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“ภูฏาน” หวังขึน้ ชัน้ เป็นประเทศ “เกษตรอินทรีย์ ๑๐๐
เปอร์เซ็น” ชาติแรกในโลก (http://www.photoontour.com)

ขอเจริญสุขสวัสดีแด่ทา่ นสาธุชน ผูช้ ม ผูฟ้ งั ทุกท่าน ขณะทีน่ งั่ บรรยาย
อยูน่ ี้ เป็นช่วงเวลาเช้าตรูข่ องวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สถานทีก่ ค็ อื เมือง
พาโร (Paro) ประเทศภูฏาน (Bhutan) หรือ “ภู-ฐาน”1 เวลาเช้าอย่างนีอ้ ากาศ
หนาวเย็นในขณะทีบ่ า้ นเรานัน้ เข้าสูฤ่ ดูรอ้ น แต่เนือ่ งจากว่าทีน่ เี่ ป็นเมืองทีต่ งั้ อยู่
เชิงเขาหิมาลัย พืน้ ทีเ่ ป็นภูเขาสูงทัง้ หมดและแม้จะเป็นพืน้ ทีร่ าบแต่กย็ งั สูงกว่า
ระดับน�ำ้ ทะเลทีบ่ า้ นเราไม่ตำ�่ กว่า ๒ กิโลเมตรจึงท�ำให้อากาศหนาวเย็นและ
ออกซิเจนเจือจาง โดยเฉพาะตอนขึน้ ไปบนยอดเขาหรือทีส่ งู ๆ ถ้าเดินเร็วๆ จะ
หายใจไม่ทนั ถ้าให้สวดมนต์ทนั ทีอาจจะล่ม สวดต่อไปไม่ได้ ร่างกายต้องปรับตัว
เข้าต�ำราทีว่ า่ “ยิง่ สูงยิง่ หนาว” เพราะว่าอยูใ่ นทีส่ งู ห่างจากระดับน�ำ้ ทะเล
อากาศหนาวเย็นทีเดียว
เหตุทเี่ ดินทางมาทีป่ ระเทศภูฏานในครัง้ นี้ ก็เพราะต้องมาตามค�ำอาราธนา
ของรัฐบาลประเทศภูฏาน โดยทางท่านประธานศาลสูงสุดหรือประธานศาลฎีกา
ของประเทศภูฏาน (Chief Justice of Bhutan) คือท่านเชอลิง่ วังชุก (Dasho
Tshering Wangchuk) พร้อมกับท่านอดีตประธานศาลฎีกาของประเทศภูฏาน
คือ ท่านโสนัม ทับเก (lyonpo Sonam Tobgy) ได้สง่ จดหมายอาราธนาและเชิญ
คณะของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มาเยือนประเทศภูฏาน
อย่างเป็นทางการ คณะของเรารวม ๑๐ ชีวติ จึงได้ออกเดินทางจากประเทศไทยใน
เช้าของวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเดินทางมาอยู่ที่ประเทศนี้เป็นเวลา ๓ วัน
1

ชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)
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ในการเดินทางมาภูฏานนัน้ กถ้าไม่มกี ารเชิญอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลภูฏานแล้วกค่อนข้างจะต้องมี
การเตรียมการมาก เพราะรัฐบาลประเทศนี้ไม่เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามา (มีรายละเอียด
ซึ่งจะเล่าต่อไป)กเมื่อคณะของเราเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิกเครื่องบินได้ลงจอดที่สนามบิน
โกลกัตตา (Kolkatta airport) เมืองโกลกัตตา (Kolkatta)2 ไม่มีสายการบินอื่นเข้าประเทศภูฏานนี้ มีสาย
การบินของประเทศนี้เท่านั้น3 เพราะเหตุใดก็จะได้ทราบต่อไปอีกเหมือนกัน
เมื่อเดินทางมาแวะกลางทางที่โกลกัตตา และบินต่ออีกไม่ถึงชั่วโมงจากโกลกัตตามาถึงสนามบิน
แห่งเดียวที่สามารถรองรับสายการบินขนาดใหญ่ได้ ค�ำว่าขนาดใหญ่ คือ เครื่องบินที่มีผู้โดยสารประมาณ
ไม่เกิน ๑๕๐ คน สามารถน�ำเครื่องลงได้ เป็นเครื่องบินขนาดเล็กแต่ระดับนานาชาติมาลงที่สนามบิน
พาโร (Paro airport) เป็นสนามบินที่ค่อนข้างจะท�ำให้ผู้โดยสารตื่นเต้นเร้าใจเวลาจะลง เพราะว่าบิน
เลียบในหุบเหวในช่องเขาลงมา มันไม่มีทางอื่นเลย เวลาเครื่องบินร่อนลงเราจะเห็นด้านซ้ายก็ภูเขา ขวาก็
ภูเขา เหมือนนั่งเครื่องบินอยู่ในแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon)4 บางคนบอกว่านั่งเครื่องบินเหมือน
กับที่เห็นในหนังเจมส์บอนด์ เครื่องบินก็วกไปวนมาในซอกเขา พอถึงสนามบิน กัปตันมีเวลาประมาณ
ไม่เกิน ๑๐ หรือ ๑๕ วินาที พอเลี้ยวปุ๊บก็ลงจอดเลย ลงจอดในสนามบินที่ยาวเพียง ๒ กิโลเมตร เพราะ
อยู่ในหุบเขา ซอกเขาพื้นที่จ�ำกัดมาก แต่ก็สามารถลงจอดได้ด้วยความเรียบร้อย ถามเขาว่าเป็นอย่างไร
บ้าง เขาก็ตอบว่าไม่มีสายการบินนานาชาติจากประเทศอื่นมาลงที่นี่เลย ไปเปิดสายการบินครั้งแรกที่
ประเทศไทย เมื่อ ๒๐ ปีมาแล้ว โดยประเทศยอมเสียเปรียบคือ การบินไทยไม่บินมาลงที่เมืองพาโร แต่
ว่าประเทศภูฏานบินไปประเทศไทยเป็นว่าเล่น ท�ำไมไทยถึงใจกว้าง ตอบว่าทุกประเทศยอมเสียสละ ไม่
ยอมบินมาหรอก เพราะอันตราย กัปตันที่จะมาลงที่นี่ได้ต้องมีความช�ำนาญในพื้นที่ ไม่ใช้เรดาร์น�ำเครื่อง
บิน ใช้สายตาและความช�ำนาญ เพราะฉะนั้นกัปตันที่ไหนก็ยอมแพ้
เมื่อเครื่องบินลงจอดโดยสวัสดิภาพแล้ว เราก็ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้แทนของท่านประธาน
ศาลฎีกา ซึ่งมาต้อนรับพวกเราแนะน�ำเข้าสู่ที่พัก จากนั้นเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนที่ศาลฎีกา ซึ่งเป็น
ส�ำนักงานแห่งใหม่ สร้างขึ้นใหม่ โดยการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลอินเดีย ได้ด�ำเนินการก่อสร้าง ซึ่งการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเมืองเป็นอย่างไรนั้นกเดี๋ยวจะเอาไปเล่าในช่วงของความสุขมวลรวมของประเทศซึ่ง
เป็นนโยบายที่สะท้อนอยู่ในสถาปัตยกรรม อาคาร สถานที่ บ้านเมือง สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง
โกลกัตตา Kolkata ชื่อเดิม กัลกัตตา Calcuttaเป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย
ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำฮูคลี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ ๔ของประเทศ
อินเดีย
3
สายการบิน Bhutan Airline และ Druk Airline
4
แกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon) เป็นดินแดนหินผาและหุบเหว ซึ่งหน้าผามีความสูง ๑.๖ กิโลเมตร
และหุบเหวยาว๔๕๐กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบโดยพัน
ตรีจอร์นเวสลีย์ เพาเวลล์ และคณะเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๖๙
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พุทธจักร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตอนนีร้ ฐั บาลประเทศภูฏานมีชอื่ เสียงทีด่ ไี ปในระดับโลกคือเวทีสหประชาชาติ (United Nations:
UN) ว่าเป็นประเทศที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจไม่เน้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ GNP (Gross
National Product)แต่ใช้นโยบายความสุขมวลรวมของประเทศในประเทศนี้เขาเรียกว่า GNH (Gross
NationalกHappiness)กความสุขมวลรวมของประเทศใช้นโยบายนี้ไปประกาศในสหประชาชาติกไป
ประกาศทัว่ โลก หมายความว่า ความสุขส�ำคัญกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เศรษฐกิจ
เติบโตแต่คนไม่มคี วามสุขเขาถือว่าล้มเหลวกโดยอะไรบ้างที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของนโยบายกGNHกหรือ
Gross National Happiness นั้น ก็จะได้กล่าวในโอกาสต่อไป

ภูฏาน : ประเทศมังกรเหินฟ้า

เมื่อมาถึงประเทศนี้ มาท�ำความรู้จักกับประเทศภูฏานกันสักหน่อย ว่าท�ำไมเราจะต้องให้ความ
ใส่ใจ สนใจ กับประเทศภูฏานเหตุเพราะว่าเป็นประเทศที่เราเรียกกันว่า อาณาจักร หรือ ราชอาณาจักร
ด้านพระพุทธศาสนากคนเกือบทั้งหมดของประเทศนี้นับถือพระพุทธศาสนามหายานกถ้าเรียกกันใน
สมัยปัจจุบัน เรียกว่า วชรยาน คือ พระพุทธศาสนาสายทิเบต และประเทศนี้อยู่ตรงไหน ก็อยู่ใกล้กับ
ทิเบต ด้านเหนือของประเทศภูฏาน ซึ่งประเทศนี้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ลาดเอียง ด้านภาค
ใต้เป็นพื้นที่ราบแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็น ๑ กิโลเมตร เป็น ๒ กิโลเมตร จนไปถึงพื้นที่สูงสุดในภาคเหนือ
ประมาณ ๗ กิโลเมตร พื้นที่เป็นสโลปแบบเทเอียง ลาดเอียงอย่างนี้ จุดที่สูง ๗ กิโลเมตรเป็นดินแดนเชื่อม
กับทิเบต กับจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนด้านใต้ ด้านตะวันตก ตะวันออก ติดกับประเทศอินเดีย ดังนั้น ประเทศ
ภูฏานจึงถูกล้อมอยู่ด้วย ๒ ประเทศที่ยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมคืออินเดียกับจีน เพราะฉะนั้นจะใช้ชื่อว่าอิน
โดจีนก็ไม่ผิด เพราะอยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน มีขนาดพื้นที่พอสมควร เท่าๆประเทศสวิต
เซอร์แลนด์ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรหากแต่พลเมืองของประเทศท่านก็คงนึกไม่ถึงมีประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ คนเท่านั้นเอง มีเมืองหลวงชื่อเมืองทิมพู (Thimbu) มีคนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุด

ความสุขมวลรวมประชาชาติ

7

ราชอาณาจักรนี้อยู่ที่เทือกเขาหิมาลัย มีชื่อว่าภูฏาน บางทีก็เรียกว่า “ภู-ฐาน”ค�ำว่า ภูฏาน หรือ
“ภู-ฐาน” นี้ เป็นชื่อที่อิงกับภาษาสันสกฤต เรียกกันง่ายๆว่าคนอินเดีย คนอังกฤษที่ไปปกครองอินเดีย
สมัยโน้น เรียกประเทศแห่งนี้ หากแต่คนที่นี่เรียกประเทศตัวเองว่า ดรุ๊กยุล(Druk Yul) แปลว่า ประเทศ
มังกร มังกรเหินฟ้า คนอินเดียหรือคนอังกฤษ เรียกว่า ภูฏาน หรือ “ภู-ฐาน” ซึ่งมี ๒ ความหมาย คนไทย
เรามักจะคุ้นชินกับค�ำว่า “ภู-ฐาน” หากแต่ที่นี่เราเรียกว่า ภูฏาน ซึ่ง ภู นี่คือ ภูเขา ฏาน คือ สถานที่รวม
แล้วคือ ประเทศที่มีสถานที่สูงเป็นภูเขา เรียกว่า “ภู-ฐาน” เราก็เชื่อแบบนี้ แต่พอมาถึงที่นี่มาฟังการออก
เสียง ค�ำอธิบายให้เป็นภูฏานก็แล้วกัน
ภูฏาน นั้นมาจาก ๒ ค�ำก็คือ ภู ภูต หรือโภตซึ่งในสมัยโบราณเป็นชื่อเรียกคนทิเบต คนทิเบตเรียก
ชื่อประเทศตัวเองว่าโภตบวกกับค�ำว่า อันตะ ภาษาบาลีสันสกฤต หมายถึง ที่สุดรวมกันเป็นค�ำว่า โภตัน
ตะ หรือภูตันตะ หมายถึงขอบชายแดนสุดเขตของทิเบต ทั้งนี้ ในสมัยก่อนประมาณว่าตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง
๑,๐๐๐ ปีก่อนนั้นดินแดนตั้งแต่ทิเบตลงมาจนถึงภูฏานเขาถือว่าเป็นดินแดนเดียวกันยังไม่มีการแบ่งแยก
ประเทศ ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาแบบเดียวกัน บางคนตั้งข้อสงสัยว่าภูฏานรับพระพุทธศาสนา
มาจากไหนกตอบได้ว่ารับมาจากทิเบตกแล้วท�ำไมพระพุทธศาสนาถึงได้อ้อมไปทิเบตซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่
ทางเหนือก่อนแล้วจึงค่อยลงมาถึงภูฏานซึ่งอยู่ทางใต้ ก็ต้องตอบว่า แท้ที่จริงแล้วในสมัยก่อนนั้นเขาเป็น
ดินแดนเดียวกันเป็นอาณาจักรเดียวกัน ไม่ได้แบ่งแยกประเทศเป็นดินแดนผืนเดียวกันมาจนสุดเขตด้าน
ใต้ของประเทศภูฏานในปัจจุบันจนกระทั่งภูฏานได้แยกตัวมาจากทิเบตตั้งประเทศอย่างเป็นทางการใน
ภายหลัง
คนภูฏานตัง้ ถิน่ ฐานกระจัดกระจายอยูต่ ามภูเขาซึง่ เดินทางไปมาหาสูก่ นั ล�ำบากยากแค้นกภูมปิ ระเทศ
ทุรกันดารมาก พลเมืองก็มีน้อย จึงตัวกันเป็นหมู่บ้าน เป็นเมืองเล็กๆไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ เป็นประเทศ
นั่นก็คือสภาพย้อนกลับไปเมื่อ ๕๐๐-๖๐๐–๗๐๐ ปี จึงกล่าวได้ว่าดินแดนที่เป็นภูฏานนี้ในสมัยโบราณ
ก็อยู่ในอาณาจักรทิเบตนั่นเองดังนั้นกเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปถึงทิเบตเมื่อประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๑, ๑๒ หรือ ๑,๐๐๐ กว่าปีมาแล้วพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าพระพุทธศาสนาได้ไปถึงดินแดน
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ภูฏานด้วยเมื่อกษัตริย์ทิเบตและประชาชนยอมรับนับถือชาวทิเบตที่นับถือพระพุทธศาสนาได้สร้างวัด
ในทิเบตขึ้นในราวพุทธศตวรรษ ๑๑, ๑๒ หรือประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว มีหลักฐานว่าการ
สร้างวัดในสมัยนั้นได้กระจายไปทั่วดินแดนทิเบต มีการสร้างวัดแบบทิเบตเมื่อ ๑,๐๐๐ ปีก่อนมาแล้ว
ที่เมืองพาโรประเทศภูฏานโดยคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนวัดดังกล่าว
ในเย็นของวันที่ ๒๓ มีนาคม พบว่าเป็นวัดที่สร้างมากว่าพันปีมาแล้วเมื่อพระพุทธศาสนาไปถึงทิเบต5
หลังจากนั้นพระพุทธศาสนาจึงเผยแผ่มาจากอินเดียเข้ามาสู่ภูฏานโดยตรงกโดยท่านคุรุปัทมะสัมภวะ
(KuruPadmasambhava)เป็นผู้น�ำพระพุทธศาสนาแบบตันตระกหรือวัชรยานหรือมันตระยานเข้ามา
เผยแผ่ในภูฏานด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ท่านปัทมะสัมภวะได้รับการนับถือเรียกได้ว่าน้องๆ พระพุทธเจ้าทีเดียว
ดังจะพบได้ว่าในอุโบสถต่างๆในประเทศนี้ นอกจากจะมีพระพุทธรูปแล้วยังมีรูปเคารพ คือ ท่านปัทมะ
สัมภวะ ประดิษฐานอยู่เรียงกัน ตรงกลางเป็นพระพุทธเจ้า ด้านซ้าย ด้านขวาเป็นท่านปัทมะสัมภวะและผู้
ก่อตั้งราชอาณาจักรภูฏานให้เป็นอิสระแยกมาจากทิเบต เรียกว่าเป็นบิดาของราชอาณาจักรภูฏานก็ว่าได้
ในประวัตศิ าสตร์ภฏู านบันทึกว่าเมือ่ ประมาณ ๔๐๐ ปีมาแล้วมีลามะของทิเบตชือ่ ว่าท่านซับดรุง งา
วัง นัมกาล (ZhabdrungNgawangNamgyal) ซึ่งท่านผู้นี้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการพยากรณ์ว่าเป็นลามะ
ผู้ยิ่งใหญ่กลับชาติมาเกิด แต่ผู้ไม่ยอมรับท่านก็มีจึงท�ำให้เกิดความขัดแย้งกัน จนต้องปลีกตัวออกมาอยู่
ในภาคใต้ของทิเบตกซึ่งเป็นดินแดนของภูฏานในสมัยนี้เมื่อท่านเดินทางมาถึงในสมัยนั้นบ้านเมืองยัง
กระจัดกระจายกันอยู่ ไม่ได้รวมกันเป็นพื้นที่ เป็นประเทศเดียวกัน เหมือนกับว่ามีผู้ยิ่งใหญ่อยู่หลายแห่ง
แต่เมื่อท่านซับดรุง งาวัง นัมกาลมาถึง ท่านได้รับความเคารพนับถือว่าเป็นผู้มีการศึกษาดี เฉลียวฉลาด
เป็นลามะผู้มีบารมี ในที่สุดก็ได้รับการยอมรับและตั้งตนเป็นผู้น�ำ พอตั้งตนเป็นผู้น�ำท่านก็สร้างสิ่งที่เรียก
กันว่าโซ่ง หรือซ่อง หรือซอง(Dzong) แล้วแต่จะเรียก ซองนี้เป็นปราสาท ถ้าหากเราดูรูปซองจะเหมือน
กับปราสาทราชวังดีๆนี่เองโดยมีก�ำแพงสูงหลายสิบฟุตล้อมรอบเป็นก�ำแพงสีขาว หลังคาเป็นสีออกแดงๆ
ใส่หมวกให้บนหลังคาสีเหลือง หรือสีทอง อันหมายถึงราชวังทางศาสนา สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การปกครอง โดยมีกองทัพมีพระ ทุกอย่างสรุปแล้วสมัยต้นนี่เลียนแบบทิเบตนั่นเอง เหมือนกับดาไลลา
มะในสมัยก่อนที่เป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งพระสังฆราช
เมื่อท่านซับดรุง งาวัง นัมกาลมาถึงที่นี่จึงมีสถานะเป็นทั้งพระราชาทั้งพระสังฆราชอยู่ในตัวท่าน
เอง อยู่ในวังที่เรียกว่า “ซอง”ซองนี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นก�ำแพงสูงป้องกันการโจมตีจากกองที่ตามไล่ล่าท่าน
วัดที่เยี่ยมชมคือ วัดคีชู (KyichuLhakhang)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน สร้างในพ.ศ. ๑๒๐๒
ประกอบด้วยโบสถ์ ๒หลัง หลังเก่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าซองเซินกัมโป กษัตริย์ทิเบต ((SongtsänGampo) เป็นกษัตริย์
ทิเบตระหว่าง พ.ศ. ๑๑๖๓-๑๑๙๓) ตามความเชื่อเรื่องการสยบยักษีที่มานอนขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดิน
แดนเทือกเขาหิมาลัย โดยโปรดให้สร้างวัดทั้งสิ้น ๑๐๘ วัดภายในวันเดียว เปรียบเหมือนการตอกหมุดบนร่างของยักษี
ซึ่งวัดคีชูนี้จะตั้งอยู่บริเวณข้อเท้าซ้ายของยักษี โบสถ์หลังเก่ามีพระประธานองค์ใหญ่ เบื้องหน้ามีร่องรอยการสักการะซึ่ง
ศาสนิกชนลัทธิลามะจะกราบแบบนอนราบกับพื้นเพื่อแสดงการคารวะสูงสุด เรียกว่า อัษฎางคประดิษฐ์ ส่วนโบสถ์หลัง
ใหม่เป็นของพระราชชนนีในกษัตริย์องค์ปัจจุบัน เพื่อเสด็จมานั่งวิปัสสนา
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คือกองทัพทิเบต ซึ่งทิเบตไม่ต้องการให้ท่านยิ่งใหญ่ไม่ต้องการให้ท่านเป็นอิสระ จึงส่งกองทัพมาโจมตี
ปราสาทของท่าน ซึ่งในปราสาทนี้จะมีส่วนที่ป้อมยาม มีศูนย์ที่เป็นราชการอยู่ข้างใน มีส่วนที่เป็นโบสถ์
เป็นกุฏิ มีที่พักอยู่ข้างในเบ็ดเสร็จเลย สามารถที่จะต่อสู้กับอริราชศัตรูได้ ท่านก็ประสบความส�ำเร็จใน
การขับไล่กองทัพทิเบตจนกระทั่งไม่มาตอแยท่าน ท่านจึงประกาศเอกราชตั้งเป็นประเทศภูฏานขึ้นมา
ประเทศภูฏานที่ว่านี่เป็นราชอาณาจักร มีศูนย์กลางการปกครองคือปราสาทหรือซอง โดยใน
ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒๐ จังหวัด ในแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์การปกครอง คือ ปราสาทแบบนี้ทุกแห่งเลย
คณะของเราได้มีโอกาสไปเยือนปราสาทที่ใหญ่ที่สุด ส�ำคัญที่สุดของประเทศนี้ที่เมืองปุนะกา (Punaka)
ในส่วนราชอาณาจักร ก็มีคณะเสนาบดีปกครองประเทศ คณะเสนาบดีจะเลือกกันเองทุก ๔-๕ ปี ให้มี
ผู้น�ำท�ำหน้าที่เหมือนกษัตริย์ หรือนายกรัฐมนตรี มีชื่อต�ำแหน่งว่าเทส หรือเทสี มีการด�ำเนินการปกครอง
ระหว่างพุทธจักร กับอาณาจักร ในศูนย์บัญชาการ คือ ปราสาทหรือซอง เป็นอย่างนี้เชื่อมโยงกันทุก
ปราสาทในประเทศภูฏานเป็นศูนย์บัญชาการประเทศ เหตุการณ์เป็นอย่างนี้เรื่อยมาเป็นอาณาจักรที่มี ๒
รัฐบาล คือ รัฐบาลคณะสงฆ์ดูแลเรื่องของศาสนา มีเจเคนโป (Je Khenpo) หรือพระสังฆราชเป็นผู้น�ำ ซึ่ง
ก็เลือกกันเองโดยคณะสังฆมนตรี คณะสังฆมนตรี ซึ่งมีไม่มาก ในปัจจุบันนี้มี ๖ รูปด้วยกัน คัดเลือกกันเอง
ให้เป็นผู้น�ำ สมัยโบราณเป็นแบบนี้ ในฝ่ายบ้านเมืองก็เลือกกันเองให้เป็นเทสหรือเทสี เป็นอย่างนี้มาราว
๓๐๐ ปี
จนกระทั่งเมื่อประมาณ ๑๑๐ ปีที่ผ่านมาการที่มี ๒ ผู้น�ำและมีปราสาทอยู่ในที่ต่างๆท�ำให้เกิด
การแบ่งอ�ำนาจกัน เขาเรียกกันว่าคานอ�ำนาจกัน กลุ่มปราสาทที่อยู่ในด้านภาคกลางก็มีอ�ำนาจอยู่ใน
ทางภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนทางตะวันตกซึ่งอยู่ในเมืองพาโรที่ก�ำลังพูดอยู่นี่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เป็นผู้กุมอ�ำนาจ จึงต่อสู้กันอยู่หลายสิบปี จนกระทั่งมีผู้ชนะ ซึ่งผู้ชนะเป็นผู้น�ำสูงสุดมีอ�ำนาจกองทัพ
ซึ่งเป็นสถาปนาราชวงศ์กษัตริย์ขึ้นมาเมื่อ ๑๑๐ ปีที่แล้วก็คือ ราชวงศ์วังชุก(Wangchuck) ราชวงศ์นี้
มีปฐมกษัตริย์คือ กษัตริยอ์ ูเกน วังชุก (UgyenWangchuck)6 ทรงครองอ�ำนาจทั้งฝ่ายอาณาจักรและ
ฝ่ายพุทธจักร ทุกฝ่ายต้องขึ้นตรงต่อกษัตริย์ผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน เราเรียกว่า
สมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ๑๑๐ ปีมาแล้ว ตรงกับปีพ.ศ. ๒๔๕๐ ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ในช่วงนั้น
เป็นความจ�ำเป็นที่จะต้องรวมศูนย์ให้เกิดความมีเอกภาพของดินแดนนี้ เพราะอังกฤษมาปกครองอินเดีย
อยู่ในภาคใต้ของภูฏาน กองทัพของอังกฤษก็ยึดดินแดนของภูฏานไปทีละน้อย ที่ราบตรงไหนปลูกข้าว
ปลูกพืชได้ดี อังกฤษก็ยึดไปเป็นอาณาจักรอินเดียซึ่งอังกฤษปกครอง ในส่วนภาคเหนือก็มีอิทธิพลของจีน
ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับทิเบตคืบคลานบีบภูฏานเข้ามา ภูฏานในสมัยนั้นเพื่อความอยู่รอดจึงได้รวมอาณาจักร
ที่จะอยู่รอดภายใต้กษัตริย์องค์เดียวคือราชวงศ์วังชุก มีการสถาปนากษัตริย์ขึ้นเมื่อ ๑๑๐ ปีมาแล้ว และ
ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์วังชุก คืออูเกน วังชุก (UgyenWangchuck 1861-1926)) ครองราชย์ ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
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อังกฤษให้การรับรองสถาบันกษัตริย์นี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ของประเทศนี้คือ ๑๑๐ ปี มีกษัตริย์สืบสันติ
วงศ์มา ๕ พระองค์7 รัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่ ๕ ในราชวงศ์วังชุกที่ว่านี้ แสดงว่าสถาบันกษัตริย์นี้เกิด
ขึ้นมา ๑๑๐ ปีมาแล้วในยุคที่ประเทศก�ำลังเผชิญกับการล่าอาณานิคม ปรากฏว่านโยบายของกษัตริย์
วังชุกในสมัยนั้น สามารถรักษาอธิปไตยเอกราชให้กับประเทศภูฏานไว้ได้ แม้ว่าอังกฤษได้เซ็นสัญญา
กับภูฏานโดยอังกฤษที่ว่านี้หมายถึงอังกฤษที่มาปกครองอินเดียเซ็นสัญญากับภูฏานว่า กนโยบายต่าง
ประเทศอังกฤษต้องก�ำกับดูแล กิจการภายในประเทศก็เหมือนเป็นอิสระ เพราะฉะนั้น ในเวลาต่อมาเมื่อ
อังกฤษประกาศให้อินเดียเป็นเอกราชมีอิสรภาพขึ้นมา ภูฏานจึงเซ็นสัญญากับอินเดียอีกในลักษณะที่เป็น
ประเทศเอกราช แต่ในขณะที่ทางต่างประเทศก็ต้องฟังทางฝ่ายอินเดีย การสนับสนุนงบประมาณต่างๆ
ต้องมาจากอินเดีย เพราะประเทศภูฏานนี้ไม่มีทางที่จะออกสู่ทะเล มีแต่ภูเขาล้อมรอบ จึงกล่าวได้ว่า
นโยบายต่างประเทศของภูฏานนี้ก็อยู่ในกรอบที่เหมือนกับว่าเก็บตัวเงียบๆ อยู่
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ กล่าวคือเมื่อ๔๐ กว่าปีมาแล้วรัชกาลที่ ๓ ของประเทศนี้สามารถท�ำให้ประเทศ
ภูฏานเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เป็นสมาชิกขององค์กรนานาชาติ และก็เปิดประเทศได้
นโยบายของประเทศไม่ได้หวือหวาในการที่จะเปิดประเทศ ค่อยๆเปิดรับชาวต่างชาติ เปิดการท่องเที่ยว
เปิดการพัฒนา มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัชกาลที่ ๓ นี้ ยังไม่ทันได้
ประกาศดีก็มาถึงรัชกาลที่ ๔ ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ได้ก�ำหนดนโยบายของการพัฒนาประเทศว่าไม่ได้เน้นเรื่อง
เศรษฐกิจอย่างเดียว พัฒนาด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เรียกนโยบายนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ว่านโยบาย
พัฒนาประเทศแบบความสุขมวลรวมของประเทศ(Gross National Happiness : GNH)นั่นเอง เพราะ
ฉะนั้นความสุขมวลรวมของประเทศจึงพัฒนาจากสังคม วัฒนธรรม เคียงคู่กับทางเศรษฐกิจ
เมื่อเรามาถึงประเทศนี้จะเห็นได้ว่า การพัฒนาประเทศในลักษณะอย่างนี้ ไม่ได้ละทิ้งรากเหง้าของ
ประเทศ ซึ่งถือว่าประเทศภูฏานนี้เป็นประเทศที่มีสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นภูเขา
เป็นปราการที่กั้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอกให้รักษาเอกราชอธิปไตยมาได้ สืบต่อทางวิถีชีวิต
ทางวัฒนธรรม อันต่อเนื่องกันมา มีภาษาเป็นของตัวเอง มีพุทธศาสนา คือ วัชรยาน ฉะนั้นเมื่อเรามาถึง
ดินแดนประเทศนี้ ตั้งแต่วันแรกเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมของภูฏาน มีการรักษาไว้อย่างชัดเจน เรียกกัน
ว่า บ้าน ร้านค้า ตลาด จะก่อสร้างขึ้นมา รัฐบาลในเมืองหลวงหรือทุกเมือง เขียนเป็นเทศบัญญัติว่าสูงได้
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กษัตริย์ราชวงศ์วังชุก มีดังนี้

๑. อูเกน วังชุก UgyenWangchuck (1861-1926) First King, reigned 17 Dec 1907 – 21 Aug 1926
๒. จิกมี วังชุก JigmeWangchuck (1902/1906-1952) Second King, reigned 21 Aug 1926 – 24 Mar 1952
๓. จิกมี ดอรจี วังชุก JigmeDorjiWangchuck (1929-1972)Third King, reigned 24 Mar 1952 – 24 Jul 1972
๔. จิกมี ซิงเก วังชุก JigmeSingyeWangchuck (1955) Fourth King, reigned 24 Jul 1972 – 15 Dec 2006
๕. จิกกมี เคซาร์ นามเกล วังชุก JigmeKhesarNamgyelWangchuck (b.1980) Fifth King, reigned 14 Dec
2006 – present
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ไม่เกิน ๔ -๕ ชั้น โดยเฉพาะหน้าต่างต้องมีกรอบที่เป็นศิลปะงดงามของชาวภูฏาน จะมีกรอบหน้าต่าง
ท�ำด้วยไม้ มีลวดลายวิจิตรงดงาม ทาสีสวยงาม ถามว่า ท�ำไมเป็นอย่างนี้ทั้งบ้านทั้งตลาด ร้านต่างๆ เขา
บอกว่า ใครจะสร้างบ้านตรงไหนอย่างไรต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี เทศมนตรี แม้จะสร้างวัด ก็ต้อง
ก�ำหนดเป็นแผนก่อสร้างไว้หมด เมื่อเราไปเยือนที่ศาลฎีกาของประเทศนี้ จึงเห็นการก่อสร้างที่สวยสด
งดงาม ทั้งการออกแบบ และที่ส�ำคัญเมื่อได้พบกับท่านประธานศาลฎีกา ปรากฏว่าท่านอธิบายได้เอง
ว่า สถานที่นี้หมายถึงอย่างนี้ หมายถึงอย่างนั้น อันนี้เป็นภาพของท่านซับดรุงผู้ก่อตั้งประเทศ ผู้ก่อตั้ง
กฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายทางฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักร ทั้งสองฝ่ายนี้ใช้บังคับคนในประเทศเหมือน
กัน ก็หมายความว่าคนภูฏานเคารพกฎหมายบ้านเมืองด้วย และเคารพหลักศีลธรรมเหมือนกฎหมาย โดย
เปรียบการลงโทษของกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกับแอกที่มาใส่บ่า ยิ่งท�ำผิดแอกยิ่งหนัก หมายความว่า
โทษมันหนักขึ้นส่วนกฎหมายของฝ่ายศาสนา ซึ่งเป็นกฎศีลธรรมเหมือนกับผ้าไหม ผ้าไหมมาผูกเป็นปม
มันดูนุ่มไม่มีการลงโทษที่รุนแรง แต่สามารถก�ำกับประชาชน เหมือนเอาผ้าไหมผูกคนเข้าด้วยกัน สามารถ
อธิบายได้ดีว่าสอง กฎหมายต้องไปด้วยกัน
เพราะฉะนัน้ ประธานศาลฎีกาก็ดี อดีตประธานศาลฎีกาก็ดตี า่ งจึงศึกษากฎหมายในพระศาสนาตัง้ แต่ใน
ประเทศนีก้ ค็ อื พุทธศาสนาแบบวัชรยานพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์และผู้น�ำในประเทศที่มีพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทที่มีระบบวินัยในพระไตรปิฎกมาช่วยกันคิดว่าระบบวินัย หรือกฎหมายที่เป็นเหมือนผ้าไหม
ในพระบาลีพระไตรปิฎกแบบเถรวาทนั้นเป็นอย่างไร เป็นเหตุให้ศาลฎีกาสนใจจะไปศึกษาพระวินัยและ
ศีลในประเทศไทย จึงนิมนต์และเชิญพวกเราในฝ่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในขณะ
เดียวกันทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เชิญท่านประธานศาลฎีกาท่านอดีตประธานศาล
ฎีกาและคณะ ไปที่ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมฉลองวิสาขบูชาโลกเพื่อปรึกษาหารือกับผู้น�ำชาว
พุทธ ธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญแบบพุทธควรจะเป็นอย่างไร กฎหมายแบบพุทธในพระพุทธศาสนาจะเป็น
อย่างไร เพื่อมาประยุกต์ใช้ในประเทศภูฏาน
กล่าวได้ว่าเมื่อมาที่นี่แล้วนักกฎหมายทั้งหลายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ประเทศภูฏานพึ่งมีรัฐธร
รมนูญเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ นี่เอง เมื่อ ๗-๘ ปีที่ผ่านมา ท�ำให้มีการเลือกตั้งมีสภาผู้แทน แยกอ�ำนาจกันหลัง
จากที่กษัตริย์รัชกาลที่ ๔ ได้สละราชบัลลังก์ ปัจจุบันนี้รัชกาลที่ ๕ คือ กษัตริย์จิกมี วังชุก เป็นกษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญปกครองของประเทศนี้ เมื่อไม่ถึง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เรียกว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข8 แต่ในก่อนหน้าที่สมัยรัชกาลที่ ๔ มีระบบรัฐสภาอยู่แล้ว
ในพฤตินัยก็ถือว่าเป็นระบบเลือกตั้ง ฉะนั้นในรัฐธรรมนูญที่ร่างกันใหม่นี้ ผู้ที่เป็นคนออกแบบและร่าง
รัฐธรรมนูญก็คืออดีตประธานศาลฎีกา ท่านโสนัมทับเกซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมาย และมีความ
สนใจอยากจะได้ค�ำสอนด้านวินัยในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกของเถรวาท และหลักค�ำสอนในวัชร
ยาน เป็นกฎแบบพุทธ เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะทิ้งรากเหง้าทางพระพุทธศาสนาทีซ่ ับดรุง งาวัง นัมกาล
ได้ท�ำเอาไว้เมื่อ ๔๐๐ ปีที่แล้ว อะไรที่บรรพบุรุษได้สร้างได้ท�ำเขาจะสืบต่อ
8
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พุทธจักร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดังนั้น เมื่อไปที่ศาลฎีกา ทางประธานศาลฎีกาจึงได้พูดถึงเรื่องศาสนา เรื่องค�ำสอนและเมื่อมา
พบกับอดีตประธานศาลฎีกาซึ่งตอนนี้แม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่เป็นผู้ที่ได้รับการนับถือจากนัก
กฎหมาย นักการเมืองในประเทศนี้ จึงได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของกฎหมายในพระพุทธศาสนา ท่าน
กระตือรือร้นในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยในวันแรกที่มาเยือนเราจะพูดถึงเรื่องการประยุกต์ค�ำสอนใน
พระพุทธศาสนาในด้านกฎหมายน�ำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างกฎหมายของบ้านเมือง ในประเทศที่ได้รับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาตรงๆอย่างภูฏานนี้ เป็นเรื่องที่เราจะต้องด�ำเนินการต่อไป มีความฝันถึงขั้น
รัฐธรรมนูญแบบพุทธ นี่คือความฝันของท่านอดีตประธานศาลฎีกา น่าจะฝันดังๆไปถึงประเทศไทยด้วย
ส่วนนี้เรียกกันว่าเราได้เห็นบุคคลส�ำคัญที่ได้ไปศึกษาไปเรียนจบจากยุโรปจากอเมริกามา เชี่ยวชาญ
ช�ำนาญไม่ใช่แค่ศาสตร์สมัยใหม่ แต่รู้พุทธธรรมล�้ำลึกในส่วนที่ประยุกต์ในการปกครองบ้านเมืองสามารถ
ที่จะอ้างค�ำสอนในคัมภีร์ อ้างค�ำสอนของท่านซับดรุง งาวัง นัมกาลได้ จึงถือว่าคนนี่คือศูนย์กลางในการ
พัฒนา ต่อให้เราสร้างบ้าน สร้างเมืองให้สวยสดงดงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สภาพแวดล้อม จะไม่เห็นสิ่งสืบ
เนื่องที่มีอัตถะสาระส�ำคัญใด ถึงแม้เราจะบอกว่าประเทศนี้มีโบสถ์มีวิหารมีวิถีชีวิต มีอะไรต่างๆที่เป็น
พุทธแต่หากคนไม่ศึกษาพระพุทธศาสนามันจะหายไปหมด พระพุทธศาสนาจะถูกกลืนจากค�ำสอนอื่นๆ
ไปหมด จะเหลือแต่เปลือก น่าดีใจที่ในภูฏาน ผู้น�ำของประเทศศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งท่านทั้ง
หลายที่เป็นนักบวชก็ช่วยกันเทศนาสั่งสอน ท�ำให้รากเหง้าหรือรากฐานของวัฒนธรรมยังอยู่
ในวันที่สองการมาเยือนเมื่อเดินทางถึงเมืองทิมพู (Thimpu) ซึ่งเป็นเมืองหลวงอีกเหมือนกัน คณะ
สงฆ์สมัยก่อนอยู่ที่ปูนากาซึ่งคือเมืองหลวงแต่โบราณมา มาสมัยนี้เมื่อถึงฤดูหนาวตั้งแต่พระสังฆราชลงมา
จะไปอยู่ที่ปราสาทเมืองปูนาคา ๖ เดือน พอถึงหน้าร้อนก็จะย้ายไปอยู่ที่เมืองทิมพูอีก ๖ เดือน ในช่วงนี้
เป็นฤดูหนาว ดังนั้นเมื่อจะไปพบผู้น�ำทางศาสนาในประเทศภูฏาน เราจึงต้องเดินทางจากทิมพูเมืองหลวง
ไปยังเมืองหลวงเก่าคือปูนาคาในการเดินทางด้วยรถยนต์นี้ต้องขึ้นเขาระยะทาง ๑๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๓
ชั่วโมง เส้นทางก�ำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ในภูฏานนี้เมืองจะอยู่บนหุบเขา และต�่ำสุดจะเป็นแม่น�้ำสายใหญ่ๆ เยอะทีเดียวในประเทศนี้ต้นน�้ำ
อยู่ในทิเบต หิมะละลายฝนตกลงมา ไหลตามล�ำธารตามตรอกซอกเขา สร้างบ้านสร้างเมืองริมแม่น�้ำ ไป
ที่ทิมพูเราจะเห็นแม่น�้ำที่เมืองพาโรเราก็เห็นแม่น�้ำ ที่แคบๆดั่งที่ว่าเครื่องบินลงที่พาโรยากนั่นแหละ ไป
ที่เมืองปูนากาเราจะเห็นแม่น�้ำ ๒ สาย เขาเรียกว่าแม่น�้ำสตรีแม่น�้ำบุรุษ ๒ สาย9 มาบรรจบกันท�ำให้เกิด
แหลมขึ้น เป็นดินแดนที่ยื่นที่แม่น�้ำโอบขึ้นมาบนปลายแหลมตรงปลายแหลมนี่แหละได้มีการสร้างซองคือ
ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่สมัยผู้น�ำประเทศเมื่อ ๔๐๐ ปีมาแล้วเป็นปราสาทราชวังขนาดใหญ่ มีโอกาส
เข้าไปเยี่ยมเยือนมีบันไดไม้ให้ปีนขึ้น ซึ่งบันไดไม้นี้ถ้ามีอริราชศัตรูมา ก็สามารถชักออกได้ดว้ ยและสูก้ บั ข้าศึก
ศัตรู ปีนบันไดไม้เข้าไปทีป่ อ้ ม เข้าไปในวัด สูงหลายสิบฟุต สีส่ บิ ฟุต พอเราเข้าไปข้างในจะเรียกว่าหอคอยหลังแรก
หอคอยแห่งนีเ้ มือ่ เข้าไปจะเห็นบริเวณลานกว้างขวางด้วยเป็นทีพ่ กั ของข้าราชการ ได้สนทนากับท่าน แลกเปลีย่ น
9

แม่น�้ำโพ (Po Chu) และแม่น�้ำโม (Mo Chu) หรือแม่น�้ำพ่อ แม่น�้ำแม่
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กัน ซึ่งท่านมีวิทยาลัย ซึ่งมีโรงเรียนของพระ ผู้ที่อาศัยเรียนประมาณ ๓๐๐ รูป มหาวิทยาลัยต้องไปเรียน
ที่เมืองหลวงคือทิมพู
ในระบบการปกครองคณะสงฆ์ มีต�ำแหน่งสังฆราชที่เรียกว่า เจเคนโป เป็นประมุข มีคณะสังฆมนตรี
๕ รูป ซึ่งแบ่งกันเป็นสังฆมนตรีว่าการปกครอง ว่าการศึกษาว่าการเผยแผ่รวมกันเป็น ๖ รูป เหมือนกับ
มหาเถรสมาคมปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งในประเทศภูฏานนี้มีพระทั่วประเทศประมาณ ๗,๐๐๐ – ๘,๐๐๐
รูป อาจจะมีพระอิสระที่ไม่ได้สังกัดคณะสงฆ์ เรียกว่าโพธิสัตว์ คือปฏิบัติเองเหมือนพระอีกประมาณ
๑,๐๐๐ รวมแล้วประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป ฉะนั้นการปกครองคณะสงฆ์ที่เรียกว่าพุทธจักรของเขาจึงมีรูป
แบบการปกครองแบบเป็นระบบเมื่อได้พบกับผู้น�ำสงฆ์ท่ีปูนาคาจึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและมี
การเชื่อมโยงกันว่าในอนาคตอาจจะส่งพระมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อจาก
นั้นได้ชมภายในปราสาทซึ่งมีศิลปะที่งดงามมีที่พัก มีห้องสวดมนต์ และมีหอคอยตรงกลางสูงสุดซึ่งใครก็
ขึ้นไม่ได้นอกจากสังฆราชและพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะขึ้นไปได้ ตรงนั้นเป็นที่เก็บศพของท่านซับดรุง
งาวัง นัมกาล ผู้ก่อตั้งประเทศเมื่อ๔๐๐ ปีที่แล้วและชาวภูฏานเชื่อว่าท่านเพียงเข้าสมาธิท่านยังไม่สิ้นชีพ
ฉะนั้น เมื่อมีการแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่ก็ต้องไปกราบข้างบนเวลาสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่จะต้องขึ้น
ไปรับผ้าคล้ายๆผ้าคลุมสีเหลืองที่ข้างบนนั้นด้วย จึงจะได้เป็นกษัตริย์ฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จึงมีความส�ำคัญ
เหมือนวัดพระแก้วในประเทศไทยเพียงแต่ประเทศไทยไม่มีพระอยู่ แต่ที่ภูฏานนี้ ซองคือปราสาทที่เมือง
ปูนาคานี้เป็นสถานที่ที่มีพระอยู่ รวมทั้งร่างอันสงบนิ่งของผู้ก่อตั้งประเทศด้วย
ฉะนัน้ พิธใี นการราชาภิเษกทีเ่ ราได้ขา่ วว่ามีการสถาปนากษัตริย์ ล้วนท�ำพิธีที่ปราสาทนี้ทั้งนั้น เป็นศูนย์
บัญชาการประเทศ เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฏาน เราได้มีโอกาสมาเยือนวัดรอบๆ สิ่ง
แวดล้อมในวัดที่สวยสดงดงาม รักษาได้อย่างดี แม้กระทั่งสะพานไม้ขนาดใหญ่ที่ใช้ข้ามแม่น�้ำมายังตัว
ปราสาทก็สวยงามคงทน มีน�้ำที่ใสสะอาด มีปลาเค้าตัวใหญ่ๆ ไม่มีใครมาจับ มาตกเบ็ด ฆ่าสัตว์ อยู่กันตรง
นั้นนาน ได้เห็นวิถีชีวิตทีอ่ ยูก่ บั ธรรมชาติในประเทศทีเ่ ราเดินทางผ่านไปแล้วจึงเชือ่ ได้วา่ ประเทศนีร้ กั ษามรดกทาง
วัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ ทางสิง่ แวดล้อมได้อย่างดี
เมือ่ เราได้ชมสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธ์แล้วก็มาดูวถิ ชี วี ติ ขิ องชาวบ้านบ้างกซึง่ จะเห็นวิถชี าวบ้านทีเ่ ราเดินทาง
มาเป็นร้อยกิโลผ่านมา ในระหว่างทางก�ำลังก่อสร้างถนนแต่บงั เอิญวันอาทิตย์เครือ่ งจักรจอดนิง่ อยู่ ก็ถามผูท้ ี่
เกีย่ วข้องว่าท�ำไมไม่กอ่ สร้างล่ะ รถเครือ่ งจักรจอดนิง่ อยูท่ ำ� ไม เขาก็ตอบว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ ให้หยุดงาน
ทุกคนเลย วันเสาร์กห็ ยุดงาน ประชาชนในภูฏานให้หยุดงาน โดยเฉพาะกรรมกรผูใ้ ช้แรงงานหยุดงานในวันเสาร์
วันอาทิตย์ เพือ่ ทีจ่ ะได้ใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัว เป็นหนึง่ ในนโยบายให้เกิดความสุขมวลรวมของประเทศ ความ
สุขมวลรวมของประเทศไม่ได้เกิดจากการท�ำงาน ท�ำงานได้เงินมากแต่ไม่มเี วลาอยูก่ บั ครอบครัว ท�ำให้ไม่มคี วาม
สุขในครอบครัว ท�ำให้ลกู ติดยาแบบบางประเทศ ในประเทศนีใ้ ห้คนหยุดงาน ท�ำงานเวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ต้องหยุดเลย ใครจะไปชอปปิง้ ในเมืองหลวงพอสามทุม่ นีป่ ดิ หมดแล้ว ตลาดร้างหมด เพราะคนจะต้องกลับไปอยู่
บ้าน อยูก่ บั ครอบครัว สรุปก็คอื นโยบายความสุขมวลรวมของประเทศนี้ ในวิถชี วี ติ ซึง่ ได้ประกาศใช้มาหลายปี
มาแล้ว ตัง้ แต่รชั กาลที่ ๔ มาจนกระทัง้ ในรัชกาลในปัจจุบนั คือ รัชกาลที่ ๕ยังใช้นโยบายนีอ้ ยู่
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ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH)

ค�ำว่าความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) ของประเทศนี้เป็น
สิ่งที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เพื่อแทนที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP)
ซึ่งไม่ได้บอกว่าคนมีความสุขแค่ไหน เพราะการแสวงหาความมั่งคั่งร�่ำรวยไม่ได้มีความหมายเลยถ้าคน
ไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นความสุขเป็นเป้าหมายในชีวิตของทุกชีวิต ท�ำอย่างไรจึงจะมีความสุข รัฐบาล
นี้ก็บอกว่าจะต้องมีเสาหลัก ๔ เสา ด้วยกัน คือต้องพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคมตามแนวนี้
ประกอบด้วย
๑. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable and equitable socio economic development)
๒. การรักษาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (preservation and promotion of culture)
๓. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(conservation of environment)
๔. หลักธรรมาภิบาล(good governance)
รัฐบาลได้ประกาศไว้ ๔ อย่างเพื่อเป็นดัชนีวัดว่าเวลาที่พัฒนาต้องถามว่าไปท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ไหม ถ้าท�ำลายให้หยุด แล้วไปท�ำลายสังคมหรือวัฒนธรรมไหม เช่นการท่องเที่ยว หากชาวต่างชาติมา
เยอะก็จะเป็นการท�ำลายวิถีชีวิตที่ดีงาม แม้กระทั่งการที่จะให้มีวิทยุ โทรทัศน์ มีอินเตอร์เน็ตก็คิดหนักว่า
ถ้ามีทีวีเสรีอาจจะใจแตกดูแต่หนังฮอลลิวูดเพราะฉะนั้นประเทศนี้จึงเป็นประเทศสุดท้ายในโลกที่อนุญาต
ให้มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เห็นมีอยู่สถานีเดียวเรียกว่า BBS (Bhutan Broadcasting Service)พอเปิด
เข้าไปดูก็จะมีแต่เรื่องการสวดมนต์ตอนเช้า มีการเทศน์ และก็มีเรื่องของวัฒนธรรม การศึกษา ภาพยนตร์
ภูฏานได้ฉายอยู่เป็นประจ�ำ อินเดียก็มาเยอะภาพยนตร์ไทยก็มี เพราะฉะนั้นคนภูฏานใช้เวลาว่างดูทีวีซึ่งมี
อยู่ช่องเดียวนี่แหละ ครอบครัวมีความสุขไปตามอัตภาพ ที่ยกตัวอย่างแบบนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า มันจะ
ต้องไปด้วยกัน เราเรียกว่าพัฒนาให้ครบ ๔ ด้าน คือ กายภาวนา ให้พัฒนากาย ให้อยู่ดีกินดี มีสิ่งแวดล้อม
ที่ดสี ีลภาวนาให้พัฒนาระบบความสัมพันธ์ทางสังคมให้ดี จิตภาวนาให้พัฒนาอารมณ์ความรู้สึกให้ดีงาม
และปัญญาภาวนาให้พัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงามซึ่งจะต้องไปด้วยกัน เราพูดเป็นทฤษฎีแต่ในทาง
ปฏิบัติแยกกันละทาง ๒ ทาง เหมือนกับจับปูใส่กระด้ง
ในประเทศภูฏานนี้ได้เขียนเป็นนโยบายไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องให้ถือความสุขมวลรวมของ
ประเทศเป็นนโยบายของรัฐบาล
เพราะฉะนั้นรัฐบาลไหนมาก็ต้องถือนโยบายนี้เพราะก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เมื่อพัฒนาประเทศก็ขยายจาก ๔ เสาหลักออกเป็นนโยบาย ๙ ข้อ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ข้อแรกการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนหมายถึงอะไร เขาก็หมายถึงการพัฒนาสุขภาพกายต้องดีส่งเสริมให้คนมีสุขภาพกายดี
มีโรงพยาบาลเท่าไร การกินเป็นอย่างไร สะอาดไหม มีโรคติดต่อไหม มีการออกก�ำลังกายไหม นี่ก็เป็นตัว
ชี้วัด แล้วก็มีสุขภาวะทางจิต ซึ่งเรียกว่า Psychological Well-being ครอบคลุมไปถึงอะไร คือ ความ
รู้สึกที่เป็นสุข เขาจะมีแบบสอบถามว่าคุณเป็นสุขแค่ไหน และความสุขนี้เกิดจากอะไร ความสุขนี้เกิดจาก
อะไร ตัวชี้วัดจะประกอบด้วย ความสุขในครอบครัว เช่น เวลาอยู่กับครอบครัวแค่ไหน เพราะฉะนั้นใน
เรื่องนี้โยงไปถึงศาสนาด้วย ว่ามีการรักษาศีล มีการนั่งกรรมฐานไหม และไปวัดกันหรือเปล่า โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งการไปวัดในวันส�ำคัญเหมือนกับวันพระของที่นี่ ทุกคนก็ไปวัดกันทั้งนั้น ไปสวดมนต์ ไปไหว้พระ
ไปท�ำบุญ รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุน และมีตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหม คิด
เรื่องกรรมหรือเปล่าเวลาท�ำอะไรก็ตาม คุณเชื่อว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่วไหม เพราะมันไปป้องกันทุจริต
คอรัปชั่น เอากฎแห่งกรรมมาช่วย ที่เคยบอกว่ากฎทางศาสนาเหมือนกับผ้าไหมตึงรัดเอาไว้เพื่อช่วย
กฎหมายแห่งศาสนา เหมือนบ้านเราสมัยหนึ่งเรื่องไตรภูมิพระร่วงเราก็เอาภาพไปเผยแพร่ ตามศาลาวัด
ในสมัยโบราณ ซึ่งที่นี่ยังท�ำอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาเข้าโบสถ์ หรือเข้าไปที่ไหนจะมีภาพยมบาล การตัดสิน
พิพากษา จะเห็นอย่างนี้ คุณเชื่อกฎแห่งกรรมไหมศาสนาไหม และเรื่องสุขภาวะนี้ก็โยงไปถึงการมีเวลา
ในการใช้ชีวิตอย่างไร การใช้เวลาก็เอามาวัดด้วย ต้องมีโอกาสได้พักผ่อนนอนหลับ เขาให้หลับวันละ
๘ชั่วโมง คนในประเทศนี้เขียนไว้ชัดว่าคนละ ๘ชั่วโมง ท�ำงานวันละกี่ชั่วโมง เช่นวันละ ๘ชั่วโมง และมี
เวลาอยู่กับครอบครัว ห้างสรรพสินค้าก�ำหนดไว้เลยต้องปิดด้วยหยุด ๒ วัน แล้วแต่เมือง เมืองหลวงคือ
เมืองทิมพู จะหยุดวันจันทร์และวันอังคาร เมืองอื่นเขาก็หยุดเพื่อให้คนที่เป็นพนักงานได้อยู่กับครอบครัว
และในเรื่องของการใช้เวลาที่กล่าวมา การก่อสร้างนี่หยุดเลยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นต้น นี่เป็น
ตัวอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อมาในเรื่องของวัฒนธรรม เขาให้ความส�ำคัญโดยเฉพาะกรมศิลปากรของเขาก็ดี เรื่องใดๆ
ก็ตามให้มีการอนุรักษ์ การฟ้อนร�ำขับร้อง การดนตรีแบบโบราณ ท�ำไว้อย่างมากทีเดียวเพื่อรับแขกบ้าน
แขกเมือง เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมสะท้อนสถาปัตยกรรมด้วยการก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตตามที่กล่าวมา
และที่ส�ำคัญก็คือ รัฐบาลให้งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทั้งหมดเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ
พระไม่ต้องหาปัจจัยมาซ่อมสร้างวัด หรือซ่อมสร้างอาคารสถานที่เลย รัฐบาลอุปถัมภ์หมดทั้งอาหารการ
กิน ภัตตาหารทั้งหลาย ดูแลกันอย่างนี้ วัฒนธรรมบ้านเมืองที่นี่จึงเป็นอย่างนี้
ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องถือว่าเป็นสะดมหลัก เสาหลักทีเดียว ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ด้วยว่า
ประเทศนี้ต้องให้ที่ดินของประเทศเป็นป่าไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และถามว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์
เขาบอกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์แล้วที่เป็นพื้นป่าของประเทศเขาจะให้ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ให้ได้ เพราะปลูก
ต้นไม้กันใหญ่ และที่นั่งกันอยู่นี้ก็เป็นพื้นป่าทั้งนั้น ไปไหนก็มีแต่ต้นไม้ต้นไร่ยังไม่ปลูกก็ปลูก และเขาใช้
ต้นไม้กันอย่างประหยัดทีเดียว อย่างคุ้มค่า ไม่ได้สร้างบ้านกันตามใจชอบ ต้องได้รับอนุญาตในการที่จะ
ไปตัดต้นไม้มา ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมทั้งสัตว์ป่า ทั้งเรื่องของล�ำธาร รักษาความสะอาดดูแลกันอย่างดี ต้อง
มาดูเองเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นมรดกที่มีคุณค่า ทั้งเรื่องศาสนาด้วย
ท�ำให้ชาวต่างประเทศอยากที่จะเข้ามา อยากที่จะเข้ามาท่องเที่ยวแต่การพัฒนาเศรษฐกิจจะเอาเงินจาก
นักท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวเขาจะมาเยอะ มาสร้างมลภาวะให้กับประเทศ โดยเฉพาะ
เมื่อเข้ามาแล้วท�ำให้เด็กที่นี่ใจแตก เอายาเสพติดเข้ามาจะท�ำอย่างไร เพราะฉะนั้นรัฐบาลที่นี่จึงควบคุม
ก�ำหนดยอดนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าประเทศภูฏานปีละไม่เกิน ๑ แสนคนเท่านั้น ต่อให้มีเงินเขาก็ไม่ให้เขา
มาประเทศเกินกว่านี้ต่อปี และใครที่จะเข้ามาจะต้องก�ำหนดว่าจะมาโดยล�ำพังไม่ได้ จะต้องอาศัยบริษัท
เพื่อการน�ำเที่ยวของประเทศนี้ น�ำรถยนต์มารับ น�ำพาเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ตามสถานที่ที่ก�ำหนด
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มาพักโรงแรมที่ก�ำหนด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายแต่ละวัน นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมีค่าใช้จ่าย โดยจ่ายเงิน
ให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวน�ำเงินไปให้บริษัทน�ำเที่ยวดูแล เพราะฉะนั้นเงินที่จะให้ใช้ในแต่ละ
วัน ๒๕๐ เหรียญสหรัฐ ก็คือเกือบ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อวัน ไม่รวมค่าเครื่องบิน ไม่รวมค่าอื่นๆ แพงขนาดนี้
เพื่อมาชมความงามของภูมิประเทศ ชมวัฒนธรรม แต่ถ้ามาเป็นแขกบ้านเมืองแบบนี้ไม่เกี่ยว อันนี้มาด้วย
ค�ำอาราธนานิมนต์ แต่ถ้ามาทั่วไปเรียกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะฉะนั้น การด�ำเนินนโยบายอย่างนี้จึง
ท�ำให้ประเทศนี้รักษาสภาวะสมดุลในสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมไว้ได้ โดยที่แขกบ้านแขกเมืองไม่ท�ำให้คน
ประเทศนี้ใจแตก
สุดท้าย คือ ธรรมาภิบาล ซึ่งธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองที่โปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชั่น
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีระบบสภา ระบบการเลือกตั้ง อันนี้ต้องถือว่าเป็นตัวก�ำกับการไม่ทุจริตคอรัปชั่น
ท�ำให้ข้าราชการที่นี่สามารถดูแลป่าไม้ ลองคิดดูว่าถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้รับเงินใต้โต๊ะ ตัดไม้ท�ำลายป่าจะ
เหลือพื้นที่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์เหรอ จะสามารถคุ้มกันการก่อสร้างให้อาคารสถานที่มีความสวยสดงดงาม
ถ้าข้าราชการคอรัปชั่นรับรองบิดเบี้ยวหมดเลย ประเทศนี้ไม่เหลืออะไรเลย แต่ธรรมาภิบาลนี้น่าจะ
เป็นกุญแจส�ำคัญในการขับเคลื่อนตั้งแต่พระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์จิกมี วังชุก มาจนถึงคณะ
รัฐมนตรี รัฐบาล ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ในชีวิตที่เรียบง่าย ถามว่าท�ำไมเขาไม่คอรัปชั่นล่ะ จะเอาเงิน
ไปท�ำอะไร ที่นี่สิ่งฟุ้งเฟ้อไม่มี อยู่กับกิจกรรมไปวัดสวดมนต์ อยู่กับธรรมชาติ เพราะฉะนั้นมีเงินมากก็ไม่
ได้สามารถน�ำไปใช้อะไรฟุ่มเฟือย สินค้าแบรนด์เนมก็ไม่มี อยู่กันอย่างนี้ และเขาท�ำได้อย่างไร การศึกษา
ไง ซึ่งการศึกษารัฐบาลเขาคุมหมด ให้เรียนเรื่องอะไร ท�ำอย่างไร และตอนนี้ใครที่ไปเรียนต่างประเทศ เขา
ก็ก�ำกับด้วยว่าไปเรียนที่ไหน เมืองไทยก็มี แต่เขาจะตั้งมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้รับนักศึกษา
ได้เป็นหมื่นๆ แล้วก็ก�ำหนดการเรียนการสอนให้อยู่ในระบบที่ดี และที่ส�ำคัญ คือ หลักสูตรทั้งหลายมี
เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนี้จะท�ำให้ทุกคนได้ติดต่อกับต่างประเทศ มีการพัฒนาที่เจริญ
ก้าวหน้าต่อไป

สรุป

ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า เสาหลัก ๔ เสา นี้ เขาท�ำแล้ว เริ่มตั้งแต่เสาการพัฒนาที่ยั่งยืน เสาการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสาธรรมาภิบาล ขยายเป็น ๙ นโยบาย
ประเทศนี้ก�ำกับดูแลกันอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีความงดงามและมีคุณค่าทางศาสนาเป็นฐานรองรับ เพราะ
มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปี แต่ถ้านับในทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องในการปกครองก็ ๔๐๐
กว่าปีตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมหาราช เพราะฉะนั้น จึงเป็นราชอาณาจักรที่มีสถาบันกษัตริย์ สถาบัน
พระพุทธศาสนาที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย จึงมีอะไรที่น่าสนใจที่น่าจะได้มาศึกษาวันนี้ก็ขอใช้เวลาสั้นๆ
สรุป มีอะไรอีกเยอะต้องมาดูเอง ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ชม ผู้ฟัง ทุก
ท่าน

