พระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
การเรี ยนรู ้ในเรื่ องราวและวิชาการสาขาต่างๆ โดยกว้างขวาง
เป็ นเหตุให้เกิดความรู ้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็ นปั จจัย
สาคัญที่สุดสาหรับชีวติ ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สุข
สร้างความเจริ ญมัน่ คงให้แก่ตนเอง ทั้งแก่สงั คมและบ้านเมือง
อันเป็ นที่พ่งึ อาศัยได้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู ้ได้
ตามความประสงค์และกาลังความสามารถโดยทัว่ กัน
พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน

จาก : สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ฉบับเสริ มการเรี ยนรู้ เล่ม ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๔

 ถ้อยแถลง

หนังสือวิทยุสราญรมย์ ปี ที่ ๘ ฉบับที่ ๓๐ มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่อยูใ่ น
มือของท่านนี้ ขอร่ วมพสกนิกรชาวไทยทุกคน ร่ วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งได้มีการเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ จนถึง ๓๑ ธันวาคม
๒๕๔๙
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผา่ นมา ประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริ ยาได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในฐานะพระราช
อาคันตุกะ ต่อมา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สมเด็จพระราชาธิบดีและ
สมเด็จพระราชินีแห่งสเปนก็ได้เสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะด้วยเช่นกัน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีเหตุการณ์สาคัญสาหรับกระทรวงการต่างประเทศและ
สถานีวทิ ยุสราญรมย์ คือ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการต่างประทศครบ ๑๓๑ ปี ในวันที่ ๑๔
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวทิ ยุสราญรมย์ซ่ ึงจะครบ ๘ ปี ในวันที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สถานีวิทยุสราญรมย์จะร่ วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชา
ตกาลพุทธทาสภิกขุ หรื อพุทธทาส อินทปั ญโญ หรื อพระธรรมโกศาจารย์ ซึ่ งเป็ นพระราชาคณะ
ชั้นธรรม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นี้ ได้มีการประชุมสมัยสามัญองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ที่
ประชุมได้พจิ ารณายกย่องเฉลิมฉลองบุคคลสาคัญ หรื อผูม้ ีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ รวมทั้งสิ้น ๖๓ คน/สถาบัน
หนึ่งในบุคคลสาคัญนั้นคือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็ นบุคคลสาคัญ
ของโลก ในฐานะที่เป็ นประทีปทางปั ญญาที่ยงิ่ ใหญ่แห่งพุทธศาสนา และเฉลิมฉลองในโอกาส
ชาตกาล ๑๐๐ ปี ท่านมุ่งศึกษาฝึ กฝนตนอย่างเข้มงวด อุทิศตนเพือ่ การสัง่ สอนธรรมะ เพือ่ ผดุงไว้
ซึ่งสันติธรรม ยุติธรรม และให้มนุษย์อยูร่ ่ วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน ท่านสามารถ
ประยุกต์วธิ ีการสอน และปฏิบตั ิธรรมะได้อย่างหลากหลายให้คนได้เลือกปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
พื้นฐานความรู ้ตน โดยไม่จากัด ชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา เพราะหัวใจของทุกศาสนาเหมือนกัน
หมด คือ ต้องการให้คนพ้นจากความทุกข์
สถานีวทิ ยุสราญรมย์ขอร่ วมแสดงความยินดีที่กระทรวงการต่างประเทศประสบผลสาเร็จ
ในการเจรจาช่วยเหลือ นายสมศักดิ์ หมัดหมอ และนายอารักษ์ สุวรรณา แรงงานไทย ๒ คน ที่ถูก
ลักพาตัวในไนจีเรี ยจนได้รับปล่อยตัวเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เมื่อวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๔๙ โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและดูแลแรงงานไทย

ในต่างประเทศทุกคน ทั้งนี้ ผลประโยชน์ของประชาชนมีความสาคัญเป็ นอันดับแรกสาหรับ
กระทรวงการต่างประเทศ
ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั ได้เกิดวิกฤติการณ์ดา้ นต่างๆ ขึ้นทัว่ ไปซึ่งมีความรุ นแรง
มากบ้างน้อยบ้าง อย่างไรก็ตาม หากเรามองโลกในแง่ดีก็จะเห็นว่า แต่ละวิกฤติการณ์ลว้ นมีเมล็ด
พันธุข์ องความสาเร็ จซุกซ่อนอยู่ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนวิกฤติการณ์เหล่านั้นเป็ นโอกาสได้ แม้วา่ เรา
จะไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่เราก็สามารถจะตอบสนองเหตุการณ์เหล่านั้นอย่าง
เหมาะสมได้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ของเรา มีความหมายเพียงใดก็ข้ นึ อยูก่ บั ความสาคัญ
ที่เราจะให้กบั เหตุการณ์น้ นั หรื ออีกนัยหนึ่ง เราสามารถเลือกที่จะรับรู ้และตีความหมายของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามแบบที่เราต้องการและโดยที่เราไม่เหมือนใครอื่นในโลกนี้เลย ดังนั้น
การรับรู ้หรื อความสาคัญที่เราจะให้กบั เหตุการณ์ใดๆ ก็เป็ นสิทธิของเราแต่ผเู ้ ดียว ทั้งนี้ William
Shakespeare เคยกล่าวไว้วา่ “ There is nothing either good or bad, but
thinking makes it so.”
ในโอกาสวันสงกรานต์ซ่ ึงเป็ นวันปี ใหม่ของไทยแต่เดิมมา ผมในฐานะผูแ้ ทนของผูจ้ ดั
รายการและเจ้าหน้าที่สถานีวทิ ยุสราญรมย์ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายทัว่ สากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านผูฟ้ ัง ท่านผูอ้ ่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความเจริ ญด้วยจตุรพิธพรชัยและสิ่งที่มุ่งหวังที่เป็ นกุศลกรรมทั้งหลาย จงสมปรารถนาทุกประการ
ด้วยความปรารถนาดี

(นฤมิต หิญชีระนันทน์ )
นายสถานี

...การต่างประเทศเป็ นของพี่น้องชาวไทยทุกคน เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั เกี่ยวข้ อง
กับชีวติ ความเป็ นอยู่ของทุกท่าน ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศที่ขยายตัว
มากขึ ้นทุกๆ มิติ เกี่ยวข้ องกับการกินดีอยู่ดีของประชาชนทุกๆ ระดับ
กระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ การต่างประเทศตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนได้ อย่างแท้ จริ งตามแนวนโยบายการทูตเพื่อประชาชน
ซึง่ หมายถึงการทาโลกทังใบให้
้
เป็ นประโยชน์กบั ประชาชนชาวไทย...
คัดตัดตอนจากคาปราศรัยของ ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ
14 เมษายน 2549 สาหรับออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

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 5th 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 55th 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!”

( คำแปลอย่ำงไม่ เป็ นทำงกำร * )

กำรเยือนประเทศไทยอย่ ำงเป็ นทำงกำร ของประธำนำธิบดีฌำคส์ ชีรัค แห่ งฝรั่งเศส
พร้ อมด้ วย มำดำม แบร์ นำแดต ชีรัค ระหว่ ำงวันที่ 17 -19 กุมภำพันธ์ 2549
ทำไมกำรมำเยือนไทยครัง้ นีจ้ ึงสำคัญ ?
การเยือนประเทศไทยครัง้ นี ้จะเป็ นการเดินทางมาเยือนไทยครัง้ แรกสาหรับ
ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส นับตังแต่
้ ไทยกับฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ อนั ดีตอ่ กันมากว่า 300 ปี ก่อน
ย้ อนไปตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2228 ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรี อยุธยาและพระเจ้ า
หลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส การเยือนครัง้ นี ้ยิ่งเพิ่มความสาคัญมากขึ ้นเมื่อประธานาธิบดี ฌาคส์
ชีรัค จะนารัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ 5 คน และนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสกว่า 30 คน ร่วมในคณะด้ วย
และจะมีการลงนามความตกลงด้ านต่างๆ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในการเยือนครัง้ นี ้ด้ วย
ประธานาธิบดีชีรัคเป็ นนักการเมืองที่มากด้ วยประสบการณ์ที่สดุ คนหนึง่ ของโลก
โดยมีประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการเมืองฝรั่งเศส ได้ รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งประธานาธิบดี
เป็ นสมัยที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2545 และจะอยูใ่ นตาแหน่งจนถึงการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีครัง้ ต่อไป

ในปี พ.ศ. 2550 (วาระในการดารงตาแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดิมกาหนดไว้ 7 ปี และได้
ลดลงเหลือ 5 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้ นมา) ในระหว่างที่ดารงตาแหน่งประธานาธิบดี
ฝรั่งเศสได้ ยกเลิกกฏหมายการเกณฑ์ทหารและบรรลุผลสาเร็ จอื่นๆ อีกหลายประการ
ประธานาธิบดีฌาคส์ ชีรัค จบการศึกษาจาก ENA (Ecole Nationale’d
Administration -- สถาบันการศึกษาอบรมสาหรับนักบริ หารระดับสูงของฝรั่งเศส ) ในปี พ.ศ.
2501 ได้ รับเลือกให้ เป็ นนายกเทศมนตรี กรุงปารี สและเคยดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ
ฝรั่งเศสมาแล้ ว 2 สมัย เคยเป็ นผู้นาของพรรคการเมือง Gaullist R.P.R. (Rassemblement pour
la Republique – พรรคการเมืองซึง่ ก่อตังโดยนายพลชาร์
้
ลส์ เดอ โกล ) ซึง่ ปั จจุบนั คือพรรค
U.M.P. (Union pour la Majorité Presidentielle)
ฝรั่งเศสมีควำมสำคัญต่ อไทยอย่ ำงไร ?
นอกจากไวน์ น ้าหอม และ Cordon Bleu แล้ ว (ทักษะขันสู
้ งในการปรุงอาหาร
แบบฝรั่งเศส) วิทยาการของฝรั่งเศสอีกหลายประเภทยังได้ รับการยอมรับ อาทิเช่น รถไฟ
ความเร็ วสูง (Train Grande Vitesse - TGV) และเครื่ องบิน (บริ ษัทผลิตเครื่ องบินระดับโลกชื่อ
แอร์ บสั ซึง่ เป็ นการร่วมทุนของ 3 ชาติ ระหว่างฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมนี) นอกจากเครื่ อง
สาอางราคาแพงอย่างน ้ายาหลังโกนหนวดสาหรับสุภาพบุรุษไปจนถึงเครื่ องแต่งกายอันหรูหรา
งดงามตามแฟชัน่ ชันสู
้ งและเครื่ องหนังแล้ ว ฝรั่งเศสยังมีอีกหลายอย่างที่จะเสนอให้ กบั
สาธารณชนชาวไทย
ไทยมีหลายอย่างที่คล้ ายหรื อใกล้ เคียงกับฝรั่งเศส ทังสองประเทศมี
้
จานวน
ประชากรใกล้ เคียงกัน (ไทยมี 63 ล้ านคน ฝรั่งเศสมี 60 ล้ านคน) และมีขนาดพื ้นที่ไม่แตกต่างกัน
นัก (ไทยมีพื ้นที่ราว 514, 000 ตารางกิโลเมตร ขณะที่ฝรั่งเศสมีพื ้นที่ราว 550,000 ตาราง
กิโลเมตร) นอกจากนี ้ ทังสองประเทศยั
้
งเป็ น “สีแ่ ยก” (ภาษาฝรั่งเศสเรี ยกว่า “คาร์ ฟูร์”) หรื อ
ศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคที่ทงสองประเทศตั
ั้
งอยู
้ ่ โดยไทยเป็ นจุดเชื่อมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ฝรั่งเศสก็เป็ นจุดเชื่อมในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ทังสองประเทศยั
้
งอยู่
ระหว่างมหาสมุทรสาคัญของโลก โดยในส่วนของไทย ด้ านหนึง่ เป็ นมหาสมุทรอินเดีย อีกด้ านเป็ น
อ่าวไทยซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของทะเลจีนใต้ ขณะที่ฝรั่งเศสตังอยู
้ ร่ ะหว่างช่องแคบอังกฤษกับทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนียน ด้ านอาหาร แม้ วา่ อาหารฝรั่งเศสจะเป็ นที่เลือ่ งชื่อกว่าอาหารไทยค่อนข้ างมาก แต่
อาหารไทยนับวันจะได้ รับความนิยมจากทัว่ โลกเพิ่มมากขึ ้น อันเนื่องมาจากส่วนผสมที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพและเต็มไปด้ วยกลิน่ อายทางวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสเป็ นหนึง่ ในสมาชิกผู้ก่อตังสหภาพยุ
้
โรปและเป็ นกาลังสาคัญในการ
ผลักดันให้ ยโุ รปรวมตัวกันอย่างแนบแน่น โดยมีการนาเงินสกุลยูโรมาใช้ แทนที่เงินสกุลฟรังก์

ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ด้ วยอัตราแลกเปลีย่ น 1 ยูโร ต่อ 6.55957 ฟรังก์ กล่าว
โดยสรุป การรวมตัวของสหภาพยุโรปต้ องมีทงความกล้
ั้
าหาญและระเบียบวินยั เพื่อที่จะทาให้ ชว่ ง
เปลีย่ นผ่านเป็ นไปโดยราบรื่ นและต้ องดาเนินมาตรการอีกหลายประการเพื่อให้ เงินทังสองสกุ
้
ล
สามารถใช้ แทนที่กนั ได้ เช่นกัน เมื่อเราพูดถึงประชาคมอาเซียนและปฏิญญาอาเซียน คงต้ องใช้
เวลาอีกระยะหนึง่ ก่อนจะไปถึงเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ไม่วา่ จะเป็ นภายในปี พ.ศ. 2563 หรื ออย่างน้ อย
ก็ภายในปี พ.ศ. 2558 ถ้ ามองในมุมนี ้ ฝรั่งเศสสามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีประการหนึง่ ให้ กบั ไทยได้
เรำได้ เรียนรู้อะไรบ้ ำงจำกอดีต ?
มีคาพูดของฝรั่งเศสว่าไว้ “ ไม่มีใครสร้ างอนาคตขึ ้นมาได้ โดยการละเลยต่ออดีต”
ไทยกับฝรั่งเศสต่างก็ผา่ นร้ อนผ่านหนาวมาด้ วยกันตลอดระยะเวลากว่า 3 ศตวรรษที่ทงสอง
ั้
ประเทศมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน (ทังสองประเทศฉลองการมี
้
ความสัมพันธ์ อนั ดีตอ่ กันครบ 300
ปี เมื่อปี พ.ศ. 2528) แต่สงิ่ ที่เป็ นเสมือนเครื่ องหมายของการมีความสัมพันธ์ ทางการทูตในยุค
ใหม่คือการทาสนธิสญ
ั ญาแห่งมิตรไมตรี การพาณิชย์ และการนาวี ซึง่ ได้ ลงนามเมื่อวันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2399 (150 ปี ก่อน) โดยไทยได้ แต่งตังอั
้ ครราชทูตไปประจาที่สานักงานกรุงปารี ส
เมื่อปี พ.ศ. 2432 และได้ ยกฐานะขึ ้นเป็ นสถานเอกอัครราชทูตในเวลาต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2492
แม้ วา่ อาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีนดูจะเป็ นเสมือนหนามแหลมที่ทิ่มตาต่อ
ความสัมพันธ์ กบั ไทยอยูบ่ ้ าง แต่ก็คลีค่ ลายไปได้ ในเวลาต่อมา ในบรรดาสมาชิกของสหภาพยุโรป
ปั จจุบนั ฝรั่งเศสเป็ นหนึง่ ในประเทศที่มีความใกล้ ชิดสนิทสนมกับไทยมากที่สดุ จากการมีแผน
ปฎิบตั ิการร่วมในกรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2552) ซึง่ จะทาให้ ความสัมพันธ์ ในภาพรวมก่อ
ประโยชน์และมีความหมาย
ประเทศขนำดกลำงที่มีบทบำททัง้ ในระดับภูมิภำคและระดับโลก
จากการเป็ นหนึง่ ในห้ าสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรี ความมัน่ คงของสหประชาชาติ
ฝรั่งเศสมีบทบาทในระดับโลกในการธารงไว้ ซงึ่ สันติภาพและความมัน่ คง ฝรั่งเศสยังเป็ นสมาชิก
ขององค์การด้ านความมัน่ คงในระดับภูมิภาคอีกหลายองค์การ เช่น NATO WEU และ OSCE
ในฐานะประเทศผู้ก่อตังสหภาพยุ
้
โรป ฝรั่งเศสมีบทบาทสาคัญในการรวบรวมประเทศสมาชิกทัง้
25 ประเทศเข้ าด้ วยกัน โดยมุ่งให้ มีการผนึกแน่นไปสูก่ ารเป็ นประชาคม ฝรั่งเศสยังมีบทบาทนาใน
องค์การของกลุม่ ประเทศที่พดู ภาษาฝรั่งเศสหรื อ Francophonie องค์การนี ้ใช้ ภาษาฝรั่งเศสเป็ น
ดุจสะพานที่เชื่อมอีก 60 ประเทศและ 3 กลุม่ (News Brunswick, Quebec ในแคนาดา และ
Wallonnie ในเบลเยี่ยม) เข้ าด้ วยกัน ในด้ านบทบาททางเศรษฐกิจ ฝรั่งเศสเป็ นประเทศ

มหาอานาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 5 ของโลก โดยบริ ษัทสัญชาติฝรั่งเศสต่างอยูแ่ ถวหน้ าในทุก
สาขาสาคัญ ทังด้
้ านการขนส่ง พลังงาน การท่องเที่ยว และ ด้ านแฟชัน่
ในส่วนของไทย เข้ าเป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
พ.ศ. 2489 โดยเป็ นสมาชิกลาดับที่ 55 ไทยได้ รับเลือกให้ เป็ นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี
ความมัน่ คงของสหประชาชาติในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2529 กรุงเทพฯ เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงาน
ใหญ่ ESCAP ซึง่ ก่อนนี ้ก็คือ ECAFE ตังส
้ านักงานอยูท่ ี่นครเซี่ยงไฮ้ และต่อมา ได้ ย้ายมาตังที
้ ่
กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2490 ไทยเป็ นหนึง่ ในห้ าสมาชิกผู้ก่อตังของ
้ ASEAN เมื่อปี พ.ศ. 2510
โดยเรี ยกปฏิญญาในการก่อตังกั
้ นทัว่ ไปว่าปฏิญญากรุงเทพ ลงนามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2510 ไทยยังเป็ นประเทศสมาชิกผู้ก่อตัง้ APEC และ ASEM ไทยยังเข้ าร่วมอย่างแข็งขันใน
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2548 และริ เริ่ มให้ มี ACD ซึง่ ครอบคลุม 28 ประเทศสมาชิกทัว่ ภูมิภาคเอเชีย
รวมทัง้ BIMSTEC และ ACMECS นอกจากนี ้ ไทยยังดารงฐานะประเทศผู้สงั เกตการณ์ใน
องค์การของกลุม่ ประเทศที่พดู ภาษาฝรั่งเศสหรื อ Francophonie ด้ วย
สำยสัมพันธ์ ด้ำนวัฒนธรรมและด้ ำนอื่นๆ
มีนกั เรี ยนไทยหลายคนที่เคยไปศึกษาในฝรั่งเศสและกลับมาทางานที่ประเทศไทย
และภายในเวลาไม่นาน พวกเขาเหล่านันก็
้ ขึ ้นมาอยูใ่ นแถวหน้ าของระบบราชการของไทย
นอกจากนี ้ ยังมีนกั การเมืองชันน
้ าของไทยอีกหลายคนซึง่ ล้ วนเคยเป็ นนักเรี ยนเก่าฝรั่งเศสมาก่อน
เหมือนกับนักเรี ยนจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วอีกหลายประเทศ พวกเขาเหล่านี ้ต่างก็เป็ นสมาชิก
ของสมาคมนักเรี ยนไทยในฝรั่งเศส ในอีกด้ านหนึง่ สมาคมฝรั่งเศส-ไทย ซึง่ มีนายอีฟ ศรี ธวัช เป็ น
เลขาธิการ มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มให้ เกิดความเข้ าใจอันดีตอ่ กันระหว่างสองประเทศ ภาค
ประชาชนของทังสองประเทศต่
้
างมีสว่ นสาคัญในการเสริ มสร้ างให้ สายสัมพันธ์ ระหว่างสังคมไทย
และฝรั่งเศสแนบแน่นยิ่งขึ ้น ในส่วนของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (ATPF) มี
บทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนภาษาฝรั่งเศสในไทย ควบคูก่ บั Alliance
Française ที่ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ. 2455 ประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมคือ สมเด็จพระพี่นางเธอ
เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
2549 ปี มหำสมโภช
พุทธศักราช 2549 เป็ นปี แห่งมหามงคลสมัยสาหรับชาวไทยทังประเทศเนื
้
่องใน
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 9 มิถนุ ายน

พ.ศ. 2489) และทรงเป็ นกษัตริ ย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สดุ ในโลก การมาเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็ นทางการของประธานาธิบดีฌาคส์ ชีรัค และภริ ยาในปี นี ้เป็ นการกระชับความสัมพันธ์ ทวิภาคี
ระหว่างสองประเทศและสองมิตรเก่าได้ เป็ นอย่างดี สมดังคากล่าวที่วา่ “มิ ตรใหม่เสมื อนเงิ น มิ ตร
เก่าประดุจทองคา”
“ขอจงทรงพระเจริ ญ”
“ขอความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส จงแน่นแฟ้นตราบนานเท่านาน”
-----------------------ชื่อองค์การระหว่างประเทศที่กล่าวถึงในบทความ :
NATO – องค์การสนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนือ หรื อ นาโต (North Atlantic Treaty Organisation)
OSCE -- องค์การว่าด้ วยความมัน่ คงและความร่วมมือในยุโรป (Organization on Security and Cooperation in
Europe)
ESCAP –คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสาหรับเอเชียและแปซิฟิคแห่งสหประชาชาติ หรื อ เอสแคป (United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)
ASEAN -- สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations)
APEC -- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื ้นเอเชีย-แปซิฟิค หรื อเอเปค (Asia- Pacific Economic Cooperation)
ASEM -- การประชุมเอเชีย-ยุโรป หรื ออาเซม (Asia- Europe Meeting)
EAS -- การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit)
ACD -- ความร่วมมือเอเชีย หรือ เอซีดี (Asia Cooperation Dialogue)
BIMSTEC -- ความริ เริ่ มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ บิมสเทค
(Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation)
ACMECS -- ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้ าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya –
Mekong Economic Cooperation Strategy)
(*แปลโดยนายธีระวัฒน์ สุนทรารักษ์ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ความสัมพันธ์ ไทย – สเปน ในภาพรวม *
กุลกุมทุ สิงหรา ณ อยุธยา อธิบดีกรมยุโรป
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ราชอาณาจักรสเปนโดยย่ อ

1.1

มหาอานาจสเปนในอดีต
สเปนอยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของทวีปยุโรป บนคาบสมุทรไอบีเรี ย มีพรมแดนติดกับ
โปรตุเกสและฝรั่งเศส บางส่วนติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน มีพื ้นที่ใกล้ เคียง
กับไทย คือ ประมาณ 5 แสนตารางกิโลเมตร ( 504,880 ตร.กม.) โดยใหญ่เป็ นที่ 3 ในยุโรป รองจากรัสเซีย
และฝรั่งเศส มีประชากร 43 ล้ านคน ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก
ประวัติศาสตร์ ของสเปนเริ่ มจากในยุคกลาง (medieval period) ช่วงคริ สตศตวรรษที่ 4 15 แว่นแคว้ นต่างๆ ในสเปนเป็ นอิสระแก่กนั ในลักษณะนครรัฐ (city – states) ต่อมา ในช่วงปี ค.ศ. 711
ตกอยูใ่ ต้ อิทธิพลของแขกมัวร์ จากแอฟริ กาเหนือซึง่ นับถือศาสนาอิสลาม และได้ ตอ่ สู้ระหว่างศาสนาคริ สต์
กับมุสลิมในสงครามครูเสด (Crusade) หลายครัง้ ฝ่ ายที่นบั ถือศาสนาคริ สต์คอ่ ยๆ ยึดคืนดินแดนภายใต้
มุสลิมจนเกือบครบทังหมดในตอนกลางศตวรรษที
้
่ 13 ในยุคนัน้ สเปนมีนครรัฐที่สาคัญ อาทิ มาดริ ด บาร์
เซโลน่า วาเลนเซีย ซาราโกซ่า มาลักกา คอร์ โดบา แกรนาดา
ในราวปลายศตวรรษที่ 15 กษัตริ ย์เฟอร์ ดินานด์ได้ รวมประเทศสเปนเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน หลังจากนัน้ สเปนเริ่ มมีบทบาทของการเป็ นมหาอานาจทางทะเลและทางบก รวมทังการเป็
้
น
ประเทศเจ้ าอาณานิคมในยุคต้ น โดยเป็ นประเทศแรกที่เริ่ มบุกเบิกไปตังถิ
้ ่นฐานในทวีปอเมริ กา กล่าวคือ
ในปี ค.ศ. 1492 หรื อประมาณ 500 กว่าปี มาแล้ ว คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเผชิญโชคชาวเจนัว อิตาลี ได้
ขอเงินทุนสนับสนุนจากกษัตริ ย์เฟอร์ ดินานด์แห่งสเปนและพระนางอิซซาเบลล่า พระมเหสี เพื่อเดินทาง
ข้ ามมหาสมุทร ไปสารวจเส้ นทางไปยังประเทศอินเดีย แต่กลับหลงไปขึ ้นฝั่ งที่ทวีปอเมริ กา แถบหมู่เกาะใน
ทะเลแคริ บเบียนโดยความเข้ าใจผิดคิดว่าเป็ นอินเดีย ซึง่ ทาให้ ในภายหลังหมู่เกาะแถบนี ้มีชื่อว่า West
Indies หรื อหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
โคลัมบัสเดินทางไปทวีปอเมริ กาถึง 4 ครัง้ หลังจากนันชาวสเปนได้
้
ไปยึดครองดินแดน
ประเทศต่างๆ ในแถบอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ เป็ นอาณานิคมของตนเอง ตังแต่
้ คิวบา ไฮติ เอล ซัล
วาดอร์ เม็กซิโก เปรู อาร์ เจนตินา เวเนซูเอล่า โคลอมเบีย ชิลี ปารากวัย เหลือไว้ แต่สหรัฐอเมริ กาซึง่ อังกฤษ
ยึดครองไว้ และบราซิลซึง่ โปรตุเกสได้ ไว้ เป็ นอาณานิคม
ในช่วงนัน้ สเปนมีการกระทบกระทัง่ แย่งชิงอาณานิคมกับโปรตุเกสซึง่ เป็ นเจ้ าอาณานิคม
ยุคต้ นเช่นกัน จนกระทัง่ สันตปาปาแห่งกรุงโรม (Pope Alexander ที่ 6) ต้ องตัดสินให้ แบ่งโลกนอก
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คริ สตจักรเป็ น 2 ส่วน โลกซีกทางซ้ ายมือคือทวีปอเมริ กาให้ อยูภ่ ายใต้ สเปน และโลกซีกขวามือ คือ
ภูมิภาคแถบแอฟริ กาและเอเชียให้ โปรตุเกสครอบครองไป
ทังนี
้ ้ มีข้อสังเกตว่า แม้ แต่บางรัฐในสหรัฐอเมริ กาก็เคยตกอยูใ่ ต้ การยึดครองของสเปน
อาทิเช่น รัฐแคลิฟอร์ เนีย อริ โซน่า นิวเม็กซิโก เท็กซัส โอกลาโฮมา โคโลราโด ไวโอมิง ซึง่ ในปั จจุบนั
อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมสเปนยังคงแพร่หลายให้ เห็นเด่นชัดอยู่
ต่อมา เมื่อสเปนมีอานาจสูงสุดทังทางบกและทางทะเล
้
ได้ เข้ ายึดครองโปรตุเกสจนถึง
กลางศตวรรษที่ 17 (ค.ศ. 1640) และยึดครองฮอลันดาจนถึงปี ค.ศ. 1648
เมื่อถึงยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ซึง่ เริ่ มต้ นที่องั กฤษ และมีการประกาศ
อิสรภาพของสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. 1776 ตามมาด้ วยปฏิวตั ิฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 แนวโน้ มของระบบ
เสรี นิยมที่แพร่กระจายไปทัว่ โลกทาให้ อาณานิคมของสเปนในทวีปอเมริ กาทะยอยกันประกาศอิสรภาพ
อิทธิพลของสเปนจึงลดน้ อยถอยลงเรื่ อยๆ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซียและสหรัฐอเมริ กาได้ เข้ ามามี
อิทธิพลเป็ นมหาอานาจของโลกแทนที่
1.2

ราชอาณาจักรสเปนในปั จจุบนั
ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 สเปนวางตัวเป็ น
กลาง ไม่เข้ าร่วมรบกับคูส่ งครามฝ่ ายใด อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สเปนมีปัญหา
ความขัดแย้ งทางการเมืองภายในจนเกิดเป็ นสงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1936 – 1939) ระหว่างพวก
ชาตินิยมฝ่ ายขวากับพวกสาธารณรัฐนิยม รวมทังพวกเสรี
้
นิยมฝ่ ายซ้ าย ในที่สดุ ฝ่ ายชาตินิยมเผด็จการ
นาโดยนายพลฟรานซิสโก ฟรังโก สามารถยึดอานาจได้ เมื่อปี ค.ศ. 1939 แม้ ทาให้ ทหารและพลเรื อนต้ อง
เสียชีวิตไปกว่า 1 ล้ านคน นายพลฟรังโกได้ ตงตนเป็
ั้
นประมุขปกครองสเปนจนกระทัง่ มรณภาพในปี ค.ศ.
1975 สมเด็จพระราชาธิบดี ฆวน คาร์ ลอส ที่ 1 กษัตริ ย์สเปนพระองค์ปัจจุบนั จึงได้ ขึ ้นครองสิริราชสมบัติ
เป็ นประมุขของสเปนภายใต้ รัฐธรรมนูญ (ระบบ Parliamentary Monarchy)
สมเด็จพระราชาธิบดี ฆวน คาร์ ลอส ที่ 1 ได้ ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีโซเฟี ย
พระราชธิดากษัตริ ย์กรี ซ สาหรับรัชทายาทลาดับที่ 1 คือ เจ้ าชายฟิ ลปิ เป มกุฏราชกุมารแห่งสเปน
รัฐบาลสเปนชุดปั จจุบนั ชนะการเลือกตังทั
้ ว่ ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2547 โดยได้ เสียงมาก
ที่สดุ 164 จาก 350 ที่นงั่ นาย Jose Luis Rodriguez Zapatero เป็ นนายกรัฐมนตรี ด้วยอายุเพียง 44 ปี
เป็ นรัฐบาลพรรคเดียวเสียงข้ างน้ อย (พรรคสังคมนิยมแรงงาน – Socialist Workers’ Party)
รัฐบาลสเปนให้ ความสาคัญในการเพิ่มความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ภูมิภาคละติน
อเมริ กาและเมดิเตอร์ เรเนียน การรักษาระบบเศรษฐกิจการค้ าเสรี รวมทังส่
้ งเสริ มภาคการผลิตและ
แรงงานซึง่ ประสบกับการแข่งขันจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหม่ที่มาจากยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออกเดิม
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รัฐบาลสเปนถอนทหารออกจากอิรักเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ตามที่ได้ ประกาศไว้
ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ทาให้ ความสัมพันธ์ กบั สหรัฐอเมริ กาเกิดความหมางเมิน และสเปนได้ หนั
ไปให้ ความสาคัญกับประเทศเพื่อนบ้ านและสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ ้น ตามนโยบาย More EU Approach
นอกจากนี ้ ชาวสเปนได้ ลงมติรับรองรัฐธรรมนูญยุโรปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548
สเปนมีปัญหาการเมืองภายในเกี่ยวกับกลุม่ ก่อการร้ ายอีทีเอ (ETA-Basque Homeland
and Freedom) ซึง่ พยายามจะแบ่งแยกดินแดนแคว้ นบาสก์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนให้ เป็ นอิสระ
โดยใช้ ความรุนแรง วางระเบิด เข่นฆ่านักการเมือง ตารวจ ทหาร ฝ่ ายรัฐบาล ครัง้ ล่าสุด กลุม่ ก่อการร้ ายได้
วางระเบิดรถไฟในกรุงมาดริ ด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 มีผ้ เู สียชีวิต 192 คน และบาดเจ็บถึง 1,460 คน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครัง้ ดังกล่าวมีหลักฐานว่าอาจเป็ นการกระทาของกลุม่ มุสลิมหัวรุนแรงมากกว่า
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 นายกรัฐมนตรี สเปนได้ เสนอแผนปฏิบตั ิการสาหรับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิกปี 2548 – 2551 ต่อนักการเมือง ข้ าราชการระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ ของสเปน และ
เอกอัครราชทูตจากประเทศเอเชียและแปซิฟิก โดยเนื ้อหาของแผนฯ ระบุวา่ สเปนตระหนักถึงความสาคัญ
และศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเล็งเห็นความจาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มบทบาทใน
ภูมิภาคนี ้ ในส่วนของประเทศไทยนัน้ แผนดังกล่าวได้ เน้ นการส่งเสริ มการค้ าและการลงทุนทางตรงในไทย
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทยกับสเปน

2.1

ความสัมพันธ์ ไทย – สเปน ในอดีต
มีหลักฐานจากการค้ นคว้ าของฝ่ ายสเปนว่าเมื่อปี ค.ศ. 1540 ( พ.ศ. 2083 ) นาย Pero
Diaz เป็ นชาวสเปนคนแรกที่เดินทางมาไทย โดยขึ ้นฝั่ งที่จงั หวัดปั ตตานี เมืองขึ ้นของอยุธยา ในสมัยพระ
ไชยราชาธิราช นับเป็ นชาวยุโรปชาติที่ 2 ที่เดินทางมาไทยในสมัยนัน้ ต่อจากชาวโปรตุเกสซึง่ เดินทางมา
ไทยในสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 เมื่อราวปี พ.ศ. 2061 ต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2129 นาย
Santiago de Vera ข้ าหลวงสเปนที่ปกครองฟิ ลิปปิ นส์ได้ สง่ คณะผู้แทนเดินทางมาเปิ ดความสัมพันธ์ กบั
อยุธยา ซึง่ กษัตริ ย์ไทยให้ ความสนใจ แต่ก็มิได้ ดาเนินการอย่างไรต่อไป
ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ไทยกับสเปน ได้ ตดิ ต่อค้ าขายกันโดยผ่านทางฟิ ลปิ ปิ นส์ซงึ่
เป็ นอาณานิคมของสเปน โดยไทยส่งออกไม้ และตะกัว่ ที่จาเป็ นสาหรับการต่อเรื อให้ สเปนและซื ้อสินค้ า
ประเภทอาวุธจากสเปนแต่ความสัมพันธ์ ทางการค้ าและอื่นๆไม่คอ่ ยก้ าวหน้ าเท่าไรนัก เนื่องจากสเปนมี
คูแ่ ข่งคือโปรตุเกส ซึง่ วางรากฐานทางการค้ าไว้ อย่างมัน่ คงแล้ ว ในขณะที่การเผยแพร่ศาสนาคริ สต์ของ
สเปนก็ไม่ประสบความสาเร็ จ เพราะกษัตริ ย์ไทยและชาวไทยไม่ได้ ให้ ความสนใจแต่อย่างใด
หลังจากรัชสมัยพระนารายณ์ ช่วงปลายสมัยกรุงศรี อยุธยา กษัตริ ย์ไทยรัชกาลต่อๆมา ไม่
โปรดปรานชาวตะวันตก เพราะเกรงว่าจะเข้ ามายึดครองไทยและครอบงาทางศาสนา จึงขับไล่ทงฝรั
ั ้ ่งเศส
โปรตุเกส ฮอลันดา และสเปนออกไปจากประเทศเป็ นจานวนมาก
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ชาวยุโรปเริ่ มเข้ ามาเมืองไทยอีกครัง้ ตังแต่
้ รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในรัชกาลที่ 4 ถือเป็ นยุคสาคัญของการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างระหว่างไทยกับประเทศตะวันตกซึง่
กาลังล่าเมืองขึ ้นในเอเชียอย่างขะมักเขม้ น
สเปนและไทยได้ ทาสนธิสญ
ั ญาทางไมตรี การพาณิชย์ และการเดินเรื อ ( Treaty of
Friendship, Commerce and Navigation ) ซึง่ ถือเป็ นการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างกัน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2413 ( ค.ศ. 1870 ) ในรัชกาลที่ 5 ช้ ากว่าที่ไทยทากับประเทศตะวันตกอื่นๆกว่า
10 ปี
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2426 ไทยได้ ตงอั
ั ้ ครราชทูตประจายุโรปให้ ดารงตาแหน่งอัครราชทูตไทย
ประจากรุงมาดริ ดด้ วย และในปี พ.ศ. 2504 ได้ ยกระดับเป็ นสถานเอกอัครราชทูตโดยได้ ตงเอกอั
ั้
ครราชทูต
ไทยคนแรกไปประจากรุงมาดริ ดเมื่อ พ.ศ. 2506
นอกจากสถานเอกอัครราชทูตแล้ ว ที่กรุงมาดริ ด ไทยยังมีสานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหาร
และทหารเรื อ สานักงานส่งเสริ มการค้ าในต่างประเทศ และสานักงานการบินไทย นอกจากนี ้ มีสถาน
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยอีก 2 แห่ง ที่นครบาร์ เซโลน่า และที่หมู่เกาะคานารี
2.2

ความสัมพันธ์ ระดับพระราชวงศ์
โดยที่ไทยและสเปนมีระบอบการปกครองแบบพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขของประเทศ
ภายใต้ รัฐธรรมนูญ ( Constitutional Monarchy ) เช่นเดียวกัน โดยมีสถาบันกษัตริ ย์เป็ นสถาบันสาคัญ
ของชาติมาเนิ่นนานในประวัติศาสตร์ ในรัชสมัยพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ของไทย ก็ได้ เสด็จ
พระราชดาเนินเยือนสเปน ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2440 ในคราวที่ได้ เสด็จฯ เยือนราชสานักต่างๆ
หลายประเทศในยุโรป ถือได้ วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญแห่งความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างราชวงศ์ของทังสอง
้
ประเทศมาจนถึงปั จจุบนั
สาหรับสมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีสเปนองค์ปัจจุบนั รวมทังพระราชวงศ์
้
มีความ
ใกล้ ชิดสนิทสนมและรู้จกั ประเทศไทยเป็ นอย่างดี เคยเสด็จฯ เยือนประเทศไทยหลายครัง้ ตังแต่
้ ยงั ทรงเป็ น
เจ้ าชายแห่งสเปนและทรงมีความเคารพส่วนพระองค์ตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ของไทยเป็ นอย่าง
มากด้ วย
2.3

ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ ไทย – สเปน
การค้ าและการลงทุน
ในปี 2547 การค้ ารวมไทย – สเปน มีมลู ค่า 1,151 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นจากปี
2546 ร้ อยละ 36 สาหรับปี 2548 (มกราคม – กรกฎาคม) การค้ ารวมมีมลู ค่า 782 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
โดยไทยส่งออกไปสเปน 577 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และนาเข้ าจากสเปน 204 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ไทย
ได้ เปรี ยบดุลการค้ า 373 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
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ในส่วนของการลงทุน ในช่วงปี 2538 – 2547 มีเงินลงทุนโดยตรงจากสเปนในไทย
ประมาณ 100 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อมากเป็ นอันดับ 10 ในกลุม่ EU 25 ประเทศ โดยโครงการจากสเปน
ที่ได้ รับการส่งเสริ มส่วนใหญ่อยูส่ าขาผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่ องจักร รองลงมาคือสาขาอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า สาขาบริ การ และสาขาเคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษและพลาสติก
การท่ องเที่ยว
ในปี 2547 มีนกั ท่องเที่ยวจากสเปนมาไทย 52,299 คน เพิ่มขึ ้นจากปี 2546 ร้ อยละ
64.20 เป็ นผลมาจากภาพลักษณ์การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ค้ มุ ค่าเงินของไทย ทังนี
้ ้ สเปนเป็ นประเทศหนึง่
ที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและมีรายได้ จากการท่องเที่ยวต่อปี สูงเป็ นอันดับสองของ
โลก (นักท่องเที่ยว 53 ล้ านคน นารายได้ เข้ าประเทศประมาณ 40 พันล้ านยูโร) รองจากฝรั่งเศส
ด้ านอื่นๆ
จากเหตุการณ์ธรณีพิบตั ิภยั ในไทย มีชาวสเปนเสียชีวิต 1 คน และสูญหาย 1 คน
ซึง่ ต่อมา สเปนได้ จดั ส่งเครื่ องบินพิเศษพร้ อมผู้เชี่ยวชาญด้ านนิติเวชจานวน 4 คน ไปยังจังหวัดภูเก็ต เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2547
สเปนมีสว่ นสนับสนุนการรณรงค์ให้ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เข้ ารับตาแหน่ง
ผู้อานวยการใหญ่องค์การการค้ าโลก ( WTO ) และยังได้ สนับสนุนให้ สนิ ค้ ากุ้งของไทยกลับคืนเข้ าสูต่ ลาด
สหภาพยุโรปเป็ นกรณีพิเศษ
2.4

ความสัมพันธ์ ระดับประชาชน การศึกษา วัฒนธรรม
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2495 เป็ นต้ นมา รัฐบาลสเปนได้ ให้ ทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยน
นายเรื อไทยไปศึกษาที่โรงเรี ยนนายเรื อสเปนเป็ นประจาทุกปี จนถึงปั จจุบนั มีนายทหารเรื อสาเร็ จ
การศึกษาจากสเปนจานวน 45 คน โดยนักเรี ยนนายเรื อรายแรกคือ พลเรื อเอก เกาะหลัก เจริ ญรุกข์ ซึง่ เป็ น
พระสหายร่วมชันเรี
้ ยนกับสมเด็จพระราชาธิ บดี ฆวน คาร์ ลอส ที่ 1 ด้ วย
สเปนให้ ทุนการศึกษาปี ละ 1 ทุน แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสาหรับ
หลักสูตร International Studies (9 เดือน) ของ Diplomatic School of Madrid ในสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศสเปน และปี ละ 1 ทุนสาหรับหลักสูตร Intensive course on international Relations
Diplomatic School of Madrid (2 เดือน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกาลังจัดทา Memorandum of Understanding on
Employment of Alien กับ Spanish Agency for International Cooperation (AECI) สังกัดกระทรวง
การต่างประเทศสเปน โดย AECI จะช่วยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้ านมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็ นที่ปรึกษาในการ
ปรับปรุงแผนการเรี ยนการสอนภาควิชาภาษาสเปนของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสเสด็จฯ เยือนไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2549 สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจาประเทศไทยได้ จดั แปลวรรณคดี “ดอน กีโฮเต้ ” ซึง่ มี
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ชื่อเสียงมากของสเปนเป็ นภาษาไทย โดยกษัตริ ย์สเปนจะได้ ทลู เกล้ าฯ ถวายฉบับพิเศษแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ด้ วย
วรรณคดี “ดอน กีโฮเต้ ” พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ 400 ปี มาแล้ ว เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับอัศวิน
(Don Quixote) และคนรับใช้ (Sancho Panza) ที่เดินทางท่องเที่ยวไปในสเปนเพื่อปราบเหล่าอธรรมและ
ช่วยเหลือผู้ที่ถกู กดขี่ ผู้แต่งจินตนาการให้ ตวั เอกเป็ นเพียงคนธรรมดา ที่มีจิตใจงดงามและหวังดีตอ่
ชาวโลก เชื่อมัน่ ในความดีงาม แม้ จะไม่สามารถทาได้ สาเร็ จตามที่ม่งุ หวัง แต่ก็แสดงออกถึงความกล้ าหาญ
และเชื่อมัน่ แม้ ก่อนตายจะพบว่าสิง่ ที่ตนได้ ทาไปเป็ นเรื่ องโง่เง่าเหลวไหลก็ตาม
2.5

ความตกลงที่สาคัญกับประเทศไทย
ไทยกับสเปนมีความตกลงระหว่างกัน รวม 10 ฉบับ (ดูหมายเหตุท้ายบทความ**) และ
กาลังอยูร่ ะหว่างการเจรจาจัดทาความตกลงว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการต่อต้ านการก่อการร้ าย
3.

แผนปฏิบัติการร่ วมไทย – สเปน
ฝ่ ายไทยได้ เสนอกับฝ่ ายสเปนให้ มี แผนปฏิบตั ิการร่วมไทย – สเปน เพื่อเป็ นกรอบในการมี
ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมยุโรป) ได้ ยกร่างแผนปฏิบตั ิการฯ ให้ ฝ่าย
สเปนพิจารณาแล้ ว ประกอบด้ วยหัวข้ อสาคัญ 4 เรื่ อง คือ
1.
Enhancement of Political Relations (การกระชับความสัมพันธ์ ทางการเมือง)
2.
Enhancement of Economic Relations (การกระชับความสัมพันธ์ ทาง
เศรษฐกิจ)
3.
Enhancing Bilateral Cooperation in Other Fields of Mutual Interest (การ
ส่งเสริ มความร่วมมือทวิภาคีในด้ านต่างๆ)
3.1 Tourism (การท่องเที่ยว)
3.2 Culture (วัฒนธรรม)
3.3 Technical Cooperation (วิชาการ)
3.4 Defense and Military Cooperation (การทหาร)
แม้ ไทย – สเปน จะอยูห่ า่ งไกลต่างภูมิภาค แต่ก็ตา่ งเป็ นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่
ยาวนาน มีระบบการปกครองและสถาบันทางการเมืองที่คล้ ายคลึงกัน รวมทังมี
้ เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ อนั แน่นแฟ้นใกล้ ชิดต่อกันในทุกๆ ระดับ ตังแต่
้ สถาบันกษัตริ ย์ซงึ่ เป็ นที่เคารพนับถือ
ของประชาชนของทังสองประเทศ
้
ระดับผู้นาประเทศและรัฐบาล ภาคเอกชน นักธุรกิจ และประชาชน
ความสัมพันธ์ ไทย - สเปนถือได้ วา่ เป็ นตัวอย่างทีด่ ีของการมีความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างประเทศ ทีม่ ีทงความ
ั้
แตกต่างและความคล้ ายคลึงกันซึง่ มีไม่มากนักในโลกปั จจุบนั
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-----------------------------------------------* คาบรรยายในการสัมมนา ความสัมพันธ์ไทยกับสเปนในกระแสโลกาภิวตั น์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
** ความตกลงทวิภาคีระหว่างไทย – สเปนที่ลงนามแล้ ว ได้ แก่
 ความตกลงว่าด้ วยบริ การเดินอากาศ
 ความตกลงว่าด้ วยความร่วมมือทางด้ านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 ความตกลงว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการท่องเที่ยว
 สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยความร่วมมือในการบังคับให้ เป็ นไปตามคาพิพากษาในคดีอาญา
 ความตกลงด้ านวัฒนธรรม
 บันทึกความเข้ าใจว่าด้ วยการสนับสนุนด้ านการส่งกาลังบารุ งระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมสเปน
 พิธีสารระหว่างสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้ า อุตสาหกรรมและเดินเรื อของสเปน
 อนุสญ
ั ญาเพื่อการเว้ นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
 ความตกลงว่าด้ วยการช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์
 และ บันทึกความเข้ าใจว่าด้ วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างไทย – สเปน
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การเเข่ งขันทางอุดมการณ์ ในโลกมุสลิม *
ภาณุทตั ยอดเเก้ ว
ขอบเขตของความรุนเเรงเเละความโกรธเเค้ นอันเนื่องมาจากการที่สอื่ มวลชนตะวันตก
ได้ พิมพ์การ์ ตนู ล้ อเลียนพระศาสดาของศาสนาอิสลามได้ ขยายวงกว้ างจนถึงขนาดว่าหลายประเทศ
ตะวันตกเริ่ มวิตกกังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวต่อความสัมพันธ์ ทางการทูตเเละ
การค้ าที่ตนมีในโลกมุสลิม อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่า เหตุการณ์นี ้ไม่ใช่เป็ นเหตุการณ์เดี่ยวที่เพิ่ง
เกิดขึ ้น เเต่ทว่าเป็ นการทาซ ้า ทาซ้ อน ซึง่ ในที่สดุ นักการศาสนาอิสลามได้ ตกลงใจนาเรื่ องนี ้เข้ าสูส่ ภา
นักการศาสนาอิสลามในหลายสิบประเทศมุสลิม โดยเฉพาะที่รัฐซาอุดิอาระเบีย
อย่างไรก็ตาม การประชุมสุดยอดของกลุม่ โอไอซี (Organization of Islamic
Conference) ที่ผา่ นมา ซึง่ รัฐซาอุดิอาระเบียได้ เป็ นเจ้ าภาพนันได้
้ สง่ สัญญาณที่สาคัญคือ โลกอาหรับ
ทีอ่ ้ างว่าเป็ นพวกสายกลางได้ ประกาศต่อต้ านการก่อการร้ าย นอกจากนัน้ รัฐซาอุดิอาระเบียพร้ อม
ที่จะทาหน้ าที่เป็ นผู้นาของกลุม่ ประเทศมุสลิมสายกลางที่สนับสนุนสันติภาพเเละการเเก้ ไขปั ญหา
ด้ วยสันติวิธี ในรูปหมู่ประวัติศาสตร์ ซึง่ บรรดาผู้นาของรัฐมุสลิมได้ ยืนถ่ายร่วมกันนัน้ บุคคลสาคัญ
ที่ยืนอยูข่ ้ างกษัตริ ย์ซาอุดิอาระเบีย คือ นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย เเละสุลต่านเเห่งรัฐบรูไน ซึง่ ให้ นยั ที่
น่าสนใจยิ่ง
ดังนัน้ ผู้เขียนจึงถือโอกาสนี ้ ขอเล่าภูมิหลังหรื อพัฒนาการของการเเข่งขันทาง
อุดมการณ์รวมถึงกระเเสความคิดที่สาคัญในโลกอาหรับ ซึง่ ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการกาหนด
ทิศทางการเมืองในโลกมุสลิม
การปรากฏตัวขึน้ ของการรู้จักตัวตนของตนเอง
ในด้ านการเมือง คาว่าอาหรับเเทบไม่มีความหมายอะไรมากนักก่อนศตวรรษที่ 20
เนื่องจากดินเเดนส่วนใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ ถกู ครอบงาโดยจักรวรรดิออตโตมันเเละ
จักรวรรดิกาจาร์ อย่างไรก็ตาม ดินเเดนอาหรับต่อมากลับได้ กลายเป็ นเป้าหมายสาคัญในการตัด
ทอนกาลังเเละอานาจของจักรวรรดิออตโตมันที่มีอาณาเขตกว้ างใหญ่ไพศาลโดยมีศนู ย์กลางอานาจ
อยูท่ ี่นครอิสตันบูล (Istanbul)
เนื่องจากตุรกีได้ เข้ าร่วมกับเยอรมนีในการขยายเเสนยานุภาพในต้ นศตวรรษที่ 20
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ดังนัน้ การสิ ้นสุดลงของสงครามโลกครัง้ ที่ 1 จึงได้ สง่ ผลให้ จกั รวรรดิออตโตมันซึง่ มีอายุถึงสีศ่ ตวรรษ
ต้ องสิ ้นสุดลงในเวลาต่อมา (ปี ค.ศ. 1918)
ดินเเดนพระจันทร์ ครึ่งเสี ้ยว ซึง่ เคยเป็ นประเทศราชของจักรวรรดิออตโตมันได้ ถกู เเบ่ง
ออกเป็ นสามส่วน โดยสองส่วนเเรก คือ อิรัก เเละปาเสลไตน์ได้ ตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของอังกฤษ
อีกส่วนคือ ซีเรี ยได้ ตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของฝรั่งเศส
น่าสังเกตว่า ความรุนเเรงของสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ได้ ทาให้ องั กฤษเเละฝรั่งเศสบอบช ้า
จนขนาดที่สหรัฐอเมริ กาต้ องเข้ าช่วยในการรบกับเยอรมนีในช่วงสงคราม อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริ กา
ได้ เริ่ มถอนตัวออกจากเวทีการเมืองโลกทันทีที่สงครามโลกสิ ้นสุดลง ภาวะเช่นนี ้ส่งผลให้ องั กฤษเเละ
ฝรั่งเศสยังคงดารงตนเป็ นศูนย์กลางของเวทีการเมืองเเละการทูตของโลก ซึง่ ได้ เปิ ดโอกาสให้ องั กฤษ
เเละฝรั่งเศสสามารถกลับเข้ ามาเเทรกเเซงหรื อเเม้ กระทัง่ ครอบงาดินเเดนที่เคยเป็ นประเทศราชของ
ออตโตมัน
ในขณะทีอ่ งั กฤษเเละฝรั่งเศสพยายามกลับเข้ ามามีบทบาทในโลกอาหรับ ประชาชน
พื ้นเมืองในดินเเดนอาหรับได้ เริ่ มตระหนักมากขึ ้นในเรื่ องของเผ่าพันธุ์ที่เเท้ จริ งของตนในลักษณะ
การเมือง ดังเห็นว่าได้ มีขบวนการชาตินิยมอาหรับลุกขึ ้นปลุกกระเเสการรวมชาติอย่างสาเร็ จเป็ น
จานวนมาก เช่นในกรณีของอียิปต์ในปี ค.ศ. 1922 ซาอุดิอาระเบียในปี ค.ศ. 1932 เเละอิรักในปี ค.ศ.
1932 ชาวอาหรับพวกนี ้เริ่ มรู้สกึ ถึงความเป็ นเผ่าพันธุ์ของตนเองโดยผ่านการฟื น้ ฟูระบบ
ขนบธรรมเนียม ภาษาเเละสัญลักษณ์อาหรับ หลังจากที่ได้ ถกู ครอบงาโดยออตโตมันเเละถูกเเทรก
เเซงจากตะวันตกมาเป็ นเวลานาน ความรู้สกึ เป็ นชาติจึงได้ เกิดขึ ้นมาในเวลานี ้เเละกระบวนการสร้ าง
ชาติจึงได้ เกิดขึ ้นจากซากเดิมที่จกั รวรรดิออตโตมันได้ ทิ ้งไว้
ตุรกีเป็ นประเทศเเรกในโลกอาหรับที่ก้าวเข้ าสูก่ ระเเสเเห่งความเป็ นสาธารณรัฐ ดังเห็น
ว่าประธานาธิบดีเคมัล อัตตาเติร์ก (Kemal Attaturk) เเห่งตุรกีได้ เป็ นผู้นาที่มีความคิดก้ าวหน้ าเเละ
มองการณ์ไกลจึงได้ ตดั สินใจยกเลิกระบบกาลิบในประเทศตุรกี ซึง่ ถือว่าเป็ นการทาลายศูนย์เเห่ง
อานาจทางศาสนาที่เคยรักษากฎระเบียบเเละการตีความความเชื่อของศาสนาอิสลามที่มีอายุยาวนาน
กว่าพันปี เคมัลมีความต้ องการที่จะเชิดชูระบบสาธารณรัฐที่สามารถโอบอุ้มคนหลายเผ่าพันธุ์ไว้
ด้ วยกันเพื่อผลักดันสาธารณรัฐตุรกีที่อายุน้อยมากออกจากอิทธิพลของโลกศาสนาไปสูโ่ ลกในเเบบวิถี
ประชา หรืออีกนัยหนึง่ ตุรกีพยายามสร้ างเอกลักษณ์ใหม่ที่เน้ นความเป็ นเติร์กมากกว่าความเป็ น
อิสลาม เเม้ วา่ ในความเป็ นจริ ง ตุรกีมีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็ นมุสลิม ในขณะที่ อียิปต์
กลับมองเห็นตนเองในความเป็ นอาหรับทังในด้
้ านเชื ้อชาติเเละภาษาจึงเริ่ มสร้ างชาติรอบๆ สิง่ เหล่านี ้
อียิปต์ อิรัก เเละซีเรี ยจึงเป็ นอีกตัวอย่างที่ประชาชนรู้สกึ ถึงความเป็ นชาติที่พดู ภาษาอาหรับ
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การรุกฮือในกรุงไคโรเเละในเมืองต่างๆในอียิปต์ในที่สดุ ได้ นาไปสูก่ ารได้ รับเอกราช
สมบูรณ์จากอังกฤษในปี 1936 เเละกรุงไคโรได้ พยายามรักษาตาเเหน่งของตนเองในฐานะศูนย์กลาง
เเห่งการเรี ยนรู้ศาสนาอิสลามของโลกอาหรับ
ในขณะทีช่ าติอาหรับอื่นๆ กาลังสร้ างชาติ เเต่ในอีกด้ านหนึง่ ของโลกมุสลิมในเอเชียใต้
เเนวคิดฟื น้ ฟูความคิดเกี่ยวกับเเก่นเเท้ ของศาสนาอิสลามได้ ปรากฏตัวขึ ้น ดังเห็นในการเกิดขึ ้นมา
ของขบวนการของสานักคิดตาบลิกี (Tablighi Jamaat) ในทศวรรษที่ 40 ซึง่ มีเป้าหมายที่จะปลุกชาว
มุสลิมในอินเดียให้ ตื่นจากความลุม่ หลงในการบูชาหลุมศพหรื อบรรพบุรุษ เเละกระตุ้นให้ ชาวมุสลิมใน
อินเดียรู้จกั การเเสวงหาสัจธรรมที่เเท้ จริ งในเเบบอย่างประชาคมมุสลิมที่ดี ซึง่ ต่อมาเเนวความคิดนี ้ได้
เเพร่เข้ าไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น ปากีสถานในทศวรรษที่ 60 เเม้ วา่ เเนวคิดนี ้ได้ รับการตอบรับ
อย่างกว้ างขวาง เเต่ทว่าเเนวความคิดนี ้ไม่ได้ มีนยั ทางการเมืองเท่าใดนัก
สงครามโลกครัง้ ที่สอง (ค.ศ.1938-1945) ได้ ทาให้ สหรัฐอเมริ กากลายเป็ นมหาอานาจ
โลกเเละได้ สง่ สัญญาณว่าอังกฤษเเละฝรั่งเศสได้ ลดบทบาทลงในเชิงอานาจทางทหาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การรุกฮือของประชาชนที่อยูใ่ ต้ ปกครองในอาณานิคมภายใต้ พลัง
ชาตินิยม ในที่สดุ รัฐบาลอังกฤษเเละฝรั่งเศสจึงต้ องตัดสินใจให้ เอกราชอย่างสมบูรณ์เเก่ดินเเดนต่างๆ
เช่น ซีเรี ย (1946) เลบานอน (1946) ลิเบีย (1951) มาเลเซีย (1957) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม การจัดตังรั้ ฐอิสราเอลในปี ค.ศ. 1948 (คือหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่
สองได้ สิ ้นสุดลงไม่นานนัก) โดยการสนับสนุนของอังกฤษเเละสหรัฐอเมริ กาได้ สร้ างความไม่พอใจให้
เเก่อาหรับ ยิ่งกว่านัน้ เหตุการณ์ การยึดนครเยรูซาเลมของกองทัพอิสราเอลได้ สาเร็ จในเวลาต่อมาได้
กลายเป็ นชนวนสาคัญที่ทาให้ เกิดความตึงเครี ยดเเละความขัดเเย้ งอย่างรุนเเรง เนื่องจากนครเยรู
ซาเลมเป็ นที่ตงของมั
ั้
สยิดอัล อัก ซอร์
การที่นครเยรูซาเลมต้ องถูกพวกทหารยิวยึดครองได้ มีผลทางจิตวิทยาเเก่ชาวอาหรับเป็ น
อย่างมาก เเละได้ กลายเป็ นต้ นกาเนิดของเเรงบันดานใจให้ กบั กลุม่ นักคิดมุสลิมทัว่ ไป องค์การโอไอซี
ได้ เกิดขึ ้นมาในบริ บทนี ้เช่นกัน เเต่นา่ สังเกตว่าสาหรับนักคิดที่หวั รุนเเรงที่เกิดขึ ้นในยุคต่อมากลับได้
ใช้ เหตุการณ์นี ้เป็ นเหตุผลในการต่อสู้เเบบจิฮดั ดังเห็นว่า กระเเสของอิสลามได้ เคลื่อนตัวไปสู่
ทิศทางความคิดในเรื่องการต่ อสู้ (Jihad) ซึ่งเน้ นมิตทิ างการทหาร (จิฮัดที่เน้ นมิตทิ างศีลธรรม
ยังคงเป็ นกระเเสหลักที่มีอยู่ท่ วั ไปในชุมชนมุสลิมทั่วโลก) ในขณะเดียวกัน การรักษา
กฎหมายเเละระเบียบทางศาสนาอิสลาม (Sharia) ได้ ถูกนามาใช้ อย่ างเข้ มข้ นโดยกลุ่มนี ้
กระบวนการนี ้ได้ เกิดขึ ้นในบริ บททางสังคมเเละวัฒนธรรมที่โลกอาหรับเริ่ มเห็นว่าดินเเดนของตนเองได้
ถูกรุกรานจากชนชาติยิวโดยมีชาติตะวันตกให้ การสนับสนุน
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ในตอนนี ้ กระเเสชาตินิยมอาหรับได้ ลดบทบาทลง เเต่กระเเสความคิดอิสลามทาง
การเมือง (Islamism) กลับเพิ่มบทบาทมากขึ ้นเเละมีนยั ทางการต่อสู้ทางการเมืองที่เน้ นลักษณะเชิงรุก
มากขึ ้นเพื่อที่จะบรรลุผลที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโลกอาหรับได้ ยา่ งก้ าวเข้ าสูย่ คุ ทศวรรษที่
50 เเละ 60 กระเเสเเนวคิดที่เกิดขึ ้นใหม่ที่มาเเรงในโลกมุสลิมจึงเกิดขึ ้นมาจากการตีความศาสนา
อิสลามของนักคิดมุสลิม อย่างเช่น กัตบ์ (Qutb) เเห่งอียิปต์ โมดูดี(Maududi) เเห่งปากีสถาน เเละโค
ไมนี (Komeini) เเห่งอิหร่าน นักคิดกลุม่ นี ้ได้ ประสบความสาเร็ จในการเผยเเพร่ความคิดในบ้ าน
ตนเองเเละมีความปรารถนาอย่างเเรงกล้ าที่จะเเพร่ความคิดของตนไปสูส่ งั คมมุสลิมอื่นๆ น่าสังเกต
ว่านักคิดกลุม่ นี ้ไม่เพียงเเต่เรี ยกร้ องให้ นากฎปฎิบตั ิทางศาสนาอิสลาม (Sharia) มาใช้ อย่างเคร่งครัด
เเต่ยงั ได้ พฒ
ั นากระเเสความคิดอิสลามไปไกลถึงการสร้ างประชาคม หรือโลกมุสลิมโดยมีพื ้นฐานจาก
บรรดารัฐมุสลิม (Umma) โดยหวังว่าโลกมุสลิมสักวันหนึง่ จะรวมตัวกันจนมีลกั ษณะเป็ นสากลจักรวาล
นักคิดกลุม่ นี ้พัฒนาเเนวคิดไปไกลในทิศทางที่เน้ นว่าโลกใบนี ้ควรเปลีย่ นเป็ นอิสลาม
(Islamization) เเละได้ ลงมือทดลองความคิดอิสลามในเเบบของตนจริ งกับชุมชนมุสลิมในระดับต่างๆ
ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดเปลีย่ นครัง้ สาคัญของประวัติศาสตร์ ของโลกมุสลิม อย่างไรก็ตาม เเม้ วา่ เเนวคิดของ
นักคิดอิสลามกลุม่ นี ้ได้ รับการตอบรับในหลายชุมชน เเต่มกั จากัดอยูเ่ ฉพาะกลุม่ เยาวชนในรั่ว
มหาวิทยาลัยที่เกิดมาหลังยุคได้ รับเอกราชเอกราช หรื อกลุม่ ประชาชนที่มีฐานะยากจนเท่านัน้
กระเเสเเนวคิดอิสลามในหลายเเห่งในยุค 60 เเละ 70 เป็ นต้ นมาจึงมีความเเตกต่างไป
จากเเนวคิดอิสลามเเบบเดิม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั บริ บททางสังคมเเละการเมืองในเเต่ละประเทศ หรื อเเม้ เเต่
ในเเต่ละท้ องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษ 70 นี ้ได้ เกิดเหตุการณ์สาคัญมากมายที่สง่ ผลทาง
จิตวิทยาให้ เเก่การก่อตัวของขบวนการอิสลามเเบบใหม่ โดยเฉพาะในอิหร่าน มาเลเซีย ปากีสถาน
อียิปต์ เป็ นต้ น
กระเเสเเนวคิดของนักคิดกลุม่ นี ้ยังไม่สามารถรับการสนับสนุนจากประเทศส่วนใหญ่
มากนัก เพราะผู้นาเผด็จการของหลายประเทศมุสลิมในขณะนันได้
้ ใช้ เเนวคิดสังคมนิยมในการบริ หาร
ประเทศจึงยังเเสดงท่าทีไม่สนับสนุนความคิดดังกล่าวอย่างเต็มที่ เเละในบางครัง้ พยายามปราบปราม
ดังเช่นในกรณี กัดดาฟี (Gaddafi) เเห่งลิเบีย ประธานาธิบดีบูเมอดีน (Boumedienne) เเห่งอัลจีเรี ย
ประธานาธิบดีนาเซอร์ (Nasser) เเห่งอียิปต์ พรรคนีโอเดสตู (Neo-Destour) เเห่งตูนิเซีย พรรค
สาธารณรัฐอาหรับเยเมน (Yemen Arab Republic) ในเยเมน พรรคบาท์ (Ba-ath) หลังจากที่ได้ ขึ ้น
สูอ่ านาจในซีเรี ยในปี ค.ศ. 1963 น่าสังเกตว่า ในช่วงนี ้ ผู้นาเผด็จการในอียิปต์เเละซีเรี ยยังได้ เเสดง
ความปรารถนาที่จะเห็นประเทศอาหรับรวมตัวกันภายใต้ ระบอบสังคมนิยม เเละพยายามตีความว่า
ลัทธิสงั คมนิยมเป็ นส่วนหนึง่ ของเเนวคิดเเบบอิสลาม
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จนกระทังในปี
้
ค.ศ. 1967 เมื่อกองทัพอิสราเอลได้ กรี ฑาทัพเเละยึดนครเยรูซาเลมได้
สาเร็ จ ซึง่ ถือว่าเป็ นชนวนสาคัญที่นาไปสูส่ งครามใหญ่ระหว่างรัฐอิสราเอลกับรัฐอาหรับในปี ค.ศ.
1973 เเนวคิดอิสลามสายใหม่จึงปรากฏขึ ้นเเละเริ่ มกลายเป็ นพลังมวลชนขนาดใหญ่ ในขณะที่
อุดมการณ์สงั คมนิยมที่เคยเฟื่ องฟูในรัฐบาลของหลายประเทศมุสลิมกลับเริ่ มลดบทบาทลงอย่าง
รวดเร็ ว
(หัวข้ ออื่นๆ ภายในบทความ ประกอบด้ วย :
...การขึน้ มาของอิทธิพลสหรัฐอเมริกาเเละสหภาพโซเวียตในโลกอาหรับ...
...การระเบิดตัวของกระเเสความคิดอิสลามเชิงการเมืองเเนวใหม่ ...
...การเริ่มต้ นของการเเข่ งขันทางอุดมการณ์ ระหว่ างซาอุดิอาระเบียเเละอิหร่ าน...
...อิหร่ านเจอศึกสองด้ าน...
...ชัยชนะของอัฟกานิสถาน...
...สงครามจิฮัดจึงกลายเป็ นคาตอบที่ดีท่สี ุด…
...จุดอ่ อนของผู้นาอิรัก...
...กระเเสต่ อต้ านสหรัฐอเมริกา…
...บริบทสังคมที่นาไปสู่การกาเนิดขึน้ ของอุดมการณ์ เเห่ งนักรบจิฮัด...
บทส่ งท้ าย : โลกตะวันตกกับโลกมุสลิม
อันที่จริ ง ผู้นาอเมริ กนั เพิ่งเริ่ มสนใจในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างจริ งจัง เมื่อได้ เกิดการ
ปฏิวตั ิในอิหร่าน ซึง่ ถือเป็ นจุดเริ่ มของความกังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับการขึ ้นมาของอิทธิพลทาง
อุดมการณ์ของอิหร่าน ซึง่ อาจส่งผลกระทบในด้ านความรุนเเรงเเละยังสร้ างภาวะความไม่เเน่นอนใน
การกาหนดนโยบายของผู้นาสหรัฐอเมริ กา เเต่ในขณะเดียวกัน นักวิชาการอังกฤษเเละฝรั่งเศสได้
รับรู้เเละสนใจเรื่ องราวของโลกมุสลิมมาเป็ นเวลานาน เนื่องจากตนเองเคยเป็ นเจ้ าอาณานิคม หลาย
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คนได้ ผลิตงานเขียนมากมายเกี่ยวกับภูมิภาคเเห่งนี ้ เเต่ทว่างานส่วนมากได้ สอื่ ความเป็ นตะวันออก
(Orientalism) ที่มกั สะท้ อนความเหนือกว่าของอารยธรรมตะวันตกเเละพรรณนาดินเเดนตะวันออก
กลางในลักษณะที่เเปลกประหลาด (exoticism) ดังเช่น ศาสตราจารย์เอิร์นเนส เกลเนอร์ (Ernest
Gellner) ปรมาจารย์ทางสาขามานุษยวิทยาเเละสังคมวิทยาเเห่งมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ได้ เขียน
หนังสือเรื่ อง “Nation and Nationalism” ซึง่ เป็ นหนังสือที่ทรงอิทธิพลในการอธิบายการปรากฏตัวขึ ้น
ของปรากฏการณ์ความเป็ นรัฐชาติ (nation-state) ในความหมายสมัยใหม่ ซึง่ เขาอ้ างว่าอังกฤษเป็ น
ชาติเเรกในโลกที่มีลกั ษณะความเป็ นชาติอย่างเเท้ จริ งโดยผ่านระบบการศึกษาเเละกระบวนการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม เเละหลายตอนในหนังสือนี ้ได้ เเสดงความเย้ ยหยันเกี่ยวกับการดารงอยูข่ องวัฒนธรรม
เเละสังคมมุสลิมในหลายเเห่งของโลก โดยเฉพาะในดินเเดนอาหรับ
นอกจากนัน้ ยังมีนกั วิชาการตะวันตกจานวนมากมักมองว่าพัฒนาการของสังคมเเละ
อารยธรรมของชาวมุสลิมล้ วนมีลกั ษณะที่อาจเป็ นภัยต่อโลก ซึง่ คาว่า “โลก” ในที่นี ้คงหมายถึงโลก
ตะวันตกเป็ นสาคัญ ดังปรากฏในงานเขียนทางวิชาการที่มีอิทธิพล ดังเช่น The Clash of
Civilizations โดย Samuel P. Huntington หรื องานเขียนเรื่ อง The Rise and Fall of the Great
Powers ของ Paul Kennedy เป็ นต้ น
งานวิชาการหรื องานเขียนของสือ่ มวลชนที่ปรากฏในโลกตะวันตกล้ วนเป็ นกระจกที่
สะท้ อนว่าคนในอีกฝากหนึง่ ของโลกนันคิ
้ ดอย่างไรจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการเข้ าใจความคิดที่อยู่
ในตัวอักษรอันเเสนธรรมดา ภาพการ์ ตนู จึงไม่ใช่เรื่ องใหม่ เเต่เป็ นการเผชิญหน้ ากันอย่างเต็มที่ของ
กลุม่ คนที่ร้ ูจกั สันดานซึง่ กันเเละกันเป็ นเวลายาวนาน
เเละในโอกาสหน้ า ผู้เขียนจะเล่าถึงกระเเสดาวะ (dawa) หรื อการเผยเเพร่ศาสนา
อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ที่ เรามักประสบพบเจอการอ้ างศาสนา
อิสลามโดยกลุม่ ที่นิยมความรุนเเรงอยูเ่ ป็ นประจา การกระทาของกลุม่ ดังกล่าวนอกจากสร้ าง
ความทุกข์ยากให้ เเก่ผ้ อู ื่นเเล้ วยังทาลายภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามที่ม่งุ สอนให้ มนุษย์เข้ าใจเเละ
ซาบซึ ้งในคุณค่าของการดารงชีวิตเเบบเรี ยบง่าย เเต่ทว่ามีความสุขโดยที่ตนไม่จาเป็ นต้ องเบียดเบียน
คนที่ด้อยกว่า หรื อห้ ามคิดเเม้ เเต่อิจฉาคนที่โชคดีกว่า
สาหรับท่านผู้ใดที่สนใจที่จะเเลกเปลีย่ นทัศนคติเกี่ยวกับโลกมุสลิมกับผู้เขียน
ท่านสามารถส่งข้ อความเพื่อเเสดงความคิดเห็นได้ ที่ worldwidemuseum@yahoo.co.uk
------------------------* หมายเหตุ : ผูส้ นใจอ่านบทความฉบับเต็ม สามารถแจ้งความจานงขอหนังสือฯ มาทีส่ ถานีวิทยุสราญรมย์
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เกาหลีฟีเวอร์ : การถ่ ายทอดวัฒนธรรมผ่ านสื่อ
ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
กรมองค์การระหว่างประเทศ
เมื่อมองย้ อนไปในประวัติศาสตร์ ชาติไทยแล้ วเรี ยกได้ วา่ ค่อนข้ างราบรื่ น เหตุการณ์ที่
ทาให้ ชนเผ่าไทยตกทุกข์ได้ ยากอย่างแสนสาหัสสุดๆ ดูเหมือนเป็ นช่วงการเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่สอง
เมื่อปี พ.ศ. 2310 แต่สาหรับอีกหลายชาติแล้ ว ไม่ได้ โชคดีเหมือนไทย หนึง่ ในจานวนนี ้มีเกาหลีซงึ่ คน
ไทยเริ่ มรู้จกั มากขึ ้นเรื่ อยๆ รวมอยูด่ ้ วย
แผ่นดินของเกาหลีผา่ นความบอกช ้ามานับไม่ถ้วน ไม่วา่ จะเป็ นการถูกยึดครองโดย
ชาวมองโกลเป็ นเวลาเกือบร้ อยปี (พ.ศ. 1774-1935) การตกเป็ นอาณานิคมของญี่ปนถึ
ุ่ ง 35 ปี (พ.ศ.
2453 - 2489) ซึง่ ได้ ทาลายล้ างระบอบกษัตริ ย์ และพยายามกลืนกินวัฒนธรรมเกาหลีในเกือบทุก
ด้ าน และยังตามมาด้ วยสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493 – 2496) สงครามภายในที่ตอกย ้าความบอบช ้า
ของเผ่าพันธุ์และทาให้ แผ่นดินคาบสมุทรเกาหลี ถูกแยกออกเป็ น 2 ส่วนมาตราบจนทุกวันนี ้ ในขณะที่
หลายประเทศในโลกที่เคยถูกแยกออกจากกัน ทังเวี
้ ยดนาม เยอรมนี และเยเมน ได้ รวมเป็ นผืนแผ่น
เดียวกันได้ แล้ วก่อนข้ ามสหัสวรรษใหม่ เกาหลียงั คงมี 2 ประเทศโดยฝ่ ายเหนือเรี ยกตัวเองในภาษา
เกาหลีวา่ “โชซอน” และฝ่ ายใต้ เรี ยกตัวเองว่า “แตฮัน”
สาหรับเกาหลีใต้ แม้ มีความเจริ ญรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจมากที่สดุ ประเทศหนึง่ ในเอเชีย
แต่ประชาชนเกาหลีใต้ ก็ยงั คงประสบกับปั ญหาด้ านความรู้สกึ หลายด้ านที่ผลักดันให้ อุดมการณ์ชาตินิยม
ได้ ก่อรูปอย่างเหนียวแน่นในสังคมเกาหลีใต้ จากบรรยากาศแห่งการระแวงภัยจากประเทศมหาอานาจ
อย่างจีนและโซเวียต ยักษ์ ใหญ่คอมมิวนิสต์ที่เคยเกรี ย้ วกราดกระหือรื อ จนถึงความหวาดหวัน่ ต่อ
ญี่ปนุ่ คูแ่ ข่งทางเศรษฐกิจที่สาคัญและศัตรูในอดีตผู้พยายามกลืนกินชาติพนั ธุ์เกาหลี ตลอดจนความ
คับข้ องใจที่ไม่อาจปรองดองได้ กบั ญาติผ้ ูพี่อย่างเกาหลีเหนือ มีผลผลักดันให้ สงั คมเกาหลีใต้ เป็ นสังคม
แห่งการต่อสู้เพื่อพัฒนาตนเอง ด้ วยเหตุนี ้ รัฐบาลเกาหลีใต้ จึงไม่เพียงแต่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ให้ แข็งแกร่งเท่านัน้ แต่ยงั หันมาเร่งฟื น้ ฟูและพัฒนาโครงสร้ างและสถาบันทาง
วัฒนธรรมให้ แข็งแกร่งด้ วย ท่ามกลางบรรยากาศ “เกาหลีฟีเวอร์ ” ในบ้ านเรา หลายคนบอกว่าของเขา
ดีจริ ง ๆ ขณะที่หลายคนก็เห็นว่าเพราะสังคมไทยเปิ ดกว้ างต่างหาก แต่เหตุผลที่สาคัญไม่แพ้ กนั คือ
การที่รัฐบาลเกาหลีใต้ ให้ ความสาคัญกับการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและพยายามใช้ กลยุทธ์ ตา่ ง ๆ เพือ่ ขาย
วัฒนธรรมเกาหลีผา่ นสือ่ นัน่ เอง
นโยบายด้ านวัฒนธรรมของเกาหลีมีการพัฒนาและสนับสนุนจากรัฐบาลกลางมาโดย
ตลอด รัฐบาลได้ พฒ
ั นาปรับปรุงโครงสร้ างการบริ หารราชการแผ่นดินในด้ านวัฒนธรรมมาตังแต่
้ ปี
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พ.ศ. 2491 งานด้ านวัฒนธรรมอยูใ่ นความดูแลของกระทรวงสารสนเทศ (Ministry of Information)
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2504 มีการปรับชื่อองค์กรเป็ นกระทรวงสารสนเทศสาธารณะ (Ministry of Public
Information) ในปี พ.ศ. 2511 มีการนาคาว่า “วัฒนธรรม” มาตังชื
้ ่อกระทรวงเป็ นครัง้ แรก ในนาม
กระทรวงวัฒนธรรมและสารสนเทศ (Ministry of Culture and Information) ในปี พ.ศ. 2533 ได้ แยก
กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) ออกเป็ นหน่วยงานอิสระ ทาหน้ าที่เฉพาะวัฒนธรรม และ
ได้ ปรับเปลีย่ นอีกครัง้ ในทศวรรษนี ้เป็ นกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา (Ministry of Culture and
Sports) ในปี พ.ศ. 2540 ล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2541 ใช้ ชื่อว่า กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
(Ministry of Culture and Tourism) โดยเป็ นหน่วยงานหลัก ทาหน้ าที่ผลักดันนโยบายและส่งเสริ ม
งานด้ านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยมี The Korean Culture and Arts Foundation เป็ น
หน่วยงานสนับสนุนทางการเงินเพื่อการดาเนินงานด้ านวัฒนธรรม
นอกจากนัน้ การจัดตังระบบบริ
้
หารราชการส่วนท้ องถิ่นซึง่ ได้ มีการกระจายอานาจใน
ด้ านต่างๆ อย่างเข้ มข้ นมาแล้ วนัน้ ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลมีนโยบายเปิ ดโอกาสให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นสามารถส่งเสริ มและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นหรื อวัฒนธรรมพื ้นเมืองของตนเอง โดยได้ รับ
งบประมาณสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล และพัฒนาระบบที่เรี ยกว่า สวัสดิการทางวัฒนธรรม
(Culture Welfare) ขึ ้น เพื่อเพิ่มความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริ มด้ านวัฒนธรรมของประเทศ โดย
เรี ยกศตวรรษใหม่นี ้ว่า ศตวรรษแห่งวัฒนธรรม (New Century for Culture) ที่เน้ นการผลักดันกระบวน
ทัศน์ทางวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ให้ คงอยูอ่ ย่างมัน่ คงในกระแสโลกาภิวตั น์
แผนการส่ งเสริมด้ านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้
รัฐบาลเกาหลีชุดปั จจุบนั ได้ จดั ทาแผน 5 ปี (Five Year Plan for New Korea
Culture) เพื่อพัฒนาประเทศไปสูค่ วามเป็ นรัฐสวัสดิการทางวัฒนธรรม (Cultural Welfare State) โดย
รัฐให้ การสนับสนุนการดาเนินงานด้ านวัฒนธรรมของภาคประชาชนอย่างเต็มที่
กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ กาหนดทิศทางสาหรับนโยบายทาง
วัฒนธรรมสาหรับคริ สตศตวรรษที่ 21 ในปี พ.ศ. 2540 ในรายงานที่เรี ยกว่า วิสยั ทัศน์ทางวัฒนธรรม
2000 (Cultural Vision 2000) ซึง่ เป็ นช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ด้านวัฒนธรรม ดังนี ้
- สนับสนุนการศึกษาเพื่อผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
- ขยายการสนับสนุนงานที่มีความคิดสร้ างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริ มความก้ าวหน้ าทาง
เศรษฐกิจ
- อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีดงเดิ
ั้ ม
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- ส่งเสริ มอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
- พัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติที่จะไปสูก่ ารรวมชาติ
- สร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั การทูตเชิงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีหน้ าที่สนับสนุนการดาเนินการด้ านวัฒนธรรม
โดยมีหน้ าที่หลักในการส่งเสริ มวัฒนธรรม ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม กิจการศาสนา
กิจการเยาวชน การท่องเที่ยว กีฬา ภาษา และการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และให้ มี
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มวัฒนธรรม ดังนี ้
1. มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งเกาหลี (Korean Culture and Arts Foundation) จัดตัง้
ขึ ้นตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มศิลปวัฒนธรรม ค.ศ. 1973 เป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนทางการเงิน มี
คณะกรรมการดูแลการจัดสรรเงินแก่กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในหลายด้ าน ทังการศึ
้
กษาวิจยั และ
การพัฒนาทางด้ านวรรณกรรม ศิลปกรรม การถ่ายภาพ สถาปั ตยกรรม เพลงพื ้นเมือง ละคร นาฎศิลป์
ภาพยนตร์ การบันเทิง และการตีพิมพ์ตา่ ง ๆ มีงบประมาณที่จดั สรรมากกว่า 50 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อ
ปี เพื่อเป็ นเงินกองทุนให้ กบั ตัวบุคคล อาทิ ศิลปิ นอาชีพ ผู้กากับ ผู้ผลิตงานด้ านวัฒนธรรมเป็ นต้ น
2. สถาบันศิลปะแห่งชาติ (National Academy of Art) สนับสนุนการสรรค์สร้ างและ
พัฒนางานด้ านศิลปะ โดยมีมาตรการประกันเสรี ภาพในการแสดงออก และส่งเสริ มสถานภาพของ
ศิลปิ น รวมทังยั
้ งเป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดสัมมนา-นิทรรศการที่เกี่ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม
3. กองทุนส่งเสริ มวัฒนธรรมถิ่น (Provincial cultural promotion funds) จัดตังขึ
้ ้นใน
ระดับท้ องถิ่น โดยได้ รับอานาจการบริ หารจัดการจากรัฐบาลกลาง มีหน้ าที่สง่ เสริ มให้ มีการจัดตัง้
กองทุนดังกล่าวขึ ้นในหลายลักษณะ เพื่อส่งเสริ มการดาเนินงานด้ านวัฒนธรรมของท้ องถิ่นด้ วยตนเอง
อาทิ การสร้ างโรงละครท้ องถิ่น ห้ องสมุด การสนับสนุนศิลปิ นพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น
4. คณะกรรมการศิลปธุรกิจแห่งเกาหลี (Korea Business Council for the Arts :
KBCA) ตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็ นองค์กรที่มีสว่ นอย่างมากในการผลักดันให้ วฒ
ั นธรรมกลายเป็ น
สินค้ าส่งออกและนารายได้ เข้ าประเทศ นับจากมีการก่อตัง้ มีการให้ เงินสนับสนุนจาก KBCA ไปยัง
สมาชิกอุตสาหกรรมด้ านศิลปะกว่า 100 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับในแต่ละปี
5. สานักงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industry Bureau) ตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม มีหน้ าที่สง่ เสริ มการผลิตสินค้ าทางวัฒนธรรมออกจาหน่ายในตลาด
ทังในและต่
้
างประเทศ ตลาดสินค้ าอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของเกาหลีคิดเป็ นร้ อยละ 0.9 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
6. บรรษัทส่งเสริ มการทาภาพยนตร์ แห่งเกาหลี (The Korea Motion Picture
Promotion Corporation : KMPPC) ตังขึ
้ ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2517 ทาหน้ าที่สง่ เสริ มการผลิตภาพยนตร์
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ออกสูต่ ลาดโลกเพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาดดุลการค้ าสินค้ าทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาพยนตร์ จาก
ต่างประเทศซึง่ เกาหลีใต้ นาเข้ าเช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย โดยเฉพาะภาพยนตร์ จาก
สหรัฐอเมริ กาซึง่ นาเข้ ามากกว่าร้ อยละ 50 ของภาพยนตร์ ที่ฉายในเกาหลีใต้ แต่ละปี บรรษัทฯ ได้ รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในการทาหน้ าที่สง่ เสริ มการทาภาพยนตร์ ในรูปแบบต่าง ๆ และ
ส่งออกภาพยนตร์ เหล่านี ้ไปเผยแพร่ นารายได้ เข้ าประเทศ
สถาบันและกลยุทธ์ ในการส่ งเสริมสินค้ าทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้
ปั จจุบนั รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาให้ วฒ
ั นธรรมเกาหลี
กลายเป็ นสินค้ าชนิดหนึง่ ที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ จึงจัดตัง้ องค์ การวัฒนธรรมและสารัตถะ
เกาหลี (Korea Culture and Content Agency – KOCCA) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ การถ่ายทอดเนื ้อหา
สาระความเป็ นเกาหลี (Korea Content) แนวคิดในการจัดตัง้ KOCCA เพิ่งเกิดขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541
หลังยุคฟองสบูแ่ ตกในเอเชีย โดยเห็นความสาคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ของเกาหลีให้ เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ มากขึ ้น เพื่อนารายได้ เข้ าประเทศ โดยใช้ จุดแข็งของ
วัฒนธรรมทีข่ ายได้ โดยไม่ต้องใช้ ต้นทุนมาก
KOCCA เกิดขึ ้นอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2544 ภายใต้ ความรับผิดชอบของ
กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภายในช่วงไม่กี่ปี KOCCA ทาให้ พลังแห่งสือ่ ทางวัฒนธรรม
ของเกาหลีแผ่ขยายไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่ เอเชีย ภาพยนตร์ เรื่ องยาวชื่อ แดจังกึมเป็ นตัวอย่างหนึง่
ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภายใต้ กรอบของกลยุทธ์ Korea Content ที่ประสบ
ความสาเร็ จอย่างท่วมท้ น
อันที่จริ งแล้ ว ภารกิจหลักของ KOCCA คือ สนับสนุนและส่งเสริ มให้ นาเนื ้อหาสาระ
ความเป็ นชาติเกาหลี หรื อ Korea Content สอดแทรกลงไปในสือ่ บันเทิงต่าง ๆ ทังภาพยนตร์
้
เกม
ศิลปะ ดนตรี และ แอนนิเมชัน่ โดยพยายามพัฒนาให้ กลายเป็ นธุรกิจที่สามารถเลี ้ยงประเทศเกาหลีได้
ที่สาคัญ มีการสร้ างและพัฒนาคน เทคโนโลยี การส่งออก และผลักดันนโยบายต่างๆ ด้ วย ด้ วยเหตุนี ้
Korea Content จึงไม่ได้ ถกู สอดแทรกไว้ เฉพาะในสือ่ ภาพยนตร์ เท่านัน้ แต่รวมถึงการบันเทิงทุก
ประเภท ทังการ์
้ ตนู เกม เพลง KOCCA ยังทาหน้ าที่พฒ
ั นาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลทางด้ านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมสมทบ อาทิ สถาบัน
ส่งเสริ มและพัฒนาเกมส์เกาหลี (Korea Game Development & Promotion Institute : KDGI) ที่ดแู ล
การส่งเสริ มด้ านธุรกิจเกมส์ โรงผลิตการ์ ตนู เกาหลี (Korean Animation Studio) ที่สง่ เสริ มการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตการ์ ตนู เป็ นต้ น
การพัฒนา Korea Content ไม่เพียงมุ่งเน้ นการส่งออกสูต่ ลาดภายนอกเท่านัน้ แต่ยงั
ส่งเสริ มเพื่อทดแทนการนาเข้ าผลิตผลทางวัฒนธรรมของต่างชาติด้วย และมักมีเป้าหมายเน้ นการ
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จรรโลงสังคม โดยเฉพาะภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ ทังนี
้ ้ ในอดีต ชาวเกาหลีจานวนไม่น้อยไม่
นิยมดูภาพยนตร์ หรื อละครโทรทัศน์ เกาหลี เพราะมีเนื ้อเรื่ องซ ้าๆ น่าเบื่อ แต่การพัฒนา Korea
Content ช่วยให้ คนเกาหลีหนั กลับมาดูภาพยนตร์ เกาหลีเพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 50 เปรี ยบเทียบกับประเทศ
กาลังพัฒนาโดยทัว่ ไปที่ประชาชนดูภาพยนตร์ ที่ผลิตในประเทศเพียงร้ อยละ 10 – 20 เท่านัน้
ในขณะที่ภาพยนตร์ และละครของประเทศพัฒนาแล้ วจานวนมากเน้ นการลงทุนทาง
เทคนิค ความลึกลับซับซ้ อนของเนื ้อเรื่ องที่ชวนให้ ตีความ และความตื่นเต้ นเร้ าใจ ภาพยนตร์ เกาหลี
สมัยใหม่กลับเน้ นเรื่ องราวของชีวิต การต่อสู้เพื่อความถูกต้ องและจริ ยธรรม มีการถ่ายทอดความ
ความสัมพันธ์ อนั ดีที่เหมาะสมระหว่างผู้คนซึง่ เป็ นแนวคิดตะวันออกที่ได้ รับอิทธิพลมาจากขงจื๊อ เช่น
ในภาพยนตร์ เรื่ องสะดุดรักที่พกั ใจ (Full House) Ardor หรื อ Autumn in my Heart เป็ นต้ น
ภาพยนตร์ บางเรื่ องก็ทาให้ เกิดความรู้สกึ ร่วมในทางสร้ างสรรค์ การรักชาติและต้ องการให้ เกิดการร่วม
ชาติ เช่น เรื่ อง The classic (คนแรกของหัวใจ คนสุดท้ ายของชีวิต) TAEGUKGI (เลือดเนื ้อเพื่อฝั น
วันสิ ้นสงคราม) และ Ditto (รักต่างมิติ) ที่เต็มไปด้ วยฉากของสงคราม ความเสียสละ และการ
เรี ยกร้ องให้ เกิดการปรองดองสมานฉันท์ของคนเกาหลีเหนือ -ใต้ นอกจากนี ้ ยังมีภาพยนตร์ โรแมนติก
ทีเ่ น้ นความสวยงามของธรรมชาติผสมผสานกับแนวคิดแบบเต๋า และส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างเช่น
Winter Sonata One Find Spring Day Chirstmas in August เป็ นต้ น
จะเห็นได้ วา่ ความพยายามของรัฐบาลเกาหลีทาให้ วฒ
ั นธรรมเกาหลีหลายประเภท
อาทิ ภาพยนตร์ วัฒนธรรมการแต่งกาย การกิน ได้ รับการยอมรับในสังคมต่างประเทศ กลายเป็ น
ตัวเลือกใหม่ของการบริ โภควัฒนธรรมภายนอกผ่านกลยุทธ์ การสือ่ สาร ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้ ปั จจัยสาคัญที่
นาไปสูค่ วามสาเร็ จในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมข้ ามชาติของเกาหลีคือความตังใจในการก
้
าหนดนโยบาย
และการพัฒนากลไกของรัฐบาลในการส่งเสริ มวัฒนธรรมให้ ดารงอยูแ่ ละได้ รับการฟื น้ ฟู จนสามารถ
เป็ นสินค้ าอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนต่าโดยเปรี ยบเทียบ ดึงดูดการท่องเที่ยวและการส่งออกไปขายเพื่อนา
รายได้ เข้ าประเทศนัน่ เอง
บทส่ งท้ าย
มาถึงตอนนี ้ เกาหลีฟีเวอร์ อาจไม่ได้ เจาะผ่านเข้ าสูส่ งั คมไทยแต่ในด้ านวัฒนธรรม
เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงด้ านเศรษฐกิจ เราจึงเริ่ มเห็นการเติบโตของกลุม่ บรรษัทเอกชนขนาดใหญ่ใน
ไทยเลียนแบบ “แชโบล” ของเกาหลีเพื่อกุมตลาดภายในขณะที่รุกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อนา
เงินตราเข้ าสูป่ ระเทศปี ละมาก ๆ ในด้ านการพัฒนาชนบท มีความพยายามดาเนินนโยบายพัฒนา
ระดับรากหญ้ าคล้ าย ๆ กับแนวทาง แซมาอึล อุนดง ของเกาหลีใต้ ที่ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี
ระดับหนึง่
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กระแสในปั จจุบนั เป็ นพลวัตของสังคมมนุษยชาติที่ต้องเปิ ดรับสิง่ ใหม่และมุ่งไปหาสิง่
ที่ดีกว่า คงไม่แปลกอะไรที่จะบอกว่าสิง่ ที่ดีในอดีตไม่เหมาะกับวันนี ้เสียแล้ ว ขณะที่สงิ่ ที่ใช่ในวันนี ้อาจ
ไม่ใช่คาตอบของวันหน้ า และใครจะรู้หากเมื่อวันหน้ ามาถึง เราอาจจะย้ อนหวนไปหาอดีตอีก แม้ วนั นี ้
กระแสอาจทาให้ เราลืมความเป็ นไทยและฟี เวอร์ ของแปลก อย่างเป็ ดแดจังกึมใส่กามะถัน สเต็กเนื ้อ
สันราดซอสพริ กไทย หรื อแม้ กระทัง่ ประชาธิปไตยแบบฝรั่งที่ย ้าแต่หลักเสียงส่วนใหญ่ “the majority”
แต่เชื่อว่าไม่วา่ เราจะรับวัฒนธรรมอะไรมา ในที่สดุ เราหนีความเป็ นไทยของเราไม่พ้น ประเทศที่มี
ความสุขเสมอต้ นเสมอปลาย ประเทศที่พฒ
ั นาแบบค่อยเป็ นค่อยไป ประเทศที่สงั คมเต็มไปด้ วยการ
เอื ้ออาทรและการอุปถัมภ์ค ้าชู ล้ มบ้ าง ลุกบ้ าง ถอยบ้ าง สู้บ้าง ไปตามครรลองแห่งวิถี “ไท” ประเทศ
แม่แบบของเสรี ภาพที่แท้ จริ ง
----------------------------------

แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
www.mct.go.kr - Ministry of Culture and Tourism, Republic of Korea
www.koreacontent.org –Korea Culture and Content Agency
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เที่ยวซาฟารี ในเคนยา
สุภาศิริ อมาตยกุล
เคนยา (Kenya) ตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริ กา ที่เส้น 5 องศาละติจูดเหนือ และ 4 องศา
40 ลิปดาใต้ มีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านตรงกลางของประเทศ อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 3,000 – 5,000 ฟุต ทิศเหนือ
มีพรมแดนติดกับซูดานและเอธิโอเปี ย ทิศใต้ติดกับแทนซาเนีย ทิศตะวันออกติดกับโซมาเลียและมหาสมุทร
อินเดีย ทิศตะวันตกติดกับยูกนั ดา แทนซาเนีย และทะเลสาบวิคตอเรี ย เคนยามีพ้นื ที่ 582,650 ตารางกิโลเมตร
(รวมพื้นน้ าส่วนหนึ่งของทะเลสาบวิคตอเรี ย) อยูใ่ นซีกโลกใต้ ฤดูร้อนอยูใ่ นช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และ
ฤดูหนาวช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคม สาหรับกรุ งไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของเคนยานั้น อยูส่ ูงจากระดับ
น้ าทะเล 5,971 ฟุต มีอากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิราว 10 – 25` องศาเซลเซียส
เคนยาตั้งอยูร่ ะหว่างหุบเขาทรุ ดอันยิง่ ใหญ่ (The Great Rift Valley) แห่งแอฟริ กาตะวันออก ซึ่งเป็ น
บริ เวณที่มีรอยแนวหักทรุ ดของแผ่นเปลือกโลกภายใต้ทวีป เป็ นทางยาวจากเหนือลงมาใต้ถึง 6,500 กิโลเมตร
เคนยามีเสน่ห์ความงามของภูมิประเทศอันหลากหลาย มีสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ลักษณะพืชพันธุ์ และ
สัตว์ป่านานาชนิดที่แตกต่างกันไป พื้นที่กว้างใหญ่ของเคนยาได้ถูกจัดสรรไว้เป็ นอุทยานแห่งชาติ (National
Parks) และเขตอนุรักษ์สตั ว์ป่า (National and Game Reserves) มากกว่า 30 แห่งทัว่ ประเทศ โดยมีความแตกต่าง
ที่วา่ อุทยานแห่งชาติเป็ นที่สงวนโดยสิ้นเชิง ห้ามมิให้ผคู ้ นเข้าไปตั้งถิ่นฐานหรื อทามาหากินในบริ เวณนั้น อีกทั้ง
ยังได้รับการดูแลบริ หารจัดการจากองค์กรของรัฐบาล (Kenya Wildlife Service – KWS) ส่วนเขตอนุรักษ์
สัตว์ป่านั้น บริ หารและดูแลจัดการโดยองค์กรของท้องถิ่น อนุญาตให้คนท้องถิ่นอาศัยอยูแ่ ละนาฝูงวัว แพะ แกะ
เข้าไปกินหญ้าหาอาหารได้บา้ ง
นอกจากนี้ เคนยายังมีอุทยานแห่งชาติทางทะเล (Marine National Parks) 3 แห่ง อยูร่ ิ มฝั่งตะวันออก
ด้านมหาสมุทรอินเดีย อีกทั้งมีอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกหลายแห่ง เนื่ องจากเคนยา
และภูมิภาคแอฟริ กาตะวันออกมีประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เก่าแก่ยาวนาน ซึ่งจากหลักฐานทางด้าน
มานุษยวิทยาและโบราณคดีที่ได้มีการขุดค้นพบ บริ เวณนี้จึงได้รับชื่อว่าเป็ นแหล่งกาเนิดของมวลมนุษยชาติ
(Cradle of Mankind)
การเที่ยวชมธรรมชาติและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์น้ นั เรี ยกกันว่า ไปเที่ยว “ซาฟารี
(Safari)” คาว่า ซาฟารี เป็ นภาษาสวาฮิลี (Swahili) อันเป็ นภาษาพื้นเมืองทางการของเคนยา (ภาษาอังกฤษคือ
ภาษาราชการ) มีความหมายว่า การเดินทาง (Journey) ในสมัยก่อนยังหมายถึงการเข้าป่ าล่าสัตว์ แต่ต่อมาได้มี
กฎหมายห้ามการล่าสัตว์ จึงใช้คานี้ในความหมายของการเที่ยวชมสัตว์ (Game Drive) ดังที่เข้าใจกันในปั จจุบนั
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การเที่ยวซาฟารี กาลังได้รับความนิยมมากขึ้น จากไทยมีหลายสายการบินที่เข้าสู่เคนยาโดยเฉพาะ
สายการบิน Kenya Airways ที่บินตรงกรุ งเทพฯ ไนโรบี กรุ งเทพฯ ใช้เวลาบินเพียง 9 ชัว่ โมง และยังมีการจัด
package tour สาหรับท่องเที่ยวในเคนยาด้วย ทราบจากผูใ้ ช้บริ การว่าได้รับความสะดวกสบายมาก ส่วนในเคนยา
นั้น มีหลายบริ ษทั ท่องเที่ยวที่ให้บริ การอย่างดีเช่นกัน
การให้บริ ษทั ท่องเที่ยวจัดก็เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่ยานพาหนะ ที่พกั อาหาร การชมธรรมชาติ
และสัตว์ป่า โดยคนขับทาหน้าที่เป็ นมัคคุเทศก์ให้เราด้วย ส่วนยานพาหนะนั้น หากเดินทางโดยรถยนต์ จะเป็ น
รถตูเ้ ปิ ดหลังคาให้เราขึ้นไปยืนชมสัตว์จากในรถ และเป็ นรถที่สมบุกสมบันเหมาะกับสภาพถนนทีค่ ่อนข้าง
ขรุ ขระและพื้นที่ในลักษณะต่างๆ เป็ นกฎหมายระบุไว้วา่ ภายในรถนาเที่ยว 1 คัน ต้องมีผโู ้ ดยสารรวมคนขับ
ไม่เกิน 8 คน เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่ องประกันด้วย นอกจากนี้ มีอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์หลายแห่งที่อยู่
ไกลมาก ใช้เวลานานหากเดินทางด้วยรถยนต์ จึงควรบินไป ซึ่งเครื่ องบินเล็กมีหลายขนาด ปลอดภัยดี และราคา
ไม่แพง เมื่อไปถึงสถานที่น้ นั ๆ จะมีรถของที่พกั จัดมารับ เราจะใช้รถนั้นสาหรับการเที่ยวซาฟารี ดว้ ย อาจเป็ นรถ
ตูใ้ นลักษณะเดียวกัน หรื อเป็ นรถจี๊บขนาดใหญ่ที่เปิ ดด้านข้าง มีเหล็กกั้น เรามองเห็นสัตว์ได้โดยรอบ
พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์แต่ละแห่งกว้างใหญ่ไพศาล หากนารถของเราไปเอง อาจหลง
กันได้ง่ายๆ ที่สาคัญคือ ต้องใช้เฉพาะเส้นทางเล็กๆ ที่กาหนดไว้ให้ มิฉะนั้นจะผิดกฎหมายและเป็ นการรบกวน
ที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า เราจาเป็ นต้องมีผรู ้ ู ้จกั พื้นที่นาทางและขับรถให้ ซึ่งเขาจะทราบว่าเป็ นลักษณะใด เช่น ดิน
ทราย โคลน แอ่งน้ า ทุ่งหญ้า หรื อป่ าที่ปกคลุมด้วยไม้พมุ่ และต้นไม้หลายขนาด นอกจากนี้ หากพบกับฝูงสัตว์ป่า
เช่น ช้าง สิงโต ยีราฟ คนขับจะรู ้วา่ ควรทาอย่างไร บางครั้งต้องหลบหลีกเพือ่ ไม่ให้เผชิญหน้าหรื อเกิดอันตรายได้
หลายครั้งเราต้องหยุดรถ และนิ่งเงียบสนิทระหว่างที่สตั ว์ป่าเดินผ่านหรื อข้ามทางหน้ารถของเรา การเที่ยวชม
สั ตว์ ป่าไม่ ใช่ การเข้ าไปดูสัตว์ ในสวนสั ตว์ แต่ มนุษย์ คอื ผู้เข้ าไปเยี่ยมเยียนในถิ่นที่อยู่ของพวกเขาต่ างหาก
รถที่นาเราชมสัตว์ป่ายังมีวทิ ยุเพือ่ ส่งสัญญาณกับที่พกั และสานักงานได้หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และ
ยังไว้ติดต่อกับวิทยุของรถท่องเที่ยวคันอื่นๆ เพือ่ สอบถามว่ามีสตั ว์ป่าชนิดใด อยูส่ ่วนใด บางทีตอ้ งหยุดถามรถ
คันอื่น ซึ่งนานๆ จะผ่านกันสักที ส่วนใหญ่ขณะที่รถแล่นไป เราจะเห็นสัตว์ป่าอยูเ่ คียงข้างไปด้วยอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งสิงโต ถ้าไม่สงั เกตให้ดี จะไม่เห็นเลยว่ามีสิงโตนอนหรื อเดินอยูข่ า้ งๆ เพราะสีขนและผิวของสิงโตหมือน
สีของทุ่งหญ้าที่อยูโ่ ดยรอบ เราได้เคยพยายามส่องกล้องมองหาสิงโต แต่ปรากฏว่าเขานอนอยูข่ า้ งๆ นัน่ เอง เรา
ไม่รู้สึกว่าเป็ นอันตราย ซึ่งตราบใดที่เรายังอยูใ่ นรถ สัตว์เหล่านี้ก็ไม่ถือว่าเราเป็ นศัตรู หรื ออาหารของพวกเขา
และไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามแต่อย่างใด
สาหรับที่พกั นั้น มีท้งั ที่อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติหรื อเขตอนุรักษ์ (ซึ่งมีจานวนจากัดตามข้อห้ามของ
รัฐบาล) และที่อยูน่ อกเขต หากเป็ นที่พกั ภายในเขตดังกล่าว มักสร้างด้วยวัสดุและมีแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
รอบข้างเพือ่ ให้รู้สึกเหมือนเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและไม่เป็ นการรบกวนสัตว์ป่าที่อยูโ่ ดยรอบ ที่พกั เหล่านี้
มีความปลอดภัยดียงิ่ มียามเฝ้ าและรั้วล้อมไม่ให้สตั ว์ป่าขนาดใหญ่ที่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์เข้าไปได้ เราจะมอง
ไม่เห็นรั้วที่ลอ้ มอยู่ เพราะพื้นที่ของที่พกั แต่ละแห่งกว้างใหญ่มาก อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ทุกแห่งจะปิ ด
และห้ามคนเข้าหรื อออกตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้าของทุกวัน
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ที่พกั มีหลายลักษณะ ด้วยราคาหลายระดับ ทั้งแบบที่เป็ นโรงแรม กระท่อม และเต๊นท์ ส่วนใหญ่เป็ น
ห้องที่สมบูรณ์และมีหอ้ งน้ าอยูภ่ ายใน จึงสะดวกสบาย ในกรณี ที่เป็ นกระท่อมก็ดูเหมือนว่าอยูแ่ ยกลาพัง เพราะ
แต่ละหลังอยูห่ ่างจากกันพอสมควร จนไม่รู้สึกว่ามีผอู ้ ื่นอยูร่ อบข้าง ส่วนเต๊นท์น้ นั ดูจากภายนอกคือเต๊นท์
ธรรมดา แต่ภายในมีสดั ส่วนครบครัน ทั้งที่นอน ที่นงั่ เล่น และห้องน้ า ที่พกั หลายแห่งใช้ไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงมีเวลาเปิ ดและปิ ดไฟ ภายในห้องพักไม่มีโทรทัศน์ โทรศัพท์ หรื อวิทยุ รู ้สึกเงียบสงบอย่างยิง่
ตอนกลางคืนเราสามารถได้ยนิ เสียงของนกและสัตว์ป่าประเภทกวางที่อยูบ่ ริ เวณใกล้ๆ พวกเขาไม่ทาอันตรายเรา
ดิฉนั เคยเปิ ดเต็นท์ออกมาตอนเช้าตรู่ พบว่ามีตวั Bushbuck (คล้ายกวางขนาดใหญ่ มีเขายาวมาก) ยืนเด่นอยูห่ น้า
เต้นท์เรานัน่ เอง ต่างยืนนิ่งมองกัน แล้วเขาก็เดินจากไป
อาหารการกินในที่พกั จะมีครบทุกมื้อ เพราะเราไม่สามารถออกไปหาร้านทานข้างนอกได้เลย
ห้องอาหารตกแต่งแบบพื้นเมือง เข้ากับบรรยากาศของท้องถิ่น บางครั้งเราได้ไปทานอาหารค่าในป่ าข้างๆ ที่พกั
ที่จดั ให้เป็ นพิเศษ เรี ยกว่า Bush Dinner มีกองไฟสุมโดยรอบ และแม้อยูใ่ นเขตที่พกั ยังต้องมียามถือปื นระวัง
สัตว์ป่า ซึ่งหากต้องใช้ก็เอาไว้เพียงเตือนสัตว์ ไม่ใช่ไว้ฆ่าหรื อทาร้ายสัตว์แต่อย่างใด เรารู ้สึกปลอดภัยดี อาหาร
เอร็ดอร่ อยมากโดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองของแอฟริ กา หลังอาหารค่า เรามักไปนัง่ หน้าเตาผิง ดื่มชาหรื อกาแฟ
รับไออุ่นจากกองไฟ เพราะอากาศหนาวเย็นมาก
ในการท่องป่ าซาฟารี เช่นนี้ เราจะได้รับการดูแลอย่างดี เจ้าหน้าที่คนพื้นเมืองยิม้ แย้มแจ่มใส มีอธั ยาศัย
ดียงิ่ เป็ นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก เพราะได้อยูแ่ ละสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม สงบ เป็ นอิสระ และเต็มไป
ด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เราได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวติ ที่เรี ยบง่ายและการได้อยูก่ บั ธรรมชาติอย่างแท้จริ ง
เวลาออกชมสัตว์ป่า มักเป็ นช่วงเช้าระหว่าง 6 – 9 น. และบ่ายระหว่าง 16-18 น. เพราะเป็ นช่วงที่สัตว์
ออกหากินและรับแสงแดดอบอุ่น ตอนกลางวันสัตว์ส่วนใหญ่พกั ผ่อนหรื อซ่อนอยูใ่ ต้พมุ่ ไม้ แดดร้อนเกินกว่าจะ
ออกล่าหาเหยือ่ ได้ ทั้งนี้ ในตอนเช้า ทางที่พกั จะจัดชาและกาแฟไว้เพือ่ เพิม่ ความอบอุ่นให้ร่างกายก่อน เพราะ
อากาศเย็นยะเยือก การออกชมสัตว์ป่าในเวลาเช้าและเย็นนั้นยังทาให้เราได้ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติ
ยามพระอาทิตย์ข้ นึ และเมื่อพระอาทิตย์ตกดินด้วย
ระหว่างเที่ยวชมสัตว์ป่า ทุกคนต้องอยูใ่ นรถ ออกจากรถไปข้างนอกไม่ได้เด็ดขาด เพราะเป็ นอันตราย
อย่างยิง่ และถือว่าผิดกฎหมายด้วย รถจะแล่นไปท่องหาสัตว์ป่า ซึ่งแต่ละชนิดมีถิ่นที่อยูแ่ ละที่หาอาหารต่างกัน
บางที่นงั่ รถกันนานกว่าจะได้พบฝูงสัตว์แต่ละชนิด แต่เราได้เห็นธรรมชาติและภูมิประเทศที่อยูร่ อบข้าง สัตว์ป่า
อาศัยและมีอิสระอยูใ่ นถิ่นธรรมชาติของพวกเขา เราได้เรี ยนรู ้ถึงวิถีและวงจรชีวติ ของสัตว์ป่า อีกทั้งได้เห็นการ
อยูร่ ่ วมกันของสัตว์แต่ละชนิด รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสัตว์ป่ากับธรรมชาติ เราต้อง
ตระหนักว่า ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมมีความสาคัญยิ่งต่ อการอยู่รอดของชีวิตสั ตว์ ป่า การทาลายธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม คือการทาลายล้ างสั ตว์ป่าและมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นเอง มนุษย์ ควรคานึงด้ วยว่ า เราต้ องการ
ความเป็ นอิสระและความปลอดภัยเพียงใด สั ตว์ เหล่ านั้นก็รักอิสระและชีวิตของตนเช่ นกัน
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สิ่งที่นกั ท่องเที่ยวต้องการพบเห็น คือ “สั ตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ 5 ชนิด (Big Five)” ได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง
แรด และควายป่ า กล่าวกันว่าใครได้พบเห็นสัตว์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ครบทั้ง 5 ชนิด จะนับเป็ นความโชคดีอย่างยิง่ เพราะ
บางครั้งยากที่จะเห็นสัตว์ป่าเหล่านี้ในการเที่ยวซาฟารี เพียงหนเดียว โดยเฉพาะเสือดาวนั้น พบได้ยากยิง่ นัก
ขอกล่าวถึง “สัตว์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ 5 ชนิด” ให้รู้จกั กันเพิม่ เติมด้วย
“สิ งโต (Lion)” ภาษาพื้นเมืองเรี ยกว่า “ซิมบา (Simba)” ได้รับความสนใจอย่างมาก ต้องหาให้พบ
ให้ได้ สิงโตมักอาศัยอยูต่ ามไม้พมุ่ ที่เบื้องหน้าเป็ นทุ่งหญ้ากว้าง ทาให้มองเห็นเหยือ่ ได้ชดั เจน สิ งโตตัวผูม้ ีขน
ที่แผงคอโดยรอบ จะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบครึ่ ง ตัวผูม้ ีน้ าหนัก 190-225 กิโลกรัม มีอายุขยั 12 ปี อาณาจักร
ของสิงโตตัวผูแ้ ต่ละตัวกินเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร มีสิงโตตัวเมียอยูใ่ นอาณาจักรตนหลายตัว สิงโต
ตัวเมียหนัก 110-135 กิโลกรัม มีอายุขยั 15-20 ปี ระยะเวลาตั้งท้อง 3 เดือนครึ่ ง คลอดลูกครั้งละ 2-4 ตัว สิ งโตใช้
เวลาพักผ่อนวันละ 16-20 ชัว่ โมง ตัวเมียมีหน้าที่ออกล่าหาเหยือ่ มาให้ตวั ผูแ้ ละลูกสิงโตกิน มีความเร็วในการวิง่
ล่า 35-40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เหยือ่ ที่ล่ามีหลากหลาย ทั้งเล็กและใหญ่ แล้วแต่ถิ่นที่อยูแ่ ละฤดูกาล เช่น ม้าลาย
วิสเดอบีสต์ อิมพาลา ควายป่ า เป็ นต้น หากได้เหยือ่ ตัวใหญ่ จะอิ่มไปหลายวันกว่าจะหาเหยือ่ ใหม่ต่อไป ส่วน
สิงโตที่ป่วยหรื อแก่ จะถูกล่าโดยไฮยีน่า (คล้ายสุนขั ป่ า) ลูกสิงโตอาจตกเป็ นเหยือ่ ของเสือดาวหรื อสัตว์ล่าชนิด
อื่นได้ ดิฉนั ได้เคยเห็นสิงโตไล่ล่าม้าลาย ราวกับกาลังดูภาพยนตร์สารคดี แม้รู้สึกสงสารม้าลายผูถ้ ูกล่าและฆ่า
ตายต่อหน้าต่อตา แต่เราก็ทาอะไรไม่ได้ เพราะนัน่ คือวิถีชีวติ ของสัตว์ป่า ที่ไม่ล่า ก็ตอ้ งถูกล่า เป็ นวงกรรมวง
เวียนกันไป
**รู ปที่ 1 สิงโตเดินเล่นข้างๆ รถนาเที่ยวของเรา
“เสื อดาว (Leopard)” ภาษาพืน้ เมืองเรี ยกว่า “ฉุย (Chui)” มีลวดลายเป็ นจุดวงเป็ นกลุ่มๆ ตามลาตัว
ตัวผูห้ นัก 50-80 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 32-55 กิโลกรัม เสือดาวมีอายุขยั 12-15 ปี ตัวเมียตั้งท้อง 3 เดือนครึ่ ง
คลอดลูก 2-4 ตัวต่อครั้ง เสือดาวเป็ นนักล่าตัวยง มีความเร็วในการล่า 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และยังพรางตัวได้
อย่างเยีย่ มยอด สามารถเข้าใกล้เหยือ่ ได้ถึง 4-9 เมตร มักออกล่าทั้งตัวผูแ้ ละตัวเมีย ล่าเหยือ่ ทั้งกลางวันและ
กลางคืน สามารถคาบเหยือ่ ตัวใหญ่ๆ ขึ้นไปซ่อนบนต้นไม้ได้ เสือดาวอาศัยอยูใ่ นป่ าทึบ ลานชั้นหิน ทุ่งหญ้า
และพื้นที่แห้ง อาหารของเสือดาวคือสัตว์พวกแอนทีโลป อิมพาลา วิลเดอร์บีสต์ เป็ นต้น ลูกเสือดาวก็ถูกไล่ล่า
ไปเป็ นเหยือ่ เช่นกัน เวลาท่องซาฟารี เราจะพยายามหาเสือดาวให้พบ แต่ยากนัก เพราะมักซ่อนตัวอยูบ่ นคาคบไม้
และป่ าทึบ สิ่งที่น่าเศร้าคือ เสือดาวมักถูกมนุษย์ล่าเพือ่ เอาหนังที่สวยงามไปใช้
“ช้ าง (African Elephant)” ภาษาพื้นเมืองเรี ยกว่า “เทมโบ (Tembo)” เป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด ตัวผูห้ นัก 5,000-6,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 2,750-3,250 กิโลกรัม ตัวเมียตั้งท้อง 22 เดือน
คลอดลูกครั้งละ 1 ตัว บางครั้งเป็ นแฝดด้วย ช้างแอฟริ กามีอายุขยั 60 ปี งาช้างเริ่ มขึ้นตั้งแต่อายุ 2-3 ปี และยาว
ไปได้เรื่ อยๆ ช้างแอฟริ กาอาศัยอยูต่ ามทุ่งหญ้าสะวันนา ป่ าไม้พมุ่ หรื อในป่ าบนภูเขา อาหารของช้างคือ หญ้า
ใบไม้ เมล็ดถัว่ ผลไม้ป่า เปลือก รากไม้ ช้างกินอาหารวันละ 135-180 กิโลกรัม และดื่มน้ าวันละ 135-170 ลิตร
ในช่วงเช้าๆ โขลงช้างจะพากันไปดื่มน้ าในหนองน้ า และลงเล่นในโคลนดินสีแดงซึ่งช่วยรักษาผิวหนังและ
ป้ องกันไม่ให้แมลงกัด
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วิวฒั นาการของช้างมีมานานหลายล้านปี มีหลายสายพันธุ์ บางชนิดสูญพันธุไ์ ปแล้ว และบางชนิด
กลายพันธุไ์ ป ปั จจุบนั มี 2 พันธุ์ คือ พันธุเ์ อเชีย (Asian or Elephas maximus) และพันธุแ์ อฟริ กา (African or
Loxodonta africana) ช้างทั้งสองพันธุแ์ ตกต่างกันในรู ปร่ างและลักษณะทางร่ างกายอันเนื่องมาจากการปรับตัว
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ช้างแอฟริ กาตัวใหญ่กว่า มีหูเป็ นแผ่นกว้างใหญ่(คล้ายรู ปแผนที่ทวีปแอฟริ กา) มีงายาวทั้ง
ตัวผูแ้ ละตัวเมีย ในขณะที่ชา้ งเอเชียตัวเล็ก มีหูเล็กสั้น(คล้ายรู ปแผนที่ประเทศอินเดีย) และมีงาเฉพาะตัวผูเ้ ท่านั้น
(งาของตัวเมียไม่งอกยาว จึงดูวา่ ไม่มีงา) นอกจากนั้น ลักษณะของกะโหลกศีรษะด้านหน้าและกระดูกหลังของ
ช้างทั้งสองพันธุก์ ็ต่างกัน ช้างแอฟริ กายังมี 2 สายพันธุย์ อ่ ย คือ Loxodonta africana africana ซึ่งตัวใหญ่ อาศัยอยู่
ตามที่ราบและป่ าพุม่ ไม้ อีกสายพันธุย์ อ่ ยคือ Loxodonta africana cyclotis ตัวเล็กกว่า อยูต่ ามป่ าไม้และบนภูเขา
มีงาที่ตรงและเล็กกว่า ใบหูกลมกว่า
มีหลักฐานว่าเคยมีชา้ งพันธุแ์ อฟริ กาอยูใ่ นทวีปอเมริ กาเหนือ แต่ได้สูญพันธุไ์ ปแล้วกว่าแสนปี ในทวีป
แอฟริ กานั้น มีการขุดพบซากฟอสซิลของช้างได้หลายแห่ง โดยเฉพาะทางตะวันออกของทวีป ส่วนในเคนยา มี
ซากฟอสซิลของช้างยุคก่อนประวัติศาสตร์จานวนมากอยูใ่ นเขตโอโลร์เกเซลี (Orlorgesailie) ทางใต้ของกรุ ง
ไนโรบี ปั จจุบนั เป็ นเขตอุทยานแห่ งชาติดา้ นโบราณคดี มีพพิ ธิ ภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงแหล่งชุมชนและเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ของมนุษย์สมัยยุคหิน (Stone Age) ด้วย
** รู ปที่ 2 ช้างแอฟริ กาที่แอมโบเซลี
ช้างแอฟริ กามีเอกลักษณ์เฉพาะ มีสมองใหญ่ ฉลาด มีความจายอดเยีย่ ม เติบโตและเรี ยนรู ้ไปได้ตลอด
ชีวติ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ภาษาของช้างมีคลื่นเสียง (infrasonic calls) ต่ากว่าที่มนุษย์จะได้ยนิ ได้
พวกเขาทักทายกันด้วยการยกงวงช้างขึ้นและเป่ าลมเข้าหากัน ช้างมีสญ
ั ชาติญาณและความรู ้สึกทีไ่ ว ละเอียดอ่อน
รับรู ้เสี ยงและกลิ่นได้แม้ในระยะไกลมาก พฤติกรรมและความสามารถของช้างได้สร้างความฉงนสนเท่ห์ให้กบั
มนุษย์มาช้านาน ช้างทุกเชือกแตกต่างกันในลักษณะและบุคลิก มีตาหนิตามตัวไม่เหมือนกัน แม้แต่งวงและ
งาช้างก็ยงั ต่างกัน
หน่วยโครงสร้างของกลุ่มสังคมช้างเป็ นไปอย่างมีระบบระเบียบ อยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ โดย
โขลงหนึ่งๆ อาจมีถึง 20 ตัว และมีเฉพาะตัวเมีย ซึ่งตัวที่อายุมากที่สุดจะเป็ นหัวหน้า (matriarch) ทาหน้าที่เป็ น
ผูน้ าของโขลงในทุกเรื่ อง รวมทั้งการหาอาหารและโยกย้ายถิ่นฐานเมื่อจาเป็ น ความเป็ นผูน้ านี้จะถูกถ่ายทอดไป
ยังลูกหลานต่อไป ช้างตัวเมียรักและหวงลูกดัง่ ชีวิตของตน อีกทั้งตามใจลูกราวกับมนุษย์เลยทีเดียว นอกจาก
แม่ชา้ งแล้ว ช้างตัวเมียอื่นๆ ในโขลงจะช่วยกันดูแลสัง่ สอนลูกช้างนั้นด้วย ส่วนช้างตัวผูจ้ ะอยูแ่ ยกเป็ นอิสระ
และเข้าไปหาตัวเมียเมื่อถึงช่วงการผสมพันธุ์ แต่ก็มีอาณาจักร (territory) ที่ตนดูแลอยู่ ลูกช้างที่เป็ นตัวผูจ้ ะแยก
กลุ่มไปเมื่ออายุ 12-14 ปี ช้างในแต่ละครอบครัวมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็สมั พันธ์
เกี่ยวข้องกับช้างโขลงอื่นๆ ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง หากมีตวั ใดในครอบครัวของตนตาย ช้างโขลงนั้นจะยืนล้อม
เป็ นกลุ่มเพือ่ ไว้อาลัยถึง 3 วัน 3 คืน และทุกปี จะกลับไปยังที่น้ นั เพือ่ เป็ นการราลึกถึงด้วย
ช้างแอฟริ กาเป็ นช้างป่ าโดยแท้ ไม่สามารถนาไปเลี้ยงหรื อใช้งานได้เหมือนที่กระทากันในเอเชีย ช้าง
แอฟริ กามีความเป็ นอิสระ มีสญั ชาติญาณการระวังภัยสูง และดุร้ายพร้อมที่จะเข้าชนได้หากถูกทาร้าย หรื อเมื่อ
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เห็นว่าลูกช้างของตนจะตกเป็ นอันตราย สังเกตการตื่นระวังของช้างได้จากใบหูที่ต้งั และกางใหญ่ทนั ที ด้วยความ
ที่ชา้ งเป็ นสัตว์ใหญ่มหึมา จึงไม่ค่อยถูกสัตว์อื่นล่าได้ง่ายๆ ยกเว้นหากเจ็บป่ วย ส่ วนลูกช้างที่หลงพลัดกับโขลงก็
อาจถูกล่าได้
บทบาทของช้างในสังคมและความเชื่อของมนุษย์มีมานานนับโบราณกาล จากภาพเขียนในถ้ าฝาผนัง
ตั้งแต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงหลักฐานในปั จจุบนั ทาให้เห็นได้วา่ ช้างถูกมนุษย์ล่ามาโดยตลอดเพือ่ เอา
เนื้อไปทาน เอาหนังไปทาเครื่ องใช้ และเอางาส่งไปขาย สาหรับเคนยานั้น ได้ออกกฎหมายห้ามล่าและซื้อขาย
งาช้างมาหลายสิบปี แล้ว แต่ยงั มีผลู ้ กั ลอบฆ่าช้างเพือ่ เอางาอยูเ่ สมอ ตามประวัติกล่าวว่าได้เคยพบช้างที่มีงายาว
ถึง 9 ฟุตครึ่ ง งาข้างหนึ่งหนักกว่า 300 ปอนด์ ประธานาธิบดีเคนยัตตา (Kenyatta) ของเคนยาในขณะนั้นได้ออก
คาสัง่ ให้เฝ้ าช้างตัวนี้ไว้ตลอด 24 ชัว่ โมง และตั้งชื่อให้วา่ “อาเหม็ด (Ahmed)” จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของ
การรณรงค์ต่อต้านการล่าและค้าขายงาช้าง อาเหม็ดตายด้วยอายุขยั เมื่อปี ค.ศ. 1974 โครงกระดูกและงาช้างของ
อาเหม็ดถูกเก็บไว้ในพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ กรุ งไนโรบี
ช้างทัว่ แอฟริ กามีจานวนน้อยลงทุกที อาจเหลือเพียง 6 แสนตัวเท่านั้น ประกอบกับป่ าและทุ่งหญ้าใน
แอฟริ กามีนอ้ ยลง ที่อยูแ่ ละอาหารการกินหาได้ยากขึ้น ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั ช้างป่ ามากขึ้น
ความอยูร่ อดของช้างเหล่านี้จึงมีเพียงภายในเขตอุทยานแห่งชาติหรื อเขตอนุรักษ์เท่านั้น เพราะได้มีการแบ่งแยก
ระหว่างสัตว์ป่ากับมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน
“แรด (Rhinoceros)” (มาจากคาในภาษากรี กคือ rhinos แปลว่า จมูก และ keratos แปลว่า เขา) ภาษา
พื้นเมืองเรี ยกว่า “คีฟารู (Kifaru)” แรดป่ าในแอฟริ กามี 2 พันธุ์ คือ แรดดา (Black Rhino) และ แรดขาว (White
Rhino) ซึ่งที่มาของชื่อนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสีผวิ ของแรด เพราะแรดส่วนใหญ่มีสีเทาอ่อนๆ แต่ชนิดพันธุแ์ รดขาว
เป็ นการเพี้ยนจากคาที่ชาวดัชท์เรี ยก “Weit” หมายถึง“Wide” แปลว่ากว้าง กลายเป็ นคาว่า “White” แปลว่า
ขาว โดยแรดขาวมีปากกว้างและเป็ นเหลี่ยม (อย่างที่คนทัว่ ไปรู ้จกั และพบเห็นในเมืองไทย) ในขณะที่แรดดามี
ปากส่วนบนแหลมยาวเป็ นสามเหลี่ยม แรดทั้งสองชนิดต่างกันที่ขนาดและลักษณะของปากที่มีวธิ ีการกินอาหาร
ต่างกัน (แรดขาว- grazer, แรดดา- browser) แรดขาวมีขนาดใหญ่และหนักกว่าแรดดา แรดขาวหนัก 2,000-2,300
กิโลกรัม แรดดาหนัก 900-1,400 กิโลกรัม แรดขาวสูงกว่าแรดดาเล็กน้อย แรดดาเป็ นสัตว์สงวนของเคนยา
เคยใกล้สูญพันธุม์ าแล้ว เพราะถูกล่าเอานอแรดไปทายาและด้ามกริ ชในบางประเทศ เพราะเชื่อกันว่านอแรดมี
สรรพคุณทางยา ที่จริ งแล้วนอแรดคือเส้นผมที่ขมวดเป็ นเกรี ยวแน่นกันนัน่ เอง รัฐบาลเคนยาได้พยายามอนุรักษ์
และแพร่ ขยายพันธุ์ แรดดาจึงเพิม่ จานวนขึ้นบ้างแต่ยงั ไม่เกิน 500 ตัวทัว่ ประเทศ
แรดอาศัยอยูใ่ นเขตทุ่งหญ้าสะวันนาและป่ าไม้พมุ่ กินหญ้าเป็ นอาหาร แรดมีอายุขยั 30-40 ปี ตัวเมียตั้ง
ท้อง 15-16 เดือน คลอดลูกครั้งละ 1 ตัว แรดมีขนาดใหญ่และพละกาลังมหาศาล ทาให้ตกเป็ นเหยือ่ ได้ยาก แต่
บางครั้งอาจถูกจระเข้ฆ่าได้ถา้ อยูร่ ะหว่างข้ามแม่น้ า ส่วนลูกๆ ของมันก็อาจเป็ นเหยือ่ ของสิงโตและไฮยีน่า
“ควายป่ า (Buffalo)” ภาษาพื้นเมืองเรี ยกว่า ยาติ (Nyati) มีสายพันธุเ์ กี่ยวข้องกับควายเอเชีย ควายป่ า
ของแอฟริ กามี 2 รู ปแบบ ชนิดหนึ่งเรี ยกว่า Cape Buffalo ตัวใหญ่ สีดา หนักได้ถึง 850 กิโลกรัม และชนิด West
African ซึ่งตัวเล็กกว่า หนักประมาณ 350 กิโลกรัมและมักอาศัยอยูต่ ามป่ า ควายป่ าตัวผูม้ ีเขาที่โค้งหนาและยาว
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กว่าเขาของตัวเมีย เคยพบว่ามีเขายาวถึง 1.5 เมตร ที่ตรงส่วนแยกกลางหัวของเขาควายนั้น จะเพิม่ หนาเมื่อมีอายุ
มากขึ้น จึงสามารถประมาณอายุของควายได้ ควายป่ ามีอายุขยั 15-20 ปี ตัวเมียตั้งท้อง 11 เดือนครึ่ ง คลอดลูก
ครั้งละ 1 ตัว ควายป่ าอาศัยอยูต่ ามทุ่งหญ้า พุม่ ไม้หนา ป่ า เขาสูง และแหล่งน้ า ชอบดื่มน้ าตลอดวัน อาหาร
ส่วนใหญ่เป็ นพวกหญ้าและใบไม้ ควายป่ ามักอยูร่ วมกันเป็ นฝูง บางครั้งมีราว 2,000 ตัวในหนึ่งฝูง ถ้าตัวใด
ในฝูงถูกล่า จะเข้าไปรุ มเพือ่ ช่วยเหลือกัน ควายป่ าที่แก่และป่ วยจะตกเป็ นอาหารของสัตว์นกั ล่า เช่น สิงโต
ไฮยีน่า และแม้แต่จระเข้ซ่ ึงจะใช้วธิ ีให้เหยือ่ จมน้ าก่อนแล้วจึงฆ่า อย่างไรก็ตาม ควายป่ าเป็ นสัตว์อนั ตรายต่อ
มนุษย์มากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อขณะอยูล่ าพังตัวเดียว
ดิฉนั ได้เคยสังเกตพฤติกรรมของฝูงควายป่ านับพันตัวที่ไปกินน้ าในหนองน้ าใหญ่หน้าที่พกั ของเรา
ในเขตอุทยานแห่งชาติซาโว (Tsavo) ช่วงนั้นเป็ นเวลายามค่าคืน แต่ที่พกั มีแสงไฟส่องไปที่หนองน้ า ทาให้
มองเห็นได้ และด้วยความที่ควายป่ ามีรูปร่ างใหญ่ จึงมองดูเป็ นช้างได้เหมือนกัน ดิฉนั เห็นได้วา่ ควายป่ าเป็ นสัตว์
ที่มีสญ
ั ชาติญาณของการระวังภัยและการจัดระบบระเบียบกลุ่มได้อย่างน่ามหัศจรรย์ มีการแบ่งหน้าที่กนั อย่าง
ชัดเจน โดยหัวหน้าที่ดูแก่และน่าเกรงขามที่สุดเป็ นผูน้ าฝูงมาสู่หนองน้ า หัวหน้าฝูงเดินลงไปที่หนองน้ าเพือ่
สารวจความปลอดภัยก่อน จากนั้น มีควายป่ าอีก 4 ตัวเดินตามลงมา แล้วแยกย้ายไปประจาที่หนองน้ าทั้ง 4 มุม
หันหน้าออกแต่ละด้านเพือ่ ป้ องกันระวังภัย ส่วนหัวหน้าฝูงตัวนั้นยืนเด่นบนก้อนหินที่สูงกว่าระดับพื้นดินและ
หนองน้ า คอยมองตรวจตราโดยรอบ เมื่อผูพ้ ทิ กั ษ์ประจาหน้าที่แล้ว จะเห็นฝูงควายป่ าแบ่งกันเป็ นกลุ่มๆ ทยอย
ลงสู่หนองน้ าทีละกลุ่ม ใช้เวลานานนับเป็ นชัว่ โมงกว่าแต่ละกลุ่มจะกินน้ า เล่นน้ า และเดินกลับขึ้นไปจนหมด
ควายป่ าอีก 4 ตัวที่ระวังยามอยูต่ ามมุมจึงเดินลงหนองน้ าเพือ่ กินน้ าต่อไป และเมื่อควายป่ าทั้ง 4 เดินขึ้นไปแล้ว
หัวหน้าฝูงจะอยูเ่ ป็ นตัวสุดท้ายที่ลงกินน้ า และเดินกลับขึ้นไปปิ ดท้ายขบวน พฤติกรรมเช่นนี้แสดงถึง
สัญชาติญาณเพือ่ ความอยูร่ อดซึ่งมีอยูใ่ นสัตว์ทุกตัว แม้แต่ในควายป่ าที่เราไม่ค่อยรู ้จกั พวกเขาเลย
นี่คือ “สัตว์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ 5 ชนิด” อันมีชื่อเสียงของเคนยาและแอฟริ กาตะวันออก ส่วนสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ได้
รับความสนใจและติดตามโดยนักท่องเที่ยวเช่นกันนั้นมีอีกมากมายหลายชนิด โดยขอยกตัวอย่างบางชนิด คือ
ยีราฟ ม้าลาย เสือชีตา้ ฮิปโปโปตมัส และวีลเดอร์บีสต์
ยีราฟ (Giraffe) มาจากคาในภาษาอาหรับว่า ซาราฟา (zarafa) ยีราฟมีอยู่ 2 ตระกูล คือ ตระกูล
Common Giraffe และตระกูล Okapi Giraffe ในเคนยาและแอฟริ กาตะวันออกเป็ นตระกูล Common Giraffe ซึ่ง
ในตระกูลนี้ยงั มียรี าฟอยูห่ ลายชนิด แตกต่างกันที่ลวดลายของแผ่นสีน้ าตาลตามตัวยีราฟ ที่ดูแตกต่างมากคือ
ชนิดเรติคูเรเตด (Reticulated) หาพบได้เฉพาะทางเหนือของเคนยาในเขตอุทยานแห่งชาติแซมบูรู (Samburu
National Park) และบางประเทศในแอฟริ กาตะวันออก ยีราฟชนิดนี้มีลายน้ าตาลใหญ่ เข้ม และมีเส้นขาวเป็ น
กรอบ ดูโยงใยไปทัว่ ตัว ส่ วนยีราฟชนิดมาไซ (Masai) อาศัยอยูต่ ามทุ่งหญ้าสะวันนา และใกล้ป่าอาเคเชีย เป็ น
ชนิดที่มีจานวนมากและเราพบเห็นได้มากที่สุด นอกจากนี้ในเคนยายังพบยีราฟชนิดรอธส์ชายด์ (Rothschild’s)
ทางเหนือและตะวันตกของประเทศ แต่มีจานวนน้อยกว่าชนิดมาไซ ส่วนยีราฟในตระกูล Okapi หาได้เฉพาะ
ในประเทศสาธารณรัฐคองโก
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** รู ปที่ 3 ผูเ้ ขียนกาลังป้ อนอาหารยีราฟพันธุร์ อธส์ชายด์ ที่ศูนย์อนุรักษ์ยรี าฟ กรุ งไนโรบี
ม้ าลาย (Zebra) ในเคนยาและแอฟริ กาตะวันออกมีอยู่ 2 พันธุใ์ หญ่ คือ พันธุม์ าไซหรื อพันธุธ์ รรมดา
(Masai or Common Zebra) และพันธุเ์ กรวี่ (Gravy Zebra) โดยมีความแตกต่างกันที่ลายของม้าลายนัน่ เอง ม้าลาย
พันธุม์ าไซ (เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า เบอร์เชลส์ – Burchell’s) มีลายขาวดาพาดไปมาตามตัว ดังที่เราเห็นกันโดย
ทัว่ ไปรวมทั้งในเมืองไทย ส่วนม้าลายพันธุเ์ กรวี่ มีลายขาวดาที่เกือบเป็ นเส้นตรงจากใต้ทอ้ งขึ้นไป เป็ นลายเส้น
เล็กและถี่ติดกันมากกว่าลายของพันธุม์ าไซ ม้าลายเกรวี่เป็ นพันธุท์ ี่หาได้เฉพาะทางเหนือของเคนยาและที่อุทยาน
แห่งชาติแซมบูรู และบางประเทศในแอฟริ กาตะวันออกเท่านั้น บางหลักฐานระบุวา่ มีถิ่นกาเนิดจากโซมาเลีย
มีรูปร่ างที่ใหญ่กว่าพันธุม์ าไซ แต่มีจานวนน้อยกว่า ม้าลายพันธุม์ าไซอาศัยอยูต่ ามทุ่งหญ้าสะวันนาและที่ใกล้
หนองน้ า สาหรับลวดลายของม้าลายไม่วา่ จะเป็ นพันธุไ์ หนนั้น เหมือนลายนิ้วมือของคนทีไ่ ม่เหมือนกันเลย
ถ้าไม่สงั เกตอย่างละเอียดจะดูได้ยากมาก
เสื อชีต้า (Cheetah) เป็ นสัตว์บกที่วงิ่ เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วถึง72 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีรูปร่ าง
เพรี ยวและสูงกว่าเสือดาว ลักษณะคล้ายแมว หน้าเล็ก ตัวสีเหลือง จุดดากระจายทัว่ ตัว เป็ นลายจุดที่ต่างจาก
ลายของเสือดาว เสือชีตา้ อาศัยอยูต่ ามทุ่งราบและป่ าพุม่ ไม้แห้ง มักอยูล่ าพังหรื อเฉพาะในครอบครัว เป็ นสัตว์ที่มี
อาณาจักรของตนเช่นกัน
** รู ปที่ 4 แม่เสือชีตา้ กับลูกๆ
ฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) ได้รับความสนใจมาก ตัวผูห้ นักได้ถึง 3,200 กิโลกรัม ฮิปโปเป็ นสัตว์
กินหญ้า ไม่ได้ใช้ฟัน แต่ใช้ริมฝี ปากที่แหลมคมกันกินอาหาร ฮิปโปมีอาณาจักรของตน รักและหวงลูกมาก แม้
ฮิปโปเป็ นสัตว์บก แต่เรามักเห็นอยูต่ ามแม่น้ า ถ้าไม่แช่อยูใ่ นน้ าเพือ่ หลบความร้อน ก็นอนอยูบ่ นฝั่งในช่วงเช้า
หรื อเย็น บริ เวณที่มีฮิปโปอยูม่ ากๆ เรี ยกว่า Hippo Point เวลาไปเที่ยวซาฟารี บริ ษทั ท่องเที่ยวจะจัดให้เราทาน
อาหารที่ริมแม่น้ าเพือ่ ให้เราดูฮิปโปกันด้วย อาหารเช้า เรี ยกว่า Bush Breakfast อาหารกลางวันเรี ยกว่า Bush
Lunch แม้ฮิปโปจะดูน่ารัก เชื่องช้า แต่เป็ นสัตว์มีอารมณ์ร้อน ด้วยรู ปร่ างที่หนักและอ้วนใหญ่ เมื่อพบมนุษย์หรื อ
สัตว์ที่กีดขวางระหว่างทางเดิน จะเข้าปะทะและกัด ทาให้มนุษย์หรื อสัตว์น้ นั ตายได้ทนั ที ตามสถิติระบุวา่ อัตราที่
มนุษย์ตายเพราะถูกฮิปโปกัดนั้น มีมากกว่าตายเพราะถูกสิงโตหรื อสัตว์ใหญ่ชนิดอื่นๆ กัดกินเสียอีก
วิลเดอร์ บีสต์ (Wildebeest) หรือ นู (Gnu) เป็ นสัตว์ใหญ่ที่หน้าตาค่อนข้างแปลก มีรูปร่ างคล้ายวัวผสม
กับแพะและสัตว์ประเภท Antelop วีลเดอร์บีสต์เป็ นสัตว์มีเขาคล้ายเขาควาย มีขนยาวใต้คอและตามตัว หลังคุม้
เพราะมีโหนกเล็กๆ กลางหลัง ตามตัวมีเส้นดาเข้มเป็ นลายเส้นตรงบนพื้นผิวสีดาน้ าตาล อาศัยอยูต่ ามทุ่งหญ้า
สะวันนา เป็ นสัตว์ที่มีจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงการโยกย้ายถิ่นฐาน (Great Migration) ระหว่างทุ่งหญ้า
สะวันนาที่มาไซ มารา (Masai Mara) ทางใต้ของเคนยากับทุ่งหญ้าเซเรงเกติ (Serengeti) ทางเหนือของ
แทนซาเนีย ซึ่งในช่วงนี้ จะเห็นวีลเดอร์บีสต์นบั ล้านตัวเลยทีเดียว
**รู ปที่ 5 วิลเดอร์บีสต์ (นู)
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นอกจากสัตว์ใหญ่ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์สตั ว์ป่าแต่ละแห่งของ
เคนยายังมีสตั ว์อื่นๆ อีกมากมายหลายประเภท หลายขนาด ซึ่งมีหลายชนิดที่หาไม่ได้ในทีอ่ ื่นของโลก สัตว์
เหล่านี้ลว้ นเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอนั อิสระแต่เต็มไปด้วยการระวังภัยเพือ่ ความอยูร่ อดของตนไปวันหนึ่งๆ
ในช่วง 2 ปี กว่า (มกราคม พ.ศ. 2547-มีนาคม พ.ศ. 2549) ที่ดิฉนั ได้ติดตามเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
ไนโรบี (นายอัครสิทธิ์ อมาตยกุล) ไปปฏิบตั ิหน้าที่ในประเทศเคนยา เรามีโอกาสไปเยีย่ มชมและทัศนศึกษาที่
อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์สตั ว์ป่าของเคนยาหลายแห่ง แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์และความงดงามที่แตกต่าง
กันไป ในหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ ดิฉนั ขอแนะนาสถานทีน่ ่าสนใจบางแห่งที่เป็ นอุทยานแห่ งชาติและเขต
อนุรักษ์ ทางด้านธรรมชาติและสั ตว์ ป่า คือ อุทยานแห่งชาตินากูรู อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี อุทยานแห่งชาติ
ซาโว เขตอนุรักษ์สตั ว์ป่ามาไซ มารา และเขตอนุรักษ์สตั ว์ป่าแห่งทะเลสาบโบโกเรี ย
อุทยานแห่ งชาติแห่ งนากูรู (Lake Nakuru National Park) อยูท่ างเหนือของกรุ งไนโรบี ตั้งอยูใ่ น
บริ เวณหุบเขาทรุ ด (Rift Valley) เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุ งไนโรบี จะแล่นขึ้นสู่ที่สูงชันไปบนเชิงผา
(escarpment) อันเป็ นที่ราบสูงของส่วนหักทรุ ด บางส่วนสูงถึง 8,600 ฟุตจากระดับน้ าทะเล มองเห็นทิวทัศน์
เบื้องล่างที่สวยงาม มีภูเขาไฟและปล่องภูเขาไฟน้อยใหญ่เรี ยงรายอยูต่ ามหุบเขาและที่ราบระหว่างแนวหักทรุ ด
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ดบั เพียงแค่สงบชัว่ คราว ก่อนเดินทางถึงทะเลสาบนากูรู จะผ่านเมืองนากูรู ซึ่งแต่ก่อนบริ เวณนี้
เป็ นเพียงพื้นที่วา่ งเปล่า จนกระทัง่ เมื่อทางรถไฟสายยูกนั ดา (Uganda Railway) ตัดผ่าน เกิดการตั้งหลักแหล่งเป็ น
ชุมชนจนขยายใหญ่โตเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของเคนยา ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูใ่ นเขตนากูรู ส่วนใหญ่เป็ น
ชนเผ่าคิคูยู (Kikuyu)
ทะเลสาบนากูรูมีความกว้างใหญ่ต้งั แต่ 5 ถึง 30 ตารางกิโลเมตร ขึ้นอยูก่ บั จานวนน้ าฝนในแต่ละปี
น้ าของทะเลสาบนากูรูมีความเค็ม เป็ นเกลือโซดา เนื่องจากพื้นใต้ทะเลสาบคือดินที่ทบั ถมจากลาวาภูเขาไฟ
ทะเลสาบนากูรูเป็ นแหล่งของนกฟลามิงโก (Flamingo) สีชมพูที่มีชื่อเสียง มีท้งั ขนาดเล็ก (Lesser Flamingo)
และขนาดใหญ่ (Greater Flamingo) กินสิ่งมีชีวติ ประเภทสาหร่ าย ตัวอ่อนของแมลง และสัตว์ทะเลตัวเล็กๆ
ในน้ า อาหารเหล่านี้นี่เองที่ทาให้ขนนกเป็ นสีชมพูเพราะเกิดจาก Algae ที่อยูใ่ นน้ า นกฟลามิงโกหาอาหารอยู่
ตามริ มทะเลสาบ มองดูจากที่สูง จะเห็นเหมือนทะเลสาบมีขอบระบายด้วยสีชมพู เมื่อมองใกล้ๆ จะเห็นฝูงนก
ฟลามิงโกเดินหันไปมาเหมือนเต้นระบาอยูบ่ นน้ า และเมื่อนกฟลามิงโกบินขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ าเป็ นหมู่ จะเห็นเป็ นสี
ชมพู มีขอบใต้ปีกเป็ นสีดา ตัดกับท้องฟ้ าใส สวยราวกับภาพวาด นอกจากนี้ทะเลสาบนากูรูยงั เป็ นที่หาอาหาร
ของนกเพลิแกน (Pelican) สีขาว ตัวใหญ่ นับเป็ นพันๆ ตัวด้วย
** รู ปที่ 6 นกฟลามิงโกสีชมพูที่ทะเลสาบนากูรู
ภูมิประเทศในอุทยานแห่งชาตินากูรูมีท้งั ทะเลสาบ เนินเขาสูง หน้าผา ที่ราบ ทุ่งหญ้า และป่ าอาเคเชีย
(acasia) เป็ นที่อาศัยของสัตว์ป่าและนกมากกว่า 400 ชนิด ซึ่งรวมถึงนกที่อพยพเข้ามาตามช่วงฤดูกาล นอกจากนี้
มีคา้ งคาวหลายชนิดโดยเฉพาะพันธุท์ ี่หายาก เรี ยกว่า Long-eared Leaf-nosed Bat มีหูยาวเท่ากับความยาว
ครึ่ งหนึ่งของตัว และมีจมูกยาวเหมือนใบไม้
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อุทยานแห่ งชาติแอมโบเซลี (Amboseli National Park) อยูท่ างใต้ของเคนยา ติดกับชายแดนตอนเหนือ
ของแทนซาเนีย เป็ นเขตของชนเผ่ามาไซ (Masai) คาว่า “แอมโบเซลี” ภาษามาไซ แปลว่า ฝุ่ นเค็ม ภายในเนื้อที่
ของอุทยาน 3,810 ตารางกิโลเมตร นอกจากสัตว์ป่านานาชนิดแล้ว ยังมีชา้ งอยู่ 1,600 ตัว มีศูนย์ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
ช้างอยูท่ ี่นี่ดว้ ย จัดตั้งโดยนางซินเทีย มอสส์ (Cynthia Moss) ผูซ้ ่ ึงเคยเป็ นนักข่าวนิตยสาร Newsweek ของ
สหรัฐฯ แต่ได้มาตั้งหลักแหล่งในเคนยาและทุ่มเทการศึกษาวิจยั ในเรื่ องช้างป่ าของแอฟริ กามากว่า 30 ปี แล้ว ช้าง
ทุกเชือกในเขตอุทยานมีชื่อและประวัติอย่างละเอียดตั้งแต่เกิดจนตาย
ภายในอุทยานส่วนใหญ่เป็ นทุ่งหญ้าสะวันนา ป่ าอาเคเชีย และมีทะเลสาบเล็กๆ แต่ที่มีชื่อเสียงมากคือ
ทัศนียภาพอันสวยงามโดดเด่นของภูเขาคีรีมนั จาโร (Kilimanjaro) ที่อยูใ่ นฝั่งของแทนซาเนีย แต่สามารถ
มองเห็นได้ชดั จากทางใต้ของเคนยา ดังนั้น ที่พกั ส่วนใหญ่ในอุทยานจึงหันหน้าออกสู่ภูเขาคีรีมนั จาโร นับเป็ น
จุดขายของการท่องเที่ยว ณ ที่แห่ งนี้ได้อย่างดี เรามักมองเห็นภูเขาคีรีมนั จาโรในช่วงเช้าตรู่ หลังพระอาทิตย์ข้ นึ
เป็ นความตื่นเต้นของพวกเราที่เฝ้ ารอให้ฟ้ายามเช้าเปิ ดเพือ่ มองเห็นความยิง่ ใหญ่ของภูเขาลูกนี้และได้เห็น
ยอดเขาคีโบ (Kibo) ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ช่วงกลางวันที่แสงแดดเจิดจ้า จะมองไม่คอ่ ยเห็นภูเขานี้เท่าใด แต่
เห็นได้ชดั อีกครั้งหนึ่งคือตอนเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกดิน สวยงามมาก ส่วนยามค่าคืนเมื่อมืดสนิท ท้องฟ้ าจะ
ดาษดื่นไปด้วยดวงดาวระยิบระยับแผ่กระจายเต็มไปหมด ดูไม่มีจุดเริ่ มต้นและไม่มีที่สิ้นสุด เรายังสามารถ
มองเห็นทางช้างเผือกได้ ซึ่งดูเหมือนเป็ นแผ่นหมอกบางพาดอยูบ่ นท้องฟ้ า แปลกตายิง่
** รู ปที่ 7 สัตว์ป่าในทุ่งหญ้าที่แอมโบเซลี มีภูเขาคีรีมนั จาโรเป็ นทิวทัศน์อยูเ่ บื้องหลัง
คีรีมนั จาโรเป็ นภูเขาสู งสุดในทวีปแอฟริ กา แต่เป็ นภูเขาโดดๆ ที่สูงที่สุดในโลกโดยไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเทือกเขาใด ดิฉนั ได้เคยเห็นภูเขาคีรีมนั จาโรจากทางอากาศระหว่างบินจากกรุ งไนโรบีไปยังกรุ งดาเรส
ซาลาม (Dar es Salam) ในแทนซาเนีย เป็ นทัศนียภาพที่น่าตื่นเต้นประทับใจ เพราะได้เห็นภูเขาคีรีมนั จาโรอย่าง
ชัดเจน ตั้งแต่ฐานอันกว้างใหญ่ไปจนถึงยอดเขาคีโบที่มีส่วนบนแบนราบและมีหิมะปกคลุมตามขอบ เครื่ องบิน
ใช้เวลาบินผ่านนานพอควร จึงได้เห็นกันอย่างอิม่ ตาอิ่มใจเลยทีเดียว
**รู ปที่ 8 ภูเขาคีรีมนั จาโร ภาพถ่ายทางอากาศระหว่างบินไปแทนซาเนีย
อุทยานแห่ งชาติซาโว (Tsavo National Park) ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเคนยา มีเนื้อที่ 20,807 ตาราง
กิโลเมตร ใหญ่ที่สุดในเคนยา จึงมีการแบ่งเป็ นเขตตะวันออก (Tsavo Park East) และเขตตะวันตก (Tsavo Park
West) ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณซาโวคือ ชนเผ่ามาไซ ภายในอุทยานแห่งชาติซาโวมีภูมิประเทศอัน
หลากหลาย บางช่วงเป็ นเขตภูเขาไฟ ซึ่งเราจะเห็นปล่องภูเขาไฟอยูเ่ ป็ นระยะๆ และมีเนินเขาเตี้ยจานวนมากที่
เกิดขึ้นจากการทับถมของลาวา บางแห่งลาวาเพิง่ ไหลออกมาเมื่อ 200 กว่าปี นี่เอง นอกจากนี้ยงั มีแหล่งน้ าใต้ดิน
และแม่น้ าที่เต็มไปด้วยฮิปโปและจระเข้ สัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติซาโวมีมากมายหลายชนิด ที่ดา้ นหลังของ
ที่พกั หลายแห่งมีหนองน้ าใหญ่ เราจะได้เห็นสัตว์ป่าหลายชนิดทยอยมาดื่มและเล่นในน้ าทั้งช่วงเช้าตรู่ และยาม
เย็น จากที่พกั ในอุทยานเรายังมองเห็นภูเขาคีรีมนั จาโรได้อีกเช่นกัน
ในอุทยานแห่งชาติซาโวมีชา้ งป่ าอยูจ่ านวนมาก ที่น่าสนใจคือ มีชา้ งป่ าโขลงใหญ่ที่เคยเป็ นลูกช้าง
กาพร้ามาก่อน แล้วจึงถูกปล่อยเข้าป่ าไป เป็ นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยศูนย์เลี้ยงช้างกาพร้าของดร. เดวิด
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เชลดริ คก์ (The David Sheldrick Wildlife Trust) ที่กรุ งไนโรบี รับลูกช้างกาพร้าจากทัว่ ประเทศและในทวีป
แอฟริ กาไปเลี้ยงดู โดยมีผดู ้ ูแล (keeper) อยูด่ ว้ ยทั้งวันทั้งคืน ป้ อนนม และพาไปฝึ กหาอาหาร ลูกช้างกาพร้า
เหล่านี้มีท้งั ที่พลัดหลงจากแม่ ตกลงไปในบ่อน้ า แม่แก่ตาย หรื อแม่ถูกฆ่าตายเพือ่ เอางาไป เป็ นต้น ได้รับการ
ตั้งชื่อตามสถานที่ที่ไปพบ ลูกช้างจะไม่สามารถมีชีวติ อยูร่ อดได้เลยโดยปราศจากแม่ ดังนั้น ผูด้ ูแลจึงเปรี ยบ
เสมือนแม่ผปู ้ กป้ องคุม้ ภัยและให้ความอบอุ่น การเลี้ยงดูเป็ นไปอย่างมีระบบและใกล้เคียงเหมือนว่าอยูใ่ นการ
ดูแลของแม่ชา้ งจริ งๆ แม้แต่นมที่ป้อนก็ได้รับการคิดค้นให้เป็ นสูตรที่ใกล้เคียงกับนมแม่ชา้ งที่สุด ลูกช้างที่อายุ
น้อย (1 เดือน-2 ปี ) จะดูแลได้ง่ายกว่า แต่หากจับได้มาเมื่ออายุมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป จะดูแลและทาให้เชื่อฟังได้ยาก
ดร. เชลดริ คก์ให้ความสาคัญกับวิธีการดูแลเป็ นอย่างมาก และต่อต้านการใช้ความรุ นแรงเพือ่ ควบคุมช้าง เพียง
แค่ใช้เสียงดังเพือ่ ดุเล็กน้อยก็พอแล้ว เพราะลูกช้างเหล่านี้เหมือนเด็กที่กลัวถูกแม่ดุนนั่ เอง บางครั้งเกเรหรื อ
ทะเลาะกันเหมือนเด็กๆ เมื่อถูกดุ จะเห็นว่ามีดวงตาที่เสียใจและน้อยใจ แต่หากว่าถูกตีหรื อทาร้าย จะจดจาไป
ตลอดชีวติ และผูด้ ูแลนั้นอาจถูกฆ่าตายเมื่อช้างนั้นโตขึ้น
** รู ปที่ 9 ลูกช้างกาพร้าที่ศูนย์เลี้ยงช้างกาพร้า กรุ งไนโรบี
จุดมุ่งหมายสาคัญของศูนย์น้ ี คือการนาช้างกาพร้าไปปล่อยเข้าป่ าให้เป็ นอิสระในธรรมชาติต่อไป ดังนั้น
เมื่อลูกช้างกาพร้าได้รับการดูแลจากศูนย์เป็ นเวลา 4-5 ปี แล้วแต่อายุ จึงถูกนาไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติซาโวใน
เขตตะวันออก ให้ไปอยูก่ บั โขลงที่เคยเป็ นช้างกาพร้าจากศูนย์น้ ีมาก่อน โดยผูด้ ูแลต้องตามไปอยูห่ ่างๆ ด้วย
ระยะหนึ่งจนกว่าลูกช้างจะปรับตัวเข้ากับโขลงช้างป่ าดังกล่าวได้ ซึ่งช้างป่ าเหล่านี้จะกลายเป็ นผูฝ้ ึ กลูกช้าง
กาพร้ากลุ่มใหม่ในเรื่ องของภาษา สังคม และพฤติกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เป็ นที่ยอมรับให้เข้ากลุ่มได้ตอ่ ไป
กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานหลายปี ขึ้นอยูก่ บั การปรับตัวและสภาพจิตใจของลูกช้างกาพร้านั้นด้วย
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ดร. สุ เมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา ได้เดินทางไปเยือน
เคนยา เพือ่ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจและโครงการพระราชดาริ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร
น้ า ซึ่งกิจกรรมนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับ
การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล HABITAT Scroll of Honour Award (Special Citation) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2547 หลังจากงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรุ งไนโรบี ดังกล่าว ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะที่ดารงตาแหน่งเป็ น
ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ด้วย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยงดู
และปล่อยช้างกาพร้าเข้าสู่ป่าในเคนยา โดยได้ไปที่ศูนย์เลี้ยงช้างกาพร้า กรุ งไนโรบี ศูนย์ศึกษาวิจยั ช้างที่อุทยาน
แห่งชาติแอมโบเซลี และศูนย์การคืนช้างสู่ป่าที่อุทยานแห่งชาติซาโว โดยมีคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ร่ วม
เดินทางไปด้วย คือ คุณพิชยั ฉันทวีระชาติ คุณบัณทิต เสาวรรณ คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ (เลขาธิการมูลนิธิฯ)
และสัตวแพทย์สมชาย ศิริเทพทรงกลด ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตและดิฉนั ได้เดินทางร่ วมไปคณะเช่นกัน
ทาให้เราได้รับความรู ้และประสบการณ์อย่างสูง อีกทั้งยังได้เรี ยนรู ้จากดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะของท่าน
ในเรื่ องต่างๆ อย่างกว้างขวาง
**รู ปที่ 10 ดร. สุ เมธ ตันติเวชกุล และคณะระหว่างเยือนอุทยานแห่งชาติซาโว (ยืนอยูบ่ นลาวาภูเขาไฟ)
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เขตอนุรักษ์ สัตว์ ป่ามาไซ มารา (Masai Mara National Reserve) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเคนยาติดกับ
เขตอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti) ของแทนซาเนีย มีเนื้อที่ 1,812 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็ นอันดับสอง
รองจากอุทยานแห่งชาติซาโว มีส่วนที่เป็ นอุทยานแห่งชาติอยูภ่ ายใน ห้ามการอยูอ่ าศัยของมนุษย์ ส่วนรอบนอก
เป็ นเขตอนุรักษ์ที่อนุญาตให้ชนเผ่าพื้นเมือง คือ มาไซ นาฝูงวัวและสัตว์เลี้ยงเข้าไปหาอาหารได้
ภูมิประเทศอันหลากหลายและพื้นทีก่ ว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสะวันนาและป่ าพุม่ ไม้ คือที่อยูอ่ าศัย
ของสัตว์ป่านานาชนิด มากมายมหาศาล จึงได้รับความนิยมมากที่สุดสาหรับการท่องซาฟารี สามารถเดินทาง
ด้วยรถยนต์จากกรุ งไนโรบี ถึงมาไซ มารา ใช้เวลา 5-6 ชัว่ โมง แล่นผ่านหุบเขาและเชิงผาของหุบเขาทรุ ดไป
ตลอดทาง แม้ถนนไม่ค่อยดีนกั แต่เราได้ชื่นชมกับภูมิประเทศรอบข้างกันเต็มที่ ทั้งนี้ ก่อนถึงมาไซ มารา เราจะ
ผ่านเมืองชื่อ “นรก” (Narok) ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่และมีความสาคัญด้านโบราณคดีดว้ ย หากเดินทางไปมาไซ
มาราโดยเครื่ องบิน จะใช้เวลาเพียง 1 ชัว่ โมง จากทางอากาศ เราได้เห็นความมหัศจรรย์ของหุบเขาทรุ ดและที่ราบ
ระหว่างหุบเขา จนถึงบริ เวณที่ราบกว้างเมื่อเข้าเขตมาไซ มารา
ช่วงดีที่สุดสาหรับการเที่ยวซาฟารี ณ ที่แห่งนี้ คือ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี เพราะเป็ น
ช่วงการโยกย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่า (The Great Migration) จากทุ่งหญ้าสะวันนาในเขตเซเรงเกติของแทนซาเนีย
ข้ามแม่น้ ามารา (Mara River) เข้ามายังทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ในเขตมาไซ มาราของเคนยา เราจะเห็นสัตว์ป่า
ต่างๆ โดยเฉพาะวีลเดอร์บีสต์ และ ม้าลาย นับล้านตัว กระโดดจากตลิ่งที่สูงชันจากฝั่งเซเรงเกติในแทนซาเนีย
ลงสู่แม่น้ ามารา เดินข้ามไปยังฝั่งมาไซ มาราของเคนยา แม่น้ ามาราที่คดเคี้ยวไปมาจึงเป็ นเพียงพรมแดน
ธรรมชาติของสัตว์ป่าระหว่างแทนซาเนียกับเคนยานัน่ เอง แต่ช่วงการข้ามแม่น้ านั้น ต้องคอยหลบหลีกสัตว์
นักล่าทั้งหลายด้วย เช่น จระเข้ในน้ า สิงโตและไฮยีน่าที่รออยูบ่ นฝั่ง เมื่อข้ามผ่านแม่น้ าและรอดพ้นจากการถูกล่า
ได้แล้ว ก็เดินเรี ยงเป็ นขบวนยาว หยุดเป็ นระยะๆ เพือ่ หาอาหาร สังเกตได้วา่ ทุกกลุ่มจะมีหวั หน้าฝูงเป็ นผูน้ าไว้
คอยกาหนดว่าเมื่อใดถึงเวลาเคลื่อนย้าย ควรเดินไปด้านไหน ควรตั้งหลักต่อสูห้ รื อหลบหนีเมื่อถูกล่า เป็ นต้น
เมื่อถึงช่วงปลายปี สัตว์เหล่านี้จะข้ามแม่น้ ามาราเพือ่ โยกย้ายถิ่นฐานกลับไปหาทุ่งหญ้าที่สมบูรณ์ในเซเรงเกติและ
คลอดลูกในเขตนั้นต่อไป เป็ นวงจรเช่นนี้ทุกปี สิ่ งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือการขึ้นบอลลูนไปบน
อากาศเพือ่ ชมการโยกย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่าที่บริ เวณแม่น้ ามารา
ในเขตอนุรักษ์สตั ว์ป่ามาไซ มารา ยังมีสตั ว์ชนิดอื่นๆ ที่อยูถ่ าวรและไม่ได้โยกย้ายถิ่นฐานไปมา รวมทั้ง
นกชนิดต่างๆ อีกมากมาย เราได้เห็นชีวติ ของสัตว์ป่าในหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการล่าหรื อถูกล่า การหา
อาหาร การแย่งอาหาร การเลี้ยงลูก การต่อสูเ้ พือ่ ชีวติ ของตนและลูก เป็ นต้น แม้เราจะเคยชมภาพยนตร์สารคดี
เกี่ยวกับชีวติ สัตว์ป่าเหล่านี้ แต่ความตื่นตาตื่นใจยังไม่เท่ากับได้เห็นภาพจากชีวติ จริ ง
** รู ปที่ 11 ฮิปโปนอนผึ่งแดดริ มแม่น้ ามารา
เมื่อคราวที่ดิฉนั และครอบครัวไปเที่ยวซาฟารี ที่มาไซ มารา นั้น เราได้ไปเยีย่ มหมู่บา้ นของชนเผ่ามาไซ
พวกเขาตั้งชื่อให้ดิฉนั เป็ นภาษามาไซว่า “นารี กุ (Nariku) แปลว่า ผูน้ าแขกมาเยีย่ มเยือน” ส่วนน้องของดิฉนั
(ศิริสุภา กุลทนันทน์) ได้รับชื่อว่า “นานานา (Nanana) แปลว่า ผูน้ าแสงสว่างมาให้”
** รู ปที่ 12 ชนเผ่ามาไซเต้นราต้อนรับพวกเราในหมู่บา้ นของเขา
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เขตอนุรักษ์ สัตว์ ป่าแห่ งทะเลสาบโบโกเรีย (Lake Bogoria National Reserve) อยูเ่ หนือเส้นศูนย์สูตร
ห่างจากทะเลสาบนากูรูไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบเป็ นที่อาศัยของชนเผ่าคาเรนจิน (Kalenjin –
นักวิง่ ที่มีชื่อเสียงของเคนยาส่วนใหญ่เป็ นชนเผ่านี้) ทะเลสาบโบโกเรี ยมีชื่อเดิมว่า ทะเลสาบแฮนนิงตัน (Lake
Hannington) อยูใ่ นเขตหุบเขาทรุ ด มีเชิงผาของหุบเขาทรุ ดเป็ นขอบอยูร่ ิ มทะเลสาบด้านตะวันออก ส่วนด้าน
ตะวันตกของทะเลสาบเป็ นพื้นที่ราบ น้ าในทะเลสาบเป็ นเกลือโซดา จึงมีนกฟลามิงโกสีชมพูจานวนมากอาศัย
อยู่ ที่ริมทะเลสาบยังเป็ นแหล่งของบ่อน้ าพุร้อน (hot springs) น้ าร้อนจัด พุง่ สูง และเต็มไปด้วยไอร้อนของแร่
กามะถัน ทาให้เห็นได้ชดั ว่าพื้นที่บริ เวณนี้ยงั เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวของโลกภายใต้อยู่
** รู ปที่ 13 น้ าพุร้อนที่ทะเลสาบโบโกเรี ย
ค่ะ...นี่คือเรื่ องราวและประสบการณ์ของการเที่ยวซาฟารี ในเคนยา พร้อมรู ปภาพประกอบที่ดิฉนั บันทึก
ไว้จากสถานที่ต่างๆ ที่ได้มีโอกาสไปเห็นและเยีย่ มชมมา.....สวัสดี และพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ
-------------------------------------------------
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บวชเพื่ออะไร…ประสบการณ์ จากพระป่ า

ดนัย เมนะโพธิ
กรมพิธีการทูต

สมัยก่อนชายไทยเมื่ออายุครบ 20 ปี พ่อแม่ผ้ ปู กครองจะจัดการให้ ได้ บวชตาม
ประเพณี ครอบครัวไหนมีลกู ชายได้ บวช พ่อแม่ก็จะภาคภูมิใจ ถือว่าได้ เกาะชายจีวรขึ ้นสวรรค์ ลูกชายที่
บวชก็ถือว่า ได้ ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ นอกจากนัน้ การบวชยังถือเป็ นคุณวุฒิแถมพิเศษสาหรับชาย
ที่ต้องการมีคคู่ รองเป็ นหลักฐานอีกด้ วย เสมือนหนึง่ เป็ นสูตรสาเร็ จของการดาเนินชีวิตของชายไทยคือ
จะต้ องเรี ยนจบ มีงานการทาเป็ นหลักแหล่ง บวชเรี ยนแล้ ว จึงจะถือว่าเป็ นผู้พร้ อมที่จะก้ าวไปสูช่ ีวติ
ครอบครัว คนโบราณจึงเรี ยกผู้ที่ผา่ นการบวชแล้ วนี ้ว่าเป็ นคน “สุก” ส่วนผู้ที่ยงั ไม่ได้ บวช แม้ ได้ ผา่ น
ขันตอนอื
้
่น ๆ ของชีวิตมาครบเครื่ องก็ยงั ถือว่าเป็ นคน “ดิบ” อยูน่ นั่ เอง
สมัยนี ้เราบวชกันแบบเป็ นพิธีเสียมากกว่า อาทิการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดา
มารดา หรื อการบวชเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ผ้ หู ลักผู้ใหญ่ ก็เป็ นสิง่ ดีที่ไม่เสียหายอะไร เพียงแต่ยงั
ไม่ดีพอ เนื่องจากยังไม่สามารถทาให้ จิตใจหลุดพ้ นจากกองทุกข์ได้ ไม่สามารถกาจัดกิเลส ตัณหา อัน
เป็ นเหตุของความทุกข์ทงหลายให้
ั้
หมดไปจากจิตจากใจได้ นอกจากนี ้ ในปั จจุบนั ความตื่นตัวหรื อ
ศรัทธาในการบวชของชายไทย นับว่าจะลดน้ อยลงไปมากทีเดียว ซึง่ อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ แต่
เหตุผลหนึง่ น่าจะมาจากขาดความรู้ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ มาตังแต่
้ แรกถึงจุดมุ่งหมายหรื อ
วัตถุประสงค์อนั แท้ จริ งของการบวช ซึง่ ไม่ใช่สกั แต่วา่ ทากันตามประเพณี อีกประการหนึง่ คือ ความ
วุน่ วายสับสนในชีวิตประจาวัน ภาระหน้ าที่ตา่ ง ๆ เพื่อหาเลี ้ยงชีพ ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงของ
สังคมในยุคโลกาภิวตั น์ที่ทาให้ ผ้ คู นมุ่งให้ ความสาคัญต่อวัตถุมากกว่าจิตใจ
บวชเพื่ออะไร…ประสบการณ์จากพระป่ า สาหรับคนที่ยงั ไม่ได้ บวช หรื อคิดจะบวช
หรื อคนที่มีชีวิตสับสนในยุคนี ้ ซึง่ อาจมีทงคนหนุ
ั้
่มในวัยสดใส หรื อคนวัยกลางคนขึ ้นไป อาจจะสงสัย แม้
คนที่บวชแล้ วบางคนก็อาจจะยังไม่ร้ ูวา่ ได้ อะไรจากการบวชมาบ้ าง บทความนี ้เป็ นข้ อคิดเห็นในมุมมอง
หนึง่ ของผู้เขียนที่ได้ รับความรู้และประสบการณ์จริ งจากการเข้ าอุปสมบทระยะสันในฤดู
้
พรรษาปี พ.ศ.
2548 (กรกฎาคม-ตุลาคม) ที่วดั ป่ าดานวิเวก เขตโซ่พิสยั จังหวัดหนองคาย วัดแห่งนี ้เป็ นวงศ์ของพระป่ า
พระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มนั่ ภูริทตั โต เป็ นวัดที่มีผ้ คู นทังใกล้
้ ไกลให้ ความเคารพ เลือ่ มใส
ศรัทธา กันมาก เนื่องจากมีพระที่ปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ชิ อบด้ วยความงดงามแห่งธรรมอย่างแท้ จริ ง ผู้เขียนจึง
ขอนามาถ่ายทอดให้ ผ้ อู ่านได้ พินิจพิจารณา และหากเห็นว่าจะมีสารประโยชน์ ก็อาจนาไปใช้ ในการ

2
ดาเนินชีวิต ตามสายทางที่ดีงามและร่มเย็นต่อไป เนื ้อหาของบทความจะแบ่งเป็ น 3 เรื่ องหลักคือ การ
เตรี ยมตัว/ใจเพื่อบวช งานของนักบวชใหม่ และเมื่อบวชแล้ วได้ อะไร
ก. การเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อบวช
จะขอกล่าวถึงคนสองกลุม่ กลุม่ แรก คนที่อยูใ่ นวัยรุ่น อายุระหว่าง 20-30 ปี เป็ นวัยที่
กาลังศึกษาเล่าเรี ยนและเป็ นวัยที่เริ่ มทางาน ที่เห็นมาส่วนใหญ่ การตัดสินใจบวชเป็ นไปตามประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม ส่วนกลุม่ ที่สอง คือวัยอายุ 30 หรื อ 40 ปี ขึ ้นไป กลุม่ หลังนี ้มีน้อย เพราะเป็ นวัยที่อยู่
ระหว่างการสร้ างเนื ้อสร้ างตัว ประกอบอาชีพการงานเพื่อความมัน่ คงของตนเองและครอบครัว ฉะนัน้ ผู้
ที่มีวยั กลางคนเช่นนี ้ ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายของการบวชที่แตกต่างไปจากคนกลุม่ แรก กล่าวคือจะมุ่ง
บวชเพื่อให้ เกิดดีงามกับตนเอง มากกว่าจะคิดบวชให้ ใครตามประเพณี เนื่องจากเป็ นพวกที่ได้ ผา่ นโลก
มาบ้ างแล้ ว รู้จกั ชัว่ ดี บาปบุญคุณโทษ มาพอสมควร จึงอยากที่จะมาขัดเกลา แก้ ไข และพัฒนาจิตใจ
ให้ ลดละจากกิเลส และให้ เกิดผลเป็ นความสุข สงบ แก่ตนเองอย่างแท้ จริ ง
ผู้เขียนอยูใ่ นวัยกลางคน (45 ปี ) แต่งงานและมีครอบครัวแล้ ว ลาดับเส้ นทางชีวิตที่ผา่ น
มาของการเป็ นคน “สุก” ดูออกจะหักเหจากสูตรของชายไทยทัว่ ไป แต่นนั่ ก็มิใช่เรื่ องเสียหายหากใจใกล้
ธรรม จึงหยุดพักเรื่ องทางโลกชัว่ ขณะ แล้ วหันมาหาธรรม ให้ เวลากับธรรม วางรากฐานที่ดีทางธรรม เร่ง
ซ่อมสร้ างจิตให้ เป็ นธรรม เพื่อหาความสงบร่มเย็นอย่างแท้ จริ งแก่ตนเองและครอบครัว นัน่ แหละ คือสิง่
ที่มีคา่ ยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติหรื อลาภ ยศ สรรเสริ ญ ใด ๆ ในโลกนี ้ และเมื่อได้ ตดั สินใจบวชแล้ วจึงคิดกรอบ
แนวทางที่จะดาเนินให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่ต้องการ ด้ วยเหตุนี ้ การเลือกวัด สถานที่ตงของวั
ั้
ด
แนวทางปฏิบตั ิของวัด จึงมีความสาคัญ ในชันต้
้ น ผู้เขียนได้ ใช้ เวลาค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ สอบถามจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ และได้ เดินทางไปสารวจสถานที่จริ งในหลายจังหวัด เห็น
ว่า ควรเป็ นวัดป่ าที่อยูใ่ นต่างจังหวัดและห่างไกลความเจริ ญทางโลก ผู้คนที่เรารู้จกั เข้ าถึงได้ ยาก มีแนว
ปฏิบตั ิที่เข้ มงวด และพึง่ พิงกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างแท้ จริ ง และที่สาคัญเน้ นการพัฒนาฝึ กฝน
จิตใจเป็ นหลัก และในที่สดุ ก็ได้ เลือกวัดป่ าดานวิเวก เขตโซ่พิสยั จังหวัดหนองคาย เป็ นวัดสาหรับการ
บวช ความประทับใจแรกที่ได้ ยา่ งก้ าวเข้ าไปในวัดแห่งนี ้คือความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ความร่มรื่ นและสงบเงียบ วัดนี ้อยูใ่ นเขตพุทธสถานทรัพยากรแห่งชาติ ซึง่ เหมาะสาหรับการอยูอ่ าศัย
ของพระเพื่อวิเวก ตังใจบ
้ าเพ็ญเพียรเพื่อศีล สมาธิ ปั ญญา ไม่มีการติดตังไฟฟ้
้ าและพลังงานที่จะ
ก่อให้ เกิดไฟฟ้ าทุกประเภทตลอดจนไม่มีขา่ วสารใด ๆ ทางโลกผ่านสิง่ พิมพ์ สือ่ ทางวิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์ เข้ าสูพ่ ทุ ธสถานแห่งนี ้ ซึง่ เป็ นการตัดเหตุแห่งความวุน่ วายทางโลกออกโดยสิ ้นเชิง
ท่านเจ้ าอาวาสซึง่ ต่อไปในบทความจะกล่าวถึงว่า “หลวงพ่อ” ได้ เมตตารับคาขอบวช
โดยให้ ผ้ เู ขียนมาฝึ กหัดเป็ นนาคอยูท่ ี่วดั ก่อนการบวชจริ งประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้เขียนได้ กราบลาพ่อแม่
ซึง่ ท่านได้ ให้ พรให้ สมประสงค์ที่ตงใจ
ั ้ และก็ลาภริ ยาและลูก ๆ เดินทางโดยลาพังจากกรุงเทพไป
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หนองคายโดยทางรถไฟและรถโดยสารประจาทาง เมื่อถึงวัดได้ เริ่ มถือศีลปฎิบตั ิทนั ที ถือเป็ นช่วงสาคัญ
ของการปรับสภาพร่างกายให้ เข้ ากับกฎระเบียบตามแบบแผนของคณะสงฆ์และเข้ ากับธรรมชาติซงึ่ เป็ น
ป่ าใหญ่ เริ่ มตังแต่
้ การถือศีลกินมื ้อเดียว เคร่งครัดในศีล 8 ทางานตามข้ อวัตรปฎิบตั ิของพระ ซ้ อมท่อง
บทขานนาค ซ้ อมการนุง่ ห่มผ้ าครองตลอดจนเรี ยนรู้การใช้ และบารุงรักษาบริ ขารของพระ ที่สาคัญฝึ ก
เป็ นผู้มีสติระมัดระวังมากขึ ้น เมื่อถึงเวลาที่พระเณรท่านพากันทากิจวัตรหรื อการงานอะไรต่าง ๆ ก็ให้ เรา
เป็ นคนหูไวตาไว ช่วยท่านทาและต้ องทาได้ ทกุ อย่าง ต้ องมีมานะปลุกใจตนเองว่า ท่านทาได้ เราก็ทาได้
ไม่วา่ งานนันจะหนั
้
กหนาแค่ไหน
เมื่อถึงวันบวชจริ ง พิธีกรรมต่าง ๆ กลับดูเรี ยบง่าย รวดเร็ ว และที่สาคัญที่สดุ พิธีการ
ดาเนินไปอย่างถูกต้ องตามหลักพระธรรมวินยั ทุกประการ ผู้เกี่ยวข้ องในงานนอกจากมีพระอุปัชฌาย์
และคณะสงฆ์แล้ ว ก็มีเพียงบุคคลใกล้ ชิดในครอบครัวไม่กี่คนของนาคผู้บวช ไม่มีการแห่แหน งานเลี ้ยง
บันเทิง หรื อความวุน่ วายจากผู้คนมากมาย ดังเช่นงานบวชที่เคยพบเห็นทัว่ ไป พิธีกรรมเสร็ จสิ ้นภายใน
เวลาประมาณ 45 นาที จากนาคก็เป็ นภิกษุโดยสมบูรณ์ นี่คือเนื ้อหาสาระหรื อแก่นของการบวชที่
ต้ องการอย่างแท้ จริ ง
ข. งานของนักบวชใหม่
การได้ มีโอกาสฝึ กงานในช่วงเป็ นนาคนัน้ มีสว่ นช่วยให้ การปฏิบัติจริ งในเรื่ องต่าง ๆ
เมื่อเป็ นพระแล้ วมีความคล่องตัวมาก และในฐานะพระใหม่ เรื่ องสาคัญที่ถือเป็ นงานประจาที่ต้องเรี ยนรู้
และฝึ กปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ได้ แก่ ศีลของสงฆ์ กิจวัตรของพระป่ า และงานจิตตภาวนา
1. ศีลของสงฆ์ สิง่ สาคัญอันดับแรกของพระใหม่ที่ต้องเรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องคือเรื่ อง ศีลของสงฆ์ ซึง่ มีหลักใหญ่ ๆ ที่เห็นสมควรมากล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ดังนี ้
1.1 พระวินยั คือระบบแบบแผนต่าง ๆ ที่กาหนดความประพฤติ ความเป็ นอยู่ และ
กิจการของสงฆ์ทงหมด
ั้
เป็ นสิง่ ที่ครอบคลุมชีวิตด้ านนอกของภิกษุสงฆ์ทกุ แง่มมุ เป็ นธรรมดา
ที่พระใหม่เพิ่งบวชยังใหม่ตอ่ พระธรรมวินยั มักจะเห็นว่าการรักษาพระวินยั เป็ นภาระอันหนัก เพราะพระ
วินยั ประกอบด้ วยสิขาบทต่าง ๆ มากมาย มีทงข้
ั ้ อกาหนดเกี่ยวกับความเป็ นอยูส่ ว่ นตัว ความสัมพันธ์
ระหว่างพระภิกษุด้วยกัน ความสัมพันธ์ กบั คฤหัสถ์ทงหลาย
ั้
ตลอดจนการปฎิบตั ิตอ่ ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ ระเบียบว่าด้ วยการปกครองและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสงฆ์ ระเบียบเกี่ยวกับ
การแสวงหา การจัดทา เก็บรักษา แบ่งสรรปั นส่วนปั จจัยสี่ ฉะนัน้ เมื่อรวมข้ อห้ ามและข้ ออนุญาตของ
พระวินยั แล้ ว มีผ้ เู ปรี ยบเปรยว่าพระวินยั นันมี
้ มากเป็ นโกฎิเป็ นกือจริ ง ๆ
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิ นอกเหนือจากการศึกษาคร่าว ๆ และโดยมีพระพี่เลี ้ยงช่วยแนะนาบอกกล่าว
ในเบื ้องต้ นแล้ ว กิจวัตรในชีวิตประจาวันก็ถือเป็ นการเรี ยนรู้ในทางปฏิบตั ิควบคูอ่ ยูแ่ ล้ ว ผิดถูกอย่างไรก็
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จะมีครูบาอาจารย์ช่วยแนะนาสอนสัง่ ให้ เพราะหากจะต้ องไปศึกษาสิกขาบทตลอดจนข้ อวัตรปฏิบตั ิซงึ่
มีอยูม่ ากมายอย่างละเอียดทุกข้ อแล้ ว ก็จะเป็ นการเสียเวลาโดยใช่เหตุและจะเป็ นเหตุให้ วิตกกังวล
ลังเลสงสัย และกลัวจะทาผิดจนเกินไป
1.2 ข้ อวัตรปฎิบตั ิ นอกเหนือจากสิกขาบท 227 ข้ อ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของพระวินยั ที่พระ
ใหม่ต้องศึกษาและเรี ยนรู้แล้ ว ยังมีข้อวัตรปฏิบตั ทิ ี่พระพุทธเจ้ าทรงบัญญัติไว้ ประกอบด้ วยข้ อห้ ามและ
ข้ ออนุญาต เป็ นบทกากับวิถีชีวิตของพระทุกแง่ทกุ มุม ตังแต่
้ เรื่ องการรักษาความสะอาดของร่างกาย
การแสดงความเคารพคารวะต่อกัน ตลอดถึงการบริ โภคใช้ สอยเครื่ องบริ ขาร ข้ อวัตรปฏิบตั ิดังกล่าวแยก
เป็ น 3 หมวดคือ (1) วิธีวตั ร ว่าด้ วยแบบอย่างต่าง ๆ ที่สมณะควรประพฤติ เช่นวิธีเก็บบาตร วิธีพบั จีวร
วิธีเดินเป็ นหมู่ (2) จริ ยาวัตร ว่าด้ วยมารยาทที่สมณะควรประพฤติ และ (3) กิจวัตร ว่าด้ วยกิจทีส่ มณะ
ควรกระทา
ข้ อวัตรทัง้ 3 ประเภทนี ้ ล้ วนแต่เป็ นอุบายส่งเสริ มการเจริ ญสติปัฎฐานและช่วยให้
พระภิกษุมีความละเอียด รอบคอบ เอาใจใส่ในหน้ าที่ของตน พร้ อมกับสร้ างเสริ มความสามัคคีและ
ความดีงามของหมู่สงฆ์
1.3 ธุดงควัตร เป็ นข้ อประพฤติพิเศษที่พระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตให้ แก่พระสงฆ์เพื่อ
เพิ่มความเข้ มข้ นในการปฏิบตั ิ ธุดงควัตรมิใช่ข้อบังคับตามพระวินยั บัญญัติ แต่ก็อาจกาหนดบางข้ อไว้
ในกฎระเบียบประจาวัดได้ เพื่อให้ ภิกษุ เณร ทุกรูป ต้ องปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ ธุดงควัตรเป็ น
เครื่ องช่วยทาลายกิเลสเครื่ องเศร้ าหมอง เป็ นวิธีการที่ทาให้ การปฏิบตั ิของพระเป็ นไปอย่างเรี ยบง่าย
พระพุทธองค์มิได้ ทรงบัญญัติธุดงควัตรไว้ วา่ เป็ นสิง่ จาเป็ น แต่สาหรับพระภิกษุผ้ ปู ระสงค์จะปฏิบตั ิอย่าง
เข้ มงวด ธุดงควัตรจะเพิ่มความเคร่งครัดในการรักษาศีล ในเรื่ องนี ้ครูบาอาจารย์บอกว่า บางทีเอาศีล
เอาสมาธิ มันไม่พอ ฆ่ากิเลสไม่ได้ ต้ องเอาธุดงควัตรเข้ าช่วย อย่างไรก็ดี ธุดงควัตรเป็ นเรื่ องยากในการ
ปฏิบตั ิ ผู้ปฏิบตั ิต้องฝื นกิเลส ฝื นความรู้สกึ ธุดงควัตรมีอยูด่ ้ วยกัน 13 ข้ อ แยกเป็ น 4 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 เกี่ยวกับจีวร
1. ถือใช้ แต่ผ้าบังสุกลุ เป็ นวัตร ในเรื่ องนี ้ปั จจุบนั อนุโลมให้ ใช้ วิธี
ปฏิบตั ิกรณีที่ญาติโยมผู้มีศรัทธาแสวงหาบุญ นาผ้ าที่ตนได้ มาด้ วย
ความบริ สทุ ธิ์ใจนัน้ ไปวางไว้ ในสถานที่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึง่ หรื อ
ตามที่เห็นสมควร เช่นทางจงกรม กุฎิ หรื อทางที่ทา่ นเดินผ่านไปมา
แล้ วนากิ่งไม้ วางไว้ ที่ผ้า หรื อจะจุดธูปเทียนไว้ พอให้ ทา่ นรู้จกั ว่า เป็ น
ผ้ าถวายเพื่อบังสุกลุ เท่านัน้ แล้ วให้ หลบหนีไปอย่าให้ พระท่านเห็น
2. ใช้ ผ้าเพียง 3 ผืนเป็ นวัตร (ผ้ า 3 ผืนได้ แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ)
หมวดที่ 2 เกี่ยวกับการบิณฑบาต
3. เที่ยวบิณฑบาตเป็ นวัตร
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4. บิณฑบาตตามลาดับแถว
5. นัง่ ฉัน ณ อาสนเดียว หรื อฉันมื ้อเดียวครัง้ เดียว
6. ฉันเฉพาะในบาตร ไม่มีภาชนะสอง มีอะไรก็จดั ลงในบาตร
ทังหมด
้
เพื่อปราบกิเลสตัวมัวเมาเพลิดเพลินในทางลิ ้นให้ ลดลง
7. ลงมือฉันแล้ วไม่ยอมรับเพิ่ม เช่นเมื่อเข้ าประตูวดั แล้ วไม่รับ
บิณฑบาต หรื อลงมือฉันแล้ วไม่รับบิณฑบาต อันนี ้ก็แล้ วแต่วดั จะ
กาหนดเคร่งครัดหรื อลดหย่อนไปตามโอกาสสมควร
หมวดที่ 3 เกี่ยวกับเสนาสนะ
8. ถืออยูป่ ่ า
9. ถืออยูโ่ คนไม้
10. ถืออยูก่ ลางแจ้ ง
11. ถืออยูป่ ่ าช้ า
12. ถืออยูใ่ นที่แล้ วแต่เขาจัดให้
หมวดที่ 4 เกี่ยวกับการประกอบความเพียร
13. งดการนอน อยูด่ ้ วยอิริยาบถ 3 คือ ยืน เดิน นัง่
อนึง่ ธุดงควัตร 13 นี ้ ที่กล่าวข้ างต้ นนี ้ เป็ นข้ อประพฤติพิเศษที่แต่ละวัดหรื อสานัก
ปฏิบตั ิธรรมจะนาไปใช้ ตามความเหมาะสมตามแต่โอกาสและเวลาจะอานวยให้ ความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิตามที่เห็นควร สาหรับวัดป่ าแห่งนี ้ วัตรในหมวดที่ 1 และ 2 ได้ นามาบังคับใช้ ทกุ ข้ อ สาหรับในข้ อ
อื่น ๆ ก็ไม่เคร่งครัดนัก แล้ วแต่ความเหมาะสมของกาลเวลา สภาพดินฟ้าอากาศ โอกาส ตลอดจนตาม
จริ ตนิสยั ของพระแต่ละรูปในการบาเพ็ญเพียรทางด้ านจิตภาวนาเป็ นสาคัญ
โดยสรุปในเรื่ องศีลของสงฆ์นี ้ ขอยกคาสอนของหลวงพ่อชา สุภทั โท เจ้ าอาวาสวัด
หนองป่ าพง จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ มีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกัน มากล่าวไว้ คือ “พระวินัยและศีลธรรม
เป็ นสิ่งจำเป็ นยิ่งต่ อผู้ฝึกปฏิบัติ แต่ ต้องไม่ ยดึ มั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ ต่ำง ๆ อย่ ำงงมงำย ในกำร
ละเมิดข้ อห้ ำมนั้น มันสำคัญที่เจตนำ ทุกคนย่ อมรู้อยู่แก่ ใจของตน ดังนั้น จึงอย่ ำกังวลกับพระ
วินัยให้ มำกจนเกินไป ถ้ ำนำมำปฏิบตั ิอย่ ำงถูกต้ องก็จะช่ วยส่ งเสริมกำรฝึ กปฏิบัติ พระวินัยมิใช่
ภำระที่ต้องแบก พระวินัยเป็ นส่ วนหนึ่งของมรรค แต่ มิใช่ เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติ พระพุทธ
องค์ ตรัสรู้พระธรรมมิได้ ตรัสรู้พระวินัย ดังนั้น ธรรมะลึกซึง้ กว่ ำ เพรำะพระวินัยอยู่ในเขตของ
เหตุผล แต่ ธรรมะบำงส่ วนอยู่นอกเหตุเหนือผล”
2. กิจวัตรของพระป่ า
เพื่อให้ เห็นวิถีชีวิตประจาวันของพระป่ า ขอกล่าวถึงกิจวัตรที่เป็ นแนวปฏิบตั ิของพระป่ า
ทีป่ ฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นประจา ได้ แก่ การลงอุโบสถที่มีพระภิกษุตงแต่
ั ้ 4 รูปขึ ้นไปประชุมกันและฟั งพระปาฏิ
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โมกข์ทกุ 15 วัน การบิณฑบาตเลี ้ยงชีพตลอดชีวิต การสวดมนต์ไหว้ พระ เช้ า-เย็นทุกวัน (เว้ นเมื่อเวลา
เจ็บไข้ อาพาธหนัก พระป่ าท่านสวดมนต์ของท่านเอง) การกวาดอาวาส เสนาสนะ ลานวัด ลานพระ
เจดีย์ และการแสดงอาบัติ ซึง่ หมายถึงการเปิ ดเผยโทษที่ตนทาผิดพระวินยั ที่เป็ นลหุโทษแก่พระสงฆ์
หรื อพระรูปใดรูปหนึง่ ก็ได้ ให้ ทราบแล้ วจะได้ สารวมระวังต่อไป
สาหรับกิจวัตรประจาวันโดยย่อที่ผ้ เู ขียนได้ ฝึกฝนปฏิบตั ิธรรมที่วดั ป่ าแห่งนี ้ คือ เช้ าตื่น
ขึ ้นประมาณ 04.00 น. หลังจากล้ างหน้ าแปรงฟั นแล้ ว สวดมนต์ทาวัตรเช้ าในกุฏิของตน จนได้ เวลารุ่ง
เช้ า 05.30 น. ออกไปที่ศาลา ช่วยกันปั ดกวาด ปูอาสนะ จัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับการฉันให้ เรี ยบร้ อย
หากมีเวลาก่อนออกบิณฑบาตก็อาจเดินจงกรม หรื อฟั งธรรมอันเป็ นเกร็ ดข้ อคิดประจาวันซึง่ หลวงพ่อ
มักจะพูดคุยให้ พระเณรฟั งก่อนออกไปบิณฑบาต เมื่อได้ เวลาบิณฑบาตก็ออกไปตามเส้ นทางและเวลา
ที่กาหนด เมื่อกลับจากบิณฑบาตก็มาจัดแบ่งอาหารสาหรับตนที่จะฉันให้ พอเหมาะและจัดแบ่งให้ คณะ
บุคคลต่าง ๆ ญาติ โยม แขก ให้ พอดีและทัว่ ถึงกัน เริ่ มฉันอาหารพร้ อมกันประมาณ 08.00 น. หลังฉัน
เสร็ จ ช่วยกันล้ างบาตร เครื่ องใช้ บริ ขารต่าง ๆ ดูแลปั ดกวาดเก็บอาสนะที่นงั่ ให้ เรี ยบร้ อย ประมาณเวลา
09.30 น.กลับเข้ ากุฏิ จากเวลานี ้เสมือนเป็ นเวลาเข้ าชันเรี
้ ยน คือเข้ าทางจงกรมหรื อการนัง่ ภาวนาใต้
ต้ นไม้ หรื อในกุฏิ เพียรพยายามทาด้ านจิตตภาวนาของตนด้ วยสติปัญญา หลวงพ่อท่านให้ ถืองานจิตต
ภาวนาเป็ นงานสาคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดจากประมาณ 09.30 น. – 15.30 น. เป็ นประจาทุกวัน มี
ตัวเองเป็ นทังครู
้ และนักเรี ยน พอถึงเวลา 14.30 น. พักฉันน ้าร้ อนเครื่ องดื่ม ก็ให้ มาฉันรวมกันที่โรงน ้า
ร้ อน ตังแต่
้ เวลา 15.30 น. พร้ อมกันทาความสะอาด (ตีตาด) กวาดจากกุฏิของตนไปยังลานวัด เสร็ จ
แล้ วพร้ อมกับทาความสะอาดบนศาลา ขัดถูเช็ดพื ้นและปั ดกวาด ช่วยกันหาบน ้าจากบ่อ/สระน ้ามาใส่
ตุม่ น ้าใช้ ตุม่ น ้าฉัน ทาความสะอาดห้ องน ้า โรงครัว เตาไฟ เก็บภาชนะต่าง ๆ กวาดลานเจดีย์ จากนัน้ ผู้
มีหน้ าที่ปฏิบตั ิครูบาอาจารย์ก็ไปทากิจนัน้ ๆ ตามกาลเวลาที่ทา่ นให้ โอกาส สาหรับ งานเฉพาะที่ผ้ เู ขียน
ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลคือ ทาความสะอาดห้ องน ้ากลางของพระ ซึง่ ถือเป็ นงานพื ้นฐานที่สาคัญที่ช่วย
ขัดเกลาจิตใจให้ เป็ นผู้รักความสะอาด มีอนามัย เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย อีกทัง้ เป็ นการแสดงน ้าใจและ
การเสียสละที่ดี จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น. ท่านปล่อยให้ ไปทากิจวัตรส่วนตัว พอตกดึกก็ให้ ภาวนา
ต่อด้ วยการเดินจงกรมหรื อนัง่ ภาวนา และในช่วงดึกก่อนนอนก็ ให้ สวดมนต์ทาวัตรเย็นกันเอง เป็ นอันจบ
กิจวัตรประจาวัน
เท่าที่กล่าวมาจะเห็นว่า ด้ วยข้ อปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ที่เข้ มงวด ตลอดจนข้ อห้ ามตลอดกาล
ไม่ให้ นาเรื่ องทางโลกเข้ ามาทางสือ่ ใด ๆ มีสว่ นช่วยให้ ความคิดเรื่ องอดีต อนาคต หรื อเรื่ องนอกตัวลด
น้ อยลงได้ มาก สิง่ แวดล้ อมที่เป็ นป่ ารกทึบ ซึง่ อาจไม่ชวนให้ หลงใหล ก็ทาให้ คนต้ องหันกลับมามอง
ตัวเอง ตารางการประพฤติปฏิบตั ิที่คล้ ายกันในแต่ละวัน ไม่คอ่ ยมีการเปลีย่ นแปลง ไม่มีอะไรเร้ าใจให้
ตื่นเต้ น เป็ นข้ อดีที่ช่วยให้ พระมีสติอยูก่ บั ปั จจุบนั ยิ่งขึ ้น หลวงพ่อเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ลกู ศิษย์ ที่ตงมั
ั ้ ่นใน
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอด้ วยความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน และสติอนั เต็มเปี่ ยม บ่อยครัง้ ที่ทา่ นจะเตือนสติใน
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เชิงธรรมะเปรี ยบเปรยว่า หากสังเกตธรรมชาติรอบตัวเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นธรรมะได้ ทงสิ
ั ้ ้น เรานัง่ อยูก่ ็
นัง่ ทับซึง่ ธรรมะ เดินไปก็เดินบนธรรมะ ดังนัน้ จึงควรมีสติอยูใ่ นทุกอิริยาบถ
3. งานจิตตภาวนา
งานจิตตภาวนาถือเป็ นหนึง่ ในข้ อปฏิบตั ิที่สาคัญของวัดป่ าแห่งนี ้ ถือเป็ นงานจาเป็ น
ประจาเพศนักบวช หลวงพ่อย ้าบ่อยว่า ต้ องถืองานจิตตภาวนานี ้เป็ นงานสาคัญมากยิ่งกว่างานใด ๆ ใน
โลก หากเป็ นผู้มีศรัทธามีจิตมุ่งมัน่ ทางภาคปฏิบตั ิเพื่อศีล สมาธิ ปั ญญา เพียรถือธุดงควัตรและทากิจข้ อ
วัตรอย่างเอาจริ งแล้ วก็เป็ นต้ นเหตุแห่งสันติสขุ ในการประพฤติพรหมจรรย์ ด้ วยเหตุนี ้ หลวงพ่อจะเป็ น
ผู้ให้ โอกาสอย่างมากกับผู้ที่บวชระยะสันที
้ ่จาพรรษาอยูว่ ดั นี ้ ที่สาคัญคือต้ องฝึ กอบรมจนสามารถช่วย
ตนเองได้ ท่านเน้ นว่า “ไม่ ต้องเรียนมำก จำมำก พยำมกำจัดกิเลสภำยในใจตนเองด้ วยสติ
ปั ญญำ ให้ หมดสิ้นไป เท่ ำนั้นพอ...” ในทางปฏิบตั ิ งานภาวนาสาคัญที่ผ้ เู ขียนในฐานะนักบวชได้ ทา
เป็ นกิจวัตรคือการเดินจงกรมและการนัง่ สมาธิ
การภาวนาก็คือ การทาความคิดความเห็นให้ ถกู ต้ อง ทาเพื่อปล่อยวาง ซึง่ วิธีการมี
หลายรูปแบบ แต่ก็ดาเนินเพื่อเอาผลอันเดียวกันนัน่ เอง ที่สาคัญคือไม่มีการจากัดรูปแบบการปฏิบตั ิ
แล้ วแต่ความเหมาะสมและจริ ตของแต่ละคน แต่โดยมากมักจะมีการสอนให้ ภาวนา “พุทโธ” หรื อทา
อนาปานสติ คือการกาหนดลมหายใจเข้ าออก ทาไปพอสมควรแล้ วจึงค่อยทาความรู้ ความเห็น ของเรา
ให้ ถกู ต้ องเรื่ อยไป
วิธีการภาวนาแบบอานาปานสติเป็ นสิง่ ง่ายและสบายแก่นกั ปฏิบตั ิใหม่ เพราะเป็ นสิง่ ที่
มีอยูแ่ ล้ วโดยธรรมชาติตลอดเวลา ทุกอิริยาบถ ไม่ต้องสร้ างหรื อปรุงขึ ้นมา ครูบาอาจารย์ทา่ นบอกว่า
อาการบังคับตัวเองให้ กาหนดลมหายใจ ข้ อนี ้ถือเป็ น “ศีล” ส่วนการกาหนดลมหายใจได้ และติดต่อไป
จนจิตสงบข้ อนี ้เรี ยกว่า “สมาธิ” และการพิจารณากาหนดลมหายใจว่าไม่เที่ยง ทนได้ ยาก มิใช่ตนเอง
แล้ วรู้การปล่อยวาง ข้ อนี ้เรี ยกว่า “ปั ญญา” ดังนัน้ การทาอานาปานสติภาวนาจึงกล่าวได้ วา่ เป็ นการ
บาเพ็ญศีล สมาธิ ปั ญญา ไปพร้ อมกัน และเมื่อทาศีล สมาธิ ปั ญญา ให้ ครบก็ชื่อว่าได้ เดินทางตาม
มรรคมีองค์ 8 ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็ นทางสายเอก ประเสริ ฐกว่าทางทังหมด
้
เพราะนาไปสูถ่ ึงพระ
นิพพาน
อิริยาบถของการภาวนาที่ปฏิบตั ิกนั เป็ นหลักก็ได้ แก่การนัง่ สมาธิและเดินจงกรม
สาหรับอย่างหลังนันก็
้ คือการฝึ กสมาธิในอิริยาบถเดินนัน่ เอง ซึง่ เป็ นอิริยาบถที่เหมาะคือเมื่อนัง่ สมาธิ
พอสมควรแล้ ว แต่ยงั ต้ องการภาวนาต่อ ส่วนมากนักปฏิบตั ิมกั จะสลับการนัง่ สมาธิกบั การเดินจงกรม
การเดินเป็ นอุบายแก้ ความง่วงเหงาหาวนอนที่ดีและเหมาะในเวลาฉันอาหารเสร็ จใหม่หรื อยามดึกดื่น
ระยะเวลาของการนัง่ สมาธิหรื อเดินจงกรมจะเร็ วหรื อนานกี่ชวั่ โมงกี่นาที ครูอาจารย์ทา่ นสอนไม่ให้ ไปยึด
หมาย แต่ให้ ทาให้ สบาย วางจิตใจให้ ถกู ต้ อง หัดสังเกตตัวเอง สังเกตจิตที่มีนิสยั หลุกหลิกไม่อยูเ่ ป็ นปกติ
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สุข และมีสติตามระลึกรู้ความเคลือ่ นไหวของจิตโดยมีธรรมะบทใดบทหนึง่ เป็ นคาบริ กรรมเพื่อเป็ นยา
รักษาจิตให้ ทรงตัวอยูไ่ ด้ ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนา อย่างไรก็ดี มีบางคน
คิดว่าการภาวนาหรื อการปฏิบตั ิกรรมฐานคือการเดินจงกรมและนัง่ สมาธิเท่านัน้ ในเรื่ องนี ้ ครูบา
อาจารย์ทา่ นบอกว่า การปฏิบตั ิอยูท่ ี่สติมากกว่าอิริยาบถ การทาความเพียรจะทาในอิริยาบถยืน เดิน
นัง่ นอน ได้ ทงหมด
ั้
แม้ กวาดลานวัดอยูก่ ็บรรลุธรรมได้
ศัตรูตวั ฉกาจที่มกั รบกวนการภาวนาคือ กามฉันทะ คือความใคร่ในกาม การบรรเทา
ความใคร่ในกามให้ เบาบางลง สาหรับพระบวชใหม่ ในช่วงแรก ๆ รู้สกึ เป็ นเรื่ องลาบากใจ ผู้ร้ ูหลายท่าน
ก็แนะหลายวิธีด้วยกันเพื่อควบคุมการคึกคะนองของจิต เช่นการกินน้ อย นอนน้ อย พูดน้ อย ความเป็ นผู้
มีอินทรี ย์สงั วร การเป็ นผู้ร้ ูประมาณในการบริ โภคและที่สาคัญคือการใช้ อสุภกรรมฐานเป็ นอุบายเครื่ อง
แก้ โดยฝึ กพิจารณาไตร่ตรองถึงความน่าเกลียดโสโครก พิจารณาร่างกายเหมือนซากศพ และเห็นการ
เปลีย่ นแปลงเปื่ อยเน่า หรื อพิจารณาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเช่น ปอด ม้ าม ไขมัน อุจจาระ ฯลฯ จาไว้
แล้ วพิจารณาให้ เห็นตามเป็ นจริ ง เมื่อกามเกิดขึ ้นก็จะช่วยให้ เอาชนะกามราคะนี ้ได้
ในขันตอนของการภาวนา
้
การระลึกอยูก่ บั ปั จจุบนั มีความสาคัญมาก อย่าไปห่วงอดีต
และอนาคต เพราะอดีตมันก็ผา่ นไปแล้ ว เรื่ องที่เกิดในอดีต มันก็ดบั ไปแล้ วในอดีต อนาคตเราก็ปล่อย
เรื่ องที่เกิดในอนาคตมันก็ดบั ในอนาคต ดูปัจจุบนั ธรรมนี ้ว่ามันไม่แน่ มันไม่เที่ยง สุขทุกข์เกิดขึ ้นมาก็ไม่
เที่ยง เราก็ไม่จาเป็ นต้ องไปยึดมัน่ ในของทุกอย่าง ดังนัน้ เมื่อความทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์ ความดับทุกข์
และหนทางไปสูค่ วามดับทุกข์ ล้ วนแต่อยูใ่ นขณะปั จจุบนั เราจึงควรให้ ความสาคัญกับการอยูใ่ นปั จจุบนั
และเน้ นที่การมีสติทกุ อิริยาบถ ซึง่ ข้ อปฏิบตั ินี ้ ก็คือการภาวนานัน่ เอง กล่าวคือ เราต้ องเป็ นผู้มีสติ คือ
ความรู้ความระลึกอยูเ่ สมอว่า เดี๋ยวนี ้เราคิดอะไรอยู่ ทาอะไรอยู่ มีอะไรอยู่ กาลังคิดอะไร สุขหรื อทุกข์
ผิดหรื อถูก เมื่อเรามีสงิ่ ทังหลายปรารภอยู
้
อ่ ย่างนี ้ ปั ญญามันก็ เกิดขึ ้นมา พิจารณาเป็ นความรู้สกึ อยูท่ กุ
ขณะ เมื่อตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิน่ ลิ ้นลิ ้มรส ร่างกายถูกต้ องโผฎฐัพพะ ถ้ ารู้สกึ แล้ ว มันก็ร้ ูจกั
อันนันดี
้ ไม่ดี อันนันเราชอบไม่
้
ชอบ ทังหลายเหล่
้
านี ้มันเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านให้ วาง อย่าไปยึด
มัน่ ถือมัน่ นี่คือแนวทางของการภาวนาที่ถกู ต้ อง
ค. บวชแล้ วได้ อะไร
ในการบวชระยะสัน้ ผู้บวชอาจตังจุ
้ ดมุ่งหมายของการบวชและได้ สมความปรารถนา
ของการบวชนัน้ และบางครัง้ อาจได้ ประสบการณ์ความรู้ที่ไม่เคยพบเห็นหรื อคาดหวังมาก่อน ผู้เขียนขอ
สรุปเล่าสูก่ นั ดังนี ้
1. ใจที่ฝึกแล้ ว
ผู้เขียนตังใจว่
้ า การบวชจะช่วยฝึ กใจให้ ดีได้ ด้ วยหวังจะพยายามขัดเกลา ชาระล้ างสิง่
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สกปรก กิเลสที่อยูใ่ นใจ ทาใจให้ เป็ นธรรม รู้จกั ถนอม รักษา ดูแลใจ พัฒนาใจให้ เจริ ญงอกงามต่อไป
ถึงแม้ จะกลับมาอยูใ่ นเพศฆราวาส ก็ยงั สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างต่อเนื่อง เพราะได้ พื ้นฐานของใจที่ ได้ รับ
การฝึ กฝนในทางที่ดี ในบริ บทของใจนี ้ ไม่มีคาพูดใดที่งดงามและสือ่ ความได้ ลกึ ซึ ้ง ชัดเจนยิ่งไปกว่าคา
กล่าวของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูริทตั โต ที่วา่ “กำรบำรุงรักษำสิ่งใด ๆ ในโลก กำรบำรุงรักษำตน
คือใจเป็ นเยี่ยม จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือ ใจ ควรบำรุงรักษำด้ วยดี ได้ ใจแล้ วคือได้ ธรรม เห็น
ใจแล้ วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้ วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้ วคือถึงพระนิพพำน ใจนี้แลคือ
สมบัติอันล้ำค่ ำ จึงไม่ ควรอย่ ำงยิ่งทีจ่ ะมองข้ ำมไป คนพลำดใจคือไม่ สนใจปฏิบัตติ ่ อใจดวง
วิเศษในร่ ำงนี้ แม้ จะเกิดสักร้ อยชำติพันชำติก็คือผู้เกิดผิดพลำดนั่นเอง” นอกจากนี ้ ท่านพระ
อาจารย์มนั่ ยังได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ ที่ต้องอาศัยกันและกันระหว่างร่างกายกับจิตว่า “เมื่อจิตใจไม่
เป็ นศีล กำยก็ประพฤติไปต่ ำง ๆ จึงกล่ ำวได้ ว่ำ “ศีลมีตัวเดียว คือกำรรักษำใจ ไม่ ให้ คิดพูดทำ
ในทำงที่ผิด ถ้ ำเป็ นกำรล่ วงเกินข้ อห้ ำมที่พระพุทธองค์ ทรงบัญญัติไว้ โทษที่พึงละเว้ นไม่ ว่ำ โทษ
5 โทษ 8 โทษ10 โทษ 227 (โทษคือศีลข้ อห้ ามนัน่ เอง) หำกรักษำไม่ ให้ มีโทษต่ ำง ๆ ก็สำเร็จเป็ นศีล
ตัวเดียวได้ รักษำผู้เดียวนั้นได้ แล้ ว มันก็ไม่ มโี ทษเท่ ำนั้นเอง ก็จะเป็ นปกติ แนบเนียน ไม่
หวั่นไหว ไม่ มีกำรหลงหำหลงขอ” ฉะนัน้ ใจที่ได้ รับการฝึ กฝนจึงเป็ นดังแก้ วมณีอนั ล ้าค่าในตัวที่หาสิง่
ใดเทียบเทียมเสมอไม่
2. ความเชื่อเรื่องกรรม
ในเรื่ องนี ้แต่ก่อนผู้เขียนเองก็เชื่อครึ่ง ๆ กลาง ๆ แบบคนสุก ๆ ดิบ ๆ ฟั งแล้ วก็ผา่ นไป
บ้ าง ไม่ได้ จริ งจังว่าควรจะต้ องดาเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้ ถกู ให้ ควรแค่ไหน และเข้ าใจว่า พอชีวิตดับแล้ ว
ทุกอย่างก็จบลง ไม่มีเกิดใหม่ ไม่ต้องไปชดใช้ กรรมอันใด นรก สวรรค์ เป็ นเรื่ องที่ขกู่ นั เล่นเพื่อให้ คนเรา
รู้จกั เกรงกลัวบาปแล้ วเร่งเพียงทาความดีกนั มากขึ ้นหรื อเปล่า แต่พอเข้ ามาบวชอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่
เป็ นศีลเป็ นธรรมมากขึ ้น ได้ มีการพิจารณาตนเองอยูท่ กุ วัน ๆ ได้ รับการบอกเล่าและถ่ายทอดด้ วยความรู้
และประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ทา่ นต่าง ๆ บ้ าง ได้ อา่ นจากตาราทางพุทธศาสนาหรื อจากบทสวด
มนต์ที่ให้ เราพิจารณาอยูท่ กุ วัน ๆ ทาให้ จิตใจของผู้เขียนเริ่ มที่จะน้ อมนาเอาธรรมของพระพุทธองค์ใน
เรื่ องกฎแห่งกรรมมาเป็ นสรณะมากขึ ้น ในเรื่ องนี ้พระพุทธองค์ตรัสไว้ วา่ มิจฉาทิฎฐิ หรื อความเห็นที่ผิด
เป็ นบาปที่หนักที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นผิดในเรื่ องของกรรม ดังนัน้ เราจึงมักได้ ยินคาสอนสัง่
ของพระพุทธองค์เสมอว่า “ทำดีได้ ดี ทำชั่วได้ ชั่ว” ซึง่ ก็เป็ นเรื่ องตามกฎแห่งกรรมนันเอง
้
แทบทุกคนมีชาติในอนาคตที่ไกลออกไป พ้ นความรู้เห็นของใครทังหลาย
้
จะเกิดเป็ น
อะไรต่อมิอะไรก็ได้ ทงสิ
ั ้ ้น ตามอานาจของกรรมทีไ่ ด้ ทาไว้ แล้ ว ทังที
้ ่ทาในอดีตชาติและที่ทาในชาตินี ้
สาคัญที่วา่ ได้ ทากรรมใดมากกว่า แรงกว่า สาคัญกว่า กรรมนันก็
้ จะส่งผลมากกว่า เร็ วกว่า และ
หนักแน่นมัน่ คงกว่า ถ้ าเป็ นกรรมดี ก็จะให้ ความสุขความเจริ ญมีบุญห้ อมล้ อมรักษา ถ้ าเป็ นกรรมชัว่
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ก็จะให้ ความทุกข์ ความเสือ่ มโทรม บาปห้ อมล้อมรังควาน ทุกคนกาลังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดี
ติดตามมา เป็ นผลของเหตุที่ได้ ทากันไว้ ในอดีตชาติที่สลับซับซ้ อนนับไม่ได้ ลองนึกภาพของรถ บรรทุก
ขนาดใหญ่กาลังแล่นไล่ทบั เราอยู่ ขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุกแก้ วแหวนเงินทองคันใหญ่กาลังแล่นตาม
เพื่อจะยกแก้ วแหวนเงินทองเหล่านันให้
้ เราด้ วย รถทังสองคั
้
นกาลังขับแซงกันอย่างรวดเร็ ว ผลัดกับนา
ผลัดกันตาม นึกภาพนี ้แล้ วก็นกึ ถึงใจตนเอง กรรมดีเท่านันที
้ ่จะเป็ นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีที่กาลัง
ส่งผลติดตามเราอยูใ่ นขณะนี ้ ที่วา่ ชีวิตในชาติปัจจุบนั นี ้สาคัญก็เพราะในชีวิตนี ้เราสามารถหนีกรรมไม่ดี
ที่ทาไว้ ในอดีตได้ และสามารถเตรี ยมสร้ างชีวิตในอนาคตให้ ดีเลิศเพียงใดก็ได้ หรื อตกต่าเพียงใดก็ได้
ชีวิตในอดีตล่วงเลยแล้ ว ทาอะไรอีกไม่ได้ ตอ่ ไปแล้ ว ชีวิตในอนาคตก็ยงั ไม่ถึง ยังทาอะไรไม่ได้ เช่นนี ้จึง
กล่าวได้ วา่ ชีวิตนี ้สาคัญนัก พึงใช้ ชีวิตนี ้ให้ เป็ นประโยชน์ให้ สมกับความสาคัญของชีวิตนี ้
3. ไตรลักษณ์
บทเรี ยนทางธรรมที่สาคัญบทแรกที่ผ้ บู วชได้ รับการสัง่ สอนจากพระอุปัชฌาย์ในวันบวช
คือเรื่ องกรรมฐาน 5 ได้ แก่ เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ หากพิจารณาให้ ดีแล้ ว มันเป็ นของลึกซึ ้ง
ทีเดียว ท่านสอนให้ ร้ ูจกั สิง่ ทัง้ 5 ซึง่ หมายถึง ผม ขน เล็บ ฟั น หนัง ตามความเป็ นจริ งแล้ ว เป็ นของไม่
สะอาด ไม่นา่ สดใส ไม่มีความสวยงาม เช่นร่างกายหากไม่มีหนังแล้ วก็เหลือแต่เนื ้อหุ้มกระดูก ที่เป็ นผม
ขนนี ้ มันก็ดดู กินน ้าเหลืองในร่างกาย เป็ นต้ น ฉะนัน้ ท่านสอนไม่ให้ หลงที่เขาตกแต่งผม ตกแต่งเล็บ
ตกแต่งสารพัด คือของไม่สวย ทาให้ มนั สวยขึ ้นมา เมื่อเห็นไม่ชดั ก็หลงกัน เช่นนี ้ก็เปรี ยบเหมือนปลากิน
เบ็ด ความจริ งปลามันไม่ได้ กินเบ็ด มันกินเหยื่อต่างหาก แต่เพราะไม่ร้ ูเรื่ อง พอกินเข้ าไปเบ็ดก็เกี่ยวปาก
อยากจะออกก็ออกไม่ได้ มันติดแล้ วนี่ หากพระที่บวชใหม่นาธรรมนี ้ไปพิจารณาดี ๆ เห็นชัดแล้ ว ก็จะมี
ความสบายใจ ถึงแม้ สกึ ออกไปแล้ วเพราะความจาเป็ น ก็จะได้ มีสติระวัง ระวังมันจะเกี่ยวปากเอา เมื่อ
คิดได้ ก็จะช่วยให้ สงบ เพราะเห็นธรรมอย่างแท้ จริ งว่ามันเป็ นอย่างนี ้
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี ้เป็ นของไม่เที่ยง ไม่มีตวั ตน ไม่ใช่เป็ นของเรา จึงไม่สามารถที่จะ
ไปควบคุมบังคับหรื อไปยึดไว้ ได้ ดูสงั ขารเป็ นตัวอย่าง มันอยากจะเจ็บมันก็เจ็บ อยากแก่มนั ก็แก่ อยาก
ตายมันก็ตาย มันไม่ฟังใครทังนั
้ น้ จะปวดหัวปวดท้ องมันก็ไม่เคยขออนุญาตเรา ฉะนัน้ จึงควรปล่อยวาง
ไม่ยดึ ติด คิดว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นของชัว่ คราว มาแล้ วก็ต้องไป เตรี ยมตัวเตรี ยมใจไว้ รั บกับสภาพ
ดังกล่าวแล้ วใจก็จะไม่ทกุ ข์ เพราะมีความเห็นที่ถกู ต้ องนัน่ เอง มีสมั มาทิฏฐิ เห็นว่า สภาวธรรมทังหลาย
้
ล้ วนเป็ นไตรลักษณ์ทงสิ
ั ้ ้นคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ถ้ าไปยึดไปติด และไม่อยูใ่ น
สภาพที่จะเรี ยกได้ วา่ เป็ นตัวเป็ นตน หรื อหาตัวตนที่แท้ จริ งไม่ได้
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4. พระในบ้ าน
ความเป็ นพระอันหมายถึงผู้ประเสริ ฐ มีคณ
ุ สมบัติดีอยูใ่ นตัวและประกอบความดีตอ่
ผู้อื่นโดยมิได้ ม่งุ หวังการตอบแทน ทาด้ วยดวงใจอันเปี่ ยมล้ นด้ วยความรักความปรารถนาดีและความ
สงสารเป็ นมูลฐาน มิใช่จะมีเฉพาะกับนักบวชในศาสนาตามความเข้ าใจของคนทั่วไปเท่านันไม่
้ แต่มีผ้ ู
เปรี ยบเปรยว่า พ่อแม่เป็ นพระในบ้ านของลูกที่มีคณ
ุ มหาศาลยากที่จะพรรณนาให้ หมดสิ ้นได้ ยิ่งกว่านัน้
พ่อแม่ยงั เป็ นศูนย์รวมความเป็ นพระไว้ ในตัวมากมาย คือเป็ นหลายพระนัน่ เอง ได้ แก่ พระพรหม
พระเทพ พระอาจารย์ และพระอรหันต์
ผู้เขียนมีความเชื่อว่า การบวชเป็ นการปลูกฝั งความดีงามให้ กลุ บุตรในเรื่ องการตอบ
แทนพระคุณของบุพการี ได้ เป็ นอย่างดี พ่อแม่สว่ นใหญ่จึงมีบทบาทสาคัญที่ทาให้ การบวชของลูกเกิดขึ ้น
ได้ แต่สาหรับผู้บวชวัยกลางคนขึ ้นไปที่ดนด้
ั ้ นเพื่อค้ นหาสัจธรรมของชีวิต บวชเพือ่ ตนเอง มิได้ เน้ นที่
ประเพณีนิยมดังเช่นการบวชของคนหนุม่ ทัว่ ไป ก็มิได้ ทาให้ ความรู้สกึ รักผูกพันและความต้ องการตอบ
แทนผู้มีพระคุณลดน้ อยจางหายไปแต่อย่างใดไม่ แต่กลับมีความมุ่งมัน่ ที่จะนาบุญกุศลและธรรมที่ได้
ปฏิบตั ิดีแล้ วไปเผยแพร่สพู่ อ่ แม่ บุตรและภริ ยา ตลอดจนบุคคลใกล้ ชิดอื่นในครอบครัว จุดนี ้ทาให้ นึกถึง
คากล่าวที่วา่ “เมื่อลูกบวชเสมือนหนึ่งพ่ อแม่ ได้ ร่วมบวชด้ วย” ซึง่ ก็นา่ เป็ นจริ ง โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มี
คุณธรรม มีจิตใจที่ประเสริ ฐ จึงมีแต่ได้ ....ได้ กศุ ลยิ่งขึ ้นไป ส่วนพ่อแม่ประเภทที่ไกลวัดห่างศีลหน่อยก็จะ
ได้ อานิสงส์จากการบวชของลูกไม่มากก็น้อย ดังพุทธพจน์ที่ว่า “บุตรคนใด ชักจูงปลูกฝั งประดิษฐำน
ซึ่งมำรดำบิดำผู้ไม่ มีศรัทธำสัมปทำ....ซึ่งมำรดำบิดำผู้ทุศีลไว้ ในศีลสัมปทำ...ซึ่งมำรดำบิดำผู้
มัจฉริยะ (ตระหนี่) ไว้ ในจำคสัมปทำ (ถึงพร้ อมด้ วยกำรบริจำค) ....ซึ่งมำรดำบิดำผู้ทรำมปั ญญำ
ไว้ ในปั ญญำสัมปทำ ด้ วยกำรกระทำเพียงนี้ จึงชื่อว่ ำเป็ นอันได้ ทำคุณ ได้ ตอบแทนแก่ มำรดำ
บิดำ.”
5. หลักพัฒนาอย่ างยั่งยืน
การบวชนอกจากจะให้ ประโยชน์ที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจที่ประมาณมิได้ แก่ผ้ บู วชและ
บุคคลใกล้ ชิดที่เกี่ยวข้ องดังได้ กล่าวมาข้ างต้ นบ้ างแล้ ว แต่หากจะมองประโยชน์ในภาพใหญ่มมุ กว้ างต่อ
สังคมและประเทศชาติ จะเห็นว่า ความสัมพันธ์ที่ต้องพึง่ พากันและเอื ้อประโยชน์ตอ่ กันระหว่างพระสงฆ์
ฆราวาส และธรรมชาติ เพื่อให้ สรรพสิง่ ทังหลายสามารถด
้
ารงอยูใ่ นโลกนี ้ได้ อย่างมีดลุ ยภาพด้ วยความ
ผาสุขปราศจากโทษภัยทังในระยะสั
้
นและยาว
้
จาเป็ นต้ องมีจริ ยธรรมเป็ นรากฐานสาคัญในการกากับ
การประพฤติปฏิบตั ิของมนุษย์ การสร้ างประโยชน์ความเจริ ญก้ าวหน้ าต่อสังคมนัน้ ๆ ตามหลักการที่ใน
ปั จจุบนั เรี ยกว่าการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พระสงฆ์จึงมีบทบาทสาคัญในการนาจริ ยธรรมหรื อหลักธรรมคา
สอนของพระพุทธเจ้ ามาสัง่ สอนและเผยแพร่ให้ คนในชุมชนได้ ประพฤติปฏิบตั ิตามเพื่อให้ เกิดความ
ร่มเย็นและขณะเดียวกันก็ปลูกฝั งให้ ชุมชมนันมองธรรมชาติ
้
เป็ นสภาพแวดล้ อมที่มีคณ
ุ ค่าเกื อ้ กูลต่อการ
พัฒนาตนของมนุษย์ รวมทังมองสิ
้
ง่ ทังหลายในธรรมชาติ
้
วา่ เป็ นเพื่อนร่วมกฎธรรมชาติอนั เดียวกัน
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ในช่วงที่บวชอยูใ่ นวัดแห่งนี ้ ผู้เขียนได้ มีโอกาสสัมผัสและรับรู้ถึงปฏิปทาของหลวงพ่อ
ในการเมตตาสัง่ สอนพระเณรประชาชน ตลอดจนการเป็ นผู้นาในการพัฒนาชุมชน นาคนในชุมชมให้
เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ด้ วยความเลือ่ มใส ศรัทธา และความมุ่งมัน่ ที่จะทา
ประโยชน์ตา่ ง ๆ นานาให้ กบั สังคม ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ แนวทาง
ดาเนินการของหลวงพ่อมีความสอดคล้ องกับหลักพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ได้ กล่าวไว้ จึงขอยกตัวอย่างพอ
สังเขป ดังนี ้
5.1 ฆราวาสธรรม ในการอบรมสัง่ สอนจริ ยธรรมการดาเนินชีวิตให้ กบั ชาวบ้ านและ
ประชาชนทัว่ ไป หลวงพ่อมักจะเทศก์เตือนสติอยูเ่ สมอในทุกวันพระ ในช่วงที่คณะสงฆ์มีการสวดมนต์ทา
วัตรเย็นร่วมกับฆราวาส และในช่วงโอกาสที่ญาติ โยมจากที่ตา่ ง ๆ ทังใกล้
้ ไกลได้ เดินทางมากราบเยี่ยม
หลวงพ่อ ท่านจะเน้ นในเรื่ องการรักษาศีล โดยเฉพาะศีล 5 ว่า ไม่ต้องไปหลงหาหลงขอที่ไหน ศีลมีอยู่
แล้ วในตนทุกคนนี่เอง ศีลอยูท่ ี่ใจอยูท่ ี่เจตนาที่จะงดเว้ นการทาชัว่ ดังนัน้ ศีลจึงเรี ยกว่าเป็ นคุณสมบัติ
ของคน ถ้ าคนไม่มีศีลเท่าไร ก็เรี ยกว่าเป็ นคนพร่ องจากคน ไม่สมบูรณ์เท่านัน้ นอกจากนี ้ ท่านยังสอนให้
พยายามใช้ ความอดทน ทาแต่สงิ่ ที่ดีงามในหน้ าที่การงานทุกอย่าง อย่าให้ เกิดโทษเศร้ าหมองใจ มีสติ
รู้จกั ข่มอารมณ์ในเวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึ ้น ถึงแม้ จะมีอารมณ์บ้าง ก็ให้ มีขอบมีเขต
มีเหตุมีผลไม่เลยเถิดเลยแดน จะทาอะไรก็ขอให้ ทาด้ วยความจริ งใจ อย่าทาความขี ้เกียจมักง่าย ฝึ กหัด
นิสยั ของตนในการจับจ่ายใช้ ทรัพย์สมบัติให้ ร้ ูจกั ประหยัด มีมากใช้ น้อยแต่มิใช่ขี ้เหนียว รู้จกั เสียสละทา
ประโยชน์ทงแก่
ั ้ ตนและส่วนรวม นี ้คือสายทางดาเนินแห่งชีวิตตามหลักฆราวาสธรรมซึง่ จะนาความสงบ
ร่มเย็นเป็ นสุขใจ เจริ ญรุ่งเรื องแก่มวลมนุษย์ไม่มีประมาณ
5.2 รักษ์ ป่า
จากการที่ปัญหาการตัดไม้ ทาลายป่ าในอดีตสร้ างผลกระทบทังแง่
้ ชุมชน สังคม และยัง
ส่งผลกระทบถึงด้ านพระศาสนาด้ วย เนื่องจากป่ าไม้ คือโรงเรี ยนขนาดใหญ่สาหรับพระภิกษุที่ม่งุ
แสวงหาโมกขธรรมอันประเสริ ฐ แสวงหาพระธรรมอันวิสทุ ธิ์ที่พระพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้เมื่อกว่า 2,500 ปี
มาแล้ ว ปั ญหาดังกล่าวจาเป็ นต้ องดาเนินการแก้ ไขโดยใช้ วดั เป็ นแกนกลางประสานงานกับบ้ านและ
ราชการเพื่อให้ เกิดความรู้รัก สามัคคี ร่วมมือร่วมแรงใจกันทา ด้ วยเหตุนี ้ วัดป่ าดานวิเวกซึง่ เป็ นวัดป่ าที่
เน้ นการปฏิบตั ิธุดงค์กรรมฐานสืบทอดแนวปฏิปทาสายพระอาจารย์มนั่ ภูริทตั โต ได้ เล็งเห็นความสาคัญ
ของป่ าที่มีตอ่ สังคม ประเทศชาติ พระศาสนา จึงได้ จดั ทาโครงการเฉลิมพระเกียรติพทุ ธศาสนา
ทรัพยากรวัดป่ าดานวิเวกเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ผู้ทรงทศพิธราชธรรมตลอดไป โดยโครงการมีลกั ษณะเด่น 3 ด้ าน เปรี ยบดัง่ แก้ ว 3 ดวง คือ
รักษาป่ า รักษาพระศาสนา และพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โครงการเฉลิมพระเกียรติดงั กล่าวมีพื ้นที่ดาเนินการทังสิ
้ ้น 2563-3-26 ไร่ มีเป้าหมาย
ในการดาเนินการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทกุ ประเภท ไม่วา่ ป่ าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ แหล่งน ้าธรรมชาติ
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สภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศน์วิทยาของป่ า ปรับปรุงสภาพป่ าไม้ ในส่วนที่เสือ่ มโทรม โครงการจัดทา
สวนรุกขชาติ สวนป่ า ให้ มีการปลูกเสริ มป่ า และดูแลป้องกันไฟป่ าในลักษณะประชาอาสาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ฟืน้ สภาพเป็ นป่ าไม้ ที่สมบูรณ์ อันเป็ นสถานที่สปั ปายะเหมาะกับการปฏิบตั ิธรรมทางภาคปฏิบตั ิ
ด้ านจิตตภาวนา โดยวัดเป็ นพุทธสถานซึง่ จะมีลกั ษณะคล้ ายในสมัยพุทธกาลให้ มากที่สดุ กล่าวคือ ไม่มี
ความวุน่ วาย ไม่คลุกคลีกบั ฝูงชน ไม่ทาการก่อสร้ างถาวรวัตถุใด ๆ เกินความจาเป็ น ไม่มีไฟฟ้ า
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ อันเป็ นสิง่ แวดล้ อมที่พาให้ พระสงฆ์เสือ่ ม
จากศีลจากธรรม โดยมีกฎข้ อบังคับให้ ทกุ คนรวมทังพระเณรต้
้
องปฎิบตั ิตาม ทาให้ สามารถรักษา
พระพุทธศาสนาให้ ยงั่ ยืนตลอดไป
ประชาชนสามารถได้ ประโยชน์จากพื ้นที่โครงการโดยมีการนาแบบอย่างการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม เช่นการปลูกไม้ ผล การปลูกยางพารา และพืชผลการเกษตร โดยทาการทดลองปลูก
ในเขตพุทธสถานก่อน เพื่อให้ ชุมชนได้ เห็นถึงผลดีผลเสียและนาไปปรับปรุงในพื ้นที่ของตนสร้ างรายได้
ต่อไป นอกจากนี ้ ภายในป่ าโครงการ มีการจัดทาสวนสมุนไพร รวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่จาเป็ นในการ
รักษาพยาบาลขันพื
้ ้นฐานเพื่อการพึง่ พาตนเองของชุมชนอย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงเป็ นแบบอย่างในการ
พัฒนาอาชีพด้ านการปลูกสมุนไพรในชุมชน รวมทังการปลู
้
กพันธุ์ ไม้ หายาก และที่สาคัญที่สดุ มีการเก็บ
รวมรวมสมุนไพรที่หาได้ ยากยิ่งในปั จจุบนั และมีคณ
ุ ค่าอย่างเอนกอนันต์มาอนุรักษ์ ไว้ ให้ คงเป็ นสมบัติ
ของแผ่นดินและชนชาติไทยไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน
อนึง่ ภายหลังได้ จดั ตังเป็
้ นโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้ ว หลวงพ่อท่านได้ มีเมตตาให้
แนวทางการบริ หารโครงการไว้ วา่ จะต้ องมีผ้ เู ข้ ามาดูแลโครงการหรื อมีองค์กรมูลนิธิเข้ ามาบริ หาร
โครงการที่จะไม่ให้ พระสงฆ์และคณะสงฆ์เข้ ามายุง่ เกี่ยวทุกกาลเวลา ต่อมาราวปลายปี พ.ศ. 2547 จึง
ได้ จดั ตังเป็
้ นมูลนิธิพทุ ธสมุนไพรคูแ่ ผ่นดินไทย
6. อุปนิสัย-สุขภาพดี
พระพุทธศาสนามองว่า กิเลสเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ที่แก้ ไขได้ เพราะธรรมชาติของ
คนเป็ นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ แก้ ไขปรับปรุงได้ เพื่อพัฒนาคนขึ ้นไป ก็เปลีย่ นจากกิเลสไปเป็ นคุณธรรม
และปั ญญาได้ ด้ วยเหตุนี ้ ผู้เขียนมองว่า การบวชนอกจากจะเป็ นโอกาสอันดีที่ผ้ ตู งใจดี
ั ้ ในการบวชจะได้
น้ อมนาเอาข้ อประพฤติปฏิบตั ิในกิจของสงฆ์ วินยั สงฆ์ ตลอดจนข้ อวัตรปฏิบตั ิที่เคร่งครัดต่าง ๆ มาเป็ น
เครื่ องมือส่งเสริ มทางด้ านจิตใจขัดเกลากิเลสตัวขี ้เกียจมักง่ายให้ หมดไป และสร้ างเป็ นอุปนิสยั ที่ถกู ต้ อง
ดีงามประจาตัวแล้ ว ยังเป็ นการเสริ มสร้ างสุขภาพร่างกายให้ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
หลวงพ่อสอนให้ พวกเราพิจารณาอยู่เสมอว่า ในโลกนิยม วุน่ วายกันมากก็เรื่ องกิน จะ
กินอะไร กินที่ไหนอร่อย จะใกล้ ไกลขนาดไหน จะแพงขนาดไหน เป็ นต้ องดันด้
้ นไปถึงเพื่อเสพ บริ โภค
ตามอานาจของกิเลสให้ ได้ เมื่อกินแล้ วก็เกิดทุกข์ โรคภัยไข้ เจ็บ สารพัดโรค ส่วนในทางธรรม ท่านสอน
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ให้ ร้ ูจกั ประมาณ คือรู้จกั พอดี พอดีกบั ความจาเป็ น กินให้ พอดี ไม่ติดในรสชาด แต่เพื่อยังชีพวันหนึง่ ๆ
เพื่อดับทุกข์จากความหิวของร่างกาย พระสงฆ์ที่วดั นี ้ฉันกันมื ้อเดียว ไม่ก่อให้ เกิดความยุง่ ยากลาบาก
เป็ นภาระกับใคร ก่อนฉันก็พิจารณาว่าอะไรเป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เมื่อฉันแล้ วก็ไปทางาน ทากิจของ
สงฆ์อย่างเต็มที่ ความพอดีเช่นนี ้จึงทาให้ เกิดสุขภาพที่ดีได้
ตลอดเวลากว่า 3 เดือนทีบ่ วชอยู่ทว่ี ดั แห่งนี้ ผูเ้ ขียนได้เรียนรูแ้ ละได้รบั ประสบการณ์
ในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยวิธกี ารทางธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นการฉันอาหารอย่างมีสติและ
ปญั ญาหรือเรียนรูว้ ธิ สี ร้างภูมติ า้ นทานโรคภัยไข้เจ็บด้วยการฉันยาดองด้วยน้ ามูตรเน่า (ในทีน่ ้ี
หมายถึงน้ าปสั สาวะ) ผลทีน่ ่าพอใจคือ ไม่เคยเจ็บปว่ ย แม้แต่โรคหวัดทีเ่ ดิมจะปว่ ยบ่อยมากสมัยเป็น
ฆราวาส นอกจากนี้เมือ่ สึกออกไปแล้ว ยังพบว่าน้ าหนักตัวลดลงประมาณ 14 กิโลกรัมจากน้ าหนัก
เดิมเมือ่ ก่อนบวช ไม่ตอ้ งไปหลงหาหลักสูตรลดน้ าหนักให้เปลืองทรัพย์และเวลาแต่อย่างใด น้าหนัก
ตัวทีล่ ดหายไปนัน้ น่าจะเป็นส่วนเกินของความไม่พอดี หรือสิง่ ทีส่ ะสมเป็นพิษภัยในร่างกายของเรา
ตลอดมา ทุกวันนี้ยงั รูส้ กึ สบายตัว เคลือ่ นไหวทากิจวัตรต่าง ๆ ด้วยความคล่องตัว ไม่เป็นคนขีโ้ รค
เหมือนเช่นในอดีต อานิสงส์ของการบวชเพื่ออุปนิสยั และสุขภาพทีด่ เี ช่นนี้ น่าจะให้ขอ้ คิดทีด่ สี าหรับ
ผูท้ พ่ี ยายามหาทางลดน้ าหนักตัวและยังช่วยบรรเทาปญั หาสุขภาพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีดว้ ย
7. เกร็ดธรรม : ข้ อคิดเชิงปฎิบัตจิ ากหลวงพ่ อ
หลวงพ่อท่านอบรมสัง่ สอนว่า อะไรทุกอย่างรอบตัว หากได้ พิจารณาด้ วยปั ญญาก็จะ
พบว่า เป็ นธรรมได้ หมด ดังนัน้ ในทุกสถานการณ์ ไม่วา่ จะเป็ นช่วงที่ทา่ นมีเวลาว่างที่จะสอนสัง่ ศิษย์หรื อ
ช่วงทาวัตรเย็นร่วมกับฆราวาสหรื อในโอกาสที่มีผ้ มู ากราบเยี่ยมเยียน ธรรมะจากใจของหลวงพ่อที่
ประกอบด้ วยเมตตาหลัง่ ไหลมาให้ ได้ คิดพิจารณาพอยกตัวอย่างเป็ นสังเขปดังนี ้
7.1 การรักษาศีล ในการสอนฆราวาส คงไม่มีเรื่องใดที่หลวงพ่อได้ สอนมากเท่าเรื่ อง
ศีล นับตังแต่
้ เริ่ มเข้ าพรรษาใหม่ ท่านจะชักชวนให้ ญาติโยมมาร่วมกันตังใจประพฤติ
้
ปฏิบตั ิ หน้ าที่การ
งานด้ วยกาย วาจา ใจ โดยทาแต่สงิ่ ที่งามไม่มีโทษ ยึดหลักธรรมคือความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถือศีล 5 ใครจะ
ทาได้ แต่ข้อเดียว สองข้ อ 10 วัน 15 วัน 1 เดือน 2 เดือน ตลอดพรรษาหรื อจะตลอดไป ก็เป็ นกุศล มงคล
กับตัวเองและครอบครัวทังสิ
้ ้น คนไม่มีศีลอยูร่ ้ อยปี ก็ไม่มีประโยชน์ คนมีศีลอยูแ่ ค่วนั เดียวก็ประเสริ ฐ
7.2 กิเลสตัณหาไม่มีสิ ้นสุด ใจกับกายของเรานี ้เป็ นสิง่ สาคัญมากที่สดุ สิง่ ที่สบาย
ที่สดุ คือ “ใจ” สิง่ ที่ไม่สบาย สกปรก ยุง่ ยาก มันเป็ นกิเลส ตัณหา อย่าไปโทษที่ใจ ใจโดยธรรมชาติเป็ น
ของสงบ สะอาดอยูแ่ ล้ ว หลวงพ่อมักจะยกเปรี ยบเปรยเรื่ องกิเลส ตัณหาของมนุษย์ที่มีความต้ องการไม่
รู้จกั พอกับคาสอนในพุทธศาสนาที่วา่ นตฺถิ ตณฺหา สมา นที ซึง่ แปลว่า “แม่น ้าเสมอด้ วยตัณหา ไม่มี” ใน
เรื่ องนี ้หลวงพ่อขยายความให้ เข้ าใจด้ วยภาษาง่าย ๆ ว่า “แม่ น้ำ มหำสมุทร ยังมีขอบมีเขต แต่ เจ้ ำ
ตัวตัณหำ ไม่ มขี อบเขต น้ำท่ วมโลกก็ยังสู้ตณ
ั หำไม่ ได้ ”
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7.3 ทุกคนเท่าเทียมกันที่จะพ้ นทุกข์ หน้ าที่ของฆราวาสไม่ได้ อยูท่ ี่การทาบุญสุนทาน
อย่างเดียว แต่ควรจะมีการฝึ กอบรมทางจิตด้ วย เพราะธรรมมิใช่สงิ่ ที่อยูห่ า่ งไกล ไม่ได้ อยูก่ บั พระ ไม่ได้
อยูใ่ นวัด ไม่ได้ อยูใ่ นคัมภีร์ ธรรมะเป็ นความจริ งสาหรับทุกสิง่ ที่มีชีวิต ไม่วา่ พระ ไม่วา่ ฆราวาส ถือศีล 5
ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดที่จะกาจัดกิเลสให้ พ้นทุกข์ก็ด้วยการเข้ าถึงธรรม
นัน่ เอง
7.4 หลวงปู่ ของเด็ก หลวงพ่อเป็ นหลวงปู่ ของเด็ก ๆ ท่านบอกกับพ่อแม่เด็ก ๆ ว่า เมื่อ
ยังไม่ถึงอายุบวช ก็ขอให้ “บวชใจ” กันไปพลางก่อน การปลูกฝั งธรรมตังแต่
้ ยงั เยาว์วยั จะช่วยเด็กมิให้ ยดึ
ติดไปในทางโลกนิยมกันมาก เด็ก “ยุคไฮเทค” ซึง่ ท่านเรี ยกใหม่วา่ “ยุคให้ โทษ” มากกว่า มักพึง่ พาสิง่
อานวยความสะดวกมากมาย ถ้ าหากไม่มีสงิ่ อานวยความสะดวกก็หมดปั ญญา ทาอะไรไม่ได้ ท่านจึง
สอนให้ ร้ ูจกั ช่วยตนเอง ช่วยพ่อแม่ที่บ้าน และจะช่วยสังคมได้ ตอ่ ไป
7.5 วันเกิด ญาติโยมที่มีกศุ ลจิตได้ แสดงน ้าใจ นาดอกไม้ ขนมเค้ ก และอาหารมา
ถวายและทาบุญเนื่องในโอกาสคล้ ายวันเกิดของหลวงพ่อที่วดั หลวงพ่อได้ พดู เป็ นข้ อคิดเตือนสติเชิง
ธรรมที่มีคา่ ยิ่งกับญาติโยมเหล่านันว่
้ า “วันเกิดก็เป็ นเรื่องของทำงโลกไม่ เกี่ยวกับพระ อย่ ำไปให้
ควำมสำคัญ วันเกิดวันไหน ๆ ก็เหมือนกัน มีมืด มีสว่ ำง ให้ มสี ติคิดวันเวลำก็เตือนให้ ร้ ูว่ำเรำแก่
ลงไป เป็ นอนิจจัง” แล้ วก็ขอไม่ให้ ทาอีก แต่ก็ได้ ขอบใจในไมตรี จิตของญาติโยมเหล่านัน้
7.6 บุญอยูท่ ี่ใจ หลวงพ่อให้ ข้อคิดพระ เณร และชาวบ้ านที่มาทาบุญที่วดั ในวันหนึง่ ว่า
วันนี ้พระไม่ต้องสวดให้ พรเหมือนเช่นทุกวัน ทาเหมือนเจ็กไฮ โยมที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาในสมัย ท่าน
พระอาจารย์มนั่ ขอเป็ นเจ้ าภาพกฐิ นในช่วงที่ทา่ นจาพรรษาที่วดั ป่ าหนองผือ จังหวัดสกลนคร เมื่อเจ็กไฮ
จัดเตรี ยมงานพร้ อมแล้ ว กลับไม่อยู่รอรับพรจากพระ โดยบอกว่า “อั๊วได้ บุญแล้ ว ตั้งแต่ ตั้งใจจะ
ทำบุญแต่ แรก ฉะนั้น อั๊วไม่ จำเป็ นต้ องรับพรหรือกล่ ำวคำถวำยใด ๆ เลย” ซึง่ ท่านพระอาจารย์
มัน่ ก็กล่าวสรรเสริ ญน ้าใจของเจ็กไฮว่า “ทำบุญได้ บุญมำกไม่ มีประมำณ พรเขำก็ไม่ รับ คำถวำยก็
ไม่ ต้องกล่ ำว เขำได้ บุญตั้งแต่ ออกจำกบ้ ำนมำ บุญไม่ ได้ ตกหล่ นสูญหำยไปไหน บุญเป็ น
นำมธรรมอยู่ท่ใี จ อย่ ำงนี้จงึ เรียกว่ ำ ทำบุญได้ บุญแท้ ”
7.7 วัดทันสมัย หลวงพ่อให้ ข้อคิดในเรื่ องนี ้ว่า วัดแห่งนี ้ไม่ใช่วดั ทันสมัย ไม่มีไฟฟ้ า ไม่
มีโทรศัพท์ ถึงแม้ วดั ไม่สว่าง ไม่ทนั สมัย แต่ขอให้ พระเณรมีใจใสสว่าง พี่น้องมาวัดแล้ วมีใจสงบร่มเย็นก็
พอใจแล้ ว หากวัดสว่างไสว ใจพระมืด ใจคนก็มืด มองไม่เห็นธรรมก็ไม่มีประโยชน์ สมัยก่อนวัดไม่
จาเป็ นต้ องสว่างไสวมาก ท่านใช้ เทียนไข แต่ใจของพระสงฆ์แต่ละดวงนันเจิ
้ ดจ้ าจริ ง ๆ ประชาชนเกิด
ความเลือ่ มใส เข้ าวัดทาบุญ เป็ นบุญอย่างแท้ จริง
ง. บทสรุป
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ผู้เขียนเห็นว่า ประสบการณ์และความรู้ที่ได้ รับจากการบวชที่วดั ป่ าแห่งนี ้มีความ
หมายและทรงคุณค่าทางจิตใจที่สงู ยิ่ง โดยเฉพาะการนาหลักปฏิบตั ิของใจที่ได้ รับการฝึ กฝนแล้ วนันมา
้
ใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวันแม้ เมื่อกลับมาอยูใ่ นเพศฆราวาสแล้ ว ขณะเดียวกันก็อยากจะเชิญชวนให้
ท่านผู้อ่านทังหลายตระหนั
้
กและเห็นคุณค่าของจิตใจซึง่ เป็ นสมบัติอนั เดียวในตัวมนุษย์ที่ล ้าค่ากว่าสิง่ ใด
ๆ ในโลกนี ้ ซึง่ ในเรื่ องนี ้ หลวงปู่ คาดี ปภาโส แห่งวัดถ ้าผาปู่ จังหวัดเลย เคยกล่าวเป็ นข้ อคิดเตือนสติไว้
ว่า “ คนเรำมักทะนุบำรุงแต่ ร่ำงกำยของตน บุตร ธิดำ ภรรยำ สำมี ที่เป็ นสภำพแก่ เจ็บ ตำย นี้
ส่ วนจิตใจนี้มบี ุญกุศล บำรมีของเก่ ำอยู่เท่ ำใด ทำบุญสูญหำยไปเท่ ำใด มิได้ คำนึงเอำเสียเลย
ห่ วงแต่ สังขำรร่ ำงกำยเท่ ำนั้น น่ ำเสียดำยทีม่ ิได้ ระลึกถึงใจของตน เรำได้ กระทำควำมดีอันใด
ไว้ ให้ จิตใจของตน เรำได้ ทะนุ บำรุงรักษำจิตใจของเรำอย่ ำงไรบ้ ำง ได้ ปฏิบตั ิให้ เกิดบุญกุศล
ให้ มีศีลธรรมสูงขึ้นไปเพียงใด ไม่ ค่อยสนใจกันเลย มีแต่ คอยทะนุ บำรุงขันธ์ ห้ำ หวังให้ อยู่ดี
กินดีเท่ ำนั้น จะให้ ดีได้ อย่ ำงไร มันก็เฒ่ ำแก่ แล้ วก็ตำยหนีจำก เอำอะไรไปไม่ ได้ เลย ถึงเวลำนั้น
ใจมันก็ท้งิ ร่ ำงให้ เน่ ำเปื่ อย ผุพงั ไป...”
ด้ วยเหตุนี ้ การมีสติที่จะรู้จกั รักษาใจของตนเอง ทะนุบารุงใจให้ เกิดเป็ นบุญเป็ นกุศล
ให้ มีศีลธรรมสูงขึ ้นไป จึงมีความหมายสาคัญยิ่งในชีวิตหนึง่ ของเรานี ้ และจะเป็ นรากฐานที่ดีและมัน่ คง
สาหรับการใช้ ชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าในสังคมต่อไป เมื่อถึงวันหนึง่ เราอาจเริ่ มตระหนักว่า ไม่มีวิชาการความรู้
ใด ๆ ในทางโลกเฉียบคมเท่าพระพุทธศาสนา เพราะสิง่ เหล่านันไม่
้ สามารถตัดทุกข์ได้ มีแต่ก่อให้ เกิด
ทุกข์ ฉะนัน้ การนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ าไปประพฤติปฏิบตั ิอย่างจริ งจังจะยังผลให้ ผ้ ปู ฏิ บตั ิ
ตามได้ รับแต่ความสุข สมหวัง เจริ ญรุ่งเรื อง สงบร่มเย็นใจ นับแต่กาลไหน ๆ มา และต่อไป ไม่มีวนั
สิ ้นสุด ดังที่ปรากฏในหลักธรรมที่เป็ นหัวใจสาคัญที่สดุ ที่พระพุทธองค์ทรงนามาประกาศพุทธศาสนา
โดยย่อ 3 ประการ คือ การไม่ทาความชัว่ ที่เป็ นเหตุให้ เกิดโทษทุกข์ทงมวล
ั้
การถึงพร้ อมด้ วยการบาเพ็ญ
กุศลโดยทาแต่สิ่งที่ดีงามไม่เกิดโทษ และการพยายามชาระจิตใจของตนให้ บริ สทุ ธิ์สมบูรณ์ จนเป็ นวิ
สุทธิจิตวิสทุ ธิธรรม เป็ นจิตที่เหนือมลทินของกิเลสทังมวล
้
--------------------------

250 ปี โมซาร์ ท
อัจฉริยะดนตรีผ้ ูสร้ างดนตรีลา้ ค่ าไว้ เป็ นมรดกโลก
กิตติพงษ์ สุน่ ประเสริ ฐ
ปี 2549 หรื อ 2006 นี ้เป็ นวาระครบรอบ 250 ปี เกิดของ โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ ท
Wolfgang Amadeus Mozart คีตกวีเอกของโลกจากซอลสบวร์ ก Salzburg ( ตรงนีท้ ่านผูอ้ ่านอาจจะ
สงสัยว่าทาไมไม่บอกว่าโมซาร์ ทเป็ นชาวออสเตรี ย เรื ่องนีม้ ี การเถียงกันอยู่ เพราะตอนทีโ่ มซาร์ ทเกิ ดมา
ซอลสบวร์ ก ยังเป็ น นครอิ สระ มี การปกครองของตนเองไม่ขึ้นกับใคร ผูป้ กครองเป็ นพระ ตอนหลังถึง
มี การรวมเข้ากับออสเตรี ย ดังนัน้ จึ งมี คนซอลสบวร์ กกลุ่มหนึ่งบอกว่า ที ่โมซาร์ ทเป็ นคนออสเตรี ยนัน้
อาจจะเป็ นการเหมาเอาง่ายๆจากรัฐบาลออสเตรี ยยุคนีเ้ พือ่ จะเอาชือ่ โมซาร์ ทออกขายหาเงิ นเข้า
ประเทศต่างหาก ) ซึง่ ตอนนี ้เป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึง่ ในออสเตรี ยในยุโรปตะวันตก วาระนี ้สาคัญ
มากจนองค์การเพื่อการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ UNESCO บรรจุเข้ าในวาระ
สาคัญของปี นี ้พร้ อมๆกับการครบรอบปี เกิด-ตายของบุคคลสาคัญของโลกท่านอื่นๆ ซึง่ คนไทยที่ได้ รับ
การเชิดชูคือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ในวาระครบรอบปี เกิด 100 ปี ของท่าน
มรดกสาคัญที่โมซาร์ ททิ ้งไว้ ให้ เพื่อนร่วมโลกจนถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญคือ งานประพันธ์ ดนตรี
จานวนมหาศาลของเขาที่มีความไพเราะและงดงาม เป็ นสิง่ จรรโลงใจข้ ามชาติ ภาษา วัฒนธรรม ที่
เข้ าถึงคนทัว่ โลกได้ งานดนตรี ของเขาในรูปแบบต่างๆก็ยงั มีการบรรเลงทังในรู
้ ปแบบดังเดิ
้ ม หรื อ ถูก
นามาดัดแปลงให้ เข้ ากับสมัยนิยมอยูเ่ สมอๆ เรียกว่าฟั งเมื่อไรก็เพราะเมื่ อนัน้
ที่นา่ อัศจรรย์อีกอย่าง ( แต่เรื ่องนีย้ งั มี การถกเถียงกันอยู่ ) คือ มีนกั วิทยาศาสตร์ กลุม่ หนึง่ เชื่อ
ว่า ถ้ าให้ ทารกในครรภ์มารดาและแรกเกิดได้ ฟังดนตรี ที่โมซาร์ ทประพันธ์ บอ่ ยๆ จะทาให้ สมองของพวก
แกพัฒนาอย่างดีทงความฉลาดกั
ั้
บอารมณ์และจินตนาการเลยทีเดียว ตรงนี ้ก็ยิ่งทาให้ โมซาร์ ทเป็ นที่
สนใจของคนทัว่ ไปในวงกว้ างนอกจากคนชอบฟั งดนตรี ประเภทคลาสสิคมากขึ ้น
ถ้ าโมซาร์ ทยังมีชีวิตอยูค่ งมองเรื่ องที่เกิดขึ ้นแบบขาขันจนหัวร่องอกลิ ้งไป เพราะว่าในช่วงชีวิต
35 ปี ของเขาได้ พบความผันผวนที่เหมือนชะตาเล่นตลก จากสามัญชนที่ได้ เข้ าไปใกล้ ชิดกับบรรดา
ผู้นาโลกตะวันตกยุคนันอย่
้ างใกล้ ชิด แล้ วสุดท้ ายต้ องตายแบบคนจน ศพก็ถกู ฝั งรวมในสุสานคน
อนาถา จนถึงวันนี ้ก็ไม่มีใครหาศพเขาเจอ ( ทีก่ รุงเวียนนามี การตัง้ หลุมศพโมซาร์ ทไว้ในสุสานใหญ่
แห่งหนึ่ง มี รูปปั้ นหิ นอ่อนอย่างสวยทีน่ นั่ ด้วย แต่ขา้ งในไม่มีศพ สันนิษฐานว่าหลังจากโมซาร์ ทเป็ น
สินค้าทีข่ ายได้แล้ว สุสานโมซาร์ ทแบบเทียมๆเลยเกิ ดขึ้นมา )
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ที่วา่ ชีวิตเขาผันผวนนันมั
้ นอย่างไร เราก็ต้องเริ่ มตังแต่
้ ตอนเขาเกิดทีเดียว โมซาร์ ทเกิดใน
ตระกูลนักดนตรี คือพ่อชื่อ เลโอโปลด์ ซึง่ เป็ นนักไวโอลินในราชสานักของเจ้ าผู้ครองซอลสบวร์ ก วันเกิด
ของโมซาร์ ทคือ 27 มกราคม ค.ศ. 1756 หรื อ พ.ศ. 2299 ปลายสมัยกรุงศรี อยุธยา
พ่อของโมซาร์ ทเป็ นคนที่เห็นแววอัจฉริ ยะของลูกชาย ตังแต่
้ 2 -3 ขวบ ที่เขาจับเครื่ องดนตรี มา
เล่นดนตรี ที่ได้ ยินทานองเพียงครัง้ เดียวอย่างคล่องแคล่วไม่ผิดเพี ้ยน แถมยังเล่นทานองที่วา่ กลับหน้ า
กลับหลัง หลับตาเล่นเปี ยโน ตรงนี ้ทาให้ เลโอโปลด์คิดการใหญ่คือ นาโมซาร์ ทกับพี่สาวที่ยงั เด็กเช่นกัน
ออกตระเวณแสดงความอัศจรรย์ตามราชสานักทัว่ ยุโรป และ เป็ นที่ฮือฮากันไปทัว่ ประตูราชวังของ
พระจักรพรรดิในยุโรปยุคนันเปิ
้ ดกว้ างต้ อนรับการแสดงของครอบครัวโมซาร์ ท เด็กน้ อยโวล์ฟกังคือ
ดาราของคณะครอบครัวโมซาร์ ท
อย่างไรก็ตาม ถ้ าเรากลับมาวิเคราะห์ ความสามารถของโมซาร์ ทในช่วงนี ้ จริ งๆคือ
การเลียนแบบคล้ ายๆคอมพิวเตอร์ หรื อหุน่ ยนตร์ หรื อนกแก้ วนกขุนทองที่ฝึกไว้ ดีแล้ ว แต่นี่เป็ นเด็กสีห่ ้ า
ขวบทาให้ เกิดน่าดูขึ ้นมา แต่ของแบบนี ้ถ้ าเขาโตขึ ้นแล้ วไม่มีพฒ
ั นาการก็มีหวังจะขายไม่ได้ และ โลกก็
ไม่ได้ ราลึกถึงโมซาร์ ทอย่างที่เป็ นอยูน่ ี ้
ดังนัน้ เมื่อโมซาร์ ทเริ่ มโตขึ ้น อัจฉริ ยะก็ฉายแววจากการสังเคราะห์ความจาให้ กลายเป็ นบท
เพลงที่ตวั เองสร้ างขึ ้นเอง โดยเขาเริ่ มแต่งงงานเพลงชิ ้นแรกเมื่ออายุ 6 ขวบ เป็ นเพลงเต้ นราแบบมินู
เอทที่ไม่ยาวนัก จากนันโมซาร์
้
ทไม่เคยหยุดแต่งเพลงเลยจนตายในอีก 29 ปี ต่อมา
จุดที่นา่ สนใจคือ โมซาร์ ทเองแม้ จะไม่เคยเรี ยนดนตรี กบั ใครอย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราว แต่เขาก็
ไม่ได้ ปฎิเสธการเรี ยนรู้หรื อขอคาชี ้แนะจากครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนัน้ ไม่วา่ จะเป็ น พ่อของตัวเอง
ที่วางรากฐานการแต่งดนตรี ให้ หรื อ โจฮัน คริ สเตียน บาค คีตกวีผ้ มู ีชื่อก้ องยุคนัน้ หรื อ ปาเดร มาร์ ตินี
นักบวชอิตาลี ผู้เป็ นบรมครูด้านการประพันธ์ ดนตรี ของยุโรปยุคนัน้ หรื อ โจเซฟ ไฮเดิ ้น
นอกจากนัน้ ในวัยเด็กจนถึง 16 ปี โมซาร์ ทเดินทางไม่หยุดเพื่อตระเวณออกแสดง เขาได้ ไปที่
ศูนย์อารยธรรมของยุโรปตะวันตกสมัยนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นหลายๆนครในอิตาลีทงมิ
ั ้ ลาน ฟลอเรนซ์ เน
เปิ ลส์ เวนิซ ไปวาติกนั ไปกรุงปารี ส และ ข้ ามช่องแคบไปที่องั กฤษ ตรงนี ้ทาให้ โมซาร์ ทได้ ยินแนว
ดนตรี ที่หลากหลาย ซึง่ เขานามาปรับและประยุกต์ใช้ ในงานประพันธ์ ดนตรี ของเขาในช่วงต่อๆมา
โมซาร์ ทเองก็เคยพูดว่า แม้ เขาจะมีพรสวรรค์ในเรื่ องได้ ยินทานองที่ไพเราะจาง่ายติดหู จนทา
ให้ เพลงที่ประพันธ์ มีเสน่ห์นา่ ฟั ง แต่ไม่ใช่วา่ ผลงานที่ออกแสดงจะออกมาง่ายๆ โมซาร์ ททางานหนัก
มากที่จะทาให้ ดนตรี ของเขาออกมาดีและงดงามตามที่ตงใจไว้
ั้
ดังนันนี
้ ่ก็ยืนยันว่าแม้ อจั ฉริ ยะก็ต้อง
ฝึ กฝนและพากเพียรเพื่อตัวเองจะได้ ประสบความสาเร็ จ
ชะตาเริ่ มเล่นตลกกับโมซาร์ ทเมื่อเขาเริ่ มโตเป็ นหนุม่ เพราะความน่ารักมันขายไม่ได้ ( อันนี ้เป็ น
ปั ญหาธรรดาโลกที่บรรดาดาราเด็กทังหลายพบประจ
้
าว่าตัวเองจะตกงานเมื่อโตขึ ้น ) ถึงเขาจะมีฝีมือ
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ในการแต่งดนตรี แต่นกั ประพันธ์ เพลงคนอื่นก็ยงั มี โมซาร์ ทเองก็ต้องฝ่ าฟั นเพื่อทาให้ ผลงานของตัวเอง
เป็ นที่ยอมรับในวงกว้ าง ซึง่ จุดขายเรื่ องการเป็ นเด็กอัจฉริ ยะนันก็
้ ใช้ ไม่ได้ อีกต่อไป เวลาคนเขาฟั ง
ผลงานดนตรี
ปั ญหาอีกอย่างที่โมซาร์ ทไม่ชอบคือ บ้ านเกิด เพราะหลังจากออกตระเวณแสดงทัว่ ยุโรป เขาก็
ต้ องตามพ่อกลับมาประจาสานักเจ้ าผู้ครองซอลสบวร์ ก ที่ทาให้ เขาอึดอัด เพราะเหมือนจับพญามังกร
มาขังในคลองน้ อยเสียแล้ ว อีกอย่างท่านเจ้ าผู้ครองนครนันเป็
้ นพระจึงไม่ชอบให้ โมซาร์ ทแต่งเพลงอะไร
อื่นนอกจากเพลงศาสนา ภาวการณ์แบบบนี ้ทาให้ โมซาร์ ทหงุดหงิดมากขึ ้นเพราะพลังการสร้ างสรรค์
ของเขากาลังถูกปิ ดกัน้ และ เขารู้สกึ ว่าตัวเองกาลังเฉาตาย
ในปี 1781 เขาจึงตัดสินใจครัง้ สาคัญที่ถือว่ากล้ าหาญมากในยุคนัน้ คือ การขอลาออกจาก
สังกัดของเจ้ าผู้ครองนครเพื่อจะไปทางานเป็ นศิลปิ นอิสระเพื่อใช้ ฝีมือดนตรี ของตัวเองสร้ างชื่อและ
ฐานะในเวียนนา มหานครแห่งอารยธรรมของยุโรปตะวันตกยุคนัน้
นี่เหมือนกับการออกจากบริ ษัทมาทางาน “ฟรี แลนซ์” นัน่ เอง แต่ในยุคโมซาร์ ทเรื่ องแบบนี ้มัน
ไม่งา่ ย เพราะศิลปิ นที่ไม่มีเจ้ านายเลี ้ยงก็ต้องลาบากมากในการหางาน และ ไม่มีความมัน่ คงในชีวิต
เพราะเจ้ านายทาหน้ าที่เป็ นรัฐสวัสดิการให้ คนในสังกัด เพราะไม่เพียงดูแลตัวศิลปิ น ยังดูแลถึง
ครอบครัวอีกด้ วย
นักเขียนประวัติโมซาร์ ทบางคนถึงเปรี ยบการตัดสินใจของโมซาร์ ทคราวนี ้ว่า นี่แหละคือ การ
แสดงอหังการ์ ของศิลปิ นครัง้ แรกๆในโลกตะวันตกทีเดียว
การตัดสินใจครัง้ นี ้แหละ ที่ทาให้ โลกได้ ประโยชน์เพราะโมซาร์ ทต้ องแต่งดนตรี หาเลี ้ยงชีพ ซึง่ ก็
ต้ องทางานเพลงหลายๆแนวตามแต่ใครจะจ้ าง ทาให้ เขามีมรดกทางดนตรี เหลือไว้ มากมาย ( โชคดีอีก
เรื ่องคือ ตอนนัน้ ยังไม่มีระบบบันทึกเสียง ไม่งนั้ โมซาร์ ทอาจจะแต่งเพลงไม่มากแล้วก็ขายลิ ขสิทธิ์
บันทึกแผ่นวนไปวนมาก็ได้ )
งานต่างๆเหล่านี ้มีทงอุ
ั ้ ปรากร, ซิมโฟนี่, คอนแชร์ โต้ ( การเล่นเครื่ องดนตรี เดี่ยวประชันกับวง
ดุริยางค์ ) , โซนาต้ า ( ดนตรี บรรเลงชิ ้นเดียว ) จานวนมหาศาลที่ฟังทีไรก็มีความเพราะพริ ง้ เกิน
บรรยาย ที่คนฟั งคุ้นหูก็คือ ทานองเปิ ดของซิมโฟนีหมายเลข 40, ทานองเปิ ดของงานประพันธ์
สาหรับวงเครื่ องสายชื่อ A little Night Music , บทเพลงโหมโรงจากอุปรากรเรื่ อง “งานวิวาห์ของฟิ กา
โร” หรื อ Marriage of Figaro เป็ นต้ น
ที่นา่ ทึง่ คือช่วงที่โมซาร์ ทผลิตงานชันเอกเหล่
้
านี ้ เป็ นช่วง 10 ปี สุดท้ ายของชีวิต ซึง่ เขาไม่ได้ มี
ชีวิตที่ราบรื่ น เพราะไหนจะต้ องคิดเสนองานใหม่ออกสูต่ ลาดเพราะไม่มีสงั กัด ไหนจะต้ องหาเลี ้ยง
ครอบครัว ซึง่ ก็ไม่คอ่ ยราบรื่ นนักเพราะว่าโมซาร์ ทใช้ เงินเก่งทีเดียว
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( นักเขียนประวัติโมซาร์ ทหลายคนตาหนิ คอนสตังซ์ ภรรยาโมซาร์ ท ว่าบริ หารบ้ านเรื อนไม่
เป็ น แถมเป็ นตัวการของปั ญหาครอบครัวซะอีก โดยยกเรื่ องที่วา่ เธอเก็บเงินไม่อยูจ่ นไม่มีคา่ ทาศพเลย
ต้ องปล่อยให้ เขาฝั งสามีในหลุมศพของพวกยาจก แต่ค้นคว้ ารุ่นหลังบอกว่า จริ งๆ คอนสตังซ์เป็ น
แม่บ้านที่สามารถทีเดียว ที่พาบ้ านเรื อนผ่านวิกฤติหลายอย่างมาได้ ไม่อย่างนันครอบครั
้
วโมซาร์ ท
อาจจะแยก กว่านี ้ก็ได้ )
โมซาร์ ทเสียชีวิตเมื่ออายุ 35 ปี ที่เวียนนาจากสาเหตุที่ยงั สันนิษฐานกันอยูว่ า่ มาจากอะไรแน่
และ เขายังทางานจนนาทีสดุ ท้ าย คือ การแต่งเพลงสวดงานศพ แต่ทาไม่จบ
งานของโมซาร์ ทนันนั
้ กวิชาการด้ านดนตรี บอกว่าเป็ นแบบคลาสสิคบริ สทุ ธิ์ คือ เสนอความงาม
ของเสียงดนตรี ที่เรี ยบเรี ยงอย่างดีเพื่อความจรรโลงใจของผู้ฟัง แต่จะไม่ก่อความสะเทือนอารมณ์ของ
คนฟั งไม่วา่ จะเศร้ าสลด หรื อ หวานหยดย้ อย สิง่ ที่ทาให้ ดนตรี โมซาร์ ทโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมสมัยและ
ผลงานของเขาเป็ นอมตะอยูจ่ นทุกวันนี ้คือ ความง่ายแต่งามของงานดนตรี ที่ไม่ใช่วา่ ใครจะทาได้ งา่ ยๆ
ซึง่ ว่ากันว่าจะทาให้ งานของเขามีคนฟั งต่อไปเรื่ อยๆ จนไม่เหลือมนุษย์อีกต่อไป
------------------------------------------------
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“พลังงานทดแทน”
ณรงค์ กิ่งแก้ ว
นันทณรงค์ฟาร์ ม สระบุรี
ถ้ าท่านผู้อ่านได้ รับชมการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 กระแส
พระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ของพี่น้องชาวไทยทุกๆ ท่าน ซึง่ ให้ ยดึ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้ ว และอีกหลายเรื่ องราวซึง่ ล้ วนแล้ วแต่มีประโยชน์
แก่พสกนิกรของพระองค์ทา่ นอย่างมากมายมหาศาล อาทิ พลังงาน (น ้ามัน) กาลังจะหมดจากโลก
ของเราไปอีกไม่นาน ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่จะหาพลังงานทดแทน ส่วนพระองค์ทา่ นได้ ทรงค้ นคว้ า
ทดลองอยูต่ ลอดเวลา และเป็ นที่รับทราบกันดีในหมู่พสกนิกร ผมได้ รับฟั งตรงจุดนี ้และมีข้อมูล
บางอย่างในมือ ก็อยากจะนามาเผยแพร่ เพื่อเป็ นแนวคิดของเกษตรกรเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
ซึง่ ในที่นี ้ที่อยูใ่ กล้ ตวั พี่น้องเกษตรกรมากที่สดุ คือ น ้ามันดีเซล (โซล่า)
พวกเราคงจะรู้จกั คาว่า ไบโอดีเซล ซึง่ ได้ จากการผสมกันระหว่างน ้ามันที่ได้ จากพืชน ้ามัน
เช่น มะพร้ าว ปาล์มน ้ามัน กับน ้ามันดีเซล (โซล่า) ตามอัตราส่วนที่แต่ละหน่วยงานทดลองใช้ ไม่
เท่ากัน
แก๊ สโซฮอล ก็ไบโอดีเซล ที่เป็ นการนาเอาเอทานอล ซึง่ ได้ จากการใช้ ผลิตผลทาง
การเกษตร เช่น มันสาปะหลัง อ้ อย นามาหมักและผ่านขบวนการกลัน่ แล้ วนามาผสมกับน ้ามัน
เบนซิน ตามอัตราส่วน ถ้ ามาตรฐานยุโรปใช้ เอทานอล 5% ผสม แต่ถ้าอเมริ กาและไทยจะใช้ อยูท่ ี่
10%
ที่กล่าวมาข้ างต้ น ไม่วา่ จะเป็ นไบโอดีเซล หรื อแก๊ สโซฮอล ล้ วนแล้ วแต่ยงั ใช้ น ้ามันเป็ นตัว
หลักทังสิ
้ ้น แต่มีพืชอยูช่ นิดหนึง่ ที่ไม่ต้องใช้ น ้ามันผสมเลย เมื่อบีบน ้ามันแล้ ว สามารถนามาเติม
เครื่ องยนต์ใช้ แทนน ้ามันดีเซลได้ เลย พืชชนิดนันคื
้ อ “สบู่ดา”
เมื่อประมาณ 25 ปี ที่แล้ ว มีทีมงานวิจยั พลังงานทดแทนอยูก่ ลุม่ หนึง่ นาทีมโดยท่าน
อาจารย์สขุ สันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ผู้บุกเบิกพืชน ้ามัน “สบู่ดา” ในประเทศไทย อาจารย์สขุ สันต์ฯ ได้
กล่าวว่า ความจริ งเรื่ องสบูด่ านัน้ คุณระพีพนั ธ์ ภาคสมุทร เป็ นผู้คิดค้ นนาน ้ามันสบูด่ ามาเดิน
เครื่ องยนต์ดีเซลรอบต่า เมื่อ 25 ปี ที่แล้ วมา อาจารย์สขุ สันต์ฯ ก็เป็ นผู้ร่วมงานคนหนึง่ ตังแต่
้ ต้น
ก่อนอื่น เรามาทาความรู้จกั กับพืชน ้ามันสบูด่ ากันหน่อย ถิ่นกาเนิดดังเดิ
้ มอยูแ่ ถวๆ
นิการากัว ซึง่ อยูท่ างเหนือของคลองปานามา มีคณ
ุ สมบัติพิเศษคือ มีฟองและใช้ ทาสบูไ่ ด้ เมล็ด
สามารถจุดไฟติดลุกได้ นาน ใช้ แทนขี ้ไต้ ในสมัยก่อนได้ เข้ ามาในเมืองไทยเมื่อ 300 ปี ก่อนแล้ ว
สมัยกรุงศรี อยุธยา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็ นไม้ ยืนต้ น อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี อยูใ่ นวงศ์ยางพารา เช่น
ยางพารา เปล้ าน้ อย สบูแ่ ดง ในประเทศไทยพบต้ นที่มีอายุมาก เท่าที่พบไม่น้อยกว่า 70 ปี ลาต้ น
สูง 2-7 เมตร มีจานวน 157 ชนิด แต่ที่พบในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ สบูด่ า และสบูแ่ ดง มีน ้ามัน
ลาต้ นเป็ นไม้ เนื ้ออ่อน ไม่มีแกน ใบคล้ ายละหุง่ แต่หยักตื ้นกว่า
การปลูก ปั จจุบนั ปลุกได้ 2 วิธี คือ ใช้ ทอ่ นพันธุ์ และการเพาะเมล็ด ถ้ าใช้ ทอ่ นพันธุ์ ตัด
ท่อนละ 30 เซนติเมตร ปั กชาในถุงที่เตรี ยมดินไว้ แล้ ว คือ ใช้ ดิน 3 ส่วน + ทราย 3 ส่วน ใส่ป๋ ยคอก
ุ
1 ส่วน หรื อแกลบก็ได้ ปั กชา 45-60 วัน ก็ย้ายลงปลูกในแปลงจริ ง อายุประมาณ 6 เดือน ก็ให้ ผล
ผลิต ถ้ าเพาะด้ วยเมล็ดจะให้ ผลผลิตเมื่ออายุ 8 เดือนขึ ้นไป เป็ นพืชที่ให้ ผลผลิตเร็ ว
ดอก ใน 1 ช่อจะมี 10 ดอก มีดอกเกสรตัวผู้ 7 ดอก และดอกเกสรตัวเมีย 3 ดอก ทาให้ ผล
ผลิคยังน้ อยอยู่ ทนทานต่อความแห้ งแล้ ง ในทะเลทรายก็ปลูกได้ แต่ถ้ามีการให้ น ้าได้ จะให้ ผลผลิต
ตลอดทังปี
้ ถ้ าไม่มีน ้าให้ ปกติจะทิ ้งใบในช่วง พฤศจิกายน – ธันวาคม แต่ถ้ามีน ้าให้ จะแตกใบอ่อน
และออกดอกทันที
จากการวิเคราะห์ของกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร พบว่ามีน ้ามันทังเปลื
้ อกและเนื ้อ
ใน 34-35 % เฉพาะเนื ้อในเมล็ดสีขาวมีน ้ามัน 50% และมีกรดไขมันอิ่มตัว 79-80% มีกรดไขมันไม่
อิ่มตัวเพียง 20% และกรดไขมันอิ่มตัวจะแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิต่าเหลือ -7 องศาเซลเชียส สรุปว่าทัว่
ทุกภาคของประเทศไทยสามารถใช้ น ้ามันจากสบูด่ าได้ นอกจากนี ้ กากที่เหลือจากการบีบน ้ามัน
แล้ ว สามารถนาไปทาปุ๋ยได้ เป็ นอย่างดี มีอินทรียวัตถุ 80% มีธาตุหลัก ไนโตเจน 4.4% ฟอสฟอรัส
2% และ โปรแตสเซียม 2% รวมทังมี
้ ธาตุรองและธาตุเสริ มอีกมากมาย ซึง่ สูงกว่าปุ๋ยพืชสด ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอกอีกด้ วย
น ้ามันที่ได้ จากเมล็ดสบูด่ า โดยคุณระพีพนั ธ์ เป็ นผู้คิดค้ น ทาโดยนาเมล็ดมาล้ างด้ วยน ้า
แล้ วนาไปผึง่ ลม นาเข้ าเครื่ องบดให้ แตก แล้ วนาเข้ าตู้อบแสงอาทิตย์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเชียส
แล้ วจึงนาเข้ าเครื่ องบีบแบบง่ายๆ โดยใช้ ระบบไฮโดรลิกอัด ปรากฏว่าสบูด่ า 1 กิโลกรัม จะได้
น ้ามัน 250 ซีซี หรื อ 4 กิโลกรัม จะได้ น ้ามัน 1 ลิตร เป็ นน ้ามันดิบ คือไม่ผา่ นกรรมวิธีใดๆ เลย ใช้ ใส่
กับเครื่ องยนต์รอบต่าได้ เลย ปรากฏว่าเดินเครื่ องได้ เป็ นผลดี ใน 1 ชัว่ โมง ประมาณ 1,500-2,000
รอบ/นาที ใช้ น ้ามันดีเซล 654 ซีซี แต่น ้ามันสบูด่ าใช้ แค่ 533 ซีซี แสดงว่ากินน้ อยกว่าน ้ามันดีเซล
เมื่อทางานเท่ากัน ส่วนไอเสีย มีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เหมือนกับดีเซล แต่ที่สาคัญคือ ไม่มี
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เลยสาหรับสบูด่ า
อาจารย์สขุ สันต์ ฯ กล่าวต่อไปว่า ในขณะที่เครื่ องยนต์ดีเซลรอบต่าที่ใช้ น ้ามันโซล่า พบว่า
มีสารซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ถึง 125 ส่วนในล้ านส่วน (P.P.M.) อันทาให้ เกิดฝนกรดเป็ นอันตรายต่อ
สิง่ แวดล้ อม และไอเสียจากสบูด่ ายังมีกลิน่ หอม ควันดาอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อเดินเครื่ อง
ครบ 100 ชัว่ โมง ก็ผา่ นการพิสจู น์พบว่าไม่แตกต่างจากน ้ามันดีเซลเลย

นอกจากนี ้ นาไปใช้ กบั มอเตอร์ ไซด์แบบทัง้ 4 จังหวะและ 2 จังหวะ พบว่า สามารถใช้ แทน
น ้ามันเบนซินได้ ด้วย โดยรถมอเตอร์ ไซด์ 2 จังหวะ สามารถใช้ ทดแทนน ้ามันเบนซินได้ 30%
หมายถึงใช้ เบนซิน 7 ลิตร ผสมน ้ามันสบูด่ า 3 ลิตร เดินเครื่ องได้ เป็ นอย่างดี ส่วนเครื่ องยนต์ 4
จังหวะ ทดแทนเบนซินได้ 10% คือ เบนซิน 9 ลิตร น ้ามันสบูด่ า 1 ลิตร อัตราเท่ากับแก๊ สโซฮอล
การทดลองเดินเครื่ อง 500 ชัว่ โมง ไม่มีผลการสึกหรอเช่นกัน
สรุป น ้ามันสบูด่ าสามารถทดแทนน ้ามันดีเซลได้ 100% และยังใช้ ผสมน ้ามันเบนซินได้
ด้ วย โดยใช้ อตั รา 10-30% นอกจากนี ้ยังใช้ ทดลองกับรถยนต์ปิคอัพ โดยใช้ รถยนต์อีซูซุ พบว่า
สามารถทดแทนได้ 100% และยังวิ่งได้ 100-140 กิโลเมตร/ชัว่ โมง โดยไม่ได้ ปรับเครื่ องยนต์แต่
อย่างใด ซึง่ ทดลองทังรถเก่
้ าและรถรุ่นใหม่ รวมถึงการบรรทุกคน 10 คนด้ วย นอกจากนี ้ สบูด่ ายัง
เป็ นพืชสมุนไพร ยับยังโรคเอดส์
้
ซึง่ ได้ ผล แต่มีผลข้ างเคียงทาให้ เกิดอาการท้ องเสียตามมา
การปลูกในแปลงทดลองที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยท่าน
อาจารย์สมบัติ ชินณะวงศ์ ได้ ทาการทดลองมา 3 ปี แล้ ว ได้ ทดลองปลูก 2 วิธี คือ 1) เพาะเมล็ด
2) ใช้ ทอ่ นพันธุ์ยาว 6-8 นิ ้ว เพาะในถุงเพาะชา ซึง่ การเตรี ยมดินปลูกและเพาะชาได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
แล้ ว
ระยะปลูก ยังมีการถกเถียงกันอยู่ เพราะถ้ าดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ระยะปลูกอาจจะ
ต้ องห่างกันสักนิด แต่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน ใช้ ระยะปลูกระหว่างต้ น 1 เมตร
ระยะระหว่างแถว 2 เมตร หรื อได้ 800 ต้ น/ไร่ เป็ นต้ น
ถ้ าพื ้นที่ปลูกมีการให้ น ้าตลอดทังปี
้ สบูด่ าจะให้ ผลผลิตได้ ตลอดและไม่ทิ ้งใบ แต่ถ้าไม่มี
การจัดการให้ น ้า เมื่อหมดฤดูฝนเข้ าสูฤ่ ดูแล้ ง สบู่ดาจะทิ ้งใบ แต่ไม่ตาย เพือ่ ความอยูร่ อดทาง
ธรรมชาติของเขา ถ้ ามีน ้าเมื่อไร ก็จะแตกใบอ่อน พร้ อมตาดอกออกมา
การปฏิบัติดูแลรักษาพืชสบู่ดา
ก่อนที่เราจะนาพืชสบูด่ าลงปลูกในแปลง ควรมีการเตรี ยมดินเสียก่อน โดยการใส่
อินทรี ยวัตถุลงไป เช่น มูลสัตว์ และพรวนดินให้ คลุกเคล้ ากันให้ ดี เพราะดินคือที่อยูท่ ี่กินของพืช
เมื่อปลูกแล้ วอายุต้นได้ 1 เดือน เราก็ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ เพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต ควรใช้ สตู ร 25-7-7 ในอัตรา
10 กิโลกรัม/ไร่ และให้ อีกครัง้ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่ง หรื อให้ ทกุ 6 เดือน
การกาจัดวัชพืช ช่วงแรกๆ ควรเอาใจใส่อย่าให้ วชั พืชขึ ้นคลุมสบูด่ า ควรใช้ จอบหรื อมีด
ถากถาง แล้ วหาวัชพืชคลุมดินบริ เวณร่องและโคนต้ นเป็ นการรักษาความชื ้นในดิน และคุมวัชพืชได้
อีกทางหนึง่

เรื่องโรคและแมลง ถึงแม้ สบูด่ าจะเป็ นพืชน ้ามัน แต่ก็มีศตั รูพืช เท่าที่ตรวจพบก็มี
ประเภท เพลี ้ยแป้ง เพลี ้ยไฟ ไรแดง หนอนชอนใบ ควรตรวจแปลงบ่อยๆ ก็แล้ วกัน ป้องกันก่อนที่
มันจะเกิด
การเก็บเกี่ยว เนื่องจากสบูด่ าออกดอกไม่พร้ อมกัน จึงต้ องทยอยเก็บตลอดทังปี
้ ทาให้
เกิดปั ญหาด้ านแรงงาน ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผนั แปรต้ นทุนการผลิต เราจะเก็บเฉพาะผลที่
เหลืองเท่านัน้ สบูด่ า 1 ผลจะมี 2-4 เมล็ด ส่วนใหญ่จะพบ 3 เมล็ด โดยสบูด่ า 1 กิโลกรัม จะมี
ปริ มาณ 85-90 ผล สบูด่ า 1 กิโลกรัม เมื่อกระเทาะเปลือกแล้ วจะได้ เมล็ดสบูด่ า 260-270 เมล็ด ยัง
มีเทคนิคการผลิตอีกมากมายที่จะทาให้ ผลผลิตเพิ่ม และที่สาคัญคือการตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บ
เกี่ยว ถ้ ามีน ้าให้ น ้าตามเลย หลังจากนันประมาณ
้
6 สัปดาห์จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ อีก
ผลผลิตต่ อไร่ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน เฉลีย่ อยูท่ ี่ 600-800 กิโลกรัม/ไร่
และเปอร์ เซนต์น ้ามันอยูท่ ี่ 25-30 % และเฉลีย่ ไว้ วา่ ผลิตเป็ นน ้ามันได้ 150-200 ลิตรต่อไร่ ที่
สามารถทาได้
เป็ นอย่างไรบ้ างครับ สบูด่ า เล่าสูก่ นั ฟั ง ยังมีตวั เลขที่ทดลองอีกมากมายที่แต่ละองค์กร
ค้ นคว้ าวิจยั กัน จะอย่างไรก็แล้ วแต่ จะทาอะไรก็ควรคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็ นหลัก จะ
ส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกจะต้ องย้ อนถามไปว่า ปลูกแล้ วไปขายที่ไหน มีการส่งเสริ มกันเป็ นระบบ
หรื อไม่ มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบแบบครบวงจรไหม ไม่ใช่วา่ จ้ องแต่จะขายกิ่งพันธุ์!!
ถ้ าภาครัฐส่งเสริ มสนับสนุนอย่างจริ งจัง ไม่มีอะไรที่พี่น้องเกษตรกรจะทาให้ ไม่ได้ และถ้ า
ไม่เริ่ มวางแผนกันตังแต่
้ วนั นี ้ เมื่อน ้ามันหมดจากโลกจริ งๆ ขึ ้นมา เราจะเริ่ มทันหรื อ?
สุดท้ ายนี ้ ขอขอบพระคุณที่ทนอ่านจนจบ เอาไว้ ฉบับหน้ าจะเขียนเรื่ องการต่อเชื อ้ จุลนิ ทรี ย์
ท้ องถิ่น และการทาปุ๋ยอินทรี ย์ใช้ เอง เพื่อประหยัดต้ นทุนการผลิต..... สวัสดีครับ.
*************************

ปกิณกะสำนักรำชเลขำธิกำร ตอนที่ ๓

บทความนี ้สรุปและเรี ยบเรี ยงจากรายการปกิณกะจากสานักราชเลขาธิการ
ดาเนินรายการโดย คุณประสพโชค อ่อนกอ ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สานักราชเลขาธิการ ออกอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
กำรใช้ คำรำชำศัพท์ ในกำรรำยงำนอย่ ำงเป็ นทำงกำร
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศ์เสด็จพระราชดาเนินไปในงานพระราชพิธีตา่ งๆ เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง ผู้ที่มี
หน้ าที่กราบบังคมทูลรายงาน กราบทูลรายงาน ถวายรายงาน เกี่ยวกับการจัดงาน ใช้ คาขึ ้นต้ น คา
สรรพนามแทนเจ้ านายและผู้รายงาน ตลอดจนคาลงท้ ายให้ ถกู ต้ องตามลาดับชันของเจ้
้
านาย ดังนี ้
o คำขึน้ ต้ น คำสรรพนำม และคำลงท้ ำยในกำรกรำบบังคมทูลรำยงำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว และ สมเด็จพระนำงเจ้ ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ
คาขึ ้นต้ น
ขอเดชะฝ่ าละอองธุลพี ระบาท ปกเกล้ าปกกระหม่อม
คาสรรพนามแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
ใต้ ฝ่าละอองธุลพี ระบาท
คาสรรพนามแทนผู้รายงาน
ข้ าพระพุทธเจ้ า
คาลงท้ าย
ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่อมขอเดชะ
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o คำขึน้ ต้ น คำสรรพนำม และคำลงท้ ำยในกำรกรำบบังคมทูลรำยงำน
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร และ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
คาขึ ้นต้ น
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่ าละอองพระบาท
คาสรรพนามแทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใต้ ฝ่าละอองพระบาท
คาสรรพนามแทนผู้รายงาน
ข้ าพระพุทธเจ้ า

หรื อ

คาลงท้ าย
ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่อม
ควรมิควรแล้ วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม
o คำขึน้ ต้ น คำสรรพนำม และคำลงท้ ำยในกำรกรำบทูลรำยงำน
สมเด็จพระเจ้ ำลูกเธอ เจ้ ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี สมเด็จ
พระเจ้ ำภคินีเธอ เจ้ ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี และ สมเด็จ
พระเจ้ ำพี่นำงเธอ เจ้ ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
คาขึ ้นต้ น
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่ าพระบาท
คาสรรพนามแทนสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
ใต้ ฝ่าพระบาท
คาสรรพนามแทนผู้รายงาน
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ข้ าพระพุทธเจ้ า
คาลงท้ าย
ควรมิควรแล้ วแต่จะโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม
o คำขึน้ ต้ น คำสรรพนำม และคำลงท้ ำยในกำรกรำบทูลรำยงำนเจ้ ำนำยชัน้
พระเจ้ ำวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ ำ และ พระเจ้ ำหลำนเธอ พระองค์ เจ้ ำ มีอาทิ
พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าศรี รัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดา
มาตุ พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ า
สิริวณ
ั ณวรี นารี รัตน์ พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้ า
หลานเธอ พระองค์เจ้ าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ า
อทิตยาทรกิติคณ
ุ
คาขึ ้นต้ น
กราบทูลทราบฝ่ าพระบาท
คาสรรพนามแทนเจ้ านายชันพระเจ้
้
าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ า และ พระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์เจ้ า
ฝ่ าพระบาท
คาสรรพนามแทนผู้รายงาน
ชาย ใช้ คาว่า เกล้ ากระหม่อม หญิง ใช้ คาว่า เกล้ ากระหม่อมฉัน
คาลงท้ าย
ควรมิควรแล้ วแต่จะโปรด
o คำขึน้ ต้ น คำสรรพนำม และคำลงท้ ำยในกำรถวำยรำยงำนเจ้ ำนำยชัน้ พระ
วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ ำ และ หม่ อมเจ้ ำ อาทิ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าวิมลฉัตร
คาขึ ้นต้ น
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เจ้ านายชันพระวรวงศ์
้
เธอ พระองค์เจ้ า ใช้ คาว่า ทูลทราบฝ่ าพระบาท
เจ้ านายชันหม่
้ อมเจ้ า ใช้ คาว่า ทูลฝ่ าพระบาท
คาสรรพนามแทนเจ้ านายชันพระวรวงศ์
้
เธอ พระองค์เจ้ า และ หม่อมเจ้ า
ฝ่ าพระบาท
คาสรรพนามแทนผู้รายงาน
ชาย ใช้ คาว่า กระหม่อม หญิง ใช้ คาว่า หม่อมฉัน
คาลงท้ าย
เจ้ านายชันพระวรวงศ์
้
เธอ พระองค์เจ้ า ใช้ คาว่า ควรมิควรแล้ วแต่จะโปรด
เจ้ านายชันหม่
้ อมเจ้ า ใช้ คาว่า แล้ วแต่จะโปรด
o สำหรับเจ้ ำนำยที่บวชเป็ นพระภิกษุและได้ รับกำรสถำปนำจนเป็ นสมเด็จ
พระสังฆรำช จะมีคำเรียกว่ ำ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ ำ โดยใช้ คำขึน้ ต้ น
คำสรรพนำม และคำลงท้ ำย ในกำรกรำบทูลรำยงำน ดังนี ้
คาขึ ้นต้ น
ขอประทานกราบทูลทราบฝ่ าพระบาท
คาสรรพนามแทนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ า
ใต้ ฝ่าพระบาท
คาสรรพนามแทนผู้รายงาน
ข้ าพระพุทธเจ้ า
คาลงท้ าย
ควรมิควรแล้ วแต่จะโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม
o สำหรับสมเด็จพระสังฆรำชองค์ ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ
พระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก จะใช้ คำขึน้ ต้ น คำสรรพนำม และคำ
ลงท้ ำย ในกำรกรำบทูลรำยงำน ดังนี ้
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คาขึ ้นต้ น
กราบทูลทราบฝ่ าพระบาท
คาสรรพนามแทนสมเด็จพระสังฆราช
ฝ่ าพระบาท
คาสรรพนามแทนผู้รายงาน
ชาย ใช้ คาว่า เกล้ ากระหม่อม หญิง ใช้ คาว่า เกล้ ากระหม่อมฉัน
คาลงท้ าย
ควรมิควรแล้ วแต่จะโปรด
o คำขึน้ ต้ น คำสรรพนำม และคำลงท้ ำย ในกำรกรำบเรียนรำยงำนสมเด็จ
พระรำชำคณะ พระรำชำคณะและเจ้ ำคณะรอง และพระภิกษุสงฆ์ ท่ วั ไป
คาขึ ้นต้ น
สาหรับสมเด็จพระราชาคณะ
สาหรับพระราชาคณะ
สาหรับพระภิกษุสงฆ์ทวั่ ไป

นมัสการพระคุณเจ้ า
นมัสการพระคุณท่าน
นมัสการพระคุณท่าน

คาสรรพนามแทนสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและเจ้ าคณะรอง และ
พระภิกษุสงฆ์ทวั่ ไป
สาหรับสมเด็จพระราชาคณะ พระคุณเจ้ า
สาหรับพระราชาคณะ
พระคุณเจ้ า
สาหรับพระภิกษุสงฆ์ทวั่ ไป
พระคุณท่าน
คาสรรพนามแทนผู้รายงาน
สาหรับสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ชาย ใช้ คาว่า กระผม
หญิง ใช้ คาว่า ดิฉนั
สาหรับพระภิกษุสงฆ์ทวั่ ไป
ชาย ใช้ คาว่า ผม หญิง ใช้ คาว่า ดิฉนั
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คาลงท้ าย
สาหรับสมเด็จพระราชาคณะ
สาหรับพระราชาคณะ
สาหรับพระภิกษุสงฆ์ทวั่ ไป

ขอนมัสการด้ วยความเคารพยิ่ง
ขอนมัสการด้ วยความเคารพอย่างสูง
ขอนมัสการด้ วยความเคารพ

ท่านที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ คาราชาศัพท์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สามารถรับฟั งได้ จากรายการปกิณกะสานักราชเลขาธิการ ทุกวันอังคาร เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ เอเอ็ม ๑๕๗๕ กิโลเฮิร์ซ หรื อที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/web/149.php
รวมทังหนั
้ งสือวิทยุสราญรมย์ ซึง่ นารายการที่ได้ ออกอากาศแล้ ว มาสรุปเรี ยบเรี ยงเป็ นบทความ
ลงพิมพ์ในวาระอันควร

------------------------------------
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ปกิณกะสำหรับพ่อแม่
10 เหตุผลที่เด็กควรอ่ านนิทาน
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

นิทำนเป็ นตัวบ่มเพำะศีลธรรมในชีวิต ในทุกชำติทกุ ภำษำ ชำวต่ำงชำติเองก็มี
นิทำนอีสปซึง่ มีมำนำนกว่ำ 3 พันปี แล้ ว คนไทยเองก็มีนิทำนเก่ำๆ ที่มีกำรสอน
ศีลธรรมเยอะมำก
นิทำนทำให้ เด็กรู้สกึ ว่ำไม่ได้ ถกู สอน อย่ำงเรื่ องรำชสีห์กบั หนู เป็ นตัวอย่ำงที่
ชัดเจนมำกในเรื่ องกำรใช้ ชีวิตที่สมดุล เรำชอบสอนเด็กว่ำคนตัวใหญ่ต้องช่วยคน
ตัวเล็ก คนมีมำกกว่ำต้ องช่วยคนมีน้อยกว่ำ แต่เรื่ องนี ้สอนว่ำคนตัวเล็กก็ต้อง
เกื ้อกูลคนตัวใหญ่ในเงื่อนไขที่เกื ้อกูลได้ ด้วย อันนี ้คือควำมแยบยลของนิทำน โลก
เรำจะรอดเพรำะควำมกตัญญู ถ้ ำวันหนึง่ วันใด ควำมกตัญญูหำยไป ชีวิตเรำก็ไม่
รอด โลกก็ไม่รอด
นิทำนเป็ นหลำยๆ สิง่ ในชีวิต ไม่ใช่แค่ควำมฝั น ไมใช่แคจินตนำกำร แต่เป็ นเนื ้อ
เดียวกันกับชีวิต นิทำนเป็ นส่วนสำคัญมำกและสวยงำมมำกที่ผ้ ใู หญ่ใช้ เชื่อมไป
ถึงเด็ก ทำให้ ผ้ ใู หญ่เข้ ำไปอยูใ่ นใจเด็กๆ ได้ อย่ำงแยบยล
นิทำนหลำยๆ เรื่ องพูดเรื่ องบุคลิกภำพ ว่ำต้ องเป็ นคนแข็งแรง ต้ องเป็ นผู้นำในกำร
พำชีวิตตนและผู้อื่นไปสูช่ ีวิตที่ดีกว่ำ เช่น เรื่องหมีปวดฟั นบอกเรำว่ำ ถ้ ำกิน
อำหำรที่มีประโยชน์ก็จะมีสขุ ภำวะที่ดี หรื ออย่ำงเรื่ องช้ ำงน้ อยใจอำรี สอนเด็กว่ำ
ถ้ ำเรำเป็ นเด็กเกเร เรำก็จะไม่มีเพื่อน สุดท้ ำยแล้ ว นิทำนทุกเรื่ องสอนศีลธรรมและ
จริ ยธรรมทุกด้ ำน
นิทำนหลำยๆ เรื่ องพูดเรื่ องวัฒนธรรมและกำรกินอยู่ เป็ นกำรเปิ ดโลกกำรเรี ยนรู้
ให้ กบั เด็ก ทำให้ ร้ ูวำ่ ที่ไหนมีบริ บททำงวัฒนธรรมอย่ำงไร
ตัวอย่ำงนิทำนเรื่ อง “กระต่ำยตื่นตูม” สังคมไทยเป็ นสังคมตื่นตูม ไม่ได้ ไปดูที่จุด
เกิดเหตุวำ่ มันเกิดจำกอะไร แต่วิ่งไปก่อน ตื่นตูมไปก่อน บำดเจ็บไปก่อน แล้ ว
ค่อยมำสอน มันอยูท่ ี่เรำจะเอำแก่นของนิทำนมำพูดคุยกับเด็กได้ ไหม
นิทำนสร้ ำงควำมผูกพันในครอบครัว ถึงแม้ วำ่ กำรพูดคุยกันในชีวิตประจำวันจะ
สร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัวได้ ในระดับหนึง่ แต่ถ้ำเรำมีเนื ้อเรื่ อง
สนุกสนำน คำสวยๆ จะจูงใจในกำรพูดคุยได้ มำกกว่ำ

8.

9.

10.

สมมติวำ่ แม่คนหนึง่ มีนิทำนอีสปอยูใ่ นใจ เขำจะสอนลูกได้ ทกุ เรื่ อง ว่ำจะใช้ ชีวิต
อย่ำงไร จะทำตัวอย่ำงไรให้ มีวินยั ก็เล่ำนิทำนไปได้ เรื่ อยๆ ไม่ต้องมำนัง่ สอนทีละ
ขันเป็
้ นลำดับ 1, 2, 3, 4, ....
เวลำเล่ำนิทำน ลูกจะคลุกคลีกบั แม่ เวลำก่อนนอน จะเป็ นช่วงมหัศจรรย์มำกที่
แม่สอนทุกอย่ำงให้ ลกู ได้ เพรำะเป็ นเวลำสบำยๆ แม่ได้ พดู คุยกับลูก เล่ำเรื่ อง
จับมือลูก กอดลูกขณะเล่ำนิทำน ลูกรับรู้ได้ เลยว่ำควำมรักที่แม่มีให้ เป็ นอย่ำงไร
หรื อว่ำระหว่ำงให้ นมลูก แม่เล่ำนิทำนที่เป็ นคำคล้ องจอง ลูกก็จะได้ ฟังเสียงแม่ที่
อ่อนโยน ได้ ฟังคำเพรำะๆ เป็ นวิธีสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีมำกๆ
กำรเล่ำนิทำนเป็ นกำรลงทุนในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว ลงทุนน้ อย
แต่ใช้ ปัญญำเยอะ ถ้ ำพ่อแม่มำลงทุนด้ วยเวลำที่จะให้ กบั ลูกเพื่อเล่ำนิทำน คิด
ว่ำจะได้ สงิ่ ที่นำ่ มหัศจรรย์อีกมำกมำย
----------------------------------

คุณรู้หรือไม่

หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี ้มีคาถามน่ารู้เป็ นภาษาอังกฤษมาให้ ทา่ นได้ ลองตอบกันดู
นอกจากได้ เรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ ว ยังได้ ทบทวนความรู้รอบตัวอีกด้ วย
แล้ วพบกับคาเฉลยในหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับถัดไป (ฉบับที่ 31 ประจาเดือนเมษายน
– มิถนุ ายน 2549)
ขอให้ ทกุ ท่านโชคดีนะคะ
Select one correct answer….….. Good Luck 
1.
In Japan, from the late 12th 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
(c) monosyllabic- monosyllabic

3.
Sudras.

(b) monosyllabic-polysyllabic
(d) polysyllabic-polysyllabic

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

(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
(c) Americo Vespussi

9.

(b) Marco Polo
(d) Joseph Needham

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 SouthEast Asia during his altogether 7 expeditions (A.D.1405-1433)
(a) Zheng He
(c) Qubilay Khan

(b) Du Fu
(d) Tang Taizong

************************
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หนังสือวิทยุสราญรมย์ ฉบับที่ 30 ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกในการตอบคาถามเพื่อรับรางวัล
พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย ฉบับกะทัดรัด ของสานักพิมพ์ซีเอ็ด จานวน 40 รางวัล
ส่งคาตอบของท่าน ทางไปรษณียบัตร หรือ จดหมาย มาที่ สถานีวิทยุสราญรมย์
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรี อยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า (ร่วมสนุกมี
รางวัล) หรื อทางอีเมล์ที่ radio_saranrom@mfa.go.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 (โปรดดู
ตัวอย่างการส่งคาตอบและเกณฑ์ในการตัดสินให้ ได้ รับรางวัลท้ ายคาถาม)
พบกับคาเฉลยและรายชื่อผู้ได้ รับรางวัลในหนังสือวิทยุสราญรมย์ ฉบับที่ 31 เดือน
เมษายน – มิถนุ ายน 2549
ขอให้ ทกุ ท่านโชคดีนะคะ
ตัวอย่ างการเขียนคาตอบ
1. ข้ อ......
2. ข้ อ......
3. ข้ อ .......
4. ข้ อ ……
5. ข้ อ .......
6. ข้ อ......
7. ข้ อ......
8. ข้ อ .......
9. ข้ อ ……
10. ข้ อ .......
เกณฑ์ ในการตัดสินให้ได้ รับรางวัล
1. ท่านที่ตอบถูกอย่างน้ อย 6 ข้ อและส่งภายในวันที่กาหนดจึงจะเข้ าข่ายได้ รับรางวัล (ตามตราประทับวันที่ของ
ไปรษณียต้ นทาง)
2. ในกรณีมีผ้ เู ข้ าข่ายได้ รับรางวัลเกิ น 40 ท่าน จะนารายชื่อผู้ที่ตอบได้ มาเรี ยงลาดับโดยใช้ เกณฑ์ ตามลาดับดังนี ้
2.1 นารายชื่อผู้ที่ตอบได้ จานวนข้ อมากที่สดุ ไว้ เป็ นลาดับแรก ผู้ตอบได้ จานวนข้ อน้ อยรองลงมาเป็ นลาดับถัดไป
2.2 กรณีมีผ้ ตู อบได้ จานวนข้ อเท่ากัน จะเรี ยงรายชื่อตามชื่อของผู้ที่ได้ สง่ คาตอบก่อนเป็ นลาดับแรก โดยถือตรา
ประทับวันที่ของไปรษณีย์ต้นทางเป็ นเกณฑ์
2.3 ในกรณีมีผ้ ตู อบได้ จานวนข้ อเท่ากันและมีตราประทับวันที่ของไปรษณีย์ต้นทางวันเดียวกัน คณะผู้จดั ทาหนังสือ
วิทยุสราญรมย์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มหรื อลดรางวัลตามที่เห็นเหมาะสม
3. ผลการตัดสินของคณะผู้จดั ทาหนังสือวิทยุสราญรมย์ถือเป็ นข้ อยุติในทุกกรณี
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เพราะความสุข คือ ความสาเร็จของชีวติ
พิสมัย ชำนำญคิด
ควำมสุขคืออะไร หลำยท่ำนตังค
้ ำถำม และคงมีคำตอบมำกมำย บ้ ำงก็วำ่ ควำมสุขคือกำร
ได้ ในสิง่ ที่ปรำรถนำ บ้ ำงก็วำ่ ควำมสุขคือควำมพอใจในสิง่ ที่มีอยู่ ยิ่งถำมต่อไป คำตอบก็จะ
หลำกหลำยและนัยแห่งคำตอบก็โน้ มเอียงไปตำมควำมต้ องกำรของแต่ละคน
แต่ควำมสุขก็คือควำมสุข จะเป็ นอะไรอย่ำงอื่นไปไม่ได้ ควำมสุขยังเป็ นตัววัดควำม
สำเร็ จในชีวิตว่ำมีมำกน้ อยเพียงไร คนที่มีควำมสุขมำกแสดงว่ำชีวิตประสบควำมสำเร็ จ คนที่ไม่
มีควำมสุขนัน้ ชีวิตอำจเพิ่งเริ่ มต้ นเท่ำนันเอง
้
ส่วนคนที่มีแต่ควำมทุกข์นนั ้ อำจเพรำะคิดว่ำชีวิตมี
แต่ขำดทุนและล้ มเหลว
ควำมสุขไม่มีข้อกำหนดชัดเจนว่ำอยูค่ นเดียวมีควำมสุขมำกกว่ำอยูห่ ลำยคนหรื ออยู่
รวมกลุม่ กันมีควำมสุขมำกกว่ำ บำงคนบอกว่ำ ฉันเป็ นฉันเอง ฉันไม่ต้องพึง่ พำอำศัยคนรอบข้ ำง
ฉันก็มีควำมสุขได้ บำงคนบอกว่ำฉันจะอยูไ่ ม่ได้ หำกขำดเขำ บำงคนอำจแย้ งว่ำ ฉันต้ องได้ ฉัน
ต้ องมี และ ฉันต้ องเป็ น อย่ำงที่ฉนั ต้ องกำร จึงจะมีควำมสุขได้
แต่เนื ้อแท้ ของควำมสุขอำจไม่ได้ อยูท่ ี่สงิ่ เร้ ำภำยนอกหรื อควำมมีควำมเป็ นก็ได้ ควำมสุข
ที่แท้ จริ งเป็ นเรื่ องของกำยกับจิตที่มีควำมสัมพันธ์ สอดคล้ องกัน ทำงำนประสำนควบคูก่ นั ไป และ
แสดงออกมำทำงกำย วำจำ ใจ เวลำคนมีควำมสุขหรื อควำมทุกข์ จึงแสดงออกทำงหน้ ำตำ
ผิวพรรณ และสำยตำ โดยเฉพำะสำยตำทีเ่ ป็ นหน้ ำต่ำงของหัวใจ จะฉำยแววแห่งควำมสุขควำม
ทุกข์อย่ำงชัดเจน
ทาไมคนเราต้ องสร้ างสุข
มีคำกล่ำวที่ค้ นุ หูวำ่ จิตเป็ นนำยกำยเป็ นบ่ำว จิตใจมีอำนำจเหนือร่ำงกำย ร่ำงกำยอยู่
ภำยใต้ กำรควบคุมของจิตใจ หำกจิตใจเกิดควำมเครี ยดควำมไม่สบำย ย่อมส่งผลต่อร่ำงกำย ทำ
ให้ เจ็บป่ วย อำจเป็ นโรคร้ ำยแรง หรื ออำจเป็ นโรคภัยไข้ เจ็บบำงอย่ำงที่แพทย์หำสมมติฐำนของโรค
ไม่ได้ ก็จะลงควำมเห็นว่ำมำจำกควำมผิดปรกติของจิตใจ
ดังนัน้ กำรรักษำจิตใจของเรำให้ มีสขุ ภำพจิตที่ดี มีจิตใจที่งดงำมและมีควำมสุขจะช่วย
ลดอำกำรเจ็บป่ วยทำงกำยลงได้
11 วิธีสร้ างชีวีให้ มีสุข
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1.
ทาความดีอยู่ตลอดเวลา
ควำมดีนนเป็
ั ้ นอำหำรของใจที่จะหล่อเลี ้ยง
จิตใจให้ มีควำมสงบร่มเย็นและมีควำมสุข ใจทีท่ ำแต่ควำมดีจึงมีแต่ควำมสงบสุขที่เยือกเย็น ทำ
ให้ คนอยำกเข้ ำใกล้ หน้ ำตำผ่องใส อิ่มบุญ อิ่มสุข ยำมนอนก็หลับได้ สนิทไม่ฝันร้ ำย เมื่อเรำทำ
ควำมดี ให้ เชื่อว่ำต้ องดีแน่นอนและจะดีทนั ทีที่เรำทำ เพรำะควำมดีได้ จบั ตัวเรำเอำไว้ แล้ ว แต่ถ้ำ
เรำทำควำมชัว่ ให้ เชื่อว่ำต้ องได้ รับผลร้ ำยแน่นอน เนื่องจำกควำมชัว่ ได้ จบั ตัวเขำไว้ แล้ วเช่นกัน
จิตใจของผู้ทำชัว่ จะดิ ้นทุรนร้ องหำจำกเจ้ ำของอยูว่ นั ยังค่ำโดยที่เจ้ ำของหำรู้ตวั ไม่
กำรทำควำมดีงำ่ ยๆ มีหลำกหลำย ทังกำรท
้
ำบุญ ให้ ทำน รักษำศีล ทำสมำธิ ภำวนำ ใจที่
ทำควำมดีจะน้ อมนำให้ เห็นบุญกุศลจำกกำรปฏิบตั ิ และน้ อมนำให้ เรำเชื่อว่ำจะได้ พบแต่สงิ่ ที่ดี
2.
การเป็ นผู้ให้ กำรให้ ในวงกว้ ำง ได้ แก่ กำรให้ ควำมจริ งใจ กำรใส่ใจกับผู้อื่น
กำรให้ ในวงที่เจำะจงลงไปจะทำให้ จิตเกิดกำรปล่อยวำง ละควำมยึดติดในตัวตนวัตถุสงิ่ ของ เมื่อ
ได้ ให้ จิตจึงเกิดกำรปล่อยวำง ผู้ที่ได้ ให้ ยิ่งให้ มำกเท่ำไร ใจยิ่งเป็ นสุขมำกเท่ำนัน้ เพรำะจิตได้
มองเห็นค่ำจำกกำรให้ มำกกว่ำค่ำของวัตถุสงิ่ ของ กำรให้ ทงในวงกว้
ั้
ำงและวงที่เจำะจงจึงทำให้
เกิดควำมสุขจำกกำรเป็ นผู้ให้
3.
การมองโลกตามความเป็ นจริง
คนส่วนมำกเป็ นทุกข์เพรำะไม่ยอมรับ
ควำมจริ งและต่อต้ ำน จึงทำให้ ใจเป็ นทุกข์ กำรมองเห็นสำระสำคัญที่แท้ ของชีวิตจะช่วยให้ จิตใจ
ยอมรับและปรับสภำพได้ ในทุกเรื่ องรำวที่ต้องเข้ ำไปพัวพัน จึงควรยอมรับทุกข์ ยอมรับว่ำโลกนี ้
เต็มไปด้ วยควำมทุกข์ จะลุกจะนัง่ ก็ทกุ ข์ ทุกอย่ำงมันเกิดขึ ้นต่อเนื่องอย่ำงที่ใจเรำมองตำมไม่ทนั
จึงไม่ร้ ู ว่ำร่ำงกำยเป็ นก้ อนทุกข์ เพรำะควำมไม่ร้ ูจึงทำให้ เข้ ำไปยึดแล้ วก็ทกุ ข์ ดังที่พระพุทธองค์
ตรัสว่ำสิง่ ที่นำ่ กลัวที่สดุ สำหรับมนุษย์คือควำมไม่ร้ ู
4. การรู้จักพอหรือพอเพียง
แนวคิดนี ้สำมำรถนำไปใช้ ได้ กบั ทุกเรื่ องในชีวิต
คำว่ำ พอ หรื อ พอเพียง เป็ นคำในพระพุทธศำสนำ เป็ นทำงสำยกลำง มีควำมหมำยแฝงถึง
ควำมสันโดษ คือกำรพอใจในสิง่ ที่มีอยู่ ไม่ต้องดิ ้นรนไขว่คว้ ำหรื อตังควำมคำดหวั
้
งเอำไว้ จนเกินไป
5.
เป็ นคนประหยัดแต่ ไม่ ขเี ้ หนียว
ควรมีวิจำรณญำนในกำรบริ โภคและมี
ควำมเรี ยบง่ำยในกำรดำรงชีวิต ไม่ใช้ สงิ่ ของใดๆ อย่ำงฟุ่ มเฟื อยโดยไม่ร้ ูคณ
ุ ค่ำ กำรจะซื ้อจะหำ
ใดๆ ควรคำนึงหรื อเล็งเห็นถึงคุณค่ำแท้ และคุณค่ำเทียมในของสิง่ นันอย่
้ ำงชัดเจน จะทำให้ เรำรู้วำ่
ควรจะซื ้อหำในรำคำเท่ำไร จึงจะพอดีและได้ รับควำมพอใจสูงสุด ซึง่ นัน่ ก็คือ ควำมสุขในอีกระดับ
หนึง่ ที่ได้ จำกกำรรู้จกั จับจ่ำยใช้ สอย
6.
ทางานอยู่เสมอและทาตามความสามารถ
กำรทำงำนคือกำรลดอัตตำ
เป็ นเส้ นทำงลัดไปสูก่ ำรบรรลุธรรมขันสู
้ ง บำงคนใช้ กำรทำงำนเป็ นฐำนของกำรภำวนำ กำร
ทำงำนควรคำนึงคุณค่ำของกำรทำงำนควบคูก่ บั เป้ำหมำยของชีวิตไปด้ วย ควรทำในสิง่ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ โลกต่อธรรม ทำงำนเพื่องำน ผลพลอยได้ คือควำมสุข และทำให้ ชีวิตมีคณ
ุ ค่ำมำกขึ ้น
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มีควำมสุขควำมสบำยใจ ไม่ควรคิดแต่ทำงำนเพียงเพื่อทรัพย์อย่ำงเดียว ( แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ น้ ต้ อง
คำนึงถึงปั จจัยแวดล้ อมด้ วย หำกว่ำยังไม่พร้ อมที่จะทำงำนเพื่องำนแล้ ว ก็ให้ ดำเนินชีวิตไปตำม
ปรกติซงึ่ จะมีควำมสุขกว่ำ--ผู้ เขียน)
7.
การพบสมณะชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีลทรงธรรม จะทำให้ จิตใจชุ่มเย็น มีควำม
สงบ เกิดกำลังใจในกำรดำเนินชีวิตที่ดีงำม ธรรมเปรี ยบเหมือนน ้ำเย็นที่ชะโลมจิตใจให้ ลดควำม
เร่ำร้ อนลงได้ ชีวิตที่สมบูรณ์และมีควำมสุขได้ นนต้
ั ้ องมีธรรมะเป็ นเครื่ องหล่อเลี ้ยง ดังนัน้ กำรมี
ควำมสุขที่ยงั่ ยืนต้ องฟั งเทศน์ฟังธรรมตำมควรแก่โอกำส ในสมัยพระพุทธกำล มีผ้ บู รรลุธรรมได้ เป็ น
พระอรหันต์สำวกมำกมำยจำกกำรฟั งธรรม กำรฟั งธรรมก่อให้ เกิดประโยชน์ 5 ประกำร คือ ทำ
ให้ ร้ ูในสิง่ ที่ไม่เคยรู้มำก่อน ทำให้ ชดั เจนไม่สงสัย ทำให้ เกิดปั ญญำ มีสติ และบรรลุธรรมได้
8.
การเลือกคบคน
สิง่ ที่เรำเข้ ำไปเกี่ยวข้ องหรื อมีควำมสัมพันธ์ ด้วยนันย่
้ อม
มีแรงดึงดูดและส่งผลต่อจิตใจเสมอ กำรคบหำสนิทสนมกับคนดียอ่ มทำให้ มีควำมสุข กำรเลือก
คบคนจึงเป็ นสิง่ สำคัญที่มีผลทำให้ เรำมีควำมสุขมำกขึ ้นหรื อน้ อยลงได้
9.
การอยู่กับปั จจุบัน ข้ อนี ้คล้ ำยกับข้ อที่ 3 ที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นในเรื่ องกำรมอง
โลกตำมควำมเป็ นจริ ง แต่เน้ นที่ต้องไม่ติดยึดอยูก่ บั อดีตที่ผำ่ นไปแล้ ว และไม่กงั วลในอนำคตที่
ยังมำไม่ถึง ในทำงพุทธศำสนำ สอนให้ มีสติอยูก่ บั ปั จจุบนั ด้ วยกำรคอยตำมดูลมหำยใจเข้ ำออก
เพือ่ ให้ มีสติร้ ูตวั ทัว่ พร้ อมอยูต่ ลอดเวลำ
10. การเป็ นคนตรงไปตรงมา
จะทำให้ มีควำมสุขอย่ำงมหำศำลที่หลำยคน
อำจมองข้ ำมไป เพรำะจิตใจไม่มีอะไรตกค้ ำง เป็ นที่ตงของจิ
ั้
ตใจที่เป็ นอิสระ และมีควำมสุขทุก
ครัง้ เมื่อได้ พยำยำมตังจิ
้ ตไว้ ชอบด้ วยกำรเป็ นคนตรงไปตรงมำ
11. ความพอใจในความสงบ
ควำมสงบเป็ นพื ้นฐำนของกำรภำวนำและกำร
ทำควำมดีทงมวล
ั้
เมื่อใจสงบเยือกเย็น ใจก็ไม่ดิ ้นพล่ำนทุรนทุรำยด้ วยควำมทุกข์ ใจมีควำมสุขมุ
มำกขึ ้น และสำมำรถจัดกำรแก้ ปัญหำใดๆ ได้ ดังที่พระพุทธองค์สอนว่ำ สุขอื่นใดเสมอควำมสงบ
ไม่มี จิตที่ฝึกดีแล้ วย่อมนำสุขมำให้
กำรปฏิบตั ิตำมข้ อแนะนำข้ ำงต้ นจะช่วยทำให้ ใจมี ควำมสุข ควำมสุขจึงเป็ นสิง่ ที่สร้ ำง
ขึ ้นมำได้ ชีวิตของแต่ละคนล้ วนสันนั
้ ก อยูใ่ นโลกนี ้ได้ ระยะหนึง่ ก็ต้องจำกไป กำรมีชีวิตที่มี
ควำมสุขจึงเป็ นสิง่ ที่ประเสริ ฐสุดและคุ้มค่ำ บำงคนรู้แต่กำรหำทุกข์ใส่ตวั ทำให้ ควำมสุขที่ควรจะ
ได้ รับต้ องลดทอนลงไปอย่ำงน่ำเสียดำย พอคิดขึ ้นมำได้ ก็สำยเสียแล้ ว หำกไม่อยำกมีคำว่ำสำย
ก็ควรเริ่ มต้ นใส่ใจให้ ตวั เองมีควำมสุขเสียแต่วนั นี ้ ชีวิตที่ถือได้ วำ่ ประสบควำมสำเร็ จล้ วนมี
ควำมสุขเป็ นพื ้นฐำน เพราะความสุข คือ ความสาเร็จของชีวติ
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ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ จากศูนย์วิจยั มะเร็ ง เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ณ
พระที่นงั่ อนันตสมาคม โดยท่านหลังนี ้ได้ รับพระราชทานรางวัลในฐานะเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญ
อย่างยิ่งในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับมะเร็ งปากมดลูก ซึง่ เป็ นสาเหตุการตายที่สาคัญในสตรี ทวั่ โลก
โดยพบเป็ นอันดับที่ 3 ของมะเร็ งที่พบในสตรี และเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็ งทังหมด
้
ในหญิงไทยในปั จจุบนั จึงขอถือโอกาสนี ้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็ งปากมดลูกและวิธีป้องกัน
การค้ นพบของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซน
ศาสตราจารย์นายแพทย์เฮาเซนสนใจศึกษาวิจยั ไวรัสแพ็บพิลโลม่า(Virus
Papilloma) หรื อ HPV ที่ทาให้ เกิดหูดในคนมาตังแต่
้ ปี 2513 และในปี 2519 ได้ ตงสมมุ
ั ้ ติฐานว่า
ไวรัสหูดมีความสัมพันธ์ กบั การเกิดมะเร็ งปากมดลูก ต่อมา ในปี 2523 ศาสตราจารย์นายแพทย์
เฮาเซนกับคณะประสบความสาเร็ จสามารถแยกไวรัสแพ็บพิลโลม่าชนิด HPV 16 และ HPV 18 ได้
จากเนื ้อมะเร็ ง เป็ นข้ อพิสจู น์วา่ ไวรัส 2 ชนิดนี ้เป็ นสาเหตุของมะเร็ งปากมดลูก ถือเป็ นการค้ นพบ
ครัง้ สาคัญ กล่าวคือ สามารถพิสจู น์ได้ วา่ การติดเชื ้อ (ซึง่ มาจากไวรัส) สามารถก่อมะเร็ งได้ โดย
ไวรัสหูดซึง่ มีประมาณกว่า100 ชนิดและทีเ่ กิดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง ซึง่ มีกว่า
40 ชนิดนัน้ มีชนิดที่ก่อให้ เกิดมะเร็ งและไม่ก่อให้ เกิดมะเร็ ง อีกทังยั
้ งค้ นพบว่า HPV16 และ
HPV18 เป็ นไวรัสหูดที่ก่อให้ เกิดมะเร็ ง ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับสาเหตุของมะเร็ ง
ปากมดลูก นาไปสูก่ ารป้องกันและการรักษามะเร็ งปากมดลูกที่ดีขึ ้น ช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็ ง
ปากมดลูกในสตรี และลดอัตราการตายจากโรคนี ้ได้ อย่างมาก อีกทังเป็
้ นแนวทางไปสูก่ ารคิดค้ น
วัคซีนป้องกัน

มะเร็งปากมดลูกคืออะไร
มะเร็ งปากมดลูกพบมากในสตรี ที่มีช่วงอายุระหว่าง 35 - 60 ปี สาเหตุการเกิดยัง
ไม่ทราบแน่ชดั แต่พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์ ตอ่ ความเสีย่ งในการเป็ น เช่น การมี
เพศสัมพันธ์ ตงแต่
ั ้ อายุยงั น้ อย (ต่ากว่า 20 ปี ) มีครู่ ่วมเพศสัมพันธ์ หลายคน มีการอักเสบของปาก
มดลูกเนื่องจากการติดเชื ้อ HPV มีบุตรมาก มีประวัติเป็ นกามโรค ในสตรี ที่สบู บุหรี่ มีโอกาส
เสีย่ งมากกว่าผู้ไม่สบู บุหรี่ เป็ นต้ น ระยะเริ่ มแรกจะไม่ปรากฏอาการ ต่อเมื่อเข้ าสูร่ ะยะลุกลาม จะ
มีอาการตกขาวผิดปกติคล้ ายปากมดลูกอักเสบ ตกขาวมีกลิน่ หรื อตกขาวลักษณะคล้ าย
น ้าคาวปลา และอาจมีอาการเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ถ้ าเป็ นมากอาจปั สสาวะเป็ นเลือด
ถ่ายปั สสาวะลาบากหรื อมีอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายอุจจาระ นอกจากนี ้มะเร็ งอาจกระจาย
ไปยังที่อื่น เช่น ต่อมน ้าเหลืองบริ เวณคอ ปอด ตับ และกระดูก
มะเร็ งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ เพราะแพทย์สามารถตรวจหา “ระยะก่อน
เป็ นมะเร็ งปากมดลูก” ได้ ตงแต่
ั ้ ยงั ไม่มีอาการ โดยวิธีการตรวจที่เรี ยกว่าแปปสเมียร์ (Pap Smear)
คือการเก็บเอาเซลล์เยื่อบุบริ เวณปากมดลูกไปตรวจหาเซลล์มะเร็ ง เป็ นการค้ นหามะเร็ งแรกเริ่ ม
หรื อสภาวะปากมดลูกที่กาลังจะกลายเป็ นมะเร็ ง การตรวจสามารถลดอัตราการเกิดและการตาย
ของมะเร็ งปากมดลูกได้ อย่างมาก
สาหรับวิธีการรักษานัน้ ขณะนี ้มี 2 บริ ษัทกาลังทาวัคซีนเพื่อฉีดป้องกัน HPV อาจ
นาออกใช้ ได้ ในต้ นปี หรื อกลางปี หน้ า แต่วคั ซีนที่ผลิตขึ ้นมาจะรักษาจานวนคนไข้ ได้ 70% เท่านัน้
เพราะ HPV มีอยูห่ ลายชนิด ผู้ที่ไม่ได้ รับการฉีดวัคซีนก็ต้องไปตรวจหาโรคมะเร็ งด้ วยตนเอง
สถาบันมะเร็ งแห่งชาติมีนโยบายระดับชาติในการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ งปาก
มดลูกให้ กบั หญิงไทย ในอายุ 35 - 60 ปี ทุกๆ 5 ปี เป็ นนโยบายเชิงรุกที่เริ่ มตังแต่
้ ปีที่แล้ ว ซึง่ จะ
ช่วยลดจานวนผู้ป่วยได้ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนา ไทยมีอตั ราการตายด้ วยโรคมะเร็ งปากมดลูก
สูง เนื่องจากประชาชนยังเข้ าถึงการให้ บริ การด้ านสาธารณสุขไม่เพียงพอ การค้ นพบของ
ศาสตราจารย์เฮาเซนซึง่ นาไปสูก่ ารคิดค้ นวัคซีนที่คาดว่าจะนาออกใช้ ได้ ในอนาคตอันใกล้ นี ้จะช่วย
ในการวางแผนเพื่อลดโรคมะเร็ งปากมดลูกในอนาคตได้ อีกทางหนึง่
ความรู้ท่ วั ไปเกี่ยวกับมะเร็ง
มะเร็ งไม่ใช่โรคใหม่ มีการพบมะเร็ งครัง้ แรกในกระดูกของมัมมี่ มะเร็ งเป็ นกลุม่
ของโรค ประกอบด้ วยเซลล์ที่มีการเติบโตผิดปกติ หลุดออกไปจากการควบคุมของร่างกาย กลุม่
เซลล์พวกนี ้มีชื่อว่าเนื ้องอก แบ่งเป็ นเนื ้องอกชนิดธรรมดาและเนื ้องอกชนิดร้ าย หรื อที่เรี ยกว่า
มะเร็ ง เซลล์มะเร็ งเกิดในอวัยวะใดจะเรี ยกชื่อตามอวัยวะนัน้ พบในร่างกายคนกว่า 100 ชนิด
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แต่ละชนิดมีการดาเนินโรคไม่เหมือนกัน มีทงรุ
ั ้ นแรงและไม่รุนแรง ปั จจุบนั มีการศึกษาถึงระดับสาร
พันธุกรรม(DNA) เป็ นการค้ นพบกุญแจไขปมปริศนาของความผิดปกติที่เกิดขึ ้น พื ้นฐานสาคัญคือ
การทางานของยีนหรื อสารพันธุกรรมมีความผิดปกติ โดยเฉพาะส่วนที่ ทาหน้ าที่ควบคุมการแบ่งตัว
การเจริ ญเติบโตของเซลล์ การเปลีย่ นแปลงรู ปร่างและพฤติกรรมต่างๆ ของเซลล์มะเร็ ง
มะเร็ งเป็ นโรคที่ใช้ เวลายาวนานกว่าจะปรากฎอาการออกมา เพราะเซลล์มะเร็ ง
เกิดจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวที่มีความผิดปกติอยูท่ ี่สารพันธุกรรม ผ่านขบวนการเปลีย่ นแปลงที่
สะสมและซับซ้ อน การป้องกันโรคมะเร็ งที่ดีที่สดุ คือหลีกเลีย่ งการได้ รับสารก่อมะเร็ งหรื อการทาให้
ร่างกายมีภมู ิค้ มุ กันต่อการเกิดโรคมะเร็ ง กาจัดสาเหตุของมะเร็ งที่เกิดจากอาชีพและสิง่ แวดล้ อม
เมื่อร่างกายได้ รับสารก่อมะเร็ ง (เช่น สารเคมี ไวรัส รังสี) ก็จะทาให้ เซลล์ปกติเกิดการ
เปลีย่ นแปลงจนกลายเป็ นเซลล์มะเร็ ง และถ้ าระบบภูมิค้ มุ กันร่างกายไม่สามารถทาลายเซลล์พวก
นี ้ได้ ก็จะเกิดการแบ่งตัวและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ ว
ปั จจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดมะเร็ ง แต่เชื่อว่ามีปัจจัยที่
เกี่ยวข้ อง ปั จจัยภายใน เช่น คุณสมบัติทางพันธุกรรม ระบบภูมิต้านทาน ภาวะทางโภชนาการ
ความไม่สมดุลทางฮอร์ โมน สิง่ ระคายเคืองที่เกิดซ ้าๆ ปั จจัยภายนอก เช่น สารก่อมะเร็ งใน
สิง่ แวดล้ อม พฤติกรรมสุขภาพและภาวะเศรษฐกิจสังคม สารก่อมะเร็ งและสารที่ปะปนอยูใ่ น
อาหาร รังสี ยา การรับปั จจัยเสีย่ งหลายอย่างร่วมกัน จะทาให้ เกิดโรคมากขึ ้นและเร็ วขึ ้น
ปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ งที่สาคัญ ได้ แก่ การสูบบุหรี่ มลภาวะ สิง่ แวดล้ อม
อันตรายจากการสูดแร่ใยหิน เบนซิน ย่าฆ่าแมลง รังสีตา่ งๆ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า ยารักษามะเร็ ง
ฮอร์ โมนกลุม่ เอสโตรเจน (ทาให้ เกิดมะเร็ งตัวมดลูกและตับ) ฮอร์ โมนเพศหญิงที่สงั เคราะห์ขึ ้น (เกิด
มะเร็ งที่ช่องคลอด) อาหารที่มีดินปะสิวเชื ้อรา แอลกอฮอล์ สารผสมอาหารที่ให้ สหี รื อเพิ่มรสชาติ
สารถนอมอาหาร(โซเดียม ไนเตรต) อาหารเค็ม/หมักดอง อาหารไขมันสูงกากน้ อย สารก่อมะเร็ งที่
พบในส่วนไหม้ เกรี ยมของอาหารปิ ง้ ย่าง รมควัน ความอ้ วนมากจะทาให้ ยีนผิดปกติได้ การติดเชื ้อ
เช่น HPVในโรคหูด การติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบBและ C สตรี ไม่มีลกู หรื อมีลกู คนแรกอายุมาก การ
ใช้ ยาคุมกาเนิดนานๆ เป็ นต้ น
แม้ วา่ โรคมะเร็ งส่วนใหญ่จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้ จริ ง แต่มีมะเร็ งบางชนิด
สามารถทราบสาเหตุนาหรื อสาเหตุร่วมที่อาจหลีกเลีย่ งได้ การใส่ใจดูแลสุขภาพจะช่วยลดปั จจัย
เสีย่ งของการเกิดมะเร็ ง ควรหมัน่ ตรวจร่างกายและพบแพทย์อย่างน้ อยปี ละครัง้ ที่สาคัญ หากพบ
อาการผิดปกติอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนี ้ ควรรี บปรึกษาแพทย์ทนั ที เพราะเป็ นสัญญานเตือนว่าเรา
กาลังเข้ าข่ายมีมะเร็ งมาเยือน แม้ อาจจะไม่ได้ หมายความว่าจะเป็ นมะเร็ งเสมอไป ได้ แก่
1. C : Change of bowel habit การเปลีย่ นแปลงนิสยั ของการขับถ่ายอุจาระ
เช่น ท้ องผูก ท้ องเดินเป็ นเวลานาน ปั สสาวะผิดปกติหรื อเปลีย่ นไปจากนิสยั เดิม
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2. A : A sore that is not heal เป็ นแผลเรื อ้ รังไม่หายมากกว่า 2 สัปดาห์ ให้
สงสัยว่าอาจเป็ นมะเร็ งผิวหนัง
3. U : Unusual bleeding มีเลือดออกผิดปกติ มีสงิ่ คัดหลัง่ ออกจากทวารทัง้ 5
ทีผ่ ดิ ปกติ เช่น มีตกขาวออกมาก ประจาเดือนกะปริ บกะปรอย
4. T : Thickening มีก้อนหรื อตุม่ ก้ อนเกิดขึ ้นที่ใดที่หนึง่ ของร่างกายและก้ อนนัน้
โตเร็ วผิดปกติ
5. I : Indigestion ไม่ยอ่ ย มีอาการกลืนอาหารลาบาก เบือ่ อาหาร น ้าหนักลด
โดยไม่ทราบสาเหตุ
6. O : Obvious change in nevus ลักษณะของไฝที่เปลีย่ นไป มีการเปลีย่ นแปลง
ของหูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ เปลีย่ นสี
7. N : Nagging cough การไอเรื ้อรัง มีอาการเสียงแหบ
สุขบัญญัติ 10 ประการในการใช้ ชีวิตเพื่อให้ ห่างไกลจากมะเร็ง
สิ่งที่ไม่ ควรทา มีอาทิ
1. ไม่ควรสูบบุหรี่
2. ไม่ควรดื่มสุรามากเกินไป
3. ไม่ควรรับประทานอาหารที่เค็มจัด ร้ อนจัด ไหม้ เกรี ยม
4. ไม่ควรรับประทานอาหารดิบๆ สุกๆ
5. ไม่ควรตากแดดจัดมากจนเกินไป เพราะอาจทาให้ เป็ นมะเร็ งผิวหนัง
สิ่งที่ควรทา ได้ แก่
6. ควรรับประทานอาหารให้ หลากหลาย รับประทานผักและผลไม้ ให้ มากขึ ้น ลด
ไขมันลง หากเป็ นไปได้ ควรทานผักในปริ มาณกึง่ หนึง่ ของมื ้ออาหารแต่ละมื ้อ
7. ควรเก็บอาหารให้ ถกู สุขอนามัย โภชนาการดี
8. ออกกาลังกายสม่าเสมอ
9. พักผ่อนให้ เพียงพอ
10. ตรวจสุขภาพประจาปี
------------------------------------* สรุ ปจากการสัมภาษณ์ น.พ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อานวยการสถาบันมะเร็ งแห่งชาติ รายการรู้ รอบโลก ออกอากาศเมื่อเดือน
ธันวาคม 2548
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สาระน่ารู้
กินผักผลไม้ สด ลดอาหารไขมัน ป้องกันมะเร็ง

สารเม็ดสีในพืช
สารคลอโรฟี ลล์ พบในพืชใบเขียวทัว่ ไป เช่น คะน้ า กะหลา่ ผักใบเขียว และสาหร่าย
หลายชนิด
สารคาโรทีนอยด์ พบในพืชที่มีสสี ้ ม – เหลือง และ สีแดง – ส้ ม เช่น แครอท ฟั กทอง
มะเขือเทศ มะนาว ส้ ม และผักใบเขียว
สารแอนโทไซยานิดนิ พบในพืชที่มีสนี ้าเงิน ม่วง แดง เช่น หัวบีท เชอร์ รี่ องุน่ ม่วง –
แดง และ กะหลา่ ม่วง
สารเหล่ านี้มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง ดังนี้
o ต้ านอนุมลู อิสระ
o ดูดซับสารพิษที่อาจก่อให้ เกิดมะเร็ ง
o ต้ านการอักเสบ และเพิ่มระบบภูมิค้ มุ กัน
o ปกป้องเซลล์จากรังสียวู ี
o ช่วยการไหลเวียนของเลือด
o ลดคลอเรสเตอรอล
ผู้ที่รับประทานพืชที่มีสารเม็ดสีเป็ นประจาจะช่วยลดความเสีย่ งจากการเป็ นมะเร็ งปอด
มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ และทวารหนัก มะเร็ งต่อมลูกหมาก มะเร็ งเต้ านม และ มะเร็ งมดลูก
พืชตระกูลกะหล่ า
มีหลายชนิด เช่น บรอคโคลี กะหลา่ ปลี ดอกกะหลา่ คะน้ า กวางตุ้ง ผักกาดขาว และ
หัวผักกาด พืชในกลุม่ นี ้มีสารสาคัญที่ช่วยในการป้องกันมะเร็ งหลายชนิด เช่น sulforaphane,
indole, isothiocyanate
สารเหล่ านี้มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง ดังนี้
o ยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเนื ้องอก
o ยับยังเอนไซม์
้
ที่กระตุ้นสารก่อมะเร็ ง
o จับสารก่อมะเร็ งและอนุมลู อิสระ
o ส่งเสริ มเอนไซม์ที่ขบั พิษของสารก่อมะเร็ ง
o รักษาสมดุลของระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจน
1

o ส่งเสริ มระบบภูมิค้ มุ กัน
ผู้ที่รับประทานพืชตระกูลกะหลา่ เป็ นประจาจะช่วยลดความเสีย่ งจากการเป็ นมะเร็ งปอด
มะเร็ งเต้ านม มะเร็ งหลอดอาหาร มะเร็ งกระเพาะอาหาร มะเร็ งตับ และ มะเร็ งลาไส้ ใหญ่
พืชตระกูลหอม – กระเทียม
มีหลายชนิด เช่น หอมใหญ่ หอมแดง กระเทียม ผักกุยช่าย ดอกหอม เป็ นต้ น พบ
สารประกอบซัลเฟอร์ ซึง่ เป็ นสารป้องกันมะเร็ งหลายชนิด เช่น สาร diallyl disulfide และ
diallyl trisulfide ในน ้ามันกระเทียม และสาร S-allyl cystein ในกระเทียมทุบ
สารเหล่ านี้มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง ดังนี้
o กระตุ้นเอนไซม์ในการทาลายพิษ
o ยับยังการท
้
างานของเซลล์มะเร็ ง
o ยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ ง
o ส่งเสริ มภูมิค้ มุ กัน
ผู้ที่รับประทานพืชตระกูลหอม - กระเทียมเป็ นประจาจะช่วยลดความเสีย่ งจากการเป็ น
มะเร็ งกระเพาะอาหาร มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ และ มะเร็ งหลอดอาหาร
ผัก – ผลไม้ ท่มี ีสารไลโคปี น
สารไลโคปี น (Lycopene) พบในผักและผลไม้ ที่มีสแี ดง เช่น มะเขือเทศ องุน่ แตงโม
สตรอเบอรี่ ฯลฯ อาหารที่มีสารไลโคปี นมากเมื่อผ่านความร้ อนแล้ ว สารไลโคปี นจะถูกดูดซึมได้ ดี
ขึ ้น เช่น น ้ามะเขือเทศ ซอส และแยมมะเขือเทศ
สารไลโคปี นมีคณ
ุ สมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระสูงกว่าวิตามินอีถึง 10 เท่า และสูงกว่า
เบต้ าแคโรทีนถึง 2 เท่า
ผู้ที่รับประทานผัก – ผลไม้ หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีสารไลโคปี น เช่น มะเขือเทศเป็ นประจา
จะช่วยลดความเสีย่ งจากการเกิดมะเร็ งต่อมลูกหมาก มะเร็ งปอด และ มะเร็ งกระเพาะอาหาร
ผัก – ผลไม้ ตระกูลส้ ม
ผัก – ผลไม้ ตระกูลส้ ม ได้ แก่ ส้ มชนิดต่างๆ มะกรูด มะนาว ฯลฯ นอกจากจะมีวิตามินซี
แล้ ว ยังประกอบไปด้ วยสารสาคัญที่มีคณ
ุ สมบัติในการป้องกันมะเร็ ง เช่น limonene, limonoid,
และ carotenoid เป็ นต้ น
สารเหล่ านี้มีคุณสมบัตปิ ้ องกันมะเร็ง ดังนี้
o ต้ านการอักเสบ
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o ยังยังการแข็
้
งตัวของเลือด
o ยับยังอนุ
้ มลู อิสระ
o ยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ ง
o กระตุ้นเอนไซม์ทาลายพิษสารก่อมะเร็ ง
ผู้ที่รับประทานผัก – ผลไม้ ตระกูลส้ ม - มะนาวเป็ นประจาจะช่วยลดความเสีย่ งจากการ
เป็ นมะเร็ งลาไส้ ใหญ่ มะเร็ งกระเพาะอาหาร มะเร็ งเต้ านม และ มะเร็ งปอด นอกจากนี ้ ผัก ผลไม้ ตระกูลส้ ม – มะนาวยังมีคณ
ุ สมบัติในการป้องกันโรคอื่นๆ เช่น ป้องกันโรคลักปิ ดลักเปิ ด
และลดการสร้ างคลอเรสเตอรอล
ถั่วเหลือง
ถัว่ เหลืองนอกจากจะเป็ นแหล่งของเส้ นใยอาหารแล้ ว ยังประกอบไปด้ วยสารต้ านมะเร็ ง
หลายชนิด เช่น genistein, daidzein, saponins, และ protease inhibitors ฯลฯ
สารเหล่ านี้มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง ดังนี้
o ต้ านอนุมลู อิสระ
o ยับยังการเจริ
้
ญของเนื ้องอกและเซลล์มะเร็ ง
o ต้ านมะเร็ งที่เกี่ยวข้ องกับฮอร์ โมนเอสโตรเจน เช่น มะเร็ งเต้ านม และ
มะเร็ งรังไข่
นอกจากนี ้ ยังมีคณ
ุ สมบัติช่วยลดอาการร้ อนวูบวาบ อาการเหงื่อออกเวลากลางคืนของ
หญิงวัยหมดประจาเดือน และอาจลดอาการกระดูกผุได้
ผู้ที่รับประทานถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง เช่น เต้ าหู้ โปรตีนจากถัว่ เหลือง
เป็ นประจา จะช่วยลดความเสีย่ งจากการเป็ นมะเร็ งเต้ านม มะเร็ งลาไส้ ใหญ่ มะเร็ งรังไข่
มะเร็ งต่อมลูกหมาก มะเร็ งกระเพาะอาหาร และ มะเร็ งปอด
---------------------

ด้ วยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันมะเร็ งแห่งชาติ
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ฟั งแปลกหู รู้ความหมาย
คุณตาทองเชื ้อ ยาท้ วม
จังหวัดอุตรดิตถ์
หมู่บ้านและอาเภอที่ผ้ เู ขียนเกิดและอาศัยอยูน่ นั ้ มีชื่อว่า “หมู่บ้านวังปรากฏ”
ส่วนอาเภอนัน้ มีชื่อว่า “อาเภอตรอน”
ผู้คนที่ผา่ นไปมาได้ เห็นป้ายชื่อทังสอง
้
ก็จะแปลกใจกันอยูเ่ สมอ เพราะแทนที่จะ
เขียนป้ายหมู่บ้านว่า “บ้ านปรากฏ” ซึง่ มีความหมายที่เข้ าใจได้ งา่ ย แต่การเขียนว่า “บ้ านวัง
ปรากฏ” เช่นนี ้ ทาให้ ผ้ คู นเกิดฉงนใจว่ามีอะไรนะที่เกิดปรากฏขึ ้นในวัง ส่วนชื่อของ “อาเภอ
ตรอน” นันเล่
้ า ผู้คนน่าจะคุ้นเคยกับคาว่า “อาเภอตอน” หรื อ “อาเภอตะรอน” มากกว่า
คาแปลกเหล่านี ้ล้ วนมีที่มาทังสิ
้ ้น แต่ต้องสืบถามเอาจากผู้ที่มีประสบการณ์มากๆ
ก็จะทราบความหมายคาแปลหรื อที่ไปที่มาของชื่อ
สาหรับ “อาเภอตรอน” เป็ นอาเภอที่ตงขึ
ั ้ ้นมาแต่สมัยไหนนัน้ ผู้เขียนได้ พยายาม
สืบค้ นหาหลักฐาน แต่ก็ไม่พบ ทราบแต่วา่ อาเภอนี ้อยูต่ อ่ มาถูกโยกย้ ายไปตังเป็
้ นชื่อในท้ องถิ่น
อื่นๆ อีกหลายที่ แต่ก็ยงั มีการเรี ยกขานเป็ นชื่ออาเภอตรอนอยูเ่ ช่นเดิม เท่าที่พอสืบประวัติได้
พบว่า มีการย้ ายอาเภอตรอนไปตังที
้ ่หมู่บ้านแก่งเหนือ 2 จนถึงเมื่อประมาณรัชสมัยรัชกาลที่ 7
ทางการได้ ย้ายอาเภอตรอนออกจากบ้ านแก่งเหนือ ไปตังอยู
้ ท่ ี่หมู่บ้านวังหิน ตาบลวังแดง ติดกับ
ลาน ้าน่าน ใกล้ กบั สถานีรถไฟคนละฝั่ งน ้าน่าน สืบต่อมาจนถึงปั จจุบนั นี ้ แต่เหล่าประชากรซึง่ อยู่
ในตัวอาเภอตรอนที่หมู่บ้านแก่งเหนือ 2 เดิม ก็ยงั คงเรี ยกขานกันว่า “แขวงเมืองตรอน”
จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2526 ทางการเล็งเห็นว่า เหล่าประชากรแถวหมู่บ้านแก่งเหนือ
2 ไปมาติดต่อราชการลาบากมากและไม่สะดวก เพราะมีระยะทางไกลจากตัวอาเภอที่ย้ายมาใหม่
ประมาณ 40 - 50 กิโลเมตร จึงได้ กาหนดให้ บางส่วนของอาเภอตรอนซึง่ เป็ นหมู่บ้านแก่งเหนือ 2
เดิมเป็ นกิ่งอาเภอ โดยห่างจากที่เดิมออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร และเปลีย่ นชื่อเป็ น กิ่งอาเภอทอง
แสนขัน ซึง่ ได้ จากการนาชื่อของหมู่บ้านสองหมูบ่ ้ านเดิมมารวมกัน คือ บ้ านแสนขันและบ้ านบ่อ
ทอง ในเวลาต่อมา ทางการได้ ตงเป็
ั ้ นอาเภอทองแสนขัน
ถึงแม้ จะได้ ตงกิ
ั ้ ่งอาเภอทองแสนขันขึ ้น อย่างไรก็ดี ตาบลซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั้
อาเภอตรอนเดิมนันก็
้ ยงั เป็ นเขตปกครองตาบลที่กว้ างขวางมาก ทางราชการดูแลไม่ทวั่ ถึง จึงได้
แบ่งออกเป็ นสองตาบล คือ ตาบลบ่อทองและตาบลป่ าคายซึง่ คือพื ้นที่อาเภอตรอนเดิม และนาเอา
อาเภอทองแสนขันซึง่ เพิ่งตังขึ
้ ้นใหม่ให้ มาอยูใ่ นเขตตาบลบ่อทองด้ วย
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สาหรับคาว่า “ตรอน” มาจากชื่อของแม่น ้าลาคลอง “ตรอน” ที่ไหลผ่านลงมาจาก
เขตแดนประเทศลาว ชาวบ้ านเรี ยกกันว่า “ลาคลองตรอน” บ้ างก็เรี ยกว่า คลองตอน เป็ นลาคลอง
ทีไ่ หลมาจากภูเขาผีปันน ้าซึง่ เป็ นเขตแดนไทย-ลาวสมัยโน้ น เมืองประเทศลาวจะมีเมืองบ่อแตน
เมืองแก่นท้ าว และมีการยึดเอาภูเขาและลาคลองนี ้เป็ นเส้ นแบ่งเขตแดน จึงเรี ยกขานว่าคลองเขต
แดน คาว่า “ตรอน” แปลได้ ความว่า “เขตแดน” นัน่ เอง เมื่อมีการตังเป็
้ น “แขวงเมืองตรอน” จึงทา
หน้ าที่เปรี ยบเสมือนเมืองหน้ าด่านทีผ่ ้ คู นจากทังสามประเทศ
้
ลาว-ญวน-ไทย ไปมาค้ าขายติดต่อ
ผ่านทางด่านนี ้ ต่อมา ได้ ยกเลิกคาว่า “แขวงเมือง” ออกจาก “แขวงเมืองตรอน” แล้ วตังเป็
้ น
อาเภอตรอนมาจนทุกวันนี ้
ส่วนชื่อ “หมู่บ้านวังปรากฏ” หลายท่านที่ได้ ยินอาจนึกเอะใจสงสัยว่า ชื่อหมู่บ้าน
นี ้หรื อจะหมายถึงมีอะไรเกิดปรากฏขึ ้นในวังที่ไหนแห่งใดขึ ้นกระมัง เท่าที่ผ้ เู ขียนทราบ เดิมที
หมู่บ้านนี ้ชาวบ้ านเรี ยกขานกันว่า “บ้ านวังปลากด” เพราะบริ เวณดังกล่าวตังติ
้ ดกับลาคลองตรอน
ซึง่ มีน ้าไหลใสสะอาดและเป็ นวังน ้าลึก มีน ้าเย็นไหลไม่ร้ ูขาดทังฤดู
้ น ้าหลากและฤดูแล้ ง แถมยังเป็ น
วังลึกยาว มีฝงู ปลากดอาศัยอยูช่ ุกชุมมาก
อยูก่ นั มาได้ ระยะหนึง่ เกิดมีสงิ่ แปลกประหลาดมหัศจรรย์ เป็ นแสงสุกสว่าง
ลักษณะเหมือนดวงไฟ ลูกกลมโตขนาดเท่าลูกมะพร้ าว ผุดลอยขึ ้นจากที่บนยอดภูเขา ลูกไฟลูกนัน้
เป็ นสีแสงสุกใส ย้ อยระยิบระยับ แสงสว่างแจ่มกระจ่างจ้ าเหมือนสีร้ ุง แล้ วก็คอ่ ยเลือ่ นลอยย้ อย
หายไปในยอดภูเขาที่อยูใ่ กล้ ๆ บริ เวณนัน้ ผู้คนทังหลายต่
้
างก็ได้ ดไู ด้ เห็นกันทัว่ ทุกๆ คน แต่ก็หามีผ้ ู
ที่ร้ ูจกั ไม่วา่ เป็ นอะไรกันแน่ ต่างคนต่างคิดเห็นไปกันคนละทางสองทาง บ้ างก็พดู ว่าคงเป็ นแร่ธาตุ
อันมีฤทธิ์สาแดงให้ เห็นออกมาเพื่อจะเลือ่ นที่เลือ่ นทางของเขา บ้ างก็พดู ว่าคงเป็ นดวงแก้ วอันวิเศษ
และมีฤทธิ์ซงึ่ มีอยูใ่ นภูเขานันเขาจะเลื
้
อ่ นเคลือ่ นที่หรื อจะย้ ายที่อยูใ่ หม่ก็เป็ นได้ บ้ างก็วา่ อาจเป็ น
ด้ วยผีเจ้ าภูเจ้ าดอยออกมาสาแดงฤทธิ์ปรากฏให้ ผ้ คู นทังหลายได้
้
ร้ ูได้ เห็นกัน
หลังจากชาวบ้ านได้ ปรึกษาหารือกันถึงสิง่ ที่ปรากฏเกิดขึ ้นแล้ ว เชื่อกันว่าดวงแก้ ว
ที่เห็นเป็ นสิง่ มงคลอุดมฤกษ์ อนั ดียิ่งนัก จึงได้ ตกลงเปลีย่ นชื่อหมู่บ้าน เป็ น “บ้ านวังปรากฏ” ตาม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น โดยไม่ได้ ตดั คาว่า “วัง” (ซึง่ หมายความถึง “วังน ้า”) ที่อยูข่ ้ างหน้ าออก
ส่วนลูกไฟหรื อดวงแก้ วที่เป็ นสิ่งแปลกประหลาดปรากฏให้ เห็นที่บนยอดภูเขาครัง้
นัน้ จนปั จจุบนั นี ้ก็ยงั มีอยู่ มิได้ สญ
ู หายไปไหน แต่นานๆ ทีเป็ นปี เป็ นเดือน จึงจะปรากฏให้ ผ้ คู น
ละแวกนันได้
้ พบเห็นกัน ชาวบ้ านต่างเชื่อกันว่าเมื่อใดเป็ นเวลาฤกษ์ งามยามดี ก็จะได้ พบเห็น
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว และยังคงเป็ นที่นา่ อัศจรรย์นา่ ฉงนมาจนถึงปั จจุบนั
นี่แหละครับที่มาของชื่อที่ฟังแล้ วแปลกหูซงึ่ มีอยูใ่ นเมืองไทยของเราครับ ท่าน
ผู้อ่านๆ แล้ วคงได้ ความรู้ความเพลิดเพลินบ้ างน่ะครับ สวัสดี
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คติธรรม :
ธรรมโอวาทของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน



จิตใจ ขณะใดที่จะออกก่อนได้ จะเป็ นฝ่ ายต่าฝ่ ายสูง ก็ออกแสดงผลก่อนได้ เรื่ อง
ความจริ งเป็ นอย่างนัน้ ท่านจึงสอนให้ ระมัดระวัง เพราะจิตเป็ นของละเอียดและ
ไม่มีกาลังโดยลาพังตนเอง ต้ องอาศัยสิง่ อื่นผลักดัน เช่น ฝ่ ายต่าผลักดัน ฝ่ ายสูง
พยุงส่งเสริ ม ให้ เป็ นอย่างไรก็เป็ นไปได้ เราจึงต้ องสัง่ สมความดีอนั เป็ น “ฝ่ ายสูง”
ให้ มากๆ เพื่อจะผลักดันหรื อส่งเสริ มไปในทางดี กระทัง่ จิตหมดสิง่ ผลักดันโดย
ประการทังปวงแล้
้
ว ไม่มี “ฝ่ ายต่า” “ฝ่ ายสูง” หรื อว่า “ฝ่ ายดี” “ฝ่ ายชัว่ ” เข้ า
เกี่ยวข้ อง จิตเป็ นอิสระโดยลาพังแล้ วนัน้ จึงหมดปั ญหาโดยสิ ้นเชิง นัน่ ท่าน
เรี ยกว่า “จิตบริ สทุ ธิ์”



การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองเป็ นการสัง่ สมโทษและบาปใส่ตนให้ ได้ รับ
ทุกข์ จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็ นบาปภัยแก่ตนเสีย
ความทุกข์เป็ นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ทาให้ เกิดทุกข์ ทาไมพอใจสร้ าง
ขึ ้นเอง



การตาหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริ ง ก็เป็ นการก่อกวนจิตใจของตนเองให้ ขนุ่ มัว
ไปด้ วย

ท้ ายเล่ ม
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี ้ได้ รับพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สดุ มิได้ ที่ทรงโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพ
พระราชกรณียกิจ ในโอกาสที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริ ยา และสมเด็จพระราชาธิบดีและ
สมเด็จพระราชินีแห่งสเปนเยือนและเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๙
ในโอกาสอันเป็ นมหามงคลยิ่งนี ้ สถานีวิทยุสราญรมย์ยินดีที่จะเป็ นช่องทางหนึง่
ให้ ผ้ อู ่านและผู้ฟังรายการทุกท่านได้ ร่วมกันถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โดยจะนาทุกข้ อความถวายพระพรที่สง่ ผ่านมาที่สถานีฯ ทังในรู
้ ป
ของไปรษณียบัตรและจดหมาย ลงในเว็บไวต์ของสถานีฯ ที่
www.mfa.go.th/radio_saranrom ต่อไป
สาหรับเดือนเมษายนปี นี ้ เป็ นเดือนที่มีความหมายสาหรับพวกเราชาวสถานี
วิทยุสราญรมย์และกระทรวงการต่างประเทศ โดยวันที่ ๑ เมษายน ตรงกับวันครบรอบ ๘ ปี ของ
สถานีฯ และวันที่ ๑๔ เมษายน ตรงกับวันคล้ ายวันสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ ครบ ๑๓๑
ปี
ในโอกาสนี ้ ขอนาบางส่วนของคาปราศรัย ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความตอนหนึง่ ว่า
“ ข้ าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกคนจะทางานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ เพื่อนามาซึง่ ความสุขสวัสดีและความภาคภูมิใจเช่นที่บรรพบุรุษ
นักการทูตของไทยได้ ทรงสร้ างและสร้ างไว้ ในประวัติศาสตร์ การทูตที่ยาวนานของไทย โดยยึด
เป้าหมายที่วา่ สู่ชีวิตที่ดขี ้ึนของคนไทย สันติสุข อยู่ดีกินดี มีศักดิ์ศรี มีความปลอดภัย ”
ด้ วยความขอบคุณ

