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บทบรรณาธกิาร

ท่านผู ้อ ่านคงคุ ้นเคยกันดีกับกระแสหรือปรากฏการณ์ที่ เ รียกกันว ่า  
“โลกาภิวัตน์” หรือ Globalisation และได้รับรู้ถึงผลกระทบของกระแสนี ้
ในหลากหลายมิติกันมาบ้างแล้ว โลกยุคดิจิทัลในวันน้ีก็เป ็นผลพวงและ
พัฒนาการอีกระดับหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีท�าให้โลกของเราแคบลง 
อย่างไม่น่าเชื่อ และท�าให้เราตระหนักว่า ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี ้
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน รวมถึงองค์กร 
และปัจเจกบุคคลทั้งหลายจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันและใช้ประโยชน์จาก 
ปรากฏการณ์นีท่้ามกลางความท้าทายทีเ่กดิข้ึนพร้อม ๆ กบัโอกาส 

เช่นเดียวกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ กระทรวงการต่างประเทศ 
ตระหนักถึงความส�าคัญของกระแสโลกาภิวัตน์จึงได้ด�าเนินการปรับแผน 
และกลยุทธ์ในการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให ้
สอดรับและเอื้อประโยชน ์ต ่อประเทศและประชาชนคนไทยมากที่ สุด  
การจัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นอกีหนึง่ก้าวส�าคญัทีส่ะท้อนถงึความมุง่มัน่ 
ทีจ่ะให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นการต่างประเทศ 
วารสารวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้จึงขอเป็นสื่อกลางที่จะส่ือสารให้สาธารณชน 
ได้รับทราบถึงการด�าเนินการดังกล่าว ผ่านบทความ “การต่างประเทศ 5 มี” 
รวมทั้งน�าเสนอเรื่องราวและผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ “10 อันดับ 
ผลงานเด่นของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงปี 2557 - 2562” “OTOP ไทย 
ก้าวไกลทัว่โลก” และ “So Thai Festival 2019”

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวและสาระน่ารู ้จากร้อยโทอัครสิทธ์ิ อมาตยกุล  
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ผู้ร่วมวางแนวยุทธศาสตร์ของการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ของไทยในภูมิภาคอเมริกาเหนือ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทูต 
เพือ่ประชาชนซ่ึงล้วนสะท้อนให้เห็นว่า การต่างประเทศเป็นเร่ืองใกล้ตัวเพยีงใด

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า... สวสัดีค่ะ
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วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 
การต่างประเทศ เนื่องจากในช่วงต้นของรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การต่างประเทศและการคลังของแผ่นดิน 
ยังอยู ่รวมกันภายใต้กรมท่า ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้แยกกรมพระคลังมหาสมบัติออกจากกรมท่าเมื่อวันที่ 14 เมษายน  
2418 เป็นต้นมา

ตลอดช่วงเวลา 144 ปี กระทรวงการต่างประเทศได้ด�าเนิน 
ภารกิจและบทบาททั้งในเชิงรับและเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 
ด ้านการต่างประเทศของไทยมาอย่างต ่อเนื่อง จนถึงป ัจจุบัน  
การต่างประเทศไม่ใช่เรือ่งไกลตวัพวกเราทุกคนอกีต่อไป และหลายท่าน 
ยังได้ตระหนักด้วยว่า การต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเพียงใด 
เพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกล้วนส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศไทยและคนไทยไม่มากก็น้อย 

เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู ่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ไทยจ�าเป็นต้องร่วมมือกับมิตรประเทศและประชาคมโลกเพื่อให้เกิด 
พลังในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาที่เป็นผลประโยชน์ 
ร่วมกัน และในฐานะที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก 
ของรัฐบาลในการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดท�าแผน 
แม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี หรือเรียกสั้น ๆ ว่า  

“การต ่างประเทศ 5 มี” เพื่ อให ้ภารกิจด ้านการต ่างประเทศ 
มีความใกล ้ชิดกับประชาชน สามารถตอบสนองความต ้องการ 
ของประเทศและประชาชนใน 5 ด้าน ได้แก่ มีความม่ันคง เสถียรภาพ  
ปลอดภัย (Security) มีความมั่งคั่งและยั่งยืน (Sustainability) มีมาตรฐาน
สากลและศักยภาพ (Standard) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) 
และมีพลัง (Synergy)

หากเปรียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่ง เราก็คงอยากอยู ่ในบ้าน 
ทีป่ลอดภยั มเีพือ่นบ้านทีค่อยช่วยเหลอืและดแูลซึง่กนัและกัน การต่างประเทศ 
จึงมุ่งสร้างมิตรประเทศและพันธมิตรรอบด้าน ร่วมมือกับนานาประเทศ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อให้ประเทศ 
มเีสถียรภาพ คนไทยมชีวีติทีม่ัน่คง ปลอดภยั 

มีความมั่นคง  
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การต ่างประเทศมุ ่งส ่งเสริมการพัฒนาประเทศอย ่างยั่ งยืนด ้วย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ 
ผ่านความร่วมมือกับนานาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อสร้าง 
โอกาสทางการค้า การลงทุนของไทย รวมถึงสร้างหุ ้นส่วนความร่วมมือ 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ และประชาคมโลก เพื่อให้ประเทศไทย 
มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น คนไทยพึ่งพาตนเองได้ มีกิน มีใช้ ชั่วลูกชั่วหลาน

ประเทศไทยเปรยีบเสมอืนอยูใ่นหมูบ้่านหลงัใหญ่ทีเ่รยีกว่า ประชาคมโลก 
ซ่ึงมีกฎกติกาที่ตกลงและยอมรับร ่วมกัน การต ่างประเทศจึงมุ ่ งให ้
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงร่วมแก้ไข 
ประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานสากลที่เป็นอุปสรรคต่อไทย ซึ่งนอกจากจะเป็น 
ประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรงแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ของไทย สร้างโอกาสและลู่ทางให้เกิดการค้า การลงทุน และการด�าเนิน 
ธุรกิจระหว่างไทยกับต่างประเทศอีกด้วย

มีมาตรฐานสากล 

เมื่อเราอยู่ในหมู่บ้านที่เรียกว่า ประชาคมโลก  
ก็ย ่อมอยากให้มีคนคบหา ต้อนรับ มีเกียรติภูมิ  
และมบีทบาทส�าคัญในฐานะสมาชิกของประชาคมโลก 
การต่างประเทศจึงมุ ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยและคนไทยมีบทบาท 
ที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเสมือน 
ด่านหน้าที่จะปูทางไปสู่การยอมรับนับถือและความร่วมมือระหว่างกัน

มีสถานะและ
เกียรติภูมิ

มีพลัง
การต ่ า งประ เทศมุ ่ ง เ น ้ นก า รท� า ง านร ่ ว มกั บ 

ส่วนราชการต่าง ๆ อย่างบูรณาการเพื่อให้มีเอกภาพ  
โดยให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับระบบทีมประเทศไทย 
และ “การทูตประชารัฐ” และส่งเสริมให้ประชาชน 
ทุ กภาคส ่ วน ได ้ มี ส ่ วนร ่ วมก� าหนดและขับ เคลื่ อน 
การด�าเนินนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างพันธมิตร 
และหุ้นส่วนความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อสร้างพลัง 
และอ�านาจต่อรองของประเทศไทยในเวทีโลก

มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
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ของกระทรวงการต่างประเทศ
ในช่วงปี 2557 - 2562

ในช่วงปี 2557 - 2562 กระทรวงการต่างประเทศได้ขับเคลื่อน 
การต่างประเทศอย่างมีพลวัต และท�าหน้าที่ “เช่ือมไทยสู่โลก เชื่อมโลก 
สู่ไทย” เพ่ือให้ไทยมีความมั่นคง มีการพัฒนาท่ียั่งยืน มีมาตรฐานสากล  
มีเกียรติภูมิ และได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ที่ไทยมีกับนานาประเทศอย่างแท้จริง มาดูกันว่าผลงานเด่นทั้ง 10 อันดับ  
มีอะไรบ้าง

10 อันดับ
ผลงานเด่น

 เรื่อง 
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
กรมสารนิเทศ
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การส ่ ง เสริมความนิยมไทยด ้วย “การทูต 
วั ฒนธ ร รม”  โ ดยสถาน เ อกอั ค ร ร าชทู ต ไทย  
และทีมประเทศไทยในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 
ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลไทยเป็นประจ�าทุกปี ท�าให ้
ชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวไทยเกิดความนิยม 
อาหารไทย มวยไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยและเดินทาง 
มารับการดูแลสุขภาพในไทยมากขึ้น

อันดับที่

9การมีส ่วนประสานเพื่อ 
น�าทีมผู้เช่ียวชาญจากทั่วโลก 
มาช่วยเหลือในภารกิจค้นหา 
และกู้ภัยจนสามารถช่วยเหลือ 
ที ม เยาวชนหมู ป่าออกจาก 
ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอนได ้ 
อย ่างปลอดภัย ซึ่ งสะท ้อน 
ถึ งความ สัม พันธ ์ ท่ี ใ กล ้ ชิ ด 
ระหว่างไทยกับมิตรประเทศ 
และท�าให ้คนทั่ วโลกช่ืนชม 
ความรักสามัคคีและจิตอาสา 
ของคนไทย

อันดับที่

10
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การมีส ่วนร่วมในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าและการลงทุน 
ทั้งในและจากต่างประเทศ ท�าให้เกิดพลวัตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor – EEC) และ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
รวมท้ังการพัฒนาอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ 
ของแรงงานไทย

$ $ $
อันดับที่

8
อันดับที่

7

ก า ร ดู แ ล ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ 
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยการแลกเปลี่ ยนการเยือน 
และการประชุมในกรอบต่าง ๆ 
ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม ชายแดนมีความสงบสุข  
การค้าขายระหว่างกันเจริญรุ่งเรือง
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การเป็นประธานและเจ้าภาพการประชุมระหว่าง 
ประเทศทีส่�าคญั เช่น กลุม่ G77 / ACD / ACMECS และ ASEAN 
ท�าให ้ไทยสามารถขับเคลื่อนวาระที่ เป ็นผลประโยชน ์
ของไทยและโลก เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง ความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ และความมั่นคง 
ของภูมิภาค โดยเฉพาะการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 
ซึ่ งท� า ให ้ ไทยมีบทบาทน� า ในการผลักดัน ให ้ภู มิภาค 
มีความยั่งยืนในทุกมิติ

อันดับที่

6

อันดับที่

5
การมีส ่วนร ่วมในการส ่งเสริม 

การแก ้ ไขป ัญหามาตรฐานสากล 
ได้แก่ IUU/ TIP Report/ ICAO และ  
CITES ท�าให ้ ไทยไม ่ถูกมาตรการ 
ลง โทษทางด ้ าน เศรษฐกิ จ  และ 
ยังคงศักยภาพในการแข ่งขันและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังได้รับ 
การยกย่องว่า การท�างานของไทย 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของภูมิภาค
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อันดับที่

3

การดูแลทุกข์สุขของคนไทย 
ในต่างประเทศกว่าล้านคนที่อาศัย 
ท�างาน ศึกษา หรือเดินทางไป 
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยม ี
ส ถ า น เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต แ ล ะ 
สถานกงสุลใหญ่ท�าหน ้าที่ เป ็น  
“ศูนย์ด�ารงธรรมในต่างประเทศ”  
เพื่ อ ให ้ ความช ่ วย เหลื ออย ่ า ง 
ทันท่วงทีเมื่อคนไทยประสบปัญหา

การยกระดับงานบริการกงสุลให ้มี 
ประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม เช่น การให ้
บริการจัดท�าหนังสือเดินทางที่ส�านักงาน  
5 แห ่งทั่ วกรุง เทพฯ และ 14 จังหวัด 
ทั่วประเทศ การรับรองเอกสารราชการ 
สองภาษาเพื่อใช ้ติดต ่อและท�าธุรกิจกับ 
ต่างประเทศ การมี Call Center 24 ชั่วโมง  
และแอปพลิเคชันทางมือถือ 

อันดับที่

4
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การส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง  
หรือ SEP for SDGs ท�าให้ไทยได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและ 
นานาประเทศ ในฐานะประเทศท่ีมีบทบาทส�าคัญและเป ็นตัวอย ่างที่ด ี
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยและโลก ปัจจุบัน  
มี 24 ประเทศที่ตั้งศูนย์เรียนรู้และหมู่บ้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ในประเทศของตน

การสร ้ า งความ เ ช่ือ ม่ันต ่ อ 
ส ถ า น ก า ร ณ ์ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร 
ของไทย ท� า ให ้นานาประเทศ 
มีความเชื่อม่ันต่อรัฐบาลไทยและ 
เชิญนายกรั ฐมนตรี ให ้ ไป เยื อน 
กว่า 25 ประเทศ เช ่น สหรัฐฯ  
รัสเซีย จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น เยอรมนี  
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ 
เชิญไทยเข ้าร ่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งมีผู้น�า 
และผู ้แทนระดับสูงของประเทศ 
ต่าง ๆ ขอมาเยือนไทย และเข้ามา 
เป ิดส� านั กงานในไทยมากขึ้ น  
โดยล่าสุดคือ ส�านักงานเศรษฐกิจ 
และการค้าฮ่องกง

อันดับที่

2

SEPfor 
SDGs
SEPfor 
SDGs

อันดับที่

1
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ไทย - เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
มิติใหม่ของการดำาเนินนโยบายทางการทูต

จากทวิภาคีสู่ระดับภูมิภาค

กระชับความสัมพันธ์

 เรื่อง ดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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ในอนุภูมิภาคดังกล่าวเข้าไปลงทุนในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะเขต
เศรษฐกจิอ่าวกวางตุง้ - ฮ่องกง - มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - Macao Greater 
Bay Area: GBA) ซึ่งมีประชากรเกือบ 70 ล้านคนและมีขนาด GDP ใหญ่ถึง 1.4 ล้าน 
ล ้านดอลลาร ์สหรัฐ และเป ็นฐานทางเศรษฐกิจล�าดับต ้นของจีน และ
ที่ส�าคัญ การที่ฮ ่องกงเลือกมาจัดตั้งส�านักงานที่กรุงเทพมหานคร สะท้อน
ถึงความเชื่อ ม่ันในประเทศไทยและรัฐบาลไทย เสริมสร ้างสถานะและ
เกียรติภูมิของไทยในการเป็นศูนย์กลางที่ตั้งส�านักงานระดับภูมิภาคที่นับแต ่
จะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น

ในนามของกระทรวงการต่างประเทศ ผมขอแสดงความยินดีกับการเปิด 
ส�านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (Hong Kong Economic and  
Trade Office: HKETO) ประจ�าประเทศไทยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
นางแคร์รี หล�่า ผู ้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้เข้าร่วมการเปิด  
HKETO ประจ�าประเทศไทย ซึ่ ง เป ็นส�านักงานของฮ ่องกงแห ่งที่  13  
ขอ ง โ ลกและ เป ็ น แห ่ ง ที่  3  ใ นภู มิ ภ าค เ อ เ ชี ย ตะ วั น ออก เ ฉี ย ง ใ ต ้  
โ ด ยสอ งแห ่ ง แ รก ในภู มิ ภ าคนี้  ไ ด ้ แ ก ่  ส� า นั ก ง านที่ สิ ง ค โป ร ์ แ ล ะ 
กรุงจาการ ์ตา ซึ่ งจะท�าหน ้า ท่ีเป ็นผู ้ประสานงาน สนับสนุน ส ่งเสริม 
ความร ่วมมือด ้านเศรษฐกิจ และอ�านวยความสะดวกด ้านการค ้าและ 
การลงทุนระหว ่างไทยกับฮ ่องกง โดยส�า นักงานนี้มีความรับผิดชอบ 
ครอบคลุมเมียนมา กัมพูชา และบังกลาเทศด้วย ดังนั้น จะมีบทบาท 
ส�าคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ “Connecting the Connectivities” 
ของไทยในฐานะประธานอาเซียน สอดรับกับนโยบายที่ส ่งเสริมให ้ไทย 
และฮ่องกงท�าหน้าที่เป็นประตูการค้าและการลงทุนระหว่างกัน (The Two 
Gateways) รวมถึงนโยบาย Thailand Plus One โดยไทยเป็นประตูหรือ 
ตัวเชื่อมทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนให้กับฮ่องกงและจีนในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
อริวด ี- เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic  
Cooperation Strategy: ACMECS) และฮ่องกงเป็นประตูให้ไทยและประเทศ 

ฮ่องกงถือเป็นเมือง

เศรษฐกิจที่สำาคัญ 

ด้านการลงทุน 

ให้กับไทยและประเทศอื่น ๆ 

ในอนุภูมิภาคาค
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ความสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ไทยมีความสัมพันธ ์กับฮ ่องกงมายาวนาน โดยได ้แต ่ง ต้ังกงสุลใหญ่  

ณ เมืองฮ ่องกงคนแรกเมื่ อป ี  2424 ในรั ชส มัยของพระบาทสมเ ด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และพัฒนาความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับฮ่องกง 
มาตามล�าดับ จวบจนเม่ือฮ่องกงกลับคืนสู ่การปกครองของจีนในปี 2540  
ภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกง 
ยิ่งใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากขึ้น  

ป ัจจุบัน ความสัมพันธ ์ระหว ่างไทยกับฮ ่องกงมีพลวัตสูง ครอบคลุม 
มิติต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้า เมื่อปี 2561 ฮ่องกงเป็นคู่ค้า 
อันดับ 9 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทย 
ส่งออกประมาณ 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น�าเข้าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด ท้ังน้ี ท้ังสองฝ่ายต้ังเป้ามูลค่าการค้า 
ระหว่างกันจ�านวน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 ในส่วนของ 
การลงทุน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ฮ่องกงมีการลงทุนสะสมในไทยรวม 
15,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอันดับ 4 ของการลงทุนต่างชาติในไทย  
ขณะทีไ่ทยมกีารลงทนุในฮ่องกงรวม 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมากเป็นอันดับ 1 
ของการลงทุนในต่างประเทศของไทย นอกจากนี้ เชื่อมั่นว่า ความตกลงการค้า 
เสรีอาเซียน - ฮ่องกง และความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน - ฮ่องกง  

ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีผลใช้บังคับในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน จะเป็นอีก 
ปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้ไทยและฮ่องกงสามารถบรรลุเป้าหมายการค้าที่ได้ตั้งร่วมกันไว้  
รวมทั้งจะช่วยให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ไทยยนิดอีย่างยิง่กับการประกาศแผนการพฒันา GBA ของรฐับาลจีนเม่ือวนัท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างขุมพลังด้านเศรษฐกิจทางตอนใต้ของจีน 
ให้ทัดเทียมอ่าวเศรษฐกิจชั้นน�าของโลก ซึ่งแผนดังกล่าวได้เน้นย�้าถึงสถานะ 
และศักยภาพที่โดดเด่นของฮ่องกงในการเป็นตัวเช่ือมจีนกับต่างประเทศ 
ตามแนวเส้นทางข้อรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง”  (Belt and Road Initiative : BRI)  
ซ่ึงชูบทบาทที่สร้างสรรค์ของฮ่องกงในฐานะ CIO (Connector, Investor  
and Operator) ของ GBA และ BRI ทั้งนี้ ด้วยบทบาท ศักยภาพและที่ตั้ง 
ทางภูมิศาสตร์ของไทย ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของเขต 
ดงักล่าวเพราะนอกจากจะสอดรับกบันโยบาย“ประเทศไทย 4.0” แล้ว ยงัเชือ่มต่อ 
จีนและฮ่องกงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและอาเซียน รวมถึงการ 
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุตสาหกรรมของวิสาหกิจระหว่างกัน  
และการไหลเวยีนของเงินทุน สินค้า วิทยาการ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะช่วย 
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาทั้งในระดับ 
ประเทศ ภูมิภาคและโลกด้วย ดังค�ากล่าวของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ที่ว่า 
“การที่เพื่อนยิ่งไปมาหาสู่กัน ยิ่งจะท�าให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากข้ึน” (เผิงโหย่วเยว ่

3130



โจ่วเยว่ชิน: 朋友越走越亲) การเช่ือมโยงในระดับประชาชนนับเป็น 
หัวใจของความสัมพันธ์ไทย - ฮ ่องกง ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
จึงเป็นมิติที่ส�าคัญในการเชื่อมโยงประชาชนไทยกับฮ่องกง เป็นที่น่ายินดี 
ที่ เมื่ อ เดือนกันยายน 2561 ไทยและฮ ่องกงได ้ จัดท� าความร ่ วมมือ 
ด้านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทางอตัโนมตั ิ (autogate) 
ซึ่งท�าให้ในปี 2561 มีชาวฮ่องกงเดินทางเยือนไทยกว่า 1 ล้านคน และ
มีชาวไทยเ ดินทางไปฮ ่องกงประมาณ 572,000 คน ความร ่วมมือ 
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของท้ังสองฝ่ายที่จะสนับสนุนการสัญจร 
ไปมาหาสู ่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาส 
ของการปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ 
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
เพื่อสร้างทักษะแรงงานฝีมือและบุคลากรในอนาคต โดยเมื่อเดือนมกราคม  
2560 ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา 
ไทย - ฮ ่องกง ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาไทยมีความตกลงและบันทึก 
ความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาฮ่องกงจ�านวนมาก และมีความร่วมมือเรื่อง
ทุนการศึกษาภายใต้ “Belt and Road Scholarship” ให้กบันกัศกึษาไทย 

เพือ่ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นของเยาวชน อันเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อ

สร้างความเข้าใจและด�ารงไว้ซ่ึงความไว ้
เนือ้เชือ่ใจระหว่างกนั

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำฮ่องกงประจ�ำประเทศไทย (Hong Kong  
Economic and Trade Office : HKETO) และควำมสัมพันธ์ในอนำคต

ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่ง ฯพณฯ หวัง อ้ี มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศจีน ได้กล่าวยืนยันกับผมในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ที่เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สนับสนุนการจัดตั้งส�านักงานเศรษฐกิจและ 
การค้าฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office : HKETO) 
ประจ�าประเทศไทย ซึง่จะช่วยเร่งให้การค้าและการลงทนุระหว่างไทย - ฮ่องกง - จนี 
ขยายตัวอย่างมพีลวตัและเป็นรปูธรรม เป็นแรงขบัเคลือ่นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 
ในเชิงลึกและรอบด้าน ต่อยอดกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าที่มีอยู ่
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ  

โ ด ย เ ฉพ าะภาค เ อกชนและภาคประช าชน 
ในสาขาและมิ ติความร ่วมมือใหม่ ๆ ที่จะช ่วย 
ให ้ ไทยและฮ ่องกงก ้ าวทันการ เปลี่ ยนแปลง 
ของโลก อาทิ ความร่วมมือด้านดิจิทัล วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรม ความร่วมมือ 
ด้านการเงิน การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์
และเทคโนโลยีการเงิน และความร่วมมือระหว่าง 
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนั้น ไทยและ 
ฮ่องกงควรเร่งเสริมสร้างความร่วมมือที่มีอยู่ให้เป็น 
รูปธรรมโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา  
วัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาพยนตร์  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  ซึ่ งล ้วนเป ็น 
ประโยชน์ในระยะยาวและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทุกมิติ
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เป็น 24 ช่ัวโมง

ด�านสะเดา

การทดลอง
ขยายเวลาท�าการ
ของดา่นศลุกากร
สะเดา - บูกติกายูฮตัิม

 เรื่อง สรัญญู บุหลัง
นักการทูตปฏิบัติการ กรมเอเชียตะวันออก
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ด่านศลุกากรสะเดา - บกูติกายฮูติมั
เป็น 1 ใน 10 ด่านศุลกากรชายแดน  
ไทย - มาเลเซยีทีส่�าคญั โดยเมื่อปี 2561  
มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย - มาเลเซยี  
รวมกว่า 570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
50.85 ของมูลค่าการค้าชายแดนระหว่าง 
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด  
(มาเลเซีย เมียนมา สปป. ลาว และ 
กัมพูชา) ด่านศุลกากรสะเดายังเป็น 
ด่านที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดในบรรดา 
ด่านศุลกากรชายแดนไทย - มาเลเซีย 
ทั้งหมดด้วย โดยในปี 2561 มีมูลค่า 
การค้าทั้งสิ้นประมาณ 377 ล้านบาท

ในปี 2561 จำานวนรถบรรทุกสินค้า 

ที่เดินทางเข้า-ออกผ่านด่านศุลกากร

สะเดา- บูกิตกายูฮิตัมมีจำานวน 

มากถึง 456,770 คัน 

ท�าความรู้จกั 
ดา่นสะเดา - บูกติกายูฮติมั
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เดิมด ่านศุลกากรสะเดาเป ิดท�าการ 
เวลา 05.00 น. และปิดเวลา 23.00 น. 
( เวลาในประเทศไทย) ต ่อมาเมื่อวันที่  
14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให ้
ขยายเวลาท�าการเป็น 24 ชั่วโมง โดยมีระยะ 
เวลาทดลอง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 
ถึง 16 กันยายน 2562 โดยครอบคลุมเฉพาะ 

(1)  การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(2) ประเภทรถบรรทุกขนาดใหญ่และ

รถพ่วง และจ�ากัดจ�านวนคนบนรถเพียง  
2 คนเท่านัน้ คอื คนขบัรถและผู้ช่วยคนขบัรถ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในพิธีขยายเวลาท�าการด่านศุลกากร 
สะเดา - บูกิตกายูฮิตัมเป็น 24 ชั่วโมง ร่วมกับดาโตะ มาร์ซูกี ยะฮ์ยา รัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ณ บริเวณด่านศุลกากรสะเดา  
อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ มาเลเซีย  
โดยทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกันโบกธงเป็นสญัญาณปล่อยรถบรรทกุให้วิง่ผ่านด่านทัง้สองฝ่ัง 
เพ่ือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นการขยายเวลาท�าการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิต 
กายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง

THAILAND MALAYSIA

บรรยากาศพิธีการ 

ขยายเวลาทำาการ 

ของด่านศุลกากร 

สะเดา - บูกิตกายูฮิตัม 

เป็น 24 ชั่วโมง

นายชัยสิริ อนะมาน ได้โบกธง 

เพื่อเป็นสัญญาณปล่อยรถบรรทุก

ให้วิ่งผ่านด่านทั้งสองฝั่งหลักเขตแดนของประเทศไทย 

ที่ด่านศุลกากรสะเดา ซึ่งติดต่อ

กับเมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ 

ประเทศมาเลเซีย
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 การขยายเวลาท�าการของด่านศลุกากรสะเดา – บกูติกายฮูติมัน่าจะส่งผลให้ 
ป ริมาณการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนขยายตัว เนื่องจากผู้ประกอบ 
ก ารสามารถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และส่งสินค้าไปยัง 
ป ลายทางได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรท่ีเน่าเสียง่าย สินค้าที่ขนส่งผ่าน 
ด่านสะเดานอกจากจะเป็นสินค้าที่ส่งไปยังมาเลเซียแล้ว ส่วนใหญ่ยังถูกส่ง 
ไ ปยังท่าเรือปีนังเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศท่ีสามทั้งในและนอกภูมิภาคด้วย  
ก ารย่นระยะเวลาในการขนส่งจึงช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ สร้างความ 
น่าเช่ือถือให้แก่ผู้ประกอบการ และความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติด้วย 

ป ระชาชนในพื้นที่ก็ย่อมได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะสามารถขยายช่วงเวลา 
ใ นการประกอบธุรกิจหรือประเภทกิจการออกไปให้ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน 
อาท ิการบรกิาร การซ่อมบ�ารงุยานยนต์ ท�าให้เกดิการจ้างงานในพืน้ทีแ่ละมรีายได้ 
ห มุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น และหากมองในภาพรวม เศรษฐกิจภาคใต้ของไทย 
จ ะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการส่งออกไปยังมาเลเซีย และสิงคโปร์ สินค้า 
ที่จะส่งออกไปยังประเทศที่สามก็จะสามารถส่งออกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง 
ประสบปัญหาการจราจรคับคั่งเช่นในปัจจุบัน

ในปี 2561 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดน 

ของด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม  

สูงถึง 571,927.54 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 50.85 ของมูลค่าการค้าชายแดน 

ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
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การขยายเวลาท�าการของด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัมเป็น 24 ชั่วโมง 
ถือเป ็นความส�าเร็จของความร ่วมมือระหว ่างไทยกับประเทศเพื่อนบ ้าน 
ในการอ�านวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน และสะท้อนถึงความสัมพันธ ์
อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซ่ึงจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเช่ือมโยง 
ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ต่อไป และแสดงให้เห็นถึง 
เจตนารมณ์ของทัง้สองประเทศทีจ่ะยกระดบัชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ที ่
ชายแดนภาคใต้ของไทย และรัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความเจริญ 
ความสงบสุขและเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย
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 เรื่อง 
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงบวัแกว้ 
ดนั OTOP ไทย  
กา้วไกลทัว่โลก

หากกล่าวถงึค�าว่า “เทศกาลไทย” หลายคนคงมีภาพทีป่รากฏ 
ขึ้นมาในความคิดมากมายหลายอย่าง เช ่น งานสงกรานต์  
งานลอยกระทง ฯลฯ แต่เม่ือถามถึงงานเทศกาลไทยที่จัดโดย 
กระทรวงการต่างประเทศหรือที่ใคร ๆ เรียกกันติดปากว่า  
“กระทรวงบัวแก้ว” ก็อาจจะสงสัยกันได้ว่างานเทศกาลไทยนี้คือ 
อะไรและมีความพิเศษกว่างานเทศกาลไทยอื่น ๆ อย่างไรบ้าง

“งานเทศกาลไทย” หรือ “Thai Festival” ของกระทรวง 
บัวแก้ว คือ กิจกรรมด้านการทูตตามแนวทางการทูตเชิงเศรษฐกิจ  
(Economic Diplomacy) ที่ เน ้นส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทย 
ก้าวไปในต่างประเทศมากขึ้น มุ ่งกระจายรายได้ไปถึงพ่อแม่ 
พี่น ้องชาวไทยทุกคน ผสมผสานกับการเผยแพร่ภาพลักษณ ์
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสู่สายตาชาวโลก (Soft Power)  
ผ่านกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทย การจ�าหน่ายสินค้า
และบริการของไทย เพื่อให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น  
ซึง่สถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสลุใหญ่ของไทย 97 แห่งทัว่โลก 
ได้ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเหล่านี้ในการสร้างชื่อเสียงให้กับ 
ประเทศไทยจนน�ามาสู่การเปิดใจยอมรับในสินค้าและวัฒนธรรม
ไทยหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม ้ 
งานศิลปะหัตถกรรม สินค้าสุขภาพความงามและสปา สินค้าแฟชั่น  
และอื่น ๆ อีกมากมาย จนท�าให้ชาวต่างชาติอดใจไม่ได้ที่จะต้อง 
แวะมาเยี่ยมเยียนและจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย

งานเทศกาลไทย 

มีส่วนสำาคัญในการ

ขยายตลาดให้แก ่

ผู้ประกอบการไทย
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“งานเทศกาลไทย” ในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบ 
การจดังานและสร้างความนยิมชมชอบความเป็นไทย 
ในประเทศต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนือ่ง จนรฐับาลท้องถิน่ 
ในต่างประเทศบางแห่งได้ประกาศให้งานเทศกาลไทย
เป็นงานประจ�าปีของเมืองนั้น ๆ ท�าให้ชาวต่างชาติ 
มากมายหลายคนเฝ ้ าคอยที่ จะได ้ ไปจับจ ่ าย 
ซื้อหาสินค้าและบริการภายในงาน และสินค้าไทย 
ก็ได้มีโอกาสขยายพื้นที่การตลาดไปสู่ระดับสากล 

ตลอดทั้งปี 2561 งานเทศกาลไทยได้สนับสนุน 
ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่อย่างเต็มที่ โดยม ี
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย 
ได้จดังานเทศกาลไทยรวม 44 แห่ง มผีูป้ระกอบการไทย 
เข้าร่วมออกงาน 1,413 ราย และมีประชาชน 
เข้าร่วมงานรวม 1,483,720 คน ผลตอบรบัท่ีดเีหล่านี ้
จึงยนืยนัถงึความส�าเรจ็ของกระทรวงบัวแก้วในฐานะ 
ประตูด่านแรกที่ช่วยเชื่อมโยงการค้าขายของธุรกิจ 
ไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก

ในปี 2562 นี้ งานเทศกาลไทยยิ่งมีความ 
น่าต่ืนเต้นมากขึ้นไปอีกข้ัน เนื่องจากกระทรวง
การต่างประเทศได้บูรณาการความร ่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย ผลกัดนัโครงการ “Thai Festival 
2019: Local Best, Global Taste” หรือในชื่อ 
ภาษาไทยที่ว่า “งานเทศกาลไทย: สินค้าดีท่ัวไทย  
ก้าวไกลทัว่โลก” เพือ่ส่งเสรมิให้สนิค้า OTOP ในระดบั 
ชุมชนได้มีโอกาสเปิดตัวในต่างประเทศเพื่อเรียนรู ้
ทิศทางการตลาดและมาตรฐานของสินค้าในระดับ 
สากล ภายใต้แนวทางการทตูเชงิเศรษฐกจิผสมผสาน 
กับการทูตชุมชน (Community Diplomacy)  
ที่มุ่งเน้นให้พ่อแม่พ่ีน้องในทุกชุมชนได้เข้าถึงโอกาส 

งานเทศกาลไทย  

ณ กรุงโตเกียว  

ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่  

11 พฤษภาคม 2562

การแสดงวัฒนธรรมไทย 

ในงานเทศกาลไทย  

มีส่วนสำาคัญในการส่งเสรมิ 

ภาพลกัษณ์และทำาให้

ประเทศไทยเป็นที่รู้จักใน

ระดับสากลมากยิ่งขึ้น 
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ในต่างประเทศและเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน แบบที่เรียกว่า  
“เราจะก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ความร ่ วมมือภายใต ้ โครงการดั งกล ่ าวนี้  กระทรวง 
การต่างประเทศจะใช้จุดแข็งของการมีสถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยท่ีตั้งอยู่ในทุกมุมของโลก ซึ่งสามารถ 
เข้าถึงข้อมูล เข้าใจสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางธุรกิจ  
และมีความเชื่อมโยงกับหน ่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ของประเทศต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไป 
ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างราบรื่นที่สุด ขณะเดียวกัน  
กรมการพัฒนาชุมชนซึ่ ง เป ็นหน ่วยงานที่มีประสบการณ ์
ในการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มีจุดแข็งของการมีส�านักงาน 
ในพื้นที่ต ่าง ๆ ที่ เข ้าถึงผู ้ประกอบการในชุมชนทั้งรายเล็ก 
และรายใหญ่ทั่วไทยจะรวบรวมรายการสินค้า OTOP ที่เหมาะสม 
ให้กับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
และรสนิยมของตลาดในแต่ละประเทศและสามารถน�าประสบการณ์ 
ที่ได้ร่วมงานเทศกาลไทยมาพัฒนาสินค้าแต่ละประเภทต่อไป

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  น้ี ถอืได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของงานเทศกาลไทยทีจ่ะรวมศกัยภาพ 
ที่ มีอยู ่ ในแต ่ละหน่วยงานให ้แข็งแกร ่งมากข้ึนเพื่อส ่งเสริม 
ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยท่ีมีศักยภาพ 
ในการเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยสนใจ 
เข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถติดตามก�าหนดการและรายละเอียด 
การจัดงานในครั้งต่อไปได้ทางเว็บไซต์ globthailand.com  
ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการ “Thai Festival 2019:  

Local Best, Global Taste”  

จะส่งเสริมให้สินค้า OTOP ในระดับ

ชุมชนได้มีโอกาสเปิดตัวในต่างประเทศ

เพื่อเรียนรู้ทิศทางการตลาดและ

มาตรฐานของสินค้าในระดับสากล
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งานเทศกาลไทย 2561

(งานเทศกาลไทย ณ สิงคโปร์)(งานเทศกาลไทย ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส)
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 เรื่อง 
ร.ท. อัครสิทธิ์ อมาตยกุล 
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

ท ่านเอกอัครราชทูตนิตย ์  พิ บูลสงคราม  
(พ.ศ. 2484 - 2557)  และอดีตรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการต่างประเทศ เคยด�ารงต�าแหน่ง 
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอ ชิงตัน  ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2543  
ซึ่งในช่วงที่ท่านเพิ่งเข้ารับต�าแหน่งเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตันนั้น  ผมในฐานะอัครราชทูต  
ได้มีโอกาสเป็นผู้ประสานงานหลักกับบริษัท Smith 
McCabe Ltd. (SML) ที่กระทรวงการต่างประเทศ  
โดยกรมสารนิเทศเป็นผู ้ว ่าจ ้างให้บริษัท SML  
ร ่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  
วางแนวยุทธศาสตร ์การสื่อสารและเผยแพร ่ 
พระราชกรณยีกจิพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เนือ่งใน 
โอกาสการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 

ของไทยในภมูภิาคอเมรกิาเหนอื 
พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)

โครงการยุทธศาสตร์
ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์
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ขอเรียนว ่า  คนไทยส ่วนใหญ ่มักจะเข ้าใจว ่า เป ็นการจ ้างบริษัท 
ประชาสัมพันธ์ให้ช่วยประเทศไทยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 
และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9  
ที่ทรงมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
เพ่ือการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น แต่การว่าจ้าง 
บริษัท SML นั้น ถือได้ว่าเป็นการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือวางแนวทาง 
การส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างมียุทธศาสตร์ให้กับประเทศไทย และโดยที ่
สหรัฐอเมริกานั้น ถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารท่ีมี 
อิทธิพลต่อทั่วโลก โดยมีส�านักข่าวที่ส�าคัญ ๆ ของสหรัฐฯ และของโลก อาทิ  
CNN, CNBC, ABC, CBS และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ Washington Post,  
New York Times, Times, Newsweek, Wallstreet Journal, LA Times,  
St.Louis Post-Dispatch, Chicago Tribune, Christian Science Monitor  
สื่อเหล ่านี้นับว ่ามีอิทธิพลทางความคิดต ่อผู ้อ ่าน ผู ้รับฟัง และผู ้รับชม 
ไม่ใช่เฉพาะต่อชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อ
ประชาชนทั่วโลกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การร่วมงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูต
กับบริษัท SML ไม ่ ได ้ เฉพาะเจาะจงที่ จะสื่ อสารถึ งสื่ อมวลชน 

ของสหรัฐฯ เท่านั้นบริษัท SML ได้ใช้เวลา 2 - 3 เดือนแรกในการเข้าร่วม 
ปรึกษาหารือกับท ่านเอกอัครราชทูตนิตย ์ฯ และเจ ้าหน้าที่ฝ ่ายต ่าง ๆ  
ของสถานเอกอัครราชทูต เพื่ อท� าความเข ้ า ใจถึงความต ้องการของ 
สถานเอกอัครราชทูตและประเทศไทยในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในสหรัฐฯ  
และภูมิภาคอเมริกาเหนือ และโดยท่ีจุดมุ ่งหมายส�าคัญของการว ่าจ ้าง 
บ ริษัทที่ ปรึ กษาด ้ านการสื่ อสารประชาสัมพันธ ์ ของ  SML นั้ น  คือ  
การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสการเฉลิมฉลองสิริราช 
สมบัติครบ 50 ปี ดังนั้น บริษัท SML จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยน่าจะใช ้
ในการวางแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยโดยรวมด้วย  
เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจต่อสาธารณชนชาวอเมริกันและผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ทั้งนี ้
รวมถงึการเตรยีมแนวทางทีจ่ะตอบค�าถามต่อปัญหาท่ีละเอยีดอ่อนต่าง ๆ  เกีย่วกบั 
ประเทศไทย แต่เป็นที่สนใจของสหรัฐฯ ด้วย

ในเวลา 2 -3 เดือนที่เริ่มโครงการ ท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ และข้าราชการ 
ของสถานเอกอัครราชทูต ตลอดจนทีมประเทศไทย (Team Thailand) ได้ร่วม 
กับบริษัท SML ในการก�าหนดช้ีตัวผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อกระบวนการ 
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การตัดสินใจและการก�าหนดนโยบายของสหรัฐฯ ต่อไทย โดยได้จัดท�า 
ฐานข้อมูลของผู ้น�าทางความคิดทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ กลุ ่มผลประโยชน์  
ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าวและสื่อนานาชนิด สถาบันทางวิชาการ สถาบัน  
Think Tank และองค์กรเอกชน องค์กร NGOs ที่มีหรือจะมีผลประโยชน์ต่อไทย 
ทั้งในกรุงวอชิงตัน และในมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพื่อจะได้สามารถ 
จัดส่งข้อมูลข่าวสารท้ังในรูป fax และ email รวมท้ังส่ิงพิมพ์ท้ังหลาย  
ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว 

ฐานข ้ อ มูลนี้ เ ป ็ นประ โยชน ์ อย ่ า งมากส� าหรั บการวางแผนทาง 
ยุทธศาสตร ์การส่ือสารของสถานเอกอัครราชทูต โดยเฉพาะในโอกาส 
ท่ีท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ จะต้องเดินทางไปท�า Road Show ในมลรัฐ 
และเมืองส�าคัญ ๆ ของสหรัฐฯ ท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ และทีมประเทศไทย  
ร่วมกับบริษัท SML จะร่วมกันก�าหนดโครงสร้างของการเยือนว่าควรมีลักษณะ 
อย่างไร และมีก�าหนดการเยือนอย่างไร อาทิ การนัดพบผู้น�ารัฐบาลท้องถิ่น  
ผู ้น�าฝ่ายนิติบัญญัติของท้องถ่ิน ผู ้น�าภาคเอกชน และการพบกับสื่อมวลชน 
ระดับน�าของท้องถิ่น และการพบปะกับชุมชนชาวไทย เป็นต้น 

นอกจากน้ี บริษัท SML ยังให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของสาธารณชน 
อเมริกันเป็นระยะ ๆ ว่า กลุ่มเป้าหมายคิดอย่างไรกับประเทศไทยและสนใจ 
ประเทศไทยในด้านใด ท้ังนี้ เพื่อจะได้จัดส่งข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย 
ท่ีตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ส�าหรับการออก Press Release 

แถลงข่าว แถลงการณ์ และแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแนวทางการตอบ
ค�าถามและการกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตในโอกาสต่าง ๆ นั้น  
สถานเอกอัครราชทูต บริษัท SML และท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ จะร่วมกัน 
จดัท�าเป็นลักษณะ Talking Points ส�าหรบัผู้บรหิาร (Executive Talking Points) 
และท�าแนวค�าตอบส�าหรับปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนของไทยที่เป็นที่สนใจ 
ของสื่อมวลชนสหรัฐฯ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดโครงการ Media Training ส�าหรับผู้บริหาร 
ระดับสูงของคณะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของไทยในสหรัฐฯ  
และแคนาดาด ้วย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได ้ เชิญ 
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ�าสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก กงสุลใหญ่  
ณ นครลอสแอนเจลิส และกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เข้าร่วมการฝึกอบรม 
พร้อมกับท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ โดยทางบริษัท SML ได้จัดให้บริษัท 
ที่ปรึกษาทางด้านส่ือมวลชนเข้าท�าการฝึกอบรมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ ่
ดังกล่าว เช่น ในกรณีการถูกสัมภาษณ์จากสื่อมวลชน การถูกสัมภาษณ์ 
จากสื่อทางโทรทัศน์ในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยเน้นให้ผู ้บริหารระดับสูง 
ที่ เข ้าฝ ึกอบรมได้รับทราบถึงวิธีการที่จะสนองรับต่อสถานการณ์ต ่าง ๆ  

ผู้บริหารของบริษัทในเมือง 

Milwaukee เข้าพบ 

ท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ 

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 

ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารสื่อในนิวยอร์ก 
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ที่มีสื่อมวลชนติดต่อเข้ามา ทั้งนี้ บริษัท SML ตระหนักดีว่า แม้แต่ละคณะทูต 
จะมีผู ้ท�าหน้าที่ด ้านสารนิเทศหรือด ้านสื่อมวลชนให้กับเอกอัครราชทูต  
แต ่หัวหน้าคณะผู ้แทนทางการทูตก็คงจะไม ่สามารถหลีกเล่ียงงานด้าน 
การเป็นโฆษกของคณะทูตได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  
ขึ้นในประเทศไทย สื่อมวลชนคงต ้องขอเข ้าสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต 
เป็นอันดับแรก ซึ่งเอกอัครราชทูตหรือหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ไม่ควรหลีกเลี่ยง 
หรือไม่ยอมตอบค�าถามจากสื่อ หรือแม้แต่การตอบว่า “No comment”  
เพราะอาจเป็นการผลักให้สื่อวิ่งไปหาแหล่งข่าวที่ไม่ใช่แหล่งข่าวทางการ  
จนท�าให้ได้รับข้อมูลที่บิดเบือนและสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายมากขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้จัดอบรมยังได้ให้หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตได้มีโอกาส 
รับทราบถึงการให้สัมภาษณ์ทางสื่อโทรทัศน์ในสถานการณ์ต ่าง ๆ เช ่น 
การสัมภาษณ์แบบจู่โจม การเชิญไปสัมภาษณ์ออกอากาศทางโทรทัศน์ที่สถานี  
การสัมภาษณ์ที่ ผู ้ด�าเนินรายการกับผู ้ถูกสัมภาษณ์อยู ่คนละสถานท่ีกัน  
หรือการถูกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เป็นต้น โดยผู้บริหารระดับสูงของคณะทูต 
จ�าเป็นต้องเตรียมประเด็นที่เตรียมไว้ส�าหรับค�าถามทั่ว ๆ  ไปเกี่ยวกับประเทศไทย 
และค�าถามเฉพาะเจาะจงส�าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นคราว ๆ ไป 

การฝึกอบรมครั้งนี้ท�าให้สามารถได้รับเกร็ดความรู ้ ท่ีเป ็นประโยชน์ 
ต่อการบริหารจัดการสื่อในลักษณะต่าง ๆ อาทิ เอกสารแถลงข่าวไม่ควรเกิน 
1 หน ้า และถ ้า เป ็นการตอบโต ้บทความหรือการเสนอข ่าวเกี่ ยวกับ 
ประเทศไทยที่ ไม ่ตรงกับข ้อเท็จจริงก็ไม ่ควรที่จะน�าข ้อความที่ เป ็นเท็จ 

หรือข้อกล่าวหาในสื่อมากล่าวซ�้าในจดหมายที่จะมีถึงบรรณาธิการ  
โดยขอให้เข้าประเด็นที่เราต้องการน�าเสนอไปเลย เป็นต้น นอกจากนี้  
การตอบของหัวหน้าส�านักงานต่อสื่อมวลชนทางวิทยุ โทรทัศน์
ต ้องสั้นและกระชับ เพราะยุคนี้ เป ็นยุคของข้อมูลข่าวสารทาง  
digital ที่ ท้ังผู ้น�าเสนอข่าวสารและผู ้รับฟังข่าวสารจะใช้เวลา 
ในการน�าเสนอที่จ�ากัดในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะ 
ต้องตอบค�าถามแบบสั้น กระชับ และเข้าประเด็นจริง ๆ 

โดยสรุปแล้ว ในช่วงเวลาเกือบ 1 ปีนั้น สถานเอกอัครราชทูต  
โดยการน�าของท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ พิบูลสงคราม ได้ร่วมมือกับ 
บริษัท SML ในการด�าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างมียุทธศาสตร ์
ในหลาย ๆ โครงการ อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ร่วมกับบริษัท SML 
ได้รณรงค์สร้างสัมพันธ์กับสื่อของประเทศสหรัฐอเมริกาในเชิงรุก  
โดยได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลอง 50 ปีครองราชย ์
ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ซึ่งท�าให้สื่อของสหรัฐฯ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มากขึ้น จึงสามารถ
รายงานข่าวได้อย่างถกูต้องและมีทศิทางไปในทางบวกต่อประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ได ้ จัดท� าสุนทรพจน ์ส� าหรับท ่ าน 
เอกอัครราชทูตนิตย์ฯ ในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งจัดงานที่หลากหลาย 
ทั้ งในกรุงวอชิงตัน และมลรัฐต ่าง ๆ รวมทั้ งได ้ประสานกับ 
สถานกงสุลใหญ่ทั้ ง  3 แห ่งในสหรัฐฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยได้เน้นถึงความสัมพันธ ์
พิเศษที่สหรัฐฯ มีกับไทย เพื่อให้ชาวสหรัฐฯ ได้รับทราบอย่าง 
ถูกต้อง มีการจัดท�าข้อมูลภูมิหลังทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และที่เกี่ยวข้อง 
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กบัเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวัฒนธรรมของไทย ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
ส�าคัญของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าทางเศรษฐกิจ เอกชน และสื่อมวลชน 
มีการบริหารจัดการให้ท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 
ประเภทต่าง ๆ  ของสหรฐัฯ รวมทัง้จดัให้เอกอคัรราชทตูเดนิทางไปกล่าวสนุทรพจน์ 
ในมลรัฐต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
ของไทย มีการจัดท�าเอกสารท่าทีและแถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตส�าหรับ 
เตรียมให้สถานเอกอัครราชทูตสามารถตอบค�าถามในเชิงลบที่มาจากสื่อมวลชน 
สหรัฐฯ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาสังคม 
ที่เป็นเร่ืองอ่อนไหวต่อภาพลักษณ์ของไทย ได้มีการจัดท�ารูปแบบของเอกสาร 
แถลงข่าว (Press Release) ของสถานเอกอัครราชทูตที่ไม่เป็นทางการมากนัก  
อีกทั้งยังมีข ้อมูลช ่องทางการติดต ่อของเจ ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ เกี่ยวข ้อง 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู ้ท่ีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถที่จะติดต่อกับ 
สถานเอกอัครราชทูตได้มีการจัดท�าฐานข้อมูลของผู้ที่มีความสนใจในประเทศไทย 
และกลุ ่มเป ้าหมายส�าคัญ ๆในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงผู ้น�าทั้งฝ ่ายบริหารและ 
ฝ่ายนิตบัิญญตั ิผูบ้รหิารระดบัสงูของภาคธรุกิจเอกชน นายธนาคาร ผูบ้รหิารกองทนุ  
ผู้น�าท้องถิ่น ผู้น�าองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล และสถาบันการศึกษา วิชาการ ตลอดจน  
Think Tank ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังมีการติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิจัย และ 
ประเมนิทศันคต ิแนวความคดิเหน็ของสาธารณชนสหรฐัฯ  
ต่อการเสนอข่าวเก่ียวกับประเทศไทย ซึ่งเห็นได้ว่า  
การเสนอข่าวทางการเมืองและผู้สื่อข่าวทางการเมือง 
มักมีแนวโน้มที่จะน�าเสนอข่าวในเชิงลบ ในขณะที ่
ผู ้ ส่ือข่าวและสื่อทางด้านเศรษฐกิจมักจะเสนอข่าว 
ตามข้อเท็จจริง และถ้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ของไทยยังดี  ก็จะมีแนวโน ้มของการเสนอข ่าว 
ในเชิงบวก จึงพอสรุปได้ว่า ไทยน่าจะเน้นการใช้สื่อ 
ทางเศรษฐกิจในลักษณะ Economic Diplomacy  
ที่จะให ้ภาพในทางบวกได ้มากกว ่าสื่อที่ เกี่ยวกับ 
การเมือง 

ทั้งนี้ มีการสร้างกระบวนการที่จะท�าให้สถาน 
เอกอัครราชทูตสามารถปรับการให ้ความส�าคัญ 
ของประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของไทย และปรับแนวทาง 
ยุทธศาสตร์ของการน�าเสนอข่าวสารข้อมูลของไทย 
ให ้สอดคล ้อง กับการเป ล่ียนแปลงการจัดล�า ดับ 
ความส�าคัญของไทยต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้ 

การร ่วมงานกับบริ ษัท SML ยังท�าให ้ท ่าน 
เอกอัครราชทูตนิตย์ฯ สามารถวางแผนการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์โดยการร่วมมือกับส�านักงานต่าง ๆ  
ของไทยภายใต้ Team Thailand concept และ 
กลุ่มผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ที่มีผลประโยชน์ต่อไทย 
เช่น US - Thailand Business Council, สมาคม 
มิตรภาพไทย - อเมริกัน หรือแม้แต่ US - ASEAN  
Business Council 

$

ท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ 

ได้เข้าร่วมการประชุม 

และงานเลี้ยงที่  

Asia Foundation

6160



นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตยังได้ขอให้บริษัท SML ท�าการศึกษา 
แนวทางการส่ือสารประชาสัมพันธ ์ประเทศไทยในสหรัฐฯ อย ่างย่ังยืน  
มากกว่าการด�าเนินการเฉพาะกิจ โดยเห็นว่าในระยะยาวสถานเอกอัครราชทูต 
และหน่วยงานของไทยน่าจะด�าเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์ของการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ในสหรัฐฯ อย่างเป็นระบบและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมท้ังอาจต้องมีการจัดตั้งองค์กร 
ในลักษณะที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐ ในลักษณะ 
ของหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของสถานเอกอัครราชทูต แต่อาจให้ม ี
การจัดตั้งองค์กรในลักษณะสถาบัน Goethe ของเยอรมัน สถาบัน Alliance 
Francais ของฝรั่งเศส British Council ของสหราชอาณาจักร หรือ  
Japan Foundation ที่สามารถจะสื่อสารให้กับประเทศของตนอย่างเป็นระบบ 
และในทุก ๆ มิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

โครงการการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมียุทธศาสตร์ของประเทศไทย 
ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ดังท่ีได้กล่าวมาอย่างสังเขปข้างต้นนี้ จะไม่สามารถ 
ประสบความส�าเร็จหรือบรรลุผลไปได ้ด ้วยดีหากสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงวอชิงตัน ไม ่มี Spokesperson ที่มีความรู ้ ความสามารถและ 
มีวิสัยทัศน ์ที่กว ้างไกลดังเช ่นท ่านเอกอัครราชทูตนิตย ์  พิบูลสงคราม  
การสื่อสารประชาสัมพันธ ์ของสถานเอกอัครราชทูตสามารถประสบ 
ผลส�าเร็จในการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูลของประเทศไทยได้อย่างมีระบบ  
มียุทธศาสตร ์ และเป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป ็นผู ้น�าของ 
ท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ฯ ในการก�าหนด agenda ของประเทศไทยส�าหรับ 
การสื่อสารให้สาธารณชนของสหรัฐฯ ได้รับทราบ รวมทั้งเป็นผู ้ที่มีส ่วน 
อย ่างมากในการวางแนวทางการประชาสัมพันธ ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา ท่านได้มีส่วนร่วม 
ในการร่างสุนทรพจน์ ก�าหนดแนวทางประเด็นการสนทนา และแนวทางการตอบ 
ค�าถามต่าง ๆ ในเรื่องที่มีความอ่อนไหวต่อประเทศไทย 

นอกจากนี้ ความสามารถในการส่ือความหมายทั้งภาษาอังกฤษและ 
ภาษาไทยของท่านเอกอัครราชทูตนิตย์ พิบูลสงคราม ได้มีส่วนช่วยอย่างมาก 
ให้การสื่อสารต่อสังคมอเมริกันประสบความส�าเร็จดียิ่ง โดยเฉพาะต่อผู ้น�า 
ทางความคิดของชาวอเมริกัน เพื่อให ้ได ้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีบทบาทต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
นอกจากนี้  ประชาชนชาวอเมริกันยังได ้รับทราบถึงความสัมพันธ ์พิเศษ 
ระหว่างไทยกับสหรฐัฯ ทีมี่มาช้านาน และไทยก็เป็นพนัธมิตรทีส่�าคัญยิง่ของสหรฐัฯ  
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้วย ซึ่งมีผลสืบเน่ืองมาจนถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา 
วิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2540 ที่รัฐบาลไทยและสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงวอชิงตัน สามารถผลักดันให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ  
หันกลับมาสนใจต ่อป ัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทย จนน�าไปสู ่การเชิญ 
อดตีนายกรฐัมนตร ีชวน หลีกภยั ให้ไปเยอืนสหรฐัอเมรกิาในปีต่อมา และยงัผลให้ 
สหรัฐฯ มีโครงการช่วยเหลือไทยหลายประการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
อันสืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวด้วย
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“เบตง”

จากเดก็น้อยท่ีเตบิโตมาท่ามกลางข่าวความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จนได้มาคลกุคลีเก่ียวข้อง...จากความเข้าใจท่ีคิดเอาเอง จนได้เข้าไปสัมผัสความจรงิ... 
นีค่อืเรือ่งราวแห่งการเรยีนรูแ้ละการเตบิโตทางความคิดความเข้าใจเก่ียวกับ ‘สามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้’ ผ่านประสบการณ์ของผูเ้ขยีนทีม่โีอกาสได้สร้างความเข้าใจใหม่ให้กบั 
ตวัเองและไปสดูอากาศบรสิทุธิ.์..ทีเ่บตง

เม่ือพดูถงึสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้... คณุนึกถงึอะไร ?
ขณะนัน้ผูเ้ขยีนอายเุพยีง 9 ขวบ เรยีนอยูช่ัน้ ป.3 ใช้ชีวติแค่เรยีนหนงัสอื เล่นเกม 

เล่นสนกุกับเพือ่น ๆ ไปวนั ๆ ไม่เคยเปิดดขู่าว งอแงจะดแูต่การ์ตนู แต่ผูเ้ขยีนกลบัมี 
ภาพจ�าอย่างไม่ทนัรูตั้วว่า ที ่ จชต. มีคนถอืปืน มีทหาร และมีแต่อันตราย ภาพจ�านี ้
ตดิอยูใ่นหวัผูเ้ขยีนจนกระทัง่เรยีนจบมหาวิทยาลยั หรอืประมาณ 13 ปี ซึง่ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า  
ไม่ใช่เพยีงผูเ้ขยีนทีค่ดิเช่นนี ้แต่คนไทยส่วนใหญ่กน่็าจะคดิเช่นเดยีวกนั

ตลอดเวลา 13 ปีนัน้เหมอืนผูเ้ขยีนถกูท�าให้ตาบอดส ีเหตกุารณ์ความรนุแรงในอดตี 
ทีเ่กดิขึน้ท�าให้มองเหน็แต่ภาพสขีาวด�า ภาพข่าวและข่าวลอืเก่ียวกับเหตกุารณ์ความไม่สงบ
ทีเ่กดิขึน้เป็นระยะ ๆ  ยิง่ท�าให้ดวงตามืดบอดลงเรือ่ย ๆ  เรารบัรูแ้ต่ด้านท่ีน่ากลัว และไม่เคย
ได้รบัรูถึ้งแง่มุมทีแ่ตกต่างเลย เรยีกได้ว่า ดวงตาของผูเ้ขยีนแทบจะบอดสนทิเกีย่วกบัเรือ่งนี้

เม่ือ 13 ปีแห่งความมดืบอดเริม่เปล่ียนไป
เมือ่ผูเ้ขยีนมีโอกาสได้เข้ามาท�างานท่ีกระทรวงการต่างประเทศ ในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ี

โครงการผู้ดแูลจดัการข้อมลูเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาและพฒันาสามจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ ท�าให้ผูเ้ขยีนได้รบัข้อมลูในมมุมองทีแ่ตกต่างออกไปและได้เข้าถงึข้อมลูทีย่งัไม่เคย
มกีารน�าเสนอมาก่อน ข้อมลูเหล่านีไ้ด้เปลีย่นมมุมองและล้างภาพจ�าเดมิ ๆ ของผูเ้ขยีน 
จนเกดิความรูค้วามเข้าใจใหม่ทีเ่ปลีย่นไปอย่างชดัเจนในสองเรือ่งหลกั ๆ  คอื ความเข้าใจ
ต่อภาครฐัและความเข้าใจต่อพืน้ที่

เปิดประสบการณ ์
ชายแดนใต้ 

ไปกับเมืองแห่งการท่องเที่ยว

เปิดประสบการณ ์
ชายแดนใต้ 

ไปกับเมืองแห่งการท่องเที่ยว

 เรื่อง 
ฐิตาภรณ์ พลับพลาทอง 
เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อประสานงานและการบริหารจัดการข้อมูล
เกี่ยวกับการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ
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ความเข้าใจต่อภาครัฐ
ก่อนหน้านี้ผู้เขียนเคยเข้าใจว่า งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรส�าหรับ จชต. คือ  

งบที่ถูกน�าไปใช้เพียงในด้านการทหารและการอ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ 
ทีค่อยรกัษาความสงบในพืน้ท่ี แท้จรงิแล้ว งบประมาณทีเ่กีย่วกบั จชต. นัน้ ถกูน�าไป
ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การดแูลนกัศกึษาไทยจาก จชต. ทีไ่ปศกึษาต่อในต่างประเทศ  
การสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียวกบัศาสนา การส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรม 
เป็นต้น ซึง่สะท้อนว่า ภาครฐัให้ความส�าคญักบัการดแูลและการพัฒนาทีห่ลากหลาย  
ไม่เพยีงแต่ในด้านความมัน่คงเท่านัน้

นอกจากนี ้ ปัจจบุนัภาครฐัยงัให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมเพ่ือการพัฒนาของ 
ภาคประชาสงัคม โดยมหีน่วยงานของรฐัทีมี่บทบาทส�าคญัอย่างมากในการท�าหน้าที่
ดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจส�าคัญในการดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ  
การจัดกจิกรรมเพือ่การพฒันาศกัยภาพ และการแนะแนวเพือ่เตรียมความพร้อมในการ 
น�าประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาต่อกลับมาช่วยพัฒนาพื้นที่บ้านเกิด
ของตน โดยนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาบางคนได้กลับมาท�างานร่วมกับ ศอ.บต.  
ซึง่ถอืเป็นพลงัคนรุน่ใหม่ทีส่�าคญัในการพฒันาพืน้ที ่จชต. ต่อไป

ประการสุดท้ายคือ เจ้าหน้าท่ีรัฐมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อยูเ่สมอ ผ่านการจดังานสมัมนาและงานเสวนา โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญและผูรู้ใ้นด้านต่าง ๆ  
มาบรรยายเพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เกดิองค์ความรู้และ 
ความเข้าใจในวงกว้าง อนัน�าไปสูก่ารด�าเนนินโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ในอนาคต

ความเข้าใจต่อพืน้ท่ี
นับเป็นความเข้าใจที่เปลี่ยนไปมากที่สุด เพราะก่อนหน้านี้ผู้เขียนยังไม่เคย 

ไปเยอืนสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ แต่ได้รบัทราบเร่ืองราวเกีย่วกบั จชต. ผ่านภาพและ 

ข่าวกระแสความรนุแรงในตะวนัออกกลางทีล้่วนถกูปรงุแต่งด้วยภาพของการระเบดิ 
และการก่อการร้ายในพื้น จนท�าให้เกิดความเข้าใจและฝังใจในทางลบ ซ่ึงไม่ได ้
เป็นความจริงท้ังหมด เพราะผู้เขยีนมีโอกาสได้เดนิทางมาสัมผัสกับ จชต. ถงึ 2 ครัง้  
ครัง้แรกเป็นการเดนิทางไปเพยีงเพือ่ประชมุแล้วกลบัที ่ จ. ปัตตานเีมือ่ปลายปี 2561 
ส ่วนครั้งที่สองผู ้ เขียนได ้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ที่ เป ็นที่จับตามองที่สุด  
นั่นคือ อ. เบตง จ. ยะลาเม่ือกลางปี 2562 โดยตลอดการลงพื้นที่เต็มไปด้วย 
ความสนุกสนานและการได้รับสาระความรู้ที่ท�าให้ผู้เขียนต้องเปล่ียนความคิด  
ความรู้สึก และความเข้าใจที่มีต่อ จชต. อย่างสิ้นเชิง 

เม่ือย่างเข้าสู่พืน้ท่ีจรงิ...“เบตง”
เวลาบ่ายโมง ผู้เขยีนเดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่ ระหว่างเดนิออกมานอกอาคาร

สนามบนิกไ็ด้พบกบั “พีตุ่ก๊” ผูป้ระสานงานและอ�านวยความสะดวกให้กบัคณะของเรา 
ทีก่ล่าวทกัทายพวกเราพร้อมรอยยิม้ทีส่ดใส หลงัจากทักทายและแนะน�าตัวกันเรยีบร้อย 
พีตุ่ก๊พาพวกเราไปข้ึนรถตู้เพือ่เดนิทางต่อไปยงัเบตง จดุหมายปลายทางของเรา

ตลอดสองข้างทางจากหาดใหญ่สู่เบตงเต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติที่ร่มรื่น 
บรรยากาศครึม้ฝน สภาพบ้านเมืองดเูหมือนเวลาเรานัง่รถไปเทีย่วต่างจงัหวดัทัว่ไป  
สภาพถนนดมีาก รถไม่เยอะ บรรยากาศภายในรถต้องเรยีกว่า “คึกคัก” ผิดกับบรรยากาศ
ท่ีดูเงียบเหงานอกรถ เพราะพีตุ่ก๊เล่าให้พวกเราฟังเกีย่วกบัสถานการณ์ล่าสดุในพืน้ที่  
รวมทั้งยังบอกเล่าประสบการณ์และเรื่องต่าง ๆ ท�าให้เต็มไปด้วยเสียงพูดคุย 
อย่างสนกุสนานเฮฮาตลอดทาง 

เมื่อเข้าสู่ จ.ยะลา พี่ตุ๊กพาเราไป “วัดช้างให้” เพื่อกราบขอพรหลวงปู่ทวด  
พระชื่อดังแห่งยะลา พร้อมทั้งเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการปกป้องคุ้มครอง 
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ให้เดนิทางปลอดภยัและแคล้วคลาดจากภยนัตรายต่าง ๆ เราเดินทางต่อจนเข้าเขต 
อ�าเภอธารโต ซึ่งเป็นประตูหน้าด่านสู่เมืองเบตง ผ่านเส้นทางที่โค้งไปมานับร้อย  
แล้วแวะจอดที่สะพานข้ามเขื่อนบางลางเพื่อชมทิวทัศน์และสูดอากาศบริสุทธิ์ 

พ่ีตุ ๊กเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นท่ีท่ีมีอาวุธปืนถืออยู่ในมือ ผู้เขียนรู้สึก 
แปลกใจมากที่ชาวบ้านสามารถถือปืนมาเดินในท่ีสาธารณะโดยไม่ถูกต�ารวจจับได้  
ความจรงิ คอื ไม่ใช่ใครจะมาเดนิถอืปืนแบบนีไ้ด้ แต่ต้องเป็น “อาสาสมคัร” ทีอ่าสามา
เพือ่ท�าหน้าทีด่แูลรกัษาความปลอดภัยเท่าน้ัน 

โอเค...เบตง
แล้วพวกเรากเ็ดนิทางถงึเบตง

เวลาประมาณ 18.30 น. บรรยากาศ 
ในตัวเมืองช่างแตกต่างจากสอง 
ข้างทางท่ีพวกเรานั่งรถผ่านมา  
มบ้ีานเรือน ร้านขายของ ร้านอาหาร  
นักท่องเที่ยว และสถานบันเทิง 

มากมาย ก่อนหน้านี้ผู้เขียนเคยมีภาพของพี่น้องมุสลิมในพื้นท่ี จชต. แต่ที่เบตง 
ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ เพราะชาวจนีจ�านวนมากได้อพยพเข้ามาสร้างหลกัปักฐานทีน่ีต่ัง้แต่ 
ในอดตีจนท�าให้มชีาวไทยเชือ้สายจนีในเบตงอยูเ่ป็นจ�านวนมาก มองไปเห็นแต่ป้าย 
ภาษาจีนและคนจีน โรงแรมชือ่จนีและตกแต่งแบบจนี โทรทศัน์เต็มไปด้วยรายการ 
ภาษาจนี และนกัท่องเทีย่วจนีนยิมเดนิทางมาท่องเทีย่วทีเ่บตงมาหลายปีแล้ว 

หลงัจากเข้าพกัทีโ่รงแรมแล้ว พีตุ่ก๊พาพวกเราไปเดนิเทีย่วรอบตวัเมอืงเบตงหนึง่รอบ 
ขณะน้ันเป็นเวลาประมาณ 19.30 น. ผูค้นเริม่บางตาลงแล้ว พวกเราเดนิผ่านอโุมงค์ซึง่เป็น

จดุเริม่ต้นของโครงการวิง่ “ก้าวคนละก้าว” ของพีต่นู Bodyslam และเดนิต่อไปเรือ่ย ๆ 
ตามผังเมืองที่มีหอนาฬิกาเป็นจุดศูนย์กลางเมือง และตรงข้ามหอนาฬิกาเป็นจุดท่ี 
มชีือ่เสยีงอกีแห่งหนึง่ เพราะเป็นตูจ้ดหมายทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

พวกเราเดนิผ่านร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ลานวฒันธรรม ถนนศลิปะ  
แล้วพ่ีตุ๊กกพ็าพวกเราเข้าร้านอาหารจนีชือ่ “ต้าเหยนิ (กติต)ิ” ซึง่พีตุ่ก๊ยนืยนัว่าเป็น
ร้านอาหารจนีทีอ่ร่อยทีส่ดุในเบตง บรรยากาศภายในร้านเตม็ไปด้วยนกัท่องเทีย่วจนี  
พวกเราเริม่ส่ังอาหาร เมนแูรกคือ “ไก่เบตง” และเมนูสารพดัผัก เม่ืออาหารมาบทสนทนา
กเ็งียบลงและตามมาด้วยเสียงอทุานขานรบัความอร่อย ทกุเมนขูองร้านอร่อยจรงิสมค�าที ่
พ่ีตุ๊กยนืยัน ไก่เบตงมีทัง้ความเหนยีวและนุม่ น�า้ซอสรสหวานเค็มทีร่าดมาช่วยส่งให้ไก่
มรีสชาตอิร่อยเพิม่ขึน้อกีเท่าตวั สมชือ่ไก่เบตงจริง ๆ เมนอูืน่ ๆ กอ็ร่อยเช่นกนั เมนผูกั 
ทัง้สดและกรอบ นบัเป็นมือ้เปิดตวัเบตงทีแ่สนประทับใจในราคามติรภาพ 

สนามบินเบตง

พวกเราเร่ิมต้นวันที่สองด้วยการเดินทางไปยังสนามบินเบตง เพื่อรับฟังความ 
คบืหน้าของโครงการก่อสร้าง ซึง่เริม่มาตัง้แต่ปี 2559 และคาดว่า จะพร้อมเปิดใช้งาน 
อย่างเป็นทางการได้ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 สนามบินเบตงตั้งอยู่ที่ต�าบลยะรม  
อยูห่่างจากเมืองเบตงประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางจากตวัเมืองประมาณ 
ครึง่ชัว่โมง คณะเจ้าหน้าทีจ่ากกรมท่าอากาศยานซึง่ดแูลการก่อสร้างสนามบนิได้ต้อนรับ
พวกเราอย่างด ีพร้อมท้ังพาชมรอบบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารและส�านกังาน 
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สนามบินนราธวิาสจะได้รบัผลกระทบอะไรหรอืไม่ 
เจ้าหน้าทีไ่ด้อธบิายว่า สนามบนิสองแห่งนีร้องรบัผูโ้ดยสารคนละกลุม่เป้าหมาย  

สนามบนิเบตงมขีึน้เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว ส่วนสนามบินนราธิวาสทีม่แีผนจะขยาย 
ให้ใหญ่ข้ึนมีไว้เพื่อช่วยรองรับผู ้โดยสารจากสนามบินหาดใหญ่ที่เดินทางเพื่อ 
ไปแสวงบญุท่ีนครเมกกะ ซึง่ผูเ้ขยีนรูส้กึยนิดกีบัการพฒันาทีเ่กดิข้ึน เพราะการสร้าง 
สนามบนินบัเป็นก้าวส�าคญัในการต่อยอดไปสูก่ารพฒันาในด้านอืน่ ๆ 

 
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

หลังจากศึกษาดูงานที่สนามบิน
เบตงแล้ว พวกเราเดนิทางไปยงัสถานท่ี 
ท่องเท่ียวทีเ่ป็นทีน่ยิมและถกูกล่าวขานถงึ
มากทีส่ดุ นัน่คอื “ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง”  
น่าเสยีดายท่ีเราไปถึงตอนเทีย่งวนั ท�าให้ไม่
ได้เหน็หมอก แต่เมือ่ขึน้ไปแล้วกย็งัสมัผสั 
ได้ถงึความเยน็และยงัเหน็หมอกอยูล่าง ๆ 
จนอดคดิไม่ได้ว่า ถ้าเราได้มาในตอนเช้ามืด  
จะสวยและบรรยากาศดขีนาดไหน

พร้อมหรอืยงั ?
หลงัจากได้รบัฟังเจ้าหน้าทีร่ายงานความคบืหน้าแล้วท�าให้ทราบว่า สนามบนิเบตง 

พร้อมเปิดใช้งานเต็มที่ ขาดเพียงแค่ระบบไฟฟ้าบางส่วนและการลงระบบส่ือสาร  
กรมท่าอากาศยานได้น�าเทคโนโลยใีหม่ล่าสดุของกรมฯ มาใช้ โดยเฉพาะเทคโนโลยี 
ด้านการรกัษาความปลอดภัย และมาตรการการรกัษาความปลอดภยัต่าง ๆ  มกีารหยบิยก
ของขึน้ช่ืออย่าง “ต้นไผ่” (ไผ่เบตง) มาตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกอาคารผูโ้ดยสาร 
ท�าให้เหมอืนได้สมัผสัความเป็นท้องถ่ิน และยงัสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กบัสนามบนิ 
อีกด้วย สิง่ทีน่่าสนใจในด้านการบรหิาร คอื สนามบนิเบตงเป็นสนามบนิทีอ่ยูภ่ายใต้ 
การดแูลของกรมท่าอากาศยานของภาครฐั จงึไม่ได้มุง่หวงัก�าไรเป็นหลกั แต่กลบัเน้น 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งในการช่วยสร้างงานและ 
ร่วมกนัก�าหนดทศิทางในการพฒันาสนามบนิ โดยยดึคต ิ‘สนามบนิอยูไ่ด้ด้วยคนในพืน้ที่ 
เพราะผูท้ีใ่ช้สนามบนิกค็อืคนในพืน้ที’่

เม่ือสนามบินเปิดใช้งาน
ด้วยต�าแหน่งทีต้ั่งของเบตงทีท่ัง้ไกลและเดินทางไปมาล�าบาก อาจท�าให้ชาวกรงุเทพฯ 

หรอืคนในภาคอืน่ ๆ มองข้ามเบตง แต่ปัจจบัุนมนัีกท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิ
เดนิทางมาท่องเทีย่วทีเ่บตงเป็นจ�านวนมากจนเริม่เป็นกระแส หากสนามบนิเบตงเปิดใช้ 
จะช่วยลดอปุสรรคการเดนิทางไปได้อย่างมาก โดยเราสามารถบนิจากสวุรรณภมูถิงึเบตง
ได้โดยไม่ต้องนัง่รถต่อไปตามทางท่ีคดเคีย้วให้เวยีนหวัอกีต่อไป และสนามบนิยงัสามารถ 
รองรับเที่ยวบินเข้า-ออกได้ถึงวันละ 300 เที่ยว แต่โจทย์ส�าคัญของชาวเบตง คือ  
การเตรียมความพร้อมของคนและพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับปัญหาจากการ 
หลัง่ไหลของนกัท่องเท่ียว 
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อุโมงค์ปิยะมิตร
พวกเราเดินทางขึ้นเขาต่อไปยัง 

หมู่บ้านปิยะมิตร 1 เพื่อไปชมอุโมงค ์
ปิยะมิตร ซ่ึงถูกใช้เป็นที่ซ่อนตัวและ
หลบหนีการปราบปรามคอมมิวนิสต์  
ชาวบ้าน จคม. ที่บรรยายเร่ืองอุโมงค ์
ได ้เล ่าถึงวิธีการขุดและการใช ้สอย
พืน้ทีใ่นอุโมงค์ เช่น ส่วนทีใ่ช้ท�าอาหาร  
เกบ็เสบยีงและซ่อนตวั 

วนัสุดท้ายท่ีใต้สุดของสยาม
วันสุดท้ายของการเดินทาง พวกเรามีนัดพบปะและรับประทานอาหารกับ 

อดีตนกัศกึษาไทยในต่างประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และน�าความคดิเหน็ 
ไปปรบัปรงุโครงการดแูลนกัศกึษาของกระทรวงการต่างประเทศส�าหรับรุน่ต่อ ๆ ไป  
หลังจากรับประทานอาหารแล้ว เรายังได้แวะไปที่ค่ายสิรินธรเพื่อพบปะเยี่ยมเยียน 
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยดมีาโดยตลอด ก่อนเดนิทางไปสนามบินหาดใหญ่ 
แล้วท้ิงอากาศบรสิทุธิ ์ เทอืกเขา หมอก และบรรยากาศทีเ่ตม็ไปด้วยธรรมชาตเิอาไว้  
เพือ่มุง่หน้ากลบัสูเ่มอืงหลวง

จากภาพขาวด�าสู่ภาพสี
จากประสบการณ์การเดินทางไปเยี่ยมเยือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให ้

ผูเ้ขยีนได้รบัรูว่้าพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในปัจจบัุนมีการพฒันาเปลีย่นแปลงไป 
อย่างมาก ภาพความรุนแรงและน่ากลัวได้ถูกแทนที่ด้วยภาพของนักท่องเที่ยวและ 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะด้านการท่องเทีย่วทีเ่ด่นชดัและสามารถสมัผสัจับต้อง
ได้ง่ายทีส่ดุ ส�าหรบัผูเ้ขยีนแล้ว ‘เบตง’ ช่างเหมาะสมกบัการเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่�าคญั
ทางภาคใต้ของไทย เพราะมีความพร้อมและมีศักยภาพในการพฒันาต่อยอดให้ดยีิง่ขึน้
ได้ โดยเฉพาะเมือ่มกีารเปิดใช้สนามบนิเบตงในอกีไม่ช้านี ้ สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ในสายตาชาวไทยทกุคนกจ็ะไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป เหมอืนภาพขาวด�าทีเ่คยฝังอยูใ่นหวั
ผูเ้ขยีนได้กลบักลายเป็นภาพสทีีเ่ด่นชดัและสวยสดใสนัน่เอง

หมู่บ้านปิยะมิตรและการพดูคยุกับท่านผู้ว่าการอ�าเภอเบตง
จดุหมายต่อไปของพวกเรา คอื “หมูบ้่านปิยะมิตร” ซึง่อยูภ่ายใต้การดูแลของอดีตจีน

คอมมิวนิสต์มลายา หรือที่เรียกว่า จคม. ซึ่งเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่เคลื่อนไหว 
ตามชายแดนไทย - มาเลย์ ในช่วงที่ประเทศไทยด�าเนินนโยบายปราบปราม
คอมมวินสิต์ จนกลุม่ จคม. ต้องหนเีข้าไปหลบอยูใ่นป่าและขดุอโุมงค์เพือ่ซ่อนตวั แต่เมือ่ 
การปราบปรามจบลง มกีารเจรจาลงนามเพือ่ยตุปัิญหาและจัดสรรพ้ืนท่ีให้กลุ่ม จคม.  
มทีีด่นิท�ากนิจนกลายมาเป็นผูร่้วมพฒันาชาตทิีส่�าคญั 

เส้นทางไปหมูบ้่านปิยะมติร 2 ต้องขบัขึน้เขาไปอีก ตลอดเส้นทางรายล้อมด้วย
สวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนทเุรยีน พวกเราผ่านสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังอกีแห่ง นัน่คอื  
“บ่อน�้าร้อนเบตง” เรามุ่งหน้าไปอีกไม่นานก็ถึงจุดหมาย บรรยากาศของหมู่บ้าน 
ปิยะมติร 2 เตม็ไปด้วยความร่มรืน่เยน็สบาย มต้ีนไม้ ดอกไม้อยูท่ั่วบริเวณ ชาวบ้าน จคม. 
เดนิเข้ามาทกัทายพวกเราอย่างอบอุ่น ก่อนเริม่รบัประทานอาหารร่วมกนั บรรยากาศ 
บนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยเล่าเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง ท�าให้ได ้
ทัง้ความรูแ้ละความอร่อย

เมือ่รับประทานอาหารเสรจ็ ท่านผูว่้าการอ�าเภอเบตงเดินทางมาถงึพอดี และเร่ิม 
พูดคุยหารือเรื่องการพัฒนาเบตง ตามแนวคิดของรัฐบาลท่ีต้องการให้เบตงเป็น 
เมอืงต้นแบบด้านพลงังานทีย่ัง่ยนื รวมถงึแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ผชญิอยูแ่ละปัญหา 
ที่คาดว่าจะต้องเผชิญในอนาคต เช่น การทะลักเข้ามาของนักท่องเที่ยวหลังเปิด 
ใช้สนามบินเบตง ท่านผู้ว่าฯ ได้น�าเสนอโมเดล “เศรษฐกิจน�าเรื่องความมั่นคง”  
ของอัยเยอร์เวง โดยกล่าวว่า หลงัจากอยัเยอร์เวงมทีะเลหมอก นกัท่องเทีย่วได้หลัง่ไหล 
เข้ามาเป็นจ�านวนมาก ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพืน้ที ่ ท�าให้ชมุชนเกดิความรักและ
หวงแหนพืน้ที ่ จงึร่วมกันป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์ความรุนแรงขึน้ และเกดิความ 
ร่วมมอือย่างแขง็ขนัของคนในพืน้ที ่ท�าให้การป้องกันเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 เรื่อง พิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

เมือ่กล่าวถงึ “งานเทศกาลไทย” เรามกัมภีาพจ�าในลกัษณะของงานตลาดนดั 
ขายอาหารไทย มีร ้านอาหารไทยมาออกร้าน มีการแสดงนาฏศิลป์ไทย  
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การแกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัย  
การระบายสร่ีม การจ�าหน่ายสนิค้าไทย และการแจกข้อมลูส่งเสรมิการท่องเทีย่วไทย 
ไปควบคู ่กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ ์ภาพลักษณ์ของไทย 
ในลักษณะองค์รวม ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส�านักงานในต่างประเทศ  
เช่น ส�านักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศภายใต้กระทรวงพาณิชย์  
การท่องเที่ยวไทยแห่งประเทศไทย และชุมชนไทยเข้าร่วมด้วย

แก ่นแท ้ของประโยชน ์ของโครงการเทศกาลไทยคือ การน�าเสนอ  
“ความเป็นไทย” ทีส่มัผสัได้โดยไม่ต้องอธบิายด้วยค�าพดู ทัง้ “รูป” ผ่านการแสดง 
นาฏศลิป์ไทย แกะสลักผกัผลไม้ไทย “รส” ผ่านการขายและการแจกให้ชมิอาหารไทย  
“กลิ่น” ผ่านการร้อยมาลัยและกลิ่นผัด ปิ้ง ย่างอาหารไทยในงานพร้อมเสิร์ฟ  
และ “เสียง” ผ่านการแสดงดนตรีไทยและการเปิดคอนเสิร์ตของศิลปิน 
นักร้องไทย ซึ่งศิลปะของไทยหรือมุมมองของคนไทยที่ว่าสิ่งใดสวย สิ่งใดดี 
ส่ิงใดอร่อย ก็เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนไทย  

ภารกิจ

ณ กรุงโซล
#Thaifestkorea2019
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มีส่วนท�าให้คนต่างชาติเข้าใจเรามากขึ้นโดยไม่ต้อง 
อธิบายเป็นค�าพูด แค่เดินเข้ามาในงานและซึมซับ 
บรรยากาศในงาน และในประเทศที่สินค้าไทย 
โดนปลอมแปลง การที่สินค้าใดของไทยจะได้วางโชว ์
หรือขายในงานเทศกาลไทยคือการรับรองโดย 
อัตโนมัติว่า สินค้านั้นเป็นของไทยท่ีมีคุณภาพแท้ 
แน่นอน งานเทศกาลไทยจึงเป็นเหมือนเวทีหรือ 
งานแสดงให้สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ 
รายย่อยของไทยทีม่สีนิค้าคณุภาพได้มโีอกาสแจ้งเกดิ 
หรือโกอินเตอร์

แต่ส�าหรบัคร้ังนี ้สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงโซล 
มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ให้งานเทศกาลไทย 
มีความพิเศษมากยิ่งข้ึน จึงเริ่มระดมความคิดชื่อ 
ของเทศกาลออกมาเป็น “So Thai Festival 2019” 
เทศกาลที ่“ไท้ย ไทย” เราจงใจให้ค�าว่า  So  พ้องเสยีง 
กับค�าว่า “Seoul” หรือกรุงโซล เพราะเราจัดงาน 
ทีก่รงุโซล และแนวคดิหลกัของงาน กค็อื “ความเป็นไทย 
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สร้างสรรค์ และมีพลัง”  
(Uniqueness, Creativity, and Beyond)  
แล้ว concept paper ของงานก็คลอดออกมา  
โดยเราใช ้ เอกสารน้ีไปอธิบายกับทุกคนท่ีเรา 
อยากชวนไปร ่วมงาน เพราะต ้องให ้ เขาเห็น 
วิสัยทัศน์ของเราแบบชัด ๆ ก่อน เราถึงจะได้ใจ 
และความร่วมมือจากเขา

หลายวันต่อมา เราน�า concept paper  
ไปขอพบกับส�านักงานนายกเทศมนตรีกรุงโซล 
ที่อัธยาศัยดี และตกลงกันเรื่องขอบเขตพื้นที่งาน  
รวมท้ังรับฟังข้อกังวลของเขา พร้อมย�้ากับเขาว่า  
งานเทศกาลไทยในปลายเดือนเมษายน 2562  
เป็นงานที่เราอยากท�าให้ดี เพราะได้แรงบันดาลใจ 

บรรยากาศภายในงาน 

So Thai Festival 2019 

ณ กรุงโซล

บรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน

เทศกาลไทยอย่างคึกคัก
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จากกรุงโซลที่ทันสมัย เราต้องการให ้
งานเทศกาลไทยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
กรุงโซล เราต ้องการสร ้างมูลค ่าเพิ่ม  
และหากเขาจะจัดงานอื่นพร้อมเรายิ่งดี  
ยิ่ งงานอ่ืนใกล ้ ๆ กัน คนมาเดินเล ่น 
ยิ่งอยากมาเดินมากขึ้น

จากนั้น ดิฉันได้ติดต่อคุณอเล็กซ์ เฟส  
ขอทาบทามเขาด้วยวาจาก่อนมหีนงัสอืเชญิ 
มาร่วมงานเทศกาลไทยในกรุงโซล โชคดีที ่
คุณอเล็กซ์มีคิวว่างพอดีจากการตอบรับ 
เข้าร่วมงานศิลปะในต่างประเทศท้ังยุโรป 
และอเมรกิา จากน้ัน สตดูโิอ ครามแฟกตอรี่ 
ที่ผลิตหมีแบร์บริก Art Toy ลวดลายไทย  
แบบ custom made โดยศิลปินกราฟิก
อาร์ติสชือ่คณุภาคภมู ิเจรญิพานชิ กต็อบรบั 
ร่วมงาน

เดือนต่อมา แอร์เอเชียซึ่งให้การสนับสนุนงานเทศกาลไทยทุกปีก็แจ้งว่า 
พร้อมจะพาคุณแม่บานเย็น รากแก่น ศิลปินแห่งชาติและคุณแคนดี้ รากแก่น 
นักร้องหมอล�าซิ่งช่ือดัง พร้อมกับอาจารย์ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี ปรมาจารย์ด้านขลุ่ย 
ของไทยและศิลปินแห่งชาติเดินทางมาร่วมงานเทศกาลไทย สอดรับอย่างพอดี 
กับที่ส�านักงานแรงงานประจ�ากรุงโซลจะประสานงานให้ชุมชนไทยวัดพุทธรังษี  
ที่เกาหลีใต้ร่วมแสดงพาเหรดและนาฏศิลป์ไทย

กิจกรรมบนเวทีที่สร้าง 

สีสันและการมีส่วนร่วม 

กับผู้เข้าร่วมงานคุณอเล็กซ์ เฟส ศิลปิน 

สตรีทอาร์ตแนวกราฟิตี ้

ระดับแนวหน้าของไทย 

เจ้าของคาแรคเตอร์  

“เด็กน้อยสามตาหน้าบึ้ง” 

อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี 

ปรมาจารย์ด้านขลุ่ย 

ของไทย ศิลปินแห่งชาต ิ

ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน 

เทศกาลไทย

คุณบานเย็น รากแก่น 

ศิลปินแห่งชาติที่มา 

นำาเสนอเพลงหมอลำา 

ให้เป็นที่รู้จักในระดับ 

สากล
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จากน้ัน ก็มีวงแพรวาจีจี้ เกิร ์ลกรุ ๊ปจากจังหวัด 
กาฬสินธุ์ และชุดนักแสดงจาก KAAN Show โชว์แสดง 
วรรณคดีประยุกต์เข้ากับแสงสีเสียงทันสมัยที่พัทยา  
ทั้งสองโชว์มาจากจังหวัดท่ีเป็นเมืองรอง เป็นของด ี
ที่คนเกาหลีอาจไม่เคยเห็นแต่น่าสนใจ และไม้ตายที่สุด 
ของเรา คือ คุณสุขุม อิ่มเอิบสิน หรือน้องเมฆ ดีเจมาชิน่า  
ที่ท�าเพลงดนตรีแนว Electronic Dance Music  
(EDM) โดยใช้ท�านองเพลงไทย อาทิ เพลงโปงลาง  
เพลงค ้ างคาวกินกล ้ วย  ฯลฯ ตอบรับร ่ วมงาน 
เราอยากเสนอว่า ในความสนุกล�้าสมัยของดนตรีแด๊นซ ์
อิเล็กทรอนิกส์ ท่วงท�านองไทยแท้ก็ผสมอยู่ได้อย่างลงตัว  
เพ่ือให้คนเกาหลีเห็นด้านหนึ่งของคนรุ่นใหม่ของไทย 
ที่รู ้จักตัวตนของตัวเอง แต่พร้อมจะก้าวไปกับกระแส 
ความทันสมัย เราอยากให้เกาหลีเห็นความเท่แบบ 
เป็นตัวของตัวเองของคนไทย ที่มาจากการผสมผสาน 
ความเก่าและใหม่ แสดงถึงความสมดุล การยอมรับ  
การเปิดใจ และนิสัยสนุกของคนไทย ทั้งหมดนี้คือ  
ภาพที่สร้างสรรค์ของคนไทยและประเทศไทยท่ีเราอยาก 
เสนอออกไปกับงานนี้

ไม ่กี่ วันต ่อมา เราก็ ได ้มีภาพโฆษณาเพื่ อ ใช ้
ประชาสัมพันธ์งานในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ภาพชาเย็น  
ทุเรียน และรูปนักแสดงต่าง ๆ เราเผยแพร่ทั้งในไอจี  
เฟซบุ ๊ก และทวิตเตอร์ของสถานทูต พอเผยแพร่รูป 
ไปแล้วก็ชกัตดิลม จงึน�าไปสูก่ารจดัท�าคลิปประชาสมัพนัธ์ 
งานเทศกาลไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ม ี
ความสนุกสนานเป็นกันเองระหว่างท่านเอกอัครราชทูต 
ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาส�านักงานส่งเสริมการค้า 
ในต ่ า งประ เทศและทีมงาน เจ ้ าหน ้ าที่ ฝ่ายคลั ง  
ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายกงสุล ล่าม คู่สมรส และลูกหลานของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ

ดีเจมาชิน่า ทำาให ้

คนเกาหลีได้เห็น 

ความเป็นไทยในแบบที่เท ่

และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

คุณแคนดี้ รากแก่น  

นักร้องหมอลำาซิ่งชื่อดัง 

นำาเสนอวัฒนธรรม 

ไทยในรูปแบบของเพลง 

หมอลำา
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เมื่อถึงวันงานเทศกาลไทย มีคนมาเท่ียวงานอย่างต่อเนื่อง เวทีท่ีมีการแสดง 
แทบทั้งวันหมุนเปลี่ยนไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย และยังมีเซอร์ไพรส์จากส�านักงาน  
BOI ที่น�านักแสดง ผู ้ก�ากับและผู ้อ�านวยการสร้างละคร “สารวัตรใหญ่” 
ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มาร่วมอีก จึงท�าให้ครบเคร่ืองเกินคาด เรารู้สึกได้ว่า 
คนที่มาร่วมงานของเราเขาพอใจมาก ร้านขายอาหารเคร่ืองด่ืมขายดิบขายดี  
ศิลปินรับเชิญพอใจที่รูปแบบหน้าตาของงานน่าสนุก ศิลปินหลายท่านพบแฟนคลับ 
เหนียวแน่นทั้งคนไทยและคนเกาหลี บางคนได้แฟนคลับใหม่กลับไป หลาย ๆ ท่าน 
ได้พบและแลกเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ เพราะอยากท�างานด้วยกันอีก เป็นเวทีให้ศิลปิน 
หน้าใหม่และคลาสสิคได้พบกันโดยเราไม่ทันรู้ตัว

น้องนักศึกษาไทยและนักศึกษาเกาหลี 
ที่เรียนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัย HUFS  
ในกรุงโซล ที่เป็นอาสาสมัครมาช่วยงาน 
ของเราบอกว ่าสนุกกับงาน ได ้ เรียนรู  ้
การจัดงานเทศกาลไทย และได้พบเพื่อนใหม่  
ได้รู ้จักกัน และที่ส�าคัญที่สุด ซึ่งน่าจะเป็น 
ตัวชี้วัดที่ดีมากคือ เจ้าของงาน คนจัดงาน  
เจ้าภาพซึง่ได้แก่ ทมีไทยแลนด์ มคีวามสขุมาก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  
ได ้ใช ้แรงบันดาลใจมาจากเมืองที่ เราอยู ่  
ประเทศที่เราอยู่ และความสัมพันธ์ของไทย 
กบัเกาหลใีต้ เป็นแรงบนัดาลใจและกรอบการ
จัดงาน และเราพิสูจน์ได้ว่า งานเทศกาลไทย 
ที่ เน ้น concept ใหม่ แสดงความไทย 
ที่สวยงาม เท่และเป็นศิลปะได้รับการตอบรับท่ีดีในเกาหลีใต้ เราสามารถน�าเสนอ 
เพลง EDM ที่เอาท�านองเพลงโปงลางประกอบการพ่นสีสเปรย์กราฟฟิติเปิดงาน 
นอกเหนือจากการร�าอวยพรได้เหมือนกัน เราสามารถท�าโปสเตอร์ของงาน 
เป็นชิ้นศิลปะน่าเก็บได้ เราเสนออีสานและประเทศไทยอย่างต่ืนเต้นสะดุดตาได้  
ไม่จ�าเป็นต้องเสนอแต่มุมมองเดิม ๆ

เพราะศิลปะของไทยไม่ว ่าจะกราฟฟิติอาร์ต กราฟิกอาร์ต อาร์ตทอย  
ดนตรีหมอล�าซ่ิง วงป๊อบซาวน์อีสาน หรือการแสดงโชว์วรรณคดีไทยประยุกต ์
ผสมเทคโนโลยีทันสมัย โดยแก่นแท้ไม่ได้แตกต่างหรือน่าสนใจน้อยกว่านาฏศิลป ์
ไทยแท้ดั้งเดิม การโชว์ท�าอาหารไทย โชว์ร้อยมาลัย โชว์จัดดอกไม้ ดนตรีไทยเดิม 
เพราะทุกอย ่างล ้วนสามารถแสดงจิตวิญญาณความอิสระเสรีของคนไทย  
ที่รู้จักและเข้าใจรากเหง้าที่มาของตนเอง แต่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ดัดแปลง  
หรือสนุกได้ตลอดเวลา มีความไทย So Thai ตามชื่องาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ตั้งความหวังว่า ความเป็นไทยที่ปรากฏ 
ในงานเทศกาลไทยจะช่วยท�าให้มิตรภาพไทย – เกาหลี ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ภาพของ 
ประเทศไทยที่สะท้อนจากงานเทศกาลไทยที่ดูสนุกและสร้างสรรค์ คุ้มเม็ดเงิน 

วงแพรวาจีจี้ เกิร์ลกรุ๊ป

กับการแสดงที่สะท้อนถึง

เอกลักษณ์ของจังหวัด

กาฬสินธุ์ ได้เป็นอย่างดี
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งบประมาณส�าหรับความสัมพันธ์ไทย - เกาหลีใต้ในระยะยาว เพราะจุดประกาย 
เปิดโอกาสให้การท่องเทีย่ว การค้าขาย และการลงทนุระหว่างกนั โดยเฉพาะธรุกจิ 
สร้างสรรค์ทุกอย่างที่ใช้แนวคิดเชิงศิลป์และความสร้างสรรค์ เรามีศักยภาพ  
เราท�าได้ มาร่วมมือกันไหม คือ สิ่งที่อยากแอบสื่อเป็นนัย

เราจึงตั้งปณิธานมุ ่งมั่นที่จะท�าให้งานเทศกาลไทยของเราโดนใจทุกป ี 
ดีขึ้นทุกปี เพราะเราอยากให้คนเกาหลีใต้สนใจประเทศไทย เข้าใจในส่ิงท่ี 
เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเมื่อเขาเข้าใจนิสัย รสนิยม  
และความมีศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้ว จะเป็นเพื่อนกันก็ง่ายข้ึนมาก  
ท�าให้เกิดมิตรภาพที่ต่างคนต่างชื่นชมกันว่าเท่ เพราะคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่า  
คนไทยสนใจเกาหลีหรือวัฒนธรรมเกาหลีแค่ไหน แต่เราจะนั่งเฉย ๆ รอให้เขา 
มาสนใจเราโดยไม่ท�าอะไรให้เขาเห็นเลยก็กระไร

เป้าหมายต่อไปของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือ การท�าให้งานเทศกาลไทย 
ในกรุงโซลเป็น Talk of the Town แปลกใหม่ทุกปีในที่สุด เราอยากให้คนเกาหล ี

ติดตามว่า ปีหน้าจะมีอะไรเท่ ๆ จากประเทศไทยมาน�าเสนอ เราอยากให้คนไทย 
ได้ภูมิใจในความเป็นไทย และช่วยกันพัฒนาต่อยอดให้ความเป็นเอกลักษณ์นั้น 
เติบโตก้าวไปกบัโลกยคุปัจจบุนั โดยงานนีถ้อืเป็นสนามทดสอบ เป็นเวททีีเ่ป็นมิตร 
ทีส่ดุแห่งหนึง่ ทกุอย่างเร่ิมจาก concept และความร่วมแรงร่วมใจของทมีไทยแลนด์ 
และคนไทย เพื่อเป้าหมายการสะท้อนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
ของไทยทีไ่ม่อยูก่บัทีใ่นประเทศทีไ่ม่อยูก่บัที ่เช่น เกาหลใีต้ นีค่อืการทตูเชงิวฒันธรรม
ในสายตาของสถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุโซล มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าปีหน้า 
จะมีอะไรใน #thaifestkorea2020

สีสันของผีตาโขน 

ที่ช่วยในการเผยแพร ่

วัฒนธรรมไทย 

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
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20ปี
กรมการกงสุล

 เรื่อง 
วรพร กาญจนะวงศ์ 
นักการทูตชำานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมการกงสุล

กว่า 20 ปี ที่ “กรมการกงสุล” กระทรวงการต่างประเทศ  
ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับใช้ใกล้ชิด 
ประชาชนด้วยบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ทัง้การท�าหนงัสอืเดนิทาง รบัรอง 
นิติกรณ์เอกสาร ตรวจลงตราคัดกรองคนต่างชาติ และคุ้มครอง 
คนไทยในต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
2562 ซึ่งเป็นวันที่กรมการกงสุลก้าวสู่ปีที่ 20 จึงเป็นโอกาสดี 
ที่น่าจะย้อนร�าลึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ เล่าแนวคิดการก่อตั้ง 
หน่วยงาน ปณิธานการท�างานการทูตเพื่อประชาชน ตลอดจน 
เกรด็เลก็เกรด็น้อย ความช่ืนใจ และมุ่งมองหมุดหมายในอนาคต 
ไปพร้อมกัน

เหลียวหลังแลหน้า  
การทตูเพือ่ประชาชน
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กำลครั้งหนึ่ง ณ ทุ่งสองห้อง 
“สมยัก่อนแถวนีเ้ป็นทุง่นาโล่ง ๆ  ไม่มีอะไร 

ถนนแค่สองเลนตัดผ ่าน ข ้างทางเป ็น 
ครูะบายน�า้ แล้วพอยีส่บิปีโน้นมัง้ เค้ากม็าตัง้ 
กรมการกงสุล” คุณป้าหาบขนมข้างตึก 
กรมการกงสลุเริม่เล่า พลางชีม้อืไม้ประกอบ  
“พอ (กรม) กงสลุมาต้ังเท่านัน้แหละคนกม็า 
รอต่อคิวท�าพาสปอร์ตกันแต่เช้าเลยล่ะ ตีสี่  
ตห้ีา แล้วจากน้ันกม็ตึีกของส่วนราชการอืน่ ๆ  
ขึ้นตามมา” 

กรมการกงสลุจึงเป็นหน่วยงานราชการ 
น�าร่องหน่วยแรกๆ ท่ีมาเปิดท�าการบน 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2542 ก่อนการเปิดอาคาร 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา              
และก่อนหน้าหน่วยราชการอื่น ๆ หากถาม 
ถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกรมการกงสุล 
ขึน้มานัน้ หลายท่านเล่าให้ฟังว่า เกดิขึน้จาก 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และความพยายาม 
ทีจ่ะรวบรวมหน่วยงานต่าง ๆ  ของกระทรวง 
การต่างประเทศที่รับผิดชอบด้านการกงสุล 
เข ้าไว ้ด ้วยกัน จากเดิมที่ เคยแยกส่วน  
โดยกองหนงัสอืเดินทางอยูภ่ายใต้ส�านกังาน  
ปลัดกระทรวง ขณะที่ฝ่ายนิติกรณ์และฝ่าย 
คุ้มครองคนไทยอยู่ภายใต้กองกลาง เพื่อให้ 
มีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานด้าน 
บริการกงสุลและคุ ้ มครองคนไทยใน 
ต่างประเทศ 

การให้กรมการกงสุลแยกมาตั้งอยู ่
บนถนนแจ้งวัฒนะก็เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอ 
ที่จะบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  

ท้ังด้านการจอดรถ ขนส่งมวลชน และการได้รบับรกิารกงสลุในด้านต่าง ๆ  ในจดุเดยีว
นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

และอดีตอธิบดีกรมการกงสุลท่านแรก ได้กล่าวว่า “วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2542  
ไม่เพียงแต่เป็นวนัก่อตัง้กรมการกงสลุ แต่ยงัเป็น “จดุเปลีย่น” ส�าคญัของงานการทตู 
เพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ จากเดิมที่ภารกิจด้านกงสุลกระจาย 
อยู่ภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ถูกรวมไว้ภายใต้ 
กรมการกงสุล ท�าให้กรมการกงสุลในยุคนั้น เป็นหน่วยราชการแรกๆ ที่เป็น 
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)” กล่าวคือ ประชาชนที่ต้องการท�า  
หนังสือเดินทาง รับรองนิติกรณ์เอกสาร ขอให้ช่วยเหลือญาติพี่น้องที่เดือดร้อน 
ในต่างประเทศ สามารถมาติดต่อขอรับบริการที่กรมการกงสุลเพียงจุดเดียว  
และได้มีการน�าระบบคิวมาใช้ในการจัดระเบียบการให้บริการประชาชน จนได้รับ 
รางวัล ISO 9002 เป็นหน่วยแรก ๆ ของประเทศ  

นอกจากนี้ ในด้านสถาปัตยกรรมอาคารของกรมก็สื่อสะท้อนถึงความต้ังใจ 
ของการเป็นหน่วยงานแนวหน้าที่มุ ่งปรับโฉมยกระดับงานบริการประชาชน  
โดยอาคารกรมการกงสุลถูกออกแบบให้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วคล้ายบ้านทรงไทย 
เปิดลานกว้างสูป่ระตทูางเข้า ไม่ใช่ตกึสงูสมยัใหม่เหมอืนตกึอ่ืน ๆ  บนถนนแจ้งวฒันะ  
เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการมีความรู้สึกเหมือนเดินเข้าบ้าน ไม่กลัวการมาติดต่อ 
ราชการ อีกทั้งได้รับการกล่าวถึงในแง่ความทันสมัย เพราะเป็นหน่วยงานราชการ 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

รมว.ต่างประเทศ  

เป็นประธานเปิดงาน  

“20 ปี กรมการกงสุล 

และกงสุลแฟร์”
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แห่งแรก ๆ  ทีม่บีนัไดเลือ่นส�าหรบัอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกพื้นฐานแก่ผู้พิการ นับเป็นอาคารรัฐที่มีแนวคิดเร่ืองอารยสถาปัตย์ 
มาตั้งแต่ก่อตั้งกรม

“บัวแก้ว” ที่แตกก้ำนสู่หน้ำบ้ำนประชำชน
นับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นมา กรมการกงสุลจึงเปรียบเสมือน  

“บัวแก้ว” ที่ถูกแยกหน่อ ย้ายกอมาลงดิน ณ บ้านใหม่ที่แจ้งวัฒนะ ซึ่งในแต่ละวัน 
มีประชาชนมารับบริการด้านกงสุลท่ีอาคารกรมการกงสุลมากกว่า 2,500 คน  
หากรวมกับประชาชนที่ไปรับบริการที่ส�านักงานหนังสือเดินทางในจังหวัดต่าง ๆ  
และในปริมณฑล 19 แห่ง อาจมีจ�านวนมากถึง 10,000 คนต่อวัน

ปัจจุบัน “บัวแก้ว” ต้นนี้ได้เติบโตผลิดอก แผ่ขยายก้านและใบสู่หน้าบ้าน 
ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วโลก ด้วยงานบริการด้านกงสุลมิติต่าง ๆ

งานบรกิารหนังสอืเดนิทาง 2 ล้านเล่มต่อปี โดยมจีดุบรกิารประชาชนทัว่ประเทศ  
คือ ส�านักงานหนังสือเดินทาง 14 แห่งในต่างจังหวัด 5 แห่งในกรุงเทพฯ  
และในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ รวม 96 แห่งทั่วโลก รวมทั้งการ 
ให้บรกิารด้านรบัรองนติกิรณ์เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติ ทะเบยีนราษฎร 
และการประกอบธุรกรรมในต่างประเทศของประชาชน ไม่ต�่ากว่า 600 ราย  
ในแต่ละวัน อีกทั้งยังท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้าน 
การตรวจลงตราของสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ่ท่ัวโลกในการคัดกรอง
คนต่างชาตเิข้าประเทศไทย มีสถิติการตรวจลงตราประมาณกว่า 8 ล้านคนต่อปี 

กรมการกงสุลยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนงานคุ้มครองและดูแล 
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกว่า 1.6 ล้านคนทั่วโลก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยจากการสู้รบ และการถูกหลอกให้ไปท�างาน ตลอดจน 
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ “คณะกรรมการสหวิชาชีพ” 

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และเครือข่าย “กงสุลอาสา”  
ในไทยและในต่างประเทศได้ร ่วมกันเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของคนไทย 
ในต่างประเทศให้เป็นพลังในการดูแลผลประโยชน์ของไทยทั่วโลก

นำยดอน ปรมตัถ์วนิยั รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบนโยบาย 
ให้งานกงสลุทกุด้านของกระทรวงการต่างประเทศมุง่เน้นให้ประชาชนเป็นศนูย์กลาง 
ของการบริการ รวมถึงการดูแลทุกข์สุขของคนไทยทั้งในประเทศและต่างแดน  
โดยตั้งเป้าหมายว่า ประชาชนไทยไม่ว่าอยู่ท่ีใดในโลกจะต้องสามารถเข้าถึงบริการ 
ภาครฐัได้อย่างท่ัวถงึ เสมอภาค และได้รับความสะดวก รวมถึงการพัฒนาและยกระดับ 

หนังสือเดินทางไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและคนไทยสามารถเดินทาง 
ไปประเทศต่าง ๆ ได้อย่างภาคภูมิ และให้เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกน�าแนวปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศจากประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศไทย

กรมการกงสุลจึงมุ่งด�าเนินงานการทูตเพื่อประชาชนเชิงรุก โดยให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชนไทยอย่างสม�่าเสมอ  
การด�าเนินงานในประเทศ ได้แก่ การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการ 
ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ไม่มีส�านักงานหนังสือเดินทางมากกว่า 10 คร้ังต่อป ี 
การจดัโครงการกรมการกงสลุสญัจรไปยงัเมืองรองและจงัหวดัชายแดน และโครงการ 
ส่ือสารงานกงสลุ 4.0 ซึง่เป็นการด�าเนนิโครงการประชาสมัพนัธ์เชงิรกุหรอืเชงิป้องกัน  
เพ่ือให้ข้อมูลและข้อพึงระวังต่าง ๆ แก่คนไทยในการเตรียมตัวไปต่างประเทศ  
ด้วยการจดัท�าสือ่แนวใหม่เผยแพร่สูช่่องทางต่าง ๆ  ในรปูการ์ตนู เพจข่าว วดิโีอคลปิ 
เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างยิ่งข้ึน ส�าหรับในต่างประเทศ ได้ด�าเนินโครงการ 
กงสลุสญัจร โดยสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ่ทัว่โลกจัดส่งคณะเจ้าหน้าที่ 
ออกให้บริการท�าหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไทยแก่คนไทยในต่างประเทศ  
จ�านวนประมาณ 280 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งการด�าเนินโครงการส่งข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ “ที่ท�าการกงสุลช่ัวคราว” ณ วัดไทยพุทธคยา  
ประเทศอินเดีย และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อดูแลผู้แสวงบุญชาวไทย 
กว่าแสนคนที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานต่างๆ ในช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค.  
ของแต่ละปี รวมทั้งสิ้นมีประชาชนไทยในต่างประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการ
ด�าเนินโครงการการทูตเพื่อประชาชนเชิงรุกจ�านวนไม่ต�่ากว่า 400,000 คนต่อปี

กรมการกงสุลได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งกรม ด้วยกิจกรรม 
ที่ เป ็นประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ การเปิดตัวบริการ
เอกสารราชการสองภาษาเม่ือเดือนมกราคม  
2562 การจัดงาน “20 ปีกรมการกงสุล 
และกงสุลแฟร์” เม่ือวนัที ่2-3 กุมภาพนัธ์  
2562 โดยได้น�าสินค้าที่มีชื่อเสียง 
ประจ� าจั งหวัดที่ มี ส� า นักงาน 
หนังสือเดินทางตั้ งอยู ่ 
มาออกร้านจ�าหน่าย 
ใ น ง า น  ก า ร ท� า 
ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง 
ในวนัเสาร์ – อาทติย์ 
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ให้แก่ประชาชนเป็นกรณีพิเศษ การจัดตรวจสขุภาพเบือ้งต้นแก่ประชาชนทั่วไป  
โดย ร.พ. จุฬาภรณ์ และการเปิดมุมนิทรรศการ “วิวัฒนาการหนังสือเดินทางไทย”  
ให้ประชาชนได้เข้าชม

จากนีไ้ป เป้าหมายส�าคัญอกีประการ คอื การพฒันาและยกระดับหนงัสอืเดินทาง 
ไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล และคนไทยสามารถเดินทางไปประเทศต่าง ๆ  
ได้อย่างภาคภูมิ รวมทั้งการเสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง  
อยู่ดีมีสุข พึ่งพาตนได้ เป็นท่ียอมรับของประเทศเจ้าบ้าน เพื่อภาพลักษณ์ที่ด ี
ของประเทศและเป็นพลังในการขับเคลื่อนผลประโยชน์ของไทยต่อไป ซ่ึงเป็นเรื่อง 
ทีค่นไทยทกุภาคส่วนต้องร่วมมอืกันสร้างศักดิศ์ร ีและความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 
ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปการยอมรับหนังสือเดินทางไทยของสังคมนานาชาติ 

สองทศวรรษ : เหลียวหลังยังชื่นใจ
หากมองย้อนกลับไปในอดีต จุดเริ่มต้นของงานกงสุลเกิดข้ึนเมื่อคนชาติ 

ออกเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งท�าให้รัฐต้องออกเอกสารการเดินทางแก่ประชาชน 
เพ่ือใช ้แสดงตนในต่างแดน รวมท้ังการคุ ้มครองสวัสดิภาพของผู ้ เดินทาง  
โดยมอีนุสญัญากรงุเวยีนนาว่าด้วยความสมัพนัธ์ทางกงสลุปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) 

เป็นกรอบกฎหมายการด�าเนนิงานส�าคญัในระดบัระหว่างประเทศ ส�าหรบัประเทศไทย 
กิจการกงสุลเริ่มขึ้นจากการติดต่อกับต่างชาติตั้งแต่สมัยสุโขทัย มาจนถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่มีการจัดวางโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่ชัดเจนขึ้น 
ในรูปแบบจตุสดมภ์ และให ้กิจการต ่างประเทศ รวมท้ังงานด ้านกงสุล 
อยูใ่นความรบัผดิชอบของเสนาบดกีรมท่าดแูลรบัผดิชอบโดยตรง จนมีการสถาปนา 
กระทรวงการต่างประเทศเม่ือวันที่ 14 เมษายน 2418 และการปรับโครงสร้าง 
ครั้งใหญ่น�ามาสู่การจัดตั้งกรมการกงสุลขึ้นในที่สุด

ปัจจุบัน กรมการกงสุลถือเป็นหน่วยงานระดับกรมที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวง 
การต่างประเทศ มีบุคลากรประมาณ 500 คน ดแูลการให้บรกิารคนไทยท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมทั้งคนต่างชาติที่ต้องการมาเยือนประเทศไทยอย่างครบวงจร  
มีส�านักงานในจังหวัดต่าง ๆ และในกรุงเทพฯ รวม 19 แห่ง และได้น�าเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมมาใช้พัฒนางานบริการด้านต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ประโยชน์ของประชาชน ภายใต้นโยบาย “การทตูเพือ่ประชาชน ทกุแห่งหนเราดแูล”

คุณลุงจรัญ คนกงสุลรุ่นเก่าเล่าว่า เมื่อสิบกว่าปีก่อน ประชาชนที่ประสงค ์
จะท�าหนังสือเดินทางต้องมาที่กรมการกงสุลแต่เช้าเพื่อรับบัตรคิว บางคนมาจาก 
ต่างจังหวัดไกล ๆ มาถึงตั้งแต่ตีสี่ตีห้า การท�าหนังสือเดินทางในขณะนั้นต้องใช้เวลา 
หลายชั่วโมง ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มค�าร้อง ตรวจค�าร้อง ถ่ายภาพด้วย 
กล้องโพลารอยด์ เขียนเล่มด้วยลายมือ ผู้บริหารกรมจึงจัดให้มีบริการน�้าดื่มแก ่
ประชาชนที่มารอ รวมทั้งเปิดห้องอาบน�้าไว้ให้ประชาชนได้ใช้ช�าระล้างร่างกาย  
แต่ปัจจุบันห้องอาบน�้านี้ไม่มีใครต้องใช้แล้ว เนื่องจากกรมการกงสุลได้ใช้ระบบ 
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว  
ท�าหนังสือเดินทางได้ภายใน 15 นาที และมีบริการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า 
ทางอินเทอร์เน็ตด้วย 

บรรยากาศที่ประชาชน 

ที่มาเข้ารับบริการ 

ที่กรมการกงสุล
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นอกจากนี้ ประชาชนที่มาใช้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารก็ได้รับความสะดวก 
มากขึ้น ล่าสุด เมื่อต้นปี 2562 กรมการกงสุลได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย พฒันาการแปลเอกสารราชการฉบับมาตรฐาน 12 ประเภทเป็นภาษาองักฤษ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งสามารถไปติดต่อขอรับได้ที่ที่ว่าการอ�าเภอ 
หรอืส�านกังานเขตทัว่ประเทศ ท�าให้ประชาชนไม่ต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการแปล 
เอกสารเพื่อน�ามารับรองก่อนน�าไปใช้ในต่างประเทศอีกต่อไป

ส�าหรับคนไทยที่ไปประสบปัญหาในต่างประเทศ ญาติพี่น้องของคนไทย  
กไ็ม่ต้องเดนิทางมาถงึกรมการกงสลุเพือ่ขอรบัความช่วยเหลอื เพราะสามารถโทร. เข้า 
สายด่วนกรมการกงสุล (Call Center) ได ้ตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเลข  
0 2572 8442) นอกจากนี้ ปัจจุบันการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนโฉมการท�างาน 
ช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน ผ่านการสื่อสาร 
ทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อาทิ Line Facebook นอกจากน้ี กรมการกงสุลยังเปิด 
ช่องทางใหม่บนแอปพลิเคชัน ThaiConsular คือ ฟีเจอร์ SOS ที่คนไทยสามารถ 
แจ้งพิกัดเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้จากทั่วทุกมุมโลก 

ในยามคับขัน ภารกิจงานกงสุลด้านต่าง ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน อาทิ การอพยพ 
แรงงานไทยในลิเบียจากภัยสงคราม การช่วยเหลือคนไทยจากเหตุภูเขาไฟระเบิด 
ท่ีอินโดนีเซีย การเจรจาผลักดันสิทธิประโยชน์ของแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์  
จนมาถึงการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในโซมาเลียเมื่อช่วงกลางปี 2562 ล้วนเป็น 
ความชื่นใจของผู้ปฏิบัติงานที่มองย้อนกลับไปได้อย่างภาคภูมิ 

นายจักร บุญ-หลง อดีตอธิบดีกรมการกงสุลท่านที่ 5 ได้กล่าวไว้กับคนกงสุล 
รุ่นน้องว่า

“งานกงสลุคอืโอกาสในการสร้างกศุล สร้างความสขุให้ผูอ้ืน่ เพราะในการบรกิาร 
และงานคุ้มครองคนไทยนั้น เราไม่ได้ช่วยเพียง 1 ชีวิตเท่านั้น แต่ยังต่อเนื่องไปยัง 
ครอบครัวและญาติพี่น้องของเขาด้วย”

PASSPORT

แลไปข้ำงหน้ำ กับ e-Consular เพื่อประชำชน
ปัจจุบัน กรมการกงสุลก้าวมาถึงปีที่ 20 เป็นงานกงสุลในยุคที่มีประชาชน 

เป็นศนูย์กลางของการบริการ (people-centric service) และมีความก้าวหน้าอย่าง 
มากในทุกมิติ กรมการกงสุลได้รับการยอมรับนับถือว่า เป็นหน่วยงานแนวหน้า 
ในการน�าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนางานบริการประชาชน ประจักษ์พยานส�าคัญ 
ประการหนึ่ง คือ การทีก่รมการกงสลุได้รบัรางวลัศนูยร์าชการสะดวกดเีด่น ปี 2560  
รวมทัง้เป็นหน่วยงานภาครฐัต้นแบบด้านการทตูเพือ่ประชาชนทีม่นีกัการทตูต่างชาต ิ
มาขอศึกษาดูงานอยู่เสมอ

นำยชำตรี อรรจนำนันท์ อธิบดีกรมการกงสุลคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงทิศทาง 
ในอนาคตของกรมการกงสุลว่า คือ การก้าวไปข้างหน้าในทุกด้าน เน้นการยกระดับ 
การบริการ ขับเคลื่อนการท�างานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็น  
“e-Consular” ในทกุมิตงิานกงสลุ ทัง้ e-Passport  e-Visa e-Consular Assistance 
และเป็นกรมการกงสุลยุค 4.0 โดยยังคงรักษาภาพลักษณ์การเป็นหน่วยงาน 
ที่ประชาชนเชื่อถือและพึ่งพาได้ทั้งในและนอกประเทศ 

ความท้าทายของงานกงสุลในอนาคตคือ ท�าอย่างไรท่ีจะบริหารจัดการและ 
ออกแบบงานกงสุลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาเครื่องมือ  
ระเบียบ กลไกในการดูแลคนไทยทุกมิติ ส�าหรับปีนี้ที่กรมการกงสุลมีอายุครบ 20 ป ี
ถอืได้ว่าเป็นหมดุหมายการเริม่ต้นใหม่ของการพฒันาการบรกิารประชาชนให้เท่าทนั 
กบัยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทีส่�าคญั เจ้าหน้าทีก่งสลุทกุคนต้องมทีศันคติ 
ยดึเอาประชาชนเป็นทีต้ั่งและใส่ใจในการให้บรกิาร ต้องควบคูไ่ปเช่นนี ้จงึจะสามารถ 
ปฏบิตังิานเพือ่รองรบัภาระงานทีห่นกั รบัผดิชอบสงู และความท้าทายต่าง ๆ ได้ดยีิง่ขึน้

ในวันน้ี กรมการกงสุลได้เดินทางมาสู่ปีที่ 20 หากเปรียบเป็นบุคคลก็ถือว่า 
เจริญวยัเป็นผูใ้หญ่ทีบ่รรลนุติภิาวะ มีความรู ้มีก�าลงั และมีหวัใจเข้มแข็งทีจ่ะท�างาน 
เพ่ือชาติและประชาชนได้อกีมาก การเหลยีวหลงัพร้อมกบัแลไปข้างหน้าท�าให้ได้เหน็ 
ถึงคุณค่าในอดีตและสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของคนกงสุลจากรุ่นสู่รุ่นในการท�างาน 
บริการและคุ้มครองคนไทยอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน  
ทุกแห่งหนเราดูแล” เพื่อยกระดับงานกงสุลไทยสู่ Smart & Best Service  
ทีม่ปีระชาชนเป็นศูนย์กลางการบรกิาร กรมการกงสลุ ในยคุ “e-Consular เพือ่ประชาชน” 
จะเป็นพลงัส�าคัญท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 อย่างม่ันคง ม่ังค่ัง  
และยัง่ยนืสบืไป เรามีความมุ่งม่ันท่ีจะพฒันาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง 
โดยค�านึงว่าการหยุดนิ่งคือการถดถอย ดังนั้น แม้จะได้รับค�าชื่นชมเก่ียวกับ 
ประสทิธภิาพในการอ�านวยความสะดวกการให้บรกิาร แต่เราจะไม่หยดุยัง้การพฒันา 
เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
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 เรื่อง ปรมะ จำารัสโรมรัน
หัวหน้าสำานักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดจันทบุรี

จากใจ
คนข้างนอก
ด้วยความบังเอิญที่ขับรถผ่านไปพบป้ายร้านอาหาร  

ชือ่  “เรือนจนัครวัไทย”  ซึง่ขายข้าวกบัแกง   2   อย่าง  ราคา  29  บาท  
ผมก็แวะรับประทาน เพราะไม่เคยเห็นอาหารราคานี้ 
มานานแล้ว และไม่เคยรูม้าก่อนเลยว่า อาหารท้ังหมดทีน่ี่  
เป็นฝีมอืของผูต้้องขังหญงิจากเรอืนจ�าจนัทบรุ ีประกอบกับ 
ความเป็นนักชิมสมัครเล่นอยู ่แล้ว เม่ือได้ลองทาน 
ผมเห็นว่า อาหารที่นี่อร่อยกว่าร้านอาหารหลาย ๆ 
ร้านและโรงแรมหลายแห่งที่ได้เคยทานมา ท่ีท�าให้ผม 
แปลกใจยิ่งกว ่าเ ม่ือได ้ทราบว ่า เรือนจันครัวไทย  
ที่ปัจจุบันมีร้านอาหาร เบเกอรี่ และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์ 
งานฝีมอืนัน้ เป็นส่วนหนึง่ของเรือนจนัแลนด์ซึง่ในอนาคต 
จะมีร้านกาแฟ ร้านนวดไทย คาร์แคร์ ท�านายโชคชะตา 
ด้วยไพ่ยิปซี วงดนตรีบรรเลงสด ซึ่งให้โอกาสผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ�าที่ได้รับการฝึกอาชีพและใกล้พ้นโทษแล้ว  
ได ้น�าความรู ้ความสามารถที่ ได ้รับจากการอบรม 
ระหว ่างรับโทษมาประกอบอาชีพในสาขาต ่าง ๆ  
ซึ่งสร้างโอกาสในการมีรายได้ เก็บออม ส�าหรับน�าไปใช้ 
เป็นทุนเพื่อประกอบอาชีพต่อไปในวันที่พ้นโทษ

บรรยากาศของเรือนจัน 

แลนด์ พื้นที่สร้างสรรค ์

ของกรมราชทัณฑ์
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ผมประทับใจยิง่ขึน้ เมือ่ทราบว่า ผลงานนี ้เป็นผลงาน 
ของหน่วยงานราชการ ภายใต้กรมราชทัณฑ์ กระทรวง 
ยุติธรรม และเกิดจากความริเริ่มของ ดร.ชาญ วชิรเดช  
ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�า จงัหวดัจันทบุร ีสิง่ทีท่่านฝันกลายเป็น 
ความจริงขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่น  
ชาวจันทบุรี นักธุรกิจ ผู ้ประกอบการและหน่วยงาน 
ราชการต่าง ๆ  ที่ได้ร่วมกันลงแรง ลงทุนทรัพย์ สนับสนุน 
ในด้านต่าง ๆ จนเรือนจันแลนด์เกิดขึ้นจริง ผมมีข้อมูล 
เพยีงเท่านี ้กไ็ปสบืค้นเพิม่ และได้ทราบว่า เรอืนจนัแลนด์  
เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของกรมราชทัณฑ์ 

ผมได้เข้าและออกเรือนจ�าในมาเลเซียและเยอรมนี
มาแล้วหลายครั้ง เพราะได้รับมอบหมายให้ไป เย่ียม
คนไทยที่ต้องโทษ ซึ่งเป็นภารกิจของเจ้าหน้าท่ีกงสุล 
แต่ของไทยยังไม่เคยและไม่เคยเห็นเรือนจ�าที่ไหน  
แม้แต่ในยุโรปที่มีแนวคิดก้าวหน้าท่ีจะสร้ างโอกาส  
ลบภาพค�าว่า คนขี้คุก คนต้องค�าสาป ให้มีโอก าส
ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  
และกลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นการแก้ไข 

แกงเขียวหวาน หนึ่งใน 

เมนูที่ทำาโดยเรือนจัน 

ครัวไทย

ในเรือนจันครัวไทย 

มีการจำาหน่ายทั้งอาหาร

หวานและอาหารคาวที่

หลากหลาย

พื้นที่ของเรือนจัน 

ครัวไทยที่เปิดให้บริการ 

ให้บุคคลภายนอก 

เข้ามาเยี่ยมชมได้
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ได้อีกด้วย
จากนัน้ ท่านผูบ้ญัชาการฯ ได้น�าไปชม 

ห้องครัวท่ีประกอบอาหารหลากหลายเมน ู
ของเรือนจันครัวไทย ผมได้พบกับแม่ครัว 
ตวัจรงิหลงัจากทีไ่ปฝากท้องไว้หลายมือ้แล้ว 
ไม่ได้พบตัวกันง่าย ๆ นะครับ แม่ครัวชุดนี ้
ประกอบอาหารไทยได้กว่า 40 รายการ  
เพราะมีการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร�าไพพรรณี ส่งครูผู้สอนจากคณะ 
คหกรรมศาสตร์มาสอนอาหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะไก่กระวาน หรือหมูชะมวง  
ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของจันทบุรี  
จึงผลิตออกมาได้อย่างตามต�าราทีเดียว  
ก่อนหมดโอกาสชมฝีมือ ผมต้องรบีบอกว่า  
สิ่งที่น�าผมมาในวันนี้ คือรสชาติอาหาร 
ของพี่แม่ครัวที่น�าผมมา ท่านผู้บัญชาการฯ  
ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากฝึกอาชีพแล้ว  
อีกจุดประสงค์หนึ่งของเรือนจันแลนด์  
คือ การท�า Business Matching ด้วย  
คนไหนที่ตั้งใจท�างานเก็บสตางค์ไปเปิด 
กิจการได้ก็ดีไป แต่การเป็นเจ้าของกิจการ 
ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมเองคนหนึ่งที่ท�าไม่ได ้
เพราะยังไม่มีความรู ้  ดังนั้นใครที่ใกล้ 
พ้นโทษแล้ว จะมีร้านอาหาร ภัตตาคาร 
หรือโรงแรมมาจีบไปท�างานด้วยก็ย่อม 
ท�าได้

H ighl ight  อีกอย ่ างที่พลาดไม ่
ได้คือ ครัวเบเกอรี่ ที่มีทั้งขนมปัง เค้ก  
ขนมหน้าแตก พายสับปะรด และสารพัด 
ขนมอบนานาชนดิทีชิ่มแล้วต้องบอกว่า คุน้ ๆ  

ปัญหาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม สมกับช่ือภาษาอังกฤษ 
ของกรมราชทัณฑ์ที่ ใช ้ชื่อว ่า “Department of  
Correction” ท�าให้ผมต้องหาโอกาสเข้าพบท่าน 
ผู้บัญชาการเพื่อขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โอกาสของผมมาถึง  
ท ่านวิทู รัช ศรีนาม ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดจันทบุรี  
ท่านมีความคดิให้หน่วยงานราชการในจงัหวดัจดักจิกรรม  
“กาแฟสัญจร” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้มาพบปะ 
หารือข้อราชการในด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานกัน 
โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเดือนละหน่ึงครั้ง เมื่อได้ทราบว่า 
ท่านผูบั้ญชาการเรอืนจ�า มาเข้าร่วมกจิกรรมด้วย ผมกร็บี 
เข้าไปแนะน�าตัวและพูดคุยกับท่าน เมื่อผมถามเรื่อง 
เรือนจันแลนด์หนักเข้า ท่านคงสงสาร และถามว่า “วันนี ้
พอมเีวลาไหม? ไปดขูองจรงิเลยดกีว่า” โอกาสทองขนาดนี้ 
ผมรบีรบัค�าแบบไม่ต้องคดิ “ไปครบัท่าน” และผมก็ได้รับ 
ความกรุณาให้เยี่ยมชมเรือนจ�าได้ในวันเดียวกันนั้นเลย 

ด้วยเวลาอันจ�ากัด ท�าให้ผมมีโอกาสชมเฉพาะส่วน 
ของผู้ต้องโทษหญิงซ่ึงมีกันเกือบ 300 ชีวิต ภาพที่ผม 
คิดไว้ว่า ต้องได้เห็นผู้ต้องขังนั่งว่าง ไม่มีอะไรท�า นอนบน 
เปลญวนในห้องหลงัลูกกรง อากาศเหมน็อบัและสกปรกนัน้ 
มันไม่มีครับ มันไม่ใช่เลย มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเลย 

ผมได ้พบนักดูดวงไพ ่ยิปซี ท่ี ถูกฝ ึกตามต�ารา  
และมีสมุดแสดงความคิดเห็นของผู ้ที่มาดูดวงชะตา 
กว่า 100 คน ส่วนใหญ่เขียนชัดเจนว่า แม่นย�าใช้ได้  
ผมได้ถามท่านเพิ่มเติมว่า “มีสอนเข้าทรง องค์ลงประทับ 
ด้วยไหมครับ?” ท่านตอบชัดเจนว่า ไม่มี การดูดวง 
ด้วยไพ่ยิปซี ไม่ได้ใช้พลังจิตหรืออ�านาจวิเศษอะไร 
แต่สอนให้ผู้ที่สนใจเรียนตีความตามไพ่ท่ีผู้เลือกเปิดมา 
ตามหลกัการเท่านัน้ ภายหลงัยงัพบอกีว่า ผูเ้รยีนได้ทกัษะ 
ในการสื่อสารและทักษะในการให้ค�าแนะน�าปรึกษา 

บรรยากาศภายในเรือนจำา 

หญิงในจังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมดูดวงไพ่ยิปซี  

มีส่วนส่งเสริมทักษะ 

ในการสื่อสารและทักษะ 

ในการให้คำาแนะนำา

ปรึกษา
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จึงได้รับเฉลยภายหลังว่า ผู้ที่มาฝึกสอนนั้นมาจากหลายท่ี จากโรงแรมห้าดาว 
ระดับแชงกรี-ลาก็ยังมี แต่ที่นี่ราคาไม่กี่สิบบาท ผมสารภาพไปตามตรงว่า ผมทาน 
ขนมปังมาหลายที่ ขนมปังที่ออกจากที่นี่ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ท�าให้ผมต้องหา 
โอกาสเข้ามาให้ค�าชมคุณต่อหน้าให้ได้

ท่ีเดินผ่านมาทั้งหมด ผมยังไม่เห็นผู้ต้องขังคนไหนนั่งว่างฆ่าเวลาเล่นเลย  
มีกจิกรรมให้ท�ามากมายไม่ว่าจะปักเสือ้ ประดษิฐ์พานพุม่ ร้านซักอบรดี แม้กระทัง่ 
โรงเรียนสอนเสริมสวยก็ยังมี และยังมีโรงเรียนสอนเย็บผ้า ที่สอนกันจนออกแบบ 
ผ้าห่มที่นอนแล้วไม่ปวดหลังได้ และยังท�าจากมือทุกขั้นตอนเสียด้วย เมื่อออกมา 
จากส่วนสอนเยบ็ผ้า ผมพบความพคีไปอกีด้วยการสอนเต้นออกเสตปทีฝึ่กกนัแล้ว 
เห็นแววคนชอบเต้นว่าจะได้เป็นแดนเซอร์ต่อไป กิจกรรมท้ังหมดท้ังปวง 
ให้เลือกท�ากันตามความสมัครใจไม่มีการบังคับ 

ทางเรือนจ�าไม่ได้เพียงหางานให้ท�าด้านในเท่านั้น แต่มีงานเชิงรุกไป 
ถึงข้างนอก รุกไปท�ากระเบ้ืองถึงโรงงานกระเบ้ืองเด่นจันทร์ที่จังหวัดจันทบุรี 
น่ีล่ะครับ เป็นตัวอย่างที่น ่าชื่นชมยิ่งที่ผู ้ประกอบการให้โอกาสผู ้ต ้องโทษ 
ทั้งอาชีพและความรู ้ส�าหรับประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ด้านการขนส่ง 
ท่านผู้บัญชาการก็ให้ผู ้ที่ฝึกวิชาช่างด้านในมาบูรณะกันเอง ผมเป็นหนึ่งคน 
ท่ีรอดูผลงาน ท่านรับรองว่า จากรถท่ีไม่อยู่ในสภาพใช้การได้ ท�าเสร็จแล้ว  
โดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอน 

ท่านผู้บัญชาการฯ ได้กล่าวเสริมว่า คนทุกคนมีความสามารถ โดยเฉพาะ 
ความสามารถในการเรียนรู้ ขอเพียงน�าไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร และคนทุกคน 
มีโอกาสแก้ตัว มีโอกาสกลับตัวกลับใจ ขอเพียงสังคมเปิดใจให้กว้างที่จะยอมรับ 
ผู้พลาดพลั้งให้กลับตัวใหม่ ตลอดการเยี่ยมชมท่านผู้บัญชาการไม่เคยใช้ค�าว่า 
“ผู้ต้องขัง” หรือ “นักโทษ” ให้ผมได้ยินแม้แต่ครั้งเดียว แต่ท่านเรียกเขาว่า  
“ผู้พลั้งพลาด” แปลว่าท่านเชื่อว่า “คนข้างใน” ยังมีโอกาสกลับตัว ผมขอบอก 
เพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะเดินออกจากเรือนจ�า ผมได้บังเอิญเห็นวงดนตรีชื่อ  
“CTS ซังเตแบนด์” ที่ซ้อมร้องเพลงกันอยู่ เป็นเพลงที่เนื้อหาเพราะมาก คนร้อง 
ดันร้องเพราะเสียด้วย และผมโชคดีท่ีเป็นคนแรก ๆ ที่ได้ฟังซิงเก้ิลนี้ก่อนท่ีจะมี 
การเผยแพร่ เพลงนีแ้ต่งโดยนกัร้องของวงทีร้่องอยูน่ัน่เอง และผมจะรอฟังเวอร์ชัน่ 
ที่ตัดต่อเสร็จแล้วอีกครั้ง เพลงนั้นชื่อว่า “ขอโอกาส” 

วง CTS ซังเตแบนด์  

เกิดมาจากการที่ผู้ต้องขัง 

แต่ละคนมีความสามารถ 

ด้านดนตรีจึงเริ่มตั้งวง 

ดนตรีขึ้นมา
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 คนข้างในเขาใช้โทษที่เขาท�าไว้  
เมื่อเขาออกไป หากคนข้างนอก ให้โอกาสเขา  

ผมเชื่อว่า คนข้างในจะดีใจมาก 

ก า รที่ ผ ม เ ขี ย นชื่ น ชมคว ามคิ ด ริ เ ริ่ ม ข อ ง
ท ่านผู ้บัญชาการนั้น ไม ่ ได ้ มี เ จตนาสนับสนุน 
ให้มีคนไปอยู่กับท่านเพิ่ม เพราะท่านก็มีสมาชิกเกือบ  
2,500 ชีวิตแล้ว แม้จะมีกิจกรรมการฝึกอาชีพมากมาย 
แต่การกินอยู่ รวมถึงกิจวัตรประจ�าวันจะถูกก�าหนด 
ไว้อย่างมีระเบียบชัดเจน ผมเชื่อว่า คงไม่มีใครอยาก 
นอนบนพื้นแข็ง ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ อีกหลายคนในห้อง 
เดียวกันทุกคืนนะครับ มันไม่ได้สบายขนาดนั้น

และเขียนมาทั้งหมดนี้ ไม่ได ้มีความต้องการ 
จะประจบท่านผู้บัญชาการฯ แต่อย่างใด เพราะท่าน 
เลื่อน ลด ปลด หรือย้ายผมไม่ได้ แต่เขียนด้วย 
ความชื่นชม และความนับถือจากใจจรงิในความคดิรเิริม่ 
ของท่าน แม้สายงานเราไม่มคีวามเกีย่วข้องกนัโดยตรง 
แต่กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจ 
ในการดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 
การดูแลคนไทยที่ต้องโทษในต่างแดนด้วย การได้รับ 
ความอนุเคราะห์จากท่านในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ท�างานด้านการกงสุล โดยเฉพาะ 
การเปิดใจให้กว้างและเปิดใจให้ผู ้ที่เคยพลาดพลั้ง 
อย่างเป็นรูปธรรม
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When I first started my internship at the Ministry 
of Foreign Affairs, I thought it would be like my past 
internships. At other agencies I interned with, I found 
the work to be repetitive or a bit overwhelming  
and I often felt it wasn’t within my current skills.  
Those were my thoughts during the first few days  
here when we would receive the same, repetitive 
work which I did not know how to complete.  
However, this would change quickly, and I realized  
very soon that this was the best internship  
I’ve ever had.

“น้องตาต้า” ธน จารุสินธ์ชัย มีโอกาสได้มาฝึกงาน
ท่ีกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เม่ือช่วงกลางปี 
2562 เวลา 2 เดือนเศษท่ีได้ฝึกงานท่ีน่ี ท�าให้น้องตาต้าได้
รับประสบการณ์ดี ๆ มากมาย จึงอยากจะแบ่งปันเรื่องราว 
ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึง่น้องตาต้าออกตัวอย่างน่ารกั
ว่า “ภาษาไทยของผมไม่ค่อยแข็งแรงน่ะครับ จึงขออนุญาต
บอกเล่าเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ”

มาดูกันว่า น้องตาต้ามีอะไรจะเล่าให้ผู้อ่านฟังกันบ้าง

 เรื่อง ธน จารุสินธ์ชัย
นักศึกษาฝึกงาน กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
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Simply put, my mentors here at the  
Ministry shaped two wonderful months for me  
and provided priceless lessons along the way.  
When I had issues understanding something,  
my mentors always offered to help, and I could  
see their genuine desire for me to learn from it.  
However, one crucial lesson I learned for  
myself was, no matter what flaws you have,  
you are always able to contribute to the work  
environment. This was one aspect I failed to see  
from my other internships. Even though I am  
nowhere near as knowledgeable as my mentors  
here at the Ministry, I realized I could still play  
a role as I saw how my humorous nature  
and positivity helped spark energy and  
cheerfulness in my department.
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Not only this, I was able to extend my relationship with  
the employees at the Ministry to friends and I would look forward 
to catching up with them every day during lunch. It felt like  
a family and reminded me of my university teammates from swimming.  
No matter how I was feeling, I always felt that I had people  
supporting me and looking out for my best interests. I will fondly  
remember all the conversations I shared with my co-workers  
but most importantly their acts of kindness such as bringing me  
to lunch with them and treating me like a part of their work family.

 As a prospective International Relations  
major at university, having the opportunity to  
attend the 2019 ASEAN Summit, as well as  
the upcoming 2019 AMM PMC meeting, are  
experiences which I am beyond thankful for.  
I was able to see aspects of the liberal world  
order, public diplomacy, and unilateral/regional/ 
global levels of analysis. If only I could apply  
this knowledge onto my last IR Exam, such  
as ASEAN’s regional border cooperation mission  
and Nuclear-Free Zone or its global methods  
at making the ASEAN GDP compete amongst  
the top nations of the world, my professor would  
have been shocked.
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To conclude, my internship at the Ministry has  

encouraged me to continue pursuing my passion  
for International Relations, but just as importantly it has  
motivated me to always give it my all. As the saying  
goes, “The harder you work, the more successful  
you will become,” and no one works harder than my  
mentors here. It is very admiring to see when I come  
in 20 minutes early to work and I’m only the 8th  
person to arrive and when I leave work 30 minutes late, 
I’m the first person to leave. I’m honored to have been  
a part of such a great group of people and will do my  
best to put what I have learned to good use.
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“ยินดี...ที่ได้ต้อนรับ”
ส่วนหนึ่งของผู้มาเยือนกรมสารนิเทศและวิทยุสราญรมย์ 
ซึ่งได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และเรื่องราวดี ๆ 
ให้กับท่านผู้ฟังผ่านรายการต่าง ๆ ของวิทยุสราญรมย์

นาย Tom Waller  
ผู้ก�ากับภาพยนตร ์
เรื่อง The Cave นางนอน  
ในรายการ “เราคืออาเซียน” 
ด�าเนินรายการโดย  
คุณสิริสาข์ ประชุมญาติ  
และคุณยาใจ บุนนาค

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี  
(Ruamrudee International School - RIS)
ในโอกาสรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง Public Diplomacy  
and ASEAN Awareness โดย นายณัฐภาณุ นพคุณ  
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ

คณะเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2561
ในรายการ “ดาวดวงน้อย” ด�าเนินรายการโดย  
คุณพรรษา บุณยะกลัมพ
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คณะข้าราชการแรกเข้า 
กระทรวงการต่างประเทศ 
ประจ�าปี 2562  
ในรายการ “รอบรั้วบัวแก้ว” 
ด�าเนินรายการโดย 
คุณพรรษา บุณยะกลัมพ

คณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย - มาเลเซีย เยี่ยมเยือนกระทรวงการต่างประเทศ
ตามโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง  
และมูลนิธิพระวิเชียรโมลีฯ 

นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน
ในรายการ “บัวแก้ววาไรตี้”  
ด�าเนินรายการโดย คุณธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์ 

ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี 
(Ruamrudee  
International School - RIS)
ในรายการ “ดาวดวงน้อย”  
ด�าเนินรายการโดย 
คุณธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์  
และคุณณัชพล บุญปาลิต 

นักการทูตยุค 4.0
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ 
และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายสรุป 
เกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของกรมสารนิเทศ 
ให้แก่คณะข้าราชการแรกเข้า ประจ�าปี 2562

นักศึกษาจากโครงการรับนักศึกษา
จากจังหวัดชายแดนใต้ 
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
ในรายการ “ดาวดวงน้อย”
ด�าเนินรายการโดย คุณพรรษา บุณยะกลัมพ 
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นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ประจ�าปี 2562 
ในรายการ “รอบรั้วบัวแก้ว” 
ด�าเนินรายการโดย คุณธิดาภา สิทธิกรไพบูลย์ 

ครูดิน (ลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย) และเยาวชนจาก
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทย
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ
ในรายการ “ดาวดวงน้อย” ด�าเนินรายการโดย คุณพรรษา บุณยะกลัมพ

ตัวแทนเยาวชนในโครงการ
เยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูม ิ
ในรายการ “ดาวดวงน้อย”  
ด�าเนินรายการโดย  
คุณพรรษา บุณยะกลัมพ 

นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ  
ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลาง 
อิสลามแห่งประเทศไทย
ในรายการ “บัวแก้ววาไรตี้ ช่วงรอมฎอน”  
ด�าเนินรายการโดย คุณสมยศ หวังอับดุลเลาะ

น.ส. พริมา ภู่พรชัย
ตัวแทนเยาวชนในการประชุม 
ECOSOC Youth Forum 2019
ในรายการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ด�าเนินรายการโดย
คุณวรุตม์ เปลี่ยนพานิช และคุณวรพร ค�าแก่นคูณ 
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รุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์
ณัฐภาณุ นพคุณ
บรรณาธิการบริหาร ชลธี จันทร์รัชชกูล
บรรณาธิการ ชลทิพา วิญญุนาวรรณ 
คณะผู้จดัท�า รณพพณัณ์ กปิตถยั พรรษา บุณยะกลัมพ หิรัญ สุวรรณเทศ
จัดท�าโดย กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2203 5000 โทรสาร : 0 2643 5093
ออกแบบ นิติกร เอี่ยมกลั่น ณฐกร มหารักษ์
พิสูจน์อักษร กรองทอง สุขอร่าม
จัดพิมพ์โดย บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
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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
วาไรตี้การทูต

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 รอบบ้านเรารอบบ้านเรา

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






