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ค าปรารภ 

 การรู้เบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงัของผูค้นต่างสังคมต่างวฒันธรรมเป็นพื้นฐานสําคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วย

ให้การส่ือสารระหว่างกนัเป็นไปอย่างเขา้ใจกนัอนัจะส่งผลให้การติดต่อกนัในระดบัลึกซ้ึงสัมฤทธ์ิผลบน

ถนนสายมิตรภาพ ผูค้นแต่ละมุมโลกต่างมีเหตุผลต่อการกระทาํทั้งหลายท่ีปรากฎแก่สายตาคนทัว่ไปซ่ึงไม่

อาจเขา้ใจไดเ้พียงการมองอยา่งผิวเผินดว้ยมีเง่ือนไขหลายอยา่งทั้งจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ภูมิหลงั

ทางประวติัศาสตร์และแบบแผนชีวติท่ีสืบทอดและปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบักาลเวลาจากสมยับรรพบุรุษ

สู่คนชั้นลูกหลานในปัจจุบนั ปัจจยัเง่ือนไขเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการคิดการแสดงออกของผูค้น

แต่ละมุมโลก หนังสือเล่มน้ีเลือกนําเสนอแง่มุมเด่น ๆ บางแง่มุมท่ีเป็นดัง่แกนการกระทาํของผูค้นจาก

ประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา เอเซียท่ีมีตวัอยา่งมากเป็นพิเศษทั้งจากตะวนัออกกลาง (เอเซียไมเนอร์) 

เอเซียใต ้เอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเซียตะวนัออก และแอฟริกา เป็นแกนการกระทาํท่ีผูค้นปฏิบติัเป็นนิจศิล

ตามท่ีไดรั้บการหล่อหลอมมาตั้งแต่เยาวว์ยั กระทัง่อาจตอบไม่ไดใ้นทนัทีทนัใดวา่ทาํไมจึงตอ้งทาํอย่างนั้น

และไม่ทาํอยา่งน้ี อยา่งเช่นชาวยุโรปสงสัยว่าเหตุใดคนไทยจึงเรียกขานเพื่อนของพ่อและเพื่อนของแม่ดว้ย

สรรพนามว่า “พ่อและแม่” ทาํไมไม่เรียกคนเหล่านั้นดว้ยช่ือนามสกลุอย่างท่ีเป็นธรรมเนียมในยุโรป หรือ

แมแ้ต่ในประเทศไทยเองก็ตามผูค้นจากภาคใต ้ภาคกลาง และภาคอีสานไม่อาจเขา้ใจไดเ้ลยวา่เหตุใดผูค้น

แถบลา้นนาจึงตอ้งนาํตุงสีแดง (ตุงสามหาง) (ธงชายสามแฉก) ไปปักบริเวณท่ีมีผูเ้สียชีวติดว้ยอุบติัเหตุ 

 ยงัมีแง่มุมในพฤติกรรมของผูค้นทัว่โลกอีกมากมายซ่ึงเป็นท่ีรับทราบเขา้ใจเฉพาะคนในสังคม

วฒันธรรมนั้นท่ีเป็นปริศนาสําหรับผูค้นนอกสังคมวฒันธรรม หนงัสือเล่มน้ีคือวิริยะของคนนอกท่ีพยายาม

จะหาคาํอธิบายให้กบัการกระทาํเด่น ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูค้นในประเทศต่าง ๆ เกือบทัว่ทุกทวีปโดยใช้

ขอ้มูลจากการสอบถามสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พฤติกรรมของ “คนใน” ควบคู่กนัไปกบัการคน้ควา้ขอ้มูล

ทุติยภูมิซ่ึงปรากฎอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ แลว้ประมวลออกมาในช่ือ “Understanding Global Cultures” โดย 

Martin J. Gannon และ Rajnandini Pillai (คศ 2013) ในการเรียบเรียง “ถอดรหสัวฒันธรรม” (คศ 2016) ผู ้

เรียบเรียงอาศยัขอ้มูลจากหนงัสือเล่มดงักล่าวเป็นปฐมเพื่อเล่าบอกเกือบทุกเร่ืองยกเวน้เร่ือง “สีสันในชีวิต

และชีวิตท่ีมีสีสัน” กบัเร่ือง “นาคกบัมงักรสะทอ้นรากเหงา้ของชาวเอเซียตะวนัออกเฉียงใต”้ และเร่ือง “ธง

มนตรา:  ภาพสะทอ้นความเช่ือเชิงประจกัษข์องภูฎาน” การเล่าบอกทุกตอนเป็นไปตามเคา้โครงของผูเ้รียบ

เรียงท่ีนําเสนอเร่ืองอย่างตรงไปตรงมาโดยให้ภาพรวมของข้อมูลในตอนต้นเร่ืองเป็นพื้นฐานนําไปสู่

เบ้ืองหลงัของพฤติกรรมท่ีจะไดรั้บการเปิดเผยในตอนจบ เพื่อให้การส่ือสารระหว่างผูอ่้านและผูเ้รียบเรียง

เป็นไปอย่างใกลเ้คียงกบัธรรมชาติของการเล่าบอกจึงหลีกเล่ียงการใชภ้าษาเขียนอย่างเป็นวิชาการและใช้

ถอ้ยคาํง่าย ๆ ท่ีส่ือตรง ๆ ถึงประเด็นท่ีมุ่งหมายจะบอกเล่า ทั้งน้ีขอขอบคุณมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีให้เวที

แห่งแรกท่ี “ถอดรหสัวฒันธรรม” ไดป้รากฎตวั 
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ล าดับรหัส 

1.สีสันในชีวติ 

2.อินเดีย : จากศิวนาฎราชถึงมือถือและคอลเซนเตอร์ 

3.นาคกบัมงักรสะทอ้นรากเหงา้ของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

4.การคืนสู้เหยา้ของชาวมาเลย ์

5.ธรรมเนียมการทาํธุรกิจแบบเวยีดนาม 

6.คนเกาหลีกบักิมจิ 

7.ความเป็นพวกพอ้งอยา่งญ่ีปุ่น 

8.ธงมนตรา : ภาพสะทอ้นความเช่ือเชิงประจกัษข์องภูฎาน 

9.ร้านกาแฟตุรกีโลกของผูช้าย 

10.ชนเผา่เร่ร่อนเบดูอินสีสันแห่งซาอุดิอาราเบีย 

11.องักร้ิดองักฤษตลอดกาล 

12.งานเล้ียงอาหารกลางวนัก่อนเทศกาลคริสตม์าสท่ีเดนมาร์ก 

13.วถีิสวเีดนกบั “ นํ้าใสใจจริงต่อธรรมชาติ” 

14.บางแง่มุมทางสังคมของคนฝร่ังเคศ 

15.สเปน ววักระทิงและพิธีกรรมแห่งความตาย 

16.คุยอยา่งไอริส 

17.ฟินแลนดแ์ดนซาวน่าไอนํ้ าร้อนเพื่อชีวติ 

18.เมก็ซิโก : เจา้แห่งงานเล้ียงงานฉลอง 

19.เบลเยยีมดินแดนแห่งความแตกต่าง 

20.แอฟริกนั(เอง) 

21.ไนจีเรีย : โลกแห่งความแตกต่างหลากหลายของผูค้น 
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สีสันในชีวติและชีวติทีม่ีสีสัน 

 นอกจากความตอ้งการพื้นฐานทางชีวะท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคปั์จจยั 4 เพื่อสนองตอบออกมาในรูป

ของอาหาร บา้นเรือน เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรคแลว้มนุษยย์งัมีความเขา้ใจร่วมกนับา้งอย่างคล้ายกนั 

ขณะเดียวกนัก็มีความแตกต่างในการทาํความเขา้ใจในส่ือความหมายอะไร ๆ อีกหลายอย่างไม่เหมือนกนั 

เช่น เร่ืองของสีกบัชีวติ โดยพื้นฐานดา้นจิตใจแลว้สีแต่ละสีตอบสนองและกระตุน้เร้าอารมณ์ไปในทางท่ีวา่ 

สีขาว – ความบริสุทธ์ิ สงบและเรียบง่าย 

สีเหลือง – อบอุ่น มิตรภาพ สนุกสนาน 

สีส้ม – สร้างสรรค ์เช่ือมัน่ ร่าเริง 

สีแดง – เร่าร้อน ต่ืนเตน้ ทา้ทาย 

สีชมพ ู– อ่อนหวาน นุ่มนวล 

สีม่วง – หรูหรา สง่างาม ลึกลบั 

สีฟ้า – สวา่งไสว อิสระ สงบเยน็ 

สีเขียว – ชีวติชีวา สงบสุข ธรรมชาติ 

สีนํ้าตาล – มัน่คงเด็ดเด่ียว สุขมุ 

สีเทา – ความสมดุล ความร่วมมือ และเป็นกลาง 

สีดาํ – เขม้แขง็ ลึกลบั ทา้ทาย 

 นักจิตวิทยามีความเห็นว่าสีมีความสัมพนัธ์กับร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของทุกคน สีให้พลัง

ทางการส่ือสารเป็นการส่ือสารด้วยการรับรู้และรู้สึกออกมาในรูปต่าง ๆ ดุจภาษาพูดและภาษาเขียน 

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและพฒันาการทางสังคมวฒันธรรมคือปัจจยัหลกั ๆ ท่ีทาํให้ผูค้นในแต่ละมุม

โลกใหค้วามหมายกบัสีต่าง ๆ อยา่งท่ีปรากฏอยูโ่ดยทัว่ไป สีแต่ละสีจึงบ่งบอกความหมายในเร่ืองต่าง ๆ ไม่

เหมือนกนัและนาํความแตกต่างในความหมายของสีไปใช้ในหลากหลายบริบท เช่น แสดงอตัลกัษณ์ท่ี

ขณะเดียวกนัก็แบ่งแยกตนหรือกลุ่มของตนกบัคนอ่ืนหรือคนกลุ่มอ่ืน ในทางสังคมสีแสดงความเป็นหมู่

เหล่า กรม กอง พวกพอ้ง เครือข่าย ความสูง-ตํ่าในสถานภาพ บทบาทตามยศตาํแหน่ง ดงัจะเห็นได้จาก

ประเทศท่ีนิยมลทัธิคอมมิวนิสตห์รือท่ีในเวลาต่อมาเปล่ียนไปเป็นสังคมนิยมอยา่งรัสเซีย จีน เวียตนามและ

คิวบาท่ีใช้สีแดงให้ปรากฎอยู่บนพื้นธงประจาํชาติ กรณีของรัสเซียช่วงสงครามเยน็นั้นใช้สีแสดงตนอย่าง
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เป็นเอกเทศ กองทพัของสหภาพโซเวยีดจึงรู้จกักนัในนาม “กองทพัแดง” ส่วนในประเทศจีนนั้นนอกจากจะ

ใชสี้แดงเพื่อบ่งช้ีลทัธิการเมืองการปกครองแลว้ตั้งแต่อดีตกาลมาสีแดงก็มีบทบาทเชิงสร้างสรรต่อสังคมชาว

จีนมากระทั่งทุกวนัน้ีท่ีเจ้าสาวจะสวมชุดสีแดงในวนัแต่งงาน ห้องหอทุกอย่างจดัให้เป็นสีแดงอร่าม 

นอกจากน้ียงัใช้กระดาษสีแดงห่อของขวญัและให้เงินแตะเอียลูกหลานใส่มาในซองกระดาษสีแดง ทั้งน้ีก็

เพราะในสังคมจีนถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งโชคลาภและการเฉลิมฉลอง เป็นสีบ่งบอกพละกาํลงัความสุขและ

ชีวิตยืนยาว ในเทศกาลตรุษจีนจึงนิยมนุ่งห่มกันด้วยเส้ือผา้อาภรณ์สีแดงไปทั่วเมือง แต่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและในอีกหลายประเทศแห่งโลกตะวนัตกนั้นสีแดงมีนัยยะถึงพลงังาน ความต่ืนเตน้ การ

กระทาํอนัตราย ความรักและความทะยานยาก เตือนใหห้ยดุและความโกรธแคน้ ในหลาย ๆ โอกาสจึงพบวา่

มีการใช้สีแดงกบัสีอ่ืนเพื่อส่ือถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ในวนัคริสต์มาสก็จะเห็นสีแดงและสีเขียว ไข่ท่ีใช้ใน

เทศกาลอิสเตอร์เป็นสีแดงก็เพราะสีดงักล่าวแสดงถึงเลือดของพระเจา้ เด็ก ๆ ต่างจาํไดแ้ม่นยาํว่าหากเห็นผู ้

สวมใส่ชุดแดงและขาวก็เป็นเคร่ืองหมายบอกวา่เป็นซานตาคลอสผูม้าพร้อมกบัของขวญั หากไดมี้โอกาสไป

เยือนชนเผ่ามาไซกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยู่ในประเทศแทนซาเนีย ซูดานตอนใต ้ยูกนัดาและเคนยา ก็จะพบว่า

เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มสีแดงท่ีคนทุกเพศทุกวนัสวมใส่อยู่นั้นคือส่ิงบ่งช้ีความเป็นมาไซโดยแท ้ขณะท่ีสตรี

ชาวเขาเผา่เยา้ (เม่ียน) ตามหมู่บา้นบนดอยของจงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัน่านลว้นปรากฎ

กายในชุดดาํทั้งท่อนบนและท่อนล่างและห้อยผา้พนัคอไหมพรมสีชมพูกันทัว่หน้า โดยเฉพาะในงาน

แต่งงานจะสวมพสัตราภรณ์ลกัษณะดงักล่าวทั้งคนรุ่นแม่ป้ายา่ยายและหลานสาวรุ่นเล็ก แต่ถา้เป็นงานแต่ง

ของคนญ่ีปุ่นเจา้สาวจะตอ้งสวมกิโมโนสีขาวตอนเขา้เพื่อเขา้ทาํพิธีซ่ึงถือวา่แรกพิธีคือการแต่งแต่งงานกบั

พระเจา้ จากนั้นตอนกลางวนัและตอนเยน็ท่ีมีการเล้ียงอาหารเจา้สาวก็จะเปล่ียนสีกิโมโนอีก ในวนัแต่งงาน

เจา้สาวจึงตอ้งมีชุดเปล่ียนถึง 3 ชุดตามธรรมเนียมท่ีปฏิบติักนัมาเน่ินนาน 

 ในโอกาสเศร้าโศกเสียใจแต่ละวฒันธรรมก็นาํเร่ืองของสีเขา้มาเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความแตกต่างจาก

วาระโอกาสอ่ืน ในสังคมของชาวตะวนัตกอย่างยุโรป อเมริกาและออสเตรเลียผูม้าร่วมงานและญาติพี่นอ้ง

ของผูว้ายชนมจ์ะแต่งกายชุดเส้ือผา้สีดาํ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผูต้ายจะเห็นวา่บรรดาผูช้ายนิยมสวมชุดสูทดาํ ผกู

เนคไทสีขาวและหรือสีดาํ ในหมู่ชาวมุสลิมหลกัการอิสลามระบุชุดว่าห้ามแต่งกายชุดดาํ สตรีไม่แต่งกายสี

ฉูดฉาดและงดใส่เคร่ืองประดบั ชาวเปอร์เซียใชเ้ส้ือผา้สีนํ้าตาลไปงานศพนยัวา่แสดงถึงใบไมท่ี้ร่วงหล่นจาก

ตน้ แต่ชาวฮินดูในประเทศอินเดียเห็นว่าสีดาํมีนยัยะเป็นเชิงลบ สีแห่งความชัว่ร้าย เต็มไปดว้ยความโกรธ

แคน้ เป็นสีแห่งความไร้อารมณ์ ขาดเสน่ห์ ไม่ดึงดูดความน่าสนใจ ใชเ้ป็นสีขบัไล่ส่ิงชัว่ร้าย เห็นไดจ้ากกรณี

ของพระแม่กาลี (ปางดุร้ายของพระอุมา) เป็นรูปสตรีผิวพรรณดาํสนิท ฮินดูนิยมให้สีขาวคือสัญญลกัษณ์

แสดงความเศร้าโศกจึงแต่งกายศพในชุดสีขาว ธรรมเนียมเดิมนั้นภรรยาของผูต้ายเท่านั้นท่ีตอ้งแต่งกายชุดสี

ขาว ส่วนในงานศพบของชาวจีนนั้นบรรดาญาติสนิทผูว้ายชนมแ์ต่งกายเส้ือและกางเกงสีขาว อีกทั้งโพกผา้
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ศรีษะสีขาวตามแบบแผนท่ีถือปฏิบติักนัมา ชาวพุทธในประเทศไทยคุน้เคยกนัดีวา่สีขาวเป็นสีสัญญลกัษณ์

แห่งความบริสุทธ์ิในพุทธศานา สีเหลืองคือสีแห่งเน้ือนาบุญของศาสนาพุทธ จึงพบว่าบรรดานกับวชอยา่ง

แม่ชีและสตรีท่ีจาํวตัรถือศิลภาวนาแต่งกายในชุดสีขาว คร้ันเม่ือไปแสวงบุญท่ีประเทศพม่าผูค้นท่ีนัน่พากนั

สงสัยว่ากาํลงัอยู่ในช่วงไวทุ้กข์หรืออย่างไรเพราะแม่ชีพม่านุ่งห่มชุดสีชมพูอ่อนเป็นนิจส่วนในประเทศธิ

เบตท่ีนิยมฌาปนกิจศพแบบท่ีเรียกวา่ “พิธีศพทางฟากฟ้า” คือภายหลงัทาํพิธีกรรมเสร็จสัปเหร่อก็จะปล่อย

ให้นกแร้งจิกฉีกกินเน้ือศพจนหมดส้ิน ท่ีน่ีไม่มีพิธีอาบนํ้ าศพหรือแต่งตวัให้ศพ คือตอนส้ินชีวิตอยู่ในชุด

เส้ือผา้อะไรก็ใส่ชุดนั้น เพียงญาติในครอบครัวผูต้ายนาํ “ข่าต๋า” หรือผา้พนัคอสีขาวยาว 2-3 เมตรห่มร่าง

ผูต้ายแลว้ขึงเชือกเหนือร่างผูต้ายจากดา้นศรีษะไปดา้นเทา้เพื่อให้แขกท่ีมาในงานไดร่้วมไวอ้าลยัดว้ยการเอา 

“ข่าต๋า” ไปพาดบนเชือกเส้นดงักล่าว 

 ในงานสาขาบริการยิง่จะตอ้งใหค้วามใส่ใจมากเป็นพิเศษเก่ียวกบัสีและภูมิหลงัวฒันธรรมของลูกคา้

โดยเฉพาะตามหา้งร้านท่ีมีแผนกห่อของขวญัจะตอ้งพิถีพิถนัในสีกระดาษท่ีจะนาํมาห่อของขวญัของท่ีระลึก 

เช่น ชาวญ่ีปุ่นนิยมห่อของขวญัดว้ยกระดาษสีออกหวาน ๆ เพราะถือว่าเป็นสีสุภาพและเห็นว่ากระดาษสี

ฉูดฉาดบ่งบอกความไม่สุภาพห่อของขวญัดว้ยกระดาษสีนุ่มหวานและผกูโบวข์นาดกลางจะเป็น แนวท่ีชาว

ญ่ีปุ่นช่ืนชอบโดยเฉพาะบรรดาแม่บา้น ชาวเดนมาร์คจะพอใจอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บของขวญัท่ีห่อดว้ยกระดาษสี

แดงเพราะเป็นสีท่ีมีพลงัและจะให้ดอกกุหลาบกนัไดทุ้กสียกเวน้สีขาวซ่ึงจะใชว้างบนหลุมศพ ชาวอิตาลีจะ

ถือวา่แช่งกนัเลยทีเดียวหากใครนาํของมาใหโ้ดยห่อกระดาษสีดาํหรือสีทองเพราะนัน่คือสีส่ือแห่งความเศร้า

สลดและสีม่วงคือสีแห่งความโชคร้ายตามคตินิยมของชนชาติมกักะโรนี ในประเทศท่ีถือโชคลางเขม้ขน้

อยา่งอินเดียผูค้นจะให้ของขวญักนัโดยมีกระดาษห่อสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีแดงเป็นหลกั เพราะนัน่คือสี

นาํโชคของผูค้นในดินแดนภารตะ หากจะอยากกระชบัมิตรกบัคู่คา้ชาวจีนท่ีกาํลงัจะร่วมหุ้นลงทุนทาํธุรกิจ

ดว้ยกนัก็ตอ้งหาของท่ีระลึกท่ีมาในห่อกระดาษสีแดงหรือสีเหลืองหรือสีชมพู ส่วนชาวมาเลยจ์ะให้ของขวญั

วนัเกิดเพื่อนสนิทด้วยกล่องของขวญัท่ีห่อด้วยกระดาษสีเขียวและสีแดงเท่านั้นเพราะเขา้ใจว่าเป็นสีแห่ง

มิตรภาพอยา่งแทจ้ริง 

 เพื่อจะใหผู้รั้บสาส์นเขา้ใจตรงตามท่ีผูส่้งสาส์นประสงคใ์นหลายวฒันธรรมจึงชอบท่ีจะเปรียบเทียบ

สีท่ีตอ้งการจะเอ่ยถึงโดยเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเพื่อให้ภาพท่ีเปรียบเทียบช่วยเพิ่มความเขา้ใจกระจ่างชดัให้กบั

ผูรั้บสาส์นปลายทางยิง่ข้ึนอยา่งท่ีชาวยุโรปเรียกวา่ “ภาษาภาพ” (Figurative language) เช่น ในกลุ่มสีดาํนิยม

ท่ีจะเปรียบเปรยไวห้ลายระดบัอารมณ์ เช่น ดาํราวกบัสายฟ้า (as black as thunder) ซ่ึงหมายถึง ความโกรธ

แคน้หรือความเป็นอริศตัรูเต็ม ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัเมฆ คาํท่ีมากบัพายุฝนฟ้าคะนอง ส่วนสํานวนดาํกบัขาว (to 

be black and white) นั้นจะหมายถึง ความชดัเจนแจ่มแจง้และสํานวนท่ีว่า “ดาํราวกบัตอนกลางคืน” (as 

black as night) นั้นใชเ้ปรียบเทียบเพื่อแสดงความลึกลบัเหมือนอยา่งเช่นท่ีปรากฎในภาพยนตม์นุษยค์า้งคาว



5 
 

ตอน “อศัวินรัตติกาล” (The Dark Knight Rises) ในส่วนของสีแดงก็มีการเปรียบเทียบไวม้ากพอสมครวร 

อาทิ แดงราวกบัเลือด แดงราวกบัทบัทิม แดงดัง่ดอกกุหลาบ แดงดุจผลเชอร์ร่ี และ แดงอยา่กบัดอกป๊อปป่ี 

สําหรับสีนํ้ าเงินท่ีพบว่ามีใชอ้ยู่บ่อย ๆ คือการเปรียบเทียบกบัความเศร้า ความผิดหวงั และความสลดหดหู่

ตามสํานวนฝร่ังท่ีวา่ “To feel blue” เพลงตระกูล “Blue song จึงเป็นเพลงทาํนองเศร้า ๆ พอมาดูสีเขียวใน

โลกของชาวตะวนัตกบา้งก็จะพบวา่มีการโยงใยสีน้ีเพื่อส่ือท่ีจะบ่งบอกอะไรมากมายในหลาย ๆ โอกาส อาทิ 

การเร่ิมต้นของชีวิต สีเขียวท่ีมาพร้อม ๆ กับสีขาวคือสัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาส เม่ือนําไปใช้กับ

การจราจรซ่ึงสากลโลกต่างก็รับรู้วา่ไฟจราจรสีเขียวหมายถึงอะไร สาํนวนไทยท่ีกล่าววา่ “เปิดไฟเขียว” หรือ 

ทางสะดวกแลว้ก็ไดรั้บแบบอย่างมาจากการเขา้ใจความหมายของสีเขียวจากการส่ือสารในโลกตะวนัตก

เช่นกนั 

ก็เพราะวา่สีมีความสําคญัในการส่ือสารอย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในการทาํธุรกิจดา้นต่าง ๆ เช่น การ

ทาํเวป็ไซต ์การทาํการตลาด การโฆษณาและส่งเสริมการขาย การทาํธุรกิจขายปลีก การทาํบรรจุภณัฑ์ การ

ทาํธุรกิจเส้ือผา้ ธุรกิจเคร่ืองเขียน สาํนกังานหรือสถานท่ีตั้งธุรกิจ ฯลฯ เหล่าน้ีตอ้งละเอียดอ่อนต่อการนาํสาร

ดา้นสีมาใช้เพื่อให้เกิดการดึงดูดใจในทนัทีท่ีเห็น สารท่ีปรากฎในรูปของสีอาจให้ความประทบัใจทั้งใน

ทางบวกและทางลบเก่ียวกบัผูป้ระกอบการและธุรกิจนั้น ๆ ดงัไดก้ล่าวมาแต่ตน้บา้งแลว้วา่สีและความหมาย

ทางจิตวิทยาของสีส่งผลกระทบต่อชีวิตเราหลากหลายหนทางแต่ความเคยชินอาจทาํให้ไม่ค่อยไดต้ระหนกั

ถึงผลกระทบอนัใหญ่หลวงท่ีสีและความหมายทางจิตวิทยาท่ีสีมีต่อเรา ลองจินตนาการเล่น ๆ ดูว่าหาก

ร้านคา้พาณิชยมี์แต่สีขาว สีดาํ และสีเทาทัว่ไปหมดเราจะมีอารมณ์อยากซ้ืออะไรบา้งไหมโดยปราศจากการ

กระตุน้จิตใจจากสีสันอ่ืน ๆ กา้วแรกในการทาํการตลาดโดยให้ความสําคญัต่อการส่งสาส์นท่ีเป็นสีออกไป

จะตอ้งคาํนึงถึงตลาดเป้าหมายวา่เป็น 

- เพศชาย เพศหญิงหรือทั้งชายและหญิง 

- เด็กเล็ก ๆ 

- วยัรุ่น 

- ผูสู้งอาย ุ

- กลุ่มชาติพนัธ์ุเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

- กลุ่มอุตสาหกรรม 

- กลุ่มสมคัรเล่น 

แลว้เลือกส่ือสารผา่นสีให้ตรงกบัตลาดเป้าหมายนั้น ๆ สีเป็นส่ิงแสดงความหมายท่ีแตกต่างกนัไป

ในแต่ละวฒันธรรมดงัเช่นท่ีจาคอบส์และคนอ่ืน ๆ (1998:206) พบวา่ผูบ้ริโภคในประเทศจีนและประเทศ
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ญ่ีปุ่นใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑสี์ม่วงวา่เป็นของมีราคาแพงและผลิตภณัฑ์สีเทาเป็นสินคา้ราคาถูก ในทาง

ตรงกนัขา้มผูบ้ริโภคชาวอเมริกนัเห็นวา่สินคา้สีม่วงเป็นของราคาถูกและผลิตภณัฑ์สีเทาเป็นของราคาแพง 

ชาวฮอลแลนดเ์ห็นวา่สีนํ้าเงินหมายถึงความอบอุ่นแต่ชาวอิหร่านโยงใยสีนํ้าเงินไปสัมพนัธ์กบัความตาย ชาว

สวีเดนเห็นว่าสีนํ้ าเงินนั้นสัมพนัธ์กบัความหนาวเหน็บ แต่สีนํ้ าเงินกลบัหมายถึงความบริสุทธ์ิในประเทศ

อินเดีย ในหมู่ชาวอเมริกนัสีเหลืองเป็นตวัแทนของความอบอุ่น แต่ชาวฝร่ังเศสใชสี้เหลืองเป็นเคร่ืองหมาย

บ่งบอกความไม่ซ่ือสัตย ์

ในกรณีของการออกแบบตราสินคา้ (logo) ก็เช่นกนันอกจากจะออกแบบไดเ้หมาะสมและโดดเด่น

สวยงามแลว้ยงัตอ้งคาํนึงถึงสีท่ีจะดึงดูดความสนใจจากผูพ้บเห็นอนัจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กบัโลโก ้เพราะโล

โก้ท่ีเหมาะสมทั้งรูปแบบและสีสันจะช่วยเพิ่มการรับรู้และเขา้ใจถึงแบรนด์ได้มากถึงร้อยละ 70 ช่วยให้

ผูบ้ริโภคจาํแบรนด์ได้เพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 80 การประสบความสําเร็จเช่นนั้นสีท่ีส่ืออยู่ในโลโก้มีบทบาท

ความสําคญัอยู่ด้วย ในการออกแบบโลโกท่ี้จะประสบผลสําเร็จคือโลโกท่ี้ผูดู้สามารถอ่านออก เขา้ใจง่าย 

ส่ือสารชัดเจนตรงไปตรงมา ระลึกอยู่เสมอว่าสีอาจมีความหมายหลายหลาก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม 

อุตสาหกรรม (ท่ีจะผลิตขาย) และตลาดเป้าหมาย ฉะนั้นจงเลือกสีท่ีเหมาะสมและเลือกอยา่งชาญฉลาด 
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อนิเดีย:  จากศิวนาฎราชถึงมือถือและคอลเซนเตอร์ 

 อินเดียเป็นประเทศท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางภูมิประเทศ ชาติพนัธ์ุและศาสนาความเช่ือ 

ชนิดท่ีหาไม่ไดใ้นประเทศอ่ืน ท่ีน่ีภาษาองักฤษซ่ึงใชก้นัเป็นจาํนวนมากเป็นภาษาราชการภาษาหน่ึงใน 16 

ภาษาราชการดว้ยกนั ส่วนภาษาอินเดียนั้นเป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อธุรกิจการคา้มากกว่าร้อยละ 80 ของ

ประชากรเป็นฮินดูแต่ก็มีผูน้บัถือศาสนาความเช่ือลทัธิอ่ืน ๆ บางลทัธิมีผูเ้ล่ือมใสเป็นเรือนลา้นคน อินเดีย

เป็นประเทศท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในโลกดว้ยจาํนวนประชากรมากกวา่ 1.1 พนัลา้นคน (เป็นท่ี 2 รองจากจีน

ซ่ึงมีประชากร1.3 พนัลา้นคน อีกทั้งยงัเป็นประเทศท่ีประชากรเล่ือมใสในประชาธิปไตยมากท่ีสุดในโลก ใน

ปี ค.ศ. 1947 อินเดียประกาศอิสระภาพไม่เป็นอาณานิคมขององักฤษอีกต่อไป อินเดียอาจเป็นประเทศยากจน

แต่หลายส่ิงหลายอยา่งก็บ่งบอกว่าอินเดียประสบความสําเร็จอยา่งมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 จากปี ค.ศ. 2003 

เป็นตน้มาอินเดียไดเ้ขา้ไปเป็นสมาชิกกลุ่ม BRIC หรือกลุ่มเศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยสมาชิกจาก 4 ประเทศ

คือบราซิล รัสเซีย อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยมีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจใกลเ้คียงกนั 

และเป็นท่ีคาดกนัวา่ราวปี ค.ศ. 2050 กลุ่มประเทศเหล่าน้ีจะมัง่คัง่กวา่มหาอาํนาจทางเศรษฐกิจใด ๆ ในขณะ

น้ี 

พระศิวะ 

จากประวติัศาสตร์อนัยาวนานร่วม 2000 ปี ท่ีศาสนาฮินดูมีอิทธิพลอยูเ่หนือจิตใจชาวอินเดีย กระนั้น

ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานก็มีการเปล่ียนแปลงในศาสนาฮินดูอนัเน่ืองมาจากลทัธิความเช่ืออ่ืน วฒันธรรม

อินเดียจึงไม่ใช่เร่ืองราวท่ีคาบเก่ียวกบัวนัธรรมฮินดูทั้งหมด แมว้า่ประชากรร้อยละ 81 จะนบัถือศาสนาน้ีก็

ตาม หัวใจหลกัของฮินดูก็คือการปฏิบติัตนตามแนวทางท่ีเทวากาํหนด เทพเจา้สําคญั ๆ ไดแ้ก่พระพรหม 

(ผูส้ร้าง) พระวิษณุ (ผูรั้กษา) และพระศิวะ (ผูท้าํลาย) เทพผูย้ิ่งใหญ่ทั้ง 3 มีร่างอวตารปางต่าง ๆ โดยเฉพาะ

พระศิวะปางนาฎราชเป็นปางท่ีรู้จกัแพร่หลายมากท่ีสุด อวตารท่ีถือวา่เป็นบรมครูของศิลปะการร่ายรําท่ีเช่ือ

วา่การเตน้รําของพระศิวะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาของการสร้างโลกท่ีมีความหมายโดยรวม ๆ วา่โลกน้ีมีเกิดก็ยอ่ม

มีดบั ศิวะนาฎราชจึงเป็นสัญญลกัษณ์แห่งการสร้างความสมดุลยใ์หบ้งัเกิดแก่โลก ดว้ยระหวา่งร่ายรําพระกร

ซ้ายมีเปลวเพลิงลอ้มเป็นกรอบแสดงไฟท่ีจะเผาผลาญส่ิงชัว่ร้ายในโลก ส่วนพระหตัถ์ขวาบนทรงถือกลอง

ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งการสร้างส่ิงต่าง ๆ ทั้งมวล โดยสรุปก็คือการลบลา้งส่ิงเลวร้ายให้หมดไปเพื่อเป็นทาง

ใหก้บัการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ 
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มือถือ 

ในบรรดาภาพลกัษณ์หลายอย่างท่ีปรากฎแพร่หลายอยู่ในหมู่ชาวอินเดียปัจจุบนัเห็นจะไม่มีอะไร

เทียบไดเ้ท่ากบัโทรศพัทมื์อถือซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีทุกคนขาดไม่ไดแ้มบ้รรดาฤาษีโยคีชีเปลือยท่ีเน้ือตวั

ทาไวด้ว้ยข้ีเถา้ก็พูดผ่านโทรศพัท์มือถือ ในประเทศอินเดียนั้นมีผูล้งทะเบียนโทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ต่อ

เดือนมากกว่าในประเทศจีน และขณะน้ีอินเดียก็เป็นตลาดมือถือท่ีเติบโตพุ่งพรวดท่ีสุดในโลกนาํหน้าจีน

และสหรัฐ ช่วงตน้ปี ค.ศ. 2011 ในประเทศภารตะแห่งน้ีมีผูบ้อกรับเป็นสมาชิกโทรศพัท์ใหม่มากถึง 791 

ลา้นราย (จีนมีผูข้อลงทะเบียนโทรศพัทมื์อถือเกือบ 900 ลา้นราย) การมีโทรศพัทมื์อถือไม่ใช่ส่ิงท่ียากเยน็อนั

ใด แมแ้ต่ผูมี้รายไดน้อ้ยก็สามารถเป็นเจา้ของเคร่ืองมือส่ือสารประเภทน้ีได ้จึงเป็นภาพปกติท่ีจะเห็นวา่แม่คา้

หาบเร่ (คนขายผกั) คนรับซกัรีดเส้ือผา้และคนขายนํ้าชารถเขน็รับบริการสินคา้ผา่นโทรศพัทมื์อถือ หลายคน

ไม่มีอะไรจะกินแต่ก็จะมีโทรศพัทติ์ดตวัตลอดเวลา 

ผูค้นท่ีนัน่ส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพื่อการส่ือสารและเพื่อความบนัเทิง นอกจากจะโทรและส่ง

ขอ้ความถึงกนัและกนั (ซ่ึงเป็นพฤติกรรมปกติในส่วนใหญ่ของโลก) แลว้ยงัดาวน์โหลดหนงัฮอลลีวดูและ

หนงับอริวูดไฟล์เอ็มพี3มาฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลินเป็นงานอดิเรก เม่ือไม่นานมาน้ีมีโรงเรียนสอนถ่าย

ทาํภาพยนตร์ 2-3 ราย เปิดสอนศิลปะการสร้างภาพยนตร์สําหรับมือถือ บริษทัหน่ึงร่วมหุ้นกบัโนเกียเพื่อ

แข่งขนัในการสร้างทาํภาพยนตด์ว้ยมือถือ ทุกวนัน้ีบริษทัมือถือใชแ้รงจูงในรุกคร้ังสําคญัยิ่งใหญ่เขา้สู่ชนบท

ของอินเดีย ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยูข่องผูค้นชนบทมากกวา่ 1.2 พนัลา้นคน มีบริษทัธุรกิจกา้วกระโดด EKO ซ่ึงเป็น

ธุรกิจบริการทางการเงินได้สร้างโปรแกรมซอฟแวร์นวตกรรมท่ีให้แรงงานอพยพในนิวเดลี สามารถใช้

โทรศพัท์มือถือและแสดงตนท่ีจะเปิดบญัชีลงทะเบียนบนระบบส่งขอ้ความโทรศพัท์มือถือเด๋ียวน้ีร้านขาย

ของชาํจึงทาํหน้าท่ีดัง่นายธนาคารและยอมให้คนงานโอนเงินให้กบัครอบครัวท่ีอยูต่ามชนบทกบัธนาคาร

บางแห่งได ้

คอลเซ็นเตอร์ 

คอลเซ็นเตอร์คือภาพลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงท่ีเก่ียวกบัสังคม-วฒันธรรมอินเดียในวนัน้ี ภายหลงัจาก

อินเดียไดรั้บเอกราชจากบริเตนในปี ค.ศ. 1948 อินเดียภาคเหนือก็ถือวา่ภาษาฮินดีเป็นภาษาประจาํชาติ เวลา

นั้นมีผูใ้ช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาพูดราวประมาณร้อยละ 25 ของประชากรแต่ฮินดีก็เป็นภาษาเดียวท่ีโดดเด่น

ท่ีสุดในประเทศ คนในประเทศอินเดียทางใตป้ฏิเสธการพูดภาษาฮินดีแต่จะใช้ภาษาถ่ินใตแ้บบชาวทมิฬ

ควบคู่ไปกบัภาษาองักฤษ ปัจจุบนัมีผูพ้ดูภาษาถ่ินฮินดีประมาณร้อยละ 30 ของประชากรอินเดียทั้งหมดแต่ก็

ใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระดบัชาติและผูค้นก็สามารถพดูภาษาองักฤษกนัไดท้ัว่ประเทศเช่นกนั 
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ก็เพราะคนอินเดียในเมืองส่วนใหญ่สามารถส่ือสารกบัคนต่างสังคมต่างวฒันธรรมดว้ยภาษาองักฤษ 

(ดว้ยสําเนียงองักฤษแบบชาวอินเดีย) จึงทาํให้บริการคอลเซ็นเตอร์ในประเทศน้ีรุ่งเรืองมหาศาล คอลเซ็น

เตอร์เป็นส่วนหน่ึงของขบวนการธุรกิจรับจา้งบริหารระบบธุรกิจ (เอาทซ์อส/BPO) ซ่ึงเร่ิมข้ึนเม่ือบริษทัต่าง 

ๆ ของชาติตะวนัตกโดยเฉพาะองักฤษและอเมริกาพบวา่ปีหน่ึง ๆ ในประเทศอินเดียมีบณัฑิตดา้นวิศวกรรม

มากถึง 290,000 คนและมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารได ้อตัราค่าจา้งถูก ประกอบ

กบัมาตรการดา้นกฎหมายของอินเดียเก้ือหนุนการว่าจา้งแรงงาน อีกทั้งโทรคมนาคมและระบบการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตร์กบัเทคโนโลยกีารส่ือสารกา้วหนา้กวา่หลายประเทศการเอาทซ์อส (BPO) จึงหลัง่ไหลเขา้สู่

อินเดียอยา่งไม่หยดุย ั้ง เพื่อตอบรับความตอ้งการเอาทซ์อสในงานคอลเซ็นเตอร์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึง

มีชั้นเรียนพิเศษเพื่อฝึกอบรมการออกเสียงภาษาองักฤษผลุดข้ึนราวกบัดอกเห็ดในเมืองต่าง ๆ ท่ีมีบริการคอล

เซ็นเตอร์โดยเฉพาะท่ีมุมไบ 

ในตอนตน้วยัรุ่นอินเดียตอ้งการทาํงานในคอลเซ็นเตอร์ก็เพราะเงินเดือนดึงดูดใจ พนกังานคอลเซ็น

เตอร์มีกะ (ตาราง) ทาํงานท่ียากเพราะทาํงานตอนกลางคืนในประเทศอินเดียอนัเป็นเวลากลางวนัในสหรัฐ 

(ท่ีตอ้งการบริการจากคอลเซ็นเตอร์) ลูกจา้งคอลเซ็นเตอร์ปกติก็ปาร์ต้ีสังสรรคด์ว้ยกนัและงานท่ีทาํก็กระตุน้

ใหพ้วกเขาไดเ้รียนรู้วฒันธรรมป๊อปแบบอเมริกนัและการออกเสียงสําเนียงอเมริกนั หลายคนถึงกบัแสดงตน

เป็นคน 2 คน เช่นตอนกลางคืนท่ีทาํงานอาจเป็นซูซานหรือจอนห์และเป็นสาวิตรีหรือราเชตตอนกลงวนัตาม

ช่ือจริงของตน อย่างไรก็ตามงานท่ีทาํก็สร้างความกดดนัให้อยู่มากและเปล่ียนลูกจา้งพนกังานก็มีอยู่มาก 

คอลเซ็นเตอร์บางบริษทัจึงตอ้งหาแรงจูงใจให้และให้รางวลัแก่พนกังานเพื่อให้เห็นวา่งานน่าสนใจและทา้

ทาย 

การจา้งงานคอลเซ็นเตอร์ได้เปล่ียนพลวตัรระหว่างคนในครอบครัวช่วงอายุต่าง ๆ คนหนุ่มสาว

สามารถจบัจ่ายใช้สอยซ้ือสินคา้แบรนด์เนมได้เฉกเช่นวยัรุ่นตะวนัตกและสามารถสําราญกบัชีวิตชนิดท่ี

เหนือกว่าคนรุ่นพ่อแม่จะเขา้ถึงได้ เบ่ืองานบริษทัน้ีก็ยา้ยไปทาํท่ีบริษทัอ่ืน โดยมีเงินเดือนท่ีสูงกว่าเป็น

แรงจูงใจจึงเป็นธรรมดาท่ีจะพบวา่บางรายผา่นงานมาแลว้ถึง 4 งานในช่วงเวลา 2 ปี 

การจา้งดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ปล่ียนความเขา้ใจเก่ียวกบัลูก ๆ ผูห้ญิงในครอบครัว ก่อนหนา้น้ีถือวา่เป็น

ภาระหนกัของครอบครัวท่ีจะตอ้งหาสินสอดกอ้นโตเพื่อไวสู่้ขอผูช้ายให้กบับุตรสาว แต่บดัน้ีลูกสาวมีงานมี

รายได ้บางครอบครัวพอ่แม่ยงัไดพ้ึ่งรายไดจ้ากการทาํงานของบุตรสาว เงินท่ีไดจ้ากการทาํงานคอลเซ็นเตอร์

ยงัช่วยครอบครัวไดน้าํไปใชจ่้ายเป็นค่าการศึกษาของพี่นอ้งผูช้าย การเติบโตในความตอ้งการการบริการดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศจากอินเดียช่วยให้คนหนุ่มสาวผูมี้แววมีความสามาถในการพูดภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน 

ช่วยให้ผูห้ญิงท่ีไดรั้บการศึกษาระดบัวิทยาลยัไดมี้โอกาสโดดเด่นบางอย่างเพื่อการพฒันาอาชีพ อยา่งไรก็
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ตามในอีก 2-3 ปี ขา้งหน้าอินเดียก็จะเผชิญกบัการขาดแคลนลูกจา้งมืออาชีพในภาคส่วนของเทคโนโลยี

สารสนเทศมากถึง 500,000 คน นายจา้งเองก็คอยส่งเสริมหนทางต่าง ๆ เพื่อให้คนงานอยูก่บัตนต่อไป เช่น 

ใหร้างวลั เล้ียงอาหารคํ่า และใหมี้การเล่นสนุกท่ีมีการแข่งขนั พนกังานต่างใชบ้ตัรเครดิตและคนหนุ่มสาวก็

พบวา่เป็นการยากท่ีจะหกัห้ามใจไม่ให้อยากซ้ือรถยนต์ ตูเ้ยน็และมีวนัหยุดพกัผ่อนแบบชาวตะวนัตก ส่ิงน้ี

ก่อใหเ้กิดความอึดอดัขดัใจระหวา่งคนรุ่นเก่าท่ีไม่ไดเ้ติบโตในบรรยากาศท่ีใชบ้ตัรเครติดจ่ายหน้ีสินไดอ้ยา่ง

เสรีเหมือนสภาพปัจจุบนั พ่อแม่ส่วนใหญ่ตกัเตือนลูก ๆ ของตนให้จบัจ่ายใช้สอยภายในความสามารถท่ีมี

และหา้มติดหน้ีสินและคนรุ่นเก่าก็ตอ้งหงุดหงิดและโกรธอยูป่ระจาํท่ีคาํแนะนาํตกัเตือนลูก ๆ ไม่เป็นผล 

พ่อแม่ของพนกังานคอลเซ็นเตอร์บ่นไปตาม ๆ กนัว่าลูก ๆ หนุ่มสาวของตนไม่ไปงานทางศาสนา

หรือไม่ไปร่วมงานแต่งงานของบรรดาญาติ ๆ พร้อมกบัตน แต่กลบัไปหรรษากบัวนัหยุดแบบสหรัฐเช่นวนั

แรงงานและวนัคริสตม์าส ในอินเดียท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนั คนหนุ่มสาวทาํงานหาเงินไดม้ากกวา่

คนรุ่นพ่อแม่และมีแนวโน้มท่ีจะไม่ประพฤติปฏิบติัตามประเพณีวิถีประชาเดิม อีกทั้งยงัตอ้งการส่ิงต่าง ๆ 

เหมือนวยัรุ่นตะวนัตก ทุกวนัน้ีงานคอลเซ็นเตอร์ถูกวิพากษ์มากมาย ลูกจ้างคอลเซ็นเตอร์มีโอกาสทาง

การศึกษาจาํกดั งานคอลเซ็นเตอร์แบบเดิม ๆ ทาํงานเป็นชัว่โมงอนัยาวนานในภาคคํ่าก่อให้เกิดการเส่ียงต่อ

สุขภาพ เช่น กลายเป็นคนท่ีมีหลายบุคลิก เป็นโรคเครียดและกลายเป็นผูรั้บอารมณ์เสีย ๆ จากลูกคา้ขา้มทวีป

ท่ีใช้วาจาไม่สุภาพซ่ึงทาํให้งานเป็นท่ีน่าเบ่ือหน่าย แลว้น่ีพระศิวะจะทาํอยา่งไรจึงจะเกิดสภาวะสมดุลยใ์น

หมู่ชาวฮินดูท่ีอิทธิพลของเทคโนโลยสีารสนเทศครอบงาํไปทั้งอินเดีย 
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นาคกบัมังกรสะท้อนรากเหง้าของชาวเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่วฒันธรรมคือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างทาํข้ึนมาซ่ึงโดยรวม ๆ แลว้มีทั้งส่วนท่ี

เป็นนามธรรมท่ีสัมผสัไดด้ว้ยความรู้สึกนึกคิด เช่น คติธรรม ปรัชญาชีวิต นิทานปรัมปรา จินตนาการ ความ

ฝันและศิลปะ วฒันธรรมก่อเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการรับอิทธิพลจาก

ภายนอกเขา้มาผสมกลมกลืนกบัของท่ีมีอยู่ก่อน กระทัง่เป็นรูปร่าง (รูปทรง) อย่างใดอย่างหน่ึง มองจาก

ทัศนะของชาวตะวนัตกแล้วดินแดนเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นดั่งเบ้าหลอมท่ีผนวกเอาแบบแผน

วฒันธรรมจากท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะจากอินเดียและจากจีนแลว้ผสมผสานเขา้ดว้ยกนัอนัทาํให้ดินแดนแห่งน้ี

ไดช่ื้อว่ามี “เอกลกัษณ์ท่ามลางความหลากหลาย” ทั้งน้ีดงัจะขออภิปรายดว้ยเร่ืองราวของมงักรและนาคซ่ึง

สะทอ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นในดินแดนแห่งน้ีกบัอิทธิพลท่ีรับมาจากจีนและอินเดีย 

ดินแดนท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมอย่างเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ารเกษตรกรรมย่อมเป็น

เศรษฐกิจหลกั ขา้วเป็นพืชพนัธ์ุธัญญาหารท่ีสําคญัเพื่อการบริโภคของครอบครัวและแลกขายเพื่อซ้ือหา

สินคา้อ่ืนท่ีไม่อาจผลิตเองได ้นอกจากขา้วแลว้พืชเศรษฐกิจอยา่งอ่ืนยงัมีชา กาแฟ มะพร้าว เคร่ืองเทศ และ

ยางพาราท่ีปลูกเพื่อการคา้ของหลายประเทศแถบน้ี ในอดีตการทาํเกษตรกรรมตอ้งพึ่งพานํ้ าฝนเพียงอย่าง

เดียว แมปั้จจุบนัจะมีการชลประทานแต่ถา้ไม่มีฝนตกการชลประทานเพื่อการเกษตรก็ไม่อาจเอ้ือประโยชน์

อนัใดได ้นํ้ าฝนจากธรรมชาติจึงยงัเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีเกษตรกรทุกคนเฝ้ารออยา่งใจจดใจจ่อ เพื่อลดความ

วติกกงัวลกบัส่ิงท่ีไม่อาจควบคุมไดอ้ยา่งธรรมธรรมชาติ ผูค้นในดินแดนแถบน้ีไดส้ร้างความเช่ือเก่ียวกบั ”ผี

สางเทวดา “ (animism) ท่ีมีสาระวา่ในธรรมชาติมีวิญญาณ หากเคารพและบูชาโดยผา่นพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีจะ

ทาํให้ผีสางเทวดาพึงพอใจและจะบนัดาลส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีขอร้องตอ้งประสงค ์พิธีกรรมและความเช่ือท่ีโยง

ใยเก่ียวกบันาคและมงักรท่ีปรากฎอยู่ในหมู่ผูค้นแถบเอเซียก็คือแบบแผนการสร้างความสัมพนัธ์เพื่อให้

เกิดผลเชิงบวกระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยไ์ม่อาจเขา้ถึงไดโ้ดยตรง 

ตาํนานเก่ียวกบัมงักรและนาคในเอเซียคือส่วนหน่ึงของความเช่ือผีสางเทวดาท่ีสัมพนัธ์อยา่งมากกบั

นํ้ า มงักรเป็นสัตวใ์นเทพนิยายท่ีชาวจีนให้ความเคารพนับถือมาเน่ินนาน ตาํนานของจีนระบุว่ามีมงักร

ประจาํทอ้งฟ้า มงักรแห่งมหาสมุทร มงักรท่ีอยูป่ระจาํตามบึงหนองและมงักรแห่งขุนเขา เวลาหายใจอาจพ่น

ไฟ หมอกหรือฝนออกมาได ้โดยทัว่ไปมงักรอาจมี 3 เล็บ หรือ 4 เล็บ แต่มงักรท่ีมี 5 เล็บนั้นคือมงักรแห่ง

กษัตริย์ดังท่ีปรากฎบนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฉลองพระองค์ขององค์จักรพรรด์ิ ในภาษาจีนจะเรียก

เปรียบเทียบคนเด่นคนดงักบัมงักร สุภาษิตจีนจะปรากฎอยูบ่่อย ๆ เช่น “หวงัวา่ลูกชายจะยิ่งใหญ่ดัง่มงักร” 

การมีบุตรใหต้รงกบัปีมงักรเป็นท่ีแพร่หลายในหมู่ชาวจีนอยา่งมาก ฮ่องกงใชส้ัญญลกัษณ์มงักรเพื่อส่งเสริม

แบรนดเ์นมนานาชาติ ในประเทศจีนปัจจุบนัน้ีใชล้วดลายรูปมงักรเพื่อจุดประสงคป์ระดบัตกแต่ง 



12 
 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกเป็นท่ีเล่ือมใสแพร่หลายในดินแดนประเทศ

อินเดียก่อนคร้ังพุทธกาล เป็นศาสนาท่ีให้ความสําคญักับการบูชาธรรมชาติด้วยเช่ือว่ามีเทพเจ้าประจาํ

ธรรมชาติ เทพสําคญัคือพระพรหม (ผูส้ร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (ผูรั้กษา) และพระศิว ะ หรือพระ

อิศวร (ผูท้าํลาย) แต่ละองคมี์สัตวเ์ป็นพาหนะแตกต่างกนั เช่น พระศิวะมีโค (ววั) นามว่านนทิ เป็นพาหนะ

ประจําพระองค์ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระนาราย์บรรทมสินธุบนหลังอนันตนาคราชหรือแม้แต่

พระพุทธรูปปางนาคปรกก็เป็นเร่ืองราวสะทอ้นความสัมพนัธ์ท่ีสัตวอ์ยา่งนาค (งูใหญ่) มีต่อพุทธศาสนา ตาม

คติบูชานาคในอินเดียเช่ือว่านาคคือเทวาแห่งนํ้ า พุทธศาสนานิกายมหายานแปลความใหม่วา่นาคมีอาํนาจท่ี

จะใหพ้รโดยการใหฝ้นตก ตามนยัน้ีนาคจึงเป็นผูมี้เมตตาเฉกเช่นมงักรในตาํนานของจีน 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นศาสนาโลกรุ่นแรก ๆ ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อดินแดนอุษาคเนย ์ทั้งน้ีโดย

ฝีมือของพ่อคา้ชาวอินเดีย ผูค้นในดินแดนเอเซียตะวนัออกเฉียงใตน้าํความเช่ือในเทพเจา้แบบฮินดูผสมไป

กบัควมเช่ือในผีสางเทวดาท่ีเคยมีมาก่อนและก็ยอมรับเทพปกรณัมฮินดูเก่ียวกบันาคและบทบาทของนาคท่ี

ใหฝ้นแก่ผูบู้ชา ปัจจุบนัศาสนาพรามหณ์-ฮินดูจะเหลือปรากฎเฉพาะท่ีบาหลีเท่านั้น ส่วนศาสนาพุทธเถรวาท

ไดไ้ดฝั้งรากลึกอยูใ่นดินแดนประเทศพม่า ลาว กมัพชูา และไทย ขณะท่ีพุทธศาสนามหายานมีอิทธิพลอยูใ่น

จีน (ก่อนการปฏิวติัวฒันธรรม) เกาหลี ญ่ีปุ่น และเวียตนาม ในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้นบัถือพุทธศาสนา

ผูค้นในทอ้งถ่ินต่างทาํบุญด้วยการสร้างศาสนสถานประเภทวดัและอารามแล้วตกแต่งอาคารสถานทาง

ศาสนาดว้ยศิลปะลวดลายต่าง ๆ โดยเฉพาะการแกะสลกัไมห้รืองานปูนป้ันเป็นรูปลวดลายมงักรและนาค

ตามส่วนต่าง ๆ ของอาคารสถานท่ีเหมาะต่อการจดัวางรูปมงักรและรูปนาค รูปนาคและรูปมงักรส่วนใหญ่

จะดูสง่างามต่อเม่ืออยูใ่นอาการเล้ือยหรือบินร่อนจึงพบวา่นิยมท่ีจะให้งานศิลปะรูปมงักรและนาคประดบัอยู่

ตรงส่วนของชายคาและราวบนัได โดยเฉพาะศาสนสถานท่ีตั้งอยู่บนท่ีสูง เช่น ยอดดอยจะดูสง่างามยิ่งนกั

หากจดัทาํรูปนาคหรือมงักรในลกัษณะเล้ือยจากยอดดอยลงสู่กระเบ้ืองล่างท่ีหัวมงักรหรือหัวนาคจะเป็น

จุดเร่ิมตน้ของราวบนัได นอกจากงานประติมากรรมแลว้ยงัพบว่ามีรูปลวดลายมงักรและนาคปรากฎอยู่ใน

งานจิตรกรรม งานปักประดบัและงานถกัทอเส้นใน อาทิ ในงานผา้ทอพื้นเมืองประเภทผา้ผา้จก ยกดอก และ

ผา้มดัหม่ีของช่างทอชาวเวียตนาม ชาวบาหลี ชาวเขมร ชาวลาว ชาวไทยอิสานไทยลา้นนาและช่างทอชาว

พม่า ส่วนหน่ึงก็ชอบท่ีจะรังสรรคผ์า้ทอมือดว้ยลายนาคและมงักรสลบักนัไปกบัลายพนัธ์ุพฤกษา 
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การล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตกในดินแดนอุษาคเนยท่ี์เร่ิมมาตั้งแต่คริสตวรรษท่ี 15 เร่ือยมากระ

ทั้งปลายคริสตวรรษท่ี 19 โดยการนาํของชาติองักฤษและฝร่ังเศสมีผลให้เกิดการเกณฑ์แรงงานจากประเทศ

จีนแผน่ดินใหญ่ โดยเฉพาะชาวจีนท่ีอยูต่ามเมืองชายฝ่ังทะเลและชาวอินเดียทมิฬจากชมภูทวีปตอนใตใ้ห้เขา้

มาเป็นกาํลงังานสร้างเกษตรกรรมและการคา้พาณิชยใ์นพื้นท่ีท่ีเป็นประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ใน

ปัจจุบนั เป็นธรรมดาของมนุษยทุ์กแห่งหนท่ีจะยา้ยไปอยู ่ณ ท่ีใดก็หอบห้ิววฒันธรรมเดิม ๆ ของตนไปดว้ย 

ทั้งน้ีดงัจะเห็นไดจ้ากชาวจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ยงัคงสืบสานธรรมเนียมการเชิดสิงห์โต การแห่ง

มงักรในเทศกาลตรุษจีน ในเทศกาลดวนว ู(Duanwu Festival) มีการจดังานแข่งเรือรูปทรงโดยเฉพาะส่วนหวั

เรือรูปหวัมงักร หางเรือทาํเป็นรูปหางมงักร นอกจากเทศกาลดงักล่าวการแข่งเรือรูปทรงมงักรยงันิยมจดักนั

อยู่เสมอในเทศกาลตรุษจีนจดักนัยิ่งใหญ่ คล้าย ๆ การเชิดมงักรตอนเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวจีน

จงัหวดันครสวรรค ์ส่วนท่ีถํ้าบาตูศาสนสถานสาํคญัของชาวฮินดูในมาเลยเ์ซีย แมว้า่รูปป้ันรูปสลกัส่วนใหญ่

ท่ีนั้นจะเป็นรูปเทพองคส์าํคญั ๆ โดยเฉพาะพระขนัธกุมาร เทพท่ีเคารพนบัถือกนัมากในหมู่ชาวทมิฬอินเดีย

ใต ้กระนั้นการประดบัตกแต่งชายคาและซุม้ท่ีประดิษฐานองคเ์ทพทั้งหลายก็ปรากฎวา่เป็นรูปทรงของนาคท่ี

เห็นเด่นชดัจากส่วนหวัและเกล็ด ตวันาคท่ีตกแต่งตรงส่วนโคง้ของซุม้ ส่วนในประเทศลาวและประเทศไทย

โดยเฉพาะหลายจงัหวดับนลุ่มแม่นํ้าโขงมีเทศกาลงานประเพณีบั้งไฟพญานาคในโอกาสเทศกาลออกพรรษา

เป็นประจาํทุกปี และทุกคร้ังท่ีจดังานบุญบั้งไฟระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปีเพื่อบูชาพระยาแกน

ท่ีเช่ือวา่จะบนัดาลให้มีฝนตกก็เป็นเทศกาลท่ีสร้างสีสันให้กบัหลายจงัหวดัของภาคอิสานโดยเฉพาะจงัหวดั

ยโสธร จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดัอุดรราชธานี และจงัหวดัหนองคาย แน่นอนในเทศกาลงานเช่นน้ีทุกขบวนท่ี

แห่แหนมาในงานได้จดัแต่งพญานาคให้โดดเด่นเป็นสง่าท่ีสุดเท่าท่ีแต่ละท้องถ่ินจะคดัสรรค์ภูมิปัญญา

ออกมาประกวดประชนักนั 

ในแง่ของการคา้พาณิชยก์็พบว่ามีสินคา้หลายอยา่งใช้มงักรเป็นรูปสัญญลกัษณ์ อาทิ กาแฟโบราณ 

มงักรบิน นํ้ามนันวดตรามงักร ผงโกโกต้รามงักร ผงชูรสตรามงักรบิน และนํ้ ามนันวดตรามงักร ฯลฯ ขณะท่ี

สินคา้หลายชนิดเช่นกนัใชพ้ญานาคเป็นส่ือสัญญลกัษณ์ เช่น เคร่ืองครัวนาํเขา้จากประเทศจีนและเวียตนาม 

ยาํบาํรุงร่างกายสตรีเพ็ญภาคตราพญานาค ไมขี้ดไฟตราพญานาค ปุ๋ยอินทรียต์ราพญานาค ฯลฯ คงด้วย

เหตุผลความเช่ือวา่มงักรและนาคคือสัตวท์รงพลงัก็หวงัวา่ขา้วของเคร่ืองใชท้ั้งหลายท่ีระบุมาขา้งตน้จะทรง

พลงัดุจตราสัญญลกัษณ์ท่ีกาํกบัอยู ่
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นาคอินเดียและมงักรจีนใชเ้วลาและระยะทางอนัเน่ินนานยาวไกลจากมาตุภูมิเพื่อฝังรกรากอยูน่าน

หลายร้อยปีในดินแดนอุษาคเนย ์รูปทรงและหนา้ท่ีดั้งเดิมของนาคและมงักรอาจจะไดรั้บการปรับผนัไปเพื่อ

สอดรับความตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีนาคและมงักรปรากฎอยู ่ทั้งนาคและมงักรคงจะสถิตอยูใ่นจิตใจของผูค้น

ในดินแดนแถบน้ีตราบนานเท่านานท่ียงัสามารถเติมเต็มความต้องการทางสังคมและวฒันธรรมของ

ประชาคมอาเซียนได ้

Reference Dragon 

- Johnsqard, Paul Austin, Johnsgard, Karin (1982) Dragons and Unicon: a natural/history. New 

Yourk:  St.Martin’sPrss. ISBN 0312218958 

- Shuker, Karl (1995) Dragons: a natural history. New York:  Simon and Schuster. ISBN 

0684814439 

- Dragons in Angient China China the Beautiful, Chinapage.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

การคืนสู่เหย้าของชาวมาเลย์ 

ผูค้นทุกชาติทุกศาสนาต่างมีความเหมือนร่วมกนัเป็นเอกลษัณ์เฉพาะตน เพราะเอกลษัณ์แสดงความ

เป็นหมู่เหล่าท่ีเห็นไดว้า่แตกต่างไปจากคนอ่ืน เอกลกัษณ์เป็นดัง่เคร่ืองหมายยดึเหน่ียวสมาชิกให้เป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกัน ผูค้นในกลุ่มย่อมภาคภูมิใจในความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั จะทาํอะไรก็เป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั แต่ในสังคมท่ีประกอบด้วยผูค้นท่ีมีพื้นฐาน (เดิม) หรือมีรากเหง้าทางวฒันธรรมแตกต่างกนัแต่

จาํเป็นตอ้งเขา้มาอยูใ่นสังคมเดียวกนั เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นเบา้หลอมทางวฒันธรรมจากผูอ้พยพ

ซ่ึงมีพื้นเพไปจากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกก็จาํเป็นตอ้งหาลกัษณะกลาง ๆ ท่ีแสดงวา่เป็นรูปแบบหลกัใหญ่ของ

ประเทศซ่ึงพอสรุป ณ ท่ีน่ีไดว้า่ชาวอเมริกนัมีความเป็นปัจเจกนิยมสูง เนน้ความเท่าเทียมกนัของคนทุกเพศ 

ทุกวยัและทุกสถานภาพ และเอกลษัณ์ท่ีโดดเด่นของชาวอเมริกนัก็คือการให้ความสําคญักบัวตัถุนิยมเป็น

อยา่งยิง่ ส่วนเอกลษัณ์ของชาวองักฤษนั้นนอกจากจะให้ความสําคญัในความเท่าเทียมกนัแลว้ชาวองักฤษถือ

เป็นมารยาทอย่างยิ่งในเร่ืองของการทกัทายปราศยั การขอโทษและขอบคุณ การเขา้คิวทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

และมารยาทบนโตะ๊อาหาร ฯลฯ 

เม่ือไม่นานมาน้ีมีผูพ้ยายามจะหาเอกลกัษณ์วฒันธรรมของมาเลยเ์ซียซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะประเทศ

แห่งน้ีได้ผ่านพฒันาการยุคสมยัต่าง ๆ มามากมายโดยเฉพาะช่วงท่ีตกเป็นประเทศอาณานิคมของสหราช

อาณาจกัร ในการสร้างความเป็นมหาอาํนาจในดินแดนอาณานิคมแห่งน้ีองักฤษไดใ้ชน้โยบายแบ่งแยกและ

ปกครองเหมือนเช่นท่ีองักฤษใชก้บัการปกครองดินแดนอาณานิคมทั้งหลายอนัมีอินเดียและพม่าเป็นตวัอยา่ง 

ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะเจา้อาณานิคมไม่ตอ้งการใหผู้ค้นในดินแดนอาณานิคมรวมกนัเป็นปึกแผน่ซ่ึงจะ

ทาํใหเ้จา้อาณานิคมปกครองไดย้ากหากมีการรวมตวัทางการเมืองเกิดข้ึน การสร้างอาณานิคมในแหลมมาลา

ยูท่ีองักฤษตอ้งการจะขยายอาํนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจดว้ยการให้ช่องแคบมะละกาเป็นท่ีตั้งท่าเรือ

สินคา้ท่ีสําคญัเพื่อขนส่งสินคา้เขา้และสินคา้ออกนั้นต้องใช้แรงงานจาํนวนมหาศาล ลาํพงัเพียงแรงงาน

พื้นเมืองชาวมาเลยใ์นทอ้งถ่ินนั้นไม่เพียงพอ องักฤษจึงนาํเขา้แรงงานแขกทมิฬจากอินเดียและขาวจีนจาก

เมืองต่าง ๆ ตามชายฝ่ังทะเลจีนเขา้มาช่วยกนัสร้างอาณานิคมโดยให้แขกทมิฬเป็นแรงงานในสวนยาง 

แรงงานจีนเป็นกุลีตามท่าเรือ ส่วนคนมาเลยใ์นทอ้งถ่ินก็ปล่อยให้ทาํประมงและทาํเลือกสวนไร่นาเพื่อให้มี

ผลผลิตอาหารเล้ียงดูประชากรทั้งอาณานิคม กลุ่มชาติพนัธ์ุทั้งสามมีวิถีชีวิตแตกต่างกนัทั้งในแง่ของภาษา 

อาหารการกิน การแต่งกาย ค่านิยม การจดัระเบียบทางสังคม ศาสนาความเช่ือและการประกอบอาชีพ ฯลฯ 

คนพื้นถ่ินมาเลยเ์ป็นคนมุสลิม ชาวจีนนบัถือพุทธศาสนามหายานและศาสนาคริสต ์ชาวอินเดียทมิฬเป็นฮินดู

ซ่ึงมีวิถีปฏิบติัตามแบบของศาสนาพราหมณ์มีโบสถ์พราหมณ์เป็นศูนยร์วมการทาํพิธีกรรมต่าง ๆ หมดยุค

อาณานิคมชาวมาเลยเ์ป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและมีอาํนาจทางการเมืองการปกครอง ขณะท่ีชาว

จีนเขยบิฐานะทางเศรษฐกิจดว้ยการประกอบการคา้พาณิชย ์ชาวอินเดียทมิฬหมดบทบาทการเป็นแรงงานใน
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สวนยางและปรับตวัเขา้มาอยูใ่นเมืองดว้ยการทาํการคา้สินคา้ต่าง ๆ ท่ีนาํเขา้จากอินเดียควบคู่ไปกบัการเป็น

นายหนา้ในดา้นต่าง ๆ 

ช่วงปี ค.ศ. 1970 ประชากรมุสลิมเกรงวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุจีนจะเขา้มามีอาํนาจทางเศรษฐกิจมากเกินไป

ซ่ึงทาํให้มุสลิมมาเลยข์าดโอกาสต่าง ๆ ในการแข่งขนักบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ จึงมีระบบการแบ่งแยกท่ี

เรียกว่า ภูมิบุตรคือนโยบายและการปฏิบติัท่ีให้สิทธิต่าง ๆ แก่มุสลิมมาเลย์เหนือกว่ากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน 

นบัเป็นสภาวะท่ีบีบบงัคบัให้ผูมี้ศกัยภาพดา้นการศึกษาและมีความคล่องตวัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะชาวจีน

รุ่นลูกหลานท่ีไดรั้บการศึกษาแบบตะวนัตกพากนัอพยพไปอยู่ประเทศอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียกนั

เป็นจาํนวนมาก ภาวะสมองไหลเช่นน้ีส่งผลกระทบต่อการสร้างชาติของมาเลยเ์ซียเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ

การจะยกระดบัการพฒันาประเทศให้ไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมนั้นตอ้งใช้ทั้งกาํลงัสมองและทุนมหาศาล

เพื่อการนวตกรรมประเทศให้กา้วทนัความกา้วหน้าแบบโลกาภิวฒัน์ ผูน้าํชาติมาเลยย์ุคใหม่จึงไดท้บทวน

นโยบายภูมิบุตรอยา่งเร่งด่วนเพื่อจะให้ผูค้นจากกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ โดยเฉพาะคนมาเลยมุ์สลิม คนจีนและ

แขกทมิฬไดมี้โอกาสเขา้มาร่วมกนัสร้างสรรคช์าติ เช่นในการจา้งงานก็ให้จา้งผูค้นจากหลากหลายกลุ่ม เปิด

ให้มีโครงการระดบัประเทศใหม่ ๆ หลายโครงการท่ีมีเยาวชนมาเลย ์จีน และ ทมิฬได้เขา้มาร่วมกนัทาํ

ร่วมกนัคิดเพื่องานบริการชุมชนและแลกเปล่ียนคิดเห็นระหวา่งกนั เพื่อการสร้างอนาคตของประเทศ ภาษา

มาเลยเ์ป็นภาษาประจาํชาติก็จริง กระนั้นก็มีผูใ้ชภ้าษาองักฤษและภาษาทมิฬกนัอยา่งแพร่หลาย มีโรงเรียนท่ี

สอนเป็นภาษาจีนกลางและภาษาทมิฬอยู่ทั่วไปและหลายสถาบันก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

สถานีโทรทศัน์ของรัฐออกอากาศทั้งในภาคภาษามาเลย ์ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬและภาษาองักฤษ อิสลาม

เป็นศาสนาแห่งชาติ กระนั้นก็ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอ่ืน ทัว่ประเทศจึงพบศาสนสถานนอกจาก

สุเหร่าแลว้ยงัมีโบสถ์คริสต์ วดัพุทธและโบสถ์พราหมณ์ ท่ีสําคญัคือให้วนัฮารีรายอของมุสลิม วนัตรุษจีน 

วนัวิสาขบูชา วนัดีปาวาล่ีของฮินดูและวนัคริสต์มาสเป็นวนัหยุดของทางราชการ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะใน

วนัหยดุตามเทศกาลดงักล่าวผูค้นในแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุจะพากนักลบัไปเยี่ยมญาติพี่นอ้งเพื่อนพอ้งท่ีอยูต่าม

ถ่ินฐานบา้นเกิดของตนเพื่อร่วมฉลองเทศกาลและเพื่อกระชบัสัมพนัธ์ไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน ซ่ึงเท่ากบั

เป็นย ํ้าเตือนถึงความสาํคญัของรากเหงา้อนัเป็นบ่อเกิดแห่งความภาคภูมิใจ ชาวมุสลิมถือศิลอดเป็นระยะเวลา 

1 เดือน เทศกาลตรุษจีนคลุมเวลา 15 วนั และเทศกาลดีปาวาลีนานถึง 1 สัปดาห์ ในคราวเทศกาลงาน

ประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุเช่นน้ีบรรยากาศภายในเมืองอยา่งกวัลาลมัเปอร์เมืองจอร์จทาวน์และเมืองจอหอ 

บารูห์ ท่ีเคยคึกคักดั่งกับว่าจะไม่หลับนอนกลับเงียบเหงาราวกับเมืองร้าง นับวนัท่ีรัฐบาลจะส่งเสริม

ความสําคญัของการกลบัคืนสู่เหยา้อยา่งท่ีกล่าวมาดว้ยสมยัน้ีวิถีประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุไดก้ลายมาเป็น

ทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีนาํรายไดม้หาศาลเขา้สู่ประเทศชาติและช่ือเสียงของชาติมาเลยก์็ขจรขจาย

ไปอยา่งไร้ขอบเขต 
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ธรรมเนียมการท าธุรกจิแบบเวยีดนาม 

สังคมเวยีดนามประกอบดว้ยเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขอ้ผกูพนัธ์ท่ีบุคคลมีต่อกนัคือ

รากฐานของระเบียบทางสังคม ขอ้ผกูพนัธ์หรือท่ีจะเรียกวา่ภาระท่ีบุคคลมีต่อกนัทั้งภายในและภายนอก

ครอบครัวจึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งมาก ทั้งน้ีรวมไปถึงแวดวงการทาํธุกิจทั้ง ๆ ท่ีในความเป็นจริงแลว้ปัจจุบนั

เวยีดนามกาํลงัเปล่ียนไปสู่แบบเศรษฐกิจอยา่งใหม่ (ท่ีไม่ใช่สังคมนิยมลว้น ๆ) แต่ในการทาํธุรกิจนั้นการท่ี

จะไดรู้้จกั “คนท่ีใช่เลย” (ถูกคน) เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะขบัเคล่ือนใหส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีจะมีหนทางเป็นไปได ้

ไม่วา่จะเป็นการพฒันาธุรกิจท่ีดาํเนินการมาแลว้ การเร่ิมตน้ลงทุนทาํธุรกิจหรือการจะเพิ่มความมัน่คงใหก้บั

ธุรกิจท่ีมีกบัชาวเวยีดนามอยูแ่ลว้ 

การตระหนกัถึงลาํดบัอาวุโสและมารยาทมีบทบาทใหญ่หลวงในความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลและ

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เม่ือจะเร่ิมลงทุนทาํอะไรกบัใครชาวเวยีดนามเห็นวา่จาํเป็นจะตอ้งรู้จกัภูมิหลงัและ

บุคลิกลกัษณะของกนัและกนัก่อน ทั้งน้ีสะทอ้นไดจ้ากตวัอยา่งคาํถามต่าง ๆ เม่ือพบกนัคร้ังแรก เช่น “คุณ

ตอ้งดูแลผูค้นในธุรกิจของคุณก่ีคน” “คุณมีทุนประกอบการมากนอ้ยเพียงไร (เท่าไหร่)” “คุณทาํงานใหก้บั

ผูจ้ดัการก่ีราย” พอเร่ิมคุน้กนัก็อาจถามเร่ืองส่วนตวัเช่น “คุณแต่งงานหรือยงั” “มีลูกก่ีคน” และ “คุณหนกั

เท่าไหร่” การถามนํ้าหนกัตวัอาจนาํไปเทียบกบัทรัพยสิ์นท่ีมีอยูไ่ด ้ท่ีชาวเวยีดนามถามคาํถามเหล่านั้นก็เพื่อ

จะไดเ้ขา้ใจวา่ทั้งคู่จะทาํงานดว้ยกนัไดอ้ยา่งไรและจะนาํความสมานฉนัทแ์ละความสมดุลยม์าสู่การติดต่อ

ธุรกิจต่อไปโดยความคุน้เคยกนัและการสร้างสายสัมพนัธ์ทางสังคมเช่นน้ีชาวเวยีดนามเพียงแต่พยายามท่ีจะ

เขา้ใจคู่กรณีให้ดีข้ึนตามวถีิของเวยีดนามเท่านั้นเอง 

และถา้จะใหค้วามสัมพนัธ์ทางธุรกิจดาํเนินไปไดด้ว้ยดีก็จาํเป็นตอ้งเสริมแรงใหค้วามสัมพนัธ์นั้น

แขง็แกร่งมัน่คงยิง่ข้ึนดว้ยการใหข้องขวญัของท่ีระลึก เม่ือเร่ิมนดัพบพดูคุยทางธุรกิจในประเทศเวยีดนามนั้น

เป็นท่ีคาดหวงัวา่สมาคมธุรกิจนานาชาติ (ท่ีจะมาลงทุน) จะมีของขวญัของกาํนลัขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีผู ้

มาร่วมประชุมทุกคน เป็นของขวญัจากประเทศผูท่ี้เขา้ติดต่อทาํธุรกิจ การใหข้องขวญัก็ตอ้งคาํนึงถึงลาํดบั

ตาํแหน่งสูง-ตํ่าของบุคคลแน่นนอนของท่ีจะใหผู้จ้ดัการอาวโุสก็จะตอ้งเป็นของท่ีดูดีมีคุณค่ากวา่ของท่ีจะให้

คนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งรอง ๆ ลงไป และหากมีพวกพอ้งอีกทั้งติดสินบนผูท่ี้เก่ียวขอ้งยิง่จะทาํใหเ้ห็น

โอกาสการทาํธุรกิจแจ่มใสยิง่ข้ึน 
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ชาวเวยีดนามใหคุ้ณค่าความสาํคญักบัการกินขา้วปลาอาหารคลา้ย ๆ กนักบัผูค้นในหลายประเทศ

แถบเอเซียท่ีจะทกัทายปราศยักนัดว้ยประโยคท่ีวา่ “กินขา้วหรือยงั” การรับประทานอาหารร่วมกนัเป็น

ช่องทางเบ้ืองตน้ท่ีเช่ือมสัมพนัธไมตรีทั้งในระดบัครอบครัวเครือญาติและในวงการธุรกิจ การรินนํ้าชาจาก

กาเล็ก ๆ สู่ถว้ยชาเล็ก ๆ และเสริฟใหคู้่เจรจานั้นถือวา่เป็นพิธีกรรมท่ีสาํคญัมาก แมว้า่ปัจจุบนัธุรกิจเวยีดนาม

จะโลกาภิวฒัน์คลา้ยทัว่โลกยิง่ข้ึนท่ีคู่ประกอบการคา้ธุรกิจจะนดัเล้ียงอาหารตามภตัราคาร (ท่ีก็ยงัมีการเสริฟ

นํ้าชารวมอยูด่ว้ย เพียงแต่เป็นบริการจากบริกร) ในประเทศเวยีดนามเจา้บา้นจะนดัพบเจรจากบัคู่คา้ดว้ยการ

เล้ียงอาหารกลางวนัหรืออาหารคํ่า เป็นมารยาทสาํคญัยิง่ท่ีคู่กรณีจะตอ้งขอบคุณดว้ยการเล้ียงอาหารเป็นการ

ตอบแทนไมตรีท่ีเจา้บา้นชาวเวยีดนามเคยจดัให ้และยิง่เป็นการเล้ียงอาหารคํ่าท่ีภตัราคารตามโรงแรมหรูก็ยิง่

เป็นการให้เกียรต์ิแก่คู่คา้ชาวเวยีดนามรายนั้นเป็นท่ีสุด 
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คนเกาหลกีบักมิจิ 

 มีผูก้ล่าววา่อุปลกัษณ์ของเกาหลีก็คือกิมจิ นอกจากกิมจิแลว้มีอะไรอีกหลายอยา่งท่ีน่าจะไดรู้้จกัจาก

สังคมวฒันธรรมเกาหลีโดยเฉพาะเร่ืองของผูค้นท่ียงัเดินตามแบบแผนเดิม ๆในการจดัลาํดบัอาํนาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอบจากบนลงล่าง ประเด็นน้ีรวมไปถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัวดว้ย และเพราะวา่เกาหลีเคย

ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาติอ่ืน ๆ มาเป็นเวลายาวนาน อิทธิพลจากชาติผูมี้อาํนาจเหนือเกาหลีก็มีส่วน

ทาํใหเ้กาหลีใหค้วามสาํคญักบัความเท่าเทียมกนัในหลาย ๆ แง่มุมของชีวิต ทั้งน้ีรวมไปถึงเร่ืองของศึกษาเล่า

เรียนและการสมคัรหางานทาํ ตวัอย่างเช่นการจบัสลากเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชน ซ่ึงปรากฎว่านกัเรียน 1 

ใน 8 คนท่ีจบัสลากจะไดมี้สิทธ์ิเขา้เรียนในโรงเรียน โรงเรียนเอกชนเช่นน้ีมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลาย

รวมทั้งหลกัสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนรัฐบาลไม่มีให้ โรงเรียนรัฐบาลระดบัประถม

หลายแห่งอาจจดัใหมี้หลกัสูตรพิเศษท่ีเป็นภาษาองักฤษและวชิาอ่ืน ๆ ซ่ึงจดัสอนนอกเวลาเรียนปกติเพื่อเพิ่ม

โอกาสใหน้กัเรียนประสบความสาํเร็จในอนาคต นกัเรียนโรงเรียนเอกชนเกือบทั้งหมดเขา้สู่ชั้นเรียนระดบั 7 

แต่นักเรียนจะต้องผ่านการสอบเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนระดับสูงกว่านั้ นท่ีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาองักฤษ โรงเรียนท่ีสอนเป็นภาษาต่างประเทศเหล่าน้ีจะส่งนกัเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนให้ไปศึกษา

ต่อมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของเก่าหลีใตต่้อไป 

วนัเกิดอายุคครบ 60 ปี นั้นสําคญัสําหรับชาวเกาหลีอย่างยิ่ง ชาวเกาหลีจะยินดีปรีดากบัวนัน้ี

ประมาณวา่เป้าหมายใหญ่ ๆ ของชีวิตไดบ้รรลุแลว้ และต่อจากนั้นก็เป็นเวลาพกัผอ่นและสําราญกบัชีวิตให้

เต็มอ่ิมท่ีสุด เกาหลีเช่ือวา่ชีวิตไดเ้ดินทางไปตามจกัราศีเป็นโอกาสท่ีครอบครัวและมิตรสหายจะไดม้าร่วม

ฉลองดว้ยกนั ปัจจุบนัน้ีผูช้ายเกาหลีมีอายไุขเฉล่ีย 74.5 ปี งานฉลองครบรอบวนัเกิด 70 ปี หรือเกินกวา่นั้นจึง

จดัข้ึนอยา่งเป็นพิธีกรรมสาํคญั ปกติจะจดังานวนัเกิดท่ีบา้นใหญ่ คือบา้นของบุตชายคนโตซ่ึงจะมีลูกเมียและ

พอ่แม่ (ของบุตชายคนโต) อยูด่ว้ยกนั เกาหลีนบัการสืบทอดตระกูลผา่นบุตรชายคนโตจากช่วงคนหน่ึงสู่อีก

ช่วงคนหน่ึง บุตรชายคนโตมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลพ่อแม่และจดัพิธีกรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านและก็เป็นท่ี

คาดหวงักนัวา่สะใภใ้หญ่จะมีทายาทชายสืบตระกลูต่อไป 
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วฒันธรรมเกาหลีไดรั้บอิทธิพลอย่างมากจากปรัชญาขงจ้ือตั้งแต่สมยัราชวงคก์อร์โย ซ่ึงมาส้ินราช

วงค์ในปี คศ. 1392 ราชวงคต่์อมาคือราชวงคโ์ชซอนซ่ึงปกครองเร่ือยมากระทัง่ถึงปี คศ.1910 ก็รับสืบทอด

อิทธิพลขงจ้ือเช่นกนั ลทัธิปรัชญาขงจ้ือเนน้ความสัมพนัธ์ 5 ประการ คือ 

1. พอ่กบัลูกชาย:  ปกครองโดยความรัก 

2. ผูป้กครองและลูกนอ้ง:  ปกครองโดยความถูกตอ้งชอบธรรม 

3. สามีและภรรยา:  เนน้การใหค้วามใส่ใจท่ีจะแยกบทบาทหนา้ท่ี 

4. ผูอ้าวโุสและคนรุ่นหนุ่มสาว:  จดัระเบียบตามลาํดบัท่ีเหมาะสม 

5. เพื่อน:  เนน้ความซ่ือสัตยจ์ริงใจ 

ความสัมพนัธ์ดังกล่าวสะทอ้นออกมาในกิจกรรมการกระทาํส่วนใหญ่ในสังคมเกาหลีนอกจาก

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนแลว้ความสัมพนัธ์ของคู่สัมพนัธ์ท่ีเหลือทั้ง 4 เป็นความสัมพนัธ์ท่ีอยูบ่นพื้นฐาน

ความมีอาํนาจเหนือกว่าและผูอ้ยู่ใตอ้าํนาจ (ผูใ้หญ่กบัผูน้้อย) แมก้ระทัง่ความสัมพนัธ์พ่อ-ลูกก็เน้นย ํ้าโดย

ความสามารถและความเตม็ใจของบุตรชายท่ีจะทาํตามเจตนารมยข์องบิดาให้บรรลุล่วง เป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่ใน

ความสัมพนัธ์ทั้งหมดเหล่านั้นผูท่ี้อยู่ในระดับท่ีเหนือว่าจะปฏิบติัไปตามธรรมเนียมท่ีรับผิดชอบซ่ึงจะ

กระตุน้ผูน้อ้ย (ผูท่ี้อยู่ในระดบัตํ่ากว่า) กระทาํตอบเชิงบวกในหนทางธรรมเนียมท่ีรับผิดชอบเช่นกนั ขงจ้ือ

พูดถึงคนในอุดมคติในลกัษณะน้ีนัน่ก็คือความมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยผูอ่ื้นและชุมชนแต่อยู่ภายในลาํดบัขั้นความ

สูง-ตํ่า 

บางทีครอบครัวและขอ้ผกูมดัของคนในครอบครัวน่าจะเป็นหน่วยวิเคราะห์แนวคิดขงจ้ือไดอ้ย่าง

ชดัเจน ในปี คศ 2001 ลี จง แด ประธานของบริษทั แดวู มอเตอร์ท่ีลม้ละลายจาํเป็นตอ้งปลดคนงาน 7,000 

คนออกจากงาน อย่างไรก็ตามลี จง แด ก็ได้หางานให้คนงานเหล่านั้นโดยส่งจดหมายไปยงับริษทัคู่ค้า 

26,000 แห่งเพื่อขอร้องใหรั้บคนงานเหล่านั้นแห่งละคน ขอร้องนกัการเมืองให้ช่วยขายรถของแดว ูลี จง แด 

โคง้อย่างน่าเวทนาต่อหน้าคนงานท่ีถูกปลดและขอโทษอย่างจริงจงัท่ีตอ้งปลดพวกเขาออกจากงานของ

บริษทั กรณีเช่นน้ีคือตวัอย่างความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้้อยกบัผูใ้หญ่ท่ีผูใ้หญ่ (ผูมี้อาํนาจเหนือกว่า) จะตอ้ง

ปกป้องผูน้อ้ย (คนในบงัคบับญัชา) ใหถึ้งท่ีสุดตามปรัชญาขงจ้ือท่ีเกาหลีรับอิทธิพลไป 

ในกรณีความสัมพนัธ์ของพ่อกับลูกชายหากลูกชายดาํเนินการตามเจตนารมย์ของผูเ้ป็นพ่อจน

สัมฤทธิผลซ่ึงรวมถึงการจดังานวนัเกิดครบ 60 ปีดว้ยบุตรชายก็จะไดรั้บรางวลัเป็นการตอบแทนตอนบิดา

เสียชีวติในฐานะท่ีเป็นผูรั้บมรดกในส่วนของบา้นอีกทั้งส่วนของทรัพยสิ์นส่วนใหญ่มากกวา่ลูกคนอ่ืน ๆ 
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ตามธรรมเนียมของเกาหลีภายหลงัแต่งานสตรีตอ้งเขา้มาอยูบ่า้นสามีและมีตาํแหน่งทางสังคมตํ่าสุด 

ตํ่ากว่าบรรดาญาติคนต่าง ๆของครอบครัวสามี หากสตรีผูน้ั้นแต่งงานกบับุตรคนโตของตระกูล สะใภผู้น้ี้

จะตอ้งดูแลทั้งสามีและพอ่ผวัแม่ผวั สถานภาพจะสูงข้ึนก็ต่อเม่ือใหก้าํเนิดทายาทเพศชาย 

ในท่ีสาธารณะนั้นเป็นธรรมเนียมท่ีสตรีจะเขา้และออกจากลิฟท์หลงัผูช้าย ช่วยจดัแจงเส้ือโคทให้

ผูช้าย เดินตามหลงัผูช้าย ปัจจุบนัวิถีเช่นนั้นอาจจะลดลงไปบา้ง กระนั้นในท่ีสาธารณะก็จะพบว่าสตรีจะ

แสดงความอ่อนนอ้มถ่อมตนอยูเ่สมอ ในทางตางกนัขา้มเม่ืออยูภ่ายในบา้นแลว้ก็จะพบวา่แม่บา้นมีอาํนาจ

เหนือกวา่สามี แม่บา้นจดัการดูแลการเงินของครอบครัว จดัแจงการงานทุกอยา่งในบา้นและดูแลลูก ๆ เวลา

อยูบ่า้นผูช้าย (พ่อบา้น) บางรายทาํอะไรไม่เป็นเลยจริง ๆ ดงันั้นจึงพบวา่บรรดาพ่อหมา้ยจะแต่งงานทนัทีท่ี

ทาํไดภ้ายหลงังานฌาปนกิจของภรรยา เพื่อวา่จะไดมี้ใครเขา้มาดูแลจดัการบา้นช่องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ต่อไป สตรีเกาหลีหวักา้วหนา้บางรายอาจรู้สึกอึดอดัและไม่ค่อยเต็มใจรับการคาดหวงัทางสังคมในบทบาท

หนา้ท่ีและการปฏิบติัตนของสตรีเกาหลีตามวถีิเกาหลีจึงมกัหาโอกาสท่ีจะไปดาํเนินชีวิตในประเทศอ่ืนท่ีให้

เสรีภาพชายและหญิงเท่าเทียมกนั 

ในส่วนของผูช้ายนั้นสังคมก็คาดหวงักนัว่าตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบครอบครัวด้วยการมีการงานทาํ

มัน่คงและเป็นตวัแทนของครอบครัวต่อสาธารณะได ้จึงตอ้งอุทิศเวลาให้กบัการทาํงานเป็นเวลานาน ๆ ใน

สายตาคนภายนอกผูช้าย (พอ่บา้น) อาจจะดูไม่ค่อยใกลชิ้ดสนิทสนมกบัครอบครัวนกั ในประเทศเกาหลีใตดู้

จะเป็นเร่ืองธรรมดาสาํหรับนกัธุรกิจชายทุกระดบัท่ีจะใชเ้วลาหลงัเลิกงาน (ซ่ึงเป็นภาคคํ่า) กบัผูร่้วมงานและ

กบัคู่คา้ท่ีประกอบธุรกิจ การสังสรรในเวลาเช่นน้ีนอกจากรับประทานอาหารคํ่าแล้วยงัรวมไปถึงการด่ืม

เคร่ืองด่ืมมึนเมาและการเขา้คาราโอเกะ กิมจิของเกาหลีอาจมีรสชาดเผด็ร้อนซาบซ่ากวา่ผกัดองของประเทศ

อ่ืนฉันท์ใดวีถีวฒันธรรมของคนเมืองโสมอย่างเกาลีอาจจะผิดแผกไปจากธรรมเนียมชีวิตของคนชาติอ่ืน

ฉนัทน์ั้น 
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ความเป็นพวกพ้องอย่างญีปุ่่ น 

ชาวญ่ีปุ่นเนน้ความสําคญัให้กบักลุ่มทุก ๆ กลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิกอยูโ่ดยเฉพาะกลุ่มในวยัเรียนและ

กลุ่มในวยัทาํงาน บางทีการท่ีอตัราอาชญากรรมในประเทศญ่ีปุ่นมีไม่มากก็อาจจะเน่ืองมาจากความสําคญั

ของกลุ่มในสังคมญ่ีปุ่นและความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะไม่นาํความเส่ือมเสียมาสู่กลุ่ม ทั้งน้ีอาจเห็นได้

จากระบบการศึกษา โครงสร้างของการจดัระเบียบธุรกิจการงานและระบบการเมือง ณ ท่ีระดบัโรงเรียนนั้น

เด็ก ๆ จะเป็นสมาชิกของชั้นเรียน ญ่ีปุ่นจดัระดบัการศึกษาจากประถมตน้ใชเ้วลา 6 ปี มธัยมตน้ 3 ปี มธัยม

ปลาย 3 ปี และระดบัมหาวิทยาลยั 4 ปี ระดบัประถมตน้ห้องเรียนหน่ึง ๆ จะมีนกัเรียน 30 ถึง 40 คน ในชั้น

เรียนจะแบ่งออกเป็นทีมต่าง ๆ เพื่อทาํกิจกรรมหลากหลาย เด็ก ๆ จะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาพื้นฐานทัว่ไป

เหมือนเช่นท่ีมีการเรียนการสอนในโรงเรียนระดบัประถมตน้ทัว่โลก แต่เด็กญ่ีปุ่นยงัได้เรียนศิลปะญ่ีปุ่น

แบบพื้นบา้น เช่น ไฮกุ ซ่ึงเป็นรูปแบบของบทกวีท่ีพฒันาข้ึนมาในดินแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ีเม่ือ 400 ปีก่อน

โรงเรียนหลายแห่งนอกจากจะให้มีการเรียนการสอนวิชาการต่าง ๆ เหมือนโรงเรียนทัว่ ๆไปแลว้ยงัสอน

ภาษาองักฤษควบคู่กนัไปกบัการใหเ้รียนรู้และใชเ้ทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสารอยา่งกวา้ง ๆ อีกดว้ย 

ท่ีแลว้มามีการแข่งขนักนัอยา่งมากเพื่อท่ีเขา้ศึกษาในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ถา้หากเรียนโรงเรียนของ

รัฐก็จะเรียนระดบัประถมและระดับมธัยมท่ีโรงเรียนในตาํบลละแวกบา้น เด็ก ๆ จะสมคัรเข้าสอบเพื่อ

กาํหนดวา่โรงเรียนมธัยมปลายแห่งใดท่ีตนจะเขา้ไปเรียน เพราะโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐจดัลาํดบัตามผล

คะแนนท่ีเด็กผา่นการสอบ ถา้หากจะศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนนกัเรียนจะตอ้งสอบผา่นการคดัเลือกตาม

ระดบัท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งกาํหนด (ทั้งระดบัประถม มธัยมตน้และมธัยมปลาย) และหากจะสอบเขา้

โรงเรียนเอกชนไดก้็มีโอกาสศึกษาต่อระดบัมหาวทิยาลยัเพราะโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เขา้เป็นเครือข่ายกบั

มหาวทิยาลยั 

คนญ่ีปุ่นต่างตระหนกัดีว่าบุคคลจะไดรั้บความปลอดภยั ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความรักจาก

กลุ่ม เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จึงแสดงความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอยูเ่สมอ ชีวิตจะแยม่ากหากไม่มีหมู่ไม่มีพวก

พอ้งและก็จะตกเป็นเบ้ียล่างให้คนอ่ืน ๆกลัน่แกลง้และค่อนแคะอย่างเลือดเย็น และสถานการณ์เช่นนั้นก็

นาํไปความตายซ่ึงปรากฎอยูห่ลายราย มีรายงานวา่การเสียชีวิตในลกัษณะดงักล่าวมีอตัราเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ถา้

หากนกัเรียนรายนั้นมีเพื่อนอยู่พวกเพื่อน ๆ ก็จะรีบตีจากทนัทีเพราะกลวัการถูกตดัขาดออกไปจากกลุ่มซ่ึง

เป็นชะตากรรมท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัทั้งเด็กและหรือผูใ้หญ่ ซาดาฮารูห์ โอห์ นกัเบสบอลผูโ้ด่งดงั

ชาวญ่ีปุ่นมีพ่อเป็นจีนยงัถูกรังเกียดในสนามเล่นของโรงเรียนเพราะมีบรรพบุรุษต่างด้าว แมว้่าจะสร้าง

ช่ือเสียงใหก้บัญ่ีปุ่นอยา่งมากก็ตาม 
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การได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่มมีความสําคญัมากในสถานศึกษาทุกระดบั โดยเฉพาะ

ระดบัวิทยาลยัและระดบัมหาวิทยาลยั สถานศึกษาเช่นน้ีจะเป็นส่ิงกาํหนดอนาคตอาชีพท่ีบุคคลคาดหวงั

เพราะนกัธุรกิจชั้นแนวหนา้ส่วนใหญ่จะจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลยัดงั ๆ ระดบัตน้ ๆ สายสัมพนัธ์กบั

เพื่อนพอ้งระหวา่งศึกษาในระดบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัสําคญัมากสําหรับชีวิตชาวญ่ีปุ่น และตลอดชีวิต

ชาวญ่ีปุ่นก็จะยงัคงแสดงตนโยงใยกบัมหาวทิยาลยัท่ีตนสาํเร็จการศึกษามา 

ในประเทศญ่ีปุ่นการมีงานทาํหมายถึงการเป็นส่วนหน่ึงของนิติบุคคลซ่ึงผูค้นไดรั้บความภาคภูมิใจ

และได้รับความรู้สึกท่ีเป็นส่วนหน่ึงกบับางส่ิงบางอย่างท่ีมีความสําคญั ศกัด์ิศรีของปัจเจกเช่ือมตรงกับ

ศกัด์ิศรีของผูว้่าจา้ง (งาน) เป็นท่ีทราบกนัดีว่าบริษทัได้รับประโยชน์จากลูกจา้งท่ีเป็นกลไกก่อให้เกิดผล

กาํไรของบริษทัและบริษทัก็ให้ความปลอดภยัและสวสัดิการแก่ปัจเจกลูกจา้ง หากถามคนญ่ีปุ่นดว้ยผูถ้าม

อยากรู้ว่าเขาผูน้ั้นทาํงานอะไร ปกติผูถู้กถามก็จะตอบว่าทาํงานกบับริษทันั้นบริษทัน้ี ผูต้อบจะไม่บอก

ภาระหนา้ท่ีของตนในบริษทันั้นเลย 

ปกติคนงานญ่ีปุ่นหรือผูจ้ดัการก็จะรู้สึกกบับริษทัหรือองค์กร (สถาบนั) อย่างมัน่คงและใช้คาํว่า 

“เรา” เสมอ นบัวา่เป็นร่องรอย (อดีต) ท่ีหลงเหลือมาจากระบบเจา้ขุนมูลนายของหมู่ซามูไร บูชิโด ท่ีนกัรบ

ซามูไรมีความจงรักภกัดีต่อโชกุนหรือเจา้นาย และก็เป็นหนา้ท่ีของนายท่ีจะคอยดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แมว้า่

ในระยะหลงัสงครามโลกธุรกิจอาจจะผนัผวนไปตามกระแสปกติของโลกธุรกิจ อีกทั้งตั้งแต่ปี คศ 1990 

บรรดาคนรุ่นหนุ่มจะตั้งธุรกิจลงทุนของตนเอง ความพยายามลงทุนเช่นนั้นจะเพิ่มข้ึนขณะท่ีเศรษฐกิจโลก

กาํลังกลายเป็นปรากฎการณ์สากลทัว่โลก แต่การแสดงความผูกพนัธ์และความจงรักภกัดีต่อบริษทัใน

ประเทศญ่ีปุ่นก็จะยงัคงแขง็ขนัต่อไป 

โครงสร้างองคก์รและการกระจายงานในบริษทัญ่ีปุ่นก็เนน้ความสําคญัของกลุ่มเช่นกนั ปกติจะให้

กลุ่มสาํนกังานไดท้าํงานหลากหลายและก็ถือวา่งานเหล่านั้นคือผลความพยายามของกลุ่ม โดยทัว่ไปก็มกัจะ

ไม่มีการกาํหนดหน้าท่ีการงานอย่างเป็นทางการแยกออกไปจากงานของกลุ่ม บางคร้ังบริษทัก็จะให้รางวลั

แก่กลุ่มสํานกังานไม่ไดใ้ห้รางวลัเป็นรายบุคคล แมก้ระทัง่การจดัแจงพื้นท่ีทาํงานก็เน้นดา้นจิตใจร่วมกนั

ของกลุ่ม กล่าวคือใหผู้จ้ดัการนัง่หนา้คนงานในห้องท่ีจดัแบบห้องเรียนและทาํงานเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ กบัผูดู้แล 

(ผูค้วบคุม) หากเป็นการทาํงานกลุ่มไม่ใหญ่ทุกคนก็จะนัง่รอบโต๊ะโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีอาวุโสกว่านั่งใกล้

ผูจ้ดัการ โดยทัว่ไปแลว้เป็นกฎหรือธรรมเนียมปฏิบติัของญ่ีปุ่นท่ีจะไม่ให้ผูจ้ดัการมีสํานกังานส่วนตวัและ

ผูจ้ดัการก็ดูเหมือนจะชอบการจดัการเช่นนั้น 
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สังคมญ่ีปุ่นก็เหมือน ๆ กบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีจะมีกลุ่มต่าง ๆ มากมาย เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มเยาวชน 

สมาคมสตรี สมาคมครูและผูป้กครองและกลุ่มท่ีนิยมงานอดิเรกอยา่งใดอยา่งหน่ึง ฯลฯ ในประเทศญ่ีปุ่นการ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในลกัษณะกลุ่มมีแนวโนม้ว่าจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เห็นไดจ้ากตวัอย่างการแต่งกายชุดเส้ือผา้

ลกัษณะเคร่ืองแบบและการมีพฤติกรรมแบบเดียวกนัท่ีดูราวกบัวา่เป็นคนคนเดียวกนั 

ตามท่ีมีการเปิดเผยภายหลงัแผน่ดินไหวและซึนามิท่ีผา่นมาชาวญ่ีปุ่นยิ่งสะทอ้นความรู้สึกเป็นส่วน

หน่ึงหรือแสดงออกซ่ึงสาํนึกความเป็นผูค้นในชุมชนอยา่งเด่นชดั ระหวา่งเกิดเหตุภยัธรรมชาติดงักล่าวผูค้น

จะขนขา้วของมาไวบ้นถนนมากกว่าปล่อยเก็บไวใ้นบา้นซ่ึงอาจจะถูกคล่ืนพดัพาไปหรือขา้วของเสียหาย

เพราะแผ่นดินไหว ผูค้นต่างเช่ือใจเพื่อนบา้นท่ีจะเป็นหูเป็นตาให้กนัและกนั ในปี คศ 2011 ส่ือระดบัโลก

ประหลาดใจท่ีพบว่าไม่เคยปรากฎว่ามีการปล้นจ้ี ลักขโมยขา้วของอนัใดเลยในตอนท่ีเกิดควนัหลงจาก

แผน่ดินไหวและซึนามิซ่ึงทาํใหค้นไร้ท่ีอยูอ่าศยันบัแสนท่ามกลางความจนยาก 

ในหมู่ชาวญ่ีปุ่นปัจเจกจะมีความสําคญัก็ต่อเม่ือไดแ้สดงถึงกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิก หากปัจเจกไม่เห็น

ดว้ยกบัใครคนใดคนหน่ึงก็จะไม่กระทาํการอนัใดตามใจตนเพราะปัจเจกตระหนกัดีวา่ผลประโยชน์ทั้งหมด

ของกลุ่มตอ้งมาก่อน ความตอ้งการจาํเป็นของปัจเจก ความร่วมมือ ความมีเหตุผลและความเขา้ใจคนอ่ืน

เหล่าน้ีคือคุณธรรมท่ีจะไดรั้บการการช่ืนชมท่ีสุดในปัจเจก ความสมดุลยก์ลมกลืนเป็นส่ิงท่ีต่างตอ้งแสวงหา

และความขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีตอ้งหลีกเล่ียงโดยแทห้ากเป็นไปได้ ตวัอย่างต่อไปน้ีคือขอ้เท็จจริงยืนยนัว่า

ปัจเจกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มอย่างไร ครูชาวอเมริกันรายหน่ึงสอนอยู่ในประเทศญ่ีปุ่นและต้อง

รับผิดชอบโดยการเดินทางไปทศันศึกษากบัชั้นเรียนนกัเรียนญ่ีปุ่นระดบั 8 ท่ีกรุงโตเกียว ครูชาวญ่ีปุ่นราย

หน่ึงไดแ้จง้แก่ครูชาวอเมริกนัท่านนั้นว่านกัเรียนจาํเป็นจะตอ้งนัง่ในหอประชุมของโรงเรียนเป็นเวลา 1 

ชัว่โมง ตอนลบัมาจากทศันศึกษาครูชาวอเมริกนัสงสัยเลยถามว่าทาํไมตอ้งเป็นเช่นนั้น ก็ได้รับคาํตอบว่า

ตอนเชา้ก่อนออกเดินทางไปทศันศึกษาจะมีการประชุมนกัเรียนก่อนแต่บงัเอิญนกัเรียนในกลุ่มรายหน่ึงมา

สาย 10 นาที ไม่ทนัประชุม ฉะนั้นจึงตอ้งโดนลงโทษทั้งกลุ่มโดยให้มานัง่ท่ีหอประชุมเป็นเวลา 1 ชัว่โมง

หลงัจากกลบัจากโตเกียว อีกตวัอยา่งหน่ึงเกิดข้ึนเม่ือบริษทัโตโยตา้เกิดวิกฤตตอ้งเรียกคืนรถยนตจ์าํนวนนบั

พนัคนัเพราะพบวา่ท่ีเหยยีบใหก้๊าซเดินนั้นเกิดบกพร่อง ตอนแรกประธานบริษทัก็ถูกวิพากษว์ิจารณ์วา่แกไ้ข

ปัญหาชา้ แต่ความเป็นจริงกลบัปรากฎว่าระหว่างท่ีเกิดปัญหาขา้งตน้ทางบริษทัไม่ไดป้ลดคนงานออกจาก

งานเลยแมร้ะหวา่งช่วงเศรษฐกิจถดถอย แต่บริษทักลบัเนน้การฝึกฝนคนงานของตนให้แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ผูน้าํแนวหนา้รับผดิชอบในความผดิพลาดของตนและขออภยัอยา่งมากมายต่อประชาชน ผูจ้ดัการใหญ่ยงัได้

พิสูจน์ต่อหน้าสภาพครองเกสของสหรัฐ ตวัแทนจาํหน่ายให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความว่องไวและวิเศษลํ้ า

อยา่งไม่เคยปรากฎมาก่อน ผลก็คือในปี คศ 2010 โตโยตา้ไดก้ลายเป็นบริษทัรถยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกและ

การขายก็ขายออกไดม้ากกวา่ตอนช่วงวกิฤตท่ีเรียกสินคา้คืน 
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ธงมนตรา:  ภาพสะท้อนความเช่ือเชิงประจักษ์ของภูฎาน1 

ประเทศภูฎานอยูเ่หนือระดบันํ้าทะเล 100 เมตร (ทางตอนใต)้ เร่ือยไปถึง 7,500 เมตร (ทางทิศเหนือ) 

และเม่ือคิดโดยเฉล่ียแล้วจะอยู่เหนือระดบันํ้ าทะเลราว 2,280 เมตร ภูมิอากาศแบบก่ึงร้อนช้ืนมีฝนชุก 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีผลผลิตส่วนใหญ่จะใช้บริโภคเองภายในประเทศ ภูฎาน

เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีเอกลกัษณ์บางอยา่งท่ีเป็นแบบแผนของตนเองอยา่งยิ่งโดยเฉพาะเร่ืองของจิตวิญญาณ

แบบพุทธมหายานวชัรญาณตนัตระท่ีเน้นการกราบไวพ้ระพุทธรูป การสวดมนต์บาํเพญ็ภาวนาและการให้

ความสําคญัในอาํนาจอภินิหารของผีสางเทวดา และบรรดาเซียนทั้งหลายท่ีได้รับการส่ืออกมาผ่านงาน

ประติมากรรม และงานจิตรกรรม ซ่ึงมีรูปลกัษณ์น่าเกรงขามท่ีจะควบคุมพฤติกรรมให้ผูค้นเกรงกลวัต่อบาป 

การทาํดีขณะท่ียงัมีชีวิตย่อมรับผลตอบแทนในภพหน้าคือ ปรัชญาความเช่ือตามแนวทางของวชัรญาณ

ตนัตระ การสะสมคุณธรรมความดี หรือบุญจะเก้ือหนุนชีวิตในภพหน้าให้สุขสันต์ วิถีของวชัรญาณภูฎาน

การทาํบุญจะไดจ้ากกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่การสวดมนต ์การช่วยงานต่าง ๆ ของวดั การเดินทางไปแสวง

บุญเพื่อเคารพสักการะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในท่ีต่าง ๆ และการเข้าร่วมงานเทศกาลทางศาสนาทุกเทศกาล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเทศกาลการเตน้ทางศาสนาท่ีเรียกตามภาษาถ่ินภูฎานว่า “Tshechus” หรือระบาํ

หนา้กาก ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีในเมืองต่าง ๆเพียงเดินทางท่องเท่ียวเพื่อมาร่วมงานดงักล่าวก็เป็นโอกาส

ท่ีจะได้สะสมบุญ เพื่อความสุขสันต์ในภพหน้า ในงานบญ Tshechus จึงมีผู ้คนทั้ งในท้องถ่ินและ

นกัท่องเท่ียวชาวภูฎานอีกทั้งชาวต่างชาติผูเ้ล่ือมใสเขา้ร่วมพิธีเฉลิมฉลองอยา่งเนืองแน่นอยูเ่สมอ โดยเฉพาะ

ระบาํหน้ากากท่ีเมืองพาโลและเมืองทิมบู เทศกาลงานบุญ Tshechus มกัให้มีข้ึนในระยะเวลา ๒ - ๕วนัผู ้

มาร่วมงานจะจดัขา้วปลาอาหารมาด้วยเพื่อรับประทานระหว่างร่วมฉลองบุญคร้ังนั้นท่ีฝ่ายฆราวาส (ใน

ทอ้งถ่ิน) กบัฝ่ายสงฆ์ร่วมซักซ้อมงานการแสดงมาเป็นเวลานับเดือนก่อนวนัพิธีงาน ในปี คศ 2008 ทั้ง

ประเทศมีวดัมากกวา่ 2,000 แห่ง แต่ละแห่งไดจ้ดังานดงักล่าวเป็นระยะ ๆ ไปดว้ยเป็นแนวทางท่ีพยายามให้

เกิดความสุขทางจิตวิญญาณท่ีเป็นดชันีช้ีวดัความสุขมวลรวมแห่งชาติ (GNH) ตามนโยบายของการพฒันา

ประเทศอยา่งย ัง่ยนืของภูฎาน  

สําหรับชาวภูฎานแลว้ศาสนาความเช่ือท่ีเล่ือมใสศรัทธากนันั้นคือชีวิต ทุกถ่ินท่ีซ่ึงเก่ียวกบัศาสนา

ความเช่ือคือแหล่งแห่งคุณธรรมความดีทั้งมวล และเอกลกัษณ์หน่ึงท่ีเป็นแหล่งรวมคุณธรรมความดีแบบ

ภูฎานก็คือการประดบัธงในท่ีต่าง ๆ ท่ีในสังคมภูฎานเรียกวา่ธงมนตราซ่ึงมีอยู ่5 แบบ ตามรูปทรงและหนา้ท่ี

ท่ีแตกต่างกนั ธงจาํนวนเรือนพนัผืนท่ีผูค้นส่วนใหญ่พบว่าปลิวสไวอยู่ตามช่องเขา สันเขา ยอดเขา ตาม

                                                           
1แหลง่ข้อมลู 

Lily wangchhuk 2010 Facts About Bhutan The Land of The Thunder Dragon 
Khenpo Phuntshok Tashi 2011 Invoking Happiness 
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สะพานและบนหลงัคาสูงตระหง่านนั้นเป็นธงมนตราท่ีเช่ือวา่จะอาํนวยอวยพรไปทัว่ทั้งหุบเขาซ่ึงเป็นท่ีตั้ง

ชุมชนเมืองและเลือกสวนไร่ อีกทั้งสิงสาราสัตวท่ี์มีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีเป็นสัตวเ์ล้ียง อาทิ แพะ และ 

จามรี ฯลฯ สรรพส่ิงมีชีวติทุกชนิดในหุบเขาจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองภยัจากบารมีของมนตค์าถาท่ีจารึก

ไวบ้นแผน่ผืนธง ธงมนตราเช่นน้ีมี 2 รูปแบบคือ รูปทรงสามเหล่ียมขา้วหลามตดัหรือสามเหล่ียมชายธงซ่ึง

จะพบว่านิยมแขวนห้อยอยู่เหนือราวสะพานระหว่างตน้ไมห้รือวตัถุอย่างใดอย่างหน่ึงตั้งไวใ้นท่ีสูง ธงมน

ตราอีกแบบหน่ึงรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีผกูธงไวป้ลายไมห้รือผกูธงไวเ้หนือกงลอ้ (ไม)้มนตราท่ีตั้งไวบ้นท่ี

สูงโดยเฉพาะบนหลงัคาอาคารสถาน เน่ืองจากตามหุบเขามกัมีแม่นํ้ าไหลผา่นจึงเช่ือวา่สรรพส่ิงทั้งหลายจะ

ไดรั้บศิลรับพรจากธงมนตราท่ีลมพดัพามาพร้อม ๆ กบัสายนํ้ า ความสุขจึงปรากฎอยู่โดยทัว่ทุกหวัระแหง 

กระนั้นการจะปักแขวนธงมนตราก็ตอ้งให้ผูช้าํนาญการทางพิธีกรรมดูฤกษ์ยามและทิศทางท่ีเหมาะท่ีควร

ไม่เช่นนั้น (หากผดิฤกษย์าม) ก็อาจจะเกิดส่ิงเลวรายได ้

นอกจากธงมนตราอยา่งท่ีกล่าวมาแลว้ยงัมีธงมนตราอีก 4 แบบ คือ ธงรูปมา้ ธงสําหรับผูว้ายชนม ์

ธงบูชาเทพ (เซียน) และธงบูชาพระเจา้ ธงรูปมา้ปกติจะติดตั้งไวบ้นท่ีสูงโดยเฉพาะหนา้จัว่อาคารบา้นเรือน

เช่ือกนัวา่ผูติ้ดตั้งธง (ผูค้นในบา้นหลงันั้น) จะมีโชคดี ประสบความสาํเร็จอยา่งท่ีปรารถนา ตวัธงมี 5 สี คือ สี

นํ้าเงิน สีเขียว สีแดง สีเหลือง และสีขาว แต่ละสีหมายถึงธาตุทั้งหา้คือ นํ้า ไม ้(เพื่อเป็นเช้ือเพลิง) ไฟ ดินและ

เหล็ก ตามลาํดบั ตรงกลางผืนธงเป็นรูปมา้มีพลอยสามสีส่องประกาย มา้คือสัญญลกัษณ์แห่งความว่องไว

และการเปล่ียนจากโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดี ขณะท่ีพลอยสามสีนั้นคือสัญญลกัษณ์แห่งพระพุทธ พระ

ธรรม และ พระสงฆ ์รอบ ๆ รูปมา้คืออกัขระมนตราจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คุรุพดัมาสัมพวาพระองคโ์ลกิ

เตศวรและปราชญมนัชุสี  

ธงสาํหรับผูต้ายเป็นธงสีขาวขนาดใหญ่และยาว (ผา้ขาวประเภทผา้จากใยเปลือกไม)้ จาํนวน 108 ผืน 

เช่ือวา่หากปักธงมนตราเช่นน้ีผูว้ายชนมจ์ะไดรั้บพรชาํระบาปจากพระโพธ์ิสัตวอ์วโลกิเตศวร ส่วนธงมนตรา

ท่ีติดตั้งเพื่อบูชาเทพ (หรือเซียน) นั้นเป็นธงเล็ก ๆ สีขาวและมีร้ิวผา้สีนํ้าเงิน สีเขียว สีแดง และสีเหลืองติดอยู่

ชายขอบธง สีนํ้าเงินหมายถึงนํ้า สีเขียวหมายถึงป่าไมห้รือชีวติ สีแดงหมายถึงเลือดเน้ือ และสีเหลืองหมายถึง

ดิน ท่ีเป็นฐานก่อใหเ้กิดสรรพส่ิง ธงแบบน้ีจะติดตั้งไวเ้หนือหลงัคาท่ีพาํนกัสงฆเ์พื่อขอให้เทพยีเชห์ กอนโป 

(Yeshey Gonpo) หรือเทพผูป้กปักษรั์กษาประเทศภูฎาน ไดม้าดลบนัดาลใหทุ้กครอบครัวมีสุขและมัง่คัง่ดว้ย

ทรัพยสิ์น เม่ือปีเก่าผา่นไปและปีใหม่ผ่านมาก็จะตอ้งเปล่ียนธงผืนใหม่เพื่อความหวงัใหม่เช่นกนัลาห์ดหาร์ 

Lhadar) หรือธงมนตราเพื่อบูชาพระเจา้เป็นธงขนาดใหญ่และยาวหลายเมตร จะพบวา่ติดตั้งอยูน่อก “ซอง” 

ภาษาถ่ินภูฎานหมายถึงสถานท่ีท่ีตั้งของหน่วยราชการและท่ีทาํการของคณะสงฆ ์เช่น ซองท่ีเมืองพาโลและ

เมืองพิมพูเมืองหลวงของประเทศ นอกจากน้ียงัติดตั้งธงลกัษณะดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีสําคญั ๆ อีกดว้ย ธง

เช่นน้ีแสดงถึงความมีชยัเหนือพลงัแห่งความชัว่ร้ายทั้งปวง โดยภาพรวมแลว้จึงเห็นไดว้า่การติดตั้งธงมนตรา
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ท่ีกล่าวมาก็เพื่อการขออาํนาจส่ิงเหนือธรรมชาติคุม้ครองในลกัษณะต่าง ๆ เช่น ขอให้เทวดาดูแลโลก ขอให้

ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ขอใหผู้ค้นมีความสุขและขอใหส้รรพส่ิงทั้งหลายปลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง 

ในสังคมต่าง ๆ ทัว่โลกธงคือส่ือสัญญลกัษณ์บ่งบอกส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาทิ ความเป็นหมู่เหล่า เขตแดน 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์เกียรติยศศกัด์ิศรี ดว้ยพื้นท่ีบนผืนธงมีจาํกดัจึงมกัไม่ค่อยปรากฎอกัขระอะไรมาก

นกัแต่นิยมท่ีจะใช้รูปลกัษณ์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีส่ือความหมายเช่ือมโยงถึงส่ิงท่ีตอ้งการจะบ่งบอกซ่ึงเม่ือ

ทศันาแลว้กท็ราบไดว้า่ภาพท่ีปรากฎบนผืนธงตอ้งการจะส่ือถึงส่ิงใด ตามนยัยะน้ีจึงอาจนบัเน่ืองให้ศิลปะท่ี

ปรากฎบนผนืธงเป็นศิลปะวจิกัษท่ี์ส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเป็นนามธรรมแทนภาษาเขียน มโนศิลปะ

เช่นน้ีเป็นทศันศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของผูค้นต่อธรรมชาติแวดลอ้มท่ีถ่ายทอด

เป็นรูปภาพ ธงแบบต่าง ๆ ของภูฎานก็เช่นกนัท่ีเป็นศิลปะทางจิตวิญญาณซ่ึงส่งสารออกไปอยา่งเรียบง่ายแต่

แฝงไวซ่ึ้งนยัยะท่ีรับรู้กนัอยูใ่นหมู่ชาวภูฎานท่ีอ่านความหมายจากรูปลกัษณ์ท่ีปรากฎบนผืนธงก็เขา้ใจโดย

ทัว่กนั แต่ละชุมชนต่างก็ประดบัประดาธงกนัทัว่ทุกหวัระแหง ผูค้นยอ่มรู้สึกปลอดภยัทั้งทางกายและทางจิต

วิญญาณ ทั้งประเทศจึงอบอวลไปดว้ยความสุขมวลรวมแห่งชาติท่ีไม่ค่อยจะปรากฎเท่าไรนกัในประเทศท่ี

วดัความกา้วหนา้ดว้ยผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (Gross National Product) 
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ร้านกาแฟตุรกีโลกของผู้ชาย 

ตุรกีดินแดนแห่งความแตกต่างอยา่งโดดเด่นเป็นดินแดนรอยต่อระหวา่งทวีปยุโรปและทวีปเอเซีย มี

ส่วนประกอบท่ีเก่าและใหม่ มีทั้ งอิสลามและคริสต์ มีภูมิประเทศทั้งท่ีเป็นภูเขาและท่ีราบและทั้งเมือง

สมยัใหม่กบัหมู่บา้นตามชนบท เป็นอู่อารยธรรมท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของโลก ซากเหลือทางโบราณคดีมีทั้งท่ี

เป็นยคุสมยักรีก สมยัโรมนั และสมยัท่ีอาณาจกัรออตโตมนัเรืองอาํนาจภายใตก้ารนาํของสุลต่านและกาลิบห์

องคต่์าง ๆซ่ึงครองราชกนัมาตั้งแต่คริสตวรรษท่ี์ 12 เร่ือยมาจบส้ินในตอนตน้คริสตวรรษ์ท่ี 20 บางทีส่ิงท่ี

น่าสนใจท่ีสุดเก่ียวกบัคนตุรกีก็คือความร่ํารวยในอารมณ์มีวิถีประเพณีและมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นท่ีตั้ง 

ชาวตุรกีมีเช้ือสายดั้งเดิมมาจากชาวมองโกล ชาวสลาฟ ชาวกรีก ชาวเคร์ิค ชาวอาเมเนียนและชาวอาหรับ 

การตั้งถ่ินฐานอยู่ระหว่างรอยต่อของ 2 ทวีปอย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีผลให้ปัจจุบนัวฒันธรรมตุรกีเป็น

ลูกผสมระหวา่งวถีิประเพณีเดิมและอุดมการณ์แบบยโุรป 

ประชากรชาวตุรกีเกือบทั้งประเทศเป็นมุสลิมแต่ตุรกีก็แตกต่างจากชาติมุสลิมชาติอ่ืน ๆโดยเฉพาะ

การเป็นชาติสมยัใหม่ท่ีไม่อิงศาสนาและเป็นประชาธิปไตยรัฐบาล สถานศึกษาและธุรกิจสาขาต่าง ๆ 

ดาํเนินการอย่างเป็นอิสระจากความเช่ือทางศาสนา แมแ้ต่ธรรมเนียมการคลุมหน้าของสตรีและการสวม

หมวกแขกของบุรุษก็ล้มเลิกไปในการเปล่ียนอิสลามให้ไปอยู่ในเร่ืองทางโลก ในประเทศแห่งน้ีศาสนา

อิสลามไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจาํวนัของผูค้นมากเหมือนประเทศอาหรับ ตามเมืองต่าง ๆ ของตุรกี

สถานท่ีสองแห่งท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับการรวมกนัทางสังคมคือสุเหร่าและร้านกาแฟท่ีจะตั้งอยูต่ามส่ีแยกของ

เมือง ในประเทศแห่งน้ีก็คงมีอะไรหลายอยา่งท่ีคลา้ย ๆ กบัทัว่โลก เช่น ผูค้นตามเมืองเล็ก ๆ มีแนวโนม้วา่จะ

อนุรักษ์นิยมมากกว่าผูค้นในเมืองใหญ่ ชาวตุรกีตามเมืองเล็ก ๆแถบภาคตะวนัออกและตอนกลางของ

ประเทศยงัคงเคร่งคดัต่อศรัทธาในศาสนามากกว่า ผูค้นในเมืองใหญ่โดยเฉพาะแถบภาคตะวนัตกของ

ประเทศซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดติดแดนยโุรป 

สมยัจกัรวรรด์ิออตโตมนัในช่วงคริสตวรรษท่ี์ 15 พ่อคา้จากตะวนัออกไกลผูค้า้ขายบนเส้นทางสาย

ไหมไดน้าํสินคา้ประเภทเคร่ืองเทศและเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆเขา้มาขายในตลาดยุโรปรวมทั้งกาแฟเวลา

นั้นสุลต่านออกกฎเขม้งวดห้ามด่ืมกาแฟเพราะเห็นวา่เป็นส่ิงเสพติด แต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเพราะกาแฟเป็น

ท่ีนิยมแพร่หลายไปทัว่ กระทัง่ทางพระราชวงัตอ้งยกเลิกกฎห้ามด่ืมกาแฟ การด่ืมกาแฟจึงเป็นท่ีนิยมของ

ผูค้นมากระทัง่ทุกวนัน้ี ร้านกาแฟมกัจะอยู่ใกล ้ๆ กบัสุเหร่าของหมู่บา้น นอกจากจะจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีให้แก่

ทางสุเหร่าแลว้บางคร้ังผูข้ายกาแฟก็เก็บเงินบริจาคท่ีลูกคา้อุทิศไดน้าํมาใหแ้ก่ทางสุเหร่าเพื่อเป็นค่านํ้ าและค่า

ทาํความสะอาดหุเหร่า ชาวบา้นมาละหมาด 5 คร้ังต่อวนัและก็มกัจะแวะท่ีร้านกาแฟเสมอ การแวะด่ืมกาแฟ

ท่ีร้านจึงเป็นท่ียอมรับแทนการด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมาท่ีเป็นของตอ้งหา้มในโลกของมุสลิม 
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ร้านกาแฟในดินแดนแห่งน้ีเป็นส่ิงท่ีนิยมแพร่หลายช่วงคริสตวรรษ่ี 16 เร่ือยมา ร้านกาแฟเป็น

สถานท่ีท่ีรับและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะในสมยัท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยมีทกัษะในการอ่าน

เขียน ราวตอนช่วงกลางคริสตวรรษ์ท่ี 20 ผูค้นสามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดท้างวิทยุซ่ึงมีอยูจ่าํกดั ณ ท่ีร้าน

กาแฟจึงเป็นท่ีท่ีผูค้นมารับฟังข่าวจากวิทยุท่ีมีอยูใ่นร้านกาแฟ พอเร่ิมมีโทรทศัน์แพร่ภาพพร้อมข่าวสารร้าน

กาแฟก็เป็นจุดแรก ๆท่ีรวมผูค้นไดม้าฟังและดูข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทุก

วนัน้ีแมว้่าท่ีบ้านจะมีวิทยุและโทรทศัน์ กระนั้นลูกคา้จาํนวนไม่น้อยก็ยงัเพลิดเพลินใจท่ีจะได้มาดูการ

แข่งขนัฟุตบอลนดัสาํคญั ๆกบัเพื่อน ๆ ท่ีร้านกาแฟซ่ึงเพิ่มรสชาดของการชมการแข่งขนันั้นไดถึ้งใจกวา่การ

นัง่ชมการแข่งขนัทางทีวท่ีีบา้นเพียงลาํพงั 

ปัจจุบนัผูช้ายชาวตุรกีไปร้านกาแฟนอกจากไดด่ื้มกาแฟแลว้การไดไ้ปเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีร้าน

กาแฟก็สําคญัเช่นกนั ผูค้นจะรู้สึกอบอุ่นสบายใจเม่ือมีเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวแวดลอ้ม ความมัน่คง

แห่งชีวติคือการไดอ้ยูก่บัคนอ่ืน ๆในกลุ่ม ในเมืองเล็ก ๆหากไปติดต่อราชการกบันายกเทศมนตรีท่ีสํานกังาน

แลว้ไม่พบก็ให้ลองไปพบท่านท่ีร้านกาแฟแถวนั้นเพราะเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ร้านกาแฟคือท่ีทาํการอยา่งไม่

เป็นทางการอีกแห่งของผูบ้ริหารเมือง เป็นเร่ืองปกติมากท่ีจะพบว่าในร้านกาแฟมีป้ายประกาศของชุมชน

เร่ืองต่าง ๆ ปรากฎอยูบ่นกระดานป้ายในร้าน อาทิ ประกาศของทางราชการวา่จะมีการฉีดยาฆ่าหญา้ในไร่นา

วนันั้นวนัน้ีหรือมีป้ายประกาศวา่จะมีการหารือโครงการเก่ียวกบันํ้าโครงการใหม่วนันั้นวนัน้ี หลายคนก็ฝาก

ขอ้ความถึงเพื่อนท่ีจะผา่นมาทางร้านกาแฟ ร้านกาแฟจึงเป็นศูนยข์อ้มูลข่าวสารท่ีไดผ้ลท่ีสุดทั้งน้ีรวมไปถึง

การถกประเด็นทางการเมืองและการซุบซิบนินทา การเป็นสมาชิกร้านกาแฟจึงถือว่าเป็นส่ิงสําคญัไม่ว่า

ประเด็นการถกเถียงพดูคุยจะเป็นเร่ืองอะไรก็ตาม 

ร้านกาแฟแบบดั้งเดิมเป็นธุรกิจของครอบครัว บุตรชายของเจา้ของร้านมกัเป็นคนรับรายการท่ีลูกคา้

ประสงค์และจะเป็นผูน้าํนํ้ าชาหรือกาแฟมาเสริฟท่ีโต๊ะ ในร้านกาแฟไม่มีอาหารบริการ แต่หากลูกคา้จะนาํ

อาหารเขา้มารับประทานก็ไม่วา่กระไร หลายคนจึงแวะซ้ือขนมปังรูปทรงแบบกลมขา้งบนโรยไวด้ว้ยงาและ

นาํเขา้มากินระหวา่งแวะด่ืมชาหรือกาแฟ เช่นน้ีดูจะเป็นภาพท่ีปรากฎอยูเ่ป็นประจาํในร้านกาแฟ ลูกคา้จะอยู่

ในร้านนานเท่าไรก็ตามสะดวก หลายคนก็นั่งในร้านกาแฟนานนับชั่วโมงเพราะในร้านมีเกมกระดาน 

(ลกัษณะหมากรุก) ไวบ้ริการ  
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กาแฟตุรกีเป็นกาแฟสดท่ีเกิดจากการนาํเมล็ดกาแฟท่ีคัว่ไฟไดท่ี้แลว้ไปบดเป็นผงละเอียด จากนั้นนาํ

นํ้ าและนํ้ าตาลผสมไปกบัผงกาแฟ พอเห็นว่าสามส่วน (ผสม) นั้นเขา้กนัดีก็นาํไปตม้บนเตาไฟ โดยทัว่ไป

แลว้กาแฟตุรกีมี 3 แบบคือ กาแฟดาํ กาํแฟใส่นํ้าตาลเล็กนอ้ย และกาแฟท่ีออกรสหวานเพราะใส่นํ้ าตาล ร้าน

กาแฟจะเปิดแต่เชา้ และสาํหรับหลายคนก็จะแวะร้านกาแฟก่อนไปทาํงาน ในตอนบ่ายคนงานก็จะแวะท่ีร้าน

กาแฟก่อนกลบับา้น หลงัอาหารคํ่าหลายคนแวะร้านกาแฟเพื่อท่ีจะรับทราบขอ้มูลข่าวสารล่าสุด ในฤดูร้อน

ลูกคา้จะนัง่ด่ืมกาแฟขา้งนอกร้านหรือทางเทา้บนชานร้านกาแฟเพื่อหลบอากาศร้อน ในฤดูหนาวลูกคา้นัง่

รายรอบเตาผิงในร้านกาแฟ ร้านกาแฟจึงเป็นสถานท่ีผูค้นมาพบปะคนอ่ืน ตามหมู่บา้นชนบทร้านกาแฟมี

พื้นท่ีใหผู้ค้นไดเ้ขา้มาร่วมสังสรรทางสังคม 

ร้านกาแฟในประเทศแห่งน้ีคือสาถนท่ีท่ีบรรดาผูช้ายทุกรุ่นอายุมาร่วมสังสรรกันตลอดวนัและ

ตลอดปี เด็ก ๆ ผูช้ายมากบัผูเ้ป็นพอ่ ไดดู้บรรดาผูใ้หญ่เล่นเกมกระดาและสรวญเสเฮฮา ผุสู้งอายุนัง่ท่ีเกา้อ้ีไม้

จิบกาแฟขณะท่ีรําลึกถึงความหลงั พดูคุยใหค้วามรู้สึกเป็นภูมิปัญญาและช้ีแนะการแกปั้ญหาของโลก การไป

แวะเวียนท่ีร้านกาแฟเป็นการใชเ้วลาวา่งอนัน่าพึงปรารถนาของผูช้ายทุกช่วงอายุ ขณะท่ียุคสมยัล่วงเลยไป

ร้านกาแฟในหมู่บา้นก็ยงัคงเป็นศูนยร์วมของชายชาวตุรกีทุกระดบัชั้นทางเศรษฐกิจ ทุกระดบัชั้นการศึกษา

และทุกระดบัชั้นทางสังคม แต่ในเมืองใหญ่ ๆร้านกาแฟแบบดั้งเดิมกลายเป็นท่ีสังสรรกนัของบรรดาคนงาน

ท่ีตกงานและผูค้นท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมระดบัล่าง บางคร้ังการไปคลุกอยูท่ี่ร้านกาแฟโดยเฉพาะใน

หมู่ผูใ้หญ่ก็อาจถูกมองวา่ควรจะไปทาํงานเตม็เวลาหรือกลบับา้นไปร่วมรับประทานอาหารคํ่ากบัครอบครัว 

ทุกวนัน้ีบรรยากาศการไปแวะเวียนท่ีร้านกาแฟในเมืองกบัชนบทผิดแผกกนัออกไป วิถีเกษตรกร

ตอ้งพึ่งพาธรรมชาติทั้งนํ้ าฝนและแสงแดด ระหวา่งท่ีหมดการงานในนาไร่และรอเวลาเร่ิมตน้เพาะปลูกคร้ัง

ต่อไปจะมีเวลาว่างโดยมากจึงมกัไปเฮฮากนัท่ีร้านกาแฟ โดยเฉพาะในถ่ินท่ียงัยึดมัน่อยูใ่นวิถีประเพณีและ

สถานภาพของผูช้ายยงัแข็งแกร่ง ขณะในเมืองใหญ่ ๆเช่นอิสตนับูล แอนการา และอิซเมีย ชีวิตตอ้งเร่งรีบ 

ทาํงานแข่งกบัเวลา จึงมีเวลาเพียงน้อยนิดท่ีจะนั่งพูดคุยกันตามร้านกาแฟ อีกทั้งคนรุ่นใหม่ในเมืองให้

ความสาํคญักบัคา่นิยมเดิม ๆ ลดลงและเนน้การวิง่เตน้ทาํงานหารายไดเ้ป็นสาํคญั พอมีเวลาพกับา้งส่วนใหญ่

ก็จะเพลิดเพลินไปกบันันทนาการสมยัใหม่ เช่น ไปชมภาพยนต์ ดูละครเวที หรือไปร่วมงานคอนเสริต์

มากกวา่ท่ีจะไปหาความสาํราญตามร้านกาแฟอยา่งท่ีผูสู้งอายยุงันิยมกนัอยู ่ถึงกระนั้นโดยรวม ๆ ทั้งประเทศ

แลว้ร้านกาแฟก็ยงัคงเป็นโลกเสรีของผูช้ายตุรกีไม่เปล่ียนแปลง 
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ชนเผ่าเร่ร่อนเบดูอนิสีสันแห่งซาอุดิอาราเบีย 

ในดินแดนตะวนัออกกลางใคร ๆ ก็ทราบดีวา่ซาอุดิอาราเบียคือประเทศมหาเศรษฐีโลกประเทศหน่ึง

ท่ีร่ํารวยข้ึนมาจากการพบว่าดินแดนของตนมีแหล่งนํ้ ามนัสํารองท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในโลก ความเป็น

เศรษฐีใหม่ทาํให้สามารถพลิกผนัจากความเป็นประเทศรายไดน้้อยและลา้หลงัไปสู่ความนาํสมยัทางดา้น

วตัถุโดยเฉพาะตึกรามบา้นช่องท่ีออกแบบโฉมใหม่ไม่เหมือนใครในโลกดงัเช่น เจดดาห์ ทาวเวอร์ ท่ีมีชั้น

ทั้งหมด 200 ชั้น ความสูง 1,007 เมตร อนัจะไดช่ื้อวา่เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในตวัอาคารมีทั้งโรงแรม

โฟร์ซีซั่นออฟฟิศ คอนโดและจุดชมวิวท่ีสามารถชมวิวทะเลสาบแดงไดร้อบทิศ หากจะใคร่รู้จกัซาอุดิอา

ราเบียจากความนาํสมยัท่ีกาํลงัหลัง่ไหลเขา้สู่สังคมเมืองโดยเฉพาะเมืองสาํคญั ๆ อาทิ ริยาร์ด เจดดาห์ เมกกะ 

(มักกะห์) มะดีนะห์และดัมมัน เพียงเท่านั้ นน่าจะไม่ใช่ความจริงแท้ทั้ งหมดของดินแดนแห่งน้ีเพราะ

เบ้ืองหลงัภาพลวงตาแห่งความนาํสมยัยงัมีผูค้นท่ีเดินดินร่อนแร่ในทะเลทรายเพื่อการหายงัชีพดาํรงชีวิตกบั

ฝงูสัตวเ์ล้ียงและความอุดมสมบูรณ์เท่าท่ีธรรมชาติจะเอ้ืออาํนวยให้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่์อนท่ีดินแดน

แห่งน้ีจะไดช่ื้อวา่ซาอุดิอาราเบีย ชนเผา่ท่ีกล่าวถึงน้ีคือชาวเบดูอิน 

ตามแนวคิดท่ีศึกษาการปรับตวัของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มนั้นถือว่าการเล้ียงสัตวร่์อนเร่เพื่อการ

ดาํรงชีพเป็นพฒันาการการหาเล้ียงชีพระดบัหน่ึงท่ีสูงกว่าการดาํรงชีพดว้ยการหาอาหารและส่ิงยงัชีพจาก

แหล่งธรรมชาติ ผูย้งัชีพด้วยการเล้ียงสัตว์รอนแรมไปตามป่าลาํเนาไพรต้องเรียนรู้ธรรมชาติรอบด้าน

โดยเฉพาะเร่ืองของการเปล่ียนแปลงฤดูกาลซ่ึงสัมพนัธ์ (หรือเป็นปัจจัยกาํหนด) ความอุดมสมบูรณ์ของพืช

พนัธ์ุนานาโดยเฉพาะทุ่งหญา้ท่ีมีอยู่ในแหล่งธรรมชาติในซาอุดิอาราเบีย ฤดูร้อน (มีค.– ตค.) อุณหภูมิอยู่

ระหวา่ง 32-50 องศาเซลเซียส อากาศร้อนจดั แหง้แลง้และมีพายุทะเลทรายรุนแรงในวนัท่ีอากาศร้อนจดั ฤดู

หนาว (พย.-กพ.) อุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 2-20 องศาเซลเซียส ช่วงเปล่ียนฤดูจะมีฝนตกลงมาบา้งเล็กนอ้ยอนัเป็น

เวลาท่ีบรรดาโอเอซีสทั้งหลายจะไดรั้บนํ้าไดบ้า้ง ในช่วงท่ีอากาศร้อนท่ีสุดจะพากนัอพยพข้ึนไปอยูบ่ริเวณท่ี

สูงเพื่อหลบร้อนและหลีกเล่ียงพายุทะเลทราย พออากาศเร่ิมหนาวก็อพยพลงสู่ท่ีราบตํ่าเพื่อจะได้ไม่ตอ้ง

ปะทะกบัความหนาวเหน็บและลมหนาวท่ีรุนแรง และยงัจะตอ้งเสียงภยักบัพายุทะเลทรายชนิดรุนแรงซ่ึง

หากเกิดข้ึนก็จะทาํให้พืชพนัธ์ุหญา้ตามทุ่งท่ีใช้เล้ียงสัตวต์อ้งเสียหายล่มสลาย การท่ีตอ้งเผชิญอยู่ท่ามกลาง

ความเสียงภยัธรรมชาติเช่นน้ีทาํใหเ้บดูอินรู้สึกภาคภูมิใจในอตัตลกัษณ์ของตนท่ีเห็นวา่เหนือกวา่ของชาวซา

อุดิอาราเบีย กลุ่มอ่ืน ๆ วิถีชีวิตเช่นขา้งตน้ทาํให้เบดูอินตอ้งอยู่กนัเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ครอบครัวเป็นครอบครัว

ขยายนิยมท่ีจะจดัใหลู้กพี่ลูกนอ้งชายหญิงแต่งงานกนัในหมู่ญาติเพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ของกลุ่มแน่นแฟ้นและ

มีทรัพย์สินมรดก (ฝูงอูฐ) ร่วมกัน ช่วยกันปกป้องคุ้มครองภัยให้กันและกันโดยเฉพาะผูช้ายทุกวยัมี

ภาระหนา้ท่ีส่วนหน่ึงคือใหค้วามคุม้ครองสตรีในครอบครัวและหมู่ญาติทั้งปวง 
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ในสายตาของรัฐบาลซาอุดิอาราเบียนั้นถือวา่เบดูอินเป็นพวกนอกกฎหมาย อยูไ่ม่เป็นหลกัแหล่ง ไม่

เสียภาษี ไม่มีการศึกษาอยา่งเป็นทางการ สตรีเบดูอินไม่คลุมศรีษะและหนา้ทั้ง ๆ ท่ีเป็นมุสลิม อีกทั้งยงัขบั

รถ (รถบรรทุกสัมภาระเวลาโยกยา้ยถ่ินและเวลาเขา้มาทาํธุระในเมือง) ซ่ึงรัฐบาลมีกฎระเบียบห้ามสตรีขบั

รถยนต ์และท่ีสาํคญัเบดูอินไม่จงรักภกัดีต่อกษตัริยซ์าอุดิอาราเบียหากแต่จงรักภกัดีกบักลุ่มเผา่พนัธ์ุของตน

อยา่งแข็งขนั ท่ีแลว้มารัฐบาลพยายามหลายหนทางท่ีจะควบคุมให้เบดูอินเป็นไปตามครรลองท่ีรัฐบาลตอ้ง

ประสงค์แต่ก็ไม่ค่อยได้ผล เช่น ปลูกสร้างบ้านพกัให้อยู่กันเป็นหมู่พวก แต่บ้านเรือนของรัฐไม่อาจ

ตอบสนองความตอ้งการของวถีิชนเผา่ผูเ้ร่ร่อนได ้บา้นเรือนจึงถูกทิ้งร้าง เวลาอพยพผา่นมาทางหมู่บา้นท่ีรัฐ

สร้างก็ใชเ้ป็นท่ีเก็บฝงูอูฐและผูค้นก็กางเตน้ทข์า้งนอกเพื่อใชชี้วติแบบเดิม ๆ เบดูอินชอบนอนบนพรมท่ีปูลง

บนพื้นทรายมากกว่าปูพรมนอนบนพื้น (บา้น) คอนกรีตท่ีแข็งกระด้าง อีกทั้งบา้นของรัฐยงัมีร้ัวกาํแพง

ระหว่างบ้านท่ีเบดูอินดูแล้วรู้สึกเป็นการกั้นขวางอิสระภาพ รัฐบาลก็พยายามปรับกลยุทธ์ใหม่ ๆ ให้

เหมาะสมเพื่อจะโนม้นา้วให้เบดูอินตั้งหลกัแหล่งเช่นนาํส่ิงจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตไปให้ถึงถ่ินทะเลทราย 

อาทิ มีรถขนนํ้ าและพยาบาลไปให้ดูแลความเจ็บไขไ้ด้ป่วยถึงค่ายพกั รัฐยงัได้เกณฑ์คนหนุ่มเบดูดินเขา้

มาร่วมกบัหน่วยทหารปกป้องเบดูอินแห่งชาติเพราะว่าคนเบดูอินแข็งแกร่ง ว่องไวและมีความชาํนาญใน

พื้นท่ีทะเลทรายอยา่งมาก ความพยามยามของรัฐเช่นนั้นดูจะประสบความสําเร็จอยูม่าก ปัจจุบนัจาํนวนเบดู

อินผูใ้ชชี้วติกบัฝงูสัตวเ์ล้ียงร่อนเร่ไปตามทะเลทรายลดลงไป 

รัฐอาจจะประสบความสําเร็จในการจดัโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ส่ิงท่ีรัฐคิดว่าเป็นปัญหาจากชาวเบดู

อินลดลงไป กระนั้นก็คงมีคาํถามมากมายท่ีรัฐอาจคาดไม่ถึงวา่จะเกิดปัญหาใหม่ ๆ ตามมาเพราะการกระทาํ

ต่าง ๆ ของรัฐไดส่้งผลกระทบกบัโครงสร้างทางสังคมและวถีีประเพณีของเบดูอิน เห็นไดช้ดัจากกรณีชุมชน

ชาวเบดูอินในดินแดนเนกิฟประเทศอิสราเอลประมาณ 70,000 คนท่ีรัฐระบุวา่อยูอ่าศยัอยา่งไม่ถูกกฎหมาย

รัฐวยัรุ่นติดยาอมแงม ตอ้งออกจากโรงเรียน ประชากรเบดูอินก็เพิ่มข้ึน ผูค้นจาํนวนไม่น้อยตกงาน ความ

ยากจนแพร่ไปทัว่พร้อม ๆ กบัคดีอาญาก็เพิ่มข้ึน ชาวซาอุดิอาราเบียเองส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเก่ียวกบั

ชาวเบดูอินเพราะในความรู้สึกนึกคิดของชาวซาอุยงัเห็นวา่เบดูอินเป็นพวกพื้น ๆ อยูง่่ายกินง่าย สกปรก เจา้

เล่ห์ และไม่มีอารยธรรม เป็นท่ีน่าเยอะเยย้และก็น่ากลวั กระนั้นชาวซาอุก็ช่ืนชมในความมีนํ้าใสใจจริง ความ

เอ้ือเฟ้ือ ความกลา้หาญและองอาจของเบดูอิน ตามอุดมคติแลว้เบดูอินมีอะไร ๆ หลายอย่างมากเท่า ๆ กบั

อศัวิน (ในยุโรป) และคาวบอย (ในสหรัฐอเมริกา) แต่ไม่ว่าชาวซาอุจะแยกตวัเองออกจากทะเลทรายเท่าใด 

วถีิเบดูอินก็คืออุดมการณ์และหลกัวฒันธรรมซาอุดิอาราเบีย เจา้ชายอลัวาลีด ์เศรษฐีชาวซาอุท่ีร่ํารวยท่ีสุดคน

หน่ึงของโลกชอบจดังานเล้ียงโดยการตั้งเต้นท์บนทะเลทรายใกล้กรุงริยาร์ดเพื่อต้อนรับผูน้ํานักธุรกิจ

ระหวา่งประเทศอยูเ่สมอ ๆ สีสันของซาอุคงซีดวางไปมากเลยทีเดียวหากปราศจากวถีิเบดูอิน 
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องักร้ีด องักฤษตลอดกาล 

ผูค้นแต่ละสังคมแต่ละวฒันธรรมต่างก็มีเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงอย่างใดเป็นลกัษณะประจาํชาติ อยา่ง

กบัชาวองักฤษน้ีใคร ๆ ก็รู้วา่ถือความเป็นส่วนตวัเป็นท่ีสุดในเกือบทุก ๆ ตารางน้ิวของชีวิต นิสัยชอบเช่นน้ี

พบได้ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะการตั้ งบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย สมัยก่อนเช่นก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม 

(คริสตวรรษ์ท่ี 18) เศรษฐกิจยงัข้ึนอยู่กบัการเกษตรกรรมท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยงัตั้งถ่ินฐานอยู่ตามชนบทนั้น 

ยงัคงมีท่ีดินเหลือเฟือจึงสามารถสร้าง “บา้นเล็กในป่าใหญ่” ได ้กระนั้นบา้นแต่ละหลงัก็อยูแ่ยกจากกนัโดย

อาศยัป่าธรรมชาติกั้นระหวา่งบา้น หลงัยคุการปฎิวติัอุตสาหกรรมเกิดเมืองใหม่ ๆ ขยายขอบเขตใหญ่โตและ

ผูค้นจากชนบทก็อพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในเมืองเพราะมีโอกาสทาํมาหากินได้มากว่าในชนบท พื้นท่ีตั้ ง

บา้นเรือนมีนอ้ยแต่ชาวองักฤษก็ยงัคุน้เคยอยูก่บัธรรมเนียมเก่า ๆ ท่ีจะตอ้งมีความเป็นส่วนตวัแมว้า่บา้นเรือน

ในเมืองจะมีสภาพไม่แตกต่างไปจากกล่องส่ีเหล่ียม ถึงกระนั้นก็พยายามปลูกตน้ไมเ้ป็นร้ัวกั้นไม่ให้ผูค้น

ภายนอกลุกลํ้าดว้ยสายตาเขา้ไปถึงผูอ้ยูอ่าศยัในบา้น 

การใหค้วามสาํคญักบัความเป็นส่วนตวัยงัฝังรากลงไปท่ีลูกเด็กเล็กแดงท่ีถูกเล้ียงดูมาตามแนวความ

เป็นส่วนตวัเช่นกนั หากเป็นคนชาติอ่ืนท่ีแสดงความห่วงใยลูกก็คงจะถามสารทุกขข์องลูก แต่คนองักฤษจะ

ถามลูก ๆ วา่วนัน้ีประพฤติตวัดีหรือไม่อยา่งไร นัน่คือการเล้ียงดูแบบควบคุมและไม่ปล่อยให้ลูกไร้ระเบียบ

หรือตามใจลูก ส่ิงสําคญัท่ีพ่อแม่ชาวองักฤษดูแลลูก ๆคือพยายามให้ลูก ๆ เรียนรู้กิริยามารยาทท่ีเหมาะสม 

จอร์จ ไมคส์ ตลกเช้ือสายฮงักาเรียน-องักฤษกล่าวเปรียบเทียบวา่ “บนภาคพื้นทวีป (ยุโรป) ผูค้นมีอาหารดี ๆ 

รับประทานในประเทศองักฤษผูค้นมีมารยาทดี ๆ บนโตะ๊อาหาร” 

เด็ก ๆ ท่ีองักฤษจะไดรั้บการอบรมมาตั้งแต่เล็ก ๆ ใหพ้ยายามควบคุมตนเอง และเพราะเด็ก ๆ อาจทาํ

อะไร ๆ ใหน่้าอายขายหนา้ไดโ้ดยไม่ไดต้ั้งใจตามสภาวะวยัของเด็ก จึงถูกเนน้ย ํ้าเสมอท่ีจะให้เด็ก ๆ เงียบ จะ

ไดไ้ม่ไปรบกวนผูใ้หญ่ ตวัอย่างเช่นไม่นิยมนาํเด็ก ๆ เขา้ไปในภตัราคารในตอนอาหารม้ือคํ่า ผูค้นต่างคิด

และเขา้ใจไปในทางเดียวกนัเลยวา่เด็กท่ี “ไม่รู้จกัท่ีตํ่าท่ีสูง” ทาํอะไร ๆ ผดิแผกไปจากวถีิเด็กองักฤษทัว่ ๆ ไป

คือเด็กท่ีอบรมเล้ียงดูมาไม่ดี คนองักฤษรับไม่ไดเ้ลยกบัคนท่ีชอบโออ้อวดคุยโม ้เด็ก ๆ องักฤษได้รับการ

ปลูกฝังมาเยี่ยงนั้นกระทัง่เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีไม่ค่อยชอบสุงสิงกบัใคร หากแต่ชอบจะอยูเ่ป็นเอกเทศห่าง ๆ 

จากคนอ่ืน จะข้ึนรถลงเรือก็จะไม่นั่งใกล้ใครหากมีท่ีนั่งในรถในเรือว่างก็จะไปนั่งตรงนั้นมากกว่า ใน

ร้านอาหารจานด่วนท่ีผูค้นเบียดเสียดและหากจาํเป็นตอ้งนัง่ร่วมโต๊ะกบัคนอ่ืนคนองักฤษก็นัง่รับประทาน

อาหารตรงนั้นโดยทาํประหน่ึงวา่ไม่มีใครอ่ืนอยูท่ี่โต๊ะตวันั้นดว้ย ขืนไปสนทนาปราศยักบัคนร่วมโต๊ะท่ีไม่

รู้จกักนัมาก่อนคนองักฤษจะถือวา่นั้นเป็นการรุกลํ้าพื้นท่ีวา่งส่วนบุคคลซ่ึงเป็นธรรมเนียมท่ีชาวองักฤษไม่ทาํ

เด็ดขาดโดยเฉพาะผูค้นทางตอนใตข้องประเทศดูจะเคร่งครัดกบัธรรมเนียมน้ีอยา่งเห็นไดช้ดั 
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ธรรมเนียมขา้งตน้เป็นผลมาจากการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้ม เกาะองักฤษไม่ไดมี้พื้นท่ีกวา้งใหญ่

ไพศาลจึงจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีวา่งอยา่งมีประสิทธิภาพ เฉล่ียความหนาแน่นประชากรประมาณ 251.5 คน ต่อ

พื้นท่ี 1 ตารางกิโลเมตร ขณะท่ีในสหรัฐความหนาแน่นประชากร 32.9 คนต่อพื้นพท่ี 1 ตารางกิโลเมตร ส่วน

ฝร่ังเศสมีความหนาแน่นประชากรอยูท่ี่ 113.8 คนต่อพื้นท่ี 1 ตารางกิโลเมตร 

คนยุโรปชาติอ่ืน ๆ อาจจะนิยมอยู่อพาร์ทเมนทแ์ต่คนองักฤษชอบปลูกสร้างบา้นอยูม่ากกว่า แมว้่า

บา้นจะมีขนาดเล็กและเบียดชิดกนัมากกวา่บา้นเรือนในสหรัฐ และคนองักฤษก็ชอบท่ีจะแบ่งพื้นท่ีในบา้น

เพื่อการทาํงานออกไปจากพื้นท่ีเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเด่นชดั คลา้ยกบัการจดับา้นสมยัก่อนท่ีจดัให้มี

ส่วนท่ีพกัผอ่นอยูช่ั้นล่างและชั้นบนเป็นห้องนอน เพื่อนบา้นท่ีดีคือผูมี้มิตรไมตรีอยูห่่าง ๆ และไม่บุกลุกลํ้ า 

จะไปเยีย่มเยยีนกนัถึงบา้นก็ตอ้งโทรบอกล่วงหนา้ก่อน จู่ ๆ จะไปโผล่ทกัทายถึงบา้นจะไม่ไดรั้บการตอ้งรับ

เลย 

ในบา้นคือพื้นท่ีวา่งส่วนตวัท่ีรักหวงแหน ภายในตวับา้นกั้นห้องมิดชิดและปิดประตูทุกห้อง แมว้่า

บา้นจะมีขนาดค่อนขา้งเล็ก กระนั้นสมาชิกครอบครัวก็แน่ใจในพื้นท่ีส่วนตวักนั ในท่ีทาํงานก็ไม่มีความ

ต้องการใหญ่หลวงนักท่ีจะมีห้องทาํงานเป็นเฉพาะบุคคลเหมือนท่ีปรากฎทัว่ไปในวฒันธรรมอ่ืน แม้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรองักฤษเองปกติก็ไม่มีหอ้งทาํงานแยกจากคนอ่ืน แต่จะนัง่ทาํงานในหอ้งรวม ๆ กนั 

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีไม่ไดห้มายความว่าคนองักฤษให้ความสําคญักบัความเป็นส่วนตวัแลว้เลยไม่

เป็นมิตรกบัใคร ในทางตรงกนัขา้มโดยทัว่ไปแลว้คนองักฤษเป็นผูมี้มิตรไมตรีและเป็นเจา้ภาพท่ีมีมารยาทดี

ยิม้แยม้ใจใสตลอดงาน หากมีผูข้อความช่วยเหลือแมจ้ะเป็นบนทอ้งถนนคนองักฤษส่วนใหญ่ก็จะให้ความ

เอ้ือเฟ้ืออย่างเต็มใจ และคนองักฤษก็มองคนอเมริกนัว่าไม่ค่อยจะจริงใจแถมยงัสร้างความสนิทชิดเช้ือเร็ว

เกินไป แม้ว่าคนอังกฤษจะสําราญความเป็นส่วนตัวของบ้านหลังเล็ก ๆ ของตนก็ตาม คนอังกฤษก็

สนุกสนานกบัเพื่อนฝงูตามผบับาร์ในทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เกือบทุกเมืองใหญ่และเมืองเล็กทัว่องักฤษมีผบัอยา่ง

นอ้ยหน่ึงแห่ง ผบัจาํนวนไม่นอ้ยมีอายุเก่าแก่นบัร้อยปี ท่ีผบัน้ีแหละท่ีชาวองักฤษเขา้สังคมสังสรรกบัเพื่อน

และเพื่อนร่วมงาน เป็นเวลาวา่งท่ีโปรดปรานอยา่งยิ่งท่ีจะไดช้นแกว้ด่ืมเบียร์สักแกว้หลงัเลิกงานกบัลูกนอ้ง

และเจา้นาย ในความเป็นจริงแลว้บรรยากาศในผบัชวนให้คิดไปไดว้่าเป็นดัง่ห้องนัง่เล่นในบา้นเพราะคน

องักฤษดูจะไม่จดังานสนุกสนามในบา้นของตนบ่อยคร้ังอยา่งท่ีชาวอเมริกนันิยมทาํกนัเป็นประจาํ 
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งานเลีย้งอาหารกลางวันก่อนเทศกาลคริสต์มาสทีเ่ดนมาร์ก 

ผูค้นแต่ละมุมโลกต่างมีเหตุผลในการกระทาํต่าง ๆ ผิดแปลกกนัออกไปตามเง่ือนไขหลายหลาก ทั้ง

สภาพภูมิประเทศท่ีแวดลอ้ม ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ คตินิยมและอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงท่ีทาํให้

ตอ้งปรับผนัวิถีชีวิตเดิม ๆ ให้สอดสัมพนัธ์กบัสภาวะปัจจุบนัเหมือนอย่างเช่นกรณีการจดัเล้ียงอาหารกลาง

วนัท่ีมีข้ึนตามบริษทัและองคก์รเอกชนต่าง ๆ เน่ืองในเทศกาลคริสตม์าสของชาวเดนมาร์ก  

ราชอาณาจกัรเดนมาร์กเป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิก มีแผ่นดินหลกัตั้งอยูบ่นคาบสมุทรจตัแลนด์ ทาง

ทิศเหนือของประเทศเยอรมนั นอกจากพื้นท่ีคาบสมุทรดงักล่าวแลว้ยงัมีเกาะต่าง ๆ อีก 406 เกาะ รวมทั้ง

เกาะซีแลนด์ท่ีตั้งของเมืองหลวงโคเปนเฮเกนท่ีมีสะพานออร์ซินด์ (Oresund) เช่ือมตวัเกาะกบัประเทศ

สวเีดน ท่ีน่ีอากาศหนาวตลอดทั้งปี ช่วงฤดูหนาวจดัมีระยะเวลานานถึง 6 เดือน ทอ้งฟ้าสีเทาและมีฝนตลอด

ปีเช่นกนั อากาศเปล่ียนแปลงบ่อยในวนัหน่ึง ๆ อาจตอ้งเผชิญทั้งแดด ลม และลูกเห็บ ภูมิประเทศเป็นท่ีราบ

ส่วนใหญ่ มีชายฝ่ัง (ทะเล) ยาว 4,545 ไมล์ มีประชากร 5.6 ล้านคน เป็นประเทศท่ีมัง่คัง่ ประชาชนมี

การศึกษาสูงและมีรายไดต่้อคนสูงเช่นกนั อตัราการว่างงานตํ่า เป็นประเทศท่ีน่าอยู่และน่าลงทุนการทาํ

ธุรกิจ เศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยม นโยบายเศรษฐกิจของเดนมาร์กมีเป้าหมายสําคญัคือทาํให้เดนมาร์กเป็น

ประเทศท่ีมีอตัราการจา้งงานสูง พฒันาพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและความสมบูรณ์ ส่งเสริม

ระบบรัฐสวสัดิการเพื่อความมัน่คงของประชาชนและความปลอดภยัทางสังคมและการจดัสรรเงินสนบัสุนน

จากรัฐบาลใหป้ระชาชนอยา่งมีเหตุผล เน่ืองจากค่าแรงและตน้ทุนทางดา้นแรงงานขององคก์รต่าง ๆ สูงชาว

เดนมาร์กจึงใชเ้วลาทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เวลาทาํงานอยูร่ะหวา่ง 9.00 – 16.00 น. 

ทางดา้นสังคมชาวเดนมาร์ก (ร้อยละ 83) ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของคริสตจกัรเอวาเจลิคลัลูเธอรัน

แห่งเดนมาร์กซ่ึงเป็นศาสนาประจาํชาติ แมว้า่โดยภาพรวมชาวเดนมาร์กจะไม่ไดไ้ปโบสถ์เพื่อประกอบกิจ

ตามแบบแผนของความเช่ืออยูเ่ป็นนิจ กระนั้นแนวคิดหลกัของนิกายลูกเธอรันก็ไดป้ลูกฝังให้ชาวเดนมาร์ก

ให้ความสําคญัและเคารพบรรทดัฐานของกลุ่มเท่า ๆ กบัความรู้สึกนึกคิดของตน จึงพบว่าถา้ชาวเดนมาร์ก

ร่ํารวยพวกเขาก็จะลดความสําคญัของชีวิต ตวัอย่างเช่นชาวเดนมาร์กผูม้ ัง่คัง่จะไม่อยู่บา้นหลงัใหญ่ท่ีดูหรู

ฟู่ ฟ่าท่ีทาํให้เห็นวา่แตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ ศาสนาความเช่ือกล่อมเกลาให้ผูค้นควรรู้จกัตนเองก่อนรู้จกัคน

อ่ืนทุกคนมีความสําคญัเท่ากนั ชาวเดนมาร์กให้ความสําคญักบัการพึ่งพาระหว่างปัจเจก ค่านิยมเร่ืองความ

เท่าเทียมกนัจึงเป็นเอกลักษณ์ประจาํชาติ ในบริษทัจึงดูแทบไม่ออกว่าใครเป็นเจา้นายใครเป็นพนักงาน

ธรรมดา ชาวเดนมาร์กเป็นชาติท่ีไวใ้จคนแปลกหนา้สูงทั้งน้ีอาจเป็นอิทธิพลของวฒันธรรมไวก้ิงท่ีตอ้งพึ่งพา

อาศยัคนในหมู่บา้นเดียวกนัเพื่อความอยูร่อดของตน (Interdependent individualism) วฒันธรรมแบบน้ีทาํให้

คนไม่เหงาไม่วา้เหว่แต่มีความสุขได้แม้จะมีความทุกข์อยู่ด้วยก็ตาม ความสุขตามวิถีของชาวเดนมาร์ก
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ปรากฎในโอกาสต่าง ๆ เพราะผูค้นในประเทศชอบมีส่วนร่วมกบักิจกรรมทางสังคมเป็นอยา่งมาก เช่น ร่วม

วงออเครสตร้า ทาํกิจกรรมกลางแจง้ เล่นสกีกบัพรรคพวก มีกิจกรรมอาสาสมคัรท่ีไหนขอให้บอกยินดีไป

ร่วมเสมอ เป็นท่ียอมรับกนัวา่เดนมาร์กเนน้แนวคิดความผอ่นคลาย ให้ความสําคญักบัความสนิทชิดเช้ือและ

ความอบอุ่นผาสุขมากกวา่ประเทศเพื่อนบา้นในแถบสแกดิเนเวียดว้ยกนั ทั้งน้ีดงัจะยืนยนัไดจ้ากกรณีสวนทิ

โวลิ (Tivoli) สวนสนุกในนครโคเปนเฮเกน เป็นสวนสนุกท่ีมีพื้นท่ี 20 เอเคร มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 2 

ของโลก มีภตัราคารมากกวา่ 20 แห่ง มีการแสดงดนตรีเป็นประจาํ จึงเป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจของผูรั้ก

สันติสุข สนุกกบัชีวิตอย่างชาวเดนมาร์กอยู่เสมอ และโอกาสท่ีผูค้นทั้งประเทศเฝ้ารอคอยร่วมฉลองและ

แบ่งปันความสุขกนัทัว่หนา้ก็คือเทศกาลวนัคริสตม์าสตามแบบของชาวเดนมาร์ก 

การฉลองคร้ังสําคญัท่ีสุดแห่งปีของผูค้นทัว่โลกต่างก็ต้องให้มีส่ิงดี ๆ ท่ีพิเศษกว่ายามปกติและ

กิจกรรมท่ีเนน้ใหเ้ป็นท่ีสุดก็คือการกินอาหารคาวหวานพร้อมเคร่ืองด่ืมสารพดัอยา่งท่ีสรรหากนัมา ในหลาย

ประเทศแถบยุโรปและอเมริกาอาหารหลกัอาจไดแ้ก่ไก่งวงยดัใส้เคร่ืองเทศหลายชนิดอบหรือยา่ง บางแห่ง

เนน้หมูอบ ไก่ตวัใหญ่อบ ใส้กรอกหรือเน้ือววัอบ ของหวานท่ีขาดไม่ไดคื้อคริสตมาสพุดด้ิง พายไส้เน้ือสัตว์

หรือไส้ผลไม ้เคก็ผลไม ้คุก้ก้ีและขนมปังรูปตุก๊ตา เคร่ืองด่ืมนอกจากนํ้ าเปล่านํ้ าผลไมแ้ลว้เคร่ืองด่ืมประเภท

แอลกอฮอล์ประจาํงานคริสตมาสคือคริสต์มาสไวน์ แชมเปญ เหล้าหรือเอ้กน็อก (แบบอเมริกัน) การมี

เคร่ืองด่ืมมึนเมาดว้ยนบัวา่ช่วยใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายในเทศกาลฤดูหนาวเช่นน้ี 

ในประเทศเดนมาร์กแต่เดิมนั้ นการจัดงานเล้ียงรับประทานอาหารกลางวนัเป็นกิจกรรมของ

ครอบครัวท่ีนิยมจดัหลงัวนัคริสตม์าส บางคร้ังเป็นงานท่ีจดัร่วมกนัทั้งหมู่บา้นเล็ก ๆ ทุกหมู่บา้น อย่างไรก็

ตามทุกวนัน้ีการจดังานเล้ียงอาหารกลางวนัไดก้ลายมาเป็นบรรทดัฐานในวงการธุรกิจไปแลว้ เกือบทุกแวด

วงธุรกิจและองคก์รต่าง ๆ ในประเทศเดนมาร์กจดังานเล้ียงเช่นน้ีซ่ึงตามหลกัจะจดัข้ึนในวนัศุกร์ใดวนัศุกร์

หน่ึงของ 3 สัปดาห์ในเดือนธันวาคม ทั้งน้ีจะไดก้าํหนดกนัออกมาเป็นทางการเพื่องานน้ีโดยเฉพาะ บาง

บริษทัก็อาจจะสะดวกท่ีจะจดังานเล้ียงเช่นน้ีเวลาอ่ืนเช่นวนัเสาร์ตอนเยน็ อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่นิยมจดังาน

กนัในวนัศุกร์ ก็เพราะเป็นประเทศท่ีส่งเสริมระบบรัฐสวสัดิการกระทรวงคมนาคมจึงตอ้งเปิดไฟเขียวเพื่อ

อาํนวยความสะดวกใหเ้ป็นกรณีพิเศษโดยใหมี้รถไฟใตดิ้นและรถไฟเปิดใหบ้ริการตลอดเวลาของวนัศุกร์ทั้ง

สามวนัศุกร์ก่อนหนา้วนัคริสตม์าสเพื่อใหแ้น่ใจวา่ทุกคนถึงบา้นดว้ยความปลอดภยั 
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งานเล้ียงในโอกาสดงักล่าวเป็นอะไรท่ีพิถีพิถนัอยูเ่สมอ โดยทัว่ไปทางองคก์รหรือบริษทัเจา้ภาพจะ

จดัหาเคร่ืองด่ืมทั้งแอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมปลอดแอลกอฮอล์ให้ ขณะท่ีลูกจา้งพนกังานทุกคนจะจดัเตรียม

อาหารท่ีดูดีน่ารับประทานมาจากบา้นพร้อมปักเทียนมาดว้ย ทุกคนในบริษทัและองค์กรไดรั้บเชิญมาร่วม

สนุกสังสรรดว้ยกนั ปกติงานเล้ียงจะเร่ิมราว ๆ หลงับ่ายโมง ในหลายองคก์รก็เร่ิมงานกนัตอนเยน็เร่ือยไป

กระทัง่มืดคํ่าและมกัจะจบงานกนัท่ีราว ๆ   ตี 2 หรือตี 3 เมนูอาหารโดยทัว่ไปมีปลาแฮร่ิงหมกัท่ีหัน่เป็นช้ิน 

ๆ วางอยู่บนหอมหัวใหญ่หั่นเป็นแว่น ๆ พร้อมครีมเปร้ียวให้ราดไดต้ามใจชอบ บางทีอาจเสริฟด้วยปลา    

ซาลมอลรมควนั ก็เพราะวา่ประเทศแวดลอ้มไปดว้ยทะเล เมนูปลาจึงเป็นพระเอกของงานเสมอ นอกจากนั้น

ยงัมีซ่ีโครงหมูอบ ลูกช้ิน ขนมปังขา้วไรย ์ชีส และพุดด้ิงขา้ว บางงานอาจมีกะหลํ่าปลีสีม่วงอบนํ้ าส้มสายชู 

ปลาแฮร์ริงหมกัเสริฟมาบนขนมปังสีดาํ ตามมาดว้ยปลาตาเดียวทอดวางมาบนขนมปังสีดาํเช่นกนั ทั้งน้ีเร่ิม

รับประทานปลาซาลมอนและกุง้อบท่ีเสริฟมาบนขนมปังสีขาวและเมนูอ่ืน ๆ อีกมากมายดูแลว้คงกินไดไ้ม่

ทัว่ถึง 

ของหวานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํเทศกาลครสิต์มาสของเดนมาร์กก็คือ “Ris a la mande” ขนม

รสชาดเปร้ียวและหวานมนั ทาํกนัทุกบา้น ทาํจากขา้วเม็ดกลมท่ีตม้กบันมจนแฉะเติมวิปครีมลงไปแลว้คน

ให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยนํ้ าตาลและเกลือ จากนั้ นทุบเมล็ดอลัมอนต์ใส่ลงไปก่อนนําไปแช่เย็น เวลาจะ

รับประทานราดดว้ยซอสท่ีทาํจากนํ้ าเชอร์ร่ี นอกจากจะเสริฟขนมดงักล่าวเป็นเมนูของหวานปกติแลว้บาง

งานยงัใหมี้การแข่งขนัรับประทานขนมดงักล่าวเป็นการแข่งขนัโดยซ่อนเมล็ดอลัมอนดท์ั้งเมล็ดไวใ้นขนม ผู ้

แข่งขนัรายใดพบเมล็ดอลัมอนดก่์อนเป็นผูช้นะ เป็นกิจกรรมท่ีถือวา่เป็นการปิดทา้ยงานเล้ียง 

งานปาร์ตีจะออกรสทั้งการพูดคุยหยอกลอ้และเตน้รําก็ภายหลงัด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมากนัไปพกัหน่ึง

แลว้ท่ีทาํใหก้ลา้แสดงออกกนัมากกวา่ยามปกติ เจา้ภาพใหญ่เช่นประธานบริษทัยกแกว้เชิญด่ืมอวยพรให้โชค

ดีในปีใหม่ท่ีกาํลงัจะมาถึง เร่ืองราวลามกตลกทล่ึงจากอดีตขององคก์รหรือบริษทัถูกขุดคุย้ข้ึนมาเล่าแลว้เล่า

อีกเพื่อสร้างความสนุกช่ืนม่ืน นายจ้างอาจจะแต่งตัวตลก ๆ ออกมาเต้นโชว์และลูกจ้างก็อาจจะแสดง

ความคิดท่ีไม่เหมาะสมหรือความคิดเห็นท่ีเป็นอริต่อทางองคก์ร ต่อการจดัการขององคก์รและต่อพนกังาน

ลูกจา้งคนอ่ืน ๆ บางคู่อาจจะสวาทกนัเป็นพิเศษจึงไดแ้สดงกิริยาอาการออกจนใคร ๆ ก็เดาไดว้า่หลงัปาร์ตี

แลว้คู่น้ีเป็นตอ้งมีเพศสัมพนัธ์กนัแน่ การกระทาํอะไรต่อมิอะไรแปลก ๆ เหล่านั้นอาจจะไม่ไดถู้กลืมไปง่าย 

ๆ แต่ผูค้นในงานก็ให้อภยักนัแม้ว่าจะมีการซุบซิบนินทากันต่อไปไม่รู้จบ พฤติกรรมในงานอาหารม้ือ

กลางวนัก่อนคริสตม์าสเช่นท่ีกล่าวมาไดก้ลายเป็นพิธีกรรมและตาํนานปรากฎออกมาเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น

อย่างหน่ึงของผูค้นในประเทศน้ีท่ีภูมิอากาศก็หนาวทั้งปี ค่าครองชีพก็สูง ตอ้งเสียภาษีรายไดห้นกั ทาํงาน

คร่ําเครียด ใหค้วามสาํคญัต่อครอบครัวเป็นท่ีสุด ฉะนั้นปีหน่ึงเม่ือมีโอกาสปลดปล่อยส่ิงท่ีถูกเก็บไวจึ้งไม่ย ั้ง

มือเหมือนเช่นท่ีปรากฎในงานเล้ียงอาหารกลางวนัในวนัก่อนเทศกาลคริสตม์าสอยา่งท่ีกล่าวมา 
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วถิีสวเีดนกบั “น า้ใสใจจริงต่อธรรมชาติ” 

หากจะใหก้ล่าวถึงข่าวความสัมพนัธ์ไทย-สวเีดนท่ีไม่ใช่ในแวดวงของกระทรวงต่างประเทศ แต่เป็น

แวดวงของข่าวลือแบบของชาวบา้นร้านตลาดแลว้ผูค้นในประเทศไทยส่วนใหญ่น่าจะคุน้เคยกบัประเด็นการ

คา้ประเวณีและการกดข่ีทางเพศกนัเป็นส่วนใหญ่ คราวน้ีมาลองคุย้เข่ียให้ถึงเบ้ืองหลงัวิถีชีวิตอนัแทจ้ริงของ

ชาวสวเีดนกนัสักคร้ังจะไดพ้อมีขอ้มูลอีกซีกหน่ึงวา่ชาวสวีเดนส่วนมากท่ีรักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจนั้นไม่

ควรจะถูกเหมารวมวา่เป็นพวกโรคจิตวติถารทางเพศทั้งหมด 

ราชอาณาจกัรสวีเดนเป็นประเทศหน่ึงในกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรป

เหนือ มีอาณาเขตทางทิศตะวนัตกติดประเทศนอร์เวย ์ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดประเทศฟินแลนด์และช่อง

แคบสแกเกอร์แรก ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้รดช่องแคบแคทีแกตและทางทิศตะวนัออกติดทะเลบอลติกและ

อ่าวบอทเนีย กรุงสตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงของสวีเดน พื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศประกอบดว้ยป่าไมแ้ละ

ภูเขาสูงและมีทะเลสาบจาํนวนมาก ในอดีตเศรษฐกิจของประเทศข้ึนอยูก่บัการเกษตรกรรม ระยะหลงัมีการ

พฒันาอุตสาหกรรมสูงมากจากการทาํอุตสาหกรรมดั้งเดิมคือการทาํป่าไม ้เหล็กและไฟฟ้าพลงันํ้ า ปัจจุบนั

อุตสาหกรรมนาํช่ือเสียงไดแ้ก่ รถยนต์ อากาศยาน อาวุธและเวชชภณัฑ์ บริษทัโด่งดงัเช่นวอลโว่ ชาร์ป อิ

ริกส์สัน อีเล็กโทรลกัส์ และเอชแอนด์เอ็ม ฯลฯ ในทางการเมืองสวีเดนมีนโยบายต่างประเทศท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่าย

ใดในช่วงสันติและเป็นกลางระหวา่งสงคราม เนน้เสรีนิยมและใหค้วามสาํคญัในความเท่าเทียมกนัทางสังคม 

ชาวสวีเดนส่วนมากมีความใฝ่ฝันเหมือนกันประการหน่ึงคือการได้ไปใช้เวลาช่วงฤดูร้อนใน

กระท่อมหรือบา้นพกัร้อนของครอบครัว แบบฉบบัของบา้นพกัฤดูร้อนคือบา้นไม ้ทาสีนํ้ าตาลอมแดงหรือสี

สนิม ขอบประตูและหนา้ต่างเป็นสีขาว เคร่ืองอาํนวยความสะดวกสบายมีพอประมาณ (ไม่มาก) เคร่ืองเรือน

ก็เรียบง่าย ในบา้นพกัฤดูร้อนจึงมีเฉพาะส่ิงจาํเป็นจริง ๆ ทัว่ทั้งประเทศมีบา้นพกัลกัษณะดงักล่าวอยูม่ากกวา่ 

600,000 หลงัตั้งอยูร่ายรอบทะเลสาบและตามทอ้งถ่ินชนบท ไม่มีร้ัวรอบหรือป้ายบอกวา่ห้ามผา่น บางคร้ัง

จะพบกลุ่มบา้นพกัฤดูร้อนตั้งอยู่เป็นกระจุกทาํให้ดูเป็นชุมชนเล็กๆ ชุมชนหน่ึง ชาวสวีเดนส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบนัทาํงานในภาคอุตสาหกรรมก็จริง กระนั้นบรรพบุรุษก็อยูใ่นในภาคเกษตรกรรมกนัมาก่อน ผูค้นรุ่น

ลูกหลานจาํนวนมากจึงยงัคงสามารถกลบัไปบา้นหลงัเก่าของตระกูลไดโ้ดยไม่ยาก ผูท่ี้ไม่มีบา้นพกัฤดูร้อน

เป็นของตนเองก็ใช้บา้นพกัฤดูร้อนของเพื่อนหรือของญาติ ๆ หลายคนก็ใชบ้า้นพกัฤดูร้อนท่ีมีบริษทัจดัให้

เช่า 
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ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม อนัเป็นเวลาท่ีผูค้นจะไดม้าอ่ิมเอิบกบัธรรมชาติ 

กิจกรรมกลางแจง้มีตั้งแต่การล่องแพในแม่นํ้ า การเดิน หรือนัง่พกัผ่อนใตร่้มไมเ้พื่อทบทวนชีวิตท่ีผ่านมา 

ปกติชาวสวีเดนชอบท่ีจะใช้เวลาพกัผอ่นตามลาํพงัหรือใชเ้วลาพกัผ่อนฤดูร้อนกบักลุ่มญาติครอบครัวกลุ่ม

เล็ก ๆ ชาวสวีเดนตอ้งการใช้เวลาพกัผ่อนฤดูร้อนท่ีไดห่้างไกลจากความวุ่นวายแบบชีวิตในเมือง ใช้เวลา

ลาํพงักบัความคิดของตนเพื่อท่ีจะช่วยให้ชีวิตกระปร้ีกระเปร่าและหายจากความเหน่ือยล้าท่ีมีธรรมชาติ

แวดลอ้มอยูเ่ป็นปัจจยัหลกั 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวสวีเดนรายหน่ึงท่ีกาํลังศึกษาอยู่ในสหรัฐบอกกับเพื่อนสตรีชาว

อเมริกนัถึงความต่ืนเตน้ท่ีจะไดก้ลบัไปพกัร้อนท่ีบา้นเกิดในสวีเดน โดยวางแผนไวว้า่จะใชเ้วลาทั้งเดือนอยู่

ในบา้นพกัร้อนของครอบครัว จะนาํส่ิงของเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีจาํเป็นเท่านั้นติดตวัไปคือวิทยุ เรือพายลาํเล็กๆ 

และหนงัสือจาํนวนหน่ึงท่ีอยากอ่าน เพื่อน ๆ ชาวอเมริกนัพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ช่างเป็นฤดูร้อนท่ีเสมือนติด

คุก 

โดยทัว่ไปแล้วชาวสวีเดนให้คุณค่าอย่างมากต่อการรักและเคารพธรรมชาติท่ีนําไปสู่การออก

กฎหมายปกป้องสัตวป่์า อุทยานและสายนํ้ าลาํธาร ประเทศไดช่ื้อว่าเป็นปอดสีเขียวเป็นท่ีท่ีสามารถหายใจ

ดว้ยอากาศบริสุทธ์ิและสนุกเพลิดเพลินกบัชนบทท่ีบริสุทธ์ิ ชาวสวเีดนเป็นนกัส่ิงแวดลอ้มมาเน่ินนานก่อนท่ี

จะเกิดกระแสนิยมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในท่ีอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเป็นไปได้ว่าโดยพื้นฐานของผูท่ี้รักเคารพ

ธรรมชาติอยา่งเหลือลน้และปรารถนาท่ีจะอนุรักษแ์บบแผนท่ีเคยอยูใ่นบา้นพกัร้อนกบัครอบครัวไวจึ้งเป็น

แรงผลกัดนัการอนุรักษ์ธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีออกกฎหมายปกป้องส่ิงแวดลอ้มมาตั้งแต่ปี 

คศ 1909 

โดยภาพรวมประเทศสวีเดนมีประชากรเบาบาง เวน้แต่ในเขตเมืองใหญ่ ความหนาแน่นประชากร 

20.2 คนต่อพื้นท่ีตารางกิโลเมตร สวีเดนมีพื้นท่ีท่ีจะให้จดักิจกรรมกลางแจง้มากมายหลายชนิด การเดินคือ

งานอดิเรกท่ีชาวสวเีดนโปรดปราน และการเดินรอบทะเลสาบหรือการเดินในสวนสาธารณะซ่ึงมีอยูม่ากมาย

ก็เป็นส่ิงท่ีน่าพึงปรารถนาท่ีจะไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ การตกปลา การหาเก็บดอกไม ้เก็บผลเบอร์ร่ี หรือหา

เห็ดก็เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้หวนกลบัไปหาธรรมชาติท่ีผูค้นนิยมทาํกนัอยู่เสมอ ในประเทศสวีเดนจะถือว่า

เป็นเร่ืองปกติท่ีภายหลงัวนัหยุดและพนกังานลูกจา้งบริษทักลบัเขา้มาทาํงานในกรุงสตอกโฮล์มตอนเชา้วนั

จนัทร์และมือมีรอยเป้ือนจากการเก็บผลเบอร์ร่ีตอนวนัหยดุสุดสัปดาห์ 
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สําหรับประสบการณ์คืนสู่ธรรมชาติอนัแทจ้ริงแลว้ชาวสวีเดนชอบท่ีจะเดินทางแบกเป้ข้ึนไปทาง

เหนือและเดินไปตามขุนเขาเป็นเวลาหลาย ๆ วนั ผูเ้ดินทางแบบโบกรถก็อาจจะเดินไปตามทางท่ีมีผูเ้ดินกนั

เป็นประจาํและคา้งแรมในกระท่อมท่ีมีอยูต่ามเส้นทาง นกัเดินทางโบกรถอีกจาํนวนหน่ึงอาจชอบนอนคา้ง

แรมในเตน้ท์ท่ีนาํไปดว้ย นกัผจญภยัแบบน้ีใช้เพียงแผนท่ีและเข็มทิศนาํทางไปสู่จุดต่าง ๆ กิจกรรมท่ีชาว

สวีเดนผูรั้กธรรมชาติชอบอีกอยา่งหน่งคือการล่องแพ การเดินทางเช่นน้ีเร่ิมตน้ท่ีปลายทะเลสาบซ่ึงมีซุงไม้

เป็นจาํนวนมากของบริษทัอุตสาหกรรมทาํไม ้ทางบริษทัไม่ไดเ้ก็บเงินแต่ผูเ้ดินทางจะนาํไมซุ้งของบริษทัมา

สร้างแพและหาวิธีล่องลงมาตามลาํนํ้ า จากนั้นไมซุ้ง (ท่ีนาํมาทาํเป็นแพ) ก็จะถูกนาํกลบัเขา้ไปสู่โรงเล่ือย

ต่อไป การเดินทางเช่นน้ีใชเ้วลาหลายวนั ผูเ้ดินทางจะหยดุริมทะเลสาบตั้งแคมป์นอนตอนกลางคืนเป็นระยะ 

ๆ กระทัง่ถึงปลายทาง นบัเป็นประสบการณ์ท่ีช่วยใหก้ลบัคืนสู่ธรรมชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบวถีิทางหน่ึง 

ณ ปัจจุบนัประชากรของประเทศเพียง 2 เปอร์เซ็นต ์เท่านั้นท่ียงัอยูใ่นภาคเกษตรกรรม กระนั้นผูค้น

ส่วนใหญ่ก็ยงัระลึกนึกถึงชีวิตในทอ้งไร่ทอ้งนาตามเร่ืองท่ีเล่าขานผ่านคนรุ่นสู่รุ่นและฝังลึกอยู่ในบุคคล 

แมว้่าชีวิตประจาํวนัในเมืองจะสนุกสนานบนัเทิงไปด้วยเทคโนโลยีนาํสมยั กระนั้นชาวสวีเดนก็ยงัคงมี

ความรู้สึกอยา่งชาวนาไร่อยูใ่นหวัใจและก็สามารถหวนกลบัไปสู่วถีิแบบบรรพบุรุษไดโ้ดยไม่ยากดว้ยนั้นคือ

ส่วนหน่ึงแห่งภูมิหลงัวฒันธรรมสวีเดน ชาวสวีเดนต่างโหยหาอาวรณ์ท่ีจะปลีกวิเวกสู่ชนบทท่ีแวดลอ้มไป

ดว้ยธรมชาติบริสุทธ์ิ จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกแต่อยา่งใดเลยท่ีสถิติแห่งชาติจะบ่งชดัวา่อตัราเฉล่ียอายุไขของชาว

สวเีดนอยูใ่นเกณฑสู์ง ผูห้ญิงอายเุฉล่ีย 83.7 ปี ผูช้ายอายเุฉล่ีย 80.1 ปี นบัเป็นประเทศหน่ึงในโลกท่ีผูค้นและ

รัฐใหค้วามสาํคญักบัความมีสุขภาพดีโดยทัว่หนา้ 
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บางแง่มุมทางสังคมของคนฝร่ังเศส 

เวลาเอ่ยถึงฝร่ังเศสผูค้นส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงเหลา้ไวน์และนํ้ าหอมก่อนส่ิงอ่ืน ไวน์ฝร่ังเศสมีความ

สลบัซับซ้อนอย่างพิเศษลํ้าแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ินท่ีปลูกตน้องุ่นซ่ึงมีภูมิอากาศแตกต่างกนัหลากหลาย 

นอกจากน้ีความแตกต่างของรดชาดไวน์ยงัข้ึนอยู่กบัระยะเวลาท่ีบ่มไวน์ไวเ้น่ินนานเพียงไรคนฝร่ังเศสก็

เช่นกนัท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นต่าง ๆ ทั้งอุปนิสัย รสนิยมในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งแบบแผนการดาํเนินชีวิต 

ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายหลากทั้งเทือกเถาเหล่ากอ แควน้ท่ีเติบโตและระบบการศึกษาและสังคม ฯลฯ 

เหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อนิสัยใจคอและบุคลิกภาพของชาวฝร่ังเศสทั้งส้ิน ชาวฝร่ังเศสเหมือนจะชอบทาํอะไร

หลาย ๆ อย่างพร้อมกนัทนัทีและทาํทุกอย่างดว้ยความกระตือรือร้น โดยเฉพาะในย่านเมืองอย่างเช่นกรุง

ปารีสท่ีผูค้นกา้วเดินกนัอยา่งฉบัไว ตามนยัยะน้ีชาวฝร่ังเศสจึงจดัวา่อยูใ่นกลุ่มของผูท่ี้มองเวลาเป็นเชิงซ้อน 

การกา้วไวอย่างน้ีมีผลให้ต่อการตดัสินใจไวและส่งผลให้ใจร้อน ตวัอย่างเช่นในวงการธุรกิจจะเห็นว่านกั

ธุรกิจชาวฝร่ังเศสจาํนวนไม่นอ้ยพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงความยุง่ยากท่ีแทรกอยูเ่พื่อจะไดบ้รรลุถึงความสําเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้แมว้า่การกระทาํเช่นนั้นจะก่อใหเ้กิดการเส่ียงต่ออาชีพของตนอยูบ่า้งก็ตาม 

ชาวฝร่ังเศสทาํงานเอาจริงเอาจงัและหวงัว่าจะไดเ้ป็นเจา้ของธุรกิจแมว้่าโอกาสเช่นนั้นจะมีไม่มาก

นกั ชาวฝร่ังเศสส่วนใหญ่หวงัว่าจะไดรั้บการยอมรับในฐานะการเป็นผูน้าํแมว้่าจะเป็นผูน้าํในกลุ่มองค์กร

เล็ก ๆ ก็ตาม 

ตามกฎหมายแล้วในเดือนสิงหาคมจะมีวนัหยุดติดต่อกันยาวและชาวฝร่ังเศสก็จะอุทิศเวลา 5 

สัปดาห์เพื่อให้กบัการพกัผอ่นประมาณร้อยละ 40 ใช้เวลาพกัผอ่นช่วงนั้นในแหล่งพกัร้อนดงั ๆ เช่น Cote 

d’Agur แหล่งท่องเท่ียวพกัผ่อนชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใตข้องประเทศ ชาวฝร่ังเศสจะจดัแจง

เตรียมการพกัร้อนกนัอยา่งพิถีพิถนัเป็นพิเศษ 

ในวนัหยุดสุดสัปดาห์นั้นเป็นเวลาแห่งครอบครัว ตามสถิติของทางราชการระบุวา่ชาวฝร่ังเศสร้อย

ละ 85 เป็นคาธอลิก กระนั้นผูค้นเพียงร้อยละ 15 ไปโบสถ ์วนัเสาร์ตอนเยน็หรือวนัอาทิตยต์อนเชา้ นัน่ไม่ได้

หมายความวา่ชาวฝร่ังเศส่วนท่ีเหลือต่อตา้นศาสนา เพียงแต่ไม่เคร่งคดักบัศาสนาความเช่ือตามกระแสหลกั

หรืออาจมีแนวโน้มว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลย เป็นท่ียอมรับกนัว่าชาวฝร่ังเศส

ปรารถนาความปลอดภยัแห่งชีวติเป็นท่ีสุดและมุ่งมัน่เพื่อใหเ้ขา้กนัไดดี้กบัผูค้นภายในกลุ่มของตนระดบัต่าง 

ๆ โดยเฉเพาะเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว 
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ชาวฝร่ังเศสชอบสนทนาปราศยัเป็นท่ีสุด จึงเห็นไดว้า่ผูค้น (ท่ีคุน้เคยกนั) นัง่พูดคุยกนัตามสถานท่ี

ต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออาํนวยกนัเป็นเวลานานนบัชัว่โมง ไม่ว่าประเด็นสนทนาจะเป็นเร่ืองการเมือง ประวติัศาสตร์

ภาพยนต์ท่ีกาํลงัฉายอยู่ ฯลฯ เพราะการพูดคุยเป็นความทา้ทายทางเชาวปั์ญญาท่ีปรากฎอยู่ในนิสัยและจิต

วญิญาณของชาวฝร่ังมาตั้งแต่บรรพกาล 

 หลายคนเห็นว่าชาวฝร่ังเศสชอบการโตแ้ยง้แสดงความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ทั้งน้ีก็เพราะเพื่อ

กระตุ้นให้การสนทนาออกรสออกชาด ตวัอย่างเช่น ตอนเย็นวนัหน่ึงในเมืองเล็ก ๆ ช่ือดิจอนชายชาว

อเมริกนัเรียกรถแท็กซ่ีเพื่อประหยดัเวลาท่ีตอ้งเดินไปถึงปลายทางราว 25 วินาที ยงัไม่ทนัท่ีผูโ้ดยสารจะนัง่

ในรถเรียบร้อยคนขบัก็พูดโพล่งออกมาทนัทีว่า “อ่า คุณเป็นชาวอเมริกนัใช่ไหม” โดยไม่ได้คาดคิดกับ

คาํถามท่ีพุง่พลวดรวดเร็วขนาด ผูโ้ดยสารชาวอเมริกนัก็ระวงัแลว้ตอบไปวา่ “ใช่ผมเป็นชาวอเมริกนั” ทาํไม

หรือ คนขบัแท๊กซ่ีตอบกลบัอย่างต่ืนเตน้ว่าตนไม่เคยไปสหรัฐและอยากรู้จกัประเทศน้ี จากนั้นการการ

สนทนาก็เปิดฉากอยา่งเป็นจริงเป็นจงั คนขบัสนใจอยา่งยิง่ท่ีจะเปรียบเทียบสไตล์และแบบแผนชีวิตของชาว

อเมริกนักบัชาวฝร่ังเศส ระหว่างนั้นผูโ้ดยสารรู้แลว้ว่าน่ีมาผิดทาง ทั้งเสียเวลาและตอ้งเสียค่าโดยสารแพง

กวา่ปกติ ในท่ีสุดใชเ้วลาร่วม 30 นาทีจึงมาถึงปลายทาง ผูโ้ดยสารรู้สึกโกรธนิดหน่อยและกงัวลวา่ตนจะมีค่า

แทก๊ซ่ีไม่พอ ขณะลว้งเงินในกระเป๋าคนขบัก็พดูออกมาทนัทีวา่ “หยดุเลย ผมไม่ตอ้งการเงินจากคุณ ขอบคุณ

สําหรับการสนทนา สวสัดี” ชาวอเมริกันคนอ่ืน ๆ ท่ีทาํงานในประเทศฝร่ังเศสหลายรายต่างเผชิญกับ

ประสบการณ์เช่นน้ีอยูเ่นือง ๆ  

ชาวฝ่ังเศสมีรหัสลับทางวฒันธรรมหลายอย่างท่ีคนนอกวฒันธรรมไม่อาจหย ัง่รู้ได้หากไม่มี

ความคุน้เคยเป็นเวลานาน อยา่งเช่นในการทกัทายปราศยับุคคลเป็นภาษาฝร่ังเศสยงัมีการกาํหนดระยะห่าง

ระหวา่งบุคคลไวช้ดัเจน อาทิสรรพนามเอกพจน์บุรุษท่ี 2 คือคาํวา่ Tu/toi นั้นจะเก็บไวใ้ชก้บัคนใกลชิ้ดท่ีสุด

ซ่ึงไดแ้ก่เพื่อนและญาติพี่นอ้งในครอบครัวท่ีมีอายุวยัเดียวกนัหรืออ่อนวยักวา่ ส่วนสรรพนามวา่ “Vous”ซ่ึง

เป็นคาํสรรพนามพหุพจน์บุรุษท่ี 2 และหรือใชก้บัเอกพจน์นั้นจะใชใ้นระดบัท่ีเป็นทางการ จึงตอ้งระวงัใน

การใช ้tu และ vous เป็นอยา่งยิง่เพราะหากใชผ้ิดก็อาจทาํลายบรรยากาศการสนทนานั้นไดห้รือเป็นอนัตราย

ต่อความสัมพนัธ์ตั้ งแต่ตอนแรกเร่ิมสนทนาคร้ังนั้นได้ จะใช้สรรพนาม “vous” ได้ก็ต่อเม่ือคู่สนทนา 

(ชาวต่างชาติ) รู้จกัชาวฝร่ังเสศผูน้ั้นดีแลว้ และพอคุน้เคยกนัมากข้ึนการใชส้รรพนาม “tu” ก็จะไม่สร้างความ

ขดัเคืองใจชาวฝร่ังเศสรายนั้นแต่อย่างใด เม่ือเวลาผ่านไปมิตรภาพแน่นแฟ้นข้ึนก็ควรจะใช้สรรพนาม 

“tu/toi” ไดอ้ยา่งเป็นปกติ แต่จะใชส้รรพนามดงักบัคนท่ีอาวโุสกวา่หรือผูท่ี้มีศกัด์ิเหนือวา่ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 
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คนฝร่ังเศสถือว่าการยิ้มและทกัทายสวสัดีให้กบัคนท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อนนั้นเป็นการกระทาํท่ีกวน

โทสะและไม่เป็นมิตรในทางตรงกนัขา้มหากพบเพื่อนบนถนนหรือจะ๊เอ๋เขา้กบัครอบครัวท่ีคุน้เคยกนัแลว้ไม่

กล่าวทกัทายเลยนั้นถือวา่เป็นการกระทาํท่ีหยาบกระดา้ง สําหรับชาวฝร่ังเศสแลว้ครอบครัวเป็นสถาบนัทาง

สังคมท่ีสําคญัยิ่ง ครอบครัวเป็นท่ีท่ีผูค้นในครอบครัวจะไดรั้บการยอมรับไดรั้บการอบรมเล้ียงดู ครอบครัว

ให้ความอบอุ่น ปลอบประโลมใจและให้การสนบัสนุนทางเศรษฐกิจ ผูค้นในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กนั

อย่างใกลชิ้ด ความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นโดยการรับประทานอาหารร่วมกนัในวนัหยุดสุดสัปดาห์และวนัหยุด

หลาย ๆ วนัเน่ืองในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะระยะพกัร้อนอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

แมว้า่ชาวฝร่ังเศสจะไดช่ื้อวา่เป็นผูโ้รแมนติกเก่ียวกบัความรักอยา่งมาก กระนั้นความคิดเก่ียวกบัการ

แต่งงานและการมีลูกอาจจะกระเดียดไปในทางท่ีคลา้ยกบัธุรกิจ การมีลูกถือวา่เป็นภาระขอ้ผกูมดั พฤติกรรม

ของลูก ๆ สะทอ้นออกมาโดยตรงว่าไดรั้บการเล้ียงดูมาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใด พ่อแม่จะเป็นคนนาํ

ทางลูกตั้งแต่เยาวว์ยักระทัง่โตเขา้มหาวิทยาลยั อีกทั้งยงัคอยช่วยลูก ๆ ในเร่ืองค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมทั้งหาซ้ือ

บา้นให้ภายหลงัท่ีลูกแต่งงาน หลายรายคอยช่วยเหลือด้านการเงินให้ลูก ๆ กระทัง่บุตรหลานเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ ชาวฝร่ังเศสถือวา่ท่ีบา้นเป็นเร่ืองส่วนตวัมาก ๆ นอกจากผูท่ี้สนิทชิดเช้ือกนัจริง ๆเท่านั้นท่ีจะเชิญมา

รับประทานอาหารคํ่าท่ีบา้น ส่วนใหญ่จะนัดผูค้นท่ีเพิ่งมีความคุน้เคยและพบกนัคร้ังแรก ๆ ท่ีภตัตาคาร 

อย่าไดข้อไปเยี่ยมท่ีบา้นเป็นอนัขาดหากเจา้ของบา้นไม่ไดอ้อกปากเช้ือเชิญ หากตอ้งการจะแวะไปทาํธุระ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีบา้นของชาวฝร่ังเศสจะตอ้งโทรบอกล่วงหนา้ 
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สเปน ววักระทงิและพธีิกรรมแห่งความตาย 

ราว 2,000ปีก่อนคริสตกาล การสู้ววัมีปรากฎอยูใ่นเทศกาลงานฉลองของอารยธรรมโบราณไมโนน

บนเกาะครีท นอกจากน้ียงัมีการสู้ววัในคณะละครสัตวข์องชาวโรมนั ราวคริสตวรรษท่ี์ 13 แขกมวั (มุสลิม) 

จากแอฟริกาตะวนัตกซ่ึงเวลานั้นมีอาํนาจปกครองดินแดนตอนใตข้องสเปนไดน้าํเอาการสู้ววัเขา้มาเผยแพร่ 

จุดเนน้ท่ีการฆ่าววัระหวา่งสู้กบัววันั้นเป็นพิธีกรรมก่ึงศาสนาความเช่ือและการให้ความสําคญัของเทศกาล 

เป็นเวลากวา่ 300 ปีท่ีชาวสเปนถือวา่การสู้กบัววักระทิงคือแก่นสารความเป็นสเปนในมุมของคุณค่าและการ

ปฏิบติั 

ผูท่ี้จะมาเป็นมาทาดอร์จะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนมาตั้งแต่วยัเด็กเพราะจะตอ้งมีความชาํนาญรอบดา้นท่ี

จะเผชิญกบัอนัตรายท่ีเหลือเช่ือเม่ือววัตวัหนกัเป็นตนั ๆ พุง่เขา้ใส่ขณะอยูใ่นสังเวียน จะตอ้งแทงเหล็กแหลม

ลงไปตรงจุดเฉพาะบนหวัววัเพื่อให้ฝงูผูช้มเห็นวา่พวกเขา (มาทาดอร์) คือฮีโร่ มาทาดอร์กลา้ท่ีสุดเพียงไม่ก่ี

คนเท่านั้นท่ีจะพฒันาการเคล่ือนไหวตวัไดเ้ป็นพิเศษ เช่น ลงไปคุกเข่าเม่ือววัพุ่งเขา้ชน จากการสู้ววัมากกวา่ 

300 คร้ังในสเปนจะมีการสู้ววัเพียงไม่ถึง 10 คร้ังท่ีถือวา่เป็นชั้นหน่ึง (สุดยอดจริงๆ) ระยะหลงัมีรูปแบบการ

สู้ววัใหม่ ๆ เพิ่มเขา้มารวมทั้งการใชม้าทาดอร์ผูห้ญิง เหล่าน้ีนบัว่าช่วยเพิ่มสีสันและความมีช่ือเสียงให้กบั

การสู้ววัในหมู่ประชากรบางส่วน อยา่งไรก็ตามรูปแบบการสู้ววัของสเปนตามแบบแผนโบราณประเพณีนั้น

คือการรวมพิธีกรรมท่ีสาหสัรวมทั้งโอกาสสูงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บให้แก่มาทาดอร์ การสู้ววัคือพิธีกรรมแห่ง

ความตาย ววัท่ีนาํเขา้ไปสู้ตายทั้งหมดและบางทีมาทาดอร์เองก็เสียชีวิตเพราะถูกววัขวิด ในประเทศสเปนปี

หน่ึง ๆ มีการสูววัประมาณ 20,000 คร้ัง  

จาํนวนการจดังานสู้ววัมากมายขนาดนั้นอาจทาํให้น่าสนใจต่อไปวา่แลว้กีฬาระดบัโลกโดยเฉพาะ

ฟุตบอลหรือท่ีอเมริกนัชอบท่ีจะเรียกอเมริกนัฟุตบอล (soccer) เล่าไม่เป็นท่ีดึงดูดความสนใจชาวสเปนได้

หรืออย่างไร ทั้งๆ ท่ีสเปนก็มีทีมฟุตบอลแห่งชาติท่ีมีฝีมืออยู่เหมือนกนั คาํตอบก็คือสําหรับชาวสเปนแลว้

การแข่งขนัฟุตบอลและการสู้ววันั้นเติมเต็มความต้องการให้ชาวสเปนได้แตกต่างกัน ประการแรกการ

แข่งขนัฟุตบอลมีอยูท่ ัว่โลก แต่การสู้ววันั้นมีไม่ก่ีแห่งในโลกและของแทด้ั้งเดิมตอ้งท่ีสเปนแห่งเดียว ความ

ภาคภูมิใจในมรดกวฒันธรรมเช่นน้ียงัยืนยนัต่อชาวสเปนส่วนใหญ่ว่าการสู้ววัคืออตัตลกัษณ์อยา่งหน่ึงของ

ชาติสเปน ประการท่ีสองสาํคญัท่ีสุดก็คือการสู้ววัไดต้อบสนองความตอ้งการดา้นจิตใจของปัจเจกชาวสเปน

อย่างตรงไปตรงมา การกระทาํหลายส่ิงหลายอย่างในโอกาสต่าง ๆ ของชาวสเปนอาจจะอนุโลมไดว้า่เป็น

พฤติกรรมร่วม เช่น การจดักลุ่มหรือทีมผูสู้้ววักระทิงออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มหน่ึง ๆ ประกอบดว้ยมาทาดอร์

และผูช่้วย ผูช่้วยทาํหนา้ท่ีหลอกล่อและทาํให้ววับาดเจ็บพอประมาณ ก่อนท่ีมาทาดอร์จะโชวผ์ีมือสังหารววั
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ตวันั้นเช่นน้ีจดัวา่เป็นพฤติกรรมร่วมแบบหลวม ๆ ในทางตรงกนัขา้มการแข่งขนัฟุตบอลเป็นเร่ืองของการ

กระทาํดว้ยกนัของสมาชิกในทีมทุกคนท่ีตอ้งโยงใยส่ือประสานกนัเพื่อใหไ้ดช้ยัชนะในทา้ยท่ีสุด 

ในแง่ของจิตวิทยาความแตกต่างของการเขา้ชมการแข่งขนัฟุตบอลและการเขา้ชมการสู้ววันั้นอยู่ท่ี

การไดมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือในการชมการแข่งขนัฟุตบอลผูช้มอาจจะไดส่้งเสียงและปรบมือช่ืน

ชมเม่ือทีมท่ีตนชอบยงิเขา้ประตู แต่ในการเขา้การสู้ววัของสเปนผูดู้ผูช้มไดแ้สดงบทบาทของตนในฐานะผูมี้

ส่วนร่วมกบัการแข่งขนัขณะนั้นอยา่งเป็นปรากฎการณ์ ปกติทัว่ไปการจดังานสู้ววักระทิงจะอยูใ่นตอนบ่าย

ของวนัอาทิตยห์รือวนัหยุดพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีมีการจดังานสู้ววั งานเร่ิมตน้เม่ือประธานจดังานโบกผา้เช็ดหนา้สี

ขาวพร้อมกบัเสียงเป่าแตร จากนั้นมีร้ิวขบวนผูแ้ต่งการสีสันสุดสวยเดินตามจงัหวะดนตรี ขบวนดงักล่าว

ผา่นไปจากนั้นประธานก็โบกผา้เช็ดหนา้สีขาวอีกคร้ังเพื่อเป็นสัญญาณให้เปิดทางให้ววัตวัแรกเขา้สู่สังเวียน 

ระหวา่งการสู้กบัววัหากมาทาดอร์แสดงความกลา้หาญก็จะไดรั้บเสียงเชียร์และจะไดย้นิการตะโกนวา่ “โอเล่ 

Ole’” เม่ือผูช้มประทบัใจความเก่งกลา้ของมาทาดอร์เป็นท่ีสุด หรืออาจะไดย้ินเสียงโห่ร้องไล่และเสียงเป่า

ปากเม่ือผูช้มไม่พึงพอใจในฝีมือของมาทาดอร์ ในทาํนองเช่นน้ีเท่ากบัวา่ผูช้มมีปฏิสัมพนัธ์กบัมาทาดอร์คือ

กระตุน้ มาทาดอร์แสดงใหโ้ลดโผนเส่ียงภยัยิง่ข้ึนและเป็นการเคล่ือนไหวอยา่งมีสุนทรียะอนัจะเร้าอารมณ์ผู ้

ดูผูช้มต่อไปอย่างมีรสชาด หากมาทาดอร์โชวฝี์มือสู้ววัไดเ้ยี่ยมยอดและผูช้มพร้อมกนัโบกผา้เช็ดหน้าเพื่อ

ตอ้งการให้มอบหูววัเพื่อเป็นเกียรติแก่มาทาดอร์ เช่นน้ีประธานจดังานก็ตอ้งยอมตามสัญญาณการขอของ

ผูช้ม มาทาดอร์โคง้รับระหวา่งนั้นผูช้มจะโยนวตัถุต่าง ๆ เช่น ถุงใส่ของท่ีทาํจากหนงัสัตว ์หมวก ช้ินส่วนใด

ส่วนหน่ึงของเคร่ืองนุ่งห่มและอ่ืน ๆ ลงมาใหม้าทาดอร์และมาทาดอร์ก็จะโยนส่ิงของเหล่านั้นกลบัคืนสู้ผูช้ม 

ของอ่ืน ๆ เช่นดอกไมแ้ละบุหร่ีท่ีโยนลงมาใหม้าทาดอร์นั้นหมายถึงของขวญัท่ีให้แก่มาทาดอร์โดยตรง 

อยา่งไรก็ตามช่วงปี คศ 1960 เร่ิมมีการทกัทว้งวา่การสู้ววัเช่นขา้งตน้เป็นการทารุณโหดร้ายแก่สัตวผ์ู ้

น่าเวทนา เช่นในกรณีของแควน้คาทาโลเนียซ่ึงเป็นแควน้หน่ึงของสเปนและแควน้อ่ืน ๆอีกบางแควน้

ตอ้งการท่ีจะแยกตวัเป็นรัฐอิสระจากสเปนต่างโจมตีอตัตลกัษณ์ของสเปนโดยเฉพาะการสู้ววัว่าเป็นการ

กระทาํท่ีป่าเถ่ือน กลุ่มแควน้ดงักล่าวพยายามทาํทุกหนทางท่ีจะไม่ให้เหลือความเป็นสเปนในดินแดนของ

ตน ส่วนกลุ่มผูช่ื้นชอบการสู้ววักระทิงส่วนใหญ่เห็นวา่การแข่งขนักบัววันั้นเป็นศิลปะท่ียงัมีปรากฎอยูใ่นท่ี

แห่งอ่ืนเช่นตอนใต้ของฝร่ังเศสและบางประเทศแถบลาตินอเมริกา อาทิกรุงเม็กซิโกซิต้ีซ่ึงมีสนามสู้ววั

กระทิงท่ีสามารถบรรจุผูช้มไดม้ากถึง 48,000 คน ปัจจุบนัการสู้ววักระทิงไดรั้บความนิยมลดลงถึง1 ใน 3 

เพราะมูลเหตุต่าง ๆ ทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศขาดการสนบัสนุนดา้นการเงินจากหน่วยงานของ

รัฐบาลในทอ้งถ่ินและสูญเสียรายไดท่ี้เคยไดรั้บจากการเช่าอาคารสถานท่ี แลว้น้ีในภายภาคหนา้ถา้ไม่มีการ

จดังานสู้ววักระทิงให้ไดดู้ไดช้มอยา่งมีส่วนร่วมอยา่งท่ีเคยเป็นมานานนบัร้อย ๆ ปีแลว้จะเกิดอะไรข้ึนหาก
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ไม่อาจหาส่ิงใดมาเติมเต็มความต้องการด้านจิตใจท่ีแฝงเร้นอยู่ภายใต้จิตสํานึกของปัจเจกชาวสเปนได้

เหมือนอยา่งท่ีการสู้ววักระทิงเคยรับใชม้า 
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คุยอย่างไอริช 

ประเทศไอร์แลนด์หรือช่ือทางการวา่สาธารณรัฐไอร์แลนด์ตั้งอยูบ่นเกาะไอร์แลนด์เกาะเล็ก ๆ ทาง

ทิศตะวนัตกของสหภาพยุโรป มีประชากร 4 ลา้นกวา่คน ในอดีตมีกลุ่มชาติพนัธ์ุหลายกลุ่มท่ีเคยตั้งถ่ินฐาน

อยูท่ี่เกาะแห่งน้ี เช่น ชาวสกอต ไวกิง ชาวนอร์มนั เวลซ์แองโกล-แซกซอนและเบรทอน กลุ่มสุดทา้ยกล่าว

กนัว่าเป็นบรรพบุรุษเกลลิดซ่ึงเป็นนามท่ีใชเ้รียกชาวไอริชมากระทัง่ทุกวนัน้ี ผูส้ร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ

เช่นโคลมับานสันกับวชผูเ้ผยแพร่ศาสนา นกัวิทยาศาสตร์โรเบิร์ต บอยล์ผูท่ี้โลกยอมรับวา่เป็นบิดาแห่งวิชา

เคมี ดา้นวรรณกรรมท่ีโดดเด่น อาทิ โจนาธาน สวฟิท ์จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว ์ออสคาร์ ไวล์ดและเจมส์ จอยซ์ 

ดาราฮอลลีวูดเช้ือสายไอริชมีมากมายนบัไม่ถว้น ตั้งแต่อดีตกระทัง่ถึงปัจจุบนั อาทิ สตีเวน ซีกลั แฮร์ริสัน 

ฟอร์ด และทอม ครูซ 

ประชากรไอริชกวา่ร้อยละ 80 นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกอยา่งเคร่งครัด ระบบการศึกษาของ

ประเทศอยู่ภายใตก้ารควบคุมขององค์กรศาสนาโดยรัฐเป็นผูใ้ห้งบประมาณเพื่อการศึกษาแต่สถานศึกษา

บริหารงานโดยคณะกรรมการทอ้งถ่ินซ่ึงส่วนใหญ่มีคณะพระคริสต์เป็นผูค้วบคุม ครูผูส้อนจาํนวนไม่นอ้ย

คือแม่ชีและภราดา การสวดมนตต์อนเชา้และตอนคํ่าคือโอกาสท่ีจะให้พระเจา้รับทราบอุปสรรคปัญหาและ

ความหรรษาทั้งปวงท่ีมีในวนันั้น การสนทนากบัพระเจา้เช่นน้ีช่วยให้เกิดความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลระหวา่ง

ชาวไอริชกับพระเจ้า เป็นเร่ืองยากท่ีจะเพิกเฉยกับบัญชาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือส่วนหน่ึงของ

ชีวิตประจาํวนั ในอดีตเม่ือครอบครัวขยายใหญ่ข้ึนเพราะมีสมาชิกเพิ่มข้ึน ทุก ๆ ครอบครัวจะให้บุตรชาย

หรือบุตรสาวคนหน่ึงเขา้ไปรับใชพ้ระเจา้ท่ีโบสถ์ (วดั) มารดาจะปลาบปล้ืมใจเป็นลน้พน้ท่ีรู้วา่บุตรชายหรือ

บุตรสาวเขา้ไปรับใชพ้ระเจา้ ในประเทศแห่งน้ีแทบไม่ค่อยมีปัญหาระหวา่งชาวคาทอลิกกบัผูน้บัถือศาสนา

อ่ืน ในความเป็นจริงแลว้คาทอลิกกลบัสนุกสนานท่ีมีชาวโปเตสแตนทอ์ยู่ในชุมชนเดียวกบัตนและนบัถือ

ชาวโปรเตสแตนท์อย่างให้เกียรต์ิ ในชนบทแห่งหน่ึงทางวดัคาทอลิกในตาํบลยงัช่วยโปรเตสเตนท์ ออก

เร่ียไรหาทุนเพื่อนาํมาซ่อมแซมโบสถ์ของโปเตสเตนท์ ความใจบุญเช่นน้ีแสดงให้เห็นความสามารถอนั

ยิง่ใหญ่ในการใหท่ี้ชาวไอริชมีอยูใ่นวฒันธรรมของตน จากประวติัศาสตร์มาแลว้ท่ีแสดงให้เห็นวา่ส่วนมาก

ชาวไอริชจะไม่ติดในวตัถุและก็ค่อนขา้งเต็มใจท่ีจะมีส่วนเจือจานกบัโลกเท่าท่ีตนมีอยู่แมว้่าวตัถุนิยมจะ

เพิ่มข้ึนในระยะหลงั ๆ น้ีก็ตาม 

การพดูคุยกบัชาวไอริชมกัไม่ค่อยเหมือนกบัการทกัทายสนทนาของชาติอ่ืน ๆ ตรงท่ีคู่สนทนาแทบ

ไม่รู้ตวัดว้ยซํ้ าไปว่าเร่ิมตน้กนัตั้งแต่เม่ือไร ชาวไอริชชอบทาํอะไรทีละอย่าง เสร็จเร่ืองน้ีแลว้ค่อยเขยิบไป

เร่ืองอ่ืน จึงไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยระหว่างการสนทนา ชาวไอริชมกัรู้สึกว่าตนได้รับแรงบนัดาลใจท่ี

จะตอ้งแบ่งปันใหค้นอ่ืน ๆ ในโลกไดรั้บรู้ โดยทัว่ไปแลว้ชาวไอริชมีแนวโนม้อยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
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ต่าง ๆ จากต่างแดนหรือเร่ืองท่ีตนไม่คุน้เคยมาก่อน ชาวไอริชจะจบัมือทกัทายอยา่งวอ่งไว แลว้ก็เร่ิมสนทนา

ปราศยัซ่ึงปกติคุยยดืเยื้อทีเดียว เป็นเร่ืองปกติของชาวไอริสท่ีจะเร่ิมพดูจาปราศยักบัคนท่ีเคยรู้จกัมาก่อน ทั้งน้ี

เพราะนิสัยภายในของชาวไอริชนั้นไม่มีใครเป็นคนแปลกหนา้ นอกเสียแต่คนท่ีชาวไอริชเห็นวา่ไม่สนุกท่ีจะ

สนทนาด้วย ธรรมเนียมของชาวไอริชนั้นปกติจะไม่สวมกอดในท่ีสาธารณะขณะทกัทายเหมือนเช่นท่ี

ปรากฎในหมู่ชาวอเมริกนั 

ชาวไอริชมีนํ้ าใจไมตรีดีมาก ๆ ทั้งกบัมวลมิตรและคนแปลกหน้า ทั้งน้ีดูไดจ้ากการไม่ล๊อกกุญแจ

บา้น ผูค้นท่ีผา่นไปแวะเขา้ไปเคาะประตูถามไถ่ถึงถนนหนทางไดเ้ลย บางทีอาจไดรั้บเชิญให้เขา้บา้นเพื่อกิน

อะไรด่ืมอะไรสักหน่อยก่อนจะลาจาก เป็นปกติเหลือเกินท่ีชาวไอริชจะพบใครในตอนกลางวนัและพอตก

เยน็บุคคลผูน้ั้นก็อาจไดรั้บเชิญให้มารับประทานอาหารท่ีบา้น เหตุการณ์เช่นน้ีเป็นไปไดท้ั้งในเมืองและใน

ยา่นชนบท หลงัอาหารก็คือการสนทนาท่ีมีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ร่วมวง 

ชาวไอริชจาํนวนไม่นอ้ยไม่เช่ือในความลบัจึงเต็มใจจะบอกโลกไดรั้บทราบวา่ตนทาํมาหากินอะไร

และก็หวงัว่าผูม้าเยือนก็ควรจะเช่นเดียวกบัตน อย่างไรก็ตามชาวไอริชก็ไม่เต็มใจท่ีจะพูดคุยเพียงผิวเผิน 

กลบัจะสนุกมากกบัการสนทนาเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งเป็นสาระและเป็นเร่ืองท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัชนิดท่ี

หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง ชาวไอริชถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งท่ีจะถกประเด็นการเมืองและการศาสนาในท่ี

สาธารณะ ชาวไอริชพดูคุยไดทุ้กหนทุกแห่ง ในแต่ละท่ีท่ีพูดคุยกนัมีความหมายสําหรับชาวไอริช การพูดคุย

ในบา้นคือส่ิงสาํคญัสาํหรับครอบครัว การสนทนาก็เป็นหน่ึงของกิจกรรมทางสังคมท่ีชาวไอริชนิยมทาํอยา่ง

ยิง่ในร้านเหลา้ขนาดเล็กหรือในผบั 

ครอบครัวตามแบบแผนของไอริชคือหน่วยท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมกนัท่ีสุด ผูค้นในบา้นใครมีเร่ืองราว

อนัใดก็ถกกนัจุใจอยา่งชนิดไม่มีท่ีส้ินสุด บนโต๊ะอาหารเป็นเวลาท่ีสมาชิกในครอบครัวไม่ควรพลาดเพราะ

นอกจากอ่ิมหนําสําราญแล้วยงัสนุกกับการพูดคุยกัน โดยเฉพาะอาหารมือคํ่านั้นเป็นเวลาท่ีสมาชิกใน

ครอบครัวจะได้อพัเดทขอ้มูลของแต่ละคนท่ีผ่านมาตลอดทั้งวนั พ่อแม่มกัถามลูก ๆ ถึงเร่ืองท่ีโรงเรียน 

ครอบครัวอเมริกนัเช้ือสายไอริชครอบครัวหน่ึงคือตระกูลเคนเนดียถื์อธรรมเนียมการพูดคุยกันบนโต๊ะ

อาหารแมว้า่จะไปตั้งรกรากใหม่ในอเมริกา การสนทนาบนโต๊ะอาหารคํ่าของโจและโรสเคนเนดียถ์กกนัราว

กบัสัมมนาประเด็นการเมืองและนโยบายต่าง ๆ และเด็ก ๆ ก็มกัถูกผูใ้หญ่ทดสอบดว้ยวา่วนัน้ีไดเ้รียนอะไร

มาจากโรงเรียนบา้ง ธรรมเนียมเช่นน้ียงัสืบสานกนัอยูห่ลายช่วงอายขุองตระกลูเคนเนดีย ์
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ประเด็นของการสนทนาบนโตะ๊อาหารม่ือคํ่าในบา้นก็คือข่าวเร่ืองราวเก่ียวกบัญาติ ๆ ของครอบครัว

ขยาย เพื่อน ๆ และเพื่อนบา้น ชาวไอริชสนใจเป็นอย่างยิ่งในสารทุกขข์องญาติ ๆ และเพื่อน  ๆ แต่ความใส่

ใจเช่นนั้นก็ไม่ใช่เป็นการนินทาแต่อยา่งไร เพียงแต่เป็นห่วงคนเหล่านั้น และหากญาติสนิทมิตรสหายไดรั้บ

โชคก็จะรีบไปร่วมแสดงความยินดีทนัทีและในกรณีท่ีพวกเขาประสบเคราะห์กรรมก็จะรีบไปดูทนัทีแม้

จะตอ้งเฝ้ารอกนัท่ีโรงพยาลนานนบัชัว่โมงก็ตาม และเพื่อน ๆ ก็จะพูดคุยกนัดว้ยเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งเร่ืองท่ี

เคยมีประสบการไดจ้ดจาํร่วมกนัมา 

ตอนงานศพยิ่งสะทอ้นความมีนํ้ าใจของชาวไอริชยิ่งนกั ทุกคนไปชุมนุมกนัท่ีบา้นงานเพื่อคาระวะ

ศพและอยูเ่ป็นเพื่อนเจา้ภาพงาน ทาํเช่นน้ีเป็นเวลา 2 หรือ 3 วนัก่อนท่ีจะนาํศพไปทาํพิธีฝังท่ีสุสานท่ีบา้นงาน

มีขา้วปลาอหาร เคร่ืองด่ืม เสียงหวัเราะ การสนทนา ดนตรีบรรเลง เกมส์ก็มีให้เล่นสนุกรวมทั้งมีการเล่าเร่ือง

ต่าง ๆ ตอนงานแต่งก็เช่นกันท่ีจะมีทั้งญาติและเพื่อนบ้านมาร่วมงานกนัคบัคัง่ ตามธรรมเนียมแล้วการ

แต่งงานท่ีโบสถ์ใหญ่แลว้จะมีการเล้ียงฉลองขา้วปลาอาหารรวมทั้งการเตน้รําและร่วมสนุกสนามอยา่งเป็น

กนัเอง 

สาํหรับชาวไอริชแลว้ผบัเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีผูค้นจะไดม้าพบปะและพูดคุยกนัสารพดัเร่ืองท่ีอยาก

พูดคุย ท่ีผบัจึงพบว่ามีทั้งผูใ้หญ่ทั้งหญิงและชายรวมทั้งเด็ก ๆ ในประเทศน้ีไม่มีข้อจาํกัดหรือกฎหมาย

กาํหนดอายุกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมา ผบัส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนท่ีดูเรียบง่ายนั้นเป็นท่ี

ทราบกนัดีวา่เป็นท่ีชุมนุมของบรรดาคนทาํงาน (กรรมกร) และอีกส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บการตกแต่งสวยงาม ใน

ส่วนน้ีคิดราคาเบียร์แพงกวา่ในส่วนแรก ผบัในประเทศน้ีน่าจะเป็นสถานท่ีมีชีวิตชีวาแห่งการสนทนาอยา่ง

เป็นกนัเองมากกวา่สถานท่ีอ่ืนใด เพื่อนร่วมงานและบรรดาหัวหนา้ของพนกังานส่วนใหญ่ก็ไดใ้ช้พื้นท่ีใน

ผบัเพื่อสังสรรกนันอกเวลางาน จึงไดเ้รียนรู้กนัและกนัมากยิ่งข้ึนตอนท่ีมาผบัว่าใครมีความสามารถพิเศษ

อะไร และใครมีปัญหาอะไร การได้มาพบปะพูดคุยในสถานท่ีพักผ่อนเช่นผบัช่วยให้บุคคลได้เพิ่ม

ความสามารถในการพูดคุย กล้าแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในประเด็นหัวขอ้ท่ีเผ็ดร้อนซ่ึงคู่สนทนา

จะตอ้งโชวฝี์ปากสุด ๆ แมไ้ม่ไดค้าดหวงัว่าจะมีการแพก้ารชนะแต่อย่างใดหากคนต่างชาติท่ีมีบุคลิกภาพ

เงียบ ๆ และชอบจะคิดเองทาํเองตามลาํพงัได้มีโอกาสไปอยู่และไปเยือนชาวไอริชสักพกัก็มีแนวโน้มว่า

อาจจะเปล่ียนเป็นคนท่ีมีอธัยาศยัทกัทายคนอ่ืนอยา่งมีมิตรสัมพนัธ์ยิง่ข้ึน 
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ฟินแลนด์แดนซาวน่าไอน า้ร้อนเพือ่ชีวติ 

ประเทศฟินแลนดห์รือช่ืออยา่งเป็นทางการวา่สาธารณรัฐฟินแลนดคื์อประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของทวปียโุรป ทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้รดทะเลบอลติก ทิศใตจ้รดอ่าวฟินแลนด์ ดา้น

ตะวนัตกจรดอ่าวบอทเนีย มีชายแดนติดกบัประเทศสวีเดน นอร์เวยแ์ละรัสเซีย ฟินแลนด์มีประชากรเพียง 5 

ลา้นคนบนพื้นท่ี 338,145 ตารางกิโลกเมตร ผลของสงครามเผยแพร่คริสตศ์าสนาตั้งแต่ปี คศ 1151 ทาํให้

ฟินแลนด์ตกเป็นดินแดนในปกครองของสวีเดนอยู่หลายศตวรรษ ระหว่างเวลานั้ นสวีเดนได้นําการ

เปล่ียนแปลงหลายอยา่งมาสู่ฟินแลนด์ เช่น สมเด็จพระราชาธิบดีกุสตาฟท่ี 1 กษตัริยส์วีเดนไดก่้อตั้งเมือง

เฮลซิงกิจากหมู่บา้นชาวประมงได้กลายเป็นเมืองสมยัใหม่ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาฟินแลนด์ก็จริง 

กระนั้นก็ใช้ภาษาสวีเดนเป็นภาษาท่ี 2 อย่างเป็นทางการ จากนั้นฟินแลนด์ไดต้กไปอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของจกัรวรรด์ิรัสเซียถึง 2 คร้ัง กระทัง่ปี คศ 1917 จึงไดเ้อกราชกระนั้นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฟิลนแลนด์

ก็ตอ้งผา่นความเลวร้ายและตอ้งจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจาํนวนมหาสศาลใหก้บัสหภาพโซเวยีต 

การทาํป่าไมเ้พื่อผลิตกระดาษส่งออกโดยเฉพาะตลาดในสหรัฐเป็นอุตสาหกรรมนาํรายไดห้ลกัเขา้สู่

ประเทศ ในระยะหลังมีความก้าวหน้าทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ บริษทัโนเกียของฟินแลนดไ์ดก้า้วข้ึนมานาํหนา้อุตสาหกรรมภาคโทรคมนาคมในเวลาเพียงไม่ก่ี

ปี ในแง่ของศาสนาความเช่ือชาวฟินแลนด์ประมาณร้อยละ 85 นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายลูเธอรัน นอกนั้น

นบัถือนิกายออร์โธดอกส์ สองนิกายจึงเป็นศาสนาประจาํชาติของฟินแลนด์ ในฐานะของเมืองท่องเท่ียวแลว้

กล่าวได้ว่าภูมิอากาศหนาวและอบอุ่นรวมทั้งปรากฎการณ์พระอาทิตยเ์ท่ียงคืนสองอย่างน้ีท่ีดึงดูดความ

สนใจการท่องเท่ียว ในจุดท่ีเหนือท่ีสุดของประเทศพระอาทิตยไ์ม่ตกดินเป็นเวลา 73 วนัในช่วงฤดูร้อนและ

พระอาทิตยไ์ม่ข้ึนเลยเป็นเวลา 51 วนัในช่วงฤดูหนาว 

ดว้ยเป็นรัฐสวสัดิการในแง่ของการศึกษาแลว้ในสังคมฟินแลนด์ร่วมสมยัระบบการศึกษาเป็นหน่ึง

เดียวโดยใหค้วามเท่าเทียมกนัทางการศึกษาไม่วา่บุคคลจะอยูท่อ้งถ่ินใดหรือมีพื้นฐานทางสังคมอยา่งไร ผล

ของการสาํรวจตามโปรแกรมการประเมินนกัเรียนนานาชาติพบวา่นกัเรียนชาวฟินแลนด์ช่วงอายุระหวา่ง 15 

ปีอยูใ่นระดบัสูงสุดดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน ในปี คศ 2006 ผลการทดสอบ PISA พบว่า

นกัเรียนชาวฟินแลนด์มาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ การศึกษาในประเทศแห่งน้ีให้ฟรี

ทุกระดบัจากอนุบาลกระทัง่ถึงระดบัปริญญาเอก ครูผูส้อนมีการศึกษาดีมาก การแข่งขนัเพื่อเขา้มหาวิทยาลยั

สาขาคุรุศาสตร์นั้นนาํหนา้สาขาอ่ืน ๆ และเม่ือไดบ้รรจุเป็นครูอาจารยก์็จะไดรั้บเงินเดือนสูงอยูม่าก 
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เอกลกัษณ์โดดเด่นทางวฒันธรรมอย่างหน่ึงของประเทศฟินแลนด์ก็คือการอบซาวน่าไอนํ้ าท่ีถือ

ปฏิบติักนัมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษกระทัง่ปัจจุบนัในปี คศ 2012 ทั้งประเทศมีซาวน่ามากกวา่สามลา้นแห่งจาก

ประชากรเพียงห้าลา้นคนโดยเฉล่ียแลว้จะมีซาวน่าหน่ึงแห่งต่อหน่ึงครอบครัว โดยรวม ๆ แลว้ซาวน่าเป็น

สถานทีสาํหรับผอ่นคลายกบัครอบครัวและเพื่อนฝงูเพราะการอบไอนํ้าช่วยทาํใหส้บายทั้งกายและใจ ซาวน่า

ปลดปล่อยความเหน่ือยเม่ือยลา้และสร้างพลงัข้ึนมาใหม่เพื่อพร้อมจะเดินหนา้เผชิญต่อปัญหาท่ีถาโถมดว้ย

ความอดทนและแขง็แกร่ง 

การเขา้อบไอนํ้าก็คลา้ย ๆ กบัการเขา้ไปยงัสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเต็มไปดว้ยจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติ 

สุภาษิตของฟินแลนด์กล่าวว่าผูค้นควรจะประพฤติปฏิบติัตนในซาวน่าเหมือนตอนเขา้โบสถ์ อุดมคติท่ี

เก่ียวกบัซาวน่าก็คือการชาํระร่างกาย (ท่ีไม่ใช่ทางศาสนา) และจิตใจให้สะอาด การเขา้ซาวน่ามีนยัยะถึงการ

ปลดเปล้ืองภาระอนัหนกัหน่วงและความขดัแยง้ทั้งหลายไวเ้บ้ืองหลงั การพกัสงบและการชาํระนั้นมากกวา่

การพกัผอ่นและชาํระร่างกายตนเวลาเขา้ซาวน่าจะตอ้งเงียบสงบดุจเคารพสถานท่ีคลา้ยกนักบัตอนเขา้โบสถ ์

สําหรับผูค้นท่ีน่ีแลว้การเปลือยกายในห้องซาวน่าไม่มีอะไรเก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์แต่เป็นการพกัผอ่นและทาํ

ร่างกายให้สะอาดหมดจด เน่ืองจากการเตรียมไอนํ้ าในห้องอบตอ้งมีค่าใชจ่้าย สมยัก่อนมีเตาอบซ่ึงเป็นกอง

กอ้นหินท่ีถูกเผาให้ร้อน ผูอ้บจะอาบนํ้ าถดัไปจากกองหินร้อน ระยหลงัมีพฒันาการการผลิตมวลของเตาอบ

ไฟฟ้าข้ึนมา เพียงแค่กดปุ่มเดียวหินจะถูกความร้อนจากความตา้นทานของไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเตาแบบเก่า

หรือแบบปัจจุบนัการเตรียมมีค่าใชจ่้ายอยูแ่ลว้จึงเป็นธรรมดาอย่างยิ่งท่ีจะเขา้อบซาวน่าดว้ยกนัหลาย ๆ คน 

ในครอบครัวสมาชิกของครอบครัวเขา้อบซาวน่าพร้อมกนัเป็นท่ียอมรับกันทัว่ไปว่าการอบไอนํ้ าแบบ

ฟินแลนดมี์ประโยชน์อยา่งยิง่สําหรับคนท่ีทุกขท์รมานจากโรคหวดั ทาํความสะอาดร่างกายจากสารพิษและ

ส่ิงสกปรก ความเครียดหมดไปจิตใจก็แข็งแกร่งข้ึนมาอีกคร้ังเท่ากบัเติมพลงัให้แก่ชีวิต หลายครอบครัว

เติบโตมาจากห้องซาวน่า การเข้าอบด้วยกันเป็นประจาํทุก ๆ สัปดาห์ทาํให้ต้องอยู่ด้วยกัน ทุกคนใน

ครอบครัวเขา้ห้องอบไอนํ้ าเช่นนั้นดว้ยกนักระทัง่ลูกเล็ก ๆ โตเขา้สู่วยัรุ่น การอบซาวน่านอกจากเป็นเวลาท่ี

อยูด่ว้ยกนัแลว้ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีทุกคนไดเ้รียนรู้การเคารพความเงียบของคนอ่ืน เม่ือใดก็ตามท่ีลูก ๆ ซ่ึงโต

แลว้กลบับา้นก็จะพบว่าซาวน่าพร้อมสําหรับทุกคนแลว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีเขตชนบทท่ีใชฟื้นเป็น

เช้ือเพลิงทาํใหหิ้นร้อนไดดี้กวา่การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

การอบไอนํ้ าเป็นพิธีกรรมประจาํสัปดาห์สําหรับคนจาํนวนไม่น้อยและแม้กระทัง่เป็นพิธีกรรม

ประจาํวนัสาํหรับชาวฟินแลนดบ์างราย อีกทั้งยงัเป็นพิธีกรรมสําคญัสําหรับคริสตม์าสและช่วงกลางฤดูร้อน 

เม่ือพระอาทิตยไ์ม่ตกดินระหวา่ง 20 ชัว่โมงและ24 ชัว่โมงเพื่อไดฉ้ลองช่วงกลางฤดูร้อนกบัครอบครัวและ

กบัเพื่อนสนิทอบซาวน่าดว้ยกนัในกระท่อมในป่าริมทะเลสาบเป็นท่ีทุกคนไฝ่ฝันดว้ยกนัทั้งนั้น เพราะไดอ้ยู่

ใกลชิ้ดกบัคนท่ีรักท่ามกลางความใสบริสุทธ์ิของธรรมชาติ การอบซาวน่าในโอกาสดงักล่าวให้ความสุขสรร
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กว่าท่ีบา้นเพราะการอบไอนํ้ าจะทาํเป็นระยะๆ นาน 10 – 15 นาที แลว้อาบนํ้ า ฉะนั้นหากอบซาวน่าริม

ทะเลสาบพออบได้ท่ีก็วิ่งลงไปอาบนํ้ าในทะเลสาบใกล ้ๆ นั้น ช่างเป็นอะไรท่ีวิเศษนัก ส่วนในฤดูหนาว

อุณหภูมิตํ่าสุด -30 ถึง -40 องศาเซลเซียสสวา่งชา้มืดเร็ว เวลาสวา่งแต่ละวนัจะอยูร่าว ๆ 4-5 ชัว่โมง คือพอจะ

มีแสงสว่างตั้งแต่ 10 โมงเช้า พอบ่าย 2 ถึง บ่าย 3 ก็มืดแลว้ หิมะก็ตก ผูค้นไม่ค่อยออกไปไหนมาไหน 

หากแต่จะอยูใ่นบา้นเป็นส่วนใหญ่ มองไปทางไหนก็เห็นแต่สีขาวของหิมะและสีเทาของทอ้งฟ้า บรรยากาศ

มีแต่ความมืดมนแลว้จิตใจล่ะจะหดหู่ วิตกกงัวล และทรมานใจมากเพียงใด ดงัเป็นท่ีรับรู้กนัวา่ฟินแลนด์คือ

เป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีมีอตัราการฆ่าตวัตายสูง ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศมีอิทธิพลมากเกินบรรยาย 

ฉะนั้นการไดเ้ขา้อบซาวน่าจึงช่วยผอ่นปรนสภาวะดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทุกคนเท่าเทียมกนัเม่ือเขา้ไปอบซาวน่าเพราะทุกคนตอ้งเปล้ืองผา้และอบไอนํ้ าอย่างสงบ (ในทาง

วิทยาศาสตร์ขณะท่ีอบไอนํ้ าตอ้งเสียเหง่ือจึงตอ้งพยายามไม่ใช้กาํลงักายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดแ้มแ้ต่การ

พดูคุย) ในหอ้งอบจึงไม่ปรากฎสัญญลกัาณ์ของสถานภาพทางสังคมแต่อยา่งใด ปกติทัว่ไปชาวฟินแลนด์เป็น

ผูท่ี้มีตวัตนค่อนขา้งสูง ในการส่ือสารดว้ยกนัแลว้ชาวฟินแลนด์จะเป็นผูฟั้งมากกว่าผูพู้ดเพราะการฟังผูอ่ื้น

คือการให้ความเคารพคู่สนทนาและชาวฟินแลนด์จะแสดงความเห็นก็ต่อเม่ือถึงขั้นตอนของการตดัสินใจ 

พฤติกรรมเช่นน้ีอาจจะเป็นผลแห่งการตกผลึกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะการเขา้อบซาวน่าเป็นประจาํก็

เป็นได ้สําหรับชาวฟินแลนด์แลว้การเงียบอย่างไตร่ตรองครุ่นคิดนั้นเต็มไปดว้ยการให้เกียรต์ิเคารพผูอ่ื้น 

ซาวน่าไดผ้นวกทั้งแง่มุมของสวรรคแ์ละนรกเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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เม็กซิโก:  จ้าวแห่งงานเลีย้งงานฉลอง 

เม็กซิโกเป็นประเทศหน่ึงในทวีปอเมริกาเหนือ การคน้พบและการล่าอาณานิคมของสเปนช่วยให้

โลกไดรู้้เก่ียวกบัผูค้น วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของผูค้นในดินแดนแห่งน้ี ในแง่

ของวฒันธรรมเมก็ซิโกประกอบดว้ยวฒันธรรมเด่น ๆ 3 วฒันธรรมคือวฒันธรรมอินเดียน (ซ่ึงเป็นชนพื้นถ่ิน

ดั้งเดิม) วฒันธรรมสเปนและวฒันธรรมผสมระหวา่งอินเดียนและผูมี้รากเหงา้เป็นชาวสเปนหรือท่ีเรียกกนั

ตามทอ้งถ่ินวา่วฒันธรรมเมสทิโซ (Mestizo) จากประชากรทัว่ประเทศ 107.8 ลา้นคนปรากฎวา่ร้อยละ 60 

เป็นเมสทิโซและร้อยละ 30 คืออินเดียนแท ้ๆ (หรือท่ีเรียกวา่อเมอรินเดียน) ชาวอินเดียนท่ีกล่าวมาน้ีคือผูสื้บ

เช้ือสายมาจากจกัรวรรดิมายนัและอสัเทค ประชากรส่วนท่ีเหลือราว ๆ ร้อยละ 9 คือผูสื้บเช้ือสายมาจาก

บรรพบุรุษชาวสเปนและก็เป็นไปตามอย่างท่ีคาดกล่าวคือเม่ือจดัลาํดบัความสําคญัทางสถานภาพแล้ว

ลูกหลานเช้ือสายสเปนมาเป็นอนัดบัตน้ ตามมาดว้ยผูค้นลูกผสมอินเดียนและสเปนและทา้ยท่ีสุดก็คือชาว

อินเดียน ผูค้นส่วนใหญ่จะแสดงตนว่ามีเช้ือสายอินเดียนหรืออินเดียนผสมสเปน ภาษาสเปนเป็นภาษา

ราชการของประเทศ กระนั้นผูค้นในเมืองส่วนใหญ่ก็เข้าใจและใช้ภาษาองักฤษส่ือสารได้   มีภาษาพูด  

อินเดียนประมาณ 100 ภาษา ใชอ้ยูใ่นส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ผูค้นส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นบัถือศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิกและอีกร้อยละ 6 นบัถือศาสนาคริสตโ์ปรเตสแตนท ์

ผูค้นในแต่ละเมืองแต่ละกลุ่มศาสนาความเช่ืออาจจะมีแบบแผนชีวิตท่ีดาํเนินอยูเ่ป็นประจาํผิดแผก

กนัออกไปในรายละเอียด กระนั้นก็ไม่มีใครปฎิเสธไดเ้ลยวา่ในชีวติของชาวเม็กซิโกนั้นตอ้งมีงานเล้ียงฉลอง 

ตามสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศเมก็ซิโกแลว้ปีหน่ึง ๆ มีการจดังานเล้ียงงานฉลองอยูร่ะหวา่ง 500 ถึง 

600 งาน ชาวเมก็ซิกนัจดังานเล้ียงงานฉลองดว้ยเหตุผลต่าง ๆ เช่น งานฉลองเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ วนั

อิสระภาพเม็กซิกนั (ท่ีไดอิ้สรภาพจากการเป็นอาณานิคมของสเปน) งานฉลองประจาํเมือง งานฉลองนคร

และงานฉลองรัฐ นอกจากน้ียงัมีงานสดุดีนกับุญในศาสนาคริสตค์าทอลิก งานขอบคุณอาหารพิเศษและพืช

พนัธ์ุธญัญาหารท่ีจดักนัในบางเขต งานวนัเกิด งานศิลจุ่ม งานแต่งงานและงานฉลองปริญญา ฯลฯ งานร่ืนเริง

แบบเม็กซิกนัจริง ๆ คืองานร่ืนเริงท่ีจดัในชนบท ยิ่งเป็นดินแดนท่ีห่างไกลและเดินทางไปเยือนงานไดย้าก

งานเฉลิมฉลองก็ยิง่จะน่าดึงดูดใจยิง่นกั 

ความสุขอนับริสุทธ์ิของชีวิตท่ีเรียบง่ายอาจจะไดป้ระสบการณ์ท่ีงานเล้ียงงานฉลอง การเตน้แบบ

พื้นเมืองท่ีผูเ้ตน้มาในชุดเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มสวยงามและผูค้นก็เตน้กนัอยา่งมีความสุข งานฉลองช่วยให้ชาว

เม็กซิกนัมีโอกาสร่าเริงเก้ือหนุนชีวิตความเป็นอยู่ ผูม้าร่วมงานจะไดพ้บเห็นผูค้นจากเมืองเพื่อนบา้น ขาย

เคร่ืองประดบัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ สนุกกบังานเล้ียงและร่ืนเริงกบัมิตรภาพของเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว แม้
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จะเป็นงานท่ีไม่หรูหรามากท่ีสุดก็ยงัช่วยให้มีอารมณ์สนุกสนานและเพิ่มพลงัชีวิต งานเล้ียงงานฉลองเป็นท่ี

รวมอาภรณ์ท่ีสวยงาม พดูคุยสนุกสนาม ทาํกิจกรรมท่ีจอแจและเคล่ือนไหวไปรอบ ๆ อยา่งไร้จุดหมาย 

โดยทัว่ ๆ ไปรัฐโอซากาทางตอนใตจ้ดัเทศกาลงานฉลองไดอ้ย่างน่าอศัจรรยด์ว้ยชุดเส้ือผา้อาภรณ์

ของแควน้ท่ีงดงาม จดัแต่งดอกไม้และมีพุ่มดอกไมไ้ฟแบบพื้นเมือง ผูค้นในแควน้น้ีส่วนใหญ่เป็นชาว

อินเดียนท่ีมีเอกลกัษณ์ดา้นความสุขุมสง่างาม เป็นชนพื้นเมืองท่ีใส่ใจผูค้นใหม่ ๆ และมรรควิธีใหม่ ๆ ส่วน

รัฐเธียปัสซ่ึงเพิ่งผ่านพน้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังใหญ่ ก็จดัแสดงพิธีกรรมแบบเถ่ือน ๆ ท่ีมีเสน่ห์

และทาํใหค้นภายนอกท่ีพบเห็นอกสั่นขวญัแขวนได ้เขตอ่ืนอาจจดังานท่ีมีเพียงการกิน ร้องเพลง เตน้รํา และ

ด่ืม โดยรวม ๆ แล้วเทศกาลงานฉลองต่าง ๆ ได้เติมเต็มความหลากหลายและได้ให้ประสบการณ์แก่

ผูร่้วมงาน 

ในวฒันธรรมเมก็ซิกนันั้นผูค้นมีความสําคญัมหาศาล งานเล้ียงงานฉลองโอกาสต่าง ๆ คือเวลาแห่ง

การสุขสันตร่์วมกบัครอบครัวและมิตรสหาย งานเล้ียงงานฉลองไดส้ร้างสายสัมพนัธ์ในหมู่ชาวเม็กซิกนัอนั

เป็นรากเหงา้แห่งสังคมท่ีเน้นพฤติกรรมร่วม ดูไดง่้ายจากระดบัครอบครัวโดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบทพบว่า

บา้นหลงัหน่ึง ๆ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูค้นหลายช่วงอาย ุทุกคนช่วยกนัหาเล้ียงเพื่อครอบครัว เด็ก ๆ จะไปไหน

มาไหนกบัพ่อแม่เสมอ ครอบครัวคือระบบสวสัดิการอย่างไม่เป็นทางการในประเทศแห่งน้ี ญาติ ๆ จะ

ช่วยเหลือกนัโดยเฉพาะในยามตกทุกขไ์ดย้าก 

ความเป็นสังคมท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นท่ีเนน้พฤติกรรมร่วมระดบัครอบครัวและเครือญาติของชาว

เม็กซิกนัเห็นไดอ้ย่างเป็นปรากฎการณ์ในสายตาของสาธารณะก็คือช่วงเทศกาลแห่งความตายซ่ึงจะมีข้ึน

ระหว่างวนัท่ี 1-2 พฤศจิกายนของทุกปี ในงานน้ีผูค้นในวงค์ญาติจะไปทาํพิธีกรรมท่ีหลุมฝังศพญาติผู ้

ล่วงลบัแลว้โดยวางดอกไมพ้ร้อมอาหารไวบ้นหลุมศพ พิธีเช่นน้ีคือการผสมผสานแนวคิดแบบคาธอลิกกบั

แนวคิดของอินเดียนท่ีมีมาแต่ดั้ งเดิมเก่ียวกบัชีวิตหลงัความตาย วนัหน่ึงของแต่ละปีผูค้นจะแต่งกายเฉก

ชาวนาชาวไร่และนาํลูกเล็ก ๆ ของตนไปท่ีโบสถเ์พื่อขอรับพร ขา้งดา้นหนา้โบสถ์มีบูทให้เด็ก ๆ ไดถ่้ายภาพ

ในฉากขา้งหลงัของบูธ และในชุดแต่งกายของเด็ก ๆ คือสัญญะท่ีมองเห็นไดว้า่เป็นเบ้ืองหลงัดั้งเดิมของชาว

เม็กซิกนั สีสันของเทศกาลอยู่ท่ีการแต่งตวั แต่งหน้าและสวมหน้ากากรูปผี ทุกครอบครัวออกจากบา้น

มาร่วมเดินเป็นร้ิวขบวนกบับรรดาจากสมาชิกครอบครัวอ่ืน ๆ ท่ีแต่งกายใส่หนา้กากเขา้ร่วมพิธีเช่นเดียวกนั 

นบัวา่เป็นเทศกาลของเมก็ซิโกท่ีโด่งดงัทัว่โลก 

ดว้ยเหตุท่ีเม็กซิโกไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมหลายอยา่งจากสเปนโดยเฉพาะการหาพ่อทูลหวัมาร่วม

พิธีศีลจุ่มใหเ้ด็ก ๆ โดยทัว่ไปแลว้พ่อทูลหวัมกัเป็นผูมี้บุญหนกัศกัด์ิใหญ่เป็นท่ีนบัถือของครอบครัวเด็กและ

คนทัว่ไป ในวิถีของชาวเม็กซิกนัมีพิธีกรรมหลายโอกาสท่ีจดัเพื่อเด็ก ๆ แต่ละพิธีเด็ก ๆ จึงมกัมีพ่อทูลหัว
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แตกต่างกนัไป เม่ือเด็กเจริญวยัและจะผา่นขั้นตอนต่าง ๆ ของวฎัจกัรชีวิตพ่อทูลหวัทั้งหลายของเด็กคนนั้นก็

จะมาร่วมงานเสมอ ธรรมเนียมเช่นน้ีทาํให้ครอบครัวของเด็กนั้นไดมี้สายสัมพนัธ์ฉันท์กบัครอบครัวและ

ผูค้นในวงคต์ระกูลของพ่อทูลหวั แบบแผนเช่นน้ีทาํให้เกิดเครือข่ายโยงใยสายสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีผกูเช่ือม

ครอบครัวต่าง ๆ เขา้เป็นครอบครัวใหญ่ ในประเทศเม็กซิโกมิตรสหายมีความสําคญัเช่นกนัเพราะเม่ือเป็น

เพื่อนกนัแลว้นั้นเท่ากบัวา่บุคคลผูน้ั้นไดก้ลายมาเป็นสมาชิกท่ีเช่ือถือของกลุ่ม 

โดยสรุปแลว้งานเล้ียงงานฉลองในวาระต่าง ๆ ของชาวเม็กซิกนัสะทอ้นถึงแง่มุมสําคญั ๆ ส่ีอย่าง 

ประการแรกบ่งช้ีไปท่ีความสาํคญัต่อผูค้นและเทศกาลงานเล้ียงงานฉลองท่ีให้ผูร่้วมงานไดมี้โอกาสกบัความ

หรรษาและความร่ืนรมยข์องครอบครัวมิตรสหายและชุมชน ประการท่ีสองศาสนาความเช่ือมีอิทธิพลอยูใ่น

ทุกอณูชีวติของชาวเมก็ซิกนัและเทศกาลงานฉลองทางศาสนามากมายหลายวาระก็คือโอกาสท่ีชาวเม็กซิกนั

จะได้ติดต่อส่ือสารกบัพระเจา้ ประการท่ีสามการได้มีประสบการณ์ปัจจุบนัสําคญัต่อชาวเม็กซิกนัและ

เทศกาลงานฉลองก็คือโอกาสท่ีจะไดมี้ประสบการณ์น้ีประการสุดทา้ยภายใตก้ารจดัระเบียบทางสังคมชาว

เม็กซิกนัไดพ้บเสรีภาพและภายใตก้ารจดัระเบียบทางสังคมของงานเล้ียงงานฉลองชาวเม็กซิกนัไดแ้สดง

เสรีภาพนั้นอยา่งประจกัษ ์
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เบลเยยีมดินแดนแห่งความแตกต่าง 

ราชอาณาจกัรเบลเยียมตั้งอยู่ในยุโรปตะวนัตกเฉียงเหนือ มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศฝร่ังเศส  

เยอรมนั ลกัเซมเบิร์กและเนเธอร์แลนด์ ในประวติัเป็นเวลากว่า 500 ปี ท่ีดินแดนแห่งน้ีเคยตกอยู่ภายใต้

อาํนาจการปกครองของชาติต่าง ๆ ท่ีเร่ิมจาก ออสเตรีย สเปน ฝร่ังเศสและเนเธอร์แลนด์ ภายใตอิ้ทธิพลของ

ชาติเหล่านั้นทาํให้ผูค้นท่ีสืบเช้ือสายในเวลาต่อมาจึงมีความแตกต่างในวฒันธรรมโดยเฉพาะภาษา เวลาจดั

เขตปกครองสองแควน้ใหญ่ ๆ จึงปรากฎว่าในแควน้ฟลานเดอร์เป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวเฟลมิซ ผูค้นพูด

ภาษาดตัซ์ ส่วนในแควน้วลัโลเนียอนัเป็นถ่ินฐานของชาววลัลูนผูค้นพดูภาษาฝร่ังเศส นอกจากน้ีทางดา้นทิศ

ตะวนัออกของวลัโลเนียยงัมีชุมชนของผูค้นท่ีพูดภาษาเยอรมนั โดยรวมแลว้แบบแผนชีวิตความเป็นอยูข่อง

ชาวเฟลมิซและชาววลัลูนคือสีสันวฒันธรรมแห่งชาติของประเทศเบลเยีย่มในปัจจุบนั เพียงแค่ความแตกต่าง

ทางภาษาพดูสามภาษาน้ีเองท่ีมีผลใหต้อ้งจดัระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองให้สอดสัมพนัธ์

กบัเง่ือนไขทางวฒันธรรมของผูค้นในประเทศ 

รัฐบาลเบลเยีย่มตระหนกัถึงบทบาทของภาษาทั้ง 3 จึงไดจ้ดัการศึกษาและการคา้พาณิชยใ์ห้สัมพนัธ์

บริเวณถ่ินท่ีอยูข่องผูพู้ดภาษาถ่ินแต่ละภาษา ในถ่ินของชาวเฟลมิซทางตอนเหนือของประเทศติดเขตแดน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จัดให้มีการศึกษาและธุรกิจเบ้ืองต้นในรูปแบบการส่ือสารด้วยภาษาดัตช์          

ชาวเฟมิชพื้นเมืองผูพู้ดภาษาดตัช์มีประมาณ 58 เปอร์เซ็นตข์องประชากรประเทศเบลเยี่ยม ส่วนในแควน้

วลัโลเนียซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องประเทศติดเขตแดนประเทศฝร่ังเศสให้จดัการศึกษาและการธุรกิจต่าง ๆ 

เบ้ืองตน้ดว้ยภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นภาษาถ่ินของชาววลัโลเนียซ่ึงเป็นประชากร 31 เปอร์เซ็นตข์องประเทศ เพื่อ

ความเป็นธรรมและเหตุผลทางธุรกิจรัฐบาลจึงให้บรรดาพ่อคา้ นกัการศึกษา เจา้หนา้ท่ีรัฐและคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่

ในพื้นท่ีเขตบรัสเซลส์เมืองหลวงดาํเนินการทุกอย่างเป็นภาษาดตัซ์ ภาษาฝร่ังเศสหรือภาษาองักฤษ ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของคู่กรณี (ผูม้าติดต่อ) 

กรุงบรัสเซลส์ตั้งอยู่บริเวณทางแยกของยุโรปและบริษทัท่ีเป็นการร่วมทุนระหว่างชาติก็ตั้งสํานกั

ภาคพื้นยุโรปท่ีกรุงบรัสเซลส์เม่ือไม่นานมาน้ีเพราะการรวมประชาคมยุโรป (EU) ในปี คศ 1992 ท่ีเมือง

หลวงแหน่งน้ีจึงมีประชากรต่างชาติอยูถึ่ง 5 เปอร์เซ็นต ์โครงสร้างการปกครองแบบสหพนัธ์อนัซบัซ้อนของ

ประเทศน้ีอาจก่อใหเ้กิดความสับสน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวต่างชาติท่ีเพิ่งมาใหม่ เพราะการปกครองของเบล

เยี่ยมแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ รัฐบาลสหพนัธ์มีศูนยก์ลางอยูท่ี่บรัสเซลส์ ชุมชนภาษาสามชุมชนไดแ้ก่ 

ฟลามส์ ฝร่ังเศส และ เยอรมนั และสามภูมิภาค ไดแ้ก่ เขตฟลามส์หรือฟลานเดอส์ เขตวลัลูน หรือ วลัโลเนีย 

และเขตเมืองหลวงบรัสเซลส์  
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ในแง่มุมของศาสนาความเช่ือนั้นศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกไดฝั้งรากลงในดินแดนยุโรปมา

ตั้งแต่ยุคอารยธรรมโรมนัรุ่งเรือง ในประเทศเบลเยียมนบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกเป็นศาสนา

ประจาํชาติ มหาวิทยาลยัคาทอลิกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกคือมหาวิทยาลยัลูเวน (Leuven) ตั้งอยูใ่นแควน้ฟลาน

เดอร์ห่างจากกรุงบรัสเซลส์ไปทางทิศตะวนัออกเพียง 20 ไมล์ และน้ีก็เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีจะให้ภาพผลท่ี

ตามมาของความขดัแยง้อนัเกิดจากความแตกต่างทางภาษา กล่าวคือเม่ือหลายร้อยปีก่อนมหาวิทยาลยัให้

ความรู้และบริการทางวิชาการแก่นกัศึกษาและนกัปราชญ์ทั้งชาวเฟลมิซ (ดตัซ์) และชาววลัลูน (ฝร่ังเศส) 

ทั้งน้ีโดยใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาทางการในมหาวิทยาลยั ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ความตึงเครียดทาง

ภาษาศาสตร์เร่ิมเพิ่มมากข้ึนมีผลใหเ้กิดการต่อสู้กนัในคาเฟ่รอบ ๆ มหาวทิยาลยัเป็นระยะ ๆ นบัเป็นเวลากวา่ 

20 ปี ความเป็นอริศตัรูดงักล่าวไดพ้ฒันามาถึงจุดท่ีมหาวิทยาลยัจาํเป็นตอ้งแยกออกเป็น 2 วิทยาเขต วิทยา

เขตหน่ึงอยูใ่นมหาวทิยาลยัลูเวนสําหรับชาวเฟลมมิชในแควน้ฟลานเดอร์ และอีกวิทยาเขตหน่ึงอยูใ่นแควน้

วลัโลเนียสําหรับชาววลัลูน ทั้งน้ีเป็นการแยกกนัทั้งนักศึกษา บุคลากรท่ีบริหารคณะและทรัพยากรองค์

ความรู้อย่างห้องสมุด หนงัสือตาํราท่ีข้ึนตน้เร่ืองด้วยตวัอกัษรตน้ ๆ เก็บรักษาไวท่ี้มหาวิทยาลยัลูเวนเดิม 

ส่วนหนังสือท่ีข้ึนตน้เร่ืองด้วยตวัอกัษรคร่ึงหลงัเก็บรักษาไวใ้นห้องสมุดใหม่ท่ีแควน้วลัโลเนีย ปัจจุบนั

การศึกษาวจิยัจาํเป็นจะตอ้งหยบิยมืคน้ควา้จากทั้งสอบวทิยาเขตความสับสนน่าจะมีอยูม่ากพอสมควร 

ในทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้นภายหลังการก่อตั้งประเทศใหม่ ๆ (ในช่วง ศตวรรษ์ท่ี 18-19) 

แควน้วลัโลเนียรํ่ ารวยมากเพราะเป็นเขตท่ีมีการพฒันาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสูง ขณะท่ีแควน้ฟลานเด

อร์ยากจนดว้ยทาํเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัและจะถูกกีดกนัสิทธิมากมายจากชนชั้นกลางของแควน้วลัโล

เนีย ท่ีปวดร้าวท่ีสุดคือการถูกบงัคบัให้ใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็นภาษาหลกั ผูค้นชาวเฟลมมิชจะพูดภาษาถ่ินของ

ตนไดเ้ฉพาะตอนเม่ืออยูก่บัครอบครัวท่ีบา้น ความคบัขอ้งใจเช่นน้ีไดรั้บการสั่งสมเร่ือยมา หลงัสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 ในแควน้ฟลานเดอร์เร่ิมมีการพฒันาทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยเฉพาะการพฒันาอุตสาหกรรมเคมีท่ี

ทาํให้แควน้น้ีร่ํารวยอนัมีผลให้ศูนยก์ลางเศรษฐกิจของประเทศยา้ยเขา้ไปอยู่ในแควน้ฟลานเดอส์ สภาวะ

เช่นน้ีส่งผลให้ผูค้นในแควน้เห็นว่าอตัตลกัษณ์วฒันธรรมของตนท่ีมีภาษาดตัซ์เป็นดัง่แบรนด์เนมนั้นคือ

ตวัแทนของเบลเยีย่ม 

ปัจจุบนัในโรงเรียนท่ีเบลเยี่ยมเด็ก ๆ จะตอ้งเรียนภาษาทอ้งถ่ินของเขตท่ีตนอยูอ่าศยัเป็นเวลาอยา่ง

นอ้ย 8 ปี นอกจากน้ียงัตอ้งเลือกเรียนภาษาท่ีสองซ่ึงอาจเป็นภาษาดตัซ์ ฝร่ังเศส องักฤษ หรือเยอรมนัอยา่ง

น้อย 4 ปี จึงเป็นธรรมดาท่ีจะพบว่าชาวเบลเยี่ยมซ่ึงปกติชาวเฟลมิช (ท่ีใช้ภาษาดตัซ์) แต่สามารถใช้ภาษา 

(เลือก) ขา้งตน้ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว หากพวกหัวแข็งชาวเฟลมิช (ภาษาดตัซ์) กบัชาววลัลูน (ภาษาฝร่ังเศส) 

จาํเป็นตอ้งส่ือสารกนัทั้งคู่ก็เลือกใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเพราะบางทีชาววลัลูนก็อาจจะไม่สามารถ

หรือไม่ตอ้งการพดูภาษาดตัซ์และชาวเฟลมิชก็คงจะไม่ลดตวัมาพดูภาษาฝร่ังเศสกบัชาววลัลูนถา้หากเล่ียงได ้
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ในการใชชี้วติปกติประจาํวนันั้นผลกระทบของความแตกต่างทางภาษามากนอ้ยแตกต่างกนัไปตาม

สภาพการ คนท่ีอยู่ลึกเข้าไปในแควน้ฟลานเดอร์หรือแควน้วลัโลเนียอาจจะไม่ได้รับผลกระทบนั้นเลย 

ในทางกลบักนัชาวเบลเยีย่มท่ีอาศยัอยูต่ามชายขอบแดนภาษาหรือผูท่ี้อยูใ่นกรุงบรัสเซลส์ท่ีจะตอ้งติดต่อกบั

ผูค้นต่างภาษาเป็นปกติประจาํวนัคือผูท่ี้จะได้รับผลกระทบของความแตกต่างทางภาษาอย่างเห็นได้ชัด 

ตวัอย่างเช่นไดมี้กฎเกณฑ์ใหม่ออกมาในบา้งทอ้งถ่ินใกล ้ๆ สํานกังานใหญ่องคก์ารนาโตต้อ้งการให้ขายท่ี

สาธารณะให้กบัผูท่ี้สามารถพูดภาษาดตัซ์ไดเ้ท่านั้นหรือขายให้กบัใครก็ตามท่ีแสดงให้เห็นวา่เต็มใจจะพูด

ภาษาดตัซ์ ชาวเบลเยี่ยมดูจะพึงพอใจกบัการใชภ้าษาของตนและโดยทัว่ไปก็จะอุ่นเคร่ือง (ลองของ) อย่าง

ฉบัพลนัถา้ความพยายามทาํใหต้อ้งเรียนรู้อยา่งนอ้ยหน่ึงในจาํนวนภาษาทั้งหลายท่ีใชก้นัอยู ่

ความแตกต่างทางภาษามาถึงจุดวิกฤตในปี พ.ศ. 2553 ท่ีสมาชิกรัฐบาลคร่ึงต่อคร่ึงมาจากตวัแทน

ของประชาชนทั้งสองแควน้ท่ีไม่อาจตกลงในแนวทางบริหารประเทศได ้การพูดจาคนละภาษาทาํให้ไม่อาจ

ตั้งคณะรัฐบาลได ้นบัเป็นประเทศท่ีร้างรัฐบาลนานท่ีสุดในโลกถึง 589 วนั ไม่มีใครคาดการณ์ไดว้า่ในภาย

ภาคหนา้จะเกิดอะไรข้ึนอีกเพราะตน้ตอแห่งปัญหาความแตกต่างทางภาษายงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขหาทางออก

อยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อความอยูร่อดของเบลเยีย่ม 
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แอฟริกนั (เอง) 

ทวปีแอฟริกาเป็นทวปีท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก (อนัดบัท่ี 1 ของโลกคือทวีปเอเซีย) ในแง่

ของสังคมและวฒันธรรมแอฟริกาก็มีความหลากหลาย ผูค้นและสังคมวฒันธรรมของแอฟริกาเหนือมี

ลักษณะใกล้เคียงกับผูค้นและวฒันธรรมของชาวยุโรปย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตะวนัออกกลาง

มากกว่าผูค้นและวฒันธรรมท่ีอยู่ตอนใตท้ะเลทรายซาฮาราลงไป เร่ืองราวท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีหมายถึงเร่ือง

ของผูค้นและวฒันธรรมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีตอนใตท้ะเลทรายซาฮาราซ่ึงมีประชากรรวมแลว้มากกวา่ 840 ลา้นคน 

จากประเทศทั้งส้ิน 47 ประเทศ ประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดคือไนจิเรีย มีประชากรทั้งประเทศมากกวา่ 151 ลา้นคน 

เร่ืองราวต่อไปน้ีประมวลมาจากประสบการบางอยา่งท่ีสะทอ้นแง่มุมทางสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เช่น 

การคมนาคม การใชชี้วิตร่วมกนัในกลุ่มสังคมระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะครอบครัวเครือญาติและชุมชน อีกทั้ง

ความสัมพนัธ์ทางสังคมในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรม 

ในดินแดนแอฟริกาตอนใตท้ะเลทรายซาฮารานั้น การเดินทางระหว่างหมู่บา้นสู่เมืองและระหว่าง

เมืองหน่ึงไปสู่เมืองอ่ืน ๆ เป็นเร่ืองยุง่ยากลาํบากมาก ๆ ถนนหนทางเป็นถนนดินไม่มีการเทพื้นถนน จะมี

ถนนท่ีเทพื้นอยูบ่า้งแต่ก็นอ้ย อีกทั้งทางรถไฟท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอาณานิคมก็อยูใ่นสภาพทรุดโทรมปราศจาก

การซ่อมบาํรุง การคมนาคมส่วนใหญ่ของแอฟริกาจึงใชร้ถโดยสารแท๊กซ่ีท่ีวิ่งไปตามป่าละเมาะจึงนิยมเรียก

กนัวา่ “Bush Taxi” รถโดยสารลกัษณะน้ีมีหลายแบบ อาทิ รถยนตแ์บบแท๊กซ่ีและรถบรทุกแบบป๊ิกอพั ซ่ึงมี

ท่ีนัง่เป็นแถว ๆ และบางท่ีก็เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ระยะหลงั ๆ มาน้ีมีรถมินิบสัเขา้มาวิ่งโดยสารเพิ่มข้ึน 

ไม่ว่าจะเรียกโดยสารเหล่านั้นว่าอะไร กระนั้นต่างก็มีลกัษณะคลา้ย ๆ กนัหลายอยา่งคือเป็นรถส่วนบุคคล 

ไม่มีตารางเวลารถเป็นท่ีแน่นอน มีผูโ้ดยสารแน่นเบียดเสียดกนัราวกบัปลากระป๋อง สภาพรถก็แย่เต็มทน 

ภายในรถมีท่ีนัง่ไม่มาก เม่ือผูโ้ดยสารเต็มรถแลว้การจะเขา้-ออกเป็นเร่ืองยุ่งยากท่ีสุด หากตอ้งเดินทางนาน

นบัชัว่โมง ใครนัง่ยืนอยูต่รงไหนก็อยูต่รงนั้นกระทัง่ถึงปลายทาง ขยบัเขยื้อนไม่ไดเ้ลยแมจ้ะเม่ือยลา้สาหัส

เท่าใดก็ตาม ในสายตาคนนอก (สังคมแอฟริกา) บรรยากาศการเดินทางอยา่งท่ีบรรยายมาขา้งตน้อาจดูสับสน

อลหม่าน กระนั้นเบ้ืองหลงัความวุน่วายแบบแอฟริกาเช่นนั้นกลบัมีโครงสร้างอยา่งเป็นระเบียบท่ีปรากฎใน

ชีวิตหมู่บา้นหรือธุรกิจแอฟริกา ดงัจะเห็นในตอนต่อไปน้ีว่าวฒันธรรมแอฟริกนันั้นถูดรัดร้อยไวด้ว้ยแบบ

แผนจารีตประเพณีและกฎเกณฑต่์าง ๆ  
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การปฏิบัติการเบือ้งต้น 

รถโดยสารอยา่งท่ีพดูถึงขา้งตน้เป็นสมบติัส่วนตวัท่ีเจา้ของเก็บออมเงินไวล้งทุนเพื่อธุรกิจการขนส่ง 

หากทุกส่ิงทุกอย่างเป็นไปไดด้้วยดีผูป้ระกอบการเดินรถก็อาจจะมีทุนมากพอท่ีจะซ้ือยวดยานเพิ่มข้ึนอีก

หลายคนัแลว้จา้งคนอ่ืนใหม้าขบัรถโดยสาร ผูป้ระกอบการดงักล่าวจะเติมเต็มบทบาทสําคญัในชุมชนท่ีช่วย

ทาํให้ผูค้นในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสออกไปติดต่อกบัโลกภายนอกไดไ้วข้ึนนอกเหนือไปจากการเดินเทา้หรือ

ป่ันจกัรยานเขา้เมือง คนขบัรถมกัทาํหน้าท่ีพิเศษคือเป็นบุรุษไปรษณียเ์พราะมีผูค้นจากหมู่บา้นหน่ึงฝาก

จดหมายหรือขา้วของไปใหค้นอีกหมู่บา้นหน่ึง หรือไม่ก็บอกข่าวสารโดยทางวาจาวา่คนนัน่คนน้ีฝากมาบอก

อะไร รถโดยสารขนส่งทั้งคนและสินคา้ส่ิงของต่าง ๆ ชาวแอฟริกนัไปไหนมาไหนมกัมีขา้วของติดไมติ้ดมือ

มาดว้ยเสมอ ผูค้นกลบัสู่หมู่บา้นมาพร้อมกบัหมอ้ ไห กะทะ กระสอบขา้ว ไก่หรือแพะ ปูนซีเมนตเ์ป็นถุง ๆ 

และโต๊ะเกา้อ้ี ทุกอย่างน้ีเบียดเสียดมากบัผูโ้ดยสาร ในประเทศไนจีเรียนรถโดยสารใหญ่ ๆ วิ่งกลางคืนเพื่อ

หลีกเล่ียงการจราจรติดขดัในเวลากลางวนัช่วงเดินทางยามวิกาลจึงตอ้งมีการ์ดติดอาวุธเดินทางมาดว้ยเพื่อ

ป้องกนัโจรปลน้ระหวา่งทาง 

น า้ใจไมตรีมีแบ่งกนั 

การโดยสารรถเดินทางในแอฟริกาอยา่งขา้งตน้คือประสบการณ์สนิทชิดเช้ือ ในรถท่ีเบียดเสียดยดั

เยียดกนัอยา่งนั้นจึงเล่ียงไม่ไดเ้ร่ืองของกล่ินตวัและกล่ินอ่ืน ๆ ท่ีมาพร้อมกบัรถ ตอนท่ีรถวิ่งผา่นเมืองมกัจะ

หยุดบ่อยๆ เพราะไฟจราจร เพราะเป็นจุดตรวจของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ หยุดเพราะยางแตกและเคร่ืองยนต์

ขดัขอ้ง ฯลฯ รถหยุดทีไรก็จะมีกองทพัพ่อคา้แม่คา้ใช้โอกาสนั้นวิ่งเขา้มาเร่ขายของสารพดัสารพนั เช่น ถัว่

ตม้ ผลไม ้ไก่ยาง ถุงบรรจุนํ้ าด่ืมหรือนํ้ าผลไม ้รวมทั้งเส้ือผา้สตรีนาํแฟชัน่ ก็เพราะว่าซ้ือขายกนัทางช่อง

หนา้ต่างรถ จึงเห็นภาพอยูบ่่อย ๆ ท่ีผูค้า้เร่ตอ้งวิง่ตามรถบสัเพื่อรับงินและทอนเงินใหผู้ซ้ื้อบนรถ 

ดว้ยระยะเวลาเดินทางนานนบัชัว่โมง การรับประทานอาหารบนรถจึงเป็นเร่ืองปกติ ผูโ้ดยสารจะ

แบ่งขา้วปลาอาหารให้กนัและกนั ถือวา่ไม่สุภาพสุด ๆ หากไม่แบ่งอาหารให้คนอ่ืนท่ีเดินทางร่วมรถมาดว้ย

และถือว่าไม่งามเลยหากปฏิเสธไม่รับอาหารจากคนอ่ืนท่ีมีนํ้ าใจ นอกจากอาหารแล้วบางทีผูโ้ดยสารยงัมี

นํ้ าใจท่ีจะช่วยเหลือกนัและกนัอย่างอ่ืน เช่น อุม้ลูกเด็กเล็กให้กนัเพราะเป็นธรรมเนียมของทอ้งถ่ินท่ีเพื่อน

และคนละแวกเดียวกนัควรจะห่วงใยเด็ก ๆ ลูกหลานของผูอ่ื้นแมว้า่จะอยู่ระหวา่งเดินทางบนรถโดยสารก็

ตาม 
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สําหรับชาวแอฟริกาตอนใตท้ะเลทรายซาฮาร่าแลว้รถโดยสารอย่างขา้งตน้คือการบริการชุมชนท่ี

สําคญัเพราะช่วยเช่ือมโยงชุมชนกบัโลกภายนอกแมว้า่เป็นท่ีคาดหวงัวา่ผูโ้ดยสารทุกคนตอ้งจ่ายค่าโดยสาร 

กระนั้นก็มีการยกเวน้ ปกติผูโ้ดยสารจะจ่ายค่าโดยสารตามราคาปกติของระยะทางใกล-้ไกล แต่ผูโ้ดยสารท่ี

ไม่มีเงินก็อาจเดินทางมาดว้ยได ้โดยการห้อยโหนอยูน่อกรถหรือข้ึนไปนัง่บนหลงัคา จึงพบวา่พอรถจะออก

ก็จะมีเด็กหนุ่มมาเหยียบแผ่นบงัโคลนรถไต่ข้ึนไปนัง่บนหลงัคารถ อะไรเช่นน้ีดูจะเป็นเร่ืองปกติในแถบ

ชนบทท่ีการคมนาคมมีจาํกดัและผูข้บัหรือเจา้ของรถก็ทราบสถานการณ์อยา่งนั้นดี 

บางคร้ังผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดจ่้ายค่ารถก็อาจไดรั้บอนุญาตให้นัง่ในรถตามปกติเหมือนผูโ้ดยสารทัว่ไป 

(ท่ีจ่ายค่ารถ) กระนั้นก็อาจถูกให้ลุกเพื่อยกท่ีนัง่ให้กบัผูโ้ดยสารท่ีมาใหม่และจ่ายค่ารถ โดยปกติทัว่ไปแลว้

ผูโ้ดยสารรถเดินทางคือผูโ้ดยสารเพศชายเพราะมีขอ้ห้ามขอ้จาํกดัไม่ให้ผูห้ญิงเดินทางอยู่มาก และสตรีผู ้

ประสงคจ์ะเดินทางจะตอ้งจ่ายค่ารถ 

ลกัษณะการอยู่ร่วมกนัฉันท์พวกพ้อง 

การอยู่ดว้ยกนัในลกัษณะคอมมูนเป็นลกัษณะหน่ึงท่ีโดดเด่นแข็งแกร่งในวฒันธรรมแอฟริกา ชาว

แอฟริกนัอยู่กนัแบบครอบครัวขยายท่ีสมาชิกในตระกูลถือครองท่ีดินร่วมกนั ผูค้นในตระกูลสืบสาวกนัมา

ตั้งแต่รุ่นพบบรรพุรุษแลว้แตกวงค์วารสาขาออกไปและรวมแมก้ระทัง่ลูกหลานเด็กเล็กท่ียงัไม่ลืมตาดูโลก 

ความแขง็แกร่งของสายสัมพนัธ์ฉนัทญ์าตินั้นเห็นไดช้ดักรณีท่ีเกิดการขบัไล่ (เนรเทศ) ผูค้นในกานา 1.3 ลา้น

คน (คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชาชนในกานาทั้งหมด) ออกจากไนจิเรีย ผูถู้กขบัไล่เหล่านั้นผสมกลมกลืน

แทรกตวัไปอยูอ่าศยักบัญาติพี่นอ้งไดอ้ยา่งวอ่งไว บางคนเห็นวา่ธรรมเนียมการไปอาศยัอยูก่บัครอบครัวของ

ญาติเป็นดัง่อุปสรรคต่อการประกอบการและการลงทุน ชาวแอฟริกนัผูไ้ดรั้บการศึกษาจาํนวนไม่นอ้ยรําพึง

รําพนัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พวกเขาถูกคาดหวงัใหดู้แลญาติพี่นอ้งชั้นห่างไกลจาํนวนมากมาย ในครอบครัวของชาว

แอฟริกนัผูมี้การศึกษาและมีเงินเดือนพบวา่มีญาติ ๆ เขา้มาอาศยัอยู่ดว้ยทั้งหลานชายหลานสาวและญาติ ๆ 

คนอ่ืน ๆท่ีผูน้าํครอบครัวตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการศึกษาเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัอยา่งอ่ืนอีก 

นอกจากน้ียงัปรากฎวา่คนท่ีมีฐานะดีอาจจะส่งเงินกลบับา้น (ในหมู่บา้นชนบท) เพื่อรักษาพยาบาลญาติหรือ

ค่าสังกะสีมุงหลงัคาบา้น ฯลฯ ยิ่งใครประสบความสําเร็จมากเท่าไรวงศาคณาญาติก็ยิ่งคาดหวงัไดรั้บความ

ช่วยเหลือจุนเจือมากเท่านั้น มีอยู่บ่อย ๆ ท่ีครอบครัวจะส่งบุตรชายคนใดคนหน่ึงไปศึกษาเล่าเรียนขณะท่ี

ญาติคนอ่ืน ๆจะไม่ได้รับโอกาสเช่นนั้นและก็คาดหวงัว่าบุตรคนท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนและมีการงานทาํก็

จะต้องแบ่งปันเงินทองกลับมาให้ครอบครัว ประเด็นเช่นน้ีอาจเป็นมูลเหตุไม่จูงใจให้ชาวแอฟริกันได้

ปรับปรุงตาํแหน่งการงานท่ีทาํอยูใ่นขณะนั้น (เพราะทาํเงินไดเ้ท่าไรก็ตอ้งส่งกลบัมาใหค้รอบครัวในชนบท)  
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ความรู้สึกสํานึกของชาวแอฟริกันต่อชุมชนนั้ นนอกจากจะมีต่อครอบครัวแล้วยงัรวมไปถึง

ความรู้สึกต่อคนในหมู่บา้นเดียวกบัตน เม่ือถามชาวแอฟริกันว่ามาจากไหน พวกเขาก็จะตอบว่ามาจาก

หมู่บา้นนั้นหมู่บา้นน้ี แมว้า่จะเกิดในเมืองหรือคนรุ่นพ่อแม่เองก็เกิดในเมืองก็ยงัคงตอบวา่มาจากหมู่บา้นท่ี

บรรพบุรุษรุ่นปู่ ย่าตายายอยู่มาก่อน ผูค้นยงัรู้สึกสํานึกกบัหมู่บ้านซ่ึงเป็นถ่ินกาํเนิดก๊กตระกูลในเมืองก็

เช่นกนัท่ีผูค้นจะรวมตวักนัเป็นชุมชนหมู่บา้น (ในเมือง) เพื่อท่ีจะวางแผนจดังานโอกาสพิเศษทางสังคมอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงหรือไม่ก็เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อการหางานทาํหรือรวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยเหลือญาติ ๆ (จากทอ้งถ่ิน

อ่ืน) ท่ีกาํลงัจะมาถึงเร็ว ๆ น้ี และโดยทัว่ไปแลว้ทุกคนก็จะดาํรงอตัตลกัษณ์ชุมชนทอ้งถ่ินหมู่บา้นของตนไว ้

ผลทางธุรกจิ 

มีผลท่ีตามมาสาํคญั ๆ หลายประการของความรู้สึกเป็นพวกพอ้งร่วมกนัสําหรับผูจ้ดัการในแอฟริกา

เพราะวา่ผูค้นมกัจะใหค้วามจงรักภกัดีต่อครอบครัว ต่อหมู่บา้นหรือต่อก๊กตระกูล ความรู้สึกเช่นน้ีรวมไปถึง

การจดัองคก์รประเภทบริษทัดว้ยเช่นกนั เป็นท่ีคาดหวงักนัวา่ผูจ้ดัการจะเอาใจใส่ดูแลลูกจา้งในบริษทัดุจคน

คุน้เคยกัน การปลดผูค้นออกจากงานเป็นเร่ืองสาหัสสากันในสังคมใด ๆ ก็ตามแต่จะเป็นเร่ืองใหญ่โต

ยิ่งกว่านั้นในแอฟริกาท่ีผูค้นไดค้่าจา้งแรงงานน้อยและปัจเจกอาจจะตอ้งจุนเจือผูค้นมากมายในครอบครัว 

ผูจ้ดัการจะตอ้งจาํเร่ืองน้ีเม่ือจะปลดคนออกจากงานการให้ความสําคญัต่อกลุ่มอย่างท่ีกล่าวมาอาจจะนาํ

ผลประโยชน์มาใหไ้ดถ้า้ผูจ้ดัการจะนาํเอาการจดักลุ่มแบบท่ีใหค้วามสัมพนัธ์ฉนัทผ์ูส้นิทชิดเช้ือเขา้ไปใชก้บั

การจดัระเบียบองค์กรอย่างบริษทัก็อาจจะได้ความร่วมมือตามแบบแผนความสัมพนัธ์ทางสังคมพื้นถ่ิน

แอฟริกา 

การจัดช่วงช้ันในสังคมแอฟริกนั 

แม้ว่าการเดินทางด้วยรถโดยสารแบบแอฟริกันอย่างท่ีกล่าวมาอาจไม่สะดวกสบายแถมยงัมี

ผูโ้ดยสารแน่นขนดั กระนั้นก็มีการจดัการท่ีนัง่ตามแบบของทอ้งถ่ิน ปกติคนขบัจะขบัรถไวและไม่มีเข็มขดั

รัดกับท่ีนั่ง แต่ท่ีนั่งข้างหน้านั้ นเป็นท่ีนั่งของผู ้มี เกียรติและปกติจะสํารองท่ีไว้ให้แก่ผู ้อาวุโสหรือ

นกัท่องเท่ียวจากต่างถ่ิน (ต่างชาติ) ส่ิงน้ีแสดงถึงแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นเจา้บา้น (ความมีนํ้ าใจแบบแฟริกนั) 

นกัท่องเท่ียวเป็นแขกผูม้าเยือนประเทศและจะไดรั้บการตอ้งรับเช่นนั้น นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนแอฟริกาไม่

จาํเป็นตอ้งมีแผนท่ีหรือตารางเวลาใด ๆ เพราะสามารถถามตรง ๆ ไดจ้ากผูท่ี้ผา่นไปมาไดเ้ลย ผูท่ี้ถูกถามจะ

พาไปยงัจุดท่ีตอ้งการจะโดยสารรถ เจรจาต่อรองค่าโดยสารเพื่อจะไดท่ี้นัง่ดี ๆ อีกทั้งยงัจะไดค้าํแนะนาํว่า

ควรจะเช่ือใจใครไดแ้ละไม่ควรจะไวใ้จใคร นอกจากน้ียงัจะให้ช่ือของญาติท่ีปลายทางท่ีจะคอยดูแลให้ บาง

ทีก็มีของขวญัให้ขบเค้ียวหรือมีนํ้ าให้ด่ืมเพราะว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและก็

คาดหวงัวา่ผูท่ี้ร่ํารวยกวา่จะมีส่วนร่วมกบัผูท่ี้จนกวา่ (และผูท่ี้มาจากต่างแดนต่างชาติก็จะรวยกวา่ชาวแอฟริ
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กนัเสมอ) หากนกัท่องเท่ียวจะให้ของขวญัแก่ชนพื้นเมืองในรูปเงินตราหรืออย่างอ่ืนก็ตามก็จะไม่ไดส้ร้าง

ความขดัเคืองใจใด ๆแมว้า่ผูรั้บจะไม่ไดค้าดหวงัส่ิงนั้น ๆ เลย 

ในแอฟริกานั้นอาํจาจไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งเท่า ๆ กบัทรัพยสิ์นมีค่า อายุคือส่ิงท่ีให้ความเคารพเช่นกนั 

เป็นเร่ืองปกติในรถโดยสารท่ีผูโ้ดยสารท่ีนัง่อยู่ก่อนจะลุกและยกท่ีนัง่ให้กบัผูโ้ดยสารท่ีมีความสําคญักว่า 

แนวโนม้เช่นน้ีสะทอ้นอยูใ่นหลายแง่มุมของวฒันธรรมแอฟริกนัการเล่ือนขั้น (ในท่ีทาํงาน) ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่

กบัความอาวุโสไม่ใช่ความสามารถเป็นท่ีคาดหวงักนัวา่ผูจ้ดัการและผูดู้แล (supervisor) จะเป็นผูก้าํกบัและ

สั่งการทาํงาน ผูจ้ดัการชาวอแฟริกนัท่ีฉลาดจะไม่ทาํตวัเป็นนายคอยสั่งการแต่จะใช้ขอ้มูลร่วมกบัลูกน้อง 

กระนั้นการตระหนกัถึงสถานภาพและบทบาทก็ยงัมีความสําคญัยิ่ง ในสังคมแอฟริกานั้นความเป็นทางการ

สาํคญัมาก ผูจ้ดัการช่าวต่างประเทศไปประจาํการ ท่ีเหมืองหลวงของประเทศบูรกินา ฟาโยบ่นวา่แมว้า่ท่ีพกั

ของตนจะอยูไ่ม่ไกลจากสาํนกังานเพยีงเดินแค่ 5 นาทีก็ถึงแต่พนกังานขบัรถประจาํตาํแหน่งก็จะขบัรถไปรับ

ทุกเชา้เพราะเป็นหนา้ท่ีและถา้ผูจ้ดัการรายนั้นเดินจากบา้นพกัไปยงัสํานกังานในสายตาของผูร่้วมงานแลว้

สถานภาพของผูจ้ดัการก็จะตกลงทนัที เป็นท่ีคาดหวงักนัว่าผูน้ําจะต้องกระทาํตน แต่งกายดีและแสดง

กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง เหล่าน้ีคือวถีิการดาํเนินชีวติตามแบบของแอฟริกนั (เอง) 
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ไนจีเรีย: โลกแห่งความแตกต่างหลากหลาย 

ในจีเรียนหรือท่ีมีช่ือเป็นการวา่สหพนัธ์สาธาณรัฐไนจิเรียเป็นประเทศหน่ึงตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตก

ของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกบัประเทศไนเจอร์ทิศใตติ้ดกบัมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณอ่าวกินี ทิศ

ตะวนัออกติดกบัประเทศแคมเมอรูนและประเทศชาด ส่วนทิศตะวนัตกติดกบัประเทศเบนิน ไนจิเรียนมีภูมิ

ประเทศหลากหลายเช่นเดียวกนักบักลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีมีประมาณ 300 กลุ่ม ทั้งน้ียงัไม่นบักลุ่มชาติพนัธ์ุ

กลุ่มยอ่ย ๆ อีก 21 กลุ่ม กลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มใหญ่ท่ีสุด 3 กลุ่มคือ กลุ่มชาติพนัธ์ุโยรูบา กลุ่มฮวัซา-ฟูลานิและ

กลุ่มชาติพนัธ์ุอีโบหรืออิกโบทั้ง 3 กลุ่มแยกกนัตั้งถ่ินฐานบนพื้นท่ีสามเหล่ียมท่ีแม่นํ้ าสายหลกัคือแม่นํ้ า

ไนเจอร์และแม่นํ้ าเบนูไหลมาบรรจบกนั (ในลกัษณะตวั y) กลุ่มชาติพนัธ์ุโยรูบากลุ่มใหญ่เพียงกลุ่มเดียวท่ี

ปกครองแบบอภิชนาธิปไตยหรือระบบเจา้ขุนมูลนายแบบโบราณ ผูน้าํการปกครองจึงมีอาํนาจมาก แมว้่า

เม่ือเวลาผ่านไปอาํนาจและอิทธิพลของชนชั้นปกครองจะลดลงไปมากกระนั้น ชนชั้นดงักล่าวก็ยงัคงเป็น

พลงัทางสังคมหลกัในสังคมชาวโยรูบา 

กลุ่มชาติพนัธ์ุอีโบแต่ดั้ งเดิมตั้งรกรากกนัอยู่ด้านทิศตะวนัออกของแม่นํ้ าไนเจอร์ แมว้่ากลุ่มชาติ

พนัธ์ุกลุ่มน้ีจะกระจุกตวัตั้งหลกัแหล่งในเขตภูมิประเทศดงักล่าว แต่ก็เป็นกลุ่มท่ีมีความแตกแยกทางการ

เมืองมากกวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุโยรูบาและกลุ่มฮวัซา-ฟูลานิ ชาวอีโบมีความโดดเด่นในความหลกัแหลมดา้นการ

ทาํธุรกิจและมีจริยธรรมการทาํงานท่ีแข็งขนั มีการปกครองแบบประชาธิปไตยมายาวนานอีกทั้งยงัต่อตา้น

การปกครองแบบราชาธิปไตย 

ส่วนกลุ่มชาติพนัธ์ุฮวัซา-ฟูลานินนั้นตั้งถ่ินฐานส่วนใหญ่ทางทิศเหนือของแม่นํ้ าไนเจอร์และแม่นํ้ า

เบนู การตั้งถ่ินฐานท่ีแตกต่างกนัในแต่ละเขตก็ไม่ใช่ประเด็นท่ีจะช้ีชดัถึงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทั้ง 3 ได ้

สมยัก่อนมีธรรมเนียมเขียนบนใบหนา้ในการออกรบเพื่อใหรู้้วา่ใครเป็นมิตรใครเป็นศตัรู ปัจจุบนัธรรมเนียม

เช่นนั้นหมดไป (เพราะไม่มีสงคราม) จะสังเกตไดว้า่ใครมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุใดไดจ้ากช่ือเคร่ืองแต่งกายและ

ภาษาถ่ินท่ีพูดจากนัอยู่ การติดต่อส่ือสารระหว่างภาษาและกลุ่มชาติพนัธ์ุแตกต่างหลากหลาย หลายกลุ่ม

อาจจะพูดภาษาหลกั ๆ ภาษาเดียวกนัและมีลกัษณะทางวฒันธรรมคลา้ยกนัแต่ก็ชอบท่ีจะแสดงตนในฐานะ

คนต่างกลุ่ม ตวัอย่างเช่น ชาวโยรูบามีกลุ่มย่อย ๆ อย่างน้อย 20 กลุ่ม แต่ละกุล่มต่างก็พยายามปกป้อง

เอกลษัณ์ของกลุ่มเอาไว ้
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อยา่งไรก็ตามความเป็นสมยัใหม่และการรับนโยบายของรัฐบาลสหพนัธ์ท่ีวา่ดว้ยการส่งเสริมสํานึก

ของเอกลกัษณ์แห่งชาติค่อย ๆ มีผลท่ีละเล็กทีละนอ้ยอนัจะก่อใหเ้กิดลกัษณะประจาํชาติ ตวัอยา่งเช่น รัฐบาล

ให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการของรัฐบาลและใช้ในการคา้ขายทัว่ทั้งประเทศ มีการฝึกลูกจา้งท่ีมา

ทาํงานให้รัฐบาลสหพนัธ์ุพูดใชภ้าษาของทางราชการ กาํหนดให้ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัหลงัชั้นมธัยมเขา้

ทาํงานกบัรัฐบาล 1 ปี นอกจากน้ีนโยบายรัฐยงัมีอิทธิพลต่อส่ือโดยเฉพาะโทรทศัน์ เหล่าน้ีนบัวา่ช่วยทาํลาย

กาํแพงทางวฒันธรรมในกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้งหลายไดม้าก 

นอกจากกรณีของภาษาแลว้ความแตกต่างทางศาสนาความเช่ือก็เป็นประเด็นสําคญัอีกอย่างหน่ึงท่ี

ปรากฎในประเทศแห่งน้ี ตั้งแต่คริสตวรรษท่ี์ 18 มีกลุ่มชาติพนัธ์ุชนเผา่อสัแมน แคน โฟดิโอ กรีฑาทพัจาก

ทิศเหนือและความสามารถยดึครองดินแดนถ่ินท่ีอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุฟูลานิและฮวัซ่า ผูมี้ชยับงัคบัให้คนพื้น

ถ่ินท่ีนบัถือศาสนาอิสลามซ่ึงในเวลาต่อมาแพร่อิทธิพลไปโดยทัว่ ส่วนดินแดนทางใตอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของมหาอาํนาจยุโรปตั้งแต่ยุคสํารวจดินแดนและยุคล่าอาณานิคมจึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งนบัถือศาสนา

คริสต์ตามแบบชาวยุโรปตามแผนการเผยแพร่ศาสนาของบรรดาหมอสอนศาสนา ปัจจุบนัทั้งประเทศมีผู ้

แสดงตนวา่นบัถือศาสนาคริสตป์ระมาณร้อยละ 50.4 เป็นมุสลิมร้อยละ 48.2 และท่ีเหลือนบัถือศาสนาความ

เช่ืออ่ืน ๆ รวมทั้งความเช่ือในผีสางอยา่งแต่ก่อน มาในระยะหลงัมีกลุ่มมุสลิมหวัรุนแรงหรือกลุ่มมุสลิมขวา

จดัอยา่งท่ีทราบกนัในนามโบโก ้ฮาราม (ซ่ึงมีความหมายวา่ “การศึกษาแบบตะวนัตกเป็นบาป”) ไดพ้ยายาม

จะขยายอิทธิพลของความเป็นมุสลิมแบบขวาจดัออกไปยงัคนกลุ่มอ่ืนรวมทั้งผูน้บัถือศาสนาคริสตาทางตอน

ใตข้องประเทศ ประเด็นเช่นน้ียอ่มนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ภายใตค้วามแตกต่างทางสังคมวฒันธรรมรูปแบบ

หน่ึงในประเทศแห่งน้ี 

ภายใตค้วามแตกต่างอยา่งท่ีกล่าวมาขณะเดียวกนัก็เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมใน

ดินแดนแห่งน้ี ซ่ึงเป็นปรากฎการณ์สากลท่ีเกิดข้ึนในประเทศอ่ืน ๆ ดว้ยเช่นกนัอนัอาจส่งผลให้ในระยะเวลา

ภายหน้าความแตกต่างทั้งหลายจะลดลง และท่ีเห็นไดช้ดัก็คือประเด็นเก่ียวกบัภาษา เน่ืองจากคนรุ่นหนุ่ม

สาวจากชนบทส่วนใหญ่ในปัจจุบนัพากนัอพยพเขา้ไปหางานทาํในเมืองจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัปรับภาษาใน

การส่ือสารกบัคนอ่ืน ๆ ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่ร้อยละ 65 พูดภาษาฮวัซา ภาษาโยรูบาและภาษาอีโบ จะมีคน

พดูภาษากลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีฟังดูแลว้แปลก ๆ (สําหรับคนส่วนใหญ่) เพียง 10,000 คน กล่าวกนัวา่ภายหลงัเวลา 

52 ปีแห่งการสร้างชาติให้มีลกัษณะประจาํชาติอย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ปัจจุบนัเหลือชาวไนจีเรียนเพียง

ไม่ก่ีรายท่ีสนใจจะพูดภาษากลุ่มชาติพนัธ์ุแท ้ๆ ผูค้นในเมืองตอ้งส่ือสารเพื่อการต่าง ๆ มากมายจึงพบว่ามี

การนาํภาษาสําเนียงทอ้งถ่ินผสมปนเปไปกบัภาษาองักฤษโดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาวท่ีไดรั้บการศึกษา

ตามแบบตะวนัตก ชาวโยรูบายงัมีแนวโมท่ีเพิ่มตวั “o” ไวข้า้งทา้ยศพัทเ์พื่อจุดประสงคใ์นการเนน้ เช่น เม่ือ

นาํไปผสมกบัภาษาองักฤษคาํวา่ขอโทษก็จะเป็น “sorry-o” คือขอโทษดว้ยความจริงใจสุด ๆ  
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กระนั้ นก็ยงัคงปรากฎส่ิงท่ีไม่เปล่ียนแปลงและเป็นส่ิงท่ีสืบเน่ืองมาแต่บรรพกาลโดยเฉพาะ

พฤติกรรมและบรรยากาศในตลาดการคา้ขายแลกเปล่ียนตามแบบฉบบัแลว้ตลาดโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ 

จะจอแจอึกทึกไปดว้ยพ่อคา้แม่คา้ท่ีขายสินคา้ทุกอย่างทั้งอาหารสด อาหารแห้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนสารพดัอยา่ง ผูข้ายสินคา้ประเภทเดียวกนัก็จะรวมตวักนัเป็นสมาคมเพื่อดูแลผลประโยชน์ร่วมกนั 

ตลาดเป็นท่ีท่ีผูค้นมาจบัจ่ายซ้ือหาของใช้ประจาํวนัแมว้่าในเมืองจะมีห้างร้านคา้สมยัใหม่อยู่ก็ตาม ร้านคา้

ท่ีตั้ งอยู่บนสองข้างทางเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคท่ีสามารถเลือกหาอาหารอร่อย สินคา้สด ๆ ทั้งผกั ปลา 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อญัมณี วสัดุก่อสร้าง เส้ือผา้อาภรณ์และยาพื้นบา้น สินคา้ในตลาดมีทั้งท่ีขายปลีกและขายส่ง

ชนิดยกโหล นอกจากน้ีในตลาดยงัมีบริการต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งบริการจากรถแท๊กซ่ี รถบสัท่ีจะไปส่งยงั

จุดต่าง ๆ ของเมือง อีกทั้งยงัมีบริการขนขา้วของ ซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีชาํรุดเสียหาย มีบริการตดัเยบ็

เส้ือผา้และบริการงานดา้นเลขานุการ 

การจดัระเบียบทางสังคมทางดา้นเพศระหวา่งชายและหญิงมีความชดัเจนอย่างยิ่ง งานเล้ียงลูกและ

งานบา้นงานเรือนเป็นหน้าท่ีของผูห้ญิงซ่ึงอาจจะตอ้งทาํธุรกิจอ่ืน ๆ อีกเม่ือเสร็จภาระทางบา้น ผูช้ายชาว

ไนจีเรียจะไม่ทาํงานบา้นเด็ดขาดเพราะจะเสียศกัด์ิศรีผูน้าํครอบครัว แมใ้นการคา้ขายก็มีการแบ่งกนัชดัเจน

ระหวา่งชายและหญิง ในตลาดผูห้ญิงทั้งในบทบาทของผูป้ระกอบการคา้และผูบ้ริโภครวมกนัแลว้มีจาํนวน

มากกวา่ผูช้ายหลายเท่า กระนั้นก็ไม่ไดห้มายความว่าผูห้ญิงเป็นใหญ่ในตลาด ผูช้ายต่างหากท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั

การคา้ขายของบรรดาแม่คา้ทั้งหลาย เพราะผูบ้ริหารตลาดคือหัวหน้า (ผูช้าย) ทอ้งถ่ินและเม่ือไม่นานมาน้ี

รัฐบาลใหจ้ดัตั้งสภาทอ้งถ่ิน (ผูช้ายลว้น ๆ) ดูแลกิจการทั้งหลายในตลาด ภาพท่ีแทจ้ริงในตลาดก็คือผูห้ญิงมี

บทบาทโดดเด่น ณ ระดบัการขายปลีกผูช้ายควบคุมการผลิต การขายส่งและเป็นผูบ้ริหารตลาด ธุรกิจการคา้

บางอย่างก็มีทั้งพ่อคา้และแม่คา้ประกอบการไปดว้ยกนัแต่อาชีพในโรงฆ่าสัตวแ์ละอาชีพขายเน้ือเป็นเร่ือง

ของผูช้ายเท่านั้นขณะท่ีผูห้ญิงผูกขาดการขายปลาแต่เพียงผูเ้ดียว ผูห้ญิงกระตือรือร้นในการเมืองระดับ

ทอ้งถ่ินและระดบัประเทศมานานตั้งแต่ยุคอาณานิคม อาทิ รวมตวักนัต่อตา้นการเก็บภาษาผูห้ญิงท่ีเขา้มา

ค้าขายในตลาด แม้ว่าระยะหลัง ๆ ผู ้หญิงบางรายจะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจด้วย

นํ้ าพกันํ้ าแรงของตนเอง กระนั้นการเมืองในประเทศแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นอาํนาจของผูช้าย การกีดกนัสตรีทั้ง

ชนิดเปิดเผยและไม่เปิดเผยมีอยู่ทัว่ไปเพราะผูช้ายชาวไนจีเรียไม่ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูโดยท่ีให้คาํนึงถึง

ความเท่าเทียมกนัของชายกบัหญิง ความแตกต่างประเด็นเช่นน้ีก็คงเป็นเอกลกัษณ์ของดินแดนแห่งน้ีสืบไป 

 

 

 


