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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวชลทิพา วิญญุนาวรรณ นักการทูตชำนาญการ 

สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ ร้อยกรอง

ข้าแผ่นดิน ทั่วถิ่นไทย ทั้งไกลใกล้
ร่มเย็นได้ ด้วยแม่หลวง ดวงใจชาติ
พระเมตตา ธ ปกเกล้าฯ เหล่าข้าบาท

เหล่าทวยราษฎร์ มาดถวาย หมายภักดี

ธ มิ่งขวัญ ราชันย์ชาติ พิลาสล้ำ
ป่ารักษ์น้ำ นำชีวิต ทุกทิศที่

กี่โครงการ เกิดสานต่อ ก่อชีวี
เสริมศักดิ์ศรี ชีวศิลป์ ถิ่นไทยงาม

ข้าฯ บัวแก้ว บังคมบาท นาถมาตา
องค์มหา ราชินี ศรีสยาม

ไทยทั้งชาติ ราษฎร์ทั้งผอง ซ้องพระนาม
ทั่วเขตคาม สำนึกย้ำ น้ำพระทัย

ลุสิบสอง สิงหา มาบรรจบ
เฉลิมภพ แปดสิบพรรษ สวัสดิ์สมัย

ขอทรงเปรม เกษมสันต์ เป็นขวัญไทย
ทรงพระเจริญ เทอญคู่ไท้ ไทยนิรันดร์

บทอาศิรวาท ๘๐ พรรษา มหาราชินี ๕
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 หน้า
ถ้อยแถลง ๘

เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ๑๒ 
ทรงเข้าร่วมการประชุมทูต  
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๒๑
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ๒๖
ฉลองขวัญ ถาวรายุศม์

คุยอะไรในประชุมทูต ๓๗
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

การทูตไทยมองไกลสู่โลกกว้าง ๔๗
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

การทูตกับเศรษฐกิจ ๕๖
สาลินี ผลประไพ

การทูตกับวิทยาศาสตร์ ๖๔
ฉลองขวัญ ถาวรายุศม์
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การดำเนินนโยบายต่างประเทศ : เสียงสะท้อนจากภาคประชาชน ๗๒
ฉลองขวัญ ถาวรายุศม์

กว่าจะมาเป็นการประชุมทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกปี ๒๕๕๕ ๘๐
วรพร กาญจนะวงศ์

บทบาทของจีนในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ๘๘ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ปิยวรรณ รักพาณิชย์

บทบาทแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๙๖
ปิยวรรณ รักพาณิชย์

เส้นทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า...ในโมร็อกโก ๑๑๑
สุภาศิริ อมาตยกุล

มอลต้า...มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรนียน (๒) ๑๔๑
ศิริสุภา กุลหนันทน์

ย้อนรอยไหม ๑๖๕
เบน

โขนไทย ๑๗๖
เบญจาภา ทับทอง

เพอรานากัน เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กำลังเติบโต ๑๙๔
นพ.โกศล แตงอุทัย

ขนมฝรั่ง...แม่เอ๊ย ๑๙๙
เบญจาภา ทับทอง

จดหมายจากผู้ฟัง ๒๐๔
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สวัสดีครับ
ท่านผู้อ่านหนังสือ

วิทยุสราญรมย์
ทุกท่าน

 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม- 

พรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

สถานวีทิยุสราญรมย์ขอถวายพระพรใหท้รงเจรญิ 

พระชนมายุย่ิงยืนนาน เป็นม่ิงขวญัปวงชนชาวไทย 

ไปตราบนานเท่านาน

 เพื ่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนังสือ 

วิทย ุสราญรมย ์จึ ง ได้ตีพิมพ์บทความเรื ่อง  

“โขนไทย” สืบ เนื ่อ งจากการท ีส่ม เด็ จ - 

วิทยุสราญรมย์
๘

ถ้อยแถลง
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พระนางเจ้าฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย จึงทรง 

มีพระราชดำริให้ฟื ้นฟูการแสดงโขน โดยให้กรมศิลปากรและคณาจารย ์

หลายท่าน ศึกษาวิธีการเล่นโขนอย่างโบราณ แล้วนำกลับมาเล่นใหม่ให้ 

คนไทยได้ชมเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยูส่ืบไป 

ชั่วลูกชั่วหลาน 

  ผมขอเรียนว่า หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้มีความพิเศษ เพราะเป็น 

ฉบับทีม่ีหัวข้อหลักเกี่ยวกับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก  

ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทั้ง  

๙๗ คน จากสำนกังานในตา่งประเทศ ๙๖ แหง่ท่ัวโลก รว่มกบัผู้บรหิารระดับสงู 

ของกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากทีว่่างเว้นการประชุมไปตั ้งแต่ปี  

๒๕๕๑ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น การประชุมครั้งนี้ 

ยังเป็นการประชุมท่ีพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา เอกอคัรราชทตู  

ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 

ทางอาญาแห่งสหประชาชาติ ทรงพระกรุณาเข้าร่วมการประชุมด้วย ดังจะ 

ได้เห็นในบทความเรื ่อง เมือ่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

ทรงเข้าร่วมการประชุมทูต ซึ่งนับเป็นพระกรุณายิ่งที่ทรงประทานพระอนุญาต 

ถ้อยแถลง ๙
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วิทยุสราญรมย์
๑๐

ให้นำบทความและอ ัญเชิญพระฉายาลักษณ์ ลงพิมพ์หน้าปกหนังสือ  

“วิทยุสราญรมย์” 

 วิทยุสราญรมย์ฉบับนี ้ ขอเสนอชุดบทความเกี ่ยวกับการประชุม 

เอกอัครราชทูตฯ ที่หลากหลายและครอบคลุมในมิติต่าง ๆ นับตั้งแต่คำกล่าว 

เปิดการประชุมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

วา่การกระทรวงการต่างประเทศ บทความเก่ียวกบัสาระสำคญัจากการประชมุ  

อาทิ คยุอะไร... ในประชมุทูต การทูตไทยมองไกลสู่โลกกวา้ง การทูตกบัเศรษฐกจิ  

การทูตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินนโยบายต่างประเทศและ 

เสียงสะท้อนจากภาคประชาชน ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่า ภารกิจด้านการ 

ต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ “พึ่งได้ ใกล้ตัว” ผลจาก 

การระดมความคิดในการประชุมทูตและกงสุลใหญ่ครั้งนี้ ทำให้มีการกำหนด 

แนวทางการวางบทบาทของไทยในประเดน็ตา่ง ๆ  โดยหวงัผลใหไ้ทย “มองไกล 

ไปข้างหน้าสู่โลกกว้าง กระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และ 

เพิ่มบทบาทที่สร้างสรรค์ทั้งในอาเซียน อนุภูมิภาค ภมูิภาคและโลก ในฐานะ 

ประเทศผู้ให้ประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และตัวเชื ่อม โดยเน้นการ 

ใหค้วามช่วยเหลอื เพ่ือการพัฒนา การสง่เสรมิคา่นยิมสากล และการมสีว่นรว่ม 

และความรับผิดชอบต่อประชาคมโลกในการแก้ปัญหาข้ามชาติต่าง ๆ”  

เพื ่อมุง่สร้างความเชื ่อมั ่นและยกระดับบทบาทของไทยในประชาคมโลก  

เพ่ือผลประโยชนข์องไทยในระยะยาว ซึ่งผมหวงัวา่ ท่านผู้อา่นจะไดเ้หน็บทบาท 

ของกระทรวงการต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ได้ชัดเจนขึ้น 

 นอกจากชุดบทความเร่ืองการประชุมทูตฯ แลว้ สราญรมย์ฉบบันี้ยังมบีท 

ความเกี ่ยวกับบทบาทของจีนในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 

อนุภูม ิภาคลุม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region Economic  

Cooperation Program: GMS) และบทบาทแผนงานความร่วมมือทาง 

เศรษฐกิจกับการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยจีนเป็นประตูทางเข้า 

อนุภูม ิภาคลุม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region Economic 
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ด้วยความปรารถนาดี

 (บัณฑิต หลิมสกุล)

 นายสถานีวิทยุสราญรมย์

ถ้อยแถลง ๑๑

ท่ีสำคญัไปสู่ภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และใหค้วามสำคญักบักลุ่มประเทศ 

ในอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ำโขงมาตั ้งแต่เริ ่มก่อตั ้ง โดยมีนโยบายทีจ่ะลดความ 

แตกตา่งระหว่างมณฑลท่ีอยู่ตอนในของประเทศ ลดการเคลื่อนย้ายของแรงงาน 

ในประเทศ และแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ ตลอดจน การที่ประเทศกลุ่ม GMS  

มีบทบาทในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 สุดท้ายนี ้ ผมขอย้ำว่า ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวิทยุของ 

สถานีวิทยุสราญรมย์ได้ทางคลื่น AM ๑๕๗๕ kHz และวิทยุออนไลน์ทาง  

www.mfa.go.th/saranrom หรือติดต่อผ่าน facebook ทางทีอ่ยู ่ www. 

facebook.com/ThaiMFA และทาง YouTube ในรายการ “สายตรงบวัแกว้”  

จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ทีผ่่านมา วิทยุของเราได้รับกำลังใจจากแฟน 

รายการทุกท่านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และหวังว่า จะยังคงได้รับกำลังใจ 

เช่นนีจ้ากทุกท่านตลอดไป พวกเราทีมงานทกุคนขอขอบคุณท่านผู้อ่านด้วย 

ความจรงิใจท่ีไดส้ง่จดหมาย อีเมล ์ไปรษณียบตัร และกด LIKE ใหก้ำลงัใจพวกเรา  

ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นทีเ่ป็นประโยชน์กับการทำงานของเราเพื่อให้ตรงตาม 

ความต้องการของท่านผู้อ่านมากที่สุด

 ท้ายทีสุ่ดนี้ ผมขออวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในช่วง 

ฤดูที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

ด้วยความปรารถนาดี

 (บัณฑิต หลิมสกุล)

 นายสถานีวิทยุสราญรมย์
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วิทยุสราญรมย์
๑๒
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เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมการประชุมทูต ๑๓

เมื่อพระเจ้าหลานเธอ

 ทรงเข้าร่วมการประชุมทูต
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

55-11-055_003-063_Y.indd  13 2/4/13  3:58:33 PM

creo




วิทยุสราญรมย์
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เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมการประชุมทูต ๑๕

 การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทัว่โลก เมื่อเดือนสิงหาคม  

๒๕๕๕ มีความพิเศษยิ่ง เนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

เอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยการปอ้งกนัอาชญากรรมและ 

ความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ ทรงเข้าร่วมการประชุมด้วย  

นับตั ้งแต่ช่วงพิธีเปิดการประชุม การบรรยายพิเศษด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และภารกิจพหุภาคี จนถึงการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่  

ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาและเวียดนาม ร่วมกับ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบันทึกเทปถวายพระพร  

เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  

๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 ในช่วงการถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจพหุภาคีของกระทรวง 

การต่างประเทศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสรุปบทบาท 

ของไทยในคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยการปอ้งกนัอาชญากรรมและความยุตธิรรม 

ทางอาญาแห่งสหประชาชาติ (The Commission on Crime Prevention  

and Criminal Justice หรือ CCPCJ) โดยเฉพาะเมื่อทรงดำรงตำแหน่ง 

ประธานการประชุม CCPCJ ครั้งที่ ๒๑ ภายใต้หัวข้อความรุนแรงต่อผู้โยกย้าย 

ถิ่นฐานและครอบครัว ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาข้อมติประมาณ ๑๐ เรื่อง และ 

ประเทศไทยได้เสนอ ๓ เรื่อง คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม 

คองเกรส ครั้งที ่ ๑๓ การประชุมว่าด้วยกฎระเบียบในการกำหนดมาตรฐาน 

ขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดสตรี และการสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบัน 

นิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการ 

ส่งเสริมหลักนิติธรรม
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วิทยุสราญรมย์
๑๖

 พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา ทรงเนน้การเชื่อมโยงประเด็น 

ความยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรมกับประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ 

เรื ่องสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงมนุษย์ โดยทรงเน้นความสำคัญเรื ่อง 

ความรุนแรงต่อสตรี ไปจนถึงประเด็นสันติภาพและความมั่นคง โดยเฉพาะ 

การรักษาสันติภาพและการสร้างสันติภาพ เนื ่องจากหลักนิติธรรมและ 

กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักสำคัญในการสร้างสันติภาพ และการเชื่อมโยง 

ประเด็นความยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรมกับเรื ่อง 

การพัฒนา เนื ่องจากจะไม่สามารถเกิดการพัฒนาได้ หากยังมีปัญหา 

อาชญากรรมสูง และยังทรงแนะให้เน้นเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น 

การพัฒนาทีไ่ทยมีความเชี่ยวชาญ กับประเด็นสันติภาพและความมั ่นคง 

ในการรณรงค์สมัครรับเลือกตั ้งของไทยในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security  

Council - UNSC) วาระปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 นอกจากนี้ ยังทรงแนะแนวทางการปรับปรุงการประสานงานและข้อมูล 

ระหวา่งส่วนราชการไทยท้ังในประเทศ อาทิ ศาล อยัการและกระทรวงยุตธิรรม  

และส่วนราชการไทยในตา่งประเทศ ท้ังนครนวิยอรก์ นครเจนวีา กรงุเวยีนนา และ 

กรุงไนโรบี เพื่อร่วมกันกำหนดท่าทีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม 

บทบาทของไทยในองคก์ารระหวา่งประเทศใหเ้ป็นท่ียอมรบัและผลกัดันประเด็น 

ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาคมโลกโดยรวม

 ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาและเวียดนาม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมี 

พระดำรัสเรื ่องนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ ้น  

หลังจากการรวมกลุ ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะปัญหา 

การค้ามนุษย์ ยาเสพติดและแรงงานอย่างมีบูรณาการ และการยับยัง้ป้องกัน 

ปัญหาทางความมั่นคงระหว่างประเทศดังกล่าว โดยการส่งเสริมความรู ้
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เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมการประชุมทูต ๑๗

ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม ดว้ยการจดัการฝกึอบรม 

เชิงปฏิบัติการ ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดี 

ผ่านทางการใหค้วามชว่ยเหลอืการพฒันาแลว้ ยังเปน็การวางรากฐานเครอืขา่ย 

ความร่วมมือเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

 ในโอกาสนี้ ผู้เขยีนขออญัเชญิบางสว่นของพระดำรสัในพระเจ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาและเวียดนาม ร่วมกับ 

ผูว้่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  

ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค ซึ่งแสดงถึงแนวพระดำริเรื่องการหาแนวทางยับยัง้ 

ปัญหาอย่างมีบูรณาการ และการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการให้ความ 

ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา นอกเหนือจากการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาต่าง ๆ  

ในเวทีระหว่างประเทศ อันสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและความเข้าพระทัย 

ในพระภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง ดังนี้
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วิทยุสราญรมย์
๑๘

 “...ในฐานะที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างจังหวัด จังหวัดอุดรธานี  

และหนองบัวลำภูอยูใ่นระยะหนึ่ง ก็สามารถทีจ่ะทราบและเรียนรู้ 

ปัญหาในพื ้นทีไ่ด้พอสมควร และในขณะนี ้ ก็ได้รับการแต่งตั ้ง 

เป็นประธานคณะกรรมการอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม  

ซึ่งก็ขอเรียกตัวเองว่า ‘ทูตอาชญากรรม’ แล้วกัน ก็ขอพูดถึงเรื่อง 

อาชญากรรมสักเล็กน้อย 

 ในระยะเวลาทีเ่รากำลังจะมีการรวมกลุ่ม ทุกคนก็จะมีการ 

มองถึงการพุ่งทะยานไปข้างหน้า ในเรื่องของการพัฒนาทางระบบ 

เศรษฐกิจ การค้า หรือใด ๆ ก็ตาม ในฐานะเป็นทูตอาชญากรรม 

ก็อยากจะมองในมุมกลับดูบ้าง ว่าในเรื ่องของการรวมกลุ ่มทาง 

เศรษฐกิจใด ๆ  กแ็ลว้แต่ กจ็ะมี reversed effect อย่างท่ีท่านอาจารย์ 

ไดก้ล่าวไปแลว้วา่ ปญัหาเร่ืองยาเสพตดิ หรอืปญัหาเรื่องการคา้มนษุย์  

หรือปัญหาเรื่องแรงงานทัง้ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่หลั่งไหล 

เข้ามาจะต้องเป็นปัญหาอย่างแน่นอน...

 สิ่งทีจ่ะสามารถทำได้และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้วย  

ก็คือการเผยแพร่ความรู ้ในระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ  

อย่างเช่นเราอาจจะบอกเขาได้ว่ากฎหมายไทยเรามีโทษในสิ่งเหล่านี้  

โทษยาเสพติดสูงนะหรืออะไรอย่างนี้นะ บางทีคนรู้อาจจะกลัว หรือ 

อาจจะไม่ทำกไ็ด ้และในการเผยแพรค่วามรู้ การจัด workshop ต่าง ๆ   

จะทำให้มีความสัมพันธ์อันดีขึ ้น อย่างเมื ่อประมาณปี ๒๕๕๑  

ทางสำนักงานอัยการสูงสุดเคยจัด workshop ร่วมกับสำนักงาน 

อัยการสูงสุดของลาวในเรื่องของ human trafficking และก็ได้มี 

การเซ็น MOU กันไว้ แต่ก็มิได้มีการติดตามหรือ follow up  

แต่อย่างใด แต่กิจกรรมในลักษณะนี้จะเป็นกิจกรรมทีค่่อนข้างดี  
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เมื่อพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมการประชุมทูต ๑๙

ส่งเสริมทัง้ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน  

และอีกหน่อยเวลาการติดต่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ก็จะเป็นเรื่องง่าย  

อย่างเช่น ตอนนี้ในเวที CCPCJ ทีเ่วียนนา จะมีการพูดกันมาก 

ในปัญหาของ Human Trafficking ปัญหาเรื ่องการค้ามนุษย์  

และปัญหาเรื ่องของ Transnational Organised Crimes  

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

 ซึ่งเรื ่องนี้ จังหวัดชายแดนมีส่วนสำคัญในการดูแลป้องกัน 

และแก้ไข เรื่องนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าบางทีเราไม่ได้มีการศึกษา 

เลยว่า ระบบกฎหมาย หรือว่าการดำเนินงานในทางการป้องกัน 

ปราบปรามหรือกระบวนการยุติธรรมในประเทศเพื่อนบ้านเราเป็น 

อย่างไร บางที คนเขามาติดคุกบ้านเรา คนเราไปติดคุกบ้านเขาก็เป็น 

ประเด็นปัญหาระหว่างประเทศก็ได้ เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้อง 

คุยกันต่อไปด้วยความเข้าใจ...”
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วิทยุสราญรมย์
๒๐

 นอกจากการประชุมและการบรรยายสรุปแล้ว พระเจ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังทรงเข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน 

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ กบัผู้บรหิารระดบัสงูของกระทรวง 

การต่างประเทศ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ โดยทรงกล่าวบทอาศิรวาท  

“๘๐ พรรษา มหาราชินี” ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง 

การต่างประเทศ เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๑๑

 นับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญอีกหน้าหนึ ่งของงานด้านการทูตและ 

การต่างประเทศของไทย ทีพ่ระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

ทรงเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทัว่โลก ในฐานะ 

องค์เอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม 

และความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะเมื่อทรงเข้าร่วม 

ในการประชุมช่วงต่าง ๆ ได้ทรงแลกเปลี ่ยนทัศนะกับผู ้เข้าร่วมอย่าง 

เป็นกันเอง และแสดงถึงพระปณิธานในการทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะ  

“เจ้าหญิงนักการทูต” เพื่อสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศเพื่อประโยชน ์

ของประเทศไทยและประชาคมโลกอย่างแท้จริง   
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ในการเปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

 เกล้ากระหม่อม นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การตา่งประเทศ ในนามของเอกอัครราชทูต กงสลุใหญ่ ผู้บรหิารและขา้ราชการ 

กระทรวงการต่างประเทศทุกคน รู ้สึกสำนึกในพระกรุณาที ่ฝ่าพระบาท 

ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๕  

ในวนัน้ี  รวมท้ังจะทรงเขา้รว่มการประชมุฯ ในชว่งตา่ง ๆ  ระหวา่งวนัท่ี ๖ - ๘ สงิหาคม  

๒๕๕๕ 

 ในโอกาสนี้ เกลา้กระหมอ่มขอประทานกราบทลูรายงานเกี่ยวกบัการประชมุฯ  

และขอประทานพระอนุญาตใช้คำสามัญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

คำกล่าวของ
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คำกล่าวของ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๒๑
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กราบเรียนนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ และเพื่อนข้าราชการ

 • การประชุมคร้ังนี้มีวตัถปุระสงคใ์หเ้อกอคัรราชทูตและกงสลุใหญ ่

ทัว่โลกทีป่ฏิบัติราชการอยูใ่นต่างประเทศ จำนวน ๙๗ คน จากสถาน- 

เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวร สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าและ 

เศรษฐกิจไทย และคณะผู้แทนไทยประจำองค์การการค้าโลก ได้มีโอกาส 

เดินทางเข้ามารับทราบนโยบายของรัฐบาลและแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็น 

กับผูบ้ริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนผู้บริหารของภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาชน การประชุมในลักษณะนี้ได้ว่างเว้นไปนาน  

โดยจดัขึ้นครั้งสดุท้ายเมื่อป ี๒๕๕๑ การประชมุครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสท่ีรฐับาล 

เข้ารับตำแหน่งใกล้ครบ ๑ ปี จึงถือได้ว่าเป็นการมาร่วมกันพิจารณาผลงาน 

ด้านการต่างประเทศของรัฐบาลและของกระทรวงการต่างประเทศด้วย 

 • การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปีนี้จะเน้น 

การหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ 

การปฏิบตัิราชการตอบสนองต่อวาระแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสาระสำคัญของการประชุมครอบคลุมประเด็น 

สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ 

 ๑) การกำหนดบทบาทของไทยในบริบทความท้าทายใหม่ของโลก 

 ๒) การเตรียมความพร้อมต่อวิกฤติเศรษฐกิจเขตยูโรและการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
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คำกล่าวของ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๒๓

	 ๓)	การกำหนดทิศทางของไทยในประชาคมระหว่างประเทศและ 

การใช้กลยุทธ์ด้านการต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

ของไทยในเวทีโลก	

	 ๔)	แนวทางส่งเสริมบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 

ในฐานะหวัหน้าทีมประเทศไทยในตา่งประเทศเพื่อบูรณาการการดำเนนิงาน 

ด้านการต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 •	 นอกจากนั้น	ในการประชมุครั้งนี้	กระทรวงการตา่งประเทศไดร้วม 

ประเดน็ใหม่	ๆ 	เชน่	การทูตวทิยาศาสตร์	เพ่ือใหเ้อกอคัรราชทูตและกงสลุใหญ ่

มีส่วนชว่ยในการเสรมิสรา้งขดีความสามารถในดา้นนวตักรรม	วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีของประเทศไทย	 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทน 

ภาคธุรกิจ	ภาคประชาสังคม	สื่อมวลชน	และนักวิชาการ	ถึงบทบาทของทูต 

และของกระทรวงการต่างประเทศทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการของ 

ประชาชน	การรบัฟงัสถานการณแ์ละการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

จากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ศอ.บต.	 และผู้แทนกองทัพบก	 

เพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	 มีความเข้าใจและสามารถชี้แจงกับ 

ตา่งประเทศ	ตลอดจนรว่มเสนอหนทางแกไ้ขจากประสบการณข์องประเทศ 

ที่ตนมีเขตอาณาอยู่

 •	 ภารกิจด้านเศรษฐกิจของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็น 

งานหลกัอกีประการหนึ่งท่ีกระทรวงการตา่งประเทศให้ความสำคญัในลำดบัตน้	 

กระผมได้ริเร่ิมนโยบาย	“หนึ่งทตู สามผลติภณัฑ”์ โดยไดข้อใหเ้อกอคัรราชทตู 

และกงสุลใหญ่จัดทำรายการสินค้าสามรายการที ่มีศักยภาพในตลาด 

ในประเทศท่ีประจำการ	โดยมุ่งเนน้สนิคา้เกษตรเพื่อใหก้ารดำเนนิการดา้นนี ้

ของกระทรวงการต่างประเทศตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชน 

โดยตรง	
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 •	 นอกจากนี	้ในชว่งเชา้วนันี	้ทา่นนายกรฐัมนตร	ีทา่นรองนายกรฐัมนตร ี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ได้ร่วมกับกระผมเปิดโครงการ	 

“ฝากทูตไปขาย” โดยได้ขอให้ผู ้ประกอบการนำสินค้าหนึ ่งตำบล 

หนึ่งผลติภัณฑ	์หรอื	OTOP	ระดบัพรเีมี่ยม	มาจดัแสดงที่บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ 

แห่งนี้	 เพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้เห็นศักยภาพและได้ช่วย 

นำไปขยายตลาดในตา่งประเทศ	และในวนัพรุ่งนี้	กระทรวงการตา่งประเทศ 

รว่มกบักระทรวงมหาดไทยจะจดัการประชุมรว่มระหวา่งผู้วา่ราชการจงัหวดั	 

๒๐	 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 กับเอกอัครราชทูตและ 

กงสุลใหญ่ไทยในลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 เพื่อเตรียมความพร้อมสู ่

ประชาคมอาเซยีน	ในชว่งบา่ยวนันี้	รองนายกรฐัมนตรกีติติรตันฯ์	จะบรรยาย 

พิเศษในเรือ่งสถานการณ์และนโยบายเศรษฐกิจไทย	 และจะได้ร่วมหารือ 

กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศ	 ASEAN	 +	 3	 และ 

ในประเทศยุโรป	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าเราได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ากการ 

เข้ามาประชุมในประเทศไทยครั้งนี้ของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่

 •	 ในวโรกาสปมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจา้ฯ	 

พระบรมราชินีนาถ	 ๘๐	พรรษา	 กระผม	 ผู้บริหารกระทรวงฯ	 พร้อมด้วย 

เอกอัครราชทูตและกงสลุใหญ่	จะเขา้รว่มการบนัทึกเทปรายการถวายพระพร 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนีินาถ	เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	 

๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	อีกด้วย		 	

 •	 เม่ือชว่งสดุสปัดาหท่ี์ผา่นมา	กระผมพรอ้มด้วยผู้บรหิารกระทรวงฯ	 

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	 ได้ไปร่วมประชุมระดมสมองทีต่่างจังหวัด	 

โดยกระผมได้ เน้นย ้ำต่อ เอกอัครราชท ูตและกงสุล ใหญ่ ในเรื ่อ ง 

การทำงานในการทูตและงานของการต่างประเทศเป็นสิ ่งทีจ่ับต้องได้	 

ประชาชนท่ัวไปรู้สกึไดว้า่	กระทรวงการตา่งประเทศเปน็สิ่งท่ี	“พ่ึงได ้ใกลต้วั”  
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คำกล่าวของ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ๒๕

และให้การทำงานของเรามีความชัดเจนในเป้าหมาย	 และวิธีการ	 และเป็น 

การทำงานท้ังเชงิรกุและเชงิลกึ	อีกสกัครู่	ภายหลงัจากที่นายกรฐัมนตรกีลา่ว 

มอบนโยบายแล้ว	 ผู้แทนเอกอัครราชทูตจะกล่าวรายงานผลการประชุม 

ระดมสมองดังกล่าว

 •	 บดันี	้	ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้		กระผมขอกราบเรยีนเชญินายกรฐัมนตร ี

ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทัว่โลก	 

ประจำป	ี ๒๕๕๕	 และกล่าวถึงแนวทางทีร่ัฐบาลประสงค์ให้ผู ้บริหาร 

กระทรวงฯ	 เอกอัครราชทูต	 หัวหน้าคณะผู ้แทนถาวรของไทยประจำ 

สหประชาชาติและองค์การการค้าโลก	และกงสุลใหญ่ดำเนินการต่อไป

 •	 ขอกราบเรียนเชิญ

น.ส.ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

ผู้ถอดเทป  
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ในการเปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก	ประจำปี	๒๕๕๕

วันจันทร์ที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๕

ณ	วิเทศสโมสร	กระทรวงการต่างประเทศ

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

	 เกล ้ากระหม่อมฉัน	 นางสาวย ิง่ลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 

ขอประทานกราบทูลฝ่าพระบาท	 ขอประทานพระอนุญาตถวายรายงาน 

ในเรื ่องแนวนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล	 และแนวทางท ีร่ัฐบาล 

ประสงค์ให้ผูบ้ริหารกระทรวงฯ	 เอกอัครราชทูต	 หัวหน้าคณะผู้แทนถาวร 

ของไทย	และกงสุลใหญ่ทุกท่านดำเนินการ	ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด	

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี

วิทยุสราญรมย์
๒๖
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ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ท่านผู้บริหารกระทรวงฯ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทุกท่าน

 •	 วันนี ้ดิ ฉันม ีความย ินดี เป็นอย ่างย ิง่ท ีไ่ ด้มี โอกาสมาร่ วม 

ในโครงการอันถือว่าเป็นวาระพิเศษสำคัญ	 ซึ่งไม่ได้จัดมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๑	 

แล้ว	 ครั ้งนีไ้ด้มีโอกาสมาพบปะกับท่านเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 

ในวันนี	้ และถือว่าเราจะได้ใช้โอกาสอันมีค่านี ้ในการที่จะร่วมกันสร้าง 

ความเข้าใจ	 และร่วมกันในการทีจ่ะทบทวน	 ผลงานทีผ่่านมา	 ในเบื้องต้น 

ดิฉันขออนุญาตเล่าว่า	 จากหนึ่งปีทีผ่่านมาทีร่ัฐบาลได้ร่วมเดินทางกับ 

กระทรวงการต่างประเทศและคณะรัฐมนตรี	 แม้ว่าเวลาทำงานจริง	 ๆ	 

จะอยูท่ีป่ระมาณ	 ๗	 เดือน	 แต่ว่าเราได้เดินทางไปทั้งหมด	 ๑๘	 ประเทศ	 

และประชุมพหุภาคีประมาณ	 ๕	 เวที	 ซึ ่งก็ได้รับการต้อนรับจากบุคคล 

สำคัญต่างๆ	เป็นอย่างดี	โดยไม่ได้รวมถึงการประชุมอื่น	ๆ	หรือกับผู้บริหาร	 

หรือกับภาครัฐอื่น	ๆ	ด้วย	ก็เชื่อว่ายังสามารถที่จะพบปะอีกมากมาย	และ 

พร้อมทีจ่ะแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศ	 ก็เป็นสิ่งที่เรา 

คงจะใช้เวลาหลังจากนี้ในการทำงานร่วมกันและเน้นในบทบาทเชิงรุก 

มากขึ้นในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศ	

 •	 จากทีเ่ดินทางไปทัง้หมด	 ขออนุญาตเล่าคร่าว	 ๆ	 ว่า	 ในการ 

เดินทางไปต่างประเทศในภาพรวมนั้น	 จะพบว่ามีความท้าทายสูง	 ไม่ว่า 

จะเป็นมิติความมั่นคง	ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	ในวันนี้โลกก็มีความ 

เปลีย่นแปลงไปมาก	 โดยเฉพาะความใกล้ชิดกันมากขึ ้นจากระบบ 

ทุนนิยมเสรีและเทคโนโลยีการสื่อสาร	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ก็จะมีผลเชิงบวก 

ในทางการค้าการลงทุน	 รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	 แต่ขณะเดียวกัน	 

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ๒๗
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การเคลือ่นไหวทีร่วดเร็วของเศรษฐกิจและการเมืองในโลกทีเ่รียกว่า 

ไร้พรมแดน	 และต่อไปก็จะมีการเคลื ่อนย้ายทุนหรือแรงงานเสรี	 หรือ 

แม้กระท่ังขอ้มูลขา่วสารตา่ง	ๆ 	เหลา่นี	้กอ็าจจะมีผลกระทบกลบัมาหาเราบ้าง	 

หรือการต่อสู้ในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมือง	 แนวคิดทีต่่างกันยังคง 

มีอยู่	 ก็จะมีการเคลื่อนไหวทัง้ในแนวของสันติวิธี	 หรือในแนวของการใช้ 

วิธีการการก่อการร้ายข้ามชาติ	 หรือภัยความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชน	 และล่าสุดก็จะเห็นภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจในยุโรป 

และอเมริกา	 หรือการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศตะวันออกกลาง 

และประเทศอืน่	 ๆ	 ประกอบกับการเจริญเติบโตของจีนและอินเดีย	 ซึ่ง 

อันนีเ้ชื ่อว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกอีกด้านหนึ่งที ่จะแสดงว่า	 ภูมิภาคเอเชีย	 

แปซิฟิกก็จะมีบทบาทมากขึ้น	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ทีเ่ราพบเห็นจากการไป 

ประเทศต่าง	ๆ	นั้น	ก็จะเป็นโจทย์สำคัญ	ที่เราต้องมาร่วมกันกำหนดจุดยืน 

ภายใต้ภาวะที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงนี	้ โดยมีเป้าหมายหลักในการรักษาไว้ 

ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องชาต	ิและเพื่อความเปน็ 

อยูท่ีด่ีของประชาชนคนไทยทุกคน	 ความเชื่อมั่นทีก่ลับมา	 และส่งเสริม 

ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยัง่ยืน	 ก็คงจะเป็นสิ่งทีเ่รา 

ต้องร่วมกันในการทีจ่ะทำงาน	 ขอเรียนว่า	 การสร้างความสัมพันธ์กับ 

ประเทศเพื่อนบ้านถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	 โดยเฉพาะการ 

สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ทีเ่ราเองจะต้องร่วมกันสร้าง 

ความเข้าใจอนัดีกับนานาประเทศ	 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน	 และเพื่อขับเคลื่อน 

แนวนโยบายต่าง	ๆ	ที่เราต้องการให้สำเร็จเป็นรูปธรรม	

 •	 จากทีเ่ราไปทัง้หมดในหลายประเทศจะพบว่า	 ต่างประเทศ 

ให้ความสนใจในหลายด้านใหญ่	 ๆ	 ด้วยกัน	 ซึ่งขออนุญาตเล่าสรุปเป็น	 
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๓	 ประเด็น	 ประการแรก	 คือ	 การทีเ่รากลับเข้าสู ่กระบวนการของ 

ประชาธิปไตย	 การลดความขัดแย้งทางการเมืองด้วยวิธีการปรองดอง	 

ส่ิงตา่ง	ๆ 	เหลา่นี้กจ็ะเปน็จดุท่ีทำใหป้ระเทศตา่ง	ๆ 	ใหก้ารยอมรบัและทำงาน 

กับประเทศไทยด้วยความสบายใจ	 อันนี้เป็นสิ่งทีเ่ราต้องร่วมกันในการ 

สร้างความมั ่นใจให้กับนักลงทุนหรือนักท่องเที ่ยวให้มีความสบายใจ	 

ประเด็นที ่สอง	 คือ	 รัฐบาลสามารถทีจ่ะบริหารประเทศภายใต้ภาวะ 

วิกฤต	 นัน่ก็คือว่าสิ่งทีเ่ราได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย	 สามารถฟื้นจาก 

อุทกภัยได้อย่างไร	 และพร้อมทีจ่ะรับนักลงทุน	 พร้อมที่จะทำงานค้าขาย	 

หรือพร้อมทีจ่ะรับนักท่องเทีย่วต่างประเทศแล้ว	 นี่ก็เป็นสิ่งทีเ่ราได้ร่วมกัน 

ในการสร้างความมั่นใจ	และประการสุดท้าย	คือ	บทบาทของประเทศไทย 

ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีจ่ะเกิดขึ้นในปี	 ๒๕๕๘	 ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่า 

จะเป็นประเทศไหนก็จะให้ความสนใจและถาม	โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ 

ประเทศในกลุ่มอาเซียน	ไม่ว่าจะเป็น	กรณีของกัมพูชา	หรือพัฒนาการทาง 

การเมืองของเมียนมาร์	 สิ่งทีเ่ขาต้องการเห็นก็คือว่า	 เราจะต้องทำอย่างไร 

ให้ประชาคมโลกมีความเชื่อมัน่ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ทีม่ีบทบาทสำคัญ 

ในภูมิภาคนี	้ เพราะว่า	 ประเทศไทยเรานั้นไม่ได้เหมาะแค่การที่จะเข้ามา 

ลงทุน	 มีความพร้อมทางด้านฝีมือแรงงาน	 ความพร้อม	 ทางด้าน	 Facility	 

ต่าง	ๆ	แต่สิ่งที่ประเทศไทยมีคือ	เราพร้อมที่จะพุ่งเป้าไปสู่ความเป็นประตูสู่ 

อาเซยีน	และนี่คอื	๓	เรื่องใหญ่ท่ีหลาย	ๆ 	ประเทศใหค้วามสนใจและความมั่นใจ	 

และขอเรียนว่า	 ๓	 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่	 ประกอบกัน	 ความเชื่อมั่นในประเทศ	 

ความชัดเจนและโปร่งใสในการทำงาน	 ความสงบทีห่ลายคนจะมาลงทุน	 

และสุดท้ายแล้วเป็นแหล่งทีจ่ะขยายต่อในภูมิภาคอาเซียน	 และนี่เป็นสิ่งที ่

เราได้ไปพบเห็นและทำงานร่วมกับท่านเอกอัครราชทูตหลายประเทศ 

มาแล้ว	
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 •	 สิง่ทีด่ิฉันอยากจะเสริมต่อในเรื ่องของความเชื่อมั่นนี	้ ทีจ่ะขอ 

ให้ทุกท่านช่วยกันเสริมสร้างเครดิต	 ในเรื ่องแรกคือ	 ประเทศไทยเรา 

ยึดมัน่ในหลักของระบอบประชาธิปไตยที ่มีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็น 

องค์พระประมุข	 ซึ ่งรัฐบาลบริหารราชการด้วยหลักนิติธรรมและ 

ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายทีเ่ป็นธรรม	 และมีหลักธรรมาภิบาล	 นี่คือ 

สิง่ทีส่ำคัญเพราะว่าเป็นสิ ่งทีน่ักลงทุนจะให้ความสบายใจในการลงทุน 

กับประเทศไทย	และท่ีสำคญัในเรื่องของขั้นตอนตา่ง	ๆ 	นั้นจะตอ้งเอื้อในการ 

ทำธุรกิจและไม่มีความซับซ้อน	ถือว่าประเทศไทย	ก็เป็นลำดับต้น	ๆ 	ในการ 

ที่จะเป็นประเทศที่ง่ายในการลงทุน	และนี่เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องเน้นย้ำ

 •	 ประการทีส่อง	 คือ	 แนวทางในการบริหารเศรษฐกิจให้เติบโต 

อย่างมีเสถียรภาพ	 นั่นคือ	 เศรษฐกิจ	 หลังการฟื้นตัวจากอุทกภัย	 เชื่อว่า 

ท่านรัฐมนตรีก็จะได้นำตัวเลขให้กับท่านเอกอัครราชทูต	 ว่าในหลาย	 ๆ	 

ตัวสัญญาณหลาย	 ๆ	 อย่างเริ่มกลับมาในทางที่ดีขึ้น	 ในวันนี้	 อุตสาหกรรม	 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้หลักในการ 

ส่งออกของเรานั้น	ก็กลบัคนืมาแลว้เกือบ	๑๐๐	%	ตอนนี้กยั็งเหลอืทางดา้น 

กลุม่คอมพิวเตอร์ทีย่ังฟื้นอยูท่ี	่ ๘๐	%	 ซึ่งเราก็ต้องเร่ง	 ซึ่งเชื่อว่าภายใน 

ไตรมาสที	่ ๓	 ทัง้หมดนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ	 ซึ่งเราก็จะต้องทำการต่อยอด 

ในการสร้างความเชื่อมัน่และดึงนักลงทุนมา	 และนโยบายในเรื่องของการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ	หรือการลดภาษี	Corporate	tax	จาก	๓๐	เป็น	๒๓	%	 

ก็จะเป ็นส ิง่ท ีท่ำให้ ต้นท ุนของนักลงท ุนนั ้นลดลงไป	 การส่ง เสริม 

ภาคการเกษตร	 และการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ	 รวมถึง 

การลดความเหลื่อมลำ้ของชุมชน	ซึ่งก็จะทำใหค้วามเจรญิตา่ง	ๆ 	นั้นเพิ่มขึ้น	 

และเพิ่มรายได้ในส่วนของชุมชน	 และนี่เป็นสิ่งทีน่ักลงทุนจะมองในเรื่อง 
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ของการลงทุนหรือโอกาสทีจ่ะเกิดขึ ้น	 รวมถึงการที ่เราได้น้อมนำ 

แนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความผันผวน 

ของตลาดโลกในระยะยาว	 นโยบายการส่งเสริม	 SMEs	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ 

ต้องการการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับต่างประเทศ	

 •	 ประการทีส่าม	 คือ	 การให้ความสำคัญเรื ่องการพัฒนาสังคม 

และพัฒนาคน	 คือการดูแลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู	่ และการดูแล 

ความสงบสุขในประเทศ	ความมั่นคง	ระบบสาธารณสุข	สวัสดิการ	ต่าง	ๆ	 

วนัน้ีประเทศไทยไดร้บัความชื่นชมจากหลายประเทศในเรื่องของสาธารณสขุ 

ทีเ่ราเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพ	 ซึ ่งถือเป็น 

พัฒนาการทีส่ำคัญทีน่่าจะมีการเน้นย้ำ	 และเรื่องของคน	 ก็คือการพัฒนา 

คุณภาพคน	 การศึกษาตั้งแต่วัยเยาวชน	 และโดยการนำเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 

ให้ได้เรียนรู ้อย่างถูกต้อง	 เพราะหลายประเทศเริ ่มมองเรื ่องการขาด 

แรงงาน	 ประเทศไทยก็น่าภูมิใจเพราะเรามีแรงงานทีม่ีฝีมือ	 สังเกตได้ว่า 

ท่านเอกอัครราชทูตก็เห็นเช่นกันว่า	 ถ้าเป็นประเทศทีต่้องใช้แรงงานฝีมือ	 

เขาก็จะบอกว่าจะต้องมาทีป่ระเทศไทย	 เพราะประเทศไทยมีแรงงานทีม่ี 

ฝีมือดีและละเอียด	 และเขาก็จะมองระยะยาวว่า	 เราสามารถจะผลิต 

บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคตหรือไม่	 และ 

ถ้าเขาคิดว่าจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการลงทุน	 การวางแผนต่าง	 ๆ	 

ของเราพร้อมหรือไม่	 นี่คือสิ่งทีจ่ะเรียนยืนยันว่า	 รัฐบาลก็จะทำงานควบคู ่

ไปกับการทีเ่ราจะต้องวางแผนข้างหน้าเพื ่อทีจ่ะสามารถตอบสนองกับ 

ความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	
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 •	 ประการท่ีสามนั้นกจ็ะเชื่อมต่อกบัประการท่ีสี่	นั่นคอื	การเตรยีมตวั 

เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน	ซึ่งดฉินัมองวา่ม	ี๒	มติ	ิมิติแรก	คอื	Hardware	ซึ่งกค็อื	 

โครงสร้างพื้นฐาน	 ทีเ่รามักจะเรียกกันว่า	 Connectivity	 ซึ่งเป็นจุดสำคัญ	 

โดยรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการวางแผนเส้นทาง	 

คมนาคมขนส่ง	 เพื่อทีจ่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการทีจ่ะต่อเชื่อมไปยัง 

ประเทศอาเซียน	Hardware	นี้ไม่ใช่เป็นการวางโครงสร้างเพื่อความสะดวก 

สบาย	แตเ่ป็นการวางโครงสรา้งเพื่อจะลดตน้ทนุของการขนสง่	ในระยะยาว	 

จุดของการเชื ่อมต่อนี ้จะเป็นสิ ่งทีท่ำให้เราเป็น	 Hub	 ของอาเซียนได้	 

มิติทีส่องก็คือเรื่อง	 Software	 ก็คือในเรื่องของข้อกฎหมาย	 สิ่งต่าง	 ๆ	 

ทีเ่อือ้ในการทำธุรกิจ	 หรือในวันนี้ทีเ่ราจะต้องทำงานเพิ่มขึ้น	 เข้มข้นขึ้น	 

ก็คือ	ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์	หรือ	Free	Trade	Agreement	การเคลื่อนย้าย 

แรงงาน	การเคลื่อนย้ายคนในอาชีพต่าง	ๆ 	สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขามองในเรื่องของ 

การเตรียมพร้อม	 แต่ขณะเดียวกันประเทศไทยเราจะเตรียมพร้อมอย่างไร 

เมือ่สิง่ต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เกิดขึ้น	 และการเสริมศักยภาพภายในประเทศให้มี 

ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอืน่	 ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราต้อง 

ร่วมกันในการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	

 •	 สุดท้าย	 ประเทศไทยจะต้องให้ความเชื่อมั่นว่าเรายืนหยัดและ 

พร้อมในการทีจ่ะมีบทบาทใน	 ประชาคมโลก	 ทีจ่ะร่วมกับประเทศอื่น	 ๆ	 

ในการทีจ่ะเข้ามาแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ในภาวะที่เรียกว่าไร้พรมแดน	 ไม่ว่าจะ 

เป็นความร่วมมือเรื่องการก่อการร้ายข้ามชาติ	 หรืออาชญากรรมข้ามชาติ	 

หรือแม้กระทัง่	 ปัญหาการค้ายาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 หรือสิ่งแวดล้อมที ่

เป็นพิษ	ซึ่งเราพร้อมที่จะทำงานและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	 

เหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาคมโลก
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 •	 ขอถือโอกาสนี ้ในการฝากเนื ้อหากับทุกท่านในการทีจ่ะใช้ 

โอกาสของเราในการเน้นย้ำ	 นั ่นก็แปลว่า	 ท่านเอกอัครราชทูตและ 

ท่านกงสุลใหญทุ่กท่านเปน็ผู้ท่ีมีบทบาทสำคญั	ดฉินัมองวา่	ในเชงิยุทธศาสตร	์ 

ภารกิจของท่านมีหลายประการด้วยกัน	 กล่าวง่าย	 ๆ	 ประการแรก	 คือ	 

ท่านเปรียบเสมือนผู ้แทนของประเทศไทยในการทีจ่ะร่วมกันเผยแพร่ 

ความเข้าใจให้กับประชาคมโลก	 นั ่นก็คือสิ ่งทีเ่ราได้คุยกันเบือ้งต้นถึง 

การเน้นย้ำ	และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทย	และที่สำคัญก็คือ	 

การกลับไปหาคำว่า	 การสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศไทย	 ซึ่งท่านก็คง 

ถือโอกาสใช้เวท ีนี ้ในการสร้างความเชื ่อมั ่นต่อภาครัฐในประเทศที ่ 

ท่านประจำการอยู่	และต่อภาคเอกชน	ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก	

 •	 ภารกิจทีส่อง	 ซึ ่งทา่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทยได้ฝากไปแล้ว	 ก็คือ	 โครงการฝากทูตไปขาย	 ก็ถือว่า 

ท่านเป็นนักการตลาดกิตติมศักดิ์ของประเทศทีจ่ะร่วมกันประชาสัมพันธ์	 

สิ่งที่ดี	ๆ	ของประเทศไทย	ตั้งแต่เรื่องของภาคการเกษตร	สินค้า	หัตถกรรม 

พื ้นบ้าน	 ภูมิปัญญาไทย	 สิ ่งทีเ่ป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยทีจ่ะ 

ทำให้ต่างประเทศได้รับรู้	 และสุดท้ายก็คือมาซื ้อของของประเทศไทย	 

และมาลงทุนที่ประเทศไทย	ก็ขอฝากโครงการนี้กับทุกท่านไว้ด้วย	

 •	 ส่วนประการทีส่ามก็คือ	 ในเมือ่ท่านไปอยูท่ีน่ั ่นแล้ว	 สิ่งที่เรา 

อยากเห็นก็คือ	 นำข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศมาวิเคราะห์	 ก็คือ 

การรู้เขารู้เรา	 ในการเข้าใจ	 ฉะนั้นเราจะไม่มองแค่การนำข้อมูลข่าวสารมา	 

เป็นเพียง	 Information	 แต่ดิฉันขอใช้คำว่า	 Intelligence	 เพราะว่า 

ในเมือ่เรามีผูท้ีรู่ ้	 เรามีทูตทีจ่ะเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้น	 
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ท่านสามารถทีจ่ะใช้ความรู ้ความสามารถของท่าน	 และการทีท่่านได้มี 

โอกาสในการแลกเปลี่ยนต่าง	ๆ	มาประมวล	 เพื่อเราจะได้ปรับยุทธศาสตร์ 

ของประเทศไทยในทุกมิติ	 ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ	 สังคม	 วิทยาศาสตร์	 

เทคโนโลยี	 หรือทางด้านการบูรณาการต่าง	 ๆ	 เราก็จะได้มีการปรับปรุง 

ข้อมูลข่าวสารไว้ทีก่ระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ ่งทูตพาณิชย์ก็จะเก็บ 

ข้อมูลนีม้ารวมกัน	 ก็ถือว่า	 เราจะเป็นศูนย์	 Intelligence	 ของข้อมูลของ 

โลก	 และการเก็บข้อมูลร่วมกันเหล่านี ้	 ทำให้ท่านก็สามารถใช้ข้อมูล 

ในการค้นคว้า	และ	Feedback	ข้อมูลต่าง	ๆ	เพื่อให้เราเข้าใจและกำหนด 

ยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนและเน้น	ในเชิงรุกมากขึ้น	

 •	 ภารกิจข้อทีส่ี	่ คือ	 การทำงานภายใต้หลักการที่เรียกว่า	 Team	 

Thai land	 ท ่านเอกอัครราชท ูตและท ่านกงสุลใหญ่ก็ถือว่ า เป็น 

หัวหน้าท ีมประเทศไทยทีท่ ่านจะร่วมกัน	 ประสานงานกับ	 Team	 

Thailand	 ที่อยู่	 ต่างประเทศ	 และ	 Team	 Thailand	 ทีอ่ยูป่ระเทศไทย 

ทัง้ท ีมก็พร้อมทีจ่ะเป็นกำลังสนับสนุนทุกท่าน	 พร้อมที ่จะส่งข้อมูล	 

และพร้อมที ่จะทำงานร่วมกัน	 เพื ่อให้ท่านนั ้นเป็นศูนย์กลางที ่มีการ 

เชื่อมต่ออย่างเข้มแข็ง	 ทัง้แก้ปัญหาระหว่างประเทศในส่วนของทวิภาคี 

ที่เกิดขึ้น	 การทีจ่ะผลักดันนโยบายต่าง	 ๆ	 ให้เป็นรูปธรรม	 อย่างทีท่่าน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดว่า	 การทีเ่ราไปทำงาน	 

เราอยากเห็นผลในเชิงของ	 การหวังผลลัพธ์	 นั่นคือ	 การทีท่ำอย่างไรให้ 

สามารถผลักดันผลประโยชน์ของประเทศและของประชาชน	 อย่างเป็น 

รูปธรรม	 ก็จะเป็นส่วนทีเ่ราจะมาร่วมกันทำงาน	 และการไปเยือนต่าง	 ๆ	 

ก็จะได้มีการติดตาม	การทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น	
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 •	 ขอ้สดุท้าย	ก็คงจะไม่ยากสำหรับภารกจินี้	กค็อื	การทำงานภายใต้ 

หลักการทีเ่รียกว่า	 การทูตเพื่อประชาชน	 เพราะว่าประชาชนคนไทยทีไ่ป 

อยูใ่นต่างประเทศก็จะต้องมองว่าสถานทูตเป็นทีพ่ึ ่งของคนไทย	 ก็ขอให้ 

ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 และการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

ทีอ่ยูท่ีน่ัน่เพราะเขาก็คงต้องการทีพ่ึ ่ง	 โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิ	 และ 

คุ ้มครองคนไทย	 รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับ 

ชุมชนไทยในต่างประเทศ	 การส่งเสริมเอกลักษณ์	 วัฒนธรรมอันดีงามของ 

ประเทศไทย	 ให้เป็นทีป่ระจักษ์กับนานาชาติด้วย	 ดิฉันก็มองว่ามิติในการ 

ทำงานของท่านนั ้นมีความหมายและเป็นภารกิจ	 ทีส่ำคัญ	 ก็หวังว่า 

ภารกิจต่าง	 ๆ	 เหล่านี ้จะไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของทุกท่าน 

ที่เป็นเสมือนตัวแทน	และมีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทย

 •	 ในโอกาสนี ้	 ดิ ฉันขอถือโอกาสในการขอบคุณหน่วยงาน 

ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดโครงการอย่างนี	้ ในการจัดการประชุม	 โดยเฉพาะ 

กระทรวงการต่างประเทศ	 ทีไ่ด้ให้โอกาสดิฉันในการมาสื่อสารความเข้าใจ	 

และการทำงานร่วมกัน	ก็เรียนยืนยันว่า	รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 

กับท ุกท ่านในการทำงานอย ่างเต็มท ีใ่นท ุกมิติท ีเ่ราจะทำได้	 และ 

การบูรณาการรว่มกบักระทรวงท่ีเกี่ยวขอ้ง	เพื่อใหก้ระทรวงการตา่งประเทศ	 

เป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื ่อทีจ่ะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ 

อย่างจริงจัง	 สุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านทูต	 ท่านกงสุลใหญ่	 และข้าราชการ 

ในการประชุมครั้งนี ้	 และก็ขอบคุณสำหรับการทำงานร่วมกันผ่านมา	 

๑๘	ประเทศแล้ว	 ก็ทราบว่าข้าราชการก็มีเพียง	 ๑,๕๐๐	 กว่าคน	 แต่ท่าน 

ก็ได้ทำงานกันอย่างเข้มข้น	 ซึ่งเราเองก็ได้รับการตอบรับจากนานาประเทศ	 
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กห็วังว่าเราจะมารว่มกนัทำงานเพื่อท่ีจะใหป้ระสบ	ความสำเรจ็	และสดุท้าย 

ก็คือเพื่อประเทศชาติของเราอันเป็นที่รักของทุกคน

 •	 ขอบคุณค่ะ

น.ส.ฉลองขวัญ ถาวรายุศม์

ผู้ถอดเทป 

วิทยุสราญรมย์
๓๖
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ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

คุยอะไร...
ในประชุมทูต

	 เม่ือตน้เดือนสงิหาคม	ท่ีผา่นมา	กระทรวงการตา่งประเทศไดจ้ดัการประชมุ 

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก	ประจำปี	๒๕๕๕	หรือที่เรียกสั้น	ๆ 	กันว่า	 

“ประชุมทูต”	 โดยเชิญเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทัง้	 ๙๗	 คน	 

จากสำนักงานในต่างประเทศ	 ๙๖	 แห่งทัว่โลก	 กลับมาประชุมทีป่ระเทศไทย	 

ร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ	 หลังจากทีว่่างเว้น 

การประชุมไปตั ้งแต่เมือ่ปี	 ๒๕๕๑	 เพื ่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 

ทัว่โลก	 เข้ามารับทราบนโยบายของรัฐบาล	 และหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

กับวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิจากภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 

และการประชุมครั ้งนี ้ย ังม ีความพิเศษยิง่	 เนื ่องจากพระเจ้าหลานเธอ	 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 เอกอัครราชทูต	 ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วย 

คุยอะไร... ในประชุมทูต ๓๗
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การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ	 

ทรงพระกรุณาเข้าร่วมการประชุมด้วย

	 การประชุมทูตแบง่ออกเปน็	๒	ช่วง	คอื		๑)	การหารอือย่างไมเ่ปน็ทางการ	 

ระหว่างวันที่	๓	-	๕	สิงหาคม	๒๕๕๕	ที่อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่าง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กับเอกอัครราชทูต	กงสุลใหญ่	และ 

ผูบ้ริหารกระทรวงฯ	 โดยแยกการหารือเป็นรายภูมิภาค	 คือ	 (๑)	 ยุโรป	 

(๒)	อเมริกาและแปซิฟิกใต้	(๓)	เอเชียตะวันออก	(๔)	เอเชียใต้	ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา	 และภารกิจด้านพหุภาคี	 และ	 ๒)	 การหารืออย่างเป็นทางการ	 

ระหว่างวันที	่ ๖	 -	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	 ทีก่รุงเทพฯ	 โดยพระเจ้าหลานเธอ	 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 เอกอัครราชทูต	 ประธานคณะกรรมาธิการ 

วา่ดว้ยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแหง่สหประชาชาติ	 

ทรงเข้าร่วมการประชุมในช่วงนี้	

	 สาระสำคัญของการประชุมครั ้งนี ้ครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้าน 

ต่าง	 ๆ	 นับตั้งแต่เรื่องการกำหนดบทบาทของไทยในบริบทความท้าทายใหม่ 

ของโลก	 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก	 วิกฤติเศรษฐกิจเขตยูโร	 การเข้าสู  ่

ประชาคมอาเซียน	นโยบายเศรษฐกิจของไทย	ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 กลยุทธ์ด้าน 

การต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยัง่ยืนของธุรกิจไทยในเวทีโลก	 

การทูตวิทยาศาสตร์ในฐานะเครื่องมือทางการทูตเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 

และขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอนาคต	 ทิศทางของไทยใน	 

ASEAN	+	3	สถานการณจ์งัหวดัชายแดนภาคใต้	การตา่งประเทศกบัภาคประชาชน	 

ไปจนถึงเรื ่องบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในฐานะหัวหน้า 

ทีมประเทศไทยและผู้นำการเปลี่ยนแปลง	และการบรหิารภารกจิในตา่งประเทศ 

ทัง้ด้านงบประมาณ	 อัตรากำลัง	 และโครงการตามงบประมาณภารกิจ 

ยุทธศาสตร์	

วิทยุสราญรมย์
๓๘
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คุยอะไร... ในประชุมทูต ๓๙

	 ในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที	่ ๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	 นางสาวยิง่ลักษณ์	 

ชนิวัตร	นายกรฐัมนตรไีดม้อบนโยบายแกเ่อกอคัรราชทตูและกงสลุใหญท่ั่วโลก	 

โดยเน้นถึงความสำคัญของการกำหนดจุดยืนและการรักษาผลประโยชน์ของ 

ชาติ	 ท่ามกลางสภาวะของโลกในปัจจุบันทีไ่ร้พรมแดนที่มีทั ้งความร่วมมือ 

ทีใ่กล้ชิดและความท้าทายใหม่	 ๆ	 ซึ ่งนานาชาติต่างให้ความสนใจกับไทย 

ในหลายประเด็น	 เช่น	 การกลับเข้าสู ่กระบวนการประชาธิปไตยและ 

ความขัดแย้งทางการเมืองทีล่ดลง	 ทำให้ต่างประเทศให้การยอมรับและมี 

ความเชื่อม่ันในไทยมากขึ้น	การฟื้นตวัจากอทุกภยั	การมีบทบาทสำคญัในอาเซยีน	 

ท้ังการมสีว่นร่วมในการพฒันาประเทศเพื่อนบา้น	และการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ทีไ่ทยต้องเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านกายภาพ	 ด้านสถาบันและระบบ	 และ 

ประชาชน	และการมีบทบาทรว่มกบัประชาคมโลกในการแกไ้ขปญัหาไรพ้รมแดน	 

เช่น	การก่อการร้าย	อาชญากรรมข้ามชาติ	สิ่งแวดล้อม	ยาเสพติด	
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	 บทบาทหน้ าท ีท่ ีส่ ำคัญของ เอกอัครราชท ูตและกงสุ ล ใหญ่ท ี ่

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ	 คือการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นที่ต่างประเทศ 

มีต่อไทย	 การทำหน้าทีเ่ป็น	 “นักการตลาด” ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 

สินค้าไทย	 การแสวงหาข้อมูลเชิงลึกจากต่างประเทศและนำไปวิเคราะห์ 

ปรับยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศต่อไป	 ภายใต้การทำงานอย่างบูรณาการ 

ในลักษณะทีมประเทศไทย	 โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 หรือทีเ่รียกกันว่า	 

“การทูตเพื่อประชาชน” 

	 สว่นนายสุรพงษ	์โตวจิกัษณช์ยักลุ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการตา่งประเทศ	 

ได้เน้นการทำงานทีต่อบสนองต่อนโยบายรัฐบาล	 มีเป้าหมายและวิธีการ 

ทีช่ัดเจนทัง้ในเชิงรุกและเชิงลึก	 และเน้นผลทีเ่ป็นรูปธรรมจับต้องได้	 เพื่อให้ 

ประชาชนรู้สึกไดว้า่	กระทรวงการตา่งประเทศ	“พ่ึงได ้ใกลต้วั”	โดยนอกเหนอื 

จากหน้าทีส่ำคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการคุ้มครองดูแลคนไทย 

และผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศแล้ว	ยังเน้นงานด้านการค้าขาย	หรือ 

การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื ่อใช้การทูตสร้างรายได้ทีมั่ ่นคงให้กับประเทศ 

และเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศ 

ได้มากขึ้น	 โดยเฉพาะสินค้าเกษตร	 โดยเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ต้อง 

ทำหน้าทีเ่ป็นด่านหน้า	 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้	 กระทรวงการต่างประเทศ 

และกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันริเริ่มโครงการฝากทูตไปขาย	 และโครงการ	 

๑	ทูต	 ๓	 ผลิตภัณฑ์	 เพื่อสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่หาตลาด 

ให้กับสินค้า	 OTOP	 ชั้นนำ	 และเน้นตลาดใหม่	 เช่น	 ลาตินอเมริกา	 แอฟริกา	 

และตะวันออกกลาง	 เพื่อให้สินค้าทีเ่ป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นที่รู้จัก 

แพร่หลายในต่างประเทศ	ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยและช่วยพัฒนา 

เศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เข้มแข็งเป็นพื ้นฐานสำคัญในการสร้างเสริม 

ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

วิทยุสราญรมย์
๔๐
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	 การประชุมท่ามกลางบริบทของโลกและของภูมิภาคทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

อย่างมากครั้งนี	้ ยังเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ความสำคัญกับ 

ประเด็นต่าง	 ๆ	 ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศในภาพรวมทีน่่าสนใจอยู ่

หลายประเด็น	

 ข้อแรก คือ การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	 โดยอาศัยจุดแข็ง 

จากสถานการณ์การเมืองของไทยทีมี่เสถียรภาพมากขึ้นและการทีร่ัฐบาล 

ได้รับการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน	 ซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับ 

จากนานาประเทศและอยูใ่นสถานะทีจ่ะผลักดันนโยบายต่าง	 ๆ	 ทัง้ในและ 

ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

 สอง คือ การมุ ่งดำเนินนโยบายต่างประเทศที ่มองให้ไกลกว่า 

ผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือผลประโยชน์ของไทยเป็นที ่ตั ้ง มุ ่งสร้าง 

ความมัน่คงและมัง่คั่งร่วมกัน	 สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 

มุง่พัฒนาภูมิภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ของภูมิภาคและสากลในระยะยาว	 

สร้างความยอมรับนับถือไทยในประชาคมโลกในฐานะหุ้นส่วนทีเ่ชื่อถือได้และ 

มีความรับผิดชอบต่อประชาคมโลก	 สร้างค่านิยมสากลในสังคมไทย	 เช่น	 

สิทธิมนุษยชน	 สันติภาพ	 ประชาธิปไตย	 สิ่งแวดล้อม	 และมีจุดยืนหรือท่าที 

ท่ีชดัเจนในประเดน็ระหวา่งประเทศท่ีสำคญั	เชน่	ความขดัแย้งในตะวนัออกกลาง	 

และเพิ่มบทบาทนำของไทยในการประชมุระหวา่งประเทศและในระดับภูมิภาค 

และสากล	เช่น	การสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ	United	Nations	Security	 

Council	(UNSC)	การสมัครเป็นสมาชิก	Human	Rights	Council	(HRC)	และ 

การเป็นต้นแบบการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคและประเทศกำลังพัฒนาอื่น	ๆ

 สาม คือ การใชป้ระโยชนจ์ากภมูศิาสตรท์ี่ตั้งบรเิวณศูนยก์ลางภูมภิาค 

เอเชียตะวันออกเฉยีงใตแ้ละการเปน็ประเทศสายกลางของไทยเปน็ตวัเชื่อม 

ระหว่างประเทศ	 ทัง้ในอาเซียนและกับภายนอกอาเซียน	 โดยใช้เครื่องมือ 

ทางการทูตต่าง	 ๆ	 ในการส่งเสริมบทบาททางยุทธศาสตร์ของไทยในระดับ 

วิทยุสราญรมย์
๔๒

55-11-055_003-063_Y.indd   42 2/4/13   4:05:44 PM



คุยอะไร... ในประชุมทูต ๔๓

ภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ	 เช่น	 การมีบทบาททีส่ร้างสรรค์ในอาเซียน	 

โดยเฉพาะเรื่องการเชื่อมโยงในอาเซียน	 (ASEAN	 connectivity)	 การดำเนิน 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอย่างสมดุล	 และการแสวงหาประเทศ 

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นอกภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา 

ภูมิภาค	โดยใช้เครื่องมือทางการทูตต่าง	ๆ	เช่น	การใช้วัฒนธรรม	วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี	 และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการสร้าง 

ความนิยมไทยและผลักดันการดำเนินนโยบายต่างประเทศ

 สี่ คือ การส่งเสริมบทบาทเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในฐานะ 

หัวหน้าทีมประเทศไทยและผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง ภายใต้ 

ความท้าทายใหม่ของโลกและขอ้จำกัดตา่ง	ๆ 	โดยเอกอคัรราชทูตและกงสลุใหญ ่

ทุกคนต้องจัดทำ	mission	 statement	 ก่อนไปรับหน้าที่	 เพื่อแสดงทิศทาง 

และเป้าหมายในการทำงานและรายงานความคืบหน้าทุกเดือน	 ซึ่งเป็นเหมือน 

ตัวชี้วัดทีท่ำให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 และ 

จัดทำ	post	 report	หรือรายงานเมื่อพ้นหน้าที่	 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเครือข่าย 

และส่งมอบภารกิจ	 โดยเน้นการบริหารโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

อย่างเต็มที่และการทำงานเป็นทีมอย่างมีบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในทุกระดับ	 

ทัง้ในสำนักงาน	 ระหว่างสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทย	 และระหว่าง 

ทีมประเทศไทยกับกระทรวงฯ	 หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง	 กงสุลกิตติมศักดิ์และ 

ชมุชนไทยในตา่งประเทศ	เพ่ือให้การต่างประเทศของไทยมเีอกภาพ	และสง่เสรมิ 

การเชื่อมโยงประเทศไทยกับสากล	 เช่น	 การหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด 

ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 

ในประเทศเพื่อนบ้าน	และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไปเผยแพร่สู่สากล

 ห้า คือ การมุ่งตอบสนองต่อประชาชนอย่างแท้จริง (people -  

centred diplomacy)	ท่ีเรยีกวา่	การทูตเพื่อประชาชน	โดยเพิ่มประสทิธภิาพ 

การบริการด้านการกงสุลให้กับประชาชน	 และงานคุ ้มครองดูแลคนไทย 
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ในต่างประเทศ	 ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้สึก 

ว่าการต่างประเทศเป็นสิ่งทีจ่ับต้องได้	 และมีส่วนร่วมรับทราบการดำเนิน 

นโยบายต่างประเทศมากขึ้น	ทำให้กระทรวงการต่างประเทศ “พึ่งได้ ใกล้ตัว”

 หก คือ การดำเนินการเชิงรุกและเชิงลึกเพือ่ขับเคลื่อนการเติบโต 

อย่างยั่งยืนของเอกชนไทยในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกให้กับรัฐบาล	 

หน่วยราชการ	 และภาคเอกชน	 ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 การเสริมสร้าง 

องค์ความรู้และนวัตกรรม	 แสวงหาโอกาส	 เปิดตลาดใหม่	 ประชาสัมพันธ์ 

และกระจายสินค้าไทย	 ประสานงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนยิง่ขึ้น	 จับคู่ทาง 

ธุรกิจให้กับภาคเอกชน	มีความแม่นยำฉับไว	สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่าง	ๆ 	 

ของโลกและแจ้งเตือนในเรื่องทีอ่าจส่งผลกระทบต่อไทยพร้อมเสนอแนะ 

แนวทางแก้ไข	

 สุดท้าย คือ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และป้องกันมิให้ 

ปญัหาถกูเช่ือมโยงจนกลายเปน็ปญัหาระหวา่งประเทศ	โดยสรา้งความเขา้ใจ 

ทีถู่กต้องกับนานาประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศและสนับสนุน 

นักศกึษาไทยมุสลมิในตา่งประเทศเพื่อสรา้งความรู้สกึท่ีดแีละความไวเ้นื้อเชื่อใจ	 

ซึ่งเอกอัครราชทูตและกงสลุใหญม่หีนา้ท่ีในการรายงานขอ้มลูเชงิลกึท่ีเชื่อมโยง 

กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทีดี่กับ 

กลุม่คนไทยมุสลิม	 ผู้นำทางศาสนา	 และนักเรียนไทยมุสลิมในต่างประเทศ	 

เพื่อความร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง	

วิทยุสราญรมย์
๔๔
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คุยอะไร... ในประชุมทูต ๔๕

	 นอกจากเรื่องการดำเนินนโยบายต่างประเทศในภาพรวมแล้ว	 ยังมีการ 

แยกหารือรายภูมิภาคและพหุภาคี	ในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ	ระหว่าง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กับเอกอัครราชทูต	กงสุลใหญ่	และ 

ผู้บริหารกระทรวงฯ	โดยเน้นสาระสำคัญตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค	

 ภูมิภาคยุโรป	 เน้นเรื่องการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจเขตยูโร	 การเร่งรัด 

จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย	 -	 สหภาพยุโรป	 การส่งเสริมการจัดงาน 

เทศกาลไทย	การสง่ออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศยุโรปท่ีมีมุสลมิจำนวนมาก	 

เช่น	 ฝรั่งเศส	 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม	 วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีกับประเทศยุโรปท่ีมศีกัยภาพ	เช่น	เยอรมน	ีกลุ่มประเทศสแกนดเินเวยี	 

ฝรั่งเศส

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 เน้นเรื่องการเสริมสร้างบทบาททาง 

ยุทธศาสตรข์องไทยในฐานะตวัเชื่อมระหวา่งประเทศกลุ่มอนิโดจีน	กบัประเทศ 

สมาชิกอาเซียน	 และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์	 เช่น	 จีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 

การมีบทบาทนำในการเชื่อมโยงในอาเซียน	 การบูรณาการการทำงานของ 

หน่วยงานภายในประเทศ	 การพัฒนาความร่วมมือบริเวณชายแดน	 การให้ 

ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	 การบูรณาการการป้องปรามปัญหา 

ทางความมัน่คงควบคู ่กับการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในพื ้นที ่

จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

 ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้	 เน้นเรื ่องการยกระดับ 

ความสำคัญของไทยในยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ	 ต่อภูมิภาคเอเชีย	 การกำหนด 

ท่าทีของไทยตอ่นโยบายถว่งดลุอำนาจทางยุทธศาสตรข์องสหรฐัฯ	การแสวงหา 

โอกาสและตลาดใหม่ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา	 เช่น	 บราซิล	 เม็กซิโก	 

ชิลี	 เปรู	 อาร์เจนตินา	 และโคลอมเบีย	 การส่งเสริมความสัมพันธ์ในลักษณะ 

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคตกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	 การสร้าง 

ความเข้าใจกับภาคประชาชนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล 

ต่อสหรัฐฯ	
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 ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา	เน้นเรื่อง 
ความรว่มมือดา้นความม่ันคงอาหารเพ่ือนำไปสู่การคา้	การลงทุน	ความรว่มมอื 

ด้านพลังงานและผลประโยชน์อื่น	 ๆ	 การส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน	 

โดยเฉพาะดา้นกอ่สรา้งและการออกแบบท่ีไทยมคีวามพรอ้ม	ความรว่มมอืดา้น 

วิชาการและความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา	 การดำเนินนโยบายเชิงรุกและ 

มองใหไ้กลกว่าผลประโยชนข์องไทยเปน็ท่ีตั้ง	การกำหนดท่าทีท่ีชดัเจนของไทย 

ต่อปัญหาต่าง	ๆ	เช่น	สถานการณ์ในตะวันออกกลาง	ซีเรีย	และโจรสลัด

 ดา้นพหภุาค ีเนน้เร่ืองการสมัครรับเลอืกตั้งของไทยในตำแหนง่สมาชกิ 

ไม่ถาวรของ	UNSC	(วาระป	ี๒๕๖๐	-		๒๕๖๑)	และการกำหนดใหเ้ป็นวาระแหง่ชาติ	 

การมีท่าทีทีช่ัดเจนในประเด็นระดับโลกการส่งเสริมค่านิยมสากล	 เช่น	 

สิทธิมนุษยชน	 มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างจุดยืนของไทย	 เพื่อสนับสนุนการสมัคร 

รับเลือกตั้งของไทยใน	 UNSC	 และ	 HRC	 สมัยต่อไป	 และส่งเสริมให้คนไทย 

ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ

	 ต้องนับว่า	 การประชุมทูตครั้งนี้จัดได้เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน 

รอบด้าน	 และได้ผลสรุปทีเ่ป็นประโยชน์ในการนำไปสานต่อ	 เพื่อให้งานด้าน 

การต่างประเทศและการทูตไทยเป็น	 “การทูตเพื่อประโยชน์ของประชาชน”  

อย่างแท้จริง	 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เน้น 

ผลทีเ่ป ็นรูปธรรมจับต้องได้	 เพื ่อให้ประชาชนรู ้สึกได้ว่า	 การทูตและ 

การต่างประเทศในยุคนี ้ม ุง่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ	 

“พึ่งได้ ใกล้ตัว” จริง	ๆ	 

วิทยุสราญรมย์
๔๖
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การทูตไทย... มองไกลสู่โลกกว้าง ๔๗

	 ในช่วงการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทัว่โลก	 ประจำปี	 

๒๕๕๕	เมื่อต้นเดือนสิงหาคม	ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ	 

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทัว่โลก	 ได้ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ	 หรือ 

ทีเ่รียกว่า	 “ช่วยกันระดมสมอง”	 เพื่อช่วยกันคิดเรื่องการกำหนดบทบาท 

ของไทยท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลงและปัญหาท้าทายใหม่	 ๆ	 ของโลก	 

เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของประเด็นทีไ่ทยจะมีบทบาทในเวทีระหว่าง 

ประเทศได้ชัดเจนขึ้น	 และการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้อง 

กับภารกิจด้านการต่างประเทศและสามารถตอบสนองความคาดหวังของ 

ประชาชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

การทูตไทย... 
มองไกลสู่โลกกว้าง
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วิทยุสราญรมย์
๔๘

	 การประชุมระดมสมองเริ่มต้นเปิดประเด็นด้วยแนวคิดทีว่่า	 เมื่อก่อน 

โลกแบ่งเป็นสองขั้วอำนาจ	คือ	สหรัฐฯ	และสหภาพโซเวียต	หรือที่เรียกกันว่า	 

“ยุคสงครามเย็น”	และหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย	สหรัฐฯ	ได้กลายเป็น 

มหาอำนาจเพียงประเทศเดียว	 แต่เหตุการณ์	 ๙/๑๑	 และวิกฤติเศรษฐกิจ 

ที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่า	สหรัฐฯ	ไม่สามารถแบกรับภาระหรือขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจโลกได้เพียงลำพังอีกต่อไป	และยังมีขั้วอำนาจอื่น	ๆ	เกิดขึ้น	เช่น	จีน	 

ญี่ปุ่น	สหภาพยุโรป	รัสเซีย	อินเดีย	บราซิล	แต่ขั้วอำนาจหลัก	ๆ 	ของโลกขณะนี้	 

คือ	 สหรัฐฯ	 ยุโรป	 และเอเชีย	 เพราะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง 

การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชีย

	 การเคลื่อนย้ายสินค้า	 เงินทุน	 และคนได้อย่างเสรีและไร้พรมแดน 

ในโลกปัจจุบันมีสว่นสำคญัทำใหเ้ศรษฐกจิโลกขยายตัวอย่างมาก	แต่กท็ำใหเ้กดิ 

ปัญหาขา้มชาตหิลายอย่างท่ีทำใหป้ระเทศตา่ง	ๆ 	ตอ้งหนัมาพึ่งพาและเชื่อมโยง 

กันมากขึ ้นเพื ่อร่วมกันแก้ไขปัญหา	 และโลกของเราได้กลายเป็นโลกแห่ง 

การเชื่อมโยงและรวดเรว็	ทำใหเ้กดิการรบัรู้รว่มกันไปพรอ้ม	ๆ 	กนั	หรอืท่ีเราเรยีกวา่	 

“โลกออนไลน์”	 และทำให้รูปแบบและแบบแผนระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
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การทูตไทย... มองไกลสู่โลกกว้าง ๔๙

เปลีย่นไป	 ประชาชนสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว	 

เช่น	กรณี	Arab	Spring	ที่เกิดขึ้นและลุกลามอย่างรวดเร็วไปในหลายประเทศ	 

และปัญหาสำคัญ	 คือ	 ยังไม่มีระบบกำกับดูแลและบริหารจัดการความถูกต้อง 

เรียบร้อยในโลกออนไลน์

	 ปัญหาทา้ทายใหม่	ๆ 	ท่ีมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในประเทศ 

หนึ่ง	 หรือในภูมิภาคและระดับโลกเหล่านี้	 เป็นโอกาสทีไ่ทยจะใช้เพิ่มบทบาท 

ของไทยในภูมิภาคและเวทรีะหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะขณะนี	้ จีนมีความ 

เข้มแข็งและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	 และสหรัฐฯ	 ให้ความสำคัญในเชิง 

ยุทธศาสตรก์บัภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกมากขึ้น	ในขณะท่ียุโรปกำลงัประสบวกิฤติ 

เศรษฐกิจทีย่ังมีทีท่าว่าจะยืดเยือ้และซึมลึกไปอีกนาน	 ความสนใจของโลก 

จึงมุง่มาทีภู่มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน	 ในฐานะภูมิภาคที ่

มีความเข้มแข็ง	มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์	เป็นตลาดใหญ่ที่มีผู้บริโภคกว่า	๖๐๐	 

ล้านคน	 และกำลังเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไม่กี ่ปีข้างหน้า	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เมียนมาร์	ที่มีทรัพยากรมหาศาลและกำลังเปิดประเทศ

เปลีย่นไป ประชาชนสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว

ที่เกิดขึ้นและลุกลามอย่างรวดเร็วไปในหลายประเทศ
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	 ด้วยเหตุนี	้ ไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ 

ความเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายใหม่	ๆ	โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบ 

ของไทยท่ามกลางโอกาสใหม่	 ๆ	 และให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน	 เอเชียตะวันออก	 การบูรณาการในภูมิภาค	 และการเปิดกว้างให้ 

มหาอำนาจเข้ามามีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาคเพื่อประโยชน์ร่วมกัน	 และ 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 

ภูมิภาคและมีบทบาทแข็งขันในเวทีอาเซียน	+	๓	และเอเชียตะวันออก

	 รัฐบาลชุดปัจจุบันทีม่าจากเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งได้ 

สะท้อนถึงการยึดมั่นในคุณค่าประชาธิปไตยของสังคมไทย	 และการทีไ่ทย 

สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมครั้งใหญ่จนฟื้นตัวกลับมามีความ 

เข้มแข็งได้	 ล ้วนเป็นปัจจัยสำคัญทีส่ร้างความเชื ่อมั ่นของต่างชาติต่อ 

ประเทศไทย	 ซึ ่งหากไทยรู ้จักใช้ประโยชน์จากการมีทีตั่ ้งทางยุทธศาสตร์ 

อยูศู่นย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และการเป็นประเทศ 

สายกลางทีเ่ป็นมติรทีด่ีในการสร้างบทบาททางยุทธศาสตร์ของไทย	 ในฐานะ 

ตัวเชื่อมระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคกับภายนอก 

ภูมิภาคแล้ว	 ก็จะยิง่เป็นโอกาสในการมีบทบาททีส่ร้างสรรค์และผลักดัน 

ความร่วมมือหรือแนวคิดใหม่	ๆ	ของไทยให้เป็นรูปธรรมได้มากขึ้น

	 ถ้าจะพูดถึงจุดแข็งทีโ่ดดเด่นทีจ่ะนำไทยสู่บทบาทในภูมิภาคและเวท ี

ระหว่างประเทศได้ไม่ยาก	คงเห็นเหมือนกันว่า	ไทยมีความเป็นมิตรที่พึ่งพาได้	 

มีความประนีประนอม	 เป็นสังคมเปิด	 ยึดมั่นในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 

และมนุษยธรรม	ให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล	เป็นสมาชิก 

ประชาคมระหวา่งประเทศท่ีมคีวามรบัผดิชอบและมีบทบาทท่ีสรา้งสรรคอ์ย่าง 

สม่ำเสมอ	 เป็นสะพานเชื่อมกลุ่มประเทศและความคิดเห็นทีแ่ตกต่างกัน	 และ 

สนับสนุนการเสริมสร้างสนัตภิาพท่ีถาวรและย่ังยืน	และประเดน็ดา้นความมั่นคง 

มนุษย์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา	การศึกษา	และสาธารณสุข
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	 ผูบ้ริหารกระทรวงการต่างประเทศ	 เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 

จึงเห็นตรงกันว่า	 ถึงเวลาแล้วทีท่ิศทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศไทย 

ต้องมองให้ไกลกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าของไทย	และต้องมีจุดยืนหรือท่าที 

ท่ีชดัเจนตอ่ประเดน็สำคญัของโลก	โดยใหค้วามสำคญักบัผลประโยชนส์ว่นรวม	 

และความก้าวหน้าของอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศ	 และแสดง 

บทบาทความรบัผดิชอบตอ่สงัคมโลก	ในประเดน็ท่ีไทยทำได	้เชน่	เรื่องการพฒันา	 

สภาพภูมิอากาศโลก	และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง	

	 นโยบายมองให้ไกลกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าที่กล่าวถึงนี้	ต้องเริ่มต้น 

จากการสร้างความเชื่อม่ันตอ่ประเทศไทย	และการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีในฐานะ 

ประเทศผูใ้ห้	 โดยเริ่มจากความสัมพันธ์ทีด่ีกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เพราะความ 

สัมพนัธแ์ละความรว่มมอืท่ีดกีบัประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่าง	ๆ 	ในภูมิภาค	 

จะนำมาซึง่ความมัง่คั ่งและมั ่นคงร่วมกัน	 ซึ ่งไทยได้เน้นนโยบายลงทุน 
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ในระยะยาวเพื่อสร้างความไวเ้นื้อเช่ือใจอย่างจรงิใจ	ดว้ยการใหค้วามชว่ยเหลอื 

เพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้านทัง้ด้านเศรษฐกิจ	 วิชาการ	 สาธารณสุข	 

เกษตร	 และการท่องเทีย่ว	 โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความ 

ช่วยเหลือทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้รับ	 และแยกประเด็น 

ทางการเมืองออกจากความสัมพันธ์ในภาพรวม	 เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและ 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

	 ในระดบัภมูภิาค	ไทยสามารถมบีทบาทสำคญัในการสรา้งความมั่งคั่งของ 

ภูมิภาค	 เพื่อให้เกิดสันติภาพและการพัฒนา	 และมีบทบาทแข็งขันในประเด็น 

ต่างๆ	เช่น	ความร่วมมือในลุ่มแม่น้ำโขง	โดยชูบทบาทของไทยในฐานะประเทศ 

ผูใ้ห้และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา	 และส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตัวขับเคลื่อน 

ภมิูภาคดว้ยการพฒันาท่ีย่ังยืน	เชน่เดยีวกบับทบาทของไทยในการเป็นตัวเชื่อม 

ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจ	โดยเฉพาะการรักษาสมดุลทางอำนาจ 

ระหวา่งประเทศตา่ง	ๆ 	เชน่	สหรฐัฯ	จนี	อินเดยี	โดยสนบัสนนุใหป้ระเทศเหลา่นี ้

มีบทบาททีเ่อือ้ต่อการพัฒนาในภูมิภาค	 แทนทีจ่ะเป็นภัยคุกคาม	 และการ 

เชื ่อมโยงเมียนมาร์กับประชาคมโลก	 โดยสนับสนุนการเป็นประชาธิปไตย	 

การปรองดอง	และการพฒันาในเมยีนมาร	์และบทบาทในการเชื่อมโยงอาเซยีน 

ทั้งด้านกายภาพ	คือ	ถนนหนทางและระบบขนส่งต่าง	ๆ 	และการเชื่อมโยงด้าน 

สถาบัน	หรอืระบบต่าง	ๆ 	เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ 

อาเซียน	 และผลักดันการบูรณาการในภูมิภาคทีม่ีไทยเป็นตัวเชื ่อมหรือ 

ศูนย์กลาง	 ซึ่งไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ทำเพื่อส่งเสริมอำนาจของตัวเอง	 

แต่ไทยต้องการเป็นตัวเร่งหรือตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อ 

ให้มีความก้าวหน้าไปพร้อม	ๆ	กัน	
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	 ในระดับโลก	 ไทยต้องส่งเสริมค่านิยมสากลและมีบทบาทในประเด็น 

ข้ามชาติต่าง	 ๆ	 เช่น	 สันติภาพและความมัน่คง	 สิทธิมนุษยชน	 การต่อต้าน 

อาชญากรรมข้ามชาติ	 ยาเสพติด	 การค้ามนุษย์	 การส่งเสริมบทบาทสตรี	 

การฟอกเงิน	 การป้องกันภัยพิบัติ	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและโลกร้อน	 เพื่อสร้าง 

ความยอมรับนับถือของไทยในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ	 ซึ่งจะช่วย 

เพิ่มอำนาจในการต่อรองของไทย	 และทำให้นานาชาติต้องการเป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์กับไทย	

	 การสมัครรับเลือกตั้งของไทยในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี 

ความม่ันคงแหง่สหประชาชาติ	(United	Nations	Security	Council	-	UNSC)	 

วาระปี	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๑	 เป็นอีกก้าวทีช่ัดเจนของความพยายามมีส่วนร่วม 

และความรับผิดชอบต่อสังคมโลกในเรื่องสันติภาพและความมั่นคง	 เพราะ	 

UNSC	 เป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติทีม่ีความรับผิดชอบเรื่องการธำรง 

สันติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ	 ซึ่งจะช่วยยกระดับบทบาททาง 

การทูตระหว่างประเทศและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการยอมรับในความ 

สามารถและประสบการณ์ของไทย	การก้าวสู่ความเป็นสมาชิก	UNSC	ที่จะมี 

การเลือกตั้งในปี	๒๕๕๙	นั้น	ไทยต้องมีท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูป	UNSC	 

และตอ้งกำหนดประเดน็ท่ีต้องการเขา้ไปผลกัดนัใน	UNSC	ในขณะเดยีวกนัไทย 
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ต้องแสดงให้เห็นว่ามีจุดยืนในเวทีระหว่างประเทศ	 ซึ ่งจะช่วยเสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์	 ความเชื ่อมัน่	 และศรัทธาทีน่านาชาติมีต่อไทย	 และทำให้ 

ต่างประเทศเห็นความสำคัญของไทยและต้องการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

กับไทย	ซึ่งจะเอื้อประโยชน์กับไทยในด้านต่าง	ๆ	

	 ก่อนหน้านี	้ ไทยประสบความสำเร็จในการมีบทบาททีส่ร้างสรรค์ 

เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยไทยได้รับเลือกจากประเทศ 

สมาชิกสหประชาชาติ	 เมื่อปี	 ๒๕๕๓	 ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรี 

สิทธิมนุษยชน	(United	Nations	Human	Rights	Council	-	HRC)	วาระปี	 

๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	และนายสีหศักดิ์	พวงเกตุแก้ว	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 

ซึ ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู ้แทนถาวรไทย	 ประจำสหประชาชาติ	 

ณ	นครเจนีวา	ในขณะนั้น	ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธาน	HRC	ระหว่าง 

เดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๓	 -	 มิถุนายน	 ๒๕๕๔	 ซึ่งเป็นผู้แทนจากภูมิภาคเอเชีย 

คนแรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว	

	 การทำหน้าที่ประธาน	HRC	 ของไทยในขณะนั้น	 ได้รับการยอมรับและ 

ชื่นชมอย่างสูง	 จนถึงทุกวันนี้	 ในฐานะตัวเชื่อมกลุ่มประเทศและความคิดเห็น 

ต่างๆ	 และสามารถทำให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องต่าง	 ๆ	 เช่น	 ความสำเร็จ 

ในการตอบสนองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทีม่ีความเร่งด่วน	 โดยเฉพาะการ 

พยายามหยุดยั้งการละเมิด	สทิธมินษุยชนท่ีเกดิขึ้นจากสถานการณใ์นแอฟรกิา 

และตะวันออกกลาง	

	 การเป็นทีย่อมรับนับถือในเวทีระหว่างประเทศของไทยนี	้ ต้องอาศัย 

การสัง่สมบ่มเพาะความเชื่อมั่นและการมีบทบาททีส่ร้างสรรค์เพื่อสังคมโลก	 

ดังนั้น	 เพื่อรักษาบทบาทของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ไทยจึงสมัครเป็นสมาชิก	 HRC	 วาระ	 ๒	 

ในช่วงปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	ส่วนความสำเร็จในการสมัครเป็นสมาชิกทั้ง	UNSC	 

และ	 HRC	 ของไทยคงต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการการทำงาน 
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ระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทุกหน่วยงานของไทยเพื่อขับเคลื่อนการสมัคร 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ	 เพื ่อภาพลักษณ์ทีด่ีและ 

พลังในการต่อรองของไทยต่อไป	

	 ผลการระดมความคิดจากการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ 

ทัว่โลกในครั้งนี	้ ได้กำหนดแนวทางการวางบทบาทของไทยในประเด็นต่างๆ	 

แล้ว	 แต่จะส่งผลให้การทูตไทยมองไกลสู่โลกกว้างได้เพียงใด	 คงต้องอาศัย 

การมีจุดยืนทีช่ัดเจนและการใช้จุดแข็งและประโยชน์จากทีต่ั้งทางยุทธศาสตร ์

ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ท ีด่ีกับประเทศเพื ่อนบ้านและสร้างสรรค์ 

บทบาททัง้ในอาเซียน	 อนุภูมิภาค	 ภูมิภาค	 และโลก	 ทัง้ในฐานะประเทศ 

ผู้ให้	 ประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	 และตัวเชื่อม	 ในการให้ความช่วยเหลือ 

เพื ่อการพัฒนาและการส่งเสริมค่านิยมสากล	 ตลอดจนมีส่วนร่วมและ 

ความรับผิดชอบต่อประชาคมโลกโดยรวมในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติต่าง	 ๆ	 

อย่างมืออาชีพ	 เพื่อมุง่สร้างความเชื่อมัน่และยกระดับบทบาทของไทยในเวที 

ระหว่างประเทศ	 เพื ่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไทย 

ในท้ายที่สุด	

การทูตไทย... มองไกลสู่โลกกว้าง ๕๕
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วิทยุสราญรมย์
๕๖

	 ประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นหัวข้อสำคัญเรื ่องหนึ ่งในการประชุม 

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทัว่โลก	 ประจำปี	 ๒๕๕๕	 โดยมีทัง้การประชุม 

แลกเปลีย่นความเห็นกันโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี	้ และเป็นประเด็นทีแ่ทรกอยู ่

ในการประชมุเร่ืองอื่น	ๆ 	อย่างแยกไม่ออก	นั่นกเ็พราะการเพิ่มขดีความสามารถ 

ในการแขง่ขนัใหเ้ศรษฐกิจไทย	ถอืเปน็นโยบายที่สำคญัประการหนึ่งของรฐับาล	 

กระทรวงการต่างประเทศจึงให้ความสำคัญอย ่างย ิง่กับการส่งเสริม 

เศรษฐสัมพันธ์	 หรือความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย 

กับมิตรประเทศ	เพื่อขยายการขยายการค้า	การลงทุน	และการท่องเที่ยว	

	 ในชว่งเชา้ของวนัเปดิการประชุมเอกอคัรราชทูตและกงสลุใหญเ่มื่อวนัท่ี	 

๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	บรรยากาศทีก่ระทรวงการต่างประเทศ	 (ซึ่งเป็นสถานที ่

ประชุม)	คึกคักเป็นพิเศษ	เพราะมีการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 

สาลินี ผลประไพสาลินี ผลประไพ

การทูต
กับเศรษฐกิจ
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การทูตกับเศรษฐกิจ ๕๗

(OTOP)	 บริเวณโถงหน้าห้องประชุม	 โดยผู้ประกอบการหลายรายได้นำสินค้า 

ระดับพรีเมีย่มมาจัดแสดงเป็นจำนวนมาก	 กิจกรรมนี ้เป็นส่วนหนึ ่งของ 

โครงการ	 “ฝากทูตไปขาย”	 ซึ ่งกระทรวงมหาดไทยจัดร่วมกับกระทรวง 

การต่างประเทศ	 เพื่อแสดงศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สะท้อน 

อยูใ่นสินค้า	 OTOP	 ต่าง	 ๆ	 ทีน่ำมาจัดแสดง	 เพื่อให้ท่านทูตและกงสุลใหญ่ 

ได้ซักถามข้อมูลและเป็นการเปิดช่องทางติดต่อประสานงานกัน	 เพื่อนำไปสู่ 

การส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปขายในต่างประเทศ	 เมื่อนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิด 

โครงการดงักล่าว	ก็ไดเ้นน้ถงึบทบาทท่ีสำคญัของทา่นทตูและกงสลุใหญใ่นการ 

เป็นสือ่กลางทีจ่ะเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับตลาดในต่างประเทศ	 

ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

	 ในการประชุมทูตปีนี ้	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศย้ำความสำคัญของการสร้างความเชื ่อมั ่นที ่ต่างประเทศ 

มีต่อไทย	 อันจะนำมาซึ่งการขยายความร่วมมือทุกด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ดา้นการคา้และการลงทุน	ขณะนี้ประเทศของเรามีเสถยีรภาพและอยู่ในสถานะ 

ทีจ่ะนำศักยภาพและจุดแข็งของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที	่ 

จึงเป็นโอกาสอันดีทีจ่ะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจของไทยขยาย 

ตลาด	 ก่อนหน้านี้	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ริเริ่มโครงการ	 

“๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์”	 ซึ่งท่านทูตและกงสุลใหญ่ของไทยทุกคนจะต้องระบ ุ

สินค้าไทย	 ๓	 ประเภท	 ทีม่ีศักยภาพในการจำหน่ายในประเทศที่แต่ละท่าน 

ประจำการอยู่	โดยใน	๓	ผลติภณัฑ์จะต้องมีสนิคา้เกษตรรวมอยู่ดว้ย	อย่างนอ้ย	 

๑	 อย่าง	 เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยโดยตรง	 นอกจากนี้	 

ท่ีประชมุทูตปีนี้ยังไดห้ารอืกนัเกี่ยวกบัการผลกัดนันโยบาย	“ครวัไทยสู่ครวัโลก”  

อีกด้วย	แง่มุมหนึ่งที่เราเน้น	คือ	การประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยในฐานะ 

ทีเ่ป็นแหล่งอาหารของโลก	 รวมถึงการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาล	 ปัจจัย 

เหล่านีม้ ีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกและเชื ่อมโยงไปสู ่

ความมั่นคงและการพัฒนาในด้านอื่น	ๆ	ได้อีกมาก	
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วิทยุสราญรมย์
๕๘

	 กิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของการประชุมทูต	คือ	การบรรยายพิเศษ 

ในหลาย	 ๆ	 หัวข้อ	 โดยปีนี ้มีประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยูด่้วย	 เมื่อวันที่	 

๖	 สิงหาคม	๒๕๕๕	ท่านทูตและกงสุลใหญ่	 รวมถึงผู้บริหาร	 และข้าราชการ 

กระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ 

ของไทย	 โดยนายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลัง	 และนายสมชัย	 สัจจพงษ์	 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง	 ทำให้ได้ รับความรู ้ด้านเศรษฐกิจจากผู ้เชี ่ยวชาญโดยตรงว่า	 

เศรษฐกิจไทยมีจุดแข็งหลายประการ	 คือ	 ด้านการคลัง	 การเงิน	 และ 
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การทูตกับเศรษฐกิจ ๕๙

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 เพราะรัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย	 และ 

มีสัดส่วนหนีส้าธารณะทีเ่หมาะสม	 อีกทัง้ธนาคารพาณิชย์ก็มีสถานะแข็งแกร่ง	 

อย่างไรก็ดี	 ไทยต้องแก้ปัญหาเรื่องการส่งออก	 เพราะคู่ค้าที่สำคัญของไทย 

ประสบปัญหาเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะในยุโรป	 นอกจากนี้	 รองนายกรัฐมนตรี 

กิตติรัตน์ย ้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญทีมี่ผลต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะการพัฒนาถนนและทางรถไฟเชื่อมโยงกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดน	 รัฐบาลจึงได้เตรียม 

เสนอพระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในวงเงิน	๒.๒	 ล้านล้านบาท	 

ซึ่งจะใชร้ะยะเวลาดำเนนิการ	๗	ป	ีและจะทำใหเ้หน็ภาพรวมของการลงทุนดา้น 

โครงสร้างพื้นฐานได้ชัดเจนขึ้น	สำหรับการส่งเสริมการค้า	รัฐบาลก็กำลังหารือ 

กับสหภาพยุโรปเพื่อเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย	-	ยุโรป	(Thai	-	EU	FTA)	 

รวมถงึผลักดนัให้การคา้กับอาเซยีนมีมูลคา่เพ่ิมขึ้น	อนึ่ง	การสง่เสรมิการขยายตวั 

ทางเศรษฐกิจเป็นแงมุ่มสำคญัของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหง่ชาติไดบ้รรยายพเิศษใหท่ี้ประชมุรบัทราบวา่แผน	๑๑	แบง่ไดเ้ปน็	 

๓	กลุ่มใหญ่	ๆ	(และแยกเป็น	๖	ยุทธศาสตร์ย่อย)	คือ	การสร้างคนและสังคม 

คุณภาพ	 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	 และการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ	

	 ในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์กับต่างประเทศ	 เป้าหมายหลัก 

ประการหนึง่ของไทย	 คือการแสวงหาโอกาสการค้าการลงท ุนให้แก่  

ผูป้ระกอบการไทย	 และชักชวนให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทย	 

โดยท่านทูตและกงสลุใหญจ่ะเปน็ผู้เคาะประตู	กรยุทาง	และสง่เสรมิใหภ้าคสว่น 

ทีเ่กี ่ยวข้องของไทยและต่างประเทศมาร่วมมือกัน	 ควบคู ่กับการชักชวน 

ใหบ้ริษทัและนกัลงทุนตา่งชาติมาลงทุนท่ีบา้นเรา	ท่านทูตไทยที่อนิเดยีใหข้อ้มลู 

ทีน่่าสนใจว่าภูมิภาคเอเชียใต้	 ตะวันออกกลาง	 และแอฟริกา	 เป็นพื้นที่ที่มี 

ศักยภาพและโอกาสสูง	เพราะเป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทย	ทั้งสินค้าเกษตร	 
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๖๐

อาหารแปรรูป	 และสินค้าอุปโภคบริโภค	 นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพลังงาน	 

เป็นตลาดแรงงานทีส่ำคัญ	 และยังเป็นตลาดนักท่องเทีย่วขนาดใหญ่อีกด้วย	 

ภูมิภาคทีอ่ยูไ่กลบ้านเราอย่างเช่นลาตินอเมริกา	 ก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง 

ในหลายด้าน	เช่น	เป็นแหล่งทรัพยากรและเป็นตลาดใหม่สำหรับสินค้าไทย	

	 การดำเนินนโยบายการทูตเศรษฐกจิ	มิได้ทำเพื่อผลประโยชนเ์ฉพาะหนา้ 

ของไทย	 แต่เพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืนของภูมิภาคและของเศรษฐกิจโลกด้วย	 

เพราะในสังคมโลกทีเ่ชื่อมโยงกันมากขึ้นอย่างทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบัน	 ไทยย่อม 

ไม่สามารถอยู่ไดโ้ดยปราศจากความรว่มมอืกบัมติรประเทศ	เราจึงใหค้วามสำคญั 

กับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ทัง้ในระดับทวิภาคีและ 

ในกรอบความร่วมมือต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงกัน	 การใช้ทรัพยากร 

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 และการร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	 ตัวอย่าง 

ความร่วมมือทีไ่ด้รับความสนใจในขณะนี	้ คือ	 การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและ 

นิคมอุตสาหกรรมทีท่วายของเมียนมาร์	 ตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรีของไทย	 

ซึ่งเม่ือกอ่สรา้งแลว้เสรจ็	จะเปน็จดุเชื่อมตอ่ท่ีสำคญัสำหรบัการขนสง่สนิคา้ไปยัง 

ประเทศอืน่	 ๆ	 ทัง้ภายในและนอกอาเซียน	 ไทยและเมียนมาร์จึงได้หารือกัน 
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ทัง้เรื่องการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทีท่วาย	 รวมถึงการสร้าง 

เส้นทางเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกของไทย	 โดยเฉพาะแหลมฉบัง	 ซึ่งจะ 

อำนวยความสะดวกสำหรบัการขนสง่สนิคา้และลดต้นทุนคา่ขนสง่ไปยังอนิเดีย 

ด้วย	 จะเห็นได้ว่าทีต่ั้งทางภูมิศาสตร์ของไทย	 ซึ่งอยูท่ีใ่จกลางภูมิภาคเอเชีย- 

ตะวันออกเฉียงใต้	เอื้ออำนวยให้เราสามารถมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค 

ได้เป็นอย่างดี	 รวมถึงสามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้กับ 

ประเทศในภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ของโลกได้ด้วย	 ไทยจึงควรใช้ประโยชน์จากปัจจัยนี้ 

ใหเ้ตม็ท่ี	ในการประชุมทูตคร้ังนี	้ท่านทูตท้ังหลายยังไดแ้ลกเปลี่ยนความเหน็กนั 

เกี่ยวกับทิศทางของไทยในกลุ่มอาเซียน	+	๓	 (จีน	 เกาหลีใต้	 และญี่ปุ่น)	 เพื่อ 

ขับเคลือ่นความรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 ซึ่งประเด็นหลักๆ	 ก็หนี 

ไม่พน้เรื่องการส่งเสรมิการเชื่อมโยงกนั	ซึ่งมิใชแ่ต่เฉพาะการสรา้งถนน	ทางรถไฟ	 

และท่าเรือดังทีก่ล่าวไปแล้ว	 แต่ยังหมายถึงการเชื่อมโยงเส้นทางบิน	 และการ 

เชื่อมโยงกฎระเบียบระหว่างกัน	ตลอดจนการส่งเสริมความใกล้ชิดกันระหว่าง 

ประชาชนในภูมิภาค	 โดยท่านทูตไทยทีป่ระจำการอยูท่ีเ่วียงจันทน์เสนอว่า	 

การขับเคลือ่นความก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 ควรมองโดยใช้ 

ยุทธศาสตร์	๓	C	คือ	Community	(ประชาคม)	Connectivity	(การเชื่อมโยง)	 

และ	Competitiveness	(ความสามารถในการแข่งขัน)	

	 นอกจากนี้	 ทีป่ระชุมทูตยังให้ความสนใจเกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจใน 

ยุโรปและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	 เพราะเป็นสถานการณ์สำคัญทีเ่กิดขึ้น 

ในภูมิภาคทีไ่ทยมีความเกี่ยวข้องอยูไ่ม่น้อย	 ในการประชุมแยกกลุ่มตามราย 

ภูมิภาค	 ท่านทูตและกงสุลใหญ่ทีป่ระจำการอยูใ่นประเทศแถบยุโรปได้ 

แลกเปลีย่นข้อมูลและความเห็นในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง	 โดยท่านทูตจาก 

กรุงบรัสเซลส์	 (ซึ่งเป็นประเทศทีถ่ือเป็นศูนย์กลางของสหภาพยุโรป)	 ได้สรุป 

ให้ทีป่ระชุมฟังว่า	 วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป	 (ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศทีใ่ช้เงิน 

ยูโร	หรือยูโรโซน)	 มีแนวโน้มจะยืดเยื้อและซึมลึกไปอีก	๓	 -	๕	ปี	 อย่างไรก็ดี	 

ระดับความรุนแรงของวิกฤติเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในยุโรปไม่เท่ากัน	 
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วิทยุสราญรมย์
๖๒

เพราะแต่ละประเทศก็มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน	 ประเทศทีเ่ผชิญ 

วกิฤตเิศรษฐกิจหลกั	ๆ 	คอืประเทศในยุโรปใต	้ซึ่งยังมเีศรษฐกจิไมเ่ขม้แขง็เท่ากบั 

ยุโรปเหนือ

	 จนถึงขณะนี้	 วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปส่งผลกระทบต่อไทยไม่มากนัก	 

แต่ไทยก็มิได้รอดพ้นเสียทีเดียว	 เพราะการส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรป 

มีแนวโน้มจะลดลงจากรอ้ยละ	๑๐	เหลอืรอ้ยละ	๕	และเราอาจได้รบัผลกระทบ 

ในทางอ้อมอีกด้วย	อาทิ	ประเทศในภูมิภาคอื่น	ๆ	เช่น	จีน	อาจมีความต้องการ 

สินค้าไทยลดลง	 เพราะได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป	 เป็นต้น	 

ในสถานการณ์เชน่นี้	ท่านทูตและกงสลุใหญ่	โดยเฉพาะท่ีประจำการอยู่ในยุโรป	 

จึงติดตามความเป็นไปของวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปอย่างใกล้ชิด	 และส่งข้อมูล 

ต่าง	ๆ	เข้ามาประกอบการพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องของไทย	รวมถึงการ 

หาตลาดใหม่สำหรบัสนิคา้ไทย	ดงึดดูการลงทุนมาไทย	และสง่เสรมิใหน้กัลงทุน 

เห็นศักยภาพของไทยในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 จัดงานแสดงในลักษณะ	 Road	 

Show	รวมท้ังตอ้งสรา้งความเชื่อม่ันตอ่สนิคา้และบรกิารของไทยวา่มีมาตรฐาน 

และคำนึงถึงประเด็นทีป่ระเทศในยุโรปให้ความสำคัญ	 เช่น	 สิ ่งแวดล้อม	 

สิทธิมนุษยชน	และการตอบแทนกลับให้สังคม	

	 ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปทำให้หลายประเทศมองมาทีภู่มิภาคเอเชีย 

มากขึ้น	ประเทศในภูมิภาคนี้	โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน	เป็นทั้งแหล่ง 

ทรพัยากร	แหล่งแรงงาน	รวมท้ังเปน็ตลาดสำคญัของโลก	ซึ่งจะย่ิงทวคีวามสำคญั 

ขึ้นอีกเมือ่รวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นใน 

ทุกด้าน	 กระทรวงการต่างประเทศเห็นความสำคัญในข้อนี้เป็นอย่างดี	 จึงได้ 

ดำเนินงานด้านการทูตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับต่างประเทศ	 ไม่ใช่แต่เพียงการประชาสัมพันธ์ 

ศักยภาพของไทย	แต่ได้ดำเนินการในเชิงรุกอื่น	ๆ	เช่น	นำคณะภาคเอกชนของ 

ไทยเยือนต่างประเทศพร้อมกับนายกรัฐมนตรี	พร้อมกับจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ 

และส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนของต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	
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	 ในการประชุมทูตครั้งนี้	 ท่านทูตและกงสุลใหญ่ยังได้รับฟังมุมมองและ 

ความเห็นของภาคเอกชนโดยตรง	 โดยมีผูบ้ริหารจากภาคธุรกิจหลายแห่ง 

เขา้รว่ม	ไดแ้ก่	สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย	สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	 

บริษัทไทยยูเนี่ยม	โฟรเซ่น	โปรดักส์	บริษัท	เอสซีจี	เทรดดิ้ง	และบริษัท	ปตท.	 

โดยผูแ้ทนภาคเอกชนเหล่านี ้ได้แลกเปลี ่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจใน 

ต่างประเทศ	 และระบุด้วยว่า	 ข้อมูลทีภ่าคธุรกิจของไทยต้องการ	 คือ	 ข้อมูล 

ดา้นกฎระเบียบดา้นการคา้และการลงทุนในประเทศนัน้	ๆ 	รวมถงึแนวโนม้และ 

แนวนโยบายของประเทศดังกลา่ว	ซึ่งเปน็เรื่องท่ีกระทรวงการตา่งประเทศรบัไป 

เป็นการบ้าน	เพื่อจะไดเ้พิ่มขอ้มลูท่ีทันสมัยในส่วนที่ภาคธรุกจิจะไดใ้ชป้ระโยชน์	 

ควบคู่ไปกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจทีส่ำคัญอีกจำนวนมาก	 ทีเ่ผยแพร่อยูแ่ล้ว 

ทางช่องทางต่าง	ๆ	โดยเฉพาะในเว็บไซต์ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	

	 การทูตเศรษฐกิจไม่ใช่เร่ืองไกลตวัเลย	แตเ่ปน็แนวทางท่ีจะสง่เสรมิความ 

กินดีอยูด่ีของคนไทยได้อย่างชัดเจน	 ตั้งแต่เกษตรกรไทยจนถึงผู้ประกอบการ 

ขนาดต่าง	 ๆ	 ด้วยการส่งเสริมการค้า	 การลงทุนและการท่องเทีย่ว	 ซึ่งล้วน 

แต่จะช่วยยกระดับความกินดีอยูดี่ของคนไทย	 เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนา 

ประเทศไทยและส่งเสริมความก้าวหน้าของเศรษฐกิจโลก		
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	 โดยตระหนกัวา่วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรม	จะเปน็ตวัผลกัดนั 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 ในการประชุมเอกอัครราชทูต 

และกงสุลใหญ่ทัว่โลก	 ประจำปี	 ๒๕๕๕	 เมื่อต้นเดือนสิงหาคมทีผ่่านมานั้น	 

กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ	ดร.พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	เลขาธิการสำนักงาน 

คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร	์เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต	ิ(สวทน.)	 

มาบรรยายพิเศษเรื่อง	“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับโอกาส 

และความท้าทายด้านการต่างประเทศ”	 ให้แก่บรรดาท่านทูตและกงสุลใหญ่ 

ได้รับฟัง	 พร้อมทัง้ร่วมแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นว่าบทบาทด้านการทูตจะ 

สามารถช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ในประเทศไทย 

ของเราได้อย่างไร	

วิทยุสราญรมย์
๖๔

ฉลองขวัญ ถาวรายุศม์
การทูต กับวิทยาศาสตร์
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ฉลองขวัญ ถาวรายุศม์

การทูตกับวิทยาศาสตร์ ๖๕

	 ดร.	 พิเชฐฯ	 ได้บรรยายว่า	 ในปัจจุบัน	 โลกของเรากำลังเผชิญปัญหา 

จำนวนมาก	 เริ ่มตั ้งแต่เรื ่องปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทัง้ด้านอาหาร	 

น้ำ	 พลังงาน	 รวมทัง้เผชิญความเสี ่ยงทางธรรมชาติทีเ่กิดขึ ้นบ่อยครั ้งขึ ้น	 

และทวีความรุนแรงมากขึ ้นเรื ่อย	 ๆ	 อาทิ	 ปัญหาโลกร้อน	 อุทกภัย	 และ 

ภัยธรรมชาติอื่น	 ๆ	 ซึ่งภัยธรรมชาติเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

และชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยของเราด้วย 

เช่นกัน	นอกจากนี้	ยังมีปัญหาอื่น	ๆ	 เช่น	 โรคระบาด	ที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ	 

ซึ ่งปัญหาทัง้หมดนี ้แสดงให้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยูข่องพวกเรานั ้นไม่ได้ 

ปลอดภัยขึ้นตามความก้าวหน้าของโลกแต่อย่างใด	

	 ในการที่จะรับมือกับปญัหาเหลา่นี้	ดร.	พเิชฐฯ	มคีวามเหน็วา่	ประเทศไทย 

เราจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง	 

ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้ประเทศของเราบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นก็คือ	 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	นั่นเอง	อย่างไรก็ดี	ถือได้ว่า	 

ประเทศไทยเรายังมีจุดอ่อนในด้านวิทยาศาสตร์พอสมควร	 โดยเห็นได้จาก 

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์	 ปัญหาเรื่องช่องว่าง 

ในการพฒันาขดีความสามารถในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลติ	การพึ่งพา 

การนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจำนวนมหาศาลทุกปี	 นอกจากนี้	 

ประเทศของเรากำลงัเขา้สู่การเปน็สงัคมผู้สงูอายุ	(หรอืคอืมปีระชากรวยัเกษยีณ 

มากกว่าวัยเด็กและวัยแรงงาน)	 ซึ่งหมายความว่า	 เราจะขาดแรงงานในอีก	 

๑๐	ปีข้างหน้า	 ดังนั้นแล้ว	 การพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จึ ง เป ็นแนวทางท ีส่ ำคัญย ิง่ท ีจ่ ะช่ วย เพิ ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 

ในการทำงาน	รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

กับนานาประเทศอีกด้วย
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	 ในส่วนของ	สวทน.	นัน้	ได้มีการดำเนนิการไปพอสมควร	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 

การจัดทำนโยบายและแผนด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ	 

ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๖๔)	ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ 

จากวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ	 โดยเน้น 

การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 การเตรียมความพร้อม 

ในการรองรบัความท้าทายต่าง	ๆ 	การมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่น	การสรา้งสงัคม 

แห่งความรู้	และการใช้ผลผลิตจากการวิจัยในเชิงพาณิชย์	

	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าจะมีนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย ี

และนวัตกรรมขึ้นมาแล้ว	ยังมีเรื่องอีกจำนวนมากที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา	 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องการลงทุนด้านวิทยาศาสตร	์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 

เนือ่งจากประเทศไทยเรายังมีศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์	 บุคลากรด้าน 

วิทยาศาสตร์	(และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา)	รวมทั้งงบประมาณทางด้าน 

วิทยาศาสตร์อยูน่้อย	 นอกจากนี้	 ยังมีปัญหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทาง 

ปัญญาทีเ่ป็นสิง่ทีเ่รายังแก้กันไม่ตก	 เราจำเป็นต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ 

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในประเทศของเราประสบความสำเร็จและ 

มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง	

	 ความขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์เหล่านี้นี่เอง	ที่กลายมาเป็นปัจจัย 

ที่ทำให้ประเทศไทยของเรายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร	 โดยเฉพาะเมื่อนำประเทศ 

ของเราไปเปรียบเทียบกับหลาย	 ๆ	 ประเทศในโลก	 โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม 

ประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว	 รวมทัง้ประเทศทีม่ีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	 

ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา	เยอรมนี	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	และจีน	ซึ่งถ้าดูให้ดีแล้วนั้น	 

เราจะเห็นได้ว่า	 การทีป่ระเทศเหล่านี ้สามารถมีความเจริญก้าวหน้าทาง 

เศรษฐกิจ	 (และกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลก)	 ได้นั้น	 ทุกประเทศทีไ่ด้ 

ยกตัวอย่างมานี้	ล้วนแล้วแต่อาศัยรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งภายใน 

ประเทศทั้งสิ้น	

วิทยุสราญรมย์
๖๖
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	 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั ้น	 แทบจะไม่ต้องสาธยายมากถึง 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	สหรัฐฯ	เป็นศูนย์รวมของนักวิทยาศาสตร์ดัง	ๆ 	

มาเป็นเวลาเกนิศตวรรษแลว้	ตวัอย่างเชน่	อัลเบริต์	ไอนส์ไตน	์(Albert	Einstein)	 

รวมทัง้การส่งดาวเทียมไปนอกโลก	 ส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์	 ทีม่ีมาตั้งแต่ 

หา้สิบกวา่ปีท่ีแล้ว	หรอืแม้กระท่ังนวตักรรมในปจัจบุนัท่ีเปน็ที่รู้จกักนัเปน็อย่างด ี

อย่างเชน่	iPhone	กเ็กดิขึ้นจากความคดิของคนอเมรกินั	(ไม่ต้องบอกกค็งรู้วา่ใคร)	 

และยอดขายของ	 iPhone	 หลายร้อยล้านเครื่องทัว่โลกนั้น	 ได้สร้างรายได้ 

มหาศาลให้กับสหรัฐอเมริกา	

	 ในขณะทีเ่ยอรมนีซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจในยุโรป	 ถือได้ว่า 

เป็นศูนย์กลางด้านพลังงานหมุนเวียน	 อุตสาหกรรมรถยนต์	 และเทคโนโลยี 

รถไฟความเร็วสูง	 ซึ่งความก้าวหน้าของเยอรมนีมาจากการให้ความสำคัญต่อ 

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 โดยทุกปี	 รัฐบาลเยอรมนีจะจัดสรร 

งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา	 (R&D)	 ถึงร้อยละ	 ๓	 ของงบประมาณ 

ท้ังหมดของประเทศ	และรฐับาลท้องถิ่นและสมาคมอตุสาหกรรมกร็ว่มสนบัสนนุ 

งบประมาณเพิ่มเติมอีกด้วย	 นอกจากนี้	 เยอรมนีมีสถาบันวิจัยเกือบร้อยแห่ง 

ทัว่ประเทศ	 มีการนำเข้านักวิจัยจากต่างประเทศ	 ให้ทุนทางด้านวิจัย	 และ 

ท่ีสำคญัคอื	การใช้	Dual	system	ท่ีมีศนูย์ฝกึงานสำหรบันกัศกึษาจากวทิยาลยั 

ก่อนที่จะไปเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม	 ซึ่งในประเทศเยอรมนี	 มีนักศึกษา 

ที่เลือกเรียนในระดับอาชีวศึกษาถึงร้อยละ	๖๐	-	๗๐	ทำให้เยอรมนีมีแรงงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก		

	 ในส่วนของประเทศในภูมิภาคเอเชียของเรา	อย่างที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้น 

ว่าความก้าวหน้าของญี่ปุ่นและสิงคโปร์นั้น	 ก็เป็นเพราะมีความก้าวหน้าทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และทีส่ำคัญก็คือ	 ท ัง้ญี ่ปุ ่นและสิงคโปร์	 

เป็นประเทศทีใ่ห้ความสำคัญกับนวัตกรรม	 การใช้ความคิดสร้างสรรค์	 และ 

การพัฒนาบุคลากร	 ทัง้สองประเทศนี้จึงเป็นประเทศทีเ่ต็มไปด้วยประชากร 

การทูตกับวิทยาศาสตร์ ๖๗
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ทีม่ ีคุณภาพและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ	 ในส่วนของจีนซึ ่งใน 

ปัจจุบันได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคและระดับโลก	 สิ่งที่ 

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือ	 จีนให้ความสำคัญกับเรื ่องวิทยาศาสตร์	 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอย่างมาก	 และเรื่องวิทยาศาสตร์ถือเป็นหนึ่งใน 

วาระแห่งชาติทีส่ำคัญ	 และเป็นปัจจัยทีช่่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจและความกา้วหนา้ของประเทศ	นอกจากนี้	การพฒันาทางวทิยาศาสตร	์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ยังปรากฏอยูใ่นแผนพัฒนาระยะ	๕	 ปี	 ฉบับที่	 ๑๒	 

(แผนพัฒนาฉบับปัจจุบันของจีน)	 และที่ผ่านมา	 รัฐบาลจีนได้เพิ่มงบประมาณ 

ดา้นวิทยาศาสตรอ์ย่างต่อเนื่องทุกปตีั้งแต่ป	ี๒๕๔๒	และใหก้ารสนบัสนนุการวจิยั	 

และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์	 ในปัจจุบันนี	้ จีนสามารถผลิต 

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรได้ถึง	 ๒	 ล้านคนต่อปี	 นอกจากนี้	 หากมองไปยัง 

เพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนของเรา	ก็จะพบว่า	หลาย	ๆ	ประเทศล้วนแล้วแต่ 

บรรจุเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ไว้ในแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศเหล่านั้นทั้งสิ้น	 ดังนั้นแล้ว	 ถ้าหาก 

ประเทศไทยเรายังไม่เร่งพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร	์ เราก็อาจจะกลายเป็น 

ประเทศที่ล้าหลังที่สุดก็เป็นได้	

	 ทีนี้	มาถึงข้อสงสัยที่ผู้อ่านหลาย	ๆ	ท่านอาจจะเริ่มมี	โดยเฉพาะคำถาม 

ที่ว่า	 การพัฒนาวิทยาศาสตร์นั ้นควรจะเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานด้าน 

วิทยาศาสตร์แล้ว	 กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีบทบาทในเรื่องการดำเนิน 

นโยบายต่างประเทศนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมของประเทศเราอย่างไร	 ซึ่งแน่นอนว่า	 นักการทูตคงไม่สามารถ 

เปลีย่นอาชีพไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้	 และคงไม่สามารถไปช่วยทำงานวิจัย 

หรือการทดลองได้แต่อย่างใด	 อย่างไรก็ดี	 การทำสิ ่งเหล่านั ้นไม่ได้	 มิได้ 

หมายความวา่	การทูตจะไม่สามารถชว่ยพฒันาประเทศของเราได้	ในทางกลบักนั	 

การทูตสามารถเปน็เครื่องมือท่ีจะชว่ยทำใหก้ารพฒันาวทิยาศาสตร	์เทคโนโลยี	 

และนวัตกรรมของประเทศเราประสบความสำเร็จได้เลยทีเดียว	

วิทยุสราญรมย์
๖๘
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	 ในการประชุมทูต	 ทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องกันว่า	 การทูตสามารถเป็น 

เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้	 

และในทางกลับกัน	 วิทยาศาสตร์ก็สามารถกลายมาเป็นเครื่องมือทางการทูต 

ได้เช่นเดียวกัน	 นั่นคือ	 เราสามารถมีได้ทัง้	 Science	 for	 Diplomacy	 

(วิทยาศาสตร์เพื่อการทูต)	 และ	 Diplomacy	 for	 Science	 (การทูตเพื่อ 

วิทยาศาสตร์)	 และหากทัง้การทูตและวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันอย่างลงตัว	 

ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมกันและกันได้เลยทีเดียว	

	 ในส่วนของ	 Science	 for	 Diplomacy	 หรือการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อ 

การทูตนัน้	 หมายความว่า	 เราสามารถใช้ข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 

และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์	 เพื่อดูว่าประเทศใดมีความก้าวหน้าทาง 

วิทยาศาสตร์	 หรือมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีจ่ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

ของเรา	(เช่น	รถไฟฟ้าความเร็วสูง	พลังงานทดแทน	องค์ความรู้ด้านการเกษตร	 

ฯลฯ)	 และเราก็นำฐานข้อมูลนั้นมาขยายผลและต่อยอดเป็นความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศเพื ่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศได้	 

ในขณะเดียวกัน	เราต้องส่งเสริม	Diplomacy	for	Science	หรือการใช้การทูต 

เพื่อวิทยาศาสตร์	นั่นก็คือ	เมื่อสถานทูตของไทยที่ประจำอยู่	ณ	ประเทศต่าง	ๆ	 

ทัว่โลก	 ได้รู้ว่า	 ประเทศใดมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนา 

ประเทศและเปน็ความตอ้งการของกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์	และหนว่ยงานดา้น 

วทิยาศาสตรข์องไทย	กจ็ะพยายามใชว้ธิกีารทางการทูต	ท้ังด้านการเจรจาต่อรอง	 

หรือการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เพื่อให้เราได้รับการถ่ายทอดหรือ 

เรยีนรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจำเปน็เพ่ือนำมาพฒันาประเทศของเราตอ่ไป	 

หรือพูดง่าย	ๆ	ก็คือ	เราสามารถใช้การทูตเป็นใบเบิกทางเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมที่จำเป็นในประเทศนั้น	ๆ 	ได้	นอกจากนี้	นักการทูตที่ประจำการ	 

ณ	ตา่งประเทศ	กมี็หนา้ท่ีในการแสวงหาวา่มีส่ิงใดในประเทศที่ได้ไปประจำการ 

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยของเราได้	 ดังนั้น	 นักการทูตเหล่านี้	 ก็จะ 

มีบทบาทสำคัญทีท่ำให้เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมบางอย่าง 

การทูตกับวิทยาศาสตร์ ๖๙
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ทีอ่าจจะยังไม่เป็นทีรู่ ้จักกันภายในประเทศของเราได้ด้วยเช่นเดียวกัน	 และ 

เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวง 

วทิยาศาสตรฯ์	สามารถร่วมมือกันจดัทำแผนภาพ	(Mapping)	ของความรว่มมอื 

ในการพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาเทคโนโลยีกับต่างประเทศใน 

ประเด็นต่าง	 ๆ	 (เช่น	 ด้านพลังงาน	 ด้านคมนาคมขนส่ง	 ด้านการศึกษาวิชา 

วิทยาศาสตร์	 ฯลฯ)	 เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ	 มีทิศทางทีช่ัดเจน	 

รวมทัง้เพื ่อให้การดำเนินการทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ 

สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายในประเทศและเพื ่อให้เกิด 

ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริง	

	 ในทีป่ระชุมทูต	 ท่านทูตหลายท่านได้นำเสนอความก้าวหน้าทาง 

วิทยาการ	 รวมทัง้ความเป็นไปได้เรื ่องความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์กับ 

ประเทศทีท่่านได้ประจำการอยู	่ อาทิ	 องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนใน 

เยอรมนี	 ออสเตรีย	 และอิตาลี	 รวมทั้งประเทศอื่น	 ๆ	 ในยุโรป	 เรื่องเอธานอล	 

(Ethanol)	 ในบราซิล	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	 ในอินเดีย	 องค์ความรู้ 

ด้านการเกษตรในออสเตรเลีย	 เทคโนโลยีการถนอมอาหารในสเปน	 และ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาการทหารในอินโดนีเซีย	

	 นอกจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี	 (ระหว่างสองประเทศ)	 แล้วนั้น	 

การทูตยังมีบทบาทในเวทีพหุภาคีด้วยเช่นเดียวกัน	 ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ 

เรื่องวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ำคัญและใกล้ตัวทีสุ่ดเห็นจะ 

หนีไม่พน้กรอบอาเซยีน	โดยมีกรอบความรว่มมือท่ีเรยีกวา่	“ความคดิรเิริ่มกระบี่”  

(Krabi	 Initiative)	 ซึ ่งเป็นข้อตกลงทีเ่กิดขึ ้นระหว่างการประชุมรัฐมนตรี 

อาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการครั ้งที	่ ๖	 

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ	 เมื่อปี	๒๕๕๓	ความคิดริเริ่มกระบี่นี้	 เป็นแนวทาง 

ในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อ 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

วิทยุสราญรมย์
๗๐
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ประชาชนอาเซียน	โดยจะมุ่งเนน้ใน	๘	ดา้น	ไดแ้ก	่นวตักรรมอาเซยีนสู่ตลาดโลก	 

สังคมดจิทัิล	ส่ือใหม่และเครือขา่ยสงัคม	เทคโนโลยีสเีขยีว	ความมัน่คงทางอาหาร	 

ความม่ันคงทางพลงังาน	การบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้	ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพเพื ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ	 และวิทยาศาสตร์และ 

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียน	 

ก็จะช่วยเร่งการพัฒนาให้เกิดขึน้แก่ประเทศอาเซียน	 เพราะแต่ละประเทศ 

สามารถใช้จุดแข็งทีม่ ีในการช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศอื ่น	 ๆ	 

ในภูมิภาคได้

	 ขอย้ำว่า	 การทูตยุคใหม่ไม่ได้จำกัดวงอยูแ่ค่เรื่องการเมืองความมั่นคง 

หรือภาพลักษณ์ของประเทศ	 แต่เรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขันให้ประเทศก็เป็นเรื ่องทีส่ำคัญมาก	 บทบาทของนักการทูตในด้าน 

วทิยาศาสตร	์เทคโนโลยีและนวตักรรม	จงึทวคีวามสำคญัย่ิงขึ้น	วาระการหารอื 

เรื่องวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในทีป่ระชุมทูตครั้งนี้	 จึงถือเป็น 

จุดเริ ่มต้นทีส่ำคัญทีก่ระทรวงการต่างประเทศจะได้เพิ ่มการทำงานกับ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังและ 

มีการบูรณาการต่อไป		

การทูตกับวิทยาศาสตร์ ๗๑
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วิทยุสราญรมย์
๗๒

ฉลองขวัญ ถาวรายุศม์ จากภาคประชาชน
เสียงสะท้อน

การดำเนินนโยบายต่างประเทศ :

	 วาระสำคญัวาระหนึ่งในการประชุมเอกอคัรราชทูตและกงสลุใหญท่ั่วโลก	 

ประจำปี	๒๕๕๕	ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี้	 คือ	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 

ท่านทูตและกงสุลใหญ่กับผู้แทนของภาคประชาชน	 โดยความคิดเห็นอันเป็น 

ประโยชน์ท่ีไดร้บัจากกลุ่มผู้นำทางความคดิของสงัคมไทยจะเปน็การเปดิโอกาส 

ให้กระทรวงไดท้บทวนแนวทางการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน	และปรบัปรงุ 

แนวทางในการทำงานของกระทรวงโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 และเพื่อ 

ให้นโยบายต่างประเทศตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด

	 สำหรบัสาเหตสุำคญัที่กระทรวงการตา่งประเทศบรรจวุาระเรื่องการหารอื 

กับภาคประชาชนไว้ในการประชุมทูตครั ้งนี	้ เป็นเพราะเห็นว่าในปัจจุบัน	 

ประเด็นด้านการต่างประเทศเป็นเรื่องทีใ่กล้ตัวประชาชนมากกว่าสมัยก่อน	 
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การดำเนินนโยบายต่างประเทศ : เสียงสะท้อนจากภาคประชาชน ๗๓

เนือ่งจากทุกคนสามารถติดตามข่าวสารเหตุการณ์จำนวนมากที่เกิดขึ ้นใน 

ต่างประเทศได้แทบจะทันที	 ทัง้ในโทรทัศน์	 วิทยุ	 หรือหนังสือพิมพ์	 รวมทัง้ 

ในส่ือรปูแบบใหมท่ี่รู้จกักนัในนามของ	Social	network	อย่าง	Facebook	หรอื	 

Twitter	ท่ีคนไทยเราใช้กันอย่างกวา้งขวางจนตดิอนัดบัตน้	ๆ 	ของโลก	นอกจากนี	้ 

เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ทีเ่กิดขึ้นในต่างประเทศแม้ว่าจะอยูไ่กลจากไทย	 ก็สามารถ 

ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกหรือทางลบตอ่พวกเราทุกคนได้	เชน่	เรื่องวกิฤตยูโร	 

ท่ีส่งผลกระทบตอ่การสง่ออกของผู้ประกอบการไทย	รวมท้ังการแลกเปลี่ยนคา่ 

เงินเมือ่เวลาประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราเดินทางไปท่องเทีย่ว	 หรือปัญหา 

พิพาทระหว่างจีนและญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออก	 ทำให้นักท่องเทีย่วจากจีน 

เปลีย่นจุดหมายการเดินทางจากญี่ปุ่นเป็นทีอ่ืน่	 ๆ	 ซึ่งก็น่าจะรวมถึงภูมิภาค 

อาเซียนและไทยของเราด้วย

	 เมือ่ประเด็นด้านการต่างประเทศกลายมาเป็นเรื่องทีใ่กล้ตัวประชาชน 

มากขึ ้น	 ก็ส ่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหันมาให้ความสนใจกับเรื ่อง 

การตา่งประเทศไม่แพ้เร่ืองภายในประเทศ	เพราะเรื่องการตา่งประเทศสามารถ 

ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูแ่ละความกินดีอยูด่ีของประชาชนคนไทย 

ได้มาก	พอ	ๆ	กับนโยบายทั้งหลายของรัฐบาลในประเทศ	เช่น	เรื่องการเจรจา 

การคา้เสร	ี(FTA)	การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน	ในป	ี๒๕๕๘	หรอืความตกลงดา้น 

ส่ิงแวดล้อมตา่ง	ๆ 	ในระดบัโลก	ท้ังหมดนี้	เปน็สาเหตุท่ีทำใหเ้รื่องการต่างประเทศ 

เป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด	

 นายธานี ทองภกัดี อธบิดกีรมสารนเิทศ๑	กลา่ววา่	โลกาภิวตันท์ำใหก้ารมี 

ส่วนรว่มของประชาชนดา้นการตา่งประเทศเพิ่มมากขึ้น	รวมท้ังการต่างประเทศ 

ในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะแต่เรื่องความมั่นคงและการเมือง	แต่ยังรวมถึง 

ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคงของมนุษย์ด้วย	 ทำให้การ 

ตา่งประเทศเป็นท่ีสนใจของประชาชน	นอกจากนี	้รฐัธรรมนญูไทยฉบบัปจัจบุนั	 
.............................................
	 ๑	 	 อธิบดีกรมสารนิเทศในขณะนั้น	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร 
แห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ	ณ	นครเจนีวา
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วิทยุสราญรมย์
๗๔

(พ.ศ.	๒๕๕๐)	มาตรา	๑๙๐	ไดก้ำหนดวา่	กอ่นการเจรจา	FTA	หรอืความตกลงใด	ๆ 	 

กับต่างประเทศทีจ่ะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ 

ประเทศอย่างกวา้งขวาง	ต้องนำเรื่องเสนอรฐัสภาเพื่อขอความเหน็ชอบกอ่น	หรอื 

การให้ข้อมูลและทำประชาพิจารณ์เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ 

เพื่อทำหนังสือสัญญากบัต่างประเทศ	ถอืวา่เปน็การเปดิโอกาสใหภ้าคสว่นตา่ง	ๆ 	 

รวมทั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศ	

	 อย่างไรกด็	ีนายธานฯี	ไดแ้สดงความห่วงกงัวลเรื่องท่ีประเดน็ตา่งประเทศ 

ถูกเชื่อมโยงกับการเมืองภายใน	 ได้ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจ 

ท่ีคลาดเคล่ือน	เช่น	กรณีองคก์ารนาซา่	(NASA)	ของสหรฐัอเมรกิาตอ้งการเขา้มา 

ศึกษาวิจัยการก่อตัวของเมฆทีม่ีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	ในประเทศไทย	ถูกเชื่อมโยงไปเป็นประเด็นการเมือง

	 ความซับซ้อนของประเด็นด้านการต่างประเทศ	 รวมถึงการเชื่อมโยง 

ประเด็นกับการเมืองภายใน	 จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการด้านการ 

ต่างประเทศ	 ถือเป็นบทเรียนของกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องมุ่งสร้าง 

ความรู้ความเขา้ใจใหเ้กดิขึ้นแกป่ระชาชน	ซึ่งจะชว่ยใหก้ระทรวงการต่างประเทศ 

สามารถผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทีส่ำคัญอันจะนำมาซึ่ง 

ผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและไม่เสียโอกาสในการพัฒนา

	 ท่ีผ่านมา	กระทรวงการต่างประเทศใหค้วามสำคญัแกก่ารเขา้ถงึประชาชน	 

และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในหลายรูปแบบ	 อาทิ	 โครงการบัวแก้ว 

สัญจร	โครงการกงสลุสญัจร	และโครงการอาเซยีนสญัจร	ท่ีเปิดโอกาสใหผู้้บรหิาร 

ระดบัสูงและขา้ราชการของกระทรวงได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบั 

พี ่น้องประชาชนในพื้นที	่ ตลอดจนให้ข้อมูลและสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

ในประเดน็ดา้นการตา่งประเทศตา่ง	ๆ 	เชน่	การดำเนนิความสมัพนัธก์บัประเทศ 

เพื่อนบ้าน	 การค้าชายแดน	 ประชาคมอาเซียน	 ในขณะเดียวกัน	 กระทรวง 

การต่างประเทศได้พยายามส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ ้น 

ในการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วย	
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	 เพื ่อให้การประชุมทูตครั ้งนี ้มีความครอบคลุมในทุกมิติ 	 กระทรวง 

การต่างประเทศไดเ้ชญิผู้แทนภาคประชาชนจากภาคสว่นตา่ง	ๆ 	ทั้งจากสื่อมวลชน	 

ได้แก่	นายกวี	จงกิจถาวร	จากเครือเนชั่น	แวดวงวิชาการ	ได้แก่	รศ.ดร.	ฐิตินันท์	 

พงษสุ์ทธริกัษ	์จากคณะรฐัศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	และ	ดร.	ศรปีระภา	 

เพชรมีศรี	 อาจารย์ประจำศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ 

ดำรงตำแหน่งผูแ้ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน	 (AICHR)	 และองค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGOs)	 ได้แก่	 ดร.สมฤดี	 

นิโครวัฒนยิง่ยง	 ผู้อำนวยการอาวุโส	 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 ซึ่งผู้อภิปราย 

ทั้ง	 ๔	 ท่าน	 ได้แสดงข้อคิดเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงาน 

ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างมาก	 ซึ่งจะขอสรุปมาให้ท่านผู้อ่าน 

ได้ทราบดังนี้	

 นายกวี จงกิจถาวร	 มีความเห็นว่า	 กระทรวงการต่างประเทศต้องให้ 

ความสำคญักบัภาคประชาชน	แตต่อ้งไมม่ากเกนิไป	เนื่องจากจะทำใหด้ำเนนินโยบาย 

ผิดประเด็นได้	นอกจากนี้	กระทรวง	ควรช่วยสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชน 

ตอ่นโยบายท่ีสำคญั	ๆ 	อาทิ	ศกัดิ์ศรีความเปน็มนษุย์	และสทิธมินษุยชน	เปน็ตน้	 

ในขณะเดียวกัน	 กระทรวงการต่างประเทศควรให้ความสำคัญกับสื่อมวลชน	 

เนื่องจากสื่อมวลชนถอืเปน็คนกลางระหวา่งกระทรวงการตา่งประเทศกบัประชาชน	 

ดังนั้น	 สิง่ทีก่ระทรวงการต่างประเทศสามารถทำได้	 คือ	 ต้องอธิบายประเด็น 

ทีเ่กิดขึ้นต่าง	 ๆ	 ให้สื่อมวลชนเข้าใจก่อน	 โดยให้ภูมิหลังความเป็นมาของเรื่อง	

และข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อ	 เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจนเกิดปัญหา	

ซึ่งประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา	และสิงคโปร์	จะเน้นเรื่องการทำความเข้าใจกับ

สื่อมวลชนมากเป็นพิเศษ

55-11-055_064-111_Y.indd   75 2/4/13   4:21:09 PM



วิทยุสราญรมย์
๗๖

 รศ.ดร.ฐติินนัท ์พงษ์สทุธริกัษ์ ได้กลา่วไวว้า่	สถานการณโ์ลกเปลีย่นแปลง 

ตลอดเวลา	และมี	พลวตัสงูในช่วง	๒๐	ปท่ีีผา่นมา	จงึทำใหม้ปีระเดน็ใหม	่ๆ 	เกดิขึ้น 

เสมอ	ดังนั้น	การทูตในยุคหลัง	ๆ	มานี้	จำเป็นจะต้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ 

มากขึ้น	 ในขณะเดียวกัน	 ฝั่งประชาชนเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 

มากอันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ	 

ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเรียกร้องต่อประเด็นต่าง	ๆ	มากขึ้น	เช่น	 

การเจรจาการค้าเสรี	 (FTA)	 ทีป่ระชาชนมองว่ามีหลายมิติทีท่ับซ้อนกันอยู ่

นอกเหนือจากเรื่องการค้าและเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว	นอกจากนี้	ประชาชน 

จะมีการรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อตรวจสอบนโยบายต่าง	ๆ	ทั้งนี้	รศ.ดร.ฐิตินันท์ฯ	 

มีความเหน็ว่า	กระทรวงการต่างประเทศต้องพยายามสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ 

ภาคประชาชนให้มากขึ้นอีก	 (แม้ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศจะได้เริ่ม 

ดำเนินการไปบ้างแล้ว	 เช่น	 การจัด	 ASEAN	 People’s	 Forum	 ในระหว่าง 

การประชุม	 ASEAN	 Summit	 ที่หัวหิน	 และเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม 

ได้พบกับผู้นำ)	เนื่องจากภาคประชาชนจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย	ๆ	อย่างแน่นอน

	 ในขณะที	่ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี	 มีความเห็นว่า	 การทูตในปัจจุบัน 

สามารถทำได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 การทูตแบบนักการทูต	 และการทูตในระดับ 

ภาคประชาชน	เชน่	การทูตของพลเมอืง	(Citizen	diplomacy)	ซึ่งกค็อื	การพบปะ 

หารือ	 แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น	 หรือเจรจาในระหว่างประชาชนด้วยกัน	 

โดย	ดร.ศรปีระภาฯ	ได้ยกตัวอย่างถงึความพยายามของนางชลดิา	ทาเจรญิศกัดิ	์ 
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กรรมการสมาคมอาเซียนประเทศไทย	 และผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน	 

ท่ีไดน้ำประชาชนไทยและกมัพชูามาพบปะพดูคยุกนั	เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่	แม้วา่ 

ในระดบัรัฐบาลจะมปีญัหา	(ในขณะนั้น)	แตค่วามสมัพนัธใ์นระดบัประชาชนไมไ่ด ้

มีปัญหาตามไปดว้ย	ยังมีความแนน่แฟน้ใกลช้ดิกนัเปน็อย่างมาก	นอกจากนี	้ยังม	ี 

การทูตสาธารณะ	(Public	diplomacy)	ซึ่งหมายถงึ	การรบัฟงัและนำความคดิเหน็ 

ของภาคส่วนตา่ง	ๆ 	มาใชใ้นการจดัทำนโยบายต่างประเทศ	เชน่	การเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนร่วมตัดสินใจว่าจะดำเนินนโยบายหนึ่ง	 ๆ	 หรือไม่	 ซึ่งในเรื่องนี้	 

ดร.	ศรปีระภาฯ	ได้กลา่ววา่	ตอ้งดำเนนิการดว้ยความระมดัระวงั	เพราะบางครั้ง 

ประชาชนอาจยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ	ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้	

	 ดร.ศรีประภาฯ	 เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศควรส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านการต่างประเทศให้มากขึ้น	 เช่น	 การเชิญ 

บุคคลภายนอกมาร่วมในการประชุมระหว่างประเทศ	 เพื่ออาศัยมุมมองและ 

ประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นส่วนช่วยเสริมให้การดำเนินการด้าน 

การตา่งประเทศมคีวามรอบดา้นมากย่ิงขึ้น	การจดัเวทเีพื่อพดูคยุกับภาคประชาชน 

อยา่งสมำ่เสมอ	เพื่อใหก้ระทรวงฯ	ไดร้บัทราบความตอ้งการที่แทจ้รงิของประชาชน	 

และจดัทำนโยบายต่างประเทศท่ีสะท้อนความตอ้งการเหลา่นั้นไดอ้ย่างแท้จรงิ	 

รวมถงึควรเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเปน็ประโยชนใ์นเร่ืองท่ีมผีลกระทบตอ่ประชาชน	เชน่	 

เรื่องสิทธมินุษยชน	การเจรจาการคา้เสรี	ใหป้ระชาชนท่ัวไปไดร้บัทราบ	เพื่อทำ 

ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น	 และข้อมูลทีไ่ด้แบ่งปันนี	้ 

จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับนโยบายต่างประเทศ	

	 ส่วนมุมมองของ	ดร.สมฤดี นโิครวัฒนยิ่งยง	สอดคลอ้งกบัผู้รว่มอภปิราย 

ท่านอืน่	 ๆ	 ว่า	 กระทรวงการต่างประเทศต้องทำงานร่วมกับภาคประชาชนให ้

มากขึ้น	และต้องเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองภายในด้านการต่างประเทศ	เนื่องจาก 

มีประเด็นใหม่	 ๆ	 ทีท่วีความสำคัญมากขึ ้นในปัจจุบันนอกเหนือจากเรื ่อง 

ความมั่นคงแบบดั้งเดมิเพยีงอยา่งเดยีว	สำหรบัทกุวนันี้	ความมั่นคงรวมถงึเรื่องอื่น	ๆ 	 
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เช่น	 สิง่แวดล้อม	 พลังงาน	 ทำให้เรื่องการต่างประเทศกลายเป็นเรื่องทีใ่กล้ตัว 

ประชาชนมากขึ้น	

	 ในส่วนของการทำงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม	ดร.สมฤดฯี	คาดหวงัวา่	กระทรวง 

การต่างประเทศจะนำผลทีไ่ด้จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื	ค.ศ.	๒๐๑๒	(Rio	+	๒๐)	เม่ือเดอืนมิถนุายนที่ผา่นมา	มาปฏิบัติ	โดยต้อง 

คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 

กระบวนการตัดสินใจนโยบาย	 และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถูก 

ละเมิดสิทธิ	 นอกจากนี้	 ในความเห็นของ	 ดร.สมฤดีฯ	 ประชาชนควรเข้ามามี 

ส่วนรว่มในการกำหนดเปา้หมายท่ีจะบรรจอุยู่ในเป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยืน	 

(Sustainable	Development	Goals	หรือ	 SDGs)	ที่จะมาแทนที่เป้าหมาย 

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals	หรือ	MDGs)	 

ที่จะสิ้นสุดลงในอีก	๓	ปีข้างหน้า	

	 ผูอ้ภิปรายทุกท่านเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชนใหม้ากขึ้น	โดยเฉพาะในเร่ืองนโยบายสำคญัตา่ง	ๆ 	ท่ีจะสง่ผลตอ่ 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 เช่น	 เรื่องสิทธิมนุษยชน	 การเจรจาการค้า 

เสรี	 และสิง่แวดล้อม	 เป็นต้น	 ซึ่งสามารถเริ ่มต้นได้โดยให้ข้อมูลและสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและสื่อมวลชนในเรื่องการดำเนินงานด้าน 

การต่างประเทศทีส่ำคัญ	 และประเด็นทีส่ังคมให้ความสนใจ	 เพื่อให้สังคมมี 

ความเข้าใจทีถู่กต้องและเกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ	 ส่งผลให้นโยบาย 

ต่างประเทศตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง	

	 การหารอืครั้งนี้ถอืเปน็โอกาสท่ีดท่ีีภาคประชาชนผู้ท่ีทำงานอย่างใกลช้ดิ 

กบักระทรวงการตา่งประเทศ	ไดม้าสะท้อนมุมมองและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 

กับผูบ้ริหารของกระทรวงฯ	 และบรรดาท่านทูตและท่านกงสุลใหญ่ทัง้หลาย	 

ซึ ่งกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำข้อมูลและมุมมองเหล่านี ้ไปปรับใช้ 

ในการทำงานเพื่อให้การต่างประเทศตอบสนองต่อความต้องการและเพื่อ 
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ประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนต่อไป	 และที่สำคัญทีสุ่ด	 เพื่อให้พี่น้อง 

ประชาชนได้รู้สึกว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว	 และเพื่อสะท้อน 

การกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 

(People-centred	diplomacy)	  

การดำเนินนโยบายต่างประเทศ : เสียงสะท้อนจากภาคประชาชน ๗๙

“ในทุกวันนี้ การต่างประเทศกว่าร้อยละ ๕๐  

เป็นเรื่องภายในประเทศ การดำเนินนโยบายต่างประเทศ  

จึงต้องให้ความสำคัญกับมิติภายในประเทศ  

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”

.............................................
	 คำกล่าวของนายสีหศักดิ์	พวงเกตุแก้ว	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ในการบรรยายสรุป 
เรื่องบทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงฯ	 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 
เมื่อวันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๕	
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กว่าจะมาเป็น...การประชุมทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกปี ๒๕๕๕ ๘๑

	 ก่อนอำลาท่านผู้อ่านประจำวารสารวิทยุสราญรมย์ฉบับพิเศษ	 ขอเล่า 

เบือ้งหลังการเตรียมการจัดประชุมทูตและกงสุลใหญ่ทัว่โลกเป็นของแถม 

สักหน่อยนะคะ

	 หากว่าภาพเบื ้องหน้าทีเ่ป็นผลสำเร็จของการประชุมทูตครั ้งนี ้	 คือ	 

การกำหนดทิศทางการต่างประเทศไทยจากปัญญาทัศน์อันลุ ่มลึกของ 

ท่านทูต	 ท่านกงสุลใหญ่ทัว่โลก	 และผู ้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ	 

การจัดงานประชุมขนาดใหญ่ทีมี่ผู้เข้าร่วมกว่า	 ๒๐๐	 คนจากแวดวงต่าง	 ๆ	 

การถวายการต้อนรับพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 ซึ่งทรง 

เขา้ร่วมประชมุดว้ยเปน็ครั้งแรกในฐานะเอกอคัรราชทตู	การจัดงานเลี้ยงรบัรอง 

รวม	 ๔	 ครั้ง	 รวมทัง้การประชุมย่อยกว่า	 ๑๘	 รายการในช่วงเวลาไม่กี ่วัน 

ให้เรียบร้อยลุล่วงด้วยดีแล้ว

การประชุมทูตและ
           กงสุลใหญ่ทั่วโลกปี ๒๕๕๕

กว่าจะมาเป็น...
วรพร กาญจนะวงศ์
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	 แน่นอนว่า	“เบื้องหลัง”	 ของการเตรียมการประชุม	 ไม่ว่าจะเป็นการ 

เตรียมการในชว่ง	“กอ่นการประชมุ”	กวา่สามเดือน	และการปฏิบัติงานในชว่ง	 

“ระหว่างทาง” ทีก่ารประชุมเริ่มดำเนินไปจนเสร็จสิ้น	 ย่อมมีความสำคัญ 

ไม่แพ้กัน	

 ...และมีหลายสิ่งที่เราควรเก็บไว้เป็นข้อเรียนรู้

	 ย่ิงเม่ือหวนรำลกึถงึเหตกุารณ์	“ทดสอบ” หลายรายการท่ีทำเอาทีมงาน 

ผู้จดัประชมุครำ่เครียดจนขำไม่ออก	ไม่วา่จะเปน็ปจุฉาเบา	ๆ 	วา่จะบรหิารจดัการ 

และจัดหาห้องสำหรับการผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดปกติขาวมาเป็น 

ชุดสูทให้ท่านทูตกว่า	 ๙๖	 ชีวิตภายในเวลาอันน้อยนิดเพียง	 ๑๕	 นาทีอย่างไร	 

ใหเ้สรจ็ทันเวลาอย่างสงา่งามกอ่นเริ่มรายการถดัไป	หรอืจะเปน็เรื่องสวย	ๆ 	งาม	ๆ 	 

อย่างการเตรียมการถ่ายรูปหมู่ของท่านทูต	 ท่านกงสุลใหญ่	 และผู้บริหาร 

กระทรวงฯ	กวา่	๑๒๕	ท่าน	ให้เรียบร้อยรวดเร็วภายในเวลา	๑๕	นาท	ีท่ามกลาง 

อากาศฤดฝูนเดอืนสงิหาคมท่ีแปรปรวนเดาใจยาก	ซึ่งทำใหพ้วกเราเหลา่ทมีงาน 

ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากกรมพิธีการทูต	 และสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน	 

ต้องจัดเตรียมแผนสำรอง	๑,	๒	และ	๓	เผื่อไว้	สุดท้ายอากาศเป็นใจได้ภาพสวย 

โดยไม่ต้องย้ายไปใช้บริการสถานที่อื่น

	 อันว่าเรื่องโรงแรม	ทีมงานก็ต้องลุ้นว่า	โรงแรมที่พักสี่แห่งที่หัวหินในช่วง 

ต้นเดือนสิงหาคม	๒๕๕๕	ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว	จะสามารถจัดเตรียมห้องรองรับ 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า	๑๓๐	ชีวิต	ในช่วงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ 

ของการประชมุทูต	(Retreat)	ไดห้รอืไม่	เพราะหากไม่ได้	กอ็าจต้องย้ายสถานท่ีจัด	 

และปรับกระบวนทัพใหม่...ทั้งหมด	

วิทยุสราญรมย์
๘๒

55-11-055_064-111_Y.indd   82 2/4/13   4:21:14 PM



	 นี่ยงัไมน่บัวกิฤตดา้นการเงนิของทมีงานผู้จัดท่ีตอ้งกุมขมับรบัความเปน็จรงิ 

ว่า	 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรมาเพื่อใช้ในการจัดประชุมต่ำกว่าประมาณ 

การจ่ายจริงถึง	๓	เท่า!	แต่ก็โชคดีที่ได้สำนักบริหารการคลังจัดสรรให้เพิ่มเติม

	 เร่ืองราวเหลา่นี้และอื่น	ๆ 	อกีมากมายภายในช่วงหนึ่งสปัดาหก์บัการประชุม 

ของบรรดาท่านทูตและท่านกงสุลใหญ่	 สอนเราให้	 “เตรียมใจรับมือกับ 

เหตุการณ์ไม่คาดคิด”	และต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	อย่างที่ฝรั่งเขามัก 

พูดว่า	“Always expect the unexpected” 

	 ในฐานะคนเบื้องหลงั	ขอแบง่ปนั “มหาคาถา”	ท่ีผู้จดัมอืใหมอ่ย่างพวกเรา 

และรุ่นต่อไปควรมีไว้ใช้เป็นหลักใจในการจัดประชุมทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก 

ให้สำเร็จด้วยดี	ดังนี้

	 คาถาแรก	คอื	“คดิใหญ”่	(Think	Big)	อันนี้เปน็ปฐมคาถาสำหรบันกัลา่ฝนั 

ทุกคนเนือ่งจากการมีภาพใหญ่ของการประชุมทตูฯ	 เป็นไกด์ส่วนตัวติดสอย 

ห้อยตามท่านไปทุกหนแห่ง	 จะทำให้การทำงานลุล่วง	 มีทิศทาง	 และทำงาน 

ที่ยากให้ง่ายขึ้นได้

	 โดยกระบวนการคิดใหญ่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ก้าวแรก	คือ	“คิดใหญ่ว่าจะ 

ต้องสำเร็จ” ตามมาด้วย	“คิดภาพใหญ่”	 ของการประชุม	 เพื่อเป็นทิศทาง 

กำกับการทำงานของเราไม่ให้หลงหรือเขวไขวไปในทางอื่น	

	 ตบท้ายด้วยการตั้งปณิธานว่าจะ	 “คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก (คิดน้อย)”  

โดยเฉพาะในเรื่องที่อาจบั่นทอนสุขภาพใจแต่ไม่ใช่สาระใหญ่ในการจัดประชุม

	 ตัวอย่างของการคิดใหญ่ในการจัดประชุมทูตและกงสุลใหญ่	คือ	 เมื่อได้ 

ทราบว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นในปีนี้เป็นแน่แท	้ ก็เริ ่มพึมพำคาถาคิดใหญ่ 

โดยลองจินตภาพไปถึงการประชุมทีป่ระสบความสำเร็จ	 รวมทั้งขอน้อมรับ 

ข้อคิดเห็นที่มีค่าจากบรรดาท่านทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก	ทั้งในส่วนของสาระ	 

กำหนดการ	 และงานด้านโลจิสติกส์	 เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบและแนวทางใน 

กว่าจะมาเป็น...การประชุมทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกปี ๒๕๕๕ ๘๓
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การจัดงานประชุม	 หลังจากนั้น	 ขอให้ทีมงานทุกท่านสวมวิญญาณดีไซน์เนอร ์

มือฉมังร่วมกันออกแบบองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของการประชุมให้ครบถ้วน	 

โดยเริ่มจากหัวข้อหลัก	 (theme)	 ของการประชุม	 เป้าหมาย	 ประมาณการ 

งบประมาณที ่คาดว่าจะใช้จริง	 กำหนดการประชุม	 สถานทีจ่ัดประชุม	 

เอกสารประกอบการประชมุ	การรบัเสดจ็ฯ	การเชญิผู้ทรงคณุวฒิุจากแวดวงอื่น	ๆ 	 

มาร่วมประชุม	 การจัดงานเลี ้ยงรับรอง	 แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์	 

การจัดยานพาหนะ	และกิจกรรมเสริมอื่น	ๆ	อาทิ	กิจกรรม	CSR	ที่ช่วยส่งเสริม 

ภาพลักษณ์องค์กรไปพร้อมกับการรักษ์สังคมและโลก	 เป็นต้น	 แล้วจึงจัดแบ่ง 

ทีมตามหน้าทีรั่บผิดชอบ	 ได้แก่	 ฝ่ายสารัตถะ	 ฝ่ายโรงแรม	 ฝ่ายจัดเลี ้ยง	 

ฝ่ายยานพาหนะ	ฝา่ยรบัเสดจ็ฯ	ฝา่ยประชาสมัพนัธ	์ฯลฯ	ท่ีรว่มมือรว่มใจทำงาน 

เป็นหนึ่งเดียวกัน	

 “และเช่นเดียวกบัการทำงานทกุอยา่ง ควรมองขา้มเรื่องเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ    

เพื่อสร้างสรรค์ ‘สันติในใจ’ ในการทำงานร่วมกัน ตามหลัก Think big ค่ะ”

	 คาถาทีส่อง	 เป็นคุณสมบัติหลักของนักทำงานทีด่ีพึงมีพึงใช้	 คือ	 

“การประสานสิบทิศ” 

	 การประสานงานทีร่อบด้านและรอบคอบโดยไม่ละทิง้ภาพใหญ่ของงาน 

จะช่วยให้ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้รับรู้ข้อมูลอย่างทัว่ถึง	 รับทราบบทบาทหน้าที่ 

ของตนเองในการประชมุทูตฯ	อย่างชดัเจน	ชว่ยใหก้ารเตรยีมงานของคณะผูจ้ดั 

ง่ายขึ้น	และลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด	รวมทั้งเป็นจุดเริ่มของความร่วมแรง 

ร่วมใจและเป็นเจา้ของรว่ม	(ownership)	ของทุกฝา่ยที่เกี่ยวขอ้งกบังานประชมุ 

ทูตฯ	ด้วย

	 นอกจากนี	้ควรมี	“ขนัต”ิ และ	“จติบรกิาร”	ในการประสานงานระดบัหนึ่ง	 

เพราะกว่าจะมาเป็นการประชุมทูตฯ	เชื่อได้เลยว่าทีมงานจะต้องแปลงร่างเป็น 

โอเปอร์เรเตอร์คอยรับโทรศัพท์กว่าหลายร้อยสาย	 ต้องวิ ่งวุ ่นเข้าประชุม 

เตรยีมการดา้นต่าง	ๆ 	ต้องเตรียมใจตอบขอ้ซกัถามของทุกฝา่ยโดยไมขุ่่นมวั	และ 

วิทยุสราญรมย์
๘๔
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รบัฟงัทุกขอ้วจิารณ์ดว้ยย้ิมสยามและความอดทน	ตลอดจนยอมรบัขอ้ผดิพลาด	 

เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น	 ข้อผิดพลาดบางประการเป็นเหตุสุดวิสัยก็จริงอยู	่ 

แตเ่ราในฐานะทีมงานกต้็องนอ้มรบัคำตไิวเ้พื่อเปน็แรงบนัดาลใจในการปรบัปรงุ 

ให้สมบูรณ์ขึ้น

	 ไม่ว่าจะเป็นการประสานกำหนดการ	 การประสานเนื้อหาการประชุม	 

การประสานกับผู ้เข้าร่วมการประชุมจากทุกสถานเอกอัครราชทูตและ 

สถานกงสุลทัว่โลกเพื่อขอรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดการและสาระของ 

การประชุม	การประสานแจ้งข้อมูลทั่วไป	การเชื้อเชิญหน่วยงานภายนอกและ	 

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมประชุม	 การประสานกับฝ่ายโรงแรม	 หรือการประสานงาน 

ส่วนอื่น	ๆ	ล้วนต้องใช้ทุกกระบวนท่า	ทุกเคล็ดวิชาเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือ 

	 ดงัน้ัน	ขอใหท่้านผู้จดัมอืใหมท่่องไวใ้นใจวา่	ขนัตเิจา้คา่	ทุกเสยีงของท่าน 

มีความสำคัญต่องานของเรา	หรือบางทีอาจต้องกินแปะก๊วยบ่อย	ๆ	เพื่อจะได้ 

ไม่เป็นโรคหลงลืมเรื่องราวที่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบทั่วถึงกัน

	 ด้วยเหตุนี	้ การประสานสิบทิศจึงเป็นจุดเริ่มในการสร้าง	 “ฉันทานุมัติ 

ฉันมติร”	ใหทุ้กฝา่ยได้รว่มกนัคดิ	รว่มกนัทำ	รว่มเปน็เจา้ภาพการประชมุทูตและ 

กงสุลใหญ่ทั่วโลก	อันจะลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่พึงประสงค์ได้

กว่าจะมาเป็น...การประชุมทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกปี ๒๕๕๕ ๘๕
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	 อีกคาถาท่ีอยากฝากใหที้มผู้จดัประชุมครั้งตอ่ไปมไีว้	คอื	“หาความสนกุ 

ในทุกงาน” 

 อนัวา่เคลด็ของคาถานี้คอืการมองหา	“จุดเปลี่ยน”	หรอืการม	ี“มมุมองใหม”่  

ที่จะทำให้เห็นช่องทางสร้างความสนุกในระหว่างการทำงานเตรียมการประชุม	 

และในระหว่างการประชุม	ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเหน็ดเหนื่อยนักหนา	

	 ทฤษฎีด้านบริหารว่ากันว่า	ถ้าไม่รู้สึกสนุกในงาน	ก็จะเป็นผลเสียทั้งงาน 

และทั้งคน	ดังนั้น	ขอให้ลองใช้ใจที่สร้างสรรค์และการมองโลกด้านบวกมาช่วย 

สร้างความสนุกในทุกงานทีท่ำค่ะ	 เช่น	 ในการประชุมทูตฯ	 หากใครถูกใช้ 

ใหเ้ป็นคณะล่วงหนา้ไปดโูรงแรมและสถานท่ีจดัประชมุ	กอ็าจใชโ้อกาสนั้นทศันา 

งานมัณฑนศิลป์ของโรงแรมแต่ละแห่งไปพร้อมกัน	 หากได้รับมอบหมาย 

ให้ทำงบประมาณจัดการประชุม	 ก็จงถือเป็นเรื่องดีและท้าทายความสามารถ 

ที่จะศึกษาระเบียบคลังให้แตกฉาน	นอกจากนี้	อาจใช้คาถานี้ในการสร้างสรรค์ 

กิจกรรมต่าง	ๆ	อาทิ	กิจกรรมกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์	กิจกรรม	CSR	ดี	ๆ	เพื่อเป็น 

สีสันให้การประชุมด้วย

	 สำหรับคาถาสุดท้าย	 “การติดตามผลของงาน”	 นั้น	 สำคัญไม่แพ้ 

สามข้อแรก

	 สรปุส้ัน	ๆ 	ไดว้า่	เพื่อใหง้านเดนิหนา้และเป็นไปตามแผนงานหรอืภาพใหญ่ 

ท่ีกำหนดไว	้ตอ้งตามตดิในทุกย่างก้าวของงาน	ถา้รู้วา่งานตดิขดัอยู่ท่ีขั้นตอนไหน	 

ก็ต้องแก้ไขที่ส่วนนั้นโดยเร็ว	

	 ถ้าคิดแบบแนวโรมานซ์	 การติดตามผลของงานก็เหมือนกับการสร้าง 

สัมพันธ์รัก	 ถ้าไม่รู้จักรดน้ำ	 พรวนดิน	 สอบถามความเป็นไป	 ต้นรักนั้นไซร้ 

ก็ไม่งอกงาม

วิทยุสราญรมย์
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	 ฉันใดก็ฉันนั้น	 ทีมงานผู้จัดงานประชุม	 ก็ต้องเฝ้าติดตามสอบถามความ 

คืบหน้าของการดำเนินงานในทุกขั้นตอน	ต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าอย่าง 

รอบคอบและใส่ใจในการทำให้งานในความรับผิดชอบลุล่วง	 นอกจากนั้น	 

เมือ่การประชุมแล้วเสร็จ	 จะต้องไม่ละเลยทีจ่ะติดตามผลการดำเนินงานจาก 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติการประชุม	

	 อีกทัง้ควรติดตาม	 feedback	 ของการประชุมโดยจัดทำแบบสอบถาม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปใช้ในการจัดประชุมฯ	 ในปี 

ต่อไปให้สมบูรณ์ยิง่ขึ ้นด้วย	 ซึ่งปีนี้	 ทีมงานได้รับอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะจากท่านทูต	 ท่านกงสุลใหญ่ทีเ่ป็นประโยชน์มากต่อการจัดใน 

โอกาสต่อไป

	 ส่ีมหาคาถานี้	ถอืเปน็สว่นเสรมิสำคัญของอทิธบิาทสี่ในทางพระพทุธศาสนา	 

ได้แก่	การมีฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	อันจะพาให้งานสำเร็จด้วยใจที่เป็นสุข 

และทุกคนยิ้มได้

	 กว่าจะมาเป็น...	 การประชุมทูตและกงสุลใหญ่ปีนี้	 นอกจากมหาคาถา 

ทัง้สีแ่ลว้	พวกเราเหลา่ทีมงานยังได้แรงใจแรงกายจากมติรสหายชาวบวัแกว้จาก 

หลายกรมและสำนกั	และท่านผู้บรหิารระดบัสงูของกระทรวงฯ	ทุกท่าน	มาชว่ย 

สนับสนุนให้การประชุมสำเร็จไปได้ด้วยดี	จึงขอขอบคุณในไมตรีมาอีกครั้งค่ะ

	 สุดท้ายนี้	คนเบื้องหลังหวังเล็ก	ๆ	ว่า	กว่าการประชุมทูตและกงสุลใหญ่ 

คร้ังต่อไปจะมขีึ้น	หรอืหากทา่นผู้อา่นมกีารบา้นตอ้งจัดการประชุมอื่น	ๆ 	มหาคาถา 

ทั้งสี่ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของท่านไม่มากก็น้อยนะคะ		  

กว่าจะมาเป็น...การประชุมทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกปี ๒๕๕๕ ๘๗
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	 จีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหม่ทีม่ีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 

อย่างรวดเร็ว	เนื่องจากนโยบาย	open	policy	ในปี	ค.ศ.	๑๙๗๘	ภายใต้การนำ 

ของ	 เติ้ง	 เสีย่ว	 ผิง	 จีนพยายามสร้างเขตเศรษฐกิจ	 เมืองท่า	 หรือการทำให้ 

สังคมทันสมัยด้วยระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	 ทั้งนี้	 จีน 

ในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

(Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation Program : GMS)

บทบาทของจีน

ปิยวรรณ รักพาณิชย์  
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	(สพร)

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วิทยุสราญรมย์
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ทำเพื่อต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติทีเ่ข้ามาโดยมีการยึดพื้นที่ทางภูมิศาสตร ์

ที่สำคัญ	ไม่ว่าจะเป็นทะเล	อ่าวหรือแม่น้ำ	โดยจีนตั้งอยู่ในด้านตะวันออกของ 

ทวีปเอเชียซึ่งเป็นประเทศทีม่ีศักยภาพในการเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งด้าน 

เศรษฐกิจและการเมืองของโลก	 เนื ่องด้วยขนาดของประเทศทีม่ีเนื ้อที ่	 

๙,๕๙๖,๙๖๐	 ตารางกิโลเมตร	 ใหญ่เป็นอันดับที	่ ๔	 ของโลก	 (ไม่รวมไต้หวัน	 

ฮ่องกง	และมาเกา๊)	และยังมพีรมแดนตดิกบัประเทศต่าง	ๆ 	โดยรอบ	๑๔	ประเทศ	 

คือ	 เกาหลีเหนือ	 รัสเซีย	 มองโกเลีย	 คาซัคสถาน	 คีร์กิซสถาน	 ทาจิกิสถาน		 

อัฟกานิสถาน	 ปากีสถาน	 อินเดีย	 เนปาล	 ภูฏาน	 พม่า	 ลาวและเวียดนาม	 

ขณะทีท่ิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง	 ทะเลจีนตะวันออกและทะเล 

จีนใต้	 โดยประเทศส่วนใหญ่ใน	 GMS	 ล้วนมีพื้นทีพ่รมแดนติดกับจีน	 ซึ่งจีน 

และประเทศต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ในสมัยอดีตต่างก็มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ 

กัมพูชา	พม่า	ลาวและเวียดนาม	ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็น	จนกระทั่งการเข้าร่วม 

การเป็นสมาชิกของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง	 ได้แก่	 ประเทศเวียดนาม	 ปี	 ค.ศ.	 

๑๙๙๕	 ลาวและพม่า	 ปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๗	 และกัมพูชาปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๙	 และ 

สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน	เนื่องจาก	มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันและ 

มีการใหค้วามชว่ยเหลอืกนัมาอย่างยาวนาน	โดยจนีลงทุนและใหค้วามชว่ยเหลอื 

กัมพูชาเกินกว่า	๒๐๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ในปี	ค.ศ.	๑๙๙๗	และมีบริษัท	๕๐	 

บริษัทของจีนเข้าไปลงทุนในพม่ามีมูลค่าทัง้สิ้น	 ๕๒๓	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ๑  

จีนใช้แผน	 Asia	 Debt	 Reduction	 Plan	 เพื่อลดหรือลบล้างหนี้แก่ลาว	 

พม่า	 กัมพูชา	 และเวียดนาม๒	 และในวันที	่ ๑๖	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 ๒๐๑๐	 

ช่วงรองประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 (Xi	 Jinping)	 เยือนลาว	 รัฐบาลจีนมอบ 

เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า	 (Grant	 Aid)	 แก่รัฐบาลลาว	 ๑๐๐	 ล้านหยวน	 
.............................................
	 ๑	 Zhang	Haibing.	China’s	Aid	to	Southeast	Asia	.	In	Saw	Swee-	Hock	(ed.),	 
ASEAN-China Economic Relations	 p.๒๐๖.	 Singapore	 :	 Institute	 of	 Southeast	 Asian	 
Studies,	๒๐๐๗.	
	 ๒	 Ibid.,	p.๒๑๖

บทบาทของจีนในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๘๙
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(ประมาณ	๑๕	ลา้นดอลลา่ร์์สหรฐัฯ)๓	นอกจากนี้	นายเวนิ	เจยีเปา่	นายกรฐัมนตร ี

ของจีนประกาศให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาไม่น้อยกว่า	 ๖๐๐	 ล้านดอลลาร์- 

สหรัฐฯ	ต่อปี	ซึ่งเกือบจะเท่ากับความช่วยเหลือที่กลุ่มประเทศ	ผู้บริจาคอื่น	ๆ	 

ทัง้หมด	 (Donor	 Countries)	 ได้ให้กับรัฐบาลกัมพูชาในแต่ละปี๔	 ซึ่งจาก 

การให้ความช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่าง 

จีนกับประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเห็นได้ชัด	 นอกจากนี้	 จีน	 (ยูนนาน)	 

ยังเคยเป็นประตูทางเขา้ท่ีสำคญัระหวา่งจนีกับภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 

ซึ่งได้รับการขนานนามว่า	“Southern Silk Road”๕	 และเนื่องจากยูนนาน 

เป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีทางออกทางทะเลแตมี่พื้นท่ีชายแดนตดิกบัประเทศลุ่มแมน่ำ้โขง	 

ดงัน้ัน	รัฐบาลจนีจงึใหค้วามสนใจพฒันาจนีตอนใต้	โดยใชยู้นนานเปน็ศนูย์กลาง 

ของมณฑลท่ีไม่มีทางออกทะเล	เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธก์บัประเทศลุ่มแมน่ำ้โขง	 

โดยจีน	 (ยูนนาน,	กว่างซี)	 เข้าเป็นสมาชิกของ	GMS	ตั้งแต่กำเนิด	GMS	ในปี	 

ค.ศ.	๑๙๙๒	ซึ่งจีนได้ให้ความสำคัญกับ	GMS	ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง	โดยผู้นำจีน 

ได้แสดงความคิดเห็นและจุดยืนทีม่ีต่อโครงการนี้ว่า	 จีนสนับสนุนโครงการ 

ดังกล่าว	และยินดีที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่น	ๆ	ใน	GMS	เพื่อ 

แสวงหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน๖	จากการท่ีมี	GMS	ทำใหเ้ศรษฐกจิระหวา่ง 
.............................................
	 ๓	 สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงปักกิ ่ง,	 “โทรเลขข้อมูลด้านการลงทุนใน 
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กบพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔”,	 ๔	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	 
(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
	 ๔	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓.
	 ๕	 He	Shengda	and	Sheng	Lijun.	Yunnan’s	Greater	Mekong	Sub-Region	Strategy.	 
In	Saw	Swee-	Hock,	Sheng	Lijun	and	Chin	Kim	Wah	(eds.),	ASEAN-CHINA Relations:  
Realities and Prospects	 ,	 p	๒๙๕.	 Singapore:	 Institute	 of	 Southeast	 Asian	 Studies,	 
๒๐๐๕.
	 ๖	 Zhu	Zhenming,	“Mekong	Development	and	China’s	(Yunnan)	Participation	 
in	 the	Mekong	Subregion	Cooperation,”	Ritsumeikan International Affairs	๘:๑	(๒๐๑๐),	 
p.๔.	อา้งใน	นรตุม	์เจรญิศร,ี	ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนุภมิูภาคลุ่มแม่นำ้โขง	จลุสารความมั่นคง 
ศึกษา ,ฉบับที่	๘๖	(ธันวาคม	๒๕๕๓)	หน้า	๑๒.

บทบาทของจีนในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๙๑
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ประเทศสมาชิก	 GMS	 กับยูนนานส่งผลทีด่ี	 เห็นได้จากการค้าระหว่าง 

ยูนนานกับประเทศสมาชิก	 GMS	 มีม ูลค่าร้อยละ	 ๓๗.๕	 ของการค้า 

ต่างประเทศทัง้หมดในป	ี ค.ศ.	 ๒๐๐๒	 เพิ่มเป็นมูลค่า	 ๘๓๐	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 

ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๓	การค้าระหว่างจีนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเพิ่มจาก	๘,๐๐๐	 

ล้านดอลลารส์หรัฐฯ	ในปี	ค.ศ.	๑๙๘๑	ไปเปน็	๑๓๐,๐๐๐	ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ	 

ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๕๗	 และในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๙	 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับ 

อนุภูมิภาคลุม่แม่น้ำโขงมีอยูป่ระมาณ	 ๑.๕	 หมื่นล้านหยวน	 หรือประมาณ	 

๗.๕	 หมืน่ล้านบาท๘	 นอกจากนี	้ จีนได้มีเป้าหมายที่จะให้มีการค้าระหว่าง 

ประเทศลุม่แม่น้ำโขงในปีนี ้	 (ค.ศ.	 ๒๐๑๑)	 เพิ ่มขึ ้นเป็นมูลค่าประมาณ	 

๓	 หมืน่ล้านหยวน	 และจะเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้	 ๖	 หมื่นล้านหยวนภายใน	 

๒	-	๓	ปีข้างหน้า๙

	 อย่างไรกต็าม	ความชดัเจนในนโยบายของจีนที่มีต่อภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง 

ปรากฏในนโยบาย	 The	 Western	 Region	 Development	 Strategy	 

ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๐	 โดยมีเป้าหมายเพื่อทีจ่ะลดความแตกต่างระหว่างมณฑล 

ชายฝั่งกบัมณฑลท่ีอยู่ตอนในของประเทศ	ลดการเคลื่อนยา้ยของแรงงานในประเทศ	 

และการแก้ไขปัญหาสังคมต่าง	 ๆ	 นโยบายดังกล่าวครอบคลุมมณฑลต่าง	 ๆ	 

ได้แก่	 ซินเจียง	 (Xinjiang)	 หนิงเซี่ย	 (Ningxia)	 ชิงไห่	 (Quinhai)	 เสฉวน	 

(Sichuan)	 กานซู	 (Gansu)	 กุ้ยโจว	 (Guizhan)	 ชานซี	 (Shanxi)	 ยูนนาน	 

(Yunnan)	 กว่างซีจ้วง	 (Guangxi	 Zhuang)	 ฉงชิ่ง	 (Chongqing)	 และธิเบต	 

วิทยุสราญรมย์
๙๒

.............................................
	 ๗	 กรุงเทพธุรกิจ,	จีนกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 [ออนไลน์],	แหล่งที่มา:	 	http://www. 
bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/yossan/๒๐๑๐๐๓๐๑/๑๐๒๕๐๑% 
E๐%E๐%E๐	[๗	มีนาคม	๒๕๕๔]
	 ๘	 บอร์ดเสียงคนอีสาน,	จีนผนึก ๖ ชาติพัฒนาลุ่มน้ำโขง ดัน’พินิจ’นั่งประธาน’ 
จเีอม็เอส’  [ออนไลน]์,	แหลง่ที่มา:		http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show_module. 
php?Category=khong&No=๑๒๕๕๑		[๑๓	เมษายน	๒๕๕๔]
	 ๙	 เรื่องเดียวกัน,	หน้าเดียวกัน.
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(Xizang)	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า	ร้อยละ	๕๖.๘	ของประเทศจีน	และนับเป็น 

จำนวนประชากรกว่าร้อยละ	๒๓	ของประเทศจีน๑๐	ซึ่งจากนโยบายนี้เองที่จีน 

มุ่งพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบความร่วมมือ	GMS	เพื่อทำให้จีนได้รับประโยชน์ 

มากขึ ้น	 โดยการทีจ่ีนให้ความช่วยเหลือในการร่วมพัฒนาเส้นทางต่าง	 ๆ	 

ภายใต้กรอบความร่วมมือ	 GMS	 เช่น	 งานก่อสร้างสะพานยาว	 ๔๘๐	 เมตร	 

ถนน	 อาคารด่านพรมแดนทัง้สองฝั่ง	 และจุดสลับทิศทางการจราจรซึ่งอยู ่

ในฝัง่ไทย	 โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที	่ ๑๑	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 ๒๐๑๐	 คาดว่า 

จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม	 ค.ศ.	 ๒๐๑๒	 รวมมูลค่าการก่อสร้างประมาณ	 

๑,๔๐๐	 ล้านบาท	 โดยไทยและจีนตกลงรับผิดชอบค่าก่อสร้างฝ่ายละครึ่ง๑๑  

บทบาทของจีนในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๙๓

.............................................
	 ๑๐	 Nguyen	Phoung	Binh.	 “Geopolitics	 and	Development	Cooperation	 in	 the	 
Mekong,”	Maria	 Serena	 I.	 Diokno	 and	 Nguyen	 Phoung	 Binh	 (eds.)	 (Chiang	Mai:	 
Silkworms,	๒๐๐๖),	 p๗๑.	อ้างใน	นรุตม์	 เจริญศรี	 ,	 	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ำโขง	จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่	๘๖	(	ธันวาคม	๒๕๕๓)		กรุงเทพฯ	๑๔.
	 ๑๑	 กระทรวงการต่างประเทศ,	 “โทรเลขเรื ่องผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	(กพบ.)	ครั้งที่	๒/๒๕๕๔”,	๔	กุมภาพันธ์	๒๐๑๑	 
(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่).

55-11-055_064-111_Y.indd   93 2/4/13   4:21:16 PM



วิทยุสราญรมย์
๙๔

โครงการเครือข่ายเส้นใยแก้วระหว่างไทย	 -	 พม่า	 -	 อินเดีย	 และพม่า	 -	 จีน	 

(ค.ศ.	 ๒๐๐๘)	 ซึ่งก่อสร้างโดย	 China	 Telecom	 และ	 Yunnan	 Telecom	 

ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ	The	Information	Superhighway	Network	 

(ISN)	 project๑๒	 ซึ่ง	 ADB	 รัฐบาลไทย	 และรัฐบาลจีนจัดหาเงินกู้แบบไม่มี 

ดอกเบีย้และเงินให้เปล่าเพื่อสร้าง	 the	 Bangkok	 -	 Kunming	 highway	 

มูลค่า	 ๒.๔๙	 ล้าน	 RMB๑๓	 และในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๘	 จีนอนุมัติงบประมาณแก ่

กัมพูชาคิดมูลค่ารวม	 ๕๕	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา 

ปรับปรุงถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองต่าง	ๆ	รวมทั้งปรับปรุงทางหลวงแห่งชาติ 

หมายเลข	๗	 ที่เชื่อมต่อกับภาคใต้ของลาวภายใต้กรอบ	GMS๑๔	 การให้ความ 

ช่วยเหลือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง	ๆ 	เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการที่จีน 

ทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก	กล่าวคือ	การที่จีนพยายามสร้าง 

โครงสร้างพื ้นฐานต่าง	 ๆ	 เพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและ 

จีนตอนใต้ก็เพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตนทีจ่ะช่วยพัฒนามณฑล 

ทางฝ่ังตะวนัตกของจนีใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า	อกีท้ังยังชว่ยทำใหเ้ป็นเสน้ทาง 

การขนส่งสินคา้เขา้	-	ออกประเทศจนีไดส้ะดวกย่ิงขึ้น	โดยจนีใหค้วามสำคญักบั 

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก	 โดยแสดงให้เห็นจากประโยคยอดนิยม 

ของจีนที่กล่าวไว้ว่า	“If you want to get rich, build roads”๑๕ 

	 กล่าวได้ว่า	 ในหลายปีทีผ่่านมาจีนได้อาศัยกรอบความร่วมมือ	 GMS	 

ในการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนุภูมิภาคนี้ด้วยการสนับสนุนการพัฒนา 

.............................................
	 ๑๒	 Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Thailand.,	Myanmar strives for development  
of cross-border fiber links with neighbors	[ออนไลน์],	แหล่งที่มา		http://elibraly๑.mfa.app/ 
new_e/show_data.php?lib_id=%๒๐๑๓๗๙๙๖%๒๐%๒๐		[๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔]
	 ๑๓	 Zhang	Haibing.	ASEAN-China Economic Relations,	๑:๒๕๘.		
	 ๑๔	 สถานเอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุปกักิ่ง,	“โทรเลขขอ้มลูดา้นการลงทนุในประเทศเพื่อนบา้น 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุม	กบพ.	ครั้งที่	๒	/	๒๕๕๔”,	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
	 ๑๕	 Zhang	Haibing.	ASEAN - China Economic Relations,	๑:๒๕๘.			
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บทบาทของจีนในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๙๕

โครงสร้างพื้นฐาน	 ตามแนวพื้นทีเ่ศรษฐกิจเหนือ	 -	 ใต้	 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง 

ภาคตะวันตกของจีน	 (ยูนนานและกว่างซี)	 ผ่านเส้นทางหมายเลข	 ๓	 และ 

การพัฒนาโทรคมนาคมและพลังงาน	 รวมทัง้การลงทุนภาคบริการตามแนว 

พื้นทีเ่ศรษฐกิจ	 นับได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสมาชิก	 GMS	 เป็น 

ความสัมพันธ์ทีแ่นบแน่น	 โดยมีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก	 

และเน้นความเชื่อมโยงทางภูมิภาค	 ซึ่งไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่จีนจะให้ 

ความสำคัญกับการเชื ่อมโยงทางภูมิภาคเพราะจีนเชื ่อว่าการเชื ่อมโยงใน 

ภูมิภาคเหล่านี้ล้วนจะนำความเจริญรุ่งเรืองสู่ประเทศตน		  
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วิทยุสราญรมย์
๙๖

ปิยวรรณ รักพาณิชย์
เจ้าหน้าที่วิเทศสหการปฏิบัติการ	ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ	๑	

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	(สพร)	

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(Greater Mekong Subregion Economic 
Cooperation Program : GMS) กับการสร้าง

บทบาทแผนงาน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 แผนงานความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง	๖	ประเทศ	 

(Greater	Mekong	Subregion	Economic	Cooperation	Program	:	GMS)	 

เริ่มขึ้นในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๒	 โดยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคาร 

เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย	 (Asian	 Development	 Bank	 :	 ADB)	 เพื่อจัดทำ 

กรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะเกื้อกูลกัน 
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บทบาทแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
กับการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๙๗

.............................................
	 ๑	 Gillian	Goh,	The “ASEAN Way” Non-Intervention and ASEAN’s Role in  
Conflict Management	 [online],	 	 Available	 from:	 http://www.stanford.edu/group/sjeaa/ 
journal๓/geasia๑.pdf		[May	๒,	๒๐๑๑]

บนพื ้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ	 โดย 

การสนับสนุนทั้งทางการเงินและทางวิชาการจาก	 ADB	 เป็นตัวขับเคลื่อน 

การพัฒนาอนุภูมิภาคเริ่มจากการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 

โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งและพลังงาน	 ขณะทีอ่าเซียนซึ่งเป็นองค์กร 

ระดบัภมิูภาคท่ีกอ่ตั้งแตป่	ีค.ศ.	๑๙๖๗	แตห่นัมาใหค้วามสนใจในการดำเนนิการ 

ทางเศรษฐกิจเมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๙๒	ซึ่งเป็นปีของการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	 

อย่างไรกต็าม	การท่ี	GMS	มีการดำเนนิการโครงการตา่ง	ๆ 	ไดอ้ย่างรวดเรว็และ 

ประสบผลสำเรจ็อย่างเปน็รูปธรรม	โดยเฉพาะดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน	เนื่องจาก 

เหตุผลหลายประการจากความแตกต่างระหว่าง	GMS	กับ	อาเซียน	ดังนี้

 ๑. ด้านหลักการ	 อาเซียนมีวิถีของตนเองทีเ่รียกว่า	 วิถีอาเซียน๑  

ซึ ่งเป็นการทูตชนิดหนึ ่งทีม่ ีลักษณะไม่เป็นทางการ	 (informal)	 โดยเน้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 (ผู ้นำของประเทศสมาชิกอาเซียน)	 มากกว่า 

ความสัมพันธ์เชิงสถาบัน	 ซึ ่งถ้ามีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ ้นก็จะมีการใช้ 

การปรึกษาหารือและเจรจากัน	 เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีละเว้น 

การใชก้ำลงัและการเผชญิหนา้กนั	โดยยดึถอืหลกัในการไมแ่ทรกแซงกจิการภายใน 

ของกันและกัน	และหลักการใช้	 ฉันทามติ	 (consensus)	 โดยประเทศสมาชิก 

อาเซียนต้องเห็นพ้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทัง้หมด	 ซึ่งการใช้หลักการฉันทามติ 

น้ีเองท่ีเป็นอุปสรรคในการดำเนนิการในเรื่องใด	หากวา่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

มองว่าเรื่องใดจะกระทบกับผลประโยชน์ตนก็จะไม่เห็นพ้องด้วยจึงทำให้เรื่อง 

นัน้	ๆ 	ไม่มีความกา้วหนา้ตอ่ไป	แม้วา่จะมหีลกัการ	ASEAN	-	X	ซึ่งเปน็การยืดหยุ่น 

ในการผูกพันตามขอ้ตกลงตา่ง	ๆ 	โดยอนญุาตใหป้ระเทศท่ียังไม่พรอ้มยังไม่ต้อง 

เข้าร่วมความตกลงทางด้านเศรษฐกิจได้	ซึ่งต่างจากหลักการของ	GMS	ซึ่งเป็น 

การรวมตวักันโดยท่ีภาคเอกชนและภาครฐับาลเขา้มามสีว่นรว่มเพื่อพฒันาพื้นที่ 

ห่างไกล	 อีกทัง้โครงการความร่วมมืออาจจะดำเนินระหว่างสองประเทศ 

ขึ้นไปได	้โดยไมจ่ำเปน็วา่ท้ัง	๖	ประเทศจะตอ้งรว่มโครงการการดำเนนิโครงการ 

ต่าง	 ๆ๒	 การดำเนินการของ	 GMS	 จึงมีความรวดเร็วกว่าของการดำเนินการ 

อาเซียน

 ๒. ดา้นโครงสรา้งสถาบนั	ประเทศสมาชกิอาเซยีนท้ัง	๑๐	ประเทศ 

ต่างมีความหลากหลายอยูม่ากในเรื่องระบบการเมือง	 การปกครอง	 ภาษา	 

เชื้อชาติ	 ระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 ซึ่งทำให้การรวมตัวค่อนข้างมี 

อุปสรรค	แต่ประเทศสมาชิก	GMS	มีระดับค่อนข้างใกล้เคียงกัน	 (ยกเว้นไทย)	 

ซึ่งทำให้ความร่วมมือกันพัฒนาเป็นไปง่ายกว่าการมีความหลากหลายเหมือน 

อาเซียน

วิทยุสราญรมย์
๙๘

.............................................
	 ๒	 จลุชพี	ชณิวรรโณ,	สู่สหสัวรรษที่ ๓ : กระแสเศรษฐกจิการเมืองโลกที่ไรพ้รมแดน  
(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,	๒๕๔๕)	หน้า	๒๕๑.
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บทบาทแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
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๙๙

 ๓. ดา้นการจดัสรรทรพัยากร	เมื่ออาเซยีนขยายสมาชกิภาพไปสู่ 

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจึงทำให้มีระดับความแตกต่างกันมากระหว่าง 

ประเทศสมาชิกอาเซียนเก่าและประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่	 ประเทศสมาชิก 

อาเซียนเก่าจึงเน้นพัฒนาสมาชิกอาเซียนใหม่ที ่โครงการด้านนโยบายและ 

การจัดการ	 (software)	 ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าโครงสร้างด้านกายภาพหรือระบบ 

สาธารณูปโภคตา่ง	ๆ 	(hardware)๓	ดงันั้น	ประเทศภายนอกจงึเขา้มามคีวามสำคญั 

ในการให้เงินทุนต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อน 

ที่ส่งผลให้การดำเนินนโยบายต่าง	ๆ 	อาจจะไม่เป็นอิสระ	แต่	GMS	มี	ADB	เป็น 

องค์กรที่ให้การสนับสนุนโดยตรงจึงไม่ค่อยเกิดปัญหามากนัก	อีกทั้ง	จีนที่เน้น 

การพัฒนาทางตอนใต้ของจีนจึงทำให้จีนให้เงินกู้เงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

.............................................
	 ๓	 โอม	 ฉัตรนันท์,	 “อาเซียนกับลุ่มแม่น้ำโขง	 :	 การหลอมหลวมความแตกต่างและ 
ความท้าทาย,”		๖๐	ปี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยสารคาม	อาเซียน 
ประเด็นปัญหาและความท้าทาย		หน้า	๖๓.
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๑๐๐
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๑๐๑

พื้นฐาน	โดยเฉพาะเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิเหนอื	-	ใต้	ท่ีชว่ยเชื่อมจีนตอนใต้สู ่

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงอาเซียนด้วย

	 จากความแตกต่างสามประการดังกล่าวทีท่ำให้การดำเนินการของ	 

GMS	คล่องตัวและรวดเร็วกว่าการดำเนินการของอาเซียน	ดังนั้น	โครงการเพื่อ 

การพฒันาตา่ง	ๆ 	โดยเฉพาะโครงสรา้งพื้นฐานจงึได้เริ่มดำเนนิการกอ่น	อาเซยีน 

เพิ่งจะเริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาประเทศสมาชิกใหม่	 (CLMV)	จากกรอบ 

ความรเิริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซยีน	(Initiative	for	ASEAN	Integration	:	IAI)	 

ท่ีประเทศสมาชิกเก่าใหก้ารพัฒนาประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม	่และจากนั้นกม็	ี 

MPAC	ท่ีเป็นแผนแม่บทท่ีรวบรวมโครงการตา่ง	ๆ 	ในระดบัอนภุมูภิาคเพื่อจะชว่ย 

สนับสนุนให้โครงการเหล่านั้นเกิดเป็นรูปธรรม	 และยังมี	 ASEAN	 Economic	 

Scorecard	ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนท่ีเปน็เครื่องมอืที่จะนำไปสู่การเปน็ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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๑๐๒

	 อย่างไรกต็าม	GMS	เปน็ปจัจยัสนบัสนนุตอ่การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิ 

อาเซียน	แต่มีข้อท้าทายที่	GMS	และอาเซียนต้องเผชิญในอนาคต	กล่าวคือ

 ๔.๑ ปัจจัยของความร่วมมือในกรอบ GMS ที่สนับสนุนต่อการ 
จดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community :  
AEC)
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๑๐๓

	 	 	 ๑.	 การเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานในภมูภิาค	GMS	เนน้การพฒันา 

โครงสร้างพื้นฐานในประเทศสมาชิก	 โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเส้นทาง 

คมนาคมควบคู่ไปกับ	การเช่ือมโยงแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกจิ	(Economic	Corridors)	 

รวม	 ๙	 เส้นทาง	 โดยมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมใน	 ๓	 เส้นทางหลัก	 ได้แก่	 

๑)	North	-	South	Economic	Corridor	(NSEC)	๒)	East	-	West	Economic	 

Corridor	(EWEC)	และ	๓)	Southern	Economic	Corridor	(SEC)	โดยล่าสุด 

ตามแนวเส้นทาง	 NSEC	 ไทยและจีนได้ร่วมกันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง 

แห่งที่	๔	(เชียงของ	-	ห้วยทราย)	และเป็นการเชื่อม	missing	links	จุดสำคัญ 

ของแนวเส้นทาง	 NSEC	 ในขณะทีแ่นวพื้นที	่ EWEC	 นั้น	 missing	 links	 

เส้นทางหลักส่วนใหญ่อยู่ในพม่า

	 แผนการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงแนวพื้น 

เศรษฐกิจในกรอบ	 GMS	 มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนแผนงานการจัดตั้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถใน 

การแข่งขัน	 (competitiveness)	 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 

จะเอ้ืออำนวยตอ่การขนถา่ยสนิคา้และการคา้ระหวา่งประเทศ	โดยจะลดตน้ทุน 

ด้านการขนส่ง	 (logistics)	 และสนับสนุนเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจ	 

ด้านการพัฒนาเป็นฐานและการผลิตร่วม	 โดยการลดต้นทุนด้านการผลิตโดย 

การจัดหา/เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ	 แรงงาน	 เทคโนโลยีในพื้นที่ที่ได้เปรียบสูงสุดได้ 

อย่างสะดวก

	 นอกจากนี้	GMS	ยังสนับสนุนและต่อยอดกระบวนการเชื่อมโยงระหว่าง 

กนัในอาเซยีน	(ASEAN	Connectivity)	ซึ่งท่ีประชมุ	ASEAN	Summit	ครัง้ที	่๑๗	 

ทีก่รุงฮานอยได้รับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	 

(Master	 Plan	 on	 ASEAN	 Connectivity)	 อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญใน 

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

55-11-055_064-111_Y.indd   103 2/4/13   4:21:18 PM



วิทยุสราญรมย์
๑๐๔

   ๒.	 การสนบัสนนุการอำนวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทนุ	 

กลไกสำคัญของ	 GMS	 ทีจ่ะสนับสนุนการเคลื ่อนย้ายเสรีของสินค้าและ 

การลงทุนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ	 กระบวนการอำนวย 

ความสะดวกการขนสง่สนิคา้ขา้มพรมแดน	โดยเรง่การดำเนนิการใหค้วามตกลง 

การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	(Cross	Border	Transport	 

Agreement	 :	 CBTA)	 มีผลบังคับใช้โดยเร็ว	 ซึ่งจะเป็นความตกลงขนส่งข้าม 

พรมแดนทีม่ ีความก้าวหน้ามาก	 โดยเฉพาะการนำระบบ	 single	 stop	 

inspection	มาใชก้บัระบบตรวจคนเขา้เมือง	ศลุกากรและพธิกีารเขา้เมืองอื่น	ๆ 	 

ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งหากการดำเนินการภายใต้ความตกลง	CBTA	มีผลเป็นรูปธรรม 

จะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบเสรีภายใต้พันธกรณีประชาคม 

เศรษฐกิจในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและขจัดมาตรการกีดกัน 

การค้าที่ไม่ใช่ภาษี	(Non	Tariff	Barriers	:	NTBs)

	 	 	 ๓.	 การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	 ตาม 

เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยการลดช่องว่างการพัฒนา 

ระหว่างสมาชิกอาเซียนเก่าและสมาชิกอาเซียนใหม่	 ซึ่งกรอบความร่วมมือ	 
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๑๐๕

GMS	 ให้ความสำคัญกับการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ 

ลดระดับความยากจน	โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล	 โดยการพัฒนา	Transport	 

Corridors	 ให้เป็น	 Economic	 Corridors	 เป็นปัจจัยสำคัญทีผ่ลักดันให้เกิด 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนตามแนวเส้นทางหลัก	 ซึ ่งก่อให้เกิด 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	(GDP)	อัตราการขยายตัวของรายได้ประชาชาติต่อ 

ประชากร	(GDP	per	capita)	และมลูคา่การคา้ตามเสน้ทางสายหลกัอย่างย่ังยืน	 

อันจะเห็นได้จากกลุ่มประเทศสมาชิก	 GMS	 มีการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่ม 

ประเทศสมาชิกในทางบวกและยั่งยืน	 กล่าวคือ	 กลุ่มประเทศ	 CLMV	 มีอัตรา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยประมาณกว่าร้อยละ	 ๖	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	 

๑๙๙๐	-	๒๐๐๙	โดยช่วงระยะแรก	(ค.ศ.	๑๙๙๐	-	๑๙๙๕)	ประเทศกัมพูชา	 

ลาว	 พม่า	 และเวียดนาม	 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูท่ีร่้อยละ	 ๖.๔	 

๖.๓	๕.๔	 และ	๗.๗	 ตามลำดับ	 ในช่วงระยะทีส่อง	 (ค.ศ.	 ๑๙๙๖	 -	 ๒๐๐๓)	 

ประเทศกัมพูชา	 ลาว	 พม่า	 และเวียดนาม	 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

อยูท่ีร่้อยละ	 ๗.๔	 ๖.๑	 ๑๐	 และ	 ๗.๐	 ตามลำดับ	 และช่วงระยะสุดท้าย	 

(ค.ศ.	 ๒๐๐๔	 -	 ๒๐๐๙)	 ประเทศกัมพูชา	 ลาว	 พม่า	 และเวียดนาม	 มีอัตรา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ	๘.๒	๗.๒	๑๓.๓	และ	๖.๑	ตามลำดับ	 

นอกจากนี	้ เป็นทีน่่าสังเกตว่าประเทศกัมพูชาและพม่ามีอัตราการขยายตัว 

เพิ่มขึ้น	 และประเทศลาวมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงจากช่วง 

ระยะแรกสู่ระยะท่ีสอง	และเพ่ิมขึ้นเม่ือเขา้สู่ระยะท่ีสาม	ในสว่นประเทศเวยีดนาม 

ถอืไดว้า่เป็นประเทศท่ีมอีตัราการขยายตวัลดลง	ซึ่งอาจเป็นเพราะเวยีดนามเป็น 

ประเทศท่ีมีการคา้กบัต่างประเทศมากกวา่ประเทศอื่น	ซึ่งนั่นหมายถงึผลกระทบ 

ด้านลบจากภายนอกประเทศ	 อันได้แก่	 วิกฤตการณ์ด้านการเงินในเอเชีย	 

ปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๗	 วิกฤตการณ์ชะลอตัวเศรษฐกิจของเศรษฐกิจโลก	 (global	 

recession)	 ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๑	การระบาดของโรค	 SARs	 ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓	 

และวิกฤตการณ์แฮมเบอรเ์กอร	์ป	ีค.ศ.	๒๐๐๙	อย่างไรกต็าม	อตัราการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ	CLMV	มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างตอ่เนื่อง 
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ซึ่งถอืไดว้า่เป็นการพฒันาทางเศรษฐกจิท่ีจะทำใหช้อ่งวา่งของระดับการพฒันา 

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเก่าและใหม่ลดน้อยลง

	 นอกจากนี้	 ข้อมูลรายได้ประชากรต่อหัวสำหรับประเทศสมาชิก	 GMS	 

ระหวา่งปี	ค.ศ.	๑๙๙๐	-	๒๐๐๙	พบวา่	ประเทศสมาชกิ	GMS	โดยเฉพาะ	CLMV	 

มีรายไดป้ระชาชาติตอ่หวัเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ 	ซึ่งมีปจัจยัลบที่ทำใหร้ายไดป้ระชาชาต ิ

ต่อหัวลดลงบ้างในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินของเอเชีย	ปี	ค.ศ.	๑๙๙๗	ที่ส่ง 

ผลกระทบใหร้ายไดป้ระชาชาตติอ่หวัลดลงชว่ง	๒	-	๓	ป	ีหลงัจากท่ีเกดิวกิฤตการณ	์ 

ทางการเงิน	 รวมทัง้ตัวชี้วัดการลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่ม 

ประเทศสมาชิก	 GMS	 ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างชัดเจน	 ได้แก่	 

ดชันีชี้วดัระดบัความยากจน	(คำนวณจาก	สดัสว่นประชากรท่ีมรีายไดส้ทุธติำ่กวา่	 

๑	ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน	(extreme	poverty)	ลดลงอย่างรวดเร็วในทุกประเทศ 

สมาชกิ	GMS	โดยระหวา่งป	ีค.ศ.	๑๙๙๐	-	๒๐๐๓	ดชันรีะดบัความยากจนลดลง 

จากร้อยละ	๔๖	อยู่ที่ร้อยละ	๓๓.๘	ในกัมพูชา	จากร้อยละ	๓๓	เหลือร้อยละ	 

๑๓.๔	ในจีน	จากร้อยละ	๕๒.๗	เหลือร้อยละ	๒๘.๘	ในลาว	จากร้อยละ	๕๐.๗	 

เหลือร้อยละ	๙.๗	ในเวียดนาม	และจากร้อยละ	๑๐.๑	เหลือร้อยละ	๑	ในไทย๔  

ซึ่งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นว่า	การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

ระดับอนุภูมิภาคของ	 GMS	 เป็นโครงการทีท่ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่	 

(CLMV)	มีชอ่งวา่งทางเศรษฐกจิกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนเกา่นอ้ยลง	ซึ่งถอืเป็น 

ก้าวสำคัญที่จะทำให้อาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ๔.๒ ข้อท้าทายที่ GMS และอาเซียนต้องเผชิญในอนาคต

	 	 	 ๑.	 การขาดแคลนทรพัยากรมนษุย์ในการพฒันาขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันและจัดตั้ง	Economic	Corridor	อย่างเป็นรูปธรรม	จะเห็นได้ว่า 
.............................................
	 ๔	 Asian	Development	Bank,	Development Effectiveness Brief: Greater Mekong  
Subregion	 [online],	 	 Available	 from:	 	 http://www.adb.org/Documents/Brochures/ 
Devt-Effectiveness-Country-Briefs/Greater-Mekong-Subregion.pdf	 [February	 ๒๗,	 
๒๐๑๑]
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กรอบความรว่มมือ	GMS	ใหค้วามสำคญักบัการพฒันาเชื่อมโยงระบบโครงสรา้ง 

พื้นฐาน	(Physical	Capital)	เป็นหลัก	โดยเฉพาะการผลักดันการสร้างเส้นทาง 

คมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 (มีสัดส่วนสูงประมาณร้อยละ	๗๐	 ของ 

การสนับสนุนทางการเงนิและโครงการตา่ง	ๆ 	ภายใต้กรอบความรว่มมือ)	แต่ยัง 

ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 capital)	 โดยเฉพาะ 

การเน้นความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาและ	 capacity	 building	 

ค่อนข้างน้อย	 ซึ่งเป็นปัจจัยทีส่ำคัญทีจ่ำเป็นต้องเร่งผลักดันให้มีการพัฒนา 

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	(physical	 

infrastructure)	ซึ่งจะทำให้การใช้ประโยชน์จาก	Economic	Corridors	หรือ 

การดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นทีเ่ศรษฐกิจทำได้ง่ายยิง่ขึ้น	 รวมทัง้ส่งเสริม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอีกด้วย

	 	 	 ๒.	 การมีเจตนารมณท์างการเมอืง	(Political	Will)	ในการขบัเคลื่อน 

ความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม	GMS	เป็นกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคซึ่ง 

ไม่มีขอ้ผูกมัด/พนัธกรณรีะหวา่งประเทศ	ดังนั้น	การผลกัดนัในระดบันโยบายของ 

ประเทศสมาชกิเปน็ปจัจยัสำคญัย่ิงในการเรง่รดัขอ้ตกลงตา่ง	ๆ 	ในการขบัเคลื่อน 

แผนงานความร่วมมือ	 โดยเฉพาะพม่าจะต้องมีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน 

การรวมตวัทางเศรษฐกจิภายใตก้รอบ	GMS	เพื่อดงึดดูการสนบัสนนุทางการเงนิเพื่อ 

เชื ่อมต่อ	 missing	 links	 (ไม่เหมือนกับอาเซียนซึ่งมีสถานะทางกฎหมาย 

เป็นนิติบุคคลภายใต้กฎบัตร	 (Charter)	 ซึ่งประเทศสมาชิกทุกประเทศต้อง 
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ปฏิบัติตามกลไกและข้อตกลงต่าง	 ๆ	 ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เป็น 

รูปธรรม)	 อย่างไรก็ตาม	 การมีเจตนารมณ์ของรัฐบาลประเทศสมาชิก	 GMS	 

จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กรอบความร่วมมือ	GMS	ประสบความสำเร็จ	กรณี 

ของรฐับาลไทยท่ีเห็นจะมีบทบาทชัดเจนอย่างมากภายใตก้รอบ	GMS	รว่มกบัจนี	 

โดยไทยถอืเป็นผูริ้เร่ิมกรอบความร่วมมือ	GMS	ซึ่งเปน็ผู้ใหท่ี้สำคญัภายใตก้รอบ	 

GMS	อีกท้ังไทยยังเปน็ประเทศผู้นำภายใตยุ้ทธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 

อิระวดี	 -	 เจ้าพระยา	 -	 แม่น้ำโขง	 (Ayeyawady-Chao	 Phraya	 -	Mekong	 

Economic	 Cooperation	 Strategy	 :	 ACMECS)	 ซึ่งเป็นแนวคิดริเริ่มของ	 

พ.ต.ท.ดร.ทักษณิ	ชนิวตัร	ท่ีต้องการเขา้ไปชว่ยเหลอืในการสรา้งงาน	สรา้งรายได	้ 

และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยมีความคิดว่าเป็นการสร้าง 

แนวทางป้องกันและแกไ้ขปญัหาของประเทศท่ีตน้ตอของปญัหา	ในขณะเดยีวกนั 

เป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	 โดยเล็ง 

เป้าหมายว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างกำแพงที ่

แข็งแกร่งสำหรับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	 เพื่อเป็นรากฐานในการเสริมสร้าง 

สันติภาพและความสงบสุข	 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ของประชาชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	 ทัง้นี้อาจกล่าวได้ว่า	 ความร่วมมือใน	 
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ACMECS	เป็นเสมอืนสว่นหนึ่งของความรว่มมอืใน	GMS	เพราะวา่รฐับาลของท้ัง	 

๕	ประเทศสมาชิกของ	ACMECS	ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือใน	 

๖	 ด้านด้วยกัน	 กล่าวคือ	 การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน	 

ความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม	 การเชื่อมโยงการคมนาคม	 

ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ว	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และความ 

ร่วมมือด้านสาธารณสุข	 โดยสาขาเหล่านี ้ต่างเป็นสิ ่งที	่ GMS	 ดำเนินการ 

มาก่อนแล้วเช่นกัน

	 	 	 ๓.	 การมีอิทธิพลจากประเทศนอกภูมิภาค	 (ญี่ปุ่นและจีน)	ญี่ปุ่น 

เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศสมาชิก	 GMS	 ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งความร่วมมือ	 

GMS	โดยมี	ADB	เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนหลักในโครงการต่างๆ	ภายใต้ 

กรอบ	 GMS	 ขณะเดียวกันจีนได้อาศัยกรอบความร่วมมือ	 GMS	 เข้ามาเชื่อม 

ความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน	 โดยทัง้สองประเทศ 

ตา่งพยายามแข่งขนัเขา้มามีบทบาทในประเทศในภมูภิาคนี้	เนื่องจากเปน็แหลง่ 

ทรัพยากรทีม่ีความอุดมสมบูรณ์	 มีแรงงานราคาถูก	 รวมถึงการเป็นตลาดใน 

การรองรับสินค้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่น	 ความสัมพันธ์ของจีนและญี่ปุ่นกับ 

ประเทศในภมิูภาคประเทศลุ่มแมน่ำ้โขงเปน็ไปอย่างแนบแนน่ซึ่งท้ังสองประเทศ 

ท้ังใหค้วามชว่ยเหลอืทางด้านเศรษฐกิจ	การเงนิ	และวชิาการแกป่ระเทศเหลา่นี	้ 

รวมถึงการเข้ามาเป็นคู่เจรจาของอาเซียน	 ซึ่งจีนและญี่ปุ่นต่างเป็นประเทศที ่

ร่ำรวย	 ดังนั้น	 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทีต่้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาล 

ซึ่งอาเซียนเองต้องพึ่งประเทศทัง้สอง	 โดยประเด็นนี้เองที่อาจจะเป็นเหตุให้ 

สถาปัตยกรรมของอาเซียนทีต่้องการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียต้อง 

สั่นคลอน	ดังนั้น	อาเซียนเองจึงต้องตระหนักและบริหารจัดการกับการเข้ามามี 

บทบาทของประเทศมหาอำนาจในการพัฒนาอนภุมูภิาคใหอ้ย่างเหมาะสม	และ 

ไม่เสียความเป็นศูนย์กลางในการรักษาบทบาทนำ
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	 ดังนั้น	 หากวิเคราะห์ตามแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะพบว่า	 

การทีป่ระเทศสมาชิกต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคนี้ต้องมีการพึ่งพาวัตถุดิบและแรงงาน 

ราคาถูกจากอีกประเทศและตอบแทนด้วยการให้เงินทุนและเทคโนโลยีสู ่

ประเทศน้ัน	ๆ 	ซึ่งทำใหป้ระเทศสมาชกิ	GMS	และอาเซยีนต่างต้องพึ่งพาอาศยักนั	 

โดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกิจ	ท่ีกรอบความร่วมมอื	GMS	เปน็แผนงานความรว่มมอื 

ทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคทีม่ีส่วนสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนให้เป็นรูปธรรมภายในปี	ค.ศ.๒๐๑๕	โดยกลไกแผนงานความร่วมมือที่ 

สำคญัของ	GMS	ในปจัจบุนั	อาทิเช่น	การเช่ือมโยงระบบโครงสรา้งพื้นฐานและ 

จดัตั้ง	Economic	Corridors	การผลกัดนั	Cross	Border	Transport	Agreement	:	 

CBTA	 จะเป็นส่วนกระตุ้นทีส่ำคัญในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ 

บรรลุเป้าหมายการเปน็ตลาดและฐานการผลติรว่ม	เสรมิสรา้งขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	 แม้ว่าจะมีข้อท้าทาย 

บางประการที่	 GMS	 และอาเซียนต้องเผชิญ	 เพื่อจัดการกับข้อท้าทายในเรื่อง 

การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย	์ การมีเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก	 GMS	 

และการเขา้มามอิีทธพิลของจนีและญ่ีปุ่น	แต่โดยภาพรวม	GMS	จะเปน็สว่นหนึ่ง	 

(subset)	ของกระบวนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแน่นอน	  
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ทะเลทรายซาฮาร่า...

	 ประเทศโมร็อกโก	 หรือราชอาณาจักรโมร็อกโก	 ตั้งอยูท่ิศตะวันตก- 

เฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา	 โมร็อกโกมีภูมิประเทศทีห่ลากหลาย	 มีทิศเหนือ 

ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 และทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก	 

ส่วนตอนกลางมเีทือกเขาแอตลาส	(Atlas	Mountains)	พาดผา่นเกอืบท้ังประเทศ	 

เป็นแนวจากตะวันออกเฉียงเหนือลงสู ่ตะวันตกเฉียงใต้	 ทางด้านใต้และ 

ตะวันออกเฉียงใต้ของโมร็อกโกอยูติ่ดกับประเทศแอลจีเรียและทะเลทราย 

ซาฮาร่า	(Sahara	Desert)

สุภาศิริ อมาตยกุล

เส้นทางสู่
ในโมร็อกโก

เส้นทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า....ในโมร็อกโก ๑๑๑

แผนที่แอฟริกาเหนือ 
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วิทยุสราญรมย์
๑๑๒

	 ในการเดินทางไปทะเลทรายซาฮาร่าของโมร็อกโก	 หากตั ้งต้นจาก 

กรุงราบัต	 (Rabat)	 เมืองหลวง	 ของโมร็อกโกทีอ่ยูท่างเหนือริมฝั่งมหาสมุทร 

แอตแลนติกนัน้	 สามารถใช้ได้หลายเส้นทาง	 ซึ่งรวมถึงการบินตรงไปยังเมือง 

ทีอ่ยูต่ิดกับทะเลทรายซาฮาร่า	 แต่ส่วนใหญ่นิยมเดินทางด้วยรถยนต์	 เพราะ 

ทำให้ได้เห็นทิวทัศน์ไปตลอดเส้นทาง	 ดิฉันเคยเดินทางไปทะเลทรายซาฮาร่า 

โดยรถยนต์	 ได้เห็นทัศนียภาพ	 และภูมิประเทศทีห่ลากหลาย	 ทัง้เทือกเขาสูง	 

ท่ีราบสูง	หบุเขา	โขดผาหิน	โกรกธาร	แหลง่นำ้กลางทะเลทราย	จนถงึทะเลทราย 

ซาฮาร่าทีม่ีเนินทรายสูงลดหลั่นกันไปเปลี่ยนรูปทรงได้ตามทิศทางของลมและ 

พายุ	นอกจากน้ี	ยังไดเ้หน็พชืพรรณธรรมชาตแิละสตัวท้์องถิ่นนานาชนดิ	อกีท้ัง 

ได้พบเห็นชนพื้นเมืองที่มีความเป็นอยู่และประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป 

ตามพื้นที	่ มีเมืองเก่าและป้อมปราการโบราณตั้งอยูเ่ป็นระยะ	 ๆ	 เป็นการชี ้

ให้เห็นถึงอารยธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน	 นับว่าได้รับความรู้และ 

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

		 ในบทความนี	้ จึงขอนำความรู ้และประสบการณ์เหล่านี ้มาเสนอแก่ 

คุณผูอ้่าน	 โดยจะเริ่มเดินทางจากกรุงราบัต	 เมืองหลวงของโมร็อกโก	 ไปยัง 

เมืองมารร์าเกช	(Marrakech)	ท่ีอยู่ตอนกลางของประเทศ	จากนั้น	ขา้มเทือกเขา 

แอตลาส	แวะชมมรดกโลกของโมร็อกโกที่	เอท-เบน-ฮัดดู	(Ait	Ben	Haddou)	 

แล้วต่อไปเยีย่มชมเมืองวาร์ซาแซต	 (Ouarzazete)	 ทีถ่ือว่าเป็นประตูสู ่ 

ทะเลทรายซาฮาร่า	 หลังจากนั้นแวะเทีย่ว	 เอล	 เคลลา	 มากูนา	 (El-Kelaa	 

M’Gouna)	เมืองแห่งการเพาะปลูกดอกกุหลาบ	ก่อนเดินทางต่อผ่านโกรกธาร	 

(gorges)	 ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนแหล่งน้ำกลางทะเลทรายหรือโอเอซีส	 (oasis)	 

ไปจนถึงเมืองเออร์ฟูด	 (Erfoud)	 ผ่านเมืองริสซานี	 (Rissani)	 เข้าสู่เมอร์ซูกา	 

(Merzouga)	 ไปขี่อูฐเพื่อชมเนินทรายที่สูงมากชื่อ	 เอร์ก	 เชบบี้	 (Erg	Chebbi	 

Dunes)	แห่งทะเลทรายซาฮาร่าในโมร็อกโก	
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เส้นทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า....ในโมร็อกโก ๑๑๓

	 จากกรุงราบัตไปเมืองมาร์ราเกชด้วยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ	๕	 ชั่วโมง	 

โดยออกเดินทางในช่วงเช้า	ไปถึงมาร์ราเกชตอนบ่ายต้น	ๆ	ทำให้มีโอกาสเที่ยว 

ชมเมืองได้ด้วย	หลังจากพักค้าง	๑	คืน	จึงออกเดินทางแต่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น 

เพื่อข้ามเทือกเขาแอตลาสต่อไป	

	 มาร์ราเกช	 (Marrakech)	 เป็นราชธานีเก่าแก่แห่งที	่ ๒	 ของโมร็อกโก	 

(เมืองหลวงแห่งแรกคือ	 เฟส-Fes)	 เป็นเมืองทีม่ีชื ่อเสียงและเป็นทีรู่ ้จักกัน 

มากท่ีสุด	บ้านเมืองสว่นใหญ่สรา้งจากโคลนแหง้สแีดง	(ochre	color)	ทำใหไ้ดร้บั 

ฉายาว่า	 เมืองสีแดง	 (Red	 City)	 มาร์ราเกชเคยเป็นอาณาจักรอันยิง่ใหญ่	 

ซึ ่งช่วงหนึง่ได้ชื ่อว่าเป็นมหานครแห่งมาห์เกร็บ	 (Mahgreb-ภูมิภาคทาง 

ตะวันตกของโลกอาหรับ)	 ปัจจุบันมาร์ราเกชใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ	 

บางหลักฐานระบุว่า	Marrakech	มาจาก	“Marra Kouch”	หมายถึงดินแดน 

ของชาวคุช	 (Land	 of	 the	 Kouchmen)	 โดย	 Kouch	 เป็นคำเรียกนักรบ 

ผิวคล้ำท่ีมาจากทางใต	้(ปจัจบุนัคอืประเทศมอรเิตเนยี)	เม่ือออก	สำเนยีงท้องถิ่น	 

ชื่อของประเทศ	“โมร็อกโก”	อาจมาจากการออกเสียงคำว่า	“มาร์ราเกช”	นั่นเอง	

 เมืองตามเส้นทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า 
(ภาพจากเว็บไซต์)
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วิทยุสราญรมย์
๑๑๔

	 ประวัตศิาสตรข์องมารร์าเกชย้อนไปนานเกอืบพนัป	ีเริ่มจากการเปน็ท่ีตั้ง 

ชุมชนเล็ก	 ๆ	 ของชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์	 (Berber	 Tribes)	 จากทะเลทราย 

ซาฮาร่าเมือ่ต้นศตวรรษที	่ ๑๑	 นำโดย	 ยูเซฟ	 บิน	 ทัชฟิน	 (Youssef	 ben	 

Tachfine)	ผู้กอ่ต้ังราชวงศอ์ลัโมราวดิ	(Almoravid	Dynasty)	และเปน็สลุตา่น 

องค์แรกของราชวงศ์	 ต่อมา	 มาร์ราเกชกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแผ่ขยาย 

กว้างไกลไปถึงทางใต้ของสเปน	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๑๐๖	 สุลต่านอาลี	 บิน	 ยูสเซฟ	 

(Ali	 ben	 Youssef)	 แห่งราชวงศ์อัลโมราวิด	 นำช่างฝีมือจากแอนดาลูเชีย	 

(Andalusia)	 ทางใต้ของสเปนมาสร้างพระราชวังและสุเหร่าในมาร์ราเกช	 

รวมท้ังกำแพงเมืองและคลองใต้ดิน	เรียกวา่	khettara	อนัเปน็ระบบชลประทาน 

ใต้ดินทีน่ำน้ำไปใช้ทัว่เมืองโดยเฉพาะเพื่อการหล่อเลี ้ยงสวนและต้นปาล์ม	 

แอนดาลูเชียเป็นชื่อเรียกดินแดนทางใต้ของสเปน	 เคยตกอยูใ่ต้อิทธิพลของ 

อาหรับและศาสนาอิสลามเป็นเวลา	๗๐๐	ปี	ในช่วงปี	ค.ศ.	๗๑๑	-	๑๔๙๒

	 ตอ่มาเม่ือราชวงศอ์ลัโมฮดั	(Almohad	Dynasty)	ยึดมารร์าเกชได้	กส็รา้ง 

สิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากมาย	รวมทั้งสุเหร่ากูตูเบีย	(Koutoubia	Mosque)	และ 

ป้อมปราการต่างๆ	 แต่เมือ่ราชวงศ์เมรินิด	 (Merinid	 Dynasty)	 ขึ้นปกครอง	 

ได้ย้ายเมืองหลวงกลับไปทีเ่ฟส	 ส่วนมาร์ราเกชเสื่อมไปนานกว่า	 ๒๐๐	 ปี	 

จนกระทั่งราชวงศ์ซาเดียน	(Saadian	Dynasty)	ในช่วงศตวรรษที่	๑๖	ได้ย้าย 

ราชธานีกลับมาทีม่าร์ราเกชอีก	 โดยเฉพาะสมัยสุลต่านอาเหม็ด	 เอล	 มันซูร์	 

(Ahmed	 el	Mansour)	 มาร์ราเกชเจริญรุ่งเรืองอย่างทีสุ่ด	 สามารถควบคุม 

เส้นทางการค้าในทะเลทรายซาฮาร่า	 อีกทัง้เข้าไปคุมเหมืองเกลือทีป่ระเทศ 

ไนเจอร์	 และทองคำในประเทศซูดาน	 พระองค์ทรงได้รับพระสมญานามว่า	 

Ahmed	-	The	Golden	One	แต่เมื่อถึงปีค.ศ.	๑๖๖๘	ผู้นำราชวงศ์อลาวิต	 

(Alaouite	Dynasty)	 ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เฟส	 เมกเนส	(Meknes)	และ 

ราบัต	ตามลำดับ	นับจากนั้นมา	มาร์ราเกชไม่ได้เป็นเมืองหลวงอีกแต่อย่างใด

	 ความเก่าแก่รุ่งเรืองของมาร์ราเกชยังคงเห็นได้ในทุกมุมเมือง	 ในเขต 

เมืองเก่า	(Medina)	ที่มีกำแพงเมืองยาวล้อมรอบ	ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ 
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เส้นทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า....ในโมร็อกโก ๑๑๕

มากมาย	 รวมทัง้ตลาด	 ย่านการค้า	 ป้อมปราการ	 โรงเรียนสอนศาสนาและ 

ชุมชนชาวยิว	 จตุรัสกลางเมืองเก่าทีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ดคือ	 จตุรัสเจมา	 เอล์ฟนา	 

(Jemaa	el-Fna)	

	 ปี	 ค.ศ.	 ๑๙๘๕	 องค์การการศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมของ 

สหประชาชาติ	 (ยูเนสโก-UNESCO)	 ได้ประกาศให้เขตเมืองเก่าของมาร์ราเกช 

เป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์	

	 การเดนิทางจากเมืองมารร์าเกชท่ีอยู่เชงิเขาดา้นตะวนัตกขา้มไปยังเชงิเขา 

ด้านตะวันออกของเทือกเขาแอตลาสนั้น	ใช้เวลา	๔	ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย	ทั้งนี้ 

เพราะเป็นการขับรถไต่ขึ้นไปตามแนวเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนและมีความสูง 

ตา่งระดบักนัเป็นระยะ	ๆ 	ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างมาก	ดงันั้น	การเดนิทางขา้ม 

เทือกเขาแอตลาสจงึควรเปน็ชว่งเชา้หรอืกลางวนั	แตไ่มค่วรเปน็ตอนเย็นหรอืคำ่	 

และไม่ควรเป็นช่วงท่ีฝนตกกำลงัตกหนกั	เพราะอาจเกดิอนัตรายได้	นอกจากนี้ 

ไม่ควรเดินทางเมื่อมีหิมะตกบนภูเขา	 เพราะถนนบนเขาบางช่วง	 อาจถูกปิด 

ไม่ให้รถยนต์แล่นผ่าน	 เป็นการป้องกันอันตรายจากหิมะตามถนนบนเขาหรือ 

หิมะที่หล่นมาจากยอดเขา
จตุรัสเจมา เอล์ฟนา (Jemaa el-Fna) และ

หอคอยกูตูเบีย เมืองมาร์ราเกช
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	 เทือกเขาแอตลาส	 (Atlas	 Mountains)	 เป็นแนวเทือกเขาทีอ่ยูท่าง 

ตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของทวีปแอฟริกา	 พาดผ่านตั้งแต่ชายฝั่ง 

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโกทีบ่ริเวณอ่าวอากาเดีย	 (Agadir)	 ริมฝั่ง 

มหาสมุทรแอตแลนติก	 ขึ้นไปจนจรดชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 

ตูนิเซีย	มีความยาวของเทือกเขาโดยรวมประมาณ	๒,๕๐๐	กิโลเมตร	ยอดเขา 

สูงสุดคือ	 ตูบคาล	 (Toubkal)	 สูง	 ๑๓,๖๗๑	ฟุต	 อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ 

โมร็อกโก	สามารถมองเห็นยอดเขานี้จากเมืองมาร์ราเกชได้ด้วย

	 เทือกเขาแอตลาสท่ีอยู่ทางเหนอืของทวปีแอฟรกิาแบง่ออกเปน็เทอืกเขา 

เทลล	์ (Tell	 Atlas)	 และเทือกเขา	 รีฟ	 (The	 Rif)	 ซึ่งพาดผ่านริมฝั่งทะเล 

เมดิเตอร์เรเนียนด้วยความยาวกว่า	๑,๐๐๐	ไมล์	
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เส้นทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า....ในโมร็อกโก ๑๑๗

	 ส่วนเทือกเขาแอตลาสที่อยู่ในประเทศโมร็อกโกนั้น	แบ่งออกเป็น	

 ๑.	แอตลาสกลาง	(Middle	Atlas)	เป็นแนวเทือกเขาด้านตะวันออก- 

เฉียงเหนือของแอตลาส	 มีความยาว	 ๓๗๐	 กิโลเมตร	 อยูท่างตอนเหนือของ 

โมร็อกโก	

 ๒.	แอตลาสสูง	(High	Atlas	หรือ	Grand	Atlas)	เป็นแนวเทือกเขา 

ท่ีอยู่ตอนกลางของแอตลาส	พาดผา่นตั้งแต่ชายฝั่งตะวนัตกของโมรอ็กโกไปตดิ 

ชายแดนตะวันออกที่ประเทศแอลจีเรีย	แอตลาสสูงมีความยาว	๘๐๐	กิโลเมตร	 

และส่วนท่ีกวา้งท่ีสดุคอื	๑๐๐	กิโลเมตร	นอกจากนี้ยังมยีอดเขาสงูตา่งๆ	มากมาย	 

นับว่าเป็นเทือกเขาส่วนที่สูงที่สุดในแอฟริกาเหนือด้วย	

 ๓.	แอตลาสตอนล่าง	 (Anti-Atlas)	 หรือซาฮาร่าแอตลาส	 เป็นแนว 

เทือกเขาขนานทางตอนใต้	ติดกับทะเลทรายซาฮาร่า	
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	 สำหรับโมร็อกโกแล้ว	 เทือกเขาแอตลาสเป็นแนวทีก่ั ้นระหว่างทะเล 

เมดิเตอร์เรเนียนทางเหนือกับทะเลทรายซาฮาร่าทางใต้	และระหว่างตะวันตก 

กับตะวันออกของโมร็อกโก	 ประชากรส่วนใหญ่ทีอ่าศัยอยูบ่ริเวณเทือกเขา 

แอตลาส	 คือ	 ชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์	 ซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนไวไ้ด้อย่างด	ีทัง้นี	้สว่นหนึ่งมาจากลกัษณะทาง 

ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของเทือกเขาทีมี่ความสูงสลับซับซ้อนจนยากที่จะ 

เข้าถึงจากภายนอกได้	 ชนพื้นเมืองจากเทือกเขาแอตลาสยังมีบทบาทสำคัญที ่

เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของโมร็อกโกมาหลายยุคสมัยเช่นกัน
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	 การเดินทางจากเมืองมาร์ราเกชข้ามเทือกเขาแอตลาส	 ควรใช้เส้นทาง 

บนแอตลาสสูง	 (High	 Atlas)	 ไปตามเทือกเขาที่สูงชันและทับซ้อนกัน	 เพราะ 

เป็นทางทีส่ัน้ที่สุดในการข้ามไปยังอีกฝั่งของเทือกเขา	 แต่ในช่วงหน้าหนาว	 

อาจต้องอ้อมลงทางใต้	 เรียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกก่อน	 แล้วตัดเข้า 

เส้นทางเพื่อข้ามเทือกเขาแอตลาสตอนล่างแทน	 เพราะมีความสูงชันน้อยกว่า 

และเป็นการหลีกเลี่ยงหิมะที่อยู่บนยอดเขาสูงด้วย	

	 การขา้มแอตลาสสงูนั้น	เปน็การแลน่รถบนแนวเขาสงูชนัที่ทอดตวัคดเคี้ยว 

ไปมา	บางชว่งตอ้งผา่นชอ่งเขาและหบุเขาเลก็	ๆ 	ท่ีอยู่ระหวา่งเทือกเขาเหลา่นั้น	 

คนขบัรถตอ้งรู้จักเสน้ทางและมีความชำนาญในการขบัรถบนเทือกเขาแอตลาส 

เป็นอย่างดี	ระหว่างอยู่บนแนวเขาสูง	จะเห็นทิวทัศน์ที่ไกลสุดตา	สวยงามและ 

น่าตื่นตาตื่นใจ	 เราสามารถมองเห็นยอดเขาสูงต่าง	 ๆ	 เหลื่อมทับซ้อนและ 

ยาวต่อกันไปราวไม่มีทีส่ิ้นสุด	 ช่วงหน้าร้อนและหน้าฝน	 มีต้นไม้ขึ้นค่อนข้าง 

หนาทึบบนเขาแต่ละลูก	 ส่วนเบื้องล่างทีม่องลงมาจากยอดเขาสูง	 คือหน้าผา	 

หุบเขา	 หุบเหว	 และทางน้ำเล็ก	 ๆ	 เป็นน้ำทีล่ะลายมาจากหิมะบนยอดเขา	 

นอกจากน้ีในเทอืกเขาบางตอน	เรายังมองเหน็ไดถ้งึลกัษณะทางธรณวีทิยาของ 

ภูเขาทีช่ั้นหินต่าง	 ๆ	 ทับซ้อนกันมาหลายล้านปี	 เป็นทีส่ังเกตได้ว่าแนวชั้นหิน 

ถูกดันตัวยกสูงเป็นช่วง	 ๆ	 บ่งบอกถึงการถูกยกตัวของแผ่นเปลือกโลกใต้แนว 

เทือกเขาแอตลาสที่ถือว่าเป็นเทือกเขาที่เกิดขึ้นในยุคใหม่	

		 ตามเชิงเขาแต่ละลูกบนเทือกเขาแอตลาสสูง	 จะเห็นหมู่บ้านของชน 

พื้นเมืองเบอร์เบอร์ทีป่ลูกเรียงรายอยูท่ัว่ไป	 ส่วนใหญ่สร้างจากโคลนดินแห้ง	 

บางแห่งเป็นลักษณะเหมือนป้อมปราการทีส่มัยก่อนไว้ใช้ป้องกันศัตรูทีอ่าจ 

รุกรานมาตามช่องเขา	 ส่วนบริเวณหุบเขาหรือทีร่าบระหว่างเทือกเขาทีใ่กล้ 

ทางน้ำ	จะมีการเพาะปลกู	ขา้วบารเ์ลย์	ขา้วโพด	มนัฝรั่ง	และผกัตา่ง	ๆ 	ท่ีสามารถ 

ขึ้นได้บนพื้นทีสู่ง	 ชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์ทำชลประทานตามเชิงเขาเพื่อนำน้ำ 

ท่ีหาไดย้ากไปใชใ้นการบริโภคและการเพาะปลกู	พวกเขายังเลี้ยงแกะและแพะ 
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เพื่อไว้ทำนม	 เนย	 และผ้าขนสัตว์	 ส่วนลาและล่อคือสัตว์พาหนะทีใ่ช้สำหรับ 

การเดินทางและบรรทุกสิ่งของ	 ชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์บนเทือกเขาแอตลาส 

ใช้ชีวิตอยูเ่ป็นที่	 มักไม่เร่ร่อนหรือย้ายถิ่นฐาน	พวกเขามีชีวิตอยูอ่ย่างเรียบง่าย	 

และมีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ยังรักษากันอย่างเคร่งครัด

		 ช่องเขาบนแอตลาสสูงที่ต้องใช้ผ่านเพื่อข้ามไปยังด้านตะวันออกของ 

เทือกเขาและต่อไปยังเมืองวาร์ซาแซต	 คือ	 ช่องเขา	 ทีซี	 เอน	 ทิคกา	 (Tizi-n- 

Tichka)	อยู่ท่ีความสงู	๗,๔๑๗	ฟตุ	ถนนท่ีตดัเปน็ชอ่งเขานี้สรา้งโดยฝรั่งเศสเมื่อ 

ทศวรรษที	่ ๑๙๒๐s	 ถือเป็นถนนตัดช่องเขาที่สูงทีสุ่ดในโมร็อกโก	 ครั้นเมื่อ 

ผ่านชอ่งเขาน้ีไปยังอกีฝั่งของแอตลาสสงู	แนวเทือกเขายังคงสงูไปอกีระยะหนึ่ง 

จนเริ่มมีระดับต่ำลง	 และลักษณะของภูเขาเริ่มกลมมนขึ้น	 ไม่สูงชันเสียดแทง 

ยอดหรือมีแหลมหยักมากเท่ากับทีผ่่านมา	 แสดงให้เห็นว่าเป็นแนวเทือกเขา 

ทีม่ีอายุเก่าแก่กว่า	 ส่วนบ้านเรือนทีอ่ยูต่ามเชิงเขามีชั้นอาศัยที่สูงขึ้น	 ตกแต่ง 

ประดบัประดากนัมากขึ้น	และเร่ิมเหน็ถงึศลิปะทางใตข้องโมรอ็กโก	นอกจากนี ้

ยังมีต้นปาล์มให้เห็นเป็นระยะ	ๆ	มากขึ้นด้วย

	 เมือ่ข้ามแอตลาสสูงมาจนถึงเชิงเขา	 ก็เริ่มลงสู่พื้นทีร่าบทีเ่ป็นหินขรุขระ	 

มีทรายปะปนอยู่	แตไ่มใ่ชท่รายละเอียดเหมอืนกบัทะเลทรายท่ีอยู่ใต้ลงไป	พืน้ที ่

บรเิวณน้ีมีเส้นทางนำ้สายเลก็	ๆ 	ไหลตดัผา่นคดเคี้ยวไปมา	แม่นำ้สายสำคญั	คอื	 

ดรา	 (Draa)	 เดดส์	 (Dades)	 และซิส	 (Ziz)	 ก่อให้เกิดภูมิประเทศทีส่วยงาม 

แปลกตาด้วยการกัดเซาะพื้นดินและพื้นหินเป็นหุบเขาและโกรกธารเล็ก	 ๆ	 

นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอยู่หลายแห่ง	ที่สวยที่สุดได้แก่	น้ำตกอูซูด	(Cascades	d’	 

Ouzoud)	คำว่า	Ouzoud	ภาษาเบอร์เบอร์แปลว่า	มะกอก	

	 ส่วนเส้นทางทีล่งไปทางใต้จะเห็นแหล่งน้ำโอเอซีส	 (Oasis)	 เป็นระยะๆ	 

มีต้นปาล์มเขียวขึ ้นโดยรอบ	 แหล่งน้ำเหล่านั ้น	 นอกจากนี ้มีหมู ่บ้านและ 

ป้อมปราการโบราณหรือคัสบาห์	 (Kasbah)	 อยูต่ลอดทาง	 ภูมิประเทศและ 

ทัศนียภาพเชน่นี้มีใหเ้หน็เรื่อยไปจนถงึเขตทะเลทรายซาฮารา่	โดยเฉพาะสว่นที่ 
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เส้นทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า....ในโมร็อกโก ๑๒๑

เป็นหุบเขาเดดส์	(Dades	Valley)	นั้น	ได้ชื่อว่าเป็น	“เส้นทางแห่งคัสบาห์หรือ 

ป้อมปราการ	๑,๐๐๐	แห่ง	(Route	of	๑,๐๐๐	Kasbahs)”	

	 ก่อนถึงเมืองวาร์ซาแซต	 เราแวะชมมรดกโลกของโมร็อกโกที่	 เอท-เบน- 

ฮัดดู	 (Ait	 Ben	 Haddou)	 ตั้งอยูท่างตะวันตกของเมืองวาร์ซาแซต	 เป็น	 

“เมืองป้อมปราการ	 (Fortified	City)	หรือ	คซาร์	 (Ksar)”	ซึ่งได้แก่	กลุ่ม 

อาคารทีส่ร้างด้วยโคลนดินแห้งสีแดง	 มีกำแพงล้อมรอบ	 เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัย	 

ตั้งอยูร่ิมฝัง่ซ้ายของแม่น้ำเมลลาห์	 (Mellah)	 โดยปกติจะแห้งผาก	 ยกเว้น 

ในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผล	ิ เอท-เบน-	 ฮัดดูอยูบ่นเส้นทางการค้าโบราณแบบ 

คาราวานระหว่างทะเลทรายซาฮาร่ากับเมืองมาร์ราเกชและเมืองทีอ่ยูเ่หนือ 

ขึ้นไป	 ทั้งนี้	 เอท-เบน-ฮัดดู	 มีชื ่อเสียงอย่างมากในเรื ่องความยิง่ใหญ่ของ 

ป้อมปราการหรอืคสับาหห์ลาย	ๆ 	ปอ้มท่ีสรา้งตอ่เรยีงรายกนั	มหีลกัฐานระบวุา่	 

เอท-เบน-ฮัดดู	 ถูกสร้างให้เป็นเมืองป้อมปราการโดยชนเผ่านักรบทีค่วบคุม 

เทือกเขาแอตลาส	 ไปจนถึงทางใต้ของโมร็อกโก	 รวมทัง้เส้นทางค้าขายของ 

กองคาราวานในทะเลทรายซาฮาร่า	หัวหน้านักรบที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ	T’hami	 

El	Glaoui	

ป้อมปราการโบราณ (คัสบาห์) 
บนเชิงเขาแอตลาส

55-11-055_112-175_Y.indd   121 2/4/13   6:48:55 PM



วิทยุสราญรมย์
๑๒๒

	 คัสบาห์	(Kasbah)	เป็นทั้งเมืองที่อยู่อาศัยและป้อมปราการเพื่อป้องกัน 

ภัยจากศัตรูทีรุ่กรานมาจากภายนอก	 คัสบาห์มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม	 สร้างด้วย 

โคลนดินตากแห้งหรืออิฐสีแดง	 และอาจมีการใส่หญ้าหรือฟางแห้งผสม	 

โดยรอบของคัสบาห์มีกำแพงหนาและสูงใหญ่	 อาจประดับกำแพงส่วนบน 

ด้วยการแกะสลักเป็นลวดลายเรขาคณิต	 แสดงถึงสถานะของผู้อยูอ่าศัยด้วย	 

กำแพงส่วนใหญไ่ม่มีหนา้ตา่ง	นอกจากชอ่งเลก็	ๆ 	ท่ีมีรวดเหลก็หรอืไม้เจาะฉลเุป็น 

ชอ่งใหค้นท่ีอยู่ขา้งในมองออกมาขา้งนอกได้	แตค่นขา้งนอกจะมองเขา้ไปไมเ่หน็	 

ภายในกลุ่มอาคารท่ีอยู่ในคสับาห์	แบง่ออกเปน็หอ้งตา่ง	ๆ 	อย่างชดัเจน	รวมทั้ง 

ห้องทีอ่าศัย	 ห้องครัวและห้องเก็บพืชพันธุ์ธัญญาหาร	 บางห้องมีการทาสีและ 

ตกแต่งลวดลายตามเสา	 กำแพง	 ฝาผนังและเพดาน	 ประตูเป็นไม้ทัง้หมดซึ่ง 

เปิดไดเ้ฉพาะจากขา้งในเท่านั้น	สว่นด้านนอกท่ีมมุทั้งสี่ดา้นของคสับาหม์หีอคอย 

สูงไว้คอยตรวจลาดเลาและป้องกันศัตรู	 คัสบาร์จึงดูคล้ายกับปราสาททีม่ี 

ป้อมปราการและกำแพงโดยรอบ	 ส่วนใหญ่สร้างคัสบาห์หรือป้อมปราการไว้ 

บนยอดเขาเพื่อการปอ้งกนัไดง้า่ย	แตบ่างแหง่สรา้งรมิแม่นำ้ใกลอ้า่วหรอืท่าเรอื	 

เมืองสมัยโบราณมักมีป้อมปราการหรือคัสบาห์อยู่ทุกแห่ง	

	 เมือ่กาลเวลาผ่านไป	 สภาพของเอท-เบน-ฮัดดูได้ถูกทำลายเสียหาย 

ไปมากโดยเฉพาะจากแรงลมและฝนที่ตกหนัก	ปัจจุบันชนพื้นเมืองที่เคยอาศัย 

อยูภ่ายในเอท-เบน-ฮัดดูได้ย้ายออกมาตั ้งบ้านเรือนทีอ่ีกริมฝั ่งของแม่น้ำ	 

มีอยู่ไม่กี่ครอบครัวที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในเมืองป้อมปราการโบราณแห่งนี้

ป้อมปราการ เอท เบน ฮัดดู
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	 องค์การยูเนสโก	 (UNESCO)	 ยกย่องให	้ เอท-เบน-ฮัดด	ู เป็นมรดกโลก 

ทางด้านประวัติศาสตร์ตั้งแต่	ปี	ค.ศ.	๑๙๘๗	ปัจจุบันเอท-เบน-ฮัดดูยังคงได้รับ 

ความสนใจจากนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก	 และเป็นสถานที่หรือฉากถ่ายทำ 

ภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์หลาย	ๆ	เรื่องมาจนทุกวันนี้	

	 หลังจากเยีย่มชมมรดกโลกทีเ่อท-เบน-ฮัดดูแล้ว	 ก็เดินทางต่อไปยัง 

เมืองวาร์ซาแซต	 (Ouarzazete)	 ดินแดนที ่ได้รับการขนานนามว่าเป็น	 

“ประตูสู่ทะเลทราย”	คำวา่	Ouarzazete	แปลวา่	‘อยา่งไมม่เีสยีงดงั’	วารซ์าแซต 

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดวาร์ซาแซต	 อยูท่ี ่ระดับความสูง	 ๑,๑๖๐	 เมตร	 

(๓,๘๑๐	ฟุต)	 บนทีร่าบระหว่าง	 หุบเขาดรา	 และหุบเขาเดดส์	 ของเทือกเขา 

แอตลาสสูง	ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ส่วนใหญ่คือชนพื้นเมือง	 เบอร์เบอร์	 

พวกเขายังได้สร้างคัสบาห์หรือเมืองป้อมปราการไว้โดยทัว่	 ในประวัติศาสตร์	 

วาร์ซาแซตมีความสำคัญในฐานะเป็นจุดเชื ่อมของเส้นทางการค้าระหว่าง 

เอท เบน ฮัดดู มรดกโลกของโมร็อกโก
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ทะเลทรายซาฮาร่ากับเมืองท่ีอยู่เหนอืขึ้นไป	ในชว่งที่ฝรั่งเศสปกครองโมรอ็กโก 

นัน้	วารซ์าแซตขยายเปน็เมืองใหญ่ขึ้น	เพราะฝรั่งเศสเลอืกใหเ้ปน็เมอืงศนูย์กลาง 

ทางทหาร	 การบริหารงาน	 และเป็นด่านศุลกากรทางด้านใต้ของประเทศ	 

ปัจจุบันวาร์ซาแซตเป็นเมืองทีค่่อนข้างเงียบสงบ	 แต่ยังคงความเก่าแก่โบราณ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ของโมรอ็กโกตอนใต้และคสับาหห์รอืป้อมปราการ 

ที่ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก	ดังเช่น	Taourirt	Kasbah	ซึ่งเป็นคัสบาห์ที่ยิ่งใหญ่มาก 

อีกแห่งหนึง่	 นักท่องเทีย่วทีไ่ปชมเมืองวาร์ซาแซต	 ยังนิยมซื้อสินค้าพื้นเมือง	 

โดยเฉพาะพรมทอมือของเบอร์เบอร์ทีมี่เอกลักษณ์สวยงามมาก	 เรียกว่า	 

พรม	Ouazguita	มีลวดลายเป็นเส้นและรูปทรงเรขาคณิตบนพื้นสีแดงส้มและ 

ดำ	วาร์ซาแซตยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตทะเลทรายซาฮาร่า

พรมทอมือและ
ชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์ 
(คนสวมหมวก)
 

ส่วนหนึ่งของเมืองวาร์ซาแซต
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	 สถานทีท่ีน่่าสนใจเป็นพิเศษทีอ่ยูใ่กล้เมืองวาร์ซาแซต	 คือ	 โรงถ่าย- 

ภาพยนตรแ์อตลาส	(Atlas	Film	Studios)	เปน็โรงถา่ยภาพยนตรท่ี์ย่ิงใหญแ่ละ 

มีชื่อเสียงมาก	 กล่าวกันว่าใหญ่ทีสุ่ดในโมร็อกโก	 ตั้งอยูห่่างจากกลางเมือง 

วาร์ซาแซตไปประมาณ	 ๖	 กิโลเมตร	 โรงถ่ายภาพยนตร์แอตลาสมีพื ้นที ่

กว้างใหญ	่ ๓๐,๐๐๐	 ตารางเมตร	 ภายในมีอาคารและสิ่งก่อสร้างมากมาย	 

อีกทั้งมีกำแพงใหญ่น้อยที่แบ่งพื้นที่เป็นส่วน	ๆ 	และมีฉากภาพยนตร์นานาชนิด	 

รวมถึงฉากและอุปกรณ์ทีย่ ังคงเก็บรักษาไว้เมื ่อภาพยนตร์สร้างเสร็จแล้ว	 

ซึ่งนอกจากภาพยนตรข์องฮอลลวีดู	(Hollywood	Movies)	จากสหรฐัอเมรกิาแลว้	 

ยังมีภาพยนตร์จากแคนาดาและประเทศในยุโรปทีน่ิยมใช้สถานทีแ่ห่งนี้เป็น 

ฉากถ่ายทำด้วย	

	 ดิฉันเคยสอบถามผู้ดูแลโรงถ่ายภาพยนตร์แอตลาสว่า	 ทำไมโมร็อกโก	 

โดยเฉพาะทีว่าร์ซาแซตเป็นทีน่ิยมในการใช้ถ่ายทำภาพยนตร	์ ได้รับคำตอบว่า	 

โมร็อกโกเป็นประเทศมุสลิมทีค่่อนข้างเปิดเสรีและไม่มีข้อห้ามมากนักในเรื่อง 

การถ่ายทำภาพยนตร์	 นอกจากนี้	 ค่าจ้างแรงงานของคนพื้นเมืองก็ถูกกว่าเมื่อ 

เทียบกบัคา่แรงงานในประเทศอื่น	ๆ 	ของยุโรปและสหรฐัอเมรกิา	ท่ีสำคญัดว้ยคอื	 

วาร์ซาแซตและบริเวณใกล้เคียงมีภูมิประเทศและบรรยากาศทีห่ลากหลาย 

ส่วนหนึ่งของฉากภาพยนตร์ใน
โรงถ่ายภาพยนตร์แอตลาส
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สำหรับไว้เลือกเป็นฉากถ่ายทำ	 ทัง้ทีเ่ป็นมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตก	 

ทะเลทรายซาฮาร่าทางใต้	 แหล่งน้ำกลางทะเลทรายทีม่ีต้นปาล์มอยูโ่ดยรอบ	 

หรอืแม้แตเ่ทือกเขาสงู	ท่ีราบ	หบุเขา	และโกรกธาร	เป็นต้น	สำหรบัภูมิอากาศนั้น	 

พื้นทีบ่ริเวณนีม้ักมีแสงแดดแรงกล้าอยูเ่สมอแม้แต่ในฤดูหนาว	 จึงมีส่วนช่วย 

ไม่ให้ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแสงไฟในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์มากนัก	 ส่วน 

สถานท่ีท่ีนิยมใชเ้ปน็ฉากกนัมากท่ีสดุกค็อื	ปอ้มปราการโบราณที่เอท-เบน-ฮดัด	ู 

นัน่เอง	 มีภาพยนตร์นับร้อย	 ๆ	 เรื่องทีถ่่ายทำกันในโมร็อกโก	 โดยเฉพาะที	่ 

โรงภาพยนตร์แอตลาส	 ป้อมปราการเอท-เบน-ฮัดดู	 และทะเลทรายซาฮาร่า	 

เช่น	 Lawrence	 of	 Arabia,	 Kundun,	 Cleopatra,	 Gladiator,	 Prince	 

of	Persia	เป็นต้น

	 หลังจากพักค้างทีว่าร์ซาแซต	๑	 คืนแล้ว	 เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทาง 

ต่อไปยังทะเลทรายซาฮาร่า	 โดยผ่านเส้นทางทีเ่ต็มไปด้วยแหล่งน้ำกลาง 

ทะเลทราย	 ต้นปาล์มทีเ่ห็นเป็นหย่อม	 ๆ	 และหมู ่บ้านของชนพื ้นเมือง	 

เราแวะท่ีเมือง	เอล	เคลลา	มากูนา	(El-Kelaa	M’Gouna	แปลวา่	ปอ้มปราการ)	 

เป็นเมืองทีม่ ีชื ่อเสียงเรื ่องการเพาะปลูกกุหลาบไว้ทำเป็นน้ำดอกกุหลาบ	 

(rose	water)	ท่ีมีชื่อเสยีงของโมรอ็กโก	มีประวตัวิา่ในศตวรรษท่ี	๑๐	มผีู้แสวงบญุ 

เดินทางกลับจากเมกกะและได้นำพันธุ ์ดอกกุหลาบชนิดหนึ ่งกลับมาด้วย	 

เป็นพันธุ์ทีม่ีความหอมเป็นพิเศษ	 อีกทัง้สามารถทนทานต่อความแห้งและ 

ความเย็นของภูมิอากาศได้	 ปัจจุบันเมืองนี ้และพื ้นทีใ่กล้เคียงกลายเป็น 

แหล่งเพาะปลูกกุหลาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโมร็อกโก	 ทุกฤดูใบไม้ผลิจะมีการเก็บ 

ดอกกุหลาบ	 ซึ่งทุก	 ๆ	 ปีสามารถเก็บได้ถึง	 ๔	 พันตัน	 เพื่อนำกลีบกุหลาบมา 

บีบคั้นทำเป็นนำ้และนำ้หอม	รวมท้ังผสมในผลติภัณฑ์อาบนำ้และเครื่องสำอาง	 

ส่งขายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	 หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็มีเทศกาล	 

(Rose	 Festival)	 เพื่อเฉลิมฉลองกันอย่างรื่นเริง	 ชาวโมร็อกโกนิยมบรรจุน้ำ 

ดอกกุหลาบในขวดแกว้ท่ีสวยงามและนำไปรด	หรอืลา้งมือใหก้บัแขกผู้มาเยือน 

เพื่อเป็นการต้อนรับสู่บ้านหรืองานพิธี
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	 ตามเส้นทางทีล่งสู่ทะเลทรายซาฮาร่านั้น	 จะผ่านโกรกธาร	 (Gorge)	 

เป็นระยะ	ๆ	ดังเช่น	 โกรกธาร	 เดดส์	 (Dades	Gorge)	ที่แม่น้ำเดดส์ไหลผ่าน 

โขดหินสูงลงสู่ที่ราบ	มีการเพาะปลูกต้นปาล์ม	ต้นฟิก	(Fig	Tree)	ต้นอัลมอนด์	 

(Almond	 Tree)	 และต้นวอลนัท	 (Walnut	 Tree)	 โดยรอบแหล่งน้ำนั้น	 

นอกจากน้ียังมีคสับาห	์หรอืปอ้มปราการโบราณตั้งอยู่ตามแนวโกรกธารเสมอืน 

เป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศ	โกรกธารที่มีชื่อเสียงมาก	คือ	โกรกธารทอดดรา	 

(Todra	Gorge)	มีโขดผาสูง	๙๘๕	ฟุตทั้งสองด้านที่เกือบตั้งทำมุมสามเหลี่ยม 

กับแม่น้ำทอดดราในโกรกธาร	ถือว่าเป็นโกรกธารและโขดผาที่สวยที่สุดทางใต้ 

ของโมร็อกโก	 เมือ่ครั้งทีด่ิฉันไปแวะเทีย่วชมโกรกธารแห่งนี้	 เราทานอาหาร- 

กลางวันทีร่้านอาหารพื้นเมืองขนาดเล็กทีต่ั ้งอยูร่ิมแม่น้ำติดหน้าผาสูงชัน	 

ได้เห็นแสงอาทิตย์พาดผ่านและทอดตัวยาวตามโขดผา	 เป็นความสวยงาม 

ของธรรมชาติที่น่าประทับใจยิ่ง

	 สำหรับแหลง่นำ้กลางทะเลทรายหรอืโอเอซสี	(Oasis)	ท่ีอยู่ระหวา่งทางนั้น	 

เราจะเห็นชนพื้นเมืองแบกกระป๋องหรือตุ่มน้ำขนาดเล็กเพื่อตักน้ำไปใช	้ และ 

บางครั้งก็นำเสื้อผ้าไปซักล้างด้วย	 น้ำในแหล่งน้ำเหล่านี้จะมีมากหรือน้อย 

เพยีงใดน้ัน	ขึ้นอยู่กับนำ้ท่ีไหลมาจากเทือกเขาสงูหรอืปรมิาณนำ้จากใตด้นิ	โดย 

น้ำใต้ดินอาจผุดขึ้นมาตามธรรมชาติบนพื้นทีท่ีเ่ป็นทราย	 หรือถูกขุดนำขึ้นมา 

กลีบกุหลาบและน้ำดอกกุหลาบ 
สินค้าพื้นเมืองของโมร็อกโก

โกรกธารทอดดรา
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ใช้โดยระบบชลประทานใต้ดินทีเ่รียกว่า	 Khettara	 ซึ่งการทำเครือข่ายและ 

ระบบชลประทานใต้ดินดังกล่าวนี	้ สามารถทำให้พื ้นทีแ่ห้งแล้งทางใต้ของ 

โมร็อกโกมีน้ำใช้ได้อย่างทัว่ถึงและกว้างขวาง	 สำหรับพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยูโ่ดยรอบ 

แหล่งน้ำ	ส่วนใหญ่เป็นต้นปาล์ม	อินทผลัม	ต้นมะกอก	และอาจมีการปลูกผัก 

ผลไม้บางชนิดไว้ด้วย	

	 โดยเฉพาะอนิทผลมั	(Date	Palm)	นัน้	เปน็พชืตระกลูปาลม์	เจรญิเตบิโต 

ได้ดีในทีท่ีม่ีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย	 มีประวัติว่าเมื่ออาหรับ 

นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่ในโมร็อกโกตั้งแต่ศตวรรษที่	 ๗	 นั้นได้นำเอา 

ต้นปาล์มทีม่ีผลเป็นอินทผลัมเข้ามาเพาะปลูกด้วย	 จนกลายเป็นสัญลักษณ์ 

สำคัญของโมร็อกโก	 และยังถือกันว่าต้นปาล์มมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ศาสนาอิสลามด้วย

		 ต้นปาล์มอินทผลัมให้ผลจำนวนมากมายในการเก็บเกี ่ยวแต่ละครั ้ง	 

ทานได้ทัง้ดิบและสุก	 ผลสุกมักจะนำไปตากแห้งและเก็บไว้ได้หลายปี	 มีรส 

หวานฉ่ำโดยธรรมชาติ	 มิได้ใส่น้ำตาลแต่อย่างใด	 อินทผลัมมีประโยชน์และ 

คณุคา่ทางอาหารสงูมากดว้ยแรธ่าตนุานาชนดิ	โมรอ็กโกสง่ออกผลผลติอนิทผลมั 

ประมาณ	๒	แสนตันต่อปี

	 ส่ิงท่ีน่าสนใจย่ิงคอืเร่ืองของต้นอาร์กัน	(Argan	Tree)	เพราะกอ่นเดนิทาง 

เข้าสูท่ะเลทราย	 เราได้เห็น	 ภาพฝูงแพะปีนป่ายอยูบ่นต้นอาร์กัน	 เป็นภาพที ่

ไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมากอ่น	ต้นอารก์นัเปน็พชืท่ีโตในพื้นท่ีกึ่งทะเลทราย	สว่นใหญ ่

อยู่ในบริเวณหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของโมร็อกโก	ต้นอาร์กันไม่สูงมากนัก	 

แหล่งน้ำโอเอซีส มีเทือกเขาแอตลาสเป็นทิวทัศน์เบื้องหลัง
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เพียงประมาณ	๘	-	๑๐	เมตร	และมีอายุได้นานถึง	๒๐๐	ปี	ลำต้นและกิ่งของ 

ต้นอาร์กันไม่ใหญ่เท่าใด	 แต่มีหนามแหลมอยูโ่ดยทัว่	 ออกดอกในช่วงเดือน 

เมษายน	ส่วนผลของตน้อาร์กันยาว	๒	-	๔	เซนตเิมตร	กวา้ง	๑.๕	-	๓	เซนตเิมตร	 

(ขนาดใกล้เคยีงกบัผลมะกอก)	ภายในผลอารก์นั	มเีมลด็เลก็	ๆ 	ท่ีอดุมไปดว้ยนำ้มนั	 

ผลของอาร์กันใช้เวลาในการเติบโตเต็มที่	๑	ปี	และสามารถเก็บผลและเมล็ดได้ 

ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม	ปัจจุบันโมร็อกโกมีป่าที่ปลูกต้นอาร์กันประมาณ	 

๘,๒๘๐	ตารางกโิลเมตร	เปน็เขตท่ีองคก์ารยูเนสโกกำหนดใหเ้ปน็	‘เขตอนรุกัษ์ 

ทางชีววิทยา’	 ต้นอาร์กัน	 ถือเป็นต้นไม้ประจำชาติของโมร็อกโก	 และเป็น 

สัญลักษณ์สำคัญของโมร็อกโกตอนใต้

		 เมล็ดของผลอารก์นัถกูนำไปสกดัเปน็	“นำ้มนัอารกั์น	(Argan	Oil)	”	ซึ่งเปน็ 

น้ำมันทีม่ีกลิน่หอมหวาน	 อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีกรดไขมันที่ดีต่อ 

สุขภาพ	จงึนิยมนำไปเปน็เครื่องปรงุรส	ผสมอาหารและยา	รวมท้ังเปน็สว่นผสม 

ของเครื่องสำอางโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผม	 การสกัดน้ำมันจาก 

เมล็ดอารก์นัทำด้วยแรงมือท้ังหมด	(สว่นใหญ่เปน็แรงงานของหญงิชาวพื้นเมอืง)	 

การขดุหานำ้และทำระบบชลประทานใตด้นิ

ต้นปาล์มอินทผลัม อินทผลัมแห้ง
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เปลือกของเมล็ดทีถู่กปอกออกจะนำไปเป็นอาหารสัตว	์ ตามประวัติกล่าวว่าม ี

การสกัดน้ำมันอาร์กันใช้กันมานานนับพันปีแล้วโดยชนเผ่าเบอร์เบอร์	ปัจจุบัน 

น้ำมันอาร์กันของโมร็อกโกมีชื่อเสียงและเป็นสินค้าราคาแพงที่ขายแพร่หลาย 

ไปทั่วโลก	เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของยา	อาหารและผลิตภัณฑ์สปาต่าง	ๆ

		 แพะเป็นสัตว์ทีช่อบกินใบไม้และผลของต้นอาร์กัน	 โดยจะปีนขึ้นไปบน 

ตน้อารก์นัเพื่อแทะเลม็ใบไม้	และกนิผลอารก์นั	อาจปีนขึ้นไปอยู่หลายๆ		ตัวในเวลา 

เดยีวกัน	บางคราวเหน็เกอืบ	๒๐	ตัว	เลยทีเดียว	พวกแพะเหลา่นี้จะเดนิขา้มหรอื 

กระโดดระหว่างกิ่งไม้สวนกันไปมาอยู่บนต้นนั่นเอง	และบางครั้งก็สามารถเดิน 

ขึ้นไปอยู่บนก่ิงยอดสดุของตน้อารก์นัได	้ทำใหเ้หน็วา่แพะรู้จกัการสมดลุนำ้หนกั 

ตวัเวลาปีนขึ้นตน้ไม้และกระโดดตามก่ิงของตน้อารก์นัเหลา่นั้น	อกีท้ังยังสามารถ 

หลบหลีกและเบี่ยงตัวสวนไปมากับแพะตัวอื่น	ๆ	ที่อยู่บนต้นเดียวกันด้วย	เมื่อ 

ฝูงแพะจำนวนหนึ่งกินเสร็จแล้ว	ก็เดินลงจากต้นและให้แพะตัวอื่น	ๆ	ขึ้นต่อไป

	 หลังจากหยุดรถชมความแปลกมหัศจรรย์ของภาพแพะปีนป่ายกิน 

อาหารอยูบ่นต้นอาร์กันแล้ว	 เราออกเดินทางต่อเพื่อไปทะเลทรายซาฮาร่า	 

ด้วยเส้นทางที่ผ่านเมืองเออร์ฟูด	ริสซานี	และต่อไปเมอร์ซูกา	

แพะปีนป่ายบนต้นอาร์กัน แพะบนกิ่งต้นการ์กัน
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		 เออร์ฟูด	 (Erfoud)	 เป็นเมืองทีฝ่รั่งเศสจัดตั้งศูนย์บัญชาการทหารเพื่อ 

ควบคุมบริเวณหุบเขาทาฟิลัลท์	(Tafilalt	Valley)	แต่ชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์ได้ 

ทำการต่อต้านการยึดครองของฝรั่งเศสเสมอมา	 กล่าวกันว่าเป็นพื้นทีเ่กือบ 

สุดท้ายของโมร็อกโกตอนใต้ที่ยอมจำนนต่อฝรั่งเศส	ปัจจุบันเออร์ฟูดเป็นเมือง 

เงียบสงบ	มีผู้คนผ่านไปมา	 เพื่อซื้ออินทผาลัมและเดินทางต่อลงไปทะเลทราย 

ซาฮาร่า

		 ส่วนริสซานี	(Rissani)	เป็นเมืองที่อยู่ติดขอบทะเลทรายซาฮาร่า	แต่ก่อน 

เคยเป็นเมืองหลวงของทาฟิลัลท	์ คาดว่าจัดตั้งขึ้นโดยชนพื้นเมืองเบอร์เบอร์ 

กลุ่มเซเนทท์	(Zenet	Tribes)	เม่ือราวศตวรรษท่ี	๗	เพื่อเปน็ท่ีสำหรบัการหยุดแวะ 

ของกองคาราวานตามเส้นทางการค้าทะเลทราย	 ทำให้ริสซานีเจริญรุ่งเรือง 

จากการคา้ทอง	เกลอื	อาวธุ	เครื่องเทศ	งาชา้ง	และแรงงานทาส	แต่ความขดัแย้ง 

ทางศาสนาและการสู้รบระหว่างชนเผ่ามีส่วนทำให้ริสซานี	 เสื่อมลง	 ปัจจุบัน 

เป็นเมืองเล็ก	ๆ	ที่สงบเงียบ	

		 เมือ่เดินทางถึงเมืองริสซานีก็เป็นการสิ ้นสุดของถนนหรือทางที่ลาด 

ด้วยยาง	 จากเมืองนี้ไปต้องใช้ทาง	 สายเล็กทีเ่ต็มไปด้วยหินและทรายละเอียด	 

เราจึงต้องเปลีย่นเป็นรถยนต์ทีข่ับเคลื่อนด้วย	 ๔	 ล้อ	 เพื่อให้เดินทางบนพื้นที ่

หินและทรายเช่นนี้ได้

		 จากริสซานี	 เข้าสู่เมืองเมอร์ซูกา	 (Merzouga)	ถือว่าเป็นแหล่งน้ำกลาง 

ทะเลทรายหรือโอเอซิสของทะเลทรายซาฮาร่า	 บริเวณนี้มีชื่อเสียงในเรื่องเนิน 

ทรายสูง	(Sand	Dunes)	ที่เรียกว่า	เอร์ก	เชบบี้	(Erg	Chebbi	Dunes)

	 ทะเลทรายซาฮารา่	(Sahara	Desert)	เปน็ทะเลทรายรอ้นท่ีกวา้งใหญท่ี่สดุ 

ของแอฟริกาและของโลก	แตเ่ปน็ดนิแดนแหง้แลง้ท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก	 

(รองจากทะเลน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกา	 (Antarctica)	 ทีข่ั้วโลกใต้)	 คำว่า	 

“Sahara”	แปลว่า	ทะเลทรายอันยิ่งใหญ่	(The	Great	Desert)	มีความกว้าง 

ครอบคลุมพื้นที่ทวีปแอฟริกาเหนือด้วยขนาด	 ๙,๔๐๐,๐๐๐	 ตารางกิโลเมตร	 
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(ใหญ่เท่าจีนหรอืสหรฐัอเมรกิาท้ังประเทศ)	เปน็พื้นท่ีประมาณรอ้ยละ	๘	ของโลก	 

ทิศตะวันออกของทะเลทรายซาฮาร่าติดกับทะเลแดง	(Red	Sea)	และประเทศ 

อียิปต	์ทิศเหนือ	ตดิกบัเทือกเขาแอตลาสและทะเลเมดิเตอรเ์รเนยีน	ทิศตะวนัตก 

ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก	 ทิศใต้มีทุง่หญ้ากึ ่งร้อนแห้งแบบสะวันนา 

(Semiarid	Savanna)	เรียกว่า	ซาเฮล	(Sahel	แปลว่า	ชายฝั่ง)	เป็นแนวที่พาด 

ผ่านจากตะวันออกไปตะวันตกสุดของทวีปแอฟริกา	แบ่งเขตพื้นที่ของประเทศ 

ทีอ่ยูใ่ต้เขตทุง่หญ้านี้ทีเ่รียกว่า	 Sub-Sahara	 ทะเลทรายซาฮาร่ามีความยาว 

จากตะวันออกไปตะวันตก	 ๔,๘๐๐	 กิโลเมตร	 และกว้างจากเหนือลงไปใต้	 

๑,๘๐๐	กิโลเมตร	พาดผ่านทั้งหมด	๑๑	ประเทศในแอฟริกาเหนือ

		 	นานมาแลว้	พื้นท่ีท่ีเปน็ทะเลทรายซาฮารา่เคยมีอากาศอบอุ่น	เป็นพื้นท่ี 

สีเขียวทีม่ีน้ำและป่าไม้อุดมสมบูรณ์	 แต่ต่อมาเมื่อประมาณ	 ๔,๐๐๐	 ปีก่อน 

ครสิตกาล	ไดเ้กดิภาวะแห้งแลง้อย่างรุนแรงตดิตอ่กนันานหลายรอ้ยปี	ผู้คนตอ้ง 

อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ใกลท่ี้ท่ีมีแมน่ำ้แทน	เคยมีการวจัิยระบุวา่	สาเหตุสว่นหนึ่ง 

ท่ีทำใหเ้กดิภาวะแห้งแลง้เช่นนี	้เนื่องมาจากแกนโลกที่เปลี่ยนระดบัการเอยีง	คอื 

ลดลงจากระดับ	๒๔.๑๔	องศา	มาเป็น	๒๓.๔๕	องศา	ทำให้ฤดูร้อนในซีกโลก 

ทางเหนือมีฝนตกน้อยลง	เพราะแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นผิวโลกส่วนนี้น้อยลง	 

นอกจากนี้พายุฝนก็ยังอ่อนแรงลง	ฝนไม่มาตกทางซาฮาร่าได้มากดังเคย	การมี 

ฝนตกน้อย	 ทำให้ป่าไม้และพืชพรรณต่าง	 ๆ	 ล้มตาย	 เมื่อไม่มีป่าไม้	 ดินก็ไม่ 

สามารถเก็บน้ำไว้ได้	ความชื้นในดินมีไม่เพียงพอให้เกิดฝนตกลงอีก	วงจรที่เกิด 

เช่นนี้นานกว่า	๔๐๐	ปี	 ป่าไม้และน้ำในซาฮาร่าหมดไป	กลายเป็นทะเลทราย 

ไปในที่สุด

		 	 ความกว้างใหญ่ของทะเลทรายซาฮาร่าทำให้สภาพภูมิอากาศแตกต่าง 

กันไปตามพื้นที	่ อย่างไรก็ตาม	 แม้ซาฮาร่าได้ชื่อว่าเป็นทะเลทราย	 แต่กลับมี 

ภูมิประเทศที่หลากหลาย	ตอนกลางของทะเลทรายซาฮาร่ามีแนวเทือกเขาหิน 

สูงใหญ่ซึ่งแตก่อ่นคอืภเูขาไฟ	มีปลอ่งภเูขาไฟใหเ้หน็อยู่และมีลาวาอยู่ตามเชงิเขา	 

ส่วนอ่ืนๆ	ในทะเลทรายซาฮารา่เปน็ท่ีราบสงูท่ีกวา้งใหญ่	ตลอดจนที่ราบระหวา่ง 
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หุบเขา	และเนินทราย	 (Sand	Dunes)	ซึ่งครอบคลุมราว	๑	 ใน	๓	ของพื้นที่ 

ทะเลทรายซาฮาร่าทัง้หมด	 เนินทรายเหล่านี้มีความสูงต่ำต่างกันไป	 ระหว่าง 

เนินทรายเป็นพื้นทีแ่นวหินหรือดินทรายทีก่องคาราวานใช้สำหรับการเดินทาง 

ข้ามทะเลทราย	นอกจากนี้ระหว่างเนินทรายยังมีทะเลสาบเล็ก	ๆ	ที่เก็บสะสม 

น้ำในชว่งหน้าฝนด้วย	ทัง้นี	้เนนิทรายท่ีใหญม่าก	ๆ 	นัน้	มกัอยู่ทางตอนเหนอืของ 

ทะเลทรายซาฮาร่า	เชน่	ในประเทศแอลจเีรีย	ลเิบยี	และอยิีปต	์เนนิทรายที่สงูท่ีสดุ 

ในโลกก็อยู่ในทะเลทรายซาฮารา่	ที	่Isaouane-N-Tifernine	ประเทศแอลจีเรยี	 

สูงถึง	๔๖๕	เมตร			

	 ทะเลทรายซาฮาร่ามีสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่เอื้อต่อการดำรงอยูข่องชีวิตมนุษย์	 

สัตว์	 หรือพืช	 เพราะฝนตกน้อยมาก	 และพื้นที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือ 

เลีย้งสัตว์	 หากมีสัตว์และพืชพันธุ์ใดทีส่ามารถเติบโตในทะเลทรายได้ก็ต้อง 

ปรับตัวกันอย่างมาก	 เช่นเดียวกับมนุษย์ทีต่้องหาวิธีในการใช้ชีวิตให้อยูร่อดได้	 

อย่างไรก็ตาม	ในทะเลทรายซาฮารา่มีแม่นำ้สายเลก็	ๆ 	หลายสาย	และแมน่ำ้หลกั	 

๒	สาย	คือ	แม่น้ำไนล์	(The	Nile)	และแม่น้ำไนเจอร์	(The	Niger)	นอกจากนี้	 

ยังมีน้ำใต้ดิน	 ซึ่งถือว่ามีคุณภาพสูงมาก	 เหมาะสำหรับการบริโภคและการ 

เพาะปลูกพืชผัก	 น้ำใต้ดินบางส่วนเป็นน้ำจากฝนที่ตกเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมา	 

เรียกกันว่า	 “น้ำโบราณ	 (Ancient	Water)”	บางครั้งเรียกแหล่งน้ำนี้ว่า	 

น้ำฟอสซิล	(Fossil	Water)	แม่น้ำและน้ำใต้ดินเหล่านี้คือแหล่งที่ช่วยหล่อเลี้ยง 

เนินทรายสูงในทะเลทรายซาฮาร่าของโมร็อกโก
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ชีวิตในทะเลทราย	ทั้งนี้	มีประชากรของโลกราว	๕๕	ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

ทะเลทรายซาฮาร่า	 ซึ่งในจำนวนนี	้ มีประมาณ	 ๔๓	 ล้านคนที่อาศัยน้ำจาก 

แหล่งน้ำดังกล่าว

		 ในทะเลทรายซาฮาร่ายังมีแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติมากมาย	 

อาทิ	แก๊ส	น้ำมันและฟอสเฟส	ที่สำคัญยิ่งคือ	แสงพระอาทิตย์	ที่สามารถนำไป 

พัฒนาใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้	 ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาใช้แสงพระอาทิตย ์

ยังทำได้น้อย	 เพราะขาดเงินทุนและเทคโนโลยีขั้นสูง	 ประกอบกับพื้นที่ของ 

ทะเลทรายซาฮาร่ามีความกว้างใหญ่และครอบคลุมหลายประเทศมากด้วย

		 ดูเหมือนว่าทะเลทรายซาฮาร่าอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีแต่ความร้อน	 

ความว่างเปล่าและเนินทราย	แต่แท้จริงแล้ว	กลับเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความ 

หลากหลายของวัฒนธรรม	 อีกทัง้เรื ่องราวที่ยาวนานของประวัติศาสตร์	 

อารยธรรม	 การค้าขาย	 การต่อสู้รุกราน	 และการดิ้นรนเพื่อความอยูร่อดของ 

อาณาจักรต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	 ส่วนการติดต่อค้าขายระหว่าง 

ชนพื้นเมืองจากทะเลทรายซาฮาร่ากับคนผิวดำที่อยูใ่ต้ทะเลทรายซาฮาร่านั้น 

มีมานานหลายพันปี	 ก่อกำเนิดเส้นทางการค้าสายสำคัญของทวีปแอฟริกา	 

โดยเฉพาะการค้าขายทองคำ	 เกลือและทาส	 อูฐเป็นพาหนะสำหรับการขนส่ง 

สินค้า	เพราะทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งแบบทะเลทราย	อูฐมีฝีเท้า 

ที่เบาและเดินบนพื้นทรายได้โดยทรายไม่ติดเท้า

		 ชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทรายซาฮารา่	สว่นใหญค่อืเบอรเ์บอรท่ี์เปน็ 

ชนเผ่าทัวเร็ก	 (Tuareg)	 มีผิวสีคล้ำ	 ผู้ชายห่มคลุมร่างกายทั้งตัวและใช้ผ้าคลุม 

ศีรษะและใบหน้าเกือบทัง้หมด	 เหลือแต่ตาและจมูก	 เรียกผ้าคลุมนี ้ว่า	 

Tagilmust	 มีไว้ช่วยป้องกันลมทะเลทราย	 และเชื่อว่าไว้กันภูตผีปีศาจทีอ่าจ 

มาในยามคำ่คนื	สว่นผู้หญงิทัวเรก็มผีา้คลมุใบหนา้ที่เลก็กวา่	สว่นใหญป่ดิเฉพาะ 

ที่ปากเท่านั้น	ผ้าที่ชนเผ่าทัวเร็กใช้เป็นสีฟ้าน้ำเงิน	 เรียกว่า	สีอินดีโก	 (Indigo)	 

แต่ก่อนเป็นสีจากธรรมชาติ	 รวมทัง้การเผาทรายละเอียดในอุณหภูมิเฉพาะ 
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ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินได้	 การใช้ผ้าคลุมสีน้ำเงินทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้	 

ทำให้ชนเผ่าทัวเร็กได้รับการขนานนามว่า	 “คนสีฟ้าจากทะเลทราย	 (Blue	 

men	of	 the	desert)”	แต่พวกเขากลับเรียกตนเองว่า	“คนที่คลุมใบหน้า	 

(Kel	Tagilmust	-	People	of	the	viel	)”

		 ปัจจุบันมีชนเผ่าทัวเร็กในทะเลทรายซาฮาร่าประมาณ	 ๑	 ล้านคน	 

แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย	 ๆ	 ๗	 กลุ่มทีอ่ยูก่ระจัดกระจายไปทั่ว	 ใช้ชีวิตร่อนเร่	 

(Nomadic)	หรือกึ่งร่อนเร่	(Semi-Nomadic)	เลี้ยงสัตว์คือ	วัว	แพะ	แกะ	และ 

อูฐ	ชนเผ่าทัวเร็กพูดภาษาทามาฮัค	(Tamahaq)	เป็นรูปแบบภาษาของชนเผ่า 

เบอร์เบอร์

ชนเผ่าทัวเร็ก
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	 สำหรับโมร็อกโกนั้นมีประวัติศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภูมิภาค 

ทางใต้ที่อยู่ติดกับทะเลทรายซาฮาร่า	รวมทั้งกำเนิดของราชวงศ์สำคัญ	ๆ	ของ 

โมรอ็กโก	ไดแ้ก	่ราชวงศอ์ลัโมราวดิ	(Almoravids)	ราชวงศเ์มอรนิดิ	(Merinids)	 

ราชวงศ์ซาเดียน	(Saadians)	และราชวงศ์อลาวิต	(Alawites)

		 ทะเลทรายซาฮาร่าส่วนที่อยูใ่นโมร็อกโกนั้น	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินและ 

ทรายหยาบ	แตมี่สว่นท่ีเปน็เนนิทรายสงู	(Sand	Dunes)	ไมก่ี่แหง่	ท่ีมชีื่อเสยีงคอื 

ที่	 เมอร์ซูกา	ทางตะวันออกเฉียงใต้	 เพราะเป็นเนินทรายที่สูงมาก	นอกจากนี้ 

ยังมีเนินทรายสูงที่ซาโกรา	(Zagora)	ทางใต้	และบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอต 

แลนติกระหว่างเมืองทาร์ฟายา	(Tarfaya)	และลายูอัน	(Laayoune)	

		 ดิฉันและครอบครัวไปทะเลทรายซาฮาร่าในช่วงปลายเดือนธันวาคม	 

ค.ศ.	๒๐๐๗	ซึ่งกำลงัอยู่ในระหวา่งฤดหูนาวท่ีโมรอ็กโก	อากาศหนาวเย็นจดัมาก	 

วันที่เราเดินทางถึงเมอร์ซูกา	 เป็นช่วงเวลาใกล้พระอาทิตย์ตกดิน	 เมื่อเราไปถึง 

ก็ได้เช่าอูฐเพื่อขี่บนเนินทราย	 อูฐของเรามีกัน	 ๔	 ตัว	 คนจูงอูฐได้ผูกเชือกของ 

อูฐต่อ	 ๆ	 กันเพื่อให้อูฐเดินตามกันและไม่ให้แยกไปทางอื่น	 ๆ	 ได้	 ดิฉันนั่งอูฐ 

ตัวสุดท้ายโยกไปมา	นั่งด้วยความลำบากมาก	เพราะอูฐของโมร็อกโกเป็นพันธุ์ 

ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน
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อาหรับทีม่ีโหนกเดียว	 การนั่งบนผ้าพาดหลังอูฐ	 ต้องนั่งอยูด้่านหลังของโหนก 

ซึ่งต้องยึดเชือกไว้ให้ดีเพื่อไม่ให้ตกลงไปด้านหลังของอูฐ	 โดยเฉพาะเมื่ออูฐ 

ก้มตัวโน้มลงระหว่างเดินลงจากสันทรายหนึ่งแล้วหงายตัวเพื ่อเดินขึ ้นอีก 

สันทรายหน่ึง	ทัง้นี	้อูฐพนัธุ์อาหรบัของโมรอ็กโกตา่งจากอฐูของจนีและมองโกเลยี 

ที่มี	๒	โหนก	เราสามารถนั่งตรงกลางระหว่างโหนกทั้งสองได้	

		 การขี่อูฐบนทะเลทรายซาฮาร่าเปน็ประสบการณท์ี่สนกุและนา่ประทบัใจ 

ยิง่	เราไดท่้องไปในทะเลทรายซาฮาร่าบนหลงัอฐูท่ีเดนิขึ้นลงผา่นเนนิทรายสงูตำ่	 

ได้เห็นเนินทรายสูงมากที่มีชื่อเสียง	 คือ	 เนินทรายเอร์ก	 เชบบี้	 (Erg	 Chebbi)	 

อีกทัง้ได้ชมพระอาทิตย์ทีก่ำลังตกลับเหลี ่ยมสันเนินทราย	 ท้องฟ้ายาม 

พระอาทิตย์ตกสวยงามเหลือเกิน	 ยากทีจ่ะบรรยายได้	 เราขี่อูฐไปตามเนิน 

สันทรายชมพระอาทิตย์ตกดิน	 ใช้เวลา	 ๑	 ชั่วโมงกว่า	 ๆ	 จนถึงโรงแรมทีพ่ักที ่

อยู่ติดกับขอบเนินทรายของซาฮาร่า

เงาบนเนินทราย
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	 ท่ีพกัของเราชื่อ	Porte	Du	Desert	เปน็โรงแรมขนาดเลก็	ๆ 	มหีอ้งพกัไมม่าก	 

ห้องพักสะอาดและสะดวกสบาย	 ตกแต่งด้วยสีสันสดใสเป็นเอกลักษณ์ของ 

โมรอ็กโกตอนใต	้ผู้ดแูลและพนกังานของโรงแรม	ลว้นเป็นชนพื้นเมืองเผา่ทัวเรก็	 

ภายในโรงแรมมีร้านอาหารพื้นเมืองทีเ่ราได้รับประทานอาหารค่ำอันเรียบง่าย 

และเอรด็อรอ่ยย่ิง	บรรยากาศเต็มไปดว้ยความเงยีบสงบ	ไดยิ้นแตเ่สยีงลมท่ีพดั 

อื้ออึงซึ่งคงทำให้สันทราย	เปลี่ยนรูปทรงไปต่าง	ๆ	นานา	อากาศในยามค่ำคืน 

หนาวจัด	ท้องฟ้าเปิดโปร่ง	ไร้ก้อนเมฆใด	ๆ 	ทำให้มองเห็นหมู่ดาวดาษดื่นระยิบ 

ระยับเต็มท้องฟ้า	 และดูเหมือนว่าอยูใ่กล้เรามากจนสามารถเอื้อมมือไปคว้า 

ดวงดาวเหล่านั้นได	้ท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจคอื	ไดเ้หน็ทางชา้งเผอืกกวา้งใหญ่พาดผา่น 

บนท้องฟ้าอย่างชัดเจน	

		 ประมาณตี	๕	ของเช้าวันรุ่งขึ้น	เราออกเดินจากที่พักเพื่อไปยังเนินทราย 

ทีส่ ูงตระหง่านอยูด่้านหลังของโรงแรม	 อากาศหนาวจัดและเย็นยะเยือก	 

อุณหภูมิขณะนัน้ประมาณ	 -๒	 ถึง	 ๐	 องศาเซลเซียส	 แทบจะไม่รู้สึกถึงมือ 

และเท้าเลย	 แต่ก็ยอมทนความหนาวเพราะต้องการไปชมพระอาทิตย์ขึ ้น 

บนเนินทรายสูง	เราใชเ้วลาเดนิขา้มไปตามเนนิทรายต่าง	ๆ 	ประมาณครึ่งชั่วโมง	 

เดินด้วยความยากลำบาก	เพราะต้องเดินขึ้นลงตามสันทรายสูง	ๆ	ต่ำ	ๆ	อีกทั้ง 

ต้องพยายามพยุงตัวไม่ให้เท้าจมลงไปในทรายทีล่ะเอียดยิบและไม่ให้ตก 

ขอบสันทรายด้วย	 ในทีสุ่ดก็เดินมาถึงทีท่ีสู่งมากของสันทรายหนึ่ง	 ได้เวลา 

พระอาทิตย์กำลังขึ้นพอด	ี เราจึงนั่งลงบนพื้นทรายละเอียดเพื่อชมพระอาทิตย ์

ทีก่ำลังขึ้น	 ท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ขึ ้นสวยงามจริง	 ๆ	 แม้อากาศจะหนาว 

เย็นยะเยือก	 แต่รู้สึกอบอุน่ทันทีเมือ่เห็นแสงพระอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าที่ 

เป็นแนวสันทรายขึ้นมา	 เรานั่งชมพระอาทิตย์ขึ ้นเต็มที่จนพ้นขอบฟ้าและ 

สันทรายราวคร่ึงช่ัวโมง	ก็เดินกลบัลงมาจากเนนิทราย	กลบัไปทานอาหารเชา้ท่ี 

โรงแรมที่พักและเตรียมตัวออกเดินทางต่อไป	
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เส้นทางสู่ทะเลทรายซาฮาร่า....ในโมร็อกโก ๑๓๙

		 สำหรบัภาพถา่ยของเรานั้นดแูลว้ก็แปลกตาด	ีเพราะเราใสเ่สื้อผา้หรอืโคต๊ 

ท่ีหนากนัลมและอากาศท่ีหนาวจดัมาก	อีกท้ังปกคลมุศรีษะและใบหนา้เกอืบมิด	 

ดูราวกับอยูใ่นเมืองหนาว	 แต่เรานั่งอยูบ่นเนินสันทรายในทะเลทรายซาฮาร่า 

ซึ่งเป็นพื้นทีท่ีแ่ห้งแล้งและร้อนจัดทีสุ่ดในโลก!	 ทั้งนี้	 ก็คงเป็นดังเช่นชนเผ่า 

ทัวเร็กและผูท้ี ่เดินทางค้าขายข้ามทะเลทรายซาฮาร่าทีต่้องใส่เสื ้อผ้าหนา 

ปกคลุมตนอย่างมิดชิดเพื ่อป้องกันอากาศที ่หนาวจัดในตอนกลางคืนและ 

เช้าตรู่	และไว้กันลมพายุทราย	และความแห้งแล้งในตอนกลางวันนั่นเอง

		 ในการเดินทางกลับจากทะเลทรายซาฮาร่านัน้	 เราใช้เส้นทางจาก 

เมอรซ์กูาขึ้นเหนอืไปผา่นสถานท่ีและเมอืงสำคญั	ๆ 	ไปตลอดทาง	จนขา้มเทือกเขา 

แอตลาสตอนกลาง	 (Middle	 Atlas)	 เพื่อไปยังเมืองเมกเนส	 เมืองหลวงเก่า 

ของโมร็อกโก	และจากเมกเนส	ก็เดินทางกลับกรุงราบัตต่อไป	

	 การเดินทางสู ่ทะเลทรายซาฮาร่าในครั ้งนี ้	 ดิฉันได้รับความรู ้และ 

ประสบการณ์ต่างๆ	 มากมาย	 และทีน่่าประทับใจทีสุ่ดคือ	 การได้ไปสัมผัส 

บรรยากาศของทะเลทรายซาฮาร่า	รวมทั้งการขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน	และ 

เดินขึ้นเนินทรายสูงไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่ทะเลทรายซาฮาร่า

พระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า
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วิทยุสราญรมย์
๑๔๐

		 หวังเป็นอย่างยิง่ว่าเรื ่องราว	 “เส้นทางสู ่ทะเลทรายซาฮาร่า...ใน 

โมร็อกโก”	 จะเป็นทีน่่าสนใจและสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ	์ 

ตลอดจนความประทับใจท่ีดิฉันไดรั้บจากการไปทะเลทรายซาฮารา่ในโมรอ็กโก 

ให้กับคุณผู้อ่านได้บ้าง.....	

		 สวัสดีค่ะ...

ภาพประกอบ โดย สุภาศิริ อมาตยกุล

หนังสืออ้างอิง

DK	Eyewitness	Travel	Guides.	Morocco	London	:	Dorling	Kindersley	 

	 Limited.	๒๐๐๔

Girard,	 Xavier.	 Symbols	 of	 Morocco.	 New	 York	 :	 Assouline	 

	 Publishing.	๒๐๐๑

Palin,	Michael.	Sahara	London	:	Weidenfeld&Nicolson.	๒๐๐๒

Allan,	 Tony;	 and	 Andrew	Warren.	Deserts	 :	 The	 Encroaching	 

 Wilderness.	New	York	:	Oxford	University	Press.	๑๙๙๓	

Monaco	 Books.	The	World’s	 Greatest	 Places.	Munich	 :	 Verlag	 

	 Wolfgang	Kunth	GmbH&Co.KG.	๒๐๐๙

Georgraphica	 :	The	Complete	 Illustrated	Atlas	 of	 the	World.	 

	 New	York	:	Welcome	Rain	Publishers	Llc.	๒๐๐๑

ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก	 กระทรวงวัฒนธรรม	 http://www.thaiwhic.go.th/

index.aspx	  
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๔๑

กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ศิริสุภา	กุลทนันทน์

(๒)
มอลตา...	มนต์เสน่ห์

เมืองวัลเลตตา
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	 วัลเลตตา	 เป็นเมืองหลวงของประเทศมอลตา	 หรือเรียกอย่างไม่เป็น 

ทางการในภาษามอลติสว่า	 Il-Belt	 (แปลว่า	 เมือง)	 ตั้งอยูต่อนกลางของเกาะ 

มอลตา	 มีอาณาเขต	 ๕๕	 เฮกเแตร์	 (Hectare)	 และมีประชากรราว	 ๖,๓๐๐	 

กว่าคน	 เมืองวัลเลตตามีอาณาเขตทีล่้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าและป้อม 

ปราการโบราณ	 ทำให้ผู้ได้ไปชมเห็นทัง้ความยิง่ใหญ่และโครงสร้างของการ 

ป้องกันเมืองโดยทหารในสมัยศตวรรษที	่ ๑๕	 ทีม่ีระบบทีซ่ับซ้อนและ 

มีความก้าวหน้ามาก	ลักษณะของถนนรอบเมืองและในเมืองรวมทั้งการจัดวาง 

ผังเมืองแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทีม่าจากการป้องกันการสู้รบได้เป็นอย่างดี	 

เมืองวลัเลตตาสรา้งขึ้นในปี	ค.ศ.	๑๕๖๖	โดยหวัหนา้ของกลุ่มอศัวนิเซนต์จอหน์	 

ชือ่	Grand	Master	Jean	Parisot	de	Valette	ซึ่งการสรา้งเมอืงนี้สรา้งขึ้นหลงั 

จากการปิดล้อมครั้งยิ่งใหญ่	หรือที่รู้จักกันว่า	The	Great	Siege	เพียงไม่นาน	

วิทยุสราญรมย์
๑๔๒

Grand Master Jean Parisot de Valette
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๔๓

	 สถาปัตยกรรมของเมืองวัลเลตตามีลักษณะตั้งแต่สมัยศตวรรษที	่ ๑๖	 

ลงมา	 เป็นยุคบาโรค	 (Baroque)	 และในบางส่วนของเมืองจะเห็นโครงสร้าง 

สถาปัตยกรรมของยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยา	(Renaissance)	ยุคคลาสสคิ	(Classic)	และ 

ยุคใหมอ่ีกด้วย	 แม้ว่าเมืองวัลเลตตาจะได้รับความเสียหายอยูบ่้างในช่วงหลัง 

สงครามโลกครั้งที	่ ๒	 แต่ด้วยความสำคัญของเมืองที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่อง 

การทหาร	 การสู้รบและความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอัศวินเซนต์จอห์น	 อีกทัง้เมือง 

วัลเลตตามีอนุสาวรีย์	 (Monuments)	 อยู่ถึง	 ๓๒๐	 แห่งทัว่เมือง	 รวมทัง้มี 

ลักษณะสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและโดดเด่น	 จึงทำให้เมืองวัลเลตตาได้ขึ้น 

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๘๐	 โดยองค์การยูเนสโกในประเภท 

มรดกทางวัฒนธรรม	 โดยเป็นเมืองทีม่ีสถานทีส่ำคัญทางประวัติศาสตร์ 

หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

(ภาพจากเว็บไซต์)
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วิทยุสราญรมย์
๑๔๔

	 การเดินทางเข้าเมืองวัลเลตตาจะนับเริ่มต้นจากประตูเมือง	(City	Gate)	 

ซึ่งสร้างขึ้นเม่ือป	ีค.ศ.	๑๙๖๔	เม่ือเดนิทางผา่นประตเูขา้ไปแลว้จะเหน็จตัรุสัใหญ	่ 

เรียกว่า	จัตุรัสแห่งเสรีภาพ	(Freedom	Square)	และเป็นจุดเริ่มต้นของถนน 

สายสำคัญต่าง	ๆ	ในเมือง	เช่นถนนรีพับบลิค	(Republic	Road)	ซึ่งเป็นถนนที่ 

ยาวและกวา้งที่สดุในเมืองวลัเลตตา	ในบางเขตถนนในเมืองจะเป็นถนนสำหรบั 

คนเดินเท่านัน้	 มีสถานทีส่ำคัญทางราชการ	 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ	 พิพิธภัณฑ์ 

ด้านโบราณคดีและด้านศิลปะ	 และหอสมุดแห่งชาติ	 นอกจากนี้มีร้านค้า	 

ร้านอาหารและร้านขายของทีร่ะลึกอยูต่ลอดข้างทาง	 ทีเ่มืองวัลเลตตาเป็น 
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๔๕

ทีต่ั ้งทำเนียบประธานาธิบดีของสาธารณรัฐมอลตา	 ซึ่งเคยเป็นพระราชวัง 

สำหรับพักอาศัยของหัวหน้าของกลุ่มอัศวิน	(The	Grand	Masters’	Palace)	 

พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นทีอ่ยูข่องผู้ว่าการอังกฤษเมื่อครั้งทีอ่ังกฤษปกครอง 

มอลตาในช่วงปี	 ค.ศ.	 ๑๘๐๐	 -	 ๑๙๖๔	 และถูกเปลี่ยนให้เป็นทำเนียบของ 

ประธานาธิบดีมอลตาเมื่อประเทศมอลตาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษในปี	 

ค.ศ.	๑๙๖๔	นอกจากนั้นแล้ว	เมืองวัลเลตตายังเป็นที่ตั้งที่ทำการและทำเนียบ 

นายกรัฐมนตรี	มีโบสถ์อยู่หลายแห่ง	โบสถ์ที่สำคัญของเมืองนี้ที่ผู้เขียนจะกล่าว 

ถึงต่อไป	คือ	โบสถ์ใหญ่เซนต์จอห์น	(St	John’s	Co-Cathedral)

ทำเนียบประธานาธิบดีของมอลตา
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วิทยุสราญรมย์
๑๔๖

	 เนื่องจากจุดยุทธศาสตร์ของเมืองวัลเลตตาที่ตั้งอยู่	ทำให้เมืองนี้มีหน้าที่ 

ในการป้องกันมอลตาอยูต่ลอดมา	 จนกระทัง่เมื่อการสู้รบเบาบางและยุติลง 

ในเวลาต่อมา	 ก็ได้มกีารปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเมืองเพื่อให้มี 

ลักษณะเป็นทีอ่ยูอ่าศัยแบบเมืองมากกว่าการป้องกันทางทหารและทางทะเล	 

อาทิเช่น	 การเปลี่ยนบริเวณทีเ่คยเป็นทีตั่้งของปืนใหญ่ให้เป็นสวนสาธารณะ 

ทีส่วยงาม	 ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้สีสันนานาชนิด	 สวนแห่งนี้มีชื่อว่า	 

Baracca	Gardens	นอกจากนี	้เม่ือมองจากววิสงูของเมืองวลัเลตตา	จะสามารถ 

เห็นท่าเรือใหญ่	(The	Grand	Habour)	และ	“เมือง	๓	เมือง”	(The	Three	 

Cities)	 ได้อย่างชัดเจน	 เมือง	๓	 เมืองนี้	 ได้แก่	 เมือง	Cospicua,	Vittoriosa	 

และ	 Senglea	 ซึ่งเป็นเมืองทีม่ีหน้าทีใ่นการต่อสู้เพื่อการป้องกันเกาะมอลตา 

ในอดีตและมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงการปิดล้อมครั้ง 

ยิง่ใหญ	่ มีกำแพงเมืองเก่าและป้อมปราการใหญ่ทีส่ร้างไว้โดยรอบของเมืองทั้ง	 

๓	 เมือง	 สร้างขึ้นในสมัยของกลุ่มอัศวินเซนต์จอห์น	 เมือง	๓	 เมืองและท่าเรือ 

ใหญ่มีทัศนียภาพทีส่วยงามมาก	 ในปัจจุบันนี	้ ในเวลา	 ๑๒	นาฬิกาของทุกวัน 

จะมีทหารมอลตสิยิงปนืใหญเ่พื่อเปน็การระลกึถงึการสู้รบและความสำคญัของ 

เมืองวลัเลตตาและเมือง	๓	เมืองในการสู้รบทางทะเล	ซึ่งการยิงปืนใหญ่นี้เรยีกวา่	 

“Baracca	Saluting	Battery” 

ทิวทัศน์ของ The Three Cities 
ที่มองจากจุดที่สูงของวัลเลตตา
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๔๗

 เมืองเอมดินา	(Mdina)

	 เอมดินา	เป็นเมืองเก่าโบราณ	ซึ่งตามหลักฐานทางโบราณคดีนั้น	เมืองนี้ 

ถกูสรา้งขึ้นเม่ือประมาณปลายยุคสำริดในช่วง	๑,๕๐๐	-	๑,๐๐๐	ปกีอ่นครสิตกาล	 

เมืองเอมดินาเป็นเมืองหลวงเก่าของมอลตาในสมัยยุคกลาง	 (Medieval)	 

ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะมอลตา	มีกำแพงเมืองลอ้มรอบและตั้งอยู่บนที่สงูประมาณ	 

๑๕๐	 เมตร	 หรือ	 ๕๐๐	 ฟุตจากระดับน้ำทะเล	 เอมดินาเป็นหนึ่งในเมืองที่มี 

กำแพงเมืองเกา่จากยุคกลางท่ีเห็นชัดท่ีสดุในโลก	เนื่องจากเปน็เมอืงท่ีมขีนาดเลก็	 

มีความเงียบสงบและไม่ค่อยมีการเดินทางสัญจรเข้าออกเมืองนี้มากเท่าไร	 

เมืองเอมดนิาจึงไดร้บัการขนานนามอกีชื่อหนึ่งโดยคนท่ีอาศยัอยู่และผู้ไปเยือน 

ว่า	“เมืองแห่งความเงียบ๑”	(The	Silent	City)	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง 

มีประมาณกว่า	 ๓๐๐	 คน	 เท่านั้น	 เมืองเอมดินามีอาณาเขตทีต่ิดต่อกับเมือง 

ราบัต	(Rabat)	
.............................................
 ๑  คำว่า “เมืองแห่งความเงียบ” เป็นคำแปลที่ผู้เขียนแปลจากคำว่า “The Silent City”

การยิงปืน Baracca Saluting Battery
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วิทยุสราญรมย์
๑๔๘

	 เม ืองเอมดินามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาหลายย ุคสมัย	 

ตามหลักฐานทางโบราณคด	ี กลุ่มคนแรกทีอ่าศัยอยูเ่มืองนี้ได้แก่พวกฟีนีเชียน	 

ซึ่งเรียกเมืองนี้ว่ามาเลต	(Maleth)	เป็นเมืองที่มีจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่เขตที่สูง 

ที่สุดของเกาะมอลตาและอยู่ห่างจากทะเลพอสมควร	 ซึ่งหมายถึงการห่างจาก 

การบุกรุกจากทางทะเลได้ดี	 เอมดินาเป็นเมืองทีเ่คยใช้เป็นที่ประกอบพิธีการ 

สาบานตนของหวัหนา้กลุ่มอัศวนิทุกคนในการท่ีจะดแูลและปกปอ้งเกาะตา่ง	ๆ  

ของมอลตา	 ในสมัยทีเ่อมดินาเป็นเมืองหลวงของมอลตา	 เมืองนี้เป็นทีต่ั ้ง 

ของสำนักสงฆ์	 โบสถ์และทีท่ำการต่าง	 ๆ	 และในสมัยที่โรมันเข้าครองมอลตา	 

ผูว่้าการของโรมัน	 (Roman	 Governor)	 ได้สร้างทีอ่ยูใ่นเมืองนี	้ และมีการ 

กล่าวขานกันว่าสาวกเซนต์พอลเคยมาอาศัยอยูท่ีเ่มืองนี ้หลังจากทีเ่รือล่ม 

ทีเ่กาะมอลตาด้วย	 ในปัจจุบัน	 เมืองเอมดินาเป็นเมืองสำหรับอยูอ่าศัยเท่านั้น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นบ้านของตระกูลทีเ่ก่าแก่ที่สุดของชาวมอลติส	 ทีเ่มือง 

เอมดินามีโบสถ์ทีส่วยงามมากตั้งอยูก่ลางเมืองทีช่ื่อว่า	 โบสถ์ใหญ่แห่งเอมดินา	 

(The	Mdina	Cathedral)	

โบสถ์ใหญ่เอมดินา The Mdina Cathedral 

55-11-055_112-175_Y.indd   148 2/4/13   6:49:16 PM



มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๔๙

ถนนและซอยเล็ก ๆ 
ในเมืองเอมดินา

	 เมืองเอมดินามีความเป็นเอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่นและเงียบสงบสมกับชื่อที ่

ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความเงียบ	การเดินทางเข้าไปในเมืองเอมดินา	 

จะผ่านประตูเมืองหลัก	 (The	Main	 Gate)	 ซึ่งสร้างขึ้นในปี	 ค.ศ.	 ๑๗๒๔	 

มีลักษณะเป็นประตูโค้งด้วยสถาปัตยกรรมยุคบาโรค	 ใครก็ตามที่ได้เข้าไปใน 

เมืองเอมดินาจะมีความรู้สึกเหมือนกลับเข้าไปอยู่ในยุคกลาง	ถนนในเมืองจะมี 

ขนาดแคบมาก	เป็นตรอกและซอยเล็ก	ๆ	ลัดเลาะไปตามมุมต่าง	ๆ	ของเมือง	 

บ้านเรือนจะมีสีเดียวกันหรือคล้ายกันทัง้หมด	 คือ	 สีน้ำตาลหรือน้ำตาลอ่อน	 

นอกจากจะเป็นบ้านอาศัยแล้ว	 ยังมีร้านขายของที่ระลึก	 ร้านอาหารอยูบ่้าง	 

แต่ที่โดดเด่นคือร้านขายเครื่องแก้วของเอมดินา	(Mdina	Glass)	ก่อนเข้าประตู 

เมืองจะมีรถม้าท่ีตกแตง่อย่างสวยงาม	ซึ่งจดัไวใ้หน้กัทอ่งเท่ียวไดน้ั่งเพื่อชมเมอืง 

เอมดินาและเมืองราบัตด้วย
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วิทยุสราญรมย์
๑๕๐

 เมืองราบัต	(Rabat)

	 คำวา่	“ราบตั”	เปน็คำท่ีมาจากภาษาอาราบิค	แปลวา่ชานเมือง	(Suburb)	 

มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ	๑๑,๐๐๐	คน	 เมืองราบัตมีอาณาเขตที่ต่อเนื่องกับเมือง 

เอมดินา	ในช่วงสมัยที่อาหรับเข้าปกครองมอลตา	พวกอาหรับมีความต้องการ 

ทีแ่บ่งแยกเมืองทัง้สองนี	้ โดยการสร้างเป็นเนินสูง	 รอบนอกของเมืองเอมดินา 

เพื่อเป็นการป้องกันเมืองทีม่ีความรุ่งเรืองอยูใ่นช่วงนั้น	 หลายศตวรรษต่อมา	 

กลุม่อัศวินได้สร้างคูเมืองและป้อมปราการทีช่ันล้อมรอบเมืองเอมดินา	 ทำให้ 

เหน็การแบ่งแยกอาณาเขตระหวา่งเมืองเอมดินาและเขตเมอืงราบตัอย่างชดัเจน	 

ซึ่งคเูมืองและป้อมปราการเก่านี้ยังคงเห็นได้ในปจัจบุนั	เมอืงราบตัเปน็ศนูย์การ 

ค้าขายในเขตชานเมืองของเกาะมอลตา	 ประกอบด้วยธนาคาร	 ร้านค้า	 ตลาด 

และร้านอาหารต่าง	ๆ	เมืองนี้มีโบสถ์สำคัญคือ	โบสถ์ใหญ่	เซนต์พอล	(The	St	 

Paul’s	Cathedral)	

	 ในช่วงการปกครองโดยพวกโรมัน	 มีการนิยมฝังศพของผู้ที่ตายแล้ว	 แต่ 

เนือ่งจากมีการห้ามฝังศพบนดิน	 ดังนั้นจึงต้องฝังศพกันใต้ดิน	 ซึ่งถูกจัดเป็น 

ลักษณะ	“สสุานใต้ดนิ”	(Catacombs)	ในภายหลงัตอ่มา	สสุานเหลา่นี้ยังถกูใช ้

เป็นที่หลบซ่อนของพวกที่นับถือศาสนาหรือมีความเชื่ออื่น	ๆ 	ที่แตกต่างไปจาก 

ผู้ปกครองในสมัยนั้น	เพื่อเปน็การหลบหนจีากการถกูฆา่	กลา่วกนัวา่ภายใตเ้มอืง	 

ราบัตมีสุสานใต้ดินเป็นระยะทางยาวหลายไมล์ทีเดียว	สุสานใต้ดินนี้มีลักษณะ 

เป็นอุโมงค์ทีเ่ป็นหลุมฝังศพ	 สร้างด้วยหินทีเ่ป็นหินตัด	 (Stone-cut	 Tombs)	 

ท้ังหมด	มีการแบง่ออกเปน็หอ้งเลก็	ๆ 	และชั้นระดบัตา่ง	ๆ 	ท่ีซบัซอ้นและวกวนมาก	 

สุสานใต้ดินทีน่่าสนใจทีค่วรกล่าวถึงคือ	 สุสานใต้ดินเชนต์พอล	 (St	 Paul’s	 

Catacombs)	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้	สุสานแห่งนี้ 

เคยถูกใช้ในช่วงทีอ่าหรับเข้าครองเกาะมอลตา	 และเพิ่งถูกค้นพบเมื่อปี	 ค.ศ.	 

๑๘๙๔	ตามหลักฐานท่ีพบนั้น	เช่ือวา่สสุานแหง่นี้เกี่ยวขอ้งกบัเซนตพ์อล	จงึไดม้ ี

ชื่อว่าสุสานใต้ดินเซนต์พอล	 ในระยะการสร้างสุสานแห่งนี้เชื่อว่าเป็นเพียงแค่ 
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๕๑

ด้านหน้าของโบสถ์ใหญ่เซนต์จอห์น
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วิทยุสราญรมย์
๑๕๒
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๕๓

ภายในของโบสถ์ใหญ่เซนต์จอห์น
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วิทยุสราญรมย์
๑๕๔

โบสถ์ Ta’Pinu

หมู่บ้านป๊อบอาย (The Popeye Village)
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๕๕

อุโมงคใ์ตด้นิท่ีมีขนาดเลก็เท่านั้น	แตต่อ่มาได้มีการขยายอาณาบรเิวณออกไปตอ่ 

เชื่อมกบัอุโมงคใ์ตด้นิอ่ืน	ๆ 	ท่ีมอียู่ในขณะนั้น	จนมีลกัษณะเหมือนเขาวงกตที่สลบั 

ซับซ้อนมาก	และมีอาณาเขตถึงประมาณ	๒๐๐	ตารางเมตรดังที่เห็นในปัจจุบัน	 

ความสำคญัของสสุานเซนตพ์อลนี้	นอกจากจะเปน็สสุานใตด้นิที่มขีนาดใหญแ่ละ 

กว้างท่ีสุดในมอลตา	และเปน็สถานท่ีท่ีมีความเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัศาสนาครสิต ์

แล้ว	 การค้นพบสุสานนี้ยังทำให้ได้ข้อมูลทีส่ำคัญเกี่ยวกับการฝังศพในสมัยนั้น	 

รวมทั้งพิธีกรรมในช่วงต้นของศาสนาคริสต์ที่เกาะมอลตาอีกด้วย

	 ภายในเมืองราบัต	 ยังมีสุสานใต้ดินทีม่ีชื ่อเสียงอีกแห่งหนึ ่ง	 ชื่อว่า	 

สุสานใต้ดินของเซนต์อากาธา	 (St	 Agatha’s	 Catacombs)	 ซึ่งได้เปิดให้เป็น 

พพิธิภณัฑ์ดว้ยเช่นกัน	ตามคำเลา่ขานของคน	ในเขตนี	้มคีวามเชื่อวา่เซนตอ์ากาธา 

เดินทางมาทีเ่กาะมอลตาและหลบซ่อนตัวอยูท่ี่สุสานแห่งนี้และกลับไปยังเกาะ 

ซิซีลีในภายหลัง	 สิ่งทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของสุสานใต้ดินแห่งนี้คือมีภาพวาดสีบน 

ปูนเปียก	(Fresco	Paintings)	ในสมยัยุคกลางท่ีมอียู่รอบภายในสสุาน	เนื่องจาก 

กาลเวลาท่ีผ่านไปเปน็เวลานาน	จงึเปน็ท่ีนา่เสยีดายอย่างย่ิงที่ภาพสบีนปนูเปยีก 

เหล่านี้ไม่สามารถเห็นได้ชัดในปัจจุบัน

	 โบสถ์ใหญ่เชนต์จอห์น	(St	John’s	Co-Cathedral)

	 โบสถ์ใหญ่เซนต์จอห์นมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของมอลตาเป็น 

อย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเกี่ยวกบักลุ่มอศัวนิเซนตจ์อหน์ดงัท่ีกลา่วมาแลว้ 

ขา้งตน้	โบสถน้ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวลัเลตตา	สรา้งขึ้นในภายหลงัท่ีเมอืงวลัเลตตา 

ได้เป็นเมืองหลวงของมอลตา	การก่อสร้างโบสถ์นี้นำโดยหัวหน้ากลุ่มอัศวัน	ชื่อ	 

The	Grand	Master	Jean	de	la	Cassiere	(มีอายุระหวา่งป	ีค.ศ.	๑๕๗๒	-	๑๕๘๑)	 

ผู้มอบหมายใหนั้กวศิวกรชาวมัลติส	คอื	นาย	Gerolamo	Cassar	เปน็ผูด้ำเนนิการ 

สร้าง	 โบสถ์ใหญ่เซนต์จอห์นได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 ๒๐	 

กุมภาพันธ์	ค.ศ.	๑๕๗๘	โดยหัวหน้าบาทหลวง	ชื่อ	Ludovico	Torres	

55-11-055_112-175_Y.indd   155 2/4/13   6:49:27 PM



วิทยุสราญรมย์
๑๕๖

	 เม่ือดจูากภายนอกของโบสถใ์หญเ่ซนต์จอหน์	จะเหน็ความเรยีบงา่ยของ 

ลกัษณะสถาปตัยกรรม	แตเ่มื่อเขา้ไปขา้งในแลว้จะเห็นการตกแตง่ภายในของโบสถ ์

นีเ้ป็นไปอย่างสวยงาม	 วิจิตรตระการตาและยิง่ใหญ่อย่างมาก	 สถาปัตยกรรม 

การตกแต่งภายในเป็นลักษณะบาโรค	 ส่วนทีเ่ป็นพื้นของโบสถ์ในห้องโถงใหญ่ 

ท้ังหมดเป็นหนิอ่อน	มีภาพวาดลวดลายสวยงามมาก	ขา้งลา่งของพื้นโบสถเ์ปน็ที	่ 

ฝังศพของเซนต์ต่าง	 ๆ	 ฝาผนังและเพดานภายในโบสถ์มีลวดลาย	 แกะสลัก 

บนหนิท่ีมีลักษณะเปน็มิติอย่างเห็นได้ชัดเจน	และมภีาพเขยีนฝาผนงัท่ีมลีวดลาย 

และทาด้วยสีต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่สีทองทีท่ำจากทองคำเปลวทัง้หมด	 

ทำให้ดงูดงาม	ตระการตามากย่ิงนกั	ภายในโบสถใ์หญเ่ซนตจ์อหน์แหง่นี	้นอกจาก 

หอ้งโถงใหญ่ของโบสถเ์องแลว้	ยังมีหอ้งท่ีบรรจเุครื่องสกัการะ	(สรา้งขึ้นในปี	ค.ศ.	 

๑๕๙๘)	หอ้งเทศน	์ห้องฝงัศพใต้ถนุโบสถ	์ระเบยีงของโบสถ	์พพิธิภณัฑ์	และสวน	 

ภายในโบสถ์ใหญ่มีพระรูป	“Our	Lady	of	Carafa”	อยู่ใน	Chapel	of	the	 

Blesses	Sacrament	ที่คนเข้าไปสักการะบูชากันมาก

	 พิพิธภัณฑ์เซนต์จอห์นทีอ่ยูภ่ายในโบสถ์ใหญ่เซนต์จอห์นมีภาพเขียน 

และพรมแขวนผนัง	 (Tapestries)	 ต่าง	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวข้องกับประวัติของโบสถ์	 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีโ่บสถ์นี้ทำหน้าทีใ่นการประกอบพิธีหลักของกลุ่ม 

อัศวินเซนต์จอห์น	 ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีภาพวาดที่สำคัญอยูห่ลายชิ้น	 แต่ที่จะ 

ตอ้งกล่าวถงึคอืภาพ	“The	Beheading	of	St	John	The	Baptist”	นบัเปน็ 

ภาพวาดทีม่ีชื ่อเสียงมากทีสุ่ดภาพหนึ่งของโลก	 วาดโดยจิตรกรทีม่ีชื ่อเสียง 

ชาวอิตาเลียน	คอื	Caravaggio	(มอีายุระหวา่งค.ศ.	๑๕๗๓	–	๑๖๑๐)	เปน็ภาพท่ี	 

Caravaggio	 วาดขึ้นในป	ี ค.ศ.	 ๑๖๐๘	 ซึ่งอยูใ่นช่วงสุดท้ายของงานวาดภาพ 

ของเขาและได้รับกล่าวขานว่าเป็นผลงานทีด่ีทีสุ่ดของเขาในช่วงนี้	 ภาพนี้เป็น 

ภาพวาดสีน้ำมันบนแผ่นผ้าใบ	มีขนาด	๓๖๑	คูณ	๕๒๐	เซนติเมตร	ความสำคัญ 

ของภาพนีค้ือเป็นภาพเดียวในโลกของ	 Caravaggio	 ทีม่ีลายเซ็นต์ของเขา	 

ซึ่งเป็นลายเส้นเล็ก	ๆ	ที่วาดต่อจากเลือดที่ไหลลงมาจากคอของ	St	John	The	 

Baptist	หลังจากการประหาร	ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นภาพวาดที่มีลายเซ็นต์ที่ 
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๕๗

เปรียบเสมือนประทับด้วยเลือด	ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของประวัติศาสตร์ 

การวาดภาพเลยทีเดียว	 ใครก็ตามทีไ่ด้ไปเห็นภาพวาดนี้จะต้องยืนดูอยูน่าน 

ด้วยความประทับใจอย่างยิ่ง

 เกาะโกโซ	(Gozo)

	 เกาะโกโซ	เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศมอลตา	รองลงมา 

จากเกาะมอลตา	 มีขนาดใหญ่ประมาณหนี่งในสามของขนาดเกาะมอลตา	 

มีเนือ้ทีป่ระมาณ	 ๗๒	 ตารางกิโลเมตร	 มีประชากรประมาณ	 ๒๕,๐๐๐	 คน	 

การเดินทางจากเกาะมอลตาไปยังเกาะโกโซ	 ต้องเดินทางโดยเรือโดยสารที ่

สามารถนำรถขึ้นเรือได้	 ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินทาง	 บนเกาะ 

โกโซมีบ้านเรือนอาศัยอยูต่ามเนินเขาและมีป้อมเก่าทีส่ร้างไว้ป้องกันบ้านของ 

ชาวนาในสมัยอดตี	โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากพวกเตอรก์และพวกที่รกุรานมาจาก 

ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 ซึ่งยังมีให้เห็นอยูม่าก	 เมืองหลวงของเกาะนี้คือ	 

วิคตอเรีย	 (Victoria)	 ซึ ่งเป็นชื ่อทีส่มเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ 

พระราชทานให้กับเมืองหลวงของเกาะโกโซ	 เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ	 

๕๐	ปีของพระองค์ในปี	ค.ศ.	๑๘๘๗

(ภาพจากเว็บไซต์)
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	 เกาะโกโซมีสถานทีส่ำคัญทางประวัติศาสตร์ของมอลตามาก	 ดังเช่น	 

วิหารศิลา	 (Ggantija)	 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	นอกจากนี้มีป้อมปราการและ 

กำแพงเมืองเก่าท่ียังคงเหลอือยู่ใหเ้หน็หลายแหง่	มโีบสถใ์หญแ่ละเลก็อยู่มากมาย	 

โดยเฉพาะอย่างยิง่โบสถ์ทีชื่่อว่า	 Ta’Pinu	 ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

เข้าใจว่าสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่	 ๑๖	ตามตำนานที่เล่าขานมาว่าพระแม่มารี 

ได้มีนิมิตให้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งได้ยินเสียง	 ดังนั้นจึงได้สร้างโบสถ์ขึ้นทีแ่ห่งนี ้

เพื่อเป็นการบูชาพระแม่มารี	ซึ่งเรียกกันว่า	“Our Lady of Ta’Pinu” 

	 สถานทีส่ำคัญอีกแห่งทีน่่าสนใจได้แก่	 ป้อมปราการใหญ่	 (Citadel)	 ซึ่ง 

สร้างขึ้นอยูบ่นทีสู่งของเกาะตั้งแต่สมัยยุคกลาง	 ภายในป้อมปราการใหญ่นี้ 

มีทีอ่ยูข่องผูป้กครองเมืองในยุคนั้น	 มีคุกสำหรับทาสและนักโทษ	 และห้องที ่

เก็บอาวุธของอัศวิน	นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี	และพิพิธภัณฑ์ 

ท้องถิ่นอยู่ด้วย	ส่วนทางตอนเหนือของเกาะโกโซมีถ้ำ	ชื่อ	คาริปโซ	(Calypso’s	 

Bay)	ซึ่งมีทางเดินภายในถ้ำที่วกวน	สลับซับซ้อนคล้ายเขาวงกตทีเดียว	
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๕๙

 หมู่บ้านป๊อบอาย	(The	Popeye	Village)

	 มอลตามี	“หมู่บ้านป๊อบอาย”	(The	Popeye	Village)	ซี่งสร้างขึ้นใน 

ปี	 ค.ศ.	 ๑๙๘๐	 เพื่อสำหรับถ่ายภาพยนตร์ของบริษัทฮอลลีวูดเรื่องป๊อบอาย 

ที่ใช้คนแสดงจริงทั้งหมด	หลังจากการถ่ายภาพยนตร์บริษัทฮอลลีวูดได้มอบให้ 

เป็นสมบัติของมอลตา	 สำหรับการสร้างสถานทีก่ารถ่ายทำหนังแห่งนี ้เริ ่ม	 

ค.ศ.	 ๑๙๗๙	 ซึ่งขณะนี้หมูบ่้านป๊อบอายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจอีก 

แห่งหนึ่งในมอลตานี้

(ภาพจากเว็บไซต์)
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 เครื่องแก้วมอลตา	(Malta	Glass)

	 หลายคนคงไดยิ้นชื่อของเครื่องแกว้ท่ีเมอืงมรูาโน	(Murano)	ของประเทศ 

อิตาลีอยูเ่สมอ	 เมื่อผู้เขียนได้เดินทางไปมอลตา	 จึงได้เห็นว่าประเทศนี้เองก็มี 

ชื่อเสียงในเรื่องเครื่องแก้วด้วยเช่นกัน	 ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เครื่องแก้วของ 

ประเทศอิตาลีเลยทีเดียว	ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูโรงงานทำเครื่องแก้วที่หมู่บ้าน 

หตัถกรรม	(Craft	Village)	ชือ่	โรงงาน	Mdina	Glass	สรา้งขึ้นในป	ีค.ศ.	๑๙๖๘	 

และโรงงาน	Valletta	Glass	สรา้งขึ้นในป	ีค.ศ.	๑๙๗๙	ท้ังสองแหง่นี้เปน็เครื่องแกว้ 

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมอลตา	ลักษณะของเครื่องแก้วมอลตามีหลายรูปแบบ	และ 

ใช้งานได้ในหลายประเภท	 ตั้งแต่เป็น	 เครื่องประดับ	 เครื่องใช้สอย	 โคมไฟ	 

ชุดทานอาหาร	ถ้วยแก้ว	แจกัน	และรูปสัตว์ต่าง	ๆ	ซึ่งเน้นสีสันที่สวยงามมาก	 

โรงงานท้ังสองแหง่นี้มชีา่งอยู่หลายคนท่ีมฝีมีอืท่ีสรา้งสรรคแ์ละเทคนคิสงู	อกีท้ัง 

มีความละเอียดอ่อนทั้งในเรื่องการเป่า	การแกะสลักและการให้สี	เครื่องแก้วนี้ 

เป็นของที่ระลึกได้อย่างดียิ่งสำหรับผู้ที่ไปเที่ยวที่มอลตา

เครื่องแก้วในร้านขายเครื่องแก้ว Mdina Glass และ 
Valletta Glass ที่หมู่บ้านหัตถกรรม
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๖๑

 นาฬิกามอลติส	(Maltese	Clock)

	 นอกเหนือจากเครื่องแก้วแล้ว	 ประเทศมอลตามีชื่อเสียงในงานศิลป 

หัตถกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ	 การทำนาฬิกา	 หรือทีเ่รียกว่า	 นาฬิกามอลติส	 

(Maltese	Clock)	ซึ่งได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่	๑๗	โดยช่างฝีมือ 

ทำนาฬกิามอลติสนี้ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการประกอบ	 การวาด 

ลวดลาย	 และการให้สีต่าง	 ๆ	 สืบทอดกันภายในตระกูลหลายชั่วคน	 นาฬิกา 

มอลตสิมีลักษณะท่ีเปน็เอกลกัษณ์เฉพาะ	ทำดว้ยไมแ้ละมกีารวาดเปน็ลวดลาย 

สีต่าง	ๆ	เช่น	ลายดอกไม้	รูปสวน	ทิวทัศน์ชนบทของมอลตา	เป็นต้น	นาฬิกา 

แต่ละเรือนจะมีสีหลักที่เป็นสีพื้นของนาฬิกา	เช่น	สีเขียว	สีน้ำเงิน	สีขาว	สีแดง	 

และสีดำ	ส่วนการวาดลวดลายลงบนสหีลกันี้ใชห้ลายสแีละมีการเขยีนลายขอบ 

ช่างเป่าแก้วในโรงงานขณะกำลังทำงานอยู่
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นาฬิกามอลติสสีต่างๆ
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มอลตา...	มนต์เสน่ห์กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน		(๒) ๑๖๓

ของนาฬิกาแต่ละเรือนด้วยสีทองทีเ่ด่นชัด	 นาฬิกามอลติสมีขนาดต่าง	 ๆ	 กัน	 

สำหรับใช้ตั้งโต๊ะซึ่งมีขนาดเล็ก	จนถึงขนาดแขวนกำแพงที่มีขนาดปานกลางถึง 

ขนาดใหญ่	 เนื่องจากว่านาฬิกามอลติสทำด้วยมือทุกเรือน	จึงทำให้แต่ละเรือน 

มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแม้ว่าลวดลายที่ดูผิวเผินจะเหมือนกัน	

	 นาฬิกามอลติสทีท่ำขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที	่ ๑๗	 นั้น	 ส่วนใหญ่จะใช้ 

ทองคำเปลวจริง	 และใช้กลไกในการหมุนของนาฬิกา	 ในปัจจุบันนี้สามารถหา 

นาฬิกามอลติสทีว่าดด้วยทองคำเปลวได้ในเฉพาะบางร้านของมอลตาเท่านั้น	 

โดยเฉพาะที่เมืองวัลเลตตา	และเมืองเอมดินา	โดยส่วนใหญ่ต้องสั่งทำล่วงหน้า	 

ราคาของนาฬิกามอลติสนี้แพงมากทีเดียว	 ในระยะหลังช่างทำนาฬิกามอลติส	 

จึงได้ปรับเปลี่ยนการทาด้วยสีทองธรรมดา	และเปลี่ยนการเดินเข็มของนาฬิกา 

เป็นระบบควอซ	(Quartz)	จึงทำให้ราคาของนาฬิกาไม่แพงมาก	และกลายเป็น 

ของที่ระลึกสำหรับคนที่ไปเที่ยวประเทศมอลตามากมาย	

	 ผู้เขยีนหวงัวา่เรื่องราวของประเทศมอลตาท่ีไดน้ำเสนอขา้งตน้นี้คงจะเปน็ 

น่าสนใจและให้สาระที่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้บ้าง	สวัสดีค่ะ

ภาพประกอบ โดยศิริสุภา กุลทนันทน์

ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง	(References)

	 ๑.	“Insight	Guides	Malta”	by	APA	Publications.	Edition	๒๐๑๐ 

	 ๒.	“Malta	and	Gozo:	History	and	Culture”	by	M.J.	Publications	 

	 	 Ltd,	๒๐๐๗

	 ๓.	“Malta	Gozo	and	Comino”	by	Miller	Distributors	Limited,	 

	 	 ๒๐๑๑

	 ๔.	“Malta:	An	Archaelogical	Paradise”	by	M.J.	Publications	 

	 	 Ltd.	Ninth	Edition	๒๐๐๓
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	 ๕.	“Gozo	 :	 The	 Island	 of	 Calypso”	 by	Miller	 Distributors	 

	 	 Limited

	 ๖.	“St	Paul’s	Catacombs	:	A	Brief	Guide”	by	Heritage	Malta

	 ๗.	“Ggantija	Temples:	A	Brief	Guide”	by	Heritage	Malta

	 ๘.	ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงเอเธนส์	ประเทศกรีซ

	 ๙.	UNESCO	World	Heritage	List	:	http://whc.unesco.org

	 ๑๐.	 Heritage	Malta	Website	:	www.heritagemalta.org

	 ๑๑.	 Wikipedia:	The	Free	Encyclopedia’s	Website

	 ๑๒.	 Mdina	Glass	factory	:	www.mdinaglass.com.mt

	 ๑๓.	 Valletta	Glass	factory	:	www.vallettaglass.com

	 ๑๔.	 Maltese	Clock:	www.malteseclock.com	  
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ย้อนรอยไหม ๑๖๕

เบน

	 เสียงเรือทีแ่ล่นผ่านคลองแสนแสบ	 ขณะที่กำลังเดินอยูบ่นสะพาน	 

ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าชาวบ้านครัวทีต่ั้งบ้านเรือนอยูร่ิมคลองนี้จะหนวกหูกับ 

การสัญจรทางนำ้บา้งหรอืไม่	เสน้ทางลดัเลาะรมิคลองพาชาวคณะมาหยุดท่ีบ้าน 

ครวัเหนือ	ซอย	๙	หลบหลบืหา่งจากรมิคลองไปไม่ไกล	บ้านไม้ตรงหนา้บอกเราวา่	 

เราเดนิมาถงึ	“บ้านผา้มา้บา้นครวั”	บา้นหลงันอ้ยท่ีมเีสน้ไหมสสีดวางเรยีงราย	 

เสียงกี่กระตกุที่ดงัเปน็จงัหวะ	ทำใหเ้ราตอ้งเดนิกระเถบิไปดูใกล้	ๆ 	วา่	ด้ายที่พาด 

เฟี้ยมกบัเส้นไหมในกระสวยอยู่จะสร้างสรรคผ์า้ไหมลายใดออกมา	ใหถ้กูใจ	ผูซ้ือ้	 

และสร้างความทรงจำให้แก่ผู้พบเห็น	
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	 บ้านครัว	 ชื่อทีใ่ครหลายคนอาจไม่คุ้นหู	 เป็นชุมชนชาวจามมุสลิมจาก 

กัมพูชาทีอ่าศัยอยูแ่ถบตะเข็บชายแดน	 จังหวัดตราด	 หรือเป็นทีรู่ ้จักว่า	 

“เขมรจาม”	ย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพระนคร	เขตปทุมวนั	มจีำนวน	๒,๐๐๐	กวา่ 

ครัวเรือน	 ๘	 ครัวเรือนจากจำนวนนี้	 เป็นผู้ทีม่ีความชำนาญในการทอผ้าไหม 

มาตั ้งแต่ ก่อนย ุคสงครามโลกครั ้งท ีส่อง	 (ค.ศ.๑๙๔๕	 -	 ค.ศ.๑๙๔๙)	 

ตามคำบอกเล่าของคุณนิพนธ์	มนูทัศน์๑	เจ้าของบ้านผ้าม้า	บ้านครัว	

	 เดิมทีนั้น	ชาวบ้านแถบนี้นิยมทอโสร่งผ้าไหม	เป็นผ้าตา	ลายผ้าบ่งบอก 

ถงึศกัดนิาของผู้สวมใส่	ระหวา่งชว่งสงครามโลกครั้งท่ีสอง	การทอผา้ที่บา้นครวั 

.............................................
 ๑  เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระยาราชมนู ในรัชกาลที่ 5 คุณนิพนธ์ฯ เป็นบุตรของ 
คุณสมานฯ และคุณสุนีย์ฯ ซึ่งเคยทอผ้าให้คุณจิมฯ 
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หยุดชะงักลง แต่ชาวบ้านยังนิยมนุ่งโสร่งผ้าไหมตามลักษณะของชาวมุสลิม 

กันอยู ่ โสร่งผืนหนึ่งใช้เวลาทอไม่ต่ำกว่า ๒ ปี เพราะใช้มือทอ ไม่ใช่กี่อย่าง 

การทอผ้าไหมผืน 

 จวบช่วงหลังสงครามโลกนั ่นเอง มีฝรั ่งชาวอเมริกันชื ่อ นาย Jim  

Thompson หรือชื่อจริงว่า นาย James Harrison Wilson Thompson  

สะดุดตากับความงามของผ้าไหมไทยบ้านครัว ได้รับการแนะนำโดยพระเจ้า 

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล จึงสั่งทอผ้าสีและลายต่าง ๆ  อยู่เป็นเวลา  

๑๐ กวา่ปี เพื่อนำไปจำหนา่ยท่ีร้านจมิ ทอมปส์นั สมยัแรก ๆ  ยังไมม่รีา้นที่สรุวงศ ์ 

เป็นร้านตึกแถวสองคูหาใกล้สถานีรถเมล์สีฟ้าสาย ๑๖ (สมัยนั้น เรียกกันว่า  

รถเมล์พีระ) เยื้องโรงแรมมโนห์รา ครั้งนั้น นายห้างจิมจะเป็นผู้กำหนดสีผ้า 

และลายเอง เพื่อนำไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทอุตสาหกรรม 

ไหมไทยขึ้นในประเทศไทย โดยมีคุณนิพนธ์ ถือหุ้นลอย สีทีน่ิยมในสมัยนั้น  

เป็นสีแดงเลือดหมู หรือสีหมากสุก และสีปีกแมลงทับ (เส้นไหมยืนสีน้ำเงิน  

เส้นพุ่งสีเขียว) นอกเหนือการทอผ้าผืนแล้ว ยังมีการทอผ้าสไบและผ้าเชิง ซึ่ง 

สมัยนัน้นิยมใส่ผ้าเชิงสีกรมท่า (สีน้ำเงินเข้ม) ไปงานศพ กิจการเรื่องการทอ 

ผ้าไหมในชุมชนจึงคึกคัก เพราะนายห้างจะข้ามเรือมาชมผ้าและสั่งผ้าทอ 

ด้วยตนเองจากชาวบ้านทุกวัน จนชาวบ้านครัวเห็นว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย ์

ทีช่าวฝรั่งอย่างนายห้างจิม ชื ่นชมผ้าไหมไทย โดยซื ้อผ้าไหมไทยไปขาย  

จนได้รับฉายาว่า “ราชาไหมไทย” ดังกระฉ่อนไปทัว่โลกจวบจนทุกวันนี้  

ไม่มีใครไม่รู ้จักผ้าไหมไทยของจิม ทอมป์สัน แต่น้อยคนนักจะรู ้ที ่มาว่า  

ผ้าไหมของจิม มาจากชุมชนบ้านครัวในกรุงเทพฯ นี่เอง 

 ผ้าไหมบ้านครัวเป็นทีน่ิยม ทัง้ ๆ ทีส่มัยนั้นผ้าไหมไทยทอทีปั่กธงชัย 

และเชยีงใหม่ ขายดีกวา่ผา้ไหมในภาคอื่น ๆ  อาจเปน็เพราะเนื้อผา้มคีวามละเอยีด 

และสีสดใสกว่าทีอ่ืน่ (แต่คุณนิพนธ์ฯ แอบกระซิบว่า อย่างไรเสีย ผ้าไหม 

สีชมพูบานเย็น หรือ shocking pink ก็จะมีสีตกเล็กน้อย) 
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 กิจการไหมไทยเจริญขึ้นมากจนขยายมาเปิดร้านผ้าไหมจิม ทอมป์สัน 

ท่ีมุมถนนสุรวงศ ์เปน็รา้นท่ีหรหูรา เปน็ท่ีนยิมของชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  

ในการเลือกสรรผา้ไหมและของฝาก ของขวญัจากรา้นของนายหา้งจมิ หลงัจาก 

การขยายกิจการไดไ้มน่าน ในเดอืนตลุาคม ปพี.ศ.๒๕๑๐ ขา่วท่ีสรา้งความตกใจ 

ให้ชาวบ้านครัว และชาวไทยในกรุงเทพฯ ก็คือ “ราชาไหมไทย” นายห้างจิม  

ทอมป์สัน ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ ระหว่างการเดินทางไปพักผ่อนที่คาเมรอน  

ไฮแลนด ์ประเทศมาเลเซยี มีการสบืสวนคน้หากนัเปน็เวลานาน ทั้งใชม้นตค์าถา  

และใช้การสืบสวนสารพัดวิธี ทัง้สืบบนดินและใต้ดิน แต่กลับไม่มีข่าวใด ๆ  

ปรากฏ ทั้งวงการธุรกิจไทยและสหรัฐอเมริกา ในที่สุดข้อมูลการสืบค้นก็ค่อย ๆ   

จางหายไป เรียกได้ว่า ราชาไหมไทยได้หายตัวไปอย่างลึกลับจริง ๆ ท่ามกลาง 

ความสับสนของผู้ทีส่นใจค้นหาสาเหตุ คงไม่ต้องไปรื้อฟื้นความเก่า ว่าเหตุใด 

ราชาไหมไทยถึงหายตัวไปอย่างลึกลับ หรือย้อนไปถึงสถานะของนายห้าง  

ขอย้อนรอยกนัแคเ่รื่องผา้ไหม วา่ใครทอ จะสบืสานการทอผา้ไหมท่ีนี่ไดอ้ย่างไร  

ให้ยืนยาวไปชั่วลูกหลาน ก็คงเพียงพอแล้ว (เพราะไม่ใช่นักสืบเรื่องคนหาย) 

 แต่คงสงสัยใช่ไหมคะว่า หลังจากนั้น กิจการผ้าไหมบ้านครัวเป็นอย่างไร  

การทอผ้าไหมของชาวบ้านครัวก็ยังดำเนินต่อไป คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านยัง 

สืบสานกิจการการทอผ้าไหม ตามรายการที่นายห้างสั่งไว้ได้นานถึง ๕ ปี จึงจบ 

รายการที่นายห้างจิมสั่งไว้ อุปสรรคเส้นไหมหลังสถานการณ์สงคราม สั่งนำเข้า 

ได้ยาก บ้านครัวจึงต้องหยุดการทอผ้าไหม ให้ร้านนายห้างจิม หุ้นส่วน 

ของนายห้างจิมได้แยกตัวไปเปิดโรงงานทอผ้าขึ ้นใหม่ ในปีพ.ศ.๒๕๔๐  

จำนวนเครื่องทอทีเ่คยมีใช้ประมาณ ๒๐๐ เครื่อง ต้องหยุดการผลิต เหลือใช ้

เพียง ๘ - ๑๐ เครื่องในเวลาต่อมา ผู้รับมรดกสืบสานงานทอผ้าได้เปลี่ยนไป 

ดำเนินงานอย่างอื่นแทน แต่ปจัจบุนั ชุมชนบา้นครวัจงึเปน็แหลง่ทอผา้ท่ีทรงไว้ 

ซึ่งคุณภาพ แต่ถือว่าเป็นกิจกรรมในครัวเรือนที่สืบทอดกันมาจากต้นตระกูล 
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 ถึงแม้ว่า คุณภาพของผ้าไหมบ้านครัว จะได้รับรางวัล OTOP ๔ ดาว  

เป็นรางวลัจากกรมหมอ่นไหม และกระทรวงอตุสาหกรรม แตเ่ปน็ที่นา่เสยีดายวา่  

ไม่มีบ้านใดสานการทอผ้าไหมในบ้านครัวอีก นอกจาก บ้านผ้าม้าบ้านครัว ซึ่ง 

เริ่มคิดลายและมีสูตรการผสมสีผ้าไหมเอง แสวงหาตลาดจำหน่ายเองทัง้ใน 

และต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย และบางส่วนในยุโรป รายได้จากเดิม 

เคยได้เดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลดลง เพราะจำนวนอัตราการผลิตลด  

กี่ทอผ้าก็ใช้น้อยลง เพียงแค่ ๘ ตัว แต่ยังรักษาคุณภาพงานผลิตผ้าไหมไว้ได้ 

เป็นอย่างดี 

 วิธีการผลิตของบ้านครัว แต่เดิมมา คุณนิพนธ์ฯ เล่าถึงการทอผ้าไหมว่า  

ผ้าไหมนั้น มีหลากประเภทตามคุณภาพ ถ้าบอกว่าไหม ๑ เส้น ก็หมายถึงว่า  

ใส่ไหม ๑ เส้นเดินในกระสวยพาดพุ่งไปบนผ้า และจะเพิ่มไปเป็น ๔ เส้น  

๖ เส้น ตามความหนาแน่นของเส้นไหมทีจ่ะทอ สนนราคาสมัยโน้น ผ้าไหม  

๑ เส้น หลาละ ๓๔ บาท ผ้าไหม ๒ เส้น หลาละ ๔๓ บาท (การทอผ้าไหมให้ 

ผ้าโสร่งที่ทอจากผ้าไหม
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ได้ราคาเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท บอกเป็นนัยว่าต้องทอราวหมื่นหลาขึ้นไป  

บ่งบอกถึงความนิยมผ้าไหมไทย ผู ้เขียน) ส่วนไหมลูกฟูกของบ้านครัว  

(เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมบ้านครัว ทีไ่ม่เห็นทีอ่ื่นทอ) เป็นการใส่ผ้าไหมรวม  

๑๒ เส้น จากกระสวย ให้ได้ผ้าทีส่อดสีตั้งแต่ ๒ สีขึ้นไป เกิดเป็นลายนูนทีม่ี 

ความสวยงามเฉพาะตัว 

 เคยไดยิ้นอยู่บอ่ย ๆ  วา่ หลายคนเกี่ยงไมใ่สผ่า้ไหม เพราะรกัษาและซกัยาก  

แถมค่าซักแห้งก็แพงจัดนัก คุณนิพนธ์ฯ บอกว่า แท้จริงแล้ว แค่ซักน้ำสบู่ 

อ่อน ๆ  หรอืแชมพูก็เพียงพอแลว้ ตอนรีดมีเทคนคิอยู่วา่ ใหฉ้ดีนำ้ชุ่ม ๆ  ไฟแรง ๆ   

ก็เรียบขึ้นเงา สวยโก้ไปนาน 

 ทว่า ตอนนี้วัตถุดิบในการทอผ้าไหมไม่พอกับความต้องการของผู้ใช้ 

เส้นไหม อุตสาหกรรมการผลิตผ้าไหม หลักการของผู้ผลิต จะต้องใช้เส้นไหม 

ของกรมหม่อนไหม คือ สัดส่วนของไหมนอกและไหมไทยต้องอยูใ่นอัตรา  

๒ ต่อ ๑ ของไทย ๑ ส่วนและต่างประเทศ ๒ ส่วน แต่เมืองไทยยังผลิตเส้นไหม 

ไม่พอกับความต้องการ ปัญหาเพราะมีการปลูกหม่อนน้อยลง ระบบผูกขาด  
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มีที่ซื้อได้แหล่งเดียว ปริมาณการผลิตน้อยลง และจีนแหล่งผลิตเส้นไหมนำเข้า 

ของไทยอยูเ่ป็นประจำก็ผลิตเส้นไหมน้อยลง ทำให้การทอผ้าชะงักลงบ้าง 

เล็กน้อย 

 บทสนทนาทีบ่้านครัว คงพอจะย้อนประวัติการทอผ้าไหมทีบ่้านครัว 

ในยุคหนึ่ง ให้คุณผู้อ่านได้เห็นภาพกันบ้าง น่าฉงนที่ฝรั่งมังค่าชื่นชมผ้าไหมไทย 

และนำออกสูต่ลาดโลก ก่อนทีไ่ทยเราจะนึกถึง คุณนิพนธ์ฯ จึงได้แถมท้าย 

บทสัมภาษณ์ไวว้า่ เรื่องผา้ไหมนี่เปน็เรื่องสำคญัเรื่องหนึ่งท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยมาก จึงอยากให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไหมกัน 

มาก ๆ บางชิ้นอาจรักษายาก แต่คุ้มค่า ราคาผ้าไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงอย่างที่คิด  

จึงไม่น่าเป็นปัญหา ผ้าไหมเป็นของไทย ทีเ่ราควรรักษาไว้ให้นาน ๆ ถือเป็น 

เอกลักษณ์อย่างหนึ่ง เมื่อกล่าวถึงประเทศไทย คำว่าไหมไทย และก็คำว่า  

ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ 

 มีคนโบราณบอกว่า หากนำผ้าไหมสีครีมมาตัดใส่นอน จะช่วยรักษา 

สุขภาพ ช่วยให้แก่ช้า และยังเสริมราศีอีกด้วย 

 คุณล่ะ สำรวจตู้เสื้อผ้าดูหรือยังว่า ชุดผ้าไหมทีเ่ก็บไว้ในตู้ ยังเรียบโก้ 

อยู่เหมือนเดิมไหม  
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เบญจาภา ทับทอง

โขนไทย 
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โขนไทย ๑๗๗

	 เสียงกรับทีเ่คาะเป็นจังหวะ	 รับกับเสียง 

ระนาด	ท่ีตไีลล่กูระนาดเสยีงหวาน	ตามท่วงทำนอง 

เพลงไทย	 ลอยโชยก้องมากับลม	 จนชวนนึกไปว่า 

อยูใ่นสมัยทีม่ีแต่คนใส่ชุดไทยเดิน	 ประน้ำอบไทย	 

อวลกลิ่นสคุนธ	์ใชแ้ป้งรำ่เม็ดเลก็	ๆ 	หอมฉยุผสมนำ้ 

ทาหน้า	ขัดตัวด้วยผงขมิ้นกับไพล	แต่มิใช่	ที่นี่เป็น 

โรงละคร	เราอยู่กนัในโรงแสดงโขน	ศนูย์วฒันธรรม 

แห่งประเทศไทย	 เป็นทีท่ี ่มีคนใส่ชุดไทย	 วิจิตร 

สวยงาม	 เดินผ่านไปมาปนกับผู้มาชมการแสดง	 

เพลงขบัเสภาท่ีไดยิ้นมีท่วงทำนองเย็นใจ	ชวนใหไ้ป 

นั่งจ้องว่าใครหนอ	 ช่างร่ายรำได้สวยงาม	 ศิลปะ 

บ้านใครหนอ	ทำให้เรามารวมตัวชมการแสดงจน 

ไม่มีบัตรเหลือ	แม้ในรอบสุดท้าย	

	 หลายคนอาจได้เคยชมการแสดงโขนมา 

นักต่อนัก	 ท ัง้ในงานมงคลและงานอวมงคล	 

เพราะโขนเป็นศิลปะไทย	 ทีช่วนให้หลงใหล	 

ด้วยมีเอกลักษณ์เฉพาะ	 แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 

ในระยะหลายปีทีผ่่านมา	 โขนห่างหายไปจาก 

สังคมไทย	 อาจเป็นเพราะ	 มีทำนองทีเ่นิบเกินไป	 

เป็นการแสดงที่ต้องอาศัยความเข้าใจบทวรรณคดี 

รามเกยีรติ์อย่างชดัเจน	ต้องเขา้ใจท่วงทา่รา่ยรำและ 

ตัวละครแต่ละตัว	 มิเช่นนั้น	 จะไม่สนุกไปกับการ 

ดูโขน	อันได้ชื่อว่า	เป็นนาฏกรรมไทยชั้นสูง	
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	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างในการแสดงโขน	 เราจึงมาสัมภาษณ์	 

อาจารย์ประเมษฐ	์บณุยะชยั	ผู้กำกบัการแสดง	ผู้จัดทำบทและคำบรรยาย	ในการ 

แสดงโขนชดุ	จองถนน	บทพระราชนพินธข์องพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช	 

และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 การแสดงโขนวันวิจิตรงดงาม	 

ถูกถ่ายทอดเป็นการแสดงที่เด็กดูได้	ผู้ใหญ่ดูดี	มิใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจแต่อย่างใด	

	 อาจารย์ฯ	 เล่าว่า	 มีหลักฐานว่าโขนมีทีม่าตั ้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 

เชื่อกันว่า	 ได้ต้นเค้ามาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์	 ในกฎมนเทียรบาล	 

มีการกล่าวถึงการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์ในพระราชพิธีอินทราภิเษก	 

สมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที	่ ๒	 มีจารึกไว้ว่า	 ในพ.ศ.๒๐๓๙	 ได้โปรด 

ให้มี	 “เล่นการดึกดำบรรพ์”	 น่าจะหมายถึง	 การเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์	 

ส่วนการร่ายรำน่าจะได้มาจากการรำกระบี่กระบองทีเ่หล่าทหารฝึกหัดกันอยู่ 

เป็นปกติ	 มีหลายท่าคล้ายคลึงกัน	 เมอสิเออร์	 เดอ	 ลาลูแบร์	 ซึ่งได้เข้ามาใน 

ราชสำนักสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 มีบันทึกสิ ่งทีพ่บเห็นไว้ว่า	 

มีการเล่นทีเ่รียกว่า	“โขน”	 โดยผู้เต้นสวมหน้ากากและถืออาวุธราวกับว่าจะ 

รบราฆ่าฟันกันมากกว่าเต้น	 คนเต้นทุก	 ๆ	 คนแม้จะผาดโผนและออกท่าทาง 
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มากมาย ก็ยังเต้นเรื่อยไป ไม่มีพูดเลย ว่ากันว่า การเล่นโขนในสมัยสมเด็จ- 

พระนารายณ์มหาราช เจริญรุ่งเรืองถงึกับปลกูโรงใหเ้ลน่อย่างเดยีวกบัคณะละคร 

และระบำ มิได้เป็นเพียงโขนเล่นกลางแปลงกลางเเจ้งอย่างการเล่นชักนาค 

ดึกดำบรรพ์ 

 โขนมีการเล่นสืบทอดกันมาถึงสมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

โขนถือเป็นศิลปะราชสำนัก ไม่อนุญาตให้ฝึกฝนกันทัว่ไป ต้องเป็นผู้ได้รับ 

การฝึกหดั จนเกิดความคลอ่งตัวในกระบวนการรบพุ่ง พระบาทสมเดจ็พระพทุธ- 

ยอดฟา้จฬุาโลกได้โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างโรงโขนขึ้นในพระบรมมหาราชวงั ตั้งอยู่ 

สนามหน้าวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ภายหลงั พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้- 

เจ้าอยูห่ัวทรงเรียกโขนหลวงนี้ว่า “เป็นโรงช่อฟ้าใบระกาประจำอยู ่ข้าง 

วัดพระแก้ว” โขนนี้ เล่นทัง้งานมงคลและงานอวมงคล อาทิ ในงานฉลอง 

อัฐิพระมหาชนก พระองค์เจ้าปุก เป็นต้น มีการเล่นโขนสืบทอดกันมาเรื่อย  

โดยโขนหลวง ใช้ภาษาดีกว่า มีจารีต ต่างจากโขนชาวบ้านทีจ่ะใช้ภาษาและ 

โขนไทย ๑๘๓
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ท่ารำที่สนุกสนาน สมัยรัชกาลที่ ๓ มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ จึงไม่มีการ 

เล่นโขนใหเ้ป็นที่เอกิเกริก โขนจงึซบเซาไประยะหนึ่ง จวบจนถงึรชัสมยัรชักาลท่ี  

๕ มีการฟื้นฟโูขนขึ้นมาอกีครั้งหนึ่ง โดยทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยา- 

เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็น 

เจ้าหมืน่สรรเพ็ชภักดี ให้มาบัญชาการกรมมหรสพ และได้ฟื ้นฟูโขนใน 

ราชสำนักขึ้น แต่ครูโขนผู้ชายในสมัยนั้นแก่เฒ่าร่วงโรยกันไปหมดแล้ว จึงได้ 

นำครูฝึกละครในหญงิซึ่งเชี่ยวชาญการแสดงละครเรื่องรามเกยีรติ์  มาชว่ยหดัโขน 

เหตุนีเ้อง จึงมีการเริ่มรับเอารูปแบบของละครในเข้ามาอยูใ่นโขนแบบดั้งเดิม 

เรียกว่า “โขนโรงใน” คือ มีการรำตามแบบละครและมีการร้องโดยใช้ต้นเสียง 

และลูกคู่เพิ่มเขา้มาประกอบการพากย์เจรจาดว้ย  รวมท้ัง  มีการทำฉากประกอบ 

การแสดงโขนอย่างเวทีตะวันตก โขนจึงมีฉากขึ้นครั้งแรกในรัชกาลนี้ 

 ยุครุ่งเรืองของโขนคือ ในรัชสมัยรัชกาลที ่ ๖ โดยพระองค์ทรงรับเป็น 

พระราชภาระในการดูแลกิจการเหล่านี้ด้วยพระองค์เอง ศิลปะทางโขน ละคร  

วิทยุสราญรมย์
๑๘๔
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และดนตรป่ีีพาทย์ เจริญรุ่งเรืองอย่างท่ีสดุ ได้มาตรฐานท้ังดา้นศลิปะและศลิปนิ 

ครบทุกกระบวน ได้โปรดโอนกรมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการมหรสพที่แยกอยู่ 

หลายกรมมาขึ้นกับกรมมหรสพทัง้หมด รวมทัง้ กรมโขนแต่เดิม และโปรด 

ให้เรียกขานชื่อว่า “กรมโขนหลวง” อย่างเป็นทางการนับแต่นั้นมา ด้วย 

พระราชประสงคท่ี์จะใหเ้หน็วา่ ศลิปะของหลวงนั้นได้รบัการบำรงุอยู่อย่างเป็น 

ทางการ ในรัชกาลนี้ จึงมีทัง้โขนหลวงในราชสำนัก สมัครเล่นส่วนพระองค์ 

แต่เดิม และโขนหลวงของกรมมหรสพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โขน 

ทั้งสองคณะนี้มาเล่นรวมกันอยู่เป็นครั้งคราว 

 ปลายรชักาลท่ี ๖ จนถงึรัชกาลที่ ๘ ไทยประสบภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ  

สืบเนื่องจากผลของสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไทยจึงได้รับผลกระทบ 

ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

กรมมหรสพจึงโอนเข้าไปอยูใ่นกระทรวงวังนับแต่นั้นมา ปลายพ.ศ.๒๔๖๙  

โขนหลวงไดฟ้ื้นฟอูกีครั้ง ศลิปนิที่โอนเขา้มาในกระทรวงวงันั้น ไดร้วบรวมบตุรหลาน 

เข้ามาฝึกหัดโขนละคร และแสดงในงานพิธีต้อนรับแขกเมืองและงานสำคัญ 

หลายครั้งหลายครา ศิลปินโขนกลุ่มนี้เองได้โอนเข้ามาสังกัดในกรมศิลปากร 

ในปลายรัชกาล เป็นครูฝึกหัดและสร้างศิลปินของกรมศิลปากรในยุคต่อมา 

 ครั้นเม่ือเกดิสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

อานันทมหิดลรัชกาลที ่ ๘ กอรปกับสถานการณ์ทีผ่ันผวนในบ้านเมือง  

การเล่นโขนจึงซบเซาลง มีผู ้เล่นอยูไ่ม่ถึง ๑๐ คน จนไม่สามารถจัดแสดง 

โขนชุดใหญ่ได้ ในปี ๒๔๗๘ กรมศิลปากรจึงเปิดรับเด็กชายจำนวนหนึ่ง 

เข้าฝึกหัดโขนในโรงเรียนนาฎศิลป์ มีเบี ้ยเลี ้ยงให้ จนเหล่านักเรียนมีฝีมือ  

ออกแสดงได้ในงานพระราชพิธี และงานของราชการหลายครั้ง ปี ๒๔๘๘  

ระบบการเรียนการสอนเป็นการสร้างชาติตามนโยบายของจอมพล  

ป. พิบูลสงคราม มีการแสดงละครเวทีที่แสดงอานุภาพแห่งความเสียสละ 
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โขนไทย ๑๘๗

 สู่รัชกาลปจัจบุนั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น 

ศูนย์รวมแห่งความเชื่อถือศรัทธาของพสกนิกร ได้พระราชทานแนวคิดและ 

ทางเลือกในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาของบ้านเมือง  

เพื่อความผาสุกของราษฎรตลอดมา อาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ ได้ฟื้นโขนขึ้นมาใหม่  

ทำให้กรมศิลปากรมีชือ่ดังในทางการฝึกหัดโขน ในยุคของอาจารย์เสรี  

หวังในธรรม ได้ปรับวิธีการเล่นโขน จนมีชื่อเสียงมาก แต่การผลิตโขนต้องใช้ 

งบประมาณ ซึ่งกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานราชการ ที่ได้งบประมาณน้อยมาก  

แค่ทรง ๆ  ตัวอยู่ จนปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็น 

ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย ด้วยโขนลดความนิยมลง เล่นไปก็ไม่มีคนดู  

ขาดงบประมาณสนับสนุน สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงมีพระราชดำรัสให้ 

แนวคิดกรมศิลปากรไปศึกษาประมาณ ๓ แสนบาท ทุกอย่างก็ช้า เพราะ 

กรมศิลปากรมีงานมาก จึงให้อาจารย์สมิทธิฯ คุณหญิงปิยภัสร์ ภิรมย์ภักดี  

และอาจารย์ท่านอื่น ๆ มาช่วยกันทำ ต้องศึกษาเรื่องผ้าโบราณ เครื่องประดับ  

ตามพพิิธภณัฑ์ และสิ่งของอื่น ๆ  จากบา้นของหลายคน นำมาศกึษาเปน็แนวทาง  

เมือ่ทำเครื่องขึ้นมาแล้ว ตั้งแต่ผ้า เครื่องประดับและของทีใ่ช้ในการแสดงโขน 

ทุกชิ้น ใช้เวลาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ พอปี ๒๕๔๙ ทำเครื่องประดับทั้งหมด  

จึงมาเล่นเรือ่งแรก (คาดว่าคงให้เล่นเรื่องเดียว) จึงจับตอนแรก คือ เรื ่อง 

พรหมมาศ มาเล่น โดยเล่นประกอบวงโยธวาทิต เล่นได้ดีระดับหนึ่ง พอครั้งที่  

๒ ในปี ๒๕๕๐ มาเล่นอีกครั ้งหนึ ่ง เล่นทัง้วงโยธวาทิตและวงปี ่พาทย์  

แตป่รากฏวา่ เล่นกบัวงปี่พาทย์ดท่ีีสดุ เปน็แบบอย่างโบราณ จึงใชเ้ป็นแบบอย่าง 

นับแต่นั้นมา 

 อาจารย์ฯ เล่าต่อว่า โขนนั้น ใช้เล่นแต่กับเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้น ซึ่ง 

ประเทศในเอเชียตะวันออกประเทศอื ่น ๆ ก็มีเล่นด้วย อาทิ อินเดีย  

อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชาและลาว เป็นวรรณกรรมร่วมของกลุ่มประเทศ 

ในเอเชียตะวันออก และคณะนักแสดงจากประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย 
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ยังเคยมาแสดงมหกรรมรามายณะทีก่รุงเทพฯ ด้วยหลายครั้ง แต่ละประเทศ 

เล่นโขนในความงามแบบฉบับของตัวเอง หลายคนอาจเห็นว่า มีการเล่นโขน 

ซำ้ตอนกนั เพราะโขนไม่ไดส้นกุทุกตอน เปน็วรรณคดเีรื่องยาว โขนตอนย่ิงใหญ ่ 

คือ ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนที่ใหญ่ที่สุด ตอนนาคบาศ ตอนกุมภกัณฑ์ทดน้ำ  

ตอนกุมภกัณฑ์พุ่งหอกโมกขศักดิ์ ตอนจองถนน และตอนทศกัณฐ์ยกรบเป็น 

ตอนทีท่ศกัณฐ์ออกรบครั้งแรก บอกไม่ได้ว่า จะใช้นักแสดงมากน้อยเท่าใด  

ขึ้นอยูก่ับสถานทีแ่สดง ถ้าเป็นการแสดงทีก่ระทรวงการต่างประเทศจะใช้ 

คนน้อย ต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานที ่ ถ้าเป็นการแสดงทีต่่างประเทศ  

จะใช้คนน้อยยิ่งกว่า เพราะต้องใช้งบประมาณมาก และนักแสดงบางคนไม่กล้า 

ไปแสดง นอกจากนี้ การแสดงทีต่่างประเทศมักต้องเล่นกับเทป ซึ่งยากกว่า 

เล่นกับดนตรีสด เพราะเทปไม่สามารถปรับความเร็วช้าตามนักแสดงได้  

แต่ไม่ว่านักแสดงจะมีจำนวนเท่าไร จะใช้ชั ้นเชิงการแสดงเท่ากัน จำนวน 

นักแสดงปรับลดได้ แต่ซ้อมยากทุกตอน เพื่อให้ออกมาดี สำหรับการจองถนน  

เฉพาะการซ้อม ใช้เวลา ๔ เดือน ไม่นับเวลาทอผ้าและเตรียมเครื่องประดับ  
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นักแสดงถึง ๓๐๐ คน บอกไม่ได้ว่า การเตรียมสิ่งใดยากกว่ากัน ต้องทำ 

ความเข้าใจก่อนว่า โขนเป็นทีร่วมของศิลปะ ไม่ได้อยูโ่ดด ๆ ด้วยตัวมันเอง  

เป็นการทำงานเป็นทีม ทีมเครื ่องพัสตราภรณ์ ทีมเครื ่องถนิมพิมพาภรณ์  

ทีมจัดเตรียมฉาก ทีมผู้แสดง ทีมดนตรี ถ้าทำอย่างนี้ ต้องมีทีมการตลาด 

อีก ๑ ทีม เพื่อประชาสัมพันธ์ มีการทำงานร่วมกัน ระหว่างกรมศิลปากรด้วย  

ออกแบบฉากเสร็จ ก็ต้องมีการมาร่วมมือกัน ไม่มีใครลดราฝีมือให้ใคร  

โขนสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทุกคนทำงานเต็มทีห่มด โขนจะงามทีสุ่ด เมื่อชุด 

ถูกเย็บให้เข้ารูปแนบกับลำตัว เพื่อแสดงสรีระของผู้แสดง

 การคัดเลือกนักแสดงมารับบทตัวละครโขนมีหลักเกณฑ์หลายอย่าง  

ตามปกตแิล้วตวัละครแตล่ะตัวจะนยิมนกัแสดงท่ีมรีปูรา่งหนา้ตาเฉพาะ ตวัพระ 

จะนิยมใช้นักแสดงที่สูงโปร่ง หน้ารูปไข่ ตัวนางจะนิยมนักแสดงที่รูปร่างสันทัด  

หน้าตรง ไม่เป็นรปูไข ่แตห่ากจำเปน็ จะใชน้กัแสดงท่ีหนา้รปูไขก่ไ็ด้ สว่นตัวยักษ ์ 

จะนิยมนักแสดงทีรู่ปร่างสูงใหญ่ มีความแข็งแรง นอกจากนี้ยังต้องดูด้วยว่า 

นักแสดงมีความสามารถเหมาะสมหรอืไม่ สามารถแสดงท่าทางตา่ง ๆ  ท่ีตวัละคร 

นั้น ๆ จะต้องทำได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีนักแสดงที่เหมาะสม เกณฑ์ 

การเลือกนักแสดงเหล่านี้สามารถลดหย่อนได้ แต่นักแสดงทีม่ารับบทอื่น ๆ  

ก็จะตอ้งมีรูปรา่งหนา้ตาท่ีรบักนั นอกจากนี้นกัแสดงท่ีมรีปูรา่งหนา้ตาเหมาะสม 

ยังต้องผ่านการประชันฝีมือกัน โดยเป็นการแข่งขันรำท่ามาตรฐาน นักแสดง 

ทีร่ำสวยกว่าก็จะได้บททีเ่ด่นกว่า นักแสดงทีจ่ะได้รับบทเป็นตัวเอก เช่น  

พระราม พระลกัษมณ์ จะตอ้งสามารถรำได้สวยสะดดุตาอาจารย์ นอกจากนี้ยัง 

ต้องดูประสบการณ์ของนักแสดง

 สำหรับผู้ที่ไม่เคยดูโขน แล้วมาดูโขนครั้งแรก อยากดูให้สนุก ต้องเข้าใจ 

เนื้อเรื่องตอนที่จะแสดงก่อน ศึกษาได้จากหนังสือ ต้องรู้ตัวละคร ต้องสามารถ 

สังเกตลักษณะชายผ้า เพราะตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์จะมีการนุ่งผ้าทีต่่างกัน  

แต่หากไม่ได้ศึกษามา การแสดงแต่ละชุดจะมีสูจิบัตรแจก ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ 

55-11-055_176-210_Y.indd   189 2/4/13   4:51:02 PM



วิทยุสราญรมย์
๑๙๐

เน้ือเรื่องและลักษณะตวัละคร นอกจากนี้ยังต้องดกูระบวนการรา่ยรำ แตเ่รื่องนี ้

ไม่เป็นอุปสรรคในการดู เพราะโขนมีพื้นฐานมาจากท่าธรรมชาติ เช่น โกรธ รัก  

ไม่ชอบใจ ดใีจ ฯลฯ อารมณป์กตขิองมนษุย์ ท่าทางในการแสดงเปน็เพยีงการนำ 

เอาท่าธรรมชาติเหล่านี้มาทำให้สวยงามขึ้น หากรู้ความหมายของภาษากายก็ 

เข้าใจโขนได้ โดยการแสดงโขนจะเล่นเลียนแบบให้เหมือนจริงก็ไม่เชิง แต่เป็น 

การแสดงให้เห็นเป็นลักษณะนั้น ๆ เช่น อากัปกริยาลิง ปลา ฯ โขนเป็นศิลปะ 

ทีไ่ม่ตาย ปรับได้ตลอด นอกจากนี้วงดนตรีประกอบการแสดงโขนเป็นของ 

กรมศิลปากร อาจารย์ฯ เป็นผู้ทำบท มาประกอบกับเพลง หากเพลงไม่เพราะ  

ยืดยาวไป ไม่เหมาะกับอารมณ์ ก็ตัดได้ ทำงานกันเป็นทีมตลอด งานถึงจะ 

ออกมาสมบูรณ์ ต้องมีแนวทางปรับวิธีเล่นเหมือนกัน เช่น ตอนทศกัณฐ์เรียก 

นางสุวรรณมัจฉาขึ้นบกมาเฝ้า ก็ให้เรียกขึ้นมาทีท่้องพระโรง ที่ตำหนักน้ำ  

แทนการทีน่างสุพรรณมัจฉาจะขึ้นมาเฝ้าทศกัณฐ์บนบก เพราะคนอาจจะ 

สงสัยว่า เป็นปลาแล้วขึ้นมาบนบกได้อย่างไร มีความสมจริงมากกว่า การทำ 

บทยาก ต้องนึกถึงอะไรหลายอย่าง อะไรทีเ่ป็นจารีต เราจะไม่ตัด เราจะ 

รักษาไว้ 

 อาจารย์ฯ เล่าด้วยความภูมิใจว่า เด็ก ๆ ที่สนใจจะเรียนโขน มาเรียนได้ 

ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หรือบ้านปลายเนิน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

และยังมีโรงเรยีนอ่ืนอกีหลายแหง่ เด็กท่ีมาเลน่ตอนจองถนน รบัเดก็สายสามญั  

แต่ชอบเรียนโขนเป็นงานอดิเรก เป็นเด็กทีใ่จรัก เป็นพัฒนาการทีโ่ขนจะ 

สร้างกระแสได้ โดยกระแสนี้เริ่มเห็นผลแล้ว จากเดิมทีค่นมองว่าถ้าเด็กไป 

เรียนโขน โตมาจะไม่มีอาชีพ ทำอะไรไม่ได้ ตอนนี้ผู้ปกครองของเด็กที่มาเรียน 

โขนกลับภูมิใจทีลู่กของตนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ 

ชาติ นอกจากนี้ ตัวเด็กทีแ่สดงเองก็ไม่มีความกลัวว่าโตไปแล้วจะไม่มีอาชีพ  

เพราะสามารถเป็นนักแสดงโขน ซึ่งไม่ต่างกับนักแสดงแขนงอื่น และหากมี 

ความสามารถยังสามารถเป็นอาจารย์สอนโขนได้อีกด้วย
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 การทีส่มเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงสร้างคุณประโยชน์มหาศาล สร้างคนที ่

สืบทอด สร้างเด็กให้สนใจโขน สร้างความสืบทอดในงานช่างต่างๆ อาทิ  

การฟื้นฟูผ้ายกเมืองนครฯ (ยังแพงอยู ่ เพราะไหมทองต้องสั่งจากฝรั่งเศส)  

สร้างอาชีพให้เด็กชาวเขา สืบทอดกระบวนช่างไปอีก เป็นผลพลอยได้ คำที ่

ซาบซึ้งใจบรรดาอาจารย์ฯ และคนทำโขน คือ พระราชกระแสที่รับสั่งผ่าน 

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ฯ ลงมาว่า 

“ขาดทุนของฉัน คือ กำไรของแผ่นดิน” 

 ใครหลายคนอาจมองดูว่า โขนเต็มทุกรอบขนาดนี ้ น่าจะได้กำไร  

แต่อาจารย์ฯ บอกว่า เล่นมากี่รอบ ก็ขาดทุนทุกรอบไป สาเหตุหนึ่ง อาจเป็น 

เพราะศิลปะเอามาวัดค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ หัวใจสำคัญของการสร้างโขน  

คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิ่งหนึ่งที่วัดไม่ได้ คือ ความภูมิใจ ความชื่นชม 

ของชาติ 
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 ในมุมมองของอาจารย์ฯ หวังว่าโขนจะไม่สูญหายไป เป็นความ 

ภูม ิใจได้ทำให้โขนอย ูคู่ ่เม ืองไทยต่อไป หากไม่ได้การอนุเคราะห์ของ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ โขนคงได้แค่คงอยู ่ ไม่รุ ่งเรืองขึ ้นมาเหมือนในอดีต  

ดังที่ท่านคึกฤทธิ์ฯ เคยกล่าวไว้ว่า โขนจะเจริญได้ ต้องมีคนอุปถัมภ์

 อาจารย์ฯ ทิง้ท้ายไว้ว่า อยากให้หน่วยราชการดูแลโขนให้เต็มที ่ 

ไม่ได้ใช้งบมากมาย ต้องการการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ 

โขนอยูคู่ ่สังคมไทยตราบนานเท่านาน อยากฝากให้คนไทยทุกคนมาช่วยดู 

โขน การแสดงจะอยูไ่ด้ ต้องมีคนดู คุณเป็นเพียงคนดูทีใ่ห้กำลังใจพวกเราที ่

ทำงานด้วยความเหนื่อยยาก ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

คุณมาเป็นคนดู เราก็ภูมิใจแล้ว ตอนนี้ เราภูมิใจมาก เพราะบัตรหมดแล้ว  

เป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคน สมเด็จพระนางเจ้าฯ มีความสนพระทัย  

ทรงตรสัถามถงึรายละเอียดตลอดระยะเวลาท่ีมกีารแสดงโขน และทรงดพีระทัย 

ที่มีคนชมโขนทุกรอบ 
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 “มาเป็นคนดูให้เราเถอะ” 

 ฉากโขนปดิลงไปพรอ้มเสยีงปรบมอื 

ทีก้่องโรงละคร ในนามของสถานีวิทยุ 

สราญรมย์ ต้องขอกราบขอบพระคุณ 

อาจารย์ฯ ทีเ่สียสละเวลาให้เราสัมภาษณ์  

แม้ว่า จะเป็นโขนรอบค่ำ เสียงปรบมือ 

อาจจะจางหายไปในค่ำคืนนี ้ แต่หวัง 

ในใจว่า เมือ่ฉากโขนเปิดอีกครั้งในปีหน้า  

มือน้อยๆ ของท่านผู้อา่นจะทำใหโ้รงละคร 

มีเส ียงก้องขึ ้นมาอีกครั ้ง และปรบมือ 

ให้กับความเป็นไทยในรอยโขนไทย ทีจ่ะ 

สืบสานความเป็นไทยไปนานเท่านาน  
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วิทยุสราญรมย์
๑๙๔

เครือข่ายทางวัฒนธรรม
ที่กำลังเติบโต นพ.โกศล แตงอุทัย

นายกสมาคมเพอรานากันไทย

เพอรานากัน 

 เพอรานากัน เป็นภาษามลายู แปลว่าผู้ที่เกิดในท้องถิ่น (Local born)  

หมายถึงชาติพันธุ์ผสมระหว่างคนท้องถิ่นนั้นกับผู้มาเยือน ในประเทศไทย 

ตอนใต้และคาบสมุทรมลายูมักเป็นลูกผสมกับคนจีนโพ้นทะเล ผู้ชายเรียก  

“บาบ๋า” ผู้หญิงเรียก “ยองย้า”

 ปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมกว่า ๑๔ สมาคม กระจายถึง 

เมลเบิร์นและซิดนีย์ทีอ่อสเตรเลีย และมีการประชุมพบปะอย่างเป็นทางการ 
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เพอรานากัน เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กำลังเติบโต ๑๙๕

ในทุกปลายปี ปีนี้ครบรอบ ๒๕ ปี จัดที่เมืองมะละกา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕  

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า ๗๐๐ คน ทั้งนี้แต่ละคน 

สมัครใจและออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปกันเอง

 ท่านวรเดช วีระเวคิน กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้เคยแนะนำผมว่า  

ความสัมพันธ์ของสมาคมเพอรานากันทีพ่บปะกันเช่นนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ 

แบบ P to P ทุกคนมีความสุขที่ได้พูดคุยและแสดงออกในมรดกทางวัฒนธรรม 

ของตนเอง เมื่อมาเจอว่าคนบ้านอื่นก็มีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับเรา  

มักก่อเกิดมิตรภาพได้แบบง่าย ๆ แต่ยัง่ยืน และสามารถเป็นรากฐานต่อยอด 

ความสัมพันธ์อื่น ๆ ในระดับชาติได้อีกมาก หากรู้จักนำไปใช้ได้จริง 
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วิทยุสราญรมย์
๑๙๖

 สมาคมเพอรานากันต่างเห็นด้วยกับท่านกงสุลอย่างยิง่ เพราะหาก 

วิเคราะห์แล้วจะพบว่าการแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมเป็นเรื ่องทีไ่ม่ค่อยได้มี 

เงินทองมาเป็นปัจจัยพูดคุยหลัก แต่เป็น “ความภูมิใจ” เป็นเรื ่องหลัก  

ในการเสวนาทางวิชาการ นักวิชาการในท้องถิ่นนั้น ๆ มักมีเรื ่องพูดคุยถึง 

ความงดงามทางวัฒนธรรม ไม่ว่า การแต่งกาย ภาษา อาหาร บ้านเรือน (Shop  

House ทีน่ิยมเรียกชิโนโปรตุกีส) หรือพิธีกรรมต่าง ๆ มาเล่าสู่กันฟัง ในปีที่ 

ผ่านมาจัดทีป่ีนัง ได้มีหัวข้อพูดคุยเป็นประเด็นขยายออกไปก็คือ เมื่อมีฐานะ 

พอลืมตาอ้าปากในท้องถิ่น ชาวเพอรานากันหลายท่านได้แสดงออกถึงจิตกุศล 

สาธารณะ บริจาคเงินทอง ที่ดินจำนวนมากให้แก่เพื่อนร่วมสังคมที่ขาดแคลน  

(ในหัวข้อ Peranakan Phylantropy) เป็นเยีย่งอย่างในการดำรงชีวิตทีด่ี  

เมื่อมีรับก็ต้องมีให้

 ชาวเพอรานากนัแมม้รีากฐานทางวฒันธรรมคลา้ยคลงึกนั แต่ด้วยกำเนดิ 

คนท้องถิ่นและบริบทในสังคมแต่ละทีแ่ตกต่างกัน ทำให้มีหลายอย่างหลายสิ่ง 

ไม่เหมือนกัน ทั้งในด้านภาษา (คนไทยใช้ภาษาปักษ์ใต้ปนนานาชาติ คนมาเลย์ 

ใช้จีนหรือภาษาเพอรานากันมลายู คนสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษปนจีน) อาหาร  

เสื้อผ้า หรืออื่น ๆ เป็นหัวข้อที่เรามักนำมาแลกเปลี่ยนกันอย่างมีอรรถรสเสมอ  

มีสยามเราทีเ่สียส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่ของประเทศไว้ได้ในยุคล่าอาณานิคม  

แตเ่พอรานากนัท่ีอ่ืนตา่งบอบช้ำอย่างมากกับการเปน็เมอืงขึ้น เกดิความแตกแยก 

ในสังคมทีค่นจีน หรือคนท้องถิ่นกล่าวหาเพอรานากันว่าเป็นทาสฝรั่ง ทัง้นี ้

อาจเพราะส่วนหนึ่งคนเพอรานากันพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีการศึกษาสูง 

ท ัง้บาบ๋าและยองย ้า ในเมืองไทยเรา เช่น ชาวภูเก็ตจะไม่นิยมเรียก  

“เพอรานากัน” ด้วยเป็นคำยาว หรือ “ยองย้า” ที่ออกเสียงยาก นิยมเรียก  

“บาบ๋า” อย่างเดียว ก็มีกระแสต่อต้านว่าทำไมต้องไปคบกันคนเพอรานากัน 

ทีเ่รียกต่างกัน ทัง้ทีห่ากศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จะพบว่ามี 

รากเหง้าที่มาเดียวกัน
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เพอรานากัน เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กำลังเติบโต ๑๙๗

 ยังไม่เคยมีการสำรวจว่ามีชาวเพอรานากันในโลกนี้ทัง้หมดกี่คน จากที ่

ทราบโดยสังเขปว่าในประเทศไทยภาคใต้ จะมีชุมชนในจังหวัดภูเก็ต พังงา  

ระนอง กระบ่ี ตรงั สตูล ด้วยพบสถาปตัยกรรมตกึแถวและบา้นแบบชโินโปรตกุสิ  

และการแต่งกายทีม่ีโสร่งปาเต๊ะใส่เสื้อคาบาย่า หรือชุดแต่งงานเจ้าสาวใส่ 

เสื้อครุยยาวแบบมาเลย์ในตัวเมืองเหล่านี้ ชุมชนชาวเพอรานากันในคาบสมุทร 

มลายูเริ ่มต้นที ่เมืองมะละกาเมื่อปี ๖๐๐ ก่อน (ราวปี ค.ศ.๑๔๐๕) เมื ่อ 

ขุนพลเจิ้งเหอ (Zheng He) ได้ล่องทัพเรือมาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับสุลต่าน 

มะละกา การมาของจีนเป็นการขยายบารมีของฮ่องเต้ เผยแพร่วัฒนธรรม 

และนำคนจีนมาร่วมลงทุนและอยูอ่าศัย จึงเกิดลูกผสมชาวเพอรานากัน  

ปัจจบัุนกระจายตวัในมาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี และท่ีตา่งประเทศใกลเ้คยีง  

แม้มีจำนวนน้อยกว่าชาวมุสลิม แต่เป็นกลุ่มที่มีความรู้สูง มีกิจการและเงินทุน 

จำนวนมาก

 ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลี เซียน ลุง ได้ทำพิธีเปิด 

พิพิธภัณฑ์เพอรนากัน ณ ถนนอามาเนียน ย่านใจกลางเมือง ด้วยงบบูรณะกว่า  

๓๐๐ ล้านบาท เพื ่อจัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชาวเพอรานากัน  
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วิทยุสราญรมย์
๑๙๘

ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ว่า วัฒนธรรมเพอรานากันเป็นวัฒนธรรม 

ผสมท่ีงดงาม เป็นแหลง่เรยีนรู้ใหเ้กดิการพฒันาภมูปิญัญา และความเจรญิรุ่งเรอืง  

เหมาะสำหรับการให้สิงคโปร์เติบโตด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และในปีที่แล้ว  

เมืองปีนังได้เปิด Pinang Peranakan Mansion หรือพิพิธภัณฑ์บาบ๋า-ยองย้า 

ท่ีงดงามในตวัอาคารและสถาปตัยกรรมมาก ปจัจบุนัเปน็หนึ่งในสถานท่ีที่ตอ้งไป 

เมือ่ท่านไปเยือนเมืองปีนัง สำหรับในเมืองไทยด้วยงบประมาณทีม่ีจำกัด  

สมาคมเพอรานากนั รว่มกบัเทศบาลนครภเูกต็ และ สำนกังานธนารกัษพ์ื้นที่ภเูกต็  

กำลังพยายามบูรณะตกึเก่าธนาคารชาร์เตอร์ กลางเมอืงภเูกต็ใหเ้ปน็พพิธิภณัฑ์ 

บาบ๋า-เพอรานากันอยู่ คาดว่าประมาณอีก ๒ ปีคงแล้วเสร็จ

 เครือข่ายสมาคมเพอรานากันในต่างประเทศนั้นจะมีเพิ่มขึ้นแทบทุกปี  

ในปีนีก้ารประชุมทีม่ะละกามีการประกาศเป็นสมาพันธ์เพอรานากัน (The  

Federation of Peranakan Association, FPA) มีสมาคมเกิดใหม่ที่กลันตัน  

อินโดนีเซียและซิดนีย์ รูปแบบการรวมตัวแบบหลวม ๆ ทีไ่ม่มีข้อบังคับมาก  

แตทุ่กสมาคมต้องแสดงออกถงึความพรอ้มในการอนรุกัษใ์หช้ดัเจน สมาคมใหญ ่

จะเสียค่าส่วนกลางในการจัดทำเอกสารหนังสือมากกว่าสมาคมเล็ก (ชื ่อ  

“ซัวราบาบ๋า”) ภายในแต่ละสมาคมจะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการให้ชัดเจน  

ในประเทศไทยกิจกรรมสมาคมทีเ่กิดจากชาวภูเก็ตและตะกั่วป่าเป็นแกนนำที ่

เข้มแข็งมาก คาดว่าจะมีการขยายเครือข่ายไปยังต่างจังหวัดได้เพิ ่มขึ ้นใน 

อนาคต

 เพอรานากัน เป็นวัฒนธรรรมทีแ่สดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดที ่

ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา และนำจุดเด่นของวัฒนธรรมโบราณทัง้หลายมารวมกันให้ 

เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ เมื่อประชากรโลกมีการติดต่อ 

พบปะกนังา่ยขึ้น เกิดทุนขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีมกัตอ้งการขายสนิคา้แบบตดัเสื้อ 

โหล อาหารด่วน เครือข่ายเช่นนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีในความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคมของโลกอีกแง่มุม เหมาะแก่การเชื่อมสัมพันธไมตรีของคนทัง้ปวงโดย 

ไม่ทำลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนท้องถิ่นให้สูญหายไป  
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 ไม่แน่ใจว่า ขนมยามบ่ายของคุณวันนี้เป็นขนมไทย เค้กฝรั่ง น้ำแข็งไส  

ไอศกรีม หรือแค่ชากาแฟง่ายๆ สบายท้อง บางคนอาจชอบจิบน้ำสมุนไพร  

นัยว่ารักษาสุขภาพ หรืออีกบางคนอาจชอบทานผลไม้ เพราะเกรงใจปริมาณ 

น้ำตาลและไขมัน เมื ่อหลายปีก่อนโน้น ถ้าเอ่ยชื ่อขนมฝรั ่ง รับรองได้ว่า 

ต้องร้องอ๋อไปตามกัน แล้วยิ ่งถ้าบอกว่าเป็นขนมฝรั ่งมาจากบ้านกุฎีจีน  

ก็จะไม่มีใครถามว่าขนมทีไ่หน หน้าตาเป็นอย่างไร เพราะคนสมัยก่อนรู้จักดี  

วา่ย่านกุฎจีนีเปน็ชมุชนท่ีชาวโปรตเุกสมาตั้งรกรากในชว่งป ี๒๐๕๔ สมยัรชักาล 

ขนมฝรั่ง...แม่เอ๊ย ๑๙๙

เบญจาภา ทับทอง  เขียน หิรัญ สุวรรณเทศ ถ่ายภาพ
ณัชชา อนันตวิเชียร พิมพ์

ขนมฝรั่ง...แม่เอ๊ย

55-11-055_176-210_Y.indd   199 2/4/13   4:51:07 PM



สมเด็จพระรามาธิบดีที ่ ๒ ด้วยย่านนั้น แทบจะเป็นประเทศโปรตุเกสน้อย ๆ  

เพราะมีทั้งโบสถ์ฝรั่งตั้งตระหง่านและมีทั้งชาวโปรตุเกสเดินขวักไขว่

 วันนีจ้ะพาท่านผู ้ฟังย้อนเวลาไปแถบนั ้น เพื ่อไปถามไถ่ว่าขนมฝรั ่ง 

มีทีม่าทีไ่ปอย่างไร เดี๋ยวนี้ขนมแบบนี้จะหาซื้อทีก็ต้องรู้แหล่ง หาทานไม่ง่าย 

เหมือนขนมไทยแบบอืน่ ขอแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับคุณวิสินี มณีประสิทธิ์  

ผูส้ืบทอดการทำขนมฝรั่งหรือขนมกุฎีจีนเป็นรุ่นที ่ ๕ ซึ่งขนมชนิดนี้ทำต่อๆ  

กันมาราว ๒๐๐ กว่าปีแล้ว โดยคุณวิสินี ฯ ทำขนมชนิดนี้มา สิบกว่าปี เรียนรู้ 

มาจากชาวโปรตุเกสสมัยนั้น

วิทยุสราญรมย์
๒๐๐
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 เรื่องของเรื่องมีอยูว่่า ชาวโปรตุเกสต้องการทำขนมชนิดนี้แจกในช่วง 

คริสต์มาส ปีใหม่ มีชื่อเดิมว่าเค้กกึึ (ภาษาโปรตุเกส) อันทีจ่ริงไทยทำขนม 

ตามอย่างโปรตุเกสหลากหลายชนิด อาทิ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฯลฯ  

โดยเมือ่ก่อนนี ้ ขนมกุฎีจีนหรือขนมฝรั ่งจะเป็นขนมเค้กทีไ่ม่มีหน้าใด ๆ  

รสชาติละมุนด้วยเครื่องปรุง แต่ระยะหลัง คุณวิสินีฯ ดัดแปลงเติมหน้าให้ 

ดูน่าทานขึ้นโดยเติมลูกพลับ ลูกเกดและฟักเชื่อม เนื่องจาก ชุมชนนั้นเป็น 

ชุมชนของชาวจีน ของแต่งหน้าจึงกระเดียดไปทางขนมของจีน ส่วนที่มาของ 

ชื่อขนมฝรั่งเป็นเพราะขนมไทยสมัยก่อน ไม่ใช้ส่วนผสมของไข่ มีเพียงขนมที ่

ปรุงอย่างง่าย ๆ จากผลิตผลในสวน เช่น ขนมกล้วย ขนมตาล ขนมฟักทอง  

พอมีขนมที่ทำจากไข่จึงเรียกว่า ขนมฝรั่ง 

ขนมฝรั่ง...แม่เอ๊ย ๒๐๑
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 ส่วนผสมของขนมนี้มีเพียงไข่ทั้งฟอง น้ำตาลและแป้ง ปราศจากผงฟู สี 

และกลิน่ แต่ส่วนผสมสามอย่าง ก็ใช่ว่าจะมีสูตรตายตัว เพราะผู้ทีร่ับสืบทอด 

กวนจากความชำนาญ คะเนให้ส่วนผสมไม่ข้นหรือเหลวจนเกินไป คล้าย ๆ วิธี 

กวนแป้งขนมเบื้องไทย ก่อนจะหยอดลงพิมพ์ ทีม่ีเตาละ ๔๒ อัน วิธีการอบ 

ก็ยุง่ยากอยูพ่อสมควร เพราะแทบจะใช้วิธีผิงกับฟืนโดยใช้กรวดเป็นตัว 

ผ่านความร้อนขึน้มาสูพิ่มพ์ ใช้ฝาสังกะสีปิดและโรยถ่านข้างบนทับอีกที  

ให้ขนมมีความกรอบนอกนุ่มใน และหน้าขนมเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทาน  

พออบเสร็จหน้าคนอบก็เหงื ่อเยิม้ตามไปด้วย แต่ขนมก็หอมกรุ ่นจากเตา  

สมกับทีใ่ช้เวลายุง่ยากในการทำ เข้าใจเอาเองว่าเป็นวิธีทีใ่ช้เลียนแบบเตาอบ  

เพราะสมัยก่อนไม่มีเตาอบใช้ ชาวโปรตุเกสจึงใช้อิฐก่อเป็นเตา แล้วใช้ถ่าน 

หรือฟืนอบขนม ปัจจุบัน มีผู ้สืบทอดการทำขนมนี ้ในชุมชนกุฎีจีนเพียง 

สามครัวเรือนล้วนเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวดองกับชาวโปรตุเกส

วิทยุสราญรมย์
๒๐๒
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 ถ้าวันนีคุ้ณยังนึกไม่ออกว่าจะทานอะไรเป็นของว่างยามบ่าย ให้แปลก 

ไปจากขนมไทยหรือขนมฝรั่งทีเ่คยทานมาขอแนะนำขนมฝรั่งสูตรโปรตุเกส  

(หาซื้อได้แถวท่าพระจันทร์และบางลำพู) เผื่อว่ากลิ่นอายความทรงจำครั้ง 

สมัยชาวฝรั่ง หนนั้น จะอวลกลบัมาพรอ้มกลิ่นขนม ใหไ้ด้ชื่นใจวา่ แม้ ๒๐๐ กวา่ปี 

มาแล้ว ขนมหอม ๆ นี่ ยังอบกันอยู่ ด้วยวิธีดั้งเดิม เหมือนคอยเตือนถึงความ 

สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศอยู่ไม่วางวาย 

ขนมฝรั่ง...แม่เอ๊ย ๒๐๓
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