รายงานการเดินทางไป ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และ อินโดนีเซีย
โครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน ของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
โดยนายประภัสสร เสวิกุล และ นางชุตมิ า เสวิกุล
ระหว่ างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2552
...................................................................................................................................................

ในการเดินทางครัง้ นี ้ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ไปประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 10 วันคือ ตังแต่
้ วนั ที่ 30
กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม และ ไปประเทศอินโดนีเซีย อีก 10 วัน คือตังแต่
้ วันที่ 11 ถึง 20 สิงหาคม

ฟิ ลิปปิ นส์
โดยภาพรวมสามารถเก็บข้ อมูลได้ ตามความต้ องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศ ฟิ ลิปปิ นส์ ได้ รับ
ความกรุณาจากท่านเอกอัครราชทูตกุลกมุท สิงหราฯ ได้ บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปของฟิ ลิปปิ นส์ และ
มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ อํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทาง การติดต่อประสานงานเพื่อพบกับบุคคลที่
น่าสนใจด้ านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
แต่เมื่อไปถึงได้ วนั เดียว อดีตประธานาธิบดีคอราซอน อาควิโน ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ
ฟิ ลิปปิ นส์ ได้ ถึงแก่อนิจกรรม จึงได้ เห็นภาพของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์พากันออกมาแสดงความรักความอาลัยกัน
อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม ที่จะมีพิธีฝังศพ ที่สสุ านของตระกูล ประชาชนจากทัว่
สารทิศทังมะนิ
้ ลาและเมืองต่าง ๆ พากันออกมารอรับขบวนเคลื่อนศพ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยกระหนํ่าอย่าง
ไม่มีใครยอมหนีไปไหน เป็ นภาพที่ทําให้ ประจักษ์ ในความรัก ความอาลัยที่ประชาชนมีตอ่ อดีตประธานาธิบดี
หญิงท่านนี ้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ในวันรุ่งขึ ้นคณะของเราได้ มีโอกาสไปคารวะศพของท่านที่สสุ านของ
ครอบครัว ในฐานะคนไทยที่ได้ ร่วมเป็ นประจักษ์ พยานแห่งความเศร้ าโศก รักและอาลัย จากคลื่นมหาชนที่
หลัง่ ไหลกันมาอย่างเนืองแน่นในช่วงประวัติศาสตร์ครัง้ นี ้

สําหรับสถานที่ที่ได้ ไปเยี่ยมชมเพิ่มเติมจากที่โปรแกรมวางไว้ ให้ ได้ แก่ โรงเรียนระดับประถมถึง
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้ การดูแลของเขต เป็ นโรงเรียนเก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งอยูช่ านเมือง
มะนิลา
นอกจากนี ้ยังได้ แวะไปเยี่ยม Hospicio De San Jose สถานเลี ้ยงเด็กกําพร้ า ซึ่งเป็ นสถานสงเคราะห์
เด็กและคนชราที่ยากจนแห่งแรกในมะนิลา ซึ่งดําเนินการมานานนับร้ อยปี แล้ ว ดําเนินงานโดยคณะแม่ชีที่อทุ ิศ
ตัวเพื่อดูแลเด็กตังแต่
้ แรกเกิด รวมไปถึงในเวลาต่อมาได้ รบั ผู้สงู อายุที่ยงั ช่วยตัวเองได้ ให้ เข้ ามาเช่าบ้ านพัก
อาศัย และผู้สงู อายุที่ยากไร้ เด็กของที่นี่หลายคนมีผ้มู ีใจเมตตาได้ ขอไปเลี ้ยงเป็ นบุตรบุญธรรม หลายราย และ
ไปอยู่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละปี ผู้ปกครองจะพาเด็ก ๆ เหล่านี ้กลับมาเยี่ยมเยียนเสมอ ทางสถานเลี ้ยงเด็ก
จึงทําหนังสือชื่อ “ประเทศบ้ านเกิดของเธอ” มอบเป็ นของขวัญให้ พวกเด็ก ๆ เหล่านี ้ เพื่อให้ ร้ ูจกั ประเทศที่เป็ น
บ้ านเกิดเมืองนอนของตัวเอง และให้ ตระหนักว่า ตัวเองมีประเทศของตัวเองที่ต้องรักและช่วยกันปกป้องดูแล
ไม่วา่ จะไปอยู่ที่ใดก็ตาม พวกเขาก็คือคนฟิ ลิปปิ นส์
ทางด้ านบุคคล เราได้ พบกับ นักประวัติศาสตร์ คือ Mr. Jilvent T. Amar ซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงที่
หอสมุดแห่งชาติฟิลิปปิ นส์ ที่นําชมสถานที่และอธิบายความเป็ นมาต่าง ๆ ให้ ได้ รับรู้ ทังระบบการจั
้
ดเก็บ
เอกสารสําคัญ ๆ ต่าง ๆ รวมทังสื
้ ่อดิจิตอล ซึ่งเป็ นของใหม่ ที่ทางห้ องสมุดมีแผนกที่ดแู ลการจัดเก็บ และ
จัดสร้ าง โดยเฉพาะเพื่อคนพิการทางสายตานัน้ มีห้องอัดเสียงเพื่ออ่านหนังสือให้ คนพิการฟั ง และคนที่ดแู ล
ทางนี ้ก็เป็ นผู้พิการทางสายตาที่เข้ ามาร่วมทํางานที่แผนกนี ้เมื่อสิบกว่าปี มาแล้ ว
ต่อมาเราได้ พบกับ คุณ Day Cruz ที่ Tourist Department ซึ่งแนะนําให้ หาโอกาสออกไปชม
บรรยากาศและความเป็ นไปของผู้คนตามเมืองต่าง ๆ รอบนอกของมะนิลา รวมทังเกาะต่
้
าง ๆ แต่เนื่องด้ วย
ระยะเวลา จํากัด คุณCruz จึงพยายามให้ รายละเอียดคร่าว ๆ ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์โดยรวม ได้ มีการพูดคุยกัน
ถึงเรื่องภาษาอังกฤษของคนฟิ ลิปปิ นส์ซึ่งเป็ นกลายเป็ นที่ร้ จู กั และเรียกกันว่า คาราบาวอิงลิช ซึ่งตัวคุณครุซ เอง
เป็ นคนบัมบังเกย่า ในเกาะลูซอน เล่าถึงความก้ าวหน้ าในการเดินทางท่องเที่ยวในฟิ ลิปปิ นส์วา่ เมื่อก่อนจะไป
ไหนทีต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่มะนิลา แล้ วค่อยไปอีกแห่งหนึ่ง แต่ปัจจุบนั นี ้ทางการได้ ทําการเชื่อมเส้ นทาง
(Melting Part) ทําให้ การเดินทางสะดวกมากขึ ้น และไม่จําเป็ นต้ องย้ อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่มะนิลาเช่นแต่
ก่อน พร้ อมทังยกตั
้ วอย่างให้ ฟังว่า ถ้ าจะไปเที่ยวที่เมือง เซบู แล้ วก็สามารถเดินทางต่อไปยัง บัมบังก้ า ได้ เลย
เป็ นต้น โครงการ Melting Part จะทําให้ การเดินทางในฟิ ลิปปิ นส์สะดวก สบาย และประหยัดทังเวลาและ
้
ค่าใช้ จ่ายได้ มาก และเมื่อถามถึงเรื่องวรรณกรรม

คุณครุซบอกว่า ชอบอ่านงานวรรณกรรมมากเหมือนกัน แต่ที่ไม่ชอบเลยคือเลขคณิต เมื่อถามถึงทัศนะ
คติของคนฟิ ลิปปิ นส์ในปัจจุบนั ว่าต้ องการเป็ นอะไรมากที่สดุ คุณครุซบอกว่า คนรุ่นใหม่คดิ แต่จะอยากออกไป
(ทํางาน)ต่างประเทศ คนรุ่นเก่าคิดแต่อยากเป็ นครู อาชีพที่สนใจกันก็คือ การโรงแรม เอนจิเนียร์ และ
อาสาสมัครต่าง ๆ และพูดเมื่อถึงสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อม คุณครุซบอกว่า เมื่อก่อนแม่นํ ้าปราสิทในมะนิลา
เคยสะอาดมาก แต่เดี๋ยวนี ้สกปรก ประธานาธิบดีรามอส จึงเริ่มให้ มีโครงการ “One Peso for the Prasit
River” ขึ ้นมา ก็ได้ รับความร่วมมือที่ดี นอกจากนี ้ ทางซุปเปอร์มาร์เกต ชูมาร์ก ก็เริ่มทําโครงการ Can-Bottle
นํากลับคืนมาให้ ที่นี่ ก็จะได้ ของเล็ก ๆ น้ อย ๆ เป็ นการตอบแทน ก็เรียกว่าเป็ นโครงการที่หลายฝ่ ายเริ่มหาทาง
ช่วยกันเพื่อให้ สิ่งแวดล้ อมดีขึ ้น และคุณครุซยังได้ บอกว่า สําหรับเรื่องที่เกี่ยวกับวรรณกรรมนัน้ คุณครุซรู้จกั
นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ดงั ๆ ของฟิ ลิปปิ นส์หลายคน อยากหาโอกาสเชิญให้ เราได้ พบกับเพื่อน ๆ ที่เป็ น
นักเขียน นักหนังสือพิมพ์เหล่านี ้ด้ วย แต่พอรู้วา่ จะกลับวันที่ 8 สิงหาคมนี ้แล้ ว ก็เลยไม่สามารถนัดให้ ได้เพราะ
ระยะเวลากระชันมากเกิ
้
นไป อย่างไรก็ตามก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้ ตลอดเวลาทางอีเมล์
การสนทนาเป็ นไปอย่างมิตรไมตรีที่ดี แม้ในช่วงแรกอาจจะยังแปลกหน้ ากันอยู่ แต่เมื่อได้ พดู คุยกันแล้ ว
ได้ รับไมตรีจิตที่ดี และมีความเห็นตรงกันในเรื่องวรรณกรรมที่สามารถเข้ าถึงจิตใจของผู้คนได้ เป็ นอย่างดี และ
กว้ างไกล และหวังจะได้ อา่ นวรรณกรรมที่จะเขียนขึ ้นเพื่อการนี ้ คุณประภัสสร มอบหนังสือรวมเรื่องสันไทย
้
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นการขอบคุณ
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เราได้ พบ มี 2 ท่าน คือ Prof. Augusto V. De Viana คณะบดีคณะ
ประวัติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย ซานโต โทมัส ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพูดคุยกัน ทําให้ ได้
ทราบมุมมองของประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ที่มีตอ่ ชีวิตความเป็ นอยู่ในปัจจุบนั ของชาวฟิ ลิปปิ นส์ และทัศนคติ
ทางด้ านการเมืองในช่วงนี ้ซึ่งใกล้ จะถึงเวลาเลือกตังประธานาธิ
้
บดีครัง้ ใหม่แล้ ว โดยหลายคนกําลังจับตามองที
ท่าของประธานาธิบดีอาโรโย่ ซึ่งมีขา่ วออกมาว่ากําลังจะหาทางเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้ ตวั เองเป็ น
นายกรัฐมนตรี เพื่อจะได้ ไม่ต้องลงจากอํานาจ เพราะใกล้จะครบวาระแล้ ว แต่ประชาชนมองว่า รัฐบาลของอา
ราโย่ มีเรื่องการคอรัปชัน่ สูง ดังนันจึ
้ งหาทางคัดค้ านแนวคิดนี ้ ประจวบกับพลังคลืน่ ประชาชนที่ออกมาแสดง
ความรักความอาลัยนางคอราซอน อควิโนโดยถือว่านางคอราซอนหรือ คอรี่ นําประชาธิปไตยกลับคืนมาสูค่ น
ฟิ ลิปปิ นส์ จึงจะไม่ยอมที่จะต้ องสูญเสียไปอีก
และท่านที่ 2 คือ Prof. Zosimo E. Lee คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และปรัชญา ที่มหาวิทยาลัย ยู พี ไอ
ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และนักศึกษาในอดีตมีบทบาทสําคัญทางการเมือง ก็ให้ ความเห็นในทํานอง
เดียวกันว่า จากภาพของคลื่นประชาชนที่ออกมานันทํ
้ าให้ นางอาโรโย่ต้องคิดหนัก แต่ความที่คนฟิ ลิปปิ นส์นัน้

เป็ นคนที่ชอบเสียงเพลง ชอบการร้ องรําทําเพลง ซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี ้ก็รบั มาตังแต่
้ ครัง้ ที่สเปนเข้ ามาแล้ ว ทํา
ให้ ถึงแม้เหตุการณ์อาจจะดูเหมือนแรงแต่ยงั ไงก็ยงั ประคับประคองได้ เพราะคนฟิ ลิปปิ นส์คอ่ นข้ างจะเป็ นคนที่
ขึ ้นกับ อารมณ์ we are very emotional people ส่วนเมื่อถามว่าคนฟิ ลิปปิ นส์มองคนไทยอย่างไรบ้ าง อาจารย์
บอกว่า คนฟิ ลิปปิ นส์มองภาพคนไทยว่าเป็ นคนสุภาพ ยึดมัน่ ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี มีการ
ปฏิบตั ิตวั ที่อยู่ในกรอบที่ดี เมื่อคุยกันถึงเรื่องการเมืองในปัจจุบนั อาจารย์ถามกลับว่าดูขา่ วเมื่อคืนไหม ที่ถนน
อายารา ที่ผ้ คู นออกมาห้ อมล้ อม(รอบขบวนแห่ศพ) แสดงให้ เห็นว่าถ้ าใครทําอะไรขึ ้นมา พลังประชาชนเหล่านี ้
ยังมีอยู่ จึงน่ากลัวมาก
นอกจากนี ้เราได้ ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัตศิ าสตร์การเมืองที่กําลังเตรียมการเปิ ด ซึ่งทาง
ผู้อํานวยการให้ เจ้ าหน้ าที่มาพาคณะเราชม เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของประเทศ
และบุคคลผู้มีบทบาทสําคัญ ซึ่งล้ วนเป็ นผู้ที่มชี ื่อเสียงของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ซึ่งจัดทําได้ ดีมาก
หลังจากนัน้ เรายังได้ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ภายในทําเนียบประธานาธิบดีที่ มาลากันยัง ด้ วย เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาประวัติและสิง่ ของต่าง ๆ ของ ประธานาธิบดีแต่ละคนของฟิ ลิปปิ นส์ ที่มีมากที่สดุ คือ
บรรดาหนังสือเก่าที่หายากของอดีตประธานาธิบดีมาร์กอส และสมบัติบางส่วนของนางอีลเมลด้ า ภรรยา
นอกจากนันยั
้ งมีห้องที่เก็บของขวัญที่รัฐบาลประเทศอื่นมอบให้ มา ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทําให้ ประชาชนรักอดีต
ประธานาธิบดี รามอล แมกไซไซ เพราะเป็ นคนแรกที่เปิ ดทําเนียบมาลากันยังให้ ผ้คู นทัว่ ไปเข้ ามาสัมผัสได้
คนสุดท้ ายที่ได้ พบและประทับใจไม่น้อยคือคุณBarbara C. Gonzalez เป็ นนักเขียนและจิตรกร ที่สืบ
เชื ้อสายมาจากบุคคลผู้เป็ นวีรบุรุษของประเทศคือ Rizal ซึง่ เป็ นคนแรกที่ปลุกจิตสํานึกด้ วยข้ อเขียนของตนให้
ประชาชนฟิ ลิปปิ นส์ลกุ ขึ ้นมาเรียกร้ องเอกราชจากสเปน จนถูกสเปนจับยิงเป้า คุณบาร์บาร่า เป็ นรุ่นหลาน
เหลนซึ่งเมื่อสืบไปก็พบว่าตัวเองเป็ นญาติเชื ้อสายเดียวกับคุณ Rizal ปั จจุบนั คุณบาร์บาร่า เป็ นคอลัมน์นิสต์
และเป็ นศิลปิ น วาดภาพ และทํางานศิลปะขายที่ตลาดนัด ทังนี
้ ้ด้ วยความโดดเด่นในงาน ทําให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของ
ผู้คนเป็ นอย่างดี งานของคุณกอนซาเลซยังคงผูกพันกับความเชื่อดังเดิ
้ ม ช่วยให้ ขวัญและกําลังใจกับผู้เป็ น
เจ้ าของด้ วย
คุณบาร์บาร่าเป็ นหนึ่งในบรรดาคนฟิ ลิปปิ นส์ที่ได้ รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงในยุคที่ญี่ปนยึ
ุ่ ด
ครองฟิ ลิปปิ นส์ เพราะต้ องสูญเสียบิดาและลุงไปในเหตุการณ์ครัง้ นี ้
ส่วนสถานที่นอกเมืองได้ ไปชมเมืองเก่าที่มีภเู ขาไฟ ที่บางครัง้ ก็ยงั ปะทุพ่นควันและลาวาออกมาเนือง ๆ
ซึ่งกลายเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทําให้ ได้เห็นบรรยากาศรอบนอกเมืองมะนิลาด้ วย

นอกจากนันต้
้ องอาศัยข้ อมูลเพิ่มเติมอีกมาก ซึ่งทําให้ จําเป็ นต้ องซื ้อหนังสือเพิ่มเติมอีกหลายเล่ม

อินโดนีเซีย
ทางด้ านประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเราเดินทางไปถึงในช่วงเย็นของวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 ซึ่งท่าน
ทูตอัครสิทธิ์ฯ กรุณาจัดเลี ้ยงอาหารคํ่าที่ทําเนียบ ทําให้ ได้พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่านอื่น ๆ ที่ไปประจําอยู่ที่อินโดนีเซีย
ด้ วย หลังจากนันก็
้ เข้ าพักที่ Ascott Hotel
วันรุ่งขึ ้น คุณภัทรนันท์ คุณจิ๋ว และคุณปานสิริ นําคณะของคุณประภัสสร เดินทางไปเมืองบันดุง
ไปถึงช่วงบ่าย พบคุณอิ่มทิพย์ ปั ติโชติ ซูฮาร์โต้ ได้ มอบหนังสือ 100ปี วังบางขุนพรหม ที่ทางสมาคมอาเซียน –
ประเทศไทย ฝากไปให้ คณ
ุ อิ่มทิพย์ฯ พร้ อมหนังสือรวมเรื่องสันไทย
้
จดหมายจากชายชราตาบอด ซึ่งได้ รับ
รางวัลจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจําปี 2549 ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ชื่อ “Letter from a Blind
Old Man” ซึ่งคุณอิ่มทิพย์ฯ แสดงความยินดีที่ได้เห็นเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ และบอกจะขอนําไปอ่านเพื่อ
แนะนําวรรณกรรมไทยให้ เพื่อน ๆในกลุม่ แวดวงวรรณกรรมที่เป็ นสมาชิกอยู่ ซึ่งคุณประภัสสรบอกว่ายินดี
เพราะเล่มนี ้ตังใจทํ
้ ามาเพื่อมอบเป็ นของที่ระลึกและเผยแพร่วรรณกรรมไทยให้ กบั ผู้ที่ได้ พบในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซีย ในการเดินทางมาครัง้ นี ้
จากนันคุ
้ ณอิ่มทิพย์ฯ พาคณะ ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารพื ้นเมืองของบันดุง และแวะซื ้อของใช้
ที่จําเป็ นเพื่อเยี่ยมเยียนคุณป้าวิไล คนไทยที่อยู่อินโดนีเซียมานานมาก ซึ่งตอนนี ้อยูท่ ี่เมืองบันดุงด้ วย คณะ
เดินทางขึ ้นเขาไปจนพบได้ พดู คุยกับคุณป้าประมาณ 1 ชัว่ โมงก็เดินทางไปยังไร่ชาที่เป็ นไร่ชาแห่งแรกในบันดุง
ไร่ชาแห่งนี ้มีเจ้ าของเป็ นชาวฮอล์แลนด์ที่เข้ ามาทํากิจการปลูกใบชาตังแต่
้ สมัยที่ฮ อล์แลนด์เข้ ามาปกครอง
อินโดนีเซีย
คืนนัน้ พักที่โรงแรมในไร่ชา
เช้ าวันรุ่งขึ ้น หลังอาหารเช้ าแล้ ว ได้ ไปเยี่ยมชมไร่ชา และโรงงาน โดยคุณภัทรนันท์และคุณจิ๋วแยก
กลับไปจาการ์ต้าก่อน ส่วนคณะเราไปต่อกันที่ในเมืองบันดุง และไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารซึ่งเคยเป็ น
ที่ประทับของสมเด็จกรมพระนครสวรรค์ฯ ตามที่คณ
ุ ประภัสสรฯได้ แจ้ งความจํานงอยากจะได้ ไปชมไว้ จากนัน้
ไปพบคุณAlbert บนเขาที่ปัจจุบนั เป็ นร้ านไอศกรีมที่เคยเป็ นสวนดอกไม้ ที่สวยงามของสมเด็จกรมพระ
นครสวรรค์ฯ ได้ สนทนาเรื่องราวในอดีตกันพอสมควร และด้ วยอัธยาศัยอันดี จากนันจึ
้ งกลับไปส่งคุณอิ่มทิพย์ฯ
ที่บ้านที่บนั ดุงก่อนคณะเดินทางกลับจาการ์ต้า

รุ่งขึ ้นที่จาการ์ต้า ได้ ไปชมเมือง และพิพิธภัณฑ์บ้างเล็กน้ อย เพราะใกล้เวลาปิ ดพักตอนเที่ยง ที่จาการ์
ต้ า ในช่วงนี ้ใกล้ วนั ฉลองวันชาติ จึงได้ชมบรรยากาศเตรียมการฉลองกันอย่างคึกคัก
บุคคลที่คณะได้ ไปพบจึงมีเพียง ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาการค้ า กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ ยว คือ
คุณ Syamsul Lussa ซึ่งให้ การต้ อนรับเป็ นอย่างดี ทางคุณประภัสสรฯ ได้ มอบของที่ระลึกเป็ นผ้ าไทย ให้ คณ
ุ ไซ
อัมซุล ลุซซา และเมื่อสนทนาสักพัก บรรยากาศก็เป็ นไปอย่างอบอุน่ ยิ่งขึ ้นเมื่อคุณไซอัมซุลเล่าถึงช่วงที่ได้ ทนุ ไป
เรียนที่ออสเตรเลีย และพอทราบว่าคุณประภัสสรฯ ก็ได้ ทนุ ไปเรียนที่เมลเบิร์นเช่นกัน ก็ทําให้ ค้ นุ เคยกันยิ่งขึ ้น
และเล่าให้ ฟังเกี่ยวกับทางด้ านการท่องเที่ยว ของอินโดนีเซียที่ มีแนวโน้ มนักท่องเที่ยวเข้ ามามากสุดในช่วงนี ้
ทัง้ ๆ ที่ก่อนหน้ านี ้ไม่เคยเพิ่มขนาดนี ้ คุณประภัสสรฯ ถามถึงข่าวการระเบิดที่เกิดขึ ้นในจาการ์ต้าเมื่อเร็ว ๆ นี ้ว่า
มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างใดบ้ างหรือไม่ คุณลุซซาตอบว่าไม่มาก เมื่อเทียบกับครังที
้ ่เกิดขึ ้นในบาหลี ซึ่ง
คุณลุซซาบอกว่า ปั ญหาเรื่องนี ้แก้ ไขจบได้ ภายในวันสองวัน และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ออกประกาศเตือน
หรือห้ ามผู้คนของตนแต่อย่างใด โดยสรุปแล้ วส่วนใหญ่ที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศยังคงเข้ ามาเที่ยว
อินโดนีเซียมากขึ ้นเป็ นเพราะการบอกปากต่อปากกัน และทางการท่องเที่ยวของอินโดฯ ก็มงุ่ หาสถานที่ใหม่ ๆ
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ร้ ูจกั อินโดนีเซียมากขึ ้น
ในช่วงเสาร์อาทิตย์ ที่ 15 -16 สิงหาคม คุณปานสิริฯ พาคณะไปเมืองยอร์คยาการ์ต้า และขึ ้นไปชม
พิพิธภัณฑ์บนเขาใกล้ ภเู ขาไฟ ที่พิพิธภัณฑ์สร้ างได้ อย่างน่าชมมาก ได้ ไปพักค้ างที่วดั ไทย และรุ่งเช้ าแวะชมบุโร
บุโต และวัดสําคัญอีกเล็กน้ อย และเยี่ยมชมพระราชวังและส่วนที่เป็ นเขตอาบนํ ้าในพระราชวัง กับดูบรรยากาศ
เมืองยอร์คยาการ์ต้า ก่อนบินกลับจาการ์ต้าในตอนคํ่า
นอกจากนันเป็
้ นการเยี่ยมชมสถานที่ และดูบรรยากาศ เป็ นส่วนใหญ่ แม้ในวันก่อนเดินทางกลับ
ทางคุณเปรมฤดี ตรีชชั วาลวงศ์ นัดอาจารย์มหาวิทยาลัย แต่การเดินทางไม่สามารถฝ่ ารถที่ตดิ อย่างมากโดยไม่
รู้สาเหตุได้ ทําให้ ในที่สดุ ต้ องขอยกเลิกนัดไป และจะติดต่อกันทางอีเมล์ตอ่ ไป
สรุปที่อินโดนีเซีย ได้ ข้อมูลที่บนั ดุง พอสมควร แต่ในจาการ์ต้าเป็ นการเก็บบรรยากาศ โดยรวมถือว่าได้
สัมผัสบรรยากาศจริงแม้จะไม่มากอย่างที่คาดหวังไว้ ก็ตาม จึงจําเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูลเพิ่มเติมจากหนังสื ออีก
หลายเล่มเช่นกัน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้ การต้ อนรับ ช่วยเหลือ และประสานงานให้ กบั การเดินทางไปเก็บข้ อมูลใน
ทัง้ 2 ประเทศ ในโครงการสร้ างงานวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ของสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ในครัง้ นี ้

