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สวัสดีค่ะ
วารสารวิทยุสราญรมย์ฉบับนี ้เราตังใจจะท�
้
ำเพื่อเอาใจท่านผู้อา่ น
หลากหลายวัยและต่างรสนิยม เริ่ มด้ วยการพาท่านผู้อา่ นไปตามรอย
ท่านนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางเยือนเมืองเซี่ยเหมิน และรับทราบ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการและนโยบายด้ านเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญของไทยผ่านปาฐกถาพิเศษของ ดร.สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์
รองนายกรั ฐมนตรี นอกจากนี ้ เรายังมีภาพสวย ๆ และเรื่ องราว
ทีน่ า่ สนใจจากกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์
ไทย – ญี่ปนุ่ มาฝากท่านผู้อา่ นด้ วยค่ะ
ส�ำหรั บคนไหนที่สนใจหรื ออยากจะท�ำความเข้ าใจกับงานของ
กระทรวงการต่างประเทศให้ ดียิ่งขึ ้น เราจะพาท่านผู้อ่านไปรู้ จกั กับ
กรมพิธีการทูต ภารกิจด้ านกงสุลและบทบาทหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
กงสุลในต่างประเทศ
ผู้ที่ อ ยากอ่ า นเรื่ อ งเบา ๆ ไม่ ไ กลตัว มากนัก เราก็ มี เ รื่ อ งของ
“เชฟชุมพล” เชฟคนไทยทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลกและมีสว่ นช่วยสนับสนุน
งานด้ า นการทูต วัฒ นธรรมของกระทรวงการต่ า งประเทศด้ ว ยดี
ในหลายโอกาส ท่านได้ ให้ แง่คิดที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับอาหาร
ไทยและการเผยแพร่ อาหารไทยสู่ครั วของโลก อ่านแล้ วรั บรองว่า
ท่านจะภาคภูมิใจในอาหารไทยของเรายิ่งกว่าเดิมอีกหลายร้ อยเท่า
และส�ำหรั บผู้อ่านที่คิดถึงและถามหา “คุณชวน” กับเรื่ องราว
การผจญภัย ในเอธิ โ อเปี ย ของท่ า น ซึ่ง เป็ น ที่ ส นใจของแฟนคลับ
วารสารวิทยุสราญรมย์จำ� นวนมาก ก็สามารถตามติดชีวติ อันน่าตืน่ เต้ น
ของคุณชวนได้ ในฉบับนี ้เลยค่ะ
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ส�ำหรับหนุ่มสาววัยใสและคนรุ่ นใหม่ ฉบับนี ้เราน�ำเสนอเรื่ องราวดี ๆ เกี่ยวกับ
เยาวชนไทยที่มีโอกาสได้ ไปน�ำเสนอแนวคิดในการต่อต้ านภัยคุกคามของยาเสพติด
ให้ เยาวชนในต่างประเทศ ซึง่ น่าจะช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่น้อง ๆ รุ่นต่อ ๆ ไป
เพราะโครงการนี ้ก�ำลังจะเริ่มขึ ้นอีกเป็ นปี ที่ 7 นอกจากนี ้ เรามีสาวน้ อยวัยใสอายุ 13 ปี
ที่มีชื่อเล่นว่า “น้ องแก้ ม” ที่จะมาเล่าประสบการณ์ สนุก ๆ ของเธอจากการได้ มา
ฝึ กงานที่กรมสารนิเทศด้ วย ลองดูสคิ ะว่าเด็กสาวอายุ 13 คนนี ้จะมีอะไรมาเล่าบ้ าง
พบกันใหม่ ฉบับหน้ า...พร้ อมกับเรื่ องดี ๆ ส่ งท้ ายปี 2560 นะคะ

( ชลธี จันทร์รัชชกูล )
บรรณาธิการ
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ตามรอยนายกฯ

พารู้จักเมืองเซี่ยเหมิน
: เจ้าภาพการประชุมผู้นำ�ระดับโลก
BRICS Summit 2017
เรื่อง : ธัชไท ถมังรักษ์สัตว์
กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ของไทย ได้ เดินทาง
เข้ าร่ วมประชุมสุดยอดผู้น�ำกลุม่ BRICS (ประกอบด้ วยประเทศ บราซิล (B)
รัสเซีย (R) อินเดีย (I) จีน (C) และแอฟริ กาใต้ (S) ) กับประเทศตลาดเกิดใหม่
และประเทศก�ำลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing Countries
Dialogue หรื อ EMDCD) เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 ที่ผา่ นมา คนไทยที่ติดตามชม
ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรี คงได้ ร้ ูจกั เมืองเซีย่ เหมินผ่านข่าวจากสือ่ มวลชน
ของไทยที่ติดตามคณะฯ มาท�ำข่าวและแหล่งข่าวอื่น ๆ แต่ก็คงมีอีกหลายคน
ที่อาจจะยังไม่ร้ ู จกั เมืองเซี่ยเหมิน ดังนัน้ บทความนี ้ ผมขอถือโอกาสแนะน�ำ
ข้ อมูลของเมืองเซี่ยเหมินให้ ผ้ อู า่ นได้ รับทราบโดยสังเขปนะครับ
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เมืองเซีย่ เหมิน (Xiamen City,厦门) เป็นเมืองท่องเทีย่ ว
ติดทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของจีน ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑล
ฝูเจี ้ยน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของจีน หรื อที่คนไทย
รู้ จักกันในนาม “ฮกเกี ย้ น” มีประชากร 3.9 ล้ านคน
เป็ น เมื อ งที่ มี ทัศ นี ย ภาพสวยงาม ร่ ม รื่ น และน่ า อยู่
และมีชื่อเสียงในด้ าน “เมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจี น”
“เมืองนวัตกรรมที่ทนั สมัยของจีน หรื อ Smart City”
และ “MICE City” และเป็ นเมืองที่ประธานาธิบดีสจี ิ ้นผิง
เคยด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เป็ นเวลา 3 ปี
และเมืองเซี่ยเหมินยังขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองต้ นก�ำเนิดของ
คนไทยเชื อ้ สายจี น (ชาวฮกเกี ย้ น) ที่ ไ ปตัง้ รกราก
อยู่แ ถบจัง หวัด ภาคใต้ ข องไทย อาทิ ภูเ ก็ ต สงขลา
รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง มาเลเซีย สิงคโปร์
และอิ น โดนี เ ซี ย ท� ำ ให้ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั น ในด้ าน
วัฒนธรรมและประเพณีตา่ ง ๆ ของคนไทยเชื ้อสายจีน
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ในแต่ละปี เมืองเซี่ยเหมินมีนกั ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวถึงปี ละ
60 ล้ านคน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็ นนักท่องเที่ยวชาวจีน
สถานที่ทอ่ งเที่ยวส�ำคัญของเมืองเซี่ยเหมิน ได้ แก่ วัดหนานผูถ่ วั
(南普陀寺) เกาะเปี ยโน หรื อเกาะกู่ลา่ งยวี่ (鼓浪屿) ซึง่ เพิ่งได้ ขึ ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือ่ วันที่ 8 ก.ค. 2560 ถนนคนเดินจงซานลู่
(中山路步行街) เป็ นต้ น นอกจากนัน้ เมืองเซี่ยเหมินยังนับได้ ว่า
เป็ นแหล่งการศึกษาที่ส�ำคัญส�ำหรับลูกหลานชาวจีนโพ้ นทะเล
ทีไ่ ปตังรกรากในต่
้
างประเทศและส่งลูกหลานกลับมาเรียนภาษาจีน
ในดินแดนมาตุภมู ิ มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้ แก่
Xiamen University เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ วยทีส่ ดุ ในจีนและมีชอื่ เสียง
ในภูมิภาคจีนตอนใต้ Huaqiao University เป็ นมหาวิทยาลัย
ที่มีความส�ำคัญต่อชาวจีนโพ้ นทะเลในไทย ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จฯ มาเป็ นประธาน
เปิ ดหอสมุดสิรินธร เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 และมีการมอบทุนการศึกษา
แก่ข้าราชการไทยทุกปี จนถึงปั จจุบนั เป็ นปี ที่ 12 แล้ ว และ Jimei
University เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เมืองเซีย่ เหมินมีนกั เรี ยนไทยศึกษาอยูใ่ น
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ราว 600 คน และในแต่ละปี มีแนวโน้ ม
ของนักเรี ยนไทยที่มาศึกษาต่อที่เมืองนีใ้ นทุกระดับการศึกษา
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

วัดหนานผู่ถัว
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บรรยากาศการประชุมระหว่างผู้น�ำ BRICS กับตลาดเกิดใหม่และประเทศก�ำลังพัฒนา
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เดิมทีเมืองเซีย่ เหมินเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษรุ่นแรกของจีนที่เปิ ดท�ำการค้ า
กับต่างชาติ เนื่องจากมีท�ำเลเป็ นอ่าวน้ อยใหญ่ เหมาะแก่การท�ำการค้ าทางเรื อ
จึง เป็ น เมื อ งท่ า ส� ำ คัญ ในแถบตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ข องจี น มาจนถึ ง ปั จ จุบัน
ในปี 2559 เมืองเซี่ยเหมินมีมลู ค่า GDP อยูท่ ี่ 378,425 ล้ านหยวน
ท่าเรือเซี่ยเหมิน
ถือเป็นท่าเรือส�ำคัญ
ในเอเชียแปซิฟิก
ประกอบด้วย 116
เส้นทางการเดินเรือ
และเชื่อมโยงกับท่าเรือ
ที่ส�ำคัญเกือบทั่วโลก

เกาะเปียโน หรือเกาะกู่ล่างยวี่
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ปั จจุบนั เมืองเซี่ยเหมินเป็ น 1 ใน 3 เขตเศรษฐกิจของเขตการค้ าเสรี ฝเู จี ้ยน
ที่เน้ นการค้ า เศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงแบบรอบด้ านกับไต้ หวัน โดยได้ รับ
การอนุมตั จิ ากรัฐบาลกลางของจีนให้ เป็นเขตการค้ าเสรี เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2558
เนื่องจากมณฑลฝูเจี ้ยนอยูใ่ กล้ กบั ไต้ หวันเพียง 200 ไมล์ทะเลเท่านัน้ กิจการ
ส่วนใหญ่ที่มาจัดตังในเขตการค้
้
าเสรี จะเป็ นกิจการไต้ หวัน เนื่องจากนโยบาย
ของเขตการค้ าเสรี ฝูเจี ย้ นส่วนใหญ่ จะเน้ นเอื อ้ ประโยชน์ แก่ กิจการไต้ หวัน
ซึง่ หน่วยงานท้ องถิ่นไทย คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้ ท�ำหน้ าที่
เป็ นกระบอกเสียง เสนอแนะต่อรัฐบาลท้ องถิ่นให้ มีนโยบายที่เป็ นประโยชน์แก่
นักลงทุนชาติอนื่ ๆ อาทิ ไทยด้ วย เพือ่ ส่งเสริมการค้ าการลงทุนระหว่างกันมากขึ ้น
ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการค้ ากับไทยรวม 2,531
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ในด้ านคมนาคมขนส่ง เมืองเซีย่ เหมินเป็ นศูนย์กลางด้ านโลจิสติกส์ทสี่ ำ� คัญ
ของจีนเป็ นจุดเชือ่ มต่อการคมนาคมทางบกและทางทะเลตามนโยบาย One Belt
One Road ทีม่ กี ารขนส่งระบบรางทีท่ นั สมัย มีรถไฟขนส่งสินค้ าจากเซีย่ เหมิน
ผ่านเฉิงตูไปยังยุโรป ซึง่ ล่าสุดได้ ขยายขอบเขตเพิ่มการขนส่งจากไต้ หวันเข้ ามา
(ไต้ หวัน - เซี่ยเหมิน - เฉิงตู - ยุโรป) ที่มีเส้ นทางรถไฟความเร็ วสูงเชื่อมต่อ
หัวเมืองส�ำคัญต่าง ๆ ในจีน มีทา่ เรื อขนส่งสินค้ าขนาดใหญ่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตไห่ชาง
ที่ถือเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางเรื อนานาชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในแถบตะวันออก
เฉียงใต้ ของจีน มีเส้ นทางขนส่งไปไทยและประเทศในแถบ South East Asia
นอกจากนี ้ เมืองเซี่ยเหมินเป็ น Hub port ทางอากาศที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑล
แถบตะวันออกเฉียงใต้ ของจีน และเป็ นฐานการบินของสายการบิน Xiamen
Airline ซึง่ มีเที่ยวบินตรงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลกด้ วย
xxxxxxxxxx
xxxxx
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จากการจัดการประชุมระหว่างผู้น�ำกลุม่ ประเทศ BRICS กับประเทศตลาด
เกิดใหม่และประเทศก�ำลังพัฒนา (Emerging Markets and Developing
Countries Dialogue หรื อ EMDCD) ที่ผ่านมา ซึ่งมีผ้ ูน�ำของประเทศไทย
น�ำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเข้ าร่ วมนัน้
ไทยถื อเป็ นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ได้ รับเกี ยรติ
เข้ าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสื่อให้ ความเห็นว่า จีนให้ ความส�ำคัญกับไทย
ในฐานะทีเ่ ป็ นประเทศก�ำลังพัฒนาในแถบภูมภิ าคอาเซียน และเป็ นการตอกย� ้ำ
ความสัมพันธไมตรี อนั ดีที่มีตอ่ กันมาอย่างยาวนาน
ผมคาดว่ า หลัง จากนี ้ เมื อ งเซี่ ย เหมิ น จะเป็ น ที่ ร้ ู จัก ในสากลมากขึ น้
และจะเป็ น สถานที่ จัด งานประชุ ม ใหญ่ ๆ ระดับ สากลในอนาคตต่ อ ไป
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ป ระเทศไทยและชาวไทยจะเริ่ ม รู้ จัก เมื อ งที่ มี เ สน่ ห์ แ ห่ ง นี ้
มากขึ ้นผ่านการเดินทางเยือนของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
ทังนี
้ เมื
้ องเซีย่ เหมินยังมี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซีย่ เหมิน ซึง่ ให้ บริการชาวไทย
ในเขตอาณามณฑลฝูเจี ้ยนและมณฑลเจียงซีที่ต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ
ทังยั
้ งให้ บริการท�ำวีซา่ แก่ชาวจีนผู้ทปี่ ระสงค์จะเดินทางไปประเทศไทย นอกจากนี ้
ยังมีส�ำนักงานส่งเสริ มการค้ าในต่างประเทศ (สคต.) ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่ดแู ล
ด้ านพาณิชย์ในเขตเมืองเซี่ยเหมิน (มณฑลฝูเจี ้ยน) ตังอยู
้ ่ที่สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองเซี่ยเหมินด้ วย
ท้ ายที่ สุดนี ้ หวังว่าคนไทยคงจะให้ ความสนใจเดินทางมาเยี่ ยมเยื อน
สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองที่นา่ อยูแ่ ห่งนี ้ พร้ อมทังชื
้ ่นชมวัฒนธรรมหมิ่นหนาน
อันเก่ าแก่ และสถานที่ ท่องเที่ ยวส�ำคัญของเมื อง และลิม้ ลองอาหารทะเล
อันเลื่องชื่อตามแบบฉบับของมณฑลฝูเจี ้ยนกันนะครับ
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โดย...ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
งาน NIKKEI ASIA 300
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ท่านประธานนิเคอิ ท่านแขกผู้มีเกี ยรติ
ก่อนอื่ น ต้ องขอขอบคุณทางนิ เคอิที่ได้ เลือกการ
จัดงานครัง้ นี ้ขึ ้นในประเทศไทย และได้ ให้ เกียรติเชิญ
ผมมาร่วมงานในวันนี ้
ท่านผู้มีเกี ยรติครั บ เดื อนนี เ้ มื่ อ 20 ปี ที่แล้ ว เหตุการณ์ หนึ่ง
ซึ่ง ผมเชื่ อ ว่า คนไทยในครั ง้ นัน้ และอี ก หลายชาติ ใ นเอเชี ย จะไม่มี
ทางลืมเลือนได้ เลย คือ วิกฤติการเงินครัง้ ใหญ่แห่งเอเชียที่เริ่ มต้ น
ที่ประเทศไทยและลามไปสู่หลาย ๆ ประเทศในเอเชีย วิกฤติการณ์
ในครัง้ นันไม่
้ เพียงสร้ างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเงินอย่าง
ไม่เคยปรากฎ แต่ยงั สร้ างความขัดแย้ งและความเสียหายใหญ่หลวง
ทางสังคมที่ติดตามมา ในช่วงเวลานัน้ ผมด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
รมว. คลังจึงได้ มีโอกาสสัมผัสใกล้ ชิดกับเหตุการณ์ จ�ำได้ วา่ ภาคธุรกิจ
ในทุกภาคส่วนถ้ าไม่ตกในสถานะล้ มละลายก็ประสบความเสียหาย
ทางการเงินอย่างใหญ่หลวง
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ผู้คนต้ องตกงาน สถาบันการเงินถ้ าไม่ถกู ปิ ด รัฐก็ต้องเข้ าอุ้มเป็ นส่วนใหญ่
เงินส�ำรองเงินตราต่างประเทศสลายสิ ้นจนต้ องจ�ำยอมเข้ าอยู่ภายใต้ กรอบ
การก�ำกับของ IMF เพื่อแลกกับการกลับคืนมาของเสถียรภาพทางการเงิน
ปรากฏการณ์เหล่านี ้ไม่ได้ เกิดเฉพาะกับไทยแต่กระจายออกไปในหลายประเทศ
ในเอเชีย ญี่ปนในวั
ุ่
นนัน้ ได้ พยายามผลักดันให้ เกิด Asian Monetary Fund
เพื่อเยียวยาวิกฤติการณ์ ของชาติในเอเชียด้ วยกัน แต่ไม่ประสบความส�ำเร็ จ
เพราะไม่ได้ รับการสนับสนุนที่เพียงพอ โดยเฉพาะจากชาติตะวันตก วันเวลา
ในช่วงนันดู
้ เหมือนความมืดมนปกคลุมไปทัว่ เอเชียแทบจะมองไม่เห็นแสงสว่าง
แห่งอนาคตเลย
ท่านผู้มเี กียรติครับ แม้ ความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นจะใหญ่หลวง แต่ความเสียหาย
ในวัน นัน้ กลับ สร้ างโอกาสแห่ ง อนาคต วิ ก ฤติ ก ารเงิ น ที่ เ กิ ด ขึ น้ กลับ เป็ น
บทเรี ยนที่ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชนได้ เรี ยนรู้และปรับตัวเปลี่ยนแปลง วันนี ้ยี่สิบปี
ให้ หลัง สถานะของประเทศทีเ่ คยประสบวิกฤติการณ์กลับมาแข็งแกร่งได้ อกี ครัง้
นิตยสาร Nikkei Asian Review เมือ่ เร็ว ๆ นี ได้
้ รายงานถึงการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ
และสถานะเงินส�ำรองเงินตราที่มนั่ คง ไม่วา่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
และเกาหลีใต้ ต่างก็ มีการเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ น่ าประทับใจ จนเป็ นจุด
ทีห่ อมหวนในการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ Bloomberg คาดคะเนว่าในปี นี ้
อย่างน้ อย 45 พันล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ จะถูกน�ำไปลงทุนในตลาดทุน
และตลาด Bond ของกลุม่ ประเทศเหล่านี ้
ไม่เพียงเท่านัน้ วันนี ้ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียที่เมื่อยี่สบิ ปี ที่แล้ วที่แม้ รอดพ้ น
จากวิกฤติการณ์แต่ยงั ต้ องดิ ้นรนพัฒนาให้ พ้นจากความยากจน วันนี ้ประเทศ
เหล่านันในเอเชี
้
ย ล้ วนผงาดเติบโตอย่างน่าประทับใจไม่ว่าจะเป็ นจีน อินเดีย
หรื อประเทศในกลุม่ อาเซียน
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ท่านผู้มีเกียรติครับ เอเชียที่มองไม่เห็นอนาคตในวันนัน้ วันนี ้ 20 ปี ให้ หลัง
ล้ วนผงาดขึ ้นมาอย่างพร้ อมเพรี ยง มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น
ที่สดุ กลายเป็ นความหวังและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของโลก ในยาม
ที่เศรษฐกิจโลกอ่อนแอและเปราะบาง ยิง่ ในยามที่นโยบายของผู้น�ำใหม่สหรัฐฯ
ก�ำลังก่อให้ เกิดสิง่ ที่เรี ยกกันว่า Upside Down Geopolitic ภูมิภาคเอเชียกลับ
ก�ำลังก้ าวสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก Asia Rise ที่กล่าวขานมานาน
วันนี ้ไม่ใช่เพียงแค่ค�ำพูด แต่กระแสนัน้ ก�ำลังเกิดขึ ้นแล้ วจริ ง ๆ ครับ โอกาสได้
ก้ าวมาสูภ่ มู ิภาคเอเชียแล้ ว แต่ทา่ นผู้มีเกียรติครับ โอกาสแม้ จะมาถึงแต่ก็ใช่วา่
ทุกชาติทกุ ประเทศในเอเชีย จะสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากกระแสนี ้ได้
เหมือนกันหมด ในความคิดของผมนัน้ 4 ปัจจัยต่อไปนี ้จะมีความส�ำคัญอย่างยิง่
ที่จะเป็ นตัวก�ำหนดว่า ประเทศใด จะสามารถสร้ างประโยชน์จากโอกาสที่มาถึง
ในครัง้ นี ้ได้ อย่างเต็มที่
ประการแรก คือ ความสามารถ (Capability) ของประเทศและความสามารถ
ในการแข่งขัน (Competitiveness)
เมื่ อ ทัง้ ภูมิ ภ าคมี ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ประเทศที่ มี ค วามสามารถ
ในการแข่งขันสูงโดยเปรี ยบเทียบย่อมมีโอกาสในการก้ าวสูก่ ารเป็ นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ การค้ าและการลงทุนที่ส�ำคัญของภูมิภาค และจะส่งผลให้ มี
โอกาสที่จะได้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดจากการนัน้ ในช่วงหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปนุ่ สิงคโปร์ ไต้ หวัน และฮ่องกง ล้ วนสามารถก้ าวขึ ้นสู่
การเป็ น ประเทศที่ พัฒ นาในระดับ สูง และทิ ง้ ห่ า งประเทศอื่ น ๆ ในเอเชี ย
ก็ ด้ ว ยการสร้ างและสั่ง สมศัก ยภาพแห่ง ความสามารถของประเทศทัง้ สิน้
นี่ เ ป็ น เหตุผ ลที่ ป ระเทศไทยได้ ทุ่ม เทความพยายามในช่ ว ง 2 ปี ที่ ผ่ า นมา
เพื่อที่จะยกระดับความสามารถของประเทศในทุก ๆ มิติ
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ ไม่มีใครปฏิเสธได้ วา่ ประเทศไทยมีต�ำแหน่งที่ตงั ้
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ที่ เ ป็ น ศูน ย์ ก ลางของอนุภูมิ ภ าค แต่ ค วามสามารถ
เชิงแข่งขันของประเทศที่แท้ จริ งนัน้ มิได้ วดั จากสภาพ
ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ อย่างเดียว แต่มนั ถูกก�ำหนดด้ วย
เงื่อนไขและบริ บท (Context) แห่งอนาคต โครงสร้ าง
เศรษฐกิจของไทยในวันนี ้ แม้ จะสามารถน�ำมาซึง่ การ
เจริ ญ เติ บ โตที่ น่ า พอใจ แต่ ก็ ไ ม่ อ าจน� ำ พาให้ ก้ าวพ้ น
Middle Income Trap ไปได้ ประเทศไทยต้ องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างการผลิตของประเทศ จากที่เคยอาศัยปั จจัยด้ านต้ นทุน
ในการแข่งขันไปสู่การเน้ นนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ เราต้ องการ
เปลี่ยนภาคเกษตรที่ผลผลิตมีมลู ค่าต�่ำสูก่ ารแปรรูป สร้ างมูลค่าเพิ่มและสร้ าง
Bio - Economy ทีม่ มี ลู ค่าสูง เพือ่ สร้ างรายได้ ให้ เพียงพอทีจ่ ะหล่อเลี ้ยงเกษตรกร
ที่เป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เราก�ำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรมของเราจากที่ใช้
แรงงานสูก่ ารสร้ างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เน้ นเพิ่มมูลค่า เน้ นวิทยาการ
และนวัตกรรม จากฐานการผลิตทีเ่ ป็ นเพียงโรงงานประกอบสูก่ ารเน้ นการพัฒนา
Cluster และการเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคในอุตสาหกรรม เป้าหมายที่เรามี
ความสามารถ ไม่วา่ จะเป็ นยานยนต์ อาหารแห่งอนาคต Petrochemical ระดับสูง
Medical และ Wellness ทีเ่ รามีชื่อเสียง หรือ Tourism Hub แห่งภูมภิ าค เป็ นต้ น
และเพื่ อเป็ นฐานรองรั บการสร้ างอุตสาหกรรมเหล่านี ้ โครงการ Eastern
Economic Corridor (EEC) ได้ ถกู ขับเคลือ่ นออกมา พร้ อมการลงทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานครัง้ ใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ EEC เป็ นศูนย์กลางการผลิต การขนส่ง
และ Logistics ที่ใหญ่ที่สดุ ในอนุภูมิภาค CLMVT นโยบายเศรษฐกิจ 4.0
และการลงทุนทางด้ านอินเทอร์ เน็ตและ IOT เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจ
ไทยสู่ยคุ ดิจิทลั พร้ อมไปกับการเตรี ยมการด้ านทรัพยากรมนุษย์ และการให้
ความส�ำคัญกับการลงทุนในการค้ นคว้ าวิจยั ได้ กลายเป็ นนโยบายส�ำคัญสูงสุด
ทีร่ ฐั พยายามผลักดัน และทีจ่ ะขาดเสียไม่ได้ คือ การปฏิรูปการอ�ำนวยความสะดวก
การตัดลดขัน้ ตอนแก้ ไขกฏระเบี ยบที่ ล้าสมัย การสร้ างความโปร่ งใสและ
การขจัดการทุจริต แม้ ภารกิจจะยังไม่เส็จสมบูรณ์และยังต้ องใช้ เวลา แต่ผลแห่ง
ความพยายามเหล่านี ้อย่างต่อเนื่องใน 2 ปี ที่ผา่ นมา ส่งผลให้ ไทยได้ รับการจัด
ล�ำดับความสามารถแข่งขันที่ดีขึ ้นโดยล�ำดับ
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ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีความมุง่ มัน่ เช่นนี ้ประเทศอื่น ๆ ต่างก็มี
ความมุง่ มัน่ เช่นกัน แต่อย่างน้ อยที่สดุ ผมเชื่อว่าประเทศไทยก้ าวมาในทิศทาง
ที่ถกู ต้ อง และเชื่อว่าความเพียรพยายามเหล่านี ้จะยกระดับความสามารถของ
ประเทศและผลักดันให้ ไทยสามารถก้ าวสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการค้ าการลงทุน
ที่โดดเด่นแห่งหนึง่ ของภูมิภาคในอนาคต
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ประการที่ ส อง คื อ การวางต� ำ แหน่ ง เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Positioning) ในด้าน Geopolitic ของประเทศที่จะสร้างความโดดเด่น
และความน่าสนใจในเวทีโลก อันจะเป็นเงื่อนไขส�ำคัญต่อความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจ
ที่จะตามมา
ส�ำหรับประเทศใหญ่อย่างจีน หรื อญี่ปนุ่ เรื่ องนี ้คงไม่ใช่ปัญหา แต่ส�ำหรับ
ประเทศเล็ก ๆ เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องส�ำคัญอย่างยิง่ สิงคโปร์ เป็ นตัวอย่างของประเทศ
ที่มีความสามารถในด้ านนี ้อย่างโดดเด่น ผมยังจ�ำได้ ในบทสุนทรพจน์ของท่าน
อดีตนายกรัฐมนตรี ลกี วนยูชิ ้นหนึง่ ที่กล่าวว่า ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศเล็ก
ซึง่ หากดูจากขนาดก็ยากที่จะมีบทบาทต่อโลก โจทย์ส�ำคัญคือ จะท�ำอย่างไร
ที่จะท�ำให้ ประเทศเล็ก ๆ นี ้มีความหมายและมีบทบาทที่มีนยั ส�ำคัญในเวทีโลก
ฉะนัน้ เราจะเห็นบทบาทด้ านนี ข้ องสิงคโปร์ ตลอดหลายทศวรรษที่ ผ่านมา
ทังในอาเซี
้
ยน ทังในการเชื
้
อ่ มโยงโลกตะวันออกกับตะวันตก เช่น สหรัฐฯ และ EU
บทบาทในการผลักดันเพื่อก่อตัง้ ASEM และบทบาทในการร่วมผลักดัน TPP
พร้ อมกับบทบาทดังกล่าว สิงคโปร์ สามารถสร้ างตนเอง
ให้ เป็ นศูนย์กลางการเงินแห่งภูมภิ าคได้ อย่างโดดเด่น
ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา หรื อ ตัว อย่ า งของฮ่ อ งกง
ที่มีความไม่แน่นอนสูงภายหลังกลับคืน
สู่ประเทศจีน แต่ฮ่องกงสามารถ
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รักษาต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ของตนได้ ชดั เจน ตนเองไม่เพียงแต่ยงั สามารถ
ด�ำรงการเป็ นเมืองท่าการค้ าและศูนย์กลางการเงินที่ส�ำคัญของโลก แต่ยงั เป็ น
หัวหอกส�ำคัญของกลุม่ ธุรกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่ในการใช้ เป็ นฐานก้ าวออกไป
ลงทุนในบรรดาประเทศที่เส้ นทางตามนโยบาย One Belt One Road ของจีน
พาดผ่าน รวมถึงการเป็ นตัวกลางจัดหาแหล่งสินค้ าจาก suppliers ทังหลาย
้
ในเอเชียเพือ่ ป้อนสู่ retailers ยักษ์ใหญ่ของโลกทีน่ บั วันแต่จะตังเงื
้ อ่ นไขการสัง่ ซื ้อ
ที่ไม่ง่ายเลยที่ประเทศใดจะสามารถแข่งขันได้ กับผู้ประกอบการของฮ่องกง
ทีจ่ ะจัดหาได้ ตามเงื่อนไข ยิง่ เศรษฐกิจจีนขยายตัวออกไปมากเท่าใด ก็ดเู หมือน
บทบาทของฮ่องกงจะทวีเพิ่มติดตามไปมากเท่านัน้ ไทยก็เป็ นประเทศเล็ก ๆ

ประเทศหนึง่ เช่นเดียวกับประเทศอย่างเช่น เวียดนาม มาเลเซีย ลาว เมียนมา
และกัมพูชา ด้ วยขนาดเศรษฐกิจและจ�ำนวนประชากร แทบจะไร้ ความหมาย
ในเวทีโลก แต่เมื่อผนวกร่ วมกัน โดยเฉพาะการผนึกร่ วมกันของ CLMVT
อนุภมู ิภาคแถบนี ้กลับกลายเป็ นตลาดที่นา่ สนใจ เป็ น supply chain ที่ส�ำคัญ
และเมื่ อ เชื่ อ มเข้ า กับ อาเซี ย นอื่ น ๆ ก็ จ ะเป็ น ข้ อ ต่ อ ส� ำ คัญ ที่ ข าดเสี ย มิ ไ ด้
ทังการเมื
้
องและเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ไม่วา่ เราจะพูดถึง ASEAN+6 ไม่วา่ จะพูดถึง
การเชื่อม One Belt บนแผ่นดินใหญ่เข้ ากับ maritime silk road ทางทะเล ไม่วา่
จะพูดถึง RCEP หรื อแม้ แต่ TPP ประเทศเล็ก ๆ ที่ดจู ะไร้ ความหมายกลับกลาย
เป็ นข้ อต่อที่มีความหมายและมีนยั ส�ำคัญอย่างยิ่ง ด้ วยเหตุนี ้ นโยบายก้ าว
ไปข้ างหน้ าด้ วยกัน หรือ Stronger Together และการผลักดัน
ให้ เกิดความร่ วมมือในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ ร่วมของ
กลุม่ ประเทศ CLMVT จึงเป็ นก้ าวย่างทาง Geopolitic
ทีส่ ำ� คัญของรัฐบาลนี เพื
้ อ่ สร้ างพลังผนึก เพือ่ เชือ่ มโยง
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จุดยื นทางยุทธศาสตร์ กับอาเซียนโดยรวม การเชื่ อมโยงเป็ นส่วนหนึ่งของ
One Belt One Road และการร่ วมกันผลักดัน RCEP และการเป็ นส่วนหนึง่
ของ TPP ล้ วนเป็ นการวางต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ทสี่ ร้ างความหมาย บทบาท
ความส�ำคัญและก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทังอนุ
้ ภมู ิภาคโดยรวม
ประการที่สาม คือ ความเข้มแข็งและความสามารถของภาคเอกชน
ภาคเอกชนก็เหมือนนักรบ แต่เป็ นนักรบทางเศรษฐกิจ ประเทศใดพรั่งพร้ อม
ด้ วยมวลหมูจ่ ำ� นวนนักรบทางเศรษฐกิจทีเ่ ข้ มแข็ง และมีความสามารถทีโ่ ดดเด่น
ในอุตสาหกรรมที่ตนอยู่ ย่อมอยู่ในสถานะที่จะประสบความส�ำเร็ จสูงทาง
เศรษฐกิจ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้ หวัน และฮ่องกงล้ วนแล้ วแต่เป็ นตัวอย่าง
ที่เห็นได้ ชัดในอดีตที่ผ่านมา แต่ในอนาคตจีนก�ำลังเป็ นตัวอย่างที่น่าศึกษา
ติดตามเป็ นอย่างยิ่ง ในช่วงแรกของการพัฒนา จีนอาศัยพลังของรัฐวิสาหกิจ
ยักษ์ ใหญ่ที่เริ่ มจากการครอบครองตลาดจีนแล้ วจึงรุกสูต่ า่ งประเทศ แต่ในช่วง
10 ปี หลัง เราได้ เห็นความสามารถของจีนในการสร้ างผู้ประกอบการใหม่หรื อ
New Startups จ�ำนวนนับล้ านจากหลากหลายมณฑลให้ เป็ นหัวหอกในการ
สร้ างนวัตกรรม สร้ างมูลค่าการค้ าและรุ กสูต่ ลาดโลกอย่างรวดเร็ ว โดยอาศัย
การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั และผู้ประกอบ
การขนาดใหญ่ทหี่ นั มาสร้ าง Startup รุ่นใหม่ทวี่ ดั กันทีค่ วามสามารถไม่ใช่ขนาด
ที่ ส� ำ คัญ ที่ สุด คื อ ผู้ป ระกอบการใหม่ เ หล่ า นี ไ้ ม่ ไ ด้ ติ ด ยึ ด กับ รู ป แบบทาง
ธุรกิจในอดีต แต่ความส�ำเร็ จของพวกเขานัน้ มาจากวิทยาการ นวัตกรรม
และรูปแบบทางธุรกิจทีส่ ามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ ดกี ว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่
รู ปแบบทางธุรกิจที่อาศัยการสนับสนุนจากเทคโนโลยี อินเดียเป็ นอีกประเทศ
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หนึง่ ที่ความโดดเด่นแห่งวิทยาการและบุคลากร โดยเฉพาะด้ าน IT และดิจิทลั
สามารถผลักดันให้ ผ้ ปู ระกอบการอินเดียก้ าวสูร่ ะดับผู้น�ำในเอเชีย ซึง่ จากการ
จัดอันดับธุรกิจที่มีผลประกอบการดีเด่นแห่งเอเชียของ Nikkei ผู้ประกอบการ
อินเดียสามารถอยูใ่ น top 30 ของ Nikkei 300 ถึง 10 อันดับ สูงกว่าชาติใด ๆ
ในเอเชีย
ในโลกข้ างหน้ า เทคโนโลยี นวัตกรรม และรู ปแบบทางธุรกิจที่เฉียบคม
คือ อาวุธส�ำคัญที่นกั รบเศรษฐกิจในโลกแห่งอนาคตจะต้ องมี อินเทอร์ เน็ต IOT
big data และ AI ก�ำลังเป็ นเงื่อนไขที่จ�ำเป็ นต่อการตอบสนองความต้ องการ
ทีห่ ลากหลายและเปลีย่ นแปลงเร็วของผู้บริโภคยุคใหม่ รูปแบบทางธุรกิจทีป่ รับตัว
ได้ เร็ ว เข้ าถึงตรงผู้บริ โภค เพื่อสนองความต้ องการที่ยงั ไม่ถูกเติมเต็มก�ำลัง
เข้ ามาแทนที่รูปแบบธุรกิจดังเดิ
้ ม ขนาดอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกต่อไป
ทัง้ นีข้ นาดอาจเป็ นข้ อจ�ำกัดเสียด้ วยซ� ้ำ หากขาดซึ่งปั จจัยข้ างต้ น โดยทาง
Nikkei Asian Review ฉบับล่าสุดได้ รายงานข้ อเท็จจริ งที่วา่ บริ ษัทขนาดใหญ่
ทังหลายที
้
่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยงั คงมีความเชื่องช้ าในการมุง่ ลงทุน
สูอ่ นาคต ซึง่ ท�ำให้ นกั ลงทุนขาดความมัน่ ใจในศักยภาพแห่งอนาคต และส่งผล
กระทบต่อการเติบโตของราคาหุ้นในที่สุด ในทางตรงข้ ามบริ ษัทยักษ์ ใหญ่
ทีส่ ามารถขยับตัวเร็ว มุง่ ลงทุนพัฒนาทางวิทยาการเพือ่ สร้ างนวัตกรรมใหม่กลับ
สามารถด�ำรงความเป็ นผู้นำ� และขยายอาณาจักรธุรกิจได้ อย่างต่อเนือ่ งและมีผล
ประกอบการโดดเด่นอย่างน่าทึ่ง และนี่จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลไทยตังใจ
้
และมุ่ง มั่น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะสร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ เ กิ ด ขึน้ กับ ภาคเอกชนไทย
ในด้ านหนึ่งต้ องการผลักดันให้ บริ ษัทขนาดใหญ่ของไทยให้ มีความเข้ มแข็ง
ในเชิงเทคโนโลยีและการค้ นคว้ าวิจยั และสามารถเพียงพอที่ก้าวสูก่ ารแข่งขัน
ในระดับโลก ปั จจุบนั ไทยมีบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่และกลางที่จดทะเบียน
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ในตลาดหลักทรัพย์อยูป่ ระมาณ 500 กว่าบริ ษัท ซึง่ รัฐบาลต้ องการให้ บริ ษัท
เหล่านี ้พัฒนายกระดับความเข้ มแข็งขึ ้นไปอีก โดยเฉพาะด้ านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเตรี ยมพร้ อมสูย่ คุ ดิจิทลั ในขณะเดียวกันก็ต้องการเปลี่ยนแปลง
ภาค SMEs ของไทยทีย่ งั อ่อนแอและไม่ทนั กับความเปลีย่ นแปลงของวิทยาการ
และรูปแบบใหม่ การด�ำเนินธุรกิจในโลกข้ างหน้ า และที่สำ� คัญที่สดุ เราต้ องการ
สร้ างธุรกิจ Startup พันธุ์ใหม่ทงั ้ ด้ านเกษตร อุตสาหกรรม creative และ
Digital Economy ทังในภาคการผลิ
้
ตและภาคบริ การที่เข้ าถึงเทคโนโลยี เข้ าใจ
และสามารถพัฒนารูปแบบให้ เป็ นรูปแบบทางธุรกิจยุคใหม่ทสี่ ามารถแข่งขันได้
ในโลกแห่งอนาคต แน่นอนทีส่ ดุ ความฝันนี ้จะเป็ นความจริงได้ กด็ ้ วยการพัฒนา
อย่างบูรณาการและด้ วยความร่ วมมือและสนับสนุนจากมิตรประเทศของเรา
การเดินทางของผมไปญี่ปนครั
ุ่ ง้ ที่ผ่านมา ผมได้ รับก�ำลังใจและการสนับสนุน
จากท่านเลขาธิการครม. ท่านสึกะ และท่านรมว. กระทรวง METI เป็ นอย่างดี
ซึ่งท่านรมว. ได้ ลงนามความร่ วมมือกับ รมว. อุตสาหกรรมของไทยในการ
ร่ วมพัฒนา EEC การชักชวนธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายและการร่ วม
ขับ เคลื่ อ นการพัฒ นา SMEs ไทย ท่ า นจะเดิ น ทางมาไทยด้ ว ยตนเอง
พร้ อมเคดันเรนและกลุ่มธุรกิ จเอกชนญี่ ปุ่นจ� ำนวนหนึ่ง เพื่ อพบปะภาครั ฐ
และภาคเอกชนในช่วงต้ นเดือนกันยายนที่จะถึงนี ้
ปัจจัยประการสุดท้าย ที่ผมคิดว่าส�ำคัญที่สุดและยากล�ำบากที่สุดที่จะให้ ได้มา
นั่นคือ ความเป็นเอกภาพและพลังผนึกในสังคม
เราลองย้ อนไปดูอดีต ถ้ าจะถามว่าอะไร คือ เหตุแห่งความส�ำเร็จของญี่ปนุ่
ในความเห็นของผมชัดเจนอย่างยิ่ง ความร่วมมือเป็ นอันหนึง่ เดียวกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนของญี่ปนุ ในการก�ำหนดทิศทางการก้ าวเดินทางยุทธศาสตร์
และพลังการขับเคลื่อนที่ทรงพลังจากเอกภาพของคนในชาติ ท�ำให้ ญี่ปุ่น
สามารถสร้ างความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่ในอดีต และในบัดนี ้
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวก็ก�ำลังเกิดขึ ้นทีป่ ระเทศจีน และได้ ทำ� ให้ จนี สามารถสร้ าง
มหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจในห้ วง 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา การก้ าวน�ำเชิงยุทธศาสตร์
ของภาครัฐ การออกนโยบายที่สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เกือ้ หนุน บวกเข้ ากับ
ความสามารถของภาคเอกชน ภายใต้ บรรยากาศที่เป็ นปึ กแผ่นและมีเอกภาพ
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อันต่อเนื่อง แม้ จะอยูใ่ นระบอบการเมืองที่ตะวันตกจะไม่เห็นพ้ อง แต่กลับท�ำให้ จีน
สามารถก้ าวกระโดดได้ อย่างน่ามหัศจรรย์
ในยามที่โลกเต็มไปด้ วยความตึงเครี ยดจากความขัดแย้ ง ความเป็ นเอกภาพ
และความเป็ นปึกแผ่นทางสังคม ก�ำลังเป็ นตัวชี ้วัดใหม่ของประเทศทีจ่ ะเป็ นดาวจรัสแสง
แห่งอนาคต Eurasia Group บริษทั ทีป่ รึกษาด้ านการวิเคราะห์ความเสีย่ งทางการเมือง
ที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ที่นกั ลงทุนทังหลายติ
้
ดตามบทวิเคราะห์เพื่อการลงทุน
ได้ ตพี มิ พ์บทวิเคราะห์เมือ่ เร็ว ๆ นี ้ว่า นักลงทุนก�ำลังหันหลังให้ กบั ประเทศทีเ่ ต็มไปด้ วย
ความขัดแย้ งภายใน เพราะประเทศเหล่านี ้ล้ วนประสบความชะงักงันในการพัฒนา
ประเทศ เพราะใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการดับไฟแห่งความขัดแย้ งในบ้ าน โดยยกตัวอย่าง
กรณีท่ีทงเยอรมนี
ั้
และสหรัฐฯ ต่างเผชิญกับข่าวลือการแทรกแซงการเลือกตังของ
้
รัสเซีย แต่ขา่ วลือนันไม่
้ มีผลใด ๆ กับสังคมเยอรมนีเลย ในขณะที่การเมืองในประเทศ
ของสหรัฐฯ แตกแยกอย่างรุนแรง หรือในกรณีของอินเดียทีผ่ ้ นู ำ� อินเดียสามารถเดินสาย
ในต่างประเทศเพื่อสร้ างความน่าสนใจของอินเดียได้ อย่างมีพลัง ก็เพราะสามารถ
สร้ างความเป็ นเอกภาพในประเทศได้ อย่างมัน่ คง บทวิเคราะห์บทนี ้ชี ้ให้ เห็นแนวโน้ ม
ที่ทงเยอรมนี
ั้
และอินเดียก�ำลังเป็ นประเทศที่เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียง
เพราะขนาดเศรษฐกิจ แต่เป็ นเพราะความเป็ นปึ กแผ่นทางสังคม และเอกภาพ
ในประเทศ ซึง่ สร้ างความมัน่ ใจในความปลอดภัยที่จะไปลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศ
ที่เต็มไปด้ วยความขัดแย้ งภายใน นี่คือเหตุผลส�ำคัญที่รัฐบาลไทยได้ ให้ ความส�ำคัญ
สูงสุดต่อการลดความขัดแย้ งในสังคมและพยายามสร้ างพลังร่ วมในบ้ านเมืองเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปของประเทศให้ เกิดผล ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ ผลักดัน
แนวทางที่เราเรี ยกว่าประชารัฐ เพื่อน�ำพลังร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน
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มาใช้ ในการขับเคลื่อนในทุกมิติ แม้ จะอยู่ในช่วงเริ่ มต้ น แต่แนวทางดังกล่าว
ก็เป็ นทีย่ อมรับและก�ำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว รัฐบาลในขณะนี ้พยายามดึงพลัง
ของเครื อข่ายภาคประชาชนที่กระจายอยู่ทวั่ ประเทศให้ มาร่ วมกับภาคเอกชน
ทังไทยและต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กว่า 500 บริ ษัทเพื่อสร้ างพลังร่ วมในการปฏิรูปประเทศ ไม่ว่าทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือแม้แต่ทางการเมือง ผมมีความเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่าพลังแห่งประชารัฐนี ้
จะเป็ นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะท�ำให้ ประเทศมีความเข้ มแข็งและสามารถก้ าวไป
สูจ่ ดุ หมายได้ ส�ำเร็ จ
ท่านผู้มเี กียรติครับ ในยุคสมัยทีน่ โยบาย America First ก�ำลังเป็ น disruptive
factor อันส�ำคัญต่อดุลยภาพของการเมื องและเศรษฐกิ จโลก และน� ำมา
ซึง่ ความไม่แน่นอนและความหวัน่ ไหวไปทัว่ ทุกหนแห่ง และในขณะที่โลกในยุค
ที่เทคโนโลยี คือ disruptive factor ส�ำคัญที่สามารถเปลี่ยน landscape
แห่งการแข่งขันและเปลี่ยนเงื่อนไขแห่งความส�ำเร็ จได้ อย่างสิ ้นเชิง ผู้ร้ ู เท่าทัน
วิทยาการ ผู้ร้ ู เท่าทันสถานการณ์ และเตรี ยมพร้ อมไม่เพียงการเผชิญหน้ า
แต่สามารถใช้ ประโยชน์จากมันเท่านัน้ คือ ผู้ชนะ โอกาสก�ำลังขยับจากโลก
ตะวันตกสู่โลกตะวันออก ประเทศที่มีความเป็ นเอกภาพ มีภาครัฐที่สามารถ
และภาคเอกชนที่เข้ มแข็งและเตรี ยมพร้ อมสร้ างตนสูอ่ นาคต คือ ผู้ที่จะส�ำเร็ จ
และสามารถก้ าวสูแ่ ถวหน้ าของการพัฒนา ในทางตรงข้ ามประเทศที่หลับใหล
ยึดติดกับอดีตและอุดมไปด้ วยภาคเอกชนที่ขาดเขลา ล้ าหลัง ไม่กล้ าที่จะ
เปลี่ยนแปลง ก็คงต้ องขอแสดงความเสียใจล่วงหน้ าว่า ไม่เพียงแต่ทา่ นจะไม่
สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากโอกาสที่ ก� ำ ลัง มาถึ ง แต่ ก ลับ จะต้ อ งเผชิ ญ กับ
ความเสื่อมและความถดถอยอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง โอกาสเป็ นของ
ผู้กล้ าและเตรี ยมพร้ อมแล้ วเท่านัน้ ฉะนันการที
้
่ Nikkei จัดงานในวันนี ้
ขึน้ มา จึง ต้ อ งถื อ ว่า สอดคล้ อ งอย่ า งยิ่ ง ทัง้ หัว ข้ อ และจัง หวะเวลา
เพือ่ เตือนทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนทังหลายแห่
้
งเอเชียให้ ตระหนักรู้
และเตรี ยมตัว
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อบอุ่นกับ
สายสัมพันธ์

ครบ
130 ปี

ไทย - ญี่ปุ่น
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งานฉายภาพยนตร์ ไทย
รอบพิเศษ เรื่อง
“แฟนเดย์ แฟนกัน
แค่วันเดียว” ณ เมืองซัปโปโร
จังหวัดฮอกไกโด

เมื่อเอ่ยถึงญี่ปุ่น เราก็มักจะนึกถึงอาหารญี่ปุ่นที่แสนอร่อย
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ดอกซากุ ร ะบานและฤดู ใ บไม้ เ ปลี่ ย นสี ที่ มี อ ากาศเย็ น สบาย
เหมาะแก่การไปพักผ่อน แช่ออนเซ็น วัฒนธรรมประเพณีทงี่ ดงาม
และมีเสน่ห์ อัธยาศัยไมตรีและความสุภาพนุ่มนวลของคนญี่ปุ่น
ตลอดจนดารานักร้องที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ อาจกล่าวได้ว่า
คนไทยเรามีความรู้สึกชื่นชมและมีใจผูกพันกับประเทศญี่ปุ่น
ไม่มากก็น้อยมาเป็นเวลานานแล้ว
ในความเป็ น จริ ง สายสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยกั บ ญี่ ปุ ่ น นั้ น
มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานและมี ค วามใกล้ ชิ ด กั น อย่ า ง
แนบแน่ น นั ก เรี ย นเก่ า ญี่ ปุ ่ น หลายคนได้ ก ล่ า วเป็ น เสี ย ง
เดี ย วกั น ว่ า คนญี่ ปุ ่ น เองก็ มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ม ากต่ อ คนไทย
และประเทศไทยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นอาหารไทยทีม่ รี สชาติทหี่ ลากหลาย
โบราณสถานและศิลปหัตถกรรมของไทยทีง่ ดงามวิจติ รตระการตา
หรือแม้แต่รอยยิ้มที่เป็นมิตรและสะท้อนถึงความจริงใจเป็นกันเอง
ของคนไทย กลุ่มคนญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับเมืองไทย ก็คอยเฝ้า
ติ ด ตามผลงานของศิ ล ปิ น ดาราและนั ก ร้ อ งชาวไทยอย่ า ง
เหนียวแน่นไม่แพ้กัน สายสัมพันธ์ ไทย - ญี่ปุ่นนับวันจึงมีแต่จะ
ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
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โดยในปี 2560 เป็ นปี ที่ครบรอบ
130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย - ญี่ปนุ่ กระทรวงการ
ต่างประเทศของไทยและญี่ปนุ่ รวมทัง้
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ร่วมกัน
จัด กิ จ กรรมเพื่ อ เฉลิ ม ฉลองโอกาส
ส�ำคัญดังกล่าวตลอดทังปี
้ โดยมีทงั ้
กิ จกรรมที่ ฝ่ายไทยจัดขึน้ ที่ ประเทศ
ญี่ ปุ่ น อาทิ การน� ำ ภาพยนตร์ ไ ทย
“แฟนเดย์ เป็ นแฟนกันแค่วันเดียว”
ซึ่ ง ถ่ า ยท� ำ ที่ เ มื อ งซัป โปโร จัง หวัด
ฮอกไกโด ไปฉายในงาน Osaka
Asian Film Festival นครโอซากา
และที่เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด
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เมื่อเดือนมีนาคม 2560 และการจัดงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว นครโอซากา
เมืองนาโกยา เมืองเซนได และจังหวัดชิสโึ อะกะ เมื่อเดือนพฤษภาคม มิถนุ ายน
และสิงหาคม 2560 ซึง่ มีการจัดนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์
ไทย - ญี่ ปุ่น อย่างยิ่งใหญ่ อีกด้ วย รวมจ� ำนวนผู้เข้ าร่ วมทุกงานไม่ต�่ำกว่า
700,000 คน ขณะทีฝ่ ่ ายญี่ปนุ่ ก็จดั งานทีป่ ระเทศไทยด้ วย เช่น งาน Japan Expo
in Thailand ที่ ห้างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ลเวิลด์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
และล่าสุดที่ห้างสรรพสินค้ าสยามพารากอน เมื่อต้ นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ตลอดจนการน�ำการแสดงและนิทรรศการของญี่ปนมาจั
ุ่
ดแสดงที่ประเทศไทย
ซึง่ ท�ำให้ ประชาชนของทังสองฝ่
้
ายได้ มาพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
สร้ างบรรยากาศที่อบอุน่ และคึกคักส�ำหรับทังสองประเทศเป็
้
นอย่างมาก

งานแสดงดนตรี
คลาสสิกโดยวงดุริยางค์
ซิมโฟนีกรุงเทพ
ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ที่ Suntory Hall
ณ กรุงโตเกียว

ภาพบรรยากาศ
การแสดงวัฒนธรรม
ในงานเทศกาลไทย
ณ กรุงโตเกียว
ครั้งที่ 18

กิ จ กรรมที่ ส� ำ คัญ และน่า จับ ตาอย่า งยิ่ ง คื อ
กิ จ กรรมไฮไลท์ ที่ ก ระทรวงการต่า งประเทศของ
ไทยและญี่ปนร่
ุ่ วมมือกันจัดขึ ้นทังที
้ ่ไทยและญี่ปนุ่
ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึง่ ตรงกับวันครบรอบ
130 ปี การสถาปนาความสัม พัน ธ์ ท างการทู ต
ระหว่ า งไทย - ญี่ ปุ่ น นั่น คื อ การจัด งานแสดง
ดนตรี ค ลาสสิ ก โดยวงดุริ ย างค์ ซิ ม โฟนี ก รุ ง เทพ
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ Suntory Hall กรุ งโตเกียว
โดยความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถานเอกอัค รราชทูต
ณ กรุ ง โตเกี ย ว กั บ ฝ่ ายญี่ ปุ่ น ไม่ เ พี ย งเท่ า นัน้
30

ในวันเดียวกันที่กรุ งเทพฯ ก็มี
การจัดงานเปิ ดตัวนิทรรศการ
“วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย - ญี่ปนุ่ ”
ที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ถนนราชด� ำ เนิ น ซึ่ ง มี ผ้ ู แทน
ระดับสูงของกระทรวงการต่าง
ประเทศของทังสองฝ่
้
ายเข้ าร่วม
โดยในนิ ท รรศการดั ง กล่ า ว
ผู้เข้ าร่วมงานได้ เพลิดเพลินกับ
สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย หลากหลาย
รู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปภาพ
และคลิ ป วี ดิ ทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ
ความสั ม พั น ธ์ ไ ทย - ญี่ ปุ่ น
ทังในระดั
้
บพระราชวงศ์ รัฐบาล
และประชาชน และที่ ส� ำ คัญ
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ความน่าสนใจของนิทรรศการนี ้ยังรวมถึงการน�ำเสนอ
ภาพยนตร์ และละครของไทยหลายเรื่ องหลายอรรถรสทังที
้ ่
ถ่ายท�ำในญี่ปนุ่ และภาพยนตร์ ญี่ปนุ่ ทีถ่ า่ ยท�ำในประเทศไทย
และที่ร่วมมือกันสร้ างเป็ นโปรเจกต์ระหว่างทังสองประเทศ
้
นอกจากนี ้ ยัง มี มุม กิ จ กรรมกี ฬ าและเทคโนโลยี ล� ำ้ ยุ ค
ซึ่งผู้เข้ าร่ วมงานสามารถถ่ายภาพร่ วมสนุกกันได้ อย่างจุใจ
ในงานเดียว ทุกคนที่มางานนี ้ต่างเห็นพ้ องกันว่า นอกจาก
จะได้ ความรู้สกึ ดี ๆ สัมผัสได้ ถงึ มิตรไมตรี ไทย - ญี่ปนแล้
ุ่ ว
ยังท�ำให้ ไทย - ญี่ปนุ่ ได้ ร้ ูจกั ซึง่ กันและกันมากขึ ้นอีกด้ วย
ติดตามคลิปข้ อมูลนิทรรศการ รวมทังข้
้ อความในโอกาส
พิเศษนี ้จากศิลปิ น - ดารา และบุคคลต่าง ๆ ได้ ทาง YouTube
ช่อง 130thThailandJapan

ในส่วนของนิทรรศการความสัมพันธ์ระดับประชาชน มีการจัดแสดงการ
แลกเปลี่ ย นระหว่า งกัน ในด้ า นอาหาร ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม การ์ ตูน
และแอนิเมชัน ซึง่ ผู้เข้ าชมได้ พบกับตัวการ์ ตนู ญี่ปนน่
ุ่ ารักสุดฮิตที่โด่งดัง
ในไทยมากมาย เช่น โดราเอมอน วันพีซ และคุมะมง รวมทังตั
้ วการ์ ตนู ของ
ไทยยุคใหม่ทโี่ ด่งดังในญี่ปนุ่ เช่น มะม่วงจัง และ Bloody Bunny นอกจากนี ้
ยังมีมมุ ศิลปิ นนักร้ อง ซึง่ ผู้เข้ าชมจะได้ ชมภาพผลงานของศิลปิ นขวัญใจ
คนไทยทีม่ ผี ลงานในญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ นเจมส์ จิรายุ และแสตมป์ อภิวชั ร์ ฯลฯ
และกลุม่ ศิลปิ นที่ก่อตังขึ
้ ้นจากวงไอดอล AKB48 ของญี่ปนุ่ ที่ประเทศไทย
นัน่ คือ BNK48
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THAI
FOOD
บอกเล่าความเป็นไทย
อาหาร

ผ่าน

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กรองทอง สุขอร่าม
นักเขียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คุยกับเชฟชุมพล แจ้งไพร
แทบทุกชาติบนโลกรู้ จกั ประเทศไทยผ่านเรื่ องราวมากมาย
ทัง้ แหล่ง ท่อ งเที่ ย ว ธรรมชาติ ที่ ง ดงาม วัฒ นธรรม ประเพณี
หรื อประวัตศิ าสตร์ และที่ขาดไม่ได้ เลย คือ “อาหารไทย”
“คนที ่จ ะท� ำ อาหารไทยได้อ ร่ อ ยและดี ที่สุด ก็ คื อ คนไทย”
คือค�ำพูดของ คุณชุมพล แจ้ งไพร หรือ “เชฟชุมพล” เชฟอาหารไทย
มือหนึง่ ที่โด่งดังระดับโลก จากประสบการณ์ที่คลุกคลีกบั แวดวง
อาหาร รังสรรค์อาหารไทยเผยแพร่สปู่ ระเทศต่าง ๆ มานานกว่า
25 ปี วันนี ้ เชฟชุมพลการันตีได้ วา่ อาหารไทย คือ อาหารระดับ
โลก บทสนทนาของเชฟชุมพลในวารสารฉบับนี จะเป็
้ นทังเรื
้ ่องเล่า
ค�ำแนะน�ำ และแรงบันดาลใจที่เป็ นประโยชน์ส�ำหรับคุณ
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เชฟไทยที่เคยอยากเป็นนักการทูต

จากชื่อเสียงและประสบการณ์ของเชฟชุมพล หากให้ คาดเดา
ชีวิตก็อาจคิดว่า เชฟมีความสนใจ ชื่นชอบ และเรี ยนด้ านการท�ำอาหาร
มาตังแต่
้ เด็ก แต่แท้ จริ งแล้ ว จุดเริ่ มต้ นของการเข้ ามาคลุกคลีกบั วงการ
อาหารจนประสบความส�ำเร็จเช่นทุกวันนี ้ มีจดุ เปลี่ยนส�ำคัญในช่วงวัยรุ่น
“การท�ำอาชี พเชฟเป็ นเรื ่องทีผ่ มไม่ได้ตงั้ ใจ เพราะในตอนเด็กผมอยากเป็ น
นักการทูต ตัง้ แต่ตอนนัน้ ก็ม่งุ มัน่ และตัดสิ นใจเรี ยนรัฐศาสตร์ การทูต จนกระทัง่
เกิ ดจุดพลิ กผันตอนอายุประมาณ 18 ตอนนัน้ ผมเรี ยนอยู่ปี 3 ผมมี โอกาสได้ท�ำ
ธุรกิ จอยู่ตวั หนึ่ง แต่ขาดทุนเยอะมาก ก็เลยตัดสิ นใจว่าอยากจะย้ายไปท�ำงาน
ทีย่ โุ รป ตอนนัน้ ท�ำอยู่ได้ประมาณ 3 เดือน ทางเจ้าของร้านอาหารก็สนใจ
อยากให้เราท�ำต่อ ขอให้เซ็นสัญญาอีก 3 ปี ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากกลับมา
เรี ยนมากกว่า แต่อีกใจก็มองว่าเป็ นโอกาสทีด่ ี สุดท้ายก็ตดั สิ นใจ
อยู่ช่วยต่ออีก 1 ปี และหลังจากนัน้ ก็เลยตัดสิ นใจว่าจะเดิ นทาง
ในสายอาชี พเชฟ จากวันนัน้ ถึงวันนีก้ ็ประมาณ 25 ปี แล้วครับ”
เชฟชุมพลเล่าย้ อนถึงจุดเริ่ มต้ น
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ความส�ำเร็จที่เชฟท�ำได้
ใช้ทั้งพรสวรรค์ และพรแสวง

การท�ำอาหารและศิลปะมีความคล้ ายคลึงกัน ละเอียดอ่อน หลากรส
หลายความรู้สกึ คนที่จะท�ำงานตรงนี ้ได้ ดีและประสบความส�ำเร็ จได้ จึงไม่ใช่
แค่ท�ำตามสูตร ตามขันตอนให้
้
เสร็จสิ ้นแล้ วจบ ทว่าต้ องใส่ใจทุกขันตอน
้
เพื่อให้
เกิดความเป็ น “มืออาชีพ” เชฟชุมพลให้ มมุ มองว่า
“การท�ำอาหารต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างครับ จะว่ามีพรสวรรค์กใ็ ช่
เพราะต้องมีพรสวรรค์ในการชิ มและนอกเหนื อจากนัน้ ก็คือพรแสวง ที เ่ ราต้อง
สนใจในทุกรายละเอี ยดเพราะถ้าเราท�ำอาหารแต่ไม่สนใจองค์ ประกอบอื น่ ๆ
ก็เป็ นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะท�ำอาหารออกมาได้ดีและประสบความส�ำเร็จ และทีส่ �ำคัญ
คือ ต้องคิ ดเสมอว่าสิ่ งทีเ่ ราก�ำลังท�ำคือสิ่ งทีม่ ีค่า ต้องให้ความสนใจ หมัน่ เรี ยนรู้
ฝึ กฝน และต้องวิเคราะห์ให้เป็ นว่าอาหารชนิดนีท้ �ำไมมีกลิ่ นแบบนี ้ รสชาติแบบนี ้
ท�ำไมต้องมี วิธีท�ำแบบนีซ้ ึ่งผมมองว่าเป็ นจุดส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้เลย
บางครั้งเคยคิ ดไหมว่าท� ำไมเมนูเดี ยวกัน คนหนึ่งท� ำแล้วรสชาติ แบบนี ้
แต่อีกคนท�ำออกมาแล้วไม่เหมื อนกัน ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นสูตรเดียวกัน เชฟทีด่ ีตอ้ งหา
เหตุผลมาสนับสนุนในสิ่งต่าง ๆ ได้ ต้องอาศัยการท�ำบ่อย ๆ ฝึ กบ่อย ๆ จนเคยชิ น
และผมมองว่ า องค์ ป ระกอบของการท� ำ อาหาร คื อ อร่ อ ยและมี คุณ ภาพ
ซึ่ งก็ ไม่ใช่สิ่งที ่ง่าย ดังนัน้ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถที ่จะวิ เคราะห์ ได้
รู้จริ ง รู้ลึก ซึ่ งต้องฝึ กและสะสมประสบการณ์ มันถึงจะดึงออกมาใช้ได้อย่าง
ถ่องแท้
สรุปคื อ การเป็ นเชฟที ่ดีเกิ ดจากหลายองค์ ประกอบครับ เรี ยกว่าต้องมี
ทัง้ พรสวรรค์ พรแสวง และความอดทน หมัน่ ฝึ กฝนเยอะ ๆ กว่าจะประสบ
ความส�ำเร็ จได้”

40

อาหารไทย
เดินทางไปทุกแห่งหนบนโลกใบนี้

จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ของเชฟชุมพลทีเ่ ดินทางไปท�ำอาหารไทยเผยแพร่
สูป่ ระเทศต่าง ๆ แล้ วกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก มุมมองและข้ อมูลเกีย่ วกับอาหารไทย
ของเชฟน่าจะท�ำให้ คนไทยดีใจอยูไ่ ม่น้อย
“การเปรี ยบเทียบอาหารไทยเมื อ่ 20 กว่าปี ทีแ่ ล้วกับตอนนีต้ ่างกันนะครับ
วันนี ้ ในนามคนไทยทุกคนน่าภูมิใจทีอ่ าหารไทยของเราเป็ นหนึ่งในสามอันดับ
ของโลกแล้ว ค�ำนิ ยามของผมคือ“It’s not only for Thai people” อาหารไทยคือ
อาหารทีค่ นทัว่ โลกนิ ยมชมชอบ อยากทีจ่ ะลิ้ มลอง อยากจะชิ ม เพราะฉะนัน้
ถ้าเทียบกับ 20 กว่าปี กอ่ นกับวันนี ้ เราไม่ได้เป็ นรองฝรัง่ เศส ไม่ได้เป็ นรองอิตาเลียน
ดังนัน้ อาหารไทยเราถือเป็ น World’s most popular cuisine เลยก็ว่าได้
ในต่ า งประเทศเมื ่อ 25 ปี ที ่แ ล้ว มี ร้ า นอาหารไทยอยู่ ไ ม่ กี่ ร้ า นทั่ว โลก
แต่ทกุ วันนีม้ ี มากกว่าสองหมื น่ ร้านทัว่ โลก ประเทศทีม่ ี ร้านอาหารไทยมากทีส่ ดุ
คือ อเมริ กา อังกฤษ ญี ป่ นุ่ ออสเตรเลีย และเยอรมนี ตอนนีร้ ้ านอาหารไทย
ไม่ได้มีแค่ในยุโรป อเมริ กา หรื อเอเชียเท่านัน้ แต่ยงั ไปถึงแอฟริ กา ลาติ นอเมริ กา
ผมมี โอกาสเดิ นทางไปที ่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์ เจนติ นา ที ่นนั่ ก็ยงั มี
ร้ านอาหารไทย ดังนัน้ ผมบอกได้เลยว่า วันนี ้ อาหารไทยอยู่ทกุ มุมของโลก
ทุกทวีปของโลกแล้ว”
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เมนูไทยแท้
ไม่มีใครเทียบแทน

เมื่อขึ ้นชื่อว่าอาหารไทยแล้ ว ก็ไม่ได้ หมายความว่าทุกเมนู
เป็ นอาหารไทยแบบต้ นต�ำรั บทัง้ หมด เพราะเมืองไทยก็ได้ รับ
อิทธิพลด้ านอาหารจากประเทศต่าง ๆ และน�ำมาปรับประยุกต์
ในการปรุ งจนรสชาติถูกปาก เกิ ดเป็ นความคุ้นชิ นและจดจ� ำ
มาอย่ า งยาวนาน แต่ เ มนูที่ เ ป็ น ต� ำ รั บ ไทยแท้ ๆ ก็ มี เ ช่ น กัน
เชฟชุมพลเล่าเกี่ยวกับเรื่ องนี ้อย่างเพลิดเพลินว่า
“อาหารไทยทีส่ ือ่ ความเป็ นไทยได้มากทีส่ ดุ คือ แกง เพราะว่า
ในบันทึ กตัง้ แต่ สมัยสุโขทัย หลักศิ ลาจารึ กพ่อขุนรามค� ำแหง
ที ก่ ล่าวถึงเรื ่ องข้าวหม้อ แกงหม้อ คื อสมัยก่อนคนไทยนิ ยมท� ำ
ข้าวหม้อ แกงหม้อ ซึ่ งการต้มแกงของคนไทยโบราณ มี ทงั้ แกง
ที ใ่ ส่และไม่ใส่กะทิ แล้วก็ค่อย ๆ พัฒนาปรับเปลี ย่ นมาเรื ่อย ๆ
แต่แกงทีเ่ ป็ นของไทยแท้เลยก็คือ “แกงส้ ม”
ซึ่ งแกงส้มเป็ นของคนไทยทุกบ้าน ไม่ว่าจะในต่างจังหวัด
หรื อในเมืองก็นิยมท�ำแกงส้ม ซึ่งในแกงส้มมีประโยชน์ทีห่ ลากหลาย
เพราะส่วนผสมของสมุนไพร ทัง้ พริ ก หอม กะปิ ฯลฯ บางคนก็อาจใส่
กระชายลงไปด้วย เมื อ่ ใส่เครื ่องสมุนไพรทัง้ หมด แล้วจึ งปรุงรส
ด้วยน�้ำปลา น�้ำตาลมะพร้ าว บางที ก่ ็นิยมใช้น�้ำส้มมะขามหรื อ
อย่ า งในแกงส้ ม ใต้ ก็ เ ปลี ่ ย นไปใช้ ส้ ม แขกบ้ า ง บางที ก็ เ ป็ น
น�้ำมะนาวบ้าง ซึ่งส่วนผสมเหล่านีล้ ว้ นมีวิตามินทัง้ หมด และเข้ากัน
ได้ดีกบั ผักทุกชนิ ดและเนือ้ สัตว์ ไม่ว่าจะเป็ นปลา หรื อกุ้งผมว่า
นีแ่ หละคือเมนูทีเ่ ป็ นตัวแทนของประเทศไทยจริ ง ๆ”
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“อีกเมนูทีอ่ ยากกล่าวถึง คือ แกงมัสมั่น ทีท่ กุ คนทัว่ โลกรู้จกั
ซึ่ งแกงมัสมัน่ ต้องใช้เครื ่ องปรุ งถึ ง 25 อย่ าง และเป็ นตัวแทน
ของอาหารที ่ได้รับวัฒนธรรมมาจากอิ นเดี ย ส่วนแกงส้มเป็ น
ตัวแทนของอาหารพืน้ บ้านของไทยแท้ ๆ ที ใ่ ช้เครื ่องปรุงไม่เกิ น
10 อย่าง แต่ทงั้ สองเมนูก็มีความลงตัวแบบพอดี
อาหารไทยได้รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากสามวัฒ นธรรมใหญ่ ๆ
คือ จี น อิ นเดีย ขอมโบราณ และวัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาเติ ม
เล็กน้อยเพื ่อความสมดุล ซึ่ งผมมองว่าตรงนี ้ท�ำให้อาหารไทย
มี เอกลักษณ์ และรสชาติ กลมกล่อม ครบรสทัง้ เปรี ้ยว เค็ม หวาน
เผ็ด มันในตัวเอง เพราะเราเป็ นประเทศทีส่ ามารถรับทุกวัฒนธรรม
แล้วน�ำมาปรับให้ลงตัว อย่างเช่น ผัดไทย ซึ่งแท้ทีจ่ ริ งไม่ใช่ของคน
ไทยตัง้ แต่อดีต แต่เรารับวัฒนธรรมการผัดก๋วยเตีย๋ วจากเมื องจี น
และน�ำมาปรับเป็ นผัดไทย เป็ นต้น
ผมเปรี ยบอาหารไทยเป็ นเหมื อนวงซิ มโฟนีออร์ เคสตราครับ
ทีม่ ีเครื ่องดนตรี หลายตัวถูกเรี ยงล�ำดับไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่าง
แกงมัสมัน่ ทีม่ ีเครื ่องปรุงถึง 25 ชนิด ก็เหมือนเครื ่องดนตรี ทีแ่ ต่ละตัว
ทีใ่ ห้กลิ่ นและรสทีต่ ่างกันแต่พอใส่ดว้ ยกันแล้วลงตัว นีแ่ หละครับ
เอกลักษณ์ ของอาหารไทย”
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โอกาสทอง
ที่ต้อง Back to the Basic

เมื่ออาหารไทยก้ าวสู่ระดับโลก ย่อมหมายถึงโอกาสทอง
ทีเ่ พิม่ ขึ ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ทว่าธุรกิจอาหารก็เรียกได้ วา่ “ปราบเซียน”
แม้ อาหารคือหนึ่งในปั จจัยสี่ที่มนุษย์ ขาดไม่ได้ แต่ร้านอาหาร
ที่อยูไ่ ด้ ล้วนต้ องผ่านบททดสอบมากมาย
“โอกาสทองมี ตลอดเวลาแต่ก็ตอ้ งเข้าใจว่า ธุรกิ จอาหารไทย
ไม่ได้หอมหวนเฉพาะคนไทย แต่ยงั หอมหวนไปถึงนักลงทุนรายใหญ่
โดยเฉพาะเมื องจี น ซึ่งก�ำลังนิ ยมมาก จากประสบการณ์ ทีผ่ มอยู่
กับ อาหารไทยมาทั้ง ชี วิ ต ได้ เ ห็ น อาหารไทยในทุ ก รู ป แบบ
ทัง้ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยราชส�ำนัก อาหารไทยชาวบ้าน
อาหารไทยริ มทาง ฯลฯ ในวันนีเ้ มื อ่ ต่างชาติ รู้จกั อาหารไทยแล้ว
ต่ อ ไปคื อ อยากจะรู้ จัก มากขึ้ น อยากจะรู้ ว่ า รสชาติ ด ั้ง เดิ ม
เป็ นอย่างไร วัตถุดิบดัง้ เดิ มเป็ นอย่างไร อาหารไทยแท้คืออะไร
มุมมองของผมคือ อาหารไทยจะ “Back to the Basic” กลับมาหา
ความเป็ นต้นต� ำรับมากขึ้ น ลองนึกดูว่า เมื ่อสมัยก่อนเขาไม่มี
เครื ่องปรุงอะไรทีแ่ ปรรูป สะดวก แต่อร่ อยเหมือนตอนนี ้ เขาท�ำกัน
อย่ า งไร ปรุ ง กัน อย่ า งไร อาหารถึ ง ได้ร สชาติ อ ร่ อ ยขนาดนัน้
เพราะฉะนัน้ ในมุมมองของผมวันนี ้ แนวโน้มของอาหารไทย
ไม่ใช่อาหารที ่จะพัฒนาเป็ นฟิ วชัน่ หรื ออาหารที ่ผสมผสานกับ
ต่ า งประเทศมากขึ้ น แต่ จ ะกลั บ คื น สู่ ค วามเป็ นต้ น ต� ำ รั บ
และอาหารไทยที ่ดีที่สดุ ต้องเป็ นอาหารที ่มีคณ
ุ ภาพ ทัง้ วัตถุดิบ
รสชาติ และความเป็ นธรรมชาติ ทีส่ ดุ ”
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สร้างครัวไทย
ให้เป็นครัวโลก

ความอร่ อยของอาหารไทยสร้ างความประทับใจให้ นานาชาติมาอย่าง
ยาวนาน โครงการครั วไทยสู่ครั วโลกจึงเกิ ดขึน้ มากว่า 20 ปี เพื่ อผลักดัน
ให้ แวดวงอาหารไทยก้ าวสูร่ ะดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ตังแต่
้ ต้นน� ้ำยันปลายน� ้ำ
ทังบุ
้ คลากร วัตถุดบิ เครื่องปรุง ธุรกิจร้ านอาหาร ฯลฯ เชฟชุมพล หนึง่ ในผู้ขบั เคลือ่ น
ได้ เล่าให้ ฟังเกี่ยวกับผลตอบรับของโครงการนี ้ว่า
“วันนี ้กระทรวงการต่ างประเทศถื อเป็ นเจ้ าภาพใหญ่ ในการสนับสนุน
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกทีท่ �ำมาตลอด 20 กว่าปี ผมบอกได้เลยว่าโครงการ
ครัวไทยสูค่ รัวโลกนัน้ ไม่ใช่แค่การท�ำให้อาหารไทยไปเป็ นอาหารของโลก แต่คือ
การท�ำให้ประเทศไทยเป็ นครัวของอาหารทุกชาติ ทวั่ โลก ด้วยสภาพแวดล้อม
ของบ้านเราทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ไปด้วยวัตถุดิบนานาชนิ ด ส่วนผสมส�ำหรับการปรุง
อาหารต่าง ๆ ทัง้ เนือ้ สัตว์ อาหารทะเล สมุนไพร ผัก ผลไม้ ฯลฯ และทีผ่ มเห็น
ได้ชดั เลยคือทุกวันนีเ้ พือ่ น ๆ ชาวต่างชาติ ของผมทีเ่ ป็ นเชฟระดับมิ ชลิ นสตาร์
ใช้ตะไคร้ พริ กขี ห้ นู พริ กไทยอ่อน น�้ำปลา กะทิ มะกรู ด และเครื ่องปรุงต่าง ๆ
ของประเทศไทยทัง้ หมด จึ งเรี ยกได้ว่าตอนนี ส้ ่วนผสมของประเทศไทยไม่ได้
ท�ำแค่อาหารไทยเพียงอย่างเดียว แต่ยงั เข้าไปเป็ นส่วนผสมในเมนูอืน่ ๆ อย่างเช่น
เครื ่องดื ม่ ค็อกเทล ม็อคเทล ฯลฯ เพราะฉะนัน้ การผลักดันอาหารไทยให้
เป็ นอาหารของโลก วันนี้ในปี 2017 ผมคิดว่ าผ่ านแล้ ว ทุกคนในแวดวง
อาหารนานาชาติ รู้จักประเทศไทย รู้ จักอาหารไทย ทุกคนชอบอาหารไทย
แต่อย่าลื มว่า เราต้องน�ำเสนออาหารไทยในอี กหลายมิ ติ เช่น อาหารท้องถิ่ น
หรื อ Local Cuisine น่าสนใจอย่างไร อาหารเหล่านีเ้ กิ ดจากวัฒนธรรมอะไร
เราควรต้องสนับสนุนเผยแพร่ ตรงนี ้ เพราะวัฒนธรรมกับอาหารเป็ นของคู่กนั
และอาหารไทยในอนาคตคงไม่ได้อยู่แค่อาหารไทยที ่เป็ นแบบดัง้ เดิ มเท่านัน้
แต่จะเริ่ มเติบโตเหมือนอาหารญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาท�ำตลาดในประเทศไทย คือ มีการแบ่ง
เป็ นหมวดหมู่มากขึ้น เช่น ร้านอาหารอีสาน ร้านอาหารล้านนา ฯลฯ และต่อไป
เราต้องน�ำเสนอสิ่งแปลกใหม่ เพือ่ ท�ำให้คนทัง้ โลกรู้วา่ ประเทศไทยและอาหารไทย
มี อะไรทีน่ ่าค้นหาอีกเยอะ และเราจะได้สนับสนุนและเผยแพร่ กนั ต่อไป”
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เชฟนักการทูต
เผยแพร่ประเทศไทยผ่านอาหาร

กว่าจะมาถึงจุดทีป่ ระสบความส�ำเร็จเช่นทุกวันนี ้ได้ เชฟชุมพล
ต้ องฝึ กฝนและผ่านบททดสอบหลายล�ำดับขัน้ สิง่ ทีเ่ ชฟท�ำก็มบี ทบาท
คล้ ายเป็ นนักการทูตเช่นเดียวกับที่เคยอยากเป็ นเมื่อครัง้ วัยเรี ยน
“ผมมาถึงวันนี แ้ ละยื นอยู่จุดนี ไ้ ด้ก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับ ที ่ได้
เดิ นทางไปเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม ผมภูมิใจในฐานะทีเ่ ป็ นคนทีม่ ี โอกาส
น� ำภูมิปัญญาของคนไทย อาหารไทยไปเผยแพร่ ให้ชาวต่างชาติ
ได้รู้จกั ได้สมั ผัส และท�ำให้เขาได้รู้จริ ง ๆ ว่า อาหารไทยไม่ได้มีแต่รสเผ็ด
อย่างเดี ยว หรื อหวานอย่างเดี ยว ท� ำให้รู้ว่า คุณลักษณะที แ่ ท้จริ ง
ของอาหารไทยคืออะไร เครื ่องปรุงนีใ้ ห้รสชาติ อะไร เล่าถึงวัฒนธรรม
ให้เ ขารั บ รู้ เพราะเรามี ว ัฒ นธรรมด้า นอาหารมากมาย ทัง้ ทาง
ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ซึ่ งล้วน
ก็มีเอกลักษณ์ทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนัน้ ยังมีอาหารไทยแบบริ มทาง
อาหารในราชส� ำ นัก เรี ย กได้ว่ า อาหารไทยมี ค วามหลากหลาย
เป็ นอย่างมาก แต่ถงึ จะหลากหลายอย่างไร ท้ายทีส่ ดุ รสของอาหารไทย
ก็กลมกล่อมและลงตัวเสมอ” เชฟชุมพลกล่าวอย่างภูมิใจ
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ฝากถึงผู้ที่ต้องการประสบความส�ำเร็จ
และผู้ที่ประสบความส�ำเร็จแล้ว

“ผมอยากให้ก�ำลังใจคนทีอ่ ยากเข้ามาในวิ ชาชี พเชฟอาหารไทย ผมคิ ดว่า
คุณมาถูกทางแล้ว คนทีจ่ ะท�ำอาหารไทยได้ อร่ อยและดีทส่ี ุดก็คือคนไทย
แต่ เ รายัง ต้ อ งเรี ยนรู้ ใฝ่ รู้ ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม และฝึ กฝนบ่ อ ย ๆ เพื ่ อ ให้
เกิ ดความเชี ่ยวชาญ และอยากให้ทกุ คนมองเห็นคุณค่าและให้ความส� ำคัญ
ในส่วนนี ้ อย่างน้อยการท�ำอาหารไทยก็จะช่วยสืบสานวัฒนธรรมของชนชาติไทย
ถ้าทุกคนท�ำแบบนี ้ รับรองว่าไม่ผิดหวัง ประสบความส�ำเร็ จแน่นอน และต้อง
อย่าหวงวิชา เราต้องเผยแพร่ เพราะยิ่งคนทัว่ โลกรู้จกั วิธีท�ำอาหารไทยมากเท่าใด
อย่างน้อยเวลาเขาท�ำอาหารไทยหนึ่งอย่าง แม้เขาจะหาวัตถุดิบได้ แต่อย่างน้อย
เขาต้องซื ้อของจากเมื องไทย 1 - 2 อย่างแน่นอน อีกเรื ่องคือ อยากให้ทกุ คน
มี จรรยาบรรณในตัวเอง คือต้องท�ำอาหารคุณภาพ คุณภาพในทีน่ ีค้ ือ รสชาติ
รวมถึงคุณภาพเรื ่องชีวภาพด้วย ต้องตรวจสอบว่ามีสารตกค้างไหม สะอาดไหม
กิ นแล้วท้องเสียหรื อเปล่า การเป็ นเชฟมืออาชีพ คุณต้องมีความรู้พวกนีท้ งั้ หมด
ถ้ามี ความรู้ดา้ นนีแ้ ละรู้จริ ง ความส�ำเร็ จก็จะอยู่ขา้ งหน้าคุณ”
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“ส่วนคนทีป่ ระสบความส�ำเร็ จแล้วก็อยากให้พฒ
ั นาขึ้นไปอีก วงการอาหาร
ก็ เหมื อนแฟชัน่ หยุดอยู่ กับที ่ไม่ ได้หรอกครับ ต้องปรับปรุ ง เปลี ่ยนแปลง
ค้นหาสิ่ งใหม่ ๆ ทีด่ ีให้ผูบ้ ริ โภค เช่น ถ้าเขาทานต้มย�ำเบื อ่ แล้ว ก็ลองน�ำเสนอ
ต้มแซ่ บไก่ บ้านบ้าง ผมมองว่ าหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก รวมถึ งในเอเชี ย
เขาพยายามจะยึ ดประเทศไทยเป็ นต้นแบบด้านอาหาร พวกเขาน� ำเสนอ
ทุกอย่าง และทุ่มเทมาก เพราะฉะนัน้ ผมคิ ดว่า เราคือผู้น�ำในการเผยแพร่
อาหารของชนชาติตนเองไปสู่ตลาดโลก ประเทศไทยชัดเจนและมาถูกทาง
ซึง่ เราก็ต้องพัฒนาและน�ำเสนอสิง่ ใหม่ ต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยครับ” เชฟชุมพล
กล่าวทิ ้งท้ าย
นับจากวันนี ้ ผู้ที่สนใจท�ำงานด้ านอาหารไทยคงต้ องพิถีพิถันและใส่ใจ
ลงไปในแต่ ล ะเมนูม ากขึน้ เพื่ อ เพิ่ ม คุณ ภาพและเรื่ อ งเล่ า ทางวัฒ นธรรม
ผ่านอาหารให้ สมกับที่ครัวไทยเป็ นครัวระดับโลกอันน่าภูมิใจ
50
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ETHIOPIAN
นักการทูตไทย
ในเอธิโอเปีย
ตอนที่ 7
เช่าสถานเอกอัครราชทูต

เรื่อง : พิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์
กรมเอเชียตะวันออก

หลัง จากคุณ ชวนใช้ ชี วิ ต อยู่
ในกรุ งอัดดิสอะบาบา เอธิโอเปี ย
อยู่ 1 เดือน และได้ ผจญกับสิ่งที่
ไม่คาดฝันมากมาย ในทีส่ ดุ คุณชวน
ก็ ไ ด้ ฤกษ์ ส� ำ รวจหาเช่ า อาคาร
ที่ จ ะเป็ นสถานเอกอั ค รราชทู ต
ณ กรุงอัดดิสอะบาบาและท�ำเนียบ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ สงั่ ให้ เร่งด�ำเนินการ
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มาถึงตอนนี ้ คุณชวนได้ ท�ำความรู้จกั กับนักการทูตต่างชาติประเทศอื่น ๆ
จึงได้ รับการแนะน� ำให้ ติดต่อนายหน้ าจัดหาอาคารส�ำนักงานและบ้ านเช่า
ในเอธิโอเปี ย แต่คณ
ุ ชวนตระเวนดูบ้านเช่ามาหลายหลังก็ยงั ไม่พบบ้ านทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับใช้ เป็ นสถานเอกอัครราชทูตหรือท�ำเนียบเอกอัครราชทูต เนือ่ งจากอาคาร
ที่เหมาะสมมีเงื่อนไขก�ำหนดไว้ เยอะ เช่น ควรสามารถแยกระหว่างส่วนที่จะใช้
เป็ นห้ องท�ำงานของสถานเอกอัครราชทูตกับส่วนทีเ่ ป็ นห้ องพักทีจ่ ะเป็ นท�ำเนียบ
ของท่านเอกอัครราชทูตและครอบครัว ควรมีห้องโถงใหญ่พอใช้ จดั เลี ้ยงรับรองแขก
ควรมี ห้ อ งครั ว ใหญ่ แ ละห้ อ งเตรี ย มอาหารส� ำ หรั บ เวลามี ง านเลี ย้ ง ควรมี
โรงจอดรถยนต์ หรื อ ที่ ว่างพอท� ำ โรงรถส�ำ หรั บ จอดรถยนต์ ประจ� ำต� ำแหน่ง
ท่านเอกอัครราชทูต ควรมีห้องเก็บของ ห้ องคนรับใช้ และควรมีรัว้ รอบขอบชิด
และที่ส�ำคัญควรตังอยู
้ ใ่ นท�ำเลที่ดแู ล้ วสง่างามสมศักดิ์ศรี ประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ในปี 2507 กรุงอัดดิสอะบาบามีอาคารบ้ านเรือนทีโ่ ก้ หรูไม่มากนัก
ท� ำให้ ภายหลังจากดูอาคารมากว่า 10 หลัง นายหน้ าก็ บอกว่า ไม่มีบ้าน
จะให้ ดูอี ก แล้ ว คุณ ชวนนิ่ ง อึ ง้ ไปแล้ ว ก็ ถ ามซ� ำ้ นายหน้ าก็ ยื น ยัน ว่ า ไม่ มี
เพราะบ้ านหรื อตึกสวยหรู ล้วนแต่ไม่ว่างทังสิ
้ ้น ยกเว้ นว่า คุณชวนจะยอมลด
เงื่อนไขบางประการ คุณชวนลังเลแต่ก็ตอบตกลง
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กรุงอัดดิสอะบาบา
เมืองหลวงและเมือง
ที่ใหญ่ที่สุดของเอธิโอเปีย
โดยมีประชากรจาก
หลากหลายภูมิภาค
อาศัยเป็นจ�ำนวนมาก
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สภาพภูมิประเทศของ
เอธิโอเปียตั้งอยู่ในทวีป
แอฟริกาตะวันออก
บริเวณจะงอยแอฟริกา
(Horn of Africa)

นายหน้ าจึงพาคุณชวนนัง่ รถออกไปชานเมืองไม่ไกลจากย่านที่นกั การทูต
บางประเทศไปเช่าบ้ านอยู่ ในบริ เวณดังกล่าวมีบ้านหลังใหญ่มีบริ เวณสวน
สวยงามหลายหลังท�ำให้ คณ
ุ ชวนใจชื ้น แต่รถยนต์ก็ผา่ นบ้ านสวย ๆ หลังแล้ ว
หลังเล่าไม่มีทา่ ทีจะจอดเสียที
ในที่สดุ รถก็ไปหยุดอยูห่ น้ าบ้ านหลังใหญ่ปลายถนนที่ตงโดดเดี
ั้
่ยวอยูห่ ลัง
เดียว เป็ นบ้ านสไตล์สถาปั ตยกรรมทรงยุโรป มีสวนโดยรอบ สภาพบ้ านและสวน
เหมือนถูกทิ ้งร้ างมาแล้ วสักพัก แต่ต้นไม้ กบั สนามหญ้ าก็ยงั ดูดอี ยู่ คุณชวนรู้สกึ
ชอบบ้ านหลังดังกล่าวขึ ้นมาทันที แม้ ว่ารอบข้ างในขณะนันยั
้ งไม่มีเพื่อนบ้ าน
และบรรยากาศจะแลดูวงั เวงแปลก ๆ อยูบ่ ้ าง แต่ตวั บ้ านและบริ เวณโดยรอบ
ก็ดโู ดดเด่นสง่างาม
เมื่ อ นายหน้ าพาคุ ณ ชวนส� ำ รวจภายใน คุ ณ ชวนพอใจเมื่ อ พบ
ว่ า บ้ า นมี ห้ อ งและพื น้ ที่ ใ ช้ ส อยพอเพี ย งกับ ความต้ อ งการ เหมาะสมทุก
ประการที่จะใช้ เป็ นสถานเอกอัครราชทูตและท�ำเนี ยบท่านเอกอัครราชทูต
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ณ กรุ งอัดดิสอะบาบา ในที่สดุ คุณชวนก็พบบ้ านที่สามารถจะเช่าเป็ น
สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ ว
คุณ ชวนจึ ง ถามนายหน้ า ว่ า ท� ำ ไมไม่ พ ามาดูบ้ า นหลัง นี แ้ ต่แ รก
นายหน้ าท�ำสีหน้ าเคร่งขรึมและตอบว่า เดิมบ้ านหลังนี ้เป็ นของสามีภริ ยา
เศรษฐีชาวอิตาเลียน ต่อมา สามีได้ เสียชีวติ ภริยาจึงต้ องการย้ ายกลับอิตาลี
เพราะบ้ านหลังนี ้ค่อนข้ างห่างไกลความเจริ ญในเมืองและที่ดินด้ านหลัง
ที่ติดกันเคยเป็ นป่ าช้ า แม้ วา่ ปัจจุบนั ได้ มกี ารย้ ายป่ าช้ าออกไปแล้ ว แต่ภริยา
เศรษฐีกบ็ อกว่า อยูแ่ ล้ วรู้สกึ เหงาวิเวกวังเวง หวาดกลัว จึงต้ องการย้ ายออกไป
โดยเร็วทีส่ ดุ คุณชวนได้ ยนิ ก็ชงั่ ใจอยูช่ วั่ ครู่กอ่ นตอบตกลงเพราะไม่เชือ่ เรื่อง
ผีสางแต่อย่างใด
สัปดาห์ตอ่ มา คุณชวนจึงตระเวนซื ้ออุปกรณ์ส�ำนักงาน เฟอร์ นิเจอร์
เครื่ องใช้ ส�ำนักงานมาใส่ห้องชันล่
้ างสถานเอกอัครราชทูตฯ และชันบน
้
ที่จะแบ่งเป็ นท�ำเนียบท่านเอกอัครราชทูตฯ การได้ ร้ ูจกั กับนักการทูตยุโรป
ในกรุงอัดดิสอะบาบา ท�ำให้ คณ
ุ ชวนสามารถสัง่ ซื ้อสิง่ อุปโภคบริ โภคผ่าน
แคตตาล็อกสินค้ าที่สถานเอกอัครราชทูตยุโรปใช้ เป็ นประจ� ำ แม้ จะมี
ราคาสูงอยูบ่ ้ าง แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลย
คุณชวนได้ ประกาศรับสมัครลูกจ้ างท้ องถิ่น 1 ต�ำแหน่งด้ วย เนื่องจาก
ต่อไปนี ้คุณชวนจะย้ ายออกจากโรงแรมมานอนเฝ้าสถานเอกอัครราชทูต/
ท�ำเนียบแล้ ว ก็ควรจะมีลกู จ้ างท้ องถิน่ ทีเ่ ดินทางไปเช้ า - เย็นกลับเพือ่ ช่วยงาน
ติดต่อด้ านต่าง ๆ โดยต�ำแหน่งคือเสมียน คุณสมบัติ คือ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พูดภาษาอังกฤษได้ และเป็ นชาย (เพือ่ จะได้ เดินทาง
ไปท�ำงานสถานเอกอัครราชทูตที่อยูช่ านเมืองได้ สะดวก)
ด้ วยเวลารับสมัครสันมาก
้ จึงมีผ้ มู าสมัครเพียง 5 คน ในจ�ำนวนนี ้ไม่มใี คร
จบปริญญาตรี จบเพียงแต่การศึกษาขันพื
้ ้นฐานของเอธิโอเปี ย และไม่มใี คร
พูดภาษาอังกฤษได้ เลย คุณชวนล�ำบากใจแต่กต็ ดั สินใจเลือกนายแอ็บเน็ต
(Abnet) ชายหนุม่ ชาวพื ้นเมืองวัย 20 กว่า ๆ ซึง่ อารมณ์ดี ยิ ้มแย้ มตลอดเวลา
นายแอ็บเน็ตเป็ นคนร่างเล็กแคระแกร็น แต่กเ็ คลือ่ นไหวคล่องแคล่วกุลกี จุ อ
รวมทังแลดู
้ เป็ นคนสุภาพ เนื่องจากตอบค�ำถามสัมภาษณ์ทกุ ค�ำด้ วยค�ำว่า
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เจเบนา (Jebena)
กาหม้อดินเผาที่มีฐาน
ทรงกลม นิยมน�ำมา
ใช้ในการชงกาแฟ
แบบเอธิโอเปียโบราณ

“Yes, mister”(ใช่ครับนาย) ก่อนจะพยายามพูดภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น
และใช้ ภาษามืออธิบายเพิ่มเติม
เมื่อสถานเอกอัครราชทูตก็เช่าแล้ ว ลูกจ้ างท้ องถิ่นก็มีแล้ ว คุณชวน
ก็จดั แจงซื ้อปื นไรเฟิ ลพร้ อมกระสุนและโบกมืออ�ำลาปิ่ นโตไก่อบของโรงแรม
แล้ วเก็บกระเป๋ าออกไปค้ างอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยใช้ ห้องเล็ก ๆ
ที่ตงใจจะให้
ั้
เป็ นห้ องพักแขกของท่านเอกอัครราชทูตฯ เป็ นห้ องนอนชัว่ คราว
เนื่องจากเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและของแต่งท�ำเนียบต่าง ๆ ล้ วนเป็ น
ของมี มูล ค่ า แถมจัด ท� ำ ทะเบี ย นครุ ภัณ ฑ์ ไ ปแล้ ว ถ้ า สูญ หายจะกลาย
เป็ นปั ญหา นอกจากนี ้ การมานอนเฝ้ายามอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ก็เป็นการประหยัดงบประมาณค่าเช่าโรงแรมของคุณชวนด้วย แม้ จะล�ำบากกว่า
อยู่โรงแรมพอสมควร แต่คุณชวนก็ ได้ กักตุนเสบี ยงเป็ นอาหารกระป๋ อง
จากเยอรมนีที่สงั่ ซือ้ มาจากแคตตาล็อกเพื่อนสถานเอกอัครราชทูตยุโรป
และวานให้ นายแอ็บ เน็ ตคอยไปซื อ้ ผักผลไม้ ส ดมาให้ บ้า งเป็ น ครั ง้ คราว
ท�ำให้ อยูไ่ ปได้ อย่างไม่ขดั สนนัก
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ชวนยังไม่ร้ ูกค็ อื นอกเหนือจากความเป็ นห่วงครุภณ
ั ฑ์ เฟอร์นเิ จอร์
เครื่องใช้ สำ� นักงาน เครื่องใช้ ไฟฟ้า และของตกแต่งท�ำเนียบว่าจะสูญหายหรือ
ถูกปล้ นขโมย ไม่ใช่เรื่ องน่ากลัวเพียงอย่างเดียวที่คณ
ุ ชวนจะต้ องเผชิญหรอก
(โปรดติดตามตอนต่อไป...)
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รูปดาวบนธง
ประจ�ำชาติเอธิโอเปีย
สื่อถึงความหลากหลาย
และความเป็นเอกภาพ

การส่งออกกาแฟถือเป็นหนึ่งในรายได้หลัก
ของประเทศเอธิโอเปีย โดยรายได้จากภาคการเกษตร
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของรายได้ประชาชาติ
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การประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 2560

กงสุลของประชาชนไทยกับการท�ำงานแบบ

SMART
&
BEST SERVICE
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ปั จจุบนั คนไทยเดินทางไปต่างประเทศปี ละกว่า 8 ล้ านคน และพ�ำนักอยู่
ในต่างประเทศประมาณ 1.1 ล้ านคน โดยมีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มจ� ำนวนขึน้
อันเป็ นผลจากความสะดวกในการเดินทางในยุคโลกไร้ พรมแดน
ส�ำหรับคนไทยในต่างประเทศหรื อคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศนัน้
เมือ่ ตกทุกข์ได้ ยาก ถูกหลอกไปท�ำงาน หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบตั ใิ นพื ้นทีท่ พี่ ำ� นักอยู่ สามารถไปขอค�ำแนะน�ำหรือความช่วยเหลือเบื ้องต้ น
ได้ จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทัว่ โลก
โดย “กงสุล” หรื อ “เจ้ าหน้ าที่กงสุล” ซึ่งเป็ นข้ าราชการของกระทรวง
การต่างประเทศที่ปฏิบตั ิงานด้ านการกงสุลในต่างประเทศ เป็ นบุคคลแรก
ที่ จ ะเข้ า ไปให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดูแ ลทุก ข์ สุข คนไทยในฐานะผู้แ ทนของรั ฐ
ตามภารกิจการกงสุลที่ก�ำหนดโดยรั ฐธรรมนูญและอนุสญ
ั ญากรุ งเวียนนา
ว่าด้ วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963
เจ้ าหน้ าทีก่ งสุลในประเทศต่าง ๆ ล้ วนเป็ น “ผู้ขบั เคลือ่ นหลัก (main actor)”
ของนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ นับตังแต่
้
การออกหนัง สื อ เดิน ทางให้ ค นไทยเดิน ทางไปต่า งประเทศ การช่ว ยเหลื อ
คุ้มครองคนไทยทีต่ กทุกข์ได้ ยากในต่างประเทศ การออกสูตบิ ตั ร ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า มรณบัตร และบัตรประชาชนไทยของคนไทยในต่างประเทศ
รวมถึงการประสานงานจัดการเลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กร
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เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่กงสุลจากทัว่ โลก รวม 88 คน เดินทางเข้ ามาประชุมร่ วมกัน
เพื่อรับนโยบายจากผู้บริ หาร ซักซ้ อมความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานด้ านกงสุล
รับฟั งข้ อมูลและข้ อคิดเห็นจากวิทยากรและผู้ร่วมเสวนาที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากทังภาครั
้
ฐและสื่อมวลชน รวมทังร่้ วมกันก�ำหนดแนวทางการพัฒนางาน
บริ การด้ านกงสุลของไทยให้ ม่งุ สู่การเป็ น Smart & Best Service เป็ นผู้น�ำ
ในภูมิภาคมีมาตรฐานสากล โดยมีประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การ
สามารถด�ำเนินงานด้ านกงสุลเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนชาวไทย
ทังในและต่
้
างประเทศ
มอบนโยบาย “กงสุลไทย-ประชาชนพึ่งได้”
ในการประชุมดังกล่าว นายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ กล่าวให้ โอวาทแก่เจ้ าหน้ าที่กงสุลเกี่ยวกับความส�ำคัญของ
เจ้ าหน้ าที่กงสุลซึง่ เป็ น “ด่านแรก” ของประเทศว่า จะต้ องเป็ น “ที่พึ่ง” ของ
ประชาชนได้ เอาใจใส่ในการท�ำงานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ และพัฒนา
งานบริ การต่าง ๆ โดยมีประชาชนเป็ นศูนย์กลางตามนโยบายรัฐบาล ควบคู่
ไปกับการหมัน่ ฝึ กฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ เป็ นข้ าราชการมืออาชีพ
ยึดถือคุณธรรม มีมาตรฐานที่ดี และมุง่ ท�ำงานเพื่อประชาชน
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บรรยากาศการเสวนา
ของภาครัฐและเอกชน
ภายในงานประชุม
เจ้าหน้าที่กงสุล
ทั่วโลก 2560

“กงสุลของประชาชนไทย” ในยุคไทยแลนด์ 4.0
นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล
ได้ เน้ นย� ้ำว่า เจ้ าหน้ าที่กงสุลทุกคนของกระทรวง
การต่างประเทศจะต้องเป็น “กงสุลของประชาชนไทย”
เป็ นกงสุ ล ที่ ม ากกว่ า กงสุ ล ในต� ำ แหน่ ง หน้ าที่
ต้องมีจติ ส�ำนึกในการท�ำงานบริการ ช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ และช่วยดูแลทุกข์สขุ ของคนไทย
ในขณะเดี ยวกัน ก็ เป็ นข้ าราชการกระทรวงการ
ต่างประเทศที่ จะต้ องสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ แก่
ประเทศ นอกจากนี ้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เจ้ าหน้ าที่
กงสุลของไทยจะต้ องเป็ น “กงสุล 4.0” ที่มองไป
ข้ างหน้ า ท�ำงานร่ วมกับทุกภาคส่วน ชุมชนไทย
ในต่ า งประเทศ NGOs และสื่ อ มวลชนไทย
ใช้ นวัตกรรมสร้ างสรรค์งานบริ การประชาชนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

63

โอกาสครั้งส�ำคัญ
ที่เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก
จะได้พบปะ พูดคุย
และแบ่งปันมุมมอง
ในการพัฒนาบริการ
ของกรมการกงสุล

ขับเคลื่อนการกงสุลของไทยสู่ Smart & Best Service
ในการประชุมดังกล่าว เจ้ าหน้ าทีก่ งสุลทัว่ โลกได้ร่วมกันคิดและแบ่งปันมุมมอง
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกงสุลของไทยสู่การเป็ น Smart & Best Service
เป็ นผู้น�ำในภูมิภาค มีมาตรฐานสากล และมีประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการให้
บริ การ (citizen-centric service) และได้ รับความเชื่ อมั่นจากประชาชน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการทูตเพื่อประชาชนและไทยแลนด์ 4.0
ของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ทังนี
้ โดยอาศั
้
ยนวัตกรรมด้ านกงสุลใหม่ ๆ
มาใช้ สร้ างสรรค์ ก ารท� ำ งานบริ ก ารประชาชนทัง้ e-Passport e-Visa
i-Legalization i-Registration และ i-Vote
กงสุลไทย : การบริการที่เป็นเลิศและทันสมัยเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วโลก
กรมการกงสุล ได้ พัฒ นา
ระบบการบริ การด้ านกงสุลเพื่อ
คนไทยและเตรี ยมความพร้ อม
ให้ แก่ เ จ้ าหน้ าที่ ก งสุ ล ทั่ ว โลก
ให้ สามารถขับเคลือ่ นการบริ การ
ที่ เ ป็ นเลิ ศ แก่ ค นไทยทุ ก พื น้ ที่
ทัว่ โลก ดังนี ้
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•การเตรี ยมความพร้ อมสู่โครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของไทยระยะที่ 3 ซึ่งจะท�ำให้ ประชาชนไทยได้ ใช้ หนังสือเดินทางรุ่ นใหม่
ที่ทนั สมัย ปลอดภัย และได้ รับการบริ การที่สะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น
•การตรวจลงตราคนต่ างชาติจะเดินหน้ าพัฒนาไปสู่ระบบการตรวจ
ลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
การตรวจลงตรา (Visa Data Center) เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยเพือ่ ใช้ เชือ่ มโยง
ข้ อมูลกับส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองในการคัดกรองผู้เดินทางเข้ าประเทศไทย
และจะมีการใช้ มาตรการดึงดูดแรงงานทักษะสูง (high-skilled labor)
จากต่ างประเทศเข้ ามาท�ำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้ าหมายผ่ าน smart visa ซึง่ จะสร้ างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
(transform and innovation) ให้ กบั ธุรกิจของไทย ขยายโอกาสการเติบโต
ทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
•งานรั บรองเอกสารและนิติกรณ์ ก�ำลังพัฒนาไปสู่ i-Legalization
ซึ่ ง จะปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบเป็ นการรั บ รองเอกสารที่ มี ม าตรฐานสู ง ขึ น้
และประชาชนสามารถส่งส�ำเนาเอกสารทางออนไลน์ให้ กรมการกงสุลตรวจสอบ
ล่วงหน้ าได้ รวมทังในขณะนี
้
้ได้ เริ่ มพัฒนาเอกสารราชการไทยสองภาษา
(ไทยควบคู่อังกฤษ) เพื่อความสะดวกของประชาชน

เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกเข้าเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการให้บริการด้านกงสุล
เพื่อมุ่งไปสู่การท�ำงานบริการประชาชนในแบบ Smart & Best Services
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•การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ คนไทยในต่ างประเทศเจ้ าหน้ าที่
กงสุล ทั่ว โลกได้ เรี ย นรู้ แนวทางการท� ำ งานจากองค์ ก รระหว่ า งประเทศ
ที่เป็ นสากลคือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (International
Organization of Migration : IOM) ในเรื่ องการค้ ามนุษย์และการอพยพคนไทย
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินเพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลคนไทยในต่างประเทศ
ต่อไป
•การเตรี ยมความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่กงสุ ลไทยในการเลือกตัง้
นอกราชอาณาจักรทีจ่ ะมีขึ ้นในปี 2561ตาม Roadmap ของรัฐบาล โดยเรียนรู้
การใช้ นวัตกรรมในการจัดการเลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กร คือ การลงทะเบียน
ขอใช้ สิทธิเลือกตังทางอิ
้
นเทอร์ เน็ต (i-Registration) และการลงคะแนนเสียง
เลือกตังทางเครื
้
อข่ายอินเทอร์เน็ต (i-Vote) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเลือกตัง้
ให้ คนไทยในต่างประเทศไปพร้ อมกับการจัดการเลือกตังที
้ ่โปร่งใสด้ วย

ติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
Call center 02 572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง
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4

วันกับการฝึกงาน

ทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ

3

2

1
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: ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง

แก้ ม รู้ สึก โชคดี ม ากค่ ะ ที่ ไ ด้ มี โ อกาสมาศึ ก ษาดูง าน
และฝึ กงานที่ ก องประชาสั ม พั น ธ์ ก ารทู ต สาธารณะ
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตอนแรกแก้ มก็ไม่ได้
สนใจอะไรเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ หรือการท�ำงาน
ข้ ามประเทศหรอกค่ะ แต่เป็ นเพราะคุณแม่ชวนแก้ มไปเข้ าฟั ง
การบรรยายวิ ช าการเมื อ งระหว่า งประเทศ ในหลัก สูต ร
ปริ ญญาเอก สาขาการเมือง ที่คณ
ุ แม่เรี ยนอยู่ แก้ มจึงได้ เริ่ ม
สนใจงานทางด้ านนี ้ประกอบกับทางโรงเรียนของแก้ มต้ องการ
ให้ นกั เรียนหาประสบการณ์การท�ำงานในชีวติ จริง แก้ มจึงได้
ท�ำหนังสือแสดงความประสงค์ขอมาดูงานที่กระทรวงการ
ต่างประเทศซึ่งแก้ มก็ ได้ รับความกรุ ณาและได้ รับโอกาส
ให้ มาฝึกงานทีก่ องประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ และก็เป็ น
ความโชคดีชนที
ั ้ ส่ องเพราะกองนี ้เป็ นกองทีน่ า่ สนใจและมีงาน
ให้ ศกึ ษาเรียนรู้มากมายครอบจักรวาลอีกด้ วย

สุพิชญา ณรงค์ชาติโสภณ
นักศึกษาฝึกงาน
ณ กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
กรมสารนิเทศ

69

พอพูดถึงเรื่ องโอกาสใหม่ ๆ แล้ ว ก็ต้องพูดถึงความคาดหวังของแก้ มว่า
คาดหวังอะไรไว้ บ้างกับการที่จะได้ มาดูงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศครัง้ นี ้
ก็คงเหมือนหลาย ๆ คนทัว่ ไปที่คิดว่าการท�ำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
จะต้ อ งเคร่ ง ครั ด ทุก คนใส่ สูท ผูก เน็ ค ไท ถื อ กระเป๋ าเอกสารตลอดเวลา
เพราะเวลาเรานึกถึงนักการทูตหรื อคนที่ท�ำงานแนวนี ้เราก็จะนึกถึงภาพแบบนี ้
ซึ่งเป็ นภาพที่เราเห็นอยู่บ่อย ๆ ใช่ค่ะ บางคนเขาก็แต่งตัวแบบนี ้ค่ะ ผู้ใหญ่
บางคนเขาก็ดเู คร่ งเครี ยด แต่ในกรมสารนิเทศ บรรยากาศไม่ได้ เคร่ งเครี ยด
อย่างที่คิดไว้ เลยค่ะ พอมาลองท�ำดูแก้ มก็ร้ ู สกึ สนุกไปกับการท�ำงานนี ้มาก ๆ
และได้ เรี ยนรู้วา่ การท�ำงานราชการจริ ง ๆ แล้ วเป็ นอย่างไรบ้ าง...
วันแรกที่ได้ เข้ าไปฝึ กงาน พี่ปลา และพี่ ๆ ทุกคนก็คอยดูแลช่วยเหลือ
ในระหว่างที่แก้ มท�ำความคุ้นเคยกับงานและสถานที่ พี่ปลาบอกว่าในกอง
ประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะมี “สถานีวทิ ยุสราญรมย์” ด้ วย ที่พี่ ๆ แต่ละคน
เขามีรายการเป็ นของตนเองและออกอากาศทุกสัปดาห์ มีทงแบบออกอากาศ
ั้
ทางคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และออกผ่าน Radio Saranrom Facebook
ซึง่ แก้ มฟั งดูแล้ วรู้ สกึ ว่าน่าสนุกมากเลยทีเดียวค่ะ พี่ปลาได้ บอกกับแก้ มอีกว่า
ถ้ าว่าง ๆ อาจจะให้ แก้ มลองมาอัดรายการร่วมกับพี่ ๆ ในฐานะของแขกรับเชิญ
ในรายการ แต่เดี๋ยวแก้ มจะกลับมาพูดถึงรายละเอียดในการอัดรายการอีกที
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ณ ตอนนี ้แก้ มขอพูดถึงสิง่ ๆ หนึง่ ทีแ่ ก้ มไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยูด่ ้ วย และในฐานะ
ทีแ่ ก้ มเป็ นนักเรียนอยูท่ ปี่ ระเทศอังกฤษ แก้ มคิดว่าโครงการนี ้ยอดเยีย่ มมากเลย
และนัน่ ก็คือ โครงการเยาวชนคืนถิ่นเพื่อด�ำเนินรอยตามเบื ้องพระยุคลบาท
รั ชกาลที่ 9 ซึ่งในวันแรกของการฝึ กงาน แก้ มก็ ได้ มีโอกาสเห็นโครงการนี ้
เพราะมีน้อง ๆ หลายคนอายุประมาณ 12 - 15 ปี จากประเทศออสเตรเลีย
เข้ าร่ วมโครงการและมาอัดรายการ News & Views ของพี่ วีนัส อัศวภูมิ
และยังมีการออก Facebook live ในเพจของ Saranrom Radio ด้ วย ซึง่ พี่วีนสั
ได้ สมั ภาษณ์นกั เรี ยนเหล่านี ้ที่ได้ เติบโตอยูใ่ นรัฐวิกตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย
ว่าชีวิตประจ�ำวันของเด็ก ๆ และการเรี ยนการสอนของเขานันเป็
้ นอย่างไรบ้ าง
เมื่อน้ อง ๆ ได้ กลับไปแล้ ว แก้ มก็กลับมาที่โต๊ ะและท�ำงานชิ ้นแรกที่ได้ รับ
ซึ่งก็คือ การแก้ บทภาษาอังกฤษที่จะใช้ อัดรายการสัมภาษณ์ คุณปู ไปรยา
ทีไ่ ด้ รบั การแต่งตังจาก
้ UNHCR ให้ เป็ นทูตสันถวไมตรี (Goodwill Ambassador)
คนแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งแก้ มก็ท�ำ
ส�ำเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดีคะ่ แต่งานชิ ้นที่สองนี่สิคะ พี่กิ๊กให้ แก้ มไปพิมพ์บทพูด
ในอีกรายการหนึ่ง ซึง่ พี่ ๆ ได้ ปรับแก้ ไขไปเรี ยบร้ อยแล้ ว หน้ าที่ของแก้ มก็แค่
ไปพิมพ์ใหม่ ท�ำให้ มนั อ่านง่ายขึ ้น ทีนี ้แก้ มก็ตงใจมากว่
ั้
าจะท�ำงานชิ ้นนี ้ให้ ได้ ดี
เมื่อแก้ มกลับมาที่โต๊ ะ ขอรหัส log - in เข้ าคอมพิวเตอร์ พี่เขาก็เลยจดบน
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กระดาษให้ แก้ มก็ตงใจกดมาก
ั้
พอกด enter ก็มีข้อความโผล่ขึ ้นมาบอกว่า
“ไม่สามารถเข้ าสู่ระบบได้ กรุ ณาเช็ค username และ password อีกที”
เจออย่างนี ้แก้ มก็งงว่า เอ...เราก็ไม่ได้ กดอะไรผิดนี่นา ท�ำไมเข้ าสูร่ ะบบไม่ได้
แก้ มก็เลยลองใหม่อกี ที ก็เข้ าไม่ได้ อกี แก้ มก็เลยลองดูกระดาษอีกทีวา่ ทีเ่ ราอ่าน
น่ะถูกมัย?
้ ปรากฏว่าแก้ มอ่านพลาดค่ะ นึกว่าตัวอักษรหนา ๆ ที่พี่เขาเขียน
เป็ นอะไรทีถ่ กู ฆ่าทิ ้งไปแล้ ว แก้ มก็เลยลองดูใหม่ เอาแบบทีใ่ ส่ตวั อักษรหนา ๆ ด้ วย
ปรากฏว่าเป็ นยังไงรู้ มยคะ
ั ้ ก็เข้ าไม่ได้ อีก แก้ มก็ยิ่งงงและตกใจ เข้ าไปอีกว่า
ท�ำไมมันเข้ าไม่ได้ ซกั ที ก็เลยนัง่ คิดอยูว่ า่ จะถามพีเ่ ขาดีมยว่
ั ้ าเรากดถูกหรื อเปล่า
พี่เขาก็ให้ log - in มาตังนานแล้
้
ว สุดท้ ายก็เปิ ดปากถามพี่เขาจนได้ วา่ แบบนี ้
ถูกไหมคะ พี่เขาก็บอกว่า ไม่ใช่คะ่ ต้ องมีตวั อักษรพิมพ์ใหญ่ด้วย ตอนนันรู
้ ้ สกึ
ว่าน่าจะถามตังแต่
้ ทีแรกแล้ ว แต่ก็ถือเป็ นบทเรี ยนแรกที่แก้ มได้ รับจากการ
มาฝึ กงาน นัน่ ก็คือ อย่าปล่อยให้ ความขี ้อาย ความขี ้เกรงใจมาเป็ นอุปสรรค
ในการท�ำงาน และไม่ควรสันนิษฐานอะไรไปเอง ควรจะพิจารณาให้ รอบคอบ
ถึงแม้ วา่ นี่จะเป็ นแค่การ log - in เข้ าสูร่ ะบบของกระทรวงฯ ก็เถอะ...
กลับมาที่เรื่ องการถ่ายรายการกันดีกว่าค่ะ แก้ มก็ได้ อดั รายการร่ วมกับ
พี่พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล (พี่แอน) ในรายการ “รอบบ้ านเรา” ตอนแรกแก้ ม
ก็ไม่ทราบมาก่อนว่าจะได้ อดั รายการในวันที่สองที่มาฝึ กงาน ว่าตามตรงนะคะ
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พี่ แ อนชวนแก้ ม ไปทานอาหารกลางวัน ด้ ว ยกัน พี่ แ อนก็ ช วนคุย โน่ น คุย นี่
เล่าเรื่ องรายการของพี่แอนให้ แก้ มฟั ง ซึ่งพี่เขาก็ท�ำอยู่ 2 รายการ (รายการ
“รอบบ้ านเรา” และรายการ “เราคืออาเซียน”) พี่แอนก็ชวนแก้ มมาออกรายการ
ร่วมกัน แต่คยุ ไปคุยมาพีแ่ อนบอกว่าอัดเทปตอนช่วงบ่ายเลยได้มยั ้ แก้ มก็แอบตกใจ
เล็ก น้ อ ย แต่ก็ ต อบตกลงไปค่ะ พอเริ่ ม อัด เทป แก้ ม ก็ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ค่ะ ว่า เวลา
อัดรายการในห้ องอัดอย่างนี ้เขาท�ำกันอย่างไร เช่น เขามีเทปเพลงเตรี ยมพร้ อม
ไว้ ส�ำหรับช่วงพัก เป็ นต้ น อัดไปได้ สกั พักแก้ มก็ร้ ู สึกหนาวค่ะ จ�ำได้ ว่านัง่ อยู่
ใต้ แอร์ พอดี ตัวก็เริ่ มสัน่ นิด ๆ และพี่เขาอัดทังภาพและเสี
้
ยง แก้ มก็กลัวค่ะ
กลัวว่าภาพจะออกมาดูตวั สัน่ เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าแก้ มเป็ นอะไร ท�ำไมตัวสัน่
แต่ก็ไม่เป็ นไรค่ะ ถ่ายเสร็ จไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
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ส่วนประสบการณ์ทไี่ ด้ อดั รายการวิทยุ ท�ำให้ ได้ เห็นว่าเวลาจัดงานแถลงข่าว
ของหน่วยงานราชการเขาท�ำกันอย่างไร จัดเตรียมอะไรกันบ้ าง เพราะปกติแล้ ว
แก้ มก็จะเห็นอยูแ่ ต่ในละครและข่าวโทรทัศน์เท่านัน้ ซึง่ ในระยะเวลาเพียงแค่ 4 วัน
ที่มาฝึ กงานแก้ มได้ มีโอกาสท�ำงานหลายอย่างที่ไม่เคยท�ำมาก่อนเลยทีเดียว
และที่ส�ำคัญ แก้ มรู้สกึ สนุกมาก ๆ เลยค่ะ ใครจะคิดว่างานราชการก็มีสนุก ๆ
แบบนี ้ด้ วยใช่ไหมคะ และบรรยากาศการท�ำงานที่นี่ก็ดีมาก พี่ ๆ ทุกคนท�ำงาน
ด้ วยใจและให้ ความเอ็นดูแก้ มทีม่ าฝึ กงานตลอดเวลา จนนึกในใจว่าวันข้ างหน้ า
ถ้ ามีโอกาสก็อยากจะมาท�ำงานที่กระทรวงการต่างประเทศจังเลย
สุดท้ าย แก้ มอยากจะขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ มอบ
โอกาสดี ๆ เช่นนี ้ และขอขอบคุณพี่ ๆ ในกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ
ที่ให้ โอกาสแก้ มได้ ท�ำงานสนุก ๆ หลายแบบ แม้ วา่ เวลาจะน้ อย แต่ก็ได้ คณ
ุ ค่า
ทางประสบการณ์ในชีวิตจริ งมากเลยทีเดียวค่ะ
สรุ ปว่าแก้ มได้ รับอะไรมาบ้ างจากประสบการณ์ ครั ง้ นี ้ แก้ มคิดว่าเป็ น
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ได้ ท�ำอะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่เคยได้ ท�ำมาก่อน เช่น
การพิมพ์งาน การแก้ งานเป็ นภาษาไทย ซึง่ ปกติแก้ มไม่คอ่ ยถนัดพิมพ์ภาษาไทย
เพราะว่าแก้ มเรี ยนหลักสูตรนานาชาติมาตังแต่
้ เด็ก แต่ที่สามารถพูดและฟั ง
ภาษาไทยรู้เรื่อง เพราะในการเรียนการสอนมีการสอนวิชาภาษาไทยบ้างประกอบ
กับ ที่ ไ ด้ เ รี ย นพิ เ ศษที่ บ้ า น คุณ แม่ข องแก้ ม จะบอกเสมอว่ า เราเป็ น คนไทย
เราก็ต้องอ่านเขียนภาษาไทยให้ ได้
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มองประเทศ
สมาชิกอาเซียน

หลังเปิดเป็นประชาคม
(ตอนจบ)
ในวารสารวิทยุสราญรมย์ ฉบับที่ 75 เราได้นำ� เสนอเรือ่ งราวของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน “ภูมิภาคเนื้อหอม” ไปแล้ว 1 ตอน โดยหยิบยก
สิ่งที่น่าจับตามองในปี 2560 ของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ เริ่มจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนของปีนี้ บรูไนดารุสซาลามที่มีการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดด กัมพูชาที่มีการขยายตัวของภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนือ่ ง อินโดนีเซียในฐานะฐานการผลิตและตลาดใหญ่ของอาเซียน และสปป. ลาว
ในฐานะประตูการค้าของอาเซียนสูจ่ นี ในครัง้ นี้ เราขอน�ำเสนอสิง่ ทีน่ า่ จับตามอง
ในปี 2560 ของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 5 ประเทศ
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มาเลเซีย : เร่งการปฏิรูปสู่ "1 Malaysia"

นโยบาย "1 Malaysia" ของรัฐบาลมาเลเซียในการปฏิรูป
ประเทศให้ เ ป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ ว ภายในปี ค.ศ. 2020
ยังเป็ นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิ จ
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมาเลเซียทุ่มงบประมาณจ�ำนวนมาก
ให้ กับการพัฒนาโครงสร้ างพื น้ ฐานของประเทศ และเน้ น
การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อสร้ างมาเลเซีย
ให้ เป็ น "ประเทศที่ยืดหยุน่ แข็งแกร่ง และมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับแนวหน้ าของภูมิภาค” การขยายตัว
ด้ า นการลงทุน ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งเห็ น ได้ ชัด บริ เ วณชายแดน
อาทิ ทางตอนใต้ ของประเทศที่ติดกับสิงคโปร์ เป็ นตัวอย่าง
และสัญญาณที่แสดงให้ ถึงความร่ วมมือและความสัมพันธ์
อันแนบแน่นมากยิ่งขึ ้นของภูมิภาคบนพื ้นฐานของการเติบโต
แบบยัง่ ยืนร่วมกัน โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank - ADB) คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย
ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 3 เป็ นร้ อยละ 4.4

อาคารหอคอยคู่
เปโตรนาส นับว่าเป็น
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
ของมาเลเซีย ถูกใช้เป็น
อาคารส�ำนักงานของ
บริษัทพลังงานและน�้ำมัน
ที่ส�ำคัญของประเทศ
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เมียนมา : เพชรเม็ดงามแห่งประชาคมอาเซียนในขณะนี้

คงไม่ผิดหากจะกล่าวว่า ในช่วงเวลานี ้ เมียนมาเป็ นประเทศเนื ้อหอมที่สดุ
ในประชาคมอาเซียน เมียนมามีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ และต่อเนือ่ งมา
ตังแต่
้ ปี 2559 ที่ร้อยละ 8.4 โดยในปี 2560 ADB ยังคงคาดการณ์การเติบโต
ทางเศรษฐกิจถึงร้ อยละ 8.3 เมียนมามีความได้ เปรี ยบเรื่ องทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่มากมายและหลากหลาย มีภมู ิศาสตร์ ที่เอื ้อต่อการเชื่อมโยงกับทังจี
้ น
อินเดีย และประเทศเพื่อนบ้ านในประชาคมอาเซียน ในปี 2559 เมียนมา
สร้ างเสถียรภาพความมัน่ คงด้ านการเมืองให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่ประชาคมโลก
และในปี นีค้ งยากที่จะปฏิเสธว่า เมียนมาเป็ นที่หมายตาของธุรกิจพลังงาน
รวมทังธุ
้ รกิจท่องเที่ยวและบริ การ สิ่งที่เพชรเม็ดงามแห่งประชาคมอาเซียน
เม็ดนีต้ ้ องเร่ งพัฒนา คือ โครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ต้อง
เร่งเวลาในการขยายความเจริ ญให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ปัจจัยส�ำคัยที่ท�ำให้
เศรษฐกิจในเมียนมา
เติบโตอย่างทั่วถึง
มาจากการลงทุนด้าน
พลังงานน�้ำมันและก๊าซ
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บริษัทต่างชาติสามารถ
เช่าที่ดินจากรัฐบาล
สิงคโปร์ ได้ขั้นต้น 30 ปี
และสามารถขยายเวลา
ได้ถึงเพียง 60 ปีเท่านั้น

สิงคโปร์ : สยายปีกขยายการลงทุน
สู่ภูมิภาค

สิ ง คโปร์ ขึ น้ แท่ น ประเทศที่ มั่ ง คั่ ง กว่ า
ประเทศสมาชิ ก อื่ น ใดในประชาคมอาเซี ย น
มีทงความพร้
ั้
อมในแง่การลงทุน เป็ นแหล่งรวม
ของชนชัน้ หัว กะทิ ข องภูมิ ภ าค และมี ภ าครั ฐ
ที่ ค อยสนั บ สนุ น การขยายการลงทุ น ไปใน
ทุกพื ้นที่ของภูมิภาค ภาพของสิงคโปร์ ที่พร้ อม
ขนเม็ดเงินไปลงทุนในอุตสาหกรรมขันสู
้ งทีต่ ้ องใช้
เทคโนโลยีในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไม่ได้
เป็ นภาพที่เหนือความคาดหมาย สิงคโปร์ ยงั คง
ยื น หยั ด การเป็ นศู น ย์ ก ลางทางการเงิ น ของ
ภูมิ ภ าคทัง้ ในรู ป แบบเดิ ม และการผัน ตัว ไปสู่
ศูนย์กลางการเงินแบบใหม่บนโลกธุรกรรมการเงิน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง จะทวี ค วามส� ำ คั ญ ยิ่ ง ขึ น้
นับตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป
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ไทยควรรักษาจุดแข็งของภาคการท่องเที่ยว
ทั้งความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
และประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์

ไทย : เร่งปรับตัวรับความท้าทาย

ส�ำหรับประเทศไทย แม้ ในช่วงที่ผา่ นมา โดยเฉพาะเมื่อปี 2559 จะไม่ใช่
ช่วงเวลาที่สวยงามนักในแง่ความรุ่ งโรจน์ทางเศรษฐกิจ อันเป็ นผลจากภาวะ
เศรษฐกิ จ ถดถอยที่ ก ระทบการส่ง ออก ซึ่ง เป็ น รายได้ ส� ำ คัญ ของประเทศ
จนตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิ จไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่การเปิ ด
ประชาคมอาเซียนเสมือนเป็ นการเปิ ดโอกาสครัง้ ส�ำคัญให้ ไทยโดดเด่นบนเวที
การท่องเทีย่ วและบริการ ซึง่ ถือเป็ นจุดแข็งทีห่ ลายประเทศในประชาคมอาเซียน
พยายามพัฒนามาโดยตลอด การเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ พุ่ง สูง ขึน้ และกระจายตัว ไปยัง หัว เมื อ งภูมิ ภ าคสร้ างรายได้ แ ละเม็ ด เงิ น
ให้ ท้องถิ่น การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน การสื่อสารโทรคมนาคม
การลงทุน ในโครงการขนาดใหญ่ ข องภาครั ฐ และการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ดิจิทลั หรื อ Thailand 4.0 ต่างเป็ นสิ่งที่ไทยพยายามเร่ งปรับตัวเพื่อรับมือ
กับความท้ าทายใหม่ ๆ ในอนาคต
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เวียดนาม : ผันตัวสู่ฐานการส่งออกของอาเซียน

สิง่ ทีน่ า่ จับตามองมากทีส่ ดุ ส�ำหรับเวียดนาม คือ การเติบโตและการพัฒนา
อย่างรวดเร็ วในแทบทุกด้ าน ส่งผลให้ เวียดนามผันตัวเองจากประเทศผู้ผลิต
ส่งออกและค้ าขายสินค้ าพืน้ ฐานอย่างน� ำ้ มันดิบ ยางพารา เสือ้ ผ้ า สิ่งทอ
อาหารทะเล ข้ าว กาแฟ และรองเท้ า มาเป็ นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่ ใ ช้ เทคโนโลยี ที่ ซับ ซ้ อนขึ น้ อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด สิ น ค้ าส่ ง ออกสู่ ต ลาดโลก
ของเวียดนามจึงมีตงแต่
ั ้ ข้าวไปถึงสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ เวียดนามขึ ้นแท่น
เป็ นผู้ส่งออกสินค้ าไปยังประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นอันดับหนึ่งของอาเซียน
นอกจากนี ้ การค้ าในระดับทวิภาคีก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
ค.ศ. 2020 ADB คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามไว้ ทรี่ ้ อยละ 6.3
และในปี นี ้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ประชาชนเวียดนามจะมีรายได้ เพิม่ ขึ ้นอย่างมาก
จากการขยายตัวและการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
จากข้ อมูลรายประเทศและภาพรวมทิศทางการเติบโต โอกาสและการก้ าวไป
ข้ างหน้ าของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนส�ำหรับปี 2560 รวมถึงข้ อมูล
จากการคาดการณ์ โ ดยทัง้ หน่ ว ยงานระดับ ประเทศและระหว่า งประเทศ
ต่างประเมินและคาดการณ์วา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
จะยิง่ รุดหน้ าในปี นี ้ซึง่ น่าจะเป็ นเครื่ องยืนยันได้ อย่างดีวา่ การจับมือและก้ าวไป
ข้ างหน้ าด้ วยกันของเพื่อนพ้ องอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ท�ำให้ ประชาคมอาเซียน
เข้ มแข็งเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันมากยิ่งขึ ้น และมีความพร้ อมที่จะก้ าวไปสูป่ ี ที่ 2
ของประชาคมอาเซียนอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ง
เวียดนามเป็นผู้ผลิต
อาหารทะเลอันดับสาม
ของโลก และเป็นผูส้ ง่ ออก
อาหารทะเลอันดับสี่
ของโลก
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ก้าวใหม่ Thailand 4.0

กับการเลือกตั้งในต่างประเทศ
ด้วย i-Registration
และ i-Vote
ทุ ก วั น นี้ “การเลื อ กตั้ ง ” เป็ น ค� ำ ที่ มี ค นพู ด ถึ ง
กันมากและทุกฝ่ายมุ่งหวังให้เกิดขึ้นโดยลุล่วง
และราบรืน่ เพราะการเลือกตัง้ เป็นทัง้ กระบวนการ
และเป้าหมายในการสร้างประเทศไทยที่ “มั่นคง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ด้วยกติกาอันเป็นสากล
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ตามสถิตใิ นปี 2560 มีคนไทยพ�ำนักอาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ
กว่ า 1.1 ล้ า นคนทั่ว โลก โดยกว่ า ครึ่ ง ของจ� ำ นวนดัง กล่ า ว
เป็ น ผู้มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตัง้ นอกราชอาณาจัก ร “เสี ย งของคนไทย
จากแดนไกล” เหล่านี ้ แม้ จะไม่มากเมื่อเทียบกับจ�ำนวนคนไทย
ที่มีอยู่ในประเทศกว่า 67 ล้ านคน แต่ก็เป็ นผู้มีสิทธิและหน้ าที่
ในฐานะพลเมื อ งไทยคนหนึ่ ง ที่ จ ะต้ องไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั ง้
ภาครัฐตระหนักถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันของคนไทยไม่วา่ จะอาศัย
อยู่ใ นประเทศใดที่ จ ะมี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาประชาธิ ป ไตย
ของประเทศ จึงได้ จัดให้ มีการเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักรขึน้
ครั ง้ แรกตัง้ แต่ ปี 2543 จนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยเป็ น การตัง้ คูห า
ในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ในต่างประเทศ
และการลงคะแนนทางไปรษณีย์
ในยุคที่ประเทศไทยก� ำลังก้ าวสู่ Thailand 4.0 ไปพร้ อม
กับการเดินหน้ าสู่ roadmap การเลือกตังตามนโยบายรั
้
ฐบาล
ที่ม่งุ พัฒนาประเทศโดย “ไม่ทิ ้งใครไว้ ข้างหลัง” รวมทังส่
้ งเสริ ม
ให้ ก ารต่า งประเทศเป็ น ของประชาชนและเพื่ อ ผลประโยชน์
ของประชาชนอย่างแท้ จริ ง กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ จดั ตัง้
ศูนย์ประสานงานการเลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กร (ศปลน.) ขึ ้น
ภายใต้ กรมการกงสุล เพือ่ ท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ (กกต.) ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลัก สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศเตรี ยมการจัดการ
เลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กรโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ คนไทยที่มีสทิ ธิ
เลือกตังไม่
้ ว่าจะอยู่ที่ไหนในต่างประเทศ สามารถลงทะเบียน
ขอใช้ สิทธิ เลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กรได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว
และประหยัด โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้
ผ่านระบบการลงทะเบียนขอใช้ สทิ ธิทางอินเทอร์เน็ต (i-Registration)
และการลงคะแนนเสียงเลือกตังทางเครื
้
อข่ายอินเทอร์ เน็ต (i-Vote)
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รู้จักศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ศปลน.)

กระทรวงการต่างประเทศได้ จัดตัง้ ศูนย์ ประสานงานการเลือกตัง้ นอก
ราชอาณาจักร (ศปลน.) ขึ ้นภายใต้ กรมการกงสุลเมื่อปี 2541 เพื่อท�ำหน้ าที่
เป็ นหน่วยประสานงานระหว่าง กกต. กับสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่
ของไทยในต่างประเทศ ในเรื่องการบริหารและจัดการเลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กร
ให้ เป็ นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็ นไปตาม
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2543
จนถึงปั จจุบนั ศปลน. ได้ จดั การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภานอกราชอาณาจักรแล้ วรวม 10 ครัง้ มีคนไทยในต่างประเทศมาใช้
สิทธิรวม 390,188 คน

i-Registration
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เมื่อปี 2558 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ กกต. และกรมการปกครอง
ได้ พั ฒ นาระบบการลงทะเบี ย นขอใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั ง้ นอกราชอาณาจั ก ร
ทางอินเทอร์ เน็ต (i-Registration) ให้ กับผู้มีสิทธิ เลือกตังที
้ ่มีความประสงค์
จะขอใช้ สิทธิเลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กรให้ พร้ อมใช้ ในการเลือกตังครั
้ ง้ ต่อไป
เป็ นครัง้ แรก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่มีถิ่นพ�ำนักในต่างประเทศ
และผู้ที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักรที่มีความประสงค์ จะใช้ สิทธิ เลือกตัง้
นอกราชอาณาจักร และต่อมาเมื่อปี 2559 ได้ น�ำระบบไปให้ คนไทยในสิงคโปร์
และออสเตรเลียได้ ทดสอบในเบื ้องต้ น ซึง่ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
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“เสียง” จากคนไทยที่ทดลองใช้ i-Registration และ i-Vote

เส้นทางเลือกตั้งของไทยในต่างประเทศสู่ i-Vote

ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จะเป็ นประโยชน์ แก่คนไทยในต่างประเทศใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตังคื
้ อ เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย ส� ำ นัก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน)
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ กกต.
ได้ ร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลงว่าด้ วยการประสานความร่ วมมือในการจัดท�ำ
ระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กรทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(i-Vote) โดยในการเลือกตังที
้ ่จะมีขึ ้นได้ ตงเป้
ั ้ าว่า จะน�ำระบบ i-Vote ไปทดลอง
ใช้ ในประเทศน�ำร่องบางประเทศและบางเมือง อาทิ นอร์เวย์ จอร์แดน และโอซากา
หากระบบ i-Vote ประสบผลส�ำเร็ จจะช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
มาเลือกตังยั
้ งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
และลดงบประมาณค่าใช้ จา่ ยในการจัดการเลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กรของไทย
ในระยะยาวต่อไป
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เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้ องได้ น�ำระบบไปทดลองใช้ ที่นอร์ เวย์ ซึง่ คนไทยในนอร์ เวย์ตา่ งเห็นว่า
ระบบ i-Vote และ i-Registration สามารถช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ กบั คนไทย
ในนอร์ เวย์ได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากคนไทยในนอร์ เวย์อยู่กนั กระจัดกระจาย
โดยกว่าร้ อยละ 50 พ� ำนักอยู่ห่างจากกรุ งออสโล รวมทัง้ เห็นว่า การใช้
i-Registration และ i-Vote จะท� ำ ให้ มี ผ้ ูมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตัง้ มาขอใช้ สิ ท ธิ
และลงคะแนนเสียงเลือกตังมากขึ
้
้น
ผลการพัฒนา i-Registration และ i-Vote จึงเป็ นการตอกย� ้ำความมุง่ มัน่
ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่บรู ณาการการท�ำงานร่ วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบการเลือกตังของไทยในต่
้
างประเทศเพื่อรักษา
ประโยชน์ ข องคนไทยและประเทศไทย ภายใต้ น โยบาย “การทูต เพื่ อ
ประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” และที่ส�ำคัญ การที่คนไทยเข้ ามามีสว่ นร่ วม
ในการเลือกตังนอกราชอาณาจั
้
กรจะเป็ นการเผยแพร่ความเป็ นประชาธิปไตย
ของไทยให้ ต่างชาติรับรู้ และช่วยเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับประเทศ
รวมทั ง้ สร้ างความเชื่ อ มั่ น ต่ อ นั ก ลงทุ น และนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ด้ วย
ท้ ายทีส่ ดุ แล้ ว i-Registration และ i-Vote จะเป็ นกลไกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ ประเทศไทย
4.0 เดิ น หน้ า ไปได้ อ ย่ า งมั่น คงและยั่ง ยื น ด้ ว ย “เสี ย งจากคนไทย” ที่ รั ก
ประเทศไทยทุกคน
ติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
Call center 02 572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง
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Gökyay

พิพิธภัณฑ์์
หมากรุกสากล Gökyay
แห่งกรุง อังการา
เรื่อง : ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

ด้ วยเพราะลูกชายเป็ นเด็กทีช่ อบหมากรุกมาแต่ไหนแต่ไร เมือ่ มาประจ�ำการ
ที่กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกีใหม่ ๆ ผมจึงเลือกพาครอบครัวไปชมพิพิธภัณฑ์
หมากรุ กสากลโก๊ คเยย์ (Gökyay Vakfi Satranc Müzesi) ในเขตเมืองเก่า
Hamamönü กลางกรุ งอังการา เป็ นแห่งแรก ๆ นอกจากนี ้ ต้ องยอมรับว่า
ตัง้ แต่ครั ง้ แรกที่ เห็นชื่ อพิพิธภัณฑสถานแห่งนี ป้ รากฏอยู่บนแผนที่ สถานที่
ที่น่าสนใจในกรุ งอังการา ผมเองก็อดสงสัยไม่ได้ ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งนี ้
จะมีหน้ าตาเป็ นอย่างไรบ้ าง ดังนัน้ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ พวกเราจึงนัง่
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MUSEUM GİFT SHOP

Cafe Pazartesi günleri dışında hergün açıktır.

10:00 a.m. - 06:00 p.m. from Tuesday to Sunday.
Closed on Mondays.

แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์หมากรุกสากลโก๊คเยย์
แสดงรายละเอียดของชุดหมากรุกที่จัดแสดงภายใน

รถแท็ก ซี่ จ ากโรงแรมที่ พัก ซึ่ง อยู่ท างเหนื อ ของกรุ ง อัง การา ลงมายัง ย่า น
Hamamönü ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ตึกราอาคารและสภาพแวดล้ อม
ในย่านนี ้ได้ รับการปรับปรุงจากเทศบาลท�ำให้ ตกึ ราอาคารต่าง ๆ มีรูปลักษณ์
และสีสันที่ กลมกลืนกัน บรรยากาศคึกคักไปด้ วยผู้คนที่ ต่างพาครอบครั ว
มาพักผ่อนในสวนหย่อม หรื อนัง่ จิบน� ้ำชา กาแฟตามร้ านกาแฟและร้ านอาหาร
ที่เรี ยงรายอยู่สองข้ างทาง สลับกับร้ านขายของที่ระลึกและตลาดหัตถกรรม
ทีเ่ จ้ าของร้ านนัง่ ถักโครเชหรือท�ำเครื่องประดับยิ ้มแย้ มต้ อนรับทุกคนทีแ่ วะเวียน
เข้ ามาชมอย่างเป็ นกันเอง
จากบริ เวณร้ านอาหาร เราข้ ามถนนขึ ้นไปยังอีกฟากหนึง่ โดยอาศัยแผนที่
ออนไลน์น�ำทางเราไปสู่เป้าหมาย แต่เมื่อเดินผ่านถนนซอกแซกที่เงียบกว่า
ฝั่ งร้ านอาหาร ท�ำให้ อดกังวลไม่ได้ ว่า แผนที่จะน�ำไปถูกทางหรื อไม่ แต่เราก็
สบายใจขึ ้นเมือ่ เริ่มเห็นป้ายบอกทาง และเมือ่ สังเกตเห็นเสากันที
้ จ่ อดรถบริเวณ
ด้ า นหน้ าพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบให้ เ ป็ น รู ป ทรงของตัว หมากรุ ก
เราก็มนั่ ใจว่ามาถึงพิพิธภัณฑ์หมากรุกอย่างแน่นอน เราก้ าวเข้ าไปด้ านในและ
แวะซื ้อบัตรเข้ าชมกันก่อน โดยค่าเข้ าชมคนละ 10 ลีราตุรกี (ประมาณ 100 บาท)
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ส�ำหรั บผู้ใหญ่ ส่วนส�ำหรั บเด็กราคา
5 ลีราตุรกี (ประมาณ 50 บาท)
ในบริ เวณโถงทางเดิ น ได้ รั บ
การตกแต่งด้ วยการน�ำร่ มหลากสีสนั
มาประดับ บริ เ วณช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
หลังคา ท�ำให้ มีสีสนั ชวนตื่นตาตื่นใจ
เมื่ อ เราก้ าวเข้ าไปในห้ องจั ด แสดง
หมากรุ กห้ องแรก เราก็อดไม่ได้ ที่จะ
อุทานด้ วยความชื่นชมความอลังการ
ของตู้ก ระจกที่ จัด แสดงชุด หมากรุ ก
มากมายหลายแบบอย่างเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยที่ เ รี ยงรายอยู่ ร อบห้ อง
โดยในห้ อ งแรกนัน้ เป็ น เหมื อ นการ
บรรยากาศด้านหน้า
เรี ย กน� ำ้ ย่ อ ย เพราะมี ชุ ด หมากรุ ก
ของพิพิธภัณฑ์หมากรุกสากลโก๊คเยย์
ที่เรี ยกความสนใจของเด็ก ๆ ได้ เป็ น
อย่างดี ทังชุ
้ ดของ The Simpsons การ์ ตนู อเมริกนั ยอดนิยมของ Bart Simpson
จอมกวน ชุด Smurfs หรื อชุดหมากรุ ก Lego รวมไปถึงชุดหมากรุ กจาก
ภาพยนตร์ ที่โด่งดังและเป็ นที่ร้ ู จักของคนทัว่ โลก อาทิ Lords of the Ring
ของ J.R.R. Tolkien และ Star Wars เรี ยกได้ วา่ ก้ าวเข้ ามาในพิพิธภัณฑ์แล้ ว
มองไปทางไหนก็ จ ะมี
ชุดหมากรุก ตัวหมากรุก
และเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
หมากรุกอยูท่ กุ ซอกทุกมุม
ห้ องถัดมา เริ่ มเป็ น
ชุดหมากรุ กจากประเทศ
ต่าง ๆ จากทัว่ ทุกมุมโลก
และในห้ องนีเ้ อง ที่พวก
เราตื่นเต้ นเป็ นพิเศษที่ได้
เห็นชุดหมากรุ กจากไทย ชุดหมากรุกจากภาพยนตร์ที่โด่งดัง
เป็ นชุดหมากรุกที่ท�ำจาก และเป็นที่รู้จักทั่วโลกอย่าง Lords of the Ring
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ชุดหมากรุกโลหะ
ตัวละครจากรามเกียรติ์
ตัวแทนความปราณีต
ของชุดหมากรุก
จากประเทศไทย

โลหะเนื ้อดี ฝี มือละเอียดละออ โดยตัวหมากรุกนัน้ เป็ นตัวละครจากรามเกียรติ์
ฝั่งหนึง่ เป็ นพระราม นางสีดา พระลักษณ์ หนุมาน เป็ นตัวเอก และเหล่าทหาร
วานรเป็ น เบี ย้ ในขณะที่ อี ก ฝ่ ายหนึ่ง นัน้ มี ท ศกัณ ฐ์ นางสี ด า เป็ น ตัว เอก
และเหล่าทหารยักษ์ เป็ นเบี ้ย เห็นแล้ วก็ยืนยิ ้มน้ อยยิ ้มใหญ่ชื่นชมและภูมิใจ
กับความงดงามของหมากรุ กชุดนี อ้ ยู่นานสองนาน ในห้ องนัน้ มี ต้ ูกระจก
เรี ยงรายก�ำแพง และมีชดุ หมากรุ กจากประเทศต่าง ๆ อีกมากมาย และแม้
แต่ละชุดจะมีความเป็ นมาตรฐาน คือ กระดานหมากรุกที่มีชอ่ งจตุรัสที่จดั เรี ยง
แบบ 8x8 ช่อง โดยสลับช่องสีอ่อน-เข้ ม รวมแล้ ว 64 ช่อง และตัวหมากรุ ก
ฝั่ งละ 16 ตัว แต่กระนัน้ ชุดหมากรุ กแต่ละชุดก็ จะมี ความแตกต่างกันไป
ทัง้ รู ปทรงตัวหมากที่มีการออกแบบให้ มีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ
หรื อสีของช่องจตุรัสจึงท�ำให้ รายละเอียดของชุดหมากรุกแต่ละชุดนัน้ แปลกตา
อลังการ และมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป และนัน่ ก็คือหนึ่งในเสน่ห์
ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่ง นี ้ เพราะผู้เ ข้ า ชมแต่ล ะคนต่า งก็ มี ชุด หมากรุ ก ที่ ถูก ใจ
และประทับใจไม่เหมือนกัน ท�ำให้ พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปได้
อีกนานว่า ท�ำไมถึงชอบชุดนัน้ ชุดนี ้ เพราะมีชดุ หมากรุกแปลก ๆ อีกมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นชุดทหารโรมัน ชุดซามูไร ชุดอียิปต์ ชุดเทวากับซาตาน ชุดสัตว์ป่า
ฯลฯ
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แต่ส�ำหรั บชุดหมากรุ กชุดโปรดของผมนัน้ ต้ องยกให้ ชุดหมากรุ กที่ผม
ตังชื
้ ่อให้ เองว่าชุด “การเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัย” ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นชันสองของ
้
ตัวพิพธิ ภัณฑ์ และเป็ นชุดทีผ่ มไม่เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน โดยฝ่ ายหนึง่ เป็นหมากรุก
ของฝั่ ง ตะวั น ตก มี น าย Tony Blair อดี ต นายกรั ฐ มนตรี ข องอั ง กฤษ
นาย Donald Rumsfeld อดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ นาง Condoleezza Rice
อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และเครื่องบินรบ เป็ นหมาก
ตัวเอก และมีอดีตประธานาธิบดี George W. Bush เป็ นเบี ้ยหมากรุก ในขณะที่
อีกฝากหนึ่ง มีนาย Mahmoud Ahmadinejad อดีตประธานาธิ บดีอิหร่ าน
นาย Bashar Al-Assad ประธานาธิบดีซเี รีย และ Osama Bin Laden เป็ นหมาก
ตัวเอก และมีนาย Saddam Hussein เป็ นเบี ้ยหมากรุก ซึง่ เชือ่ ว่าชุดนี ้ ถือเป็ น
ชุดหมากรุกทีโ่ ดดเด่นและเรียกความสนใจของผู้เข้ าชมได้ มากทีเดียว

ต่ อ มา ในช่ ว งทศวรรษที่ 17
หมากรุ กสากลได้ รั บ ความนิ ย ม
อย่ า งแพร่ ห ลาย สามารถพบเห็ น
ผู้ คนเล่ น หมากรุ ก ตามร้ านกาแฟ
ในยุโรปได้ ทวั่ ไป โดยฝรั่งเศส เคยเป็ น
ศูน ย์ ก ลางการเล่น และการแข่ ง ขัน
หมากรุ กสากลในช่วงทศวรรษที่ 17
และ 18 การแข่งขันที่ส�ำคัญ ๆ มักจะ
จั ด ขึ น้ ที่ Café de la Régence
ในกรุ งปารี ส ท�ำให้ คาเฟ่ แห่งนี เ้ ป็ น
แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้เล่นระดับ
โลกในสมัยนัน้ ด้ วย โดยการแข่งขัน
ที่ ส� ำ คั ญ ครั ง้ หนึ่ ง เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ ปี
ค.ศ. 1834 เมื่อ Louis Charles de
la Bourdonnais (1975 - 1840) และ
Alexander McDonnell (1978 - 1835)

ชุดหมากรุกที่โดดเด่นและเป็นที่จับตามอง
เพราะสะท้อนภาพการเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัยได้อย่างเฉียบคม

จนถึ ง ทุก วัน นี ้ นัก วิ ช าการและนัก ประวัติ ศ าสตร์ ยัง ถกเถี ย งกัน อยู่ว่ า
แท้ จริ งแล้ วหมากรุ กสากลมีต้นก�ำเนิดมาตังแต่
้ เมื่อไหร่ และอย่างไร ซึง่ ก็มีทงั ้
บันทึกในประวัตศิ าสตร์ ที่กล่าวถึงการเล่นเกมที่คล้ ายหมากรุก ทังในอิ
้ นเดีย จีน
เปอร์ เ ซี ย และจากเกมการเล่ น ที่ มี ก ฎกติ ก าแตกต่ า งกั น ไป แต่ ล ะพื น้ ที่
ก็ได้ มีการพัฒนากฎอย่างต่อเนื่องจนวิวฒ
ั นาการกลายมาเป็ นหมากรุ กสากล
อย่างที่เราคุ้นเคยกันในปั จจุบนั นี ้ ที่มีคิง (King) ควีน (Queen) เรื อ (Rook)
บิชอฟ (Bishop) และม้ า (Knight) ตังอยู
้ ่แถวหลัง และเบี ้ย (Pawn) 8 ตัว
ตังเรี
้ ยงแถวอยู่ด้านหน้ า โดยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ บง่ ชี ้ว่า ต�ำราเกี่ยวกับ
หมากรุ กและการเล่นหมากรุ กเล่มแรก ๆ ของโลกค้ นพบที่อินเดีย แต่ในยุค
ศตวรรษที่ 16 นัน้ ต�ำราส่วนใหญ่ถกู เขียนขึ ้นโดยผู้ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณแหลม
ไอเบอเรี ยน (โปรตุเกสและสเปนในปั จจุบนั ) แทบทังสิ
้ ้น
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สองผู้ เล่ น ชั น้ น� ำ จากฝรั่ ง เศสและ
อั ง กฤษมาประลองฝี มื อ กั น ที่ นี่
โดยว่ า กั น ว่ า เป็ นครั ง้ แรกที่ มี ข่ า ว
เกี่ ย วกั บ หมากรุ ก ปรากฏบนหน้ า
หนั ง สื อ พิ ม พ์ รวมถึ ง มี ก ารเขี ย น
บทวิ เ คราะห์ ก ารแข่ ง ขัน ในครั ง้ นัน้
อย่างละเอียดด้ วย และต่อมาก็ได้ มี
การแข่ ง ขั น หมากรุ ก ชิ ง แชมป์ โลก
โดยผู้เล่นหมากรุ กสากลที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกที่เป็ นที่ค้ ุนหู อาทิ Garry
Kasparov ชาวรั สเซีย / โครเอเชีย
ผู้ เป็ นแชมป์ โลกตัง้ แต่ อ ายุ 22 ปี
และ Bobby Fischer อัจฉริยะหมากรุก
สากลชาวอเมริ กนั เป็ นต้ น

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
ที่จัดแสดงชุดหมากรุกจากทั่วทุกมุมโลก
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อะคิน โกคเยย์ ผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์ฯ เพราะเขา
มองว่าหมากรุกคือสิ่งที่
สะท้อนประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้น ๆ

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
ที่จัดแสดงชุดหมากรุกจากทั่วทุกมุมโลก

คุณอะคิน โกคเยย์ (Akin Gökyay) ผู้ก่อตัง้
พิพธิ ภัณฑ์หมากรุกสากลแห่งนี เคยให้
้
สมั ภาษณ์วา่
เริ่ มหลงใหลในเกมหมากรุ กตังแต่
้ เยาว์วยั จากการ
ปลูกฝังและส่งเสริมของคุณพ่อ คุณเมห์เมด โกคเยย์
(Mehmet Gökyay) ผู้ เป็ นนั ก คณิ ต ศาสตร์
และอดีตข้ าราชการในกระทรวงศึกษาธิ การตุรกี
และเป็ นนักเล่นหมากรุกมากความสามารถ ต่อมา
เมือ่ คุณอะคิน เริ่มท�ำงานในบริษทั Nurus ของพ่อตา
ซึง่ เป็ นบริษทั ผู้ผลิตและส่งออกเฟอร์ นเิ จอร์ รายใหญ่
ของตุรกี เขาก็ได้ มีโอกาสเดินทางไปติดต่อธุรกิจ
ในต่างประเทศบ่อยครัง้ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1975
คุ ณ อะคิ น ได้ เดิ น ทางไปเมื อ งมิ ล านในอิ ต าลี
และได้ ซื อ้ ชุด หมากรุ ก ชุด แรกที่ นั่น และเริ่ ม ซื อ้
ชุ ด หมากรุ กจ า ก ทุ ก ป ร ะ เ ท ศ ที่ ไ ด้ มี โ อ ก า ส
ไปเยื อ นมาเก็ บ สะสมไว้ เ รื่ อ ย ๆ โดยได้ รั บ การ
สนับสนุนเป็ นอย่างดีจากคุณเบียร์ เทน โกคเยย์
(Birten Gökyay) ภรรยา ผู้ช่วยเขาเลือกซือ้ ชุด
หมากรุ กมาตัง้ แต่ต้น คุณอะคินมองว่าหมากรุ ก
ไม่ได้ เป็ นแค่เพียงเกมการละเล่นลับสมองเท่านัน้
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หากแต่ ชุ ด หมากรุ ก แต่ ล ะชุ ด ยั ง สะท้ อนถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสามารถ
แสดงถึ ง วั ฒ นธรรม รวมทั ง้ เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ของแต่ ล ะประเทศ
อี ก ด้ วย นอกจากนี ้ เขายั ง เล็ ง เห็ น ว่ า หมากรุ ก สามารถเป็ นตั ว แทน
แห่งสันติภาพและวัฒนธรรม โดยมีทงชุ
ั ้ ดหมากรุ กที่ท�ำมาจากไม้ โลหะ แก้ ว
หิ น อ่ อ น ฯลฯ และเขาให้ สัม ภาษณ์ ไ ว้ ว่ า เวลาเลื อ กซื อ้ ชุ ด หมากรุ ก นัน้
เขาจะให้ ความส�ำคัญกับการสะท้ อนถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ของแต่ละ
ประเทศเป็ นหลัก จนกระทัง่ ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2012 คุณอะคินได้ รับ
การบันทึกไว้ ในสถิติโลก Guinness World of Records ว่าเป็ นผู้ท่ีสะสม
ชุดหมากรุ กมากที่สดุ ในโลก (owner of the Biggest Chess Collection
in the World) ด้ วยจ�ำนวน 412 ชุด ที่เขาได้ ซื ้อมาจากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก
อย่างไรก็ดี คุณอะคินมองว่า เขาไม่ได้ ต้องการที่จะเป็ นนักสะสม และไม่เคย
คิดฝันหรือคาดหวังว่า จะต้ องถูกบันทึกไว้ ในสถิตโิ ลกแต่อย่างใด เพราะเขาเพียง
สนใจในการออกแบบชุด หมากรุ ก แต่ล ะชุด และโชคดี ที่ ไ ด้ มี โ อกาสทุ่ม เท
ท�ำในสิง่ ที่รักและเชื่อมัน่ เท่านัน้
เมื่อปี ค.ศ. 2014 ในโอกาสครบรอบ 92 ปี ของการสถาปนากรุงอังการา
ให้ เป็ นเมื อ งหลวงแห่ ง สาธารณรั ฐ ตุ ร กี คุ ณ อะคิ น ได้ ก่ อ ตั ง้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
หมากรุ กขึ ้นในอาคารที่ได้ รับการปรับปรุ งใหม่ในเขตเมืองเก่า Hamamönü
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เพือ่ เป็นการตอบแทนกรุงอังการา ซึง่ ในปัจจุบนั มีชดุ หมากรุก
ที่จดั แสดงอยูท่ งสิ
ั ้ ้น 540 ชุดจากทัว่ โลกที่มีมลู ค่ามากกว่า
4 ล้ านลีราตุรกี (ประมาณ 40 ล้ านบาท) จากการเก็บสะสม
มายาวนานกว่า 40 ปี และได้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญแห่งใหม่ของกรุ งอังการาที่ได้ รับความสนใจและ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทังชาวตุ
้
รกีและชาวต่างชาติ
และการได้ เข้ าไปเดินชมชุดหมากรุ กที่คณ
ุ อะคินใช้ เวลา
ค่อนชีวติ เก็บสะสมมาจากทัว่ โลกนัน้ ก็ทำ� ให้ เรารู้สกึ เหมือน
ได้ ร่วมเดินทางไปกับคุณอะคินด้ วย
ในวันที่ผมและครอบครัวไปชมพิพิธภัณฑ์หมากรุ ก
สากล นัน้ เมื่อเดินชมชุดหมากรุกต่าง ๆ ทัว่ ทังพิ
้ พิธภัณฑ์
จนหน�ำใจ เราก็เดินลงมาด้ านล่าง ผ่านร้ านขายของทีร่ ะลึก
ซึง่ ลูกชายและลูกสาวก็ได้ ขอซื ้อชุดหมากรุ กเล็ก ๆ เอาไว้
เล่นที่บ้าน เราเดินต่อไปพักในร้ านกาแฟ Chaturanga
ซึ่ ง พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่ ตั ง้ อยู่ ใ นลานกว้ างระหว่ า งอาคาร
ของพิพธิ ภัณฑ์ทงสองฝั
ั้
่ง โดยชื่อร้ านกาแฟมาจากชื่อต�ำรา
หมากรุ กสากลเล่มแรกที่ถูกค้ นพบในอินเดีย ระหว่างที่
นั่ ง พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจด้ วยการดื่ ม กาแฟและน� ำ้ ผลไม้
ในลานนัน้ โดยมีลกู ค้ าอืน่ ๆ นัง่ อยูป่ ระปราย ลูกชายของผม
ก็ได้ น�ำชุดหมากรุกออกมาประลองฝี มือกับผมอยูพ่ กั ใหญ่
เราเล่น หมากรุ ก กัน อย่ า งมี ค วามสุข ท่ า มกลางสายตา
ที่จับจ้ องมองพวกเราจากโต๊ ะรอบข้ าง และบรรยากาศ
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ภาพที่ระลึกของครอบครัวผู้เขียน
กับนายอะคิน โกคเยย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ

ทีอ่ บอวลไปด้ วยความอบอุน่ และความรักในเกมหมากรุกของพิพธิ ภัณฑ์หมากรุก
ก่อนที่เราจะลุกขึ ้นเดินออกมาจากร้ านกาแฟ สุภาพสตรี โต๊ ะข้ าง ๆ ก็ลกุ ขึ ้น
มาแนะน�ำตัวว่า เป็ นเจ้ าหน้ าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของพิพธิ ภัณฑ์และสอบถาม
ความรู้ สึกของพวกเราต่อพิพิธภัณฑ์แห่งนัน้ ก่อนที่จะเชิญไปแนะน�ำให้ กับ
คุณอะคิน โกคเยย์ (Akin Gökyay) ผู้กอ่ ตังพิ
้ พธิ ภัณฑ์หมากรุกสากล ซึง่ ก็ปรากฏว่า
คือ คุณลุงท่าทางใจดีที่นงั่ เฝ้ามองดูผมกับลูกชายเล่นหมากรุ กกันอยู่นนั่ เอง
คุณอะคินกล่าวชมลูกชายว่า เล่นหมากรุกเก่งไม่เบา ซึง่ ท�ำให้ หนุม่ น้ อยยิ ้มน้ อย
ยิ ม้ ใหญ่ ในขณะที่ ผ มเองรู้ สึก ดีใจและภูมิใจที่ได้ มีโอกาสพบกับคุณอะคิน
และได้ แสดงความชืน่ ชมและความยินดีกบั เจ้ าตัวของเขาเอง อีกทังได้
้ ถ่ายภาพ
ร่วมกันเป็ นที่ระลึก
พวกเราออกมาจากพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ห มากรุ ก ด้ ว ยความทรงจ� ำ และหัว ใจ
ทีเ่ ปี่ ยมไปด้ วยความสุข เพราะเหนืออืน่ ใด เราได้ สมั ผัสถึงความรักและความทุม่ เท
ของผู้กอ่ ตังพิ
้ พธิ ภัณฑ์ในทุกซอกทุกมุมของตัวพิพธิ ภัณฑ์ และเชือ่ มัน่ ว่าเราจะได้
กลับมาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้อีกแน่นอน
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เมื่อวันที่ 10 – 14 กันยายน 2560 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ พร้ อมด้ วยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ น�ำกลุ่มเยาวชนจากโรงเรี ยนสิริรัตนาธร
กรุ งเทพฯ ซึ่งได้ รับรางวัลชนะเลิศ และกลุ่มเยาวชนจากโรงเรี ยนธรรมวิทยา
มูลนิ ธิ จ.ยะลา ซึ่ง ได้ รั บ รางวัล รองชนะเลิศ อัน ดับ 1 จากโครงการ Thai
Youth Initiative against Drugs ครัง้ ที่ 6 ประจ�ำปี 2560 ไปศึกษาเรี ยนรู้งาน
ด้ านยาเสพติด ณ กรุ งปั กกิ่ ง และนครเทียนจิน สาธารณรั ฐประชาชนจี น
โดยการศึก ษาเรี ย นรู้ งานในครั ง้ นี เ้ ป็ น ส่ว นหนึ่ง ของรางวัล ซึ่ง กลุ่ม เยาวชน
ได้ รับจากการประกวดวีดิทศั น์ขนาดสันด้
้ านการป้องกันยาเสพติด โดยได้ จดั
การประกวดรอบตัดสินเมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2560 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
การศึ ก ษาเรี ย นรู้ งานในภาพรวมเริ่ ม ต้ นที่ ก รุ ง ปั ก กิ่ ง ณ National
Narcotics Control Commission (NNCC) ซึ่งเป็ นหน่วยงานก� ำกับดูแล
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ด้ า นยาเสพติ ด ของประเทศจี น กลุ่ม เยาวชนได้
มี โ อกาสเข้ า เยี่ ย มคารวะนาย Li Yuanzheng
รองเลขาธิ ก าร NNCC รั บ ฟั ง บรรยายด้ า นการ
ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในเยาวชนและสถานศึ ก ษา
จากเจ้ าหน้ าที่ของ NNCC และได้ น�ำเสนอผลงาน
ของกลุม่ ตนเป็ นภาษาอังกฤษพร้ อมทังแลกเปลี
้
่ยน
ความคิดเห็นกับรองเลขาธิ การฯ ต่อจากนัน้ ก็ได้
เดิ น ทางด้ วยรถไฟความเร็ ว สู ง สู่ น ครเที ย นจิ น
เพื่อเยี่ยมชม Tianjin Art Middle School อันเป็ น
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาด้ านศิลปะที่ได้ รับรางวัลด้ าน
การป้อ งกัน ยาเสพติ ด จาก Tianjin Narcotics
Control Commission (TNCC) โดยกลุม่ เยาวชน
ได้ ร่วมกันท�ำกิ จกรรมด้ านศิลปะกับนักเรี ยนของ
โรงเรียน เยีย่ มชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
และน�ำเสนอผลงานแก่เจ้ าหน้ าที่ TNCC พร้ อมด้ วย
ผู้อ� ำ นวยการโรงเรี ย น คณาจารย์ และนัก เรี ย น
และภายหลังจากการเยี่ยมชมโรงเรี ยน คณะได้ มี
โอกาสเดิ น ทางไปเยี่ ย มชมหน่ ว ยงานท้ องถิ่ น
ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาและบ� ำ บัด รั ก ษาผู้ติ ด ยาเสพติ ด
ในนครเทียนจินอีกด้ วย

คณะกลับมาที่กรุงปั กกิ่งอีกครัง้ ในวันที่สองของการเดินทาง เพื่อเข้ าเยี่ยม
คารวะเอกอัค รราชทูต ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง ที่ ท� ำ เนี ย บเอกอัค รราชทูต ซึ่ง กลุ่ม
เยาวชนได้ มี โ อกาสน� ำ เสนอผลงานวี ดิ ทัศ น์ แ ละแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
กับท่านเอกอัครราชทูตในหลายประเด็นทังประสบการณ์
้
เกี่ยวกับยาเสพติด
ในโรงเรี ยนหรื อชุมชนของเยาวชน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจีน
นอกจากนี ้ คณะยังมีโอกาสไปเยีย่ มชมสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ ของจีน
อาทิ ก�ำแพงเมืองจีน พระราชวังต้ องห้ าม จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน โดยตลอดเวลา

เยาวชนร่วมท�ำกิจกรรม
ด้านศิลปะกับนักเรียน
ในโรงเรียนอาชีวะศึกษา
ของจีนอย่างสนุกสนาน
เยาวชนเข้าเยี่ยมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเอกอัครราชทูต
ณ กรุงปักกิ่ง
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ของการเดินทางที่ประเทศจีน คณะได้ รับการต้ อนรับอย่างอบอุน่ และการดูแล
เอาใจใส่ เ ป็ น อย่ า งดี จ ากเจ้ าหน้ าที่ NNCC และสถานเอกอัค รราชทู ต
ณ กรุงปั กกิ่ง นับตังแต่
้ ก้าวแรกที่ถงึ สนามบินจนกระทัง่ วันที่เดินทางกลับ ท�ำให้
เชื่อมัน่ ได้ วา่ การเดินทางครัง้ นี ้จะเป็ นการเดินทางที่เยาวชนได้ รับประสบการณ์
อย่างเต็มทีท่ งในแง่
ั้
ความรู้ ทักษะชีวติ และคุณค่าทางจิตใจหรือความประทับใจ
ที่มีตอ่ โครงการ รวมทังชาวจี
้
นและประเทศจีน
จากสายตาของผู้จดั โครงการที่ได้ ร้ ูจกั และประสานงานกับเยาวชนกลุม่ นี ้
มาตัง้ แต่ต้นและได้ เดินทางในต่างแดนไปด้ วยกัน สามารถกล่าวได้ เลยว่า
เยาวชนกลุ่ม นี ไ้ ด้ ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
และมีพัฒนาการให้ เห็นอย่างก้ าวกระโดด จากเดิมที่ประหม่าและตื่นเต้ น
กับการน�ำเสนอผลงานที่เป็ นภาษาอังกฤษต่อหน้ าสาธารณะในวันประกวด
แต่เมื่อผ่านการซักซ้ อมและน�ำเสนอหลายครั ง้ ทัง้ ก่อนและระหว่างเดินทาง
ที่ประเทศจีน ก็สามารถน�ำเสนอผลงานได้ อย่างคล่องแคล่วจนน่าทึ่งในเวลา
ต่ อ มาไม่ น าน ส� ำ หรั บ เยาวชนบางคน การเดิ น ทางไปประเทศจี น ครั ง้ นี ้
นับเป็ นการเดินทางไปต่างประเทศครัง้ แรกในชีวิต แน่นอนว่านอกจากจะได้ รับ
ทัง้ ประสบการณ์ จากการสัมผัสสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ แตกต่างแล้ ว
ก็ยงั ได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์สนุกสนานที่เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทาง เช่น
การผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง การปฏิบตั ิตนเมื่อเข้ าพักในที่พกั ต่างประเทศ
เป็ นต้ น รวมทังมิ
้ ตรภาพที่เกิดขึ ้นระหว่างเด็ก ๆ ทังสองกลุ
้
่มที่มีภมู ิหลังทาง
สังคมและวัฒนธรรมต่างกันอย่างมาก แต่ในท้ ายที่สดุ การได้ ใช้ เวลาและผ่าน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ร่ วมกันก็ได้ ละลายพฤติกรรมและท�ำให้ เกิดความสนิทสนม
ในหมูเ่ ยาวชนเป็ นอย่างดี
การศึกษาเรี ยนรู้งานครัง้ นี ้จะไม่เกิดขึ ้นเลยหากพวกเขาไม่ตดั สินใจที่จะใช้
เวลาว่างนอกห้ องเรียนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดรังสรรค์ผลงานและส่งเข้ าประกวด
กับโครงการ ภาพที่น้อง ๆ กระโดดร้ องดีใจเมื่อทราบผลการตัดสิน หรื อบางคน
ถึงกับร้ องไห้ ออกมายังคงเป็ นภาพติดตาทีจ่ ดจ�ำได้ ไม่ลมื รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
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นันเกิ
้ ดจากความมุมานะพยายามของเยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี ้โดยแท้ ซึง่ ในฐานะ
ผู้จัด การประกวดแล้ ว ตลอดเวลาที่ ด� ำ เนิ น โครงการจึ ง อดไม่ ไ ด้ ที่ จ ะร่ ว ม
ภาคภูมิใจและชื่นชมในความสามารถของเยาวชนกลุม่ นี ้อยูเ่ สมอ
โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs จึ ง นับ เป็ น หนึ่ ง
ในอีกหลาย ๆ เวทีทไี่ ด้ ทำ� หน้ าทีอ่ ย่างเต็มภาคภูมใิ นการเปิ ดโอกาสแห่งการเรียนรู้
ให้ แก่เยาวชนในสังคม การด�ำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนในลักษณะนี ้
จึงควรได้ รบั การสนับสนุนและต่อยอดพัฒนาจากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป เพราะแม้
ประสบการณ์ ต่าง ๆ ตังแต่
้ การเข้ าร่ วมประกวดจนกระทัง่ การศึกษาเรี ยนรู้
งานครั ง้ นี จ้ ะกลายเป็ นเพียง “ประสบการณ์ ครั ง้ เยาว์ วัย” ให้ ย้อนระลึกถึง
แต่ประสบการณ์ เหล่านีจ้ ะเป็ นส่วนส�ำคัญซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้ าง
แรงบันดาลใจให้ เยาวชนกลุ่มนี ้เติบโตเป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพแก่สงั คมไทย
และสังคมโลกอย่างแน่นอน

การน�ำเสนอผลงาน
ของเยาวชนเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติด
ต่อหน้าสาธารณะ
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กรมพิธีการทูต

หน้าต่างแรกของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
เรื่อง : มรกต เจนมธุกร
กรมพิธีการทูต

ผู้น�ำจากต่างประเทศ
เดินตรวจแถวทหาร
กองเกียรติยศที่ยืน
เรียงแถวอย่างสง่างาม
สมเกียรติและศักดิ์ศรี
ของประเทศ
และแขกผู้มาเยือน

“กรมพิ ธี ก ารทูต ...ท� ำ อะไร” เมื่ อ ฟั ง จากชื่ อ แล้ ว คงไม่ย ากที่ คุณ ผู้อ่า น
จะพอเดาได้ บ้างว่า กรมพิธีการทูตท�ำงานอะไรบ้ าง ซึง่ อย่างแรกก็คงจะหนีไม่พ้น
เรื่ องของพิธีการต่าง ๆ ตามชื่อของกรม หลายท่านอาจจะคุ้นเคยดีกบั ภาพของ
การรั บรองแขกคนส�ำคัญระดับประเทศ โดยเฉพาะเวลาที่ มีท่านผู้น�ำจาก
ต่ า งประเทศมาเยื อ นประเทศไทย ดัง ภาพที่ เ ห็ น กัน อยู่บ่ อ ย ๆ ตามหน้ า
หนังสือพิมพ์ ไม่วา่ จะเป็นภาพเวลาทีน่ ายกรัฐมนตรีจบั มือหรือลงนามในความตกลง
ส�ำคัญ ๆ กับผู้นำ� ประเทศต่าง ๆ หรือภาพทีผ่ ้ นู ำ� ต่างประเทศเดินลงมาจากเครื่องบิน
บนทางเดินทีป่ ดู ้ วยพรมแดงพร้ อมเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศทีย่ นื เรียงกัน
อย่างสง่างาม และรับมาลัยต้ อนรับพร้ อมกับรอยยิ ้ม อย่างไรก็ดี ภาพเหล่านี ้
เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของงานที่อยูใ่ นความดูแลของกรมพิธีการทูต
กรมพิธีการทูตเป็ นกรมทีเ่ ป็ นเสมือนหน้ าต่างบานแรกของความสัมพันธ์
ระหว่ างประเทศ เนื่ องจากเป็ นด่ านแรกที่คณะทูตานุ ทูตและผู้ แทน
จากต่ างประเทศจะได้ พบกับมิตรไมตรี และการต้ อนรับในฐานะเจ้ าบ้ าน
ของประเทศไทย ปั จจุบนั กรมพิธีการทูตเป็ นกรมหนึง่ ที่จดั อยูใ่ นกลุม่ ภารกิจ
ส่งเสริ มกิจการด้ านการต่างประเทศ ร่ วมกับกรมสนธิ สญ
ั ญาและกฎหมาย
กรมสารนิเทศ และกรมการกงสุล อาจกล่าวได้ วา่ การท�ำให้ นโยบายต่างประเทศ
ของไทยบรรลุเ ป้ า หมาย และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของไทยกับ
ต่างประเทศเป็ นไปอย่างราบรื่ นนัน้ งานด้ านพิธีการทูตเป็ นปั จจัยหรื อเครื่ องมือ
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หนึ่งที่ จะช่วยสนับสนุนให้ สิ่งเหล่านี ป้ ระสบความส�ำเร็ จ ในการแสดงออก
ซึง่ มิตรไมตรี การปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างประเทศซึง่ ประเทศ
ต่าง ๆ จะต้ องปฏิบตั ิหรื อควรปฏิบตั ิตาม เพื่อเป็ นการแสดงถึงการให้ เกียรติ
และเคารพในศักดิ์ศรี ระหว่างกันซึ่งถือว่าเป็ นเรื่ องส�ำคัญ ส่วนที่ว่าจะส�ำคัญ
อย่างไรนัน้ ขอให้ คณ
ุ ผู้อา่ นลองจินตนาการถึงใบหน้ าของท่านผู้น�ำที่ยิ ้มไม่ออก
เมื่อมีการเปิ ดเพลงประจ�ำชาติที่ผิดเพลง หรื องานเลี ้ยงรับรองที่แขกคนส�ำคัญ
ถูกจัดที่ให้ นงั่ อยู่ปลายแถว หรื อพิธีลงนามความตกลงที่ใช้ ธงชาติผิดประเทศ
ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็ นรายละเอียดที่มีความส�ำคัญยิ่งในการรักษาบรรยากาศที่ดี
ในการสานสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ และหากด�ำเนินการด้ วยความละเอียด
และใส่ใจก็จะสามารถสร้ างความประทับใจ และช่วยเอื ้อให้ การด�ำเนินกิจการ
ด้ านการต่างประเทศ การพบปะเจรจาในเนื ้อหาสาระเป็ นไปด้ วยความราบรื่ น
และเรี ย บร้ อย ถื อ ว่า เป็ นการเสริ ม สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีใ ห้ กับประเทศไทย
ได้ อย่างแยบคาย
ในฐานะหน้ าต่างบานแรกของความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ งานด้ าน
พิธีการทูตจึงถือได้ วา่ เป็ นภารกิจด่านหน้ าทีส่ ำ� คัญของกระทรวงการต่างประเทศ
ในการเป็ นผู้ให้ ค�ำปรึกษา อ�ำนวยความสะดวก และให้ บริ การด้ านพิธีการทูต
แพ็ ก เกจการให้ บ ริ ก ารด้ า นพิ ธี ก ารทูต เริ่ ม ตัง้ แต่ก ารด� ำ เนิ น การแต่ง ตัง้ ทูต
ผู้ช่ว ยทูต ทหาร กงสุล ใหญ่ แ ละกงสุล ใหญ่ กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ต่า งประเทศประจ� ำ
ประเทศไทย และทูตไทยประจ�ำต่างประเทศ การนัดหมายเอกอัครราชทูต
เข้ าพบบุคคลส�ำคัญของประเทศในโอกาสเข้ ารับหน้ าที่และพ้ นจากต�ำแหน่ง
รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกให้ คณะทูตในการเข้ าร่วมกิจกรรมส�ำคัญต่าง ๆ
อาทิ งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี รวมไปถึงการอ�ำนวยความสะดวกการเสด็จ
พระราชด�ำเนิ นเยื อนต่างประเทศของพระบรมวงศ์ การเยื อนต่างประเทศ

การจัดงานเลี้ยงรับรอง ณ กระทรวง
การต่างประเทศ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วย
ความอบอุ่นฉันมิตร
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การหารืออย่าง
เป็นทางการระหว่าง
นายกรัฐมนตรี
และประธานาธิบดี
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ของนายกรัฐมนตรี การขอพระราชทานและแลกเปลี่ยนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
นอกจากนี ้ กรมพิธีการทูตยังมีหน้ าที่รับรองและอ�ำนวยความสะดวกผู้น�ำ
ประเทศและบุคคลส�ำคัญที่มาเยือนประเทศไทยทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ตังแต่
้ การต้ อนรับทีส่ นามบิน ไปจนถึงการอ�ำนวยความสะดวก
ในการเดินทางกลับ การจัดงานเลี ้ยงรับรองบุคคลส�ำคัญทีเ่ ป็ นแขกของกระทรวงฯ
และการจัดการประชุมระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพ รวมไปถึงงาน
ด้ านเอกสิทธิแ์ ละความคุ้มกันทางการทูต ทีต่ ้ องดูแลผู้มเี อกสิทธิฯ์ กว่าหนึง่ หมืน่ คน
ที่พ�ำนักอยูใ่ นประเทศไทย ซึง่ ก็คือ ผู้แทนทางทูต ทางกงสุล องค์การระหว่าง
ประเทศ รวมถึงครอบครัวและผู้ติดตามของคณะบุคคลดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ อ งของการท� ำ บัต รประจ� ำ ตัว ของคณะผู้แ ทนต่ า ง ๆ การขอเข้ า พ� ำ นัก
ในราชอาณาจัก รไทย การขอยกเว้ น ภาษี การน� ำ เข้ า สิ่ ง ของและรถยนต์
การให้ ความคุ้มกัน การอารักขาความปลอดภัยตามค�ำร้ องขอของสถานทูต
และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การดู แ ลให้ การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ท างการทู ต
และทางกงสุล ของคณะบุค คลดัง กล่า วเป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อยและเป็ น ไป
ตามเอกสิทธิ์ ที่ได้ รับ และสุดท้ ายก็ คือ การอ� ำนวยความสะดวกในการขอ
อนุญาตเข้ าน่านน�ำ้ ประเทศไทยให้ แก่เรื อหลวงจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ไม่วา่ จะเป็ นการเข้ ามาฝึ กซ้ อมรบร่วมกับกองทัพเรื อไทย หรื อจะเข้ ามาพักจอด
เทียบท่าตามกิจวัตรและรับส่งก�ำลังบ�ำรุ ง รวมไปถึงการอ�ำนวยความสะดวก
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ให้ เรื อ ไทยเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ
ราชการต่างประเทศ
เพียงเท่านี คุ้ ณผู้อา่ นอาจจะ
พอเห็นภาพคร่าว ๆ ได้ วา่ ในหนึง่
วันนัน้ กรมพิธีการทูตมีงานที่จะ
ต้ องท�ำไม่น้อยเลยทีเดียว ทังนี
้ ้
=
การให้ บริการด้ านพิธีการทูตของ
กรมในด้ านต่าง ๆ ยังเป็ นโอกาส
ให้ กรมพิธีการทูตมีความใกล้ ชิดสนิทสนมกับคณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศประจ�ำประเทศไทยอยูพ่ อสมควร
จากความสัมพันธ์ อนั ใกล้ ชิดกับคณะผู้แทนต่าง ๆ ดังกล่าว จึงส่งผลให้
กรมพิธีการทูตนอกจากจะให้ บริ การงานพิธีการทูตซึ่งเป็ นงานประจ� ำแล้ ว
ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น งานสนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการต่ า งประเทศ
และนโยบายของรัฐบาลอีกด้ วย โดยมีสว่ นสนับสนุนการเสริมสร้ างภาพลักษณ์
และความรู้ สึกที่ดีต่อประเทศไทยผ่านคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ
ประจ� ำ ประเทศไทย โดยการท� ำ ให้ ท่ า นทู ต และท่ า นกงสุล ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี
ส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและเป็ นปากเป็ นเสียงให้ กบั ประเทศของตน
เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศของเรา และอาจพร้ อมจะสนับสนุนไทยในเวที
ระดับระหว่างประเทศด้ วย โดยทีผ่ า่ นมา กรมพิธีการทูตได้ จดั กิจกรรมพาท่านทูต
และท่านกงสุลต่างประเทศประจ�ำประเทศไทยไปเยี่ยมเยือนจังหวัดต่าง ๆ
เพื่อเป็ นการศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชด�ำริ เป็ นประจ� ำอยู่ทุกปี
ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวนี ้นอกจากจะเป็ นการท�ำให้ ทา่ นทูตทังหลายได้
้
ตระหนักถึง
พระมหากรุ ณาธิ คณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริ ย์ที่มีต่อการพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ ว ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ท่านทูตทังหลายได้
้
ดมื่ ด�ำ่ กับบรรยากาศความเป็ นไทยและรื่ นรมย์กบั ธรรมชาติ
นอกเมืองกรุงอีกด้ วย เกิดเป็ นความรู้ความเข้ าใจประเทศไทยในทางที่ถกู ต้ อง
จนอาจกลายเป็ นกระบอกเสียงเผยแพร่ความดีงามของประเทศไทยในด้ านต่าง ๆ
จากการได้ ลงพื ้นที่สมั ผัสกับศิลปวัฒนธรรมธรรมท้ องถิ่น รวมถึงแง่มมุ และ
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยด้ วยตนเอง นอกจากนี ้ กิจกรรม
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ดังกล่าวยังส่งเสริ มการกระจายรายได้ สชู่ มุ ชน โดยการให้ ท่านทูตได้ มีโอกาส
จับจ่ายใช้ สอยผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมพื ้นบ้ านจากชุมชนต้ นต�ำรับ และยัง
เป็ นการส่งเสริมให้ ชมุ ชนได้ มชี อ่ งทางติดต่อกับต่างประเทศ เกิดการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ประสบการณ์และข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ระหว่างกันอีกด้ วย
มาถึงตรงนี ้ อยากจะให้ คุณผู้อ่านได้ สมั ผัสกับอีกด้ านหนึ่งของภารกิ จ
การให้ บริ การด้ านพิธีการทูตที่มีความละเอียดอ่อนและต้ องอาศัยการท�ำงาน
เป็ นทีมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น งานด้ านการรับรองบุคคลส�ำคัญจาก
ต่า งประเทศ ซึ่ง ในที่ นี จ้ ะกล่า วถึ ง การดูแ ลคณะคู่ส มรสของผู้น� ำ ประเทศ
ที่มาเข้ าร่ วมประชุมส�ำคัญที่ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพ ถึงแม้ คู่สมรสจะไม่มี
ภารกิจรัดตัวเหมือนท่านผู้น�ำ แต่ก็นบั ได้ ว่า การดูแลคู่สมรสเป็ นงานส�ำคัญ

คณะคู่สมรสของผู้น�ำต่างประเทศ
ที่มาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทย
โดยมีภริยานายกรัฐมนตรี
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดูแลท่านผู้น�ำเลยทีเดียว เพราะหากภริ ยาของผู้น�ำ
ได้ รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ ท่านผู้น�ำเสียสมาธิจากการประชุม
ส�ำคัญก็เป็ นได้ ดงั นัน้ การจัดทุก ๆ กิจกรรมจึงจ�ำเป็ นต้ องค�ำนึงถึงแง่มมุ ต่าง ๆ
ให้ รอบด้ านกว่าการรับรองแขกทัว่ ไป
ในการดู แ ลรั บ รองและจั ด กิ จ กรรมให้ คณะคู่ ส มรสเพี ย งครึ่ ง วัน นั น้
ถึงแม้ จะเป็ นช่วงเวลาที่สนั ้ แต่ก็มีความละเอียดอ่อนอยู่ไม่น้อย ประกอบกับ
เบื ้องหลังการเตรี ยมการก็ต้องประสานขอความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ
หลายหน่วยงาน อาทิ ต�ำรวจสันติบาลเพื่อขอก�ำลังอารักขาความปลอดภัย
หรื อการหาเจ้ าหน้ าที่อารักขาประจ�ำตัวซึง่ ก็ควรจะเป็ นต�ำรวจหญิง และยังมี
การขอความร่ ว มมื อ จากหน่ว ยงานความมั่น คงเพื่ อ ตรวจสอบประวัติ ข อง
คนขับรถประจ�ำคณะ การประสานกับโรงแรมในการจัดสรรอาหารและเครื่องดืม่
ที่เหมาะสมและแสดงถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ของอาหารไทย รวมไปถึง
111

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�ำหรับ
ให้ การปฐมพยาบาลในกรณีฉกุ เฉิน เป็ นต้ น ซึง่ ในวันที่จดั กิจกรรม เจ้ าหน้ าที่
กรมพิธีการทูตจะท�ำหน้ าที่คล้ ายผู้ก�ำกับการแสดงที่ต้องดูแลให้ ฉาก
แต่ ละฉากและภาพรวมของงานด�ำเนินไปด้ วยความราบรื่ น เรี ยบร้ อย
สง่ างาม สมเกียรติ ฐานะ และศักดิ์ศรี ของประเทศและแขกผู้มาเยือน
เป็ นไปตามก�ำหนดการและวัตถุประสงค์ ตัง้ แต่ วนิ าทีแรกที่แขกเดินทาง
มาถึงไปจนถึงวินาทีสุดท้ ายที่เดินทางออกจากประเทศไทย ซึง่ ถ้ าหากงาน
ด�ำเนิ นไปอย่างราบรื่ น แขกผู้มาเยื อนมี ความสุข ส�ำหรั บผู้จัด เพี ยงเท่านี ้
ก็อาจถือได้ วา่ ประสบความส�ำเร็ จอย่างมากแล้ ว
ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นพิ ธี ก ารทูต ของกรมเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็ นที่ประทับใจ กรมพิธีการทูตจึงได้ ด�ำเนินกิจกรรมเสริ มสร้ าง
ความเข้ าใจด้ านพิ ธี ก ารทู ต ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องและประชาชน
หรื อโครงการ “Protocol Outreach” กล่าวคือ การจัดสัมมนาให้ ความรู้ด้าน
พิธีการทูตกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็ นการจัดเวทีสร้ างความรู้
ความเข้ าใจแลกเปลี่ยนข้ อมูลและประสบการณ์ รับฟั งปั ญหาและข้ อคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อน�ำข้ อมูลดังกล่าวมาพัฒนางานด้ านพิธีการทูต
ที่ ต้ อ งด� ำ เนิ น การร่ ว มกั น ให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ และจัด ท� ำ เป็ น แนวปฏิ บัติ ที่ ชัด เจน
ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานส�ำหรับทุกฝ่ าย เช่น การจัดโครงการพบปะเยี่ยมเยียน
คณะผู้ แทนทางกงสุ ล ต่ า งประเทศและหน่ ว ยราชการในส่ ว นภู มิ ภ าค
การสัมมนารับรองบุคคลส�ำคัญต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาทิ
ส�ำนักราชเลขาธิการ ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองทัพบก กองทัพอากาศ
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ส� ำ นัก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ บริ ษั ท
ท่ า อากาศยานไทย กรมศุ ล กากร
เป็ นต้ น รวมถึงการจัดสัมมนาให้ กบั
เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจเกี่ ย วกับ งานด้ า น
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต การสัมมนาของกรมพิธีการทูต
และแนวปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี เ อกสิ ท ธิ์ และส�ำนักงานต�ำรวแห่งชาติ
เพื่ อ ซั ก ซ้ อมแนวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อง
เสริ มสร้ างความมั่นใจให้ กับต�ำรวจ
เพื่อให้ สามารถรับมือกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ กรมพิธีการทูตยังให้
ความรู้ เกี่ ยวกับงานด้ า นพิ ธี ก ารทูต
แก่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ และร่ ว มมื อ
กับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการในการจัดหลักสูตรฝึ กอบรมพัฒนาทักษะด้ านพิธีการทูตแก่ข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ ซึ่งเป็ นการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านพิธีการทูตให้ หน่วยงานไทยสามารถปฏิบตั ิงานด้ านพิธีการทูต
ได้ สอดคล้ องตามแนวปฏิบตั ิ ส่งผลให้ สถานะของประเทศไทยได้ รับการยอมรับ
ในเวทีระหว่างประเทศ เป็ นที่ภาคภูมิใจในด้ านความเป็ นระเบียบแบบแผน
และพิธีการโดยรวม
สุดท้ า ยนี ้ หวัง ว่า จะท� ำ ให้ คุณ ผู้อ่า นได้ เ ห็น ภาพรวมและความส� ำ คัญ
ของงานด้ านพิธีการทูต รวมถึงการให้ บริ การด้ านพิธีการทูตในด้ านแบบพิธี
การรับรอง และการอ�ำนวยความสะดวกด้ านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
ซึง่ มีความละเอียดอ่อน และต้ องค�ำนึงถึงหลักถ้ อยทีถ้อยปฏิบตั ิ หรือหลักปฏิบตั ิ
ต่างตอบแทน (reciprocity) เพื่อรักษามิตรไมตรี เกียรติภมู ิและผลประโยชน์
ของประเทศ ไปจนถึงงานโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงฯ
และนโยบายของรัฐบาล ในด้ านของการส่งเสริ มภาพลักษณ์ของประเทศไทย
และการเสริมสร้ างความเข้ าใจด้ านการต่างประเทศต่อประชาชนและหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อง และหากมี โอกาสได้ สัมผัสหรื อพบเห็นงานที่ เกี่ ยวเนื่ องกับพิ ธี
การทูตบ้ าง ก็หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า บทความนี ้จะท�ำให้ คณ
ุ ผู้อา่ นมีความระลึกถึง
กรมพิธีการทูตบ้ างไม่มากก็น้อย
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PHOTO
ESSAY

“The world is colorful”

ออกไปสัมผัสเรื่องราวแห่งสีสันของผู้คน
และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อทำ�ให้คุณได้รู้ว่า
โลกของเรามีสีสันกว่าที่คิด

SINGAPORE
สีสันในสิงคโปร์ กับสวน Gardens by the Bay
สวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์
โดยหนึ่งในไฮไลท์ของสวนนี้ก็คือ Supertree Grove ต้นไม้จ�ำลอง
ที่มีความสูง 25 - 50 เมตร มีทั้งหมด 18 ต้น ซึ่งทุกต้นจะมีการจัดสวน
แบบแนวตั้งและมีการเปิดแสง สี เสียง ตลอดทั้งคืน

INDIA
สีสันในอินเดีย กับเทศกาล Holi
เทศกาลของชาวฮินดูที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี ปีละสองวันในช่วงเดือน
มีนาคม โดยทุกคนจะสาดผงสีจากพืชสมุนไพรธรรมชาติใส่กัน
นอกเหนือจากความสนุกสนานและสีสันที่สวยงาม
ผงสีเหล่านี้ยังช่วยในการบ�ำบัดโรคอีกด้วย
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TURKEY
สีสันในตุรกี กับบอลลูนลอยฟ้าที่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เมื่อพูดถึงเมืองคัปปาโดเกีย เมืองมรดกโลกของตุรกี หลายคนจะนึกถึง
ภาพของบอลลูนหลากสีที่ลอยบนท้องฟ้า เพราะเป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยว
ที่เมื่อมาถึงตุรกีก็ต้องมาขึ้นบอลลูนเพื่อชมทิวทัศน์อันแปลกตาของเมืองนี้

VIETNAM
สีสันในเวียดนาม กับโคมลอยในเมืองฮอยอัน (Hoi An)
เมืองฮอยอันถูกยกให้เป็นมรดกโลก ในฐานะของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นและของต่างชาติได้อย่างมี
เอกลักษณ์ โดยล่าสุดทางเวียดนามได้จัดงานเทศกาล Hoi An Light Festival
2017 ขึ้น เพื่อเนรมิตเมืองฮอยอันให้เต็มไปด้วยสีสันแห่งความสนุกอีกครั้ง
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วารสารวิทยุสราญรมย์

ISSN 1513-105X
ปีที่ 19 ฉบับที่ 76 กรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารราย 3 เดือนที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศในหลากหลายมิติ
ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ตรงจากนักการทูต
และบุคคลในแวดวงต่าง ๆ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองของตนเกี่ยวกับ
การต่างประเทศในมิติต่าง ๆ

ที่ปรึกษา บุษฎี สันติพิทักษ์
รุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์
มาฆวดี สุมิตรเหมาะ

บรรณาธิการบริหาร ชลธี จันทร์รัชชกูล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ พิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล หิรัญ สุวรรณเทศ
คณะผู้จัดท�ำ หทัยกานต์ ฤกษ์จ�ำนง ภรณิกา กาญจนกุญชร บัญชา ธิโกศรี
บุญยรัตน์ แสงทอง ธิดารัตน์ จีรุพันธ์ อาภร ชาลือชัย
จัดท�ำโดย กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2203 5000 โทรสาร : 0 2643 5093
ออกแบบ นิติกร เอี่ยมกลั่น
บรรณาธิการบทความ กรองทอง สุขอร่าม
จัดพิมพ์โดย บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับวารสารวิทยุสราญรมย์

กระทรวงการต่างประเทศ

www.mfa.go.th

คณะผู้จัดท�ำวารสารวิทยุสราญรมย์ประสงค์จะได้รับทราบความคิดเห็นของผู้อ่านทุกท่าน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวารสารฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
กรณีบุคคลทั่วไป
ชื่อ.................................................. นามสกุล............................................ อายุ...........ปี
อาชีพ..............................................การศึกษาสูงสุด.......................................................
ที่อยู่.............................................................................................................................
...................................................................................................................................

กรณีหน่วยงาน / องค์กร / สถาบัน
ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / สถาบัน..........................................................................................
ที่อยู่.............................................................................................................................
...................................................................................................................................

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรูปเล่มวารสารฯ.........................................................................
......................................................................................................................................
ความคิดเห็นต่อภาพรวมของเนื้อหาภายในวารสารฯ................................................................
......................................................................................................................................
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บทความหรือเรื่องราวที่สนใจและชอบอ่าน
นโยบายต่างประเทศ
ภารกิจ / กิจกรรมของกระทรวง / สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ชีวิต / การท�ำงานของนักการทูตทั้งในและต่างประเทศ
เกร็ดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
สัมภาษณ์บุคคลส�ำคัญ / ข้าราชการเกี่ยวกับประสบการณ์ท�ำงานในประเทศต่าง ๆ
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 ค�ำถามร่วมสนุก
คุณคิดว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างไรบ้าง............................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ต อบแบบสอบถามและร่ ว มสนุ ก กั บ ที ม งานวารสารวิ ท ยุ ส ราญรมย์
และส่ ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น นี้ ก ลั บ มาที่ ค ณะผู ้ จั ด ท� ำ วารสารวิ ท ยุ ส ราญรมย์
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
30 ท่านแรกที่ร่วมแสดงความคิดเห็นครบทั้ง 3 ส่วนจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากทีมงาน
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AM 1575 kHz
ติดตามขาวสารดานการตางประเทศผานหลากหลายชองทาง
สถานีวิทยุสราญรมยทางคลื่น AM 1575 kHz
หรือรับฟงแบบออนไลนทางเว็บไซต http://saranrom.mfa.go.th
และติดตามอานวารสารวิทยุสราญรมย ในรูปแบบ e-book ไดที่ www.mfa.go.th/saranrom/th/e-book

ผังรายการของสถานีวทิ ยุสราญรมย
AM 1575 kHz

ON

DATE

วันจันทร

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร

05.30 – 06.00 น.

สาระนารู
งานกงสุล

รอบรู
เศรษฐกิจ

SPICE OF
ASIA

สุขภาพ
รับอรุณ

หลายคน
อยากรู

06.00 – 06.30 น.

รอบบานเรา

รอบบานเรา

รอบบานเรา

รอบบานเรา

รอบบานเรา

06.30 – 07.00 น.

คุยกัน
วันจันทร

เราคือ
อาเซียน

คุยกัน
วันพุธ

เราคือ
อาเซียน

คุยกัน
วันศุกร

17.30 – 18.00 น.

รักษ
สิ่งแวดลอม

บัวแกววันนี้

ปกิณกะ
สํานักราชฯ

Sparkling
English

ยุวทูต
ออนแอร

18.00 – 18.30 น.

News &
View

หนาตาง
โลกกวาง

หนาตาง
โลกกวาง

หนาตาง
โลกกวาง

หนาตาง
โลกกวาง

ดาวดวงนอย

ดาวดวงนอย

ดาวดวงนอย

ดาวดวงนอย

ดาวดวงนอย

วัฒนธรรม
สัมพันธ

เรียนภาษา
เมียนมากันเถอะ

รูรอบโลก

รอบรั้วบัวแกว

รูกฎหมาย
สบายใจ

19.00 – 19.30 น.

22.00 – 22.30 น.

กระทรวงการตางประเทศ

www.mfa.go.th

www.mfa.go.th
mfa thailand
กระทรวงการตางประเทศ

@MFAThai (ภาษาไทย)
@MFAupdate (ภาษาอังกฤษ)
@MFAThai_PR_EN (ภาษาอังกฤษ)

