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บทบรรณาธกิาร

( ชลธี จันทร์รัชชกูล )
บรรณาธิการ

ส�ำหรับหนุ่มสำววยัใสและคนรุ่นใหม่ ฉบบันีเ้รำน�ำเสนอเร่ืองรำวดี ๆ เก่ียวกบั 
เยำวชนไทยท่ีมีโอกำสได้ไปน�ำเสนอแนวคิดในกำรตอ่ต้ำนภยัคกุคำมของยำเสพติด 
ให้เยำวชนในตำ่งประเทศ ซึง่นำ่จะชว่ยสร้ำงแรงบนัดำลใจให้แก่น้อง ๆ รุ่นตอ่ ๆ ไป 
เพรำะโครงกำรนีก้�ำลงัจะเร่ิมขึน้อีกเป็นปีท่ี 7 นอกจำกนี ้ เรำมีสำวน้อยวยัใสอำย ุ13 ปี 
ท่ีมีช่ือเล่นว่ำ “น้องแก้ม” ท่ีจะมำเล่ำประสบกำรณ์สนกุ ๆ ของเธอจำกกำรได้มำ 
ฝึกงำนท่ีกรมสำรนิเทศด้วย ลองดสูคิะวำ่เดก็สำวอำย ุ13 คนนีจ้ะมีอะไรมำเลำ่บ้ำง 

พบกันใหม่ฉบบัหน้า...พร้อมกับเร่ืองด ีๆ ส่งท้ายปี 2560 นะคะ

วำรสำรวิทยสุรำญรมย์ฉบบันี ้เรำตัง้ใจจะท�ำเพ่ือเอำใจทำ่นผู้อำ่น 
หลำกหลำยวยัและตำ่งรสนิยม เร่ิมด้วยกำรพำทำ่นผู้อำ่นไปตำมรอย 
ทำ่นนำยกรัฐมนตรีในกำรเดินทำงเยือนเมืองเซ่ียเหมิน และรับทรำบ 
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัพฒันำกำรและนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
ท่ีส�ำคญัของไทยผ่ำนปำฐกถำพิเศษของ ดร.สมคิด จำตศุรีพิทกัษ์ 
รองนำยกรัฐมนตรี นอกจำกนี ้ เรำยังมีภำพสวย ๆ และเร่ืองรำว 
ท่ีนำ่สนใจจำกกิจกรรมเฉลมิฉลองวำระครบรอบ 130 ปี ควำมสมัพนัธ์ 
ไทย – ญ่ีปุ่ นมำฝำกทำ่นผู้อำ่นด้วยคะ่

ส�ำหรับคนไหนท่ีสนใจหรืออยำกจะท�ำควำมเข้ำใจกับงำนของ 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศให้ดีย่ิงขึน้ เรำจะพำท่ำนผู้อ่ำนไปรู้จกักบั 
กรมพิธีกำรทูต ภำรกิจด้ำนกงสลุและบทบำทหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี 
กงสลุในตำ่งประเทศ

ผู้ ท่ีอยำกอ่ำนเร่ืองเบำ ๆ ไม่ไกลตัวมำกนัก เรำก็มีเร่ืองของ  
“เชฟชมุพล” เชฟคนไทยท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลกและมีสว่นชว่ยสนบัสนนุ 
งำนด้ำนกำรทูตวัฒนธรรมของกระทรวงกำรต่ำงประเทศด้วยดี 
ในหลำยโอกำส ท่ำนได้ให้แง่คิดท่ีน่ำสนใจมำกมำยเก่ียวกบัอำหำร 
ไทยและกำรเผยแพร่อำหำรไทยสู่ครัวของโลก อ่ำนแล้วรับรองว่ำ  
ทำ่นจะภำคภมิูใจในอำหำรไทยของเรำย่ิงกวำ่เดมิอีกหลำยร้อยเทำ่

และส�ำหรับผู้ อ่ำนท่ีคิดถึงและถำมหำ “คุณชวน” กับเร่ืองรำว 
กำรผจญภัยในเอธิโอเปียของท่ำน ซึ่งเป็นท่ีสนใจของแฟนคลับ 
วำรสำรวิทยสุรำญรมย์จ�ำนวนมำก ก็สำมำรถตำมตดิชีวิตอนันำ่ต่ืนเต้น 
ของคณุชวนได้ในฉบบันีเ้ลยคะ่ 

สวัสดีค่ะ 
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สารบัญ

ตามรอยนายกฯ  
พารู้จกัเมืองเซ่ียเหมิน

อบอุน่กบัสายสมัพนัธ์ 
130 ปี ไทย - ญีปุ่น่

4 วันกบัการฝึกงาน 
ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 

กรมพธิกีารทตู

นกัการทตูไทยในเอธโิอเปีย

THAI FOOD มองประเทศสมาชิกอาเซียน PHOTO ESSAY

ก้าวใหม่ THAILAND 4.0

GÖKYAY

โครงการ Thai Youth Initiative against 

Drugs ประจ�าปี 2560

SMART & BEST SERVICE

ปาฐกถาพเิศษ  
โดยดร.สมคิด จาตุศรีพทัิกษ์  
ในงาน Nikkei Asia 300  

Global Business Forum
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ตอนท่ี 7 เช่าสถานเอกอคัรราชทูต

บอกเล่าความเป็นไทยผ่านอาหาร หลังเปิดเป็นประชาคม (ตอนจบ) “The world is colorful” 

เปิดโลกทีห่ลากหลายในสสีนั

กบัการเลือกต้ังในต่างประเทศ  

ด้วย i-Registration และ i-Vote 
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ตามรอยนายกฯ  
พารู้จักเมืองเซี่ยเหมิน
: เจ้าภาพการประชุมผู้น�าระดับโลก  

BRICS Summit 2017

จำกกำรท่ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีของไทย ได้เดนิทำง 
เข้ำร่วมประชมุสดุยอดผู้น�ำกลุม่ BRICS (ประกอบด้วยประเทศ บรำซิล (B) 
รัสเซีย (R) อินเดีย (I) จีน (C) และแอฟริกำใต้ (S) ) กบัประเทศตลำดเกิดใหม ่
และประเทศก�ำลงัพฒันำ (Emerging Markets and Developing Countries  
Dialogue หรือ EMDCD) เม่ือวนัท่ี 5 ก.ย. 2560 ท่ีผำ่นมำ คนไทยท่ีติดตำมชม 
ภำรกิจของทำ่นนำยกรัฐมนตรี คงได้รู้จกัเมืองเซ่ียเหมินผำ่นขำ่วจำกสือ่มวลชน 
ของไทยท่ีติดตำมคณะฯ มำท�ำข่ำวและแหลง่ขำ่วอ่ืน ๆ แตก็่คงมีอีกหลำยคน 
ท่ีอำจจะยงัไม่รู้จกัเมืองเซ่ียเหมิน ดงันัน้ บทควำมนี ้ ผมขอถือโอกำสแนะน�ำ 
ข้อมลูของเมืองเซ่ียเหมินให้ผู้อำ่นได้รับทรำบโดยสงัเขปนะครับ

เรื่อง : ธัชไท ถมังรักษ์สัตว์
กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

เมืองเซ่ียเหมิน (Xiamen City,厦门) เป็นเมืองทอ่งเท่ียว 
ตดิทะเลท่ีมีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของจีน ซึง่ตัง้อยูใ่นมณฑล 
ฝเูจีย้น ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน หรือท่ีคนไทย 
รู้จักกันในนำม “ฮกเกีย้น” มีประชำกร 3.9 ล้ำนคน  
เป็นเมืองท่ีมีทัศนียภำพสวยงำม ร่มร่ืน และน่ำอยู ่ 
และมีช่ือเสียงในด้ำน “เมืองท่องเท่ียวดีเด่นของจีน” 
“เมืองนวตักรรมท่ีทนัสมยัของจีน หรือ Smart City” 
และ “MICE City” และเป็นเมืองท่ีประธำนำธิบดีสจิีน้ผิง  
เคยด�ำรงต�ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรีเป็นเวลำ 3 ปี  
และเมืองเซ่ียเหมินยงัขึน้ช่ือว่ำเป็นเมืองต้นก�ำเนิดของ 
คนไทยเชือ้สำยจีน (ชำวฮกเกีย้น) ท่ีไปตัง้รกรำก 
อยู่แถบจังหวัดภำคใต้ของไทย อำทิ ภูเก็ต สงขลำ  
รวมถึงในประเทศเพ่ือนบ้ำนอย่ำง มำเลเซีย สิงคโปร์  
และอินโดนีเซีย ท�ำให้มีควำมใกล้ชิดกันในด้ำน
วฒันธรรมและประเพณีตำ่ง ๆ ของคนไทยเชือ้สำยจีน 
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ในแตล่ะปี เมืองเซ่ียเหมินมีนกัทอ่งเท่ียวมำทอ่งเท่ียวถงึปีละ  
60 ล้ำนคน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นนกัท่องเท่ียวชำวจีน 
สถำนท่ีทอ่งเท่ียวส�ำคญัของเมืองเซ่ียเหมิน ได้แก่ วดัหนำนผูถ่วั  
(南普陀寺) เกำะเปียโน หรือเกำะกู่ลำ่งยว่ี (鼓浪屿) ซึง่เพ่ิงได้ขึน้ 
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือวนัท่ี 8 ก.ค. 2560 ถนนคนเดนิจงซำนลู ่
(中山路步行街) เป็นต้น นอกจำกนัน้ เมืองเซ่ียเหมินยงันบัได้ว่ำ 
เป็นแหล่งกำรศึกษำท่ีส�ำคญัส�ำหรับลกูหลำนชำวจีนโพ้นทะเล 
ท่ีไปตัง้รกรำกในตำ่งประเทศและสง่ลกูหลำนกลบัมำเรียนภำษำจีน 
ในดินแดนมำตภุมิู  มีมหำวิทยำลยัท่ีมีช่ือเสียงหลำยแหง่ ได้แก่  
Xiamen University เป็นมหำวิทยำลยัท่ีสวยท่ีสดุในจีนและมีช่ือเสยีง 
ในภมิูภำคจีนตอนใต้ Huaqiao University เป็นมหำวิทยำลยั 
ท่ีมีควำมส�ำคญัต่อชำวจีนโพ้นทะเลในไทย ซึ่งสมเด็จพระเทพ 
รัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เคยเสด็จฯ มำเป็นประธำน 
เปิดหอสมดุสริินธร เม่ือปี พ.ศ. 2552 และมีกำรมอบทนุกำรศกึษำ 
แก่ข้ำรำชกำรไทยทกุปี จนถงึปัจจบุนัเป็นปีท่ี 12 แล้ว และ Jimei  
University เป็นต้น ทัง้นี ้เมืองเซ่ียเหมินมีนกัเรียนไทยศกึษำอยูใ่น 
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ รำว 600 คน และในแต่ละปีมีแนวโน้ม 
ของนักเรียนไทยท่ีมำศึกษำต่อท่ีเมืองนีใ้นทุกระดบักำรศึกษำ 
เพ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง

วัดหนานผู่ถัว เกาะเปียโน หรือเกาะกู่ล่างยวี่      

เดมิทีเมืองเซ่ียเหมินเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษรุ่นแรกของจีนท่ีเปิดท�ำกำรค้ำ 
กบัตำ่งชำต ิเน่ืองจำกมีท�ำเลเป็นอำ่วน้อยใหญ่ เหมำะแก่กำรท�ำกำรค้ำทำงเรือ  
จึงเป็นเมืองท่ำส�ำคัญในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของจีนมำจนถึงปัจจุบัน  
ในปี 2559 เมืองเซ่ียเหมินมีมลูคำ่ GDP อยูท่ี่ 378,425 ล้ำนหยวน 

บรรยากาศการประชุมระหว่างผู้น�า BRICS กับตลาดเกิดใหม่และประเทศก�าลังพัฒนา  

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ท่าเรือเซี่ยเหมิน 

ถือเป็นท่าเรือส�าคัญ 

ในเอเชียแปซิฟิก  

ประกอบด้วย 116  

เส้นทางการเดินเรือ 

และเชื่อมโยงกับท่าเรือ 

ที่ส�าคัญเกือบทั่วโลก 
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ปัจจบุนั เมืองเซ่ียเหมินเป็น 1 ใน 3 เขตเศรษฐกิจของเขตกำรค้ำเสรีฝเูจีย้น 
ท่ีเน้นกำรค้ำ เศรษฐกิจ และกำรเช่ือมโยงแบบรอบด้ำนกบัไต้หวนั โดยได้รับ 
กำรอนมุตัจิำกรัฐบำลกลำงของจีนให้เป็นเขตกำรค้ำเสรี เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2558 
เน่ืองจำกมณฑลฝเูจีย้นอยูใ่กล้กบัไต้หวนัเพียง 200 ไมล์ทะเลเทำ่นัน้ กิจกำร 
สว่นใหญ่ท่ีมำจดัตัง้ในเขตกำรค้ำเสรีจะเป็นกิจกำรไต้หวนั เน่ืองจำกนโยบำย 
ของเขตกำรค้ำเสรีฝูเจีย้นส่วนใหญ่จะเน้นเอือ้ประโยชน์แก่กิจกำรไต้หวัน  
ซึง่หนว่ยงำนท้องถ่ินไทย คือ สถำนกงสลุใหญ่ ณ เมืองเซ่ียเหมิน ได้ท�ำหน้ำท่ี 
เป็นกระบอกเสียง เสนอแนะตอ่รัฐบำลท้องถ่ินให้มีนโยบำยท่ีเป็นประโยชน์แก่ 
นกัลงทนุชำตอ่ืิน ๆ  อำทิ ไทยด้วย เพ่ือสง่เสริมกำรค้ำกำรลงทนุระหวำ่งกนัมำกขึน้ 
ซึ่งในปี 2559 ท่ีผ่ำนมำ เมืองเซ่ียเหมินมีมูลค่ำกำรค้ำกับไทยรวม 2,531  
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

ในด้ำนคมนำคมขนสง่ เมืองเซ่ียเหมินเป็นศนูย์กลำงด้ำนโลจิสตกิส์ท่ีส�ำคญั 
ของจีนเป็นจดุเช่ือมตอ่กำรคมนำคมทำงบกและทำงทะเลตำมนโยบำย One Belt 
One  Road ท่ีมีกำรขนสง่ระบบรำงท่ีทนัสมยั มีรถไฟขนสง่สนิค้ำจำกเซ่ียเหมิน 
ผำ่นเฉิงตไูปยงัยโุรป ซึง่ลำ่สดุได้ขยำยขอบเขตเพ่ิมกำรขนสง่จำกไต้หวนัเข้ำมำ 
(ไต้หวนั - เซ่ียเหมิน - เฉิงต ู - ยโุรป) ท่ีมีเส้นทำงรถไฟควำมเร็วสงูเช่ือมต่อ 
หวัเมืองส�ำคญัตำ่ง ๆ  ในจีน มีทำ่เรือขนสง่สนิค้ำขนำดใหญ่ ตัง้อยูใ่นเขตไหช่ำง  
ท่ีถือเป็นศนูย์กลำงกำรขนส่งทำงเรือนำนำชำติท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบตะวนัออก 
เฉียงใต้ของจีน มีเส้นทำงขนสง่ไปไทยและประเทศในแถบ South East Asia  
นอกจำกนี ้ เมืองเซ่ียเหมินเป็น Hub port ทำงอำกำศท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑล 
แถบตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน และเป็นฐำนกำรบินของสำยกำรบิน Xiamen 
Airline ซึง่มีเท่ียวบนิตรงไปยงัภมิูภำคตำ่ง ๆ ทัว่โลกด้วย
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จำกกำรจดักำรประชมุระหวำ่งผู้น�ำกลุม่ประเทศ BRICS กบัประเทศตลำด 
เกิดใหม่และประเทศก�ำลงัพฒันำ (Emerging Markets and Developing  
Countries Dialogue หรือ EMDCD) ท่ีผ่ำนมำ ซึ่งมีผู้น�ำของประเทศไทย  
น�ำโดยพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เดินทำงมำเข้ำร่วมนัน้  
ไทยถือเป็นประเทศเดียวในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับเกียรต ิ
เข้ำร่วมกำรประชมุดงักลำ่ว โดยสื่อให้ควำมเห็นวำ่ จีนให้ควำมส�ำคญักบัไทย 
ในฐำนะท่ีเป็นประเทศก�ำลงัพฒันำในแถบภมิูภำคอำเซียน และเป็นกำรตอกย�ำ้ 
ควำมสมัพนัธไมตรีอนัดีท่ีมีตอ่กนัมำอยำ่งยำวนำน 

ผมคำดว่ำหลังจำกนี ้ เมืองเซ่ียเหมินจะเป็นท่ีรู้จักในสำกลมำกขึน้  
และจะเป็นสถำนท่ีจัดงำนประชุมใหญ่ ๆ ระดับสำกลในอนำคตต่อไป  
เช่นเดียวกับท่ีประเทศไทยและชำวไทยจะเร่ิมรู้จักเมืองท่ีมีเสน่ห์แห่งนี ้
มำกขึน้ผำ่นกำรเดนิทำงเยือนของนำยกรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ  
ทัง้นี ้เมืองเซ่ียเหมินยงัมี สถำนกงสลุใหญ่ ณ เมืองเซ่ียเหมิน ซึง่ให้บริกำรชำวไทย 
ในเขตอำณำมณฑลฝเูจีย้นและมณฑลเจียงซีท่ีต้องกำรควำมชว่ยเหลือตำ่ง ๆ 
ทัง้ยงัให้บริกำรท�ำวีซำ่แก่ชำวจีนผู้ ท่ีประสงค์จะเดนิทำงไปประเทศไทย นอกจำกนี ้
ยงัมีส�ำนกังำนสง่เสริมกำรค้ำในตำ่งประเทศ (สคต.) ซึง่เป็นหน่วยงำนท่ีดแูล 
ด้ำนพำณิชย์ในเขตเมืองเซ่ียเหมิน (มณฑลฝเูจีย้น) ตัง้อยู่ท่ีสถำนกงสลุใหญ่  
ณ เมืองเซ่ียเหมินด้วย

ท้ำยท่ีสุดนี ้ หวังว่ำคนไทยคงจะให้ควำมสนใจเดินทำงมำเย่ียมเยือน  
สมัผสัมนต์เสน่ห์ของเมืองท่ีนำ่อยูแ่หง่นี ้ พร้อมทัง้ช่ืนชมวฒันธรรมหม่ินหนำน 
อันเก่ำแก่และสถำนท่ีท่องเท่ียวส�ำคัญของเมือง และลิม้ลองอำหำรทะเล 
อนัเลื่องช่ือตำมแบบฉบบัของมณฑลฝเูจีย้นกนันะครับ 
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ปาฐกถาพิเศษ
โดย...ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ์

รองนายกรัฐมนตรี
งาน NIKKEI ASIA 300  

GLOBAL BUSINESS FORUM

ท่ำนประธำนนิเคอิ ท่ำนแขกผู้ มีเกียรต ิ
ก่อนอ่ืน ต้องขอขอบคุณทำงนิเคอิท่ีได้เลือกกำร 

             จดังำนครัง้นีข้ึน้ในประเทศไทย และได้ให้เกียรตเิชิญ  
                  ผมมำร่วมงำนในวนันี ้
ท่ำนผู้ มีเกียรติครับ เดือนนีเ้ม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว เหตุกำรณ์หนึ่ง 

ซึ่งผมเช่ือว่ำคนไทยในครัง้นัน้และอีกหลำยชำติในเอเชียจะไม่มี 
ทำงลืมเลือนได้เลย คือ วิกฤติกำรเงินครัง้ใหญ่แห่งเอเชียท่ีเร่ิมต้น 
ท่ีประเทศไทยและลำมไปสู่หลำย ๆ ประเทศในเอเชีย วิกฤติกำรณ์ 
ในครัง้นัน้ไมเ่พียงสร้ำงควำมเสยีหำยทำงเศรษฐกิจและกำรเงินอยำ่ง
ไมเ่คยปรำกฎ แตย่งัสร้ำงควำมขดัแย้งและควำมเสียหำยใหญ่หลวง 
ทำงสงัคมท่ีติดตำมมำ ในช่วงเวลำนัน้ ผมด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนกุำร 
รมว. คลงัจงึได้มีโอกำสสมัผสัใกล้ชิดกบัเหตกุำรณ์ จ�ำได้วำ่ภำคธรุกิจ 
ในทกุภำคสว่นถ้ำไม่ตกในสถำนะล้มละลำยก็ประสบควำมเสียหำย 
ทำงกำรเงินอยำ่งใหญ่หลวง 1514



ป

ผู้คนต้องตกงำน สถำบนักำรเงินถ้ำไมถ่กูปิด รัฐก็ต้องเข้ำอุ้มเป็นสว่นใหญ่ 
เงินส�ำรองเงินตรำต่ำงประเทศสลำยสิน้จนต้องจ�ำยอมเข้ำอยู่ภำยใต้กรอบ 
กำรก�ำกับของ IMF เพ่ือแลกกับกำรกลบัคืนมำของเสถียรภำพทำงกำรเงิน  
ปรำกฏกำรณ์เหลำ่นีไ้มไ่ด้เกิดเฉพำะกบัไทยแตก่ระจำยออกไปในหลำยประเทศ 
ในเอเชีย ญ่ีปุ่ นในวนันัน้ ได้พยำยำมผลกัดนัให้เกิด Asian Monetary Fund  
เพ่ือเยียวยำวิกฤติกำรณ์ของชำติในเอเชียด้วยกนั แต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 
เพรำะไม่ได้รับกำรสนบัสนนุท่ีเพียงพอ โดยเฉพำะจำกชำติตะวนัตก วนัเวลำ 
ในชว่งนัน้ดเูหมือนควำมมืดมนปกคลมุไปทัว่เอเชียแทบจะมองไมเ่หน็แสงสว่ำง 
แหง่อนำคตเลย

ทำ่นผู้มีเกียรตคิรับ แม้ควำมเสยีหำยท่ีเกิดขึน้จะใหญ่หลวง แตค่วำมเสยีหำย 
ในวันนัน้กลับสร้ำงโอกำสแห่งอนำคต วิกฤติกำรเงินท่ีเกิดขึน้กลับเป็น 
บทเรียนท่ีทัง้ภำครัฐและเอกชนได้เรียนรู้และปรับตวัเปลี่ยนแปลง วนันีย่ี้สิบปี 
ให้หลงั สถำนะของประเทศท่ีเคยประสบวิกฤตกิำรณ์กลบัมำแขง็แกร่งได้อีกครัง้  
นิตยสำร Nikkei Asian Review เม่ือเร็ว ๆ  นี ้ได้รำยงำนถงึกำรฟืน้ตวัทำงเศรษฐกิจ 
และสถำนะเงินส�ำรองเงินตรำท่ีมัน่คง ไมว่ำ่ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ 
และเกำหลีใต้ ต่ำงก็มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีน่ำประทับใจ จนเป็นจุด 
ท่ีหอมหวนในกำรดงึดดูเงินทนุจำกตำ่งประเทศ Bloomberg คำดคะเนวำ่ในปีนี ้ 
อย่ำงน้อย 45 พนัล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ จะถกูน�ำไปลงทนุในตลำดทนุ 
และตลำด Bond ของกลุม่ประเทศเหลำ่นี ้

ไมเ่พียงเทำ่นัน้ วนันีป้ระเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียท่ีเม่ือย่ีสบิปีท่ีแล้วท่ีแม้รอดพ้น 
จำกวิกฤติกำรณ์แตย่งัต้องดิน้รนพฒันำให้พ้นจำกควำมยำกจน วนันีป้ระเทศ 
เหลำ่นัน้ในเอเชีย ล้วนผงำดเติบโตอย่ำงน่ำประทบัใจไม่ว่ำจะเป็นจีน อินเดีย 
หรือประเทศในกลุม่อำเซียน 

ทำ่นผู้ มีเกียรตคิรับ เอเชียท่ีมองไมเ่หน็อนำคตในวนันัน้ วนันี ้20 ปีให้หลงั  
ล้วนผงำดขึน้มำอย่ำงพร้อมเพรียง มีอตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีโดดเด่น 
ท่ีสดุ กลำยเป็นควำมหวงัและพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของโลก ในยำม 
ท่ีเศรษฐกิจโลกออ่นแอและเปรำะบำง ย่ิงในยำมท่ีนโยบำยของผู้น�ำใหมส่หรัฐฯ 
ก�ำลงัก่อให้เกิดสิง่ท่ีเรียกกนัวำ่ Upside Down Geopolitic ภมิูภำคเอเชียกลบั 
ก�ำลงัก้ำวสูก่ำรเป็นศนูย์กลำงเศรษฐกิจของโลก Asia Rise ท่ีกลำ่วขำนมำนำน  
วนันีไ้มใ่ชเ่พียงแคค่�ำพดู แตก่ระแสนัน้ ก�ำลงัเกิดขึน้แล้วจริง ๆ ครับ โอกำสได้ 
ก้ำวมำสูภ่มิูภำคเอเชียแล้ว แตท่ำ่นผู้ มีเกียรตคิรับ โอกำสแม้จะมำถงึแตก็่ใชว่ำ่ 
ทกุชำตทิกุประเทศในเอเชีย จะสำมำรถเข้ำถงึและใช้ประโยชน์จำกกระแสนีไ้ด้ 
เหมือนกนัหมด ในควำมคดิของผมนัน้ 4 ปัจจยัตอ่ไปนีจ้ะมีควำมส�ำคญัอยำ่งย่ิง 
ท่ีจะเป็นตวัก�ำหนดวำ่ ประเทศใด จะสำมำรถสร้ำงประโยชน์จำกโอกำสท่ีมำถงึ 
ในครัง้นีไ้ด้อยำ่งเตม็ท่ี

ประการแรก คือ ความสามารถ (Capability) ของประเทศและความสามารถ 
ในการแข่งขัน (Competitiveness)

เม่ือทัง้ภูมิภำคมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ประเทศท่ีมีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขนัสงูโดยเปรียบเทียบย่อมมีโอกำสในกำรก้ำวสูก่ำรเป็นศนูย์กลำง 
ทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทนุท่ีส�ำคญัของภูมิภำค และจะส่งผลให้มี 
โอกำสท่ีจะได้ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจสงูสดุจำกกำรนัน้ ในช่วงหลำยทศวรรษ 
ท่ีผ่ำนมำ ประเทศญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ ไต้หวนั และฮ่องกง ล้วนสำมำรถก้ำวขึน้สู ่
กำรเป็นประเทศท่ีพัฒนำในระดับสูงและทิง้ห่ำงประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย  
ก็ด้วยกำรสร้ำงและสั่งสมศักยภำพแห่งควำมสำมำรถของประเทศทัง้สิน้  
น่ีเป็นเหตุผลท่ีประเทศไทยได้ทุ่มเทควำมพยำยำมในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ  
เพ่ือท่ีจะยกระดบัควำมสำมำรถของประเทศในทกุ ๆ มิต ิ

โดยสภำพทำงภมิูศำสตร์ ไมมี่ใครปฏิเสธได้วำ่ประเทศไทยมีต�ำแหนง่ท่ีตัง้ 
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ท่ีเป็นศูนย์กลำงของอนุภูมิภำค แต่ควำมสำมำรถ 
เชิงแข่งขนัของประเทศท่ีแท้จริงนัน้ มิได้วดัจำกสภำพ 
ท่ีตัง้ทำงภูมิศำสตร์อย่ำงเดียว แต่มนัถูกก�ำหนดด้วย 
เง่ือนไขและบริบท (Context) แห่งอนำคต โครงสร้ำง 
เศรษฐกิจของไทยในวนันี ้ แม้จะสำมำรถน�ำมำซึง่กำร 

เจริญเติบโตท่ีน่ำพอใจ แต่ก็ไม่อำจน�ำพำให้ก้ำวพ้น  
Middle Income Trap ไปได้ ประเทศไทยต้องกำรปรับเปลี่ยน 

โครงสร้ำงกำรผลิตของประเทศ จำกท่ีเคยอำศยัปัจจัยด้ำนต้นทุน 
ในกำรแข่งขนัไปสู่กำรเน้นนวตักรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เรำต้องกำร 

เปลี่ยนภำคเกษตรท่ีผลผลติมีมลูคำ่ต�่ำสูก่ำรแปรรูป สร้ำงมลูคำ่เพ่ิมและสร้ำง  
Bio - Economy ท่ีมีมลูคำ่สงู เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้เพียงพอท่ีจะหลอ่เลีย้งเกษตรกร 
ท่ีเป็นคนสว่นใหญ่ของประเทศ เรำก�ำลงัเปลี่ยนอตุสำหกรรมของเรำจำกท่ีใช้ 
แรงงำนสูก่ำรสร้ำงอตุสำหกรรมเปำ้หมำยใหม่ท่ีเน้นเพ่ิมมลูคำ่ เน้นวิทยำกำร 
และนวตักรรม จำกฐำนกำรผลติท่ีเป็นเพียงโรงงำนประกอบสูก่ำรเน้นกำรพฒันำ 
Cluster และกำรเป็นศนูย์กลำงของภมิูภำคในอตุสำหกรรม เปำ้หมำยท่ีเรำมี 
ควำมสำมำรถ ไมว่ำ่จะเป็นยำนยนต์ อำหำรแหง่อนำคต Petrochemical ระดบัสงู 
Medical และ Wellness ท่ีเรำมีช่ือเสยีง หรือ Tourism Hub แหง่ภมิูภำค เป็นต้น  
และเพ่ือเป็นฐำนรองรับกำรสร้ำงอุตสำหกรรมเหล่ำนี ้ โครงกำร Eastern  
Economic Corridor (EEC) ได้ถกูขบัเคลือ่นออกมำ พร้อมกำรลงทนุโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนครัง้ใหญ่ของประเทศ เพ่ือให้ EEC เป็นศนูย์กลำงกำรผลติ กำรขนสง่  
และ Logistics ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอนภุูมิภำค CLMVT นโยบำยเศรษฐกิจ 4.0  
และกำรลงทนุทำงด้ำนอินเทอร์เน็ตและ IOT เพ่ือเปลี่ยนผำ่นระบบเศรษฐกิจ 
ไทยสู่ยคุดิจิทลัพร้อมไปกบักำรเตรียมกำรด้ำนทรัพยำกรมนษุย์ และกำรให้ 
ควำมส�ำคญักบักำรลงทนุในกำรค้นคว้ำวิจยัได้กลำยเป็นนโยบำยส�ำคญัสงูสดุ 
ท่ีรัฐพยำยำมผลกัดนั และท่ีจะขำดเสยีไมไ่ด้ คือ กำรปฏิรูปกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 
กำรตัดลดขัน้ตอนแก้ไขกฏระเบียบท่ีล้ำสมัย กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและ 
กำรขจดักำรทจุริต แม้ภำรกิจจะยงัไมเ่สจ็สมบรูณ์และยงัต้องใช้เวลำ แตผ่ลแหง่ 
ควำมพยำยำมเหลำ่นีอ้ยำ่งตอ่เน่ืองใน 2 ปีท่ีผำ่นมำ สง่ผลให้ไทยได้รับกำรจดั 
ล�ำดบัควำมสำมำรถแขง่ขนัท่ีดีขึน้โดยล�ำดบั

ประเทศไทยไมใ่ชป่ระเทศเดียวท่ีมีควำมมุง่มัน่เชน่นี ้ประเทศอ่ืน ๆ  ต่ำงก็มี 
ควำมมุง่มัน่เชน่กนั แตอ่ยำ่งน้อยท่ีสดุ ผมเช่ือวำ่ประเทศไทยก้ำวมำในทิศทำง 
ท่ีถกูต้อง และเช่ือวำ่ควำมเพียรพยำยำมเหลำ่นีจ้ะยกระดบัควำมสำมำรถของ 
ประเทศและผลกัดนัให้ไทยสำมำรถก้ำวสูก่ำรเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำกำรลงทนุ 
ท่ีโดดเดน่แหง่หนึง่ของภมิูภำคในอนำคต

ป ัจจัยส� า คัญประการที่ สอง  คือ  การวางต� าแหน ่ ง เ ชิ ง ยุทธศาสตร ์  
(Strategic Positioning) ในด้าน Geopolitic ของประเทศท่ีจะสร้างความโดดเด่น 
และความน่าสนใจในเวทีโลก อันจะเป็นเงื่อนไขส�าคัญต่อความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ 
ที่จะตามมา

ส�ำหรับประเทศใหญ่อยำ่งจีน หรือญ่ีปุ่ น เร่ืองนีค้งไมใ่ชปั่ญหำ แตส่�ำหรับ 
ประเทศเลก็ ๆ  เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองส�ำคญัอยำ่งย่ิง สงิคโปร์ เป็นตวัอยำ่งของประเทศ 
ท่ีมีควำมสำมำรถในด้ำนนีอ้ยำ่งโดดเดน่ ผมยงัจ�ำได้ในบทสนุทรพจน์ของทำ่น 
อดีตนำยกรัฐมนตรีลกีวนยชิูน้หนึง่ ท่ีกลำ่ววำ่ ประเทศสงิคโปร์เป็นประเทศเลก็  
ซึง่หำกดจูำกขนำดก็ยำกท่ีจะมีบทบำทตอ่โลก โจทย์ส�ำคญัคือ จะท�ำอย่ำงไร 
ท่ีจะท�ำให้ประเทศเลก็ ๆ  นีมี้ควำมหมำยและมีบทบำทท่ีมีนยัส�ำคญัในเวทีโลก  
ฉะนัน้เรำจะเห็นบทบำทด้ำนนีข้องสิงคโปร์ตลอดหลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำ  
ทัง้ในอำเซียน ทัง้ในกำรเช่ือมโยงโลกตะวนัออกกบัตะวนัตก เชน่ สหรัฐฯ และ EU 
บทบำทในกำรผลกัดนัเพ่ือก่อตัง้ ASEM และบทบำทในกำรร่วมผลกัดนั TPP  
พร้อมกับบทบำทดงักล่ำว สิงคโปร์สำมำรถสร้ำงตนเอง 
ให้เป็นศนูย์กลำงกำรเงินแหง่ภมิูภำคได้อยำ่งโดดเดน่ 
ในอดีตท่ีผ่ำนมำ หรือตัวอย่ำงของฮ่องกง 
ท่ีมีควำมไม่แน่นอนสงูภำยหลงักลบัคืน 
สู่ประเทศจีน แต่ฮ่องกงสำมำรถ 
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รักษำต�ำแหน่งเชิงยทุธศำสตร์ของตนได้ชดัเจน ตนเองไม่เพียงแต่ยงัสำมำรถ 
ด�ำรงกำรเป็นเมืองทำ่กำรค้ำและศนูย์กลำงกำรเงินท่ีส�ำคญัของโลก แตย่งัเป็น 
หวัหอกส�ำคญัของกลุม่ธรุกิจจำกจีนแผน่ดนิใหญ่ในกำรใช้เป็นฐำนก้ำวออกไป 
ลงทนุในบรรดำประเทศท่ีเส้นทำงตำมนโยบำย One Belt One Road ของจีน 
พำดผำ่น รวมถึงกำรเป็นตวักลำงจดัหำแหลง่สินค้ำจำก suppliers ทัง้หลำย 
ในเอเชียเพ่ือปอ้นสู ่retailers ยกัษ์ใหญ่ของโลกท่ีนบัวนัแตจ่ะตัง้เง่ือนไขกำรสัง่ซือ้ 
ท่ีไม่ง่ำยเลยท่ีประเทศใดจะสำมำรถแข่งขนัได้กับผู้ประกอบกำรของฮ่องกง 
ท่ีจะจดัหำได้ตำมเง่ือนไข ย่ิงเศรษฐกิจจีนขยำยตวัออกไปมำกเทำ่ใด ก็ดเูหมือน 
บทบำทของฮ่องกงจะทวีเพ่ิมติดตำมไปมำกเท่ำนัน้ ไทยก็เป็นประเทศเล็ก ๆ  

ประเทศหนึง่เชน่เดียวกบัประเทศอยำ่งเชน่ เวียดนำม มำเลเซีย ลำว เมียนมำ 
และกมัพชูำ ด้วยขนำดเศรษฐกิจและจ�ำนวนประชำกร แทบจะไร้ควำมหมำย 
ในเวทีโลก แต่เม่ือผนวกร่วมกัน โดยเฉพำะกำรผนึกร่วมกันของ CLMVT  
อนภุมิูภำคแถบนีก้ลบักลำยเป็นตลำดท่ีนำ่สนใจ เป็น supply chain ท่ีส�ำคญั  
และเม่ือเช่ือมเข้ำกับอำเซียนอ่ืน ๆ ก็จะเป็นข้อต่อส�ำคัญท่ีขำดเสียมิได้  
ทัง้กำรเมืองและเศรษฐกิจแหง่เอเชีย ไมว่ำ่เรำจะพดูถงึ ASEAN+6 ไมว่ำ่จะพดูถงึ 
กำรเช่ือม One Belt บนแผน่ดนิใหญ่เข้ำกบั maritime silk road ทำงทะเล ไมว่ำ่ 
จะพดูถงึ RCEP หรือแม้แต ่TPP ประเทศเลก็ ๆ  ท่ีดจูะไร้ควำมหมำยกลบักลำย 
เป็นข้อต่อท่ีมีควำมหมำยและมีนยัส�ำคญัอย่ำงย่ิง ด้วยเหตนีุ ้ นโยบำยก้ำว 

ไปข้ำงหน้ำด้วยกนั หรือ Stronger Together และกำรผลกัดนั 
ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ร่วมของ 

กลุม่ประเทศ CLMVT จงึเป็นก้ำวยำ่งทำง Geopolitic  
ท่ีส�ำคญัของรัฐบำลนี ้เพ่ือสร้ำงพลงัผนกึ เพ่ือเช่ือมโยง 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์กับอำเซียนโดยรวม กำรเช่ือมโยงเป็นส่วนหนึ่งของ  
One Belt One Road และกำรร่วมกนัผลกัดนั RCEP และกำรเป็นสว่นหนึง่ 
ของ TPP ล้วนเป็นกำรวำงต�ำแหนง่เชิงยทุธศำสตร์ท่ีสร้ำงควำมหมำย บทบำท 
ควำมส�ำคญัและก่อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจตอ่ทัง้อนภุมิูภำคโดยรวม

ประการที่สาม คือ ความเข้มแข็งและความสามารถของภาคเอกชน 
ภำคเอกชนก็เหมือนนกัรบ แตเ่ป็นนกัรบทำงเศรษฐกิจ ประเทศใดพร่ังพร้อม 

ด้วยมวลหมูจ่�ำนวนนกัรบทำงเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง และมีควำมสำมำรถท่ีโดดเดน่ 
ในอุตสำหกรรมท่ีตนอยู่ ย่อมอยู่ในสถำนะท่ีจะประสบควำมส�ำเร็จสูงทำง 
เศรษฐกิจ ญ่ีปุ่ น เกำหลใีต้ สงิคโปร์ ไต้หวนั และฮอ่งกงล้วนแล้วแตเ่ป็นตวัอย่ำง 
ท่ีเห็นได้ชัดในอดีตท่ีผ่ำนมำ แต่ในอนำคตจีนก�ำลงัเป็นตวัอย่ำงท่ีน่ำศึกษำ 
ติดตำมเป็นอยำ่งย่ิง ในช่วงแรกของกำรพฒันำ จีนอำศยัพลงัของรัฐวิสำหกิจ 
ยกัษ์ใหญ่ท่ีเร่ิมจำกกำรครอบครองตลำดจีนแล้วจงึรุกสูต่ำ่งประเทศ แตใ่นชว่ง 
10 ปีหลงั เรำได้เห็นควำมสำมำรถของจีนในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหมห่รือ  
New Startups จ�ำนวนนบัล้ำนจำกหลำกหลำยมณฑลให้เป็นหวัหอกในกำร 
สร้ำงนวตักรรม สร้ำงมลูคำ่กำรค้ำและรุกสูต่ลำดโลกอย่ำงรวดเร็ว โดยอำศยั 
กำรสนบัสนนุจำกนโยบำยภำครัฐ สถำบนักำรศกึษำ สถำบนัวิจยัและผู้ประกอบ 
กำรขนำดใหญ่ท่ีหนัมำสร้ำง Startup รุ่นใหมท่ี่วดักนัท่ีควำมสำมำรถไมใ่ชข่นำด   
ท่ีส�ำคัญท่ีสุด คือ ผู้ ประกอบกำรใหม่เหล่ำนีไ้ม่ได้ติดยึดกับรูปแบบทำง 
ธุรกิจในอดีต แต่ควำมส�ำเร็จของพวกเขำนัน้ มำจำกวิทยำกำร นวตักรรม  
และรูปแบบทำงธรุกิจท่ีสำมำรถตอบสนองผู้บริโภคได้ดีกว่ำ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง  
รูปแบบทำงธุรกิจท่ีอำศยักำรสนบัสนนุจำกเทคโนโลยี อินเดียเป็นอีกประเทศ 
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หนึง่ท่ีควำมโดดเดน่แหง่วิทยำกำรและบคุลำกร โดยเฉพำะด้ำน IT และดิจิทลั 
สำมำรถผลกัดนัให้ผู้ประกอบกำรอินเดียก้ำวสูร่ะดบัผู้น�ำในเอเชีย ซึง่จำกกำร 
จดัอนัดบัธรุกิจท่ีมีผลประกอบกำรดีเดน่แหง่เอเชียของ Nikkei ผู้ประกอบกำร 
อินเดียสำมำรถอยูใ่น top 30 ของ Nikkei 300 ถงึ 10 อนัดบั สงูกวำ่ชำตใิด ๆ  
ในเอเชีย

ในโลกข้ำงหน้ำ เทคโนโลยี นวตักรรม และรูปแบบทำงธุรกิจท่ีเฉียบคม  
คือ อำวธุส�ำคญัท่ีนกัรบเศรษฐกิจในโลกแหง่อนำคตจะต้องมี อินเทอร์เน็ต IOT  
big data และ AI ก�ำลงัเป็นเง่ือนไขท่ีจ�ำเป็นตอ่กำรตอบสนองควำมต้องกำร 
ท่ีหลำกหลำยและเปลีย่นแปลงเร็วของผู้บริโภคยคุใหม ่รูปแบบทำงธรุกิจท่ีปรับตวั 
ได้เร็ว เข้ำถึงตรงผู้บริโภค เพ่ือสนองควำมต้องกำรท่ียงัไม่ถูกเติมเต็มก�ำลงั 
เข้ำมำแทนท่ีรูปแบบธุรกิจดัง้เดิม ขนำดอำจจะไม่ใช่ปัจจยัท่ีส�ำคญัอีกต่อไป  
ทัง้นีข้นำดอำจเป็นข้อจ�ำกัดเสียด้วยซ�ำ้ หำกขำดซึ่งปัจจัยข้ำงต้น โดยทำง 
Nikkei Asian Review ฉบบัลำ่สดุได้รำยงำนข้อเทจ็จริงท่ีวำ่ บริษัทขนำดใหญ่ 
ทัง้หลำยท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ยงัคงมีควำมเช่ืองช้ำในกำรมุง่ลงทนุ 
สูอ่นำคต ซึง่ท�ำให้นกัลงทนุขำดควำมมัน่ใจในศกัยภำพแหง่อนำคต และสง่ผล 
กระทบต่อกำรเติบโตของรำคำหุ้นในท่ีสุด ในทำงตรงข้ำมบริษัทยักษ์ใหญ่ 
ท่ีสำมำรถขยบัตวัเร็ว มุง่ลงทนุพฒันำทำงวิทยำกำรเพ่ือสร้ำงนวตักรรมใหมก่ลบั 
สำมำรถด�ำรงควำมเป็นผู้น�ำและขยำยอำณำจกัรธรุกิจได้อยำ่งตอ่เน่ืองและมีผล 
ประกอบกำรโดดเด่นอย่ำงน่ำทึ่ง และน่ีจึงเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีรัฐบำลไทยตัง้ใจ 
และมุ่งมั่นอย่ำงย่ิงท่ีจะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดขึน้กับภำคเอกชนไทย  
ในด้ำนหนึ่งต้องกำรผลกัดนัให้บริษัทขนำดใหญ่ของไทยให้มีควำมเข้มแข็ง 
ในเชิงเทคโนโลยีและกำรค้นคว้ำวิจยั และสำมำรถเพียงพอท่ีก้ำวสูก่ำรแขง่ขนั 

ในระดบัโลก ปัจจบุนัไทยมีบริษัทธรุกิจขนำดใหญ่และกลำงท่ีจดทะเบียน 

ในตลำดหลกัทรัพย์อยูป่ระมำณ 500 กวำ่บริษัท ซึง่รัฐบำลต้องกำรให้บริษัท 
เหลำ่นีพ้ฒันำยกระดบัควำมเข้มแข็งขึน้ไปอีก โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีและ 
นวตักรรมเพ่ือเตรียมพร้อมสูย่คุดจิิทลั ในขณะเดียวกนัก็ต้องกำรเปลี่ยนแปลง 
ภำค SMEs ของไทยท่ียงัออ่นแอและไมท่นักบัควำมเปลีย่นแปลงของวิทยำกำร 
และรูปแบบใหม ่กำรด�ำเนินธรุกิจในโลกข้ำงหน้ำ และท่ีส�ำคญัท่ีสดุเรำต้องกำร 
สร้ำงธุรกิจ Startup พนัธุ์ใหม่ทัง้ด้ำนเกษตร อุตสำหกรรม creative และ  
Digital Economy ทัง้ในภำคกำรผลติและภำคบริกำรท่ีเข้ำถงึเทคโนโลยี เข้ำใจ 
และสำมำรถพฒันำรูปแบบให้เป็นรูปแบบทำงธรุกิจยคุใหมท่ี่สำมำรถแขง่ขนัได้ 
ในโลกแหง่อนำคต แนน่อนท่ีสดุ ควำมฝันนีจ้ะเป็นควำมจริงได้ก็ด้วยกำรพฒันำ 
อย่ำงบรูณำกำรและด้วยควำมร่วมมือและสนบัสนนุจำกมิตรประเทศของเรำ  
กำรเดินทำงของผมไปญ่ีปุ่ นครัง้ท่ีผ่ำนมำ ผมได้รับก�ำลงัใจและกำรสนบัสนนุ 
จำกทำ่นเลขำธิกำรครม. ทำ่นสกึะ และทำ่นรมว. กระทรวง METI เป็นอยำ่งดี  
ซึ่งท่ำนรมว. ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับ รมว. อตุสำหกรรมของไทยในกำร 
ร่วมพัฒนำ EEC กำรชักชวนธุรกิจในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและกำรร่วม 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ SMEs ไทย ท่ำนจะเดินทำงมำไทยด้วยตนเอง 
พร้อมเคดนัเรนและกลุ่มธุรกิจเอกชนญ่ีปุ่ นจ�ำนวนหนึ่ง เพ่ือพบปะภำครัฐ 
และภำคเอกชนในชว่งต้นเดือนกนัยำยนท่ีจะถงึนี ้

ปัจจัยประการสุดท้าย ที่ผมคิดว่าส�าคัญที่สุดและยากล�าบากที่สุดที่จะให้ ได้มา 
นั่นคือ ความเป็นเอกภาพและพลังผนึกในสังคม 

เรำลองย้อนไปดอูดีต ถ้ำจะถำมวำ่อะไร คือ เหตแุหง่ควำมส�ำเร็จของญ่ีปุ่ น   
ในควำมเหน็ของผมชดัเจนอยำ่งย่ิง  ควำมร่วมมือเป็นอนัหนึง่เดียวกนัระหวำ่ง 
ภำครัฐและเอกชนของญ่ีปนุ ในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรก้ำวเดนิทำงยทุธศำสตร์ 
และพลังกำรขับเคลื่อนท่ีทรงพลังจำกเอกภำพของคนในชำติ ท�ำให้ญ่ีปุ่ น 
สำมำรถสร้ำงควำมมหศัจรรย์ทำงเศรษฐกิจอยำ่งย่ิงใหญ่ในอดีต และในบดันี ้
ปรำกฏกำรณ์ดงักลำ่วก็ก�ำลงัเกิดขึน้ท่ีประเทศจีน และได้ท�ำให้จีนสำมำรถสร้ำง 
มหศัจรรย์ทำงเศรษฐกิจในห้วง 2 ทศวรรษท่ีผำ่นมำ กำรก้ำวน�ำเชิงยทุธศำสตร์ 
ของภำครัฐ กำรออกนโยบำยท่ีสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเกือ้หนุน บวกเข้ำกับ 
ควำมสำมำรถของภำคเอกชน ภำยใต้บรรยำกำศท่ีเป็นปึกแผน่และมีเอกภำพ 
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อนัตอ่เน่ือง แม้จะอยูใ่นระบอบกำรเมืองท่ีตะวนัตกจะไมเ่ห็นพ้อง แตก่ลบัท�ำให้จีน 
สำมำรถก้ำวกระโดดได้อยำ่งนำ่มหศัจรรย์ 

ในยำมท่ีโลกเต็มไปด้วยควำมตึงเครียดจำกควำมขดัแย้ง ควำมเป็นเอกภำพ 
และควำมเป็นปึกแผน่ทำงสงัคม ก�ำลงัเป็นตวัชีว้ดัใหมข่องประเทศท่ีจะเป็นดำวจรัสแสง 
แหง่อนำคต Eurasia Group บริษัทท่ีปรึกษำด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่งทำงกำรเมือง 
ท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก ท่ีนกัลงทนุทัง้หลำยติดตำมบทวิเครำะห์เพ่ือกำรลงทนุ  
ได้ตีพิมพ์บทวิเครำะห์เม่ือเร็ว ๆ  นีว้ำ่ นกัลงทนุก�ำลงัหนัหลงัให้กบัประเทศท่ีเตม็ไปด้วย 
ควำมขดัแย้งภำยใน เพรำะประเทศเหลำ่นีล้้วนประสบควำมชะงกังนัในกำรพฒันำ 
ประเทศ เพรำะใช้เวลำสว่นใหญ่ในกำรดบัไฟแหง่ควำมขดัแย้งในบ้ำน โดยยกตวัอยำ่ง 
กรณีท่ีทัง้เยอรมนีและสหรัฐฯ ต่ำงเผชิญกบัข่ำวลือกำรแทรกแซงกำรเลือกตัง้ของ 
รัสเซีย แตข่ำ่วลอืนัน้ไมมี่ผลใด ๆ  กบัสงัคมเยอรมนีเลย ในขณะท่ีกำรเมืองในประเทศ 
ของสหรัฐฯ แตกแยกอยำ่งรุนแรง หรือในกรณีของอินเดียท่ีผู้น�ำอินเดียสำมำรถเดนิสำย 
ในต่ำงประเทศเพ่ือสร้ำงควำมน่ำสนใจของอินเดียได้อย่ำงมีพลงั ก็เพรำะสำมำรถ 
สร้ำงควำมเป็นเอกภำพในประเทศได้อย่ำงมัน่คง บทวิเครำะห์บทนี ้ชีใ้ห้เหน็แนวโน้ม 
ท่ีทัง้เยอรมนีและอินเดียก�ำลงัเป็นประเทศท่ีเป็นศนูย์กลำงทำงเศรษฐกิจ ไมใ่ชเ่พียง 
เพรำะขนำดเศรษฐกิจ แต่เป็นเพรำะควำมเป็นปึกแผ่นทำงสงัคม และเอกภำพ 
ในประเทศ ซึง่สร้ำงควำมมัน่ใจในควำมปลอดภยัท่ีจะไปลงทนุเม่ือเทียบกบัประเทศ 
ท่ีเตม็ไปด้วยควำมขดัแย้งภำยใน  น่ีคือเหตผุลส�ำคญัท่ีรัฐบำลไทยได้ให้ควำมส�ำคญั 
สงูสดุต่อกำรลดควำมขดัแย้งในสงัคมและพยำยำมสร้ำงพลงัร่วมในบ้ำนเมืองเพ่ือ 
ขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปของประเทศให้เกิดผล ในชว่ง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ รัฐบำลได้ผลกัดนั 
แนวทำงท่ีเรำเรียกวำ่ประชำรัฐ เพ่ือน�ำพลงัร่วมระหวำ่งภำครัฐ เอกชนและประชำชน  

มำใช้ในกำรขบัเคลื่อนในทกุมิติ แม้จะอยู่ในช่วงเร่ิมต้น แต่แนวทำงดงักล่ำว 
ก็เป็นท่ียอมรับและก�ำลงัขยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว รัฐบำลในขณะนีพ้ยำยำมดงึพลงั 
ของเครือข่ำยภำคประชำชนท่ีกระจำยอยู่ทัว่ประเทศให้มำร่วมกบัภำคเอกชน  
ทัง้ไทยและตำ่งประเทศ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
กว่ำ 500 บริษัทเพ่ือสร้ำงพลงัร่วมในกำรปฏิรูปประเทศ ไม่ว่ำทำงเศรษฐกิจ  
สงัคม หรือแม้แตท่ำงกำรเมือง ผมมีควำมเช่ือมัน่เป็นอยำ่งย่ิงวำ่พลงัแหง่ประชำรัฐนี ้
จะเป็นพลงัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีจะท�ำให้ประเทศมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถก้ำวไป 
สูจ่ดุหมำยได้ส�ำเร็จ

ทำ่นผู้มีเกียรตคิรับ ในยคุสมยัท่ีนโยบำย America First ก�ำลงัเป็น disruptive 
factor อันส�ำคัญต่อดุลยภำพของกำรเมืองและเศรษฐกิจโลก และน�ำมำ 
ซึง่ควำมไมแ่นน่อนและควำมหวัน่ไหวไปทัว่ทกุหนแหง่ และในขณะท่ีโลกในยคุ 
ท่ีเทคโนโลยี คือ disruptive factor ส�ำคญัท่ีสำมำรถเปลี่ยน landscape  
แห่งกำรแข่งขนัและเปลี่ยนเง่ือนไขแห่งควำมส�ำเร็จได้อยำ่งสิน้เชิง ผู้ รู้เท่ำทนั 
วิทยำกำร ผู้ รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ และเตรียมพร้อมไม่เพียงกำรเผชิญหน้ำ  
แต่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกมนัเท่ำนัน้ คือ ผู้ชนะ โอกำสก�ำลงัขยบัจำกโลก 
ตะวนัตกสู่โลกตะวนัออก ประเทศท่ีมีควำมเป็นเอกภำพ มีภำครัฐท่ีสำมำรถ 
และภำคเอกชนท่ีเข้มแข็งและเตรียมพร้อมสร้ำงตนสูอ่นำคต คือ ผู้ ท่ีจะส�ำเร็จ 
และสำมำรถก้ำวสูแ่ถวหน้ำของกำรพฒันำ ในทำงตรงข้ำมประเทศท่ีหลบัใหล 
ยึดติดกับอดีตและอุดมไปด้วยภำคเอกชนท่ีขำดเขลำ ล้ำหลงั ไม่กล้ำท่ีจะ 
เปลี่ยนแปลง ก็คงต้องขอแสดงควำมเสียใจลว่งหน้ำวำ่ ไม่เพียงแตท่ำ่นจะไม ่
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกโอกำสท่ีก�ำลังมำถึง แต่กลับจะต้องเผชิญกับ 
ควำมเสื่อมและควำมถดถอยอย่ำงยำกท่ีจะหลีกเลี่ยง โอกำสเป็นของ 
ผู้กล้ำและเตรียมพร้อมแล้วเทำ่นัน้ ฉะนัน้กำรท่ี Nikkei จดังำนในวนันี ้
ขึน้มำ จึงต้องถือว่ำสอดคล้องอย่ำงย่ิงทัง้หัวข้อและจังหวะเวลำ  
เพ่ือเตือนทัง้ภำครัฐและภำคเอกชนทัง้หลำยแหง่เอเชียให้ตระหนกัรู้ 
และเตรียมตวั 
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ครบ  
130 ปี

ไทย - ญี่ปุ่น

อบอุ่นกับ 
สายสัมพนัธ์
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เมื่อเอ่ยถึงญ่ีปุ่น เราก็มักจะนึกถึงอาหารญ่ีปุ่นที่แสนอร่อย 
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน่าต่ืนตาต่ืนใจ โดยเฉพาะในช่วงฤด ู
ดอกซากุระบานและฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มีอากาศเย็นสบาย 
เหมาะแก่การไปพักผ่อน แช่ออนเซ็น วัฒนธรรมประเพณทีีง่ดงาม 
และมีเสน่ห์ อัธยาศัยไมตรีและความสุภาพนุ่มนวลของคนญี่ปุ่น 
ตลอดจนดารานักร้องที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ อาจกล่าวได้ว่า  
คนไทยเรามีความรู้สึกชื่นชมและมีใจผูกพันกับประเทศญ่ีปุ่น 
ไม่มากก็น้อยมาเป็นเวลานานแล้ว

ในความเป็นจริง สายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญ่ีปุ ่นนั้น 
มีประวัติศาสตร ์อันยาวนานและมีความใกล ้ชิดกันอย่าง 
แนบแน ่น นักเ รียนเก ่าญี่ปุ ่นหลายคนได ้กล ่าวเป ็นเสียง 
เดียวกันว ่าคนญ่ีปุ ่นเองก็มีความรู ้สึกที่ดีมากต่อคนไทย 
และประเทศไทยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยทีม่รีสชาตทิีห่ลากหลาย 
โบราณสถานและศิลปหตัถกรรมของไทยทีง่ดงามวจิติรตระการตา 
หรือแม้แต่รอยย้ิมที่เป็นมิตรและสะท้อนถึงความจริงใจเป็นกันเอง 
ของคนไทย กลุ่มคนญี่ปุ่นที่เป็นแฟนคลับเมืองไทย ก็คอยเฝ้า 
ติดตามผลงานของศิลปินดาราและนักร ้องชาวไทยอย่าง 
เหนียวแน่นไม่แพ้กัน สายสัมพันธ์ ไทย - ญ่ีปุ่นนับวันจึงมีแต่จะ 
ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเรื่อย ๆ 

งานฉายภาพยนตร์ไทย 

รอบพิเศษ เรื่อง  

“แฟนเดย์ แฟนกัน 

แค่วันเดียว” ณ เมืองซัปโปโร  

จังหวัดฮอกไกโด

โดยในปี 2560 เป็นปีท่ีครบรอบ 
130 ปี กำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ 
ทำงกำรทตูไทย - ญ่ีปุ่ น กระทรวงกำร 
ตำ่งประเทศของไทยและญ่ีปุ่ นรวมทัง้ 
หลำยหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกนั 
จัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลองโอกำส 
ส�ำคญัดงักล่ำวตลอดทัง้ปี โดยมีทัง้ 
กิจกรรมท่ีฝ่ำยไทยจัดขึน้ท่ีประเทศ 
ญ่ีปุ่ น อำทิ กำรน�ำภำพยนตร์ไทย  
“แฟนเดย์ เป็นแฟนกันแค่วันเดียว” 
ซึ่งถ่ำยท�ำท่ีเมืองซัปโปโร จังหวัด 
ฮอกไกโด ไปฉำยในงำน Osaka  
Asian Film Festival นครโอซำกำ  
และท่ีเมืองซปัโปโร จงัหวดัฮอกไกโด  
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ภาพบรรยากาศ 

การแสดงวัฒนธรรม 

ในงานเทศกาลไทย 

ณ กรุงโตเกียว 

ครั้งที่ 18
 

เม่ือเดือนมีนำคม 2560 และกำรจดังำนเทศกำลไทยท่ีกรุงโตเกียว นครโอซำกำ  
เมืองนำโกยำ เมืองเซนได และจงัหวดัชิสโึอะกะ เม่ือเดือนพฤษภำคม มิถนุำยน  
และสงิหำคม 2560 ซึง่มีกำรจดันิทรรศกำรในโอกำสครบรอบ 130 ปี ควำมสมัพนัธ์ 
ไทย - ญ่ีปุ่ น อย่ำงย่ิงใหญ่อีกด้วย รวมจ�ำนวนผู้ เข้ำร่วมทุกงำนไม่ต�่ำกว่ำ  
700,000 คน ขณะท่ีฝ่ำยญ่ีปุ่ นก็จดังำนท่ีประเทศไทยด้วย เชน่ งำน Japan Expo  
in Thailand ท่ีห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2560  
และล่ำสดุท่ีห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน เม่ือต้นเดือนกนัยำยนท่ีผ่ำนมำ 
ตลอดจนกำรน�ำกำรแสดงและนิทรรศกำรของญ่ีปุ่ นมำจดัแสดงท่ีประเทศไทย 
ซึง่ท�ำให้ประชำชนของทัง้สองฝ่ำยได้มำพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  
สร้ำงบรรยำกำศท่ีอบอุน่และคกึคกัส�ำหรับทัง้สองประเทศเป็นอยำ่งมำก

กิจกรรมท่ีส�ำคัญและน่ำจับตำอย่ำงย่ิง คือ  
กิจกรรมไฮไลท์ท่ีกระทรวงกำรต่ำงประเทศของ 
ไทยและญ่ีปุ่ นร่วมมือกนัจดัขึน้ทัง้ท่ีไทยและญ่ีปุ่ น 
ในวนัท่ี 26 กนัยำยน 2560 ซึง่ตรงกบัวนัครบรอบ  
130 ปีกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต
ระหว่ำงไทย - ญ่ีปุ่ น นั่นคือ กำรจัดงำนแสดง 
ดนตรีคลำสสิกโดยวงดุริยำงค์ซิมโฟนีกรุงเทพ  
ในพระรำชปูถมัภ์ฯ ท่ี Suntory Hall กรุงโตเกียว  
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนเอกอัครรำชทูต  
ณ กรุงโตเกียว กับฝ่ำยญ่ีปุ่ น ไม่เพียงเท่ำนัน้  

ในวนัเดียวกันท่ีกรุงเทพฯ ก็มี 
กำรจดังำนเปิดตวันิทรรศกำร 
“วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย - ญ่ีปุ่ น”  
ท่ีอำคำรนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
ถนนรำชด�ำเนิน ซึ่งมีผู้ แทน 
ระดบัสงูของกระทรวงกำรตำ่ง 
ประเทศของทัง้สองฝ่ำยเข้ำร่วม  
โดยในนิทรรศกำรดังกล่ำว  
ผู้ เข้ำร่วมงำนได้เพลดิเพลนิกบั 
สื่ อมัลติ มี เ ดียหลำกหลำย 
รูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นรูปภำพ 
และคลิป วีดิทัศ น์ เ ก่ี ยวกับ 
ควำมสัมพันธ์ไทย - ญ่ีปุ่ น 
ทัง้ในระดบัพระรำชวงศ์ รัฐบำล  
และประชำชน และท่ีส�ำคัญ 

งานแสดงดนตร ี

คลาสสิกโดยวงดุริยางค์

ซิมโฟนีกรุงเทพ  
ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ที่ Suntory Hall  

ณ กรุงโตเกียว 
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ในสว่นของนิทรรศกำรควำมสมัพนัธ์ระดบัประชำชน มีกำรจดัแสดงกำร 
แลกเปลี่ยนระหว่ำงกันในด้ำนอำหำร ศิลปะและวัฒนธรรม กำร์ตูน 
และแอนิเมชนั ซึง่ผู้ เข้ำชมได้พบกบัตวักำร์ตนูญ่ีปุ่ นน่ำรักสดุฮิตท่ีโด่งดงั 
ในไทยมำกมำย เชน่ โดรำเอมอน วนัพีซ และคมุะมง รวมทัง้ตวักำร์ตนูของ 
ไทยยคุใหมท่ี่โดง่ดงัในญ่ีปุ่ น เชน่ มะมว่งจงั และ Bloody Bunny นอกจำกนี ้
ยงัมีมมุศิลปินนกัร้อง ซึง่ผู้ เข้ำชมจะได้ชมภำพผลงำนของศิลปินขวญัใจ 
คนไทยท่ีมีผลงำนในญ่ีปุ่ น ไมว่ำ่จะเป็นเจมส์ จิรำย ุและแสตมป์ อภิวชัร์ ฯลฯ 
และกลุม่ศลิปินท่ีก่อตัง้ขึน้จำกวงไอดอล AKB48 ของญ่ีปุ่ นท่ีประเทศไทย  
นัน่คือ BNK48

ควำมน่ำสนใจของนิทรรศกำรนีย้งัรวมถึงกำรน�ำเสนอ 
ภำพยนตร์และละครของไทยหลำยเร่ืองหลำยอรรถรสทัง้ท่ี 
ถ่ำยท�ำในญ่ีปุ่ นและภำพยนตร์ญ่ีปุ่ นท่ีถ่ำยท�ำในประเทศไทย  
และท่ีร่วมมือกนัสร้ำงเป็นโปรเจกต์ระหว่ำงทัง้สองประเทศ  
นอกจำกนี ้ ยังมีมุมกิจกรรมกีฬำและเทคโนโลยีล�ำ้ยุค  
ซึ่งผู้ เข้ำร่วมงำนสำมำรถถ่ำยภำพร่วมสนกุกนัได้อย่ำงจใุจ 
ในงำนเดียว ทกุคนท่ีมำงำนนีต้่ำงเห็นพ้องกนัว่ำ นอกจำก 
จะได้ควำมรู้สกึดี ๆ สมัผสัได้ถงึมิตรไมตรีไทย - ญ่ีปุ่ นแล้ว 
ยงัท�ำให้ไทย - ญ่ีปุ่ นได้รู้จกัซึง่กนัและกนัมำกขึน้อีกด้วย

ตดิตำมคลปิข้อมลูนิทรรศกำร รวมทัง้ข้อควำมในโอกำส 
พิเศษนีจ้ำกศลิปิน - ดำรำ และบคุคลตำ่ง ๆ  ได้ทำง YouTube  
ชอ่ง 130thThailandJapan 
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บอกเล่าความเป็นไทย 
ผ่านอาหาร

THAI 
FOOD

คุยกับเชฟชุมพล  แจ้งไพร

แทบทกุชำติบนโลกรู้จกัประเทศไทยผ่ำนเร่ืองรำวมำกมำย 
ทัง้แหล่งท่องเท่ียว ธรรมชำติท่ีงดงำม วัฒนธรรม ประเพณี  
หรือประวตัศิำสตร์ และท่ีขำดไมไ่ด้เลย คือ “อำหำรไทย”

“คนที่จะท�ำอำหำรไทยได้อร่อยและดีที่สุดก็คือคนไทย”  
คือค�ำพดูของ คณุชมุพล แจ้งไพร หรือ “เชฟชุมพล” เชฟอำหำรไทย 
มือหนึง่ท่ีโดง่ดงัระดบัโลก จำกประสบกำรณ์ท่ีคลกุคลีกบัแวดวง 
อำหำร รังสรรค์อำหำรไทยเผยแพร่สูป่ระเทศตำ่ง ๆ มำนำนกวำ่ 
25 ปี วนันี ้ เชฟชมุพลกำรันตีได้วำ่ อำหำรไทย คือ อำหำรระดบั
โลก บทสนทนำของเชฟชมุพลในวำรสำรฉบบันี ้จะเป็นทัง้เร่ืองเลำ่  
ค�ำแนะน�ำ และแรงบนัดำลใจท่ีเป็นประโยชน์ส�ำหรับคณุ

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กรองทอง สุขอร่าม
นักเขียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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เชฟ ไทยที่เคยอยากเป็นนักการทูต
จำกช่ือเสียงและประสบกำรณ์ของเชฟชมุพล หำกให้คำดเดำ 

ชีวิตก็อำจคดิวำ่ เชฟมีควำมสนใจ ช่ืนชอบ และเรียนด้ำนกำรท�ำอำหำร 
มำตัง้แตเ่ดก็ แตแ่ท้จริงแล้ว จดุเร่ิมต้นของกำรเข้ำมำคลกุคลีกบัวงกำร 

อำหำรจนประสบควำมส�ำเร็จเชน่ทกุวนันี ้มีจดุเปลี่ยนส�ำคญัในชว่งวยัรุ่น 
“กำรท�ำอำชีพเชฟเป็นเร่ืองทีผ่มไม่ไดต้ัง้ใจ เพรำะในตอนเด็กผมอยำกเป็น 

นกักำรทูต ตัง้แต่ตอนนัน้ก็มุ่งมัน่และตดัสินใจเรียนรฐัศำสตร์กำรทูต จนกระทัง่ 
เกิดจดุพลิกผนัตอนอำยปุระมำณ 18 ตอนนัน้ผมเรียนอยู่ปี 3 ผมมีโอกำสไดท้�ำ 
ธรุกิจอยู่ตวัหน่ึง แต่ขำดทนุเยอะมำก ก็เลยตดัสินใจว่ำอยำกจะยำ้ยไปท�ำงำน 

ทีย่โุรป ตอนนัน้ท�ำอยู่ไดป้ระมำณ 3 เดือน ทำงเจ้ำของร้ำนอำหำรก็สนใจ 
อยำกใหเ้รำท�ำต่อ ขอใหเ้ซ็นสญัญำอีก 3 ปี ใจหน่ึงก็รู้สึกว่ำอยำกกลบัมำ 

เรียนมำกกว่ำ แต่อีกใจก็มองว่ำเป็นโอกำสทีดี่ สดุทำ้ยก็ตดัสินใจ 
อยู่ช่วยต่ออีก 1 ปี และหลงัจำกนัน้ก็เลยตดัสินใจว่ำจะเดินทำง 
ในสำยอำชีพเชฟ จำกวนันัน้ถึงวนันีก็้ประมำณ 25 ปีแลว้ครบั”  

เชฟชมุพลเลำ่ย้อนถงึจดุเร่ิมต้น
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ความส�าเร็จที่เชฟท�าได้
ใช้ทั้งพรสวรรค์ และพรแสวง

กำรท�ำอำหำรและศิลปะมีควำมคล้ำยคลึงกัน ละเอียดอ่อน หลำกรส  
หลำยควำมรู้สกึ คนท่ีจะท�ำงำนตรงนีไ้ด้ดีและประสบควำมส�ำเร็จได้ จงึไม่ใช ่
แคท่�ำตำมสตูร ตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้แล้วจบ ทวำ่ต้องใสใ่จทกุขัน้ตอน เพ่ือให้ 
เกิดควำมเป็น “มืออำชีพ” เชฟชมุพลให้มมุมองวำ่ 

“กำรท�ำอำหำรตอ้งอำศยัองค์ประกอบหลำยอย่ำงครบั จะว่ำมีพรสวรรค์ก็ใช่ 
เพรำะตอ้งมีพรสวรรค์ในกำรชิมและนอกเหนือจำกนัน้ก็คือพรแสวง ทีเ่รำตอ้ง 
สนใจในทกุรำยละเอียดเพรำะถ้ำเรำท�ำอำหำรแต่ไม่สนใจองค์ประกอบอืน่ ๆ  
ก็เป็นไปไม่ไดเ้ลยทีจ่ะท�ำอำหำรออกมำไดดี้และประสบควำมส�ำเร็จ และทีส่�ำคญั  
คือ ตอ้งคิดเสมอว่ำส่ิงทีเ่รำก�ำลงัท�ำคือส่ิงทีมี่ค่ำ ตอ้งใหค้วำมสนใจ หมัน่เรียนรู้  
ฝึกฝน และตอ้งวิเครำะห์ใหเ้ป็นว่ำอำหำรชนิดนีท้�ำไมมีกล่ินแบบนี ้รสชำติแบบนี ้
ท�ำไมตอ้งมีวิธีท�ำแบบนีซ่ึ้งผมมองว่ำเป็นจดุส�ำคญัทีข่ำดไม่ไดเ้ลย 

บำงครั้งเคยคิดไหมว่ำท�ำไมเมนูเดียวกนั คนหน่ึงท�ำแล้วรสชำติแบบนี ้ 
แต่อีกคนท�ำออกมำแลว้ไม่เหมือนกนั ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นสูตรเดียวกนั เชฟทีดี่ตอ้งหำ 
เหตผุลมำสนบัสนนุในส่ิงต่ำง ๆ  ได ้ตอ้งอำศยักำรท�ำบ่อย ๆ  ฝึกบ่อย ๆ  จนเคยชิน  
และผมมองว่ำองค์ประกอบของกำรท�ำอำหำร คือ อร่อยและมีคุณภำพ  
ซ่ึงก็ไม่ใช่ส่ิงที่ง่ำย ดงันัน้ ต้องอำศยัควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะวิเครำะห์ได ้ 
รู้จริง รู้ลึก ซ่ึงตอ้งฝึกและสะสมประสบกำรณ์ มนัถึงจะดึงออกมำใชไ้ดอ้ย่ำง 
ถ่องแท ้ 

สรุปคือ กำรเป็นเชฟที่ดีเกิดจำกหลำยองค์ประกอบครับ เรียกว่ำต้องมี 
ทัง้พรสวรรค์ พรแสวง และควำมอดทน หมัน่ฝึกฝนเยอะ ๆ กว่ำจะประสบ 
ควำมส�ำเร็จได”้

อาหารไทย 
เดินทางไปทุกแห่งหนบนโลกใบนี้

จำกประสบกำรณ์กวำ่ 25 ปีของเชฟชมุพลท่ีเดนิทำงไปท�ำอำหำรไทยเผยแพร่ 
สูป่ระเทศตำ่ง ๆ  แล้วกวำ่ 30 ประเทศทัว่โลก มมุมองและข้อมลูเก่ียวกบัอำหำรไทย 
ของเชฟนำ่จะท�ำให้คนไทยดีใจอยูไ่มน้่อย 

“กำรเปรียบเทียบอำหำรไทยเมือ่ 20 กว่ำปีทีแ่ลว้กบัตอนนีต่้ำงกนันะครบั  
วนันี ้ ในนำมคนไทยทกุคนน่ำภูมิใจทีอ่ำหำรไทยของเรำเป็นหน่ึงในสำมอนัดบั 
ของโลกแลว้ ค�ำนิยำมของผมคือ“It’s not only for Thai people” อำหำรไทยคือ 
อำหำรทีค่นทัว่โลกนิยมชมชอบ อยำกทีจ่ะล้ิมลอง อยำกจะชิม เพรำะฉะนัน้  
ถำ้เทียบกบั 20 กว่ำปีก่อนกบัวนันี ้เรำไม่ไดเ้ป็นรองฝรัง่เศส ไม่ไดเ้ป็นรองอิตำเลียน 
ดงันัน้ อำหำรไทยเรำถือเป็น World’s most popular cuisine เลยก็ว่ำได้

ในต่ำงประเทศเมื่อ 25 ปีที่แล้วมีร้ำนอำหำรไทยอยู่ไม่กี่ร้ำนทั่วโลก  
แต่ทกุวนันีมี้มำกกว่ำสองหมืน่ร้ำนทัว่โลก ประเทศทีมี่ร้ำนอำหำรไทยมำกทีส่ดุ 
คือ อเมริกำ องักฤษ ญีป่ ุ่ น ออสเตรเลีย และเยอรมนี ตอนนีร้้ำนอำหำรไทย 
ไม่ไดมี้แค่ในยโุรป อเมริกำ หรือเอเชียเท่ำนัน้ แต่ยงัไปถึงแอฟริกำ ลำตินอเมริกำ 
ผมมีโอกำสเดินทำงไปที่กรุงบวัโนสไอเรส ประเทศอำร์เจนตินำ ที่นัน่ก็ยงัมี 
ร้ำนอำหำรไทย ดงันัน้ผมบอกได้เลยว่ำ วนันี้ อำหำรไทยอยู่ทกุมุมของโลก  
ทกุทวีปของโลกแลว้” 4140



เมนูไทยแท้ 
ไม่มีใครเทียบแทน

เม่ือขึน้ช่ือว่ำอำหำรไทยแล้ว ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำทกุเมน ู
เป็นอำหำรไทยแบบต้นต�ำรับทัง้หมด เพรำะเมืองไทยก็ได้รับ 
อิทธิพลด้ำนอำหำรจำกประเทศตำ่ง ๆ และน�ำมำปรับประยกุต์ 
ในกำรปรุงจนรสชำติถูกปำก เกิดเป็นควำมคุ้นชินและจดจ�ำ 
มำอย่ำงยำวนำน แต่เมนูท่ีเป็นต�ำรับไทยแท้ ๆ ก็มีเช่นกัน  
เชฟชมุพลเลำ่เก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยำ่งเพลดิเพลนิวำ่ 

“อำหำรไทยทีสื่อ่ควำมเป็นไทยไดม้ำกทีส่ดุ คือ แกง เพรำะว่ำ 
ในบนัทึกตัง้แต่สมยัสุโขทยั หลกัศิลำจำรึกพ่อขุนรำมค�ำแหง 
ทีก่ล่ำวถึงเร่ืองข้ำวหม้อ แกงหม้อ คือสมยัก่อนคนไทยนิยมท�ำ 
ข้ำวหม้อ แกงหม้อ ซ่ึงกำรตม้แกงของคนไทยโบรำณ มีทัง้แกง 
ทีใ่ส่และไม่ใส่กะทิ แลว้ก็ค่อย ๆ พฒันำปรับเปลีย่นมำเร่ือย ๆ  
แต่แกงทีเ่ป็นของไทยแทเ้ลยก็คือ “แกงส้ม” 

ซ่ึงแกงส้มเป็นของคนไทยทุกบ้ำน ไม่ว่ำจะในต่ำงจงัหวดั 
หรือในเมืองก็นิยมท�ำแกงสม้ ซ่ึงในแกงสม้มีประโยชน์ทีห่ลำกหลำย 
เพรำะส่วนผสมของสมนุไพร ทัง้พริก หอม กะปิ ฯลฯ บำงคนก็อำจใส่ 
กระชำยลงไปดว้ย เมือ่ใส่เคร่ืองสมนุไพรทัง้หมด แลว้จึงปรุงรส 
ดว้ยน�้ำปลำ น�้ำตำลมะพร้ำว บำงทีก็่นิยมใช้น�้ำสม้มะขำมหรือ 
อย่ำงในแกงส้มใต้ก็เปลี่ยนไปใช้ส้มแขกบ้ำง บำงทีก็เป็น 
น�้ำมะนำวบำ้ง ซ่ึงส่วนผสมเหล่ำนีล้ว้นมีวิตำมินทัง้หมด และเขำ้กนั 
ไดดี้กบัผกัทกุชนิดและเนือ้สตัว์ ไม่ว่ำจะเป็นปลำ หรือกุ้งผมว่ำ 
นีแ่หละคือเมนูทีเ่ป็นตวัแทนของประเทศไทยจริง ๆ” 
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“อีกเมนูทีอ่ยำกกล่ำวถึง คือ แกงมัสม่ัน ทีท่กุคนทัว่โลกรู้จกั 
ซ่ึงแกงมสัมัน่ต้องใช้เคร่ืองปรุงถึง 25 อย่ำง และเป็นตวัแทน 
ของอำหำรที่ได้รับวฒันธรรมมำจำกอินเดีย ส่วนแกงส้มเป็น 
ตวัแทนของอำหำรพืน้บ้ำนของไทยแท ้ ๆ ทีใ่ช้เคร่ืองปรุงไม่เกิน  
10 อย่ำง แต่ทัง้สองเมนูก็มีควำมลงตวัแบบพอดี 

อำหำรไทยได้รับอิทธิพลมำจำกสำมวัฒนธรรมใหญ่ ๆ  
คือ จีน อินเดีย ขอมโบรำณ และวฒันธรรมอืน่ ๆ ทีเ่ขำ้มำเติม 
เล็กน้อยเพื่อควำมสมดุล ซ่ึงผมมองว่ำตรงนี้ท�ำให้อำหำรไทย 
มีเอกลกัษณ์และรสชำติกลมกล่อม ครบรสทัง้เปร้ียว เค็ม หวำน  
เผ็ด มนัในตวัเอง เพรำะเรำเป็นประเทศทีส่ำมำรถรบัทกุวฒันธรรม 
แลว้น�ำมำปรบัใหล้งตวั อย่ำงเช่น ผดัไทย ซ่ึงแทที้จ่ริงไม่ใช่ของคน
ไทยตัง้แต่อดีต แต่เรำรบัวฒันธรรมกำรผดัก๋วยเตีย๋วจำกเมืองจีน  
และน�ำมำปรบัเป็นผดัไทย เป็นตน้ 

ผมเปรียบอำหำรไทยเป็นเหมือนวงซิมโฟนีออร์เคสตรำครับ 
ทีมี่เคร่ืองดนตรีหลำยตวัถูกเรียงล�ำดบัไวอ้ย่ำงชดัเจน ยกตวัอย่ำง  
แกงมสัมัน่ทีมี่เคร่ืองปรุงถึง 25 ชนิด ก็เหมือนเคร่ืองดนตรีทีแ่ต่ละตวั 
ทีใ่หก้ล่ินและรสทีต่่ำงกนัแต่พอใส่ดว้ยกนัแลว้ลงตวั นีแ่หละครบั 
เอกลกัษณ์ของอำหำรไทย”

โอกาสทอง
ที่ต้อง Back to the Basic

เม่ืออำหำรไทยก้ำวสู่ระดบัโลก ย่อมหมำยถึงโอกำสทอง 
ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ  เชน่กนั ทวำ่ธรุกิจอำหำรก็เรียกได้วำ่ “ปรำบเซียน”  
แม้อำหำรคือหนึ่งในปัจจัยสี่ท่ีมนุษย์ขำดไม่ได้ แต่ร้ำนอำหำร 
ท่ีอยูไ่ด้ล้วนต้องผำ่นบททดสอบมำกมำย 

“โอกำสทองมีตลอดเวลำแต่ก็ตอ้งเขำ้ใจว่ำ ธรุกิจอำหำรไทย 
ไม่ไดห้อมหวนเฉพำะคนไทย แต่ยงัหอมหวนไปถึงนกัลงทนุรำยใหญ่ 
โดยเฉพำะเมืองจีน ซ่ึงก�ำลงันิยมมำก จำกประสบกำรณ์ทีผ่มอยู่ 
กับอำหำรไทยมำทั้งชีวิต ได้เห็นอำหำรไทยในทุกรูปแบบ  
ทัง้อำหำรไทยโบรำณ อำหำรไทยรำชส�ำนกั อำหำรไทยชำวบำ้น  
อำหำรไทยริมทำง ฯลฯ ในวนันีเ้มือ่ต่ำงชำติรู้จกัอำหำรไทยแลว้  
ต่อไปคืออยำกจะรู้จักมำกข้ึน อยำกจะรู้ว่ำรสชำติดั้งเดิม 
เป็นอย่ำงไร วตัถดิุบดัง้เดิมเป็นอย่ำงไร อำหำรไทยแทคื้ออะไร 
มมุมองของผมคือ อำหำรไทยจะ “Back to the Basic” กลบัมำหำ 
ควำมเป็นต้นต�ำรับมำกข้ึน ลองนึกดูว่ำ เมื่อสมยัก่อนเขำไม่มี 
เคร่ืองปรุงอะไรทีแ่ปรรูป สะดวก แต่อร่อยเหมือนตอนนี ้เขำท�ำกนั 
อย่ำงไร ปรุงกันอย่ำงไร อำหำรถึงได้รสชำติอร่อยขนำดนัน้  
เพรำะฉะนัน้ ในมุมมองของผมวนันี้ แนวโน้มของอำหำรไทย 
ไม่ใช่อำหำรที่จะพฒันำเป็นฟิวชัน่ หรืออำหำรที่ผสมผสำนกบั 
ต่ำงประเทศมำกข้ึน แต่จะกลับคืนสู่ควำมเป็นต้นต� ำรับ  
และอำหำรไทยที่ดีที่สดุต้องเป็นอำหำรที่มีคณุภำพ ทัง้วตัถดิุบ  
รสชำติ และควำมเป็นธรรมชำติทีส่ดุ”
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สร้างครัวไทย
ให้เป็นครัวโลก 

ควำมอร่อยของอำหำรไทยสร้ำงควำมประทบัใจให้นำนำชำติมำอย่ำง 
ยำวนำน โครงกำรครัวไทยสู่ครัวโลกจึงเกิดขึน้มำกว่ำ 20 ปี เพ่ือผลักดัน 
ให้แวดวงอำหำรไทยก้ำวสูร่ะดบัโลกอยำ่งมีประสทิธิภำพ ตัง้แตต้่นน�ำ้ยนัปลำยน�ำ้ 
ทัง้บคุลำกร วตัถดุบิ เคร่ืองปรุง ธรุกิจร้ำนอำหำร ฯลฯ เชฟชมุพล หนึง่ในผู้ขบัเคลือ่น 
ได้เลำ่ให้ฟังเก่ียวกบัผลตอบรับของโครงกำรนีว้ำ่ 

“วนันี้กระทรวงกำรต่ำงประเทศถือเป็นเจ้ำภำพใหญ่ในกำรสนบัสนุน 
โครงกำรครวัไทยสู่ครวัโลกทีท่�ำมำตลอด 20 กว่ำปี ผมบอกไดเ้ลยว่ำโครงกำร 
ครวัไทยสู่ครวัโลกนัน้ไม่ใช่แค่กำรท�ำใหอ้ำหำรไทยไปเป็นอำหำรของโลก แต่คือ 
กำรท�ำใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของอำหำรทกุชำติทัว่โลก ดว้ยสภำพแวดลอ้ม 
ของบำ้นเรำทีอ่ดุมสมบูรณ์ไปดว้ยวตัถดิุบนำนำชนิด ส่วนผสมส�ำหรบักำรปรุง 
อำหำรต่ำง ๆ ทัง้เนือ้สตัว์ อำหำรทะเล สมนุไพร ผกั ผลไม ้ฯลฯ และทีผ่มเห็น 
ไดช้ดัเลยคือทกุวนันีเ้พือ่น ๆ ชำวต่ำงชำติของผมทีเ่ป็นเชฟระดบัมิชลินสตำร์  
ใชต้ะไคร้ พริกขีห้นู พริกไทยอ่อน น�้ำปลำ กะทิ มะกรูด และเคร่ืองปรุงต่ำง ๆ  
ของประเทศไทยทัง้หมด จึงเรียกได้ว่ำตอนนีส่้วนผสมของประเทศไทยไม่ได ้
ท�ำแค่อำหำรไทยเพียงอย่ำงเดียว แต่ยงัเขำ้ไปเป็นส่วนผสมในเมนอืูน่ ๆ  อย่ำงเช่น 
เคร่ืองดืม่ค็อกเทล ม็อคเทล ฯลฯ เพรำะฉะนัน้ การผลักดันอาหารไทยให้ 
เป็นอาหารของโลก วันน้ีในปี 2017 ผมคิดว่าผ่านแล้ว ทกุคนในแวดวง 
อำหำรนำนำชำติรู้จักประเทศไทย รู้จักอำหำรไทย ทุกคนชอบอำหำรไทย  
แต่อย่ำลืมว่ำ เรำตอ้งน�ำเสนออำหำรไทยในอีกหลำยมิติ เช่น อำหำรทอ้งถ่ิน  
หรือ Local Cuisine น่ำสนใจอย่ำงไร อำหำรเหล่ำนีเ้กิดจำกวฒันธรรมอะไร  
เรำควรตอ้งสนบัสนนุเผยแพร่ตรงนี ้ เพรำะวฒันธรรมกบัอำหำรเป็นของคู่กนั  
และอำหำรไทยในอนำคตคงไม่ได้อยู่แค่อำหำรไทยที่เป็นแบบดัง้เดิมเท่ำนัน้  
แต่จะเร่ิมเติบโตเหมือนอำหำรญีป่ ุ่ นทีเ่ขำ้มำท�ำตลำดในประเทศไทย คือ มีกำรแบ่ง 
เป็นหมวดหมู่มำกข้ึน เช่น ร้ำนอำหำรอีสำน ร้ำนอำหำรลำ้นนำ ฯลฯ และต่อไป 
เรำตอ้งน�ำเสนอส่ิงแปลกใหม่ เพือ่ท�ำใหค้นทัง้โลกรู้ว่ำประเทศไทยและอำหำรไทย 
มีอะไรทีน่่ำคน้หำอีกเยอะ และเรำจะไดส้นบัสนนุและเผยแพร่กนัต่อไป”
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เชฟนักการทูต
เผยแพร่ประเทศไทยผ่านอาหาร

 กวำ่จะมำถงึจดุท่ีประสบควำมส�ำเร็จเชน่ทกุวนันีไ้ด้ เชฟชมุพล 
ต้องฝึกฝนและผำ่นบททดสอบหลำยล�ำดบัขัน้  สิง่ท่ีเชฟท�ำก็มีบทบำท 
คล้ำยเป็นนกักำรทตูเชน่เดียวกบัท่ีเคยอยำกเป็นเม่ือครัง้วยัเรียน 

“ผมมำถึงวนันีแ้ละยืนอยู่จุดนีไ้ด้ก็รู้สึกภูมิใจมำกนะครับ ที่ได ้
เดินทำงไปเผยแพร่วฒันธรรม ผมภูมิใจในฐำนะทีเ่ป็นคนทีมี่โอกำส 
น�ำภูมิปัญญำของคนไทย อำหำรไทยไปเผยแพร่ให้ชำวต่ำงชำติ 
ไดรู้้จกั ไดส้มัผสั และท�ำใหเ้ขำไดรู้้จริง ๆ  ว่ำ อำหำรไทยไม่ไดมี้แต่รสเผ็ด 
อย่ำงเดียว หรือหวำนอย่ำงเดียว ท�ำให้รู้ว่ำ คณุลกัษณะทีแ่ท้จริง 
ของอำหำรไทยคืออะไร เคร่ืองปรุงนีใ้หร้สชำติอะไร เล่ำถึงวฒันธรรม
ให้เขำรับรู้ เพรำะเรำมีวัฒนธรรมด้ำนอำหำรมำกมำย ทัง้ทำง 
ภำคเหนือ ภำคใต้ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ซ่ึงล้วน 
ก็มีเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่ำงกนั นอกจำกนัน้ ยงัมีอำหำรไทยแบบริมทำง 
อำหำรในรำชส�ำนัก เรียกได้ว่ำอำหำรไทยมีควำมหลำกหลำย 
เป็นอย่ำงมำก แต่ถึงจะหลำกหลำยอย่ำงไร ทำ้ยทีส่ดุ รสของอำหำรไทย 
ก็กลมกล่อมและลงตวัเสมอ” เชฟชมุพลกลำ่วอยำ่งภมิูใจ

ฝากถึงผู้ที่ต้องการประสบความส�าเร็จ 
และผู้ที่ประสบความส�าเร็จแล้ว

“ผมอยำกใหก้�ำลงัใจคนทีอ่ยำกเขำ้มำในวิชำชีพเชฟอำหำรไทย ผมคิดว่ำ 
คณุมำถูกทำงแลว้ คนทีจ่ะท�าอาหารไทยได้อร่อยและดทีีสุ่ดกคื็อคนไทย 

แต่เรำยังต้องเรียนรู้ ใฝ่รู้ ไปศึกษำเพ่ิมเติมและฝึกฝนบ่อย ๆ เพื่อให ้
เกิดควำมเชี่ยวชำญ และอยำกให้ทกุคนมองเห็นคุณค่ำและให้ควำมส�ำคญั 
ในส่วนนี ้อย่ำงนอ้ยกำรท�ำอำหำรไทยก็จะช่วยสืบสำนวฒันธรรมของชนชำติไทย 
ถำ้ทกุคนท�ำแบบนี ้ รบัรองว่ำไม่ผิดหวงั ประสบควำมส�ำเร็จแน่นอน และตอ้ง 
อย่ำหวงวิชำ เรำตอ้งเผยแพร่ เพรำะย่ิงคนทัว่โลกรู้จกัวิธีท�ำอำหำรไทยมำกเท่ำใด 
อย่ำงนอ้ยเวลำเขำท�ำอำหำรไทยหน่ึงอย่ำง แมเ้ขำจะหำวตัถดิุบได ้แต่อย่ำงนอ้ย 
เขำตอ้งซ้ือของจำกเมืองไทย 1 - 2 อย่ำงแน่นอน อีกเร่ืองคือ อยำกใหท้กุคน 
มีจรรยำบรรณในตวัเอง คือตอ้งท�ำอำหำรคณุภำพ คณุภำพในทีนี่คื้อ รสชำติ  
รวมถึงคณุภำพเร่ืองชีวภำพดว้ย ตอ้งตรวจสอบว่ำมีสำรตกคำ้งไหม สะอำดไหม 
กินแลว้ทอ้งเสียหรือเปล่ำ กำรเป็นเชฟมืออำชีพ คณุตอ้งมีควำมรู้พวกนีท้ัง้หมด  
ถำ้มีควำมรู้ดำ้นนีแ้ละรู้จริง ควำมส�ำเร็จก็จะอยู่ขำ้งหนำ้คณุ” 
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“ส่วนคนทีป่ระสบควำมส�ำเร็จแลว้ก็อยำกใหพ้ฒันำข้ึนไปอีก วงกำรอำหำร 
ก็เหมือนแฟชัน่ หยุดอยู่กับที่ไม่ได้หรอกครับ ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
คน้หำส่ิงใหม่ ๆ ทีดี่ใหผู้บ้ริโภค เช่น ถำ้เขำทำนตม้ย�ำเบือ่แลว้ ก็ลองน�ำเสนอ 
ต้มแซ่บไก่บ้ำนบ้ำง ผมมองว่ำหลำย ๆ ประเทศทัว่โลก รวมถึงในเอเชีย  
เขำพยำยำมจะยึดประเทศไทยเป็นต้นแบบด้ำนอำหำร พวกเขำน�ำเสนอ 
ทกุอย่ำง และทุ่มเทมำก เพรำะฉะนัน้ ผมคิดว่ำ เราคือผู้น�าในการเผยแพร่ 
อาหารของชนชาตตินเองไปสู่ตลาดโลก ประเทศไทยชัดเจนและมาถูกทาง 
ซึง่เรากต้็องพัฒนาและน�าเสนอสิง่ใหม่ต่อไปเร่ือย ๆ  ดว้ยครบั” เชฟชมุพล 
กลำ่วทิง้ท้ำย

นับจำกวนันี ้ ผู้ ท่ีสนใจท�ำงำนด้ำนอำหำรไทยคงต้องพิถีพิถันและใส่ใจ 
ลงไปในแต่ละเมนูมำกขึน้ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและเร่ืองเล่ำทำงวัฒนธรรม 
ผำ่นอำหำรให้สมกบัท่ีครัวไทยเป็นครัวระดบัโลกอนันำ่ภมิูใจ 
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ETHIOPIAN
นักการทูตไทย 
ในเอธิโอเปีย
ตอนที่ 7 
เช่าสถานเอกอัครราชทูต

หลังจำกคุณชวนใช้ชีวิตอยู ่
ในกรุงอดัดิสอะบำบำ เอธิโอเปีย 
อยู่ 1 เดือน และได้ผจญกบัสิ่งท่ี 
ไมค่ำดฝันมำกมำย ในท่ีสดุ คณุชวน 
ก็ได้ฤกษ์ส�ำรวจหำเช่ำอำคำร 
ท่ีจะเป็นสถำนเอกอัครรำชทูต  
ณ  กรุงอดัดสิอะบำบำและท�ำเนียบ 
ตำมท่ีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ได้สัง่ให้เร่งด�ำเนินกำร

เรื่อง : พิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์ 
กรมเอเชียตะวันออก
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มำถงึตอนนี ้ คณุชวนได้ท�ำควำมรู้จกักบันกักำรทตูตำ่งชำติประเทศอ่ืน ๆ 
จึงได้รับกำรแนะน�ำให้ติดต่อนำยหน้ำจัดหำอำคำรส�ำนักงำนและบ้ำนเช่ำ 
ในเอธิโอเปีย แตค่ณุชวนตระเวนดบู้ำนเชำ่มำหลำยหลงัก็ยงัไมพ่บบ้ำนท่ีเหมำะสม 
ส�ำหรับใช้เป็นสถำนเอกอคัรรำชทตูหรือท�ำเนียบเอกอคัรรำชทตู เน่ืองจำกอำคำร 
ท่ีเหมำะสมมีเง่ือนไขก�ำหนดไว้เยอะ เชน่ ควรสำมำรถแยกระหวำ่งสว่นท่ีจะใช้ 
เป็นห้องท�ำงำนของสถำนเอกอคัรรำชทตูกบัสว่นท่ีเป็นห้องพกัท่ีจะเป็นท�ำเนียบ 
ของทำ่นเอกอคัรรำชทตูและครอบครัว ควรมีห้องโถงใหญ่พอใช้จดัเลีย้งรับรองแขก 
ควรมีห้องครัวใหญ่และห้องเตรียมอำหำรส�ำหรับเวลำมีงำนเลีย้ง ควรมี 
โรงจอดรถยนต์หรือท่ีว่ำงพอท�ำโรงรถส�ำหรับจอดรถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง 
ทำ่นเอกอคัรรำชทตู ควรมีห้องเก็บของ ห้องคนรับใช้ และควรมีรัว้รอบขอบชิด  
และท่ีส�ำคญัควรตัง้อยูใ่นท�ำเลท่ีดแูล้วสงำ่งำมสมศกัดิ์ศรีประเทศไทย 

อยำ่งไรก็ดี ในปี 2507 กรุงอดัดสิอะบำบำมีอำคำรบ้ำนเรือนท่ีโก้หรูไมม่ำกนกั 
ท�ำให้ภำยหลังจำกดูอำคำรมำกว่ำ 10 หลัง นำยหน้ำก็บอกว่ำ ไม่มีบ้ำน 
จะให้ดูอีกแล้ว คุณชวนน่ิงอึง้ไปแล้วก็ถำมซ�ำ้ นำยหน้ำก็ยืนยันว่ำไม่มี  
เพรำะบ้ำนหรือตกึสวยหรูล้วนแต่ไม่ว่ำงทัง้สิน้ ยกเว้นว่ำ คณุชวนจะยอมลด 
เง่ือนไขบำงประกำร คณุชวนลงัเลแตก็่ตอบตกลง 

กรุงอัดดิสอะบาบา 

เมืองหลวงและเมือง 

ที่ใหญ่ที่สุดของเอธิโอเปีย 

โดยมีประชากรจาก 

หลากหลายภูมิภาค

อาศัยเป็นจ�านวนมาก
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นำยหน้ำจงึพำคณุชวนนัง่รถออกไปชำนเมืองไมไ่กลจำกย่ำนท่ีนกักำรทตู
บำงประเทศไปเช่ำบ้ำนอยู่ ในบริเวณดงักล่ำวมีบ้ำนหลงัใหญ่มีบริเวณสวน
สวยงำมหลำยหลงัท�ำให้คณุชวนใจชืน้ แตร่ถยนต์ก็ผำ่นบ้ำนสวย ๆ หลงัแล้ว
หลงัเลำ่ไมมี่ทำ่ทีจะจอดเสียที

ในท่ีสดุ รถก็ไปหยดุอยูห่น้ำบ้ำนหลงัใหญ่ปลำยถนนท่ีตัง้โดดเด่ียวอยูห่ลงั
เดียว เป็นบ้ำนสไตล์สถำปัตยกรรมทรงยโุรป มีสวนโดยรอบ สภำพบ้ำนและสวน
เหมือนถกูทิง้ร้ำงมำแล้วสกัพกั แตต้่นไม้กบัสนำมหญ้ำก็ยงัดดีูอยู ่ คณุชวนรู้สกึ
ชอบบ้ำนหลงัดงักล่ำวขึน้มำทนัที แม้ว่ำรอบข้ำงในขณะนัน้ยงัไม่มีเพ่ือนบ้ำน
และบรรยำกำศจะแลดวูงัเวงแปลก ๆ อยูบ้่ำง แตต่วับ้ำนและบริเวณโดยรอบ
ก็ดโูดดเดน่สงำ่งำม 

เ ม่ือนำยหน้ำพำคุณชวนส�ำรวจภำยใน คุณชวนพอใจเ ม่ือพบ
ว่ำ บ้ำนมีห้องและพืน้ท่ีใช้สอยพอเพียงกับควำมต้องกำร เหมำะสมทุก
ประกำรท่ีจะใช้เป็นสถำนเอกอัครรำชทูตและท�ำเนียบท่ำนเอกอัครรำชทูต  

ณ กรุงอดัดิสอะบำบำ ในท่ีสดุ คณุชวนก็พบบ้ำนท่ีสำมำรถจะเช่ำเป็น 
สถำนเอกอคัรรำชทตูฯ แล้ว

คุณชวนจึงถำมนำยหน้ำว่ำ ท�ำไมไม่พำมำดูบ้ำนหลังนีแ้ต่แรก  
นำยหน้ำท�ำสีหน้ำเคร่งขรึมและตอบวำ่ เดิมบ้ำนหลงันีเ้ป็นของสำมีภริยำ
เศรษฐีชำวอิตำเลยีน ตอ่มำ สำมีได้เสยีชีวิตภริยำจงึต้องกำรย้ำยกลบัอิตำล ี
เพรำะบ้ำนหลงันีค้่อนข้ำงห่ำงไกลควำมเจริญในเมืองและท่ีดินด้ำนหลงั 
ท่ีติดกนัเคยเป็นป่ำช้ำ แม้วำ่ปัจจบุนัได้มีกำรย้ำยป่ำช้ำออกไปแล้ว แตภ่ริยำ 
เศรษฐีก็บอกวำ่ อยูแ่ล้วรู้สกึเหงำวิเวกวงัเวง หวำดกลวั จงึต้องกำรย้ำยออกไป 
โดยเร็วท่ีสดุ คณุชวนได้ยินก็ชัง่ใจอยูช่ัว่ครู่ก่อนตอบตกลงเพรำะไมเ่ช่ือเร่ือง 
ผีสำงแตอ่ยำ่งใด 

สปัดำห์ตอ่มำ คณุชวนจงึตระเวนซือ้อปุกรณ์ส�ำนกังำน เฟอร์นิเจอร์  
เคร่ืองใช้ส�ำนกังำนมำใส่ห้องชัน้ล่ำงสถำนเอกอคัรรำชทตูฯ และชัน้บน 
ท่ีจะแบง่เป็นท�ำเนียบทำ่นเอกอคัรรำชทตูฯ กำรได้รู้จกักบันกักำรทตูยโุรป 
ในกรุงอดัดิสอะบำบำ ท�ำให้คณุชวนสำมำรถสัง่ซือ้สิง่อปุโภคบริโภคผำ่น 
แคตตำล็อกสินค้ำท่ีสถำนเอกอัครรำชทูตยุโรปใช้เป็นประจ�ำ แม้จะมี 
รำคำสงูอยูบ้่ำง แตก็่ดีกวำ่ไมมี่เลย 

คณุชวนได้ประกำศรับสมคัรลกูจ้ำงท้องถ่ิน 1 ต�ำแหนง่ด้วย เน่ืองจำก 
ตอ่ไปนี ้คณุชวนจะย้ำยออกจำกโรงแรมมำนอนเฝำ้สถำนเอกอคัรรำชทตู/ 
ท�ำเนียบแล้ว ก็ควรจะมีลกูจ้ำงท้องถ่ินท่ีเดนิทำงไปเช้ำ - เยน็กลบัเพ่ือชว่ยงำน 
ตดิตอ่ด้ำนตำ่ง ๆ  โดยต�ำแหนง่คือเสมียน คณุสมบตั ิคือ จบกำรศกึษำระดบั 
ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ พดูภำษำองักฤษได้ และเป็นชำย (เพ่ือจะได้เดนิทำง 
ไปท�ำงำนสถำนเอกอคัรรำชทตูท่ีอยูช่ำนเมืองได้สะดวก)

ด้วยเวลำรับสมคัรสัน้มำก จงึมีผู้มำสมคัรเพียง 5 คน ในจ�ำนวนนีไ้มมี่ใคร 
จบปริญญำตรี จบเพียงแตก่ำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนของเอธิโอเปีย และไมมี่ใคร 
พดูภำษำองักฤษได้เลย คณุชวนล�ำบำกใจแตก็่ตดัสนิใจเลอืกนำยแอบ็เน็ต  
(Abnet) ชำยหนุม่ชำวพืน้เมืองวยั 20 กวำ่ ๆ  ซึง่อำรมณ์ดี ยิม้แย้มตลอดเวลำ  
นำยแอบ็เน็ตเป็นคนร่ำงเลก็แคระแกร็น แตก็่เคลือ่นไหวคลอ่งแคลว่กลุกีจุอ  
รวมทัง้แลดเูป็นคนสภุำพ เน่ืองจำกตอบค�ำถำมสมัภำษณ์ทกุค�ำด้วยค�ำวำ่ 

สภาพภูมิประเทศของ

เอธิโอเปียตั้งอยู่ในทวีป

แอฟริกาตะวันออก

บริเวณจะงอยแอฟริกา 

(Horn of Africa) 
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“Yes, mister”(ใชค่รับนำย) ก่อนจะพยำยำมพดูภำษำองักฤษกระทอ่นกระแทน่ 
และใช้ภำษำมืออธิบำยเพ่ิมเตมิ 

เม่ือสถำนเอกอัครรำชทูตก็เช่ำแล้ว ลูกจ้ำงท้องถ่ินก็มีแล้ว คุณชวน 
ก็จดัแจงซือ้ปืนไรเฟิลพร้อมกระสนุและโบกมืออ�ำลำป่ินโตไก่อบของโรงแรม 
แล้วเก็บกระเป๋ำออกไปค้ำงอยู่ท่ีสถำนเอกอคัรรำชทตูฯ โดยใช้ห้องเล็ก ๆ  
ท่ีตัง้ใจจะให้เป็นห้องพกัแขกของทำ่นเอกอคัรรำชทตูฯ เป็นห้องนอนชัว่ครำว  
เน่ืองจำกเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟำ้และของแต่งท�ำเนียบตำ่ง ๆ ล้วนเป็น 
ของมีมูลค่ำ แถมจัดท�ำทะเบียนครุภัณฑ์ไปแล้ว ถ้ำสูญหำยจะกลำย 
เป็นปัญหำ นอกจำกนี ้ กำรมำนอนเฝ้ำยำมอยู่ท่ีสถำนเอกอัครรำชทูตฯ 
ก็เป็นกำรประหยดังบประมำณคำ่เชำ่โรงแรมของคณุชวนด้วย แม้จะล�ำบำกกวำ่ 
อยู่โรงแรมพอสมควร แต่คุณชวนก็ได้กักตุนเสบียงเป็นอำหำรกระป๋อง 
จำกเยอรมนีท่ีสัง่ซือ้มำจำกแคตตำล็อกเพ่ือนสถำนเอกอัครรำชทูตยุโรป 
และวำนให้นำยแอ็บเน็ตคอยไปซือ้ผักผลไม้สดมำให้บ้ำงเป็นครัง้ครำว  
ท�ำให้อยูไ่ปได้อยำ่งไมข่ดัสนนกั  

สิง่ท่ีคณุชวนยงัไมรู้่ก็คือ นอกเหนือจำกควำมเป็นหว่งครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์  
เคร่ืองใช้ส�ำนกังำน เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ และของตกแตง่ท�ำเนียบวำ่จะสญูหำยหรือ 
ถกูปล้นขโมย ไมใ่ชเ่ร่ืองนำ่กลวัเพียงอยำ่งเดียวท่ีคณุชวนจะต้องเผชิญหรอก

(โปรดตดิตำมตอนตอ่ไป...) 

เจเบนา (Jebena) 

กาหม้อดินเผาที่มีฐาน

ทรงกลม นิยมน�ามา 

ใช้ในการชงกาแฟ 

แบบเอธิโอเปียโบราณ 

รูปดาวบนธง 

ประจ�าชาติเอธิโอเปีย  

สื่อถึงความหลากหลาย 

และความเป็นเอกภาพ

การส่งออกกาแฟถือเป็นหนึ่งในรายได้หลัก 

ของประเทศเอธิโอเปีย โดยรายได้จากภาคการเกษตร 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของรายได้ประชาชาติ
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การประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 2560

SMART
&  

BEST SERVICE

กงสุลของประชาชนไทยกับการท�างานแบบ 

ปัจจบุนัคนไทยเดินทำงไปตำ่งประเทศปีละกวำ่ 8 ล้ำนคน และพ�ำนกัอยู ่
ในต่ำงประเทศประมำณ 1.1 ล้ำนคน โดยมีแนวโน้มว่ำจะเพ่ิมจ�ำนวนขึน้ 
อนัเป็นผลจำกควำมสะดวกในกำรเดนิทำงในยคุโลกไร้พรมแดน

ส�ำหรับคนไทยในต่ำงประเทศหรือคนไทยท่ีจะเดินทำงไปต่ำงประเทศนัน้ 
เม่ือตกทกุข์ได้ยำก ถกูหลอกไปท�ำงำน หนงัสอืเดนิทำงสญูหำย หรือเกิดเหตกุำรณ์ 
ภยัพิบตัใินพืน้ท่ีท่ีพ�ำนกัอยู ่สำมำรถไปขอค�ำแนะน�ำหรือควำมชว่ยเหลอืเบือ้งต้น 
ได้จำกสถำนเอกอคัรรำชทตูและสถำนกงสลุใหญ่ของไทยทัว่โลก 

โดย “กงสุล” หรือ “เจ้ำหน้ำท่ีกงสุล” ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรของกระทรวง 
กำรต่ำงประเทศท่ีปฏิบตัิงำนด้ำนกำรกงสุลในต่ำงประเทศ เป็นบุคคลแรก 
ท่ีจะเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขคนไทยในฐำนะผู้ แทนของรัฐ  
ตำมภำรกิจกำรกงสุลท่ีก�ำหนดโดยรัฐธรรมนูญและอนุสญัญำกรุงเวียนนำ 
วำ่ด้วยควำมสมัพนัธ์ทำงกงสลุ ค.ศ. 1963 

เจ้ำหน้ำท่ีกงสลุในประเทศตำ่ง ๆ  ล้วนเป็น “ผู้ขบัเคลือ่นหลกั (main actor)” 
ของนโยบำยกำรทูตเพ่ือประชำชนของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ นับตัง้แต ่
กำรออกหนังสือเดินทำงให้คนไทยเดินทำงไปต่ำงประเทศ กำรช่วยเหลือ 
คุ้มครองคนไทยท่ีตกทกุข์ได้ยำกในตำ่งประเทศ กำรออกสตูบิตัร ทะเบียนสมรส  
ทะเบียนหย่ำ มรณบตัร และบตัรประชำชนไทยของคนไทยในต่ำงประเทศ  
รวมถงึกำรประสำนงำนจดักำรเลือกตัง้นอกรำชอำณำจกัร
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เม่ือวนัท่ี 7-10 สงิหำคม 2560 กรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
ได้ให้เจ้ำหน้ำท่ีกงสลุจำกทัว่โลก รวม 88 คน เดินทำงเข้ำมำประชมุร่วมกนั  
เพ่ือรับนโยบำยจำกผู้บริหำร ซกัซ้อมควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกงสลุ  
รับฟังข้อมลูและข้อคิดเห็นจำกวิทยำกรและผู้ ร่วมเสวนำท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำกทัง้ภำครัฐและสื่อมวลชน รวมทัง้ร่วมกนัก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำงำน 
บริกำรด้ำนกงสลุของไทยให้มุ่งสู่กำรเป็น Smart & Best Service เป็นผู้น�ำ 
ในภมิูภำคมีมำตรฐำนสำกล โดยมีประชำชนเป็นศนูย์กลำงในกำรให้บริกำร 
สำมำรถด�ำเนินงำนด้ำนกงสลุเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชำชนชำวไทย 
ทัง้ในและตำ่งประเทศ 

มอบนโยบาย “กงสุลไทย-ประชาชนพึ่งได้”
ในกำรประชมุดงักลำ่ว นำยดอน ปรมตัถ์วินยั รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำร 

ต่ำงประเทศ ได้กล่ำวให้โอวำทแก่เจ้ำหน้ำท่ีกงสลุเก่ียวกับควำมส�ำคญัของ 
เจ้ำหน้ำท่ีกงสลุซึง่เป็น “ด่ำนแรก”  ของประเทศว่ำ จะต้องเป็น “ท่ีพึ่ง” ของ 
ประชำชนได้ เอำใจใสใ่นกำรท�ำงำนคุ้มครองคนไทยในตำ่งประเทศ และพฒันำ 
งำนบริกำรต่ำง ๆ โดยมีประชำชนเป็นศนูย์กลำงตำมนโยบำยรัฐบำล ควบคู่ 
ไปกบักำรหมัน่ฝึกฝนพฒันำตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้เป็นข้ำรำชกำรมืออำชีพ  
ยดึถือคณุธรรม มีมำตรฐำนท่ีดี และมุง่ท�ำงำนเพ่ือประชำชน

บรรยากาศการเสวนา

ของภาครัฐและเอกชน

ภายในงานประชุม 

เจ้าหน้าที่กงสุล 

ทั่วโลก 2560

“กงสลุของประชาชนไทย” ในยุคไทยแลนด์ 4.0
นำยชำตรี อรรจนำนนัท์ อธิบดีกรมกำรกงสลุ 

ได้เน้นย�ำ้ว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีกงสลุทกุคนของกระทรวง 
กำรตำ่งประเทศจะต้องเป็น “กงสลุของประชำชนไทย” 
เป็นกงสุลท่ีมำกกว่ำกงสุลในต�ำแหน่งหน้ำท่ี  
ต้องมีจิตส�ำนกึในกำรท�ำงำนบริกำร  ชว่ยเหลอืคนไทย 
ในต่ำงประเทศ  และช่วยดแูลทกุข์สขุของคนไทย  
ในขณะเดียวกัน ก็เป็นข้ำรำชกำรกระทรวงกำร 
ต่ำงประเทศท่ีจะต้องสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ 
ประเทศ นอกจำกนี ้ในยคุไทยแลนด์ 4.0 เจ้ำหน้ำท่ี 
กงสลุของไทยจะต้องเป็น “กงสลุ 4.0” ท่ีมองไป 
ข้ำงหน้ำ ท�ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วน ชุมชนไทย 
ในต่ำงประเทศ NGOs และสื่อมวลชนไทย  
ใช้นวตักรรมสร้ำงสรรค์งำนบริกำรประชำชนให้มี
ประสทิธิภำพมำกย่ิงขึน้

6362



โอกาสครั้งส�าคัญ 

ที่เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก

จะได้พบปะ พูดคุย 

และแบ่งปันมุมมอง 

ในการพัฒนาบริการ 

ของกรมการกงสุล

ขับเคลื่อนการกงสุลของไทยสู่ Smart & Best Service
ในกำรประชมุดงักลำ่ว เจ้ำหน้ำท่ีกงสลุทัว่โลกได้ร่วมกนัคดิและแบง่ปันมมุมอง 

เก่ียวกบักำรขบัเคลื่อนงำนกงสลุของไทยสู่กำรเป็น Smart & Best Service  
เป็นผู้น�ำในภมิูภำค มีมำตรฐำนสำกล และมีประชำชนเป็นศนูย์กลำงในกำรให้ 
บริกำร (citizen-centric service) และได้รับควำมเช่ือมั่นจำกประชำชน  
ตำมแผนยุทธศำสตร์และนโยบำยกำรทูตเพ่ือประชำชนและไทยแลนด์ 4.0  
ของรัฐบำลและกระทรวงกำรตำ่งประเทศ ทัง้นี ้โดยอำศยันวตักรรมด้ำนกงสลุใหม ่ ๆ  
มำใช้สร้ำงสรรค์กำรท�ำงำนบริกำรประชำชนทัง้ e-Passport e-Visa  
i-Legalization i-Registration และ i-Vote 

กงสุลไทย : การบริการที่เป็นเลิศและทันสมัยเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วโลก
กรมกำรกงสุล ได้พัฒนำ 

ระบบกำรบริกำรด้ำนกงสลุเพ่ือ 
คนไทยและเตรียมควำมพร้อม 
ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีกงสุลทั่วโลก 
ให้สำมำรถขบัเคลือ่นกำรบริกำร 
ท่ีเป็นเลิศแก่คนไทยทุกพืน้ท่ี 
ทัว่โลก ดงันี ้ 

เจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกเข้าเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการให้บริการด้านกงสุล 

เพื่อมุ่งไปสู่การท�างานบริการประชาชนในแบบ Smart & Best Services

•การเตรียมความพร้อมสู่โครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของไทยระยะที่  3 ซึ่งจะท�ำให้ประชำชนไทยได้ใช้หนังสือเดินทำงรุ่นใหม่ 
ท่ีทนัสมยั ปลอดภยั และได้รับกำรบริกำรท่ีสะดวกรวดเร็วมำกขึน้

•การตรวจลงตราคนต่างชาตจิะเดนิหน้าพฒันาไปสู่ระบบการตรวจ 
ลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ควบคู่ไปกับกำรพฒันำระบบฐำนข้อมลู 
กำรตรวจลงตรำ (Visa Data Center) เป็นครัง้แรกในประเทศไทยเพ่ือใช้เช่ือมโยง 
ข้อมลูกบัส�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำรคดักรองผู้ เดินทำงเข้ำประเทศไทย  
และจะมีกำรใช้มาตรการดึงดูดแรงงานทักษะสูง (high-skilled labor)  
จากต่างประเทศเข้ามาท�างานในประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 
กลุ่มเป้าหมายผ่าน smart visa ซึง่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม  
(transform and innovation) ให้กบัธุรกิจของไทย ขยำยโอกำสกำรเติบโต 
ทำงธรุกิจและควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของไทย

•งานรับรองเอกสารและนิติกรณ์ก�าลังพัฒนาไปสู่ i-Legalization  
ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นกำรรับรองเอกสำรท่ีมีมำตรฐำนสูงขึ น้  
และประชำชนสำมำรถสง่ส�ำเนำเอกสำรทำงออนไลน์ให้กรมกำรกงสลุตรวจสอบ 
ล่วงหน้ำได้ รวมทัง้ในขณะนีไ้ด้เร่ิมพัฒนาเอกสารราชการไทยสองภาษา  
(ไทยควบคู่อังกฤษ) เพ่ือควำมสะดวกของประชำชน
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•การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเจ้ำหน้ำท่ี 
กงสุลทั่วโลกได้เรียนรู้แนวทำงกำรท�ำงำนจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ 
ท่ีเป็นสำกลคือ องค์กำรระหวำ่งประเทศเพ่ือกำรโยกย้ำยถ่ินฐำน (International  
Organization of Migration : IOM) ในเร่ืองกำรค้ำมนษุย์และกำรอพยพคนไทย 
ในสถำนกำรณ์ฉกุเฉินเพ่ือน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรดแูลคนไทยในตำ่งประเทศ
ตอ่ไป

•การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่กงสุลไทยในการเลือกตัง้ 
นอกราชอาณาจกัรท่ีจะมีขึน้ในปี 2561ตำม Roadmap ของรัฐบำล โดยเรียนรู้ 
กำรใช้นวตักรรมในกำรจดักำรเลือกตัง้นอกรำชอำณำจกัร คือ  กำรลงทะเบียน 
ขอใช้สิทธิเลือกตัง้ทำงอินเทอร์เน็ต (i-Registration) และกำรลงคะแนนเสียง 
เลอืกตัง้ทำงเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ต (i-Vote) เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเลอืกตัง้ 
ให้คนไทยในตำ่งประเทศไปพร้อมกบักำรจดักำรเลือกตัง้ท่ีโปร่งใสด้วย 

ติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

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

1
2
3

: ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง

แก้มรู้สึกโชคดีมำกค่ะท่ีได้มีโอกำสมำศึกษำดูงำน 
และฝึกงำนท่ีกองประชำสัมพัน ธ์กำรทูตสำธำรณะ  
กรมสำรนิเทศ กระทรวงกำรตำ่งประเทศ ตอนแรกแก้มก็ไมไ่ด้ 
สนใจอะไรเก่ียวกบักำรเมืองระหวำ่งประเทศ หรือกำรท�ำงำน 
ข้ำมประเทศหรอกคะ่ แตเ่ป็นเพรำะคณุแมช่วนแก้มไปเข้ำฟัง 
กำรบรรยำยวิชำกำรเมืองระหว่ำงประเทศ ในหลักสูตร 
ปริญญำเอก สำขำกำรเมือง ท่ีคณุแมเ่รียนอยู ่แก้มจงึได้เร่ิม 
สนใจงำนทำงด้ำนนีป้ระกอบกบัทำงโรงเรียนของแก้มต้องกำร 
ให้นกัเรียนหำประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในชีวิตจริง แก้มจงึได้ 
ท�ำหนงัสือแสดงควำมประสงค์ขอมำดงูำนท่ีกระทรวงกำร 
ต่ำงประเทศซึ่งแก้มก็ได้รับควำมกรุณำและได้รับโอกำส 
ให้มำฝึกงำนท่ีกองประชำสมัพนัธ์กำรทตูสำธำรณะ และก็เป็น 
ควำมโชคดีชัน้ท่ีสองเพรำะกองนีเ้ป็นกองท่ีนำ่สนใจและมีงำน 
ให้ศกึษำเรียนรู้มำกมำยครอบจกัรวำลอีกด้วย

สุพิชญา ณรงค์ชาติโสภณ 

นักศึกษาฝึกงาน  

ณ กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ  

กรมสารนิเทศ
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พอพดูถึงเร่ืองโอกำสใหม่ ๆ แล้ว ก็ต้องพดูถึงควำมคำดหวงัของแก้มว่ำ 
คำดหวงัอะไรไว้บ้ำงกบักำรท่ีจะได้มำดงูำน ณ กระทรวงกำรตำ่งประเทศครัง้นี ้ 
ก็คงเหมือนหลำย ๆ คนทัว่ไปท่ีคิดว่ำกำรท�ำงำนท่ีกระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
จะต้องเคร่งครัด ทุกคนใส่สูทผูกเน็คไท ถือกระเป๋ำเอกสำรตลอดเวลำ  
เพรำะเวลำเรำนกึถงึนกักำรทตูหรือคนท่ีท�ำงำนแนวนี ้เรำก็จะนกึถงึภำพแบบนี ้
ซึ่งเป็นภำพท่ีเรำเห็นอยู่บ่อย ๆ ใช่ค่ะ บำงคนเขำก็แต่งตวัแบบนีค้่ะ ผู้ ใหญ่ 
บำงคนเขำก็ดเูคร่งเครียด แต่ในกรมสำรนิเทศ บรรยำกำศไม่ได้เคร่งเครียด 
อย่ำงท่ีคิดไว้เลยค่ะ พอมำลองท�ำดแูก้มก็รู้สกึสนกุไปกบักำรท�ำงำนนีม้ำก ๆ  
และได้เรียนรู้วำ่ กำรท�ำงำนรำชกำรจริง ๆ แล้วเป็นอยำ่งไรบ้ำง...

วนัแรกท่ีได้เข้ำไปฝึกงำน พ่ีปลำ และพ่ี ๆ ทุกคนก็คอยดูแลช่วยเหลือ 
ในระหว่ำงท่ีแก้มท�ำควำมคุ้นเคยกับงำนและสถำนท่ี พ่ีปลำบอกว่ำในกอง 
ประชำสมัพนัธ์กำรทตูสำธำรณะมี “สถำนีวิทยสุรำญรมย์” ด้วย ท่ีพ่ี ๆ แตล่ะคน 
เขำมีรำยกำรเป็นของตนเองและออกอำกำศทกุสปัดำห์ มีทัง้แบบออกอำกำศ 
ทำงคลื่นวิทย ุ AM 1575 kHz และออกผ่ำน Radio Saranrom Facebook 
ซึง่แก้มฟังดแูล้วรู้สกึวำ่น่ำสนกุมำกเลยทีเดียวคะ่ พ่ีปลำได้บอกกบัแก้มอีกวำ่  
ถ้ำวำ่ง ๆ  อำจจะให้แก้มลองมำอดัรำยกำรร่วมกบัพ่ี ๆ  ในฐำนะของแขกรับเชิญ 
ในรำยกำร แต่เด๋ียวแก้มจะกลบัมำพดูถึงรำยละเอียดในกำรอดัรำยกำรอีกที 

ณ ตอนนีแ้ก้มขอพดูถงึสิง่ ๆ  หนึง่ท่ีแก้มไมเ่คยรู้มำก่อนวำ่มีอยูด้่วย และในฐำนะ 
ท่ีแก้มเป็นนกัเรียนอยูท่ี่ประเทศองักฤษ แก้มคดิวำ่โครงกำรนีย้อดเย่ียมมำกเลย 
และนัน่ก็คือ โครงกำรเยำวชนคืนถ่ินเพ่ือด�ำเนินรอยตำมเบือ้งพระยุคลบำท  
รัชกำลท่ี 9 ซึ่งในวันแรกของกำรฝึกงำน แก้มก็ได้มีโอกำสเห็นโครงกำรนี ้
เพรำะมีน้อง ๆ หลำยคนอำยปุระมำณ 12 - 15 ปี จำกประเทศออสเตรเลีย 
เข้ำร่วมโครงกำรและมำอัดรำยกำร News & Views ของพ่ีวีนัส อัศวภูมิ  
และยงัมีกำรออก Facebook live ในเพจของ Saranrom Radio ด้วย ซึง่พ่ีวีนสั 
ได้สมัภำษณ์นกัเรียนเหลำ่นีท่ี้ได้เติบโตอยูใ่นรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
วำ่ชีวิตประจ�ำวนัของเดก็ ๆ และกำรเรียนกำรสอนของเขำนัน้เป็นอยำ่งไรบ้ำง 

เม่ือน้อง ๆ ได้กลบัไปแล้ว แก้มก็กลบัมำท่ีโต๊ะและท�ำงำนชิน้แรกท่ีได้รับ  
ซึ่งก็คือ กำรแก้บทภำษำอังกฤษท่ีจะใช้อัดรำยกำรสมัภำษณ์คุณปู ไปรยำ  
ท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้จำก UNHCR ให้เป็นทตูสนัถวไมตรี  (Goodwill Ambassador) 
คนแรกของประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแก้มก็ท�ำ 
ส�ำเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดีคะ่ แตง่ำนชิน้ท่ีสองน่ีสิคะ พ่ีก๊ิกให้แก้มไปพิมพ์บทพดู 
ในอีกรำยกำรหนึ่ง ซึง่พ่ี ๆ ได้ปรับแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว หน้ำท่ีของแก้มก็แค ่
ไปพิมพ์ใหม ่ท�ำให้มนัอำ่นงำ่ยขึน้ ทีนีแ้ก้มก็ตัง้ใจมำกวำ่จะท�ำงำนชิน้นีใ้ห้ได้ดี 
เม่ือแก้มกลบัมำท่ีโต๊ะ ขอรหสั log - in เข้ำคอมพิวเตอร์ พ่ีเขำก็เลยจดบน 
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กระดำษให้ แก้มก็ตัง้ใจกดมำก พอกด enter ก็มีข้อควำมโผล่ขึน้มำบอกว่ำ  
“ไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้ กรุณำเช็ค username และ password อีกที”  
เจออย่ำงนีแ้ก้มก็งงว่ำ เอ...เรำก็ไม่ได้กดอะไรผิดน่ีนำ ท�ำไมเข้ำสูร่ะบบไม่ได้  
แก้มก็เลยลองใหมอี่กที ก็เข้ำไมไ่ด้อีก แก้มก็เลยลองดกูระดำษอีกทีวำ่ ท่ีเรำอำ่น 
น่ะถกูมัย้? ปรำกฏว่ำแก้มอ่ำนพลำดค่ะ นึกว่ำตวัอกัษรหนำ ๆ ท่ีพ่ีเขำเขียน  
เป็นอะไรท่ีถกูฆำ่ทิง้ไปแล้ว แก้มก็เลยลองดใูหม ่เอำแบบท่ีใสต่วัอกัษรหนำ ๆ  ด้วย 
ปรำกฏว่ำเป็นยงัไงรู้มัย้คะ ก็เข้ำไม่ได้อีก แก้มก็ย่ิงงงและตกใจ เข้ำไปอีกว่ำ 
ท�ำไมมนัเข้ำไมไ่ด้ซกัที ก็เลยนัง่คดิอยูว่ำ่จะถำมพ่ีเขำดีมัย้วำ่เรำกดถกูหรือเปลำ่  
พ่ีเขำก็ให้ log - in มำตัง้นำนแล้ว สดุท้ำยก็เปิดปำกถำมพ่ีเขำจนได้วำ่แบบนี ้
ถกูไหมคะ พ่ีเขำก็บอกวำ่ ไมใ่ชค่ะ่ ต้องมีตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ด้วย ตอนนัน้รู้สกึ 
ว่ำน่ำจะถำมตัง้แต่ทีแรกแล้ว แต่ก็ถือเป็นบทเรียนแรกท่ีแก้มได้รับจำกกำร 
มำฝึกงำน นัน่ก็คือ อย่ำปลอ่ยให้ควำมขีอ้ำย ควำมขีเ้กรงใจมำเป็นอปุสรรค 
ในกำรท�ำงำน และไมค่วรสนันิษฐำนอะไรไปเอง ควรจะพิจำรณำให้รอบคอบ 
ถงึแม้วำ่น่ีจะเป็นแคก่ำร log - in เข้ำสูร่ะบบของกระทรวงฯ ก็เถอะ...

กลบัมำท่ีเร่ืองกำรถ่ำยรำยกำรกนัดีกว่ำค่ะ แก้มก็ได้อดัรำยกำรร่วมกบั 
พ่ีพิมพ์ชนก จิระพฒันำกลุ (พ่ีแอน) ในรำยกำร “รอบบ้ำนเรำ” ตอนแรกแก้ม 
ก็ไมท่รำบมำก่อนวำ่จะได้อดัรำยกำรในวนัท่ีสองท่ีมำฝึกงำน วำ่ตำมตรงนะคะ  

พ่ีแอนชวนแก้มไปทำนอำหำรกลำงวันด้วยกัน พ่ีแอนก็ชวนคุยโน่นคุยน่ี  
เล่ำเร่ืองรำยกำรของพ่ีแอนให้แก้มฟัง ซึ่งพ่ีเขำก็ท�ำอยู่ 2 รำยกำร (รำยกำร  
“รอบบ้ำนเรำ” และรำยกำร “เรำคืออำเซียน”) พ่ีแอนก็ชวนแก้มมำออกรำยกำร 
ร่วมกนั แตค่ยุไปคยุมำพ่ีแอนบอกวำ่อดัเทปตอนชว่งบำ่ยเลยได้มัย้ แก้มก็แอบตกใจ 
เล็กน้อย แต่ก็ตอบตกลงไปค่ะ พอเร่ิมอัดเทป แก้มก็ได้เรียนรู้ค่ะว่ำเวลำ 
อดัรำยกำรในห้องอดัอยำ่งนีเ้ขำท�ำกนัอยำ่งไร เชน่ เขำมีเทปเพลงเตรียมพร้อม 
ไว้ส�ำหรับช่วงพกั เป็นต้น อดัไปได้สกัพกัแก้มก็รู้สึกหนำวค่ะ จ�ำได้ว่ำนัง่อยู ่
ใต้แอร์พอดี ตวัก็เร่ิมสัน่นิด ๆ และพ่ีเขำอดัทัง้ภำพและเสียง แก้มก็กลวัค่ะ  
กลวัวำ่ภำพจะออกมำดตูวัสัน่ เด๋ียวคณุผู้ชมจะงงวำ่แก้มเป็นอะไร ท�ำไมตวัสัน่  
แตก็่ไมเ่ป็นไรคะ่ ถ่ำยเสร็จไปด้วยควำมเรียบร้อย
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สรุปว่ำแก้มได้รับอะไรมำบ้ำงจำกประสบกำรณ์ครัง้นี ้ แก้มคิดว่ำเป็น 
ประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม ่ได้ท�ำอะไรหลำย ๆ อยำ่งท่ีไมเ่คยได้ท�ำมำก่อน เชน่  
กำรพิมพ์งำน กำรแก้งำนเป็นภำษำไทย ซึง่ปกตแิก้มไมค่อ่ยถนดัพิมพ์ภำษำไทย 
เพรำะว่ำแก้มเรียนหลกัสตูรนำนำชำติมำตัง้แต่เด็ก แต่ท่ีสำมำรถพดูและฟัง 
ภำษำไทยรู้เร่ือง เพรำะในกำรเรียนกำรสอนมีกำรสอนวิชำภำษำไทยบ้ำงประกอบ 
กับท่ีได้เรียนพิเศษท่ีบ้ำน คุณแม่ของแก้มจะบอกเสมอว่ำเรำเป็นคนไทย 
เรำก็ต้องอำ่นเขียนภำษำไทยให้ได้

สว่นประสบกำรณ์ท่ีได้อดัรำยกำรวิทย ุท�ำให้ได้เหน็วำ่เวลำจดังำนแถลงขำ่ว 
ของหนว่ยงำนรำชกำรเขำท�ำกนัอยำ่งไร จดัเตรียมอะไรกนับ้ำง เพรำะปกตแิล้ว 
แก้มก็จะเหน็อยูแ่ตใ่นละครและขำ่วโทรทศัน์เทำ่นัน้ ซึง่ในระยะเวลำเพียงแค ่4 วนั 
ท่ีมำฝึกงำนแก้มได้มีโอกำสท�ำงำนหลำยอย่ำงท่ีไม่เคยท�ำมำก่อนเลยทีเดียว 
และท่ีส�ำคญั แก้มรู้สกึสนกุมำก ๆ เลยคะ่ ใครจะคิดวำ่งำนรำชกำรก็มีสนกุ ๆ  
แบบนีด้้วยใชไ่หมคะ และบรรยำกำศกำรท�ำงำนท่ีน่ีก็ดีมำก พ่ี ๆ ทกุคนท�ำงำน 
ด้วยใจและให้ควำมเอน็ดแูก้มท่ีมำฝึกงำนตลอดเวลำ จนนกึในใจวำ่วนัข้ำงหน้ำ 
ถ้ำมีโอกำสก็อยำกจะมำท�ำงำนท่ีกระทรวงกำรตำ่งประเทศจงัเลย 

สดุท้ำย แก้มอยำกจะขอขอบพระคณุกระทรวงกำรต่ำงประเทศท่ีได้มอบ 
โอกำสดี ๆ เชน่นี ้ และขอขอบคณุพ่ี ๆ ในกองประชำสมัพนัธ์กำรทตูสำธำรณะ 
ท่ีให้โอกำสแก้มได้ท�ำงำนสนกุ ๆ หลำยแบบ แม้วำ่เวลำจะน้อย แตก็่ได้คณุคำ่ 
ทำงประสบกำรณ์ในชีวิตจริงมำกเลยทีเดียวคะ่ 
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มองประเทศ 
สมาชิกอาเซียน
หลังเปิดเป็นประชาคม 
(ตอนจบ)
ในวารสารวทิยสุราญรมย์ ฉบับท่ี 75 เราได้น�าเสนอเรือ่งราวของประเทศสมาชกิ 
อาเซียน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหน่ึงใน “ภูมิภาคเน้ือหอม” ไปแล้ว 1 ตอน โดยหยิบยก 
ส่ิงท่ีน่าจับตามองในปี 2560 ของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ เริ่มจากประเทศ 
ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนของปีนี้ บรูไนดารุสซาลามท่ีมีการเติบโตแบบ 
ก้าวกระโดด กัมพูชาท่ีมีการขยายตัวของภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่าง 
ต่อเนือ่ง อินโดนีเซยีในฐานะฐานการผลิตและตลาดใหญ่ของอาเซยีน และสปป. ลาว  
ในฐานะประตูการค้าของอาเซยีนสูจ่นี ในครัง้น้ี เราขอน�าเสนอส่ิงท่ีน่าจบัตามอง 
ในปี 2560 ของประเทศสมาชิกอาเซยีนอีก 5 ประเทศ

มาเลเซีย : เร่งการปฏิรูปสู่ "1 Malaysia"
นโยบำย "1 Malaysia" ของรัฐบำลมำเลเซียในกำรปฏิรูป 

ประเทศให้เป็นประเทศพัฒนำแล้วภำยในปี ค.ศ. 2020  
ยังเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรพัฒนำประเทศและเศรษฐกิจ 
อย่ำงต่อเน่ือง รัฐบำลมำเลเซียทุ่มงบประมำณจ�ำนวนมำก 
ให้กับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศ และเน้น 
กำรสนบัสนนุอตุสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงูควบคู่ไปกบั 
กำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์ ซึง่มีเปำ้หมำยเพ่ือสร้ำงมำเลเซีย 
ให้เป็น "ประเทศท่ียืดหยุน่ แขง็แกร่ง และมีขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขนัในระดบัแนวหน้ำของภูมิภำค” กำรขยำยตวั 
ด้ำนกำรลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้อย่ำงเห็นได้ชัดบริเวณชำยแดน  
อำทิ ทำงตอนใต้ของประเทศท่ีติดกบัสิงคโปร์ เป็นตวัอยำ่ง 
และสญัญำณท่ีแสดงให้ถึงควำมร่วมมือและควำมสมัพนัธ์ 
อนัแนบแนน่มำกย่ิงขึน้ของภมิูภำคบนพืน้ฐำนของกำรเตบิโต 
แบบยัง่ยืนร่วมกนั โดยธนำคำรพฒันำเอเชีย (Asian Development 
Bank - ADB) คำดกำรณ์กำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซีย 
ในปี 2560 เพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 4.4

อาคารหอคอยคู ่

เปโตรนาส นับว่าเป็น

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

ของมาเลเซีย ถูกใช้เป็น

อาคารส�านักงานของ

บริษัทพลังงานและน�้ามัน 

ที่ส�าคัญของประเทศ
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เมียนมา : เพชรเม็ดงามแห่งประชาคมอาเซียนในขณะนี้
คงไมผิ่ดหำกจะกลำ่ววำ่ ในชว่งเวลำนี ้เมียนมำเป็นประเทศเนือ้หอมท่ีสดุ 

ในประชำคมอำเซียน เมียนมำมีกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจสงูท่ีสดุและตอ่เน่ืองมำ 
ตัง้แตปี่ 2559 ท่ีร้อยละ 8.4 โดยในปี 2560 ADB ยงัคงคำดกำรณ์กำรเตบิโต 
ทำงเศรษฐกิจถงึร้อยละ 8.3 เมียนมำมีควำมได้เปรียบเร่ืองทรัพยำกรธรรมชำติ 
ท่ีมีอยู่มำกมำยและหลำกหลำย มีภมิูศำสตร์ท่ีเอือ้ต่อกำรเช่ือมโยงกบัทัง้จีน 
อินเดีย และประเทศเพ่ือนบ้ำนในประชำคมอำเซียน ในปี 2559 เมียนมำ 
สร้ำงเสถียรภำพควำมมัน่คงด้ำนกำรเมืองให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ประชำคมโลก  
และในปีนีค้งยำกท่ีจะปฏิเสธว่ำ เมียนมำเป็นท่ีหมำยตำของธุรกิจพลงังำน  
รวมทัง้ธุรกิจท่องเท่ียวและบริกำร สิ่งท่ีเพชรเม็ดงำมแห่งประชำคมอำเซียน 
เม็ดนีต้้องเร่งพฒันำ คือ โครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบสำธำรณูปโภคท่ีต้อง 
เร่งเวลำในกำรขยำยควำมเจริญให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ

ปัจจัยส�าคัยที่ท�าให้

เศรษฐกิจในเมียนมา

เติบโตอย่างทั่วถึง  

มาจากการลงทุนด้าน

พลังงานน�้ามันและก๊าซ

สิงคโปร์ : สยายปีกขยายการลงทุน
สู่ภูมิภาค

สิ งคโป ร์ขึ น้แท่นประ เทศ ท่ีมั่ งคั่ งกว่ ำ 
ประเทศสมำชิกอ่ืนใดในประชำคมอำเซียน  
มีทัง้ควำมพร้อมในแง่กำรลงทนุ เป็นแหล่งรวม 
ของชนชัน้หัวกะทิของภูมิภำค และมีภำครัฐ 
ท่ีคอยสนับสนุนกำรขยำยกำรลงทุนไปใน 
ทุกพืน้ท่ีของภูมิภำค ภำพของสิงคโปร์ท่ีพร้อม 
ขนเมด็เงินไปลงทนุในอตุสำหกรรมขัน้สงูท่ีต้องใช้ 
เทคโนโลยีในประเทศสมำชิกอำเซียนจึงไม่ได้
เป็นภำพท่ีเหนือควำมคำดหมำย สิงคโปร์ยงัคง 
ยืนหยัดกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินของ 
ภูมิภำคทัง้ในรูปแบบเดิมและกำรผันตัวไปสู ่
ศนูย์กลำงกำรเงินแบบใหมบ่นโลกธรุกรรมกำรเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทวีควำมส�ำคัญย่ิงขึน้ 
นบัตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป

บริษัทต่างชาติสามารถ

เช่าที่ดินจากรัฐบาล

สิงคโปร์ได้ขั้นต้น 30 ปี

และสามารถขยายเวลา 

ได้ถึงเพียง 60 ปีเท่านั้น
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ไทย : เร่งปรับตัวรับความท้าทาย
ส�ำหรับประเทศไทย แม้ในช่วงท่ีผำ่นมำ โดยเฉพำะเม่ือปี 2559 จะไมใ่ช ่

ช่วงเวลำท่ีสวยงำมนกัในแง่ควำมรุ่งโรจน์ทำงเศรษฐกิจ อนัเป็นผลจำกภำวะ 
เศรษฐกิจถดถอยท่ีกระทบกำรส่งออก ซึ่งเป็นรำยได้ส�ำคัญของประเทศ  
จนตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหวังไว้ แต่กำรเปิด 
ประชำคมอำเซียนเสมือนเป็นกำรเปิดโอกำสครัง้ส�ำคญัให้ไทยโดดเดน่บนเวที 
กำรทอ่งเท่ียวและบริกำร ซึง่ถือเป็นจดุแข็งท่ีหลำยประเทศในประชำคมอำเซียน 
พยำยำมพัฒนำมำโดยตลอด กำรเติบโตของจ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำต ิ
ท่ีพุ่งสูงขึน้และกระจำยตัวไปยังหัวเมืองภูมิภำคสร้ำงรำยได้และเม็ดเงิน 
ให้ท้องถ่ิน กำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมกำรบิน กำรสื่อสำรโทรคมนำคม  
กำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ดิจิทลั หรือ Thailand 4.0 ต่ำงเป็นสิ่งท่ีไทยพยำยำมเร่งปรับตวัเพ่ือรับมือ 
กบัควำมท้ำทำยใหม ่ๆ ในอนำคต

ไทยควรรักษาจุดแข็งของภาคการท่องเที่ยว 

ทั้งความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  

และประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณ ี

ที่เป็นเอกลักษณ์

เวียดนาม : ผันตัวสู่ฐานการส่งออกของอาเซียน
สิง่ท่ีนำ่จบัตำมองมำกท่ีสดุส�ำหรับเวียดนำม คือ กำรเตบิโตและกำรพฒันำ 

อย่ำงรวดเร็วในแทบทกุด้ำน ส่งผลให้เวียดนำมผนัตวัเองจำกประเทศผู้ผลิต 
ส่งออกและค้ำขำยสินค้ำพืน้ฐำนอย่ำงน�ำ้มันดิบ ยำงพำรำ เสือ้ผ้ำ สิ่งทอ  
อำหำรทะเล ข้ำว กำแฟ และรองเท้ำ มำเป็นประเทศอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ 
ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีซับซ้อนขึน้อย่ำงเห็นได้ชัด สินค้ำส่งออกสู่ตลำดโลก 
ของเวียดนำมจงึมีตัง้แตข้่ำวไปถงึสนิค้ำอิเลก็ทรอนิกส์ ท�ำให้เวียดนำมขึน้แทน่ 
เป็นผู้ ส่งออกสินค้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นอันดบัหนึ่งของอำเซียน  
นอกจำกนี ้ กำรค้ำในระดบัทวิภำคีก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง โดยในปี 
ค.ศ. 2020 ADB คำดกำรณ์กำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจของเวียดนำมไว้ท่ีร้อยละ 6.3 
และในปีนีไ้มต้่องสงสยัเลยวำ่ ประชำชนเวียดนำมจะมีรำยได้เพ่ิมขึน้อยำ่งมำก 
จำกกำรขยำยตวัและกำรมีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ

จำกข้อมลูรำยประเทศและภำพรวมทิศทำงกำรเตบิโต โอกำสและกำรก้ำวไป 
ข้ำงหน้ำของประเทศสมำชิกในประชำคมอำเซียนส�ำหรับปี 2560 รวมถงึข้อมลู 
จำกกำรคำดกำรณ์โดยทัง้หน่วยงำนระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ 
ตำ่งประเมินและคำดกำรณ์วำ่ กำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจของประชำคมอำเซียน 
จะย่ิงรุดหน้ำในปีนี ้ซึง่นำ่จะเป็นเคร่ืองยืนยนัได้อยำ่งดีวำ่ กำรจบัมือและก้ำวไป 
ข้ำงหน้ำด้วยกนัของเพ่ือนพ้องอำเซียนทัง้ 10 ประเทศ ท�ำให้ประชำคมอำเซียน 
เข้มแข็งเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัมำกย่ิงขึน้ และมีควำมพร้อมท่ีจะก้ำวไปสูปี่ท่ี 2  
ของประชำคมอำเซียนอยำ่งมัน่คงและแข็งแกร่ง 

เวียดนามเป็นผู้ผลิต 

อาหารทะเลอันดับสาม 

ของโลก และเป็นผู้ส่งออก 

อาหารทะเลอันดับสี ่

ของโลก
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ด้วย i-Registration  
และ i-Vote  

กับการเลือกตั้งในต่างประเทศ

ทุกวันน้ี “การเลือกต้ัง” เป็นค�าที่มีคนพูดถึง 
กันมากและทุกฝ่ายมุ่งหวังให้เกิดขึ้นโดยลุล่วง 
และราบรืน่ เพราะการเลอืกต้ังเป็นท้ังกระบวนการ 
และเป้าหมายในการสร้างประเทศไทยท่ี “มั่นคง  
ม่ังคัง่ และยัง่ยนื” ด้วยกติกาอันเป็นสากล

ก้าวใหม่ Thailand 4.0
ตำมสถิตใินปี 2560 มีคนไทยพ�ำนกัอำศยัอยูใ่นตำ่งประเทศ 

กว่ำ 1.1 ล้ำนคนทั่วโลก โดยกว่ำคร่ึงของจ�ำนวนดังกล่ำว 
เป็นผู้ มีสิทธิเลือกตัง้นอกรำชอำณำจักร “เสียงของคนไทย 
จำกแดนไกล” เหลำ่นี ้ แม้จะไม่มำกเม่ือเทียบกบัจ�ำนวนคนไทย 
ท่ีมีอยู่ในประเทศกว่ำ 67 ล้ำนคน แต่ก็เป็นผู้ มีสิทธิและหน้ำท่ี 
ในฐำนะพลเมืองไทยคนหนึ่ง ท่ีจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตัง้  
ภำครัฐตระหนกัถึงสิทธิท่ีเทำ่เทียมกนัของคนไทยไม่วำ่จะอำศยั 
อยู่ในประเทศใดท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประชำธิปไตย 
ของประเทศ จึงได้จัดให้มีกำรเลือกตัง้นอกรำชอำณำจักรขึน้ 
ครัง้แรกตัง้แต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นกำรตัง้คูหำ 
ในสถำนเอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลใหญ่ในต่ำงประเทศ  
และกำรลงคะแนนทำงไปรษณีย์ 

ในยุคท่ีประเทศไทยก�ำลงัก้ำวสู่ Thailand 4.0 ไปพร้อม 
กบักำรเดินหน้ำสู่ roadmap กำรเลือกตัง้ตำมนโยบำยรัฐบำล 
ท่ีมุ่งพฒันำประเทศโดย “ไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงหลงั” รวมทัง้ส่งเสริม 
ให้กำรต่ำงประเทศเป็นของประชำชนและเพ่ือผลประโยชน์ 
ของประชำชนอยำ่งแท้จริง กระทรวงกำรตำ่งประเทศจงึได้จดัตัง้ 
ศนูย์ประสำนงำนกำรเลือกตัง้นอกรำชอำณำจกัร (ศปลน.) ขึน้ 
ภำยใต้กรมกำรกงสลุ เพ่ือท�ำงำนร่วมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตัง้ (กกต.) ซึง่เป็นหนว่ยงำนหลกั สถำนเอกอคัรรำชทตู 
และสถำนกงสลุใหญ่ของไทยในต่ำงประเทศเตรียมกำรจดักำร 
เลือกตัง้นอกรำชอำณำจกัรโดยมีวตัถปุระสงค์ให้คนไทยท่ีมีสทิธิ 
เลือกตัง้ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีไหนในต่ำงประเทศ สำมำรถลงทะเบียน 
ขอใช้สิทธิเลือกตัง้นอกรำชอำณำจักรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  
และประหยดั โดยกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทนัสมยัมำใช้ 
ผำ่นระบบกำรลงทะเบียนขอใช้สทิธิทำงอินเทอร์เน็ต (i-Registration) 
และกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทำงเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ต (i-Vote)
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รู้จักศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ศปลน.)
กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้จัดตัง้ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตัง้นอก 

รำชอำณำจกัร (ศปลน.) ขึน้ภำยใต้กรมกำรกงสลุเม่ือปี 2541 เพ่ือท�ำหน้ำท่ี 
เป็นหนว่ยประสำนงำนระหวำ่ง กกต. กบัสถำนเอกอคัรรำชทตู / สถำนกงสลุใหญ่ 
ของไทยในตำ่งประเทศ ในเร่ืองกำรบริหำรและจดักำรเลอืกตัง้นอกรำชอำณำจกัร 
ให้เป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และเป็นไปตำม 
พนัธกิจและวตัถปุระสงค์ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ทัง้นี ้ ตัง้แตปี่ 2543  
จนถงึปัจจบุนั ศปลน. ได้จดักำรเลือกตัง้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิก 
วฒิุสภำนอกรำชอำณำจกัรแล้วรวม 10 ครัง้ มีคนไทยในต่ำงประเทศมำใช้ 
สทิธิรวม 390,188 คน

i-Registration  
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เม่ือปี 2558 กระทรวงกำรตำ่งประเทศร่วมกบั กกต. และกรมกำรปกครอง 
ได้พัฒนำระบบกำรลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตัง้นอกรำชอำณำจักร 
ทำงอินเทอร์เน็ต (i-Registration) ให้กับผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ท่ีมีควำมประสงค์ 
จะขอใช้สิทธิเลือกตัง้นอกรำชอำณำจกัรให้พร้อมใช้ในกำรเลือกตัง้ครัง้ต่อไป 
เป็นครัง้แรก เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่คนไทยท่ีมีถ่ินพ�ำนกัในต่ำงประเทศ 
และผู้ ท่ีเดินทำงไปนอกรำชอำณำจักรท่ีมีควำมประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตัง้ 
นอกรำชอำณำจกัร และตอ่มำเม่ือปี 2559 ได้น�ำระบบไปให้คนไทยในสงิคโปร์ 
และออสเตรเลียได้ทดสอบในเบือ้งต้น ซึง่ได้รับกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี
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เส้นทางเลือกตั้งของไทยในต่างประเทศสู่ i-Vote 
ควำมเคลื่อนไหวล่ำสุดท่ีจะเป็นประโยชน์แก่คนไทยในต่ำงประเทศใน 

กำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้คือ เม่ือวนัท่ี 12 ตลุำคม 2559 กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
กระทรวงมหำดไทย ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  
ส�ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) และ กกต.  
ได้ร่วมลงนำมบนัทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจดัท�ำ 
ระบบกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้นอกรำชอำณำจกัรทำงเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ต  
(i-Vote) โดยในกำรเลอืกตัง้ท่ีจะมีขึน้ได้ตัง้เปำ้วำ่ จะน�ำระบบ i-Vote ไปทดลอง 
ใช้ในประเทศน�ำร่องบำงประเทศและบำงเมือง อำทิ นอร์เวย์ จอร์แดน และโอซำกำ 
หำกระบบ i-Vote ประสบผลส�ำเร็จจะช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
มำเลอืกตัง้ยงัสถำนเอกอคัรรำชทตูและสถำนกงสลุใหญ่ของไทยในตำ่งประเทศ  
และลดงบประมำณคำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำรเลอืกตัง้นอกรำชอำณำจกัรของไทย 
ในระยะยำวตอ่ไป

“เสียง” จากคนไทยที่ทดลองใช้ i-Registration และ i-Vote
เม่ือเดือนเมษำยน 2560 กระทรวงกำรต่ำงประเทศและหน่วยงำน 

ท่ีเก่ียวข้องได้น�ำระบบไปทดลองใช้ท่ีนอร์เวย์ ซึง่คนไทยในนอร์เวย์ตำ่งเหน็วำ่  
ระบบ i-Vote และ i-Registration สำมำรถชว่ยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัคนไทย 
ในนอร์เวย์ได้เป็นอย่ำงดี เน่ืองจำกคนไทยในนอร์เวย์อยู่กนักระจดักระจำย  
โดยกว่ำร้อยละ 50 พ�ำนักอยู่ห่ำงจำกกรุงออสโล รวมทัง้เห็นว่ำ กำรใช้  
i-Registration และ i-Vote จะท�ำให้มีผู้ มีสิทธิเลือกตัง้มำขอใช้สิทธิ 
และลงคะแนนเสียงเลือกตัง้มำกขึน้

ผลกำรพฒันำ i-Registration และ i-Vote จงึเป็นกำรตอกย�ำ้ควำมมุง่มัน่ 
ของกรมกำรกงสลุ กระทรวงกำรตำ่งประเทศท่ีบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกบั 
หนว่ยงำนตำ่ง ๆ พฒันำระบบกำรเลือกตัง้ของไทยในตำ่งประเทศเพ่ือรักษำ 
ประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทย ภำยใต้นโยบำย “กำรทูตเพ่ือ 
ประชำชน ทกุแห่งหนเรำดแูล” และท่ีส�ำคญั กำรท่ีคนไทยเข้ำมำมีสว่นร่วม 
ในกำรเลอืกตัง้นอกรำชอำณำจกัรจะเป็นกำรเผยแพร่ควำมเป็นประชำธิปไตย 
ของไทยให้ต่ำงชำติรับรู้ และช่วยเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้กับประเทศ  
รวมทัง้สร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อนักลงทุนและนักท่องเท่ียวต่ำงชำติด้วย  
ท้ำยท่ีสดุแล้ว i-Registration และ i-Vote จะเป็นกลไกหนึง่ท่ีท�ำให้ประเทศไทย  
4.0 เดินหน้ำไปได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนด้วย “เสียงจำกคนไทย” ท่ีรัก 
ประเทศไทยทกุคน 

ติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
Call center 02 572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง
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Gökyay
พิพิธภัณฑ์์ 
หมากรุกสากล Gökyay  
แห่งกรุง อังการา

ด้วยเพรำะลกูชำยเป็นเดก็ท่ีชอบหมำกรุกมำแตไ่หนแตไ่ร เม่ือมำประจ�ำกำร 
ท่ีกรุงองักำรำ สำธำรณรัฐตรุกีใหม ่ๆ ผมจงึเลือกพำครอบครัวไปชมพิพิธภณัฑ์ 
หมำกรุกสำกลโก๊คเยย์ (Gökyay Vakfi Satranc Müzesi) ในเขตเมืองเก่ำ  
Hamamönü กลำงกรุงองักำรำ เป็นแห่งแรก ๆ นอกจำกนี ้ ต้องยอมรับว่ำ  
ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเห็นช่ือพิพิธภัณฑสถำนแห่งนีป้รำกฏอยู่บนแผนท่ีสถำนท่ี 
ท่ีน่ำสนใจในกรุงองักำรำ ผมเองก็อดสงสยัไม่ได้ว่ำ พิพิธภณัฑสถำนแห่งนี ้
จะมีหน้ำตำเป็นอย่ำงไรบ้ำง ดงันัน้ ในช่วงวนัหยดุสดุสปัดำห์ พวกเรำจึงนัง่ 

Cafe Pazartesi günleri dışında hergün açıktır.

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

MUSEUM GİFT SHOPMUSEUM GİFT SHOP

แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์หมากรุกสากลโก๊คเยย์  

แสดงรายละเอียดของชุดหมากรุกที่จัดแสดงภายใน

รถแท็กซ่ีจำกโรงแรมท่ีพัก ซึ่งอยู่ทำงเหนือของกรุงอังกำรำ ลงมำยังย่ำน 
Hamamönü ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 20 นำที ตกึรำอำคำรและสภำพแวดล้อม 
ในย่ำนนีไ้ด้รับกำรปรับปรุงจำกเทศบำลท�ำให้ตกึรำอำคำรต่ำง ๆ มีรูปลกัษณ์ 
และสีสันท่ีกลมกลืนกัน บรรยำกำศคึกคักไปด้วยผู้ คนท่ีต่ำงพำครอบครัว 
มำพกัผอ่นในสวนหยอ่ม หรือนัง่จิบน�ำ้ชำ กำแฟตำมร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำร 
ท่ีเรียงรำยอยู่สองข้ำงทำง สลบักบัร้ำนขำยของท่ีระลึกและตลำดหตัถกรรม 
ท่ีเจ้ำของร้ำนนัง่ถกัโครเชหรือท�ำเคร่ืองประดบัยิม้แย้มต้อนรับทกุคนท่ีแวะเวียน 
เข้ำมำชมอยำ่งเป็นกนัเอง   

จำกบริเวณร้ำนอำหำร เรำข้ำมถนนขึน้ไปยงัอีกฟำกหนึง่ โดยอำศยัแผนท่ี 
ออนไลน์น�ำทำงเรำไปสู่เป้ำหมำย แต่เม่ือเดินผ่ำนถนนซอกแซกท่ีเงียบกว่ำ 
ฝ่ังร้ำนอำหำร ท�ำให้อดกงัวลไม่ได้ว่ำ แผนท่ีจะน�ำไปถกูทำงหรือไม่ แต่เรำก็
สบำยใจขึน้เม่ือเร่ิมเหน็ปำ้ยบอกทำง และเม่ือสงัเกตเหน็เสำกัน้ท่ีจอดรถบริเวณ 
ด้ำนหน้ำพิพิธภัณฑ์ท่ีได้รับกำรออกแบบให้เป็นรูปทรงของตัวหมำกรุก  
เรำก็มัน่ใจวำ่มำถงึพิพิธภณัฑ์หมำกรุกอยำ่งแนน่อน เรำก้ำวเข้ำไปด้ำนในและ 
แวะซือ้บตัรเข้ำชมกนัก่อน โดยคำ่เข้ำชมคนละ 10 ลรีำตรุกี (ประมำณ 100 บำท) 

เรื่อง : ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
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ส�ำหรับผู้ ใหญ่ ส่วนส�ำหรับเด็กรำคำ 
5 ลีรำตรุกี (ประมำณ 50 บำท)  

ในบ ริ เวณโถงทำง เดินไ ด้ รับ 
กำรตกแต่งด้วยกำรน�ำร่มหลำกสีสนั 
มำประดับบริเวณช่องว่ำงระหว่ำง
หลงัคำ ท�ำให้มีสีสนัชวนต่ืนตำต่ืนใจ 
เม่ือเรำก้ำวเข้ำไปในห้องจัดแสดง 
หมำกรุกห้องแรก เรำก็อดไม่ได้ท่ีจะ 
อทุำนด้วยควำมช่ืนชมควำมอลงักำร 
ของตู้ กระจกท่ีจัดแสดงชุดหมำกรุก 
มำกมำยหลำยแบบอย่ำงเป็นระเบียบ 
เ รียบ ร้อย ท่ี เ รียงรำยอยู่ รอบห้อง  
โดยในห้องแรกนัน้ เป็นเหมือนกำร 
เรียกน� ำ้ย่อย เพรำะมีชุดหมำกรุก 
ท่ีเรียกควำมสนใจของเด็ก ๆ ได้เป็น 

อยำ่งดี ทัง้ชดุของ The Simpsons กำร์ตนูอเมริกนัยอดนิยมของ Bart Simpson  
จอมกวน ชุด Smurfs หรือชุดหมำกรุก Lego รวมไปถึงชุดหมำกรุกจำก 
ภำพยนตร์ท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีรู้จักของคนทัว่โลก อำทิ Lords of the Ring  
ของ J.R.R. Tolkien และ Star Wars เรียกได้วำ่ ก้ำวเข้ำมำในพิพิธภณัฑ์แล้ว  
มองไปทำงไหนก็จะมี 
ชดุหมำกรุก ตวัหมำกรุก 
และเ ร่ืองรำวเ ก่ียวกับ 
หมำกรุกอยูท่กุซอกทกุมมุ

ห้องถัดมำ เร่ิมเป็น 
ชดุหมำกรุกจำกประเทศ 
ตำ่ง ๆ จำกทัว่ทกุมมุโลก  
และในห้องนีเ้อง ท่ีพวก 
เรำต่ืนเต้นเป็นพิเศษท่ีได้ 
เห็นชดุหมำกรุกจำกไทย  
เป็นชดุหมำกรุกท่ีท�ำจำก 

บรรยากาศด้านหน้า 

ของพิพิธภัณฑ์หมากรุกสากลโก๊คเยย์ 

ชุดหมากรุกจากภาพยนตร์ที่โด่งดัง 

และเป็นที่รู้จักทั่วโลกอย่าง Lords of the Ring  

ชุดหมากรุกโลหะ 

ตัวละครจากรามเกียรติ ์

ตัวแทนความปราณีต 

ของชุดหมากรุก 

จากประเทศไทย

โลหะเนือ้ดี ฝีมือละเอียดละออ โดยตวัหมำกรุกนัน้ เป็นตวัละครจำกรำมเกียรติ ์
ฝ่ังหนึง่เป็นพระรำม นำงสีดำ พระลกัษณ์ หนมุำน เป็นตวัเอก และเหลำ่ทหำร 
วำนรเป็นเบีย้ ในขณะท่ีอีกฝ่ำยหนึ่งนัน้ มีทศกัณฐ์ นำงสีดำ เป็นตัวเอก 
และเหล่ำทหำรยกัษ์เป็นเบีย้ เห็นแล้วก็ยืนยิม้น้อยยิม้ใหญ่ช่ืนชมและภูมิใจ 
กับควำมงดงำมของหมำกรุกชุดนีอ้ยู่นำนสองนำน ในห้องนัน้ มีตู้ กระจก 
เรียงรำยก�ำแพง และมีชดุหมำกรุกจำกประเทศต่ำง ๆ อีกมำกมำย และแม้ 
แตล่ะชดุจะมีควำมเป็นมำตรฐำน คือ กระดำนหมำกรุกท่ีมีชอ่งจตรัุสท่ีจดัเรียง 
แบบ 8x8 ช่อง โดยสลบัช่องสีอ่อน-เข้ม รวมแล้ว 64 ช่อง และตวัหมำกรุก 
ฝ่ังละ 16 ตัว แต่กระนัน้ ชุดหมำกรุกแต่ละชุดก็จะมีควำมแตกต่ำงกันไป  
ทัง้รูปทรงตัวหมำกท่ีมีกำรออกแบบให้มีลักษณะเฉพำะของแต่ละประเทศ  
หรือสขีองชอ่งจตรัุสจงึท�ำให้รำยละเอียดของชดุหมำกรุกแตล่ะชดุนัน้ แปลกตำ  
อลงักำร และมีควำมน่ำสนใจแตกต่ำงกันออกไป และนัน่ก็คือหนึ่งในเสน่ห์ 
ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ เพรำะผู้ เข้ำชมแต่ละคนต่ำงก็มีชุดหมำกรุกท่ีถูกใจ 
และประทับใจไม่เหมือนกัน ท�ำให้พูดคุยและเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันไปได้ 
อีกนำนวำ่ ท�ำไมถงึชอบชดุนัน้ ชดุนี ้เพรำะมีชดุหมำกรุกแปลก ๆ อีกมำกมำย  
ไมว่ำ่จะเป็นชดุทหำรโรมนั ชดุซำมไูร ชดุอียิปต์ ชดุเทวำกบัซำตำน ชดุสตัว์ป่ำ  
ฯลฯ
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ชุดหมากรุกที่โดดเด่นและเป็นที่จับตามอง 

เพราะสะท้อนภาพการเมืองระหว่างประเทศร่วมสมัยได้อย่างเฉียบคม

แต่ส�ำหรับชุดหมำกรุกชุดโปรดของผมนัน้ ต้องยกให้ชุดหมำกรุกท่ีผม 
ตัง้ช่ือให้เองวำ่ชดุ “กำรเมืองระหวำ่งประเทศร่วมสมยั” ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้สองของ 
ตวัพิพิธภณัฑ์ และเป็นชดุท่ีผมไมเ่คยเหน็ท่ีไหนมำก่อน โดยฝ่ำยหนึง่เป็นหมำกรุก 
ของฝ่ังตะวันตก มีนำย Tony Blair อดีตนำยกรัฐมนตรีของอังกฤษ  
นำย Donald Rumsfeld อดีตรัฐมนตรีกลำโหมสหรัฐฯ นำง Condoleezza Rice  
อดีตรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศสหรัฐฯ และเคร่ืองบนิรบ เป็นหมำก 
ตวัเอก และมีอดีตประธำนำธิบดี George W. Bush เป็นเบีย้หมำกรุก ในขณะท่ี 
อีกฝำกหนึ่ง มีนำย Mahmoud Ahmadinejad อดีตประธำนำธิบดีอิหร่ำน  
นำย Bashar Al-Assad ประธำนำธิบดีซีเรีย และ Osama Bin Laden เป็นหมำก 
ตวัเอก และมีนำย Saddam Hussein เป็นเบีย้หมำกรุก ซึง่เช่ือวำ่ชดุนี ้ถือเป็น 
ชดุหมำกรุกท่ีโดดเดน่และเรียกควำมสนใจของผู้ เข้ำชมได้มำกทีเดียว

จนถึงทุกวันนี ้ นักวิชำกำรและนักประวัติศำสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ว่ำ 
แท้จริงแล้วหมำกรุกสำกลมีต้นก�ำเนิดมำตัง้แต่เม่ือไหร่และอยำ่งไร ซึง่ก็มีทัง้ 
บนัทกึในประวตัศิำสตร์ท่ีกลำ่วถงึกำรเลน่เกมท่ีคล้ำยหมำกรุก ทัง้ในอินเดีย จีน  
เปอร์เซีย และจำกเกมกำรเล่นท่ีมีกฎกติกำแตกต่ำงกันไป แต่ละพืน้ท่ี  
ก็ได้มีกำรพฒันำกฎอย่ำงต่อเน่ืองจนวิวฒันำกำรกลำยมำเป็นหมำกรุกสำกล 
อย่ำงท่ีเรำคุ้นเคยกนัในปัจจบุนันี ้ ท่ีมีคิง (King) ควีน (Queen) เรือ (Rook)  
บิชอฟ (Bishop) และม้ำ (Knight) ตัง้อยู่แถวหลงั และเบีย้ (Pawn) 8 ตวั  
ตัง้เรียงแถวอยู่ด้ำนหน้ำ โดยหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์บง่ชีว้ำ่ ต�ำรำเก่ียวกบั 
หมำกรุกและกำรเล่นหมำกรุกเล่มแรก ๆ ของโลกค้นพบท่ีอินเดีย แต่ในยุค 
ศตวรรษท่ี 16 นัน้ ต�ำรำสว่นใหญ่ถกูเขียนขึน้โดยผู้ ท่ีอำศยัอยูใ่นบริเวณแหลม 
ไอเบอเรียน (โปรตเุกสและสเปนในปัจจบุนั) แทบทัง้สิน้

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ฯ  

ที่จัดแสดงชุดหมากรุกจากทั่วทุกมุมโลก

ต่อมำ ในช่วงทศวรรษท่ี 17  
หมำกรุกสำกลได้ รับควำมนิยม 
อย่ำงแพร่หลำย สำมำรถพบเห็น 
ผู้ คนเล่นหมำกรุกตำมร้ำนกำแฟ 
ในยโุรปได้ทัว่ไป โดยฝร่ังเศส เคยเป็น 
ศูนย์กลำงกำรเล่นและกำรแข่งขัน 
หมำกรุกสำกลในช่วงทศวรรษท่ี 17  
และ 18 กำรแขง่ขนัท่ีส�ำคญั ๆ มกัจะ 
จัดขึน้ ท่ี Café de la Régence  
ในกรุงปำรีส ท�ำให้คำเฟ่แห่งนีเ้ป็น 
แหล่งพบปะสงัสรรค์ของผู้ เล่นระดบั 
โลกในสมยันัน้ด้วย โดยกำรแข่งขนั 
ท่ีส� ำคัญครั ง้หนึ่ ง  เ กิดขึ น้ เ ม่ือ ปี 
ค.ศ. 1834 เม่ือ Louis Charles de  
la Bourdonnais (1975 - 1840) และ  
Alexander McDonnell (1978  - 1835) 

สองผู้ เล่นชัน้น�ำจำกฝร่ังเศสและ 
อั ง ก ฤ ษ ม ำ ป ร ะ ล อ ง ฝี มื อ กัน ท่ี น่ี  
โดยว่ำกันว่ำเป็นครัง้แรกท่ีมีข่ำว 
เ ก่ียวกับหมำกรุกปรำกฏบนหน้ำ 
หนังสือพิมพ์ รวมถึงมีกำรเขียน 
บทวิเครำะห์กำรแข่งขันในครัง้นัน้ 
อย่ำงละเอียดด้วย และต่อมำก็ได้มี 
กำรแข่งขันหมำกรุกชิงแชมป์โลก  
โดยผู้ เล่นหมำกรุกสำกลท่ีมีช่ือเสียง 
ระดับโลกท่ีเป็นท่ีคุ้นหู อำทิ Garry  
Kasparov ชำวรัสเซีย / โครเอเชีย  
ผู้ เป็นแชมป์โลกตัง้แต่อำยุ 22 ปี  
และ Bobby Fischer อจัฉริยะหมำกรุก 
สำกลชำวอเมริกนั เป็นต้น
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บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ฯ  

ที่จัดแสดงชุดหมากรุกจากทั่วทุกมุมโลก

คณุอะคิน โกคเยย์ (Akin Gökyay) ผู้ ก่อตัง้ 
พิพิธภณัฑ์หมำกรุกสำกลแหง่นี ้เคยให้สมัภำษณ์วำ่ 
เร่ิมหลงใหลในเกมหมำกรุกตัง้แต่เยำว์วยัจำกกำร 
ปลกูฝังและสง่เสริมของคณุพอ่ คณุเมห์เมด โกคเยย์ 
(Mehmet Gökyay) ผู้ เ ป็นนักคณิตศำสตร์ 
และอดีตข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำรตุรกี 
และเป็นนกัเลน่หมำกรุกมำกควำมสำมำรถ ตอ่มำ  
เม่ือคณุอะคนิ เร่ิมท�ำงำนในบริษัท Nurus ของพอ่ตำ  
ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลติและสง่ออกเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่ 
ของตุรกี เขำก็ได้มีโอกำสเดินทำงไปติดต่อธุรกิจ 
ในตำ่งประเทศบอ่ยครัง้ จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1975 
คุณอะคินได้เดินทำงไปเมืองมิลำนในอิตำล ี 
และได้ซือ้ชุดหมำกรุกชุดแรกท่ีนั่น และเร่ิมซือ้ 
ชุด ห ม ำ ก รุ ก จ ำ ก ทุก ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ไ ด้ มี โ อ ก ำ ส 
ไปเยือนมำเก็บสะสมไว้เร่ือย ๆ โดยได้รับกำร 
สนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำกคุณเบียร์เทน โกคเยย์  
(Birten Gökyay) ภรรยำ ผู้ ช่วยเขำเลือกซือ้ชุด 
หมำกรุกมำตัง้แต่ต้น คุณอะคินมองว่ำหมำกรุก 
ไม่ได้เป็นแค่เพียงเกมกำรละเล่นลบัสมองเท่ำนัน้ 

อะคิน โกคเยย์ ผู้ก่อตั้ง

พิพิธภัณฑ์ฯ เพราะเขา 

มองว่าหมากรุกคือสิ่งที ่

สะท้อนประวัติศาสตร ์

และวัฒนธรรมของ

ประเทศนั้น ๆ 

หำกแต่ชุดหมำกรุกแต่ละชุดยังสะท้อนถึงประวัติศำสตร์และสำมำรถ 
แสดงถึงวัฒนธรรม รวมทัง้ เอกลักษณ์เฉพำะตัวของแต่ละประเทศ 
อีกด้วย นอกจำกนี  ้ เขำยังเล็งเห็นว่ำ หมำกรุกสำมำรถเป็นตัวแทน 
แห่งสนัติภำพและวฒันธรรม โดยมีทัง้ชดุหมำกรุกท่ีท�ำมำจำกไม้ โลหะ แก้ว  
หินอ่อน ฯลฯ และเขำให้สัมภำษณ์ไว้ว่ำ เวลำเลือกซือ้ชุดหมำกรุกนัน้ 
เขำจะให้ควำมส�ำคญักบักำรสะท้อนถึงวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของแต่ละ 
ประเทศเป็นหลกั จนกระทัง่ในเดือนมกรำคม ปี ค.ศ. 2012 คณุอะคินได้รับ 
กำรบนัทึกไว้ในสถิติโลก Guinness World of Records ว่ำเป็นผู้ ท่ีสะสม 
ชุดหมำกรุกมำกท่ีสดุในโลก (owner of the Biggest Chess Collection  
in the World) ด้วยจ�ำนวน 412 ชดุ ท่ีเขำได้ซือ้มำจำกกวำ่ 100 ประเทศทัว่โลก  
อย่ำงไรก็ดี คณุอะคินมองวำ่ เขำไม่ได้ต้องกำรท่ีจะเป็นนกัสะสม และไม่เคย 
คดิฝันหรือคำดหวงัวำ่ จะต้องถกูบนัทกึไว้ในสถิตโิลกแตอ่ยำ่งใด เพรำะเขำเพียง 
สนใจในกำรออกแบบชุดหมำกรุกแต่ละชุด และโชคดีท่ีได้มีโอกำสทุ่มเท 
ท�ำในสิง่ท่ีรักและเช่ือมัน่เทำ่นัน้ 

  เม่ือปี ค.ศ. 2014 ในโอกำสครบรอบ 92 ปีของกำรสถำปนำกรุงองักำรำ 
ให้เป็นเมืองหลวงแห่งสำธำรณรัฐตุรกี คุณอะคินได้ก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ 
หมำกรุกขึน้ในอำคำรท่ีได้รับกำรปรับปรุงใหม่ในเขตเมืองเก่ำ Hamamönü  
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เพ่ือเป็นกำรตอบแทนกรุงองักำรำ ซึง่ในปัจจบุนั มีชดุหมำกรุก 
ท่ีจดัแสดงอยูท่ัง้สิน้ 540 ชดุจำกทัว่โลกท่ีมีมลูคำ่มำกกวำ่ 
4 ล้ำนลรีำตรุกี (ประมำณ 40 ล้ำนบำท) จำกกำรเก็บสะสม 
มำยำวนำนกว่ำ 40 ปี และได้กลำยเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีส�ำคญัแห่งใหม่ของกรุงองักำรำท่ีได้รับควำมสนใจและ 
ควำมนิยมจำกนกัท่องเท่ียวทัง้ชำวตรุกีและชำวต่ำงชำต ิ 
และกำรได้เข้ำไปเดินชมชุดหมำกรุกท่ีคณุอะคินใช้เวลำ 
คอ่นชีวิตเก็บสะสมมำจำกทัว่โลกนัน้ ก็ท�ำให้เรำรู้สกึเหมือน 
ได้ร่วมเดนิทำงไปกบัคณุอะคนิด้วย

  ในวนัท่ีผมและครอบครัวไปชมพิพิธภณัฑ์หมำกรุก 
สำกล นัน้ เม่ือเดนิชมชดุหมำกรุกตำ่ง ๆ ทัว่ทัง้พิพิธภณัฑ์ 
จนหน�ำใจ เรำก็เดนิลงมำด้ำนลำ่ง ผำ่นร้ำนขำยของท่ีระลกึ  
ซึง่ลกูชำยและลกูสำวก็ได้ขอซือ้ชดุหมำกรุกเล็ก ๆ เอำไว้ 
เล่นท่ีบ้ำน เรำเดินต่อไปพกัในร้ำนกำแฟ Chaturanga  
ซึ่งพืน้ ท่ีส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในลำนกว้ำงระหว่ำงอำคำร 
ของพิพิธภณัฑ์ทัง้สองฝ่ัง โดยช่ือร้ำนกำแฟมำจำกช่ือต�ำรำ 
หมำกรุกสำกลเล่มแรกท่ีถูกค้นพบในอินเดีย ระหว่ำงท่ี 
นั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยกำรด่ืมกำแฟและน� ำ้ผลไม้ 
ในลำนนัน้ โดยมีลกูค้ำอ่ืน ๆ  นัง่อยูป่ระปรำย ลกูชำยของผม 
ก็ได้น�ำชดุหมำกรุกออกมำประลองฝีมือกบัผมอยูพ่กัใหญ่  
เรำเล่นหมำกรุกกันอย่ำงมีควำมสุขท่ำมกลำงสำยตำ 
ท่ีจับจ้องมองพวกเรำจำกโต๊ะรอบข้ำง และบรรยำกำศ 

ภาพที่ระลึกของครอบครัวผู้เขียน 

กับนายอะคิน โกคเยย์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ 

ท่ีอบอวลไปด้วยควำมอบอุน่และควำมรักในเกมหมำกรุกของพิพิธภณัฑ์หมำกรุก 
ก่อนท่ีเรำจะลกุขึน้เดินออกมำจำกร้ำนกำแฟ สภุำพสตรีโต๊ะข้ำง ๆ ก็ลกุขึน้ 
มำแนะน�ำตวัวำ่ เป็นเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนประชำสมัพนัธ์ของพิพิธภณัฑ์และสอบถำม 
ควำมรู้สึกของพวกเรำต่อพิพิธภณัฑ์แห่งนัน้ ก่อนท่ีจะเชิญไปแนะน�ำให้กับ 
คณุอะคนิ โกคเยย์ (Akin Gökyay) ผู้ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์หมำกรุกสำกล ซึง่ก็ปรำกฏวำ่ 
คือ คณุลงุท่ำทำงใจดีท่ีนัง่เฝำ้มองดผูมกบัลกูชำยเล่นหมำกรุกกนัอยู่นัน่เอง  
คณุอะคนิกลำ่วชมลกูชำยวำ่ เลน่หมำกรุกเก่งไมเ่บำ ซึง่ท�ำให้หนุม่น้อยยิม้น้อย 
ยิม้ใหญ่ ในขณะท่ีผมเองรู้สึกดีใจและภูมิใจท่ีได้มีโอกำสพบกับคุณอะคิน  
และได้แสดงควำมช่ืนชมและควำมยินดีกบัเจ้ำตวัของเขำเอง อีกทัง้ได้ถ่ำยภำพ 
ร่วมกนัเป็นท่ีระลกึ

  พวกเรำออกมำจำกพิพิธภัณฑ์หมำกรุกด้วยควำมทรงจ�ำและหัวใจ 
ท่ีเป่ียมไปด้วยควำมสขุ เพรำะเหนืออ่ืนใด เรำได้สมัผสัถงึควำมรักและควำมทุม่เท 
ของผู้ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ในทกุซอกทกุมมุของตวัพิพิธภณัฑ์ และเช่ือมัน่วำ่เรำจะได้ 
กลบัมำเยือนพิพิธภณัฑ์แหง่นีอี้กแนน่อน 
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 บันทึกการเดินทาง: จากจุดเริ่มต้น 

สู่การศึกษาเรียนรู้งานภายใต้โครงการ 

 THAI YOUTH  

 INITIATIVE 

AGAINST DRUGS ประจำ�ปี 2560

เม่ือวนัท่ี 10 – 14 กนัยำยน 2560 กรมองค์กำรระหวำ่งประเทศ กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ พร้อมด้วยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำม 
ยำเสพติด (ส�ำนักงำน ป.ป.ส.) ได้น�ำกลุ่มเยำวชนจำกโรงเรียนสิริรัตนำธร 
กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับรำงวลัชนะเลิศ และกลุ่มเยำวชนจำกโรงเรียนธรรมวิทยำ
มูลนิธิ จ.ยะลำ ซึ่งได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกโครงกำร Thai 
Youth Initiative against Drugs ครัง้ท่ี 6 ประจ�ำปี 2560 ไปศกึษำเรียนรู้งำน 
ด้ำนยำเสพติด ณ กรุงปักก่ิง และนครเทียนจิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน  
โดยกำรศึกษำเรียนรู้งำนในครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของรำงวัลซึ่งกลุ่มเยำวชน 
ได้รับจำกกำรประกวดวีดิทศัน์ขนำดสัน้ด้ำนกำรป้องกนัยำเสพติด โดยได้จดั 
กำรประกวดรอบตดัสนิเม่ือวนัท่ี 2 มิถนุำยน 2560 ณ กระทรวงกำรตำ่งประเทศ

กำรศึกษำเรียนรู้งำนในภำพรวมเร่ิมต้นท่ีกรุงปักก่ิง ณ National  
Narcotics Control Commission (NNCC) ซึ่งเป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแล 

เรื่อง : สิริญญ์ สุวรรณเลิศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
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ด้ำนยำเสพติดของประเทศจีน กลุ่มเยำวชนได้ 
มีโอกำสเข้ำเย่ียมคำรวะนำย Li Yuanzheng  
รองเลขำธิกำร NNCC รับฟังบรรยำยด้ำนกำร 
ป้องกันยำเสพติดในเยำวชนและสถำนศึกษำ 
จำกเจ้ำหน้ำท่ีของ NNCC และได้น�ำเสนอผลงำน 
ของกลุม่ตนเป็นภำษำองักฤษพร้อมทัง้แลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็นกับรองเลขำธิกำรฯ ต่อจำกนัน้ก็ได้ 
เดินทำงด้วยรถไฟควำมเร็วสูงสู่นครเทียนจิน 
เพ่ือเย่ียมชม Tianjin Art Middle School อนัเป็น 
โรงเรียนอำชีวศึกษำด้ำนศิลปะท่ีได้รับรำงวลัด้ำน 
กำรป้องกันยำเสพติดจำก Tianjin Narcotics  
Control Commission (TNCC) โดยกลุม่เยำวชน 
ได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมด้ำนศิลปะกับนักเรียนของ 
โรงเรียน เย่ียมชมนิทรรศกำรเก่ียวกบัเร่ืองยำเสพตดิ 
และน�ำเสนอผลงำนแก่เจ้ำหน้ำท่ี TNCC พร้อมด้วย 
ผู้ อ�ำนวยกำรโรงเรียน คณำจำรย์ และนักเรียน  
และภำยหลงัจำกกำรเย่ียมชมโรงเรียน คณะได้มี 
โอกำสเดินทำงไปเย่ียมชมหน่วยงำนท้องถ่ิน 
ท่ีให้ค�ำปรึกษำและบ�ำบัดรักษำผู้ ติดยำเสพติด 
ในนครเทียนจินอีกด้วย

เยาวชนร่วมท�ากิจกรรม 

ด้านศิลปะกับนักเรียน 

ในโรงเรียนอาชีวะศึกษา 

ของจีนอย่างสนุกสนาน

คณะกลบัมำท่ีกรุงปักก่ิงอีกครัง้ในวนัท่ีสองของกำรเดนิทำง เพ่ือเข้ำเย่ียม 
คำรวะเอกอัครรำชทูต ณ กรุงปักก่ิง ท่ีท�ำเนียบเอกอัครรำชทูต ซึ่งกลุ่ม 
เยำวชนได้มีโอกำสน�ำเสนอผลงำนวีดิทัศน์และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
กบัท่ำนเอกอคัรรำชทตูในหลำยประเด็นทัง้ประสบกำรณ์เก่ียวกบัยำเสพติด 
ในโรงเรียนหรือชุมชนของเยำวชน รวมถึงสภำพเศรษฐกิจและสงัคมของจีน 
นอกจำกนี ้คณะยงัมีโอกำสไปเย่ียมชมสถำนท่ีส�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์ของจีน 
อำทิ ก�ำแพงเมืองจีน พระรำชวงัต้องห้ำม จตัรัุสเทียนอนัเหมิน โดยตลอดเวลำ 

เยาวชนเข้าเยี่ยมและ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กับเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงปักกิ่ง
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ของกำรเดินทำงท่ีประเทศจีน คณะได้รับกำรต้อนรับอยำ่งอบอุน่และกำรดแูล 
เอำใจใส่เป็นอย่ำงดีจำกเจ้ำหน้ำท่ี NNCC และสถำนเอกอัครรำชทูต 
ณ กรุงปักก่ิง นบัตัง้แตก้่ำวแรกท่ีถงึสนำมบนิจนกระทัง่วนัท่ีเดนิทำงกลบั ท�ำให้ 
เช่ือมัน่ได้วำ่กำรเดนิทำงครัง้นีจ้ะเป็นกำรเดนิทำงท่ีเยำวชนได้รับประสบกำรณ์ 
อยำ่งเตม็ท่ีทัง้ในแงค่วำมรู้ ทกัษะชีวิต และคณุคำ่ทำงจิตใจหรือควำมประทบัใจ 
ท่ีมีตอ่โครงกำร รวมทัง้ชำวจีนและประเทศจีน

จำกสำยตำของผู้จดัโครงกำรท่ีได้รู้จกัและประสำนงำนกบัเยำวชนกลุม่นี ้
มำตัง้แต่ต้นและได้เดินทำงในต่ำงแดนไปด้วยกัน สำมำรถกล่ำวได้เลยว่ำ 
เยำวชนกลุ่มนีไ้ด้ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์อย่ำงแท้จริง 
และมีพัฒนำกำรให้เห็นอย่ำงก้ำวกระโดด จำกเดิมท่ีประหม่ำและต่ืนเต้น 
กับกำรน�ำเสนอผลงำนท่ีเป็นภำษำองักฤษต่อหน้ำสำธำรณะในวนัประกวด 
แต่เม่ือผ่ำนกำรซกัซ้อมและน�ำเสนอหลำยครัง้ทัง้ก่อนและระหว่ำงเดินทำง 
ท่ีประเทศจีน ก็สำมำรถน�ำเสนอผลงำนได้อย่ำงคล่องแคล่วจนน่ำทึ่งในเวลำ 
ต่อมำไม่นำน ส�ำหรับเยำวชนบำงคน กำรเดินทำงไปประเทศจีนครัง้นี ้
นบัเป็นกำรเดินทำงไปตำ่งประเทศครัง้แรกในชีวิต แนน่อนวำ่นอกจำกจะได้รับ 
ทัง้ประสบกำรณ์จำกกำรสัมผัสสภำพสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำงแล้ว 
ก็ยงัได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์สนกุสนำนท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงกำรเดินทำง เช่น  
กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง กำรปฏิบตัิตนเม่ือเข้ำพกัในท่ีพกัต่ำงประเทศ 
เป็นต้น รวมทัง้มิตรภำพท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงเด็ก ๆ ทัง้สองกลุ่มท่ีมีภมิูหลงัทำง 
สงัคมและวฒันธรรมตำ่งกนัอย่ำงมำก แตใ่นท้ำยท่ีสดุกำรได้ใช้เวลำและผำ่น 
เหตกุำรณ์ต่ำง ๆ ร่วมกนัก็ได้ละลำยพฤติกรรมและท�ำให้เกิดควำมสนิทสนม 
ในหมูเ่ยำวชนเป็นอยำ่งดี 

กำรศกึษำเรียนรู้งำนครัง้นีจ้ะไมเ่กิดขึน้เลยหำกพวกเขำไมต่ดัสนิใจท่ีจะใช้ 
เวลำวำ่งนอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สงูสดุรังสรรค์ผลงำนและสง่เข้ำประกวด 
กบัโครงกำร ภำพท่ีน้อง ๆ กระโดดร้องดีใจเม่ือทรำบผลกำรตดัสนิ หรือบำงคน 
ถงึกบัร้องไห้ออกมำยงัคงเป็นภำพตดิตำท่ีจดจ�ำได้ไมล่มื รำงวลัแหง่ควำมส�ำเร็จ 

นัน้เกิดจำกควำมมมุำนะพยำยำมของเยำวชนรุ่นใหมเ่หลำ่นีโ้ดยแท้ ซึง่ในฐำนะ 
ผู้ จัดกำรประกวดแล้ว ตลอดเวลำท่ีด�ำเนินโครงกำรจึงอดไม่ได้ท่ีจะร่วม 
ภำคภมิูใจและช่ืนชมในควำมสำมำรถของเยำวชนกลุม่นีอ้ยูเ่สมอ 

โครงกำร Thai Youth Initiative against Drugs จึงนับเป็นหนึ่ง 
ในอีกหลำย ๆ  เวทีท่ีได้ท�ำหน้ำท่ีอยำ่งเตม็ภำคภมิูในกำรเปิดโอกำสแหง่กำรเรียนรู้ 
ให้แก่เยำวชนในสงัคม กำรด�ำเนินโครงกำรเพ่ือพฒันำเยำวชนในลกัษณะนี ้
จงึควรได้รับกำรสนบัสนนุและตอ่ยอดพฒันำจำกภำคสว่นตำ่ง ๆ  ตอ่ไป เพรำะแม้ 
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ตัง้แต่กำรเข้ำร่วมประกวดจนกระทัง่กำรศึกษำเรียนรู้ 
งำนครัง้นีจ้ะกลำยเป็นเพียง “ประสบกำรณ์ครัง้เยำว์วัย” ให้ย้อนระลึกถึง  
แต่ประสบกำรณ์เหล่ำนีจ้ะเป็นส่วนส�ำคญัซึ่งช่วยพฒันำศกัยภำพและสร้ำง 
แรงบนัดำลใจให้เยำวชนกลุ่มนีเ้ติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภำพแก่สงัคมไทย 
และสงัคมโลกอยำ่งแนน่อน 

การน�าเสนอผลงาน 

ของเยาวชนเกี่ยวกับ 

เรื่องยาเสพติด 

ต่อหน้าสาธารณะ
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กรมพิธีการทูต
หน้าต่างแรกของความสัมพันธ ์

ระหว่างประเทศ

“กรมพิธีกำรทูต...ท�ำอะไร” เม่ือฟังจำกช่ือแล้วคงไม่ยำกท่ีคุณผู้ อ่ำน 
จะพอเดำได้บ้ำงวำ่ กรมพิธีกำรทตูท�ำงำนอะไรบ้ำง ซึง่อยำ่งแรกก็คงจะหนีไมพ้่น 
เร่ืองของพิธีกำรตำ่ง ๆ ตำมช่ือของกรม หลำยทำ่นอำจจะคุ้นเคยดีกบัภำพของ 
กำรรับรองแขกคนส�ำคัญระดับประเทศ โดยเฉพำะเวลำท่ีมีท่ำนผู้ น�ำจำก 
ต่ำงประเทศมำเยือนประเทศไทย ดังภำพท่ีเห็นกันอยู่บ่อย ๆ ตำมหน้ำ 
หนงัสอืพิมพ์ ไมว่ำ่จะเป็นภำพเวลำท่ีนำยกรัฐมนตรีจบัมือหรือลงนำมในควำมตกลง 
ส�ำคญั ๆ  กบัผู้น�ำประเทศตำ่ง ๆ  หรือภำพท่ีผู้น�ำตำ่งประเทศเดนิลงมำจำกเคร่ืองบนิ 
บนทำงเดนิท่ีปดู้วยพรมแดงพร้อมเดนิตรวจแถวทหำรกองเกียรตยิศท่ียืนเรียงกนั 
อย่ำงสง่ำงำม และรับมำลยัต้อนรับพร้อมกบัรอยยิม้ อย่ำงไรก็ดี ภำพเหลำ่นี ้
เป็นเพียงสว่นหนึง่ของงำนท่ีอยูใ่นควำมดแูลของกรมพิธีกำรทตู 

กรมพิธีกำรทตูเป็นกรมท่ีเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกของความสัมพนัธ์ 
ระหว่างประเทศ เน่ืองจากเป็นด่านแรกที่คณะทูตานุทูตและผู้แทน 
จากต่างประเทศจะได้พบกับมติรไมตรี และการต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน 
ของประเทศไทย ปัจจบุนักรมพิธีกำรทตูเป็นกรมหนึง่ท่ีจดัอยูใ่นกลุม่ภำรกิจ 
ส่งเสริมกิจกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศ ร่วมกับกรมสนธิสญัญำและกฎหมำย  
กรมสำรนิเทศ และกรมกำรกงสลุ อำจกลำ่วได้วำ่ กำรท�ำให้นโยบำยตำ่งประเทศ 
ของไทยบรรลุเป้ำหมำย และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของไทยกับ 
ตำ่งประเทศเป็นไปอยำ่งรำบร่ืนนัน้ งำนด้ำนพิธีกำรทตูเป็นปัจจยัหรือเคร่ืองมือ 

เรื่อง : มรกต เจนมธุกร
กรมพิธีการทูต

ผู้น�าจากต่างประเทศ 

เดินตรวจแถวทหาร 

กองเกียรติยศที่ยืน 

เรียงแถวอย่างสง่างาม  

สมเกียรติและศักดิ์ศร ี

ของประเทศ 

และแขกผู้มาเยือน
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หนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้สิ่งเหล่ำนีป้ระสบควำมส�ำเร็จ ในกำรแสดงออก 
ซึง่มิตรไมตรี กำรปฏิบตัติำมขนบธรรมเนียมประเพณีระหวำ่งประเทศซึง่ประเทศ 
ต่ำง ๆ จะต้องปฏิบตัิหรือควรปฏิบตัิตำม เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงกำรให้เกียรติ 
และเคำรพในศกัดิ์ศรีระหว่ำงกนัซึ่งถือว่ำเป็นเร่ืองส�ำคญั ส่วนท่ีว่ำจะส�ำคญั 
อยำ่งไรนัน้ ขอให้คณุผู้อำ่นลองจินตนำกำรถงึใบหน้ำของทำ่นผู้น�ำท่ียิม้ไมอ่อก 
เม่ือมีกำรเปิดเพลงประจ�ำชำติท่ีผิดเพลง หรืองำนเลีย้งรับรองท่ีแขกคนส�ำคญั 
ถกูจดัท่ีให้นัง่อยู่ปลำยแถว หรือพิธีลงนำมควำมตกลงท่ีใช้ธงชำติผิดประเทศ  
ซึ่งสิ่งเหล่ำนีเ้ป็นรำยละเอียดท่ีมีควำมส�ำคญัย่ิงในกำรรักษำบรรยำกำศท่ีดี 
ในกำรสำนสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งประเทศ และหำกด�ำเนินกำรด้วยควำมละเอียด 
และใสใ่จก็จะสำมำรถสร้ำงควำมประทบัใจ และช่วยเอือ้ให้กำรด�ำเนินกิจกำร 
ด้ำนกำรตำ่งประเทศ กำรพบปะเจรจำในเนือ้หำสำระเป็นไปด้วยควำมรำบร่ืน 
และเรียบร้อย ถือว่ำเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศไทย 
ได้อยำ่งแยบคำย  

ในฐำนะหน้ำต่ำงบำนแรกของควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศ งำนด้ำน 
พิธีกำรทตูจงึถือได้วำ่เป็นภำรกิจดำ่นหน้ำท่ีส�ำคญัของกระทรวงกำรตำ่งประเทศ  
ในกำรเป็นผู้ ให้ค�ำปรึกษำ อ�ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรด้ำนพิธีกำรทตู  
แพ็กเกจกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรทูตเร่ิมตัง้แต่กำรด�ำเนินกำรแต่งตัง้ทูต  
ผู้ ช่วยทูตทหำร กงสุลใหญ่และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ต่ำงประเทศประจ�ำ 
ประเทศไทย และทูตไทยประจ�ำต่ำงประเทศ กำรนัดหมำยเอกอคัรรำชทูต 
เข้ำพบบุคคลส�ำคญัของประเทศในโอกำสเข้ำรับหน้ำท่ีและพ้นจำกต�ำแหน่ง  
รวมถงึกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้คณะทตูในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส�ำคญัตำ่ง ๆ  
อำทิ งำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี รวมไปถงึกำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเสดจ็ 
พระรำชด�ำเนินเยือนต่ำงประเทศของพระบรมวงศ์ กำรเยือนต่ำงประเทศ 

ของนำยกรัฐมนตรี กำรขอพระรำชทำนและแลกเปลี่ยนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์
นอกจำกนี ้ กรมพิธีกำรทตูยงัมีหน้ำท่ีรับรองและอ�ำนวยควำมสะดวกผู้น�ำ 

ประเทศและบุคคลส�ำคญัท่ีมำเยือนประเทศไทยทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทำงกำร 
และไมเ่ป็นทำงกำร ตัง้แตก่ำรต้อนรับท่ีสนำมบนิ ไปจนถงึกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรเดนิทำงกลบั กำรจดังำนเลีย้งรับรองบคุคลส�ำคญัท่ีเป็นแขกของกระทรวงฯ  
และกำรจดักำรประชมุระหวำ่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ รวมไปถงึงำน 
ด้ำนเอกสทิธ์ิและควำมคุ้มกนัทำงกำรทตู ท่ีต้องดแูลผู้มีเอกสทิธ์ิฯ กวำ่หนึง่หม่ืนคน 

ท่ีพ�ำนกัอยูใ่นประเทศไทย ซึง่ก็คือ ผู้แทนทำงทตู ทำงกงสลุ องค์กำรระหวำ่ง 
ประเทศ รวมถงึครอบครัวและผู้ติดตำมของคณะบคุคลดงักลำ่ว ไมว่ำ่จะเป็น 
เร่ืองของกำรท�ำบัตรประจ�ำตัวของคณะผู้ แทนต่ำง ๆ กำรขอเข้ำพ�ำนัก 
ในรำชอำณำจักรไทย กำรขอยกเว้นภำษี กำรน�ำเข้ำสิ่งของและรถยนต์  
กำรให้ควำมคุ้มกนั กำรอำรักขำควำมปลอดภยัตำมค�ำร้องขอของสถำนทตู 
และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีทำงกำรทูต 
และทำงกงสุลของคณะบุคคลดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและเป็นไป 
ตำมเอกสิทธ์ิท่ีได้รับ และสุดท้ำยก็คือ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรขอ 
อนุญำตเข้ำน่ำนน�ำ้ประเทศไทยให้แก่เรือหลวงจำกประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก  
ไมว่ำ่จะเป็นกำรเข้ำมำฝึกซ้อมรบร่วมกบักองทพัเรือไทย หรือจะเข้ำมำพกัจอด 
เทียบท่ำตำมกิจวตัรและรับส่งก�ำลงับ�ำรุง รวมไปถึงกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

การหารืออย่าง 

เป็นทางการระหว่าง

นายกรัฐมนตรี

และประธานาธิบดี

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การจัดงานเลี้ยงรับรอง ณ กระทรวง 

การต่างประเทศ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วย

ความอบอุ่นฉันมิตร 
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ให้เ รือไทยเดินทำงไปปฏิบัติ
รำชกำรตำ่งประเทศ

เพียงเทำ่นี ้คณุผู้อำ่นอำจจะ 
พอเหน็ภำพคร่ำว ๆ  ได้วำ่ ในหนึง่ 
วนันัน้ กรมพิธีกำรทตูมีงำนท่ีจะ 
ต้องท�ำไม่น้อยเลยทีเดียว ทัง้นี ้ 
กำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรทตูของ 
กรมในด้ำนตำ่ง ๆ ยงัเป็นโอกำส 

ให้กรมพิธีกำรทูตมีควำมใกล้ชิดสนิทสนมกับคณะผู้แทนทำงทูต ทำงกงสลุ 
ตำ่งประเทศ และองค์กำรระหวำ่งประเทศประจ�ำประเทศไทยอยูพ่อสมควร

จำกควำมสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดกบัคณะผู้แทนตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว จึงส่งผลให้ 
กรมพิธีกำรทูตนอกจำกจะให้บริกำรงำนพิธีกำรทูตซึ่งเป็นงำนประจ�ำแล้ว  
ยังได้ด�ำเนินงำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
และนโยบำยของรัฐบำลอีกด้วย โดยมีสว่นสนบัสนนุกำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ 
และควำมรู้สึกท่ีดีต่อประเทศไทยผ่ำนคณะทูตำนุทูตและกงสลุต่ำงประเทศ 
ประจ�ำประเทศไทย โดยกำรท�ำให้ท่ำนทูตและท่ำนกงสุล ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมี 
สว่นส�ำคญัในกำรก�ำหนดนโยบำยและเป็นปำกเป็นเสยีงให้กบัประเทศของตน  
เกิดทศันคติเชิงบวกตอ่ประเทศของเรำ และอำจพร้อมจะสนบัสนนุไทยในเวที 
ระดบัระหวำ่งประเทศด้วย โดยท่ีผำ่นมำ กรมพิธีกำรทตูได้จดักิจกรรมพำทำ่นทตู 
และท่ำนกงสุลต่ำงประเทศประจ�ำประเทศไทยไปเย่ียมเยือนจังหวดัต่ำง ๆ  
เพ่ือเป็นกำรศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด�ำริเป็นประจ�ำอยู่ทุกปี  
ซึง่กิจกรรมดงักลำ่วนีน้อกจำกจะเป็นกำรท�ำให้ทำ่นทตูทัง้หลำยได้ตระหนกัถงึ 
พระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนำถบพิตร และบทบำทของสถำบนัพระมหำกษัตริย์ท่ีมีต่อกำรพฒันำ 
ประเทศตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยงัเป็นกำรเปิดโอกำสให้ 
ทำ่นทตูทัง้หลำยได้ด่ืมด�ำ่กบับรรยำกำศควำมเป็นไทยและร่ืนรมย์กบัธรรมชำติ 
นอกเมืองกรุงอีกด้วย เกิดเป็นควำมรู้ควำมเข้ำใจประเทศไทยในทำงท่ีถกูต้อง  
จนอำจกลำยเป็นกระบอกเสยีงเผยแพร่ควำมดีงำมของประเทศไทยในด้ำนตำ่ง ๆ  
จำกกำรได้ลงพืน้ท่ีสมัผสักับศิลปวฒันธรรมธรรมท้องถ่ิน รวมถึงแง่มมุและ 
เร่ืองรำวทำงประวตัิศำสตร์ของประเทศไทยด้วยตนเอง นอกจำกนี ้ กิจกรรม 
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ดงักลำ่วยงัสง่เสริมกำรกระจำยรำยได้สูช่มุชน โดยกำรให้ท่ำนทตูได้มีโอกำส 
จบัจ่ำยใช้สอยผลิตภณัฑ์และหตัถกรรมพืน้บ้ำนจำกชุมชนต้นต�ำรับ และยงั 
เป็นกำรสง่เสริมให้ชมุชนได้มีชอ่งทำงตดิตอ่กบัตำ่งประเทศ เกิดกำรแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ประสบกำรณ์และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ระหวำ่งกนัอีกด้วย 

มำถึงตรงนี ้ อยำกจะให้คุณผู้ อ่ำนได้สมัผัสกับอีกด้ำนหนึ่งของภำรกิจ 
กำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรทตูท่ีมีควำมละเอียดอ่อนและต้องอำศยักำรท�ำงำน 
เป็นทีมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น งำนด้ำนกำรรับรองบุคคลส�ำคญัจำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งในท่ีนีจ้ะกล่ำวถึงกำรดูแลคณะคู่สมรสของผู้ น�ำประเทศ 
ท่ีมำเข้ำร่วมประชุมส�ำคญัท่ีประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ ถึงแม้คู่สมรสจะไม่มี 
ภำรกิจรัดตวัเหมือนท่ำนผู้น�ำ แต่ก็นบัได้ว่ำ กำรดแูลคู่สมรสเป็นงำนส�ำคญั 

ท่ีไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ำกำรดแูลท่ำนผู้น�ำเลยทีเดียว เพรำะหำกภริยำของผู้น�ำ 
ได้รับกำรดแูลท่ีไม่เหมำะสม อำจสง่ผลให้ท่ำนผู้น�ำเสียสมำธิจำกกำรประชมุ 
ส�ำคญัก็เป็นได้ดงันัน้ กำรจดัทกุ ๆ กิจกรรมจงึจ�ำเป็นต้องค�ำนงึถงึแงม่มุตำ่ง ๆ  
ให้รอบด้ำนกวำ่กำรรับรองแขกทัว่ไป 

ในกำรดูแลรับรองและจัดกิจกรรมให้คณะคู่สมรสเพียงคร่ึงวันนัน้  
ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลำท่ีสัน้ แต่ก็มีควำมละเอียดอ่อนอยู่ไม่น้อย ประกอบกบั 
เบือ้งหลงักำรเตรียมกำรก็ต้องประสำนขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  
หลำยหน่วยงำน อำทิ ต�ำรวจสนัติบำลเพ่ือขอก�ำลงัอำรักขำควำมปลอดภยั  
หรือกำรหำเจ้ำหน้ำท่ีอำรักขำประจ�ำตวัซึง่ก็ควรจะเป็นต�ำรวจหญิง และยงัมี 
กำรขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนควำมมั่นคงเพ่ือตรวจสอบประวัติของ 
คนขบัรถประจ�ำคณะ กำรประสำนกบัโรงแรมในกำรจดัสรรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
ท่ีเหมำะสมและแสดงถึงวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของอำหำรไทย รวมไปถึง 

คณะคู่สมรสของผู้น�าต่างประเทศ 

ที่มาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทย  

โดยมีภริยานายกรัฐมนตร ี

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
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กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของอำหำรและจดัหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีส�ำหรับ 
ให้กำรปฐมพยำบำลในกรณีฉกุเฉิน เป็นต้น ซึง่ในวนัท่ีจดักิจกรรม เจ้าหน้าที่ 
กรมพิธีการทูตจะท�าหน้าที่คล้ายผู้ก�ากับการแสดงที่ ต้องดูแลให้ฉาก 
แต่ละฉากและภาพรวมของงานด�าเนินไปด้วยความราบร่ืน เรียบร้อย  
สง่างาม สมเกียรต ิ ฐานะ และศักดิ์ศรีของประเทศและแขกผู้มาเยือน  
เป็นไปตามก�าหนดการและวัตถุประสงค์ ตัง้แต่วนิาทแีรกที่แขกเดนิทาง 
มาถงึไปจนถงึวนิาทสุีดท้ายที่เดนิทางออกจากประเทศไทย ซึง่ถ้ำหำกงำน 
ด�ำเนินไปอย่ำงรำบร่ืน แขกผู้ มำเยือนมีควำมสุข ส�ำหรับผู้ จัด เพียงเท่ำนี ้
ก็อำจถือได้วำ่ประสบควำมส�ำเร็จอยำ่งมำกแล้ว 

ดังนัน้ เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนด้ำนพิธีกำรทูตของกรมเป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ เป็นท่ีประทบัใจ กรมพิธีกำรทตูจงึได้ด�ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำง 
ควำมเข้ำใจด้ำนพิธีกำรทูตให้กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและประชำชน  
หรือโครงการ “Protocol Outreach” กลำ่วคือ กำรจดัสมัมนำให้ควำมรู้ด้ำน 
พิธีกำรทตูกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง หรือเรียกงำ่ย ๆ  วำ่ เป็นกำรจดัเวทีสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจแลกเปลี่ยนข้อมลูและประสบกำรณ์ รับฟังปัญหำและข้อคิดเห็น 
จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน�ำข้อมลูดงักลำ่วมำพฒันำงำนด้ำนพิธีกำรทตู 
ท่ีต้องด�ำเนินกำรร่วมกันให้ดีย่ิงขึน้ และจัดท�ำเป็นแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจน  
ง่ำยต่อกำรปฏิบตัิงำนส�ำหรับทกุฝ่ำย เช่น กำรจดัโครงกำรพบปะเย่ียมเยียน 
คณะผู้ แทนทำงกงสุลต่ำงประเทศและหน่วยรำชกำรในส่วนภูมิภำค  
กำรสัมมนำรับรองบุคคลส�ำคญัต่ำงประเทศกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง อำทิ 
ส�ำนกัรำชเลขำธิกำร ส�ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี กองทพับก กองทพัอำกำศ 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ บริษัท 
ท่ำอำกำศยำนไทย กรมศุลกำกร  
เป็นต้น รวมถึงกำรจดัสมัมนำให้กบั 
เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจเก่ียวกับงำนด้ำน 
เอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกนัทำงกำรทตู 
แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บัติ ต่ อ ผู้ มี เ อ ก สิ ท ธ์ิ  
เ พ่ือซักซ้อมแนวปฏิบัติ ท่ีถูกต้อง  
เสริมสร้ำงควำมมั่นใจให้กับต�ำรวจ  
เพ่ือให้สำมำรถรับมือกบัสถำนกำรณ์ 
ตำ่ง ๆ ได้อยำ่งเหมำะสม 

นอกจำกนี ้ กรมพิธีกำรทตูยงัให้ 
ควำมรู้เก่ียวกับงำนด้ำนพิธีกำรทูต 
แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ และร่วมมือ 
กบัสถำบนักำรตำ่งประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปกำรในกำรจดัหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันำทกัษะด้ำนพิธีกำรทตูแก่ข้ำรำชกำร 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ ซึ่งเป็นกำรเผยแพร่ 
องค์ควำมรู้ด้ำนพิธีกำรทตูให้หน่วยงำนไทยสำมำรถปฏิบตัิงำนด้ำนพิธีกำรทตู 
ได้สอดคล้องตำมแนวปฏิบตั ิสง่ผลให้สถำนะของประเทศไทยได้รับกำรยอมรับ 
ในเวทีระหว่ำงประเทศ เป็นท่ีภำคภูมิใจในด้ำนควำมเป็นระเบียบแบบแผน 
และพิธีกำรโดยรวม

สุดท้ำยนี ้ หวังว่ำจะท�ำให้คุณผู้ อ่ำนได้เห็นภำพรวมและควำมส�ำคัญ 
ของงำนด้ำนพิธีกำรทูต รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนพิธีกำรทูตในด้ำนแบบพิธี  
กำรรับรอง และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสทิธ์ิและควำมคุ้มกนัทำงกำรทตู 
ซึง่มีควำมละเอียดออ่น และต้องค�ำนงึถงึหลกัถ้อยทีถ้อยปฏิบตั ิหรือหลกัปฏิบตั ิ
ตำ่งตอบแทน (reciprocity) เพ่ือรักษำมิตรไมตรี เกียรติภมิูและผลประโยชน์ 
ของประเทศ ไปจนถงึงำนโครงกำรตำ่ง ๆ  ท่ีสนบัสนนุยทุธศำสตร์ของกระทรวงฯ  
และนโยบำยของรัฐบำล ในด้ำนของกำรสง่เสริมภำพลกัษณ์ของประเทศไทย 
และกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรตำ่งประเทศตอ่ประชำชนและหนว่ยงำน 
ท่ีเก่ียวข้อง และหำกมีโอกำสได้สัมผัสหรือพบเห็นงำนท่ีเก่ียวเน่ืองกับพิธี 
กำรทตูบ้ำง ก็หวงัเป็นอยำ่งย่ิงวำ่ บทควำมนีจ้ะท�ำให้คณุผู้อำ่นมีควำมระลกึถงึ 
กรมพิธีกำรทตูบ้ำงไมม่ำกก็น้อย 

การสัมมนาของกรมพิธีการทูต 

และส�านักงานต�ารวแห่งชาติ
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INDIA

เทศกาลของชาวฮินดูที่จัดเป็นประจ�าทุกปี ปีละสองวันในช่วงเดือน
มีนาคม โดยทุกคนจะสาดผงสีจากพืชสมุนไพรธรรมชาติใส่กัน  
นอกเหนือจากความสนุกสนานและสีสันที่สวยงาม  
ผงสีเหล่านี้ยังช่วยในการบ�าบัดโรคอีกด้วย 

สีสันในอินเดีย กับเทศกาล Holi

สวนสาธารณะขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสิงคโปร์ 
โดยหนึ่งในไฮไลท์ของสวนนี้ก็คือ Supertree Grove ต้นไม้จ�าลอง 
ที่มีความสูง 25 - 50 เมตร มีทั้งหมด 18 ต้น ซึ่งทุกต้นจะมีการจัดสวน 
แบบแนวตั้งและมีการเปิดแสง สี เสียง ตลอดทั้งคืน

SINGAPORE
สีสันในสิงคโปร์ กับสวน Gardens by the Bay

PHOTO 
ESSAY

“The world is colorful” 
ออกไปสัมผัสเรื่องราวแห่งสีสันของผู้คน 
และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อท�าให้คุณได้รู้ว่า 
โลกของเรามีสีสันกว่าที่คิด 
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เมื่อพูดถึงเมืองคัปปาโดเกีย เมืองมรดกโลกของตุรกี หลายคนจะนึกถึง 
ภาพของบอลลูนหลากสีที่ลอยบนท้องฟ้า เพราะเป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยว 
ที่เมื่อมาถึงตุรกีก็ต้องมาขึ้นบอลลูนเพื่อชมทิวทัศน์อันแปลกตาของเมืองนี้

TURKEY
สีสันในตุรกี กับบอลลูนลอยฟ้าที่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)

VIETNAM

เมืองฮอยอันถูกยกให้เป็นมรดกโลก ในฐานะของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ที่ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นและของต่างชาติได้อย่างมี
เอกลักษณ์ โดยล่าสุดทางเวียดนามได้จัดงานเทศกาล Hoi An Light Festival 
2017 ขึ้น เพื่อเนรมิตเมืองฮอยอันให้เต็มไปด้วยสีสันแห่งความสนุกอีกครั้ง

สีสันในเวียดนาม กับโคมลอยในเมืองฮอยอัน (Hoi An)
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เกี่ยวกับวารสารวิทยุสราญรมย์

คณะผู้จัดท�าวารสารวิทยุสราญรมย์ประสงค์จะได้รับทราบความคิดเห็นของผู้อ่านทุกท่าน 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวารสารฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านมากที่สุด

กระทรวงการต่างประเทศ
www.mfa.go.th

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น

กรณีบุคคลทั่วไป

ชื่อ.................................................. นามสกุล............................................ อายุ...........ปี

อาชีพ..............................................การศึกษาสูงสุด.......................................................

ที่อยู่.............................................................................................................................

...................................................................................................................................

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

ที่อยู่.............................................................................................................................

...................................................................................................................................

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของรูปเล่มวารสารฯ.........................................................................

......................................................................................................................................

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของเนื้อหาภายในวารสารฯ................................................................

......................................................................................................................................
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ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ตรงจากนักการทูต
และบุคคลในแวดวงต่าง ๆ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองของตนเกี่ยวกับ
การต่างประเทศในมิติต่าง ๆ 

ที่ปรึกษา บุษฎี สันติพิทักษ์
รุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์
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จัดท�าโดย กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ
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บรรณาธิการบทความ กรองทอง สุขอร่าม
จัดพิมพ์โดย บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด



ส่วนที่ 3 ค�าถามร่วมสนุก

คุณคิดว่าการต่างประเทศเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวอย่างไรบ้าง............................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

บทความหรือเรื่องราวที่สนใจและชอบอ่าน

นโยบายต่างประเทศ

ภารกิจ / กิจกรรมของกระทรวง / สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชีวิต / การท�างานของนักการทูตทั้งในและต่างประเทศ

เกร็ดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม

สัมภาษณ์บุคคลส�าคัญ / ข้าราชการเกี่ยวกับประสบการณ์ท�างานในประเทศต่าง ๆ

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามและร่วมสนุกกับทีมงานวารสารวิทยุสราญรมย์  

และส่งแบบสอบถามความคิดเห็นนี้กลับมาที่คณะผู้จัดท�าวารสารวิทยุสราญรมย์  
กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

30 ท่านแรกที่ร่วมแสดงความคิดเห็นครบทั้ง 3 ส่วนจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากทีมงาน
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ผังรายการของสถานีวิทยุสราญรมย� 
AM 1575 kHz

วันจันทร�

สาระน�ารู�

งานกงสุล

คุยกัน

วันจันทร�

รักษ�

สิ่งแวดล�อม

News & 
View

ดาวดวงน�อย ดาวดวงน�อย ดาวดวงน�อย ดาวดวงน�อย ดาวดวงน�อย

วัฒนธรรม

สัมพันธ�

เรียนภาษา

เมียนมากันเถอะ
รอบร้ัวบัวแก�ว

รู�กฎหมาย

สบายใจ
รู�รอบโลก

หน�าต�าง

โลกกว�าง

หน�าต�าง

โลกกว�าง

หน�าต�าง

โลกกว�าง

หน�าต�าง

โลกกว�าง

ปกิณกะ

สํานักราชฯ

Sparkling 
English

ยุวทูต

ออนแอร�บัวแก�ววันน้ี

เราคือ

อาเซียน

เราคือ

อาเซียน

คุยกัน

วันพุธ

คุยกัน

วันศุกร�

รอบรู�

เศรษฐกิจ

SPICE OF 
ASIA

สุขภาพ

รับอรุณ

หลายคน

อยากรู�

รอบบ�านเรา รอบบ�านเรา รอบบ�านเรา รอบบ�านเรา รอบบ�านเรา

วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร�

05.30 – 06.00 น.

ON

06.00 – 06.30 น.

06.30 – 07.00 น.

17.30 – 18.00 น.

18.00 – 18.30 น.

19.00 – 19.30 น.

22.00 – 22.30 น.

D A T E

AM 1575 kHz

สถานีวิทยุสราญรมย�ทางคล่ืน AM 1575 kHz 
หรือรับฟ�งแบบออนไลน�ทางเว็บไซต� http://saranrom.mfa.go.th  
และติดตามอ�านวารสารวิทยุสราญรมย�ในรูปแบบ e-book ได�ที่ www.mfa.go.th/saranrom/th/e-book

ติดตามข�าวสารด�านการต�างประเทศผ�านหลากหลายช�องทาง
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 mfa thailand 

 กระทรวงการต�างประเทศ 

@MFAThai (ภาษาไทย)

@MFAupdate (ภาษาอังกฤษ)

@MFAThai_PR_EN (ภาษาอังกฤษ)

กระทรวงการต�างประเทศ
www.mfa.go.th




