




กระทรวงการต�างประเทศ

วารสารวิทยสุราญรมย�
www.mfa.go.th



บทบรรณาธกิาร
ฉบับนีเ้ราเปดตวัดวยเร่ืองราวอันทรงคุณคาของ “รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล”

และโดยท่ีปนี้เปนวาระครบรอบ 20 ป สถานีวิทยุสราญรมย ซึ่งเปรียบเสมือน
สะพานที่ทอดยาวเช่ือมความเขาใจอันดีระหวางกระทรวงการตางประเทศ
กับประชาชนมาต้ังแตยุคที่ยังเปน “วิทยุเอเชียเสรี” วารสารวิทยุสราญรมย
ฉบับนี้ จึงจะนําทานผูอานข้ึน time machine ไปพรอมกัน เพื่อรับทราบ
ถึงการเดินทางของสถานีวิทยุสราญรมยนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมถึง
มุมมองและวิสัยทัศนที่สะทอนผานบทความ “20 ป วิทยุสราญรมย วันวาน
ที่ผานไป” ซึ่งเขียนโดยทานเอกอัครราชทูตพิษณุ จันทรวิทัน ที่ถือไดวา
เปนผูบุกเบิกและกอรางสรางวิทยุสราญรมยมาดวยมือและใจที่เต็มรอย
อยางแทจริง “20 ป วิทยุสราญรมย... จากอดีต ถึงปจจุบัน สูอนาคต”
พรอมบทกลอน “20 ป วิทยุสราญรมย” และภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
“20 ป วิทยุสราญรมย ... จากอดีต ถึงป จจุบัน  สู อนาคต” เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2561 

เพ่ือใหทานผูอานไดรับสาระดานการตางประเทศท่ีครบรส และเปน
การเตรียมความพรอมกอนที่ประเทศไทยจะดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
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( ชลธี จันทร�รัชชกูล )
บรรณาธิการบริหาร
( ี ั � ั )

ในป 2562 เราไดคัดสรรบทความท่ีนาสนใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
มาฝากทานผูอาน อาทิ “ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ : จากปอเนาะสูเวทีพหุภาคี
ระหวางประเทศ” ที่ เขียนโดยอดีตเอกอัครราชทูตวิชาวัฒน อิศรภักดี 
ที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศซึ่งเคยมีโอกาสไดทํางานอยางใกลชิดกับ 
ดร.  สรุนิทรฯ  และบทความเรือ่ง  “สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย”  จากการสัมภาษณ
ทานเอกอัครราชทูตจิตริยา ปนทอง อดีตรองปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย รวมทั้งภาพ
บรรยากาศงานวันอาเซียน ป 2561 ที่กระทรวงการตางประเทศ

นอกจากนี้ เรายังมีเรื่องเล าผานประสบการณตรงของนักการทูต 
ทั้งในอดีตและปจจุบัน ไมวาจะเปน “เติมเต็มความสัมพันธระหวางประเทศ 
ผานบทบาทภริยาทูต” “นักการทูตไทยทําอะไรในติมอรฯ” และท่ีขาดไมได 
(เพราะมีแฟนคลับที่เหนียวแนนมาก) คือ เรื่องราวของคุณชวน นักการทูตไทย
ในเอธิโอเปยในชื่อตอนที่นาตื่นเตนไมแพฉบับที่แลว “เสียงครวญคราง
ขางหนาตาง” สงทายดวยประมวลภาพที่ชนะการประกวดภาพวาดเด็ก
และเยาวชน ในหัวขอ “มิตรภาพไทย-ญี่ปุน”

แลวพบกันใหมในฉบบัหนา... สวัสดคีะ
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ดร. สุรินทร� 
พิศสุวรรณ
จากปอเนาะ
สู�เวทีพหุภาคีระหว�างประเทศ

การถึงแก อนิจกรรมอย างกะทันหันและ
กอนเวลาอันควรของ ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ 
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
และอดีตเลขาธิการอาเซียน นับเปนการสูญเสีย
ครั้งสําคัญของประเทศไทยและวงการการเมือง
ระหวางประเทศ ในขณะเดียวกัน เรื่องราวของ 
ดร. สุรินทรฯ สามารถเปนแรงบันดาลใจใหแก
ชนรุนหลังไดเปนอยางดีวา เด็กทุกคนไมวาจะมี
พื้นเพอยางไร หากมีความมุมานะ วิริยะอุตสาหะ 
เพยีงพอ กส็ามารถกาวข้ึนสูตาํแหนงทีส่าํคญัของ
ประเทศได

 เรื่อง ดร. วิชาวัฒน� อิศรภักดี 
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และที่ปรึกษากระทรวงการต�างประเทศ
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ดร. สุรินทร� พิศสุวรรณ 
อดีตรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการต�างประเทศ
และอดีตเลขาธิการอาเซียน
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ดร. สุรินทรฯ เตบิโตจากการเปนเดก็ตางจงัหวัด เรยีนทีโ่รงเรยีนปอเนาะเลก็ ๆ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีความใฝฝนสูงสุดในขณะน้ันเพียงการไดเปน
นายอําเภอ แตกลับสามารถประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาในการเรียน
และการงานจนกาวข้ึนเปนผู นําคนหน่ึงในเวทีการเมืองระดับภูมิภาค
และระหวางประเทศ ซึง่ไดรบัความช่ืนชมและความเคารพจากผูนาํในประเทศ
ตาง ๆ อยางกวางขวาง

ผูเขยีนรูสกึโชคดีมากท่ีมโีอกาสไดทาํงานรวมกบั ดร. สรุนิทรฯ อยางใกลชดิ
พอสมควรในฐานะเจาหนาที่การทูตประจําสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
ทําหนาที่ “หนาหอง” ของทาน ระหวางป 2541–2544 ในชวงท่ีทาน
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ มีโอกาสไดติดตาม
ทานไปตางประเทศและเขารวมการหารือกับผูนําชาติตาง ๆ ทําใหไดรับ
ความรูและประสบการณอนัลํา้คาย่ิงในหลายดาน มสีิง่ตาง ๆ  มากมายท่ีผูเขียน
รูสึกประทับใจเกี่ยวกับตัว ดร. สุรินทรฯ ที่อยากจะแบงปนใหผูอานไดทราบ 
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ดร. สุรินทรฯ สามารถแสวงหาทุนไปศึกษาตอตางประเทศในหลายระดับ
โดยเริ่มจากชวงที่ศึกษาระดับมัธยมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ไดรับทุน 
American Field Service (AFS) ไปเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มลรัฐมินิโซตา 
สหรัฐอเมริกา และหลังจากศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ได 2 ป ดร. สุรินทรฯ ก็สอบชิงทุนอีกครั้งและไดไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย
แคลรมอนตในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่มหาวิทยาลัยฮารวารด มลรัฐแมสซาชูเซตส ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยท่ีดีที่สุด
แหงหนึ่งของโลก

ดร.สุรินทร� พิศสุวรรณ 
เมื่อครั้งไปร�วมประชุม
สหประชาชาติ
ที่นครนิวยอร�ก
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ดร. สรุนิทรฯ เปนคนไทยคนแรก ๆ  ทีไ่ดรบัทนุจากสมาคมรัฐศาสตรอเมริกนั
(American Political Science Association) ไปฝกงานเปน Congressional 
Fellow หรือผูชวยของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เปนเวลาเกือบหน่ึงป ในชวงป
2526–2527 โดยทําหน าที่ เป นผู ช วยของนางเจอรัลดีน  เฟอร ราโร 
อดีต ส.ส. พรรคเดโมแครตจากมลรัฐนิวยอรก ซึ่งเปนสตรีคนแรกที่ลงชิง
ตําแหนงรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดย ดร. สุรินทรฯ ทําหนาท่ีตาง ๆ 
ไดอยางดยีิง่ รวมท้ังการชวยเขียนคํากลาวในโอกาสตาง ๆ สาํหรับนางเฟอรราโร 
ทําใหฝมือของคนไทยเปนที่ประจักษในรัฐสภาสหรัฐฯ และเปนจุดเร่ิมตน
ของสายสัมพันธที่แนนแฟนระหวาง ดร. สุรินทรกับนักการเมืองสหรัฐฯ 
อีกจํานวนมากในเวลาตอมา อาทิ นายวิลเลี่ยม โคเฮน อดีตรัฐมนตรีกลาโหม
สหรัฐฯ และนางแมดดาลีน อัลไบรท อดีตรัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ

ถึงแมวา ดร. สุรินทรฯ จะไมไดเปน “ลูกหมอ” กระทรวงการตางประเทศ 
แตเปน “ผูใหญ” ที่ขาราชการกระทรวงการตางประเทศใหความเคารพนับถือ
เสมือนเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของกระทรวง “บัวแกว” คนหน่ึง สืบเนื่องจากการที่
ท านไดดํารงตําแหนงที่กระทรวงการตางประเทศทั้งในฐานะรัฐมนตรี
ช วยว าการกระทรวงการต างประเทศและรัฐมนตรีว าการกระทรวง
การตางประเทศ  เปนเวลารวมกนักวา  6  ป  โดยภายหลังจากการพนตาํแหนงไปแลว
ท านก็ยังคงทํางานในหนาท่ีที่ เ ก่ียวข องกับกระทรวงการตางประเทศ
และสนับสนุนงานของกระทรวงการตางประเทศมาโดยตลอด

ดร. สรุนิทรฯ เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศท่ีไมนอยหนาใคร
ในเวทกีารทตู และเปนทีเ่ชดิหนาชตูาคนหนึง่ของประเทศในระหวางการพบปะ
หารอืกับผูนาํประเทศอ่ืน ๆ  ดร. สรุนิทรฯ เปนผูมคีวามรอบรูในประเด็นการเมือง
ระหวางประเทศตาง ๆ เปนอยางดี ทั้งดวยความสนใจสวนตัวและติดตาม
มาโดยตลอด รวมทั้งจากการศึกษาแฟมประเด็นสนทนามาลวงหนา 
ทําใหทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดเปนอยางดีและมีความลึกซ้ึง
ในเรือ่งตาง ๆ  ทีผู่นาํตางประเทศสอบถาม ดงันัน้ ความคดิเหน็ของทานจงึไดรบั
การเชื่อฟงและยอมรับอยูเสมอ

ดร. สุรินทรฯ เปนผูที่มีความคิดกาวหนา โดยไมเคยเกรงกลัวท่ีจะเสนอ
แนวความคิดท่ีอาจสวนทางกับแนวคิดสายหลัก ผูเขียนยังคงจําไดเม่ือครั้ง
ที่ติดตาม ดร. สุรินทรฯ ไปประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนคร้ังท่ี 31 
ที่กรุงมะนิลา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ซึ่งเปนการประชุมคร้ังแรกของ 
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ดร. สุรินทรฯ นับแตเขารับตําแหนงเปนรัฐมนตรี
ต างประเทศ “ปายแดง” ทามกลางรัฐมนตรี
ประเทศอ่ืน ๆ อกี 9 ประเทศ ทีม่คีวามชํานาญกวา
แต   ดร. สรุนิทรฯ  ก็ไมไดลงัเลใจท่ีจะเสนอแนวความคิด
เรือ่ง “Flexible Engagement” ทีม่นียัขัดกบัหลกัการ
ไมแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอื่น
ซึ่งประเทศอาเซียนถือวา เปนหลักการสําคัญ 
ทั้งนี้ แมวาแนวคิดของ ดร. สุรินทรฯ จะไมไดรับ
การยอมรบัอยางเตม็ทีน่กัจากรฐัมนตรีตางประเทศ
อาเซยีนสวนใหญในขณะนัน้ ซึง่อาจรูสกึวา รฐัมนตรี
หนาใหมของไทยกาํลงั “กวนนํา้ใหขุน” แตขอเสนอ
ของ ดร. สุรินทรฯ ก็ไดจุดประกายความคิดสําหรับ
อาเซียนในเวลาต อมาเกี่ยวกับความจําเป น
ที่ประเทศอาเซียนจะตองมีการหารือกันบาง
เกี่ยวกับเหตุการณภายในของประเทศสมาชิก
ที่อาจสงผลกระทบตอประเทศเพื่อนบานได

ภายหลังพนตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศไปแลว กาวตอไปในเสนทาง
ชีวิตของ ดร. สุรินทรฯ คือ การดํารงตําแหนง
บริหารในองคการระหวางประเทศ ซึ่งก็มีโอกาส
และความเปนไปไดหลายทาง และในที่สุดแลว
ก็ไปลงตัวดวยการรับตําแหนงเลขาธิการอาเซียน 
เมื่อป 2551 นับเปนชาวไทยคนท่ีสองตอจาก
ทานปลัดแผน วรรณเมธี ที่ดํารงตําแหนงดังกลาว 
และตองถือวา ดร. สุรินทรฯ เปนเลขาธิการอาเซียน
ที่มีผลงานโดดเดนท่ีสุดคนหนึ่ง ดังเปนท่ีประจักษ
จากการระดมความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
สําหรับประเทศเมียนมาในชวงพายุหมุนนารกิส 
เมือ่ป 2551 นอกจากนัน้ ดร. สรุนิทรฯ ยงัไดเดนิสาย
ไปกลาวปาฐกถาเก่ียวกับอาเซียนในประเทศตาง ๆ
ชวยทําใหอาเซียนเปนที่รูจักยิ่งขึ้นในเวทีโลก

นอกจากด�านการต�างประเทศ 
เรื่องศาสนาเป�นอีกเรื่อง
ที่ ดร. สุรินทร� พิศสุวรรณ
ให�ความสนใจเป�นอย�างมาก 
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ถึงแมวา ดร. สุรินทรฯ จะกาวเดินสูเสนทางการเมืองระหวางประเทศ 
แตทานยังคงความเปนครูอยูตลอดเวลา โดยเห็นวา การศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในการสงเสริมทรัพยากรมนุษยและสรางโอกาสใหแกประชาชน 
คุณลักษณะนี้ทําให ดร. สุรินทรฯ ยึดเสนทางการเปนอาจารยที่คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเวลากวาสิบป ระหวางป 2518–2529 
และภายหลังจากท่ี ดร. สุรินทรฯ พนจากตําแหนงเลขาธิการอาเซียน
เมื่อป 2555 ทานก็ยังคงเดินสายเปนวิทยากรตามสถาบันการศึกษา
และเวทีการอภิปรายทั้งในและตางประเทศอยูเปนประจํา รวมทั้งเปนอาจารย
พิเศษท่ีมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ ทั้งน้ี เปนท่ีทราบกันในหมู
ผูใกลชิดวา หากมีตําแหนงในรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นตอไปในอนาคต ตําแหนงที่
ดร. สุรินทรฯ สนใจมากที่สุดคือ ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพราะเห็นวา เปนตําแหนงที่สําคัญในการปูพื้นฐานสําหรับเยาวชน ซึ่งจะเปน
ผูนําประเทศตอไปในอนาคต

ดร. สุรินทร� พิศสุวรรณ นับเป�นนักพูดในที่สาธารณะ
ที่เก�งกาจที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย 

26



ทางดานการเมอืงภายในประเทศนัน้ ดร. สรุนิทรฯ เปนนกัการเมอืงท่ีประสบ
ความสําเร็จอยางยิ่ง โดยไดรับการเลือกตั้งเปน ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติดตอกัน 8 สมัย นับแตลงสมัครรับเลือกต้ังเมื่อป 2529 และถึงแมหนาท่ี
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะทําให ดร. สุรินทรฯ
ตองเดนิทางไปตางประเทศอยูเสมอและอยูหางประชาชนในเขตเลอืกตัง้ไปบาง
แตทานก็ไมเคยลืมประชาชน และทุกครั้งระหวางเดินทางบนเคร่ืองบิน 
ก็มักจะใชเวลาหลายชั่วโมงในการเขียนไปรษณียบัตรถึงบุคคลตาง ๆ 
ดวยขอความสัน้ ๆ  แตทาํใหผูรบัเกดิความรูสกึวา พวกเขายังอยูในความนกึคดิ
ของ  ดร. สรุนิทรฯ  เสมอ  หลายครัง้จากการเดินทางไปประเทศในตะวนัออกกลาง 
ดร. สรุนิทรฯ สามารถหาทนุการศกึษาสาํหรบัเดก็ในโรงเรยีนปอเนาะของจงัหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่น ๆ เพ่ือใหเด็กเหลานั้นไดรับการศึกษาท่ีดีขึ้น
และไดโอกาสที่จะเจริญกาวหนาตอไป

ดร. สุรินทรฯ เปนชาวมุสลิมที่มีความเขาใจ
เปนอยางดเีกีย่วกับศาสนาอิสลามและศาสนาอ่ืน ๆ
โดยเชือ่วา ทกุศาสนายอมสอนใหผูนบัถอืศาสนาน้ัน
เปนคนด ีทัง้นี ้ในสนุทรพจนตาง ๆ  ของ ดร. สรุนิทรฯ
มกัจะอางอิงหลักศาสนาตาง ๆ  ไมวาจะเปนอสิลาม 
พุทธ คริสต ฯลฯ ดร. สุรินทรฯ เปนผูหนึ่งที่เช่ือวา
สันติภาพจะเกิดข้ึนไดในโลกก็โดยท่ีศาสนาตาง ๆ 
หนัหนาเขาหากนัแทนการแขงขนัพยายามเอาชนะ
ซึ่งกันและกัน ทานจึงผลักดันแนวความคิดเร่ือง 
interfaith dialogue ใหมีการเสวนากันระหวาง
ศาสนาตาง ๆ  เพือ่สรางความเขาใจทีด่ขีึน้ระหวางกนั
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ดร. สุรินทรฯ นับเปนนักพูดในท่ีสาธารณะ
ทีเ่กงกาจทีส่ดุคนหนึง่ของประเทศไทย ไมวาจะเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยสามารถรอยเรียง
เรื่องราวตาง ๆ ในสุนทรพจนแตละครั้งไดอยาง
นาสนใจ และสะกดใหผูฟงติดตามดวยความตั้งใจ 
สุนทรพจนของทานมักมีความชัดเจน  ลึกซึ้ง 
แฝงไปดวยหลกัปรชัญาและขอคดิ  รวมทัง้คาํพงัเพย
และคําพูดที่ยกมาจากวรรณคดีเพื่อใหเห็นภาพ
ไดชัดเจนขึ้น แมกระทั่งการอภิปรายเปนภาษา
อังกฤษ ทานก็สามารถกลาวไดไมแพเจาของ
ภาษา โดยการฝกดวยตัวเองจากการรับฟงและ
อานสุนทรพจนของบุคคลสําคัญของโลกที่มีความ
สามารถในการพูด โดยเฉพาะอยางยิ่ง สุนทรพจน
ของนายจอหน เอฟ เคนเนด้ี อดีตประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ซึ่ง ดร. สุรินทรฯ ชื่นชมเปนอยางมาก 
นอกจากน้ัน  ดร.  สรุนิทรฯ  สามารถลุกข้ึนพูดปากเปลา
ในท่ีสาธารณะไดอยางดีเย่ียม โดยไมไดเตรียมตัว
มากอน และไดสรางความประทบัใจใหกบัผูฟงทกุครัง้ 

แม  ป ร ะ เทศ ไทยจะ มีบุ คคล ท่ีมี ค ว ามรู 
ความสามารถในดานตาง ๆ ไมเปนรองชาติอื่น
แตเราตองยอมรับวา ประเทศเราไมคอยมีบุคคล
ที่ถือว าเป น “ระดับอินเตอร ” ที่พร อมจะมีบทบาทอยางเต็มที่ในเวที
ระหวางประเทศ ในชวงที่ผานมา เราไดเห็นผูหลักผูใหญของบานเมือง เชน 
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาวรรณไวทยากร กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ  
อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท ปนยารชุน ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ 
ดร. สรุเกียรต์ิ เสถียรไทย ที่มีตําแหนงและบทบาทเปนที่รู จักในเวทีพหุภาคี
ระหวางประเทศ สาํหรับ ดร. สรุนิทรฯ นัน้ กเ็ปนอกีผูหนึง่ท่ีมผีลงานอยางโดดเดน
และเปนท่ียอมรับจากตางประเทศ อีกท้ังยังไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในคณะกรรมการระหวางประเทศหลายคณะ เชน Commission on Human 
Security ของสหประชาชาติ World Commission on the Social Dimension

ดร.สุรินทร� พิศสุวรรณ 
ปาฐกถาพิเศษในโอกาส
ครบรอบ 50 ป� 
ของการสถาปนา
อาเซียนในหัวข�อ 
“ASEAN@50: For 
Now and Posterity”
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of Globalization ขององคการแรงงานระหวางประเทศ และคณะกรรมการ
ทีป่รกึษาของ Council on Foreign Relations และ International Crisis Group

เม่ือมองยอนไปถึงประวัติอันโดดเดนและเต็มไปดวยการตอสูเพ่ือแสวงหา
ความเปนเลิศของ ดร. สุรินทรฯ แลว ผูเขียนอดชื่นชมและเสียดายไมได
ที่ประเทศไทยไดสูญเสียบุคคลท่ีสรางชื่อเสียงใหแกประเทศในเวทีโลก
เปนอยางมากอีกทานหน่ึง ในขณะเดียวกัน ผูเขียนก็หวังวา เร่ืองราวของ 
ดร. สุรินทรฯ จะเปนแรงบันดาลใจใหเยาวชนรุนหลังไดเจริญรอยตามทาน
และมีบทบาทนําในเวทีการเมืองระหวางประเทศเชนกันในอนาคตขางหนา
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อาเ ซียนในด านการเ มือง
ความ ม่ันคง  เ ศ รษฐ กิจ  สั งคม
และวัฒนธรรม พรอมทั้งการเตรียมความพรอม
ในการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทยในปหนา 
โดยย้ําวา ไทยจะเสริมสรางประชาคมท่ีมีความเขมแข็งและมีพลวัตสูง
โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง ไมทิ้งใครไวขางหลัง และมุงหนาสูอนาคต 
โดยใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน ไดแก ความเชื่อมโยง
ความย่ังยืน และการมองไปขางหนา เพราะการเปนประธานอาเซียน
ไมใชแคเรื่องระหวางรัฐบาลของแตละประเทศสมาชิกเทานั้น แตประชาชน
ทั้งประเทศคือ เจาภาพรวมกัน
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ที่มาของการจัดตั้งสมาคมฯ
สมาคมอาเซยีน-ประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand หรือ A.A.T.) 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (พ.ศ. 2552-2558) ทีต่องการใหมสีมาคมหรอืองคกร
ทําหนาที่ติดตอกับภาคประชาชนภายในแตละประเทศและสนับสนุนการสราง
ความตระหนักรูเก่ียวกับอาเซียนและความรูสึกรวมของการเปนประชาคม
อาเซียน โดยเปนองคกรไมแสวงผลกําไร ไดรับเงินสนับสนุนจากกระทรวง
การตางประเทศโดยกรมอาเซียนและเงินคาสมาชิก ปจจบุนั มสีมาชกิประมาณ 
2,150 คน และมีคณะกรรมการ 25 คน โดยเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 
ทําหนาที่บริหารสมาคมฯ ใหข อคิดเห็นและคําปรึกษาในดานตาง ๆ 
ตามความชํานาญ เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนใช
เครอืขายในการทาํงานและประชมุวางแนวทางในการจดักจิกรรมของสมาคมฯ

ภารกิจหลักของสมาคมฯ
ภารกิจหลักของสมาคมฯ คือ การชวยขับเคล่ือนภารกิจที่สําคัญตาง ๆ

ของกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางความตระหนักรูถึงการเกิด
ประชาคมอาเซยีนและปลกูฝงความรูสกึในอตัลกัษณอาเซยีนผานกจิกรรมตาง ๆ
เชน การจดัทาํจดหมายขาวรายไตรมาสเพือ่แจกจายแกสมาชกิ การจดัสงขอมลู
ขาวสารเก่ียวกับเรื่องพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในระดับราชการของ
อาเซยีนใหสมาชกิเปนประจาํทกุสปัดาห การจดัประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ 
และการประชุมใหญสามัญประจําป การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเสวนา 
การบรรยาย การปาฐกถาพิเศษ และโครงการสมาคมฯ สัญจร รวมถึงการสราง
เครือขายความรวมมือกับสถาบันวิชาการตาง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องประชาคม
อาเซียนใหกับประชาชน
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กิจกรรมที่น�าสนใจของสมาคมฯ
สมาคมฯ  ได จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง  ๆ  โดยร วมกับกระทรวง

การตางประเทศ มหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาทิ 
การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ โดยมีการหยิบยกประเด็นตาง ๆ 
ในอาเซยีนเพ่ือหารอืและแลกเปลีย่นเรียนรูกบันกัวิชาการและผูมปีระสบการณ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสรุปและจัดทําประเด็นและขอเสนอแนะ
ทางนโยบายในเรือ่งทีน่าสนใจในรปูแบบของสิง่พิมพ เชน หนังสอืและบทความ 
ตลอดจนระดมสมองและใหทัศนะที่เปนประโยชนตอการขับเคล่ือนประชาคม
อาเซยีนทีม่ปีระชาชนเปนศนูยกลางและการเตรียมตวัสาํหรบัการเปนประธาน
อาเซียนของไทยในป 2562 รวมถึงการจัดโครงการสัญจรเพื่อเตรียม
ความพรอมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ สู ประชาคมอาเซียน 
โดยจัดใหมีสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ีเนนใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู 
จากประสบการณจริงจากการรวมกิจกรรมและงานกลุม การรวมรับฟง 
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนกวา 
100 คน เปนตน

ไทยได�ประโยชน�อะไรจากอาเซียน
หลายคนตั้งคําถามวา ประเทศไทยไดประโยชนอะไรจากการเปนสมาชิก

อาเซียน ซึ่งทานทูตไดใหทัศนะไวอยางนาสนใจวา 
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“ความรวมมือในอาเซียนเปนในระดับราชการท่ีวางกรอบความรวมมือ
กฏเกณฑ หรือมาตรฐานรวมกันเพื่อประโยชนรวมกัน ประชาชน
ไดประโยชน แตเปนสิง่ทีม่องไมเหน็เพราะเมือ่เกดิสนัตภิาพ เสถยีรภาพ
และความมั่นคงในภูมิภาค ก็ทําใหเกิดโอกาสที่จะรวมมือกันพัฒนา
ทั้งดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนที่เปนประโยชน แตเราอาจ
ไมตระหนัก ถายังมีความขัดแยงกันอยู ในภูมิภาค โอกาสสราง
ความกินดีอยูดีและความมั่งคั่งคงไมเกิดขึ้นอยางทุกวันนี้”  

ประโยชน�จากการเป�นประธานอาเซียน
ในป 2562 ไทยจะเปนประธานอาเซียน หลายคนสงสัยวา เราจะได

ประโยชนอะไรเปนพิเศษจากการเปนประธานอาเซียน
“แตละประเทศสมาชกิจะหมุนเวียนกนัเปนประธานปละครัง้ แตละครัง้

จะมีประเด็นที่ตองการผลักดันหรือสานตอ ซึ่งสิทธิพิเศษของประธาน 
คือ การวางแนวทางหลักวา อาเซียนควรใหความสําคัญในดานใด 
โดยตองไดรับความเห็นพองตองกันจากสมาชิกดวย ไทยมักใชโอกาส
ในการเปนประธานอาเซยีนเนนประเดน็ท่ีเราใหความสาํคญัในแตละชวง
เชน การเมือง ความม่ันคง และสังคม ครั้งนี้ เราคงใหความสําคัญ
อยางตอเนื่องกับความยั่งยืนของการพัฒนาที่มีคนเปนศูนยกลาง 
โดยประชาชนตองไดรับโอกาสและประโยชนอยางเทาเทียมกัน 
ซึง่สอดคลองกับนโยบายการพฒันาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อะไรคือความท�าทายของอาเซียนในขณะน้ี
ความเปล่ียนแปลงในชวง 50 ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม ๆ นับตั้งแตการกอตั้งอาเซียน กลายเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลกระทบตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เชน การคาเสรี 
การจางงาน ทักษะในการทํางาน การศึกษา เทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปทําใหรูปแบบการผลิต การคา และการบริโภคเปล่ียนแปลงตามไปดวย 
เชน ในอดีต “เศรษฐศาสตร” คือ วิชาการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต 
แตขณะนี้ธุรกรรมหรือการซื้อขายเกิดข้ึนไดทุกที่ทุกเวลา โดยผู ซื้อผูขาย
ไมจําเปนตองมาพบกัน 
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ทีผ่านมา อาเซยีนมบีทบาทนาํและประเทศ
คูเจรจาของอาเซยีนตางชืน่ชมความสาํเรจ็
ของอาเซียนในการเสริมสรางความม่ังค่ัง
ในภูมิภาคและความรวมมือที่สรางสรรค
ในเวทีโลก

“อาเซียนเปนประเด็นหลักในการ
ดาํเนนินโยบายตางประเทศของไทย
และประเทศสมาชิกมานาน ในขณะท่ี
ประเทศคูเจรจาอาเซียนตางเรียกรอง
ใหอาเซียนเปนตัวกลางหรือศูนยกลาง

ตอไป ทามกลางสภาพแวดลอมใหมที่ภูมิรัฐศาสตรของภูมิภาคและ
โลกกําลังอยูในชวงเปล่ียนผาน แตความทาทาย คือ อาเซียนจะยัง
สามารถดํารงความเปนหน่ึงเดียวและกาวตอไปไดอยางม่ันคง 
ในฐานะแกนกลางในการกําหนดแนวทางในการดําเนินความสัมพันธ
กับประเทศตาง ๆ ไดตอไปหรือไม”

การเข�าเป�นสมาชิกอาเซียนของติมอร�-เลสเต
อีกประเด็นที่กําลังเปนที่สนใจของคนท่ัวไป คือ การเขาเปนสมาชิก

อาเซียนของติมอร-เลสเต ประเทศหมูเกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไดแสดงความประสงคขอเขาเปนสมาชิกอาเซียน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ  2554 ปจจุบันอาเซียนกําลังพิจารณาหารือกัน 
เพราะหลักเกณฑการรับสมาชิกใหมตองคํานึงถึงความพรอมของประเทศที่จะ
เขารวมในทุกดานและทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองเห็นชอบรวมกันดวย 
ซึ่งทานทูตมองวา

“ไทยสนับสนุนใหติมอรฯ เขาเปนสมาชิกตั้งแตแรกที่ติมอรฯ 
แสดงความประสงคเพราะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูในภูมิภาคอยูแลว 
และการขยายสมาชกิภาพนาจะเปนผลดกีบัอาเซยีนโดยรวม  เร่ืองความพรอม
ของประเทศในการเขาเปนสมาชิกอาเซียนเปนประเด็นท่ีถกเถียงกันมา
ตัง้แตการรบัสมาชกิอาเซยีนใหม คอื เวยีดนาม ลาว เมียนมา และกมัพชูา 
แตในที่สุดก็ดูแลกันไปไดดวยดี ไมนาจะเปนปญหา แตตองใชเวลา”
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เรื่องฝากอยากบอก
กลาวถึงตรงน้ี เราคงเห็นภาพไดชัดเจนมากข้ึนแลววา ประเทศไทย

กับอาเซียนมีความเช่ือมโยงกันอยางใกลชิดและอาเซียนไดเอ้ือประโยชน
ตอเราทุกคนไมทางตรงก็ทางออม 

หากผูอ านตองการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับความเคล่ือนไหว
ของอาเซียนเปนประจําทุกสัปดาหและไดรับจดหมายขาวของสมาคมฯ 
ทุก 3 เดือน รวมถึงสิทธ์ิในการเขาประชุม
สามัญประจําปและรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 
ของสมาคมฯ สามารถติดตามขอมลูเพ่ิมเติม
ไดที่เว็บไซต www.aseanthailand.org 
และอีเมล aseanthailand@hotmail.com 
และสามารถเลือกสมัครเป นสมาชิก
สมาคมฯ ไดถึง 4 ประเภท คือ

• ประเภทตลอดชีพ 
• ประเภทรายป
• สมาชิกสมทบ 
• ประเภทองคกร/สถานศึกษา ไดแก 

ขาราชการ นักศึกษา นักเรียน ประชาชน
ทั่วไป หนวยงานราชการ เอกชนและสถานศึกษาท่ัวประเทศไทยและ
ประเทศในอาเซียน

กอนจากกนั ขอฝากทิง้ทายไววา “แมประเทศไทยจะมสีมาคมทีท่าํหนาที่
หลักในการเสรมิสรางความตระหนกัรูและปลกูฝงความรูสกึรวมในอตัลกัษณ
อาเซียนผานกิจกรรมตาง  ๆ เพ่ือใหคนไทยเขาใจและใชประโยชนจากอาเซียน
ไดมากที่สุด แตสมาคมฯ และกระทรวงการตางประเทศโดยกรมอาเซียน
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดานนโยบาย คงไมสามารถสรางความตระหนักรู
เกีย่วกบัเรือ่งอาเซียนในหมูคนไทยไดโดยลาํพงั เราทกุคนและทกุภาคสวน
ตองมีสวนรวมในการปลูกฝงใหคนรูสกึวา “เปนคนไทย” และ “เปนอาเซยีน”
และตองทําตั้งแตเด็ก ซึ่งทุกโรงเรียนจะมีส วนช วยได มากท่ีสุด 
โดยกระทรวงการตางประเทศสามารถสนบัสนนุกิจกรรมของโรงเรยีนได
เพราะอาเซียนเปนเรื่องระดับชาติและมีหนวยงานที่เกี่ยวของมากมาย”
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จากตํานาน “วิทยุเอเชียเสรี”
ในยุคมี สงครามเย็น เป�นสองฝ�าย
โลกเสรี สื่อข�าวสาร ผ�านเมืองไทย

ออกอากาศ ทั่วกว�างไกล หลายอาณา

สู� “วิทยุสราญรมย�” ในวันนี้
สถานี คลื่นความถี่ AM 1575

เชื่อมการทูต การต�างประเทศ กับประชา
ด�วยสาระ ข�าวนานา เพื่อคนไทย

เน�นเข�าถึง คนใกล�ไกล ไทยน�องพี่
หลากรายการ สาระดี ที่จัดไว�

“รอบบ�านเรา” “วงวรรณกรรม” ยังจําได�
“คุยกับสุรพล” อีสานสไตล� ไม�ซ้ํากัน

“เกษตรน�ารู�” “เพื่อนประมง” ตรงสาระ
ปกิณกะ “ดาวดวงน�อย” ร�อยสีสัน

“วารสารฯ” ไตรมาสเหมือน เพื่อนคู�กัน
20 ป� สู�ป�จจุบัน ยึดมั่นประชา

“วิทยุการทูตเพื่อคนไทย”
มุ�ง “ก�าวไกล เพื่อไทย ทันโลก” กว�า
สู� “การทูตดิจิทัล” ไทยพัฒนา
เข�าถึงประชา พาไทยล้ํา นํายั่งยืน
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ป�นี้วิทยุสราญรมย� มีอายุครบ 20 ป� 
ผมเสียดายที่ไมอาจไปรวมกิจกรรมของทางสถานีได แตยินดีที่ไดเห็นวา

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สถานีวทิยุเลก็ ๆ  ในกระทรวงการตางประเทศของเรา
ยงักาวเดนิไปขางหนาดวยการขับเคลือ่นของขาราชการรุนใหมทีเ่ตม็ไปดวยพลัง
ของการทํางาน 

แลวก็ทําใหนึกไปถึงวันเกา ๆ 
วันท่ีผมกับขาราชการกองวิทยุกระจายเสียงไดร วมกันจัดตั้งสถานี

วิทยุสราญรมยขึ้นเมื่อป 2551 โดยปรับเปลี่ยนมาจากสถานีวิทยุเอเชียเสรี 
หรือ Voice of Free Asia 
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สัญญาณในหลายพื้นที่ ในขณะที่ผมและเพื่อนขาราชการในกองตองวุนอยู
กับการจัดผังรายการเพ่ือตอบสนองแผนการออกสูชนบททางวิทยุ

เมือ่ทกุอยางเขาทีแ่ละแนใจวา คลืน่ 1575 kHz ของเรารับฟงไดทัว่ไทยแลว
กองวิทยุกระจายเสียงก็จัดงานเล้ียงรับรองข้ึนท่ีสนามหนากรมสารนิเทศ 
โดยเชิญผูแทนจากสถานทูตตาง ๆ ในกรุงเทพฯ มารวม มีวงดนตรีจาก
กองดุริยางคทหารเรือมารวมบรรเลงสรางบรรยากาศ การจัดงานคร้ังนี้ก็เพ่ือ
เปดตัวสถานีวิทยุสราญรมยอยางเปนทางการดวย

พอถงึวนัทีเ่ริม่จดัรายการวนัแรก ในฐานะนายสถานีวทิยสุราญรมยคนแรก
ผมตื่นเตนมากเพราะรูดีวา นี่คือการเปดหนาประวัติศาสตรอีกหนาหน่ึง
ของกระทรวงเราในการสัมผัสกับพ่ีนองผูฟงในชนบทโดยตรง วิทยุสราญรมย 
คือ วิทยุแหงแรกที่เปนสื่อกลางระหวางประชาชนในพื้นที่หางไกลกับกระทรวง
การตางประเทศ !!

ประมาณสีเ่ดอืนเดอืนหลงัการจดัตัง้สถาน ีเมือ่การปรบัการสงคลืน่ออกอากาศ
 และการเตรียมผังรายการเสร็จเรียบรอย วิทยุสราญรมยก็เดินหนาเต็มกําลัง 
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รายการตาง ๆ ของเรา ไดออกแบบเพื่อผู ฟงในชนบทอยางแทจริง 
มีทั้งรายการขาวสารดานการตางประเทศที่เก่ียวกับประชาชน การเกษตร
สุขภาพ และเรื่องนารู ต าง ๆ รายการของเราใชวิธีบันทึกเสียงไวกอน 
ดังนั้น ทุกคนจึงไมเครียดกับการทํารายการ เพราะถาเกิดผิดพลาดก็สามารถ
ลบทิ้งและบันทึกเสียงใหมได 

ขาราชการในกองวิทยุกระจายเสียงตองฝกจดัรายการกันทุกคน ผมซักซอม
กับเพื่อนขาราชการที่จัดรายการในเรื่องการใชภาษาที่เรียบงาย สื่อสารชัดเจน
และเปนสาระที่เปนประโยชนแกผูคนในชนบท

ผมรับหนาที่ผู จัดรายการ “รอบบานเรา” ตอนเชาทุกวัน ซึ่งจะถือเปน
รายการยอดนิยมก็วาได เพราะเปนการนําขาวคราวการตางประเทศมาเสนอ
แบบฟงงาย เปดเพลงลูกทุงยอนอดีต และไมนาเชื่อวา รายการรอบบานเรา
ยังคงอยูจนปจจุบัน แมจะปรับรูปแบบไปบางเพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัย 

นอกจากนั้นแลว ผมยังรับหนาท่ีทํารายการจิปาถะ เชน คุยกับคุณอเนก 
นาวิกมูล ในรายการเร่ืองเกา ๆ ตามความถนัดของคุณอเนก ซึ่งเปนนักเขียน
เรื่องเกาของเมืองไทย และสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ในเรื่องที่นาสนใจ

คณุประภสัสร เสวกิลุ นอกจากจะเปนบรรณาธิการวารสารวิทยุสราญรมยแลว 
ยังจัดรายการสัมภาษณนักเขียนคนสําคัญ ๆ ของเมืองไทย โดยใชชื่อ
รายการวา “วงวรรณกรรม” 
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ขาราชการทุกคนในกองวิทยุตอนนั้น เทาท่ีผมจําได  นอกจากตัวผม 
คณุประภัสสร คณุกติตศิกัดิ ์แลว กม็คีณุสวุรรณา ฟองสมุทร คณุหทัยกานต
ยะมาลี คุณเบญจาภา ทับทอง และคุณนุจรีย คลองสั่งสอน ทุกคนตองจัด
รายการทั้งนั้นและเทาที่ผมติดตามสังเกตดูเหมือนวา เปนเรื่องสนุกมากกวา
การทํางาน 

ดวยกําลังคลื่นในระดับที่สามารถครอบคลุมอาวไทยได รายการ 
“เพื่อนประมงไทย” จึงไดถูกออกแบบขึ้นเพื่อใหชาวประมงและเรือในอาวไทย
สามารถใชประโยชนจากขาวสารดานการตางประเทศและสภาพอากาศ
รายการนี้ออกอากาศในเวลา 4 ทุม โดยคุณกิตติศักดิ์ เปนผูดาํเนินรายการ

ผมจําไดวา ในตอนนัน้ คณุทอมวชิย ชาญสรรค จดัรายการภาคภาษาอังกฤษ 
คุณสุวรรณา ฟองสมุทร จัดรายการใหความรูดานการเกษตร ชื่อ “เกษตรนารู”

กองวิทยุกระจายเสียง หนวยงานเล็ก ๆ ของพวกเรา ที่เคยเงียบเหงา 
ซอนตัวอยู บนช้ัน 3 ของกรมสารนิเทศ ที่แมแตข าราชการกระทรวง
จํานวนมากก็ไมรูจัก ก็คึกคักขึ้นมาทันตาเห็น ขาราชการในกระทรวงหลายคน
เริ่มพูดถึงวิทยุของเรา 

นักเขียนระดับประเทศไมวาจะเปนทมยันตี กฤษณา อโศกสิน คุณหญิง
จํานงศรี หาญเจนลักษณ คําสิงห ศรีนอก และคนอื่น ๆ ที่ผมจําไดไมหมด
เดินขึ้นมาใหสัมภาษณในรายการของคุณประภัสสร เสวิกุล กันเปนวาเลน 
เพราะคุณประภัสสร เปนนักเขียนนวนิยายระดับตน ๆ คนหน่ึงของประเทศ
และมีความรูจักคุนเคยกับนักเขียนจํานวนมาก  

รัฐธรรมนูญฉบับใหมเพ่ิงประกาศใชเมื่อปกอนหนา คือ ในป 2540 
ทําใหบรรยาการทางการเมืองประเทศไทยคึกคักมาก กองวิทยุของเราไดมี
โอกาสตอนรับ ประธาน กกต. คนแรก คอื คณุยุวศักดิ ์กมลเวช กบัคนในแวดวง
การเมือง เชน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคนอื่น ๆ อีกหลายคนที่เราเชิญ
มาสัมภาษณ 

ในชวงน้ันเองท่ีเราชักชวนศิลปนสาขาตาง ๆ  มารวมขบวนออกสูชนบท 
ทั้งนักรอง นักแสดงพื้นบาน นักจัดรายการโทรทัศน มารวมงานกับเรา
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หนาหองบันทึกรายการบนช้ัน 3 ของกรมสารนิเทศมีแผนท่ีประเทศไทย
ขนาดสูงราว 2 เมตรติดอยูตรงผนัง  ผมไดขอใหทําหมุดสีปกไวบนแผนที่
ตรงแตละจังหวัด พอมีจดหมายจากผูฟงเขามาก็ปกหมุดไวที่จังหวัดนั้น  

ทามกลางความเหน็ดเหน่ือยของทุกคนในกองเรา จดหมายของผูฟง
เปนสิ่งที่ทําใหพวกเราสนุกและมีกําลังใจมากข้ึน การเปดจดหมายอานดัง ๆ 
ใหไดยินทั่วกันทุกเชากลายเปนกิจวัตรของพวกเรากอนเริ่มทํางาน 

เราดีใจที่ไดรับจดหมายจากผูฟงหลากหลายอาชีพ ทั้งจากครูในโรงเรียน
ชนบท เรือเดินทะเลในอาวไทย ชาวไร ชาวสวน เด็ก ๆ  ในตางจังหวัดที่หางไกล
บางครัง้กม็าไกลจากทางเหนอืของประเทศเพือ่นบานอยาง สปป.ลาว ผูตองขงั
จากเรือนจําบางแหงในตางจังหวัด พระสงฆจากวัดในจังหวัดชายแดน ฯลฯ 

ประมาณ 10 เดือนหลังจากการปรับผังรายการ เราก็ไดรับจดหมาย
ครบ 71 จังหวัด (ในขณะนั้น) จดหมายจากจังหวัดสุดทายที่เราไดรับ
คอืจากจงัหวดัระนอง วนันัน้ ผมและขาราชการทกุคนในกองวทิยกุระจายเสยีง
มคีวามสขุกนัมาก  เมือ่ไดทราบวา  ผูฟงวทิยสุราญรมยสวนใหญอยูทางภาคอสีาน 
และ สปป.ลาว ผมจงึคดิจะจัดทาํรายการภาคภาษาอีสานข้ึน โดยไดเร่ิมมองหา
ขาราชการกระทรวงเราท่ีเปนคนอีสานและตองสามารถจัดรายการได   

ไมนาน วิทยุสราญรมยก็มีรายการภาคภาษาอีสาน จัดโดยคุณสุรพล 
เพชรวรา ภายใตชื่อรายการวา “คุยกับสุรพล” 

พรอม  ๆ   กนันัน้ รายการ  “ดาวดวงนอย”  กเ็กดิขึน้  โดยคณุปารชิาต ิรกัตะบตุร
ขาราชการหญงิชาวอบุลราชธาน ีดวยนํา้เสยีงทีส่ดใส สาํเนียงชาวอบุลทีไ่พเราะ
นาฟงและมีสาระสําหรับเด็กในชนบท ไมนานนักรายการน้ีก็กลายเปนรายการ
ยอดนิยมของเด็ก ๆ  ที่อยูหางไกล คุณปาริชาติ หรือ พี่เล็ก จึงกลายเปนขวัญใจ
ของเด็ก ๆ ทั้งในภาคอีสานและใน สปป.ลาวที่มีภาษาเกือบจะเหมือน ๆ กัน
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กาวตอจากน้ัน คือ เราไดรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทํารายการ
เพื่อกระจายขาวตามหมูบาน อันเปนสวนหนึ่งของการรณรงคเร่ืองการลอลวง
คนในภาคชนบทออกไปทํางานตางประเทศและใหขอมูลดานการตางประเทศ
ที่นารู และที่ตองบันทึกไวดวย คือ เราไดจัดรายการพิเศษขึ้นทางสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงแหงประเทศไทยระบบ FM ทีม่เีครอืขายทัว่ประเทศ สปัดาหละครัง้
ดวยความรวมมือของกรมประชาสัมพันธ

ดวยความรวมมอืของสถานวีทิยใุนออสเตรเลยี บางรายการของวทิยสุราญรมย
ยังไดออกอากาศไกลถึงออสเตรเลีย โดยมีกลุมเปาหมาย คือ คนไทยที่ไป
ทํามาหากินหรือตั้งรกรากที่นั่น 

งานครบหนึ่งปของวิทยุสราญรมยที่เราจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2542 นั้น
เปนงานที่สนุกสนานมาก หลายคนยังจําบรรยากาศของเพลงพื้นบานและ
เพลงลูกทุงในวันนั้นไดดี ทั้งการแสดงบนเวทีของลําตัดหวังเตะ ประชันกับ 
แมประยรู และเสยีงเพลงจากจรลั มโนเพช็ร และรุง สรุยิา บรรยากาศในงานนัน้
ถกูบันทกึไวในวารสารวทิยสุราญรมย ปที ่1 ฉบับท่ี 3 เดือนมถินุายน 2542 แลว 

ที่เลามาทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ผมจําไดและยังอาจจะมีรายละเอียดอื่น ๆ
บางที่หลงลืมไปตามกาลเวลาสองทศวรรษจากวันนั้น แมผมจะโยกยาย
ไปปฏิบัติหนาที่ในอีกหลายประเทศ แตก็ยังติดตามวิทยุแหงนี้อยางเงียบ ๆ 
ในฐานะที่ไดมีสวนในการจัดตั้งวิทยุสราญรมย ผมแอบภูมิใจและยินดีทุกครั้ง 
ที่ไดเห็นวิทยุสราญรมยกาวตอไป มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานไปตาม
ยุคสมัย ผมดีใจที่ไดเห็นขาราชการรุนใหม ๆ ที่หมุนเวียนกันมาปฏิบัติงาน
ตามวาระ เต็มเปยมดวยพลังและความคิดสรางสรรค และเชื่อมั่นวา ในไมชานี้

วิทยุสราญรมยก็จะเขาสู การเปลี่ยนผานสู ยุคดิจิทัล
อยางสมบูรณเพื่อรับใชประชาชนตอไป

ON AIR
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ดร.สรุนิทร� พศิสวุรรณ รฐัมนตรีว�าการกระทรวง
การต�างประเทศ เป�นประธานในงานวันเป�ดสถานี
วทิยสุราญรมย� เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2541

ผมกบัคณุมนนัยา ธนะภมู ิหรอื 
“มนนัยา” นกัเขียนเรือ่งสัน้ สารคดี 
และนกัแปลนวนิยายชือ่ดงั 

ทมีงานวทิยสุราญรมย�ในยคุก�อตัง้

นายดอน ปรมตัถ�วนิยั 
อธบิดีกรมสารนเิทศ 
(ในขณะนัน้) ต�อนรบั 
ม.ร.ว. สขุมุพนัธุ� บรพิตัร 
รฐัมนตรีช�วยว�าการ
กระทรวงการต�างประเทศ 
“1 ป� วทิยสุราญรมย� 
กต. ไทยรบัใช�ประชา” 
เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2542

ในวนัทีผ่มสมัภาษณ� ดร. วรีพงษ� รามางกูร อดตีรองนายกรฐัมนตรี
ด�านเศรษฐกิจ ในสมัย พล.อ.ชวลติ ยงใจยทุธ 
เป�นนายกรฐัมนตรี โดยมรีองปลดักระทรวง สวุทิย� สมิะสกุล                       
และรองอธิบดีกติติ วะสนีนท� รองอธบิดีกรมสารนเิทศ 
(ในขณะนัน้)  เข�ารบัฟ�งด�วย

ทมีงานวทิยสุราญรมย�กบัภาพความทรงจําจากการจัดงาน 
“1 ป� วทิยสุราญรมย� กต. ไทยรบัใช�ประชา” ในโอกาสครบรอบ 1 ป�
การก�อต้ังสถานวีทิยสุราญรมย� เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2542 

อคัรราชทูต
ประภสัสร เสวิกลุ 
ศลิป�นแห�งชาติ 

กบัแขกผู�มเีกียรตขิอง
สถานวีทิยสุราญรมย�

“

“

“

“

“

“

“
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‘สถานีวิทยุเอเชียเสรี’ จัดตั้งขึ้นภายใต�ความตกลงว�าด�วยความร�วมมือด�านการกระจายเสียง
ระหว�างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2508 โดยมีวัตถุประสงค�
คอื เพือ่ป�องกนัภยัคกุคามของลทัธคิอมมวินสิต� และเผยแพร�ความดีงามของระบอบประชาธิปไตย 
รวมท้ังส�งเสริมเสรีภาพของประเทศไทยกับประเทศต�าง ๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งเป�นแนวทาง
การจัดรายการของสถานีในระยะเร่ิมแรก

จุดเริ่มต�น

2508

วิทยุสราญรมย� 
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สถานีวิทยุเอเชียเสรีเริ่มออกอากาศครั้งแรก โดยการดําเนินการของกองวิทยุกระจายเสียง 
กรมสารนเิทศ กระทรวงการต�างประเทศ กระจายเสยีงผ�านคลืน่ความถ่ี AM 1575 kHz 
กลุ�มผู�ฟ�งหลักคือ คนไทยทั้งในและนอกประเทศ ภายใต�คําขวัญที่ว�า “เชื่อมั่นในท�าที เสรีในโลกทรรศน�”
โดยมีเป�าหมายหลักในการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�
ตลอดจนบริเวณตอนใต�ของจีนและด�วยกําลังส�ง 1,000 กิโลวัตต� ทําให�มีรัศมีการกระจายเสียง
ครอบคลมุถึงประเทศเพื่อนบ�านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

2511 
ออกอากาศครั้งแรก
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ภายหลังสงครามเย็น จึงเปลี่ยนมามุ�งเน�นการส�งเสริมความเป�นมิตร 
ความเข�าใจอันดีและความร�วมมือระหว�างไทยกับประเทศเพื่อนบ�าน
เพื่อให�คนไทยทั้งในประเทศและต�างประเทศเข�าใจและให�การสนับสนุนนโยบาย
ต�างประเทศของไทย และเพื่อประชาสัมพันธ�ผลงานที่สําคัญ 
ของรัฐบาลไทยและของกระทรวงการต�างประเทศ

เครื่องมือในการส�งเสริมความเข�าใจ

2530
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สถานีวิทยุสราญรมย�ถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 โดยมีพิธีเป�ดอย�างเป�นทางการ
เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2541 เพือ่นาํเสนอข�าวสารท่ีถกูต�อง เท่ียงตรงและฉับไว ตลอดจนข�อมูลเกีย่วกบั
วิทยาการและสาระบันเทิงที่เป�นประโยชน�ต�อกลุ�มผู�ฟ�ง เพื่อตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อประชาชน
ของกระทรวงการต�างประเทศและเป�นกระจกของสังคมในการเผยแพร�วฒันธรรม ประเพณ ีและค�านยิม
อันดีงามของไทย วิทยุสราญรมย�จึงเปรียบเสมือนสะพานที่ทอดยาวเช่ือมความเข�าใจอันดี
ระหว�างกระทรวงการต�างประเทศกับประชาชน

กําเนิด “วิทยุสราญรมย�”

2541
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วิทยุสราญรมย�เป�ดใช�งานเว็บไซต�
saranrom.mfa.go.th
เป�นครั้งแรกเพื่อเป�นอีกหนึ่งช�องทาง
ในการประชาสัมพันธ�บทบาทของกระทรวงฯ
และภารกจิด�านการต�างประเทศผ�านระบบออนไลน�
โดยเว็บไซต�นี้เป�นแหล�งรวบรวมรายการ
ของสถานีฯ ตารางการออกอากาศ
สาระน�ารู�ต�าง ๆ วารสารวิทยสุราญรมย�
ในรูปแบบ E-Book รวมถึงการรับฟ�ง
วิทยุในรูปแบบออนไลน� เพื่อต�อยอด
จากการฟ�งวิทยุแบบดั้งเดิม

เป�ดเว็บไซต�
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วิทยุสราญรมย�มีการเพิ่มช�องทาง
การประชาสัมพันธ�ทางออนไลน�
โดยผ�าน Facebook 
“Saranrom Radio” โดยนําเสนอ
รายการและสาระน�ารู�ต�าง ๆ รวมถึง
คลิปวีดิทัศน�มากมาย เพื่อให�คุณผู�ชม
และคุณผู�ฟ�งเข�าถึงการต�างประเทศ
ได�สะดวกมากยิ่งขึ้น
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Saranrom Radio Live อีกหนึ่งช�องทางที่เพิ่มขึ้นมาคือ การ Live หรือถ�ายทอดสดที่จะทําให�
ผู�จัดรายการต�าง ๆ ของสถานีวิทยุสราญรมย�สามารถพูดคุยและโต�ตอบกับท�านผู�ฟ�งผ�านทาง
ออนไลน� ได� นอกจากนี้ ยังมีการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวประจําสัปดาห�ของโฆษกกระทรวง
การต�างประเทศ การประชมุ การสมัมนา และกจิกรรมต�าง ๆ ของกระทรวงการต�างประเทศ
ทาํให�ประชาชนได�เข�าถงึการต�างประเทศและทราบถึงบทบาท ภารกิจของกระทรวงการต�างประเทศ 
ได�ง�ายและชัดเจนมากขึ้น

Saranrom Radio Live

กจกรรรม

S
รายกา

นอกจ
ประชมุ 

ป

ใหายทอดสดทจะทาให
และโต�ตอ

ข�าวป

ายทอดสดทจะทาใหห
และโตตตอ

ข�าวป
มต�า

าท ภให
ไ
ห�ปร

S
รายกา

นอก
งประเท

หาให�ประชาชนได�เข�าถงึการ างประเทศและทราบ งบทบาท ภารกิจของกระทรวงการต�างป
และชั
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วทิยสุราญรมย� อยู�คู�กบัคนไทยมาครบ 20 ป� และจะยังคงมุ�งมั่นผลิตเนื้อหาดี ๆ รายการใหม� ๆ
และรูปแบบการจัดรายการที่แตกต�างไปจากเดิม เพื่อให�ประชาชนได�เข�าใจและรับรู�
ถึงการต�างประเทศท่ีอยู�รอบ ๆ ตัวเรา ภายใต�คําขวัญ “ก�าวไกล เพื่อไทย ทันโลก”

20 ป� วิทยุสราญรมย�

2561

61



50 ป� กับวิทยุการทูตเพื่อประชาชน

กระทรวงการตางประเทศเปนหน่ึงในสวนราชการ
จํานวนนอยที่มีสถานีวิทยุเปนของตนเอง เพราะการสราง

ความรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจดานการตางประเทศ
ใหแกสาธารณชนและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
ในการดําเนินนโยบายตางประเทศเปนหัวใจของการดําเนินนโยบาย 
การทูตสาธารณะ 

 เรื่อง 
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เม่ือกอเกิดจากวิทยุเอเชียเสรีที่กอตั้งข้ึนโดยความตกลงระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อป 2508 และเริ่มออกอากาศคร้ังแรก
เมื่อป 2511 จึงถือไดวา วิทยุสราญรมยของกระทรวงการตางประเทศ
อยูคูคนไทยมานานกวา 50 ปแลว โดยยงัคงใชคลืน่ความถี ่AM 1575 kHz
รวมกับวิทยุเสียงอเมริกา หรือ Voice of America (VOA)

ตลอด  20 ป  วิทยุสราญรมยได ทําหนาท่ีเป นสื่อกลางและ
ชองทางในการบอกเลาขอมูลขาวสารใหแกพี่นองประชาชนเพ่ือสราง
ความตระหนกัรูและความเขาใจดานการตางประเทศในทกุมติ ิเสมอืนวา
วิทยุสราญรมยเปนตัวแทนของกระทรวงการตางประเทศท่ีเดนิทางไปถึง
บานของประชาชนเพ่ือบอกเลา อธิบาย และใหความกระจางเก่ียวกบัประเด็น
ดานการตางประเทศและขาวสารท่ีเก่ียวของ เปนเสมือนสะพานท่ีทอดยาว
เพ่ือเช่ือมปฏิสมัพนัธและความเขาใจอันดรีะหวางกระทรวงการตางประเทศ
กบัประชาชน และเปนวทิยกุารทตูเพือ่ประชาชนทีเ่ชือ่มโยงการตางประเทศ
และการทูตเขากับประชาชน ผานรายการของสถานีฯ ที่เต็มเปยมไปดวย
สาระนารูที่เปนประโยชนตลอดระยะเวลา 20 ป ดังคําขวัญของสถานีฯ 
ที่วา “กาวไกล เพื่อไทย ทันโลก”
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เพื่ อ ให  สอดรับกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และการทูตดิจิทัล 
ทมีงานวิทยสุราญรมยไดถายทอดสด 
การจัดงานดังกลาวผาน Facebook 
live ของ Saranrom Radio ตั้งแต
บรรยากาศชวงก อนเริ่มงานและ
ตลอดการเสวนา ซึ่งมียอดรับชม
มากกวาหนึ่งหม่ืนคร้ัง โดยมีผูแทน
จากหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ
องคกรดานวิทยุกระจายเสียงและ
สื่อสารมวลชนจํานวนกวา 170 คน
เขารวมงาน รวมทัง้คณุบอย โกสยิพงษ
นักแตงเพลงและโปรดิวเซอรชื่อดัง 

ผู�แทนจากหน�วยงานต�าง ๆ ของภาครัฐ 
องค�กรด�านวิทยุกระจายเสียง และสื่อสารมวลชน
เข�าร�วมฟ�งเสวนา
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ทานรัฐมนตรีวาการฯ ไดกลาวถึงความผูกพันที่มีตอวิทยุสราญรมย
ทั้งในฐานะที่เคยเปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในชวงกอตั้งวิทยุเอเชียเสรีและ
ในฐานะอธิบดีกรมสารนิเทศ ซึ่งไดเห็นพัฒนาการและการปรับตัวของวิทยุ
สราญรมยมาอยางตอเน่ือง ปจจุบัน สื่อทุกแขนงลวนเผชิญกับความทาทาย
จากสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศหลากหลายรปูแบบ วทิยสุราญรมยจงึอาจเพิม่
ชองทางการรับฟงผานระบบออนไลนและแอปพลิเคชัน เชน Thai Radio 
เพ่ือเช่ือมกระทรวงการตางประเทศสูประชาชนมากข้ึน เพราะการเขาถึง
ประชาชนเปนหัวใจสําคัญของการทูตสาธารณะ

การเปดตวั YouTube “Saranrom Channel” อยางเปนทางการสะทอนถึง
การปรับตัวเพ่ือพัฒนาวิทยุสราญรมยเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบเพ่ือให
สามารถเขาถึงผูชมผูฟงทุกกลุม 

ในการเสวนาหัวขอ “วิทยุสราญรมย... จากอดีต 
ถึงป จจุบัน” เอกอัครราชทูตสุรพงษ  ชัยนาม เล าถึง
การดําเนินงานของวิทยุเอเชียเสรีที่กอตั้งในยุคสงครามเย็น 
ซึ่งสะทอนนโยบายตางประเทศของไทยในขณะน้ันท่ีมุงเนน
การตอตานลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่งเปนภัยคุกคามประเทศและ
ภมูภิาคเพือ่เผยแพรระบอบประชาธปิไตย ภายใตแนวคดิทีว่า 
หากประชาชนในประเทศมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย
การตางประเทศก็จะสามารถเปนกําลงัสําคัญในการสนับสนนุ

วิทยุสราญรมย�...จากอดีต ถึงป�จจุบัน สู�อนาคต 

รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการต�างประเทศ 
เล�าถึงประสบการณ�
ในช�วงก�อตั้ง 
วิทยุเอเชียเสรี 
และในฐานะ
อธิบดีกรมสารนิเทศ

66



นโยบายดังกล าวด วย  นอกจากนี้ 
ไดเนนยํ้าการจัดลําดับความสําคัญ
และความเรงดวนของการนําเสนอ
ข อมูลข  าวสารให  สอดคล องกับ
สถานการณ และบริบทแวดล อม 
ณ เวลาน้ัน ๆ ขณะท่ีเอกอัครราชทูต
กติตพิงษ    ณ   ระนอง   เหน็วา   การดําเนนิงาน
ของวิทยุสราญรมยควรสอดรับกับ
การทูตสาธารณะท่ีมุงเนนการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ สรางภาพลกัษณ
ที่ดีใหแกประเทศทั้งในมุมมองของ
คนไทยและชาวตางชาต ิและในปจจบุนั
ที่โลกเขาสูยุคดิจิทัล วิทยุจึงมิใชเปน
เพียงวิทยุ  แต สามารถ  mult iply 
ไปไดหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด นอกจากน้ี การใชชื่อ

ผู�ชนะเลิศคลิปวิดีทัศน�ในหัวข�อ “การต�างประเทศในมุมมองของฉัน” 
รับมอบรางวัลจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ
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สถานีวิทยุวา “สราญรมย” อาจไมสะทอนภาพของกระทรวง
การตางประเทศในสายตาประชาชนสวนใหญที่ไมไดรับทราบวา
กระทรวงการต างประเทศมีที่ตั้ ง เดิมอยู ที่ วั งสราญรมย  
ดังนั้น วิธีการประชาสัมพันธใหประชาชนรู จักวิทยุสราญรมย
มากข้ึนจึงเป นปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ การเสวนาชวงน้ี 
เราไดรับเกียรติจากเอกอัครราชทูตจริย วัฒน  สันตะบุตร 
เปนผูดําเนินรายการ  ซึ่ งทําให บรรยากาศของการเสวนา
เปนไปอยางนาสนุกและไดความรูมากมาย

ในการ เสวนาหั วข  อ  “วิทยุ สราญรมย   สูอนาคต ” 
นางสาวบุษฎ ี สนัตพิทิกัษ  อธบิดกีรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง
การตางประเทศ ไดกลาวถึงการปรับตัวของวิทยุสราญรมย
ตั้งแตวิทยุเอเชียเสรีถึงยุคดิจิทัลที่สื่อวิทยุยังคงมีความสําคัญ
เพราะสามารถเข าถึงพื้นที่ที่อินเทอร  เน็ตยังคงเข าไม ถึง 
โดยกระทรวงการต างประเทศตระหนักถึงความจําเป น
ที่วิทยุสราญรมยตองปรับตัวและพัฒนาใหเขากับบริบทปจจุบัน
เพื่อใหขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็วแกประชาชน และตองสื่อสาร
เรื่องการทูตและการตางประเทศใหประชาชนสามารถเขาใจ
ไดงายยิ่งข้ึน  ทีผ่านมา  กระทรวงการตางประเทศไดใชประโยชน
จากสื่อดิจิทัลในการดําเนินนโยบายการทูตสาธารณะและ
การทูตเพ่ือประชาชน  โดยใช   soft-power diplomacy 
และการทูตวัฒนธรรมในการเผยแพรข อมูลเชิงบวกและ
เปนสื่อกลางใหตางประเทศไดรู จักประเทศไทยมากย่ิงขึ้น 
การเสวนาชวงนี้มีนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ
เป นผู ดําเนินรายการโดยมุ งเนนการแบงปนประสบการณ
และแงคิดจากผูแทนสื่อมวลชนชั้นนําในโลกยุคดิจิทัล ไดแก 
ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการขาว สถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส ซึ่งเห็นวา การปรับตัวนับเปนโจทยใหญของสื่อ
ทุกแขนงไมเฉพาะแตสื่อวิทยุเทาน้ัน การท่ีวิทยุสราญรมย
สามารถดําเนินงานมาไดนานถึง 20 ป ยอมไมใชเรื่องธรรมดา
เพราะเปนสื่อเฉพาะทาง แตทุกสื่อก็ตองปรับตัวและแขงขันกัน
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มากท้ังในเร่ืองของ content ความรวดเร็ว และ platform ปจจบุนัสือ่กระแสรอง
หรือ new media มีอิทธิพลสูงมาก เพราะคนรุ นใหมนิยมบริโภคขอมูล
ขาวสารผานสมารทโฟน ดังนั้น โจทยสําคัญ คือ สื่อจะตองทําอยางไร
เพื่อใหคนนึกถึงและสามารถเขาถึงคนรุนใหมได ปจจุบันเกิดการขยายตัว
ของสํานักขาวสมัยใหมหรือ Digital News Room ซึ่งมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 
มีความรูเฉพาะทางในเรื่องนั้น ๆ สงผลกระทบตอสื่อกระแสหลักซึ่งฝกฝน
ใหนกัขาวพยายามนําเสนอทุกประเด็นและใหเกาะติดทกุเร่ือง ดงันัน้ สือ่กระแส
หลักจึงจําเปนตองปรับตัวเพ่ือรับมือกับการแขงขัน โดยไทยพีบีเอสไดมุงเนน
บูรณาการ content เพ่ือใหใชไดกับทุกชองทางพรอมกัน ไมวาจะเปน 
online/ on-ground/ on-air ซึ่งเปนความทาทายท่ีทุกสํานักขาวกําลังเผชิญ
เพื่อครองใจผูชม และอาจจะเปนบทเรียนหน่ึงสําหรับวิทยุสราญรมยไดศึกษา 
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นายชวรงค ลิมปปทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติและ
ผูจดัรายการวิทย ุ“คล่ืนความคิด” FM 96.5 เหน็วา จดุแข็งของวทิยุสราญรมยคอื 
การมีขอมูลทีน่าเช่ือถือ แตตองพัฒนาความเปนมอือาชพีและมีเจาหนาทีป่ระจํา
ที่รับผิดชอบการจัดรายการ มิใชการหมุนเวียนขาราชการมาจัดรายการ
เชนในปจจบุนั การท่ีวทิยสุราญรมยขยาย platform ไปยัง social media ถือไดวา
ดําเนินมาถูกทางแลวแตตองเขาใจธรรมชาติของ social media เพื่อผลิตเนื้อหา
ใหสอดคลองกบั platform โดยเนือ้หาทีผ่ลติในสือ่หลกั (เชน สือ่โทรทศัน / สือ่วทิย)ุ 
เปรยีบเสมอืนเปนครวัหลกัทีผ่ลติขาวสารเพือ่ออกหนาจอโทรทศันหรอืออกอากาศ
ทางวิทยุ แตการนําขอมูลขาวสารนั้นมาเผยแพรผาน new media จะตองผาน
การปรุงแตงใหมเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของ social media นั้น ๆ 
ป จจุบันสื่อกระแสหลักต องเผชิญกับความท าทายในการแข งขันกับ 
Digital News Room ซึ่งไมมีขอติดขัดเรื่องกรอบจริยธรรม จึงขอเสนอให
กระทรวงการตางประเทศพิจารณาใชประโยชนจากบุคลากรในตางประเทศ
ที่มี first-hand information ที่คนอื่นเขาถึงไมได เน้ือหาของขาวสารจะตอง 
live ทันเหตุการณ และตองปรับรูปแบบการผลิต (production) ใหเขากับ
ชองทางที่เผยแพรดวย รูปแบบรายการของวิทยุสราญรมยจึงควรปรับให
ทันสมัยและสอดรับกับรสนิยมของผูบริโภค YouTube มากขึ้น 
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การพัฒนาอย างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม ๆ ไดส งผลให
สาธารณชนสามารถรับทราบข อมูลข าวสาร
จากหลากหลายชองทางไดอยางรวดเร็วและทําให
การตางประเทศไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป ทุกคน
สามารถมีส วนร วมในการขับเคลื่อนประเด็น
ดานการตางประเทศ ในฐานะ “citizen diplomat”

เรื่องการตางประเทศท่ีมีความหลากหลาย 
ซบัซอน เชือ่มโยงกัน และเปนทีร่บัรูของสาธารณชน
อยางเปดเผยมากยิ่งขึ้น จนทําใหการตางประเทศ
มผีูเลนทีห่ลากหลายข้ึนและไมจาํกัดเฉพาะภาครัฐ
ทําใหนักการทูตใน “โลกใหม” ที่ไมใชเปนเพียง
การเจรจาในหองปดและไมเปดเผยขอมูลแก
สาธารณชนจําเปนตองปรับตัวและวิธีการทํางาน
ภายใตบริบทนี้ โดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่ทันสมัยมาใชใหเกิดประโยชนกับภารกิจของ
กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชน
สงูสดุในการปกปอง รกัษา และเพ่ิมพนูผลประโยชน
ของชาติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในวงกวาง
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การทูตดจิทิลั (Digital Diplomacy) คอื การนําเอาเทคโนโลยแีละเครือ่งมอื
ดิจิทัลมาใชประโยชนในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับสาธารณชน
ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือบรรลุเปาหมายของนโยบายดานการตางประเทศ
ของไทย ไดแก การสงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือในดานตาง ๆ 
กับตางประเทศ การสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในประชาคมโลก 
การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การเสริมสราง
ภาพลักษณ ความเชื่อมั่น ความนิยมไทย และทัศนคติที่ดีตอไทย ซึ่งสงผลให
เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ในขณะเดียวกัน การทูตดิจิทัลยังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสนับสนุน
ภารกิจการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หรืออํานาจในการโนมนาว
เพื่อสรางความนิยมยอมรับ (Soft Power Diplomacy) เชน การส่ือสารกับ
สาธารณชนตางประเทศในวงกวางอยางรวดเร็ว โดยการสะทอนจุดแข็ง
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ของไทยท่ีชาวตางชาติสนใจ อาทิ อาหาร สถานท่ีทองเท่ียว และกีฬา 
ที่สะทอนเอกลักษณความเปนไทย และการชิงพื้นที่ทางขอมูลในโลกดิจิทัล 
(digital territory) เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการโนมนาว
สาธารณชนทั้งในและตางประเทศใหมีแนวคิดเชิงบวกตอประเทศไทย
และลบลางแนวคิดเชิงลบไมใหกระจายไปในวงกวาง

ปจจุบนั เทคโนโลยีดจิทิลัไดชวยใหกระทรวงการตางประเทศเผยแพรขอมลู
ขาวสารและส่ือสารกับประชาชนไดโดยตรง ผานทางเคร่ืองมือและชองทาง
สื่อสารดิจิทัลตาง ๆ ที่เราอยากเชิญชวนใหคนไทยทุกคนเขามามีสวนรวม
และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการตางประเทศของไทย ไดแก

1. Website กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th)  มีทั้งรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. Facebook กระทรวงการตางประเทศ  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กจิกรรมของกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสลุใหญ
โดยขอมูลสวนใหญเปนภาษาไทย ปจจุบันมีผู ติดตามจํานวนประมาณ
178,000 คน

3. Twitter @MFAThai  เปนชองทางแจงขอมูลขาวสารกิจกรรมสําคัญ
ของกระทรวงการตางประเทศและเหตุการณที่สงผลกระทบกับคนไทยท้ังใน
และตางประเทศใหแกสาธารณชนและผูสื่อขาวท้ังในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ปจจุบันมีผูติดตามจํานวนประมาณ 85,000 คน
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4. Instagram mfa_thailand  มีผูติดตามจํานวนประมาณ 1,020 คน 
5. YouTube ชอง MFA Thailand  มผีูตดิตามจาํนวนประมาณ 6,000 คน
6. Line@  เผยแพรขอมลูขาวสารนารูทีเ่กีย่วกบักระทรวงการตางประเทศ

เปนภาษาไทย ปจจุบันมีผูติดตามจํานวนประมาณ 1,000 คน
7. Website และ Facebook รวมถึงชองทางส่ือสังคมออนไลนอื่น ๆ 

ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในตางประเทศท่ัวโลก 
ซึ่งเปน first-hand information ที่สําคัญของกระทรวงการตางประเทศ
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน เชน กรณีการเกิด
ภัยพิบัติในตางประเทศที่อาจกระทบนักทองเที่ยวไทยหรือคนไทยที่อาศัย
อยูในประเทศนั้น ๆ

8. วทิยสุราญรมย ปจจบุนัวทิยสุราญรมยไดพฒันาและปรบัตวัใหเขากบั
โลกยุคดิจิทัล จากเดิมที่มีชองทางการเผยแพรทางคล่ืน AM เพียงอยางเดียว
กไ็ดเพ่ิมชองทางการเผยแพรผาน Facebook และ YouTube ของวิทยุสราญรมย 
รวมท้ังเขาเปนสวนหน่ึงของแอปพลิเคชันฟงวิทยุ “Thai Radio” ซึ่งเปน
แอปพลิเคชันฟงวิทยุที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของประเทศไทยในขณะน้ี
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เติมเต็มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ผ่านบทบาทภริยาท่านทูตกับ

คุณตุ๊ก 

กมลรัตน์ บุญ-หลง
ภาพชีวิตของภริยาท�านทูตท่ีแต�งตัวสวยสง�า พบปะ ย้ิมแย�ม ถือแก�วไวน�พูดคุย

กับผู�คนมากหน�าหลายตาในงานกาลาดินเนอร�หรูหรา คงเป�นภาพในความคิดคํานึง
ของใครหลายคนท่ีอาจเคยเห็นผ�านละคร ภาพยนตร� นิยาย หรือส่ือต�าง ๆ ท่ีนําเสนอ
แต�น่ันเป�นเพียงฉากหน�าส�วนเล็ก ๆ เพราะในรายละเอียดของชีวิตภริยาท�านทูตมีมิติ
ท่ีน�าสนใจกว�าน้ัน ทุกการเลือกสรรมีผลต�อหน�าตาและความสัมพันธ�ระหว�างประเทศเสมอ
ท้ังทางตรงและทางอ�อม 

บทสนทนากับ “คุณตุ�ก กมลรัตน� บุญ-หลง” ภริยาของท�านทูตจักร บุญ-หลง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงย�างกุ�ง ประเทศเมียนมา ได�บอกเล�าบางช�วงตอนของประสบการณ�
ท่ีจะพาคุณไปรู�จักตัวตนและบทบาทของภริยาเอกอัครราชทูตได�ดีย่ิงข้ึน

จากเลขานุการเอก
สู�การเป�นคุณแม�อย�างเต็มตัว

ในชีวิตของทุกคนยอมมีชวงจังหวะที่ตองเปลี่ยนแปลงโดยไมไดวางแผน
ไวลวงหนา ทวาเมือ่มจีดุพลกิผนัเกดิขึน้ การเปลีย่นเสนทางชวีติของตนเองกค็ง
เปนเรื่องยากตอการตัดสินใจไมนอย ชีวิตของคุณตุกก็เชนกัน 

“เมื่อประมาณสิบปที่แลว พี่ก็คิดอยูนานเร่ืองจะลาออกจากการเปน
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ ซึง่ขณะน้ันพ่ีดาํรงตําแหนงเลขานุการเอก
ออกมาเปนแมบานเต็มตัวจะตองทําอยางไร แตเหตุการณเกิดขึ้นคือ 
วันหนึ่งลูกชายอายุ 3 ขวบกวามีไขขึ้นสูง พี่ก็ตองตื่นขึ้นมาเช็ดตัวดูแลลูก
ตอนต ี2 เชาวันรุงขึ้นก็ตองรีบมาทาํงานตอ และตัวพีเ่องกไ็มสบายดวย ในครัง้นี้ 
พี่รู สึกวารางกายเรารับไมไหว การที่เราจะสวมหมวก 2 ใบ คือในฐานะคุณแม 
ทีต่องดแูลลกูเลก็ถึง 2 คน คอืลกูสาวอายุ 10 ขวบ กบัลกูชายคนเล็ก 3 ขวบกวา 
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ในขณะนั้น เมื่อถึงเวลาสี่โมงเย็น พี่ก็อยากจะปดแฟม เก็บโตะ เพื่อไปรับลูก ๆ
ที่โรงเรียน หากพ่ีเลือกที่จะสวมหมวกใบท่ี 2 รับราชการตอไป ก็ตองเลิกงาน
ประมาณหนึง่ถงึสองทุม ซึง่เปนเร่ืองปกติของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ 
แลวลกูเราจะอยูกบัใครซึ่งตอนนั้น คุณแมก็เพิ่งเสียชีวิต ลูก ๆ ตองอยูกับพี่เลี้ยง 
ทานทูตในขณะน้ันดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ ทานจึงไมมีเวลา
ใหกบัครอบครัวเทาใดนกัเพราะตองเดินทางตลอด”

“พี่ก็คิดวา จะใหลูก ๆ ของเราอยูกับพี่เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมงเลยหรือ 
เหตุผลที่ตัดสินใจลาออกจากราชการ จึงเปนเรื่องของหนาที่ ความรับผิดชอบ
ทีแ่มพงึมตีอลกูและครอบครวั และตองการใหเวลาอยางเต็มทีก่บัลกูท่ียงัเล็กดวย

ภริยานักการทูตไม�ได�
มีหน�าที่ออกงานเพียง
อย�างเดียว ถ�าเปรียบ
เป�นงานโรงแรม ก็เหมือน
ดํารงตําแหน�งผู�จัดการ
ฝ�ายที่พักและจัดเลี้ยง
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บทบาทหน�าบ�านและหลังบ�าน
ของภริยาท�านทูต

ภาพของภริยาเอกอัครราชทูตในสายตาใครหลายคนอาจดูหรูหรา 
มีหนาที่ออกงานเชิดหนาชูตา ทวาในความเปนจริง มิติของชีวิตในบทบาทนี้
มีรายละเอียดมากกวานั้น 

“นั่นเปนเพียงภาพหนางาน ถาเปรียบเปนงานโรงแรม พี่ก็เหมือนดํารง
ตาํแหนงผูจดัการฝายท่ีพกัและจัดเล้ียง (Residence Manager) คอืเม่ือทานทูต
ยายไปประจําการที่ประเทศใดก็ตาม เมื่อถึงทําเนียบเราตองตรวจเช็ค
ของใชตาง ๆ ในทําเนียบทูต ตรวจดูวา มีอะไรตองซอมแซมดูแลเพิ่มเติมบาง 
จัดระบบการจายกับขาว การซื้อของใช การจัดทําเนียบใหดูสวยงาม สมฐานะ 
และสะทอนความเปนไทย หรอือยางเร่ืองของการจดัเลีย้งอาหารไทย เครือ่งปรงุ
อาหารที่จะทําอาหารไทยในแตละประเทศจะแตกตางกันซึ่งอาจมีไมครบถวน 
เราจะทําอยางไรในการเตรียมเครื่องปรุงอาหารใหไดรสชาติความเปนไทย
ใหไดมากท่ีสดุ ซึง่สิง่เหลานีเ้ปนความทาทาย  ดงันัน้ เมือ่เวลายายไปอยูประเทศ
ใหมแตละครั้ง เราตองไปจายตลาดกับแมครัวและผูติดตาม ตองสํารวจวา 
มีผลิตภัณฑ สินคาอะไร รู ว าราคาขายเทาไหร เพื่อใหเราเห็นภาพรวม
กอนท่ีจะปลอยใหแมครัวไปจายกับขาวตามลําพังและเพ่ือความราบร่ืน 
ทั้งกับการปฏิบัติหนาที่แบงเบาภารกิจของทานทูตและชวีติภายในครอบครวั” 
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สร�างภาพลักษณ�ที่ดีแก�สตรีไทย
หนึ่งในภารกิจสําคัญของภริยาท�านทูต

ผูหญิงยุคใหมมีบทบาทมากมายในการขับเคล่ือนประเทศ สําหรับภริยา
ทานทูตอยางคุณตุก นอกจากจัดการทุกสิ่งในครอบครัวใหลงตัว ภาพลักษณ
ของสตรีไทยก็เปนสิ่งที่คุณตุกใหความสําคัญและเลือกที่จะถายทอดผาน
บทบาทของภริยาทานทูต ซึ่งมีโอกาสแลกเปล่ียนทรรศนะกับผูคนมากมาย
ในระดับนานาชาติ 

“ก็ตองยอมรับนะคะวา ผูหญิงไทยในสายตาของชาวตางชาติที่ไดฟง
ขอมูลมาก็จะนึกไปถึงเรื่องยาเสพติด ปญหาหญิงขายบริการ เน่ืองจาก
ไดรับขอมูลมาไมครบ พี่เองก็พยายามส่ือใหนานาชาติรูวา ผูหญิงไทยไมได
เสียหายทั้งหมด แตคนที่เขาเปนแบบนั้น เพราะเขาถูกเอารัดเอาเปรียบ 
อาจเพราะไมมีโอกาสทางการศึกษาที่มากพอ ภูมิคุ มกันตรงนั้นจึงไมมี 
ขณะเดียวกัน ผูหญิงไทยท่ีทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ สรางผลงาน 
เปนผูหญิงทํางานก็มีมากมายเชนกัน พี่จึงพยายามส่ือสารเร่ืองน้ีอยูตลอด 
ในฐานะภริยาทูต เวลาออกงานหรือจัดงานก็จะตองมีความพรอมในขอมูล
พื้นฐานเก่ียวกับประเทศไทยท่ีจําเปน การแตงตัวใหดูดีโดยใชผาไหมไทย 
หรอืเครือ่งประดบัท่ีเปนของท่ีทาํจากประเทศไทย การมบีคุลิกภาพและการรูจกั
มารยาททางการทตู การพูดการจาเวลาส่ือสาร ตองทําใหเขารูวา ผูหญงิไทย
มคีวามหลากหลายในสาขาอาชพี มคีวามสามารถ อยาเพ่ิงดวนสรุปตดัสิน
ผู หญิงไทยจากปญหาที่เห็นเพียงแคไมกี่ดาน พี่ก็พยายามใชตัวตนของ
ความเปนภรยิาเอกอัครราชทตูสือ่ใหเขาเห็นวา ผูหญงิไทยกม็ดีไีมแพชาตอิืน่ ๆ ” 
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ดวยภาระหนาท่ีของทานเอกอัครราชทูต ทาํใหชวีติคณุตุก ผูเปนภริยา
ตองเดินทางติดตามไปประจํายงัประเทศตาง ๆ  อยูเสมอ จงึเปนโอกาสอันดี
ที่จะไดสรางสายสัมพันธและเผยแพรภาพลักษณของประเทศไทย
ในแงมมุตาง ๆ  คณุตุกเลาถงึกระแสตอบรบัเมือ่ครัง้ทีต่ดิตามไปประจาํการ
ที่ประเทศเมียนมาไดไมถึง 6 เดือนวา 

“ไมนานมานี้พี่เพิ่งจัดงานดื่มกาแฟตอนเชา (Morning Coffee)
สาธิตการทําอาหารไทยใหภริยาเอกอัครราชทูตที่ประจําอยูกรุงยางกุง
และเชญิสภุาพสตรเีมยีนมาทีม่บีทบาทในสงัคมมารวมงาน โดยไดกระแส
ตอบรับดีมาก มีภริยาเอกอัครราชทูตจํานวน 14 จาก 20 ประเทศ
ตอบรับมางาน เทานี้พี่ก็ถือวาประสบความสําเร็จ เพราะเขาจะไดเห็น
วัฒนธรรมไทย การทําอาหาร การแกะสลัก การแตงกายของไทย 
พี่ก็สงเสริมเอกลักษณความเปนไทยอยางเต็มที่ ทําใหเขาไดเห็นวา 
เราก็มีดีเหมือนกัน” 

คุณตุกเลาดวยรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจ

ปรับความเป�นไทย
ให�ลงตัวในต�างแดน

แตละประเทศมีความแตกตางกันในหลายมิติ การใชชีวิตจึงตอง
ปรับตัวหลายด าน  โดยเฉพาะกับบทบาทภริยาเอกอัครราชทูต 
การเผยแพรความเปนไทยในแงมุมตาง ๆ ตองปรับใหเขากับบริบทของ
ประเทศนั้น ๆ เสมอ คุณตุกเลาประสบการณในเรื่องนี้วา 

“ตอนท่ีพีต่ดิตามทานเอกอัครราชทูตไปประจําอยูทีป่ระเทศอิสราเอล
เขาคอนขางเครงครัดเร่ืองศาสนา เราจึงดูแลเร่ืองการแตงกายเปนพิเศษ 
ตองมิดชิด เรียบรอย เรื่องอาหารก็เหมือนกัน เวลาเชิญคนทองถิ่นที่เปน
โคเชอร (Kosher) คือจะไมรับประทานอาหารท่ีมีเปลือก (Crustacean) 
เชน กุง หอย ปู และปลาที่มีเกล็ด และจะไมรับประทานผลิตภัณฑจากนม 
(Daily Product) พรอมกบัเนือ้ ดงันัน้ การสงเสริมอาหารไทย เชน ตมยาํกุง 
เราก็ตองเลี่ยงเปนตมยําปลา ตมขาไก ผัดไทยกุงสดก็ตองเปนไกแทน
พี่และแมครัวก็จะตองปรับรายการอาหารใหเขากับวิถี วัฒนธรรม 
และบริบทของประเทศนั้น ๆ”
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“สวนเร่ืองเครื่องแตงกายก็เชนกัน เราตองปรับไปตามสภาพภูมิอากาศ 
ในชวงที่พี่ไปประจําการอยูออสโล ประเทศนอรเวย อากาศที่นั่นหนาวเย็นมาก
พี่ก็คิดวา จะใสชุดไทยอยางไรใหดูดี สอดคลองกับประเทศเมืองหนาว 
หรืออาจเพิ่มผ าคลุมไหลไหมไทยเข ากับชุดตะวันตกก็ดูเก ไปอีกแบบ 
หรือในชวงท่ียายมาอยูที่ประเทศเมียนมา พี่ก็ผสมผสานเส้ือผาไหมไทย
นํามานุงกับผาถุงของเมียนมา เวลาออกงานที่สําคัญ ๆ” 

คุณตุ กยกตัวอยางถึงการปรับตัวโดยการดึงรายละเอียดท่ีสําคัญ
ของแตละประเทศออกมา ซึ่งนอกจากจะไดเผยแพรความเปนไทยในแงมุม
ตาง ๆ ทั้งอาหารและเครื่องแตงกาย การปรับตัวอยางใสใจน้ียังชวยสราง
ความประทับใจใหแกผูคนในประเทศนั้น ๆ ไดไมมากก็นอย

การแต�งตัวของ
คุณตุ�กที่ปรับเปลี่ยน
ไปตามประเทศท่ีต�อง
ย�ายไป แต�ก็ยังคง
ผสมผสานความเป�นไทย
ด�วยผ�าไหมเข�าไปในชุดด�วย
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ดูแลลูก
ด�วยหลักคิดของเหตุและผล

ชีวิตของเด็ก ๆ ที่ตองโยกยายตามคุณพอคุณแมไปอยูในหลายประเทศ
ตองมีทักษะในการปรับตัวที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวทามกลาง
สิ่งแวดลอมใหม ๆ ไดมากพอสมควร ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเกิดขึ้นกับตัวเด็ก
ไดมากนอยเพียงใด ลวนตองมาจากการปลูกฝงดานความคิดจากครอบครัว 
คุณตุกเลาถึงการจัดการหลักคิดตาง ๆ ในการเลี้ยงลูกวา 

“ในวัยเดก็ ลกู ๆ  เขาอยูกบัเรางาย ไปไหนไปกนั เริม่มปีญหาบางกช็วงวัยรุน 
คือเริ่มติดเพื่อน มีความผูกพัน ไมอยากยาย ทานทูตและพี่จึงตองใหเหตุผลวา
นี่เปนโอกาสเดียวที่เราจะไดอยูดวยกัน เพราะเมื่อลูกเขาเรียนชั้นมัธยมปลาย
หรือมหาวิทยาลัย เราก็ตองหางกันแลว และอีกอยางคือ เปนภารกิจสําคัญ
ของคุณพอในการปฏิบตัหินาทีใ่นตางประเทศในฐานะผูแทนของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว คือ พี่ตองการใหเขามีเหตุผลในการดําเนินชีวิต ทานทูตกับพ่ี
เลี้ยงลูกดวยเหตุผล และดวยความรักมาต้ังแตเด็ก เราจะพยายาม
ไมบังคับลูกแตจะใหหลักคิดและตรรกะที่ถูกตอง โดยเฉพาะทานทูต 
ทานจะเขมงวดมากในเรื่องนี้ ฉะนั้น เด็ก ๆ เขาจะรูผิดรูถูกดวยตัวเอง อันนี้คือ
สิ่งที่เรากับทานทูตพยายามปลูกฝงมาตลอด เราจึงไมคอยมีปญหาเร่ือง
การไมเชื่อฟง เพราะเราเล้ียงลูกเราดวยความเช่ือใจ ความรัก ความมีเหตุผล
เม่ืออธิบายดวยเหตุและผลวา เร่ืองนี้ถาลูกไมเช่ือ เด๋ียวลูกก็จะเจอแบบน้ีนะ 
แบบนัน้นะ เมือ่เขาไมเชือ่แลวเจอแบบท่ีเราเตือน เขาก็จะไดรบับทเรียน เขาก็จะ
ถอยออกมาหนึ่งกาว และรูวา ที่พอแมสอนและเตือนนั้นคือ เรื่องจริงที่สุดแลว
สวนเราในฐานะพอแมก็จะเปนผูดูแลและใหกําลังใจเมื่อลูกทําผิดพลาด”
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“นอกจากน้ีแลว เราเปนครอบครัวไทย ทานทูตและพ่ีก็จะพูดภาษาไทย
กับลูกตลอดเวลาท่ีอยูบาน เวลาเขาใชชีวิตนอกบานก็จะมีเพ่ือนชาวตางชาติ
ที่พูดภาษาอังกฤษกัน แตเราก็จะไมลืมสอนเรื่องมารยาทไทย ซึ่งสําคัญมาก
โดยเฉพาะการรูจักกาลเทศะและความเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ ที่เปน
วัฒนธรรมไทย รวมท้ังการสอนหลักพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนา เช น
ตองแตงกายใหเรียบรอยเวลาเขาวัด เวลาเดินผานผู ใหญอยาลืมกม 
การสวดมนตไหวพระ การตักบาตร การรูจักการใหและแบงปน การชวยเหลือ
สังคม หรือการทํา CSR เปนตน” 
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บอกเล�าความประทับใจ
ของลมหายใจที่ต�างแดน

ด  ว ยหน  า ท่ี ข อ ง ท  า น เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต 
และการติดตามของคุณตุก ทาํใหมโีอกาสไดพบกับ
บคุคลสําคัญของประเทศตาง   ๆ    ทีไ่ปประจําการเกิดเปน
แรงบันดาลใจในความทรงจําอันยากจะลืมเลือน 

“ เหตุการณที่ประทับใจที่สุดคือ  ตอนไป
ประจําท่ีอิสราเอล ทานทูตไดยื่นพระราชสาสน
ตอประธานาธบิด ีShimon Peres เขาเชญิครอบครวั
และลูกเขารวมพิธดีวย คอื ปกติพธิยีืน่พระราชสาสน
ของบางประเทศเขาจะใหเฉพาะตัวทานทูตเทานั้น 
แต ประเทศอิสราเอลจะอนุญาตให  เข าร วม
ทั้งครอบครัว พี่จําไดวา ตื่นเตนมากโดยเฉพาะ
ตอนจับมือกับประธานาธิบดี ในความคิดของพ่ี 
เขาไมได เป นเฉพาะประธานาธิบดีอิสราเอล
แต  เขาเป นนักปราชญ  เป นผู นําระดับโลก 
วิธีการพูดจาของเขาเปนผูใหญที่นาเคารพนับถือ 
ดังนั้น ตอนเขาพบทาน พี่รู สึกประทับใจมาก 
และการที่ไดจับมือกับผูนําระดับโลกนี่คือที่สุดแลว” 

“สวนทีป่ระเทศนอรเวย พีป่ระทบัใจเมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระราชาธบิด ีHarald V
และสมเด็จพระราชินีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะทูตท่ีเพิ่งยาย
ไปรบัตาํแหนง เมือ่ป ค.ศ. 2015 สมเด็จพระราชินทีรงมีรบัสัง่ใหทานทูตเลาเร่ือง
การเสด็จฯ เยือนนอรเวยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เม่ือป ค.ศ. 1907 ใหกบัคณะทูตท่ีรวมโตะเสวยฟง ซึง่ในขณะน้ัน นอรเวยเพ่ิงจะไดรบั
เอกราชจากเดนมารก ราชวงศนอรเวยจึงประทับใจมากตอการเสด็จฯ เยือน
ของรชักาลที ่ 5  เนือ่งจากเปนพระเจาแผนดนิพระองคแรกในยคุนัน้ท่ีเสดจ็ฯ  เยอืน
นอรเวยอยางเปนทางการ เหตุการณในโตะเสวยวันนั้นจึงสรางความประทับใจ
ใหกับพี่และทานทูตมากที่สมเด็จพระราชินีใหความสนพระทัยความสัมพันธ
ไทย–นอรเวยเปนอยางยิ่ง รูสึกไดวา ทานทูตและพ่ีเปรียบเสมือนฟนเฟอง
ตวัเล็ก ๆ  ทีช่วยขบัเคลือ่นสงเสรมิความสมัพันธไทย-นอรเวยใหแนนแฟนยิง่ขึน้” 
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“ในชวงที่ยายมาประจําท่ีกรุงยางกุงก็มีเหตุการณที่นาประทับใจเชนกัน 
พี่มีโอกาสพบกับ Daw Aung San Suu Kyi นาทีแรกท่ีพี่ยื่นชอดอกไม 
พี่บอกกับเขาวา พี่ประทับใจในความเสียสละของเขาท่ีมีต อประเทศ
และประชาชนเมียนมา ชวงที่คุยกันนั้นพี่รู สึกต่ืนเตนมาก โดยเฉพาะ
เมื่อนึกถึงวา เธอคือผูนําสุภาพสตรี รูปรางเล็ก บอบบาง แตไดตอสู เสียสละ 
และทุมเทอยางมหาศาลเพื่อชาวเมียนมา” คุณตุกเลาถึงความประทับใจ
ในชวงชีวิตหนึ่งที่ไดมีโอกาสใกลชิดกับบุคคลสําคัญของประเทศตาง ๆ 

มิติชีวิตของทุกคนลวนมีคําวา “หนาที่” ฝงอยู ในรูปแบบการใชชีวิต
แตละวัน สําหรับการทํางาน บางคนอาจน่ังโตะอยูทีี่ทํางานทุกวัน บางคน
อาจเดนิทางตลอดเวลา บางคนอาจทํางานท่ีไหนกไ็ดอยางอสิระ บทบาทภริยา
ทานทูตของคุณตุก หลายคนอาจมองวา หนาท่ีก็คลายแมบานคนหน่ึง
ที่ตองดูแลครอบครัว แตอยาลืมวา ทุกการตัดสินใจของแมบานคนนี้ สงผล
ตออะไรหลายอยาง เพราะรปูแบบการใชชวีติในแตละวนัของคณุตุกมีผล
ตอความสัมพันธและภาพลักษณของประเทศไทยเสมอ

ภาพถ�ายแห�งความประทับใจ
กับนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห�งรัฐเมียนมา
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หลังจากทีค่ณุชวนยายไปนอนเฝาสถานเอกอัครราชทูต 
และได ทําความรู จักกับด วงป กแข็งตัวใหญมหึมา
ของเอธิโอเป ยที่ชอบเล นแสงไฟตอนกลางคืนแล ว 
คุณชวนก็เร่ิมสนใจสิงสาราสัตวและแมลงในปาดานหลัง
สถานเอกอัครราชทูตมากขึ้น

ทุกวันเมื่อวาง คุณชวนจึงพกไรเฟลไปสํารวจปารอบ ๆ
และพบวา ปาดานหลังสถานเอกอัครราชทูตมีแมลง นก
และสัตวปาอยูอุดมสมบูรณมาก มีผีเสื้อ ดวง และนกสีสัน
แปลกตาจํานวนมาก รวมทั้งมีรอยเทาสัตวปาท้ังเล็ก
และใหญใหเห็นอยูประปราย นอกจากสิงสาราสัตวแลว 
ก็มีเพ่ือนบานยายมาอยู 1 ราย ในระยะมองเห็นจาก
รัว้สถานเอกอัครราชทตูไทย เพือ่นบานรายนีเ้ปนชาวองักฤษ
และทันทีที่ย ายมาอยู ก็ทํา ร้ัวใหมให สูงเกือบถึงไหล 
บดบังทัศนียภาพพอสมควร

91



กา รนอน เฝ  า อ ยู  โ ย ง ในสถาน
เอกอัครราชทูตทําใหคุณชวนเริ่มชินกับ
เสียงนกเสียงแมลงยามราตรี แตกระน้ัน 
คณุชวนกไ็มเคยนิง่นอนใจ ทกุครัง้ทีไ่ดยนิ
เสียงแปลกปลอม คุณชวนก็จะควาปน
ไรเฟลและไฟฉาย แลวยองไปสาํรวจเสมอ
เนื่องจากเฟอร นิ เจอร และเคร่ืองใช 
ในสถานเอกอัครราชทูตน้ัน  ถือเป น
พัสดุครุภัณฑของหลวงซ่ึงต องดูแล
ยิ่ งชีวิตไม ให บุบสลายหรือสูญหาย 
ไมงั้นจะมีความผิด แถมเสียงที่ไดยิน
บางทีก็ชวนขนลุกพอใช   ซึ่งคุณชวน
พยายามสอบถามถึงแหลงท่ีมาของเสียง
นี้ในเวลากลางวันแลว แตก็ไมมีใครรู  
ทําใหคุณชวนรูสึกวา ไมอาจปลอยวาง
หรือทําใจใหสบาย ๆ ได

คณุชวนไดยนิเสยีงแปลกในยามวกิาล
บอยครั้ง เชน เสียงกลอง เสียงโหรอง 
หรือบางครั้งก็ไมไดยินเลย เพราะปา
โดยรอบกลับ เงียบสนิทจนผิดปกติ 
คณุชวนจึงกลายเปนคนนอนไมคอยหลับ 
และในเม่ือทําอยางไรก็นอนไมหลับ 
คุณชวนจึงฆ าเวลาด วยการเดินถือ
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ปนไรเฟลตรวจตราภายในสถานเอกอัครราชทูตทุกคืนเวลาท่ีนอนไมหลับ
แมจะมีเพ่ือนบานแลวก็ตาม เนื่องจากคุณชวนคิดวา เมื่อมีชาวตางชาติ
มาอยูมากข้ึนในแถบนี้ บานหลังดังกลาวกับสถานเอกอัครราชทูตจึงนาจะย่ิง
ดูแลวสะดุดตาคนทองถิ่น ซึ่งอาจรวมถึงโจร

ในคืนเดือนมืดคืนหนึ่ง  ในขณะท่ีคุณชวนเดินสํารวจหองช้ันล าง
ของสถานเอกอัครราชทูต เสียงกลองเงียบลงแลว กลับมีเสียงแปลกปลอม
แทรกเขามา 

“ฮึม ฮา ฮึม ฮึม ฮึม ฮา “ แลวก็เงียบ 
“ฮึม ฮึม ฮึม ฮา ฮึม ฮา” ...แลวก็เงียบ 
คุณชวนรูสึกผิดปกติ ฟงดูแลวเสียงคลายเสียงมนุษย และดังเปนจังหวะ

สลับหยุดนิ่งจากบริเวณร้ัวดานขางสถานเอกอัครราชทูตที่ติดกับเพ่ือนบาน
ชาวอังกฤษ

เอาละสิ คุณชวนคิด หรือว าโจรกําลังพึมพําคุยกันเตรียมยกเคา
บานเพื่อนบานชาวอังกฤษและสถานเอกอัครราชทูต

คุณชวนรีบวิ่งไปที่หนาตางบานใกลที่สุด แลวก็ชะงัก....
ในคนืเดอืนมดื มวีตัถสุขีาวลอยอยูเหนอืกาํแพงร้ัวของสถานเอกอัครราชทูต 

ตอนแรกกล็อยอยูฝงซาย สกัพกักล็อยไปฝงขวา หยดุอยูพกัหน่ึง แลวกล็อยกลบั
ไปฝงซาย ไปกลบัอยางนี ้โดยมเีสยีงฮึม ๆ  ฮา ๆ  ดงัเบา ๆ  แทรกมาในความเงยีบ
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คณุชวนคดิในใจวา อาจเปนกลเมด็ของโจรหลอกลอเบีย่งเบนความสนใจ 
ไมกค็งเปนผี เพราะบรเิวณดานหลงัสถานเอกอคัรราชทตูเคยเปนปาชามากอน
แตไมวาจะคนหรอืผี คณุชวนกต็ัง้ใจวา  จะขอลองพสิจูนดสูกัครัง้ คณุชวนจงึยก
ปนไรเฟลขึ้นแลวเล็งศูนยมือเตรียมเขาโกรง รอเหนี่ยวไก

วัตถุสีขาวเค ล่ือนไหวช า  ๆ  เหนือรั้ วของสถานเอกอัครราชทูต
อยางเปนจังหวะ หยุดบาง ขยับบาง จนคุณชวนจับจังหวะไดไมยาก 
เมื่อเล็งเปาไดมั่นใจแลวก็ตั้งใจจะยิงวัตถุนั้นใหกระจุย เพราะหากเปนมือโจร
ถือกอนผามาหลอกลอก็จะไดมือขาดเข็ดไป แตหากเปนผีก็คงจะรู กัน...
แตแลวคุณชวนก็เกิดความคิดแวบเขามาในสมอง จึงตะโกนออกไปเปน
ภาษาอังกฤษวา

“นั่นใครนะ มาทําอะไรนอกรั้วสถานทูต ถาไมตอบฉันจะยิงศีรษะ”
ทันใดนั้น ก็มีเสียงรองโหยหวนดังสวนขึ้นมา 
“อยายิง อยายิง มิสเตอร อยายิง”
และแลววัตถุสีขาวน้ัน ก็หยุดแลวก็ขยับขึ้นขยับลง เห็นเปนเงาราง ๆ 

มากขึ้น คุณชวนจึงควาไฟฉายสองไป แลวก็เห็นวัตถุสีขาวที่คุณชวนเขาใจวา
เปนกอนอะไรสักอยางนั้น คือ ผาโพกศีรษะของแขกยาม รปภ.ชาวอินเดีย
ที่เพื่อนบานเศรษฐีอังกฤษจางมาเฝาบานน่ันเอง แขกยาม รปภ.ดังกลาว
ตกใจชูแขนข้ึนเหนือหัว ทาทางยอมแพเต็มที่ แลวก็ตะโกนอธิบายตัวเอง
อยางยาวเหยียดวา ชื่อ ราจิป (Rajib) คืนนี้เปนคืนแรกที่เร่ิมทํางานเฝายาม 
แตไมไดพกอาวุธ มีแตกระบอง ไดโปรดอยายิง
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คณุชวนเห็นดงันัน้ กล็ดปนลงแลวตะโกน
ถามว า  แล ว เสียงฮึมฮัมนี่ มาจากไหน 
แขกก็ตะโกนตอบวา ปวดฟนมาหลายวันแลว 
ไมรู จะทําอยางไรจึงไดแตรองครางแกปวด 
ขอโทษดวยหากเปนการรบกวน คุณชวน
ถอนหายใจโลงอกและขอบคุณสัญชาตญาณ
ที่ทําใหตะโกนถามไปกอน ไมงั้นคงไดยิงปน
ออกไปโดยรูเทาไมถึงการณ คุณชวนนึกได
เชนนี้ ก็คิดในใจวา จะตองหาทางไปทําความ
รูจกักบัเพือ่นบานชาวองักฤษไว  เผือ่คราวหนา 
เขาหาใครมาเดินยามอีกจะไดรูลวงหนากอน 
เม่ือพบวา สองครั้งที่ผ านมา เหตุการณ
ยามวิกาลกลับไมมีอะไรใหน าวิตกกังวล 
คุณชวนก็นอนหลับไดยาวขึ้นและมีความสุข
ขึ้ นบ  าง  แต ความสุขนั้ นกลับสั้ นยิ่ งนัก 
เพราะยังมีแขกยามวิกาลอีกกลุมสุดทายที่ยัง
รอเวลามาเย่ียมเยือนสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงอัดดิสอะบาบา

95



 

MFA Internship Program  
2018

96



"คงเปนความจริงที่หลาย ๆ คนเคยกลาวไววา หากไมลองก็คงไมรู  
เสนทางการทํางานในชีวิตของเราก็เปนอยางน้ันเชนกัน เมื่อเดือนมีนาคม
หลังจากทีข่าพเจาไดทราบขาวจากศิษยเการุนพ่ีในคณะท่ีทาํงานอยูทีก่ระทรวง
การตางประเทศวา มีการเปดรับนักศึกษาฝกงาน ขาพเจาจึงเลือกท่ีจะสมัคร
อยางไมลังเล แมเพื่อน ๆ นักศึกษาชั้นปที่ 4 รอบตัวขาพเจาเลือกที่จะใชเวลา
หลังจบการศึกษาหางานประจําทําทันที ในขณะน้ัน ขาพเจาเปนอีกคนหน่ึง
ที่ยังคนไมพบจุดมุ งหมายในการทํางานในอนาคตที่ชัดเจน รู เพียงแตวา 
ตัวเองถนัดอะไร ชอบอะไร แตยังไมรูวา สิ่งเหลานั้นสามารถนํามาใชประโยชน
ในการทํางานในชีวิตจริงไดอยางไรบาง 

การตัดสินใจสมัครเปนนกัศกึษาฝกงานท่ีกระทรวงการตางประเทศในวันนัน้
นับเปนการตัดสินใจที่ถูกตองที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของขาพเจา สองเดือนท่ีได
เรียนรูจากการปฏิบัติงานในกรมของกระทรวงการตางประเทศทําใหขาพเจา

นักศึกษาฝ�กงาน
เข�ารายงานตัว
และรับการปฐมนิเทศ 
ก�อนเริ่มฝ�กงาน 
ที่กระทรวง
การต�างประเทศ
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ไดเปดโลกทัศนทั้งดานนโยบายและหลักยุทธศาสตรการตางประเทศ
ของประเทศไทยอยางมาก การฝกอบรมที่กระทรวงการตางประเทศจัดให
นักการทูตจากสวนตาง ๆ มาใหความรูกับนักศึกษาฝกงาน ทําใหขาพเจา
ตระหนักไดถึงขีดความสามารถในตัวเอง เพราะการไดฝ กงานครั้งนี้ 
เปนการไดรบับททดสอบนบัไมถวนผานทางภารกิจทีไ่ดรบัมอบหมายใหปฏบิตัิ
ในชวงระยะเวลาสองเดือน ขาพเจาเปนคนหน่ึงทีเ่คยตัง้ขดีจาํกดัความสามารถ
ของตัวเอง เพราะไมมีความม่ันใจในการพูดในท่ีสาธารณะ การไดฝกงาน
ที่ฝายประชาสัมพันธ กรมความรวมมือระหวางประเทศ ภายใตกระทรวง
การตางประเทศ ไดชวยใหขาพเจาพัฒนาจุดที่ยังบกพรองผานงานท่ีไดรับ
มอบหมายตาง ๆ เชน การแจงกําหนดการประชุมผานทางโทรศัพท การพูด
แนะนํากรมความรวมมือระหวางประเทศในการประชุมในระดับภูมิภาค
ในหัวขอ “ความรวมมือระหวางใต-ใต” และการนําเสนอรายงานการคนควา
เกี่ยวกับแผนวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอที่ประชุม 

นอกจากนี ้การฝกงานทีก่ระทรวงการตางประเทศยงัชวยปรับทัศนคตแิละ
ใหมมุมองใหม ๆ   เกีย่วกบัการทํางานในระบบราชการไทย ซึง่เปนทีท่ราบกันดวีา
ปจจุบัน ความคิดเห็นของคนรุ นใหมที่มีตอการทํางานในระบบราชการ
กับความเปนจริงคอนขางตรงขามกัน กลาวคือ คนรุนใหมมีความเปนเอกเทศ 

ศึกษาดูงานนิทรรศการ “ของขวัญแห�งมิตรภาพ : 
ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361–2561”
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หรือมีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน รวมถึงไดรับแนวคิดและแบบแผน
การดําเนินชีวิตจากโลกตะวันตกมากข้ึน จากอิทธิพลของโลกาภิวัตนที่มี
ตอชีวิตของคนทั่วไป ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนา
ไปอยางรวดเร็วทําใหขอบเขตที่กั้นระหวางวัฒนธรรมเลือนลางจางหายไป 
แตในขณะเดียวกัน เวลาสองเดือนท่ีไดทาํงานภายใตกรอบของระบบราชการไทย
ก็ทําใหเราไดเห็นถึงความจําเปนในการคงไวซึ่งบรรทัดฐานท่ีละเอียดออน
ในการทํางานของระบบราชการไทยตามท่ีไดรับการปลูกฝงและถายทอดมา 
ไปพรอม ๆ กับความพยายามของหนวยงานไทยในการปรับปรุงรูปแบบ
การดาํเนนิงานของภาครฐัเพือ่มุงเดินไปขางหนาไดทนัความเปลีย่นไปของโลก

ทายท่ีสุดแลว สิ่งที่ลํ้าคาและซาบซ้ึงใจท่ีสุดจากการไดมาฝกงาน
ในชวงสองเดือนนี้ คือ การไดรับรู วา มีคนไทยจํานวนหนึ่งที่อุทิศแรงกาย 
แรงใจ และมันสมองของพวกเขาเพ่ือปกปอง รักษา และสงเสริมผลประโยชน
และภาพลักษณของชาวไทยและประเทศไทยในเวทีโลกอยางเต็มกําลัง 
การทํางานของพวกเขาเหลาน้ีไดจุดประกายความฝนใหกับคนรุนใหมที่เปน
อนาคตของชาติ รวมถึงขาพเจา ในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความรู
และความสามารถและนําความรู เหลานั้นไปใชประโยชนและพัฒนา
ประเทศชาติ และในโอกาสน้ี ขาพเจาขอใชขอความน้ีแทนคาํขอบคุณในฐานะ
ประชาชนชาวไทยคนหนึ่งตอขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่ไดทํา
คุณประโยชนใหกับประชาชนและประเทศไทยเสมอมา”

  
นี่คือ ความในใจของ “นองมุก” จิดาภา จินดา นักศึกษาชั้นปที่ 4 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 ในนักศึกษา 70 คนที่ผาน
การคัดเลือกใหเขารวมการอบรมในโครงการ MFA Internship Program 2018
ภายใตแนวคิด MFA Change Initiative ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ 
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การมีโอกาสไดไปเย่ียมชมโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาและ
นิทรรศการครบรอบ 200 ป ของการติดตอระหวางไทย-สหรัฐฯ รวมถึงชุมชน
พหุวัฒนธรรมยานกุฎีจีน ไดสะทอนถึงความสําคัญที่วา นักการทูตจะ “รูเขา”
เพียงอยางเดียวไมได แตตอง “รูเขา รูเรา” เพราะนักการทูตไทย คือ ผูแทนไทย
ที่มีความรูเรื่องของตางประเทศมากเพียงใด ก็ยอมตองมีความรูเรื่องของ “เรา” 
ใหไดมากเทานั้น 

นอกเหนอืจากการอบรมในชัน้เรยีนเกีย่วกบังานในมิตติาง ๆ  และการไดไป
ทัศนศึกษานอกสถานท่ีแบบสมัครใจแลว นอง ๆ ยังมีโอกาสไดไปเรียนรู
การทํางานของคณะผูแทนตางประเทศในประเทศไทยท่ีสถานเอกอัครราชทูต
สหรฐัอเมรกิาประจาํประเทศไทย รวมท้ังยังไดสมัผสัมติขิองเวทกีารทูตพหุภาคี
ในกรอบองคการระหวางประเทศ ทีส่าํนกังานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Development Program: UNDP) และคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (Economic And Social 
Commission For Asia And the Pacific: ESCAP) ที่กรุงเทพฯ ดวย

ศึกษาดูงานด�านศาสนาและวัฒนธรรม พร�อมเข�าพบผู�นําชุมชน
ที่ชุมชนพหุวัฒนธรรมย�านกุฎีจีน 
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เสียงสะทอนจากนอง ๆ นักศึกษาฝกงาน ภายใตโครงการ MFA Internship 
Program 2018 ทีแ่สดงความขอบคณุผูใหญใจดใีนกระทรวงการตางประเทศทีไ่ด
ริเริ่มโครงการที่มีประโยชนและเสริมสรางโลกทัศนนี้ ทําใหเราเห็นวา กระทรวง
การตางประเทศใหความสําคัญกับนักศึกษาและเยาวชนของชาติมากเพียงใด 
นับเปนแรงผลักดันและกําลังใจสําคัญใหกับทีมงานสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการท่ีทุมเทกําลังกายกําลังใจและเวลาเพ่ือรวมบมเพาะตนกลา
เยาวชนใหเติบโตขึ้นเปนตนไมที่แข็งแรงและผลิดอกออกผล เปนกําลังสําคัญ
ในการสรางประโยชนใหกับประเทศชาติและสังคมไทยไดตอไปอยางยั่งยืน

สําหรับนอง ๆ รุนใหมที่อยากเขามาเปนสวนหนึ่งของโครงการดี ๆ อยางนี้ 
สามารถติดตามขาวสารไดจากส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ ของกระทรวง
การตางประเทศ เพื่อไมใหพลาดโอกาสดี ๆ เมื่อมีการเปดรับสมัครนักศึกษา
ฝกงานรุนใหมในปตอ ๆ ไป

นักศึกษาฝ�กงานดูงานที่สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
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เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ
ณ นครโอซากา ไดจัดการประกวดภาพวาดเด็ก
และเยาวชน ในหัวขอ “มิตรภาพไทย-ญี่ปุ น” 
เพ่ือเปนการฉลองโอกาสวันคลายวันสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตไทย-ญี่ปุน โดยมีเด็ก
และเยาวชนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ใน 7 จังหวัดของญี่ปุน ไดแก จังหวัด Osaka 
จังหวัด Kyoto จังหวัด Nara จังหวัด Hyogo 
จังหวัด Shiga จังหวัด Wakayama และจังหวัด 
Mie สงผลงานเขารวมการประกวด โดยมีผูไดรับ
รางวัลตาง ๆ คือ 

“มิตรภาพไทย-ญี่ปุ�น”

การประกวด
ภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข�อ
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ระดับประถมศึกษา 
รางวัลที่ 1 ใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 25,000 เยน

Ms. Haruna Miyanaka
Itami Tenjingawa Elementary School, Hyogo

Ms. Vichayada Rujiravanich
Osaka YMCA International School, Osaka 

รางวัลที่ 2 ใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 เยน 
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รางวัลที่ 3 ใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ 15,000 เยน 
จํานวน 3 รางวัล

1. Ms. Miyu Nishida
Nawatehigashi Elementary School, Osaka

2. Ms. Kira Minamide
Toyokawa Minami Elementary School, Osaka

3. Ms. Kana Inoue
Itami Tenjingawa Elementary School,
Hyogo
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ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ 1 ใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 35,000 เยน 

รางวัลที่ 2 ใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 25,000 เยน 

Ms. Anna Kinami
Hyogo Prefectural Kobe Suzurandai High School, Hyogo

Ms. Momoka Nishiyama
Himeji Municipal 
Kotogaoka High School,
Hyogo
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รางวัลที่ 3 ใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 เยน 
จํานวน 3 รางวัล

1. Ms. Sirapatsorn Yasuna Kishi 
Uenomiya High School, Osaka

2. Ms. Kiyoka Murata
Kyoto Prefectural Hokuryu Senior High School, Kyoto

3. Ms. Remina Tanaka  
Kobe Gakuin University High School, Hyogo
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ที่ติมอร-เลสเต ผู เขียนจึงเกิดแรงบันดาลใจ
ที่จะถายทอดเรื่องราวเพื่อแบงปนประสบการณ
ที่นาจะเปนประโยชนกับผูอาน

เ มื่ อ เ อ  ย ถึ ง ชื่ อ ป ร ะ เ ท ศส า ธ า รณ รั ฐ
ประชาธิปไตยติมอร-เลสเต (Democratic 
Republic of Timor-Leste) หรือตมิอรฯ หลายคน
ยังอาจไม คุ นหูหรือไม รู จัก  เพราะติมอร ฯ
เปนประเทศเกิดใหมที่เพิ่งไดรับการยอมรับ
การประกาศเอกราชอย  าง เป นทางการ 
เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2545 หลงัจากทีต่กเปน

อาณานิคมของโปรตุเกสมาตั้งแตป 2063 หรือเกือบ 500 ปมาแลว 
หลังจากโปรตุเกสประกาศถอนตัวออกจากติมอรฯ และติมอรฯ ไดประกาศ

เอกราช เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518  อินโดนีเซียไดสงทหารเขายึดครอง
ติมอรฯ เพื่อผนวกติมอรฯ เขาเปนจังหวัดที่ 27 ทําใหเกิดการชุมนุมตอตาน
เพ่ือเรียกรองเอกราชและการปะทะกันอยางรุนแรงนานเกือบ 30 ป เช่ือกันวา
เปนเหตุใหชาวตมิอรฯ เสยีชวีติไปประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศ จนสหประชาชาติ
ตองจดัตัง้กองกําลงันานาชาติ (International Force in East Timor – INTERFET)
เขาไปรักษาความสงบ  ตมิอรฯ จึงสามารถประกาศเอกราชไดอยางเต็มตัว
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ผู�เขียนถ�ายภาพ
กับชาวติมอร�ฯ ท�องถิ่น 
ซึ่งป�จจุบันมีประชากร
อยู�ประมาณ 1.3 ล�านคน

ติมอรฯ เปนประเทศหมูเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ทางเหนือของออสเตรเลีย หางจากกรุงจาการตาไปทางตะวันออก
ประมาณ 2,100 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.3 ลานคน สวนใหญ
นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก อาศัยอยูตามชนบท ทําการเกษตร
แบบดั้งเดิม มีฐานะยากจนมาก คนทั่วไปใชภาษาทองถิ่นหรือ “ภาษาเตตุม” 
และภาษาอินโด  แตใช ภาษาโปรตุเกสเป นภาษาราชการ  “กรุงดิลี” 
เมืองหลวงเล็ก ๆ ของติมอรฯ มีขนาดเล็กกวากรุงเทพฯ ประมาณ 30 เทา 
บานเรือนและสิ่งกอสรางยังปรากฏรองรอยความเสียหายจากการโจมตี
และเผาทําลายของทหารอินโดนีเซีย

ไทยและติมอรฯ มีความสัมพันธที่ดีตอกัน นับตั้งแตสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545  ไทยไดชื่อวาเปน “มหามิตร” 
ของติมอรฯ เพราะนอกจากเปนประเทศท่ี 3 ที่สถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตกับติมอรฯ แลว ไทยยังไดสงเจาหนาท่ีทหารและตํารวจไปชวย
ติมอรฯ ฟ นฟูประเทศหลังภาวะสงครามโดยเนนการฝกใหชาวติมอรฯ 
สามารถพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังยงัคงใหความชวยเหลือในรูปแบบทุนฝกอบรม
เพื่อการพัฒนาและความรวมมือในดานตาง ๆ กับติมอรฯ อยางตอเน่ือง 
ตลอดจนสงผูเช่ียวชาญไทยไปจัดทําโครงการหมูบานตนแบบตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficient Village Model) ในจังหวัดดิลีและอะลิ่ว
ทําใหคนติมอรฯ ในทุกระดับมีทัศนคติที่ดีตอไทยอยางมาก
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี
มีข าราชการประจําการอยู  เพียง 
4 คน  (รวมเอกอัครราชทูตและ
เจ าหนาท่ีการเงิน) ทําใหผู  เ ขียน
มีโอกาสไดปฏิบัติหนาที่หลายอยาง 
นอกเหนือจากงานคุมครองและดูแล
ผลประโยชน คนไทยในติมอร  ฯ 
และการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ 
เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวาง
สองประเทศ

ปจจุบัน มีคนไทยทําธุรกิจรานอาหารไทย นวดไทย และชางเสริมสวย
ในติมอรฯ ประมาณ 30-35 คน แมกรุงดิลีเปนเมืองเล็ก ๆ แตการสัญจรไปมา
หากันทําไดคอนขางยาก เพราะถนนหนทางและระบบขนสงมวลชนยังไมดีนัก
เมื่อคนไทยจําเปนตองนําเอกสารมาย่ืนขอรับรองท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ผูเขียนจึงมักดําเนินการตามคํารองใหทันทีทุกครั้ง แทนการใชเวลา 1-2 วัน
ทาํการตามปกต ิเพือ่ชวยไมใหคนไทยตองเสยีเวลาและคาใชจายในการเดนิทาง
ไปมาหลายรอบ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลคนไทยและชวยแจงเตือนใหผู ที่
หนังสือเดินทางจะหมดอายุมาทําหนังสือเดินทางเลมใหม เพื่อปองกันปญหา
หนังสือเดินทางอายุไมถึง 6 เดือน ซึ่งจะใชเดินทางไมได

คนไทยที่ไปทํางานที่ติมอรฯ เกือบทุกคนมักประสบปญหาเรือ่งการขอวีซา
ทาํงาน ซึง่ตองใชเอกสารหลายอยางท่ีผานการรับรองอยางถูกตองและใชเวลา
พจิารณาคอนขางนาน โดยเม่ือแรกเดินทางถึงสนามบินกรุงดลิ ี ทกุคนจะไดรบั
วซีานักทองเทีย่ว พาํนักอยูในตมิอรฯ ไดไมเกิน 30 วนั และสามารถขอขยายเวลา
ออกไปไดอีก รวมไมเกิน 90 วัน หากเกินกําหนด ตองเดินทางออกนอกประเทศ
แลวกลบัเขามาเริม่ตนใหม ซึง่สรางความเดือดรอนเรือ่งคาใชจายในการเดนิทาง
เขา-ออกประเทศใหคนไทยที่อยูระหวางขออนุมัติวีซาทํางานอยางมาก

ปญหาสําคัญ คือ ตํารวจติมอรฯ มักสุมตรวจเพ่ือปองปรามการลักลอบ
ทํางานดวยวีซาผิดประเภทและตรวจจับผูที่อยูเกินกําหนด ครั้งหน่ึงตํารวจ
ติมอรฯ เข าตรวจคนร านอาหารไทยในกรุงดิลีและยึดหนังสือเดินทาง
ของเจาของรานและลูกจางชาวไทยไปตรวจสอบ รวม 8 คน ผูเขียนตองให

114



ความชวยเหลือติดตามความคืบหนาอยางเรงดวน โดยไปพบเจาหนาที่ตํารวจ
และอยัการ ในฐานะ “เจาหนาทีก่งสุล” เพ่ือหารอืและขอความอนุเคราะหเรงรดั
กระบวนการพิจารณาเปนกรณีพิเศษสําหรับลูกจางชาวไทยที่จําเปนตอง
เดินทางกลับประเทศไทยดวน ซึ่งหากไดรับหนังสือเดินทางคืนเกินกําหนด
วันเดินทาง ก็จะไดรับความเสียหายอยางมาก อัยการจึงดําเนินการตามที่
ผูเขียนรองขอ ทําใหไดรับหนังสือเดินทางคืนทันกําหนด

การปฏิบัติหนาที่คุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในติมอรฯ ที่ทําให
ผูเขียนภูมิใจท่ีสุด คือ การใหความชวยเหลือแกหญิงไทย 4 คน ที่ถูกหลอก
ไปทํางานรานอาหารคาราโอเกะแฝงขายบริการ นับเปนธุรกิจคามนุษย
รปูแบบใหมในกรงุดลิ ีทัง้สีค่นเพิง่ถกูชกัชวนไปทาํงานไดเพยีง 3-4 วนั เมือ่รูตวั
วาถูกหลอกจงึหลบหนไีปขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีสถานเอกอัครราชทตู 
ซึ่งในขณะนั้น ผูเขียนเปน “อุปทูต” หรือผูรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต 

การใหความชวยเหลือแกหญงิไทย
ครั้ งนี้ ค ง ไมใช เ ร่ื อ งตื่ น เต นอะไร 
ถาทั้ง “นายหนา” “เจาของราน” และ 
“ชายผูคุม” ไมไดโทรศัพทมาตามลา
หาตัวทุกคนเปนระยะ ๆ แบบท้ังขู 
ทั้งขอรองใหทั้งส่ีคนกลับไปทํางาน
ที่ร านเพ่ือชดใชเงินคาตั๋วเคร่ืองบิน
คนละ US$ 2,000 ซึง่ขณะนัน้เปนเวลา
เกือบเย็นแลว ทั้งสี่คนกลัวถูกทําราย
รางกายจึงยนืยนัทีจ่ะขอหลบภัยอยูใน
สถานเอกอัครราชทูต สัญชาติญาณ
บอกผูเขียนวา “สถานเอกอัครราชทูต
เปนทีท่ีป่ลอดภยัทีส่ดุสาํหรบัคนไทย
และเราตองชวยสงหญิงไทยท้ังสี่
คนนี้ กลับประเทศไทยใหเร็วทีส่ดุ”
ทัง้  ๆ   ทีม่เีวลาติดตอหาซ้ือตัว๋เคร่ืองบนิ
ไมถงึหนึง่ชัว่โมงกอนรานปด เพราะถา

ผู�เขียนถ�ายภาพกับ ดร. ลองกิงยูส มองไตรู 
ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติและรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
มหาดไทยของติมอร�-เลสเต
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พลาดเที่ยวบินเชาวันรุ งข้ึน ทุกคนจะตองรอไปอีกหนึ่งวัน ในท่ีสุดภารกิจ
หาตั๋วเครื่องบิน ติดตอญาติที่ประเทศไทยเพื่อโอนเงิน จัดหาขาวปลา
อาหารม้ือเย็นและมื้อเชากอนพาทั้งสี่คนไปข้ึนเครื่องบินกลับประเทศไทย 
ก็สําเร็จลุลวงไดดวยดี  คืนนั้นผูเขียนไมไดนอนทั้งคืน แครูสึกเหนื่อยนิดหนอย
แตเหมือนไดรูจักเพื่อนใหมอีกสี่คน และคําพูดที่ยังกองอยูในหูผูเขียนเสมอ 
คือ “ขอบคณุพีม่ากนะคะ หนไูมเคยเจอคนไมรูจกั ชวยหนมูากขนาดนีเ้ลย”

อีกภารกิจเพื่อคนไทยในติมอรฯ ที่ผูเขียนยิ้มไดทุกครั้งที่นึกถึง คือ การริเริ่ม
จัดโครงการเชิญแพทยไปตรวจสุขภาพคนไทยในติมอรฯ เปนคร้ังแรก 
โดยกอนเร่ิมโครงการ ผูเขียนทําแบบสํารวจเพ่ือสอบถามความตองการยา
ตาง  ๆ  ของคนไทยทุกคนในติมอร ฯ  ที่มักพบปญหาในการหาซ้ือยา
และยาราคาแพงเกินกวาเหตุ และไดขอใหแพทยจัดเตรียมยาท้ังหมด 
ทําใหทุกคนไดรับยาตรงตามความตองการ รวมท้ังยังไดตั้งกลุ มไลน
เพื่อความรวดเร็วใการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในหมู คนไทย
โดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติตาง ๆ ดวย

ผู�เขียนถ�ายภาพกับนักการทูต
จากประเทศสมาชิกอาเซียนในติมอร�ฯ 
ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเทศ ได�แก� บรูไนฯ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส� และไทย
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คนติมอร ฯ สวนใหญชอบอาหารไทย รักเมืองไทย และอยากมา
เท่ียวประเทศไทย  แมค าใช จ ายในการเดินทางจะค อนข างสูงมาก 
ทาํใหการปฏบิตัหินาท่ีในฐานะ “เจาหนาทีส่ารนิเทศ” ของผูเขียนเพ่ือเผยแพร
วัฒนธรรมไทย มีกิจกรรม/โครงการใหคิดทําไดมากมาย เชน การจัดกิจกรรม
งานวันมหาสงกรานต โดยจัดกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย เชน 
สาธติการปรงุอาหารไทย แสดงสนิคา/เครือ่งปรงุอาหารไทย แกะสลักผกั ผลไม 
รําไทย รํามวยไทย และประชาสัมพันธการทองเท่ียวไทย ตลอดจนนําอาหาร
ไทยไปรวมเผยแพรในงานวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียนในติมอรฯ 
และผู เขียนยังไดริเริ่มการจัดโครงการสอนทําอาหารและขนมไทยใหกับ
เยาวชนติมอรฯ รวมท้ังเคยรับเชิญใหไปสาธิตการทําอาหารไทยยอดนิยม
ใหพอครัว/แมครัวของโรงแรมชั้นนําในกรุงดิลีอีกดวย 

อีกภารกิจสําคัญของนักการทูตไทยในติมอรฯ คือ การเปน “เจาหนาที่
พิธีการทูต” จัดงานพิธีการในโอกาสตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
และงานตอนรับคณะบุคคลตาง ๆ ที่มาเยือนทั้งคณะทางการ ผูเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ ผูสื่อขาว นักธุรกิจ และนักศึกษา ซึ่งตองดูแลตั้งแตเรื่องการอํานวย
ความสะดวกที่สนามบิน รถรับ-สง จองโรงแรมที่พัก ประสานนัดหมาย แนะนํา
รานอาหาร จัดหาลามและวัสดุอุปกรณ ติดตามไปพบหารือ จดบันทึก
การประชุม ติดตามผลหลังการเยือน และตองพรอมแกไขสถานการณ
เฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ

117



ในขณะท่ีนักการทูตที่ดีต องทําความรู จักและสามารถบอกเลาเร่ือง
ประเทศไทยใหชาวตางชาติเขาใจไดคือ “รู  เรา” เราตองทําความรู จัก
และบอกเลาเกี่ยวกับเรื่องประเทศที่เราประจําการไดเชนกัน คือ “รู เขา” 
หลายครั้งที่คณะมักสอบถามขอมูลหรือขอใหผู เขียนพาไปสถานท่ีตาง ๆ 
รวมทั้งขอใหจัดใหพบกับบุคคลที่เหมาะสม เจาหนาที่พิธีฯ ที่ดีตองมีความเปน 
“เจาบาน” ที่รอบรู ตองบอกเลาและแนะนําผูมาเยือนได บอยคร้ังถึงขั้น
ตองออกไปสํารวจเสนทางและสถานท่ี หรือเขาพบเพ่ือทําความรูจักกับบุคคล
ตาง ๆ ลวงหนา เพื่อจัดกําหนดการที่เหมาะสมใหคณะ เรียกวา ตองรูวาอะไร
อยูที่ไหนและจะจัดหาอะไรไดจากไหนอีกดวย

 ดร. กฤษณพงศ� กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ�าฟ�ามหาจักรี 
และคณะ เยือนติมอร�ฯ เมื่อป� 2559 และ 2560
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นายดอน ปรมัตถ�วินัย
รัฐมนตรีว�าการกระทรวง
การต�างประเทศ ได�เดินทาง
เยือนติมอร�–เลสเต
อย�างเป�นทางการ ระหว�าง
วนัท่ี 18-20 พฤษภาคม 2560

ปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศสงขาราชการไปประจําการท่ีสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ รวม 98 แหง ใน 69 ประเทศท่ัวโลก 
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการดูแลและปกปองผลประโยชนของประชาชนและ
ประเทศไทยเปนหลัก โดยนักการทูตไทยในแตละประเทศยอมมีบทบาทและ
หนาทีเ่หมอืนและแตกตางกันไปตามภารกิจทีไ่ดรบัมอบหมาย ซึง่คณุคาสาํคญั
รวมกนั คอื การไดปฏิบตังิานท่ีเปนประโยชนตอราชการ แตแตกตางกนัท่ีโอกาส
และความทาทายในการไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและการไดลงมือปฏิบัติ
อยางเต็มที่เพื่อประโยชนในวงกวาง ที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจและความสุข
ในการทํางาน

“นกัการทูตไทยทําอะไรในติมอรฯ” ของผูเขียนจะจบบริบูรณไมได หากไม
กลาวถึงภารกิจสาํคญัคอื งานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในติมอรฯ ตามแนวพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังการเสด็จฯ เยือนติมอรฯ 
เมื่อเดือนมกราคม 2557 ซึ่งผูเขียนจะขอเลาถึงในฉบับตอไป
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