เมือ่ ข้ าพเจ้ าจากสยามมาสู่ สวิสเซอร์ แลนด์
เรี ยบเรี ยงโดย อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์
รายการหนังสื อสื่ อความรู ้ ช่วงหนังสื อชวนคุย
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ FM ๙๗.๗๕ Mhz.
“คลื่นสี ขาวของชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๙

พระราชนิพนธ์เรื่ องแรก “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่
สวิสเซอร์แลนด์” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช พระราชนิพนธ์เรื่ องนี้ได้
ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสื อรายเดือน วงวรรณคดี ฉบับ
ประจําเดือนสิ งหาคม พ.ศ.๒๔๙๐ เป็ นตอนแรก โดยพระ
บรมราชานุญาติพิเศษเฉพาะหนังสื อเล่มนี้เท่านั้น ในขณะ
นั้นถือได้วา่ หนังสื อวงวรรณคดี จัดว่าเป็ นหนังสื อที่ดีและ
มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าอย่างมาก
พระราชนิพนธ์ “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิส
แลนด์” เป็ นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่
ได้พระราชนิพนธ์ข้ ึนในช่วงเวลาเสด็จพระราชดําเนิน
เพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๙ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙หลังจากที่พระองค์
ท่านทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ยล์ าํ ดับที่
๙ ในราชวงศ์จกั รี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ โดย
พระองค์ได้ทรงบันทึกแสดงถึงความรู ้สึกตลอดถึง
เหตุการณ์ที่ทรงได้ประสบพบเจอผ่านพระอักษรเป็ น
เรื่ องราวของการเดินทาง
เมื่อข้าพเจ้า จากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลมหาราช พระราชทานแก่หนังสื อ “วง
วรรณคดี” ฉบับเดือนสิ งหาคม ๒๔๙๐
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“วงวรรณคดี” ได้ขอร้องให้ขา้ พเจ้าเขียนเรื่ อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ถนัดมาลงในหนังสื อนี้นานมาแล้ว อันที่
จริ งข้าพเจ้าก็ไม่ใช่นกั ประพันธ์ เมื่ออยูโ่ รงเรี ยน
เรี ยงความและแต่งเรื่ องก็ทาํ ไม่ได้ดีนกั อย่างไรก็ดีขา้ พเจ้า
ก็ปรารถนาที่จะสนองความต้องการของ “วงวรรณคดี”
อยูบ่ า้ ง และเนื่องด้วยไม่สามารถที่จะเขียนเรื่ องที่ขา้ พเจ้า
รู ้บา้ งเช่นดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อ
กฎหมาย ฯลฯ ได้ เพราะไม่มีความรู ้ในเรื่ องเหล่านี้ดีพอ
ฉะนั้นจึงตกลงใจส่ งบันทึกประจําวันที่เขียนไว้ก่อน และ
ระหว่างวันเดินทางจากสยามมาสู่สวิสเซอร์แลนด์มาให้
และในโอกาสนี้จึงขอขอบใจเป็ นการส่ วนตัวต่อทุก ๆ
คน ที่มาถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิ
ราชของข้าพเจ้า ณ พระมหาปราสาท ตลอดจนความ
ปรารถนาดีที่มีต่อตัวข้าพเจ้าเอง กับขอขอบใจเหล่าทหาร
และเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิการด้วยความจงรักภักดีต่อเราด้วย
วันที่ ๑๖ สิ งหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ อีกสามวัน
เท่านั้นเราก็ตอ้ งจากกันไปแล้ว ฉะนั้นจึงตั้งใจจะไป
นมัสการพระพุทธชินสี ห์ ที่วดั บวรนิเวศน์วิหาร รวมทั้ง
สมเด็จพระสังฆราชด้วย เมื่อไปถึงวัดบวรนิเวศน์วิหาร
ตอนบ่ายวันนี้ มีประชาชนผูร้ ู ้วา่ ข้าพเจ้าจะมายืนรออยู่
บ้าง แต่ไม่สูม้ ากนัก เข้าไปในพระอุโบสถ จุดเทียน
นมัสการ ฯลฯ แล้วได้มีโอกาสทูลปฏิสันถารกับสมเด็จ
พระสังฆราช ทรงนําพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงมาให้รู้จกั
โดยปรกติได้เห็นหน้าท่านเหล่านี้มาจนชินแล้ว ทรงนํา
ขึ้นไปนมัสการพระสถูปบนนั้นมีพระพุทธรู ปสําคัญองค์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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หนึ่งประดิษฐานอยู่ ชื่อพระไพรี พินาศ พระองค์น้ ีเคยทรง
เล่าประวัติให้ฟังก่อนหน้านี้ แล้วหลายวัน หลังจากนั้นก็มี
การนมัสการ
ตอนนี้ มีราษฎรชุมนุมกันหนาขึ้น ต่างก็ยดั เยียด
เบียดเสี ยดกันจนรู ้สึกเกรงไปว่ารถที่นงั่ มาจะทับเอาใคร
เข้าบ้าง ช่างเคราะห์ดีแท้ ๆ ที่ไม่มีอนั ตรายใดเกิดขึ้นแก่
ประชาชนที่มานั้นเลย ในหมู่ประชาชนที่มารอรับกันอยู่
วันนี้ จําได้วา่ บางคนเคยเห็นที่พระมหาปราสาทเป็ น
ประจํามิได้ขาด ไม่รู้วา่ หาเวลาจากไหนจึงไปที่พระมหา
ปราสาทได้เสมอเกือบทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวัน
อาทิตย์ พวกนี้ กม็ าที่วดั ด้วยเหมือนกัน
วันที่ ๑๗ สิ งหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ เก็บของลงหี บ
แล้วเตรี ยมตัว
วันที่ ๑๘ สิ งหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ เราจะต้องจาก
ไปในวันพรุ่ งนี้ แล้ว อะไรก็จดั เสร็ จหมด
หมายกําหนดการก็มีอยูพ่ ร้อม บ่ายวันนี้เราไปถวายบังคม
พระบรมอัฐิของพระบรมราชบุพการี ของเรา ทั้งสมเด็จ
พระมหากษัตริ ย ์ และสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาล
ก่อน ๆ แล้วก็ไปถวายบังคมทูลลาพระบรมศพ เราต้อง
ทูลลาให้เสร็ จในวันนี้ และไม่ใช่พรุ่ งนี้ตามที่ได้กะไว้แต่
เดิม เพื่อจะรี บไม่ให้ชกั ช้า เพราะพรุ่ งนี้จะได้มีเวลาแล่น
รถช้า ๆ ให้ราษฎรเห็นหน้ากันโดยทัว่ ถึง
เมื่อออกจากพระที่นงั่ ไพศาลทักษิณมายังพระที่
นัง่ อมริ นทราวินิจฉัย ผูค้ นอะไร ๆ ช่างมากมายเช่นนี้ เมื่อ
วานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาถามว่า จะอนุญาตให้ประชาชน
เข้ามาหรื อไม่ในขณะที่ไปถวายบังคมพระบรมศพ ตอบ
เขาว่า “ให้เข้ามาซิ ” เพราะเหตุวา่ วันอาทิตย์ เป็ นวันของ
เขา จะไปห้ามเสี ยกระไรได้ และยิ่งกว่านั้นยังเป็ นวัน
สุ ดท้ายก่อนที่เราจะจากบ้านเมืองไปด้วย ข้าพเจ้าก็
อยากจะแลเห็นราษฎร เพราะกว่าจะได้กลับมาเห็นเช่นนี้
ก็คงอีกนานมาก... วันนี้พวกทหารรักษาการณ์กนั อย่าง
เต็มที่เพื่อกันทางให้รถแล่นได้สะดวก ไม่เหมือนอย่าง
เมื่อวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ที่มากันคนช้าเกินไป
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วันที่ ๑๙ สิ งหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ วันนี้ถึงวันที่เรา
จะต้องจากไปแล้ว พอถึงเวลาที่ลงจากพระที่นงั่ พร้อมกับ
แม่ ลาเจ้านายฝ่ ายใน ณ พระที่นง่ั ชั้นล่างนั้น แล้วก็ไปยัง
วัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกต และพระภิกษุ
สงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง
แล้วก็ข้ ึนรถยนต์ พอรถแล่นออกไปได้ถึง ๒๐๐ เมตร มี
หญิงคนหนึ่ งเข้ามาหา หยุดรถแล้วส่ งกระป๋ องให้เราคน
ละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยูใ่ นนั้น บางทีจะ
เป็ นลูกระเบิด เมื่อมาเปิ ดดูภายหลังปรากฏว่าเป็ นทอฟฟี่ ที่
อร่ อยมาก ตามถนนผูค้ นช่างมากมายเสี ยจริ ง ๆ ที่ถนน
ราชดําเนินกลางราษฎรเข้ามาใกล้ชิดรถที่เรานัง่ กลัว
เหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งขาใครเข้าบ้าง รถ
แล่นฝ่ าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตร รถ
แล่นเร็ วขึ้นได้บา้ ง ตามทางที่ผ่านมา ได้ยินเสี ยงใครคน
หนึ่งขึ้นมาดัง ๆ ว่า “อย่าทิ้งประชาชน” อยากจะร้องออก
บอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ทิ้ง” ข้าพเจ้าแล้ว
ข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็ วและเลยไป
ไกลเสี ยแล้ว
เมื่อมาถึงดอนเมือง เห็นนิสิตมหาวิทยาลัยผูจ้ ง
ใจมาเพื่อส่ งเราให้ถึงที่ได้รับของที่ระลึกเป็ นรู ป
เครื่ องหมายของมหาวิทยาลัย ๑๑.๔๕ นาฬิกาแล้ว มีเวลา
เหลืออีกเล็กน้อยสําหรับเปลี่ยนเครื่ องแต่งตัวที่สโมสร
นายทหาร ต่อจากนั้นก็ไปขึ้นเครื่ องบิน เดินผ่าฝูงชนคน
ซึ่ งเฝ้ าดูเราอยูจ่ นวาระสุ ดท้าย
เมื่อขึ้นมาอยูบ่ นเครื่ องบินแล้วก็ยงั มองเห็นเหล่า
ราษฎรได้ยินเสี ยงไชโยโห่ร้องอวยชัยให้พร แต่เมื่อคน
ประจําเครื่ องบินเริ่ มเดินเครื่ องทีละเครื่ อง ๆ เสี ยง
เครื่ องยนต์ดงั สนัน่ หวัน่ ไหวกลบเสี ยงโห่ร้องก้องกังวาน
ของประชาชนที่ดงั อยูห่ มด พอถึง ๑๒ นาฬิกา เราก็ออก
เดินทางมาบินวนอยูเ่ หนื อพระนครสามรอบ ยังมองเห็น
ประชาชนแหงนดูเครื่ องบินทัว่ ถนนทุกสายในพระนคร
บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกมุ่งตรงไปยังเกาะ
ลังกา(ซี ลอน) เสี ยงเครื่ องบินดังสนัน่ หนวกหู หากผูใ้ ด
อยากจะพูดตะโกนออกมาให้สุดเสี ยง ดังนั้นจึงไม่มีใคร

พูดเลย ทางที่ดีที่สุดที่พึงทําคือหลับตาเสี ยแล้ว นิ่งคิด
...แปลกดีเหมือนกันที่ใจหวนไปคิดว่า เพียงชัว่ โมงเดียวนี้
เล่า เรากําลังเหาะอยูเ่ หนือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล
แม้จะมีเสี ยงเครื่ องยนต์กด็ ูเป็ นเหมือนเงียบและนิ่งอยูก่ บั
ที่ เพราะเสี ยงทุก ๆ เสี ยงจากสิ่ งที่มีชีวิตและจางหายไป
หมดแล้ว และกําลังชิ นกับเสี ยงครางกระหึ่ มของ
เครื่ องยนต์น้ นั หวนกลับไปนึ กดูเมื่อ ๙ เดือนที่แล้วมา เรา
กําลังบินไปในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อจะเยี่ยมเยียน
ประเทศหนึ่ง เยี่ยมอาณาประชาชนที่เราต้องพลัดพราก
จากมาถึง ๑๗ ปี เต็ม ๆ โดยที่เราเกือบไม่รู้เรื่ องและข่าว
คราวของบ้านเมืองและประชาชนของเราเลยแม้แต่นอ้ ย...
เดี๋ยวนี้เรากําลังบินจากประเทศนั้น จากประชาชน
พลเมืองเหล่านั้นไปแล้ว การจากครั้งนี้มิได้เพียงแต่จาก
มาอย่างเดียวเท่านั้น ข้าพเจ้าได้จากเรื่ องที่ล่วงมาแล้วด้วย
สจ๊วตเข้ามาขัดจังหวะเสี ย ทําให้ความคิดที่กาํ ลัง
เพลิดเพลินจางไปเสี ยจากสมอง เขานําอาหารกลางวันที่มี
รสกลมกล่อมเข้ามาให้ การเดินทางในระยะต่อมาช่าง
เปล่าเปลี่ยวเสี ยจริ ง ๆ สิ่ งที่มองเห็นในเบื้องหน้าไม่มี
อะไรเสี ยเลย นอกจากท้องทะเลเขียวครามอันแสนลึก
นาน ๆ จะแลเห็นเกาะบ้างเป็ นครั้งคราว
เรามาถึงเมืองเนเกมโบ (Negambo) ใกล้กบั
โคลัมโบ เมืองหลวงของเกาะลังกาภายหลังจากที่ได้บิน
มาเป็ นเวลานานถึง ๘ ชัว่ โมง ถึง ๑๕ นาที เดี๋ยวนี้
๑๘.๔๕ นาฬิกา ตามเวลาของเกาะลังกาแล้ว เมื่อเทียบกับ
เวลาที่กรุ งเทพฯ ที่นี่ชา้ กว่า ๑ ชัว่ โมง ๓๐ นาที พอดี
ข้าหลวงประจําเกาะลังกาคือ เซอร์ยอห์น ฮา
เวิร์ด (Sir John Haward) ได้เดินทางจากโคลัมเบียมาเพื่อ
ต้อนรับเรา ข้าพเจ้าขึ้นนัง่ รถยนต์ที่มีท่านข้าหลวงตามมา
ด้วย ส่ วนแม่น้ นั ไปกับภรรยาของเรา ระยะทางจาก
สนามบินไปยังจวนข้าหลวงในเมืองโคลัมโบต้องนัง่ รถ
ไปราว ๓๐ นาที อันเป็ นระยะที่กาํ ลังสบาย และมีโอกาส
ได้ชมพูมิประเทศตามถนนตามที่เห็นมาด้วยตา และตาม
คําบอกเล่าของเซอร์ยอห์น ฮาเวิร์ด รู ้สึกว่าเกาะลังกานี้
ช่างละม้ายคล้ายคลึงกับเมืองไทยเราเสี ยจริ ง ๆ เป็ นเมือง
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ที่อดุ มดีและก็งาม ประชาชนก็สุภาพและมีนิสยั ดี เหตุที่
ทําให้เหมือนมากนี้ขอ้ สําคัญอยู่ที่นบั ถือศาสนาร่ วมกัน
กับไทยเรา
พอมาถึงจวนข้าหลวง ก็ตรงเข้าห้องพักเป็ นห้อง
กว้างและสบาย ที่นี่ไม่ค่อยร้อนเหมือนเมืองไทย ทั้งไม่มี
ยุงด้วย ฉะนั้นจึงไม่จาํ เป็ นต้องมีมงุ ้ เราได้พกั ผ่อนชัว่ ครู่
ภายหลังที่ได้เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่ อย หูยงั อื้ออยู่
เพราะเสี ยงเครื่ องบิน กินข้าวมื้อเย็นกับข้าหลวง และรู ้สึก
ดีใจเหลือเกินที่ได้หลับนอนสบาย เพราะรุ่ งเช้าพรุ่ งนี้
จะต้องบินต่อไปยังเมืองการาจี
วันที่ ๒๐ สิ งหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ เวลา ๐๘.๓๐
นาฬิกา ก่อนที่จะออกเดินทาง เราไปที่วดั ใน
พระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมือง เข้าไปในโบสถ์
แล้วจุดเทียน (เทียนไขเราดี ๆ นี่เอง) เอาดอกไม้ที่
ข้าหลวงจัดมาให้บูชาพระสมภารเจ้าวัดนี้เป็ นคนคน
เดียวกันกับที่ได้เคยต้อนรับเราเมื่อคราวมาเที่ยวที่แล้ว ที่
วัดนี้เองเมื่อ ๘ ปี มาแล้ว พี่ชายของข้าพเจ้าได้มาปลูกต้น
จันทน์บนแท่นที่บูชา ยังมีรูปถ่ายเป็ นรู ปพี่ที่เคยมาด้วยกัน
กําลังตั้งท่าปลูกอยูท่ ีเดียว สมภารได้นาํ เราไปยังต้นจันทน์
ต้นนั้น คาดว่าจะใหญ่โต แต่ดูไม่เจริ ญงอกงามเสี ยเลย สูง
ไม่เกินสองฟุต
เมื่ออกมาจากวัด มีประชาชนกลุ่มหนึ่งมาคอย
เฝ้ า บางคนยกมือขึ้นไหว้อย่างไทย ๆ เรา บางคนตบมือ
บางคนตะโกนออกมาด้วยความพออกพอใจ มาถึง
สนามบินเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ นาฬิกา เรา ข้าหลวง และ
ภริ ยาผูอ้ ธั ยาศัยสุ ภาพอ่อนโยน และให้ความเอื้อเฟื้ อต่อ
เราเป็ นอย่างดี แล้วขึ้นเครื่ องบินจากมา
การเดินทางเป็ นไปอย่างปกติ สจ๊วตนําอาหารมา
ให้เรากินตามเวลามิได้ขาด บางทีกไ็ ด้รับรายงานจาก
นักบินแสดงด้วยแผนที่ให้เห็นว่า เดี๋ยวนี้เราอยูต่ รงไหน
บางทีกร็ ายงานอากาศที่เราจะต้องประสบในเบื้องหน้า
ตลอดจนความเร็ ว และระยะสูงของเครื่ องบิน ฯลฯ เป็ น
การเดินทางที่สะดวกสบายดี...

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ในตอนจวนจะถึง อากาศไม่สูจ้ ะดีเหมือนที่แล้ว
มา เพราะมรสุ มกําลังตั้งเค้า แต่เรากําลังจะถึงการาจีอยู่
แล้ว เพราะเครื่ องบินเร็ วทําเวลาได้ดีมาก เมื่อบินอยูเ่ หนื อ
เมืองมองดูรอบ ๆ ลักษณะเป็ นทะเลทรายเราดี ๆ นี่เอง
ช่างไม่มีชีวิตจิตใจเสี ยเลย ที่ต้ งั เป็ นบ้านเป็ นเมืองขึ้นได้ก็
เพราะเป็ นท่าเรื อใหญ่ อยูใ่ นทําเลที่เหมาะ เครื่ องบินลงถึง
พื้นดินเมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา บินมาได้ ๘ ชัว่ โมง มีพวก
ข้าราชการมาคอยรับอยูข่ ้ ึนรถตรงไปยังศาลาว่าการของ
รัฐบาล เป็ นแขกของข้าหลวง เช่นเดียวกับที่เกาะลังกา
พรุ่ งนี้เราจะต้องบินเป็ นระยะทางไกล ฉะนั้นจึง
อยากจะนอนแต่หวั คํ่าสักหน่อย แต่วา่ ต้องกินข้าวกับ
ข้าหลวงและคณะ จําเป็ นต้องสนทนาปราศรัยถึงเรื่ องที่
ไม่มีเรื่ องเหมือนที่พวกฝรั่งนิยมกัน กว่าจะได้พกั ผ่อน
นอนหลับก็เกือบสองยาม เราเพลียมาก รู ้สึกหลับอย่าง
ง่ายดาย
วันที่ ๒๑ สิ งหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ จากศาลาว่าการ
รัฐบาลไปสนามบิน รถวิ่ง ๒๐ นาที ผ่านเข้าไปย่าน
การค้าในเมือง มีขอ้ ที่น่าสนใจและพึงสังเกตอยูบ่ า้ ง คือ
พบคนนอนหลับอย่างสบายอยู่ขา้ งทางตามประตู พวกที่
ตื่นลุกขึ้นล้างหน้าที่ท่อนํ้าใกล้ ๆ กับที่นอน และเขาทํา
กันอย่างนี้ในบริ เวณที่มีตึกรามตามแบบสมัยใหม่ในย่าน
การค้าเช่นนั้น
ประชาชนพลเมืองเหล่านี้แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าที่
ขาดวิ่น สี ของเสื้ อผ้านั้นขาวหรื อก็คงต้องเป็ นขาวมาก่อน
ที่มาแลเห็นเป็ นสี เทาไปมากกว่าสี ขาวนั้นก็เพราะระคน
ปนไปกับฝุ่ น นอกจากนี้ยงั ได้แลเห็นวัวศักดิ์สิทธิ์ เดิน
ท่องเที่ยวหาอาหารอยูต่ ามท้องถนนหลวง จะไปไหนมา
ไหนไม่มีใครกล้าจะขับไล่ ไม่ว่าจะเกิดหิ วขึ้นเมื่อไร พบ
ร้านขายผักก็เดินเข้าไปเลือกกินได้ตามใจชอบ ส่ วน
เจ้าของร้านนั้นเมื่อวัวเข้าไปถือว่าเป็ นมงคล...
ถึงสนามบินเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา และออกบิน
ในทันทีที่มาถึง เครื่ องบินบ่ายหัวตรงไปสู่ทอ้ งทะเลด้วย
อัตราความเร็ ว ๓๒๐ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ท้องฟ้ าแจ่มก
ระจ่างจนสามารถมองเห็นเรื อหาปลาเล็ก ๆ ในท้องทะเล
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ได้ถนัดทั้ง ๆ ที่บินสูงถึง ๒,๕๐๐ เมตร ข้าพเจ้าชอบเดิน
ไปที่ที่นกั บินขับบ่อย ๆ และนัง่ ลงข้าง ๆ ตรงที่นงั่ ของ
นักบินสํารอง ช่างมีเครื่ องบังคับหลายอย่างเสี ยจริ ง ๆ
บังคับปี ก บังคับใบพัดเครื่ องยนต์ ถังนํ้ามันและอื่น ๆ อีก
มาก ในตอนต้น ๆ ออกจะงง ๆ แต่นกั บินเป็ นคนที่สุภาพ
มาก ได้พยายามชี้แจงให้เข้าใจถึงเครื่ องทุก ๆ ส่ วนที่มีอยู่
ที่ขอ้ มือนักบินสังเกตเห็นว่าผูกนาฬิกาไว้สอง
เรื อน เรื อนหนึ่ง ๖ นาฬิกา อีกเรื อนหนึ่ ง ๔ นาฬิกา แต่
ของเราเองเป็ น ๐๙.๓๐ นาฬิกา เขาอธิ บายให้เข้าใจว่า ๔
นาฬิกานั้นเป็ นเวลาที่กรี นิช (Greenich) ๖ นาฬิกานั้นเป็ น
เวลาที่กรุ งโคโร ที่เรากําลังจะไป และ ๐๙.๓๐ นาฬิกานั้น
เป็ นเวลาที่การาจี เราจะไปโคโรจึงเลื่อนเข็มถอยหลัง
กลับไปสามชัว่ โมงครึ่ ง
ราว ๆ เที่ยงเราบินอยูเ่ หนือทะเลทรายอาหรับ มี
หลุมอากาศหลายแห่ง ฝรั่งเรี ยกว่า “ Bumps” เป็ นลม
สูงขึ้น เกิดจากความร้อนของทรายจากเบื้องล่างที่ถกู พระ
อาทิตย์แผดเผาหลุมอากาศเหล่านี้มีอยูต่ ลอดทาง กระทัง่
ผ่านพ้นเขตของทะเลทรายไปคือราว ๑๔.๓๐ นาฬิกา การ
ผ่านหลุมอากาศวับ ๆ หวํา ๆ เช่นนี้ไม่มีความสบายเลย
และความไม่สบายใจนี้ทวีข้ ึน เมื่อพวกประจําเครื่ องบิน
เล่าให้ฟังว่าหากเราจําต้องร่ อนลงยังท้องทะเลทรายนี้แล้ว
ออกจะน่าวิตกอยู่มาก ที่ชาวพื้นเมืองเบื้องล่างนี้ มิค่อยจะ
เป็ นมิตรที่ดีของคนแปลกหน้านัก
ล่วงไปอีกชัว่ โมงหนึ่ งก็ผา่ นคลองสุ เอช กําลังมี
เรื อแล่นเข้าคลอง มีเรื อรบขนาดหนักลําหนึ่ งจอดอยูท่ ี่นน่ั
ขนาดของเรื อลํานี้เห็นจะหนักกว่าเรื อศรี อยุธยาประมาณ
๑๕ เท่า แม้กระนั้นมองดูช่างเล็กเสี ยเหลือเกินเมื่อเทียบ
กับความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องทะเล และความเวิง้
ว้าง ของทะเลทรายอันมหึ มานั้น
เรามาถึงสนามบินอัลมาซา (Almargza) ใกล้ ๆ
กับกรุ งโคโร หลังจากที่ทาํ การบินมาแล้วเป็ นเวลา ๑๑
ชัว่ โมง ๔๕ นาที เราเหน็ดเหนื่ อยเพราะถูกรบกวนด้วย
เสี ยงสนัน่ หวัน่ ไหวของเครื่ องบิน ด้วยความสัน่ สะเทือน
ของเครื่ องยนต์ทาํ เอาเรางงไปหมด

เราไปพักอยู่ ณ โรงแรมที่ดีแห่งหนึ่ ง และได้
พักผ่อนอย่างสุ ขสําราญในตอนเย็น สมุหพระราช
มณเฑียรของพระเจ้าฟารุ คได้เชิญพระราชปราศรัยของ
พระองค์มา ข้าพเจ้าก็ได้สนองพระราชปราศรัยไปตาม
สมควรนอกประตูหอ้ งของเรา มีตาํ รวจอียิปต์ยืนยามอยู่
ทั้งนี้เพราะรัฐบาลอียิปต์ได้จดั ไว้เพื่อความปลอดภัยของ
เรา
กรุ งโคโรเป็ นเมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยตึก
สมัยใหม่ แต่เบื้องหลังของตึกเหล่านี้มีบา้ นกระจกงอก
ง่อยอยูเ่ ป็ นอันมาก บ้านเหล่านี้เป็ นที่อยูข่ องคนจน เลี้ยง
เป็ ดไก่และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ อีกตามถนน รถรางก็เต็มไป
ด้วยผูค้ นเบียดเสี ยดเยียดยัด ห้อยโหนกันจนไม่มีที่วา่ ง
และล้วนแต่แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าปุปะไม่มีชิ้นดี เป็ นผูช้ าย
ทั้งนั้นเกือบไม่มีผหู ้ ญิงปะปนอยูด่ ว้ ยเลย คล้าย ๆ กับที่กา
ราจีอยูม่ าก ผูค้ นหลับอย่างแสนสบายตามสนามหญ้าข้าง
ถนน รถยนต์มีมากแต่เป็ นรถรับจ้างที่ขบั กันอย่างเร็ วปรื๋ อ
โดยมาก
วันที่ ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ คืนวันนี้
สบายดีแท้ถา้ ไม่คาํ นึงถึงเสี ยง เสี ยงที่มาจากโรงหนังใกล้
ๆ ที่พกั กินอาหารเช้าแล้วก็ออกเดินทางไปสนามบิน
รถยนต์สมุหพระราชมณเฑียรของพระเจ้าฟารุ คมาส่ ง
และเชิญพระพรให้เดินทางโดยสวัสดีของพระองค์มา
ประทาน... ข้าพเจ้าตอบขอบพระราชหฤทัยและขอให้นาํ
ความไปทูลขอให้ทรงพระเจริ ญสุ ข กับขออํานวยพรให้
ประชาชนพลเมืองของพระองค์มีความสุ ขสําราญด้วย
รอบ ๆ เครื่ องบินมีตาํ รวจอียิปต์รักษาการณ์อยู่
อย่างกวดขันยิ่งนักเวลา ๐๘.๑๕ นาฬิกา เริ่ มออกเดินทาง
ต่อมาอีก ๔๐ นาทีกผ็ า่ นเมืองอาเลกซานเดรี ยเมืองท่า
ใหญ่ที่สุดของอียิปต์ วันนี้ตอ้ งบินถึง ๙ ชัว่ โมง ๕๐ นาที
จะถึงกรุ งเจนี วา ราว ๆ ๑๗.๐๕ นาฬิกา
ไม่น่าจะเป็ นไปได้เลย เมื่อสามวันที่แล้วมา เรา
ยังอยูเ่ มืองไทย แล้ววันนี้เราจะถึงสวิสเซอร์แลนด์แล้ว
ระยะทางตั้ง ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตรกว่า...เวลา ๑๕.๐๐
นาฬิกา เราต้องบินฝ่ ากระแสลมอันแรงทําให้เครื่ องบิน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

ต้องช้าลงและช้าไปกว่ากําหนด ๑๕ นาที เมื่อเวลา ๑๖
นาฬิกาช้ามากขึ้นอีกเป็ น ๔๕ นาที เรากําลังบินอยูเ่ หนือ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บางเวลาก็แลเห็นเกาะต่าง ๆ เกาะ
ใหญ่ที่สุดคือเกาะซารดิเนียและคอร์ซิกา กว่าจะแลเห็นฝั่ง
ก็ ๑๖.๔๐ นาฬิกา เป็ นชายฝั่งของฝรั่งเศส อีกชัว่ โมงเดียว
เท่านั้นเราจะถึงสวิสเซอร์แลนด์แล้ว...จากขอบฟ้ าสลัว ๆ
ที่บดบังด้วยเมฆหมอกแลเห็นเมือง ๆ หนึ่ งอยูร่ ิ ม
ทะเลสาบใหญ่ เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองนั้นคือ เมืองเจนี
วา อันเป็ นที่หมายปลายทางที่เรามาด้วยเครื่ องบิน และเรา
จะต้องพรากจากพวกประจําเรื อไป คนประจําเครื่ องบิน
เหล่านี้เป็ นคนที่ดีต่อเรามาก ได้ให้เครื่ องถมเป็ นที่ระลึก
บินอยูร่ อบเมืองรอบหนึ่ งแล้วก็ร่อนลงสู่พ้ืนดินเมื่อเวลา
๑๗.๕๕ นาฬิกา
อธิ บดีกรมพิธีการแห่งรัฐบาลสวิสส์ได้มา
รับรองในนามของรัฐบาล และแนะนําให้รู้จกั กับบรรดา
ข้าราชการที่มารับ นักเรี ยนไทย เอกอัครราชทูตไทย และ
ข้าราชการไทยก็พากันมารับด้วย รัฐบาลสวิสส์จดั รถยนต์
ไว้ส่งเราถึงเมือง
โลซานน์ ซึ่ งอยูห่ ่างจากเจนีวาไปราว ๖๐ กิโลเมตร
อธิ บดีกรมพิธีการและเอกอัคราชทูตไทยนัง่ รถ
ไปกับข้าพเจ้าด้วย อธิ บดีกรมพิธีการเล่าให้ฟังว่ารัฐบาล
สวิสส์มีความยินดีนกั ที่ขา้ พเจ้าเลือกมาอยูแ่ ละมาศึกษาที่
สวิสเซอร์แลนด์น้ ี บอกเขาว่าชอบประเทศนี้มากเขาได้ช้ ี
ชวนให้ชมสถานที่ต่างๆที่ผา่ นมา โดยคิดว่าข้าพเจ้าไม่
รู ้จกั และรู ้สึกประหลาดใจมากเมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้า
รู ้จกั สถานที่เหล่านี้แล้วเป็ นอย่างดี เพราะอยูท่ ี่นี่มาถึง ๑๕
ปี เศษแล้ว เขารับสารภาพว่า เขาเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ใหม่
และเพิ่งมาจากอเมริ กาใต้ แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่ องอื่น ๆ
ต่อไป ได้ทราบต่อมาว่า เขาเป็ นคนชอบศึกษาเรื่ องราว
ของชาวเรา ชาวตะวันออก และพระพุทธศาสนาด้วย
พอถึง “วิลลาวัฒนา” เขาก็ลากลับอํานวยพรให้
เรามีความสุ ขความเจริ ญ ข้าพเจ้าจึงขอให้เขานําคําขอบใจ
ของข้าพเจ้าไปแจ้งต่อท่านประธานาธิ บดีพร้อมทั้งคําอวย
พร เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศนั้นด้วย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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เรากลับถึงโลซานน์แล้ว...ไม่ชา้ ข้าพเจ้าจะต้อง
เข้าเรี ยนต่อไป...
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