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“บาหลี” ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ผู้ 

ต้องการแสวงหาความสุขกับสายลมและแสงแดดเจิดจ้าบนเวิ้ง 

หาดทรายขาวนวลตา มีอิสระที่จะโต้คลื่นลูกโตจากมหาสมุทร

แปซิฟิก หรือหลงใหลภาพความศรัทธาของชาวบาหลีที่มีต่อ 

ทวยเทพผูส้ถติอยูท่กุหนแห่ง กระทัง่หยัง่รากลกึลงในจติวญิญาณ 

ของชาวบาหลีทุกคน

ไม่ว่าปลายทางสู่บาหลีที่นักเดินทางวาดฝันไว้เป็นเช่นไร 

นั่นอาจไม่ใช่ค�าตอบส�าคัญเท่ากับได้มาสัมผัสบาหลีด้วยตนเอง 

ในมุมมองอันแตกต่างของแต่ละคน พร้อมกับเก็บเกี่ยวประสบ 

การณ์อนัมค่ีาทีจ่ะได้รบั  สิง่เหล่านีล้้วนเป็นเสน่ห์อนัน่าหลงใหล 

ที่ซ่อนเร้นอยู่ในอัญมณีเม็ดงามแห่งทะเลใต้นาม “บาหลี”
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12 ม น ต ร า บ า ห ลี

บาหลเีริม่เป็นทีรู่จ้กัต่อสายตาชาวโลกในราวต้นศตวรรษที่ 

20 นีเ่อง  เมือ่บรรดาศลิปินและนกัเขยีนจากยโุรปพากนัมุง่หน้า 

มาเยอืนเกาะบาหล ี พวกเขาล้วนชืน่ชมความงามพสิทุธิข์องธรรม- 

ชาติและวัฒนธรรมอันตื่นตา กระทั่งก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ 

สร้างสรรค์ผลงานทัง้จติรกรรมและข้อเขยีน ส่งกลบัไปเผยแพร่ใน 

ยโุรป  เมือ่ภาพวาดและงานเขยีนทีพ่รรณนาถงึความงามของเกาะ 

บาหลีแพร่หลายออกไป ท�าให้ผู้พบเห็นใฝ่ฝันต้องการมาเยือน 

เกาะสวรรค์แห่งนี้  นับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จ�านวน 

นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลสู่บาหลีมากกว่า 

1 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจ�านวนมากที่สุด 

มาจากออสเตรเลียและญี่ปุ่น

บาหลเีป็นเพยีงเกาะเลก็ ๆ  ในบรรดาเกาะน้อยใหญ่ 17,508 

เกาะของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะชวา อีก 

ทั้งเป็นเกาะสุดท้ายปลายด้านตะวันตกของหมู่เกาะซุนดราน้อย 

ทว่า ! ดนิแดนแห่งนีย้งัคงความสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ 

ทั้งภูเขาไฟที่คุกรุ่น ผืนป่าดิบชื้น และสรรพสัตว์มากมาย พร้อม 

ด้วยหาดทรายขาวทอดตวัยาวอยูร่มิทะเลสมีรกตทีช่กุชมุไปด้วย 

สัตว์น�้า  และหัวใจส�าคัญซึ่งท�าให้สังคมบาหลีด�ารงอยู่ได้นับจาก 

อดีตถึงทุกวันนี้คือ ศรัทธาในทวยเทพตามหลักศาสนาฮินดูที่ 

ได้รบัอทิธพิลจากอนิเดยี ผสานกบัความเชือ่ในพลงัจกัรวาลและ 

สิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ต่ดัง้เดมิ กระทัง่หล่อหลอมอยูใ่นวถิชีวีติ วฒันธรรม 

และประเพณขีองชาวบาหลมีานานนบัพนัปี สามารถพบเหน็ได้ใน 

ชวีติประจ�าวนัอนัเรยีบง่าย สขุสงบของชาวบาหล ี รวมทัง้สะท้อน 

แนวคดิอนัลุม่ลกึในการด�าเนนิชวีติผ่านงานศลิปกรรม ภาพเขยีน 

ภาพถ่าย กระทัง่งานสถาปัตยกรรม ปนูป้ัน ภาพแกะสลกั นาฏ- 

ศิลป์และการละคร อันมีเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นในสไตล์แบบ 

บาหลอีย่างชดัเจน กลายเป็นมนตร์เสน่ห์อนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ เชญิ 

ชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาเยือนดินแดนแห่ง 

เทพเจ้า อันยากจะหาสถานที่ใดเสมอเหมือนแห่งนี้สักครั้ง

ไม่เพียงพิธีกรรมและศรัทธาที่หยั่งรากลงในจิตวิญญาณ 

ของผู้คนบนเกาะบาหลี  การแต่งกายประจ�าชาติทั้งชายหญิง 

12 ม น ต ร า บ า ห ลี
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ในงานพิธีกรรมหรือเทศกาลประจ�าปียังสะท้อนถึงการรักษา 

วัฒนธรรมของตนไว้เป็นอย่างดี  ผู้ชายสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว 

นุง่โสร่งผ้าบาตกิ พร้อมเหนบ็กรชิประจ�าตวั บนเอวคาดผ้าสสีดใส 

เรียกว่าอกิตั (Ikat) ทดัดอกลัน่ทมข้างหชู่วยลดภาพลกัษณ์ขงึขงั 

อ่อนโยนลงได้มาก  ส่วนผูห้ญงิสวมเสือ้บาตกิหรอืเสือ้ลายลกูไม้ 

แขนยาวสพีืน้ คลมุเสือ้แขนสัน้ด้านใน นุง่ผ้าซิน่หรอืผ้าถงุลวดลาย 

สวยงาม คาดเอวด้วยผ้าอิกัต และทัดดอกลั่นทมหรือดอกไม้สด 

ข้างหูสวยงามชวนมองเช่นกัน

จึงไม่น่าแปลกใจ หากนักท่องเที่ยวจะเข้าไปชมพิธีกรรม 

ทางศาสนาและเทศกาลประจ�าปีของชาวบาหลทีีจ่ดัขึน้อย่างใกล้ชดิ 

หรือลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพขณะประกอบพิธีกรรม โดยเจ้าบ้าน 

ไม่รูส้กึขดัเขนิ เพราะทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้ล้วนด�ารงอยูใ่นวถิปีระจ�าวนั 

ของชาวบาหลีทั้งสิ้น
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หากย้อนอดีตไปราว 2000 ปีก่อนคริสตกาล เกาะบาหลี 

เคยเป็นถิน่อาศยัของชนกลุม่ออสโตรนเีซยีน (Austronesian) ซึง่ 

อพยพมาจากถิน่ฐานเดมิแถบหมูเ่กาะฟิลปิปินส์ ล่องเรอืผ่านมา 

ถงึทะเลใต้ ด้วยเหตนุีว้ฒันธรรมบางส่วนและภาษาของชาวบาหลี 

จงึมคีวามเกีย่วพนักบัผูค้นทีอ่ยูอ่าศยัตามหมูเ่กาะของอนิโดนเีซยี 

ฟิลิปปินส์ และโอเชียเนีย

ประวตัศิาสตร์ของบาหลเีป็นทีรู่ก้นัน้อยมาก  ก่อนทีพ่่อค้า 

ชาวอนิเดยีจะน�าศาสนาฮนิดเูข้ามาเผยแพร่ในอนิโดนเีซยีช่วงศต- 

วรรษที ่7 จนถงึปี ค.ศ. 900  ชาวบาหลไีด้พฒันาระบบชลประทาน 

เพือ่ปลกูข้าวตามไหล่เขา รวมทัง้สร้างสรรค์วฒันธรรมและศลิปะ 

เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง พร้อมกับมีหลักฐานเกี่ยวกับราชวงศ์ 

บาหลีปรากฏขึ้นในช่วงนี้ และเป็นเวลาเดียวกับที่ชวาเริ่มแผ่ 

อิทธิพลเข้ามาสู่บาหลี

จนถงึศตวรรษที ่15 เมือ่พวกมสุลมิมอี�านาจเหนอืเกาะชวา 

บรรดาชนฮินดูชั้นสูงจึงได้อพยพข้ามมายังบาหลี พร้อมกับน�า 

ศลิปวตัถ ุช่างศลิป์ พร้อมกบัคณะนาฏศลิป์ประจ�าราชส�านกัเข้ามา 

รอยอดีตบนเกาะบาหลี
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ตามมาด้วยการอพยพครัง้ใหญ่ของชาวฮนิดจูากชวา กระทัง่สิน้สดุ 

ลงราวศตวรรษที ่16  การอพยพครัง้นีก่้อให้เกดิความเปลีย่นแปลง 

อย่างใหญ่หลวงต่อชาวบาหล ีทัง้ในด้านสงัคมและวฒันธรรม เมือ่ 

ศาสนาฮินดูได้มีอิทธิพลอย่างสูงบนเกาะบาหลี

จนถงึ ค.ศ. 1597 พวกฮอลนัดาหรอืชาวดตัช์เป็นชาวยโุรป 

กลุม่แรกทีเ่ดนิทางมายงับาหล ีและเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัราชวงศ์ 

บาหลี  จากนั้นตอนต้นศตวรรษที่ 17 ชาวฮอลันดาได้ท�าสนธิ 

สญัญาการค้าหลายฉบบักบัชวา เป็นผลให้เส้นทางการค้าเครือ่ง 

เทศส่วนใหญ่ตกอยูใ่นการควบคมุของฮอลนัดา กระทัง่ ค.ศ. 1710 

เมื่อผู้ปกครองบาหลีเกิดการแตกแยกและแบ่งเป็นอาณาจักร 

ย่อย ๆ  ฮอลันดาจึงเริ่มแทรกแซงบาหลีและปกครองอาณาจักร 

บางส่วน จากนัน้พยายามรกุรานเพือ่ควบคมุการเมอืงและเศรษฐ- 

กจิของบาหลเีรือ่ยมา  จนกระทัง่ถงึ ค.ศ. 1911 ฮอลนัดาจงึครอบ

ครองดนิแดนบาหลไีด้ทัง้หมดและผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ของ 

อินเดียตะวันออกแห่งฮอลันดา (Dutch East Indies)

ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี ค.ศ. 1942 เมือ่กองทพั 

ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่เกาะบาหลี และสู้รบขับไล่ชาวฮอลันดาออก 

ไปจากเกาะ  จนถงึปี ค.ศ. 1945 เมือ่ญีปุ่น่พ่ายแพ้สงคราม กองทพั 

15ป า ร ว ี ไ พ บ ูล ย ์ยิ ่ง
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16 ม น ต ร า บ า ห ลี

บาหลีเป็น 1 ใน 33 จังหวัด
ของอินโดนีเซีย
บาหลีมีสถานะเป็น 1 ใน 33 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 
ทั้งหมดประมาณ 5,634.40 ตารางกิโลเมตร โดยมีเมืองเดนปาซาร์ 
เป็นเมอืงหลวงและศูนย์กลางส�าคัญทั้งด้านการปกครองและเศรษฐกิจ 

บาหลีมีส่วนกว้างที่สุดบนเกาะรวมระยะทางประมาณ 140 กิโล- 
เมตร และส่วนยาวที่สุดเพียง 80 กิโลเมตรเท่านั้น  แต่ภูมิประเทศ 
ของบาหลีกลับมีความหลากหลายอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลาง 
มีภูเขาไฟกูนุงอากุง (Gunung Agung) ที่ยังคุกรุ่นอยู่เป็นจุดสูงสุดด้วย 
ความสูงถึง 3,142 เมตร นอกจากนี้ยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับ 
หาดทรายละเอยีดทอดยาวไปตามชายฝ่ัง  ทางตอนใต้เป็นแหล่งปลกูข้าว 
แบบนาขัน้บนัไดตามไหล่เขา  ส่วนทางเหนอืเป็นพืน้ทีป่ลกูกาแฟ เครือ่ง
เทศ และต้นสลัก

ฮอลันดาจึงพยายามกลับเข้ามายึดครองชวาและบาหลีอีกครั้ง 

ท�าให้มีการก่อตั้งขบวนการต่อต้านฮอลันดาขึ้นในอินโดนีเซีย 

น�าโดยนายซกูาร์โน (Soekarno) เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม ค.ศ. 1945 

พร้อมกบัประกาศเอกราชแก่ดนิแดนทีเ่คยอยูใ่ต้การยดึครองของ 

ฮอลันดาทั้งหมดให้เป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แต่ได้รับการ

ปฏเิสธจากฝ่ายฮอลนัดา ประชาชนจงึลกุฮอืเป็นขบวนการต่อต้าน 

ฮอลนัดาขึน้ทีบ่าหลเีมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน ค.ศ. 1946  ในทีส่ดุ 

ฮอลันดายอมประกาศรับรองเอกราชของอินโดนีเซียในปี ค.ศ. 

1949 บาหลจีงึเป็นส่วนหนึง่ของอนิโดนเีซยีนบัจากนัน้เป็นต้นมา
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