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 เลิกจน

ไฟสว่าง ท�างานสุจริต คิดสร้างสิ่งใหม่ ลดความแตกต่าง กินอยู่รู้คิดบ้านเมืองเจริญ

หยุดโลกร้อน รักษาแหล่งน�า้ บ�ารุงแผ่นดิน สามัคคีร่วมใจสันติภาพและยุติธรรม

ไม่อด แข็งแรง เรียนดี หญิงชายเท่าเทียม น�้าดื่มสะอาด สุขาปลอดภัย
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ชีวิต จิต กายา  ก่อเกิดมา อยูร่ว่มกัน
รว่มโลก เธอกับฉัน  สัมพันธกั์น ในโลกใหญ่

ทุกท่ี มีปัญหา  ใช้ปัญญา แก้ไขได้
พัฒนา ให้ก้าวไกล  ท�าอยา่งไร ให้ยั่งยืน

ความรู้ คู่คุณธรรม  จึงหนุนน�า สมดุลฟื้ น
แนวคิด สร้างสุขคืน  อยูย่ั่งยืน อยา่งเพียงพอ

จากไทย ไปสากล  พัฒนาคน รว่มสานต่อ
สันติภาพ ท่ีเฝ้ารอ  ๑๗ ข้อ เพราะ “พอ” ดี

คิด เห็น เพียร ต้ังม่ัน พูด กระท�า เล้ียงชีวี
ด้วยชอบ สติมี   มรรคแปดน้ี คือหนทาง

มีศีล ไม่เบียดเบียน  สมาธเิพียร สติสร้าง
ปัญญา เกิดสว่าง  สูห่นทาง ป้องกันภัย

บรรลุ SDGs   ด้วย SEP ของไทย
โลกสุข สมดุลได้  เพราะรว่มใจ ให้โลกดี

เป้าหมาย คือเลิกจน  ไม่ขัดสน คนอ่ิมพี
สุขภาพ แข็งแรงดี  โอกาสมี ท่ีศึกษา

เท่าเทียม ท้ังหญิงชาย น�าด่ืมใช้ ไร้โรคา
เข้าถึง ซึ่งไฟฟ้า   ประกอบอาชีพอยูไ่ด้

สร้างสรรค์ นวัตกรรม ความเหล่ือมล�า ลดหายไป
พัฒนา ชาติก้าวไกล  ยั่งยืนได้ รู้ อยู ่กิน

รักษ์โลก หยุดโลกร้อน รู้อาทร สัตว์ น�า ดิน
สันติ เกิดท่ัวถ่ิน   โลกยลยิน สามัคคี

สุขสมดุล พูนยั่งยืน
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บทบรรณาธิการ

ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย (Sustainable Development 
Goals – SDGs) ซึ่งนานาประเทศมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุภายในระยะเวลา ๑๕ ป ี
โดยเน้นการพัฒนาท่ีสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งประเทศไทยได้นอ้มน�า “หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency  
Economy Philosophy - SEP)” มาเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 
ดังกล่าว (SEP for SDGs) ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมรดก 
ทางปัญญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่สังคมไทยต้ังแต่ปี ๒๕๑๗  
และต่อมาได้รับการยกย่องถึงความส�าเร็จในการน�าไปปฏิบัติได้จริง 
ท้ังในประเทศและในระดับโลก โดยเป้าหมายส�าคัญของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การสร้างประโยชน์สุขท่ีแท้จริงให้กับมนุษยชาติ 
และการด�าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

วิกฤตโควิด-๑๙ ยงัคงส่งผลกระทบไปท่ัวทกุภมูภิาคของโลก วารสารวิทยุ 
สราญรมย์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทูตเพื่อการพัฒนา 
ซึ่งไทยได้เสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่ง 
ในการบรรล ุSDGs โดยแบง่ปนัและแลกเปลีย่นประสบการณด้์านการพฒันา 
ของไทยกับนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ 
ของนักการทูตและอาสาสมัครเพื่อนไทยท่ีไปปฏิบัติงานในประเทศต่าง ๆ  

SEP for SDGs... 
การทูตเพ่ือการพัฒนา
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รวมท้ังในจังหวัดภูเก็ตท่ี เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเ ท่ียว 
จากแทบทุกมมุโลก แถมท้ายด้วยเรื่องราวของการทตูวัฒนธรรมในวิถีปกติใหม ่
ท่ีสะท้อนถึงพลวัตของการทูตท่ีต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกตลอดเวลา 

วิกฤตโควิด-๑๙ ท�าให้หลายคนหวนร�าลึกว่า การด�าเนินชีวิตตามวิถี 
พอเพียงสามารถช่วยประคับประคองและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต 
ในครั้งนี้และท�าให้เรามีภูมิคุ้มกันเพียงพอท่ีจะก้ามข้ามปัญหาและอุปสรรค
ของชีวิตในวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งทีมงานวารสารวิทยุสราญรมย์ 
ขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้กับทุกท่านท่ีก�าลังต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้ 

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ 

(ชลธี จันทร์รัชชกูล)
บรรณาธิการบริหาร
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สารบญั
๒	 สุขสมดุล พูนยั่งยืน

๘	 สุขสมดุล สุขท่ีพอเพียง  
ในวิถีชีวิตใหม่

๑๘	 การด�าเนินโครงการพัฒนา
และการน้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช ้
ในต่างประเทศในยุค  
New Normal

	 ๓๐	 การพัฒนาเมืองสาธารณะ
ต้นแบบของนครเฉิงต ู
กับการพัฒนาประเทศ 
ตาม BCG Model ของไทย

	 ๔๒	 ประสบการณก์ารปฏิบติังาน 
ในภูฏานชว่งการแพร่
ระบาดของ COVID-19  
ของอาสาสมัครเพื่อนไทย
ภายใต้โครงการความ 
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบฯ  
“OGOP Model II”

๑๘
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	 ๕๔	 ๔ เพจดังแชร์ประสบการณ์: 
สื่อสารอย่างไรให้โดนใจ 
คนรุ่นใหม่ 

	 ๖๖ ผูส้มัครไทยชงิ International 
Law Commission

	 ๗๒	 ๒ ปีในแอฟริกากับภารกิจ 
สานสัมพันธร์ะดับประเทศ...
คุยกับนักการทูตหญิงสายลุย  
“ก้ามปู ศศิญาดา” 

	 ๘๒	 กัมพูชา: ดินแดน 
แห่งความมหัศจรรย์

	 ๙๒	 นักการทูตไทยในเอธโิอเปีย 
ตอนท่ี ๑๓ ตามหาลูกมะพร้าว

	 ๙๘	 นักการทูต (ประจ�าการ)  
ต่างจังหวัด... ท่ีมีภารกิจ 
มากกว่าท�าหนังสือเดินทาง

๔๒

๑๐๘	 ปัจฉิมบทระดมสมองไทย
เจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕

๑๑๒	 การทูตวัฒนธรรม 
ในยุค New Normal

๑๒๒	 ‘การทูตวัฒนธรรม’  
บอกความเป็นไทยมุมใหม่

๑๓๖	 ประสบการณ์ของ 
ผู้แทนไทยประจ�า 
ส�านักเลขาธกิารเอเปค

๑๔๐	 แอลเอ: เมืองฟา้อมรคนไทย

๑๔๔	 ศูนย์รวมใจคนไทย 
ในติมอร์-เลสเต

๑๔๘	 ภูมิใจ...ถ่ิน ไทย ธรรม

๑๒๒
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ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล
ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเรื่อง
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เกิดเป็นชีวิต  กายและจิตเป็นองค์ประกอบ 
ส�าคัญ  เพราะฉะน้ัน  เรื่องท่ีต้องเรียนรู้เป็น 
ล�าดับแรกของการมีชีวิต  คือเรื่องของร่างกาย 
และจิตใจ ความสมบูรณ์แข็งแรงท�าใหแ้ต่ละชวิีต
แตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีค�าว่า  เมตตา   
เพื่ อแต่ละชีวิตให้ความช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน   
ก่อให้เกิดความสมดุลของสังคม  เมื่อผู้ท่ีแข็งแรง
เอ้ือเฟื้ อแบ่งปันสู่ผู้ท่ีอ่อนแอ  สังคมจึงมั่นคง 
และยั่งยืน

สุขสมดุล
สุขทีพ่อเพียง  
ในวิถีชีวิตใหม่

9
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ในอีกด้านหนึ่ง หากผู้ท่ีมีพลก�าลัง
เบียดเบียนและเอาเปรียบผู้ท่ีอ่อนแอ 
สังคมนั้นจะมีแต่ความทุกข์  ปราศจาก
ความดีงาม เพราะท้ังผู้ ท่ีก่อกรรม 
และผู้ท่ีถูกท�าเข็ญต่างมีจิตใจท่ีมืดมน  
ไม่อยากท�าความดีต่อกัน ไม่มีความ
ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีให้บังเกิด 
ในสังคม แบ่งพวกแบ่งฝ่าย ให้ร้าย 
ต่อกัน

ชี วิตท่ีดีต้องมีร่างกายดี และม ี
จิตใจท่ีดีด้วย ภาษาอังกฤษมีค�าว่า 
“sound  mind  in  the  sound  body” 
ซ่ึงเป็นธรรมชาติว่า ถ้าร่างกายไม่ดี 
จะฉดุรัง้จิตใจใหเ้ศรา้หมอง  ไมเ่บกิบาน 
แจ่มใส และจิตใจท่ีดีจะน�าพาให้
สุขภาพร่างกายดีไปด้วย

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ
เม่ือวันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘  (๒๐๑๕)  
แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศ 
สมาชกิ    ๑๙๓   ประเทศ  ท่ีจะสรา้งชีวิตท่ีดี 
ใหก้บัคนท้ังโลก  ๗,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐  คน 
อยา่งเสมอภาคถ้วนหนา้  ด้วยค�าสญัญา 
ว่าจะไม่ละเลยทอดท้ิงผูใ้ดแม้สกัคนเดียว

โลกในปี ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐)   
จะเป็นโลกท่ีสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน นั่นคือ ประชากรโลก

ชีวิตท่ีดี คือชีวิตที่มีคุณธรรม 
ถ้าจะถามใครสักคนว่า 
ชีวิตท่ีดีคืออะไร
คิดว่าจะได้ค�าตอบอย่างไร
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มีความเป็นอ ยู่พื้ นฐาน ท่ีมีสมดุล   
พอเพียงแก่ศักด์ิศรีของมนุษยชาติ 
โดยเท่าเทียมกัน มีการสงเคราะห ์
แ ก่ กั น แ ล ะ กั น ใ น ก า ร อั น ค ว ร  
เ อ้ือประโยชน์แก่การธ� ารงรักษา 
สภาวะความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งเป็น
หัวใจของสันติภาพถาวร

11

p.8-17.indd   11 9/9/21   17:41

creo




แผนการพฒันาอยา่งยั่งยนื 
มเีป้าหมายหลัก ๑๗ ประการ ได้แก่

 ๑. ขจัดความยากจน
 ๒. ขจัดความอดอยาก
 ๓. เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
 ๔. ให้การศึกษาท่ีเปี่ ยมคุณภาพ
 ๕. ให้ความเสมอภาคทุกเพศสภาพ
 ๖. ต้องมีน�าสะอาดใช้บริโภค  
  และการบริหารจัดการระบบ
  สุขาภิบาลท่ีถูกสุขลักษณะ

 เลิกจน

ไฟสว่าง ท�างานสุจริต คิดสร้างสิ่งใหม่

กินอยู่รู้คิด หยุดโลกร้อน รักษาแหล่งน�า้ บ�ารุงแผ่นดิน

ไม่อด แข็งแรง

น�้าดื่มสะอาด สุขาปลอดภัย
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 ๑๒. การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
  มีมาตรฐานดีและปริมาณ
  พอเหมาะสม
 ๑๓. ลดการปล่อยมลพิษออกสู่
  ชั้นบรรยากาศ  ซึ่งมีผลให้
  สภาพอากาศแปรปรวน
 ๑๔. อนุรักษ์ชีวิตใต้น�า
 ๑๕. สร้างความสมบูรณ์ใหแ้ก่แผน่ดิน 
  ด้วยการบ�ารุงรักษาความหลาก 
  หลายทางชีวภาพ
 ๑๖. สร้างความมั่นคงให้แก่
  สถาบันชาติและองค์กรโลก 
  ธ�ารงความยุติธรรม
  เพื่อเกิดสันติภาพสถาพร
 ๑๗. พึงระลึกเสมอว่า  การพัฒนา
  อย่างยั่งยืนจะส�าเร็จได้  
  หากทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกัน

 ๗. ชาวโลกจะใช้พลังงานสะอาด
  ท่ีช่วยให้ชีวิตสะดวกสบาย
 ๘. ประชาชนมกีารงานอาชพีสุจรติ   
  ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ
 ๙. อุตสาหกรรมน�าไปสู่นวัตกรรม 
  และกิจการสาธารณูปโภคท่ีเป็น 
  มิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ๑๐. ลดช่องว่างในสังคม
 ๑๑. บา้นเมอืงสวยสะอาดและปลอดภัย 
  เหมาะแก่การอยู่อาศัยของคน 
  ทุกเพศทุกวัย

ลดความแตกต่าง บ้านเมืองเจริญ

สามัคคีร่วมใจสันติภาพและยุติธรรม

เรียนดี หญิงชายเท่าเทียม

13

p.8-17.indd   13 9/9/21   17:41

creo




โ ล ก มี เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ ค ว า ม สุ ข 
สมดุลแล้ว  และชาวโลกจะไปถึง 
จุดหมายนี้ ไ ด้ ต้องมีความสามัคคี   
ร่วมแรงร่วมใจเพราะล�าพังคนเดียว   
ไม่สามารถจะผลักดันโลกท้ังใบ  ท่ีมี
เพ่ือนรว่มโลก  ๗,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐   คนนี้ 
ให้บรรลุความฝันอันสูงสุด

การมีชีวิตท่ีดีต้องมีหลักการทาง 
ทฤษฎีเปน็แนวทาง  หลกัการท่ีกลา่วถึงนี้ 
คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพล
อดลุยเดชมหาราช  บรมนาถบพติร หรอื 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภมูพิลอดลุยเดช  (พระมหากษตัรยิไ์ทย  
รัชกาลท่ี  ๙  แห่งราชวงศ์จักรี)

หมายถึงการด�าเนินชีวิตแบบทาง 
สายกลาง   มคีวามพอเพยีง   พอประมาณ 
พอดีท่ีจะมชีวิีตอยู ่ ไมถึ่งกบัอัตคัดขดัสน 
และไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  กล่าวได้ว่า 
มชีีวิตอยู่อยา่งมสีติ  ไมป่ระมาท  และใช ้
ปัญญาน�าทาง  มีความซ่ือสัตย์สุจริต

14
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เป็นรากฐาน  หากผู้ใดสงสัยว่า จะเป็น
จริงหรือไม่  ต้องทดลองปฏิบัติตาม   
ซึ่งต้องพิสูจน์

  
 ๑. มองเหน็ประโยชนส์งูสดุท่ีจะเกดิ 

  แก่คนหมู่มาก
 ๒. คิดเป็น  คิดดี  มีเหตุผล  
   มหีลกัวิชาการความรูท่ี้เกีย่วขอ้ง
   เป็นฐานข้อมูล
 ๓. มีวาจาดี
 ๔. กระท�าการใดใดด้วยความซื่อสตัย์ 

  สุจริต

 ๕. ไม่เลือกทางอบาย
 ๖. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร ไมท่อดท้ิง 

  ธรุะหน้าท่ีความรับผิดชอบ
 ๗. มีสติ
 ๘. ใช้ปัญญา

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  เปน็เรื่อง 
ของการวางตนอยู่ ในท่ีพอเหมาะ 
พอดี  เป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมในการ
ด�ารงตนเพื่ อสร้างชาติ  สร้างโลก   
ให้พัฒนาสู่ความไพบูลย์   ม่ันคง   
และยั่งยืน

15
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การพฒันาจ�าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ 
แต่จะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปอย่าง 
สมดุล  คือมีความพอเหมาะพอดี   
มคีวามเหน็ใจซ่ึงกนัและกนั  ละเว้นการ 
เบียดเบียนกัน  ดังนั้น  ความรู้ท่ีควบคู่ 
คณุธรรม  จึงเปน็หวัใจส�าคัญของความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องต้ังต้น
ด้วยสัมมาทิฏฐิ  คือความเห็นชอบ 
ด้วยเหตุผลว่า  ต้องมีความร่วมมือกัน
เพ่ือประโยชน์ของโลกและมนุษยชาติ   
การใช้ความรู้ประกอบการพิจารณา  
การเจรจาดีเพ่ือสร้างความสมานฉันท์  

ร่วมแรงร่วมใจ  การท�างานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีความขยันหมั่นเพียร 
อดทน  ธ�ารงความมุ่งหมาย  ท�างาน
อย่างมีสติ  ตระหนักรู้  และใช้ปัญญา 
ในการแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรค
ต่าง  ๆ
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แ ม้ ว่ า โ ล ก จ ะ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า 
โรคระบาดร้ายแรง  COVID-19  ต้ังแต่
ปลายปี  ๒๕๖๒  เป็นต้นมา  แต่มนุษย ์
จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
สมดุลได้ในกรอบของความพอเพียง  
เมืองไทยมีดินดีน�าชุ่ม  เหมาะกับ 
การท�าเกษตร  คนไทยจึงมีโอกาสท่ีจะ 
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  อันเป็น 
ปัจจัยส�าคัญของการด�ารงชีวิต  น�ามา 
แปรรูปเปน็ผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภท   
ซึ่งส่งออกเป็นสินค้าเศรษฐกิจท่ีท�า 

ร า ย ไ ด้ ดี  เ ม่ื อ พึ่ ง ต น เ อ ง ไ ด้ แ ล้ ว   
การพัฒนาด้านอ่ืน  ๆ  ย่อมด�าเนิน
สอดคล้องต่อเน่ืองไปเป็นธรรมชาติ  
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร จ ะ ช่ ว ย 
อ�านวยความสะดวก  เสริมการเรียน
รู้อย่างกว้างขวาง  ไม่จ�ากัดอยู่เพียง 
ในหอ้งเรยีน  จึงคาดหวังได้ว่า  ในอีก  ๑๐  ปี 
ต่อจากนี้   โลกจะบรรลุเป้าหมาย 
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื  ขอเพยีงชาวโลก 
ยึดคติธรรมเร่ืองความพอเพยีง ละโลภ  
เว้นเบียดเบียน  เมตตา  และแบ่งปัน
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ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ีนานา 
ประเทศก�าลังประสบสภาวะวิกฤตทาง 
ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม  
เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19  
ท่ีส่งผลให้ความคืบหนา้ด้านการพฒันา 

ท่ียั่งยืนในแทบทุกมิติต้องล่าช้ากว่า
ก�าหนด หรือแม้กระท่ังประสบสภาวะ 
ถดถอยอยา่งรวดเร็วและรุนแรงในหลาย 
พื้นท่ี วิกฤตการณ์นีช้ีใ้หเ้หน็ถึงจุดอ่อน 
ของการเติบโตอยา่งก้าวกระโดด แต่ขาด 
ภูมิคุ้มกัน ความสมดุล และรากฐาน 

1918

กลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่อง

การด�าเนินโครงการพัฒนา
และการน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ  

ในยุค New Normal

p.18-29.indd   18 9/9/21   17:44

creo




แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
หลายฉบบัจนถึงปจัจุบนั มกีารประยุกต์ 
ใช้โดยภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ 
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ในมิติด้าน 
การต่างประเทศนั้น กรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศได้มีบทบาทหลกัในการ 
ขบัเคลื่อนและเผยแพร่หลกัปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีงในฐานะ Homegrown 
Approach ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ของไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ร่วมกับ 
สถานเอกอัครราชทตู คณะผูแ้ทนถาวร  
สถานกงสลุใหญ ่หนว่ยงานผูเ้ชีย่วชาญ  
และอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from 
Thailand) ในหลากหลายสาขาท่ีไทย 
มคีวามเชีย่วชาญ จนได้รับการยอมรับ 
จากนานาประเทศว่าเปน็หนึง่ในแนวทาง 
การพัฒนาท่ีสามารถช่วยส่งเสริม 
การพฒันาท่ียัง่ยนื ตามวาระการพฒันา
ท่ียัง่ยนื ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals 
- SDGs) ในท้ัง ๑๗ เปา้หมาย ได้อยา่ง 
มีประสิทธภิาพ 

ในขณะท่ีวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
คือ “เป้าหมาย” ท่ีประชาคมโลกให้ 
การยอมรับ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ก็เปรียบได้กับ “เข็มทิศ”  
ท่ี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ น� า เ ส น อ แ ล ะ 
ให้การสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
ในแต่ละเป้าหมาย หรือแม้กระท่ัง 

ท่ีมั่นคงโดยเฉพาะในระดับรากหญ้า 
ท�าให้ขาดความพร้อมในการรับมือ 
กับความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่าง 
เหนอืความคาดหมาย เช่น COVID-19 
ซึ่งท�าให้ท้ังการเดินทางติดต่อสื่อสาร  
การคมนาคมขนสง่ และหว่งโซเ่ศรษฐกจิ
ของโลกต้องหยุดชะงัก

ภายใต้สภาวการณดั์งกลา่ว “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความ
ส�าคัญกบัการด�าเนนิชีวิตและการพฒันา 
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ครอบคลุมและ 
สมดุลด้วยความพอประมาณ ความม ี
เหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
บนพื้ นฐานของความรู้ คู่ คุณธรรม  
จึงทวีความส�าคัญและได้รบัความสนใจ 
มากยิ่งขึ้น ท้ังในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ ส�าหรบัไทยนัน้หลกัปรชัญา 
ดังกล่าวมีส่วนส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา 
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏ
อยู่ท้ังในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ 

1918
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หลากหลายเป้าหมายพรอ้มกนัไปอย่าง 
เป็นรูปธรรม อาทิ การส่งเสริมการท�า 
เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
สามารถชว่ยตอบโจทยท้ั์งด้านการขจัด 
ความยากจน (SDG1) ขจัดความหิวโหย
และสร้างความมัน่คงทางอาหาร (SDG2)  
อนรุกัษธ์รรมชาติผา่นการมชุีมชนท่ียัง่ยืน 
(SDG11) มีการบริโภคและการผลิต 
ท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม (SDG12)  
สง่เสรมิการรบัมอืและแกไ้ขปัญหาสภาพ 
ภมูอิากาศเปล่ียนแปลง (SDG13) อนุรกัษ์
ระบบนิเวศในน�าและบนบก (SDG14  
และ SDG15) และส่งเสริมให้สถาบัน 
ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง  
(SDG16) 

นอกจากน้ี หลักปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงยังให้ความส�าคัญกับการบริหาร 
จัดการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยนื  
ท้ังน�า  ดิน  ป่าไม้  สง่เสริมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ให้ความส�าคัญกับการ 
รวมกลุ่ม ความเขม้แขง็ของสถาบนัทาง 
สงัคม การปกครองอยา่งมธีรรมาภิบาล 
ความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกัน โดยด�าเนินการอย่างเป็น 
ขั้นตอนตามบริบททางภูมิสังคมของ 
แต่ละชุมชน เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา 
ท่ียั่งยืน ครอบคลุม และมีส่วนร่วม  
ซ่ึ งสอดคล้องกับ เป้ าหมาย SDG  
เป้าหมายท่ี  ๑๗:  Partnerships 

for the Goals อันเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนอีก ๑๖ เป้าหมาย 
ท่ีเหลืออีกด้วย

การเผยแพรห่ลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงในต่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 เลิกจน ไม่อด

กินอยู่รู้คิดบ้านเมืองเจริญ

หยุดโลกร้อน รักษาแหล่งน�้า

บ�ารุงแผ่นดิน สันติภาพและยุติธรรม

2120
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พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนิน
โครงการพฒันาใน ๒๑ ประเทศท่ัวโลก 
ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา  
เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม ฟลิปิปนิส์ 
ติมอร์-เลสเต ภูฏาน บังกลาเทศ  
ศรลีงักา เนปาล โมซมับิก เลโซโท เบนนิ 
เซเนกัล คีร์กีซ มองโกเลีย วานูอาตู  
หมูเ่กาะโซโลมอน ตองกา และฟิจิ โดยม ี
การด�าเนนิโครงการใน ๒ รูปแบบหลกั 
คือ ๑) การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ ๒) การพฒันาชุมชนยัง่ยนืต้นแบบ 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยท้ัง  ๒ รูปแบบได้ใช้ ตัวอย่าง  
ประสบการณ์ และความส�าเร็จท่ีได้รับ 
การพิสูจน์แล้วถึงประโยชน์ ท่ี เป็น 
รูปธรรมและปฏิบติัได้จรงิในภมูภิาคต่าง ๆ  
ท่ัวประเทศของไทยในการด�าเนินการ  
ในส่วนของการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ นั้น 
ไ ด้รับแนวทางมาจากการพัฒนา 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ และสถานกีารเรียนรู้ต่าง ๆ 
ของไทย และในส่วนของการพัฒนา 
ชุมชนยัง่ยนืต้นแบบฯ เกดิจากการถอด 
บทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพียงในระดับต่าง ๆ ของกรมการ 
พัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นระดับ “พออยู่  
พอกิน” “อยู่ดี กินดี” หรือ “ม่ังมี 
ศรีสุข” โดยค�านึงถึงความสอดคล้อง 
และเหมาะสมกับระดับการพัฒนา 
ความพร้อมและบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม 
ของพื้นท่ีร่วมพัฒนานั้น ๆ เป็นส�าคัญ

โครงการจัดต้ังศนูยเ์รยีนรูฯ้ ณ หมูบ่า้น 
อองด่าย เมอืงซติต่วย รฐัยะไข่ 

ก่อนเริ่มด�าเนินโครงการ กรมความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศและคณะ 
ผู้ เชี่ยวชาญจากศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารแิละ 
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ความมัน่คง (ศปร.) และกรมการพฒันา 
ชุมชนได้เดินทางไปส�ารวจ จัดเกบ็ขอ้มลู 
เชิงกายภาพในพื้นท่ี รวมท้ังหารือกับ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น�าท้องถ่ิน และสมาชิก 
ในชุมชน พบว่า ชาวบา้นมกีารท�าการ 
เกษตรอยู่แล้ว เนื่องจากดินและน�า 
มคีวามอุดมสมบูรณ ์แต่สว่นใหญน่ยิม
ปลกูพชืเชงิเด่ียวคล้ายกนัในทกุครวัเรอืน  
ส่งผลให้ขาดภูมิคุ้มกันในการรับมือกับ
ความผันผวนด้านราคาและปริมาณ
ผลผลติท่ีตลาดต้องการ นอกจากนีย้งัขาด
องค์ความรู้และเทคนิคด้านการเกษตร 
การปรับปรุงดิน การคัดเลือกพันธุพ์ืช  
การแปรรูปผลผลติเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่  
กอปรกบัมกีารใช้สารเคมแีละยาฆา่แมลง 
ในการเพาะปลกู ซึง่สง่ผลเสยีในระยะยาว 

ในการนี ้ผูเ้ชีย่วชาญและกรมความรว่มมอื 
ระหว่างประเทศจึงไ ด้ เข้าไปช่วย 
ร่วมวางแผนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ 
และออกแบบฐานการเรียนรู้ท่ีจ�าเป็น 
เพื่ อช่วยเสริมศักยภาพและสร้าง 
ความย่ังยนืใหกั้บชุมชนผา่นการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และเกษตรผสมผสาน โดยมหีลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็กรอบความคิด 
และแนวทางในการตัดสนิใจ

พลตรี สนธิเดช มุขศรี  ผู้ ช่ วย 
ผู้อ�านวยการ ศปร. กองบัญชาการ
กองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานด�าเนิน
โครงการ (Implementing Agency) 
ของ โครงการ ดั งกล่ า ว ไ ด้ ระ บุ ว่ า  
โครงการนี้นับเป็นประสบการณ์ท่ี 
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ทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง  
โดยเปน็ตัวอยา่งส�าคัญของ “การนอ้มน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี ๙ และพระราชปณิธาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รชักาลท่ี ๑๐ ท่ีจะสบืสาน รกัษา ต่อยอด 
ไปเผยแพร่สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน”  
นอกจากนี้ การใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการ
ด�าเนนิโครงการยงัท�าให ้“ศนูยเ์รียนรูฯ้ 
ท่ีจะจัดต้ังขึ้นตรงกับความต้องการ 
ของประชาชนในพื้ นท่ีให้มากท่ีสุด 
ตามหลักภูมิสังคม เพื่อน�าไปสู่ความ 
ยั่งยืนในการบริหารจัดการด้วยตนเอง  
ภายหลังท่ีฝ่ายไทยส่งมอบโครงการ  
โดยโครงการได้น้อมน�าแนวทางตาม 
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ มาปฏิบัติ  
อาทิ การระเบิดจากข้างใน ภูมิสังคม 
การมี ส่วนร่วมองค์รวม เป็นต้น” 
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมุ่งเน้น 
การพัฒนาปัจจัยการผลิตอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านเกษตร การใช้ “ท่ีดิน 
และน�า มาท�ากนิ” โดยผา่นกระบวนการ 
ท�างานท่ีเรยีบงา่ย ไมซ่บัซอ้น “ชาวบา้น 
สามารถเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติได้จริง
อย่างมีหลักเหตุและผล เห็นผลจริง 

ไม่ใชแ่ค่ท�าตามท่ีฝา่ยไทยบอก” พลตรี 
สนธิเดชฯ ยังได้กล่าวว่าตนมีความ 
มั่นใจว่า เมื่ อโครงการสัมฤทธิ์ผล  
“จะเกิดประโยชน์กับประชาชน 
ในพื้ นท่ีเป็นอย่างมากและจะเป็น 
ตัวอย่างความร่วมมือกับประเทศ 
เพื่ อนบ้านท่ีเสริมสร้างความมั่นคง 
ของมนุษย์  (Human Secur i ty )  
ผ่านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
(Food Security) ได้อย่างยั่งยืน”

โครงการจัดต้ังศนูยเ์รยีนรูเ้พื่อการ 
พฒันาเกษตรแบบยัง่ยนื ตามแนวทาง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี 
วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงค�าช้าง 
นครหลวงเวียงจันทน์  วิทยาลัยเทคนิค 
- วิชาชพี แขวงค�ามว่น และโรงเรยีน
เทคนิค - วิชาชพีแบบผสมแขวงเซกอง 
ใน สปป. ลาว

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุบลราชธานี ได้ด�าเนินการ 
ตามแผนงานโครงการจนประสบ 
ความส�าเรจ็ในการพฒันาใหศ้นูยเ์รยีนรู ้
ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร 
ผสมผสานแบบยัง่ยืนผ่านการประยุกต์ 

2322

p.18-29.indd   23 9/9/21   17:44

creo




ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับคณาจารย์ 
นักศึกษา และชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ  
โดยด�าเนนิการท้ังในสว่นของการส่งเสรมิ 
องค์ความรู้และการสนับสนุนวัสด ุ
อุปกรณ์ท่ีจ�าเป็น อาทิ การจัดต้ังฐาน
เรียนรู้ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง  
ฐานเครื่ องจักสานและภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน และฐานเรยีนรูบั้ญชีครวัเรอืน
และโมเดลการออมเงนิ ท้ังนี ้ เพื่อสรา้ง 
การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีอย่าง 
ยัง่ยนื นอกจากน้ี ยังได้มกีารวางระบบ 
การบริหารจัดการน�า การท�าปุ๋ย และ 
ยาฆา่แมลงอินทรยี ์การคัดเลอืกพนัธุพ์ชื 
การแบ่งสว่นท่ีดินเพาะปลกู และเทคนคิ 
การเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและจ�าเปน็ 
ในพื้นท่ีการด�าเนินโครงการดังกล่าว 
ใช้หลักความพอประมาณในการจัด 
ล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกับความต้องการและ 
ขดีความสามารถของชุมชน  โดยเร่ิมจาก
การสง่เสรมิการเพาะปลกูพชืเศรษฐกจิ 
ตามท่ีชาวบ้านบริโภค และนิยมปลูก 
อยู่แล้วเพ่ือให้การพัฒนาตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ รับและมีการ  
“ระเบิดจากข้างใน” ชุมชนจึงเกิด 
ความเป็นเ จ้าของ รู้สึก เข้ า ถึงไ ด้  
และประสงค์ท่ีจะต่อยอดเองต่อไป  
อีกท้ังยังมีการด�าเนินการอย่างเป็น 

ระบบ เป็นขั้นตอน ค่อยเป็นค่อยไป  
โดยเร่ิมจากจุดเล็กกอ่น คือ การส่งเสรมิ  
การรว่มเรียนรู้ในวิทยาลยัฯ กอ่นเผยแพร่ 
สู่ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือสร้างเครือข่าย
และเสริมสถานะให้ศูนย์ เรียนรู้ฯ  
มบีทบาทท่ีสรา้งสรรค์ในการรว่มสง่เสรมิ 
ความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน 
โดยรอบ และ สปป. ลาว โดยรวม

นายสน่ัน ดาดวง  ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและ 
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 
ด�าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ฯ  
ณ   วิทยาลยัเทคนิค-วิชาชพี แขวงค�าม่วน 
และโรงเรยีนเทคนคิ-วิชาชพีแบบผสม 
แขวงอัดตะปือ ได้ให้มุมมองจาก 
ประสบการณใ์นการด�าเนนิโครงการฯ ว่า 
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การจัดต้ังศูนยเ์รยีนรูต้ามหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนนั้น
จะต้อง “ท�าให้มั่นใจว่า อาจารย์ท่ี 
สปป. ลาว มีความพร้อมท่ีจะอบรม
คนอ่ืนต่อไปได้” ผ่านการจัดการ 
ศกึษาดงูานและฝกึอบรมเพื่อเสริมสรา้ง 
ศกัยภาพใหบุ้คลากรในลกัษณะ Training 
the Trainers โดยการเสริมศักยภาพ 
บุคลากรและท�าใหศ้นูยเ์รียนรู้ฯ เกดิความ 
ยัง่ยนืนัน้จะท�าใหเ้กิดการขยายผลและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ ์
การพัฒนาออกเป็นลูกโซ่ไปยังพื้นท่ี 
อ่ืน ๆ ด้วย 

นอกจากนี้ อาจารย์สน่ันฯ ยังได้
ย�าถึงความส�าคัญของการพัฒนาแบบ 
องค์รวมท่ีเกื้อกูลกัน และการท�าให ้
ศูนย์เรียนรู้ฯ เข้าถึงได้ง่ายและมีความ
น่าสนใจในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้  
โดยกรณขีองโครงการท่ีแขวงค�ามว่นนัน้ 

ได้ด�าเนินการพัฒนาโดยมุ่งหมายให้  
“เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ของครู โดยรวมเอางานฟาร์มเกือบ 
ท้ังหมดมาให้อยู่ในโซนเดียวกันแล้ว 
จัดการให้ทุกฟาร์มมีความเกื้อกูลกัน  
รว่มกนัรกัษาสภาพแวดลอ้มแบบพึง่พากนั 
และกนั สามารถใชเ้ปน็แหลง่เรียนรูไ้ด้ 
มกีารถอดรหสับทเรยีนของแต่ละฟารม์ 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
ตลอดจนองค์ความรู้เพื่อให้ผู้มาศึกษา 
ดูงานได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง” ท้ังนี ้ การท่ี 
ศนูยเ์รียนรู้ฯ ใน สปป. ลาว มีความพร้อม 
จนสามารถเปน็สถานท่ีศกึษาดงูานใหก้บั
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องใน 
สปป. ลาว ในการรับมือกับความท้าทาย 
จากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็น 
ชว่งท่ีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และผู้เชี่ยวชาญไทยไม่สามารถจัดการ 
ศกึษาดงูานใหกั้บคณะจากต่างประเทศ
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ในไทยได้นัน้ ก็แสดงใหเ้หน็ว่า โครงการนี้
ประสบความส�าเร็จด้วยดีและมศัีกยภาพ 
ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง

ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ภ า ร กิ จ เ ผ ย แ พ ร ่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในต่างประเทศยุค New Normal

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้ปรบันโยบายและรูปแบบการด�าเนนิ
งานสง่เสรมิความรว่มมอืเพื่อการพฒันา 
ระหว่างประเทศใหส้อดคลอ้งกบัความ
จ�าเป็นเร่งด่วนและข้อจ�ากัดในช่วง 
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 
โดยให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง 
ภมูคิุม้กนัและความมัน่คงใน  ๔  มติิ   ได้แก่
๑. ความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health 
Security) โดยเน้นการเพิ่มขีดความ 
สามารถและศักยภาพให้กับระบบ 
สาธารณสุขและสาธารณสุขชายแดน 
ของประเทศคู่ ร่วมมือในการรับมือ 
กั บ ค ว า ม ท้ า ท า ย จ า ก โ ร ค ติ ด ต่ อ  
โรคอุบัติซ�า และโรคอุบัติใหม่ รวมถึง 
โรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ผ่านการพัฒนาและเพิ่มความพร้อม 
ให้กับระบบสาธารณสุขมูลฐานและ 
ระบบอาสาสมัครสาธารณสุขของ
ประเทศคู่ร่วมมือ 

๒. ความมั่นคงด้านอาชีพ (Job 
Security) โดยเน้นการพัฒนาทักษะ 
ฝีมือแรงงาน ทักษะด้านเศรษฐกิจ 
ดิ จิ ทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตลอดจนการขยายผลโครงการพัฒนา 
ชุมชนให้ครอบคลุมถึงการพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน การส่งเสริม SMEs  
และการท่องเ ท่ียว ชุมชนท่ียั่ งยืน  
เพื่อเปน็รากฐานส�าคัญของการพฒันา 
ท่ียั่งยืนต่อไป
๓. ความมั่นคงด้านอาหาร (Food 
Security) โดยเน้นการเพิ่มขีดความ 
สามารถในการผลิตอาหาร เทคนิค 
การเกษตร การแปรรูปผลผลติ การสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก 
นวัตกรรมการผลิต การตลาดและ
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ระบบโลจิสติกส ์เพื่อเปน็การเสรมิสรา้ง
รายได้ ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็ง 
และการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี อันจะ 
น�าไปสู่ศักยภาพในการพึ่งตนเองได้ 
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
๔ .  ค ว า ม มั่ น ค ง ด้ า น พ ลั ง ง า น 
และสิ่ งแวดล้อม (Energy and 
Environmental Security) 

โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศคู่ ร่วมมือในการใช้พลังงาน 
ทดแทนและพลังงานสะอาด ผ่านการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจะช่วยให้ชุมชน 
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า  
ประหยัด เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 
แ ล ะ ยั ง เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
โดยตอบโจทย์ความท้าทายท้ังในด้าน
การเสรมิสรา้งภูมคุ้ิมกนัในตัวท่ีดีระดับ 
ต่าง ๆ การลดมลพษิ รวมท้ังการรบัมอื 
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ
พร้อมกันด้วย 

ตัวอย่างการด�าเนินงานและปรับ 
รูปแบบกจิกรรมภายใต้โครงการพฒันา 
ท่ีน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ  
ในยุค New Normal
๑. การคงพลวัตและขับเคล่ือน
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ใ น พื้ น ท่ี ไ ม่ ใ ห ้
หยุดชะงัก 

โดยการจัดฝึกอบรมแบบ online 
การจัดท�าสื่ อการเรียนรู้ในรูปแบบ 
offline การใช้ประโยชน์จากศูนย์ 
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ท่ีไ ด้ จัด ต้ังเรียบร้อยแล้ว 
ในต่างประเทศเพื่อเป็นสถานท่ีจัดการ
ศกึษาดงูานใหก้บัหนว่ยงานในประเทศ
นั้น ๆ การปรับพื้ นท่ีก่อสร้างและ 
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยม ี
สถานเอกอัครราชทตูไทยในต่างประเทศ 
เป็นผู้ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน 
ประเทศคู่ร่วมมือ เป็นต้น
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๒. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช ้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการพฒันาท่ียั่งยนื 

โดยเน้นการน�าเสนอหลักปรัชญา
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น ฐ า น ะ 
แนวทางส�าคัญท่ีช่วยให้ไทยสามารถ
รับมือ ลดผลกระทบ ผ่านวิกฤต และ 
เผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ 
เช่น COVID-19 ผ่านการน�าเสนอ 
ในรูปแบบสื่อสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ 
คลปิวิดีทัศน์ Podcast Motion Graphic 
ชุดนิทรรศการเคลื่ อนท่ี  หนังสือ 
คู่มือการขับเคลื่ อนโครงการพัฒนา 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ในต่างประเทศ รวมถึงการจัดสัมมนา 
และศกึษาดงูานทางออนไลน์เพื่อแนะน�า
และให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในมิติต่าง ๆ
๓. การขยายเครือข่าย SEP for 
SDGs Partnership ให้กว้างขวาง 
และครอบคลุมยิง่ขึ้น 

ผ่านการร่วมงาน บรรยาย และจัด 
นทิรรศการรว่มกบัภาคสว่นต่าง ๆ ท้ังใน 
และระหว่างประเทศ อาทิ การจัดงาน 
TICA Connect การเขา้รว่มงาน Thailand 
Business Leadership for SDGs 2020 

งาน TSX Thailand Sustainability Expo 
2020 รวมถึงการจัดศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนาและการนอ้มน�าหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
ใหก้บัผู้แทนทางการทูต องค์การระหว่าง 
ประเทศและหน่ วยงานต่างชา ติ 
ด้านการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีมีส�านักงาน 
ต้ังอยู่ในประเทศไทย รวมถึงการจัด 
ศึกษาดูงานให้กับผู้รับทุน TICA ท่ีมา 
ศึกษาต่อในประเทศไทย

แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะท�าให ้
การด�าเนินงานด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ในหลายส่วนต้องประสบความท้าทาย
และเกิดข้อจ�ากัดในหลายประการ  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็ยัง 
มุง่มัน่ในการคงพลวัตและขับเคลื่อนงาน 
ในมติิต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
การเผยแพร่ สร้างความตระหนักรู้  
และน้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่ อช่วยลด 
ผลกระทบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน หน่วยงาน  
และองค์กรต่าง ๆ ของมิตรประเทศ  
ตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership 
ของไทย และเป็นไปตามเป้าหมายท่ี 
๑๗ หรอื Partnerships for the Goals  
อย่างต่อเนื่อง

เป็นท่ีน่ายินดีว่า หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่งเปน็แนวทางการ
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พัฒนาท่ีเปน็ของตนเอง (homegrown 
development  approaches)  ของไทยนัน้ 
มีท้ังความเป็นสากลและศักยภาพ 
ท่ีสามารถน้อมน� า ไปประยุกต์ ใช ้
ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะในบริบท  
ระดับภาคส่วนหรือภูมิภาค แม้ภายใต้ 
สถานการณ์และความท้าทายใหม ่
เช่น COVID-19 กรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเช่ือมั่นอย่างยิ่งว่า  
หากเรา ทกุฝา่ย ทกุประเทศ “ร่วมมอื” 
“ร่วมแรง” และ “รว่มใจกนั” นอ้มน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช ้ ไม่ว่าจะในการด�ารงชวิีต  
การประกอบอาชีพ การมีปฏิสัมพันธ ์ 
รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายความ 
รว่มมอืเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื กจ็ะชว่ย 
ให้ไทย มติรประเทศ และประชาคมโลก 

สามารถฟื้ นฟูและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ Build Back Better  
ได้อย่างสมดุล ม่ันคงและยั่งยืนยิ่งข้ึน  
ด้วยสถานการณ์และผลกระทบจาก  
COVID-19 ได้ช้ีให ้“เราทกุคน” ได้เรียนรู้ 
แลว้ว่า ในโลกยุคโลกาภิวัตนเ์ช่นปัจจุบัน 
สวัสดิภาพและความมั่นคงของมนุษย์
นั้นได้เชื่ อมโยงถึงกันอย่างซับซ้อน 
และไม่อาจแยกได้ อีกท้ังการพัฒนา 
จะยัง่ยนืได้นัน้กต้็องอาศยัความรว่มมอื 
ของทุกฝา่ยในการขบัเคลื่อนไปด้วยกนั 
จึงจะเกิดพลวัตท่ีเพียงพอ
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การพัฒนาเมืองสาธารณะต้นแบบของ
นครเฉงิตูกับการพัฒนาประเทศ 
ตาม BCG Model ของไทย

เมื่ อการพัฒนาเมือง ท่ีมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ของจีนในปัจจุบันต้อง
เผชิญกับปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม 
มลภาวะ ความแออัดของประชากร  
ส่งผลให้จีนพยายามแสวงหาแนวทาง
เพ่ือการพัฒนารูปแบบใหม่ท่ีมีความ
ยั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณค่า
ทางนิเวศวิทยา ควบคู่ไปกับการยก
ระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
นายสี  จ้ินผิ ง  ประธานาธิบ ดี จีน  
ได้เดินทางเยือนมณฑลเสฉวนและ
กล่าว ถึงการพัฒนาเมือง ต้นแบบ  
“เมืองสวนสาธารณะ (Park City)”  
เป็นครั้งแรก โดยชี้ให้เห็นว่าในช่วง
หลายปี ท่ีผ่ านมา  จีนไ ด้ เ ดินตาม 
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า สี เ ขี ย ว แ ล ะ 
การพัฒนาการวางผังเมืองร่วมกัน 

30

พิชชาภรณ์ หลิวเจริญ
นักการทูตช�านาญการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูเรื่อง
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โ ด ย ใ ช้ เ มื อ ง ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ เ ป็ น 
จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ส� า คั ญ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
ให้จีนเป็นประเทศท่ีสวยงาม ท้ังนี้  
การพัฒนารูปแบบดังกล่าวไม่ ไ ด้ 
เป็นเพียงการสร้างสวนสาธารณะ 
ในเมืองเท่านั้น แต่เป็นการแก้ปัญหา  
“โรคของเมืองขนาดใหญ่” ท่ีเกิดขึ้น
เมื่ อมีการพัฒนาเมืองใหญ่ รวมถึง 
ความต้องการในการพฒันาสิง่แวดลอ้ม
ไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมด้วย ในเดือนมกราคม  
๒๕๖๓ นายสีฯ ได้ยืนยันเจตจ�านง
ทางการเมืองอย่างชัดเจนในการ 
ผลักดันให้นครเฉิงตูกลายเป็นพื้นท่ี 
ส� า คัญในการพัฒนาตามแนวคิด  
“Park City Demonstration Zone” 
หรือเขตสาธติเมืองสวนสาธารณะ

การพัฒนาอย่างยั่ งยืนและ
สมดุลตาม BCG Model

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตามแนวคิด “Park City” ของนครเฉงิต ู
ท่ีเน้นการพัฒนาเมืองและแหล่งท่ีอยู ่
อาศยั ควบคูไ่ปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
ผา่นการน�าเทคโนโลยแีละกระบวนการ 
ใหม ่ๆ  มาปรับใช้ โดยเช่ือว่าประสิทธผิล 
ของการรกัษาระบบนเิวศและสิง่แวดลอ้ม 
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการพัฒนา 

เศรษฐกิจ เมือง และการด�ารงชีพของ
ประชาชน สอดคล้องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ 
การพัฒนาท่ียั่งยืนของไทย ซึ่งให้ความ 
ส�าคัญกบัการสร้างความสมดุลระหว่าง
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติกับ 
การสร้างมูลค่า (value creation)  
หรือกล่าวได้ว่าเป็นการน�าเทคโนโลยี 
ทันสมัยมาใช้ เพื่ อเพิ่มมูลค่าให้กับ 
เศรษฐกจิใน ๔ สาขาหลกั ได้แก ่๑. สาขา 
เกษตรและอาหาร ๒. สาขาพลังงาน 
และวัสด ุ๓. สาขาสขุภาพและการแพทย ์
และ ๔. สาขาการท่องเท่ียวและบริการ  
เพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่การพัฒนา  
มีการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ลดผลกระทบมลพิษ เพ่ิมอัตราการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง 
ทางอาหาร สุขภาพ และพลังงานเพื่อ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
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นครเฉิงตูกับแผน Park City  
ทีเ่ปน็รูปธรรม 

ในช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๓) นครเฉิงตูได้ยืนหยัดในการ
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของนายสีฯ  
เพื่ อเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาเมือง 
ท่ียึดหลักการท่ีมนุษย์และธรรมชาติ 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
เ ป็นหน่ึง เ ดียว  มีอารยธรรมทาง
นิเวศวิทยาท่ีหลากหลายควบคู่ไปกับ 
การยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง  
สร้างแหล่งชุมชนและสวนสาธารณะ  
และมุ่งมั่นสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แบบเปิด เ พ่ือเป็นการแก้ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมของเมืองขนาดใหญ่ 

เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ รฐับาล 
มณฑลเสฉวนได้ประกาศแผนพัฒนา 
เขตใหม่เทียนฝู่  นครเฉิงตู มณฑล
เสฉวน โดยการจัดต้ังกองทุนพิเศษ 
ส�าหรับการพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 
เงินทุน ๒,๐๐๐ ล้านหยวน และได้รับ 
การอนุมัติให้เป็นเขตส�าหรับพัฒนา 
เศรษฐกจิใหมเ่ม่ือเดือนตลุาคม ๒๕๕๗ 
เพ่ือเป็นพื้นท่ีเปิดส�าหรับการลงทุน  
การสร้างความร่วมมือ การเป็นเมือง 
ทันสมัย และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ของประชาชน พื้นท่ีดังกล่าวถือเป็น 
ส่วนส�าคัญต่อการพัฒนานโยบาย 
ขอ้รเิริม่แถบและเสน้ทาง เขตเศรษฐกจิ

สามเหลีย่มปากแม่น�าแยงซ ีและรองรับ
การพัฒนาของเขตวงกลมเศรษฐกิจ 
เฉิงตู - ฉงชิ่ง 

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์
นครเฉิงตู ได้ต้ังเป้าว่า พื้นท่ีสาธารณะ 
ใหม่จะต้องแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ และ 
ยกระดับให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากร 
ส�าคัญ กลายเป็นพื้ นท่ีส�าคัญเพ่ือ
รองรับการพัฒนาแบบ One Growth 
Pole & Two Centers  ของจีน  
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ส�านักงาน ท่ีพักอาศัย รวมถึงแหล่ง 
ช็อปปิ้ ง โดยพื้นท่ีดังกล่าวจะมีระยะ 
ห่างจากสถานีขนส่งมวลชนประมาณ  
๖๐๐ เมตร หรือใช้เวลาเดินระหว่าง 
พื้นท่ีดังกล่าวไปยังสถานีขนส่งเพียง 
๑๐ นาทีเท่าน้ัน นอกจากน้ี ยงัประกอบ 
ไปด้วยพ้ืนท่ีอเนกประสงค์และพื้นท่ี 
ส�าหรับความบันเทิง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
นครเฉิงตูนับได้ว่าเป็นอีกเมืองท่ีมี 
การพฒันา TOD อยา่งรวดเรว็แหง่หนึ่ง 
ในโลก ในช่วงปี ๒๕๖๐ นโยบาย 
การพัฒนาดังกล่าวเริ่มไ ด้รับการ 
ผลกัดันจากรัฐบาลท้องถ่ินมากข้ึน และ
เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เว็บไซต์
ทางการของส�านักงานวางแผนและ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาตินครเฉิงต ู
ได้ประกาศแผนออกแบบเมืองแบบ 
บูรณาการ TOD ท่ีส�าคัญหลายโครงการ 
โดยโครงการท่ีเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญ 
คือ Luxiao Station TOD (陆肖站

โดยในปี ๒๕๗๘ นครเฉิงตูจะกลาย
เป็นเมืองสวนสาธารณะสาธติแห่งใหม่ 
ท่ีเป็นต้นแบบระดับประเทศและเป็น 
ประตูสู่สากล พร้อมด้วยระบบห่วงโซ ่
มูลค่าด้านการเงิน การค้า การลงทุน  
ศนูยก์ลางเครอืขา่ยทางวัฒนธรรมและ 
เทคโนโลยท่ีีครบครนั เพื่อเป็นส่วนชว่ย 
ผลกัดันบทบาทของเขตวงกลมเศรษฐกจิ 
เฉิงตู - ฉงชิ่ง ในเวทีระดับโลก

จากการท่ีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย 
ในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
ได้เขา้รว่มพธิเีปดิการประชุม The 2nd 
Park City Forum ณ Western China 
International Expo City เขตใหม่
เทียนฝู่ นครเฉงิต ูเมื่อวันท่ี ๒๔ ตลุาคม  
๒๕๖๓ จัดโดยรัฐบาลนครเฉิ งตู  
และมผีูเ้ขา้รว่มประชุมจากสถาบนัวิจัย  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า  
๓๐๐  คน  ศูนยข์อ้มลูฯ  ได้ทราบว่า รฐับาล 
ท้องถ่ินได้พยายามมุ่งเน้นการพัฒนา 
ด้านนิเวศวิทยาและความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนท่ีมีคุณภาพ หลักการส�าคัญ
ของการพฒันาเมอืงสวนสาธารณะของ
นครเฉิงตูคือ การประยุกต์ใช้นโยบาย 
การพัฒนาแบบ Park City + TOD  
(Transit - Oriented Development) 
โดยมีสถานีขนส่งมวลชนมากขึ้น  
เช่น สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นศูนย์กลาง  
ล้อมรอบไปด้วยพื้ นท่ีส�าหรับท่ี ต้ัง
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TOD) จัดอยู่ในโครงการ TOD ชุดแรก 
ต้ังอยู่บ ริ เวณถนนจงเหอ ในเขต 
ไฮเทคโซน ประกอบด้วย ย่านใจกลาง 
ธรุกิจ (Central Business District CBD)  
ต้าหยวน ต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตก  
ม ีXinchuan Science and Technology 
Park อยูท่างทิศใต้ และมสีถานรีถไฟฟา้
ใต้ดินสาย ๖ (ก�าลงัด�าเนนิการกอ่สรา้ง) 
และสาย ๒๒ (แผนการระยะยาว)  
ท่ีห่างจากใจกลาง Luxiao Station TOD  
(陆肖站TOD) ๔๐๐ เมตร

การพัฒนาคมนาคมในระบบ TOD 
ถือเปน็การด�าเนนิการตามยุทธศาสตร ์
การพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน นอกจาก 
จะเพิม่ประสทิธภิาพการเดินทางใหแ้ก่

ประชาชนในพื้นท่ีแล้ว ยงัเป็นการสร้าง 
ระบบการขนส่งสีเขียวเพื่ อบรรเทา 
ความแออัดของเมืองและลดมลภาวะ 
ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในขณะเดียวกัน ก็เปน็การสร้างรูปแบบ 
เมอืงใหม ่บนพื้นฐานของนวัตกรรมและ 
การจัดสรรทรัพยากรในพื้นท่ี กลา่วได้ว่า 
TOD จะเปน็การเติมเต็มระบบการขนสง่ 
สีเขียวท่ีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
อัจฉริยะในระบบขนส่ง เป็นรูปแบบ 
การคมนาคมขนส่งท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจสเีขยีว (Green 
Economy Development) และ 
เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง 
ยั่งยืนของนครเฉิงตู ซึ่งเป็นการพัฒนา 
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เศรษฐกจิควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม
และการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
นอกจากนัน้ การพฒันาสเีขยีวยงัมุง่เนน้ 
ไปท่ีการแกป้ญัหาด้านนวัตกรรม การค้า  
และการเงิน โดยคาดว่าในปี ๒๕๖๕ 
นครเฉิงตูจะกลายเป็นเมืองชั้นน�า 
ใ น ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
เศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงเป็นเมืองท่ีมี
ปริมาณคาร์บอนต�าในประเทศจีน 

ความส�าเรจ็ในการพฒันานิเวศ 
วิทยาและรกัษาสิ่งแวดล้อม

โดยท่ีการพัฒนาเมืองสาธารณะ 
จะต้องส่งเสริมท้ังด้านคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน เศรษฐกจิ และคณุค่าทาง
นิเวศวิทยาด้วย รัฐบาลนครเฉิงตูได้ให้ 
ความส�าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยก�าหนด ๑๐ มาตรการการพัฒนา 

สเีขยีวในป ี ๒๕๕๙  –  ๒๕๗๘  เพื่อพฒันา 
โครงการส�าคัญ อาทิ เร่งสร้างถนน 
เทียนฝู่สีเขียว สร้างสวนสาธารณะ 
หลงฉวน ฟื้ นฟูพันธุพ์ืช ลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก�ามะถัน  
ลดมลพิษทางอากาศระหว่างการ 
ก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่าง ๆ ควบคุมการใช้น�ามันในการ 
ประกอบอาหาร สุ่มตรวจรถบรรทุก  
ส่งเสริมการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่  
ด�าเนินโครงการป้องกันและควบคุม 
มลพิษทางน�า ด�าเนินโครงการป้องกัน 
และควบคุมระดับมลพิษของดิน 
ในพื้นท่ีการเกษตร เร่งสร้างโรงบ�าบัด 
น�าเสียและโรงงานก�าจัดขยะมูลฝอย 
ปลูกป่าให้มี อัตราครอบคลุมพื้ นท่ี 
ร้อยละ ๓๙.๕ ใช้พลังงานสะอาดใน 
อุตสาหกรรม และลดการใช้ถ่านหิน
และเชื้อเพลิง เป็นต้น

ปัจจุบัน โครงการสร้างถนนสีเขียว 
ได้สร้างแลว้เสร็จเป็นระยะทาง ๔,๐๘๑ 
กิโลเมตร โครงการ “สวนสาธารณะ 
ร้อยแห่ง” ได้สร้างส�าเร็จแล้ว ๓๕ แห่ง  
ได้มีการปรับปรุงป่าไม้บริเวณภูเขา 
หลงฉวนแลว้  ๖๖,๖๖๗,๐๐๐  ตารางเมตร 
นับเป็นพื้นท่ีสีเขียว ร้อยละ ๓๙.๙  
รวมถึงมีการจัดวางนวัตกรรมระบบ
นิเวศแบบใหม่ถึง ๑๔ แห่ง และมี 
เขตอุตสาหกรรมสีเขียว ๖๖ แห่ง
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ความส�าเรจ็ในการควบคุม
มลพิษของนครเฉิงตู

เนื่องจากนครเฉิงตูต้ังอยู่บริเวณ 
แอ่งกะทะ ท�าให้การระบายอากาศ 
และการก�าจัดมลพิษไม่ดีเท่าท่ีควร  
นายจาง เหรินเหอ นักวิชาการประจ�า  
Chinese Academy of Sciences  
ได้เสนอแนะว่า นครเฉิงตูควรส่งเสริม 
การหมุนเวียนระบบอากาศผ่านการ 
ออกแบบการ เพาะปลูกพันธุ์พื ช  
และใช้สายลมในอากาศเป็นตัวกลาง 
ในการปรับสภาพอากาศ อาทิ การวาง 
ต้นไม้ไว้บนหลังคาอาคารสูง การทาสี
ขาวบริเวณหลังคา 

นอกจากนี ้นครเฉิงตมีูการด�าเนนิการ 
ลดการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่ อง  
ส่งผลให้ปริมาณมลพิษทางอากาศ 
ในนครเฉิงตูค่อย ๆ  ลดลง ดัชนคีวามรอ้น 
กระจายตัวมากขึ้น โดยมอุีณหภูมิเฉล่ีย 
อยู่ท่ี ๒๘ องศาเซลเซียส/๑๔ ชั่วโมง 
ปริมาณหมอกควันต่อวันระหว่างปี 
๒๕๕๖  -  ๒๕๖๒  ปรบัตัวดีขึน้  นอกจากนัน้ 
ค่า PM 2.5 ระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ 
เฉลี่ยลดลงเหลือ ๑๑.๓๔ ไมโครกรัม/  
ลกูบาศกเ์มตร  / ป ี (มาตรฐานไมค่วรเกนิ 
๒๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ปี) 
ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา คุณภาพอากาศ 
ของนครเฉิงตูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
โดยในป ี๒๕๖๒ จ�านวนวันท่ีมคุีณภาพ 

อากาศดี ๒๘๗ วันโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น  
๑๕ วันจากปี ๒๕๖๑ และในไตรมาส 
ท่ี  ๔ ของปี  ๒๕๖๓ นครเฉิงตูมี
ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality 
Index : AQI)  คุณภาพเยี่ยม ๓๒ วัน  
และคุณภาพดี  ๔๔ วัน  คิด เป็น 
รอ้ยละ ๘๒.๖ นอกจากนัน้ ในป ี๒๕๖๒  
คุณภาพน�าของนครเฉิงตูอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๙๐.๗  
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙

แม้จะประสบความส�าเร็จในระดับ
หนึ่งแลว้ นครเฉงิตจูะยังคงสง่เสริมการ 
ลดคาร์บอนอย่างจริงจังผ่านโครงการ  
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“Carbon Benefit Tianfu” โดยใชไ้ฟฟา้ 
ทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหิน  
จ�าแนกขยะ และใช้ทรัพยากรอย่าง
ครอบคลุม ฯลฯ สร้างแพลตฟอร์ม 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวัดปริมาณ 
คาร์บอน ให้การสนับสนุนเพื่อสร้าง 
แรง จูง ใจในการลดคาร์บอนของ 
ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ ว่า  
เป้าหมายในการควบคุมมลพิษของ
นครเฉงิตมูคีวามคลา้ยคลงึกบัของไทย 
ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ  
BCG ไปสู่การสร้างความยั่งยืนของ 
ฐานทรัพยากรและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ อาทิ การแก้ไขปัญหา  
PM 2.5 การก�าจัดขยะและน�าเสีย  
การลดโลกรอ้น การลดการใชแ้ละฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุน 
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน เนื่องจาก
ธรรมชาติเป็นแหล่งก�าเนิดของมนุษย์ 
และสตัว์บนโลก และเปน็พ้ืนฐานความ 
กินดีอยู่ดีของผู้คนในประเทศ

การสรา้งเมืองอัจฉรยิะ 
แบบบูรณาการ

นครเ ฉิง ตู ไ ด้ ร่วมมือกับบริ ษัท 
Huawei Technologies Co., Ltd.  
ในโครงการ Artificial Intelligence  
Big Data Center เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ 
แบบบูรณาการในรูปแบบ One Center  
and Three Platforms โดย One Center 
คือ ศูนย์ ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับ 
บูรณาการในระดับชาติผา่น 3 Platforms 
ได้แก่  ๑.  City Brain Platform  
๒. แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ปัญญา 
ประดิษฐ์ชั้นน�าของโลก (E-level) 
และ ๓.  แพลตฟอร์มนวัตกรรม 
การจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะระดับโลก  
เพื่อตอบสนองความต้องการในเมือง 
อัจฉริยะ ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
อุตสาหกรรม การบริหารจัดการเมือง  
และการด�ารงชีวิต นอกจากนั้น ยังได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Electronic 
Science and Technology มณฑล 
เสฉวน มหาวิทยาลัยเสฉวน และ
มหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong  
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จัดฝึ กอบรมบุคลากร  นั กศึ กษา  
และจัดการศึกษานอกห้อง เรี ยน 
Huawei ยังได้มีการสร้างระบบนิเวศ 
ส�าหรับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ์
ในนครเฉิงตู รวมไปถึงระบบนิเวศ
ส� าหรับฮาร์ดแวร์  คอมพิ ว เตอร์  
และปฏิบัติการฐานข้อมูล เพื่อรักษา
ความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิต 
ดั ง ก ล่ า ว  อี ก ท้ั ง ไ ด้ มี ก า ร จั ด ต้ั ง 
ศูนย์นวัตกรรมระบบนิเวศ Kunpeng  
และหอ้งปฏิบติัการ Huawei Kunpeng  
Tianfu ในนครเฉงิต ูเพื่อใหก้ารสนบัสนนุ 
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเทคนิค ตลอดจน 
การเช่ือมต่อระหว่างธรุกิจต่าง ๆ และ 
การพฒันาระบบนเิวศของอุตสาหกรรม 
ท้ังหมด เชื่อว่าในอนาคต ทกุสิง่จะเชื่อม 

เข้าหากันในเมืองอัจฉริยะ เราสามารถ 
รบัรู้ถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบของมนุษย์ 
ได้ผ่านการเชื่ อมต่อในระบบดิจิทัล
หลายแสนล้านครั้งเหล่านี้ ท�าให้ทราบ 
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีส่งผลดีต่อการปกครอง
และพฒันาเมือง ท�าใหเ้ทคโนโลยีดิจิทัล 
กลายเป็นการประมวลผลรูปแบบใหม่
ท่ีจะเป็นเทคโนโลยีหลักในการพัฒนา 
เมืองอัจฉริยะ

ปัจจุบัน หลายจังหวัดของไทย 
ไ ด้พยายามพัฒนาเ มืองอัจฉริยะ 
เช่นกัน อาทิ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ 
และชลบุรี (เมืองพัทยา) โดยได้น�า
ข้อมูลมหัต นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
โมเดล BCG ในการพัฒนาเมือง  
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เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท่ี 
หลากหลาย อาทิ การด�ารงชวิีตของผูค้น 
การปอ้งกนัสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย 
ของการปกครอง และกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจ การบูรณาการการพัฒนา 
เมืองอัจฉริยะและการพัฒนาท่ียั่งยืน
ด้วยโมเดล BCG เข้าด้วยกันจะช่วย
สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร 
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ พัฒนาชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้ เข็มแข็ง 
ด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถ 
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การยกระดับคุณภาพชวิีต 
ของประชาชน

แน่นอนว่าการพัฒนารูปแบบเมือง 
แห่งสวนสาธารณะ จะช่วยเติมเต็ม 
คุณภาพชีวิตของประชาชนรอบด้าน 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้ นฐาน  
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา คนหนุ่มสาว 
จ�านวนมากเลือกปักหลักในนครเฉิงตู 
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการใช้ชี วิตใน 
เมืองท่ีเรียบง่าย บนพื้นฐานของการ 
ก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีและความ
มั่งค่ัง เม่ือปลายปี ๒๕๖๓ ส�านักงาน
การก่อสร้างเมืองแห่งสวนสาธารณะ 
นครเฉิงตู ได้วิเคราะห์สถิติการพัฒนา
รอบด้านในการกลายเป็นเมืองสวน 
สาธารณะ โดยจากการส�ารวจพบว่า 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ในพื้ นท่ีหลัก 
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ในการพัฒนารูปแบบดังกล่าว มีรายได้ 
ต่อหัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑.๒๕ ระบบ 
นเิวศสเีขยีวในชุมชนท่ีอยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ ๕๐ โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๔๖.๑๓ ผู้ได้รับระบบประกัน 
สังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐ ระดับการ
พฒันาเศรษฐกิจในพื้นท่ีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
๓๕.๖๓ ประชาชนได้รบัการศึกษาเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ ๓๔.๓๘ ผู้คนเข้าถึงระบบ
ขนสง่สาธารณะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ ๓๓.๗๕  
อีกหนึ่งสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เศรษฐกิจ 
ในพื้ นท่ีพัฒนาแบบสวนสาธารณะ 
ของนครเฉิงตูยกระดับขึ้น เนื่องจาก 
มีการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 
เพิ่มมากขึ้น และผลักดันให้ร้านกาแฟ 
หรือโรงน�าชาในสวนสาธารณะกลายเปน็ 
แหล่งพักผอ่นและแหล่งเชค็อินแหง่ใหม ่
ท�าให้มีประชาชนท้ังในนครเฉิงตูและ 
ต่างเมืองเข้าถึงได้ง่าย ก่อให้เกิดรายได้
จากการท่องเท่ียวให้แก่คนในพื้นท่ี 

ณ สิ้นปี ๒๕๖๓ ระบบนิเวศสีเขียว
ของนครเฉิงตูเพิ่มข้ึนร้อยละ ๖๕.๖๓ 
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
รอ้ยละ ๖๑.๒๕ สิง่อ�านวยความสะดวก 
ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๑.๘๘ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เขตใหม่เทียนฝู่ 
มกีารปรบัปรุงรูปแบบเมอืงตามแนวคิด
เมืองแห่งสาธารณะ โดยปรับลด 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมจากร้อยละ ๒๗.๒  

เป็นร้อยละ ๒๐.๖ พื้นท่ีอยู่อาศัยจาก 
ร้อยละ ๒๕.๖ เพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๔.๑ 
และสัดส่วนของพื้ น ท่ีสี เขียวจาก 
รอ้ยละ ๖๕.๗ เพิม่ขึน้เปน็ร้อยละ ๗๐.๑  
และปรับปรุงถนนและตรอกซอกซอย 
๒,๐๕๙ แห่ง ปรับปรุงสนามหญ้า  
๖๐๐ แห่ง สร้างชุมชนสวนสาธารณะ 
๗๐ แหง่ โดยตระหนกัถึงการผสมผสาน 
รูปแบบสวนสาธารณะและวิถีชีวิต 
ของชุมชนอย่างเป็นธรรมชาติ 

นบัได้ว่านครเฉิงตูจะเปน็จุดเริม่ต้น 
ก า ร เ ป็ น เ มื อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สี เ ขี ย ว 
ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยา 
และความเ ป็นอยู่ของประชาชน
ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ เ จ ต น า ร ม ณ์ ท่ี 
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ประธานาธิบดี สี  จ้ินผิ ง  ไ ด้ ให้ ไ ว้  
โดยอาศัยความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น
ในการผลักดันให้ประสบความส�าเร็จ 

บทสง่ท้าย
เมืองสวนสาธารณะต้นแบบของ

นครเฉิงต ูถือเป็นกรณศีกึษาท่ีนา่สนใจ 
ส�าหรับประเทศไทยท่ีปัจจุบันก�าลัง 
เกิดปัญหาโรคของเมืองขนาดใหญ่  
มีประชากรแฝงในเมืองท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
เรื่ อย ๆ ปัญหามลภาวะ PM 2.5  
และปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง
แออัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถน�า 
หลั กการหรือแนวปฏิบั ติของ จีน 
ท่ี เร่ งด� าเนินการอยู่ ท้ังการพัฒนา 

เมืองสาธารณะ เศรษฐกิจสีเขียวและ 
เมืองอัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
การพัฒนา BCG Model ของไทย  
โดยภาครัฐอาจร่วมมือกับภาคเอกชน 
และประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองและประเทศไทยให้ก้าวหน้า 
ด้วยการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไปพรอ้ม ๆ  กบัการสรา้ง 
ภาพลักษณ์ท่ีดีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
และสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก
ท่ีเปลี่ยนไป

นอกจากนั้น โดยท่ีนโยบายการ 
พัฒนาท่ียั่งยืนของไทยและจีนมีความ 
สอดคล้องกันในหลายด้าน BCG  
จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีไทยและจีน
สามารถร่วมมือกันเพื่อใช้ในการฟื้ นฟ ู
สภาวะเศรษฐกิจและสร้างความสมดุล 
ข อ ง ก า ร เ ติ บ โ ต ท่ี ยั่ ง ยื น ข อ ง โ ล ก 
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-๑๙ ได้อีกด้วย

แหล่งที่มา 
https://smartcitythailand.or.th/
http://www.innovation2030.zju.edu.cn/2020/0424/
c21944a2089635/page.htm
http://www.sc.gov.cn/10462/12771/2021/3/24/42c-
c13923e694971bb3c0d5b64e3f841.shtml
http://cdbpw.chengdu.gov.cn/
http://www.ce.cn
https://www.sohu.com/a/226835948_776948
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1596135227323660046&w-
fr=spider&for=pc
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ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
ในภูฏานช่วงการแพร่ระบาด

ของ COVID-19  
ของอาสาสมัครเพ่ือนไทย

ภายใต้โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
ชุมชนต้นแบบฯ “OGOP Model II”

นางสาวชาติลดา สง่ากิจ (จ๋อมแจ๋ม)  
ปฏิบัติงานสาขา Product Development  
ณ Patshaling Gewog จังหวัด Tsirang

นางสาวบุษราคัม เทียมสยาม (ติงติง)  
ปฏิบัติงานสาขา Community- Based Tourism  

ณ Uesu Gewog จังหวัด Haa
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อยากให้เกริ่นน�าสักนิดนึงครับว่า ไปเป็นอาสาสมัครอยู่ท่ีใดในภูฏาน  
ต้ังแต่เมื่ อไหร่ และภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากกรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศมอีะไรบา้งครบั

จ๋อมแจ๋ม: แจ๋มอยู่ท่ีจังหวัดซีรัง (Tsirang) ค่ะ เป็นจังหวัดทางภาคใต้ 
ของภูฏาน อีกไม่ไกลจะถึงชายแดนท่ีติดกับอินเดีย ผู้คนเลยมักจะใช้ทางหลวง 
ท่ีผา่นจังหวัดซีรังไปชายแดนเพื่อซ้ือของมาขายท่ีจังหวัดของตัวเองค่ะ ท�าใหซ้รัีง 
มีลักษณะคล้ายคลึงกับอ�าเภอหาดใหญ่ของไทยเลย คือผู้คนจะมาต่อรถ 
หรือหยุดพักเพื่อไปชายแดนท่ีติดกับมาเลเซียค่ะ 

ในฐานะอาสาสมัครภายใต้โครงการ OGOP Model II ท่ีจังหวัดซีรัง  
แจ๋มมีหนา้ท่ีหลักในการเกบ็ขอ้มลูในชุมชนเพื่อสนบัสนนุการต้ังศนูย์การเรยีนรู้ 
และส่งเสริมชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถ่ินค่ะ

ติงติง: ติงเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเพื่ อนไทยในภูฏานรุ่นเดียว 
กับแจ๋มเลยค่ะ คือปฏิบัติงานในภูฏานต้ังแต่ธนัวาคม ๒๕๖๒ - ธนัวาคม ๒๕๖๓ ค่ะ 
ภารกจิท่ีได้รับมอบหมายจาก TICA กจ็ะคลา้ย ๆ  กบัแจ๋มเลยค่ะ คือมจุีดมุง่หมาย 
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางของหลักปรัชญา 
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ของเศรษฐกจิพอเพยีงและพฒันาผลติภัณฑ์ของชุมชนเพื่อสง่เสรมิการท่องเท่ียว
โดยชุมชน แต่ติงจะประจ�าอยูท่ี่อ�าเภอยูซู (Eusu) จังหวัดฮา (Haa) ค่ะ ซึ่งอยู่ทาง 
ทิศตะวันตกของภูฏานค่ะ

จ๋อมแจ๋ม: แจ๋มขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของพวกเรา 
อย่างนี้นะคะ การเก็บข้อมูลในชุมชนก็ เช่น  ข้อมูลรายรับรายจ่าย  
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ และวิถีชีวิต เพื่อท่ีจะให้ TICA และผู้เชี่ยวชาญได้น�าข้อมูล 
ไปออกแบบกิจกรรมท่ีจะช่วยลดรายจ่าย ตามมาด้วยการเพิ่มรายได้  
ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและวัตถุดิบท่ีมีอยู่แล้วในชุมชนค่ะ

ต่อมาคือการจัดต้ังศูนยเ์รยีนรู ้ในโครงการจะใชค้�าว่า Community Learning 
Center หรือ CLC ค่ะ ท่ีซีรังแจ๋มวางแผนว่าจะใช้โรงเก็บน�าผึ้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเราช่วยพัฒนา เป็นท่ีจัดศูนย์เรียนรู้ค่ะ แต่ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยค่ะ เพราะมีสิ่งท่ี
ต้องคิดหลายอย่างท้ังเรื่องระยะทาง เรื่องคนดูแล และเรื่องความร่วมมือร่วมใจ 
ของชาวบ้าน ตอนนี้จึงยังอยู่ในกระบวนการปรึกษาหารือค่ะ

ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP เราจะประชุมร่วมกับชาวบ้าน 
เพื่ อระดมสมองกันในการวิเคราะห์ Demand และ Supply ด้วยนะคะ  
เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการให้มากท่ีสุดค่ะ 

44

p.42-53.indd   44 9/9/21   17:47

creo




ติงติง: กิจกรรมหลักอีกอย่างหนึ่งในแผนงานคือการส่งเสริม Community - 
Based Tourism หรือ CBT ซ่ึงหมายถึงการท่องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดฮา  
ท่ีติงไปปฏิบัติงานค่ะ จังหวัดฮาขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศท่ีสวยงามอยู่แล้ว มีป่าไม้
และหุบเขา มคีวามเงยีบสงบ เหมาะแก่การสง่เสรมิการท่องเท่ียวมากเลยค่ะ เชน่  
การพกัผอ่น เดินเขา ปั่ นจักรยาน และเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นวัฒนธรรม โดยระหว่าง 
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีแจ๋มพยายามรวมรวมข้อมูลให้ทาง TICA น�าไปใช้ในการวางแผน 
พัฒนาให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเท่ียวชุมชนค่ะ โดยจะมีท้ัง 
โฮมสเตย์ และผลิตภัณฑ์ OGOP เป็นจุดขาย เราหวังว่าเมื่ อกิจกรรมนี ้
มีผลเป็นรูปธรรมแล้วชุมชนอ่ืน ๆ จะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วเอาไปปรับใช ้
ในพื้นท่ีของตัวเองต่อไปค่ะ

ชาวเมอืงในพื้นท่ีท่ีไปปฏิบติังานอยู ่เขามวิีถีชวิีตอยา่งไรบา้งครบั

ติงติง: ผู้คนในเมืองท่ีติงไปอยู่ เขาจะเรียกตัวเองว่า ชาวฮับ จะอาศัยในท่ีสูง 
ยังชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์ค่ะ เช่น จามรี และวัว โดยจะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากนมจามรี โดยจะเป็นชีสแข็ง เรียกว่า ชูโก (Chuko) และแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จากนมวัวเปน็ชสีพื้นถ่ิน (Datshi cheese) เนย โยเกิร์ต และชสีสไตลอิ์ตาเลยีนค่ะ 
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นอกจากนี้ ก็นิยมประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกแครอท มันฝรั่ง  
หัวผักกาด ข้าวบาร์เลย์ และบัควีท เรียกได้ว่ามีวัตถุดิบค่อนข้างหลากหลาย 
อย่างไรก็ดีจังหวัดฮามีอากาศหนาวเย็น ทรัพยากรทางอาหารจึงมีจ�ากัด 
ตามฤดูกาล ต้องมีการเก็บฟืนและถนอมอาหารไว้ในยามฤดูหนาวค่ะ  
จากการคลุกคลีกับชาวบ้านระหว่างท่ีเป็นอาสาสมัคร พบว่า สิ่งท่ีชาวบ้าน 
ต้องการได้รับการส่งเสริม คือการแปรรูปผลผลิตให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
ในชุมชนและด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนค่ะ

จ๋อมแจ๋ม: จังหวัดซีรังมีประชากรท่ีนับถือศาสนาฮินดูเชื้อสายเนปาลี 
อาศัยอยู่เยอะกว่าจังหวัดอ่ืนของภูฏานค่ะ โดยแต่ละหมู่บ้านจะแบ่งตามเผ่า 
หรอืวรรณะ แลว้แต่ว่าใครเขา้ไปจับจองกอ่น สว่นการด�ารงชพี ชาวบา้นกลุม่หลกั 
ท่ีแจ๋มท�างานด้วยคือกลุ่มเล้ียงผึ้ง เผ่าเชอร์ปา สืบเช้ือสายมาจากทิเบต  
มีประมาณ ๓๐ คน โดยหลัก ๆ ท�างานกับประธานกลุ่มชื่อคุณเชอริ่ง เชอร์ปา  
(Tshering Sherpa) เป็นเผ่าท่ีรักการท�างานหนัก มีความคิดสร้างสรรค์  
ท�าใหผ้ลงานของหมูบ่า้นนีโ้ดดเด่น  จนถกูต้ังใหเ้ป็นหมู่บ้านน�าผึง้  (Honey Village) 
โดยส�านักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก  
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(Queen’s Project Office - QPO) ค่ะ โดยทาง QPO วางแผนให้เป็นชุมชน 
ในการเรียนรู้เรื่องการเล้ียงผ้ึงและวิถีชีวิตชาวบ้านในอนาคต และมีแผนท่ีจะ 
พัฒนาไปสู่การท่องเท่ียวชุมชนด้วยค่ะ

นอกจากกลุ่มเลี้ยงผึ้งแล้ว ชาวบ้านโดยท่ัวไปก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และปศุ สัตว์ควบคู่กันไปค่ะ ท้ังปลูกผักและเลี้ยงวัวนม ไก่ไข่  ไก่เนื้ อ 
หม ูแพะ และปลา แต่ขอ้จ�ากดัทางภมูปิระเทศท่ีเปน็เนนิเขาสงูชนัท�าใหไ้ม่สามารถ 
ผลิตในปริมาณมากได้ กลุม่ลูกค้าหลกัคือคนในเมืองหลวง โดยสว่นมากเป็นการขาย 
วัตถุดิบและผักดอง นอกจากนี้ ข้อจ�ากัดท่ีส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็จะคล้าย ๆ  
ชุมชนท่ีติงติงไปเป็นอาสาสมัครอยู่เลยค่ะ คือชาวบ้านยังขาดองค์ความรู ้
ด้านการแปรรูปอาหาร เขาขายกลว้ยสด แต่ไม่ท�ากลว้ยฉาบ แต่กลบัซื้อกลว้ยฉาบ 
จากอินเดียมาขายแทน หรอืมมีะนาว มนี�าผึ้ง แต่ไมเ่คยท�าเคร่ืองด่ืมน�าผึ้งมะนาว  
แต่กลับซื้อเครื่องด่ืมน�าผึ้งมะนาวใส่ขวดท่ีน�าเข้าจากไทยมาขาย เป็นต้นค่ะ

เมื่ อเกิดการระบาดของ COVID-19 ขึ้นในภูฏาน วิถีชีวิตชาวภูฏาน  
โดยเฉพาะในชุมชนท่ีไปปฏิบัติงานอยู่น้ัน ได้รับผลกระทบมากน้อย 
อยา่งไรครบั

จ๋อมแจ๋ม: อย่างแรกเลยคือภาวะข้าวยากหมากแพงค่ะ คือจังหวัดซีรัง 
เป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีผลิตอาหารหลักของภูฏาน ชาวบ้านท่ีนี่ท�างานหนักมาก 
ในการปลูกเพิ่มและส่งสินค้าไปขายในกรุงทิมพู เมืองหลวง ปัญหาคือ  
ราคาขายท่ีทิมพูสูงกว่าท่ีซีรัง ท�าให้คนซีรังไม่ยอมขายสินค้าในจังหวัดตัวเอง  
เลยเกิดการขาดแคลนสินค้าบางอย่างค่ะ อย่างท่ีสอง ชาวบ้านท่ีเปิดร้านค้า 
ในเมืองจะไม่สามารถเปิดร้านได้ตามเวลาท่ีเคยเปิดค่ะ และบางร้านถึงกับต้อง 
ปิดกิจการถาวร เช่น ร้านคาราโอเกะ สนุ๊กเกอร์ ท�าให้เจ้าของกิจการหลายคน 
ตัดสินใจสมัครเป็น Desuup หรืออาสาสมัครชุดส้มของทางการค่ะ เพื่อให้ได้ 
ค่าเบ้ียเล้ียงส�าหรับพอกินพอใช้ไปวัน ๆ อย่างท่ีสาม ในต่างจังหวัดท่ีห่างไกล 
อย่างซีรัง ทางรัฐจะน�าอาหารไปส่งให้ชาวบ้านแบบไม่คิดเงิน และส่วนใหญ ่
จะเป็นการท่ีชาวบ้านสั่งอาหารมาส่งท่ีบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในภูฏาน  
ระบบจึงยังมีความสับสนมาก ๆ ค่ะ
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ทางรฐับาลมมีาตรการใหเ้งินเยยีวยาบา้งไหมครบั

จ๋อมแจ๋ม: มีค่ะ อาชีพท่ีพึ่งพาการท่องเท่ียวจะได้รับการเยียวยามากท่ีสุด  
เช่น ไกด์น�าเท่ียว เจ้าของกิจการหรือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น 
โดยการได้รบัเงนิเยยีวยา คนเหลา่นัน้ต้องท�างานแลก เชน่ เป็นกรรมกรก่อสร้าง 
หรือช่วยขนของจากรถบรรทุก เนื่องจากแรงงานชาวอินเดียถูกส่งกลับอินเดีย 
ท้ังหมด แต่งานก่อสร้างอาคาร ถนน การเชื่อมต่อไฟฟ้า หรือท่อประปา  
หรือการขนส่งสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวันยังคงด�าเนินต่อไป ทางรัฐจึงพยายาม 
ใช้คนภูฏานมาท�างานเหล่านี้ ซึ่งปกติเป็นงานท่ีคนในเมืองหลีกเลี่ยงท่ีจะท�าค่ะ

ติงติง: รฐับาลภฏูานมมีาตรการท่ีจรงิจังในการแก้ไขปญัหาและท�างานอยา่ง 
ต่อเนื่อง มมีาตรการดแูลเยยีวยาประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 
ท่ีขาดรายได้ มีการเปิดรับสมัครและอบรมส�าหรับผู้ท่ีสนใจเป็นอาสาสมัคร  
(Desuup) เพื่อบริการและดูแลประชาชนในช่วงระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะได้ 
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เบี้ยเลี้ยงอย่างท่ีแจ๋มได้กล่าวไปแล้วนะคะ โดยสาเหตุประการหนึ่งท่ีจังหวัดฮา 
มีมาตรการจริงจังก็เนื่องจากอยู่ไม่ไกลมากจากพรมแดนท่ีติดกับจีน นอกจากนี ้
ยังมีการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปอาหารจากนมวัว โดยเฉพาะชีสพื้นถ่ิน  
(Datshi cheese) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารท่ีส�าคัญ และเพื่อไม่ให ้
สนิค้าขาดตลาด จึงต้องผลิตให้เพยีงพอต่อผูบ้ริโภคค่ะ ดังนัน้ ชาวบา้นสว่นใหญ ่
ท่ีผลิตชีสยังพอท�าได้อยู่ แต่ชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพด้านอ่ืน ๆ ก็จะได้รับ 
ผลกระทบมากหน่อยเพราะสูญเสียช่องทางการหารายได้ไปค่ะ

จากท่ีน้อง ๆ เล่ามา แสดงว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจาก COVID-19  
ค่อนข้างหนัก  ในขณะท่ีชาวบ้านก็ยั งไม่มีความรู้ ในการแปรรูป  
หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของตัวเอง โครงการ OGOP Model II  
ท่ีเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท้องถ่ิน จนถึงตอนนี้ ท่ีท�า 
ส�าเร็จแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับ และคิดว่าโครงการนี้จะช่วย 
ส่งเสรมิรายได้และการจ้างงานของชาวบา้นในพื้นท่ีได้อยา่งไรบา้งครบั  

จ๋อมแจ๋ม: ต้ังแต่ช่วงก่อนและระหว่าง lockdown แจ๋มได้ทดลองใช้วัตถุดิบ
ในชุมชนมาทดลองท�าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากกว่า ๑๐ อย่าง เพ่ือเป็นตัวอย่าง 
ให้ชาวบ้านและข้าราชการดู โดยช่วยกันลงความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ตัวไหน 
น่าจะมีความเป็นไปได้ในการน�าไปพัฒนาและท�าการตลาดต่อไป แจ๋มพยายาม 
ท่ีจะไม่ชี้น�า และให้ชาวบ้านเสนอผลิตภัณฑ์เองค่ะ

ผลิตภัณฑ์แรกท่ีเริ่มต้นท�าคือ เครื่องด่ืมบัวหิมะค่ะ เพราะชาวบ้านปลูก 
บัวหิมะกันมากจนล้นตลาด หลังจากได้รับการอบรมผ่านระบบทางไกลจาก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้เป็นเคร่ืองด่ืม 
น�าบัวหิมะรสน�าผึ้งมะนาวพาสเจอร์ไรซ์ สามารถเก็บได้ ๒ สัปดาห์ในตู้เย็น  
มีสรรพคุณช่วยลดน�าตาลในเลือดค่ะ ผลิตภัณฑ์เด่นอีกตัวคือ ลิปบาล์มน�าผึ้ง  
ซึ่งเกิดจากการพยายามใช้วัตถุดิบท่ีได้จากการเล้ียงผึ้ง โดยปกติชาวบ้าน 
จะเก็บเกี่ยวแต่น�าผึ้งและท้ิงรังผึ้ง โดยตัวรังผ้ึงนี่เองคือข้ีผึ้งท่ีสามารถน�า 
มาใช้งานได้หลากหลาย เราจึงช่วยพัฒนาโดยเอามาท�าลิปบาล์มค่ะ 
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ติงติง: ขอเน้นช่วงท่ีสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 และรัฐบาลภูฏาน 
มีมาตรการ lockdown แล้วนะคะ โครงการ OGOP Model II ได้จัดการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หรือ workshop ในรูปแบบออนไลน์ค่ะ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีจัดการ 
อบรมนั้นได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ในท่ีประชุมของชุมชนมาแล้ว ซึ่งมี 
๒ ผลิตภัณฑ์ คือ Caciocavallo Cheese (ชีสชนิดหนึ่ง) และ Kapche (แป้งสาลี 
ชนิดหนึ่ง) ค่ะ ซึ่งก็มาจากวัตถุดิบท่ีมีเยอะอยู่แล้วในพื้นท่ี โดยทางผู้เชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดฝึกอบรมให้วิทยากรต้นแบบชาวภูฏาน  
จ�านวน ๕ คน ในลักษณะ Training the Trainers ซึ่งเขาจะต้องไปสอนชาวบ้าน 
ต่อไปค่ะ เนื่องจากเราไม่สามารถเดินทางไปสอนให้ท่ีภูฏานได้ แล้วชาวภูฏาน
เองก็ไม่สามารถมารวมตัวกันมาก ๆ ด้วย ตามมาตรการ social distancing  
แต่การฝึกอบรมออนไลน์ก็ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจนะคะ ถึงจะมีปัญหาด้าน 
การสื่ อสารและการสาธิตบ้าง แต่ก็ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผลลัพธ์ออกมาค่ะ  
ติงคิดว่า เมื่ อชาวบ้านได้รับการฝึกอบรมและมีการต่อยอดในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ก็จะช่วยสร้างงานให้เขาได้ค่ะ ซึ่งงานท่ีว่า 
ก็จะมีรายได้สูงข้ึนด้วยเพราะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และสามารถจ�าหน่าย 
ให้แก่นักท่องเท่ียว หลังจากท่ีทาง TICA และผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนาการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนท่ีจังหวัดฮาแล้วได้อีกด้วยนะคะ

ภาคการท่องเท่ียวก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน แล้วในแผนงานของ 
โครงการก็มกิีจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน (community - 
based tourism) น้อง ๆ คิดว่า ข้อมูลและประสบการณ์ท่ีรวบรวมได้จาก 
การเป็นอาสาสมัครท่ีภูฏานมา ๑ ปี จะน�าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมนี ้
ได้อยา่งไรบา้งครบั

ติงติง: ติงได้กล่าวถึงศักยภาพด้านการท่องเท่ียวไปพอสมควรแล้ว  
ขอเสริมอย่างนี้นะคะ จังหวัดฮา (Haa) นั้นเดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้ 
กับจังหวัดปาโร (Paro) ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสนามบิน นอกจากทัศนียภาพท่ีสวยงาม  
ชาวบ้านในจังหวัดฮา ยังมีวัฒนธรรมประจ�าถ่ินท่ียังคงเข้มแข็งและมีเสน่ห์ เช่น  
อาหาร วัดวาอาราม ติงคิดว่า โครงการ OGOP Model II ควรสนบัสนนุไกด์ท้องถิน่ 
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โฮมสเตย์ และเส้นทางการเดินป่า โดยมีจัดการงานอย่างเป็นระบบและ 
การสื่อสารทางออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ศักยภาพด้านวัฒนธรรม 
และความเป็นกันเองของชาวบ้านให้เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะ 

หลังจากท่ีสถานการณ์ COVID-19 คล่ีคลายแล้ว จะได้มีนักท่องเท่ียว 
มาเยอะ ๆ ให้ชาวบ้านมีรายได้ อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ COVID-19  
ระบาดขึ้นมาอีก หรือมีโรคคล้าย ๆ กันเกิดขึ้นมาอีก แล้วชาวต่างชาติเดินทาง 
เข้ามาเท่ียวไม่ได้ อย่างน้อยจังหวัดฮาก็น่าจะมีศักยภาพในการรับนักท่องเท่ียว
ภายในประเทศได้มากขึ้นนะคะ

จ๋อมแจ๋ม: แม้ว่าจังหวัดท่ีแจ๋มไปปฏิบัติงานจะยังไม่ได้รับการยืนยันให้เป็น 
จังหวัดท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ส�าหรับคนต่างชาติ (ต้องได้รับการรับรองจากทาง 
ภาครัฐ เช่น จังหวัดฮา จังหวัดบุมทัง เป็นต้น) และโครงการ OGOP Model II  
ก็คัดเลือกจังหวัดฮาในการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเท่ียว แต่จังหวัด 
ซีรังเองมีการเตรียมการเพื่อการพัฒนาด้านน้ีอย่างเป็นรูปธรรมอยู่นะคะ เช่น  
การวางแผนสร้างศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเท่ียวในสวนสาธารณะ แต่ต้องระงับไป
เนื่องจากทุนส่วนใหญ่น�าไปช่วยเหลือเรื่อง COVID-19 หรือการเตรียมสร้าง 
หอชมนก เป็นต้นค่ะ 

51

p.42-53.indd   51 9/9/21   17:47

creo




นอกจากนี้ หากมีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน (CLC) แล้ว ก็อาจจะมี 
การท�าทัวร์สั้น ๆ เพื่อเรียนรู้งานเกษตรกรรม ปศุสัตว์ การท�าอาหารท้องถ่ิน 
และงานหัตถกรรมได้ค่ะ ซึ่งแจ๋มเคยแลกเปลี่ยนกับผู้น�าชุมชนและชาวบ้าน 
ระหว่างการลงพื้นท่ีและการประชุมชุมชนอยู่เป็นประจ�า มีชาวบ้านบางคน 
ท�าป้ายบอกทางหรือป้ายห้องน�าเป็นภาษาอังกฤษด้วย น่ารักมาก ๆ มั่นใจว่า 
ข้อมูลท่ีได้รวบรวมให้ TICA จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดเรื่องการท่องเท่ียว 
ในจังหวัดซีรังในอนาคต (ถ้ามีนะคะ) ได้อย่างแน่นอนค่ะ

สุดท้ายนี ้อยากใหน้้อง ๆ ช่วยใหค้�าแนะน�า หรอืใหก้�าลังใจ 
ผูท่ี้อยากจะลองเป็นอาสาสมคัรกับ TICA ครบั 

จ๋อมแจ๋ม: เน่ืองจากการเปน็อาสาสมคัร FFT นีจ้ะเป็นลกัษณะกึ่งอาสาสมัคร 
กึ่ง professional คือต้องมีองค์ความรู้เฉพาะด้านมากพอท่ีจะเก็บข้อมูล 
หรือสร้างงานได้ ไม่เหมือนกับนักเรียนแลกเปลี่ยนท่ีจะมีเพียงความสนุก 
เพยีงอยา่งเดียว จึงแนะน�าใหน้อ้ง ๆ  ศกึษาลกัษณะงานและประเทศท่ีตัวเองตัง้ใจ 
จะไปท�างานให้มาก ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะใช้ชีวิตส่วนตัวและท�างานได้ 
อย่างปกติสุขค่ะ และแน่นอนว่าทุกคนมีประสบการณ์เดิมของตัวเองมาต่างกัน 
ท�าให้มีความคาดหวังจากประสบการณ์ใหม่ต่าง ๆ กันไป และบริบทของพื้นท่ี 
และงานก็จะต่างกันไปในแต่ละปี (แม้จะเป็นประเทศเดียวกัน) รุ่นพี่และ TICA  
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สามารถให้ค�าแนะน�าได้ในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วต้องเป็นเราท่ีต้อง 
ปรับตัวให้ได้นะคะ และสุดท้ายแล้วประสบการณ์อะไรก็ตามจะน่าจดจ�าเสมอ 
พอจบโครงการแล้ว เราจะยัง ไ ด้ เรียนรู้จากประสบการณ์นั้นไม่ รู้ จบ  
อันนี้ประสบการณ์ตรง ส่ิงท่ีเราตัดสินว่าไม่ดี ไม่ชอบ ณ ขณะนั้น เราอาจจะ 
ร้องอ๋อเอาตอน ๑ ปีผ่านไปก็ได้ค่ะ

ติงติง: การเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเพื่ อนไทย ท�าให้ได้เรียนรู้ 
การท�างานกับเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศ พัฒนาด้านสื่ อสารในการท�างาน  
และได้เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย หากมีโอกาสอยากเชิญชวนให้ลองเป็น 
อาสาสมัคร เพ่ือจะได้แบ่งปันความรู้ท่ีมีให้เป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน และเรียนรู้ 
ประสบการณ์ใหม่ ๆ นะคะ

กล่องแนะน�าโครงการ
“โครงการ OGOP Model II” เป็นโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในภูฏาน โดยเป็นโครงการระยะท่ี ๒ (phase II) หลังจากท่ี 
โครงการระยะท่ี ๑ ประสบผลส�าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ โครงการฯ นี้ 
มวัีตถปุระสงค์เพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบอยา่งยัง่ยนื ๒ แหง่ ในจังหวัด Haa 
และจังหวัด Tsirang ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินประจ�าชุมชน  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของโครงการโดยชุมชนเอง  
(local ownership) ในลักษณะคล้ายกับโครงการ OTOP ของไทย  
อันเป็นท่ีมาของชื่อโครงการ โดย OGOP ย่อมาจาก “One Gewog  
One Product” (Gewog เป็นเขตปกครอง ซึ่งอาจเทียบได้กับต�าบล 
ของไทย) นอกจากนี้ โครงการฯ ยังผนวกเรื่องแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 
และการสรา้งศูนยเ์รยีนรูชุ้มชนต้นแบบเขา้ไปด้วย โดยกรมความรว่มมอื 
ระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด�าเนิน 
โครงการมาต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ และมีแผนงานไปจนถึงปี ๒๕๖๕
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๔ เพจดัง แชร์ประสบการณ์: 
สื่อสารอย่างไร 

ให้โดนใจคนรุ่นใหม่
ท่ีส�ำคัญท่ีสุดคือ โลกออนไลน์น้ันเป็น 
“ พื้ น ท่ี ”  ใ น ก ำ ร ป ล่ อ ย  “ ข อ ง ”  
แสดงควำมคิด ควำมเห็น ควำมสนใจ 
ทั ศ น ค ติ  แ ล ะ น� ำ เ ส น อ เ รื่ อ ง ร ำ ว 
ท่ีน่ำสนใจต่ำง ๆ ได้ โดยไม่ต้อง “รอ”  
ใหโ้อกำสใด ๆ  มำถึง แต่ “สร้ำง” โอกำส 
นัน้ด้วยตัวเอง ผำ่นแพลตฟอร์ม social 
media ต่ำง ๆ 

คุณแท็ป ร วิศ  หำญอุตสำหะ  
เริ่มต้นจำกกำรเขียนบล็อกแล้วโพสต์
ลงบนเฟซบุ๊ก ด้วยเจตนำอยำกแชร ์
ไอเ ดีย และหำคนมำร่วมงำนกับ 
ศรีจันทร์สหโอสถ ท่ีขณะนั้นยังไม่ 
โ ด่งดังเป็นเคร่ืองส�ำอำงค์ขวัญใจ 
ส ำ ว น้ อ ย ส ำ ว ใ ห ญ่ อ ย่ ำ ง ทุ ก วั น นี้  
จำกวันแรกท่ีหำคนมำร่วมงำนยำก 
เต็มที เขียนอะไรไปก็มีคนกดไลค์ 
ไม่ถึงสิบคน วันนี้ Mission to the  
Moon มีคนไลค์หลักแสน มีช่องทำง 
สื่อสำรหลำกหลำย ท้ังเฟซบุ๊ก ยูทูป  

จบไปแล้วส�ำหรับงำนเสวนำ “New 
Normal : New Coolture in Digital 
Age” ท่ีกรมสำรนิเทศ กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศจัดขึ้นเพื่ อแบ่งปัน 
ประสบกำรณ์จำกเหล่ำผู้มีอิทธิพล 
บนโลกออนไลน์  ไ ด้แก่  คุณแท็ป  
รวิศ หำญอุตสำหะ เจ้ำของเพจและ 
Podcast “Mission to the Moon” 
คุณมิ้นท์ มณฑล กสำนติกุล เจ้ำของ 
เพจและช่องยูทูป “I Roam Alone” 
คุณวิศ วิศรุต สินพงศพร เจ้ำของเพจ  
“วิเครำะห์บอลจริงจัง” และ คุณเคน 
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณำธกิำร 
บรหิำรส�ำนกัขำ่วออนไลน ์The Standard 

เหล่ำอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนล้วน 
เริ่มต้นจำกกำรนับหนึ่ง จำกวันท่ีม ี
คนกดไลค์หลักสิบจนกระท่ังถึงวันท่ี 
มียอดผู้ติดตำมหลักแสนถึงหลักล้ำน  
ทุกคนต่ำงมีเรื่ องรำวท่ีสำมำรถเป็น 
แรงบนัดำลใจใหพ้วกเรำทกุคน จุดรว่ม 
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และพอดคำสต์ ศรีจันทร์กลำยเป็น 
แบรนด์เครื่ องส�ำอำงค์ท่ีเป็นท่ีรู้ จัก 
ท่ัวประเทศ ติดหนึ่งใน ๕๐ บริษัทท่ี 
คนรุ่นใหม่อยำกท�ำงำนด้วยมำกท่ีสุด  
คุณแท็ปกลำยเป็นท้ังนักธุรกิจหนุ่ม  
ผู้น�ำควำมคิด และกำรใช้ชีวิตแบบ  
super productive ขวัญใจคนรุ่นใหม่  
ท้ังหมดนี้ไม่ได้เกิดจำกควำมบังเอิญ  
แต่เกิดจำกกำรคิด วิเครำะห์ ศึกษำ  
และเ ลือกเรื่ อ งรำว ท่ีจะน� ำ เสนอ  
ท้ังเพื่อตอบโจทย์ตัวเองท่ีจะไม่ยอม 
ตกยุค และตอบโจทย์คนรุน่ใหมท่ี่อยำก 
จะก้ำวไปข้ำงหน้ำในยุคศตวรรษท่ี ๒๑  

คุณมิ้นท์ มณฑล กสำนติกุล สร้ำง 
I Roam Alone ด้วยควำมช่ืนชอบ 
กำรเดินทำง และอยำกให้กำรเดินทำง
เป็นงำนประจ�ำท่ีสร้ำงรำยได้ เธอสรำ้ง 
โอกำสให้ตัวเองด้วยกำรออกเดินทำง 
และเขียนบันทึกกำรเดินทำงลงบน 
เว็บไซต์พนัทิป และสรำ้งเพจของตัวเอง 
จนกระท่ังไปเตะตำส�ำนักพิมพ์ ได้ออก 
หนังสือท่องเท่ียวเล่มแรก จำกนั้น 
ลมชีวิตก็พัดพำเธอไปท่ัวโลก และมี 
ชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักจำกกำรท่องเท่ียว 
ท่ี ไม่ เหมือนใคร คุณมิ้นท์บอกว่ำ  
คอนเทนต์ของ I Roam Alone นั้น 
เรียบง่ำย ตรงไปตรงมำ ตอบโจทย์ 
คนรุ่นใหม่ในแง่ควำมสมจริง ให้คนด ู
ได้เห็นในสิ่งท่ีมิ้นท์ได้พบเจอจริง ๆ  

ไม่ต้องเน้นภำพสวยอลังกำร ใช้โดรน
ถ่ำยจำกบนฟ้ำ แต่เน้นควำม “จริง” 
ระหว่ำงกำรเดินทำง “ยิ่งมิ้นท์ล�ำบำก 
คนดูยิ่งชอบ” เธอพูดกลั้วหัวเรำะ

คณุวิศ   วิศรุต   สนิพงศพร  นกัขำ่วหนุม่ 
ท่ีมคีวำมฝนัแรงกลำ้ท่ีจะเปน็คอลมันสิต์ 
กีฬำชื่ อ ดัง  น� ำ เสนอข้อมูล ท่ี เป็น 
ประโยชน์ในวงกำรกีฬำ แต่โอกำสท่ี 
จะได้เขียนบทควำมในหนังสือพิมพ์ 
กฬีำท่ีเป็นท่ีรู้จัก เป็นสิง่ท่ีเป็นไปได้ยำก  
“ผมรอ ๑๐ – ๑๕ ปไีมไ่หว กว่ำจะอำวุโส 
พอจะไ ด้ เขี ยนบทควำมลงสตำร์ 
ซอคเกอร์” คุณวิศท�ำใหพ้วกเรำเหน็ว่ำ  
ถ้ำคุณมีของ หำท่ีปล่อยมันออกมำ  
คุณวิศใช้ เวลำนอกเหนือจำกงำน 
ป ร ะ จ� ำ ท่ี  W o r k p o i n t  N e w s  
เขียนบทควำมลงใน Facebook  
Fanpage “วิเครำะห์บอลจริงจัง”  
ซึ่ ง เ ป็น เพจ ท่ี เขำส ร้ำง ข้ึน เพื่ อลง 
บทควำมวิเครำะห์กีฬำขนำดยำว 
ท่ีมีเนื้ อหำซับซ้อน แต่อธิบำยอย่ำง 
เรียบง่ำยท่ีสุด

คุณวิศเล่ำว่ำ ปีแรกมีคนติดตำม 
เพยีง ๔,๐๐๐ กว่ำคน เขำเร่ิมไมแ่นใ่จว่ำ 
ตัวเองมำถูกทำง คิดจะเปลี่ยนรูปแบบ 
กำรน�ำเสนอเป็นบทควำมสัน้ คลปิวีดิโอ 
หรือ infographic เผื่ อจะมีคนมำ 
ติดตำมมำกขึ้น แต่เมื่อสอบถำมควำม 
เห็นของแฟนเพจกลับพบว่ำ ทุกคน 
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ช่ืนชอบบทควำมยำว ๆ แบบท่ีเขำท�ำ 
อยู่นี่แหละ คุณวิศจึงมุ่งเป้ำท�ำมัน 
ให้ดีท่ีสุด เลือกท่ีจะน�ำเสนอ content  
ต่อกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ รู้จักจุดแข็ง  
รู้จักกลุ่มเป้ำหมำยของตัวเอง แบบท่ี 
เขำบอกว่ำ “คนรักกีฬำ ท�ำไมจะรัก 
กำรอ่ำนด้วยไมไ่ด้ละ่ครบั” จนถึงตอนนี้ 
เรียกได้ว่ำ ถ้ำเกิดเหตุกำรณ์ในวงกำร
กีฬำท่ีน่ำสนใจและต้องกำรค�ำอธบิำย
อย่ำงละเอียดเมื่อไหร่ เพจวิเครำะห์
บอลจริงจังจะเป็นสิ่งแรกท่ีคนนึกถึง

คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ 
บรรณำธกิำรข่ำวคนรุ่นใหม่ท่ีน่ำจับตำ 
ท่ีสุดในยุคนี้  เล่ำให้พวกเรำฟังว่ำ  
เขำเคยท�ำงำนกบัสื่อสิง่พมิพแ์ละมองว่ำ 

อีกไม่นำนอำจถึงจุดล่มสลำยของ
วงกำรสิ่งพิมพ์ จึงเกิดควำมคิดท่ีจะ 
ก่อต้ังส�ำนักข่ำวออนไลน์ คุณเคนรู้ดีว่ำ 
ไม่ใช่เร่ืองง่ำย ใครล่ะจะเชื่อถือส�ำนัก 
ข่ำวน้องใหม่ แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่ำ  
ถ้ำจะครองใจคนบนสื่ อออนไลน์  
ต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์และแตกต่ำง  
จึงพยำยำมหำจุดกึ่ งกลำง เน้นให้  
The Standard เป็นส�ำนักข่ำวท่ีเอำ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์มำผนวกเข้ำกับ 
ควำมน่ำเช่ือถือในกำรน�ำเสนอข่ำว  
ช่ วงแรกต้องเผชิญกับค� ำ วิจำรณ์ 
อย่ำงหนักหน่วงจนต้องทบทวนว่ำ
มำถูกทำงหรือยัง เพรำะสื่อกระแส
หลักมักน�ำเสนอข่ำวประเภท tabloid  
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แต่ The Standard มุ่งเป้ำไปท่ีกำร 
น�ำเสนอข่ำวเชิงโครงสร้ำง กลับมำ 
คิดวิเครำะห์ทบทวนจนตกผลึกว่ำ  
กลุ่มเป้ำหมำยของ The Standard  
มี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้น�ำทำงควำมคิด 
(Opinion Leader) และกลุ่มคนรุ่นใหม่  
(Urban Young Adult) จึงต้ังใจเจำะ 
กลุ่มคนเหล่ำนี้ เพรำะกำรตลำดแบบ  
Mass Market น่ำจะหมดยุคแล้ว  
ในอนำคตต่อไปจะเป็น Target Market 
หรือกำรตลำดกบักลุม่เป้ำหมำยเท่ำนัน้ 
จึงจะอยู่รอด ดังนั้น เมื่อกลุ่มเปำ้หมำย 
ไม่ใช่กลุ่มคนหมู่มำก The Standard 
จึงจ�ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงฐำน 
ผู้ติดตำมพอสมควร แต่ข้อดีของกำรม ี
กลุม่เปำ้หมำยท่ีชัดเจนคือท�ำใหก้ำรน�ำ 
เสนอข่ำวเป็นไปอย่ำงตรงไปตรงมำ 

ไม่จ�ำเป็นต้องไปตำมกระแสสังคม  
มจุีดยนืของตนเอง เมื่อรกัษำมำตรฐำน
และสื่ อสำรตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย  
The Standard จึงค่อย ๆ เติบโตข้ึน 
จนมีผู้ติดตำมเป็นจ�ำนวนมำก

คุณเคนเห็นว่ำ ในโลกออนไลน ์
กำรสื่ อสำรมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น 
แนวทำงควำมคิดกระจัดกระจำยเป็น  
Fragmented World เปรียบโลกมีสอง 
แผ่นดิน แผ่นดินแรกคือ Traditional  
Media หมำยถึงสื่อท่ีผู้ส่งสำรส่งไปยัง 
ผู้รับได้ทำงเดียว ผู้รับสำรไม่สำมำรถ 
ติดต่อกลับทำงตรงไปยังผู้ส่งสำรได้  
และแผ่นดินท่ีสอง คือ New Media  
หมำยถึงสื่ อ ท่ี เ อ้ือให้ผู้ส่ งสำรและ 
ผู้รับสำรท�ำหน้ำท่ีส่งสำรและรับสำร 
ได้พร้อมกัน เป็นกำรสื่อสำรสองทำง  
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ซึ่ง New Media นี้ ค่อย ๆ เติบโต 
จนกลำยมำเปน็สื่อหลักในปจัจุบนั เชน่  
Facebook, Instragram, Twitter, Line 
และ Clubhouse เป็นต้น ขณะเดียวกนั  
แพลตฟอรม์เหลำ่นีก้ม็รูีปแบบแตกต่ำง 
กันอย่ำงสิ้นเชิง ท้ังค่ำนิยม วัฒนธรรม 
พฤติกรรมผูบ้รโิภค คนเลน่ Facebook 
ก็มีพฤติกรรมแบบหนึ่ง คนเล่น Tiktok 
ก็มีพฤติกรรมอีกแบบ สนใจเรื่ อง 
อีกแบบ ดังนั้น กำรสร้ำง content  
บนโลกออนไลน์จึงจ�ำเป็นต้องเข้ำใจ 
ควำมแตกต่ำงและปรับเปลี่ยนเนื้อหำ  
รูปแบบกำรน�ำเสนอให้สอดคล้อง 
กบัแต่ละแพลตฟอรม์ ไมค่วรน�ำเนื้อหำ 
แบบเดียวกันมำใช้ทุกแพลตฟอร์ม 

เพรำะยำกท่ีจะประสบผลส�ำ เ ร็จ 
นอกจำกนี้ กำรท�ำ content ต่ำง ๆ  
ในยุคก่อนหน้ำ เม่ือน�ำเสนอไปแล้ว 
ไม่สำมำรถรับ feedback ได้ชัดเจน  
ต่ำงจำกปัจจุบันท่ี feedback แสดงผล 
ได้ชัดเจน และรวดเร็ว (real-time)  
ดังนั้น นอกจำกจะต้องสร้ำงสรรค์ 
ผลงำนแล้ว ยังจ�ำเป็นอย่ำงมำกท่ีจะ 
ต้องฟังเสียงของคนท่ีเรำสื่อสำรด้วย 
เพ่ือน�ำผลตอบรับมำปรับปรุงเนื้อหำ 
ให้ดีกว่ำเดิม

คุณเคนเห็นว่ำ แพลตฟอร์มท่ีน่ำ 
สนใจมำกในตอนนี้ คือ Youtube  
เพรำะเป็นแพลตฟอร์มท่ีคนส่วนใหญ่ 
ใช้มำกท่ีสุด และมีควำมหลำกหลำย 
มำกท่ีสุด บวกกับอัลกอริทึมของ
แอปพลิเคชันค่อนข้ำงตรงไปตรงมำ  
ไม่ซับซ้อน ไม่ถูกบดบังกำรมองเห็น  
ท�ำให้สำมำรถน�ำเสนอตรงไปถึงกลุ่ม 
เป้ำหมำยได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเสียค่ำ 
โฆษณำจ�ำนวนมำก

การเปลีย่นแปลงในยุค 
โควิด-๑๙ และบทบาท 
ของผู้ผลิต content  
ในการลดชอ่งว่างระหว่างวัย 

คุณแท็ปเห็นว่ำกลุ่มคนรุ่นใหม่  
โดยเฉพำะกลุ่มคน “Gen Z” และ  
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“Gen Alpha” เป็นกลุ่มคนท่ีให้ควำม 
ส�ำคัญกับค่ำนิยมทำงสังคม (Social  
Value) อย่ำงมำก เช่น สิ่งแวดล้อม  
กำรเมือง มีควำมรู้สึกว่ำตัวเองเป็น
พลเมืองโลก (Global Citizen) และ
สำมำรถใช้ส่ือดิจิทัลเข้ำถึงมุมมองท่ี 
ชำวต่ำงชำติมต่ีอประเทศไทยในแบบท่ี 
คนรุ่นกอ่นไม่เคยเหน็มำกอ่น คนกลุม่นี้ 
จึงมีมุมมองและควำมเข้ำใจโลกท่ี 
แตกต่ำงกับคนรุ่นก่อนอย่ำงสิ้นเชิง

ในช่วงโควิด คนใช้เวลำออนไลน์
เยอะขึ้นชัดเจน และยิ่งมำกขึ้นไปอีก 
เมื่อแอปพลเิคชนั “Clubhouse” ได้รบั 
ควำมนิยม ผู้คนมีพฤติกรรมกำรใช้สื่อ
ออนไลนใ์นแพลตฟอรม์ต่ำง ๆ  นำนขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำม พฤติกรรมของผู้คนก็จะ 
เปลีย่นไปตำมควำมสนใจ ซึง่อำจเปลีย่น 
ได้อย่ำงรวดเร็วมำก

คณุวิศเหน็ว่ำ ชว่งโควิด ผูค้นมคีวำม
จริงจังกับชีวิตมำกขึ้นเพรำะสูญเสีย 
รำยได้ท่ีเคยมี content เกี่ยวกับค�ำคม 
หรอืแนวคิดกำรใชช้วิีตแบบ “ไลฟโ์ค้ช”  
ใช้ค�ำพูดสวยงำมให้ก�ำลังใจกลับไม่ได้
รับควำมสนใจอีกต่อไป ผู้คนหันมำ
สนใจเรื่องเศรษฐกิจ โครงสร้ำงสังคม 
และนโยบำยของรัฐท่ีมีผลกระทบกับ 
ตัวเอง ซึ่งผู้ผลิต content ต้องปรับตัว 
ให้มีควำมจริง จังมำกขึ้น บวกกับ

กำรท่ีคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนท่ีเข้ำถึง
ขำ่วสำรได้รวดเร็วมำก ผูผ้ลติ content  
จะต้องมีเนื้อหำท่ีแขง็แรง และสำมำรถ 
ตอบค�ำถำมท่ีคนรุ่นใหม่อยำกรู้ได้

คณุเคนคิดว่ำ โควิดเปน็ปรำกฏกำรณ ์
ท่ีท�ำใหเ้กดิควำมเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ 
ในโลก ควำมสนใจของคนเปลี่ยนมำ
เปน็ประเด็นใหม่ ๆ  เชน่ ๑. ควำมคุ้มค่ำ 
ในกำรใช้จ่ำย กำรเงิน และกำรลงทุน  
๒. สขุภำพ (wellness) เชน่ บริกำรด้ำน
สุขภำพ ควำมสวยควำมงำม ผลติภัณฑ์ 
เสริมสุขภำพ ๓. ค่ำนิยมทำงสังคม  
(social value) เช่น ควำมหลำกหลำย 
ทำงเพศ ควำมเหล่ือมล�ำ สิ่งแวดล้อม  
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โดยเฉพำะกลุ่มคน Gen Y และ Gen Z 
ผู้ผลิต content ท่ีสำมำรถปรับตัวให ้
สอดคล้องกับควำมสนใจท่ีเปลี่ยนไปนี้ 
จะได้ประโยชน์อย่ำงมำก

ควำมเปลี่ยนแปลงอีกประกำรหนึ่ง 
คือ ค่ำนิยมท่ีผู้คนยึดถือ ซึ่งมีควำม 
หลำกหลำยมำกขึ้น แต่จุดรว่มประกำร
หนึง่คือ ทกุคนต่ำงต้องกำรควำม “จริง”  
(authentic) มำกขึน้ คนต้องกำรเสพสื่อ 
จำกคนท่ีมีควำมเป็นตัวของตัวเอง  
มีควำมคิดเห็นเป็นของตัวเอง เนื้อหำ
ท่ีสนใจแตกต่ำงกันไปตำมทัศนคติ  
ค่ำนิยม และพฤติกรรมของแต่ละคน  

ไม่มีสูตรส�ำเร็จในกำรผลิต content  
ท่ีจะถกูใจทกุคน ดังนัน้ จะต้องชดัเจนว่ำ 
ต้องกำรสื่อสำรกับใคร ซึ่งกำรวิเครำะห ์
ข้อมูล (data) ในแพลตฟอร์มดิจิทัล 
มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกเพื่ อเข้ำใจ 
พฤติกรรมผู้บริโภค

ชอ่งว่ำงระหว่ำงวัยเปน็ปญัหำสงัคม
ในระดับโลกด้วยค่ำนยิมท่ียดึถือต่ำงกนั 
คนรุ่นเก่ำอำจยึดถือสถำบันต่ำง ๆ  
ท่ียึดถือมำนำน แต่คนรุ่นใหม่จะเต็ม 
ไปด้วยค�ำถำม เพรำะมกีำรเสพข้อมลูท่ี 
เปลีย่นแปลงไปในยุคดิจิทัล โจทยส์�ำคัญ 
คือจะต้องมีเจ้ำภำพ ท่ีจะท�ำหน้ำท่ี 
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เป็นสะพำนเช่ือมคนต่ำงวัยให้มีพื้นท่ี 
เดียวกันส�ำหรับกำรพูดคุย ซึ่งกำรใช้ 
S o c i a l  M e d i a  ท� ำ สิ่ ง นี้ ไ ด้ ย ำ ก  
กำรพบปะพูดคุยกันต่อหน้ำยังคงเป็น 
สิ่งจ�ำเป็น เพรำะจะท�ำให้เกิดควำม 
เห็นอกเห็นใจ (empathy) และเข้ำใจ 
กันได้ง่ำยขึ้น สื่อหรือองค์กรอิสระท่ีมี 
ควำมเป็นกลำงอำจจะสำมำรถรับ 
บทบำทนี้ได้ และต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่อง  
หวัใจส�ำคัญของกำรลดชอ่งว่ำงระหว่ำง
วัยคือ กำรเปิดใจรับฟังคนรุ่นใหม่ว่ำมี 
วิธคิีดอย่ำงไร ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ 
สื่อดิจิทัล แต่เกี่ยวกับวิธคิีดมำกกว่ำ 

ขณะท่ีคุณมิ้นท์เห็นว่ำ โควิดเป็น 
โอกำสให้ได้กลับมำท�ำควำมเข้ำใจ

ประเทศไทยมำกขึน้ กอ่นหน้ำนีเ้ดินทำง 
ไปต่ำงประเทศบ่อย ๆ อำจท�ำให้ไม่ได้ 
สนใจเรื่องในประเทศมำกนกั แต่เมื่อเกดิ 
โควิด ทุกคนไปไหนไม่ได้ จึงหันกลับมำ
มองประเทศไทย ได้รู้จักประเทศตัวเอง 
มำกขึน้ สว่นตัวยังคงเดินทำงเหมอืนเดิม 
ท�ำงำนเหมือนเดิม แต่น�ำเสนอมุมมอง 
ใหม่ ๆ และกำรท่องเท่ียวในชุมชน  
เพรำะเร่ืองกำรท่องเท่ียวมีส่วนช่วย 
หลำยอย่ำง จนน่ำจะถือได้ว่ำเป็น 
หนทำงกระจำยรำยได้ท่ีรวดเร็วและ 
งำ่ยท่ีสดุ content ท่ีจะท�ำต่อจำกนี ้คือ 
ท�ำให้คนสนใจกำรเท่ียวใกล้ตัวมำกขึ้น  
ไม่ต้องรอให้มีเงินมีเวลำ หรือต้องไป 
เมืองนอกเท่ำนั้น แต่กำรท่องเท่ียว 
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ใกล้บ้ำนกส็นกุได้ กำรเดินทำงไมจ่�ำเปน็ 
ต้องไปท่ีใหม่ แต่กำรมองสิ่งเดิมด้วย 
มุมมองใหม่ ๆ ก็ถือเป็นกำรท่องเท่ียว 
เหมือนกัน

คุณมิ้นท์ให้มุมมองท่ีน่ำสนใจต่อ
กำรท�ำงำนของภำครัฐด้วยว่ำ ช่วงโควิด 
เป็นช่วงเวลำท่ีดี ท่ีภำครัฐจะสร้ำง  
content ให้คนไม่ลืมประเทศไทย  
และเป็นช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในกำร 
วำงแผนเพื่ อต้อนรับนักท่องเท่ียว  
กำรประชำสัมพันธ์ ก�ำหนดจุดขำย
ของประเทศ รวมถึงกำรวำงระเบียบ 
แนวทำงต่ำง ๆ ก่อนท่ีนักท่องเท่ียว 
จะหลัง่ไหลเขำ้มำเมื่อสถำนกำรณดี์ขึ้น

Soft Power ของไทย 
และการสื่อสารกับสาธารณะ

คุณแท็ปแชร์ควำมเห็นว่ำ กำรจัด 
อันดับด้ำน Soft Power ของนิตยสำร  
Monocle จัดให้เกำหลีอยู่อันดับหน่ึง  
โดยถือเป็นประเทศต้นแบบท่ีประสบ 
ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรใช้ Soft Power 
ซึ่ งเกำหลีเ ร่ิมจำกควำมเข้ำใจของ 
ภำครัฐว่ำ Soft Power คืออะไร  
และมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบชัดเจน  
ขณะท่ีไทยเปน็ประเทศท่ีมคีวำมรุ่มรวย 
ทำงวัฒนธรรม (culture richness)  
หำกจะสร้ำง Soft Power ก็ไม่ใชเ่ร่ืองยำก 
จึงควรเร่ิมต้นจำกกำรมีหน่วยงำน 
เจ้ำภำพ วำงกลยุทธ์ท่ีจะท�ำให้ Soft  
Power เป็นสินค้ำส่งออกประเภทหนึ่ง  
และต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่อง 

คุณวิศคิดว่ำ ภำครัฐของไทยยงัขำด 
กำรสนับสนุนเรื่ อง  Soft  Power 
อย่ ำงจริ ง จั ง  แตกต่ำงกับ เกำหลี 
อีกท้ังนโยบำย กฎ ระเบียบและ 
ขนบธรรมเนียมต่ำง ๆ มีส่วนท�ำให ้
คนผลิต content ล�ำบำก ไม่สำมำรถ 
แสดงศักยภำพออกมำได้อย่ำงเต็มท่ี 
ท�ำให้ไม่สำมำรถออกไปตีตลำดโลกได้ 

คุณวิศยังได้พูดถึงกระทรวงกำร 
ต่ำงประเทศด้วยว่ำ คนท่ัวไปยงัไม่ค่อย 
เข้ำใจว่ำกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
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ท�ำอะไร แต่ละหน่วยงำนมีบทบำท 
อย่ำงไร จึงอำจจะต้องสื่ อสำรกับ 
สำธำรณะให้มำกขึ้น รวมท้ังใช้โอกำส 
และแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่ือสำร 
เชิงรุกกับประชำชนมำกยิ่งข้ึน เช่น  
กำรต้ังหัวข้อพูดคุย น�ำกำรสนทนำ  
แบง่ปนัประสบกำรณ์เรื่องต่ำงประเทศ 
ใน Clubhouse หรือกำรร่วมมือกับ 
ผู้ทรงอิทธิพลในกำรสร้ำง content  
ต่ำง ๆ  ท่ีท�ำใหป้ระชำชนเขำ้ใจได้งำ่ยขึน้ 

คุณมิ้นท์เห็นว่ำ ไทยมีวัฒนธรรม 
ท่ีน่ำสนใจ แต่ขำดหน่วยงำนกลำงท่ีจะ 
ท�ำงำนต่อเนื่องยำวนำน รวมท้ังกำร 
เปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยท่ีท�ำให้ขำด 
ควำมต่อเนื่อง และวัฒนธรรมไทยใน
ปจัจุบันถกูท�ำใหเ้ปน็สิง่ท่ีแตะต้องไม่ได้ 
ท�ำให้กำรสร้ำง Soft Power ท�ำได้ยำก 
จึงต้องเริ่มเปล่ียนแปลงมำกยิ่งขึ้น 

จบท้ำยท่ีคุณเคนซึ่งท้ิงท้ำยอย่ำง 
น่ำสนใจว่ำ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ควรก�ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำ  
ต้องกำรสื่อสำรกับใคร และคิดว่ำผู้ฟัง 
อยำกฟังอะไร กระทรวงฯ มีเนื้อหำ
อะไรด้ำนกำรต่ำงประเทศท่ีจะเป็น
ประโยชน์กับผู้ฟัง ขณะเดียวกันก็ต้อง 
คิดถึง วิธีกำรน�ำ เสนอด้วยเช่นกัน  
คนยุคปัจจุบันต้องกำร content  
ท่ีไม่เปน็ทำงกำรนัก เรยีบงำ่ย เขำ้ใจง่ำย 
ซึ่งสำมำรถถ่ำยทอดได้หลำยรูปแบบ  
ในหลำยแพลตฟอร์ม ไ ม่จ� ำ เ ป็น 
ต้องใช้ทุกแพลตฟอร์ม แต่ให้ควำม 
ส�ำคัญไปท่ีประสิทธภิำพในกำรสื่อสำร  
ท้ั งนี้  กระทรวงฯ ไ ม่จ� ำ เป็น ต้อง 
สื่อสำรทุกอย่ำงด้วยตัวเอง สำมำรถ 
เป็นหุ้นส่วนกับสื่อ หรือผู้ทรงอิทธพิล 
ด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสมกับ content  
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นั้น ๆ ซึ่งจะเข้ำถึงประชำชนท่ีติดตำม 
สื่อหรือผู้ทรงอิทธพิลเหล่ำนั้นได้

คุณเคนคิดว่ำ ควำมเข้ำใจต่อ Soft 
Power ของผู้มีอ�ำนำจของไทยยังม ี
ควำมคลำดเคลื่ อนอยู่พอสมควร  
น่ำจะต้องมำคุยกันครั้งใหญ่ว่ำ Soft 
Power ของเรำคืออะไร เรำมีอะไรดี 
และอยำกสร้ำงอะไรท่ีดี ซึ่งประเด็นน้ี 
จะ ต้องมี เ จ้ ำภำพ ท่ี เข้ ำ ใจ เรื่ อ งนี ้
ลึกซึ้งท่ีสุด และคุยกับทุกหน่วยงำน 
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังต้องมีงบลงทุน 
สนับสนุน และสร้ำงควำมร่วมมือกับ 
ทุกภำคส่วนอย่ำงชัดเจน เพื่อสร้ำง  

Soft Power ให้เป็นสินค้ำส่งออก 
ของไทยได้อย่ำงแท้จริง

กำรเสวนำในครั้ งนี้ เ รียกไ ด้ ว่ำ  
จุดประกำยควำมคิดให้กับผู้ฟังทุกคน 
บรรยำกำศกำรเสวนำเป็นไปอย่ำง 
สบำย ๆ แต่เนื้อหำใจควำมเรียกว่ำ 
พุง่ตรงหมัดต่อหมัด นำ่จะเป็นประโยชน ์
ส�ำหรับกำรวำงแผนกำรสื่อสำร และ 
ประชำสัมพันธผ์่ำน digital platform 
และก็ไม่แน่ว่ำ อำจมีใครบำงคนได้ 
แรงบนัดำลใจจำกงำนนี ้สร้ำง platform  
ของตัวเอง จนกลำยเป็น influencer  
ชื่อดังคนใหม่ต่อไปก็เป็นได้ 

65

p.54-65.indd   65 9/9/21   17:48

creo




66

ณัฐภาณุ นพคุณ
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง

ผู้สมัครไทยชิง
INTERNATIONAL  

LAW COMMISSION

p.66-71 (1).indd   66 9/9/21   17:49

creo




คนไทยมีบทบาทในด้านต่าง ๆ 
ในหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะ
ในด้านธุรกิจท่ีมีการบุกเบิกไปลงทุน
หรอืส�ารวจ ถือได้ว่าคนไทยกา้วไปไกล 
แต่ท่านผู้อ่านทราบไหมว่าคนไทย 
มีบทบาทในองค์การหรือเวทีระหว่าง 
ประเทศมาชา้นาน  เชน่ ในสหประชาชาติ 
วันนี้ผู้เขียนขอเล่าถึงการสมัครของ 
ผู้แทนไทยในหนึ่งเวที

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทย
เชื่อมั่นว่ากฎหมายระหว่างประเทศ
เป็นเสาหลักท่ีส�าคัญในการรักษา 
สันติภาพของโลกและส่งเสริมความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลไทย 
จึงได้เขา้รว่มเป็นภาคีสมาชกิในองค์การ

ระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมท้ังเสนอ 
ผูส้มัครของไทยเข้ารับเลอืกต้ังต�าแหนง่ 
ส�าคัญในองค์การระหว่างประเทศ

เมื่อเรว็ ๆ  นี ้รฐับาลไทยได้เสนอชื่อ 
ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดี 
กรมสนธสัิญญาและกฎหมาย กระทรวง 
การต่างประเทศ เป็นผู้สมัครของไทย 
ในต�าแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการ 
กฎหมายระหว่างประเทศ  (International 
Law Commission-ILC) วาระปี  
๒๕๖๖  -  ๒๕๗๐  โดยการเลอืกต้ังจะมีข้ึน 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยท่ี ๗๖ ท่ีนครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล ให้สัมภาษณ์นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ  
และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ในรายการ Spokesman Live!!! คุยรอบโลกกับโฆษก กต.
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คณะกรรมาธกิารกฎหมายระหว่าง 
ประเทศจัด ต้ังขึ้ น เมื่ อ ปี  ๒๔๙๐  
เพ่ือสนับสนุนการท�างานของสมัชชา 
สหประชาชาติด้านการประมวลและ 
พัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ  
โดยท�าหน้าท่ีเป็นผู้ยกร่างอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิ
สัญญา อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย 
ความสัมพันธ์ทางทูตและกงสุล 
ธรรมนูญก่อต้ังศาลอาญาระหว่าง 
ประเทศ และร่างข้อบทว่าด้วยความ
รับผิดของรัฐ ซึ่งเป็นหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศท่ีประเทศต่าง ๆ  ยดึถือ 
ในการด�าเนนิความสัมพันธร์ะหว่างกัน

นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการ
กฎหมายระหว่างประเทศยังได้ยกร่าง 
ขอ้บท เรื่องการคุ้มครองบุคคลในกรณี
ภัยพิบัติ ซ่ึงเป็นการวางหลักเกณฑ์
เรื่ องความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการใหค้วามชว่ยเหลอืและคุ้มครอง
ประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติ
หรือภัยคุกคามต่าง ๆ การท่ีผู้สมัคร
ของไทยได้ด�ารงต�าแหนง่ส�าคัญในเวที 
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศเช่นนี้
จะเป็นประโยชน์ท้ังต่อประเทศไทย
และภูมิภาคโดยรวม เพราะจะเป็น
โอกาสให้ประเทศไทยได้มีสิทธ ิมีเสียง 
ในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและ 

การประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ  
ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๔
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วางมาตรฐานของกฎหมายระหว่าง
ประเทศและขับเคล่ือนกลไกทางด้าน 
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีไทย 
ให้ความส�าคัญหรือเป็นประโยชน ์
ต่อภูมิภาคและประเทศก�าลังพัฒนา 
อ่ืน ๆ

ดร.วิลาวรรณฯ ได้ให้ความเห็นว่า 
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่าง 
ประเทศควรให้ความส�าคัญกับหัวข้อ 
ท่ีเป็นประเด็นห่วงกังวลและเร่งด่วน 
ของประชาคมระหว่างประเทศ อาทิ 
หลักการปฏิ บั ติ ท่ี เ ป็นธรรมและ 
เท่าเทียมต่อนักลงทุน การเพิ่มสูงขึ้น
ของน�าทะเล และกฎหมายระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์
ของโรคระบาด ซึ่งเป็นประเด็นท่ี 
ประเทศไทยให้ความส�า คัญมาก 
เช่นกัน  หากไ ด้ รับการ เลื อก ต้ั ง  
ดร.วิลาวรรณฯ จะเป็นนักกฎหมาย
ระหว่างประเทศสตรีคนแรกของไทย
และอาเซียนท่ีได้ด�ารงต�าแหนง่ดังกลา่ว

การเสนอชื่อผูส้มคัรสตรใีนต�าแหนง่ 
ส�าคัญเช่นนี้ ยังเป็นการแสดงจุดยืน 
ของไทยท่ีให้ความส�าคัญกบัการสง่เสรมิ 
บทบาทของสตรีในเวทีระหว่างประเทศ 
ซึ่งสะท้อนถึงการให้คุณค่าต่อความ 
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ 
ของประเทศไทยด้วย

ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งอธิบดี
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
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ดร.วิลาวรรณฯ หรอื “อธบิดีหนอ่ย” 
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๓๐ โดยได้รับ 
ทุนภูมิพล จากนั้นไปศึกษาต่อระดับ 
ปรญิญาโท ด้านกฎหมาย ท่ี University  
o f  London สหราชอาณาจักร  
และได้รับปริญญาโท Master of 
Laws (International Business 
Law) เมื่อปี ๒๕๓๒ และ Doctor of 
Philosophy in Law ท่ี University of 
London เมื่อปี ๒๕๔๐

ดร.วิลาวรรณฯ สอบเขา้รบัราชการ
ท่ีกระทรวงการต่างประเทศเมื่ อปี 
๒๕๓๘ ในต�าแหนง่เจ้าหนา้ท่ีการทตู ๔ 
กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและ 
กฎหมาย กว่า ๒๕ ปีในชีวิตราชการ  
ดร.วิลาวรรณฯ ได้ด�ารงต�าแหน่ง 
ส�าคัญ ๆ มากมายท้ังในสายงานด้าน 
กฎหมาย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
การทูตพหุภาคี  และการบริหาร 
น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  อ า ทิ  
ผู้อ�านวยการกองพัฒนางานกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ผู้อ�านวยการกอง 
กฎหมาย ผู้อ�านวยการส�านักนโยบาย 
และแผน รองอธิบดีกรมสนธิสัญญา 
และกฎหมาย อธิบดีกรมเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ และต�าแหนง่ปจัจุบนั 
คือ อธบิดีกรมสนธสิญัญาและกฎหมาย 
ซึ่ง ดร.วิลาวรรณฯ นับเป็นอธิบดี 
หญิงคนแรกของกรมสนธิสัญญา 
และกฎหมายเลยทีเดียว

ช่วงเวลากว่า ๒๕ ปีในชีวิตราชการ 
ดร. วิลาวรรณฯ  ได้เกบ็เกีย่วประสบการณ์ 
การท�างานจากหลากหลายบทบาท 
และภารกิจท้ังในและนอกกระทรวง 
การต่างประเทศ ท้ังในเวทีระดับ 
ประเทศ ภมูภิาค จนถึงระดับโลก อาทิ

ท�ำควำมรู้จัก ดร.วิลำวรรณ 
มังคละธนะกุล ผู้สมัครหญิง 
คนแรกของไทยใน 
International Law 
Commission (ILC)
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• รองประธานการประชุมคณะ
กรรมการกฎหมายการค้าระหว่าง 
ประ เทศแห่ งสหประชาชา ติ  
สมัยท่ี ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

• ผู้ แ ท น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ข้ า ร่ ว ม
การประชุมของคณะกรรมการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
แห่งสหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ๒๕๔๕)

• สมาชิกของคณะกรรมการยกร่าง
กฎหมายการค้าต่าง ๆ ของไทย

• ผู้ เจรจาหลักข้อบทท่ีเ ก่ียวกับ
กฎหมาย การลงทุน และกลไก 
การระงับข้อพิพาท ในการเจรจา 
เ ข ต ก า ร ค้ า เ ส รี ไ ท ย กั บ ญ่ี ปุ่ น 
สหรฐัฯ อาเซียน และประเทศอ่ืน ๆ

• พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑)

• ผู้แทนไทยในคณะท�างานว่าด้วย 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของ 
อาเ ซียน ยกร่ างความตกลง
อาเ ซียน ว่า ด้วยกลไกระงับ 
ข้อพิพาท และว่าด้วยเอกสิทธิ ์
และความคุ้มกัน

• หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการ
ประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ 
เช่น การประชุมคณะกรรมการ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสกรอบสมาคม 

แห่งมหาสมุทรอินเดีย คร้ังท่ี ๘ 
(8th  Bi-annual Meeting of the 
Indian Ocean Rim Association  
- IORA) Committee of Senior 
O f f i c i a ls )  และการประ ชุม 
เจ้าหนา้ท่ีอาวุโสกรอบความรว่มมอื 
ทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก  
- เอเปค ครั้งท่ี ๓ (3rd Senior 
Officials Meeting of the Asia  
- Pacific Economic Cooperation 
- APEC) พ.ศ. ๒๕๖๑

น อ ก จ า ก นี้  ด ร . วิ ล า ว ร ร ณ ฯ  
ยงัปลกีเวลาจากภารกจิประจ�าในฐานะ 
ข้าราชการไปถ่ายทอดความรู้และ 
ประสบการณ์ให้กับเยาวชนของไทย  
โดยมุ่งหวังท่ีจะมีส่วนช่วยบ่มเพาะ
บุคลากรทางด้านกฎหมายของไทย 
ให้มีความเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ 
โดยท�าหนา้ท่ีเปน็อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
และเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี - โท - เอก 
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
กฎหมายสนธสิญัญา  กฎหมายองค์การ 
ระหว่างประเทศชั้นสูง และกฎหมาย 
การลงทุนระหว่างประเทศ

มาร่วมส่งแรงใจให้ ดร.วิลาวรรณฯ 
กันนะคะ
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๒ ปีในแอฟริกา 
กับภารกิจสานสัมพันธ ์

ระดับประเทศ...

อาชีพนักการทูตอาจมาพร้อมกับภาพแสนสวยงามของหญิงชายในชุดราตรี 
เข้าร่วมงานเลี้ยงนานาชาติ ชนแก้วไวน์กันหรือภาพของบุคคลในชุดสูท 
ในงานประชุมท่ีมีความหมายระดับโลก แต่แท้จริงแล้ว นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง 
ของสายอาชีพน้ีเท่านั้น งานด้านการทูตยังรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชน 

คุยกับนักการทูตหญิงสายลุย
“ก้ามปู ศศิญาดา”

72

ณิศรา สิทธาธิการเวชช์
Content Editor ประจ�า LINE TODAY
ตีพิมพ์ใน LINE TODAY เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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ของประเทศนั้น ๆ ในต่างถ่ิน การสานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยมอบ 
ความช่วยเหลือและการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน เป็นอาชีพของสายลุย 
และงานท่ีใช้หัวใจและแพสชั่นขั้นสุด

ท้ังหมดนี้ เป็นเรื่ อง ท่ี เราไ ด้ เ รียนรู้จากการนั่ งคุยผ่านวิ ดี โอคอลกับ  
คุณก้ามปู-ศศิญาดา เนาวนนท์ นักการทูตช�านาญการท่ีประจ�าการอยู่  
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ท่ีก่อนหน้านี้ 
ยกมืออาสาไปประจ�าอยู่ท่ีประเทศเซเนกัล ทวีปแอฟริกา เป็นเวลา ๒ ปีเต็ม  
งานด้านการทูตจะหนักหน่วงแต่สนุกขนาดไหน เราขอหยิบเอาตอนส�าคัญ 
จากบทสนทนาในวันนั้นมาเล่าต่อในบทสัมภาษณ์ด้านล่างนี้

เริม่ต้นเส้นทางนักการทูตกับภารกิจชว่ยเหลือคนไทยในต่างแดน
“ด้วยความท่ีเราเรียนสาย Human Rights มา เกี่ยวกับการช่วยเหลือ 

ด้านมนุษยธรรมและก็เคยไปฝึกงานในหน่วยงานท่ีเป็น NGO มาก่อน เราก็คิดว่า 
ถ้าตอนน้ันสอบเข้ากระทรวงไม่ติด คงจะได้ผันตัวไปเป็น NGO แน่ ๆ  
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แต่ความโชคดีคือติดและได้มาค้นพบงานกงสุลต้ังแต่เริ่มแรกท่ีเข้ามาท�างาน 
เลยคิดว่า เฮ้ย มีด้วยหรือวะแก และมันใช่เลย 

งานกงสุลเป็นเหมือนมิติท่ี ๒ ท่ีส�าคัญมากของงานด้านการทูตแต่คนไม่ค่อย 
รู้จักกัน แม้กระท่ังตัวเราเองก่อนเข้ากระทรวง ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะรู้จัก 
กับชื่อของกรมการกงสุลท่ีท�าพาสปอร์ต อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็ใช่ส่วนหนึ่ง 
ซ่ึงถ้าอยู่ในเมอืงไทย งานกงสลุจะดแูลเร่ืองพาสปอรต์กบัวีซ่าเป็นหลกั แต่พอเป็น 
นักการทูตท่ีออกมาประจ�าการตามประเทศต่าง ๆ แล้ว งานก็จะหนักไปในส่วน 
ของการคุ้มครองคนไทยในต่างแดน รฐักย็งัดแูลระดับหนึง่ แต่นกัการทตูจะเปน็คน 
ท่ีส�าคัญในการท�าหนา้ท่ีตรงนี ้ครอบคลมุต้ังแต่กลุม่นกัเรยีนท่ีมาเรยีนต่างประเทศ  
คนท่ียา้ยมาท�างานต่างประเทศแต่ได้รบัความทกุขย์ากล�าบากกาย กระเป๋าเงนิหาย  
พาสปอร์ตหาย ถูกจับ หรือการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านอ่ืน ๆ เช่น 
การออกเอกสารอย่างใบสูติบัตร ใบมรณบัตร หรือการให้ความช่วยเหลือในกรณี
เหตุด่วนเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้น”
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นักการทูตสายลุย สูช่วิีตในแอฟรกิา
“โดยพื้นฐานเราเป็นคนลุยอยู่แล้ว ตอนท่ีมีลิสต์ประเทศให้เลือกว่าอยากไป

ประจ�าอยู่ท่ีไหน เราก็เลยคิดว่าอยากไปประเทศโหด ๆ ท่ีเรายังไหวอยู่ด้วยอายุ 
ตอนน้ี และเป็นประเทศท่ีถ้าเราไม่ได้เป็นนักการทูต คงไม่มีโอกาสได้ไปจริง ๆ  
กเ็ลอืกเลยว่าเปน็ ไนจีเรยี เซเนกัล โมซมับิก ซึง่เป็นประเทศท่ีอยูใ่นหมวดท่ีเรียกว่า 
Super Hardship ล�าบากมาก ๆ หลาย ๆ คนเขาอาจจะเลือกประเทศสวย ๆ  
ใกล้บ้านแต่ลิสต์ของเราคือแอฟริกาล้วน (หัวเราะ) และสรุปว่าประเทศท่ีได้ 
ก็คือเซเนกัล ไปประจ�าการเป็นเวลา ๒ ปีค่ะ

อย่างแรกคือเรื่องการเดินทาง ต้องนั่งเครื่องบินและเปลี่ยนไฟลท์รวม ๆ แล้ว
ไม่ต�ากว่า ๑๖ ชั่วโมง ซึ่งประเทศเหล่านี้ไกลตัวมาก ๆ เขาไม่รู้จักเรา เราก็ไม่ค่อย 
รู้จักเขา แต่จ�าเป็นต้องมีสถานทูตเพราะเป็นโซนท่ีคนไทยย้ายมาท�างานกัน 
ในหลายประเทศท่ีเราดูแล รวมท้ังหมด ๑๓ ประเทศในโซนแอฟริกาตะวันตกนี้ 
อย่างเช่น โตโก กาบอง กาบูเวร์ดี กินี กินี-บิสเซา แกมเบีย โกตดิวัวร์ เป็นต้น  
ซึ่งถ้าไมไ่ด้มาท�างานนีค้งไมเ่คยได้ยนิช่ือของประเทศเหลา่นีเ้ลย หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
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ของเราก็จะครอบคลุมท้ังโซนเลย ปัญหาท่ีเจอส่วนมากก็คือคนไทยท่ีไปท�างาน 
ร้านนวด บางคนพอไปท�าแล้วไม่แฮปป้ีก็จะติดต่อสถานทูตให้ช่วยเจรจากับ 
นายจ้างแล้วขอใหช้ว่ยสง่กลับไทย หรอืชว่งโควิดเนีย่ กจ็ะมเีคสในประเทศโตโกท่ีเรา 
ได้ย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือ อย่างคนไทยท่ีย้ายไปท�างานในโรงงานน�าด่ืม เราก็เอา
สิ่งของจ�าเป็น เคร่ืองอุปโภค บริโภคไปช่วย หรือคุณป้าท่ีเป็นเจ้าของร้านนวด
แลว้พนกังานเริม่งอแงเพราะไมม่งีาน เรากต้็องเข้าไปชว่ยคุยและหาทางออกให”้

ประสบการณ์ครั้งหน่ึงในชวิีตทีแ่ลกมาด้วยความล�าบาก
“ล�าบากไหม ล�าบากมากนะ ตัวอย่างง่าย ๆ เลยคือมีห้างอยู่ห้างเดียว  

มอียู่ ๒ ช้ัน ช้ันละ ๗ - ๘ รา้น และเพ่ิงเปดิได้ไมก่ีป่กีอ่นท่ีเราจะไปถึง อาหารการกนิ 
ก็ค่อนข้างยาก ด้วยความท่ีภูมิศาสตร์เขาอยู่ใต้ทะเลทราย ผักใบเขียวไม่ค่อยมี  
อยู่นู่นเราเลยต้องปลูกถ่ัวงอก ปลูกผักบุ้งกินเอง แต่ท่ีล�าบากส�าหรับการท�างาน 
เลยจริง ๆ ก็คือพวกสาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็นส�าหรับพื้นฐานการใช้ชีวิตของเรา  
อย่างบางวันนั่ง ๆ ท�างานอยู่ ไฟดับสองสามชั่วโมง คอมกระตุก เน็ตไม่มา  
น�าไม่ไหลคร่ึงวัน เหล่านี้เลยท�าให้การท�างานมันใช้เวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งตอนแรก 
เราก็ตาลอย แต่พออยู่ไปอยู่มาก็ชินมากขึ้น
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แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัย เซเนกัลถือเป็นประเทศท่ีสงบสุขมาก ๆ  
คนท่ีนี่ใจดี แบบไม่ได้มาตัดสินเราว่าเป็นผู้หญิง เดินไปไหนมาไหนคนเดียว  
หรือแต่งตัวไม่เรียบร้อย เขาไม่มายุ่มย่ามเลย ในขณะท่ีหลายประเทศรอบ ๆ  
ยังมีสงครามกลางเมือง ท่ีนี่เป็นประเทศท่ีเป็นศูนย์รวมขององค์กรระหว่าง 
ประเทศ มสีถานทตูและออฟฟศิต่าง ๆ  อยู่เปน็ร้อย คนต่างชาติท่ียา้ยมาท�างานท่ีนี่ 
ก็จะมีเยอะมาก 

Culture Shock สองอย่างท่ีเราเจอหลัก ๆ  ก็คือเรื่องท่ีว่าคนเขาไม่ค่อยรักสัตว์ 
จะปากิ่งไม้ใส่หมาใส่แมวข้างถนนตลอดเวลา เกิดเป็นแมวท่ีนี่ อยู่ยากมากแม่  
(หัวเราะ) กับอีกเรื่ องคือเรื่ องการท�างานท่ีเป็นคนละวัฒนธรรมกันจริง ๆ  
แต่ถ้าถามว่าคิดถูกหรือคิดผิดท่ีอาสาพาตัวเองไปอยู่ท่ีนั่น เราก็ตอบได้เลยว่า 
คิดถูกนะ กว่าจะคิดได้ว่าคิดถูกก็เหนื๊อยเหนื่อย ตอนแรกเรานอนมองเพดาน 
น�าตาไหล ถามตัวเองตลอดเลยว่ามาท�าอะไรท่ีน่ี อยู่ก็ล�าบาก ท�างานก็ล�าบาก  
แต่พอคิดได้ว่ามันคงเป็นประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตจริง ๆ เรามาอยู่ท่ีนี่  
ได้ช่วยเหลือคนท่ีนี่ เราก็ไม่รู้สึกผิดหวังกับช้อยส์ท่ีเราเลือก”

ความสัมพันธ์คืออุปสรรคหลักของนักการทูตหญิง
“นอกจากเรื่องการท�างานแลว้ ต้ังแต่เขา้กระทรวงมากจ็ะมีรุ่นพีท่ี่ขูเ่อาไว้เยอะ

ว่านกัการทูตหญงิใหร้ะวังไว้เรื่องการมคีรอบครัวนะ เพราะไม่มีผูช้ายคนไหนหรอก 
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ท่ีจะย้ายตามแฟนไปอยู่ต่างประเทศ ซึ่งก็ยากจริง ๆ เพราะในวัฒนธรรมบ้านเรา 
มันเป็นเร่ืองปกติมากกว่าท่ีผู้หญิงจะลาออกจากงานเพื่อย้ายประเทศไปอยู่ดูแล 
สามีในฐานะภริยานักการทูต แต่ในทางกลับกัน มันฟังดูไม่เมคเซนส์ท่ีผู้ชาย 
จะยอมเสียสละย้ายตามผู้หญิงไป ถึงมีก็มีน้อยมาก ๆ

เราก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยกับจุดนี้แล้ว เพราะเวลาย้ายประเทศก็ต้องไปเริ่มใหม่  
และพอต้องย้ายประเทศอีกแล้วก็คือต้องจบความสัมพันธน์ั้น วนไปวนมาแบบนี ้
ซึง่แค่การไปอยู่ต่างแดนท่ีไม่ใช่บ้าน มนักเ็หงามาก ๆ  แลว้ และมีเร่ืองนีท่ี้เข้ามาด้วย  
แต่ท้ังหมดก็เป็นแง่มุมท่ีเราต้องแลกเพื่อสายงานท่ีเราอยากท�าจริง ๆ”

การรบัมือกับการเปลีย่นแปลง เวลาทีต้่องย้ายถ่ิน
“การปรับตัวก็เป็นเร่ืองท่ีเราต้องท�าและท�าให้ได้ซึ่ งหลังจากเซเนกัล  

เราก็ถูกย้ายมาประจ�าอยู่ท่ีเบอร์ลิน  แน่นอนว่ามันก็มี Reverse Culture Shock  
เกิดขึ้นอยู่แล้ว ท้ังเรื่องงาน เรื่องอาหารการกิน ชีวิตความเป็นอยู่ ท้ังหมดเรา 
ก็ต้องปรับใหม่หมดเลย

เราพร้อมนะ เพราะท�าความเขา้ใจกับตัวเองมาก่อนแลว้ว่าเรามาท่ีนีเ่พื่ออะไร 
และรู้ล่วงหน้าตลอดว่าเวลาของเราในท่ี ๆ นึงมีเท่าไร พอมาถึงจุดท่ีจะต้อง 
บ๊ายบายกัน มันก็มีความรู้สึกแหละว่าเรามีเพื่อนท่ีนี่เยอะแล้ว ไม่อยากไปเลย  
แต่ใจเราก็พร้อมท่ีจะมูฟออน และด้วยความท่ีโลกปัจจุบันมีเทคโนโลยี  
มกีารเดินทางท่ีงา่ยและสะดวก เลยท�าใหเ้ราไมไ่ด้รู้สกึเศรา้ขนาดนัน้ เพราะคิดว่า 
ยังไงก็คงได้กลับมาเยี่ยมกันอีก”
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รางวัลทีย่ิ่งใหญส่�าหรบันักการทูต
“ถึงจะฟังดูเป็นงานท่ีเหนื่อยก็จริง แต่สิ่งหนึ่งท่ีท�าให้เรารู้สึก ‘ฟิน’ กับการอยู่ 

ตรงนี้คือการได้ท�างานเพื่อประชาชนจริง ๆ  ด้วยความท่ีงานกงสุลเป็นอะไรท่ีเป็น 
รูปธรรม เป็นเหมอืนนายอ�าเภอประจ�าแต่ละประเทศท่ีพ่ีนอ้งคนไทยมปีญัหาอะไร 
ก็เดินเข้ามาหา เราก็สามารถช่วยเขาได้อย่างเต็มท่ี และพอได้เห็นว่าเขาหลุด 
จากปัญหาท่ีไม่ควรมาเจอได้ เราก็รู้สึกฟินมาก ๆ นะ

ยกตัวอยา่งเคสท่ีเคยท�าและประทับใจมาก ๆ  กคื็อตอนท่ีไปชว่ยชาวประมงไทย 
ท่ีไปท�างานบนเรอืประมงท่ีอินโดนเีซยี ปญัหาของพวกเขาคือถกูสง่ไปตั้งแต่เด็ก ๆ   
ไม่เคยมีการแจ้งเกิด ไม่มีบัตรประชาชน เลยกลับประเทศไม่ได้ เราเลยไปลงพื้นท่ี 
กบัเจ้าหนา้ท่ีกระทรวงมหาดไทยเพ่ือค้นหาทะเบยีนท่ีใกลเ้คียงท่ีสดุ บนิไป ๆ  กลบั ๆ  
ระหว่างไทย - อินโด อยู่ ๓ - ๔ รอบ กรุ๊ปนี้ก็ได้กลับบ้าน ซึ่งสิ่งท่ีเราดีใจมาก ๆ  
คือการท่ีเราได้ช่วยเขาให้พ้นจากสภาพความเป็นอยู่ท่ีเลวร้ายได้ส�าเร็จ  
บางคนถูกท�าร้ายจนความจ�าเลือนราง บางคนมีหูอยู่ข้างเดียว และท่ีน่าดีใจ 
ไปมากกว่านั้นคือการท่ีเขาได้กลับบ้านไปหาครอบครัวจริง ๆ ของตัวเอง
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อีกข้อท่ีเป็นเหมือน Rewards ของอาชีพน้ีคือความรู้สึกท่ีเราได้เป็นฟันเฟือง 
เล็ก ๆ ท่ีช่วยขับเคลื่อนนโยบายของประเทศท่ีเป็นประโยชน์ เราอยู่ตรงนี้เรา 
เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ ถ้าจะขับเคลื่อนอะไรสักอย่างและมีใจให้งาน ๆ นั้นจริง ๆ  
มันย่อมง่ายกว่าการอยู่ในองค์กรอ่ืน ๆ อย่างตอนท่ีอยู่เซเนกัลก็ได้ท�าโครงการ 
พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนท่ีเอาโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ช่วยประสาน 
เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านงานเกษตรมาช่วยดูเรื่องการจัดการน�า เกษตรผสมผสาน 
โครงการปลูกผัก เลี้ยงปลานิล เป็นต้น ซึ่งเราก็มีความฟินท่ีได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการช่วยแชร์ความรู้และ Best Practice ระหว่างสองประเทศ”

นักการทูตคือเปด็ทีต้่องท�าได้ทุกอยา่ง
ข้อสุดท้ายท่ีเราถามคุณก้ามปูก่อนท่ีจะวางสายให้เธอได้ไปปฏิบัติภารกิจ 

ประจ�าวันก็คือค�าแนะน�าส�าหรับใครท่ีก�าลังอ่านบทความนี้และอยากลองเริ่ม 
เตรียมตัวเพื่อออกเดินทางบนเส้นทางสู่การเป็นนักการทูตบ้าง ต้องเตรียมตัว 
อย่างไร คุณก้ามปูแนะน�าเอาไว้ตามนี้

“นอกจากความสนใจในการเมอืง รฐัศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศแล้ว 
ต้องแข็งแรงด้านภาษามาก ๆ ท่ีแน่ ๆ คือภาษาไทยกับอังกฤษ และถ้าจะให้ดี 
ควรรู้ภาษาท่ี ๓ อย่าง เช่น สเปน ฝรั่งเศส หรือจีน จะเป็นประโยชน์มาก ๆ 

อีกอย่างคืองานของนักการทูตจริง ๆ แล้วคืองานท่ีเป็นเป็ดนะ ต้องมีทักษะ 
หลาย ๆ อย่างรอบตัวด้วย ด้วยความท่ีสถานทูตในบางประเทศก็มีบุคลากร 
ท่ีจ�ากัด และการไปอยู่ในแต่ละประเทศ นโยบายท่ีได้รับมาก็ต่างกันออกไป  
บางครั้งเป็นโจทย์ใหม่ท่ีไม่เคยได้ลองท�าก็ต้องศึกษาเพิ่ม อย่างตอนอยู่เซเนกัล 
ท�าเรื่องการเกษตร พอย้ายมาเบอร์ลินก็ต้องดูเรื่องเทคโนโลยี มีงานใหม่ ๆ  
ท่ีให้เราได้ลองท�าทุกวัน อย่างการเซตระบบการประชุม Video Conference  
ท�าใบปลิวประชาสัมพันธง์านของสถานทูต ตัดต่อวิดีโอ หรือแม้กระท่ังการเป็น
พิธกีรในงานล่าสุดเลยเนี่ย 

ความท้าทายของงานก็คือต้องเรียนรู้ให้ไวและท�าให้เป็นทุกอย่าง ซึ่งมันก็ 
ตอบโจทย์เราและหลาย ๆ  คนท่ีไมช่อบนัง่ท�างานอยูกั่บท่ีเดิม ๆ  และชอบชาเลนจ์ 
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา”
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กัมพูชา:
ดนิแดนแหง่ความมหศัจรรย์

ใครจะไปคาดคิดว่าวันหนึ่ง ผมจะกลายเป็นแมวส้มไทยท่ีได้ไปอยู่ประเทศ 
กัมพูชา ก่อนอ่ืนพี่ ๆ ลืมภาพกัมพูชาในหัวพี่ ๆ ไปก่อนเลยครับ เพราะกัมพูชา 
ในวันนี้ ไม่ใช่อะไรท่ีพี่เคยได้ยิน ได้ฟัง หรือได้เห็นผ่าน ๆ ในข่าวแน่นอน  
ผมจะเล่าให้พี่ ๆ ฟังครับว่า กัมพูชาเป็นอย่างไรในปัจจุบัน ผมช่ือบัทบอง  
แมผ่มต้ังชื่อเปน็ภาษาขแมรค์รบั คนกมัพชูาไมไ่ด้เรยีกภาษาตัวเองว่ากมัพชูานะครบั 
เขาใช้ว่าภาษาขแมร์ 

วันแรกๆ ท่ีแม่กลับมาจากท่ีท�างานมาบ้าน แม่เล่าให้ฟังว่า คนกัมพูชายิ้ม
เก่งมาก ๆ และผู้หญิงจะพูดลงท้ายว่า จ้า จ้ะ อ่อนหวานมากเลยครับ ส�าหรับ 
บ้านของเราเป็นคอนโดบนตึกสูงครับ ในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา 
จะมีตึกสูงแบบน้ีท่ัวไปเลยครับ หากดูในรูป พี่ ๆ อาจเผลอนึกว่าฮ่องกง  
หรอืเมอืงใหญ่ ๆ  ในจีนนะครบั ในชว่งแรกสถาปนกิและมณัฑนากรตกแต่งภายใน
ส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยครับ แต่ปัจจุบันมาจากประเทศจีนก็เยอะครับ 
เพราะจีนเป็นผู้ลงทุนในกัมพูชามากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งครับ 
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สิ่งท่ีชาวต่างชาตินิยมชมชอบเกี่ยวกับกรุงพนมเปญมากๆ ก็คงเป็น Sky Bar 
ตามยอดตึกต่าง ๆ  และนัง่รา้นอาหารรมิน�ายามเยน็ครับ และเพราะชาวต่างชาติ 
ท่ีมาท�างาน ใช้ชีวิตหรือเกษียณอายุท่ีกัมพูชาเป็นจ�านวนมากท�าให้กัมพูชา 
มีร้านอาหารต่างชาติแบบด้ังเดิมมากมาย ท้ังฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น เกาหลี  
จีน รวมท้ังบาร์ ร้านกาแฟน่ารัก ๆ เต็มไปหมด และราคาก็ไม่แพง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไวน์และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ถือว่าถูกมากเพราะภาษีน�าเข้าต�ามาก 
และคราฟต์เบียร์ (Craft Beer) หาด่ืมได้ง่ายมาก และชาวกัมพูชาชอบด่ืมกาแฟ 
เป็นชีวิตจิตใจ ดังนั้น ร้านกาแฟและชานมไข่มุกยี่ห้อดัง ๆ มีกันเกลื่อนเมือง 

ส่วนอาหารท้องถ่ินของกัมพูชา ยามเช้ามักนิยมทานก๋วยเต๋ียว (Kuy Teav) 
และข้าวต้ม (Bobor Rice Porridge) กับปาท่องโก๋ ข้าวโปะด้วยหมูย่าง (Bai Sai 
Chrouk) ทานกับผักดอง อาหารขึ้นชื่ออ่ืน ๆ เช่น ห่อหมกปลา  (fish amok)  

ผดัเนื้อน�ามันหอย  (Beef Lok Lak)  ไข่เจียวปลาเค็ม (ซึง่แมบ่อกว่า 
อร่อยมากกกกกก) ข้าวต้มกบ (Fresh Frog Porridge)  
ส่วนอาหารแปลก ๆ ท่ีแม่ผมไม่กล้าชิม เช่น ไข่ตัวอ่อนต้ม 

(Pong Tia Koun) แมงมุมยักษ์หรือตัวบึ้ง (Tarantula) 
ทอดกรอบ ส่วนของฝากจากกัมพูชาขึ้นชื่อ คือ พริกไทย 
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จังหวัดกัมปอต ปลากรอบ ปลาเค็ม ซ่ึงรสชาติดีมาก ใครได้ไปเป็นของฝาก 
อย่าได้ดูถูกเชียวเพราะราคาแพงมาก ๆ เลยครับ ส�าหรับตลาดสดกัมพูชา  
ใครได้มาเดินจะต่ืนตาต่ืนใจอยา่งมาก เพราะอุดมสมบูรณม์ากท้ังกุง้ หอย ปู ปลา 
หอยหายากสารพัดชนิด ปูอลาสก้า อาหารทะเลมีขายทุกอย่าง และผักสด 
นานาชนิด ใครชอบท�าอาหารทานเองท่ีนี่คือสวรรค์เลยครับ

คนกัมพูชาส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีกับคนไทย สินค้าไทยเป็นท่ียอมรับ 
และชื่นชอบของชาวกัมพูชาครับ บางคนสามารถพูดไทยได้ คนกัมพูชาในเมือง 
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเลยครับ และปัจจุบันสามารถพูดภาษาจีนได้ด้วย  
เนื่องจากมีชาวจีนจ�านวนมากเข้ามาค้าขายและลงทุน แม่บอกบัทบองว่า  
ปัจจุบันความสมัพนัธไ์ทยกบักมัพชูาแนน่แฟน้และราบร่ืนมาก ท้ังระดับรัฐบาล
และประชาชน นายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ ์
เมื่อปลายปีท่ีผ่านมาว่าความสัมพันธ์ตอนนี้นับว่าดีท่ีสุดกว่าช่วงไหน พวกเรา 
ท้ังหลายท่ีท�างานอยู่สถานทูตก็รู้สึกชื่นใจจริง ๆ และหวังว่าความสัมพันธ ์
ท่ีแน่นแฟ้นในทุกระดับนี้จะดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก
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และถ้าพูดถึงกัมพูชาแล้วไม่พูดถึงนครวัดก็คงไม่ได้นะครับ ในกัมพูชา 
คงไม่มีสถานท่ีใดจะยิ่งใหญ่อลังการไปกว่า “อังกอร์วัด” หรือ “นครวัด”  
อีกแล้ว นครวัดอยู่ในเมืองเสียมราฐหรือชื่ อท้องถิ่นว่าเสียมเรียบครับ  
นครวัดเป็นศาสนถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็น ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย ์
ของโลก สร้างขึ้นในอาณาจักรขอมเพื่อบูชาแด่พระวิษณุหรือพระนารายณ์  
โดยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี ๒ นักวิชาการค�านวณกันว่าการสร้างนครวัด 
ใช้หินทรายจ�านวน ๕ ล้านตัน ใช้คนงาน ๓ แสนคน ช้าง ๖,๐๐๐ เชือก 
และใช้เวลา ๓๕ ปี ในการก่อสร้าง ในคติฮินดู นครวัดคือเป็นศูนย์กลาง 
ของโลกและจักรวาล คูน�าล้อมรอบตามแบบมหาสมุทรล้อมเขาพระสุเมรุ  
ก�าแพงรอบปราสาทสลักเป็นรูปนางอัปสราท้ังหมดกว่า ๑,๐๐๐ นาง  
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ซึ่ งแต่ละรูปมีทรงเครื่ องและทรงผมไม่ซ�ากันเลย และมีเพียงรูปเดียว 
เท่านั้นท่ีนางอัปสรยิ้มเห็นฟัน ใครไปเท่ียวอย่าลืมไปตามหานะครับ 
ว่ า รูปไหน แต่การ เข้ า ไปท่อง เ ท่ียวขอให้แ ต่ง ตัวทะมัดทะแมงและ 
เตรียมตัวกันแดดอย่างดี เพราะแค่ตัวปราสาทหลัก ๆ เดินหนึ่งวันเต็ม 
ไม่ เพียงพอ แล้วยั งมีปราสาทใหญ่น้อยอีกเ จ็ดสิบกว่าแห่ ง ในพื้ น ท่ี  
๔๐๐ ตารางกิโลเมตร แต่หากใครมีเวลาน้อยหรือเดินไม่ไหว ก็อาจจะเข้า 
เย่ียมชมสถานท่ีหลัก ๆ คือ นครวัด (Angkor Wat) ปราสาทบายน (Bayon  
Temple) นครธม (Angkor Thom) ปราสาทบันทายส�าเหร่ (Banteay  
Samre) และท่ีส�าคัญจะขาดไม่ได้ก็คงเป็นปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)  
สถานท่ีใช้ถ่ายท�าภาพยนต์ฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง Tomb Raider นั่นเอง
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ส่วนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจอ่ืน ๆ ในเมืองเสียมเรียบก็คือ  
เขาพนมกุเลน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของเขาไกรลาส อันเป็นท่ีสถิตแห่ง 
องค์พระศิวะ ภายใต้ล�าน�าในเทือกเขาแห่งนี้ จึงมีการสลักภาพศิวลึงค์จ�านวน 
นบัรอ้ยพัน ทอดยาว ๔๐๐ เมตร หรอืท่ี ขนานนามว่าเทวาลยัใต้น�า ซ่ึงชาวกัมพชูา
เชื่อว่าท่ีนี่เป็นแม่น�าศักด์ิสิทธิ์ นอกจากนี้ ท่ีน่ีมีน�าตกสวยงามสองชั้นด้วยกัน  
และจากค�าบอกเล่าของท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้านการท่องเท่ียว  
ท่ีนี่มีสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ท่ีสุดของประเทศกัมพูชา คือวัดพระองค์ธมหรือ 
วัดพระองค์ใหญ่ครับ ต้ังอยู่บนยอดสูงสุด ห่างจากน�าตกไม่ไกลนัก โดยต้อง
ปีนบันไดสิบกว่าเมตรไปยังโบสถ์ลอยฟ้า ท่ีสร้างขึ้นไว้คลุมองค์พระพุทธรูป  
เดิมทีพระพุทธรูปนี้เป็นก้อนหินขนาดใหญ่และถูกแกะสลักเป็นพระพุทธรูป 

ปางไสยาสน์ขึ้นในปี พ.ศ. ๑๗๐๑
นอกจากนี้  กัมพูชายังมีปราสาทเก่าแก่อีกมากมาย 

ในเมืองอ่ืนๆ ท่ีมีชื่ อเสียง เช่น กลุ่มปราสาทเกาะแกร ์
(ปราสาทรูปทรงปริามิด) และยงัมีแหลง่ท่องเท่ียวเชงินเิวศ 

อีกหลายแห่ง เช่น การล่องเรือในโตนเลสาบหรือ  
ทะเลสาบโตนเล ซ่ึงเป็นทะเลสาบน�าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ การพายเรอืคายคัไปชม 
ปลาโลมาอิรวดีท่ีจังหวัดกระแจะ การท่องเท่ียว 
หน้าหนาวชมภูเขาสวยท่ีจังหวัดมณฑลคีรี 
และรตันคีร ีท่องน�าตกและชมพนัธุไ์ม้ท่ีอุทยาน 
โบกอร ์จังหวัดก�าปอด เดินเลน่บนสะพานไม้ไผ ่
ทอดข้ ามแม่น� า โขง ท่ี จั งห วัดก� าปงจาม  
หรือนั่งเรือข้ามไปเท่ียวท่ีเกาะรงจากจังหวัด 
พระสีหนุ เป็นต้น 

ด้วยความหลากหลายและต่ืนตาต่ืนใจ
ของสถานท่ีท่องเท่ียวนี้เอง กัมพูชาจึงเป็น 
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ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ สมกับค�าขวัญของประเทศ “Land of wonders”  
จริง ๆ ผมกับแม่ดีใจมากท่ีได้มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ถึงสี่ปีเต็มและได้รับน�าใจ
ไมตรจีากชาวกมัพชูามาโดยตลอด หากพี ่ๆ  มโีอกาส ขอใหม้าเท่ียวกมัพชูานะครบั 
ก่อนช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ มีเท่ียวบินจากไทยมายังกัมพูชาวันละ 
๑๑ เท่ียว หวังว่าเม่ือสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ชาวไทยในฐานะคนบ้านใกล้ 
เรือนเคียงจะได้มีโอกาสชื่นชมความงามตามธรรมชาติและอารยธรรมอันล�าค่า
ของกัมพูชาได้อีกครั้ง
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Land of wonders 
“กัมพูชา” ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ เต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียว 
ทางประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนอีกมากมาย ท่ีรอใหไ้ปเยีย่มชม

นครธม เมืองหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรขอม เต็มไปด้วยประติมากรรมสิ่งก่อสร้างอันงดงามแปลกตา

วิถีชีวิตชาวบ้านที่สัญจรโดยใช้เรือค้าขาย 
ให้กับเพื่อนบ้านและนักท่องเที่ยวในทะเลสาบโตนเล

กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ทะเลสาบโตนเล 
ทะเลสาบน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประตูหินทรายในนครวัด แม้จะผ่านเวลามาหลายร้อยปี 
แต่ยังตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
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กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ทะเลสาบโตนเล 
ทะเลสาบน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น�า้ตกอันสวยงามบนเทือกเขาพนมกุเลน ต้นก�าเนิดแม่น�า้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกัมพูชา

หินแกะสลักนางอัปสรา ตามความเชื่อของชาวกัมพูชา  
คือ เทพธิดาที่อยู่คอยรับใช้และดูแลศาสนสถาน

สะพานไม้ ไผ่เชื่อมต่อเกาะปากกาที่ตั้งอยู่กลางแม่น�้าโขง 
ไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น�า้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองก�าปงจาม

ประตูหินทรายในนครวัด แม้จะผ่านเวลามาหลายร้อยปี 
แต่ยังตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
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คณุชวนท�ำงำนท่ีสถำนเอกอัครรำชทตู 
ณ กรุงอัดดิสอะบำบำได้ ๒ ปี  ในปี 
๒๕๐๙ ท่ำนเอกอัครรำชทูตก็หมดวำระ 
ประจ�ำกำรและย้ำยกลับประเทศไทย  
โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ร ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  
ส่งท่ำนเอกอัครรำชทูตคนใหม่มำแทน  
และส่งข้ำรำชกำรระดับสูงกว่ำคุณชวน 
มำด้วยอีก ๑ ต�ำแหน่ง แม้ว่ำคุณชวนรู้สึก 
เสียใจและเสียดำยท่ีท่ำนเอกอัครรำชทูต
ซึ่ ง เป็นนำยคนแรกในชี วิตรำชกำร 
ในต่ำงประเทศจะจำกไป แต่คุณชวนกรู็ส้กึ
ยินดีท่ีจะได้ต้อนรับท่ำนเอกอัครรำชทูต
คนใหม่

เ ม่ือท่ำนเอกอัครรำชทูตท่ำนใหม่ 
พร้อมด้วยครอบครัว คนรับใช้ และ 
คนครัวเดินทำงมำถึง คุณชวนก็ท�ำหน้ำท่ี 
เ ช่นเคย คือแนะน�ำสถำนท่ี ต่ำง  ๆ  
ให้ท่ำนเอกอัครรำชทูตรู้จัก รวมท้ังพำคนครัวของท่ำนเอกอัครรำชทูตไปตลำด 
ปรำกฏว่ำ ไม่ว่ำจะพำคนครัวของท่ำนเอกอัครรำชทูตคนใหม่นี้ไปตลำดกี่แห่ง  
คนครัวก็ยังบ่นว่ำ หำซื้อของยังไม่ครบอยู่ดี ในท่ีสุดคุณชวนทนไม่ไหวจึงถำม 
ซักไซ้ก็เลยได้ควำมว่ำ ท่ำนเอกอัครรำชทูตคนใหม่โปรดปรำนอำหำรใส่กะทิ  
และอยำกจะทำนแกงเผ็ดใส่กะทิให้หำยคิดถึงบ้ำน ทั้งนี้ เคร่ืองแกงอย่ำงอ่ืน 
ก็พอหำได้ พริก ข่ำ ตะไคร้ก็พอมีจำกท่ีแม่ครัวท่ำนเอกอัครรำชทูตคนก่อน 
ปลูกท้ิงไว้ให้ แต่ไม่มีกะทิ

นักการทูตไทย 
ในเอธิโอเปีย ตอนที่ ๑๓ 
ตามหาลกูมะพรา้ว
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คุณชวนอ้ึงไปและตอบว่ำ คงหำไม่ได้ เพรำะเอธิโอเปียไม่ได้มีวัฒนธรรม 
กำรกินเหมือนคนไทย และต้ังแต่อยู่เอธิโอเปียมำ ๒ ปีก็ไม่เคยเห็นมีมะพร้ำว 
ขำยในท้องตลำด อยำ่งไรกดี็ คณุชวนกท็นกำรคะยัน้คะยอไมไ่หวและรบัปำกว่ำ 
จะลองหำให้ เนื่องจำกเอธิโอเปีย (ซ่ึงในขณะน้ันยังไม่แยกออกจำกเอริเทรีย)  
มีทำงออกทำงทะเลทำงเหนือของประเทศอยู่ ซึ่งอำจจะมีมะพรำ้วขำยได้

คุณชวนจึงเรียกนำยแอ็บเน็ต สมุนคู่ใจ (เพรำะมีอยู่คนเดียว) มำแล้วถำมว่ำ  
มีมะพร้ำวขำยไหม ท่ำนทูตคนใหม่อยำกจะรับประทำน โดยจะต้องขับรถไป
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ไกลแค่ไหน หรือจ่ำยเงินซื้อในรำคำแพงก็ได้ แต่ไม่ว่ำคุณชวนจะอธบิำยอย่ำงไร  
นำยแอ็บเน็ตก็ท�ำหน้ำงุนงงและส่ำยหัวไม่รู้เรื่องอย่ำงเดียว 

ในท่ีสุด พูดกันไม่รู้เรื่องมำกเข้ำ คุณชวนก็ตัดสินใจวำดรูปต้นมะพร้ำว 
ให้นำยแอ็บเนต็ด ูโดยวำดเปน็ต้นมะพรำ้วกำร์ตูน มีลกูมะพร้ำวติดอยู ่๒ - ๓ ลกู 
พรอ้มกบัจ้ิมไปท่ีลกูมะพรำ้วบอกว่ำ ต้องกำรซื้อลกูของต้นไมท่ี้หนำ้ตำแบบต้นนี้ 

นำยแอ็บเน็ตพิจำรณำรูปต้นมะพร้ำวกำร์ตูนของคุณชวนอยู่สักพัก  
ก็ร้องอ๋อขึ้นมำ 

“เยส มิสเตอร์ มี ต้นนี้มี ผมเคยเห็น แต่ไกลมำกเลย ปกติเขำไม่ขำยนะ”
คุณชวนดีใจ “จริงหรือ พำไปได้ไหม”
แอ็บเน็ต “เยส มิสเตอร์ ไปได้ ๆ ผมรู้จักทำง ต้องขับรถเลำะภูเขำไปสัก 

๔ ชั่วโมงนะ มีเผ่ำหนึ่งเขำปลูกไว้”
คุณชวนย�ำหลำยทีเพื่ อให้แน่ใจ แอ็บเน็ตก็ยืนยันแข็งขันทุกครั้ง ว่ำ  

มีต้นท่ีหน้ำตำเหมือนต้นมะพร้ำวฝีมือวำดรูปกำร์ตูนของคุณชวน คุณชวน 
จึงไปรำยงำนท่ำนเอกอัครรำชทูต และแจ้งว่ำวันเสำร์นี้จะขับรถไป 
นอกกรุงอัดดิสอะบำบำไปตำมหำลูกมะพร้ำวมำให้แม่ครัวท�ำแกงกะทิ

คุณชวนกับนำยแอ็บเน็ตขับรถออกจำกกรุงอัดดิสอะบำบำต้ังแต่ 
พระอำทิตย์ขึ้น โดยลัดเลำะไปทิศเหนือ ตลอดทำงนำยแอ็บเน็ตชวนคุยชี้นก 
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ช้ีไม้รำ่เรงิตลอดทำงจนคุณชวนอดแปลกใจไมไ่ด้ พอสอบถำมจึงรูว่้ำเปน็ครัง้แรก
ท่ีนำยแอ็บเน็ตได้นั่งรถยนต์จึงมีควำมสุขมำก พอผำ่นไปสัก ๒ ชั่วโมง คุณชวน 
ก็ถึงสังเกตว่ำ ขับรถลัดเลำะตรอกซอกซอย ถนนเล็กถนนใหญ่ ถนนผ่ำนป่ำ  
ถนนผ่ำนฟำร์ม หลำยเส้นมำกจนคุณชวนอดสังหรณ์ใจไม่ได้ว่ำก�ำลังหลงทำง   
จึงถำมนำยแอ็บเน็ตว่ำ เอำแผนท่ีมำด้วยหรือเปล่ำ นำยแอ็บเน็ตก็ตอบว่ำ  
ไม่ เพรำะอ่ำนแผนท่ีไม่เป็นเลยไม่เอำมำ (อ้ำว) แต่ไม่ต้องห่วงจ�ำทำงได้  
คุณชวนตกใจพอสมควร แต่ก็แก้ไขอะไรไม่ทันแล้ว ต้องปล่อยเลยตำมเลย  
(จำกนั้นมำจนกระท่ังถึงวัยเกษียณ คุณชวนมักมีแผนท่ีและเข็มทิศติดตัวเสมอ)

ผ่ำนไป ๔ ชั่วโมงก็แล้ว คุณชวนก็ยังไม่ถึงปลำยทำง พอถำมนำยแอ็บเน็ต 
ก็ตอบว่ำ เยส มิสเตอร์ อีกไม่ไกล แต่กลำยเป็นอีกไม่ไกลของนำยแอ็บเน็ตนั้น  
คุณชวนต้องขับรถลัดเลำะถนนลำดชันท่ีโอบอ้อมเขำหลำยลูก

ในท่ีสุดผ่ำนไป ๖ ชั่วโมง คุณชวนก็ขับเข้ำไปในกลำงป่ำท่ีไม่ได้ใกล้ชำยหำด
หรือทะเลแม้แต่น้อย สุดทำงถนนดินอัดแน่น เป็นหมู่บำ้นชำวเผ่ำในเอธโิอเปีย  
มีกระท่อมดินมุงจำกอยู่ประมำณ ๑๐ หลัง คุณชวนลงจำกรถ เริ่มไม่แน่ใจว่ำ  
นำยแอ็บเนต็พำมำท�ำอะไรท่ีนี ่สว่นนำยแอ็บเนต็กลบัยิม้ร่ำเริงว่ิงปร๋อลงจำกรถ
แล้วชี้ชวนให้คุณชวนรีบตำมมำ 

ปลำยทำงเป็นลำนดินโล่ง ๆ มีหัวหนำ้เผ่ำ ยืนอยู่ตรงกลำง สองขำ้งล้อมด้วย
ชำวเผ่ำวัยหนุ่มข้ำงละ ๘ - ๙ คน นำยแอ็บเน็ตรีบว่ิงต๋ือเขำ้ไปส่งภำษำชี้มือชี้ไม้
มำทำงคุณชวนกับหัวหน้ำเผ่ำ หลังจำกส่งภำษำชำวเผ่ำกันสักพัก นำยแอ็บเน็ต 
ก็ว่ิงกลับมำบอกคุณชวนว่ำ

“เยส มิสเตอร์ เขำมีต้นท่ีว่ำ อยู่ ๑ ต้น เป็นต้นไม้ส�ำคัญของเผ่ำเขำ”
คุณชวนรู้สึกทะแม่ง ๆ แต่ก็ยังมีควำมหวัง “แล้วเขำจะยอมขำยให้เรำไหม 

เอำแค่ลูกก็พอไม่เอำต้น”
“เยส มิสเตอร์ เขำยินดีขำยให้ แต่รำคำแพง เพรำะมีแค่ ๓ ลูก ใช้ไปแล้ว 

๑ ลูก เขำขำยให้แค่ ๑ ลูกนะ”
คุณชวนตอนแรกกะจะเหมำลูกมะพร้ำวหมดเท่ำท่ีมี จะได้รู้สึกคุ้มกับ 

ท่ีเสียเวลำเดินทำงขึ้นเขำมำต้ังไกล แต่พอได้ยินเช่นนั้นก็ยอม “เอำเถิด  
ลูกเดียวก็เอำ บอกเขำมำเลยว่ำรำคำเท่ำไร ยินดีจ่ำย” คุณชวนแทบสะดุ้ง 
เมื่ อได้ยินหัวหน้ำเผ่ำขำย “ลูกมะพร้ำว” ในรำคำ ๑๐ ดอลลำร์สหรัฐ  
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และต้องจ่ำยกอ่นด้วย แต่คุณชวนกรู้็ดีว่ำ ในเอธโิอเปียถ้ำพบสิง่ใดท่ีต้องกำรแลว้ 
ควรรีบซื้อเพรำะอำจไม่มีอีก เรื่ องรำคำเป็นเร่ืองรอง คุณชวนจึงควักเงิน 
ท่ีท่ำนเอกอัครรำชทูตให้มำยื่นให้หัวหน้ำเผ่ำแต่โดยดี (คุณชวนแอบคิดในใจว่ำ 
หัวหนำ้เผ่ำทันสมัยแฮะ รับเงินดอลลำร์สหรัฐเสียด้วย)

เมื่อหัวหน้ำเผ่ำส่องพิจำรณำธนบัตรใบละ ๑๐ ดอลลำร์สหรัฐจนเป็น 
ท่ีพอใจแล้ว (เก่งแฮะ คุณชวนคิด ดูแบงค์ปลอมเป็นด้วย) ก็กวักมือคุณชวน 
ให้เดินตำมไปหลังกระท่อมหลังหนึ่ง นำยแอ็บเน็ตแปลภำษำให้ว่ำ หัวหน้ำเผ่ำ
ให้คุณชวนไปเก็บ “ลูกมะพร้ำว” เอำเองจำกต้น 

คุณชวนอดกังวลไม่ได้ว่ำจะสอยมะพร้ำวอย่ำงไร ไม้สอยหรือลิงขึ้นมะพรำ้ว
ก็ไม่มี คุณชวนเองก็มีพ้ืนเพเป็นหนุ่มกรุงเทพฯ ไม่เคยปีนต้นมะพร้ำวในชีวิตนี ้
ในขณะท่ีขบคิดนั้น ขบวนหัวหน้ำเผ่ำก็หยุดเดินและแหวกทำงผำยมือ 
ให้คุณชวนเห็น “ต้นมะพร้ำว”

“ต้นมะพร้ำว” ท่ีว่ำนี้สูงแค่เข่ำ ล�ำต้นเป็นปล้อง ๆ ไม่ต่ำงกับต้นมะพร้ำว  
เพียงแต่สีเป็นสีเขียวเข้มไม่ใช่สีน�ำตำลอ่อน ๆ แบบต้นมะพร้ำว ใบก็มีทำง 
เหมือนใบมะพร้ำว เพียงแต่ใบสีออกน�ำตำล ๆ ต้นไม้ประหลำดนี่ดูยังไง 
ก็ไม่ใช่ต้นมะพร้ำว 

คุณชวนหันขวับแล้วเอะอะใส่นำยแอ็บเน็ต “นี่น่ะหรือต้นมะพร้ำว นี่ไม่ใช่ 
ต้นมะพรำ้ว (โว้ย) หน้ำตำไม่เหมือนต้นมะพร้ำวเลย” 

นำยแอ็บเน็ตท�ำหน้ำบ้องแบ้ว “เยส มิสเตอร์ นี่แหละต้นมะพร้ำว  
หนำ้ตำเหมือนกับท่ีมิสเตอร์วำดไงครับ” แล้วนำยแอ็บเน็ตก็ยิ้มแฉ่งภูมิใจ

คุณชวนผงะไป และพิจำรณำซ�ำอีกที เออ จริงด้วยแฮะ หน้ำตำต้นไม้
ประหลำดน้ีดูไปก็เหมือนต้นมะพร้ำวกำร์ตูนท่ีตัวเองวำด คุณชวนจึงส�ำนึก 
ได้ว่ำผดิเอง เพรำะไมไ่ด้วำดชำยหำดหรอืวำดรูปคนประกอบเพื่อเทียบขนำดต้น
มะพร้ำวให้นำยแอ็บเน็ตดู แล้วจะไปหำมะพร้ำวจริง ๆ เจอได้อย่ำงไร

ยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิด “ไหนล่ะ ลูกมะพรำ้ว จ่ำยเงินซื้อแล้วนะ”
นำยแอ็บเน็ตยิ้มกว้ำงขึ้นอีก “เยส มิสเตอร์ นี่ไง” แล้วก็เอำมือแหวก 

ยกใบสัน้ ๆ  ของต้นไมป้ระหลำดขึ้นเผยใหเ้หน็ผลของต้นไม้นีท่ี้ซ่อนอยูข้่ำงใต้ใบ 
ผลของต้นไม้ เ ป็นสีน�ำตำลเข้ม ผิว ตึง เ รียบ ขนำดเท่ำลูกปิงปอง  

ไม่ว่ำจะพิจำรณำยังไงก็ไม่ใช่ลูกมะพร้ำว 
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คุณชวนจ้องลูกผลไม้ประหลำดกลม ๆ ด�ำ ๆ หน้ำตำน่ำเกลียด พลำงถอนใจ 
ยังไงก็ต้องมีอะไรติดมือกลับไปแสดงให้ท่ำนทูตเห็นว่ำ ใช้เงิน ๑๐ ดอลลำร ์
สหรัฐของท่ำนไปท�ำอะไร คุณชวนจึงยื่นมือไปเด็ด “ลูกมะพร้ำว” ๑ ลูก 
แล้วเอำผ้ำเช็ดหน้ำห่ออยำ่งทะนุถนอม เพื่อเอำไปให้ท่ำนทูตดู

ขำกลับใช้ เวลำน้อยลงกว่ำเดิม แต่คุณชวนก็อดขับรถอย่ำงอกสั่น 
ขวัญแขวนไม่ได้ เนื่องจำกเมื่อพลบค�ำแล้ว ถนนในเอธิโอเปียก็จะมืดสลัว 
น่ำกลัวอันตรำยมำกขึ้น

ในท่ีสดุคณุชวนกเ็ดินทำงไปถึงท�ำเนยีบตอนประมำณสกั ๒ ทุ่ม แลว้ก็ตรงไป 
ขอพบท่ำนเอกอัครรำชทูต

ท่ำนเอกอัครรำชทูตฟังคุณชวนบรรยำยถึงกำรเดินทำง และพิจำรณำ  
“ลูกมะพร้ำว” อย่ำงสนใจโดยไม่พูดอะไรเลย ในท่ีสุดท่ำนเอกอัครรำชทูต 
ก็หัวเรำะเบำ ๆ และขอบใจคุณชวนท่ีอุตสำ่ห์เป็นธรุะ

หลงัจำกนัน้เปน็ต้นมำ แมค่รวัท่ำนเอกอัครรำชทตูกไ็มเ่คยรอ้งขอใหค้ณุชวน
หำซื้อลูกมะพร้ำวให้อีกเลย
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นักการทูต (ประจ�าการ) ต่างจังหวัด... 
ที่มีภารกิจมากกว่าท�าหนังสือเดินทาง

ใครจะทราบว่า“นักการทูต”จะได้มีโอกาสสัมผัสการท�างานกับ“ท้องถ่ิน” 
ในต่างจังหวัดของไทยส�าหรับผมการได้รับคัดเลือกให้มาเป็นหัวหน้าส�านักงาน 
หนังสือเดินทางชัว่คราวภูเกต็นบัว่าเปน็ประสบการณท่ี์มค่ีายิง่เพราะในชว่งเวลา 
๒ปีท่ีได้ปฏิบัติราชการในส�านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ตผมได้เรียนรู้ 
ฝึกฝนและปฏิบัติงานในหลากหลายมิติโดยเฉพาะช่วงท่ีเกิด“วิกฤติการณ์” 
โควิด-๑๙ท�าใหไ้ด้มี“โอกาส”และ“ความท้าทาย”ในการท�างานในหลากหลาย 
มิติอย่างแท้จริง

ภารกิจย้ายส�านักงานฯออกจากศาลากลาง 
มาให้บรกิารในห้างสรรพสินค้า

นโยบายของรัฐบาลนโยบายหนึ่งท่ีมีความส�าคัญคือการอ�านวยความ 
สะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการจากภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
ซ่ึงกรมการกงสุลได้ใช้แนวทางดังกล่าวขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศ 
ให้เป็นไปอย่างมีพลวัตโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส�าคัญ 
โดยเฉพาะการต้ังส�านักงานหนังสือเดินทางฯให้กระจายท่ัวไทย๑๘จังหวัด 
(ไม่รวมส�านักงานฯต่างๆในกรุงเทพฯ)และในหลายๆแห่งก็ย้ายเข้ามา 
ในห้างสรรพสินค้าซึ่งส�านักงานหนังสือเดินทางฯภูเก็ตก็เช่นกันท่ีได้ย้าย 
จากศาลากลางจังหวัดไปยังศูนย์การค้าCentralPhuket จึงถือว่าเป็น 
ความร่วมมือประชารัฐและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามวิถี 
ทางการใช้ชี วิตของประชาชนในสมัยใหม่มากข้ึน ท้ังนี้  การย้ายแหล่ง 
ให้บริการเป็นการสนองนโยบาย“การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล” 
ของกระทรวงการต่างประเทศอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามภารกิจต่างๆไม่ได้ผ่านพ้นมาด้วยความง่ายดายการสร้าง 
ส�านักงานฯแห่งใหม่ก็เช่นกันเพราะการด�าเนินการก่อสร้างส�านักงานฯท่ีภูเก็ต
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เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤติการณ์โควิด-๑๙(รอบแรก)ท่ีจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อ 
สูงกว่า๒๐๐คนจึงส่งผลให้มีการ“ปิดเกาะ”ปิดช่องทางระหว่างmainland 
กบัเกาะภเูกต็และปดิการเดินทาง“ตะเขบ็”ระหว่างต�าบลซึ่งท�าใหก้ารกอ่สรา้ง 
ส�านักงานฯเป็นไปด้วยความยากล�าบากแต่สุดท้ายก็เสร็จทันก�าหนดเวลา 
เปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามการเปล่ียนระบบการจัดท�าหนังสือเดินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ระยะท่ี๓ของกรมการกงสุล
 
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การต่างประเทศพรอ้มผู้บรหิารกระทรวงฯเยือนภูเก็ต 
เพื่อเปดิส�านักงานฯตลอดจนพบปะกับคณะกงสุลใหญ ่
และกงสุลกิตติมศกัดิใ์นจังหวัดภูเก็ต

ภายหลังการย้ายส�านักงานหนังสือเดินทางฯท่ีเคยต้ังอยู่ในพื้นท่ีศาลากลาง 
จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลามากกว่า๑๐ปีไปยังห้างสรรพสินค้าCentralPhuket 
(ฝั่ งFestival)นับเป็นโอกาสท่ีดีย่ิงท่ีนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรระหว่างวันท่ี๒-๓พฤศจิกายน๒๕๖๓
ซึ่ งนับว่าเป็นเกียรติของชี วิตราชการของผมในฐานะหัวหน้าส�านักงาน 
หนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ท่ีได้ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
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ว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศ 
ให้เกียรติมาเปิดส�านักงานฯซึ่งส�านักงานฯแห่งใหม่มีจุดบริการ(booth) 
จัดท�าหนังสือเดินทาง๗จุดพร้อมห้องรับรองพิเศษเปิดบริการระหว่าง 
เวลา๑๐.๐๐-๑๘.๐๐น.โดยในอนาคตอันใกล้กรมการกงสุลอยู่ระหว่าง 
การด�าเนนิการขยายงานบรกิารด้านการรบัรองเอกสารและนติิกรณ์อันสอดรบั
กบันโยบายของรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 
ท่ีจะชว่ยอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและประชาชนท่ีอาศัย 
อยู่ในฝั่ งอันดามันในมิติด้านสัญชาติและนิติกรณ์ท่ีมีความส�าคัญเพิ่มขึ้น

เมื่อวันท่ี๒พฤศจิกายน๒๕๖๓รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศยังได้เป็นเจ้าภาพเล้ียงอาหารกลางวัน(Working
Lunch)แก่กงสุลใหญ่ออสเตรเลียและรัสเซียรวมท้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ 
ณจังหวัดภูเก็ตอีก๑๒ประเทศโดยมีผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ 
เข้าร่วมด้วยซึ่งในโอกาสดังกล่าวกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักด์ิต่างขอบคุณ 
และชื่นชมบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประสานภารกิจอพยพ 
คนต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 
ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และกระตุ้นการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตด้วย
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งานสง่เสรมิความสัมพันธ์ทวิภาค ี
ระหว่างต่างประเทศกับระดับท้องถ่ินไทย

ภารกิจพิเศษของหัวหน้าส�านักงานหนังสือเดินทางฯภูเก็ตคือการได้ช่วย 
สนับสนุนงานของจังหวัดในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง 
ต่างประเทศกับระดับท้องถ่ินไทย เพราะจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดท่ีม ี
คณะกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักด์ิต่างชาติอยู่มากท่ีสุดของประเทศไทย 
(รวม๒๕ประเทศ)โดยในระยะเวลา๒ปีท่ีผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
ได้รับรองผู้แทนทางการทูตต่างประเทศท่ีมีถ่ินพ�านักในประเทศไทย(ระดับ
เอกอัครราชทตูอุปทตูและกงสลุใหญ่)ในโอกาสการเยอืนจังหวัดภเูกต็อยา่งเป็น 
ทางการเป็นจ�านวนมากโดยมีการเข้าเยี่ยมคารวะและการหารือข้อราชการ 
ซ่ึงการหารือในแต่ละโอกาสมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศในบริบทของท้องถ่ินหรือภูมิภาคโดยเฉพาะการส่งเสริม 
และเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 
ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์ด้านความเชื่ อมโยงระดับประชาชน 
โดยมปีระเด็นท่ีถกูหยบิยกบอ่ยครัง้คือความสนใจของต่างชาติต่อการร่วมลงทนุ 
ในกิจการของรัฐ (Public -PrivatePartnership-PPP)ของโครงการ 
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต เช่นการก่อสร้าง 

101

P.98-107 (1).indd   101 9/9/21   17:52

creo




รถไฟรางเบา(lighttramsystem)การก่อสร้างขุดเจาะอุโมงค์เสน้ทางกระทู้- 
ปา่ตองและการกอ่สร้างศนูยป์ระชุมชัน้น�าระดับโลก(MICECity)ตามนโยบาย
การสง่เสรมิความรว่มมอืด้านเมอืงอัจฉรยิะ(SmartCity)รวมถึงการแลกเปลีย่น
แนวทางปฏิบัติท่ีดีระหว่างกันด้านการบริหารจัดการน�าและของเสีย(Waste
Management)พลงังานสะอาดท่ีเปน็มติรต่อสิง่แวดลอ้ม(GreenEnergy/Green 
Technology)และการจัดการด้านความปลอดภัยทางน�า(WaterSafetyManagement) 
ตลอดจนการสถาปนาเมืองพี่-เมอืงนอ้งเพื่อสานต่อความร่วมมือไปสูค่วามร่วมมือ 
ด้านการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยนืและการสง่เสรมิความเชื่อมโยงในระดับประชาชนต่อไป

การประสานงานชว่ยเหลือคนไทยกลับเข้าประเทศ
ในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-๑๙การช่วยเหลือคนไทยให้กลับมาตุภูมินับเป็น 

ภารกิจส�าคัญของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ลูกเรือชาวไทยท่ีออกไปท�างานบนเรือและมีความจ�าเป็นต้องกลับเข้าไทย 
ซึ่งจังหวัดภูเก็ตนับเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีท่าเรือส�าคัญในการช่วยอ�านวย 
ความสะดวกใหล้กูเรอืชาวไทยกลบัเขา้มาโดยหวัหนา้ส�านกังานหนงัสอืเดินทางฯ 
ไ ด้ช่วยประสานงานกับกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว 
และกองคุ้มครองและดแูลผลประโยชนค์นไทยในต่างประเทศในการขอหนงัสอื 
รับรองการเดินทางเข้าไทย(CertificateofEntry-COE)ซึ่งมีสถิติรวมจ�านวน 
๘๙๙คน ท้ังนี้ สืบเนื่ องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพทางภูมิศาตร์เป็นเกาะ 
และเปน็เกาะท่ีมขีนาดใหญ่สุดของไทยจึงเป็นสถานท่ีจอดเรือส�าราญเรือยอร์ช 
เรอืขนส่งสนิค้าและเรอืประมงและเป็นเมอืงท่าส�าคัญของฝั่ งอันดามันซึง่ในเวลา 
ต่อมารัฐบาลได้อนุญาตให้นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาด้วยเรือยอร์ช 
สามารถกักตัวบนเรือตนเองได้ (AlternativeYachtQuarantine-AYQ) 
จึงท�าให้จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเท่ียวกลับเข้ามาโดยช่องทางน�าและกักตัว 
แบบAYQรวม๑๐๘คน(สถิติณวันท่ี๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๔)

อ�านวยความสะดวกและชว่ยเหลือชาวต่างชาติกลับมาตุภูมิ
สบืเนื่องจากปจัจัยท่ีว่าจังหวัดภเูก็ตเปน็จังหวัดท่ีมีชาวต่างชาติท่องเท่ียวและ

พ�านกัอาศยัอยูม่ากท่ีสดุแหง่หนึง่ในไทยภารกจิหนึง่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ 
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คือเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 
ในระยะเร่ิมต้นส�านักงานหนังสือเดินทางฯภูเก็ตได้ปฏิบัติหน้าท่ีประสานงาน 
ให้นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีตกค้างอยู่ในจังหวัดภูเก็ตกลับประเทศโดยกระผม 
ไ ด้ รั บการแ ต่ ง ต้ั ง จ ากผู้ ว่ า ร าชการ จั งห วัดภู เ ก็ ต ในฐานะประธาน 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตให้เป็นคณะท�างานและเลขานุการ 
ในคณะท�างานมาตรการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศและการดูแลคนไทย 
ในต่างประเทศของจังหวัดภูเกต็โดยประสานงานร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ 
สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย 
ในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีตกค้างอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 
ให้กลับภูมิล�าเนาได้อย่างปลอดภัย ท้ังนี้ ก่อนเกิดวิกฤติการณ์โควิด-๑๙ 
จังหวัดภเูกต็มนีกัท่องเท่ียวต่างชาติมาเยอืนปลีะประมาณ๑๔ลา้นคนน�ารายได้
เข้าประเทศกว่า๔๗๐,๐๐๐ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ๙๔ของอุตสาหกรรม 
ท่ีท�ารายได้ท้ังหมดให้จังหวัด(ข้อมูลปี๒๕๖๒)

 การสง่เสรมิเศรษฐกิจภูเก็ตให้มนัีกท่องเทีย่วต่างชาติ 
กลับมาภูเก็ตโดยสายการบินSemiCommercialFlight

ภายหลงัวิกฤติการณ์โควิด-๑๙ท่ีบรรเทาลงในปลายปี๒๕๖๓กรมการกงสลุ 
ไ ด้ช่วยประสานงานจัดเท่ียวบินกึ่งพาณิชย์บินตรงเข้าจังหวัดภูเก็ตอาทิ 
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สายการบินการ์ตาสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินสิงคโปร์ เป็นต้น 
ซึ่ งตรงกับเวลาท่ีจังหวัดภูเก็ตค่อยๆ เปิดประตูรับชาวต่างชาติอีกครั้ง 
ท�าให้มีความเชื่อมโยงด้านการบินระหว่างกันส่งผลโดยตรงต่อการเข้ามา 
ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเข้ามาพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ 
ท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตและน�ารายได้เข้ามาให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวของไทยต่อไปโดยภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตเห็นว่าการช่วยเหลือ 
ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศท่ีให้มีสายการบินบินตรงเข้ามา 
ในจังหวัดภูเก็ต“ถือเป็นการต่อลมหายใจของชาวภูเก็ต(เศรษฐกิจภูเก็ต)” 
และช่วยประคับประคองขับเคลื่อนฟื้ นฟูระบบเศรษฐกิจของไทยต่อไป 
โดยส� านั ก ง านหนั งสื อ เ ดินทางฯภู เ ก็ ต  ยั ง ไ ด้ ช่ วยประสานงาน กับ 
สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศและกระทรวงการ 
ต่างประเทศในเรื่องเท่ียวบนิและการขอหนงัสอืรับรองการเดินทางเข้าไทย(COE) 
อีกด้วย จึงท�าให้นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต 
และมากักตัวในโรงแรมทางเลือก(AlternativeLocalQuarantine-ALQ) 
รวม๒๓๑คน(สถิติณวันท่ี๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๔)
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การสง่เสรมิภาพลักษณ์ภูเก็ตด้านการท่องเทีย่ว 
และเศรษฐกิจแก่ประชาคมนานาชาติ

นอกจากนี้ภารกิจพิเศษท่ีอยู่นอกเหนือคู่มือการปฏิบัติงานของหัวหน้า 
ส�านกังานหนงัสอืเดินทางฯภเูกต็คือการได้ชว่ยประสานงานระหว่างหนว่ยงาน 
ราชการจังหวัด(วิเทศสัมพันธ)์กับภาคเอกชนในการจัดให้คณะเอกอัครราชทูต
พร้อมคู่สมรสรวม๑๕ประเทศ(โดยคัดเลือกจากกลุ่มประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียว 
มาเยือนจังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด๑๐ล�าดับแรกและประเทศท่ีมีสถานกงสุลใหญ ่
และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิในจังหวัดภูเก็ต) เดินทางเยือนจังหวัดภูเก็ต 
ระหว่างวันท่ี๑๔-๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๓ เพื่ อสร้างความเช่ือมั่นใน
การรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ( ท้ังทาง 
สนามบินนานาชาติและเรือยอร์ช)โดยเดินทางมากักตัวในโรงแรมทางเลือก 
ท่ีผ่านมาตรฐานทางสาธารณสุขก่อนเดินทางท่องเท่ียวต่อไปยังสถานท่ีอ่ืน 
ของไทยโดยแต่ละประเทศท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะช่วยสื่อสารกลับไปยังประเทศ
ของตนเองว่า จังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดรับนักท่องเท่ียวจากนานาประเทศ 
โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-๑๙อย่างเคร่งครัดเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ท่องเท่ียวในไทย 
ร่วมกับประชาชนท้องถ่ินชาวไทยอย่างมั่นใจ
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การเข้ารว่มการประชุมITOPFORUMณเมืองโอกินาวา
ญีปุ่น่และการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการของUNitarCifalJeju
(UnitedNationsInstituteforTrainingandResearch) 
ณเมืองเจจูเกาหลใีต้

โอกาสหนึ่ ง ท่ีส�าคัญของหัวหน้าส�านักงานหนังสือเดินทางฯ ภู เก็ต
ท่ีทางผู้บริหารจังหวัดมอบให้คือการเข้าร่วมการประชุม ITOPFORUM 
ณเมอืงโอกนิาวาญีปุ่น่(ระหว่างวันท่ี๕-๘พฤศจิกายน๒๕๖๒)ซึ่งการประชุม 
ดังกล่าวถือเป็นการประชุมประจ�าปีท่ีส�าคัญของสมาชิกจากเมืองเกาะท่ัวโลก 
๑๑เมอืงใน๑๑ประเทศท่ีผา่นมาจังหวัดภเูกต็นบัเป็นสมาชกิหนึง่เดียวของไทย 
ท่ีมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและสร้างสรรค์ในเวทีนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ของUNitarCifalJejuณเมอืงเจจูเกาหลใีต้(ระหว่างวันท่ี๑๘-๒๒พฤศจิกายน 
๒๕๖๒) ถือเป็นส่วนหนึ่ งของกิจกรรม UN Institute for Training 
andResearch(UNitar)และInternationalPeaceFoundation(IPF) 
โดยแต่ละปีผู้จัดจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศสมาชิก ท้ังนี้ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสองผมได้น�าเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีดีเลิศ(best
practices) ของจังหวัดภูเก็ตท่ีด�าเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการ 
ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะแผนการ 
พัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางนานาชาติ (international hub) 
ในด้านการท่องเท่ียว (การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก)การศึกษา 
นวัตกรรมการบริการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังกล่าวกระผมเห็นว่าการเป็นผู้แทนไทย(ในระดับท้องถ่ิน) ท่ีน�าเสนอ 
กรณีศึกษาของ SDGs กับการพัฒนาเมืองและพื้ นท่ีของจังหวัดภูเก็ต 
ท�าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้ฝึกอบรมจากต่างชาติได้เห็นว่ารัฐบาลไทย 
และจังหวัดภูเก็ตยึดถือหลักการและปฏิบัติตามแนวทางเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่ อมั่น 
ของไทยในเวทีนานาชาติท่ีแสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีให้เป็นจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ระดับโลกอย่างยั่งยืน
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ขอบพระคุณโอกาสทีม่ค่ีายิ่ง
ส�าหรับผมการมารับหน้าท่ีหัวหน้าส�านักงานหนังสือเดินทางฯภูเก็ต 

ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งในชีวิตการท�างานเป็นข้าราชการนักการทูต
ท่ีได้มีโอกาสสัมผัสกับท้องถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ี ได้ฝึกฝนตนเอง 
ในงานด้านการบริหารส�านักงาน งานด้านหนังสือเดินทางและระเบียบ 
ทะเบียนราษฎร์ และท่ีส�าคัญ คือการได้รับอนุญาตจากกรมการกงสุล 
ใ ห้ส ร้าง เครือข่ าย  เรียนรู้  และสนับสนุนงานของจังหวัดในมิ ติ ด้าน 
การต่างประเทศกระผมต้องกราบขอบพระคุณอดีตผู้บริหารกรมการกงสุล 
ทุกท่าน ( เอกอัครราชทูตชาตรี  อรรจนานันท์  และเอกอัครราชทูต 
ภัทรัตน์หงษ์ทอง)และผู้บริหารกรมการกงสุลปัจจุบัน(ท่านอธิบดีฉัตรชัย 
วิริยเวชกุลท่านรองอธิบดีณรงค์บุญเสถียรวงศ์และท่านรองอธิบดีจาตุรนต์ 
ไชยะค�า )  เลขานุการกรมและผู้อ� านวยการทุกกองในกรมการกงสุล 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์)และผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ตคนปัจจุบัน(นายณรงค์วุ่นซิ้ว)รวมถึงผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตท้ังภาครัฐ
และเอกชนและคณะกงสุลใหญ่กงสุลกิตติมศักด์ิต่างประเทศรวมถึงน้องๆ 
ในส�านักงานฯทุกคนท่ีให้ความไว้วางใจและความกรุณาต่อข้าราชการคนนี้ 
ในการประสานงานและปฏิบัติงานต่างๆในมิติท่ีเกี่ยวข้องด้านความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศงานด้านการกงสุลอย่างรอบด้านซึ่งผมคิดเองว่าการออก 
ประจ�าการในต่างจังหวัดของไทยคร้ังนี้นบัเปน็“Mini–posting”ของกระทรวง 
การต่างประเทศอีกนัยหนึ่ง
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ปัจฉิมบทระดมสมอง
ไทยเจ้าภาพเอเปค ป ี๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๕ จะเป็นหนึ่งหมุดหมาย
ส� า คัญของการ ต่างประ เทศไทย  
แ ล ะ เ ป็ น โ อ ก า ส ท่ี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
จะสามารถแสดงศักยภาพผ่านการ 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกจิแหง่ภมิูภาค 
เอเชีย - แปซิฟิก (เอเปค) ในปีหน้า  
นับเป็นเวทีระหว่างประเทศท่ีไทยใช้
ผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
ประเด็นเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน  
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และแสดงบทบาทน�าสรา้งความรว่มมอื
เพื่อการฟื้ นฟูในทุกมิติ

ก า ร รั บ ไ ม้ ต่ อ ข อ ง ไ ท ย ใ น ช่ ว ง 
กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ท�าให้เรา 
ต้องท�าการบ้านโจทย์ใหญ่ผ่านการ
ขบคิด วิเคราะห์ และประมวลผล 
ว่าอะไรควรเป็นประเด็นหารือส�าคัญ 
เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการเป็นเจ้าภาพเอเปค 
ของไทย

นับ ต้ั งแ ต่ ช่ วงกลาง ปี  ๒๕๖๔  
กระทรวงการต่างประเทศได้มุ่งท�า 
การบ้าน ผ่านการหารือกับภาคส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกิจกรรมระดม 
สมองต่าง ๆ  อาทิ APEC Focus Group, 
APEC 5.0 Professionals Meeting, 
APEC Brainstorming Session และ 
APEC Media Focus Group ท่ีได้สร้าง
การมส่ีวนรว่มกบันกัวิชาการ ภาคธรุกจิ  

ภาคประชาชน สื่อมวลชน หน่วยงาน 
ภาครัฐท่ีเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและ
ปฏิบัติ รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 
๓๐๐ คน เป็นท่ีมาของการตกผลกึกรอบ
แนวคิด “๑ หลักการ ๓ ประเด็นส�าคัญ”  
ท่ีน� ามาเป็นพื้ นฐานในการหารือ 
ค รั้ ง ล่ า สุ ด ใ น กิ จ ก ร ร ม  A P E C 
S y m p o s i u m  ท่ี ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร 
ต่างประเทศจัดขึ้ น เมื่ อ วัน ท่ี  ๒๖  
มีนาคม ๒๕๖๔

๑  ห ลั ก ก า ร ท่ี จ ะ เ ป็ น พื้ น ฐ า น 
ความคิดในการเป็นเจ้าภาพเอเปค 
ของไทยคือ หลักการ BCG (Bio-
Circular-Green Economy) ซึง่หมายถึง 
“เศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  
และเศรษฐกิจสีเขียว” อันจะเป็น
โมเดลเศรษฐกิจ  ห รือกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนการฟื้ นฟูอย่างยั่งยืน
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

109

p.108-111.indd   109 9/9/21   17:33

creo




BCG โมเดลน้ีถูกก�าหนดให้เป็น 
วาระแห่ งชาติ ท่ี ไทยยินดีแบ่ งปัน 
แนวคิดเหล่านี้ เพื่ อ เ ป็นทางเ ลือก 
ในการฟ้ืนฟูให้กับประเทศต่าง ๆ  
โดยเฉพาะแนวคิด BCG สอดคล้อง
กั บ แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า ข อ ง ไ ท ย 
ในอดีต ผ่าน “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (Sufficiency Economy 
Philosophy :  SEP) และยัง มุ่ง สู่ 
ผลลัพธ์เ ดียวกันกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(SDGs)

๓ ประเ ด็นส�า คัญท่ี เป็นหัว ใจ
ของการหารือในกิจกรรม APEC 

Symposium เริ่มต้นท่ีหัวใจหลัก 
ของความร่วมมือในกรอบเอเปค คือ

๑. การอ�านวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน ในประเด็นน้ี 
ผูร้ว่มเสวนามองว่าโควิด-๑๙ เปน็ปจัจัย
ส�าคัญในการเร่งการเปลี่ยนแปลง
ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ต่ อ ภ า ค ธุ ร กิ จ 
(Technological Disruption) ท�าให ้
ช่ อ ง ว่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
รายเล็กกับผู้ประกอบการรายใหญ่
กว้างมากขึ้น ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ด้านการค้าการลงทุนควรมุ่งเน้น 
ก า ร ส ร้ า ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง  ( a c c e s s )  
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ
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วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  
และรายย่อย (MSMEs) ใน ๓ มิติ 
คือ การเข้า ถึงข้อมูล  การเข้า ถึง  
แหล่งเงินทุน และการเข้าถึงตลาด  
โดยเฉพาะตลาดดิจิทัลท่ีก�าลังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

๒ .  ก า ร ฟื้ น ฟู ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง 
โดยเฉพาะการ เ ดินทางและการ
ท่องเท่ียว ท่ีประชุมเห็นพ้องกันว่า 
ประเทศไทยควรใช้โอกาสในการเป็น
เจ้าภาพเอเปค ผลักดันการก�าหนด 
แนวปฏิบัติในการเดินทาง (Travel 
Protocol) ระหว่างเขตเศรษฐกิจ 
ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึง 
การก�าหนดเงื่ อนไขเอกสารรับรอง 
การฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) 

นอกจากนี้ ควรพิจารณาใช้ประโยชน์
จ า ก จุ ด แ ข็ ง ใ น ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ของไทยร่วมกับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า
ในปัจ จุบัน  ในการส่ ง เส ริมธุรกิจ 
ภาคบริการ อาทิ ระบบแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) และการท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

๓. การเจริญเติบโตท่ียั่งยืนและ
ครอบคลุม ผู้ร่วมเสวนาได้หยิบยก
แนวคิดเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
ผา่นการบม่เพาะนวัตกรรม และมองว่า 
เขตเศรษฐกิจต้องเร่งกระบวนการ 
ในการสร้ า งสภาพแวด ล้อมของ
นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
ให้มีความแข็งแรง โดยเร่ิมจากการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส�าคัญ  
ท้ังจากทรัพยากรภายในประเทศ  
ผ่านการสร้างทักษะใหม่ท่ีจ� าเป็น 
(Reskil l )  และการพัฒนาเพ่ือยก 
ระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) 
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้พัฒนา
ร ะ บ บ ท่ี จ ะ อ� า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
ในการจ้างงานแรงงานท่ีมีศักยภาพ
ระหว่างเขตเศรษฐกิจผ่านกลไกเดิม 
ท่ีมีอ ยู่  เช่น บัตรเดินทางส�าหรับ 
นั กธุ รกิ จ เอ เปคให้ครอบคลุม ถึ ง 
ผูป้ระกอบการรายย่อยและสตารท์อัพ
อีกด้วย
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เป็นเวลานานกว่าหน่ึงปีแล้วท่ีโลก
ต้องเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-๑๙ ท่ีนอกจากจะท�าใหผู้ค้นต้อง 
ปรับตัว ปรับวิถีชีวิตแล้ว ยังต้องปรับ 
รูปแบบการท�างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป กอปรกับ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

New Normal
การทูตวัฒนธรรมในยุค

ท่ีก้าวเข้ามามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อสังคมและผู้คน ด้วยเหตุนี้ เอง  
กระทรวงการต่างประเทศจึงใช้โอกาส
นี้ ในการปรับรูปแบบการส่งเสริม 
ค ว า ม นิ ย ม ไ ท ย ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยมีโจทย์ 
ส�าคัญคือ การส่งเสริมความนิยมไทย 

การเสวนา New Normal: New Coolture เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรมส�าหรับก้าวเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ 
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ให้สอดคล้อง กับชี วิต วิ ถี ใหม่ของ 
ผู้คนท่ัวโลก และใช้ความก้าวหน้า 
ทางดิจิ ทัลให้ เกิดประโยชน์สู งสุด 
ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รั บ รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่

เรื่องเชย ๆ VS เรื่องคูล ๆ 
ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ด้ า น ก า ร ทู ต

วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น รู ป แ บ บ ใ ห ม่ ข อ ง 
กรมสารนเิทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

เริ่ ม ต้น ข้ึนด้วยการจัดงานเสวนา 
New Normal :  New Coolture  
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถ่ายทอด 
ผ่าน Facebook Live เปิดเวทีรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
ต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม 
ส� า ห รั บ ก้ า ว เ ข้ า สู่ ยุ ค ชี วิ ต วิ ถี ใ ห ม่  
เพราะเราเชื่อว่า culture นั้น cool ได้  
ขอเพียงเปิดใจให้กับแนวทางใหม่ ๆ  
ท่ีหลากหลาย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ให้ผนวกเข้ากับวิถีชีวิตยุคใหม่อย่าง 
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สอดคลอ้ง ทันสมยั ใช้ platform ใหม่ ๆ  
เพื่ อน�าพาประเทศไทยเข้า ไปอยู่ 
ในใจของผู้คนท่ัวโลก ภาพของ New 
Normal: New Coolture ฉายชัดยิ่งขึ้น 
ในการจัดงานเสวนาครั้งท่ีสอง ในชื่อ 
New Normal: New Coolture in 
Digital Age ซึ่งท่านสามารถติดตาม
รายละเ อียดไ ด้จากวารสาร วิท ยุ 
สราญรมย์เล่มนี้ หรือรับชมการเสวนา
ยอ้นหลังผา่น Facebook ของกระทรวง
การต่างประเทศได้ 

ความน่าประทับใจของการเสวนา
ครั้ งนี้ คื อ  การ ไ ด้ เห็นคน รุ่น ใหม่ 

สร้างพ้ืนท่ีแห่งการสื่อสารด้วยตัวเอง  
แบ่งปันความคิด ทัศนคติ การใช้
ชีวิตท่ีน่าสนใจ ใช้ platform online  
ให้เกิดประโยชน์ เป็นแรงบันดาลใจ 
ให้กับหลาย ๆ คนได้ อีกท้ังยังให้ข้อคิด 
เกี่ยวกับการเสพสื่ อออนไลน์ของ
ผู้คนในปัจจุบันอีกด้วย และในเดือน 
กันยายน ๒๕๖๔ นี้ กรมสารนิเทศ 
จะจัดงานเสวนา New Normal:  
New Coolture ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้
แนวคิด New Normal: New Coolture: 
Br idg ing the Gap ซึ่ ง เชิญคน 
ต่างเจนเนอเรชั่นมาร่วมแลกเปลี่ยน 
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ความเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารในโลก 
สมัยใหม่และการท�าความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน 
ของใจท่ีเปิดกว้าง

ย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน 
และรังสรรค์อนาคต

ช่วง เวลาเช่นนี้นับ เป็นโอกาส 
ในการย้อนกลับไปสร้างความเข้าใจ
ในรากเหง้าของความเป็นไทย รวมท้ัง 
งานการทูตในประวัติศาสตร์ ไทย 
ด้วยเช่นกัน กรมสารนิเทศจึงเชิญ 
คณะสื่อมวลชนไปรว่มศึกษาวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ไทยในโครงการ  

“เสน้ทางวัฒนธรรมกบัประวัติศาสตร์
ก า ร ทู ต ไ ท ย ใ น แ ผ่ น ดิ น ส ม เ ด็ จ 
พระนารายณ์” และ “เงาฝรั่งบนฝั่ ง 
อ ยุ ธ ย า ”  ด้ ว ย ค ว า ม มุ่ ง ห วั ง ว่ า  
การเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ 
เ ช่ น นี้ จ ะ ช่ ว ย ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่สาธารณชน 
เกี่ยวกับเรื่ องราวการต่างประเทศ 
ในอดีต เช่น ท้าวทองกีบม้าไม่ได้ 
เป็นคนเริ่มต้นประดิษฐข์นมทองหยิบ 
ทองหยอด และฝอยทอง อยา่งท่ีคนไทย 
ส่วนใหญ่เข้าใจกัน และอยุธยาคือ 
ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของสังคม
พหุ วัฒนธรรม ท่ี ไ ม่ ไ ด้ มีแ ต่ เพี ยง  
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“เงาฝรั่ง” หากแต่รวมถึงชาวต่างชาติ 
อ่ืน ๆ ท้ังญ่ีปุ่น จีน เปอร์เซีย และ 
อี ก ห ล า ย ช น ช า ติ  แ ล ะ สุ ด ท้ า ย  
ได้ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ 
ในการด�าเนนิกศุโลบายทางการทูตของ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะนั้น 

เทศกาลละครไทย ความบันเทิง
ที่เข้าถึงประชาชน

เมื่ อคนรุ่นใหม่มีชี วิตผูกพันกับ 
โลกออนไลนอ์ยา่งเหนยีวแน่น ไมเ่พยีง
แค่คนไทย หากรวมถึงผู้คนในประเทศ 
ต่าง ๆ การ lockdown เมืองส่งผลให้
ผูค้นต้องอยู่กบับา้น ท�างานและใชชี้วิต 
กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ละครไทย 
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ท่ีฉายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ รับ 
ความนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าสนใจ  
โดยเฉพาะในญีปุ่น่ เราจึงน�าวัฒนธรรม 
ไทยไปเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอด้วยงาน  
“เทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น ๒๐๒๑” 
ซึ่ งเป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง 
กรมสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโตเกียว  ทีมประเทศไทย  
และค่ายละครไทย ๓ ค่าย ได้แก่  
GMM TV นาดาวบางกอก และ 
ช่อง ๓ ท่ีนอกจากจะเป็นการจัด 
งานเทศกาลละครไทยในประเทศ 
ญี่ ปุ่ น เ ป็ น ค ร้ั ง แ ร ก แ ล้ ว  ยั ง เ ป็ น 
การจัดงานเทศกาลไทยผ่านระบบ 
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Online Streaming เป็นครั้งแรก 
อีก ด้วย  งาน น้ี ไ ด้รับการตอบรับ 
อย่างดียิ่งจากแฟน ๆ ท้ังชาวญี่ปุ่น 
และชาติอ่ืน ๆ ท�าให้มีผู้ติดตามชม 
การถ่ายทอดสดกว่าหนึ่ งหมื่ นคน 
h a s h t a g  ติ ด เ ท ร น ด์ ท วิ ต เ ต อ ร์ 
อันดับหนึ่งของไทย ถือเป็นอีกหนึ่ง
ความส�าเร็จด้านการทูตวัฒนธรรม 
ของกระทรวงการต่างประเทศในยุค 
New Normal ช่วยส่งเสริมวงการ 
ละครไทยให้พัฒนาและเป็นท่ีรู้ จัก 
ในระดับสากล 

Soft Power ที่หลากหลาย
อีกแขนงหนึ่งของวัฒนธรรมไทย 

ท่ี ส า ม า ร ถ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ป็ น ท่ี รู้ จั ก 
ในระดับโลกได้คือ แฟชั่น ด้วยว่าไทย 
มี นักออกแบบแฟชั่น ท่ีมีชื่ อ เสียง 
มากมาย และจ�านวนหนึ่งก้าวไปไกล
ถึงเวทีระดับโลก อย่างปารีสแฟชั่นวีค 
มลิานแฟชัน่วีค หรอืนวิยอรก์แฟชัน่วีค 
แต่ส่ิงท่ีชาวต่างชาติยังรู้จักไม่มากนัก 
คือ วงการแฟชั่นของไทยได้พัฒนา 
การออกแบบแฟชั่ น ไปพร้อม  ๆ  
กับการให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม  
บนพื้นฐานของ ‘Bio-Circular-Green’  
E c o n o m y  ห รื อ ก า ร ผ ส ม ผ ส า น 
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (bio)  

วงการแฟชั่นของไทยได้พัฒนาการออกแบบแฟชั่น 
ไปพร้อม ๆ กับการให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
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เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular) และ 
เศรษฐกิจสีเขียว (green) ในโอกาส
ครบรอบเล่มท่ี ๑๐๐ ของนิตยสาร 
Vogue Thailand กรมสารนิเทศจึงได้ 
ร่วมมือกับนิตยสาร Vogue Thailand  
อ อ ก ห นั ง สื อ เ ล่ ม พิ เ ศ ษ  Vo g u e  
1 0 0 t h  E d i t i o n  เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของวงการ
แ ฟ ชั่ น แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ 
ของไทย ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีโอกาส 
ฉายแสงในเวทีระดับโลก หากยัง
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสะท้อนภาพ 
พันธกิจของไทยในการให้ความส�าคัญ 
กบัสิง่แวดล้อมและเศรษฐกจิหมนุเวียน 

อย่างน่าสนใจ ท่านท่ีสนใจสามารถ 
ติดตามอ่านกันได้ท้ังทางนิตยสาร  
เว็บไซต์ Facebook และ Instagram  
ของ Vogue Thailand ในเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๔

 
Gen Y Gen Z = Our Future

เพราะเราเชื่อว่า คนรุ่นใหม่เปน็กลุม่
ท่ีมีไอเดียสดใหม่ มีมุมมองท่ีน่าสนใจ 
แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ ย่ า ง ท่ี เ ร า 
คาดไม่ ถึ ง  โครงการ จัดประกวด 
ภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยท่ีอยาก 
ให้โลกรู้จัก” จึงเกิดข้ึน เพื่อเฟ้นหา 
ภ า พ ย น ต ร์ สั้ น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์

วงการแฟชั่นของไทยได้พัฒนาการออกแบบแฟชั่น 
ไปพร้อม ๆ กับการให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเทศไทยในรูปแบบท่ีน่าสนใจ  
เพราะใครเล่าจะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ 
ไ ด้ ดี เ ท่ากับคนรุ่นใหม่ ด้วยกันเอง  
น อ ก จ า ก จ ะ ไ ด้ เ ห็ น มุ ม ม อ ง ข อ ง 
คนรุ่นใหม่ต่อการสร้างความนิยมไทย 
ใน ต่างประเทศแล้ว  โครงการนี้ 
ยังมุ่งให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพ  
มี ผ ล ง า น เ ผ ย แ พ ร่ อ อ ก สู่ ส า ย ต า 
ชาวต่างชาติ ส�าหรับท่านท่ีสนใจ  
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ท่ี 
เพจเฟซบุ๊ก MFA Clip Contest 
ส า ม า ร ถ ส่ ง ผ ล ง า น เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด 
และเข้าร่วมเสวนาและ workshop  
การท�าหนังไทยให้โดนใจชาวต่างชาติ
จากวิทยากรผู้คร�าหวอดในวงการ  
น่าสนใจต้ังแต่เริ่มเลยทีเดียว

การทูตวัฒนธรรมในบริบทโลก
ห ล า ย โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร ทู ต

วัฒนธรรมของกรมสารนิเทศท่ียังอยู ่
ระหว่างการด�าเนินการ ล้วนแล้วแต่
สะท้อนภาพการทูตวัฒนธรรมยุคใหม่ 
ท่ียดึโยงกับบริบทโลก ใชป้ระโยชนจ์าก 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
กระชับความสัมพันธ์ ท้ั งระหว่าง 
คนไทยต่างวัยและเพื่ อนนานาชาติ 
ของเราให้แน่นแฟ้น สร้างพื้นท่ีแห่ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม  
อั น มี ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง  
และสร้างช่องทางและโอกาสใหม ่
ให้กับสินค้าและผู้ประกอบการไทย  
ขอให้ ท่ านผู้ อ่ านทุก ท่านติดตาม 
ไปพร้อม ๆ กัน

บรรยากาศการเข้าร่วมเสวนาและ workshop โครงการ 
จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”
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ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ถูกสื่อสารผ่าน
การทูตวัฒนธรรมไปยังต่างประเทศในทุกมุมโลก
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‘การทูตวฒันธรรม’
บอกความเป็นไทยมุมใหม่
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การด�าเนินนโยบายต่างประเทศ 
จ�าเป็นต้องใช้ทุกเคร่ืองมือ เพื่อรักษา 
ผลประโยชน์แห่งชาติ วัฒนธรรม 
กส็ามารถน�ามาใช้เปน็เครื่องมอืสง่เสริม 
การด�าเนนิงานทางการทตูได้ เหมอืนท่ี 
ครัง้หน่ึงมหาอ�านาจเคยใชก้ารทตูปิงปอง 
การทตูแพนด้าจนเปน็ท่ีเลื่องลอื ถึงยุคนี ้
มกีารทตูหนา้กาก การทตูวัคซีน แลว้ไทย 
จะใช้การทูตแบบไหนในยุคท่ีต้อง 
ฟื้ นตัวจากโควิด-๑๙ ระบาด อรพินทร์  
หาญชาญชัยกุล ผู้อ�านวยการกอง 
การทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ  
กระทรวงการต่างประเทศใหส้มัภาษณ ์
พิเศษกับกรุงเทพธรุกิจ

ผอ.เจ๊ียบ เริม่ต้นด้วยการอธบิายว่า 
ท้ังการทูตปิงปอง การทูตแพนด้า  
การทตูวัฒนธรรมลว้นเปน็สว่นหนึง่ของ 

‘การทูตวฒันธรรม’
บอกความเป็นไทยมุมใหม่
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ซอฟท์เพาเวอร์  ท่ีตามทฤษฎีของ 
โจเซฟ ไนน ์หมายถึง อ�านาจนุม่ อ�านาจ 
ละมุน เป็นความสามารถในการจูงใจ 
หรือโน้มน้าวเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ 
มากกว่าการใช้การบบีบงัคับ หรอืการให้ 
สิง่ตอบแทน ตรงขา้มกบั ฮาร์ดเพาเวอร์ 
ท่ีใช้ก�าลังทหาร ในช่วงสงครามเย็น  
มีการใช้ซอฟท์เพาเวอร์กันมาก เช่น  
จีนใชก้ารทตูปงิปองในชว่งเปดิประเทศ  
ในยุโรป ใช้การประกวดร้องเพลง  
“ยูโรวิชัน” หรือสถาบันสอนภาษา 

British Council, เกอเธ่, อาลิยองซ์  
ฟรองเซส์ พวกนี้ก็คือ ซอฟท์เพาเวอร์ 
ใช้การเรียนภาษาเป็นตัวเช่ือมโยงกับ 
คนท่ีไปเรียน การใหท้นุการศกึษา กเ็ปน็ 
ซอฟท์เพาเวอร์อย่างหนึ่ง เป็นการ 
ฝังเมล็ดพันธุใ์ห้เขาชอบประเทศเรา

ตามทฤษฎีของโจเซฟ ไนน์ ท่ีมา
ของซอฟท์เพาเวอร์ ได้แก่ ๑. นโยบาย 
ต่างประเทศ ๒. ค่านิยมทางการเมือง 
๓. วัฒนธรรม จึงเกิดค�าว่า “การทูต 
วัฒนธรรม” แต่การทูตวัฒนธรรมเป็น 
สิ่งท่ีเกิดข้ึนมานานแล้วนับศตวรรษ  
นักส�ารวจ นักเดินทาง พ่อค้า ครู 
และศิลปิน ต่าง เป็น ตัวอย่ า งของ  
“ทูตท่ีไม่เป็นทางการ” หรือ “ทูตทาง 
วัฒนธรรม”  เมื่ อถามถึงการทูต 
วัฒนธรรมของไทยท่ีได้รับการยอมรับ 
จากตะวันตก ผอ.เจ๊ียบ ตอบอย่าง 
ไม่ลังเล “อาหารไทย” นอกจากนี้  
แต่ละปี กระทรวงการต่างประเทศ 
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บูรณาการกับกระทรวงวัฒนธรรม 
จัดงานในธีมต่าง ๆ เช่น ธีมผ้าไทย  
น�าผ้ า จัดแสดง ท่ีตะวันออกกลาง  
ญ่ีปุ่น การน�าศิลปวัฒนธรรมของไทย 
เช่น โขนไปแสดงในสถานท่ีส�าคัญ เช่น  
รอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ในกรุงลอนดอน 
และโอเปราเฮาส์ของซิดนีย์

ก รุ ง เ ท พ ธุ ร กิ จ ต้ั ง ข้ อ สั ง เ ก ต 
อยา่งหนึง่คือ วัฒนธรรมในการน�าเสนอ 
ของภาครัฐไทย มักออกมาในรูปของ 
ผ้าไทย ร�าไทย แต่ตอนนี้คนรุ่นใหม่ 
อยากได้อะไรท่ีฉีกออกไปจากเดิม  
ผอ.กองการทูตวัฒนธรรม อธิบายว่า 

เรื่องนี้แล้วแต่สถานการณ์ กระทรวง 
ต่ า งประ เทศไ ม่ ไ ด้ ท� าแ ค่ผ้ า ไทย  
“เราท�าหลายอย่างมาก กีฬาเราก็ท�า 
เช่น มวยไทย ซึ่ งรัฐบาลประสงค์ 
จะผลักดันให้มวยไทยได้รับการบรรจุ 
ในโอลิมปิก” รองนายกรัฐมนตรีดอน 
ปรมัตถ์วินัย ก็ให้ความส�าคัญในเรื่อง 
กีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มวยไทย 
และตะกรอ้ โดยประสงค์จะใหเ้ผยแพร่
ในต่างประเทศ ด้วยเหน็ว่า กีฬาท้ังสอง 
ประเภทนี้ เป็นเอกลักษณ์ของไทย 
อีกท้ังยังเสริมสร้างให้ผู้ฝึกมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน 
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ท่ีส�าคัญในการพัฒนาประเทศด้วย 
อีกทางหนึ่ง กระทรวงฯ จึงมีแผนท่ีจะ 
น�าตะกร้อไปเผยแพร่ในต่างประเทศ
ควบคู่กับมวยไทย

ในส่วนของอุตสาหกรรมบันเทิง  
กระทรวงฯ  จัดงานเทศกาลภาพยนตรไ์ทย 
ในประเทศต่าง ๆ โดยเน้นในอาเซียน  
ซึ่งนอกจากจะน�าเสนอภาพยนตร์แล้ว 
ยั ง จัดงานลักษณะแฟนมีต  เช่น  
ท่ีเวียดนาม เกิดปรากฏการณ์ห้างแตก 
ม า แ ล้ ว  ท้ั ง นี้ ท้ั ง นั้ น แ ล้ ว แ ต่ ก ลุ่ ม 
เป้ าหมายว่า  จะชอบภาพยนตร์ 
แนวไหน สมัยท่ีเธอประจ�าการอยู่ท่ี 
เบอร์ลิน ฝ่ายเยอรมนีจัดเทศกาลหนัง
ของคณุเจ้ย อภิชาตพงศ ์วีระเศรษฐกลุ  
โดยจัดฉายมาราธอน

“คนดูเยอะมาก งานแบบนีก้แ็ลว้แต่ 
กลุม่เปา้หมาย” ผอ.เจ๊ียบย�า พร้อมเลา่ 

126

p.122-135 (1).indd   126 9/9/21   17:55

creo




ต่อว่า ชว่งท่ีเกิดโควิด -๑๙  ไปต่างประเทศ 
ไม่ได้ เธอก็เลยมาคิดว่าจะท�าอย่างไร 
กบัโครงการของกองการทตูวัฒนธรรม 
ต้องหันมามองงานของตนเองใหม่  
เกิดทริปน�าสื่อมวลชนไปทัศนศึกษา 
ท่ีลพบุรี อยุธยา

“สถานทูตเองก็ตกท่ีนั่งล�าบาก  
จั ด ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  
การท่องเท่ียวไมไ่ด้ อยา่งเทศกาลไทยท่ี 
กรุงโตเกยีว มคีนมาร่วมเปน็แสน ๆ  คน  
เมื่อกรุงโตเกียวประกาศภาวะฉุกเฉิน 
ด้วยสถานการณ์โควิด การจัดงานใหญ ่
ท่ีมีคนมารวมกันจ�านวนมากจึงเป็นไป 
ไม่ได้เลย”

ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ กระทรวง 
ต่างประเทศจึงต้องคิดใหม่เร่ืองการจัด 
เทศกาลไทย เช่น สถานทูตบางแห่ง 
จัดสอนท�าอาหารออนไลน์ ส่งสว่นผสม 
ไปให้ผู้สมัครถึงบ้าน แล้วก็นัดวันเวลา 
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สอนท�าผัดไทยผ่านทางออนไลน์  
เสร็จแล้ว ทุกคนก็จะมีผัดไทยฝีมือ
ตัวเอง

“แต่จะใหส้อนท�าผดัไทยเหมือนกัน 
ท้ังโลกก็ไม่ไหว (สถานทูต) โตเกียว 
ต้ังข้อสังเกตว่า ซีรีส์ไทยก�าลังดังมาก  
ท่ีญี่ปุ่น จึงกลายเป็นโครงการ Thai 
Drama Festival 2021 ในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมระหว่างนักแสดง 
จากประเทศไทยกับแฟนคลับท่ีญี่ปุ่น  
เพื่อโปรโมทละครไทยในญีปุ่่นซึ่งก�าลงั
โด่งดังมาก ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน  
ถ้าไม่ท�าตอนนี้แล้วจะท�าตอนไหน” 
ผอ.เจ๊ียบต้ังค�าถามพร้อมเล่าถึงงาน 
Thai Drama Festival 2021 ท่ีจัด
ขึ้นระหว่างวันท่ี ๓ - ๔ เมษายน  
ถือเป็นงานด้านการทูตวัฒนธรรม 
ท่ีตอบโจทย์วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่  
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ท้ังยังมีภาคท่ีเป็นงานเสวนาวิชาการ
โดยตัวเธอเอง ตัวแทนจากช่อง ๓ 
แ ล ะ ตั ว แ ท น จ า ก ที วี อ า ซ า ฮี ท่ี ซื้ อ 
ละครไทยไปฉายร่ วม เว ที เสวนา   
ผอ.เจ๊ียบยกตัวอย่างเกาหลใีต้ท่ีสง่ออก 
วัฒนธรรมผ่านซีรีส์มาเป็น ๒๐ ปี  
มาประสบความส�าเร็จเม่ือ Parasite  
ได้รับรางวัลออสการ์ “ซอฟท์เพาเวอร ์
เป็นสิ่งท่ีต้องท�าอย่างต่อเนื่ องและ 

ต้องใช้เวลานานมาก” ซึ่งค�าถามท่ี 
ตามมาคือ หลังโควิดใคร ๆ ก็อยากได้ 
เงินกันท้ังนั้น แล้วการทูตวัฒนธรรม 
จะท�าเงินเขา้ประเทศได้มากนอ้ยแค่ไหน

“จริง ๆ แล้วการทูตวัฒนธรรมนี่  
ไม่สามารถเกิดข้ึนได้เพยีงแค่การจัดงาน 
ครั้งเดียวแล้วนับตังค์ ต้องท�าอย่าง 
ต่อเนื่ อง และยาวนานจึงจะส�าเร็จ  
แต่หากส�าเร็จแล้วจะต่อยอดทาง 
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เศรษฐกจิอ่ืน ๆ  ได้เชน่กนั เชน่ ภาพยนตร ์
“อ้ายคนหลอ่ลวง” ท่ีไปฉายในประเทศ 
เพื่อนบา้น ท�ารายได้มากมาย เราหวังว่า 
จะมกีารต่อยอดทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  ด้วย 
เช่น หวังว่าเขาจะรู้จักไทยมากขึ้น  
ชอบเรามากขึ้นและอยากมาบ้านเรา
มากขึ้น

เอาง่ าย  ๆ  เ รา รู้ จั ก เกาะ เซ จู 
ของเกาหลี ใ ต้จากอะไร จากซีรีส์  
ตอนประจ�าการอยู่ฟิลิปปินส์ปี ๒๐๐๐  
ได้ดูซีรีส์จากอารีรังทีวี เห็นตัวละคร 
ใช้ มือ ถือซัมซุง  ขับรถยนต์ ฮุนได  
รู้ จั ก ต๊ อ ก บ ก กี จ า ก ซี รี ส์  เ ร า รู้ ว่ า  
คนเกาหลีชอบกินไก่ทอดกับเบียร์จาก 
ซีรีส์ มันไม่ได้เกิดจากซีรีส์เรื่องเดียว 
แต่เกิดซ�าๆๆๆ จนเราซึมซับวิถีชีวิต 
ของคนเกาหลี นี่คือซอฟท์เพาเวอร์”

ส่วนค�าว่า “วัฒนธรรม” ผอ.เจ๊ียบ 
กลา่วว่า ถ้าเราไม่จ�ากัดความคิดของเรา 
ใหแ้คบตามจารีตว่าวัฒนธรรมคืออะไร 
แต่ ตีความในความหมาย ท่ีก ว้าง  
ตามท่ีอาจารย์ธงทอง (จันทรางศุ)  
เคยพูดในงานเสวนาของกระทรวง
ต่างประเทศว่าถ้าวัฒนธรรมหมายถึง 
วิ ถีชี วิต  จะเป็นอะไร ท่ี เราเล่นได้ 
เยอะมาก

“แต่ส่วนตัวมองว่า ไม่ว่าเราจะท�า 
คอนเทนท์แบบไหนก็ตาม จะวัฒนธรรม 
เชิงอนุรักษ์ หรือวัฒนธรรมคือวิถีชีวิต 
ถ้าเสนอได้อยา่งแนบเนียน คนดไูมรู่สึ้ก 
ว่าถูกยัดเยียด เชื่ อว่าท�าได้หมด”  
นี่ คือค�าตอบจาก ผอ.กองการทูต 
วัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศ
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ประสบการณ์ของ 
ผูแ้ทนไทยประจ�าส�านัก
เลขาธิการเอเปค

กว่าสามทศวรรษท่ีเอเปคได้กอ่ต้ังขึน้ 
เอเปคถือเป็นกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท่ีเติบโตขึ้นมากใน
ทุกมิติ ไม่เพียงแต่มีจ�านวนสมาชิก
เพิ่มขึ้นจาก ๑๒ เขตเศรษฐกิจเป็น 
๒๑ เขตเศรษฐกิจ แต่เอเปคยังให้ 
ความส�าคัญกับประเด็นใหม่ ๆ ซ่ึงทวี 
ความส�าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข  
และการ เ ติบโตอ ย่างครอบคลุม  
เป็นต้น โดยเช่ือว่าประเด็นเหล่านี ้
จะช่วยสนับสนุนการเปิดเสรีการค้า 
และการลงทุน ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญ 
ของเอเปค

โดยท่ีเอเปคเปน็กรอบความรว่มมอื 
ขนาดใหญ่ มี GDP ของเขตเศรษฐกิจ 
สมาชิกรวมกันกว่าร้อยละ ๖๐ ของ  
GDP โลก เอเปคจึงเป็นตลาดการค้า 
ท่ีส�าคัญของไทย และโดยท่ีเอเปค 
ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย  
ท้ังเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ท่ี เป็น 
มหาอ�านาจ  อาทิ  จีน  สหรฐัอเมรกิา  รสัเซยี 
หรือเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่มี 
ขนาดพื้นท่ีและจ�านวนประชากรน้อย  
อาทิ สงิคโปร ์ไต้หวัน หรอืเขตเศรษฐกจิ 
ขนาดเล็กและอยู่ห่างไกลจากไทย  
อาทิ เปรู ปาปัวนิวกินี นิวซีแลนด์ 

เกริกภูมิ จิตรานุเคราะห์
นักการทูตช�านาญการ (ที่ปรึกษา) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์เรื่อง
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ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความ 
ร่วมมือเอเปคผ่านการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์กบัสมาชิกอ่ืน  ๆ   โดยเฉพาะ 
ในประเ ด็น ท่ี ไทยให้ความส� า คัญ  
เช่น การท่องเท่ียว ความมั่นคงด้าน 
อาหาร สาธารณสุข และความสัมพันธ ์
ระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมนุเวียนและเศรษฐกิจสเีขยีว เปน็ต้น

ในชว่งเวลาท่ีโลกเผชญิกบัผลกระทบ 
ของโควิด-๑๙ ผมในฐานะท่ีได้รับ
มอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีส�านัก 

เลขาธกิารเอเปคในฐานะผู้อ�านวยการ 
โครงการ (Program Director) ต้ังแต่ 
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ได้เหน็ความมุง่มัน่ 
และความพยายามของเอเปคท่ีจะ 
ช่วยเหลือเขตเศรษฐกิจจากผลกระทบ 
ของโควิด-๑๙ ในหลายมิติ โดยเฉพาะ 
ในมติิการค้าและการลงทนุซึง่เปน็หวัใจ 
ส�าคัญของความร่วมมือเอเปค เอเปค 
ได้จัดท�าปฏิญญาเร่ืองการอ�านวยความ 
สะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้าย 
สินค้าท่ีมีความจ�าเป็น (Declaration 
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on Facilitating the Movement 
of Essential Goods by the APEC 
Ministers Responsible for Trade) 
นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศในด้านการอ�านวยความ 
สะดวกในการ จัดจ� าหน่ าย วัคซีน 
โควิด-๑๙ (Best Practice Guidelines 
for APEC Customs Administrations 
to Facilitate the Distribution of 
COVID-19 Vaccines and Related 
Goods )  ส� าหรับมิ ติสาธารณสุข  
รัฐมนตรีสาธารณสุขของเอเปคได้ออก
แถลงการณ์ร่วมเรื่องการสร้างภูมิภาค 
เอเชียและแปซิฟิกท่ีแข็งแกร่งในโลก 
ปัจจุบันท่ีเผชิญกับโควิด-๑๙ (Joint 
Statement on Building a Resilient 
Asia-Pacific in a COVID-19 World 

by APEC Health Ministers and 
Rep re s en ta t i ve s )  นอกจากนี้  
ในส่วนของคณะกรรมการเศรษฐกิจ 
(Economic Committee) ซึ่ งผม 
รับผิดชอบอยู่  เอเปคอยู่ระหว่าง 
จัดท�ารายงานเร่ืองการปฏิรูปโครงสร้าง 
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กับอนาคตของการท�างาน (the future 
of work) เพ่ือหาวิธีการท�างานใหม่ 
ในอนาคตเน่ืองจากโควิด-๑๙ และ 
ได้จัดท�ารายงาน Resolving Corporate 
Insolvency in APEC Economies 
in the Aftermath of the COVID-19 
Pandemic นอกจากนี้ คณะกรรมการ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก� า ลั ง จั ด ท� า ก า ร ร ะ งั บ 
ข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute 
Resolution) ซึ่งจะเป็นวิธีการระงับ 
ข้อพิพาททางเลือกโดยอาศัยระบบ
อินเทอร์ เน็ตและคู่ เ จรจาไม่ ต้อง 
เดินทางมาเจอกัน การระงับข้อพิพาท 
ออนไลน์นี้ถือเป็นแนวคิดใหม่ส�าหรับ 
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และเอเปคลองท่ีจะพฒันาแนวคิดนีข้ึน้ 
ซ่ึ ง ย� า ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ เ ด่ น ข อ ง เ อ เ ป ค 
ท่ี เ ป็นแหล่ งบ่ม เพาะแนวคิดใหม่  
(incubator of ideas) ท้ังนี้ แม้ว่า 
ความพยายามหรือข้อริเริ่มของเอเปค 
จะยังไม่สัมฤทธผิลเนื่องจากหลายเรื่อง 
เป็นประเด็นท่ีซับซ้อน ละเอียดอ่อน 
และใ ช้ระยะเวลานาน แต่ก็ เป็น 
การยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสมาชิก 
เ อ เปค ท่ีจะร่ วมมื อกัน เพื่ อแก้ ไข 
ปัญหาและความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีโลก 
เผชิญอยู่  เพื่ อบรรเทาผลกระทบ 
ทางลบท่ีมีต่อเขตเศรษฐกิจเอเปคเอง 
และต่อโลก  

ท้ายนี้ เป็นท่ีน่ายินดีเป็นอย่างย่ิง 
ท่ีไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ผู้น�าเอเปคอีกครัง้ในปี ๒๕๖๕ หลงัจาก 
ท่ีเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น�า 
เอเปคครัง้แรกเมื่อป ี๒๕๔๖ ท่ีกรุงเทพฯ 
ผมเชื่ อว่า ในฐานะเจ้าภาพจัดการ
ป ร ะ ชุ ม  ไ ท ย จ ะ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้
ความร่วมมือของเอเปคแข็งเกร่ง  
ยั่ งยืนตอบสนองต่อความท้าทาย 
ให ม่  ๆ  ไ ด้อย่ า ง มีประสิทธิภาพ  
และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนไทย 
และประชาชนเอเปค
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นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles) 
หรือแอลเอ ต้ังอยูใ่นมลรฐัแคลฟิอร์เนีย 
เ ป็ น เ มื อ ง ใ ห ญ่ ทั น ส มั ย ท่ี มี ค ว า ม 
หลากหลายทางวัฒนธรรม มีชุมชน
จากทกุมมุโลกอาศัยอยูเ่ปน็จ�านวนมาก 
ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ ในนคร 
ลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้ เ คียง 
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้  
ยังมีชุมชนชาวอาเซียนจ�านวนมาก
กระจายอยู่ ท่ัวนครลอสแอนเจลิส  
เช่น  ชุมชนเมี ยนมา  ฟิ ลิปปินส์  
มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย กัมพูชา ฯลฯ 

เ ป็นท่ีน่าสังเกตว่า ชุมชนชาว
อาเซียนนิยมอาศัยอยู่ในเขตเดียวกัน 
เช่น  ชุมชนเ วียดนามอาศัยอ ยู่ ท่ี 
Orange County ชุมชนกัมพูชาอาศัย 
อ ยู่ ท่ี  Long  Beach  ชุมชนลาว 
และม้งลาวอาศัยอยู่ท่ีเมือง Fresno  

แอลเอ: 
เมืองฟา้อมร 
คนไทย
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ห่างจากนครลอสแอนเจลิสประมาณ 
๓๕๐ กิโลเมตร ชุมชนอินโดนีเซีย 
นิยมอยู่ท่ี Montery Park ส่วนชุมชน 
มาเลเซียจะหนาแน่นอยู่แถว San 
Gabriel Valley ชุมชนฟิลิปปินส ์
เ ป็ น ชุ ม ช น ใ ห ญ่ แ ล ะ ก ร ะ จ า ย อ ยู่
ท่ั ว น ค ร ล อ ส แ อ น เ จ ลิ ส เ ช่ น กั น  
ความหลากหลายดังกล่ าวท� า ให ้
นครลอสเเอนเจลสิเปน็เมืองท่ีนา่สนใจ 
และปัจจุบันยังเป็นท่ีต้ังของสถาน
กงสุลใหญ่อาเซียนถึง ๖ ประเทศ  
คือ ไทย เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย กัมพูชา

ท�าไมคนไทยจ�านวนมากถึงเลือก 
ท่ีจะต้ังถ่ินฐานท่ีนครลอสแอนเจลิส 
แท้ท่ีจริงแล้ว นครลอสแอนเจลิส  
เปรียบเสมือนกรุงเทพแห่ง ท่ีสอง  
ชื่ อ เ มื อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ 
นครลอสแอนเจลิสมีความหมาย
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เ ดี ย ว กั น ดุ จ เ มื อ ง ส ว ร ร ค์ ฟ้ า อ ม ร  
เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่ีมีสภาพ 
อากาศดีกับคนไทยแล้ว ยังเป็นเมือง 
ท่ีมีอาหารไทยอร่อย เป็นท่ีต้ังของ  
Thai Town แห่งแรกของโลก ซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางของร้านอาหารไทยและ 
ร้านค้าไทย ประกอบด้วยซูเปอร ์
มาร์ เกตไทย เช่น ตลาดสีลมและ 
ตลาดบางรัก นอกจากนี้  ยังมีร้าน 
หนังสือดอกหญ้า ร้านตัดผม ร้านนวด 
และสปาไทย ฯลฯ เป็นแหล่งรวมตัวของ 
ชุมชนไทยโดยเฉพาะทุกวันเสาร์เช้า 
บริเวณ Thailand Plaza ซ่ึงต้ังอยู่ 
ใจกลาง Thai Town มีตลาดนัด
จ�าหน่ายอาหารไทยในราคาไม่เกิน 

มื้ อละ ๕ ดอลลาร์สหรัฐ มีการจัด 
กิจกรรมร่วมกัน เช่น การตักบาตร 
โดยพระสงฆ์จากวัดไทยต่าง ๆ เป็นต้น

แมชุ้มชนไทยในนครลอสแอนเจลสิ 
จะมีความแตกต่าง ด้านความคิด  
แต่สถานกงสุลใหญ่  ณ นครลอส 
แอนเจลิส ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุม  
๑๓ มลรฐัทางภาคตะวันตก ได้ท�าหนา้ท่ี
อย่างดียิ่งในการสร้างความเข้าใจและ 
ช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ชุมชนไทยและ 
คนไทยอเมริกันเข้าใจถึงสถานการณ์ 
ในประเทศไทยผ่านกิจกรรมและ 
งานต่าง ๆ เช่น ในโอกาสท่ีคณะกงสุล 
เ ดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร 
ในมลรั ฐแคลิฟอร์ เนียและมลรั ฐ 
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ในเขตอาณา การแลกเปลีย่นข้อคิดเหน็ 
ท่ีสร้างสรรค์กับผู้น�าชุมชน การพบปะ 
สังสรรค์กับชุนชนไทยในหลากหลาย 
อ า ชีพ ท่ีสถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ  และ 
บ้ านพักกงสุล ใหญ่ฯ  การพบปะ 
ผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ นักเรียน 
และนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย 
ท่ี มีคนไทยศึกษาอ ยู่ จ� านวนมาก  
เช่น UCLA, USC, California State 
University ฯลฯ 

นอกจากชุมชนไทยและชุมชน
อาเซียนท่ีอาศัยอยู่ ท่ีนครลอสแอน 
เจลิสแล้ว ยังมี China Town, Korea 
Town, Little Tokyo, และอ่ืน ๆ  
อีกมากมาย ท�าใหผู้เ้ขยีนมคีวามรู้สกึว่า 
นครลอสแอนเจลิสเป็นเมืองท่ีมีสีสัน 

และน่าต่ืนเต้น เพราะคนส่วนใหญ่ 
มาจากการหล่อหลอมผสมผสานกัน 
จากหลายวัฒนธรรม ภาษา และความคิด 
ส�าหรับผู้เขียนนั้น ภูมิใจและโชคดีท่ีได้ 
มโีอกาสประจ�าการท่ีสถานกงสลุใหญฯ่ 
เป็นเวลา ๔ ปี ท�าให้ได้พบปะและ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคล 
ในสาขาต่าง ๆ  และได้มโีอกาสชว่ยเหลอื 
และดูแลคนไทย และเม่ือร�าลึกถึง 
เมืองแอลเอครั้งใด อยากให้ตนเอง 
โชคดีอีก กลับไปแสวงหาความรอบรู ้
ทันสมัยและประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ  
ไม่ว่าจะไปในราชการของกระทรวง 
ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ใ น ฐ า น ะ 
นักท่องเ ท่ียวหลังไทยและแอลเอ 
ผ่านพน้วิกฤตโควิด-๑๙ ปลอดภัยดีแลว้
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ไทยมสีถานทูตและสถานกงสลุใหญ่ 
ท่ัวโลกเกือบ ๑๐๐ แห่ง สถานเอก 
อัครราชทูต ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์-
เลสเต เปน็สถานทตูไทยเพยีงแหง่เดียว 
ในโลกท่ีต้ังหันหน้าออกทะเล ดูเด่น 
เป็นสงา่ อวดศกัด์ิศรชีาติไทยใหค้นไทย 

ในติมอร์-เลสเต
ศูนย์รวมใจคนไทย

ได้ภาคภูมิใจ อยู่ต้นถนน Avenida 
de Portugal Road ถนนสายหลัก 
เลียบชายฝั่ งทะเลในกรุงดิลี เรียกได้ว่า  
ต้ังอยู่ห่างจากทะเลแค่ชั่วข้ามถนน  
การจะถ่ายรูปด้านหน้าสถานทูต 
แบบเต็ม ๆ ถ้าไม่ใช้เลนส์พิเศษก็ต้อง
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ถ่ายจากอากาศหรือลงเรือออกไป 
แลว้หนัหลงักลบัเพ่ือถ่ายยอ้นเขา้ฝั่ งมา

ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
ติมอร์-เลสเต หรือติมอร์ตะวันออก  
เป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กต้ังอยู่
บนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ทางเหนือของออสเตรเลีย  

เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสต้ังแต่
ปี ๒๐๖๓ นานกว่า ๔๐๐ ปี ก่อนถูก 
เข้ าปกครองในฐานะจังหวัดหนึ่ ง 
ของอินโดนี เซีย  จนเพิ่ งประกาศ 
แยกตัว เป็น อิสระ เ ม่ือ ปี  ๒๕๑๘  
แต่ได้รับเอกราชอย่างเต็มตัวเ ม่ือ 
วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ วันเดียวกบั 
ท่ีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 
กับไทย ต่อจากจีนและนอร์ เวย์  
เรียกได้ว่า ไทยเป็นมิตรท่ีใกล้ชิดกับ 
ติมอร์ฯ มาต้ังแต่สมัยไทยเข้าไปมี 
บทบาทในการรักษาสันติภาพและ 
การพัฒนาประเทศติมอร์ฯ ต้ังแต่ 
ป ี๒๕๔๒ ก่อนต้ังประเทศ และยงัเข้าไป 
ปฏิบั ติการร่วมกับสหประชาชาติ 
ในหลายภารกิจ เช่น กองก�าลังรักษา
สันติภาพ

ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยู่ ใน 
กรุงดิลีประมาณ ๒๐ คน ส่วนใหญ ่
เปิดร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และ 
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นวดสปา มีความรู้ จักคุ้นเคยและ 
ไปมาหาสู่กันบ่อย ๆ เพราะกรุงดิลี 
เป็นเมืองขนาดเล็ก และสถานทูตไทย 
มักจัดกิจกรรมพบชุมชนไทย งานพิธ ี
เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร กิจกรรม
ทางวัฒนธรรม และงานสังสรรค์ 
ในโอกาสต่าง  ๆ  ท่ีสถานทูตอ ยู่
เป็นประจ�า รวมถึงการนัดซักซ้อม 
แผนอพยพกรณี เกิดภัยพิบั ติหรือ 
เหตุการณ์ความไม่สงบ 

กรุงดิลีมีสภาพความเป็นอยู่และ
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีไม่สะดวก
สบายนัก ขาดแคลนน�า ไม่มีระบบ
ไปรษณีย์  แ ต่ทุ กค รั้ ง ท่ีสถานทูต 
จัดกิจกรรมหรืองานพิธีการ คนไทย 
เกือบทุกคนจะพร้อมใจกันมาร่วมด้วย
ช่วยกันอย่างมีความสุขสนุกสนาน 
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เพราะเป็นโอกาสท่ีจะได้ผ่อนคลาย
และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกัน  
เรยีกได้ว่า สถานทตูไทยคือศนูย์รวมใจ
ของคนไทยในต่างแดน โดยเฉพาะ 
ในยามตกทุกข์ได้ยาก

ครั้งหนึ่งมีโอกาสได้ช่วยหญิงไทย 
ท่ีถูกหลอกไปขายบริการหนีตาย 
มาพ่ึงสถานทูตให้พากลับประเทศไทย  
ยั ง จ� า ค� า พู ด ข อ ง พ ว ก เ ข า ไ ด้ เ ป็ น 
อย่างดี “สถานทูตเป็นที่ที่ปลอดภัย 
ทีส่ดุส�าหรบัคนไทย” “ขอบคณุพีม่าก  
หนูไม่เคยเจอคนไม่รู้จักที่ช่วยหนู 
มากขนาดนี้เลย” ส่วนลูกเรือประมง 
ช า ว ไ ท ย อี ก ค น ท่ี ขึ้ น ฝั่ ง แ ค่ เ ดื อ น 
ละครั้ งมาขอท� าหนั งสื อ เ ดินทาง 
เลม่ใหมพ่ดูว่า “อยูบ่นเรอืมองมาทีฝ่ั่ ง 

เห็นธงไทยแล้วรูเ้ลยว่า นีคื่อแผน่ดิน
ของไทยในต่างแดน”

ย้อนคิดแล้วก็อ่ิมใจ เพราะไม่ว่า
คนไทยจะไปอยู่ท่ีไหนในโลก น�าใจ 
คนไทยเราไมเ่คยท้ิงกัน เพราะภารกิจ 
ดแูลและคุ้มครองคนไทยในต่างแดน 
ของกระทรวงการต่างประเทศคือ 
ความภาคภมูใิจในการสรา้งความอุ่นใจ 
ให้พีน้่องชาวไทยอยา่งแท้จรงิ
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ประเทศไทย มีมา แต่ช้านาน
ชื่อว่าขวาน ทองไทย ไพศาลทรัพย์

ลุ่มน�าดิน ป่าเขา เนาสลับ
คณานับ อุดมผล คนท�ากิน

สั่งสมภูมิ ปัญญา อารยะ
ศิลป วัฒนธรรม ล�าในถ่ิน
คือวิถี บรรพชน คนอยูกิ่น

รวมศาสตร์ศิลป์ ยินระบือ ชื่อว่าไทย

ท้ังภาษา โคลงกาพย์กลอน อักษรศิลป์
วิจิตรจินต์ โขนร�าฟ้อน สะท้อนสมัย

เครื่องคาวหวาน ตามต�ารับ ส�ารับไทย
มวยแม่ไม้ อัตลักษณ์ ประจักษ์นาม

มารยาท คนอ่อนน้อม กตัญญู
บุญคุณรู้ คู่น�าใจ ไทยล้นหลาม

เอกลักษณ์ คุณค่าไทย ใจงดงาม
ประกาศความ ด้วยภูมิใจ ถ่ินไทยธรรม

นานาชาติ ท่ีขาดแคลน แสนล�าบาก
พ้นทุกข์ยาก เพราะพึ่งพา ปรัชญาล�า

แห่งพอเพียง ทฤษฎี ชี้ทางธรรม
ไทยผู้น�า พัฒนา พายั่งยืน

ภูมิใจ... ถิ่น ไทย ธรรม

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ
นักการทูตช�านาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ ร้อยกรอง
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