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สมเด็จพระ บรมราช ชนนี
พระพันป ีนาถมาตา ประชาไทย

น�าพระทัย ชโลมจิต ชีวิตราษฎร์ 
ไทยท้ังชาติ ทุกแห่งแคว้น แดนเหนือใต้

ปา่รักษ์น�า น�าพลิกฟ้ืน คืนหายใจ
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โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 วารสารวิทยุ
สราญรมย์ขอน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
ด้วยบทอาเศียรวาท “เฉลิมพระชนมพรรษาจอมราชา” และ 
“เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ป ี  2562 ถือ เป ็นป ีแห ่ งประวั ติศาสตร ์ด ้ านการ 
ต่างประเทศครั้งส�าคัญ เนื่องจากประเทศไทยได้ท�าหน้าที ่
ที่ส�าคัญยิ่งในฐานะประธานอาเซียน ซ่ึงจะเกิดข้ึน 1 คร้ัง 
ในรอบ 10 ปีเท่านั้น วารสารวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้จึงตั้งใจ 
น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในฐานะ 
ประธานอาเซียนภายใต ้แนวคิดหลัก “ร ่วมมือ ร ่วมใจ  
ก้าวไกล ยั่งยืน” หรือ “Advancing Partnership for  
Sustainability” 

และเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจว่า การเป็นประธาน 
อาเซียน ปี 2562 ของไทยเป็นภารกิจที่ส�าคัญต่อคนไทย 
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนของเรามากเพียงใด  
วารสารวิทยุสราญรมย์ฉบับน้ีจึงได้ประมวลผลการประชุม 
ที่ส�าคัญพร ้อมภาพบรรยากาศของการประชุมสุดยอด 
อาเซียนครั้งท่ี 34 และการประชุมที่ส�าคัญอื่น ๆ รวมทั้ง 

ใน
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น�าเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนจากหลากหลาย 
มุมมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญที่คร�่าหวอดในแวดวง
วิชาการอาเซียน เชื่อว่าจะท�าให้ท่านผู้อ่านได้รับสาระดี ๆ  
พร้อม ๆ  ไปกับความภาคภูมใิจในบทบาทหน้าทีข่องประเทศไทย
ในครั้งนี้

นอกจากนี้ เรายังเปิดประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ 
ในหลากหลายมิติให้แก่ผู ้อ ่านด้วยการน�าเสนอบทความ 
เกีย่วกบัภารกจิด้านการต่างประเทศทีน่่าสนใจจากผู้ปฏบิติังาน 
ในพื้นที่จริง อาทิ กิจกรรมของสมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพ  
และการพัฒนาของกรมการกงสุลในยุค e-Consular

ดิฉันหวังว ่า วารสารวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้จะท�าให  ้
ท่านผู้อ่านได้เต็มอ่ิมกับเรื่องราวดี ๆ ของประชาคมอาเซียน 
และเกร็ดน่ารู ้ด ้านการต่างประเทศ และร่วมภาคภูมิใจ 
กับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในครั้งนี้ไปด้วยกัน 

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า... สวัสดีค่ะ

(ชลธี จันทร์รัชชกูล)
บรรณาธิการบริหาร
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เฉลิมพระชนมพรรษาจอมราชา

เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

ต้นแบบงานประชุมท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม (Green Meeting)

Think ASEAN-Wide,  
Act Region-Wide:  
เรียนรู้และเข้าใจพลังของอาเซยีน 
จากมมุมองคนท้องถิน่

ท�าไมคนอาเซียน 
ถึงไม่สนใจอาเซยีน

สทิธมินุษยชน และความท้าทายของ
ประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน

2
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กต. พฒันา“งานกงสลุไทย”  
สูยุ่ค “e-Consular  
เพือ่ประชาชน”

เพลง “เกษยีณ”

งานสมัมนาผู้จดัรายการ 
วิทยุสราญรมย์

“ร่วมมอื ร่วมใจ 
ก้าวไกล ยัง่ยืน”

ประมวลภาพการประชุมสดุยอด 
อาเซยีน คร้ังท่ี 34

การประชุม AMM/PMC  
คุยอะไรกัน

ประมวลภาพ  
Infographic ASEAN
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ความต ้องการใช ้ท รัพยากรที่ เพิ่ มมากขึ้ นท� า ให ้หลาย 
ภาคส่วนหันมาให้ความสนใจกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ให้คุ ้มค่ามากที่สุด ภาครัฐได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ซ่ึงมุ ่ง 
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ขณะที่ภาคประชาชนก็ตื่นตัว 
และเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจัง ด้านองค์กรเอกชน 
ต่างก็ปรับตัวเพ่ือสร ้างการเติบโตได ้อย ่างย่ังยืนในระยะยาว  
ซึ่งความส�าเร็จจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 
อย่างจริงจัง เพื่อช่วยผลักดันประเทศไทยและอาเซียนให้บรรล ุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development  
Goals: SDGs) ได้อย่างแท้จริง
10

 เรื่อง บริษัท เอสซีจี (มหาชน) 



นายศักด์ิชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒ ิ
ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน บริษัท เอสซีจี (มหาชน) 
หรือ SCG กล่าวว่า SCG มี Passion 
และให้ความส�าคัญด้านการพัฒนา
อย ่างยั่ งยืน ด ้วยการน�าแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการใช  ้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มาปรับใช้ภายในองค์กร ต้ังแต่การคดิ 
และออกแบบสินค้าท่ีต้องค�านึงให้ 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คงทน และคุม้ค่าทีส่ดุ โดยใช้ทรพัยากร 
ในการผลิตน้อยที่สุด และเมื่อสิ้นสุด 
การใช้งานก็สามารถน�ากลับมาเป็น 

วัสดุที่ใช้ในการจัด 

การประชุมจะต้องเป็นวัสด ุ

ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้
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วัตถุดิบในกระบวนการผลิตเดิม  
หรือกระบวนการที่ ใกล ้ เคียงได ้  
รวมถึงส่งเสรมิให้พนักงานปรบัเปลีย่น 
พฤติกรรมการใช ้ชีวิตประจ�า วัน  
ให้ค�านึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยใช ้
การแยกขยะลงถังขยะ 6 ประเภท 
ที่วางไว ้ตามจุดต ่าง ๆ ใน SCG 
โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดการขยะ  
(Waste Management) ให้สามารถ 
หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได ้  
และก้าวสู่การเป็น Zero Landfill  
โดยขยะที่ ถู กแยกประเภทแล ้ ว  
จะถูกส่งต่อเพื่อน�าเข้ากระบวนการ 
จัดการ และมีขยะบางประเภทที ่
สามารถน�ากลับมาสร้างมูลค่าหรือ 
สร้างประโยชน์ได้อีก เช่น ขยะประเภท 
กระดาษขาว-ด�า น�ามาเป็นวัตถุดิบ 
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ในการจัดประชุมอย่างเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ได้ด�าเนินการตาม 

หลัก 3Rs ได้แก่ การลดขยะ (Reduce)  

การน�ากลับมาใช้ (Reuse)  

และการรีไซเคิล (Recycle)  

รวมถึงการน�าขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 

(Upcycle) 
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ในการผลิตกระดาษไอเดียกรีน กระดาษน�้าตาล น�ามาผลิตเป็นกระดาษ 
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับท�าลอนลูกฟูก ในอนาคตจะมีการแปรรูปขยะประเภท 
เศษอาหารเพื่อน�ากลับมาใช้ในการปรับปรุงดิน รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรม  
“GreenMeeting” หรือการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในทุกโอกาส
ของ SCG

SCG เพียงองค์กรเดียวไม่สามารถท�าให้เกิดผลส�าเร็จในวงกว้างได้  
การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจึงเป็นประเด็นท่ี SCG ให้ความส�าคัญ  
เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้ประเทศไทยและประเทศในอาเซียน  
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกได้

นับเป็นโอกาสดทีีปี่นีป้ระเทศไทยเป็นประธานอาเซยีน และมกีารจดัประชมุ 
ผู้น�าและรัฐมนตรีประเทศอาเซียนตลอดทั้งปี 2562 โดย SCG ได้มีส่วนในการ 
แบ่งปันแนวคดินวัตกรรม “Green Meeting” ใน 5 หมวด ส�าหรับการจัดประชมุ 
ดงักล่าวร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานท่ีท่ีเดินทาง 
ได้สะดวกด้วยระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะ (Green Venue) การลดใช ้
เอกสารในทุกขั้นตอน (Green Document) การออกแบบตกแต่งสถานที่ เวที  
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นิทรรศการด้วยวัสดุท่ีสามารถใช้ซ�้า น�ากลับไปใช้ใหม่ รวมถึงการประหยัด 
พลงังาน (Green Arrangement) การจดัเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ให้เพยีงพอ 
ไม่เหลือทิ้ง เลือกอาหารพื้นถิ่น ไม่เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์ (Green Catering)  
และการค�านวณค่าคาร์บอนท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงาน แล้วชดเชยด้วยการปลูก 
ต้นไม้ทดแทน (Carbon Footprint) เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยรณรงค ์
สร้างจิตส�านึก และเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่เพียงค�านึงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ SCG ยังมุ่งมั่นคิดค้น 
และน�าเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับตลอดกระบวนการผลิตให้ใช้ทรัพยากรอย่าง 

คุ ้มค ่าที่สุดตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน (Circular Economy)

นอกจากแนวคิดนวั ตกรรม  
“Green Meeting”SCG ยังได้ม ี
ส่วนร่วมในการน�าเสนอผลิตภัณฑ ์
จากกระดาษรี ไซ เคิลของ SCG  
ในการจัดประชุมผู้น�าอาเซียน เช่น  
นิทรรศการจากกระดาษรีไซเคิล  
ฉากหลังส�าหรับถ ่ายภาพ เก ้าอี้ 
กระดาษ แท่นบรรยาย กล่องกระดาษ 
ส�าหรับรับคืนป้ายชื่อคล้องคอ รวมถึง 
กระเป๋าถุงปูนและตะกร้าสานจาก 
เส้นเทปกระดาษ ท่ีน�าวัสดุเหลือใช ้
จากกระบวนการผลิตของ SCG 
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม 
เพื่อเป ็นส่วนหน่ึงในการเชิญชวน 
ผู้ร่วมงานร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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การใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ที่ทุกคนสามารถร ่วมกันปฏิบัติได ้  
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากความมุ่งมั่น 
ของ SCG ที่ต้องการใช้ทรัพยากรใหม่ 
ให้น้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
ให ้ เกิดประโยชน ์และคุ ้มค ่า ท่ี สุด  
โดยใช้นวัตกรรมการผลิตให้สามารถ 
น�ากระดาษท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้า  
และเพิม่สดัส่วนการใช้วัตถดุบิรไีซเคลิ 
ที่สูงขึ้น แต่ยังคงคุณภาพของกระดาษ 
ให้แข็งแรง เพื่อให้สามารถน�าไปผลิต 
เป็นสินค้ารูปแบบต่าง ๆ ได้

กระทรวงการต่างประเทศและ 
SCG มีแนวคิดร่วมกันในการประยุกต์ 
ใช้นวัตกรรม Green Meeting และ 
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ผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิลซ�้าส�าหรับการจัดประชุมตลอดทั้งปี 2562 
เม่ือสิ้นสุดการใช้งาน อุปกรณ์จากกระดาษรีไซเคิลบางส่วนจะมอบให้แก่ 
หน่วยงานทีม่คีวามจ�าเป็นต้องการใช้เพื่อสร้างประโยชน์ได้อย่างคุ ้มค่าที่สุด 
ส่วนทีเ่หลอืก็จะถกูน�ากลบัไปเป็นวตัถดุบิในการผลิตกระดาษรีไซเคิลได้อีกครั้ง  
เพื่อให้เกิดขยะจากการประชุมน้อยที่สุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ก้าวต่อไปจะยังคงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการพัฒนาและต่อยอด 
ความย่ังยืนโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนผสานกับการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ของกระบวนการด�าเนินงาน เพื่อเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการสร้างความย่ังยืนให้แก่สังคม ตลอดจนเดินหน้า 
สร้างความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของโลก (SDGs) และพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่ช่วยถ่ายทอดและ
เผยแพร่องค์ความรูด้้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้แก่ผู้ทีส่นใจ ด้วยความเชือ่มัน่ว่า 
จะมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยและอาเซียนให้เจริญ 
ก้าวหน้าตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ต่อไป 
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นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ประเทศไทย 
ท�าหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยประกาศ 
แนวคิดหลักคือ “Advancing Partnership for Sustainability” 
หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ไทยได้เร่ิมท�าหน้าที ่
ประธานอาเซียนมาประมาณหนึ่งเดือนแล้ว และเริ่มต้นด้วย 
ความแข็งขัน ตลอดทั้งปีไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ในระดับผู้น�า รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส รวมทั้งระดับอื่น ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องประมาณ 180 ครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือ 
ที่หลากหลายของอาเซียน

Think ASEAN-Wide, 
Act Region-Wide:

เรียนรู้และเข้าใจพลังของอาเซียน

จากมุมมองคนท้องถิ่น
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 เรื่อง 
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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การประชุมระดับรัฐมนตรีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดเป็นครั้งแรกคือ  
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN 
Foreign Ministers’Retreat) เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 ท่ีจังหวัด 
เชียงใหม ่  ประสบความส�าเร็จด ้วยดี  ประเด็นหนึ่ งที่ ได ้มีการหารือ
คือ เรื่องการด�าเนินการตามแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียน 2025 
ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงในภูมิภาคและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น 
(connecting the connectivities) และยังเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับท้องถ่ินด้วย เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีชายแดนติดกันหรือใกล ้
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ คือ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  

ถือเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี

ครั้งแรกในช่วงที่ไทยเป็นประธาน

อาเซียน ปี 2562 เพื่อหารือ 

และก�าหนดทิศทางการขับเคลื่อน 

อาเซียนในปี 2562
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ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน รวมทั้งจาก 
ภาควชิาการในทุกระดับทีม่บีทบาทในการเรยีนการสอน การวจัิยและการสือ่สาร 
ความรูค้วามเข้าใจประเดน็วาระ บทบาทและการท�างานของอาเซียนไปสู่นกัเรียน 
นกัศกึษา ผูป้ระกอบการ และสงัคมในวงกว้าง องค์ความรูด้้านอาเซยีนศกึษาได้รับ 
การบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ ในขณะที่งานวิจัยในมิติ 
ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับเสาหลกัท้ังสามของประชาคมอาเซยีนจัดเป็นหนึง่ในประเดน็ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติส�าคัญท่ีได้รับการขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง 
โดยหน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยและสถาบันวิจัยและวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาค

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภายใต้การบรหิารของ ผศ.ดร.พฒันพงษ์ วนัจนัทกึ รักษาราชการแทนอธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ต่างให้ความส�าคัญแก่อาเซียนในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
วฒันธรรม และการเมอืง โดยมจุีดเน้นท่ี
ความร่วมมือระดบัภมูภิาคกบัลาวและ 
เวียดนาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นที ่
พึ่งของท้องถ่ินและเป็นท้ังผู้น�าและ 
ผู้สนับสนุนท้องถิ่นในการสานสร้าง 
ความร่วมมือข้ามท้องถิ่นข้ามภูมิภาค  
โดยมุ่งที่ผลประโยชน์จากการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายของ 
ประชาคมอาเซียน การสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน และความยั่งยืน 
ของทรัพยากรและส่ิงแวดล ้อมที ่
ทุกฝ่ายจะได้รับร่วมกัน
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จุดเด่นของการบูรณาการองค์ความรู้เรื่องอาเซียนกับการเรียนการสอน 
ของมหาวทิยาลยันครพนมคอื การจดัให้มกีารเรยีนการสอนกลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไป  
ได้แก่ วิชาอาเซียนศึกษาและวิชาสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  
(GMS) รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษา 
เวียดนาม ภาษาลาว และภาษาจีน ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อม 
ด้านทักษะการท�างานในระดับข้ามภูมิภาคให้แก่นักศึกษาในด้านงานวิจัย 
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนมใช้จุดเด่นในฐานะจุดเช่ือมต่อ 
ข้ามภูมิภาคกับลาวและเวียดนามจัดตั้งศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง  
เพื่อผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการสานรวม
พลังของอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนานครพนมเชื่อมกับการพัฒนาภาคกลางของลาว 
และเวียดนามให้สอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์และบูรพาภิวัตน์

ฆ้องอาเซียน ตั้งอยู ่

ที่วัดพระธาตุพนม 

วรมหาวิหารถือเป็น 

สัญลักษณ์ต้อนรับ 

สมาชิกอาเซียน 

ที่เดินทางมาเยือน 

จังหวัดนครพนม
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มหาวิทยาลัยยังให้ความส�าคัญ 
ในการพัฒนากิจกรรมความร่วมมือ 
ภายใต ้กรอบบันทึกความเข ้าใจ 
(MOU) ด้านการแลกเปลี่ยนทาง 
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับ 
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน 
หลายแห่ง รวมถงึโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ข้ามท้องถ่ิน  
เช่น ความร่วมมอืกับโรงเรยีนเทศบาล 
ประจ�าจังหวัดนครพนมในการจัด 
โครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการและ 
ศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยม 
ในจังหวัดฮาติงห์ของเวียดนาม

ในมุมมองของนักวิชาการ นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดนครพนม 
อาเซยีนไม่ใช่เรือ่งไกลตวัของนกัศกึษาในท้องถิน่อสีาน แต่หลายคนอาจจะมอง 
ข้ามเรื่องบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสานในการพัฒนา 
ความเป็นประชาคมของอาเซยีน โดยเฉพาะในมติทิางการศึกษา ในฐานะอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้เขียนขอเสนอว่า เราสามารถและจ�าเป็นท่ีจะต้องท�า 
ความเข้าใจอาเซียนจากฐานรากหรือในระดับท้องถิ่นและความสัมพันธ์ 
ข้ามท้องถิ่นข้ามภูมิภาคภายในประชาคมอาเซียน ไม่น้อยไปกว่าความเข้าใจ 
ในระดับรัฐต่อรัฐ เพราะในที่สุดแล้วความหมายของการเป็นประชาคม 
มีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับ 
ประชาชนด้วยกัน

ท้องถิ่นเป็นจุดพัฒนาอย่างยั่งยืนและกลไกขับเคล่ือนความส�าเร็จ 
ทีข่าดไม่ได้ในการจะบรรลผุลตามเป้าหมายของประชาคมอาเซยีนในแต่ละด้าน 
และศักยภาพของท้องถิ่นจะแปรเป็นพลังปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถ้าได้ท�างานยทุธศาสตร์เชงิรกุร่วมกบัสถาบนัอดุมศกึษาในท้องถ่ินเพือ่เปิดประตู 
ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นเพื่อนบ้าน โดยใช้โครงการที่ยัง 
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ประโยชน์ร ่วมกันจากความต้องการ 
ของท้องถิ่นแต่ละแห่งเอง และจาก 
โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันที่จะเกิดขึ้น 
ตามมา 

ส�าหรับข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยตรงกับการจัดหลักสูตรการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัยนครพนมใน 
ด้านอาเซียนศึกษา ผู้เขียนขอเสนอว่า 
มหาวิทยาลัยสามารถเป็นข้อต่อส�าคัญ 
ให ้กับการพัฒนาประชาคมอาเซียน 
ด้านสังคมและวัฒนธรรมในหลายทาง 
ด้วยกัน กล่าวสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

การเรียนวิชาอาเซียนศึกษา 
ควรมี ก าร บู รณาการกั บ 
หลากหลายสาขาวิชา อาทิ 

วิชารัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ หรือแม้กระทั่งสาขา
วิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม เป็นต้น 
ในมุมมองของทางนักมานุษยวิทยานั้น 
การสอนวิชาที่ เกี่ ยวกับอาเ ซียนใน 
ลักษณะบูรณาการนี้ ช่วยเปิดมุมมอง 
ของนักศึกษาให้เข้าใจอาเซียนอย่าง 
รอบด ้านและลุ ่มลึกจากการพูดคุย 
กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  
ผู ้เขียนพบว่า นักศึกษามีพ้ืนฐานทาง 
ความรู ้ ในเรื่องสังคมและวัฒนธรรม 
อาเซียนอยู่ก่อนแล้ว เช่น ประวัติการ 

การพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา  

ควรบูรณาการความรู้จากหลากหลาย 

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐศาสตร์  

ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
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ก่อตั้งอาเซียน อาหารประจ�าชาติ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเชื่อมโยง 
ได้ว่า อาเซยีนมบีทบาทอย่างไรในชวีติประจ�าวนัของตนหรือประชาคมอาเซียน 
มีผลอย่างไรต่อการประกอบอาชีพของตนในอนาคต ดังนั้น การออกแบบ 
เนื้อหาการเรียนการสอนอาเซียนแบบบูรณาการองค์ความรู้ ผู้เขียนเร่ิมจาก 
การศึกษาพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และฐานทรัพยากร โดยชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ 
ของภาษาในอาเซียน และควรเน้นย�้าถึงโอกาสในการศึกษาต่อและท�างาน 
รวมถงึการท�าความเข้าใจสงัคมวฒันธรรมอืน่อย่างให้ความเคารพให้ความส�าคญั 
กับความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมและไม่ตัดสินหรือวิจารณ์วัฒนธรรม 
ที่ต่างจากตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนให้ความส�าคัญกับการท�าความ 
เข้าใจอาเซียนในฐานะที่เป็นตัวแทนของสังคมพหุวัฒนธรรม ในแนวคิดนี ้
อาเซียนสามารถท�าหน้าท่ีเป็นกลไกในการเชื่อมต่อกันระหว่างคนในสังคม 
ต่างวัฒนธรรม

วิชาอาเซียนศึกษาควรเปิด 
โอกาสให้นักศึกษามีทักษะ 
ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ ค ว าม 

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย ่าง 
ยั่งยืนในท้องถิ่นและสังคมโลกเข้าใจ 
ถึงบริบทของโลกปัจจุบันท่ีมีการปะทะ 
กันระหว ่างกระแสโลกาภิวัตน ์และ 
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่น 
รวมถงึสถานการณ์การเมืองโลกร่วมสมยั 
ความขัดแย้งและผลกระทบของสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลย ี
ดจิทัิล (technology disruption) ที่มีต่อ 
ภาคธรุกจิ อตุสาหกรรม สือ่สารมวลชน 
ตลาดแรงงาน และการศกึษาในประชาคม 
อาเซียน

การศึกษาด้านอาเซียน 

ให้รอบด้านจ�าเป็นต้อง 

มีการวิเคราะห์และ 

เชื่อมโยงกับบริบทของ

สังคมโลกให้ได้ด้วย
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การออกแบบเนื้อหาวิชาอาเซียนศึกษาให้สัมพันธ์กับสถานการณ์โลก 
ปัจจุบันนอกจากจะช่วยขยายพรมแดนทางความรู้ให้แก่นักศึกษาให้มีความ 
กว้างขวางมากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยผลักดันและขับเคลื่อนชุมชนและสังคม 
ในท้องถิ่นระดับรากหญ้าให้ก้าวทันกระแสการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค
และระดับโลก

การออกแบบหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน รวมถึง 
การท�ากิจกรรมภายใต้กรอบ 

ความร ่ วมมื อระหว ่ า งคณาจารย ์  
นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และ 
บุคลากรสายวิชาชีพทั้งจากภาครัฐและ 
เอกชนควรหาเวทีแลกเปลี่ยนความรู  ้
และประสบการณ์กัน เช ่น การจัด 
เสวนาอาเซียนสัญจรเรื่อง “อาเซียนกับ 
การมีบทบาทและการ มีส ่ วนร ่ วม 
ของคนในท้องถิ่นอีสาน” ซึ่งเกิดจาก 
ความร ่วมมือระหว ่างมหาวิทยาลัย 
นครพนมร ่วมกับสมาคมอาเ ซียน- 
ประเทศไทย (ASEAN Association- 
Thailand: AAT) ในการเสวนาครั้งนี้ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมโดยเฉพาะ 
บุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ ์
ในการสอนรายวิชาอาเ ซียนศึกษา 
ในจังหวัดนครพนม รวมถึงผู ้มีส ่วน 
เกี่ยวข้องในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อ 
สร ้างความร ่วมมือและแลกเปล่ียน 
กันทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรม 
ในกลุ ่มประเทศอาเซียน ผู ้ เข ้าร ่วม 

กิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน 

ความรู้และประสบการณ ์

มีส่วนส�าคัญในการสร้าง 

ความร่วมมือของแต่ละ 

ภาคส่วนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
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เสวนา ได้แก่ นายกสมาคมอาเซียน 
ประเทศไทย คณาจารย์ และนักศึกษา 
ในจังหวัดนครพนม ซึ่งช่วยสะท้อนว่า 
การท�าความเข้าใจประชาคมอาเซียน 
สามารถท�าได้มากกว่าระดับนโยบาย 
ซึ่งเป ็นไปในลักษณะ “บนลงล่าง”  
(top - down) เราสามารถท�าความ 
เข ้าใจและเรียนรู ้ เรื่ องราวต ่าง ๆ  
เก่ียวกับอาเซียนศึกษาจาก “ฐานราก”  
(bottom - up) ซึ่งประชาชนทุกคน 
สามารถเข้าถึงได้

ผู ้เขียนมีความเช่ือมั่นว่า การเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดและร่วมด�าเนินการไปสู่ประชาคมอาเซียนจะน�าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ได้องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของ 
ท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับประชาชน 
ที่จะเป็นรากฐานมั่นคงที่ไม่มีอะไรทดแทนได้ส�าหรับประชาคมอาเซียน 

การขับเคลื่อนด้านการศึกษา 

ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 

จะประสบความส�าเร็จได ้

ต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วม 

ของคนในท้องถิ่นที่ร่วมผลักดัน 

และก�าหนดทิศทางร่วมกัน
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 เรื่อง 
อิสรา สุนทรวัฒน์ 
อดีตเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)



อาเซียน?ท�าไม
คนอาเซียนถึงไม่สนใจ

ทกุ ๆ  10 ปี มกัจะมคี�าถามยอดฮติวนมาถามว่า “ประเทศไทย 
จะได้อะไรจากการเป็นประธานอาเซยีน” หรอื “คนไทยจะได้อะไร 
จากการทีป่ระเทศไทยเป็นประธานของเซยีน” และ “เราควรจะท�า 
อย่างไรให้เป็นเจ้าภาพที่ดีเมื่อไทยเป็นประธานอาเซียน”

การถามว่าทกุ 10 ปีประเทศเราได้อะไรจากการเป็นประธาน 
อาเซียน นั่นหมายความว่า 9 ปีที่เหลือที่ประเทศอื่นหมุนเวียน 
เป็นประธานเราไม่ต้องสนใจ เราไม่ต้องรับรู้ และเราไม่ต้องใส่ใจ 
ใช่ไหมครับ อาจไม่ใช่แค่เราประเทศเดียวที่ยิงค�าถามแบบนี้ 
ในปีที่เราเป็นประธาน ผมเช่ือว่าทุกประเทศจะมีค�าถามแบบนี้ 
เช่นเดียวกัน

ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่าย ๆ คือ อาเซียนเป็นห้องมืดสนิท 
ที่ไม่มีไฟส่องเข้ามา พอเรามีไฟฉายเมื่อส่องเข้าไปตรงไหน 
ก็จะท�าให้เราเห็นเฉพาะท่ีท่ีเราส่องไฟ ส่วนอื่นที่เหลือก็ยังอยู่ใน 
ความมืดต่อไปจนกว่าจะส่องไฟฉายไปที่ส่วนนั้น เปรียบเหมือน 
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ช่วงใดที่ประเทศใดเป็นประธานอาเซียน ประเทศนั้นหรือคนในประเทศนั้น 
จะตื่นตัว และเริ่มสนใจความเป็นอาเซียนขึ้นมาบ้าง แต่เมื่อผ่านพ้นวาระ 
การท�าหน้าที่เจ้าภาพ ประเทศนั้นจะกลับมาสู่โหมดไม่สนใจเรื่องของอาเซียน 
อีกต่อไปจนกว่าจะหมุนเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง

ในเรื่องน้ีต่อให้ถกกันเป็นสหัสวรรษก็คงจะหาค�าตอบไม่ได้หรอกครับ  
แต่ความจริงก็คือความจริงครับ ความเป็นอาเซียนจะดีจะร้ายอย่างไร ในที่สุด 
พวกเราที่เป็นราษฎรของ 10 ประเทศสมาชิกย่อมหนีความจริงไม่พ้นว่าเรา 
เป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งการเป็นประชาคมทีไ่ม่ว่าจะเหนยีวแน่นหรือไม่กต็าม  
ยังถือว่ามีอ�านาจต่อรองและมีพลังมากกว่า 10 ประเทศที่พยายามเดินหน้า 
แบบลุยเดี่ยว

อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าตลอด 50 ปีท่ีผ่านมา ความเป็นอาเซียน 
สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวันของคนท่ัวไปน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นระดับรากหญ้า 
คนธรรมดาทัว่ไป หรอืแม้แต่ผูม้ฐีานะผมเข้าใจดว่ีาเราเพิง่เริม่การเป็นประชาคม 
อาเซียนอย่างเป็นทางการ 10 ปีมานี้เอง ทุกอย่างจึงเหมือนอยู่ในข้ันเริ่มต้น  
และต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะท�าให้คนในอาเซียนเห็นคุณค่าในความเป็น 
อาเซียน
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ผมจึงเน้นว่า ควรมีวิธีเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้เข้าถึงคนทุกระดับ 
ในสังคมอาเซียนให้ได้ ที่ผมเห็นชัดเลยก็คือ ส่วนใหญ่คนที่เข้าประชุมอาเซียน 
จะมาจากหน่วยงานของรัฐท่ีอินกับเร่ืองอาเซียนอย่างจริงจัง และมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนอย่างลึกซึ้ง แต่ปัญหาอยู่ที่การเผยแพร่ข้อมูล 
ซึ่งมักจะออกมาในรูปรายงานหรือการเผยแพร่ที่ดูเป็นทางการ ซึ่งไม่ค่อย 
สอดคล้องกับความต้องการ หรือความเข้าใจของคนทั่วไป

บรรยากาศการประชุม 

AIPA-ASEAN Interface  

ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการประชุม 

สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34
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โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธาน 

อาเซียนของไทยในปี 2562 จัดท�าโดย 

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  

โดยให้ศิลปินและนักแสดงที่มีชื่อเสียง 

ชั้นน�าของประเทศมาบอกเล่าถึง 

ความส�าคัญของประชาคมอาเซียน  

ภายใต้แนวคิด คนรุ่นนี้เพื่อคนรุ่นหน้า
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ถ้าเปรยีบเทยีบกบัธนาคาร อาเซยีนคอื ส�านกังานใหญ่ทีอ่ยูต่ามเมอืงหลวง 
ของทุกประเทศ แต่สิ่งที่ขาดก็คือ สาขาย่อยที่จะเข้าถึงคนท้องถิ่นที่สามารถ 
สร้างความสนทิสนมกบัคนท้องถิน่ ท�าให้ข้อมลูทีม่าจากส�านกังานใหญ่สามารถ 
เผยแพร่และกระจายถงึคนในท้องถิน่ด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่ายขึน้ ผ่านคนท่ีใกล้ชดิ 
คลกุคลโีดยตรงมากขึน้ การใช้กระทรวงการต่างประเทศ หรอืกรมประชาสมัพนัธ์ 
ของทุกประเทศเผยแพร่ข้อมูลให้ไปถึงคนท้องถ่ิน ผมบอกได้เลยว่าไม่เพียงพอ  
หรอืถ้าจะบอกว่าเป็นระบบทีด่แีล้วและเป็นระบบท่ีดีมาโดยตลอด ผมจะโต้กลับ 
ไปว่า ถ้าดีจริง สมบูรณ์แบบจริงท�าไมคนในอาเซียนยังไม่สนใจเรื่องอาเซียน  
และท�าไมคนในอาเซียนจึงไม่อยากสนใจเรื่องอาเซียน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ผมเข้ารับต�าแหน่งเลขาธิการสมัชชา 
รัฐสภาอาเซียน หรือ ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)  
ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นต�าแหน่งที่หมุนเวียนตาม 
ตัวอักษรของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวาระ 3 ปีเต็ม ซึ่งจะหมด 
ปลายเดือนกันยายน 2562 และประเทศเวียดนามจะรับต�าแหน่งต่อ

หลายคนอาจจะสงสัยว่า AIPA คืออะไร ท�าไมไม่เคยได้ยินมาก่อน AIPA 
ก่อตั้ง 10 ปีหลังการก่อตั้งอาเซียน ถ้าอาเซียนเป็นเวทีของฝ่ายบริหาร 
หรือผู ้น�าของประเทศ AIPA จะเป็นเวทีของฝ่ายนิติบัญญัติหรือผู ้แทน 
ของคนในอาเซยีน เพือ่ถกเถยีง แลกเปลีย่นความคดิ หรือพูดคยุประเด็นต่าง ๆ 
ที่ส�าคัญต่อคนในอาเซียน
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ค�าว ่าผู ้แทนข้างต้นหมายถึง สมาชิกในรัฐสภาของแต่ละประเทศ  
ระดับผู้แทนราษฎร ระดับวุฒิสมาชิก หรือใครที่ท�าหน้าที่เทียบเท่าเป็นผู้แทน 
ของราษฎรในอาเซียนจะถือว่า เป็นสมาชิก AIPA โดยอัตโนมัติ ดังนั้น AIPA  
เป็นตัวแทนของสมาชิกในรัฐสภาอาเซียนกว่า 3,000 คน ทั้งระดับ ส.ส.  
และ ส.ว. โดยมีหน้าที่หลัก คือ เชื่อมโยงกฎหมายของแต่ละประเทศให้เกิด 
ความสอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ของคนในสังคม

ที่ผมหยิบยกองค์กรที่ผมเป็นเลขาธิการฯ ข้ึนมานั้น เพราะผมเช่ือว่า 
ช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่ข้อมูลของอาเซียนจากฝ่ายบริหารถึงประชาชน 
ได้ดีเลยก็คือ ผ่านผู ้แทนของเขาโดยตรง เพราะผู ้แทนของเขาคลุกคลีกับ 
ชาวบ้านมากกว่าเจ้าหน้าที่ในกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ และในบางครั้ง  
การเผยแพร่ข้อมูลที่มาจากหน่วยงานใหญ่หรือ 
ทีด่หู่างไกลจะต้องใช้กระบอกเสยีงท่ีมคีวามเข้าใจ 
ชีวิตและใช้ภาษาท่ีสอดคล้องกับชีวิตคนท้องถ่ิน 
จึงจะประสบผลส�าเร็จ

กิจกรรมการวางแผนกลยุทธ ์

ด้านการสื่อสารมวลชน 

และการประชาสัมพันธ ์

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชา 

รัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในปี 2562
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บรรยากาศการประชุมคณะมนตร ี

ที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน 

ว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2  

ที่จังหวัดเชียงใหม่
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นี่เป็นสิ่งที่ผู ้แทนชาวบ้านท�าอยู ่แล้ว โดยเฉพาะเมื่อต้องการเผยแพร่ 
นโยบายของพรรคท่ีเขาสังกัด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่มาจากซีกฝ่ายค้าน 
หรือมาจากซีกรัฐบาล เป็นธรรมชาติในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน 
กับผู ้แทนของเขา ผมจึงเสนอในทุกเวทีว ่า อาเซียนควรให้ความสนใจ 
และให้ความร่วมมือกับองค์กรอย่าง AIPA เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่

ข ้อเสนอของผมอาจเป็นเพียงข้อเสนอเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา 
แต่น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง ดีกว่าทิ้งไว้ให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาตลอด  
50 ปี ถ้าเราไม่คิดจะแก้ปัญหาหรือแม้แต่เผชิญหน้ากับปัญหานี้ ในอีก 10 ป ี
ข้างหน้า ที่เราจะวนกลับมาเป็นประธานอาเซียนอีกคร้ัง เราจะเจอค�าถามเดิม  
คือ “ประเทศไทยจะได้อะไรจากการเป็นประธานอาเซียน” หรือ “คนไทย 
จะได้อะไรจากการที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน” และ “เราควรจะท�า 
อย่างไรให้เป็นเจ้าภาพที่ดีเมื่อไทยเป็นประธานอาเซียน”

เราต้องช่วยกันครับ ในที่สุดไม่ว่าพวกเราจะเห็นคุณค่าหรือไม่เห็นคุณค่า 
จะสนใจหรือไม่สนใจ และจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจในความเป็นประชาคมอาเซียน  
ก็หนีไม่พ้นว่าเราเป็นประชาคม จริง ๆ ถึงแม้จะเป็นประชาคมที่หลวม 
ก็ตาม ประชาคมจะมีอนาคตและสามารถเป็นประโยชน์กับคนอาเซียน 
อย่างแท้จริงได้หรือไม่ ขึ้นอยู ่กับว่าพวกเราในฐานะประชาชนอาเซียน 
จะเห็นคุณค่าและสนใจมากน้อยเพียงใด เมื่อใดท่ีพวกเราแสดงพลังและ 
แสดงตน เมื่อนั้นฝ่ายบริหารต้องฟังเสียงพวกเราครับ แต่ถ้าเราอยู่เงียบ ๆ 
ไม่สนใจอะไรเลย อาเซียนก็จะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดไป 
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และความท้าทายของประเทศไทย 
ในการเป็นประธานอาเซียน

สิทธิมนุษยชน
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 เรื่อง 
ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ระหว่างปี 2556 - 2561



ประเทศไทยได้ประกาศแนวคิดในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 นี้ 
ว่า “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” การที่ไทยเป็นประธานอาเซียน 
หมายถึง การเป็นประธานองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนหลายองค์กร ซ่ึงรวมถึง 
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN  
Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) ที่จัดตั้ง 
ขึ้นตามกฎบัตรอาเซียน และก่อตั้งอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยเมื่อปี 2552 
ดังน้ัน ปีนี้จึงเป็นปีครบรอบหนึ่งทศวรรษการก่อตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน 
ของอาเซียนด้วยอีกประการหนึ่ง

ในบทความนี้ผู ้เขียนแสดงบทวิเคราะห์ส่วนตัวเกี่ยวกับความท้าทาย 
ของประเทศไทยกับบทบาทการเป็นประธานอาเซียนและประธาน AICHR  
ในด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเห็นว่ามีสองประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นแรก ความท้าทายท่ีส�าคัญที่สุดคือ การด�าเนินการตามแนวคิด 
หลักที่ได้ประกาศไว้ข้างต้น โดยเฉพาะการสร้าง “ความยั่งยืน” ซึ่งหมายถึง 

การพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติภายในปี  
2573 ส�าหรับประเทศไทย หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นเรื่องที่คุ้นเคย  
ดังเห็นได้จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนถึงวิถีแนวคิดชุมชนท้องถิ่น  
อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน  
ผู้เขียนเห็นว่า มีประเด็นพิจารณาสองด้าน
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ในด้านแรกคือ การท�าให ้แนวคิด 
ดังกล่าวแทรกซึมไปในทุกเสาของอาเซียน 
อย่างสอดประสานบูรณาการกัน อาเซียน 
แบ่งการท�างานออกเป็นสามเสา ได้แก่  
เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ 
และเสาสังคมและวัฒนธรรม เป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนหลายข้อถือเป็น
ภารกิจของแต่ละเสาอยู่แล้ว เช่น การขจัด
ความยากจน การศึกษาอย่างมคุีณภาพหรือ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ล้วนเป็น 
ส่วนหนึ่งของภารกิจของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม หรือเป้าหมายเมืองและ
สังคมยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ 
ประชาคมเศรษฐกิจ เป ็นต ้น แต ่จะ 
ท�าอย่างไรให้ทั้งสามประชาคมน�ากรอบ 
แนวคิดของเป้าหมายการพัฒนาอย่าง 
ยั่ งยืนทั้ ง  17  ข ้ อ เป ็นส ่ วนหนึ่ งของ 
การก�าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ  
ตลอดจนการก�ากับดูแลและประเมินผล 
ใ นขณะ ท่ี อ งค ์ ก รที่ ปฏิ บั ติ หน ้ าที่ ใ น 
ประชาคมต่าง ๆ ล้วนคุ้นชินกับการท�างาน 
แบบแยกส่วน

แผนบูรณาการสิทธิคนพิการในอาเซียน 

(ASEAN Enabling Masterplan 2025) 

ช่วยยกระดับสิทธิของผู้พิการให้ทัดเทียม 

ระดับสากล
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ในด้านที่สองจะผนวกหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับโจทย์การขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ประเทศไทยก�าลังรับหน้าเส่ือในการผลักดันผ่าน 
การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้า 
หกประเทศ ซ่ึงรวมถึงจีนและอินเดีย (Regional Comprehensive  
Economic Partnership - RCEP) อย่างไรจึงจะท�าให้ความเจริญเติบโต 
ทางการค้าซึ่งจ�าเป็นต่อทิศทางการพัฒนาของอาเซียนเป็นไปเพ่ือความกินดี 
อยูด่อีย่างยัง่ยนืของประชาชนอาเซยีนอย่างแท้จรงิ ต้องไม่ลมืว่า หลกัการพฒันา 
อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติตั้งอยู่บนการเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
และหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้ก�าหนดเป้าหมายครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม  
การขจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษาและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
ความส�าเร็จของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงย่อมเป็นการยกระดับสิทธิ 
และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนอาเซียนไปพร้อม ๆ กัน และส�าหรบั 
AICHR เองย่อมต้องมีบทบาทในการร ่วมขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิด 
ประสิทธิภาพร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ด้วย

ค�าตอบในเรื่องนี้น่าจะอยู่ในแนวคิด 
ของไทยที่จะท�างานอย่างเป็น “หุ้นส่วน”  
อย ่ า งร ่ วม มือร ่ วม ใจกับทุ กองค ์ กร  
จากประสบการณ์ส ่วนตัวท่ีได ้ท�างาน 
กับอาเซียนมาระยะหนึ่ง โดยเฉพาะการ 
ผลกัดนัให้เกิดแผนบรูณาการสทิธิคนพกิาร 
ในอาเซยีน (ASEAN Enabling Masterplan 
2025) ในช่วงสี่ปีที่ผ ่านมายืนยันได้ว่า  
การสร้างพันธมิตรเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความร่วมมือผ่านการปรึกษาหารือ 
และการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในกระบวนการท�างาน ถือเป็น 
สิ่งส�าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ที่ดีร่วมกัน
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ความท้าทายอีกประเด็นคือ ความสามารถของอาเซียนในการจัดการ 
ปัญหาสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคซึ่งมีจ�านวนและความรุนแรงมากขึ้น  
และเป็นประเด็นที่ทดสอบความชอบธรรม (legitimacy) ของอาเซียนเอง  
ไม่ว่าจะเป็นกรณีความรุนแรงในรัฐยะไข่ หรือความขัดแย้งทางศาสนาและ 
ความเช่ือที่ก�าลังปะทุขึ้นในหลายพื้นที่ของอาเซียน ซึ่งน�ามาสู่การเพ่งเล็ง 
กระบวนการท�างานของ AICHR หรือองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน

ประเด็นส�าคัญที่มีการหารืออย่างต่อเนื่องจนถึงวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษ 
ของการก่อตัง้คอื ท�าอย่างไร AICHR จงึจะสามารถท�าหน้าทีเ่ป็นองค์กรทีส่ามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่เป็นเพียง “เสือกระดาษ” ดังที่หลายฝ่าย 
โดยเฉพาะภาคประชาสังคมตั้งฉายาให้
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ประเทศไทยโดยเฉพาะผู้แทนไทยใน AICHR มีท่าทีที่ชัดเจนมาโดยตลอด 
และต่อเนื่องว่า แม้ AICHR จะมีสถานะเป็นองค์กรที่ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา 
หารือ และเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาล แต่เมื่อได้ก�าหนดให้มีหน้าที่หลัก 
ในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะต้องด�าเนินการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ โดยประเทศไทยได้เคยจัดให้มีการหารือแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
เอกสารจัดตั้ง AICHR หรือ Terms of Reference (TOR) เพ่ือก�าหนด 
รายละเอียดที่สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการด�าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การตคีวามไปในทางท่ีท�าให้ AICHR ไม่สามารถท�าหน้าทีโ่ดยเฉพาะการคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชนได้ตามที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เอกสาร TOR ดังกล่าวได้ก�าหนดให้มีการทบทวนครั้งแรก 
เมื่อครบ 5 ปี แต่ในปี 2557 ซึ่งครบก�าหนดการทบทวน กลับมีการสรุป 
ไปในทางที่ว ่า เอกสารดังกล่าวยังมีความเหมาะสมในการด�าเนินการอยู ่
จึงไม่เกิดการปรับปรุงแต่อย่างใดท้ังที่มีการเรียกร้อง 
จากประเทศสมาชิกหลายประเทศ ในโอกาส 
ที่ประเทศไทยเป ็นประธาน AICHR ในป ีนี้  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาครบ 10 ปีการก่อตั้ง AICHR 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบผู้แทน 
มาแล้วถึง 3 ครั้ง เนื่องจากผู้แทน AICHR มีวาระ 
การด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และต่อวาระได้หนึ่งครั้ง 

วิสัยทัศน์อาเซียน 2568  

ให้ความส�าคัญกับสังคม 

ที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ  

ซึ่งรับรองสิทธิมนุษยชน 

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

ของประชากรอาเซียน
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จึงสมควรท่ีประเทศไทยจะริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อน�าไปสู  ่
การทบทวนเอกสาร TOR ให้สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วน  
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ควรกล่าวด้วยว่า อาเซียนถือเป็นภูมิภาคล่าสุดที่มีการจัดตั้ง 
องค์กรสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ องค์กรระดับภูมิภาคอื่น ๆ ท่ัวโลก 
ต่างมีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยบาง 
ภูมิภาค เช่น อเมริกาและยุโรป ได้ก่อตั้งองค์กรดังกล่าวมายาวนาน 
กว่าเจ็ดสิบปี และกลุ่มประเทศสมาชิกอาหรับก็ได้ริเริ่มจัดต้ังองค์กร 
สิทธิมนุษยชนในระยะเวลาไล่เลี่ยกับอาเซียน ดังนั้น ในการทบทวน 
เอกสาร TOR ของ AICHR ควรพจิารณาประสบการณ์และความท้าทาย 
ของภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย

นอกจากการทบทวน TOR แล้วยังมีประเด็นที่จะเสริมศักยภาพ 
และประสิทธิภาพการท�างานของ AICHR ที่ควรพิจารณาประกอบ 
ด้วย เช่น การประสานการท�างานกับองค์กรอาเซียนอื่นเพื่อพัฒนา 
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เช่น ประเด็น 

44



สิ่งแวดล้อมและมลภาวะระดับภูมิภาค ความรับผิดชอบของธุรกิจในการลงทุน 
ข้ามพรมแดน การขจัดความรุนแรงโดยเฉพาะต่อกลุ่มเปราะบาง หรือการ 
คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และผู้เขียนหวังว่า ประเทศไทยจะยงัรกัษา 
ความต่อเนื่องในการผลักดันประเด็นที่ได ้ด�าเนินการไว้แล้ว ซึ่งรวมถึง 
สิทธิคนพิการ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความรับผิดชอบของธุรกิจ 
ต่อสิทธิมนุษยชน

แน่นอนว่า ความท้าทายทีก่ล่าวถงึข้างต้นนีม้ใิช่เป็นเรือ่งใหม่ หากแต่ปรากฏ 
ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้ ระยะเวลาเพียงปีเดียวในฐานะประธาน 
อาเซียนของไทยอาจเป็นข้อจ�ากัดในการด�าเนินโครงการสิทธิมนุษยชนระดับ 
ภูมิภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่การท่ีได้วางรากฐานหรือริเร่ิมโครงการท่ีน�าไปสู ่
การพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ถือเป็นผลงานท่ีส�าคญัไม่ยิง่หย่อนกว่ากนั ประเทศไทย 
ย่อมต้องใช้โอกาสในการท่ีเป็นทั้งประเทศต้นก�าเนิดและประธานของอาเซียน 
และ AICHR สร้างผลงานเพือ่เป็นท่ียอมรบัของประชาคม ผูเ้ขยีนขอเป็นก�าลังใจ 
และอวยพรให้ประเทศไทยและผู้แทนไทยใน AICHR ที่รับหน้าที่เป็นประธาน  
AICHR ในปี 2562 สามารถด�าเนินงานบรรลุผลตามที่ได้วางแผนไว้เพื่อ 
ประโยชน์ของภูมิภาคและประเทศของเราอย่างยั่งยืนต่อไป 

AICHR เป็นหน่วยงานของอาเซียน 

ที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ  

โดยครอบคลุมถึงเรื่องกระบวนการ 

ยุติธรรมด้วย
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การประชุม 
สุดยอดอาเซยีน
ครั้งที่ 34

ประมวลภาพ
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การประชุม 
AMM/PMC 
คุยอะไรกัน
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 เรื่อง 
พนม ทองประยูร
นักการทูตชำานาญการพิเศษ กรมสารนิเทศ



ไทยเป็นเจ้าภาพการประชมุรัฐมนตรีต่างประเทศ 
อาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
(AMM/PMC) ระหว่างวนัที ่30 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 
2562 ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว นายดอน  
ปรมัตถ ์ วินัย  รั ฐมนตรีว ่ าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศ ได้กล่าวเตอืนถงึการเปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่ 
ท่ีภูมิภาคอาเซียนและทั้งโลกก�าลังเผชิญ และทุก 
ประเทศต้องร่วมกันรับมือ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง 
ทางภูมิรัฐศาสตร์ ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม  
การแพร่ขยายแนวคิดชาตินิยม การปกป้องทาง 
การค้ามากขึ้น และความท้าทายจากการเชื่อมโยง 
ทางอินเทอร์เน็ต หรือ Internet of Things (IOT) 

สิ่งที่รัฐมนตรีทั้งหลายหารือกันจึงไม่พ้นไปจาก 
เรื่องเหล่านี้ และผลสรุปจากการประชุมจึงท�าให ้
สามารถ ‘จับชีพจร’ ของอาเซียนและประเทศ 
คู่เจรจาได้ว่า มีมุมมองอย่างไรในการแปรวิกฤต 
จากการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ด้านให้เป็นโอกาส  
โดยค�าตอบของอาเซียนต่อโจทย์ที่แสนท้าทาย 
ดังกล ่าว คือ เอกสารมุมมองของอาเซียนต่อ 
แนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the 
Indo-Pacific: AOIP) การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 
ทุกมิติหรือ Sustainability of Things (SOT)  
การค้าพหุภาคีที่เสรี และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4
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อาเซียนเพิ่งรับรอง AOIP ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
คร้ังท่ี 34 และได้รับการตอบรับเชิงบวกจากประเทศต่าง ๆ 
เหน็ได้จากในช่วงแถลงข่าว มผีูส่ื้อข่าวต่างประเทศถามรฐัมนตร ี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยว่า AOIP แตกต่างจาก 
มุมมองต่ออินโด-แปซิฟิกของมหาอ�านาจอื่น ๆ อย่างไร  
ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้อุปมาว่า แนวคิดอินโด-แปซิฟิกเป็นเสมือน 
ปลาซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ในท้องทะเล และปลาของอาเซียน 
เป็นปลาที่ไม่มีพิษมีภัยกับใคร ไม่มีความคิดที่จะครอบง�า 
หรือท้าทายใคร แต่มุ ่งที่จะร่วมมือเพื่อสร้างความเจริญ 
ก้าวหน้าไปด้วยกันให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน

ค�าอธิบายข้างต้นเป็นการยืนยันว่า อาเซียนไม่ได้เลือก 
ข้างใดข้างหนึ่ง แต่พร้อมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง 
มหาอ�านาจทัง้หลาย และประสานประโยชน์ระหว่างมหาสมทุร 
แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย โดยใช้กลไกของอาเซียนที่มีอยู่
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ในทางเศรษฐกิจ ทุกประเทศยืนยันว่าการค้าเสรีและระบบพหุภาคียังเป็น 
ทางเลือกที่พึงประสงค์และต้องสนับสนุน หลายประเทศสนับสนุนให้เร่งเจรจา 
ความตกลงทางเศรษฐกิจหรือปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู ่แล้ว 
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโลก อาทิ การเจรจาความตกลงหุ ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้สรุปได้ภายในปีนี้ การปรับปรุง 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และการเตรียมพร้อม 
ที่จะเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป 

ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาเซียนได้หารือกับประเทศคู่เจรจาที่จะ 
ร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อนและขยะทะเล เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม 
ให้ยั่งยืนพร้อมส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป ในขณะเดียวกัน ก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
โดยจะร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความม่ันคง ปราศจาก 
โรคภัย และปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

สิทธิของผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างย่ังยืนและครอบคลุม 
อาเซียนจึงให้ความส�าคัญกับการท�าให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยได้เชิญ “โครงการปักจิตปักใจ” ไปจัดแสดงผลงานของ
ผู้พิการทางสายตาในการถักร้อยกระเป๋าและของใช้อื่น ๆ บริเวณโถงทางเดิน
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การประชุม AMM จัดขึ้นครั้งแรก 

เมื่อปี 2510 และปัจจุบันจัดต่อเนื่อง 

กับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศ 

คู่เจรจา การประชุม AMM/PMC  

ถือเป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน 

ในแง่ของจ�านวนการประชุมและจ�านวน 

ประเทศที่เข้าร่วม 
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หน้าห้องประชุมใกล้ ๆ กับซุ ้มของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development  
Centre on Disability : APCD) ท่ีน�าช็อกโกแลตฝีมอืผูพ้กิารมาให้ 
ผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้ชิมโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 
ศูนย์ APCD กับบรษิทัชอ็กโกแลต MarkRin ซึง่ล้วนเป็นแบบอย่าง 
ของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทางสังคมและช่วยเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้คนอีกหลายกลุ่มที่มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่น

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

เดินชมผลิตภัณฑ์ 

จากโครงการปักจติปักใจ 

และศูนย์พัฒนา 

และฝึกอบรมคนพิการ 

แห่งเอเชียและแปซิฟิก
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อีกประเด็นหนึ่งที่มีการหารือกัน ได้แก่ เรื่องการสร้างความเชื่อมโยง 
ทางอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นโครงสร้างส�าคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
เพื่อการเงินหรือฟินเทค ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ ่มไม่ว่าจะเป็นสตรี 
เยาวชน สตาร์ทอัพ และหมู่บ้านห่างไกล เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก 
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผ่านการท�าธุรกรรมทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เรื่องนี้ 
เป็นประเด็นหนึ่งท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้น�าเสนอ 
ต่อทีป่ระชมุ G20 ท่ีนครโอซากา เพือ่เชญิชวนประเทศในกลุม่ G20 มาร่วมมอื 
กับประชาคมอาเซียนด้วย

ยิ่งการรวมตัวทางเศรษฐกิจมีการพึ่งพาความเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ต 
มากเท่าใด ก็ยิ่งจ�าเป็นต้องมีความมั่นคงทางไซเบอร์มากขึ้นตามไปด้วย  
เพื่อให้เกิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวท่ีเก็บรักษาอยู่ในระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น อาเซียนจึงได้หยิบยกเรื่องนี้เพื่อแสวงหาความร่วมมือ 
กับประเทศคู่เจรจาแทบทุกประเทศ อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย แคนาดา อินเดีย  
และญีปุ่น่ รวมทัง้ได้รบัรองแถลงการณ์ร่วมกบัสหภาพยโุรปว่าด้วยความร่วมมอื
ด ้านความมั่นคงไซเบอร์ นอกจากนี้  ประเทศไทยยังเตรียมจะเปิดตัว 
ศูนย์ ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC) 
อย่างเป็นทางการในปีนี้ด้วย
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การประชุม AMM ครั้งที่ 52 และการ 
ประชุมที่เก่ียวข้องเป็นการประชุมครั้งส�าคัญ 
ของอาเซยีนในรอบปี เพราะเป็นโอกาสทีจ่ะได้ 
หารือกับประเทศคู ่เจรจาทั้ง 10 ประเทศ 
และประเทศคู่เจรจารายสาขาท้ัง 3 ประเทศ  
ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และตุรกี

แม้ท่ีประชุมจะได้หารือประเด็นต่าง ๆ 
มากมาย แต่สิ่งหน่ึงท่ีชัดเจน คือ อาเซียน 
พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการรับมือ 
กับความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังรุกคืบเข้ามา  
ท้ั ง ในด ้ านดุลอ� านาจทางภูมิ รั ฐศาสตร ์  
การเสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อม การปกป้อง 
ทางการค้าและความท้าทายจากการเชื่อมโยง 
ทางอินเทอร ์ เน็ต โดยประชาคมอาเซียน 
ตระหนกัดว่ีา ในสภาพการณ์เช่นนีก้ารไม่เตรียม 
พร้อมย่อมสร้างความเสียหายใหญ่หลวง  
จึงมีการวางแผนอย่างดีเพื่อใช้ประโยชน์จาก 
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เพื่อพลิกเป็นโอกาส 
ในการเสริมสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่ง 
ของภูมิภาคอย่างยั่งยืนผ ่านกลไกต่าง ๆ  
ของอาเซยีนให้สอดรับกบัสถานการณ์ของโลก 
และประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม 
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ไทย-ลาว
สมาคม 

เพื่อมิตรภาพ

80

 เรื่อง 
ทัศนีย์ เชาวโนทัย
เจ้าหน้าที่สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ



ไทยและลาวเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นมายาวนาน 
ทั้งในระดับรัฐบาล เอกชน และประชาชน มีความร่วมมือและกิจกรรมร่วมกัน 
มากมายหลายด้านอย่างน่าช่ืนชม กลไกส�าคัญหนึ่งที่ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ 
ระหว่างสองประเทศด�าเนินไปได้ด้วยดีอย่างต่อเนื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้  
คือ สมาคมไทย-ลาว ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยการผลักดันของกระทรวง 
การต่างประเทศ  และต่อมาเมื่อปี 2547 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น  
“สมาคมไทย-ลาว เพ่ือมิตรภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์ 
และความเข้าใจอนัดรีะหว่างประชาชน 
ไทยกับประชาชนลาวในรูปของการ 
ด�าเนินกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม  
เศรษฐกิจ วิชาการ และสนับสนุนการ 
ด�าเนินนโยบายของรัฐบาล มีสมาคม 
คู ่ต�าแหน ่ง คือ สมาคมลาว-ไทย 
เพื่อมิตรภาพ สังกัดคณะกรรมการ 
ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์ลาว 

บรรยากาศการประชุม 

ร่วมกันของสมาคม 

ไทย-ลาวเพื่อมติรภาพ 

และสมาคมลาว-ไทย 

เพื่อมิตรภาพ
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นับถึงปี 2561 ความร่วมมือระหว่างสองสมาคมได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยบรรยากาศไมตรีจิตมิตรภาพอันแนบแน่น และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในทุกด้าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของท้ังสองประเทศมีความ 
เข้าใจอันดีต่อกัน รักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และส่งเสริมผลประโยชน ์
ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ผ่านกิจกรรมและโครงการร่วมกัน อาทิ โครงการ 
ก่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพลาว-ไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 9 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนมัธยมบ้านดอนทาด เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว 
2. โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน 
3. โรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านกิ่วกะจ�า เมืองใหม่ แขวงพงสาลี 
4. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นพระสงฆ์ แขวงสาละวัน 
5. โรงเรียนประถมสมบูรณ์ บ้านหนองบอง เมืองละมาม แขวงเซกอง 
6. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโพนไซ เมืองสามัคคีไซ แขวงอัดตะปือ 

โครงการก่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพลาว – ไทยแห่งที่ 5  ที่โรงเรียนประถมสมบูรณ์ 

บ้านหนองบอง เมืองละมาม แขวงเซกอง สปป.ลาว
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7. โรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านตาดม่วน เมืองหลา แขวงอุดมไซ 
8. โรงเรียนมัธยมตอนต้นนาซอน เมืองสบเบา แขวงหัวพัน
9. โรงเรียนประถมสมบูรณ์ห้วยแสนค�า เมืองไซยะบุลี แขวงไซยะบุลี  
เป็นอาคารที่ระลึกครบรอบ 25 ปี ความร่วมมือของสองสมาคม โดยได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมเอเชีย 
ตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และภาคเอกชนไทย – ลาว
10. ล่าสุด คือโรงเรียนประถมสมบูรณ์ บ้านท่าแสงจัน แขวงอัตตะปือ  
ได้จดัพธิเีปิดโครงการและลงนามสญัญาก่อสร้างอาคาร เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม  
2562 ซึ่งเป ็นวันครบรอบ 1 ปี การเกิดเหตุอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ  
โครงการก่อสร้างแห่งนีไ้ด้รบัเงนิอดุหนนุจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ เวียงจนัทน์  
โดย เอกอัครราชทูตเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ได้ระดมความช่วยเหลือจาก 
บริษัทเอกชนไทยใน สปป.ลาว ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2563

โครงการก่อสร้างโรงเรียน

มิตรภาพลาว – ไทยแห่งที่ 6 

ที่โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลายโพนไซ เมืองสามัคคีไซ  

แขวงอัดตะปือ สปป.ลาว
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โครงการก่อสร้างโรงเรียน

มิตรภาพลาว – ไทยแห่งที่ 7 

ที่โรงเรียนมัธยมตอนต้น 

บ้านตาดม่วน เมืองหลา  

แขวงอุดมไซ สปป.ลาว

โครงการก่อสร้างโรงเรียน

มิตรภาพลาว – ไทยแห่งที่ 8 

ที่โรงเรียนมัธยมตอนต้น 

นาซอน เมืองสบเบา  

แขวงหัวพัน สปป.ลาว
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สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพและสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ  
ยังได้ร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการและการบรรยายเรื่อง การจัดการน�้าเสียชุมชนตามแนวทาง 
พระราชด�าริ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์  
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้กล่าว 
เปิดโครงการ และศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อ�านวยการโครงการ 
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนายสุวิทย์ สิมะสกุล  
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ยังเป็นประธานในพิธีมอบถังดักไขมัน 
ให้กับนายค�าพอง ดวงวิไล  เจ้าเมืองวังเวียง จ�านวน 50 ถัง เพ่ือแจกจ่าย 
ให้ชาวบ้าน และต่อมา สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพร่วมกับกรมเอเชีย 
ตะวันออกและสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ยังได้ร่วมกันจัดโครงการ 
น�าผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีจาก สปป.ลาว มาศึกษาดูงานและฝึกอบรม 
ด้านการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อม ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ ระหว่าง 
วันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2561
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ส�าหรับกิจกรรมในระดับประชาชน สมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพได้ร่วม 
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดคอนเสิร์ต  
“ร่วมส่งน�้าใจ ไปช่วยลาว” ที่หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ และเลขาธิการสมาคมไทย-ลาวได้เดินทาง 
ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่แขวงอัตตะปือ ตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือและผ้าห่ม 
ให้ผู้ประสบภัยที่แขวงอัตตะปือและแขวงค�าม่วนด้วย

ในปี 2561 กระทรวงการต่างประเทศได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน 
ไปทอดถวายที่วัดสีสะหว่างวงส์ เมืองไซยะบุลี แขวงไซยะบุลี โดยนายก 
สมาคมเป็นผู้อัญเชิญ ดังที่ได้ปฏิบัติมาทุกปี และสมาคมได้บูรณะอาคาร 
และจัดกิจกรรมสมโภชองค์กฐินพระราชทานขึ้น ได้แก่ 

นายสุวิทย์ สิมะสกุล  

นายกสมาคมไทย - ลาว  

เพื่อมิตรภาพ ได้เป็นประธาน 

ในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ไปทอดถวาย ณ วัดสีสะหว่างวงส ์

แขวงไซยะบุลี

86



1. การสร้างห้องสุขาของวัดและโรงเรียน 
มัธยมสมบูรณ์สงฆ์ และติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สงฆ์

2. การจัดแสดงสินค้าไทย-ลาว-เวียดนาม  
ที่ สนามหลวง แขวงไซยะบุลี  ระหว ่ าง 
วันท่ี 12 - 18 พฤศจิกายน 2561 โดยม ี
ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 45 ราย เป็นงาน 
แสดงสินค ้าหัตถกรรมชุมชนและสินค ้า 
อุตสาหกรรมที่ประชาชนในแขวงไซยะบุล ี
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

3. โครงการอบรมกีฬาฟุตบอลให ้กับ 
เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาจ�านวน 120 คน 
ที่สนามจันทะวง (ด้วงเงิน) แขวงไซยะบุลี  
ระหว่างวันท่ี 13 - 15 พฤศจิกายน 2561  
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมไทย-ลาว  
และสมาคมลาว-ไทยเพ่ือมิตรภาพร่วมกับ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

4. การตรวจสุขภาพประชาชนแขวง 
ไซยะบุลี โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาล 
กรุ ง เทพ -พิษณุ โ ลกและ โร งหมอแขวง 
ไซยะบุลี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จ�านวน 900 คน  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
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5. การตรวจสภาพรถยนต์ฟรี โดยสมาคมไทย-ลาวและสมาคมลาว-ไทย 
เพื่อมิตรภาพ ร่วมกับโตโยต้า ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จ�านวน 60 คัน 
ที่ด้านหน้าธนาคารพงสะหวัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 

6. การสมโภชน์องค์กฐิน โดยสองสมาคมได้ร่วมกันจัดให้นักร้องร่วมสมัย 
ซึ่งเป ็นที่ ช่ืนชอบของสาธารณชนลาวไปแสดงในคืนก่อนการทอดกฐิน  
คือ ตุ ๊กกี้ โชว์ ร้อง เต้น เล่นเกมส์ และศิลปินลาว คือ ต้นคูน สุนาเคน  
ที่สนามหลวง เมื่อช่วงค�่าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 มีประชาชนเข้าชม 
แน่นขนัดไม่ต�่ากว่า 20,000 คน 

7. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2561 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2561  
ที่วัดสีสะหว่างวงส์ เมืองไซยะบุลี แขวงไซยะบุลี โดยเร่ิมพิธีใส่บาตรตอนเช้า  
ที่สนามหลวง ต้ังขบวนแห่องค ์พระกฐิน น�าขบวนโดยช้าง 10 เชือก  
ไปที่วัดสีสะหว่างวงส์

ประชาชนชาวไทย 

และชาวลาวกว่า 2,000 คน 

ได้เข้าร่วมงานเชิญ 

ผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ไปทอดถวาย  

ณ วัดสีสะหว่างวงส์  

แขวงไซยะบุลี อย่างคึกคัก
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ค ณ ะ ข อ ง ส ม า ค ม ไ ท ย - ล า ว 
และสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ 
ได ้ เดินทาง เยือนแขวงไซยะบุลี  
ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน  
2561 เพื่ อประ ชุมร ่ วมและ จัด 
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบอาคาร 
เรียนส�าหรับชั้นเตรียมประถมของ 
โรงเรียนประถมสมบูรณ์หาดฮ่อม  
เมืองไซยะบุลี แขวงไซยะบุลี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง 
การต่างประเทศ เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม และ 
การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุลี และในการประชุมร่วมของสองสมาคม 
ที่ห้องประชุมประจ�าแขวงไซยะบุลี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดยม ี
นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานร่วม 
ฝ่ายไทย และนายเหียม พมมะจัน ประธานสมาคมลาว-ไทยเพ่ือมิตรภาพ  
เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว ก่อนปิดประชุม นายกสมาคมไทย-ลาวฯ ได้กล่าว 
บทสรุปสั้น ๆ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ไทย-ลาวได้ชัดเจนที่สุดว่า “สายพัวพัน 
ไทย-ลาวและลาว-ไทยเหมือนสายน�้าโขง เอามีดมาตัดก็ไม่ขาด เด๋ียวน้ีเป็น 
เหมือนสายไฟฟ้าแรงสูงที่แขวงไซยะบุลีส่งให้ไทย ใครมาตัดตายแน่ ๆ” 

พิธีมอบอาคารเรียนส�าหรับ 

ช้ันเตรียมประถมของโรงเรยีน

ประถมสมบูรณ์หาดฮ่อม  

เมืองไซยะบุลี
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เพื่อประชาชน

E-CONSULAR
กต. พัฒนา “งานกงสุลไทย”สู่ยุค
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 เรื่อง 
วรพร กาญจนะวงศ์
นักการทูตชำานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมการกงสุล



ทุกปี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่ดูแล 
บรกิารคนไทยในต่างประเทศกว่า 1.6 ล้านคน จะจดัสมัมนาและประชุม 
เจ้าหน้าที่กงสุลท่ัวโลก เพื่อติวเข้มเรื่องงานบริการงานด้านกงสุลต่าง ๆ 
ตลอดจนรบัฟังปัญหาน�ามาปรับปรงุแก้ไข

ในปีนี ้กรมการกงสลุ ได้จดัสมัมนาและประชุมเจ้าหน้าท่ีกงสุลท่ัวโลก  
ประจ�าปี 2562 ระหว่างวนัที ่8 - 11 กรกฎาคม 2562 ทีผ่่านมา ณ โรงแรม 
เซน็ทาราแกรนด์เซน็ทรลั พลาซา ลาดพร้าว มข้ีาราชการประจ�าสถานทตู 
และสถานกงสุลใหญ่ท่ีท�าหน้าท่ีด้านกงสุลมาร่วมประชุมกันอย่างคึกคัก  
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกงสุลซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 
ที่ท�าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขคนไทยในต่างประเทศ และเปรียบเสมือน  
“หน้าต่างบานแรก” ของประเทศไทย ได้กลับมารับทราบนโยบาย  
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี 
ในแต่ละประเทศ เพือ่น�ามาปรบัปรงุพฒันางานกงสลุของไทยให้ดยีิง่ขึน้ 
เพือ่ประโยชน์ของประชาชน
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ส�าหรับปีนี้ ประเด็นส�าคัญในการสัมมนามุ ่งเน้น 2 เรื่องคือ  
การมุ่งเสริมสร้างเครือข่าย “เพื่อนกงสุล” ทั่วโลก และการขับเคล่ือน 
การท�างานสูย่คุ “e–Consular เพือ่ประชาชน”

พิธีเปิดงานปีนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศให้ความส�าคัญมาเป็นประธานเปิดด้วยตนเอง โดยม ี
นายชยัสริ ิอนะมาน ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 
และนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วม 
พิธีเปิดและพบปะผู้ร่วมประชุม

บรรยากาศของการเสวนาหัวข้อ 

“เหลียวหลังแลหน้า การทูตเพื่อ

ประชาชน” ที่วิทยากรทั้ง 5 ท่าน 

ได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ ์

และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ 

งานกงสุลเพื่อคนไทย
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นโยบายหลกั 3 ประการ ได้แก่ 
1. มุ่งดแูลทกุข์สขุคนไทยในต่างประเทศโดยร่วมกับเครอืข่ายกงสลุ 

ต่างประเทศอืน่ ๆ ในประเทศเจ้าบ้าน
2. การพฒันาและยกระดบัหนงัสอืเดนิทางไทยให้เป็นทีย่อมรบัในระดับ 

สากลและคนไทยสามารถเดนิทางไปประเทศต่าง ๆ ได้อย่างภาคภมูิ
3. การให้เจ้าหน้าท่ีกงสลุน�าแนวปฏบัิติท่ีเป็นเลศิจากประเทศต่าง ๆ  

มาปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ในประเทศไทย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศได้เป็นประธาน 

ในพิธีเปิดงานสัมมนาและ 

การประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก  

ประจ�าปี 2562 
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รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 
ยัง เน ้นความส�าคัญของการพัฒนาด ้าน 
การบริการโดยเฉพาะหนังสือเดินทางท่ีก้าวสู ่
ยุคใหม่ โดยภายใน 5 ปีจะพัฒนาให้ทันสมัย 
ก้าวขยับจากอันดับ 70 ในปีนี้ ขึ้นสู ่อันดับ  
20 ภายใน 5 ปี เพ่ือให้คนไทยถือหนังสือ 
เดินทางไทยอย่างมีศักด์ิศรี

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 
การต่างประเทศได้เป็นประธานในพธิมีอบเขม็ 
เชดิชเูกียรต ิ“กงสลุอาสา” ของกรมการกงสุล 
ให้แก่ผู ้แทนชุมชนไทยในต่างประเทศและ 
คนไทยในประเทศที่มีบทบาทสนับสนุนงาน 
ด้านกงสลุและดูแลทุกข์สุขคนไทยรวม 10 คน
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ในประเทศ ได้แก่ แพนเค้ก-เขมนจิ จามิกรณ์ ทตูหนงัสอืเดนิทางไทย 
ไอซ์-ศรณัย ูวินยัพานชิ นกัร้องและนกัเดนิทางผูส้ร้างแรงบนัดาลใจให้กับ 
คนรุน่ใหม่และคณุด�าฤทธิ ์วริยิะกุล บรรณาธกิารข่าวภมูภิาค นสพ.ไทยรฐั  
ซึง่ช่วยสนบัสนนุภารกจิประชาสมัพนัธ์งานกงสลุต่อเนือ่งมาตลอด 30 ปี

ส่วนในต่างประเทศ ได้แก่ ผูแ้ทนสมาคมและคนไทยจาก 6 ประเทศ 
คอื มาเลเซยี เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ สงิคโปร์ องักฤษ สหรฐัฯ และมาเก๊า

นายชาตร ีอรรจนานนัท์ อธบิดกีรมการกงสลุ กล่าวว่า ทศิทางและ 
การกงสุลของไทยจะพัฒนาสู่ยุค e-Consular เพื่อประชาชน โดยเน้น 
การน�าเทคโนโลยมีาเสรมิการท�างานของ “หลงับ้าน” ให้เข้มแขง็เพือ่ให้ 
ประชาชนได้รับความสะดวกจากการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น  
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การเริม่ใช้ระบบการเกบ็สถิติงานกงสลุ (Consular Index) ในต่างประเทศ 
การเปิดใช้การรบัค�าร้องของระบบ e-Visa ในส�านกังานน�าร่องในต่างประเทศ 
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาศูนย์รับค�าร้องการตรวจลงตราในระดับภูมิภาค 
และการใช้ระเบยีบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุ 
เพือ่ช่วยเหลอืคนไทยท่ีตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยให้การท�างาน 
ด้านกงสลุคล่องตัวมากขึน้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กงสลุตอ้งมุ่งเสริมสรา้งเครอืข่าย “เพือ่นกงสลุ”  
ทั่วทุกมุมโลกทั้งคนต่างชาติท่ีเป็นมิตรกับไทย คนไทยจากภาคส่วนต่าง ๆ  
ในประเทศ และกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวร่วมในการดูแล 
ทกุข์สขุคนไทยให้ทัว่ถงึ การมอบเขม็กงสลุอาสาเป็นการปักหมดุจดุเริม่ต้น 
ในการวางรากฐานเครอืข่ายคนกงสุลทีเ่ข้มแข็งต่อไป
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กรมการกงสลุซ่ึงเปรยีบเสมอืน “ห้องเครือ่ง” งานกงสลุของสถาน 
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก พร้อมจะสนับสนุน 
เจ้าหน้าที่กงสุลของไทยในการดูแลคนไทยท่ัวโลกอย่างเต็มที่  
ทัง้กิจกรรมกงสลุสญัจร และการสนบัสนุนกจิกรรมคนไทยในต่างแดน  
เพื่อให้เจ ้าหน้าที่กงสุลเป็นที่ยอมรับและเข้าถึง-พึ่งได้ส�าหรับ 
คนไทยทุกคน

อีกกิจกรรมส�าคัญในงานคือ การเสวนาหัวข้อ “เหลียวหลัง 
แลหน้า การทูตเพื่อประชาชน” โดยมีวิทยากรคือ นายชาตรี  
อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นายจักร บุญ-หลง อดีตอธิบดี 
กรมการกงสลุคนที ่5 นายมนชยั พชัน ีอดตีกงสลุใหญ่ ณ นครซอีาน  
และแพนเค้ก-เขมนิจ กงสุลอาสาและทูตหนังสือเดินทางไทย  
ด�าเนินรายการโดยนายณรงค์ บุญเสถยีรวงศ์ รองอธบิดกีรมการกงสลุ  
เพื่อถ่ายทอประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองงานด้านงานกงสุล 
เพ่ือคนไทย ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการท�างานและแก้ไข 
ปัญหาทีน่�าไปปฏิบตัไิด้อย่างดใีห้กับเจ้าหน้าทีก่งสลุทีม่าประชุม 
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เพลง
“เกษียณ”

เพลง     
“เกษียณ”
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 เรื่อง 
สมาน นฤมิตญาณ
ข้าราชการบำานาญ กระทรวงการต่างประเทศ
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ค�าอ่านออกเสียงว่า กะ-เสียน ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
เขยีนได้ 3 แบบ คือ “เกษยีน” (น. หนูสะกด) หมายถงึ ข้อความทีเ่ขยีนแทรกไว้ 
ส่วน “เกษียร” (ร.   เรือสะกด) หมายถึง น�้านม เกษียรสมุทร ทะเลน�้านม  
และ “เกษียณ” (ณ. เณรสะกด) แปลว่า สิ้นไป ใช้เกี่ยวกับการก�าหนดอายุ 
เช่น เกษียณอายุราชการ หรือสิ้นก�าหนดเวลารับราชการหรือการท�างาน  
พูดสั้น ๆ ว่า เกษียณ

ทั้ง 3 ค�าข้างต้นมีผู ้ใช้ผิดและสับสนมากมาย โดยเฉพาะผู้เกษียณเอง 
ใช้ผิดเป็นจ�านวนมาก ผู้เขียนในฐานะข้าราชการบ�านาญจึงขออนุญาตน�ามา 
เผยแพร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอีกทางหนึ่ง

นับเป็นบุญกุศลและอัศจรรย์อย่างยิ่งท่ี เพลง “เกษียณ” ได้แจ้งเกิด 
ภายหลังจากท่ีผู้เขียนได้ประพันธ์เพลงน้ีข้ึนเมื่อปี 2537 แต่ยังขาดท�านอง 
เพลงที่สมบูรณ์ จนกระทั่งเมื่อต้นปี 2556 มีมิตรรักนักเพลงด้วยกันได้น�า 
เนื้อเพลง “เกษียณ” ไปให้คุณครูนคร ถนอมทรัพย์ “ศิลปินแห่งชาติ”  
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แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง (ประเทศไทย) พิจารณา ซึ่งศิษย์ของท่านบอกว่า  
ทันทีทีค่รนูครฯ เหน็เนือ้เพลง กช็มว่า แต่งได้ไพเราะด ีแล้วจะช่วยใส่ท�านองให้ 
ต่อมาท่านได้เขียนโน้ตเพลงและใส่ท�านองให้เรียบร้อย รวมทั้งได้กรุณา 
ขบัร้องร่วมกับศิลปินอีกท่านหนึ่ง คือ คุณครูจิตรกร ตั้งตรงจิตร ส่วนผู้ขับร้อง 
สตรีซึ่งเป็นศิษย์ของคุณครูนครคือ คุณเตือนใจ นิธินวกร และน้องสาว  
คือ คุณกรวิกา นิธินวกร

ด้วยความซาบซึ้งและส�านึกในพระคุณครูนคร ถนอมทรัพย์ ผู้เขียนจึงได ้
ประพันธ์โคลงสี่สุภาพขึ้นบทหนึ่ง เพื่อ “ขอบพระคุณคุณครู” ดังนี้

เพลง “เกษียณ” เกิดได้
ที่เมตตาเอ็นดู

ท�านองใส่งามหรู
มวลอักษรสื่อแท้

เพราะครู
ช่วยแก้
เสนาะโสต
ยิ่งแล้วศิลปิน
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แรงบนัดาลใจทีแ่ต่งเพลงนีข้ึน้มากเ็นือ่งจากว่า ผูเ้ขยีนและเพือ่น ๆ ทีส่อบเข้า 
กระทรวงการต่างประเทศรุ่นเดียวกันเมื่อปี 2504 ต่างได้รับการอบรมเรียนรู ้
ประสบการณ์จากผูบ้งัคบับญัชาทีเ่พียบพร้อมด้วยพรหมวหิารสี ่ซ่ึงสมยันัน้กค็อื  
ฯพณฯ พนัเอก (พเิศษ) ถนัด คอมนัตร์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
จวบจนถึงปี 2515 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คือ ท่านแผน วรรณเมธี  
ซึ่งขณะนี้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานองค์การพุทธ 
ศาสนกิสมัพนัธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) องค์การนีต้ัง้อยูใ่นอทุยานเบญจสริ ิสขุมุวทิ 24  
เป็นองค์การระหว่างประเทศที่รัฐอุปถัมภ์ มีศูนย์ภาคีอยู่ทั่วโลก 181 ศูนย์  
ซึ่งผู้เขียนได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการอ�านวยการด้วยผู้หนึ่ง

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังมีกลุ่มธรรมะสราญรมย์ ซึ่งมีการ 
ประชุมสนทนาธรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างอดีตข้าราชการกับข้าราชการ 
ปัจจบุนัเป็นประจ�าทกุวนัพฤหสับดทีี ่3 ของเดอืน โดยมท่ีานโอวาท สทุธิวาทนฤพฒุิ 
อดีตปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน ส่วนข้าราชการบ�านาญกระทรวงการ 
ต่างประเทศ รุน่ปี 2493 จ�านวน 59 คน ยงัได้ก่อตัง้ชมรมบวัแก้ว โดยมีท่านศริะชัย  
พุทธิแพทย์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ท่านประทีบ โสจิรัตน์ เป็นประธานชมรม 
และผู้เขียนได้รับเกียรติให้เป็นรองประธานฯ
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ผูเ้ขยีนเชือ่มัน่ว่า ท่านทีร่บัราชการมาอย่างยาวนานจนถงึวาระครบเกษยีณอาย ุ
ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะฝากผลงานที่ดีงามน่าภูมิใจไว้กับสถาบันของตนให้สมกับ 
เป็น “ข้าแผ่นดิน” ด้วยเหตุนี้ ในแต่ละปีหน่วยราชการต่าง ๆ จงึจดังานเลีย้ง 
อ�าลาอาลัย หรืองานมุทิตาจิต เพ่ือสดุดีเกียรติคุณท่านที่ครบเกษียณ ดังนั้น  
หากมดีนตรแีละเสยีงเพลง “เกษยีณ” ร่วมขับกล่อมสร้างสสีนัแล้ว กค็งจะท�าให้ 
งานเกษียณมบีรรยากาศทีส่ือ่ความหมายส�าคญัตามเนือ้เพลง ซ่ึงสามารถรับฟัง 
เพลง “เกษียณ” นี้ได้ทาง YOUTUBE
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ท้ายท่ีสุด ผู้เขียนขอฝากหลักธรรมค�าสอน 
เตือนใจผู้บริหารในหน่วยงานของภาครัฐและ 
ภาคเอกชนของพระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ 
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เพื่อให้มีสติอยู ่เสมอ 
ว่า “บริวารมา เพราะน�้าใจมี  บริวารหนี 
เพราะน�้าใจลด บริวารหมด เพราะน�้าใจแห้ง  
บริวารก ล่ันแกล ้ ง  เพราะไม ่ยุติ ธรรม”  
ซึ่งหลักธรรมนี้สอดคล้องกับของท่านสุนทรภู่ 
บรมครูกวีเอกของโลกที่องค ์การยู เนสโก  
สรรเสริญให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลกด้านงาน 
วรรณกรรมท่ีได ้ประพันธ ์ถึงกฎแห่งกรรม  
อนัเป็นสัจธรรมไว้ว่า “สว่างอืน่อนัใดในอากาศ 
ไม่โอภาสเท่าดวงตะวนัฉาย แรงส่ิงอืน่เข้มแข็ง
ที่แรงร้าย ก็แพ้พ่ายแรงกรรมที่ท�ามา” 
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เกษียณ
ท�านอง นคร ถนอมทรัพย์ (ศิลปินแห่งชาติ)    
ค�าร้อง สมาน นฤมิตญาณ 
ร่วมขับร้อง จิตรกร ตั้งตรงจิตร เตือนใจ นิธินวกร กรวิกา นิธินวกร

(ร้องหมู่ ชาย-หญิง)

เกษียณ เกษียณ เกษียณเวียนมาบรรจบ

ท่านได้พบ หลังตรากตร�า ท�างานเนิ่นแล้ว

ท่านได้รับใช้ชาติ ๆ กล้าหาญ องอาจ ด้วยผลงานเพริศแพร้ว

ขอท่านจงผ่องแผ้ว ๆ คลาดแคล้ว ปวงภัย มีใจกายที่ผ่องใส

** เกษียณ เกษียณ เกษียณเวียนมาสู่ท่าน

รับราชการ หรือท�างาน อยู่หนแห่งใด

พวกเราเคารพท่านยิ่ง ๆ

ด้วยจิตประวิง มิอยากให้ ท่านจากไกล

* (ร้องหมู่ ชาย-หญิง) รักอาวรณ์ แสนอาลัย 

ในน�้าใจ ที่ท่านฝากไว้ กับพวกเรา *   **
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งานสัมมนา 
ผู้จัดรายการ

กระทรวงการต่างประเทศเป็นหนึ่งในไม่กี ่
หน่วยราชการของไทยที่มีสถานีวิทยุเป็นของ 
ตนเอง หรือที่เราเรียกว่า “สถานีวิทยุสราญรมย์”  
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศใช้เป็นช่องทางหนึ่ง 
ในการสื่อสารกับประชาชนมาตั้งแต่ปี 2511  
โดยในสมัยนั้นใช้ชื่อว่า “วิทยุเอเชียเสรี” ก่อนที่ 
จะเปลี่ยนเป็น “วิทยุสราญรมย์” เมื่อปี 2541  
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 เรื่อง 
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ 
นักการทูตชำานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ



นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์  

อธิบดีกรมสารนิเทศและ 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 

กล่าวเปิดงานสัมมนา 

ผู้จัดรายการวิทยุสราญรมย์  

ประจ�าปี 2562

วิทยากรสองท่านที่มาบรรยาย 

ในงานสัมมนาฯ ได้แก่  

คุณบุญมา ศรีหมาด  

และคุณสราวุฒิ ทองศรีค�า
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อธิบดีกรมสารนิเทศ 

กล่าวถึงความส�าคัญ 

ของสถานีวิทยุสราญรมย ์

ในฐานะสะพานเชื่อมระหว่าง

กระทรวงการต่างประเทศกับ 

พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศไทย 

และประเทศเพื่อนบ้าน
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ตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลกและบทบาทหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้น 
ของกระทรวงการต่างประเทศ และเมือ่ปี 2561 กระทรวงการต่างประเทศ 
เพิง่ฉลองครบรอบ 20 ปีสถานวีทิยสุราญรมย์ทีเ่ปรยีบเสมอืนสะพานเชือ่ม 
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้จัด 
กิจกรรมการเสวนาเพื่อให้เห็นพัฒนาการของวิทยุสราญรมย์ต้ังแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน และการปรับตัวสู่อนาคตของสื่อวิทยุในโลกยุคดิจิทัล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านคลืน่วทิย ุAM 1575 kHz แล้ว 
ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศยังสร้างการรับรู้ในวงกว้างด้วยการ 
เพิ่มช่องทางการรับฟังผ่านทาง Website Facebook และ Youtube  
เพือ่เข้าถงึประชาชนได้ทุกท่ีทุกเวลา รวมท้ังปรบัเนือ้หารายการให้ทนัสมยั 
สอดคล้องกับความสนใจของผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ
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สถานีวิทยุสราญรมย์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่าง 
เวลา 05.30 - 07.00 น. เวลา 17.30 - 18.30 น. และเวลา  
22.00 - 22.30 น. โดยน�าเสนอเนื้อหารายการท้ังข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการต่างประเทศ การทูตสาธารณะ การทูตวัฒนธรรม การทูต 
เ ชิ ง เศรษฐกิ จ  การ ทูต เพื่ อการพัฒนา  สาระน ่ า รู ้ ง านกง สุล  
ภาษาต่างประเทศ ความรู ้ด้านกฎหมายใกล้ตัวประชาชน รายการ 
เพื่อชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน ตลอดจนปกิณกะและสาระบันเทิง 
ที่เป็นประโยชน์กับผู ้ฟังรวมทั้งสิ้น 20 รายการ โดยมีผู ้จัดรายการ 
ที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจากกรม/กองต่าง ๆ ของกระทรวง 
การต่างประเทศ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกกระทรวงฯ รวมทั้งสิ้น 
ประมาณ 50 คน 

บรรยากาศในงานสัมมนา 

ผู้จัดรายการวิทยุสราญรมย ์

ที่มุ่งพัฒนาทักษะ และความรู้ที่จ�าเป็น

ให้แก่ผู้จัดรายการวิทยุสราญรมย์
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กิจกรรมระหว่างการสัมมนาฯ 

ที่เปิดโอกาสให้ผู้จัดรายการ 

ได้จัดรายการผ่าน Facebook Live  

โดยกิจกรรมนี้ท�าให้ได้ทั้งฝึกทักษะ 

และค�าแนะน�าที่มีประโยชน์ในการ

พัฒนาจากวิทยากรทั้งสองท่าน
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นอกจากเนื้อหาสาระท่ีต้องกลั่นกรองเพื่อน�าเสนอให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดต ่อผู ้ฟ ังแล ้ว กระทรวงการต ่างประเทศยังให ้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและการใช้ 
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ส�าหรับผู้ด�าเนินรายการวิทยุสราญรมย์อย่างต่อเนื่องในฐานะตัวกลาง 
ส�าคัญในการ “เช่ือมไทยสู่โลก เช่ือมโลกสู่ไทย” จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนา 
ผู ้จัดรายการวิทยุสราญรมย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยเชิญ 
คุณบุญมา ศรีหมาด ผู ้ประกาศข ่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ์ และคุณสราวุฒิ ทองศรีค�า  
อาจารย์พิเศษด้านนิเทศศาสตร์ นักสร้างสื่อ คอหนัง และผู้เชี่ยวชาญ 
สือ่ดจิทิลั เจ้าของรายการ ดจิทิลั 4.0 มาเป็นวทิยากรให้ความรูเ้รือ่งการสร้าง 
องค์ความรู้หลักพื้นฐานและกลยุทธ์ส�าหรับผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
ในยุคดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าถึง 
ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นย�า และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผู้จัดรายการได้ท�ากิจกรรม  

Workshop เพื่อพัฒนาทักษะ 

การจดัรายการผ่านสือ่โซเชียลมีเดยี  

เพื่อท�าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง 

รุ่นใหม่ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ไม่ว่าบริบทของสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด การสื่อสาร 
จะยังคงเป็นหัวใจส�าคัญในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในทุกระดับ  
ซึ่งหลักการสื่อสารส�าคัญท่ีได ้ เรียนรู ้จากการสัมมนาครั้งนี้  คือ  
การใช้ภาษาสุภาพ กระชบั แสดงความหมายในแง่เดยีว พดูด้วยอารมณ์
แจ่มใส และมีการเน้นค�าเพื่อแสดงความชัดเจนของความหมายที่พูด 
รวมถงึการใช้ค�าถามทีน่่าสนใจ เข้าใจง่าย ตรงประเดน็ และการตัง้ใจฟัง 
ค�าตอบเพื่อให้เข้าใจและน�าไปสู่การตั้งค�าถามอื่น ๆ ได้ต่อไป 
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 https://www.facebook.com/saranromradio/

Saranrom Radio

 http://saranrom.mfa.go.th/

AM 1575 kHz

Saranrom 
Radio 
Channel
Radio 
Channel

ติดตามข�าวสารและสาระน�ารู�ด�านการต�างประเทศ 
พร�อมสารพันเร�อ่งเล�าจากนักการทูตและแขกรับเชิญมากมาย



กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณคนไทยทุกคน 
ที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น

ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน
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 ร้อยกรอง 
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ 
นักการทูตชำานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ



ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ย่ังยืน

ไทยเปน็ประธานอาเซียน
โอกาสของเราชาวไทย

นับแต่อาเซียนก่อต้ัง
โดยประเทศหลักท้ังห้า

ไทยเปน็หน่ึงในท้ังห้า
ปน้ีีประธานคร้ังใหม่

เปดิบ้านเตรียมพร้อมต้อนรับ
ผลักดันทุกด้านเต็มท่ี

การค้าลงทุนท่องเท่ียว
ผสานพลังยิง่ใหญ่

ประโยชน์ของเราทุกคน
สังคมปลอดภัยกลับคืน 
      หลายคนยังมองไม่เห็น
ลองคิดดีดีดูใหม่

พ่ีน้องผองเพ่ือนจับมือ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขแบ่งปัน

พ่ีน้องชาวไทยท้ังชาติ
อาเซียนมาเยือนถึงท่ี

ให้เขาช่ืนชมเอกลักษณ์
ให้คนคุ้นเคยกันไว้

เปดิโลกเปดิใจเรียนรู้
ลูกหลานพัฒนาส� าคัญ

เวียนมาปน้ีียิง่ใหญ่
ได้ภาคภมูิใจอีกครา
หนหลังห้าสิบปกีว่า
ร่วมมาลงนามท่ีไทย
รู้แล้วน่าภมูิใจไหม
ร่วมมือร่วมใจให้ดี
โอกาสส� าหรับคร้ังน้ี
บทบาททวีชาวไทย
มั่นคงมั่งค่ังก้าวไกล
ร่วมมือร่วมใจย่ังยืน
ทุกหนอยู่ดีพลิกฟ้ืน
ส่งต่อย่ังยืนสืบไป
ประเด็นเช่ือมโยงตรงไหน
อาเซียนกับไทยใกล้กัน
เราคือเพ่ือนบ้านสานฝนั
จึงต้องร่วมกันสามัคคี
อย่าพลาดโอกาสคร้ังน้ี
ต้อนรับสวัสดีอย่างไทย
ให้เขาตระหนักเข้าใจ
ให้ลูกหลานได้ก้าวทัน
เข้าสู่ดิจิทัลสุขสันต์
ไทย-อาเซียนสัมพันธ์ตลอดไป
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ผังรายการของสถานีวิทยุสราญรมย์ 
AM 1575 kHz

วันจันทร์

TICA 

พัฒนาท่ัวโลก

SDGs 

สร้างด้วยกัน

News & 

Views

ดาวดวงน้อย ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย ดาวดวงน้อย

วัฒนธรรม

สัมพันธ์

เรียนภาษา 

เมียนมากันเถอะ
รอบร้ัวบัวแก้ว

รู้กฎหมาย

สบายใจ
ทันโลกกีฬา

หน้าต่าง

โลกกว้าง

หน้าต่าง

โลกกว้าง

หน้าต่าง

โลกกว้าง

หน้าต่าง

โลกกว้าง

ปกิณกะ 

รอบวัง

เราคือ

อาเซียน

ยุวทูต 

ออนแอร์

ก้าวทัน

เทคโนโลยี

คุยกัน 

วันพุธ

รอบรู้

เศรษฐกิจ

สุขภาพ 

รับอรุณ

หลายคน

อยากรู้

รอบบ้านเรา รอบบ้านเรา รอบบ้านเรา
จับตา

เอเชียตะวันออก
รอบบ้านเรา

วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

05.30 – 06.00 น.

ON

06.00 – 06.30 น.

06.30 – 07.00 น.

17.30 – 18.00 น.

18.00 – 18.30 น.

22.00 – 22.30 น.

D A T E

AM 1575 kHz

สถานีวิทยุสราญรมย์ทางคลื่น AM 1575 kHz  

หรือรับฟังแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://saranrom.mfa.go.th   

และติดตามอ่านวารสารวิทยุสราญรมย์ในรูปแบบ e-book ได้ที่ www.mfa.go.th/saranrom/th/e-book

ติดตามข่าวสารด้านการต่างประเทศผ่านหลากหลายช่องทาง

สาระน่ารู้

งานกงสุล






