ถ้ อยแถลง
หนังสือวิทยุสราญรมย์ ปี ที่๗ ฉบับที่ ๒๙ ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอร่วมกับพสก
นิกรชาวไทยทุกคน ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙
จากข่าวในพระราชสานัก เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ทรงตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระลานพระราชวัง
ดุสติ และพระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า “ทหารมีหน้ าที่ป้องกันประเทศ และปกป้อง
คุ้มครองประชาชนให้ มีชีวิตอยูด่ ้ วยความร่มเย็นเป็ นปรกติสขุ หน้ าที่นี ้ถือว่าสาคัญมาก โดยเฉพาะ
ในระยะปั จจุบนั สถานการณ์ในบ้ านเมืองเรา อาจกล่าวได้ วา่ ไม่นา่ ไว้ วางใจนัก เหตุเพราะภัย
อันตรายและความไม่ปรกตินานาประการ ทหารจึงต้ องสานึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มี และ
ทาหน้ าที่ของตนให้ เข้ มแข็ง หนักแน่นยิ่งขึ ้น ซึง่ หากสามารถกระทาได้ ครบถ้ วนแท้ จริ ง ก็จะเป็ น
ความสาเร็ จ เป็ นความดี เป็ นเกียรติ เป็ นศักดิ์ศรี ของทหารและกองทัพไทย ประชาชนก็จะอยูเ่ ย็น
เป็ นสุข บ้ านเมืองไทยก็จะอยูร่ อดปลอดภัยและดารงอยูไ่ ด้ ด้วยความมัน่ คงสวัสดี ”
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระราชทานพระราชดารัสว่า “ขอขอบพระทัยและขอบใจ ในคาอวย
พรอันเปี่ ยมไปด้ วยไมตรี จิตและความหวังดี ขอสนองพรทังนี
้ ้ด้ วยใจจริ งเช่นกัน
บ้ านเมืองของเราเป็ นปึ กแผ่นมัง่ คง มีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็ นปรกติสขุ สืบมาช้ านาน
เพราะเรามีความยึดมัน่ ในชาติ และต่างร่วมแรงร่วมใจกันบาเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้ าที่ ให้
สอดคล้ องและเกื ้อกูลกัน เพื่อประโยชน์สว่ นรวมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะได้ ตระหนักในข้ อ
นี ้ให้ มาก โดยเฉพาะภาวการณ์ในระยะปั จจุบนั นี ้ อาจกล่าวได้ วา่ หากคนไทยเราประพฤติตน
ปฏิบตั ิงานโดยขาดจิตสานึกในประโยชน์ร่วมกันของชาติแล้ วก็จะเป็ นอันตรายอย่างยิ่งแก่ความ
มัน่ คงของชาติ จึงใคร่ขอให้ ทา่ นทังหลายในที
้
่นี ้ ซึง่ ล้ วนแต่มีตาแหน่งหน้ าที่สาคัญอยูใ่ นสถาบันอัน
เป็ นหลักของประเทศและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทาความเข้ าใจในหน้ าที่ของตนให้ กระจ่าง แล้ ว
ตังใจประพฤติ
้
ตวั ปฏิบตั ิงานให้ สมแก่ฐานะและหน้ าที่ โดยเต็มกาลังความรู้ความสามารถ ไม่
ประมาทต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ สาเร็ จประโยชน์สว่ นรวมอันไพบูลย์ และเพื่อความมัน่ คงปลอดภัย
และความวัฒนาผาสุกของประเทศชาติของเรา
ขออานาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ ปราศจากทุกข์
ปราศจากภัย และอานวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพฒ
ั นมงคล ให้ สมั ฤทธิ์แก่ทา่ นทุกเมื่อไป”

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นวันครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต
ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ครบ ๕๕ ปี ภายหลังที่ประเทศทังสองได้
้
รับเอกราช โดยนายกรัฐมนตรี ของไทยได้ แลกเปลีย่ นการ
ส่งสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรี กมั พูชาและลาว เช่นเดียวกันกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การต่างประเทศของไทยกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของทังสองประเทศ
้
ท้ ายที่สดุ นี ้ ผมในฐานะผู้แทนของผู้จดั รายการสถานีวิทยุสราญรมย์ทกุ คน ขออานวยพร
ปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ แด่ทา่ นผู้ฟังและท่านผู้อ่านทุกท่าน ผมขออานาจคุณพระศรี รัตนตรัย และสิง่
ศักดิ์สทิ ธิ์ทั ้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ ทา่ น และครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ
ด้ วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิง่ อันพึงปรารถนาทุกประการ
ด้ วยความปรารถนาดี

(นฤมิต หิญชีระนันทน์)
นายสถานี

“...ความรู้นนส
ั ้ าคัญยิ่งใหญ่ เพราะเป็ นปั จจัยให้ เกิดความฉลาดสามารถ และความ
เจริ ญก้ าวหน้ ามนุษย์จึงใฝ่ ศึกษากันอย่างไม่ร้ ูจบสิ ้น แต่เมื่อพิเคราะห์ดแู ล้ ว การเรี ยน
ความรู้ แม้ มากมายเพียงใด บางทีก็ไม่ช่วยให้ ฉลาดหรื อเจริ ญได้ เท่าไรนัก ถ้ าหาก
เรี ยนไม่ถกู ถ้ วน ไม่ร้ ูจริ งแท้ การศึกษาหาความรู้จึงสาคัญตรงที่วา่ ต้ องศึกษาเพื่อให้ เกิด
“ความฉลาดรู้ ” คือรู้แล้ ว สามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง ๆ โดยไม่เป็ นพิษเป็ นโทษ
การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้ มีข้อปฏิบตั ิที่นา่ จะยึดเป็ นหลักอย่างน้ อยสองประการ
ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิง่ ใดเรื่ องใดให้ ร้ ูจริ ง ควรจะได้ ศกึ ษาให้ ตลอด ครบถ้ วนทุกแง่
ทุกมุม ไม่ใช่เรี ยนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน หรื อเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุม
อีกประการหนึง่ ซึง่ จะต้ องปฏิบตั ิประกอบพร้ อมกันไปด้ วยเสมอ คือต้ องพิจารณาศึกษา
เรื่ องนัน้ ๆ ด้ วยความคิดจิตใจที่ตงมั
ั ้ น่ เป็ นปรกติ และเที่ยงตรงเป็ นกลาง ไม่ยอมให้
รู้เห็นและเข้ าใจตามอานาจความเหนี่ยวนาของอคติ ไม่วา่ จะเป็ นอคติฝ่ายชอบหรื อฝ่ ายชัง
มิฉะนัน้ ความรู้ที่เกิดขึ ้นจะไม่เป็ นความรู้แท้ หากแต่เป็ นความรู้ที่ถกู อาพรางไว้ หรื อที่
คลาดเคลือ่ นวิปริ ตไปต่าง ๆ จะนาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์จริ ง ๆ โดยปราศจากโทษไม่ได้ ...”
หมายเหตุ

คัดตัดตอนจาก พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
แก่บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ณ สวนอัมพร
วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๒๔

โครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตากและเชียงใหม่
โดย นฤมิต หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยกำรกองวิทยุกระจำยเสียง
“...เมื่อวันอังคำรที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๔๘ เวลำ ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นงั่ จำกที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผำแดง อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตำก ไปยังสนำมเฮลิคอปเตอร์ ชวั่ ครำวเหมืองผำแดง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นงั่ เสด็จ
พระรำชดำเนินไปโรงเรี ยนบ้ ำนแม่อมกิ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก
ครัน้ เสด็จพระรำชดำเนินถึงสนำมเฮลิคอปเตอร์ ชวั่ ครำวโรงเรียนบ้ านแม่ อมกิ จำกนัน้ ทรงพระดำเนิน
ไปยังอำคำรเรี ยนพระรำชทำน ทรงกดปุ่ มเปิ ดแพรคลุมป้ำย “อำคำรพระรำชทำน” เสร็ จแล้ วทรงพระดำเนินไป
ทอดพระเนตรนิทรรศกำรกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร อำทิ โครงกำรส่งเสริ ม
คุณภำพกำรศึกษำ ซึง่ ประสบปั ญหำด้ ำนภำษำในเด็กเล็กเนื่องจำกเป็ นชำวไทยภูเขำเผ่ำกะเหรี่ ยง จึงแก้ ไขด้ วย
กำรใช้ หลักสูตรมุ่งประสบกำรณ์ทำงภำษำ เพื่อให้ เด็กเกิดควำมรักและตังใจเรี
้ ยนภำษำไทย จำกนัน้ เสด็จ
พระรำชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ พระที่นงั่ ไปทอดพระเนตรกำรดำเนินงำนของโรงเรียนบ้ านแม่ สลิดหลวง
ตำบลแม่สอง อำเภอท่ำสองยำง ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนหลักที่มีเขตบริ กำรทำงกำรศึกษำในลักษณะห้ องเรียน
เคลื่อนที่ เพื่อให้ กำรศึกษำแก่เด็กในหมู่บ้ำนต่ำงๆ รวม ๖ หมู่บ้ำน เปิ ดสอนตังแต่
้ ประถมศึกษำปี ที่ ๑ และ ๒
ก่อนจะเข้ ำมำศึกษำต่อที่โรงเรี ยนแม่สลิดหลวง ในแบบประจำ โดยทำงโรงเรี ยนเปิ ดสอนตังแต่
้ ระดับอนุบำล
จนถึงมัธยมศึกษำปี ที่ ๓ ในโอกำสนี ้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระรำชทำนที่ทำกำรตรวจรักษำรำษฎรที่ป่วยเจ็บ
ตลอดจนทรงรับไว้ เป็ นคนไข้ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ด้วย...”
เมื่อข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนข่ำวในพระรำชสำนักข้ ำงต้ นแล้ วทำให้ นกึ ถึงกำรเดินทำงไปกับสมำคมฝรั่งเศส-ไทย
ในฐำนะล่ำม ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ทังนี
้ ้ สมำคมฝรั่งเศส-ไทย ซึง่ มีนำยอีฟ ศรี ธวัช
เลขำธิกำรฯ ได้ เดินทำงมำชมควำมคืบหน้ ำของโครงกำรตำมพระรำชดำริ ตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร โดยมีภมู ิหลังว่ำในวโรกำสที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนิน
เยือนประเทศฝรั่งเศสอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สมำคมฝรั่งเศส-ไทย ได้ ทลู เกล้ ำฯ ถวำยเงินที่ได้ จำก
บริ ษัทและผู้ประกอบกำรฝรั่งเศสรำยใหญ่ๆ อำทิ มูลนิธิคำร์ ฟูร์ มูลนิธิสเุ อซ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำของพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จึงโปรดเกล้ ำฯ ให้ นำเงินทุน
ดังกล่ำว มำใช้ ในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร โดยมีพระรำชดำริ ที่จะพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำนสำหรับชำวไทยบนพื ้นที่สงู นี ้ ด้ วยทรงเห็นว่ำกำรศึกษำ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจของประชำชน
เป็ นปั จจัยสำคัญยิ่งของกำรพัฒนำเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ
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โครงกำรตำมพระรำชดำริ ตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ได้ คดั เลือกบรรดำโรงเรี ยนที่
อยูใ่ นสภำพที่ยำกลำบำก เพื่อที่จะเป็ นกำรยกระดับควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น โดยเริ่ มที่นกั เรี ยน ให้ ทงกำรศึ
ั้
กษำและ
อำหำรกลำงวัน และในที่สดุ ก็จะกระจำยไปสูช่ ุมชนโดยรอบด้ วย ทังนี
้ ้ หลำยพื ้นที่ในจังหวัดตำกและเชียงใหม่
ประชำกรส่วนใหญ่เป็ นชำวไทยภูเขำที่เรำเรี ยกว่ำ กะเหรี่ ยง แต่สำหรับพวกเขำนันเรี
้ ยกตัวเองว่ำ ปำกะญอร์
บริ เวณเหล่ำนี ้มีกำรคมนำคมติดต่อกับโลกภำยนอกได้ อย่ำงยำกลำบำก เพรำะบำงแห่งที่วำ่ เข้ ำไปง่ำยที่สดุ แล้ ว
ก็ยงั ต้ องใช้ เวลำถึงหนึง่ ชัว่ โมงสำหรับระยะทำงเพียงเจ็ดกิโลเมตร เนื่องจำกเป็ นป่ ำเขำ สำหรับฤดูฝนเรี ยกได้ วำ่
ถูกตัดขำดจำกโลกภำยนอก นอกจำกนัน้ ยังเป็ นบริ เวณรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้ ำน คือ สหภำพพม่ำ ชำว
กะเหรี่ ยงแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ กลุม่ แรก คือกลุม่ โปร์ ไม่มีภำษำเขียน มีแต่ ภำษำพูด กลุม่ ที่สอง คือกลุม่
สะกอร์ มี ภำษำเขียน ดังนัน้ ภำษำไทยก็เปรี ยบเป็ นภำษำต่ำงชำติภำษำหนึง่ เป้ำหมำยของเรำ คือ อย่ำงน้ อย
ต้ องให้ เขำพูดให้ ได้ อย่ำงน้ อยสองภำษำ คือ ภำษำปำกะญอร์ และภำษำไทย
ศูนย์กำรเรี ยนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” เป็ นโรงเรี ยนที่บริ หำรโดย กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน
(กศน.) ซึง่ จะมีทงเด็
ั ้ กในวัยเรี ยนและวัยผู้ใหญ่ที่จะมำเรี ยนตอนกลำงคืน ตลอดจนโรงเรี ยนที่สงั กัดสำนักงำน
กำรศึกษำพื ้นฐำนอย่ำงเช่น โรงเรียนบ้ านแม่ อมกิ เป็ นโรงเรี ยนแม่ที่ซงึ่ เรี ยกว่ำเป็ นห้ องเรียนเคลื่อนที่ จริ งๆ
แล้ วตอนนี ้ไม่ได้ เคลือ่ นที่แล้ ว ตอนนี ้นันมี
้ อยูท่ งหมด
ั้
๑๑ แห่งของ ๘ หมู่บ้ำนด้ วยกัน ซึง่ ผมได้ ไปดูบำงสำขำมำ
เรี ยกได้ วำ่ กันดำรมำก โดยโรงเรี ยนพวกนี ้นันจะอำศั
้
ยโรงเรี ยนแม่เป็ นหลัก ฉะนันโรงเรี
้
ยนแม่จึงต้ องมีพื ้นฐำนที่
เข้ มแข็ง มีกำรสนับสนุนที่เพียงพอ มีหอพัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพวกที่จบจำกบรรดำห้ องเรียนเคลื่อนที่หรื อ
สำขำต่ำงๆ ที่จะต้ องเรี ยนชันสู
้ งต่อไปก็จะมำอยูท่ ี่โรงเรี ยนแม่ และขอบอกว่ำ ส่วนใหญ่ที่ผมไปดูนนไม่
ั ้ มีไฟฟ้ ำใช้
จึงจำเป็ นที่จะต้ องใช้ เครื่ องปั่ นไฟฟ้ ำ หรื อ แผงแสงอำทิตย์ เพื่อที่จะใช้ สำหรับอุปกรณ์กำรเรี ยนกำรสอน เช่น
โทรทัศน์ หรื อวิทยุ
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ผมได้ ไปโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดนท่ำนผู้หญิง ทวี มณีนตุ ร ซึง่
อยูใ่ นอำเภอแม่สอด นับว่ำเป็ นโรงเรี ยนตัวอย่ำง เพรำะมีทงสวนครั
ั้
ว เล้ ำเป็ ด-ไก่ ที่จะเป็ นอำหำรกลำงวันสำหรับ
นักเรี ยน ศูนย์สขุ ภำพสำหรับกำรปฐมพยำบำลขันแรก
้
ตรวจเชื ้อโรคมำลำเรี ย ซึง่ หน้ ำฝนก็มกั จะระบำด ทังนี
้ ้
โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน มีจุดประสงค์เพื่อลดระดับควำมรุ นแรงของปั ญหำกำรขำดสำรอำหำร
อย่ำงน้ อยนักเรี ยนก็มีอำหำรมื ้อกลำงวันที่เป็ นมื ้อหลักที่มีอำหำรสมดุล
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ผมได้ ไปศูนย์กำรเรี ยนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ ำนห้ วย
แห้ ง สังกัด กศน. ด้ วยเช่นกัน ที่บ้ำนห้ วยแห้ งนี ้มีครูประจำอยูส่ องคน และมีนิเทศน์หนึง่ คน (ครูนิเทศก์จะดูแล
หลำยๆโรงเรี ยน) นักเรี ยน ๖๖ คน มีโทรทัศน์ดำวเทียม วิทยุสอื่ สำรติดต่อ และโรงอำหำรสำหรับโครงกำรเกษตร
เพื่ออำหำรกลำงวัน ที่ขำดไม่ได้ ก็คือแผงรับแสงอำทิตย์สำหรับระบบไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์และเครื่ องปั่ นไฟ
ทังนี
้ ้ ข้ อจำกัดของแผงรับแสงอำทิตย์อยูท่ ี่ใช้ สะสมพลังงำนแสงอำทิตย์ในตอนกลำงวัน บำงครัง้ เมื่อไฟฟ้ ำไม่
พอใช้ ก็จำเป็ นจะต้ องใช้ เครื่ องปั่ นไฟ โดยใช้ น ้ำมันเป็ นเชื ้อเพลิง ชำวบ้ ำนรอบๆศูนย์ฯ จำนวนไม่น้อยไม่มีบตั ร
ประชำชน นอกจำกนันมี
้ คำ่ ยผู้ลี ้ภัยที่อยูก่ นั ค่อนข้ ำงหนำแน่นอยูไ่ ม่ไกลนัก
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โรงเรียนบ้ านแม่ อมกิ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่ำสองยำง เป็ นโรงเรี ยนแม่ที่ขึ ้นอยูก่ บั เขต
กำรศึกษำ ๒ ของจังหวัดตำก ห่ำงจำกอำเภอแม่สะเรี ยง ๔๐ กิโลเมตร และอำเภอแม่สอด ๑๙๐ กิโลเมตร มี
โรงเรี ยนลูกอยู่ ๘ แห่ง และหอพักนักเรี ยน ซึง่ มีนกั เรี ยนพำนักอยูห่ ้ องละ ๘ คน รวมทังสิ
้ ้น ๙๓ คน ทังนี
้ ้
ห้ องเรียนเคลื่อนที่ คือ ห้ องเรี ยนที่อยูใ่ นเขตบริ กำรของโรงเรี ยนแม่ ฉะนันค
้ ำว่ำ ห้ องเรียนเคลื่อนที่ ก็คือ
ห้ องเรี ยนสำหรับเด็กที่อยูใ่ นวัยเรี ยนที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำเรี ยนที่โรงเรี ยนแม่ได้ เนื่องจำกพื ้นที่ทุรกันดำร อยู่
ห่ำงไกลและกำรคมนำคมไม่สะดวก โรงเรี ยนแม่จึงได้ เปิ ดห้ องเรียนเคลื่อนที่ในแต่ละหย่อมบ้ ำน และมี
ครูผ้ สู อน เขตบริ กำรของโรงเรียนบ้ านแม่ อมกิมีทงหมด
ั้
๘ หมู่บ้ำน โดยเป็ น ห้ องเรียนเคลื่อนที่ ทังหมด
้
๑๑ จุด มีครูรวมทังหมด
้
๒๕ คน และนักเรี ยนทังหมด
้
๖๖๕ คน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ผมได้ ไปเยี่ยม ห้ องเรียนเคลื่อนที่แม่ สะเปา ซึง่ ก็คือสำขำของบ้ ำน
แม่อมกิ ห้ องเรี ยนเคลือ่ นที่แม่สะเปำ สร้ ำงเสร็ จเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๔๖ โดยมูลนิธิสเุ อซของฝรั่งเศส มี
ห้ องเรี ยน ๒ ห้ อง มีห้องครู ครัว ร้ ำนสหกรณ์ สวนครัว โรงเลี ้ยงไก่ หมู่บ้ำนดังกล่ำวมีประชำกรประมำณ ๓๐๐
คน ซึง่ เป็ นคริ สต์ทงหมด
ั้
มีโบสถ์ และบำทหลวงคำธอลิก จำกท่ำสองยำงเดือนละครัง้ ทังนี
้ ้ ห้ องเรี ยนเคลือ่ นที่แม่
สะเปำได้ รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กรทำงด้ ำนศำสนำคริ สต์ คำธอลิก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งออกค่ำใช้ จ่ำยสำหรับ
จ้ ำงครูผ้ ชู ่วยสอน ๒ คนให้ ด้วย
วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ ผมได้ ไปศูนย์กำรเรี ยนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” บ้ ำนห้ วยตอง
สำดและที่บ้ำนอึ่งเหนือ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิคำร์ ฟูร์ทลู เกล้ ำฯ ถวำยเงินเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรตำมพระรำชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โปรดเกล้ ำฯ ให้ นำเงิน
มำใช้ สำหรับศูนย์กำรเรี ยนชุมชนไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” พื ้นที่อำเภออมก๋อย ทังนี
้ ้ อำเภออมก๋อย แบ่งออกเป็ น
๖ ตำบล คือ ตำบลอมก๋อย ตำบลนำเกียน ตำบลสบโขง ตำบลยำงเปี ยง ตำบลแม่ตื่น และตำบลม่อนจอง
หมู่บ้ำนที่ผมได้ ไปดูมำคือ บ้ ำนห้ วยตองสำด และบ้ ำนหนองอึ่งเหนือ ทัง้ สองแห่งไม่มีไฟฟ้ ำใช้ สำหรับน ้ำอุปโภค
บริ โภค ใช้ วิธีตอ่ ก๊ อกน ้ำจำกภูเขำ ทีวีดำวเทียมของโรงเรี ยนเป็ นศูนย์ชุมนุมของชำวบ้ ำนยำมเย็น ศูนย์กำรเรี ยน
ชุมชนไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” เป็ นศูนย์รวมน ้ำใจของชำวบ้ ำน ชำวบ้ ำนก็ได้ ลงทุนลงแรงช่วยปรับพื ้นดินให้ เป็ น
ที่รำบในกำรจัดตังโรงเรี
้
ยน ทังนี
้ ้ โรงเรี ยนไม่สำมำรถอยูไ่ ด้ โดยปรำศจำกหมู่บ้ำนและหมู่บ้ำนก็ไม่สำมำรถอยูไ่ ด้
โดยปรำศจำกโรงเรี ยน เป็ นที่นำ่ ตกใจที่ในบรรดำหมู่บ้ำนทัง้ ๒๓๒ แห่ง ในอำเภออมก๋อย มีศนู ย์กำรเรี ยนชุมชน
ไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” เพียง ๑๐๒ แห่งเท่ำนัน้ ซึง่ นัน่ ก็หมำยควำมว่ำ จะต้ องสร้ ำงอีกถึง ๑๓๐ แห่งจึงจะครบ
ทุกหมู่บ้ำน
ที่อำเภออมก๋อยนี ้เองที่เป็ นต้ นกำเนิดของโครงการ กศน. หลังช้ าง ซึง่ เป็ นโครงกำรที่ได้ รับรำงวัล
ชมเชยจำกองค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
สำหรับควำมพยำยำมที่จะทำให้ ชำวบ้ ำนได้ รับกำรศึกษำ โดยใช้ ช้ำงเป็ นพำหนะในกำรนำอุปกรณ์กำรศึกษำให้
เข้ ำถึงหย่อมบ้ ำนที่อยูท่ ำ่ มกลำงขุนเขำและป่ ำลึก
***************************************

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจาปี 2548
ทีว่ ดั สว่างอารมณ์วรวิหาร จังหวัดสุโขทัย และทีว่ ดั มหาโพธิ์ กรุงย่างกุง้
จรัล ปลั่งตระกูล
สหพล อรรถธัมมะคุณ อาภาภรณ์ พึ่งเจาะ
 เรื่องน่ารูเ้ กีย่ วกับ “กฐิน”
ความหมายของคาว่า “กฐิน”
คาว่า “กฐิน” มีความหมายเกี่ยวข้ องกันถึง ๔ ประการ สรุปได้ ดังนี้
- เป็ นชื่อของกรอบไม้ สาหรับขึงผ้ าเย็บจีวรของภิกษุ ไทยเราเรียกว่า “สะดึง” ที่เราเรียกว่า
ผ้ ากฐิ น เพราะเมื่อจะเย็บ ต้ องขึงผ้ าให้ ตึงด้ วยไม้ สะดึงแล้ วจึงเย็บ ในครั้งกระโน้ น เมื่อช่างเย็บไม่ชานาญในการ
เย็บจีวร ทั้งเครื่องจักรก็ยังไม่มีใช้ อย่างเวลานี้ จึงต้ องอาศัยไม้ สะดึงช่วยขึงเป็ นหลักก่อนแล้ วจึงเย็บ
- เป็ นชื่อของผ้ าที่ถวายแก่สงฆ์เพื่อทาจีวรตามแบบหรือกรอบไม้ น้นั
- เป็ นชื่อของบุญกิริยา คือ การทาบุญ ในการถวายผ้ ากฐิ นเพื่อให้ สงฆ์ทาเป็ นจีวร
- เป็ นชื่อของสังฆกรรม คือ กิจกรรมของสงฆ์ท่จี ะต้ องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ ากฐิ นให้ แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
“ผ้ากฐิน” คือผ้ าที่สาเร็จขึ้นได้ เพราะอาศัยกฐิ น คือ สะดึง เมื่อสาเร็จเป็ นผ้ ากฐิ นแล้ วนาไป
ทอดแก่ภิกษุผ้ จู าพรรษาแล้ วตลอด ๓ เดือน เรียกว่า ทอดกฐิน
ทอด คือ วางไว้ ทอดกฐิน ก็คือนาผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าสงฆ์อย่างน้อย ๕ รูป โดยมิได้
ตั้งใจถวายแก่รูปใดรูปหนึ่ง แล้ วแต่พระท่านจะมอบหมายกันเอง
ระยะเวลาของการทอดกฐิน
ตั้งแต่แรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ ไปจนถึง ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ ก่อนหน้ านั้นหรือหลังจากนั้น
ไม่นับเป็ นกฐิ น
ตานานทีท่ าให้เกิดการทอดกฐิน
ครั้งพุทธกาล มีเรื่องเล่าไว้ ในคัมภีร์พระวินัยปิ ฎก กฐิ นขันธกะว่า ครั้งหนึ่ง ภิกษุชาวเมือง
ปาฐา ๓๐ รูป ถือธุดงควัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์จะเฝ้ าพระพุทธเจ้ าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่กรุงสาวัตถี
แคว้ นโกศล จึงพากันเดินทางมุ่งหน้ าไปยังเมืองนั้น พอถึงเมืองสาเกตซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ ๖
โยชน์ ก็เป็ นวันเข้ าพรรษาพอดี เดินทางต่อไปไม่ได้ จึงต้ องจาพรรษาอยู่ท่เี มืองสาเกตตามพระวินัยบัญญัติ
ขณะที่จาพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกต เกิดความพร้ อมร้ อนรนอยากเฝ้ าพระพุทธเจ้ าเป็ นกาลัง ดังนั้น พอออก
พรรษาปวารณาแล้ ว ก็รีบเดินทาง แต่ระยะนั้นยังมีฝนตกมาก หนทางที่เดินชุ่มไปด้ วยนาเป็ นโคลนเป็ นตม
ต้ องบุกต้ องลุยมาจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถี ได้ เข้ าเฝ้ าสมความประสงค์ พระพุทธเจ้ าจึงมีปฏิสนั ถารกับภิกษุ
เหล่านั้นถึงเรื่องการจาพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกตและการเดินทาง ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลถึงความตั้งใจ
ความร้ อนรนกระวนกระวายและการเดินทางที่ลาบากให้ ทรงทราบทุกประการ
พระพุทธเจ้ าทรงทราบและเห็นความลาบากของภิกษุ จึงทรงยกเป็ นเหตุและมีพระพุทธานุญาต
ให้ พระภิกษุผ้ จู าพรรษาครบถ้ วนแล้ วกรานกฐิ นได้ และเมื่อกรานกฐิ นแล้ ว จะได้ รับอานิสงส์บางข้ อตามพระวินัย

ประเภทของกฐิน
การทอดกฐิ นที่ปฏิบัติกันมาในประเทศไทยตามหลักฐานที่ปรากฎนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็ น
ราชธานีตราบเท่าถึงปัจจุบัน แยกเป็ นประเภทใหญ่ ได้ ๒ ประเภท คือ กฐิ นหลวง และ กฐิ นราษฎร์ *
กฐิ นหลวง เมื่อถึงเทศกาลทอดกฐิ น การที่พระเจ้ าแผ่นดินทรงบาเพ็ญพระราชกุศลเกี่ยวกับกฐิ น
เป็ นพระราชพิธเี ป็ นเหตุให้ เรียกกันว่า กฐิ นหลวง วัดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นวัดหลวงหรือวัดราษฎร์ หากพระเจ้ า
แผ่นดินเสด็จพระราชดาเนินไปทรงถวายผ้ าพระกฐิ นแล้ ว เรียกว่ากฐิ นหลวงทั้งสิ้น แต่สมัยต่อมา เมื่อประชาชน
มีศรัทธาเจริญรอยตามพระราชศรัทธาของพระเจ้ าแผ่นดิน ได้ รับพระมหากรุณาให้ ถวายผ้ าพระกฐิ นได้ ตามสมควร
แก่ฐานะเป็ นต้ น เป็ นเหตุให้ แบ่งแยกกฐิ นหลวงออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ แก่ กฐิ นที่กาหนดเป็ นพระราชพิธี
กฐิ นต้ น และกฐิ นพระราชทาน (โปรดดูคำอธิบำยเพิ่มเติมท้ำยบทควำม)
ส่วน กฐิ นราษฎร์ เป็ นกฐิ นที่ประชาชนนาผ้ ากฐิ นของตนไปทอด ณ วัดต่างๆ เว้ นไว้ แต่วัดที่ได้
กล่าวมาแล้ วในเรื่องกฐิ นหลวง การทอดกฐิ นของราษฎรตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบันมีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ตามลักษณะของวิธกี ารทอด ได้ แก่ กฐิ นหรือมหากฐิ น จุลกฐิ น กฐิ นสามัคคี กฐิ นตกค้ าง เป็ นต้ น
นับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ ว ชาวพุทธถือว่า “การทอดกฐิน” เป็ นการกระทาทีไ่ ด้รบั ผลเป็ น
บุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ จึงได้ จัดทากันขึ้นอย่างกว้ างขวางเป็ นประจาทุกปี
แต่บุญกุศลอันยิง่ ใหญ่น้ นั ไม่อาจเกิดขึ้ นได้เพียงการกระทาทางวัตถุ ซึ่งมักแฝงไว้ ด้วย
เจตนาแห่งการโฆษณาโอ้ อวดในความยิ่งใหญ่ของผู้กระทา ได้ ผลเป็ นความยินดีเบิกบานใจในเกียรติยศ
ชื่อเสียง อย่างนี้เรียกว่าได้ “บุญ” แต่ยังไม่ได้ “กุศล”
การกระทาทีจ่ ะให้ได้รบั ผลเป็ น “กุศล” ต้องเป็ นการกระทาทางใจ ต้ องทาด้ วยไม่หวัง
ผลตอบแทนใดๆ แต่เพื่อขูดเกลาชาระล้ างความเห็นแก่ตัว ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็ นของตัว ตลอดจน
กาจัดสิ่งที่ทาให้ จิตใจเศร้ าหมองอืน่ ๆให้ หมดไป ซึ่งตรงตามความหมายของคาว่า “ทอดกฐิน” คือ การอาศัย
ธรรมวินยั เป็ นเครื่องมือในการกาจัดหรือทอดทิ้ งสิง่ เศร้าหมองใจออกไปให้หมด
 การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายทีว่ ดั สว่างอารมณ์วรวิหาร จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ดร. กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ พร้ อมภริยาและข้ าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง ประกอบไปด้ วย ร้ อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ เดินทางไปจังหวัดสุโขทัย โดยได้ รับการต้ อนรับจากนายวรการ ยศยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
คณะได้ เดินทางไปโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกเป็ นที่แรก เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมกงสุลสัญจร
โดยนายเจษฎา ชวาลภาคย์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายทองพล ชูสมัย
ผู้อานวยการโรงเรียนฯ นาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ได้ แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแล
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ การรับคาร้ องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)
ซึ่งคณะได้ ทกั ทายประชาชนที่มานั่งรอยื่นคาร้ องซึ่งมีประมาณ ๕๐๐ คน ประชาชนชาวอาเภอสวรรคโลก
ต่างพากันทักทายคณะที่มาเยือน สร้ างความอบอุ่นให้ กบั ทางคณะเป็ นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ดร.กันตธีร์ฯ
ได้ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กฬี าให้ กบั โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกเพื่อใช้ ในกิจการด้ านการศึกษา
ของโรงเรียน โดยนายทองพล ชูสมัย ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกเป็ นตัวแทนรับมอบ
จากนั้น ดร. กันตธีร์ฯ และคณะได้ เดินทางต่อไปยังวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร เพี่อเป็ นประธาน
ในพิธถี วายผ้ าพระกฐิ นพระราชทานประจาปี ๒๕๔๘ โดยนายสุกจิ เจริญรัตนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย และประชาชนชาวสวรรคโลกได้ เข้ าร่วมใน
พิธดี ังกล่าว เมื่อเริ่มพิธี ประธานในพิธไี ด้ ถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทานแก่พระครูอาทรสังวรศีล เจ้ าอาวาส
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา และกรวดนา้ เป็ นอันเสร็จ
พิธกี ารถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทานประจาปี ๒๕๔๘ ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็ นเจ้ าภาพ ในโอกาสนี้
ดร. กันตธีร์ฯ ได้ มอบของที่ระลึกให้ แก่นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีสวรรคโลกด้ วย
ต่อจากนั้น อาเภอสวรรคโลกได้ จัดให้ คณะฯ เดินทางไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สวรรควรนายก
และอุทยานประวัติศาสตร์อาเภอสวรรคโลก
กิจกรรมสุดท้ ายของวันก่อนเดินทางกลับคือการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนใน
จังหวัดสุโขทัย ๔ โรงเรียนซึ่งเป็ นโรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวของกระทรวงการต่างประเทศ พิธมี อบมีข้ นึ ที่โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลกซึ่งเป็ นโรงเรียนหนึ่งที่อยู่
ในโครงการดังกล่าว ในการนี้ ผู้อานวยการของแต่ละโรงเรียนเป็ นตัวแทนในการรับมอบ ได้ แก่ นายพิศิษฐ์
ทองอินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก นายประสิทธิ์ อ่อนละมูน ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๓๐ นายพิเชษฐ์ คุณากรนุรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก และนายสุเทพ บุตรสา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร จากนั้น ดร. กันตธีร์ฯ ได้ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจานวน ๑๒ คน
ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นนักเรียนในโครงการยุวทูตความดี และชมการแสดงของนักเรียนในโครงการฯ
จานวน ๔ ชุด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้ อนรับคณะในครั้งนี้
 การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายทีว่ ดั มหาโพธิ์ กรุงย่างกุง้
การอัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไปถวายในประเทศลาว พม่า กัมพูชา จีน (ตอนใต้ ) และ
ศรีลังกา นั้น เป็ นดาริของกระทรวงการต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์กบั ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ โดยใช้ พระพุทธศาสนาเป็ นสิ่งเชื่อมโยงเพื่อเผยแพร่และทานุ
บารุงพุทธศาสนาให้ เจริญรุ่งเรืองสืบไป และเป็ นจุดเริ่มต้ นในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านอืน่ ๆ
ในแต่ละปี พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว จะพระราชทานเงินบารุงอารามแก่วัดจานวน
๑๐,๐๐๐ บาท พร้ อมทั้งเครื่องพระกฐิ นบริขาร นอกจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะบริจาคเงินโดยเสด็จ
พระราชกุศล จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้ อมทั้งเงินค่าใช้ จ่ายในการจัดงานทั้งหมด
ในกรณีของประเทศพม่า ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเป็ นปี ที่ ๑๑ ที่ได้ มีการอัญเชิญผ้ าพระกฐิ น
พระราชทานไปถวาย อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ ากัลยานิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ เสด็จเป็ นองค์ประธานในการถวายผ้ าพระกฐิ นที่วัดอ่องเหม่
โป่ งล่าชาน กรุงย่างกุ้ง เป็ นกรณีพิเศษในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ
๗๒ พรรษา
กระทรวงศาสนาของพม่าได้ เลือกวัดมหาโพธิ์ เขตยานกิน กรุงย่างกุ้ง เป็ นวัดที่รับพระราชทาน
ผ้ าพระกฐิ นประจาปี ๒๕๔๘ และได้ กาหนดให้ มีพิธถี วายผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ในวันอาทิตย์ท่ี ๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาพม่ายินดีให้ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้งเป็ นผู้ถวาย
ผ้ าพระกฐิ นพระราชทานที่วัดมหาโพธิ์
พิธถี วายผ้ าพระกฐิ นพระราชทานจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ วัด
มหาโพธิ์ เขตยานกิน กรุงย่างกุ้ง โดยมีพระสงฆ์และสามเณรพม่าจานวน ๒๕๐ รูป ชาวพม่าและชาวไทย
ร่วมในพิธปี ระมาณ ๒๐๐ คน
ผู้ร่วมงานฝ่ ายพม่า ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงของพม่า ได้ แก่ พัน โท เมียว จ่อ อธิบดี

กรมการศาสนา กระทรวงศาสนาพม่า พล.ท.จ่อ ตัน (อดีต ผบ.ทอ.) ประธานสมาคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจพม่า-ไทย เจ้ าหน้ าที่กระทรวง ศาสนาพม่า (ระดับที่ปรึกษากระทรวงศาสนา ผู้อานวยการ และ
รองผู้อานวยการ) นักธุรกิจและประชาชนชาวพม่าประมาณ ๑๕๐ คน
ผู้ร่วมงานฝ่ ายไทย ประกอบด้ วยเอกอัครราชทูตและภริยา ข้ าราชการสถานเอกอัครราชทูตทุก
คนและครอบครัว คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัว พล.อ. สนั่น ขจรกล่า เลขาธิการ
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า คนไทยที่พานักอยู่ในพม่า นักธุรกิจไทย และสมาชิกสมาคม ฯ รวม
ทั้งสิ้นประมาณ ๖๐ คน
ประธานในพิธฝี ่ ายสงฆ์ คือ พระภัททัตนะ กูเนตานะ รองประธานคณะกรรมาธิการสงฆ์แห่ง
รัฐ ( Vice Chairman of the State Sangha Mahanayaka Committee ) โดยมีพระภัททันตะ กุมารา
เลขาธิการคณะกรรมาธิการสงฆ์แห่งรัฐ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของคณะกรรมาธิการสงฆ์แห่งรัฐ ๘ รูป เข้ าร่วม
ในพิธี
พิธเี ริ่มขึ้น โดยเอกอัครราชทูต อัญเชิญผ้ าพระกฐิ นพระราชทานไปวางบนพานแว่นฟ้ า จากนั้น
ได้ ถวายผ้ าห่มพระประธานและจุดเทียนเพื่อเริ่มพิธี ฯ สมาทานศีล พระสงฆ์สวดพระปริต หลังจากนั้น
เอกอัครราชทูตได้ กล่าวคาถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทานเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพระภัททันตะ
ปัณฑิตาปิ วาตะ เจ้ าอาวาส เป็ นผู้รับผ้ าพระกฐิ นและกฐิ นบริขาร
หลังจากนั้น ฝ่ ายไทยมอบเงินบริจาคแก่พัน โท เมียว จ่อ อธิบดีกรมศาสนาพม่า ดังนี้
เงินพระราชทานของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ฯ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เงินบริจาคของกระทรวงการต่างประเทศ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เงินบริจาคของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า จานวน ๑.๕ ล้ านจั๊ต
เงินบริจาคของสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทยในพม่า จานวน ๖๑๒,๔๐๐
จั๊ต ๑๒๐ FEC ( ๑ FEC เท่ากับ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ) ๑๐ ดอลลาร์สหรัฐ และ ๑,๕๐๐ บาท
พระภัททันตะ ปัณฑิตาปิ วาตะ แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับประเพณีและอานิสงส์ของการ
ถวายกฐิ นแด่พระภิกษุ และผู้ร่วมพิธไี ด้ ร่วมกันกรวดนา้
หลังจากนั้น ผู้เข้ าร่วมในพิธฯี ทั้งไทยและพม่าได้ ร่วมกันถวายผ้ าจีวรแก่พระภิกษุสามเณร
จานวน ๒๔๐ รูป ใส่บาตรข้ าวและถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็ นอันเสร็จพิธี
ที่เรียบง่าย
----------------------------* กฐินที่กาหนดเป็ นพระราชพิธี พระเจ้ าแผ่นดินเสด็จพระราชดาเนินไปถวายผ้ าพระกฐินด้ วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พระบรม
วงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี หรือผู้ทรงเห็นสมควรเป็ นผู้แทนพระองค์ไปถวายเป็ นประจา ณ พระอารามหลวง ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
๑๖ วัด โดยจะเริ่มในวันแรม ๖ ค่า เดือน ๑๑ หลังจากออกพรรษาแล้ ว ๖ วัน สานักพระราชวังจะออกหมายกาหนดการเป็ นประจาปี จึงไม่มีการจอง
ล่วงหน้ า กฐินต้ น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปถวายผ้ าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่ วัดหลวงและมิได้ เสด็จไป
อย่างเป็ นทางราชการหรืออย่างเป็ นพระราชพิธี แต่เป็ นการบาเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลปั จจุบันทรงดาเนิน
ตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดเสด็จพระราชดาเนินไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ าพระกฐินต้ นที่ วัดซึ่งยังไม่เคย
เสด็จพระราชดาเนินถวายผ้ าพระกฐินมาก่อน โดยเป็ นวัดที่ประชาชนเลื่อมใสมาก และประชาชนในท้ องถิ่นจะได้ มีโอกาสเข้ าเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท
อย่างใกล้ ชิดด้ วย
กฐินพระราชทาน ปั จจุบัน วัดหลวงมีเป็ นจานวนมาก จึงเปิ ดโอกาสให้ กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุ คคลหรือบุคคล
ที่สมควรรับพระราชทานผ้ ากฐินไปถวายได้ การถวายผ้ าพระกฐินพระราชทานควรถวายหลังจากพระกฐินหลวงวันแรกแล้ ว แต่ในกรณีท่มี ีความจาเป็ น
สาคัญ จะถวายผ้ าพระกฐินตั้งแต่วันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๑ ซึ่งเป็ นวันแรกของกฐิ นกาลก็ได้

“การเดินทางไปร่ วมงานแสดงสิ นค้าที่นครเซี่ ยงไฮ้”
โดยเกริ กชัย รายณสุ ขวงศ์

“ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้ไปเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 4 ครั้ง ด้วยกัน
ครั้งแรก เป็ นการเยือนแบบทางการ ได้ถวายการรับเสด็จฯ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริ นายก เยือนสาธารณรั ฐประชาชนจีนอย่างเป็ นทางการ ระหว่าง 20 มิถุนายน ถึ ง
2 กรกฎาคม 2536 (กรุ ณาหาอ่านสราญรมย์ปีที่ 60 พ.ศ.2546 หน้า 210-226 ประสบการณ์ทางการ
ทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเกริ กชัย รายณสุขวงศ์)
ครั้งที่ 2 การไปแข่งขันเทนนิ สมิตรภาพกับผูน้ าจีน ณ นครเซี่ ยงไฮ้ โดยมี บริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์ เป็ นเจ้าภาพและอุ ปถัมภ์ ช่วงปี พ.ศ.2537 คณะไทยมี นักเทนนิ สอาวุโส นาโดย
อุปทูตฯ เกริ กชัย รายณสุ ขวงศ์ และทีมชาติไ ทยชายหญิง มี คุณชนะชัย ศรี ชาพันธุ์ กับบุตรชาย
ธนากร (เบิม้ ) และนราธร (บิก๊ ) ฝ่ ายหญิงก็มี แทมมารี น ธนสุ กาญจน์ และ ฯลฯ ผลฝ่ ายไทยปราชัย
มากกว่า ทั้งนี้เพือ่ ผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ครั้งที่ 3 การเดินทางไปแสวงหาตลาดที่เมืองหนิ งโป (Ninh Po) ใกล้ ๆ กับนคร
เซี่ยงไฮ้ ได้มีโอกาสไปร่ วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรื อวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2546 ซึ่ งสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดขึ้น
ครั้งที่ 4 คือ ครั้งนี้ การเดิ นทางไปร่ วมการแสดงสิ นค้า ณ นครเซี่ ยงไฮ้ (China
Sourcing Fair) ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2548 ที่ Hall W1, Shanghai, P.R. China.
ก่อนที่จะเล่าหรื อบรรยายเรื่ องการเดินทางครั้งล่าสุ ด ผูเ้ ขียนขอถือโอกาสเล่าเรื่ อง
ภูมิหลัง (Background) ของนครเซี่ยงไฮ้ที่โด่งดังมีชื่อเสียง โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่ อง “เจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้”
ซึ่ งเล่ าขานกันมาก และผูเ้ ขียนได้มีโชคไปเยี่ยมสถานที่ถ่ายทามาแล้ว พวกเราคงจาเพลงขึ้นใจ
“เหล่าปั ง.........” ในหนังเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ได้ดี คุณศุภกร (เอ๋ ) ไกด์พวกเราได้ครวญเพลงนี้ ให้ฟัง เป็ น
ที่ชื่นชอบครึ กครื้ นกับคณะเราในรถทัวร์นครเซี่ยงไฮ้
นครเซี่ยงไฮ้มีพ้นื ที่ 6,340 ตารางกิโลเมตร (กทม. 1,600 ตารางกิโลเมตร) มีประวัติ
ความเป็ นมากว่า 700 ปี เริ่ มจากหมู่บา้ นชาวประมงเติบโตขึ้นเป็ นเมืองสิ่งทอ และพัฒนาเป็ นเมืองท่า
เปิ ดตั้งแต่ปี ค.ศ.1843 เริ่ มมีประเทศต่าง ๆ เข้ามาติดต่อค้าขายเพิ่มขึ้น รุ่ งเรื องสุ ดช่วงทศวรรษ 1930
ในช่วงก่อนที่จีนจะเปลี่ยนการปกครองในปี ค.ศ.1949 เซี่ ยงไฮ้เคยถูกจัดเป็ นเมืองที่เจริ ญเป็ นอันดับ
5 ของโลก รองจากนิวยอร์ค ปารี ส และลอนดอน
ปั จจุบนั เซี่ยงไฮ้เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ในแง่ประชากร (17 ล้านคน) เป็ นลาดับที่ 2
ของจีน (รองจากนครฉงชิ่ง ซึ่ งมี 30 ล้านคน) เป็ นเมืองท่าที่ใหญ่และสาคัญที่สุดของจีน เป็ นฐาน
การค้า การเงิน การธนาคาร การลงทุน และอุตสาหกรรมที่ทนั สมัย ในด้านการบริ หารเป็ นมหานคร
เทียบเท่ามณฑล มีสถานะเป็ นเขตบริ หารพิเศษขึ้นตรงต่อกรุ งปั กกิ่ง มีนายกเทศมนตรี (นาย Chen
Liangyu เข้าดารงตาแหน่งเมื่อกุมภาพันธ์ 2545) เป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุด
1

(ตาแหน่งนายกเทศมนตรี นครเซี่ยงไฮ้ถือเป็ นตาแหน่งที่สาคัญมากและมักได้รับการ
จับตามองเนื่ องจากผูน้ าระดับสู งสุ ดหลายคนของจีน ปั จจุบนั ต่างเคยดารงตาแหน่ งนายกเทศมนตรี
หรื อ เลขาธิ การพรรคฯ ของนครเซี่ ย งไฮ้ม าก่ อ น อาทิ นายจู หรงจี นายกรั ฐมนตรี และนายเจี ย ง
เจ๋ อหมิน ประธานาธิบดี)
นอกจากนี้ ยงั มีตาแหน่ งเลขาธิ การพรรคคอมมิวนิ ตส์ ซึ่ งทาหน้าที่กากับดู แลด้าน
นโยบายจากรัฐบาลกลางด้วยอีกตาแหน่ งหนึ่ ง ซึ่ งถือเป็ นตาแหน่ งที่ทรงอิทธิพลมากในเซี่ ยงไฮ้ และ
ในรัฐบาลกลาง นครเซี่ ยงไฮ้มีพ้ืนที่ท้ งั หมดมากกว่า 2355 ตารางไมล์ มีวฒั นธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกคละกัน ทั้งอดีตและปั จจุบนั
จากประวัติเริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานมีข้ ึนระหว่างราชวงศ์ซอง (Song Dynasty 9611280 A.D.) เดิมเป็ นหมู่บา้ นประมงเล็ก ๆ จนกระทัง่ ตอนกลางของศตวรรษที่ 13
ในระหว่างราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty) มีการสร้างกาแพงมากมายเพื่อ ล้อมเมือ ง
และป้ องกันภัยโจรสลัด แต่มาการค้าระหว่างประเทศเจริ ญขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน (Qing Dynasty)
ก่อนสงครามฝิ่ นเกิด เซี่ยงไฮ้กลายเป็ นเมืองท่ามีผคู ้ น 5 แสนคน
สตรี ในนครเซี่ ยงไฮ้ ถ้าสังเกตให้ดีจะแต่งกายสวย มีสีสันกว่าที่อื่น ๆ ยิง่ ในปั จจุบนั
คนสวย ๆ โดยเฉพาะสตรี จ ะไปรวมอยู่เ ซี่ ย งไฮ้กัน มาก อารยะธรรมตะวัน ตกทาให้ห นุ่ ม สาวมี
อิสระเสรี ในการจับมือถือแขนกันในตอนกลางวัน และกอดกันสัมผัสกันยามค่าคืน นครเซี่ ยงไฮ้ จึง
กลายเป็ นแม่เหล็กและมีชื่อเสียงดังไปทัว่ โลก
เซี่ ยงไฮ้แบ่งเขตการบริ หารเป็ น 19 เขต (อ าเภอ) ในจานวนประชากร 17 ล้านคน
13 ล้านคนเป็ นผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูถ่ าวรและอีก 3 ล้านคนเป็ นผูล้ งทะเบียนจากต่างเมือง (registered migrant)
หรื อ เป็ นผูท้ ี่อาศัยอยู่ยา่ นชานเมือ งและเดินทางเข้ามาทางานในแต่ละวัน นอกจากนี้ เซี่ ยงไฮ้ มี กลุ่ ม
ชาวต่างชาติ (expats) ที่เข้ามาทางานกับบริ ษทั ข้ามชาติ จานวนประมาณ 5 แสนคน โดยมีชาวไต้หวัน
มากที่สุดประมาณ 3 แสนคน ขณะนี้มีแนวโน้มชาวไต้หวันและจีนโพ้นทะเลที่หันเข้าทางานในนคร
เซี่ ยงไฮ้มากขึ้น จากการที่เซี่ ยงไฮ้อ ยูใ่ นภาวะบูมทางเศรษฐกิจ (และส่ งผลให้ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และการซื้อบ้านพักอาศัยแห่งที่ 2 (second home) ที่เซี่ยงไฮ้ขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะฝั่งผูต่ ง)
นอกจากนี้ เซี่ ยงไฮ้จดั เปนเมือ งที่มีคณะทูตต่างชาติอยู่มากที่สุดรองจากกรุ งปั กกิ่ ง
โดยมีสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ ถึง 42 ประเทศ
การเดินทางไปครั้งนี้ มีกรมส่งเสริ มการส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นผูเ้ ชิญคณะนัก
ธุรกิจพ่อค้าเอกชนรมว 40 คน 28 บริ ษทั ตามจุดประสงค์การแสวงหาตลาดในต่างประเทศ เรี ยกว่า
โครงการ International Traders ซึ่ งบริ ษทั ดี.ที.ซี .อินดัสตรี่ ส์ จากัด (มหาชน) ผลิตปากกาลูกลื่นยีห่ ้อ
แลนเซอร์ (LANCER) ซึ่ งผูเ้ ขียนทางานอยูเ่ ป็ นสมาชิก โดยมีคุณธนัญญา นาสิ นหลาก ผูอ้ านวยการ
อาวุโส (อดี ตเลขารองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ กวี รวยรื่ น เพื่อ นสนิ ทผูเ้ ขียน) ของกรมส่ งเสริ มการ
ส่งออก ร่ วมด้วยฝ่ ายที่ปรึ กษาการพาณิ ชย์ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครเซี่ ยงไฮ้ ช่วยประสานงานอานวย
ความสะดวกให้ภาคเอกชน โดยใช้บริ การทัวร์ Inspired Traveller Service Co.,Ltd. จัดรายการให้
2

ทั้งหมดตั้งแต่วนั ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ และวันกลับจากนครเซี่ยงไฮ้ รวม 6 วัน ซึ่งเรื่ องราวจะเป็ น
เช่นไร ผูเ้ ขียขอถือโอกาสนาเสนอเป็ นรายวันไป
วันแรก วันอาทิต ย์ที่ 16 ตุล าคม 2548 จากท่า อากาศยานกรุ งเทพฯ (ดอนเมื อ ง)
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมื อง อาคาร 2 เคาน์เตอร์ 9 เดินทางโดยสายการบินไชน่ า อี สเทิร์น
(MU) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ทัวร์ให้ความช่วยเหลือดีมาก คณะเรามี 10 คน
ก่ อ นหน้านั้นมี ค ณะอี กกลุ่ ม หนึ่ ง เดิ นทางไปแล้ว การเดิ นทางเป็ นไปโดยราบรื่ น
โฆษกเครื่ อ งบิน รวมทั้ง กัป ตันประกาศภาษาอังกฤษ จีน และไทยคละกัน สาว ๆ ชาวนางฟ้ าจี น
(แอร์ โฮสแตส) บริ การได้ประทับใจมาก ผูโ้ ดยสารรู ้สึกชื่ นชมกัน เครื่ อ งออกจากกรุ งเทพฯ เวลา
18.50 น. ถึ งสนามบินผู่ตง นครเซี่ ยงไฮ้ ประมาณเที่ยงคืนกว่า ๆ รวม 5 ชั่วโมงกว่า ๆ เวลาเซี่ ยงไฮ้
ต่างกับกรุ งเทพฯ 1 ชัว่ โมง ของเราเร็วกว่าเขา เพราะอยูท่ างตะวันออก เห็นดวงอาทิตย์ก่อน หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมื องและศุล กากรเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ทัวร์ ก็จอดรถมิ นิบสั ขนาดกลางรับคณะ
เข้าโรงแรมชวนเสน่ห์ (Charms) ระดับ 4 ดาว ทุกคนหลับฝันดี
สังเกตว่ารายการโทรทัศน์เซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ งมี กว่า 50 ช่ อ ง สู ้เมื อ งไทยไม่ ไ ด้ อาจเพราะ
มีช่องพูดภาษาจีนมากไป ดีวา่ เปิ ดช่อง CNN, BBC, HBO ชมได้ จึงตาเหตุการณ์ของโลกได้ทนั
วันที่สอง วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548 เป็ นวันจัดบูธ (Booth) แสดงสิ นค้า พวกเรา
ตื่นเช้า รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. ในโรงแรง หลังจากนั้นรถทัวร์นาคณะเดินทางไปสู่ สถานที่จดั
งานที่ Shanghai New International Expo Center Hall W1 เพือ่ ตบแต่งบูธของตน
เวลาเที่ยง มีบริ การอากหารกล่องส่ งถึงบูธโดยคณะทัวร์เจ้าเก่า ตอนบ่ายตบแต่งบูธ
ต่อจนเสร็จ
ตอนค่า มีรายการพิเศษล่องเรื อในแม่น้ าฮว่างผู่ (คล้ายแม่น้ าเจ้าพระยาของเรา) ซึ่ ง
เป็ นจุดแบ่งเมือ งเซี่ ยงไฮ้ออกเป็ น 2 ฝั่ง ฝั่ งตะวันออกเรี ยกว่า “ผู่ตง” เป็ นเขตเศรษฐกิจใหม่ และฝั่ ง
ตะวันตกเรี ยกว่า “ผูซ่ ี” ฝั่งเมืองเก่าทั้งสองฝั่ง มีสะพานหยางผู่และสะพานหนานผู่เป็ นทางเชื่อม พวก
เราได้ชมความงานของแสงสี ยามราตรี และทัศนี ยภาพของนครเซี่ ยงไฮ้อย่างเต็มที่ ทางเรื อได้บริ การ
อาหารค่ าแบบจีน (เสฉวน) ทุกคนอิ่มหมีพีมนั และสนุ กกันพอสมควร อากาศเซี่ ยงไฮ้ในยามค่ าคืน
ประมาณ 16 ํC (ตอนกลางวัน 26 ํC)
คณะกลับถึงที่พกั ประมาณเวลา 22.00 น.
วันที่สาม วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 เป็ นวันเปิ ดงานแสดงสิ นค้า หลังจากคณะ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรงที่พกั แล้ว ทุกคนก็ข้ นึ รถโค้ชบริ ษทั ทัวร์เจ้าเก่าเข้าสู่ ที่จดั งาน Shanghai
New International Expo Centre
เวลาเปิ ดงาน 09.30 น. มีเจ้าหน้าที่ระดับสู งนครเซี่ ยงไฮ้เป็ นประธานเปิ ด มีวงดนตรี
แตรวงบรรเลงเพลงกระหึ่ มอยู่ต ลอดเวลา พวกเราในคณะต้อ งไปลงทะเบีย บรับบัต รคล้อ งคอ มี
คุณเชอรี่ ที่ปรึ กษาฝ่ ายการพาณิ ชย์ไ ปช่ วยเหลือ อย่างเข้มแข็ง เธอสวยและน่ ารัก จบปริ ญญาโทจาก
สหรัฐและพูดจีนได้บา้ ง ประชาชนไปในงานก็ตอ้ งลงทะเบียนเช่นกัน การรักษาความปลอดภัยของ
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เจ้าหน้าที่จีนดีมาก เข้มงวดมีวนิ ยั ไม่มีการผ่อนผัน ใครไม่มีบตั รคล้องคอจะไม่อนุญาตให้เข้าร่ วมงาน
น่าชมเชยความมีระเบียบวินยั ของจีน ทราบว่าเขาป้ องกันเรื่ องก่อการร้าย (terrorism) ของโลกอย่างไม่
ประมาท
หลัง พิธี เ ปิ ดแล้ว ชาวนครเซี่ ยงไฮ้ต่ า งก็พ ากัน เข้าไปในงานอย่า งเนื อ งแน่ น บู ธ
(Booth) ของไทยรวม 28 แห่ ง ต่างก็ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม สิ นค้าที่แสดงก็เป็ นสิ นค้าประเภท
Gift & Home Products เช่น ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่ วง, เซรามิค, เครื่ องเพชรพลอยในรู ปของขวัญ,
กระเป๋ าและเครื่ องอบสมุ นไพร, เครื่ องประดับภายในบ้าน, กรอบรู ป, หัวปากกาลู กลื่ นและหมึ ก,
ภาพวาด, ราวอลูมิเนียมแขวนเสื้อผ้า, กระดาษ, ผลิตภัณฑ์สภาและสบู่, ผลิตภัณฑ์จากไม้เฟอร์นิเจอร์,
เครื่ องครัวเรื อนพลาสติก, ผ้าไหมเชียงใหม่และกระเป๋ าถือ และ ฯลฯ
เป็ นที่น่าสังเกตว่าบูธของไทยซึ่ งอยู่ติดกับของจีน ทาให้เกิดการแข่งขันกันเข้าชม
ทางผูจ้ ดั ได้บริ การขายอาหารเครื่ องดื่มและการแสดง Life Show ในงานมีการโซโลไวโอลิน โดย
ศิลปิ นสาวสวยชื่อ เอนนี คนเฮโลไปชมกันมาก และการแสดงกายกรรมต่อตัว ทาเอาบูธของจีนคับคัง่
ไปด้วยชาวเซี่ยงไฮ้ เล่นเอาบูธของไทยเงียบเหงาไปบ้าง จะเรี ยกว่าชาวนครเซี่ ยงไฮ้ยงั ชาตนิ ยมอยูก่ ็ได้
สิ นค้าของจีนดูแล้วน่ าทึ่งน่ าสนใจ มี ความคิดและวิสัยทัศน์ไปไกลพอสมควร เท่าที่เห็นด้วยสายตา
สินค้าใหม่ ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซด์, เรื อเล่นสกี, เรื อยอร์ท, จักรยานแบบแปลก ๆ, เครื่ องเล่นกีฬา, เบาะ
นั่งแบบมองโกล (จักรพรรดิ) กระเป๋ าสะพายหลัง, กระเป๋ าถือ , รถเครื่ อ งยนต์ขนาดกลางและเล็ก,
กล้องจุลทรรศน์ กล้องส่องทางไกล และ ฯลฯ
อาหารกลางวัน บริ ษทั ทัวร์อินสไปร์จดั บริ การให้เช่นเคย เป็ นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายถ้าออกไปข้างนอก
คณะรับประทานอาหารค่าที่ร้านไก่ทองใกล้ ๆ กับหอคอยทีวไี ข่มุกตะวันออก (T.V.
Tower) อาหารเสฉวน รสแบบคนไทยชอบ นัง่ แบบโต๊ะกลมจีน 10 คน ทุกคนชมว่าอร่ อยมาก
หลัง จากนั้นคณะก็ เ ข้าชมหอคอยที วีไ ข่ มุ ก สู ง ถึ ง 468 เมตร เป็ นหอส่ ง สัญ ญาณ
โทรทัศน์ที่สูงที่สุดในทวีปเอเชีย และมี ความสู งเป็ นอันดับ 3 ของโลก บรรยากาศนครเซี่ ยงไฮ้จาก
หอคอยสวยงามเพริ ศแพร้ว พวกเราถ่ายรู ปบันทึกไว้เพือ่ ความทรงจา บนหอคอยมีของที่ระลึกแปลกๆ
สวย ๆ น่าเลือกซื้อ ราคาไม่แพงนัก ผูเ้ ขียนชอบดนตรี เลยซื้ อไวโอลินและเปี ยโนมีแบตเตอรี่ บรรเลง
เพลงสากลที่นิยกกันได้หลายเพลง เอามาประดับไว้ที่บา้ น ก็มิเสียหลายที่ได้มาได้ชมและได้เห็นคุม้ ค่า
มากทีเดียว
วันที่สี่ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548
คณะรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมชาร์ม เวลา 08.30 น. ทุกคนพร้อมกันเดินทาง
โดยรถโค้ชบริ ษทั ทัวร์สไปร์ (เจ้าเก่า) ไปบริ เวณงานแสดงสินค้า มีผคู ้ นทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
เข้าชมร้านบูธพวกเราพอสมควร บูธริ ม ๆ จะได้เปรี ยบคนสนใจกันมาก ตอนเที่ยงรับประทานอาหาร
กล่องก็พอรองท้อง รสชาติก็พอกินกันได้
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เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารที่เก่ า “ไก่ทอง” อาหารจีนแบบ
เฉสวนถูกปากพวกเราทุกคน หลังจากนั้นคณะก็ได้ชมความงามของหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดว่ายทาน)
ตั้งอยู่ใจกลางเมือ งนครเซี่ ยงไฮ้ บริ เวณหัวถนนนานกิ ง เนื่ องจากเคยถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อ ง “เจ้าพ่อ
เซี่ยงไฮ้” จากนั้นคณะเข้าที่พกั โรงแรมชาร์ม
มีเรื่ องน่ าตื่นเต้นในยามค่าคืน ผูเ้ ขียนออกไปเที่ยวชมเซี่ ยงไฮ้ By Night กับเพื่อน ๆ
บริ เวณที่ไ ปชมเปิ ดโอกาสให้นักท่อ งเที่ยวเดิ นกันโดยเสรี ไ ม่มี รถราเข้าไปรบกวน มีเด็กหนุ่ มสาว
นัง่ กอดคลอเคล้ากันน่าอิจฉา หลายคนถือโอกาสเสนอขายนาฬิกายีห่ ้อมีชื่อ (ของปลอม) มีท้ งั Rolex,
ลองจิน, โอเมก้า ฯลฯ ปากกาก็มีมองปลังค์, ปาร์กเกอร์, เชฟเฟอร์ เกือบทุกยีห่ ้อก็ว่าได้ ราคาต่อรอง
ต้องลด 30 -50% ถึงจะตกลง หนุ่มคณะเราถูกหลอกลวงโดยสาวสวยวัยรุ่ น 2 คน เชิญดื่มกาแฟและฟั ง
เพลงคาราโอเกะ เสร็จแล้วโดนชาร์จค่าใช้จ่ายเป็ นหมื่นหยวน (ราคาจริ งไม่ถึง 200 หยวน) เมื่อพวกเรา
ทราบก็ได้เรี ยกตารวจในเขตนั้นเข้ามาช่วยเหลือจนเรื่ องสงบลง โดยฝ่ ายเราต้องเสี ยค่าใช้จ่ายไปเกือบ
800 หยวน สาคัญว่าแฟนสาวเพือ่ นเรายังข้องใจไม่หายว่าไปหลงคารมสาวชาวเซี่ ยงไฮ้ได้อย่างไร ผล
สุดท้ายทั้งคู่ของฝ่ ายเราต้องรี บเดินทางกลับไทยในวันรุ่ งขึ้น คงจะต้องปรับความเข้าใจกันในเมืองไทย
นี่ เป็ นอุ ทาหรณ์ซ่ ึ งพวกเราไปจีนต้อ งพึงระวังเป็ นพิเศษ ในเมือ งหลวงกรุ งปั กกิ่งก็
มักจะเกิดเหตุการณ์แบลคเมล์เช่นนี้เสมอ
วันที่หา้ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2548
เป็ นวันร่ ว มแสดงสิ นค้า (ต่ อ ) และวันปิ ดงาน คณะร่ วมรั บประทานอาหารเช้า ที่
โรงแรมชาร์มเวลา 08.30 น. เดินทางโดยรถโค้ชไปร่ วมงานแสดงสิ นค้าต่อ วันนี้ จะเป็ นวันสุ ดท้าย
ทางคณะกรรมการจัดงานจีน ขอให้พวกเราปิ ดบูธแสดงสินค้า เวลา 16.00 น.
ตอนเที่ยง บริ ษทั ทัวร์อินสไปร์ จัดอาหารกลางวันกล่องบริ การเช่นเคย อาหารวันนี้
ดีกว่าวันก่อน ๆ มีของหวาน, เค้ก, ชอกโกแล๊ต และผลไม้ (แอปเปิ้ ล, สาลี่) แถมด้วย พอถึงเวลาปิ ด
งาน 16.00 น. พวกเราก็สงั สรรค์กนั ทัว่ ทุกบูธ ใครมีอะไรจะมอบให้หรื อสั่งเสี ยแลกนามบัตรที่อยูก่ นั
ก็ทากัน ในช่ ว งนี้ จ นถึ งเวลา 17.30 น. คณะก็อ อกจากสถานที่จ ัดงาน ไปรับ ประทานอาหารค่ า ที่
ภัตตาคารเจ้าเก่า จนถึงเวลา 20.30 น. รถโค้ชก็นาคณะไปชมกายกรรมเซี่ยงไฮ้ยคุ ปั จจุบนั อันลือชื่อ
การแสดงกายกรรมเซี่ยงไฮ้ มี 10 ชุด ด้วยกัน
ชุดแรก สาวชาวเซี่ยงไฮ้เป็ นหมู่หน้าตาสวย ๆ ยังเด็กวัยรุ่ น มาเลี้ยงจานบนปลายไม้
มือหนึ่งถือไม้ 4 ก้าน รวม 2 มือ ก็ 8 ก้าน เรี ยกเสี ยงปรบมือจากผูช้ มทั้งชาวจีน – ต่างประเทศ (ฝรั่ง)
และไทยพอสมควร
ชุดที่ 2 มีการต่อตัวกันขึ้นบันได 7 ขั้น ชาย 2 หญิง 2
ชุดที่ 3 หญิง 7 คน ร่ ายราอ่ อนช้อย จังหวะดนตรี เร็ ว ทุกคนอยู่บนแท่นกลม เสร็ จ
แล้วหมุนผ้าที่โยนไปเป็ นร่ ม น่าชมมาก
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ชุดที่ 4 ชาย 9 คน แต่งกายชุดทหารแบบกรี นบัลเล่ต์ (ป่ าหวาย) ปี นป่ ายเสาไม้ไผ่ 3
ต้น หมุนตัวขึ้นไปเอาหัวลง เท้าขึ้นฟ้ า รู ดขึ้นลงอย่างมีจงั หวะจะโคน มี การต่อตัวกันบนเสา ดูแล้ว
น่าทึ่งน่าพิศวงว่าทาได้อย่างไร สังเกตอายุไม่เกิน 20 ปี ตัวเท่า ๆ กันหมด คงจะฝึ กกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ
ชุดที่ 5 จักรยานกายกรรมใช้เด็กหญิง 3 คน จักรยานตั้งอยูบ่ นเหล็ก 3 ขา (ทรอยก้า)
มีการหกคะเมนขึ้นลง นั่งไขว่ห้างซ้ายขวาของจักรยาน ท้ายสุ ดใช้แขนเดี ยวเลี้ ยงตัวเองบนจักรยาน
แสดงถึงความชานาญและสมาธิที่ดี
ชุ ดที่ 6 ระบาเร้าใจ จังหวะเร็ วแบบอิ นเดี ย ชายคนเดี ยวออกมายืน บนล้อ ลื่ น บน
เหล็กมี 2 ขาหยัง่ ซ้ายขวา มีหญิงข้างละ 4 คน เสร็จแล้ว ควงผ้าเป็ นลักษณะร่ ม
ชุดที่ 7 ชุดตลกหรรษา ร้องเพลงประกอบ เฮ-โฮ เลี้ยงฟุตบอลด้วยไม้เสี ยบปากแบบ
คาบไป้ ฟ์ สู บบุ หรี มี คู่หูประกอบหลังสุ ดใช้ไ ม้เสี ย บปากเลี้ ยงขวดเบียร์ ส ร้างความหรรษาได้ตาม
สมควร
ชุดที่ 8 กายกรรมต่อตัวบนเก้าอี้รวม 8 ตัว มีสตรี สวมชุดชมพู 2 คน มาเลี้ยงตัวบน
เก้าอี้ 4 ขา รวม 8 ตัว ดูแล้วน่าหวาดเสียว ชุดนี้ผชู ้ มชอบมากปรบมือกันดังลัน่
ชุดที่ 9 ชุดต่อตัวบนล้อเลื่อน ใช้หญิง 2 คน แสดงความชานาญต่อตัวกันบนล้อเลื่อน
ชุดที่ 10 ชุดสุดท้ายเป็ นชุดที่สร้างชื่อเสี ยงให้กายกรรมเซี่ ยงไฮ้มาก เป็ นชุดมอเตอร์
ไซด์ไ ต่ถ ังในลู กโลกเหล็กล้อ มรอบท้าทายมฤตยู แบบของไทยเรามีมอเตอร์ไ ซด์ไต่ถงั ตามงานวัด
ในต่างจังหวัด
เริ่ มด้วยมอเตอร์ไซด์คนั แรก คนขับไม่สวมหมวกกันน๊อคอันตราย เข้าไปวิ่งขึ้นลง
และวิง่ ขนานในลูกโลกเหล็ก
คนที่ 2 สวมหมวกกันน๊อค เปิ ดไฟหน้ารถ วิ่งตามกันและสวนกัน เป็ นที่น่าตื่นเต้น
หวาดเสียว สังเกตว่าใช้แตรเป็ นสัญญาณรู ้กนั
คนที่ 3 เข้าไปวิง่ ตามและสวนกัน บีบแตรช่วย รถความเร็ วเท่ากัน เสี ยงผูช้ มร้องว่า
พอแล้ว ๆ บางคนก็ตะโกนเหินเห่า (ดีจริ ง ๆ หรื อดีมาก ๆ)
คนที่ 4 นารถเข้าไปวิง่ ตามกันและสวนกัน บีบแตรตลอดเวลา สร้างความหวาดเสียว
ตื่นเต้นและประทับใจผูช้ มเป็ นอย่างมาก เสียงปรบมือดังสนัน่ หวัน่ ไหว จบลงด้วยการร่ ายราอาลา จาก
ผูแ้ สดงทั้งหมด รวม 16 คน เอวังก็มีดว้ ยประการฉะนี้
คณะกลับถึงโรงแรมดึกหน่อย ประมาณ 4 ทุ่มกว่า ๆ ทุกคนเข้าที่พกั นอนหลับฝันดี
บางคนก็ชมโทรทัศน์ บางคนก็ออกไปทัศนาจรเซี่ยงไฮ้ยามราตรี แล้วแต่ใจชอบ
วันที่หก วันสุดท้าย วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2548
ชมวัดพระหยก – ชอปปิ้ ง และชม Under Water World.
วันสุ ดท้ายเป็ นวันพักผ่อ นสบาย ๆ หลังอาหารเช้าแล้ว คณะได้ไปกราบนมัสการ
พระพุ ท ธรู ป ที่ ว ัด พระหยกหรื อ อยู่ไ ผ่ เ สื อ บนถนนอานหยวน (Anyuan) วัด แห่ ง นี้ เป็ นวัด ที่ มี
ความสาคัญทางวัฒนธรรมมากที่สุดของนครเซี่ ยงไฮ้ และมีพระพุทธรู ปหยกขาวสององค์จากพม่ า
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ประดิษฐานอยู่ ซึ่ งอาราธนามาจากเมืองเจียงหวาน และมีพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ และอีกองค์เป็ น
ปางสมาธิสูง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณี ต่าง ๆ หนักถึง 1000 กิโลกรัม
หลังจากคณะไหว้พระจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรู ป และทาบุญกุศลตามศรัทธาแล้ว
ก็มาถึงรายการช้อปปิ้ งซึ่ งถูกใจฝ่ ายสุ ภาพสตรี กนั มาก คณะพากันเลือกซื้ อของที่ระลึกตามใจชอบที่
ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว เป็ นตลาดที่สร้างเลียนแบบบ้านในสมัยราชวงค์หมิง เป็ นสถานที่ต้ งั สวนสาธารณะ
และบาซาร์ ซึ่งมีของที่ระลึกกับร้านอาหารอยูม่ ากมาย ทุกคนต่างมีความสุ ขที่ได้เจรจาต่อรองถึงพริ ก
ถึงขิง บางครั้งนึกว่าทะเลาะกัน เสร็จแล้วก็ตกลงกันได้ดว้ ยดี ก่อนซื้ อคณะไกด์ทวั ร์แนะนาให้ต่อรอง
ลดราคาลงมาก ๆ 20 – 30% และใช้วิธีไม่สนใจ เดินออกจากร้าน เสร็ จแล้วก็โดนฉุ ดกระชากลากถือ
งอนง้อกัน ก็น่าขันดี ดีที่วา่ มีตารวจอยูใ่ กล้ ๆ จึงไม่มีเรื่ องเดือดร้อนอะไร ทุกคนพอใจและมีความสุ ข
จบแล้วเราไม่วา่ กัน
ต่อจากนั้น คณะรวมพลได้ก็ไปรับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารไก่ทองเจ้าเก่า
ตอนบ่า ยมี รายการสุ ดท้ายชมพิพิธ ภัณฑ์สัตว์น้ า เรี ยกชื่ อ ว่า “Under Water World” มี ปลาให้ช ม
หลายหลากชนิ ด ทั้งปลาน้ าจืด และทะเลที่น่าแปลกมีปลามังกรไฟ เต่ามีขนบนกระดอง ปลาฉลาม
ปลาช้าง ปลาหมึก และ ฯลฯ ที่น่าชมเชยสถานที่จดั ได้อย่างเก๋ เท่ห์ และเหมาะสมกับบรรยากาศ ทุกคน
รู ้สึกสดชื่นและได้รับความรู ้แบบธรรมชาติ แปลกใจที่เห็นปลากัดจากประเทศไทย
หลัง อาหารค่ า คณะเดิ น ทางเข้า สู่ ส นามบิ นผู่ตง นครเซี่ ยงไฮ้เพื่อ กลับ กรุ งเทพฯ
ประเทศไทย สยามเมืองยิม้ มาตุภูมิของพวกเรา โดยเครื่ องบินจีน สายการบินไชน่ า อิสเทิร์น ยูนนาน
MU 547 พวกเราชาวคณะได้รับเกียรตินั่งชั้นธุรกิจ (Business) ทั้งขากลับและขามา ทาเอาสบายมี
ความสุขกันทัว่ ทุกคน
เครื่ องบินออกจากสนามบินเวลา 21.50 น. ก่อนขึ้นเครื่ องทุกคนได้รับเชิญเข้าห้อ ง
รับรองเกียรติยศ พักผ่อนดื่มกินอาหารกันอย่างปรี เปรม ผูเ้ ขียนถือโอกาสโทร.ไปหาทางบ้าน เพื่อให้
ภริ ยาขับรถไปรับที่ดอนเมือง กาหนดถึงตี 1 กว่า ๆ ก็ถึงบ้านตามกาหนดโดยสวัสดิภาพ
ก่ อ นอ าลาจากกัน ขอถื อ โอกาสขอบคุ ณอย่างสู ง แก่ ผูม้ ี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ เกี่ ยวข้อ ง
ดังต่อไปนี้ :1. กรมส่งเสริ มการส่งออก กระทรวงพาณิ ชย์
2. คุณธนัญญา นาสินหลาก ผูอ้ านวยการอาวุโส กรมส่งเสริ มการส่งออก
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสานักงานที่ปรึ กษาฝ่ ายพาณิ ชย์ทุกคน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
4. คุณจิระวิท สุพฒั นะกุล และคุณลิซา ลี ธนาคารกรุ งเทพฯ สาขาเซี่ยงไฮ้
5. หัวหน้าทัวร์อินสไปร์ เทรเวลเล่อร์ เซอร์วสิ จากัด มีอาปิ ง, คุณศุภกร (เอ) และคุณวุฒิ
6. คณะทั้งหมดที่ร่วมเดินทางด้วยกัน ทุกคนต่างหวังดีและปรารถนาดีต่อกันเสมอ
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เยือนแดนมังกร : ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่ างผู้แทนกรมสารนิเทศและ
สื่อมวลชนไทยกับเจ้ าหน้ าที่สานักข่ าวซินหัว
อุไรวรรณ คูหะเปรมะ-เรื่ อง
พรรณนภา จันทรารมย์-ภาพ
เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผา่ นมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ วอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้ าคณะพร้ อมด้ วยเจ้ าหน้ าที่ของกรมสารนิเทศและสือ่ มวลชน
ไทยจากสถานีโทรทัศน์ ITV ช่อง 7 สี และหนังสือพิมพ์ขา่ วสด ได้ เดินทางไปเยือนประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลีย่ นการเยือนระหว่างผู้แทนกรมสารนิเทศและสือ่ มวลชนไทยกับ
เจ้ าหน้ าที่สานักข่าวซินหัว โดยโครงการนี ้เริ่ มมีมาตังแต่
้ ปี 2530 เพื่อเป็ นช่องทางในการกระชับ
ความสัมพันธ์ และความเข้ าใจอันดีระหว่างเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและเอกชนที่ทางานด้ านสือ่ ของทังสอง
้
ประเทศ การเยือนเป็ นในลักษณะเหย้ า-เยือน สลับผลัดเปลีย่ นกันเป็ นเจ้ าภาพฝ่ ายละครัง้ เป็ นประจา
ทุกปี และครัง้ นี ้เป็ นการเยือนครัง้ ที่ 7 ของฝ่ ายไทย
สานักข่าวซินหัวหรื อซินหัว เดิมชื่อสานักข่าว Red China เปลีย่ นชื่อเป็ นซินหัวเมื่อปี 2480 ใน
ปี 2492 เมื่อจีนเข้ าสูร่ ะบอบการปกครองใหม่ได้ ยกระดับเป็ นสานักข่าวแห่งชาติจีน ฐานะเทียบเท่า
กระทรวง เป็ นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ขา่ วสารข้ อมูลที่ใหญ่ที่สดุ ของจีน สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่กรุง
ปั กกิ่ง มีพนักงานประจา 20,000 คนเป็ นผู้สอื่ ข่าวกว่า 3,000 คน แบ่งการบริ หารองค์กรเป็ น 3 ส่วน คือ
สานักงานใหญ่ สาขาต่างๆ ภายในประเทศและสาขาในต่างประเทศ มีผ้ สู อื่ ข่าวและลูกจ้ างประจาอยู่
ตามสานักงานสาขาครอบคลุมทัง้ 32 มณฑล รวมถึงฮ่องกง มาเก๊ าและไต้ หวัน และมีสาขาย่อยตาม
เมืองใหญ่ๆ กว่า 50 แห่ง นอกจากนี ้ ยังมีสาขาในต่างประเทศอีก 107 แห่งและสานักงานภูมิภาค 5
แห่งกระจายทัว่ โลกทังในภู
้ มิภาคเอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริ กา แอฟริ กา ตะวันออกกลางและที่กรุงปารี ส
ซึง่ ดูแลลูกค้ าที่ใช้ ภาษาฝรั่งเศส ทาหน้ าที่เผยแพร่ขา่ วโดยตรง
แต่ละวัน ซินหัวจะมีการเผยแพร่ขา่ วสารหลากหลายภายในประเทศคิดเป็ นอักษรจีนประมาณ
400,000 ตัวผ่านสือ่ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศ ทังส่
้ วนกลางและส่วนท้ องถิ่น
สาหรับต่างประเทศ ซินหัวมีการเผยแพร่ขา่ วสารตลอด 24 ชัว่ โมงเป็ น 7 ภาษา คือ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส
สเปน รัสเซีย อารบิกและโปรตุเกสเกี่ยวกับข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจแก่ลกู ค้ าชาวจีนและต่างชาติ นาเสนอ
ภาพข่าว รายงานพิเศษและสารคดีไปยังประเทศต่างๆ กว่า 130 ประเทศ มีเครื อข่ายทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ มีความตกลงว่าด้ วยความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นข่าวสารกับสานักข่าวต่างๆ เกือบ 100
ประเทศ
ปั จจุบนั ซินหัวตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือพิมพ์และนิตยสารกว่า 40 ฉบับ ทังรายวั
้
น รายสัปดาห์
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รายเดือน โดยReference News เป็ นหนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดพิมพ์สงู ถึงวันละ 4 ล้ านฉบับ ครอง
อันดับยอดจาหน่ายสูงสูดในจีนและเป็ นอันดับที่ 8 ของโลก แต่ละปี สานักพิมพ์ในสังกัดของซินหัว พิมพ์
หนังสือที่เน้ นเนื ้อหาเกี่ยวกับข่าวการเมืองและเศรษฐกิจกว่า 400 เรื่ อง เมื่อปี 2539 ซินหัวโดยรับ
มอบหมายจากรัฐบาลจีนจัดตังส
้ านักงานเพื่อดูแลการบริ หารการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศจีน
โดยสานักข่าวต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การเยือนครัง้ นี ้ คณะได้ รับการต้ อนรับอย่างดีจากฝ่ ายจีน ไม่วา่ จะเป็ นการจัดให้ เข้ าเยี่ยม
คารวะและแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นกับผู้บริ หารระดับสูงของซินหัวที่สานักงานใหญ่ที่กรุงปั กกิ่ง สานักข่าว
ซินหัวสาขากรุงปั กกิ่งและสาขามณฑลฉงชิ่ง เยี่ยมชมสานักงาน website ของซินหัว สถานีโทรทัศน์
CCTV และ CQTV ซึง่ พวกเราต่างเห็นว่าแม้ จีนจะเป็ นประเทศสังคมนิยมที่เสรี ภาพในการรับรู้ยงั ไม่เปิ ด
กว้ างซึง่ เห็นได้ จากกระบวนการกรองข่าวและการที่สอื่ จะต้ องรักษาชื่อเสียงของรัฐบาล แต่ซินหัวก็มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้ มีการให้ ขา่ วสารที่จาเป็ นแก่ประชาชน มี website ภายใต้ การดูแลของ
ซินหัว www.gov.cn ซึง่ เผยแพร่ผลงานของรัฐบาลเป็ นภาษาจีนและอังกฤษ www.xinhuanet.com
มี 7 ภาษาคือจีน อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส รัสเซีย อารบิกและ ญี่ปนุ่ websiteใหม่คือ www.news.cn
(มี 6 ภาษา ยกเว้ นภาษาญี่ปน)
ุ่ ทุกวันจะมีผ้ เู ยี่ยมชม website ภาษาจีนของ 2 web หลังนี ้วันละ 50
ล้ านคน
ในส่วนของผู้ทาข่าว มีการจัดหาอุปกรณ์สงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ รวมทังที
้ ่นอนไว้ ในห้ อง
ทางานของทีมกองบรรณาธิการจานวนหนึง่ ติดตังตารางแสดงการประเมิ
้
นผลงานรายเดือนของนักข่าว
แต่ละคนว่าเขียนข่าวได้ กี่ชิ ้นและได้ คะแนนเท่าไร ซึง่ นักข่าวในคณะฯ ของเราต่างพากันร้ องอุทานด้ วย
ความทึง่ กับการใส่ใจกับชีวิตการทางานแบบหามรุ่งหามค่าของนักข่าวจีนและกับการมุ่งสร้ างคุณภาพ
ของงานการข่าว สะท้ อนให้ เห็นถึงวิธีการทางานของซินหัวไม่น้อยทีเดียว
ในการพบปะและหารื อกับผู้แทนฝ่ ายจีน ฝ่ ายไทยได้ เน้ นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับจีนที่มี
ลักษณะพิเศษและใกล้ ชิด โดยเฉพาะปี 2548 นี ้เป็ นปี แห่งการฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ ไทยจีน เห็นว่าในส่วนของความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐต่อรัฐเป็ นไปด้ วยดี แต่เห็นว่าควรมีการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ระดับประชาชนกับประชาชนให้ มากยิ่งขึ ้น ซึง่ สือ่ มวลชนทังสองประเทศจะมี
้
บทบาทใน
การส่งเสริ มความเข้ าใจอันดีและสร้ างความใกล้ ชิดระหว่างกันได้ ซึง่ จะเอื ้อประโยชน์ตอ่ การขยาย
การค้ า การลงทุนและความร่วมมือระหว่างกัน
ดังนัน้ การสร้ างบรรยากาศเพื่อส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างสือ่ มวลชนจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ
ตัวอย่างเช่น อาจส่งเสริ มการขยายความร่วมมือระหว่างสานักข่าวซินหัวกับสานักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ
และโทรทัศน์ของไทย การส่งเสริ มให้ สอื่ มวลชนไทยไปทางานในจีนมากขึ ้นเพื่อการรายงานข่าวเกี่ยวกับ
จีนได้ ถกู ต้ องมากกว่าการอาศัยข่าวจากสานักข่าวตะวันตก ซึง่ การอานวยความสะดวกในเรื่ องขันตอน
้
การรับการตรวจลงตราของนักข่าวและบรรยากาศแวดล้ อมของการทาข่าวในจีนจะเป็ นเรื่ องสาคัญ
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สาหรับการหารื อระหว่างอธิบดีกรมสารนิเทศกับ นาย Kong Quan โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศจีนนัน้ นอกจากฝ่ ายไทยได้ กล่าวเน้ นถึงความสาคัญของโครงการนี ้ในอันที่จะส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ระดับประชาชนกับประชาชนข้ างต้ นแล้ ว ทังสองฝ่
้
ายต่างแสดงความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ไทย-จีนที่จะทวีความแน่นแฟ้นมากขึ ้นในอนาคต บทบาทที่มากขึ ้นของจีนในด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลก การตระหนักถึงความสาคัญของจีนที่มีตอ่
ไทยในด้ านต่างๆ ทังในด้
้ านทวิภาคีและพหุภาคี รวมทังปั
้ ญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
ภูมิภาค มุมมองของจีนต่อปั ญหาความสัมพันธ์ ระหว่างจีนกับญี่ปนุ่ เป็ นต้ น คาดว่าเราคงได้ เห็น
กิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ ระหว่างไทย-จีนในไม่ช้านี ้อันเป็ นผลจากการหารื อในครัง้ นี ้

คณะฝ่ ายไทย นาโดยอธิบดีกรมสารนิเทศ (ที่ 4 จากซ้ าย)
ถ่ายรูปร่ วมกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน

อธิบดีกรมสารนิเทศหารือกับรองประธานสานักข่าวซินหัว

เล่าถึงตรงนี ้ คุณผู้อ่านอาจจะรู้สกึ ว่าฝ่ ายจีนจัดโปรแกรมที่ดจู ะหนักไปทางวิชาการมาก ก็ต้อง
ขอบอกว่าไม่ถึงขนาดนันที
้ เดียว เพราะโครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์ที่ม่งุ ส่งเสริ มความเข้ าใจและ
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างไทยและจีนและชื่อโครงการก็บอกอยูแ่ ล้ วว่าเน้ นที่เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานด้ าน
สือ่ มวลชนที่ปฏิบตั ิงานด้ านการเผยแพร่ขา่ วและประชาสัมพันธ์ และให้ สอื่ มวลชนทังสองฝ่
้
ายได้ ทา
ความรู้จกั และสร้ างความคุ้นเคยกันมากขึ ้น ทังนี
้ ้ก็เพื่อประโยชน์ตอ่ การประสานงานในอนาคต
ดังนัน้ ระยะเวลาที่อยูใ่ นจีนจึงค่อนข้ างยาวถึง 10 วันและเดินทางไปหลายเมือง ก็เพื่อให้ เราได้
รู้จกั และสัมผัสจีนในแง่มมุ ต่างๆ ซึง่ แต่ละแห่งที่เราได้ ไปเยือน ล้ วนเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวสาคัญที่มี
ชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกบ้ าง หนึง่ ในสิง่ อัศจรรย์ของโลกบ้ าง เรี ยกว่าถ้ า
ไม่ได้ ไปที่นนั่ ก็เหมือนกับไปไม่ถึงเมืองจีน แต่ความที่จีนเป็ นประเทศใหญ่และมีสงิ่ ที่สร้ างความตื่นตะลึง
ให้ ชาวโลกดูมากมาย
ฝ่ ายจีนอยากให้ คณะได้ ประโยชน์สงู สุด จึงได้ จดั รายการที่คอ่ นข่างแน่นแต่หลากหลายให้ กบั
คณะ โดยเฉพาะการให้ คณะได้ เข้ าพบหารื อกับคณะผู้บริ หารของสานักข่าวซินหัว และเข้ าเยี่ยมชมการ
ดาเนินงานของสานักข่าว และได้ ให้ คณ
ุ Xian Zhen Shi หรื อชื่อไทยว่าคุณสินธร นักข่าวหนุม่ ของ
สานักข่าวซินหัวเป็ นผู้คอยอานวยความสะดวกให้ คณะ คุณสินธรจบภาควิชาภาษาไทยจาก
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มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง พูดไทยและเข้ าใจคาศัพท์ของวัยรุ่นไทยเป็ นอย่างดี ดังนัน้ แม้ คณะจะเหน็ด
เหนื่อยกับรายการเยี่ยมชมรับฟั งบรรยายของหลายหน่วยงาน แต่ทกุ คนก็อิ่มตาประทับใจกับการ
ต้ อนรับของฝ่ ายจีนมาก
นอกจากนี ้ ฝ่ ายจีนดูแลคณะเป็ นอย่างดีในทุกสถานที่ที่จดั ให้ ไปชม ทังที
้ ่พกั และอาหารการกิน
สมกับที่จีนขึ ้นชื่อเรื่ องของการเลี ้ยงอาหารและการรับรองแขก โดยเฉพาะเรื่ องอาหาร เป็ นที่ร้ ูกนั ว่า
เจ้ าภาพจะต้ องนาอาหารที่ดีที่สดุ เท่าที่จะหามาได้ มาเลี ้ยงรับรองแขก และต้ องมีปริ มาณที่มากจนแขก
รับประทานเหลือ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าแขกทานอิ่มท้ องจริ งๆ ตลอดการเดินทาง คณะจึงได้ ทานอาหาร
ท้ องถิ่นหลากหลายมากมาย แต่ละมื ้อ คะเนด้ วยสายตาก็ร้ ูได้ วา่ ทานไม่หมดแม้ ได้ พยายามทานให้
มากกว่าปกติ ด้ วยความรู้ สึกเกรงใจเจ้ าภาพและด้ วยคานึงว่าได้ เดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลไปถึงถิ่นก็
ตาม ความคิดในเรื่ องการเลี ้ยงอาหารนี ้ ผู้เขียนรู้สกึ ว่าจีนยังยึดถือค่อนข้ างมากเมื่อเทียบกับญี่ปนุ่
สมัยใหม่
กลับมาที่การทัศนศึกษาของคณะ เราเริ่ มที่เมืองซีอาน กุ้ยหลิน ฉงชิ่งไปสิ ้นสุดที่ปักกิ่ง
เนื่องจากหน้ ากระดาษมีจากัด จะขอแนะนาสันๆ
้ เพราะมีการเขียนแนะนากันมาก ท่านสามารถหาอ่าน
ได้ ตามหนังสือแนะนาท่องเที่ยวเมืองจีน ยกเว้ นที่เมืองฉงชิ่งซึง่ ยังไม่คอ่ ยมีการเขียนถึงกันมาก
ที่เมืองซีอาน คณะได้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สสุ านหุน่ ทหารม้ าของจักรพรรดิ์จิ๋นซีอนั ลือชื่อซึง่ เพิ่ง
ขุดพบโดยชาวนาที่ไปขุดหาบ่อน ้าเมื่อต้ นทศวรรษ 1970 จึงรายงานทางการ และได้ มีการขุดสารวจต่อ
จนถึงทุกวันนี ้หลังจากที่ถกู ฝั งอยูใ่ ต้ ดินกว่า 1,000 ปี รัฐบาลจีนทุม่ งบประมาณปรับปรุงสถานที่เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตอนนี ้มีรถไฟฟ้ า(รถกอลฟ์) วิ่งรับส่งจากประตูทางเข้ าถึงตัวอาคารซึง่ สร้ างหลังคา
ครอบสุสานเดิม สุสานนี ้จักพรรดิ์จิ๋นซีให้ สร้ างหุ่นทหารจานวนหลายพันตัวนาฝั งลงห้ องใต้ ดิน ปั จจุบนั
บริ เวณสุสานที่คาดว่าเป็ นที่ฝังพระศพของพระองค์ยงั ไม่มีการขุดสารวจ เนื่องจากรัฐบาลจีนเห็นว่ายัง
ไม่มีวิทยาการที่จะทาให้ สามารถรักษาสภาพของสิง่ ที่ฝังอยูภ่ ายในได้ หากต้ องสัมผัสอากาศภายนอก
ที่หน้ าพิพิธภัณฑ์และสถานที่สาคัญที่ซีอานจะมีหนังสือเล่าเรื่ องการขุดพบและเรื่ องราวของหุน่
ทหารวางจาหน่าย เล่ากันว่าแต่เดิมชาวนาทัง้ 4 คนต่างไม่ร้ ูหนังสือ หลังการขุดพบ มีนกั ท่องเที่ยว
หลัง่ ไหลไปเยือนซีอานมากขึ ้น หนังสือที่จดั พิมพ์ขายดีเป็ นเทน ้าเทท่า มีคนหัว ใสนาชาวนาทัง้ 4 คนไป
หัดเซ็นชื่อ แล้ วให้ ไปนัง่ ประจาที่ร้านขายหนังสือกระจายไปหลายๆ ร้ าน
จากนัน้ ได้ เยี่ยมชม ฮวาชิงฉื่อ บ่ ออาบนา้ พุร้อนของนางสนมหยางกุ้ยเฟย หนึง่ ใน 4 หญิง
งามของจีนที่จกั รพรรดิถงั เสวียนจงหลงใหลเมื่อได้ เห็นนางขึ ้นจากสระอาบน ้านี ้ เสน่ห์ของหยางกุ้ยเฟย
ทาให้ พระองค์ไม่เป็ นอันว่าราชการ จนพระองค์ต้องถูกแม่ทพั ชันผู
้ ้ ใหญ่บีบให้ ประหารชีวิตนางในเวลา
ต่อมา เกร็ ดของเรื่ องนี ้ถูกนาไปทาเป็ นละครเพลงมากมาย
เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นของซินหัวยังได้ พาคณะไปชมการแสดงร่ายราประกอบดนตรี ที่เกี่ยวกับเมือง
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ซีอานที่โรงละครภายในสวนสาธาณะฝูหรง เนื ้อเรื่ องเกี่ยวกับความเจริญในยุคราชวงศ์ถงั ซึง่ เป็ นยุคที่
รุ่งเรื องที่สดุ ของจีน จัดแสดงหลายฉาก ทังเรื
้ ่ องของนักรบในสมัยนันและฉากสนมหยางกุ
้
้ ยเฟยชมสวน

บ่อน ้าพุที่สร้ างขึน้ ใหม่ นา้ ในนา้ พุนามาจากสระที่สนมหยางกุ้ยเฟยใช้ อาบ

รู ปเหมือนพระถังซัมจัง๋ ด้ านหลังเป็ นหอพระไตรปิ ฏก

ดอกไม้ เป็ นการร่ายราที่สวยงามและทานองเพลงที่ไพเราะ เรี ยกเสียงปรบมือจากผู้ชมไม่ขาดสาย
ภายนอกสวนยังมีงานแสดงแสงสีเสียงที่สระน ้า มีการจุดพลุที่สวยงามเป็ นระยะๆ จานวนมาก สมกับที่
จีนเป็ นเจ้ าแห่งการผลิตพลุ เรี ยกความสนใจจากผู้ชมล้ นหลาม เมืองซีอานนี ้นารายได้ ทอ่ งเที่ยวให้ กบั
จีนมากโดยเฉพาะหลังการขุดพบสุสาน นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ตงของหอพระไตรปิ
ั้
ฎกของพระถังซาจัง๋ ด้ วย
คณะเดินทางต่อไปที่เมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จกั กันดี นักท่องเที่ยวนิยม
ล่องเรื อไปตามแม่น ้าหลีเจียงเพื่อชื่นชมวิวสองข้ างทางที่เป็ นขุนเขาเต็มไปต้ นกุ้ย เมื่อออกดอกจะมีกลิน่
หอมมาก นิยมเอาไปผสมใบชาเพราะเชื่อว่าจะทาให้ ผิวสวย ทัศนียภาพสองข้ างทางสวยงามมากเพราะ
รูปทรงของภูเขา คุ้งน ้าและอากาศที่สดชื่น จนมีการนาภาพไปพิมพ์ในธนบัตร 20 หยวนด้ วย ที่ทา่ เรื อ
หยางซัว่ ก็พลุกพล่านไปด้ วยผู้คนเดินซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองตามสองข้ างทางถนน West Street ซึง่ มี
ชาวตะวันตกหนาตากว่าแต่ก่อนมาก
ที่ ถา้ หลูต๋ เี หยี่ยน/The Reed Flute Cave หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า ถ ้าขลุย่ อ้ อ (เพราะบริ เวณนี ้มี
ต้ นอ้ อซึง่ นิยมนาไปทาเป็ นขลุย่ ) ซึง่ สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชคริ นทร์ เคยเสด็จ ภายในมีหินงอกหินย้ อยหลากรูปแบบ ธรรมชาติช่างรังสรรค์ได้ อศั จรรย์เหลือเกิน
แม้ จะมีนกั ท่องเที่ยวไปเยือนกุ้ยหลินเพิ่มมากขึ ้น แต่ดเู หมือนทางการจะพยายามดูแลเรื่ องของ
ทัศนียภาพและสิง่ แวดล้ อมค่อนข้ างดี สิง่ ที่เป็ นของเด่นอีกอย่างหนึง่ ของที่นี่คือก๋วยเตี๋ยวกุ้ยหลิน
มีตานานเล่าว่า จักพรรดิ์จิ๋นซีสง่ ทหารไปกุ้ยหลิน ทหารไปจากภาคเหนือนิยมทานอาหารที่ทา
จากแป้ง ขณะที่คนกุ้ยหลินนิยมทานข้ าว ทาให้ ทหารอดอยาก จักพรรดิ์จิ๋นซีขจู่ ะฆ่าชาวเมือง ในทีส่ ดุ
หญิงฉลาดคนหนึง่ จึงนาข้ าวมาต้ มแล้ วทาเป็ นเส้ น อาหารนี ้ต่อมากลายเป็ นอาหารขึ ้นชื่อของกุ้ยหลิน
โรงแรมหรูหยงที่เราพักเป็ นโรงแรมเก่าแก่สาหรับรับแขกบ้ านแขกเมือง ก็นิยมบริ การอาหารท้ องถิ่นพวก
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นี ้ บริ เวณห้ องโถงติดรูปบุคคลสาคัญๆ ที่เคยไปพัก รวมทังพระฉายาลั
้
กษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถด้ วย
นอกจากนี ้ คณะได้ ชมการแสดง Casting in the real Guilin Landscape/ หรื อที่เรี ยกว่า
Impression –Liu Sanjie เป็ นการร้ องเพลงและร่ายราที่สะท้ อนชีวิตของชาวเขาและเรื่ องราวของ
หลิว ซานเจี่ย หญิงสาวผู้ตอ่ สู้เรี ยกร้ องให้ มีการจัดสรรที่ดินทากินให้ กบั คนยากจน ที่นา่ ตื่นตาตื่นใจคือ
การแสดงนี ้จัดบนท้ องน ้าโดยใช้ ทศั นียภาพของสายน ้าและภูเขายามค่าคืนของกุ้ยหลินเป็ นฉาก
ประกอบแสงสีเสียง เป็ นฉากที่ตระการตามาก เพราะมี จาง อวี ้โหมว ชาวจีนผู้ออกแบบฉากภาพยนตร์
ฮอลลีวดู เรื่ อง Hero เป็ นผู้ออกแบบฉากการแสดงทังหมด
้
ใช้ ผ้ แู สดงกว่า 600 คน เพลงประกอบการ
แสดงก็ไพเราะยิ่ง โดยเฉพาะทานองเพลงของชาวเขา จึงไม่นา่ แปลกใจที่มีผ้ เู ดินทางไปชมการแสดงนี ้
ล้ นหลาม
จากกุ้ยหลิน คณะเดินทางต่อไปที่นครฉงชิ่ง เมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกของจีน เป็ นนครแห่ง
ภูเขาและแม่น ้า อยูใ่ นจุดที่แม่น ้าแยงซีและแม่น ้าเจียหลิงมาบรรจบกันที่บริ เวณแหลมหลีจง มีหมอก
มาก นครฉงชิ่งเป็ นเมืองในหุบเขาและเป็ นเมืองอุตสาหกรรม เป็ นศูนย์กลางการค้ าที่สาคัญตังแต่
้ อดีต
ชื่อฉงชิ่งแปลตามตัวคือการฉลองหรื อความสุข 2 เท่า มาจากตานานว่า ชายคนหนึง่ มาจาก
ครอบครัวที่ยากจนมาก เพียรพยายามที่จะสอบจอหงวน (การสอบเข้ ารับราชการของจีน) ซึง่ เป็ นการ
สอบที่ยากมากและมีการแข่งขันสูงจนสอบได้ จึงดีใจมาก จอหงวนคนใหม่ดีใจเป็ นทวีคณ
ู เมื่อทราบ
ข่าวว่าแม่ที่ตาบอดมานานกลับมามองเห็นอีกครัง้ ถือว่าได้ โชค 2 ชัน้
นครฉงชิ่งเดิมเป็ นเมืองหนึง่ ในมณฑลเสฉวน ต่อมาในปี 2540 รัฐบาลกลางได้ ประกาศให้ นคร
ฉงชิ่ง รวมทังพื
้ ้นที่รอบนอกทางตะวันออกของมณฑลเสฉวน ซึง่ มีขนาดเท่ากับพื ้นที่ประเทศเบลเยี่ยม
ให้ เป็ นเขตปกครองอิสระ ขึ ้นตรงกับรัฐบาลกลาง เพื่อพัฒนาตามนโยบายพัฒนาภาคตะวันตก (Go
West) * ฉงชิ่งจึงเป็ นนครอิสระที่ขึ ้นตรงต่อรัฐบาลเป็ นแห่งที่ 4 ของจีน ต่อจากกรุงปั กกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้
และนครเทียนสิน
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ช่วงปี 2483-2489 รัฐบาลจีนคณะชาติได้ ย้ายเมืองหลวงจากนคร
นานกิงไปยังฉงชิ่งเพื่อเป็ นเมืองหลวงชัว่ คราว เพือ่ อาศัยชัยภูมิที่เป็ นหุบเขา มีเมฆหมอกปกคลุมหนา
ทึบ ทาให้ ยากแก่การถูกโจมตีทงทางบกและช่
ั้
วยป้องกันการถูกโจมตีทางอากาศ ฝ่ ายจีนคอมมิวนิสต์
จึงได้ จดั ตังส
้ านักงานประสานงานขึ ้นที่ฉงชิ่งเช่นกัน โดยมีนายโจวเอินไหลเป็ นผู้ดแู ล อย่างไรก็ดี ต่อมา
ฝ่ ายจีนคณะชาติและจีนคอมมิวนิสต์ตกลงยุติการสู้รบชัว่ คราว เพื่อร่วมกันต่อต้ านการรุกรานของญี่ปนุ่
แต่ถึงกระนัน้ นครฉงชิ่งก็ได้ รับความเสียหายค่อนข้ างมากจากการทิ ้งระเบิดของญี่ปนุ่ ซึง่ ทาให้ ชาวจีน
เสียชีวิตในช่วงนันถึ
้ งกว่า 20,000 คน
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฉงชิ่งกลายเป็ นสถานที่พบปะระหว่างประธานเหมาเจ๋อตุงแห่งพรรค
คอมมิวนิสต์จีนกับจอมพลเจียงไคเช็คเพื่อเจรจาสงบศึก แต่สนั ติภาพก็เกิดขึ ้นในช่วงสันๆ
้ และทังสอง
้
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ฝ่ ายได้ กลับมาทาสงครามกันอีก ในที่สดุ จีนคอมมิวนิสต์มีชยั เหนือจีนคณะชาติและครอบครองจีน
แผ่นดินใหญ่อย่างเบ็ดเสร็ จในปี 2492 ประธานเหมาได้ แต่งตังนายเติ
้
้งเสีย่ วผิงดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี ของนครฉงชิ่ง ซึง่ ต่อมาเป็ นผู้มีสว่ นสาคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจจีนให้
เจริ ญรุ่งเรื องเช่นในปั จจุบนั
อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินเคยกล่าวถึงฉงชิ่งว่าจะพัฒนาให้ เป็ นศูนย์กลางทางภาค
ตะวันตก จากการที่ฉงชิ่งตังอยู
้ ใ่ นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของจีน อีกทัง้
ต้ องการให้ ประชาชนของมณฑลหูเป่ ยซึง่ ต้ องอพยพหนีน ้าท่วมจากการก่อสร้ างเขื่อน....ได้ ย้ายมาตังถิ
้ ่น
ฐานที่ฉงชิ่งแทน วิสยั ทัศน์ของผู้นาจีนทาให้ ฉงชิ่งกลายเป็ นฐานด้ านอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ
ในเวลาต่อมา ฉงชิ่งในวันนี ้จึงเป็ นเมืองอุตสาหกรรมสาคัญของจีน มีชาวจีนมาอยูอ่ าศัยจานวนมาก
ปั จจุบนั ฉงชิ่งมีประชากร 31 ล้ านคน ประชาชนมีศกั ยภาพในระดับสูง เนื่องจากมีวฒ
ั นธรรม
ด้ านการศึกษาเข้ มแข็ง โดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่ง มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทนั สมัย สนามบิน
นานาชาติที่ฉงชิ่งรองรับผู้โดยสารปี ละ 7 ล้ านคน เป็ นศูนย์กลางการบินไปยัง 40 เมืองทัว่ ประเทศจีน
และอีก 8 ประเทศ เป็ นฐานการผลิตรถยนต์อนั ดับ 4 ของจีน
นอกจากนี ้ ฉงชิ่งยังเป็ นฐานของอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ซงึ่ เพิ่งเริ่ มเมื่อปี 2501
(โดยการออกแบบของสหภาพโซเวียตในขณะนัน)
้ แม้ การผลิตรถจักรยานยนต์ยงั เป็ นอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก แต่ได้ เริ่ มเข้ าสูร่ ะบบการผลิตสมัยใหม่เมื่อปี 2525 บริ ษัทเจียหลินซึง่ เป็ นบริ ษัทผลิตอาวุธ
เป็ นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สดุ ในจีน ได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ สิทธิบตั รของฮอนด้ า
เจียหลินประสบความสาเร็ จอย่างดี โดยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง 14 % ในปี 2538 พูดถึง
รถจักรยานยนต์ ปั จจุบนั จีนได้ พฒ
ั นารถจักรยานยนต์ขบั เคลือ่ นด้ วยไฟฟ้ า โดยเมืองใหญ่หลายเมือง
ได้ กาหนดให้ ใช้ เฉพาะรถจักรยานยนต์ขบั เคลือ่ นด้ วยไฟฟ้ าเท่านัน้ เพื่อลดปั ญหามลภาวะ
สิง่ ที่อยูใ่ นความทรงจาของคณะเกี่ยวกับฉงชิ่งอีกประการคือความเป็ นกันเองและความ
กระตือรื อล้ นของผู้อานวยการสานักข่าวซินหัว สาขาฉงชิ่ง ซึง่ จัดได้ วา่ ยังหนุม่ เมื่อเทียบกับตาแหน่ง
รวมทังความทั
้
นสมัยของระบบเทคโนโลยีและการบริ หารจัดการสถานีวิทยุและโทรทัศน์
นอกจากนี ้ คณะยังประทับใจอีก 2 เรื่ อง เรื่ องแรก คือ สุกี ้หม้ อไฟ อาหารขึ ้นชื่อของฉงชิ่งถึงกับ
มีคาพูดว่าใครไปฉงชิ่งแล้ วไม่ได้ ทานสุกี ้หม้ อไฟ ก็เท่ากับยังไปไม่ถึงฉงชิ่ง เรื่ องที่สอง คือ เป่ าติ่งซาน
ที่เมืองต้ าจู๋
สุกี ้หม้ อไฟของฉงชิ่งจะต้ มอยูใ่ นหม้ อซุปที่ใส่น ้ามันคัว่ กับพริ กจานวนมาก เห็นชันน
้ ้ามันสีแดง
ส้ มหนาพอควร เวลาจะทาน จะนาเนื ้อและผักต่างๆ ใส่ลงไปต้ ม ที่นิยมทานกันคือปลาน ้าจืดและไส้ ไก่
เมื่อสุกแล้ ว ก็ตกั ทานกับน ้าจิ ้มสุกี ้ซึง่ รสชาดต่างกับของบ้ านเรา น ้าซุปทังเผ็
้ ดทังร้้ อน บางคนก็ทานโดย
ไม่ต้องคูก่ บั น ้าจิ ้ม โดยเฉพาะไส้ ไก่ที่กรอบอร่อยพอดี คุณสินธรได้ เล่าเคล็ดลับความอร่อยของน ้าสุกี ้
หม้ อไฟให้ ทราบภายหลังว่า โดยทัว่ ไป ทางร้ านจะนาน ้าซุปสุกี ้ที่ผา่ นการต้ มมาแล้ วหลายรอบจาก
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ลูกค้ ารายแล้ วรายเล่าโดยไม่เปลีย่ นน ้าซุปใหม่ เมื่อแรกได้ ยินดังนัน้ คณะก็อุทานกันลัน่ แต่คณ
ุ สินธร
เข้ าใจนิสยั คนไทยเป็ นอย่างดี รี บเฉลยให้ ทราบว่าสุกี ้หม้ อที่คณะทานไปนัน้ ได้ เปลีย่ นน ้าซุปแล้ ว
อย่างไรก็ดี คนท้ องถิ่นทัว่ ไปเชื่อว่า น ้าซุปที่ต้มจนร้ อนจัดและพริ กจานวนมากในหม้ อซุปได้ ฆา่ เชื ้อโรค
ต่างๆ จึงปลอดภัยและสามารถทานได้

รู ปแกะสลักที่เป่ าติ่งซาน

สาหรับเป่ าติ่งซาน เป็ นผาหินแกะสลัก อยูห่ า่ งจากนครฉงชิ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 180 กิโลเมตร ใกล้ กบั อาเภอต้ าจู๋ เป็ นการแกะสลักหินตามซอกผาและถ ้าที่สวยงามและ
วิจิตรตระการตากว่า 10,000 ชิ ้น สร้ างโดยพระสงฆ์ชื่อ Zhao Zhifeng กว่า 800 ปี ก่อน ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO งานหินแกะสลักส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนา เช่น
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่นอนทอดไปตามความยาวของซอกผา เจ้ าแม่กวนอิมประทับบน
ดอกบัว พระกร 1,007 ข้ างแผ่รัศมีคล้ ายหางนกยูงขยายออกไปเป็ นพื ้นที่กว่า 88 ตารางเมตร รูป
แกะสลักพระศรี อารย์ พระสังกระจายและงานแกะสลักคาสัง่ สอนในพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า คาสัง่ สอน
ของขงจื ้อเรื่ องบาปบุญคุณโทษและความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดา
ภาพที่ผ้ เู ขียนประทับใจเป็ นพิเศษคือภาพแม่นอนทับที่นอนที่เปี ยกปั สสาวะของลูกเพื่อให้ ลกู ได้
นอนบนที่นอนแห้ งขณะดูดน ้านมจากแม่ ภาพความยากลาบากของพ่อแม่ในการหาเลี ้ยงชีพ ภาพงาน
ศพที่ลกู ชายหามโลงศพ เรื่ องราวเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ ต้ าจู๋เคยเจริ ญรุ่งเรื องในสมัยต้ นราชวงศ์ถงั
และในช่วงที่พทุ ธศาสนาเผยแพร่ในจีน ประชาชนจึงแสดงความศรัทธาผ่านงานแกะสลักเหล่านัน้ โดย
ได้ รับการสนับสนุนจากผู้มงั่ คัง่ ในท้ องถิ่น วัด ศิษยานุศิษย์ ผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาและช่างฝี มือต่างๆ
จุดหมายสุดท้ ายคือที่กรุงปั กกิ่ง คณะเข้ าเยี่ยมชมสานักงานใหญ่ของสานักข่าวซินหัวที่กรุง
ปั กกิ่ง และเยี่ยมชมสานักงานสาขาทีก่ รุงปั กกิ่งด้ วย ที่กรุงปั กกิ่ง รวมทังได้
้ เยี่ยมคารวะอธิบดีกรม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึง่ ผู้เขียนได้ กล่าวแล้ วในตอนต้ น
ที่กรุงปั กกิ่ง การเยี่ยมชมที่เรี ยกได้ วา่ “ต้ องมี” คือการไปเยี่ยมชมกาแพงเมืองจีนและ
พระราชวังต้ องห้ าม สาหรับกาแพงเมืองจีน ผู้เขียนเคยนาไปเล่าในรายการรู้รอบโลก ได้ รับความสนใจ
จากผู้ฟัง เขียนจดหมายมาบอกว่าชอบฟั งเรื่องนี ้มาก อยากให้ เล่าในแง่มมุ ต่างๆ อีก แต่ต้องขอยกเป็ น
โอกาสหน้ า เพื่อจะได้ เล่ารายละเอียดของประวัติศาสตร์ ได้ ละเอียด
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บทส่ งท้ าย
สิง่ ที่ผ้ เู ขียนเห็นชัดเจนในการไปจีนครัง้ นี ้คือความทันสมัยและการเปลีย่ นแปลงของจีนใน
หลายๆ ด้ านภายในช่วงเวลา 6-10 ปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะสนามบินเกือบทุกแห่งที่ขยายและสร้ างขึ ้น
ใหม่จนแทบไม่เห็นเค้ าเดิม ตึกรามบ้ านช่อง ถนนหนทาง ทางด่วนขนาดใหญ่โตผุดขึ ้นมากมาย ที่
กาลังก่อสร้ างก็มีอีกไม่น้อย บ้ านเมืองดูสะอาดตาเป็ นระเบียบขึ ้น ภาพที่คนไทยชินตากับคลืน่ คนขี่
จักรยานถูกแทนที่ด้วยภาพรถยนต์ใหม่ๆ จากหลายค่ายของยุโรป อเมริ กา รวมทังญี
้ ่ปนจอดเหยี
ุ่
ยดยาว
เต็มท้ องถนนทัว่ กรุงปั กกิ่ง การแต่งกายของผู้คนก็ทนั สมัยและมีชีวิตชีวา ภาพเหล่านี ้ปรากฏในทุก
เมืองที่ได้ ไปเห็นมา
ทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงการสัมผัสกับจีนในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ เท่านัน้ คุณผู้อ่านคงจะเห็นด้ วยกับ
ผู้เขียนที่วา่ สือ่ มวลชนจะมีบทบาทส่งเสริ มความรู้และความเข้ าใจระหว่างประชาชนของประเทศทัง้
สองได้ ก็ต้องเริ่ มต้ นจากการที่สอื่ มวลชนทังสองฝ่
้
ายศึกษาหาความรู้ของกันและกันในทุกมิติ รวมถึง
การไปใช้ ชีวิตคลุกคลีกบั คนในประเทศนันนานเพี
้
ยงพอที่จะเข้ าใจ เข้ าถึงวัฒนธรรมและภาษา จึงจะ
สามารถสร้ างความเข้ าใจและถ่ายทอดสูป่ ระชาชนผู้บริ โภคข่าวสารได้ ครอบคลุม รวมทังการชี
้
้แนะ
สังคมได้ ถกู ต้ องบนมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ เพื่อให้ เกิดความไว้ วางใจระหว่างประชาชนทังสองประเทศ
้
หวังว่าในอนาคตอันใกล้ นี ้ จะได้ เห็นผู้สอื่ ข่าวของไทยในจีนรายงานข่าวจากมุมมองของ
นักข่าวไทยที่ไปใช้ ชีวิต ไปสัมผัสกับผู้คนที่หลากหลายอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สอื่ มวลชนเป็ นประโยชน์ตอ่
การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างประชาชนกับประชาชนอย่างแท้ จริ ง
-------------------------------------

* อ้ างอิงจากบทความเรื่ อง “ฉงชิ่ง จุดยุทธศาสตร์ สาคัญของนโยบาย Go West” วารสารส่งเสริ มการลงทุน ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2548
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วนิดา พหลพลพยุหเสนา

วันดีๆ ที่บรั สเซลส์
ทุกวันอาทิตย์สปั ดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี เขตปกครองพิเศษกรุงบรัสเซลส์
(La Region de Bruxelles - Capitale) กาหนดให้ เป็ นวัน “ปลอดรถยนต์“ (Dimanche sans Voitures
หรื อCar Free day) ซึง่ ปี นี ้นับเป็ นครัง้ ที่ 4 ตรงกับวันที่ 18 กันยายน กรุงบรัสเซลส์ได้ กาหนดให้ พื ้นที่ทวั่ กรุง
บรัสเซลส์ รวมทัง้ 160 ตารางกิโลเมตรรอบกรุงบรัสเซลส์เป็ นเขตปลอดรถยนต์ โดยห้ ามนารถยนต์สว่ นตัว
ออกมาแล่นตังแต่
้ เวลา 9.00 – 19.00 น. ทาให้ วนั นี ้กรุงบรัสเซลส์จะปลอดมลภาวะและประหยัดพลังงาน
ได้ ถึง 90% ผู้คนสามารถสัญจรไปมาโดยใช้ บริ การรถขนส่งมวลชนภายในกรุงบรัสเซลส์ “ฟรี ” ทุกประเภท
ได้ แก่ รถเมล์ รถราง และรถไฟฟ้ าใต้ ดิน รถแทกซี่ก็มีให้ บริ การตามปกติ และเสียค่าบริ การตามมิเตอร์ ไม่มี
การโก่งราคาพิเศษแต่อย่างใด สาหรับรถยนต์สว่ นตัวที่มีความจาเป็ นต้ องแล่นในวันนี ้จะต้ องไปขอ
ใบอนุญาตล่วงหน้ าจากที่ทาการเขตที่ตนอยูอ่ าศัย หรื อผู้ที่อาศัยอยูน่ อกเขตกรุงบรัสเซลส์จะนารถยนต์เข้ า
มาในกรุงบรัสเซลส์ก็ต้องขอใบอนุญาตจากเขตที่ตนจะเข้ ามาติดต่อ ทังนี
้ ้จะต้ องมีเหตุผลความจาเป็ นจริ งๆ
เช่น การส่งของในกรณีเร่ งด่วน การเคลือ่ นย้ ายคนพิการหรื อคนป่ วย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม บรรดารถประเภท
ต่างๆ ที่อนุญาตให้ แล่นได้ นนั ้ จะต้ องใช้ ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง บรรดาผู้ขบั ขี่จกั รยาน 2 ล้ อ
3 ล้ อ หรื อ 4 ล้ อ รวมทังผู
้ ้ เล่นโรลเลอร์ สเก็ต สเก็ตบอร์ ดทังหลายสามารถใช้
้
ถนนที่รถยนต์แล่นได้ โดยต้ อง
เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทังหยุ
้ ดไฟแดงตามสีแ่ ยกและหยุดให้ คนข้ ามตามทางม้ าลายด้ วย เพราะ
หากไม่ปฎิบตั ิตามกฏจราจรก็สามารถเกิดอุบตั ิเหตุได้ เช่นกัน
เมื่อกล่าวถึงเรื่ องกฎจราจรขอเล่านอกเรื่ องนิดนะคะ เมื่อสักประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนวัน
ปลอดรถยนต์ ทางโรงเรี ยนได้ ขอให้ นกั เรี ยนชันประถมทุ
้
กคนนาจักรยานหรื อรถไถ 3 ล้ อ (Trottinette)
ของตนมาโรงเรี ยนเพื่อฝึ กให้ เด็กๆ เรี ยนรู้กฎจราจร ลูกชายเล่าว่า มีตารวจจราจรจริ งๆ มาที่โรงเรี ยน
ตีเส้ นที่พื ้นสนาม นาไฟเขียว-ไฟแดงเล็กๆ มาวางตามสีแ่ ยก ฝึ กให้ เด็กๆ อ่านสัญลักษณ์จราจรต่างๆ และ
จาลองบรรยากาศบนท้ องถนนจริ งๆ ให้ เด็กๆ ขี่จกั รยานของตนตามกฎจราจร บ้ างก็ผลัดกันเล่นเป็ นคนเดิน
เท้ าข้ ามทางม้ าลาย รถจักรยานต้ องหยุดให้ คนข้ ามก่อน เด็กๆ ก็สนุกสนานแฝงความรู้ ถือเป็ นการปลูกฝั ง
ลักษณะนิสยั ที่ดีเอาไว้ ปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน อีกนัยหนึง่ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับเด็กๆ ในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมในวันปลอดรถยนต์อย่างปลอดภัยด้ วย
เช้ าวันนันฉั
้ นก็ได้ ชะโงกหน้ าจากหน้ าต่างอพาร์ ทเม้ นท์ซงึ่ ติดกับถนนใหญ่ออกมาสูด
อากาศบริ สทุ ธิ์ มองแวบลงไปที่ท้องถนนได้ เห็นบรรยากาศรอบๆ ตัวแล้ วก็ชื่นใจ เพราะภาพที่เคยเห็นชินตา
มีแต่รถติดแถวยาว เสียงบีบแตรลัน่ ถนน ผู้คนเร่ งรี บกับชีวิตประจาวัน แต่วนั นี ้แทนที่จะเป็ นภาพแบบนัน้
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กลับเป็ นภาพผู้คนขี่จกั รยานเต็มท้ องถนน ทังแบบ
้
2 ล้ อ 3 ล้ อ เด็กๆ ก็ขจี่ กั รยาน 4 ล้ อคันเล็กตามพ่อ แม่
หรื อพ่อ-แม่เป็ นคนถีบจักรยานคันใหญ่นาหน้ า ลูกตัวเล็กอยูใ่ นรถพ่วงด้ านหลัง นัง่ ๆ นอนๆ ชมวิว น่าสบาย
แต่ละคนมีใบหน้ ายิ ้มแย้ มแจ่มใส ชื่นบาน เป็ นกิจกรรมหนึง่ ที่ทงครอบครั
ั้
วได้ กระทาร่วมกันอย่างมีความสุข
บรรยากาศช่างอบอุ่นดีจริ งๆ เห็นทีเราจะอยูใ่ นบ้ านเฉยๆ ไม่ได้ แล้ วล่ะ ต้ องออกมาร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี ้
บ้ าง ตอนแรกนึกวางแผนเอาไว้ วา่ จะไปเช่าจักรยานเป็ นรายชัว่ โมงเพื่อขีช่ มกรุงบรัสเซลส์เหมือนกันค่ะ แต่
พอออกมาดูก็ต้องหมดหวังเพราะมีคนมาเช่าเอาไปหมดแล้ วตังแต่
้ เช้ ามืด ถ้ าจะรอจริ งๆ ก็คงนานมาก
เพราะคิวยาวเหลือเกิน เปลีย่ นไปเที่ยวกร็ องพลาสดีกว่า วันนี ้สามารถขึ ้นรถไฟใต้ ดินได้ ฟรี ด้วย สถานนีอยู่
ไม่ไกลนี่เอง ขณะที่เรากาลังจะเดินข้ ามถนนหน้ าบ้ าน ก็จ๊ะเอ๋เข้ ากับกลุม่ นักปั่ นจักรยานของไทยเข้ าพอดี
ทัง้ 8 คน โบกไม้ โบกมือทักทายภาษาไทยกับเราเสียงดังลัน่ ถนน แต่ละคนเหงื่อโทรมกาย สีหน้ าเหนื่อยอ่อน
จากการขึ ้นๆ ลงๆ ถนนที่เป็ นเนิน ผู้แทนนักปั่ นจักรยานของไทยวันนี ้มีทงข้
ั ้ าราชการที่ประจาการอยูท่ ี่กรุง
บรัสเซลส์และน้ องๆ นักเรี ยนทุน ได้ พดู คุยดื่มน ้าพอได้ พกั เหนื่อยกันสักครู่ ก็ร่ าลากันไป เพราะเดี๋ยวบางคน
ต้ องวนกลับไปคืนจักรยานที่เช่ามาจากแถวกร็ องพลาสให้ ทนั เวลาอีก ขอให้ โชคดีนะน้ อง แอบคิดในใจว่า
นักกีฬาสมัครเล่นอย่างเรา คงปั่ นจักรยานรอบเมืองไม่ไหวแน่ เพราะหากไม่ได้ ออกกาลังกายหรื อขี่จกั รยาน
อย่างสม่าเสมอ คงแย่เหมือนกัน เพราะถนนส่วนใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์เป็ นเนินสูงขึ ้นๆ ลงๆ ฉันอาจจะต้ อง
ลากรถจักรยานขึ ้นรถเมล์กลับเป็ นแน่ ขอเวลาไปฟิ ตซ้ อมอีกสักปี แล้ วปี หน้ าค่อยว่ากันใหม่
ยิ่งได้ คยุ กับคณะจักรยานไทยแล้ วก็ได้ ย ้าความตังใจที
้ ่จะขึ ้นรถไฟใต้ ดินไปเที่ยว
กร็ องพลาส เพราะที่นนั่ มีกิจกรรมดีๆ มากมาย เดินข้ ามถนนไปประมาณ 100 เมตร ก็ถึงสถานีรถไฟใต้ ดิน
“Shuman” ผู้คนเบียดเสียดกันพอสมควร แต่ดีหน่อยที่นงั่ ไปเพียง 4 ป้ายก็ถึงที่หมายแล้ ว โผล่จากใต้ ดิน
ขึ ้นมาก็เจอกับสถานีรถไฟ (Gare Centrale) ซึง่ เป็ นสถานีที่อยูใ่ กล้ กร็ องพลาสมากที่สดุ ข้ ามถนนไปก็เป็ น
ลานกว้ างซึง่ มีคนมุงดูอะไรกันแน่นขนัด เห็นทีไทยมุงอย่างเราอดจะเข้ าไปดูด้วยไม่ได้ พบว่าเป็ นหน่วย
แพทย์เคลือ่ นที่มาจากศูนย์โรคหัวใจเพื่อให้ บริ การตรวจสุขภาพเนื่องในสัปดาห์โรคหัวใจ (Semaine du
Coeur) มีคณะแพทย์และพยาบาลออกมาตังบู
้ ๊ ทเพื่อให้ บริ การตรวจวัดความดัน ชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง และ
เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดให้ ฟรี ด้วย พร้ อมทังมี
้ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญอ่านผลการ
ตรวจและบันทึกลงในสมุดบันทึกสุขภาพส่วนตัวที่แจกให้ อีกด้ วย ฉันก็เข้ าไปตรวจวัดความดัน ดูความ
สมดุลย์ของน ้าหนักและส่วนสูง แพทย์ก็บอกว่าปกติดี แต่เจาะเลือดเนี่ยสิ คิวยาวมากๆ เลย ขอผลัดเป็ นขา
กลับค่อยมาแวะใหม่แล้ วกัน (แต่เหตุผลลึกๆ คือกลัวค่ะ กลัวการเจาะเลือดที่สดุ เลยเพราะหาเส้ นยากค่ะ )
จนแล้ วจนรอดขากลับก็ไม่ได้ เจาะหรอกค่ะ เดินเลยไปได้ อย่างไรไม่ทราบ
เดินลัดเลาะไปตามรายทาง ผู้คนเดินกันขวักไขว่ กร็ องพลาสคึกคักมาก ไม่เคยไร้ ซงึ่ ผู้คน
เพราะนอกจากจะมีร้านค้ ามากมายให้ ชมแล้ ว สถานที่สาคัญๆ สถาปั ตยกรรมต่างๆ ก็อยูใ่ นบริ เวณเดี ยวกัน
นี ้หรื อจะนัง่ จิบกาแฟ ทานช็อกโกแลตเลิศรสก็มีร้านเรี ยงรายให้ เลือกนัง่ ตลอดสองข้ างทาง วันนี ้บางร้ านเปิ ด
กันตรงกลางถนนเลย ไม่มีรถแล่นเข้ าออกให้ ต้องระวัง
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กลางจตุรัสกร็ องพลาสก็มีนิทรรศการวัฒนธรรมท้ องถิ่นต่างๆ จากทัว่ ทังเบลเยี
้
ยมมา
ออกบู๊ทสินค้ าพื ้นเมือง มีอาหารจาพวกหมูแฮม ซาลามี ชีส เบียร์ นบั ร้ อยๆ ชนิดของแต่ละท้ องถิ่นวาง
จาหน่าย มีการแสดงกลางแจ้ งของหุน่ ตุ๊กตาเชิดขนาดยักษ์ เต้ นระบาจังหวะเพลงท้ องถิ่นพร้ อมวงดนตรี
พื ้นเมืองจังหวะสนุสนานมาบรรเลง ผู้คนเดินผ่านก็ ได้ เฮฮาครื น้ เครงเต้ นตามไปด้ วย มีตานานเล่ากันว่าเจ้ า
หุน่ ยักษ์ เหล่านี ้มีกาเนิดตังแต่
้ ศตวรรษที่16 ลอกเลียนมาจากตัวละครในนิทานพื ้นบ้ านเช่น เจ้ าชาย เจ้ า
หญิง มังกรไฟ ชาวนาร่างยักษ์ ฯลฯ โดยจะนามาแสดงเวลามีงานรื่ นเริ งตามเทศกาลต่างๆ หรื องาน
Carnaval ประจาปี เท่านัน้
มาทราบภายหลังว่าตังแต่
้ ปีค.ศ.1989 เป็ นต้ นมา ได้ กาหนดให้ วนั ที่ 17-18 กันยายน ของ
ทุกปี เป็ นวันอนุรักษ์ มรดกโลก (Journees du Partrimoine) ที่นา่ สนใจคือสถานที่สาคัญๆ พิพิธภัณฑ์ตา่ งๆ
สถานที่ราชการหลายแห่ง องค์กรวัฒนธรรม สถานที่ที่เป็ นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ กว่า 100 แห่งทัว่
กรุงบรัสเซลส์ เปิ ดให้ เข้ าชมฟรี รวมทังมี
้ การแสดงทางประเพณี วัฒนธรรม กว่า 70 รายการ ทัว่ กรุง
บรัสเซลส์ ซึง่ ปี นี ้มีวาระพิเศษอีกประการคือเป็ นปี ที่เฉลิมฉลองครบ 175 ปี ที่เบลเยียมได้ รับเอกราชจาก
เนเธอร์ แลนด์และสถาปนากรุงบรัสเซลส์ให้ เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม ทังนี
้ ้ กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมต่างๆ ทีไ่ ด้ จดั ขึ ้นก็เพื่อให้ อนุชนคนรุ่นหลังได้ ภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสาคัญของประเพณี
วัฒนธรรมท้ องถิ่น สถาปั ตยกรรมอันงดงาม และช่วยกันอนุรักษ์ มรดกของประเทศสืบไป
กิจกรรมดีๆ หลายๆ อย่างจึงมารวมกันในวันนี ้ ซึง่ เป็ นโอกาสที่ดีทไี่ ปชมสถานที่สาคัญ
ต่างๆ ทัว่ กรุงบรัสเซลส์โดยปราศจากมลภาวะ ประหยัดพลังงาน และผู้คนได้ ออกกาลังกาย
ขี่จกั รยานลัดเลาะตามซอกซอยต่างๆ ด้ วยใบหน้ าแจ่มใสเป็ นบรรยากาศที่แสนประทับใจไม่ร้ ูลมื
----------------------------------------------------
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แม่น้ ำไนล์….ถิ่นกำเนิดจำกยูกนั ดำและเอธิโอเปี ย
โดย สุ ภำศิริ อมำตยกุล
แม่น้ ำไนล์ (The Nile River) อยูใ่ นทวีปแอฟริ กำ เป็ นที่รู้จกั กันว่ำ คือสำยน้ ำแห่งอำรยธรรม
อียปิ ต์ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของชีวติ กำรเกิดใหม่ และควำมเป็ นอมตะของชำวอิยปิ ต์โบรำณ หำกต้องกำร
เรี ยนรู ้เรื่ องรำวประวัติศำสตร์และอำรยธรรมของอียปิ ต์ ก็ตอ้ งศึกษำเรื่ องรำวเกี่ยวกับแม่น้ ำไนล์นนั่ เอง แม่น้ ำ
ไนล์ยงั มีอิทธิพลและควำมสำคัญเกี่ยวเนื่องกับอำรยธรรมอื่นๆ ของโลกอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่ค่อยเป็ น
ที่กล่ำวถึงกันมำกนักในเรื่ องถิ่นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์ ในหนังสือวิทยุสรำญรมย์ฉบับนี้ จึงขอนำเรื่ องรำวของ
ต้นกำเนิดแม่น้ ำไนล์ทอี่ ยูใ่ นประเทศยูกนั ดำและประเทศเอธิโอเปี ยมำเสนอ ซึ่งจะรวมถึงเรื่ องที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ
ประเทศทั้งสองนี้ดว้ ย
ด้วยสำยน้ ำที่ยำวถึง 6,400 กิโลเมตร (4,000 ไมล์) ไนล์จึงเป็ นแม่น้ ำสำยที่ยำวที่สุดในโลก
ประเทศที่ถือว่ำอยูใ่ นเขตลุ่มแม่น้ ำไนล์น้ นั ได้แก่ บุรุนดี รวันดำ คองโก (Congo DR- เดิมชื่อ ซำอีร์) แทนซำเนีย
เคนยำ ยูกนั ดำ เอธิโอเปี ย ซูดำน และอียปิ ต์ นับเป็ นเวลำกว่ำ 2,000 ปี ที่ได้มีควำมพยำยำมเพือ่ หำคำตอบเกี่ยวกับ
ต้นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์ นักปรำชญ์ชำวกรี ก ชื่อ ปโตเลมี ไม่เชื่อควำมคิดของนักภูมิศำสตร์ก่อนๆ ที่วำ่ แม่น้ ำ
ไนล์เกิดขึ้นจำกมหำสมุทรอินเดีย แต่เชื่อว่ำมีแหล่งกำเนิดจำกที่สกั แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริ กำที่อยูท่ ำงใต้ของ
เส้นศูนย์สูตรระหว่ำงแม่น้ ำกับทะเลสำบในบริ เวณเทือกเขำอันลึกลับที่เขำเรี ยกว่ำ “เทือกเขำแห่งพระจันทร์”
(Mountains of the Moon – ปั จจุบนั คือ เทือกเขำรู เวนโซรี (Ruwenzori Mountains) อยูท่ ำงตะวันตกของประเทศ
ยูกนั ดำ) อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มีผใู ้ ดพิสูจน์หรื อหำคำตอบที่แน่ชดั ได้ ดังนั้น เรื่ องของต้นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์
จึงยังเป็ นควำมลึกลับไปอีกนำน แม้วำ่ ได้มีคณะนักสำรวจต่ำงๆ อีกมำกมำยที่เดินทำงเข้ำไปในทวีปแอฟริ กำเพือ่
พยำยำมค้นหำคำตอบดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงคณะนักสำรวจที่จดั ส่งไปโดยสมำคมภูมิศำสตร์ (Royal Geographic
Society) ของอังกฤษ
ในที่สุด จำกกำรสำรวจในระยะเวลำต่อๆ มำ ทำให้คน้ พบได้แน่ชดั ว่ำ แม่น้ ำไนล์มีแหล่งกำเนิด
ที่อยูใ่ นประเทศยูกนั ดำและเอธิโอเปี ย นัน่ คือ จำกแม่น้ ำ 2 สำย ได้แก่ แม่น้ ำไนล์ขำว (TheWhite Nile) เกิดจำก
ทะเลสำบวิคตอเรี ย (Lake Victoria) ในเขตประเทศยูกนั ดำ และแม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน (The Blue Nile) เกิดจำก
ทะเลสำบทำนำ (Lake Tana) บริ เวณที่รำบสูงในประเทศเอธิโอเปี ย แม่น้ ำทั้งสองสำยไหลไปบรรจบกันที่เมือง
คำร์ทูม (Khartoum) ในประเทศซูดำน จำกนั้น เป็ นแม่น้ ำสำยเดียวกัน รวมเรี ยกว่ำ แม่น้ ำไนล์ ไหลขึ้นทำงเหนือ
ไปยังเมืองไคโร (Cairo) ประเทศอียปิ ต์ จำกจุดนี้ แม่น้ ำไนล์แยกออกเป็ น 2 ช่องทำง ทำงหนึ่งไหลลงสู่ทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ที่เมืองดำมิตตำ (Damietta) อยูห่ ่ำงจำกเมืองท่ำซำอิด (Said) ประมำณ 40 ไมล์ อีกทำงหนึ่ง
ไหลไปทำงเมืองรำชิด (Rashid (แต่ก่อนคือเมืองโรเซตตำ-Rosetta) อันเป็ นเมืองสำคัญทำงประวัติศำสตร์

2

เพรำะเป็ นที่ที่ได้มีกำรค้นพบแท่งหิน โรเซตตำ (Rosetta Stone) ทำให้นกั ประวัติศำสตร์และนักโบรำณคดี
สำมำรถเรี ยนรู ้และเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำภำพ (hieroglyph) ของอียปิ ต์โบรำณได้
ที่เรี ยกแม่น้ ำสำยที่ไหลออกจำกประเทศยูกนั ดำว่ำเป็ น แม่น้ ำไนล์ขำว (The White Nile) นั้น
เนื่องจำกว่ำ น้ ำในแม่น้ ำออกสีขำวและเขียวจำงๆ ในขณะที่สีของน้ ำในแม่น้ ำอีกสำยหนึ่งที่ไหลจำกประเทศ
เอธิโอเปี ยนั้น ออกสีฟ้ำน้ ำเงิน จึงเรี ยกแม่น้ ำสำยนั้นว่ำ แม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน (The Blue Nile) เป็ นแม่น้ ำสำยที่ส้ นั กว่ำ
แม่น้ ำไนล์ขำว
แม่น้ ำไนล์ขำว (The White Nile) มีตน้ กำเนิดที่บริ เวณ จินจำ (Jinta) ริ มฝั่งทะเลสำบวิคตอเรี ย
ที่อยูใ่ นเขตประเทศยูกนั ดำ ตำมประวัติกล่ำวว่ำ นำยจอห์น ฮันนิ่ง สปี ค (John Hanning Speke) นักสำรวจชำว
อังกฤษ คือผูห้ นึ่งที่ได้พยำยำมค้นหำถิ่นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์ ซึ่งในระหว่ำงกำรเดินทำงลึกเข้ำไปในเคนยำนั้น
เขำได้พบทะเลสำบใหญ่แห่งหนึ่ง เขำได้ต้งั ชื่อว่ำ ทะเลสำบวิคตอเรี ย (Lake Victoria) เพือ่ เป็ นเกียรติแก่พระ
รำชินีวคิ ตอเรี ยแห่งอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1862 เขำได้เดินทำงไปสำรวจยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำสำยหนึ่งที่ไหลมำ
จำกทะเลสำบวิคตอเรี ยและอยูฝ่ ั่งตรงข้ำมกับหมู่บำ้ น เอจจินจำ (Ejjinja) เขำเป็ นผูร้ ะบุวำ่ ณ จุดนั้น คือต้นกำเนิด
ของแม่น้ ำไนล์นนั่ เอง ในช่วงแรกๆ คำกล่ำวของนำยสปี คได้รับกำรคัดค้ำนจำกนักสำรวจอื่นๆ อย่ำงรุ นแรง
เพรำะพวกเขำเชื่อกันว่ำต้นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์น่ำจะอยูล่ ึกลงไปทำงใต้ของทวีปแอฟริ กำใกล้ๆ กับทะเลสำบ
แทนกันยิกำ (Lake Tanganyika) จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1875 กำรค้นพบของนำยสปี คได้รับกำรยืนยันจำก
นักสำรวจอีกผูห้ นึ่งที่ชื่อ นำยเฮนรี่ มอร์ตนั แสตนลี่ (Henry Morton Stanley)
คนท้องถิ่น เรี ยกแม่น้ ำสำยนี้วำ่ คีรำ (Kiira) พวกเขำอยูก่ บั แม่น้ ำสำยนี้มำโดยตลอด แม้เขำ
ไม่เคยรับรู ้วำ่ แม่น้ ำสำยนี้ไหลต่อไปยังที่ใด และไปจบลง ณ ที่ใด หรื อแม้แต่ไม่เคยทรำบว่ำแม่น้ ำสำยนี้มี
ควำมสำคัญต่ออำรยธรรมของมวลมนุษยชำติอย่ำงใด เมื่อครำวที่นำยสปี คค้นพบต้นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์น้ นั
เขำได้บรรยำยไว้ในบันทึกว่ำ เขำได้พบน้ ำตกอันเป็ นทัศนียภำพที่น่ำสนใจที่สุดที่เขำได้เคยพบเห็นมำใน
แอฟริ กำ ชนพื้นเมืองเผ่ำ วำกันดำ (Waganda) ที่อำศัยอยูใ่ นบริ เวณนั้นเรี ยกน้ ำตกนี้วำ่ ก้อนหิน เนื่ องจำกตรง
แม่น้ ำที่มีหมู่บำ้ นของชนพื้นเมืองเหล่ำนี้ มีกอ้ นหินใหญ่อยูห่ นึ่งก้อน ซึ่งในภำษำท้องถิ่นเรี ยกว่ำ เอจจินจำ ต่อมำ
บริ เวณนั้นจึงได้ชื่อว่ำ จินจำ (Jinja) นัน่ เอง นำยสปี คได้ต้งั ชื่อน้ ำตกนั้นว่ำ ริ บปอน (Ripon Falls) เพือ่ เป็ นเกียรติ
แก่ประธำนสมำคมภูมิศำสตร์แห่งอังกฤษในขณะนั้น อย่ำงไรก็ตำม นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1974 ไม่มีน้ ำตกแห่งนี้
อีกแล้วอันเนื่องมำจำกกำรก่อสร้ำงเขื่อนในบริ เวณนั้น
ในคำบันทึกของนำยสปี คได้กล่ำวถึงควำมงดงำมของธรรมชำติของน้ ำตกที่เขำค้นพบดังกล่ำว
และยังได้กล่ำวถึงชนพื้นเมืองเผ่ำ วำโกซำ (Wagosa) และ วำกันดำ ที่ชอบไปตกปลำในบริ เวณนั้น นอกจำกนี้
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ยังมีเรื อแคนู (canoes) ที่ล่องอยูท่ ำงฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำ เพือ่ ข้ำมจำกฝั่งของชนเผ่ำบูโซกำ (Busoga) ไปยัง
หมู่บำ้ นใกล้เคียงแห่งอำณำจักรบูกนั ดำ (Buganda Kingdom) แต่นำยสปี คไม่ได้เคยล่องเรื อข้ำมฟำกไป
จนกระทัง่ นำยเฮนรี่ มอร์ตนั แสตนลี่ ได้เป็ นชำวยุโรปคนแรกที่เดินทำงเข้ำไปถึงอำณำจักรบูกนั ดำเมื่อปี ค.ศ.
1875 ในระหว่ำงที่เขำสำรวจทะเลสำบวิคตอเรี ย
ปี ค.ศ. 1901 ผูบ้ ริ หำรเขตอำณำนิคมในบูโซกำ ได้ยำ้ ยสำนักงำนจำกเมืองอิกงั กำ (Iganga) ซึ่งอยู่
ห่ำงไปทำงตะวันออกอีก 20 กิโลเมตร ไปยังจินจำ และในปี นั้นทำงรถไฟจำกเมืองมอมบำซำ (Mombasa) ชำยฝั่ง
ตะวันออกของเคนยำ ก็ได้เข้ำไปถึงเมืองคิซูมู (Kisumu) ทำงฝั่งตะวันตกของเคนยำซึ่งอยูด่ ำ้ นตะวันออกของ
ทะเลสำบวิคตอเรี ยตรงฝั่งจินจำนัน่ เอง รถไฟที่วงิ่ ทำงสำยดังกล่ำวจึงช่วยบริ กำรให้กบั ทั้งสองฝั่งของทะเลสำบ
จำกนั้น จินจำได้พฒั นำขึ้นเป็ นเมืองสำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ โดยในระยะแรกๆ นั้น งำช้ำงเป็ นสินค้ำหลัก แต่ต่อมำ
ในปี ค.ศ. 1903 ได้มีกำรนำฝ้ ำยเข้ำไปปลูกในเขตบูกนั ดำและกลำยเป็ นสินค้ำสำคัญอีกชนิดหนึ่ง นอกจำกนี้ จินจำ
ยังได้ชื่อว่ำเป็ นเขตอุตสำหกรรมและกำรลงทุนที่สำคัญด้วย ในปี ค.ศ. 1908 เซอร์วนิ สตัน เชอร์ชิล (Sir Winston
Churchill) นำยกรัฐมนตรี องั กฤษได้เรี ยกยูกนั ดำว่ำเป็ น “ไข่มุกแห่งแอฟริ กำ” เพรำะเห็นว่ำเมืองจินจำของ
ยูกนั ดำจะกลำยเป็ นสถำนที่สำคัญของแอฟริ กำตอนกลำง อีกทั้งจะกลำยเป็ นที่ต้งั ของสำนักงำน โรงงำน และ
คลังสินค้ำต่ำงๆ อีกด้วย ในกำลต่อมำ คำพูดของเซอร์วนิ สตัน เชอร์ชิลดังกล่ำวก็ได้กลำยเป็ นควำมจริ ง
เมืองจินจำ ตั้งอยูท่ ำงเหนือของเส้นศูนย์สูตร อยูท่ ี่ควำมสูง 3,750 ฟุตจำกระดับน้ ำทะเล เมืองนี้
อยูห่ ่ำงจำกเมืองกัมปำลำ (Kampala) นครหลวงของประเทศยูกนั ดำประมำณ 80 กิโลเมตร เมืองจินจำยังคงเป็ น
ศูนย์กลำงสำคัญทำงด้ำนกำรเกษตรกรรม โดยเฉพำะกำรปลูกฝ้ ำย สำหรับพืชเกษตรอื่นๆ ก็ได้แก่ น้ ำตำล กำแฟ
และถัว่ นอกจำกนี้ ที่บริ เวณต้นแม่น้ ำไนล์ของเมืองจินจำ ยังมีป้ำยปั กไว้ ณ จุดที่แม่น้ ำสำยนี้ไหลออกจำก
ทะเลสำบวิคตอเรี ยด้วย ซึ่งตรงจุดนี้มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 4,070 ฟุต
*** รู ปที่ 1 ป้ ำยบอกจุดต้นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์ ที่จินจำ ริ มฝั่งทะเลสำบวิคตอเรี ย
*** รู ปที่ 2 ควำมเชี่ยวแรงของแม่น้ ำไนล์ขำว ที่จินจำ ประเทศยูกนั ดำ
จำกจุดเริ่ มต้นที่เมืองจินจำ ริ มฝั่งทะเลสำบวิคตอเรี ย แม่น้ ำที่ไหลไปนั้นเรี ยกว่ำ วิคตอเรี ยไนล์
(Victoria Nile) ไหลขึ้นไปทำงเหนือ ผ่ำนเขตของอำณำจักรบูกนั ดำ ไปทำงหุบเขำแห่งทะเลสำบคโยกำ (Lake
Kyoga) ซึ่งในบริ เวณนั้นได้มีทำงน้ ำสำยเล็กๆ ที่ไหลมำจำกที่รำบสูงทำงตะวันออกไหลลงไปรวมกันด้วย จำก
ทะเลสำบคโยกำ แม่น้ ำสำยนี้ไหลขึ้นไปทำงเหนือ ผ่ำนน้ ำตกคำรู มำ (Karuma Falls) ไหลต่อลงไปยังน้ ำตก
เมอร์ชิสนั (Murchison Falls) ซึ่งมีควำมลึกถึง 147 ฟุต แล้วไหลเลียบหุบเขำทรุ ดไปลงทะเลสำบอัลเบิร์ต
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(Lake Albert) จำกจุดนั้นเรี ยกชื่อว่ำ อัลเบิร์ตไนล์ (Albert Nile) ไหลต่อขึ้นทำงเหนือไปจนถึงเขตประเทศซูดำน
ที่เมืองนิมูเล (Nimule) เปลี่ยนเป็ นชื่อ ไนล์ขำว (White Nile) จำกนั้นไปรวมกับแม่น้ ำไนล์น้ ำเงินที่เมืองคำร์ทูม
ประเทศซูดำน แล้วไหลรวมกันเป็ นแม่น้ ำไนล์ผำ่ นประเทศอียปิ ต์ลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในที่สุด
นอกจำกเรื่ องของเมืองจินจำ ต้นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์ขำว จะขอกล่ำวถึงเรื่ องรำวที่สนใจ
เกี่ยวกับประเทศต้นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์ขำวด้วย นัน่ คือ ยูกนั ดำ เป็ นประเทศที่มีพ้นื ที่กว้ำงใหญ่ (236,580
ตำรำงกิโลเมตร) ตั้งอยูบ่ นเส้นศูนย์สูตร ในบริ เวณที่รำบสูงด้ำนตะวันออกของทวีปแอฟริ กำ และอยูร่ ะหว่ำง
แนวเทือกเขำด้ำนตะวันออกและด้ำนตะวันตกของหุบเขำทรุ ดแห่ งแอฟริ กำ (The Great Rift Valley) ที่รำบสูง
ตอนกลำงของประเทศมีควำมสูงประมำณ 3,450 ฟุตจำกระดับน้ ำทะเล จุดที่สูงที่สุดของประเทศอยูท่ ำงด้ำน
ตะวันตก คือ ยอดเขำมำเกริ ตำ้ (Margherita) บนเทือกเขำรู เวนโซรี (Rowenzori) สูงถึง 16,762 ฟุตจำกระดับ
น้ ำทะเล ในสมัยโบรำณพ่อค้ำชำวอำหรับเรี ยกเทือกเขำรู เวนโซรี ว่ำ เทือกเขำแห่งพระจันทร์ ดังที่ปรำกฏอยูใ่ น
บันทึกของปโตเลมี นักปรำชญ์ชำวกรี กนัน่ เอง ทีน่ ่ำสนใจคือ เทือกเขำรู เวนโซรี เป็ นเทือกเขำที่ไม่ใช่ภูเขำไฟ
ที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริ กำ
ยูกนั ดำมีภำษำของชนพื้นเมืองกลุ่มต่ำงๆ มำกกว่ำ 40 ภำษำ แต่ภำษำรำชกำรได้แก่ ภำษำอังกฤษ
มีกำรใช้ภำษำสวำฮิรี (Swahili) บ้ำงเช่นกัน ชนพื้นเมืองของยูกนั ดำแบ่งตำมกลุ่มภำษำได้ 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม
บันตู (Bantu) กลุ่มนิโลติค (Nolotic) กลุ่มนิโล-ฮำมิติค (Nilo-Hamitic) และกลุ่มซูดำนิค (Sudanic) ในแต่ละกลุ่ม
เหล่ำนี้ มีโครงสร้ำงทำงสังคมที่ซบั ซ้อนและต่ำงกันไปในระหว่ำงชนเผ่ำด้วย
แม้วำ่ ปั จจุบนั ยูกนั ดำมีกำรปกครองแบบสำธำรณรัฐและมีประธำนำธิบดีเป็ นประมุขของ
ประเทศ แต่ยกู นั ดำยังคงมีรำชอำณำจักรของชนเผ่ำต่ำงๆ อยู่ ซึ่งยังไม่เป็ นที่ทรำบกันมำกนักถึงประวัติควำม
เป็ นมำของรำชวงศ์ต่ำงๆ ที่มีมำถึง 5 รำชวงศ์แล้ว ส่วนใหญ่อำจเป็ นเพรำะประวัติศำสตร์ช่วงแรกๆ ยังไม่มี
กำรบันทึกเรื่ องรำวเหล่ำนี้ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร พื้นที่อนั กว้ำงใหญ่ของประเทศล้วนแต่มีอำณำจักรย่อยๆ
ที่ปกครองโดยกษัตริ ยท์ ี่สืบสันติรำชวงศ์ต่อกันมำ ดังเช่น ชนเผ่ำบูกนั ดำ (Buganda) บันโยโร (Bunyoro) อังโกเล
(Ankole) โตโร (Toro) และบูโซกำ (Busoga) ล้วนพูดภำษำของกลุ่มบันตู (Bantu) และมีรำชวงศ์ปกครองมำนำน
นับศตวรรษ ตำมประวัติน้ นั รำชวงศ์เหล่ำนี้มีกำรติดต่อกับโลกตะวันตกมำกว่ำ 100 ปี แล้ว
รำชอำณำจักรบูกนั ดำ (Buganda Kingdom) เป็ นรำชอำณำจักรเก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ยูกนั ดำ อีกทั้งมีเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ได้รับกำรบันทึกและศึกษำไว้มำก
ที่สุดด้วย สิ่งสำคัญประกำรหนึ่งที่ช่วยสำหรับกำรศึกษำเรื่ องรำวเหล่ำนี้คือ ข้ำวของเครื่ องใช้และศิลปวัตถุต่ำงๆ
ที่ถูกฝังอยูใ่ นหลุมฝังศพของแต่ละรำชวงศ์ นอกจำกนี้ยงั มีกำรเก็บรักษำกระดูกฟันส่วนล่ำงของคนสำคัญๆ
ไว้ดว้ ย นับเป็ นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่สำคัญยิง่ ของรำชอำณำจักรบูกนั ดำเลยทีเดียว
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ในช่วงค.ศ. 1890 รำชอำณำจักรบูกนั ดำได้ถูกผนวกรวมเข้ำเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศยูกนั ดำ
แต่ยงั คงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์และสถำนภำพของกำรเป็ นรำชอำณำจักร กล่ำวคือ ยังคงมีสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์ ซึ่ ง
สืบทอดกันมำอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ 700 ปี ต่อมำ หลังจำกที่ยกู นั ดำได้ประกำศอิสรภำพจำกอังกฤษในปี ค.ศ. 1962
รำชอำณำจักรบูกนั ดำได้ทำควำมตกลงกับรัฐบำลกลำงยูกนั ดำ รวมเป็ นสหพันธรัฐ โดยให้อำนำจกำรปกครอง
ในลักษณะกึ่งอิสระ (semi-autonomous) อย่ำงไรก็ตำม ในปี ค.ศ. 1966 ได้เกิดกำรปฏิวตั ิรัฐประหำรโดยนำย
มิลตัน โอโบเต (Milton Obote) นำยกรัฐมนตรี ของยูกนั ดำไม่ยอมรับรำชอำณำจักรบูกนั ดำ และได้ขบั กษัตริ ย ์
บูกนั ดำองค์ที่ 35 ออกจำกรำชอำณำจักร ทำให้พระองค์ตอ้ งลี้ภยั อยูน่ อกประเทศและเสียชีวติ ในปี ค.ศ. 1969
ในปี ค.ศ. 1986 เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลในยูกนั ดำ มีกำรออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ฟ้ื นฟู
สถำบันพระมหำกษัตริ ยแ์ ห่งบูกนั ดำ ในปี ค.ศ. 1993 เจ้ำชำยโรนัลด์ มูเวนดำ มูเตบี ที่สอง (Ronald Muwenda
Mutebi) พระรำชโอรสของกษัตริ ยบ์ ูกนั ดำองค์ที่ 35 ได้รับกำรสถำปนำขึ้นเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ที่ 36 แห่ง
รำชอำณำจักรบูกนั ดำ (His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, Kabaka of Buganda) ทั้งนี้ ตำมรัฐธรรมนูญ
ดังกล่ำว กษัตริ ยบ์ ูกนั ดำเป็ นผูน้ ำทำงวัฒนธรรมและประเพณี ของชำวบูกนั ดำ และทรงพิทกั ษ์รักษำวัฒนธรรม
ของชำวบูกนั ดำด้วย ส่วนรัฐบำลยูกนั ดำก็ได้มีนโยบำยสนับสนุนสถำบันกษัตริ ยใ์ นรำชอำณำจักรต่ำงๆ ให้เป็ น
ศูนย์รวมทำงวัฒนธรรมของประชำชนเช่นกัน
ปั จจุบนั บูกนั ดำเป็ นรำชอำณำจักรที่ใหญ่ที่สุดในยูกนั ดำ ประกอบด้วยเขตกำรปกครอง 3 เขต
(ประเทศยูกนั ดำมี 56 เขตกำรปกครอง) รำชอำณำจักรบูกนั ดำมีเอกลักษณ์ทำงภำษำ ประเพณี และวัฒนธรรม
ของตนเอง มีประชำกรประมำณ 6 ล้ำนคน หรื อประมำณร้อยละ 25 ของประชำกรยูกนั ดำทั้งประเทศ นอกจำกนี้
รำชอำณำจักรบูกนั ดำยังเป็ นที่ต้งั ของกรุ งกัมปำลำ นครหลวงของยูกนั ดำ รวมทั้งท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
เอนเทบเบ (Entebbe) อีกด้วย รำชอำณำจักรบูกนั ดำมีรัฐบำลและรัฐสภำของตนเอง แต่ยงั อยูภ่ ำยใต้กำรปกครอง
ของรัฐบำลยูกนั ดำ
ระหว่ำงวันที่ 11-14 ตุลำคม 2547 ดิฉนั ได้มีโอกำสติดตำมเอกอัครรำชทูต ณ กรุ งไนโรบี
(นำยอัครสิทธิ์ อมำตยกุล) เดินทำงไปกรุ งกัมปำลำ เพือ่ ยืน่ พระรำชสำส์นตรำตั้งแก่ประธำนำธิบดีแห่งประเทศ
ยูกนั ดำ เพือ่ ดำรงตำแหน่งเป็ นเอกอัครรำชทูต ณ กรุ งกัมปำลำ อีกแห่งหนึ่ง ในระหว่ำงกำรเยือนยูกนั ดำครั้งนี้
เรำได้ไปทัศนศึกษำและเยีย่ มชมสถำนที่สำคัญๆ ในกรุ งกัมปำลำ อีกทั้งได้ไปเมืองจินจำเพือ่ ดูตน้ กำเนิดของ
แม่น้ ำไนล์ขำว นอกจำกนี้ ยังได้ไปเยือนเขตที่เป็ นรำชอำณำจักรบูกนั ดำ โดยเอกอัครรำชทูตและดิฉนั ได้เข้ำเยีย่ ม
คำรวะรองนำยกรัฐมนตรี ของรำชอำณำจักรบูกนั ดำ และไปเยีย่ มชมพระรำชวังเก่ำของรำชอำณำจักรบูกนั ดำ ซึ่ง
อยูบ่ นเนินเขำคำซูบี (Kasubi Hill) ห่ำงจำกกรุ งกัมปำลำไปทำงตะวันตกเฉียงเหนือประมำณ 5 กิโลเมตร เนินเขำ
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คำซูบีเคยเป็ นที่ต้งั ของเมืองหลวงแห่ งรำชอำณำจักรบูกนั ดำ ในสมัยของกษัตริ ยม์ ูเตซำเมื่อปี ค.ศ.1881 ปั จจุบนั
พระรำชวังแห่งนี้ได้กลำยเป็ นพิพธิ ภัณฑ์และที่ฝังพระศพของอดีตกษัตริ ย ์ 4 พระองค์ของรำชอำณำจักรบูกนั ดำ
*** รู ปที่ 3 เอกอัครรำชทูตเข้ำเยีย่ มคำรวะรองนำยกรัฐมนตรี แห่งรำชอำณำจักรบูกนั ดำ
พระรำชวังเก่ำแห่งรำชอำณำจักรบูกนั ดำ เป็ นเรื อนใหญ่คล้ำยกระท่อม ทรงกลม มุงด้วยใบจำก
และหญ้ำ คลุมลงมำถึงพื้นโดยรอบ ภำยในสร้ำงด้วยโครงไม้ท่อนสูง กลม มีลกั ษณะเป็ นสถำปั ตยกรรมของ
แอฟริ กำโดยแท้จริ ง กำรเข้ำเยีย่ มชมภำยในอำณำเขตพระรำชวังเก่ำนี้ ทุกคนต้องถอดรองเท้ำ ส่วนผูห้ ญิงต้อง
สวมใส่ผำ้ ถุงพื้นเมืองเพือ่ คลุมเท้ำ เป็ นกำรแสดงควำมเคำรพ ภำยในพระรำชวังที่กลำยเป็ นที่ฝังพระศพนั้น มี
ข้ำวของเครื่ องใช้ของอดีตกษัตริ ยจ์ ดั วำงไว้อยูโ่ ดยรอบ รวมทั้งเครื่ องดนตรี ของชนเผ่ำบูกนั ดำ อำวุธต่ำงๆ และ
ซำกเสือดำวที่เคยเป็ นสัตว์เลี้ยงของกษัตริ ยม์ ูเตซำที่ 1 (King Mutesa I) ในกำรเข้ำไปเยีย่ มชมที่ฝังพระศพ ต้อง
เดินผ่ำนประตูไม้ที่ก้ นั ไว้ 2 ชั้น ประตูน้ ีคือทำงเข้ำ-ออกของกษัตริ ยบ์ ูกนั ดำเมื่อครั้งที่สถำนที่น้ ียงั เป็ นพระรำชวัง
ในโอกำสที่ได้เข้ำไปเยีย่ มชมครั้งนั้น ดิฉนั ยังได้พบกับสตรี ผหู ้ นึ่งที่เป็ นพระญำติของอดีตกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ง นำง
ยังคงอำศัยอยูใ่ นเรื อนภำยในอำณำเขตของรำชอำณำจักรบูกนั ดำนัน่ เอง ส่วนพระรำชวังแห่ งใหม่ของกษัตริ ย ์
บูกนั ดำในปั จจุบนั นั้น อยูไ่ ม่ห่ำงไปจำกเขตพระรำชวังเก่ำเท่ำใดนัก แต่ไม่เปิ ดให้ผคู ้ นเข้ำเยีย่ มชม
*** รู ปที่ 4 พระรำชวังเก่ำ ปั จจุบนั เป็ นที่ฝังพระศพของกษัตริ ยแ์ ห่ งรำชอำณำจักรบูกนั ดำ
*** รู ปที่ 5 ภำยในพระรำชวังเก่ำ ที่ฝังพระศพของกษัตริ ยอ์ ยูใ่ ต้ดิ) ดังรู ปที่แขวนไว้ มีอำวุธและ
เครื่ องรำชย์ประดับไว้หน้ำพระศพแต่ละองค์
กษัตริ ยแ์ ห่ งรำชอำณำจักรบูกนั ดำองค์ปัจจุบนั ได้ทรงมีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ
ทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกำรพยำยำมยกระดับชีวติ ควำมเป็ นอยูข่ องประชำชน กำรพัฒนำชุมชน
กำรศึกษำ และกำรพัฒนำด้ำนสุขอนำมัย โดยใช้ชุมชนเป็ นฐำนในกำรริ เริ่ มกำรพัฒนำ ในกำรนี้ พระองค์ได้ทรง
ทรำบถึงควำมสำเร็จในกำรพัฒนำของประเทศไทย โดยเฉพำะตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำร
พระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั พระองค์จึงทรงมีพระรำชประสงค์ที่จะเสด็จฯ เยือนประเทศไทย
เพือ่ ศึกษำประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำของประเทศไทย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำรำชอำณำจักรบูกนั ดำ
และประเทศยูกนั ดำโดยรวมต่อไป
*** รู ปที่ 6 กษัตริ ยโ์ รนัลด์ มูเวนดำ มูเตบี ที่สอง แห่ งรำชอำณำจักรบูกนั ดำ
ระหว่ำงวันที่ 25 สิงหำคม ถึง 5 กันยำยน 2548 กษัตริ ยโ์ รนัลด์ มูเวนดำ มูเตบี ที่สอง แห่ง
รำชอำณำจักรบูกนั ดำได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทยเป็ นกำรส่วนพระองค์ โดยมีนำยเจมส์ มูลวำนำ (Mr. James
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Mulwana) กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยประจำยูกนั ดำ พร้อมด้วยรัฐมนตรี คลังและเจ้ำหน้ำที่ของรำชอำณำจักร
บูกนั ดำร่ วมตำมเสด็จ โดยเอกอัครรำชทูต ณ กรุ งไนโรบี และดิฉนั ได้ไปรับเสด็จกษัตริ ยโ์ รนัลด์ มูเวนดำ มูเตบี
ที่สอง ที่สนำมบินดอนเมืองในวันเสด็จฯ มำถึงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในระหว่ำงกำรเสด็จฯ เยือนประเทศไทย
กษัตริ ยแ์ ห่ งรำชอำณำจักรบูกนั ดำได้เข้ำเฝ้ ำฯ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ณ วังศุโขทัย
เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2548 นอกจำกนี้ ยังได้เสด็จฯ เยีย่ มชมโครงกำรส่ วนพระองค์สวนจิตรลดำ
พระบรมมหำรำชวัง วัดพระศรี รัตนศำสดำรำม พระที่นงั่ วิมำนเมฆ และศูนย์ศิลปชีพบำงไทร พระรำชวัง
บำงปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ สำหรับสถำนที่สำคัญอื่นๆ ที่ได้เสด็จฯ ไปด้วยนั้น คือ เมืองพัทยำ และ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่จงั หวัดเชียงใหม่น้ นั พระองค์ยงั ได้เสด็จฯ เยีย่ มชมศูนย์พฒั นำโครงกำรหลวงอินทนนท์
และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยห้องไคร้อนั เนื่องมำจำกพระรำชดำริ นับว่ำเป็ นกำรเยือนที่ประสบควำมสำเร็จ
ด้วยดี
*** รู ปที่ 7 กษัตริ ยแ์ ห่งรำชอำณำจักรบูกนั ดำ (คนที่สองจำกซ้ำย) ระหว่ำงกำรเสด็จฯ เยือนไทย นำย
เจมส์ มูลวำนำ กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยประจำยูกนั ดำ (คนซ้ำยสุดของภำพ) ร่ วมเดินทำงมำด้วย
แม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน (The Blue Nile) มีตน้ กำเนิดอยูใ่ นประเทศเอธิโอเปี ย อันเป็ นประเทศที่มี
ควำมงดงำมและควำมหลำกหลำยทำงภูมิประเทศ อีกทั้งยังเป็ นแหล่งอำรยธรรมอันเก่ำแก่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
เอธิโอเปี ยอยูใ่ นบริ เวณที่ได้ชื่อว่ำเป็ น “แหล่งกำเนิดของมวลมนุษยชำติ (Cradle of Mankind)
ทะเลสำบทำนำ (Lake Tana) บนที่รำบสูงทำงตะวันตกเฉียงเหนือของเอธิโอเปี ย คือถิ่นกำเนิด
ของแม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน (The Blue Nile River) ทะเลสำบทำนำเป็ นหนึ่งในทะเลสำบที่งดงำมที่สุดของหุบเขำทรุ ด
(The Great Rift Valley) แห่งแอฟริ กำตะวันออก ชำวกรี กโบรำณเรี ยกทะเลสำบนี้วำ่ Pseboa ทะเลสำบทำนำ
เป็ นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดของเอธิโอเปี ย มีอำณำเขตประมำณ 3,600 ตำรำงกิโลเมตร ภำยในทะเลสำบทำนำมี
เกำะเล็กๆ กระจำยอยูท่ ้งั หมด 37 เกำะ ซึ่งในจำนวนนี้ มีอยูป่ ระมำณ 20 กว่ำเกำะที่มีโบสถ์และสำนักสงฆ์ของ
ศำสนำคริ สเตียนออร์โธดอกซ์ต้งั อยูม่ ำกมำย เป็ นสถำนที่ที่มีควำมสำคัญยิง่ ทำงประวัติศำสตร์และศำสนำของ
เอธิโอเปี ย เป็ นที่เก็บคัมภีร์และเอกสำรโบรำณ ตลอดจนศิลปะและวัตถุล้ ำค่ำทำงศำสนำไว้มำกมำย ดังนั้น จึง
ถือกันว่ำทะเลสำบทำนำเป็ นหนึ่งใน “เส้นทำงประวัติศำสตร์ (The Historic Route)” ของเอธิโอเปี ย เส้นทำง
ดังกล่ำวยังต่อขึ้นไปทำงเหนือและตะวันออกของประเทศ อันเป็ นแหล่งอำรยธรรมและอำณำจักรโบรำณกว่ำ
3,000 ปี
นักสำรวจหลำยคนได้พยำยำมเดินทำงเข้ำไปให้ถึงแหล่งของต้นกำเนิดแม่น้ ำไนล์ ซึ่งรวมถึง
บำทหลวงเจอโรนิ โม โลโบ (Father Jeronimo Lobo) ผูเ้ ขียนหนังสือเรื่ อง “กำรเดินทำงสู่อบิสสิเนีย (A Voyage
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to Abyssinia)” และนำยเจมส์ บรู ซ (James Bruce) นักสำรวจชำวสก๊อตต์ ผูไ้ ด้บนั ทึกกำรเดินทำงของเขำไว้ใน
หนังสือที่ชื่อ “กำรเดินทำงเพือ่ ค้นพบต้นกำเนิดแม่น้ ำไนล์ (Travels to Discover the Source of the Nile)” กำร
สำรวจดังกล่ำวได้ระบุถึงแม่น้ ำสำยเล็กๆ ที่ไหลเข้ำสู่ทะเลสำบทำนำ ซึ่งชนพื้นเมืองที่อำศัยอยูบ่ นที่รำบสูงตอน
เหนือของเอธิโอเปี ยกล่ำวว่ำ แม่น้ ำสำยเล็กๆ นี้ คือต้นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน พวกเขำจึงให้ชื่อว่ำ “แม่น้ ำ
ไนล์สำยเล็ก” พระนักบวชชำวโปรตุเกส ชื่อ เปโดร ปำเอส (Pedro Paez) ก็ได้คน้ พบแม่น้ ำสำยนี้เมื่อปี ค.ศ.
1618 แม่น้ ำสำยเล็กดังกล่ำวได้ไหลไปอีก 140 กิโลเมตร ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสำบทำนำ ซึ่งเป็ นที่รวมของ
แม่น้ ำสำยอื่นๆ อีกกว่ำ 60 สำยอันเกิดจำกเทือกเขำสูงที่อยูโ่ ดยรอบ จำกนั้นมีแม่น้ ำไหลออกมำทำงริ มฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสำบทำนำ ใกล้เมืองบำฮำร์ ดำร์ (Bahar Dar) ได้ชื่อว่ำ แม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน (Blue Nile
River) เพรำะแม่น้ ำออกเป็ นสีน้ ำเงินชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง ชนพื้นเมืองเรี ยกแม่น้ ำไนล์วำ่ อำ-บำย (Abai)
และเชื่อกันว่ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์ในกำรรักษำโรคภัยไข้เจ็บได้
แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินไหลออกจำกทะเลสำบทำนำไปเพียง 35 กิโลเมตร ก็ไหลลงไปยังน้ ำตก
ทิซ อิแสท (Tis Isat Falls) ที่มีควำมลึกถึง 160 ฟุต และที่ตอนบนของน้ ำตกนั้น แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินมีควำมกว้ำงถึง
1,280 ฟุต คำว่ำ ทิซ อิแสท (Tis Isat) ในภำษำอัมฮำริ ก (Amharic language) อันเป็ นภำษำรำชกำรของเอธิโอเปี ย
มีควำมหมำยว่ำ ควันไฟ (smoke of fire) อำจได้ชื่อมำจำกกลุ่มน้ ำที่แตกกระจำยเป็ นฝอยเมื่อแม่น้ ำตกลงกระทบ
พื้นอย่ำงรุ นแรงจนมองดูเหมือนควันไฟที่พงุ่ ขึ้นมำ
จำกน้ ำตกทิซ อิแสทนั้นแล้ว แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินได้ไหลผ่ำนพื้นที่กว้ำงใหญ่ไปอีก 800 กิโลเมตร
พัดผ่ำนพื้นผิวหน้ำดินตำมไปด้วย ที่ใกล้กบั น้ ำตกทิซ อิแสท มีสะพำนหินที่สร้ำงไว้โดยนักสำรวจชำวโปรตุเกส
ในสมัยศตวรรษที่ 17 เรี ยกว่ำ สะพำนโปรตุเกส (Portuguese Bridge) จำกนั้น แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินก็ไหลวกไปทำง
ตะวันตกและต่อขึ้นไปยังตะวันตกเฉียงเหนือ ดูเป็ นวงโค้ง ตัดผ่ำนแนวเทือกเขำตอนกลำงของประเทศ ก่อให้เกิด
หุบเขำและโกรกธำร (Blue Nile Gorge) ที่มีควำมลึกที่สุดและงดงำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก บำงแห่งที่แม่น้ ำ
ไหลผ่ำนนั้น ไม่มีแม้แต่บำ้ นเรื อนหรื อผูค้ นอำศัยอยูเ่ ลย เพรำะอยูล่ ึกเข้ำไปภำยในภูมิประเทศ มีเทือกเขำ โขดหิน
โกรกธำร และหุบเขำใหญ่นอ้ ยมำกมำย ในบำงแห่งโกรกธำรมีควำมกว้ำงถึง 25 กิโลเมตร ทัศนียภำพของแม่น้ ำ
ไนล์น้ ำเงินทีไ่ หลผ่ำนภูมิประเทศเหล่ำนี้มีควำมงดงำมอย่ำงน่ำมหัศจรรย์ กล่ำวกันว่ำ ควำมงดงำมของโกรกธำร
แห่งแม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน (Blue Nile Gorge) นั้น เปรี ยบกันว่ำเหมือนกับควำมงำมและควำมมหัศจรรย์ของหุบเขำ
อันยิง่ ใหญ่ (Grand Canyon) ที่อยูใ่ นมลรัฐแอริ โซนำ แห่งสหรัฐอเมริ กำ
แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินไหลเชี่ยวอย่ำงรุ นแรงในบำงตอนของโกรกธำร และไหลเอื่อยในบำงช่วง แต่
ก็มีควำมน่ำกลัว ประกอบกับในแม่น้ ำไนล์น้ ำเงินมีจระเข้และฮิปโปโปเตมัสอำศัยอยูม่ ำกมำย เป็ นอันตรำยต่อ
มนุษย์เช่นกัน เมื่อผ่ำนพ้นเขตประเทศเอธิโอเปี ย แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินก็ไหลต่อเข้ำไปในประเทศซูดำนเป็ นระยะทำง
อีก 480 กิโลเมตร จนถึงเมืองคำร์ทูม ประเทศซูดำน ณ ที่น้ นั แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินได้ไปรวมกับแม่น้ ำไนล์ขำวที่มีถิ่น
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กำเนิดจำกทะเลสำบวิคตอเรี ยในประเทศยูกนั ดำ รวมเป็ นแม่น้ ำไนล์สำยเดียว ไหลต่อไปอีก 3,000 กิโลเมตร
ผ่ำนประเทศอียปิ ต์และลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อไป ทั้งนี้ ในภำษำอำระบิก คำว่ำ คำร์ทูม (Khartoum)
แปลว่ำ งวงช้ำง (elephant’s trunk) ได้ชื่อมำจำกลักษณะของแผ่นดินตรงจุดที่แม่น้ ำไนล์ขำวและไนล์น้ ำเงิน
ไหลไปรวมกัน
โดยเฉลี่ยแล้ว แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินให้น้ ำประมำณ 2 ใน 3 ของแม่น้ ำไนล์ท้งั หมด โดยในหน้ำฝน
แม่น้ ำไนล์น้ ำเงินสำมำรถให้น้ ำได้มำกถึงร้อยละ 90 ส่วนหน้ำร้อนระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเมษำยนนั้น ระดับ
น้ ำของแม่น้ ำไนล์น้ ำเงินลดลงอย่ำงมำกจนน่ำกลัวว่ำจะเหือดแห้งไปได้
ระหว่ำงวันที่ 29 มีนำคม ถึง 4 เมษำยน 2548 ดิฉนั ได้ติดตำมเอกอัครรำทูต ณ กรุ งไนโรบี
เดินทำงไปกรุ งแอดดีส อบำบำ เพือ่ ยืน่ พระรำชสำส์นตรำตั้งแก่ประธำนำธิบดีแห่งประเทศเอธิโอเปี ย เพือ่ ดำรง
ตำแหน่งเป็ นเอกอัครรำชทูต ณ กรุ งแอดดีส อบำบำ อีกแห่งหนึ่ง ในระหว่ำงกำรเยือนเอธิโอเปี ยครั้งนี้ เรำได้มี
โอกำสเดินทำงออกไปทัศนศึกษำภูมิประเทศอันงดงำมของเอธิโอเปี ยที่บริ เวณช่วงหนึ่งของโกรกธำรแม่น้ ำไนล์
น้ ำเงิน โดยเรำได้เช่ำรถจำกโรงแรมออกไป มีคนขับทำหน้ำที่เป็ นมัคคุเทศก์ให้ดว้ ย ชื่อนำยอโวเก เจเนตู (Awoke
Genetu) นับว่ำโชคดีที่มคั คุเทศก์ผนู ้ ้ ีเคยเป็ นครู สอนวิชำประวัติศำสตร์เอธิโอเปี ยมำก่อน จึงทำให้อธิบำยเรื่ องรำว
ต่ำงๆ ได้อย่ำงดีและละเอียดยิง่ เรำได้รับควำมรู ้เพิม่ เติมมำกมำย
*** รู ปที่ 8 ภูมิประเทศอันงดงำมของเอธิโอเปี ย มัคคุเทศก์ของเรำยืนอยูก่ บั ชนพื้นเมืองบนหลังม้ำที่
ตกแต่งตำมประเพณี โบรำณ
เมื่อนัง่ รถออกจำกกรุ งแอดดิส อบำบำไปทำงเหนือได้ประมำณ 82 กิโลเมตร ก็เริ่ มผ่ำนเข้ำสู่
บริ เวณที่เป็ นโกรกธำรของแม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน ภูมิประเทศโดยรอบมีควำมงดงำมและหลำกหลำย เริ่ มจำกพื้นที่รำบ
และทุ่งหญ้ำอันกว้ำงใหญ่ ได้เห็นหมู่บำ้ นของชนพื้นเมืองเรี ยงรำยตลอดทำง ต่อมำภูมิประเทศเริ่ มรำยล้อมไป
ด้วยเทือกเขำ มีภูเขำไฟและปล่องภูเขำไฟให้เห็นเป็ นระยะๆ จำกนั้น ภูมิประเทศก็เป็ นหุบเขำและโกรกธำร บำง
ช่วงแคบ บำงช่วงกว้ำงใหญ่ รถของเรำแล่นผ่ำนโกรกธำร และขึ้นสูงบนเทือกเขำบำงตอน มองลงไปเบื้องล่ำง
เห็นทัศนียภำพของธรรมชำติและภูมิประเทศที่มีแม่น้ ำไนล์น้ ำเงินไหลคดเคี้ยวผ่ำนโกรกธำร ดูเหมือนว่ำจะไหล
ไปอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด
*** รู ปที่ 9 เด็กหญิงชำวเอธิโอเปี ย เบื้องหลังคือโกรกธำรแม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน
แม้เรำมีเวลำที่จำกัด ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปถึงน้ ำตกทิซ อิแสท และทะเลสำบทำนำได้
แต่ก็เป็ นโอกำสอันดีที่ได้ไปสัมผัสกับธรรมชำติอนั น่ำมหัศจรรย์ของเอธิโอเปี ยเช่นนี้ ในช่วงขำกลับ เรำได้แวะ
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เยีย่ มชมโบสถ์แห่งภูเขำลิบำนอส (Debre Libanos) คำว่ำ “Debre” แปลว่ำ “โบสถ์” นับเป็ นโบสถ์เก่ำแก่และ
สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของศำสนำคริ สเตียนออร์โธดอกซ์ของเอธิโอเปี ย สร้ำงตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยนักบุญเต
เกล ไฮมำนอต (Tekle Haimanot) ซึ่งตำนำนกล่ำวขำนว่ำ ยืนสวดมนต์เพียงขำเดียวอยูใ่ นถ้ ำถึง 7 ปี ทำให้ขำ
อีกข้ำงหนึ่งหลุดไป เรำจึงได้เห็นภำพวำดของนักบุญท่ำนนี้ผมู ้ ีแต่ขำเพียงข้ำงเดียว ต่อมำในสมัยของกษัตริ ย ์
เมอนิหลิก พระองค์ได้เสด็จไปยังโบสถ์แห่งนี้บ่อยครั้ง โดยเฉพำะในช่วงที่ไม่สบำยก่อนสิ้นพระชนม์ เพือ่ ไปหำ
น้ ำศักดิ์สิทธิ์ที่พบในถ้ ำ นักบวชและชำวเอธิโอเปี ยชอบเดินทำงไปแสวงบุญยังโบสถ์แห่งนี้ ในช่วงที่อิตำลีเข้ำบุก
เอธิโอเปี ยเมื่อปี ค.ศ. 1937 พระนักบวชของโบสถ์แห่งนี้ได้ทำกำรต่อสูก้ ำรยึดครองของอิตำลี ทำให้พระเหล่ำนี้
ถูกฆ่ำหมู่ไปทั้งหมด 297 รู ป และกระดูกได้ถูกฝังอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับโบสถ์นนั่ เอง
*** รู ปที่ 10 โบสถ์แห่งภูเขำลิบำนอส
กล่ำวกันว่ำ อำคำรดั้งเดิมของโบสถ์ที่สร้ำงอยูภ่ ำยใต้หน้ำผำบนภูเขำลิบำนอสได้ถูกทำลำยไป
ต่อมำ อำคำรโบสถ์หลังใหม่ถูกสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 โดยคำสัง่ ของกษัตริ ยไ์ ฮเล เซลำสซี ซึ่งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์
สุดท้ำยของเอธิโอเปี ย นับเป็ นโบสถ์ที่มีสถำปั ตยกรรมแบบคริ สเตียนออร์โธดอกซ์ของเอธิโอเปี ยอย่ำงแท้จริ ง
หน้ำต่ำงกระจก (stained glass windows) โดยรอบ ดูสวยงำม บอกเล่ำเรื่ องรำวทำงศำสนำ อีกทั้งยังมีภำพเขียน
ฝำผนังโดยศิลปิ นที่มีชื่อเสียงของเอธิโอเปี ย ในวันที่เรำไปเยีย่ มชมโบสถ์น้ ีน้ นั เรำได้เดินขึ้นภูเขำไปยังถ้ ำที่อยูใ่ ต้
หน้ำผำ ภำยในถ้ ำมีน้ ำใต้ดินไหลผ่ำนซอกหิน น้ ำเย็นเฉี ยบ ชนพื้นเมืองถือว่ำเป็ นน้ ำศักดิ์สิทธิ์ และมักเตรี ยม
กระป๋ องไปรองน้ ำนำไปบูชำและรักษำโรคภัยไข้เจ็บ มีพระนักบวชอยู่ 1 รู ป เพือ่ สวดมนต์และรดน้ ำศักดิ์สิทธิ์
ให้ผคู ้ นที่ผำ่ นไปเยีย่ มเยียนด้วย
*** รู ปที่ 11 พระนักบวชแห่งศำสนำคริ สเตียนออร์โธดอกซ์ของเอธิโอเปี ย ภำยในถ้ ำมีน้ ำไต้ดิน
ถือกันว่ำเป็ นน้ ำศักดิ์สิทธิ์
เมื่อแม่น้ ำไนล์น้ ำเงินไหลไปรวมกับแม่น้ ำไนล์ขำวที่เมืองคำร์ทูม ประเทศซูดำน กลำยเป็ น
แม่น้ ำไนล์สำยเดียว เรี ยกว่ำ แม่น้ ำไนล์ (The Nile River) ไหลผ่ำนประเทศอียปิ ต์ลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ในโอกำสนี้จึงขอกล่ำวถึงประเทศอียปิ ต์สกั เล็กน้อยว่ำ แม่น้ ำไนล์มีควำมสำคัญต่อชีวติ ของชำวอียปิ ต์มำนับแต่
โบรำณกำล มีเพลงหนึ่งชื่อว่ำ The Hymn to Nile กล่ำวถึงควำมสำคัญของแม่น้ ำไนล์ที่ให้ชีวติ แก่ชำวอียปิ ต์
เชื่อว่ำเพลงนี้แต่งขึ้นในยุครำชวงศ์แห่งอำณำจักรกลำง (the Middle Kingdom) เมื่อ 2050-1750 ปี ก่อนคริ สตกำล
นักประวัติศำสตร์ชำวกรี กที่ชื่อ เฮโรโดตัส (Herodotus) ได้ให้คำสรุ ปสั้นๆ เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศอียปิ ต์กบั แม่น้ ำไนล์ไว้วำ่ อียปิ ต์คือของขวัญจำกแม่น้ ำไนล์ (Egypt is the gift of the Nile) ทั้งนี้ อียปิ ต์
โบรำณนั้น ได้รับกำรเรี ยกโดยชนพื้นเมืองว่ำ Kemet ซึ่งแปลว่ำ “ดำ” อันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำง
พื้นที่สีดำที่เกิดจำกดินตะกอนทับถมของแม่น้ ำไนล์กบั พื้นสีขำวของทะเลทรำยที่อยูโ่ ดยรอบไปกว้ำงไกล ชำว
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อียปิ ต์สมัยโบรำณยังมีแนวคิดที่เกี่ยวกับแม่น้ ำอื่นๆ โดยใช้แม่น้ ำไนล์เป็ นหลัก ดังเช่น คำสลักในแผ่นหินที่มีอำยุ
รำว 1600 ปี ก่อนคริ สตกำลนั้น ได้กล่ำวถึงแม่น้ ำยูเฟรติส (Euphrates) แห่งเมโสโปเตเมียว่ำไหลผิดทำง เพรำะ
แม่น้ ำไนล์ไหลจำกทำงใต้ข้ นึ ไปทำงเหนือ แต่แม่น้ ำยูเฟรติส ไหลจำกทำงทิศเหนือไปสู่ทิศใต้
ลักษณะที่สำคัญยิง่ ของแม่น้ ำไนล์ต้งั แต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์มำจนถึงปี ค.ศ. 1971 ได้แก่ กำร
ไหลท่วมท้นทุกปี เนื่องจำกแม่น้ ำได้รับน้ ำจำกฝนที่ตกทำงตอนในของแอฟริ กำโดยเฉพำะจำกแม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน
ในประเทศเอธิโอเปี ย และน้ ำที่ละลำยมำจำกหิมะบนที่รำบสูงเอธิโอเปี ยลงสู่แม่น้ ำไนล์น้ ำเงิน ไปไหลรวมกัน
เป็ นแม่น้ ำไนล์สำยเดียวและไหลไปยังอียปิ ต์น้ นั ได้ท่วมท้นริ มฝั่งสองข้ำงของแม่น้ ำ นำเอำดินตะกอนมำทับถม
เกิดเป็ นที่รำบดินดอนสำมเหลี่ยมกว้ำงใหญ่หลำยพันกิโลเมตร เป็ นพื้นที่อนั อุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งที่อยูอ่ ำศัย
ของประชำชน เป็ นแหล่งกสิกรรมและกำรประมง เป็ นเส้นทำงคมนำคม และเป็ นบ่อเกิดแห่งอำรยธรรมอียปิ ต์
ขึ้นมำ
ชำวอียปิ ต์ได้ทำกำรชลประทำนและใช้ประโยชน์จำกแม่น้ ำไนล์ในกำรเกษตรมำนำนนับพันปี
เกษตรกรรมมีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ และมีววิ ฒั นำกำรของเครื่ องมือเครื่ องใช้ในกำรเกษตร รวมทั้งกำรใช้สตั ว์
เพือ่ ช่วยในกำรเพำะปลูก ดังเช่นที่ เฮโรโดตัส นักประวัติศำสตร์ชำวกรี ก ได้บนั ทึกไว้เมื่อศตวรรษที่ 5 ก่อน
คริ สตกำลว่ำ ชำวอียปิ ต์ใช้หมูช่วยในกำรหว่ำนเมล็ดพืชแทนกำรใช้แพะ เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม นับจำกปี ค.ศ.
1971 ได้มีกำรสร้ำงเขื่อนอัสวำน (Aswan High Dam) และกำรขุดสร้ำงทะเลสำบนัสเซอร์ (Lake Nasser) ซึ่งถือ
เป็ นทะเลสำบขุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ทำให้กำรชลประทำนเป็ นไปได้ตลอดปี ในขณะเดียวกันก็ไม่มีน้ ำท่วม
ไหลล้นสองฝั่งของแม่น้ ำไนล์ มีผลทำให้ไม่เกิดกำรตกตะกอนของดินและแร่ ธำตุอนั อุดมสมบูรณ์ตำมฝั่งแม่น้ ำ
และที่ปำกแม่น้ ำไนล์อีกต่อไป ในบำงพื้นที่ยงั ได้เกิดมีทะเลทรำยขึ้นมำอีกด้วย ทั้งนี้ กำรสร้ำงเขื่อน ที่ก้ นั น้ ำ และ
ขุดคลองเพือ่ กำรชลประทำนตำมริ มฝั่งแม่น้ ำไนล์ได้มีมำนำนับแต่ยคุ ของฟำโรห์แล้วเช่นกัน
บทบำทของประเพณี ควำมเชื่อและกำรปฏิบตั ิทำงศำสนำได้มีส่วนสำคัญยิง่ ในชีวติ ประจำวัน
ของชำวอียปิ ต์โบรำณ พวกเขำเชื่อและนับถือเทพเจ้ำหลำยพระองค์ แม่น้ ำมีควำมสัมพันธ์กบั เทพเจ้ำหลำย
พระองค์เช่นกัน ดังเช่น องค์หนึ่งคือ Hapi เทพผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งกำรจัดสรรและกำรประมงและผูร้ ับผิดชอบต่อกำร
ท่วมท้นของแม่น้ ำไนล์ รวมทั้งกำรให้แม่น้ ำไนล์มีน้ ำมำกเพียงพอเพือ่ ให้ท่วมท้นสองฝั่ง นอกจำกนี้ควำมอุดม
สมบูรณ์ที่เกิดจำกแม่น้ ำไนล์ได้ทำให้ชำวอียปิ ต์ในสมัยโบรำณสร้ำงสรรค์งำนด้ำนศิลปะและสถำปั ตยกรรมตำม
สองฝั่งแม่น้ ำ เช่น โบสถ์และอนุสำวรี ยเ์ พือ่ บูชำเทพเจ้ำและฟำโรห์ของอียปิ ต์ เป็ นต้น
นี่คือเรื่ องรำวที่น่ำสนใจเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของแม่น้ ำไนล์ ซึ่งไม่วำ่ แม่น้ ำไนล์มีตน้ กำเนิดจำก
ประเทศใด และไหลผ่ำนไปยังประเทศใด ก็คือสำยน้ ำแห่งชีวติ และอำรยธรรมของประชำชนในพื้นที่ที่แม่น้ ำ
ไนล์ไหลผ่ำนนัน่ เอง ดิฉนั หวังว่ำเรื่ องรำวข้ำงต้นคงทำให้ท่ำนผูอ้ ่ำนรู ้จกั แม่น้ ำไนล์และถิ่นกำเนิดของสำยแม่น้ ำ
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แห่งอำรยธรรมนี้มำกขึ้น ข้อมูลเหล่ำนี้ได้มำจำกควำมรู ้และประสบกำรณ์จำกกำรไปเยือน และจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเพิม่ เติม ส่วนรู ปต่ำงๆ ในเรื่ องนี้ดิฉนั เป็ นผูถ้ ่ำยภำพมำเก็บไว้เป็ นที่ระลึกเช่นกัน
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การสารวจความคิดเห็นของผู้ฟังต่ อการดาเนินงานของสถานีวิทยุสราญรมย์
เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
ผูด้ าเนินรายการรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานีวทิ ยุสราญรมย์
ความเป็ นมาของสถานีวิทยุสราญรมย์
แม้วา่ ตามมาตรา 40 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั จะได้ระบุไว้วา่ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็ นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
แต่นยั ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ารัฐจะต้องแปรรู ปสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เหมือนเช่นองค์กร
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานยังคงมีบทบาทและเป็ นเจ้าของสื่อเพือ่ เป็ นกลไกในการ
ประสัมพันธ์ และเผยแพร่ สารอันเป็ นประโยชน์ต่อการรักษาความมัน่ คงของชาติ การศึกษาและวัฒนธรรม
และประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ในปั จจุบนั หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน อาทิ กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงกลาโหมจึงยังคงมีสถานีวทิ ยุเป็ นกลไกที่สาคัญในการทางานตามพันธกิจและกลยุทธ์
กระทรวงการต่างประเทศ ก็เป็ นอีกหน่วยราชการหนึ่งที่มีสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงเป็ นของ
ตนเอง ภายใต้ชื่อว่า “ สถานีวทิ ยุสราญรมย์ ” ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าสถานีวทิ ยุเอเชียเสรี (The Voice of Free Asia –
VFA) เป็ นสถานีวทิ ยุกระจายเสียงระบบ AM ความถี่ 1575 กิโลเฮิรตซ์ จัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2508 สถานีฯ เริ่ มออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2511 โดยรัฐบาลได้ซ้ือกรรมสิทธิ์ในสถานีฯ กาลังส่ง 1,000 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่
ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริ เวณตอนใต้ของจีน และถือได้วา่ เป็ นสถานีทมี่ ีกาลังส่ง
ไกลที่สุด
นโยบายที่ถือเป็ นแนวทางของการจัดรายการของสถานีวทิ ยุเอเชียเสรี ต้ งั แต่แรกบนพื้นฐานของ
ถ้อยแถลงของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น (พ.ศ. 2511) ที่วา่
" ควรยึดถือเป็ นนโยบายที่ส่งเสริ มเสรี ภาพของประเทศไทยและประเทศต่ างๆ ในเอเชี ยเป็ นหลัก เราเป็ นคลื่น
ของอนาคต เพราะเราทาในสิ่ งที่สร้ างสรรค์ สถานี ฯ ต้ องเป็ นตัวของตัวเอง คือเป็ นของไทย ต้ องแสดงสัญลักษณ์
ของไทย แสดงวัฒนธรรมไทย หรื อของประเทศเพื่อนบ้ าน เพราะชื่ อสถานี ฯ ก็บอกว่ เป็ นเสี ยงของเอเชี ยเสรี "
นโยบายการเผยแพร่ ออกอากาศในยุคเอเชียเสรี จึงมีวตั ถุประสงค์คือเพือ่ ป้ องกันภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์
และเผยแพร่ ความดีงามของระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริ มเสรี ภาพของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ
ในทวีปเอเชียซึ่งเป็ นแนวทางการจัดรายการของสถานี ฯ ในระยะเริ่ มแรก

ภายหลังทศวรรษ 2530 ซึ่งเป็ นช่วงสิ้นสุดสงครามเย็น แนวการดาเนินรายการจึงเปลี่ยนมาเป็ น
เพือ่ มุ่งเน้นการส่งเสริ มความเป็ นมิตร ความเข้าใจอันดี และความร่ วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้คนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจและให้การสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของ
ไทย และเพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สาคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยและของกระทรวงการต่างประเทศ
จนกระทัง่ วันที่ 1 เมษายน 2541 สถานีวทิ ยุสราญรมย์ก็ได้ถือกาเนิดขึ้นใหม่ ณ ที่ทาการใหม่
อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรี อยุธยา โดยมีพธิ ีเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541
แนวทางการดาเนินงานใหม่ในช่วงโลกาภิวตั น์ได้เน้นไปทีก่ ารนาเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง เที่ยงตรงและฉับไว
ตลอดจนบทความ วิทยาการและสาระบันเทิงที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มผูฟ้ ัง ทั้งนี้เพือ่ ตอบสนองนโยบายใหม่
ที่เรี ยกว่า การทูตเพือ่ ประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ และเป็ นกระจกของสังคมในการเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอันดีงามของไทย ดาเนินการสร้างความเข้าใจอันดีกบั ประชาชนชาวไทย ทั้งใน
และนอกประเทศในเรื่ องบทบาทความเคลื่อนไหวของกระทรวงการต่างประเทศ ในการรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน และเป็ นการให้ความรู ้แก่ประชาชน สถานีวทิ ยุ
สราญรมย์จึงเน้นเสนอข่าวสารที่มีสาระหลากหลายครบทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและ
ชีวติ ประจาวัน
"สถานีวิทยุสราญรมย์" กระจายเสียงภาษาไทยเป็ นประจาทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 05.30 - 07.00 น. เวลา 17.30 - 18.30 น. เวลา 19.00 - 19.30 น. และเวลา 22.00 - 22.30 น.
ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศไทย และสามารถรับฟังได้ในประเทศเพือ่ นบ้านรวมทั้งเรื อประมงในอ่าวไทยด้วย
ดังนั้น กลุ่มผูฟ้ ังรายการของสถานีฯ จึงมีขอบข่ายที่กว้างขวางมากทั้งในด้านที่ต้งั ซึ่งมีท้งั ในประเทศและ
นอกประเทศ และในด้านเพศ อายุ การศึกษา หรื ออาชีพ ซึ่งสามารถรับฟังรายการอันหลากหลายของสถานี
ที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างกันไป
นับตั้งแต่สถานีฯ ได้เริ่ มส่งกระจายเสี ยงตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2541 เป็ นต้นมา สถานีแห่งนี้
ได้มีส่วนสนองตอบต่อนโยบายการทูตเพือ่ ประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการให้บริ การ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนที่อยูใ่ นต่างจังหวัดและชนบทห่างไกล ซึ่งสามารถรับสัญญาณได้ดีกว่า
ในเมือง ทั้งนี้ เพือ่ เสริ มสร้างความรู ้ ความคิดและวิทยาการต่าง ๆ ทั้งในด้านการต่างประเทศและเรื่ องราวทัว่ ไป
ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน ไม่วา่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และชีวติ
ความเป็ นอยู่
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ภายหลังจากที่ได้มีการการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินงานมาแล้วหลายปี นั้น สถานีฯ
ก็ได้รับการติดต่อแสดงข้อคิดเห็นจากประชาชนจานวนมาก โดยเฉพาะมีสมาชิกหลายท่านเขียนเข้ามาคุยกับ
ทางสถานีอยูเ่ ป็ นประจา จึงน่าที่จะได้มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานีและรายการต่าง ๆ ของสถานีฯ
ว่ามีขอ้ เด่นข้อด้อยอย่างไร และสถานีฯ เข้าถึงประเภทและกลุ่มของผูฟ้ ังรายการมากน้อยเพียงใด ดังนั้น
การศึกษาในที่น้ ี จึงจะทาการศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผูฟ้ ังที่มีต่อสถานีฯ และรายการต่าง ๆ ที่
สถานีฯ ได้ออกอากาศ โดยเน้นไปที่สองเป้ าหมาย
1.
ความพึงพอใจที่กลุ่มผูฟ้ ังมีต่อสถานีฯ ในภาพรวม และต่อรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศ
ทางสถานี เพือ่ ประเมินความสาเร็จของสถานี ฯ และเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนินงานของสถานี ฯ
อาทิ ผูจ้ ดั รายการ ประเภทรายการ สาระของรายการ และเวลาการออกอากาศ
2.
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนตัวของผูฟ้ ัง ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ ภูมิลาเนาของผูฟ้ ัง ที่มีต่อการรับฟังรายการต่าง ๆ ของสถานีฯ
สมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐานการวิจยั สาคัญสามารถแย่งออกได้เป็ น 2 ข้อ ดังนี้
1.
ผูฟ้ ังมีความคิดเห็นในทางบวกกับการดาเนินงานของสถานีฯ
2.
ข้อมูลส่วนตัวของผูฟ้ ัง ทั้งเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์กบั
ความคิดเห็นของผูฟ้ ังต่อการดาเนินงานของสถานีฯ
ขอบเขตการวิจัย
ทัศนคติที่ประกอบขึ้นจนมนุษย์แสดงความคิดหรื อพฤติกรรมออกมานั้นย่อมมาจากปั จจัยส่วน
บุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว หน้าที่การงาน รายได้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผา่ นมา ที่ทาให้
บุคคลได้พฒั นามโนทัศน์ไปในด้านต่าง ๆ และมีปฏิกิริยาและทัศนคติตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ในแนวที่แตกต่าง
กันไป หากนาแนวคิดด้านนักจิตวิทยามาพินิจพิเคราะห์ดว้ ยแล้ว การตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทั้งด้านบวกและด้านลบย่อมมาจากปั จจัยส่วนบุคคลที่ตนเองมีอยูน่ นั่ เอง ด้วยเหตุน้ ีในการศึกษาเรื่ องความ
คิดเห็นจึงได้นาข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็ นตัวแปรอิสระและการศึกษาความคิดเห็นมาเป็ นตัวแปรตาม โดยศึกษา
วิเคราะห์วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิลาเนา จะมีความสัมพันธ์ต่อ
ความคิดเห็นที่มีต่อสถานีฯ และการเลือกรับชมรายการต่าง ๆ ของสถานี ดังแบบจาลองกรอบแนวคิดการศึกษา
ในภาพต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ภูมลิ าเนา

ความคิดเห็นของผู้ฟังต่อ
การดาเนินงานของสถานีวทิ ยุสราญรมย์
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูฟ้ ัง
ต่อการดาเนินงานของสถานีฯ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
แม้วา่ จานวนประชากรที่แท้จริ งที่สามารถรับฟังรายการของสถานีฯ จะไม่สามารถตรวจนับได้
เนื่องจากสถานีฯ สามารถกระจายเสียงที่กว้างไกลข้ามพรมแดนมากที่สุด ในขณะที่ผชู ้ มในมหานครอย่าง
กรุ งเทพมหานครอาจไม่สามารถรับฟังได้ชดั เจน ผูฟ้ ังจานวนมากจึงกระจายอยูใ่ นต่างจังหวัด และในต่างประเทศ
อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไกลถึงบรู ไน และฮ่องกง จนทาให้จานวนผูฟ้ ังมีความกระจัดกระจาย และ
ไม่สามารถคาดคะเนจานวนประชากรทั้งหมดทีส่ ามารถเข้าถึงการกระจายเสียงของสถานี ฯ ได้
อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มผูฟ้ ังส่วนหนึ่งได้พยายามเขียนมาติชมรายการและทางสถานี ฯ ก็ได้
บันทึกเป็ นสถิติและเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบ ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็ นการสุ่มจากกลุ่มผูฟ้ ังประจาที่
เขียนมาถึงสถานีฯ ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2548 จานวน 157 คน
อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบที่อยูข่ องกลุ่มตัวอย่างทั้ง 157 คน พบว่า มีจานวน 13 คนที่
พานักในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า บรู ไน เวียดนาม ซึ่งมีขอ้ จากัดของการส่ง-รับ
แบบสอบถาม ดังนั้น การศึกษาจึงคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่พานักในประเทศไทย รวม 144 คน โดยได้ส่ง
แบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งกระจายอยูใ่ น 42 จังหวัดทัว่ ประเทศ (ตารางที่ 1)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือแบบสอบถาม
โดยแบ่งคาถามออกเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนตัวของผูฟ้ ัง และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของสถานี ฯ และต่อรายการต่างๆ ของสถานีฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรได้จากการจัดทาแบบสอบถาม (Questionnaires) ไปถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่พานักใประเทศไทย 144 คน โดยทางไปรษณี ย ์ พร้อมแนบซองเปล่าติดดวงตราไปรษณย์จ่าหน้าซอง
ที่อยูข่ องผูท้ าวิจยั เพือ่ การส่งกลับแบบสอบถาม
ผลของการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
1.
การเก็บข้อมูล (Collecting) จากการส่งแบบสอบถามจานวน 144 ชุดไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างทางไปรษณี ย ์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2548 โดยอนุญาตให้ใช้เวลาในการส่งกลับประมาณ 20 วัน (ภายใน
วันที่ 18 กันยายน 2548) ได้รับแบบสอบถามส่งกลับมา 112 ชุด
2.
การตรวจสอบข้อมูล(Editing) จากการตรวจดูสภาพความสมบูรณ์ของการตอบแบบ
สอบถามทั้งหมด112 ชุด จาแนกเป็ นแบบสอบถามที่ใช้วเิ คราะห์ทางสถิติได้ 105 ชุด เป็ นแบบสอบถามที่เสีย
หรื อไม่สมบูรณ์ 7 ชุด ซึ่งเนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน (ตารางที่ 2)
3.
การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่กาหนดรหัสไว้
ล่วงหน้า โดยข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นจะถูกแปลงค่าเป็ นตัวเลข เพือ่ ให้สามารถนาไปหาค่าทางสถิติได้
4.
การประมวลผลข้อมูล (Processing) ข้อมูลทีล่ งรหัสแล้วได้นามาบันทึกเข้าลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพือ่ เตรี ยมไว้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรู ป
ตารางที่ 1 จานวนผู้ฟังทีใ่ ช้ ในการสารวจ - จาแนกตามรายภาค
ภาค
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ใต้
รวม

จานวน
61
51
19
7
6
144

ร้ อยละ
42.36
35.42
13.19
4.86
4.17
100.00

ตารางที่ 2 ข้ อมูลส่ วนตัวผู้ฟังกลุ่มตัวอย่าง - จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน ( คน )
67
38
105

ร้ อยละ
63.8
36.2
100

การวิเคราะห์ ข้อมูลและผลการศึกษา
นาแบบสอบถามที่ได้รับการตอบรับของผูฟ้ ัง มาทาการแจกแจงทางสถิติ เพือ่ วิเคราะห์สรุ ปค่า
ทางสถิติ ทั้งผลรวม ค่าเฉลี่ย ของข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งเปรี ยบเทียบและหาความ
ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลส่วนตัวและความคิดเห็นที่มีต่อสถานี ฯ และรายการของสถานีฯ รวมทั้งประมวลผล
การวิเคราะห์วจิ ารณ์ของผูฟ้ ังที่มีต่อรายการต่างๆ ของสถานีฯ ทั้ง 105 ชุด และการวิเคราะห์ทางสถิติ ทาให้
ทราบถึงความคิดเห็นและทัศนคติที่มีตอ่ สถานีวทิ ยุสราญรมย์ ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
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ตอนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยนาข้อมูลทีไ่ ด้มาคานวณเพือ่ วิเคราะห์ค่าทางสถิติพน้ื ฐาน ได้แก่
ความถี่ (Count) และค่าร้อยละ (Percentage) เพือ่ อธิบายปั จจัยทางด้านข้อมูลส่วนตัวของตัวอย่างทั้งหมด
ตอนที่ 2
การวิเคราะห์ความคิดเห็น/ทัศนคติที่มีต่อสถานีวทิ ยุสราญรมย์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยการนาข้อมูลทีไ่ ด้มาคานวณเพือ่
วิเคราะห์ค่าทางสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ความถี่ (Count) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่ามัชฌิม (mean) เพือ่ อธิบาย
ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อสถานี รายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด รายการที่ควรปรับปรุ ง รายการที่ควร
ยกเลิก การขยายเวลาออกอากาศ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 3
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อความ
แตกต่างของ ความคิดเห็น/ทัศนคติ ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบแบบ t-test
และ Analysis of Variance (ANOVA) และการหาค่าสหสัมพันธ์แบบ Pearson เพือ่ หาว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้าน
ต่าง ๆ มีผลต่อความแตกต่างของความคิดเห็น/ทัศนคติที่มีต่อสถานีและรายการหรื อไม่ อย่างไร
ตารางที่ 3 จานวนผู้ฟังกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน ( คน ) ร้ อยละ
< 20 ปี
10
9.5
21-30 ปี
6
5.7
31-40 ปี
13
12.4
41-50 ปี
30
28.6
51-60 ปี
30
28.6
> 60 ปี
16
15.2
รวม
105
100.0

ตารางที่ 4 จานวนผู้ฟังกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามการศึกษา
ระดับการศึกษา จานวน ( คน )
ร้ อยละ
ประถมศึกษา
21
20.0
มัธยมศึกษา/ปวช.
26
24.8
ปวส./อนุปริ ญญา
10
9.5
ปริ ญญาตรี
30
28.6
ปริ ญญาโท/เอก
10
9.5
อื่น ๆ
8
7.6
รวม
105
100.0

จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า ระดับการศึกษาของผูฟ้ ั งรายการวิทยุสราญรมย์มีการกระจายตัว
ชัดเจน ซึ่ งทาให้เข้าใจได้วา่ สถานีได้รับความสนใจจากคนทัว่ ไป ไม่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษา
ตารางที่ 5 จานวนผู้ฟังกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน (คน) ร้ อยละ
เกษตรกร
31
29.5
รับจ้าง
15
14.3
ค้าขาย/ธุรกิจ
8
7.6
รับราชการ
24
22.9

ตารางที่ 6 จานวนผู้ฟังกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายภาค
ภาค
จานวน ( คน )
ร้ อยละ
เหนือ
45
42.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13
12.4
กลาง
36
34.3
ตะวันออก
6
5.7

6

นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

9
18
105

8.6
17.1
100.0

ใต้
รวม

5
105

4.8
100.0

กลุ่มผูฟ้ ังที่เป็ นแฟนประจารายการของสถานีฯ มาจากหลายวงการหลายอาชีพ รายการของ
สถานีฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย ทั้งเกษตรกรซึ่งเป็ นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
กลุ่มข้าราชการซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นครู ในโรงเรี ยน โดยในจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นกลุ่มผูฟ้ ังทางภาคเหนือ
มากที่สุด
ความคิดเห็น/ทัศนคติต่อสถานีและรายการของสถานี
จากคาถามทั้งหมด 9 คาถาม ได้ผลจากการถอดรหัสและวิเคราะห์แจกแจงข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นทัว่ ไปของผู้ฟังต่อสถานี
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่ มี
ความ
เห็น

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. สถานี ฯเป็ นสถานี วทิ ยุทนี่ ่ าสนใจ

77

28

-

-

-

4.73

.444

2. ท่านเป็ นแฟนประจาของสถานี ฯ

67

36

2

6

2

4.62

.526

3. ท่านเชื่อถือเนื้ อหาสาระที่สถานี ฯ เผยแพร่

66

36

3

11

9

4.60

.548

4. รายการของสถานี ฯ เหมาะสมดีและมีสาระ

66

35

4

16

-

4.59

.567

5. ผูด้ าเนิ นรายการมีความสามารถในเรื่ องทีน่ าเสนอสู ง

46

47

6

2

-

4.27

.812

6. เวลาของสถานี ฯ มีความเหมาะสม

40

47

5

-

4.07

1.012

7. คลื่นสัญญาณที่ได้รับมีความชัดเจน

36

40

4

3.74

1.308

8. สถานี ฯ เป็ นแหล่งข้อมูลให้ความรู ้กบั ท่าน

65

36

2

4.56

.634

9. ท่านรู ้จกั กระทรวงการต่างประเทศดีข้ นึ จากสถานี ฯ

66

35

4

4.59

.567

ข้ อความ

หลากหลาย

จากตารางที่ 8 แสดงจานวนของผูต้ อบแบบสอบถามในข้อต่าง ๆ และผลจากการหาค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์การกาหนดระดับความคิดเห็น โดยใช้ค่าเฉลี่ยมาแปลงความหมายเปรี ยบเทียบ
โดยข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยูใ่ นระดับที่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรื อ 4.73 คือ ข้อ 1 สถานีวทิ ยุสราญรมย์เป็ นสถานีที่
น่าสนใจ และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่าสุดอยูใ่ นระดับ 3.74 คือ ข้อ 7 เรื่ องคลื่นสัญญาณทีไ่ ด้รับมีความชัดเจน
ผูศ้ ึกษาได้แยกคาถามที่แสดงความคิดเห็นให้ผตู ้ อบเลือกดยการตอบคาถามแบบตัวเลขที่
สามารถคานวณค่าทางสถิติมี 4 ข้อ และเปิ ดให้แสดงความคิดเห็นแบบอิสระอีก 2 ข้อ ประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการใดที่ท่านโปรดปรานมากที่สุด
รายการใดที่ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนมากที่สุด
ท่านคิดว่าควรมีการขยายเวลาออกอากาศหรื อไม่
ช่วงเวลาใดที่ท่านคิดว่าควรมีรายการออกอากาศเพิม่ มากที่สุด
ท่านต้องการรายการแบบไหนเพิม่ มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตารางที่ 9 จานวนผู้ฟังจาแนกตามรายการทีโ่ ปรดปรานมากทีส่ ุ ด
รายการ

จานวน

ร้ อยละ

รายการ

จานวน

ร้ อยละ

1

สราญรมย์ยามเช้า

6

5.7

11

กงสุ ลสัมพันธ์

1

1

2

ท่องเที่ยวไทย

10

9.5

12

อังกฤษอินเทรนด์

7

6.7

3

เล่าสู่ กนั ฟั ง

3

2.9

13

เปิ ดโลกยามเย็น

1

1

4

สุ ขภาพรับอรุ ณ

24

22.9

14

ทามาหากิน

6

5.7

5

เศรษฐกิจบัวแก้ว

1

1

15

รู ้กฎหมายสบายใจ

2

1.9

6

รอบบ้านเรา

18

17.1

16

คุยกันวันจันทร์ /พุธ/ศุกร์

1

1

7

สราญรมย์สนทนา

2

1.9

17

หลายคนอยากรู ้

1

1

8

ปกิณกะจากสานักราชเลขาธิ การ

2

1.9

18

รักษ์สิ่งแวดล้อม

3

2.9

9

รู ้รอบโลก

6

5.7

19

ดาวดวงน้อย

7

6.7

10

นานาสาระ

3

2.9

20

หน้าต่างโลกกว้าง
Total

1

1

105

100.0

รายการทีไ่ ด้รับความนิยมมากที่สุดคือรายการสุขภาพรับอรุ ณ (หมายเลข 4) มีแฟนรายการ
คิดเป็ นร้อยละ 22.9 รองลงมาคือรายการรอบบ้านเราและท่องเที่ยวไทย มีแฟนรายการคิดเป็ นร้อยละ 17.1
และ 9.5 ตามลาดับ
(2) รายการที่ควรปรับปรุง
ในจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม มีเพียง 37 คนที่แสดงความคิดเห็นในเรื่ องนี้ โดยเห็นว่า ควร
ปรับปรุ ง 15 รายการ ได้แก่ รายการนานาสาระ มีผเู ้ ห็นควรปรับปรุ งคิดเป็ นร้อยละ 13.5 รายการรอบบ้านเรา
รายการคุยกันวันจันทร์/พุธ/ศุกร์ และรายการหน้าต่างโลกกว้าง มีผเู ้ ห็นควรปรับปรุ งคิดเป็ นร้อยละ 10.8 โดย
เสนอให้ดาเนินการดังนี้ ขอให้ขยายเวลา ขอให้เพิม่ สาระด้านอื่นเพิม่ เติม ทั้งนี้ ผูฟ้ ังส่วนใหญ่ไม่ได้ตาหนิ
รายการทีข่ อให้ปรับปรุ งแต่อย่างใด
(3) – (4) การขยายเวลาออกอากาศและช่ วงเวลาที่ควรมีรายการออกอากาศเพิ่มมากทีส่ ุ ด
ผูฟ้ ังจานวน 80 คน หรื อประมาณ 3 ใน 4 ต้องการให้ขยายเวลาออกอากาศ ซึ่งจากช่วงเวลาที่มี
8

ให้เลือก 4 ช่วงเวลาปรากฎผลดังนี้
ตารางที่ 10 จานวนผู้ฟังจาแนกตามช่ วงทีค่ ดิ ว่าควรขยายเวลาออกอากาศ
ช่ วงเวลา
จานวน
ช่วงเช้า 07.00 – 11.00 น.
30
ช่วงกลางวัน 11.00 – 13.00 น.
6
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.
5
ช่วงค่า 20.00 – 22.00 น.
39
รวม
80

ร้ อยละ
37.5
7.5
6.3
48.8
100

(5) รายการที่เห็นควรเพิ่มมากที่สุด
มีผฟู ้ ังเสนอความคิดเห็นในเรื่ องนี้ 32 คน โดยเสนอให้มีรายการเพลง (8 คน) มีรายการเพือ่
สุขภาพ (7 คน) มีรายการท่องเที่ยว (4 คน) และรายการปลีกย่อยอีก 2 กลุ่ม (ข่าวสารและบันเทิง)
(6) ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
มีขอ้ เสนอแนะอยู่ 6 ประเด็นใหญ่ ได้แก่
- ต้องการให้ปรับปรุ งสัญญานคลื่นทีไ่ ม่ชดั เจนและรับฟังได้ยาก
- ต้องการให้ส่งวารสารวิทยุสราญรมย์ไปให้อย่างต่อเนื่อง
- ชื่นชมต่อผูจ้ ดั รายการบางท่าน
- ต้องการรายการทีบ่ รรยายในรายละเอียด
- ต้องการติดต่อกับผูด้ าเนินรายการที่ตนโปรดปราน
- ประเด็นอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับสถานี และกระทรวงการต่างประเทศ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้อมูลส่ วนบุคคลกับความคิดเห็น/ทัศนคติ
จากผลการสารวจความเห็น 9 ข้อข้างต้น ได้นามาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ส่วนบุคคลและความคิดเห็นเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อใหญ่ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ผูฟ้ ังที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น/ทัศนคติในทางบวก หรื อเห็นด้วยกับ
แนวทางในการดาเนินการของสถานี
ตารางที่ 11 ความคิดเห็นในภาพรวมต่อสถานี
ความคิดเห็นในภาพรวม
เห็นด้ วย เห็นด้ วย
ต่อสถานี
อย่างยิง่
รวม
529
340

ไม่มี
ความเห็น
30

ไม่เห็นด้ วย
35

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิง่
11

คะแนนเฉลีย่
4.42

ระดับ
ความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิง่
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ผูฟ้ ังรายการเห็นด้วยอย่างยิง่ กับการดาเนินงานของสถานีฯ ทั้งนี้ เหตุผลประการสาคัญเนื่องจาก
ผูไ้ ด้รับการสอบถามคือแฟนประจาของสถานีนนั่ เอง
สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็น/และความสนใจของการเลือกรับฟังรายการต่างๆ ของสถานีฯ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูฟ้ ัง ทั้งเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และภูมิลาเนา โดยจากการใช้สถิติ
วิเคราะห์เชิงอนุมาน พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น/ทัศนคติต่อสถานี ดังนี้
ตารางที่ 12 ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยระหว่ าง
เพศ-ความคิดเห็นโดยรวมต่ อสถานีฯ
เพศ
F value
ข้อ 2 ท่านเป็ นแฟนประจาของสถานี ฯ
11.081
หมายเหตุ : ใช้ค่าทดสอบ t test นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Sig
.001

ตารางที่ 12 ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยระหว่ างอายุ-ความคิดเห็น
โดยรวมต่ อสถานี
อายุ
F value
ข้อ 6 เวลาของสถานี ฯ มีความเหมาะสม
3.096
ข้อ 7 คลื่นสัญญานที่ได้รับมีความชัดเจน
4.100

Sig
.012
.002

หมายเหตุ : ใช้ค่าทดสอบ Analysis of Variance (ANOVA) นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพศชายและหญิงเห็นแตกต่างกันในการเป็ นแฟนประจาของสถานีฯ โดยพบว่า เพศหญิง 35
คนจาก 38 คน เห็นด้วยอย่างยิง่ ในการเป็ นแฟนรายการของสถานี ฯ ขณะที่เพศชายเพียง 32 จาก 67 คน (ไม่ถึง
ร้อยละ 50) เห็นด้วยอย่างยิง่ กับการเป็ นแฟนรายการประจาของสถานี
สาหรับคนที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะคิดไปในทางเดียวกันในเรื่ องความคิดเห็นที่มีต่อ
เวลาของสถานีฯ และความชัดเจนของคลื่นสัญณาณ และมีแนวโน้มที่จะเห็นแตกต่างไปจากคนในกลุ่มอายุอื่น
ตารางที่ 13 ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่างภูมลิ าเนากับความคิดเห็นโดยรวมทีม่ ีต่อสถานี
ภูมลิ าเนา (ภาค)
F value
ข้อ 7 คลื่นสัญญานที่ได้รับมีความชัดเจน
2.849
ข้อ 8 สถานีน้ ีเปรี ยบเสมือนแหล่งข้อมูลหลักในการให้ความรู้กบั ท่าน
2.857

sig
0.028
0.027

หมายเหตุ : ใช้ค่าทดสอบ Analysis of Variance (ANOVA) นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณและการเป็ นแหล่งสาระข้อมูลของสถานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภูมิลาเนาของผูฟ้ ังอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าคนที่อาศัยอยูค่ นละภาคกันมีแนวโน้มที่จะคิด
ไปในทางเดียวกันและแตกต่างจากภาคอื่นในเรื่ องดังกล่าว
การวิเคราะหาค่าสหสัมพันธ์
นอกจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความคิดเห็นใน
ภาพรวมแล้ว การศึกษาในที่น้ ี ยังได้นาวิธีวเิ คราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายการของสถานีและเวลาในการออกอากาศด้วยวิธี Pearson Correlation ด้วย
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ตารางที่ 14 ค่าสหสัมพันธ์ ของข้ อมูลส่ วนบุคคล
กับรายการทีโ่ ปรดปรานทีส่ ุ ด
ข้ อมูลส่ วนบุคคล ค่า Correlations
sig
เพศ
-.003
.978
อายุ
-.293**
.002 **
การศึกษา
-.051
.604
อาชีพ
.151
.123
ภูมิลาเนา
.064
.519

ตารางที่ 15 ค่าสหสัมพันธ์ ของข้ อมูลส่ วนบุคคล
กับช่ วงเวลาทีต่ ้องการให้ มกี ารขยายการออกอากาศ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล ค่า Correlations
sig
เพศ
-.104
.358
อายุ
-.306
.006 **
การศึกษา
-.106
.350
อาชีพ
-.031
.788
ภูมิลาเนา
.175
.120

รายการที่โปรดปรานมากที่สุดมีความสัมพันธ์กบั อายุอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.01 โดยพบว่า แฟน
รายการสุขภาพรับอรุ ณซึ่งมีผนู ้ ิยมมากที่สุดนั้น ส่วนใหญ่แฟนรายการฯ เป็ นผูฟ้ ังที่มีอายุเกิน 60 ปี (14 คน จาก
24คน) โดยสรุ ปแล้ว อายุเป็ นเพียงข้อมูลส่วนบุคคลปั จจัยเดียวที่มีผลต่อความแตกต่างในความคิดเห็นต่อการ
รายการยอดนิยม
สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุ งและการยกเลิกรายการ เนื่องจากผูฟ้ ังซึ่ งอยูใ่ นกลุ่ม
ตัวอย่างจานวนมากไม่ตอบความคิดเห็นในเรื่ องดังกล่าว จึงไม่มีคุณค่าทางสถิติในการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์
สาหรับการเพิม่ เวลาของสถานี พบว่าไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลใดมีสหสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นว่า
ควรมีการขยายเวลาออกอากาศหรื อไม่ แต่เมื่อวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ในส่วนของช่วงเวลาที่ตอ้ งการให้มี
การขยายเวลาการออกอากาศ กลับพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั ความแตกต่างในช่วงเวลาที่ตอ้ งการให้มีการ
ขยายการออกอากาศ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาดูในรายละเอียดของผูแ้ สดงความเห็น 80 คนที่ตอ้ งการให้ขยายเวลาออกอากาศ
พบว่า มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ในกลุ่มผูฟ้ ังที่มีอายุแตกต่างกัน
ตารางที่ 16 จานวนผู้ฟังทีอ่ ายุแตกต่างกันและช่ วงเวลาทีต่ ้องการให้ มกี ารขยายการออกอากาศ
อายุ/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

ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับช่วงเวลาที่ตอ้ งการให้มีการขยายการออกอากาศแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่ากลุ่มผูฟ้ ังอายุในช่วง 41-50 ปี ต้องการให้ขยายเวลาออกอากาศในช่วงค่า (20.00- 22.00 น.) ขณะที่กลุ่ม
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ผูฟ้ ังอายุในช่วง 51 - 60 ปี ต้องการให้ขยายเวลาออกอากาศในตอนเช้า (7.00 - 11.00 น.)
การศึกษาความคิดเห็นต่อสถานีวทิ ยุสราญรมย์ขา้ งต้นเป็ นการประเมินผลการดาเนินงานของ
สถานีฯ และเป็ นการวัดความสนใจของกลุ่มประชากรที่เป็ นแฟนรายการที่มีต่อรายการต่างๆ ของสถานีฯ สิ่งที่
น่าสนใจไปกว่านั้นก็คอื การศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่าการที่คนเราจะมีความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น
นอกจากขึ้นกับความแตกต่างและหลากหลายของสื่อและสารที่ส่งผ่านสื่อออกไปแล้ว ปั จจัยส่วนบุคคล อาทิ
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยูข่ องผูร้ ับสารยังมีส่วนสาคัญและมีผลต่อการรับรู ้ การรู ้สึก และการเกิด
พฤติกรรมตอบสนองด้วย ผูฟ้ ังที่ร่วมมือจนเกิดผลการศึกษาในที่น้ ีได้เสนอแนะความต้องการหลายๆ ด้านที่มี
ต่อรายการ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งสถานีฯ ไปสู่ความเป็ น “การทูตเพือ่ ประชาชนมากขึ้น” อาทิ การ
สรรหา “นักการทูตดีเจ” มาเปิ ดเพลง Hip Hop พร้อมสาระมาดึงดูดกลุ่มผูฟ้ ังกลุ่มวัยรุ่ นที่ยงั มีอยูน่ อ้ ย หรื อหา
“นักการทูตเจดีย”์ มาเล่าธรรมะยามเช้าเป็ นของแถมจรรโลงใจและเสริ มพลังให้ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่แฟนประจาที่ใส่ใจ
สุขภาพ หรื อการเพิม่ ประเภทรายการ “ทูตหญิงถึงผูห้ ญิง” ที่กระทรวงต่างประเทศอาจต้องจัดหากะละแม กต.
มาเล่าเรื่ องที่ผหู ้ ญิงอยากรู ้เพือ่ ดึงดูดกลุ่มผูฟ้ ังผูห้ ญิงที่มีจานวนน้อยกว่ากลุ่มผูฟ้ ังผูช้ ายมาช็อปปิ้ ง presale สินค้า
กาชาด เป็ นต้น นอกจากนั้น ข้อเสนอถึงการขยายเวลาในช่วงต่าง ๆ ก็เป็ นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิง่ แต่ดว้ ย
ข้อสงวนที่วา่ จะทากันไหวหรื อไม่เท่านั้น
ท้ายนี้ คงต้องขอขอบคุณแฟนรายการสถานีวทิ ยุ ที่ให้ความร่ วมมือตอบข้อคิดเห็นอย่างจริ งจัง
และจริ งใจ ความคิดเห็นที่อนั เป็ นประโยชน์ที่ท่านได้เสนอไว้จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานีฯ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของผูฟ้ ังต่อไป
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ตารางที่ 6 ผูฟ้ ังจาแนกตามรายจังหวัด
จังหวัด

จานวน(คน)

ร้อยละ

กทม
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
เชียงราย
เชียงใหม่
ตาก
นครปฐม
นครราชสี มา
นครศรี ธรรมราช
นครสวรรค์
น่าน
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขนั ธ์
พะเยา
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
เลย
สงขลา

5

4.8

1

1.0

1

1.0

1

1.0

2

1.9

1

1.0

7

6.7

3

2.9

3

2.9

2

1.9

1

1.0

1

1.0

1

1.0

7

6.7

1

1.0

1

1.0

3

2.9

2

1.9

2

1.9

3

2.9

2

1.9

1

1.0

3

2.9

1

1.0

2

1.9

5

4.8

5

4.8

1

1.0

2

1.9

2

1.9
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สระแก้ว
สระบุรี
สุ โขทัย
สุ พรรณบุรี
สุ ราษฎร์ธานี
หนองคาย
อยุธยา
อ่างทอง
อานาจเจริ ญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี
รวม

3

2.9

6

5.7

2

1.9

1

1.0

2

1.9

1

1.0

9

8.6

1

1.0

1

1.0

3

2.9

2

1.9

2

1.9

105

100.0

(อ้อ อาจตัดตารางนี้ได้)
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ปกิณกะสำนักรำชเลขำธิกำร ตอนที่ ๒

การใช้คาราชาศัพท์อย่างถูกระเบี ยบแบบแผน เกี ่ยวพันกับการใช้ภาษาไทยซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติ จึ งควรทีค่ นไทยจะได้ใส่ใจศึกษา พึงสังเกต และ จดจา เพือ่ สามารถนาไปใช้ได้
อย่างถูกต้องถ่องแท้ โดยเฉพาะในรัชกาลปั จจุบนั ทีม่ ี ปัจจัยเกื ้อหนุนหลายประการ จากการที ่
เจ้านายกับประชาชนมี ความใกล้ชิดกันมาก และจากความก้าวหน้าของเครื ่องมื อสือ่ สารทีม่ ี
หลากหลายรูปแบบ เหล่านีล้ ว้ นมี สว่ นสนับสนุนให้คนไทยสามารถใช้คาราชาศัพท์ทีถ่ ูกต้อง
สาหรับท่านทีส่ นใจเกี ่ยวกับการใช้คาราชาศัพท์และโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดเริ
สามารถติ ดตามรับฟั งรายการปกิ ณกะสานักราชเลขาธิ การได้ทกุ วันอังคาร ระหว่างเวลา
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ เอเอ็ม ๑๕๗๕ เมกะเฮิ ร์ซ หรื อทีเ่ ว็บไซต์ของ
กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/web/149.php รวมทัง้ หนังสือวิ ทยุสราญรมย์
ซึ่ งนารายการทีไ่ ด้ออกอากาศแล้ว มาสรุปเรี ยบเรี ยงเป็ นบทความ ลงพิมพ์ในวาระอันควร
บทความนี ้สรุปและเรี ยบเรี ยงมาจากบทสัมภาษณ์คณ
ุ ประสพโชค อ่อนกอ ผู้ช่วย
ราชเลขาธิการ สานักราชเลขาธิการ โดยคุณเบญจาภา ทับทอง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
กำรใช้ คำรำชำศัพท์ ทูลกระหม่ อม ใต้ ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ใต้ ฝ่ำละอองพระบำท และ
ใต้ ฝ่ำพระบำท
คา ทูลกระหม่ อม เป็ นคาที่ข้าราชบริ พารหรื อผู้ทางานในราชสานักใช้ ออกพระนาม
เจ้ านายชันสมเด็
้
จ ฯ เจ้ าฟ้าที่ประสูติแต่พระอัครมเหสี ในรัชกาลปั จจุบนั คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ
เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อย่างไรก็ดี หากเป็ นการออกพระนามที่มิได้ เป็ นการภายใน
หรื อโดยประชาชนทัว่ ไป ย่อมเป็ นการสมควรที่จะออกพระนามตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
ส่วนคา ใต้ ฝ่ำละอองธุลีพระบำท เป็ นคาสรรพนามที่หมายถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ คานี ้เป็ นคาที่ใช้ มาแต่โบราณกาลเพื่อแสดง
ความอ่อนน้ อมถ่อมตนของประชาชนต่อองค์พระมหากษัตริ ย์ และยกย่อ งพระมหากษัตริ ย์ไว้ ดจุ สมมติเทพ
ประชาชนเปรี ยบตนเองเสมือนธุลหี รื อฝุ่ นที่อยูใ่ ต้ พระบาท หรื อใต้ เท้ าของพระมหากษัตริ ย์ สาหรับเจ้ านาย
พระองค์อื่น จะใช้ คาสรรพนามว่า ใต้ ฝ่ำละอองพระบำท และ ใต้ ฝ่ำพระบำท ตามพระอิสริ ยยศ
ของแต่ละพระองค์
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กำรใช้ คำรำชำศัพท์ เกี่ยวกับภำพถ่ ำย ภำพเขียน และภำพพระรำชกรณียกิจ
คาราชาศัพท์เกี่ยวกับภาพถ่ายของเจ้ านาย มีที่ใช้ ดงั นี ้ คือ คาว่า พระบรมฉำยำลักษณ์
ใช้ กบั พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เท่านัน้ ภาพถ่ายของสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใช้ คาว่า พระฉำยำลักษณ์ เจ้ านายชันรองลงมาจากสมเด็
้
จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใช้ คาว่า พระรูป
ลักษณนามของพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และพระรูปใช้ คาว่า พระรูป
เหมือนกัน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ๑ พระรูป พระฉายาลักษณ์ ๑ พระรูป พระรูป ๑ พระรูป
ในการขอภาพถ่ายของเจ้ านายเพื่อเชิญไปเผยแพร่ ผู้ขอต้ องมีหนังสือขอพระราชทาน
และเมื่อพระราชทานแล้ ว ก็จะใช้ คาว่า โปรดเกล้ ำโปรดกระหม่ อมพระรำชทำน สาหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในกรณีที่ประชาชนได้ เข้ าเฝ้าฯ ถ่ายรูปร่วมกับเจ้ านายและขอภาพในโอกาสดังกล่าว
มีข้อพึงระวังว่า ไม่ใช้ คาว่า ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ หรื อพระฉายาลักษณ์ แต่ใช้ คาว่า
ขอพระรำชทำนภำพถ่ ำยในโอกำสเข้ ำเฝ้ำฯ เนื่องจากเป็ นการขอภาพถ่ายของประชาชนที่ถ่ายกับ
เจ้ านาย โดยควรระบุให้ ชดั เจนว่าในโอกาสเข้ าเฝ้าฯ ในวาระใด
ส่วนภาพเขียน คาราชาศัพท์ใช้ วา่ พระบรมรูปเขียน โดยใช้ กบั พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ส่วนเจ้ านายพระองค์อื่น ใช้ คาว่า พระรูปเขียน
อีกคาที่ได้ ยินบ่อยคือคาว่า ภำพพระรำชกรณียกิจ หมายถึงภาพที่พระองค์ทา่ นทากิจ
อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร คา ภาพพระราชกรณียกิจ ใช้ กบั
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หากเป็ นเจ้ านายพระองค์อื่น
ใช้ คาว่า ภำพพระกรณียกิจ
ส่วนคาว่า อัญเชิญ นัน้ เป็ นคาที่ใช้ มาตังแต่
้ เดิม มีหลายความหมาย ความหมายแรก
คือ เชิญ ความหมายที่ ๒ คือ อุ้ม เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มีพระราชดารัสให้ พระพี่เลี ้ยงนางนม
อัญเชิญพระกุมารมา อีกความหมายหนึง่ ใช้ กบั การอัญเชิญเทพยดา อารักษ์ เป็ นต้ น ดังนัน้ การเชิญเจ้ านาย
จะใช้ เชิญ หรื อ อัญเชิญ โดยคงรูปแบบคาเดิมในครัง้ โบราณก็ได้

กำรใช้ คำรำชำศัพท์ เสด็จ เสด็จพระรำชดำเนิน และ โดยเสด็จ หรือ ตำมเสด็จ
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คาว่า เสด็จ มีหลายความหมาย ในความหมายแรก แปลว่า เคลือ่ นที่ โดยทัว่ ไป ต้ องมี
คาต่อท้ าย “ไป” หรื อ “มา” เพื่อให้ ได้ ความที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ อีกทังช่
้ วยในการขยายความให้ ทราบว่า
ผู้พดู อยูท่ ี่ใด คาที่ได้ ยินบ่อย คือคาว่า เสด็จพระรำชดำเนิน ซึง่ มีความหมายว่า เดินทาง ใช้ กบั
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น เมื่อพูดว่า พรุ่งนี ้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จะเสด็จพระราชดาเนินมากรุงเทพฯ ทาให้ ทราบว่าผู้พดู อยูก่ รุงเทพฯ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี เมื่อใช้ คาต่อท้ ายว่า “ขึ ้น” “ลง” “เข้ า” หรื อ “ ออก” คงใช้ คาว่า
เสด็จขึน้ หรื อ เสด็จลง เสด็จเข้ ำ หรื อ เสด็จออก เท่านัน้ เพราะใช้ ในความหมายแสดงทิศทางของ
การเคลือ่ นที่ ไม่ได้ ใช้ ในความหมายของการเดินทาง
นอกจากนี ้ คา เสด็จประพำส เป็ นอีกคาที่มีความหมายว่า เดินทาง เช่นกัน โดยคนไทย
คุ้นหูคานี ้กันมากจากการเสด็จประพาสหัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
คา เสด็จประพาส หรื อ เสด็จประพาสต้ น ส่วนใหญ่ ใช้ ในความหมายของการเดินทางส่วนพระองค์
โดยคาว่า เสด็จประพาส จะใช้ กบั การเดินทางที่เป็ นทางการหรื อกึ่งทางการ
คาว่า เสด็จ อีกความหมายหนึง่ เป็ นคาที่ข้าราชบริ พารในราชสานักใช้ เรี ยกพระองค์เจ้ า
ที่เป็ นพระราชโอรสหรื อพระราชธิดาของพระมหากษัตริ ย์ ว่า เสด็จพระองค์ ชำย หรื อ เสด็จพระองค์ หญิง
อีกคาที่ได้ ยินกันบ่อย คือคาว่า โดยเสด็จ และ ตำมเสด็จ จะใช้ ในความหมายของ
การเดินทางร่วมไปกับผู้เป็ นใหญ่ซงึ่ เป็ นประธานในขบวนเสด็จนันๆ
้ ตัวอย่างเช่น
ค่าวานนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยม
พสกนิกรที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในโอกาสนี ้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จด้ วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี ้ สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตามเสด็จด้ วย เป็ นต้ น

---------------------------------
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ลากับม้าทหาร
ลาตัวหนึ่ งบรรทุกสัมภาระอันหนักอึ้ งไว้บนหลัง ค่อยๆ เดินเข้าประตูเมืองอย่างเชื่องช้า
" หลีกทางไป เจ้าลาสกปรก " เสียงม้าทหารดังขึ้ นจากข้างหลัง ตวาดไล่ดว้ ยเสียงอันดัง
ลาจึงค่อยๆ ขยับหลีกทางให้ ขณะที่มา้ ทหารเดินผ่านไป ลาก็ได้แต่เฝ้ ามองดูมา้ ทหาร
ซึ่งงามสง่าอยู่ในเครื่องประดับเต็มยศอย่างโก้หรูเยื้ องย่างผ่านไป แล้วก้มลงย้อนมองดูตนเอง
ลาก็ได้เเต่นึกอิจฉาในความโก้หรูมียศศักดิ์ของม้าทหาร แต่ก็ไม่อาจทาอะไรได้ ได้แต่ถอนใจ
ในโชคชะตาของตน
เวลาผ่านไปหลายเดือน ต่อมา ลาได้พบกับม้าทหารตัวเดิม แต่คราวนี้ ไม่มีสภาพของม้าที่
ประดับยศอย่างโก้หรูอยู่อีกเลย ทั้งเนื้ อตัวของม้ามีแต่ร่องรอยบาดเจ็บจากการสูร้ บในสนามรบ
ม้าที่เคยสง่างามตอนนี้ ไม่อาจออกสู่สนามรบได้อีกแล้ว เครื่องประดับโก้หรูที่มา้ เคยประดับ
ก็ไม่มีอีกต่อไป ม้าต้องทางานหนักในไร่นา ลากเกวียนที่บรรทุกสัมภาระหนักๆ ทุกวันอย่าง
ตรากตรา
ลาได้แต่มองอดีตม้าทหารอย่างเวทนาที่ตอ้ งทางานลาบากตรากตราเหมือนกับตน
เมื่อมันได้พบกับม้าทหารตัวอื่นๆ ลาไม่ได้นึกอิจฉาม้าทหารอีก เพราะบัดนี้ มันได้เข้าใจ
ความไม่แน่ นอนของชีวิตมากขึ้ นแล้ว

คติเตือนใจ
นิ ทานเรื่องนี้ สอนให้รวู ้ ่า ผูท้ ี่หลงในยศศักดิ์ เมื่อตกตา่ เเล้วมักโดดเดี่ยวเเละเจ็บปวด ไม่ควรค่า
เเก่การที่เราจะอิจฉา เราควรเวทนามากกว่าที่เขายังหลงระเริงกับความไม่แน่ นอน
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เศรษฐีกบั คนนาทาง
มีเศรษฐีผหู ้ นึ่ งต้องการจะเดินทางไปยังเมืองหนึ่ งซึ่งตนยังไม่เคยไป เขาจึงได้ป่าวประกาศ
หาคนนาทางเพื่อสอบถามความสามารถของแต่ละคน
ในที่สุด เขาก็เลือกได้ชายผูห้ นึ่ งที่แสดงความรูค้ วามสามารถ อธิบายเป็ นที่น่าเชื่อถือได้
ให้เป็ นคนนาทาง
ครั้นแล้วเศรษฐีก็เริ่มออกเดินทาง โดยมีคนนาทางนาขบวนไพร่พลหาบของมุ่งหน้าไปยังเมือง
ที่เป็ นจุดหมาย
ขณะที่ขบวนของเศรษฐีกาลังเดินทางอยู่ในป่ าลึกนั้น ก็พลันมีเหตุให้คนนาทางตกลงไปในหลุม
ที่พรานป่ าขุดไว้ดกั สัตว์ เศรษฐีและลูกหาบต้องช่วยกันอยู่นานกว่าจะฉุดเอาคนนาทางขึ้ นมา
จากหลุมลึกได้
โชคดีที่คนนาทางไม่ได้รบั บาดเจ็บแต่อย่างใด
เมื่อทุกคนพักกันจนหายเหนื่ อยแล้ว คนนาทางก็บอกเศรษฐีว่าพร้อมที่จะออกเดินทางต่อได้
เศรษฐีจึงบอกกับคนนาทางว่า
" ข้าจะจ้างท่านต่อไปได้อย่างไร ในเมื่อท่านเองก็ยงั นาตัวของท่านไปตกในหลุมของ
นายพราน? ตัวท่านเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลย "

คติเตือนใจ
นิ ทานเรื่องนี้ สอนให้รูว้ ่า การกระทาเป็ นเครื่องพิสจู น์ ได้ดียิ่งกว่าคาพูดมากนัก
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เทียนแข่งแสง
ที่บา้ นหลังหนึ่ งในชนบทห่างไกล เมื่อถึงยามคา่ คืน ชายเจ้าของบ้านได้จุดเทียนขึ้ น ตัว เทียน
เหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อย จึงให้แสงสว่างมากกว่าปกติซึ่งเป็ นธรรมดาของเทียนที่ใกล้จะหมด
เทียนแท่งนี้ กลับคุยอวดกับเจ้าของว่า " ท่านดูสิ เเสงเทียนของข้านั้นสว่างกว่าเเสงดาว เเสง
จันทร์ เเละเเม้กระทัง่ เเสงอาทิตย์ดว้ ยนะ "
ทันใดนั้นเอง ก็มีลมวูบผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง และพัดจนเเสงเทียนดับวูบลง
เจ้าของจึงจุดเทียนขึ้ นใหม่ เเล้วกล่าวกับเทียนว่า
" เเสงอาทิตย์ เเสงจันทร์ เเละเเสงดาวนั้นไม่เคยดับ เเละไม่ตอ้ งมีใครจุดให้ เเต่เทียนอย่าง
เจ้านั้น ต้องมีคนมาจุดให้ จึงจะมีเเสง เเละเจ้าก็มีวนั ดับ มีวนั หมดเเสง "
คติเตือนใจ
นิ ทานเรื่องนี้ สอนให้รวู ้ ่า จงทาหน้าที่ของตนอย่างเจียมตน จึงดูมีคุณค่า โดยไม่ตอ้ งนาไป
เปรียบเทียบหรือแข่งขันกับผูอ้ ื่น
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ธรรมโอวาทของหลวงตา
มหาบัว ญาณสัมปันโน

...วิชาความรู้ที่ไม่มีเจ้ าของคือ ศีลธรรม เป็ นเครื่ องคุ้มครองรักษาและปฏิบตั ิแล้ ว
จะไม่ได้ เรื่ องอะไรแหละ เรี ยนมามากมาน้ อยมักเป็ นเครื่ องมือส่งเสริ มในทาง
ที่เสียหายไปเสียมากจนไม่อาจพรรณนานับอ่านได้ จึงอยากให้ ลกู หลานทังหลาย
้
เป็ นคนดีมีศีลธรรมประจาตัวแต่ยงั เล็กทัว่ ผืนแผ่นดินไทยที่เป็ นชาวพุทธ เพราะ
เราเป็ นคนไทยด้ วยกันทังประเทศ
้
การแนะนาสัง่ สอนก็สงั่ สอนเพื่อโลก สงสาร
เพื่อบ้ านเมืองของเรา เพราะฉะนัน้ จึงอดวิตกวิจารไม่ได้ วา่ ถ้ ามีแต่ความรู้
ทางโลกล้ วน ๆ ไม่มีศีลธรรมเข้ าเกี่ยวข้ องเป็ นภาคปฏิบตั ิติดแนบไปด้ วยแล้ ว
มีทางเสียหายได้ จริ ง ๆ นี่ซิที่นา่ วิตกอยูเ่ รื่ อยมา...
...เรี ยนนี ้เรี ยนเพื่อความฉลาดในการรักษาชาติบ้านเมืองนัน่ เอง ไม่ใช่เรี ยนเพื่อ
ความรู้ความฉลาดที่จะทาลายชาติบ้านเมือง ความรู้ความฉลาดในตัวของเรา
ขยายออกไป ๆ
ใครก็มีแต่ความรู้ความฉลาดขยายออกไปเพือ่ ความเจริญ
รุ่งเรื องของชาติบ้านเมือง ทาไมบ้ านเมืองจะเจริญไม่ได้ บ้ านเขาก็เป็ นบ้ านคน
บ้ านเราก็เป็ นบ้ านคน เขาบารุงรักษาเขาจริ ญได้ บ้ านเราบารุงรักษา ทาไมจะ
เจริ ญไม่ได้ ถ้ าเราไม่ทาลายเสียอย่างเดียวเท่านัน้ อันนี ้พากันจาเอาไปประพฤติ
ปฏิบตั ิ...

กองไฟกับชายชรา
ชายชรานัง่ ผิงไฟอิงไออุ่น
ค่อยๆแหงนมองฟ้าพร่าแสงเงา

ได้ กลิน่ กรุ่นเศษฟางไม้ ถกู ไหม้ เผา
ดวงตะวัน ดวงเก่า เลือนลับลา

“พ่อจ๋าพ่อ” แว่วเสียงสาเนียงลูก
ดุจลูกเป็ นเพชรเม็ดงามล ้าราคา

เคยพันผูกฟูมฟั กเฝ้ารักษา
สร้ างคุณค่าสร้ างคนจนได้ ดี

นานแล้ วเจ้ าดวงใจไปจากบ้ าน
จากเดือนคล้ อยคลาเคลือ่ นเลือ่ นเป็ นปี

ทิ ้งถิ่นฐานหาเลี ้ยงตนบนวิถี
ลมหายใจที่พอ่ มีเริ่ มรวยริ น

พ่อก็เหมือนกองไฟใกล้ ดบั มอด
ทานองรักแห่งวันวานยังแว่วยิน

อุ่นอ้ อมกอดหัวใจให้ ถวิล
รอลูกน้ อยหวนคืนถิ่นก่อนสิ ้นลม

นางสาวรัชดาภรณ์ ทองวิจิตร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ครืนครืน…คลื่นสึนามิ
ครื นครื น...คลืน่ ถาโถมโครมสนัน่
ท้ องทะเลคือสุสานแห่งความตาย
ครื นครื น...คลืน่ ซัดสาดหาดทรายขาว
มองท้ องน ้าสงบนิ่งยิ่งเงียบงัน
ครื นครื น...คลืน่ ย ้าเตือนเหมือนบันทึก
ความอาลัยจะไหลหลัง่ ดัง่ นที
ครื นครื น...คลืน่ กระทบซบชายฝั่ ง
หลังเหตุการณ์ฝันร้ ายจางหายไป

หวีดหวาดหวัน่ ร้ องระงมก่อนจมหาย
แผ่นผืนทรายเปื อ้ นน ้าตาอันดามัน
ทอดตัวยาวกว้ างไกลสุดปลายฝั น
ล่วงเลยวันข้ ามเวลามาครบปี
ร่วมราลึกความสูญสิ ้นถิ่นวิถี
เพื่อชีวีทกุ เชื ้อชาติที่ขาดใจ
กลบความหลังกลืนความเศร้ าด้ วยน ้าใส
ฟ้าหลังฝนยังมีไว้ ให้ เชยชม

รัชดาภรณ์ ทองวิจิตร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โลกมุสลิมกับประเทศไทย
ภาณุทตั ยอดเเก้ว
การเปลี่ยนฉากการเมืองครั้งใหญ่ในหลายประเทศมุสลิม เช่น การได้รับอธิปไตย
อย่างสมบูรณ์ของเลบานอนหลังจากที่ซีเรี ยยอมถอนกาลังทหารของตนออกจากดินเเดนเลบานอน
การขึ้นครองราชย์ของกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ของซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนการเลือกตั้งใหญ่ของอียปิ ต์ได้ส่ง
สัญญาณว่าจากนี้ไปโลกอาหรับอาจต้องเผชิญการเปลี่ยนเเปลงทางสังคมที่เปิ ดกว้างอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเเปลงทางสังคมนี้จะใช้เวลานานสักเท่าไรเเละจะจุดกระเเสการ
เปลี่ยนเเปลงในรัฐน้อยใหญ่ต่างๆ ของโลกมุสลิมทั้งหมดหรื อไม่น้ นั ยังเป็ นคาถามที่ตอ้ งการคาตอบ
การเปลี่ยนเเปลงทางสังคมที่วา่ นี้อาจลดการสังหารโหดบุคคลสาคัญ เเละการระเบิดพลีชีพที่มีมาหลาย
สิบครั้งในตะวันออกกลางหรื อไม่ ยังเป็ นสิ่งที่คนทัว่ ไปกาลังจับตามองโลกมุสลิม
ยิง่ กว่านั้น เหตุการณ์ความเปลี่ยนเเปลงในประเทศดังกล่าวที่ดูเหมือนว่าจะส่งผลให้เกิด
การปฏิรูปทางวัฒนธรรมเเละสังคมอย่างราบรื่ นเเละลงตัวนั้น เเต่ในอีกด้านหนึ่งชาวโลกต่างตกใจ
ต่อคาพูดของประธานาธิบดี Mahmoud Ahmadinejad เเห่ งอิหร่ าน ทีไ่ ด้กล่าวว่ายุโรปเเละอเมริ กาเหนือ
น่าจะเป็ นเจ้าภาพในการจัดตั้งรัฐยิวในที่ใหม่ซ่ ึงต้องไม่ใช่ในดินเเดนตะวันออกกลาง ซึ่งการกล่าวนี้
มิใช่ครั้งเเรกนับจากที่ตนได้ข้ นึ ดารงตาเเหน่ง หากวิเคราะห์การกล่าวให้ลึกลงไปนั้น เราจะพบว่า
การกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นในบริ บทสาคัญทีร่ ัฐบาลของอิหร่ านกาลังถูกกดดันจากชาติตะวันตกให้ยกเลิก
ความพยายามของตนในเรื่ องการพัฒนาโครงการพลังงานนิวเคลียร์ กรณี น้ ีจึงกลายเป็ นการ
เผชิญหน้าอย่างตึงเครี ยดระหว่างอิหร่ านกับชาติตะวันตก เหตุการณ์ความตึงเครี ยดนี้เป็ นเรื่ องที่เพิง่ จะ
มาเป็ นประเด็น ซึ่งหากสังเกตเมื่อปี ก่อน อิหร่ านดูเหมือนจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผูน้ าของชาติ
สาคัญในยุโรป
คาว่า โลกมุสลิม เป็ นคาที่สร้างขึ้นมาอย่างหลวมๆ เพือ่ สะท้อนภาพทางสังคมโดยเน้น
ปั จจัยทางศาสนาอิสลามเป็ นเเกนเชื่อม เเม้เเต่ คาว่า “อิสลาม” ยังมีการตีความในเรื่ องความหมาย
ของคาไปหลายอย่าง เช่น บางคนอ้างว่าอิสลามหมายถึง สันติภาพ เเต่ความหมายที่เข้าใจกันกว้างขวาง
มากที่สุด คือ อิสลามเเปลว่าการยอมรับในพระเจ้า (submission to God) เเละผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม
หรื อชาวมุสลิมจึงหมายถึงผูท้ ี่ยอมรับเจตจานงของพระเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไข เเละพระเจ้าในที่น้ ีคือ
Allah ตามคาสอนทางศาสนาอิสลามเชื่อว่าศาสนาอิสลามเป็ นการสาเเดงตนขั้นสุดท้ายของพระเจ้า
เพือ่ ให้มนุษย์ประจักษ์ ซึ่งมีนยั ว่าการสาเเดงตนก่อนหน้านั้น คือ คริ สต์ เเละยิวดา นั้นจึงไม่สมบูรณ์
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ชาวมุสลิมเชื่อว่าศาสนาอิสลามเป็ นระบบความเชื่อเเละการปฏิบตั ิที่ครบวงจรของชีวติ เเละยังต้อง
เเสดงความศรัทธาต่อพระมูหะหมัด (Muhammud) ในฐานะศาสดา หรื อ ชาฮาดา (shahada) เเต่ความ
ศรัทธาอย่างลึกต่อศาสนาหรื อพระเจ้าคือ อิมาน (Iman)
ศาสนาอิสลามได้กาเนิดขึ้นในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 7 เเละได้เเพร่ ขยายอย่างรวดเร็วจากถิ่น
กาเนิดในคาบสมุทรอาระเบียในฝั่งตะวันตกไปสู่ภูมิภาคเเอฟริ กาเหนือจนจรดชายฝั่งมหาสมุทร
เเอตเเลนติกในประเทศโมร็อกโก ต่อจากนั้นได้ขยายเข้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลก อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้กินพื้นที่อนั กว้างใหญ่ไพศาลเชื่อมต่อหลายทวีป ชุมชนมุสลิมจึง
มีศูนย์บญั ชาการที่เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานของประวัติศาสตร์ ในตอนเเรกนั้น
ศูนย์กลางหรื อกาลิบ (caliphate) ของศาสนาได้ต้งั อยูไ่ ม่ไกลจากนครเมกกะ คือ นครเมดินา หรื อบางคน
อาจนิยมเรี ยกศูนย์กลางนั้นว่า กาลิบเเห่งเมดินา เเละต่อมาได้เกิดศูนย์ใหม่ที่เพิม่ ขึ้น คือ กรุ งดามัสกัส
หรื อรู ้จกั กันว่า อุมายัดเเห่งดามัสกัส เเละกรุ งเเบกเเดด หรื อรู ้จกั กันในนาม อาบาซิดเเห่ง
เเบกเเดด เเละศูนย์กลางของศาสนาอิสลามเเห่งสุดท้าย คือ กรุ งไคโร
น่าสังเกตว่า ซีเรี ย อิรัก อียปิ ต์ จึงต่างเคยเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของโลกมุสลิมมาเเล้วทั้งสิ้น
ดังนั้น ชาวมุสลิมในบางนิกายเชื่อว่าอิรักเป็ นดินเเดนศักดิ์สิทธิ์ที่ศาสนาอิสลามเคยรุ่ งเรื องมาก่อน
อย่างไรก็ตาม ตั้งเเต่คริ สต์ศตวรรษที่ 9 เป็ นต้นมา ระบบกาลิบได้เริ่ มลดบทบาทลงอย่างมาก ภาวะเช่นนี้
นาไปสู่การเกิดศูนย์กลางใหม่ที่มีอิสระในการตีความศาสนาอิสลามกันเองอย่างมากมาย ศาสนา
อิสลามในตอนนี้ได้ผนวกความเชื่อท้องถิ่นเข้าไปด้วย ดังนั้น ระบบประเพณี เกี่ยวกับความเชื่อจึงเเต
กต่างกันไปในเเต่ละท้องที่ นับจากโมร็อกโกไปจนถึงอาณาจักรต่างๆ ในเขตเอเชียกลาง
นิกายที่ใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิม คือ นิกายสุหนี่ (Sunna) ซึ่งมีอิทธิพลในหลายส่วนของ
โลก นอกจากนั้น นิกายชีอะห์เป็ นอีกนิกายที่สาคัญเเต่ยงั คงเป็ นนิกายของคนส่วนน้อยเท่านั้นเเต่ทว่า
นิกายนี้มีบทบาทอย่างมากในอิหร่ านเเละอิรัก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาพัฒนาการของศาสนา
อิสลาม ผูน้ าของนิการชีอะห์ตอ้ งสูญเสียความเป็ นใหญ่ให้เเก่มาเมลูกเติร์ก (Turkish Mamelukes)ในปี
ค.ศ. 1260 เเละในปี ค.ศ. 1517 ซึ่งเป็ นปี ที่ช้ ีชะตากรรมของโลกอาหรับทั้งหมด เมื่อจักรวรรดิออตโตมัน
ได้กรี ฑาทัพเเละสามารถยึดอาณาจักรสาคัญของโลกอาหรับไว้ได้เกือบทั้งหมด
เเต่เมื่อหันมาพิจารณาพัฒนาการของชุมชุนมุสลิมที่อยูใ่ นฝั่งตะวันออกทีไ่ ม่ได้จดั ว่าอยูใ่ น
ดินเเดนอาหรับ เราจะเห็นว่าในปี ค.ศ. 1217 เเละปี ค.ศ.1256 พวงมองโกลจากเอเชียกลางได้เข้า
รุ กรานดินเเดนมุสลิมในฝั่งโลกตะวันออก ถึงเเม้กระนั้น ผูค้ นในเเถบนี้ก็ยงั สามารถรวมพลกันเป็ น
ปึ กเเผ่นเป็ นอาณาจักรขนาดใหญ่ ราชวงศ์สาคัญ เช่น Safavids of Isfahan (ค.ศ.1501) เเละ Qajar of
Tehran (ค.ศ.1779) ได้สามารถสร้างอาณาจักรมุสลิมขนาดใหญ่ข้ นึ มาใหม่ได้ในดินเเดนเปอร์เซียจนทา
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ให้ลทั ธิโซโรเเอสเตอร์ ซึ่ งเป็ นลัทธิดงั่ เดิมของเปอร์เซียที่เคยเจริ ญอย่างมากก่อนการเข้ามาของศาสนา
อิสลามต้องลดบทบาทไปจากชีวติ คนอย่างมาก
เนื่องจากจักรวรรดิออตโตมันครอบครองดินเเดนหลายส่วนในอาหรับเเละมีอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมต่อโลกอาหรับพอสมควร เเต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงศตวรรษที่ 19 อียปิ ต์สามารถรวบรวม
กาลังพลเเละปลดเเอกตนเองออกจากจักรวรรดิออตโตมันได้สาเร็จ โดยเฉพาะเมื่อจักรวรรดิออตโตมัน
ใหญ่โตจนไม่สามารถรักษาดินเเดนของตนได้อีกต่อไปเเล้ว นอกจากนั้น ยังมีเหตุการณ์เเย่งชิงราช
สมบัติเเละการเเตกเเยกของขุนนางที่ได้เกิดขึ้นภายในจักรวรรดิ์ออตโตมัน ซึ่งเป็ นหนึ่งสาเหตุที่ทาให้
จักรวรรดิตอ้ งล่มสลายในที่สุด
ในยุคเเห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในศตวรรษที่ 18 เเละ 19 อาณาจักรมุสลิม
น้อยใหญ่จานวนมากในโลกอาหรับได้ประสบการรุ กรานครั้งสาคัญ เมื่อมหาอานาจตะวันตก เช่น
อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลเเลนด์ เเละรัสเซีย พยายามเข้าเเทรกเเซงเเละยึดดินเเดนของมุสลิมไว้ได้เกือบ
ทั้งหมด ยกเว้นตุรกีเเละเปอร์เซียเท่านั้นที่สามารถรักษาเอกราชของตนไว้ได้ เเละเมื่อเข้าสู่ยคุ
สมัยใหม่ อังกฤษเเละฝรั่งเศสพยายามเข้ามาเเสดงเเสนยานุภาพเเทนที่ออตโตมัน เเละสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ได้ทาให้จกั รวรรดิออตโตมันได้ถึงจุดอวสาน
เมื่อพิจารณามิติต่างๆ อย่างเเท้จริ งเเล้ว โลกมุสลิมก็คงไม่ต่างจากโลกอื่นๆ ซึ่งคงจะไม่ผดิ
นักที่กล่าวว่าโลกมุสลิมเป็ นโลกเเห่งการเชื่อมต่อเเละการเเตกเเยก น่าสังเกตว่าชาวมุสลิมที่มีอยูใ่ น
หลายสิบประเทศทัว่ โลกนั้นล้วนมีความคิดที่เเตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเชื่อ
ในกฎเเละเเนวปฎิบตั ิทางสังคมเเละศาสนา
เเต่การที่ไทยจะไม่สนใจปั ญหาของโลกมุสลิมโดยถือว่าเป็ นภูมิภาคที่ไกลตัวนั้นก็คงจะไม่
ถูกต้องนัก เพราะในโลกนี้มีชาวมุสลิมประมาณ 600 กว่าล้านคนเเละทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน
โลกมุสลิมนั้นมักจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยเฉพาะในเรื่ องเศรษฐกิจ ซึ่ง
ได้เเก่โอกาสที่หายไปหรื อเพิม่ ขึ้นทางธุรกิจหรื อเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในเรื่ องพลังงานน้ ามัน
ซึ่งการเติบโตของประเทศไทยต่างขึ้นอยูก่ บั ราคาของน้ ามันมากพอกับความก้าวหน้าในนวตกรรมทาง
อุตสาหกรรมของไทย นอกจากนั้น การเมืองของโลกมุสลิมเป็ นการเมืองที่อยูใ่ นความสนใจของโลก
ตะวันตกมาโดยตลอด เนื่องจากโลกมุสลิมมีดินเเดนที่ครอบครองตาเเหน่งที่สาคัญทางยุทธศาสตร์ มี
ทรัพย์สินมหาศาล มีตลาดขนาดใหญ่ เเละมีอิทธิพลต่อการเมืองโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องอิทธิพล
ต่อตลาดพลังงานของโลก เเละสิ่งที่ดูเหมือนจะกระทบตัวเรามากที่สุดในขณะนี้คือความเกี่ยวเนื่องใน
ปั ญหาความรุ นเเรงในสี่จงั หวัดภาคใต้
เมื่อกล่าวถึงโลกมุสลิมนั้น คนส่วนมากนึกถึงดินเเดนอาหรับ เเต่เเท้จริ งเเล้วโลกมุสลิม
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กินอาณาบริ เวณที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าดินเเดนอาหรับ กล่าวคือ กินอาณาบริ เวณที่พาดยาวจาก
โมร็อกโกซึ่งตั้งอยูป่ ลายตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเเอฟริ กายาวไปถึงบรรดาหมู่เกาะน้อยใหญ่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้นอิทธิพลของมุสลิมจึงมีอาณาบริ เวณพาดยาวถึงสามทวีป ซึ่งกินอาณาเขตที่
ผ่านเขตยุทธศาสตร์ที่สาคัญทางเศรษฐกิจเเละการเมืองโลก
น่าสังเกตว่าการที่จกั รวรรดิออตโตมันได้สามารถพิชิตยุโรปนั้นได้ทิ้งมรดกมากมายทั้งที่
เป็ นศิลปะเเละวัฒนธรรมเเห่งการดารงชีวติ ยิง่ กว่านั้น การครอบครองหลายส่วนของยุโรปเป็ นระยะ
เวลานานจึงก่อให้เกิดชุมชนมุสลิมน้อยใหญ่ทวั่ ยุโรป เช่น ดินเเดนซาราเยโว เเละเเม้เเต่ประเทศ
อัลบาเนีย ซึ่งอยูใ่ นทวีปยุโรปมีประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม
อาณาจักรโอมานที่พยายามเเสดงเเสนยานุภาพของตนในทะเลอาหรับต่างทิ้งร่ องรอยของ
วัฒนธรรมของตนไว้เช่นเดียวกัน เเละการที่สุลต่านเเห่งโอมานได้พชิ ิตชายฝั่งเเอฟริ กาตะวันออกได้
ก่อให้เกิดนครรัฐเเซนซิบาร์ที่มีสุลต่านเป็ นมุสลิมหลายชัว่ อายุคน ซึ่งปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ
เเทนซาเนีย การเผยเเผ่ศาสนาอิสลามได้นาไปสู่การปรากฏตัวขึ้นของชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ใน
ประเทศซูดาน โซมาเลีย เอธิโอเปี ย เเทนซาเนีย ไนจีเรี ย เเละเคนยา เป็ นต้น นอกจากนั้น เรายัง
สามารถเห็นชุมชนมุสลิมที่กระจัดกระจายมากมายในเกือบทุกประเทศของทวีปเเอฟริ กา
เเม้วา่ ในปั จจุบนั ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมุสลิมค่อนข้างพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า
เเต่ชาวมุสลิมเชื่อว่าตนเองนั้นเป็ นเเกนอานาจที่สาคัญของโลก เเละเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน
ของประวัติศาสตร์ อาหรับได้ทิ้งมรดกที่มีค่าทางวัฒนธรรมให้เเก่ชาวโลกไว้อย่างมายมาย นับจาก
ระบบตัวเลข ระบบเวลา วิธีการคานวณ วรรณกรรม สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ การเเต่ง
กาย เเละวิถีความเชื่อในการดาเนินชีวติ เเม้เเต่ นักออกเเบบชาวตะวันตกเเละตะวันออกต่างรับเเรง
บันดาลใจจากศิลปะของโลกมุสลิม นับจากตระกูลศิลปะที่สาคัญ เช่น เติร์ก อาหรับ อิหร่ าน
โมร็อกโก เเละอียปิ ต์ นักศึกษาในโลกตะวันตกต่างพิศวงในลวดลายศิลปะของโลกอาหรับที่มีลกั ษณะ
คล้ายการซ้อนตัวกันของรู ปเรขาคณิ ตที่มีความงามอันโดดเด่นในลักษณะเดียวกับศิลปะตระกูลกรีก
สุภาษิตมุสลิมล้วนให้คติเเละข้อคิดที่กินใจ เเต่ผฟู ้ ังนั้นยังต้องตีความอย่างลึกซึ้ง สุ ภาษิต
ที่รู้จกั กันดี เช่น การที่ได้รู้จกั กันก็คือการที่ได้รักกัน (to know is to love)
หากเราจะเเบ่งโลกมุสลิมในด้านพฤติกรรมในเวทีระหว่างประเทศ อิหร่ าน ซี เรี ย ลิเบีย
เเละมาเลเซียถือว่าอยูใ่ นกลุ่มรัฐมุสลิมทีก่ ล้าวิพากษ์วจิ ารณ์ตะวันตก เเละมิยอมให้ชาติตะวันตกเข้ามา
เเทรกเเซงกิจการภายในของตนเองโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะ อิหร่ านเเละซีเรี ย ซึ่งมีพฤติกรรมที่กล้า
ออกมาต่อต้านนโยบายของสหรัฐอเมริ กาอย่างเด่นชัด ในขณะที่ปากีสถาน ตุรกี อียปิ ต์ยงั มีลกั ษณะ
ประนีประนอมกับสหรัฐอเมริ กา กลุ่มสุดท้ายคือ ซาอุดิอาระเบีย คูเวต กาตาร์ เยเมน สหรัฐอาหรับ
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เอมิเรตส์ จอร์เเดน ฯลฯ เป็ นกลุ่มรัฐที่มีระบบการปกครองที่ไม่ตะวันตกมองว่าไม่เป็ นประชาธิปไตย
เท่าไรนัก เเต่ได้พฒั นาความพันธมิตรกับสหรัฐอเมริ กาจนถึงขั้นที่วา่ สหรัฐอเมริ กาเกิดความไว้วางใจใน
ระดับหนึ่ง
ประเทศที่น่าจัดว่ ามีความสาคัญหรือมีบทบาทมากในโลกมุสลิมประกอบด้ วย ดังนี้
ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีอาณาเขตมหาศาลอยูใ่ นคาบสมุทรอาหรับเป็ นเเหล่งกาเนิดของ
วัฒนธรรมอาหรับเเละศาสนาอิสลามซึ่งเป็ นศาสนาที่มีบทบาทสาคัญศาสนาหนึ่งของโลก ด้วยเหตุน้ ี
คาสอนของศาสนาอิสลามจึงถูกเขียนด้วยภาษาอาหรับ นครเมกกะ ซึ่งถือเป็ นศูนย์กลางทางจิต
วิญญาณของชาวมุสลิมทัว่ โลกตั้งตระหง่านอยูใ่ นประเทศซาอุดิอาระเบีย เเละคงไม่ผดิ นักที่จะกล่าวว่า
อาหรับกับอิสลามจึงเป็ นสิ่งที่ควบคู่กนั มาโดยตลอด ด้วยเหตุน้ ี ซาอุดิอาระเบียจึงเป็ นหนึ่งในเพียง
ไม่กี่ประเทศที่มีบทบาทอย่างมากในโลกมุสลิม
นอกจากนั้น ซาอุดิอาระเบียพยายามเเสดงตนเป็ นผูน้ าในโลกมุสลิมหลายอย่าง ดังเห็น
ว่าการปฏิรูปศาสนาอิสลามได้เริ่ มต้นที่ซาอุดิอารเบียโดย Abd al-Wahhab (คศ. 1703-1792) ซึ่งมุ่งเน้น
ให้ยกเลิกการบูชารู ปหรื อเทวรู ปเหมือนในคริ สตศาสนา โดยการฟื้ นฟูขนบธรรมเนียมที่เคร่ งครัด
โบราณที่เรี ยกกันว่าฮันบาลี (Hanbali tradition) การปฏรู ปหรื อเเนวคิดนี้กลายมาเป็ นพลังสาคัญของ
ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียในการขยายอานาจทางการทหารในคาบสมุทรอาระเบีย ซึ่งทาให้ซาอุดิอาระเบีย
ได้พ้นื ที่เกือบทั้งหมดของคาบสมุทรในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เเละทุกวันนี้เเนวคิดนี้รู้จกั กันในนาม
วาฮิบี ซึ่งเป็ นอุดมการณ์ของรัฐซาอุดิอาระเบีย
ประเทศซาอุดิอาระเบียในปั จจุบนั มีรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ ามัน ซึ่งส่งผลให้
รายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศอื่นๆในโลกมุสลิม ซาอุดิอาระเบียยังมีเหมืองทองคาขนาดใหญ่ใน
ระดับเเนวหน้าของโลก เเต่สถิติปัจจุบนั ได้เเสดงว่าซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่
ใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิม ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมยังกระจุกตัวอยูใ่ นบางสาขาเท่านั้น
เเละขนาดของประชากรที่ไม่สามารถเป็ นตลาดขนาดใหญ่ กอร์ปกับดินเเดนส่วนใหญ่ของประเทศเเทบ
จะเพราะปลูกอะไรไม่ได้มาก รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศจึงขึ้นอยูก่ บั การผลิตน้ ามันเเละเหมืองเเร่
เช่น ทองคาตลอดจนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ซาอุดิอาระเบียพยายามลงทุนอย่างหนักในการพัฒนาเเละขยาย
เครื อข่ายทางอุตสาหกรรมเพราะผูน้ าของประเทศเกรงว่าในเวลาเพียงสามสิบปี น้ ามันซึ่งเป็ นสินค้า
หลักของประเทศคงจะหมดไปเเละซาอุดิอาระเบียก็คงจะต้องประสบความยากลาบากทางเศรษฐกิจ
อย่างเเน่นอน
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เเต่ดว้ ยเหตุผลประการใดก็ตาม ซาอุดิอาระเบียยังพยายามรักษาการเป็ นผูน้ าของโลก
มุสลิมสายกลาง เเต่ในสายตาของมุสลิมสายเหยีย่ ว ซาอุดิอาระเบียดูเหมือนได้หลุดออกไปจาก ตา
เเหน่งผูน้ าของโลกอาหรับ หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียไม่สามารถเเก้ไขปั ญหาอะไรได้เลยในตะวันออก
กลาง ทั้งยังยอมให้สหรัฐอเมริ กาใช้ประเทศตนเป็ นฐานเเละทางผ่านในการบุกโจมตีอิรัก ซึ่งถือว่าเป็ นพี่
น้องมุสลิมด้วยกันเอง เเต่สาหรับประเทศขนาดเล็กที่รายรอบคาบสมุทรอาหรับต่างเห็นว่า
ซาอุดิอาระเบียมิได้มีท่าทีที่คุกคามตนเเละมิได้คดิ ว่าซาอุดิอาระเบียเป็ นภัยคุกคามของโลกอาหรับ
โดยเฉพาะราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียในปั จจุบนั ที่พยายามส่งเสริ มเเนวคิดมุสลิมสายกลาง
อิหร่ าน เป็ นประเทศมุสลิมที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด เเต่อิหร่ านยัง
ไม่สามารถนาศักยภาพของตนเองมาใช้ได้หมด อิหร่ านในปั จจุบนั จึงถูกรุ มเร้าไปด้วยปั ญหาทาง
เศรษฐกิจอย่ามาก โดยเฉพาะอัตราการว่างงานที่สูงมากประเทศหนึ่งของโลก อิหร่ านยังไม่สามารถ
พัฒนาระบบอุตสาหกรรมของตนเองอย่างเป็ นรู ปธรรมเเละการลงทุนจากภายนอกมักจะอยูใ่ นไม่กี่
สาขา เเม้วา่ รัฐบาลอิหร่ านได้พยายามโน้มน้าวหลายประเทศให้เข้าไปลงทุนในอิหร่ าน
สถานการณ์ทางการเมืองภายในของอิหร่ านค่อนข้างลงตัว เเต่อิหร่ านในปั จจุบนั ยังคงมี
ปั ญหากับตะวันตก โดยเฉพาะในเรื่ องที่ตะวันตกพยายามขอให้อิหร่ านยกเลิกเเผนหรื อความพยายามที่
จะพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ต่อไปเนื่องจากตะวันตกไม่ไว้วางใจในผูน้ าของอิหร่ าน
อิรัก
เป็ นประเทศที่มีปริ มาณสารองน้ ามันมากเป็ นอันดับสองของโลก ซึ่งเป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ประเทศอิรักกลายเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในเรื่ องพลังงานของโลก นักวิชาการ
หลายท่านยังวิจารณ์วา่ นี้อาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้สหรัฐอเมริ กาต้องเร่ งจัดการให้อิรักมีระบอบการปกครอง
เเบบประชาธิปไตยเพือ่ ให้การส่ งออกน้ ามันของอิรักเป็ นไปในหลักการตลาด เนื่องจากในอดีตอิรกั มัก
ไม่ได้สนใจการส่งออกน้ ามันมากนัก เเต่ผเู ้ ชี่ยวชานด้านตะวันออกกลางทราบดีวา่ อิรักนั้นอุดมไปด้วย
น้ ามัน โดยเฉพาะที่เมืองรู ไมลา (Rumaila) เเละเมืองคีร์คุก (Kirkuk) ซึ่งเป็ นบ่อน้ ามันหลักของประเทศ
อินโดนีเซีย
เป็ นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านขนาดของประชากร
เเละยิง่ กว่านั้น อินโดนีเซียเป็ นรัฐมุสลิมเพียงไม่กี่ประเทศที่มีระบบการปกครองเเบบประชาธิปไตย
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถลบภาพลักษณ์ที่วา่ สังคมมุสลิมไม่รู้จกั คาว่าประชาธิปไตย ปั ญหาหนักของ
อินโดนีเซียในปั จจุบนั คือการว่างงานเเละการพัฒนาที่เชื่องช้าในหมู่เกาะที่อยูห่ ่างไกลจากศูนย์อานาจ
ซึ่งอาจนาไปสู่การเเบ่งเเยกดินเเดนหรื อการก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายในอนาคต ปั ญหาการกระจาย
รายได้ไม่สามารถเข้าถึงคนจนที่มีจานวนกว่าร้อยล้านคนยังเป็ นสิ่งที่ทา้ ทายอินโดนีเซีย เเม้วา่ รัฐบาล
อินโดนีเซียในทุกยุคทุกสมัยพยายามที่จะไม่เน้นเรื่ องศาสนาอิสลามในฐานะเเกนหลักของชาติ เพราะ

6

อินโดนีเซียมีประชากรกว่า 20 ล้านคนที่นบั ถือคริ สต์ศาสนานิกายลูเธอรันด์เเละศาสนาฮินดู เเต่เป็ นที่
ทราบดีกนั ว่าอินโดนีเซียเป็ นรัฐมุสลิมที่มีขนาดของประชากรใหญ่ที่สุดในโลก
ตุรกี
เป็ นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิม สถิติปัจจุบนั ชี้วา่ ตุรกี
สามารถสร้างรายได้มวลรวมต่อปี ประมาณ 194 ถึง 210 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ เเม้วา่ การเมืองตุรกีจะมี
ชื่อเสียงไม่ดีในด้านการคอรัปชัน่ เเต่ตุรกีมีความมัง่ คัง่ เเละยังมีความทันสมัยมากในด้านโทรคมนาคมเเละ
การสื่อสารมากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลกอาหรับ นอกจากนั้น ตุรกีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเเละการค้า
มากจนขนาดว่าสหภาพยุโรปเองยังกังวลใจหากต้องรวมตุรกีเข้ากลุ่มสหภาพยุโรป ตุรกีเริ่ มขยายฐาน
การค้าของตนเข้าไปในภูมิภาคต่างของโลก โดยเฉพาะรัสเซี ย ยุโรปตะวันออก เเละประเทศในทวีปเเอฟ
ริ กา เเละสิ่งที่ทาให้นกั ธุรกิจชั้นนาของโลกรู ้จกั ประเทศตุรกีดียงิ่ ขึ้น เมื่อนักธุรกิจของตุรกีติดอันดับเเนวห
น้าของโลก เเต่อย่างไรก็ตาม ในสายตาของโลกอาหรับ ตุรกีกลับไม่ได้รับการยอมรับในฐานะผูน้ ากลุ่ม
เพราะตุรกีมกั จะถูกมองว่าเป็ นคนนอกเเละในบางครั้งยังเป็ นขัว่ ลบของอาหรับ
เเม้วา่ ตุรกีได้รับคาเตือนจากธนาคารโลกเเละสถาบันทางการเงินชั้นนาของโลกบ่อยครั้ง
จากการบริ หารการเงินเเละเศรษฐกิจที่ไม่ได้เป็ นไปตามหลักสากลมากนัก เเต่ตุรกีก็เป็ นอีกประเทศที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของโลก เรายังสามารถสัมพัสความมัง่ คัง่ ของตลาดตุรกีได้จากการที่ประเทศ
ตุรกีนาเข้าทองคาเป็ นจานวนมากในเเต่ละปี เเละส่งผลให้ราคาทองคาในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมาพิจารณาในด้านพัฒนาการทางสังคม ตุรกีเเตกต่างจากประเทศมุสลิมอื่นๆในหลาย
ด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริ มอิสรภาพทางปั จเจกชนมาก จนถึงขนาดรัฐบาลของประเทศอาหรับต่าง
กังวลใจว่าประชาชนของตนอาจจะเรี ยนเเบบสิ่ งที่เกิดขึ้นในตุรกีที่สตรี ออกมาวิพากษ์รัฐบาลอย่างไม่เคย
เกรงกลัวกฎอะไรทั้งสิ้น เเละคงไม่มีมุสลิมที่เคร่ งครัดคนใดคิดที่จะส่งลูกหลานของตนไปเรี ยนที่ตุรกี
ยิง่ กว่านั้น เมื่อเราพิจารณาถึงพฤติกรรมของรัฐตุรกีที่ให้ความสนใจในเรื่ องผลประโยชน์
เเห่งชาติมากกว่าที่จะคิดเป็ นผูน้ าของโลกมุสลิม ทั้งนี้ เนื่องจากตุรกีเห็นว่าอาหรับบางครั้งนาความ
ปั่ นป่ วนมาสู่ตนเเละตุรกีเองยังมีปัญหากับเพือ่ นบ้านอย่างเช่นอิรัคในเรื่ องชนชาติเคิร์ด
ในเรื่ องนโยบายต่างประเทศของตุรกี ตุรกีพยายามขยายเเสนยานุภาพของตนในเอเชีย
กลาง ซึ่งส่วนหนึ่งเพราะรัฐในเอเชียกลางมีความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับตุรกี ในขณะเดียวกันตุรกี
ต่างเล็งเห็นประโยชน์ในการรักษาสหรัฐอเมริ กาในฐานะประเทศคูคา้ ที่สาคัญ เหตุการณ์ที่ผา่ นมาเป็ น
ประจักษ์พยานที่เราสามารถลงความเห็นว่าตุรกีได้สนับสนุนสหรัฐอเมริ กาในการทาสงครามกับ
อิรักโดยยอมให้สหรัฐใช้ฐานทัพเเละตรึ งกาลังของตนในช่วงสงคราม เเต่ตุรกีก็ไม่ต่างจากรัฐมุสลิม
สมัยใหม่ตรงที่ ประชาชนตุรกีมีเสียงเเตกออกเป็ นหลายฝ่ าย บางฝ่ ายนิยมชมชอบตะวันตกเเละ
ต้องการนาพารัฐตุรกีเข้าสู่สหภาพยุโรปเพือ่ หวังผลประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจ กลุ่มนี้มกั เป็ น
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บรรดาผูม้ ีฐานะทางสังคมเเละนักธุรกิจชั้นนาของประเทศ ในขณะที่ประชาชนจานวนหลายสิบล้านใน
หลายส่วนของประเทศต้องการให้ตุรกียงั คงความเป็ นเอกเทศเเละภาคภูมิใจในความยิง่ ใหญ่ของตนใน
อดีตซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ที่ตกทอดมาจากจักรวรรดิออตโตมัน ที่ตอ้ งการเเยกโลกเติร์กออกจากยุโรปที่
ยุง่ เหยิง
เเต่อย่างไรก็ตาม ก็คงไม่ผดิ นักที่จะวิจารณ์วา่ รัฐบาลตุรกีในปั จจุบนั พยายามที่จะ
ปรับเปลี่ยนประเทศให้มีลกั ษณะทันสมัยเเบบตะวันตกอย่างออกนอกหน้าเเละเป็ นจุดที่ทาให้ผนู ้ าหลาย
ชาติในโลกมุสลิมดูเเคลนตุรกีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อียิปต์ เเละซีเรียเป็ นตัวเเปรทีส่ าคัญของโลกมุสลิม
ที่กล่าวเช่นนี้เพราะเนื่องจากอียปิ ต์
มีตาเเหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สาคัญมาก กล่าวคือ นอกจากอียปิ ต์คุมเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญของโลก
คือคลองสุเอช ดินเเดนของอียปิ ต์ยงั เชื่อมโลกมุสลิมที่อยูใ่ นเเอฟริ กาเหนือกับโลกอาหรับที่เหลือไว้
อย่างสมบูรณ์ เเม้วา่ ในสายตาของมุสลิมสายเคร่ งมักมองว่าอียปิ ต์เป็ นมุสลิมที่เรื่ อยๆ ไม่ได้มีอุดมการณ์
ที่ชดั เจนในลักษณะซีเรี ยหรื ออิหร่ าน เเต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธความจริ งที่วา่ อียปิ ต์น้ นั เป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู ้ของโลกมุสลิมที่สาคัญที่สุดเเห่งหนึ่ง อียปิ ต์มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 6 ของโลก
มุสลิม ถ้าจะเปรี ยบเทียบฐานะของอียปิ ต์กบั พีน่ อ้ งมุสลิมนั้น อียปิ ต์มีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าโมร็อกโก
(30 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) อัลจีเรี ย (45 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ตูนิเซี ย ( 20 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ซึ่งอยู่
ในทวีปเเอฟริ กา คงจะไม่ผดิ หากกล่าวว่ามุสลิมในเเอฟริ กามองอียปิ ต์เป็ นพีใ่ หญ่ที่ร่ ารวยกว่าคนอื่นๆ
ผูน้ าอียปิ ต์พยายามเเสดงความเป็ นผูน้ าในโลกอาหรับหลายครั้ง เเต่หลายครั้งก็มกั นาพา
ประเทศไปสู่ความยุง่ เหยิง โดยเฉพาะในการเเสดงบทบาทเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยปั ญหาระหว่างอิสราเอลกับ
ปาเลสไตน์ เเต่สิ่ง/ลักษณะทางสังคมที่ทาให้กรณี อียปิ ต์เป็ นกรณี ศึกษาที่น่าสนใจในความ
สลับซับซ้อนของโลกอาหรับคือ เเม้วา่ อียปิ ต์มีขบวนการอิสลามหัวรุ นเเรงที่รู้จกั ในนาม ภราดรภาพ
อิสลาม (Islamic Brotherhood) ที่สร้างความกังวลใจให้เเก่สหรัฐฯ เเต่อียปิ ต์ยงั เต็มไปด้วยนักธุรกิจที่
อิทธิพลสูงเเละมีหวั ก้าวหน้ามากเเละยังยุง่ กับเรื่ องเงินๆทองๆมากมายของโลกอาหรับ กล่าวกันว่า
การโค่นล้มอานาจเเละการสนับสนุนขบวนการต่างๆ ในโลกอาหรับมักได้รับเงิน สนับสนุนไม่มากก็
น้อยจากเศรษฐีอียปิ ต์ เเม้เเต่ สหรัฐอเมริ กาก็ทราบดีอยูเ่ ต็มอกที่วา่ มหาเศรษฐีชาวอียปิ ต์ผซู ้ ่ ึงเป็ น
เจ้าของบริ ษทั ออราสคอม (ORASCOM) ซึ่งเป็ นบริ ษทั เทเลคอมยักษ์ใหญ่ที่มีเครื อข่ายอยูใ่ นหลาย
ประเทศในโลกมุลิมได้อยูเ่ บื้องหลังการเปลี่ยนเเปลงมากมายในโลกมุสลิม รวมทั้งยังได้สนับสนุน
การเงินในการโค่นล้มซัดดัม ฮุสเซน
เมื่อหันมามองซีเรีย
ซีเรี ยถือเป็ นประเทศมุสลิมที่รักษาอุดมการณ์ของตนเอง
อย่างน่าเกรมขาม ซีเรี ยเเม้วา่ มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่มากนัก เเต่ซีเรี ยมีกองกาลังที่ถือว่า
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ทันสมัยเเละยังดาเนินนโยบายการเมืองระหว่างประเทศของตนเองอย่างเเข็งกร้าว ในอดีตซีเรี ยได้ส่ง
กาลังเข้าไปในจเลบานอนโดยหวังมิให้อิสราเอลขยายอานาจเข้ามาในเลบานอนเเละยังมีท่าทีที่เป็ น
ปรปั กษ์กบั อิสราเอลเเละสหรัฐอเมริ กาอย่างเด่นชัด ดังเห็นว่าซี เรี ยได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์นโยบายสหรัฐต่อ
ปั ญหาในตะวันออกกลางอย่างรุ นเเรง อย่างไรก็ตาม การสังหารนาย Hariri อดียนายกรัฐมนตรี ของ
เลบานอนได้ถูกพาดพิงถึงซีเรี ย เเม้วา่ ซี เรี ยได้ให้การปฏิเสธ
สิ่งที่น่าสังเกตคือ ซีเรี ยมีจุดยืนที่ชดั เจนต่อกรณี ปัญหาอิสราเอลเเละปาเลสไตน์
ยิง่ กว่านั้น ซีเรี ยยังมีระบบผูน้ าที่เข้มเเข็งเเละยังเป็ นที่ชื่นชอบของคนซีเรี ยรุ่ นใหม่เเละยังเป็ นตัวอย่างที่
น่ายกย่องของเยาวชนมุสลิมสายสุดเหวี่ยงที่อยูไ่ กลถึงมาเลเซียเเละอินโดนีเซีย เเต่อย่างไรก็ตาม ซีเรี ย
ก็ยงั มีอุปสรรคที่ไม่สามารถผลักดัดให้ซีเรี ยทาการบงการวิถีการเมืองอาหรับได้น้ นั คือเรื่ องโครงสร้าง
ของประเทศ เเม้วา่ ซีเรี ยจะมีกองกาลังที่ไม่นอ้ ยหน้าใครในโลกอาหรับ เเต่ซีเรี ยไม่ใช่รัฐที่ร่ ารวยเเบบ
ซาอุดิอาระเบียที่มีรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ ามัน เเละยังไม่มีฐานของประชากรที่ใหญ่เเบบตุรกีที่
สามารถผลักดับประเทศไปอยูเ่ เนวหน้าสุดของโลกมุสลิม นอกจากนั้น นักธุรกิจของซีเรี ยก็ไม่ได้มี
ความทะเยอทะยานเเบบอียปิ ต์ที่ตอ้ งการสร้างอาณาจักรธุรกิจของตนทั้งในเเอฟริ กาเเละในตะวันออก
กลาง เเต่การที่จะบอกว่าซีเรี ยไม่สาคัญนั้นคงจะไม่ถูกต้อง เพราะซีเรี ยสามารถเปลี่ยนเเปลงเสถียรภาพ
ของตะวันออกกลาง โดยผ่านทางอิรัก เเละยิง่ กว่านั้น หากซีเรี ยสามารถดึงอิหร่ านที่ไม่พอใจ
สหรัฐอเมริ กาเเล้ว ความสงบของตะวันออกกลางจึงขึ้นอยูก่ บั สมการซีเรี ย-อิหร่ านอย่างเเน่นอน
มาเลเซีย เป็ นอีกหนึ่งของตัวอย่างของความสาเร็จของโลกมุสลิม ขนาดทางเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียเเม้วา่ เล็กกว่าอินโดนีเซีย เเต่ถา้ พิจารณาในรายละเอียด มาเลเซียประสบความสาเร็จอย่าง
ยิง่ ยวดเเละได้ถูกมองว่าเป็ นตัวอย่างของการพัฒนาที่เยีย่ มยอดของประเทศมุสลิม ดังเห็นว่า ฐานะทาง
เศรษฐกิจเเละการเงินของมาเลเซียอาจถือได้วา่ อยูใ่ นเเนวหน้าของอาเซียน หากพิจารณาในรายละเอียด
ในเรื่ องทรัพยากร ความมัน่ คงทางทหาร เเละระบบเศรษฐกิจรวม มาเลเซี ยเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพเเละ
ความมัน่ คงสูงมาก
ยิง่ กว่านั้น ในขณะนี้มาเลเซียยังเป็ นดาวเด่นประจากลุ่ม Organization of Islamic
Conference ที่มีผคู ้ นอยากจะฟังความเห็นของมาเลเซีย มาเลเซี ยได้สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเลื่อมใสใน
หมู่ประเทศมุสลิม ดังเห็นว่า มาเลเซียได้เเสดงความเมตตาทางมนุษยธรรมต่อชาวมุสลิมด้วยการรับเอา
ผูล้ ้ ีภยั ชาวพม่าที่เชื้อสายโรฮีนยาเข้าประเทศเป็ นจานวนนับหมื่นคน ข้อเท็จจริ งนี้เป็ นที่เล่าขานกันมาก
ในวงการนักการทูตมุสลิมระดับโลก เเละในอนาคต มาเลเซียอาจพร้อมจะรับผูล้ ้ ีภยั จากเพือ่ นบ้านได้
อีกด้วย
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นอจากนั้น ผูน้ ามาเลเซียคนปั จจุบนั ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ประเทศ
มาเลเซียโดยตนกล้าออกมาสนับสนุนโอกาสของนักธุรกิจชาวจีนเเละอินเดีย ซึ่งอยูเ่ บื้องหลังการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องของประเทศ มาเลเซี ยนอกจากพยายามเร่ งส่งเสริ มความเเข็งเเกร่ งทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการส่งออก การลงทุน เเละการเงิน ยังพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั
โลกอาหรับ
เเต่มาเลเซี ยมีขอ้ จากัดทางภูมิศาสตร์เเละข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ที่วา่ มาเลเซียนั้นมิได้
เป็ นส่วนหนึ่งของโลกอาหรับทาให้ประชาชน ชาวมาเลเซียโดยทัว่ ไปต่างยังไม่สามารถเข้าใจโลก
อาหรับทั้งในเรื่ องภาษาเเละวิถีชีวติ ทั้งนี้เพราะเเท้จริ งเเล้ว ชาวมาเลเซียก็ยงั มีลกั ษณะเเบบชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทวั่ ไป เเละยังไม่มีผลประโยชน์มากมายนักในความเปลี่ยนเเปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกอาหรับในลักษณะทีอ่ ียปิ ต์หรื อซีเรี ยจะได้รับผลกระทบ เเม้กระนั้นก็ตาม มาเลเซียยังคงเป็ นดาว
เด่ นที่สุดของโลกมุสลิมในขณะนี้
นอกจากประเทศมาเลเซียเเล้ว เรายังพบว่ารัฐมุสลิมขนาดเล็ก เช่น กาตาร์ บาห์ เรน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เป็ นตัวอย่างของความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังเห็นว่ารัฐบาลของรัฐขนาดเล็ก
เหล่านี้ได้พยายามลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยหวังที่จะรักษาตา
เเหน่งสาคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังจากที่ทรัพยากรน้ ามันของตนได้หมดลง เเต่ประเทศเหล่านี้เล็ก
เกินไปที่จะสร้างกองทัพที่จะรับมือในกรณี ที่มีสงครามหรื อภัยภายในโลกอาหรับ
ขนาดเศรษฐกิจของประเทศสาคัญในโลกมุสลิม
รายได้ มวลรวมของประเทศมุสลิมบางประเทศ
หน่วย - พันล้านเหรี ยญสหรัฐ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตุรกี
ซาอุดิอาระเบีย
อินโดนี เซีย
อิหร่ าน
มาเลเซีย
อียิปต์
ปากีสถาน
อัลจีเรี ย
บังคลาเทศ
โมร็ อกโก

197
187
173
133
94
94
69
60
55
40

น่าสังเกตว่าตัวเลขที่เเสดงรายได้มวลรวมทั้งชาติดงั กล่าว
มีการเคลื่อนไหวมากในเเต่ละปี ดังเช่น ในบางปี ตุรกีมีรายได้
รวมทั้งประเทศสูงกว่า 200 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่
ซาอุดิอาระเบียต่างได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการที่ราคาน้ ามัน
เพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2005 ซึ่งส่ งผลให้รายได้ที่เเท้จริ ง
ของซาอุดิอาระเบียสูงกว่านี้มาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ให้น้ ียงั พอ
มีประโยชน์ในการทาความเข้าใจในโครงสร้างอานาจทางเศรษฐกิจ
ของโลกมุสลิม ซึ่งมักถูกโยงหรื อเกี่ยวข้องกับนโยบายเเละโอกาส
ในเรื่ องยุทธศาสตร์ของเเต่ละประเทศ

เเหล่งที่มา : สถิติธนาคารโลก
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น่าสังเกตว่าตัวเลขที่เเสดงรายได้มวลรวมทั้งชาติดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวมากในเเต่ละปี
ดังเช่น ในบางปี ตุรกีมีรายได้รวมทั้งประเทศสูงกว่า 200 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่
ซาอุดิอาระเบียต่างได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการทีร่ าคาน้ ามันเพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี
2005 ซึ่งส่ งผลให้รายได้ที่เเท้จริ งของซาอุดิอาระเบียสูงกว่านี้มาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ให้น้ ียงั พอมี
ประโยชน์ในการทาความเข้าใจในโครงสร้างอานาจทางเศรษฐกิจของโลกมุสลิม ซึ่งมักถูกโยงหรื อ
เกี่ยวข้องกับนโยบายเเละโอกาสในเรื่ องยุทธศาสตร์ของเเต่ละประเทศ
ความสาเร็จอย่างโดดเด่นในทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เเละตุรกี
ต่างเป็ นประจักษ์พยานเเห่งความก้าวหน้าทางวัตถุของโลกมุสลิม ทั้งทีท่ ้งั สามประเทศนี้ต่างมีความ
เชื่อเเละภูมิหลังทางสังคมที่เเตกต่างกันอย่างมาก
โดยเฉพาะกรณี ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผูน้ าของรัฐดูไบพยายามที่จะพัฒนาเมือง
ดูไบให้มีตาเเหน่งไกล้เคียงกับฮ่องกง หรื อสิงคโปร์ ซึ่งเชกเเห่งดูไบมีความใฝ่ ฝันที่จะเห็นเมืองดูไบเป็ น
จุดสูงสุดเเห่งความสาเร็จทางวัตถุของโลกมุสลิม ในเดือนพฤศจิกายน 2005 บริ ษทั ท่าเรื อของดูไบได้
ทาการซื้อบริ ษทั ท่าเรื อของอังกฤษ ซึ่งมีกองทัพเรื อบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ของโลก เหตุการณ์น้ ีได้ส่ง
สัญญาณให้โลกรู ้วา่ ดูไบพร้อมที่จะเข้ามาเเทนทีอ่ งั กฤษในเรื่ องพาณิ ชย์นาวีในภูมิภาคตะวันออกกลาง
เเละตะวันออกไกล ดังนั้น เมืองดูไบในปั จจุบนั นอกจากเต็มไปด้วยตึกระฟ้ า ซึ่งเป็ นทั้งสานักงานของ
สถาบันการเงินเเละน้ ามัน หรื อโรงเเรมระดับ 7 ดาว เมืองดูไบยังเป็ นศูนย์กลางทางการเงิน ทองคา
การบิน เเละท่าเรื อที่สาคัญมากที่สุดเเห่งหนึ่งของโลกมุสลิมในปั จจุบนั
ภัยของโลกอาหรับ
ปั จจัยร่ วมที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่มีอยูใ่ นขณะนี้คือดินเเดนอาหรับได้ถูกรบกวนโดย
อิสราเอล เเม้วา่ อิสราเอลจะพยายามดาเนินตามเเผนที่วางไว้กบั สหรัฐอเมริ กาโดยการคืนดินเเดนกาซา
ให้เเก่ปาเลสไตน์ เเต่ก็มิได้หมายความว่าประเทศต่างๆของโลกอาหรับจะพอใจกับท่าทีของอิสราเอล
ดังเห็นว่าในปี 1947 สหประชาชาติได้มีเเผนในการเเบ่งรัฐสองรัฐในปาเลสไตน์ รัฐหนึ่ง
คือ ยิว(อิสราเอล) อีกรัฐคือ อาหรับ (ปาเลสไตน์) ชาติอาหรับปฏิเสธที่จะรับความคิดที่วา่ มีรัฐยิว เเละ
ได้เริ่ มประกาศสงครามกับรัฐยิวในปี 1948 เเม้ว่าการหยุดยิงได้มีการลงนามในปี 1949 เเต่ภาวะของ
สงครามยังดาเนินเรื่ อยมาระหว่างอิสราเอลเเละชาติอาหรับ ยกเว้นกับอียปิ ต์ ซึ่งได้ลงนามสนธิสญ
ั ญา
สันติภาพที่เเคมป์ เดวิดในสหรัฐอเมริ กาหลังจากที่ประธานาธิบดีอียปิ ต์เยือนนครเยรู ซาเลมในเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1977
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เมื่อไม่นานนี้ในเดือนตุลาคม 2005 ผูน้ าอิหร่ านได้กล่าวต่อสาธารณชนในทานองที่
สามารถตีความได้วา่ รัฐอิสราเอลสมควรที่จะถูกลบออกจากเเผนที่ของโลกอาหรับ ซึ่งเเสดงให้เห็นว่า
สามสิบปี ที่ผา่ นมาความรู ้สึกเช่นเดิมยังคงอยูเ่ เละยังต้องอยูอ่ ีกต่อไป ชาวมุสลิมจานวนไม่นอ้ ยมองว่า
ท้ายที่สุดสหรัฐอเมริ กาก็ตอ้ งเข้าข้างอิสราเอลเพราะยิวมีอิทธิพลมากเหลือเกินในสหรัฐฯ เเละชาว
อาหรับสายอนุรักษ์นิยมยังเห็นว่าสหรัฐอเมริ กาได้พยายามตลอดเวลาที่จะเข้ามาเเทรกเเซงในวิถีชิวติ
ของตนเอง
สหรัฐอเมริกา
ดูเหมือนจะเป็ นเป้ าหมายของความเกียจชังในโลกอาหรับ ทั้งที่
รัฐบาลอังกฤษเองที่ได้เป็ นประเทศเเรกที่ได้ประกาศปฎิณญาบัลโฟ (Balfour Declaration) ซึ่งสัญญาว่า
จะก่อตั้งรัฐอิสราเอลในดินเเดนปาเลสไตน์ อย่างไรก็ตาม ชาวอาหรับ หรื ออาจรวมถึงชาวมุสลิมส่วน
ใหญ่ต่างไม่ชอบสหรัฐอเมริ กา ที่เป็ นเช่นนี้เพราะสหรัฐอเมริ กาดาเนินนโยบายต่างประเทศที่ส่ง
สัญญาณสับสนต่อประเทศมุลิม ดังเห็นว่าตลอดสามทศวรรษที่ผา่ นมาสหรัฐอเมริ กาพยายามหาพวกใน
โลกอาหรับเพือ่ ให้ตนเองสามารถรักษาผลประโยชน์ในเขตนี้ โดยยอมสนับสนุนนระบบปกครองที่ไม่
เป็ นประชาธิปไตยเลยในซาอุดิอาระเบีย อียปิ ต์ เเละโมร็อกโก เพราะสหรัฐอเมริ กาทราบดีวา่ ตนไม่
สามารถจะเป็ นศัตรู ได้กบั ทุกประเทศในโลกอาหรับ ดังนั้น ลักษณะการทูตเเบบสองด้านหรื อใช้
มาตรฐานสองอย่างต่อโลกมุสลิมจึงเป็ นที่ซาบซึ้งใจของชาวมุสลิมทัว่ โลก เเม้วา่ สหรัฐอเมริ กาสามารถ
สร้างความเปลี่ยนเเปลงในอิรัก เเต่สหรัฐอเมริ กายังเห็นว่าอิหร่ านเเละซีเรี ยเป็ นภัยคุกคามของตนเอง
เนื่องจากผูน้ าของทั้งสองนั้นมีลกั ษณะกล้าเเข็งมากเกินกว่าที่จะรับฟังอะไร
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ได้เเสดงชัดว่า สงครามในอ่านเปอร์เซี ย ที่ตอ้ งเกิดขึ้นเพราะ
อิรักได้บุกคูเวต ซึ่งถือว่าเป็ นพันธมิตรของสหรัฐอเมริ กาเเละการบุกเเบบสายฟ้ านี้ได้สร้างความวิตกเเก่
ซาอุดิอาระเบียเป็ นอย่างมาก ซึ่งมีชายเเดนติดต่อกับทั้งสองรัฐ การเข้ามาจัดการสมดุลในอาหรับโดย
สหรัฐอเมริ กาซึ่งต้องการรักษาเสถียรภาพการผลิตน้ ามันในคูเวตเเละรักษาช่องเเคบฮอร์มุส ซึ่งเป็ นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากที่สุดเเห่งหนึ่งของตะวันออกกลาง เพราะช่องเเคบนี้เป็ นทางผ่านน้ ามันร้อยละ
40 ของโลก จึงกลายเป็ นจุดเริ่ มของความกังวลใจของหลายประเทศอาหรับ โดยเฉพาะ ซีเรี ย เเละ
อิหร่ าน
เเต่หากมองในระดับผูน้ าเเละพฤติกรรมของรัฐ คงจะไม่ผดิ ที่จะกล่าวว่า ซาอุดิอาระเบีย
จอร์เเดน คูเวต เเละสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลว้ นพยายามทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั สหรัฐฯ เเละ
พร้อมที่จะทาตามสิ่งที่สหรัฐอเมริ กาขอร้องโดยเเลกเปลี่ยนกับความมัน่ คงของตนเอง ตลอดจน
ผลประโยชน์มหาศาลที่สหรัฐฯจะหยิบยืน่ ให้ ที่เป็ นเช่นนี้เพราะทั้งรัฐเหล่านี้ต่างไม่เคยไว้ใจประเทศ
พีน่ อ้ งในโลกอาหรับด้วยกันเอง การหันไปสู่คนนอกทีม่ ีเเสนยานุภาพมากกว่าจึงเป็ นเรื่ องทีเ่ กิด
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เรื่ อยมานับตั้งเเต่การสิ้นสุดลงของยุคสมัยอาณานิคมตะวันตก
มุสลิมในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเเพร่ เข้ามาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 16 เเละ 17
ได้ส่งผลให้อาณาจักรฮินดูใหญ่นอ้ ยในเเถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มัชปาหิต มะละกา อาเจะห์
ปั ตตานี ต้องเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูไปนับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ อาณาจักรมัชปาหิตในเกาะ
ชวาซึ่งถือว่าเคยมีเเสนยานุภาพอย่างมากในดินเเดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็ นหมู่เกาะ
การขยายตัวทางการค้าเเละการอพยพของประชากรได้เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ศาสนา
อิสลามจากศูนย์ในเกาะชวาเเละสุมาตราสามารถเดินทางเข้าไปถึงดินเเดนใหม่ ซึ่งได้เเก่บรรดาหมู่เกาะ
ใหญ่นอ้ ย เช่น สุราเวสี มินดาเนา ลอมบอก เเละบอร์เนียว ซึ่งเเต่เดิมเป็ นเพียงชุมชนที่เต็มไปด้วย
คนป่ า เเละในที่สุดดินเเดนเเถบนี้ท้งั หมดจึงได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของโลกมุสลิมอย่างถาวร เเละยัง
เป็ นดินเเดนที่เต็มไปด้วยความยากจนเนื่องจากมิได้รับการพัฒนามากนักจากศูนย์อานาจในเกาะชวา ซึ่ง
อาจถูกใช้เป็ นภาวะบ่มเพือ่ ก่อให้เกิดลัทธิอิสลามสายสุดขีดที่เเพร่ จากบางประเทศในตะวันออกกลาง
อาเจะห์ ซึ่งตั้งอยูใ่ นเกาะสุมาตรามีลกั ษณะทางประวัติศาสตร์คล้ายกับปั ตตานีของไทยได้
มีความพยายามที่จะเเยกตัวออกจากรัฐบาลกลางที่เกาะชวา ยิง่ ไปกว่านั้น กลุ่มก่อการร้ายที่สาคัญกลุ่ม
หนึ่งของโลก คือ อิสลามิยายังใช้ดินเเดนที่ยากจนในเเถบนี้เป็ นฐานในการระดมพลเพือ่ ปฏิบตั ิการก่อ
การร้ายสากล
เมื่อศาสนาอิสลามเข้ามาในอินโดนีเซีย เราจะพบว่าศาสนาอิสลามเข้ามามีส่วนอย่างมาก
ในประเพณี เเละพิธีกรรมของอินโดนีเซีย เช่น พิธีเเต่งงาน ซึ่งชาวเกาะชวาเรี ยกว่า “ ซลาเมตัน”
(slametan) หากพิจารณาลึกลงไปเราจะพบว่าคานี้ผนั มาจากคาว่า “ซาลาเมท” (slamet) ซึ่งมีรากดัง่
เดิมจากคาภาษาอาหรับว่า “ ซาลาม ” (salam) ซึ่งเเปลว่าสันติภาพ ซึ่งต่างจากคาว่าอิสลามโดยสิ้นเชิง
นิกายสุหนี่เป็ นนิกายหลักของประเทศอินโดนีเซีย
ในอดีต ชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างมีโลกทัศน์ที่เเตกต่างจากชาวมุสลิมใน
โลกอาหรับอย่างมาก เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลเเละระดับของระบบการสื่อสารที่ยงั ไม่สูงเท่าในยุค
ปั จจุบนั จวบจนกระทั้งเมื่อโลกเข้าสู่ประมาณทศวรรษที่ 80 ชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
หลัง่ ไหลเข้าไปศึกษาในเเหล่งการศึกษาชั้นสูงของโลกอาหรับอย่างไม่เคยมีมาก่อน พร้อมกันกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่เกื้อหนุนการศึกษา
อิสลามในโรงเรี ยนต่างๆ ในโลกอาหรับจากโมรอกโกถึงปากีสถาน นักศึกษาทีก่ ลับมาจากตะวันออก
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กลางต่างเริ่ มมีความรู ้สึกเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะปั ญหาอิสราเอลปาเลสไตน์
เหตุการณ์การบุกคูเวตของอิรักภายใต้การบัญชาของซัดดัม ฮุสเซน ซึ่งตามมาด้วยการ
โต้ตอบของสหรัฐอเมริ กาอย่างทันทีได้เเสดงอย่างเด่นชัดว่าสหรัฐอเมริ กาพยายามเข้ามาจัดระเบียบของ
โลกอาหรับ เเต่เหตุการณ์ที่ทาให้โลกอาหรับต้องสัน่ คลอนคือการปิ ดล้อมเเละยึดกรุ งเเบกเเดดได้เป็ น
ผลสาเร็จโดยกองทัพสหรัฐ ซึ่งได้กระทาร่ วมกับกลุ่มสัมพันธมิตรของสหรัฐอเมริ กา (อังกฤษ) ภายใต้
ข้ออ้างที่วา่ อิรักมีอาวุธที่มีอานุภาพทาลายร้างสูง เเต่ในที่สุดชาวโลกก็ทราบว่าจนถึงทุกวันนี้อาวุธ
ดังกล่าวก็ไม่มี ทั้งที่ เยอรมันีเเละฝรั้งเศสต่างคัดค้านการบุกอิรักเพราะทั้งสองประเทศมีสานักข่าวกรอง
ที่มีประสิทธิภาพมาก เหตุการณ์น้ ี ต่างเป็ นตัวชี้ชดั ว่าสหรัฐอเมริ กาพร้อมที่จะจัดการกับทุกรัฐในโลก
อาหรับทีก่ า้ วร้าวหรื อเเข็งกระด้าง
นอกจากนั้น เหตุการณ์ดงั กล่าวนี้ยงั เป็ นตัวชนวนในการสร้างความเเตกเเยกระหว่างผูน้ า
กับประชาชน เเละยังเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเเบ่งอุดมการณ์อย่างชัดเจนระหว่างอาหรับสายกลางที่
สนับสนุนสหรัฐฯ กับอาหรับสายสุดขั้วที่ถือว่าสหรัฐฯ เป็ นศัตรู ที่มาใหม่หลังการสิ้นสุดของลัทธิล่า
อาณานิคม รวมไปถึงยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พวกที่ไม่เห็นด้วยกับสหรัฐอเมริ กาใช้เป็ นเหตุผลในการ
ทาสงครามในรู ปเเบบใหม่ หรื อ เเบบการก่อการร้าย เเละก่อให้เกิดการขยายตัวของขบวนการอิสลามเเบ
บสุดขั้วในเอเชียใต้เเละเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นไปได้อย่างเป็ นระบบ
มุสลิมไทยในบริบทมุสลิมโลก
อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าชุมชนชาวมุสลิมในภาคกลางของประเทศไทยต่างมีประวัติ
ความเป็ นมาที่เเตกต่างจากชุมชนชาวมุสลิมในสี่จงั หวัดภาคใต้ ชาวมุสลิมในภาคกลางนั้นมีท้งั พวกที่
เคยเป็ นลูกหลานของอาณาจักรจาม ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในเขตเวียดนาม ลาว เเละกัมพูชาในสมัย
โบราณ เเต่ชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชดั เจนมากที่สุดคือชุมชนมุสลิมที่จงั หวัดอยุธยา ซึ่ง
เกิดขึ้นพร้อมกับการเข้ามาของอิทธิพลทางการค้าเเละศาสนาของจักรวรรดิ์เปอร์เซีย นักประวัติศาสตร์
ไทยทุกคนทราบดีวา่ การกาเนิดของต้นสกุล บุนนาค ล้วนมาจากสมัยนั้น
นอกจากนั้น เรายังพบกระเเสของการเผยเเพร่ ศาสนาอิสลามจากชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่
ในอินเดีย ซึ่งการเผยเเพร่ ดงั กล่าวนี้ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ศาสนาอิสลามขึ้นสู่จุดสูงสุดในเอเชียใต้
โดยเฉพาะเมื่ออินเดียตกอยูใ่ นอานาจของราชวงศ์โมกุล ซึ่งในสมัยนี้ศิลปะอาหรับเริ่ มเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในกระเเสหลักของศิลปะกรรมเเละสถาปั ตยกรรมอินเดีย จนถึงขนาดว่าการเเยกศิลปะะดัง่ เดิม
ของอินเดียออกจากศิลปะอาหรับที่เข้ามาใหม่น้ นั อาจทาให้ประเทศอินเดียต้องประสบวิกฤตทาง
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เอกลักษณ์ของชาติ นารายณ์ราชนิเวชในจังหวัดลพบุรีตา่ งได้รับเเรงบันดาลใจไม่นอ้ ยจากความ
รุ่ งโรจน์ของศิลปะโมกุล ซึ่งถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของศิลปะเเม่บทในการสร้างทัชมาฮัล ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
สาคัญอีกอันหนึ่งของโลกมุสลิมทีอ่ ยูน่ อกอาหรับ
เเต่ชุมชนชาวมุสลิมในสี่จงั หวัดภาคใต้น้ นั เป็ นพัฒนาการทางสังคมที่เเยกออกจากชุมชน
มุสลิมในภาคกลางของประเทศไทย ดังเห็นว่าชุมชนมุสลิมที่มีอยูใ่ นกรุ งเทพฯ นั้นก่อตัวจากการ
อพยพของประชาชนจากชุมชนมุสลิมในหลายเเห่ง เช่น การอพยพของเเขกชวา การขยายตัวเเละ
อพยพของชุมชนมุสลิมในบริ เวณกรุ งศรี อยุธยาเข้ามาสู่เขตของกรุ งเทพมหานครฯ เเละจังหวัดต่างๆใน
ภาคกลาง ซึ่งเราสามารถพบชุมชนมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี เป็ นต้น เเม้เเต่ในส่วนของ
กรุ งเทพมหานครนั้น ชุมชนมุสลิมยังสามารถพบได้ทวั่ ไปในอาเภอมีนบุรี พระโขนง บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ บางพลัด ฯลฯ
การพัฒนาตัวขึ้นมาของชุมชนมุสลิมในสี่จงั หวัดภาคใต้ได้มีประวัติผกู พันกับอาณาจักร
ปั ตตานีทมี่ ีพ้นื ฐานทางชาติพนั ธ์สายมาเลย์ นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่เชื่อกันว่าปั ตตานีเป็ นอาณาจักร
ที่มีความสาคัญมากพอสมควรจนถึงขนาดมีการจารึ กชื่อเมืองสาคัญของปั ตตานี ในวัฒนธรรมจีน เมือง
สายบุรี เมืองไทรบุรี เมืองยะลา ฯลฯ ต่างมีชื่อที่เรี ยกเป็ นภาษาจีนโบราณ
เราคงต้องยอมรับความจริ งที่วา่ ส่ วนปลายสุดของไทยนั้นได้ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของมาเลย์
ดังเห็นว่าชื่อเมืองภูเก็ต ตรัง สตูล ฯลฯ ล้วนมาจากภาษามลายูท้งั สิ้น เช่น ภูเก็ตมาจากคาว่าบูกิตใน
ภาษามาเลย์ ซึ่งเเปลว่าเกาะ ตรังมาจากคาว่าเตอรัง ซึ่งเเปลว่า สว่าง น่าสังเกตว่าการเเต่งงานระหว่าง
ชุมชนมาเลย์ในคาบสมุทรมลายูจึงเป็ นเรื่ องปกติ เเละการเเต่งงานข้ามเผ่าพันธ์ เช่นจีนกับมาเลย์ก็เป็ น
เรื่ องปกติ ซึ่งในมาเลเซียเเละสิงคโปร์นิยมเรี ยกชาวจีนที่มาตั้งหลักเเหล่งจนรับวัฒนธรรมเเบบมาเลย์วา่
พวกเปอรานากัน
เเต่การที่อาณาจักรปั ตตานีไม่สามารถขยายพื้นที่ของตนขึ้นมาทิศเหนือได้มาก เเต่กลับ
ขยายเผ่าพันธุข์ องตนลงไปด้านล่างของคาบสมุทรมลายู เพราะอาณาจักรปั ตตานีไม่สามารถปราบ
อาณาจักรที่สาคัญของพุทธศาสนาคือเมืองนคร (นครศรี ธรรมโศกราช) ได้ เเละก็ไม่เคยปราบได้จน
กระทั้ง เมื่ออาณาจักรนครศรี ธรรมราชกลายเป็ นส่วนหนึ่งของกรุ งศรี อยุธยาราชธานีอย่างถาวรจวบจน
กระทั้งเมื่อจักรวรรดิองั กฤษเเละฮอลันดาได้เข้ามาเเพร่ เเสนยานุภาพของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยยึดอาณาจักรน้อยใหญ่ในคาบสมุทรมลายู ซึ่ งมีสุลต่านปกครองตนเองมาหลายชัว่ อายุคน
น่าสังเกตว่า การที่ชุมชนมุสลิมในภาคกลางของไทยสามารถกลมกลืนได้อย่างดีกบั
สังคมไทยนั้นเป็ นผลมาจากโอกาสที่ชุมชนมุสลิมนี้ได้รับจากการหยึบยืน่ จากราชสานักของกรุ งศรี
อยุธยาเเละกรุ งรัตนโกสิทธิ์มาโดยตลอดมา ชาวมุสลิมในภาคกลางจานวนไม่นอ้ ยจึงได้ข้ นึ มาเป็ น
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ใหญ่เป็ นโตในระบบราชการเเละหลายคนได้กลายเป็ นผูน้ าทางเศรษฐกิจที่สาคัญของสยาม เเละหากเรา
ต้องการให้ปัญหาภาคใต้ยตุ ิลง เราคงต้องกลับไปอ่านประวัติศาสตร์วา่ กรุ งศรี อยุธยาได้ใช้กุศโลบายใด
ในการสร้างชาติไทยที่สามารถทาให้ชุมชนมุสลิมอยูอ่ ย่างสันติกบั ชาติพนั ธ์อื่นๆในชายเขตพระนคร
ในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตนั้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ทุกประเทศใน
โลกมุสลิม ซึ่งเป็ นผลจากการดาเนินนโยบายการทูตเเบบทุกทิศทุกทาง (omni-directional diplomacy)
ซึ่งเห็นได้ชดั ว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีท้งั กับรัฐอิสราเอลเเละกับโลกอาหรับในเวลาเดียวกัน
นอกจากนั้น ประเทศไทยพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยไม่จาเป็ นกับชาติต่างๆในโลกมุสลิม
เพราะรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยเห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประเทศต่างๆ รวมทั้งกับโลกมุสลิม
จะเป็ นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาความร่ วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้า สังคม เเละ
วัฒนธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการสร้างบรรยากาศในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติในโลกที่มี
ความเชื่อเเละวัฒนธรรมที่หลากหลาย
กรณี เครื่ องเพชรของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่ถูกขโมยโดยบุคคลสัญชาติไทยผูห้ นึ่งดู
เหมือนจะเป็ นเพียงเรื่ องเดียวที่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเเละซาอุดิอารเบียไม่ราบรื่ นเท่าที่ควรใน
ช่วงหนึ่ง เเต่อย่างไรก็ตาม กาลเวลาเท่านั้นที่คงจะช่วยทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีข้ นึ
ยิง่ กว่านั้น ประเทศไทยในปั จจุบนั ยังมีความสัมพันธ์ในระดับที่ดีมากกับอิหร่ าน อียปิ ต์
ตุรกี โมร็อกโก บาร์เรน อินโดนีเซี ย เเละกับอีกหลายสิบประเทศในโลกมุสลิม
น่าสังเกตว่า การเเพร่ เข้ามาของลัทธิวาดะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงยีส่ ิบปี มา
พร้อมกับคนที่กลับจากประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง เช่น อียปิ ต์ เเละปากีสถาน ได้ส่งผลให้ชุมชน
มุสลิมในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนเเปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน ลัทธิน้ ี ได้ตีความหลักปฏิบตั ิทาง
ศาสนาที่เเตกต่างไปจากนิกายอื่นๆ เเละได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในชุมชน
มุสลิมของไทยโดยทัว่ ไป
ความล้มเหลวในปั ญหาสี่ จงั หวัดภาคใต้จึงเป็ นเรื่ องของนโยบายความมัน่ คงเเละนโยบาย
การศึกษาที่ไม่ได้พจิ ารณาเรื่ องชาติพนั ธ์อย่างเป็ นระบบเเละอย่างจริ งจัง ความล้มเหลวได้นาไปสู่การ
เเบ่งขัว่ ระหว่างคนในชุมชนอย่างถาวร โดยเฉพาะเมื่อประชาชนมุสลิมในท้องที่ส่วนมากไม่เข้าใจใน
ภาษาเเละระบบราชการไทย จึงเหมือนกับว่าพวกเขาอยูก่ นั คนละประเทศกับพวกเรา
ภาวะสุกงอมเช่นนี้ได้ระเบิดตัวขึ้นเมื่อระบบอานาจท้องถิ่นเดิมเริ่ มสัน่ คลอน เเละเมื่อผูน้ า
ท้องถิ่นเห็นว่าส่วนกลางไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในชีวติ เเละอนาคตของชุมชนได้ การเเย่ง
ความจงรักภักดีดว้ ยการสนับสนุนให้คนในชุมชนขึ้นมามีอานาจหน้าที่รับผิดชอบเเละปกครองชุมชน
ของตนเองจึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่างเร่ งด่วน การใช้กาลังปราบปรามเพียงอย่างเดียวโดยไม่ศึกษาบริ บท
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ของชุมชนจะไม่สามารถทาให้ขบวนการเเบ่งเเยกดินเเดนยุติลงในที่สุด หากรัฐหันมายอมรับในเรื่ อง
เชื้อชาติเเละศาสนาในลักษณะที่เปิ ดเผยเเบบประเทศเเคนาดาทาในเเคว้นควิเบก ความรู ้สึกที่ดู
เหมือนว่าพวกเขาได้ถูกลืมในกระบวนการพัฒนาประเทศที่ยาวนานก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ นึ
น่าสังเกตว่าการปลุกกระเเสประวัติศาสตร์ปัตตานีจึงไม่ใช่เรื่ องใหม่เเต่อย่างใด ลักษณะ
เดียวกันเช่นนี้ได้เกิดขึ้นที่เกาะมินดาเนา ซึ่งเป็ นเกาะขนาดใหญ่ที่อยูต่ อนใต้ของฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งเกาะนี้เคย
เป็ นอาณาจักรที่เก่าเเก่เเละมีเจ้าปกครองเป็ นมุสลิมหลายชัว่ อายุคน นอกจากนั้น ดินเเดนอาเจะห์ใน
เกาะสุมาตรายังเป็ นกรณี ศึกษาที่ดีเพราะน่าสังเกตว่าระดับความรุ นเเรงของกรณี อาเจะห์น้ นั ยิง่ กว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยนัก เเต่ทว่าสื่อมวลชนทัว่ ไปส่วนมากยังไม่คอ่ ยทราบความเป็ นมาของอาเจะห์
เท่าไรนัก ทั้งที่ ประวัติศาสตร์อาเจะห์เป็ นหัวข้อศึกษาที่สาคัญของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในสถานบันการศึกษาชั้นนาของโลกมาโดยตลอด
สาหรับผูท้ ี่สนใจในความเป็ นมาของอาเจะห์ สามารถหาซื้อหนังสื่อภาษาอังกฤษอ่านได้
ไม่ยากนักเเละยังสามารถชมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเจะห์ เช่น เครื่ องทอง เเละเครื่ องเงินซึ่งมีอย่าง
มากมาย อันเป็ นหลักฐานสาคัญที่เเสดงถึงความรุ่ งเรื องของอาณาจักรอาเจะห์โบราณ ซึ่งได้ถูกเก็บรักษา
ไว้อย่างดีที่พพิ ธิ ภัณฑ์เเห่ งชาติสิงค์โปร์ เเละในพิพธิ ภัณฑ์อีกหลายเเห่งในประเทศอินโดนีเซี ย
งานเขียนประวัติศาสตร์กระเเสหลักของไทยส่วนใหญ่มกั ไม่รวมเรื่ องสังคม/ชุมชนจีน
เเละสังคมมุสลิมเข้าไว้ในโครงเรื่ องประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ เพราะงานประวัติศาสตร์ของรัฐต้องการสร้าง
บรรยากาศเเบบเอกเทศ สร้างความรู ้สึกว่าเป็ นศูนย์เดียว ความเป็ นปึ กเเผ่นโดยไม่เคยพึ่งพาใคร โดยลืม
วิธีคิดเเบบวิทยาศาสตร์ ทั้งที่ วัฒนธรรมจีนเเละวัฒนธรรมเเขกล้วนมีผลต่อวิธีคิดเเละเผ่าพันธุท์ ี่เเท้จริ ง
ของประเทศมาโดยตลอด โลกมุสลิมในสายตาของคนไทยทัว่ ไปทีไ่ ม่คอ่ ยสนใจการอ่านหนังสือ จึง
เต็มไปด้วยความสับสน ครุ มเครื อ หรื อเเม้กระทั้งการปฏิเสธไปเลย ทั้งนี้เพราะเเขกนั้นมีมากเหลือเกิน
น่าสังเกตว่า เเขกในระบบวิธีคิดของไทยมีท้งั อาหรับ อินเดีย ชวา เเละมาเลย์ ทั้งนี้ ยังไม่นบั เเขก
ศรี ลงั กาที่เข้ามามีบทบาทในการเจริ ญพุทธศานาในสยามประเทศ เเต่ยงั มีอีกสิบเเขกที่เรายังไม่รู้จกั
ยิง่ กว่านั้น การวิจยั /ศึกษาชุมชนมุสลิมในเชิงลึก ที่รวมความรู ้สาขามานุษยวิทยา สังคม
วิทยา ภาษาศาสตร์ เเละเศรษฐศาตร์ ซึ่งเป็ นสาขาสาคัญในการสร้างองค์ความรู ้เพือ่ ใช้พฒั นางานเขียน
ประวัติศาสตร์ได้น้ นั เเทบหาไม่ได้เลยในประเทศไทย
การทีเ่ ราจะเข้าใจความเปลี่ยนเเปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชนมุสลิมเหล่านี้
เราจาเป็ นต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของชุมชนมุสลิมในเเต่ละเขตของประเทศไทย นอกจากนั้น
เรายังต้องทาความเข้าใจบริ บทของสังคมไทยในเเต่ละยุค เช่น ความจริ งใจของคนในระบบราชการ
โครงสร้างอานาจท้องถิ่น เเละการพัฒนาเศรษฐกิจเเละการเมืองของไทยมากพอกับการศึกษาโครงสร้าง
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อานาจเเละอุดมการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลาในโลกมุสลิมด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโลกมุสลิม หรื อหากจะกล่าวให้ถูกต้องในลักษณะที่
ยอมรับในบทบาทที่เเท้จริ งของเรา คือ โลกมุสลิมกับประเทศไทย นั้น ยังมีอะไรให้เรายังต้องทาอีกมาก
โดยเฉพาะในยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเเนบเเน่นอย่างไม่ตอ้ งกังวลสงสัย เเต่ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับโลกมุสลิมยังคงไม่ชดั เจนหรื อยังไม่มีพลังขับเคลื่อนอะไรมากนัก คงจะไม่ผดิ หากจะ
กล่าวว่าทั้งสังคมจีนเเละสังคมมุสลิมนั้นล้วนเป็ นพลังใหญ่ทสี่ าคัญในการกาหนดทิศทางของทวีปเอเชีย
เพราะทั้งจีนเเละเเขกมุสลิมไม่ได้มีเพียงเเค่อานาจทางการเงิน เเต่ยงั มีพลังทางอุดมการณ์ที่ยงั เราอาจ
ลืมมอง ซึ่งพลังเหล่านี้พร้อมที่จะเปลี่ยน หรื อ กาหนดบรรยากาศเเห่งยุคสมัยของเอเชีย ซึ่งเหมือนกับที่
จีนเเละเเขกได้เคยทามาเเล้วในอดีตอันยาวนาน
------------------------------------
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