิง่เหลา่นัน้ไม่สามารถตดัทกุข์ได้ มีแตก่่อให้เกิด
ทกุข์ ฉะนัน้ การน าหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจ้าไปประพฤติปฏิบติัอยา่งจริงจงัจะยงัผลให้ผู้ปฏิบติั
ตามได้รับแตค่วามสขุ สมหวงั เจริญรุ่งเรือง สงบร่มเย็นใจ นบัแตก่าลไหน ๆ มา และตอ่ไป  ไม่มีวนั
สิน้สดุ ดงัท่ีปรากฏในหลกัธรรมที่เป็นหวัใจส าคญัท่ีสดุท่ีพระพทุธองค์ทรงน ามาประกาศพทุธศาสนา 
โดยยอ่ 3 ประการ คือ การไม่ท าความชัว่ท่ีเป็นเหตใุห้เกิดโทษทกุข์ทัง้มวล การถึงพร้อมด้วยการบ าเพ็ญ
กศุลโดยท าแตส่ิ่งท่ีดีงามไม่เกิดโทษ และการพยายามช าระจิตใจของตนให้บริสทุธ์ิสมบูรณ์ จนเป็นวิ
สทุธิจิตวิสทุธิธรรม เป็นจิตท่ีเหนือมลทินของกิเลสทัง้มวล  
 

-------------------------- 
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250 ปีโมซาร์ท 
อัจฉริยะดนตรีผู้สร้างดนตรีล า้ค่าไว้เป็นมรดกโลก 

 
กิตติพงษ์ สุน่ประเสริฐ 

 
 ปี 2549 หรือ 2006 นีเ้ป็นวาระครบรอบ 250  ปีเกิดของ โวล์ฟกงั อะมาเดอุส โมซาร์ท  
Wolfgang Amadeus Mozart  คีตกวีเอกของโลกจากซอลสบวร์ก  Salzburg ( ตรงนีท่้านผูอ่้านอาจจะ
สงสยัว่าท าไมไม่บอกว่าโมซาร์ทเป็นชาวออสเตรีย เร่ืองนีมี้การเถียงกนัอยู่ เพราะตอนทีโ่มซาร์ทเกิดมา        
ซอลสบวร์ก ยงัเป็น นครอิสระ มีการปกครองของตนเองไม่ข้ึนกบัใคร ผูป้กครองเป็นพระ ตอนหลงัถึง 
มีการรวมเขา้กบัออสเตรีย  ดงันัน้จึงมีคนซอลสบวร์กกลุ่มหน่ึงบอกว่า ที่โมซาร์ทเป็นคนออสเตรียนัน้
อาจจะเป็นการเหมาเอาง่ายๆจากรฐับาลออสเตรียยคุนีเ้พือ่จะเอาชือ่โมซาร์ทออกขายหาเงินเขา้
ประเทศต่างหาก )   ซึง่ตอนนีเ้ป็นเมืองส าคญัเมืองหนึง่ในออสเตรียในยุโรปตะวนัตก   วาระนีส้ าคญั
มากจนองค์การเพื่อการศกึษาศิลปะวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ หรือ UNESCO  บรรจุเข้าในวาระ
ส าคญัของปีนีพ้ร้อมๆกบัการครบรอบปีเกิด-ตายของบุคคลส าคญัของโลกทา่นอ่ืนๆ  ซึง่คนไทยท่ีได้รับ
การเชิดชูคือ ทา่นพทุธทาสภิกข ุ ในวาระครบรอบปีเกิด 100 ปีของทา่น  
 มรดกส าคญัท่ีโมซาร์ททิง้ไว้ให้เพื่อนร่วมโลกจนถือวา่เป็นเร่ืองส าคญัคือ งานประพนัธ์ดนตรี
จ านวนมหาศาลของเขาท่ีมีความไพเราะและงดงาม เป็นสิง่จรรโลงใจข้ามชาติ ภาษา วฒันธรรม ท่ี
เข้าถึงคนทัว่โลกได้  งานดนตรีของเขาในรูปแบบตา่งๆก็ยงัมีการบรรเลงทัง้ในรูปแบบดัง้เดิม หรือ ถกู
น ามาดดัแปลงให้เข้ากบัสมยันิยมอยูเ่สมอๆ    เรียกวา่ฟังเม่ือไรก็เพราะเม่ือนัน้  
 ท่ีนา่อศัจรรย์อีกอยา่ง ( แต่เร่ืองนีย้งัมีการถกเถียงกนัอยู่ ) คือ มีนกัวิทยาศาสตร์กลุม่หนึง่เช่ือ
วา่ ถ้าให้ทารกในครรภ์มารดาและแรกเกิดได้ฟังดนตรีท่ีโมซาร์ทประพนัธ์บอ่ยๆ จะท าให้สมองของพวก
แกพฒันาอยา่งดีทัง้ความฉลาดกบัอารมณ์และจินตนาการเลยทีเดียว  ตรงนีก็้ยิ่งท าให้โมซาร์ทเป็นท่ี
สนใจของคนทัว่ไปในวงกว้างนอกจากคนชอบฟังดนตรีประเภทคลาสสคิมากขึน้  
 ถ้าโมซาร์ทยงัมีชีวิตอยูค่งมองเร่ืองท่ีเกิดขึน้แบบข าขนัจนหวัร่องอกลิง้ไป เพราะวา่ในช่วงชีวิต 
35 ปีของเขาได้พบความผนัผวนท่ีเหมือนชะตาเลน่ตลก  จากสามญัชนท่ีได้เข้าไปใกล้ชิดกบับรรดา
ผู้น าโลกตะวนัตกยคุนัน้อยา่งใกล้ชิด แล้วสดุท้ายต้องตายแบบคนจน ศพก็ถกูฝังรวมในสสุานคน
อนาถา จนถึงวนันีก็้ไม่มีใครหาศพเขาเจอ   ( ทีก่รุงเวียนนามีการตัง้หลมุศพโมซาร์ทไวใ้นสสุานใหญ่
แห่งหน่ึง มีรูปป้ันหินอ่อนอย่างสวยทีน่ ัน่ดว้ย แต่ขา้งในไม่มีศพ สนันิษฐานว่าหลงัจากโมซาร์ทเป็น
สินคา้ทีข่ายไดแ้ลว้ สสุานโมซาร์ทแบบเทียมๆเลยเกิดข้ึนมา )  
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 ท่ีวา่ชีวิตเขาผนัผวนนัน้มนัอยา่งไร เราก็ต้องเร่ิมตัง้แตต่อนเขาเกิดทีเดียว โมซาร์ทเกิดใน
ตระกลูนกัดนตรีคือพอ่ช่ือ เลโอโปลด์ ซึง่เป็นนกัไวโอลนิในราชส านกัของเจ้าผู้ครองซอลสบวร์ก  วนัเกิด
ของโมซาร์ทคือ 27 มกราคม ค.ศ. 1756 หรือ พ.ศ.  2299  ปลายสมยักรุงศรีอยธุยา   
 พอ่ของโมซาร์ทเป็นคนท่ีเห็นแววอจัฉริยะของลกูชาย ตัง้แต ่ 2 -3 ขวบ ท่ีเขาจบัเคร่ืองดนตรีมา
เลน่ดนตรีท่ีได้ยินท านองเพียงครัง้เดียวอยา่งคลอ่งแคลว่ไม่ผิดเพีย้น แถมยงัเลน่ท านองท่ีวา่กลบัหน้า
กลบัหลงั หลบัตาเลน่เปียโน ตรงนีท้ าให้เลโอโปลด์คิดการใหญ่คือ น าโมซาร์ทกบัพี่สาวท่ียงัเด็กเช่นกนั 
ออกตระเวณแสดงความอศัจรรย์ตามราชส านกัทัว่ยโุรป  และ เป็นท่ีฮือฮากนัไปทัว่  ประตรูาชวงัของ 
พระจกัรพรรดิในยโุรปยคุนัน้เปิดกว้างต้อนรับการแสดงของครอบครัวโมซาร์ท  เด็กน้อยโวล์ฟกงัคือ
ดาราของคณะครอบครัวโมซาร์ท  
  อยา่งไรก็ตาม ถ้าเรากลบัมาวิเคราะห์ ความสามารถของโมซาร์ทในช่วงนี ้จริงๆคือ 
การเลยีนแบบคล้ายๆคอมพิวเตอร์หรือหุน่ยนตร์หรือนกแก้วนกขนุทองท่ีฝึกไว้ดีแล้ว แตน่ี่เป็นเด็กสีห้่า
ขวบท าให้เกิดนา่ดขูึน้มา แต่ของแบบนีถ้้าเขาโตขึน้แล้วไม่มีพฒันาการก็มีหวงัจะขายไม่ได้ และ โลกก็
ไม่ได้ร าลกึถึงโมซาร์ทอยา่งท่ีเป็นอยูนี่ ้ 
 ดงันัน้ เม่ือโมซาร์ทเร่ิมโตขึน้ อจัฉริยะก็ฉายแววจากการสงัเคราะห์ความจ าให้กลายเป็นบท
เพลงท่ีตวัเองสร้างขึน้เอง โดยเขาเร่ิมแตง่งงานเพลงชิน้แรกเม่ืออาย ุ6 ขวบ  เป็นเพลงเต้นร าแบบมินู
เอทท่ีไม่ยาวนกั  จากนัน้โมซาร์ทไม่เคยหยดุแตง่เพลงเลยจนตายในอีก 29 ปีตอ่มา  
 จุดท่ีนา่สนใจคือ โมซาร์ทเองแม้จะไม่เคยเรียนดนตรีกบัใครอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว แตเ่ขาก็
ไม่ได้ปฎิเสธการเรียนรู้หรือขอค าชีแ้นะจากครูอาจารย์ท่ีมีช่ือเสยีงในยคุนัน้ ไม่วา่จะเป็น พอ่ของตวัเอง 
ท่ีวางรากฐานการแตง่ดนตรีให้ หรือ โจฮนั คริสเตียน บาค คีตกวีผู้ มีช่ือก้องยคุนัน้ หรือ ปาเดร มาร์ตินี 
นกับวชอิตาล ีผู้ เป็นบรมครูด้านการประพนัธ์ดนตรีของยโุรปยคุนัน้ หรือ โจเซฟ ไฮเดิน้   
 นอกจากนัน้ ในวยัเด็กจนถึง 16 ปี โมซาร์ทเดินทางไม่หยดุเพื่อตระเวณออกแสดง เขาได้ไปท่ี
ศนูย์อารยธรรมของยโุรปตะวนัตกสมยันัน้ ไม่วา่จะเป็นหลายๆนครในอิตาลีทัง้มิลาน ฟลอเรนซ์ เน
เปิลส์ เวนิซ  ไปวาติกนั ไปกรุงปารีส และ ข้ามชอ่งแคบไปท่ีองักฤษ  ตรงนีท้ าให้โมซาร์ทได้ยินแนว
ดนตรีท่ีหลากหลาย ซึง่เขาน ามาปรับและประยกุต์ใช้ในงานประพนัธ์ดนตรีของเขาในช่วงตอ่ๆมา  
 โมซาร์ทเองก็เคยพดูวา่ แม้เขาจะมีพรสวรรค์ในเร่ืองได้ยินท านองท่ีไพเราะจ างา่ยติดห ูจนท า
ให้เพลงท่ีประพนัธ์มีเสนห์่นา่ฟัง แตไ่ม่ใช่วา่ผลงานท่ีออกแสดงจะออกมางา่ยๆ โมซาร์ทท างานหนกั
มากท่ีจะท าให้ดนตรีของเขาออกมาดีและงดงามตามท่ีตัง้ใจไว้  ดงันัน้น่ีก็ยืนยนัวา่แม้อจัฉริยะก็ต้อง
ฝึกฝนและพากเพียรเพื่อตวัเองจะได้ประสบความส าเร็จ  
 ชะตาเร่ิมเลน่ตลกกบัโมซาร์ทเม่ือเขาเร่ิมโตเป็นหนุม่ เพราะความนา่รักมนัขายไม่ได้ ( อนันีเ้ป็น
ปัญหาธรรดาโลกท่ีบรรดาดาราเด็กทัง้หลายพบประจ าวา่ตวัเองจะตกงานเม่ือโตขึน้ ) ถึงเขาจะมีฝีมือ
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ในการแตง่ดนตรี แตน่กัประพนัธ์เพลงคนอ่ืนก็ยงัมี โมซาร์ทเองก็ต้องฝ่าฟันเพื่อท าให้ผลงานของตวัเอง
เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง ซึง่จุดขายเร่ืองการเป็นเด็กอจัฉริยะนัน้ก็ใช้ไม่ได้อีกตอ่ไป เวลาคนเขาฟัง
ผลงานดนตรี  
 ปัญหาอีกอยา่งท่ีโมซาร์ทไม่ชอบคือ บ้านเกิด เพราะหลงัจากออกตระเวณแสดงทัว่ยโุรป เขาก็
ต้องตามพอ่กลบัมาประจ าส านกัเจ้าผู้ครองซอลสบวร์ก ท่ีท าให้เขาอึดอดั  เพราะเหมือนจบัพญามงักร
มาขงัในคลองน้อยเสยีแล้ว อีกอยา่งทา่นเจ้าผู้ครองนครนัน้เป็นพระจึงไม่ชอบให้โมซาร์ทแตง่เพลงอะไร
อ่ืนนอกจากเพลงศาสนา ภาวการณ์แบบบนีท้ าให้โมซาร์ทหงดุหงิดมากขึน้เพราะพลงัการสร้างสรรค์
ของเขาก าลงัถกูปิดกัน้ และ เขารู้สกึวา่ตวัเองก าลงัเฉาตาย  
 ในปี 1781 เขาจึงตดัสนิใจครัง้ส าคญัท่ีถือวา่กล้าหาญมากในยคุนัน้ คือ การขอลาออกจาก
สงักดัของเจ้าผู้ครองนครเพื่อจะไปท างานเป็นศิลปินอิสระเพื่อใช้ฝีมือดนตรีของตวัเองสร้างช่ือและ
ฐานะในเวียนนา  มหานครแหง่อารยธรรมของยโุรปตะวนัตกยคุนัน้  
 น่ีเหมือนกบัการออกจากบริษัทมาท างาน “ฟรีแลนซ์” นัน่เอง แตใ่นยคุโมซาร์ทเร่ืองแบบนีม้นั
ไม่งา่ย เพราะศิลปินท่ีไม่มีเจ้านายเลีย้งก็ต้องล าบากมากในการหางาน และ ไม่มีความมัน่คงในชีวิต 
เพราะเจ้านายท าหน้าท่ีเป็นรัฐสวสัดิการให้คนในสงักดั เพราะไม่เพียงดแูลตวัศิลปิน ยงัดแูลถึง
ครอบครัวอีกด้วย  
 นกัเขียนประวติัโมซาร์ทบางคนถึงเปรียบการตดัสนิใจของโมซาร์ทคราวนีว้า่ น่ีแหละคือ การ
แสดงอหงัการ์ของศิลปินครัง้แรกๆในโลกตะวนัตกทีเดียว  
 การตดัสนิใจครัง้นีแ้หละ ท่ีท าให้โลกได้ประโยชน์เพราะโมซาร์ทต้องแตง่ดนตรีหาเลีย้งชีพ ซึง่ก็
ต้องท างานเพลงหลายๆแนวตามแตใ่ครจะจ้าง ท าให้เขามีมรดกทางดนตรีเหลอืไว้มากมาย  ( โชคดีอีก
เร่ืองคือ ตอนนัน้ยงัไม่มีระบบบนัทึกเสียง ไม่งัน้โมซาร์ทอาจจะแต่งเพลงไม่มากแลว้ก็ขายลิขสิทธ์ิ
บนัทึกแผน่วนไปวนมาก็ได ้)   
 งานตา่งๆเหลา่นีมี้ทัง้อุปรากร, ซิมโฟน่ี, คอนแชร์โต้ ( การเลน่เคร่ืองดนตรีเด่ียวประชนักบัวง
ดริุยางค์  ) , โซนาต้า ( ดนตรีบรรเลงชิน้เดียว )  จ านวนมหาศาลท่ีฟังทีไรก็มีความเพราะพริง้เกิน
บรรยาย   ท่ีคนฟังคุ้นหก็ูคือ  ท านองเปิดของซมิโฟนีหมายเลข 40,  ท านองเปิดของงานประพนัธ์
ส าหรับวงเคร่ืองสายช่ือ A little Night Music , บทเพลงโหมโรงจากอุปรากรเร่ือง “งานวิวาห์ของฟิกา
โร” หรือ Marriage of Figaro  เป็นต้น  
 ท่ีนา่ทึง่คือช่วงท่ีโมซาร์ทผลติงานชัน้เอกเหลา่นี ้เป็นช่วง 10 ปีสดุท้ายของชีวิต  ซึง่เขาไม่ได้มี
ชีวิตท่ีราบร่ืน เพราะไหนจะต้องคิดเสนองานใหม่ออกสูต่ลาดเพราะไม่มีสงักดั ไหนจะต้องหาเลีย้ง
ครอบครัว  ซึง่ก็ไม่คอ่ยราบร่ืนนกัเพราะวา่โมซาร์ทใช้เงินเก่งทีเดียว  
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 ( นกัเขียนประวติัโมซาร์ทหลายคนต าหนิ คอนสตงัซ์ ภรรยาโมซาร์ท วา่บริหารบ้านเรือนไม่
เป็น แถมเป็นตวัการของปัญหาครอบครัวซะอีก โดยยกเร่ืองท่ีวา่เธอเก็บเงินไม่อยูจ่นไมมี่คา่ท าศพเลย
ต้องปลอ่ยให้เขาฝังสามีในหลมุศพของพวกยาจก แตค้่นคว้ารุ่นหลงับอกวา่ จริงๆ คอนสตงัซ์เป็น
แม่บ้านท่ีสามารถทีเดียว  ท่ีพาบ้านเรือนผา่นวิกฤติหลายอยา่งมาได้  ไม่อยา่งนัน้ครอบครัวโมซาร์ท
อาจจะแยก กวา่นีก็้ได้ )  
   โมซาร์ทเสยีชีวิตเม่ืออาย ุ35 ปี ท่ีเวียนนาจากสาเหตท่ีุยงัสนันิษฐานกนัอยูว่า่มาจากอะไรแน ่  
และ เขายงัท างานจนนาทีสดุท้าย  คือ การแตง่เพลงสวดงานศพ  แตท่ าไม่จบ     
 งานของโมซาร์ทนัน้นกัวิชาการด้านดนตรีบอกวา่เป็นแบบคลาสสคิบริสทุธ์ิ คือ เสนอความงาม
ของเสยีงดนตรีท่ีเรียบเรียงอยา่งดีเพื่อความจรรโลงใจของผู้ ฟัง แตจ่ะไม่ก่อความสะเทือนอารมณ์ของ
คนฟังไม่วา่จะเศร้าสลด หรือ หวานหยดย้อย  สิง่ท่ีท าให้ดนตรีโมซาร์ทโดดเดน่กวา่เพื่อนร่วมสมยัและ
ผลงานของเขาเป็นอมตะอยูจ่นทกุวนันีคื้อ  ความงา่ยแตง่ามของงานดนตรีท่ีไม่ใช่วา่ใครจะท าได้งา่ยๆ     
ซึง่วา่กนัวา่จะท าให้งานของเขามีคนฟังตอ่ไปเร่ือยๆ จนไม่เหลอืมนษุย์อีกตอ่ไป  
   

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



“พลังงานทดแทน” 
         

  ณรงค์ ก่ิงแก้ว 
        นนัทณรงค์ฟาร์ม  สระบุรี 

 
 ถ้าทา่นผู้อ่านได้รับชมการถ่ายทอดทางสถานีโทรทศัน์เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 2548 กระแส
พระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัของพี่น้องชาวไทยทกุๆ ทา่น ซึง่ให้ยดึหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอยูใ่นตวัอยูแ่ล้ว และอีกหลายเร่ืองราวซึง่ล้วนแล้วแตมี่ประโยชน์
แก่พสกนิกรของพระองค์ทา่นอยา่งมากมายมหาศาล อาทิ พลงังาน (น า้มนั) ก าลงัจะหมดจากโลก
ของเราไปอีกไม่นาน ถึงเวลาแล้วหรือยงัท่ีจะหาพลงังานทดแทน สว่นพระองค์ทา่นได้ทรงค้นคว้า
ทดลองอยูต่ลอดเวลา และเป็นท่ีรับทราบกนัดีในหมู่พสกนิกร ผมได้รับฟังตรงจุดนีแ้ละมีข้อมลู
บางอยา่งในมือ ก็อยากจะน ามาเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวคิดของเกษตรกรเก่ียวกบัพลงังานทดแทน 
ซึง่ในท่ีนีท่ี้อยูใ่กล้ตวัพี่น้องเกษตรกรมากท่ีสดุ คือ น า้มนัดีเซล (โซลา่) 
 พวกเราคงจะรู้จกัค าวา่ ไบโอดเีซล ซึง่ได้จากการผสมกนัระหวา่งน า้มนัท่ีได้จากพืชน า้มนั 
เช่น มะพร้าว ปาล์มน า้มนั กบัน า้มนัดีเซล (โซลา่) ตามอตัราสว่นท่ีแตล่ะหนว่ยงานทดลองใช้ไม่
เทา่กนั 
 แก๊สโซฮอล ก็ไบโอดีเซล ท่ีเป็นการน าเอาเอทานอล ซึง่ได้จากการใช้ผลติผลทาง
การเกษตร เช่น มนัส าปะหลงั อ้อย น ามาหมกัและผ่านขบวนการกลัน่ แล้วน ามาผสมกบัน า้มนั
เบนซิน ตามอตัราสว่น ถ้ามาตรฐานยโุรปใช้เอทานอล 5% ผสม แตถ้่าอเมริกาและไทยจะใช้อยูท่ี่ 
10%  

ท่ีกลา่วมาข้างต้น ไม่วา่จะเป็นไบโอดีเซล หรือแก๊สโซฮอล ล้วนแล้วแตย่งัใช้น า้มนัเป็นตวั
หลกัทัง้สิน้ แตมี่พืชอยูช่นิดหนึง่ท่ีไม่ต้องใช้น า้มนัผสมเลย เม่ือบีบน า้มนัแล้ว สามารถน ามาเติม
เคร่ืองยนต์ใช้แทนน า้มนัดีเซลได้เลย พืชชนิดนัน้คือ “สบู่ด า” 
 เม่ือประมาณ 25 ปีท่ีแล้ว มีทีมงานวจิยัพลงังานทดแทนอยูก่ลุม่หนึง่ น าทีมโดยทา่น
อาจารย์สขุสนัต์ สทุธิผลไพบูลย์ ผู้บุกเบิกพืชน า้มนั “สบู่ด า” ในประเทศไทย  อาจารย์สขุสนัต์ฯ ได้
กลา่ววา่ ความจริงเร่ืองสบูด่ านัน้ คณุระพีพนัธ์ ภาคสมทุร เป็นผู้ คิดค้นน าน า้มนัสบูด่ ามาเดิน
เคร่ืองยนต์ดีเซลรอบต ่า เม่ือ 25 ปีท่ีแล้วมา อาจารย์สขุสนัต์ฯ ก็เป็นผู้ ร่วมงานคนหนึง่ตัง้แตต้่น 
 ก่อนอ่ืน เรามาท าความรู้จกักบัพชืน า้มนัสบูด่ ากนัหน่อย ถ่ินก าเนิดดัง้เดิมอยูแ่ถวๆ 
นิการากวั ซึง่อยูท่างเหนือของคลองปานามา มีคณุสมบติัพิเศษคือ มีฟองและใช้ท าสบูไ่ด้ เมลด็
สามารถจุดไฟติดลกุได้นาน ใช้แทนขีไ้ต้ในสมยัก่อนได้ เข้ามาในเมืองไทยเม่ือ 300 ปีกอ่นแล้ว 
สมยักรุงศรีอยธุยา 



 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้น อายไุม่น้อยกวา่ 20 ปี อยูใ่นวงศ์ยางพารา เช่น 
ยางพารา เปล้าน้อย สบูแ่ดง  ในประเทศไทยพบต้นท่ีมีอายมุาก เทา่ท่ีพบไม่น้อยกวา่ 70 ปี ล าต้น
สงู 2-7 เมตร มีจ านวน 157 ชนิด แตท่ี่พบในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ สบูด่ า และสบูแ่ดง มีน า้มนั 
ล าต้นเป็นไม้เนือ้อ่อน ไม่มีแกน ใบคล้ายละหุง่  แตห่ยกัตืน้กวา่ 
 การปลูก ปัจจบุนัปลกุได้ 2 วิธี คือ ใช้ทอ่นพนัธ์ุ และการเพาะเมลด็  ถ้าใช้ทอ่นพนัธ์ุ ตดั
ทอ่นละ 30 เซนติเมตร ปักช าในถงุท่ีเตรียมดินไว้แล้ว คือ ใช้ดิน 3 สว่น + ทราย 3 สว่น ใสปุ่๋ ยคอก 
1 สว่น หรือแกลบก็ได้ ปักช า 45-60 วนั ก็ย้ายลงปลกูในแปลงจริง อายปุระมาณ 6 เดือน ก็ให้ผล
ผลติ ถ้าเพาะด้วยเมลด็จะให้ผลผลิตเม่ืออาย ุ8 เดือนขึน้ไป เป็นพืชท่ีให้ผลผลติเร็ว 
 ดอก ใน 1 ช่อจะมี 10 ดอก มีดอกเกสรตวัผู้  7 ดอก และดอกเกสรตวัเมีย 3 ดอก ท าให้ผล
ผลคิยงัน้อยอยู ่ทนทานตอ่ความแห้งแล้ง ในทะเลทรายก็ปลกูได้ แตถ้่ามีการให้น า้ได้ จะให้ผลผลติ
ตลอดทัง้ปี ถ้าไม่มีน า้ให้ปกติจะทิง้ใบในช่วง พฤศจิกายน – ธันวาคม แตถ้่ามีน า้ให้จะแตกใบอ่อน
และออกดอกทนัที 
 จากการวิเคราะห์ของกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร พบวา่มีน า้มนัทัง้เปลอืกและเนือ้
ใน 34-35 % เฉพาะเนือ้ในเมลด็สขีาวมีน า้มนั 50% และมีกรดไขมนัอ่ิมตวั 79-80% มีกรดไขมนัไม่
อ่ิมตวัเพียง 20% และกรดไขมนัอ่ิมตวัจะแข็งตวัเม่ืออณุหภมิูต ่าเหลอื -7 องศาเซลเชียส สรุปวา่ทัว่
ทกุภาคของประเทศไทยสามารถใช้น า้มนัจากสบูด่ าได้ นอกจากนี ้กากท่ีเหลอืจากการบีบน า้มนั
แล้ว สามารถน าไปท าปุ๋ ยได้เป็นอยา่งดี มีอินทรียวตัถ ุ80% มีธาตหุลกั ไนโตเจน 4.4%  ฟอสฟอรัส 
2% และ โปรแตสเซียม 2%  รวมทัง้มีธาตรุองและธาตเุสริมอีกมากมาย ซึง่สงูกวา่ปุ๋ ยพืชสด ปุ๋ ย
หมกั ปุ๋ ยคอกอีกด้วย  
 น า้มนัท่ีได้จากเมลด็สบูด่ า โดยคณุระพีพนัธ์ เป็นผู้ คิดค้น ท าโดยน าเมลด็มาล้างด้วยน า้ 
แล้วน าไปผึง่ลม น าเข้าเคร่ืองบดให้แตก แล้วน าเข้าตู้อบแสงอาทิตย์ ท่ีอุณหภมิู 80 องศาเซลเชียส 
แล้วจึงน าเข้าเคร่ืองบีบแบบงา่ยๆ โดยใช้ระบบไฮโดรลกิอดั ปรากฏวา่สบูด่ า 1 กิโลกรัม จะได้
น า้มนั 250 ซีซ ีหรือ 4 กิโลกรัม จะได้น า้มนั 1 ลติร เป็นน า้มนัดิบ คือไม่ผา่นกรรมวิธีใดๆ เลย ใช้ใส่
กบัเคร่ืองยนต์รอบต ่าได้เลย ปรากฏวา่เดินเคร่ืองได้เป็นผลดี ใน 1 ชัว่โมง ประมาณ 1,500-2,000 
รอบ/นาที ใช้น า้มนัดีเซล 654 ซีซี  แตน่ า้มนัสบูด่ าใช้แค ่533 ซีซ ีแสดงวา่กินน้อยกวา่น า้มนัดีเซล
เม่ือท างานเทา่กนั สว่นไอเสยี มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เหมือนกบัดีเซล แตท่ี่ส าคญัคือ ไม่มี
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์เลยส าหรับสบูด่ า   
 อาจารย์สขุสนัต์ ฯ กลา่วตอ่ไปวา่ ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ดีเซลรอบต ่าท่ีใช้น า้มนัโซลา่ พบวา่
มีสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ถึง 125 สว่นในล้านสว่น (P.P.M.) อนัท าให้เกิดฝนกรดเป็นอนัตรายตอ่
สิง่แวดล้อม และไอเสยีจากสบูด่ ายงัมีกลิน่หอม ควนัด าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน และเม่ือเดินเคร่ือง
ครบ 100 ชัว่โมง ก็ผา่นการพิสจูน์พบวา่ไม่แตกตา่งจากน า้มนัดีเซลเลย 



 นอกจากนี ้น าไปใช้กบัมอเตอร์ไซด์แบบทัง้ 4 จงัหวะและ 2 จงัหวะ พบวา่ สามารถใช้แทน
น า้มนัเบนซินได้ด้วย โดยรถมอเตอร์ไซด์ 2 จงัหวะ สามารถใช้ทดแทนน า้มนัเบนซินได้ 30% 
หมายถึงใช้เบนซิน 7 ลติร ผสมน า้มนัสบูด่ า 3 ลติร เดินเคร่ืองได้เป็นอยา่งดี สว่นเคร่ืองยนต์ 4 
จงัหวะ ทดแทนเบนซินได้ 10% คือ เบนซิน 9 ลติร น า้มนัสบูด่ า 1 ลติร อตัราเทา่กบัแก๊สโซฮอล 
การทดลองเดินเคร่ือง 500 ชัว่โมง ไมมี่ผลการสกึหรอเช่นกัน 
 สรุป น า้มนัสบูด่ าสามารถทดแทนน า้มนัดีเซลได้ 100% และยงัใช้ผสมน า้มนัเบนซินได้
ด้วย โดยใช้อตัรา 10-30% นอกจากนีย้งัใช้ทดลองกบัรถยนต์ปิคอพั โดยใช้รถยนต์อีซูซุ พบวา่
สามารถทดแทนได้ 100% และยงัวิ่งได้ 100-140 กิโลเมตร/ชัว่โมง  โดยไม่ได้ปรับเคร่ืองยนต์แต่
อยา่งใด ซึง่ทดลองทัง้รถเก่าและรถรุ่นใหม่ รวมถึงการบรรทกุคน 10 คนด้วย นอกจากนี ้สบูด่ ายงั
เป็นพืชสมนุไพร ยบัยัง้โรคเอดส์ ซึง่ได้ผล แตมี่ผลข้างเคียงท าให้เกิดอาการท้องเสยีตามมา 
  
 การปลกูในแปลงทดลองท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยทา่น
อาจารย์สมบติั ชินณะวงศ์ ได้ท าการทดลองมา 3 ปีแล้ว ได้ทดลองปลกู 2 วิธี คือ 1) เพาะเมลด็  
2) ใช้ทอ่นพนัธ์ุยาว 6-8 นิว้ เพาะในถงุเพาะช า ซึง่การเตรียมดินปลกูและเพาะช าได้กลา่วไว้ข้างต้น
แล้ว  
 ระยะปลูก  ยงัมีการถกเถียงกนัอยู ่เพราะถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ระยะปลกูอาจจะ
ต้องหา่งกนัสกันิด แต่ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ใช้ระยะปลกูระหวา่งต้น 1 เมตร  
ระยะระหวา่งแถว 2 เมตร หรือได้ 800 ต้น/ไร่ เป็นต้น 
 ถ้าพืน้ท่ีปลกูมีการให้น า้ตลอดทัง้ปี สบูด่ าจะให้ผลผลิตได้ตลอดและไม่ทิง้ใบ แตถ้่าไม่มี
การจดัการให้น า้ เม่ือหมดฤดฝูนเข้าสูฤ่ดแูล้ง สบู่ด าจะทิง้ใบ แตไ่ม่ตาย เพือ่ความอยูร่อดทาง
ธรรมชาติของเขา ถ้ามีน า้เม่ือไร ก็จะแตกใบอ่อน พร้อมตาดอกออกมา 
 การปฏิบัติดูแลรักษาพืชสบู่ด า 
 ก่อนท่ีเราจะน าพืชสบูด่ าลงปลกูในแปลง ควรมีการเตรียมดินเสยีก่อน โดยการใส่
อินทรียวตัถลุงไป เช่น มลูสตัว์ และพรวนดินให้คลกุเคล้ากนัให้ดี เพราะดินคือท่ีอยูท่ี่กินของพืช 
เม่ือปลกูแล้วอายตุ้นได้ 1 เดือน เราก็ใช้ปุ๋ ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ควรใช้สตูร 25-7-7 ในอตัรา 
10 กิโลกรัม/ไร่ และให้อีกครัง้เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตและตดัแตง่ก่ิง หรือให้ทกุ 6 เดือน 
 การก าจัดวัชพืช  ช่วงแรกๆ ควรเอาใจใสอ่ยา่ให้วชัพืชขึน้คลมุสบูด่ า ควรใช้จอบหรือมีด
ถากถาง แล้วหาวชัพชืคลมุดินบริเวณร่องและโคนต้นเป็นการรักษาความชืน้ในดิน และคมุวชัพืชได้
อีกทางหนึง่  



 เร่ืองโรคและแมลง ถึงแม้สบูด่ าจะเป็นพชืน า้มนั แตก็่มีศตัรูพืช เทา่ท่ีตรวจพบก็มี
ประเภท เพลีย้แป้ง เพลีย้ไฟ ไรแดง หนอนชอนใบ ควรตรวจแปลงบอ่ยๆ ก็แล้วกนั ป้องกนักอ่นท่ี
มนัจะเกิด 
 การเก็บเก่ียว เน่ืองจากสบูด่ าออกดอกไม่พร้อมกนั จึงต้องทยอยเก็บตลอดทัง้ปี ท าให้
เกิดปัญหาด้านแรงงาน ซึง่ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผนัแปรต้นทนุการผลติ เราจะเก็บเฉพาะผลท่ี
เหลอืงเทา่นัน้ สบูด่ า 1 ผลจะมี 2-4 เมลด็ สว่นใหญ่จะพบ 3 เมลด็ โดยสบูด่ า 1 กิโลกรัม จะมี
ปริมาณ 85-90 ผล สบูด่ า 1 กิโลกรัม เม่ือกระเทาะเปลอืกแล้วจะได้เมลด็สบูด่ า 260-270 เมลด็ ยงั
มีเทคนิคการผลติอีกมากมายท่ีจะท าให้ผลผลติเพิ่ม และท่ีส าคญัคือการตดัแตง่ก่ิงหลงัจากเก็บ
เก่ียว ถ้ามีน า้ให้น า้ตามเลย หลงัจากนัน้ประมาณ 6 สปัดาห์จะสามารถเก็บเก่ียวผลผลติได้อีก 
 ผลผลิตต่อไร่ ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน เฉลีย่อยูท่ี่ 600-800 กิโลกรัม/ไร่ 
และเปอร์เซนต์น า้มนัอยูท่ี่ 25-30 % และเฉลีย่ไว้วา่ผลติเป็นน า้มนัได้ 150-200 ลติรตอ่ไร่ ท่ี
สามารถท าได้  
 เป็นอยา่งไรบ้างครับ สบูด่ า เลา่สูก่นัฟัง ยงัมีตวัเลขท่ีทดลองอีกมากมายท่ีแตล่ะองค์กร
ค้นคว้าวิจยักนั จะอยา่งไรก็แล้วแต ่จะท าอะไรก็ควรค านงึถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลกั จะ
สง่เสริมให้เกษตรกรปลกูจะต้องย้อนถามไปวา่ ปลกูแล้วไปขายที่ไหน มีการสง่เสริมกนัเป็นระบบ
หรือไม่ มีหนว่ยงานใดออกมารับผิดชอบแบบครบวงจรไหม ไม่ใช่วา่จ้องแตจ่ะขายก่ิงพนัธ์ุ!! 
 ถ้าภาครัฐสง่เสริมสนบัสนนุอยา่งจริงจงั ไมมี่อะไรท่ีพี่น้องเกษตรกรจะท าให้ไม่ได้ และถ้า
ไม่เร่ิมวางแผนกนัตัง้แตว่นันี ้เม่ือน า้มนัหมดจากโลกจริงๆ ขึน้มา เราจะเร่ิมทนัหรือ? 
 สดุท้ายนี ้ขอขอบพระคณุท่ีทนอ่านจนจบ เอาไว้ฉบบัหน้าจะเขียนเร่ืองการตอ่เชือ้จุลนิทรีย์
ท้องถ่ิน และการท าปุ๋ ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อประหยดัต้นทุนการผลิต..... สวสัดีครับ. 
 
    ************************* 
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ปกิณกะส ำนักรำชเลขำธิกำร   ตอนที่  ๓  
 

 

  บทความนีส้รุปและเรียบเรียงจากรายการปกิณกะจากส านกัราชเลขาธิการ 
ด าเนินรายการโดย คณุประสพโชค อ่อนกอ ผู้ช่วยราชเลขาธิการ ส านกัราชเลขาธิการ  ออกอากาศ
เม่ือวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  
กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ในกำรรำยงำนอย่ำงเป็นทำงกำร 
 
  ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
และพระบรมวงศ์เสด็จพระราชด าเนินไปในงานพระราชพิธีตา่งๆ  เม่ือเสด็จพระราชด าเนินถึง  ผู้ ท่ีมี
หน้าท่ีกราบบงัคมทลูรายงาน  กราบทลูรายงาน  ถวายรายงาน เก่ียวกบัการจดังาน ใช้ค าขึน้ต้น  ค า
สรรพนามแทนเจ้านายและผู้รายงาน  ตลอดจนค าลงท้ายให้ถกูต้องตามล าดบัชัน้ของเจ้านาย  ดงันี ้
 

o ค ำขึน้ต้น   ค ำสรรพนำม   และค ำลงท้ำยในกำรกรำบบังคมทูลรำยงำน
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว  และ สมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ   

 
  ค าขึน้ต้น    
  ขอเดชะฝ่าละอองธุลพีระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม 
   
  ค าสรรพนามแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
  พระบรมราชินีนาถ    
  ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนผู้รายงาน  
  ข้าพระพทุธเจ้า 
 
  ค าลงท้าย    
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
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o ค ำขึน้ต้น   ค ำสรรพนำม   และค ำลงท้ำยในกำรกรำบบังคมทูลรำยงำน
สมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  และ สมเดจ็พระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี    

 

  ค าขึน้ต้น   
  ขอพระราชทานกราบบงัคมทลูทราบฝ่าละอองพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร  และ  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี     
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนผู้รายงาน 
  ข้าพระพทุธเจ้า 
 
  ค าลงท้าย    
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม    
 หรือ    ควรมิควรแล้วแตจ่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
 

o ค ำขึน้ต้น   ค ำสรรพนำม   และค ำลงท้ำยในกำรกรำบทูลรำยงำน  
  สมเดจ็พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี     สมเด็จ 
  พระเจ้ำภคินีเธอ เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี   และ  สมเดจ็ 
  พระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
 
  ค าขึน้ต้น   
  ขอพระราชทานกราบทลูทราบฝ่าพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี   
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สริิโสภาพณัณวดี   และ  
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
  ใต้ฝ่าพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนผู้รายงาน 
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  ข้าพระพทุธเจ้า 
 
  ค าลงท้าย    
  ควรมิควรแล้วแตจ่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
 

o ค ำขึน้ต้น   ค ำสรรพนำม   และค ำลงท้ำยในกำรกรำบทูลรำยงำนเจ้ำนำยชัน้
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ และ พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำ   มีอาทิ   

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
 สยามมกฎุราชกมุาร     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดา 
 มาต ุ    พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
 สริิวณัณวรีนารีรัตน์     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ     พระเจ้า 
 หลานเธอ พระองค์เจ้าสริิภาจุฑาภรณ์     และ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
 อทิตยาทรกิติคณุ  

 
  ค าขึน้ต้น   
  กราบทลูทราบฝ่าพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนเจ้านายชัน้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า และ พระเจ้าหลานเธอ  
  พระองค์เจ้า    
  ฝ่าพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนผู้รายงาน 
  ชาย ใช้ค าวา่ เกล้ากระหม่อม   หญิง ใช้ค าวา่ เกล้ากระหม่อมฉนั 
 
  ค าลงท้าย    
  ควรมิควรแล้วแตจ่ะโปรด  
 

o ค ำขึน้ต้น   ค ำสรรพนำม   และค ำลงท้ำยในกำรถวำยรำยงำนเจ้ำนำยชัน้พระ 
 วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ และ หม่อมเจ้ำ   อาทิ  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉตัร 

   
  ค าขึน้ต้น   
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  เจ้านายชัน้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  ใช้ค าวา่  ทลูทราบฝ่าพระบาท   
  เจ้านายชัน้หม่อมเจ้า  ใช้ค าวา่ ทลูฝ่าพระบาท 
 

 ค าสรรพนามแทนเจ้านายชัน้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า และ หมอ่มเจ้า   
  ฝ่าพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนผู้รายงาน 
  ชาย ใช้ค าวา่ กระหมอ่ม   หญิง ใช้ค าวา่ หม่อมฉนั 
 
  ค าลงท้าย    
  เจ้านายชัน้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  ใช้ค าวา่   ควรมิควรแล้วแตจ่ะโปรด  
  เจ้านายชัน้หม่อมเจ้า  ใช้ค าวา่  แล้วแตจ่ะโปรด  
 

o ส ำหรับเจ้ำนำยที่บวชเป็นพระภกิษุและได้รับกำรสถำปนำจนเป็นสมเด็จ
พระสังฆรำช จะมีค ำเรียกว่ำ สมเดจ็พระสังฆรำชเจ้ำ  โดยใช้ค ำขึน้ต้น    

 ค ำสรรพนำม   และค ำลงท้ำย ในกำรกรำบทูลรำยงำน ดงันี ้ 
   
  ค าขึน้ต้น   
  ขอประทานกราบทลูทราบฝ่าพระบาท   
   

 ค าสรรพนามแทนสมเด็จพระสงัฆราชเจ้า      
  ใต้ฝ่าพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนผู้รายงาน 
  ข้าพระพทุธเจ้า 
 
  ค าลงท้าย    
  ควรมิควรแล้วแตจ่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  
 

o ส ำหรับสมเดจ็พระสังฆรำชองค์ปัจจุบัน คือ สมเดจ็พระญำณสังวร สมเด็จ
พระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก  จะใช้ค ำขึน้ต้น   ค ำสรรพนำม   และค ำ
ลงท้ำย ในกำรกรำบทูลรำยงำน ดงันี ้ 
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  ค าขึน้ต้น   
  กราบทลูทราบฝ่าพระบาท   
   

 ค าสรรพนามแทนสมเด็จพระสงัฆราช     
  ฝ่าพระบาท   
 
  ค าสรรพนามแทนผู้รายงาน 
  ชาย ใช้ค าวา่ เกล้ากระหม่อม    หญิง ใช้ค าวา่ เกล้ากระหม่อมฉนั  
 
  ค าลงท้าย    
  ควรมิควรแล้วแตจ่ะโปรด   
 

o ค ำขึน้ต้น   ค ำสรรพนำม   และค ำลงท้ำย ในกำรกรำบเรียนรำยงำนสมเดจ็
พระรำชำคณะ   พระรำชำคณะและเจ้ำคณะรอง   และพระภกิษุสงฆ์ทั่วไป 

   
  ค าขึน้ต้น   
  ส าหรับสมเด็จพระราชาคณะ นมสัการพระคณุเจ้า 
  ส าหรับพระราชาคณะ  นมสัการพระคณุทา่น 
  ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ทัว่ไป นมสัการพระคณุทา่น 
   

 ค าสรรพนามแทนสมเด็จพระราชาคณะ   พระราชาคณะและเจ้าคณะรอง   และ
 พระภิกษุสงฆ์ทัว่ไป 

  ส าหรับสมเด็จพระราชาคณะ พระคณุเจ้า 
  ส าหรับพระราชาคณะ  พระคณุเจ้า  
  ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ทัว่ไป พระคณุทา่น 
   
  ค าสรรพนามแทนผู้รายงาน 
  ส าหรับสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ  ชาย ใช้ค าวา่ กระผม   
   หญิง ใช้ค าวา่ ดิฉนั  
  ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ทัว่ไป ชาย ใช้ค าวา่ ผม  หญิง ใช้ค าวา่ ดิฉนั  
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  ค าลงท้าย    
  ส าหรับสมเด็จพระราชาคณะ ขอนมสัการด้วยความเคารพยิ่ง  
  ส าหรับพระราชาคณะ  ขอนมสัการด้วยความเคารพอยา่งสงู 
  ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ทัว่ไป ขอนมสัการด้วยความเคารพ 
 
  ทา่นท่ีสนใจเก่ียวกบัการใช้ค าราชาศพัท์และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สามารถรับฟังได้จากรายการปกิณกะส านกัราชเลขาธิการ  ทกุวนัองัคาร เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. 
ทางสถานีวิทยสุราญรมย์  เอเอ็ม ๑๕๗๕ กิโลเฮิร์ซ หรือท่ีเว็บไซต์ www.mfa.go.th/web/149.php  
รวมทัง้หนงัสอืวิทยสุราญรมย์ ซึง่น ารายการท่ีได้ออกอากาศแล้ว มาสรุปเรียบเรียงเป็นบทความ  
ลงพิมพ์ในวาระอนัควร 
 
 

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

http://www.mfa.go.th/web/149.php


ปกิณกะส ำหรับพอ่แม ่
 

10 เหตุผลที่เด็กควรอ่านนิทาน 
 

1. นิทำนเป็นตวับม่เพำะศีลธรรมในชีวิต ในทกุชำติทกุภำษำ ชำวตำ่งชำติเองก็มี
นิทำนอีสปซึง่มีมำนำนกวำ่ 3 พนัปีแล้ว  คนไทยเองก็มีนิทำนเก่ำๆ ท่ีมีกำรสอน
ศีลธรรมเยอะมำก 

2. นิทำนท ำให้เด็กรู้สกึวำ่ไม่ได้ถกูสอน อยำ่งเร่ืองรำชสห์ีกบัหน ูเป็นตวัอยำ่งท่ี
ชดัเจนมำกในเร่ืองกำรใช้ชีวิตท่ีสมดลุ  เรำชอบสอนเด็กวำ่คนตวัใหญ่ต้องช่วยคน
ตวัเลก็  คนมีมำกกวำ่ต้องชว่ยคนมีน้อยกวำ่ แตเ่ร่ืองนีส้อนวำ่คนตวัเลก็ก็ต้อง
เกือ้กลูคนตวัใหญ่ในเงื่อนไขที่เกือ้กลูได้ด้วย อนันีคื้อควำมแยบยลของนิทำน  โลก
เรำจะรอดเพรำะควำมกตญัญ ู ถ้ำวนัหนึง่วนัใด ควำมกตญัญหูำยไป ชีวิตเรำก็ไม่
รอด โลกก็ไม่รอด 

3. นิทำนเป็นหลำยๆ สิง่ในชีวิต  ไม่ใช่แคค่วำมฝัน  ไมใช่แคจินตนำกำร แตเ่ป็นเนือ้
เดียวกนักบัชีวิต  นิทำนเป็นสว่นส ำคญัมำกและสวยงำมมำกท่ีผู้ใหญ่ใช้เช่ือมไป
ถึงเด็ก  ท ำให้ผู้ใหญ่เข้ำไปอยูใ่นใจเด็กๆ ได้อยำ่งแยบยล 

4. นิทำนหลำยๆ เร่ืองพดูเร่ืองบุคลกิภำพ วำ่ต้องเป็นคนแข็งแรง ต้องเป็นผู้น ำในกำร
พำชีวิตตนและผู้ อ่ืนไปสูชี่วิตท่ีดีกวำ่  เช่น  เร่ืองหมีปวดฟันบอกเรำวำ่ ถ้ำกิน
อำหำรท่ีมีประโยชน์ก็จะมีสขุภำวะท่ีดี  หรืออยำ่งเร่ืองช้ำงน้อยใจอำรี สอนเด็กว่ำ
ถ้ำเรำเป็นเด็กเกเร เรำก็จะไม่มีเพื่อน สดุท้ำยแล้ว นิทำนทกุเร่ืองสอนศีลธรรมและ
จริยธรรมทกุด้ำน 

5. นิทำนหลำยๆ เร่ืองพดูเร่ืองวฒันธรรมและกำรกินอยู ่ เป็นกำรเปิดโลกกำรเรียนรู้
ให้กบัเด็ก  ท ำให้รู้วำ่ท่ีไหนมีบริบททำงวฒันธรรมอยำ่งไร 

6. ตวัอยำ่งนิทำนเร่ือง “กระตำ่ยต่ืนตมู” สงัคมไทยเป็นสงัคมต่ืนตมู  ไม่ได้ไปดท่ีูจุด
เกิดเหตวุำ่มนัเกิดจำกอะไร  แตว่ิ่งไปกอ่น  ต่ืนตมูไปก่อน  บำดเจ็บไปกอ่น  แล้ว
คอ่ยมำสอน  มนัอยูท่ี่เรำจะเอำแก่นของนิทำนมำพดูคยุกบัเด็กได้ไหม 

7. นิทำนสร้ำงควำมผกูพนัในครอบครัว  ถึงแม้วำ่กำรพดูคยุกนัในชีวิตประจ ำวนัจะ
สร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวได้ในระดบัหนึง่  แตถ้่ำเรำมีเนือ้เร่ือง
สนกุสนำน  ค ำสวยๆ จะจูงใจในกำรพดูคยุได้มำกกวำ่ 



8. สมมติวำ่ แม่คนหนึง่มีนิทำนอีสปอยูใ่นใจ  เขำจะสอนลกูได้ทกุเร่ือง  วำ่จะใช้ชีวิต
อยำ่งไร  จะท ำตวัอยำ่งไรให้มีวินยั  ก็เลำ่นิทำนไปได้เร่ือยๆ ไม่ต้องมำนัง่สอนทีละ
ขัน้เป็นล ำดบั 1, 2, 3, 4, .... 

9. เวลำเลำ่นิทำน  ลกูจะคลกุคลกีบัแม่   เวลำก่อนนอน จะเป็นชว่งมหศัจรรย์มำกท่ี
แม่สอนทกุอยำ่งให้ลกูได้  เพรำะเป็นเวลำสบำยๆ  แม่ได้พดูคยุกบัลกู  เลำ่เร่ือง  
จบัมือลกู  กอดลกูขณะเลำ่นิทำน  ลกูรับรู้ได้เลยวำ่ควำมรักท่ีแม่มีให้เป็นอยำ่งไร  
หรือวำ่ระหวำ่งให้นมลกู  แม่เลำ่นิทำนท่ีเป็นค ำคล้องจอง  ลกูก็จะได้ฟังเสยีงแม่ที่
อ่อนโยน  ได้ฟังค ำเพรำะๆ  เป็นวิธีสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีมำกๆ 

10. กำรเลำ่นิทำนเป็นกำรลงทนุในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว  ลงทนุน้อย
แตใ่ช้ปัญญำเยอะ  ถ้ำพอ่แมม่ำลงทนุด้วยเวลำท่ีจะให้กบัลกูเพื่อเลำ่นิทำน  คิด
วำ่จะได้สิง่ท่ีนำ่มหศัจรรย์อีกมำกมำย 

 
---------------------------------- 
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คุณรู้หรือไม่ 
 
 
  หนงัสอืวิทยสุราญรมย์ฉบบันีมี้ค าถามนา่รู้เป็นภาษาองักฤษมาให้ทา่นได้ลองตอบกนัด ู
นอกจากได้เรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษแล้ว  ยงัได้ทบทวนความรู้รอบตวัอีกด้วย     
  แล้วพบกบัค าเฉลยในหนงัสอืวิทยสุราญรมย์ฉบบัถดัไป  (ฉบบัท่ี 31  ประจ าเดือนเมษายน 
– มิถนุายน 2549)   
  ขอให้ทกุทา่นโชคดีนะคะ     
 

Select one correct answer….….. Good Luck     
 

1.  In Japan, from the late 12
th

 century onwards, ….…….…….., or warrior chief, 

was mandated by the court to maintain order, thus creating a new centre of authority. 

 

 (a) Emperor  (b) Shogun  (c) Daimyo  (d) Samurai  

 

 

2.    Japanese language was different from Chinese, Japanese language is 

………..……..whereas Chinese language is……………..…. 

 

 (a) polysyllabic-monosyllabic   (b) monosyllabic-polysyllabic  

 (c) monosyllabic- monosyllabic   (d) polysyllabic-polysyllabic 

 

 

3.   There are 4…………………. in India : Kshatriyas, Brahman, Vaisyas and 

Sudras. 

 

 (a) gentries       (b) crafts     (c) positions      (d) castes 

 

 

4.  The Buddhist monastery of ……………….…, especially described by 

Xuanzang, was the most highly reputed. 

 

 (a) Nalanda  (b) Gaya   (c) Sarnath        (d) Kusinaga 

 

 

5.  ……….…..…..., whose name is a deformation of the Sanskrit NAGARA, 

which means CITY or the urbanized space as against the still wild space of the forest. 

 

 (a) Capital  (b) Abad      (c) Angkor        (d) Thani 

 

 

6. Kingdom of………………..was a busy maritime kingdom in the area of  

present day Nha-trang and Phan-rang. In 1177, the Kingdom attacked Angkor and  

threatened the greatest South-East Asian kingdom of the time. 
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 (a) Mataram  (b) Majopahit   (c) Pasai  (d) Champa 

 

 7.  The famous pilgrim…..………….(602-664) was one of the greatest figures in 

the history of Chinese Buddhism.     He traveled to India for 17 years leaving a detailed 

account of his pilgrimage entitles XIYUJI (Travel to the West). 

 

 (a) Fa Hien  (b) Zheng He  (c) Wu Zetian  (d) Xuanzang 

 

 

8.  In about 1265, Nicolo and Maffeo (father and uncle of the famous 

……….…..…..) reached Qubilay Khan’s capital. 

 

 (a) Plano Carpini         (b) Marco Polo       

 (c) Americo Vespussi      (d) Joseph Needham 

 

 

9.  Mount…. ……………is the axis of the world in Hindu Cosmology. 

 

 (a) Altai  (b) Everest  (c) Meru  (d) Korakorum 

 

 

10.  The fleet of Chinese Admiral………….….went through every port in South-

East Asia during his altogether 7 expeditions (A.D.1405-1433) 

 

 (a) Zheng He     (b) Du Fu                

 (c) Qubilay Khan         (d) Tang Taizong 

 

 

************************ 
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หนงัสอืวิทยสุราญรมย์ ฉบบัท่ี 30  ขอเชิญทกุทา่นร่วมสนกุในการตอบค าถามเพื่อรับรางวลั  
พจนานกุรมองักฤษ – ไทย  ฉบบักะทดัรัด  ของส านกัพิมพ์ซีเอ็ด  จ านวน 40 รางวลั 
  สง่ค าตอบของทา่น ทางไปรษณียบตัร หรือ จดหมาย  มาท่ี  สถานีวิทยสุราญรมย์  
กระทรวงการตา่งประเทศ  ถนนศรีอยธุยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  วงเลบ็มมุซองวา่ (ร่วมสนกุมี
รางวลั)  หรือทางอีเมล์ท่ี radio_saranrom@mfa.go.th   ภายในวนัท่ี  31 พฤษภาคม  2549    (โปรดดู
ตวัอยา่งการสง่ค าตอบและเกณฑ์ในการตดัสนิให้ได้รับรางวลัท้ายค าถาม) 
  พบกบัค าเฉลยและรายช่ือผู้ได้รับรางวลัในหนงัสือวิทยสุราญรมย์  ฉบบัท่ี 31  เดือน
เมษายน – มิถนุายน 2549   
  ขอให้ทกุทา่นโชคดีนะคะ    

 

ตัวอย่างการเขียนค าตอบ      
 1.  ข้อ...... 2.  ข้อ...... 3.  ข้อ ....... 4.  ข้อ …… 5.  ข้อ .......  
 6.  ข้อ...... 7.  ข้อ...... 8.  ข้อ ....... 9.  ข้อ …… 10.  ข้อ .......  

เกณฑ์ในการตดัสินให้ได้รับรางวัล 
 1.    ท่านท่ีตอบถกูอยา่งน้อย 6 ข้อและสง่ภายในวนัท่ีก าหนดจึงจะเข้าขา่ยได้รับรางวลั  (ตามตราประทบัวนัท่ีของ
ไปรษณียต้นทาง)  

2. ในกรณีมีผู้ เข้าขา่ยได้รับรางวลัเกิน 40 ทา่น  จะน ารายช่ือผู้ท่ีตอบได้มาเรียงล าดบัโดยใช้เกณฑ์ตามล าดบัดงันี ้
2.1  น ารายช่ือผู้ ท่ีตอบได้จ านวนข้อมากท่ีสดุไว้เป็นล าดบัแรก  ผู้ตอบได้จ านวนข้อน้อยรองลงมาเป็นล าดบัถดัไป    
2.2    กรณีมีผู้ตอบได้จ านวนข้อเทา่กนั  จะเรียงรายช่ือตามช่ือของผู้ ท่ีได้สง่ค าตอบก่อนเป็นล าดบัแรก โดยถือตรา
  ประทบัวนัท่ีของไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ 
2.3    ในกรณีมีผู้ตอบได้จ านวนข้อเทา่กนัและมีตราประทบัวนัท่ีของไปรษณีย์ต้นทางวนัเดียวกนั  คณะผู้จดัท าหนงัสือ 
  วิทยสุราญรมย์ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดรางวลัตามท่ีเห็นเหมาะสม  

 3.     ผลการตดัสินของคณะผู้จดัท าหนงัสือวิทยสุราญรมยถื์อเป็นข้อยตุิในทุกกรณี 
 

 

mailto:radio_saranrom@mfa.go.th
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เพราะความสุข คือ ความส าเร็จของชีวติ    
 

พิสมยั  ช ำนำญคิด 
 

ควำมสขุคืออะไร หลำยทำ่นตัง้ค ำถำม และคงมีค ำตอบมำกมำย บ้ำงก็วำ่ควำมสขุคือกำร
ได้ในสิง่ท่ีปรำรถนำ   บ้ำงก็วำ่ควำมสขุคือควำมพอใจในสิง่ท่ีมีอยู ่  ยิ่งถำมตอ่ไป ค ำตอบก็จะ
หลำกหลำยและนยัแหง่ค ำตอบก็โน้มเอียงไปตำมควำมต้องกำรของแตล่ะคน    

แตค่วำมสขุก็คือควำมสขุ  จะเป็นอะไรอยำ่งอ่ืนไปไม่ได้   ควำมสขุยงัเป็นตวัวดัควำม 
ส ำเร็จในชีวิตวำ่มีมำกน้อยเพียงไร    คนท่ีมีควำมสขุมำกแสดงวำ่ชีวิตประสบควำมส ำเร็จ   คนท่ีไม่
มีควำมสขุนัน้ ชีวิตอำจเพ่ิงเร่ิมต้นเทำ่นัน้เอง   สว่นคนท่ีมีแต่ควำมทกุข์นัน้ อำจเพรำะคิดวำ่ชีวิตมี
แตข่ำดทนุและล้มเหลว  
 ควำมสขุไม่มีข้อก ำหนดชดัเจนวำ่อยูค่นเดียวมีควำมสขุมำกกวำ่อยูห่ลำยคนหรืออยู่
รวมกลุม่กนัมีควำมสขุมำกกวำ่   บำงคนบอกวำ่ ฉนัเป็นฉนัเอง ฉนัไม่ต้องพึง่พำอำศยัคนรอบข้ำง
ฉนัก็มีควำมสขุได้   บำงคนบอกวำ่ฉนัจะอยูไ่ม่ได้หำกขำดเขำ  บำงคนอำจแย้งวำ่ ฉนัต้องได้ ฉนั
ต้องมี และ ฉนัต้องเป็น อยำ่งท่ีฉนัต้องกำร จึงจะมีควำมสขุได้  
 แตเ่นือ้แท้ของควำมสขุอำจไม่ได้อยูท่ี่สิง่เร้ำภำยนอกหรือควำมมีควำมเป็นก็ได้   ควำมสขุ
ท่ีแท้จริงเป็นเร่ืองของกำยกบัจิตท่ีมีควำมสมัพนัธ์สอดคล้องกนั ท ำงำนประสำนควบคูก่นัไป และ
แสดงออกมำทำงกำย วำจำ  ใจ   เวลำคนมีควำมสขุหรือควำมทกุข์ จึงแสดงออกทำงหน้ำตำ 
ผิวพรรณ และสำยตำ  โดยเฉพำะสำยตำท่ีเป็นหน้ำตำ่งของหวัใจ จะฉำยแววแหง่ควำมสขุควำม
ทกุข์อยำ่งชดัเจน   
 
ท าไมคนเราต้องสร้างสุข 

มีค ำกลำ่วท่ีคุ้นหวูำ่  จิตเป็นนำยกำยเป็นบำ่ว  จิตใจมีอ ำนำจเหนือร่ำงกำย  ร่ำงกำยอยู่
ภำยใต้กำรควบคมุของจิตใจ  หำกจิตใจเกิดควำมเครียดควำมไม่สบำย  ยอ่มสง่ผลตอ่ร่ำงกำย ท ำ
ให้เจ็บป่วย อำจเป็นโรคร้ำยแรง หรืออำจเป็นโรคภยัไข้เจ็บบำงอยำ่งท่ีแพทย์หำสมมติฐำนของโรค
ไม่ได้  ก็จะลงควำมเห็นวำ่มำจำกควำมผิดปรกติของจิตใจ    
 ดงันัน้  กำรรักษำจิตใจของเรำให้มีสขุภำพจิตท่ีดี  มีจิตใจที่งดงำมและมีควำมสขุจะชว่ย
ลดอำกำรเจ็บป่วยทำงกำยลงได้   
 
11 วิธีสร้างชีวีให้มีสุข  
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1. ท าความดีอยู่ตลอดเวลา ควำมดีนัน้เป็นอำหำรของใจท่ีจะหลอ่เลีย้ง
จิตใจให้มีควำมสงบร่มเย็นและมีควำมสขุ   ใจทีท่ ำแตค่วำมดีจึงมีแตค่วำมสงบสขุท่ีเยือกเย็น  ท ำ
ให้คนอยำกเข้ำใกล้  หน้ำตำผอ่งใส อ่ิมบุญ อ่ิมสขุ  ยำมนอนก็หลบัได้สนิทไม่ฝันร้ำย  เม่ือเรำท ำ
ควำมดี  ให้เช่ือวำ่ต้องดีแนน่อนและจะดีทนัทีท่ีเรำท ำ  เพรำะควำมดีได้จบัตวัเรำเอำไว้แล้ว  แตถ้่ำ
เรำท ำควำมชัว่ ให้เช่ือวำ่ต้องได้รับผลร้ำยแนน่อน  เน่ืองจำกควำมชัว่ได้จบัตวัเขำไว้แล้วเช่นกนั  
จิตใจของผู้ท ำชัว่จะดิน้ทรุนร้องหำจำกเจ้ำของอยูว่นัยงัค ่ำโดยท่ีเจ้ำของหำรู้ตวัไม่  

กำรท ำควำมดีงำ่ยๆ มีหลำกหลำย  ทัง้กำรท ำบญุ ให้ทำน รักษำศีล ท ำสมำธิภำวนำ  ใจที่
ท ำควำมดีจะน้อมน ำให้เห็นบุญกศุลจำกกำรปฏบิติั และน้อมน ำให้เรำเช่ือวำ่จะได้พบแตส่ิง่ท่ีดี  

2. การเป็นผู้ให้ กำรให้ในวงกว้ำง ได้แก่ กำรให้ควำมจริงใจ กำรใสใ่จกบัผู้ อ่ืน  
กำรให้ในวงท่ีเจำะจงลงไปจะท ำให้จิตเกิดกำรปลอ่ยวำง ละควำมยดึติดในตวัตนวตัถุสิง่ของ  เม่ือ
ได้ให้  จิตจึงเกิดกำรปลอ่ยวำง  ผู้ ท่ีได้ให้ ยิ่งให้มำกเทำ่ไร ใจยิ่งเป็นสขุมำกเทำ่นัน้ เพรำะจิตได้
มองเห็นคำ่จำกกำรให้มำกกวำ่คำ่ของวตัถสุิง่ของ  กำรให้ทัง้ในวงกว้ำงและวงท่ีเจำะจงจึงท ำให้
เกิดควำมสขุจำกกำรเป็นผู้ให้  
 3. การมองโลกตามความเป็นจริง  คนสว่นมำกเป็นทกุข์เพรำะไม่ยอมรับ
ควำมจริงและตอ่ต้ำน จึงท ำให้ใจเป็นทกุข์   กำรมองเห็นสำระส ำคญัท่ีแท้ของชีวิตจะช่วยให้จิตใจ
ยอมรับและปรับสภำพได้ในทกุเร่ืองรำวท่ีต้องเข้ำไปพวัพนั   จึงควรยอมรับทกุข์  ยอมรับวำ่โลกนี ้
เต็มไปด้วยควำมทกุข์  จะลกุจะนัง่ก็ทกุข์   ทกุอยำ่งมนัเกิดขึน้ตอ่เน่ืองอยำ่งท่ีใจเรำมองตำมไม่ทนั  
จึงไม่รู้ วำ่ร่ำงกำยเป็นก้อนทกุข์  เพรำะควำมไม่รู้จึงท ำให้เข้ำไปยดึแล้วก็ทกุข์   ดงัท่ีพระพทุธองค์
ตรัสวำ่สิง่ท่ีนำ่กลวัท่ีสดุส ำหรับมนษุย์คือควำมไม่รู้   

 4. การรู้จักพอหรือพอเพียง แนวคิดนีส้ำมำรถน ำไปใช้ได้กบัทกุเร่ืองในชีวิต 
ค ำวำ่ พอ หรือ  พอเพียง เป็นค ำในพระพทุธศำสนำ เป็นทำงสำยกลำง  มีควำมหมำยแฝงถึง  
ควำมสนัโดษ คือกำรพอใจในสิง่ท่ีมีอยู ่ ไม่ต้องดิน้รนไขวค่ว้ำหรือตัง้ควำมคำดหวงัเอำไว้จนเกินไป   

5. เป็นคนประหยัดแต่ไม่ขีเ้หนียว  ควรมีวิจำรณญำนในกำรบริโภคและมี
ควำมเรียบงำ่ยในกำรด ำรงชีวิต  ไม่ใช้สิง่ของใดๆ อยำ่งฟุ่ มเฟือยโดยไม่รู้คณุคำ่  กำรจะซือ้จะหำ
ใดๆ ควรค ำนงึหรือเลง็เห็นถึงคณุคำ่แท้และคณุคำ่เทียมในของสิง่นัน้อยำ่งชดัเจน  จะท ำให้เรำรู้วำ่
ควรจะซือ้หำในรำคำเทำ่ไร จึงจะพอดีและได้รับควำมพอใจสงูสดุ  ซึง่นัน่ก็คือ ควำมสขุในอีกระดบั
หนึง่ท่ีได้จำกกำรรู้จกัจบัจ่ำยใช้สอย   

6. ท างานอยู่เสมอและท าตามความสามารถ กำรท ำงำนคือกำรลดอตัตำ 
เป็นเส้นทำงลดัไปสูก่ำรบรรลธุรรมขัน้สงู  บำงคนใช้กำรท ำงำนเป็นฐำนของกำรภำวนำ  กำร
ท ำงำนควรค ำนงึคณุคำ่ของกำรท ำงำนควบคูก่บัเป้ำหมำยของชีวิตไปด้วย  ควรท ำในสิง่ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่โลกตอ่ธรรม  ท ำงำนเพื่องำน  ผลพลอยได้คือควำมสขุ และท ำให้ชีวิตมีคณุคำ่มำกขึน้  
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มีควำมสขุควำมสบำยใจ  ไม่ควรคิดแตท่ ำงำนเพียงเพื่อทรัพย์อยำ่งเดียว  ( แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ ต้อง
ค ำนงึถึงปัจจยัแวดล้อมด้วย  หำกวำ่ยงัไม่พร้อมท่ีจะท ำงำนเพื่องำนแล้ว  ก็ให้ด ำเนินชีวิตไปตำม
ปรกติซึง่จะมีควำมสขุกวำ่--ผู้  เขียน)  
 7. การพบสมณะชีพราหมณ์ ผู้ทรงศลีทรงธรรม จะท ำให้จิตใจชุ่มเย็น มีควำม
สงบ  เกิดก ำลงัใจในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดีงำม  ธรรมเปรียบเหมือนน ำ้เย็นท่ีชะโลมจิตใจให้ลดควำม
เร่ำร้อนลงได้   ชีวิตท่ีสมบูรณ์และมีควำมสขุได้นัน้ต้องมีธรรมะเป็นเคร่ืองหลอ่เลีย้ง  ดงันัน้  กำรมี
ควำมสขุท่ียัง่ยืนต้องฟังเทศน์ฟังธรรมตำมควรแก่โอกำส ในสมยัพระพทุธกำล มีผู้บรรลุธรรมได้เป็น
พระอรหนัต์สำวกมำกมำยจำกกำรฟังธรรม   กำรฟังธรรมก่อให้เกิดประโยชน์  5  ประกำร คือ ท ำ
ให้รู้ในสิง่ท่ีไม่เคยรู้มำก่อน   ท ำให้ชดัเจนไม่สงสยั  ท ำให้เกิดปัญญำ   มีสติ   และบรรลธุรรมได้    

8. การเลือกคบคน สิง่ท่ีเรำเข้ำไปเก่ียวข้องหรือมีควำมสมัพนัธ์ด้วยนัน้ยอ่ม
มีแรงดงึดดูและสง่ผลตอ่จิตใจเสมอ   กำรคบหำสนิทสนมกบัคนดียอ่มท ำให้มีควำมสขุ   กำรเลอืก
คบคนจึงเป็นสิง่ส ำคญัท่ีมีผลท ำให้เรำมีควำมสขุมำกขึน้หรือน้อยลงได้   

9. การอยู่กับปัจจุบัน ข้อนีค้ล้ำยกบัข้อท่ี 3 ท่ีกลำ่วมำข้ำงต้นในเร่ืองกำรมอง
โลกตำมควำมเป็นจริง   แตเ่น้นท่ีต้องไมติ่ดยดึอยูก่บัอดีตท่ีผำ่นไปแล้ว  และไม่กงัวลในอนำคตท่ี
ยงัมำไม่ถึง  ในทำงพทุธศำสนำ  สอนให้มีสติอยูก่บัปัจจุบนัด้วยกำรคอยตำมดลูมหำยใจเข้ำออก 
เพือ่ให้มีสติรู้ตวัทัว่พร้อมอยูต่ลอดเวลำ    

10. การเป็นคนตรงไปตรงมา จะท ำให้มีควำมสขุอยำ่งมหำศำลท่ีหลำยคน
อำจมองข้ำมไป  เพรำะจิตใจไม่มีอะไรตกค้ำง  เป็นท่ีตัง้ของจิตใจที่เป็นอิสระ  และมีควำมสขุทกุ
ครัง้เม่ือได้พยำยำมตัง้จิตไว้ชอบด้วยกำรเป็นคนตรงไปตรงมำ   

11. ความพอใจในความสงบ   ควำมสงบเป็นพืน้ฐำนของกำรภำวนำและกำร
ท ำควำมดีทัง้มวล   เม่ือใจสงบเยือกเย็น  ใจก็ไมดิ่น้พลำ่นทุรนทรุำยด้วยควำมทกุข์  ใจมีควำมสขุมุ
มำกขึน้ และสำมำรถจดักำรแก้ปัญหำใดๆ ได้   ดงัท่ีพระพทุธองค์สอนวำ่ สขุอ่ืนใดเสมอควำมสงบ
ไม่มี  จิตท่ีฝึกดีแล้วยอ่มน ำสขุมำให้   

 
  กำรปฏิบติัตำมข้อแนะน ำข้ำงต้นจะช่วยท ำให้ใจมีควำมสขุ   ควำมสขุจึงเป็นสิง่ท่ีสร้ำง
ขึน้มำได้   ชีวิตของแตล่ะคนล้วนสัน้นกั  อยูใ่นโลกนีไ้ด้ระยะหนึง่ก็ต้องจำกไป  กำรมีชีวิตท่ีมี
ควำมสขุจึงเป็นสิง่ท่ีประเสริฐสดุและคุ้มคำ่  บำงคนรู้แตก่ำรหำทกุข์ใสต่วั ท ำให้ควำมสขุท่ีควรจะ
ได้รับต้องลดทอนลงไปอยำ่งนำ่เสยีดำย  พอคิดขึน้มำได้ก็สำยเสยีแล้ว  หำกไม่อยำกมีค ำวำ่สำย  
ก็ควรเร่ิมต้นใสใ่จให้ตวัเองมีควำมสขุเสยีแตว่นันี ้  ชีวิตท่ีถือได้วำ่ประสบควำมส ำเร็จล้วนมี
ควำมสขุเป็นพืน้ฐำน  เพราะความสุข คือ ความส าเร็จของชีวติ 

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



มะเร็งปากมดลูก   
 

   อุไรวรรณ คหูะเปรมะ 
         กรมสารนิเทศ 

 
   
 เม่ือปลายเดือนมกราคม 2549   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  พระราชทานรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจ าปี  2548    สาขาการแพทย์แก่ 
ศาสตราจารย์ยยูีน  โกลวาสเซอร์ (Professor  Eugene  Goldwasser, Ph.D.)  ศาสตราจารย์
เกียรติคณุแหง่มหาวิทยาลยัชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา    และสาขาการสาธารณสขุแก่
ศาสตราจารย์นายแพทย์ฮารัลด์  ซวัร์  เฮาเซน  (Professor Dr.Harald  zur  Hausen, M.D.)  
ศาสตราจารย์เกียรติคณุจากศนูย์วิจยัมะเร็ง  เมืองไฮเดลเบิร์ก  สหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนี  ณ  
พระที่นัง่อนนัตสมาคม   โดยทา่นหลงันีไ้ด้รับพระราชทานรางวลัในฐานะเป็นผู้ มีบทบาทส าคญั
อยา่งยิ่งในการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัมะเร็งปากมดลกู ซึง่เป็นสาเหตกุารตายท่ีส าคญัในสตรีทัว่โลก 
โดยพบเป็นอนัดบัท่ี 3 ของมะเร็งท่ีพบในสตรี  และเป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 1 ของมะเร็งทัง้หมด
ในหญิงไทยในปัจจุบนั   จึงขอถือโอกาสนีใ้ห้ข้อมลูเก่ียวกบัมะเร็งปากมดลกูและวิธีป้องกนั  

 
การค้นพบของศาสตราจารย์นายแพทย์ฮารัลด์  ซัวร์  เฮาเซน   
 

 ศาสตราจารย์นายแพทย์เฮาเซนสนใจศกึษาวิจยัไวรัสแพ็บพิลโลม่า(Virus 
Papilloma) หรือ HPV ท่ีท าให้เกิดหดูในคนมาตัง้แตปี่ 2513 และในปี 2519 ได้ตัง้สมมติุฐานวา่
ไวรัสหดูมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งปากมดลกู   ตอ่มา  ในปี 2523 ศาสตราจารย์นายแพทย์
เฮาเซนกบัคณะประสบความส าเร็จสามารถแยกไวรัสแพ็บพิลโลม่าชนิด HPV 16 และ HPV 18 ได้
จากเนือ้มะเร็ง เป็นข้อพิสจูน์วา่ไวรัส 2 ชนิดนีเ้ป็นสาเหตขุองมะเร็งปากมดลกู ถือเป็นการค้นพบ
ครัง้ส าคญั กลา่วคือ สามารถพิสจูน์ได้วา่การติดเชือ้ (ซึง่มาจากไวรัส) สามารถก่อมะเร็งได้ โดย
ไวรัสหดูซึง่มีประมาณกวา่100 ชนิดและท่ีเกิดท่ีอวยัวะสบืพนัธ์ุ ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึง่มีกวา่ 
40 ชนิดนัน้ มีชนิดท่ีก่อให้เกิดมะเร็งและไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง  อีกทัง้ยงัค้นพบวา่ HPV16 และ 
HPV18 เป็นไวรัสหดูท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบัสาเหตขุองมะเร็ง
ปากมดลกู น าไปสูก่ารป้องกนัและการรักษามะเร็งปากมดลกูท่ีดีขึน้ ช่วยลดอตัราการเกิดมะเร็ง
ปากมดลกูในสตรีและลดอตัราการตายจากโรคนีไ้ด้อยา่งมาก อีกทัง้เป็นแนวทางไปสูก่ารคิดค้น
วคัซีนป้องกนั 
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มะเร็งปากมดลูกคืออะไร 

 มะเร็งปากมดลกูพบมากในสตรีท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 35 - 60 ปี  สาเหตกุารเกิดยงั
ไม่ทราบแนช่ดั  แตพ่บวา่มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความเสีย่งในการเป็น  เช่น  การมี
เพศสมัพนัธ์ตัง้แตอ่ายยุงัน้อย (ต ่ากวา่ 20 ปี)  มีคูร่่วมเพศสมัพนัธ์หลายคน  มีการอกัเสบของปาก
มดลกูเน่ืองจากการติดเชือ้ HPV  มีบุตรมาก  มีประวติัเป็นกามโรค  ในสตรีท่ีสบูบุหร่ี  มีโอกาส
เสีย่งมากกวา่ผู้ ไม่สบูบุหร่ี เป็นต้น   ระยะเร่ิมแรกจะไมป่รากฏอาการ  ตอ่เม่ือเข้าสูร่ะยะลกุลาม จะ
มีอาการตกขาวผิดปกติคล้ายปากมดลกูอกัเสบ  ตกขาวมีกลิน่หรือตกขาวลกัษณะคล้าย
น า้คาวปลา  และอาจมีอาการเลอืดออกหลงัมีเพศสมัพนัธ์   ถ้าเป็นมากอาจปัสสาวะเป็นเลอืด 
ถ่ายปัสสาวะล าบากหรือมีอาการผิดปกติของระบบขบัถ่ายอุจจาระ นอกจากนีม้ะเร็งอาจกระจาย
ไปยงัท่ีอ่ืน  เช่น  ตอ่มน า้เหลอืงบริเวณคอ  ปอด  ตบั และกระดกู 
  มะเร็งปากมดลกูสามารถป้องกนัได้  เพราะแพทย์สามารถตรวจหา “ระยะก่อน
เป็นมะเร็งปากมดลกู” ได้ตัง้แตย่งัไม่มีอาการ  โดยวิธีการตรวจท่ีเรียกวา่แปปสเมียร์ (Pap Smear) 
คือการเก็บเอาเซลล์เยื่อบุบริเวณปากมดลกูไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง เป็นการค้นหามะเร็งแรกเร่ิม
หรือสภาวะปากมดลกูท่ีก าลงัจะกลายเป็นมะเร็ง การตรวจสามารถลดอตัราการเกิดและการตาย
ของมะเร็งปากมดลกูได้อยา่งมาก 

  ส าหรับวิธีการรักษานัน้  ขณะนีมี้ 2 บริษัทก าลงัท าวคัซีนเพื่อฉีดป้องกนั HPV อาจ
น าออกใช้ได้ในต้นปีหรือกลางปีหน้า  แตว่คัซีนท่ีผลติขึน้มาจะรักษาจ านวนคนไข้ได้ 70% เทา่นัน้
เพราะ HPV มีอยูห่ลายชนิด ผู้ ท่ีไม่ได้รับการฉีดวคัซีนก็ต้องไปตรวจหาโรคมะเร็งด้วยตนเอง  

 สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติมีนโยบายระดบัชาติในการรณรงค์ตรวจคดักรองมะเร็งปาก
มดลกูให้กบัหญิงไทย ในอาย ุ35 - 60 ปี ทกุๆ  5 ปี   เป็นนโยบายเชิงรุกท่ีเร่ิมตัง้แตปี่ท่ีแล้ว ซึง่จะ
ช่วยลดจ านวนผู้ ป่วยได้  เม่ือเทียบกบัประเทศพฒันา ไทยมีอตัราการตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลกู
สงู  เน่ืองจากประชาชนยงัเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสขุไม่เพียงพอ การค้นพบของ
ศาสตราจารย์เฮาเซนซึง่น าไปสูก่ารคิดค้นวคัซีนท่ีคาดวา่จะน าออกใช้ได้ในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะช่วย
ในการวางแผนเพื่อลดโรคมะเร็งปากมดลกูในอนาคตได้อีกทางหนึง่ 

 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับมะเร็ง 

 มะเร็งไม่ใช่โรคใหม่ มีการพบมะเร็งครัง้แรกในกระดกูของมมัม่ี มะเร็งเป็นกลุม่ 
ของโรค  ประกอบด้วยเซลล์ท่ีมีการเติบโตผิดปกติ หลดุออกไปจากการควบคมุของร่างกาย กลุม่
เซลล์พวกนีมี้ช่ือวา่เนือ้งอก  แบง่เป็นเนือ้งอกชนิดธรรมดาและเนือ้งอกชนิดร้าย หรือท่ีเรียกวา่
มะเร็ง   เซลล์มะเร็งเกิดในอวยัวะใดจะเรียกช่ือตามอวยัวะนัน้  พบในร่างกายคนกวา่ 100 ชนิด  
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แตล่ะชนิดมีการด าเนินโรคไม่เหมือนกนั มีทัง้รุนแรงและไม่รุนแรง ปัจจุบนั มีการศกึษาถึงระดบัสาร
พนัธุกรรม(DNA) เป็นการค้นพบกญุแจไขปมปริศนาของความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ พืน้ฐานส าคญัคือ 
การท างานของยีนหรือสารพนัธุกรรมมีความผิดปกติ โดยเฉพาะสว่นท่ีท าหน้าท่ีควบคมุการแบง่ตวั  
การเจริญเติบโตของเซลล์ การเปลีย่นแปลงรูปร่างและพฤติกรรมตา่งๆ ของเซลล์มะเร็ง  
  มะเร็งเป็นโรคท่ีใช้เวลายาวนานกวา่จะปรากฎอาการออกมา เพราะเซลล์มะเร็ง
เกิดจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวท่ีมีความผิดปกติอยูท่ี่สารพนัธุกรรม ผา่นขบวนการเปลีย่นแปลงท่ี
สะสมและซบัซ้อน การป้องกนัโรคมะเร็งท่ีดีท่ีสดุคือหลกีเลีย่งการได้รับสารก่อมะเร็งหรือการท าให้
ร่างกายมีภมิูคุ้มกนัตอ่การเกิดโรคมะเร็ง ก าจดัสาเหตขุองมะเร็งท่ีเกิดจากอาชีพและสิง่แวดล้อม 
เม่ือร่างกายได้รับสารก่อมะเร็ง (เช่น  สารเคมี  ไวรัส  รังส)ี  ก็จะท าให้เซลล์ปกติเกิดการ
เปลีย่นแปลงจนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง  และถ้าระบบภมิูคุ้มกนัร่างกายไม่สามารถท าลายเซลล์พวก
นีไ้ด้ ก็จะเกิดการแบง่ตวัและแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว  

 ปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตท่ีุแนน่อนของการเกิดมะเร็ง แตเ่ช่ือวา่มีปัจจยัท่ี
เก่ียวข้อง  ปัจจยัภายใน เช่น คณุสมบติัทางพนัธุกรรม ระบบภมิูต้านทาน ภาวะทางโภชนาการ 
ความไม่สมดลุทางฮอร์โมน สิง่ระคายเคืองท่ีเกิดซ า้ๆ  ปัจจยัภายนอก เช่น สารก่อมะเร็งใน
สิง่แวดล้อม พฤติกรรมสขุภาพและภาวะเศรษฐกิจสงัคม สารก่อมะเร็งและสารท่ีปะปนอยูใ่น
อาหาร รังส ียา การรับปัจจยัเสีย่งหลายอยา่งร่วมกนั จะท าให้เกิดโรคมากขึน้และเร็วขึน้  

 ปัจจยัเสีย่งตอ่การเกิดมะเร็งท่ีส าคญั  ได้แก่  การสบูบุหร่ี  มลภาวะ  สิง่แวดล้อม 
อนัตรายจากการสดูแร่ใยหิน เบนซิน ยา่ฆา่แมลง รังสตีา่งๆ คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า ยารักษามะเร็ง 
ฮอร์โมนกลุม่เอสโตรเจน (ท าให้เกิดมะเร็งตวัมดลกูและตบั) ฮอร์โมนเพศหญิงท่ีสงัเคราะห์ขึน้ (เกิด
มะเร็งท่ีช่องคลอด) อาหารท่ีมีดินปะสวิเชือ้รา แอลกอฮอล์  สารผสมอาหารท่ีให้สหีรือเพิ่มรสชาติ 
สารถนอมอาหาร(โซเดียม ไนเตรต)  อาหารเค็ม/หมกัดอง อาหารไขมนัสงูกากน้อย  สารก่อมะเร็งท่ี
พบในสว่นไหม้เกรียมของอาหารปิง้ ยา่ง รมควนั ความอ้วนมากจะท าให้ยีนผิดปกติได้ การติดเชือ้
เช่น HPVในโรคหูด การติดเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบBและ C สตรีไม่มีลกูหรือมีลกูคนแรกอายมุาก การ
ใช้ยาคมุก าเนิดนานๆ เป็นต้น  

 แม้วา่โรคมะเร็งสว่นใหญ่จะยงัไม่ทราบสาเหตท่ีุแท้จริง แตมี่มะเร็งบางชนิด
สามารถทราบสาเหตนุ าหรือสาเหตรุ่วมท่ีอาจหลกีเลีย่งได้ การใสใ่จดแูลสขุภาพจะช่วยลดปัจจยั
เสีย่งของการเกิดมะเร็ง ควรหมัน่ตรวจร่างกายและพบแพทย์อยา่งน้อยปีละครัง้  ท่ีส าคญั  หากพบ
อาการผิดปกติอยา่งหนึง่อยา่งใดตอ่ไปนี ้ควรรีบปรึกษาแพทย์ทนัที เพราะเป็นสญัญานเตือนวา่เรา
ก าลงัเข้าขา่ยมีมะเร็งมาเยือน  แม้อาจจะไม่ได้หมายความวา่จะเป็นมะเร็งเสมอไป ได้แก่ 

1. C :  Change of bowel habit  การเปลีย่นแปลงนิสยัของการขบัถ่ายอุจาระ  
เช่น  ท้องผกู ท้องเดินเป็นเวลานาน ปัสสาวะผิดปกติหรือเปลีย่นไปจากนิสยัเดิม 
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2. A :  A sore that is not heal  เป็นแผลเรือ้รังไม่หายมากกวา่ 2 สปัดาห์  ให้ 
สงสยัวา่อาจเป็นมะเร็งผิวหนงั 

3. U :  Unusual bleeding  มีเลอืดออกผิดปกติ  มีสิง่คดัหลัง่ออกจากทวารทัง้ 5 
ท่ีผิดปกติ เช่น มีตกขาวออกมาก ประจ าเดือนกะปริบกะปรอย 

4. T :  Thickening  มีก้อนหรือตุม่ก้อนเกิดขึน้ท่ีใดท่ีหนึง่ของร่างกายและก้อนนัน้ 
โตเร็วผิดปกติ 

5. I :  Indigestion  ไม่ยอ่ย มีอาการกลนือาหารล าบาก เบือ่อาหาร น า้หนกัลด 
โดยไม่ทราบสาเหต ุ 

6. O :  Obvious change in nevus  ลกัษณะของไฝท่ีเปลีย่นไป มีการเปลีย่นแปลง 
ของหดู ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ เปลีย่นสี 

7. N :  Nagging cough  การไอเรือ้รัง มีอาการเสยีงแหบ 
 
สุขบัญญัติ 10 ประการในการใช้ชีวิตเพื่อให้ห่างไกลจากมะเร็ง 

ส่ิงที่ไม่ควรท า  มีอาทิ  
1. ไม่ควรสบูบุหร่ี 
2. ไม่ควรด่ืมสรุามากเกินไป 
3. ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีเค็มจดั  ร้อนจดั  ไหม้เกรียม 
4. ไม่ควรรับประทานอาหารดิบๆ สกุๆ  
5. ไม่ควรตากแดดจดัมากจนเกินไป  เพราะอาจท าให้เป็นมะเร็งผิวหนงั 

ส่ิงที่ควรท า  ได้แก่ 
6. ควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย รับประทานผกัและผลไม้ให้มากขึน้ ลด 

ไขมนัลง  หากเป็นไปได้ ควรทานผกัในปริมาณกึง่หนึง่ของมือ้อาหารแตล่ะมือ้   
7. ควรเก็บอาหารให้ถกูสขุอนามยั โภชนาการดี 
8. ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
9. พกัผอ่นให้เพียงพอ 
10. ตรวจสขุภาพประจ าปี 
 

------------------------------------- 
 
*  สรุปจากการสมัภาษณ์ น.พ.ธีรวฒุิ คหูะเปรมะ ผู้อ านวยการสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ  รายการรู้รอบโลก ออกอากาศเมื่อเดือน
ธันวาคม 2548   
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สาระนา่รู้ 
 

กินผักผลไม้สด   ลดอาหารไขมัน   ป้องกันมะเร็ง 
 

 
สารเม็ดสีในพืช   
 สารคลอโรฟีลล์  พบในพืชใบเขียวทัว่ไป  เช่น  คะน้า  กะหล า่  ผกัใบเขียว  และสาหร่าย
หลายชนิด 
 สารคาโรทีนอยด์  พบในพืชท่ีมีสส้ีม – เหลอืง  และ สแีดง – ส้ม  เช่น  แครอท  ฟักทอง  
มะเขือเทศ  มะนาว  ส้ม  และผกัใบเขียว 
 สารแอนโทไซยานิดนิ  พบในพืชท่ีมีสนี า้เงิน  ม่วง  แดง  เช่น  หวับีท  เชอร์ร่ี  องุน่ม่วง – 
แดง  และ กะหล า่ม่วง 
 สารเหล่าน้ีมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง  ดังน้ี 

o ต้านอนมุลูอิสระ 
o ดดูซบัสารพิษท่ีอาจก่อให้เกิดมะเร็ง 
o ต้านการอกัเสบ  และเพิ่มระบบภมิูคุ้มกนั 
o ปกป้องเซลล์จากรังสยีวู ี
o ช่วยการไหลเวียนของเลอืด 
o ลดคลอเรสเตอรอล 

 ผู้ ท่ีรับประทานพืชที่มีสารเม็ดสเีป็นประจ าจะชว่ยลดความเสีย่งจากการเป็นมะเร็งปอด  
มะเร็งล าไส้ใหญ่  และทวารหนกั  มะเร็งตอ่มลกูหมาก  มะเร็งเต้านม  และ มะเร็งมดลกู 
 
พืชตระกูลกะหล ่า  
 มีหลายชนิด  เช่น  บรอคโคล ี กะหล า่ปล ี ดอกกะหล า่  คะน้า  กวางตุ้ง  ผกักาดขาว  และ
หวัผกักาด   พืชในกลุม่นีมี้สารส าคญัท่ีช่วยในการป้องกนัมะเร็งหลายชนิด  เช่น  sulforaphane,  
indole,  isothiocyanate   
 สารเหล่าน้ีมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง  ดังน้ี 

o ยบัยัง้การเจริญเติบโตของเนือ้งอก 
o ยบัยัง้เอนไซม์ท่ีกระตุ้นสารก่อมะเร็ง 
o จบัสารก่อมะเร็งและอนมุลูอิสระ 
o สง่เสริมเอนไซม์ท่ีขบัพิษของสารก่อมะเร็ง 
o รักษาสมดลุของระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจน 
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o สง่เสริมระบบภมิูคุ้มกนั 
 ผู้ ท่ีรับประทานพืชตระกลูกะหล า่เป็นประจ าจะชว่ยลดความเสีย่งจากการเป็นมะเร็งปอด   
มะเร็งเต้านม  มะเร็งหลอดอาหาร  มะเร็งกระเพาะอาหาร  มะเร็งตบั  และ มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 
พืชตระกูลหอม – กระเทียม  
 มีหลายชนิด  เช่น  หอมใหญ่  หอมแดง  กระเทียม  ผกักยุช่าย  ดอกหอม  เป็นต้น  พบ
สารประกอบซลัเฟอร์ ซึง่เป็นสารป้องกนัมะเร็งหลายชนิด  เช่น  สาร diallyl  disulfide  และ  
diallyl  trisulfide  ในน า้มนักระเทียม  และสาร S-allyl cystein ในกระเทียมทบุ 
 สารเหล่าน้ีมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง  ดังน้ี 

o กระตุ้นเอนไซม์ในการท าลายพิษ 
o ยบัยัง้การท างานของเซลล์มะเร็ง 
o ยบัยัง้การเจริญของเซลล์มะเร็ง 
o สง่เสริมภมิูคุ้มกนั 

 ผู้ ท่ีรับประทานพืชตระกลูหอม - กระเทียมเป็นประจ าจะช่วยลดความเสีย่งจากการเป็น
มะเร็งกระเพาะอาหาร  มะเร็งล าไส้ใหญ่  และ มะเร็งหลอดอาหาร    
 
ผัก – ผลไม้ที่มีสารไลโคปีน  
 สารไลโคปีน (Lycopene)  พบในผกัและผลไม้ท่ีมีสแีดง  เช่น  มะเขือเทศ  องุน่  แตงโม 
สตรอเบอร่ี ฯลฯ  อาหารท่ีมีสารไลโคปีนมากเม่ือผา่นความร้อนแล้ว  สารไลโคปีนจะถกูดดูซมึได้ดี
ขึน้  เช่น  น า้มะเขือเทศ  ซอส  และแยมมะเขือเทศ  
 สารไลโคปีนมีคณุสมบติัในการต้านอนมุลูอิสระสงูกวา่วิตามินอีถึง 10 เทา่ และสงูกวา่
เบต้าแคโรทีนถึง 2 เทา่ 
 ผู้ ท่ีรับประทานผกั – ผลไม้ หรือผลติภณัฑ์ท่ีมีสารไลโคปีน เช่น มะเขือเทศเป็นประจ า  
จะช่วยลดความเสีย่งจากการเกิดมะเร็งตอ่มลกูหมาก  มะเร็งปอด  และ มะเร็งกระเพาะอาหาร    
 
ผัก – ผลไม้ตระกูลส้ม  
 ผกั – ผลไม้ตระกลูส้ม  ได้แก่  ส้มชนิดตา่งๆ  มะกรูด  มะนาว ฯลฯ  นอกจากจะมีวิตามินซี
แล้ว  ยงัประกอบไปด้วยสารส าคญัท่ีมีคณุสมบติัในการป้องกนัมะเร็ง  เช่น  limonene,  limonoid,    
และ  carotenoid  เป็นต้น   
  สารเหล่าน้ีมีคุณสมบัตป้ิองกันมะเร็ง  ดงัน้ี 

o ต้านการอกัเสบ  
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o ยงัยัง้การแข็งตวัของเลอืด  
o ยบัยัง้อนมุลูอิสระ  
o ยบัยัง้การเจริญของเซลล์มะเร็ง 
o กระตุ้นเอนไซม์ท าลายพิษสารก่อมะเร็ง 

 ผู้ ท่ีรับประทานผกั – ผลไม้ตระกลูส้ม - มะนาวเป็นประจ าจะช่วยลดความเสีย่งจากการ
เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่  มะเร็งกระเพาะอาหาร  มะเร็งเต้านม  และ มะเร็งปอด  นอกจากนี ้ ผกั - 
ผลไม้ตระกลูส้ม – มะนาวยงัมีคณุสมบติัในการป้องกนัโรคอ่ืนๆ  เช่น  ป้องกนัโรคลกัปิดลกัเปิด 
และลดการสร้างคลอเรสเตอรอล 
 
ถั่วเหลือง 
 ถัว่เหลอืงนอกจากจะเป็นแหลง่ของเส้นใยอาหารแล้ว  ยงัประกอบไปด้วยสารต้านมะเร็ง
หลายชนิด  เช่น  genistein,  daidzein,  saponins,  และ  protease  inhibitors ฯลฯ 
 สารเหล่าน้ีมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง  ดังน้ี 

o ต้านอนมุลูอิสระ 
o ยบัยัง้การเจริญของเนือ้งอกและเซลล์มะเร็ง 
o ต้านมะเร็งท่ีเก่ียวข้องกบัฮอร์โมนเอสโตรเจน  เชน่  มะเร็งเต้านม  และ

มะเร็งรังไข ่
 นอกจากนี ้ ยงัมีคณุสมบติัช่วยลดอาการร้อนวบูวาบ  อาการเหงื่อออกเวลากลางคืนของ
หญิงวยัหมดประจ าเดือน  และอาจลดอาการกระดกูผไุด้ 
 ผู้ ท่ีรับประทานถัว่เหลอืงและผลติภณัฑ์จากถัว่เหลอืง  เช่น  เต้าหู้   โปรตีนจากถัว่เหลอืง
เป็นประจ า  จะช่วยลดความเสีย่งจากการเป็นมะเร็งเต้านม  มะเร็งล าไส้ใหญ่  มะเร็งรังไข ่  
มะเร็งตอ่มลกูหมาก  มะเร็งกระเพาะอาหาร  และ มะเร็งปอด  

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

ด้วยความอนเุคราะห์ข้อมลูจากสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ 
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ฟังแปลกหู  รู้ความหมาย 
 

        คณุตาทองเชือ้ ยาท้วม   
        จงัหวดัอุตรดิตถ์  
 
  หมู่บ้านและอ าเภอท่ีผู้ เขียนเกิดและอาศยัอยูน่ัน้ มีช่ือวา่ “หมู่บ้านวงัปรากฏ”   
สว่นอ าเภอนัน้  มีช่ือวา่ “อ าเภอตรอน”     
  ผู้คนท่ีผา่นไปมาได้เห็นป้ายช่ือทัง้สอง  ก็จะแปลกใจกนัอยูเ่สมอ   เพราะแทนท่ีจะ
เขียนป้ายหมู่บ้านวา่ “บ้านปรากฏ”  ซึง่มีความหมายท่ีเข้าใจได้งา่ย  แตก่ารเขียนวา่ “บ้านวงั
ปรากฏ” เช่นนี ้  ท าให้ผู้คนเกิดฉงนใจวา่มีอะไรนะท่ีเกิดปรากฏขึน้ในวงั    สว่นช่ือของ  “อ าเภอ 
ตรอน”  นัน้เลา่  ผู้คนนา่จะคุ้นเคยกบัค าวา่ “อ าเภอตอน”  หรือ “อ าเภอตะรอน”  มากกวา่     
  ค าแปลกเหลา่นีล้้วนมีท่ีมาทัง้สิน้  แตต้่องสบืถามเอาจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์มากๆ 
ก็จะทราบความหมายค าแปลหรือท่ีไปท่ีมาของช่ือ  
  ส าหรับ “อ าเภอตรอน”  เป็นอ าเภอท่ีตัง้ขึน้มาแตส่มยัไหนนัน้  ผู้ เขียนได้พยายาม
สบืค้นหาหลกัฐาน  แตก็่ไม่พบ  ทราบแตว่า่ อ าเภอนีอ้ยูต่อ่มาถกูโยกย้ายไปตัง้เป็นช่ือในท้องถ่ิน
อ่ืนๆ อีกหลายท่ี   แตก็่ยงัมีการเรียกขานเป็นช่ืออ าเภอตรอนอยูเ่ช่นเดิม  เทา่ท่ีพอสบืประวติัได้ 
พบวา่ มีการย้ายอ าเภอตรอนไปตัง้ท่ีหมู่บ้านแก่งเหนือ 2  จนถึงเม่ือประมาณรัชสมยัรัชกาลท่ี 7  
ทางการได้ย้ายอ าเภอตรอนออกจากบ้านแก่งเหนือ  ไปตัง้อยูท่ี่หมู่บ้านวงัหิน ต าบลวงัแดง ติดกบั
ล าน า้นา่น ใกล้กบัสถานีรถไฟคนละฝ่ังน า้นา่น สืบตอ่มาจนถึงปัจจบุนันี ้ แตเ่หลา่ประชากรซึง่อยู่
ในตวัอ าเภอตรอนท่ีหมู่บ้านแก่งเหนือ 2 เดิม ก็ยงัคงเรียกขานกนัวา่ “แขวงเมืองตรอน”   
  จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2526   ทางการเลง็เห็นวา่ เหลา่ประชากรแถวหมู่บ้านแก่งเหนือ 
2 ไปมาติดตอ่ราชการล าบากมากและไม่สะดวก เพราะมีระยะทางไกลจากตวัอ าเภอท่ีย้ายมาใหม่
ประมาณ 40 - 50 กิโลเมตร  จึงได้ก าหนดให้บางสว่นของอ าเภอตรอนซึง่เป็นหมู่บ้านแก่งเหนือ 2  
เดิมเป็นก่ิงอ าเภอ โดยหา่งจากท่ีเดิมออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร และเปลีย่นช่ือเป็น ก่ิงอ าเภอทอง
แสนขนั ซึง่ได้จากการน าช่ือของหมู่บ้านสองหมูบ้่านเดิมมารวมกนั คือ บ้านแสนขนัและบ้านบอ่
ทอง  ในเวลาตอ่มา  ทางการได้ตัง้เป็นอ าเภอทองแสนขนั  
  ถึงแม้จะได้ตัง้ก่ิงอ าเภอทองแสนขนัขึน้  อยา่งไรก็ดี  ต าบลซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
อ าเภอตรอนเดิมนัน้ก็ยงัเป็นเขตปกครองต าบลท่ีกว้างขวางมาก ทางราชการดแูลไม่ทัว่ถึง จึงได้
แบง่ออกเป็นสองต าบล คือ ต าบลบอ่ทองและต าบลป่าคายซึง่คือพืน้ท่ีอ าเภอตรอนเดิม และน าเอา
อ าเภอทองแสนขนัซึง่เพิ่งตัง้ขึน้ใหม่ให้มาอยูใ่นเขตต าบลบอ่ทองด้วย  
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  ส าหรับค าวา่ “ตรอน”  มาจากช่ือของแม่น า้ล าคลอง “ตรอน” ท่ีไหลผา่นลงมาจาก
เขตแดนประเทศลาว  ชาวบ้านเรียกกนัวา่ “ล าคลองตรอน” บ้างก็เรียกวา่ คลองตอน  เป็นล าคลอง
ท่ีไหลมาจากภเูขาผีปันน า้ซึง่เป็นเขตแดนไทย-ลาวสมยัโน้น   เมืองประเทศลาวจะมีเมืองบอ่แตน 
เมืองแก่นท้าว และมีการยดึเอาภเูขาและล าคลองนีเ้ป็นเส้นแบง่เขตแดน จึงเรียกขานวา่คลองเขต
แดน  ค าวา่ “ตรอน” แปลได้ความวา่ “เขตแดน” นัน่เอง  เม่ือมีการตัง้เป็น “แขวงเมืองตรอน” จึงท า
หน้าท่ีเปรียบเสมือนเมืองหน้าดา่นท่ีผู้คนจากทัง้สามประเทศ ลาว-ญวน-ไทย ไปมาค้าขายติดตอ่
ผา่นทางดา่นนี ้ ตอ่มา ได้ยกเลกิค าวา่ “แขวงเมือง” ออกจาก “แขวงเมืองตรอน” แล้วตัง้เป็น
อ าเภอตรอนมาจนทกุวนันี ้  
  สว่นช่ือ “หมู่บ้านวงัปรากฏ”  หลายทา่นท่ีได้ยินอาจนกึเอะใจสงสยัวา่ ช่ือหมู่บ้าน
นีห้รือจะหมายถึงมีอะไรเกิดปรากฏขึน้ในวงัท่ีไหนแหง่ใดขึน้กระมงั  เทา่ท่ีผู้ เขียนทราบ เดิมที 
หมู่บ้านนีช้าวบ้านเรียกขานกนัวา่ “บ้านวงัปลากด” เพราะบริเวณดงักลา่วตัง้ติดกบัล าคลองตรอน
ซึง่มีน า้ไหลใสสะอาดและเป็นวงัน า้ลกึ มีน า้เย็นไหลไม่รู้ขาดทัง้ฤดูน า้หลากและฤดแูล้ง แถมยงัเป็น
วงัลกึยาว มีฝงูปลากดอาศยัอยูชุ่กชุมมาก  

 อยูก่นัมาได้ระยะหนึง่  เกิดมีสิง่แปลกประหลาดมหศัจรรย์ เป็นแสงสกุสวา่ง
ลกัษณะเหมือนดวงไฟ ลกูกลมโตขนาดเทา่ลกูมะพร้าว ผดุลอยขึน้จากท่ีบนยอดภเูขา ลกูไฟลกูนัน้
เป็นสแีสงสกุใส ย้อยระยิบระยบั แสงสวา่งแจ่มกระจ่างจ้าเหมือนสรุ้ีง แล้วก็คอ่ยเลือ่นลอยย้อย
หายไปในยอดภเูขาท่ีอยูใ่กล้ๆ บริเวณนัน้  ผู้คนทัง้หลายตา่งก็ได้ดไูด้เห็นกันทัว่ทกุๆ คน แตก็่หามีผู้
ท่ีรู้จกัไม่วา่เป็นอะไรกนัแน ่ ตา่งคนตา่งคิดเห็นไปกนัคนละทางสองทาง บ้างก็พดูวา่คงเป็นแร่ธาตุ
อนัมีฤทธ์ิส าแดงให้เห็นออกมาเพ่ือจะเลือ่นท่ีเลือ่นทางของเขา  บ้างก็พดูวา่คงเป็นดวงแก้วอนัวิเศษ
และมีฤทธ์ิซึง่มีอยูใ่นภเูขานัน้เขาจะเลือ่นเคลือ่นท่ีหรือจะย้ายท่ีอยูใ่หม่ก็เป็นได้   บ้างก็วา่ อาจเป็น
ด้วยผีเจ้าภเูจ้าดอยออกมาส าแดงฤทธ์ิปรากฏให้ผู้คนทัง้หลายได้รู้ได้เห็นกนั   

 หลงัจากชาวบ้านได้ปรึกษาหารือกนัถึงสิง่ท่ีปรากฏเกิดขึน้แล้ว  เช่ือกนัวา่ดวงแก้ว
ท่ีเห็นเป็นสิง่มงคลอุดมฤกษ์อนัดียิ่งนกั  จึงได้ตกลงเปลีย่นช่ือหมู่บ้าน เป็น “บ้านวงัปรากฏ” ตาม
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้  โดยไม่ได้ตดัค าวา่ “วงั”  (ซึง่หมายความถึง “วงัน า้”) ท่ีอยูข้่างหน้าออก   

 สว่นลกูไฟหรือดวงแก้วท่ีเป็นสิ่งแปลกประหลาดปรากฏให้เห็นท่ีบนยอดภูเขาครัง้
นัน้  จนปัจจุบนันีก็้ยงัมีอยู ่มิได้สญูหายไปไหน แตน่านๆ ทีเป็นปีเป็นเดือน จึงจะปรากฏให้ผู้คน
ละแวกนัน้ได้พบเห็นกัน  ชาวบ้านตา่งเช่ือกนัวา่เม่ือใดเป็นเวลาฤกษ์งามยามดี ก็จะได้พบเห็น
ปรากฏการณ์ดงักลา่ว  และยงัคงเป็นท่ีนา่อศัจรรย์นา่ฉงนมาจนถึงปัจจุบนั 

 น่ีแหละครับท่ีมาของช่ือท่ีฟังแล้วแปลกหซูึง่มีอยูใ่นเมืองไทยของเราครับ ทา่น
ผู้อ่านๆ แล้วคงได้ความรู้ความเพลดิเพลินบ้างนะ่ครับ สวสัดี  

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



คติธรรม : 
 

ธรรมโอวาทของหลวงตามหาบัว   ญาณสัมปันโน 
 
 

 จิตใจ  ขณะใดท่ีจะออกกอ่นได้ จะเป็นฝ่ายต ่าฝ่ายสงู ก็ออกแสดงผลก่อนได้ เร่ือง
ความจริงเป็นอยา่งนัน้  ทา่นจึงสอนให้ระมดัระวงั เพราะจิตเป็นของละเอียดและ
ไม่มีก าลงัโดยล าพงัตนเอง ต้องอาศยัสิง่อ่ืนผลกัดนั เช่น ฝ่ายต ่าผลกัดนั ฝ่ายสงู
พยงุสง่เสริม ให้เป็นอยา่งไรก็เป็นไปได้  เราจึงต้องสัง่สมความดีอนัเป็น “ฝ่ายสงู” 
ให้มากๆ เพื่อจะผลกัดนัหรือสง่เสริมไปในทางดี กระทัง่จิตหมดสิง่ผลกัดนัโดย
ประการทัง้ปวงแล้ว ไม่มี “ฝ่ายต ่า” “ฝ่ายสงู” หรือวา่ “ฝ่ายดี” “ฝ่ายชัว่” เข้า
เก่ียวข้อง  จิตเป็นอิสระโดยล าพงัแล้วนัน้ จึงหมดปัญหาโดยสิน้เชิง นัน่ทา่น
เรียกวา่ “จิตบริสทุธ์ิ” 

 

 การกลา่วโทษผู้ อ่ืนโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสัง่สมโทษและบาปใสต่นให้ได้รับ
ทกุข์  จึงควรสลดสงัเวชตอ่ความผิดของตน  งดความเห็นท่ีเป็นบาปภยัแก่ตนเสยี  
ความทกุข์เป็นของนา่เกลยีดนา่กลวั แตส่าเหตท่ีุท าให้เกิดทกุข์ ท าไมพอใจสร้าง
ขึน้เอง 

 

 การต าหนิติเตียนผู้ อ่ืน ถึงเขาจะผิดจริง ก็เป็นการก่อกวนจิตใจของตนเองให้ขุน่มวั
ไปด้วย 

 
 



ท้ายเล่ม 
  
  เน่ืองในมหามงคลสมยัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  ทรงครองสริิราชสมบติั
ครบ ๖๐  ปี  วนัท่ี ๙  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   หนงัสอืวิทยสุราญรมย์ฉบบันีไ้ด้รับพระมหา 
กรุณาธิคณุอยา่งหาท่ีสดุมิได้ท่ีทรงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์และภาพ 
พระราชกรณียกิจ ในโอกาสท่ีประธานาธิบดีฝร่ังเศสและภริยา และสมเด็จพระราชาธิบดีและ
สมเด็จพระราชินีแหง่สเปนเยือนและเสด็จเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙   
  ในโอกาสอนัเป็นมหามงคลยิ่งนี ้ สถานีวิทยสุราญรมย์ยินดีท่ีจะเป็นช่องทางหนึง่
ให้ผู้อ่านและผู้ ฟังรายการทกุทา่นได้ร่วมกนัถวายพระพรและแสดงความจงรักภกัดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั โดยจะน าทกุข้อความถวายพระพรท่ีสง่ผา่นมาท่ีสถานีฯ  ทัง้ในรูป
ของไปรษณียบตัรและจดหมาย ลงในเว็บไวต์ของสถานีฯ ท่ี  

www.mfa.go.th/radio_saranrom  ตอ่ไป 
  ส าหรับเดือนเมษายนปีนี ้ เป็นเดือนท่ีมีความหมายส าหรับพวกเราชาวสถานี 
วิทยสุราญรมย์และกระทรวงการตา่งประเทศ  โดยวนัท่ี ๑ เมษายน ตรงกบัวนัครบรอบ ๘ ปีของ
สถานีฯ  และวนัท่ี ๑๔ เมษายน  ตรงกบัวนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงการตา่งประเทศ ครบ ๑๓๑ 
ปี     
  ในโอกาสนี ้ ขอน าบางสว่นของค าปราศรัย ดร. กนัตธีร์ ศภุมงคล รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการตา่งประเทศ ทางสถานีวิทยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย ความตอนหนึง่วา่  
“ ข้าราชการกระทรวงการตา่งประเทศทกุคนจะท างานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอยา่ง 
เต็มก าลงัความสามารถ เพื่อน ามาซึง่ความสขุสวสัดีและความภาคภมิูใจเช่นท่ีบรรพบุรุษ 

นกัการทตูของไทยได้ทรงสร้างและสร้างไว้ในประวติัศาสตร์การทตูท่ียาวนานของไทย โดยยดึ
เป้าหมายท่ีวา่ สู่ชีวิตที่ดข้ึีนของคนไทย สันตสุิข อยู่ดีกินดี มีศักดิ์ศรี มีความปลอดภยั ” 

 

      ด้วยความขอบคณุ 
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