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Philippines
By Workplus

แม้
จะล่าช้าไปบ้าง แต่อันดับแรกต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้
สูญเสียและผู้ประสบภัยพิบัติชาวญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหว 

คล่ืนยักษ์สึนามิและยังปัญหาของโรงไฟฟ้าปรมาณูที่เมืองฟูกุชิมา
อีก น่าเห็นใจและน่ายกย่องชาวญี่ปุ่นจริงๆ ในความมีสติ ระเบียบ
วนิยัและท�าหน้าทีข่องแต่ละท่านอย่างเป็นระบบ ถ้าเป็นประเทศอ่ืนๆ 
บางประเทศคงเกดิจลาจล แตกตืน่และแย่งชงิข้าวปลาอาหารกนัพอ
สมควร ขอเป็นกำาลังใจให้สู้ต่อไป อดทน และฝ่าฟันอุปสรรคที่ร้าย
แรงนี้และกลับมาผงาดอีกคร้ัง Our deepest condolences and 
sympathies go to all the victims and families who lost their loved 
ones.  We pray for your strength to overcome all the hardships 
in this difficult time. หวงัว่าตอนผูอ่้านได้อ่านบทความนี ้สถานการณ์
คงคลี่คลายไปมากขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นสามารถควบคุมเตาปฏิกรณ์
ปรมาณูได้อย่างอยู่หมัดแล้ว

ฉบับท่ีแล้วพาไปเที่ยวปีนัง ชมมรดกโลกของ UNESCO 
และแนะน�าอาหารท้องถ่ินไปแล้ว ฉบับนี้ยังวนเวียนอยู่ในประเทศ
เพื่อนบ้านแถบนี้ ไม่ใกล้ไม่ไกล บินไปทางทิศตะวันออกประมาณ
สัก 3 ชั่วโมงเอง เดาออกไหมเอ่ย คนของเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดี 
เนื่องจากเคยเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกหลายประเทศในอดีต 
มคีวามสามารถในการรอ้งร�าท�าเพลงไดด้ ีเฉลยเลยแล้วกัน...ประเทศ
ฟิลิปปินส์ (the Philippines) นั่นเอง

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 
7,000 เกาะ เมอืงหลวง คอื กรงุมะนลิา (Manila) ตัง้อยูบ่นเกาะลซูอน 
(Luzon) มีประชากรราว 90 ล้านคน มากเป็นอันดับ 12 ของโลก คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิค ภาษาประจ�าชาติ 
คือ ภาษาตากาลอ็ก (Tagalog) โดยทัว่ไปเมือ่พดูถึงประเทศนีค้งนกึถงึ
อดีตประธานาธบิดีมารก์อส (Former President Marcos) และมาดาม
อเีมลดา้ (Mrs. Emelda Marcos) ผูป้กครองฟลิปิปนิสย์าวนานกว่า 20 
ปจีนถกูพลงัประชาชน (People Power) ขบัไลใ่หล้งจากบรรลงัคใ์นป ี
1986 (2529) ดเูหมอืนผูน้�าหลายประเทศก�าลงัเผชญิชะตากรรมนีอ้ยู ่
คงพอสงัเขปแลว้กับค�าน�าเก่ียวกับประวัติประเทศนี ้เขา้เรือ่งของเราดี
กว่า ไปหาที่เที่ยวและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นกันเลย

▲ Jeepney
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ฟิลปิปินส์ไม่มีอาหารประจ�าชาตทิีเ่ลือ่งชือ่เหมอืนไทยมต้ีมย�า
กุ้ง (Tom Yam Kung) มาเลเซียมีสะเต๊ะ (Satay) สิงคโปร์มีบักกุเต๋ 
(Bak Kuh Teh) เป็นต้น และเนื่องจากเคยเป็นอาณานิคม (Colony) 
ของทั้งสเปน ฮอลแลนด์และอเมริกา จึงไม่เด่นชัดว่าอาหารประเภท
ใดได้รับอิทธิพลมาจากชาติใดบ้าง ที่สังเกตได้ คือ มีปลาหลายชนิด
และปรงุในหลายรปูแบบมาก คงเนือ่งจากเป็นประเทศเกาะจงึมปีลา
มากกเ็ป็นได้ อาทิ Grilled Bagus, Grill Hito คอืปลาย่าง แต่ไม่แน่ใจ
เป็นปลาประเภทใด ลองเดาดูจากเรื่องรสชาติต้องถือว่าดีแต่จะออก
ไปทางจดืและไม่มีน�า้จิม้แซ่บๆ แบบไทยๆ ราคากต้็องเรยีกว่าย่อมเยา 
ประมาณจานละ 60-70 บาทเท่านั้น พร้อมข้าว 1 จาน

เนือ้สตัวอ์กีประเภทหนึง่ท่ีเหน็ท�าเปน็อาหารขายกันทัว่ไปคอื 
หมู โดยเขารับประทานแทบทุกส่วนของมันเลย ที่แปลกหน่อยอย่าง
เชน่ เลอืดหมตูุน๋ ผดัหหูม ูผดัไสห้ม ูหนงัหมทูอดกรอบ แตว่ธิปีรงุและ
รสชาติต่างจากของไทยอย่างแน่นอน 

และอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของอเมริกา (American Influ-
ence) ช่วงที่ปกครองอยู่ ชาวฟิลิปปินส์จึงนิยมทานแฮมเบอร์เกอร์
กันอย่างแพร่หลาย ร้านรวงก็จะตกแต่งในสไตล์อเมริกัน มีตู้เพลง 
(Jukebox) เปิดเพลงรุ่น ’60-’70 ให้ระลึกถึงความหลัง แต่คนยุคใหม่
คงไม่คุ้นหูอย่างแน่นอน

กินอ่ิมแล้วก็ได้เวลายืดแข้งยืดขาและบริหารมือในการจับ
จ่ายซื้อของฝาก หรือชอปปิ้งกันบ้าง โดยผู้เขียนขอพาไปชอปแบบ
คนท้องถ่ินไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ซึ่งคงไม่มีอะไรแตกต่างจาก
ห้างตามเมืองใหญ่ๆเท่าไรนัก ห้างที่จะพาไปมีชื่อว่า Green Hill 
คล้ายมาบุญครองของเรา แต่สถานที่ของเราดีกว่ามาก สินค้าหลาก
หลายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ของฝาก ของกิน ที่ต้องสังเกตก่อนซื้อ คือ 
เสือ้ผา้บางอยา่งอาจมาจากเมอืงไทยเรานีเ่อง ของฝากอกีอยา่งทีน่า่
สนใจและนกัทอ่งเทีย่วมกัมาเลอืกซือ้หา คอื ไขม่กุ (Pearl) เนือ่งจาก
สภาพภมูปิระเทศเปน็เกาะ ฟลิปิปนิสจ์งึมอีตุสาหกรรมเพาะเลีย้งมกุ
และผลติเปน็เครือ่งประดับออกมาลอ่ตาลอ่ใจคุณสภุาพสตรทีัง้หลาย 
คุณภาพก็มีหลายระดับเลือกได้ตามความชอบและก�าลังทรัพย์ จึง
เป็นของฝากที่ผู้รับน่าจะชื่นชอบทีเดียว

ซื้อของฝากแล้ว ก่อนกลับบ้านก็ควรไปเย่ียชมสถานที่ส�าคัญ
บ้าง ถ้าเวลาจ�ากัดน่าจะไปชม สวนริแซล (Rizal Park) ที่ตั้งอยู่
กลางกรุงมนิลา เป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์ของ Mr.Jose Rizal ซึ่งถือ
เป็นวีรบุรุษ (National Hero) นักปฏิรูป (Revolutionist) ผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงประเทศสู่ยุคใหม่ (Modern Reform) Rizal เกิดปี 1861 
(2404) และเสียชีวิตลงในปี 1896 (2439) จาการถูกยิงเป้า เมื่ออายุ
เพียง 35 ปีเท่านั้น สวนนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกความกล้าหาญใน
การต่อสู้เพือ่ความเปน็อสิระของชาวฟลิปิปนิส์จากยุคอาณานคิมของ
สเปน การประกาศอิสรภาพจากอเมริกาในปี ค.ศ.1946 (2489) ก็ท�า
พธิกีนัทีน่ี ่นอกจากนัน้ยงัเปน็สถานทีท่�าพธิเีปดิและปดิกฬีาซีเกมสใ์น
ป ีค.ศ.2005 ปจัจบุนัสวนนีม้กัเปน็ทีน่ดัพบและพกัผอ่นหยอ่นใจของ
ชาวเมืองช่วงวันหยุด

เที่ยวเสร็จก็ลองนั่งรถจิปนี่ (Jeepney) หรือรถสองแถวแบบ
ของเขากลบัทีพ่กัเปน็ประสบการณส์กัหนอ่ย สสีนัลวดลายเตะตาทเีดยีว 
รถแบบนีเ้ปน็พาหนะทีว่ิง่กนัทัว่เมอืงนี ้เรยีกวา่แทนรถประจ�าทางกนัเลย 
ซึ่งมีไม่มากนัก ไม่ค่อยเห็น อาจเป็นเพราะถนนที่แคบ จิปนี่จึงคล่องตัว
กว่าและเป็นที่นิยม

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ...ลามานิลา ขึ้นต้นเป็นล�าไม้ไผ่ 
พอเหลาลงไปเป็นมานิลา...ไม่ทราบเพลงนี้มีความเกี่ยวดองกับกรุง
มานิลาหรือเปล่า...

ต่อฉบับหน้าอ่าน

▲ Fried Pork Ears ▲ Grilled Fish at your choice




