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บทบรรณาธิการ
จากทีมบรรณาธิการ....

วารสารวทิยสุราญรมยฉบบัตอนรบัป 2560 มาพรอมกับรปูเลมทีก่ระทดัรดั พกพาสะดวก

รวมทัง้เรือ่งราวทีน่าสนใจเกีย่วกบัการตางประเทศในหลากหลายมติแิละภาพประกอบสวย ๆ 

เชนเคยคะ เปนเรือ่งนายนิดมีากท่ีทมีงานของเราไดรบัทราบจากผูอานหลายทานวา ชืน่ชอบ

รูปลักษณใหมของวารสารวิทยุสราญรมยมาก รูปแบบและเนื้อหาประมาณนี้เหมาะสม

และนาอานดีแลว บางทานบอกวาใหลดเรื่องวิชาการหนัก ๆ ลงบาง อยากอานเรื่องราว

แปลกใหม ตืน่เตนผจญภยัแบบเรือ่งของคณุชวนเมือ่ฉบับที ่71 (คณุชวนหดัขบัรถยนต) มากข้ึน

ทมีงานของเราจึงไมรอชา พยายามเชญิชวนเพ่ือน ๆ พี ่ๆ นอง ๆ ขาราชการใหชวยกันเขียน

เลาประสบการณของตนเองท้ังในระหวางการปฏิบัติงานท่ีกระทรวงการตางประเทศและ 

ในระหวางการออกประจําการซึ่งตองพบพานกับผูคน วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใหม ๆ 

เราเชื่อวา เรื่องราวเหลานี้คงหาอานจากท่ีอื่นไมไดงาย ๆ เปนภาพสะทอนการทํางานของ

พวกเราไดอีกทางหนึ่งและชวยใหผูคนทั่วไปไดรูจักอาชีพนักการทูตไดดียิ่งขึ้นอีกดวย 

วารสารวิทยุสราญรมยฉบับท่ี 74 จึงรวบรวมเรื่องราวดี ๆ และนาสนใจมาฝากทาน

ผูอานมากมาย โดยในสวนท่ีเก่ียวกับการตางประเทศ เราภูมิใจท่ีไดนําเสนอเร่ืองเลาจาก

กิจกรรมท่ีกระทรวงการตางประเทศจัดข้ึนในโอกาสครบรอบ 125 ป ของพระองควรรณ 

ผูซึ่งเปนปูชนียบุคคลดานการทูตท่ีสําคัญย่ิงของไทย และมารวมกันช่ืนชมบทบาทของไทย

ในฐานะประธานกลุม 77 ตลอดชวงเวลา 1 ปของการดํารงตําแหนงที่สําคัญนี้
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และเพือ่เอาใจทานผูอานท่ีขอกันมามากมาย...นกัการทูตและเจาหนาท่ีของเราหลายคน

ไดอุทิศเวลามาบอกเลาประสบการณที่นาสนใจจากการทํางานดานเขตแดนไทย - กัมพูชา

การสงผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมากลับสูบานเกิด และในโอกาสอันดีที่ป 2560 เปนวาระ

ครบรอบ 70 ปแหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย - อินเดีย เราจึงมีบทความ

หลากหลายรสชาติทีเ่กีย่วกับอนิเดียมาฝากทานผูอานถึง 3 เร่ือง ซึง่นาจะชวยใหทานผูอาน

ไดรูจักอินเดียไดดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีภารกิจและกิจกรรมมากมายของกระทรวงการตางประเทศที่ทีมงาน

ของเราเห็นวา นาจะเผยแพรและสรางความรับรูตอสาธารณชนใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง โครงการดานเยาวชน และโครงการพาคณะทูตตางประเทศไปเยี่ยมชมโครงการ

ในพระราชดาํริ ซึง่เราไดนาํเสนอในวารสารฯ ฉบับน้ีดวย พรอมกับเกร็ดความรูด ีๆ เก่ียวกับ

อาเซียนเชนเคย เพ่ือใหผูอานไดทําความรูจักอาเซียนและเพ่ือน ๆ ของเราอีก 9 ประเทศ

ในประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่องเพราะปนี้มีความสําคัญสําหรับอาเซียนเปนพิเศษ

เนื่องจากเปนปที่อาเซียนกอตั้งมาครบ 50 ปหรือครึ่งศตวรรษ 

ทีมงานของเราหวังวาทานผูอานจะสงกําลังใจใหพวกเราดวยการใหขอคิดเห็น

ที่เปนประโยชนของทานเกี่ยวกับวารสารวิทยุสราญรมยฉบับน้ีและฉบับท่ีผาน ๆ มา 

เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการปรับปรุงวารสารฯ ใหเปนประโยชนและเปนอีกชองทางหนึ่ง

ของการสื่อสารสองทางระหวางกระทรวงการตางประเทศกับประชาชนไดอยางดี 

   

พบกันใหมฉบับหนา..... สวัสดีคะ

( ชลธี จันทรรัชชกูล )
บรรณาธิการ

( ี ั  ั )
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สารบัญ

14 1 ป� ของประเทศไทยในฐานะ 
ประธานกลุ�ม 77

56 ย�อนอดีตเส�นทางสายเคร่ืองเทศ และ
การสานต�อสายสัมพันธ�วัฒนธรรม
อาหาร ไทย - อินเดีย

30 เลาะตะเข็บชายแดน ไทย -  กัมพูชา

68 70 ป� ของมิตรภาพ ไทย - อินเดีย

40 3 ทศวรรษแห�งการรอคอย ก�าวแรก
ของการกลับสู�มาตุภูมิของผู�หนีภัยฯ 
จากเมียนมา

06 125 ป� พระองค�วรรณ

48 พืน้ทีศ่กัยภาพ สาํหรบัธรุกจิ
ท�องเทีย่ว เมือ่เข�าสู�ประชาคมอาเซียน

06 

30 

40 56 

48 

14 
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102 อาเซียน มีอะไรให�น�าสนใจ?

76 ธุรกิจบนอู�อารยธรรมอินเดีย

106 ความสัมพันธ�ระหว�าง
วรรณกรรมไทยกับวรรณกรรม
อาเซียน

114 พาทูตไปเมืองคอน

84 โครงการเยาวชนเพ่ือนมิตร
ลุ�มนํ้าโขง

96 รู�จักอาหารประจําชาติ
ของประเทศอาเซียน

84 
76 

96 

68 

102

106

114
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มรดกทางการทูตไทย

ที่ถ�ายทอดไว�ให�ลูกหลานชาวบัวแก�ว

125 ป�
พระองค�วรรณ

เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 สถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตาง
ประเทศ ไดจดัการเสวนาเรือ่ง “มรดกทางภมูปิญญา
การทูตไทยของพระองควรรณฯ” ณ หองนราธิป
กระทรวงการต  างประเทศ  และเป น วัน ท่ีมี
ความหมายย่ิงสําหรบัชาวบัวแกวทุกคนท่ีไดมโีอกาส
จดังานราํลึกถึงผูทีท่รงมีคณุปูการในดานการทตูและ
การตางประเทศตอประเทศไทย และไดเผยแพร
ชื่อเสียงของประเทศไทยใหเปนรูจักแกชาวโลก
ในเวทีระหวางประเทศ พลตรี พระเจาวรวงศเธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ อดีตปลัดกระทรวง
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
หรือที่ข าราชการกระทรวงการตางประเทศใน
สมัยกอนเรียกพระองควา “เสด็จในกรมฯ” หรือที่
แวดวงการเมอืงระหวางประเทศและหนงัสอืพมิพใน
ตางประเทศถวายพระนามวา Prince Wan หรือ 
The Famous Prince Wan ในโอกาสครบรอบ 
125 ป แหงวันประสูติของพระองค ซึ่งตรงกับวันที่ 
25 สิงหาคม 2559

สถาบันการต�างประเทศเทวะวงศ�วโรปการ

นักการทูตเป�นเสมือน
ด�านหน�าของประเทศ
ในการติดต�อสัมพันธ�
กับประเทศอ่ืน จึงต�อง
ศึกษาทําความเข �าใจ
สถานการณ�ที่ เกิดข้ึน
เพ่ือท่ีประเทศของตน
จะได�สามารถหลีกเล่ียง
อุปสรรคและสามารถ
ไปถงึจุดหมายปลายทาง
ได�โดยราบรืน่

“

“
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วันนี้เปนโอกาสอันดีที่ชาวบัวแกว
จะไดรวมกันยอนรําลึกถึงพระกรณียกิจ
ในดานการทูตและการตางประเทศที่
พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ
ประพันธ ไดทรงปฏิบตั ิโดยการจดักจิกรรม
เสวนา เร่ือง “มรดกทางภูมิปญญาการ
ทูตไทยของพระองควรรณฯ” ซึ่งไดรับ
เกียรติจากอดีตผู บริหารระดับสูงของ
กระทรวงการตางประเทศมากมายทีก่รณุา
มารวมเปนวิทยากร ฯพณฯ แผน วรรณเมธี
ฯพณฯ อรณุ ภาณุพงศ ฯพณฯ เตช บนุนาค
และ ฯพณฯ กษิต ภิรมยบางทานไดเคยมี
โอกาสทํางานในชวงที่พระองควรรณ
ดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ ของประเทศ
และในกระทรวงการตางประเทศ และ
ทุกทานลวนเปนผู ที่มีบทบาททางการ
ทูตของไทยในเวทีสําคัญ ๆ จึงนับเปน
โอกาสที่หาไมไดงายนักสําหรับขาราชการ
และผูที่สนใจดานการตางประเทศไทยใน

ปจจุบันท่ีจะไดเรียนรูประวัติศาสตรและ
การดําเนินกุศโลบายทางการทูตของชาติ
บานเมืองในหวงเวลาตาง ๆ ที่ไดสั่งสม
สบืทอดมานับจากสมยัของพระเจาวรวงศเธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ เพื่อเปน
แรงบันดาลใจในการมองไปขางหนาและ
เปนเข็มทิศช้ีนําการดําเนินนโยบายดาน
การตางประเทศในปจจุบัน

นักการทูตที่ยิ่งใหญ�
ภารกจิการทูตของพระเจาวรวงศเธอ 

กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ที่มีต อ
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วนันีก้ารต�างประเทศของไทย
กําลังเผชิญความท�าทาย
จากหลายด�านท้ังเกิดจาก
สถานการณ�ภายในประเทศเอง 
และพลวัตรในเวทีระหว�าง
ประเทศ

“

“
ประเทศไทยมีมากมายซึ่งเปนท่ีประจักษสําหรับหลายทานเปนอยางดี ทั้งในสวนของ
การเผยแพรชื่อเสียงและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ หรือ
การเจรจาทวิภาคีกับประเทศตาง ๆ เพื่อรักษาอธิปไตยและกอบกูผลประโยชนของไทย 
ซึง่เปนชวงเวลาทีส่าํคัญย่ิงของประเทศในชวงหลังสงครามโลกท้ังสองครัง้ และในชวงเวลา
ของสงครามเย็นท่ีมีการเผชิญหนากันระหวางมหาอํานาจท้ังสองคาย อีกท้ังเปนยุคสมัย
ที่มีเหตุการณมากมายเกิดขึ้นในประวัติศาสตรการทูตไทย

ภารกิจของพระองค�ที่สมควรได�รับการบันทึกไว�ในประวัติศาสตร�ให�คนรุ�นหลัง
ได�รับทราบและเกิดความภาคภูมิใจ ได�แก�  

• ทรงเปนผู แทนการเจรจาต้ังแตแรกเริ่มเพ่ือดําเนินการแกไขสนธิสัญญา
ที่ไมเสมอภาคระหวางไทยกับนานาชาติ จนบรรลุผลสมบูรณในป 2480

• ทรงเปนหวัหนาคณะผูแทนไทยเจรจาสันตภิาพในกรณพีพิาทอินโดจีนเพ่ือกาํหนด
เขตแดนระหวางไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส ในป 2484

• ทรงเปนผูมีสวนสําคัญในการเจรจาเพื่อใหประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการ
สหประชาชาติไดในป 2489

•  ทรงเปนเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกาคนแรก ซึ่งในชวงนั้น
ทรงมีบทบาทสําคัญชวยใหไทยพนวิกฤตการณหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

• ทรงเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมเอเชีย - แอฟริกา ณ เมืองบันดุง
ประเทศอินโดนีเซีย ในป 2498 ซึ่งในโอกาสดังกลาว ทรงไดรับเลือกเปนผูเสนอรายงาน 
(RAPPORTEUR) ของที่ประชุมฯ 

• ทรงไดรบัเลือกเปนประธานคณะกรรมการท่ี 6 (ดานกฎหมาย) 4 (ดานการเมอืงและ
การปลดปลอย) 5 (ดานบรหิารและงบประมาณ)  ของสมัชชาสหประชาชาตชิวงป  2491 - 2495
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 • ทรงได รับเลือกจากที่ประชุมใหญ
สหประชาชาติใหดํารงตําแหนงประธาน 
สมัชชาใหญสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 11 ระหวางป 2499 – 2500 
ซึง่จนถงึบัดน้ี พระองควรรณทรงเปนคนไทย
คนแรกและเพียงคนเดียวที่ไดรับเกียรติ
ดํารงตําแหนงน้ีและในขณะที่ทรงปฏิบัติ
หน าที่นี้ พระองคได แสดงพระปรีชา
สามารถที่สรางชื่อเสียงของประเทศไทย
ในหมูนานาประเทศอยางสูงสง เชน จาก
การแสดงบทบาทในการแสวงหาทางแกไข
วิกฤตการณระหวางประเทศท่ีสําคัญถึง
สองครัง้ คอื เมือ่สหภาพโซเวียตยกกองทพั
เขาไปในฮังการี และเม่ืออังกฤษ ฝร่ังเศส 
และอิสราเอลยกกําลังเขาโจมตีอียิปต 
เพ่ือแยงชิงคลองสุเอซ จนเปนท่ียอมรับของ

ทกุฝายท่ีเก่ียวของ เห็นไดจากเมือ่ทรงมอบ
ตําแหนงประธานสมัชชาใหญใหผู ไดรับ
เลือกเปนประธานคนใหม ในสมัยท่ี 12 
ทีป่ระชุมใหญสหประชาชาติยนืขึน้ปรบมอื
เปนเกียรติประวัติแดพระองค ซึ่งเปน
เกียรติคุณท่ีไมเคยมีประธานทานใดไดรับ
มากอน นับเปนการสรางเกียรติประวัติอัน
ยิง่ใหญของการตางประเทศไทยในเวทโีลก 

นักการทูต - นักปราชญ�
นอกจากทรงเปนนักการทูตท่ีทรง

พระปรีชาดงัท่ีกลาวมาแลว  พระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ยังทรง
เปนนักปราชญและราชบัณฑิตท่ีไดสราง
คุณอนันต ต อวงการวรรณกรรมและ
การศึกษาของไทยตกทอดมาถึงปจจุบัน 
พระองคไดทรงพระนิพนธไวหลากหลาย 
ตางกรรม ตางวาระ ซึง่เปนทีป่ระจกัษชดัวา 
ทรงเปนกวี นักประพันธ นักหนังสือพิมพ 
นกัประวตัศิาสตร นกับญัญตัศิพัท นกัแปล 
นักพูด นักศาสนา นักประชาธิปไตย และ
รวมท้ังกอต้ังหนังสือพิมพ “ประชาชาติ”  
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ซึง่ในทกุวันน้ีมกีารเชิดชูพระเกียรตริาํลึกถึง
พระองคท านในดานนี้ในวาระตาง ๆ 
คําศัพทหลายคําที่เรารู จักกันดีในวันนี้ 
มาจากภูมิป ญญาของพระองค ที่ ได 
บัญญัติศัพทจากภาษาอังกฤษเปนภาษา
ไทยมากมายนับรอยคํา จนกระทั่งถวาย
พระสมัญญาว า  “ศัพท ท านวรรณ” 
ซึ่ ง ติดปากและใช กันจวบจนป จจุบัน 
อาทิ citizen (พลเมือง) civilisation 
(อารยธรรม)  company  (บริษทั)  country
(ประเทศ) democracy (ประชาธิปไตย) 
executive (บรหิาร) foreign (ตางประเทศ)
international (ระหว  างประเทศ ) 
k ing (พระมหากษัตริย  )  Kingdom 
(ราชอาณาจักร) legislation (นิติบัญญัติ) 
nation (ชาติ) organisation (องคการ) 
parliament (รัฐสภา) policy (นโยบาย) 
power (อาํนาจ) prime minister (นายก
รัฐมนตรี) science (วิทยาศาสตร) trade 
(การคา) เปนตน 

ดวยพระเกยีรติประวัต ิพระเกียรติคณุ 
และพระจริยาวัตรของพระองค ทรงประกอบ

พระภารกิจหลากหลายดวยพระวิริยะ 
อุตสาหะ ตลอดพระชนมชีพ ลวนแตทรง
คุณประโยชนตอประเทศชาติ ซึ่งผลงาน
ของพระองคทรงปรากฏพระเกียรติคุณ
อเนกประการท้ังภายในและนานาประเทศ 
เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2534 อันเปน
วันคลายวันประสูติครบ 100 ป องคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาต ิ (UNESCO)  จงึไดประกาศยกยอง
พลตร ีพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิป
พงศประพันธ ใหเปนปูชนียบุคคลสําคัญ
ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมระดับโลก
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ประจําปพุทธศักราช 2534 ซึ่งเปนสิ่งที่
ชี้ใหเห็นวา นานาประเทศใหการยอมรับ
ความสามารถของพระองคทานอนัเปนส่ิงท่ี
คนไทยทุกคนควรรูสึกภาคภูมิใจในมรดก
ทางภูมปิญญาการทูตของพระองควรรณฯ 

ประวัตศิาสตรนัน้ไมอาจยอนคืน แตเรา
สามารถเรยีนรูจากประวัตศิาสตรได ความเปน
นกัการทตูทีม่พีระปรชีาสามารถของพระเจา
วรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ
ไมเพียงแตชวยใหประเทศไทยกาวผาน
ชวงหัวเลี้ยวหัวตอทางการเมืองระหวาง
ประเทศในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2

วันน้ีประเทศไทยอาจหาบุคคลผูมีความ
สามารถเฉกเชนพระองคทานไดยากย่ิง
แตเราสามารถเรียนรูประวัติศาสตรเพ่ือ
พัฒนาตัวเองเพื่อสืบสานบทบาททาง
การทตูไทยและรักษาผลประโยชนของชาตไิว
ใหไมยิ่งหยอนไปกวาในอดีตได 

จากบทบาทของพระองคทาน เราได
ตระหนักถึงมรดกภูมิปญญาทางการทูต
หลายประการที่ถึงวันนี้ก็ยังทรงคุณคา
และเปนหลกัในการทาํงานทางการทตูของ
กระทรวงการตางประเทศ 

1. การใชเชาวและความแนบเนียน
ในการติดตอสัมพันธกับประเทศตาง ๆ 
ซึ่งพระองคไดทรงสะทอนไวในพระนิพนธ
เรื่อง “วิชาชีพการทูต” ความตอนหนึ่งวา
“วุฒิสําคัญท่ีสุดของการทูต คือ เชาว
และความแนบเนียน เขาคนไดสนิทกับทั้ง
ความจรรโลงใจ ใฝบําเพ็ญคุณประโยชน
สนองคุณชาติบานเมือง...” โดยพระองค
ทรงแนะนําอาชีพนักการทูตวา “ถาจะ
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เปนนักการทูตท่ีดีแลว ก็ตองรูจักใชเชาว
และความแนบเนยีน คอืการเขาคนไดสนทิ 
ในการที่เราจะเขาคนไดสนิทนี้ เราก็ตอง
ผกูมติรกับเขา จะตองรูจกันสิยัใจคอของเพือ่น
มนุษย จะตองพิจารณาดวูา ถาเราเปนเขา
เราจะรูสึกอยางไรบาง เหลานี้เปนตน” 
ซึ่ งคุณลักษณะนี้ เป นสิ่ งที่นักการทูต
ทุกคนควรตองมีเน่ืองจากนักการทูตเปน
เสมือนดานหนาของประเทศในการติดตอ
สัมพันธ กับประเทศอ่ืน จึงต องศึกษา
ทําความเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ที่ประเทศของตนจะไดสามารถหลีกเลี่ยง
อุปสรรคและสามารถไปถึงจุดหมาย
ปลายทางไดโดยราบรื่น 

2. ไมตรีจติ  (goodwill)  ซึง่ทรงหมายถงึ
ความต้ังใจที่จะทําความเขาใจ เปนส่ิงที่
นักการทูตหรือผู ทํางานดานนี้ควรจะ
พัฒนาขึ้นจากการเขารวมกิจกรรมทาง

สงัคมตาง ๆ  ทัง้น้ีเพราะ นกัการทูตตองการ
ไมตรีจติมาสนบัสนุนการดําเนินงานของตน
ใชในการเจรจาตอรอง และสรางความ
เชื่อมั่นในความจริงใจและไมตรีจิตของ
อกีฝายหนึง่ “การสรางความไวเน้ือเชือ่ใจ” 
(confidence building)  จงึเปนข้ันตอนแรก
ที่จะนําไปสูการสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกันตอไป 

3. การมีศิลปะในการเจรจาและการ
ประนีประนอม ตองอาศัยความแมนยํา
ในขอมูล วิธีการทูต และกฎหมายระหวาง
ประเทศ และความสามารถในการใชภาษา
ทั้งอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ในการพูด 
การเขียน รวมถึงการยกรางมติ และการ
ทําสนธิสัญญา 
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วั น น้ีการต  า งประ เทศของ ไทย
กําลังเผชิญความทาทายจากหลายดาน
ทั้งเกิดจากสถานการณภายในประเทศเอง
และพลวัตรในเวทีระหวางประเทศ เชน 
การกาํหนดหลกัสากล / มาตรฐานระหวาง
ประเทศใหม ๆ ในมิติตาง ๆ พันธกรณี
สนธิสัญญา / อนุสัญญา หรือความตกลง
ที่ไทยเปนภาคีที่มีผลผูกพันหรือทําใหเกิด
กระแสทีท่าํใหไทยตองปรับตัว เพ่ือปองกัน
และรับมือกับผลกระทบซึ่งทั้งหมดนี้ตอง
อาศัยภารกิจทางการทูตควบคูไปกับองค
ความรูทางเทคนคิเฉพาะดาน เพ่ือหาหนทาง
ในการปกปอง แกไข รกัษาและเสรมิสราง
ผลประโยชนของชาติไมใหเสื่อมถอยดวย
การดาํเนินการทตูเชงิรกุ กาวออกไปขางหนา
สรางความเขาใจ ความเชื่อมั่นกับประเทศ
ตาง ๆ พรอม ๆ กับความพยายามจัดการ
แกไขหรือปรับปรุงปญหาในบานเมือง
ใหเรียบรอยและมีเสถียรภาพ

เม่ือพิจารณาประวัติศาสตรการทูต
ไทยจากในชวงของพระเจาวรวงศเธอ 
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ สะทอนวา 
ไทยเคยกาวผานความทาทายในลักษณะ
เชนนีม้ากอน โดยเฉพาะชวงท่ีตองสรางมิตร
สรางความเชื่อมั่นกับนานาประเทศ รักษา
อธิปไตยและผลประโยชนของประเทศ
ชวงหลังสงครามโลก หวังวาคนรุนใหม
จะตระหนักถึงความสามารถ ไหวพริบ 
และความอุทิศตนเพ่ือชาติบานเมืองของ
บรรพบุรุษ และนําประโยชนจากเรื่องราว
ทีไ่ดไปพฒันาตนเองเพ่ือประโยชนแกสงัคม 
และประเทศชาติตอไป 

“
“

ทั้งหมดนี้ต �องอาศัยภารกิจ
ทางการทูตควบคู�ไปกับองค�
ความรู�ทางเทคนิคเฉพาะด�าน 
เพ่ือหาหนทางในการปกป�อง 
แก � ไข  รักษาและเสริมสร �าง
ผลประโยชน�ของชาติไม � ให �
เ ส่ือมถอยด �วยการดํา เ นิน
การทูตเชิงรุก ก�าวออกไปข�างหน�า
สร�างความเข�าใจ ความเช่ือมั่น
กบัประเทศต�าง ๆ พร�อม ๆ กบั
ความพยายามจัดการแก�ไขหรือ
ปรับปรุงป�ญหาในบ�านเมืองให�
เรยีบร�อยและมีเสถยีรภาพ
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ประธานกลุ�ม 77 
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยในเวทีโลก

ของประเทศไทยในฐานะป�
ชลธี  จันทร�รัชชกูล 
สุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ�

14



วารสารวิทยุสราญรมย ฉบับท่ี 69 
ไดนําเสนอบทความเร่ือง “ประเทศไทย
ในเวที G77 : บทบาทใหมที่ทาทาย” และ
ตอมาในฉบับที่ 73 เราก็ไดพาทานผูอาน
ไปทําความรู จักกับกลุ ม 77 ใหดียิ่งข้ึน
ผ านบทความเร่ือง “ไทยกับบทบาท
ประธานกลุม 77” ซึ่งเปนการปูพื้นฐาน
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกลุม 77 และ
การมีสวนรวมของไทยในเวทีดังกลาวที่
เปนกลุมเจรจาของประเทศกําลังพัฒนา
กวา 130 ประเทศ ซึง่รวมตวักนัเพือ่ปรึกษา
หารือและกําหนดทาทีรวมกันในประเด็น
ระหวางประเทศเพือ่สรางอํานาจการตอรอง
ของกลุ มในเวทีระหวางประเทศ และ
สาํหรบัวารสารวทิยุสราญรมย ฉบับที ่74 นี้
เราไดตอยอดองคความรูเกี่ยวกับบทบาท
หนาท่ีและความสําเร็จของประเทศไทย
ในฐานะประธานกลุม 77 วาระป ค.ศ. 2016
(2559) โดยสรุปภาพรวมการทํางาน
ของประเทศไทยในภารกิจดั งกล าว

ในชวงหนึ่งปที่ผานมา ซึ่งประเทศไทย
ไดเขารวมการประชุมระหวางประเทศ
ที่สําคัญและจัดกิจกรรมมากมายเพื่อสราง
ความรับรูเก่ียวกบัความสาํคัญของกลุม 77 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย
การแบงปนประสบการณดานการพัฒนา
ของไทยใหแกมิตรประเทศในกลุม 77 

1 ปผานไป วาระการดํารงตําแหนง
ประธานกลุม 77 ของไทยก็ไดผานพนไปแลว
นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ จึงไดเขารวม
พธิสีงมอบตาํแหนงประธานกลุม 77 ใหแก
นายราฟาเอล กอรเรอา (Rafael Correa)
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเอกวาดอร  
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่สํานักงาน
ใหญ สหประชาชาติ  นครนิวยอร  ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนายอันโตนิอู 
กุแตเรซ (António Guterres) เลขาธิการ
สหประชาชาติ รวมถึงผูแทนกลุมตาง ๆ 
ภายในกลุม 77 กลาวถอยแถลงแสดง
ความชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะ
ประธานกลุม 77 ในปที่ผานมา ในสวน
ของประธานาธิบดีเอกวาดอรเองก็ไดกลาว
ยกยองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะแนวทางหนึ่ งของการบรรลุ
เปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals – SDGs) และ
แสดงเจตนารมณวาพรอมท่ีจะรวมมือกับ
ไทยในเรื่องนี้ตอไป

15

วิทยุสราญรมย
วารสาร



ภายหลังจากพิธีส งมอบตําแหนง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ไดหารือกับบุคคลสําคัญหลายทาน อาทิ 
นายกแุตเรซ เลขาธิการสหประชาชาต ิซึง่ได
แสดงความยนิดทีีไ่ทยไดทาํหนาทีป่ระธาน
กลุม 77 อยางดีเยี่ยม และแสดงความ
เสียใจตอการเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ผูถือเปนรัฐบุรุษของโลก 
(Statesman of a Global Dimension)
นอกจากนี้ ยังไดกลาวยินดีตอพัฒนาการ
ทางการเมืองท่ีดีขึ้นของไทย และชื่นชม
บทบาทไทยในเรือ่งความรวมมือแกไขปญหา
ชาวโรฮีนจาและชนกลุมนอยในเมียนมา
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว าการกระทรวง
การต างประเทศได  เ ชิญนายกุแตเรซ
มาเยอืนประเทศไทยในชวงเวลาทีส่ะดวกดวย 

ทั้งนี้ เปนที่นายินดีวา นายกแุตเรซมทีาททีี่
เขาอกเขาใจประเทศไทย นาจะเน่ืองมาจาก
ทีน่ายกแุตเรซเคยดาํรงตาํแหนงขาหลวงใหญ 
ผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ ที่ดูแลในเรื่อง
ผูลีภ้ยั ซึง่ท่ีผานมาประเทศไทยไดมบีทบาท
ที่แข็งขันในเร่ืองน้ีจนเปนท่ียอมรับในเวที
ระหวางประเทศ

กอนหนาพธิสีงมอบตําแหนงประธาน
กลุม 77 ใหแกประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
เอกวาดอร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 
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หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
คอื การใช�ชวีติในแบบท่ี
ยดึหลกัของความพอ
ประมาณ มเีหตผุล และมี
ภมูคิุ�มกนั

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
รวมกบันายฆอรเฮ เซเดียก ผูแทนเลขาธกิาร
สหประชาชาติวาดวยความรวมมือใต - ใต 
และผูอํานวยการสํานักงานสหประชาชาติ
เพ่ือความรวมมือ ใต - ใต (United 
Nations Office for South - South
Cooperation – UNOSSC) ไดรวมกัน
เปดตัววารสาร South - South in Action – 
Sustainability in Thailand : Experience
for Developing Countries เมื่อวันที่
12 มกราคม 2560 ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ โดย UNOSSC ไดเลือก
ตีพิมพ ชุดวารสารฉบับแรกเกี่ ยวกับ
แนวทางการพัฒนาท่ียั่ งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย 
เนื่องจากเห็นวา ประเทศไทยมีตัวอยาง
ความสําเร็จของความรวมมือใต - ใต 
และไตรภาค ีทีโ่ดดเดนและสามารถแบงปน
ประสบการณใหแกประเทศกําลังพัฒนา
ไดในวันเดียวกันยังไดมีการเสวนาภายใต
หัวขอ “Pathways to Sustainability :
Thailand’s Sufficiency Economy 
Philosophy” โดยมีผูแทนประเทศตาง ๆ 
มาเขารวมรบัฟงและแลกเปลีย่นขอคิดเหน็
เกีย่วกับแนวทางการพฒันาท่ียัง่ยนืของไทย
บทสรุปผลสําเร็จของไทยในฐานะ
ประธานกลุ�ม 77 วาระป� 2559

การทีไ่ทยเปนประธานกลุม 77 วาระป
2559 ซึง่เปนปแรกของการขบัเคลือ่นวาระ
ทีส่ําคัญ ๆ ของโลก อาทิ เปาหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals – 
SDGs) ขอตกลงปารสีดานการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ (Climate Change) เปนตน

วารสาร South - South 
in Action – Sustainability 
in Thailand : Experience 
for Developing Countries
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นบัเปนโอกาสอนัดทีีท่าํใหประเทศไทยสามารถมบีทบาทเชงิรกุและสรางสรรคในการยกระดบั
และสถานะของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ โดยไทยไดอาศัยจุดแข็ง อาทิ 
การเปนประเทศที่มีแนวคิดไมสุดโตง (moderate) สามารถเปนสะพานเชื่อมกลุมตาง ๆ 
ในกลุม 77 และระหวางกลุม 77 กับกลุมประเทศอื่น ๆ  การเปนประเทศกําลังพัฒนาและ
มฐีานเศรษฐกิจท่ีพึง่พาการเกษตรเปนหลกัเชนเดยีวกบัประเทศสวนใหญของกลุม 77 และ
การท่ีไทยมีบทเรียนและประสบการณยาวนานดานการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมีหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) เปนแนวทางของ
ประเทศ (home - grown approach) มาขับเคลื่อนบทบาทประธานกลุม 77 ของไทย 
เพื่อใหบรรลุทั้งผลประโยชนของชาติและผลประโยชนรวมกันของกลุม 77

เม่ือประเมินจากผลลัพธเชิงประจักษ ตลอดจนเสียงสะทอนของประเทศสมาชิก
กลุม 77 แลว การปฏิบัติหนาที่ประธานกลุม 77 ของไทยมีผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ 

(achievement) ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 ดาน ตามนโยบาย “การทูต 5S” ของ
รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ คอื ดานความมัน่คง (Security) ดานความยัง่ยืน
(Sustainability) ดานสถานะ (Status) ดานมาตรฐาน (Standard) และดานการประสาน
พลังหรือบูรณาการ (Synergy) ผลสําเร็จในดานความมั่นคง ประเทศไทยสามารถใช
กลุม 77 ซึง่มปีระเทศสมาชิก 134 ประเทศและจนี เปนเวทีในการสรางความเขาใจเก่ียวกบั
สถานการณและพัฒนาการทางการเมืองของไทย ซึง่เปนพืน้ฐานทีจ่ะนํามาซ่ึงความรวมมือ
ระหวางไทยกับประเทศสมาชิกกลุม 77 นอกจากน้ี กลุม 77 ซึ่งเปนกลุมเจรจาท่ี

การประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว�าด�วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 
ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
เมื่อเดือนธันวาคม 2558 
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ใหญ ที่สุดในสหประชาชาติได มีส วน
ขบัเคล่ือนวาระดานความมัน่คงรูปแบบใหม 
(non - traditional security) ที่เปน
ผลประโยชนตอไทย เชน การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ วาระการพัฒนาเมืองใหม
(New Urban Agenda) การด้ือยาตาน
จุลชีพ (Antimicrobial Resistance) 
เปนตน ในดานความยั่งยืน การประชุม
รัฐมนตรีกลุม 77 ประจําป 2559 ซึ่งมี
พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรี
เปนประธาน ไดบรรจขุอความในแถลงการณ
รัฐมนตรีกลุม 77 ยอมรับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงในฐานะแนวทางหน่ึงใน
การอนุวัติ SDGs ที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงและมีความเปนสากล ซึ่งนอกจาก
จะเป นการเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ยังทําใหประเทศสมาชิก
ของกลุม 77 ไดมีความเขาใจและยอมรับ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยโดย
มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางมากยิ่งขึ้น

ในช วงระหว างการเป นประธาน
กลุม 77 กระทรวงการตางประเทศยังได

ริ เ ร่ิมนโยบาย “SEP for 
SDGs  Pa r tne r sh i p”
เ พ่ื อ เสริ มสร  า ง หุ  นส  วน
ค ว าม ร  ว ม มื อ ด  า น ก า ร
พัฒนาท่ียั่ งยืนโดยมีหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง เ ป  น แ น ว ท า ง
กับประเทศสมาชิกกลุ  ม 

77 และประเทศอื่น ๆ โดยปจจุบันมี
10 ประเทศท่ีไดเร่ิมมีความรวมมอืกับไทยแลว
ไดแก บังกลาเทศ กัมพูชา ชิลี ฟจิ ลาว 
เลโซโท ติมอร - เลสเต ตองกา ศรีลังกา
และโมซัมบิก และยังมีอกีกวา 20 ประเทศท่ี
ไดแสดงความสนใจเปนหุนสวนความรวมมอื
กับไทยท้ังที่เปนความรวมมือในระดับ
ทวิภาคีและไตรภาคี 
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ประเทศไทยไดรับการยอมรับใหเปน
ตัวอยางของความรวมมือใต - ใต และ
ไตรภาคี เพื่อการอนุวัติ SDGs ทั้งจากการ
ที่ไทยบริจาคเงินใหแกกองทุน PGTF เพื่อ
ความรวมมือใต - ใต จํานวน 520,000 
ดอลลารสหรัฐ และการที่ UNOSSC เลือก
ใหไทยเปนประเทศแรกในการแบงปน
ประสบการณ โดยเผยแพรบทเรียนของ
ไทยและความรวมมือใต - ใต ของไทย 
ในวารสารชดุ “South - South in Action” 
รวมทั้งการที่ UNOSSC มาเปดสํานักงาน
ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกในประเทศไทย
ซึ่งจะเปนประโยชนในการผลักดันใหการ
ดาํเนนิงานของ UNOSSC เปนไปในทศิทาง
ที่สอดคลองกับผลประโยชนของไทยและ
มิตรประเทศในภูมิภาค

สําหรับผลสําเร็จสําคัญของการเปน
ประธานกลุม 77 ในดานการยกสถานะและ
บทบาทของไทยในเวทรีะหวางประเทศ นัน้

นาจะเปนความสาํเรจ็อกีดานหนึง่ท่ีโดดเดน
และมีนัยสําคัญ  โดยเฉพาะในฐานะ
ที่ไทยเปนผูสรางสะพานเชื่อม (bridge 
builder) ระหวางฝายตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ระหวางประเทศสมาชิกภายใน
กลุม 77 ดวยกันเองซึ่งไทยประสบความ
สําเร็จในการประสานทาทีของกลุม 77
ที่มีความเห็นและทาทีที่แตกตางกันมาก 
ทําใหกลุม 77 สามารถนําเสนอรางขอมติ
จํานวนมากที่เปนทาทีรวมกันของกลุมฯ 
ตอสหประชาชาติ โดยเปนรางขอมติที่มี
ความสําคัญตอประเทศสมาชิกของกลุมฯ 
ไมวาจะเปนประเทศดอยพัฒนา ประเทศ
กําลังพัฒนา หรือประเทศกําลังพัฒนา
ที่เปนหมูเกาะขนาดเล็ก เชน ดานการ
ปกปองสภาพภูมิอากาศโลก ความม่ันคง
ทางพลงังาน การลดความเสีย่งของภยัพบิตัิ 
การเงนิและการลงทุนเพือ่การพฒันา รวมถงึ
การวางยุทธศาสตร ระยะ 4 ป สําหรับ

โครงการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเมืองกาเญเต� ชิลี

โครงการความร�วมมือ
ไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนา
แปลงเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การดําเนินงานของสหประชาชาติเพื่อการขับเคลื่อน SDGs เปนตน
ในสวนของการเปนสะพานเช่ือมระหวางกลุม 77 กบักลุมอืน่ ๆ  ไทยกป็ระสบความสําเร็จ

ในการนํากลุม 77 เขารวมกระบวนการเจรจาประเด็นสําคัญ เชน การเจรจาระหวาง
รัฐบาลเพื่ออนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับโลก กระบวนการพิจารณา
จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการปฏบิติัตามวาระ ค.ศ. 2030 และประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ  
เชน การลดอาวธุ และกระบวนการเจรจาระหวางรัฐบาลเพือ่จดัทาํ New Urban Agenda
ซึ่งประสบความสําเร็จจนสามารถรับรองเอกสารผลลัพธหลายฉบับท่ีตอบสนองตอ
ความตองการของประเทศสมาชิกกลุม 77 ในหวงเวลาสําคัญของการวางรากฐานสําหรับ
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี ้ไทยยังทาํหนาทีเ่ปนสะพานเชือ่มระหวางกลุม 77 กบัองคกรระหวางประเทศ
โดยเฉพาะ G20 ที่ไดเชิญนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกลุม 77 เขารวมการประชุม
ผูนํา G20 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 4 - 5 กันยายน 2559 
โดยที่ผานมา G20 ยังไมเคยเชิญผูแทนกลุม 77 เขารวมการประชุมผูนํา G20 มากอน 
จึงถือเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของการเปน Bridge Builder ของไทยท่ีเดนชัดและ
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มีนัยสําคัญตอสถานะของกลุม 77 อยาง
เห็นไดชัด 

ในดานการยกระดบัมาตรฐานประเทศ
ใหเปนสากล การดํารงตําแหนงประธาน
กลุม 77 ของไทยชวยยกระดับมาตรฐาน
การทตูไทย โดยไทยใชเคร่ืองมือทางการทูต
ดานการพัฒนาท่ียั่งยืน (Development
Diplomacy) รวมทัง้ใชจดุแขง็และคานิยม
หลักของการทูตไทย คือ ความเปนมิตร
และเปดใจพรอมรับฟงความเห็นของ
ทุกประเทศ จนไดรับความไวเน้ือเชื่อใจ
และสามารถประสานงานใหกลุม 77 มทีาที
รวมกันไดในท่ีสุด และทําใหนานาประเทศ
มีความเช่ือถือในการทูตไทย ตลอดจนเปด
โอกาสใหไทยไดแสดงวิสยัทัศนตอประเด็น
สําคัญท่ีสงผลกระทบตอโลก รวมทั้งนํา
เสนอภาพพจนที่ดีดานความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของไทยดวย

ในฐานะประธานกลุม 77 ไทยยังได
ผลักดันประเด็นเพื่อการอนุวัติเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งมีส วน
สําคัญในการกระตุนใหหนวยงานตาง ๆ 
ของไทยเรงขับเคล่ือนการดําเนินงานเพื่อ
บรรลุ SDGs ของไทย รวมท้ังมีการกําหนด
มาตรฐานตัวชี้วัด SDGs ของไทย โดย
ในเดือนมิถุนายน 2560 ไทยไดนําเสนอ 
Voluntary National Review (VNR) 
ของไทยในการประชุม 2017 High - Level
Political Forum on Sustainable 
Development ภายใต คณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 
(Economic and Social Council – 
ECOSOC)  ซึง่เปนการรายงานความคืบหนา
และความทาทายในกระบวนการอนุวัติ

SDGs ของไทย เพ่ือเป นบทเรียนแก
ประเทศตาง ๆ

สําหรับความสําเร็จดานสุดทายคือ
การบูรณาการหรือ“การทูตประชารัฐ”
เพ่ือประสานพลงัใหทกุภาคสวนมีสวนรวม
ซึ่งสืบเน่ืองจากการท่ีรัฐบาลไดมีนโยบาย
ส งเสริมการน อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนทางเลือกหน่ึง
ในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
หรือ “SEP for SDGs” โดยใหภาคสวน
ตาง ๆ  ของไทยมีความรวมมือและบทบาท
ในการขับเคลื่อนใหไทยบรรลุ SDGs 
โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทาง สงผลใหเกิดความรวมมือที่มี
ลักษณะบูรณาการและใกลชิดกันมากข้ึน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปน
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงศกึษาธิการ สาํนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ มูลนิธิมั่นพัฒนา ซึ่งจะ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการทํางานขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

การท่ีไทยเปนประธานกลุม 77 นัน้ได
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สรางความตื่นตัวภายในประเทศเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไมวาจะเปน
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
สาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ กระทรวง
การตางประเทศยังไดริเริ่มโครงการ SEP 
for SDGs Youth Partnership เพื่อสราง
ความตระหนกัรูตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ SDGs ในหมูเยาวชนไทย 

ตลอดจนเสรมิสรางความรวมมอืระหวางเยาวชนไทยกบัเยาวชนตางประเทศดวย ซึง่ภายใต
โครงการนี ้มีโครงการประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ในหัวขอ “SEP for SDGs” และ
กจิกรรมคายเยาวชนกลุม 77 ในชวงเดอืนธนัวาคม 2559 - มกราคม 2560 รวมท้ังโครงการ
ประกวดเรียงความ ในหัวขอ “SEP for SDGs ดวยศาสตรพระราชาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

แมวาวาระการเปนประธานกลุม 77 ของไทยจะส้ินสดุลงต้ังแตเดอืนมกราคม 2560 
แตไทยจะยังคงผลักดนัความรวมมอือยางตอเนือ่ง โดยมุงเนนการดําเนนินโยบาย SEP for 
SDGs Partnership ระหวางไทยกบัตางประเทศ เพือ่ขบัเคล่ือนใหเกดิหุนสวนความรวมมือ
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เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหวางไทยกับ
นานาประเทศโดยมีเปาหมายระยะยาวเพ่ือ 
(1) สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หมู บ านตนแบบตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในประเทศที่ ไทย
มคีวามรวมมอื (2) ประเทศไทยเปนเสมือน
ศูนยกลางของการเรียนรูของโลกดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ โครงการ SEP for SDGs 
Youth Partnership จะเปนการสราง
เครือขายพันธมิตรของเยาวชนระหวาง
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาของไทย 
และเครอืขายพันธมิตรของเยาวชนไทยกบั
ตางประเทศ โดยกระทรวงการตางประเทศ
มีแผนงานที่จะรวมมือกับหนวยงานที่
เก่ียวของ เชน กระทรวงศกึษาธิการ มลูนิธิ
มัน่พฒันา ฯลฯ ในการดาํเนนิโครงการและ

กิจกรรมเพ่ือใหเยาวชนไทยมีการเรียนรู
ทั้งในหลักสูตรการเรียนการสอนและมี
การฝกปฏบิตัจิรงิผานกจิกรรมนอกหลักสตูร
เกีย่วกบับทบาทของเยาวชนในการขบัเคลือ่น
SDGs โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทาง ตลอดจนสงเสริม
ใหเกิดเครือขายและกิจกรรมความรวมมือ
ระหวางเยาวชนไทยกบัเยาวชนตางประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระทรวงการตางประเทศยงัมุงสานตอ
การดาํเนนิงานในเร่ืองนีด้วยการพัฒนาชดุ
ความรู (หนงัสอื นทิรรศการ โสตทัศน และ
รูปแบบการศึกษาดูงาน) ที่มีประสิทธิภาพ
ในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางเพือ่เผยแพรตอกลุมเปาหมาย
ในตางประเทศ โดยท่ีผานมา กระทรวง
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การตางประเทศไดจดัทําหนังสือแลว 2 เลม 
คือ “A Practical Approach towards 
Sustainable Development: Thailand’s 
Sufficiency Economy Philosophy”
และ “Sufficiency Economy Philosophy
Thailand’s Path towards Sustainable 
Development Goals” ซึ่งไดเผยแพร
ใหกับประเทศสมาชิกกลุม 77 ในชวงการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีกลุม 77 เมื่อเดือน
กันยายน 2559 และมีแผนท่ีจะปรับปรุง
หนังสือท้ังสองเลมใหเปนเอกสารแนบ 
(Special Supplement) ในหนังสือพิมพ 
Bangkok Post เพื่อเผยแพรไปยังกลุม
เปาหมายคนไทยตอไปดวย

ในสวนการพฒันาความรวมมอืใต – ใต
กระทรวงการตางประเทศจะรวมมือกับ 
UNOSSC ในการเปดสํานักงานภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟ ก โดยการสนับสนุน

ขาราชการจํานวน 2 คน เพ่ือชวยปฏิบัติ
งานอันจะเปนการสงเสริมบทบาทและ
การมีสวนรวมอยางสรางสรรคของไทย
ในประเด็นดานความรวมมือใต – ใต
ในระยะยาวตอไป นอกจากนี้ กระทรวง
การตางประเทศยังจะรวมมอืกบั UNOSSC 
เพ่ือจัดการเปดตัวและประชาสัมพันธ
ชุดวารสาร South - South in Action 
ในเมืองตาง ๆ เพ่ือสรางความตระหนักรู
ความเขาใจ และสงเสรมิใหเกดิการนอมนาํ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในประเทศตาง ๆ ตอไปดวย

พฒันาการทีน่าสนใจอีกประการหน่ึง
กค็อื กระทรวงการตางประเทศไดสงผูแทน
เขารวมเปนกรรมการบริหารกองทุน PGTF 
เปนระยะเวลา 2 ป ระหวางป 2559 - 2560
เพ่ือรวมพิจารณาสนับสนุนโครงการความ
รวมมือใต - ใต ของสมาชิกกลุม 77 และ
จะใหการสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมเทากับ
จํานวนเงินทุนที่โครงการนั้น ๆ ไดรับจาก
กองทุน PGTF ภายใตโครงการ “Dollar 
for Dollar” สาํหรับโครงการความรวมมือ
ทีใ่ชหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางในการดําเนินการ
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ทานผูอานคะ ยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป ของรัฐบาล ไดกําหนดวิสัยทัศนให
ไทยเปน “ประเทศท่ีมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
รัฐบาลและทุกภาคสวนจึงไดประสาน
พลังกันโดยใชโอกาสของการเปนประธาน
กลุม 77 ในการผลักดันและขับเคล่ือน
วาระซึ่งเป นผลประโยชนร วมกันของ
ไทยและประชาคมโลก โดยเฉพาะดาน
ความม่ันคงและการพัฒนาท่ียั่งยืนโดย
มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทาง ซึ่งสงผลใหไทยมีสถานะ
และบทบาทเปนท่ียอมรับในเวทีระหวาง
ประเทศมากยิ่งข้ึน ไทยมีหุ นสวนความ
รวมมือกับหลาย ๆ ประเทศตามนโยบาย 
SEP for SDGs Partnership จนทําให

ไทยเปนตัวอยางของความรวมมือใต - ใต
และไตรภาคี และเปนการสืบสานคุณคา
และมรดก (legacy) ของศาสตรพระราชา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ไปสูสากล 
ตลอดจนสรางความตระหนักรูและตื่นตัว
เกี่ยวกับเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นดวย 
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กับการต�างประเทศ 5 Ss
ประธานกลุ�ม 77

บทบาทไทยในฐานะ

การทูตเพื่อความมั่นคง (traditional & non – traditional 
security)

- กลุ�ม 77 เป�นเวทีหนึ่งในการสร�างความเข�าใจต�อประเทศสมาชิก 
134 ประเทศบวกจีนเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของไทย

- กลุ�ม 77 ขับเคลื่อนวาระด�านความม่ันคงรูปแบบใหม�
ที่เป�นผลประโยชน�ต�อไทย เช�น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
การพัฒนาเมืองใหม� การดื้อยาต�านจุลชีพ ฯลฯ

การทูตเศรษฐกิจ และการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- กลุ�ม 77 ยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป�นแนวทางการบรรลุ SDGs 

- ไทยมีความร�วมมือตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership กับประเทศ
สมาชิก กลุ�ม 77 จํานวน 10 ประเทศ และมีประเทศที่สนใจร�วมมืออีกกว�า 20 ประเทศ

- ไทยเป�นตัวอย�างของความร�วมมือใต� – ใต� และไตรภาคี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Security ความม่ันคง

Sustainability ความย่ังยืน

77
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การทูต Soft Power เพื่อยกสถานะและบทบาทของไทย

- ไทยมีสถานะและบทบาทเป�นที่ยอมรับยิ่งขึ้นในเวทีระหว�าง
ประเทศ โดยเฉพาะในฐานะสะพานเขื่อมโยงระหว�างกลุ�ม 77 
กับกลุ�มประเทศต�าง ๆ เช�น G20 และระหว�างกลุ�ม 77 กับ
องค�กรสหประชาชาติ เพื่อขับเคลื่อนวาระสําคัญของโลก 
อาทิ เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
การลงทุนและ ICT เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป�นต�น

การทูตเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให�เป�นสากล

- การเป�นประธานกลุ�ม 77 ช�วยยกระดับมาตรบาน
การต�างประเทศไทย โดยไทยใช�เครื่องมือทางการทตูด�าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนและจุดแข็งในฐานะประเทศท่ีมีแนวคิด
ไม�สุดโต�ง (moderate) ในการปฏิบัติหน�าที่ประธานกลุ�ม 77

 - การเป�นประธานกลุ�ม 77 กระตุ�นให� ไทยขับเคลื่อนการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุ SDGs รวมท้ังมีการกําหนดมาตรฐาน
ตัวชี้วัด SDGs ของไทย

การทูตประชารัฐ โดยทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมขับเคลื่อน

- ภาคส�วนต�างๆ ของไทยมีความร�วมมือและมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนนโยบาย SEP for SDGs ให� ไทยบรรลุ
เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs)

- สาธารณชนไทยมีความต่ืนตัวและตระหนักรู�เกี่ยวกับ 
SDGs ซึ่งมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) 
และศาสตร�ของพระราชาเป�นแนวทาง

Status สถานะ

Standard มาตรฐาน

Synergy ประสานพลัง
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ไทย -  กัมพูชา
ตะเข็บ
ชายแดนเลาะ

จินห�จุฑา มโนธรรม 
กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

ในขณะท่ีในหัวฉันกําลังย อนความทรงจํา
ถึงงานเฉลิมฉลองคริสมาสตชวงทายป ของขวัญ 
หิมะและความหนาวเย็น สําหรับวันอาทิตยที่
25 ธันวาคม  2559 ฉันกําลังมองออกนอก
หน าต างของรถตู กรมแผนที่ทหารท่ีพาพวก
เราออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครตั้ งแต 
เวลา 7.30 น. มุ งหนาสู อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก ว กับภารกิจงานประชุมคณะ
เจาหนาที่เทคนิคไทย - กัมพูชา เพื่อจัดทํารายงาน
สภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย - กัมพูชา 
อันเปนกาวเล็ก ๆ อีกกาวหน่ึงของงานเขตแดนที่

จิ
ก
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ดิฉันจะขอเลาใหทานผูอานไดฟงในวันนี้
การเดินทางไปประชุมในจังหวัดชายแดน
เปนโอกาสทีค่นเมอืงอยางฉนัจะไดรูจกัและ
สัมผัสกับพ้ืนท่ีชายแดน ซึ่งในครั้งน้ีคือ
อาํเภออรญัประเทศ จงัหวัดสระแกว ประตู
การคาที่ใหญที่สุดระหวางไทยกับกัมพูชา 

เมืองอรัญ...เมืองหน�าด�าน
จากอดีตจนถึงป�จจุบัน

อรัญประเทศเปนเมืองใหญมาตั้งแต
โบราณ ชือ่ “เมืองอารัญ”ปรากฏในพิธสีาร
แนบทายสนธิสัญญาสยาม - ฝรั่งเศสวา
ดวยการปกปนเขตแดน ลงนาม ณ วันท่ี
23 มีนาคม ร.ศ. 125 (ค.ศ. 1907 หรือ 
พ.ศ. 2450) เสนทางเดินบกในสมยัรัชกาลท่ี 3
และเสนทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 ลวน
สรางผาน “เมอืงอารัญ” เพือ่เชือ่มทีร่าบลุม
เจาพระยากับท่ีราบลุมทะเลสาบเขมร 
ตอมาในชวงการสูรบกับภัยคอมมิวนิสต 
อรัญประเทศก็เป น ท่ีตั้ งของฐานทัพ
อเมริกัน ทําใหในวันนี้เรายังคงเห็นรานคา
โบราณบรรยากาศคลาสสิค เชน รานถายรูป
รานขายยา และรานขายของชาํ ในตัวอําเภอ
อรัญประเทศ
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ในวนันี ้อรญัประเทศยังคงความสําคญั
ไวเชนเดิมในฐานะดานชายแดนท่ีใหญ
ที่สุดระหวางไทยกับกัมพูชา ชื่อทางการ 
“จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก”เชื่อม
ตอกับตําบลปอยเปต อําเภออูร ชเรา 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา 
ดวยสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา ซึ่งมี
สินคาผานเขาออกในแตละปไมตํ่ากวา 
80,000 ลานบาท นกัทองเทีย่วใชเสนทางนี้
เพ่ือเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังนครวัด 
จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาในเวลา
เพียงหกชั่วโมง 

ในชวงเชา ชาวกัมพูชายืนตอแถว
รอตรวจเอกสารเดนิทางเพือ่เขาประเทศไทย
จาํนวนมาก บนสะพานมิตรภาพฯ ยังไมมี
รถบรรทุกว่ิง แตจะเปนรถเข็นขนสินคา 
บางคนัมีคนถงึ 4-5 คน ลอมรอบรถเข็นเพือ่
ดงึลากขนสินคากองโตขามแดน พี ่ๆ  ทหาร
อธิบายใหฟงวา กระบวนการผานแดน
ของรถยนตจะยุงยากกวาการใชรถเข็น
แบบนี้ ซึ่งอาจเปนเหตุผลท่ีพอคาแมคา
ชาวเขมรยังคงใชรถเข็นอยู แตฉันก็อดที่
จะรูสกึหดหูไปกับภาพทีเ่ห็นไมได หากดาน
พรมแดนบานคลองลกึ - ปอยเปต คอืทีต่ัง้
ของ “ตลาดโรงเกลอื” ทีไ่ดชือ่วาเปนแหลง
สินคาขายสงท่ีใหญที่สุดแหงหนึ่งของไทย
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แลวชาวบานในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนมากนอยเพียงใดจาก
ความเจริญที่เกิดขึ้น

ในชวงกลางวนั ตลาดโรงเกลือเปนเสมอืนเมอืงขนาด
ยอม ๆ มีรานคาหลายรอยราน ขายของทั้งมือหน่ึงและ
มือสองจากจีน เวียดนาม กัมพูชาและไทย ผูขายสวนใหญ
เปนชาวกัมพูชา ในขณะที่ผูซื้อคือ พอคาแมคาชาวไทยที่
มาหาซื้อของไปขายตอ นอกจากรานคาแลว ยังมีธนาคาร
จาํนวนมาก รานสะดวกซ้ือและรานอาหาร และดวยความท่ี
ตลาดโรงเกลือมีขนาดใหญโตมโหฬาร จึงมีบริการรับสง
โดยรถกอลฟและรถมอเตอรไซคดวย

พวกเรากลับไปตลาดโรงเกลืออีกครั้ ง เพื่อชม
บรรยากาศในชวงเย็น ตลาดเงียบสงัดจนถึงข้ันวังเวง 
มีเพียงพอคาแมคาน่ังต้ังวงสังสรรคกันเปนกลุมเล็ก ๆ 
ใตแสงไฟสลัว ๆ ริมถนน อยางไรก็ดี ดานพรมแดน
อรัญประเทศไมไดมเีฉพาะรานคาในตลาดโรงเกลือเทาน้ัน 
แตยังมีธุรกิจคาปลีกขนาดใหญดวย เชน ซูเปอรมารเก็ต
MM ตัง้อยูสดุปลายถนนเลียบชายแดน และหางสรรพสินคา

นครวัด ถือว�าเป�นสิ่งก�อสร�าง
ทางศาสนาที่ใหญ�ที่สุดในโลก 
และได�รับการลงทะเบียน
ให�ขึ้นเป�นมรดกโลก

34



สตารพลาซา หนาดานพรมแดนฯ ซึง่ยงัคงเปด
ใหบริการในชวงคํ่า พื้นที่ชายแดนกําลังกลาย
เปน “new territory” สําหรับซูเปอรมารเก็ต
และหางสรรพสินคา 

นอกจากสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา
สํ าห รับคนและรถสัญจรข  ามแดนแล ว 
ในบริเวณเดียวกัน ยังมีโครงสรางของสะพาน
เมืองอรัญดั้งเดิมปรากฏใหเห็นอยู และถัดมา
อีกเล็กนอยคือ สะพานรถไฟขามแดนท่ีเพิ่ง
ไดรับการปรับปรุงแลวเสร็จเม่ือป 2558 
ตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับกมัพชูา
ทีจ่ะเปดเสนทางเดนิรถไฟสายใหม กรงุเทพฯ - 
พนมเปญ อนัจะเปนสวนหนึง่ของแนวระเบยีง
เศรษฐกิจตะวันออก หรือ East Economic 
Corridor เช่ือมประเทศในภูมิภาคโดยเร่ิม
จากทาเรือนํ้าลึกทวาย ประเทศเมียนมา 
รอบ ๆ บริเวณของสะพานมิตรภาพฯ และ
สะพานรถไฟ มสีิง่ปลูกสรางมากมายทัง้ฝงไทย
และฝงกัมพูชา ซึ่งถูกก้ันโดยลําคลองเล็ก ๆ
ชื่อวา “คลองลึก” ฉันยืนอยูบนสะพานรถไฟและมองลงไปเบื้องลาง 
นํ้าในลําคลองเปนสีดํา ขยะเกลื่อนกลาดอยูบนตลิ่ง ไดกลิ่นเหม็นที่โชยขึ้น
มาอยางหลีกเลี่ยงไมได  

ชายแดนไทย - กัมพูชาจะสวยและสะอาดกว�านี้ไม�ได�หรือ? 
“ตามแนวชายแดนไทย - กมัพูชา มหีลายคลอง และสวนใหญกม็ปีญหา

ขยะและนํ้าเนาเสียแบบนี้”  
“นํา้เคยทวมตลาดโรงเกลอื ซึง่สาเหตหุนึง่อาจเปนเพราะมขียะอดุตนั

กีดขวางทางเดินของนํ้าในคลอง ตอมาหนวยงานในทองถิ่นไทย - กัมพูชา 
ก็ไดรวมกันเก็บขยะเพือ่ปองกันปญหานํา้ทวม แตอกีไมนานกก็ลับมาใหม”

“นาจะดีเนอะ ถาเราสรางเข่ือนปองกันตลิ่งและสรางทางเดินเล็ก ๆ 
ริมฝงคลองทั้งสองฟาก” 

“ออ ใหเหมอืนกบัถนนเลยีบฝงโขงท่ีอาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย หรือ
ทางเดนิเลยีบแมนํา้เจาพระยาทีเ่ขาเพ่ิงสรางกนัเสรจ็ใชมัย้คะ คงจะดมีาก ๆ
เลยจริง ๆ คะ” ฉนัเริม่วาดภาพความฝนตามเสียงสะทอนจากคนในพ้ืนท่ี 
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นครธม เมืองหลวงแห�ง
สุดท�ายของอาณาจักร

ขะแมร� สถาปนาขึ้น
ในปลายคริสต�ศวรรษที่ 12 
อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 

9 ตารางกิโลเมตร 
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หากเปนลําคลองในกรุงเทพมหานคร 
การแกไขปญหาขยะและนํา้เนาเสียคงไมยาก
มากนักเพราะหนวยงานรัฐสามารถตดัสนิใจ
ที่จะสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง ยายชุมชน
เก็บขยะ ขุดลอกคูคลองได แตเมื่อเรามา
อยูในพื้นที่ชายแดน เกิดโจทยหลายขอ
เพ่ิมเตมิท่ีจะตองแกใหไดกอนทีจ่ะสามารถ
ดําเนินการใด ๆ บริเวณชายแดน

ความซับซอนประการสําคัญขอหนึ่ง 
คอื ความไมชดัเจนของเสนเขตแดน ดงันัน้
จึ งต  อง มีการสํ ารวจและจัดทําหลัก
เขตแดนซึง่ไทยกับประเทศเพือ่นบานกําลงั
ดําเนินการอยูในปจจุบัน ในบทความนี้
ฉันจะขออนุญาตเลาใหทานผู อ านฟง
เก่ียวกับงานการสํารวจและจัดทําหลัก
เขตแดนระหวางไทยและกัมพูชา และ
ผลของการประชุมคณะเจาหนาท่ีเทคนิค
ไทย - กัมพูชา ที่ฉันไดมีโอกาสไปเขารวม 
เมือ่วนัที ่25 - 29 ธนัวาคม 2559 ณ อาํเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

การประชุมคณะเจ�าหน�าท่ีเทคนิค
ไทย - กัมพูชา 

จากการลงพื้นที่ในวันอาทิตยเพื่อให
ไดรสชาติของนักผจญภัย เมื่อถึงวันจันทร
ก็ถึงเวลาสวมสูทเข าห องประชุมเพ่ือ
เขารวมการประชุมคณะเจาหนาท่ีเทคนิค
ไทย - กัมพูชา โดยตองมีภารกิจสําคัญคือ 

การจัดทํารายงานสภาพและที่ตั้งของ
หลักเขตแดนไทย - กัมพูชา 

เขตแดนไทย - กัมพูชาเปนไปตาม
สนธิสัญญาที่สยามและฝร่ังเศสได ทํา
รวมกันเมื่อตนศตวรรษท่ี 20 และยังคง
ผูกพันไทยและกัมพูชามาจนถึงปจจุบัน
ตามกฎหมายระหวางประเทศ งานใน
ปจจบุนัของคณะกรรมาธกิารเขตแดนรวม
ไทย - กัมพูชา หรือ Thai - Cambodian 
Joint Commission on Land Boundary
for Demarcation (JBC) คอื การสาํรวจและ
จัดทําหลักเขตแดนระหวางสองประเทศ
ใหมีความชัดเจนบนพ้ืนฐานของสนธิ
สัญญาสยาม - ฝรั่งเศส และเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ งานเจรจาเขตแดนระหวาง
ไทย - กัมพูชา ในยุคปจจุบันเร่ิมตนข้ึน
เม่ือประมาณป 2542 เม่ือการเมืองกัมพูชา
เริ่มสงบและมีเสถียรภาพ ทั้งสองประเทศ
ไดรวมกันจัดตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดน
รวมไทย - กมัพชูา หรอื JBC ตามท่ีไดกลาว
ไวขางตนเพื่อเปนกลไกการเจรจาเร่ือง
เขตแดน และรวมลงนามในบันทึกความ
เขาใจวาดวยการสํารวจและจัดทําหลัก
เขตแดนทางบกไทย - กัมพูชา (MOU 
ป 2543) เพื่อเปนกรอบทางกฎหมาย และ
ขอกําหนดอํานาจหนาที่และแผนแมบท 
(TOR ป 2546) เปนกรอบทางเทคนิค 
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เม่ือท้ังสองฝายมีกลไกเจรจา กรอบทาง
กฎหมายและกรอบทางเทคนิคพรอมแลว  
จึงไดเริ่มสงชุดสํารวจรวมไทย - กัมพูชา
ลงปฏิบัติงานในพื้นท่ีเม่ือป 2549 โดย
ภารกิจแรกคือ การคนหาหลักเขตแดน
จํานวน 73 หลกัเดมิ กอนทีจ่ะดาํเนนิการ
ในขั้นตอนตอไป กลาวคือ การลากเสน
เขตแดนระหวางหลักและสรางหลกัเขตแดน
เพิ่มเติมหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเร่ือง
งานเขตแดนคือ กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ และ
กรมแผนทีท่หาร กองบญัชาการกองทพัไทย
จนถึงปจจุบนั ชดุสํารวจรวมไทย - กมัพูชา 
สามารถปฏิบัติงานการคนหาหลักไดแลว
เสรจ็จาํนวน 65 หลกั จากทัง้หมด 73 หลกั

ในการสํารวจหลักเขตแดนแตละ
หลกั ชดุสาํรวจรวมไทย - กมัพชูา ไดจดัทาํ
รายงานสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน
ขึน้ เพ่ือรายงานวา ไดพบหลักเขตแดนเดมิ
หรือไมหรือหลักเขตแดนถูกทําลาย หรือ
สูญหาย หรือพบหลักเขตแดนท่ีคาดวา
จะสรางข้ึนใหมรวมท้ังรายงานวา ทั้งสอง
ฝายเห็นตรงกันเกี่ยวกับตําแหนงท่ีตั้งของ
หลักเขตแดนหรือไม รายงานสภาพและที่
ตั้งของหลักเขตแดนดังกลาวจะจัดทําขึ้น
ในสามภาษาคือ ไทย กัมพูชา และอังกฤษ 
ในการประชุมคณะเจ าหนาที่ เทคนิค
ไทย - กัมพูชา ณ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกวในครั้งน้ี คณะทํางาน
ประกอบดวยเจาหนาที่ฝายกฎหมายและ
เจาหนาที่ฝายเทคนิค ซึ่งมาพบปะกันเพื่อ
ตรวจรางรายงานดังกลาว โดยสามารถจัดทาํ
รายงานฯ ไดเสร็จสมบรูณจาํนวน 14 ฉบบั
และแมกองสนามไทย - กัมพูชา จึงไดรวม
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ลงนามในรายงานฯ ทั้ง 14 ฉบับดังกลาว
เพ่ือเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการเทคนิค
รวมไทย - กัมพูชา (JTSC) และคณะ
กรรมาธิการเขตแดนรวมไทย - กัมพูชา 
(JBC) เพื่อพิจารณาตามลําดับตอไป

กระบวนการจัดทํารายงานฯ ตองใช
ระยะเวลานาน เพราะจาํเปนตองตรวจสอบ
เอกสารทางกฎหมายและประวัติศาสตร
หลายฉบับเพื่อประกอบการพิจารณาและ
หารอืรวมกัน นอกจากนี ้เอกสารทีเ่ก่ียวของ
ยังมีทั้งภาษาฝร่ังเศสและภาษาไทย ซึ่งใน
หลักการแลวควรจะมีถอยคําท่ีเหมือนกัน
ทุกอยาง แตในความเปนจริงแลว เอกสาร

ในสองภาษาไมเหมือนกันซะทีเดียวทําให
เกิดความลําบากในการทําความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน เปนชวงเวลาที่ทั้งเครียด 
ทั้งเหนื่อยใจ และทั้งขําขันของการเจรจา
โดยเฉพาะเมื่อพวกเราตองถกเถียงกัน
อยูเปนเวลานานจนมาถึงบางออวา ที่เรา
ไมเขาใจกันซะที เปนเพราะวาเราอาน
เอกสารคนละภาษา ซึ่งมีขอความตางกัน
นั่นเอง แลวทุกคนก็ปลอยเสียงหัวเราะ
กันออก สรางบรรยากาศทีผ่อนคลายใหกบั
การประชุม 

เจรจาเรื่องเขตแดนเปนกระบวนการ
ที่ใชระยะเวลานาน ทั้งดวยเหตุผลทาง
เทคนิค ทางกฎหมาย ทางประวัติศาสตร
และทางการเมือง ในโลกอุดมคติ เราคง
อยากตกลงขีดเสนเขตแดนกับประเทศ
เพื่อนบานใหชัดเจนกอนท่ีจะใหมีการ
กอสรางหรือพัฒนาใด ๆ ในพื้นที่ชายแดน 

แตในโลกแหงความเปนจริง กระแส
การพัฒนาและความเปนเมืองกําลังวิ่ง
เขาสูพื้นท่ีชายแดนอยางรวดเร็ว จึงเปน
ความทาทายอยางย่ิงสําหรับผูที่เกี่ยวของ
ที่จะประสานประโยชนระหวางการรักษา
อธิปไตยและความม่ันคงควบคู  ไปกับ
การสงเสริมการพัฒนาและประโยชนเชิง
เศรษฐกิจและสังคมตาง ๆ เพื่อไมใหเรื่อง
เขตแดนเปนอปุสรรคตอการพัฒนา และเปน
เร่ืองนาขบคิดวา แนวคิดการพัฒนาเมือง
และการบริหารจัดการชายแดนจะนํามา
ใชชวยสนับสนุนการแกไขปญหาเขตแดน
ไดหรือไม อยางไร เพื่อทําใหเรื่องเขตแดน
ไมเปนเรื่องของ zero sum game แตนํา
ไปสู win - win solutions 
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3 ทศวรรษแห�งการรอคอย 
ก�าวแรกของการกลับสู�มาตุภูมิ
ของผู�หนีภัยฯ จากเมียนมา
กุลแก�ว กอวัฒนาวรานนท�
ศรินรัตน� โรจนสิงห�สวัสดิ์
กองการสังคม กรมองค�การระหว�างประเทศ
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กวา 30 ปแลว ที่ประเทศไทยได
ทําหนาที่เปนที่พักพิงที่ปลอดภัยใหแก
ชาวเมยีนมาจาํนวนกวา 102,000 คน ซึง่เปน
กลุ มชาติพันธุ ที่อพยพหนีการกวาดลาง
ของรัฐบาลทหารพมาในอดีต เขามายัง
ประเทศไทย ตามแนวชายแดนไทย - เมยีนมา
ซึ่งถึงแมประเทศไทยจะไมไดเปนภาคีใน
อนสุญัญาวาดวยสถานภาพผูลีภ้ยั พ.ศ. 2494
แตตัง้แตป 2527 เปนตนมา ทางการไทยกไ็ด
มีนโยบายใหความชวยเหลือแกผู หนีภัย
การสู รบจากเมียนมากลุ มน้ีตามหลัก
มนุษยธรรมมาโดยตลอด โดยจดัใหอาศยัอยู
ในพ้ืนท่ีพักพิงท้ังหมด 9 แหง ตามแนว
ชายแดนในจังหวัดแม ฮ องสอน ตาก 
กาญจนบุรี และราชบุรี เปนการชั่วคราว 
จนกวาสถานการณในประเทศตนทาง
จะเอื้ออํานวยตอการเดินทางกลับ 

พื้นท่ีพักพิงช่ัวคราวสําหรับผูหนีภัย
การสูรบจากเมยีนมาทัง้ 9 แหงน้ีเปนเสมือน
บานหลังท่ีสองของผูหนีภัยฯ โดยภายใน
พืน้ท่ีพกัพิงช่ัวคราวฯ รฐับาลไทยไดใหการ
ดูแลชวยเหลือผู หนีภัยฯ อยางตอเนื่อง
ไมวาจะเปนการจดัหาอาหารและสิง่จาํเปน
ตอการดํารงชีพตาง ๆ การสาธารณสุข 
การศึกษาสําหรับเด็กในทุกระดับช้ัน 
การฝกอาชพีและทักษะทีจ่าํเปน รวมถงึการ
ใหความชวยเหลือดานปจจัยพ้ืนฐานท่ีสาํคัญ
อื่น ๆ เพื่อใหผูหนีภัยฯ สามารถดํารงชีวิต
ไดอยางเหมาะสม บนหลักสิทธิมนุษยชน
พื้นฐาน ตลอดจนสนับสนุนการเดินทาง
ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม โดยตั้งแตป
2548 มีผู หนีภัยฯ กวา 106,000 คน 
(ขอมูลจาก UNHCR) ไดรบัการพิจารณาไป
ตัง้ถ่ินฐานในประเทศทีส่าม นอกจากนัน้ยัง

41

วิทยุสราญรมย
วารสาร



ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก
องคการระหวางประเทศ ไดแก สํานักงาน
ขาหลวงใหญผู ลี้ภัยแหงสหประชาชาติ 
(United Nations High Commissioner 
for Refugees : UNHCR) และองคการ
ระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถ่ินฐาน 
(International Organization for 
Migration : IOM) ประเทศผูบริจาคและ
องคกรพฒันาเอกชน   (Non  -  Governmental
Organizations : NGOs) ตาง ๆ อีกดวย 
สําหรับผูหนีภัยฯ พื้นที่พักพิงชั่วคราวของ
ทางการไทยเปรียบเสมือน “โลกท้ังใบ”
ของพวกเขาซ่ึงผูหนีภัยฯ ไดใชชีวิต สราง
ครอบครัวภายในพืน้ท่ีพกัพิงช่ัวคราวเหลาน้ี
เด็ก ๆ จํานวนมากเกิดและโตภายใน
พื้นท่ีพักพิงช่ัวคราวฯ โดยไมเคยมีโอกาส
ไดไปเห็นสถานที่อันเปนภูมิลําเนาเดิม
ของบรรพบุรุษของตน แมไทยจะเปรียบ
เสมือนบานของผูหนีภัยฯ เหลานี้ไปแลว 
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แตเราคงปฏิเสธไมไดวา ลกึ ๆ  แลว ผูหนภียัฯ
ยอมคิดถึงบานเกิดเมืองนอนท่ีแทจริงและ
ปรารถนาที่จะกลับไปอาศัยยังบานเกิด
เมืองนอนของตน 

ภายหลังการเลอืกต้ังทัว่ไปของเมียนมา
เมื่อป 2559 พัฒนาการทางการเมืองและ
กระบวนการสนัติภาพในเมียนมาเปนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลเมียนมา โดยเฉพาะ 
นางอองซาน ซูจี ไดแสดงความพรอม
ที่จะรับผู หนีภัยฯ ในไทยทั้งหมดกลับ
ประเทศ และไดรวมมือกบัรฐับาลไทยเพือ่
จดัตัง้คณะทาํงานของทัง้สองฝายเพ่ือหารือ
และกําหนดแนวปฏิบตัขิองการสงผูหนภียัฯ
กลับสูมาตุภมูอิยางปลอดภัย สมัครใจ และ
มีศักด์ิศรี ทําใหชวงปที่ผานมามีผูหนีภยัฯ 
แสดงความประสงคจะเดนิทางกลบัเมียนมา
เปนระยะ ๆ ในการน้ีไทยและเมียนมา 
ตลอดจน UNHCR IOM และ NGOs ตาง ๆ

43

วิทยุสราญรมย
วารสาร



ไดรวมมืออยางใกลชิดเพ่ือเตรียมการใน
การกลับสูมาตุภูมิของผูหนีภัยฯ เพื่อให
แนใจวาการกลับสูมาตุภูมิดังกลาวนั้นจะ
เปนไปโดยปลอดภัย มีศักดิ์ศรี และย่ังยืน
เชน การเตรียมการดานการศึกษาสําหรับ
เด็กผูหนีภัยฯ เพ่ือท่ีจะสามารถเขารับ
การ ศึกษา ท่ี โรง เรี ยนในเมี ยนมาได 
อยางตอเนื่องหลังจากท่ีเรียนในพ้ืนท่ี
พักพิงช่ัวคราวฯ การพัฒนาทักษะดาน
การเกษตรอินทรีย ภายในพ้ืนที่พักพิง
ชั่ วคราวฯ  อันได แก   การสนับสนุน
ปจจัยการผลิตและอุปกรณการเกษตร
แก ผู หนีภัยฯ การจัดฝ กอบรมอย าง
เข มข นท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดจนความรูทางเทคนคิใหม ๆ  เกีย่วกบั
เกษตรอินทรีย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู หนีภัยฯ ใหมีความรูความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง โดยผูหนีภัยฯ สามารถ
ใชความรูดานเกษตรอินทรียในการผลิต
อาหารสาํหรับบริโภคในครวัเรือน ตลอดจน
สามารถนําออกขายเพ่ือสรางรายไดแก
ตนเองและครอบครัวเมื่อกลับสูเมียนมา
อีกดวย 
ผู�หนีภัยฯ กลุ�มนําร�องกลับสู�มาตุภูมิ

ในท่ีสดุ เม่ือวันท่ี 25 - 26 ตลุาคม 2559 
รัฐบาลไทยและเมียนมาไดรวมกันสงผูหนี
ภยัฯ กลุมนํารองที่สมัครใจกลับสูเมียนมา
จาํนวน 71 คน ณ จดุผานแดนถาวรแมสอด
จังหวัดตาก - เมียวดี จํานวน 65 คน และ
จุดผานแดนถาวรบานน้ําพุรอน จังหวัด
กาญจนบุรี - ทิกิจาํนวน 6 คน โดยมผีูแทน
ระดับสูงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของท้ังสอง
ฝายเขารวมในพิธี และไดรับการสนับสนุน

การทําเกษตร
อินทรีย�  หนึ่งใน
ทักษะที่ผู�หนีภัยฯ 
ได�เรียนรู�จากพื้นที่
พักพิงชั่วคราว
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อยางดียิ่งจากองคการระหวางประเทศ อาทิ UNHCR 
และ IOM
ผู�หนีภัยฯ กลับไปอยู�ที่ไหน ? 

ผูหนีภัยฯ สวนหนึ่งไดเลือกท่ีจะกลับไปอาศัยอยูกับ
ญาติของตน และอีกสวนหน่ึงเลือกที่จะกลับไปอาศัยอยู
ในพื้นที่ที่ทางการเมียนมาไดจัดเตรียมไวรองรับผูหนีภัยฯ
ที่เมียวดีโดยเฉพาะ เหตุการณนี้นับเปนกาวสําคัญทาง
ประวัติศาสตร เปนสัญญาณท่ีดีของความกาวหนาของ
กระบวนการพัฒนาสันติภาพของเมียนมา และยังเปน

สญัลกัษณแหงความรวมมอื
อนัดีระหวางรัฐบาลทัง้สอง
ในการใหความคุ มครอง
บุคคลเหล านี้ ตามหลัก
มนุษยธรรม
ผู�หนีภัยฯ กลับไปมีชีวิต
ความเป�นอยู�อย�างไร ? 

 เม่ือวันท่ี 30 - 31 
มกราคม 2560 ผู แทน
กระทรวงการตางประเทศ 
พรอมผูแทนจากหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ ไดแก สาํนกังาน
สภาความม่ันคงแหงชาติ 
กระทรวงมหาดไทยและ
กรมกิจการชายแดนทหาร 
เดนิทางไปทีห่มูบานเมยีตตา
จงัหวดัทวาย – มะรดิ ประเทศ
เมียนมา เพื่อเย่ียมเยียน
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และติ ดตามชี วิ ตความ เป  นอ ยู  ของ
ครอบครัวผูหนีภัยฯ ที่ไดเดินทางกลับไป
อาศัยกับญาติของตนในหมูบานดังกลาว 

ผูหนีภัยฯ ครอบครัวนี้มีสมาชิก 6 คน
ประกอบดวยพอ แม และลูก ๆ อีก 4 คน
โดยพอไดเลาถึงชีวติภายหลงัออกจากพืน้ท่ี
พักพิงช่ัวคราวฯ ดวยใบหนาย้ิมแยมวา
ตนมคีวามสุขดทีีไ่ดกลบัไปอยูกบัญาติทีห่มู
บานเมียตตาและอาจจะกลับไปเยี่ยมเยียน
เพือ่นในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ เปนครัง้คราว
ตอนน้ีครอบครวัประกอบอาชพีขายไอศกรีม
ซึง่ไดความรูเร่ืองกรรมวธิกีารผลิตไอศกรีม
ตลอดจนอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ มาจาก
การฝกทักษะระหวางที่อาศัยอยูในพื้นท่ี
พกัพงิชัว่คราวฯ นัน่เอง โดยพวกเขามีรายได
จากการขายไอศกรีมวันละประมาณ 
20,000 จาด (ประมาณ  500  บาท) ซึง่เพยีงพอ
ตอการดํารงชีวิตและเลี้ยงครอบครัว 
นอกจากนี้ผูหนีภัยฯ ครอบครัวน้ียังเลี้ยง
ไกบานไวเก็บไขและไวประกอบอาหารดวย

การเยี่ยมเยียน
และติดตามชีวิต
ความเป�นอยู�
ภายหลังของ
ผู�หนีภัยฯ ที่เดินทาง
กลับไปเมียนมา
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สวนดานการศึกษา เด็กท้ัง 4 คนไดรับ
การยอมรับจากโรงเรียนรัฐบาลเมียนมา
และไดศึกษาตอที่โรงเรียนรัฐบาลที่มีการ
เรียนการสอนเปนภาษาเมียนมาไดอยาง
ตอเนือ่ง โดยไมประสบปญหาใด ๆ  เนือ่งจาก
เด็กผูหนีภัยฯ เขาใจทั้งภาษากะเหรี่ยง
และภาษาเมียนมาจากที่ไดเรียนในพื้นที่
พักพิงช่ัวคราวฯ พวกเขายังเลาดวยวา
เจาหนาทีท่างการเมียนมาไดใหการตอนรับ
และดูแลครอบครวัของตนเปนอยางด ีทัง้น้ี 
ผูหนีภยัฯ ครอบครวัน้ี ไดแสดงความตองการ
บานเปนของตนเอง เนือ่งจากปจจบุนัอาศยั
อยูบานของญาต ิอยางไรก็ตาม ผูหนภียัฯ 
มีทัศนคติที่ดีและพรอมที่จะทํางานเพื่อ
เก็บเงินซื้อบานและสรางอนาคตของตน
และครอบครัวดวยตนเอง โดยไมรอคอย
การชวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว

การเยีย่มเยียนผูหนภียัฯ ทีไ่ดกลบัไป
ตั้งตนชีวิตใหมในเมียนมาในคร้ังน้ี ทําให

ทางการไทยไดเห็นถึงความสําเร็จในการ
สงกลับผูหนีภัยฯ กลุมนํารอง กระทรวง
การตางประเทศยังมแีผนท่ีจะไปเยีย่มเยียน
สภาพความเปนอยูของผูหนภียัฯ กลุมอืน่ ๆ
เพื่อใหความชวยเหลือเทาที่จะทําไดและ
สรางความมัน่ใจใหกบัผูหนีภยัฯ กลุมท่ีเหลอื 
รวมท้ังรฐับาลทัง้สองฝายในการสงผูหนภียัฯ
กลบัสูเมยีนมาตอไปในอนาคต โดยปจจบุนั
ไทย เมียนมา และUNHCR ไดรวมมอืกัน
อยางใกลชดิและตอเน่ืองในการเตรยีมการ
สงผูหนีภยัฯ กลุมใหญกลบัประเทศในระยะ
ตอไป โดยยดึหลกัความสมคัรใจ ปลอดภยั 
มศีกัดิศ์ร ีและยัง่ยนืเปนสาํคญั เพือ่เตมิเตม็
ความสุข ความฝนและการรอคอยของ
ผูหนีภัยฯ ที่ตองถูกบังคับใหพลัดพราก
จากญาติพี่น องและบานเกิดเมืองนอน
เดิมของตนมาเปนเวลากวา 3 ทศวรรษ 
ใหสามารถกลับสู “บาน” ที่แทจริงของตน
ไดในที่สุด 

47

วิทยุสราญรมย
วารสาร



พื้นที่ศักยภาพ สําหรับธุรกิจ
ท�องเที่ยว เมื่อเข�าสู� 
ประชาคมอาเซียน

TOURISM
potential OF
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ประเทศไทยเป นประเทศที่มี
ศักยภาพทางดานธุรกิจทองเที่ยว
เปนอยางมาก โดยจะเห็นไดจากป 
2558 ทีผ่านมา มนีกัทองเทีย่วชาวตาง
ชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
ประมาณ 30 ลานคน เติบโตจากป
กอนหนามากกวารอยละ 20 สราง
รายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ
ถึง 1.44 ลานลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป
กอนหนาประมาณ 2.7 แสนลานบาท
เปนสถิตสิงูสดุเม่ือเทียบกับปทีผ่าน ๆ  มา
และเม่ือรวมรายไดจากนักทองเท่ียว
ไทยแลว อยูที่ 2.23 ลานลานบาท 
ซึง่เกินกวาเปาหมายทีค่าดการณไวถงึ
3 หมื่นลานบาท 

ในป 2559 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) คาดการณวา จะมนีกัทองเทีย่วชาว
ตางชาติเขามาทองเทีย่วในประเทศไทยถงึ 
32.5 ลานคน สวนการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยตัง้เปารายไดจากการทองเท่ียว
รวมที ่2.3 ลานลานบาท โดยแยกเปนรายได
จากนกัทองเทีย่วตางชาติ 1.5 ลานลานบาท
และจากนักทองเที่ยวไทย 8 แสนลานบาท
ทั้งนี้เมืองทองเที่ยวหลัก ๆ ที่นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติใหความนิยมมากท่ีสุด ไดแก 
กรงุเทพมหานคร ภเูกต็ ชลบรุ ีสรุาษฎรธานี 
และเชียงใหม
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เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน จังหวัดที่มี
พืน้ทีช่ายแดนตดิตอกับประเทศเพ่ือนบาน
นับเปนพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพสําหรับธุรกิจ
ทองเท่ียวโดยแบงตามชายแดนทีต่ดิประเทศ
เพือ่นบานไดดังตอไปนี้

เมี ยนมา  มีชายแดนติดต  อกับ 
เชียงราย เชียงใหม ตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 
และระนอง

สปป .ลาว  มีชายแดนติดต อกับ 
เชียงราย พะเยา นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก 
เลย อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี

กั มพู ช า  มี ช ายแดน ติดต  อ กับ
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย 
สระแกว จันทบุรี และตราด

มาเลเซีย มีชายแดนติดตอกับ สตูล 
สงขลา ยะลา และนราธิวาส

ซึ่งจังหวัดท่ีกลาวขางตน บางจังหวัด
กเ็ปนพืน้ทีศ่กัยภาพเดมิของธุรกจิทองเทีย่ว
ไทยอยูแลว เชน เชียงใหม สงขลา เชียงราย 
ประจวบครีขีนัธ หนองคาย ยะลา เพชรบุรี
ตราด กาญจนบุร ีและนราธิวาส นกัทองเทีย่ว
หลักคือ ชาวจนีและรัสเซีย อยางไรก็ตาม

สถานที่ท�องเที่ยวยอดนิยม
ทีต่ัง้อยู�ในจงัหวดัเขตชายแดน 
อาทิ วัดร�องขุ�น จ.เชียงราย 

สะพานข�ามแม�นํ้าแคว 
จ.กาญจนบุรี และปราสาทหิน

พนมรุ�ง จ.บุรีรัมย�
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หากมกีารพฒันาแหลงทองเทีย่ว นอกเหนอื
จากแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพเดิมให
ครอบคลุมทุกจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีติดตอกับ
ประเทศเพื่อนบานได ก็จะเปนการเพ่ิม
รายไดจากดานการทองเทีย่วใหกบัประเทศ
มากขึ้นตามไปดวย

ตัวอยางสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนที่นิยม
ของนักทองเที่ยวในจังหวัดที่มีชายแดน
ตดิตอกับประเทศเพ่ือนบาน เชน วดัรองขุน
จ . เชียงราย  วัดพระธาตุดอยสุ เทพ
จ.เชียงใหม สะพานมอญ จ.กาญจนบุรี 
อ.เมือง จ.นาน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 
เ ชียงคาน  จ . เลย วัดพระธาตุพนม
จ.นครพนม บัง้ไฟพญานาคทีร่มิแมนํา้โขง
จ.หนองคาย ภทูอก จ.บงึกาฬ สามพนัโบก
จ .อุบลราชธานี ปราสาทหินพนมรุ ง
จ.บรุรีมัย ปราสาทเขาพระวหิาร จ.ศรีสะเกษ 

Destination Asia 
นิตยสารท�องเที่ยวชั้นนํา
ของเอเชียจัดให�เกาะภูเก็ต
เป�นอันดับ 2 และเกาะสมุย
เป�นอันดับ 4 ของเกาะ
ที่น�าท�องเที่ยวในเอเชีย 
ประจําป� 2560 

เ ม่ื อ เ ข � า สู � ป ร ะ ช า คม
อ า เ ซี ย น จั ง ห วั ด ที่ มี
พื้ นที่ ช ายแดนติดต �อ
กับประเทศเพ่ือนบ �าน
จึงเป�นพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพ
สําหรับธุรกิจท�องเที่ยว
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จุดชมวิวกังหันลม 
ตั้งอยู�ทางด�านทิศใต�
ของเกาะภูเก็ต 
ซึ่งอยู�ระหว�าง
หาดยะนุ�ย 
และหาดในหาน
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เกาะชาง จ .ตราด อุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกุฏ จ .จันทบุรี อ .หาดใหญ 
จ.สงขลา เกาะหลีเปะ จ.สตูล อ.เบตง 
จ.ยะลา และพระราชตําหนักทักษิณ
ราชนิเวศน จ.นราธิวาส

เมือ่มกีารพฒันาแหลงทองเทีย่ว ภาครฐั
ควรจะเขามาพฒันาสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน
เชน ถนนหนทาง การไฟฟา และน้ําประปา
เพ่ือรองรับการขยายแหลงทองเทีย่วนัน้ ๆ 
ซึ่งจะเปนการยกระดับพ้ืนท่ีศักยภาพให
พรอมมากยิ่งขึ้น เมื่อสาธารณูปโภคพรอม 
ก็จะทําใหการพัฒนาดานอื่น ๆ รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นตามไปดวย 

นอกจากนี้ การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
ยังเปนปจจัยบวกตอคนในชุมชนที่อาศัย
อยูในพ้ืนทีแ่หลงทองเท่ียวดวย ไมวาจะเปน
ทางดานเศรษฐกิจหรือสังคม ทําใหมีการ

แลกเปลีย่นดานวฒันธรรมกับนกัทองเท่ียว
จากประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ แนวโนม
การทองเท่ียวแบบอนุรกัษสิง่แวดลอมกําลัง
เปนท่ีนยิม ดงันัน้ หากสงเสรมิใหชาวบาน
ในแตละพ้ืนทีม่สีวนรวมในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษก็จะยิ่งสงผลดีตอ
ประเทศดวย ซึ่งเมื่อชาวบานไดเขามามี
สวนรวมในเรื่องดังกลาว ก็จะปลูกฝงตอ
ไปยังลกูหลานของตนใหมจีติสาํนกึ รกัและ
หวงแหนบานเกิดของตนเอง ทั้งยังจะชวย
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ลดปญหาการวางงาน หรือแรงงานไหลเขา
กรุงเทพมหานครไดอีกดวย 

เมื่อมีการขยายพ้ืนที่ศักยภาพทางการ
ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนก็เปนการนําความ
เจรญิเขาสูพืน้ทีต่าง ๆ  ใหทนัสมยัและดึงดดู
ใหนกัทองเท่ียวเขามาเยีย่มชมสถานท่ีตาง ๆ
มากขึ้น ซึ่งอาจมีปจจัยลบตอสิ่งแวดลอม 
ตามมา เชน นํ้าเสีย และปริมาณขยะท่ี
เพิ่มขึ้นเปนตน ชุมชนตาง ๆ  ที่เปนเจาของ
พื้นท่ีจึงควรใหความใสใจกับเร่ืองดังกลาว 
เพือ่ทาํใหธรุกจิทองเทีย่วของเราเปนธรุกจิ
ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 
2558 - 2560 ของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ไดกําหนดพื้นท่ีเปาหมายสําคัญ
ในการพัฒนาเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน 
(ASEAN Connectivity) ไดแก จงัหวัดตาก 
สระแกว ตราด สงขลา เชยีงราย หนองคาย 
และสตลู ผานมาตรการสาํคัญ การสงเสริม
การเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวแตละ Cluster
และแหลงทองเท่ียวในประเทศเพ่ือนบาน 
โดยรัฐมีแนวทางการพฒันา คอื การสงเสรมิ
การคาการลงทุน การบริการ และระบบ
โลจิสตกิสใหไดมาตรฐาน เพือ่เพ่ิมศกัยภาพ
ในการแขงขัน

เม่ือภาครฐัเหน็ถึงความสําคัญของธรุกิจ
ทองเท่ียวในพ้ืนที่ชายแดนที่ติดตอกับ
ประเทศเพือ่นบาน โดยมีมาตรการสงเสริม
และสนบัสนุนในดานตาง ๆ  และประชาชน
ในชุมชุนที่อยู ในพื้นที่ดังกลาวเล็งเห็น
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่
ของตนเองใหเปนพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพเหมาะ
แกการทองเที่ยว ก็จะนําไปสูการพัฒนา
พื้นที่ใหมีศักยภาพแบบยั่งยืนได 
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ด�วยความหลากหลายของสถานท่ี
ท�องเที่ยว ไม�ว�าจะเป�นทางประวัติศาสตร� 
หรือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ� ล�วนทําให�
ประเทศไทยเป�นจุดหมายปลายทางของ

นักท�องเที่ยวทั่วโลก
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ย�อนอดีตเส�นทางสายเครื่องเทศ 
และการสานต�อสายสัมพันธ�
วัฒนธรรมอาหาร

ไทย-อินเดีย 

เม่ือ 2,000 ป�ที่แล�ว 
เครือ่งเทศ คอื สนิค�าท่ี
เชือ่มโยงโลกตะวันตก
และโลกตะวันออกเข�า
ด�วยกนั

ดร. พรพิมล สุคันธวณิช
สถานกงสุลใหญ� ณ เมืองเจนไน

เสนทางสายเคร่ืองเทศ (Spice Route)
ชื่อน้ีหลายทานท่ีสนใจดานประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม และอาหาร นาจะคุ นเคย 
เน่ืองจากมีความเกี่ยวของและเช่ือมโยง
กับเหตุการณทางประวัติศาสตร ศิลปะ 
วัฒนธรรม การคาระหวางหลายประเทศ
ตั้งแตอดีตกวา 2,000 ปที่ผานมา 

Spice Route หรือทีรู่จกักนัในนามวา
Maritime Silk Road นั้น มีเครือขาย
ทางเดินทางเรือเพ่ือการขนสงและการคา
ทีเ่ช่ือมโยงระหวางโลกฝงตะวนัออกกบัโลก
ฝงตะวันตก จะวาไปแลว ก็เชื่อมโยงตั้งแต
ชายฝงตะวนัตกของญ่ีปุน จนี ไปยงัหมูเกาะ
ในอินโดนีเซยี อนิเดยี ตะวันออกกลาง และ
ขามทะเลเมดิเตอเรเนียนตอไปยังยุโรป 
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อบเชย ขี้เหล็ก 
กระวาน ขิง และ
ขมิ้น เป�นเครื่องเทศ
ที่รู�จักและนิยมใช�เป�น
สินค�าแลกเปลี่ยนมา
ตั้งแต�ยุคโบราณ

รวมระยะทางอันยาวไกลกวา 15,000 
กิโลเมตร

ในปจจบุนัหลายทานอาจจะคาดไมถงึ
วาคนสมัยโบราณไดเดินทางโดยทางทะเล
มากกวาคอนโลกเพื่อทําการคา โดยมีการ
เดินเรือซื้อและขายสินคาจากทาเรือหน่ึง
ไปสูอกีทาเรือหน่ึง และสนิคาทีส่รางรายได
และกําไรอยางเปนกอบเปนกําจนทําให
คนสามารถเส่ียงเปนเสี่ยงตายไดก็คือ 
เครื่องเทศ นั่นเอง

นักโบราณคดีไดพบหลักฐานที่เปน
เครื่องเทศ เช น อบเชยจากศรีลังกา 
และอบเชยจนี (cassia) จากจีน ตามเสนทาง
สายเคร่ืองเทศไปยังตะวันออกกลาง 
อยางไรก็ดี นอกจากเคร่ืองเทศแลว ก็ยัง
พบวามีการคาสินคาประเภทอ่ืน ๆ ดวย
เชน งาชาง ไหม เคร่ืองถวยชาม โลหะ 
และเพชรพลอย กาํไรมหาศาลทีไ่ดจากการ
คาขายในเสนทางสายเคร่ืองเทศนี้ ทําให

เกิดเหตุการณในประวัติศาสตรที่สําคัญ
หลายอยาง เชน การพฒันาเสนทางเดนิเรือ
Vasco da Gama นักเดินเรือสํารวจ
ชาวโปรตเุกสทีไ่ดคนพบเสนทางการเดินเรอื
จากยุโรปสูอินเดียมาชายฝ งมะละบาร 
(Malabar Coast) โดยข้ึนฝงทีเ่มอืง Calicut 
และการคนพบทวปีใหมของ Christopher 
Columbus ทีพ่ยายามเดินเรอืไปสูหมูเกาะ
เครื่องเทศแตไปไมถึง กลับกลายวาไดพบ
ทวีปอเมริกาแทน การลาอาณานิคมของ
ชาวโปรตุเกส ดัตช และอังกฤษ ซึ่งกอให
เกดิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและการ
ปกครองในหลายประเทศ ตลอดจนการ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะดาน
ภาษา ศาสนา และศิลปะการปรุงอาหาร
โดยใชเครื่องเทศ

นับเปนโอกาสอันดีที่ดิฉันไดมีโอกาส
ไปเขารวมงาน Spice Route Culinary 
Festival 2016 ทีจ่ดัข้ึนท่ีเมืองโกจ ี(Kochi) 
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Kerala Muziris 
Heritage Project
แหล�งท�องเท่ียวในรัฐเกรละ
ที่รวบรวมหลักฐานอายุกว�า 
3,000 ป� สะท�อนถึงมรดกทาง
ประวัติศาสตร�ด�านวัฒนธรรม
ทีส่าํคัญของอนิเดียต้ังแต�อดีต
มาอย�างยาวนาน ซึ่ง Muziris 
เดิมคือชื่อของท�าเรือ ที่เชื่อว�า
เป�นท�าเรือที่เชื่อมโยงการค�า
เคร่ืองเทศของอินเดียใต�กับ
หลายประเทศท่ัวโลก

ทีร่ฐัเกรละ (Kerala) ซึง่จดัโดย UNESCO และ Kerala Tourism ระหวางวนัที ่23 - 26 กนัยายน 
2559 จดุมุงหมายสาํคัญท่ีสององคกรดังกลาวจัดงาน Spice Route Culinary Festival ขึน้
ก็เพื่อจะประชาสัมพันธใหทั่วโลกไดรับรูถึงประวัติศาสตรและความสําคัญของเสนทาง
สายเครื่องเทศโบราณซึ่งเช่ือมโยงอินเดียกับหลายสวนในโลก และยอนรําลึกถึง
ความสําคัญของรัฐเกรละ ซึ่งนอกจากจะเปนดินแดนที่สวยงามนาเที่ยวตามสโลแกน 
“God’s own country” แลว ยังเปนเสมือนจุดพักและเชื่อมตอที่สําคัญทางการเดินเรือ

และการคาเคร่ืองเทศระหวางแดนภารตะ 
โลกตะวันตกและตะวันออกมาตั้งแตสมัย
โบราณ

การเดินทางไปเยือนเมืองโกจีคร้ังน้ี
Kerala Tourism ไดจัดใหผู แทนจาก
ประเทศตาง ๆ รวมทั้งผูสื่อขาวไดเดินทาง
ไปชมสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรที่
เกี่ยวเนื่องกับการคาเครื่องเทศ และชุมชน
เมืองโบราณ หน่ึงในนัน้คือ โครงการ Kerala
Muziris Heritage Project ซึ่งอยูในเขต 
Pattanam โดย Muziris นัน้ถือเปนทาเรือ
โบราณ ตัง้อยูบนชายฝงมะละบาร ซึง่อยูใน
รัฐเกรละปจจุบัน 

60



โดยมีหลักฐานเชื่อวา ทาเรือแหงน้ี
เปนทาเรือหลักท่ีเช่ือมตอระหวางอินเดีย
ตอนใต กับอาณาจักรของชาวฟนี เซีย
(Phonecians) ชาวเปอรเซีย ชาวอียิปต
ชาวกรีก และชาวโรมันสินคาเครื่องเทศ
ที่สําคัญท่ีมีการคาขายกันผานทาเรือน้ี
ไดแก พริกไทยดํา และใบกระวานอินเดีย
(malabathron) ที่บริเวณใกลเคียงทาเรือ 
Muziris ยงัมสีถานท่ีสาํคญัอกีหลาย ๆ  แหง
ใหไดศกึษาเรียนรู เชน Kottappuram Fort
ซึ่งเปนปอมคายของชาวโปรตุเกสท่ีตอมา
ถูกทําลายโดยชาวดัตช โบสถคริสต มัสยิส
ของชาวมุสลิม และโบสถของชาวยิว 
ซึ่งถือวาเปนการสรางโบสถของชุมชนตาง
ศาสนาคร้ังแรกในแผนดินภารตะเลยที
เดียว

จากอดีตจนถึงปจจุบัน อินเดียยังคง
เปนประเทศผูสงออกเครื่องเทศรายใหญ
ของโลก โดยมีมูลคาการสงออกเมื่อป

2557 - 2558 รวม 2.43 ลานดอลลารสหรัฐ
คิดเปนนํ้าหนักเครื่องเทศรวม 8.9 ลานตัน
โดยอินเดียสงออกพริก ใบสะระแหน ขมิ้น 
นํ้ามันเคร่ืองเทศ และโอลีโอเรซิน หรือ
สารสกดัจากเคร่ืองเทศ พริกไทย ขงิ ลกูผักชี
กระวาน ผงแกง พริกแกง จันทนเทศ ฯลฯ 
ปอนดินแดนตาง ๆ ทัว่โลก นอกจากการ
นําชมเสนทางประวัติศาสตรแลว ทาง 
UNESCO และ Kerala Tourism ยังไดจัด
การแขงขันปรุงอาหารนานาชาติระหวาง
การจัดงาน Spice Route Culinary
Festival เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2559 
ทีผ่านมาดวย ซึง่เปนคร้ังแรกทีจ่ดักิจกรรม
พเิศษลกัษณะนี ้ซึง่ดิฉนัไดมโีอกาสพบเชฟ
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ทรงพล วธิานวฒันา และเชฟจารกึ ศรีอรุณ
ซึง่เปนตวัแทนในนามของประเทศไทยจาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มาเขารวมการ
แขงขันในคร้ังนี้ ซึ่งเปนที่นายินดีที่ทั้งสอง
ทานไดรับรางวัลที่สามจากผูเขารวมการ
แขงขัน 17 ทีมจาก 15 ประเทศ

ดฉินัไดสอบถามวา ในฐานะทีเ่ปนเชฟ
และมีโอกาสมาเขารวมแขงขันในงาน 
Spice Route Culinary Festival 
พรอมไดไปเดินลุยดูตลาดเคร่ืองเทศและ
ย อนรอยประวัติศาสตร  เส นทางสาย
เคร่ืองเทศตามที่รัฐบาลรัฐเกรละจัดให 
ไดเห็นวาอินเดียเปนประเทศศูนยกลาง
ของการคาเคร่ืองเทศมาตั้งแตโบราณ 
มีความหลากหลายมีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม และความเชื่อมโยงทางอาหาร
อยางลึกซึ้ง เชฟทั้งสองทานมองเรื่องนี้
อยางไร

เชฟทรงพลฯ หรือ เชฟผัก มองวา
“อนิเดยีเปนแหลงผลติเคร่ืองเทศมากมาย

และหลากหลาย พืน้ทีเ่พาะปลกูอดุมสมบรูณ
ชาวอินเดียจึงนิยมใชเคร่ืองเทศในการ
เพ่ิมรสชาติของอาหารและกลบกลิ่นสาบ
ของอาหาร เนื่องจากในสมัยโบราณและ
แมกระท่ังปจจุบนัก็ยงัไมมวีธิกีารเก็บรักษา
อาหารและเน้ือสตัวทีด่ ีอนิเดยีมวีฒันธรรม
การปรุงอาหารท่ีเปนเอกลักษณ โดยจะ
ใสเคร่ืองเทศมากกวาอาหารจากประเทศ
แถบยุโรปหรือเอเชียอื่น ๆ และอาหาร
ของอินเดียที่มีการปรุงโดยใสเคร่ืองเทศ
ประเภทตาง ๆ ก็ไดมีอิทธิพลอยางมาก
ตออาหารของชาติอื่น ๆ รวมท้ังอาหาร
ไทยดวย”

62



ขณะท่ีเชฟจารึก หรือ เชฟจึ๊ก เพิ่มเติมวา “คนไทยรับวัฒนธรรมการใชเครื่องเทศ
มาจากอนิเดยีผานโปรตเุกส โดยเฉพาะในสมยัของสมเด็จพระนารายณมหาราช เราสามารถ
เห็นความเชือ่มโยงทางวฒันธรรมการปรงุอาหารระหวางชาติตาง ๆ กบัอาหารไทย ตัง้แต
อดีตจนถึงปจจุบัน คนไทยเราเกงในเร่ืองการผสมผสานเราจึงไดปรับรสชาติอาหารของ
ตางชาติหลายประเภท เชน สะเตะ ที่มีสวนผสมของเครื่องเทศ และเขากับรสปากของ
คนไทยอาหารจากหลายประเทศทีป่รุงในเมอืงไทยในปจจุบนัก็ไดปรับรสชาตใิหเขากับล้ิน
และวฒันธรรมการรับประทานของคนไทย” ระหวางสนทนา ดฉินัไดสอบถามวา เครือ่งเทศ
ตาง ๆ ที่เราเห็นนั้น มีความแตกตางหรือเหมือนกันในดานรสชาติ กลิ่นและการปรุงหรือ
ไมอยางไร “บานเรานยิมใชสมุนไพรทีเ่ปนของสดมากกวา ขณะทีเ่ครือ่งแกงของอนิเดยี หรือ 
curry paste เขาปรงุโดยนาํเอาเคร่ืองเทศแหงมาค่ัว มกีารใสหอมแดง มะเขือเทศ ขมิน้ พรกิ

และบดใหเละแลวนํามาผัดตอ สวนของ
บานเรา เครื่องแกง หรือ curry paste จะ
นําเอาพริกสดมาตําผสมกับสมุนไพรสด
อื่น ๆ ขณะที่ของอินเดีย curry หมายถึง 
ซอส แตของบานเรา curry หมายถึงแกง
แตทัง้ไทยและอินเดียตางมีการใชมะพราว
หรือกะททิีค่ลาย ๆ  กนั โดยเฉพาะทีร่ฐัเกรละ
ทีม่มีะพราวมาก สงัเกตไดวามักใชกะทิปรงุ
อาหารหลายประเภท” เชฟทรงพลฯ กลาว

เชฟจารึกฯ กลาวเพ่ิมเติมวา “วิธีใช
เคร่ืองเทศและวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ทีต่างกนั ทาํใหรสชาติอาหารไมเหมอืนกนั
อยางเชน curry ของอินเดียที่ดูคลายกับ
แกงมัสม่ันของไทย แตรสชาติของแกง
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เชฟทรงพล วิธา
วัฒนา (ด�านซ�าย) 
และเชฟจารึก ศรี
อรุณ (ด�านขวา)

มัสมั่นไทยจะมีความ “กลม” หรือมีรสชาติที่สมดุลและละมุนกวา”
เมือ่ถามวา เชฟทัง้สองไดอะไรจากการมาเขารวมการแขงขนัทีอ่นิเดยีครัง้นี ้ เชฟไทย

บอกอยางนารกัวา หากมีกจิกรรมในลกัษณะอยางน้ีพวกเขาไมเคยปฏเิสธท่ีจะมาเปนตวัแทน
ประเทศไทยในการเผยแพรอาหารไทย การเขารวมการแขงขันนานาชาติในคร้ังน้ีทําให
พวกเขาไดมีโอกาสเรียนรูอาหารหลากหลายประเภท ที่หนาตาแตกตางกันไป รวมทั้ง
ไดมโีอกาสมาแลกเปลีย่นประสบการณการทําอาหารกบัเชฟตวัแทนประเทศอืน่ ๆ  เพราะ

อาหารแตละชาติมีแนวคิดและรูปแบบท่ี
แตกตางกัน แมกระทัง่ภาชนะท่ีปรุงอาหาร
กย็งัมีเอกลกัษณประจาํชาต ิซึง่แตกตางกนั
ตามการใชงาน “หมอของอินเดียจะไม
เหมือนของเรา ของเขากนหมอจะหนากวา
เพราะตองใชความรอนนานกวาเพ่ือไมให
เครือ่งเทศทีค่ัว่ไหม และทําใหเครือ่งเทศหอม
เมื่อคั่วเสร็จแลว” เชฟทรงพลฯ กลาว

การเชื่อมโยงวัฒนธรรมและการทํา
อาหารเขาดวยกันทําใหเห็นความงดงาม
ของอดตีและเอกลกัษณของอาหารทีไ่ดถกู
ผสมผสานใหลงตัวถูกลิ้นถูกปากโดยฝมือ
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ของคนแตละชาติ นอกจากนี้ อาหารยัง
เปนเสมือนกญุแจสําคญัในการเปดใหผูคน
ที่อยูตางวัฒนธรรมไดใกลชิดกันและรูจัก
วิถีชีวิตของกันและกันมากขึ้น และยังเปน
ภาพสะทอนของเอกลกัษณประจําทองถิน่
หรือสถานที่ตาง ๆ ที่เราไปเยือนดวย

ดิฉันอดไมไดที่จะถามเชฟทั้งสองวา
พวกเขาคิดอยางไรเกี่ยวกับการสงเสริม
ความรวมมอืระหวางไทยกบัประเทศตาง ๆ
เพ่ือสงเสรมิภาพลักษณทีด่ขีองอาหารไทย
และเพื่อแบงปนประสบการณในอนาคต 
โดยเฉพาะกบัอินเดีย เชฟทรงพลฯ กลาววา
“โดยสวนตัวมองวา ถาเราเพียงแคนํา
อาหารไทยมาโชวเพียงอยางเดียว อาจไม
ทําใหคนตางชาติ “ชื่นชอบ” อาหารไทย
ไดมากและลึกซึ้ง การแลกเปลี่ยนอาจารย
นาจะมีประโยชนมากกวา เพราะการ
สอนคนใหทาํอาหารไดจะทาํใหเขารูวา 

การทําอาหารไทยใหถกูตองน้ันเปนอยางไร 
นอกจากนี้ ยังเห็นวา เราไมจําเปนตอง
วางมาตรฐานอาหารไทยที่เครงครัด เพียง
แตกําหนดกรอบกวาง ๆ ก็พอ เพราะการ
จํากัดอยูที่มาตรฐาน จะทําใหเชฟขาด
ความคิดสรางสรรค”
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กอนจบ ดิฉันขอสรุปวา เสนทางสายเครื่องเทศนี้ ไมเพียงแต
เชื่อมโยงเสนทางคาขายในอดีต และสรางความผูกพันระหวาง
คนอกีซีกโลกหนึง่ใหไดมาพบกันเทาน้ัน แตยงัไดกอใหเกิดการผสมผสาน
ทางชาติพันธุและวัฒนธรรม รวมไปถึงการสรางความเหมือนใน
ความแตกตาง โดยเฉพาะวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่ไมนาเชื่อวา 
คนกวาคอนโลกจะใชวตัถุดบิเครือ่งเทศในการปรุงประเภทเดยีวกัน

ปจจุบนั เสนทางสายเคร่ืองเทศยังคงมคีวามสําคัญอยางตอเน่ือง
ทั้งเช่ือมโยงทางวัฒนธรรมระหวางคนตางเช้ือชาติ และสงเสริม
การทองเทีย่วใหนาสนใจ ไมวาจะเปนการชมิอาหารทีเ่ปนเอกลกัษณ
ของทองถิ่น และเพลิดเพลินกับการเรียนรูประวัติศาสตรเก่ียวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมของอินเดียที่สืบเนื่องกันมายาวนาน

การนําแนวคิดเรื่อง Spice Route มาสงเสริมการทองเที่ยว
ของรฐัเกรละเขาดวยกนัทาํใหมคีวามนาสนใจและนาช่ืนชม ซึง่ดิฉนั
เห็นวา นาจะมีความสําเร็จในระดับสูงสําหรับรัฐบาลรัฐเกรละใน
การเผยแพรแหลงทองเท่ียวและวัฒนธรรมอันสวยงามของดินแดน 
God’s Own Country แหงนี้ 

นอกจากน้ี ดิฉันเห็นวาหากมีการจัดงานและกิจกรรมดาน
อาหารและวฒันธรรมในลักษณะเชนนีอ้ยางตอเนือ่ง กส็มควรท่ีฝาย
ไทยจะใหการสนบัสนุนตอไป รวมทัง้อาจตองกลบัมาทบทวนอกีคร้ัง
ในเรือ่งของการสงเสรมิอาหารไทยในรปูแบบอืน่ ๆ  ใหมคีวามนาสนใจ
และเปนประโยชนมากขึ้น 
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ป�

ไทย   อินเดีย
ของมิตรภาพ70

ศิรประภา แก�นดี 
ชนิกานต� เจริญธนะจินดา

เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ 2560 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) และสภาวิจยัสงัคมศาสตรแหงอนิเดีย 
(International Conference On Social 
Sciences Research - ICSSR) ไดจัดงาน
สมัมนาทางวชิาการระหวางไทย - อนิเดีย
คร้ังท่ี 11 ขึ้น ในหัวขอ “สายสัมพันธ
อนิเดีย - ไทย : อดตี ปจจบุนั และอนาคต 
(The India - ThailandBond : Past, 
Present  and   Future)” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จงัหวัดเชียงใหม โดยมนีายสริฤิกษ ทรงศวิไิล

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ และ นาย Sukhadeo Thorat 
ประธาน ICSSR เปนประธานเปดการสมัมนาฯ
โดยมีนกัวจิยั นกัวชิาการ และผูเชีย่วชาญ
ดานความสัมพันธไทย - อินเดียเปน
ผูบรรยาย งานสัมมนาดงักลาวจดัข้ึนอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2549 ภายใตโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการดานสังคมศาสตร 
อกีทัง้ในปนี ้ถอืเปนสวนหน่ึงของการฉลอง
ครบรอบ 70 ปการสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตไทย - อินเดียอีกดวย
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การกระชับความสัมพันธ�
ระหว�างไทย – อินเดีย
มสี�วนส�งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของทั้ง
สองประเทศ

กิจกรรมนี้นอกจากจะสะทอนใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางไทยกับอินเดียที่มี
ความเชื่อมโยงในหลายมิติแลว ยังเปนเวที
แลกเปลี่ยนความรู ทั้ งด านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ระหวางนักวิจัยของ
ทั้งสองประเทศ นํามาซ่ึงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งใน
การนํามาพัฒนาและแกไขปญหาทางสงัคม
ที่เกิดขึ้นในแตละประเทศ

ในงานสัมมนามีการเสนอผลงานวิจัย
ของนักวิชาการทั้งจากไทยและอินเดียใน
หลากหลายมิติ โดยในมิติดานการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ผลงานวิจัยดานการคา
ทวิภาคีพบว า ไทยและอินเดียต างมี
ศักยภาพดานการทองเท่ียว สินคาเกษตร 
การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและอุตสาหกรรม
ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ และเคมภีณัฑ 
โดยผลงานวิจัยส วนใหญมีความเห็น
สอดคลองกันว า การเพิ่มปฏิสัมพันธ
ระหวางไทย - อินเดียในทุกดาน ทั้งดาน

มัสยิดญามา (Jama) 
สร�างด�วยหินทรายแดงสลับ
หินอ�อนใหญ�ที่สุดในกรุงนิวเดลี 
บรรจุคนได�ถึง 25,000 คน
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การเมือง เศรษฐกิจ และการทูต การสงเสรมิ
เขตการคาเสรีรวมท้ังความรวมมือทาง
การคาในกรอบตาง ๆ จะชวยเพิ่มมูลคา
การคาของทั้งสองฝายและสงเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสอง
ประเทศได 

อยางไรก็ตาม ไทยและอินเดียตางก็
ประสบปญหาความเหลือ่มล้ําทางเศรษฐกจิ
โดยจะเหน็ไดจากการขยายตวัของชองวาง
ระหวางรายได (income gap) และอัตรา
การวางงานท่ีเพ่ิมข้ึน สวนอินเดียยังประสบ
ปญหาแรงงานลนและการเจริญเติบโต
ที่ลดลงในภาคเกษตรกรรม รวมทั้งปญหา
เกษตรกรไมมีที่ดินทํากินของตัวเอง ซึ่งได
กลายมาเปนความทาทายใหมของอินเดีย
ในปจจุบัน
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ในมิติดานการเมืองและความมั่นคง 
ไทยและอินเดียตางเผชิญกับภัยคุกคาม
ทัง้แบบดัง้เดิมและแบบใหม (traditional /
non - traditional threats) อาทิ 
การกอการราย ขอพิพาทเรื่องดินแดน 
การทําประมงผิดกฎหมาย ปญหาดาน
สิ่งแวดลอม การคามนุษย ซึ่งผลงานวิจัย
เสนอแนวทางการแกปญหาวา สามารถ
ดําเนินการไดผานการสงเสริมการศึกษา 
และการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางท้ังสอง
ประเทศ

ในมิติดานการศึกษา ปจจุบันไทย
ใหความสําคญักบัการศึกษาเก่ียวกับอนิเดีย
มากขึ้น เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอินเดีย

ศกึษาเปนแหงแรกของประเทศ นอกจากน้ี
มกีารเปดสอนวชิาภาษาฮินดีเปนวิชาเลือก
ใน 8 มหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยในปนี้
อินเดียมีแผนจะเปดศูนยอินเดียศึกษา
รวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ กวา 60 แหง
ทั่วประเทศไทย

สํ าหรับด  านการศึกษาเ ก่ียวกับ
ประเทศไทยในอินเดียนั้น ดร. Nilima 
Bhagabati อาจารยคณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ประจํา University of 
Science and Technology, Meghalaya
(USTM) ซึง่ต้ังอยูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของอินเดีย โดยระบุวา ชุมชนอินเดีย
ในพื้นท่ีดังกล าวมีรากฐานวัฒนธรรม
คลายคลึงกับไทย และมีความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับประเทศไทยอยางมาก อยางไรก็ดี
การขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียน
การสอนเกีย่วกบัประเทศไทยเปนอปุสรรค
สําคัญที่ทําใหยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเทศไทยในอินเดียอยางจริงจัง
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นอกจากนี้ ไทยและอินเดียตางก็มี
ความเช่ือมโยงกนัในระดบัประชาชน ซึง่มกีาร
คาดคะเนวามีคนอินเดียพลัดถิ่น (Indian 
diaspora) ในไทยต้ังแตสมัยสุโขทัยถึง
ปจจบุนัประมาณ 180,000 - 200,000 คน
ซึ่งคนอินเดียพลัดถิ่นเหลาน้ีไดถายทอด
และผสมผสานวัฒนธรรมอินเดียเขากับ
วัฒนธรรมไทย อยางไรก็ตาม มีประเด็น
ทาทายในความสัมพันธระดับประชาชน
ของท้ังสองประเทศอันเกิดจาก “Trust 
Crisis” ที่คนไทยมีตอคนอินเดีย อันเปน
ผลมาจาก (1) ทัศนคติที่ผิดเก่ียวกับคน
อินเดีย หรือที่คนไทยนิยมเรียกวา “แขก” 
ซึ่งสะทอนความหมายของการเปนคนโลภ
และฉอโกง และ (2) ความกลัวของคนไทยวา
จะถูกคนอินเดียเอาเปรียบ เน่ืองจาก
อินเดียกําลังเติบโตในฐานะมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ โดยมีงานวิจัยท่ีเสนอวา 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันจะสงผล
ทางออมใหเกิดความเขาใจระหวางกัน
ในระดับประชาชนมากขึ้น เห็นไดชัดวา
ไทยและอินเดียมีความสัมพันธกันอยาง
ใกล ชิดในทุกระดับมาอย างยาวนาน 
ตั้งแตความสัมพันธระดับรัฐจนถึงระดับ
ประชาชน อยางไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรค
ตอการพัฒนาความสัมพันธไทย - อินเดีย 
อันเ กิดจากทัศนคติและความเข าใจ
ระหวางกันที่คาดเคลื่อนดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและการศึกษารวมกันใหมากข้ึน 
เพ่ือสงเสริมใหเกิดทัศนคติและความเขาใจ
อันดีและชวยสานสัมพันธไทย - อินเดียให
แนนแฟนมากยิ่งขึ้น 
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คนอินเดียพลัดถิ่นในไทย
ตั้งแต�สมัยสุโขทัยจนถึง
ป�จจุบัน ที่มีจํานวน
ประมาณ 180,000 – 
200,000 คน
ส�วนสําคัญที่ทําให�เกิด
การผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมของ
สองชาติเข�าด�วยกัน 
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ธุรกิจบนอู�อารยธรรมอินเดีย

คุณรูจักแบรนดสินคาแตงบานช่ือ Good Earth 
(กูดเอิรธ) ไหมคะ ถาคุณรูจัก ดิฉันคิดวา คุณคงมีความ
เก่ียวของบางอยางกับอินเดียเปนแนแท เพราะ Good Earth
เปนแบรนดยอดนยิมในกลุมชาวอนิเดียผูมรีายไดและเปน
ที่รูจักอยางดีของชาวตางชาติที่อาศัยอยูในอินเดีย

Design House สัญชาติอินเดียเจานี้ไดออกแบบ 
ผลิตและจําหนายของตกแตงบานและไลฟสไตลภายใต
แบรนดชื่อเดียวกัน โดยสินคาประกอบไปดวยเครื่องนอน 
ปลอกหมอน ผาคลุมเตียง ชุดชากาแฟ จานชาม และยัง
ขยายสายงานไปยังเสื้อผา เครื่องประดับ ซึ่ง Good Earth 
วางตวัในฐานะแบรนดหรูขาวของแตละช้ินราคาไมใชนอย 
เปนของประเภทคนใชไมไดซือ้คนซ้ือไมไดใช ของมรีะดบัก็
ตองมาพรอมความโดดเดน Good Earth สรางความแตก
ตางโดยการผนวกศาสตรและศิลปของงานฝมอืดัง้เดิมของ
อินเดียกับขาวของเครื่องใชสมัยใหม ผานการปรับการจัด
วางลวดลายตาง ๆ ใหดูทันสมัย นารัก สดใสและที่สําคัญ

น
ตอง
ตางโ
นเ

าน
านะ
ระเภ
อมค
ารผน
ขาว

อง
าพ
ดยก
ยกับ

วางลวดลายตา

ป�ทมน ป�ญจวีณิน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
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คุณภาพไดมาตรฐานนานาชาติ บางคอลเลคช่ันมีกลิน่อาย
ของ Nordic Design ดวยโทนสีธรรมชาติ และการหยิบ
ความสวยงามรอบตัว เชน ใบไม ดอกไม นกนอย และ
วัฒนธรรมอินเดียที่ตกทอดมาหลายรอยปมารังสรรคเปน
ชิน้งาน บางคอลเลคชัน่ก็สสีนัแสบทรวง การตัดกันของคูสี
สะทอนถึงความแตกตางอยางสุดข้ัวท่ีดํารงอยูในดินแดน
ภารตะแหงนี้

Anita Lal ผูกอต้ังบริษัทและปจจุบันผันตัวมาเปน
หวัหนาทมีงานครเีอทฟี เปนแมบานคนหนึง่ทีจ่บการศกึษา
ดานจิตวิทยา แตมีใจรักสีสันและศิลปะ ดวยความอัดอั้น
ตันใจที่อินเดียเมื่อ 20 ปที่แลว ไมมีถวยชามสวย ๆ ดี ๆ 
ใหเลือกซ้ือทําให Anita รองขอสามีใหชวยเปดรานใหเธอ
หนอย ตัง้แตวนัท่ี Good Earth สาขาแรกเปดตัวข้ึนท่ีมมุไบ
สตรผีูซึง่ไมมหีวัทางธุรกจิเลยอยาง Anita กไ็ดใชใจรกัฝาฟน
มรสมุทางธุรกิจ จนทกุวันน้ีมรีาน Good Earth ทัว่อินเดยีแลว
9 สาขา และมสีาขานอกประเทศทีต่รุกี (อสิตันบูล) และ
สิงคโปร โดยปจจุบัน Good Earth กําลังขยายรานคา
ออนไลนเพื่อเขาถึงลูกคาจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีกดวย

คอลเลคช่ัน TERAI 
ได�รับแรงบันดาลใจ
มาจากชีวิตใน 
ดอกไม� ทุ�งหญ�า 
ม�าลายและปลา 
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เร่ืองราวของ Good Earth นั้นนาศึกษา เพราะ Anita เลือกที่จะหยิบจับศิลปะ
วัฒนธรรมอินเดียแบบโบราณมาถายทอดในผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันตาง ๆ
แตยงัคงเทคนคิการผลิตแบบดัง้เดมิท่ีทาํดวยมอืต้ังแตตนจนจบ และท่ีสาํคัญใชแตวตัถุดบิ
จากธรรมชาตเิทาน้ัน อาท ิงานดานผา ไมวาจะเปนผาปทูีน่อน ผามาน ปลอกหมอน Good 
Earth รวมมอืกบัชางผูเชีย่วชาญดานเทคนคิ Block Print ของรฐัราชาสถาน ซึง่ครํา่หวอด
อยูในวงการมานานกวา 40 ป ถักทอขึ้น งาน Block Print ที่วานี้ คือ งานที่ตองอาศัย
ชางฝมือแกะสลักแมพิมพไมใหเปนลาย กอนจะใชสียอมธรรมชาติจากพืชทาพิมพแลว
กดไลเปนแนวไปบนผาฝายออรแกนกิใหเกดิเปนลวดลายทัง้ผนื สิง่เหลานีส้รางความเปน
เอกลักษณและเสนหใหกบัผาแตละช้ิน เพราะจะมสีสีนัและรอยตอของลายแตกตางกันไป

อีกงานที่เปนที่ภูมิใจของ Anita คือ การชุบชีวิต
ภาชนะที่ทําจาก Kansa (โลหะผสมระหวางทองแดงกับ
ดีบุก ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา Bell Metal) ศาสตรดาน
อายุรเวชของอินเดียสอนวา คนเราควรกินและด่ืมอาหาร
จากภาชนะที่มีคุณสมบัติสรางความเปนดางใหกับอาหาร 
อยางเชน Kansaเพราะทําใหมสีขุภาพแข็งแรงโดย Kansa 
มีคุณสมบัติฆาแบคทีเรีย ชวยกระตุนใหโลหิตไหลเวียน 
และยังชวยสรางความแข็งแรงของกระดูก ปจจุบัน 
ชดุเหยอืกนํา้ Kansa ของ Good Earth ไดรบัความนิยมมาก

Kansa 
โลหะผสมทองแดง 
ที่ชาวอินเดียนิยม
นํามาทําภาชนะ
อย�างแพร�หลาย

ชุดภาชนะ Kansa 
หนึ่งในภูมิป�ญญา
ด�านอายุรเวชของอินเดีย
ที่มีมานานกว�า 5,000 ป�
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Good Earth ไมเพียงชวยรักษา
ภูมิปญญาบรรพบุรุษใหคงอยูตอไปเทานั้น 
แตยงัชวยสรางงานใหกบัชมุชนในชนบทของ
อนิเดียดวย แรงงานฝมอืท่ีคร้ังหน่ึงคอย ๆ
หายไปจากสังคมเพราะการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา ก็ไดกลับมามีที่ยืนแถมยังมี
งานลนมืออีกดวย เขากันพอดีกับแคมเปญ 
“Make in India” ของทานนายกรัฐมนตรี
โมด ีและเมือ่ตอนทีเ่กิดงาน Make in India 
Week ทีเ่มืองมุมไบ Simran Lal ลกูสาวของ
Anita ซึ่งเปน CEO คนปจจุบันของ Good 
Earth ไดขึ้นเสวนาบนเวที India Design 
Forum (IDF) 2016 เพื่อแบงปนเรื่องราว
พรอมกระตุนและสงเสรมิใหธรุกจิทัง้หลาย
หันมา Make in India โดยมี Good Earth 
เปนตัวอยางของความสําเร็จ และท่ีกิ๊บเก
ไปกวาน้ัน Good Earth ยังไดรับเกียรติ
ให จัดห องพักรับรองให กับนายกโมดี 
ซึ่งฉันขอยกใหเปนหองรับรองท่ีนาใชที่สุด
ในอินเดียเลยคะ

นอกจากนี้  Good Earth  ยังไดสราง
ภาพลักษณทีท่นัสมัยใหกบัวัฒนธรรมอินเดีย 
โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2558 Good Earth
ไดจบัมือกับพพิธิภณัฑวคิตอเรยีและอลัเบริต
ซึ่งเปนพิพิธภัณฑดานศิลปะและดีไซน

ชื่อกองโลกจัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 
20 ป  Good Earth ณ สหราชอาณาจกัร และ
สนับสนุนการจัดนิทรรศการ The Fabric
of India ในพพิธิภัณฑระดับโลก พรอมวาง
ขายสินคาที ่V&A Shop วากนัวานีเ่ปนการ
ปูทางไปสูกาวใหมของ Good Earth สาขา
ลอนดอน และ Good Earth Pop Up 
Store ในหาง Selfridges อีกดวย
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ภาพทานโมดีนั่งเกาอี้ลวดลายสดใส
หารือทวิภาคีกับผูนําตางชาติ ซึ่งรับรองวา
สาวก Good Earth เห็นปุบก็รูปบวางานนี้
ใครจัดให

จากธุรกิจครอบครัวที่อยู มาไดดวย
เงนิหนุนจากสามีนกัธรุกจิของ Amita วนันี้
Good Earth ไดสรางกําไรและขยายอาณาจักร
ไปท่ัวโลกผานระบบ E - Commerce
ซึ่งหลังจากนําระบบออนไลนมาใชเปน
เวลา 18 เดือน พบวารายไดจากตาง
ประเทศเขามามากถงึรอยละ 65 ของรายได
ทางออนไลนทัง้หมด โดยมีผูชมเว็บไซตจาก

40 - 50 ประเทศ ตอวัน
ความสําเร็จของ Good Earth นบัเปน

ความสําเร็จรวมกันของทุกภาคสวนใน
อินเดียจริง ๆ บริษัทมีรายได เจาของได
ทําในสิ่งที่รัก ชุมชนมีงาน วัฒนธรรมไดรับ
การสืบสาน ตรงกับแคมเปญรัฐบาล และ
ยังเชิดชูความเปนอินเดียสูสังคมโลกอยาง
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ภาคภมู ิSimran Lal ไดใหสมัภาษณในงาน
Make in India Week วา สิ่งสําคัญของ
กาวตอไปของ Good Earth คือ การนํา
การดีไซนจากชนบทและชุมชนชนบทนั้น
รวมการเดินทางไปดวย คือ ตองมุงพัฒนา
ศกัยภาพชางฝมอื เพราะเมือ่ใดกต็ามทีเ่รา
ลดคุณคางานฝมือ เราก็จะยากจนเมื่อนั้น 
ตองมองวางานฝมอืคอื ความคิดสรางสรรค 
ที่จะนําไปสูชีวิตที่ดีขึ้นของคนอีกนับลาน

ทุกวันนี้ฉันไดเห็นงานสรางสรรคบน
ภูมิปญญาชาวบานของไทยมากมาย รูสึก
ภมูใิจเชนเดยีวกนั ขอใหกาํลงัใจดไีซนและ
ชางฝมือชาวไทยทุกทาน Good Earth 
เขายังฝาฟนมาถึง 20 ป ของเราด ีกต็องไป
ใหไกลไดเชนกัน 

ป�จจุบัน 
Good Earth 
ได�เป�ดร�านถึง 
12 สาขา ทั้งใน
อินเดียและตุรกี 

ขอขอบคุณ : ภาพจาก Website ของ Good Earth 
                   www.goodearth.in
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MEKONG
CULTURES THROUGH THE RIVER FLOWS

FRIENDSHIP PROJECT
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โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ�มน้ําโขง 
สะพานเชื่อมสายสัมพันธ�ระหว�างเยาวชนไทยกับประเทศเพื่อนบ�าน

ชลธี จันทร�รัชชกูล 
ศุภสิริ ธนะภูมิ
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หลายคนอาจสงสัยวา กระทรวงการตาง
ประเทศมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับเยาวชน
ดวยหรือ บทความนี้จึงเปนตัวอยางท่ีชี้ให
เหน็วาเยาวชนเก่ียวของกบัการตางประเทศ
อยางไร และสามารถมบีทบาทและมสีวนรวม
ในการดําเนินงานดานการตางประเทศ
ไดอยางไรบาง  

ในการดําเนินความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน การสงเสริมความสัมพันธใน

ระดับประชาชน (people - to - people) 
นับว ามีส วนสําคัญในการเสริมสร าง
ทัศนคติและความเขาใจท่ีถูกตองระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะ
ระดบัเยาวชน ซึง่เปนทรพัยากรทีส่าํคญัและ
เปนพื้นฐานที่จะชวยสงเสริมความเขาใจ
อันดีระหวางประเทศตาง ๆ ไดอยางยั่งยืน
ในอนาคต

ตัวแทนของเยาวชนท่ีเข�าร�วม 
ได�ให�สัมภาษณ�กับสื่อมวลชน 
ณ วิเทศสโมสร
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วนัน้ีมเีร่ืองราวของ “โครงการเยาวชนเพื่อนมิตร
ลุมนํา้โขง” Mekong Friendship Project มาเลาสู
กันฟง โครงการนี้ริเริ่มโดยกรมเอเชียตะวันออก 
กระทรวงการตางประเทศ จดัขึน้คร้ังแรกเมือ่ป 2555 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงและสงเสริมทัศนคติ
ทีด่รีะหวางเยาวชนไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ซึง่นับ
เปนรากฐานที่สําคัญของการดําเนินความสัมพันธ
ระดับประชาชน และสรางเครือขายในหมูเยาวชน
ของไทยกับประเทศเพือ่นบานท่ีมคีวามผกูพนัใกลชดิ
กับไทยมาชานาน โดยรูปแบบของโครงการฯ จะนาํ

เยาวชนไทยและประเทศเพ่ือนบาน
มารวมทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะ 
ทศันศกึษา พรอมสอดแทรกความรู
เ ชิงวิชาการของไทยและเพื่อน
บานเปนเวลาประมาณ 2 สัปดาห 
โดยกระทรวงการตางประเทศ
จะกําหนดแนวคิดหลัก (theme) 
ของโครงการฯ ในแตละป

กิจกรรม workshop 
ในโครงการเยาวชน
เพื่อนมิตรลุ�มนํ้าโขง 
ที่โรงแรมแมนดาริน 
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เม่ือเดือนกันยายนปที่แลว โครงการ
เยาวชนเพ่ือนมิตรลุ มน้ําโขง คร้ังท่ี 5 
ประจําป 2559 ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 
13 - 23 กันยายน 2559 มีเยาวชนระดับ
อุดมศึกษาชั้นปที่ 1 - 2 จากประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 5 ประเทศ ไดแก 
กมัพชูา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม และไทย
พรอมดวยเจาหนาที่ประสานงานจาก
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงวัฒนธรรม 
และศูนยอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยัรวมทัง้สิน้ 50 คน ไดเขารวม
กิจกรรมดานสาธารณประโยชนและ

ทัศนศึกษาแหลงวัฒนธรรมในภูมิภาค ภายใตหัวขอหลัก 
“วัฒนธรรมผานสายนํ้า” (Cultures through the River 
Flows) โดยเนน 3 ประเด็นสําคัญ ไดแก (1) มรดกโลกใน
อนุภูมิภาคและความเช่ือมโยงดานวัฒนธรรม (2) การลด
ภาวะโลกรอน และ (3) แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง เยาวชนท่ีรวมโครงการจากท้ัง 5 ประเทศไดเรียนรู
ในเรื่องตาง ๆ  มากมาย ไมวาจะเปนเรื่องของความรวมมือ
ในกรอบอนุภูมิภาคลุ มนํ้าโขงและประชาคมอาเซียน 
รับฟงบรรยายสรุปจาก รศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
อารยธรรมแมโขง และบทบาทของกัมพชูา ลาว เมยีนมา ไทย
และเวยีดนามในบริบทของอาเซียน รองอธบิดกีรมอาเซยีน 
(น.ส. ภาสพร สงัฆสบุรรณ) กเ็ปนผูบรรยายใหความรูเก่ียวกบั
ความสาํคญัและพฒันาการของประชาคมอาเซยีน และยงัมี
ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน ผูอํานวยการสถาบันความรวมมือ
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เพือ่พฒันาเศรษฐกิจลุมนํา้โขง ใหความรูแกเยาวชนเก่ียวกบั
ความรวมมือภายใตกรอบ GMS (Greater Mekong
Sub - region) นอกจากนี ้เยาวชนยงัไดรวมกนัทาํกจิกรรม 
workshop เพ่ือฝกฝนแนวคิดเชิงวิเคราะหเก่ียวกับความ
สําคัญของความรวมมือระหวางประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง ซึ่งจัดโดยศูนยอาเซียนศึกษาดวย 

เยาวชนที่เขารวมโครงการยังมีโอกาสไดทัศนศึกษา
และเรียนรู เก่ียวกับมรดกโลกในอนุภูมิภาค ไดศึกษา
ประวัติศาสตร เรียนรู วิถีชีวิตและความเชื่อมโยงทาง
วฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบานผานการทศันศกึษาสถาน
ที่ตาง ๆ ไดแก ปราสาทวัดพูแขวงจําปาสัก สปป. ลาว
นครวัด และโบราณสถานใกลเคียงจังหวัดเสียมราฐ 
ปราสาทสดกกอกธม จังหวัดสระแกว สถานที่สําคัญทาง
ประวตัศิาสตรในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถงึเยีย่มชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา วัดราชบูรณะ 
หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน พระบรมมหาราชวังและ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
พิ พิ ธ ภั ณฑสถ านแห  ง
ชาติพระนคร นอกจากน้ี
เยาวชนเพือ่นบานมโีอกาส
ทําความรูจักประเทศไทย
มากขึ้นผ  านการรับฟ  ง
บรรยายสรุป ในหัวข  อ 
“รูจักประเทศไทย” โดย
ผู  แทนศูนย  วัฒนธรรม
อาเซียน การลดภาวะโลก
รอนและแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ก็เป นอีกประเด็นหนึ่งที่
โครงการนี้มุ งสอดแทรก
ให  เยาวชนได ตระหนัก

เยาวชนได�ศึกษา
ประวัติศาสตร�
ของประเทศ
เพื่อนบ�านผ�านการ
ทัศนศึกษาสถานที่
สําคัญต�าง ๆ
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โครงการพฒันาความร�วมมอืทางเศรษฐกจิ
ในอนภุมูภิาคลุ�มแม�นํา้โขง (GMS) 
เน�นการส�งเสริมการค�า การลงทนุ
อตุสาหกรรม การเกษตรและยกระดับ
ความเป�นอยู�ของประชาชนในพ้ืนทีใ่ห�ดยีิง่ขึน้

และเขาใจถึงบทบาทของ
ประเทศไทยในการให 
ความร วมมือเ พ่ือสร าง
ความกิ น ดีอ ยู  ดี ใ ห  กั บ
ประเทศเพื่อนบาน ผาน
การเยี่ยมชมโครงการที่
นาสนใจตาง ๆ อาทิ (1) 
โครงการพฒันาและบรกิาร
กสิกรรม - ปาไม แขวง
สะหวันนะเขต สปป. ลาว 
ซึ่งเยาวชนไดรับทราบวา
เปนโครงการความรวมมือ
ดานการพฒันาการเกษตรที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานใหจัดต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรลาว
ในการเรียนรูและนาํองคความรูทีไ่ดรบัไปปรบัใชในการประกอบอาชพีของตน (2) โครงการ
หมูบานนํารองพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูดีมีสุข บนถนนหมายเลข 67 อําเภอ อันลองเวง 
จังหวัดอุดรมีชัย ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนโครงการที่กรมความรวมมือระหวางประเทศ
ของกระทรวงการตางประเทศไดสนับสนุนงบประมาณใหกรมการพัฒนาชุมชนเขาไป
ดําเนินการ โดยเยาวชนไดรับทราบและเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดของการดําเนินโครงการฯ 
เพ่ือสงเสริมการพึ่งพาตนเองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากนี้
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แม�นํ้าโขงนั้นมีต�นกําเนิด
จากเทือกเขาหิมาลัย 

ไหลผ�านจีน เมียนมา ลาว 
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม 
ความยาว 4,880 กิโลเมตร

92



เยาวชนเย่ียมชมศนูยการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ฉะเชงิเทรา ซึง่มุงเนนการเสรมิสรางความ
ตระหนักรู  เ ก่ียวกับการพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร และการพฒันาส่ิงแวดลอม
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในสวนของการเรียนรูเก่ียวกับภารกิจ
ดานการตางประเทศ คณะเยาวชนได
เ ข  า เ ยี่ ย ม ค า ร ว ะ
นายดนัย การพจน 
กงสุลใหญ ณ แขวง
สะหวันนะเขต โดยทาน
ไดเลาประสบการณ
เกี่ยวกับการสงเสริม
ความสัมพันธระหวาง
ไทยกั บ เ พ่ื อนบ  าน
โดยเฉพาะอย าง ย่ิง
กิจกรรมที่สอดคลองกับแนวพระราชดําริ
ขอ งพระบาทสม เด็ จพระปรมิ นทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี การสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจ

ความรวมมือเพ่ือความเชือ่มโยงในภมูภิาค 
การทูตเพ่ือประชาชน การสงเสริมความ

เขาใจอันดีระหวางกัน
และความรวมมือดาน
สังคมและวัฒนธรรม 

การท่ีได  เข าร วม
โครงการฯ เปนโอกาส
ทีด่ใีหเยาวชนไดเรียนรู
บทบาทของกระทรวงฯ
ในการสงเสริมความ
สัมพันธ กับประเทศ

เพือ่นบาน ผานการมสีวนรวมในโครงการท่ี
กระทรวงฯ ใหการสนบัสนนุ รวมท้ังไดเรยีนรู
การเชื่อมโยงดานการคมนาคมทางบก
ในภูมิภาค ผานการเดินทางท้ังในจังหวัด
จากมุกดาหาร  แขวงสะหวันนะเขต 
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แขวงจําปาสัก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
อุดรมีชัย เสียมราฐ สระแกว ฉะเชิงเทรา 
กรุงเทพฯ ซึ่งประสบการณเหลานี้จะ
ชวยสนับสนุนใหเยาวชนมีสวนรวมใน
การประชาสัมพันธและสงเสริมการใช
ประโยชนจากเสนทางและการเชือ่มโยงใน
มิติตาง ๆ ในอนุภูมิภาค

โครงการเยาวชนเพ่ือนมิตรลุมนํ้าโขง
ประจําป 2559 นบัวาประสบผลสําเรจ็ดวยดี
เพราะเปดโอกาสใหเยาวชนไดเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่สอดแทรกองคความรู
ทีช่วยปลูกฝงใหเกดิความตระหนักถงึความ
คลายคลึงและความแตกตางระหวางกัน
โดยเฉพาะดานสังคมและวัฒนธรรม ทําให
เยาวชนจากทุกประเทศมีความเขาอก
เขาใจกันและต้ังใจที่จะสานตอมิตรภาพ
และความรวมมือระหวางกันเพื่อนําไป
สู ความเจริญรุ งเรืองในภูมิภาคตอไป
โครงการนี้จึงมุ งหวังผลระยะยาวใหเกิด
การพัฒนาเครือข ายความสัมพันธ ใน

หมูเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ ที่ผานการ
เขารวมกิจกรรมเพื่อสรางความคุ นเคย
และใกลชิด นอกจากน้ี ภายหลังเสร็จส้ิน
โครงการฯ มีการตอยอดสายสัมพันธของ
เยาวชนดวยชองทางติดตอสื่อสารกันทาง 
social media ซึ่งกรมเอเชียตะวันออก
ไดติดตามอยูเปนระยะ ๆ

โดยในการดําเนินโครงการฯ คร้ังท่ี 5 
เมื่อป 2559 กรมเอเชียตะวันออกไดขอให
สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ
ของประเทศเพื่อนบานดําเนินคัดเลือก
หรือประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ในประ เทศ เจ  าบ  าน  เพื่ อคั ด เลื อก
เยาวชนเขารวมโครงการฯ ซึ่งเปนการ
ประชาสัมพันธ ให ประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะผูบริหารประเทศไดรบัรูถงึบทบาท
ของไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
รวมท้ังสงเสริมการสรางเครือขายระหวาง
สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของดวย 

การดําเนินโครงการเยาวชนเพื่อนมิตร
ลุมน้ําโขงไดรับการสนับสนุนกิจกรรมจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของมากมาย ไมวาจะเปน
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กระทรวงวัฒนธรรมและศูนยอาเซยีนศกึษา
จึงนับเปนตัวอยางของการทูตประชารัฐ
ที่มุงเนนการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือไปสู
เปาหมายเดยีวกันคอื การสงเสรมิมติรภาพ
และความสัมพันธฉันมิตรที่ยั่งยืนระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงและยงัสะทอนถงึเจตนารมณของ
กระทรวงการตางประเทศทีใ่หความสาํคัญ
กบัการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการ
ดาํเนนิงานดานการตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เยาวชน คนรุนใหม ทีจ่ะเปนกําลัง
สาํคญัในการขบัเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
ตอไป ทั้งน้ี สิ่งสําคัญที่เยาวชนไดเรียนรู
อีกประการหน่ึงก็คือ เยาวชนที่ไดเขารวม
โครงการนี้มีโอกาสไดเปนทั้งผู “รับ” และ
ผู “ให” ขอมูล/ความรูเกี่ยวกับประเทศ

ลุ มนํ้าโขง รวมทั้งการรับและหยิบยื่น
มิตรภาพที่ดีงามให แก  เ พ่ือนเยาวชน
จากประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งความรูสึกเหลานี้
นาจะเปนประโยชนและชวยตอยอดหรือ
หลอหลอมใหเยาวชนเห็นความสําคัญของ
มติรภาพและความเปนอันหนึง่อันเดยีวกนั
ของประชาคมอาเซียนไดตอไป

ในป 2560 นี ้กระทรวงการตางประเทศ
มีแผนจะจัดโครงการฯ คร้ังท่ี 6 ในชวง
เดือนมิถุนายน 2560 ภายใตแนวคิดหลัก 
“การพัฒนาอยางยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งจะเปนการตอยอดจาก
โครงการฯ เมื่อป 2559 และสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลที่มุงเนนการเผยแพรหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปน
แนวทางในบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
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รู�จักอาหารประจําชาติ
ของประเทศอาเซียน

คํากลาวนี้คงจะเปนประโยคที่หลาย ๆ คนเคยไดยินหรือเคยพูดเพื่อสอบถาม
หรือเชื้อเชิญคนรูจักเขามารับประทานอาหารรวมกัน ไมวาจะเปนการรับประทานขาว 
กวยเตี๋ยว หรืออื่น ๆ ลวนถือวาเปนโอกาสในการสรางมิตรไมตรีหรือการแลกเปลี่ยน

เรื่องราวระหวางกัน อยางที่ทราบกันดี คือ อาหารเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิต
ของมนุษย นอกเหนือไปจากนี้อาหารประจําชาติยังเปนสิ่งสะทอนไปถึงวิถีชีวิต 

สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ๆ ไดเปนอยางดี สําหรับประเทศ
ในอาเซียนก็มีอาหารที่เปนเอกลักษณเพื่อบงบอกความเปนตัวตนของแตละประเทศดวย 

วันนี้เรามาทําความรูจักอาหารอาเซียนกันวามีอะไรบาง

“…  .กินข�าวรึยัง…  .. ”
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เนการา บรูไน 
ดารุสซาลาม

ราชอาณาจักร กัมพูชา

สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย 

อาหารประจําชาติ คือ 
อมับูยตั (Ambuyat) ลกัษณะ
คลายขาวตมหรือโจกท่ีมีสวน
ผสมของแปงสาคูเป นหลัก
โดยจะรับประทานแทนขาว
และนิยมรับประทานรวมกับ
อาหารจานหลักและเครื่องเคียง
อยางนอย 3 อยาง เชน ผักสด 
เนื้อหอใบตอง เนื้อยาง เปนตน

อาหารประจําชาติ คือ อาม็อก 
(Amok) ซึ่งมีลักษณะคลายหอหมก
ของไทย ทาํจากปลา นํา้พริก 
เคร่ืองแกง และกะทิ 
โดยจะนําส วนผสม
ทั้งหมดไปใสใบตอง
ที่คลาย ๆ เรือ แลว
จึงนําอาม็อกไปนึ่ง 
พรอมเสิรฟ 

อาหารประจําชาติ คือ กาโด กาโด 
(Gado Gado) กาโด ในภาษาทองถิน่ คอื 
ยาํท่ีประกอบไปดวยผกั เตาหู ไขตม และ
ธัญพืชหลายชนิด นิยมรับประทานคูกับ
ซอสทีท่าํมาจากถัว่ คลายกับซอสสะเตะ
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ราชอาณาจักร ไทย 

สาธารณรัฐ ฟิลิปป�นส�

อาหารประจําชาติ คือ ตมยํากุ ง (Tom Yam 
Goong) เปนอาหารท่ีมีชื่อเสียงทั้งในไทยและตาง
ประเทศ การปรุงจะเนนรสชาติเปรี้ยวและเผ็ดเปนหลัก 
ออกเค็มและหวานเล็กนอย มีสมุนไพรที่ใสในน้ําแกง 
คือ ตะไคร ใบมะกรูด สวนผักที่นิยมใสคือ มะเขือเทศ 
เห็ดฟาง เห็ดนางฟา ใบผักชี เครื่องปรุง คือ มะนาว 
นํ้าปลา นํ้าตาลและนํ้าพริกเผา

อาหารประจําชาติ คือ อโดโบ (Adobo) 
อาหารยอดนิยมของคนฟลิปปนส นักเดินทาง 
นกัเดนิเขา ทีม่ตีนกาํเนิดจากทางภาคเหนอืของ
ประเทศ ทาํมาจากหมหูรอืไกผานกรรมวธิหีมกั
และปรงุรสดวยซอีิว๊ขาว นํา้สมสายช ูกระเทยีมสบั
ใบกระวาน และพริกไทยดํา นําไปทําใหสุก
โดยใสในเตาอบหรือทอด และรับประทาน
พรอมขาว

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน 

ลาว
อาหารประจําชาติ 

คอื ซปุไก (Chicken Soup) 
ซึ่ ง เป นอาหาร พ้ืนบ าน 
มีสวนผสมของของตะไคร 
ใบสะระแหน กระเทียม 
และหอมแดง โดยอาหาร
ลาวสวนใหญมักจะมีผัก
และสมุนไพรเปนสวนผสม
ในการปรุง
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สหพันธรัฐ มาเลเซีย

เมียนมา

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

อาหารประจําชาติ คือ นาซี เลอมัก (Nasi Lemak)
เปนขาวผดักับกะทิและสมนุไพร ซึง่เสริฟพรอมกับปลา
กระตักทอดแตงกวาห่ัน ไขตมสุกและถั่วอบ ถาเปน
แบบดั้งเดิมจะหอดวยใบตองและนิยมรับประทานเปน
อาหารเชา

อาหารประจําชาติ คือ หลาเผ็ด 
(Lah Pet) มีลักษณะคลายเมี่ยงคํา
รบัประทานกับเครือ่งเคยีง เชน ใบชาหมัก
กระเทียมเจียว ถั่วชนิดตาง ๆ งาคั่ว 
กุงแหง ขิง มะพราวค่ัว เปนตน นิยม
ใชเปนเมนใูนโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
สาํคัญ หากงานใดไมมหีลาเผด็จะถือวา
เปนงานที่ขาดความสมบูรณ

อาหารประจําชาติ คือ ปอเป ยะ
เวียดนาม (Nem) เปนอาหารพื้นเมืองที่มี
ชือ่เสยีง แผนปอเปยะทาํมาจากแปงขาวเจา
ไสปอเป ยะอาจจะเปนหมู ไก หรือกุ ง 
หอรวมกับผักตางๆ มักจะนํามาจ้ิมกับ
ถั่วคั่วหัวไชเท าซอยและแครอทซอย
ในนํ้าจ้ิมหวาน ซึ่งสามารถหารับประทาน
ไดทั่วไปในเวียดนาม

สาธารณรัฐแห�งสหภาพ
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อาหารหลากหลาย
ของแตละประเทศสมาชิก
ของประชาคมอาเซยีนเปน
ภาพสะท อนความเป น
ตัวตนและบอกเลาเรื่อง
ราวของแตละชาติแตละ
ภาษาของผูคนในภูมิภาค
นีไ้ดอยางด ีหากไดมโีอกาส
ไปเ ย่ียมเ ยือนประเทศ
เพ่ือนบานในประชาคม
อาเซียน อยาลืมท่ีจะลองชมิ 
เมนูเหลาน้ี เพราะไมงั้น
จะถือวายังเยือนไมถึงถิ่น
อยางแทจริง 
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ASEAN
อาเซียน

มีอะไรให�น�าสนใจ?

ในวันลั่นฆองเปดประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการมาแลว
ตัง้แตตนปทีผ่านมาท่ีผานมา หลังการประชาสมัพันธและเตรยีมการ
มาอยางพักใหญ ทั้งนี้ก็เพราะตองการใหพวกเราซึ่งหมายถึง
ประชาชนในสิบประเทศอาเซียนไดคุนชิน และเขาถึงกับความเปน
ประชาคมอาเซียน รวมถึงปรารถนาใหนานาประเทศไดสัมผัสและ
รับรูถึงการรวมตัวกันของกลุมประเทศสิบประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตแหงน้ีอยางคอยเปนคอยไป จนวันน้ีเราเปน
ประชาคมเดียวกนัแลวอยางสมบรูณ ทัว่โลกตางรบัรูไดวาเราพรอม
แลวในการเปนตลาดฐานการผลิตเดียวกัน เปนตลาดขนาดใหญ
ทีม่ปีระชากรทีม่กีาํลงัซือ้ มเีสรีตอการยายทุน มแีรงงานฝมอืระดับ
มอือาชพี รวมทัง้มีสนิคาและบรกิารหลากหลายอันเปนพ้ืนฐานไปสู
ความสามารถดานการแขงขันบนเวทีตลาดการคาโลก 
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แล�วในความเป�นอาเซียนนั้น มีอะไรให�ใคร ๆ ทั่วโลกหันมาสนใจ
อาจจะกลาวไดวาตลาดและโอกาสทางการคาในแถบเอเชียท่ีขยายใหญขึ้นทันตาเห็น 

เม่ือ 10 ประเทศรวมตัวกัน ประชากรกวา 600 ลานคน การผลกัดันสินคาของประเทศ
ในอาเซยีนใหกาวสูตลาดโลกในแบบ “รวมมอืกัน” ทาํใหอาํนาจในการเจรจาตอรองสูงข้ึน 
ตางชาติจะหลั่งไหลมาทํามาคาขายกับอาเซียน ในขณะท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนก็
สามารถนําเสนอสินคาและบริการไปยังนานาประเทศไดอยางมั่นใจมากข้ึน กลายเปน
รากฐานการสงออกทีน่าสนใจมากทีส่ดุมมุหน่ึงของโลก โดยแตละประเทศตางมีความถนดั
และมีสินคาท่ีแตกตางหลากหลาย การเดินทางขามประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว 
เปนการตลาดแบบ “กวักมอืเรียก” เพื่อนรวมโลกไดอยางดีเยี่ยม

การทลายกําแพงขวาง ก้ัน
ระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน 
โดยการขจัดจุดออนตาง ๆ ที่เปน
อุปสรรคทางการคา ไมวาจะเปน
กฎระเบยีบ เกณฑมาตรฐานตาง ๆ
จัดใหอยูในกรอบหรือเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน การลดภาษี
สินค  านํ า เข  า ให แก ประเทศ

สมาชิก ทําใหสามารถซ้ือสินคาท่ีนําเขาจาก
แถบอาเซียนไดถูกลง งายตอการไปมาหาสูกัน
เกิดการหล่ังไหลของขอมูลขาวสาร แรงงาน
ฝมือช้ันยอด รวมไปถึงสินคา บริการ ลดปญหา
ความคลาดแคลนวัตถุดิบ และแรงงานไดมากขึ้น 

ประชาคมอาเซียน
มีส�วนในการขยาย
เศรษฐกิจในสาขา

การบริการ การขนส�ง 
และโลจิสติกส�
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โดยหาแรงงานทดแทน สนิคาทดแทน หรือ
วัตถุดิบจากแหลงอื่น ๆ ไดงายขึ้น

การรวมกลุ มของประชาคมอาเซียน
จะทําใหตางชาติเห็นถึงพัฒนาการของ
10 ประเทศสมาชิก เจริญเติบโตแบบเขยง
กาวกระโดด จะไมมีคําวา “ลาหลัง” 
อีกตอไป ทั้งเทคโนโลยีที่จําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ  ไปจนถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศท่ีถือเปน
หวัใจของการสรางชาต ิโดยเฉพาะอยางย่ิง

ความเปนมิตรของคนในอาเซียน ที่เปน
เสนหดงึดดูใหผูคนตางถ่ินตองการมาเยอืน 
การอบรมบุคลากรของประเทศตนใน
การเตรยีมความพรอมตอนรบัชาวตางชาติ
ที่ จะมาเที่ยวในประเทศของตนและ
ประเทศในแถบอาเซยีน ใหรูจกัการบรกิาร
เหนอืความคาดหมาย เปนท่ีดงึดูดไดดเีย่ียม
ใครที่เคยมาเยือนประเทศในแถบอาเซียน
เมื่อหลายปกอน ลองกลับมาเยือนใหม
อกีคร้ังหลังจากการเปดประชาคมอาเซยีน
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ไปแลว จะเห็นความแตกตางแทบจําไมได 
ทัง้ถนนหนทาง ตกึรามบานชอง การคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจนถึงสุขอนามัย
ทีด่ขีึน้ อาหารการกินแนวประยุกต ทีท่าํให
รูสึกวา “อาเซียนคือดินแดนที่นาคนหา”

การขจัดปญหารวมกัน ทั้งภัยพิบัติ 
โรคระบาดอาชญากรรม ยาเสพติด และ
การค ามนุษย  เ พ่ือให ชาติอื่นเห็นว า 
“เรามีความพยายามปองกันและแกไข
ปญหารวมกนั” และ “เราจะโตไปดวยกนั” 
มาเท่ียวพักผอนหยอนใจ มาทําธุรกิจ 
กร็ูสกึปลอดภัย ขอความชวยเหลือจากใคร
ก็งายดาย ติดตอภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ก็ไมยากเหมือนเกากอน 

ประชาคมอาเซียน แมจะเปนการรวมตวั
กันเปนหน่ึงเดียว แตก็เปนการแขงขันกัน
เพราะแตละประเทศตองปรับปรุง พัฒนา

ประเทศของตนใหถึงพรอมในทุกดาน 
เราจะรับรูถึงบรรยากาศของการแขงขัน 
ซึง่เปนบรรยากาศท่ีด ีเพราะนาํความเจรญิ
กาวหนามาสูอาเซียน ในขณะเดียวกันก็ยัง
คงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ความเปนชาติของ
ตัวเอง เปนการผสมผสานกันอยางลงตัว
ระหวางความทันสมัยกับประวัติศาสตร
ของชาติ อยากสัมผัสส่ิงใด เพียงเพงพินิจ
ก็จะพบวาสิ่งนั้นยังคงอยู ภายใตยุคสมัย
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

นี่เปนเพียงจุดเร่ิมตนของความเปน
อาเซียน ซึ่งนับจากนี้ตอไปอีกหาป สิบป
หรือรอยปอาเซียนจะไมหยุดแคนี้อยาง
แนนอน ความเปนปกแผนจะแนนแฟนข้ึน
เจริญข้ึน จนอาจกลายเปนแบบอยาง
ใหชาติอื่น ๆ รวมตัวกันไดบาง ไมชาก็เร็ว
จงภูมิใจเถิดที่เกิดเปนคนอาเซียน 
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ความสัมพันธ�ระหว�าง
วรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมอาเซียน

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท�

ความสัมพันธ  ระหว  า งวรรณกรรมไทยกับ
วรรณกรรมอาเซยีนนัน้มมีาชานานแลว ไมใชวาเพิง่จะมา
ปรากฏขึน้ในยุคประชาคมอาเซยีนเทานัน้ อยางไรกต็าม
การรับรูตอวรรณกรรมของกลุมประเทศอาเซยีนในอดีต 
เรารับรูกันในนาม “วรรณกรรมประเทศเพื่อนบาน”  
ดูกันแตละประเทศ ๆ ไป ไมไดดูแบบรวม ๆ ทั้งนี้เพราะ
ในอดีตเรายังมองประเทศเพ่ือนบานแบบแยกสวน
ไมไดมองตามมโนทัศนแบบองครวม เหมือนที่เรา
พยายามมองกันยุคนี้ 
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หากมองความสัมพันธ  ระหว  าง
วรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมกลุ ม
ประเทศเพื่อนบานในอาเซียนตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เราสามารถแบงไดเปน 
ยคุแรกเริม่ ยคุกอนกระแสอาเซยีน และยุค
กระแสอาเซียน

ใน ยุคแรก เ ริ่ ม  จะ เป  นการยื ม
วรรณกรรมจากชาติ ในอา เซี ยนมา
ดัดแปลงหรือแปลเปนวรรณกรรมไทย 
(วรรณกรรมไทยท่ีมีที่มาจากตางชาติ) 
การแปลหรือแปลงดวยจดุประสงคบางอยาง 
เชน การเมือง การส่ังสอน จริยธรรม 

ความบันเทงิ วรรณคดทีีเ่ราหยิบยมืมาจาก
ประเทศเพ่ือนบานน้ี ถกูนยิามวาเปนวรรณคดี
สัญชาติไทย เชน เรารับอิเหนามาจากชวา 
แปลพงศาวดารเรือ่งราชาธริาชมาจากมอญ 
เปนตน

ในยุคที่สอง ซึ่งเรียกไดวาเปนยุคกอน
กระแสอาเซียน อาจเรียกไดวาเปนระยะ
ที่เรารับวรรณกรรมในประเทศเพ่ือนบาน
มาสูวงวรรณกรรมไทยมากขึ้น การรับมา
นั้นจะอยูในรูปของการแปล ทั้งแปลจาก
ตนฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาดั้งเดิม  
วรรณกรรมที่นํามาแปลสวนใหญจะเปน
วรรณกรรมรวมสมัย ไมวาจะเปนเร่ืองส้ัน 
นวนิยายหรือแมแตกวีนิพนธ สวนใหญ
การแปลนัน้มาจากความสนใจเฉพาะตวัของ
นกัแปลแตละคนมากกวาเกดิจากจดุประสงค
ที่จะศึกษาวรรณกรรมประเทศเพ่ือนบาน
เหล  านี้ ในองค  รวม  สํ าห รับต นฉบับ
วรรณกรรมประเทศเพื่อนบานน้ันสวนมาก
แปลผานตนฉบับภาษาอังกฤษเสียเปน
สวนใหญ ดังเชน เร่ืองสั้นเวียดนามช่ือ
“เตรื๋อง” แปลโดย เจือ สตะเวทิน เปนตน

www.keepitthai.com/node/1964
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ยุครุงเรืองของการแปลวรรณกรรมประเทศเพื่อนบานนาจะเปนยุคหลังเหตุการณ 
14 ตุลา 2516 เปนตนมา ในระยะน้ีเปนยุคท่ีปญญาชนคนหนุมสาวเขามามีบทบาทใน
การเขยีน การแปล การทาํหนงัสือและสาํนกัพิมพ เชน “โลกหนงัสือ” ของ สชุาต ิสวัสดิศรี
นักแปลวรรณกรรมเหลานี้จะใหความสนใจวรรณกรรมประเทศเพื่อนบานในฐานะ 
วรรณกรรมของประเทศโลกที่สาม วรรณกรรมของประเทศอาณานิคมและวรรณกรรม
ของประเทศสังคมนิยม วรรณกรรมประเทศเพ่ือนบานท่ีนิยมนํามาแปล เชน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม และลาว เปนตน

วรรณกรรมของประเทศเพ่ือนบานอยางมาเลเซยี มกีารแปลและศึกษาประวัตผิลงาน
ของนักเขียนคนสําคัญในฐานะนักเขียนเพ่ือตอสูกู ชาติในยุคตอตานอาณานิคม เชน 
กริส มาศ และ อุสมาน อาหวัง ซึ่งครั้งหนึ่งนิตยสารโลกหนังสือเคยทําสกูปพิเศษแนะนํา
นักเขียนมาเลเซียและมีการแปลผลงาน
ตัวอยางของนักเขียนเหลาน้ี นักเขียน
มาเลเซียอีกคนหน่ึงท่ีมีผลงานแปลเปน
ภาษาไทย คือ ชานน อาหมัด นักเขียนจาก
รัฐเคดาห ผลงานที่รูจักกันดี คือ นวนิยาย
เรื่อง “ทาสแผนดิน” ที่ทําใหมีการรับรู 
เรื่องราวของนักเขียนและกวีในประเทศ
มาเลเซียเพิ่มมากขึ้น
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สํ าห รับวรรณกรรมในประ เทศ
อินโดนีเซียที่มีการแปลเปนภาษาไทยใน
ระยะน้ี ไดแก ผลงานของนักเขียนท่ีมี
ชื่อเสียงในระดับแถวหนา เชน ปราโมทยา
อนันตา ตูร และมอคตาร ลูบิส นักเขียน
นามอุโฆษของอินโดนีเซียที่ไดรับรางวัล
แมกไซไซเคยทํางานเปนนักหนังสือพิมพ
และนักเขียน เขาเคยถูกประธานาธิบดี
ซูการโนส่ังปดหนังสือพิมพ ตัวเขาถูก
จับคุมขังนานถึง 9 ปในฐานะนกัตอตาน
รัฐบาลเผด็จการ วิทยา สุจริตธนารักษ
เคยแปลเรือ่งสัน้ของมอคตาร ลบูสิ จาํนวน 
16 เรื่อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ชีวิต
ในแงมุมของอินโดนีเซีย ศาสนาอิสลาม 

เรื่องเสียดสีสังคม และเร่ืองเกี่ยวพันกับ
ปญหาความรกั ทาํใหชือ่ของนกัเขียนทานน้ี
เปนที่รู จักในหมูนักอานชาวไทยมากขึ้น 
นอกจากมอคตาร ลูบิสแลว ผลงานของ
นกัเขยีนชือ่ดัง นักตอตานลัทธิอาณานิคม
อยางปราโมทยาอนันตา ตรู กไ็ดรบัการแปล
เปนภาษาไทย โดยเฉพาะนวนิยายชุด
จตุรภาคที่ยิ่งใหญของเขา ที่ไดรับการ
แปลเปนภาษาไทยจํานวนสามเลมดวยกัน 
โดยนกัแปลคุณภาพ คอื ภควด ีวรีะภาสพงศ 
อันไดแก นวนิยายเรื่อง แผนดินของชีวิต
รอยยางกาว  และผูสบืทอด  งานของปราโมทยา
ไดรับความสนใจจากนักวรรณกรรมและ
นักวิชาการไทยเปนอยางมาก

วรรณกรรมของประเทศเวียดนาม 
ไดรับการแปลเปนภาษาไทยไมนอยกวา
วรรณกรรมเพื่อนบานประเทศอ่ืน ๆ 
ความสนใจของนักวรรณกรรมไทยท่ีมีตอ
วรรณกรรมเวียดนาม คือ งานเขียนใน

มอคตาร� ลูบิส 
นักเขียนชาว

อินโดนีเซียที่ได�รับ
รางวัลแมกไซไซ
ป� ค.ศ.1958

ปราโมทยา อนันตา ตูร� 
นักเขียนชาวอินโดนีเซีย
ที่โด�งดังในแวดวงของ
วรรณกรรมโลก
ที่มา : sites.google.com
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ประเทศสังคมนิยมที่เปรียบเสมือนความลับท่ีไมคอยไดรับการเปดเผยในเวลาน้ัน 
วรรณกรรมเวียดนามเร่ืองแรกท่ีคนไทยไดอานในฐานะงานแปลท่ีพมิพเปนเลมคอื เรือ่งส้ัน
ของ “นามกาว”

สุชาติ สวัสด์ิศรี เคยแปลรวมเร่ืองส้ันปฏิวัติ “กอนกลับบานเกิด” ตอมาหนังสือเลมน้ี
ไดกลายเปนหนังสือตองหามในยุคหลังเหตุการณ 6 ตุลา 2519 นอกจากนี้ยังมีนวนิยาย 
“มานมายา” ของ เดือง ทู เฮือง แปลโดย ไกรวรรณ สีดาฟอง 

สําหรับวรรณกรรมของประเทศลาว ก็ไดรับความสนใจจากนักแปลชาวไทย นักแปล
ที่ริเร่ิมแปลงานของนักเขียนลาวเปนภาษาไทยคือ “จินตรัย” ซึ่งไดคัดเลือกผลงานของ
นักเขียนลาวรวมสมัยมาแปลเปนภาษาไทยหลายเรื่อง เชน ในป 2534 รวมเรื่องสั้นลาว 
“กระดกูอเมริกนั” ป พ.ศ. 2535 รวมเร่ืองสัน้ลาวชุด“ควายโดยสาร” และรวมเร่ืองสัน้ชุด
“เมื่อแมจากไป” ซึ่งรวบรวมผลงานของนักเขียนลาวชั้นแนวหนาไวจํานวนหลายคน 
อาทิ อุทิน บุนยาวง บุนทะนอง ซมไซผล ไชยสุวัน แพงพง เปนตน

เปนท่ีนาสังเกตวา ในระยะน้ี นกัอานชาวไทยยงัใหความสาํคัญกับวรรณกรรมตะวันตก
มากกวาวรรณกรรมของประเทศเพ่ือนบานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต สบืเน่ืองมาจากอคติ
ทีเ่รามักมองประเทศเพ่ือนบานวา “ดอยกวา” อนัเปนผลพวงจากลทัธิอาณานิคม ทาํใหไทย
มองประเทศเพื่อนบานในฐานะที่ตนเอง “เหนือกวา” เพราะไมเคยเปนเมืองขึ้นของใคร

สําหรับยุคกระแสอาเซียน การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหเกิดอาการ “ฟเวอร”
ไปทุกวงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งวงการศึกษา

อาการตื่นอาเซียนทําใหมีการเปดสอนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับ
อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแหงวรรณกรรมอาเซียนไดกลายมาเปน “หัวขอ”
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ทีไ่ดรบัการพดูถงึมากขึน้ในเวทกีารสมัมนา
ทางวิชาการและวรรณกรรมอยางที่ไม
เคยเปนมากอน ความสนใจวรรณกรรม
อาเซียนในยุคน้ีเปลี่ยนจากความสนใจ
แบบสวนตัวและแยกสวน มาสูแนวคิด
ทีเ่ปนองครวมมากข้ึน เพราะถกูกําหนดโดย
วาทกรรมอาเซยีน เกิดความคดิท่ีจะเรียนรู
ประเทศเพื่อนบานในฐานะ “ประชาคม” 
มากกวา “ประชาชาต”ิ มกีารมองประเทศ
ในอาเซียนอยางเป นองครวมมากข้ึน 
ตลอดจนมีสํานึกที่จะขามพรมแดนทาง 
ภาษา วัฒนธรรมและวรรณกรรมมากกวา
ในชวงเวลาที่ผานมา

อาจกลาวไดวา หนวยงานที่ทํางาน
ในเร่ืองนี้อยางเปนรูปธรรมคือ “สมาคม
นักเ ขียนแห งประเทศไทย” ซึ่ ง ได มี
ความรวมมอืกบัสมาคมนกัเขยีนในประเทศ
อาเซียนหลายประเทศ เพื่อรวบรวมและ

คดัสรรตนฉบบัวรรณกรรมไทยกบัประเทศ
ในกลุมอาเซยีน แปลวรรณกรรมใน 3 ภาษา
คือ ไทย - อังกฤษ - ภาษาในประเทศ
อาเซียน เชน รวมเรื่องสั้นและบทกวี
ไทย - มาเลเซีย รวมเรื่องส้ันและบทกวี
ไทย - เวียดนาม รวมเรื่องส้ันและบทกวี
ไทย - กัมพูชา รวมเรื่องสั้นและบทกวี
ไทย - ลาว รวมเรื่องสั้นและบทกวี
ไทย - อินโดนีเซีย และลาสุดกําลังรวบรวม
เรื่องสั้นและบทกวีไทย - อินโดนีเซีย 
ทําใหตัวบทวรรณกรรมของประเทศกลุม
อาเซียนรวมท้ังนักเขียนในประเทศเหลานี้
เป นที่รู จักของผู อ านชาวไทยมากขึ้น
กวาทุกยุคที่ผานมา

จะวาไปแลว วรรณกรรมของประเทศ
ในกลุ มอาเ ซียนเข  ามาปรากฏในวง
วรรณกรรมไทยนานแลว เชน เรารับอิเหนา
มาจากชวา รับราชาธิราชมาจากมอญ
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ดวยการนํามาแปลและเรียบเรียงใหเขากับวัฒนธรรมไทย
ดวยจุดประสงคทีแ่ตกตางกัน วรรณกรรมทางศาสนา เชน นทิานชาดก 

ซึ่งมักจะเผยแพรอยางกวางขวางในประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธ ก็เปน
ที่มาของนิทานพ้ืนบานของแตละประเทศที่ถือไดวา มีรากรวมและท่ีมาจาก

แหลงเดียวกัน โดยไมอาจระบไุดแนชดัวา ใครรับมาจากใคร แตวรรณกรรมกลุมนี้
สวนมากไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ

หากกลาวถึงการศึกษาวรรณกรรมประเทศเพื่อนบานกอนยุคอาเซียนนั้น 
สวนใหญจะอยูในรูปของการศึกษาแบบวรรณคดีเปรียบเทียบเสียเปนสวนใหญ

การศึกษาวรรณคดีในเชิงเปรียบเทียบน้ัน เรามุงพิจารณาแหลงท่ีมา หรือจุดกําเนิด 
เปรียบเทียบใหเห็นอิทธิพลทีม่ตีอกัน เชน เปรยีบเทียบรามเกยีรติข์องไทยกบัของประเทศ
ลาว เมยีนมา กมัพูชา หรอือนิโดนเีซยี เปนตน อยางไรกด็ ีการเปรยีบเทยีบกไ็มไดทาํอยางลกึซึง้
มากนัก เพราะความตื่นตัวในเรื่องนี้นับวายังอยูในวงแคบ 
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พาทูต
ไปเมืองคอน
บรรยากาศท่ีทาอากาศยานดอนเมอืงเมือ่ตอนเชาของวนัที ่17 มนีาคม 2559 คกึคกั เซง็แซ

เหมือนกับทุก ๆ  เชา ภาพทีคุ่นชิน ยงัคงมใีหเห็น ผูคนมีสหีนาท่ีแตกตางกัน บางยิม้แยมแจมใส
ดวยจะไดเดินทางไปทองเท่ียวพรอมกับเพ่ือนสนิท คนรัก หรือครอบครัว บางมีสหีนาหวง
กงัวลดวยจาํเปนตองรบีเรงเพราะไดเวลาใกลเครือ่งออก บางมีสีหนาเศราสรอยเพราะตอง
แยกพรากจากสิ่งท่ีคุนเคยอันเปนท่ีรัก แตถาจะมีใครสังเกตสักหนอย ก็อาจจะเห็นวา
เชาน้ีที่ดอนเมืองตางไปจากภาพเดิม ๆ ที่เคยเห็นกันทุกวัน วันท่ี 17 มีนาคม 2560 
เปนวันแรกที่กรมพิธีการทูตจัดโครงการพาคณะทูตตางประเทศเย่ียมชมโครงการใน
พระราชดําริ ปนี้กรมพิธกีารทูตจดัใหไปจงัหวดันครศรธีรรมราช ไปเย่ียมชมโครงการพฒันา
พืน้ท่ีลุมนํา้ปากพนงัอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิและนี่เองกระมังท่ีทําใหเชาน้ีที่ดอนเมือง
ดูเปลี่ยนไป เพราะวันนั้น มีทูตตางประเทศพรอมคูสมรสมากถึง 32 คน จาก 26 ประเทศ 
ไปรวมตัวกนัทีด่อนเมือง เสยีงพดูคยุเปนภาษาองักฤษดังเซง็แซเปนระยะ สหีนาของแตละคน
สดชื่นและดูเหมือนวาจะพรอมกันมากที่จะไปโตลมรอน รับลมทะเลกันที่เมืองคอน
เมืองที่มีคําขวัญทองเท่ียววา “เมืองประวัติศาสตร พระธาตุทองคํา ชื่นฉํ่าธรรมชาติ 

วรวุฒิ พงษ�ประภาพันธ�

114



115

วิทยุสราญรมย
วารสาร

แรธาตุอุดม เคร่ืองถมสามกษัตริย 
มากวัดมากศิลป ครบสิ้นกุงปู”

กรมพิธกีารทูตจัดโครงการพาทูตไปรูจกั
โครงการในพระราชดําริเปนประจําทุกป
จัดมาตั้งแตป 2545 ในบางปจัดทีละครั้ง
หากบางปมีงบประมาณมากจะจัดเปน
สองครั้งเดินทางไปทุกภาคของประเทศ 
โดยปนีไ้ปภาคใต ปทีแ่ลวข้ึนเหนือไปลําพนู
เชยีงใหม ปกอนหนานัน้ กไ็ปทองตะวนัออก
เฉียงใตที่สกลนคร หลังจากที่พากันไป
ทําบุญปลอยเตาที่กระบี่กันมาแลว 

การคัดเลือกจังหวัดวาจะไปกันท่ีไหน
จะวางายก็งาย จะวายากก็ยาก ที่วางาย
กเ็พราะโครงการในพระราชดาํริมกีระจาย

คณะทูตได�
ร�วมทํากิจกรรม 
ทั้งการวาดภาพ
ผ�าบาติกและทํา
นํ้าตาลมะพร�าว

อยู ทุกจังหวัด เพราะพระบารมีและ
พระอัจฉรยิภาพของพระองคทานแผขยาย
ไป ท่ัว ท้ั งประเทศ  ท  านทรงรักและ
ทรงเปนหวงพสกนกิรของทานเทากันหมด
แตที่วายากก็เพราะนอกจากจะใหทานทูต
ไดเห็นและเขาใจในบทบาทของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ตอการพัฒนาประเทศ
และการแกไขปญหาทุกขยากของพสก
นิกรของพระองคทานแลว ตองใหทานทูต
ทั้งหลายไดเห็นไดสัมผัสถึงศิลปวัฒนธรรม
พืน้บาน ชวีติความเปนอยูของผูคนในชนบท
และภูมิปญญาทองถ่ินของไทยท่ีสวยงาม
และหลากหลาย เพ่ือใหทานทูตไดรู จัก
และเขาใจประเทศไทยในมุมมองตาง ๆ 
ไดอยางลึกซ้ึงอีกดวย เชน เขาใจวา กรุงเทพ
ไมใชประเทศไทยและประเทศไทยไมใช
กรุงเทพ นั่นเอง

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวง
การต างประเทศ ที่ร วมทุกข ร วมสุข
กับคณะทูตทั้ง 3 วัน เลาถึงวัตถุประสงค
ของโครงการใหอยางนาฟงวา “โครง
การฯ เนนการเผยแพรพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสม เ ด็ จพระปรมิ นทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ผานการนําคณะทูตเยี่ยมชมโครงการ
ในพระราชดําริที่สร างคุณูปการใหกับ
ประเทศไทยอยางย่ังยืน การที่ทานทูต
ต างประเทศได เห็นได สัมผัสจากการ
ไปเย่ียมชมศูนยเรียนรู  การดํารงชีวิต
ท  อ ง ถ่ิน  การ ใช ภู มิ ป ญญาท อง ถ่ิน 
และการรวมตัวเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนของตัวเอง จะทําใหทานทูต
สามารถนําไปพูดต อ อันจะเป นการ



ประชาสัมพันธประเทศไทยไดทางหนึ่ง 
และการเยี่ยมชมโครงการในพระราชดําริ 
ยังชวยใหหลายประเทศที่กําลังพัฒนา 
สามารถนําโครงการไปประยุกตใช ใน
บริบทท่ีเหมาะสมไดและยังเปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางทูตตางประเทศ
กับกระทรวงการตางประเทศใหแนนแฟน
ยิ่งขึ้น” 

คณะออกเดินทางจากดอนเมืองในชวง
สายโดยบินตรงไปถึงนครศรีธรรมราช 

เมือ่ไปถงึทางจงัหวดักต็อนรบัคณะทตูดวยนาฏศิลปพืน้เมอืงภาคใต เพือ่เรยีกนํา้ยอยกนัตัง้แต
ทีส่นามบนิ หลงัจากพกัผอน คลายเหน่ือยจากการเดนิทางแลว พวกเราก็ตรงด่ิงไปหมูบาน
ครีวีง ซึง่เปนหมูบานท่ีมอีากาศบรสิทุธิท์ีส่ดุในประเทศไทย โดยทานทูตจะไดสมัผสักบัศลิป
วฒันธรรมทองถิน่ ทัง้การทําสบูจากสมุนไพร และการทาํผามัดยอมทีผ่ลิตไมทนัสง เพราะมี
ยอดสัง่ซ้ือจากตางประเทศสูง ในตอนทายทานทูตไดทดลองทําผามัดยอมงาย ๆ  ดวยตัวเอง
และไดนาํผามัดยอมฝมอืตัวเองกลบับานเปนทีร่ะลกึดวย ทาํใหแตละคนประหลาดใจดวย
ความไมเชื่อในความเปนศิลปนของตัวเอง 

ในวันรุงข้ึน พวกเราเดินทางไปอําเภอปากพนังกัน ไปเย่ียมชมศูนยอํานวยการและ
ประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งถือวาเปนไฮไลท
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การผลิตหนังตะลุง
หนึ่งในวัฒนธรรม
ที่โดดเด�นของ 
จ.นครศรีธรรมราช 

ของการเดินทางไปนครศรีธรรมราชเลย
ทีเดียว โครงการนี้มุงเนนการแกไขปญหา
“4 นํา้ 3 ดนิ” ซึง่เปนปญหาของชาวปากพนงั
มาเปนเวลานานแสนนาน โดย “4 นํา้” คอื
การแกไขปญหาน้ํา 4 อยาง – ปญหาน้ําทวม 
ปญหานํ้าแลง ปญหานํ้าเค็ม และปญหา
นํา้เปรีย้ว คําวา “3 ดนิ”  คอื การแกปญหาดนิ 
3 อยางทีม่ปีญหาดนิเปรีย้ว ปญหาดินเค็ม
และปญหาดินจืด การดําเนินโครงการฯ
สงผลดีตอประชาชนในพื้นที่อยางเปน
รูปธรรม  และครบวงจร  ทั้ งในเ ร่ือง
การแยกนํา้เคม็ออกจากนํา้จืด เพ่ือปกปอง
พืน้ทีเ่กษตรและบรรเทาปญหาอทุกภยั การ
สงเสรมิการประกอบอาชีพ ที่มุงใหแตละ
สาขาอาชีพตางเกื้อกูลอุดหนุนซึ่งกันและ
กัน และการสรางรายไดที่มีความหลาก
หลายมากขึ้น

117

วิทยุสราญรมย
วารสาร



ในชวงบาย หลังจากอ่ิมหนาํสําราญจาก
การรบัประทานอาหารบนเรือ ดทูศันยีภาพ
และชวีติพืน้บานของชาวเมอืงปากพนงัแลว
พวกเรากไ็ปดบูานหนังตะลงุของนายสชุาติ
ทรัพยสิน ศิลปนแหงชาติ ไดดูหนังตะลุงที่
แตงขึน้เพือ่ตอนรบัคณะทตูเปนการเฉพาะ
แมจะพูดและพากยเปนภาษาถิ่น แตก็
เรียกเสียงหัวเราะจากคณะทูตไดไมนอย
เนื่องจากตัวละครหลายสิบตัวถูกถายทอด
ออกมาอยางมีชวีติชีวา นอกจากน้ี โครงเรือ่ง
ก็สามารถผูกโยงเร่ืองเลาพื้นบานปรัมปรา
กับชีวติชาวตางจังหวัดปจจุบันท่ีผกูพันกับ
โทรศัพทมือถือและมอเตอรไซคไดอยาง
กลมกลืน 

วันสุดทาย กอนเดินทางกลับ พวกเรา
ไดไปเยีย่มชมประวัตศิาสตรเมอืงคอน จาก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช
ในชวงเชา และเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
ในชวงบาย ระหวางรอสัมภาระ ทานทูต
โซเฮล คาน จากปากสีถาน ทีป่ระจาํการอยู
ทีป่ระเทศไทยมานานกวา 3 ป เลาใหฟง

ถึงความรูสึกตอโครงการวา ทานเขารวม
โครงการทุกปไมเคยขาดเพราะโครงการ
ทาํใหทานไดขอมลูตาง ๆ  เกีย่วกบัเมอืงไทย
มากข้ึน การเยือนหมูบานคีรีวงทําใหเห็น
วาประชาชนคนไทยนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็
พระปร มินทรมหาภูมิพลอ ดุลย เดช 
บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติใชไดอยางไร 
เราไดเห็นชาวบานท่ีเปล่ียนตัวเองใหเปน
พลเมืองทีม่ปีระสิทธภิาพ พวกเขาไมเพยีง
สามารถ “ผลิตเปนและผลิตได” แตสามารถ
เปลี่ยนผลผลิตใหเปนรายไดอยางเปน
รูปธรรมไดอีกดวยซึ่งทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวคดิทีม่าจากสายพระเนตรที่
กวางไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทีห่ลายประเทศควรเอาเปนตนแบบในการ
พัฒนาประเทศ ทานทูตบอกตอดวยวา
ทานสามารถนําประสบการณจากการไป
เย่ียมชมโครงการในพระราชดําริตาง ๆ 
ไปปรับใชกับการสงเสริมความสัมพันธ
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ระหวางไทยกับปากีสถานไดอยางมาก 
ทานทูตอีกคนท่ีไดใหความเห็นเก่ียวกับโครงการฯ คือทานทูต ฟรังซิซกู วาส ปตตู

เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจําประเทศไทย ที่เพิ่งเขารวมโครงการฯ เปนครั้งแรก 
ทานเลาวางานของทานท่ีกรุงเทพฯ มีคอนขางมาก จึงไมคอยไดมีโอกาสเดินทางไป
เยี่ยมเยียนพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย การรวมเดินทางครั้งนี้ จึงเปนโอกาสที่จะไดรูจัก
ประเทศไทยมากข้ึนและมองวาประเทศไทยโชคดีที่มีโครงการในพระราชดําริมากมาย 
นบัเปนพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
ที่สามารถชวยใหประชาชนของพระองคไดพัฒนาความสามารถ นําจุดเดนเฉพาะตัวไป
พฒันาชุมชน โดยยิง่ไปกวานัน้ โครงการพระราชดาํรยิงัชวยอนุรกัษวฒันธรรมทองถิน่ รวม
ถึงอนุรักษสิ่งแวดลอมเอาไวดวย

กวาจะเดนิทางกลับก็เปนชวงเย็นของวนัที ่ 19 มีนาคมแลว พวกเราท่ีกรมพิธีการทูต 
แมจะเหนด็เหน่ือย แตกภ็มูใิจทีม่โีอกาสเปนสวนหน่ึงในการเผยแพรพระอัจฉรยิภาพและ
ความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีพ่ระองค
ทานทรงมีตอปวงชนชาวไทย และก็หวังลึก ๆ วา คณะทูตท่ีไปดวยกันในการเดินทางน้ี 
จะมีความรูสึกไมตางจากพวกเรา 
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