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ขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาไปท่องเท่ียวหรือทํางานหน้า
สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทยว่ากันว่าแน่นแต่
เช้า แต่หากลองไปดูที่มานิลา จาร์กาต้า และบางเมือง
ในอินเดียแล้วจะแปลกใจ และจะตกใจย่ิงข้ึนถ้าเห็นภาพ
หลังฉากของคนอินเดียที่ต้องการได้วีซ่าเข้าไปทํางานใน
สหรัฐอเมริกาจนต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเป็นตัวช่วย 

ณ เมือง Hyderabad เมืองหลวงซ่ึงมีพลเมืองประมาณ 
7 ล้านคนของรัฐ Andra Pradesh ที่อยู่ทางตอนใต้ของ
อินเดีย ทุกวันคนจะไปบูชาเทวรูป Lord Balaji ซ่ึงเป็น
อีกปางหน่ึงของพระวิษณุ เทพเจ้าฮินดูซ่ึงมีผู้คนนับถือกัน
มากมายอย่างแน่นขนัดในวัด Chilkur Balaji 

ถ้าบอกว่าผู้คนเรียกเทวรูป Lord Balaji น้ีว่า Visa 
God ก็คงจะทราบทันทีว่าที่ไปกันแน่นก็เพ่ือไปอธิษฐาน
ขอให้ได้ Visa เข้าไปทํางานในสหรัฐอเมริกา (มิได้ขอให้
บัตรเครดิต Visa ยอมลดดอกเบี้ยของหน้ีที่ค้างอยู่แต่
อย่างใด) 

Visa ประเภท "H-1B" เป็นท่ีปรารถนาของชาวต่างชาติ
ที่ตอ้งการเข้าไปทํางานในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี
ทางการจํากัดวีซ่าประเภทน้ีไว้เพียงปีละ 65,000 คน
เท่าน้ัน และอินเดียเป็นชาติที่มีสัดส่วนได้ไปมากที่สุด
เพราะสมัครจํานวนมาก อีกท้ังมีวิศวกร นักวิทยาศาสตร์
มือดี ที่ตรงกับความต้องการของทางการมากเป็นพิเศษ 

เมื่อก่อนน้ี "H-1B" (มิใช่ช่ือของ HIV ที่กลายพันธ์ุใหม่) 
ก็ไม่ร้อนแรงมากเหมือนปัจจุบัน ในปี 2004 กว่าจะมี
คนสมัครครบ 65,000 ก็ใช้เวลาถึง 11 เดือน ปีที่แล้ว
มีคนสมัครครบในเวลาเพียง 2 เดือน ปัจจุบันสมัครครบ 
65,000 ในวันเดียวและมีจํานวนผู้สมัครมากกว่าจํานวน 
65,000 ที่ต้องการหลายเท่าตัว 

วิธีการคัดเลือกก็คือผู้สมัครทุกคนจะได้หมายเลขที่ไม่เรียง
กันโดยแจกให้แบบตามบุญตามกรรม จากน้ันจํานวน 
90,000-110,000 คนเรียงตามหมายเลขที่ได้รับก็จะ 

 

 

 

 

ได้รับการพิจารณาเพ่ือรับไปเพียง 65,000 คน ถ้าขาด
ไม่ครบ 65,000 คน ก็จะทําทั้งกระบวนการอีกคร้ัง 

การได้ "H-1B" จึงมิใช่เร่ืองง่ายต้องมีทั้งดวงและ
คุณสมบัติ ผู้คนพยายามหาตัวช่วยด้านดวง และหลาย
คนที่ไปบูชาที่วัดน้ีได้วีซ่ากันมากดังน้ันการโฆษณา
แพร่กระจายแบบปากต่อปากจึงดึงดูดผู้คนให้ไปบูชาที่วัด
น้ีกันมากยิ่งข้ึน 

การเป็น Visa God ของเทวรูป Lord Balaji ประจําวัด
น้ีมิได้เป็นไปอย่างบังเอิญ เมื่อตรวจสอบดูก็พบว่ามาจาก
มันสมองของ Mr.Gopala Krishna พระเจ้าอาวาสท่ีมี
ประสบการณ์ทํางานในบริษัทการตลาดเกือบ 30 ปี พ่อ
เขาเคยเป็นเจา้อาวาสของวัด Chilkur Balaji ซ่ึงมีอายุ 
100 กว่าปี และเมื่อเกษียณอายุเขาก็ลาออกจากงานมา
รับช่วงต่อ 

Krishna ปัจจบุันอายุ 63 ปี เขาต้องการหา Niche 
(ช่องตลาด) ให้แก่วัดของเขาเพ่ือให้แตกต่างกว่าวัดอ่ืนๆ 
เพ่ือผู้คนจะได้หลั่งไหลมาบูชา เขาพยายามสร้างอัต
ลักษณ์ของ รูปปั้นเทพเจ้าน้ีของวัดว่าเป็น Visa God 
เช่ียวชาญในความศักดิ์สิทธ์ิด้านการช่วยให้ได้วีซ่าเข้า
สหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปตะวันตกอ่ืนๆ (ปัจจุบัน
แม้แต่ความศักดิ์สิทธ์ิยังต้องมีความเช่ียวชาญเลย แล้วเรา
จะไม่สร้างความเช่ียวชาญเฉพาะตัวข้ึนได้อย่างไร) 

วัดที่ตั้งอยู่ชานเมือง Hyderabad น้ี เมื่อสิบปีที่แล้วเงียบ
สงบมาก มีคนมาบูชาอาทิตย์ละ 2-3 คนเท่าน้ัน แต่
หลังจากท่ีเป็น Visa God แล้วปัจจุบันมีคนมาบูชา
อาทิตย์ละไม่ต่ํากว่า 100,000 คน 

การตลาดของ Krishna สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเมือง Hyderabad ซ่ึงกําลังไล่ตามหลังเมือง 
Bangalore ที่เป็นเมืองหลวงของรัฐ Karnataka ที่อยู่
ติดกัน Bangalore เป็นเมือง IT ของอินเดีย มีการ
รับจ้างเขียนโปรแกรมให้ Microsoft Nintendo ฯลฯ 
บริการ call center ให้บริษัทใหญ่ในสหรัฐอเมริกา อีก
ทั้งมีการร่วมทุนกับบริษัท IT ใหญ่ๆ ในโลก 



Hyderabad พยายามเดินทางเส้นเดียวกับ Bangalore 
จนมีคนเรียกช่ือใหม่ว่า Cyberabad ทางการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานและชักชวน General Electric และ 
Microsoft ให้ตั้งสํานักงาน ธุรกรรมไฮเท็คกําลังขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว มีโรงเรียนอาชีวะด้านไฮเท็ค หลายแห่ง
เกิดข้ึนรอบเมืองพร้อมกับดึงดูดวิศวกร นักเทคโนโลยีให้
มาทํางาน และในที่สุดคนเหล่าน้ีก็ปรารถนาไปทํางานท่ี
สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปตะวันตก 

เด็กท่ีจบมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทางเทคนิคฝันท่ีจะไป
ทํางานต่างประเทศด้วยการได้วีซ่า "H-1B" จึงแห่กันมา
หาตัวช่วยจากวัดกันเนืองแน่น วัดมีรายได้อย่างงามจน
ครอบครัวของ Krishna ต้องต่อสู้อย่างหนักกับท้องถ่ินท่ี
ต้องการครอบครองวัดน้ี 

ปรากฏการณ์เดียวกันเกิดข้ึนท่ีญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานกับ
วัดที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธ์ิในการช่วยให้สามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลัยดังๆ ที่ผู้สอบเข้าปรารถนา แต่ละวัดก็จะ
เช่ียวชาญในความศักดิ์สิทธ์ิในการเข้าแต่ละมหาวิทยาลัย 
เด็กอยากเข้ามหาวิทยาลัยดังแห่งไหนก็จะไปซ้ือป้ายท่ีวัด
น้ันขายและเขียนคําอธิษฐานที่ต้องการลงไปและเอาไป
แขวนบนต้นไม้ในวัดน้ัน ได้ยนิมาว่าบางครอบครัวไป
อธิษฐานบ่อยๆ ตั้งแต่ยังเด็กก็มี 

มหาวิทยาลัยดังๆ ของไทยและบางวัดอาจร่วมมือกันใน
ยุคบริโภคนิยมปัจจุบันเลียนแบบวิธีการของญี่ปุ่น แต่อาจ
ไม่สําเร็จก็ได้เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยบางแห่งก็รับคน 
เข้าเรียนแบบแทบไม่จํากัดอยู่แล้ว หากเข้าหลักสูตรปกติ
ไม่ได้ก็มหีลักสูตรพิเศษให้เรียน ทั้งในระดับปริญญาตรี 
โท และเอก ไม่ต้องมีก๋ึนมากนักเหมือนในอดีต ขอแต่ให้
มีเงินมากๆ ก็มีโอกาสได้เรียน 

บทเรียนจากเร่ือง Visa God ก็คือการสร้าง Niche 
(บางวัดใหญ่ของไทยรํ่ารวย ล้นฟ้าก็ทําอยู่แล้วอย่างไม่
ต้องสอนกัน) ในการดําเนินงานของวัดและการตระหนัก
ถึงการสร้าง Niche น้ีจากฝั่งของผู้บริโภค 

หากผู้บริโภคขาดสติไม่เข้าใจวิธีการสร้าง Niche ของ
บรรดาวัดและเกจิอาจารย์บางแห่งแล้วก็จะเสียเงินไป
อย่างไม่เข้าท่า ที่น่าเจ็บใจแทนคนเหล่าน้ีก็คือ บางคร้ัง
ถึงแม้รู้ว่าถูกหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกเพราะมันทําให้เขา
รู้สึกสบายใจ 

เมื่อมันเป็นอย่างน้ีแล้วบางคนอาจบอกว่าแล้วเราจะไปยุ่ง
อะไรกับเขา เงินและเวลาก็ของเขา แต่ที่ต้องยุ่งก็เพราะ

มันเป็นแหล่งดึงดูดคนใหม่ที่มีประสบการณ์และความรู้
น้อยให้เข้าไปเสียเงินให้วัดอย่างน่าเสียดาย 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง 

ขอแนะนําหนังสือดีแนวสร้างความคิด พลังใจ และ
เป้าหมายชีวิตสําหรับเยาวชนที่กําลังเติบโตและสําหรับ
ผู้ใหญ่ที่ไฟอุดมการณ์กําลังมอด 

"สงครามชีวิต" โดย ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 

"ความรักของวัลยา" และ "ปีศาจ" โดย เสนีย์ เสาวพงษ์ 
(ศักดิ์ชัย บํารุงพงษ์) 

"นกนางนวลโจนาธาน" แปลโดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตร
ศิริ หนังสือฝร่ังเล่มบาง ที่รู้จักกันทั่วโลกตั้งแต่ยุค
ทศวรรษ 1970 

"พูนศูข พนมยงค์" หนังสือล่าสุด ของ ท่านผู้หญิงพูนศุข 
พนมยงค์ ผู้ไมต่้องการเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง 

Old age is like a plane flying through a storm. 
Once you are aboard, there is nothing you can 
do. 

(Golda Meir อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของอิสราเอล; 
1898-1978) 

ความแก่คล้ายกับเคร่ืองบินท่ีกําลังบินผ่านพายุ เมื่อท่าน
ข้ึนไปอยู่บนเคร่ืองแล้วไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ 

 


