






 2562 ที�จะถงึนี � ถือเป็นปีที�มีความพิเศษเป็นอยา่งยิ�ง
เนื�องจากประเทศไทยจะดํารงตําแหน่งประธาน
อาเซียนตลอดทั �งปี วารสารวิทยสุราญรมย์ฉบบันี � 

จึงเปรียบเสมือนคู่ มือฉบับย่อที�ช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าใจ
แง่มุมต่าง ๆ เกี�ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทย 
จากบุคคลในหลากหลายแวดวง แนวคิดหลัก (theme)
ของการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และตราสญัลกัษณ์ 
รวมไปถึงภาพบรรยากาศงาน “รวมใจประสาน สู่ประธาน
อาเซียน” เมื�อวนัที� 21 ธันวาคม 2561 ที�จดัขึ �นเพื�อเปิดตวั
แนวคิดหลักและโลโก้การเป็นประธานอาเซียนของไทย 
นอกจากนี � เรายงัได้รับทราบมมุมองจากเยาวชนคนรุ่นใหม่
ต่อบทบาทของเยาวชนในฐานะผู้ ร่วมขับเคลื�อนอาเซียน 
เชื�อว่าท่านผู้ อ่านจะได้รับทั �งความรู้และเปิดโลกทัศน์
เกี�ยวกับประชาคมอาเซียนที�กว้างไกลยิ�งขึ �นเพื�อเตรียม
ความพร้อมสูก่ารเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 อยา่งเตม็อิ�ม
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เรายงัมีบทความดี ๆ จากข้าราชการของกระทรวงการ
ต่างประเทศรวมทั �งนักศึกษาฝึกงานที� จะมาเล่าถึ ง
กฐินพระราชทานในต่างแดน การออกแบบเพื�อคนทั �งมวล 
ประสบการณ์ดี ๆ กบัการฝึกงานที�กระทรวงการตา่งประเทศ
และการเป็นนกัเรียนแลกเปลี�ยนที�ประเทศองักฤษ รวมถึง
สาระและเกร็ดความรู้ดี ๆ  ด้านการตา่งประเทศที�ครบรสผา่น
เรื�องเลา่จากตา่งแดน ที�พาคณุท่องไปในดินแดนที�น่าค้นหา 
และที�ขาดไม่ได้ก็คือเรื�องราวของคุณชวน นักการทูตไทย
ในเอธิโอเปีย ที�ยงัคงนา่ติดตามอยูเ่สมอ 

แล้วพบกนัใหมใ่นฉบบัหน้า... สวสัดีคะ่

(ชลธี จันทร�รัชชกูล)
บรรณาธิการบริหาร
( ี ั � ั )
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กฐินพระราชทาน 
เชื่อมสัมพันธ�ไทยสู�โลก
ผ�านพระพุทธศาสนา

ช่วงเดือนแห่งการทอดกฐิน หรือที�เราเรียกกันว่า
“กฐินกาล” เริ�มตั �งแตว่นัแรม 1 คํ�า เดือน 11 ถงึวนัขึ �น 15 คํ�า
เดือน 12 กลา่วคือ เริ�มต้นจากวนัถดัจากวนัออกพรรษา
จนถึงวนัลอยกระทงของทกุปี ซึ�งกฐินกาลของปี 2561 
อยู่ระหว่างวนัที� 25 ตลุาคม - 22 พฤศจิกายน 2561 
กระทรวงการตา่งประเทศมีภารกิจสาํคญัอีกประการหนึ�ง 
คือ การดําเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
ซึ� ง ดํ า เ นินการมาต่ อ เ นื� อ งทุก ปีตั �ง แต่ ปี  2 5 3 8 
โดยเป็นความริเ ริ� มของ  ดร .  สุรินทร์  พิศสุวรรณ
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศในขณะนั �น 
ซึ�งเริ�มจากประเทศเพื�อนบ้านของไทย 3 แห่ง ได้แก่ 
กมัพชูา สปป. ลาว และเมียนมา และต่อมา ได้ขยาย
ไปยงัประเทศอื�น ๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเ ชียใต้  และภูมิภาคเอเ ชียตะวันออก 
โดยในแต่ละปี ดําเนินโครงการฯ ในต่างประเทศ
ประมาณ 10 - 11 แหง่

กองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ

76



กฐินพระราชทาน 
เชื่อมสัมพันธ�ไทยสู�โลก
ผ�านพระพุทธศาสนา

ช่วงเดือนแห่งการทอดกฐิน หรือที�เราเรียกกันว่า
“กฐินกาล” เริ�มตั �งแตว่นัแรม 1 คํ�า เดือน 11 ถงึวนัขึ �น 15 คํ�า
เดือน 12 กลา่วคือ เริ�มต้นจากวนัถดัจากวนัออกพรรษา
จนถึงวนัลอยกระทงของทกุปี ซึ�งกฐินกาลของปี 2561 
อยู่ระหว่างวนัที� 25 ตลุาคม - 22 พฤศจิกายน 2561 
กระทรวงการตา่งประเทศมีภารกิจสาํคญัอีกประการหนึ�ง 
คือ การดําเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
ซึ� ง ดํ า เ นินการมาต่ อ เ นื� อ งทุก ปีตั �ง แต่ ปี  2 5 3 8 
โดยเป็นความริเ ริ� มของ  ดร .  สุรินทร์  พิศสุวรรณ
รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศในขณะนั �น 
ซึ�งเริ�มจากประเทศเพื�อนบ้านของไทย 3 แห่ง ได้แก่ 
กมัพชูา สปป. ลาว และเมียนมา และต่อมา ได้ขยาย
ไปยงัประเทศอื�น ๆ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเ ชียใต้  และภูมิภาคเอเ ชียตะวันออก 
โดยในแต่ละปี ดําเนินโครงการฯ ในต่างประเทศ
ประมาณ 10 - 11 แหง่

กองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ

76



วตัถปุระสงค์สาํคญัของการดําเนินโครงการฯ
คือ เพื�อเชิดชสูถาบนัพระมหากษัตริย์ของไทย 
ที�ทรงเป็นพุทธมามกะและทรง เ ป็นอัคร
ศาสนูปถัมภก และกระชับความสัมพันธ์
ระหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ�ง ในระดับประชาชนกับประชาชน 
ในช่วงเวลา 24 ปีที�ผ่านมา กระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้
ดําเนินโครงการฯ ในประเทศต่าง ๆ จํานวน 
13 แห่ง ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนี เ ซีย  จีน  ศรีลังกา 
อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ 
และภฏูาน
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ในช่วงกฐินกาลปี 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการต่างประเทศ
เชิญไปทอดถวาย ณ วดัพระพุทธศาสนา 11 แห่ง ใน 11 ประเทศ ได้แก่
1) วัดคชูิ ลาคัง เมืองพาโร ประเทศภฏูาน 2) วัดอนิโด - กัมพชูาธรรม
นิรมติ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพชูา 3) วัดศรีประณิธิปรูณะมหาวหิาร 
กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 4) วัดม้าขาว เมืองลั�วหยาง ประเทศ
จนี 5) วัดชัยเสขาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 6) วัดฉิ�น ซะลูน 
พะยาจี เมืองทวาย ประเทศเมียนมา 7) วัดประชุมธาตุชนาราม 
เมืองโกตาบารู รัฐกลันตนั ประเทศมาเลเซีย 8) วัดจาการ์ตาธรรมจกัรชยะ 

ในป� 2561 กระทรวงการต�างประเทศ
ดําเนินโครงการเชิญผ�าพระกฐิน
ไปทอดถวายในต�างประเทศ
รวม 11 ประเทศ
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กรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย 9) วัดโลกุตรมหาวหิาร เมืองเอารังคาบาด 
รัฐมหาราษฏระ ประเทศอนิเดยี 10) วัดสีสะหว่างวงส์ เมืองไซยะบลีู 
สปป.ลาว และ 11) วัดเฟื�อกเซนิ จงัหวัดด่งนาย ประเทศเวียดนาม 

ผู้บริหารทั �งปัจจบุนัและในอดีตของกระทรวงการตา่งประเทศได้เดินทาง
ไปเป็นประธานในพิธีฯ ได้แก่ 

1. นายวีระศกัดิ� ฟตูระกลู รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 
เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดคิชู ลาคัง เมืองพาโร 
ราชอาณาจกัรภฏูาน เมื�อวนัที� 26 ตลุาคม 2561

2. พลเอก ธนะศักดิ� ปฏิมาประกร ประธานกรรมการกิตติมศักดิ� 
สมาคมมิตรภาพ ไทย-กมัพชูา เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย 
ณ วัดอินโด-กัมพูชาธรรมนิรมิต กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
เมื�อวนัที� 27 ตลุาคม 2561

3. นายภาสกร  ศิ ริยะพันธุ์  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วดัศรีประณิธิปรูณะมหาวิหาร 
กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื�อวันที� 
28 ตลุาคม 2561

4. นายชยัสริิ อนะมาน ที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดม้าขาว เมืองลั�วหยาง 
มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2561

5. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วดัชยัเสขาราม กรุงโคลมัโบ 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2561

6. นายบณัฑิต โสตถิพลาฤทธิ� นายกสมาคมไทย-พม่า เพื�อมิตรภาพ 
เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วดัฉิ�น ซะลนู พะยาจี เมืองทวาย 
ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2561

7. นายวิชาวัฒน์  อิศรภักดี  ที�ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ 
เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วดัประชมุธาตชุนาราม รัฐกลนัตนั
มาเลเซีย เมื�อวนัที� 16 พฤศจิกายน 2561
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8. นายธานี ทองภกัดี รองปลดักระทรวงการตา่งประเทศ เชิญผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดจาการ์ตาธรรมจักรชยะ กรุงจาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2561

9. นางบษุยา มาทแลง็ ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ เชิญผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวาย ณ วดัโลกตุรมหาวหิาร เมืองเอารังคาบาด รัฐมหา
ราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2561

10. นายสวุิทย์ สิมะสกลุ นายกสมาคมไทย-ลาว เพื�อมิตรภาพ เชิญผ้า
พระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วดัสสีะหวา่งวงส์ เมืองไซยะบลู ีแขวงไซยะบลูี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2561

11. นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม เชิญผ้า
พระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วดัเฟื�อกเซนิ จงัหวดัดง่นาย สาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวียดนาม เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2561

กฐินพระราชทานสานสัมพันธ�
ระหว�างไทยกับต�างประเทศ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในระดับ
ประชาชนกับประชาชน
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กฐินพระราชทาน
สะท้อนถึงศรัทธา
ของชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ 
ที่มีร่วมกันใน
พระพุทธศาสนา

12

การดําเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วดั
พระพทุธศาสนาในตา่งประเทศ ประสบความสําเร็จอยา่งดียิ�งในการเผยแพร่
พระเกียรติคณุของสถาบนัพระมหากษัตริย์ของไทยและสร้างความปลื �มปิติ
และประทบัใจให้แก่รัฐบาลและประชาชนในประเทศผู้ รับ รวมทั �งชี �ให้เหน็ถงึ
ศรัทธาที�ประชาชนชาวไทยและชาวตา่งประเทศ มีร่วมกนัในพระพทุธศาสนา 
ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี�ยนระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม 

ขณะเดียวกัน ชุมชนชาวพุทธ
ในต่างประเทศที�เข้าร่วมพิธีฯ 
ไ ด้ ต้ อ น รั บ คณะผู้ เ ชิ ญ ผ้ า
พระกฐินพระราชทานอย่าง
อบอุ่น การจัดพิธีทอดถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานเป็น
ไปอยา่งสมพระเกียรต ิกระทรวง
การต่างประเทศรู้สึกสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคณุของพระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล
อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 
และสม เด็ จพระ เ จ้ าอยู่ หั ว
อยา่งหาที�สดุมิได้ 
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คํากล�าวเป�ด โดย
พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา 
นายกรัฐมนตรี
วันศุกร�ที่ 21 ธันวาคม 2561 
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

พี�น้องประชาชนชาวไทยที�เคารพรักทกุท่าน ทา่นเลขาธิการ
อาเซียน ท่านรัฐมนตรี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ผู้ บริหาร
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
และแขกผู้ มีเกียรติ สภุาพบรุุษ สภุาพสตรีทกุทา่น

ผมรู้สกึยินดีอยา่งยิ�งที�ได้เป็นประธานเปิดตวัการเป็นประธาน
อาเซียนในประเทศไทย ในงาน “รวมใจประสาน…สู่ประธาน
อาเซียน” ในวนันี � โดยเราจะเริ�มปฏิบตัิหน้าที�ประธานอาเซียน
อย่างเป็นทางการต่อจากสิงคโปร์ ในวนัที� 1 มกราคม 2562 
หรือในอีกเพียง 10 วนัหลงัจากนี �

รวมใจประสาน…สู�ประธานอาเซียน 
(Thailand Together for the ASEAN Chairmanship 2019)
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เลขาธิการ
อาเซียน
คนป�จจุบัน
ร�วมแสดง
ความยินดีกับ
ประเทศไทย
ในฐานะที่ดํารง
ตําแหน�งประธาน
อาเซียนในป� 
2562

เมื�อ 50 ปีที�แล้ว อาเซียนได้ถือกําเนิดขึ �นในประเทศไทย
ปัจจบุนัประกอบด้วย 10 ประเทศ ประชากรกวา่ 600 ล้านคน 
มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นลําดบั 6 ของโลก มีบทบาทที�สร้างสรรค์
และเป็นที�ยอมรับของนานาประเทศ ดงันั �น การที�เราได้มี
โอกาสเป็นประธานอาเซียนจึงเป็นภารกิจสําคัญอย่างยิ�ง
ที�ประเทศไทยได้รับมอบหมาย  นับเป็นเกียรติสําหรับ
ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยที�พวกเราควรภมิูใจ

แนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนที�ไทยจะเป็น
เจ้าภาพ ก็คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั�งยืน”
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16

เยาวชนทีมหมูป�า 
สัญลักษณ�ของ
พลังแห�งความ
ร�วมมือของไทย
กับมิตรประเทศ
ในการก�าวข�าม
อุปสรรค

ที� จ ะ ต้อ ง ร่ วมขับ เคลื� อนการ เ ป็นประธานอา เ ซียน 
เ รา มี เยาวชนทีมหมูป่า  ซึ� ง เ ป็นสัญลักษณ์ของพลัง
แห่งความร่วมมือของไทยกับมิตรประเทศในการก้าวข้าม
อุปสรรค ส่งผลให้เกิดสิ�งที�มหัศจรรย์ได้ นอกจากนี � เรามี
นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที�เก่งระดับโลก ที�เป็น
ตัวอย่างของความสามคัคีและความเป็นนํ �าหนึ�งใจเดียวกนั 
เป็น “ทีม” ที�นํามาซึ�งความหวงั แรงบันดาลใจ และความ
ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน รวมทั �งทุกท่านที�พร้อมใจ
กนัมาร่วมงานในวนันี �

อาเซียนก็ต้องทํางานเป็นทีมเช่นเดียวกันจึงจะมีพลัง 
สมาชิกในทีมก็คือประเทศและประชาชนทกุคนในอาเซียน
คนไทยทั �ง 67 ล้านคนเป็นส่วนหนึ�งของประชาคมอาเซียน 
ซึ�งจะเป็นพลังสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาของพวกเรา
กันเองในภูมิภาคและของโลก ประชาคมอาเซียนจึงต้องมี
ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน เชื�อมโยงกัน ในขณะ
เดียวกัน  อาเซียนก็ต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
และสร้างความเชื�อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับมิตรประเทศ
ภายนอกภมิูภาค บนพื �นฐานของเรื�องการมีเอกภาพอาเซียน
และหลกัการสามเอ็ม (3Ms) ก็คือ การไว้เนื �อเชื�อใจซึ�งกัน
และกนั (mutual trust) ความเคารพซึ�งกนัและกนั (mutual 
respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) 
เพื�อนําไปสูค่วามเจริญรุ่งเรืองและสนัติภาพที�ยั�งยืนทกุมิติ
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การพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว มีเกษตรกรที� รู้จัก
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพื�อการเกษตร และเมืองสมยัใหม่
ที�มีการใช้เทคโนโลยีในการจดัการ เพื�อลดผลกระทบ
ด้านการเปลี�ยนแปลงทางสภาพภมิูอากาศของโลก 
ในปีหน้าไทยจะเป็นสถานที�สําหรับการจัดตั �ง
ศูนย์อาเซียนเพื�อการศึกษาและการหารือด้าน
การพฒันาที�ยั�งยืน จะมีการประชมุหารือในอาเซียน
เพื�อลดขยะทะเลและพลาสติก เป็นต้น ถงุผ้าที�ระลกึ
ของงานวันนี � ท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์
แทนถุงพลาสติก สอดคล้องกับแนวทางการจัด
การประชุมตลอดทั �งปีในปีหน้านี �ที�จะจัดเป็น
การประชมุสีเขียวที�คํานงึถงึสิ�งแวดล้อม

“ก้าวไกล” ก็คือ การก้าวสู่อนาคตให้ทนัโลกที�เต็มไป
ด้วยการแข่งขันและความท้าทาย การยืนอยู่กับที�ก็ไม่
แตกตา่งกบัการถอยหลงั เราจงึต้องเตรียมความพร้อมให้
ชาวไทยและชาวอาเซียนเข้าสูย่คุ 4.0 อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ได้ รับประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
และการก้าวเข้าสู่ดิ จิทัลอาเซียน เพื�อมาพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่เพิ�มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในอาเซียน
โดยไมทิ่ �งใครไว้ข้างหลงั นอกจากนี � เราจะได้รับประโยชน์
จากที� ไทยจะเป็นที�ตั �งของศูนย์อาเซียนเพื�อผู้ สูงวัย
อย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม  ศูนย์ความร่วมมือ
อาเซียน - ญี�ปุ่ นเพื�อพัฒนาบุคลากรด้านความมั�นคง
ปลอดภยัไซเบอร์ และการพฒันาเครือข่ายเมืองอจัฉริยะ
อาเซียน เป็นต้น

“ยั�งยืน” หมายความถึงการพฒันาในทกุด้าน 
เพื�อความกินดีอยู่ดี ความปลอดภยัของประชาชน
ซึ�งจะต้องคํานึงถึงความยั�ง ยืนในระยะยาว
ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ�งว่า อาเซียนจะร่วมมือ
กันส่ง เส ริมการพัฒนาที�ยั�ง ยืนซึ� ง เ ป็นวาระ
ของ โลก  ประ เทศไทยยึดป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ซึ�งสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานมาอย่าง
ต่อเนื�อง โดยนํามาเป็นแนวทางส่งเสริม

การเป็นประธาน
อาเซียนนับเป็น
เกียรติสําหรับ
ประเทศไทยและ
ประชาชนคนไทย
ที่ควรภาคภูมิใจทกุด้าน

ระชาชน
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ยะยาว
ร่วมมือ
นวาระ
อง
จ

ประชาชนคนไทย
ที่ควรภาคภูมิใจ
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พี�น้องประชาชนชาวไทย
แขกผู้ มีเกียรติทกุทา่น

ผมถือวา่คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ
อาเซียนในครั�งนี � อย่างเช่นเยาวชน 321 คน ที�ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดโลโก้ของการเป็นประธานอาเซียนของ
ไทย ซึ�งได้จดัแสดงไว้บริเวณด้านหน้าของงาน และหนึ�งในนั �น 
มีผลงานของเด็กอายุ 8 ขวบด้วย ผมขอแสดงความยินดี
กับนายเขมพงศ์ รุ่งสว่าง และนางสาวชยุตา หอมหนัก
เยาวชนเจ้าของผลงานโลโก้ที�ไทยได้เลือกใช้ตลอดปีที�ไทย
ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน ซึ�งแนวคิดโลโก้รูปพวงมาลยั
นั �นถือเป็นสญัลกัษณ์ไทยที�หมายถึงการต้อนรับ นอกจากนี � 
การร้อยเรียงของดอกไม้ในมาลยัอย่างสวยงามสื�อถึงความ
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กนัของประชาคมอาเซียนกนัของประชาคมอาเซียน

ทุกภาคส่วน
มีส่วนใน
การขับเคลื่อน
อาเซียนให้
ยั่งยืนไป
ด้วยกัน
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สุดท้ายนี � ผมขอฝากไว้ว่า ปี 2562 จะเป็นอีกปีที�สําคัญมากสําหรับ
ประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็นปีที�จะมีพิธีบรมราชาภิเษก และการเลอืกตั �ง
ไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที�ยั�งยืนแล้ว ไทยเราจะได้แสดงบทบาทสําคญั
ในการขบัเคลื�อนประชาคมอาเซียนและการเปิดบ้านของเราเพื�อต้อนรับผู้ นํา 
แขกต่างบ้านต่างเมือง ทั �งเพื�อนอาเซียน และประเทศคู่เจรจาอาเซียน 
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกว่า 250 การประชุม ทั �งในเมืองหลกั
และเมืองรองทั�วประเทศ ในห้องนี �ก็มีผู้แทนจากจงัหวดัตา่ง ๆ  จากทกุภมิูภาค
ที�จะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนต่าง ๆ ในปีหน้าจะมีผู้ เข้าร่วมการ
ประชุมที�ไทยเป็นจํานวนมาก เงินหมนุเวียนในประเทศจะมากขึ �น ถ้าเขา
ประทับใจไทย เขาก็จะกลับมาเที�ยวอีก และผมขอถือโอกาสนี �เชิญชวน
คนไทยทุกคนทั �งประเทศร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพที�ดี เพื�อให้เรา
สามารถจดัการประชมุต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผล
สําเร็จ สมศกัดิ�ศรีประเทศและประชาชนชาวไทย เป็นที�ยอมรับและชื�นชม
จากนานาชาติ และผมขอยํ �าด้วยวา่ ทกุทา่นไมไ่ด้ทําเพื�อประเทศไทยเทา่นั �น 
แตท่กุคนทําเพื�ออาเซียน และความสาํเร็จของอาเซียนจาํเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื�อขับเคลื�อนประชาคมอาเซียน
ไปข้างหน้าอย่างก้าวไกลและยั�งยืน

ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที�มีส่วนสนับสนุน
การทํางานให้เกิดความสาํเร็จของการจดังานในวนันี � และจะมี
สว่นร่วมขบัเคลื�อนในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้า 
ขอขอบคณุแขกผู้มีเกียรติทกุทา่นที�มาร่วมงานในวนันี �กนัอย่าง
คับคั�งและอบอุ่น และขอบคุณคนไทยทุกคน ขอบคุณท่าน
เลขาธิการอาเซียน...ขอบคณุครับ
ค
เ
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เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2561 ไทยได้รับมอบตําแหนง่
ประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากสิงคโปร์ ประธาน
อาเซียนปี 2561 หลงัพิธีปิดการประชุมสดุยอดอาเซียน 
ครั �งที� 33 ที�สิงคโปร์ โดยไทยจะเริ�มหน้าที�เป็นประธาน
อาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที� 1 มกราคม 2562 
ตลอดทั �งปี นอกเหนือจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว 
หนว่ยงานไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั�นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน จะเป็น
เจ้าภาพจดัการประชมุในรายสาขาตา่ง ๆ  ในระดบัเจ้าหน้าที�
อาวุโสถึงระดับ รัฐมนตรี  และการประชุมสุดยอด
ในระดับผู้ นํา รวมแล้วมากกว่า 250 การประชุมที�จะ
เกิดขึ �นในประเทศไทย

พนม ทองประยูร
นักการทูตชํานาญการพิเศษ
กรมสารนิเทศ  ประธานอาเซียน 2562 : 

“ร�วมมือ ร�วมใจ ก�าวไกล ยั่งยืน” 
และโลโก�พวงมาลัย
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ในการรับเป็นประธานอาเซยีนนั �น ประเทศไทยได้ประกาศ
แนวคดิหลัก (theme) ในการเป็นประธานอาเซียนของไทย
คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ 
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั�งยืน” ซึ�งแตล่ะคํามีความหมาย
ที�โยงถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการดํารงตําแหน่งประธาน
อาเซียน และบง่บอกถงึทิศทางการขบัเคลื�อนอาเซียนที�สาํคญั 
คือ ความยั�งยนื ความเชื�อมโยง และการมองไปสู่อนาคต 
ซึ�งหมายถึงการที�อาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ในทกุภาคส่วน บนพื �นฐานของผลประโยชน์ร่วมกนัทั �งภาคี
ภายนอกภมิูภาคและประชาคมโลก เพื�อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
อย่างมีพลวัต สู่อนาคตที�มีความยั�งยืนในทุกมติ ิอนัจะนํามา
ซึ�งความกินดีอยูดี่และสนัติสขุของประชาชนอาเซียน 

แนวคิดหลัก
ในการเป็น
ประธานอาเซียน
ของไทย คือ 
“ร่วมมือ ร่วมใจ 
ก้าวไกล ยั่งยืน”
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แนวคิดหลกัข้างต้นมีองค์ประกอบสําคญั 3 ประการที�ไทยจะเน้นยํ �า
และผลกัดนัเพื�อขบัเคลื�อนอาเซียนในชว่งที�ไทยเป็นประธานอาเซียน
ได้แก่ 

(1) ‘การก้าวไกล’ (Advancing) หมายถงึ การมองและก้าวไปด้วยกนั
สูอ่นาคตอย่างมีพลวตั ใช้ประโยชน์จากวิวฒันาการทางเทคโนโลยี
และสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัควบคูไ่ปกบัการสร้างระบบ
ภมิูคุ้มกนัจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด (disruptive technologies) 
และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต เพื�อมุ่งสู่เป้าหมายยทุธศาสตร์
สําคญั คือ การมีดจิทิลัอาเซียน (Digital ASEAN)

(2) ‘การร่วมมือ ร่วมใจ’ (Partnership) คือ การสร้างความเป็นหุ้นสว่น
ภายในอาเซียนและกับประชาคมโลก รวมทั �งกับประเทศคู่เจรจา 
โดยมีเปา้หมายยทุธศาสตร์สาํคญั คือ การสร้างอาเซียนที�ไร้รอยต่อ
(Seamless ASEAN)

(3) ‘ความยั� งยืน’ (Sustainability) 
หมายถึงการสร้างความยั�งยืนในทุกมิติ
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นคว ามมั� น ค ง ที� ยั� ง ยื น 
(sustainable security) หรือความยั�งยืน
ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
รวมทั �งเศรษฐกิจสเีขียว การพฒันาที�ยั�งยืน 
และความยั�งยืนด้านความมั�นคงของมนษุย์ 
หรือ Sustainability of Things (SoT) 
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ในทกุภาคส่วน บนพื �นฐานของผลประโยชน์ร่วมกนัทั �งภาคี
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แนวคิดหลัก
ในการเป็น
ประธานอาเซียน
ของไทย คือ 
“ร่วมมือ ร่วมใจ 
ก้าวไกล ยั่งยืน”
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แนวคดิหลกัข้างต้นมีองค์ประกอบสําคญั 3 ประการที�ไทยจะเน้นยํ �า
และผลกัดนัเพื�อขบัเคลื�อนอาเซียนในชว่งที�ไทยเป็นประธานอาเซียน
ได้แก่ 

(1) ‘การก้าวไกล’ (Advancing) หมายถงึ การมองและก้าวไปด้วยกนั
สูอ่นาคตอย่างมีพลวตั ใช้ประโยชน์จากวิวฒันาการทางเทคโนโลยี
และสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัควบคูไ่ปกบัการสร้างระบบ
ภมิูคุ้มกนัจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด (disruptive technologies) 
และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต เพื�อมุ่งสู่เป้าหมายยทุธศาสตร์
สําคญั คือ การมีดจิทิลัอาเซียน (Digital ASEAN)

(2) ‘การร่วมมือ ร่วมใจ’ (Partnership) คือ การสร้างความเป็นหุ้นสว่น
ภายในอาเซียนและกับประชาคมโลก รวมทั �งกับประเทศคู่เจรจา 
โดยมีเปา้หมายยทุธศาสตร์สาํคญั คือ การสร้างอาเซียนที�ไร้รอยต่อ
(Seamless ASEAN)

(3) ‘ความยั� งยืน’ (Sustainability) 
หมายถึงการสร้างความยั�งยืนในทุกมิติ
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นคว ามมั� น ค ง ที� ยั� ง ยื น 
(sustainable security) หรือความยั�งยืน
ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
รวมทั �งเศรษฐกิจสเีขียว การพฒันาที�ยั�งยืน 
และความยั�งยืนด้านความมั�นคงของมนษุย์ 
หรือ Sustainability of Things (SoT) 
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พร้อมกนันี � ไทยยงัได้เปิดตวัตราสญัลกัษณ์ (logo) ทางการของการเป็น
ประธานอาเซียนของไทย ซึ�งผู้ชนะเลิศการประกวดตราสญัลกัษณ์อนัทรง
คณุคา่นี �ได้ใช้ “พวงมาลยั” เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบตราสญัลกัษณ์
จากแนวคิดที�วา่ คนไทยนิยมใช้พวงมาลยัในงานมงคล เป็นสญัลกัษณ์ของ
การต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยได้ผสมผสานงานศิลปะที�สะท้อนถงึ
ความเป็นไทยกบัมิตขิองความทนัสมยัได้อยา่งลงตวั “ดอกไม้” ซึ�งนํามาร้อยเรียง
เป็น “พวงมาลยั” สื�อถึงประชาชนของประชาคมอาเซียนที�มีความร่วมมือ 
กลมเกลียวเป็นหนึ�งเดียวกนั “อบุะมาลยั” เป็นตวัแทนของประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ สญัลกัษณ์ดงักลา่วเมื�อมองจากด้านลา่งขึ �นด้านบน เหน็
เป็นรูปลกูศรที�พุ่งทะยานขึ �น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื�อขบัเคลื�อนอาเซียน
ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั โดยมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง ซึ�งสอดคล้องกบั
แนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” ส่วนสีหลกัที�ใช้ใน
ผลงาน ได้รับเเรงบันดาลใจมาจากสีเปลือกมังคุดซึ�งเป็นสีโทนไทยและ
ได้ปรับโทนสีให้มีความทนัสมยัและเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้งาน  
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ที�มาของตราสญัลกัษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ปี 2562 นี � เกิดขึ �นจากความร่วมมือระหว่างกรมอาเซียน 
กระทรวงการตา่งประเทศ  กบัภาคการศกึษา คณะมณัฑนศิลป์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะศิลปะและการออกแบบ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต  และคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ซึ�งได้จดัโครงการประกวดออกแบบระดบัเยาวชนแห่งชาต ิ
ครั �งที� 2 (2nd National Youth Design Competition) ชิงรางวลั
มลูคา่รวม 270,000 บาท เชิญชวนนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา 
และเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็น
ประธานอาเซียนของไทย  โดยสมคัรเป็นแบบเดี�ยวหรือ
แบบทีมก็ได้ และให้ผู้ เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบเป็น
ตราสญัลกัษณ์แบบ combination mark เป็นภาพสญัลกัษณ์
(symbol) ซึ�งมีตราสัญลักษณ์อาเซียนเป็นส่วนสําคัญ
ในองค์ประกอบ ตอ่มา กระทรวงการตา่งประเทศได้นําเสนอ
ผลงานที�ได้รับการคัดเลือก 5 ผลงาน ต่อนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับชาติเพื�อเตรียม
การจดัการประชมุสดุยอดอาเซียนฯ พิจารณาคดัเลอืกผลงาน
ที�สมควรใช้เป็นตราสญัลกัษณ์ของการเป็นประธานอาเซียน
ของไทย ซึ�งผลงานที�ได้รับรางวลัชนะเลิศนั �น ออกแบบโดย
นายเขมพงษ์ รุ่งสวา่ง อาย ุ25 ปี และนางสาวชยตุา หอมหนกั 
อาย ุ23 ปี 
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การประกวดตราสัญลักษณ์อยู่ ภ าย ใ ต้ แนวคิ ด
“Advanc ing  Par tnersh ip  fo r  Sus ta inab i l i t y ” 
โดยการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 มุ่งเน้น
การผลักดันความร่วมมือเพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาคมอาเซียน โดยต้องการกระชับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื�อ “ขับเคลื�อนอาเซียน
ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สร้างประชาคมอาเซียนที�มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ �งใครไว้ข้างหลัง 
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาที�ยั�งยืน การส่งเสริม
ความเชื�อมโยงและการมองไปสู่อนาคต” นอกจากนี � 
องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรจะทําให้อาเซียน
มีความยั�งยืนยิ�งขึ �น 

ในปีหน้าที�ไทยจะเป็นประธานอาเซียนจะเป็นโอกาสที�ไทย
จะได้นําเสนอประเด็นความร่วมมือที�เป็นประโยชน์ต่อไทย
และภูมิภาคโดยรวม และนําทางอาเซียนในเรื�องสําคัญ 
ซึ�งสาธารณชนไทยอาจยงัไม่ค่อยทราบว่าไปไกลถึงภมิูภาค
และประชาคมโลก กล่าวคือ ประเด็น “การพฒันาที�ยั�งยืน” 
ตามอรรถบทหลักของการเป็นประธาน  โดยไทยเป็น

ไมเ่พยีงแตจ่ะ
ทาํใหค้นไทย
ไดร้ว่มใจกนั
เป็นเจ้าภาพที่ดี
ในช่วงการประชุม 
แต่จะเป็น
เพื่อนบ้านที่ดี
ในระยะยาว 

ผู�ชนะเลิศการประกวด
ออกแบบตราสญัลกัษณ�

การเป�นประธาน
อาเซียนของไทย

ในป� 2562
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ซึ�งสาธารณชนไทยอาจยงัไม่ค่อยทราบว่าไปไกลถึงภมิูภาค
และประชาคมโลก กล่าวคือ ประเด็น “การพฒันาที�ยั�งยืน” 
ตามอรรถบทหลักของการเป็นประธาน  โดยไทยเป็น

ไม่เพยีงแตจ่ะ
ทาํให้คนไทย
ไดร้ว่มใจกนั
เป็นเจา้ภาพที่ดี
ในช่วงการประชุม 
แตจ่ะเป็น
เพื่อนบา้นที่ดี
ในระยะยาว 

ผู�ชนะเลิศการประกวด
ออกแบบตราสญัลกัษณ�

การเป�นประธาน
อาเซียนของไทย

ในป� 2562
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ประเทศที� มีความเ ชี� ยวชาญเฉพาะในหลายด้าน  หนึ� ง ในนั �น คือ 
“การพฒันาที�ยั�งยืน” ซึ�งประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหวา่งประเทศ 
และสามารถเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื�น  ๆ  ในภูมิภาคอาเซียนได้
ทั �งนี � ไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซยีนด้านการพฒันาที�ยั�งยืนตั �งแตปี่ 2559
และในปี 2562 จะมีการเปิด “ศูนย์อาเซียนเพื�อการหารือและศึกษาวิจัย
ด้านการพฒันาที�ยั�งยืน” (ASEAN Centre for Sustainable Development 
Studies and Dialogue) ในประเทศไทย ซึ�งนบัเป็นหนึ�งในการดําเนินการ
ที�เป็นรูปธรรมในช่วงที�ไทยเป็นประธาน การสร้างความตระหนกัรู้เกี�ยวกบั
อาเซียนไม่เพียงแต่จะทําให้คนไทยได้ร่วมใจกนัเป็นเจ้าภาพที�ดีในช่วงการ
ประชุม แต่จะเป็นเพื�อนบ้านที�ดีในระยะยาวด้วย เพราะในหลายพื �นที�
ประชาชนไทยอาศยัอยู่ในจงัหวดัชายแดนที�ใกล้ประเทศเพื�อนบ้าน คนไทย
ในหลายจงัหวดัมีเพื�อนบ้านเป็นคนลาว หรือเข้าฝั�งกมัพชูาเพื�อไปจา่ยตลาด 
เดินเข้าเมียนมาเป็นประจําเพราะมีญาติอยู ่หรือไปมาหาสูร่ะหวา่งกนัจาก
ฝั�งมาเลเซีย อีกไม่นานก็จะถึงวันแรกของปี 2562 ที�ไทยจะได้รับเกียรติ
ในการเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ และด้วยการร่วมแรงร่วมใจ 
คนไทยจะสามารถพดูตดิปากกบัชาวอาเซียนและชาวโลกวา่ เรายินดีต้อนรับ
สูป่ระเทศไทย ยินดีต้อนรับสูอ่าเซียน หรือ “ไทยคืออาเซียน” (Thailand is 
ASEAN) ได้อย่างแท้จริง โดยคนไทยทุกคนต้องเข้าใจและเชื�อมั�นในการ
เป็นประชาคมอาเซียน ทั �งในแงข่องความหมาย ประโยชน์ที�คนไทยจะได้รับ
และทิศทางในอนาคต
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กว่าจะได้ข้อสรุปที�ทุกฝ่ายพอใจ ซึ�งเป็นหลักการทํางาน
ของอาเซียนที�เป็นเอกลกัษณ์และสาํคญัที�สดุ คือ การมีฉนัทามติ

การประชุมระดบัรัฐมนตรีที�ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดเป็น
ครั �งแรกคือ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่าง
ไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) 
ระหว่างวันที� 17 - 18 มกราคม 2562 ที�จังหวดัเชียงใหม ่
คําวา่ retreat โดยทั�วไปหมายถงึการปลีกตวัไปหาความสงบ 
ปัจจุบนัได้มีการนําความหมายนี �ใช้เรียกการประชุมอย่าง
ไม่เป็นทางการ ภายใต้บรรยากาศที�เป็นกันเอง ไม่ยึดติด
แบบแผน เพื�อให้ผู้ เ ข้าร่วมประชุมรู้สึกผ่อนคลายและ
แลกเปลี�ยนความเห็นได้อย่างเต็มที�และตรงไปตรงมา 
การแตง่กายมกักําหนดวา่ไมต้่องผกูเนคไท การประชมุแบบ
retreat ไม่ได้มีเฉพาะในอาเซียนเท่านั �น แต่เป็นรูปแบบ
การประชุมที�จัดกันเป็นปกติในเวทีระหว่างประเทศ 
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แม้แต่บริษัทเอกชนบางแห่งก็จดัประชมุ business retreat 
เพื�อให้ผู้ บริหารได้พูดคุยแลกเปลี�ยนความเห็นเกี�ยวกับ
ยทุธศาสตร์ขององค์กร

การจัดประชุม retreat นิยมจัดในสถานที�ที� เอื �อต่อ
การสร้างบรรยากาศความคุ้นเคยและเป็นกันเอง จึงไม่น่า
แปลกใจที�ไทยจะจดัการประชมุ ASEAN Foreign Ministers’ 
Retreat ที� เชียงใหม่ เมืองที� มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที�ยวและศูนย์การประชุมในภาคเหนือ และการ
ประชมุยงัมีขึ �นในชว่งที�อากาศเยน็สบาย ออกจากห้องประชมุ
มาพกัสายตาชื�นชมวิวภูเขาได้ อีกทั �งยงัมีความพร้อมด้าน
การเดินทางจากสนามบิน สถานที�ประชมุ และโรงแรมที�พกั 

ในการประชุม retreat จะมีบรรยากาศที่รู�สึกเป�น
กันเอง ไม�ยึดติดแบบแผน เพื่อให�ผู�เข�าร�วมประชุม
รู �สึกผ �อนคลายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ได�อย�างเต็มที่และตรงไปตรงมา
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ซึ�งเป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกสถานที�ที�เหมาะสมจะจดัการ
ประชุมระหว่างประเทศ และสําหรับคู่สมรสของรัฐมนตรี
ที�ติดตามไปด้วย ฝ่ายไทยได้เตรียมกําหนดการนําชมสถานที�
ที�นา่สนใจไว้หลายแหง่ เชน่ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม ่
และ Elephant PooPoo Paper Park ซึ�งเชี�ยวชาญการนํา
มลูช้างมาแปรรูปเป็นกระดาษและผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ  สอดคล้อง
กบัความตั �งใจของไทยที�จะผลกัดนัให้อาเซียนมีการพฒันา
อย่างเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และนําเสนอสินค้าคุณภาพ
ที�รักษาสภาพแวดล้อม

ในแตล่ะปี การประชมุของรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียน
จะจดั 2 ครั �ง คือ การประชมุรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
อย่างเป็นทางการ (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) 
กับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการที�กลา่วถงึข้างต้น การเริ�มต้นด้วยการประชมุ retreat 
ของรัฐมนตรีต่างประเทศนั �น มีจดุประสงค์ให้สมาชิกได้มา
พดูคยุกนัตั �งแต่ต้นปี เพราะเป็นช่วงเปลี�ยนผ่านให้ประธาน
อาเซียนใหม ่ประธานจะได้อธิบายให้ประเทศอื�น ๆ เข้าใจวา่
จะผลักดันเรื�องอะไรบ้างภายใต้แนวคิดหลักตลอดช่วงที�
ทําหน้าที�ประธาน พร้อมทั �งรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกอื�น ๆ  ด้วยวา่ ควรร่วมกนัขบัเคลื�อนประชาคมอาเซยีน
อย่างไรให้บรรลเุปา้หมาย รวมทั �งพดูคยุในประเด็นภมิูภาค
และระหว่างประเทศที�ทุกคนให้ความสําคัญ การประชุม 
retreat จึงสําคญัมาก เพราะเปรียบเสมือนการนดัแนะกนั
ก่อนออกเดนิทางวา่ จะใช้เส้นทางไหนที�จะทําให้ทกุคนไปถงึ
จุดหมายปลายทางด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว มีความมั�นคง 
และปลอดภยั 
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ซึ�งเป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกสถานที�ที�เหมาะสมจะจดัการ
ประชุมระหว่างประเทศ และสําหรับคู่สมรสของรัฐมนตรี
ที�ติดตามไปด้วย ฝ่ายไทยได้เตรียมกําหนดการนําชมสถานที�
ที�นา่สนใจไว้หลายแหง่ เชน่ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม ่
และ Elephant PooPoo Paper Park ซึ�งเชี�ยวชาญการนํา
มลูช้างมาแปรรูปเป็นกระดาษและผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ  สอดคล้อง
กบัความตั �งใจของไทยที�จะผลกัดนัให้อาเซียนมีการพฒันา
อย่างเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และนําเสนอสินค้าคุณภาพ
ที�รักษาสภาพแวดล้อม

ในแตล่ะปี การประชมุของรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียน
จะจดั 2 ครั �ง คือ การประชมุรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
อย่างเป็นทางการ (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) 
กับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็น
ทางการที�กลา่วถงึข้างต้น การเริ�มต้นด้วยการประชมุ retreat 
ของรัฐมนตรีต่างประเทศนั �น มีจดุประสงค์ให้สมาชิกได้มา
พดูคยุกนัตั �งแต่ต้นปี เพราะเป็นช่วงเปลี�ยนผ่านให้ประธาน
อาเซียนใหม ่ประธานจะได้อธิบายให้ประเทศอื�น ๆ เข้าใจวา่
จะผลักดันเรื�องอะไรบ้างภายใต้แนวคิดหลักตลอดช่วงที�
ทําหน้าที�ประธาน พร้อมทั �งรับฟังความเหน็ ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกอื�น ๆ  ด้วยวา่ ควรร่วมกนัขบัเคลื�อนประชาคมอาเซียน
อย่างไรให้บรรลเุปา้หมาย รวมทั �งพดูคยุในประเด็นภมิูภาค
และระหว่างประเทศที�ทุกคนให้ความสําคัญ การประชุม 
retreat จึงสําคญัมาก เพราะเปรียบเสมือนการนดัแนะกนั
ก่อนออกเดนิทางวา่ จะใช้เส้นทางไหนที�จะทําให้ทกุคนไปถงึ
จุดหมายปลายทางด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว มีความมั�นคง 
และปลอดภยั 
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เมื�อเดือนธันวาคม 2561 เลขาธิการอาเซียนได้มาเยือน
ไทยตามธรรมเนียมปฏิบตัทีิ�จะเดนิทางเยือนประเทศที�จะเป็น
ประธานอาเซียนในวาระถดัไปเพื�อหารือแนวทางขบัเคลื�อน
ประเดน็ที�ไทยให้ความสาํคญั ซึ�งมีหลายเรื�อง เชน่ การสง่เสริม
ความยั�งยืนในทกุมิติ การปรับปรุงประสทิธิภาพของอาเซียน 
การสง่เสริมความเชื�อมโยงแบบไร้รอยตอ่ทั �งด้านกายภาพและ
กฎระเบียบ และการเพิ�มบทบาทอาเซียนในการเสริมสร้าง
ความมั�นคงในภูมิภาค  แนวคิดอินโด-แปซิฟิก  ดังนั �น 
การประชมุ retreat ที�เชียงใหม่ จึงเป็นโอกาสที�จะหารือกนั
ในรายละเอียดมากขึ �น แต่เดิมนั �น อาเซียนมีเฉพาะการ
ประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศอยา่งเป็นทางการ หรือ AMM และ
เพิ�งจดัการประชมุแบบ retreat ครั �งแรกเมื�อปี 2542 ในปีที�
สงิคโปร์เป็นประธาน ข้อมลูจากการค้นคว้าของ Moe Thuzar
และ Hoang Thi Ha แหง่ศนูย์อาเซียนศกึษา สถาบนั ISEAS -
Yusof Ishak ระบวุ่า หลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียในปี 

ไทยในฐานะ
ประธานอาเซียน
ร�วมปรึกษาและ
หารือกับประเทศ
สมาชิกในการร�วม
ขับเคลื่อนอาเซียน
ให�ยั่งยืนไปด�วยกัน36

2540 และการรับสมาชิกอาเซียนใหม ่ระหวา่งปี 2540 - 2542 
ซึ�งทําให้เกิดช่องว่างการพฒันาระหว่างสมาชิกอาเซียนเก่า
กับใหม่ สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนเห็นว่า ควรมี
การระดมสมองเพื�อแลกเปลี�ยนความเห็นเกี�ยวกับทิศทาง
ความร่วมมือของอาเซียนในระยะตอ่ไป โดยผู้ เสนอให้จดัการ
ประชมุในรูปแบบ retreat คือ นาย S. Jayakumar รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการตา่งประเทศสงิคโปร์ในขณะนั �น

การประชุม retreat ครั �งนั �นยงัไม่ได้จดัช่วงต้นปี แต่จดั
ตอ่เนื�องกบัการประชมุ AMM แบบที�เรียกวา่ back-to-back
โดยไมมี่การกําหนดระเบียบวาระชดัเจน มีแตห่วัข้อการหารือ 
และจํากดัผู้ เข้าร่วมให้น้อยที�สดุ ซึ�งมกัจะเชิญเฉพาะรัฐมนตรี
กบัเจ้าหน้าที�อาวโุสอีก 1 คนเทา่นั �น เพื�อให้ผู้ เข้าร่วมประชมุ
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เมื�อเดือนธันวาคม 2561 เลขาธิการอาเซียนได้มาเยือน
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เพิ�งจดัการประชมุแบบ retreat ครั �งแรกเมื�อปี 2542 ในปีที�
สงิคโปร์เป็นประธาน ข้อมลูจากการค้นคว้าของ Moe Thuzar
และ Hoang Thi Ha แหง่ศนูย์อาเซียนศกึษา สถาบนั ISEAS -
Yusof Ishak ระบวุ่า หลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียในปี 

ไทยในฐานะ
ประธานอาเซียน
ร�วมปรึกษาและ
หารือกับประเทศ
สมาชิกในการร�วม
ขับเคลื่อนอาเซียน
ให�ยั่งยืนไปด�วยกัน36

2540 และการรับสมาชิกอาเซียนใหม ่ระหวา่งปี 2540 - 2542 
ซึ�งทําให้เกิดช่องว่างการพฒันาระหว่างสมาชิกอาเซียนเก่า
กับใหม่ สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนเห็นว่า ควรมี
การระดมสมองเพื�อแลกเปลี�ยนความเห็นเกี�ยวกับทิศทาง
ความร่วมมือของอาเซียนในระยะตอ่ไป โดยผู้ เสนอให้จดัการ
ประชมุในรูปแบบ retreat คือ นาย S. Jayakumar รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการตา่งประเทศสงิคโปร์ในขณะนั �น

การประชุม retreat ครั �งนั �นยงัไม่ได้จดัช่วงต้นปี แต่จดั
ตอ่เนื�องกบัการประชมุ AMM แบบที�เรียกวา่ back-to-back
โดยไมมี่การกําหนดระเบียบวาระชดัเจน มีแตห่วัข้อการหารือ 
และจํากดัผู้ เข้าร่วมให้น้อยที�สดุ ซึ�งมกัจะเชิญเฉพาะรัฐมนตรี
กบัเจ้าหน้าที�อาวโุสอีก 1 คนเทา่นั �น เพื�อให้ผู้ เข้าร่วมประชมุ
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รู้สึกสะดวกใจที�จะแลกเปลี�ยนความเห็นในกลุ่มเล็ก
อย่างเปิดเผย นอกจากนี � ผลการประชุมจะไม่ปรากฏ
เป็นเอกสารทางการ แต่อาจจัดทําแถลงข่าวของประธาน
(Press Statement by the Chair) หรือขา่วสารนิเทศ (Press
Release) สําหรับประชาสมัพนัธ์เท่านั �น ต่อมาในปี 2544 
จงึได้มีการจดัการประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียนแบบ 
retreat แยกต่างหากจากการประชุม AMM เป็นครั �งแรก 
และดําเนินการตอ่เนื�องถงึปัจจบุนั

เมื�อมองย้อนกลบัไปในอดีต พบว่า อาเซียนมีจดุกําเนิดจากการประชมุ
แบบ retreat เพราะเมื�อครั �งที� ดร. ถนดั คอมนัตร์ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การตา่งประเทศไทยเชิญรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์มาปรึกษาหารือเรื�องการก่อตั �งประชาคม
อาเซียนเมื�อปี 2510 ข้อตกลงเกิดขึ �นจากการประชุมแบบ retreat ที�บ้าน
แหลมแทน่ บางแสน 

บรรยากาศ
การประชุม 
retreat 
ที่แหลมแท�น
เมื่อป� 2510 
ที ่ดร. ถนดั คอมนัตร�
เข�าร�วมประชุม
ร�วมกับผู�นํา
จาก 4 ประเทศ
ผู�ก�อตั้งอาเซียน
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แนวคิดของการ เ ป็นประธาน
อาเซียนของไทยคือ “ร่วมมือ ร่วมใจ 
ก้าวไกล ยั� งยืน” แต่ไม่ว่าอาเซียน
มุ่งหวังจะก้าวไกลเพียงใด ย่อมต้องมี
ก า ร เ ริ� ม ต้ น ด้ ว ย ก้ า ว แ ร ก เ สมอ 
การประชุม ASEAN Foreign Ministers’ 
Retreat ระหว่างวันที� 17 - 18 มกราคม 
2562 ที�เชียงใหม่ จึงเป็นก้าวแรกใน
การทาํหน้าที�ประธานอาเซยีนของไทย 
เพื�อให้อาเซียน ร่วมใจกันก้าวไปข้างหน้า
เพื�อการพฒันาภมูภิาคอย่างยั�งยนืต่อไป
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อาเซียน 2562 : 

ประธาน ประชาคม 
และประชาชนอาเซียน
ภายใต�เสาสังคมและวัฒนธรรม

ตลอดปี 2562 มีความสาํคญักบัประเทศไทย
อย่างยิ�ง เพราะไทยจะเป็นประธานและเป็น
เ จ้ าภาพหลัก ในการจัดประชุมอา เ ซียน
ซึ�งตามกฎบัตรอาเซียนแล้ว ประเทศสมาชิก
จะหมนุเวียนเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุตาม
ลํ าดับตัวอักษร  สําห รับประเทศไทยนั �น
ได้มีการเตรียมความพร้อมมาตั �งแต่ปี 2560 
และเมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2561 ไทยก็ได้
รับไม้ตอ่อยา่งเป็นทางการจากสิงคโปร์ ภายใต้
หลักการ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั�งยืน” 
(Advancing Partnership for Sustainability) 
ซึ�งจะเป็นแนวทางหลักที�ใช้ในการขับเคลื�อน
ทิศทางของอาเซียนในช่วงตลอดปีของวาระ
การ เ ป็นประธานของไทย  โดยไทยเ น้น
ความเชื�อมโยงของประชาคมอาเซียนในทกุมิติ
ทั �งความไ ว้ เ นื �อ เ ชื� อ ใจระดับยุทธศาสตร์ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั�นคง
ของมนุษ ย์  เ พื� อส ร้างความเ ป็นอันหนึ� ง
อนัเดียวกนั ความมีเอกภาพ และการมีบทบาท
นําในความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของอาเซียนในเวทีโลก

ดร. วิศรา ไกรวัฒนพงศ�
คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ตั �งแต่ก่อตั �งองค์การในปี 2510 อาเซียนถือเป็นองค์การ
ที�แม้ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศกําลังพัฒนา 
แตส่ามารถพฒันาความร่วมมือและสร้างกลไกเพื�อสนบัสนนุ
การทํางานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื�องภายใต้
แรงกดดันและบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ในช่วงเวลาที�ต่างกันไป  ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญ
ในการขบัเคลื�อนองค์การในชว่งเวลาที�สาํคญั ไทยเป็นหนึ�งใน
ประเทศผู้ ก่อตั �งอาเซียน ภายใต้บรรยากาศที�มีการต่อสู้
ทางอดุมการณ์ระหว่างสองมหาอํานาจในช่วงสงครามเย็น 
การที�ประเทศสมาชิกในเวลานั �นไม่ต้องตกเป็นพื �นที�สงคราม
ตวัแทน หรือมีสงครามระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง 
ถือเป็นความสําเร็จที�สาํคญัของอาเซียนในการสร้างเสถียรภาพ
และสนัติภาพในภมิูภาค และความสําเร็จในการจดัการต่อ
ประเด็นด้านความมั�นคงระหว่างประเทศสมาชิกได้เอื �อ
และเป็นพื �นฐานที�สําคัญต่อการสร้างความมั�งคั�งให้แก่
ประเทศสมาชิกและการขยายสมาชิกภาพของอาเซียนใน
เวลาตอ่มา 

ไทยได้มีบทบาทนําทางการทูตและการสร้างสันติภาพในภูมิภาค
ผ่านนโยบายเปลี�ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเพื�อเป็นการขยาย
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนไปยังภูมิภาคอินโดจีน 
ภายใต้แนวคิดที�ว่า  แม้จะมีระบบการเมืองและอุดมการณ์ทางการ
เมืองที�แตกต่างกันแต่ก็สามารถร่วมมือกันได้ จากตัวอย่างที�ยกมาแสดง
ให้เหน็ถงึบทบาทและคณุสมบตัทีิ�สาํคญัของประเทศไทยในการเป็นตวักลาง
เชื�อมโยงท่าทีของประเทศต่าง ๆ ทั �งยังมีบทบาทนําในการสร้างเสาหลกั
ที�สาํคญัสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนสองเสาคือ เสาการเมืองและความมั�นคง 
และเสาเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม การเป็นประธาน
อาเซียนของไทยในวาระที�จะถงึนี � มีประเดน็สาํคญัที�เป็น
ความท้าทายบทบาทของไทยต่อการเปลี�ยนแปลง
ในภมิูภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ประเด็นเรื�องความมั�นคง
ในทะเลจีนใต้ และประเด็นปัญหาโรฮีนจาในเมียนมา
ซึ�งในปัจจบุนัจะเห็นได้วา่ ประเดน็ความร่วมมือระหวา่ง

ป�จจุบันประเทศใน
อาเซียนมีแนวโน�มของ
การเข�าสู�สังคมผู�สูงวัย 
ซึ่งนับเป�นประเด็น
ที่ทุกภาคส�วนต�อง
ร�วมมือและปรับตัว
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ตั �งแต่ก่อตั �งองค์การในปี 2510 อาเซียนถือเป็นองค์การ
ที�แม้ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศกําลังพัฒนา 
แตส่ามารถพฒันาความร่วมมือและสร้างกลไกเพื�อสนบัสนนุ
การทํางานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื�องภายใต้
แรงกดดันและบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ในช่วงเวลาที�ต่างกันไป  ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญ
ในการขบัเคลื�อนองค์การในชว่งเวลาที�สาํคญั ไทยเป็นหนึ�งใน
ประเทศผู้ ก่อตั �งอาเซียน ภายใต้บรรยากาศที�มีการต่อสู้
ทางอดุมการณ์ระหว่างสองมหาอํานาจในช่วงสงครามเย็น 
การที�ประเทศสมาชิกในเวลานั �นไม่ต้องตกเป็นพื �นที�สงคราม
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และสนัติภาพในภมิูภาค และความสําเร็จในการจดัการต่อ
ประเด็นด้านความมั�นคงระหว่างประเทศสมาชิกได้เอื �อ
และเป็นพื �นฐานที�สําคัญต่อการสร้างความมั�งคั�งให้แก่
ประเทศสมาชิกและการขยายสมาชิกภาพของอาเซียนใน
เวลาตอ่มา 

ไทยได้มีบทบาทนําทางการทูตและการสร้างสันติภาพในภูมิภาค
ผ่านนโยบายเปลี�ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเพื�อเป็นการขยาย
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนไปยังภูมิภาคอินโดจีน 
ภายใต้แนวคิดที�ว่า  แม้จะมีระบบการเมืองและอุดมการณ์ทางการ
เมืองที�แตกต่างกันแต่ก็สามารถร่วมมือกันได้ จากตัวอย่างที�ยกมาแสดง
ให้เหน็ถงึบทบาทและคณุสมบตัทีิ�สาํคญัของประเทศไทยในการเป็นตวักลาง
เชื�อมโยงท่าทีของประเทศต่าง ๆ ทั �งยังมีบทบาทนําในการสร้างเสาหลกั
ที�สาํคญัสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนสองเสาคือ เสาการเมืองและความมั�นคง 
และเสาเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม การเป็นประธาน
อาเซียนของไทยในวาระที�จะถงึนี � มีประเดน็สาํคญัที�เป็น
ความท้าทายบทบาทของไทยต่อการเปลี�ยนแปลง
ในภมิูภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ประเด็นเรื�องความมั�นคง
ในทะเลจีนใต้ และประเด็นปัญหาโรฮีนจาในเมียนมา
ซึ�งในปัจจบุนัจะเห็นได้วา่ ประเดน็ความร่วมมือระหวา่ง

ป�จจุบันประเทศใน
อาเซียนมีแนวโน�มของ
การเข�าสู�สังคมผู�สูงวัย 
ซึ่งนับเป�นประเด็น
ที่ทุกภาคส�วนต�อง
ร�วมมือและปรับตัว
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ประเทศในอาเซียนในหลายประเด็นเป็นความร่วมมือ
เพื�อจัดการกับปัญหาความมั�นคงของมนุษย์ที�ครอบคลุม
ประเด็นในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ�งแวดล้อม 
และเป็นความร่วมมือที�อยู่ภายใต้เสาสงัคมและวฒันธรรม
อาเซียน 

อาเซียนได้สร้างกรอบความร่วมมือภายใต้เสาสังคม
และวฒันธรรม โดยมีเปา้หมายเพื�อยกมาตรฐานคณุภาพชีวติ
ของประชาชนในอาเซียนผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ  ที�เน้นประชาชน
เป็นศนูย์กลาง มีความเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม ตามแนวทาง
การพฒันาที�ยั�งยืน ประเดน็ความร่วมมือของอาเซียนภายใต้
เสาสงัคมและวฒันธรรม ได้แก่ วฒันธรรมและข้อมลูขา่วสาร 
การศกึษา เยาวชนและการกีฬา การสาธารณสขุ สวสัดิการ
สังคมและการพัฒนา สิทธิของผู้ หญิงและเด็ก แรงงาน 
การให้บริการแก่พลเมือง การพฒันาชนบทและการลดความ
ยากจน สิ�งแวดล้อม มลพิษหมอกควนัข้ามพรมแดน การจดัการ
ภยัพิบตัิและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จะเห็นได้ว่า 
ประเดน็เหลา่นี �ล้วนมีความเกี�ยวพนักบัวิถีชีวิตของประชาชน
อาเซียน ทําให้อาเซียนเป็นองค์การที�เชื�อมโยงกบัประชาชน 
และหากความร่วมมือในเรื�องเหลา่นี �บรรลผุลตามเปา้ประสงค์
ที�วางไว้ก็จะเป็นสิ�งที�ทําเกิดความรู้สกึถึงความเป็นพลเมือง
อาเซียนในกลุม่ประชาชนในภมิูภาค และทําให้อาเซียนไมใ่ช่
เรื�องไกลตวัสําหรับคนทั�วไป  
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ประเทศในอาเซียนในหลายประเด็นเป็นความร่วมมือ
เพื�อจัดการกับปัญหาความมั�นคงของมนุษย์ที�ครอบคลุม
ประเด็นในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ�งแวดล้อม 
และเป็นความร่วมมือที�อยู่ภายใต้เสาสงัคมและวฒันธรรม
อาเซียน 

อาเซียนได้สร้างกรอบความร่วมมือภายใต้เสาสังคม
และวฒันธรรม โดยมีเปา้หมายเพื�อยกมาตรฐานคณุภาพชีวติ
ของประชาชนในอาเซียนผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ  ที�เน้นประชาชน
เป็นศนูย์กลาง มีความเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม ตามแนวทาง
การพฒันาที�ยั�งยืน ประเดน็ความร่วมมือของอาเซียนภายใต้
เสาสงัคมและวฒันธรรม ได้แก่ วฒันธรรมและข้อมลูขา่วสาร 
การศกึษา เยาวชนและการกีฬา การสาธารณสขุ สวสัดิการ
สังคมและการพัฒนา สิทธิของผู้ หญิงและเด็ก แรงงาน 
การให้บริการแก่พลเมือง การพฒันาชนบทและการลดความ
ยากจน สิ�งแวดล้อม มลพิษหมอกควนัข้ามพรมแดน การจดัการ
ภยัพิบตัิและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จะเห็นได้ว่า 
ประเดน็เหลา่นี �ล้วนมีความเกี�ยวพนักบัวิถีชีวิตของประชาชน
อาเซียน ทําให้อาเซียนเป็นองค์การที�เชื�อมโยงกบัประชาชน 
และหากความร่วมมือในเรื�องเหลา่นี �บรรลผุลตามเปา้ประสงค์
ที�วางไว้ก็จะเป็นสิ�งที�ทําเกิดความรู้สกึถึงความเป็นพลเมือง
อาเซียนในกลุม่ประชาชนในภมิูภาค และทําให้อาเซียนไมใ่ช่
เรื�องไกลตวัสําหรับคนทั�วไป  

44

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาเซียนจะประสบความสําเร็จในหลายเรื� อง
โดย เฉพาะในความ ร่วม มือทาง ด้านความมั�นคงและ เศรษฐ กิจ
แต่หากเปรียบเทียบกับความร่วมมือภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม
ที�แม้จะมีการสร้างกลไกที�เป็นพื �นฐานในการจดัการต่อประเด็นทางสงัคม
และวฒันธรรมแล้ว ความสําเร็จและพฒันาการความร่วมมือในเสาสงัคม
และวัฒนธรรมยัง มีความก้าวหน้าน้อยกว่าสองเสาหลักอยู่มาก 
และทําให้ความเชื�อมโยงระหว่างองค์การกับประชาชนในภูมิภาค
ยงัมีชอ่งวา่งระหวา่งกนั ในแงนี่ �จงึเป็นประเดน็ความท้าทายตอ่อาเซียนวา่จะ
ลดชอ่งวา่งระหวา่งการเมืองระดบับนที�เน้นประเดน็ทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
กบัการเมืองระดบัลา่งที�เน้นความร่วมมือที�เกี�ยวข้องกบัวถีิชีวติของประชาชน
ชาวอาเซียนได้อยา่งไร และประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะผลกัดนั
หรือกําหนดแนวทางในการประชมุร่วมกนัเพื�อสร้างประชาคมทางเศรษฐกิจ
ที�จะไมทิ่ �งใครไว้ข้างหลงัได้อยา่งไร 
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ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนเป็นสิ�งที� เห็นได้ชัดเจนและ
ประชาชนสว่นใหญ่ในภมิูภาคล้วนได้รับประโยชน์จากการค้า
เสรีและการลงทนุในภมิูภาค มีการจ้างงาน ผู้คนมีรายได้เฉลี�ย
ต่อหวัเพิ�มขึ �น และประเทศสมาชิกมี GDP ที�สงูขึ �น อย่างไร
ก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจก็นํามาซึ�งผลกระทบข้างเคียง
ที�ไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่น การตัดไม้ทําลายป่าเพื�อ
การเกษตร การขยายตวัของเมือง การทิ �งของเสียลงในแหลง่นํ �า
ธรรมชาติ และการปล่อยก๊าซพิษสู่ชั �นบรรยากาศ เป็นต้น 
การเติบโตทางเศรษฐกิจเหล่านี �แลกมากับผลกระทบทาง
สิ�งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายของระบบนิเวศ 
และวถีิชีวติของที�ต้องเปลี�ยนไปของชมุชน ทั �งนี � ความเหลื�อมลํ �า
ทางสงัคมก็ยงัคงอยู่ และในบางกรณี การพฒันาเศรษฐกิจ
ได้สร้างผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนบางกลุม่
โดยตรง การหาทางสายกลางเพื�อการพฒันาทางเศรษฐกิจ

ที�ควบคู่ไปกบัการปกป้องสิ�งแวดล้อม หรือที�เรียกว่า
แนวทางการพฒันาอย่างยั�งยืนในภมิูภาคอย่างเป็น
รูปธ ร รมและ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ในทางป ฎิบัติ จึ ง เ ป็ น
ความท้าทายหนึ�งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และแ ม้อา เ ซียนจะตระหนักถึ งความสํ าคัญ
ของประเด็นสิ� งแวดล้อมที� เ ชื� อมโยงกับสังคม
และประชาชนโดยการยกประเด็นเหล่านี �ขึ �นมา
เพื�อกําหนดแนวทางนโยบายเพื�อเป็นความร่วมมือ
และผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศสมาชิกที�จะต้อง
ช่วยกันป้องกันและแก้ไข แต่มาตรการ กิจกรรม 
ตลอดจนงบประมาณ ยงัไมเ่พียงพอ และเป็นอปุสรรค
ต่อความร่วมมือด้านสิ� งแวดล้อมของอาเซียน
ในทางปฏิบตัิ

การพัฒนา
ทางเศรษฐกจิ
ที่ควบคู่
ไปกับการ
ปกป้อง
สิ่งแวดล้อม
เรียกว่า
แนวทาง
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ในภูมิภาค
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ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนเป็นสิ�งที� เห็นได้ชัดเจนและ
ประชาชนสว่นใหญ่ในภมิูภาคล้วนได้รับประโยชน์จากการค้า
เสรีและการลงทนุในภมิูภาค มีการจ้างงาน ผู้คนมีรายได้เฉลี�ย
ต่อหวัเพิ�มขึ �น และประเทศสมาชิกมี GDP ที�สงูขึ �น อย่างไร
ก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจก็นํามาซึ�งผลกระทบข้างเคียง
ที�ไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่น การตัดไม้ทําลายป่าเพื�อ
การเกษตร การขยายตวัของเมือง การทิ �งของเสียลงในแหลง่นํ �า
ธรรมชาติ และการปล่อยก๊าซพิษสู่ชั �นบรรยากาศ เป็นต้น 
การเติบโตทางเศรษฐกิจเหล่านี �แลกมากับผลกระทบทาง
สิ�งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายของระบบนิเวศ 
และวิถีชีวติของที�ต้องเปลี�ยนไปของชมุชน ทั �งนี � ความเหลื�อมลํ �า
ทางสงัคมก็ยงัคงอยู่ และในบางกรณี การพฒันาเศรษฐกิจ
ได้สร้างผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนบางกลุม่
โดยตรง การหาทางสายกลางเพื�อการพฒันาทางเศรษฐกิจ

ที�ควบคู่ไปกบัการปกป้องสิ�งแวดล้อม หรือที�เรียกว่า
แนวทางการพฒันาอย่างยั�งยืนในภมิูภาคอย่างเป็น
รูปธ ร รมและ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ในทางป ฎิบัติ จึ ง เ ป็ น
ความท้าทายหนึ�งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และแ ม้อา เ ซียนจะตระหนักถึ งความสํ าคัญ
ของประเด็นสิ� งแวดล้อมที� เ ชื� อมโยงกับสังคม
และประชาชนโดยการยกประเด็นเหล่านี �ขึ �นมา
เพื�อกําหนดแนวทางนโยบายเพื�อเป็นความร่วมมือ
และผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศสมาชิกที�จะต้อง
ช่วยกันป้องกันและแก้ไข แต่มาตรการ กิจกรรม 
ตลอดจนงบประมาณ ยงัไมเ่พียงพอ และเป็นอปุสรรค
ต่อความร่วมมือด้านสิ� งแวดล้อมของอาเซียน
ในทางปฏิบตัิ

การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
ที่ควบคู่
ไปกับการ
ปกป้อง
สิ่งแวดล้อม
เรียกว่า
แนวทาง
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ในภูมิภาค

4746



ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้กําหนด
ตราสญัลกัษณ์เพื�อใช้ในการประชมุอาเซียนตลอดปี 
2562 เป็นพวงมาลัย ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ที�สื�อถึง
ประชาชนในอาเซียน โดยมีอบุะซึ�งหมายถึงสมาชิก 
10 ประเทศที�มีความมุ่งหมายร่วมกนัเพื�อก้าวไปสู่
ประชาคมอาเซียน วาระการเป็นประธานอาเซียน
ของไทยในครั �งนี � นอกเหนือจากความคาดหวงัจาก
หลายฝ่ายตอ่การเป็นเจ้าภาพของไทยในการจดัการ
ประชุมผู้ นําระดับสูงภายใต้กรอบความร่วมมือ

อาเซียน ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการประชุมเพื�อผลักดันวาระ
ที�สําคัญร่วมกันแล้ว ประเด็นความท้าทายที�เกี�ยวพันกับความกินดีอยู่ดี
ของประชาชนภายใต้เสาสงัคมและวฒันธรรม จะเป็นโอกาสอนัดีสาํหรับไทย
ในการมีบทบาทนําเพื�อพฒันาความร่วมมือในการจดัการปัญหาร่วมกนั อนัจะ
นําไปสูก่ารสร้างประชาคมอาเซียนที�เน้นประชาชนเป็นศนูย์กลางอยา่งแท้จริง  

ในปัจจุบัน ความร่วมมือด้านสิ�งแวดล้อมของอาเซียน
ครอบคลุมประเด็นหลักภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะทํางานอาเซียน ได้แก่ การอนรัุกษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ สิ�งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั�ง และการจดัการแหล่งนํ �าจืด เมืองที�ยั�งยืนและ
เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม การเปลี�ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ขยะพิษและสารเคมี และการศกึษาด้านสิ�งแวดล้อม ประเดน็
ความร่วมมือด้านสิ�งแวดล้อมทั �งหมดนี �มีเป้าหมายเพื�อการ
พฒันาที�ยั�งยืนตามที�ระบไุว้ในพิมพ์เขียวของเสาหลกัสงัคม
และวฒันธรรมอาเซียน การจดัตั �งคณะทํางานอาเซียนแสดง
ถึงความพยายามเพื�อแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกิดขึ �น
ในปัจจุบนั เพื�อให้อาเซียนเป็นประชาคมแห่งความยั�งยืน
และส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม พร้อมกับการปกป้อง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ผ่านกลไกที�มี
ประสิทธิภาพ เพื�อสนองตอบต่อความต้องการของคน
ในรุ่นปัจจบุนัและอนาคต การวางแนวทางดงักลา่วเป็นนิมิต
หมายอนัดีที�จะเชื�อมโยงอาเซยีนกบัวถีิชีวติและความเป็นอยู่
ที�ดีขึ �นของประชาชนอาเซียน และนั�นก็หมายถงึความสําคญั
ของความร่วมมือด้านสิ�งแวดล้อมที�ต้องใช้ความพยายาม
และทรัพยากรที�มากขึ �นในการบริหารจัดการต่อประเด็น
ที�เชื�อมโยงกนัระหว่างการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ�งแวดล้อมของภูมิภาคเพื�อให้เกิดการพัฒนาที�ยั�งยืน
ตามที�อาเซียนได้วางเปา้หมายเอาไว้   

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน คือ
การตอบสนอง
ความต้องการ
ของคนรุ่นปัจจุบัน 
โดยไม่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อ
ความต้องการ
ของคนรุ่นต่อไป
ในอนาคต
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ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้กําหนด
ตราสญัลกัษณ์เพื�อใช้ในการประชมุอาเซียนตลอดปี 
2562 เป็นพวงมาลัย ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ที�สื�อถึง
ประชาชนในอาเซียน โดยมีอบุะซึ�งหมายถึงสมาชิก 
10 ประเทศที�มีความมุ่งหมายร่วมกนัเพื�อก้าวไปสู่
ประชาคมอาเซียน วาระการเป็นประธานอาเซียน
ของไทยในครั �งนี � นอกเหนือจากความคาดหวงัจาก
หลายฝ่ายตอ่การเป็นเจ้าภาพของไทยในการจดัการ
ประชุมผู้ นําระดับสูงภายใต้กรอบความร่วมมือ

อาเซียน ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการประชุมเพื�อผลักดันวาระ
ที�สําคัญร่วมกันแล้ว ประเด็นความท้าทายที�เกี�ยวพันกับความกินดีอยู่ดี
ของประชาชนภายใต้เสาสงัคมและวฒันธรรม จะเป็นโอกาสอนัดีสาํหรับไทย
ในการมีบทบาทนําเพื�อพฒันาความร่วมมือในการจดัการปัญหาร่วมกนั อนัจะ
นําไปสูก่ารสร้างประชาคมอาเซยีนที�เน้นประชาชนเป็นศนูย์กลางอยา่งแท้จริง  

ในปัจจุบัน ความร่วมมือด้านสิ�งแวดล้อมของอาเซียน
ครอบคลุมประเด็นหลักภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะทํางานอาเซียน ได้แก่ การอนรัุกษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ สิ�งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั�ง และการจดัการแหล่งนํ �าจืด เมืองที�ยั�งยืนและ
เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม การเปลี�ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ขยะพิษและสารเคมี และการศกึษาด้านสิ�งแวดล้อม ประเดน็
ความร่วมมือด้านสิ�งแวดล้อมทั �งหมดนี �มีเป้าหมายเพื�อการ
พฒันาที�ยั�งยืนตามที�ระบไุว้ในพิมพ์เขียวของเสาหลกัสงัคม
และวฒันธรรมอาเซียน การจดัตั �งคณะทํางานอาเซียนแสดง
ถึงความพยายามเพื�อแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมที�เกิดขึ �น
ในปัจจุบนั เพื�อให้อาเซียนเป็นประชาคมแห่งความยั�งยืน
และส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม พร้อมกับการปกป้อง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ผ่านกลไกที�มี
ประสิทธิภาพ เพื�อสนองตอบต่อความต้องการของคน
ในรุ่นปัจจบุนัและอนาคต การวางแนวทางดงักลา่วเป็นนิมิต
หมายอนัดีที�จะเชื�อมโยงอาเซยีนกบัวถีิชีวติและความเป็นอยู่
ที�ดีขึ �นของประชาชนอาเซียน และนั�นก็หมายถงึความสําคญั
ของความร่วมมือด้านสิ�งแวดล้อมที�ต้องใช้ความพยายาม
และทรัพยากรที�มากขึ �นในการบริหารจัดการต่อประเด็น
ที�เชื�อมโยงกนัระหว่างการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ�งแวดล้อมของภูมิภาคเพื�อให้เกิดการพัฒนาที�ยั�งยืน
ตามที�อาเซียนได้วางเปา้หมายเอาไว้   

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน คือ
การตอบสนอง
ความต้องการ
ของคนรุ่นปัจจุบัน 
โดยไม่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อ
ความต้องการ
ของคนรุ่นต่อไป
ในอนาคต
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ประธานอาเซียน 2562 : 

เป�าหมายและความท�าทาย
ในการพัฒนาร�วมกัน
โดยไม�ทิ้งใครไว�ข�างหลัง

 มีการคาดการณ์ว่า จํานวนประชากร
กวา่ร้อยละ 15 จากประชากรอาเซียนทั �งสิ �น
650 ล้านคน เป็นผู้ พิการ สาํหรับประเทศไทย 
มี ค น พิ ก า ร ที� ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น กั บ ท า ง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ
จํานวนกวา่ 1.9 ล้านคน แม้วา่ได้มีกฎหมายและ
นโยบายที�ส่งเสริมและปกป้องสิทธิของ
คนพิการ กระนั �นก็ดี คนพิการยังถูกตีตรา
เสมือนพลเมืองชั �นสอง หรือเป็นภาระที�รอไว้
ก่อนได้ ซึ�งมาพร้อมกบัคําวา่ “การกศุล” หรือ 
“เวทนา” และยงัคงมีกรณีการถกูละเมิดสทิธิ 
การเลือกปฏิบัติ และขาดการมีส่วนร่วม
โดยทั�วไป ในฐานะที�เป็นพลเมืองในประเทศ 
และประชากรร่วมในประชาคมอาเซียน 
พวกเขามีสิทธิที�เทา่เทียม และควรได้รับการ
ปฏิบตัิเฉกเชน่ประชากรทั�วไป รวมทั �งใช้ชีวิต
ร่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ

ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ 
กรรมการบริหาร สมาคมคนตาบอดแห�งประเทศไทย
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ประธานอาเซียน 2562 : 

เป�าหมายและความท�าทาย
ในการพัฒนาร�วมกัน
โดยไม�ทิ้งใครไว�ข�างหลัง

 มีการคาดการณ์ว่า จํานวนประชากร
กวา่ร้อยละ 15 จากประชากรอาเซียนทั �งสิ �น
650 ล้านคน เป็นผู้ พิการ สาํหรับประเทศไทย 
มี ค น พิ ก า ร ที� ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น กั บ ท า ง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ
จํานวนกวา่ 1.9 ล้านคน แม้วา่ได้มีกฎหมายและ
นโยบายที�ส่งเสริมและปกป้องสิทธิของ
คนพิการ กระนั �นก็ดี คนพิการยังถูกตีตรา
เสมือนพลเมืองชั �นสอง หรือเป็นภาระที�รอไว้
ก่อนได้ ซึ�งมาพร้อมกบัคําวา่ “การกศุล” หรือ 
“เวทนา” และยงัคงมีกรณีการถกูละเมิดสทิธิ 
การเลือกปฏิบัติ และขาดการมีส่วนร่วม
โดยทั�วไป ในฐานะที�เป็นพลเมืองในประเทศ 
และประชากรร่วมในประชาคมอาเซียน 
พวกเขามีสิทธิที�เทา่เทียม และควรได้รับการ
ปฏิบตัิเฉกเชน่ประชากรทั�วไป รวมทั �งใช้ชีวิต
ร่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ

ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ 
กรรมการบริหาร สมาคมคนตาบอดแห�งประเทศไทย
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ในชว่งที�ผา่นมา ได้มีความพยายามที�จะผลกัดนัประเดน็เกี�ยวกบัคนพิการ
ในเวทีอาเซียนอยู่หลายมิติ ไม่ว่าจะในรูปแบบของกรอบข้อตกลงร่วม เช่น 
ปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน (ASEAN Human Rights Declaration)
ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการ
ในประชาคมอาเซียน (Bali Declaration on the Enhancement of the Role 
and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community)
ประกาศการเสริมสร้างความตระหนกัรู้เกี�ยวกบัทศวรรษอาเซียนเพื�อคนพิการ 
(ปี 2554 - 2563) กรอบอาเซียนเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยสวัสดิการสงัคม
และการพัฒนา ปี 2554 - 2558 (ASEAN Strategic Framework 
for Social Welfare and Development 2011 - 2015) ตลอดจน
การจัดตั �งสภาอาเซียนเพื�อคนพิการ  (ASEAN Disabil i ty Forum) 
เมื�อเดือนกนัยายน 2554 
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แต่ก็ยังไปไม่ถึงจุดที�พูดได้เต็มปากว่า คนพิการมีศักดิ�ศรีและสิทธิ
ที�เท่าเทียมในสงัคมและประชาคมอาเซียน นอกจากนี � ในปี 2559 รัฐบาล
ของทกุประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ให้สตัยาบนัต่ออนสุญัญาว่าด้วย
สทิธิคนพิการแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities) ครบทั �ง 10 ประเทศ ซึ�งเป็นสิ�งที�ตอกยํ �า
ถึงภาระผูกพันและความท้าทายที�รัฐจะต้องให้ความสําคัญกับประเด็น
ด้านคนพิการ

ร้อยละ 15 
จากประชากร
อาเซียนทัง้หมด
650 ลา้นคน 
เป็นผู้พิการ 

ในปี  2560 ไ ด้ มีความพยายามที� จะยกประเด็น
คนพิการเข้าสูเ่วทีประชาคมอาเซียนอีกครั �ง  โดยการนําของ
คณะกรรมาธิการระหวา่งรัฐบาลอาเซยีนวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights) ซึ�งได้ยกร่างแผนแม่บทอาเซียนว่าด้วยหลักสิทธิ
มนุษยชนที�สําคัญสําหรับคนพิการ (ASEAN Enabling 
Masterplan) เพื�อพฒันาสทิธิคนพิการในอาเซียนสูก่ระแสหลกั
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มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ได�จัดตั้งศูนย�ฝ�กอาชีพ
คนพิการอาเซียนครบวงจร
เป�าหมายเพื่อพัฒนา
คนพิการให�พัฒนาตนเอง
ในรอบด�าน
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มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ได�จัดตั้งศูนย�ฝ�กอาชีพ
คนพิการอาเซียนครบวงจร
เป�าหมายเพื่อพัฒนา
คนพิการให�พัฒนาตนเอง
ในรอบด�าน
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ปี  2568 โดยเอกสารฉบับนี �ไ ด้พัฒนา
มาจากแผนงานของทั �งสามเสาหลกัอาเซียน
ที�ให้ความสําคญักับประชากรอาเซียนและ
ยึดโยงประเด็นด้านคนพิการเข้ากับทั �งสาม
เสา ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั�นคง
อาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน
เปา้หมายของแผนแมบ่ทฉบบันี � เพื�อสง่เสริม
อนุวัติการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ในระดับภูมิภาค และสร้างสังคมที�ทุกคน
อยู่ร่วมกนัอย่างเท่าเทียม โดยแบ่งประเด็น
การทํางานออกเป็น 76 ด้าน ซึ�งในแต่ละ
ประเด็นสอดคล้องกบัภารกิจของแต่ละเสา 
ได้แก่

▶ ประชาคมการเมืองความมั�นคงอาเซียน
รับผิดชอบ 24 ประเดน็ เชน่ การใช้เทคโนโลยี
สิ�งอํานวยความสะดวกและการออกแบบที�
เป็นสากลเพื�อช่วยในการเข้าถึงของผู้ พิการ
กบักิจกรรมด้านการมีสว่นร่วมทางการเมือง
การจัดฝึกอบรม  หรือกิจกรรมด้านการ
สง่เสริมเจตคติทางบวกตอ่คนพิการ หรือการ
ยอมรับในความแตกตา่งของบคุคลในสงัคม
ให้กับบุคลากรในแต่ละสาขาอาชีพ เพื�อให้
ตระหนกัถงึสทิธิของคนพิการ เป็นต้น 

▶ ประชาคมเศรษฐกิจ
อา เ ซี ยน รับ ผิดชอบ  2 5
ประเด็น เช่น การสนบัสนุน
ให้คนพิการเป็นผู้ประกอบการ
เ พื� อหา เลี �ย งตน เองและ
ครอบครัว กระตุ้นการผลิต
และศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที�ชว่ยในการเข้าถงึ
ของคนพกิาร สง่เสริมโครงการ 
“ เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ ”  ที� มี
สาธารณปูโภคและแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยี ที� เ อื �อต่อ
คนพิการรวมถึงทุกคนใน
สงัคม เป็นต้น 
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ส่งเสริมระบบเรียนร่วมที�มีคณุภาพ
ในทกุระดบัการศกึษา สง่เสริมการเข้าถงึ
การคุ้มครองทางสงัคม พร้อมทั �งโอกาส
ด้านเศรษฐกิจแก่คนพิการเพื�อการดํารง
ชีวิตอิสระ เป็นต้น 

ในวนัที� 1 มกราคม 2562 ไทยจะเริ�ม
หน้าที�การเป็นประธานอาเซียนอย่าง
เป็นทางการเป็นเวลาหนึ�งปี จึงจะเป็น
โอกาสดีในการผลกัดนัเรื�องการพฒันา
ร่วมกันโดยไม่ทิ �งใครไว้ข้างหลัง ทั �งนี � 
เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2561 รัฐบาล
ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ทั �ง  10 ประเทศ  ได้ลงนามรับรอง
แผนแม่บทอาเซียนว่าด้วยหลักสิทธิ
มนุษยชนที�สําคัญสําหรับคนพิการ 
และกําหนดประกาศใช้อยา่งเป็นทางการ
ในวนัคนพิการสากล 3 ธนัวาคม 2561 
ที�ประเทศไทย▶  ป ร ะ ช า ค ม สั ง ค ม

และวัฒนธรรมอา เ ซียน 
รับผิดชอบ 27 ประเด็น เช่น
ส่งเสริมระบบเรียนร่วมที�มี
คุณภาพในทุกระดับการ
ศกึษา สง่เสริมการเข้าถงึการ
คุ้มครองทางสงัคม พร้อมทั �ง
โอกาสด้านเศรษฐกิจแก่
คนพิการเพื�อการดํารงชีวิต
อิสระ เป็นต้น 
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มาร�วมกันสร�างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยไม�ทิ้งใครไว�ข�างหลัง … 

“Inclusion starts with you, me, and the ASEAN Masterplan!”

ภายหลงัจากนี � ขึ �นอยูก่บัพวกเราทกุคนที�จะชว่ยกนัผลกัดนัให้แผนแมบ่ท
อาเซียนดงักลา่วบรรลตุามเปา้หมาย อนึ�ง ทกุฝ่ายมีหน้าที�ความรับผิดชอบ
ร่วมกนั ภายใต้การนําของรัฐบาล ไมว่า่จะเป็นคนพิการ องค์กร ภาคประชาสงัคม 
หน่วยงานเอกชน ตลอดจนบุคคลทั�วไป ในการที�จะส่งเสริมให้สิทธิ
ของคนพิการเข้าสูก่ระแสหลกั เพื�อการพฒันาสงัคมที�อยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนั
อย่างยั�งยืน โดยเริ�มจากที�ทุกภาคส่วนควรทําความเข้าใจกับเนื �อหา
ของแผนแม่บทเพื�อการนําไปปฏิบตัิได้อย่างถกูต้อง รวมทั �งการแลกเปลี�ยน
ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย หรือตัวอย่างการทํางานที�เกี�ยวข้อง ตลอดจน
การร่วมกันกํากับ ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงานในประเด็นด้านต่าง ๆ
ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมของคนพิการ
ในทกุมิติของชีวิตอยา่งเทา่เทียมในสงัคมที�ทกุคนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ
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ประธานอาเซียน 2562 :  

โอกาสของไทยและ
อาเซียนในการส�งเสริม
การท�องเที่ยวฮาลาล

ดร.ศราวุฒิ อารีย� ผู�อํานวยการศูนย�มุสลิมศึกษา 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 ไทยได้รับมอบตําแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงค์โปร์เมื�อกลางเดือน
พฤศจิกายน  2561 ในพิธีปิดการประชมุสดุยอดอาเซียน ครั �งที� 33 และจะเริ�มปฏิบตัิ
หน้าที�ประธานอยา่งเป็นทางการในวนัที� 1 มกราคม 2562 จงึนา่จะเป็นโอกาส
ที�มาส่องดูเรื�องการท่องเที�ยวในภูมิภาคให้พัฒนาและขยายตัวมากยิ�งขึ �น 
รวมทั �งเป็นการท่องเที�ยวที�เป็นมิตร โดยเฉพาะเมื�อคํานึงว่านักท่องเที�ยว
มุสลิมสนใจอาเซียนอยู่แล้ว และในอาเซียนมีประเทศมุสลิมที�มีประชากร
มากที�สดุในโลกคือ อินโดนีเซีย 

การทอ่งเที�ยวฮาลาล (Halal tourism) หรือบางคนใช้คําวา่ “การทอ่งเที�ยว
ที�เป็นมิตรกับมุสลิม” (Muslim-friendly tourism) ถือเป็นเรื� องสําคัญ
ที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการการทอ่งเที�ยวให้ตอบสนองความต้องการของ
ชาวมสุลมิ เริ�มจากการให้บริการจากสถานที�ต้นทางไปจนถงึจดุหมายปลายทาง
เช่น การโรงแรม การขนส่ง ร้านอาหาร การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั �งการ
ให้ความบนัเทิงตา่ง ๆ ที�จะต้องไมข่ดักบัหลกัการศาสนา อีกทั �งยงัควรอํานวย
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ในรายงานซึ�งเป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์ของ
ชาวมุสลิมใน 47 ประเทศนี � ยังพบอีกว่า นักท่องเที�ยว
ชาวตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือเป็นกลุม่ที�ใช้จ่ายมาก
ที�สุดคิดเป็นร้อยละ 60 โดยมีซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศ
ที�ใช้จ่ายมากที�สุด ลําดับถัดมาคือ อิหร่าน สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ อินโดนีเซีย และคเูวต ตามลําดบั ขณะที�ชาวมสุลมิ
ที�ตั �งหลักปักฐานอยู่ ในประเทศที� ไม่ใช่มุสลิมก็ใช้จ่าย
ในเรื�องนี �ไม่น้อย ตลาดที�ใหญ่ที�สุดในกลุ่มนี �คือ เยอรมนี
รัสเซีย ฝรั�งเศส และองักฤษ

เมื�อถามวา่อะไรเป็นเรื�องสําคญัที�สดุที�มสุลมิให้ความใสใ่จ
ขณะเดินทางท่องเที�ยว ผู้ ตอบแบบสอบถามร้อยละ 70 
บอกว่าเรื�องอาหารฮาลาล ทํานองว่าที�ไหนหาอาหารฮาลาล
ได้สะดวกก็คงเลือกที�จะไปที�นั�นเป็นลําดบัแรก ลําดบัถดัมา
ร้อยละ 49 คือบรรยากาศที� เป็นส่วนตัวเหมาะสําหรับ
ครอบครัว โดยคํานึงถึงสิ�งอํานวยความสะดวกและกิจกรรม

ความสะดวกต่อการปฏิบตัศิาสนกิจประจําวนัของชาวมสุลมิ
เชน่ การจดัเตรียมสถานที�ละหมาด เป็นต้น

หลายปีที�ผ่านมา การท่องเที�ยวฮาลาลกลายเป็นธุรกิจ
ที�ได้รับความสนใจอยา่งมากและกําลงัเฟื� องฟ ูสว่นหนึ�งเป็น
เพราะประชากรมุสลิมโลกที�มีมากกว่า 1,600 ล้านคน 
หรือคดิเป็น 1 ใน 4 ของจํานวนประชากรโลกทั �งหมด ซึ�งถือเป็น
ตลาดที�ใหญ่ และคาดว่าอีกไม่กี� ปีข้างหน้า (ปี 2568)
ประชากรมุสลิมจะเพิ�มขึ �นเป็น 1 ใน 3 ของประชากรโลก 
ที�สาํคญัคือ ประชากรเหลา่นี �แม้จะมีการศกึษาแบบสมยัใหม ่
แตน่บัวนัก็ยิ�งใสใ่จให้ความสาํคญัตอ่หลกัคําสอนทางศาสนา
มากยิ�งขึ �น

 ข้อมลูจากรายงานของ Crescent Rating and Dinar 
Standard บอกวา่ ชาวมสุลมิเดนิทางมากขึ �นและเดนิทางไป
ทั�วโลก คาดว่า มสุลิมโลกจะใช้จ่ายเงินสําหรับการเดินทาง
ทอ่งเที�ยวสงูถงึ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563
ซึ�งคิดเป็นส่วนสําคัญของการใช้จ่ายเพื�อการท่องเที�ยว
ตา่งประเทศ (outbound tourism) ของโลกทั �งหมด                 

หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพที�ชดัขึ �นก็คือ โลกมสุลิม
ใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที�ยวมากกว่าประเทศเยอรมนี 
ซึ�งเป็นประเทศที�มีการใช้จ่ายเพื�อการท่องเที�ยวต่างประเทศ
มากที�สดุในโลก และโลกมสุลิมใช้จ่ายเงินเพื�อการทอ่งเที�ยว
ตา่งประเทศมากกวา่ชาวจีนที�ใช้จา่ยเงินในเรื�องนี �ถงึเกือบ 2 เทา่ 
ด้วยเหตนีุ �หลายประเทศจึงเริ�มสร้างสิ�งอํานวยความสะดวก
เพื�อหวงัดงึกลุม่นกัทอ่งเที�ยวมสุลมิเข้าประเทศ

อาหารฮาลาล คือ อาหาร
ที่ไม�มีสิ่งต�องห�ามเจือปน 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
เนื้อสัตว�นั้นจะต�องเป�น
เนื้อฮาลาล และไม�เจือปน
สิ่งฮะรอม หรือสิ่งต�องห�าม
บริโภค เช�น เหล�า หรือ
ไขมันหมู เป�นต�น
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ผู้ตอบแบบ
สอบถาม
ร้อยละ 70 
เห็นว่า
อาหาร
ฮาลาล 
เป็นเรื่อง
สําคัญที่สุด
ที่คนมุสลิม
ใส่ใจในขณะ
เดนิทาง
ท่องเที่ยว

บางอยา่งที�ควรระมดัระวงัเรื�องเพศ เชน่ สระวา่ยนํ �าและสปา 
ที�ควรแยกระหวา่งหญิงกบัชาย เป็นต้น

ในอาเซียน มาเลเซียเป็นประเทศที�ดึงดูดนักท่องเที�ยว
มุสลิมได้มากที�สุด แม้แต่ในเดือนรอมฎอน ซึ�งเป็นเดือน
ถือศีลอด ก็ยงัพบชาวอาหรับเต็มไปหมด เพราะมาเลเซีย
ได้สง่เสริมเรื�องนี �อยา่งจริงจงัถงึขนาดจดั ‘ถนนคนเดนิอาหรับ’ 
เอาใจนกัทอ่งเที�ยวเพื�อให้คนอาหรับรู้สกึเหมือนอยูใ่นบ้านตวัเอง
ขณะที�คนอาหรับเองก็เข้ามาลงทนุสร้าง ‘เมืองอาหรับ’ หลายแหง่
อยา่งไรก็ตาม ประเทศลําดบัถดัมาที�ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวมสุลมิ
คือ ตรุกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สงิคโปร์ รัสเซีย จีน ฝรั�งเศส 
และไทย ซึ�งติดเป็นอนัดบัที� 8 แต่หากพิจารณาเฉพาะกลุ่ม
ประเทศที�ไม่ใช่มสุลิม ประเทศไทยถือเป็นประเทศอนัดบั 2 
ของโลกที�นกัท่องเที�ยวมสุลิมนิยมเข้ามาท่องเที�ยว รองจาก
ประเทศสงิคโปร์

ในด้านสายการบิน การบินไทยถือเป็นหนึ�งใน 3 สาย
การบินที�ได้รับการยกย่องว่ามีการจดัเมนอูาหารตอบสนอง
ความต้องการของชาวมุสลิมได้ดีที�สุดทั �ง ๆ ที�ไม่ใช่เป็น
ประเทศมสุลิม ขณะที�สนามบินสวุรรณภูมิก็เป็นสนามบิน
ที�มีบรรยากาศเป็นมิตรตอ่ชาวมสุลมิมากที�สดุแหง่หนึ�งของโลก
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นี�ยงัไม่รวมถึงสปาไทยที�ในระยะหลงัได้ปรับกลยทุธ์สร้างสปาฮาลาลรองรับ
นกัทอ่งเที�ยวมสุลมิตามกรอบศาสนาที�เหมาะสม

ประเทศไทยเองมีโอกาสสงูที�จะพฒันาความเป็นศนูย์กลางของการท่องเที�ยว
(tourism hub) ของภมิูภาคนี �ได้มากยิ�งขึ �น เนื�องจากความได้เปรียบทางที�ตั �ง
ของประเทศที�อยูศ่นูย์กลางของภมิูภาคอาเซียน และความเชื�อมโยงระหวา่งกนั 
(ASEAN connectivity) ที�อาเซียนกําลงัขยายมากขึ �น ทําให้สะดวกในการ
เดินทางเชื�อมต่อระหว่างประเทศภายในภมิูภาคทั �งทางบกและทางอากาศ 
ทั �งนี �อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวถือว่า มีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยในแตล่ะปีไทยจะสามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศสงูมาก 

ในความเป็นจริง ไทยและหลายประเทศในอาเซียนเป็นกลุม่ประเทศที�มี
โครงสร้างเรื�องการท่องเที�ยวดีเยี�ยมอยู่แล้ว เรามีความพร้อมด้านทรัพยากร
การทอ่งเที�ยว รวมทั �งการบริการรองรับด้านการทอ่งเที�ยวที�ครบวงจร 

สิ�งที�เราและกลุ่มประเทศอาเซียนที�ไม่ใช่มสุลิมยงัขาดอยู่ก็คือ การทํา
ความเข้าใจความหมายและแนวทางการทําธุรกิจการท่องเที�ยวฮาลาล
เพื�อวางแผนยทุธศาสตร์ สร้างความร่วมมือกบัผู้ประกอบการ นําไทยและ
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ประธานอาเซียน 2562 :  

อินโด-แปซิฟิกและ
เศรษฐกิจสีนํ้าเงิน

เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้งในพื �นที�ทับซ้อน
บริเวณทะเลจีนใต้ และประเด็นทางเศรษฐกิจ อนัเกิดจากกฎ
ระเบียบการค้าและการลงทุนในโลกถูกท้าทายโดยสงคราม
การค้า การสร้างระบบโครงสร้างพื �นฐานเพื�อเชื�อมโยง ภมิูภาคตา่ง ๆ 
ภาวะเศรษฐกิจที�สุม่เสี�ยงเข้าสูภ่าวะถดถอยทั �งของเศรษฐกิจโลก
ในภาพรวม และภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
กําลงัพฒันาที�เป็นตลาดเกิดใหมที่�ขยายตวัตอ่เนื�องมายาวนาน แต่
มีแนวโน้มหดตวัลง และแนน่อน เศรษฐกิจไทยเองก็อยูใ่นชว่งหวั
เลี �ยวหวัตอ่นั �นด้วยเชน่กนัคําถามที�สาํคญัก็คือ พื �นที�ใหม ่ๆ  (New 
Frontier) ที�ไทยและอาเซียนต้องให้ความสําคญัมากยิ�งขึ �นใน
การเข้าไปร่วมบกุเบกิและพฒันาทางยทุธศาสตร์ทั �งในมิตคิวาม
มั�นคงและมิติเศรษฐกิจคือพื �นที�ไหน

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ป�ติ ศรีแสงนาม 
ศูนย�อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

สหประชาชาติประเมินว�า
ป�จจุบันมูลค�าทางเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข�องกับชายฝ��งและ
มหาสมุทร มีมากถึง 3 - 6 
ล�านล�านดอลลาร�สหรัฐ 

ปี 2562 คือ อีกหนึ�งปีที�เป็นหวัเลี �ยวหวัต่อที�สําคญัของ
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน นกัวิเคราะห์จํานวน
มากเริ�มเฝา้ระวงัและตั �งคําถามกบัความท้าทายใหม ่ๆ ทั �งจาก
ประเด็นความมั�นคง อาทิ ภัยธรรมชาติ ความมั�นคงทาง
อาหารและความมั�นคงทางพลงังาน อันเนื�องมาจากการ
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คําตอบสําคญัคําตอบหนึ�งต่อคําถามข้างต้นคือ “เศรษฐกิจสีนํ �าเงิน 
(Blue Economy)” โดย ณ ปัจจุบันมูลค่าทางเศรษฐกิจที�เกี�ยวข้อง
กบัชายฝั�งและมหาสมทุรจากการประเมินโดยสหประชาชาติ อยูที่�ประมาณ 
3 ถงึ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ขนาดของระบบเศรษฐกิจไทยอยูที่�ประมาณ 
4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจาก
การขนสง่ทางทะเล ซึ�งมลูคา่ของสนิค้าที�ขนสง่กนัในโลกมากกวา่ร้อยละ 90 
ต้องใช้การขนสง่ทางทะเลเป็นหลกั ระบบโทรคมนาคมขนสง่ (สายเคเบลิใยแก้ว
นําแสงให้บริการมากกวา่ร้อยละ 95 ของการสื�อสารข้อมลู (Digital Data)) 

66

บนโลกใบนี � มหาสมทุรยงัเป็นแหลง่อาหารที�สาํคญัที�สดุใน
โลก ปลาและสตัว์นํ �าเป็นอาหารหลกัของประชาชนมากกว่า 
4.3 พันล้านคนบนโลก  และเป็นแหล่งโปรตีนที�สําคัญ
ที�สดุของมนษุย์ การท่องเที�ยวทางท้องทะเลมีมลูค่ามากกว่า
ร้อยละ 5 ของมูลค่าผลผลิตของทั �งโลก และมีส่วนในการ
จ้างงานมนษุย์ร้อยละ 7 บนโลก และถ้าหากเทียบมลูคา่ทาง
เศรษฐกิจของมหาสมุทรเป็นเสมือนประเทศประเทศหนึ�ง
ในโลก ประเทศมหาสมุทรจะเทียบเท่ากับอันดับ 7 ของ
ประเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที�สดุในโลก (เศรษฐกิจไทย
อยู่ที�อนัดบั 19 - 21 ของระบบเศรษฐกิจโลก) ทั �งนี � ยงัไม่นบั
รวมถึงท้องทะเลในฐานะที� เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
ที�สําคญัที�สดุอีกแหลง่หนึ�งของโลกด้วยเชน่กนั

อย่างไร ก็ตาม  ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และขาดการควบคมุ (Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing: IUU) ปัญหาสิ�งแวดล้อม ปัญหา
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการค้ามนุษย์ 
และอาชญากรรมในท้องทะเล รวมทั �งข้อพิพาทระหวา่งประเทศ
ในเรื�องของอํานาจอธิปไตยเหนือเขตแดน ก็ยังเป็นปัญหา
หลกัในท้องทะเลและมหาสมทุรอีกด้วย

ธนาคารโลก (World Bank) เองก็มีการบรูณาการมิตติา่ง ๆ
และพยายามให้ขอบเขตของกิจกรรมที�ครอบคลุมในระบบ
เศรษฐกิจสีนํ �าเงินไว้ ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์และการขนสง่ทาง
ทะเล การประมง อตุสาหกรรมพลงังานทางเลือก การบริหาร
จดัการของเสีย การท่องเที�ยว และภาคการผลิตที�เกี�ยวข้อง
กับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั �น การศึกษา

ปลาและ
สัตว์นํ้าเป็น
อาหารหลัก
ของประชาชน
มากกว่า 
4.3 พันล้าน
คนบนโลก  
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เศรษฐกิจสีนํ �าเงินจงึต้องศกึษาถึงเรื�องของการพฒันาอย่าง
ยั�งยืนควบคูไ่ปกบัการพฒันาในทกุมิตไิมว่า่จะเป็นเศรษฐกิจ
สงัคม วฒันธรรม ตลอดจนการเมืองความมั�นคง 

สําหรับประชาคมอาเซียนที�ในปี 2562 ประเทศไทยจะได้
รับเกียรตเิป็นประธานและเจ้าภาพจดัหลากหลายการประชมุ
ในกรอบอาเซียน ซึ�งครอบคลมุความร่วมมือในทุกมิติและ
ทุกระดบัของประชากรกว่า 650 ล้านคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ การมองเรื�องของการพัฒนาเศรษฐกิจ
สนํี �าเงิน ในพื �นที�ยทุธศาสตร์ภมิูภาคอินโด-แปซฟิิก ผา่นมมุมอง
แบบภมิูเศรษฐศาสตร์การเมือง (Geo-Political Economies)
คือหวัใจของการเพิ�มศกัยภาพการพฒันาในทกุมิติ 

มีการศึกษาและการคาดการณ์โดยหลายสํานักว่า
ในปี ค.ศ. 2050 เศรษฐกิจที�มีมลูคา่สงูเป็นอนัดบั 1 2 และ 3
ของโลก คือ เศรษฐกิจจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ตามลําดบั
ภูมิภาคอินโด-แปซฟิิก หรือรอยตอ่ระหวา่งมหาสมทุรอนิเดีย
ในบริเวณอา่วเบงกอลผา่นชอ่งแคบมะละกาไปจนถึงมหาสมทุร
แปซิฟิกในบริเวณทะเลจีนใต้ คือพื �นที�ที�สําคญัที�สดุในโลก
ทั �งในมิตเิศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และความมั�นคง และต้อง

68

ไม่ลืมด้วยว่า ทุกครั �งที�เราเขียนคําว่า Indo-Pacific หรือ อินโด-แปซิฟิก 
แท้จริงแล้วเครื�องหมาย “-” นั �นหมายถงึ อาเซียนหรือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เพราะโดยสภาพความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ เราไม่สามารถเชื�อมโยง 
2 มหาสมุทรที� สําคัญที� สุดของโลกนี �ได้โดยไม่มีอาเซียนเป็น
จุดศูนย์กลางของการเชื�อมโยง

และเมื�อกล่าวถึงความเชื�อมโยง (Connectivity) ประเทศไทยคือหนึ�ง
ในสมาชิกสาํคัญของอาเซียนที�ผลักดนัในเรี�องนี �มาโดยตลอด จนอาเซียน
พัฒนาแผนแม่บทความเชื�อมโยงอาเซียน (Master Plan on ASEAN 
Connectivity: MPAC) ออกมาแล้วถงึ 2 แผน นั�นคือ MPAC 2010 - 2015 
เพื�อเตรียมความพร้อมในการจัดตั �งประชาคมอาเซียน โดยการเชื�อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมือง ความมั�นคงอาเซียน 
และประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซียน ผา่นความเชื�อมโยงใน 3 มิติ นั�นคือ 
ความเชื�อมโยงทางด้านโครงสร้างพื �นฐาน (Physical Connectivity) อาทิ 
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ถนน  ราง  ท่าเ รือ  สนามบิน  ท่อก๊าซ  ท่อนํ �ามัน  ระบบ
สายสง่ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ความเชื�อมโยงทางสถาบนั 
(Institutional Connectivity) อาทิ การวางกฎระเบียบและ
มาตรฐานต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องพ้องกัน และความ
เชื�อมโยงภาคประชาชน (People-to-People Connectivity) 
ซึ�งถือเป็นหวัใจสําคญัของความเชื�อมโยงที�ทําให้ประชาชน
อาเซียนเรียนรู้และไปมาหาสูก่นัมากยิ�งขึ �น 

ปัจจุบันอาเซียนและประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงของ
การปฏิบตัิตามแผนแม่บทความเชื�อมโยงอาเซียนฉบบัที� 2
(MPAC 2016 - 2025) ที�เน้นการพฒันาตอ่ยอดจาก MPAC 
ฉบบัที� 1 ใน 5 มิติสําคญั นั�นคือ การพฒันาโครงสร้างพื �นฐาน
อยา่งยั�งยืน (Sustainable Infrastructure) การสร้างนวตักรรม
และการเตรียมความพร้อมรับการเปลี�ยนแปลงในโลกดิจิทลั 
(Digital Innovation) การเชื�อมโยงระบบโลจิสตกิส์แบบไร้รอยตอ่
(Seamless Logistics) การสร้างและวางแนวทางปฏิบตัิของ
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องพ้องกันและมีธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และการสนบัสนนุให้ประชาชนอาเซียน
สามารถเชื�อมโยงและเคลื�อนย้ายไปมาระหว่างกันได้อย่าง

เศรษฐกิจ
สีนํ้าเงิน
ทําให้เกิด
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
และเกิด
ประโยชน์
สูงสุดกับ
ประชาชน
ไทยและ
ประชาชน
อาเซียน

70

สะดวกมากยิ�งขึ �น  (People Mobil i ty) ซึ�งแน่นอนว่า
ทั �ง 5 ประเดน็เป็นเรื�องที�สาํคญัยิ�ง และสอดคล้องกบัการพฒันา
เศรษฐกิจสีนํ �าเงินที�ถกูวางแนวทางไว้โดยธนาคารโลกด้วย

ดงันั �นในปี 2562 ที�ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธาน
และเจ้าภาพการประชมุของประชาคมอาเซียน การผลกัดนั
ให้ความร่วมมือใน 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน ทั �งมิติ
การเมือง ความมั�นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 
ที� เ ชื�อมโยงกันด้วยแผนแม่บทความเชื�อมโยงอาเซียน 
ในประเด็นที� เ กี�ยวข้องกับยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก
และเศรษฐกิจสีนํ �าเงินให้เกิดการพัฒนาอย่างยั�งยืนและ
เกิดประโยชน์สงูสดุกบัประชาชนไทยและประชาชนอาเซียน 
จึงเป็นหนึ�งในประเด็นสําคญัยิ�งที�ประเทศไทยต้องผลกัดนั 
เดินหน้าและวางแผนพัฒนาต่อยอด เพื�อให้ประเทศไทย
และประชาคมอาเซียนสามารถเดินหน้าผา่นชว่งเวลาหวัเลี �ยว
หวัตอ่นี �ไปได้อยา่งยั�งยืนในระยะยาว
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ประธานอาเซียน 2562 :

บทบาทของเยาวชน

 เมื�อพูดถึงเรื� อง “บทบาทของเยาวชน” ภาพที�
แตล่ะคนนกึคดิคงแตกตา่งกนัออกไป บางคนอาจเชื�อวา่
บทบาทของเยาวชนในการขับเคลื�อนสังคมมีอยู่จริง 
ขณะที�บางคนอาจเชื�อวา่ เยาวชนยงัมีประสบการณ์น้อย 
การขบัเคลื�อนสงัคมคงเป็นไปได้อยา่งจํากดั ไมว่า่จะมอง
จากมมุไหนก็ถกูต้องทั �งสิ �น แตเ่พื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ในวนันี � เราจะมาพิจารณากนัวา่ ถ้าหากเราในฐานะเยาวชน
ขับเคลื�อนสังคมได้ บทบาทของเราควรอยู่ตรงไหน 
และถ้าหากประสบการณ์เรายังน้อย เราจะสามารถ
สร้างประโยชน์ในส่วนใดได้บ้าง โดยเฉพาะในโอกาส
ที�ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 นี �

ในสว่นแรก ผมมองในแงบ่วกวา่ บทบาทของเยาวชน
ทุกวนันี � มีพื �นที�เพิ�มมากขึ �นกว่าแต่ก่อน ทั �งเวทีภายใน
ประเทศและเวทีระหว่างประเทศต่างเปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ�งของการถกเถียง
และพูดคุย ประเด็นอยู่ที�ว่าโอกาสนั �นมาถึงเราไหม
และเราได้พยายามเอื �อมไปคว้าโอกาสนั �นแล้วหรือยงั? 

อยากจะเล่าเรื� องหนึ�งเมื�อครั �งได้รับทุน Young 
Southeast Asian Leaders Initiative Academic 
Fellowship ที�สหรัฐอเมริกา ตอนนั �นนั�งทานข้าวกบัเพื�อน
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ภาวัช อครเปรมากูน 
อดีตประธานโครงการ Young ASEAN Leaders Policy Initiative 
และอดีตผู�แทนเยาวชนไทยโครงการ Young Southeast Asian 
Leaders Initiative Academic Fellowship
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ขณะที�บางคนอาจเชื�อวา่ เยาวชนยงัมีประสบการณ์น้อย 
การขบัเคลื�อนสงัคมคงเป็นไปได้อยา่งจํากดั ไมว่า่จะมอง
จากมมุไหนก็ถกูต้องทั �งสิ �น แตเ่พื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ในวนันี � เราจะมาพิจารณากนัวา่ ถ้าหากเราในฐานะเยาวชน
ขับเคลื�อนสังคมได้ บทบาทของเราควรอยู่ตรงไหน 
และถ้าหากประสบการณ์เรายังน้อย เราจะสามารถ
สร้างประโยชน์ในส่วนใดได้บ้าง โดยเฉพาะในโอกาส
ที�ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 นี �

ในสว่นแรก ผมมองในแงบ่วกวา่ บทบาทของเยาวชน
ทุกวนันี � มีพื �นที�เพิ�มมากขึ �นกว่าแต่ก่อน ทั �งเวทีภายใน
ประเทศและเวทีระหว่างประเทศต่างเปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ�งของการถกเถียง
และพูดคุย ประเด็นอยู่ที�ว่าโอกาสนั �นมาถึงเราไหม
และเราได้พยายามเอื �อมไปคว้าโอกาสนั �นแล้วหรือยงั? 

อยากจะเล่าเรื� องหนึ�งเมื�อครั �งได้รับทุน Young 
Southeast Asian Leaders Initiative Academic 
Fellowship ที�สหรัฐอเมริกา ตอนนั �นนั�งทานข้าวกบัเพื�อน
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ภาวัช อครเปรมากูน 
อดีตประธานโครงการ Young ASEAN Leaders Policy Initiative 
และอดีตผู�แทนเยาวชนไทยโครงการ Young Southeast Asian 
Leaders Initiative Academic Fellowship
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จากหลายประเทศ เราได้แชร์ประสบการณ์ที�แต่ละคนเคย
พบเจอมา สิ�งหนึ�งที�เราได้เรียนรู้ก็คือ ก่อนที�แตล่ะคนได้มาเจอ
กันที�นี� ทุกคนต่างมีเรื�องราวที�เคยต่อสู้กับความยากลําบาก
และอุปสรรคของตัวเอง มีเพื�อนคนหนึ�งมาจากเมืองเล็ก ๆ 
โครงสร้างสาธารณปูโภคพื �นฐานไม่ดี แหลง่เรียนรู้ที�พอจะหา
ได้ก็มีไม่มากนัก แต่ว่าเพื�อนคนนี �มีทักษะภาษาอังกฤษ
และความรู้ด้านอื�น ๆ ดีมาก กล่าวอีกนัยหนึ�งคือ เงื�อนไข
และข้อจํากัดต่าง ๆ ไม่สามารถเป็นเครื�องขวางกั �นเขาให้
พยายามเรียนรู้ได้ 

สิ�งนี �จึงสะท้อนกลับมาที�ตัวเองว่า ทุกวันนี �เราได้สร้าง
ขีดจํากดัในการเรียนรู้และการหาโอกาสต่าง ๆ ให้กับตวัเอง
หรือไม่ หลายครั �งเราโทษปัจจยัภายนอกจนเราลืมว่า ปัจจยั
สําคัญคือ “ตัวเราเอง” ที�เราสามารถเลือกได้ (อย่างน้อย
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ก็ระดบัหนึ�ง) วา่ควรมอบสิ�งไหนให้กบัชีวติ ชีวติเปรียบเสมือน
การสร้างบ้านโดยเอาก้อนอิฐแตล่ะก้อนเรียง ๆ  กนัไป หลายคน
เรียน ทํางาน และฝึกฝนตัวเองอย่างหนักกว่าจะได้มีวันนี � 
หลายครั �งเราเห็นแต่ด้านที�เค้าประสบความสําเร็จแล้ว 
แตไ่มเ่ห็นวา่เขาต้องตอ่สู้กบัอะไรมาบ้าง เพราะฉะนั �นเราต้อง
พยายามมองหาโอกาสพร้อมกับการสร้างโอกาสให้กับตวัเอง 
เราควรเตรียมตวัเองให้พร้อมอยู่เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาส
นั�นจะมาเมื�อไร และหลายครั �งเราไม่รู้ว่าโอกาสไหนจะเป็น
โอกาสที�พาเราไปได้ไกลที�สุด เพราะฉะนั �นเราจึงต้องทาํ
ทกุโอกาสที�ผ่านเข้ามาให้ดแีละใช้โอกาสนั�นอย่างมีคุณค่า

สําหรับบทบาทของเยาวชนในการขบัเคลื�อนสงัคม คําวา่ 
“การขับเคลื�อนสังคม” อาจฟังดูแล้วยิ�งใหญ่ แต่หากมอง
เข้าไปลึก ๆ แล้ว ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนกส็ามารถช่วย
ขับเคลื�อนสังคมไปข้างหน้าได้ไม่มติใิดกม็ติหินึ�ง เชน่ การรู้จกั
และปฏิบัติหน้าที�ของตนเองให้ดี สิ�งเหล่านี �เป็นพื �นฐาน
เพื�อต่อยอดในการกระทําสิ�งที�ใหญ่ต่อไป เมื�อตระหนัก
ในบทบาทหลกัของเราและทํามนัให้ดีแล้ว เราอาจคอ่ย ๆ  เพิ�ม
บทบาทที�สอง ที�สาม ในสิ�งที�เราชอบและสนใจมากขึ �นได้ 
การขับเคลื�อนสังคมในที�นี �อาจไม่ต้องเริ�มจาก

อาเซียนมองว่า
เยาวชนคือ
อนาคตของอาเซียน 
และเป็นกาํลงัสาํคญั
ของการสร้าง
ประชาคมอาเซียน
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จากหลายประเทศ เราได้แชร์ประสบการณ์ที�แต่ละคนเคย
พบเจอมา สิ�งหนึ�งที�เราได้เรียนรู้ก็คือ ก่อนที�แตล่ะคนได้มาเจอ
กันที�นี� ทุกคนต่างมีเรื�องราวที�เคยต่อสู้กับความยากลําบาก
และอุปสรรคของตัวเอง มีเพื�อนคนหนึ�งมาจากเมืองเล็ก ๆ 
โครงสร้างสาธารณปูโภคพื �นฐานไม่ดี แหลง่เรียนรู้ที�พอจะหา
ได้ก็มีไม่มากนัก แต่ว่าเพื�อนคนนี �มีทักษะภาษาอังกฤษ
และความรู้ด้านอื�น ๆ ดีมาก กล่าวอีกนัยหนึ�งคือ เงื�อนไข
และข้อจํากัดต่าง ๆ ไม่สามารถเป็นเครื�องขวางกั �นเขาให้
พยายามเรียนรู้ได้ 

สิ�งนี �จึงสะท้อนกลับมาที�ตัวเองว่า ทุกวันนี �เราได้สร้าง
ขีดจํากดัในการเรียนรู้และการหาโอกาสต่าง ๆ ให้กับตวัเอง
หรือไม่ หลายครั �งเราโทษปัจจยัภายนอกจนเราลืมว่า ปัจจยั
สําคัญคือ “ตัวเราเอง” ที�เราสามารถเลือกได้ (อย่างน้อย
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ก็ระดบัหนึ�ง) วา่ควรมอบสิ�งไหนให้กบัชีวติ ชีวติเปรียบเสมือน
การสร้างบ้านโดยเอาก้อนอิฐแตล่ะก้อนเรียง ๆ  กนัไป หลายคน
เรียน ทํางาน และฝึกฝนตัวเองอย่างหนักกว่าจะได้มีวันนี � 
หลายครั �งเราเห็นแต่ด้านที�เค้าประสบความสําเร็จแล้ว 
แตไ่มเ่หน็วา่เขาต้องตอ่สู้กบัอะไรมาบ้าง เพราะฉะนั �นเราต้อง
พยายามมองหาโอกาสพร้อมกับการสร้างโอกาสให้กับตวัเอง 
เราควรเตรียมตวัเองให้พร้อมอยู่เสมอเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาส
นั�นจะมาเมื�อไร และหลายครั �งเราไม่รู้ว่าโอกาสไหนจะเป็น
โอกาสที�พาเราไปได้ไกลที�สุด เพราะฉะนั �นเราจึงต้องทาํ
ทกุโอกาสที�ผ่านเข้ามาให้ดแีละใช้โอกาสนั�นอย่างมีคุณค่า

สําหรับบทบาทของเยาวชนในการขบัเคลื�อนสงัคม คําวา่ 
“การขับเคลื�อนสังคม” อาจฟังดูแล้วยิ�งใหญ่ แต่หากมอง
เข้าไปลึก ๆ แล้ว ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนกส็ามารถช่วย
ขับเคลื�อนสังคมไปข้างหน้าได้ไม่มติใิดกม็ติหินึ�ง เชน่ การรู้จกั
และปฏิบัติหน้าที�ของตนเองให้ดี สิ�งเหล่านี �เป็นพื �นฐาน
เพื�อต่อยอดในการกระทําสิ�งที�ใหญ่ต่อไป เมื�อตระหนัก
ในบทบาทหลกัของเราและทํามนัให้ดีแล้ว เราอาจคอ่ย ๆ  เพิ�ม
บทบาทที�สอง ที�สาม ในสิ�งที�เราชอบและสนใจมากขึ �นได้ 
การขับเคลื�อนสังคมในที�นี �อาจไม่ต้องเริ�มจาก

อาเซียนมองว่า
เยาวชนคือ
อนาคตของอาเซียน 
และเป็นกาํลงัสาํคัญ
ของการสร้าง
ประชาคมอาเซียน
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แม้เราจะเป็น
เพียงเยาวชน
ตัวเล็ก ๆ
แตเ่รากส็ามารถ
สร้างสรรค์
บางสิ่งบางอย่าง
ที่มีคุณค่า
ให้สังคมแห่งนี้
ได้เช่นกัน

โจทย์ของการทําเพื�อคนอื�นก็ได้ แต่อาจเริ�มจากความชอบ
ของตวัเองต่อเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์
ต่อตัวเองหรือผู้ อื�น หลงัจากนั �น ค่อยหาคนที�มีความชอบ
และความสนใจที�ใกล้เคียงกบัเรามาร่วมทีมแล้วคอ่ยขยายผล
ให้ใหญ่ขึ �นในวงกว้าง

ในประเดน็ที�วา่ ถ้าเรายงัมีประสบการณ์น้อย เราจะสามารถ
สร้างประโยชน์ในแงใ่ดได้บ้าง ผมมองวา่เรื�องนี �มนัเป็นโอกาส
ที�เหมาะสมพอดกีบัการที�ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซยีน
ในปี 2562 ซึ�งผมเชื�อวา่ โอกาสตา่ง ๆ  ที�เปิดพื �นที�ให้กบัเยาวชน
คงมีมากขึ �นอยา่งแนน่อน จริง ๆ  แล้วการที�เราเข้าไปมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมใดก็ตาม ก็ถือว่าเราได้สร้างประโยชน์ต่อตนเอง
หรือสงัคมแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ�ง เพราะอยา่งน้อยเราก็ได้
ไปทําหน้าที�เป็นกระบอกเสียงของเรา ในแง่ประสบการณ์ 
แนน่อนวา่ไมมี่ใครที�เตบิโตแล้วจะเก่ง มีประสบการณ์ในทนัที 
ทกุคนตา่งเคยได้รับโอกาสแรกกอ่นแล้วจงึคอ่ย ๆ  ขยายไปยงั
โอกาสที�สองและที�สามตอ่ไป 
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ผมมองวา่ สิ�งที�เริ�มต้นงา่ยที�สดุคือ การไปหาประสบการณ์จากกิจกรรม
หรือเวทีตา่ง ๆ ก่อนเพื�อให้เรารู้วา่เราชอบอะไรและไมช่อบอะไร ซึ�งสิ�งเหลา่นี �
จะเกิดขึ �นไม่ได้เลย ถ้าหากเราไม่ลองด้วยตวัเราเองและเมื�อใดก็ตามที�เรามี
ประสบการณ์ มี input ระดับหนึ�งแล้ว เราจึงจะสามารถริเริ� มกิจกรรม
หรือโครงการที�เป็นของเราเองได้ กลา่วอีกนยัหนึ�งคือ บทบาทของเยาวชน
ควรเริ�มต้นจากการที�เรารู้ว่า ตนเองมีความชอบอะไร ทําอะไรได้ด ี
และทาํสิ�งใดแล้วรู้สกึมีคุณค่า แล้วขยายผลจากสิ�งเหล่านั �นต่อไป

นอกจากนี � ในแง่ของก้าวตอ่ไปของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน
ในปีหน้า สิ�งสาํคัญของบทบาทเยาวชนน่าจะอยู่ตรงที�เยาวชนตระหนักและ
รับรู้ตนเอง ไม่ใช่เพยีงในฐานะพลเมอืงของประเทศไทยเท่านั �น แต่เป็น
พลเมืองของภมูภิาคอาเซียน และเป็นพลเมืองของโลกที�ทกุคนต่างมีส่วนร่วม
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แม้เราจะเป็น
เพียงเยาวชน
ตัวเล็ก ๆ
แต่เรากส็ามารถ
สร้างสรรค์
บางสิ่งบางอย่าง
ที่มีคุณค่า
ให้สังคมแห่งนี้
ได้เช่นกัน

โจทย์ของการทําเพื�อคนอื�นก็ได้ แต่อาจเริ�มจากความชอบ
ของตวัเองต่อเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์
ต่อตัวเองหรือผู้ อื�น หลงัจากนั �น ค่อยหาคนที�มีความชอบ
และความสนใจที�ใกล้เคียงกบัเรามาร่วมทีมแล้วคอ่ยขยายผล
ให้ใหญ่ขึ �นในวงกว้าง

ในประเดน็ที�วา่ ถ้าเรายงัมีประสบการณ์น้อย เราจะสามารถ
สร้างประโยชน์ในแงใ่ดได้บ้าง ผมมองวา่เรื�องนี �มนัเป็นโอกาส
ที�เหมาะสมพอดกีบัการที�ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซยีน
ในปี 2562 ซึ�งผมเชื�อวา่ โอกาสตา่ง ๆ  ที�เปิดพื �นที�ให้กบัเยาวชน
คงมีมากขึ �นอยา่งแน่นอน จริง ๆ  แล้วการที�เราเข้าไปมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมใดก็ตาม ก็ถือว่าเราได้สร้างประโยชน์ต่อตนเอง
หรือสงัคมแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ�ง เพราะอยา่งน้อยเราก็ได้
ไปทําหน้าที�เป็นกระบอกเสียงของเรา ในแง่ประสบการณ์ 
แนน่อนวา่ไมมี่ใครที�เตบิโตแล้วจะเก่ง มีประสบการณ์ในทนัที 
ทกุคนตา่งเคยได้รับโอกาสแรกกอ่นแล้วจงึคอ่ย ๆ  ขยายไปยงั
โอกาสที�สองและที�สามตอ่ไป 
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ผมมองวา่ สิ�งที�เริ�มต้นงา่ยที�สดุคือ การไปหาประสบการณ์จากกิจกรรม
หรือเวทีตา่ง ๆ ก่อนเพื�อให้เรารู้วา่เราชอบอะไรและไมช่อบอะไร ซึ�งสิ�งเหลา่นี �
จะเกิดขึ �นไม่ได้เลย ถ้าหากเราไม่ลองด้วยตวัเราเองและเมื�อใดก็ตามที�เรามี
ประสบการณ์ มี input ระดับหนึ�งแล้ว เราจึงจะสามารถริเริ� มกิจกรรม
หรือโครงการที�เป็นของเราเองได้ กลา่วอีกนยัหนึ�งคือ บทบาทของเยาวชน
ควรเริ�มต้นจากการที�เรารู้ว่า ตนเองมีความชอบอะไร ทําอะไรได้ด ี
และทาํสิ�งใดแล้วรู้สกึมีคุณค่า แล้วขยายผลจากสิ�งเหล่านั �นต่อไป

นอกจากนี � ในแง่ของก้าวตอ่ไปของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน
ในปีหน้า สิ�งสาํคัญของบทบาทเยาวชนน่าจะอยู่ตรงที�เยาวชนตระหนักและ
รับรู้ตนเอง ไม่ใช่เพยีงในฐานะพลเมอืงของประเทศไทยเท่านั �น แต่เป็น
พลเมืองของภมูภิาคอาเซียน และเป็นพลเมืองของโลกที�ทกุคนต่างมีส่วนร่วม
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และกาํลังเผชญิปัญหาที�คล้ายคลงึกัน เราในฐานะเยาวชนจะมีส่วนร่วม
และหาทางออกให้ปัญหาเหล่านั �นได้อย่างไร ไม่ว่าเราจะก้าวร่วมไปกับ
คลื�นของการพัฒนาครั �งนี �หรือไม่ โลกก็จะยังคงพัฒนาต่อไปเรื� อย ๆ 
ตามวิถีของมันเพราะฉะนั �น มันจะดีกว่าไหม หากเราจะมีส่วนร่วมและ
ก้าวไปด้วยกนั

ผมมองว่า การสร้างผู้ นําเยาวชนให้มีจํานวนเพิ�มมากขึ �นเป็นสิ�งสําคญั 
ปัญหาในประเทศและภมิูภาคนบัวนัมีแตจ่ะเพิ�มและท้าทายขึ �น เพราะฉะนั �น
การสร้างผู้ นําเพื�อให้เขาเหลา่นั �นไปเป็นผู้ นําตอ่ในระดบัยอ่ย ๆ ลงมาจงึเป็น
สิ�งสําคญั 

มนัคงคล้าย ๆ กบัการจดุเทียนแสงสวา่งตอ่กนัไปเรื�อย ๆ เราจดุเทียนตอ่
กนัเพื�อหวงัว่าผู้ นําเหล่านั �นจะไปจุดต่อ ถือเป็นการสร้างผู้ นําตอ่กนัเรื�อย ๆ 
ซึ�งผู้ นําเหล่านี �จะพัฒนาไปเป็นกําลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาในสังคม
และชมุชนของตนเองตอ่ไป งานแตล่ะชิ �นสร้าง impact ได้มากหรือน้อยไมใ่ช่
ประเด็นเท่าไรนัก อย่างน้อยเราได้ลงมือและเรียนรู้ ได้สร้างเครือข่าย 
จดุประกายทางความคดิ ปลกูความเชื�อให้คนอื�น ๆ อยา่งที�เราเชื�อวา่ แม้เรา
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จะเป็นเยาวชนเพียงตวัเล็ก ๆ แต่เราก็สามารถสร้างสรรค์
บางสิ�งบางอยา่งที�มีคณุคา่ให้สงัคมแหง่นี �ด้วยเชน่กนั

ท้ายที�สุด ในส่วนของความรู้ความเข้าใจต่อประชาคม
อาเซียน  ผมมองว่า  เยาวชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจที�ชดัเจน ทราบเพียงคร่าว ๆ เกี�ยวกบัประชาคม
อาเซียน เพราะกระแสของสื�อมักมุ่งเน้นไปในมิติด้าน
เศรษฐกิจ มากกวา่ด้านมิตวิฒันธรรมและภมิูปัญญา จงึมอง
ข้ามประเดน็สําคญัไปไมน้่อย 

เยาวชนต้องศกึษาหาความรู้และข้อมลูเกี�ยวกบัประชาคม
อาเซียนให้เข้าใจเสียก่อน ขั �นต่อไปจึงค่อยมาปรับตัว
หรือเตรียมความพร้อมในรายละเอียดที�ลึกลงไป เช่น 
การฝึกฝนทกัษะด้านภาษา การเพิ�มผลสมัฤทธิ�ทางการเรียน 
และควบคูก่บัสิ�งนี � หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องควรมีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที�ชดัเจนและถกูต้องผา่นสื�อตา่ง ๆ  อยา่งสมํ�าเสมอ
ด้วย 

ดงันั �น ในชว่งที�ไทยจะเป็นประธานอาเซียน จะเป็นโอกาส
ที�เยาวชนไทยจะพิสูจน์ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื�องศกัยภาพ
ความรู้ และความมุ่งมั�นตั �งใจที�จะขับเคลื�อนสังคมไทย
และภมิูภาคอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าอยา่งมั�นคงและยั�งยืน  

ในฐานะเยาวชนคนหนึ�ง
ผมขอเชญิชวนเยาวชนไทย
ทกุคน ร่วมเป็นเจ้าภาพที�ดี
ในโอกาสที�ประเทศไทยเป็น
ประธานอาเซียน ตลอดปี 
2562 ด้วยกันนะครับ

การพัฒนา
ศักยภาพ
ของเยาวชน
ทัง้ด้าน
การศึกษา
และคุณธรรม
เป็นรากฐานสําคัญ
ในการสร้าง
ความเจรญิ
ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม
ของประเทศ
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“ชม  แชะ  แช ร์ ”  กัน ไป อีกค รั �ง ที� บู ธ 
“สถานี เติมพลังบัวแ ก้ว  เ พื� อส ร้าง โลก
ที�เท่าเทียม” ของกระทรวงการต่างประเทศ 
ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวตักรรม
สุขภาพเพื�อคนทั �งมวล ครั �งที� 3 (Thailand 
Friendly Design Expo 2018) ซึ�งได้จดัขึ �น
ระหวา่งวนัที� 30 พฤศจิกายน - 3 ธนัวาคม 2561 
ที�อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค  เ มืองทองธานี  ภายใต้แนวคิด 
“การท่องเที�ยวเพื�อคนทั �งมวล” โดยมูลนิธิ
อารยสถาปัตย์เพื�อคนทั �งมวลร่วมกบัเครือขา่ย
มหามิตร Friendly Design จากทั �งในไทยและ
ตา่งประเทศ

บรรยากาศภายใน
งานมหกรรมอารยสถาป�ตย�
และนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 

หทัยกานต� ฤกษ�จํานง
นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา)
กรมสารนิเทศ
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การเข้าร่วมสนบัสนนุการจดังานดงักลา่ว
ของกระทรวงการต่างประเทศในครั �งนี �
ถือเป็นครั �งที� 2 โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้มอบหมายให้นายชยัสริิ อนะมาน ที�ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานในพิธี “Kick off Friendly
D e s i g n  กระทรว งกา รต่ า งป ระ เทศ
เพื�อคนทั �งมวล” และมอบป้ายประกาศ
เกียรติคุณให้แก่ทูตอารยสถาปัตย์จาก 15
ประเทศที�มีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
อารยสถาปัตย์ในประเทศตน รวมถึงผู้ ที�มี
บทบาทในด้านนี �อย่ า งแ ข็งขันในไทย 
นอกจากนี � นางสาวบษุฎี สนัติพิทกัษ์ อธิบดี
กรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่าง
ประเทศยงัได้บรรยายพิเศษในหวัข้อ “อารย
สถาปัตย์ในเวทีโลก” โดยได้ยํ �าถึงความ
สําคัญของการผลกัดันประเด็นที�เกี�ยวข้อง
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กับผู้ สูงวัยและผู้ พิการ  โดยรัฐบาลและ
กระทรวงการตา่งประเทศ ความก้าวหน้าของ
ประเทศไทยในเรื�องผู้ พิการ และกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนร่วมกันผลกัดันและขับเคลื�อน
อารยสถาปัตย์ให้มีความคืบหน้าที� เ ป็น
รูปธรรม 

ในส่วนของบูธ “สถานีเติมพลังบัวแก้ว 
เพื�อสร้างโลกที�เท่าเทียม” ผู้ เข้าร่วมงาน
ได้สนใจแวะ “ชม”  นิทรรศการเกี�ยวกับ
บทบาทและการดาํเนินงานของกระทรวงการ
ต่างประเทศใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างโลก
แห่งการเรียนรู้ การสร้างโลกแห่งความ
เท่าเทียม และการสร้างโลกอย่างยั�งยืน 
รวมทั �งได้ “แชะ” ภาพสวย ๆ ในหลากหลาย
มมุของบธู ตลอดจน “แชร์” มมุมองและทศันะ
ของการมีส่วนร่วมขับเคลื�อนและผลักดัน
อารยสถาปัตย์ พร้อมร่วมให้กําลังใจแก่
ผู้ พิการเพื�อให้สามารถดํารงชีพในสังคม
ได้อยา่งสมศกัดิ�ศรี

บอร�ด “เสียงร�วมสร�าง
พลัง” ที่เป�ดโอกาส
ให�ผู�เข�าร�วมงานได�แสดง
ความคิดเห็นและส�งต�อ
พลังในการสร�างโลก
ที่ยั่งยืนไปด�วยกัน
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ผู้ เข้าร่วมชมงานยังได้ร่วมสนุกและ
รับของที�ระลกึจากกิจกรรมประชาสมัพนัธ์
สื� อสังคมออนไลน์ของกระทรวงการ
ตา่งประเทศ ไม่วา่จะเป็น Facebook หรือ 
Line@ เรียกได้ว่า ทุกท่านที� เข้าชมบูธ 
ต้องมีของติดไม้ติดมือกลบัไปชื�นชมที�บ้าน
แนน่อน......แล้วพบกบับธูของกระทรวงการ
ตา่งประเทศได้ใหมใ่นชว่งปลายปี 2562 

บรรยากาศของ
ผู�ที่มาเข�าร�วมกิจกรรม
ภายในบูธของกระทรวง
การต�างประเทศ

ธ 
น
ร
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ชาครีย�นรทิพย� เสวิกุล 
อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาไปหาอาลีและ

 อาลีและนีโน (Ali and Nino) เป็นนวนิยายที�ออกสูส่ายตาผู้อา่น
ครั �งแรกเมื�อปี ค.ศ. 1937 ในภาษาเยอรมนั ซึ�งเขียนโดยผู้ ที�ใช้ชื�อวา่ 
เคอร์บาน ซาอิด (Kurban Said - ซึ�งเป็นนามปากกาที�เคยเป็นปริศนา
ยาวนานวา่ใครคอืเจ้าของนามปากกาดงักลา่ว) โดยบอกเลา่เรื�องราว
ความรักระหว่างอาลี เด็กหนุ่มมุสลิมชาวอาเซอร์ไบจานที�นับถือ
ศาสนาอิสลาม กบันีโน หญิงสาวเชื �อพระวงศ์ชาวจอร์เจียที�นบัถือ
ศาสนาคริสต์ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1918 - 1920 ที�อาศัยอยู่ในกรุงบากู (Baku)
เมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีศึกษาในโรงเรียน
ของรัสเซีย ทําให้มีทศันคติที�เปิดกว้างและมุ่งมั�นที�จะแต่งงานกับ
นีโนให้ได้ โดยเขาไม่ได้ตกหลมุรักเฉพาะความงามของนีโนเท่านั �น 
แตย่งัรวมถงึความกล้าพดูกล้าทําและความเป็นตวัของตวัเองของเธอ
ซึ�งผิดแปลกแตกต่างจากหญิงสาวชาวมสุลมิทั�วไป แตค่วามรักตา่ง
ศาสนา ต่างเชื �อชาตินี �ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรค ความกดดันและ
ความท้าทายตา่ง ๆ  มากมาย ทั �งทางวฒันธรรม สงัคม ครอบครัว หรือ
แม้แตเ่หตกุารณ์สาํคญัเมื�ออาลถีกูเพื�อนรักหกัหลงัด้วยการลกัพาตวั
นีโนไป ทําให้อาลีต้องตกเป็นฆาตกรฆ่าเพื�อนรักของตวัเอง ซึ�งตาม
ธรรมเนียมแล้ว อาลคีวรจะต้องสงัหารนีโนด้วย เพราะถือวา่เธอได้สร้าง
ความอปัยศให้กับเขาเป็นอย่างมาก (แม้ว่านีโนจะเป็นเพียงผู้ถูก
ลักพาตัวก็ตาม) ซึ�งเหตุการณ์นั �นเป็นต้นเหตุแห่งโศกนาฏกรรม
ที�ทําลายอนาคตของเขา แต่อาลีก็ไม่ยอมสงัหารนีโนและยงัรักเธอ
ไมส่ร่าง เหตกุารณ์ทั �งหมดเกิดขึ �นในห้วงเวลาที�ถือวา่เป็นยคุที�เตม็ไป
ด้วยความสบัสนทางการเมือง เพราะไมเ่พียงแคป่ระเทศอาเซอร์ไบจาน
จะต้องเผชิญหน้ากับการตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย
เท่านั �น แต่ยังมีเงาทะมึนของสงครามโลกที�กําลังแผ่ขยายมายัง
อาเซอร์ไบจานอีกด้วย 

นีโนที่จอร�เจีย
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ชาครีย�นรทิพย� เสวิกุล 
อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาไปหาอาลีและ

 อาลีและนีโน (Ali and Nino) เป็นนวนิยายที�ออกสูส่ายตาผู้อา่น
ครั �งแรกเมื�อปี ค.ศ. 1937 ในภาษาเยอรมนั ซึ�งเขียนโดยผู้ ที�ใช้ชื�อวา่ 
เคอร์บาน ซาอิด (Kurban Said - ซึ�งเป็นนามปากกาที�เคยเป็นปริศนา
ยาวนานวา่ใครคอืเจ้าของนามปากกาดงักลา่ว) โดยบอกเลา่เรื�องราว
ความรักระหว่างอาลี เด็กหนุ่มมุสลิมชาวอาเซอร์ไบจานที�นับถือ
ศาสนาอิสลาม กบันีโน หญิงสาวเชื �อพระวงศ์ชาวจอร์เจียที�นบัถือ
ศาสนาคริสต์ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1918 - 1920 ที�อาศัยอยู่ในกรุงบากู (Baku)
เมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีศึกษาในโรงเรียน
ของรัสเซีย ทําให้มีทศันคติที�เปิดกว้างและมุ่งมั�นที�จะแต่งงานกับ
นีโนให้ได้ โดยเขาไม่ได้ตกหลมุรักเฉพาะความงามของนีโนเท่านั �น 
แตย่งัรวมถงึความกล้าพดูกล้าทําและความเป็นตวัของตวัเองของเธอ
ซึ�งผิดแปลกแตกต่างจากหญิงสาวชาวมสุลมิทั�วไป แตค่วามรักตา่ง
ศาสนา ต่างเชื �อชาตินี �ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรค ความกดดันและ
ความท้าทายตา่ง ๆ  มากมาย ทั �งทางวฒันธรรม สงัคม ครอบครัว หรือ
แม้แตเ่หตกุารณ์สาํคญัเมื�ออาลถีกูเพื�อนรักหกัหลงัด้วยการลกัพาตวั
นีโนไป ทําให้อาลีต้องตกเป็นฆาตกรฆ่าเพื�อนรักของตวัเอง ซึ�งตาม
ธรรมเนียมแล้ว อาลคีวรจะต้องสงัหารนีโนด้วย เพราะถือวา่เธอได้สร้าง
ความอปัยศให้กับเขาเป็นอย่างมาก (แม้ว่านีโนจะเป็นเพียงผู้ถูก
ลักพาตัวก็ตาม) ซึ�งเหตุการณ์นั �นเป็นต้นเหตุแห่งโศกนาฏกรรม
ที�ทําลายอนาคตของเขา แต่อาลีก็ไม่ยอมสงัหารนีโนและยงัรักเธอ
ไมส่ร่าง เหตกุารณ์ทั �งหมดเกิดขึ �นในห้วงเวลาที�ถือวา่เป็นยคุที�เตม็ไป
ด้วยความสบัสนทางการเมือง เพราะไมเ่พียงแคป่ระเทศอาเซอร์ไบจาน
จะต้องเผชิญหน้ากับการตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย
เท่านั �น แต่ยังมีเงาทะมึนของสงครามโลกที�กําลังแผ่ขยายมายัง
อาเซอร์ไบจานอีกด้วย 

นีโนที่จอร�เจีย
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เรื�องราวตา่ง ๆ  ในหนงัสือเลม่นี � นอกจากจะกลา่วถงึความรัก ความทุม่เท
และความศรัทธาของอาลีและนีโนที�มีให้แก่กนัและกนั รวมถึงฉายภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยคุดงักลา่วทั �งในกรุงบาก ู(Baku) เมืองหลวง
ของอาเซอร์ไบจานและอาณาบริเวณรอบข้าง อาทิ หมูบ้่านในอาเซอร์ไบจาน
จอร์เจีย และเปอร์เซีย (อิหร่านในปัจจบุนั) ได้อยา่งชดัเจนแล้ว ยงับอกเลา่ถงึ
ความแตกต่างทางศาสนาและสงัคม รวมไปถึงเรื�องศกัดิ�ศรี ความรักชาติ
และความพยายามในการต่อสู้ เพื�ออัตลกัษณ์และความมีตัวตนของอาลี
และความเป็นชาวอาเซอร์ไบจาน ทา่มกลางกระแสถาโถมของโลกตะวนัตก
ความศิวิไลซ์ และความขัดแย้งทางการเมืองโลก ทําให้หนังสืออาลี
และนีโนได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นกัอ่าน
ทุกยุค ทุกสมัย ทุกเชื �อชาติ จนกระทั�งมีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ แล้ว 
กวา่ 30 ภาษาทั�วโลก และมีการพิมพ์ซํ �าทั �งหมดรวมแล้วร่วม 100 ครั �ง อีกทั �ง
ยงัได้รับการยกยอ่งให้เป็นวรรณกรรมประจําชาตขิองอาเซอร์ไบจาน และถือเป็น
วรรณกรรมชิ �นเอกของโลกเลม่หนึ�ง

ผมได้มีโอกาสอ่านอาลีและนีโนครั �งแรกเมื�อครั �งที�ประจําการอยู่ที�
กรุงเตหะรานช่วงปี ค.ศ. 2010 - 2015 และรู้สกึประทบัใจกบัหนงัสือเลม่นี �
มากขึ �นเป็นพิเศษ ทั �งเพราะรู้จกัและมีความคุ้นเคยกบัสถานที� บรรยากาศ 

เเเรรืื�ออองงงรรราาาววตต่า่างงง ๆ  ใในหนััั
และความศรัทธาของอา

ๆ สสือือเเลล่ม่มนนนีี �� นนนออกกจจาากกจจะกล่่
ลีและนีโนที�มีให้แก่กนัแล

วววถถถึงึงงคควาามมมรรัักก คคควววาามมทุม่เท
ะกนั รวมถึงฉายภาพวิถี
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และประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที�ผู้ เขียนบรรยายถึง อีกทั �งยังเคยต้องร่วมคณะ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางด้วยรถยนต์ไปยังอาเซอร์ไบจานและ
กรุงบากูเพื�อไปสํารวจเส้นทางอพยพในกรณีฉกุเฉิน เผื�อว่าอิหร่านถกูโจมตี
จากต่างชาติ เนื�องจากในช่วงที�ผมประจําการอยู่ที�อิหร่านนั �น สถานการณ์
ความขดัแย้งทางการเมือง อนัมาจากความขดัแย้งเกี�ยวกบัโครงการพฒันา
นิวเคลียร์ของอิหร่าน  ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ตะวนัตกนั �น มีความตึงเครียดมากและค่อนข้างสุ่มเสี�ยงที�จะเกิดเหตกุารณ์
การใช้กําลังทางทหารโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก แต่เหนือ
อื�นใด ผมประทับใจกับเรื�องราวความรักของอาลีและนีโนที�เต็มไปด้วย
ความมุ่งมั�นและความเสียสละ จนซาบซึ �งกบัการพลดัพรากและการกลบัมา
พบกนัของคู่รักที�อาภพัที�สามารถเปรียบได้ว่าเป็นโรมีโอและจเูลียตอีกคู่หนึ�ง
ของโลก และเมื�อนวนิยายจบลงด้วยการตดัสนิใจอยา่งเดด็เดี�ยวของอาลีที�จําใจ
ต้องลาจากนีโนที�เขารักและห่วงหาเพื�อเดินทางกลับไปยังอาเซอร์ไบจาน 
เพื�อร่วมการตอ่สู้ เพื�อปกปอ้งประเทศที�เขารักและหวงแหนจากกองทพัรัสเซีย
ผู้บกุรุก ก็ทําให้หวัใจผู้อา่นแทบสลาย แม้จะเข้าใจเหตผุลของอาลีดีก็ตาม

เมื�อได้มาประจําการที�สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงองัการา ประเทศตรุกี
เมื�อปี ค.ศ. 2017 ก็พบว่า สถานเอกอคัรราชทูตฯ มีประเทศในเขตอาณา 
4 ประเทศ ได้แก่ มาซิโดเนีย จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน และเติร์กเมนิสถาน 
ซึ�งหมายความว่า นอกจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงองัการาจะต้องดแูล
และพฒันาความสมัพนัธ์ทวิภาคีไทย - ตรุกีแล้ว ยงัมีภารกิจต้องดแูลพฒันา
ความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยกับประเทศในเขตอาณาทุกประเทศด้วย 
และแม้ว่าผมได้มีโอกาสเดินทางไปราชการที�จอร์เจียหลายครั �งนบัตั �งแต่มา
ประจําการที�กรุงองัการา แตก่ารเดินทางไปจอร์เจียครั �งแรกยงัคงอยู่ในความ
ประทบัใจของผมเสมอ

นวนิยายอาลีและนีโนถูกยกย�องให�เป�น
วรรณกรรมประจําชาติของอาเซอร�ไบจาน 
และถือเป�นวรรณกรรมช้ินเอกของโลกเล�มหนึ่ง
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เรื�องราวตา่ง ๆ  ในหนงัสือเลม่นี � นอกจากจะกลา่วถงึความรัก ความทุม่เท
และความศรัทธาของอาลีและนีโนที�มีให้แก่กนัและกนั รวมถึงฉายภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยคุดงักลา่วทั �งในกรุงบาก ู(Baku) เมืองหลวง
ของอาเซอร์ไบจานและอาณาบริเวณรอบข้าง อาทิ หมูบ้่านในอาเซอร์ไบจาน
จอร์เจีย และเปอร์เซีย (อิหร่านในปัจจบุนั) ได้อยา่งชดัเจนแล้ว ยงับอกเลา่ถงึ
ความแตกต่างทางศาสนาและสงัคม รวมไปถึงเรื�องศกัดิ�ศรี ความรักชาติ
และความพยายามในการต่อสู้ เพื�ออัตลกัษณ์และความมีตัวตนของอาลี
และความเป็นชาวอาเซอร์ไบจาน ทา่มกลางกระแสถาโถมของโลกตะวนัตก
ความศิวิไลซ์ และความขัดแย้งทางการเมืองโลก ทําให้หนังสืออาลี
และนีโนได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นกัอ่าน
ทุกยุค ทุกสมัย ทุกเชื �อชาติ จนกระทั�งมีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ แล้ว 
กวา่ 30 ภาษาทั�วโลก และมีการพิมพ์ซํ �าทั �งหมดรวมแล้วร่วม 100 ครั �ง อีกทั �ง
ยงัได้รับการยกยอ่งให้เป็นวรรณกรรมประจําชาตขิองอาเซอร์ไบจาน และถือเป็น
วรรณกรรมชิ �นเอกของโลกเลม่หนึ�ง

ผมได้มีโอกาสอ่านอาลีและนีโนครั �งแรกเมื�อครั �งที�ประจําการอยู่ที�
กรุงเตหะรานช่วงปี ค.ศ. 2010 - 2015 และรู้สกึประทบัใจกบัหนงัสือเลม่นี �
มากขึ �นเป็นพิเศษ ทั �งเพราะรู้จกัและมีความคุ้นเคยกบัสถานที� บรรยากาศ 

เเเรรืื�ออองงงรรราาาววตต่า่างงง ๆ  ใในหนััั
และความศรัทธาของอา

ๆ สสือือเเลล่ม่มนนนีี �� นนนออกกจจาากกจจะกล่่
ลีและนีโนที�มีให้แก่กนัแล

วววถถถึงึงงคควาามมมรรัักก คคควววาามมทุม่เท
ะกนั รวมถึงฉายภาพวิถี
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และประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที�ผู้ เขียนบรรยายถึง อีกทั �งยังเคยต้องร่วมคณะ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางด้วยรถยนต์ไปยังอาเซอร์ไบจานและ
กรุงบากูเพื�อไปสํารวจเส้นทางอพยพในกรณีฉกุเฉิน เผื�อว่าอิหร่านถกูโจมตี
จากต่างชาติ เนื�องจากในช่วงที�ผมประจําการอยู่ที�อิหร่านนั �น สถานการณ์
ความขดัแย้งทางการเมือง อนัมาจากความขดัแย้งเกี�ยวกบัโครงการพฒันา
นิวเคลียร์ของอิหร่าน  ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ตะวนัตกนั �น มีความตึงเครียดมากและค่อนข้างสุ่มเสี�ยงที�จะเกิดเหตกุารณ์
การใช้กําลังทางทหารโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก แต่เหนือ
อื�นใด ผมประทับใจกับเรื�องราวความรักของอาลีและนีโนที�เต็มไปด้วย
ความมุ่งมั�นและความเสียสละ จนซาบซึ �งกบัการพลดัพรากและการกลบัมา
พบกนัของคู่รักที�อาภพัที�สามารถเปรียบได้ว่าเป็นโรมีโอและจเูลียตอีกคู่หนึ�ง
ของโลก และเมื�อนวนิยายจบลงด้วยการตดัสนิใจอยา่งเดด็เดี�ยวของอาลีที�จําใจ
ต้องลาจากนีโนที�เขารักและห่วงหาเพื�อเดินทางกลับไปยังอาเซอร์ไบจาน 
เพื�อร่วมการตอ่สู้ เพื�อปกปอ้งประเทศที�เขารักและหวงแหนจากกองทพัรัสเซีย
ผู้บกุรุก ก็ทําให้หวัใจผู้อา่นแทบสลาย แม้จะเข้าใจเหตผุลของอาลีดีก็ตาม

เมื�อได้มาประจําการที�สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงองัการา ประเทศตรุกี
เมื�อปี ค.ศ. 2017 ก็พบว่า สถานเอกอคัรราชทูตฯ มีประเทศในเขตอาณา 
4 ประเทศ ได้แก่ มาซิโดเนีย จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน และเติร์กเมนิสถาน 
ซึ�งหมายความว่า นอกจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงองัการาจะต้องดแูล
และพฒันาความสมัพนัธ์ทวิภาคีไทย - ตรุกีแล้ว ยงัมีภารกิจต้องดแูลพฒันา
ความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยกับประเทศในเขตอาณาทุกประเทศด้วย 
และแม้ว่าผมได้มีโอกาสเดินทางไปราชการที�จอร์เจียหลายครั �งนบัตั �งแต่มา
ประจําการที�กรุงองัการา แตก่ารเดินทางไปจอร์เจียครั �งแรกยงัคงอยู่ในความ
ประทบัใจของผมเสมอ

นวนิยายอาลีและนีโนถูกยกย�องให�เป�น
วรรณกรรมประจําชาติของอาเซอร�ไบจาน 
และถือเป�นวรรณกรรมช้ินเอกของโลกเล�มหนึ่ง
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ผมได้มีโอกาสติดตามท่านเอกอคัรราชทตูสวุฒัน์ จิราพนัธุ์
เดนิทางไปราชการที�จอร์เจียเมื�อเดือนกนัยายน 2560 โดยภารกิจ
ต่าง ๆ ในครั �งนั �น ประกอบด้วยการยื�นสําเนาพระราชสาส์น
ตราตั �งฯ ของท่านทูตต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ตา่งประเทศ การเข้าพบหารือกบัผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน
ของจอร์เจียเพื�อหาแนวทางส่งเสริมและพฒันาความสมัพนัธ์ 
ความร่วมมือในด้านตา่ง ๆ ระหวา่งไทยกบัจอร์เจีย ทั �งการเมือง 
เศรษฐกิจและวฒันธรรม และการเยี�ยมเยียนคนไทยที�พํานัก
อาศัยและทํางานอยู่ในจอร์เจีย ซึ�งมีจํานวนหลายร้อยคน
เพราะคนไทยสามารถเดินทางไปจอร์เจียได้โดยไม่ต้อง
ขอวีซา่และสามารถพาํนกัในจอร์เจียได้ 365 วนั โดยคณะของเรา
ประกอบด้วยทา่นทตูและภริยา ตวัผมเอง คณุนิวฒัน์ หาญสวสัดิ�
ผู้ อํานวยการสํานกังานสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคต.) 
ณ นครอิสตันบูล และคุณณัฐฏมน ปั�นโพชา เลขานุการโท 
ของสถานเอกอคัรราชทตูฯ ที�ดแูลความสมัพนัธ์ไทย - จอร์เจีย 
และนอกจากจะมีภารกิจที�กรุงทบิลีซี (Tbilisi) เมืองหลวง
ของจอร์เจียแล้ว เรายงัได้เดินทางไปยงัเมืองบาทมีู (Batumi) 
ซึ�งเป็นเมืองทางเศรษฐกิจที�สําคญัที�ตั �งอยู่ริมชายฝั�งทะเลดํา
และเป็นเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองของจอร์เจียอีกด้วย

บรรยากาศ
การยื่นสําเนา
พระราชสาส�น
ตราตั้งฯ 
ของท�านทูต
ต�อรัฐมนตรี
ช�วยว�าการ
กระทรวงการ
ต�างประเทศ
ของจอร�เจีย
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จอร์เจียเป็นประเทศเล็ก ๆ มีพื �นที� 
69,700 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 3.72
ล้ านคน  ตั �งอยู่ ในภู มิภาคคอเคซัส 
(Caucasus) บริเวณเทือกเขาคอเคซสัใต้ 
ทิศเหนือและทศิตะวนัออกตดิกบัสหพนัธรัฐ
รัสเซีย ทิศใต้ตดิกบัสาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
และสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ทิศตะวนัตก
ติดกับทะเลดําและสาธารณรัฐตุร กี 
จอร์เจียเป็นประเทศที�มีประวัติศาสตร์

ยาวนาน และได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นประเทศที�สองในโลกที�เปิดรับศาสนา
คริสต์ (ประเทศแรกคือ อาร์เมเนีย) จงึมีโบสถ์ที�สําคญัและเก่าแก่หลายแหง่ 
นอกจากนี � ในอดีตกาลจอร์เจียเคยมีระบอบกษัตริย์ ก่อนที�จะถกูผนวกเข้า
เป็นสว่นหนึ�งของสหภาพโซเวยีตซึ�งในยคุนั �น จอร์เจียได้รับความนิยมในฐานะ
สถานที�ท่องเที�ยว และมีชื�อเสียงเกี�ยวกบันํ �าพรุ้อนและโรงอาบนํ �ากํามะถนั 
(sulphur baths) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรุงทบิลซีิ ซึ�งทกุวนันี � ยงัคงมีผู้เดนิทาง
มาใช้บริการนํ �าพรุ้อนและโรงอาบนํ �ากํามะถนัเป็นจํานวนมากทั �งจากภายใน
ประเทศและตา่งประเทศ จอร์เจียประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตเมื�อปี 
ค.ศ. 1991 แตท่กุวนันี � ก็ยงัสามารถเห็นอิทธิพลทางสงัคมของรัสเซียได้ทั�วไป 
ทั �งสถาปัตยกรรมในกรุงทบิลิซี หรือภาษารัสเซียที�ยงัคงใช้อย่างแพร่หลาย 
แม้วา่จอร์เจียจะมีภาษาของตวัเองที�เก่าแก่หลายพนัปี สมยัที�เคยประจําการ
อยู่ที� อิหร่าน ผมได้ยินอยู่บ่อยครั �งว่า จอร์เจียเป็นประเทศที�สวยงาม 
และยิ�งได้อ่านอาลีและนีโน ก็ทําให้ผมอยากที�จะเดินทางไปจอร์เจีย 
แตจ่นแล้วจนรอดก็ไมมี่โอกาส ดงันั �น เมื�อได้มีโอกาสตดิตามทา่นทตูสวุฒัน์ฯ
ไปจอร์เจีย ผมจงึปลื �มใจมาก โดยเฉพาะเมื�อเหน็วา่ คณะมีภารกิจต้องเดินทาง
ไปเมืองบาทมีูด้วย เพราะที�เมืองบาทมีูเป็นที�ตั �งของรูปปั �นอาลีและนีโน
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รูปปั �นอาลีและนีโนเป็นรูปปั �นที�ทํามาจากโลหะ โดยศิลปินชาวจอร์เจีย
ชื�อทามารา คเวซิทัดเซ (Tamara Kvesitadze) เป็นรูปปั �นสีเงินสูงขนาด
8 เมตร หนัก 7 ตัน ตั �งอยู่ริมชายทะเล โดยนําแผ่นโลหะมาวางตั �งและ
ตดัเป็นรูปทรงเปลือยของผู้ ชายและผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดในสไตล์โมเดิร์น
อาร์ต บนรูปปั �นแต่ละตัวจะมีช่องว่างระหว่างแผ่นโลหะแต่ละชิ �น และตั �ง
อยู่บนแท่นกลที�หมุนไปรอบ ๆ เป็นวงกลม 360 องศา ความพิเศษก็คือ
เมื�อแท่นกลหมนุครบวง รูปปั �นของผู้ชายและผู้หญิงคู่นี �ก็จะโคจรเข้าหากัน
และผสานรวมเป็นหนึ�งเดียวในช่วงเวลาสั �น ๆ ก่อนที�จะต้องพลดัพรากแยก
จากกนัเมื�อแท่นกลหมนุต่อไป ก่อนที�จะกลบัมารวมเข้ากนัใหม่เมื�อแท่นกล
ครบรอบวงโคจรรอบตอ่ไป โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีตอ่หนึ�งรอบ ทามารา
ออกแบบรูปปั �นคู่นี �ตั �งแต่ปี ค.ศ.2007 และใช้เวลา 10 เดือนกว่าจะสร้าง
เสร็จ โดยในช่วงกลางคืนจะมีการฉายไฟสีต่าง ๆ เพื�อเพิ�มสีสนัให้กบัรูปปั �น
คูรั่กนี �ด้วย เดิมทีรูปปั �นคูนี่ �มีชื�อเพียงวา่ ผู้ชายและผู้หญิง (man and woman) 
เทา่นั �น ก่อนที�จะได้รับการนํามาตดิตั �งที�เมืองบาทมิูและได้รับการเรียกขานใหม่
เป็นรูปปั �นอาลแีละนีโน เพราะทามาราได้รับแรงบนัดาลใจจากนวนิยายเอกชิ �นนี � 
ทําให้ปัจจุบันรูปปั �นอาลีและนีโนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองบาทูมี
และกลายเ ป็นแหล่งท่อง เ ที� ยว ที� สํ าคัญถึ งขนาดไ ด้ รับการยกย่อง
ให้ เ ป็น  1  ใน  10 จุดท่องเ ที�ยวที� โรแมนติกที�สุดในโลก  ไม่แพ้ บ้าน
จเูลียตในเมืองเวโรนาในอิตาลีเลยทีเดียว และเมื�อรู้ว่าจะได้มีโอกาสไปเยือน
เมืองบาทูมี ผมก็ตั �งใจว่า ไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องหาจังหวะไปดูรูปปั �นอาลี
และนีโนให้ได้

เ มืองบาทูมีตั �งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิ ซี  373 กิ โลเมตร
คณะของเราเลือกที�จะเดินทางด้วยรถไฟเพื�อที�จะ

สํารวจเส้นทางไปด้วย โดยการเดินทางใช้เวลา 
5  ชั�ว โมง เศษ  รถ ไฟ ที� เ ร า ใ ช้บ ริการนั �น ใหม่
และสะอาดมาก รวมทั �งมีบริการอินเทอร์เน็ตให้
ใช้ฟรีตลอดเส้นทาง ทําให้นอกจากจะเดินทางสบาย
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และกลายเ ป็นแหล่งท่อง เ ที� ยว ที� สํ าคัญถึ งขนาดไ ด้ รับการยกย่อง
ให้ เ ป็น  1  ใน  10 จุดท่องเ ที�ยวที� โรแมนติกที�สุดในโลก  ไม่แพ้ บ้าน
จเูลียตในเมืองเวโรนาในอิตาลีเลยทีเดียว และเมื�อรู้ว่าจะได้มีโอกาสไปเยือน
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และนีโนให้ได้

เ มืองบาทูมีตั �งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิ ซี  373 กิ โลเมตร
คณะของเราเลือกที�จะเดินทางด้วยรถไฟเพื�อที�จะ

สํารวจเส้นทางไปด้วย โดยการเดินทางใช้เวลา 
5  ชั�ว โมง เศษ  รถ ไฟ ที� เ ร า ใ ช้บ ริการนั �น ใหม่
และสะอาดมาก รวมทั �งมีบริการอินเทอร์เน็ตให้
ใช้ฟรีตลอดเส้นทาง ทําให้นอกจากจะเดินทางสบาย
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แล้วยังสะดวกมากอีกด้วย เมื�อมาถึงเมือง
บาทูมี คณะฯ เช็คอินเข้าโรงแรมที�พักก่อน 
ทําใ ห้ผมเห็นว่า  รูปปั �นอาลีและนีโนอยู ่
ไม่ห่างจากโรงแรมที�พกัมากนกั ในบา่ยวนันั �น 
ท่านทูตและคณะฯ  มีนัดประชุม ร่วมกับ
ประธานสภาหอการค้าของจงัหวดั ก่อนที�จะมี
การพบปะคนไทยในช่วงเย็น และรับประทาน
อาหารคํ�าร่วมกับคุณเตมูร์ ชิโคเนีย (Temur
Chkonia) นักธุรกิจคนสําคัญของจอร์เจีย 
ซึ� ง เ ป็นคุณพ่อของว่าที�กงสุลกิตติมศักดิ�
ของไทยประจําจอร์เจีย คุณเตมูร์ได้เชิญให้
คณะฯ ไปเยือนรีสอร์ทของท่าน แต่ปรากฏว่า
รีสอร์ทที�สวยงามและใหญ่โตนั �นอยู่ห่างจาก
เมืองบาทูมีไปชั�วโมงกว่า  ๆ  ทําให้คืนนั �น 
กวา่คณะจะกลบัถงึโรงแรมก็ห้าทุม่แล้ว ผมเดิน
เข้าห้องพกัไปแล้ว และตั �งใจวา่จะเข้านอน เพราะ
ในวนัรุ่งขึ �น คณะมีกําหนดต้องขึ �นเครื�องบิน
เดินทางกลบัไปยงักรุงทบิลิซี แตเ่มื�อมองออก
ไปนอกหน้าต่าง ผมก็เห็นเงาของรูปปั �นอาลี
และ นี โนอยู่ เ บื �อ งห น้ า  ทํ า ใ ห้ คิ ด ไ ด้ ว่ า 
หากผมไม่ออกไปตอนนั �นก็ไม่รู้ว่าผมจะได้
มีโอกาสเห็นอาลีและนีโนภายใต้แสงดาว
และเงาจันทร์อีกเมื�อใด ผมจึงตัดสินใจคว้า
กระเป๋าตงัค์และกญุแจห้องเดนิออกไปข้างนอก
ทันที  โดยไม่ลืมที�จะหยิบโทรศัพท์มือถือ
ไปด้วย เพราะตั �งใจว่าจะต้องเก็บรูปมาให้
หนําใจ อากาศด้านนอกเย็นพอควรจนผมต้อง

91



ดงึปกเสื �อแจ็กเก็ตที�สวมอยูใ่ห้กระชบัขึ �น ในขณะที�ท้องถนนมืดและเงียบสงดั 
ทําให้ผมในฐานะคนต่างถิ�นต้องเดินไปตามทางอย่างระมัดระวังด้วยใจ
ตุ้ม ๆ ตอ่ม ๆ โดยสายตายงัคงจบัจ้องอยูที่�จดุที�รูปปั �นอาลีและนีโนตั �งอยู่

รูปปั �นอาลแีละนีโนในยามราตรีมีการฉายแสงไฟสีตา่ง ๆ ขึ �นไปบนเนื �อโลหะ 
ทั �งสีนํ �าเงิน สีชมพู สีเขียวสลบัสบัเปลี�ยนกันไป ทําให้แลดูงดงามสีสนัตดั
กบัความมืดของท้องฟา้ในยามคํ�าคืน ผมยืนนิ�งเฝา้ดรููปปั �นอาลแีละนีโนคอ่ย ๆ
เคลื�อนตวัเข้าหากนัและผละออกจากกนัอยูส่ามรอบ และรู้สกึตื �นตนัใจทกุครั �งใน
จงัหวะที�รูปปั �นทั �งสองผสานรวมเป็นหนึ�งเดียว ก่อนที�จะรู้สกึหวัใจอ้างว้างด้วย
ความสงสาร เมื�อรูปปั �นทั �งสองคอ่ย ๆ แยกจากกนัเหมือนดงัเหตกุารณ์ที�พลกิ
ผนัทําให้อาลีและนีโนต้องพรากจากกนั ความเคลื�อนไหวของรูปปั �นทั �งสอง
ทําให้เรื�องราวและเหตกุารณ์ตา่ง ๆ จากหนงัสอืของเคอร์บาน ซาอิด ที�ได้บอกเลา่
ถึงความรักและความผกูพนัของชายหนุ่มหญิงสาวต่างเชื �อชาติและศาสนา 
พรั�งพรูเข้ามาในห้วงความทรงจําของผม 

เช้าวันรุ่งขึ �น ผมตื�นเช้ากว่าปกติและเดินออกไปยังรูปปั �นอาลีและนีโน
อีกครั �ง โดยความรู้สกึปลื �มปีตขิองผมก็ไมไ่ด้ลดน้อยลง แม้จะเพิ�งได้เหน็รูปปั �น
คู่นี �เมื�อไม่กี�ชั�วโมงที�ผ่านมาก็ตาม แสงแดดอ่อน ๆ ยามเช้าที�ทอดตัวผ่าน
หมู่เมฆลงมากระทบโลหะสีเงินของรูปปั �นอาลีและนีโนที�เหมือนเปลือยเปลา่ 
ทําให้แลดสูวยและแปลกตาจากที�ผมเหน็เมื�อคืนไมน้่อย รอบข้างผมมีนกัทอ่งเที�ยว
ทั �งชาวจอร์เจีย ชาวยโุรป รวมถงึชาวเอเชีย ที�พากนัเดินมาชมรูปปั �นอาลีและ
นีโนเป็นระยะ ๆ ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จากไปเพื�อไปชมจุดท่องเที�ยวอื�น ๆ ต่อ
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เพราะในความเป็นจริงแล้ว สาํหรับผู้ที�ไมเ่คยอา่นนวนิยาย หรือไมเ่คยรู้เรื�องราว
ของอาลีและนีโนมาก่อน รูปปั �นทั �งสองก็คงเป็นเพียงรูปปั �นในสไตล์โมเดิร์น
ที�มีความเท่เก๋ไก๋ แต่ผมกลับถูกสะกดให้ยืนนิ�งอยู่กับที�ราวถูกดูดเข้าไป
ในอีกโลกหนึ�ง และเฝา้มองทกุความเคลื�อนไหวของรูปปั �นเบื �องหน้าราวกบัจะ
เก็บทกุบรรยากาศและทกุรายละเอียดของรูปปั �นอาลแีละนีโนให้ได้มากที�สดุ
เท่าที�จะเป็นไปได้เพราะไม่รู้วา่จะได้กลบัมาที�นี�อีกเมื�อใด นอกเหนือจากนั �น
แม้ในนวนิยายอาลแีละนีโนจะต้องพรากจากกนันิรันดร์เมื�ออาลตีดัสนิใจเดนิทาง
กลบัมาร่วมรบป้องกันประเทศจากการบุกรุกของศตัรู แต่รูปปั �นอาลีและ

นีโนนี �ยงัมีโอกาสได้โคจรกลบัมาพบกันและได้กอด แสดงความรักต่อกัน
และกันอีกครั �งแล้วครั �ง เล่า  ผมยืนมองดูรูปปั �นคู่ รักทั �งสองหมุนไป
ตามรอบโคจรกวา่ครึ�งชั�วโมงโดยแทบไมรู้่ตวั ก่อนที�จะต้องจําใจเดินจากมา
เพราะต้องเตรียมตวัสําหรับการเดินทางตอ่ไป

การร่วมคณะท่านทูตเดินทางเยือนจอร์เจียในครั�งนั �นถือว่า
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไว้ทกุประการ ทั �งการพบกบัผู้แทน
ภาครัฐและเอกชนจอร์เจีย และการพบปะชุมชนไทยในกรุงทบิลิซี
และเมืองบาทูมี และแม้ในช่วง 9 เดือนนับตั �งแต่มาประจําการ
ที�สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงอังการา ผมจะมีภารกจิสาํคัญที�ทาํให้
ต้องเดินทางไปจอร์เจียแล้วถึง 4 ครั�ง แต่โดยส่วนตัวสําหรับผมแล้ว 
การเดินทางเยือนจอร์เจียครั�งแรกนั�น มีความหมายมากเป็นพิเศษ 
และยังตราตรึงใจผมอยู่ เสมอไม่เสื�อมคลาย เพราะเป็นครั�งแรก
ที�ผมได้ไปหาอาลีและนีโน
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ต้องเดินทางไปจอร์เจียแล้วถึง 4 ครั�ง แต่โดยส่วนตัวสําหรับผมแล้ว 
การเดินทางเยือนจอร์เจียครั�งแรกนั�น มีความหมายมากเป็นพิเศษ 
และยังตราตรึงใจผมอยู่เสมอไม่เสื�อมคลาย เพราะเป็นครั�งแรก
ที�ผมได้ไปหาอาลีและนีโน
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นักการทูตไทยในเอธิโอเป�ย
ตอนที่ 10 เสียงกลองกลางดึก

คณุชวนไปทําความรู้จกักบัเพื�อนบ้านชาวองักฤษที�อยู่ไม่ไกลจากสถาน
เอกอคัรราชทูตฯ แล้วก็ขอโทษกันไปขอโทษกันมาเกี�ยวกับเหตุการณ์ที�มี
รปภ. แขกยามสง่เสียงรบกวนยามดกึจนคณุชวนเข้าใจผิด หลงัจากสนทนา
ทําความรู้จกักนัสกัพกัแล้ว คณุชวนก็ลากลบั 

คณุชวนเดินกลบัสถานเอกอคัรราชทตูฯ ตั �งใจวา่ จะสั�งงานนายแอบ็เน็ต
(Abnet) ลกูจ้างท้องถิ�นให้ซื �อกระดาษและเครื�องเขียนเข้าสถานเอกอคัรราชทตูฯ
แตป่รากฏวา่ เมื�อเดนิทางไปถงึประต ูนายแอบ็เน็ตก็กําลงัเดนิสวนออกมาพอดี

คุณชวน : “อ�าว กําลังจะไปไหนหรือ?”
แอ็บเน็ต (ยิ้มแฉ�งยิงฟันขาว) : “เยส มิสเตอร� 
ผมกําลังจะกลับบ�าน”
คุณชวน : “อ�าว ทําไมวันนี้รีบกลับล�ะ”

พิมพิรีย� มณีรัตน�
อัครราชทูตที่ปรึกษา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
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แอ็บเน็ต (ยังยิ้มอยู�) : “เยส มิสเตอร� ผมกําลังกลับ วันนี้ กลับบ�านตอนนี้”
คุณชวน (ถอนใจ คงจะไม�รู�เรื่องกันแน�) : “เออ รู�แล�วว�าจะกลับ อย�าลืมซื้อ
กระดาษคาร�บอนมานะ”
แอ็บเน็ต (ยิ้มไม�รู�ไม�ชี้) : “เยส มิสเตอร� ผมกลับบ�านตอนนี้”
คุณชวน : “เออ กลับ เอ�ากลับก็กลับ ตอนนี้ พรุ�งนี้ มานะ ซื้อของด�วยนะ”
แอ็บเน็ต : “เยส มิสเตอร�” ยิ้มกว�าง หนึ่งที แล�วก็รีบวิ่งปร�อหายไป

คณุชวนได้แตถ่อนใจ พรุ่งนี �คงได้อะไรแปลก ๆ
แน่นอน เพราะแอ็บเน็ตนั �นน้อยครั �งจะสั�งงาน
แล้วได้ตามที�สั�ง

คืนนั �น คณุชวนเข้านอนแต่หวัคํ�าแต่ก็สะดุ้ ง
ตื�นกลางดึก เสียงกลองแอฟริกันที�ดังทุกคืน 
คืนนี �ดงัมากเป็นพิเศษ นอกจากนี � ยงัมีเสียงโหร้่อง
แทรกขึ �น เ ป็นระยะ  ๆ  คุณชวนพรวดพราด
ลกุจากเตียงคว้าปืนไรเฟิลและไฟฉายวิ�งออกจากห้อง แตเ่สยีงกลองก็ดงัใกล้
เข้ามาเรื�อย ๆ  คณุชวนจงึตดัสนิใจพุง่ไปที�โถงหน้าประตสูถานเอกอคัรราชทตูฯ 

ทนัใดนั �น เสียงกลองที�ดงัใกล้เข้ามา ก็หยดุเงียบ แล้วก็มีเสียงทบุประตู
หน้าของสถานเอกอคัรราชทตูฯ ดงัสนั�นหวั�นไหว คณุชวนหวัใจแทบหยดุเต้น
ตั �งแตอ่ยูโ่ยงเฝา้สถานเอกอคัรราชทตูมาเกือบสองสปัดาห์ ไมเ่คยมีใครมาทบุ
ประตูกลางดึก แต่คุณชวนก็คิดว่า มีปืนอยู่กับตวักลวัอะไร จึงยืดอกและ
กระชบัปืนในมือให้มั�นและเปิดประตู

เมื�อประตเูปิดออก คณุชวนถงึกบัอ้าปากค้างทําอะไรไมถ่กู ภาพที�เหน็คือ
มีชายแอฟริกนัประมาณไม่ตํ�ากว่า 20 คน แต่งกายด้วยชดุชนเผ่า มีเครื�อง
ประดบัศีรษะเป็นขนฟูประหนึ�งแผงคอสิงโต ทกุคนไม่สวมเสื �อหรือรองเท้า 
แต่สวมกางเกง ทกุคนมีสีขีดเขียนบนใบหน้าเป็นลวดลาย มีเครื�องประดบั
เป็นแผงสร้อยคอยาว ทกุคนถือหอกแหลมยาวท่วมหวั และถือโล่ห์กลม ๆ 
มีปลายข้างหนึ�งเป็นจกุแหลม ที�สาํคญัคือ แม้แสงจนัทร์จะอาบชดุชาวเผา่ให้
ดลูกึลบัสงา่งาม แตช่าวเผา่ทกุคนกลบัหน้าตาบดูบึ �งตงึเครียดอยา่งที�สดุ
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ผู้ชายคนที�แผงขนนกใหญ่ที�สดุพดูขึ �นก่อน โดยพดูเสียง
ดงัฟังชดัเป็นภาษาของเผา่ตน พร้อมชหูอกขึ �นเขยา่เร่า ๆ  และ
ชี �มาที�คณุชวน 

คณุชวนเหน็ทา่ไมดี่ก็ยกปืนไรเฟิลขึ �นตั �งทา่จะยิง แล้วตะโกน
เป็นภาษาอังกฤษว่า “ถอยไป ออกไป ที่นี่เป�นอาณาเขต
สถานเอกอัครราชทตูไทย ไม�ถอยจะยิง” ชาวเผา่อาจฟังภาษา
อังกฤษไม่ออก แต่เข้าใจท่ายกปืนไรเฟิลเล็งของคุณชวน 
แม้จะมีเสยีงคําราม ดงัสวนขึ �นมา แตช่าวเผา่ทกุคนถอยออกไป
ชาวเผา่คนเดมิพยายามพดูกบัคณุชวนด้วยภาษาของเผา่อีก
ครั �ง คณุชวนซึ�งอะดรีนาลีนพุง่เต็มที� เห็นท่ายกปืนเลง็ได้ผล
ก็ยกปืนขึ �นเลง็ให้มั�นและเตรียมจะก้าวไปข้างหน้า หมายจะ
ไลใ่ห้ชาวเผา่ถอยร่นออกพ้นรั �วสถานเอกอคัรราชทตูฯ

ทนัใดนั �นเอง แถวชาวเผ่าที�ยืนมงุเรียงแถวหน้ากระดาน
ก็แหวกออก มีชายร่างเล็กแคระแกร็นแทรกออกมา เมื�อเขา
เข้ามาใกล้ คณุชวนจึงเห็นว่า คือแอ็บเน็ต ลกูน้องนั�นเอง ! 
เป็นแอ็บเน็ต จริง ๆ ไม่ผิดเพี �ยน เพราะแต่งตัวเหมือน
ชดุทํางานตอนกลางวนัเลย คณุชวนใจชื �นขึ �น แตค่วามกลวั
ก็เปลี�ยนเป็นความโมโหแทน 

ภาพที่เห็นคือ 
มชีายแอฟรกินั 
ประมาณ
ไม่ตํ่ากว่า
20 คน 
แต่งกาย
ด้วยชุดชนเผ่า 
มีเครื่อง
ประดับศีรษะ
เป็นขนฟู
ประหนึ่ง
แผงคอสิงโต
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คุณชวน : “แอ็บเน็ต ทําอย�างนี้หมายความว�าไง คนพวกนี้เป�นใคร เขาเข�ามา
ได�ยังไง ให�เขาออกไปเดี๋ยวนี้”
แอ็บเน็ต:“เยส มิสเตอร� เขาเป�นครอบครัวผมเอง (อ�าว!) วันนี้เป�นคืนเดือนเต็ม 
เราต�องล�าพ�อมด”
คุณชวน : “แล�วพ�อมดเก่ียวอะไรกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ออกไป 
ออกไป !”
แอ็บเน็ต : “เยส มิสเตอร� พ�อมดทําสิ่งไม�ดีกับเผ�าเรา ต�องล�าตอนคืนเดือนเต็ม 
เพราะพ�อมดจะแปลงร�างเป�นตัวไฮยีน�า เราล�าอยู�แต�มันหนี ไปได� มีคนเห็นมัน
เข�ามาในสถานเอกอัครราชทูต เราเลยอยากขอเข�า ไปดูหน�อย”
คณุชวน : “ไม�เอา ไม�เอา ออกไป บอกเขานะว�าไม�มหีมาใน 
ที่นี่สถานเอกอัครราชทูตไทย ไม�มีไฮยีน�า ออกไป
เดี๋ยวนี้เลย”
แอ็บเน็ต : “เยส มิสเตอร�” 
แล�วแอ็บเน็ตก็หันกลับไปส่ือสารกับพี่น�องชาวเผ�า
ของเขา สกัพักชาวเผ�าก็หนัหลังเดินกลับ แม�ว�าจะยัง
คงพึมพําทําท�าขัดเคืองใจ

คณุชวนปิดประตแูละทรุดตวัลงนอนกองกบัพื �นด้วยความเหนื�อยออ่นจาก
ความตื�นเต้นของการเผชิญหน้ากบัชาวเผ่าล่าพ่อมด แต่นอนได้แป๊บเดียว
ก็สะดุ้งตื�นเมื�อนกึขึ �นได้วา่ แล้วถ้าเกิดไฮยีนา่เข้ามาในสถานเอกอคัรราชทตูฯ 
จริง ๆ ละ่

คืนนั �น สรุปว่า คณุชวนแทบไม่ได้นอนทั �งคืน เพราะเดินสํารวจทกุซอก
ทกุมมุภายในสถานเอกอคัรราชทตูฯ เพื�อหาร่องรอยหมาใน กว่าจะพบว่า
ไมมี่ไฮยีนา่จริง ๆ ก็ฟา้สวา่งพอดี

เสียงคนเคาะประตดูงัขึ �นอีกครั �ง 
“เยส มิสเตอร� กู�ด มอนิ่ง” แอบ็เน็ต ยิ �มร่าเริงเดินปร๋อเข้ามา ประหนึ�งไมมี่

อะไรเกิดขึ �น ถามอะไรก็ทําหน้าบ้องแบ๊วยิ �มร่าไม่ตอบ คณุชวนจึงได้แต่นึก
ในใจวา่ วา่งเมื�อไรจะขอไลเ่ตะลกูน้องสกัที
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 เมื�อพูดถึงกระทรวงการต่างประเทศ หลายคนอาจจะมีจินตนาการ 
การรับรู้ หรือความเข้าใจในกระทรวงการตา่งประเทศแตกตา่งกนัไป บางคน
อาจจะคิดวา่ กระทรวงการตา่งประเทศคงจะมีแตน่กัการทตู และเมื�อถามวา่
กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที�ทําอะไร บางคนก็อาจจะนึกถึงการทํา
หนงัสือเดินทางหรือ passport บางคนนกึถึงการทําสนธิสญัญา การเจรจา 
การเจริญสมัพนัธไมตรีกบัตา่งประเทศ บางคนนกึถึงการให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในต่างประเทศ บางคนอาจจะนึกถึงการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีของ
ประเทศไทยตอ่สายตาประชาคมโลก อาจกลา่วได้วา่ หลายคนมกัจะเข้าใจวา่
กระทรวงการตา่งประเทศทําหน้าที�อะไรก็ได้ที�เกี�ยวกบัตา่งประเทศ

ฉันเป็นคนหนึ�งที�ก่อนจะเข้ามาฝึกงานในกระทรวงการต่างประเทศ 
ก็มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับกระทรวงการต่างประเทศเพียงเล็กน้อย 
ภาพในจินตนาการของฉนัที�เกิดขึ �นเมื�อพดูถึงกระทรวงการตา่งประเทศและ
หน้าที�ที�กระทรวงการตา่งประเทศต้องทําก็จะเหมือนกบัคนทั�วไปและอาจจะ
เพิ�มภาพจินตนาการที�ได้มาจากภาพยนตร์หรือซีรี� ย์ที� เคยดูลงไปด้วย 
ในกระทรวงการตา่งประเทศเต็มไปด้วยนกัการทตู นกัการทตูแตล่ะคนมีหน้าที�
แตกต่างกันไป ทุกคนทํางานแข่งกับเวลาและความไม่แน่นอน เมื�อเกิด
เหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งขึ �น นกัการทตูต้องพร้อมที�จะรับมือและแก้ปัญหา 
เพราะบางครั �งงานหรือหน้าที�ของนกัการทตูมีสว่นเกี�ยวข้องกบัความเป็นอยู่
และความปลอดภัยของประชาชน นี� เป็นภาพในจินตนาการของฉัน
ก่อนหน้าที�จะเข้ามาฝึกงานที�กระทรวงการตา่งประเทศ  แตเ่มื�อได้เข้ามาสมัผสั
การทํางานด้วยตนเองผา่นการเป็นนกัศกึษาฝึกงานทําให้ความคิด ความเข้าใจ 
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  นอกจากนี � ภาระหน้าที�ที�กระทรวงการต่างประเทศ
ต้องทําก็ยังมีอีกมากมาย คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า 
การทํางานของกระทรวงการตา่งประเทศเป็นเรื�องไกลตวั 
เช่น การเจริญสมัพนัธไมตรีกับต่างประเทศ การเจรจา
ทําข้อตกลง การสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีตอ่สายตาประชาชน
ในต่างประเทศ อาจจะมีเรื�องที�ใกล้ตวับ้าง เช่น การทํา
หนงัสือเดินทางหรือ passport หรือเวลาต้องการความ
ช่วยเหลือเมื�อเกิดปัญหาในต่างประเทศ  ถ้าไม่ไป
ตา่งประเทศหรือไมไ่ด้เกิดปัญหาในตา่งประเทศหลายคน
ก็อาจจะไมไ่ด้นกึถงึกระทรวงการตา่งประเทศ 

น้อยคนนกัที�จะเข้าใจว่า จริง ๆ แล้วการต่างประเทศ
ไม่ใช่เรื� องไกลตัว แม้ว่าหน้าที�การทํางานส่วนใหญ่
ของกระทรวงการตา่งประเทศจะเกี�ยวข้องกบัตา่งประเทศ 
แตก็่เป็นไปเพื�อการพฒันาประเทศไทย และเพื�อผลประโยชน์
ต่อประชาชนชาวไทยทั �งสิ �น ไม่ว่าจะเป็นการไปเที�ยว
ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า หรือการที�ประเทศไทย
ยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศอื�นทําให้เกิดรายได้จาก
การท่องเที�ยวในประเทศไทย  การมีความร่วมมือ
ทางการค้าการลงทุนทําให้สินค้าไทยได้ส่งออกไปยัง
ต่างประเทศมากขึ �น รวมถึงการมีบริษัทต่างชาติเข้ามา
ลงทนุในไทยทําให้คนไทยมีงานทําเพิ�มขึ �น หรือความร่วมมือ
ทางการศึกษาที�ทําให้นักเรียนนักศึกษาไทยมีโอกาส
ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพิ�มขึ �น  ทั �งหมดนี �
ล้วนแล้วแต่เป็นผลที�เกิดจากการทํางานของกระทรวง
การตา่งประเทศทั �งสิ �น

และจินตนาการที� เคยมีเปลี�ยนไปจากเ ดิม  แต่ไม่ ไ ด้
หมายความว่า ความเข้าใจแบบเดิมที�ฉันและหลาย ๆ คน
เข้าใจนั �นเป็นความเข้าใจที�ไม่ถูกต้อง เพียงแต่อาจจะยัง
ไมไ่ด้รับรู้ถงึภาระหน้าที�ทั �งหมดของกระทรวงการตา่งประเทศ
เทา่นั �นเอง

ช่วงเวลาสองเดือนที�ฉันได้ฝึกงานในกระทรวงการ
ต่างประเทศ ทําให้ฉันได้รับรู้และเข้าใจการทํางานของ
กระทรวงแห่งนี �มากขึ �น ได้ทราบว่า จริง ๆ แล้วภาระหน้าที�
ของกระทรวงฯ มีมากมายกว่าที�ฉันและหลาย ๆ คนคิด 
กระทรวงการต่างประเทศแบ่งออกเป็นหลายสํานักงาน 
หลายกรม  ภายในกรมก็ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายกอง 
แตล่ะสํานกังาน แตล่ะกรมแตล่ะกองก็มีหน้าที�ดแูลรับผิดชอบ
แตกตา่งกนัไป  และคนที�ทํางานในกระทรวงการตา่งประเทศ
ก็ไม่ได้มีเพียงแค่นักการทูตเท่านั �น แต่ยังมีข้าราชการ 
พนกังาน ลกูจ้าง และเจ้าหน้าที�อีกมากมายที�ปฏิบตัิหน้าที�
สนับสนุน เป็นเบื �องหลงัของความสําเร็จในหลาย ๆ งาน
อีกด้วย

ทําให้ได้เห็นว่า
กรมสารนิเทศ
เป็นสะพาน
เช่ือมระหว่าง
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
กับประชาชน 

ช�วงที่มีโอกาสได�ทํางาน
ในรายการ “รู�กฎหมาย
สบายใจ” ของสถานี
วิทยุสราญรมย�

ประสบการณ�ในการเป�น
ดีเจมือใหม�ในสถานีวิทยุ
สราญรมย� 
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ความเข้าใจที�วา่การทํางานของกระทรวงการต่างประเทศ
ต้องเป็นสิ� ง ที� อยู่ ในต่างประเทศเช่นนี � ทําให้ในอดีต
กระทรวงการต่างประเทศถกูมองว่า เป็นกระทรวงที�อยู่บน
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มีการพฒันาและเจริญก้าวหน้ามากยิ�งขึ �น การสื�อสารเป็น
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เข้าใจที�ถูกต้อง  และการทําให้ประชาชนตระหนักว่า
การต่างประเทศไม่ใช่เรื�องที�ไกลตัว จึงเป็นอีกหนึ�งหน้าที�
ที�สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศที�หลายคนรวมถึง 
ตวัฉนัอาจไมเ่คยทราบมาก่อน

กระทรวงการตา่งประเทศมีความพยายามอยา่งมากที�จะ
สื�อสารกบัประชาชนภายในประเทศ ผา่นการประชาสมัพนัธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื�อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงภารกิจและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที�กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการ 
ร ว ม ถึ ง เ พื� อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
มีความรู้ความเข้าใจที�ถูกต้อง
เ กี� ยวกับสถานการณ์ต่ าง  ๆ 
ที�เกิดขึ �น การตา่งประเทศเกิดขึ �น
รอบตวัเราในทกุ ๆ  วนั และเป็นเรื�อง
ของทุกคน  อีกทั �งประชาชน
ยั ง ส า ม า ร ถ มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ
การต่างประเทศผ่านช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ  ได้
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เช่น การติดตามชมการแถลงขา่วประจําสปัดาห์ หรือการเสวนาในประเดน็
ที�อยูใ่นความสนใจผา่น Facebook live เป็นต้น โดยกระทรวงฯ มีความตั �งใจ
ที�จะเพิ�มชอ่งทางในการสื�อสารกบัประชาชนให้สะดวกและหลากหลายยิ�งขึ �น 
พร้อมทั �งมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร มีการทํา Infographic น่ารัก ๆ 
เกี�ยวกับข้อมูลที�น่ารู้เพื�อให้เป็นความรู้ในแบบฉบับที�ประชาชนสามารถ
เ ข้าใจไ ด้ง่ ายผ่านช่องทาง  soc ia l  media  ต่าง  ๆ  ไม่ว่ าจะเ ป็น 
Facebook Instagram Twitter Line@ และยังมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื�อวิทยุที�มีชื�อว่า “วิทยุสราญรมย์” ซึ�งเต็มไปด้วยรายการที�ให้สาระ
และความรู้มากมาย หลายรายการของวิทยุสราญรมย์ไม่ได้ออกอากาศ
แค่ทางวิทยุเท่านั �น แต่ยังสามารถได้รับชมผ่านทางเพจ Facebook 
ของวิทยุสราญรมย์ได้อีกด้วย รวมทั �งยังมีการทําวารสารวิทยุสราญรมย์
รายไตรมาสที�ประกอบไปด้วยเนื �อหาสาระที�น่าสนใจ  ไม่ว่าจะเป็น
ประสบการณ์การทํางานหรือการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที�ด้านต่าง ๆ 
ของเหลา่ข้าราชการกระทรวงการตา่งประเทศ ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัการทตู
การแนะนําประเทศต่าง  ๆ  ที�หลายคนอาจจะไม่ เคย รู้จักมาก่อน 
และเกร็ดน่ารู้ น่าสนใจอีกมากมายที�ไม่สามารถกลา่วได้หมด  นอกจากนี � 
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หลายคนอาจจะรับรู้และเคยเห็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ของกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างแล้ว  แต่อาจจะไม่ทราบว่า 
กระทรวงการต่างประเทศมีหน่วยงานที�มีหน้าที�ดูแลและจัดทําสื�อต่าง ๆ 
เหล่านี �ด้วยตนเอง หน่วยงานที�ว่านี �ก็คือกรมสารนิเทศ ซึ�งตัวฉันเอง
ก็เป็นคนหนึ�งที�ก่อนหน้านี �เคยได้ฟังรายการของวิทยุสราญรมย์ เคยได้ชม
วิดีทศัน์การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
แตไ่มเ่คยทราบถงึเบื �องหลงัของการจดัทําสื�อเหลา่นี �เลย จนกระทั�งได้เข้ามา
ฝึกงานที�กองประชาสมัพนัธ์การทตูสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการ
ตา่งประเทศ ฉนัจงึได้เข้ามาสมัผสักบัการทํางานในมิติที�ตนเองไมเ่คยทราบ
และคาดไม่ถึ งว่าจะไ ด้มาสัมผัสและเ ป็นส่วนหนึ� งของการทําสื� อ
ประชาสมัพนัธ์ของกระทรวงการตา่งประเทศด้วย

การมาฝึกงานที�กระทรวงการต่างประเทศของฉันครั �งนี �ทําให้ฉัน
ได้ทราบถงึบทบาทและภาระหน้าที�ของกระทรวงการตา่งประเทศเพิ�มมากขึ �น 
จินตนาการที�เคยมีก็เปลี�ยนแปลงไป ลบภาพความคิดที�ว่ากระทรวงการ
ต่างประเทศมุ่งเน้นเพียงการสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทยต่อสายตา
ประชาคมโลกเท่านั �น หรือหน้าที�ใด ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศก็ต้อง
เกิดขึ �นในต่างประเทศเท่านั �น แต่เมื�อได้มาสมัผัสด้วยตัวเองแล้วก็พบว่า
กระทรวงการต่างประเทศมองเห็นความสําคญัของการรับรู้จากประชาชน
ภายในประเทศไมน้่อยไปกวา่การสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีตอ่สายตาคนภายนอก
ประเทศ และพยายามอย่างมากที�จะสื�อสารให้ประชาชนภายในประเทศ

กระทรวงฯ ยงัจดัทําวีดิทศัน์
และสปอตประชาสัมพันธ์
แบบสั �น ๆ เพื�อสร้างการรับรู้
เ กี� ยวกับ กิจกรรมต่ า ง  ๆ 
ของกระทรวงการตา่งประเทศ
อีกด้วย
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มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการต่างประเทศ อาจจะพูดได้ว่า กระทรวง
การต่างประเทศไม่ได้ดําเนินการทางการทูตแค่เฉพาะกับต่างประเทศ 
แต่ยงัมีการดําเนินการทางการทตูกบัประชาชนในประเทศด้วย ทําให้ฉันมี
ความรู้สกึประทบัใจกบักระทรวงการตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก

กระทรวงการตา่งประเทศสําหรับฉนั ไม่ได้เป็นกระทรวงที�อยู่บนหอคอย
อีกต่อไป เพราะกระทรวงการต่างประเทศมีกรมสารนิเทศที�เป็นสะพาน
เชื�อมระหว่างประชาชนกับกระทรวงการต่างประเทศ และนอกจากนี � 
ฉนัยงัเห็นวา่ กระทรวงการตา่งประเทศมีการเตรียมพร้อมรับมือและปรับตวั
ให้ทนักบักระแสของโลกที�เปลี�ยนแปลงไปอยูเ่สมอ การสื�อสารกบัสาธารณชน
ผ่าน social media ของกระทรวงการต่างประเทศนับเป็นการปรับตัว
เพื�อให้ทนักบักระแสของโลกยคุดิจิทลั เพื�อให้เกิดการสื�อสารหลายช่องทาง
และทําให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถงึกระทรวงการตา่งประเทศได้ดียิ�งขึ �น 

สิ�งที�ฉนัได้กลา่วมาทั �งหมดนี � ก็ยงัไมใ่ชภ่าระหน้าที�ทั �งหมด
ของกระทรวงการตา่งประเทศ ยงัมีภารกิจอื�น ๆ อีกมากมาย
นอกเหนือจากสิ�งที�ฉันได้กล่าวไป เพราะยงัมีกรม / กอง / 
สํานักงานอื�น ๆ อีกมากมาย ที�ฉันยังไม่มีโอกาสได้เข้าไป
สมัผสัหรือเรียนรู้ แตช่ว่งเวลาสองเดือนที�กรมสารนิเทศก็ชว่ย
ให้ฉันได้เห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศที�มีภาระหน้าที�
อนัหลากหลายแตกต่างกันและเต็มไปด้วยความน่าสนใจ
ทําให้ฉันอยากเข้าไปสัมผัสการทํางานเพื�อเก็บเกี�ยว
ประสบการณ์การทํางานในหลาย ๆ มิติของกระทรวง
การต่างประเทศที�อาจจะเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
จากภาพในจินตนาการของฉนัที�มีตอ่กระทรวงการตา่งประเทศ
ได้ตอ่ไปอีก
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วิดีทศัน์การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประชาสมัพนัธ์ของกระทรวงการตา่งประเทศด้วย
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 องักฤษ ดินแดนหนึ�งในสหราชอาณาจกัร ดินแดน
แห่งเมืองผู้ ดี เก่าแก่ มีภูมิประเทศที�สวยงาม 
มีความเจริญทางด้านวฒันธรรม ความมีคณุภาพ

ของการศึกษา มีสถานที�ท่องเที�ยวอันน่าดึงดูดและเป็น
เอกลักษณ์ ดังเช่นหอนาฬิกาบิกเบน ตั �งเด่นอยู่ใจกลาง
กรุงลอนดอนริมแมนํ่ �าเทมส์อนัสวยงาม หรือจะเป็นพระราชวงั
บกักิ �งแฮมที�แสดงถึงความยิ�งใหญ่ของราชวงศ์องักฤษ หรือ
เมืองอื�น ๆ เชน่ Oxford, Bath, Cambridge เมืองเก่าแก่ที�มี
สถาปัตยกรรมที�สวยงาม ทั �งหมดนี �ล้วนประกอบให้องักฤษ
เป็นประเทศที�ไมว่า่ใครก็ใฝ่ฝันจะได้ไปเยือนสกัครั �ง

เกดเป็นคนหนึ�งที�ใฝ่ฝันอยากไปอังกฤษมาโดยตลอด 
ด้วยความที� เกดชอบอ่านวรรณกรรม  ดูการ์ตูน  และ
ภาพยนตร์ที�ต้นเรื�องมาจากอังกฤษ เช่น แฮร์รี�  พอตเตอร์
อภินิหารตํานานแห่งนาร์เนีย เชอร์ล็อก โฮล์ม ปีเตอร์แพน 
หรือเรื� องอื�น  ๆ  ที� เ กี�ยวข้องกับอังกฤษ  ทําให้ลอนดอน
เป็นความฝันตั �งแต่ในวัยเด็กที�ไม่ว่ายังไงก็ต้องไปเยือน
ให้จงได้

แต่ความใฝ่ฝันของเกดไม่ได้เพียงแค่ต้องการไปเที�ยว
หรือไปเหน็ เกดต้องการจะไปสมัผสักบัวฒันธรรมขององักฤษ
ลองใช้ชีวิตอยู่ในองักฤษ เกดจึงพยายามทําตามความฝัน
ของตวัเองด้วยการไปสอบแข่งขนัโครงการแลกเปลี�ยนตา่ง ๆ
แตแ่ม้จะได้รับคดัเลือก ก็ต้องแลกมาด้วยคา่ใช้จ่ายบางสว่น
ที� ต้องรับผิดชอบเอง  ซึ�งฐานะการเงินทางบ้านเกดเอง
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ไมไ่ด้ดีมากจงึเสยีโอกาสไปหลายครั �ง จนเกดยอมแพ้ต่อโชคชะตา และคิดว่า
“ไม่เป็นไร เอาไว้เราทํางานหาเงินได้เอง เราค่อยไปต่อโท หรือไปเที�ยวที�นั�น
ก็ยงัไมส่าย” 

จนกระทั�งช่วงมหาวิทยาลัย โอกาสได้เข้ามาอีกครั �ง เมื�อเกดได้เห็น
โครงการแลกเปลี�ยนที� รับนักศึกษา 
ซึ�งโดยปกติแล้ว  โครงการเหล่านี �
จะรับเพียงนักเรียนมัธยมต้น หรือ
มัธยมปลายเท่านั �น  และที�สําคัญ 
โครงการรับถึงอายุ 22 ปี ซึ�งในปีนั �น
เกดจะอายุ 22 ปีพอดี ! ฉะนั �น นี�คือ
โอกาสเดียวเทา่นั �น เกดจะลองทําตาม
ความฝันในวยัเดก็ของตนเองอีกครั �ง

ข้อสอบระดับอุดมศึกษาของ
โครงการค่อนข้างยาก  แต่เพราะ
ความพยายามในการอ่านหนังสือ 
และฝึกฝนตนเอง ใช้ความคาดหวัง
ที�จะได้ไปอยู่อังกฤษแบบในหนังสือ
เป็นแรงผลกัดนัจนเกดสอบได้เป็นลําดบัต้น ๆ ของโครงการ ซึ�งลดคา่ใช้จ่าย
ได้เยอะมาก ตอนนั �นเกดรู้สึกดีใจ ตื�นเต้นที�ในที�สุดความฝันจะเป็นจริง 
ความฝันที�จะได้เหน็ฉากตา่ง ๆ ในภาพยนตร์และหนงัสอืเรื�องโปรด เกดหวงัวา่
จะได้ไปอยู่ในเมืองที�มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น มีภูเขารายล้อม มีปราสาท
อยู่บนเนินสูง มองลงมาเห็นหมู่บ้าน เหมือนกับอยู่ในโลกของแฟนตาซี 
ซึ�งสภาพแวดล้อมแบบนี � ก็คือ เมืองแถบภาคเหนือของเกาะองักฤษ  

แตเ่หมือนโชคชะตาเลน่ตลก เพราะโครงการกลบัสง่เกดไปอยูเ่กาะทางใต้สดุ!
นั�นก็คือ  Isle of Wight เกาะที�คงไม่คุ้ นหูสําหรับคนไทย  เกาะนี �ไม่
ปรากฏบนแผนที�บางอันด้วยซํ �า โชคชะตาเล่นตลกซํ �าสองเมื�อทริปที�ทาง
โครงการจะจัดให้ไปลอนดอนถูกยกเลิก เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
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จนกระทั�งช่วงมหาวิทยาลัย โอกาสได้เข้ามาอีกครั �ง เมื�อเกดได้เห็น
โครงการแลกเปลี�ยนที� รับนักศึกษา 
ซึ�งโดยปกติแล้ว  โครงการเหล่านี �
จะรับเพียงนักเรียนมัธยมต้น หรือ
มัธยมปลายเท่านั �น  และที�สําคัญ 
โครงการรับถึงอายุ 22 ปี ซึ�งในปีนั �น
เกดจะอายุ 22 ปีพอดี ! ฉะนั �น นี�คือ
โอกาสเดียวเทา่นั �น เกดจะลองทําตาม
ความฝันในวยัเดก็ของตนเองอีกครั �ง

ข้อสอบระดับอุดมศึกษาของ
โครงการค่อนข้างยาก  แต่เพราะ
ความพยายามในการอ่านหนังสือ 
และฝึกฝนตนเอง ใช้ความคาดหวัง
ที�จะได้ไปอยู่อังกฤษแบบในหนังสือ
เป็นแรงผลกัดนัจนเกดสอบได้เป็นลําดบัต้น ๆ ของโครงการ ซึ�งลดคา่ใช้จ่าย
ได้เยอะมาก ตอนนั �นเกดรู้สึกดีใจ ตื�นเต้นที�ในที�สุดความฝันจะเป็นจริง 
ความฝันที�จะได้เหน็ฉากตา่ง ๆ ในภาพยนตร์และหนงัสอืเรื�องโปรด เกดหวงัวา่
จะได้ไปอยู่ในเมืองที�มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น มีภูเขารายล้อม มีปราสาท
อยู่บนเนินสูง มองลงมาเห็นหมู่บ้าน เหมือนกับอยู่ในโลกของแฟนตาซี 
ซึ�งสภาพแวดล้อมแบบนี � ก็คือ เมืองแถบภาคเหนือของเกาะองักฤษ  

แตเ่หมือนโชคชะตาเลน่ตลก เพราะโครงการกลบัสง่เกดไปอยูเ่กาะทางใต้สดุ!
นั�นก็คือ  Isle of Wight เกาะที�คงไม่คุ้ นหูสําหรับคนไทย  เกาะนี �ไม่
ปรากฏบนแผนที�บางอันด้วยซํ �า โชคชะตาเล่นตลกซํ �าสองเมื�อทริปที�ทาง
โครงการจะจัดให้ไปลอนดอนถูกยกเลิก เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
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ในเมืองหลวง โดยเปลี�ยนไปเป็นเมืองบาธแทน โชคชะตาเล่นตลกซํ �าสาม 
คือ เกาะที�เกดจะไปอยู ่ต้องเดินทางไปด้วยเรือเฟอร์รี�เทา่นั �น ซึ�งหมายความวา่
เมื�อเกดไปอยูเ่กาะและอยากจะไปลอนดอนด้วยตนเอง ต้องนั�งเรือ แล้วตอ่รถ
โค้ชหรือรถไฟไปลอนดอนเอง ซึ�งจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการไป - กลบัอยา่ง
มาก แอบนกึเสียใจและผิดหวงั เพราะบรรยากาศแบบทะเลหรือเกาะไม่ได้มี
อยูใ่นฉากภาพยนตร์และหนงัสอืเลม่โปรดเลยสกันิด แตส่ดุท้าย Isle of  Wight 
กลายเป็นสถานที�ที�เปลี�ยนมุมมองและความคดิของเกดไปตลอดกาล

Isle of Wight เกาะที่มีประชากร
มากที่สุดรองจากเกาะบริเตนใหญ� 
เป�นทั้งสถานที่ท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร�
และธรรมชาติที่ทรงคุณค�าก่อนที�จะเข้าถึงความพิเศษของเกาะนี �

ขอเลา่ประวตัิยอ่ ๆ ของเกาะนี �ก่อน Isle of
Wight ตั �งอยู่ในช่องแคบองักฤษ ไม่ไกลจากชายฝั�งทางตอนใต้ขององักฤษ
เป็นเกาะที�มีประชากรมากที�สุดรองจากเกาะบริเตนใหญ่ เกาะนี �มักเป็น
จุดหมายปลายทางสําหรับวนัหยดุตั �งแต่สมยัวิกทอเรียน เป็นที�รู้จกัในเรื�อง
ของทศันียภาพชายฝั�งที�สวยงาม โดยเป็นเนินผาสงูและทุง่หญ้า และมีสภาพ
ภูมิอากาศที�ดี ทําให้ในยุคของสมเด็จพระราชินีวิกทอเรียพระองค์ได้สร้าง
ตําหนกัฤดรู้อน Osborne House ไว้ที�แหง่นี � นอกจากจะเป็นสถานที�พกัผอ่น
แล้ว เกาะนี �ยงัเป็นเจ้าภาพจดัเทศกาลดนตรีประจําปีที�มีชื�อวา่ Isle of Wight 
Festival อีกด้วย

ความสาํคญัของเกาะแหง่นี �คือ เป็นสถานที�อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่า โดยเฉพาะ
สตัว์จําพวกกระรอก หน้าผาตามชายฝั�งยงัมีความสมบรูณ์ที�สดุ ซึ�งเป็นแหลง่
สะสมของฟอสซิลไดโนเสาร์ที�สําคญัแห่งหนึ�งของทวีปยโุรป ในอดีต เกาะนี �
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ครอบครองโดยชาวโรมนั และตั �งอาณาจกัร Wihtwara ขึ �น ก่อนจะถกูครอบครอง
โดยชาวนอร์มนั และหลงัจากนั �นจึงมีบทบาทสําคญัในการป้องกนัชายฝั�ง
Southampton และ Portsmouth ของแผน่ดนิใหญ่ ในการสู้รบกบักองเรือรบ
อาร์มาดาแห่งสเปน และเป็นแนวหน้าของความขดัแย้งตา่ง ๆ หลงัจากนั �น 
เช่น ยทุธการบริเตน และยทุธการพลโูต (Operation Pluto) เพื�อส่งแหล่ง
เชื �อเพลงิในการยกพลขึ �นบกที�นอร์มอ็งดี หรือที�เรียกวา่ วนัดีเดย์ (D-Day)

จากประวตัิย่อ ๆ ของเกาะ ทําให้เกดได้รับรู้ว่า ถึงแม้จะเป็นเกาะเล็ก ๆ 
แต่มีความสําคัญไม่แพ้กับเกาะบริเตน ที�นี�เป็นทั �งสถานที�ท่องเที�ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และธรรมชาติที�ทรงคุณค่า และด้วยความโชคดีของเกด 
ที�ได้ host family อยูที่�เมืองไรด์ (Ryde) ซึ�งเป็นเหมือนเมืองหน้าดา่นสําคญั
ของเกาะ เป็นเมืองทา่สาํคญัระหวา่งเกาะบริเตนและเกาะไวท์ อีกทั �งเมืองไรด์
ยงัเป็นเมืองทอ่งเที�ยวที�มีหาดทรายทอดยาว คลื�นไมแ่รง และเนื�องจากเกาะนี �
เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวสาํคญัตั �งแตย่คุวกิทอเรียน ตกึและรีสอร์ทตา่ง ๆ จงึยงัคง
รูปแบบของสถาปัตยกรรมศตวรรษที� 19 ไว้ อีกทั �งทา่เรือของไรด์ (Ryde Pier) 
ยงัเป็นสิ�งก่อสร้างภายใต้การพิทกัษ์ (Listed building) เป็นทา่เรือที�เก่าแก่ที�สดุ
เป็นอนัดบั 4 ของสหราชอาณาจกัร นอกจากทา่เรือแล้วแลนด์มาร์กที�สําคญั
ของเกาะนี �ยงัอยูที่�เมืองไรด์อีกด้วย นั�นคือ All Saints’ Church ซึ�งเป็นโบสถ์
ในนิกาย Church of England ที�เป็นจุดเด่นของเกาะ ตั �งอยู่บนเนินสงู g ุ ู ู

โบสถ� All Saints’ 
Church ซึ่งถือเป�น
จุดเด�นของเกาะ
Isle of Wight 
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สามารถมองเห็นยอดแหลม ๆ  ได้จากหลายพื �นที�ของเกาะ 
และมองเห็นได้จากแผ่นดินใหญ่ ทกุเช้าจะได้ยินเสียงเพลง
ต้อนรับวนัใหมม่าจากโบสถ์นี �ด้วย

ช่วงเวลาว่าง เกดจะใช้เวลาทั �งวันเดินสํารวจบริเวณ
เมือง ด้วยความที�บ้านของ host family อยูใ่กล้ชายฝั�งทะเล
ไม่ถึง 200 เมตร ทําให้สะดวกต่อการเดินไปไหนมาไหน 
ความประทบัใจแรกของเกดคือ เมืองไรด์  ซึ�งเป็นเมืองทอ่งเที�ยว
ที�สามารถรักษาเอกลักษณ์ของเมืองได้อย่างน่าชื�นชม 
สถานที�สาํคญัตา่ง ๆ  ยงัคงอยูใ่นสภาพดี ซึ�งปกติหาดทรายไหน
ที�มีบ้านเรือน มีรีสอร์ท มีนกัท่องเที�ยว มกัไม่พ้นที�จะมีขยะ 
และเปลือกหอยคงถูกเก็บไปหมด แต่หาดทรายที�ไรด์ 
ขยะน้อยมาก และยังมีเปลือกหอยต่าง ๆ กระจายอยู่ทั�ว 
บางสว่นของหาดเตม็ไปด้วยหินหลากสสีนั บริเวณหาดทราย
ยังมีหอคอยเก่าอยา่ง Appley Towers อยูริ่มหาด ซึ�งยงัอยู่
ในสภาพดี แอบคิดว่า หน่วยงานของที�นี�ใช้วิธีการใดกัน
ที�สามารถอนรัุกษ์แหลง่ทอ่งเที�ยวให้สวยงามไว้ได้แบบนี �

โบสถ� Quarr Abbey
ที่มีรูปแบสถาป�ตยกรรม 
แบบไบเซนไทน�ผสมกับ
แบบมัวร� ทําให�ดูมีจุดเด�น
และเป�นเอกลักษณ�
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ในขณะที�เดินสํารวจ เกดก็เริ�มคิดแล้วว่า ถ้าโครงการไม่ส่งเกดมาที�นี� 
เกดคงไม่รู้ว่ามีสถานที�สวยงามแบบนี �อยู่ หาดทรายทอดยาว นกนางนวล
บินว่อน ทางรถไฟที�เลียบขนานไปตามหาด บ้านเรือนแบบวิกทอเรียน 
เมืองไรด์ เพียงแคเ่มืองหน้าดา่นแรก เกดก็รู้สกึประทบัใจแล้ว ทนไมไ่หวที�จะ
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ก็เป็นใจเมื�ออากาศในเมืองไรด์ดีอยา่งไมเ่คย
เ ป็นมา ก่อน  ทั �ง ที� ก่ อนหน้านั �นฝนตก
ลมแรงตลอด ช่วยบรรเทาอารมณ์ขุ่นหมอง
ของความผิดหวงัได้เป็นอย่างดี และทําให้
เกดคิดได้ว่า เราคาดหวังได้ แต่ไม่ควร
คาดหวงัมากเกินไป จากเหตกุารณ์นั �นเกด
ก็เปลี�ยนตัวเองเหมือนเป็นเด็กที�อยากจะ
เรียนรู้และสนกุไปกบัทกุสิ�งที�เข้ามาในชีวิต 

กลบัมาที�โบสถ์ Quarr Abbey นอกจาก
จดุเดน่ของโบสถ์มหมึาสีส้มอิฐแล้ว บริเวณ
โบสถ์ยังมีร้านขายอาหารปลอดสารพิษ
และผกัผลไม้จากสวน มีร้านนํ �าชา และที�นั�ง

กลางแดด มีวิวของโบสถ์อยูข้่างหลงั ซึ�งเมื�อแสงแดดตกกระทบกบัโบสถ์แล้ว 
เ กิดภาพที�สวยงามมาก  ที� ร้ านนํ �าชามีผู้ สูงอายุนั�ง จิบชายามบ่าย 
รับอากาศอุน่ ๆ นอกจากร้านนํ �าชาแล้ว ข้าง ๆ โบสถ์ยงัมีเส้นทางเดินสํารวจ
พรรณไม้ตา่ง ๆ ในป่า ก่อนกลบัเกดได้เดินสํารวจป่าจนพอใจ ที�จริงโบสถ์นี �
ไม่ได้เป็นจดุหมายของนกัท่องเที�ยว แตถ้่ามองในรายละเอียดเลก็ ๆ น้อย ๆ 
ของโบสถ์แล้ว ทั �งบรรยากาศ ผู้คน สถาปัตยกรรม ถือเป็นทริปไม่คาดหวงั
ที�สร้างความสขุตอ่ใจอยา่งมาก

ถดัไปจาก Quarr Abbey นั�งรถบสัไปตามถนนสายทิศตะวนัออก จะเจอ
สถานที�สําคัญทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ เพราะ Osborne House 
เป็นอดีตที�ประทบัของราชวงศ์องักฤษ ถกูสร้างขึ �นระหวา่งปี ค.ศ. 1845 - 1851
เพื�อใช้เป็นที�ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระราชินีนาถวิกทอเรียและ
เจ้าชายอลัเบิร์ต พระราชสวามี โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Renaissance
ตําหนกัประดบัด้วยงานจิตรกรรมเกี�ยวกบับริติชราช (อินเดีย) จํานวนมาก 
หลังสมเด็จพระราชินีนาถวิกทอเรียสวรรคตในปี ค.ศ. 1901 ก็ไม่มี
สมาชิกราชวงศ์พระองค์ใดให้ความสนใจ หรือต้องการตําหนกัหลงันี � ปัจจบุนั

ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สีส้มอิฐของโบสถ์
เข้ากบัสีของใบไม้ที�กําลงัผลดัเปลี�ยนเป็นสส้ีมสลบักบัสเีขียว 
ทําให้ดสูวยงามและแปลกตา  เนื�องจากสภาพอากาศแบบเกาะ 
ทําให้ในฤดใูบไม้ร่วง ใบไม้จะผลดัใบเปลี�ยนเป็นสีส้มช้ากว่า
แผน่ดนิใหญ่

เกดใช้ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนแวะโบสถ์แหง่นี � โดยไมไ่ด้หา
ข้อมลูของโบสถ์มาก่อน แตแ่วะเพียงเพราะวา่มนัเป็นทางผา่น
สถานที�ตรงนั �นค่อนข้างเปลี�ยว บรรยากาศรอบข้างเป็นป่า 
ไม่สามารถเห็นตัวโบสถ์ได้จากปากทางเข้า ต้องเดินเท้า
เข้าไปจงึจะไปถงึตวัโบสถ์ข้างใน ซึ�งเป็นอะไรที�นา่ตื�นเต้นมาก
การที�เกดไมไ่ด้หาข้อมลูใด ๆ เลย แตต่ดัสนิใจที�จะเข้าไปเยี�ยม
ชมโดยไม่ลงัเล เพราะเกดมีประสบการณ์กบัการ ‘คาดหวงั’ 
ไปล่วงหน้าค่ะ ก่อนมาองักฤษเกดเคยคาดหวงักบัสิ�งต่าง ๆ 
มากมาย เมื�อมนัไมเ่ป็นไปตามที�คาดหวงั ความผิดหวงัก็จะเกิด
และความผิดหวังนั �นจะเป็นตัวฉุดรั �งเราให้ไม่มีความสุข
และไม่กล้าที�จะเดินต่อไป ก่อนหน้าที�เกดจะมาที�โบสถ์แห่งนี �
เ กดวางแผนจะไป เ ที� ย ว ที� ห น้ าผาแห่ งหนึ� งบน เกาะ 
คาดหวงัจะได้ยืนอยู่บนยอดผา รับอากาศดี ๆ 
สมัผสัทุ่งหญ้าบนหน้าผา แต่สดุท้ายก็รู้สกึแย่
ไปทั �งวัน เพราะในวันนั �นมีอุบัติเหตุบน
ท้องถนน รถบัสไม่สามารถผ่านไปได้ 
อีกทั �งอากาศแปรปรวน ฝนตกและร้อน 
ผิดหวังและรู้สึกแย่ไปหมด จําเป็นต้อง
นั�งรถกลบัเมืองไรด์ แต่อยู่ดี ๆ ทุกอย่าง

Osborne House 
สร�างขึ้นเมื่อป� 
ค.ศ. 1845 
มีรูปแบบ

สถาป�ตยกรรมเป�น
แบบ Renaissance
ในอดีตเคยเป�น
ที่ประทับของ
ราชวงศ�อังกฤษ
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ตําหนัก Osborne ได้รับการดูแลรักษา
ในฐานะสมบัติประจําชาติของอังกฤษ 
และได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื�อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชม

ความสําคัญของ Osborne House 
ที�อยากให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบกนั คือ 
สมเดจ็พระราชินีนาถวิกทอเรียเคยเสดจ็ออก
ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและถวายเลี �ยงพระกระยาหาร
กลางวัน  ณ  ตําหนักแห่งนี � เมื�อวันที�  4 
สงิหาคม ค.ศ. 1897 ด้วย

คิดแค่นี �ก็ทําให้รู้สึกตื�นเต้นขนลุกไปทั�วตัวที�จะได้มีโอกาสมาเยือน
สถานที�จริง และด้วยความโชคดีของตวัเองอีกแล้วที� Osborne House แหง่นี � 
เป็นสถานที�จริงของเรื�อง Victoria & Abdul ซึ�งเป็นสารคดีเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งสมเดจ็พระราชินีวกิทอเรียแหง่สหราชอาณาจกัรกบัผู้ รับใช้ชาวอินเดีย
ชื� อ  Abdu l  Kar im ซึ� ง ไ ด้มาถ่ายทําที� นี�  ดังนั �น  ระหว่าง เ ยี� ยมชม

ตามห้องต่าง ๆ จึงมีการประชาสมัพนัธ์
ภาพยนตร์ด้วย ซึ�งตอนนั �นภาพยนตร์
เรื�องนี �กําลงัออกฉายที�ประเทศไทยพอดี 
จากประเด็นนี �เป็นการเปลี�ยนความคิด
ของตวัเองจากที�เคยคดิไว้วา่ “บรรยากาศ
แบบทะเลหรือเกาะไม่ได้มีอยู่ในฉาก
ภาพยนตร์และหนงัสือเล่มโปรด” ถึงแม้
เกดยงัไม่มีโอกาสได้ชม เรื�อง Victoria &
Abdul แต่การได้มาอยู่ในสถานที�จริง 
ทําให้รู้สึกตื �นตนัไม่น้อย ซึ�งถ้าเทียบกับ
การที�ไปตามรอยเรื�องแฮร์รี�  พอตเตอร์ 
ที�มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หรือสถานี

บรรยากาศของพิพิธภัณฑ�
ประวัติศาสตร�ภายในปราสาท 
Carisbrooke 

รถไฟลอนดอนคิงส์ครอสแล้ว การหาโอกาส
ตามรอยภาพยนตร์ที�เกาะเล็ก ๆ แห่งนี �ยาก
กวา่การไปตามรอยที�สถานีรถไฟหลายเทา่นกั

จําความคาดหวงัของเกดได้ไหมที�บอกวา่
อยากไปอยู่ในที�ที�มีปราสาทอยู่บนเนินสูง
มองลงมาเห็นหมู่บ้าน เหมือนอยู่ในโลก
ของแฟนตาซี เกาะไวท์มีอะไรที�เหนือความ
คาดหมายของเกดอีกแล้ว นั�นก็คือ ปราสาท 
Carisbrooke Castle เป็นปราสาทที�มีความ
สําคญัทางประวัติศาสตร์ ตั �งอยู่ในหมู่บ้าน 
C a r i s b r o o k e  ว่ า กั น ว่ า สถาน ที� ข อ ง 
Carisbrooke Castle อาจถูกครอบครอง
ในสมยัก่อนโรมนั เพราะมีกําแพงรกร้างแสดง
ให้เห็นถึงรูปแบบอาคารที�มีในสมัยปลาย
แองโกล - แซ็กซอน ตามตํานานระบุว่า 
Wihtgar  ลูกพี�ลูกน้องของกษัตริ ย์แห่ง 
Cynric แห่งอาณาจักรเวสเซ็กส์เสียชีวิต
ในปี ค.ศ. 544 และถกูฝังอยูที่�นี� 

ว่ากันว่า ปราสาท Carisbrooke คือ
ปราสาทที�แข็งแกร่งที�สุดของเกาะ ปัจจุบัน
ยังเหลือร่องรอยของป้อมโรมัน และยังคง
ได้รับการซ่อมแซมอย่างดี ห้องโถงใหญ่และ
ห้อง เล็ ก  ๆ  หลาย ห้อง เ ปิด ใ ห้บ ริกา ร
แก่ประชาชนทั�วไปและห้องชั �นบนเป็นที�ตั �ง
ของพิพิธภัณฑ์ ห้องส่วนใหญ่ตกแต่งด้วย
เฟอร์นิ เจอร์  เกดชอบการนําเสนอของ
พิ พิธภัณฑ์มาก  เพราะของบางอย่ า ง
ของพิพิธภณัฑ์สามารถจบัต้องได้ ในบางห้อง
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จะมีเสื �อผ้าในยคุกลางให้สวมใส่ด้วย เกดคิดว่า พิพิธภณัฑ์แบบนี �ช่วยเอื �อ
ในการเรียนรู้ได้ดีกวา่ที�จะให้อา่นปา้ยเฉย ๆ ซึ�งเป็นสิ�งที�นา่ทําตามหากทําได้

ความประทบัใจอื�น ๆ นอกเหนือจากสถานที�สําคญัทางประวตัิศาสตร์
คือ วิวจากบนปราสาทที�สามารถเห็นหมู่บ้าน Carisbrooke ที�อยู่เบื �องล่าง 
และเห็นววิโดยรอบ เกดใช้เวลาชั�วครู่หนึ�ง นั�งลงบนพื �นหญ้าของปราสาทและ
นึกถึงช่วงเวลาที�เคยคิดว่า เกาะนี �คงไม่มีอะไรน่าค้นหา ซึ�งคิดผิดมาก
ถึงแม้ว่าอะไร ๆ หลายอย่างจะไม่เป็นไปตามที�คาดหวังในตอนแรก 
แตส่ิ�งที�เกิดขึ �น ณ ตอนนี � คือประสบการณ์ที�ดีที�สดุที�ได้ใช้ชีวิตอยูใ่นองักฤษ

สถานที�สุดท้ายที�เกดแนะนําเป็นสถานที�ที�หากพูดถึงเกาะไวท์แล้ว 
คนอังกฤษต้องพูดถึง “The Needles” ซึ�งตั �งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้
ของอ่าว Alum bay เป็นสิ�งมหศัจรรย์ทางธรรมชาติและธรณีวิทยาที�สําคญั
ขององักฤษ เป็นแนวหน้าผาหินชอล์ค (Chalk) ตามธรรมชาติที�ทอดยาว
ไปทางตะวันตก ปลายหน้าผามีแนวหินชอล์ค 3 เกาะ วางเรียงตัวกัน 
สงูขึ �นจากนํ �าทะเลประมาณ 30 เมตร ใกล้ ๆ  แนวหินชอล์ค มีประภาคารที�อยู่
ริมตะวนัตกของแนวหิน สร้างขึ �นเมื�อปี ค.ศ. 1859 บริเวณนั �นมีกิจกรรม
มากมาย เชน่ เครื�องเลน่ตา่ง ๆ เหมือนสวนสนกุขนาดยอ่ม และที�นั�งกระเช้า
ที�จะชว่ยให้เหน็วิวได้โดยรอบ โดยเฉพาะวิวทิวทศัน์ของหน้าผาและหาดทราย
หลากสีสันของอ่าว Alum bay นอกจากที�บริเวณ The Needles ยังมี 
The Needles Battery ที�เป็นพื �นที�ทดสอบจรวด Black Night อีกด้วย

โดยปกติแล้ว The Needles คือจุดหมายปลายทางของนักท่องเที�ยว
ในหน้าร้อน ในชว่งที�เกดไปเป็นชว่งฤดใูบไม้ร่วงซึ�งอากาศหนาวและลมแรงมาก
เนื�องจากหนัหน้าเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิก และที�สําคญัคือ มีฝนตกด้วย
ความที�เกดจะอยูที่�นี�อีกเพียงไมกี่�วนั จงึยอมเสี�ยงไป เผื�อวา่จะเจอฟา้หลงัฝน

แม้ The Needles ในช่วงนั �นจะเงียบเหงาร้างผู้คนด้วยสภาพอากาศ
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ที�ยํ�าแย ่โดยเฉพาะลมที�พดัแรง (แรงประมาณวา่ต้องเกร็งขาและแขนระหวา่ง
เดนิ) แตเ่กดก็ยงัรู้สกึประทบัใจถงึความยิ�งใหญ่ ความสวยงามทางธรณีวทิยา
ของ The Needles ผาหินที�ทอดยาวหลากสีสนั มหาสมทุรที�กว้างสดุลกูหลูกูตา
เห็นครั �งแรกเกดรู้สกึถึงความอิสระ เหมือนว่าการเดินทางได้มาถึงจดุอิ�มตวั
และอีกใจนึงเมื�อมองไปยงัชายหาดช่วงฝนตก กลบัรู้สกึเปลา่เปลี�ยวเมื�อรู้ว่า
ใกล้ถึงเวลากลบัแล้ว เกดใช้เวลาสกัพกัในการเดินถ่ายรูปในสภาพอากาศ
ที�ไมอํ่านวย แตท่กุอยา่งก็เป็นใจอีกครั �ง เมื�อฟา้เปิดให้เหน็ความสวยงามของ 
The Needles มากขึ �น   

นอกจากสถานที�ที�ได้กลา่วไป ก่อนกลบัเกดยงัได้แวะสถานที�อื�น ๆ  บนเกาะ
อีกมากมายในช่วงเวลาของโครงการที�ไม่สามารถบรรยายออกมาได้หมด 
ถงึแม้เกดจะได้มาอยูที่�นี�เพียงแค ่22 วนั ประสบการณ์เหลา่นี �ได้ชว่ยขดัเกลา
ความคดิของเกดอย่างสิ �นเชิง การมาองักฤษในครั �งนี �เป็นครั �งแรกที�ได้ก้าวขา
ออกนอกประเทศไทย  และประเทศแรกที� ได้ไปก็คือประเทศอังกฤษ 
ประเทศที�ใฝ่ฝันตั �งแต่เด็ก จึงไม่แปลกใจที�เราจะมีความคาดหวังต่าง ๆ 
คาดหวงัว่า ชีวิตจะเหมือนฝันอย่างในนิยาย คาดการณ์ว่า องักฤษต้องเป็น
แบบในหนังสือที�เราอ่าน การถูกส่งมาอยู่ที�เกาะ Isle of Wight แห่งนี � 
สอนให้เกดเปิดใจเรียนรู้และมองโลกในมุมต่าง ๆ  มากขึ �นว่า โลกไม่ได้เป็น
อย่างที�เราคาดหวังเสมอไป ตั �งแตม่าอยูเ่กาะ ความรู้สกึที�อยากไปลอนดอน 
อยากไปเมืองใหญ่ได้หายไปหลงัจากผ่านประสบการณ์บนเกาะนี � เกดรู้สกึ
ดีใจที�ได้มาอยู่ที�นี� ไม่งั �นคงไม่ได้รู้จักสถานที�อันแสนสวยงาม ซึ�งหากมี
โอกาสได้มาองักฤษอีก สญัญาวา่จะกลบัมาเยี�ยมเยียนเกาะนี �อีกครั �ง

สุดทาย อยากฝากถึงผูอานคะวา การที่เกดไดมีโอกาสไปอังกฤษ
ในคร้ังนี ้เกดิจากการใชความคาดหวังของตนเองเปนแรงผลักดันทีจ่ะทํา
ตามความฝน แตอยาเอาความคาดหวังไปฝากไวทีเ่ปาหมาย ไมตองไป
คดิวาสิง่ทีเ่ราหวงัจะตองไดหรอืไมได เพราะระหวางทางตางหากทีจ่ะเปน
คนสอนบทเรยีนชวีติใหแกเราคะ 
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เดนิ) แตเ่กดก็ยงัรู้สกึประทบัใจถงึความยิ�งใหญ่ ความสวยงามทางธรณีวทิยา
ของ The Needles ผาหินที�ทอดยาวหลากสีสนั มหาสมทุรที�กว้างสดุลกูหลูกูตา
เห็นครั �งแรกเกดรู้สกึถึงความอิสระ เหมือนว่าการเดินทางได้มาถึงจดุอิ�มตวั
และอีกใจนึงเมื�อมองไปยงัชายหาดช่วงฝนตก กลบัรู้สกึเปลา่เปลี�ยวเมื�อรู้ว่า
ใกล้ถึงเวลากลบัแล้ว เกดใช้เวลาสกัพกัในการเดินถ่ายรูปในสภาพอากาศ
ที�ไมอํ่านวย แตท่กุอยา่งก็เป็นใจอีกครั �ง เมื�อฟา้เปิดให้เหน็ความสวยงามของ 
The Needles มากขึ �น   

นอกจากสถานที�ที�ได้กลา่วไป ก่อนกลบัเกดยงัได้แวะสถานที�อื�น ๆ  บนเกาะ
อีกมากมายในช่วงเวลาของโครงการที�ไม่สามารถบรรยายออกมาได้หมด 
ถงึแม้เกดจะได้มาอยูที่�นี�เพียงแค ่22 วนั ประสบการณ์เหลา่นี �ได้ชว่ยขดัเกลา
ความคดิของเกดอย่างสิ �นเชิง การมาองักฤษในครั �งนี �เป็นครั �งแรกที�ได้ก้าวขา
ออกนอกประเทศไทย  และประเทศแรกที� ได้ไปก็คือประเทศอังกฤษ 
ประเทศที�ใฝ่ฝันตั �งแต่เด็ก จึงไม่แปลกใจที�เราจะมีความคาดหวังต่าง ๆ 
คาดหวงัว่า ชีวิตจะเหมือนฝันอย่างในนิยาย คาดการณ์ว่า องักฤษต้องเป็น
แบบในหนังสือที�เราอ่าน การถูกส่งมาอยู่ที�เกาะ Isle of Wight แห่งนี � 
สอนให้เกดเปิดใจเรียนรู้และมองโลกในมุมต่าง ๆ  มากขึ �นว่า โลกไม่ได้เป็น
อย่างที�เราคาดหวังเสมอไป ตั �งแตม่าอยูเ่กาะ ความรู้สกึที�อยากไปลอนดอน 
อยากไปเมืองใหญ่ได้หายไปหลงัจากผ่านประสบการณ์บนเกาะนี � เกดรู้สกึ
ดีใจที�ได้มาอยู่ที�นี� ไม่งั �นคงไม่ได้รู้จักสถานที�อันแสนสวยงาม ซึ�งหากมี
โอกาสได้มาองักฤษอีก สญัญาวา่จะกลบัมาเยี�ยมเยียนเกาะนี �อีกครั �ง

สุดทาย อยากฝากถึงผูอานคะวา การที่เกดไดมีโอกาสไปอังกฤษ
ในคร้ังน้ี เกดิจากการใชความคาดหวังของตนเองเปนแรงผลักดนัทีจ่ะทํา
ตามความฝน แตอยาเอาความคาดหวังไปฝากไวทีเ่ปาหมาย ไมตองไป
คดิวาสิง่ทีเ่ราหวงัจะตองไดหรอืไมได เพราะระหวางทางตางหากทีจ่ะเปน
คนสอนบทเรยีนชวีติใหแกเราคะ 
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รอบวัง
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และติดตามอ�านวารสารวิทยุสราญรมย�ในรูปแบบ e-book ได�ที่ www.mfa.go.th/saranrom/th/e-book
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