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ผมไดไปดูงานการบริหารมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน

แหงหนึ่งท่ีศรีลังกาเม่ือเร็วๆนี้ ไดรูเห็นหลายเร่ืองท่ีแปลก 

จึงขอนํามาเลาสูกันฟงครับ 

ในเบ้ืองตนศรีลังกาท่ีมีประชากรประมาณ 21-22 ลาน

คน อยูบนเกาะซ่ึงมีนอยกวาบานเราประมาณ 7-8 เทา 
มีช่ือมาจากกรุง “ลงกา” ดังปรากฏอยูในมหาภารตะและ

รามเกียรต์ิ (เติมคําวา “ศรี” เขาไปขางหนา) 

ศรีลังกาต้ังอยูทาตอนใตของอินเดีย อยูในเสนทาง

เดินเรือระหวางเอเชียตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต จึงมีความสําคัญมานานกวา 2 พันป เคยเปน

เมืองข้ึนของโปรตุเกสและเนเธอรแลนดตอนตนศตวรรษ

ท่ี 16 และกลายเปนเมืองข้ึนอังกฤษใน ค.ศ.1815 และ

เปนประเทศอิสระในป ค.ศ.1948 เดิมข่ือ “ซีลอน” และ

เปล่ียนเปน “ศรีลังกา” ใน ค.ศ.1972 

เม่ือพูดถึงศรีลังกาในปจจุบัน ก็ตองพูดถึงสงครามกลาง
เมืองระหวางชาวสิงหล (คนพื้นเมืองซ่ึงผิวพรรณคอนไป

ทางน้ําตาล) ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 70-75 ของประชากร

ท้ังหมดและนับถือศาสนาพุทธกับชาวทมิฬซ่ึงนับถือ

ศาสนาฮิน ดู (บางสวน เปนคนพื้น เ มืองแต ด้ัง เ ดิม 

บางสวนอพยพเม่ือ 100 กวาปท่ีผานมาจากอินเดียรัฐ 

Tamil Nadu ซ่ึงอยูหางออกไปทางเหนือโดยมีชองแคบ
เพียง 37 กิโลเมตร) ซ่ึงมีสัดสวนประชากรประมาณรอย

ละ 20 

ส ง ค ร า ม เ ร่ิ ม เ ม่ื อ ก ลุ ม ท มิ ฬ นํ า โ ด ย  Velupillai 

Prabhakaran จัดต้ังกลุม LTTE หรือ Eelam หรือ 

Tamil Tigers ข้ึนในป 1976 เพื่อสูรบกับรัฐบาลศรี

ลังกาโดยมีเปาหมายแบงแยกดินแดนทางตอนเหนือและ

ตะวันออกข้ึนเปนประเทศใหมของชาวทมิฬเอง 

 

 

 

 

 

การอยูรวมกันอยางสันติและกระทบกระท่ังไมชอบกัน

ระหวางสิงหลและทมิฬมีมานานนับพันป ทมิฬอยูทาง

เหนือและตะวันออกจํานวนมาก และมักมีฐานะดีกวา
สิงหลเพราะคาขายเกงกวา ในชวงระหวางเปนเมืองข้ึน

ของอังกฤษ อังกฤษเอาใจทมิฬเปนพิเศษจนสิงหลไม

พอใจ เม่ือเปนประเทศข้ึนทมิฬจึงถูกสิงหล “ถูกข่ี” จน

ระเบิดข้ึนมาเปนชาตินิยมทมิฬ 

กลุม Tigers นี้ใชความรุนแรงสุดๆตลอด 33 ปท่ีผานมา 

มีพลพรรคติดอาวุธประมาณ 7,000-15,000 คน และ

ทุกคนจะแขวนหลอดไซยาไนดไวรอบคอเพื่อฆาตัวตาย

หากถูกจับได Tigers ไดริเร่ิม Human Bomb ข้ึนเปน
คร้ังแรกในโลกคือแขวนระเบิดไวรอบคอผูยอมตายและพุง

เขาหาเปาหมายพรอมกับกดระเบิด (สถิติคือกระทํา

ท้ังหมดประมาณ 200 คร้ัง) ซ่ึงตอมากลุมผูกอการราย

ไมวาในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอิรักหรือท่ี อ่ืนๆได

เลียนแบบกันอยางกวางขวาง 

สงครามกลางเมืองทําใหคนตายไปแลวเหยียบหม่ืนๆคน 

ผลงานสําคัญของ Tigers ในเร่ือง Human Bomb ก็คือ 

Rajiv Gandhi อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียในป 1991 
และประธานาธิบดีศรีลังกาเองคือนาย Ranasinghe 

Premadasa ในป 1993 

ผลงานอ่ืนๆก็คือกาพยายามฆาประธานาธิบดีหญิง 

Chandrika Kumaratunga ในป 1999 ซ่ึงรอดชีวิตได

อยางหวุดหวิด แตท่ีไมรอดก็คือ ส.ส. 2 คน (เปน ส.ส.

ทมิฬ 1 คน) และรัฐมนตรี 4 คน (2 คน คือรัฐมนตรี

ตางประเทศและอุตสาหกรรม) 

กลุม Tigers เคยยึดพื้นท่ีทางเหนือและบางสวนของ

ตะวันออกไวไดนานพอควร แตบัดนี้เร่ิมสูญเสียพื้นท่ีลงไป

มากจนรัฐบาลประกาศวาใกลถึงจุดจบแลว ระหวางท่ีผม
อยูในศรีลังกาหนังสือพิมพทุกฉบับ ทุกวัน พูดถึงแตเร่ือง 

Tigers กําลังจะแพ 

ท่ีประหลาดอยางหนึ่งก็คือ ถึงแมผมไปท่ีนั่นดวยความ

หวาดเสียวพอควร แตอุนใจวาโคลัมโบเมืองหลวงและ

บริเวณภาคใตท่ีใกลเมืองนั้นปจจุบันไมมีปญหาใดเลย 



แถบทางใตท่ีไปดูงานนั้นเงียบสงบมาหลายปไมมีท้ังการ

ฆาฟนและ Human Bomb ดานตรวจสอบก็ไมเขมงวด 

วันหนึ่งผมนั่งรถผานเมืองท่ีช่ือวา Matara ซ่ึงเปนเมือง

ใหญชายทะเลโดยไมกลัวอะไรเลย แตหลังจากท่ีผานไปไม

ถึง 12 ช่ัวโมง Human Bomb ก็เกิดข้ึนท่ีเมืองนี้ 
รัฐมนตรีบาดเจ็บหนัก 1 คน อีกคนรอดตาย อดีตผูวา

การของจังหวัดเ สีย ชี วิต รวมกับคนอ่ืน อีก 4 คน 

บาดเจ็บ 40 คน เหตุการณคร้ังนี้เปน Human Bomb 

ในภาคใตคร้ังแรกหลังจากท่ีไมเคยเกิดมาหลายปแลว 

ศรีลังกาเปนสังคมท่ีหลากหลายชาติพันธุ นอกจาก 2 

กลุมใหญแลวยังมีชนกลุมนอยนับถือศาสนาอิสลาม คริส

เตียน นอกจากนี้ มีลูกผสมระหวางพวกสืบเช้ือสายมา

จากแขกมัวร (จากแอฟริกาโดยอาหรับนําเขามาเม่ือ

หลายรอยปกอน) มาเลย ทมิฬ สิงหล ฯลฯ 

ผมไป 2-3 โรงเรียนเห็นนักเรียนข้ันประถมประมาณ 
300-600 คน ซ่ึงมีหนาตาและผิวพรรณหลากหลายกวา

เด็กไทย มีต้ังแตหนาตาไปทางอินเดีย ผิวคลํ้ามากและ

นอยตางกันไป หนาตาไปทางคนไทยหรือฟลิปปนสก็มี 

เขาใจวาสิงหลแทๆ คงจะมีไมมากในปจจุบันเพราะ

แตงงานกันคละไปหมดในหลายปท่ีผานมา 

อยางไรก็ดี เกือบท้ังหมดเปนชาวพุทธ ท่ีโรงเรียนแหง

หนึ่งเด็กท้ังหมดสวดมนตพรอมกันซ่ึงผมฟงบทสวดรูเร่ือง

ท้ังหมด เพราะสวดเหมือนเราทุกอยางเพียงแตออกเสียง
แตกตางออกไปบาง โดยเร่ิม “นะโมตัสสะ” ตามดวย 

“อรหัง สัมมา” และจบดวย “ปาณาติปาตา...” และเม่ือ

รองเพลงชาติ เนื้อรองตอนหนึ่งกคือ “นะโม นะโม นะ

โม มาตา” (มาตาก็คือมารดา) 

ราชการและโรงเรียนในศรีลังกาจะหยุดวันพระแถม

เพิ่มเติมจากวันหยุดเสารและอาทิตยอีกเดือนละ 2 วัน 

เพื่อใหปฏิบัติศาสนกิจ ผมเห็นเด็กและผูใหญใสชุดขาวไป

ทําบุญท่ีวัดกันจํานวนมาก เขาบอกวาไปถวายของพระ 
สวดมนต และนั่งสมาธิ มีคนบอกวา พระศรีลังกาไม

ออกมาบิณฑบาต ฉันท่ีวัดโดยชาวบานไปปรุงอาหารให 

ส่ิงท่ีแปลกกวาบานเราอยางหนึ่งก็คือ ศรีลังกามีพรรค

การเมืองท่ีมีพระเปนหัวหนาพรรคและกลุมพระเปนผู

กอ ต้ัง ข้ึนอยาง ถูกกฎหมาย ต้ังแตป  2004 โดย มี

จุดมุงหมายคือจรรโลงพระพุทธศาสนาและความเปน

ชาตินิยมของสิงหล 

พรรคนี้มีช่ือวา Jathika Hela Urumaya (JHU) ในการ

เลือกต้ังป 2005 พระไดเปน ส.ส. 9 คน คนศรีลังกา

สวนใหญไมเห็นดวยท่ีพระลงมาเลนการเมือง แตไมรูจะ

หยุดยั้งอยางไรเพราะรัฐธรรมนูญไมไดหามไว เม่ือลงเลน

การเมืองก็โดนโจมตี ดาวา จนกระท่ังถูก ส.ส.ฆราวาส

ชกตอยในสภาก็มี หลังจากต้ังพรรคได 1 ป พระผูกอต้ัง

หลายคนบอกวาคิดผิดท่ีมาต้ังพรรคการเมืองแตก็ไมได

ลาออกจาก ส.ส. 

เพื่อนศรีลังกาบอกวา การมีพรรคของพระเชนนี้ทําให
ความเคารพนับถือพระในประเทศเส่ือมลง ปจจุบันมี

ความพยายามท่ีจะออกกฎหมายหามพระลงสมัครรับ

เลือกต้ังหรือเลนการเมือง ประชาชนเห็นการขัดแยงใน

หมูพระ ส.ส. จากพรรคเดียวกันโดยสวนหนึ่งสนับสนุน

รัฐบาลและอีกสวนหนึ่งสนับสนุนฝายคาน (ฟงดูคุนจัง) 

อีกท้ังพระสงฆก็ทะเลาะกับฆราวาสท่ีมารวมพรรคจนมี

การสาวไสกันใหสาธารณชนเอือมระอา 

ส่ิงแปลกอีกอยางหนึ่งก็คือ  คนศรีลังกานิยมกินมะพราว
สีเหลืองสม ( ท่ีบานเราเ รียกวา มะพราวหมูสีหรือ

มะพราวไฟ) เทานั้น โดยเรียกวา King Coconut ส่ิงท่ี

เห็นวาเขาทามากๆอยางหนึง่ก็คือ ใชสาเกตมแทนมันฝร่ัง

ใสแกงแบบมัสม่ันซ่ึงอรอยไปอีกอยางหนึ่ง บานเราใช

สาเกกันนอยไป ใชกันเฉพาะเอามาเช่ือมเทานั้น นาจะคิด

ใชประโยชนจากสาเกมากกวานี้ในอาหารคาว 

บทเรียนจากศรีลังกาก็คือความสงบสมานฉันทของคนใน

ชาตินั้นสําคัญยิ่ง ความขัดแยงของคนศรีลังกาทําให
ประเทศท่ีมีศักยภาพในการทองเ ท่ียว เกษตร และ

อุตสาหกรรมสูงไดหยุดชะงักอยูกับท่ีไปนับสิบป  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

เร่ืองท่ีหนึ่ง ตอนเปนแฟนกัน อะไรๆมันก็ดีอยางนี้ 
ชายหนุม : บานคุณอยูไกล ซอยเปล่ียว อันตราย ใหผม

ไปสงดีกวา 

หญิงสาว : ซอยมันแคบ กลับรถลําบากนะคะ 
ชายหนุม : ไมเปนไรครับ ผมถอยหลังผานตลอดออกได 

เม่ือแตงงานกันผานไป 5 ป...อะไรอยางนี้ก็เกิดข้ึน 

ภรรยา : พี่ๆกลับเถอะดึกมากแลว 

สามี : จะคุยกับเพื่อน กลับไปกอนซิ 

ภรรยา : ซอยมันเปล่ียว อันตรายนะพี ่

สามี : กลับประจํา ไมมีอะไรหรอก 
ภรรยา : ช้ันกลัวถูกขมขืน 

สามี : ไมหรอกนา...เด๋ียวนี้โจรมันฉลาด...มันรูจักเลือก 

เร่ืองท่ีสอง สามีนอนดูทีวีอยู ภรรยาเขามาขอรอง 

“ซอมไฟทางเดินใหหนอยสิ มันเสียมาหลายวันแลว” 



“ซอมไฟเหรอ” สามีโมโห 

“ฉันไมไดทํางานเจเนรัลอิเล็กทรอนิกสนะ ดูท่ีหนาผากซิมี

อักษร จีดี สลักไวหรือเปลา” 

“ง้ันซอมประตูตูเย็นใหหนอยนะ” ภรรยาขอตอ 

“ซอมตูเย็น?” สามีฉุน “ไมไดทํางานเวิลดพูลนะ ดู
หนาผากฉันซิมีอักษรสลักไวหรือเปลา” 

“คะ อยางนอยชวยดูบันไดใหหนอยไดไหม รูสึกมันจะพัง

แลวนะ” 

“ซอมบันได” สามีโมโหสุดขีด “ฉันไมใชพนักงานรับซอม

บานนะ ดูซิมีเคร่ืองหมายพนักงานอยูตรงไหน” 

สามีปงปงออกจากบานไป เขาไปด่ืมเหลาดับอารมณอยู
สักพักก็รูสึกตัววาเขาพูดรุนแรงไป เขาตัดสินใจกลับบาน

มาซอมของใชใหภรรยา 

เม่ือกลับเขาบาน เขาเห็นไฟทางเดินสองสวางดี ประตู

ตูเย็นก็ซอมเปนปกติ บันไดก็ซอมเสร็จ เขาจึงถามภรรยา 

“ท่ีรัก นี่เธอซอมมันยังไง” 

“พอคุณออกจากบานไป ฉันก็นั่งรองไหอยูท่ีหนาบาน มี
ผูชายคนหนึ่งผานมาถาม ฉันเลยเลาใหฟง เขาอาสาวา

จะซอมให โดยขอนอนกับฉันหรือไมก็ทําคุกก้ีใหเขา” 

“เหรอ แลวเธอทําคุกก้ีอะไรใหเขาละ” สามีถาม 

“นี่คุณ” ภรรยาพูดและยิ้มไปดวยอยางมีเลศนัย 

“ดูหนาผากฉันซิ ถาฉันทําคุกก้ีใหก็ตองมีอักษร S&P อยู

นะซี” 

น้ําจิ้มอาหารสมอง  

You never know what is enough unless you 

know what is more than enough. 

(William Blake) 

คณุไมมีวันรูวาความพอคืออะไร นอกเสียจากรูวาอะไรท่ี

เกินความพอ 


