
บทความปกณิกะ 

ประสบการณที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอนิโดนีเซีย 
 

พิมพรัตน  ธรรมรักษา * 

 

 ในการเดินทางไปเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซียครั้งนี้ มีผูรวมเดินทางทั้งคณะอาจารย 

พี่ๆหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อนๆปริญญาโท จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจํานวน 18 คน เพื่อเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยแบบ

ปากเปลา (Oral presentation) ในเวทีระดับนานาชาติ หรือที่รูจักกันในนามวา Asia Pacific 

Conference of Public Health (APACPH) คร้ังที่ 42  โดยออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

จังหวัดสมุทรปราการ สูเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 โดยสาย

การบินไทย ใชเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ซึ่งเวลาที่บาหลีจะเร็วกวาที่ประเทศไทยประมาณ 1 

ชั่วโมง ในการเดินทางครั้งนี้ดิฉันคิดอยูเสมอวา “การนําเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้จะผานไปอยางไรก็

ตาม แตดิฉันจะตองทําใหดีที่สุด  เนื่องจากไดรับกําลังใจที่ดีจากครอบครัว รวมทั้งอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ” ซึ่งการเดินทางไปบาหลีครั้งนี้ ดิฉันไดรับประสบการณและเกิดการเรียนรู

ตางๆ ทั้งจากการนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และการทองเที่ยวชมความงามตาม

สถานที่ตางๆ ดวยเหตุนี้ดิฉันจึงอยากแบงปนประสบการณดีๆที่นาประทับใจในขณะที่อยูเมือง

บาหลีสูผูอานทุกทานคะ 

“เกาะบาหลี” เปนเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย คนไทยสวนใหญที่ไดไปเยือนบาหลี

มักจะกลับมาพูดเปนเสียงเดียวกันวา เกาะบาหลีเปนเสมือนเกาะสวรรคก็วาได เมื่อดิฉันเดินทาง

ถึงบาหลี มัคคุเทศนหรือไกดสอนการทักทายสวัสดีเปนภาษาบาหลีวา “โอม สวัชเตีย สตู” ซึ่ง

สถานที่แรกที่ดิฉันไป คือ ปุรา อูลู วาตู วิหารศักดิ์สิทธิ์ กอนที่จะเดินเขาไปบริเวณดานใน ทุกคน

ตองนําผามาคาดเอวหรือเรียกวาผาเคียนเอว อากาศที่นี่ไมคอยสบายตัวเทาไร เพราะรอนอบอาว

มาก เมื่อมองไปขางหนาพบเปนทางลาดปูนที่ยาวมาก มีร้ัวกําแพงคูขนานริมหนาผาไปดวยตลอด

เสนทาง ดูคลายๆกําแพงเมืองจีน ตลอดระยะทางที่เดินตองอาศัยกําแพงนี้หลบแดดเปนพักๆ และ

อีกสิ่งหนึ่งที่เลื่องชื่อมากสําหรับสถานที่นี้ คือ หนุมานหรือที่เรารูจักกันในนามของลิง ลิงที่นี่ไดรับ

การขนานนามวาซนและชอบขโมยสิ่งของ โดยเฉพาะแหวน ตุมหู และแมแตกลองถายรูปก็ไม

ยกเวน ดิฉันและเพื่อนๆจึงเดินชมความงามผสมความหวาดระแวง ปดทายของวันนี้ดวยการทาน

อาหารทะเลริมชายหาดดูโรแมนติดไปอีกแบบ 

 

* พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 



“นาฏศิลปบารอง” เปนการแสดงพื้นเมืองของบาหลี ลักษณะการบรรเลงดนตรีจะ

เหมือนๆกับวงปพาทยของเมืองไทย แตจังหวะจะมีความตื่นเตนและเราใจมากกวา สวนการรายรํา

ของตัวละครที่บาหลีจะเนนการใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวรางกายที่ไมสัมพันธกัน การ

แสดงประกอบดวยการระบํา 3 ฉาก ซึ่งการระบําชุดแรก คือ ระบําเลกอง มีตัวละครแรกที่ออกมา

แสดงเปนนางสนมในพระราชวัง ยุคศตวรรษที่ 13 และตามมาดวยนางรําอีกสองคน  เปนเจาชาย

โลเซ็มที่ลักพาตัวรังเกเซรีมา ฉากตอมานําดวยการเตนสิงโตในนามวา “บารอง” ซึ่งเปนตัวแทนของ

ฝายธรรมะ และมียักษสองพี่นองที่หมายจะเขายึดครองโลก จนเรื่องรอนถึงพระอินทรๆจึงสง

เทพธิดาผูมีรูปลักษณงดงาม 2 องค ไปเลาโลมใหยักษทั้งสองปนปวนจนธาตุไฟแตกในที่สุด และ

ฉากสุดทายพระอินทรออกมารายรําอยางงดงามในชุดสีเขียว จากการชมการแสดงนาฏศิลป       

บารองทําใหดิฉันเขาใจถึงสํานวนที่วา “ธรรมะยอมชนะอธรรม” 

 ภูเขาไฟบาตู หรือ“เลคบาเตอร” เปนภูเขาไฟที่มีทะเลสาบอยูรอบขาง ซึ่งภูเขาไฟบาตูเคยมี

การระเบิดมาแลว นักทองเที่ยวสวนใหญจะแวะชมวิวและถายรูปกันที่บริเวณนี้ รวมทั้งบริเวณนี้มี

รานอาหารบุฟเฟตตลอดทางยาวริมหนาผา อาหารในรานมีหลากหลายอยาง อาทิเชน หมูสะเตะ 

ผัดผัก สลัด และซุบตางๆ สวนของรับประทานเลนที่ดูงายๆแตอรอยมาก คือ กลวยชุบแปงทอด แต

มีความแตกตางจากกลวยทอดที่เมืองไทยตรงที่ตองทานคูกับน้ําผึ้ง ซึ่งทําใหมีรสชาติที่กลมกลอม

ข้ึน เมื่อสะสมพลังงานเต็มที่แลว ก็เดินทางตอไปที่วัดสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งระหวางสองขางทาง มีนา

ข้ันบันไดที่สวยงาม ดูเหมือนวิวทางภาคเหนือของประเทศไทย  

 “เทมปก สิริง” นับเปนเมืองขนาดเล็กที่มีวัดสําคัญอยู 2 แหง คือ ปุรา เตอรตา เอมปุล ซึ่ง

ภายในมีน้ําพุศักดิ์สิทธิ์เปนสระน้ําขนาดใหญ แยกสระสําหรับผูชายและผูหญิงออกจากกันอยาง 

ชัดเจน  ชาวบานนิยมพากันมาวักน้ําขึ้นพรมศีรษะ หรือบางคนก็ลงแชในสระน้ํา เพราะมีความเชื่อ

วาจะโชคดี ซึ่งดิฉันก็เปนอีกคนที่วักน้ําขึ้นพรมศีรษะ และอธิษฐานใหโชคดีในการนําเสนอ

ผลงานวิจัย และเมื่อเดินถัดเขาไปบริเวณดานใน จะพบเจดียตั้งอยูจํานวนมากเพื่อใชประกอบพิธี

ทางศาสนาของคนทองถิ่น การเดินทางวันนี้ทุกคนมีความสุขมาก แตยังไมหมดนะคะ ยังมีสถานที่

ที่สวยงามบนเกาะบาหลีที่ดิฉันอยากแนะนําอีกแหง คือ “ทานาล็อต” นับเปนสถานที่ที่มีเสนหมาก 

เมื่อเดินเขาไปจะพบกับประตูชั้นแรกมีสีดําทึบๆสไตลบาหลี และเมื่อมองทะลุชองประตูเขาไปจะ

พบกับน้ําทะเลสีฟางดงามมาก จากนั้นจะพบประตูอีกชั้นหนึ่งกอนถึงทะเล เมื่อเดินเขาไปจะพบ

เจดียและหอกระจายขาว ถัดเขาไปเปนอารามที่อยูบนเกาะกลางทะเลหรือเรียกอารามกลางน้ําก็

ได ซึ่งคนบาหลีเรียกกันวา “วัดทานาล็อตกลางน้ํา” ซึ่งมาจากคําวา “ทานา” ที่แปลวาผืนดิน รวม

กับคําวา “ล็อต” ที่แปลวาทะเล อารามนี้มีตนไมอยูโดยรอบดูเขียวชอุมเขากับสีน้ําทะเลชวนให

หลงใหลนาดูสมชื่อ วันนี้จึงนับเปนอีกวันหนึ่งที่มีความสุขบนเกาะบาหลีคะ และปดทายมื้อเย็น

ดวยการรับประทานอาหารพื้นเมืองบาหลีที่รานบูมบาบาหลี   



 สถานที่แหงสุดทายที่จะกลาวถึงในที่นี้ คือ  “ชายหาดกุตา” ซึ่งเปนชายหาดที่มีชื่อเสียง

ของบาหลี  มีคลื่นลมแรงมาก จึงสังเกตไดวานักทองเที่ยวสวนใหญจะตองนํากระดานโตคลื่นมา

เลน ดิฉันและเพื่อนๆจึงคลายความสงสัยกันคะวาเพราะเหตุใดนักทองเที่ยวจึงนํากระดานโตคลื่น

มาดวย  

 การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ เปนประสบการณที่ดิฉันใฝฝนไวมาโดย

ตลอด แตในทางตรงกันขามดิฉันก็คิดอยูเสมอวาคงเกินความสามารถของตนเอง แตดวยกําลังใจ

และการสนับสนุนจากครอบครัวและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ดิฉันจึงตัดสินใจสงผลงานเขา

รวมนําเสนอ โดยดิฉันนําเสนอผลงานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะครูในการสอน

เพศศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จากประสบการณในครั้งนี้ ทําใหดิฉันเกิดการเรียนรูตางๆมากขึ้น 

โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมตัว ซึ่งการเตรียมตัวเองในเรื่องของภาษาและเนื้อหาที่จะนําเสนอนับเปน

ส่ิงสําคัญมาก เนื่องจากการนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งไมใชภาษาที่ดิฉันคุนเคย จึงควรมีการ

ฝกซอมนําเสนออยูเปนประจํา ทั้งการใชน้ําเสียง สําเนียง และจังหวะการพูดที่ไมเร็วเกินไป เพื่อให

ผูฟงที่มาจากประเทศตางๆเขาใจในสิ่งที่ดิฉันพูด สําหรับเนื้อหาตองมีความกระชับ เขาใจงาย มี

ใจความชัดเจนครอบคลุมบริบทของเรื่อง เพราะดิฉันตองควบคุมเวลาใหไดตามที่คณะกรรมการ

กําหนดไว โดยในการนําเสนอครั้งนี้กําหนดเวลาการนําเสนอไวที่ 5 นาทีตอคน และเวลาในการ

ถาม-ตอบคําถามอีก 5 นาทีตอคน ซึ่งนับเปนเวลาในการนําเสนอที่นอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณ

ของเนื้อหาทั้งหมด เพราะฉะนั้นผูนําเสนอควรมีการจัดลําดับหัวขอและคัดเลือกเนื้อหาที่เปน

ใจความสําคัญของเรื่องไดอยางเหมาะสม  

นอกจากเรื่องของการใชภาษาและเนื้อหาแลว การจดจําเนื้อหาที่จะนําเสนอนับเปนอีกสิ่ง

หนึ่งที่ขาดไมได เนื่องจากการนําเสนอในเวทีระดับนานาชาติ ผูนําเสนอจะตองยืนพูดดวย

บุคลิกภาพที่มีความมั่นใจ รวมทั้งผูนําเสนอไมสามารถมองเนื้อหาจากสไลด (PowerPoint) ที่

เตรียมไปได จากการเตรียมตัวดังกลาวสงผลใหดิฉันมีความพรอมในการนําเสนอ ชวยลดความ

ตื่นเตน และประสบความสําเร็จในการนําเสนอ นับเปนผลงานที่ดิฉันภาคภูมิใจมาก สําหรับ

ความสําเร็จคร้ังนี้ ดิฉันตองขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่เปนแรงใจที่ดี และรอง

ศาสตราจารย ดร. อาภาพร เผาวัฒนา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ที่

เปนกําลังใจและเสียสละเวลาอันมีคาในการฝกซอมใหกับดิฉัน ดิฉันจึงอยากแนะนําเคล็ด(ไม)ลับ

ในการเตรียมตัวนําเสนอเวทีระดับนานาชาติใหกับผูอาน จากนั้นดิฉันและคณะเตรียมตัวเดินทางสู

สนามบิน      งูลาลัยเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  และไมลืมที่จะกนัเงนิไวสําหรบั

คาภาษีสนามบินงูลาลัย ประมาณ 150,000   รูเปยะหรือประมาณ 700 บาทดวย ดิฉันหวังเปน

อยางยิ่งวาปกิณกะฉบับนี้จะมีสาระประโยชนสําหรับผูอานทุกทานนะคะ 

 


