






ถ้อยแถลง 
 หนงัสอืวิทยสุราญรมย์ ปีท่ี๗ ฉบบัท่ี ๒๙ ตลุาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอร่วมกบัพสก
นิกรชาวไทยทกุคน ร่วมเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เน่ืองในมหามงคลสมยัท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงครองสริิราชสมบติัครบ ๖๐ ปี วนัท่ี ๙ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๙  
 
 จากขา่วในพระราชส านกั เม่ือวนัศกุร์ ท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัทรงตรวจพลสวนสนาม เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ พระลานพระราชวงั
ดสุติ และพระราชทานพระบรมราโชวาท ความวา่ “ทหารมีหน้าท่ีป้องกนัประเทศ และปกป้อง
คุ้มครองประชาชนให้มีชีวิตอยูด้่วยความร่มเย็นเป็นปรกติสขุ หน้าท่ีนีถื้อวา่ส าคญัมาก โดยเฉพาะ
ในระยะปัจจุบนั สถานการณ์ในบ้านเมืองเรา อาจกลา่วได้วา่ไม่นา่ไว้วางใจนกั เหตเุพราะภยั
อนัตรายและความไม่ปรกตินานาประการ ทหารจึงต้องส านกึตระหนกัในความรับผิดชอบท่ีมี และ
ท าหน้าท่ีของตนให้เข้มแข็ง หนกัแนน่ยิ่งขึน้ ซึง่หากสามารถกระท าได้ครบถ้วนแท้จริง ก็จะเป็น
ความส าเร็จ เป็นความดี เป็นเกียรติ เป็นศกัด์ิศรีของทหารและกองทพัไทย ประชาชนก็จะอยูเ่ย็น
เป็นสขุ บ้านเมืองไทยก็จะอยูร่อดปลอดภยัและด ารงอยูไ่ด้ด้วยความมัน่คงสวสัดี” 
 เม่ือวนัท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระราชทานพระราชด ารัสวา่ “ขอขอบพระทยัและขอบใจ ในค าอวย
พรอนัเป่ียมไปด้วยไมตรีจิตและความหวงัดี ขอสนองพรทัง้นีด้้วยใจจริงเช่นกนั 

บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผน่มัง่คง มีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปรกติสขุสบืมาช้านาน
เพราะเรามีความยดึมัน่ในชาติ และตา่งร่วมแรงร่วมใจกนับ าเพ็ญกรณียกิจตา่งๆ ตามหน้าท่ี ให้
สอดคล้องและเกือ้กลูกนั เพื่อประโยชน์สว่นรวมของชาติ คนไทยทกุคนจึงควรจะได้ตระหนกัในข้อ
นีใ้ห้มาก โดยเฉพาะภาวการณ์ในระยะปัจจบุนันี ้ อาจกลา่วได้วา่ หากคนไทยเราประพฤติตน
ปฏิบติังานโดยขาดจิตส านกึในประโยชน์ร่วมกนัของชาติแล้วก็จะเป็นอนัตรายอยา่งยิ่งแก่ความ
มัน่คงของชาติ จึงใคร่ขอให้ทา่นทัง้หลายในท่ีนี ้ ซึง่ล้วนแตมี่ต าแหนง่หน้าท่ีส าคญัอยูใ่นสถาบนัอัน
เป็นหลกัของประเทศและประชาชนทกุหมู่เหลา่ ท าความเข้าใจในหน้าท่ีของตนให้กระจ่าง แล้ว
ตัง้ใจประพฤติตวัปฏิบติังานให้สมแก่ฐานะและหน้าท่ี โดยเต็มก าลงัความรู้ความสามารถ ไม่
ประมาทตอ่เหตกุารณ์ เพื่อให้ส าเร็จประโยชน์สว่นรวมอนัไพบูลย์ และเพื่อความมัน่คงปลอดภยั
และความวฒันาผาสกุของประเทศชาติของเรา 

ขออ านาจแหง่คณุพระรัตนตรัยและสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ จงคุ้มครองรักษาทา่นให้ปราศจากทกุข์ 
ปราศจากภยั และอ านวยสขุสริิสวสัด์ิ พิพฒันมงคล ให้สมัฤทธ์ิแก่ทา่นทกุเม่ือไป” 

 



ในวนัท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวนัครบรอบการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตู
ระหวา่งประเทศไทยกบัราชอาณาจกัรกมัพชูาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
ครบ ๕๕ ปี ภายหลงัท่ีประเทศทัง้สองได้รับเอกราช โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้แลกเปลีย่นการ
สง่สารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีกมัพชูาและลาว เช่นเดียวกนักบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การตา่งประเทศของไทยกบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศของทัง้สองประเทศ 

ท้ายท่ีสดุนี ้ ผมในฐานะผู้แทนของผู้จดัรายการสถานีวิทยสุราญรมย์ทกุคน ขออ านวยพร  
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ แดท่า่นผู้ ฟังและทา่นผู้อ่านทกุทา่น ผมขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย และสิง่
ศกัด์ิสทิธ์ิทัง้หลายในสากลโลก จงดลบนัดาลให้ทา่น และครอบครัว ประสบความสขุ ความเจริญ
ด้วยจตรุพิธพรชยัและสมัฤทธิผลในสิง่อนัพงึปรารถนาทกุประการ 

 
ด้วยความปรารถนาดี 

 
 

(นฤมิต หิญชีระนนัทน์) 
นายสถานี 



 
 
“...ความรู้นัน้ส าคญัยิ่งใหญ่    เพราะเป็นปัจจยัให้เกิดความฉลาดสามารถ    และความ
เจริญก้าวหน้ามนษุย์จึงใฝ่ศกึษากนัอยา่งไม่รู้จบสิน้    แตเ่ม่ือพิเคราะห์ดแูล้ว    การเรียน
ความรู้   แม้มากมายเพียงใด    บางทีก็ไมช่่วยให้ฉลาดหรือเจริญได้เทา่ไรนกั   ถ้าหาก 
เรียนไม่ถกูถ้วน    ไม่รู้จริงแท้   การศกึษาหาความรู้จึงส าคญัตรงท่ีวา่   ต้องศกึษาเพื่อให้เกิด   
“ความฉลาดรู้”   คือรู้แล้ว   สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ  โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ   
การศกึษาเพื่อความฉลาดรู้   มีข้อปฏิบติัท่ีนา่จะยดึเป็นหลกัอยา่งน้อยสองประการ     
ประการแรก   เม่ือจะศกึษาสิง่ใดเร่ืองใดให้รู้จริง   ควรจะได้ศกึษาให้ตลอด   ครบถ้วนทกุแง่
ทกุมมุ    ไม่ใช่เรียนรู้แตเ่พียงบางสว่นบางตอน   หรือเพง่เลง็เฉพาะแตเ่พียงบางแงบ่างมมุ   
อีกประการหนึง่   ซึง่จะต้องปฏิบติัประกอบพร้อมกนัไปด้วยเสมอ    คือต้องพิจารณาศกึษา
เร่ืองนัน้ ๆ  ด้วยความคิดจิตใจที่ตัง้มัน่เป็นปรกติ    และเท่ียงตรงเป็นกลาง    ไม่ยอมให้ 
รู้เห็นและเข้าใจตามอ านาจความเหน่ียวน าของอคติ    ไมว่า่จะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชงั    
มิฉะนัน้    ความรู้ท่ีเกิดขึน้จะไม่เป็นความรู้แท้    หากแตเ่ป็นความรู้ท่ีถกูอ าพรางไว้   หรือท่ี
คลาดเคลือ่นวิปริตไปตา่ง ๆ  จะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริง ๆ   โดยปราศจากโทษไม่ได้...” 
 
หมายเหต ุ  คดัตดัตอนจาก   พระบรมราโชวาท   ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

แก่บณัฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   ณ   สวนอมัพร 
วนัจนัทร์ท่ี   ๒๒   มิถนุายน   ๒๕๒๔   

 
 



โครงการตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เพื่อพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่นทรุกันดารในจังหวัดตากและเชียงใหม่ 

โดย นฤมิต หิญชีระนนัทน์ 
ผู้อ ำนวยกำรกองวิทยกุระจำยเสยีง 

 
“...เม่ือวนัองัคำรท่ี ๑๑ ตลุำคม ๒๕๔๘ เวลำ ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรม        

รำชกมุำรี เสด็จพระรำชด ำเนินโดยรถยนต์พระที่นัง่ จำกท่ีประทบัแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผำแดง อ ำเภอ     
แม่สอด จงัหวดัตำก ไปยงัสนำมเฮลคิอปเตอร์ชัว่ครำวเหมืองผำแดง เพื่อประทบัเฮลคิอปเตอร์พระท่ีนัง่ เสด็จ
พระรำชด ำเนินไปโรงเรียนบ้ำนแม่อมกิ หมู่ท่ี ๔ ต ำบลแม่วะหลวง อ ำเภอทำ่สองยำง จงัหวดัตำก 

ครัน้เสด็จพระรำชด ำเนินถึงสนำมเฮลคิอปเตอร์ชัว่ครำวโรงเรียนบ้านแม่อมกิ จำกนัน้ ทรงพระด ำเนิน
ไปยงัอำคำรเรียนพระรำชทำน ทรงกดปุ่ มเปิดแพรคลมุป้ำย “อำคำรพระรำชทำน” เสร็จแล้วทรงพระด ำเนินไป
ทอดพระเนตรนิทรรศกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรพฒันำเด็กและเยำวชนในถ่ินทรุกนัดำร อำทิ โครงกำรสง่เสริม
คณุภำพกำรศกึษำ ซึง่ประสบปัญหำด้ำนภำษำในเด็กเลก็เน่ืองจำกเป็นชำวไทยภเูขำเผำ่กะเหร่ียง จึงแก้ไขด้วย
กำรใช้หลกัสตูรมุ่งประสบกำรณ์ทำงภำษำ เพื่อให้เด็กเกิดควำมรักและตัง้ใจเรียนภำษำไทย จำกนัน้ เสด็จ    
พระรำชด ำเนินโดยเฮลคิอปเตอร์พระที่นัง่ไปทอดพระเนตรกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง 
ต ำบลแม่สอง อ ำเภอทำ่สองยำง ซึง่เป็นโรงเรียนหลกัท่ีมีเขตบริกำรทำงกำรศกึษำในลกัษณะห้องเรียน
เคล่ือนที่ เพื่อให้กำรศกึษำแก่เด็กในหมู่บ้ำนตำ่งๆ รวม ๖ หมู่บ้ำน เปิดสอนตัง้แตป่ระถมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๒ 
ก่อนจะเข้ำมำศกึษำตอ่ท่ีโรงเรียนแม่สลดิหลวง ในแบบประจ ำ โดยทำงโรงเรียนเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัอนบุำล 
จนถึงมธัยมศกึษำปีท่ี ๓ ในโอกำสนี ้ทรงเยี่ยมหนว่ยแพทย์พระรำชทำนท่ีท ำกำรตรวจรักษำรำษฎรท่ีป่วยเจ็บ
ตลอดจนทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมรำชำนเุครำะห์ด้วย...” 

เม่ือข้ำพเจ้ำได้อ่ำนขำ่วในพระรำชส ำนกัข้ำงต้นแล้วท ำให้นกึถึงกำรเดินทำงไปกบัสมำคมฝร่ังเศส-ไทย 
ในฐำนะลำ่ม ระหวำ่งวนัท่ี ๒๑-๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ทัง้นี ้สมำคมฝร่ังเศส-ไทย ซึง่มีนำยอีฟ ศรีธวชั 
เลขำธิกำรฯ ได้เดินทำงมำชมควำมคืบหน้ำของโครงกำรตำมพระรำชด ำริตำมแผนพฒันำเด็กและเยำวชนในถ่ิน
ทรุกนัดำร โดยมีภมิูหลงัวำ่ในวโรกำสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เสด็จพระรำชด ำเนิน
เยือนประเทศฝร่ังเศสอยำ่งเป็นทำงกำรเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สมำคมฝร่ังเศส-ไทย ได้ทลูเกล้ำฯ ถวำยเงินท่ีได้จำก
บริษัทและผู้ประกอบกำรฝร่ังเศสรำยใหญ่ๆ อำทิ มลูนิธิคำร์ฟูร์ มลูนิธิสเุอซ เพื่อสนบัสนนุกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพฒันำของพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี จึงโปรดเกล้ำฯ ให้น ำเงินทุน
ดงักลำ่ว มำใช้ในโครงกำรพฒันำเด็กและเยำวชนในถ่ินทรุกนัดำร โดยมีพระรำชด ำริท่ีจะพฒันำกำรจดั
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนส ำหรับชำวไทยบนพืน้ท่ีสงูนี ้ด้วยทรงเห็นวำ่กำรศกึษำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจของประชำชน
เป็นปัจจยัส ำคญัยิ่งของกำรพฒันำเปลีย่นแปลงตำ่งๆ 
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โครงกำรตำมพระรำชด ำริตำมแผนพฒันำเด็กและเยำวชนในถ่ินทรุกนัดำร ได้คดัเลอืกบรรดำโรงเรียนท่ี
อยูใ่นสภำพท่ียำกล ำบำก เพื่อท่ีจะเป็นกำรยกระดบัควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยเร่ิมท่ีนกัเรียน ให้ทัง้กำรศกึษำและ
อำหำรกลำงวนั และในท่ีสดุก็จะกระจำยไปสูชุ่มชนโดยรอบด้วย ทัง้นี ้หลำยพืน้ท่ีในจงัหวดัตำกและเชียงใหม่ 
ประชำกรสว่นใหญ่เป็นชำวไทยภเูขำท่ีเรำเรียกวำ่ กะเหร่ียง แตส่ ำหรับพวกเขำนัน้เรียกตวัเองวำ่ ปำกะญอร์ 
บริเวณเหลำ่นีมี้กำรคมนำคมติดตอ่กบัโลกภำยนอกได้อยำ่งยำกล ำบำก เพรำะบำงแหง่ท่ีวำ่เข้ำไปงำ่ยท่ีสดุแล้ว
ก็ยงัต้องใช้เวลำถึงหนึง่ชัว่โมงส ำหรับระยะทำงเพียงเจ็ดกิโลเมตร เน่ืองจำกเป็นป่ำเขำ ส ำหรับฤดฝูนเรียกได้วำ่
ถกูตดัขำดจำกโลกภำยนอก นอกจำกนัน้ ยงัเป็นบริเวณรอยตอ่กบัประเทศเพื่อนบ้ำน คือ สหภำพพม่ำ ชำว
กะเหร่ียงแบง่ออกเป็นสองกลุม่    กลุม่แรก คือกลุม่โปร์ ไม่มีภำษำเขียน มีแต ่    ภำษำพดู กลุม่ท่ีสอง คือกลุม่
สะกอร์ มี   ภำษำเขียน ดงันัน้ ภำษำไทยก็เปรียบเป็นภำษำตำ่งชำติภำษำหนึง่ เป้ำหมำยของเรำ คือ อยำ่งน้อย
ต้องให้เขำพดูให้ได้อยำ่งน้อยสองภำษำ คือ ภำษำปำกะญอร์และภำษำไทย 

ศนูย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภเูขำ “แม่ฟ้ำหลวง” เป็นโรงเรียนท่ีบริหำรโดย กำรศกึษำนอกโรงเรียน 
(กศน.) ซึง่จะมีทัง้เด็กในวยัเรียนและวยัผู้ใหญ่ท่ีจะมำเรียนตอนกลำงคืน ตลอดจนโรงเรียนท่ีสงักัดส ำนกังำน
กำรศกึษำพืน้ฐำนอยำ่งเช่น โรงเรียนบ้านแม่อมกิ เป็นโรงเรียนแม่ที่ซึง่เรียกวำ่เป็นห้องเรียนเคล่ือนที่ จริงๆ
แล้วตอนนีไ้ม่ได้เคลือ่นท่ีแล้ว ตอนนีน้ัน้มีอยูท่ัง้หมด ๑๑ แหง่ของ ๘ หมู่บ้ำนด้วยกนั ซึง่ผมได้ไปดบูำงสำขำมำ 
เรียกได้วำ่กนัดำรมำก โดยโรงเรียนพวกนีน้ัน้จะอำศยัโรงเรียนแม่เป็นหลกั ฉะนัน้โรงเรียนแม่จึงต้องมีพืน้ฐำนท่ี
เข้มแข็ง มีกำรสนบัสนนุท่ีเพียงพอ มีหอพกั โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งพวกที่จบจำกบรรดำห้องเรียนเคล่ือนที่หรือ
สำขำตำ่งๆ ท่ีจะต้องเรียนชัน้สงูตอ่ไปก็จะมำอยูท่ี่โรงเรียนแม่ และขอบอกวำ่ สว่นใหญ่ท่ีผมไปดนูัน้ไม่มีไฟฟ้ำใช้ 
จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้เคร่ืองป่ันไฟฟ้ำ หรือ แผงแสงอำทิตย์ เพื่อท่ีจะใช้ส ำหรับอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เช่น 
โทรทศัน์ หรือวิทย ุ

เม่ือวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ผมได้ไปโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนทำ่นผู้หญิง ทวี มณีนตุร ซึง่
อยูใ่นอ ำเภอแม่สอด นบัวำ่เป็นโรงเรียนตวัอยำ่ง เพรำะมีทัง้สวนครัว เล้ำเป็ด-ไก่ ท่ีจะเป็นอำหำรกลำงวนัส ำหรับ
นกัเรียน ศนูย์สขุภำพส ำหรับกำรปฐมพยำบำลขัน้แรก ตรวจเชือ้โรคมำลำเรีย ซึง่หน้ำฝนก็มกัจะระบำด ทัง้นี ้
โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวนั มีจุดประสงค์เพื่อลดระดบัควำมรุนแรงของปัญหำกำรขำดสำรอำหำร   
อยำ่งน้อยนกัเรียนก็มีอำหำรมือ้กลำงวนัท่ีเป็นมือ้หลกัท่ีมีอำหำรสมดลุ 

เม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ผมได้ไปศนูย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภเูขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนห้วย
แห้ง สงักดั กศน. ด้วยเช่นกนั ท่ีบ้ำนห้วยแห้งนีมี้ครูประจ ำอยูส่องคน และมีนิเทศน์หนึง่คน (ครูนิเทศก์จะดแูล
หลำยๆโรงเรียน) นกัเรียน ๖๖ คน มีโทรทศัน์ดำวเทียม วิทยสุือ่สำรติดตอ่ และโรงอำหำรส ำหรับโครงกำรเกษตร
เพื่ออำหำรกลำงวนั ท่ีขำดไม่ได้ก็คือแผงรับแสงอำทิตย์ส ำหรับระบบไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์และเคร่ืองป่ันไฟ 
ทัง้นี ้ข้อจ ำกดัของแผงรับแสงอำทิตย์อยูท่ี่ใช้สะสมพลงังำนแสงอำทิตย์ในตอนกลำงวนั บำงครัง้เม่ือไฟฟ้ำไม่
พอใช้ก็จ ำเป็นจะต้องใช้เคร่ืองป่ันไฟ โดยใช้น ำ้มนัเป็นเชือ้เพลงิ ชำวบ้ำนรอบๆศนูย์ฯ จ ำนวนไม่น้อยไม่มีบตัร
ประชำชน นอกจำกนัน้มีคำ่ยผู้ลีภ้ยัท่ีอยูก่นัคอ่นข้ำงหนำแนน่อยูไ่ม่ไกลนกั 
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 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ หมู่ท่ี ๔ ต ำบลแม่วะหลวง อ ำเภอทำ่สองยำง เป็นโรงเรียนแม่ที่ขึน้อยูก่บัเขต
กำรศกึษำ ๒ ของจงัหวดัตำก หำ่งจำกอ ำเภอแมส่ะเรียง ๔๐ กิโลเมตร และอ ำเภอแม่สอด ๑๙๐ กิโลเมตร มี
โรงเรียนลกูอยู ่๘ แหง่ และหอพกันกัเรียน ซึง่มีนกัเรียนพ ำนกัอยูห้่องละ ๘ คน รวมทัง้สิน้ ๙๓ คน ทัง้นี ้
ห้องเรียนเคล่ือนที่ คือ ห้องเรียนท่ีอยูใ่นเขตบริกำรของโรงเรียนแม่ ฉะนัน้ค ำวำ่ ห้องเรียนเคล่ือนที่ ก็คือ
ห้องเรียนส ำหรับเด็กท่ีอยูใ่นวยัเรียนท่ีไม่สำมำรถเดินทำงมำเรียนท่ีโรงเรียนแม่ได้ เน่ืองจำกพืน้ท่ีทุรกนัดำร อยู่
หำ่งไกลและกำรคมนำคมไม่สะดวก โรงเรียนแม่จึงได้เปิดห้องเรียนเคล่ือนที่ในแตล่ะหยอ่มบ้ำน และมี
ครูผู้สอน เขตบริกำรของโรงเรียนบ้านแม่อมกมีิทัง้หมด ๘ หมู่บ้ำน โดยเป็น ห้องเรียนเคล่ือนที่ ทัง้หมด    
๑๑ จุด มีครูรวมทัง้หมด ๒๕ คน และนกัเรียนทัง้หมด ๖๖๕ คน 

วนัท่ี ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ผมได้ไปเยี่ยม ห้องเรียนเคล่ือนที่แม่สะเปา ซึง่ก็คือสำขำของบ้ำน   
แม่อมกิ ห้องเรียนเคลือ่นท่ีแม่สะเปำ สร้ำงเสร็จเม่ือวนัท่ี ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๔๖ โดยมลูนิธิสเุอซของฝร่ังเศส มี
ห้องเรียน ๒ ห้อง มีห้องครู ครัว ร้ำนสหกรณ์ สวนครัว โรงเลีย้งไก่ หมู่บ้ำนดงักลำ่วมีประชำกรประมำณ ๓๐๐ 
คน ซึง่เป็นคริสต์ทัง้หมด มีโบสถ์ และบำทหลวงคำธอลกิ จำกทำ่สองยำงเดือนละครัง้ ทัง้นี ้ห้องเรียนเคลือ่นท่ีแม่
สะเปำได้รับควำมช่วยเหลอืจำกองค์กรทำงด้ำนศำสนำคริสต์ คำธอลกิ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งออกคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับ
จ้ำงครูผู้ช่วยสอน ๒ คนให้ด้วย 

วนัท่ี ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ผมได้ไปศนูย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภเูขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนห้วยตอง
สำดและท่ีบ้ำนอึ่งเหนือ ต ำบลอมก๋อย อ ำเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมลูนิธิคำร์ฟูร์ทลูเกล้ำฯ ถวำยเงินเพื่อ
สนบัสนนุโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี โปรดเกล้ำฯ ให้น ำเงิน
มำใช้ส ำหรับศนูย์กำรเรียนชุมชนไทยภเูขำ “แม่ฟ้ำหลวง” พืน้ท่ีอ ำเภออมก๋อย ทัง้นี ้อ ำเภออมก๋อย แบง่ออกเป็น 
๖ ต ำบล คือ ต ำบลอมก๋อย ต ำบลนำเกียน ต ำบลสบโขง ต ำบลยำงเปียง ต ำบลแม่ตื่น และต ำบลม่อนจอง 
หมู่บ้ำนท่ีผมได้ไปดมูำคือ บ้ำนห้วยตองสำด และบ้ำนหนองอึ่งเหนือ ทัง้สองแหง่ไม่มีไฟฟ้ำใช้ ส ำหรับน ำ้อุปโภค 
บริโภค ใช้วิธีตอ่ก๊อกน ำ้จำกภเูขำ ทีวีดำวเทียมของโรงเรียนเป็นศนูย์ชุมนมุของชำวบ้ำนยำมเย็น ศนูย์กำรเรียน
ชุมชนไทยภเูขำ “แม่ฟ้ำหลวง” เป็นศนูย์รวมน ำ้ใจของชำวบ้ำน ชำวบ้ำนก็ได้ลงทนุลงแรงช่วยปรับพืน้ดินให้เป็น 
ท่ีรำบในกำรจดัตัง้โรงเรียน ทัง้นี ้โรงเรียนไม่สำมำรถอยูไ่ด้โดยปรำศจำกหมู่บ้ำนและหมู่บ้ำนก็ไมส่ำมำรถอยูไ่ด้
โดยปรำศจำกโรงเรียน เป็นท่ีนำ่ตกใจที่ในบรรดำหมู่บ้ำนทัง้ ๒๓๒ แหง่ ในอ ำเภออมก๋อย มีศนูย์กำรเรียนชุมชน
ไทยภเูขำ “แม่ฟ้ำหลวง” เพียง ๑๐๒ แหง่เทำ่นัน้ ซึง่นัน่ก็หมำยควำมวำ่ จะต้องสร้ำงอีกถึง ๑๓๐ แหง่จึงจะครบ
ทกุหมู่บ้ำน 

ท่ีอ ำเภออมกอ๋ยนีเ้องท่ีเป็นต้นก ำเนิดของโครงการ กศน. หลังช้าง ซึง่เป็นโครงกำรท่ีได้รับรำงวลั
ชมเชยจำกองค์กำรกำรศกึษำ วิทยำศำสตร์และวฒันธรรมแหง่สหประชำชำติ (UNESCO) เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ส ำหรับควำมพยำยำมท่ีจะท ำให้ชำวบ้ำนได้รับกำรศกึษำ โดยใช้ช้ำงเป็นพำหนะในกำรน ำอุปกรณ์กำรศกึษำให้
เข้ำถึงหยอ่มบ้ำนท่ีอยูท่ำ่มกลำงขนุเขำและป่ำลกึ 
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ทีว่ดัสว่างอารมณว์รวิหาร  จังหวดัสุโขทยั  และทีว่ดัมหาโพธ์ิ  กรุงย่างกุง้ 

 
จรัล  ปล่ังตระกูล 

สหพล อรรถธมัมะคุณ  อาภาภรณ ์ พ่ึงเจาะ   
 
 เรื่องน่ารูเ้กีย่วกบั “กฐิน” 
 

ความหมายของค าว่า “กฐิน” 
  ค าว่า “กฐิน” มีความหมายเกี่ยวข้องกนัถงึ ๔ ประการ สรุปได้ดังน้ี  

- เป็นชื่อของกรอบไม้ส าหรับขึงผ้าเยบ็จีวรของภิกษุ ไทยเราเรียกว่า “สะดึง” ที่เราเรียกว่า 
ผ้ากฐิน เพราะเมื่อจะเยบ็ ต้องขึงผ้าให้ตึงด้วยไม้สะดึงแล้วจึงเยบ็ ในคร้ังกระโน้น เมื่อช่างเยบ็ไม่ช านาญในการ

เยบ็จีวร ทั้งเคร่ืองจักรกย็ังไม่มีใช้อย่างเวลานี้  จึงต้องอาศัยไม้สะดึงช่วยขึงเป็นหลักก่อนแล้วจึงเยบ็ 
- เป็นช่ือของผ้าที่ถวายแก่สงฆ์เพ่ือท าจีวรตามแบบหรือกรอบไม้น้ัน 
- เป็นชื่อของบุญกริิยา คือ การท าบุญ ในการถวายผ้ากฐินเพ่ือให้สงฆท์ าเป็นจีวร 
- เป็นช่ือของสงัฆกรรม คือ กิจกรรมของสงฆท์ี่จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเหน็ชอบ 

จากที่ประชุมสงฆใ์นการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
  “ผา้กฐิน” คือผ้าที่ส  าเรจ็ขึ้นได้เพราะอาศัยกฐิน คือ สะดึง เม่ือส าเรจ็เป็นผ้ากฐินแล้วน าไป
ทอดแก่ภิกษุผู้จ าพรรษาแล้วตลอด ๓ เดือน เรียกว่า ทอดกฐิน 
  ทอด คือ วางไว้ ทอดกฐิน ก็คือน าผา้กฐินไปวางไวต่้อหนา้สงฆอ์ย่างนอ้ย ๕ รูป โดยมิได้

ต้ังใจถวายแก่รูปใดรูปหน่ึง แล้วแต่พระท่านจะมอบหมายกนัเอง 
 

ระยะเวลาของการทอดกฐิน 
  ต้ังแต่แรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ไปจนถงึ ๑๕ ค ่า เดือน ๑๒ ก่อนหน้านั้นหรือหลังจากน้ัน 
ไม่นับเป็นกฐิน  
 

ต านานทีท่ าใหเ้กิดการทอดกฐิน 
  คร้ังพุทธกาล มีเร่ืองเล่าไว้ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก กฐินขันธกะว่า คร้ังหน่ึง ภิกษุชาวเมือง 
ปาฐา ๓๐ รูป ถอืธุดงควัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์จะเฝ้าพระพุทธเจ้าซ่ึงขณะน้ันประทบัอยู่กรุงสาวัตถ ี
แคว้นโกศล จึงพากนัเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองน้ัน พอถงึเมืองสาเกตซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ ๖ 

โยชน์ กเ็ป็นวันเข้าพรรษาพอดี เดินทางต่อไปไม่ได้ จึงต้องจ าพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตตามพระวินัยบัญญัติ  
ขณะที่จ าพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกต เกิดความพร้อมร้อนรนอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นก าลัง ดังน้ัน พอออก

พรรษาปวารณาแล้ว กรี็บเดินทาง แต่ระยะน้ันยังมีฝนตกมาก หนทางที่เดินชุ่มไปด้วยน าเป็นโคลนเป็นตม 

ต้องบุกต้องลุยมาจนกระทั่งถงึกรุงสาวัตถ ีได้เข้าเฝ้าสมความประสงค์  พระพุทธเจ้าจึงมีปฏสินัถารกบัภิกษุ
เหล่านั้นถงึเร่ืองการจ าพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกตและการเดินทาง ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถงึความต้ังใจ  
ความร้อนรนกระวนกระวายและการเดินทางที่ล าบากให้ทรงทราบทุกประการ 

  พระพุทธเจ้าทรงทราบและเหน็ความล าบากของภิกษุ จึงทรงยกเป็นเหตุและมีพระพุทธานุญาต 
ให้พระภิกษุผู้จ าพรรษาครบถ้วนแล้วกรานกฐินได้ และเมื่อกรานกฐินแล้ว จะได้รับอานิสงสบ์างข้อตามพระวินัย 



   
ประเภทของกฐิน 

  การทอดกฐินที่ปฏบิัติกันมาในประเทศไทยตามหลักฐานที่ปรากฎนับตั้งแต่สมัยกรุงสโุขทยัเป็น

ราชธานีตราบเท่าถงึปัจจุบัน แยกเป็นประเภทใหญ่ ได้ ๒ ประเภท คือ กฐินหลวง และ กฐินราษฎร์ *  
กฐินหลวง  เม่ือถงึเทศกาลทอดกฐิน การที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบ าเพญ็พระราชกุศลเกี่ยวกบักฐิน 

เป็นพระราชพิธเีป็นเหตุให้เรียกกนัว่า กฐินหลวง  วัดใดกต็าม ไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงหรือวัดราษฎร์ หากพระเจ้า
แผ่นดินเสดจ็พระราชด าเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินแล้ว เรียกว่ากฐินหลวงทั้งสิ้น แต่สมัยต่อมา เมื่อประชาชน 
มีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจ้าแผ่นดิน ได้รับพระมหากรุณาให้ถวายผ้าพระกฐินได้ตามสมควร

แก่ฐานะเป็นต้น เป็นเหตุให้แบ่งแยกกฐินหลวงออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ กฐินที่ก าหนดเป็นพระราชพิธ ี  
กฐินต้น  และกฐินพระราชทาน  (โปรดดคู ำอธิบำยเพ่ิมเติมทำ้ยบทควำม)  

ส่วน กฐินราษฎร์ เป็นกฐินที่ประชาชนน าผ้ากฐินของตนไปทอด ณ วัดต่างๆ เว้นไว้แต่วัดที่ได้ 
กล่าวมาแล้วในเร่ืองกฐินหลวง การทอดกฐินของราษฎรต้ังแต่สมัยกรุงสโุขทยัจนถงึปัจจุบันมีชื่อเรียกแตกต่างกนั 
ตามลักษณะของวิธกีารทอด ได้แก่  กฐินหรือมหากฐิน  จุลกฐิน กฐินสามัคคี กฐินตกค้าง เป็นต้น 
  นับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว ชาวพุทธถอืว่า “การทอดกฐิน” เป็นการกระท าทีไ่ดร้บัผลเป็น
บุญกุศลอนัยิง่ใหญ่ จึงได้จัดท ากนัขึ้นอย่างกว้างขวางเป็นประจ าทุกปี 
  แต่บุญกุศลอนัยิง่ใหญ่นั้น ไม่อาจเกิดขึ้ นไดเ้พยีงการกระท าทางวตัถุ ซ่ึงมักแฝงไว้ด้วย

เจตนาแห่งการโฆษณาโอ้อวดในความยิ่งใหญ่ของผู้กระท า ได้ผลเป็นความยินดีเบิกบานใจในเกียรติยศ

ชื่อเสยีง อย่างนี้ เรียกว่าได้ “บุญ” แต่ยังไม่ได้ “กุศล” 
  การกระท าทีจ่ะใหไ้ดร้บัผลเป็น “กุศล” ตอ้งเป็นการกระท าทางใจ ต้องท าด้วยไม่หวัง
ผลตอบแทนใดๆ แต่เพ่ือขูดเกลาช าระล้างความเหน็แก่ตัว ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของตัว ตลอดจน 
ก าจัดสิ่งที่ท าให้จิตใจเศร้าหมองอืน่ๆให้หมดไป ซ่ึงตรงตามความหมายของค าว่า “ทอดกฐิน” คือ การอาศยั
ธรรมวินยัเป็นเครื่องมือในการก าจัดหรือทอดทิ้ งสิง่เศรา้หมองใจออกไปใหห้มด 
 
 การอญัเชิญผา้พระกฐินพระราชทานไปทอดถวายทีว่ดัสว่างอารมณว์รวิหาร  จังหวดัสุโขทยั   
 

            เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๘   ดร. กนัตธร์ี   ศภุมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ พร้อมภริยาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง ประกอบไปด้วย ร้อยตรีประพาส  ลิมปะพันธ ์ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

ได้เดินทางไปจังหวัดสโุขทยั โดยได้รับการต้อนรับจากนายวรการ ยศยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสโุขทยั   

คณะได้เดินทางไปโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกเป็นที่แรก เพ่ือเยี่ยมชมกจิกรรมกงสลุสญัจร   

โดยนายเจษฎา  ชวาลภาคย ์รองอธบิดีกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ และนายทองพล ชูสมัย 

ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ น าเยี่ยมชมกจิกรรมภายในงาน  ได้แก่  นิทรรศการเกี่ยวกบัการคุ้มครองดูแล

ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ   การรับค าร้องขอหนังสอืเดินทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-passport)   

ซ่ึงคณะได้ทกัทายประชาชนที่มาน่ังรอยื่นค าร้องซ่ึงมีประมาณ ๕๐๐ คน  ประชาชนชาวอ าเภอสวรรคโลก 

ต่างพากนัทกัทายคณะที่มาเยือน  สร้างความอบอุ่นให้กบัทางคณะเป็นอย่างมาก ในโอกาสน้ี  ดร.กนัตธร์ีฯ  

ได้มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์กฬีาให้กบัโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกเพ่ือใช้ในกจิการด้านการศึกษา

ของโรงเรียน  โดยนายทองพล ชูสมัย ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกเป็นตัวแทนรับมอบ    

จากน้ัน   ดร. กนัตธร์ีฯ และคณะได้เดินทางต่อไปยังวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร เพ่ีอเป็นประธาน 

ในพิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี ๒๕๔๘  โดยนายสกุจิ  เจริญรัตนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสโุขทยั   



 
นายสมเจตน์  ลิมปะพันธุ ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสโุขทยั และประชาชนชาวสวรรคโลกได้เข้าร่วมใน

พิธดัีงกล่าว  เมื่อเร่ิมพิธ ี ประธานในพิธไีด้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแก่พระครูอาทรสงัวรศีล เจ้าอาวาส 

วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร  ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ ์ พระสงฆส์วดอนุโมทนา และกรวดน า้ เป็นอนัเสรจ็

พิธกีารถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี ๒๕๔๘ ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ  ในโอกาสน้ี   

ดร. กนัตธร์ีฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายสมเกยีรติ ลิมปะพันธุ ์นายกเทศมนตรีสวรรคโลกด้วย   

ต่อจากน้ัน  อ าเภอสวรรคโลกได้จัดให้คณะฯ เดินทางไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑส์วรรควรนายก 

และอทุยานประวัติศาสตร์อ าเภอสวรรคโลก    

กจิกรรมสดุท้ายของวันก่อนเดินทางกลับคือการมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนใน 

จังหวัดสโุขทยั ๔ โรงเรียนซ่ึงเป็นโรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงการต่างประเทศ  พิธมีอบมีขึ้นที่โรงเรียนโรตาร่ีสวรรคโลกซ่ึงเป็นโรงเรียนหน่ึงที่อยู่

ในโครงการดังกล่าว  ในการน้ี  ผู้อ านวยการของแต่ละโรงเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบ ได้แก่ นายพิศิษฐ์  

ทองอนิทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรตาร่ีสวรรคโลก  นายประสทิธิ์  อ่อนละมูน ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๓๐  นายพิเชษฐ์  คุณากรนุรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก และนายสเุทพ  บุตรสา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร  จากน้ัน  ดร. กนัตธร์ีฯ ได้มอบเกยีรติบัตรแก่นักเรียนจ านวน ๑๒ คน 

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในโครงการยุวทูตความดี และชมการแสดงของนักเรียนในโครงการฯ  

จ านวน ๔ ชุด ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือต้อนรับคณะในคร้ังน้ี     

 

 การอญัเชิญผา้พระกฐินพระราชทานไปทอดถวายทีว่ดัมหาโพธ์ิ กรุงย่างกุง้ 
 

การอญัเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายในประเทศลาว พม่า กมัพูชา จีน (ตอนใต้) และ 
ศรีลังกา น้ัน  เป็นด าริของกระทรวงการต่างประเทศมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับ
ความสมัพันธก์บัประเทศที่นับถอืศาสนาพุทธ โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งเช่ือมโยงเพ่ือเผยแพร่และท านุ

บ ารุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสบืไป  และเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนาความสมัพันธด้์านอืน่ๆ 
  ในแต่ละปี พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานเงินบ ารุงอารามแก่วัดจ านวน 

๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเคร่ืองพระกฐินบริขาร  นอกจากน้ัน  กระทรวงการต่างประเทศจะบริจาคเงินโดยเสดจ็

พระราชกุศล จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด 
  ในกรณีของประเทศพม่า  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเป็นปีที่ ๑๑ ที่ได้มีการอญัเชิญผ้าพระกฐิน

พระราชทานไปถวาย  อย่างไรกต็าม เม่ือวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยานิ

วัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ ได้เสดจ็เป็นองค์ประธานในการถวายผ้าพระกฐินที่วัดอ่องเหม่ 
โป่งล่าชาน กรุงย่างกุ้ง เป็นกรณีพิเศษในโอกาสที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ  
๗๒ พรรษา 
  กระทรวงศาสนาของพม่าได้เลือกวัดมหาโพธิ์ เขตยานกนิ กรุงย่างกุ้ง เป็นวัดที่รับพระราชทาน

ผ้าพระกฐินประจ าปี ๒๕๔๘ และได้ก าหนดให้มีพิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันอาทติย์ที่ ๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาพม่ายินดีให้เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้งเป็นผู้ถวาย 
ผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดมหาโพธิ์ 

พิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทานจัดขึ้นเม่ือวันอาทติย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ วัด 
มหาโพธิ์ เขตยานกนิ กรุงย่างกุ้ง โดยมีพระสงฆแ์ละสามเณรพม่าจ านวน ๒๕๐ รูป ชาวพม่าและชาวไทย 
ร่วมในพิธปีระมาณ ๒๐๐ คน  
  ผู้ร่วมงานฝ่ายพม่า ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสงูของพม่า ได้แก่ พัน โท เมียว จ่อ อธบิดี 



 
กรมการศาสนา กระทรวงศาสนาพม่า พล.ท.จ่อ ตัน  (อดีต ผบ.ทอ.) ประธานสมาคมวัฒนธรรมและ

เศรษฐกจิพม่า-ไทย เจ้าหน้าที่กระทรวง ศาสนาพม่า (ระดับที่ปรึกษากระทรวงศาสนา ผู้อ านวยการ และ 
รองผู้อ านวยการ) นักธุรกิจและประชาชนชาวพม่าประมาณ ๑๕๐ คน 
  ผู้ร่วมงานฝ่ายไทย ประกอบด้วยเอกอคัรราชทูตและภริยา ข้าราชการสถานเอกอคัรราชทูตทุก

คนและครอบครัว คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัว พล.อ. สน่ัน ขจรกล ่า เลขาธกิาร

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกจิไทย-พม่า คนไทยที่พ านักอยู่ในพม่า นักธุรกจิไทย และสมาชิกสมาคม ฯ รวม

ทั้งสิ้นประมาณ ๖๐ คน 
  ประธานในพิธฝ่ีายสงฆ ์คือ พระภัททตันะ กูเนตานะ รองประธานคณะกรรมาธกิารสงฆแ์ห่ง

รัฐ ( Vice Chairman of the State Sangha Mahanayaka Committee ) โดยมีพระภัททนัตะ กุมารา 

เลขาธกิารคณะกรรมาธกิารสงฆแ์ห่งรัฐ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของคณะกรรมาธกิารสงฆแ์ห่งรัฐ ๘ รูป เข้าร่วม

ในพิธ ี
  พิธเีร่ิมขึ้น โดยเอกอคัรราชทูต อญัเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปวางบนพานแว่นฟ้า จากน้ัน

ได้ถวายผ้าห่มพระประธานและจุดเทยีนเพ่ือเร่ิมพิธ ีฯ สมาทานศลี พระสงฆส์วดพระปริต หลังจากน้ัน

เอกอคัรราชทูตได้กล่าวค าถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพระภัททนัตะ 

ปัณฑติาปิวาตะ เจ้าอาวาส เป็นผู้รับผ้าพระกฐินและกฐินบริขาร 
  หลังจากน้ัน ฝ่ายไทยมอบเงินบริจาคแก่พัน โท เมียว จ่อ อธบิดีกรมศาสนาพม่า ดังน้ี 
        เงินพระราชทานของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ฯ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
        เงินบริจาคของกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
        เงินบริจาคของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกจิไทย-พม่า จ านวน ๑.๕ ล้านจ๊ัต 
        เงินบริจาคของสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทยในพม่า จ านวน ๖๑๒,๔๐๐ 

จ๊ัต ๑๒๐ FEC ( ๑ FEC เท่ากบั ๑ ดอลลาร์สหรัฐ) ๑๐ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๑,๕๐๐ บาท 
  พระภัททนัตะ ปัณฑติาปิวาตะ แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกบัประเพณีและอานิสงสข์องการ

ถวายกฐินแด่พระภิกษุ และผู้ร่วมพิธไีด้ร่วมกนักรวดน า้ 
  หลังจากน้ัน ผู้เข้าร่วมในพิธฯี ทั้งไทยและพม่าได้ร่วมกนัถวายผ้าจีวรแก่พระภิกษุสามเณร

จ านวน ๒๔๐ รูป ใส่บาตรข้าวและถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกนัเป็นอนัเสรจ็พิธี 
ที่เรียบง่าย 

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

 
*  กฐินที่ก าหนดเป็นพระราชพิธี   พระเจ้าแผ่นดินเสดจ็พระราชด าเนินไปถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรม

วงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี หรือผู้ทรงเหน็สมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายเป็นประจ า ณ พระอารามหลวง  ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภมิูภาค 

๑๖ วัด โดยจะเริ่มในวันแรม ๖ ค ่า เดือน ๑๑ หลังจากออกพรรษาแล้ว ๖ วัน ส านักพระราชวังจะออกหมายก าหนดการเป็นประจ าปี จึงไม่มีการจอง

ล่วงหน้า     กฐินต้น   ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสดจ็พระราชด าเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวงและมิได้เสดจ็ไป

อย่างเป็นทางราชการหรืออย่างเป็นพระราชพิธี แต่เป็นการบ าเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงด าเนิน

ตามพระยุคลบาทพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเสดจ็พระราชด าเนินไปทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นที่ วัดซึ่งยังไม่เคย

เสดจ็พระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐินมาก่อน  โดยเป็นวัดที่ประชาชนเลื่อมใสมาก และประชาชนในท้องถิ่นจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

อย่างใกล้ชิดด้วย  กฐินพระราชทาน  ปัจจุบัน วัดหลวงมีเป็นจ านวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคล

ที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานควรถวายหลังจากพระกฐินหลวงวันแรกแล้ว แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็น
ส าคัญ จะถวายผ้าพระกฐินตั้งแต่วันแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันแรกของกฐินกาลกไ็ด้ 
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“การเดินทางไปร่วมงานแสดงสินคา้ท่ีนครเซ่ียงไฮ”้ 
โดยเกริกชยั  รายณสุขวงศ ์

 

 “ผูเ้ขียนมีโอกาสไดไ้ปเยอืนนครเซ่ียงไฮ ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 4 คร้ัง ดว้ยกนั 
  คร้ังแรก  เป็นการเยอืนแบบทางการ ได้ถวายการรับเสด็จฯ  สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งเป็นทางการ ระหว่าง 20 มิถุนายน ถึง          
2 กรกฎาคม 2536 (กรุณาหาอ่านสราญรมยปี์ที่ 60 พ.ศ.2546 หน้า 210-226 ประสบการณ์ทางการ
ทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเกริกชยั  รายณสุขวงศ)์ 
  คร้ังที่ 2  การไปแข่งขนัเทนนิสมิตรภาพกบัผูน้ าจีน ณ นครเซ่ียงไฮ ้โดยมีบริษทั 
เจริญโภคภณัฑ์ เป็นเจา้ภาพและอุปถัมภ์ ช่วงปี พ.ศ.2537 คณะไทยมีนักเทนนิสอาวุโส น าโดย
อุปทูตฯ เกริกชัย  รายณสุขวงศ์ และทีมชาติไทยชายหญิง มีคุณชนะชัย  ศรีชาพนัธุ์ กับบุตรชาย 
ธนากร (เบิ้ม) และนราธร (บิ๊ก) ฝ่ายหญิงก็มี แทมมารีน  ธนสุกาญจน์ และ ฯลฯ ผลฝ่ายไทยปราชยั
มากกวา่ ทั้งน้ีเพือ่ผกูมิตรสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั 
  คร้ังที่ 3  การเดินทางไปแสวงหาตลาดที่เมืองหนิงโป (Ninh Po) ใกล ้ๆ กบันคร
เซ่ียงไฮ ้ไดมี้โอกาสไปร่วมงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวนัชาติไทย 5 ธนัวาคม 2546 ซ่ึงสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ ้จดัขึ้น 
  คร้ังที่ 4  คือคร้ังน้ี การเดินทางไปร่วมการแสดงสินคา้ ณ นครเซ่ียงไฮ้ (China 
Sourcing Fair) ระหวา่งวนัที่ 18-21 ตุลาคม 2548 ที่ Hall W1, Shanghai, P.R. China. 
  ก่อนที่จะเล่าหรือบรรยายเร่ืองการเดินทางคร้ังล่าสุด ผูเ้ขียนขอถือโอกาสเล่าเร่ือง
ภูมิหลงั (Background) ของนครเซ่ียงไฮท้ี่โด่งดงัมีช่ือเสียง โดยเฉพาะภาพยนตร์เร่ือง “เจา้พ่อเซ่ียงไฮ”้ 
ซ่ึงเล่าขานกันมาก  และผูเ้ขียนได้มีโชคไปเยี่ยมสถานที่ถ่ายท ามาแล้ว พวกเราคงจ าเพลงขึ้นใจ         
“เหล่าปัง.........”  ในหนงัเจา้พอ่เซ่ียงไฮไ้ดดี้  คุณศุภกร (เอ๋) ไกด์พวกเราไดค้รวญเพลงน้ีให้ฟัง เป็น
ที่ช่ืนชอบครึกคร้ืนกบัคณะเราในรถทวัร์นครเซ่ียงไฮ ้
  นครเซ่ียงไฮมี้พื้นที่ 6,340 ตารางกิโลเมตร (กทม. 1,600 ตารางกิโลเมตร) มีประวติั
ความเป็นมากวา่ 700 ปี เร่ิมจากหมู่บา้นชาวประมงเติบโตขึ้นเป็นเมืองส่ิงทอ และพฒันาเป็นเมืองท่า
เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ.1843 เร่ิมมีประเทศต่าง ๆ เขา้มาติดต่อคา้ขายเพิ่มขึ้น รุ่งเรืองสุดช่วงทศวรรษ 1930 
ในช่วงก่อนที่จีนจะเปล่ียนการปกครองในปี ค.ศ.1949 เซ่ียงไฮเ้คยถูกจดัเป็นเมืองที่เจริญเป็นอันดบั 
5 ของโลก รองจากนิวยอร์ค ปารีส และลอนดอน 
  ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ในแง่ประชากร (17 ลา้นคน) เป็นล าดบัที่ 2 
ของจีน (รองจากนครฉงช่ิง ซ่ึงมี 30 ลา้นคน) เป็นเมืองท่าที่ใหญ่และส าคญัที่สุดของจีน เป็นฐาน
การคา้ การเงิน การธนาคาร การลงทุน และอุตสาหกรรมที่ทนัสมยั ในดา้นการบริหารเป็นมหานคร
เทียบเท่ามณฑล มีสถานะเป็นเขตบริหารพิเศษขึ้นตรงต่อกรุงปักก่ิง มีนายกเทศมนตรี (นาย Chen 
Liangyu เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือกุมภาพนัธ ์2545) เป็นผูบ้ริหารสูงสุด 
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  (ต  าแหน่งนายกเทศมนตรีนครเซ่ียงไฮถื้อเป็นต าแหน่งที่ส าคญัมากและมกัไดรั้บการ
จบัตามองเน่ืองจากผูน้ าระดบัสูงสุดหลายคนของจีน ปัจจุบนัต่างเคยด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี
หรือเลขาธิการพรรคฯ ของนครเซ่ียงไฮ้มาก่อน อาทิ นายจู หรงจี นายกรัฐมนตรี และนายเจียง                 
เจ๋อหมิน ประธานาธิบดี) 
  นอกจากน้ียงัมีต  าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิตส์ ซ่ึงท าหน้าที่ก  ากบัดูแลด้าน
นโยบายจากรัฐบาลกลางดว้ยอีกต าแหน่งหน่ึง ซ่ึงถือเป็นต าแหน่งที่ทรงอิทธิพลมากในเซ่ียงไฮ ้และ
ในรัฐบาลกลาง นครเซ่ียงไฮ้มีพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 2355 ตารางไมล์ มีวฒันธรรมตะวนัออกและ
ตะวนัตกคละกนั ทั้งอดีตและปัจจุบนั 
  จากประวติัเร่ิมแรก การตั้งถ่ินฐานมีขึ้นระหว่างราชวงศซ์อง (Song Dynasty 961-
1280 A.D.) เดิมเป็นหมู่บา้นประมงเล็ก ๆ จนกระทัง่ตอนกลางของศตวรรษที่ 13 
  ในระหว่างราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty) มีการสร้างก าแพงมากมายเพื่อลอ้มเมือง
และป้องกนัภยัโจรสลัด แต่มาการคา้ระหว่างประเทศเจริญขึ้นในสมยัราชวงศฉิ์น (Qing Dynasty) 
ก่อนสงครามฝ่ินเกิด เซ่ียงไฮก้ลายเป็นเมืองท่ามีผูค้น 5 แสนคน 
  สตรีในนครเซ่ียงไฮ ้ถา้สังเกตให้ดีจะแต่งกายสวย มีสีสันกว่าที่อ่ืน ๆ ยิง่ในปัจจุบนั
คนสวย ๆ โดยเฉพาะสตรีจะไปรวมอยู่เซ่ียงไฮ้กันมาก อารยะธรรมตะวนัตกท าให้หนุ่มสาวมี
อิสระเสรีในการจบัมือถือแขนกนัในตอนกลางวนั และกอดกนัสัมผสักนัยามค ่าคืน นครเซ่ียงไฮ ้จึง
กลายเป็นแม่เหล็กและมีช่ือเสียงดงัไปทัว่โลก 
  เซ่ียงไฮ้แบ่งเขตการบริหารเป็น 19 เขต (อ าเภอ) ในจ านวนประชากร 17 ลา้นคน       
13 ลา้นคนเป็นผูท้ี่มีถ่ินที่อยูถ่าวรและอีก 3 ลา้นคนเป็นผูล้งทะเบียนจากต่างเมือง (registered migrant) 
หรือเป็นผูท้ี่อาศยัอยู่ยา่นชานเมืองและเดินทางเขา้มาท างานในแต่ละวนั นอกจากน้ีเซ่ียงไฮ้ มีกลุ่ม
ชาวต่างชาติ (expats) ที่เขา้มาท างานกบับริษทัขา้มชาติ จ  านวนประมาณ 5 แสนคน โดยมีชาวไตห้วนั
มากที่สุดประมาณ 3 แสนคน ขณะน้ีมีแนวโนม้ชาวไตห้วนัและจีนโพน้ทะเลที่หันเขา้ท างานในนคร
เซ่ียงไฮม้ากขึ้น จากการที่เซ่ียงไฮอ้ยูใ่นภาวะบูมทางเศรษฐกิจ (และส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการซ้ือบา้นพกัอาศยัแห่งที่ 2 (second home) ที่เซ่ียงไฮข้ยายตวัอยา่งมาก โดยเฉพาะฝ่ังผูต่ง) 
  นอกจากน้ี เซ่ียงไฮ้จดัเปนเมืองที่มีคณะทูตต่างชาติอยู่มากที่สุดรองจากกรุงปักก่ิง 
โดยมีสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ ถึง 42 ประเทศ 
  การเดินทางไปคร้ังน้ี มีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์เป็นผูเ้ชิญคณะนัก
ธุรกิจพ่อคา้เอกชนรมว 40 คน 28 บริษทั ตามจุดประสงค์การแสวงหาตลาดในต่างประเทศ เรียกว่า 
โครงการ International Traders ซ่ึงบริษทั ดี.ที.ซี.อินดสัตร่ีส์ จ  ากดั (มหาชน) ผลิตปากกาลูกล่ืนยีห่้อ 
แลนเซอร์ (LANCER) ซ่ึงผูเ้ขียนท างานอยูเ่ป็นสมาชิก โดยมีคุณธนัญญา  น าสินหลาก ผูอ้  านวยการ
อาวุโส (อดีตเลขารองปลดักระทรวงพาณิชย ์กวี  รวยร่ืน เพื่อนสนิทผูเ้ขียน) ของกรมส่งเสริมการ
ส่งออก ร่วมดว้ยฝ่ายที่ปรึกษาการพาณิชย ์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ ้ช่วยประสานงานอ านวย
ความสะดวกให้ภาคเอกชน โดยใชบ้ริการทวัร์ Inspired Traveller Service Co.,Ltd. จดัรายการให้
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ทั้งหมดตั้งแต่วนัออกเดินทางจากกรุงเทพฯ และวนักลบัจากนครเซ่ียงไฮ ้รวม 6 วนั ซ่ึงเร่ืองราวจะเป็น
เช่นไร ผูเ้ขียขอถือโอกาสน าเสนอเป็นรายวนัไป 
  วนัแรก  วนัอาทิตยท์ี่ 16 ตุลาคม 2548 จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)        
คณะพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์ 9 เดินทางโดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น 
(MU) เจา้หนา้ที่บริษทัทวัร์ใหค้วามช่วยเหลือดีมาก คณะเรามี 10 คน 
  ก่อนหน้านั้นมีคณะอีกกลุ่มหน่ึงเดินทางไปแล้ว การเดินทางเป็นไปโดยราบร่ืน 
โฆษกเคร่ืองบินรวมทั้งกัปตนัประกาศภาษาอังกฤษ จีน และไทยคละกัน สาว ๆ ชาวนางฟ้าจีน        
(แอร์โฮสแตส) บริการได้ประทบัใจมาก ผูโ้ดยสารรู้สึกช่ืนชมกัน เคร่ืองออกจากกรุงเทพฯ เวลา 
18.50 น. ถึงสนามบินผู่ตง นครเซ่ียงไฮ้ ประมาณเที่ยงคืนกว่า ๆ รวม 5 ชั่วโมงกว่า ๆ เวลาเซ่ียงไฮ ้      
ต่างกบักรุงเทพฯ 1 ชัว่โมง ของเราเร็วกวา่เขา เพราะอยูท่างตะวนัออก เห็นดวงอาทิตยก่์อน หลงัผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว บริษทัทวัร์ก็จอดรถมินิบสัขนาดกลางรับคณะ       
เขา้โรงแรมชวนเสน่ห์ (Charms) ระดบั 4 ดาว ทุกคนหลบัฝันดี 
  สังเกตว่ารายการโทรทศัน์เซ่ียงไฮ้ซ่ึงมีกว่า 50 ช่อง สู้เมืองไทยไม่ได้ อาจเพราะ       
มีช่องพดูภาษาจีนมากไป ดีวา่เปิดช่อง CNN, BBC, HBO ชมได ้จึงตาเหตุการณ์ของโลกไดท้นั 
  วนัที่สอง  วนัจนัทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็นวนัจดับูธ (Booth) แสดงสินคา้ พวกเรา
ต่ืนเชา้ รับประทานอาหารเชา้ 07.00 น. ในโรงแรง หลงัจากนั้นรถทวัร์น าคณะเดินทางไปสู่สถานที่จดั
งานที่ Shanghai New International Expo Center Hall W1 เพือ่ตบแต่งบูธของตน 
  เวลาเที่ยง  มีบริการอากหารกล่องส่งถึงบูธโดยคณะทวัร์เจา้เก่า ตอนบ่ายตบแต่งบูธ
ต่อจนเสร็จ 
  ตอนค ่า  มีรายการพิเศษล่องเรือในแม่น ้ าฮว่างผู่ (คลา้ยแม่น ้ าเจา้พระยาของเรา) ซ่ึง
เป็นจุดแบ่งเมืองเซ่ียงไฮ้ออกเป็น 2 ฝ่ัง ฝ่ังตะวนัออกเรียกว่า “ผู่ตง” เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ และฝ่ัง
ตะวนัตกเรียกวา่ “ผูซี่” ฝ่ังเมืองเก่าทั้งสองฝ่ัง มีสะพานหยางผู่และสะพานหนานผู่เป็นทางเช่ือม พวก
เราไดช้มความงานของแสงสียามราตรีและทศันียภาพของนครเซ่ียงไฮอ้ยา่งเต็มที่ ทางเรือไดบ้ริการ
อาหารค ่าแบบจีน (เสฉวน) ทุกคนอ่ิมหมีพีมนัและสนุกกนัพอสมควร อากาศเซ่ียงไฮ้ในยามค ่าคืน
ประมาณ 16 ํ C (ตอนกลางวนั 26 ํ C)  
  คณะกลบัถึงที่พกัประมาณเวลา 22.00 น. 
  วนัที่สาม  วนัองัคารที่ 18 ตุลาคม 2548 เป็นวนัเปิดงานแสดงสินคา้ หลงัจากคณะ
รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรงที่พกัแลว้ ทุกคนก็ขึ้นรถโคช้บริษทัทวัร์เจา้เก่าเขา้สู่ที่จดังาน Shanghai 
New International Expo Centre  
  เวลาเปิดงาน 09.30 น. มีเจา้หน้าที่ระดบัสูงนครเซ่ียงไฮเ้ป็นประธานเปิด มีวงดนตรี
แตรวงบรรเลงเพลงกระห่ึมอยู่ตลอดเวลา พวกเราในคณะตอ้งไปลงทะเบียบรับบตัรคล้องคอ มี                
คุณเชอร่ีที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชยไ์ปช่วยเหลืออย่างเขม้แข็ง เธอสวยและน่ารัก จบปริญญาโทจาก
สหรัฐและพดูจีนไดบ้า้ง ประชาชนไปในงานก็ตอ้งลงทะเบียนเช่นกนั การรักษาความปลอดภยัของ
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เจา้หนา้ที่จีนดีมาก เขม้งวดมีวนิยั ไม่มีการผอ่นผนั ใครไม่มีบตัรคลอ้งคอจะไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมงาน
น่าชมเชยความมีระเบียบวนิยัของจีน ทราบวา่เขาป้องกนัเร่ืองก่อการร้าย (terrorism) ของโลกอยา่งไม่
ประมาท 
  หลังพิธีเปิดแล้ว ชาวนครเซ่ียงไฮ้ต่างก็พากันเข้าไปในงานอย่างเนืองแน่น บูธ 
(Booth) ของไทยรวม 28 แห่ง ต่างก็ประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม สินคา้ที่แสดงก็เป็นสินคา้ประเภท 
Gift & Home Products เช่น ผลิตภณัฑจ์ากไมม้ะม่วง, เซรามิค, เคร่ืองเพชรพลอยในรูปของขวญั, 
กระเป๋าและเคร่ืองอบสมุนไพร, เคร่ืองประดบัภายในบา้น, กรอบรูป, หัวปากกาลูกล่ืนและหมึก, 
ภาพวาด, ราวอลูมิเนียมแขวนเส้ือผา้, กระดาษ, ผลิตภณัฑส์ภาและสบู่, ผลิตภณัฑจ์ากไมเ้ฟอร์นิเจอร์, 
เคร่ืองครัวเรือนพลาสติก, ผา้ไหมเชียงใหม่และกระเป๋าถือ และ ฯลฯ 
  เป็นที่น่าสังเกตว่าบูธของไทยซ่ึงอยู่ติดกบัของจีน ท าให้เกิดการแข่งขนักนัเขา้ชม 
ทางผูจ้ดัได้บริการขายอาหารเคร่ืองด่ืมและการแสดง Life Show ในงานมีการโซโลไวโอลิน โดย
ศิลปินสาวสวยช่ือ เอนนี คนเฮโลไปชมกนัมาก และการแสดงกายกรรมต่อตวั ท าเอาบูธของจีนคบัคัง่
ไปดว้ยชาวเซ่ียงไฮ ้เล่นเอาบูธของไทยเงียบเหงาไปบา้ง จะเรียกวา่ชาวนครเซ่ียงไฮย้งัชาตนิยมอยูก่็ได ้
สินคา้ของจีนดูแลว้น่าทึ่งน่าสนใจ มีความคิดและวิสัยทศัน์ไปไกลพอสมควร เท่าที่เห็นด้วยสายตา 
สินคา้ใหม่ ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซด,์ เรือเล่นสกี, เรือยอร์ท, จกัรยานแบบแปลก ๆ, เคร่ืองเล่นกีฬา, เบาะ
นั่งแบบมองโกล (จกัรพรรดิ) กระเป๋าสะพายหลงั, กระเป๋าถือ, รถเคร่ืองยนตข์นาดกลางและเล็ก, 
กลอ้งจุลทรรศน์ กลอ้งส่องทางไกล และ ฯลฯ 
  อาหารกลางวนั บริษทัทวัร์อินสไปร์จดับริการให้เช่นเคย เป็นการประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้ายถา้ออกไปขา้งนอก 
  คณะรับประทานอาหารค ่าที่ร้านไก่ทองใกล ้ๆ กบัหอคอยทีวไีข่มุกตะวนัออก (T.V. 
Tower) อาหารเสฉวน รสแบบคนไทยชอบ นัง่แบบโตะ๊กลมจีน 10 คน ทุกคนชมวา่อร่อยมาก 
  หลังจากนั้ นคณะก็เข้าชมหอคอยทีวีไข่มุกสูงถึง 468 เมตร เป็นหอส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ที่สูงที่สุดในทวีปเอเชีย และมีความสูงเป็นอนัดับ 3 ของโลก บรรยากาศนครเซ่ียงไฮ้จาก
หอคอยสวยงามเพริศแพร้ว พวกเราถ่ายรูปบนัทึกไวเ้พือ่ความทรงจ า บนหอคอยมีของที่ระลึกแปลกๆ 
สวย ๆ น่าเลือกซ้ือ ราคาไม่แพงนกั ผูเ้ขียนชอบดนตรี เลยซ้ือไวโอลินและเปียโนมีแบตเตอร่ีบรรเลง
เพลงสากลที่นิยกกนัไดห้ลายเพลง เอามาประดบัไวท้ี่บา้น ก็มิเสียหลายที่ไดม้าไดช้มและไดเ้ห็นคุม้ค่า
มากทีเดียว 
  วนัที่ส่ี  วนัพธุที่ 19 ตุลาคม 2548 
  คณะรับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมชาร์ม เวลา 08.30 น. ทุกคนพร้อมกนัเดินทาง
โดยรถโคช้บริษทัทวัร์สไปร์ (เจา้เก่า) ไปบริเวณงานแสดงสินคา้ มีผูค้นทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
เขา้ชมร้านบูธพวกเราพอสมควร บูธริม ๆ จะไดเ้ปรียบคนสนใจกนัมาก ตอนเที่ยงรับประทานอาหาร
กล่องก็พอรองทอ้ง รสชาติก็พอกินกนัได ้
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  เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารที่เก่า “ไก่ทอง” อาหารจีนแบบ          
เฉสวนถูกปากพวกเราทุกคน หลงัจากนั้นคณะก็ไดช้มความงามของหาดเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้(หาดวา่ยทาน) 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครเซ่ียงไฮ ้บริเวณหัวถนนนานกิง เน่ืองจากเคยถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “เจา้พ่อ
เซ่ียงไฮ”้ จากนั้นคณะเขา้ที่พกัโรงแรมชาร์ม 
  มีเร่ืองน่าต่ืนเตน้ในยามค ่าคืน ผูเ้ขียนออกไปเที่ยวชมเซ่ียงไฮ ้By Night กบัเพื่อน ๆ 
บริเวณที่ไปชมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินกันโดยเสรีไม่มีรถราเขา้ไปรบกวน มีเด็กหนุ่มสาว          
นัง่กอดคลอเคลา้กนัน่าอิจฉา หลายคนถือโอกาสเสนอขายนาฬิกายีห่้อมีช่ือ (ของปลอม) มีทั้ง Rolex, 
ลองจิน, โอเมกา้ ฯลฯ ปากกาก็มีมองปลงัค,์ ปาร์กเกอร์, เชฟเฟอร์ เกือบทุกยีห่้อก็ว่าได ้ราคาต่อรอง
ตอ้งลด 30 -50% ถึงจะตกลง หนุ่มคณะเราถูกหลอกลวงโดยสาวสวยวยัรุ่น 2 คน เชิญด่ืมกาแฟและฟัง
เพลงคาราโอเกะ เสร็จแลว้โดนชาร์จค่าใชจ่้ายเป็นหม่ืนหยวน (ราคาจริงไม่ถึง 200 หยวน) เม่ือพวกเรา
ทราบก็ไดเ้รียกต ารวจในเขตนั้นเขา้มาช่วยเหลือจนเร่ืองสงบลง โดยฝ่ายเราตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไปเกือบ 
800 หยวน ส าคญัวา่แฟนสาวเพือ่นเรายงัขอ้งใจไม่หายว่าไปหลงคารมสาวชาวเซ่ียงไฮไ้ดอ้ยา่งไร ผล
สุดทา้ยทั้งคู่ของฝ่ายเราตอ้งรีบเดินทางกลบัไทยในวนัรุ่งขึ้น คงจะตอ้งปรับความเขา้ใจกนัในเมืองไทย 
  น่ีเป็นอุทาหรณ์ซ่ึงพวกเราไปจีนตอ้งพึงระวงัเป็นพิเศษ ในเมืองหลวงกรุงปักก่ิงก็
มกัจะเกิดเหตุการณ์แบลคเมลเ์ช่นน้ีเสมอ 
  วนัที่หา้  วนัพฤหสับดีที่ 20 ตุลาคม 2548 
  เป็นวนัร่วมแสดงสินคา้ (ต่อ) และวนัปิดงาน คณะร่วมรับประทานอาหารเช้าที่
โรงแรมชาร์มเวลา 08.30 น. เดินทางโดยรถโคช้ไปร่วมงานแสดงสินคา้ต่อ วนัน้ีจะเป็นวนัสุดทา้ย 
ทางคณะกรรมการจดังานจีน ขอใหพ้วกเราปิดบูธแสดงสินคา้ เวลา 16.00 น. 
  ตอนเที่ยง บริษทัทวัร์อินสไปร์ จดัอาหารกลางวนักล่องบริการเช่นเคย อาหารวนัน้ี
ดีกว่าวนัก่อน ๆ มีของหวาน, เคก้, ชอกโกแล๊ต และผลไม ้(แอปเป้ิล, สาล่ี) แถมดว้ย พอถึงเวลาปิด
งาน 16.00 น. พวกเราก็สงัสรรคก์นัทัว่ทุกบูธ ใครมีอะไรจะมอบให้หรือสั่งเสียแลกนามบตัรที่อยูก่นั 
ก็ท  ากันในช่วงน้ีจนถึงเวลา 17.30 น. คณะก็ออกจากสถานที่จัดงาน ไปรับประทานอาหารค ่าที่
ภตัตาคารเจา้เก่า จนถึงเวลา 20.30 น. รถโคช้ก็น าคณะไปชมกายกรรมเซ่ียงไฮย้คุปัจจุบนัอนัลือช่ือ  
  การแสดงกายกรรมเซ่ียงไฮ ้มี 10 ชุด ดว้ยกนั 
  ชุดแรก  สาวชาวเซ่ียงไฮเ้ป็นหมู่หนา้ตาสวย ๆ ยงัเด็กวยัรุ่น มาเล้ียงจานบนปลายไม ้
มือหน่ึงถือไม ้4 กา้น รวม 2 มือ ก็ 8 กา้น เรียกเสียงปรบมือจากผูช้มทั้งชาวจีน – ต่างประเทศ (ฝร่ัง) 
และไทยพอสมควร 
  ชุดที่ 2  มีการต่อตวักนัขึ้นบนัได 7 ขั้น ชาย 2 หญิง 2 
  ชุดที่ 3  หญิง 7 คน ร่ายร าอ่อนช้อย จงัหวะดนตรีเร็ว ทุกคนอยู่บนแท่นกลม เสร็จ
แลว้หมุนผา้ที่โยนไปเป็นร่ม น่าชมมาก 
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  ชุดที่ 4  ชาย 9 คน แต่งกายชุดทหารแบบกรีนบลัเล่ต ์(ป่าหวาย) ปีนป่ายเสาไมไ้ผ่ 3 
ตน้ หมุนตวัขึ้นไปเอาหัวลง เทา้ขึ้นฟ้า รูดขึ้นลงอยา่งมีจงัหวะจะโคน มีการต่อตวักันบนเสา ดูแล้ว        
น่าทึ่งน่าพศิวงวา่ท าไดอ้ยา่งไร สงัเกตอายไุม่เกิน 20 ปี ตวัเท่า ๆ กนัหมด คงจะฝึกกนัมาตั้งแต่เด็ก ๆ 
  ชุดที่ 5  จกัรยานกายกรรมใชเ้ด็กหญิง 3 คน จกัรยานตั้งอยูบ่นเหล็ก 3 ขา (ทรอยกา้) 
มีการหกคะเมนขึ้นลง นั่งไขว่ห้างซ้ายขวาของจกัรยาน ทา้ยสุดใช้แขนเดียวเล้ียงตวัเองบนจกัรยาน
แสดงถึงความช านาญและสมาธิที่ดี 
  ชุดที่ 6  ระบ าเร้าใจ จงัหวะเร็วแบบอินเดีย ชายคนเดียวออกมายืนบนล้อล่ืน บน
เหล็กมี 2 ขาหย ัง่ซา้ยขวา มีหญิงขา้งละ 4 คน เสร็จแลว้ ควงผา้เป็นลกัษณะร่ม 
  ชุดที่ 7  ชุดตลกหรรษา ร้องเพลงประกอบ เฮ-โฮ เล้ียงฟุตบอลดว้ยไมเ้สียบปากแบบ
คาบไป้ฟ์สูบบุหรี มีคู่หูประกอบหลังสุดใช้ไม้เสียบปากเล้ียงขวดเบียร์สร้างความหรรษาได้ตาม
สมควร 
  ชุดที่ 8  กายกรรมต่อตวับนเกา้อ้ีรวม 8 ตวั มีสตรีสวมชุดชมพู 2 คน มาเล้ียงตวับน
เกา้อ้ี 4 ขา รวม 8 ตวั ดูแลว้น่าหวาดเสียว ชุดน้ีผูช้มชอบมากปรบมือกนัดงัลัน่ 
  ชุดที่ 9  ชุดต่อตวับนลอ้เล่ือน ใชห้ญิง 2 คน แสดงความช านาญต่อตวักนับนลอ้เล่ือน 
  ชุดที่ 10  ชุดสุดทา้ยเป็นชุดที่สร้างช่ือเสียงให้กายกรรมเซ่ียงไฮม้าก เป็นชุดมอเตอร์
ไซด์ไต่ถังในลูกโลกเหล็กลอ้มรอบทา้ทายมฤตยู แบบของไทยเรามีมอเตอร์ไซด์ไต่ถงัตามงานวดั       
ในต่างจงัหวดั 
  เร่ิมดว้ยมอเตอร์ไซด์คนัแรก  คนขบัไม่สวมหมวกกนัน๊อคอนัตราย เขา้ไปวิ่งขึ้นลง
และวิง่ขนานในลูกโลกเหล็ก 
  คนที่ 2  สวมหมวกกนัน๊อค เปิดไฟหน้ารถ วิ่งตามกนัและสวนกนั เป็นที่น่าต่ืนเตน้
หวาดเสียว สงัเกตวา่ใชแ้ตรเป็นสญัญาณรู้กนั 
  คนที่ 3  เขา้ไปวิง่ตามและสวนกนั บีบแตรช่วย รถความเร็วเท่ากนั เสียงผูช้มร้องว่า
พอแลว้ ๆ บางคนก็ตะโกนเหินเห่า (ดีจริง ๆ หรือดีมาก ๆ) 
  คนที่ 4  น ารถเขา้ไปวิง่ตามกนัและสวนกนั บีบแตรตลอดเวลา สร้างความหวาดเสียว
ต่ืนเตน้และประทบัใจผูช้มเป็นอยา่งมาก เสียงปรบมือดงัสนัน่หวัน่ไหว จบลงดว้ยการร่ายร าอ าลา จาก
ผูแ้สดงทั้งหมด รวม 16 คน เอวงัก็มีดว้ยประการฉะน้ี 
  คณะกลบัถึงโรงแรมดึกหน่อย ประมาณ 4 ทุ่มกว่า ๆ ทุกคนเขา้ที่พกันอนหลบัฝันดี 
บางคนก็ชมโทรทศัน์ บางคนก็ออกไปทศันาจรเซ่ียงไฮย้ามราตรีแลว้แต่ใจชอบ 
  วนัที่หก  วนัสุดทา้ย วนัศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2548 
  ชมวดัพระหยก – ชอปป้ิง และชม Under Water World. 
  วนัสุดทา้ยเป็นวนัพกัผ่อนสบาย ๆ หลงัอาหารเชา้แลว้ คณะได้ไปกราบนมสัการ
พระพุทธรูปที่ว ัดพระหยกหรืออยู่ไผ่เสือ บนถนนอานหยวน (Anyuan) วัดแห่งน้ีเป็นวดัที่ มี
ความส าคญัทางวฒันธรรมมากที่สุดของนครเซ่ียงไฮ้ และมีพระพุทธรูปหยกขาวสององคจ์ากพม่า 
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ประดิษฐานอยู ่ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเจียงหวาน และมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และอีกองคเ์ป็น
ปางสมาธิสูง 6 ฟุต ตกแต่งดว้ยอญัมณีต่าง ๆ หนกัถึง 1000 กิโลกรัม 
  หลงัจากคณะไหวพ้ระจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป และท าบุญกุศลตามศรัทธาแลว้ 
ก็มาถึงรายการชอ้ปป้ิงซ่ึงถูกใจฝ่ายสุภาพสตรีกนัมาก คณะพากนัเลือกซ้ือของที่ระลึกตามใจชอบที่
ตลาดเฉิงหวงเม่ียว เป็นตลาดที่สร้างเลียนแบบบา้นในสมยัราชวงคห์มิง เป็นสถานที่ตั้งสวนสาธารณะ 
และบาซาร์ ซ่ึงมีของที่ระลึกกบัร้านอาหารอยูม่ากมาย ทุกคนต่างมีความสุขที่ไดเ้จรจาต่อรองถึงพริก
ถึงขิง บางคร้ังนึกวา่ทะเลาะกนั เสร็จแลว้ก็ตกลงกนัไดด้ว้ยดี ก่อนซ้ือคณะไกด์ทวัร์แนะน าให้ต่อรอง
ลดราคาลงมาก ๆ 20 – 30% และใชว้ิธีไม่สนใจ เดินออกจากร้าน เสร็จแลว้ก็โดนฉุดกระชากลากถือ
งอนงอ้กนั ก็น่าขนัดี ดีที่วา่มีต  ารวจอยูใ่กล ้ๆ จึงไม่มีเร่ืองเดือดร้อนอะไร ทุกคนพอใจและมีความสุข        
จบแลว้เราไม่วา่กนั 
  ต่อจากนั้น คณะรวมพลไดก้็ไปรับประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารไก่ทองเจา้เก่า 
ตอนบ่ายมีรายการสุดทา้ยชมพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า เรียกช่ือว่า “Under Water World” มีปลาให้ชม
หลายหลากชนิด ทั้งปลาน ้ าจืด และทะเลที่น่าแปลกมีปลามงักรไฟ เต่ามีขนบนกระดอง ปลาฉลาม 
ปลาชา้ง ปลาหมึก และ ฯลฯ ที่น่าชมเชยสถานที่จดัไดอ้ยา่งเก๋เท่ห์ และเหมาะสมกบับรรยากาศ ทุกคน
รู้สึกสดช่ืนและไดรั้บความรู้แบบธรรมชาติ แปลกใจที่เห็นปลากดัจากประเทศไทย 
  หลังอาหารค ่า คณะเดินทางเขา้สู่สนามบินผู่ตง นครเซ่ียงไฮ้เพื่อกลับกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย สยามเมืองยิม้มาตุภูมิของพวกเรา โดยเคร่ืองบินจีน สายการบินไชน่า อิสเทิร์น ยนูนาน 
MU 547 พวกเราชาวคณะได้รับเกียรตินั่งชั้นธุรกิจ (Business) ทั้งขากลบัและขามา ท าเอาสบายมี
ความสุขกนัทัว่ทุกคน 
  เคร่ืองบินออกจากสนามบินเวลา 21.50 น. ก่อนขึ้นเคร่ืองทุกคนไดรั้บเชิญเขา้ห้อง
รับรองเกียรติยศ พกัผอ่นด่ืมกินอาหารกนัอยา่งปรีเปรม ผูเ้ขียนถือโอกาสโทร.ไปหาทางบา้น เพื่อให้
ภริยาขบัรถไปรับที่ดอนเมือง ก าหนดถึงตี 1 กวา่ ๆ ก็ถึงบา้นตามก าหนดโดยสวสัดิภาพ 
  ก่อนอ าลาจากกัน ขอถือโอกาสขอบคุณอย่างสูงแก่ผูมี้ส่วนช่วยเหลือเก่ียวข้อง
ดงัต่อไปน้ี :- 
1. กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์
2. คุณธนญัญา  น าสินหลาก  ผูอ้  านวยการอาวโุส กรมส่งเสริมการส่งออก 
3. เจา้หนา้ที่ฝ่ายส านกังานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชยท์ุกคน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ ้
4. คุณจิระวทิ  สุพฒันะกุล และคุณลิซา  ลี   ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเซ่ียงไฮ ้
5. หวัหนา้ทวัร์อินสไปร์ เทรเวลเล่อร์ เซอร์วสิ จ  ากดั มีอาปิง, คุณศุภกร (เอ) และคุณวฒิุ 
6. คณะทั้งหมดที่ร่วมเดินทางดว้ยกนั ทุกคนต่างหวงัดีและปรารถนาดีต่อกนัเสมอ 



เยือนแดนมังกร : ตามโครงการแลกเปล่ียนการเยือนระหว่างผู้แทนกรมสารนิเทศและ
ส่ือมวลชนไทยกับเจ้าหน้าที่ส านักข่าวซนิหัว 

 
       อุไรวรรณ คหูะเปรมะ-เร่ือง 

       พรรณนภา จนัทรารมย์-ภาพ 
 

 เม่ือปลายเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา  นายสหีศกัด์ิ พวงเกตแุก้วอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก
กระทรวงการตา่งประเทศในฐานะหวัหน้าคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีของกรมสารนิเทศและสือ่มวลชน
ไทยจากสถานีโทรทศัน์ ITV ช่อง 7 ส ีและหนงัสอืพิมพ์ขา่วสด ได้เดินทางไปเยือนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลีย่นการเยือนระหวา่งผู้แทนกรมสารนิเทศและสือ่มวลชนไทยกบั
เจ้าหน้าท่ีส านกัขา่วซินหวั  โดยโครงการนีเ้ร่ิมมีมาตัง้แตปี่ 2530 เพื่อเป็นช่องทางในการกระชบั
ความสมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดีระหวา่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชนท่ีท างานด้านสือ่ของทัง้สอง
ประเทศ การเยือนเป็นในลกัษณะเหย้า-เยือน สลบัผลดัเปลีย่นกนัเป็นเจ้าภาพฝ่ายละครัง้ เป็นประจ า
ทกุปีและครัง้นีเ้ป็นการเยือนครัง้ท่ี 7 ของฝ่ายไทย 
  ส านกัขา่วซินหวัหรือซินหวั เดิมช่ือส านกัขา่ว Red China เปลีย่นช่ือเป็นซินหวัเม่ือปี 2480 ใน
ปี 2492 เม่ือจีนเข้าสูร่ะบอบการปกครองใหม่ได้ยกระดบัเป็นส านกัขา่วแหง่ชาติจีน ฐานะเทียบเทา่
กระทรวง เป็นศนูย์รวบรวมและเผยแพร่ขา่วสารข้อมลูท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีน ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่กรุง
ปักก่ิง มีพนกังานประจ า 20,000 คนเป็นผู้สือ่ขา่วกวา่ 3,000 คน แบง่การบริหารองค์กรเป็น 3 สว่น คือ 
ส านกังานใหญ่ สาขาตา่งๆ ภายในประเทศและสาขาในตา่งประเทศ มีผู้สือ่ขา่วและลกูจ้างประจ าอยู่
ตามส านกังานสาขาครอบคลมุทัง้ 32 มณฑล รวมถึงฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวนั และมีสาขายอ่ยตาม
เมืองใหญ่ๆ กวา่ 50 แหง่ นอกจากนี ้ยงัมีสาขาในตา่งประเทศอีก 107 แหง่และส านกังานภมิูภาค 5 
แหง่กระจายทัว่โลกทัง้ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา แอฟริกา ตะวนัออกกลางและท่ีกรุงปารีส
ซึง่ดแูลลกูค้าท่ีใช้ภาษาฝร่ังเศส ท าหน้าท่ีเผยแพร่ขา่วโดยตรง 

แตล่ะวนั ซินหวัจะมีการเผยแพร่ขา่วสารหลากหลายภายในประเทศคิดเป็นอกัษรจีนประมาณ 
400,000 ตวัผา่นสือ่หนงัสอืพิมพ์ สถานีวิทยแุละโทรทศัน์ของประเทศ ทัง้สว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน 
ส าหรับตา่งประเทศ ซินหวัมีการเผยแพร่ขา่วสารตลอด 24 ชัว่โมงเป็น 7 ภาษา คือ จีน องักฤษ ฝร่ังเศส 
สเปน รัสเซีย อารบิกและโปรตเุกสเก่ียวกบัข้อมลูด้านเศรษฐกิจแก่ลกูค้าชาวจีนและตา่งชาติ น าเสนอ
ภาพขา่ว รายงานพิเศษและสารคดีไปยงัประเทศตา่งๆ กวา่ 130 ประเทศ มีเครือขา่ยทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ มีความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือในการแลกเปลีย่นขา่วสารกบัส านกัขา่วตา่งๆ เกือบ 100 
ประเทศ  

ปัจจุบนั ซินหวัตีพิมพ์เผยแพร่หนงัสอืพิมพ์และนิตยสารกวา่ 40 ฉบบั ทัง้รายวนั รายสปัดาห์  
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รายเดือน โดยReference News เป็นหนงัสอืพิมพ์รายวนัท่ีมียอดพิมพ์สงูถึงวนัละ 4 ล้านฉบบั ครอง
อนัดบัยอดจ าหนา่ยสงูสดูในจีนและเป็นอนัดบัท่ี 8 ของโลก แตล่ะปีส านกัพิมพ์ในสงักดัของซินหวั พิมพ์
หนงัสอืท่ีเน้นเนือ้หาเก่ียวกบัขา่วการเมืองและเศรษฐกิจกวา่ 400 เร่ือง เม่ือปี 2539 ซินหวัโดยรับ
มอบหมายจากรัฐบาลจีนจดัตัง้ส านกังานเพื่อดแูลการบริหารการเผยแพร่ข้อมลูเศรษฐกิจในประเทศจีน
โดยส านกัขา่วตา่งประเทศและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 การเยือนครัง้นี ้คณะได้รับการต้อนรับอยา่งดีจากฝ่ายจีน ไม่วา่จะเป็นการจดัให้เข้าเยี่ยม
คารวะและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกบัผู้บริหารระดบัสงูของซินหวัท่ีส านกังานใหญ่ท่ีกรุงปักก่ิง ส านักขา่ว
ซินหวัสาขากรุงปักก่ิงและสาขามณฑลฉงช่ิง เยี่ยมชมส านกังาน website ของซินหวั  สถานีโทรทศัน์ 
CCTV และ CQTV ซึง่พวกเราตา่งเห็นวา่แม้จีนจะเป็นประเทศสงัคมนิยมท่ีเสรีภาพในการรับรู้ยงัไม่เปิด
กว้างซึง่เห็นได้จากกระบวนการกรองขา่วและการท่ีสือ่จะต้องรักษาช่ือเสยีงของรัฐบาล แตซ่ินหวัก็มีการ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ืองไม่หยดุยัง้ มีการให้ขา่วสารท่ีจ าเป็นแก่ประชาชน มี website ภายใต้การดแูลของ
ซินหวั www.gov.cn ซึง่เผยแพร่ผลงานของรัฐบาลเป็นภาษาจีนและองักฤษ www.xinhuanet.com  
มี 7 ภาษาคือจีน องักฤษ สเปน ฝร่ังเศส รัสเซีย อารบิกและ  ญ่ีปุ่ น websiteใหม่คือ www.news.cn  
(มี 6 ภาษา ยกเว้นภาษาญ่ีปุ่ น) ทกุวนัจะมีผู้ เยี่ยมชม website ภาษาจีนของ 2 web หลงันีว้นัละ 50 
ล้านคน  

ในสว่นของผู้ท าขา่ว มีการจดัหาอุปกรณ์สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ รวมทัง้ท่ีนอนไว้ในห้อง
ท างานของทีมกองบรรณาธิการจ านวนหนึง่ ติดตัง้ตารางแสดงการประเมินผลงานรายเดือนของนกัขา่ว
แตล่ะคนวา่เขียนขา่วได้ก่ีชิน้และได้คะแนนเทา่ไร ซึง่นกัขา่วในคณะฯ ของเราตา่งพากนัร้องอุทานด้วย
ความทึง่กบัการใสใ่จกบัชีวิตการท างานแบบหามรุ่งหามค ่าของนกัขา่วจีนและกบัการมุ่งสร้างคณุภาพ
ของงานการขา่ว สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการท างานของซินหวัไม่น้อยทีเดียว 

ในการพบปะและหารือกบัผู้แทนฝ่ายจีน ฝ่ายไทยได้เน้นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีนท่ีมี
ลกัษณะพิเศษและใกล้ชิด โดยเฉพาะปี 2548 นีเ้ป็นปีแหง่การฉลองครบรอบ 30 ปีความสมัพนัธ์ไทย-
จีน เห็นวา่ในสว่นของความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐตอ่รัฐเป็นไปด้วยดี แต่เห็นวา่ควรมีการสง่เสริม
ความสมัพนัธ์ระดบัประชาชนกบัประชาชนให้มากยิ่งขึน้ ซึง่สือ่มวลชนทัง้สองประเทศจะมีบทบาทใน
การสง่เสริมความเข้าใจอนัดีและสร้างความใกล้ชิดระหวา่งกนัได้ ซึง่จะเอือ้ประโยชน์ตอ่การขยาย
การค้า การลงทนุและความร่วมมือระหวา่งกนั  

ดงันัน้ การสร้างบรรยากาศเพื่อสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งสือ่มวลชนจึงเป็นปัจจยัส าคญั 
ตวัอยา่งเช่น อาจสง่เสริมการขยายความร่วมมือระหวา่งส านกัขา่วซินหวักบัส านกัขา่วหนงัสอืพิมพ์ วิทยุ
และโทรทศัน์ของไทย การสง่เสริมให้สือ่มวลชนไทยไปท างานในจีนมากขึน้เพื่อการรายงานขา่วเก่ียวกบั 
จีนได้ถกูต้องมากกวา่การอาศยัขา่วจากส านกัขา่วตะวนัตก ซึง่การอ านวยความสะดวกในเร่ืองขัน้ตอน  
การรับการตรวจลงตราของนกัขา่วและบรรยากาศแวดล้อมของการท าขา่วในจีนจะเป็นเร่ืองส าคญั  

http://www.gov.cn/
http://www.xinhuanet.com/
http://www.news.cn/
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ส าหรับการหารือระหวา่งอธิบดีกรมสารนิเทศกบั นาย Kong Quan โฆษกกระทรวงการ 
ตา่งประเทศจีนนัน้ นอกจากฝ่ายไทยได้กลา่วเน้นถึงความส าคญัของโครงการนีใ้นอนัท่ีจะสง่เสริม 
ความสมัพนัธ์ระดบัประชาชนกบัประชาชนข้างต้นแล้ว  ทัง้สองฝ่ายตา่งแสดงความเช่ือมัน่เก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ไทย-จีนท่ีจะทวีความแนน่แฟ้นมากขึน้ในอนาคต บทบาทท่ีมากขึน้ของจีนในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสงัคมในระดบัภมิูภาคและระดบัโลก การตระหนกัถึงความส าคญัของจีนท่ีมีตอ่
ไทยในด้านตา่งๆ ทัง้ในด้านทวิภาคีและพหภุาคี รวมทัง้ปัญหาท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงใน
ภมิูภาค มมุมองของจีนตอ่ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัญ่ีปุ่ น เป็นต้น   คาดวา่เราคงได้เห็น
กิจกรรมและความร่วมมือตา่งๆ ระหวา่งไทย-จีนในไม่ช้านีอ้นัเป็นผลจากการหารือในครัง้นี ้

                         
          คณะฝ่ายไทย น าโดยอธิบดีกรมสารนิเทศ (ที่ 4 จากซ้าย)             อธิบดีกรมสารนิเทศหารือกบัรองประธานส านักข่าวซนิหวั  
                  ถ่ายรูปร่วมกบัโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน 

 
เลา่ถึงตรงนี ้คณุผู้อ่านอาจจะรู้สกึวา่ฝ่ายจีนจดัโปรแกรมท่ีดจูะหนกัไปทางวิชาการมาก ก็ต้อง

ขอบอกวา่ไม่ถึงขนาดนัน้ทีเดียว เพราะโครงการนีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีมุ่งสง่เสริมความเข้าใจและ
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งไทยและจีนและช่ือโครงการก็บอกอยูแ่ล้ววา่เน้นท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานด้าน
สือ่มวลชนท่ีปฏิบติังานด้านการเผยแพร่ขา่วและประชาสมัพนัธ์และให้สือ่มวลชนทัง้สองฝ่ายได้ท า
ความรู้จกัและสร้างความคุ้นเคยกนัมากขึน้ ทัง้นีก็้เพื่อประโยชน์ตอ่การประสานงานในอนาคต  

ดงันัน้ ระยะเวลาท่ีอยูใ่นจีนจึงคอ่นข้างยาวถึง 10 วนัและเดินทางไปหลายเมือง ก็เพื่อให้เราได้
รู้จกัและสมัผสัจีนในแงม่มุตา่งๆ ซึง่แตล่ะแหง่ท่ีเราได้ไปเยือน ล้วนเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวส าคญัท่ีมี
ช่ือเสยีงทางประวติัศาสตร์ ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกบ้าง หนึง่ในสิง่อศัจรรย์ของโลกบ้าง เรียกวา่ถ้า
ไม่ได้ไปท่ีนัน่ก็เหมือนกบัไปไม่ถึงเมืองจีน แตค่วามท่ีจีนเป็นประเทศใหญ่และมีสิง่ท่ีสร้างความต่ืนตะลงึ
ให้ชาวโลกดมูากมาย  

ฝ่ายจีนอยากให้คณะได้ประโยชน์สงูสดุ จึงได้จดัรายการท่ีคอ่นขา่งแนน่แต่หลากหลายให้กบั
คณะ  โดยเฉพาะการให้คณะได้เข้าพบหารือกบัคณะผู้บริหารของส านกัขา่วซินหวั และเข้าเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานของส านกัขา่ว  และได้ให้คณุ Xian Zhen Shi  หรือช่ือไทยวา่คณุสนิธร นกัขา่วหนุม่ของ 
ส านกัขา่วซินหวัเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกให้คณะ คณุสนิธรจบภาควิชาภาษาไทยจาก 
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มหาวิทยาลยัปักก่ิง พดูไทยและเข้าใจค าศพัท์ของวยัรุ่นไทยเป็นอยา่งดี  ดงันัน้  แม้คณะจะเหน็ด
เหน่ือยกบัรายการเยี่ยมชมรับฟังบรรยายของหลายหนว่ยงาน  แตท่กุคนก็อ่ิมตาประทบัใจกบัการ 
ต้อนรับของฝ่ายจีนมาก 

นอกจากนี ้ ฝ่ายจีนดแูลคณะเป็นอยา่งดีในทกุสถานท่ีท่ีจดัให้ไปชม ทัง้ท่ีพกัและอาหารการกิน 
สมกบัท่ีจีนขึน้ช่ือเร่ืองของการเลีย้งอาหารและการรับรองแขก  โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร เป็นท่ีรู้กนัวา่
เจ้าภาพจะต้องน าอาหารท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะหามาได้มาเลีย้งรับรองแขก และต้องมีปริมาณท่ีมากจนแขก
รับประทานเหลอื เพื่อให้มัน่ใจวา่แขกทานอ่ิมท้องจริงๆ  ตลอดการเดินทาง คณะจึงได้ทานอาหาร
ท้องถ่ินหลากหลายมากมาย  แตล่ะมือ้ คะเนด้วยสายตาก็รู้ได้วา่ทานไม่หมดแม้ได้พยายามทานให้
มากกวา่ปกติ ด้วยความรู้สกึเกรงใจเจ้าภาพและด้วยค านงึวา่ได้เดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลไปถึงถ่ินก็
ตาม  ความคิดในเร่ืองการเลีย้งอาหารนี ้ผู้ เขียนรู้สกึวา่จีนยงัยดึถือคอ่นข้างมากเม่ือเทียบกบัญ่ีปุ่ น
สมยัใหม่ 

กลบัมาท่ีการทศันศกึษาของคณะ เราเร่ิมท่ีเมืองซีอาน กุ้ยหลนิ ฉงช่ิงไปสิน้สดุท่ีปักก่ิง 
เน่ืองจากหน้ากระดาษมีจ ากดั จะขอแนะน าสัน้ๆ เพราะมีการเขียนแนะน ากนัมาก ทา่นสามารถหาอ่าน
ได้ตามหนงัสอืแนะน าทอ่งเท่ียวเมืองจีน ยกเว้นท่ีเมืองฉงช่ิงซึง่ยงัไม่คอ่ยมีการเขียนถึงกนัมาก  

ท่ีเมืองซีอาน คณะได้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์สสุานหุน่ทหารม้าของจกัรพรรด์ิจ๋ินซีอนัลอืช่ือซึง่เพ่ิง
ขดุพบโดยชาวนาท่ีไปขดุหาบอ่น า้เม่ือต้นทศวรรษ 1970 จึงรายงานทางการ และได้มีการขดุส ารวจตอ่
จนถึงทกุวนันีห้ลงัจากท่ีถกูฝังอยูใ่ต้ดินกวา่ 1,000 ปี  รัฐบาลจีนทุม่งบประมาณปรับปรุงสถานท่ีเพื่อ
ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว ตอนนีมี้รถไฟฟ้า(รถกอลฟ์) วิ่งรับสง่จากประตทูางเข้าถึงตวัอาคารซึง่สร้างหลงัคา
ครอบสสุานเดิม สสุานนีจ้กัพรรด์ิจ๋ินซีให้สร้างหุ่นทหารจ านวนหลายพนัตวัน าฝังลงห้องใต้ดิน ปัจจุบนั 
บริเวณสสุานท่ีคาดวา่เป็นท่ีฝังพระศพของพระองค์ยงัไม่มีการขดุส ารวจ เน่ืองจากรัฐบาลจีนเห็นวา่ยงั
ไม่มีวิทยาการท่ีจะท าให้สามารถรักษาสภาพของสิง่ท่ีฝังอยูภ่ายในได้หากต้องสมัผสัอากาศภายนอก  

ท่ีหน้าพิพิธภณัฑ์และสถานท่ีส าคญัท่ีซีอานจะมีหนงัสอืเลา่เร่ืองการขดุพบและเร่ืองราวของหุน่
ทหารวางจ าหนา่ย เลา่กนัวา่แตเ่ดิมชาวนาทัง้ 4 คนตา่งไม่รู้หนงัสอื หลงัการขดุพบ มีนกัทอ่งเท่ียว
หลัง่ไหลไปเยือนซีอานมากขึน้ หนงัสอืท่ีจดัพิมพ์ขายดีเป็นเทน า้เททา่ มีคนหวัใสน าชาวนาทัง้ 4 คนไป
หดัเซ็นช่ือ แล้วให้ไปนัง่ประจ าท่ีร้านขายหนงัสอืกระจายไปหลายๆ ร้าน   

จากนัน้ ได้เยี่ยมชม ฮวาชิงฉ่ือ บ่ออาบน า้พุร้อนของนางสนมหยางกุ้ยเฟย หนึง่ใน 4 หญิง
งามของจีนท่ีจกัรพรรดิถงัเสวียนจงหลงใหลเม่ือได้เห็นนางขึน้จากสระอาบน า้นี ้เสนห์่ของหยางกุ้ ยเฟย
ท าให้พระองค์ไม่เป็นอนัวา่ราชการ จนพระองค์ต้องถกูแม่ทพัชัน้ผู้ใหญ่บีบให้ประหารชีวิตนางในเวลา
ตอ่มา เกร็ดของเร่ืองนีถ้กูน าไปท าเป็นละครเพลงมากมาย       

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของซินหวัยงัได้พาคณะไปชมการแสดงร่ายร าประกอบดนตรีท่ีเก่ียวกบัเมือง 
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ซีอานท่ีโรงละครภายในสวนสาธาณะฝหูรง  เนือ้เร่ืองเก่ียวกบัความเจริญในยคุราชวงศ์ถงัซึง่เป็นยคุท่ี
รุ่งเรืองท่ีสดุของจีน จดัแสดงหลายฉาก ทัง้เร่ืองของนกัรบในสมยันัน้และฉากสนมหยางกุ้ยเฟยชมสวน 

                                   
บ่อน า้พทุี่สร้างขึน้ใหม่ น า้ในน า้พนุ ามาจากสระที่สนมหยางกุ้ยเฟยใช้อาบ           รูปเหมือนพระถงัซมัจัง๋  ด้านหลงัเป็นหอพระไตรปิฏก 

 
ดอกไม้  เป็นการร่ายร าท่ีสวยงามและท านองเพลงท่ีไพเราะ เรียกเสยีงปรบมือจากผู้ชมไม่ขาดสาย 
ภายนอกสวนยงัมีงานแสดงแสงสเีสยีงท่ีสระน า้ มีการจุดพลท่ีุสวยงามเป็นระยะๆ จ านวนมาก สมกบัท่ี
จีนเป็นเจ้าแหง่การผลติพล ุเรียกความสนใจจากผู้ชมล้นหลาม  เมืองซอีานนีน้ ารายได้ทอ่งเท่ียวให้กบั
จีนมากโดยเฉพาะหลงัการขดุพบสสุาน นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของหอพระไตรปิฎกของพระถงัซ าจัง๋ด้วย 

คณะเดินทางตอ่ไปท่ีเมืองกุ้ยหลิน แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีคนไทยรู้จกักนัดี นกัทอ่งเท่ียวนิยม
ลอ่งเรือไปตามแม่น า้หลเีจียงเพื่อช่ืนชมวิวสองข้างทางท่ีเป็นขนุเขาเต็มไปต้นกุ้ย เม่ือออกดอกจะมีกลิน่
หอมมาก นิยมเอาไปผสมใบชาเพราะเช่ือวา่จะท าให้ผิวสวย ทศันียภาพสองข้างทางสวยงามมากเพราะ
รูปทรงของภเูขา คุ้งน า้และอากาศท่ีสดช่ืน  จนมีการน าภาพไปพิมพ์ในธนบตัร 20 หยวนด้วย ท่ีทา่เรือ 
หยางซัว่ ก็พลกุพลา่นไปด้วยผู้คนเดินซือ้สนิค้าพืน้เมืองตามสองข้างทางถนน West Street ซึง่มี
ชาวตะวนัตกหนาตากวา่แตก่่อนมาก        

ท่ี ถ า้หลูตี๋เหย่ียน/The Reed Flute Cave หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ ถ า้ขลุย่อ้อ (เพราะบริเวณนีมี้
ต้นอ้อซึง่นิยมน าไปท าเป็นขลุย่) ซึง่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส
ราชครินทร์ เคยเสด็จ ภายในมีหินงอกหินย้อยหลากรูปแบบ ธรรมชาติช่างรังสรรค์ได้อศัจรรย์เหลอืเกิน  
แม้จะมีนกัทอ่งเท่ียวไปเยอืนกุ้ยหลนิเพิ่มมากขึน้ แตด่เูหมือนทางการจะพยายามดูแลเร่ืองของ 
ทศันียภาพและสิง่แวดล้อมคอ่นข้างดี สิง่ท่ีเป็นของเดน่อีกอยา่งหนึง่ของท่ีน่ีคือก๋วยเต๋ียวกุ้ยหลนิ   

มีต านานเลา่วา่ จกัพรรด์ิจ๋ินซีสง่ทหารไปกุ้ยหลนิ ทหารไปจากภาคเหนือนิยมทานอาหารท่ีท า
จากแป้ง ขณะท่ีคนกุ้ยหลนินิยมทานข้าว ท าให้ทหารอดอยาก จกัพรรด์ิจ๋ินซีขูจ่ะฆา่ชาวเมือง ในท่ีสดุ 
หญิงฉลาดคนหนึง่จึงน าข้าวมาต้มแล้วท าเป็นเส้น อาหารนีต้อ่มากลายเป็นอาหารขึน้ช่ือของกุ้ยหลนิ 
โรงแรมหรูหยงท่ีเราพกัเป็นโรงแรมเก่าแก่ส าหรับรับแขกบ้านแขกเมือง ก็นิยมบริการอาหารท้องถ่ินพวก 
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นี ้บริเวณห้องโถงติดรูปบุคคลส าคญัๆ ท่ีเคยไปพกั รวมทัง้พระฉายาลกัษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถด้วย  
 นอกจากนี ้คณะได้ชมการแสดง Casting in the real Guilin Landscape/ หรือท่ีเรียกวา่ 
Impression –Liu Sanjie เป็นการร้องเพลงและร่ายร าท่ีสะท้อนชีวิตของชาวเขาและเร่ืองราวของ 
หลวิ ซานเจ่ีย หญิงสาวผู้ตอ่สู้เรียกร้องให้มีการจดัสรรท่ีดินท ากินให้กบัคนยากจน ท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจคือ
การแสดงนีจ้ดับนท้องน า้โดยใช้ทศันียภาพของสายน า้และภเูขายามค ่าคืนของกุ้ยหลนิเป็นฉาก
ประกอบแสงสเีสยีง เป็นฉากท่ีตระการตามาก เพราะมี จาง อวีโ้หมว ชาวจีนผู้ออกแบบฉากภาพยนตร์
ฮอลลวีดูเร่ือง Hero เป็นผู้ออกแบบฉากการแสดงทัง้หมด ใช้ผู้แสดงกวา่ 600 คน เพลงประกอบการ
แสดงก็ไพเราะยิ่ง โดยเฉพาะท านองเพลงของชาวเขา จึงไม่นา่แปลกใจที่มีผู้ เดินทางไปชมการแสดงนี ้
ล้นหลาม    

จากกุ้ยหลนิ คณะเดินทางตอ่ไปที่นครฉงช่ิง เมืองใหญ่ทางภาคตะวนัตกของจีน เป็นนครแหง่
ภเูขาและแม่น า้ อยูใ่นจุดท่ีแม่น า้แยงซีและแม่น า้เจียหลงิมาบรรจบกนัท่ีบริเวณแหลมหลจีง มีหมอก
มาก นครฉงช่ิงเป็นเมืองในหบุเขาและเป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นศนูย์กลางการค้าท่ีส าคญัตัง้แตอ่ดีต  

ช่ือฉงช่ิงแปลตามตวัคือการฉลองหรือความสขุ 2 เทา่ มาจากต านานวา่ ชายคนหนึง่มาจาก
ครอบครัวท่ียากจนมาก เพียรพยายามท่ีจะสอบจอหงวน (การสอบเข้ารับราชการของจีน) ซึง่เป็นการ
สอบท่ียากมากและมีการแขง่ขนัส  ู งจนสอบได้ จึงดีใจมาก จอหงวนคนใหม่ดีใจเป็นทวีคณูเม่ือทราบ
ขา่ววา่แม่ที่ตาบอดมานานกลบัมามองเห็นอีกครัง้ ถือวา่ได้โชค 2 ชัน้  

นครฉงช่ิงเดิมเป็นเมืองหนึง่ในมณฑลเสฉวน  ตอ่มาในปี 2540 รัฐบาลกลางได้ประกาศให้นคร
ฉงช่ิง รวมทัง้พืน้ท่ีรอบนอกทางตะวนัออกของมณฑลเสฉวน ซึง่มีขนาดเทา่กบัพืน้ท่ีประเทศเบลเยี่ยม 
ให้เป็นเขตปกครองอิสระ ขึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง เพื่อพฒันาตามนโยบายพฒันาภาคตะวนัตก (Go 
West) *  ฉงช่ิงจึงเป็นนครอิสระที่ขึน้ตรงตอ่รัฐบาลเป็นแหง่ท่ี 4 ของจีน ตอ่จากกรุงปักก่ิง นครเซี่ยงไฮ้ 
และนครเทียนสนิ  

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ช่วงปี 2483-2489 รัฐบาลจีนคณะชาติได้ย้ายเมืองหลวงจากนคร
นานกิงไปยงัฉงช่ิงเพื่อเป็นเมืองหลวงชัว่คราว เพือ่อาศยัชยัภมิูท่ีเป็นหบุเขา มีเมฆหมอกปกคลมุหนา
ทบึ ท าให้ยากแก่การถกูโจมตีทัง้ทางบกและช่วยป้องกนัการถกูโจมตีทางอากาศ  ฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ 
จึงได้จดัตัง้ส านกังานประสานงานขึน้ท่ีฉงช่ิงเช่นกนั โดยมีนายโจวเอินไหลเป็นผู้ดแูล  อยา่งไรก็ดี ตอ่มา
ฝ่ายจีนคณะชาติและจีนคอมมิวนิสต์ตกลงยติุการสู้รบชัว่คราว เพื่อร่วมกนัตอ่ต้านการรุกรานของญ่ีปุ่ น  
แตถ่ึงกระนัน้  นครฉงช่ิงก็ได้รับความเสยีหายคอ่นข้างมากจากการทิง้ระเบิดของญ่ีปุ่ น ซึง่ท าให้ชาวจีน
เสยีชีวิตในช่วงนัน้ถึงกวา่ 20,000 คน   

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ฉงช่ิงกลายเป็นสถานท่ีพบปะระหวา่งประธานเหมาเจ๋อตงุแหง่พรรค 
คอมมิวนิสต์จีนกบัจอมพลเจียงไคเช็คเพื่อเจรจาสงบศกึ  แตส่นัติภาพก็เกิดขึน้ในช่วงสัน้ๆ และทัง้สอง 
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ฝ่ายได้กลบัมาท าสงครามกนัอีก  ในท่ีสดุ จีนคอมมิวนิสต์มีชยัเหนือจีนคณะชาติและครอบครองจีน 
แผน่ดินใหญ่อยา่งเบ็ดเสร็จในปี 2492   ประธานเหมาได้แตง่ตัง้นายเติง้เสีย่วผิงด ารงต าแหนง่ 
นายกเทศมนตรีของนครฉงช่ิง ซึง่ตอ่มาเป็นผู้ มีสว่นส าคญัในการผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกิจจีนให้
เจริญรุ่งเรืองเช่นในปัจจบุนั   

อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินเคยกลา่วถึงฉงช่ิงวา่จะพฒันาให้เป็นศนูย์กลางทางภาค
ตะวนัตก จากการท่ีฉงช่ิงตัง้อยูใ่นจุดเช่ือมตอ่ระหวา่งภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกของจีน อีกทัง้ 
ต้องการให้ประชาชนของมณฑลหเูป่ยซึง่ต้องอพยพหนีน า้ทว่มจากการก่อสร้างเข่ือน....ได้ย้ายมาตัง้ถ่ิน
ฐานท่ีฉงช่ิงแทน  วิสยัทศัน์ของผู้น าจีนท าให้ฉงช่ิงกลายเป็นฐานด้านอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั 
ในเวลาตอ่มา  ฉงช่ิงในวนันีจ้ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมส าคญัของจีน มีชาวจีนมาอยูอ่าศยัจ านวนมาก  
 ปัจจุบนั  ฉงช่ิงมีประชากร 31 ล้านคน ประชาชนมีศกัยภาพในระดบัสงู เน่ืองจากมีวฒันธรรม
ด้านการศกึษาเข้มแข็ง โดยมีมหาวิทยาลยักวา่ 30 แหง่  มีระบบการคมนาคมขนสง่ท่ีทนัสมยั สนามบิน
นานาชาติท่ีฉงช่ิงรองรับผู้โดยสารปีละ 7 ล้านคน เป็นศนูย์กลางการบินไปยงั 40 เมืองทัว่ประเทศจีน
และอีก 8 ประเทศ เป็นฐานการผลติรถยนต์อนัดบั 4 ของจีน   

นอกจากนี ้ ฉงช่ิงยงัเป็นฐานของอุตสาหกรรมการผลติรถจกัรยานยนต์ซึง่เพิ่งเร่ิมเม่ือปี 2501 
(โดยการออกแบบของสหภาพโซเวียตในขณะนัน้) แม้การผลติรถจกัรยานยนต์ยงัเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดเลก็ แตไ่ด้เร่ิมเข้าสูร่ะบบการผลติสมยัใหม่เม่ือปี 2525  บริษัทเจียหลนิซึง่เป็นบริษัทผลติอาวธุ
เป็นผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ท่ีสดุในจีน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้สิทธิบตัรของฮอนด้า   
เจียหลนิประสบความส าเร็จอยา่งดี โดยสามารถครองสว่นแบง่ตลาดมากถึง 14 % ในปี 2538   พดูถึง
รถจกัรยานยนต์  ปัจจุบนั จีนได้พฒันารถจกัรยานยนต์ขบัเคลือ่นด้วยไฟฟ้า โดยเมืองใหญ่หลายเมือง
ได้ก าหนดให้ใช้เฉพาะรถจกัรยานยนต์ขบัเคลือ่นด้วยไฟฟ้าเทา่นัน้ เพื่อลดปัญหามลภาวะ  
 สิง่ท่ีอยูใ่นความทรงจ าของคณะเก่ียวกบัฉงช่ิงอีกประการคือความเป็นกนัเองและความ
กระตือรือล้นของผู้อ านวยการส านกัขา่วซินหวั สาขาฉงช่ิง ซึง่จดัได้วา่ยงัหนุม่เม่ือเทียบกบัต าแหนง่  
รวมทัง้ความทนัสมยัของระบบเทคโนโลยีและการบริหารจดัการสถานีวิทยแุละโทรทศัน์   

นอกจากนี ้ คณะยงัประทบัใจอีก 2 เร่ือง เร่ืองแรก คือ สกีุห้ม้อไฟ อาหารขึน้ช่ือของฉงช่ิงถึงกบั
มีค าพดูวา่ใครไปฉงช่ิงแล้วไม่ได้ทานสกีุห้ม้อไฟ ก็เทา่กบัยงัไปไม่ถึงฉงช่ิง  เร่ืองท่ีสอง คือ เป่าต่ิงซาน 
ท่ีเมืองต้าจู๋   

สกีุห้ม้อไฟของฉงช่ิงจะต้มอยูใ่นหม้อซุปท่ีใสน่ า้มนัคัว่กบัพริกจ านวนมาก เห็นชัน้น า้มนัสแีดง
ส้มหนาพอควร เวลาจะทาน จะน าเนือ้และผกัตา่งๆ ใสล่งไปต้ม ท่ีนิยมทานกนัคือปลาน า้จืดและไส้ไก่ 
เม่ือสกุแล้ว ก็ตกัทานกบัน า้จิม้สกีุซ้ึง่รสชาดตา่งกบัของบ้านเรา  น า้ซุปทัง้เผ็ดทัง้ร้อน บางคนก็ทานโดย
ไม่ต้องคูก่บัน า้จิม้  โดยเฉพาะไส้ไก่ท่ีกรอบอร่อยพอดี  คณุสนิธรได้เลา่เคลด็ลบัความอร่อยของน า้สกีุ ้
หม้อไฟให้ทราบภายหลงัวา่ โดยทัว่ไป ทางร้านจะน าน า้ซุปสกีุท่ี้ผา่นการต้มมาแล้วหลายรอบจาก 
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ลกูค้ารายแล้วรายเลา่โดยไม่เปลีย่นน า้ซุปใหม่   เม่ือแรกได้ยินดงันัน้ คณะก็อุทานกนัลัน่ แต่คณุสนิธร
เข้าใจนิสยัคนไทยเป็นอยา่งดี รีบเฉลยให้ทราบว่าสกีุห้ม้อท่ีคณะทานไปนัน้ ได้เปลีย่นน า้ซุปแล้ว  
อยา่งไรก็ดี คนท้องถ่ินทัว่ไปเช่ือวา่ น า้ซุปท่ีต้มจนร้อนจดัและพริกจ านวนมากในหม้อซุปได้ฆา่เชือ้โรค
ตา่งๆ จึงปลอดภยัและสามารถทานได้   

 
รูปแกะสลกัที่เป่าติ่งซาน 

ส าหรับเป่าติ่งซาน เป็นผาหินแกะสลกั อยูห่า่งจากนครฉงช่ิงไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 180 กิโลเมตร ใกล้กบัอ าเภอต้าจู๋  เป็นการแกะสลกัหินตามซอกผาและถ า้ท่ีสวยงามและ
วิจิตรตระการตากวา่ 10,000 ชิน้ สร้างโดยพระสงฆ์ช่ือ Zhao Zhifeng กวา่ 800 ปีกอ่น ได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO งานหินแกะสลกัสว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนา เช่น 
พระพทุธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่นอนทอดไปตามความยาวของซอกผา  เจ้าแม่กวนอิมประทบับน
ดอกบวั พระกร 1,007 ข้างแผรั่ศมีคล้ายหางนกยงูขยายออกไปเป็นพืน้ท่ีกวา่ 88 ตารางเมตร รูป
แกะสลกัพระศรีอารย์ พระสงักระจายและงานแกะสลกัค าสัง่สอนในพุทธศาสนา ลทัธิเตา๋ ค าสัง่สอน
ของขงจือ้เร่ืองบาปบุญคณุโทษและความกตญัญกูตเวทิตาตอ่บิดามารดา  

ภาพท่ีผู้ เขียนประทบัใจเป็นพิเศษคือภาพแม่นอนทบัท่ีนอนท่ีเปียกปัสสาวะของลกูเพื่อให้ลกูได้
นอนบนท่ีนอนแห้งขณะดดูน า้นมจากแม่ ภาพความยากล าบากของพอ่แม่ในการหาเลีย้งชีพ  ภาพงาน
ศพท่ีลกูชายหามโลงศพ เร่ืองราวเก่ียวกบันรกและสวรรค์  ต้าจู๋เคยเจริญรุ่งเรืองในสมยัต้นราชวงศ์ถงั
และในช่วงท่ีพทุธศาสนาเผยแพร่ในจีน ประชาชนจึงแสดงความศรัทธาผา่นงานแกะสลกัเหลา่นัน้ โดย
ได้รับการสนบัสนนุจากผู้มัง่คัง่ในท้องถ่ิน วดั ศิษยานศิุษย์ ผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาและช่างฝีมือตา่งๆ 

จุดหมายสดุท้ายคือท่ีกรุงปักก่ิง คณะเข้าเยี่ยมชมส านกังานใหญ่ของส านกัขา่วซินหวัท่ีกรุง
ปักก่ิง และเยี่ยมชมส านกังานสาขาท่ีกรุงปักก่ิงด้วย  ท่ีกรุงปักก่ิง  รวมทัง้ได้เยี่ยมคารวะอธิบดีกรม
สารนิเทศ กระทรวงการตา่งประเทศของจีน ซึง่ผู้ เขียนได้กลา่วแล้วในตอนต้น  

ท่ีกรุงปักก่ิง  การเยี่ยมชมท่ีเรียกได้วา่ “ต้องมี” คือการไปเยี่ยมชมก าแพงเมืองจีนและ
พระราชวงัต้องห้าม  ส าหรับก าแพงเมืองจีน  ผู้ เขียนเคยน าไปเลา่ในรายการรู้รอบโลก ได้รับความสนใจ
จากผู้ฟัง เขียนจดหมายมาบอกวา่ชอบฟังเร่ืองนีม้าก อยากให้เลา่ในแงม่มุตา่งๆ อีก แตต้่องขอยกเป็น
โอกาสหน้า เพื่อจะได้เลา่รายละเอียดของประวติัศาสตร์ได้ละเอียด  
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บทส่งท้าย 
สิง่ท่ีผู้ เขียนเห็นชดัเจนในการไปจีนครัง้นีคื้อความทนัสมยัและการเปลีย่นแปลงของจีนใน

หลายๆ ด้านภายในช่วงเวลา 6-10 ปีท่ีผา่นมา  โดยเฉพาะสนามบินเกือบทกุแหง่ท่ีขยายและสร้างขึน้
ใหม่จนแทบไม่เห็นเค้าเดิม  ตกึรามบ้านช่อง ถนนหนทาง ทางดว่นขนาดใหญ่โตผดุขึน้มากมาย  ท่ี
ก าลงัก่อสร้างก็มีอีกไม่น้อย  บ้านเมืองดสูะอาดตาเป็นระเบียบขึน้  ภาพท่ีคนไทยชินตากบัคลืน่คนขี่
จกัรยานถกูแทนท่ีด้วยภาพรถยนต์ใหม่ๆ จากหลายคา่ยของยโุรป อเมริกา รวมทัง้ญ่ีปุ่ นจอดเหยียดยาว
เต็มท้องถนนทัว่กรุงปักก่ิง  การแตง่กายของผู้คนก็ทนัสมยัและมีชีวิตชีวา  ภาพเหลา่นีป้รากฏในทกุ
เมืองท่ีได้ไปเห็นมา  

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงการสมัผสักบัจีนในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เทา่นัน้  คณุผู้อ่านคงจะเห็นด้วยกบั 
ผู้ เขียนท่ีวา่ สือ่มวลชนจะมีบทบาทสง่เสริมความรู้และความเข้าใจระหวา่งประชาชนของประเทศทัง้
สองได้ ก็ต้องเร่ิมต้นจากการท่ีสือ่มวลชนทัง้สองฝ่ายศกึษาหาความรู้ของกนัและกนัในทกุมิติ รวมถึง
การไปใช้ชีวิตคลกุคลกีบัคนในประเทศนัน้นานเพียงพอท่ีจะเข้าใจ เข้าถึงวฒันธรรมและภาษา จงึจะ
สามารถสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดสูป่ระชาชนผู้บริโภคขา่วสารได้ครอบคลมุ รวมทัง้การชีแ้นะ
สงัคมได้ถกูต้องบนมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหวา่งประชาชนทัง้สองประเทศ  

หวงัวา่ในอนาคตอนัใกล้นี ้ จะได้เห็นผู้สือ่ขา่วของไทยในจีนรายงานขา่วจากมมุมองของ
นกัขา่วไทยท่ีไปใช้ชีวิต ไปสมัผสักบัผู้คนท่ีหลากหลายอยา่งใกล้ชิด เพื่อให้สือ่มวลชนเป็นประโยชน์ตอ่
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประชาชนกบัประชาชนอยา่งแท้จริง  

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

 
 
 
 
*  อ้างอิงจากบทความเร่ือง “ฉงชิ่ง จดุยทุธศาสตร์ส าคญัของนโยบาย Go West” วารสารส่งเสริมการลงทนุ ฉบบัที่ 10 เดือนตลุาคม 2548  
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                                วนิดา พหลพลพยหุเสนา 
 

วันดีๆ ที่บรัสเซลส์ 
 
  ทกุวนัอาทิตย์สปัดาห์ท่ี 3 ของเดือนกนัยายน ของทกุปี เขตปกครองพิเศษกรุงบรัสเซลส์  
(La Region de Bruxelles - Capitale) ก าหนดให้เป็นวนั “ปลอดรถยนต์“ (Dimanche sans Voitures 
หรือCar Free day) ซึง่ปีนีน้บัเป็นครัง้ท่ี 4 ตรงกบัวนัท่ี 18 กนัยายน กรุงบรัสเซลส์ได้ก าหนดให้พืน้ท่ีทัว่กรุง
บรัสเซลส์ รวมทัง้ 160 ตารางกิโลเมตรรอบกรุงบรัสเซลส์เป็นเขตปลอดรถยนต์ โดยห้ามน ารถยนต์สว่นตวั
ออกมาแลน่ตัง้แตเ่วลา 9.00 – 19.00 น. ท าให้วนันีก้รุงบรัสเซลส์จะปลอดมลภาวะและประหยดัพลงังาน 
ได้ถึง 90% ผู้คนสามารถสญัจรไปมาโดยใช้บริการรถขนสง่มวลชนภายในกรุงบรัสเซลส์ “ฟรี” ทกุประเภท 
ได้แก่ รถเมล์ รถราง และรถไฟฟ้าใต้ดิน รถแทกซี่ก็มีให้บริการตามปกติ และเสยีคา่บริการตามมิเตอร์ไม่มี
การโก่งราคาพิเศษแตอ่ยา่งใด ส าหรับรถยนต์สว่นตวัท่ีมีความจ าเป็นต้องแลน่ในวนันีจ้ะต้องไปขอ
ใบอนญุาตลว่งหน้าจากท่ีท าการเขตท่ีตนอยูอ่าศยั หรือผู้ ท่ีอาศยัอยูน่อกเขตกรุงบรัสเซลส์จะน ารถยนต์เข้า
มาในกรุงบรัสเซลส์ก็ต้องขอใบอนญุาตจากเขตท่ีตนจะเข้ามาติดตอ่ ทัง้นีจ้ะต้องมีเหตผุลความจ าเป็นจริงๆ 
เช่น การสง่ของในกรณีเร่งดว่น การเคลือ่นย้ายคนพิการหรือคนป่วย ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม บรรดารถประเภท
ตา่งๆ ท่ีอนญุาตให้แลน่ได้นัน้ จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง บรรดาผู้ขบัขี่จกัรยาน 2 ล้อ 
3 ล้อ หรือ 4 ล้อ รวมทัง้ผู้ เลน่โรลเลอร์สเก็ต สเก็ตบอร์ดทัง้หลายสามารถใช้ถนนท่ีรถยนต์แลน่ได้โดยต้อง
เคารพกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด ทัง้หยดุไฟแดงตามสีแ่ยกและหยดุให้คนข้ามตามทางม้าลายด้วย เพราะ
หากไม่ปฎิบติัตามกฏจราจรก็สามารถเกิดอุบติัเหตไุด้เช่นกนั  
          เม่ือกลา่วถึงเร่ืองกฎจราจรขอเลา่นอกเร่ืองนิดนะคะ เม่ือสกัประมาณ 2 สปัดาห์ก่อนวนั
ปลอดรถยนต์ ทางโรงเรียนได้ขอให้นกัเรียนชัน้ประถมทกุคนน าจกัรยานหรือรถไถ 3 ล้อ (Trottinette) 
ของตนมาโรงเรียนเพื่อฝึกให้เด็กๆ เรียนรู้กฎจราจร ลกูชายเลา่วา่ มีต ารวจจราจรจริงๆ มาท่ีโรงเรียน  
ตีเส้นท่ีพืน้สนาม น าไฟเขียว-ไฟแดงเลก็ๆ มาวางตามสีแ่ยก ฝึกให้เด็กๆ อ่านสญัลกัษณ์จราจรตา่งๆ และ
จ าลองบรรยากาศบนท้องถนนจริงๆ ให้เด็กๆ ขี่จกัรยานของตนตามกฎจราจร บ้างก็ผลดักนัเลน่เป็นคนเดิน
เท้าข้ามทางม้าลาย รถจกัรยานต้องหยดุให้คนข้ามก่อน เด็กๆ ก็สนกุสนานแฝงความรู้ ถือเป็นการปลกูฝัง
ลกัษณะนิสยัท่ีดีเอาไว้ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั อีกนยัหนึง่เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กๆ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในวนัปลอดรถยนต์อยา่งปลอดภยัด้วย  
              เช้าวนันัน้ฉนัก็ได้ชะโงกหน้าจากหน้าตา่งอพาร์ทเม้นท์ซึง่ติดกบัถนนใหญ่ออกมาสดู
อากาศบริสทุธ์ิ มองแวบลงไปท่ีท้องถนนได้เห็นบรรยากาศรอบๆ ตวัแล้วก็ช่ืนใจ เพราะภาพท่ีเคยเห็นชินตา
มีแตร่ถติดแถวยาว เสยีงบีบแตรลัน่ถนน ผู้คนเร่งรีบกบัชีวิตประจ าวนั แตว่นันีแ้ทนท่ีจะเป็นภาพแบบนัน้ 
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กลบัเป็นภาพผู้คนขี่จกัรยานเต็มท้องถนน ทัง้แบบ 2 ล้อ 3 ล้อ เด็กๆ ก็ขีจ่กัรยาน 4 ล้อคนัเลก็ตามพอ่ แม ่
หรือพอ่-แม่เป็นคนถีบจกัรยานคนัใหญ่น าหน้า ลกูตวัเลก็อยูใ่นรถพว่งด้านหลงั นัง่ๆ นอนๆ ชมวิว นา่สบาย  
แตล่ะคนมีใบหน้ายิม้แย้มแจ่มใส ช่ืนบาน เป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีทัง้ครอบครัวได้กระท าร่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
บรรยากาศช่างอบอุ่นดีจริงๆ เห็นทีเราจะอยูใ่นบ้านเฉยๆ ไม่ได้แล้วละ่ ต้องออกมาร่วมกิจกรรมดีๆ อยา่งนี ้
บ้าง ตอนแรกนกึวางแผนเอาไว้วา่จะไปเช่าจกัรยานเป็นรายชัว่โมงเพื่อขีช่มกรุงบรัสเซลส์เหมือนกนัคะ่ แต่
พอออกมาดก็ูต้องหมดหวงัเพราะมีคนมาเช่าเอาไปหมดแล้วตัง้แตเ่ช้ามืด ถ้าจะรอจริงๆ ก็คงนานมาก
เพราะคิวยาวเหลอืเกิน เปลีย่นไปเท่ียวกร็องพลาสดีกวา่ วนันีส้ามารถขึน้รถไฟใต้ดินได้ฟรีด้วย สถานนีอยู่
ไม่ไกลน่ีเอง ขณะท่ีเราก าลงัจะเดินข้ามถนนหน้าบ้าน ก็จ๊ะเอ๋เข้ากบักลุม่นกัป่ันจกัรยานของไทยเข้าพอดี 
ทัง้ 8 คน โบกไม้โบกมือทกัทายภาษาไทยกบัเราเสยีงดงัลัน่ถนน แต่ละคนเหงื่อโทรมกาย สหีน้าเหน่ือยอ่อน
จากการขึน้ๆ ลงๆ ถนนท่ีเป็นเนิน ผู้แทนนกัป่ันจักรยานของไทยวนันีมี้ทัง้ข้าราชการท่ีประจ าการอยูท่ี่กรุง
บรัสเซลส์และน้องๆ นกัเรียนทนุ ได้พดูคยุด่ืมน า้พอได้พกัเหน่ือยกนัสกัครู่ก็ร ่าลากนัไป เพราะเด๋ียวบางคน
ต้องวนกลบัไปคืนจกัรยานท่ีเช่ามาจากแถวกร็องพลาสให้ทนัเวลาอีก ขอให้โชคดีนะน้อง แอบคิดในใจวา่ 
นกักีฬาสมคัรเลน่อยา่งเรา คงป่ันจกัรยานรอบเมืองไม่ไหวแน ่เพราะหากไม่ได้ออกก าลงักายหรือขี่จกัรยาน
อยา่งสม ่าเสมอ คงแยเ่หมือนกนั  เพราะถนนสว่นใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์เป็นเนินสงูขึน้ๆ ลงๆ ฉนัอาจจะต้อง
ลากรถจกัรยานขึน้รถเมล์กลบัเป็นแน ่ขอเวลาไปฟิตซ้อมอีกสกัปี แล้วปีหน้าคอ่ยว่ากนัใหม่ 
  ยิ่งได้คยุกบัคณะจกัรยานไทยแล้วก็ได้ย า้ความตัง้ใจท่ีจะขึน้รถไฟใต้ดินไปเท่ียว
กร็องพลาส เพราะท่ีนัน่มีกิจกรรมดีๆ มากมาย เดินข้ามถนนไปประมาณ 100 เมตร ก็ถึงสถานีรถไฟใต้ดิน 
“Shuman” ผู้คนเบียดเสยีดกนัพอสมควร แตดี่หนอ่ยท่ีนัง่ไปเพียง 4 ป้ายก็ถึงท่ีหมายแล้ว โผลจ่ากใต้ดิน
ขึน้มาก็เจอกบัสถานีรถไฟ (Gare Centrale) ซึง่เป็นสถานีท่ีอยูใ่กล้กร็องพลาสมากท่ีสดุ ข้ามถนนไปก็เป็น 
ลานกว้างซึง่มีคนมงุดอูะไรกนัแนน่ขนดั เห็นทีไทยมงุอยา่งเราอดจะเข้าไปดดู้วยไมไ่ด้ พบวา่เป็นหนว่ย
แพทย์เคลือ่นท่ีมาจากศนูย์โรคหวัใจเพื่อให้บริการตรวจสขุภาพเน่ืองในสปัดาห์โรคหวัใจ (Semaine du 
Coeur) มีคณะแพทย์และพยาบาลออกมาตัง้บู๊ทเพื่อให้บริการตรวจวดัความดนั ชัง่น า้หนกั วดัสว่นสงู และ
เจาะเลอืดเพื่อตรวจวดัระดบัคลอเรสเตอรอลในเลอืดให้ฟรีด้วย พร้อมทัง้มีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญอ่านผลการ
ตรวจและบนัทกึลงในสมดุบนัทกึสขุภาพสว่นตวัท่ีแจกให้อีกด้วย ฉนัก็เข้าไปตรวจวดัความดนั ดคูวาม
สมดลุย์ของน า้หนกัและสว่นสงู แพทย์ก็บอกวา่ปกติดี แตเ่จาะเลอืดเน่ียส ิคิวยาวมากๆ เลย ขอผลดัเป็นขา
กลบัคอ่ยมาแวะใหม่แล้วกนั (แตเ่หตุผลลกึๆ คือกลวัคะ่ กลวัการเจาะเลอืดท่ีสดุเลยเพราะหาเส้นยากคะ่) 
จนแล้วจนรอดขากลบัก็ไม่ได้เจาะหรอกคะ่ เดินเลยไปได้อยา่งไรไม่ทราบ 
   เดินลดัเลาะไปตามรายทาง ผู้คนเดินกันขวกัไขว ่กร็องพลาสคกึคกัมาก ไม่เคยไร้ซึง่ผู้คน 
เพราะนอกจากจะมีร้านค้ามากมายให้ชมแล้ว สถานท่ีส าคญัๆ สถาปัตยกรรมตา่งๆ ก็อยูใ่นบริเวณเดียวกนั
นีห้รือจะนัง่จิบกาแฟ ทานช็อกโกแลตเลศิรสก็มีร้านเรียงรายให้เลอืกนัง่ตลอดสองข้างทาง วนันีบ้างร้านเปิด
กนัตรงกลางถนนเลย ไม่มีรถแลน่เข้าออกให้ต้องระวงั  
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กลางจตรัุสกร็องพลาสก็มีนิทรรศการวฒันธรรมท้องถ่ินตา่งๆ จากทัว่ทัง้เบลเยียมมา 
ออกบู๊ทสนิค้าพืน้เมือง มีอาหารจ าพวกหมแูฮม ซาลามี ชีส เบียร์นบัร้อยๆ ชนิดของแตล่ะท้องถ่ินวาง
จ าหนา่ย มีการแสดงกลางแจ้งของหุน่ตุ๊กตาเชิดขนาดยกัษ์เต้นระบ าจงัหวะเพลงท้องถ่ินพร้อมวงดนตรี
พืน้เมืองจงัหวะสนสุนานมาบรรเลง ผู้คนเดินผา่นก็ได้เฮฮาครืน้เครงเต้นตามไปด้วย มีต านานเลา่กนัวา่เจ้า
หุน่ยกัษ์เหลา่นีมี้ก าเนิดตัง้แตศ่ตวรรษท่ี16 ลอกเลยีนมาจากตวัละครในนิทานพืน้บ้านเช่น เจ้าชาย เจ้า
หญิง มงักรไฟ ชาวนาร่างยกัษ์ ฯลฯ โดยจะน ามาแสดงเวลามีงานร่ืนเริงตามเทศกาลตา่งๆ หรืองาน 
Carnaval ประจ าปีเทา่นัน้ 
  มาทราบภายหลงัวา่ตัง้แตปี่ค.ศ.1989 เป็นต้นมา ได้ก าหนดให้วนัท่ี 17-18 กนัยายน ของ
ทกุปีเป็นวนัอนรัุกษ์มรดกโลก (Journees du Partrimoine) ท่ีนา่สนใจคือสถานท่ีส าคญัๆ พิพิธภณัฑ์ตา่งๆ 
สถานท่ีราชการหลายแหง่ องค์กรวฒันธรรม สถานท่ีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์ กวา่ 100 แหง่ทัว่
กรุงบรัสเซลส์ เปิดให้เข้าชมฟรี รวมทัง้มีการแสดงทางประเพณี วฒันธรรม กวา่ 70 รายการ ทัว่กรุง
บรัสเซลส์ ซึง่ปีนีมี้วาระพิเศษอีกประการคือเป็นปีท่ีเฉลมิฉลองครบ 175 ปี ท่ีเบลเยียมได้รับเอกราชจาก
เนเธอร์แลนด์และสถาปนากรุงบรัสเซลส์ให้เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม ทัง้นี ้กิจกรรมทาง
วฒันธรรมตา่งๆ ท่ีได้จดัขึน้ก็เพื่อให้อนชุนคนรุ่นหลงัได้ภาคภมิูใจและตระหนกัถึงความส าคญัของประเพณี 
วฒันธรรมท้องถ่ิน สถาปัตยกรรมอนังดงาม และช่วยกนัอนรัุกษ์มรดกของประเทศสบืไป 

กิจกรรมดีๆ หลายๆ อยา่งจึงมารวมกนัในวนันี ้ซึง่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีไปชมสถานท่ีส าคญั
ตา่งๆ ทัว่กรุงบรัสเซลส์โดยปราศจากมลภาวะ ประหยดัพลงังาน และผู้คนได้ออกก าลงักาย 

ขี่จกัรยานลดัเลาะตามซอกซอยตา่งๆ ด้วยใบหน้าแจ่มใสเป็นบรรยากาศท่ีแสนประทบัใจไม่รู้ลมื 
 
                                    ---------------------------------------------------- 
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    แม่น ้ ำไนล…์.ถ่ินก ำเนิดจำกยกูนัดำและเอธิโอเปีย 
       
        โดย สุภำศิริ อมำตยกุล 
 
 แม่น ้ ำไนล ์(The Nile River)  อยูใ่นทวปีแอฟริกำ เป็นที่รู้จกักนัวำ่ คือสำยน ้ ำแห่งอำรยธรรม 

อียปิต ์ เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของชีวติ กำรเกิดใหม่ และควำมเป็นอมตะของชำวอิยปิตโ์บรำณ  หำกตอ้งกำร
เรียนรู้เร่ืองรำวประวติัศำสตร์และอำรยธรรมของอียปิต ์ก็ตอ้งศึกษำเร่ืองรำวเก่ียวกบัแม่น ้ ำไนลน์ัน่เอง  แม่น ้ ำ
ไนลย์งัมีอิทธิพลและควำมส ำคญัเก่ียวเน่ืองกบัอำรยธรรมอ่ืนๆ ของโลกอีกดว้ย อยำ่งไรก็ตำม  ยงัไม่ค่อยเป็น 

ที่กล่ำวถึงกนัมำกนกัในเร่ืองถ่ินก ำเนิดของแม่น ้ ำไนล ์ในหนงัสือวทิยสุรำญรมยฉ์บบัน้ี จึงขอน ำเร่ืองรำวของ 
ตน้ก ำเนิดแม่น ้ ำไนลท์ีอ่ยูใ่นประเทศยกูนัดำและประเทศเอธิโอเปียมำเสนอ  ซ่ึงจะรวมถึงเร่ืองที่น่ำสนใจเก่ียวกบั
ประเทศทั้งสองน้ีดว้ย 
 

 ดว้ยสำยน ้ ำที่ยำวถึง 6,400 กิโลเมตร (4,000 ไมล)์ ไนลจึ์งเป็นแม่น ้ ำสำยที่ยำวที่สุดในโลก  
ประเทศที่ถือวำ่อยูใ่นเขตลุ่มแม่น ้ ำไนลน์ั้น ไดแ้ก่ บุรุนดี รวนัดำ คองโก (Congo DR- เดิมช่ือ ซำอีร์) แทนซำเนีย 
เคนยำ ยกูนัดำ เอธิโอเปีย ซูดำน และอียปิต ์ นบัเป็นเวลำกวำ่ 2,000 ปีที่ไดมี้ควำมพยำยำมเพือ่หำค ำตอบเก่ียวกบั
ตน้ก ำเนิดของแม่น ้ำไนล ์ นกัปรำชญช์ำวกรีก ช่ือ ปโตเลมี ไม่เช่ือควำมคิดของนกัภูมิศำสตร์ก่อนๆ ที่วำ่แม่น ้ ำ
ไนลเ์กิดขึ้นจำกมหำสมุทรอินเดีย แต่เช่ือวำ่มีแหล่งก ำเนิดจำกที่สกัแห่งหน่ึงในทวปีแอฟริกำที่อยูท่ำงใตข้อง 
เสน้ศูนยสู์ตรระหวำ่งแม่น ้ ำกบัทะเลสำบในบริเวณเทือกเขำอนัลึกลบัที่เขำเรียกวำ่ “เทือกเขำแห่งพระจนัทร์”  
(Mountains of the Moon – ปัจจุบนัคือ เทือกเขำรูเวนโซรี (Ruwenzori Mountains) อยูท่ำงตะวนัตกของประเทศ
ยกูนัดำ)  อยำ่งไรก็ตำม ยงัไม่มีผูใ้ดพสูิจน์หรือหำค ำตอบที่แน่ชดัได ้ดงันั้น เร่ืองของตน้ก ำเนิดของแม่น ้ ำไนล ์ 
จึงยงัเป็นควำมลึกลบัไปอีกนำน แมว้ำ่ไดมี้คณะนกัส ำรวจต่ำงๆ อีกมำกมำยที่เดินทำงเขำ้ไปในทวปีแอฟริกำเพือ่
พยำยำมคน้หำค ำตอบดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงคณะนกัส ำรวจที่จดัส่งไปโดยสมำคมภูมิศำสตร์ (Royal Geographic 
Society) ขององักฤษ  
 
                          ในที่สุด จำกกำรส ำรวจในระยะเวลำต่อๆ มำ ท ำใหค้น้พบไดแ้น่ชดัวำ่ แม่น ้ ำไนลมี์แหล่งก ำเนิด 
ที่อยูใ่นประเทศยกูนัดำและเอธิโอเปีย นัน่คือ จำกแม่น ้ ำ 2 สำย ไดแ้ก่ แม่น ้ ำไนลข์ำว (TheWhite Nile) เกิดจำก
ทะเลสำบวคิตอเรีย (Lake Victoria) ในเขตประเทศยกูนัดำ  และแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน (The Blue Nile) เกิดจำก 
ทะเลสำบทำนำ (Lake Tana) บริเวณที่รำบสูงในประเทศเอธิโอเปีย  แม่น ้ ำทั้งสองสำยไหลไปบรรจบกนัที่เมือง
คำร์ทูม (Khartoum) ในประเทศซูดำน  จำกนั้น เป็นแม่น ้ ำสำยเดียวกนั รวมเรียกวำ่ แม่น ้ ำไนล ์ไหลขึ้นทำงเหนือ
ไปยงัเมืองไคโร (Cairo) ประเทศอียปิต ์ จำกจุดน้ี แม่น ้ ำไนลแ์ยกออกเป็น 2 ช่องทำง ทำงหน่ึงไหลลงสู่ทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียน ที่เมืองดำมิตตำ  (Damietta)  อยูห่่ำงจำกเมืองท่ำซำอิด (Said) ประมำณ 40 ไมล ์ อีกทำงหน่ึง
ไหลไปทำงเมืองรำชิด (Rashid (แต่ก่อนคอืเมืองโรเซตตำ-Rosetta)  อนัเป็นเมืองส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์  
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เพรำะเป็นที่ที่ไดมี้กำรคน้พบแท่งหิน โรเซตตำ (Rosetta Stone)  ท  ำใหน้กัประวตัิศำสตร์และนกัโบรำณคดี
สำมำรถเรียนรู้และเขำ้ใจเก่ียวกบัภำษำภำพ  (hieroglyph) ของอียปิตโ์บรำณได ้ 
 
 ที่เรียกแม่น ้ ำสำยที่ไหลออกจำกประเทศยกูนัดำวำ่เป็น แม่น ้ ำไนลข์ำว (The White Nile) นั้น 
เน่ืองจำกวำ่ น ้ ำในแม่น ้ ำออกสีขำวและเขียวจำงๆ ในขณะที่สีของน ้ ำในแม่น ้ ำอีกสำยหน่ึงที่ไหลจำกประเทศ 
เอธิโอเปียนั้น ออกสีฟ้ำน ้ ำเงิน จึงเรียกแม่น ้ ำสำยนั้นวำ่ แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน (The Blue Nile) เป็นแม่น ้ ำสำยที่สั้นกวำ่ 
แม่น ้ ำไนลข์ำว 
 
 แม่น ้ ำไนลข์ำว (The White Nile) มีตน้ก ำเนิดที่บริเวณ จินจำ (Jinta) ริมฝ่ังทะเลสำบวคิตอเรีย  
ที่อยูใ่นเขตประเทศยกูนัดำ ตำมประวติักล่ำววำ่ นำยจอห์น ฮนัน่ิง สปีค (John Hanning Speke) นกัส ำรวจชำว
องักฤษ คือผูห้น่ึงที่ไดพ้ยำยำมคน้หำถ่ินก ำเนิดของแม่น ้ ำไนล ์ซ่ึงในระหวำ่งกำรเดินทำงลึกเขำ้ไปในเคนยำนั้น 
เขำไดพ้บทะเลสำบใหญ่แห่งหน่ึง เขำไดต้ั้งช่ือวำ่ ทะเลสำบวคิตอเรีย (Lake Victoria) เพือ่เป็นเกียรติแก่พระ
รำชินีวคิตอเรียแห่งองักฤษ ในปีค.ศ. 1862 เขำไดเ้ดินทำงไปส ำรวจยงัฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ ำสำยหน่ึงที่ไหลมำ
จำกทะเลสำบวคิตอเรียและอยูฝ่ั่งตรงขำ้มกบัหมู่บำ้น เอจจินจำ (Ejjinja)  เขำเป็นผูร้ะบุวำ่ ณ จุดนั้น คือตน้ก ำเนิด
ของแม่น ้ ำไนลน์ัน่เอง ในช่วงแรกๆ ค  ำกล่ำวของนำยสปีคไดรั้บกำรคดัคำ้นจำกนกัส ำรวจอ่ืนๆ อยำ่งรุนแรง 
เพรำะพวกเขำเช่ือกนัวำ่ตน้ก ำเนิดของแม่น ้ ำไนลน่์ำจะอยูลึ่กลงไปทำงใตข้องทวปีแอฟริกำใกล้ๆ  กบัทะเลสำบ
แทนกนัยกิำ (Lake Tanganyika) จนกระทัง่ในปีค.ศ. 1875 กำรคน้พบของนำยสปีคไดรั้บกำรยนืยนัจำก 
นกัส ำรวจอีกผูห้น่ึงที่ช่ือ นำยเฮนร่ี มอร์ตนั แสตนล่ี (Henry Morton Stanley)    
 
 คนทอ้งถ่ิน เรียกแม่น ้ ำสำยน้ีวำ่ คีรำ (Kiira)  พวกเขำอยูก่บัแม่น ้ ำสำยน้ีมำโดยตลอด แมเ้ขำ 
ไม่เคยรับรู้วำ่แม่น ้ ำสำยน้ีไหลต่อไปยงัที่ใด และไปจบลง ณ ที่ใด หรือแมแ้ต่ไม่เคยทรำบวำ่แม่น ้ ำสำยน้ีมี
ควำมส ำคญัต่ออำรยธรรมของมวลมนุษยชำติอยำ่งใด เม่ือครำวที่นำยสปีคคน้พบตน้ก ำเนิดของแม่น ้ ำไนลน์ั้น 
เขำไดบ้รรยำยไวใ้นบนัทึกวำ่ เขำไดพ้บน ้ ำตกอนัเป็นทศันียภำพที่น่ำสนใจที่สุดที่เขำไดเ้คยพบเห็นมำใน 
แอฟริกำ ชนพื้นเมืองเผำ่ วำกนัดำ (Waganda) ที่อำศยัอยูใ่นบริเวณนั้นเรียกน ้ ำตกน้ีวำ่ กอ้นหิน เน่ืองจำกตรง 
แม่น ้ ำที่มีหมู่บำ้นของชนพื้นเมืองเหล่ำน้ี มีกอ้นหินใหญ่อยูห่น่ึงกอ้น ซ่ึงในภำษำทอ้งถ่ินเรียกวำ่ เอจจินจำ ต่อมำ
บริเวณนั้นจึงไดช่ื้อวำ่ จินจำ (Jinja) นัน่เอง นำยสปีคไดต้ั้งช่ือน ้ ำตกนั้นวำ่ ริบปอน (Ripon Falls) เพือ่เป็นเกียรติ
แก่ประธำนสมำคมภูมิศำสตร์แห่งองักฤษในขณะนั้น อยำ่งไรก็ตำม นบัตั้งแต่ปีค.ศ. 1974 ไม่มีน ้ ำตกแห่งน้ี 
อีกแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรก่อสร้ำงเขื่อนในบริเวณนั้น 
 
 ในค ำบนัทึกของนำยสปีคไดก้ล่ำวถึงควำมงดงำมของธรรมชำติของน ้ ำตกที่เขำคน้พบดงักล่ำว 
และยงัไดก้ล่ำวถึงชนพื้นเมืองเผำ่ วำโกซำ (Wagosa) และ วำกนัดำ ที่ชอบไปตกปลำในบริเวณนั้น นอกจำกน้ี  
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ยงัมีเรือแคนู (canoes) ที่ล่องอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ ำ เพือ่ขำ้มจำกฝ่ังของชนเผำ่บูโซกำ (Busoga) ไปยงั
หมู่บำ้นใกลเ้คียงแห่งอำณำจกัรบูกนัดำ (Buganda Kingdom) แต่นำยสปีคไม่ไดเ้คยล่องเรือขำ้มฟำกไป  
จนกระทัง่นำยเฮนร่ี มอร์ตนั แสตนล่ี ไดเ้ป็นชำวยโุรปคนแรกที่เดินทำงเขำ้ไปถึงอำณำจกัรบูกนัดำเม่ือปีค.ศ. 
1875 ในระหวำ่งที่เขำส ำรวจทะเลสำบวคิตอเรีย 
 
 ปีค.ศ. 1901 ผูบ้ริหำรเขตอำณำนิคมในบูโซกำ ไดย้ำ้ยส ำนกังำนจำกเมืองอิกงักำ (Iganga) ซ่ึงอยู่
ห่ำงไปทำงตะวนัออกอีก 20 กิโลเมตร ไปยงัจินจำ และในปีนั้นทำงรถไฟจำกเมืองมอมบำซำ (Mombasa) ชำยฝ่ัง
ตะวนัออกของเคนยำ ก็ไดเ้ขำ้ไปถึงเมืองคิซูมู (Kisumu) ทำงฝ่ังตะวนัตกของเคนยำซ่ึงอยูด่ำ้นตะวนัออกของ
ทะเลสำบวคิตอเรียตรงฝ่ังจินจำนัน่เอง รถไฟที่วิง่ทำงสำยดงักล่ำวจึงช่วยบริกำรใหก้บัทั้งสองฝ่ังของทะเลสำบ 
จำกนั้น จินจำไดพ้ฒันำขึ้นเป็นเมืองส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ โดยในระยะแรกๆ นั้น งำชำ้งเป็นสินคำ้หลกั แต่ต่อมำ
ในปีค.ศ. 1903 ไดมี้กำรน ำฝ้ำยเขำ้ไปปลูกในเขตบูกนัดำและกลำยเป็นสินคำ้ส ำคญัอีกชนิดหน่ึง นอกจำกน้ี จินจำ
ยงัไดช่ื้อวำ่เป็นเขตอุตสำหกรรมและกำรลงทุนที่ส ำคญัดว้ย ในปีค.ศ. 1908  เซอร์วนิสตนั เชอร์ชิล (Sir Winston 
Churchill) นำยกรัฐมนตรีองักฤษไดเ้รียกยกูนัดำวำ่เป็น “ไข่มุกแห่งแอฟริกำ”  เพรำะเห็นวำ่เมืองจินจำของ 
ยกูนัดำจะกลำยเป็นสถำนที่ส ำคญัของแอฟริกำตอนกลำง อีกทั้งจะกลำยเป็นที่ตั้งของส ำนกังำน โรงงำน และ
คลงัสินคำ้ต่ำงๆ อีกดว้ย  ในกำลต่อมำ ค  ำพดูของเซอร์วนิสตนั เชอร์ชิลดงักล่ำวก็ไดก้ลำยเป็นควำมจริง 
 
 เมืองจินจำ ตั้งอยูท่ำงเหนือของเสน้ศูนยสู์ตร อยูท่ี่ควำมสูง 3,750 ฟุตจำกระดบัน ้ ำทะเล เมืองน้ี 
อยูห่่ำงจำกเมืองกมัปำลำ (Kampala) นครหลวงของประเทศยกูนัดำประมำณ 80 กิโลเมตร เมืองจินจำยงัคงเป็น
ศูนยก์ลำงส ำคญัทำงดำ้นกำรเกษตรกรรม โดยเฉพำะกำรปลูกฝ้ำย ส ำหรับพชืเกษตรอ่ืนๆ ก็ไดแ้ก่ น ้ ำตำล กำแฟ 
และถัว่ นอกจำกน้ี ที่บริเวณตน้แม่น ้ ำไนลข์องเมืองจินจำ ยงัมีป้ำยปักไว ้ณ จุดที่แม่น ้ ำสำยน้ีไหลออกจำก 
ทะเลสำบวคิตอเรียดว้ย ซ่ึงตรงจุดน้ีมีควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเล 4,070 ฟุต 
 
               *** รูปที่ 1 ป้ำยบอกจุดตน้ก ำเนิดของแม่น ้ ำไนล ์ที่จินจำ ริมฝ่ังทะเลสำบวคิตอเรีย 
               *** รูปที่ 2  ควำมเช่ียวแรงของแม่น ้ ำไนลข์ำว ที่จินจำ ประเทศยกูนัดำ 
 
 จำกจุดเร่ิมตน้ที่เมืองจินจำ ริมฝ่ังทะเลสำบวคิตอเรีย แม่น ้ ำที่ไหลไปนั้นเรียกวำ่ วคิตอเรียไนล ์
(Victoria Nile) ไหลขึ้นไปทำงเหนือ ผำ่นเขตของอำณำจกัรบูกนัดำ ไปทำงหุบเขำแห่งทะเลสำบคโยกำ (Lake 
Kyoga) ซ่ึงในบริเวณนั้นไดมี้ทำงน ้ ำสำยเล็กๆ ที่ไหลมำจำกที่รำบสูงทำงตะวนัออกไหลลงไปรวมกนัดว้ย จำก
ทะเลสำบคโยกำ แม่น ้ ำสำยน้ีไหลขึ้นไปทำงเหนือ ผำ่นน ้ ำตกคำรูมำ (Karuma Falls) ไหลต่อลงไปยงัน ้ ำตก 
เมอร์ชิสนั (Murchison Falls) ซ่ึงมีควำมลึกถึง 147 ฟุต แลว้ไหลเลียบหุบเขำทรุดไปลงทะเลสำบอลัเบิร์ต  
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(Lake Albert)  จำกจุดนั้นเรียกช่ือวำ่ อลัเบิร์ตไนล ์(Albert Nile) ไหลต่อขึ้นทำงเหนือไปจนถึงเขตประเทศซูดำน
ที่เมืองนิมูเล (Nimule) เปล่ียนเป็นช่ือ ไนลข์ำว (White Nile) จำกนั้นไปรวมกบัแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินที่เมืองคำร์ทูม 
ประเทศซูดำน แลว้ไหลรวมกนัเป็นแม่น ้ ำไนลผ์ำ่นประเทศอียปิตล์งสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในที่สุด 
 
 นอกจำกเร่ืองของเมืองจินจำ ตน้ก ำเนิดของแม่น ้ ำไนลข์ำว จะขอกล่ำวถึงเร่ืองรำวที่สนใจ 
เก่ียวกบัประเทศตน้ก ำเนิดของแม่น ้ ำไนลข์ำวดว้ย นัน่คือ ยกูนัดำ เป็นประเทศที่มีพื้นที่กวำ้งใหญ่ (236,580 
ตำรำงกิโลเมตร) ตั้งอยูบ่นเสน้ศูนยสู์ตร ในบริเวณที่รำบสูงดำ้นตะวนัออกของทวปีแอฟริกำ และอยูร่ะหวำ่ง 
แนวเทือกเขำดำ้นตะวนัออกและดำ้นตะวนัตกของหุบเขำทรุดแห่งแอฟริกำ (The Great Rift Valley) ที่รำบสูง
ตอนกลำงของประเทศมีควำมสูงประมำณ 3,450 ฟุตจำกระดบัน ้ ำทะเล จุดที่สูงที่สุดของประเทศอยูท่ำงดำ้น
ตะวนัตก คือ ยอดเขำมำเกริตำ้ (Margherita) บนเทือกเขำรูเวนโซรี (Rowenzori) สูงถึง 16,762 ฟุตจำกระดบั 
น ้ ำทะเล  ในสมยัโบรำณพอ่คำ้ชำวอำหรับเรียกเทือกเขำรูเวนโซรี วำ่ เทือกเขำแห่งพระจนัทร์ ดงัที่ปรำกฏอยูใ่น
บนัทึกของปโตเลมี นกัปรำชญช์ำวกรีกนัน่เอง ทีน่่ำสนใจคือ เทือกเขำรูเวนโซรี เป็นเทือกเขำที่ไม่ใช่ภูเขำไฟ 
ที่สูงที่สุดในทวปีแอฟริกำ 
 
 ยกูนัดำมีภำษำของชนพื้นเมืองกลุ่มต่ำงๆ มำกกวำ่ 40 ภำษำ แต่ภำษำรำชกำรไดแ้ก่ ภำษำองักฤษ  
มีกำรใชภ้ำษำสวำฮิรี (Swahili) บำ้งเช่นกนั ชนพื้นเมืองของยกูนัดำแบ่งตำมกลุ่มภำษำได ้4  กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม
บนัตู (Bantu) กลุ่มนิโลติค (Nolotic) กลุ่มนิโล-ฮำมิติค (Nilo-Hamitic) และกลุ่มซูดำนิค (Sudanic) ในแต่ละกลุ่ม
เหล่ำน้ี มีโครงสร้ำงทำงสงัคมที่ซบัซอ้นและต่ำงกนัไปในระหวำ่งชนเผำ่ดว้ย 
 
 แมว้ำ่ปัจจุบนัยกูนัดำมีกำรปกครองแบบสำธำรณรัฐและมีประธำนำธิบดีเป็นประมุขของ
ประเทศ แต่ยกูนัดำยงัคงมีรำชอำณำจกัรของชนเผำ่ต่ำงๆ อยู ่ซ่ึงยงัไม่เป็นที่ทรำบกนัมำกนกัถึงประวติัควำม 
เป็นมำของรำชวงศต่์ำงๆ ที่มีมำถึง 5 รำชวงศแ์ลว้ ส่วนใหญ่อำจเป็นเพรำะประวติัศำสตร์ช่วงแรกๆ ยงัไม่มี 
กำรบนัทึกเร่ืองรำวเหล่ำน้ีไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร พื้นที่อนักวำ้งใหญ่ของประเทศลว้นแต่มีอำณำจกัรยอ่ยๆ 
ที่ปกครองโดยกษตัริยท์ี่สืบสนัติรำชวงศต่์อกนัมำ ดงัเช่น ชนเผำ่บูกนัดำ (Buganda) บนัโยโร (Bunyoro) องัโกเล 
(Ankole) โตโร (Toro) และบูโซกำ (Busoga) ลว้นพดูภำษำของกลุ่มบนัตู (Bantu) และมีรำชวงศป์กครองมำนำน 
นบัศตวรรษ ตำมประวติันั้น รำชวงศเ์หล่ำน้ีมีกำรติดต่อกบัโลกตะวนัตกมำกวำ่ 100 ปีแลว้ 
 
 รำชอำณำจกัรบูกนัดำ (Buganda Kingdom) เป็นรำชอำณำจกัรเก่ำแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ 
ยกูนัดำ  อีกทั้งมีเร่ืองรำวทำงประวติัศำสตร์ เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมที่ไดรั้บกำรบนัทึกและศึกษำไวม้ำก
ที่สุดดว้ย  ส่ิงส ำคญัประกำรหน่ึงที่ช่วยส ำหรับกำรศึกษำเร่ืองรำวเหล่ำน้ีคือ ขำ้วของเคร่ืองใชแ้ละศิลปวตัถุต่ำงๆ 
ที่ถูกฝังอยูใ่นหลุมฝังศพของแต่ละรำชวงศ ์ นอกจำกน้ียงัมีกำรเก็บรักษำกระดูกฟันส่วนล่ำงของคนส ำคญัๆ  
ไวด้ว้ย นบัเป็นหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ที่ส ำคญัยิง่ของรำชอำณำจกัรบูกนัดำเลยทีเดียว 
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 ในช่วงค.ศ. 1890 รำชอำณำจกัรบูกนัดำไดถู้กผนวกรวมเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของประเทศยกูนัดำ 
แต่ยงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และสถำนภำพของกำรเป็นรำชอำณำจกัร กล่ำวคือ ยงัคงมีสถำบนัพระมหำกษตัริย ์ซ่ึง
สืบทอดกนัมำอยำ่งต่อเน่ืองกวำ่ 700 ปี  ต่อมำ หลงัจำกที่ยกูนัดำไดป้ระกำศอิสรภำพจำกองักฤษในปีค.ศ. 1962  
รำชอำณำจกัรบูกนัดำไดท้  ำควำมตกลงกบัรัฐบำลกลำงยกูนัดำ รวมเป็นสหพนัธรัฐ โดยใหอ้ ำนำจกำรปกครอง 
ในลกัษณะก่ึงอิสระ (semi-autonomous) อยำ่งไรก็ตำม ในปีค.ศ. 1966 ไดเ้กิดกำรปฏิวติัรัฐประหำรโดยนำย 
มิลตนั โอโบเต (Milton Obote) นำยกรัฐมนตรีของยกูนัดำไม่ยอมรับรำชอำณำจกัรบูกนัดำ และไดข้บักษตัริย ์
บูกนัดำองคท์ี ่35 ออกจำกรำชอำณำจกัร ท ำใหพ้ระองคต์อ้งล้ีภยัอยูน่อกประเทศและเสียชีวติในปีค.ศ. 1969 
 
 ในปีค.ศ. 1986 เกิดกำรเปล่ียนแปลงรัฐบำลในยกูนัดำ มีกำรออกรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ที่ฟ้ืนฟู 
สถำบนัพระมหำกษตัริยแ์ห่งบูกนัดำ ในปีค.ศ. 1993 เจำ้ชำยโรนลัด ์มูเวนดำ มูเตบี ที่สอง (Ronald Muwenda 
Mutebi) พระรำชโอรสของกษตัริยบ์ูกนัดำองคท์ี่ 35 ไดรั้บกำรสถำปนำขึ้นเป็นกษตัริยอ์งคท์ี่ 36 แห่ง 
รำชอำณำจกัรบูกนัดำ (His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, Kabaka of Buganda) ทั้งน้ี ตำมรัฐธรรมนูญ 
ดงักล่ำว กษตัริยบ์ูกนัดำเป็นผูน้ ำทำงวฒันธรรมและประเพณีของชำวบูกนัดำ และทรงพทิกัษรั์กษำวฒันธรรม
ของชำวบูกนัดำดว้ย ส่วนรัฐบำลยกูนัดำก็ไดมี้นโยบำยสนบัสนุนสถำบนักษตัริยใ์นรำชอำณำจกัรต่ำงๆ ให้เป็น
ศูนยร์วมทำงวฒันธรรมของประชำชนเช่นกนั 
 
 ปัจจุบนั บูกนัดำเป็นรำชอำณำจกัรที่ใหญ่ที่สุดในยกูนัดำ ประกอบดว้ยเขตกำรปกครอง 3 เขต 
(ประเทศยกูนัดำมี 56 เขตกำรปกครอง) รำชอำณำจกัรบูกนัดำมีเอกลกัษณ์ทำงภำษำ ประเพณี และวฒันธรรม
ของตนเอง มีประชำกรประมำณ 6 ลำ้นคน หรือประมำณร้อยละ 25 ของประชำกรยกูนัดำทั้งประเทศ นอกจำกน้ี 
รำชอำณำจกัรบูกนัดำยงัเป็นที่ตั้งของกรุงกมัปำลำ นครหลวงของยกูนัดำ รวมทั้งท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ 
เอนเทบเบ (Entebbe) อีกดว้ย รำชอำณำจกัรบูกนัดำมีรัฐบำลและรัฐสภำของตนเอง แต่ยงัอยูภ่ำยใตก้ำรปกครอง
ของรัฐบำลยกูนัดำ 
 
 ระหวำ่งวนัที่ 11-14 ตุลำคม 2547 ดิฉนัไดมี้โอกำสติดตำมเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงไนโรบี 
(นำยอคัรสิทธ์ิ อมำตยกุล) เดินทำงไปกรุงกมัปำลำ เพือ่ยืน่พระรำชสำส์นตรำตั้งแก่ประธำนำธิบดีแห่งประเทศ 
ยกูนัดำ เพือ่ด ำรงต ำแหน่งเป็นเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงกมัปำลำ อีกแห่งหน่ึง ในระหวำ่งกำรเยอืนยกูนัดำคร้ังน้ี 
เรำไดไ้ปทศันศึกษำและเยีย่มชมสถำนที่ส ำคญัๆ ในกรุงกมัปำลำ อีกทั้งไดไ้ปเมืองจินจำเพือ่ดูตน้ก ำเนิดของ
แม่น ้ ำไนลข์ำว นอกจำกน้ี ยงัไดไ้ปเยอืนเขตที่เป็นรำชอำณำจกัรบูกนัดำ โดยเอกอคัรรำชทูตและดิฉนัไดเ้ขำ้เยีย่ม
คำรวะรองนำยกรัฐมนตรีของรำชอำณำจกัรบูกนัดำ และไปเยีย่มชมพระรำชวงัเก่ำของรำชอำณำจกัรบูกนัดำ ซ่ึง
อยูบ่นเนินเขำคำซูบี (Kasubi Hill) ห่ำงจำกกรุงกมัปำลำไปทำงตะวนัตกเฉียงเหนือประมำณ 5 กิโลเมตร เนินเขำ 
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คำซูบีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งรำชอำณำจกัรบูกนัดำ ในสมยัของกษตัริยมู์เตซำเม่ือปีค.ศ.1881 ปัจจุบนั 
พระรำชวงัแห่งน้ีไดก้ลำยเป็นพพิธิภณัฑแ์ละที่ฝังพระศพของอดีตกษตัริย ์4  พระองคข์องรำชอำณำจกัรบูกนัดำ  
 
             *** รูปที่ 3 เอกอคัรรำชทูตเขำ้เยีย่มคำรวะรองนำยกรัฐมนตรีแห่งรำชอำณำจกัรบูกนัดำ 
 
 พระรำชวงัเก่ำแห่งรำชอำณำจกัรบูกนัดำ  เป็นเรือนใหญ่คลำ้ยกระท่อม ทรงกลม มุงดว้ยใบจำก
และหญำ้ คลุมลงมำถึงพื้นโดยรอบ ภำยในสร้ำงดว้ยโครงไมท้่อนสูง กลม  มีลกัษณะเป็นสถำปัตยกรรมของ
แอฟริกำโดยแทจ้ริง  กำรเขำ้เยีย่มชมภำยในอำณำเขตพระรำชวงัเก่ำน้ี ทุกคนตอ้งถอดรองเทำ้ ส่วนผูห้ญิงตอ้ง
สวมใส่ผำ้ถุงพื้นเมืองเพือ่คลุมเทำ้ เป็นกำรแสดงควำมเคำรพ ภำยในพระรำชวงัที่กลำยเป็นที่ฝังพระศพนั้น มี 
ขำ้วของเคร่ืองใชข้องอดีตกษตัริยจ์ดัวำงไวอ้ยูโ่ดยรอบ รวมทั้งเคร่ืองดนตรีของชนเผำ่บูกนัดำ อำวธุต่ำงๆ และ
ซำกเสือดำวที่เคยเป็นสตัวเ์ล้ียงของกษตัริยมู์เตซำที่ 1 (King Mutesa I) ในกำรเขำ้ไปเยีย่มชมที่ฝังพระศพ ตอ้ง
เดินผำ่นประตูไมท้ี่กั้นไว ้2 ชั้น ประตูน้ีคือทำงเขำ้-ออกของกษตัริยบ์ูกนัดำเม่ือคร้ังที่สถำนที่น้ียงัเป็นพระรำชวงั  
ในโอกำสที่ไดเ้ขำ้ไปเยีย่มชมคร้ังนั้น ดิฉนัยงัไดพ้บกบัสตรีผูห้น่ึงที่เป็นพระญำติของอดีตกษตัริยอ์งคห์น่ึง  นำง
ยงัคงอำศยัอยูใ่นเรือนภำยในอำณำเขตของรำชอำณำจกัรบูกนัดำนัน่เอง  ส่วนพระรำชวงัแห่งใหม่ของกษตัริย ์
บูกนัดำในปัจจุบนันั้น อยูไ่ม่ห่ำงไปจำกเขตพระรำชวงัเก่ำเท่ำใดนกั แต่ไม่เปิดใหผู้ค้นเขำ้เยีย่มชม 
 
      *** รูปที่ 4  พระรำชวงัเก่ำ ปัจจุบนัเป็นที่ฝังพระศพของกษตัริยแ์ห่งรำชอำณำจกัรบูกนัดำ 
      *** รูปที่ 5  ภำยในพระรำชวงัเก่ำ ที่ฝังพระศพของกษตัริยอ์ยูใ่ตดิ้) ดงัรูปที่แขวนไว ้มีอำวธุและ 
             เคร่ืองรำชยป์ระดบัไวห้นำ้พระศพแต่ละองค ์
 
 กษตัริยแ์ห่งรำชอำณำจกัรบูกนัดำองคปั์จจุบนัไดท้รงมีบทบำทส ำคญัในกำรพฒันำประเทศ 
ทั้งทำงเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งกำรพยำยำมยกระดบัชีวติควำมเป็นอยูข่องประชำชน กำรพฒันำชุมชน 
กำรศึกษำ และกำรพฒันำดำ้นสุขอนำมยั โดยใชชุ้มชนเป็นฐำนในกำรริเร่ิมกำรพฒันำ  ในกำรน้ี พระองคไ์ดท้รง
ทรำบถึงควำมส ำเร็จในกำรพฒันำของประเทศไทย โดยเฉพำะตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำร 
พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั พระองคจึ์งทรงมีพระรำชประสงคท์ี่จะเสด็จฯ เยอืนประเทศไทย
เพือ่ศึกษำประสบกำรณ์ในกำรพฒันำของประเทศไทย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำรำชอำณำจกัรบูกนัดำ
และประเทศยกูนัดำโดยรวมต่อไป 
            
                 ***  รูปที่ 6 กษตัริยโ์รนลัด ์มูเวนดำ มูเตบี ที่สอง แห่งรำชอำณำจกัรบูกนัดำ 
 
        ระหวำ่งวนัที่ 25 สิงหำคม ถึง 5 กนัยำยน 2548 กษตัริยโ์รนลัด ์มูเวนดำ มูเตบี ที่สอง แห่ง 
รำชอำณำจกัรบูกนัดำไดเ้สด็จฯ เยอืนประเทศไทยเป็นกำรส่วนพระองค ์โดยมีนำยเจมส์ มูลวำนำ  (Mr. James 
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Mulwana) กงสุลกิตติมศกัด์ิของไทยประจ ำยกูนัดำ พร้อมดว้ยรัฐมนตรีคลงัและเจำ้หนำ้ที่ของรำชอำณำจกัร 
บูกนัดำร่วมตำมเสด็จ โดยเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงไนโรบี และดิฉนัไดไ้ปรับเสด็จกษตัริยโ์รนลัด ์มูเวนดำ มูเตบี  
ที่สอง ที่สนำมบินดอนเมืองในวนัเสด็จฯ มำถึงดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี ในระหวำ่งกำรเสด็จฯ เยอืนประเทศไทย  
กษตัริยแ์ห่งรำชอำณำจกัรบูกนัดำไดเ้ขำ้เฝ้ำฯ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ณ วงัศุโขทยั 
เม่ือวนัที่ 31 สิงหำคม 2548  นอกจำกน้ี ยงัไดเ้สด็จฯ เยีย่มชมโครงกำรส่วนพระองคส์วนจิตรลดำ 
พระบรมมหำรำชวงั วดัพระศรีรัตนศำสดำรำม พระที่นัง่วมิำนเมฆ และศูนยศิ์ลปชีพบำงไทร พระรำชวงั 
บำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ ส ำหรับสถำนที่ส ำคญัอ่ืนๆ ที่ไดเ้สด็จฯ ไปดว้ยนั้น คือ เมืองพทัยำ และ
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงที่จงัหวดัเชียงใหม่นั้น พระองคย์งัไดเ้สด็จฯ เยีย่มชมศูนยพ์ฒันำโครงกำรหลวงอินทนนท ์
และศูนยศึ์กษำกำรพฒันำหว้ยหอ้งไคร้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  นบัวำ่เป็นกำรเยอืนที่ประสบควำมส ำเร็จ
ดว้ยดี 
 
   *** รูปที่ 7  กษตัริยแ์ห่งรำชอำณำจกัรบูกนัดำ (คนที่สองจำกซำ้ย) ระหวำ่งกำรเสด็จฯ เยอืนไทย นำย 
          เจมส์ มูลวำนำ กงสุลกิตติมศกัด์ิของไทยประจ ำยกูนัดำ (คนซำ้ยสุดของภำพ) ร่วมเดินทำงมำดว้ย 
 
 แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน (The Blue Nile)  มีตน้ก ำเนิดอยูใ่นประเทศเอธิโอเปีย อนัเป็นประเทศที่มี
ควำมงดงำมและควำมหลำกหลำยทำงภูมิประเทศ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งอำรยธรรมอนัเก่ำแก่ที่สุดของโลกแห่งหน่ึง 
เอธิโอเปียอยูใ่นบริเวณที่ไดช่ื้อวำ่เป็น “แหล่งก ำเนิดของมวลมนุษยชำติ (Cradle of Mankind)   
 
 ทะเลสำบทำนำ (Lake Tana) บนที่รำบสูงทำงตะวนัตกเฉียงเหนือของเอธิโอเปีย คือถ่ินก ำเนิด 
ของแม่น ้ ำไนลน์ ้ำเงิน (The Blue Nile River) ทะเลสำบทำนำเป็นหน่ึงในทะเลสำบที่งดงำมที่สุดของหุบเขำทรุด 
(The Great Rift Valley) แห่งแอฟริกำตะวนัออก ชำวกรีกโบรำณเรียกทะเลสำบน้ีวำ่ Pseboa ทะเลสำบทำนำ 
เป็นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดของเอธิโอเปีย มีอำณำเขตประมำณ 3,600 ตำรำงกิโลเมตร ภำยในทะเลสำบทำนำมี
เกำะเล็กๆ กระจำยอยูท่ ั้งหมด 37 เกำะ ซ่ึงในจ ำนวนน้ี มีอยูป่ระมำณ 20 กวำ่เกำะที่มีโบสถแ์ละส ำนกัสงฆข์อง
ศำสนำคริสเตียนออร์โธดอกซ์ตั้งอยูม่ำกมำย เป็นสถำนที่ที่มีควำมส ำคญัยิง่ทำงประวติัศำสตร์และศำสนำของ 
เอธิโอเปีย เป็นที่เก็บคมัภีร์และเอกสำรโบรำณ ตลอดจนศิลปะและวตัถุล ้ำค่ำทำงศำสนำไวม้ำกมำย ดงันั้น  จึง 
ถือกนัวำ่ทะเลสำบทำนำเป็นหน่ึงใน “เสน้ทำงประวตัิศำสตร์ (The Historic Route)”  ของเอธิโอเปีย เสน้ทำง 
ดงักล่ำวยงัต่อขึ้นไปทำงเหนือและตะวนัออกของประเทศ อนัเป็นแหล่งอำรยธรรมและอำณำจกัรโบรำณกวำ่  
3,000 ปี  
 
  นกัส ำรวจหลำยคนไดพ้ยำยำมเดินทำงเขำ้ไปให้ถึงแหล่งของตน้ก ำเนิดแม่น ้ ำไนล ์ซ่ึงรวมถึง
บำทหลวงเจอโรนิโม โลโบ (Father Jeronimo Lobo) ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง “กำรเดินทำงสู่อบิสสิเนีย (A Voyage 
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to Abyssinia)”  และนำยเจมส์ บรูซ (James Bruce) นกัส ำรวจชำวสก๊อตต ์ ผูไ้ดบ้นัทึกกำรเดินทำงของเขำไวใ้น
หนงัสือที่ช่ือ “กำรเดินทำงเพือ่คน้พบตน้ก ำเนิดแม่น ้ ำไนล ์(Travels to Discover the Source of the Nile)”  กำร 
ส ำรวจดงักล่ำวไดร้ะบุถึงแม่น ้ ำสำยเล็กๆ ที่ไหลเขำ้สู่ทะเลสำบทำนำ  ซ่ึงชนพื้นเมืองที่อำศยัอยูบ่นที่รำบสูงตอน
เหนือของเอธิโอเปียกล่ำววำ่ แม่น ้ ำสำยเล็กๆ น้ี คือตน้ก ำเนิดของแม่น ้ ำไนลน์ ้ำเงิน พวกเขำจึงใหช่ื้อวำ่ “แม่น ้ ำ
ไนลส์ำยเล็ก”   พระนกับวชชำวโปรตุเกส ช่ือ เปโดร ปำเอส (Pedro Paez) ก็ไดค้น้พบแม่น ้ ำสำยน้ีเม่ือปีค.ศ. 
1618  แม่น ้ ำสำยเล็กดงักล่ำวไดไ้หลไปอีก 140 กิโลเมตร ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสำบทำนำ ซ่ึงเป็นที่รวมของ 
แม่น ้ ำสำยอ่ืนๆ อีกกวำ่ 60 สำยอนัเกิดจำกเทือกเขำสูงที่อยูโ่ดยรอบ จำกนั้นมีแม่น ้ ำไหลออกมำทำงริมฝ่ัง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องทะเลสำบทำนำ ใกลเ้มืองบำฮำร์ ดำร์ (Bahar Dar) ไดช่ื้อวำ่ แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน (Blue Nile 
River)  เพรำะแม่น ้ ำออกเป็นสีน ้ ำเงินชดัเจนในช่วงฤดูแลง้ ชนพื้นเมืองเรียกแม่น ้ ำไนลว์ำ่ อำ-บำย (Abai)  
และเช่ือกนัวำ่มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิในกำรรักษำโรคภยัไขเ้จบ็ได ้  
 
                            แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินไหลออกจำกทะเลสำบทำนำไปเพยีง 35 กิโลเมตร ก็ไหลลงไปยงัน ้ ำตก  
ทิซ อิแสท (Tis Isat Falls) ที่มีควำมลึกถึง 160 ฟุต  และที่ตอนบนของน ้ ำตกนั้น แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินมีควำมกวำ้งถึง 
1,280 ฟุต ค  ำวำ่ ทิซ อิแสท (Tis Isat) ในภำษำอมัฮำริก (Amharic language) อนัเป็นภำษำรำชกำรของเอธิโอเปีย 
มีควำมหมำยวำ่ ควนัไฟ (smoke of fire) อำจไดช่ื้อมำจำกกลุ่มน ้ ำที่แตกกระจำยเป็นฝอยเม่ือแม่น ้ ำตกลงกระทบ
พื้นอยำ่งรุนแรงจนมองดูเหมือนควนัไฟที่พุง่ขึ้นมำ  
 
 จำกน ้ ำตกทิซ อิแสทนั้นแลว้ แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินไดไ้หลผำ่นพื้นที่กวำ้งใหญ่ไปอีก 800 กิโลเมตร 
พดัผำ่นพื้นผวิหนำ้ดินตำมไปดว้ย ที่ใกลก้บัน ้ ำตกทิซ อิแสท มีสะพำนหินที่สร้ำงไวโ้ดยนกัส ำรวจชำวโปรตุเกส
ในสมยัศตวรรษที่ 17 เรียกวำ่ สะพำนโปรตุเกส (Portuguese Bridge)  จำกนั้น แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินก็ไหลวกไปทำง
ตะวนัตกและต่อขึ้นไปยงัตะวนัตกเฉียงเหนือ ดูเป็นวงโคง้ ตดัผำ่นแนวเทือกเขำตอนกลำงของประเทศ ก่อใหเ้กิด
หุบเขำและโกรกธำร (Blue Nile Gorge) ที่มีควำมลึกที่สุดและงดงำมที่สุดแห่งหน่ึงของโลก บำงแห่งที่แม่น ้ ำ
ไหลผำ่นนั้น ไม่มีแมแ้ต่บำ้นเรือนหรือผูค้นอำศยัอยูเ่ลย เพรำะอยูลึ่กเขำ้ไปภำยในภูมิประเทศ มีเทือกเขำ โขดหิน 
โกรกธำร และหุบเขำใหญ่นอ้ยมำกมำย ในบำงแห่งโกรกธำรมีควำมกวำ้งถึง 25 กิโลเมตร ทศันียภำพของแม่น ้ ำ
ไนลน์ ้ ำเงินทีไ่หลผำ่นภูมิประเทศเหล่ำน้ีมีควำมงดงำมอยำ่งน่ำมหศัจรรย ์กล่ำวกนัวำ่ ควำมงดงำมของโกรกธำร
แห่งแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน (Blue Nile Gorge) นั้น เปรียบกนัวำ่เหมือนกบัควำมงำมและควำมมหศัจรรยข์องหุบเขำ
อนัยิง่ใหญ่ (Grand Canyon) ที่อยูใ่นมลรัฐแอริโซนำ แห่งสหรัฐอเมริกำ 
 
 แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินไหลเช่ียวอยำ่งรุนแรงในบำงตอนของโกรกธำร และไหลเอ่ือยในบำงช่วง แต่
ก็มีควำมน่ำกลวั ประกอบกบัในแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินมีจระเขแ้ละฮิปโปโปเตมสัอำศยัอยูม่ำกมำย เป็นอนัตรำยต่อ 
มนุษยเ์ช่นกนั เม่ือผำ่นพน้เขตประเทศเอธิโอเปีย แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินกไ็หลต่อเขำ้ไปในประเทศซูดำนเป็นระยะทำง
อีก 480 กิโลเมตร จนถึงเมืองคำร์ทูม ประเทศซูดำน ณ ที่นั้นแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินไดไ้ปรวมกบัแม่น ้ ำไนลข์ำวที่มีถ่ิน
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ก ำเนิดจำกทะเลสำบวคิตอเรียในประเทศยกูนัดำ รวมเป็นแม่น ้ ำไนลส์ำยเดียว ไหลต่อไปอีก 3,000 กิโลเมตร 
ผำ่นประเทศอียปิตแ์ละลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อไป  ทั้งน้ี ในภำษำอำระบิก ค  ำวำ่ คำร์ทูม (Khartoum) 
แปลวำ่ งวงชำ้ง (elephant’s trunk)  ไดช่ื้อมำจำกลกัษณะของแผน่ดินตรงจุดที่แม่น ้ ำไนลข์ำวและไนลน์ ้ ำเงิน 
ไหลไปรวมกนั 
 
  โดยเฉล่ียแลว้ แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินใหน้ ้ ำประมำณ 2 ใน 3 ของแม่น ้ ำไนลท์ั้งหมด โดยในหนำ้ฝน  
แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินสำมำรถใหน้ ้ ำไดม้ำกถึงร้อยละ 90   ส่วนหนำ้ร้อนระหวำ่งเดือนมกรำคมถึงเมษำยนนั้น ระดบั
น ้ ำของแม่น ้ำไนลน์ ้ ำเงินลดลงอยำ่งมำกจนน่ำกลวัวำ่จะเหือดแหง้ไปได ้
 
 ระหวำ่งวนัที่ 29 มีนำคม ถึง 4 เมษำยน 2548 ดิฉนัไดต้ิดตำมเอกอคัรรำทูต ณ กรุงไนโรบี   
เดินทำงไปกรุงแอดดีส อบำบำ เพือ่ยืน่พระรำชสำส์นตรำตั้งแก่ประธำนำธิบดีแห่งประเทศเอธิโอเปีย เพือ่ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นเอกอคัรรำชทูต ณ กรุงแอดดีส อบำบำ อีกแห่งหน่ึง ในระหวำ่งกำรเยอืนเอธิโอเปียคร้ังน้ี เรำไดมี้
โอกำสเดินทำงออกไปทศันศึกษำภูมิประเทศอนังดงำมของเอธิโอเปียที่บริเวณช่วงหน่ึงของโกรกธำรแม่น ้ ำไนล์
น ้ ำเงิน โดยเรำไดเ้ช่ำรถจำกโรงแรมออกไป มีคนขบัท ำหนำ้ที่เป็นมคัคุเทศกใ์หด้ว้ย ช่ือนำยอโวเก เจเนตู (Awoke 
Genetu) นบัวำ่โชคดีที่มคัคุเทศกผ์ูน้ี้เคยเป็นครูสอนวชิำประวติัศำสตร์เอธิโอเปียมำก่อน จึงท ำให้อธิบำยเร่ืองรำว
ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งดีและละเอียดยิง่ เรำไดรั้บควำมรู้เพิม่เติมมำกมำย  
 
         *** รูปที่ 8 ภูมิประเทศอนังดงำมของเอธิโอเปีย มคัคุเทศกข์องเรำยนือยูก่บัชนพื้นเมืองบนหลงัมำ้ที่ 
                ตกแต่งตำมประเพณีโบรำณ 
  
 เม่ือนัง่รถออกจำกกรุงแอดดิส อบำบำไปทำงเหนือไดป้ระมำณ 82 กิโลเมตร ก็เร่ิมผำ่นเขำ้สู่
บริเวณที่เป็นโกรกธำรของแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน ภูมิประเทศโดยรอบมีควำมงดงำมและหลำกหลำย เร่ิมจำกพื้นที่รำบ
และทุ่งหญำ้อนักวำ้งใหญ่ ไดเ้ห็นหมู่บำ้นของชนพื้นเมืองเรียงรำยตลอดทำง ต่อมำภูมิประเทศเร่ิมรำยลอ้มไป
ดว้ยเทือกเขำ มีภูเขำไฟและปล่องภูเขำไฟใหเ้ห็นเป็นระยะๆ  จำกนั้น ภูมิประเทศก็เป็นหุบเขำและโกรกธำร บำง
ช่วงแคบ บำงช่วงกวำ้งใหญ่  รถของเรำแล่นผำ่นโกรกธำร และขึ้นสูงบนเทือกเขำบำงตอน มองลงไปเบื้องล่ำง 
เห็นทศันียภำพของธรรมชำติและภูมิประเทศที่มีแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงินไหลคดเคี้ยวผำ่นโกรกธำร ดูเหมือนวำ่จะไหล
ไปอยำ่งไม่มีที่ส้ินสุด   
 
               *** รูปที่ 9 เด็กหญิงชำวเอธิโอเปีย เบื้องหลงัคือโกรกธำรแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน 
 
 แมเ้รำมีเวลำที่จ  ำกดั ท  ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงต่อไปถึงน ้ ำตกทิซ อิแสท และทะเลสำบทำนำได ้
แต่ก็เป็นโอกำสอนัดีที่ไดไ้ปสมัผสักบัธรรมชำติอนัน่ำมหศัจรรยข์องเอธิโอเปียเช่นน้ี ในช่วงขำกลบั เรำไดแ้วะ
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เยีย่มชมโบสถแ์ห่งภูเขำลิบำนอส (Debre Libanos) ค ำวำ่ “Debre” แปลวำ่ “โบสถ”์ นบัเป็นโบสถเ์ก่ำแก่และ
ส ำคญัที่สุดแห่งหน่ึงของศำสนำคริสเตียนออร์โธดอกซ์ของเอธิโอเปีย สร้ำงตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยนกับุญเต
เกล ไฮมำนอต (Tekle Haimanot)  ซ่ึงต  ำนำนกล่ำวขำนวำ่ ยนืสวดมนตเ์พยีงขำเดียวอยูใ่นถ ้ำถึง 7 ปี ท ำใหข้ำ 
อีกขำ้งหน่ึงหลุดไป เรำจึงไดเ้ห็นภำพวำดของนกับุญท่ำนน้ีผูมี้แต่ขำเพยีงขำ้งเดียว ต่อมำในสมยัของกษตัริย ์
เมอนิหลิก พระองคไ์ดเ้สด็จไปยงัโบสถแ์ห่งน้ีบ่อยคร้ัง โดยเฉพำะในช่วงที่ไม่สบำยก่อนส้ินพระชนม ์เพือ่ไปหำ
น ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิที่พบในถ ้ำ นกับวชและชำวเอธิโอเปียชอบเดินทำงไปแสวงบุญยงัโบสถแ์ห่งน้ี ในช่วงที่อิตำลีเขำ้บุก
เอธิโอเปียเม่ือปีค.ศ. 1937 พระนกับวชของโบสถแ์ห่งน้ีไดท้  ำกำรต่อสูก้ำรยดึครองของอิตำลี  ท  ำใหพ้ระเหล่ำน้ี
ถูกฆ่ำหมู่ไปทั้งหมด 297 รูป และกระดูกไดถู้กฝังอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัโบสถน์ัน่เอง 
 
           *** รูปที่ 10  โบสถแ์ห่งภูเขำลิบำนอส 
 
  กล่ำวกนัวำ่ อำคำรดั้งเดิมของโบสถท์ี่สร้ำงอยูภ่ำยใตห้นำ้ผำบนภูเขำลิบำนอสไดถู้กท ำลำยไป 
ต่อมำ อำคำรโบสถห์ลงัใหม่ถูกสร้ำงขึ้นเม่ือปีค.ศ. 1961 โดยค ำสัง่ของกษตัริยไ์ฮเล เซลำสซี ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์
สุดทำ้ยของเอธิโอเปีย นบัเป็นโบสถท์ี่มีสถำปัตยกรรมแบบคริสเตียนออร์โธดอกซ์ของเอธิโอเปียอยำ่งแทจ้ริง 
หนำ้ต่ำงกระจก (stained glass windows) โดยรอบ ดูสวยงำม บอกเล่ำเร่ืองรำวทำงศำสนำ อีกทั้งยงัมีภำพเขียน 
ฝำผนงัโดยศิลปินที่มีช่ือเสียงของเอธิโอเปีย ในวนัที่เรำไปเยีย่มชมโบสถน้ี์นั้น เรำไดเ้ดินขึ้นภูเขำไปยงัถ ้ำที่อยูใ่ต้
หนำ้ผำ ภำยในถ ้ำมีน ้ ำใตดิ้นไหลผำ่นซอกหิน น ้ำเยน็เฉียบ ชนพื้นเมืองถือวำ่เป็นน ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิ และมกัเตรียม
กระป๋องไปรองน ้ ำน ำไปบูชำและรักษำโรคภยัไขเ้จบ็ มีพระนกับวชอยู ่1 รูป เพือ่สวดมนตแ์ละรดน ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิ 
ใหผู้ค้นที่ผำ่นไปเยีย่มเยยีนดว้ย 
 
         *** รูปที่ 11 พระนกับวชแห่งศำสนำคริสเตียนออร์โธดอกซ์ของเอธิโอเปีย ภำยในถ ้ำมีน ้ ำไตดิ้น  
                ถือกนัวำ่เป็นน ้ ำศกัด์ิสิทธ์ิ 
 
 เม่ือแม่น ้ ำไนลน์ ้ำเงินไหลไปรวมกบัแม่น ้ ำไนลข์ำวที่เมืองคำร์ทูม ประเทศซูดำน กลำยเป็น 
แม่น ้ ำไนลส์ำยเดียว เรียกวำ่ แม่น ้ ำไนล ์(The Nile River) ไหลผำ่นประเทศอียปิตล์งสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
ในโอกำสน้ีจึงขอกล่ำวถึงประเทศอียปิตส์กัเล็กนอ้ยวำ่ แม่น ้ ำไนลมี์ควำมส ำคญัต่อชีวติของชำวอียปิตม์ำนบัแต่
โบรำณกำล มีเพลงหน่ึงช่ือวำ่ The Hymn to Nile กล่ำวถึงควำมส ำคญัของแม่น ้ ำไนลท์ี่ใหชี้วติแก่ชำวอียปิต ์ 
เช่ือวำ่เพลงน้ีแต่งขึ้นในยคุรำชวงศแ์ห่งอำณำจกัรกลำง (the Middle Kingdom) เม่ือ 2050-1750 ปีก่อนคริสตกำล  
นกัประวตัิศำสตร์ชำวกรีกที่ช่ือ เฮโรโดตสั (Herodotus) ไดใ้หค้  ำสรุปสั้นๆ เก่ียวกบัควำมสมัพนัธร์ะหวำ่ง
ประเทศอียปิตก์บัแม่น ้ ำไนลไ์วว้ำ่ อียปิตค์ือของขวญัจำกแม่น ้ ำไนล ์(Egypt is the gift of the Nile)  ทั้งน้ี อียปิต์
โบรำณนั้น ไดรั้บกำรเรียกโดยชนพื้นเมืองวำ่ Kemet  ซ่ึงแปลวำ่ “ด ำ”  อนัเน่ืองมำจำกควำมแตกต่ำงระหวำ่ง 
พื้นที่สีด ำที่เกิดจำกดินตะกอนทบัถมของแม่น ้ำไนลก์บัพื้นสีขำวของทะเลทรำยที่อยูโ่ดยรอบไปกวำ้งไกล ชำว 
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อียปิตส์มยัโบรำณยงัมีแนวคิดที่เก่ียวกบัแม่น ้ ำอ่ืนๆ โดยใชแ้ม่น ้ ำไนลเ์ป็นหลกั ดงัเช่น ค  ำสลกัในแผน่หินที่มีอำยุ
รำว 1600 ปีก่อนคริสตกำลนั้น ไดก้ล่ำวถึงแม่น ้ ำยเูฟรติส (Euphrates) แห่งเมโสโปเตเมียวำ่ไหลผิดทำง เพรำะ 
แม่น ้ ำไนลไ์หลจำกทำงใตข้ึ้นไปทำงเหนือ แต่แม่น ้ ำยเูฟรติส ไหลจำกทำงทิศเหนือไปสู่ทิศใต ้
 
 ลกัษณะที่ส ำคญัยิง่ของแม่น ้ ำไนลต์ั้งแต่สมยัก่อนประวติัศำสตร์มำจนถึงปีค.ศ. 1971 ไดแ้ก่ กำร
ไหลท่วมทน้ทุกปี เน่ืองจำกแม่น ้ ำไดรั้บน ้ ำจำกฝนที่ตกทำงตอนในของแอฟริกำโดยเฉพำะจำกแม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน
ในประเทศเอธิโอเปีย และน ้ ำที่ละลำยมำจำกหิมะบนที่รำบสูงเอธิโอเปียลงสู่แม่น ้ ำไนลน์ ้ ำเงิน ไปไหลรวมกนั
เป็นแม่น ้ ำไนลส์ำยเดียวและไหลไปยงัอียปิตน์ั้น ไดท้่วมทน้ริมฝ่ังสองขำ้งของแม่น ้ ำ น ำเอำดินตะกอนมำทบัถม
เกิดเป็นที่รำบดินดอนสำมเหล่ียมกวำ้งใหญ่หลำยพนักิโลเมตร  เป็นพื้นที่อนัอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยูอ่ำศยั
ของประชำชน เป็นแหล่งกสิกรรมและกำรประมง เป็นเสน้ทำงคมนำคม และเป็นบ่อเกิดแห่งอำรยธรรมอียปิต์
ขึ้นมำ   
 
 ชำวอียปิตไ์ดท้  ำกำรชลประทำนและใชป้ระโยชน์จำกแม่น ้ ำไนลใ์นกำรเกษตรมำนำนนบัพนัปี 
เกษตรกรรมมีควำมเจริญกำ้วหนำ้ และมีววิฒันำกำรของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกำรเกษตร รวมทั้งกำรใชส้ตัว ์
เพือ่ช่วยในกำรเพำะปลูก ดงัเช่นที่ เฮโรโดตสั นกัประวตัิศำสตร์ชำวกรีก ไดบ้นัทึกไวเ้ม่ือศตวรรษที่ 5  ก่อน 
คริสตกำลวำ่ ชำวอียปิตใ์ชห้มูช่วยในกำรหวำ่นเมล็ดพชืแทนกำรใชแ้พะ เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม นบัจำกปีค.ศ. 
1971 ไดมี้กำรสร้ำงเขื่อนอสัวำน (Aswan High Dam) และกำรขดุสร้ำงทะเลสำบนสัเซอร์ (Lake Nasser) ซ่ึงถือ
เป็นทะเลสำบขดุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไดท้  ำใหก้ำรชลประทำนเป็นไปไดต้ลอดปี ในขณะเดียวกนัก็ไม่มีน ้ ำท่วม
ไหลลน้สองฝ่ังของแม่น ้ ำไนล ์มีผลท ำใหไ้ม่เกิดกำรตกตะกอนของดินและแร่ธำตุอนัอุดมสมบูรณ์ตำมฝ่ังแม่น ้ ำ
และที่ปำกแม่น ้ ำไนลอี์กต่อไป ในบำงพื้นที่ยงัไดเ้กิดมีทะเลทรำยขึ้นมำอีกดว้ย ทั้งน้ี กำรสร้ำงเขื่อน ที่กั้นน ้ ำ และ
ขดุคลองเพือ่กำรชลประทำนตำมริมฝ่ังแม่น ้ ำไนลไ์ดมี้มำนำนบัแต่ยคุของฟำโรห์แลว้เช่นกนั 
 
   บทบำทของประเพณีควำมเช่ือและกำรปฏิบติัทำงศำสนำไดมี้ส่วนส ำคญัยิง่ในชีวติประจ ำวนั
ของชำวอียปิตโ์บรำณ พวกเขำเช่ือและนบัถือเทพเจำ้หลำยพระองค ์แม่น ้ ำมีควำมสมัพนัธก์บัเทพเจำ้หลำย 
พระองคเ์ช่นกนั ดงัเช่น องคห์น่ึงคือ  Hapi  เทพผูย้ิง่ใหญ่แห่งกำรจดัสรรและกำรประมงและผูรั้บผดิชอบต่อกำร
ท่วมทน้ของแม่น ้ ำไนล ์รวมทั้งกำรใหแ้ม่น ้ ำไนลมี์น ้ ำมำกเพยีงพอเพือ่ใหท้่วมทน้สองฝ่ัง  นอกจำกน้ีควำมอุดม
สมบูรณ์ที่เกิดจำกแม่น ้ ำไนลไ์ดท้  ำใหช้ำวอียปิตใ์นสมยัโบรำณสร้ำงสรรคง์ำนดำ้นศิลปะและสถำปัตยกรรมตำม
สองฝ่ังแม่น ้ ำ เช่น โบสถแ์ละอนุสำวรียเ์พือ่บูชำเทพเจำ้และฟำโรห์ของอียปิต ์เป็นตน้ 
 
 น่ีคือเร่ืองรำวที่น่ำสนใจเก่ียวกบัถ่ินก ำเนิดของแม่น ้ ำไนล ์ซ่ึงไม่วำ่แม่น ้ ำไนลมี์ตน้ก ำเนิดจำก
ประเทศใด และไหลผำ่นไปยงัประเทศใด ก็คือสำยน ้ ำแห่งชีวติและอำรยธรรมของประชำชนในพื้นที่ที่แม่น ้ ำ
ไนลไ์หลผำ่นนัน่เอง ดิฉนัหวงัวำ่เร่ืองรำวขำ้งตน้คงท ำใหท้่ำนผูอ่้ำนรู้จกัแม่น ้ ำไนลแ์ละถ่ินก ำเนิดของสำยแม่น ้ ำ 
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แห่งอำรยธรรมน้ีมำกขึ้น ขอ้มูลเหล่ำน้ีไดม้ำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรไปเยอืน และจำกกำรศึกษำ 
คน้ควำ้เพิม่เติม ส่วนรูปต่ำงๆ ในเร่ืองน้ีดิฉนัเป็นผูถ่้ำยภำพมำเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกเช่นกนั 
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การส ารวจความคดิเห็นของผู้ฟังต่อการด าเนินงานของสถานีวิทยสุราญรมย์ 
 

เศรษฐพนัธ ์กระจ่างวงษ ์
 ผูด้  าเนินรายการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

          สถานีวทิยสุราญรมย ์ 
 
ความเป็นมาของสถานีวิทยุสราญรมย์ 

แมว้า่ตามมาตรา 40 แห่งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั จะไดร้ะบุไวว้า่ คล่ืนความถ่ีที่ใชใ้นการส่ง 
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และวทิยโุทรคมนาคม เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพือ่ประโยชน์สาธารณะ  
แต่นยัดงักล่าวไม่ไดห้มายความวา่รัฐจะตอ้งแปรรูปสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เหมือนเช่นองคก์ร
รัฐวสิาหกิจ    หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานยงัคงมีบทบาทและเป็นเจา้ของส่ือเพือ่เป็นกลไกในการ 
ประสมัพนัธ ์และเผยแพร่สารอนัเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมัน่คงของชาติ การศึกษาและวฒันธรรม  
และประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ  ในปัจจุบนั หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน  อาทิ  กรมประชาสมัพนัธ ์
กระทรวงกลาโหมจึงยงัคงมีสถานีวทิยเุป็นกลไกที่ส าคญัในการท างานตามพนัธกิจและกลยทุธ ์

กระทรวงการต่างประเทศ ก็เป็นอีกหน่วยราชการหน่ึงที่มีสถานีวทิยกุระจายเสียงเป็นของ 
ตนเอง  ภายใตช่ื้อวา่ “ สถานีวทิยสุราญรมย ์”  ซ่ึงแต่เดิมมีช่ือวา่สถานีวทิยเุอเชียเสรี (The Voice of Free Asia – 
VFA) เป็นสถานีวทิยกุระจายเสียงระบบ AM ความถ่ี 1575 กิโลเฮิรตซ์ จดัตั้งขึ้นภายใตค้วามตกลงระหวา่ง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2508   สถานีฯ  เร่ิมออกอากาศเม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 
2511 โดยรัฐบาลไดซ้ื้อกรรมสิทธ์ิในสถานีฯ ก าลงัส่ง 1,000 กิโลวตัต ์ซ่ึงสามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่
ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตลอดจนบริเวณตอนใตข้องจีน และถือไดว้า่เป็นสถานีทีมี่ก าลงัส่ง 
ไกลที่สุด   

นโยบายที่ถือเป็นแนวทางของการจดัรายการของสถานีวทิยเุอเชียเสรีตั้งแต่แรกบนพื้นฐานของ 
ถอ้ยแถลงของ ฯพณฯ ดร.ถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น (พ.ศ. 2511) ที่วา่ 
" ควรยึดถือเป็นนโยบายท่ีส่งเสริมเสรีภาพของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชียเป็นหลกั เราเป็นคล่ืน
ของอนาคต เพราะเราท าในส่ิงท่ีสร้างสรรค์ สถานีฯ ต้องเป็นตวัของตวัเอง คือเป็นของไทย ต้องแสดงสัญลกัษณ์
ของไทย  แสดงวฒันธรรมไทย  หรือของประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะช่ือสถานีฯ กบ็อกว่ เป็นเสียงของเอเชียเสรี "   
นโยบายการเผยแพร่ออกอากาศในยคุเอเชียเสรีจึงมีวตัถุประสงคค์ือเพือ่ป้องกนัภยัคุกคามของลทัธิคอมมิวนิสต ์
และเผยแพร่ความดีงามของระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมเสรีภาพของประเทศไทยกบัประเทศต่าง ๆ  
ในทวปีเอเชียซ่ึงเป็นแนวทางการจดัรายการของสถานีฯ ในระยะเร่ิมแรก  
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  ภายหลงัทศวรรษ 2530 ซ่ึงเป็นช่วงส้ินสุดสงครามเยน็ แนวการด าเนินรายการจึงเปล่ียนมาเป็น
เพือ่มุ่งเนน้การส่งเสริมความเป็นมิตร ความเขา้ใจอนัดี และความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ 
เพือ่นบา้น  เพือ่ใหค้นไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเขา้ใจและใหก้ารสนบัสนุนนโยบายต่างประเทศของ
ไทย และเพือ่เป็นการประชาสมัพนัธผ์ลงานที่ส าคญัต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยและของกระทรวงการต่างประเทศ 
  จนกระทัง่วนัที่ 1 เมษายน 2541  สถานีวทิยสุราญรมยก์็ไดถื้อก าเนิดขึ้นใหม่ ณ ที่ท  าการใหม่ 
อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยธุยา  โดยมีพธีิเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2541  
แนวทางการด าเนินงานใหม่ในช่วงโลกาภิวตัน์ไดเ้นน้ไปทีก่ารน าเสนอข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง เที่ยงตรงและฉบัไว 
ตลอดจนบทความ วทิยาการและสาระบนัเทิงที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผูฟั้ง   ทั้งน้ีเพือ่ตอบสนองนโยบายใหม่  
ที่เรียกวา่ การทูตเพือ่ประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ  และเป็นกระจกของสงัคมในการเผยแพร่
วฒันธรรม ประเพณีและค่านิยมอนัดีงามของไทย ด าเนินการสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัประชาชนชาวไทย ทั้งใน
และนอกประเทศในเร่ืองบทบาทความเคล่ือนไหวของกระทรวงการต่างประเทศ ในการรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน ในยคุขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน  และเป็นการใหค้วามรู้แก่ประชาชน สถานีวทิยุ
สราญรมยจึ์งเนน้เสนอข่าวสารที่มีสาระหลากหลายครบทุกดา้น ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม สุขภาพและ
ชีวติประจ าวนั  

"สถานีวิทยุสราญรมย์" กระจายเสียงภาษาไทยเป็นประจ าทกุวันจันทร์ถึงศุกร์ 
 เวลา 05.30 - 07.00 น. เวลา 17.30 - 18.30 น.  เวลา 19.00 - 19.30 น. และเวลา 22.00 - 22.30 น.  

ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศไทย และสามารถรับฟังไดใ้นประเทศเพือ่นบา้นรวมทั้งเรือประมงในอ่าวไทยดว้ย 
ดงันั้น กลุ่มผูฟั้งรายการของสถานีฯ จึงมีขอบข่ายที่กวา้งขวางมากทั้งในดา้นที่ตั้ง ซ่ึงมีทั้งในประเทศและ 
นอกประเทศ  และในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา หรืออาชีพ ซ่ึงสามารถรับฟังรายการอนัหลากหลายของสถานี 
ที่มีเน้ือหาสาระแตกต่างกนัไป   
  นบัตั้งแต่สถานีฯ ไดเ้ร่ิมส่งกระจายเสียงตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2541 เป็นตน้มา  สถานีแห่งน้ี 
ไดมี้ส่วนสนองตอบต่อนโยบายการทูตเพือ่ประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศในดา้นการให้บริการ
ประชาชน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนที่อยูใ่นต่างจงัหวดัและชนบทห่างไกล ซ่ึงสามารถรับสญัญาณไดดี้กวา่ 
ในเมือง  ทั้งน้ี เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความคิดและวทิยาการต่าง ๆ  ทั้งในดา้นการต่างประเทศและเร่ืองราวทัว่ไป  
ซ่ึงมีผลกระทบต่อประชาชน ไม่วา่ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เกษตรกรรม สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม และชีวติ
ความเป็นอยู ่
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  ภายหลงัจากที่ไดมี้การการปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินงานมาแลว้หลายปีนั้น  สถานีฯ 
ก็ไดรั้บการติดต่อแสดงขอ้คิดเห็นจากประชาชนจ านวนมาก  โดยเฉพาะมีสมาชิกหลายท่านเขียนเขา้มาคุยกบั
ทางสถานีอยูเ่ป็นประจ า  จึงน่าที่จะไดมี้การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานีและรายการต่าง ๆ ของสถานีฯ
วา่มีขอ้เด่นขอ้ดอ้ยอยา่งไร และสถานีฯ เขา้ถึงประเภทและกลุ่มของผูฟั้งรายการมากนอ้ยเพยีงใด   ดงันั้น 
การศึกษาในที่น้ี จึงจะท าการศึกษาวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผูฟั้งที่มีต่อสถานีฯ และรายการต่าง ๆ ที่ 
สถานีฯ ไดอ้อกอากาศ โดยเนน้ไปที่สองเป้าหมาย 
  1. ความพงึพอใจที่กลุ่มผูฟั้งมีต่อสถานีฯ ในภาพรวม และต่อรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศ
ทางสถานี เพือ่ประเมินความส าเร็จของสถานีฯ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของสถานีฯ  
อาทิ ผูจ้ดัรายการ ประเภทรายการ สาระของรายการ และเวลาการออกอากาศ  
  2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานภาพส่วนตวัของผูฟั้ง ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ  อาย ุ การศึกษา 
อาชีพ  ภูมิล าเนาของผูฟั้ง  ที่มีต่อการรับฟังรายการต่าง ๆ ของสถานีฯ 
 

สมมติฐานการวิจัย  
สมมุติฐานการวจิยัส าคญัสามารถแยง่ออกไดเ้ป็น 2  ขอ้  ดงัน้ี 
1. ผูฟั้งมีความคิดเห็นในทางบวกกบัการด าเนินงานของสถานีฯ  

  2.    ขอ้มูลส่วนตวัของผูฟั้ง ทั้งเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา มีความสมัพนัธก์บั
ความคิดเห็นของผูฟั้งต่อการด าเนินงานของสถานีฯ  
 

ขอบเขตการวิจัย 
  ทศันคติที่ประกอบขึ้นจนมนุษยแ์สดงความคิดหรือพฤติกรรมออกมานั้นยอ่มมาจากปัจจยัส่วน
บุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว หนา้ที่การงาน รายได ้ตลอดจนประสบการณ์ที่ผา่นมา  ที่ท  าให้
บุคคลไดพ้ฒันามโนทศันไ์ปในดา้นต่าง ๆ และมีปฏิกิริยาและทศันคติตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ ในแนวที่แตกต่าง
กนัไป  หากน าแนวคิดดา้นนกัจิตวทิยามาพนิิจพเิคราะห์ดว้ยแลว้  การตอบสนองของมนุษยต่์อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ทั้งดา้นบวกและดา้นลบยอ่มมาจากปัจจยัส่วนบุคคลที่ตนเองมีอยูน่ัน่เอง  ดว้ยเหตุน้ีในการศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นจึงไดน้ าขอ้มูลส่วนบุคคลมาเป็นตวัแปรอิสระและการศึกษาความคิดเห็นมาเป็นตวัแปรตาม  โดยศึกษา
วเิคราะห์วา่ปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา จะมีความสมัพนัธต่์อ 
ความคิดเห็นที่มีต่อสถานีฯ  และการเลือกรับชมรายการต่าง ๆ ของสถานี ดงัแบบจ าลองกรอบแนวคิดการศึกษา
ในภาพต่อไปน้ี 

             ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม                  
   1.  ปัจจัยส่วนบุคคล 

    - เพศ 
    - อายุ 
    - ระดับการศึกษา 
    - อาชีพ 
    - ภูมลิ าเนา 

ความคดิเห็นของผู้ฟังต่อ 
การด าเนินงานของสถานีวทิยุสราญรมย์ 
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                             กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผูฟั้ง
ต่อการด าเนินงานของสถานีฯ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
แมว้า่จ  านวนประชากรที่แทจ้ริงที่สามารถรับฟังรายการของสถานีฯ จะไม่สามารถตรวจนบัได ้

เน่ืองจากสถานีฯ สามารถกระจายเสียงที่กวา้งไกลขา้มพรมแดนมากที่สุด ในขณะที่ผูช้มในมหานครอยา่ง
กรุงเทพมหานครอาจไม่สามารถรับฟังไดช้ดัเจน ผูฟั้งจ  านวนมากจึงกระจายอยูใ่นต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ 
อาทิ  พม่า ลาว กมัพชูา เวยีดนาม ไกลถึงบรูไน และฮ่องกง จนท าใหจ้  านวนผูฟั้งมีความกระจดักระจาย และ 
ไม่สามารถคาดคะเนจ านวนประชากรทั้งหมดทีส่ามารถเขา้ถึงการกระจายเสียงของสถานีฯ ได ้ 
   อยา่งไรก็ตาม  การที่กลุ่มผูฟั้งส่วนหน่ึงไดพ้ยายามเขียนมาติชมรายการและทางสถานีฯ กไ็ด ้
บนัทึกเป็นสถิติและเก็บรวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ   ในการศึกษาคร้ังน้ี  จึงเป็นการสุ่มจากกลุ่มผูฟั้งประจ าที่
เขียนมาถึงสถานีฯ  ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2548  จ  านวน 157 คน  
  อยา่งไรก็ดี  จากการตรวจสอบที่อยูข่องกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 157 คน  พบวา่ มีจ  านวน 13 คนที่
พ  านกัในต่างประเทศ  ไดแ้ก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า บรูไน เวยีดนาม ซ่ึงมีขอ้จ ากดัของการส่ง-รับ
แบบสอบถาม   ดงันั้น  การศึกษาจึงคดัเลือกเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งที่พ  านกัในประเทศไทย  รวม 144 คน  โดยไดส่้ง
แบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงกระจายอยูใ่น 42 จงัหวดัทัว่ประเทศ  (ตารางท่ี 1) 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

โดยแบ่งค  าถามออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คือ ขอ้มูลส่วนตวัของผูฟั้ง และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของสถานีฯ  และต่อรายการต่างๆ ของสถานีฯ รวมทั้งขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  



 5 

       ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรไดจ้ากการจดัท าแบบสอบถาม (Questionnaires) ไปถึงกลุ่ม
ตวัอยา่งที่พ  านกัใประเทศไทย 144  คน โดยทางไปรษณีย ์ พร้อมแนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณยจ่์าหนา้ซอง
ที่อยูข่องผูท้  าวจิยั เพือ่การส่งกลบัแบบสอบถาม  
 

ผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  1. การเก็บขอ้มูล (Collecting) จากการส่งแบบสอบถามจ านวน 144 ชุดไปใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทางไปรษณีย ์ ณ วนัที่  25 สิงหาคม 2548  โดยอนุญาตใหใ้ชเ้วลาในการส่งกลบัประมาณ 20 วนั (ภายใน
วนัที่ 18 กนัยายน 2548) ไดรั้บแบบสอบถามส่งกลบัมา  112 ชุด  
  2. การตรวจสอบขอ้มูล(Editing)  จากการตรวจดูสภาพความสมบูรณ์ของการตอบแบบ 
สอบถามทั้งหมด112 ชุด   จ  าแนกเป็นแบบสอบถามที่ใชว้เิคราะห์ทางสถิติได ้105 ชุด เป็นแบบสอบถามที่เสีย
หรือไม่สมบูรณ์ 7 ชุด ซ่ึงเน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น  (ตารางท่ี 2)  

3. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหสัตามที่ก  าหนดรหสัไว ้
ล่วงหนา้ โดยขอ้มูลส่วนตวัและความคิดเห็นจะถูกแปลงค่าเป็นตวัเลข เพือ่ใหส้ามารถน าไปหาค่าทางสถิติได ้
  4.   การประมวลผลขอ้มูล (Processing) ขอ้มูลทีล่งรหสัแลว้ไดน้ ามาบนัทึกเขา้ลงในเคร่ือง
คอมพวิเตอร์  เพือ่เตรียมไวป้ระมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

 

ตารางที ่1 จ านวนผู้ฟังทีใ่ช้ในการส ารวจ - จ าแนกตามรายภาค  ตารางที ่2  ข้อมูลส่วนตวัผู้ฟังกลุ่มตวัอย่าง - จ าแนกตามเพศ 
 

ภาค จ านวน ร้อยละ  เพศ จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
เหนือ 61 42.36  ชาย 67 63.8 
กลาง 51 35.42  หญิง 38 36.2 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 13.19  รวม 105 100 
ตะวนัออก 7 4.86     
ใต ้ 6 4.17     
รวม 144 100.00     

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา 

 น าแบบสอบถามที่ไดรั้บการตอบรับของผูฟั้ง มาท าการแจกแจงทางสถิติ เพือ่วิเคราะห์สรุปค่า
ทางสถิติ ทั้งผลรวม ค่าเฉล่ีย ของขอ้มูลส่วนตวัและความคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความ
ความสมัพนัธ ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนตวัและความคดิเห็นที่มีต่อสถานีฯ และรายการของสถานีฯ รวมทั้งประมวลผล
การวเิคราะห์วจิารณ์ของผูฟั้งที่มีต่อรายการต่างๆ ของสถานีฯ  ทั้ง 105 ชุด และการวเิคราะห์ทางสถิติ ท  าให้
ทราบถึงความคิดเห็นและทศันคติที่มีต่อสถานีวทิยสุราญรมย ์ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
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ตอนที่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ 
ขอ้มูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยน าขอ้มูลทีไ่ดม้าค  านวณเพือ่วเิคราะห์ค่าทางสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
ความถ่ี (Count) และค่าร้อยละ (Percentage) เพือ่อธิบายปัจจยัทางดา้นขอ้มูลส่วนตวัของตวัอยา่งทั้งหมด  

ตอนที่ 2  การวเิคราะห์ความคิดเห็น/ทศันคติที่มีต่อสถานีวทิยสุราญรมยข์องผูต้อบ 
แบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยการน าขอ้มูลทีไ่ดม้าค  านวณเพือ่
วเิคราะห์ค่าทางสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี (Count)  ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่ามชัฌิม (mean) เพือ่อธิบาย
ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อสถานี รายการที่ไดรั้บความนิยมสูงสุด รายการที่ควรปรับปรุง รายการที่ควร
ยกเลิก การขยายเวลาออกอากาศ  และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

ตอนที่ 3  การวเิคราะห์หาความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อความ 
แตกต่างของ ความคิดเห็น/ทศันคติ ดว้ยการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติทดสอบแบบ t-test 
และ Analysis of Variance (ANOVA) และการหาค่าสหสมัพนัธแ์บบ Pearson เพือ่หาวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
ต่าง ๆ มีผลต่อความแตกต่างของความคิดเห็น/ทศันคติที่มีต่อสถานีและรายการหรือไม่ อยา่งไร 
 

  ตารางที ่3  จ านวนผู้ฟังกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอาย ุ        ตารางที ่4  จ านวนผู้ฟังกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการศึกษา 

อาย ุ จ านวน ( คน ) ร้อยละ  ระดับการศึกษา จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
< 20 ปี 10 9.5  ประถมศึกษา 21 20.0 

21-30 ปี 6 5.7  มธัยมศึกษา/ปวช. 26 24.8 
31-40 ปี 13 12.4  ปวส./อนุปริญญา 10 9.5 
41-50 ปี 30 28.6  ปริญญาตรี 30 28.6 
51-60 ปี 30 28.6  ปริญญาโท/เอก 10 9.5 
> 60 ปี 16 15.2  อ่ืน ๆ 8 7.6 
รวม 105 100.0  รวม 105 100.0 

 

  จากตารางที่ 4  จะเห็นวา่ ระดบัการศึกษาของผูฟั้งรายการวทิยสุราญรมยมี์การกระจายตวั
ชดัเจน ซ่ึงท าให้เขา้ใจไดว้า่ สถานีไดรั้บความสนใจจากคนทัว่ไป ไม่เก่ียวขอ้งกบัระดบัการศึกษา  
 

ตารางที ่5  จ านวนผู้ฟังกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอาชีพ     ตารางที ่6   จ านวนผู้ฟังกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามรายภาค 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ  ภาค จ านวน ( คน ) ร้อยละ 
เกษตรกร 31 29.5  เหนือ 45 42.9 
รับจา้ง 15 14.3  ตะวนัออกเฉียงเหนือ 13 12.4 
คา้ขาย/ธุรกิจ 8 7.6  กลาง 36 34.3 
รับราชการ 24 22.9  ตะวนัออก 6 5.7 
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นกัเรียน/นกัศึกษา 9 8.6  ใต ้ 5 4.8 
อ่ืนๆ 18 17.1  รวม 105 100.0 

รวม 105 100.0     
 

  กลุ่มผูฟั้งที่เป็นแฟนประจ ารายการของสถานีฯ มาจากหลายวงการหลายอาชีพ รายการของ
สถานีฯ สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งเกษตรกรซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ   และ 
กลุ่มขา้ราชการซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นครูในโรงเรียน   โดยในจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มผูฟั้งทางภาคเหนือ
มากที่สุด    
 

ความคดิเห็น/ทัศนคติต่อสถานีและรายการของสถานี 
จากค าถามทั้งหมด 9 ค าถาม  ไดผ้ลจากการถอดรหสัและวเิคราะห์แจกแจงขอ้มูล  ดงัน้ี 
 

ตารางที ่7  ความคดิเห็นทัว่ไปของผู้ฟังต่อสถานี 
 

ข้อความ 
เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่มี 
ความ 
เห็น 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. สถานีฯเป็นสถานีวทิยุทีน่่าสนใจ 

2. ท่านเป็นแฟนประจ าของสถานีฯ  

3. ท่านเช่ือถือเน้ือหาสาระที่สถานีฯ เผยแพร่ 

4. รายการของสถานีฯ เหมาะสมดีและมีสาระ 

     หลากหลาย 

5. ผูด้  าเนินรายการมีความสามารถในเร่ืองทีน่ าเสนอสูง 

6. เวลาของสถานีฯ มีความเหมาะสม  

7. คลื่นสัญญาณที่ไดรั้บมีความชดัเจน 

8. สถานีฯ เป็นแหล่งขอ้มูลให้ความรู้กบัท่าน 

9. ท่านรู้จกักระทรวงการต่างประเทศดีขึ้นจากสถานีฯ   

77 

67 

66 

66 

 

46 

40 

36 

65 

66 

28 

36 

36 

35 

 

47 

47 

40 

36 

35 

- 

2 

3 

4 

 

6 

5 

4 

2 

4 

- 

6 

11 

16 

 

2 

- 

- 

2 

9 

- 

 

- 

4.73 

4.62 

4.60 

4.59 

 

4.27 

4.07 

3.74 

4.56 

4.59 

.444 

.526 

.548 

.567 

 

.812 

1.012 

1.308 

.634 

.567 
 

จากตารางที่ 8  แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามในขอ้ต่าง ๆ   และผลจากการหาค่าเฉล่ีย  
ของความคิดเห็นตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดระดบัความคิดเห็น โดยใชค้่าเฉล่ียมาแปลงความหมายเปรียบเทียบ 
โดยขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัที่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือ 4.73 คือ ขอ้ 1 สถานีวทิยสุราญรมยเ์ป็นสถานีที่
น่าสนใจ   และขอ้ที่ไดค้่าเฉล่ียต ่าสุดอยูใ่นระดบั 3.74  คือ ขอ้ 7 เร่ืองคล่ืนสญัญาณทีไ่ดรั้บมีความชดัเจน  

ผูศ้ึกษาไดแ้ยกค าถามที่แสดงความคิดเห็นใหผู้ต้อบเลือกดยการตอบค าถามแบบตวัเลขที่ 
สามารถค านวณคา่ทางสถิติมี 4  ขอ้ และเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นแบบอิสระอีก 2 ขอ้ ประกอบดว้ย  
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1. รายการใดที่ท่านโปรดปรานมากที่สุด 
2.  รายการใดที่ท่านเห็นวา่ควรมีการปรับปรุงใหดี้ขึ้นมากที่สุด 
3.  ท่านคิดวา่ควรมีการขยายเวลาออกอากาศหรือไม่ 
4.  ช่วงเวลาใดที่ท่านคิดวา่ควรมีรายการออกอากาศเพิม่มากที่สุด 
5.  ท่านตอ้งการรายการแบบไหนเพิม่มากที่สุด 
6.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 

   ตารางที ่9   จ านวนผู้ฟังจ าแนกตามรายการทีโ่ปรดปรานมากทีสุ่ด 
 รายการ จ านวน ร้อยละ   รายการ จ านวน ร้อยละ 

1 สราญรมยย์ามเชา้ 6 5.7  11 กงสุลสัมพนัธ์ 1 1 

2 ท่องเที่ยวไทย 10 9.5  12 องักฤษอินเทรนด ์ 7 6.7 

3 เล่าสู่กนัฟัง 3 2.9  13 เปิดโลกยามเยน็ 1 1 

4 สุขภาพรับอรุณ 24 22.9  14 ท ามาหากิน 6 5.7 

5 เศรษฐกิจบวัแกว้ 1 1  15 รู้กฎหมายสบายใจ 2 1.9 

6 รอบบา้นเรา 18 17.1  16 คุยกนัวนัจนัทร์/พุธ/ศุกร์ 1 1 

7 สราญรมยส์นทนา 2 1.9  17 หลายคนอยากรู้ 1 1 

8 ปกิณกะจากส านักราชเลขาธิการ 2 1.9  18 รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 3 2.9 

9 รู้รอบโลก 6 5.7  19 ดาวดวงน้อย 7 6.7 

10 นานาสาระ 3 2.9  20 หน้าต่างโลกกวา้ง 1 1 

      Total 105 100.0 

  รายการทีไ่ดรั้บความนิยมมากที่สุดคอืรายการสุขภาพรับอรุณ (หมายเลข 4)  มีแฟนรายการ 
คิดเป็นร้อยละ 22.9     รองลงมาคือรายการรอบบา้นเราและท่องเที่ยวไทย  มีแฟนรายการคิดเป็นร้อยละ 17.1   
และ 9.5 ตามล าดบั  
  (2) รายการที่ควรปรับปรุง 
  ในจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม มีเพยีง 37 คนที่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ี โดยเห็นวา่ ควร 
ปรับปรุง 15 รายการ ไดแ้ก่  รายการนานาสาระ มีผูเ้ห็นควรปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 13.5  รายการรอบบา้นเรา   
รายการคุยกนัวนัจนัทร์/พธุ/ศุกร์ และรายการหน้าต่างโลกกวา้ง มีผูเ้ห็นควรปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 10.8  โดย
เสนอใหด้ าเนินการดงัน้ี  ขอใหข้ยายเวลา  ขอให้เพิม่สาระดา้นอ่ืนเพิม่เติม  ทั้งน้ี   ผูฟั้งส่วนใหญ่ไม่ไดต้  าหนิ
รายการทีข่อใหป้รับปรุงแต่อยา่งใด  

(3) – (4)    การขยายเวลาออกอากาศและช่วงเวลาที่ควรมีรายการออกอากาศเพิ่มมากทีสุ่ด 
   ผูฟั้งจ านวน 80 คน หรือประมาณ  3 ใน 4 ตอ้งการใหข้ยายเวลาออกอากาศ ซ่ึงจากช่วงเวลาที่มี 
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ใหเ้ลือก 4 ช่วงเวลาปรากฎผลดงัน้ี   
 

ตารางที ่10   จ านวนผู้ฟังจ าแนกตามช่วงทีค่ดิว่าควรขยายเวลาออกอากาศ 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเชา้ 07.00 – 11.00 น. 30 37.5 
ช่วงกลางวนั 11.00 – 13.00 น. 6 7.5 
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น. 5 6.3 
ช่วงค ่า 20.00 – 22.00 น. 39 48.8 
รวม 80 100 

 

  (5) รายการที่เห็นควรเพิ่มมากที่สุด 
มีผูฟั้งเสนอความคิดเห็นในเร่ืองน้ี 32 คน โดยเสนอใหมี้รายการเพลง (8 คน)  มีรายการเพือ่ 

สุขภาพ  (7 คน)   มีรายการท่องเที่ยว  (4 คน)  และรายการปลีกยอ่ยอีก 2 กลุ่ม (ข่าวสารและบนัเทงิ)  
(6)  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
มีขอ้เสนอแนะอยู ่6 ประเด็นใหญ่  ไดแ้ก่  
- ตอ้งการใหป้รับปรุงสญัญานคล่ืนทีไ่ม่ชดัเจนและรับฟังไดย้าก 
- ตอ้งการใหส่้งวารสารวทิยสุราญรมยไ์ปใหอ้ยา่งต่อเน่ือง 
- ช่ืนชมต่อผูจ้ดัรายการบางท่าน 
- ตอ้งการรายการที่บรรยายในรายละเอียด 
- ตอ้งการติดต่อกบัผูด้  าเนินรายการที่ตนโปรดปราน 
- ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัสถานี และกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความคดิเห็น/ทัศนคติ 
จากผลการส ารวจความเห็น 9 ขอ้ขา้งตน้ ไดน้ ามาวเิคราะห์หาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูล 

ส่วนบุคคลและความคิดเห็นเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 2 ขอ้ใหญ่ ดงัน้ี 
สมมติฐานที่ 1      ผูฟั้งที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น/ทศันคติในทางบวก หรือเห็นดว้ยกบั 

แนวทางในการด าเนินการของสถานี  
ตารางที ่11  ความคดิเห็นในภาพรวมต่อสถานี  
ความคดิเห็นในภาพรวม 

ต่อสถาน ี
เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่มี 
ความเห็น 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

คะแนนเฉลีย่ ระดับ 
ความคดิเห็น 

รวม 529 340 30 35 11 4.42 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ผูฟั้งรายการเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัการด าเนินงานของสถานีฯ ทั้งน้ี เหตุผลประการส าคญัเน่ืองจาก 
ผูไ้ดรั้บการสอบถามคอืแฟนประจ าของสถานีนัน่เอง 
  สมมติฐานที่ 2    ความคิดเห็น/และความสนใจของการเลือกรับฟังรายการต่างๆ ของสถานีฯ มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูฟั้ง ทั้งเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และภูมิล าเนา โดยจากการใชส้ถิติ
วเิคราะห์เชิงอนุมาน พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็น/ทศันคติต่อสถานี ดงัน้ี  
 

ตารางที่ 12  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง              ตารางที่ 12  ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างอายุ-ความคิดเห็น 
เพศ-ความคิดเห็นโดยรวมต่อสถานีฯ                โดยรวมต่อสถานี 

เพศ F value Sig  อายุ F value Sig 
ขอ้ 2  ท่านเป็นแฟนประจ าของสถานีฯ  11.081 .001    ขอ้ 6  เวลาของสถานีฯ มีความเหมาะสม 3.096 .012 
      ขอ้ 7  คลื่นสัญญานที่ไดรั้บมีความชดัเจน 4.100 .002 

หมายเหตุ : ใชค่้าทดสอบ t test นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01                หมายเหตุ : ใชค่้าทดสอบ Analysis of Variance (ANOVA)  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

  เพศชายและหญิงเห็นแตกต่างกนัในการเป็นแฟนประจ าของสถานีฯ โดยพบวา่ เพศหญิง 35 
คนจาก 38 คน เห็นดว้ยอยา่งยิง่ในการเป็นแฟนรายการของสถานีฯ ขณะที่เพศชายเพียง 32 จาก 67 คน (ไม่ถึง
ร้อยละ 50)  เห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัการเป็นแฟนรายการประจ าของสถานี 

ส าหรับคนที่มีอายแุตกต่างกนัมีแนวโนม้ที่จะคิดไปในทางเดียวกนัในเร่ืองความคิดเห็นที่มีต่อ 
เวลาของสถานีฯ และความชดัเจนของคล่ืนสญัณาณ และมีแนวโนม้ที่จะเห็นแตกต่างไปจากคนในกลุ่มอายอ่ืุน   
 

ตารางที ่13 ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ระหว่างภูมลิ าเนากบัความคดิเห็นโดยรวมทีม่ีต่อสถานี 

ภูมลิ าเนา (ภาค) F value sig 
ขอ้ 7   คล่ืนสัญญานท่ีไดรั้บมีความชดัเจน 2.849 0.028 
ขอ้ 8   สถานีน้ีเปรียบเสมือนแหล่งขอ้มลูหลกัในการให้ความรู้กบัท่าน 2.857 0.027 

หมายเหตุ : ใชค้่าทดสอบ Analysis of Variance (ANOVA)  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  ความคิดเห็นเก่ียวกบัคล่ืนสญัญาณและการเป็นแหล่งสาระขอ้มูลของสถานีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
ภูมิล าเนาของผูฟั้งอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05   แสดงให้เห็นวา่คนที่อาศยัอยูค่นละภาคกนัมีแนวโนม้ที่จะคิด
ไปในทางเดียวกนัและแตกต่างจากภาคอ่ืนในเร่ืองดงักล่าว  
 

การวเิคราะหาค่าสหสมัพนัธ์  
  นอกจากการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นใน
ภาพรวมแลว้  การศึกษาในที่น้ี ยงัไดน้ าวธีิวเิคราะห์หาความสมัพนัธข์องขอ้มูลส่วนบุคคลกบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัรายการของสถานีและเวลาในการออกอากาศดว้ยวธีิ Pearson Correlation ดว้ย 
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ตารางที ่14  ค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล       ตารางที ่15  ค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล 
กบัรายการทีโ่ปรดปรานทีสุ่ด         กบัช่วงเวลาทีต้่องการให้มกีารขยายการออกอากาศ 

ข้อมูลส่วนบุคคล ค่า Correlations sig  ข้อมูลส่วนบุคคล ค่า Correlations sig 
เพศ -.003 .978  เพศ -.104 .358 
อาย ุ -.293** .002 **  อาย ุ -.306 .006 ** 

การศึกษา -.051 .604  การศึกษา -.106 .350 
อาชีพ .151 .123  อาชีพ -.031 .788 

ภูมิล  าเนา .064 .519  ภูมิล  าเนา .175 .120 

  รายการที่โปรดปรานมากที่สุดมีความสมัพนัธก์บัอายอุยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.01  โดยพบวา่ แฟน
รายการสุขภาพรับอรุณซ่ึงมีผูนิ้ยมมากที่สุดนั้น ส่วนใหญ่แฟนรายการฯ เป็นผูฟั้งที่มีอายเุกิน 60 ปี (14 คน จาก 
24คน)  โดยสรุปแลว้  อายเุป็นเพยีงขอ้มูลส่วนบุคคลปัจจยัเดียวที่มีผลต่อความแตกต่างในความคดิเห็นต่อการ
รายการยอดนิยม   

ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงและการยกเลิกรายการ เน่ืองจากผูฟั้งซ่ึงอยูใ่นกลุ่ม 
ตวัอยา่งจ านวนมากไม่ตอบความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าว จึงไม่มีคุณคา่ทางสถิติในการวเิคราะห์หาค่าสหสมัพนัธ ์

ส าหรับการเพิม่เวลาของสถานี พบวา่ไม่มีขอ้มูลส่วนบุคคลใดมีสหสมัพนัธก์บัความคิดเห็นวา่ 
ควรมีการขยายเวลาออกอากาศหรือไม่   แต่เม่ือวเิคราะห์หาค่าสหสมัพนัธใ์นส่วนของช่วงเวลาที่ตอ้งการใหมี้
การขยายเวลาการออกอากาศ  กลบัพบวา่ อายมีุความสมัพนัธก์บัความแตกต่างในช่วงเวลาที่ตอ้งการใหมี้การ
ขยายการออกอากาศ อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05  
  เม่ือพจิารณาดูในรายละเอียดของผูแ้สดงความเห็น 80 คนที่ตอ้งการใหข้ยายเวลาออกอากาศ
พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดัในกลุ่มผูฟั้งที่มีอายแุตกต่างกนั 
ตารางที ่16 จ านวนผู้ฟังทีอ่ายุแตกต่างกนัและช่วงเวลาทีต้่องการให้มกีารขยายการออกอากาศ    

อาย/ุช่วงเวลา 7-11 น. 11-13 น. 13-16 น. 20-22 น. รวม 
< 20 ปี 2 - 1 5 8 

21-30 ปี 1 - - 4 5 
31-40 ปี 1 - 2 7 10 
41-50 ปี 8 1 1 14 24 
51-60 ปี 12 4 1 3 20 
> 60 ปี 6 1 - 6 13 
รวม 30 6 5 39 80 

  ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาย ุกบัช่วงเวลาที่ตอ้งการใหมี้การขยายการออกอากาศแสดงใหเ้ห็น 

ชดัเจนวา่กลุ่มผูฟั้งอายใุนช่วง 41-50 ปี ตอ้งการใหข้ยายเวลาออกอากาศในช่วงค ่า (20.00- 22.00 น.) ขณะที่กลุ่ม 
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ผูฟั้งอายใุนช่วง 51 - 60 ปี ตอ้งการใหข้ยายเวลาออกอากาศในตอนเชา้ (7.00 - 11.00 น.)  
การศึกษาความคิดเห็นต่อสถานีวทิยสุราญรมยข์า้งตน้เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของ 

สถานีฯ และเป็นการวดัความสนใจของกลุ่มประชากรที่เป็นแฟนรายการที่มีต่อรายการต่างๆ ของสถานีฯ  ส่ิงที่
น่าสนใจไปกวา่นั้นก็คอืการศึกษาไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่การที่คนเราจะมีความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น  
นอกจากขึ้นกบัความแตกต่างและหลากหลายของส่ือและสารที่ส่งผา่นส่ือออกไปแลว้   ปัจจยัส่วนบุคคล อาท ิ
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และถ่ินที่อยูข่องผูรั้บสารยงัมีส่วนส าคญัและมีผลต่อการรับรู้ การรู้สึก และการเกิด
พฤติกรรมตอบสนองดว้ย ผูฟั้งที่ร่วมมือจนเกิดผลการศึกษาในที่น้ีไดเ้สนอแนะความตอ้งการหลายๆ ดา้นที่มี 
ต่อรายการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสถานีฯ ไปสู่ความเป็น “การทูตเพือ่ประชาชนมากขึ้น”   อาทิ  การ
สรรหา “นกัการทูตดีเจ” มาเปิดเพลง Hip Hop พร้อมสาระมาดึงดูดกลุ่มผูฟั้งกลุ่มวยัรุ่นที่ยงัมีอยูน่อ้ย หรือหา 
“นกัการทูตเจดีย”์ มาเล่าธรรมะยามเชา้เป็นของแถมจรรโลงใจและเสริมพลงัใหผู้เ้ฒ่าผูแ้ก่แฟนประจ าที่ใส่ใจ
สุขภาพ  หรือการเพิม่ประเภทรายการ “ทูตหญิงถึงผูห้ญิง”  ที่กระทรวงต่างประเทศอาจตอ้งจดัหากะละแม กต. 
มาเล่าเร่ืองที่ผูห้ญิงอยากรู้เพือ่ดึงดูดกลุ่มผูฟั้งผูห้ญิงที่มีจ  านวนนอ้ยกวา่กลุ่มผูฟั้งผูช้ายมาช็อปป้ิง presale สินคา้
กาชาด เป็นตน้ นอกจากนั้น ขอ้เสนอถึงการขยายเวลาในช่วงต่าง ๆ  ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยา่งยิง่ แต่ดว้ย 
ขอ้สงวนที่วา่ จะท ากนัไหวหรือไม่เท่านั้น 

ทา้ยน้ี คงตอ้งขอขอบคุณแฟนรายการสถานีวทิย ุที่ใหค้วามร่วมมือตอบขอ้คิดเห็นอยา่งจริงจงั 
และจริงใจ  ความคิดเห็นที่อนัเป็นประโยชน์ที่ท่านไดเ้สนอไวจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันาสถานีฯ ใหมี้ความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูฟั้งต่อไป  
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 ตารางที่ 6  ผูฟั้งจ าแนกตามรายจงัหวดั 
 

จงัหวดั จ านวน(คน) ร้อยละ 
กทม 5 4.8 

ก าแพงเพชร 1 1.0 

ขอนแก่น 1 1.0 

จนัทบุรี 1 1.0 

ฉะเชิงเทรา 2 1.9 

ชยันาท 1 1.0 

เชียงราย 7 6.7 

เชียงใหม่ 3 2.9 

ตาก 3 2.9 

นครปฐม 2 1.9 

นครราชสีมา 1 1.0 

นครศรีธรรมราช 1 1.0 

นครสวรรค ์ 1 1.0 

น่าน 7 6.7 

ปทุมธานี 1 1.0 

ประจวบคีรีขนัธ์ 1 1.0 

พะเยา 3 2.9 

พิษณุโลก 2 1.9 

เพชรบุรี 2 1.9 

เพชรบรูณ์ 3 2.9 

แพร่ 2 1.9 

มหาสารคาม 1 1.0 

แม่ฮ่องสอน 3 2.9 

ยโสธร 1 1.0 

ราชบุรี 2 1.9 

ลพบุรี 5 4.8 

ล าปาง 5 4.8 

ล าพนู 1 1.0 

เลย 2 1.9 

สงขลา 2 1.9 
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สระแกว้ 3 2.9 

สระบุรี 6 5.7 

สุโขทยั 2 1.9 

สุพรรณบุรี 1 1.0 

สุราษฎร์ธานี 2 1.9 

หนองคาย 1 1.0 

อยธุยา 9 8.6 

อ่างทอง 1 1.0 

อ านาจเจริญ 1 1.0 

อุดรธานี 3 2.9 

อุตรดิตถ ์ 2 1.9 

อุบลราชธานี 2 1.9 

รวม 105 100.0 

(ออ้ อาจตดัตารางน้ีได)้  
 



 1 

ปกิณกะส ำนักรำชเลขำธิกำร  ตอนที่  ๒  
 

 
  การใช้ค าราชาศพัท์อย่างถูกระเบียบแบบแผน  เกี่ยวพนักบัการใช้ภาษาไทยซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ 

ของชาติ  จึงควรทีค่นไทยจะไดใ้สใ่จศึกษา พึงสงัเกต และ จดจ า เพือ่สามารถน าไปใชไ้ด้ 
อย่างถูกตอ้งถ่องแท ้  โดยเฉพาะในรชักาลปัจจุบนัทีมี่ปัจจยัเก้ือหนนุหลายประการ จากการที ่

เจ้านายกบัประชาชนมีความใกลชิ้ดกนัมาก  และจากความกา้วหนา้ของเคร่ืองมือสือ่สารทีมี่ 

หลากหลายรูปแบบ  เหล่านีล้ว้นมีสว่นสนบัสนนุใหค้นไทยสามารถใช้ค าราชาศพัท์ทีถู่กตอ้ง    
 

ส าหรบัท่านทีส่นใจเก่ียวกบัการใช้ค าราชาศพัท์และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดเริ   
สามารถติดตามรบัฟังรายการปกิณกะส านกัราชเลขาธิการไดท้กุวนัองัคาร  ระหว่างเวลา  
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทางสถานีวิทยสุราญรมย์  เอเอ็ม ๑๕๗๕ เมกะเฮิร์ซ หรือทีเ่ว็บไซต์ของ 
กระทรวงการต่างประเทศ  www.mfa.go.th/web/149.php  รวมทัง้หนงัสือวิทยสุราญรมย์  
ซ่ึงน ารายการทีไ่ดอ้อกอากาศแลว้ มาสรุปเรียบเรียงเป็นบทความ ลงพิมพ์ในวาระอนัควร  
 
บทความนีส้รุปและเรียบเรียงมาจากบทสมัภาษณ์คณุประสพโชค อ่อนกอ ผู้ช่วย 

ราชเลขาธิการ ส านกัราชเลขาธิการ โดยคณุเบญจาภา ทบัทอง  เม่ือวนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม   
 
กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ ทูลกระหม่อม  ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ใต้ฝ่ำละอองพระบำท และ 
ใต้ฝ่ำพระบำท 
 
  ค า  ทูลกระหม่อม  เป็นค าท่ีข้าราชบริพารหรือผู้ท างานในราชส านกัใช้ออกพระนาม
เจ้านายชัน้สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าท่ีประสติูแตพ่ระอคัรมเหส ี ในรัชกาลปัจจุบนั คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร   สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี   สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี    อยา่งไรก็ดี  หากเป็นการออกพระนามท่ีมิได้เป็นการภายใน 
หรือโดยประชาชนทัว่ไป  ยอ่มเป็นการสมควรท่ีจะออกพระนามตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น 
  สว่นค า ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท เป็นค าสรรพนามท่ีหมายถึงพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่วั และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   ค านีเ้ป็นค าท่ีใช้มาแตโ่บราณกาลเพื่อแสดง
ความอ่อนน้อมถอ่มตนของประชาชนตอ่องค์พระมหากษัตริย์  และยกยอ่งพระมหากษัตริย์ไว้ดจุสมมติเทพ 
ประชาชนเปรียบตนเองเสมือนธุลหีรือฝุ่ นท่ีอยูใ่ต้พระบาท หรือใต้เท้าของพระมหากษัตริย์   ส าหรับเจ้านาย 
พระองค์อ่ืน จะใช้ค าสรรพนามวา่ ใต้ฝ่ำละอองพระบำท และ ใต้ฝ่ำพระบำท ตามพระอิสริยยศ 
ของแตล่ะพระองค์ 
 
 

http://www.mfa.go.th/web/149.php
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กำรใช้ค ำรำชำศัพท์เก่ียวกับภำพถ่ำย  ภำพเขียน  และภำพพระรำชกรณียกิจ  
 

ค าราชาศพัท์เก่ียวกบัภาพถ่ายของเจ้านาย มีท่ีใช้ดงันี ้ คือ ค าวา่ พระบรมฉำยำลักษณ์    
ใช้กบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเทา่นัน้   ภาพถ่ายของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ใช้ค าวา่ พระฉำยำลักษณ์   เจ้านายชัน้รองลงมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
ใช้ค าวา่ พระรูป  

ลกัษณนามของพระบรมฉายาลกัษณ์ พระฉายาลกัษณ์ และพระรูปใช้ค าวา่ พระรูป  
เหมือนกนั  เช่น พระบรมฉายาลกัษณ์ ๑ พระรูป  พระฉายาลกัษณ์ ๑ พระรูป  พระรูป ๑ พระรูป 

ในการขอภาพถ่ายของเจ้านายเพื่อเชิญไปเผยแพร่  ผู้ขอต้องมีหนงัสอืขอพระราชทาน     
และเม่ือพระราชทานแล้ว ก็จะใช้ค าวา่ โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำน ส าหรับ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร  และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี    
  ในกรณีท่ีประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ ถ่ายรูปร่วมกบัเจ้านายและขอภาพในโอกาสดงักลา่ว   
มีข้อพงึระวงัวา่ ไม่ใช้ค าวา่ ขอพระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์หรือพระฉายาลกัษณ์  แตใ่ช้ค าวา่   
ขอพระรำชทำนภำพถ่ำยในโอกำสเข้ำเฝ้ำฯ  เน่ืองจากเป็นการขอภาพถ่ายของประชาชนท่ีถ่ายกบั 

เจ้านาย  โดยควรระบุให้ชดัเจนวา่ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในวาระใด 
สว่นภาพเขียน  ค าราชาศพัท์ใช้วา่ พระบรมรูปเขียน โดยใช้กบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั    

สว่นเจ้านายพระองค์อ่ืน ใช้ค าวา่ พระรูปเขียน  

อีกค าท่ีได้ยินบอ่ยคือค าวา่ ภำพพระรำชกรณียกิจ หมายถึงภาพท่ีพระองค์ทา่นท ากิจ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่  เช่น  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร   ค า ภาพพระราชกรณียกิจ ใช้กบั 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร  และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี   หากเป็นเจ้านายพระองค์อ่ืน  
ใช้ค าวา่ ภำพพระกรณียกิจ 

สว่นค าวา่ อัญเชิญ นัน้  เป็นค าท่ีใช้มาตัง้แตเ่ดิม  มีหลายความหมาย  ความหมายแรก  
คือ เชิญ ความหมายท่ี ๒ คือ อุ้ม เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมีพระราชด ารัสให้พระพี่เลีย้งนางนม 

อญัเชิญพระกมุารมา  อีกความหมายหนึง่ ใช้กบัการอญัเชิญเทพยดา อารักษ์ เป็นต้น  ดงันัน้  การเชิญเจ้านาย 

จะใช้ เชิญ หรือ อญัเชิญ โดยคงรูปแบบค าเดิมในครัง้โบราณก็ได้ 

 

 
กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ เสดจ็   เสดจ็พระรำชด ำเนิน  และ  โดยเสดจ็ หรือ ตำมเสดจ็ 
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  ค าวา่ เสด็จ มีหลายความหมาย  ในความหมายแรก แปลวา่ เคลือ่นท่ี   โดยทัว่ไป  ต้องมี
ค าตอ่ท้าย “ไป”  หรือ  “มา”  เพื่อให้ได้ความท่ีครบถ้วนสมบูรณ์   อีกทัง้ช่วยในการขยายความให้ทราบวา่
ผู้พดูอยูท่ี่ใด   ค าท่ีได้ยินบอ่ย คือค าวา่ เสด็จพระรำชด ำเนิน ซึง่มีความหมายวา่ เดินทาง  ใช้กบั 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี   เช่น  เม่ือพดูวา่ พรุ่งนี ้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัจะเสด็จพระราชด าเนินมากรุงเทพฯ   ท าให้ทราบวา่ผู้พดูอยูก่รุงเทพฯ  เป็นต้น    
  อยา่งไรก็ดี  เม่ือใช้ค าตอ่ท้ายวา่ “ขึน้”  “ลง”  “เข้า”  หรือ  “ ออก” คงใช้ค าวา่  
เสดจ็ขึน้ หรือ เสดจ็ลง   เสด็จเข้ำ หรือ เสด็จออก เทา่นัน้  เพราะใช้ในความหมายแสดงทิศทางของ 
การเคลือ่นท่ี  ไม่ได้ใช้ในความหมายของการเดินทาง 
  นอกจากนี ้  ค า เสดจ็ประพำส เป็นอีกค าท่ีมีความหมายวา่ เดินทาง เช่นกนั โดยคนไทย 

คุ้นหคู านีก้ันมากจากการเสด็จประพาสหวัเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั    
ค า เสด็จประพาส หรือ เสด็จประพาสต้น  สว่นใหญ่ ใช้ในความหมายของการเดินทางสว่นพระองค์   
โดยค าวา่ เสด็จประพาส จะใช้กบัการเดินทางท่ีเป็นทางการหรือกึ่งทางการ    
  ค าวา่ เสด็จ อีกความหมายหนึง่ เป็นค าท่ีข้าราชบริพารในราชส านกัใช้เรียกพระองค์เจ้า 
ท่ีเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ วา่ เสดจ็พระองค์ชำย หรือ เสดจ็พระองค์หญิง   
  อีกค าท่ีได้ยินกนับอ่ย คือค าวา่  โดยเสดจ็ และ ตำมเสด็จ  จะใช้ในความหมายของ 
การเดินทางร่วมไปกบัผู้ เป็นใหญ่ซึง่เป็นประธานในขบวนเสด็จนัน้ๆ   ตวัอยา่งเช่น 

- ค ่าวานนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม 
พสกนิกรท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ในโอกาสนี ้สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
โดยเสด็จด้วย    

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินไป 
ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ในการนี ้ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
ตามเสด็จด้วย เป็นต้น   
 
 

--------------------------------- 
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ลากบัมา้ทหาร 
 
ลาตวัหน่ึงบรรทุกสมัภาระอนัหนักอึ้ งไวบ้นหลงั  ค่อยๆ เดินเขา้ประตเูมืองอย่างเชื่องชา้  

 
" หลีกทางไป  เจา้ลาสกปรก "  เสียงมา้ทหารดงัขึ้ นจากขา้งหลงั ตวาดไล่ดว้ยเสียงอนัดงั  

 
ลาจึงค่อยๆ  ขยบัหลีกทางให ้ ขณะที่มา้ทหารเดินผ่านไป  ลาก็ไดแ้ต่เฝ้ามองดูมา้ทหาร 
ซ่ึงงามสง่าอยู่ในเคร่ืองประดบัเต็มยศอย่างโกห้รูเยื้ องย่างผ่านไป  แลว้กม้ลงยอ้นมองดูตนเอง  

ลาก็ไดเ้เต่นึกอิจฉาในความโกห้รูมียศศกัด์ิของมา้ทหาร  แต่ก็ไม่อาจท าอะไรได ้ ไดแ้ต่ถอนใจ 
ในโชคชะตาของตน 
 

เวลาผ่านไปหลายเดือน  ต่อมา  ลาไดพ้บกบัมา้ทหารตวัเดิม  แต่คราวน้ี  ไม่มีสภาพของมา้ท่ี

ประดบัยศอย่างโกห้รูอยู่อีกเลย  ทั้งเน้ือตวัของมา้มีแต่ร่องรอยบาดเจ็บจากการสูร้บในสนามรบ  

มา้ท่ีเคยสง่างามตอนน้ีไม่อาจออกสู่สนามรบไดอ้ีกแลว้   เคร่ืองประดบัโกห้รูท่ีมา้เคยประดบั 
ก็ไม่มีอีกต่อไป   มา้ตอ้งท างานหนักในไร่นา ลากเกวียนท่ีบรรทุกสมัภาระหนักๆ ทุกวนัอย่าง
ตรากตร า 

 
ลาไดแ้ต่มองอดีตมา้ทหารอย่างเวทนาท่ีตอ้งท างานล าบากตรากตร าเหมือนกบัตน   
เมื่อมนัไดพ้บกบัมา้ทหารตวัอื่นๆ  ลาไม่ไดนึ้กอิจฉามา้ทหารอีก   เพราะบดัน้ี มนัไดเ้ขา้ใจ 
ความไม่แน่นอนของชีวิตมากขึ้ นแลว้  

 
คตเิตอืนใจ 

 
นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้ว้่า  ผูท่ี้หลงในยศศกัด์ิ เมื่อตกต า่เเลว้มกัโดดเด่ียวเเละเจ็บปวด ไม่ควรค่า
เเก่การท่ีเราจะอิจฉา เราควรเวทนามากกว่าท่ีเขายงัหลงระเริงกบัความไม่แน่นอน 
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เศรษฐีกบัคนน าทาง 

 
มีเศรษฐีผูห้น่ึงตอ้งการจะเดินทางไปยงัเมืองหน่ึงซ่ึงตนยงัไม่เคยไป   เขาจึงไดป่้าวประกาศ 

หาคนน าทางเพื่อสอบถามความสามารถของแต่ละคน  

 
ในท่ีสุด  เขาก็เลือกไดช้ายผูห้น่ึงท่ีแสดงความรูค้วามสามารถ อธิบายเป็นท่ีน่าเชื่อถือได ้

ใหเ้ป็นคนน าทาง   

 
ครั้นแลว้เศรษฐีก็เร่ิมออกเดินทาง  โดยมีคนน าทางน าขบวนไพร่พลหาบของมุ่งหน้าไปยงัเมือง

ท่ีเป็นจุดหมาย  

 
ขณะที่ขบวนของเศรษฐีก าลงัเดินทางอยู่ในป่าลึกน้ัน  ก็พลนัมีเหตุใหค้นน าทางตกลงไปในหลุม 

ท่ีพรานป่าขุดไวด้กัสตัว ์   เศรษฐีและลูกหาบตอ้งช่วยกนัอยู่นานกว่าจะฉุดเอาคนน าทางขึ้ นมา

จากหลุมลึกได ้   

 
โชคดีท่ีคนน าทางไม่ไดร้บับาดเจ็บแต่อย่างใด    

 
เมื่อทุกคนพกักนัจนหายเหน่ือยแลว้  คนน าทางก็บอกเศรษฐีว่าพรอ้มท่ีจะออกเดินทางต่อได ้

 
เศรษฐีจึงบอกกบัคนน าทางว่า   

 

" ขา้จะจา้งท่านต่อไปไดอ้ย่างไร  ในเมื่อท่านเองก็ยงัน าตวัของท่านไปตกในหลุมของ

นายพราน?  ตวัท่านเองยงัเอาตวัเองไม่รอดเลย " 

 

คตเิตอืนใจ 

 
นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้ว้่า การกระท าเป็นเคร่ืองพิสจูน์ไดดี้ยิ่งกว่าค าพดูมากนัก  
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เทียนแข่งแสง 

 

ท่ีบา้นหลงัหน่ึงในชนบทห่างไกล  เมื่อถึงยามค า่คืน  ชายเจา้ของบา้นไดจุ้ดเทียนขึ้ น  ตวัเทียน

เหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อย  จึงใหแ้สงสว่างมากกว่าปกติซ่ึงเป็นธรรมดาของเทียนท่ีใกลจ้ะหมด 

เทียนแท่งน้ีกลบัคุยอวดกบัเจา้ของว่า  " ท่านดูสิ  เเสงเทียนของขา้น้ันสว่างกว่าเเสงดาว เเสง

จนัทร ์เเละเเมก้ระทัง่เเสงอาทิตยด์ว้ยนะ " 

ทนัใดน้ันเอง  ก็มีลมวบูผ่านเขา้มาทางหน้าต่าง และพดัจนเเสงเทียนดบัวบูลง  

เจา้ของจึงจุดเทียนขึ้ นใหม่  เเลว้กล่าวกบัเทียนว่า 

" เเสงอาทิตย ์เเสงจนัทร ์เเละเเสงดาวน้ันไม่เคยดบั เเละไม่ตอ้งมีใครจุดให ้เเต่เทียนอย่าง    

เจา้น้ัน  ตอ้งมีคนมาจุดให ้ จึงจะมีเเสง เเละเจา้ก็มีวนัดบั มีวนัหมดเเสง " 

คตเิตอืนใจ 

นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้ว้่า  จงท าหน้าท่ีของตนอย่างเจียมตน จึงดูมีคุณค่า โดยไม่ตอ้งน าไป

เปรียบเทียบหรือแข่งขนักบัผูอ้ื่น  

 

 
 



   
 

 

 ...วิชาความรู้ท่ีไม่มีเจ้าของคือ ศีลธรรม เป็นเคร่ืองคุ้มครองรักษาและปฏิบติัแล้ว  
จะไม่ได้เร่ืองอะไรแหละ      เรียนมามากมาน้อยมกัเป็นเคร่ืองมือสง่เสริมในทาง 
ท่ีเสยีหายไปเสยีมากจนไม่อาจพรรณนานบัอ่านได้ จึงอยากให้ลกูหลานทัง้หลาย 
เป็นคนดีมีศีลธรรมประจ าตวัแตย่งัเลก็ทัว่ผืนแผ่นดินไทยท่ีเป็นชาวพทุธ   เพราะ 
เราเป็นคนไทยด้วยกนัทัง้ประเทศ การแนะน าสัง่สอนก็สัง่สอนเพื่อโลก    สงสาร 
เพื่อบ้านเมืองของเรา   เพราะฉะนัน้   จึงอดวิตกวิจารไมไ่ด้วา่     ถ้ามีแตค่วามรู้ 
ทางโลกล้วน ๆ      ไม่มีศีลธรรมเข้าเก่ียวข้องเป็นภาคปฏิบติัติดแนบไปด้วยแล้ว  
มีทางเสยีหายได้จริง ๆ  น่ีซิท่ีนา่วิตกอยูเ่ร่ือยมา... 
 

 ...เรียนนีเ้รียนเพื่อความฉลาดในการรักษาชาติบ้านเมืองนัน่เอง   ไม่ใช่เรียนเพื่อ 
ความรู้ความฉลาดท่ีจะท าลายชาติบ้านเมือง    ความรู้ความฉลาดในตวัของเรา 
ขยายออกไป ๆ         ใครก็มีแตค่วามรู้ความฉลาดขยายออกไปเพือ่ความเจริญ 
รุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง  ท าไมบ้านเมืองจะเจริญไม่ได้   บ้านเขาก็เป็นบ้านคน   
บ้านเราก็เป็นบ้านคน   เขาบ ารุงรักษาเขาจริญได้   บ้านเราบ ารุงรักษา  ท าไมจะ 
เจริญไม่ได้  ถ้าเราไม่ท าลายเสยีอยา่งเดียวเทา่นัน้  อนันีพ้ากนัจ าเอาไปประพฤติ 
ปฏิบติั... 

ธรรมโอวาทของหลวงตา 

มหาบวั  ญาณสมัปนัโน   



กองไฟกับชายชรา 
 

ชายชรานัง่ผิงไฟอิงไออุ่น   ได้กลิน่กรุ่นเศษฟางไม้ถกูไหม้เผา 
คอ่ยๆแหงนมองฟ้าพร่าแสงเงา   ดวงตะวนั ดวงเก่า เลอืนลบัลา 

 
“พอ่จ๋าพอ่” แวว่เสยีงส าเนียงลกู  เคยพนัผกูฟูมฟักเฝ้ารักษา 

ดจุลกูเป็นเพชรเม็ดงามล า้ราคา   สร้างคณุคา่สร้างคนจนได้ดี 
 

นานแล้วเจ้าดวงใจไปจากบ้าน  ทิง้ถ่ินฐานหาเลีย้งตนบนวิถี 
จากเดือนคล้อยคลาเคลือ่นเลือ่นเป็นปี  ลมหายใจท่ีพอ่มีเร่ิมรวยริน  

 
พอ่ก็เหมือนกองไฟใกล้ดบัมอด  อุ่นอ้อมกอดหวัใจให้ถวิล 

ท านองรักแหง่วนัวานยงัแวว่ยิน   รอลกูน้อยหวนคืนถ่ินก่อนสิน้ลม 
 

นางสาวรัชดาภรณ์ ทองวจิิตร 
คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



ครืนครืน…คล่ืนสึนาม ิ
 

ครืนครืน...คลืน่ถาโถมโครมสนัน่  หวีดหวาดหวัน่ร้องระงมก่อนจมหาย 
ท้องทะเลคือสสุานแหง่ความตาย   แผน่ผืนทรายเปือ้นน า้ตาอนัดามนั 

ครืนครืน...คลืน่ซดัสาดหาดทรายขาว ทอดตวัยาวกว้างไกลสดุปลายฝัน 
มองท้องน า้สงบน่ิงยิ่งเงียบงนั   ลว่งเลยวนัข้ามเวลามาครบปี 

ครืนครืน...คลืน่ย า้เตือนเหมือนบนัทกึ ร่วมร าลกึความสญูสิน้ถ่ินวิถี 
ความอาลยัจะไหลหลัง่ดัง่นที   เพื่อชีวีทกุเชือ้ชาติท่ีขาดใจ 

ครืนครืน...คลืน่กระทบซบชายฝ่ัง  กลบความหลงักลนืความเศร้าด้วยน า้ใส 
หลงัเหตกุารณ์ฝันร้ายจางหายไป   ฟ้าหลงัฝนยงัมีไว้ให้เชยชม 
 

รัชดาภรณ์ ทองวจิิตร 
คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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โลกมุสลมิกบัประเทศไทย 
                                                                                                                                                                                                             

ภาณุทตั    ยอดเเกว้ 
 
                        การเปล่ียนฉากการเมืองคร้ังใหญ่ในหลายประเทศมุสลิม เช่น การไดรั้บอธิปไตย 
อยา่งสมบูรณ์ของเลบานอนหลงัจากที่ซีเรียยอมถอนก าลงัทหารของตนออกจากดินเเดนเลบานอน  
การขึ้นครองราชยข์องกษตัริยอ์งคใ์หม่ของซาอุดิอาระเบีย  ตลอดจนการเลือกตั้งใหญ่ของอียปิตไ์ดส่้ง
สญัญาณวา่จากน้ีไปโลกอาหรับอาจตอ้งเผชิญการเปล่ียนเเปลงทางสงัคมที่เปิดกวา้งอยา่งค่อยเป็น 
ค่อยไป  อยา่งไรก็ตาม  การเปล่ียนเเปลงทางสงัคมน้ีจะใชเ้วลานานสกัเท่าไรเเละจะจุดกระเเสการ
เปล่ียนเเปลงในรัฐนอ้ยใหญ่ต่างๆ ของโลกมุสลิมทั้งหมดหรือไม่นั้นยงัเป็นค าถามที่ตอ้งการค าตอบ      
การเปล่ียนเเปลงทางสงัคมที่วา่น้ีอาจลดการสงัหารโหดบุคคลส าคญั เเละการระเบิดพลีชีพที่มีมาหลาย
สิบคร้ังในตะวนัออกกลางหรือไม่ ยงัเป็นส่ิงที่คนทัว่ไปก าลงัจบัตามองโลกมุสลิม    
                       ยิง่กวา่นั้น เหตุการณ์ความเปล่ียนเเปลงในประเทศดงักล่าวที่ดูเหมือนวา่จะส่งผลให้เกิด
การปฏิรูปทางวฒันธรรมเเละสงัคมอยา่งราบร่ืนเเละลงตวันั้น    เเต่ในอีกดา้นหน่ึงชาวโลกต่างตกใจ 
ต่อค าพดูของประธานาธิบดี Mahmoud Ahmadinejad เเห่งอิหร่าน ทีไ่ดก้ล่าววา่ยโุรปเเละอเมริกาเหนือ
น่าจะเป็นเจา้ภาพในการจดัตั้งรัฐยวิในที่ใหม่ซ่ึงตอ้งไม่ใช่ในดินเเดนตะวนัออกกลาง ซ่ึงการกล่าวน้ี 
มิใช่คร้ังเเรกนบัจากที่ตนไดข้ึ้นด ารงต าเเหน่ง      หากวเิคราะห์การกล่าวใหลึ้กลงไปนั้น  เราจะพบวา่
การกล่าวน้ีไดเ้กิดขึ้นในบริบทส าคญัที่รัฐบาลของอิหร่านก าลงัถูกกดดนัจากชาติตะวนัตกใหย้กเลิก
ความพยายามของตนในเร่ืองการพฒันาโครงการพลงังานนิวเคลียร์      กรณีน้ีจึงกลายเป็นการ
เผชิญหนา้อยา่งตึงเครียดระหวา่งอิหร่านกบัชาติตะวนัตก    เหตุการณ์ความตึงเครียดน้ีเป็นเร่ืองที่เพิง่จะ
มาเป็นประเด็น ซ่ึงหากสงัเกตเม่ือปีก่อน อิหร่านดูเหมือนจะไดรั้บการตอบรับอยา่งดีจากผูน้ าของชาติ
ส าคญัในยโุรป 
                            ค าวา่ โลกมุสลิม เป็นค าที่สร้างขึ้นมาอยา่งหลวมๆ เพือ่สะทอ้นภาพทางสงัคมโดยเนน้
ปัจจยัทางศาสนาอิสลามเป็นเเกนเช่ือม    เเมเ้เต่ ค าวา่ “อิสลาม” ยงัมีการตีความในเร่ืองความหมาย 
ของค าไปหลายอยา่ง  เช่น บางคนอา้งวา่อิสลามหมายถึง สนัติภาพ  เเต่ความหมายที่เขา้ใจกนักวา้งขวาง
มากที่สุด คือ อิสลามเเปลวา่การยอมรับในพระเจา้ (submission to God)  เเละผูท้ี่นบัถือศาสนาอิสลาม 
หรือชาวมุสลิมจึงหมายถึงผูท้ี่ยอมรับเจตจ านงของพระเจา้โดยไม่มีเง่ือนไข    เเละพระเจา้ในที่น้ีคือ 
Allah    ตามค าสอนทางศาสนาอิสลามเช่ือวา่ศาสนาอิสลามเป็นการส าเเดงตนขั้นสุดทา้ยของพระเจา้
เพือ่ใหม้นุษยป์ระจกัษ ์ซ่ึงมีนยัวา่การส าเเดงตนก่อนหนา้นั้น คอื คริสต ์เเละยวิดา นั้นจึงไม่สมบูรณ์ 
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ชาวมุสลิมเช่ือวา่ศาสนาอิสลามเป็นระบบความเช่ือเเละการปฏิบติัที่ครบวงจรของชีวติ  เเละยงัตอ้ง 
เเสดงความศรัทธาต่อพระมูหะหมดั (Muhammud) ในฐานะศาสดา หรือ ชาฮาดา (shahada)  เเต่ความ
ศรัทธาอยา่งลึกต่อศาสนาหรือพระเจา้คือ อิมาน (Iman) 
                    ศาสนาอิสลามไดก้ าเนิดขึ้นในตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 7  เเละไดเ้เพร่ขยายอยา่งรวดเร็วจากถ่ิน
ก าเนิดในคาบสมุทรอาระเบียในฝ่ังตะวนัตกไปสู่ภูมิภาคเเอฟริกาเหนือจนจรดชายฝ่ังมหาสมุทร 
เเอตเเลนติกในประเทศโมร็อกโก  ต่อจากนั้นไดข้ยายเขา้ไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆของโลก   อยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจากอิทธิพลของศาสนาอิสลามไดกิ้นพื้นที่อนักวา้งใหญ่ไพศาลเช่ือมต่อหลายทวปี  ชุมชนมุสลิมจึง
มีศูนยบ์ญัชาการที่เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานของประวติัศาสตร์  ในตอนเเรกนั้น   
ศูนยก์ลางหรือกาลิบ (caliphate) ของศาสนาไดต้ั้งอยูไ่ม่ไกลจากนครเมกกะ คือ นครเมดินา หรือบางคน
อาจนิยมเรียกศูนยก์ลางนั้นวา่  กาลิบเเห่งเมดินา เเละต่อมาไดเ้กิดศูนยใ์หม่ที่เพิม่ขึ้น คือ กรุงดามสักสั 
หรือรู้จกักนัวา่ อุมายดัเเห่งดามสักสั  เเละกรุงเเบกเเดด หรือรู้จกักนัในนาม อาบาซิดเเห่ง 
เเบกเเดด   เเละศูนยก์ลางของศาสนาอิสลามเเห่งสุดทา้ย คือ กรุงไคโร    
                     น่าสงัเกตวา่ ซีเรีย อิรัก อียปิต ์จึงต่างเคยเป็นศูนยก์ลางที่ส าคญัของโลกมุสลิมมาเเลว้ทั้งส้ิน    
ดงันั้น ชาวมุสลิมในบางนิกายเช่ือวา่อิรักเป็นดินเเดนศกัด์ิสิทธ์ิที่ศาสนาอิสลามเคยรุ่งเรืองมาก่อน   
อยา่งไรก็ตาม ตั้งเเต่คริสตศ์ตวรรษที่ 9 เป็นตน้มา ระบบกาลิบไดเ้ร่ิมลดบทบาทลงอยา่งมาก  ภาวะเช่นน้ี
น าไปสู่การเกิดศูนยก์ลางใหม่ที่มีอิสระในการตีความศาสนาอิสลามกนัเองอยา่งมากมาย   ศาสนา
อิสลามในตอนน้ีไดผ้นวกความเช่ือทอ้งถ่ินเขา้ไปดว้ย     ดงันั้น ระบบประเพณีเก่ียวกบัความเช่ือจึงเเต
กต่างกนัไปในเเต่ละทอ้งที่ นบัจากโมร็อกโกไปจนถึงอาณาจกัรต่างๆ ในเขตเอเชียกลาง     
                      นิกายที่ใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิม คือ นิกายสุหน่ี (Sunna)  ซ่ึงมีอิทธิพลในหลายส่วนของ
โลก   นอกจากนั้น นิกายชีอะห์เป็นอีกนิกายที่ส าคญัเเต่ยงัคงเป็นนิกายของคนส่วนนอ้ยเท่านั้นเเต่ทวา่
นิกายน้ีมีบทบาทอยา่งมากในอิหร่านเเละอิรัก   อยา่งไรก็ตาม หากพจิารณาพฒันาการของศาสนา
อิสลาม   ผูน้ าของนิการชีอะห์ตอ้งสูญเสียความเป็นใหญ่ให้เเก่มาเมลูกเติร์ก (Turkish Mamelukes)ในปี 
ค.ศ. 1260  เเละในปี ค.ศ. 1517 ซ่ึงเป็นปีที่ช้ีชะตากรรมของโลกอาหรับทั้งหมด เม่ือจกัรวรรดิออตโตมนั
ไดก้รีฑาทพัเเละสามารถยดึอาณาจกัรส าคญัของโลกอาหรับไวไ้ดเ้กือบทั้งหมด     
                      เเต่เม่ือหนัมาพจิารณาพฒันาการของชุมชุนมุสลิมที่อยูใ่นฝ่ังตะวนัออกทีไ่ม่ไดจ้ดัวา่อยูใ่น
ดินเเดนอาหรับ   เราจะเห็นวา่ในปี ค.ศ. 1217 เเละปี  ค.ศ.1256  พวงมองโกลจากเอเชียกลางไดเ้ขา้
รุกรานดินเเดนมุสลิมในฝ่ังโลกตะวนัออก    ถึงเเมก้ระนั้น ผูค้นในเเถบน้ีก็ยงัสามารถรวมพลกนัเป็น
ปึกเเผน่เป็นอาณาจกัรขนาดใหญ่  ราชวงศส์ าคญั เช่น Safavids of Isfahan  (ค.ศ.1501) เเละ Qajar of 
Tehran (ค.ศ.1779) ไดส้ามารถสร้างอาณาจกัรมุสลิมขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่ไดใ้นดินเเดนเปอร์เซียจนท า 
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ใหล้ทัธิโซโรเเอสเตอร์ ซ่ึงเป็นลทัธิดัง่เดิมของเปอร์เซียที่เคยเจริญอยา่งมากก่อนการเขา้มาของศาสนา 
อิสลามตอ้งลดบทบาทไปจากชีวติคนอยา่งมาก 
                      เน่ืองจากจกัรวรรดิออตโตมนัครอบครองดินเเดนหลายส่วนในอาหรับเเละมีอิทธิพลทาง
วฒันธรรมต่อโลกอาหรับพอสมควร   เเต่อยา่งไรก็ตาม ในช่วงศตวรรษที่ 19 อียปิตส์ามารถรวบรวม
ก าลงัพลเเละปลดเเอกตนเองออกจากจกัรวรรดิออตโตมนัไดส้ าเร็จ โดยเฉพาะเม่ือจกัรวรรดิออตโตมนั
ใหญโ่ตจนไม่สามารถรักษาดินเเดนของตนไดอี้กต่อไปเเลว้   นอกจากนั้น ยงัมีเหตุการณ์เเยง่ชิงราช
สมบตัิเเละการเเตกเเยกของขนุนางที่ไดเ้กิดขึ้นภายในจกัรวรรด์ิออตโตมนั ซ่ึงเป็นหน่ึงสาเหตุที่ท  าให้
จกัรวรรดิตอ้งล่มสลายในที่สุด                       
                     ในยคุเเห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตกในศตวรรษที่ 18 เเละ 19  อาณาจกัรมุสลิม
นอ้ยใหญ่จ  านวนมากในโลกอาหรับไดป้ระสบการรุกรานคร้ังส าคญั เม่ือมหาอ านาจตะวนัตก เช่น 
องักฤษ ฝร่ังเศส ฮอลเเลนด ์เเละรัสเซีย พยายามเขา้เเทรกเเซงเเละยดึดินเเดนของมุสลิมไวไ้ดเ้กือบ
ทั้งหมด   ยกเวน้ตุรกีเเละเปอร์เซียเท่านั้นที่สามารถรักษาเอกราชของตนไวไ้ด ้  เเละเม่ือเขา้สู่ยคุ
สมยัใหม่    องักฤษเเละฝร่ังเศสพยายามเขา้มาเเสดงเเสนยานุภาพเเทนที่ออตโตมนั   เเละสงครามโลก
คร้ังที่ 1 ไดท้  าให้จกัรวรรดิออตโตมนัไดถึ้งจุดอวสาน 
                     เม่ือพจิารณามิติต่างๆ อยา่งเเทจ้ริงเเลว้  โลกมุสลิมกค็งไม่ต่างจากโลกอ่ืนๆ ซ่ึงคงจะไม่ผดิ
นกัที่กล่าววา่โลกมุสลิมเป็นโลกเเห่งการเช่ือมต่อเเละการเเตกเเยก       น่าสงัเกตวา่ชาวมุสลิมที่มีอยูใ่น
หลายสิบประเทศทัว่โลกนั้นลว้นมีความคิดที่เเตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิงในหลายดา้น ซ่ึงรวมทั้งความเช่ือ
ในกฎเเละเเนวปฎิบตัิทางสงัคมเเละศาสนา   
                     เเต่การที่ไทยจะไม่สนใจปัญหาของโลกมุสลิมโดยถือวา่เป็นภูมิภาคที่ไกลตวันั้นก็คงจะไม่
ถูกตอ้งนกั  เพราะในโลกน้ีมีชาวมุสลิมประมาณ 600 กวา่ลา้นคนเเละทุกการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นใน
โลกมุสลิมนั้นมกัจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ทางตรงก็ทางออ้ม โดยเฉพาะในเร่ืองเศรษฐกิจ ซ่ึง
ไดเ้เก่โอกาสที่หายไปหรือเพิม่ขึ้นทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจของไทย  โดยเฉพาะในเร่ืองพลงังานน ้ ามนั 
ซ่ึงการเติบโตของประเทศไทยต่างขึ้นอยูก่บัราคาของน ้ ามนัมากพอกบัความกา้วหนา้ในนวตกรรมทาง
อุตสาหกรรมของไทย   นอกจากนั้น  การเมืองของโลกมุสลิมเป็นการเมืองที่อยูใ่นความสนใจของโลก
ตะวนัตกมาโดยตลอด เน่ืองจากโลกมุสลิมมีดินเเดนที่ครอบครองต าเเหน่งที่ส าคญัทางยทุธศาสตร์ มี
ทรัพยสิ์นมหาศาล มีตลาดขนาดใหญ่  เเละมีอิทธิพลต่อการเมืองโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองอิทธิพล
ต่อตลาดพลงังานของโลก  เเละส่ิงที่ดูเหมือนจะกระทบตวัเรามากที่สุดในขณะน้ีคือความเก่ียวเน่ืองใน
ปัญหาความรุนเเรงในส่ีจงัหวดัภาคใต ้
                     เม่ือกล่าวถึงโลกมุสลิมนั้น  คนส่วนมากนึกถึงดินเเดนอาหรับ  เเต่เเทจ้ริงเเลว้โลกมุสลิม 
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กินอาณาบริเวณที่กวา้งใหญ่ไพศาลกวา่ดินเเดนอาหรับ   กล่าวคือ กินอาณาบริเวณที่พาดยาวจาก
โมร็อกโกซ่ึงตั้งอยูป่ลายตะวนัตกเฉียงเหนือสุดของเเอฟริกายาวไปถึงบรรดาหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย   ดงันั้นอิทธิพลของมุสลิมจึงมีอาณาบริเวณพาดยาวถึงสามทวปี ซ่ึงกินอาณาเขตที่
ผา่นเขตยทุธศาสตร์ที่ส าคญัทางเศรษฐกิจเเละการเมืองโลก   
                      น่าสงัเกตวา่การที่จกัรวรรดิออตโตมนัไดส้ามารถพชิิตยโุรปนั้นไดท้ิ้งมรดกมากมายทั้งที่
เป็นศิลปะเเละวฒันธรรมเเห่งการด ารงชีวติ   ยิง่กวา่นั้น  การครอบครองหลายส่วนของยโุรปเป็นระยะ
เวลานานจึงก่อใหเ้กิดชุมชนมุสลิมนอ้ยใหญ่ทัว่ยโุรป  เช่น ดินเเดนซาราเยโว เเละเเมเ้เต่ประเทศ 
อลับาเนีย ซ่ึงอยูใ่นทวปียโุรปมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม    
                      อาณาจกัรโอมานที่พยายามเเสดงเเสนยานุภาพของตนในทะเลอาหรับต่างทิ้งร่องรอยของ
วฒันธรรมของตนไวเ้ช่นเดียวกนั    เเละการที่สุลต่านเเห่งโอมานไดพ้ชิิตชายฝ่ังเเอฟริกาตะวนัออกได้
ก่อใหเ้กิดนครรัฐเเซนซิบาร์ที่มีสุลต่านเป็นมุสลิมหลายชัว่อายคุน ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ
เเทนซาเนีย   การเผยเเผศ่าสนาอิสลามไดน้ าไปสู่การปรากฏตวัขึ้นของชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ใน
ประเทศซูดาน โซมาเลีย  เอธิโอเปีย  เเทนซาเนีย  ไนจีเรีย เเละเคนยา เป็นตน้    นอกจากนั้น  เรายงั
สามารถเห็นชุมชนมุสลิมที่กระจดักระจายมากมายในเกือบทุกประเทศของทวปีเเอฟริกา 
                      เเมว้า่ในปัจจุบนั ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมุสลิมคอ่นขา้งพฒันาไปอยา่งเช่ืองชา้  
เเต่ชาวมุสลิมเช่ือวา่ตนเองนั้นเป็นเเกนอ านาจที่ส าคญัของโลก เเละเห็นวา่ตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน
ของประวติัศาสตร์   อาหรับไดท้ิ้งมรดกที่มีค่าทางวฒันธรรมใหเ้เก่ชาวโลกไวอ้ยา่งมายมาย   นบัจาก
ระบบตวัเลข   ระบบเวลา  วธีิการค านวณ  วรรณกรรม  สถาปัตยกรรม   ศิลปกรรม  นาฏศิลป์  การเเต่ง
กาย  เเละวถีิความเช่ือในการด าเนินชีวติ  เเมเ้เต่ นักออกเเบบชาวตะวนัตกเเละตะวนัออกต่างรับเเรง
บนัดาลใจจากศิลปะของโลกมุสลิม  นบัจากตระกูลศิลปะที่ส าคญั เช่น เติร์ก   อาหรับ  อิหร่าน 
โมร็อกโก  เเละอียปิต ์  นกัศึกษาในโลกตะวนัตกต่างพศิวงในลวดลายศิลปะของโลกอาหรับที่มีลกัษณะ
คลา้ยการซอ้นตวักนัของรูปเรขาคณิตที่มีความงามอนัโดดเด่นในลกัษณะเดียวกบัศิลปะตระกลูกรีก 
                      สุภาษติมุสลิมลว้นใหค้ติเเละขอ้คิดที่กินใจ เเต่ผูฟั้งนั้นยงัตอ้งตีความอยา่งลึกซ้ึง   สุภาษิต
ที่รู้จกักนัดี เช่น การที่ไดรู้้จกักนัก็คือการที่ไดรั้กกนั  (to know is to love) 
                      หากเราจะเเบ่งโลกมุสลิมในดา้นพฤติกรรมในเวทีระหวา่งประเทศ   อิหร่าน ซีเรีย  ลิเบีย 
เเละมาเลเซียถือวา่อยูใ่นกลุ่มรัฐมุสลิมทีก่ลา้วพิากษว์จิารณ์ตะวนัตก เเละมิยอมใหช้าติตะวนัตกเขา้มา 
เเทรกเเซงกิจการภายในของตนเองโดยเด็ดขาด  โดยเฉพาะ อิหร่านเเละซีเรีย ซ่ึงมีพฤติกรรมที่กลา้
ออกมาต่อตา้นนโยบายของสหรัฐอเมริกาอยา่งเด่นชดั    ในขณะที่ปากีสถาน  ตุรกี  อียปิตย์งัมีลกัษณะ
ประนีประนอมกบัสหรัฐอเมริกา     กลุ่มสุดทา้ยคือ ซาอุดิอาระเบีย  คูเวต  กาตาร์ เยเมน สหรัฐอาหรับ 
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เอมิเรตส์  จอร์เเดน ฯลฯ  เป็นกลุ่มรัฐที่มีระบบการปกครองที่ไม่ตะวนัตกมองวา่ไม่เป็นประชาธิปไตย
เท่าไรนกั เเต่ไดพ้ฒันาความพนัธมิตรกบัสหรัฐอเมริกาจนถึงขั้นที่วา่สหรัฐอเมริกาเกิดความไวว้างใจใน
ระดบัหน่ึง   
                       
ประเทศที่น่าจัดว่ามีความส าคญัหรือมีบทบาทมากในโลกมุสลิมประกอบด้วย  ดังนี ้
                      ซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงมีอาณาเขตมหาศาลอยูใ่นคาบสมุทรอาหรับเป็นเเหล่งก าเนิดของ
วฒันธรรมอาหรับเเละศาสนาอิสลามซ่ึงเป็นศาสนาที่มีบทบาทส าคญัศาสนาหน่ึงของโลก     ดว้ยเหตุน้ี
ค  าสอนของศาสนาอิสลามจึงถูกเขียนดว้ยภาษาอาหรับ    นครเมกกะ ซ่ึงถือเป็นศูนยก์ลางทางจิต
วญิญาณของชาวมุสลิมทัว่โลกตั้งตระหง่านอยูใ่นประเทศซาอุดิอาระเบีย   เเละคงไม่ผดินกัที่จะกล่าววา่
อาหรับกบัอิสลามจึงเป็นส่ิงที่ควบคู่กนัมาโดยตลอด    ดว้ยเหตุน้ี  ซาอุดิอาระเบียจึงเป็นหน่ึงในเพียง
ไม่ก่ีประเทศที่มีบทบาทอยา่งมากในโลกมุสลิม 
                      นอกจากนั้น  ซาอุดิอาระเบียพยายามเเสดงตนเป็นผูน้ าในโลกมุสลิมหลายอยา่ง   ดงัเห็น
วา่การปฏิรูปศาสนาอิสลามไดเ้ร่ิมตน้ที่ซาอุดิอารเบียโดย Abd al-Wahhab (คศ. 1703-1792)  ซ่ึงมุ่งเนน้
ใหย้กเลิกการบูชารูปหรือเทวรูปเหมือนในคริสตศาสนา  โดยการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมที่เคร่งครัด
โบราณที่เรียกกนัวา่ฮนับาลี (Hanbali tradition)     การปฏรูปหรือเเนวคิดน้ีกลายมาเป็นพลงัส าคญัของ
ราชวงศซ์าอุดิอาระเบียในการขยายอ านาจทางการทหารในคาบสมุทรอาระเบีย ซ่ึงท าให้ซาอุดิอาระเบีย
ไดพ้ื้นที่เกือบทั้งหมดของคาบสมุทรในตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 19  เเละทุกวนัน้ีเเนวคิดน้ีรู้จกักนัในนาม
วาฮิบี ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ของรัฐซาอุดิอาระเบีย 
                      ประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบนัมีรายไดม้หาศาลจากการส่งออกน ้ามนั ซ่ึงส่งผลให้
รายไดต่้อหวัสูงกวา่ประเทศอ่ืนๆในโลกมุสลิม   ซาอุดิอาระเบียยงัมีเหมืองทองค าขนาดใหญ่ใน
ระดบัเเนวหนา้ของโลก   เเต่สถิติปัจจุบนัไดเ้เสดงวา่ซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่
ใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิม    ทั้งน้ีเพราะความกา้วหนา้ทางอุตสาหกรรมยงักระจุกตวัอยูใ่นบางสาขาเท่านั้น
เเละขนาดของประชากรที่ไม่สามารถเป็นตลาดขนาดใหญ่  กอร์ปกบัดินเเดนส่วนใหญ่ของประเทศเเทบ
จะเพราะปลูกอะไรไม่ไดม้าก   รายไดส่้วนใหญ่ของประเทศจึงขึ้นอยูก่บัการผลิตน ้ ามนัเเละเหมืองเเร่ 
เช่น ทองค าตลอดจนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลกั 
                       อยา่งไรก็ตาม  ในปัจจุบนั ซาอุดิอาระเบียพยายามลงทุนอยา่งหนกัในการพฒันาเเละขยาย
เครือข่ายทางอุตสาหกรรมเพราะผูน้ าของประเทศเกรงวา่ในเวลาเพยีงสามสิบปี  น ้ ามนัซ่ึงเป็นสินคา้
หลกัของประเทศคงจะหมดไปเเละซาอุดิอาระเบียก็คงจะตอ้งประสบความยากล าบากทางเศรษฐกิจ
อยา่งเเน่นอน 
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                      เเต่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม ซาอุดิอาระเบียยงัพยายามรักษาการเป็นผูน้ าของโลก
มุสลิมสายกลาง   เเต่ในสายตาของมุสลิมสายเหยีย่ว   ซาอุดิอาระเบียดูเหมือนไดห้ลุดออกไปจาก ต า
เเหน่งผูน้ าของโลกอาหรับ หลงัจากที่ซาอุดิอาระเบียไม่สามารถเเกไ้ขปัญหาอะไรไดเ้ลยในตะวนัออก
กลาง ทั้งยงัยอมใหส้หรัฐอเมริกาใชป้ระเทศตนเป็นฐานเเละทางผา่นในการบุกโจมตีอิรัก ซ่ึงถือวา่เป็นพี่
นอ้งมุสลิมดว้ยกนัเอง   เเต่ส าหรับประเทศขนาดเล็กที่รายรอบคาบสมุทรอาหรับต่างเห็นวา่
ซาอุดิอาระเบียมิไดมี้ท่าทีที่คุกคามตนเเละมิไดค้ดิวา่ซาอุดิอาระเบียเป็นภยัคุกคามของโลกอาหรับ   
โดยเฉพาะราชวงศข์องซาอุดิอาระเบียในปัจจุบนัที่พยายามส่งเสริมเเนวคิดมุสลิมสายกลาง 
                     อิหร่าน  เป็นประเทศมุสลิมที่อุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด เเต่อิหร่านยงั
ไม่สามารถน าศกัยภาพของตนเองมาใชไ้ดห้มด    อิหร่านในปัจจุบนัจึงถูกรุมเร้าไปดว้ยปัญหาทาง
เศรษฐกิจอยา่มาก โดยเฉพาะอตัราการวา่งงานที่สูงมากประเทศหน่ึงของโลก   อิหร่านยงัไม่สามารถ
พฒันาระบบอุตสาหกรรมของตนเองอยา่งเป็นรูปธรรมเเละการลงทุนจากภายนอกมกัจะอยูใ่นไม่ก่ี
สาขา เเมว้า่รัฐบาลอิหร่านไดพ้ยายามโนม้นา้วหลายประเทศให้เขา้ไปลงทุนในอิหร่าน 
                      สถานการณ์ทางการเมืองภายในของอิหร่านค่อนขา้งลงตวั เเต่อิหร่านในปัจจุบนัยงัคงมี
ปัญหากบัตะวนัตก โดยเฉพาะในเร่ืองที่ตะวนัตกพยายามขอใหอิ้หร่านยกเลิกเเผนหรือความพยายามที่
จะพฒันาพลงังานนิวเคลียร์ต่อไปเน่ืองจากตะวนัตกไม่ไวว้างใจในผูน้ าของอิหร่าน 
                       อิรัก  เป็นประเทศที่มีปริมาณส ารองน ้ ามนัมากเป็นอนัดบัสองของโลก ซ่ึงเป็น
ปัจจยัหน่ึงที่ท  าใหป้ระเทศอิรักกลายเป็นจุดยทุธศาสตร์ที่ส าคญัในเร่ืองพลงังานของโลก   นกัวชิาการ
หลายท่านยงัวจิารณ์วา่น้ีอาจเป็นตวักระตุน้ใหส้หรัฐอเมริกาตอ้งเร่งจดัการใหอิ้รักมีระบอบการปกครอง
เเบบประชาธิปไตยเพือ่ใหก้ารส่งออกน ้ ามนัของอิรักเป็นไปในหลกัการตลาด เน่ืองจากในอดีตอิรักมกั
ไม่ไดส้นใจการส่งออกน ้ ามนัมากนกั เเต่ผูเ้ช่ียวชานดา้นตะวนัออกกลางทราบดีวา่อิรักนั้นอุดมไปดว้ย
น ้ ามนั โดยเฉพาะที่เมืองรูไมลา (Rumaila) เเละเมืองคีร์คุก (Kirkuk)  ซ่ึงเป็นบ่อน ้ ามนัหลกัของประเทศ   
                      อินโดนีเซีย  เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในดา้นขนาดของประชากร  
เเละยิง่กวา่นั้น อินโดนีเซียเป็นรัฐมุสลิมเพยีงไม่ก่ีประเทศที่มีระบบการปกครองเเบบประชาธิปไตย
อยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถลบภาพลกัษณ์ที่วา่สงัคมมุสลิมไม่รู้จกัค  าวา่ประชาธิปไตย    ปัญหาหนกัของ
อินโดนีเซียในปัจจุบนัคือการวา่งงานเเละการพฒันาที่เช่ืองชา้ในหมู่เกาะที่อยูห่่างไกลจากศูนยอ์  านาจ 
ซ่ึงอาจน าไปสู่การเเบ่งเเยกดินเเดนหรือการก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายในอนาคต   ปัญหาการกระจาย
รายไดไ้ม่สามารถเขา้ถึงคนจนที่มีจ  านวนกวา่ร้อยลา้นคนยงัเป็นส่ิงที่ทา้ทายอินโดนีเซีย    เเมว้า่รัฐบาล
อินโดนีเซียในทุกยคุทุกสมยัพยายามที่จะไม่เนน้เร่ืองศาสนาอิสลามในฐานะเเกนหลกัของชาติ เพราะ
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อินโดนีเซียมีประชากรกวา่ 20 ลา้นคนที่นบัถือคริสตศ์าสนานิกายลูเธอรันดเ์เละศาสนาฮินดู  เเต่เป็นที่
ทราบดีกนัวา่อินโดนีเซียเป็นรัฐมุสลิมที่มีขนาดของประชากรใหญ่ที่สุดในโลก 
                      ตุรก ี เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิม   สถิติปัจจุบนัช้ีวา่ตุรกี
สามารถสร้างรายไดม้วลรวมต่อปีประมาณ  194 ถึง 210 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ    เเมว้า่การเมืองตุรกีจะมี
ช่ือเสียงไม่ดีในดา้นการคอรัปชัน่เเต่ตุรกีมีความมัง่คัง่เเละยงัมีความทนัสมยัมากในดา้นโทรคมนาคมเเละ
การส่ือสารมากกวา่ประเทศอ่ืนๆ ในโลกอาหรับ    นอกจากนั้น  ตุรกีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเเละการคา้
มากจนขนาดวา่สหภาพยโุรปเองยงักงัวลใจหากตอ้งรวมตุรกีเขา้กลุ่มสหภาพยโุรป    ตุรกีเร่ิมขยายฐาน
การคา้ของตนเขา้ไปในภูมิภาคต่างของโลก  โดยเฉพาะรัสเซีย ยโุรปตะวนัออก เเละประเทศในทวปีเเอฟ
ริกา  เเละส่ิงที่ท  าใหน้กัธุรกิจชั้นน าของโลกรู้จกัประเทศตุรกีดียิง่ขึ้น เม่ือนกัธุรกิจของตุรกีติดอนัดบัเเนวห
นา้ของโลก  เเต่อยา่งไรก็ตาม ในสายตาของโลกอาหรับ   ตุรกีกลบัไม่ไดรั้บการยอมรับในฐานะผูน้ ากลุ่ม
เพราะตุรกีมกัจะถูกมองวา่เป็นคนนอกเเละในบางคร้ังยงัเป็นขัว่ลบของอาหรับ 
                     เเมว้า่ตุรกีไดรั้บค าเตือนจากธนาคารโลกเเละสถาบนัทางการเงินชั้นน าของโลกบอ่ยคร้ัง
จากการบริหารการเงินเเละเศรษฐกิจที่ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัสากลมากนกั  เเต่ตุรกีก็เป็นอีกประเทศที่มี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจของโลก    เรายงัสามารถสมัพสัความมัง่คัง่ของตลาดตุรกีไดจ้ากการที่ประเทศ
ตุรกีน าเขา้ทองค าเป็นจ านวนมากในเเต่ละปีเเละส่งผลใหร้าคาทองค าในตลาดโลกสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง    
                     เม่ือมาพจิารณาในดา้นพฒันาการทางสงัคม  ตุรกีเเตกต่างจากประเทศมุสลิมอ่ืนๆในหลาย
ดา้น  โดยเฉพาะการส่งเสริมอิสรภาพทางปัจเจกชนมาก จนถึงขนาดรัฐบาลของประเทศอาหรับต่าง
กงัวลใจวา่ประชาชนของตนอาจจะเรียนเเบบส่ิงที่เกิดขึ้นในตุรกีที่สตรีออกมาวพิากษรั์ฐบาลอยา่งไม่เคย
เกรงกลวักฎอะไรทั้งส้ิน   เเละคงไม่มีมุสลิมที่เคร่งครัดคนใดคิดที่จะส่งลูกหลานของตนไปเรียนที่ตุรกี     
                      ยิง่กวา่นั้น  เม่ือเราพิจารณาถึงพฤติกรรมของรัฐตุรกีที่ใหค้วามสนใจในเร่ืองผลประโยชน์
เเห่งชาติมากกวา่ที่จะคิดเป็นผูน้ าของโลกมุสลิม   ทั้งน้ี เน่ืองจากตุรกีเห็นวา่อาหรับบางคร้ังน าความ
ป่ันป่วนมาสู่ตนเเละตุรกีเองยงัมีปัญหากบัเพือ่นบา้นอยา่งเช่นอิรัคในเร่ืองชนชาติเคิร์ด     
                      ในเร่ืองนโยบายต่างประเทศของตุรกี   ตุรกีพยายามขยายเเสนยานุภาพของตนในเอเชีย
กลาง ซ่ึงส่วนหน่ึงเพราะรัฐในเอเชียกลางมีความคลา้ยคลึงทางวฒันธรรมกบัตุรกี  ในขณะเดียวกนัตุรกี
ต่างเล็งเห็นประโยชน์ในการรักษาสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศคูคา้ที่ส าคญั    เหตุการณ์ที่ผา่นมาเป็น
ประจกัษพ์ยานที่เราสามารถลงความเห็นวา่ตุรกีไดส้นบัสนุนสหรัฐอเมริกาในการท าสงครามกบั 
อิรักโดยยอมใหส้หรัฐใชฐ้านทพัเเละตรึงก าลงัของตนในช่วงสงคราม    เเต่ตุรกีก็ไม่ต่างจากรัฐมุสลิม
สมยัใหม่ตรงที่  ประชาชนตุรกีมีเสียงเเตกออกเป็นหลายฝ่าย   บางฝ่ายนิยมชมชอบตะวนัตกเเละ
ตอ้งการน าพารัฐตุรกีเขา้สู่สหภาพยโุรปเพือ่หวงัผลประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจ  กลุ่มน้ีมกัเป็น
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บรรดาผูมี้ฐานะทางสงัคมเเละนกัธุรกิจชั้นน าของประเทศ   ในขณะที่ประชาชนจ านวนหลายสิบลา้นใน
หลายส่วนของประเทศตอ้งการใหตุ้รกียงัคงความเป็นเอกเทศเเละภาคภูมิใจในความยิง่ใหญ่ของตนใน
อดีตซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ที่ตกทอดมาจากจกัรวรรดิออตโตมนั ที่ตอ้งการเเยกโลกเติร์กออกจากยโุรปที่ 
ยุง่เหยงิ 
                     เเต่อยา่งไรก็ตาม ก็คงไม่ผดินกัที่จะวจิารณ์วา่รัฐบาลตุรกีในปัจจุบนัพยายามที่จะ
ปรับเปล่ียนประเทศใหมี้ลกัษณะทนัสมยัเเบบตะวนัตกอยา่งออกนอกหนา้เเละเป็นจุดที่ท  าใหผู้น้ าหลาย
ชาติในโลกมุสลิมดูเเคลนตุรกีอยา่งไม่มีที่ส้ินสุด 
                     อียิปต์เเละซีเรียเป็นตัวเเปรทีส่ าคญัของโลกมุสลิม    ที่กล่าวเช่นน้ีเพราะเน่ืองจากอียปิต ์
มีต  าเเหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ส าคญัมาก  กล่าวคือ  นอกจากอียปิตคุ์มเสน้ทางยทุธศาสตร์ที่ส าคญัของโลก
คือคลองสุเอช    ดินเเดนของอียปิตย์งัเช่ือมโลกมุสลิมที่อยูใ่นเเอฟริกาเหนือกบัโลกอาหรับที่เหลือไว้
อยา่งสมบูรณ์   เเมว้า่ในสายตาของมุสลิมสายเคร่งมกัมองวา่อียปิตเ์ป็นมุสลิมที่เร่ือยๆ ไม่ไดมี้อุดมการณ์
ที่ชดัเจนในลกัษณะซีเรียหรืออิหร่าน   เเต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธความจริงที่วา่อียปิตน์ั้นเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ของโลกมุสลิมที่ส าคญัที่สุดเเห่งหน่ึง   อียปิตมี์ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 6 ของโลก
มุสลิม   ถา้จะเปรียบเทียบฐานะของอียปิตก์บัพีน่อ้งมุสลิมนั้น  อียปิตมี์เศรษฐกิจที่ใหญ่กวา่โมร็อกโก 
(30 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) อลัจีเรีย (45 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ตูนิเซีย ( 20 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ)  ซ่ึงอยู่
ในทวปีเเอฟริกา   คงจะไม่ผดิหากกล่าววา่มุสลิมในเเอฟริกามองอียปิตเ์ป็นพีใ่หญ่ที่ร ่ารวยกวา่คนอ่ืนๆ 
                      ผูน้ าอียปิตพ์ยายามเเสดงความเป็นผูน้ าในโลกอาหรับหลายคร้ัง เเต่หลายคร้ังก็มกัน าพา
ประเทศไปสู่ความยุง่เหยงิ  โดยเฉพาะในการเเสดงบทบาทเป็นผูไ้กล่เกล่ียปัญหาระหวา่งอิสราเอลกบั
ปาเลสไตน์     เเต่ส่ิง/ลกัษณะทางสงัคมที่ท  าใหก้รณีอียปิตเ์ป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในความ
สลบัซบัซอ้นของโลกอาหรับคือ  เเมว้า่อียปิตมี์ขบวนการอิสลามหวัรุนเเรงที่รู้จกัในนาม ภราดรภาพ 
อิสลาม  (Islamic Brotherhood) ที่สร้างความกงัวลใจใหเ้เก่สหรัฐฯ  เเต่อียปิตย์งัเตม็ไปดว้ยนกัธุรกิจที่
อิทธิพลสูงเเละมีหวักา้วหนา้มากเเละยงัยุง่กบัเร่ืองเงินๆทองๆมากมายของโลกอาหรับ     กล่าวกนัวา่
การโค่นลม้อ านาจเเละการสนบัสนุนขบวนการต่างๆ ในโลกอาหรับมกัไดรั้บเงิน สนบัสนุนไม่มากก็
นอ้ยจากเศรษฐีอียปิต ์     เเมเ้เต่  สหรัฐอเมริกาก็ทราบดีอยูเ่ตม็อกที่วา่มหาเศรษฐีชาวอียปิตผ์ูซ่ึ้งเป็น
เจา้ของบริษทัออราสคอม (ORASCOM) ซ่ึงเป็นบริษทัเทเลคอมยกัษใ์หญ่ที่มีเครือข่ายอยูใ่นหลาย
ประเทศในโลกมุลิมไดอ้ยูเ่บื้องหลงัการเปล่ียนเเปลงมากมายในโลกมุสลิม รวมทั้งยงัไดส้นบัสนุน
การเงินในการโค่นลม้ซดัดมั  ฮุสเซน 

                       เม่ือหนัมามองซีเรีย   ซีเรียถือเป็นประเทศมุสลิมที่รักษาอุดมการณ์ของตนเอง
อยา่งน่าเกรมขาม   ซีเรียเเมว้า่มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่มากนกั  เเต่ซีเรียมีกองก าลงัที่ถือวา่
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ทนัสมยัเเละยงัด าเนินนโยบายการเมืองระหวา่งประเทศของตนเองอยา่งเเขง็กร้าว    ในอดีตซีเรียไดส่้ง
ก าลงัเขา้ไปในจเลบานอนโดยหวงัมิใหอิ้สราเอลขยายอ านาจเขา้มาในเลบานอนเเละยงัมีท่าทีที่เป็น
ปรปักษก์บัอิสราเอลเเละสหรัฐอเมริกาอยา่งเด่นชดั    ดงัเห็นวา่ซีเรียไดว้พิากษว์จิารณ์นโยบายสหรัฐต่อ
ปัญหาในตะวนัออกกลางอยา่งรุนเเรง   อยา่งไรก็ตาม การสงัหารนาย Hariri อดียนายกรัฐมนตรีของ
เลบานอนไดถู้กพาดพงิถึงซีเรีย  เเมว้า่ซีเรียไดใ้ห้การปฏิเสธ    
                         ส่ิงที่น่าสงัเกตคือ ซีเรียมีจุดยนืที่ชดัเจนต่อกรณีปัญหาอิสราเอลเเละปาเลสไตน์   
ยิง่กวา่นั้น  ซีเรียยงัมีระบบผูน้ าที่เขม้เเขง็เเละยงัเป็นที่ช่ืนชอบของคนซีเรียรุ่นใหม่เเละยงัเป็นตวัอยา่งที่
น่ายกยอ่งของเยาวชนมุสลิมสายสุดเหวี่ยงที่อยูไ่กลถึงมาเลเซียเเละอินโดนีเซีย    เเต่อยา่งไรก็ตาม   ซีเรีย
ก็ยงัมีอุปสรรคที่ไม่สามารถผลกัดดัใหซี้เรียท าการบงการวถีิการเมืองอาหรับไดน้ั้นคอืเร่ืองโครงสร้าง
ของประเทศ    เเมว้า่ซีเรียจะมีกองก าลงัที่ไม่นอ้ยหนา้ใครในโลกอาหรับ    เเต่ซีเรียไม่ใช่รัฐที่ร ่ารวยเเบบ
ซาอุดิอาระเบียที่มีรายไดม้หาศาลจากการส่งออกน ้ ามนั เเละยงัไม่มีฐานของประชากรที่ใหญ่เเบบตุรกีที่
สามารถผลกัดบัประเทศไปอยูเ่เนวหนา้สุดของโลกมุสลิม    นอกจากนั้น นกัธุรกิจของซีเรียก็ไม่ไดมี้
ความทะเยอทะยานเเบบอียปิตท์ี่ตอ้งการสร้างอาณาจกัรธุรกิจของตนทั้งในเเอฟริกาเเละในตะวนัออก
กลาง   เเต่การที่จะบอกวา่ซีเรียไม่ส าคญันั้นคงจะไม่ถูกตอ้ง เพราะซีเรียสามารถเปล่ียนเเปลงเสถียรภาพ
ของตะวนัออกกลาง โดยผา่นทางอิรัก เเละยิง่กวา่นั้น   หากซีเรียสามารถดึงอิหร่านที่ไม่พอใจ
สหรัฐอเมริกาเเลว้   ความสงบของตะวนัออกกลางจึงขึ้นอยูก่บัสมการซีเรีย-อิหร่านอยา่งเเน่นอน 
                     มาเลเซีย เป็นอีกหน่ึงของตวัอยา่งของความส าเร็จของโลกมุสลิม    ขนาดทางเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียเเมว้า่เล็กกวา่อินโดนีเซีย   เเต่ถา้พจิารณาในรายละเอียด   มาเลเซียประสบความส าเร็จอยา่ง
ยิง่ยวดเเละไดถู้กมองวา่เป็นตวัอยา่งของการพฒันาที่เยีย่มยอดของประเทศมุสลิม   ดงัเห็นวา่ ฐานะทาง
เศรษฐกิจเเละการเงินของมาเลเซียอาจถือไดว้า่อยูใ่นเเนวหนา้ของอาเซียน   หากพจิารณาในรายละเอียด
ในเร่ืองทรัพยากร ความมัน่คงทางทหาร เเละระบบเศรษฐกิจรวม  มาเลเซียเป็นประเทศที่มีศกัยภาพเเละ
ความมัน่คงสูงมาก      
                     ยิง่กวา่นั้น ในขณะน้ีมาเลเซียยงัเป็นดาวเด่นประจ ากลุ่ม Organization of Islamic 
Conference  ที่มีผูค้นอยากจะฟังความเห็นของมาเลเซีย     มาเลเซียไดส้ร้างภาพลกัษณ์ที่น่าเล่ือมใสใน
หมู่ประเทศมุสลิม   ดงัเห็นวา่ มาเลเซียไดเ้เสดงความเมตตาทางมนุษยธรรมต่อชาวมุสลิมดว้ยการรับเอา
ผูล้ี้ภยัชาวพม่าที่เช้ือสายโรฮีนยาเขา้ประเทศเป็นจ านวนนบัหม่ืนคน   ขอ้เทจ็จริงน้ีเป็นที่เล่าขานกนัมาก
ในวงการนกัการทูตมุสลิมระดบัโลก เเละในอนาคต  มาเลเซียอาจพร้อมจะรับผูล้ี้ภยัจากเพือ่นบา้นได้
อีกดว้ย     
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                    นอจากนั้น   ผูน้ ามาเลเซียคนปัจจุบนัยงัสามารถสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัประเทศ
มาเลเซียโดยตนกลา้ออกมาสนบัสนุนโอกาสของนกัธุรกิจชาวจีนเเละอินเดีย ซ่ึงอยูเ่บื้องหลงัการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองของประเทศ     มาเลเซียนอกจากพยายามเร่งส่งเสริมความเเขง็เเกร่งทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการส่งออก การลงทุน เเละการเงิน ยงัพยายามรักษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบั
โลกอาหรับ     
                    เเต่มาเลเซียมีขอ้จ ากดัทางภูมิศาสตร์เเละขอ้เทจ็จริงทางประวตัิศาสตร์ที่วา่มาเลเซียนั้นมิได้
เป็นส่วนหน่ึงของโลกอาหรับท าใหป้ระชาชน   ชาวมาเลเซียโดยทัว่ไปต่างยงัไม่สามารถเขา้ใจโลก
อาหรับทั้งในเร่ืองภาษาเเละวถีิชีวติ     ทั้งน้ีเพราะเเทจ้ริงเเลว้  ชาวมาเลเซียก็ยงัมีลกัษณะเเบบชาวเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตท้ัว่ไป เเละยงัไม่มีผลประโยชน์มากมายนกัในความเปล่ียนเเปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกอาหรับในลกัษณะทีอี่ยปิตห์รือซีเรียจะไดรั้บผลกระทบ   เเมก้ระนั้นก็ตาม มาเลเซียยังคงเป็นดาว
เด่นที่สุดของโลกมสุลิมในขณะนี้  
                     นอกจากประเทศมาเลเซียเเลว้  เรายงัพบวา่รัฐมุสลิมขนาดเล็ก เช่น กาตาร์  บาห์เรน  สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์เป็นตัวอย่างของความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ   ดงัเห็นวา่รัฐบาลของรัฐขนาดเล็ก
เหล่าน้ีไดพ้ยายามลงทุนอยา่งมหาศาลในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยหวงัที่จะรักษาต า
เเหน่งส าคญัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหลงัจากที่ทรัพยากรน ้ ามนัของตนไดห้มดลง เเต่ประเทศเหล่าน้ีเล็ก
เกินไปที่จะสร้างกองทพัที่จะรับมือในกรณีที่มีสงครามหรือภยัภายในโลกอาหรับ  
 
ขนาดเศรษฐกิจของประเทศส าคญัในโลกมุสลิม 
 
รายได้มวลรวมของประเทศมุสลิมบางประเทศ 
                                   หน่วย - พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

1 ตุรกี 197 
2 ซาอุดิอาระเบีย 187 
3 อินโดนีเซีย 173 
4 อิหร่าน 133 
5 มาเลเซีย 94 
6 อียิปต ์ 94 
7 ปากีสถาน 69 
8 อลัจีเรีย 60 
9 บงัคลาเทศ 55 

10 โมร็อกโก 40 
เเหล่งท่ีมา  :   สถิติธนาคารโลก 

 

น่าสงัเกตวา่ตวัเลขที่เเสดงรายไดม้วลรวมทั้งชาติดงักล่าว 
มีการเคล่ือนไหวมากในเเต่ละปี  ดงัเช่น  ในบางปี ตุรกีมีรายได้
รวมทั้งประเทศสูงกวา่ 200 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ   ในขณะที่ 
ซาอุดิอาระเบียต่างไดรั้บผลประโยชน์มหาศาลจากการที่ราคาน ้ ามนั
เพิม่สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 2005 ซ่ึงส่งผลใหร้ายไดท้ี่เเทจ้ริง
ของซาอุดิอาระเบียสูงกวา่น้ีมาก    อยา่งไรก็ตาม ตวัเลขที่ใหน้ี้ยงัพอ
มีประโยชน์ในการท าความเขา้ใจในโครงสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจ
ของโลกมุสลิม ซ่ึงมกัถูกโยงหรือเก่ียวขอ้งกบันโยบายเเละโอกาส
ในเร่ืองยทุธศาสตร์ของเเต่ละประเทศ 
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                      น่าสงัเกตวา่ตวัเลขที่เเสดงรายไดม้วลรวมทั้งชาติดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวมากในเเต่ละปี  
ดงัเช่น  ในบางปี ตุรกีมีรายไดร้วมทั้งประเทศสูงกวา่ 200 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ    ในขณะที่ 
ซาอุดิอาระเบียต่างไดรั้บผลประโยชน์มหาศาลจากการทีร่าคาน ้ ามนัเพิม่สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 
2005 ซ่ึงส่งผลให้รายไดท้ี่เเทจ้ริงของซาอุดิอาระเบียสูงกวา่น้ีมาก    อยา่งไรก็ตาม ตวัเลขที่ใหน้ี้ยงัพอมี
ประโยชน์ในการท าความเขา้ใจในโครงสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจของโลกมุสลิม ซ่ึงมกัถูกโยงหรือ
เก่ียวขอ้งกบันโยบายเเละโอกาสในเร่ืองยทุธศาสตร์ของเเต่ละประเทศ 
                      ความส าเร็จอยา่งโดดเด่นในทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เเละตุรกี
ต่างเป็นประจกัษพ์ยานเเห่งความกา้วหนา้ทางวตัถุของโลกมุสลิม    ทั้งที่ทั้งสามประเทศน้ีต่างมีความ
เช่ือเเละภูมิหลงัทางสงัคมที่เเตกต่างกนัอยา่งมาก  
                      โดยเฉพาะกรณีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์    ผูน้ าของรัฐดูไบพยายามที่จะพฒันาเมือง
ดูไบใหมี้ต าเเหน่งไกลเ้คียงกบัฮ่องกง หรือสิงคโปร์ ซ่ึงเชกเเห่งดูไบมีความใฝ่ฝันที่จะเห็นเมืองดูไบเป็น
จุดสูงสุดเเห่งความส าเร็จทางวตัถุของโลกมุสลิม   ในเดือนพฤศจิกายน 2005 บริษทัท่าเรือของดูไบได้
ท  าการซ้ือบริษทัท่าเรือขององักฤษ ซ่ึงมีกองทพัเรือบรรทุกสินคา้ขนาดใหญ่ของโลก   เหตุการณ์น้ีไดส่้ง
สญัญาณใหโ้ลกรู้วา่ดูไบพร้อมที่จะเขา้มาเเทนทีอ่งักฤษในเร่ืองพาณิชยน์าวใีนภูมิภาคตะวนัออกกลาง
เเละตะวนัออกไกล    ดงันั้น เมืองดูไบในปัจจุบนันอกจากเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้า ซ่ึงเป็นทั้งส านกังานของ
สถาบนัการเงินเเละน ้ ามนั หรือโรงเเรมระดบั 7 ดาว    เมืองดูไบยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเงิน  ทองค า  
การบิน เเละท่าเรือที่ส าคญัมากที่สุดเเห่งหน่ึงของโลกมุสลิมในปัจจุบนั 
 
ภัยของโลกอาหรับ 
                      ปัจจยัร่วมที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่มีอยูใ่นขณะน้ีคือดินเเดนอาหรับไดถู้กรบกวนโดย
อิสราเอล  เเมว้า่อิสราเอลจะพยายามด าเนินตามเเผนที่วางไวก้บัสหรัฐอเมริกาโดยการคืนดินเเดนกาซา
ใหเ้เก่ปาเลสไตน์ เเต่ก็มิไดห้มายความวา่ประเทศต่างๆของโลกอาหรับจะพอใจกบัท่าทีของอิสราเอล 
                       ดงัเห็นวา่ในปี 1947 สหประชาชาติไดมี้เเผนในการเเบ่งรัฐสองรัฐในปาเลสไตน์   รัฐหน่ึง
คือ ยวิ(อิสราเอล)   อีกรัฐคือ อาหรับ (ปาเลสไตน)์  ชาติอาหรับปฏิเสธที่จะรับความคิดที่วา่มีรัฐยวิ เเละ
ไดเ้ร่ิมประกาศสงครามกบัรัฐยวิในปี 1948   เเมว้่าการหยดุยงิไดมี้การลงนามในปี 1949 เเต่ภาวะของ
สงครามยงัด าเนินเร่ือยมาระหวา่งอิสราเอลเเละชาติอาหรับ  ยกเวน้กบัอียปิต ์ซ่ึงไดล้งนามสนธิสญัญา
สนัติภาพที่เเคมป์เดวดิในสหรัฐอเมริกาหลงัจากที่ประธานาธิบดีอียปิตเ์ยอืนนครเยรูซาเลมในเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1977       
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                       เม่ือไม่นานน้ีในเดือนตุลาคม 2005 ผูน้ าอิหร่านไดก้ล่าวต่อสาธารณชนในท านองที่
สามารถตีความไดว้า่รัฐอิสราเอลสมควรที่จะถูกลบออกจากเเผนที่ของโลกอาหรับ ซ่ึงเเสดงให้เห็นวา่
สามสิบปีที่ผา่นมาความรู้สึกเช่นเดิมยงัคงอยูเ่เละยงัตอ้งอยูอี่กต่อไป     ชาวมุสลิมจ านวนไม่นอ้ยมองวา่
ทา้ยที่สุดสหรัฐอเมริกาก็ตอ้งเขา้ขา้งอิสราเอลเพราะยวิมีอิทธิพลมากเหลือเกินในสหรัฐฯ  เเละชาว
อาหรับสายอนุรักษนิ์ยมยงัเห็นวา่สหรัฐอเมริกาไดพ้ยายามตลอดเวลาที่จะเขา้มาเเทรกเเซงในวถีิชิวติ
ของตนเอง 
                     สหรัฐอเมริกา  ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายของความเกียจชงัในโลกอาหรับ  ทั้งที่
รัฐบาลองักฤษเองที่ไดเ้ป็นประเทศเเรกที่ไดป้ระกาศปฎิณญาบลัโฟ  (Balfour Declaration)  ซ่ึงสัญญาวา่
จะก่อตั้งรัฐอิสราเอลในดินเเดนปาเลสไตน์     อยา่งไรก็ตาม ชาวอาหรับ หรืออาจรวมถึงชาวมุสลิมส่วน
ใหญ่ต่างไม่ชอบสหรัฐอเมริกา   ที่เป็นเช่นน้ีเพราะสหรัฐอเมริกาด าเนินนโยบายต่างประเทศที่ส่ง
สญัญาณสบัสนต่อประเทศมุลิม  ดงัเห็นวา่ตลอดสามทศวรรษที่ผา่นมาสหรัฐอเมริกาพยายามหาพวกใน
โลกอาหรับเพือ่ใหต้นเองสามารถรักษาผลประโยชน์ในเขตน้ี โดยยอมสนบัสนุนนระบบปกครองที่ไม่
เป็นประชาธิปไตยเลยในซาอุดิอาระเบีย  อียปิต ์เเละโมร็อกโก เพราะสหรัฐอเมริกาทราบดีวา่ตนไม่
สามารถจะเป็นศตัรูไดก้บัทุกประเทศในโลกอาหรับ   ดงันั้น ลกัษณะการทูตเเบบสองดา้นหรือใช้
มาตรฐานสองอยา่งต่อโลกมุสลิมจึงเป็นที่ซาบซ้ึงใจของชาวมุสลิมทัว่โลก   เเมว้า่สหรัฐอเมริกาสามารถ
สร้างความเปล่ียนเเปลงในอิรัก เเต่สหรัฐอเมริกายงัเห็นวา่อิหร่านเเละซีเรียเป็นภยัคุกคามของตนเอง 
เน่ืองจากผูน้ าของทั้งสองนั้นมีลกัษณะกลา้เเขง็มากเกินกวา่ที่จะรับฟังอะไร    
                     อยา่งไรก็ตาม   ประวติัศาสตร์ไดเ้เสดงชดัวา่ สงครามในอ่านเปอร์เซีย ที่ตอ้งเกิดขึ้นเพราะ
อิรักไดบุ้กคูเวต ซ่ึงถือวา่เป็นพนัธมิตรของสหรัฐอเมริกาเเละการบุกเเบบสายฟ้าน้ีไดส้ร้างความวติกเเก่
ซาอุดิอาระเบียเป็นอยา่งมาก ซ่ึงมีชายเเดนติดต่อกบัทั้งสองรัฐ     การเขา้มาจดัการสมดุลในอาหรับโดย
สหรัฐอเมริกาซ่ึงตอ้งการรักษาเสถียรภาพการผลิตน ้ ามนัในคูเวตเเละรักษาช่องเเคบฮอร์มุส ซ่ึงเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ที่ส าคญัมากที่สุดเเห่งหน่ึงของตะวนัออกกลาง เพราะช่องเเคบน้ีเป็นทางผา่นน ้ ามนัร้อยละ 
40 ของโลก จึงกลายเป็นจุดเร่ิมของความกงัวลใจของหลายประเทศอาหรับ โดยเฉพาะ ซีเรีย เเละ
อิหร่าน    
                     เเต่หากมองในระดบัผูน้ าเเละพฤติกรรมของรัฐ  คงจะไม่ผดิที่จะกล่าววา่  ซาอุดิอาระเบีย   
จอร์เเดน  คูเวต เเละสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลว้นพยายามทีจ่ะรักษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบัสหรัฐฯ เเละ
พร้อมที่จะท าตามส่ิงที่สหรัฐอเมริกาขอร้องโดยเเลกเปล่ียนกบัความมัน่คงของตนเอง ตลอดจน
ผลประโยชน์มหาศาลที่สหรัฐฯจะหยบิยืน่ให ้    ที่เป็นเช่นน้ีเพราะทั้งรัฐเหล่าน้ีต่างไม่เคยไวใ้จประเทศ 
พีน่อ้งในโลกอาหรับดว้ยกนัเอง     การหนัไปสู่คนนอกทีมี่เเสนยานุภาพมากกวา่จึงเป็นเร่ืองทีเ่กิด 
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เร่ือยมานบัตั้งเเต่การส้ินสุดลงของยคุสมยัอาณานิคมตะวนัตก 
 
มุสลิมในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
                      การเเพร่เขา้มาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นศตวรรษที่ 16 เเละ 17  
ไดส่้งผลใหอ้าณาจกัรฮินดูใหญ่นอ้ยในเเถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น  มชัปาหิต  มะละกา  อาเจะห์   
ปัตตานี  ตอ้งเปล่ียนจากศาสนาฮินดูไปนบัถือศาสนาอิสลาม    โดยเฉพาะ อาณาจกัรมชัปาหิตในเกาะ
ชวาซ่ึงถือวา่เคยมีเเสนยานุภาพอยา่งมากในดินเเดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่เป็นหมู่เกาะ 
                     การขยายตวัทางการคา้เเละการอพยพของประชากรไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าใหศ้าสนา
อิสลามจากศูนยใ์นเกาะชวาเเละสุมาตราสามารถเดินทางเขา้ไปถึงดินเเดนใหม่ ซ่ึงไดเ้เก่บรรดาหมู่เกาะ
ใหญน่อ้ย เช่น  สุราเวสี   มินดาเนา  ลอมบอก  เเละบอร์เนียว ซ่ึงเเต่เดิมเป็นเพียงชุมชนที่เตม็ไปดว้ย 
คนป่า     เเละในที่สุดดินเเดนเเถบน้ีทั้งหมดจึงไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของโลกมุสลิมอยา่งถาวร เเละยงั
เป็นดินเเดนที่เตม็ไปดว้ยความยากจนเน่ืองจากมิไดรั้บการพฒันามากนกัจากศูนยอ์  านาจในเกาะชวา ซ่ึง 
อาจถูกใชเ้ป็นภาวะบ่มเพือ่ก่อใหเ้กิดลทัธิอิสลามสายสุดขีดที่เเพร่จากบางประเทศในตะวนัออกกลาง      
                     อาเจะห์ ซ่ึงตั้งอยูใ่นเกาะสุมาตรามีลกัษณะทางประวติัศาสตร์คลา้ยกบัปัตตานีของไทยได้
มีความพยายามที่จะเเยกตวัออกจากรัฐบาลกลางที่เกาะชวา   ยิง่ไปกวา่นั้น   กลุ่มก่อการร้ายที่ส าคญักลุ่ม
หน่ึงของโลก คือ อิสลามิยายงัใชดิ้นเเดนที่ยากจนในเเถบน้ีเป็นฐานในการระดมพลเพือ่ปฏิบติัการก่อ
การร้ายสากล 
                      เม่ือศาสนาอิสลามเขา้มาในอินโดนีเซีย  เราจะพบวา่ศาสนาอิสลามเขา้มามีส่วนอยา่งมาก
ในประเพณีเเละพธีิกรรมของอินโดนีเซีย เช่น พิธีเเต่งงาน ซ่ึงชาวเกาะชวาเรียกวา่ “ ซลาเมตนั”  
(slametan)    หากพจิารณาลึกลงไปเราจะพบวา่ค  าน้ีผนัมาจากค าวา่  “ซาลาเมท”  (slamet)  ซ่ึงมีรากดัง่
เดิมจากค าภาษาอาหรับวา่ “ ซาลาม ” (salam)  ซ่ึงเเปลวา่สนัติภาพ ซ่ึงต่างจากค าวา่อิสลามโดยส้ินเชิง   
นิกายสุหน่ีเป็นนิกายหลกัของประเทศอินโดนีเซีย 
                      ในอดีต ชาวมุสลิมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้างมีโลกทศัน์ที่เเตกต่างจากชาวมุสลิมใน
โลกอาหรับอยา่งมาก เน่ืองจากระยะทางที่ห่างไกลเเละระดบัของระบบการส่ือสารที่ยงัไม่สูงเท่าในยคุ
ปัจจุบนั   จวบจนกระทั้งเม่ือโลกเขา้สู่ประมาณทศวรรษที่ 80 ชาวมุสลิมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด้
หลัง่ไหลเขา้ไปศึกษาในเเหล่งการศึกษาชั้นสูงของโลกอาหรับอยา่งไม่เคยมีมาก่อน พร้อมกนักบัการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นปัจจยัที่เก้ือหนุนการศึกษา
อิสลามในโรงเรียนต่างๆ ในโลกอาหรับจากโมรอกโกถึงปากีสถาน  นกัศึกษาทีก่ลบัมาจากตะวนัออก
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กลางต่างเร่ิมมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ในตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะปัญหาอิสราเอล-
ปาเลสไตน์      
                       เหตุการณ์การบุกคูเวตของอิรักภายใตก้ารบญัชาของซดัดมั ฮุสเซน ซ่ึงตามมาดว้ยการ
โตต้อบของสหรัฐอเมริกาอยา่งทนัทีไดเ้เสดงอยา่งเด่นชดัวา่สหรัฐอเมริกาพยายามเขา้มาจดัระเบียบของ
โลกอาหรับ    เเต่เหตุการณ์ที่ท  าให้โลกอาหรับตอ้งสัน่คลอนคือการปิดลอ้มเเละยดึกรุงเเบกเเดดไดเ้ป็น
ผลส าเร็จโดยกองทพัสหรัฐ ซ่ึงไดก้ระท าร่วมกบักลุ่มสมัพนัธมิตรของสหรัฐอเมริกา  (องักฤษ) ภายใต้
ขอ้อา้งที่วา่อิรักมีอาวธุที่มีอานุภาพท าลายร้างสูง เเต่ในที่สุดชาวโลกก็ทราบวา่จนถึงทุกวนัน้ีอาวธุ
ดงักล่าวก็ไม่มี  ทั้งที่ เยอรมนีัเเละฝร้ังเศสต่างคดัคา้นการบุกอิรักเพราะทั้งสองประเทศมีส านกัข่าวกรอง
ที่มีประสิทธิภาพมาก  เหตุการณ์น้ี ต่างเป็นตวัช้ีชดัวา่สหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะจดัการกบัทุกรัฐในโลก
อาหรับที่กา้วร้าวหรือเเขง็กระดา้ง                       
                      นอกจากนั้น เหตุการณ์ดงักล่าวน้ียงัเป็นตวัชนวนในการสร้างความเเตกเเยกระหวา่งผูน้ า
กบัประชาชน เเละยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเเบ่งอุดมการณ์อยา่งชดัเจนระหวา่งอาหรับสายกลางที่
สนบัสนุนสหรัฐฯ กบัอาหรับสายสุดขั้วที่ถือวา่สหรัฐฯ เป็นศตัรูที่มาใหม่หลงัการส้ินสุดของลทัธิล่า
อาณานิคม  รวมไปถึงยงัเป็นการเปิดโอกาสใหพ้วกที่ไม่เห็นดว้ยกบัสหรัฐอเมริกาใชเ้ป็นเหตุผลในการ
ท าสงครามในรูปเเบบใหม่ หรือ เเบบการก่อการร้าย เเละก่อใหเ้กิดการขยายตวัของขบวนการอิสลามเเบ
บสุดขั้วในเอเชียใตเ้เละเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นไปไดอ้ยา่งเป็นระบบ    
 
มุสลิมไทยในบริบทมุสลิมโลก 
                       อยา่งไรก็ตาม น่าสงัเกตวา่ชุมชนชาวมุสลิมในภาคกลางของประเทศไทยต่างมีประวติั
ความเป็นมาที่เเตกต่างจากชุมชนชาวมุสลิมในส่ีจงัหวดัภาคใต ้  ชาวมุสลิมในภาคกลางนั้นมีทั้งพวกที่
เคยเป็นลูกหลานของอาณาจกัรจาม ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากในเขตเวยีดนาม  ลาว เเละกมัพชูาในสมยั
โบราณ    เเต่ชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ที่เห็นไดช้ดัเจนมากที่สุดคือชุมชนมุสลิมที่จงัหวดัอยธุยา ซ่ึง
เกิดขึ้นพร้อมกบัการเขา้มาของอิทธิพลทางการคา้เเละศาสนาของจกัรวรรด์ิเปอร์เซีย   นกัประวตัิศาสตร์
ไทยทุกคนทราบดีวา่การก าเนิดของตน้สกุล บุนนาค ลว้นมาจากสมยันั้น  
                        นอกจากนั้น  เรายงัพบกระเเสของการเผยเเพร่ศาสนาอิสลามจากชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่
ในอินเดีย ซ่ึงการเผยเเพร่ดงักล่าวน้ีไดเ้กิดขึ้นในช่วงที่ศาสนาอิสลามขึ้นสู่จุดสูงสุดในเอเชียใต ้
โดยเฉพาะเม่ืออินเดียตกอยูใ่นอ านาจของราชวงศโ์มกุล  ซ่ึงในสมยัน้ีศิลปะอาหรับเร่ิมเขา้มามีบทบาท
อยา่งมากในกระเเสหลกัของศิลปะกรรมเเละสถาปัตยกรรมอินเดีย จนถึงขนาดวา่การเเยกศิลปะะดัง่เดิม
ของอินเดียออกจากศิลปะอาหรับที่เขา้มาใหม่นั้นอาจท าใหป้ระเทศอินเดียตอ้งประสบวกิฤตทาง
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เอกลกัษณ์ของชาติ   นารายณ์ราชนิเวชในจงัหวดัลพบุรีต่างไดรั้บเเรงบนัดาลใจไม่นอ้ยจากความ
รุ่งโรจน์ของศิลปะโมกุล ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของศิลปะเเม่บทในการสร้างทชัมาฮลั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์
ส าคญัอีกอนัหน่ึงของโลกมุสลิมทีอ่ยูน่อกอาหรับ 
                       เเต่ชุมชนชาวมุสลิมในส่ีจงัหวดัภาคใตน้ั้นเป็นพฒันาการทางสงัคมที่เเยกออกจากชุมชน
มุสลิมในภาคกลางของประเทศไทย    ดงัเห็นวา่ชุมชนมุสลิมที่มีอยูใ่นกรุงเทพฯ นั้นก่อตวัจากการ
อพยพของประชาชนจากชุมชนมุสลิมในหลายเเห่ง  เช่น  การอพยพของเเขกชวา   การขยายตวัเเละ
อพยพของชุมชนมุสลิมในบริเวณกรุงศรีอยธุยาเขา้มาสู่เขตของกรุงเทพมหานครฯ เเละจงัหวดัต่างๆใน
ภาคกลาง  ซ่ึงเราสามารถพบชุมชนมุสลิมในจงัหวดันนทบุรี  ปทุมธานี เป็นตน้   เเมเ้เต่ในส่วนของ
กรุงเทพมหานครนั้น  ชุมชนมุสลิมยงัสามารถพบไดท้ัว่ไปในอ าเภอมีนบุรี  พระโขนง  บางกอกนอ้ย  
บางกอกใหญ่  บางพลดั  ฯลฯ 
                     การพฒันาตวัขึ้นมาของชุมชนมุสลิมในส่ีจงัหวดัภาคใตไ้ดมี้ประวติัผกูพนักบัอาณาจกัร
ปัตตานีที่มีพื้นฐานทางชาติพนัธส์ายมาเลย ์  นกัประวติัศาสตร์สมยัใหม่เช่ือกนัวา่ปัตตานีเป็นอาณาจกัร
ที่มีความส าคญัมากพอสมควรจนถึงขนาดมีการจารึกช่ือเมืองส าคญัของปัตตานีในวฒันธรรมจีน   เมือง
สายบุรี  เมืองไทรบุรี  เมืองยะลา ฯลฯ ต่างมีช่ือที่เรียกเป็นภาษาจีนโบราณ  
                    เราคงตอ้งยอมรับความจริงที่วา่ส่วนปลายสุดของไทยนั้นไดต้กอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมาเลย ์  
ดงัเห็นวา่ช่ือเมืองภูเก็ต  ตรัง  สตูล ฯลฯ ลว้นมาจากภาษามลายทูั้งส้ิน   เช่น ภูเก็ตมาจากค าวา่บูกิตใน
ภาษามาเลย ์ซ่ึงเเปลวา่เกาะ   ตรังมาจากค าวา่เตอรัง ซ่ึงเเปลวา่ สวา่ง    น่าสงัเกตวา่การเเต่งงานระหวา่ง
ชุมชนมาเลยใ์นคาบสมุทรมลายจึูงเป็นเร่ืองปกติ    เเละการเเต่งงานขา้มเผา่พนัธ ์เช่นจีนกบัมาเลยก์็เป็น
เร่ืองปกติ   ซ่ึงในมาเลเซียเเละสิงคโปร์นิยมเรียกชาวจีนที่มาตั้งหลกัเเหล่งจนรับวฒันธรรมเเบบมาเลยว์า่
พวกเปอรานากนั   
                      เเต่การที่อาณาจกัรปัตตานีไม่สามารถขยายพื้นที่ของตนขึ้นมาทิศเหนือไดม้าก เเต่กลบั
ขยายเผา่พนัธุข์องตนลงไปดา้นล่างของคาบสมุทรมลาย ูเพราะอาณาจกัรปัตตานีไม่สามารถปราบ
อาณาจกัรที่ส าคญัของพทุธศาสนาคือเมืองนคร  (นครศรีธรรมโศกราช) ได ้   เเละก็ไม่เคยปราบไดจ้น
กระทั้ง เม่ืออาณาจกัรนครศรีธรรมราชกลายเป็นส่วนหน่ึงของกรุงศรีอยธุยาราชธานีอยา่งถาวรจวบจน
กระทั้งเม่ือจกัรวรรดิองักฤษเเละฮอลนัดาไดเ้ขา้มาเเพร่เเสนยานุภาพของตนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยยดึอาณาจกัรนอ้ยใหญ่ในคาบสมุทรมลาย ู ซ่ึงมีสุลต่านปกครองตนเองมาหลายชัว่อายคุน  
                      น่าสงัเกตวา่  การที่ชุมชนมุสลิมในภาคกลางของไทยสามารถกลมกลืนไดอ้ยา่งดีกบั
สงัคมไทยนั้นเป็นผลมาจากโอกาสที่ชุมชนมุสลิมน้ีไดรั้บจากการหยบึยืน่จากราชส านกัของกรุงศรี
อยธุยาเเละกรุงรัตนโกสิทธ์ิมาโดยตลอดมา    ชาวมุสลิมในภาคกลางจ านวนไม่นอ้ยจึงไดข้ึ้นมาเป็น
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ใหญ่เป็นโตในระบบราชการเเละหลายคนไดก้ลายเป็นผูน้ าทางเศรษฐกิจที่ส าคญัของสยาม  เเละหากเรา
ตอ้งการใหปั้ญหาภาคใตย้ติุลง   เราคงตอ้งกลบัไปอ่านประวติัศาสตร์วา่กรุงศรีอยธุยาไดใ้ชกุ้ศโลบายใด
ในการสร้างชาติไทยที่สามารถท าใหชุ้มชนมุสลิมอยูอ่ยา่งสนัติกบัชาติพนัธอ่ื์นๆในชายเขตพระนคร 
                      ในดา้นความสมัพนัธท์างการทูตนั้น ประเทศไทยมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัทุกประเทศใน
โลกมุสลิม ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินนโยบายการทูตเเบบทุกทิศทุกทาง (omni-directional diplomacy) 
ซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่ประเทศไทยมีความสมัพนัธท์ี่ดีทั้งกบัรัฐอิสราเอลเเละกบัโลกอาหรับในเวลาเดียวกนั    
นอกจากนั้น  ประเทศไทยพยายามหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้โดยไม่จ าเป็นกบัชาติต่างๆในโลกมุสลิม 
เพราะรัฐบาลไทยทุกยคุทุกสมยัเห็นวา่การสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีกบัประเทศต่างๆ รวมทั้งกบัโลกมุสลิม
จะเป็นรากฐานที่ส าคญัในการพฒันาความร่วมมือทางการเมือง  เศรษฐกิจ  การคา้  สงัคม เเละ
วฒันธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติในโลกที่มี 
ความเช่ือเเละวฒันธรรมที่หลากหลาย 
                       กรณีเคร่ืองเพชรของราชวงศซ์าอุดิอาระเบียที่ถูกขโมยโดยบุคคลสญัชาติไทยผูห้น่ึงดู
เหมือนจะเป็นเพยีงเร่ืองเดียวที่ท  าใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งไทยเเละซาอุดิอารเบียไม่ราบร่ืนเท่าที่ควรใน
ช่วงหน่ึง     เเต่อยา่งไรก็ตาม  กาลเวลาเท่านั้นที่คงจะช่วยท าใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งดีขึ้น 
                      ยิง่กวา่นั้น   ประเทศไทยในปัจจุบนัยงัมีความสมัพนัธใ์นระดบัที่ดีมากกบัอิหร่าน อียปิต ์ 
ตุรกี โมร็อกโก บาร์เรน  อินโดนีเซีย เเละกบัอีกหลายสิบประเทศในโลกมุสลิม 
                      น่าสงัเกตวา่ การเเพร่เขา้มาของลทัธิวาดะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงยีสิ่บปีมา
พร้อมกบัคนที่กลบัจากประเทศต่างๆในตะวนัออกกลาง เช่น อียปิต ์เเละปากีสถาน ไดส่้งผลใหชุ้มชน
มุสลิมในประเทศไทยเกิดการเปล่ียนเเปลงอยา่งไม่เคยมีมาก่อน    ลทัธิน้ีไดต้ีความหลกัปฏิบตัิทาง
ศาสนาที่เเตกต่างไปจากนิกายอ่ืนๆ เเละไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนเเปลงอยา่งไม่เคยมีมาก่อนในชุมชน
มุสลิมของไทยโดยทัว่ไป       
                     ความลม้เหลวในปัญหาส่ีจงัหวดัภาคใตจึ้งเป็นเร่ืองของนโยบายความมัน่คงเเละนโยบาย
การศึกษาที่ไม่ไดพ้จิารณาเร่ืองชาติพนัธอ์ยา่งเป็นระบบเเละอยา่งจริงจงั     ความลม้เหลวไดน้ าไปสู่การ
เเบ่งขัว่ระหวา่งคนในชุมชนอยา่งถาวร โดยเฉพาะเม่ือประชาชนมุสลิมในทอ้งที่ส่วนมากไม่เขา้ใจใน
ภาษาเเละระบบราชการไทย จึงเหมือนกบัวา่พวกเขาอยูก่นัคนละประเทศกบัพวกเรา    
                     ภาวะสุกงอมเช่นน้ีไดร้ะเบิดตวัขึ้นเม่ือระบบอ านาจทอ้งถ่ินเดิมเร่ิมสัน่คลอน เเละเม่ือผูน้ า
ทอ้งถ่ินเห็นวา่ส่วนกลางไม่สามารถรับประกนัความปลอดภยัในชีวติเเละอนาคตของชุมชนได ้  การเเยง่
ความจงรักภกัดีดว้ยการสนบัสนุนใหค้นในชุมชนขึ้นมามีอ านาจหนา้ที่รับผดิชอบเเละปกครองชุมชน
ของตนเองจึงเป็นเร่ืองที่จ  าเป็นอยา่งเร่งด่วน   การใชก้ าลงัปราบปรามเพยีงอยา่งเดียวโดยไม่ศึกษาบริบท
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ของชุมชนจะไม่สามารถท าใหข้บวนการเเบ่งเเยกดินเเดนยติุลงในที่สุด   หากรัฐหนัมายอมรับในเร่ือง
เช้ือชาติเเละศาสนาในลกัษณะที่เปิดเผยเเบบประเทศเเคนาดาท าในเเควน้ควเิบก   ความรู้สึกที่ดู
เหมือนวา่พวกเขาไดถู้กลืมในกระบวนการพฒันาประเทศที่ยาวนานก็จะเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น 
                      น่าสงัเกตวา่การปลุกกระเเสประวติัศาสตร์ปัตตานีจึงไม่ใช่เร่ืองใหม่เเต่อยา่งใด   ลกัษณะ
เดียวกนัเช่นน้ีไดเ้กิดขึ้นที่เกาะมินดาเนา ซ่ึงเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่อยูต่อนใตข้องฟิลิปปินส์ ซ่ึงเกาะน้ีเคย
เป็นอาณาจกัรที่เก่าเเก่เเละมีเจา้ปกครองเป็นมุสลิมหลายชัว่อายคุน   นอกจากนั้น  ดินเเดนอาเจะห์ใน
เกาะสุมาตรายงัเป็นกรณีศึกษาที่ดีเพราะน่าสงัเกตวา่ระดบัความรุนเเรงของกรณีอาเจะห์นั้นยิง่กว่าส่ิงที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยนกั    เเต่ทวา่ส่ือมวลชนทัว่ไปส่วนมากยงัไม่คอ่ยทราบความเป็นมาของอาเจะห์
เท่าไรนกั      ทั้งที่ ประวตัิศาสตร์อาเจะห์เป็นหวัขอ้ศึกษาที่ส าคญัของโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ในสถานบนัการศึกษาชั้นน าของโลกมาโดยตลอด      
                      ส าหรับผูท้ี่สนใจในความเป็นมาของอาเจะห์  สามารถหาซ้ือหนงัส่ือภาษาองักฤษอ่านได้
ไม่ยากนกัเเละยงัสามารถชมมรดกทางวฒันธรรมของอาเจะห์ เช่น  เคร่ืองทอง เเละเคร่ืองเงินซ่ึงมีอยา่ง
มากมาย อนัเป็นหลกัฐานส าคญัที่เเสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรอาเจะห์โบราณ ซ่ึงไดถู้กเก็บรักษา
ไวอ้ยา่งดีที่พพิธิภณัฑเ์เห่งชาติสิงคโ์ปร์ เเละในพิพธิภณัฑอี์กหลายเเห่งในประเทศอินโดนีเซีย 
                      งานเขียนประวตัิศาสตร์กระเเสหลกัของไทยส่วนใหญ่มกัไม่รวมเร่ืองสงัคม/ชุมชนจีน
เเละสงัคมมุสลิมเขา้ไวใ้นโครงเร่ืองประวตัิศาสตร์ ทั้งน้ี เพราะงานประวตัิศาสตร์ของรัฐตอ้งการสร้าง
บรรยากาศเเบบเอกเทศ  สร้างความรู้สึกวา่เป็นศูนยเ์ดียว  ความเป็นปึกเเผน่โดยไม่เคยพึ่งพาใคร โดยลืม
วธีิคิดเเบบวทิยาศาสตร์    ทั้งที่ วฒันธรรมจีนเเละวฒันธรรมเเขกลว้นมีผลต่อวธีิคิดเเละเผา่พนัธุท์ี่เเทจ้ริง
ของประเทศมาโดยตลอด   โลกมุสลิมในสายตาของคนไทยทัว่ไปทีไ่ม่คอ่ยสนใจการอ่านหนงัสือ จึง
เตม็ไปดว้ยความสบัสน ครุมเครือ หรือเเมก้ระทั้งการปฏิเสธไปเลย    ทั้งน้ีเพราะเเขกนั้นมีมากเหลือเกิน  
น่าสงัเกตวา่ เเขกในระบบวธีิคิดของไทยมีทั้งอาหรับ  อินเดีย  ชวา เเละมาเลย ์   ทั้งน้ี ยงัไม่นบัเเขก 
ศรีลงักาที่เขา้มามีบทบาทในการเจริญพทุธศานาในสยามประเทศ  เเต่ยงัมีอีกสิบเเขกที่เรายงัไม่รู้จกั 
                       ยิง่กวา่นั้น  การวิจยั/ศึกษาชุมชนมุสลิมในเชิงลึก ที่รวมความรู้สาขามานุษยวทิยา   สงัคม
วทิยา   ภาษาศาสตร์  เเละเศรษฐศาตร์ ซ่ึงเป็นสาขาส าคญัในการสร้างองคค์วามรู้เพือ่ใชพ้ฒันางานเขียน
ประวตัิศาสตร์ไดน้ั้น เเทบหาไม่ไดเ้ลยในประเทศไทย 
                       การทีเ่ราจะเขา้ใจความเปล่ียนเเปลงที่เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในชุมชนมุสลิมเหล่าน้ี   
เราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของชุมชนมุสลิมในเเต่ละเขตของประเทศไทย    นอกจากนั้น  
เรายงัตอ้งท าความเขา้ใจบริบทของสงัคมไทยในเเต่ละยคุ เช่น ความจริงใจของคนในระบบราชการ  
โครงสร้างอ านาจทอ้งถ่ิน เเละการพฒันาเศรษฐกิจเเละการเมืองของไทยมากพอกบัการศึกษาโครงสร้าง 
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อ านาจเเละอุดมการณ์ที่มีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาในโลกมุสลิมดว้ย 
                        ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัโลกมุสลิม หรือหากจะกล่าวใหถู้กตอ้งในลกัษณะที่
ยอมรับในบทบาทที่เเทจ้ริงของเรา คือ  โลกมุสลมิกับประเทศไทย  นั้น ยงัมีอะไรใหเ้รายงัตอ้งท าอีกมาก
โดยเฉพาะในยคุที่ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัจีนเเนบเเน่นอยา่งไม่ตอ้งกงัวลสงสยั   เเต่ความสมัพนัธ์
ระหวา่งไทยกบัโลกมุสลิมยงัคงไม่ชดัเจนหรือยงัไม่มีพลงัขบัเคล่ือนอะไรมากนกั   คงจะไม่ผดิหากจะ
กล่าววา่ทั้งสงัคมจีนเเละสงัคมมุสลิมนั้นลว้นเป็นพลงัใหญ่ที่ส าคญัในการก าหนดทิศทางของทวปีเอเชีย 
เพราะทั้งจีนเเละเเขกมุสลิมไม่ไดมี้เพยีงเเค่อ  านาจทางการเงิน   เเต่ยงัมีพลงัทางอุดมการณ์ที่ยงัเราอาจ 
ลืมมอง  ซ่ึงพลงัเหล่าน้ีพร้อมที่จะเปล่ียน หรือ ก าหนดบรรยากาศเเห่งยคุสมยัของเอเชีย ซ่ึงเหมือนกบัที่
จีนเเละเเขกไดเ้คยท ามาเเลว้ในอดีตอนัยาวนาน 
 

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