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สารบัญ
 หน้า

ถ้อยแถลง ๖

อาเศียรวาท ๙

บทความพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ “๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี” ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑๐ 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

เศรษฐกิจพอเพียง : พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ๑๔ 
บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม 
พงศ์ศักดิ์ เทพเรืองชัย

“ปั่นเพื่อพ่อ” ที่ไอยคุปต์ เราทำได้ เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา ๒๒ 
ชวดล นิปธานนนท์

ประมวลภาพกิจกรรม Bike for Dad (ทั้งในและต่างประเทศ) ๓๒

สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาล ในระบอบประชาธิปไตย ๔๑ 
Democratic Governance – A New Normal to Strive For 
อานันท์ ปันยารชุน

ประเทศไทยในเวที G77: บทบาทใหม่ที่ท้าทาย ๕๙ 
ชลธี จันทร์รัชชกูล

“๔ ทศวรรษอาเซียน-นิวซีแลนด์ จากคู่เจรจาสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ๖๙ 
อุรวดี ศรีภิรมย์
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การต่างประเทศของประชาชนประชาคมอาเซียนของทุกคน ๗๔ 
“People’s Foreign Affairs & People-Centered ASEAN” 
กรองทอง สุขอร่าม

มารู้จักคนไทยคนแรก ที่ออกแบบธนบัตรไทย ๘๑ 
ถนอมนวล สเลลานนท์

นักการทูตไทยในเอธิโอเปีย ตอนที่ ๔ ๙๘ 
พิมพิรีย์  พีระมาน

พลเมืองอาเซียนที่ดี: ไม่ว่าใครก็เป็นได้ ๑๐๓ 
กรองทอง สุขอร่าม

พี่สอนน้อง “Groom & Develop” ๑๐๙ 
ดนัย เมนะโพธิ

กระทรวงการต่างประเทศต้อนรับผู้ที่สร้างชื่อเสียง ๑๒๐  
และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยตามแนวคิด 
“การต่างประเทศของประชาชน”

๔๐ ปี แห่งการเดินทางท่องเที่ยว ไทย-จีน ๑๒๖ 
ธีธัช ธุระทอง

ผ้าขะม้า... นั้น ฉันใด? ๑๓๖ 
กฤช คมสัน

แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศ ๑๓๙
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 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ ์

เพื่อเชิญมาลงพิมพ์บนหน้าปกวารสารวิทยุสราญรมย์ฉบับที่ ๖๙ นี้ ซึ่งถือเป็น 

ฉบับพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

เจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

 วารสารวทิยสุราญรมยฉ์บบัที ่๖๙ ประจำเดอืนตลุาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

มีความพิเศษและน่าสนใจไม่แพ้ฉบับที่ผ่านมา เพราะรวบรวมบทความ 

เรื่องราวและภาพสวย ๆ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

กิจกรรม Bike for Dad เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ไว้ให้ท่านผู้อ่าน 

ได้ชื่นชมมากมาย เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย 

ทั้ งในและต่างประเทศแด่พ่อหลวงของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 

บทความพิ เศษเฉลิมพระเกียรติ  “๘๘ ปี  ใต้ร่มพระบารมี”  โดย 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล นอกจากนี้ นักเขียนของกระทรวงการต่างประเทศ 

เองก็ได้ร่วมสรรสร้างบทความเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

ข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ที่บอกเล่าเรื่องราวอันน่า 

ประทับใจจากการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ และ 

ข้าราชการกรมสารนิเทศ ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทีมงานวิทยุสราญรมย์

วิทยุสราญรมย์
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ถ้อยแถลง

 ฉบับนี้เรามีนักเขียนจากรั้วบัวแก้วค่อนข้างมาก ทั้งที่ประจำอยู่ใน 

ประเทศไทยและประจำการในต่างประเทศ โดยเราเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 

นักศึกษาฝึกงานและลูกจ้างจากกรม/กองต่าง ๆ ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ 

บทความที่ เป็นประโยชน์และน่าสนใจเพื่ อแลกเปลี่ ยนมุมมองและ 

แสดงทัศนะเกี่ยวกับการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาคม 

อาเซียน บทบาทของไทยในเวทีโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และที่ขาดไม่ได้ก็คือ เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อ “อุ่นเครื่อง” 

ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิในปี ๒๕๕๙

 แถมทา้ยฉบบันีด้ว้ยภาพและเรือ่งราวสว่นหนึง่เกีย่วกบั “การตา่งประเทศ 

ของประชาชน” เพื่อต้องการเน้นย้ำให้ท่านผู้อ่านเห็นว่า การต่างประเทศ 

เปน็เรือ่งของทกุคน ทกุทา่นสามารถมบีทบาทและมสีว่นรว่มในการตา่งประเทศ 

ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ทีมงานของเราอยากทราบว่า ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกับวารสาร 

วิทยุสราญรมย์ ฉะนั้น หากท่านมีอะไรจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะ 

ทั้งในแง่ของเนื้อหา รูปเล่ม และอื่น ๆ ทีมงานของเราจะยินดีอย่างมาก และ 

ถือเป็นการส่งกำลังใจมาให้พวกเราทุกคนด้วยค่ะ

 พบกันใหม่ฉบับหน้า... ฉบับต้อนรับประชาคมอาเซียน... อย่าลืม 

ติดตามนะคะ

(ชลธี จันทร์รัชชกูล) 
บรรณาธิการ

ด้วยความปรารถนาดี 
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วิทยุสราญรมย์
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อาเศียรวาท

	 น้อมเกล้าก้มกราบกราน	 องค์ภูบาลของปวงไทย

ธ	ทรงคุณยิ่งใหญ่		 ทรงงานไว้ให้แผ่นดิน

	 ทั่วเหนือใต้ออกตก	 เหล่าพสกรักภูมินทร์

ทุกข์สุขทรงรู้สิ้น	 ทุกถิ่นที่มิคลอนคลาย

	 แปดสิบแปดชนมพรรษา	 ทรงเหนื่อยล้าพระวรกาย

ทรงสละซึ่งสุขสบาย		 มิทรงหน่ายเพื่อราษฎร

	 แม้นเกิดอีกกี่ชาติ		 เป็นข้าบาทมิคลายคลอน

ผองไทยถวายพระพร	 ประนมกรกราบภูมีฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ

อาเศยีรวาทราชสดดุ	ี
๕	ธันวาคม	๒๕๕๘
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บทความพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ

“๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี”
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเชียงใหม่
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บทความพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ “๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี” ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 ๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี ที่ปวงชนชาวไทยได้รับพระราชทาน 

พระมหากรุณาธิคุณ ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความภาคภูมิใจ 

ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี

  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ  

ทรงเป็นคู่พระบารมีของแผ่นดินไทย พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำ 

พระวรกายเพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่พื้นที่แห่งล้านนาไทย  

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไป 

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวไทยแม้ในถิ่น 

ทุรกันดารด้วยความยากลำบากตั้งแต่เรายังไม่เกิด ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข 

ปวงประชาราษฎร์ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีเมตตา นานาอารยประเทศ 

ต่างพากันเทิดพระเกียรติพระองค์ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ประเทศ ตราบจนพระองค์ได้ทรงย่างพระบาทลงยังพื้นที่ห่างไกลจากพระนคร  

ความเจริญและทิศทางการพัฒนาจึงปรากฏให้เห็นเด่นชัด และประชาชน 

ชาวไทยมคีวามรกัสมคัรสมาน ทีช่าตติา่ง ๆ  พากนัชืน่ชมโสมนสั ความแบง่แยก 

ทางสังคมจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามแต่ อันมีที่มาจากทัศนคติทางการเมือง 

ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลืมความเป็นชนชาติเดียวกัน อันไม่สมควรเกิดขึ้นกับเรา 

คนไทยทุกวันนี้ ดังนั้นเราจึงต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างความรู้รักสามัคคี 

ให้เกิดขึ้น เราคนไทยทุกคนรักกันมากในอดีต รักกันจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขาน 

ไปทั่วถึงอัตลักษณ์ของคนไทยที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต ยิ้มสยาม ความอ่อนน้อม 

ถ่อมตน ที่ถือเป็นสุภาพชนแบบอย่าง ลูกหลานเยาวชนในวันนี้จึงต่างล้วนเป็น 

ความหวังของครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป

11
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 นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมค่นหนึง่กลา่ววา่ ครอบครวัเปน็เกษตรกร 

อยูบ่นเขาบนดอยทีไ่กลจากตวัจงัหวดั แลเหน็ภมูลิำเนาตัง้แตย่งัเปน็พืน้ทีป่ลกูพชื 

เสพติดที่สร้างปัญหาให้กับชุมชนและจังหวัด ที่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ 

ใครต่อใครห่วงใย แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียม 

และพระราชทานแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การปลกูพชืผกั การบรหิาร 

การใช้จ่ายของครอบครัวตามแนวพระราชดำริ และโครงการหลวง ที่ได้ฟื้นฟู 

พืน้ทีจ่ากมปีญัหามากมายกลบักลายเปน็พืน้ทีเ่พาะปลกูทางการเกษตร เปน็ไรส่ม้  

ไร่สตรอว์เบอร์รี่ พืชผักผลไม้ เป็นรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน แก้ไขปัญหา 

การปลูกกัญชาปลูกฝิ่นให้หายไปโดยสิ้นเชิง

วิทยุสราญรมย์
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บทความพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ “๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี” ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 คุณยายชาวไทยมุสลิมที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จทั้งสอง 

พระองค์ด้วยความปลื้มอกปลื้มใจในทุกครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปร 

พระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ คุณยายกล่าวว่า 

ทางราชการไมเ่คยตอ้งมาบอกใหผู้ค้นไปรอเฝา้ฯ ในจำนวนเทา่โนน้เทา่นี ้แตเ่รา 

ชาวไทยมสุลมิทกุคนตา่งพรอ้มใจกนัมาเฝา้ฯ รบัเสดจ็ดว้ยความจงรกัภกัดทีีม่ตีอ่ 

พระองค์ ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

ยิ่งยืนนาน ประทับเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนาน

  ในชวีติหนึง่นี ้เราปวงชนชาวไทยทกุคนมคีวามซาบซึง้ใจ ตระหนกัใน 

ความเป็นชาติที่บรรพชนในทุกยุคทุกสมัย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 

ได้สั่งสมคุณงามความดีที่เป็นจิตวิญญาณของประชาชนชาวไทยทุกผู้ 

ทกุฝา่ยทีจ่ะตัง้มัน่ดำรงรกัษาประเทศชาตใิหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืง เราจบัมอืกนั  

รักกัน เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี นำพาประเทศไทยสู่ความร่มเย็นเป็นสุข 

ที่ยั่งยืนสืบไป 

 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
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พงศ์ศักดิ์ เทพเรืองชัย
กรมสารนิเทศ

เศรษฐกิจพอเพียง : 
พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม

วิทยุสราญรมย์
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เศรษฐกิจพอเพียง : พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม

 เมือ่พดูถงึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หลายคนอาจนกึถงึแนวทาง 

การดำรงชวีติในชนบท หรอืการประกอบอาชพีดา้นเกษตรกรรม และอาจเขา้ใจ 

วา่การดำรงชวีติอยา่งพอเพยีงเปน็วถิชีวีติของผูท้ีม่ฐีานะยากจน แตแ่ทจ้รงิแลว้  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรมากกว่าการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย  

และประหยดั เปน็หลกัปรชัญาทีส่ามารถนำมาปฏบิตัไิดใ้นทกุอาชพี และสามารถ 

นำมาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ในระดับครัวเรือนและชุมชนจนถึงระดับองค์กรและ 

ระดับประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 เมื่อกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไป 

สหรัฐอเมริกากับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อจัด 

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนา 

และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จงึไดท้ราบถงึประสบการณก์ารทำงาน 

ของ ดร.สุเมธฯ และเกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงอยากมา 

เลา่สูก่นัฟงัวา่ หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคอือะไร และมคีวามเชือ่มโยง 

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร
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 การจดัการบรรยายพเิศษทีส่หรฐัฯ ในครัง้นี ้ประกอบดว้ยการบรรยายและ 

พบปะกับชุมชนไทยที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี  

และนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗  

กันยายน ๒๕๕๘ โดยการบรรยายในแต่ละเมืองมีชาวไทยจำนวนมากให้ความ 

สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.สุเมธฯ ถึงแม้ว่าการ 

บรรยายแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๒ ชั่วโมง แต่นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก  

เพราะหากจะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนกันจริง ๆ ก็คงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง  

แต่ขอสรุปในภาพรวมว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ แนวทางการ 

พฒันาทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง โดยคำวา่ “พอเพยีง” ในทีน่ีห้มายถงึ  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายในและภายนอก 

16
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เศรษฐกิจพอเพียง : พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม

 “ความพอประมาณ” หมายถงึ ความพอด ีไมน่อ้ยหรอืมากเกนิไป  

และไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น “ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสินใจ 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ ในขณะที่คำว่า “ภูมิคุ้มกัน” หมายถึง  

การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจ 

เกิดขึ้น 

 อย่างไรก็ดี การดำรงชีวิตและการพัฒนาที่พอเพียงจะต้องอยู่ภายใต้ 

เงือ่นไข ๒ ประการ ไดแ้ก ่ความรู ้และคณุธรรม โดยเงือ่นไขความรู ้ประกอบดว้ย  

ความรอบรู้ และความรอบคอบในการนำความรู้มาประกอบการวางแผนและ 

ความระมดัระวงัในการปฏบิตั ิสว่นเงือ่นไขคณุธรรม ประกอบดว้ย การตระหนกั 

ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญา 

ในการดำเนินชีวิต

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี แต่เดิมยังไม่ได้มีคำนิยามหรือ 

พูดถึงอย่างชัดเจน จนกระทั่งประเทศไทยประสบวิกฤต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า  
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“วิกฤตต้มยำกุ้ง” เมื่อปี ๒๕๔๐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง  

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ โดยหาก 

พิจารณาปัจจัยที่นำไปสู่วิกฤตในครั้งนั้น จะเห็นได้ว่า สาเหตุสำคัญมาจากการ 

ใช้จ่ายเกินตัวและเกินความพอดีในภาครัฐและเอกชน ซึ่งนำไปสู่ภาระหนี้สิน 

มูลค่ามหาศาล และแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่าง 

นา่มหศัจรรยใ์นชว่งเวลาหนึง่ แตส่ดุทา้ยประเทศไทยกไ็ดร้บับทเรยีนวา่ การเจรญิ 

เตบิโตอยา่งรวดเรว็เกนิไปควบคูก่บัการใชจ้า่ยเกนิความพอด ีนบัเปน็การเตบิโต 

อย่างไม่มั่นคงและไม่ยั่งยืน และนำไปสู่การล่มสลายทางเศรษฐกิจในที่สุด

วิทยุสราญรมย์

18

59-02-078 003-144new14-03  saranrom p_coated.indd   18 3/14/16   1:01:21 PM



เศรษฐกิจพอเพียง : พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม

 หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถูกนำมาเป็นแนวทาง 

การแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิของประเทศ เพือ่สง่เสรมิแนวทางในการดำรงชพี 

อยา่งมัน่คงและยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภวิตันแ์ละความเปลีย่นแปลง และเพือ่ 

เปน็หลกัปรชัญาการปฏบิตัตินของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครวั  

ชุมชน องค์กร จนถึงระดับรัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหาร 

ประเทศ 
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 ในการบรรยายใน ๓ เมืองที่สหรัฐฯ ดร.สุเมธฯ ได้ยกภาคเกษตรกรรม 

มาเป็นตัวอย่างของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้ 

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สรา้งความมัน่คง คอื “ทฤษฎใีหม”่ อนัเปน็แนวทางในการ 

บรหิารการจดัการทีด่นิและนำ้ใหเ้ปน็สดัสว่นเพือ่ประโยชนส์งูสดุ ประกอบดว้ย  

สระเก็บน้ำสำหรับกักน้ำฝน พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกไม้ผล และพื้นที่อยู่อาศัย 

 การบริหารและจัดสรรพื้นที่ตามแนวทางของทฤษฎีใหม่จะช่วยให้ 

เกษตรกรมีน้ำใช้ในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี  

ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่และปลูกพืชผลที่หลากหลาย จะสามารถช่วยลด 

ผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเปลี่ยนแปลง 

ของราคาสินค้าเกษตร หรือความผันผวนของสภาพแวดล้อม นอกจากนี้  

ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารเข้าบ้านได้ เนื่องจาก 

มีสวนครัวเป็นของตนเองอยู่หลังบ้าน

 ดร.สุเมธฯ ได้อธิบายถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงภาคการเกษตรวา่ โดยพืน้ฐานแลว้ ประเทศไทยเปน็ประเทศเกษตรกรรม  

เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะต่อการทำเกษตร ซึ่งเป็นข้อ 
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เศรษฐกิจพอเพียง : พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม

ได้เปรียบและเป็นทุนเดิมที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศจงึควรเนน้ทีภ่าคการเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร เพือ่พฒันา 

ศักยภาพในสาขาที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ อันจะช่วย 

เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงในระยะยาวได้ 

 เมือ่พจิารณาองคป์ระกอบตา่ง ๆ  ของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

แล้ว จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ใช่การทำใจยอมรับสภาพและ 

พึงพอใจกับสิ่งที่เป็น แต่เป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการพัฒนา 

ประเทศบนพืน้ฐานของการดำรงชวีติอยา่งมสีตแิละไมป่ระมาท การสรา้งความ 

มั่นคงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และการยึดหลักของความถูกต้องและ 

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่แนวทางที่เน้นการพัฒนาที่ 

รวดเรว็ แตเ่ปน็แนวทางการพฒันาทีเ่นน้การสรา้งความมัน่คงและลดความเสีย่ง 

ใหก้บัประชาชน เพราะเมือ่ประชาชนมชีวีติความเปน็อยูท่ีพ่อเพยีง มคีวามมัน่คง  

จึงจะสามารถสร้างความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป 
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นายชวดล นิปธานนนท์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

ทีไ่อยคุปต ์เราทำได้
เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา

“ปั่นเพื่อพ่อ”

 ต้องยอมรับว่าเมื่อได้รับการสอบถามความพร้อมในพื้นที่ในการ 

จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

หรือ “Bike for Dad” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร พวกเรานึกไม่ออกว่าจะทำกิจกรรมประเภทนี้ที่อียิปต์ 

ได้อย่างไร เพราะเท่าที่เคยเห็นกันก็มีเพียงคนขี่จักรยานทูนขนมปังบนหัว 

เพื่อเร่ขายตามท้องถนนเท่านั้น อีกทั้งสภาพท้องถนนและการจราจรใน 

กรุงไคโรก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการปั่นจักรยานเลย เพราะถนนค่อนข้างคับแคบ  

ขรุขระ จอดรถเกะกะสองข้างทาง และการขับขี่รถก็ไม่เป็นระเบียบมาก  

เสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชน เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ 

วิทยุสราญรมย์

22

59-02-078 003-144new14-03  saranrom p_coated.indd   22 3/14/16   1:01:31 PM



“ปั่นเพื่อพ่อ” ที่ไอยคุปต์ เราทำได้ เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา

 แต่เมื่อทุกคนตระหนักว่า กิจกรรมนี้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมธรรมดาทั่วไป  

หากแต่เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน เพราะเป็น 

กิจกรรมเพื่อ “เฉลิมพระเกียรติ” แด่พ่อหลวงอันเป็นที่เคารพเทิดทูนยิ่ง 

ของพวกเราคนไทยทุกคน ดังนั้น พวกเราจึงปรับโหมดความคิดกันใหม่ว่า  

“ต้องทำให้ได้” และ “ต้องทำให้ดี” 

 จากนั้น เราก็เริ่มเสาะหาข้อมูลกันอย่างจริงจังและก็ต้องประหลาดใจ 

เมื่อพบว่า จริง ๆ แล้วมีชาวอียิปต์จำนวนไม่น้อยเลยที่นิยมปั่นจักรยาน 

ออกกำลังกายกัน ถึงขนาดบางแห่งมีการตั้งเป็นชมรมเป็นเรื่องเป็นราว 

กนัเลยทเีดยีว โดยเปน็การรวมตวักนัของผูน้ยิมปัน่จกัรยานเพือ่สขุภาพ ซึง่ทกุคน 

ต่างซื้อหาจักรยานเป็นของตนเองแล้วมารวมกลุ่มปั่นด้วยกันในทุกเช้าตรู่ของ 

วันศุกร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของอียิปต์ ถนนจะโล่งว่าง รถราน้อย และเมื่อ 

เราขุดคุ้ยหาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นก็พบว่า การจัดหาจักรยานตามจำนวนที่ 

ต้องการนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
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 ต่อไปก็เป็นประเด็นว่า แล้วจะปั่นกันที่ไหน ? โดยตอนแรก 

คิดจะใช้เส้นทางตามท้องถนนในเมืองเหมือนที่กลุ่มนักปั่นเค้าทำกัน แต่เมื่อ 

ทราบกำหนดให้เริ่มปั่นเวลา ๑๕.๐๐ น. ให้ตรงกับเวลาเริ่มที่ประเทศไทย  

ก็ตระหนักว่าเป็นเวลาที่ชาวอียิปต์เริ่มเสร็จสิ้นจากพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม 

ทุกวันศุกร์ ผู้คนจำนวนมากจะทยอยออกมาจากสุเหร่าทั่วเมืองเพื่อเดินทาง 

กลับที่พัก หรือไปตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ  รถราคับคั่ง พวกเราคงจะ 

ปัน่จักรยานกันอย่างสบายใจไม่ได้แน่ นอกจากน้ัน ส่วนกลางยังแนะนำว่า ควร 

ปั่นจักรยานผ่านสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ ซึ่งการปั่น 

ตามถนนในกรุงไคโรคงไม่มีอะไรแสดงออกถึงความเป็นสถานที่สำคัญแน่ ๆ 

 ณ นาทีนั้นท่านทูตของเรา ท่านพีรศักย จันทวรินทร์ ก็ได้ให้แนวทางว่า  

ลองนึกดูซิ เมื่อพูดถึงอียิปต์ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไร... “ปิรามิด” ใช่แล้ว... 

ปิรามิด คือสถานที่สำคัญของอียิปต์ เป็น landmark ที่ใคร ๆ ในโลกก็รู้จัก  

เดิม “ปิรามิด” ไม่เคยโลดแล่นอยู่ในความคิดมาก่อนเลย ด้วยตอนแรกนึกถึง 

แค่ท้องถนนและไม่คิดว่าจะให้คนเป็นสิบเป็นร้อยไปปั่นจักรยานในปิรามิด 

ได้อย่างไร แต่หลังจากที่ท่านทูตกรุณาชี้ทางสว่าง เป้าหมายจึงพุ่งตรงไปที่  

“มหาปิรามิดแห่งเมืองกีซ่า” สถานที่สำคัญที่ผู้คนทั่วโลกต่างต้องแวะมา 

เยี่ยมชมเมื่อเดินทางไปอียิปต์ในทันที
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 การจะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานที่ปิรามิดไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครคิดจะทำ  

ก็ทำได้เลย เพราะปิรามิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอียิปต์ เป็นแหล่ง 

รายได้จากนักท่องเที่ยวนับล้านคน แน่นอนว่าทางการอียิปต์จึงให้ความสำคัญ 

ดูแลรักษาเป็นพิเศษ หากใครเคยไปปิรามิด จะนึกภาพเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

หลายสิบนายคอยตรวจตราอยู่ทั่วบริเวณ และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 

ทั้งคนท้องถิ่นและต่างชาติเดินกันขวักไขว่และยังมีอูฐและรถม้าอีกนับสิบที่วิ่ง 

ให้บริการจนรถราก็ต้องแล่นหลบหลีกไปช้า ๆ 

 แต่เม่ือเรารู้เป้าหมายแล้ว เราก็ต้องบรรลุให้ได้ เม่ือทราบว่า “มหาปิรามิด 

แห่งเมืองกีซ่า” อยู่ในการดูแลของกระทรวงโบราณวัตถุและโบราณสถาน- 

อียิปต์ เราจึงต้องติดต่อขออนุญาต เริ่มต้นจากการโทรศัพท์สอบถาม 

พรรคพวกที่พอรู้ เรื่องถึงกระบวนการและขั้นตอนที่ต้องทำว่า ต้องให้  

เจ้ากระทรวง คือ รัฐมนตรีกระทรวงโบราณวัตถุและโบราณสถานอนุญาตก่อน 

เป็นด่านแรก ในฐานะผู้ดูแลปิรามิดอย่างเป็นทางการ ว่าแล้วก็รีบร่างหนังสือ 

“ปั่นเพื่อพ่อ” ที่ไอยคุปต์ เราทำได้ เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา 25
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อธิบายถึงที่มาและความสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉพาะระบุถึงการแสดง 

ความจงรักภักดีของคนไทยในอียิปต์ที่มีแด่พ่อหลวงของพวกเรา และบอกว่า  

ปริามดิเปน็สถานทีส่ำคญัและยิง่ใหญข่องอยีปิต ์หากไดจ้ดักจิกรรม “ปัน่เพือ่พอ่”  

ถวายแด่พระองค์ท่านในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่เช่นปิรามิดแล้ว ก็จะเป็นเรื่องที่มี 

ความหมายมาก พอร่างหนังสือเสร็จก็ยกหูถึงเลขานุการรัฐมนตรีฯ lobby กัน 

ล่วงหน้าก่อน เพื่อให้ช่วยอธิบายชี้แจงกรณีที่รัฐมนตรีฯ มีข้อสงสัย หลังจากส่ง 

หนังสือไป ก็เฝ้ารอคำตอบด้วยใจตุ๊ม ๆ ต่อม ๆ เกรงว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาต  

ด้วยความกังวล วันต่อมาก็ยกหูสอบถามความคืบหน้ากับเลขานุการรัฐมนตรี  

ก็ได้ทราบว่ารัฐมนตรีฯ ติดภารกิจไปประชุมต่างเมือง ต้องรออีก ๓-๔ วัน  

แต่หนังสือใส่แฟ้มเอาไปวางอยู่บนโต๊ะรัฐมนตรีฯ เรียบร้อยแล้ว ฟังแล้วก็ใจชื้น 

ข้ึนมาบ้าง กล่าวขอบอกขอบใจในความเมตตาและร่วมมืออย่างดีของเลขานุการฯ 

 ๔ วนัตอ่มา เลขานกุารรฐัมนตรฯี ยงัไมต่ดิตอ่มา เริม่ใจไมด่ ีจงึยกหไูตถ่ามอกี  

ไดค้วามวา่ รฐัมนตรฯี กลบัมาแลว้และกำลงัดเูรือ่งอยู ่คาดวา่ทา่นจะใหค้ำตอบ 

ไดใ้นวนัรุง่ขึน้เปน็อยา่งชา้ กอ่นวางหกู ็lobby เลขานกุาร ใหช้ว่ยด ูชว่ยชีแ้จงถงึ 

ความสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้อีกครั้ง ในใจก็หวังว่า น่าจะได้รับข่าวดี

 วันรุ่งขึ้นสิ่งแรกที่ทำเมื่อมาถึงสถานทูตคือ ยกหูหาเลขานุการรัฐมนตรีฯ 

สอบถามความคืบหน้า และก็ได้รับคำตอบว่า “รัฐมนตรีเซ็นอนุมัติให้ 

วิทยุสราญรมย์

26

59-02-078 003-144new14-03  saranrom p_coated.indd   26 3/14/16   1:01:38 PM



สถานทตูไทยทำกจิกรรม “ปัน่เพือ่พอ่” ทีป่ริามดิได ้โดยใหไ้ปคยุรายละเอยีด 

กับผู้อำนวยการของกระทรวงฯ ที่ดูแลปิรามิดโดยตรงต่อไป” ...ไชโย...  

สิ่งที่วิตกในตอนแรก ตอนนี้เป็นเรื่องที่ทำได้แล้ว

 ขั้นต่อไปก็รีบแล่นไปปิรามิดเพื่อคุยกับผู้อำนวยการฯ ทันที โดยไม่ลืม 

ที่จะถ่ายสำเนาหนังสือสถานทูตที่รัฐมนตรีฯ เซ็นอนุมัติติดไปด้วย เมื่อไปถึง 

ก็อธิบายชี้แจงกับผู้อำนวยการฯ รวมถึงเส้นทางที่จะใช้ปั่นตามที่สถานทูต 

ต้องการคือบริเวณรอบ ๆ ปิรามิดองค์ใหญ่ โดยหวังว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไป 

ดว้ยด ีเพราะมหีนงัสอืทีร่ฐัมนตรฯี เซน็อนมุตัแิลว้ แตเ่อาเขา้จรงิ สิง่ทีไ่มค่าดคดิ 

ก็เกิดขึ้น คือ ผู้อำนวยการฯ ไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางที่เราคิดไว้ ด้วยเหตุผลว่า  

เป็นเส้นทางที่แคบ และมีนักท่องเที่ยวมาชมปิรามิดอยู่เป็นจำนวนมาก  

ยังไม่นับรวมถึงอูฐและรถม้าอีกหลายสิบตัวหลายสิบคัน การจัดปั่นจักรยาน 

จึงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างมาก 

 เหมือนฟ้าฝ่า สิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดจะต้องล้มเลิกหรือ ?  

แตด่ว้ยความมุง่มัน่ ตัง้ใจทีจ่ะตอ้งทำใหไ้ด ้จงึไดเ้จรจาหวา่นลอ้มในทนัท ีหลงัจาก 

ใชเ้วลานานพอสมควรกพ็บกนัครึง่ทางวา่ ใหส้ถานทตูจดักจิกรรมได ้แตจ่ะเปน็ 

อีกพื้นที่หนึ่งด้านหลังที่สามารถเห็นปิรามิดสำคัญ ๓ องค์ใหญ่ ตามที่สถานทูต 

ต้องการ โดยบริเวณดังกล่าวเป็นเขตหวงห้าม ไม่ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไปได้  

ได้ยินครั้งแรกก็ทำท่ามึนงง เพราะนึกภาพไม่ออก ยังไม่เคยมีโอกาสเข้าไป  

“ปั่นเพื่อพ่อ” ที่ไอยคุปต์ เราทำได้ เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา 27
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ผูอ้ำนวยการมองหนา้ทีม่นึงงกเ็ขา้ใจและรบีบอกใหเ้จา้หนา้ทีพ่าไปดเูสน้ทางทีว่า่ 

ในทันที โดยกล่าวทิ้งท้ายว่า ไปดูที่ก่อนแล้วมาคุยกันต่อ

 เมือ่ไปถงึ กพ็บวา่บรเิวณนัน้เปน็เขตหวงหา้มจรงิ ๆ  เพราะไมม่นีกัทอ่งเทีย่ว 

เลยสกัคนเดยีว เหน็แตเ่จา้หนา้ทีต่ำรวจหลายคนตระเวนตรวจตราความเรยีบรอ้ย  

บริเวณดังกล่าวเรียกว่า “จุดชมวิว ๒” เป็นลานทรายกว้าง แต่มีถนนคอนกรีต 

เป็นแนวอยู่รอบนอก มองเห็นปิรามิดใหญ่ ๓ องค์ อยู่ตรงหน้าเด่นชัดและเห็น 

ปิรามิดขนาดเล็กอื่น ๆ อีก รวมทั้งหมด ๙ องค์ นับเป็นตัวเลขที่มีความหมายดี 

สำหรบัคนไทย อกีทัง้ยงัจะเปน็จดุทีถ่า่ยภาพไดส้วยมากกวา่จดุชมววิหลกัเสยีอกี  

ที่สำคัญคือ ตรงกลางมีลานปูนกว้าง เหมาะสำหรับการตั้งประดับพระบรม- 

ฉายาลักษณ์และ banner มาก ไม่มีผู้คนอื่น จึงสะดวกและเหมาะที่จะใช้ 

ปั่นจักรยานด้วยประการทั้งปวง จากนั้นก็กลับไปพูดคุยรายละเอียดกับ 

ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลเขตปิรามิด เล่นเอาวิ่งรอกไปมา 

หลายครั้งหลายวันกว่าจะลงตัว แต่ก็สำเร็จเรียบร้อยในที่สุด 

 ต่อมาทราบว่าจะต้องถ่ายทำคลิปภาพเคลื่อนไหวส่งให้ส่วนกลาง 

ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม เพื่อเตรียมนำเผยแพร่ที่ประเทศไทยในวันที่ ๑๑  

ธันวาคม แสดงว่าพวกเราจะต้องทำกิจกรรมก่อนวันจริงด้วย และโดยที่ 

สถานทูตจะจัดงานวันชาติในวันที่ ๓ ธันวาคม ท่านทูตจึงกำหนดให้ซ้อมใหญ่ 

และถ่ายทำคลิปในวันที่ ๕ ธันวาคม เพื่อจะได้มีเวลาตัดต่อวันที่ ๖ ธันวาคม 

และสง่ใหก้รงุเทพฯ ภายในวนัที ่๗ ธนัวาคม พวกเราจงึตอ้งเตรยีมหาคนทีจ่ะมา 

วิทยุสราญรมย์
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ถา่ยทำ รวมถงึอปุกรณ ์กม็หีลายความคดิเกีย่วกบัเรือ่งนี ้บา้งกว็า่ควรใหม้อือาชพี 

จัดการ บ้างก็ว่าใช้คนของสถานทูตเอง ในที่สุดก็ตกลงที่จะขอความร่วมมือ 

จากทีมงานของนักศึกษาไทยมุสลิมในกรุงไคโรที่มีฝีมือและความสนใจใน 

งานถ่ายภาพ ซึ่งเมื่อติดต่อไป น้อง ๆ  นักศึกษาก็มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสำคัญครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังมีน้อง ๆ นักศึกษา 

อกีหลายสบิคนอาสามาชว่ยดว้ยความเตม็ใจ ประกอบดว้ยทมีชา่งไมจ้ดัทำกรอบ  

banner ทีมตกแต่งป้ายจุดเริ่มต้น/สิ้นสุด ทีมทำอาหาร บริการน้ำ และ 

ชุดประสานงาน เห็นแล้วรู้สึกชื่นชมในความมีน้ำใจของน้อง ๆ นักศึกษาจริง ๆ 

 ในสว่นของผูเ้ขา้รว่มปัน่กป็ระกอบดว้ยขา้ราชการสถานทตูและครอบครวั  

นักศึกษาไทยและคนงานไทยกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งมีชาวอียิปต์ร่วมด้วย บรรยากาศ 

การปั่นจักรยานมีทั้งความรู้สึกปลื้มปีติยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญ 

ครั้งนี้ และมีความรู้สึกสามัคคี สนุกสนานระคนกัน เพราะกิจกรรมนี้นับได้ว่า 

เป็นกิจกรรมที่รวมตัวแทนคนไทยทุกหมู่เหล่าในกรุงไคโร ร่วมกันเผชิญ 

การท้าทายความแข็งแกร่งของลำขาในการปั่นจักรยานบนพื้นกรวด พื้นทราย 

และขึ้นเนินถนนคอนกรีต จนบางคนต้องเดินจูงจักรยานในบางช่วงแล้วขี่ต่อ 

โดยต่างช่วยเหลือกันและไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยกันอย่างเป็นกลุ่มก้อน

 บรเิวณทีจ่ดัพธิยีงัมลีมแรงมากดว้ย จนถงึกบัเมือ่ตัง้พระบรมฉายาลกัษณ ์

และ banner เพือ่ถา่ยภาพแลว้ตอ้งรบีนำลงในทนัทเีพราะลมจะพดัเสยีหายได ้ 

และทำใหต้อ้งเปลีย่นสถานทีจ่ดัพธิถีวายราชสกัการะเปน็บรเิวณดา้นหนา้อาคาร 

“ปั่นเพื่อพ่อ” ที่ไอยคุปต์ เราทำได้ เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา 29
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ทีท่ำการสถานทตูทีส่ามารถตัง้วางเครือ่งราชสกัการะไดโ้ดยไมม่ปีญัหาเรือ่งลม  

และกไ็ดจ้ดัพธิอียา่งสมพระเกยีรต ิประกอบดว้ยพระบรมฉายาลกัษณข์นาดใหญ ่

สูง ๒ เมตร และ banner ๒ แผ่นใหญ่ด้านซ้ายและขวา ทั้งนี้ ความแรงของลม 

ที่ปิรามิดนั้นทำให้ธงผ้าและธงกระดาษที่ทุกคนถืออยู่สามารถปลิวไสวสวยงาม 

โดยไม่ต้องโบกเลย

 อากาศในวันจัดกิจกรรมก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คนส่วนใหญ่คิด เห็นพวกเรา 

ใส่เสื้อแขนยาวด้านในอย่างนั้นอย่าคิดว่าชาวไคโรเป็นพวกสำอางกลัวผิวเสีย 

เพราะแดดนะ แต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ  

๑๗-๑๘ องศาเซลเซียส เพราะเข้าฤดูหนาวของอียิปต์แล้ว

 อดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงภาพที่ได้รับการกล่าวขวัญของไคโรที่แปรขบวน 

จกัรยานเปน็ตวัเลข “๘๘” ทีเ่ปน็พระชนมายขุองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มาจากไอเดียของท่านทูตที่เห็นว่าพื้นที่จัดกิจกรรมของ 

ไคโรมบีรเิวณกวา้ง ควรใชจ้ดักจิกรรมทีม่คีวามพเิศษกวา่แหง่อืน่ ๆ  ซึง่กวา่จะได้ 

วิทยุสราญรมย์
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“ปั่นเพื่อพ่อ” ที่ไอยคุปต์ เราทำได้ เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา

รปูสวยงามเชน่นีก้ต็อ้งจดัขบวนกนัพกัใหญเ่พือ่ใหไ้ดม้มุกลอ้งตรงตามทีค่ดิกนัไว ้ 

จนเกือบสุดท้ายนั่งประจำที่กันแล้วก็ยังมองเห็นเป็นตัวเลขไม่ชัดนัก ท่านทูต 

ก็บอกให้ทุกคนนอนราบไปกับจักรยานทำให้เห็นเสื้อสีเหลืองเรียงแนวเป็น 

ตัวเลข ๘๘ ที่ชัดเจน ประกอบกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาและเงาเมฆ 

ที่พาดทับไปยังปิรามิดทำให้เกิดภาพที่สวยงาม บันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร ์

ที่ชาวไทยในไคโรได้ร่วมใจกันจัดขึ้น 

 หากจะเปรยีบเหมอืนการสรา้งหนงั ทา่นทตูกเ็ปน็ผูอ้ำนวยการสรา้งหลกั 

ที่คอยวางพล็อตเนื้อเรื่อง วางตัวแสดง ดูมุมกล้อง มุมแสง และให้คำแนะนำ  

โดยมีข้าราชการสถานทูตร่วมกันเป็นผู้กำกับงานในส่วนต่าง ๆ อาทิ สถานที่  

ทีมถ่ายทำ ทีมวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ อาหาร ฯลฯ จนเป็นผลให้กิจกรรม  

“ปั่นเพื่อพ่อ – Bike for Dad” ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ที่จัดขึ้นที่  

“มหาปิรามิดแห่งเมืองกีซ่า” ทั้งในวันที่ ๕ ธันวาคมและวันที่ ๑๑ ธันวาคม  

๒๕๕๘ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างงดงามและสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ทั้งหมด ๑๐๑ คน และทีมน้อง ๆ  ผู้ช่วยงานอีกกว่า ๔๐ ชีวิต ต่างร่วมแรงร่วมใจ 

ทำกจิกรรมดว้ยรอยยิม้ เอือ้อาทร และชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ทัง้นี ้เพราะทกุคน 

ตา่งตระหนกัรูใ้นใจวา่ พวกเราทกุคนทำกจิกรรมครัง้นีเ้พือ่อะไร ดงันัน้ ไมว่า่จะม ี

อุปสรรคหรือปัญหาใด ๆ พวกเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความรู้รักสามัคคี  

ปรองดองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะ “เราทำได้ เพื่อพ่อหลวง 

ของพวกเรา”

“ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” 

31

59-02-078 003-144new14-03  saranrom p_coated.indd   31 3/14/16   1:01:40 PM



ประมวลภาพกิจกรรม

Bike for Dad 
(ทั้งในและต่างประเทศ)

วิทยุสราญรมย์
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สู่บริบทใหม่ของประเทศ
ด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย

Democratic Governance – 
A New Normal to Strive For 

ปั่นเพื่อพ่อ
แปดสิบแปด พรรษา ราชาชาติ

เหล่าทวยราษฎร์ น้อมถวาย ดวงใจภักดิ์
พลังไทย สามัคคี ที่แน่นหนัก
ร่วมจงรัก พ่อหลวงมั่น กตัญญู

ด้วยสำนึก พระคุณพ่อ ก่อแผ่นดิน
รักของพ่อ คุ้มทุกถิ่น ให้ไทยสู้
พรของพ่อ คือมงคล ชนเชิดชู
คำสอนพ่อ นำลูกสู่ สุขมงคล

ลูกหลานไทย ขอแทนคุณ บุญพ่อหลวง
ใจทุกดวง ผนึกแกร่ง ทุกแห่งหน
‘ปั่นเพื่อพ่อ’ ก่อพลัง ดั่งใจชน

ประกาศก้อง ให้โลกยล ว่าคนไทย

บอกรักพ่อ ด้วยรู้รัก สามัคคี
เป็นศักดิ์ศรี ประวัติศาสตร์ ราษฎร์ ‘ทำได้’

เพื่อตอบแทน องค์พ่อหลวง ดวงใจไทย
‘ปั่นเพื่อพ่อ’ ถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

วิทยุสราญรมย์
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อานันท์ ปันยารชุน
สัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

สู่บริบทใหม่ของประเทศ
ด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย

Democratic Governance – 
A New Normal to Strive For 

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ท่านผู้มีเกียรติ

 “ผมขอขอบคุณ ธปท. ที่เชิญผมมากล่าวปาฐกถาในวันนี้ และผมขอ 

ถือโอกาสนี้ แสดงความชื่นชมท่านผู้ว่าประสาร ที่ได้ผสมผสานศาสตร์และ 

ศิลป์ในการทำงานในตำแหน่งที่ท้าทายนี้ได้อย่างดีเยี่ยมตลอดระยะเวลา 

๕ ปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกันโดยตรง แต่ผมก็ได้ชื่นชม 

ท่านผู้ว่าประสารอยู่ห่าง ๆ ในการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ยืนหยัดบนหลักการ 

มีความเป็นวิชาการ และที่สำคัญ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และมุ่งมั่นใน 

ผลประโยชน์ส่วนรวมเสมอ ซึ่งสะท้อนในค่านิยม ๔ ประการที่ท่านผู้ว่าได้ 

พยายามบ่มเพาะใน ธปท. ได้แก่ “ยืนตรง” “มองไกล” “ยื่นมือ” และ 

“ติดดิน”
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 ในขณะเดียวกัน ผมมั่นใจว่า ดร.วิรไท สันติประภพ จะสามารถสาน 

และต่อยอดจากพื้นฐานค่านิยมที่ดีนี้ได้ ผมรู้จักและติดตามผลงานของ 

ดร.วริไท มาสบิกวา่ป ีเปน็คนหนุม่ไฟแรง ทีม่คีวามคลา้ย ดร.ประสาร ในหลายมติ ิ 

โดยเฉพาะในการยึดถือหลักการ ความซื่อสัตย์ และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในทาง 

ปฏิบัติ ผมขอให้กำลังใจ ดร.วิรไท ในการสืบต่อตำแหน่งผู้ว่าการธนาคาร 

แห่งประเทศไทยต่อไป

 สำหรับปาฐกถาในวันนี้  ผมคิดว่าหัวข้อของงานสัมมนาเกี่ยวกับ 

New Normal เหมาะสมอย่างยิ่งกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลัง 

เผชิญการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

หรือการเมือง ซึ่งสืบเนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และมีผลกระทบ 

ต่อประเทศและประชาชน ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องตระหนักถึงและปรับตัว 

ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับทางด้านเศรษฐกิจนั้น มีผู้ทรง

คุณวุฒิหลายท่านในงานสัมมนานี้ที่สามารถอธิบายความท้าทายได้อย่างลึกซึ้ง 

ผมจึงจะขอกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย และจะเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและ

การเมือง ซึ่งผมเห็นว่ามีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจจน

ยากที่จะแยกออกจากกันได้

 ในขณะนี้  เรากำลังอยู่ระหว่างช่วงรอยต่อที่สำคัญทางการเมือง 

หลายท่านคงพยายามที่จะคาดว่าเมื่อผ่านรอยต่อนี้ไปแล้ว New Normal 

ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ผมเองก็ไม่สามารถคาดคะเนได้ดีกว่าท่าน 

แต่เท่าที่ผ่านมาในอดีต กระแสโลกาภิวัตน์ บริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อ 

ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต และการใช้จ่ายโดยไม่ประมาณตนเอง เป็นต้นเหตุของ 

ความล้มเหลวในการบริหารของทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ ฉะนั้น 

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจริงจังกับการปรับบทบาทและจิตสำนึกของเรา 

เข้าสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักคิดในเรื่องความ 

พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วยให้เราสามารถ 
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เผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ พร้อมกับสามารถหาคำตอบและทางออก 

ให้กับปัญหาเหล่านี้ได้ และด้วยสาเหตุและความจำเป็นดังกล่าว ผมอยากใช้ 

โอกาสนี้ เสนอองค์ประกอบสี่ประการที่ขาดไม่ได้ ในบรรทัดฐานใหม่ 

(New Normal) ของเส้นทางการพัฒนาประเทศไทย ที่จะนำไปสู่การ 

เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและทรงพลัง

 ประการแรก New Normal ของประเทศไทยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน 

ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง ผมขอเน้นคำว่า ยั่งยืนและ 

ทั่วถึง ที่ผ่านมาเรามักจะมุ่งเป้าไปที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นหลัก 

ให้ความสำคัญแค่ตัวเลข โดยละเลยมิติด้านคุณภาพและการแบ่งสรร 

ผลประโยชน์และรายได้ให้ทั่วถึง วิกฤตต้มยำกุ้งและวิกฤตการเงินโลกที่ผ่าน

มา เป็นสิ่งเตือนใจถึงอันตรายของการขยายตัวแบบสุดโต่ง ในขณะเดียวกัน 

เราก็ได้เห็นแล้วว่า การขยายตัวแบบอัดฉีดมาตรการประชานิยมที่ไร้วินัยทาง

การคลังนั้น เป็นการขยายตัวที่ไม่ยั่งยืน และสร้างปัญหามากมายในภายหลัง 

โครงการรถคันแรกและโครงการรับจำนำข้าวเกินราคาตลาด เป็นเพียง 

ตัวอย่างของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบชั่วครู่ชั่วขณะที่รัฐบาลหลาย 

รัฐบาล ทั้งในบ้านเราและต่างประเทศ ได้ใช้เพื่อคะแนนนิยมระยะสั้นโดย 

ไม่คำนึงถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

 การจะพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนในระยะยาว ควรมุ่งเน้นการเสริม 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งมากกว่า ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐหรือ 

ราชการ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งการยกระดับ 

การศึกษาและงานวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต้อง 

อาศัยแรงกระตุ้น ผ่านกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีหน้าที่ในการ 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของภาคเอกชน ภายใต้แรงกดดัน 

จากการแข่งขันในตลาด สิ่งที่รัฐ “ต้องทำ” คือ เป็นผู้กำกับดูแลในการป้องกัน 
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การผูกขาดและคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งที่ “ต้องไม่ทำ” คือ ประกอบกิจการ 

ที่แข่งขันกับเอกชน หรือ ออกกฎหมายกฎเกณฑ์ที่บั่นทอนกลไกตลาด 

อันที่จริงแล้วหลักการดังกล่าวได้กำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญปี  ๒๕๔๐ 

และสะท้อนอยู่ใน พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ แต่การบังคับ 

ใช้กฎหมายไม่เคร่งครัด ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การแข่งขันในธุรกิจ 

หลายประเภท โดยเฉพาะในบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การขนส่ง 

การสื่อสาร และพลังงาน จึงยังไม่สมบูรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการของรัฐ 

เป็นมิติสำคัญในด้านนี้ซึ่งผมจะกล่าวถึงในภายหลัง

 ในขณะเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืน ต้องมีการแบ่งสรร 

ผลประโยชน์ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงจะ 

ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมและความชอบธรรมของระบบเศรษฐกิจ 

และการเมืองในที่สุด ความเหลื่อมล้ำเป็นบ่อเกิดหรือนำมาซึ่งความยุ่งยากของ

อกีหลากหลายปญัหา ไมว่า่จะเปน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม รวมทัง้ปญัหาการเมอืง 

ที่คุกรุ่นและปะทุเป็นระยะในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีงานศึกษาใน 

ระยะหลังที่ชี้ให้เห็นว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยตัวเองสามารถเป็น 

อุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ประเด็นเรื่อง 

ความเหลื่อมล้ำกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกประเทศ แม้แต่ใน 

สหรัฐฯ เอง ซึ่งเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก แต่ก็เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำ 

เกือบจะมากที่สุดในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้ว และความเหลื่อมล้ำนี้ 

หากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง จะเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาของประเทศ

ในอนาคต และในที่สุดจะกลับกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่รุนแรงได้

 ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงต้องนำไปสู่สังคมที่เปิดและมีส่วนร่วม 

ของคนในสังคม โดยนอกจากการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคที่ผมกล่าวเมื่อ

สักครู่แล้ว เรายังต้องให้สิทธิเสรีภาพ และโอกาสที่ทัดเทียมกันแก่ทุกภาคส่วน 

ทุกกลุ่ม ทุกศาสนา และทุกพื้นที่ในสังคม ในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการ 
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พัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศ 

และพร้อมที่จะตรวจสอบการทำงานของภาครัฐตลอดเวลา

 สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนั้น มิได้หมายถึงเพียงการที่ประชาชนทุกคน 

มีสิทธิในการเลือกตั้ง แต่รวมไปถึงการให้ความสำคัญและรับฟังความเห็นหรือ 

ข้อเรียกร้องของทุก ๆ ฝ่าย ไม่ใช่เพียงแต่ฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้ง หรือหมู่คน 

ส่วนใหญ่ ระบบการปกครองโดยเสียงข้างมากไม่ได้หมายถึงการปกครอง 

ลักษณะผู้ชนะกินรวบ หรือ winner takes all ที่ผู้ชนะสามารถดำเนิน

การทุกอย่างได้ตามที่ต้องการ ดังที่นักเขียนท่านหนึ่ง (James Bovard) 

เคยกล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตยต้องมีความลึกซึ้งมากกว่าการที่หมาป่าสองตัว 

กับแพะตัวหนึ่งมาลงคะแนนกันว่าควรรับประทานอะไรเป็นมื้อเย็น” ถ้าจะให้ 

ประชาธิปไตยคงอยู่ได้ในระยะยาวและเกิดความสงบสุขต้องมีขันติธรรม 

กล่าวคือ การยอมรับความหลากหลายในสังคม กลุ่มเสียงข้างน้อยต้องได้รับ 

ผลประโยชน์อย่างเที่ยงธรรมจากกระบวนการการเลือกตั้ง ฝ่ายที่ชนะการ 

เลือกตั้งต้องตระหนักว่าตนเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ และมีหน้าที่ 

ที่จะรักษาและส่งเสริมฉันทามติที่สมดุลในสังคม ซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

 การเป็นสังคมที่เปิดและมีส่วนร่วมนั้น ย่อมต้องดำเนินควบคู่ไปกับ 

สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

ในเอเชียส่วนใหญ่รวมทั้งในประเทศไทย ความสามัคคีและการหลีกเลี่ยงความ

ขัดแย้งเป็นค่านิยมสำคัญ สิ่งที่ท้าทายเราคือว่า จะทำอย่างไรให้มีการยอมรับ 

การวิพากษ์วิจารณ์ การชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน 

โดยถือว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตหรือพัฒนาการของการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย ในกระบวนการประชาธิปไตยเราไม่ควรมองทุกเรื่อง 

เป็นขาวและดำ ผิดหรือถูก ในความเป็นจริงหลายเรื่องไม่มีผิดไม่มีถูก 

มีแค่มุมมองหรือวิจารณญาณที่แตกต่าง เพื่อไปสู่การเป็นสังคมที่เปิดและ 

มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เราต้องหัดที่จะเดินหน้าไปด้วยกันบนพื้นฐานของ 
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ความแตกต่างโดยไม่สร้างความแตกแยก หรือก่อให้เกิดการเกลียดชัง 

ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้กำลังอาวุธและความรุนแรงในด้านต่าง ๆ การจะนำไปสู่

สังคมที่เปิดและมีส่วนร่วมนั้น การทำงานของสื่อนับว่ามีบทบาทสำคัญมาก 

ในการเปน็ตวักลางนำเสนอความคดิเหน็ตา่ง ๆ  ใหเ้กดิความสมดลุและไมบ่ดิเบอืน 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปิดทางให้มีการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารพร้อมกับ 

พื้นที่สำหรับวาทกรรมสาธารณะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อินเตอร์เน็ต 

ได้ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและดำเนินการทางการเมือง และ 

ได้เกื้อกูลให้เกิดชุมชนออนไลน์ขึ้นมากมาย เสียงเหล่านี้อาจขัดกันเอง 

บางเสียงอาจมีความรู้มากกว่าเสียงอื่น บางเสียงอาจเป็นการซุบซิบนินทาหรือ 

คาดเดา ทั้งหมดนี้คือตลาดแห่งความคิด ซึ่งก็เหมือนตลาดทั่วไปตรงที่สินค้า 

แต่ละอย่างมีคุณค่าไม่เท่ากัน ตราบใดที่เราทำให้คนสามารถรู้จักวิธีประเมิน

คุณค่าของความคิดในตลาดนี้ รู้จักคัดเอาความคิดที่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

มีเหตุมีผลมาใช้ รู้จักปฏิเสธความคิดที่สุกเอาเผากิน ไม่เพียงแต่ประชาธิปไตย

จะยั่งยืนเท่านั้น แต่จะเจริญงอกงามขึ้นอีกด้วย

 องค์ประกอบประการที่สาม ของ New Normal ที่สำคัญยิ่งคือ การ 

ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปกครองโดยหลักนิติธรรม ไม่ใช่คำนึงถึงแต่ตัวบท 

กฎหมาย แต่ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและความเป็นธรรมด้วย 

จริงอยู่หลักนิติธรรมต้องอาศัยกฎกติกาที่รัดกุมและมีหลักการ แต่กฎกติกา 

เหล่านั้นต้องบังคับใช้อย่างตรงไปตรงมากับทุก ๆ คนโดยไม่มีกรณียกเว้น 

ไมว่า่จะเปน็บคุคลหรอืองคก์รในภาครฐั ภาคเอกชน หรอืแมก้ระทัง่ตวัรฐับาลเอง 

ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กระบวนการร่างและบังคับใช้กฎหมายต้องมีความ 

โปร่งใสและเป็นธรรม กระบวนการยุติธรรม ซึ่งรวมทั้งกระบวนการตุลาการ 

ต้องมีอิสระ มีคุณภาพ ไม่ลำเอียง มีความเที่ยงธรรม และไม่ชักช้า 

ที่สำคัญ กฎหมายไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมาย

ทางการเมือง ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐบาลต้องคงเส้นคงวา 
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รัฐบาลไม่ควรดำเนินการตามอำเภอใจ จับกุมผู้คนที่คัดค้านนโยบายของตน 

และลิดรอนสิทธิเสรีภาพที่บุคคลเหล่านั้นพึงมีตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชน 

ของราษฎรทุกคนควรได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน

 การปกครองด้วยหลักนิติธรรมนั้นต่างจากการปกครองด้วยกฎหมาย 

เราต้องมี rule of law ไม่ใช่ rule by law ตรงนี้มีความละเอียดอ่อนที่สำคัญ 

ยกตัวอย่างการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศจีน ที่ผ่านมาเป็นการปราบ 

ปรามด้วยกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งแม้ว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดรายใหญ่มาลง

โทษได้ แต่ก็มีคำถามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ จึงไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 

หรือในประเทศไทยเราเอง ขณะนี้เหตุการณ์สงบ แต่เป็นเพียงผิวเผิน สังคม 

จะอยู่ไม่ได้ในอนาคตหากความสงบนั้นเกิดจากกฎหมายที่เข้มงวด มีมาตรการ 

ทำให้คนพูดไม่ออกหรือพูดไม่ได้ เป็นการกำหนดให้มีความสงบมากกว่า 

การเกื้อกูลให้ความสงบเกิดขึ้นเองภายใต้ครรลองของกฎระเบียบและหลัก 

ปฏิบัติในสังคม เมื่อเป็นเช่นนี้ความโปร่งใสก็ไม่เกิดขึ้น

 หากพิจารณาตัวเลขวัดความสมบูรณ์ของหลักนิติธรรมของประเทศ 

ทั่วโลกโดย World Justice Project ตัวเลขล่าสุดสำหรับปี ๒๕๕๘ 

พบว่าสี่อันดับต้นได้แก่กลุ่มประเทศนอร์ดิกคือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 

และฟินแลนด์ ส่วนประเทศไทยได้คะแนนเพียง ๐.๕๒ จากคะแนนเต็ม ๑ 

นับเป็นลำดับที่ ๕๖ จาก ๑๐๒ ประเทศ และลำดับที่ ๑๑ จาก ๑๕ ในภูมิภาค 

ต่ำกว่าประเทศฟิลิปปินส์ กรีซ และกานา จะเห็นได้ว่าหนทางสู่การพัฒนา 

หลักนิติธรรมของเรายังอีกยาวไกล

 เมื่อการบังคับใช้หลักนิติธรรมอ่อนแอ การฉ้อราษฎร์บังหลวงทุจริต 

คอร์รัปชันก็เฟื่องฟู ประชาธิปไตยจะผิดเพี้ยนไม่ทำงานเมื่อนักการเมือง 

ข้าราชการ ภาคเอกชน ตำรวจ และทหารล้วนใช้อำนาจที่ตนมีอยู่เพื่อสร้าง 

ความร่ำรวยให้กับตนเอง และเอื้อประโยชน์ส่วนตัวบนความทุกข์ยากของ 

ประชาสังคม ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของภาคตุลาการเป็นฐานหลัก 
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อย่างหนึ่งของหลักนิติธรรม หากผู้พิพากษาใช้กฎเกณฑ์ชุดหนึ่งสำหรับ 

ผูท้ีม่อีำนาจวาสนา และใชอ้กีชดุหนึง่สำหรบัผูท้ีไ่มม่สีิง่เหลา่นัน้ ระบบการเมอืง 

และยุติธรรมทั้งหมดก็จะตกต่ำเสื่อมเสีย และเซาะกร่อนความไว้วางใจของ 

ประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการให้ความยุติธรรม

 หลักนิติธรรมย่อมเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

และความโปรง่ใสของสถาบนัรฐัและบคุคลในสถาบนัเหลา่นัน้ ความรบัผดิชอบ 

ต่อสาธารณะและความโปร่งใสในแก่นแท้แล้วมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อ 

คุ้มครองพลเมืองจากนโยบายที่หลงทาง หรือการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ 

ให้แก่คนกลุ่มน้อย รัฐบาลที่ไม่รับผิดชอบ รัฐบาลที่ไม่ต้องอธิบายอะไรต่อใคร 

รัฐบาลที่ดำเนินการต่าง ๆ ได้โดยไม่มีการตรวจสอบ มีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจ

ในทางที่ผิดและเพิกเฉยต่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเช่นนั้น 

กระบวนการตัดสินใจจะต้องโปร่งใสและเปิดต่อการตรวจสอบ ประชาชนต้อง

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทัง้หมดทีเ่กีย่วกบันโยบายและโครงการสาธารณะ 

และทันกับเหตุการณ์ การถ่วงดุลและคานอำนาจเช่นนี้เป็นหัวใจของความ 

รับผิดชอบที่รัฐจะพึงมีต่อสังคม

 การปกครองด้วยหลักนิติธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและ 

รับผิดชอบของภาครัฐ เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่รัฐบาลที่ตอบสนองต่อ 

ความตอ้งการของประชาชน หรอื responsive government ซึง่เปน็สว่นหนึง่ 

ขององค์ประกอบประการที่สี่และสุดท้ายของ New Normal ที่ผมอยากจะ 

พูดถึง นั่นก็คือ การปรับสมดุลในโครงสร้างเชิงอำนาจระหว่างภาครัฐกับ 

ภาคประชาชน

 รัฐบาลที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นผลลัพธ์ของ 

การมีประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระจายอำนาจ 

อย่างสมบูรณ์แบบ ระบบปกครองที่ควบรวมอำนาจทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลาง 

ไม่สามารถที่จะรองรับความสลับซับซ้อนของสังคมที่นับวันจะทวีสูงขึ้นได้  
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การกระจายอำนาจการปกครองจะช่วยเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ที่ 

หลากหลายมากขึ้น อีกทั้ ง เป็นวิธีหนึ่ งที่จะลดอิทธิพลของกลุ่มพลัง 

ทางการเมือง ทั้งนี้ ผมไม่ได้หมายถึงการกระจายอำนาจให้กับองค์กรท้องถิ่น 

โดยควบคุมจากส่วนกลาง แต่การกระจายอำนาจให้ถึงมือประชาชนหรือ 

กลุ่มตัวแทนประชาชนที่แท้จริง ที่ผ่านมาเรามีการตั้งองค์กรในท้องถิ่น 

แตย่งัควบคมุอำนาจในการแตง่ตัง้จดัการสว่นใหญไ่วท้ีส่ว่นกลาง เราจำเปน็ตอ้ง 

ปฏิรูปองค์กรท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

ไม่ใช่ความต้องการของส่วนกลาง

 หัวใจของการกระจายอำนาจคือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

กำหนดสิ่งที่กระทบเขาโดยตรงมากที่สุด ในแต่ละพื้นที่  แต่ละจังหวัด 

แต่ละภาค ความต้องการในการแก้ปัญหาอาจจะเหมือนกัน และอาจจะต่างกัน 

การกำหนดนโยบายหรือแผนงานต่าง ๆ จึงควรให้ประชาชนในแต่ละ 

พื้นที่มีส่วนร่วมในการออกแผนแม่บทของตนเอง โดยรัฐเป็นเพียงผู้ให้ความรู้ 

ให้ข้อมูล ให้การสนับสนุนงบประมาณ และสนองความต้องการอื่น ๆ 

ตามความจำเปน็เทา่นัน้ แนน่อนวา่ในเรือ่งนโยบายเกีย่วกบัความมัน่คงของชาต ิ 

นโยบายป้องกันประเทศ นโยบายต่างประเทศ หรือนโยบายเศรษฐกิจการเงิน 

การคลังมหภาค ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล แต่ในเรื่องที่กระทบประชาชน 

โดยตรง เขาควรมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เช่น ระบบการศึกษา 

ทำไมเราจึงต้องมีกระทรวงศึกษาธิการมากำหนดหลักสูตรสำหรับทุกหมู่บ้าน 

ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด บทบาทของกระทรวงอาจจะเปลี่ยนจากการกำหนดเป็น

การสนับสนุนข้อมูลและทักษะให้กับครูมากกว่า

 ในด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ระบบคมนาคม หรือการรักษา 

ความปลอดภัย การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนอกจากจะเพิ่มความคล่องตัว 

ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว ยังจะเป็นการช่วยลดภาระ 

ให้กับรัฐบาลส่วนกลาง ไม่อย่างนั้นทุกครั้งที่มีปัญหาหรือเกิดความขัดแย้ง 

สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย 
Democratic Governance – A New Normal to Strive For 49

59-02-078 003-144new14-03  saranrom p_coated.indd   49 3/14/16   1:04:28 PM



ก็ต้องยกขบวนมาที่ทำเนียบหรือกระทรวงต่าง ๆ อย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้  

ทำไมเราจึงไม่ให้องค์กรในท้องถิ่นดูแลเรื่องเหล่านี้โดยตรง ในเมื่อเราก็ได้เห็น 

ชัดแจ้งแล้วว่ารัฐบาลส่วนกลางนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพและทนัทว่งท ีทีส่ำคญั เมือ่กระบวนการการเมอืงกระจายออกจาก 

ส่วนกลาง พลเมืองจะมีความตื่นตัว สนใจ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น 

เป็นการบ่มเพาะประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าและอยู่ยืนยาวในสังคม

 ทัง้นี ้ความสำเรจ็ของการกระจายอำนาจนัน้ขึน้อยูก่บัการมกีระบวนการ 

กลั่นกรองและนำเสนอข้อมูลที่รอบด้าน และเป็นที่มาของบทบาทของภาค 

ประชาสังคมที่สำคัญยิ่ง ประชาสังคมเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการ 

ถกเถยีงกนัดว้ยสตปิญัญาในเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจของสาธารณะ อกีทัง้ยงัเปน็ 

กลไกที่จะช่วยให้ทัศนะส่วนรวมของพลเมืองสามารถมีส่วนกำหนดนโยบาย  

และโนม้นา้วการตดัสนิใจของรฐับาลได ้กระบวนการพเิคราะหน์โยบายผา่นการ 

นำข้อถกเถียงและข้อมูลเข้าสู่เวทีสาธารณะ สามารถกดดันให้รัฐบาลจำต้อง 

นำเสนอข้อโต้แย้งหรือปรับเปลี่ยนท่าที ประชาสังคมที่ตื่นตัวจึงทำให้มีการ 

ตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้นในสังคมประชาธิปไตย

 การมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ย่อมต้องมีประชาชนที่มีการศึกษา 

ความรู้ และความรู้จักนึกคิด ที่สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและ 

เหตุผล ประชาธิปไตยจะมีพลังก็ต่อเมื่อผู้ลงคะแนนเสียงเข้าใจประเด็นปัญหา 

ที่ตนเผชิญอยู่ และทางเลือกที่ตนมี รวมทั้งเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ที่พึงมีภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เราจึงต้องเร่งปฏิรูประบบการศึกษาอย่าง 

จริงจัง เพื่อเสริมสร้างความสามารถของประชาชนในการผลักดันการ 

เปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม เรื่องนี้พูดกันมากแต่ไม่ค่อยมีความคืบหน้า 

เราต้องตั้งหลักใหม่ ตั้งหลักให้ดี อย่าลืมนะครับว่าเด็กที่เริ่มเรียนประถม ๑ 

ในปีนี้ จะเกษียณอายุในปี ๒๖๑๒ ไม่มีใครในที่นี้หรือในโลกหรอกครับ 

ทีส่ามารถจะคาดเดาไดว้า่โลกในปนีัน้จะเปน็อยา่งไร แคใ่หค้าดเดา ๕ ปขีา้งหนา้ 
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ก็แทบจะจนปัญญาแล้ว แต่เรากำลังต้องสอนเด็กเหล่านั้นเพื่อให้สามารถอยู่ใน 

โลกใบนัน้ แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้เมือ่นัน้ หนทางเดยีวทีผ่มเหน็คอื การศกึษาจะตอ้ง 

เปลี่ยนจากการเน้นการท่องจำ ไปสู่การรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และความ 

สามารถในการปรบัตวั เริม่ตน้ดว้ยการใหค้รบูาอาจารยส์อนนอ้ยลง ใหน้กัเรยีน 

นักศึกษาอ่านหนังสือหลากหลายมากขึ้น มีการสนทนาระหว่างครูกับนักเรียน

มากขึ้น มิใช่เน้นการหาคำตอบที่ถูกหรือผิด แต่เน้นการกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด 

กล้าพูด กล้าออกความเห็น และรู้จักใช้เหตุผล

 ในยุคที่ข้อมูลมหาศาลอยู่แค่ปลายนิ้วผ่านโทรศัพท์มือถือ สิ่งที่จำเป็น 

คอืทกัษะในการเลอืกใชแ้ละวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งเหมาะสม มากกวา่การทอ่งจำ 

ข้อมูลต่าง ๆ การสอนวิธีการเรียนรู้จะสำคัญกว่าการให้ความรู้ หากลูกหลาน 

ของเราจะสามารถแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนในอนาคต เช่น ปัญหาโลกร้อน 

เขาต้องอาศัยความสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ซึ่งผมมองว่าระบบการศึกษา 

ปัจจุบันให้ความสำคัญน้อยไป ศัตรูสำคัญของความสร้างสรรค์คือ การติเตียน 

ความผิดพลาด ผมคิดว่าเด็กทุกคนเกิดมาด้วยทุนความสามารถในการ 

สร้างสรรค์ที่สูงมาก แต่ระบบการเรียนการสอนที่เน้นการตอกย้ำตีตราการ 

ทำผิด ตีโจทย์ผิด ตอบข้อสอบผิด เป็นการขจัดความสร้างสรรค์ของเด็กไป

เรื่อย ๆ จนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความกล้าเหลือเพียงพอที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ 

เพราะกลัวผิดพลาด แต่ในความเป็นจริง ไม่มีความสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม

ใด ๆ ในโลกนี้ที่เกิดขึ้นจากความกลัวที่จะผิด ตรงกันข้าม ความกล้าที่จะผิด 

การลองผิดลองถูก และความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าต่างหากเป็นพื้นฐาน 

ของการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ iPhone ที่ทุกท่านถืออยู่นั้น 

ตอนที่วางตลาดในปี ๒๕๕๐ มีแต่คนคิดว่าจะขายไม่ออก และเป็นตัวอย่างของ 

ผลลัพธ์ที่มาจากความกล้าที่จะผิด มากกว่าความกลัวที่จะล้มเหลว

 การพฒันาของมนษุยน์ัน้ไมไ่ดเ้ปน็ไปตามเสน้ตรง เราไมค่วรมองวา่ทกุคน 

ควรจะเดินตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อไปสู่ความสำเร็จ กระบวนการเรียนรู้ของ 
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เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน การมีแผนแม่แบบเดียวหรือวิธีสอนลักษณะ 

one size fits all ไม่สามารถนาไปสู่การให้เด็กแต่ละคนเข้าถึงสมรรถนะสูงสุด 

ของตนได้ ประเทศฟินแลนด์เป็นต้นแบบของระบบการศึกษาที่ประสบความ 

สำเร็จมาก เป็นระบบที่ไม่ได้พึ่งการกำหนดหลักสูตรส่วนกลางหรือการสอบ 

มาตรฐาน แต่ส่งเสริมการทดลองวิธีการสอนต่าง ๆ โดยให้อำนาจโรงเรียน 

ในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดแนวทางการสอน ให้ความสำคัญแก่ความ 

แตกต่างของนักเรียน ใช้การทดสอบเพื่อวิเคราะห์และส่งเสริมความถนัด 

ของเด็กมากกว่าการจัดลำดับ การเน้นการศึกษาเพื่อตอบสนองชีวิตประจำวัน 

สะท้อนอยู่ในตัวเลขที่ประมาณหนึ่งในสามของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเรียน 

อยู่ในสายอาชีวศึกษา

 หากการศึกษาสร้างเด็กให้มีทักษะในการเรียนรู้ที่ดี เขาย่อมมีทักษะ 

ในการเรียนรู้บริบทของประเทศรวมทั้งแก่นสารที่สำคัญของประเด็นต่าง ๆ 

ซึ่งจะส่งผลให้เขามีศักยภาพที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผล รวมทั้ง 

ปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์

 ท่านผู้มีเกียรติครับ

 ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานั้น เป็นภาพ New Normal ของประเทศไทย 

ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของธรรมาภบิาลในระบอบประชาธปิไตย หรอื Democratic 

Governance เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงบนพื้นฐานของความชอบธรรม 

ซึ่งในมุมมองของผม ประเทศไทยไม่เคยมี เรามีแต่ประชาธิปไตยที่เน้นรูปแบบ 

มากกว่าสาระ มีการเลือกตั้งแล้วก็จบ ไม่ได้มีการใส่ใจในการพัฒนาสถาบัน 

ต่าง ๆ ที่จำเป็นของประชาธิปไตย สิ่งที่เรากำลังเผชิญตอนนี้ หากมองลึก 

ลงไปแล้วมีต้นตอมาจากการที่เราไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตามวิถีทางของ 

ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เป็นเพียงการตกแต่งผิวเผิน เป็นเพียง 

เหล้าใหม่ในขวดเก่า หรือไม่ก็เหล้าเก่าขวดเก่าแต่จุกใหม่ ที่สำคัญ เรายังไม่ 

พยายามคน้หาเหตทุีแ่ทจ้รงิของความแตกแยกในเมอืงไทย หลายสิง่หลายอยา่ง 

วิทยุสราญรมย์

52

59-02-078 003-144new14-03  saranrom p_coated.indd   52 3/14/16   1:04:28 PM



ไม่เกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลในอดีตและปัจจุบันกำลังทำ ไม่ใช่เรื่องการต่อสู้ 

ระหว่างคนที่นิยมประชาธิปไตยหรือไม่นิยมประชาธิปไตย แต่เป็นเรื่องของ 

ความยากจน ความไม่ยุติธรรมในสังคม ความเหลื่อมล้ำในสิทธิและโอกาส 

และความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชน และแม้แต่ระหว่าง 

ประชาชนด้วยกันเอง

 ผมมักจะมองว่าคนไทยสร้างปัญหาเก่ง และก็แก้ปัญหาเก่ง เรามี 

กระบวนการพัฒนาแบบลองผิดลองถูกตามสถานการณ์ หรือ muddling-

through แต่ไม่ค่อยมีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ถึงแม้ทางด้านเศรษฐกิจเราได้มีพัฒนาการมาในระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน 

เราได้ละเลยการพัฒนาด้านสังคมและการเมือง มาถึงบัดนี้ เราจึงตระหนักว่า 

สถาบันหลายอย่างของเราไม่พร้อมที่จะเผชิญความท้าทายของยุคโลกาภิวัตน์  

ขณะที่โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าสถาบันทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมของเรากลับก้าวตามไม่ทัน ธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบ 

ประชาธิปไตยจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศในทิศทางที่สมดุลกว่าที่ผ่านมา 

การที่เรารับฟังความเห็นที่หลากหลายจากกลุ่มประชาชนที่กว้างขวางจะทำให้ 

รัฐบาลให้น้ำหนักกับการพัฒนาที่รอบด้านและยั่งยืนมากกว่า เราคนไทย 

มักใฝ่ฝันให้มีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเมื่อประเทศเราประสบปัญหา แต่ยุค 

แห่งการตัดสินใจแบบ “ฉันรู้ดีที่สุด” ได้หมดไปแล้ว แม้ว่ารัฐจะมีข้อมูลและ 

อำนาจที่กว้างขวาง แต่ก็ไม่ได้รู้ดีไปทุกอย่าง โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ 

ที่ในยุคปัจจุบันความสลับซับซ้อนได้ทวีสูงขึ้นมาก

 ทำไมธรรมาภิบาลคือกุญแจดอกสำคัญสำหรับการบริหารเศรษฐกิจ 

ที่ดี ผมขอยกตัวอย่างการกำกับดูแลกิจการในภาครัฐ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามี

พัฒนาการที่น่าเป็นห่วง เห็นได้ชัดจากความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอย 

และผลการดำเนินงานที่ตกต่ำลง รัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดยังสามารถทำกำไรได้  

ในขณะทีร่ฐัวสิาหกจิทีต่อ้งแขง่ขนัสว่นใหญข่าดทนุ ตน้ตอของปญัหาเกีย่วเนือ่ง
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โดยตรงกับโครงสร้างการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีความซับซ้อน ขาดเอกภาพ 

และมีปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายด้าน อาทิ การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 

ปัญหาการโกงกิน การมีเป้าหมายหลายด้านทั้งด้านสังคมและด้านธุรกิจ 

สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งขาดความชดัเจนในการแยกแยะบทบาททีส่ำคญัระหวา่ง 

ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายกำกับดูแล และผู้ทำหน้าที่คล้ายเจ้าของ รวมถึงปัญหาการ 

แข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งทำให้รัฐวิสาหกิจขาด 

แรงผลักดันในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ

 ปัญหานี้จำเป็นต้องแก้ไขโดยเร็ว เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นชิ้นส่วนที่ 

ใหญ่และมีอิทธิพลมากต่อประสิทธิภาพของเศรษฐกิจโดยรวม การที่กิจการ 

รัฐวิสาหกิจมักมีลักษณะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นต้นธารของธุรกิจอื่น ๆ 

ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำประปา คลื่นความถี่ ระบบขนส่ง สนามบิน 

หรือท่าเรือ รัฐวิสาหกิจที่ไร้ประสิทธิภาพจึงไม่เพียงจะบั่นทอนผลประกอบ 

การของตัวเอง แต่จะเหนี่ยวรั้งธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด เพราะราคา 

ที่แพงและคุณภาพที่ต่ำของโครงสร้างพื้นฐานย่อมไม่เอื้อให้เอกชนนำไป 

ต่อยอดเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีได้ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 

ที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งการจัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” จึงอาจ 

เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรทาง 

เศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ย่อมขึ้นกับความซื่อตรงและความสามารถในตัว 

บุคคลที่มีอำนาจบริหารบรรษัทนี้ด้วย

 จะว่าไปแล้ว ประสิทธิภาพของภาครัฐวันนี้ได้กลายเป็นปัจจัยที่มีความ 

สำคัญลำดับต้น ๆ ในการกำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

และประสิทธิภาพดังกล่าวมักจะไปควบคู่กับความเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ 

ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องมีขนาดเล็กเสมอไป แต่แก่นของมัน 

อยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการ และตอบสนองต่อความต้องการและ 

ความเดือดร้อนของประชาชน หลักการในการพัฒนาประเทศโดยยึดถือ 
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บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน เป็นที่มาของ 

ชือ่หนงัสอื “Development as Freedom” ของ Amartya Sen ผูไ้ดร้บัรางวลั 

โนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นแก่นหลักของประชาธิปไตยที่แท้จริง

 ท่านผู้มีเกียรติครับ

 ในการเดินหน้าไปสู่ New Normal ที่ผมได้กล่าวถึงนั้น เราจำเป็นต้องมี

การปฏิรูปอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก กระบวนการ 

ปฏิรูปย่อมนำมาซึ่งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์ 

นั้นมักจะมีการรวมตัวกันดีกว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ การถ่วงดุลอำนาจไม่ให้ผู้  

เสียประโยชน์กีดขวางการเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จำเป็น 

ต้องพึ่งกลไกการกระจายผลประโยชน์ที่ได้ระหว่างสมาชิกในสังคมอย่าง 

สมดุล ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประเทศมีกระบวนการหรือสถาบันทาง 

เศรษฐกิจและการเมืองแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยจังหวะท่วงทีที่ 

เหมาะสม

 ในความเป็นจริง การปฏิรูปที่สำเร็จมักเป็นการฉวยโอกาสจาก 

สถานการณ์ที่เอื้อ โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ บ่อยครั้งเป็นการแปลง 

วิกฤตเป็นโอกาส ซึ่งผมมองเสมอว่าไทยเราเองไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิกฤต 

การเงินปี ๒๕๔๐ อย่างเต็มท่ี เพราะฉะน้ัน มาถึงตอนน้ี อย่าไปเสียเวลาถกเถียง 

กนัวา่ ทีเ่รามาถงึจดุนี ้อยา่งนี ้ถกูตอ้งไหม แมว้า่เปน็คำถามทีส่ำคญัทีค่วรศกึษา 

แต่ไม่ควรเป็นประเด็นหรืออุปสรรคที่จะทำให้เราไม่เดินหน้า หรือพยายาม 

แก้ไขสิ่งที่ควรจะแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไป

 การปฏิรูปนั้นควรมองเป็นองค์รวม ในช่วงที่ผ่านมาเราได้มุ่งการแก้ไข 

ปัญหาทั้งปวงไปที่รัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น เราเป็น 

ประเทศที่ใช้รัฐธรรมนูญค่อนข้างเปลือง ปัจจุบันก็ถึงฉบับที่ ๑๙ แล้วในเวลา 

๘๓ ปีซึ่งเท่ากับอายุผมพอดี
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 ในฐานะผู้ที่มีส่วนในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ 

ซึ่งเป็นการยกร่างโดยมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของประชาชนเป็นครั้งแรกใน 

ประวัติศาสตร์ ผมก็เคยมีความหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะช่วยเปลี่ยนแปลง 

ประเทศไทยใหเ้ปน็สงัคมประชาธปิไตยทีเ่ปดิกวา้ง โปรง่ใส และมคีวามรบัผดิชอบ 

ในขณะที่การปรับกระบวนการเลือกตั้งจะช่วยลดการเมืองแบบหว่านเงินและ 

การฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ผมก็ได้ตระหนักอยู่ตลอดว่า รัฐธรรมนูญไม่ใช่ 

ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทั้งปวงของสังคมได้

 สังคมทุกส่วนจะต้องอ้าแขนรับอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังรัฐธรรมนูญ 

กอ่นทีม่นัจะสรา้งความแตกตา่งได ้และสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมากเ็ปน็ประจกัษแ์ลว้วา่ 

การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามลำพังนั้น ไม่สามารถ 

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ได้หากไม่เกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิรูปกลไก 

อื่น ๆ ที่เป็นเสาหลักของประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยเฉพาะการปฏิรูปวิธีคิด 

ของคนและการปฏิรูปการเมือง

 การปฏริปูนัน้ไมใ่ชก่ารกระทำทีเ่สรจ็ไปครัง้เดยีว แตเ่ปน็ “กระบวนการ” 

ที่อาจเริ่มขึ้นด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา แต่กระบวนการ 

นั้นต้องพัฒนาต่อไป เราต้องไม่ตกหลุมของการใช้ทางลัดต่าง ๆ นานา 

ในการบรรลุเป้าหมายสูงสุด หรือการคิดว่าการกระทำใด ๆ ที่หากสามารถ 

ทำได้ในวันนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวร เป็นการปฏิรูปที่เสร็จสรรพ 

ทุกอย่างต้องปรับปรุง และปรับตัวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีวัน 

สิ้นสุด ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาไม่ได้อยู่นิ่ง ต้องปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง สังคม 

ทีไ่มม่กีารปฏริปูเปน็สงัคมทีเ่ฉือ่ยชา และในกระบวนการปฏริปูนัน้ ไมม่ปีระโยชน ์

ที่จะถามว่า ข้อเสนอต่าง ๆ นั้นสามารถรับประกันได้ไหมว่าจะสำเร็จและเป็น 

ที่ยอมรับ ไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันได้ แต่ต้องทำด้วยเจตนาดีและความ 

บริสุทธิ์ใจ และพร้อมที่จะแก้ไขใหม่ภายหลังตามความจำเป็น
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 การปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่มีสูตรตายตัว ต่างจาก 

การสร้างบ้านที่มีแบบชัดเจน ดำเนินการได้จากต้นจนจบตามลำดับขั้นตอน

ทีละขั้น สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามใจชอบ หรือสร้างบ้านเหมือน ๆ 

กันเป็นร้อย ๆ หลัง ประชาธิปไตยที่แท้จริงเปรียบเสมือนต้นไม้ที่โตขึ้นได้จาก 

ปัจจัยสนับสนุนนานัปการ ทั้งดินฟ้าอากาศ เป็นการเติบโตลักษณะต่อยอด 

ที่ต้องรำลึกถึงอดีตที่ผ่านมา เป็นการเติบโตแบบธรรมชาติที่ไม่มีแม่พิมพ์ 

ต้นแบบหรือผลลัพธ์ที่กำหนดได้ชัดเจน ผู้ดูแลทำได้แต่เพียงให้สภาพแวดล้อม 

ที่เอื้ออำนวย ไม่มีต้นไม้สองต้นที่เหมือนกันทุกประการ แต่ทุกต้นสามารถ 

ให้ร่มเงาได้เหมือนกันในที่สุด

 เมล็ดของประชาธิปไตยจะต้องงอกเงยจากภายในแต่ละสังคมเอง 

จึงจะได้รับการยอมรับและดำเนินไปได้ ดังที่มหาตมะ คานธี กล่าวไว้ว่า 

“วิญญาณของประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยัดเยียดจากภายนอกได้ 

แตเ่ปน็สิง่ทีต่อ้งมาจากขา้งใน” ธาตแุทข้องความเปน็ประชาธปิไตยคอืประชาชน 

ต้องเป็นผู้ต้องการประชาธิปไตยเอง สังคมแต่ละแห่งจะต้องหาทางออกจาก 

ความขัดแย้ง และจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยคำนึง 

ถงึระดบัความพฒันา วฒันธรรมและประวตัศิาสตรข์องตน องคป์ระกอบตา่ง ๆ  

ของ Democratic Governance ที่ผมได้กล่าวมานั้นเป็นเสมือนเสาหลัก 

ที่จะช่วยยึดโยงให้วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปในทิศทาง 

ที่ถูกต้อง

 ท่านผู้มีเกียรติครับ

 ในความเป็นชาติ เราได้ก้าวมาถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปเหมือน 

เดิมได้อีกแล้ว การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเราทุกคนล้วน 

มีส่วนได้ส่วนเสียกับอนาคตของประเทศชาติ และต้องมีส่วนช่วยให้การ 

เปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในหนทางใหม่ที่สร้างสรรค์ พลังทั้งหลายทั้งมวลที่

หล่อหลอมสังคมเราจะต้องไม่เป็นพลังซ่อนเร้นอีกต่อไป แต่ต้องออกมา 
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ในที่แจ้งเพื่อร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการจะไปสู่จุดมุ่งหมายใด 

และจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร Democratic Governance แท้จริงแล้วเป็น 

กระบวนการทางความคิด หรือ mindset มากกว่ากฎระเบียบที่เป็นรูปธรรม 

ในการเดนิบนเสน้ทางสู ่New Normal ทีรุ่ง่เรอืง นอกจากการปฏริปูในหลาย ๆ  

มิติที่ต้องดำเนินการแล้ว เราต้องมีการปฏิวัติในความคิด ทัศนคติ รวมทั้ง 

กระบวนทัศน์ของสังคมและประชาชนโดยรวมให้เปิดกว้างมากขึ้น ยอมรับ 

กับความคิดที่หลากหลาย รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมร่วมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ในสังคม ธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ความหลากหลาย 

ของเรารวมพลังและสามารถสะท้อนออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ มันจึงเป็น 

ทางตรงที่สุดที่จะให้การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยเชื่อม 

ประสานเป็นหนึ่งเดียวไปสู่ “ความยั่งยืนที่แท้จริง” 

 ขอบคุณครับ 
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ชลธี จันทร์รัชชกูล

ประเทศไทยในเวที

G77: 
บทบาทใหม่

ที่ท้าทาย

 เมื่อเอ่ยถึงกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีชื่อว่า “กลุ่ม ๗๗” หรือ  

“G 77” เชือ่เลยวา่หลายทา่นคงจะไมคุ่น้หแูละกำลงัทำหนา้งง ๆ  กนัอยูพ่อสมควร  

บางท่านอาจเคยได้ยินชื่อ G8 และ G20 มาบ้าง เพราะเป็นการรวมตัวของ 

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงกว่า 

หลายประเทศในโลก แต่ในช่วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา เชื่อว่า ท่านผู้อ่านบางส่วน 

คงจะได้ยินชื่อของ G77 บ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้รับเลือก 

ให้ดำรงตำแหน่งประธานของกลุ่มในวาระปี ๒๕๕๙ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๖  

บทความนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่ม ๗๗ และที่มาที่ไป รวมถึงความ 

สำคัญของการที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานของกลุ่ม ๗๗ 
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 G77 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

 G77 ยอ่มาจาก Group of 77 ซึง่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๐๗  

โดยประเทศกำลงัพฒันา ๗๗ ประเทศ ทีไ่ดร้ว่มลงนามใน “Joint Declaration  

of the Seventy-Seven Developing Countries” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า  

“ปฏญิญารว่มของประเทศกำลงัพฒันา ๗๗ ประเทศ” ในชว่งของการประชมุ 

สหประชาชาตวิา่ดว้ยการคา้และการพฒันา (United Nations Conference on  

Trade and Development: UNCTAD) ณ นครเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ปจัจบุนัสมาชกิของกลุม่ ๗๗ ไดเ้พิม่ขึน้เปน็ ๑๓๔ ประเทศแลว้ ซึง่มากขึน้เกอืบ  
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๒ เท่า ของจำนวนประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้ง แต่กลุ่มนี้ก็ยังคงชื่อเดิมไว้ 

เนื่องจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งกลุ่มนั่นเอง 

 กลุม่ ๗๗ เปน็องคก์รระหวา่งรฐับาลของประเทศกำลงัพฒันาทีใ่หญท่ีส่ดุ 

ในสหประชาชาต ิเพราะมสีมาชกิมากถงึ ๑๓๔ ประเทศ กลุม่นีจ้งึมบีทบาทและ 

ความสำคญัมากในเวทรีะหวา่งประเทศเพราะจะมลีกัษณะเปน็กลุม่เจรจา หรอื  

Negotiating Bloc ของประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุด ก่อตั้งมายาวนานที่สุด  

และนับว่ามีอำนาจต่อรองสูงมากในสหประชาชาติ ด้วยเหตุนี้ เป้าประสงค์ของ 

ไทยในการเข้าร่วมกลุ่ม ๗๗ ก็เพื่อหาแนวร่วมจากประเทศกำลังพัฒนาใน 

ประเด็นต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาต่อรองกับประเทศพัฒนาแล้ว  

ที่ผ่านมา กลุ่ม ๗๗ มีบทบาทในการช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถแสดง 

ออกและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกัน รวมถึงเพิ่ม 

อำนาจการเจรจาต่อรองในประเด็นเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญภายใต้ 

ระบบของสหประชาชาต ินอกจากนี ้ยงัชว่ยสง่เสรมิความรว่มมอืใต-้ใต ้(South- 

South Cooperation) ดว้ย ซึง่ความรว่มมอืแบบใต-้ใต ้นีก้ห็มายถงึ ความรว่มมอื 

ระหวา่งประเทศกำลงัพฒันา ซึง่มกัเปน็ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ 
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ที่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าให้ความช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อความช่วยเหลือที่เคยได้รับจากประเทศ 

พัฒนาแล้วทั้งหลายลดลงและมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ประเทศกำลังพัฒนาจึง

ต้องพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม ๗๗ ครั้งแรกที่ประเทศแอลจีเรีย  

เมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๕๑๐ ได้มีการรับรอง “กฎบัตรแอลเจียร์” ที่ได้ระบุถึง 

โครงสร้างองค์การถาวร และค่อย ๆ พัฒนาจนเกิดเป็นการสร้าง Chapter  

ของกลุ่ม ๗๗ ที่มีสำนักงานเพื่อการประสานงานในเมืองต่าง ๆ รวม ๗ แห่ง  

ได้แก่ ๑) สำนักงานใหญ่หรือสำนักเลขาธิการของกลุ่ม ๗๗ ที่นครนิวยอร์ก  

๒) นครเจนีวา (UNCTAD) ๓) กรุงไนโรบี (UNEP) ๔) กรุงปารีส (UNESCO)  

๕) กรุงโรม (FAO/ IFAD) ๖) กรุงเวียนนา (UNIDO) และ ๗) กลุ่ม ๒๔ (G-25)  

ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (IMF และธนาคารโลก) ทั้งนี้ ประธานกลุ่มฯ ของแต่ละ  

Chapter จะหมุนเวียนไปตามภูมิภาค (เอเชีย-แปซิฟิก ลาตินอเมริกาและ 

แคริบเบียน แอฟริกา) และจะมีวาระหนึ่งปีในทุก Chapter โดยแอฟริกาใต้ 

ทำหน้าที่เป็นประธานของกลุ่ม ๗๗ ณ นครนิวยอร์ก ในปี ๒๕๕๘ 

 ปี ๒๕๕๗ นับเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับกลุ่ม ๗๗ เนื่องจากเป็น 

วาระครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งกลุ่มฯ โดยโบลิเวียในฐานประธานกลุ่ม  
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๗๗ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดการประชุมระดับผู้นำประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗  

เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ Santa  

Cruz ประเทศโบลิเวีย ภายใต้หัวข้อ “For a New World Order for  

Living Well” โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญาผู้นำ (Declaration) ซึ่งมี 

สาระสำคญัเกีย่วกบัการเนน้ยำ้ถงึความสำเรจ็ทีส่ำคญัของกลุม่ฯ ในการปกปอ้ง 

และส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา  

ตลอดจนยืนยันเจตนารมณ์และความพยายามของประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗  

ในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิก 

ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดระเบียบระหว่างประเทศที่เท่าเทียม 

ในเวทีเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถบรรลุเป้าหมาย 

การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน การจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในสังคม การให้บริการ 

ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน และการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

	 ไทยกับตำแหน่งประธาน	G	77

 การดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ ของไทยในครั้งนี้ก็มีที่มาจากแนว 

ปฏิบัติของกลุ่ม ๗๗ ที่ว่า ตำแหน่งประธานกลุ่มจะหมุนเวียนกันไประหว่าง  

๓ ภูมิภาค คือ ๑) เอเชีย-แปซิฟิก ๒) ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และ  

๓) แอฟริกา โดยปี ๒๕๕๘ เป็นวาระของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และก็เป็น 
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แนวปฏิบัติอีกเช่นกันที่ในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกเองจะให้ประเทศที่สนใจจะ 

เสนอตัวเป็นประธานแจ้งความจำนงต่อประธานกลุ่มของปีนั้น ๆ อย่างเป็น 

ทางการ จากนั้น สมาชิกกลุ่มก็จะพิจารณาคัดเลือกประเทศที่เหมาะสมแล้ว 

เสนอให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม ๗๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้ไทยเสนอตัว 

เป็นประธานกลุ่ม ๗๗ และต่อมาคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  

ณ นครนิวยอร์ก ก็ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ของไทยไปยังบังกลาเทศ  

ในฐานะประธานกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก วาระปี ๒๕๕๘ 

 ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก 

ก็มีฉันทามติเห็นชอบให้เสนอชื่อประเทศไทยเป็นผู้แทนของกลุ่มในการดำรง 

ตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ ณ นครนิวยอร์ก จากนั้น ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี 

ของกลุ่ม ๗๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ก็มีฉันทามติเห็นชอบและรับรอง 

ให้ไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ ที่นครนิวยอร์ก วาระปี ๒๕๕๙ สืบต่อ 

จากแอฟริกาใต้ โดยสมาชิกกลุ่มฯ ได้แสดงความยินดีและให้การตอบรับต่อ 

บทบาทการเปน็ประธานกลุม่ฯ ของไทยในเชงิบวก ซึง่การทีไ่ทยไดร้บัการคดัเลอืก 

ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ ณ นครนิวยอร์ก เป็นครั้งแรก ได้สะท้อน 

ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศที่มีอยู่ไม่น้อย 
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 ไทยกับบทบาทที่ท้าทาย

 แมว้า่กลุม่ ๗๗ จะเปน็การรวมตวักนัของกลุม่ประเทศกำลงัพฒันามากกวา่  

๑๓๐ ประเทศ แต่ประเทศสมาชิกของกลุ่มก็มีความแตกต่างของระดับการ 

พัฒนาและความหลากหลายทางอุดมการณ์ ซึ่งทำให้ผลประโยชน์และความ 

ต้องการของแต่ละประเทศไม่ได้เหมือนกันหรือสอดคล้องกันไปเสียทุกเรื่อง  

ดงันัน้ แนน่อนวา่ ตำแหนง่ประธานของกลุม่ประเทศทีม่คีวามหลากหลายเชน่นี ้

มาพรอ้มกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบอนัยิง่ใหญข่องประธาน ซึง่ประเทศ 

ไทยต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อประสานท่าทีและประโยชน์ให้เกิด 

ความสมดุลมากที่สุด 
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 ภารกิจหลัก ๆ ในการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ วาระปี ๒๕๕๙  

ก็คือ ไทยจะต้องประสานท่าทีของสมาชิกกลุ่ม ๗๗ และผลักดันท่าทีของกลุ่ม 

ในเวทีสหประชาชาติโดยเน้นการสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์สูงสุด 

ต่อทุกฝ่าย รวมทั้งการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับ 

ประเทศพัฒนาแล้วเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับโลก 

ต่อไป ซึ่งก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเลย

 นอกจากนี้ ในฐานะประธานกลุ่ม ไทยก็จะต้องทำหน้าที่อย่างแข็งขัน 

ในการประชุมที่สำคัญของกลุ่ม ๗๗ ได้แก่ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 

และระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม ๗๗ ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  

ซึง่เปน็การประชมุทีจ่ดัขึน้เปน็ประจำทกุปใีนชว่งเดอืนกนัยายน ณ สำนกังานใหญ ่
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ประเทศไทยในเวที G ๗๗ : บทบาทใหม่ที่ท้าทาย

องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการประชุม 

ทัง้สองระดบันีจ้ะเปน็เวททีีป่ระเทศสมาชกิของกลุม่ทัง้หมดจะมารว่มหารอืและ 

แลกเปลี่ยนความเห็นกันในประเด็นระหว่างประเทศต่าง ๆ และตกลงกันว่า 

กลุ่ม ๗๗ จะมีท่าทีต่อประเด็นเหล่านั้นอย่างไร และจะผลักดันเรื่องอะไรใน 

การประชมุสมชัชาสหประชาชาตเิพือ่ใหเ้สยีงของประเทศกำลงัพฒันาไดส้ะทอ้น 

ไปยังนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว

 กลุ่ม ๗๗ ยังมีการจัดประชุมระดับผู้นำที่เรียกว่า การประชุม South  

Summit ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำของประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ ที่ผ่านมา 

มีการจัดประชุม South Summit มาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรก คิวบาเป็นเจ้าภาพ 

จัดขึ้นที่กรุงฮาวานา เมื่อปี ๒๕๔๓ จากนั้น ๕ ปีต่อมา กาตาร์ก็เป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุม South Summit ครั้งที่ ๒ ณ กรุงโดฮา เมื่อปี ๒๕๔๘  

โดยการประชุมครั้งที่ ๒ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความคืบหน้าและติดตาม 

ปัญหา/ อุปสรรคของความร่วมมือของกลุ่ม ๗๗ นับตั้งแต่การประชุม South  

Summit ครั้งที่ ๑ และรับรองแผนงานความร่วมมือของกลุ่ม ๗๗ เพื่อบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals -  

MDGs) โดยที่ประชุมได้ยอมรับปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ซึ่งยืนยัน 

เจตนารมณ์สนับสนุน (๑) ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา และ  

(๒) ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้ว โดยได้ 

จดัทำแผนปฏบิตักิารโดฮา (Doha Plan of Action) เพือ่ผลกัดนัความรว่มมอืใต-้ 

ใต ้อยา่งเปน็รปูธรรม โดยเนน้การพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืและความรว่มมอื 

ตามเงื่อนไขความพร้อมและความต้องการของประเทศผู้รับ และการพัฒนา 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 นอกเหนือจากการเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ ที่นครนิวยอร์ก ประเทศไทย 

ยังเคยทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม ๗๗ ใน Chapter อื่น ๆ  มาแล้วด้วย โดยในปี  

๒๕๕๒ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา ได้รับเลือกให้เป็นประธาน 

67

59-02-078 003-144new14-03  saranrom p_coated.indd   67 3/14/16   1:04:31 PM



กลุม่ ๗๗ ทีน่ครเจนวีา ซึง่เปน็ Chapter ทีใ่หค้วามสนใจกบัประเดน็ดา้นการคา้  

และเมื่อปี ๒๕๕๗ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็น 

ประธานกลุ่ม ๗๗ ที่กรุงไนโรบี ซึ่งกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน 

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้กรอบโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง 

สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP)  

ซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวก็ส่งผลให้บทบาทของไทยเป็นที่ประจักษ์ในสายตา 

ของสมาชิกกลุ่ม ๗๗ รวมถึงประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ ด้วย 

ขอบคุณกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำบทความเรื่องนี้
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	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดฉลองครบรอบ	 ๔๐	 ปีอาเซียน-

นิวซีแลนด์	(ASEAN-New	Zealand	40th	Anniversary	Commemorative	

Summit)	ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	

	 ตามปกติอาเซียนไม่มีการหารือระดับผู้นำกับนิวซีแลนด์	 แต่ปีนี้เป็นปี 

ครบรอบ	๔๐	ปขีองความสมัพนัธแ์บบคูเ่จรจาระหวา่งทัง้สองฝา่ย	ผูน้ำอาเซยีน

และนิวซีแลนด์จึงเห็นพ้องว่าควรที่จะได้พบกันในโอกาสพิเศษนี้	

อุรวดี ศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม	กรมอาเซียน

ทศวรรษอาเซียน-
นิวซีแลนด์ 

 “๔ ทศวรรษอาเซียน-นิวซีแลนด์ จากคู่เจรจาสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์”

จากคู่เจรจาสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์”

“๔
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 ยอ้นกลบัไปเมือ่ป ี๒๕๑๘ นวิซแีลนด ์ประเทศเลก็ ๆ  ในมหาสมทุรแปซฟิกิ 

เกือบ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตรจากไทย ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจา 

(Dialogue Partner) กับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หรืออาเซียน ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งเริ่มตั้งมาเพียง ๘ ปี มีสมาชิกเพียง ๕ ประเทศ 

(อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลิปิปนิส ์สงิคโปร ์และไทย) ยงัไมม่สีถานะทางกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ ยังไม่มีเขตการค้าเสรี อีกทั้งเหตุการณ์ในภูมิภาคในช่วงนั้น 

ยังไร้เสถียรภาพและอยู่ในสภาวะสงคราม ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะเกิด 

ประชาคมอาเซียนที่มีสมาชิก ๑๐ ประเทศ 

 การตัดสินใจของนิวซีแลนด์ในครั้งนั้นนับว่ามีวิสัยทัศน์อย่างยิ่ง 

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สองที่เข้ามาเป็นคู่เจรจากับอาเซียน มีความร่วมมือ 

ที่ดีต่อกันมายาวนานถึง ๔๐ ปี แม้ความสัมพันธ์ในระยะแรกจะเป็นแบบ 

การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา โดยนิวซีแลนด์เป็นผู้ให้และสมาชิก 

อาเซียนเป็นผู้รับ แต่ต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน 

ที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
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 อา เซียนมีความสำคัญอย่ างมากต่อ เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์  

โดยเป็นถึงคู่ค้าอันดับ ๓ มูลค่าการค้าระหว่างกันในปี ๒๕๕๗ ประมาณ 

๑๐,๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๑๘ ซึ่งมีมูลค่าเพียง 

๑๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ อาเซียนเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย 

และเป็นกลไกในการส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้  

อนัเปน็เสน้ทางการคา้การเดนิเรอืสำคญัของนวิซแีลนดด์ว้ย สำหรบัอาเซยีนนัน้ 

นิวซีแลนด์มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดช่องว่าง 

ทางการพัฒนา และส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 

มาโดยตลอด อีกทั้งให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ด้วยเหตุผลข้างต้น 

อาเซียนจึงตัดสินใจยกระดับสถานะความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์เป็นหุ้นส่วนที ่

ครอบคลุมทุกด้าน

 “๔ ทศวรรษอาเซียน-นิวซีแลนด์ จากคู่เจรจาสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” 71
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 การประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้ง 

ประวัติศาสตร์ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็น 

หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) (นิวซีแลนด์เป็นคู่เจรจา 

ลำดับที่ ๖ ที่ได้รับสถานะนี้ นอกเหนือจากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 

และออสเตรเลีย) นายกรัฐมนตรีกับผู้นำที่เข้าร่วมได้รับรองแถลงการณ์ 

ร่วมของผู้นำอาเซียนและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสดังกล่าว และ 

รับทราบแผนปฏิบัติการอาเซียน-นิวซีแลนด์ใน ๕ ปีข้างหน้า (๒๕๕๙-

๒๕๖๓) ท่านนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นี้ 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในสาขาเกษตรกรรม ฝ่ายนิวซีแลนด์ให้ความ 

สำคัญกับการเพิ่มพูนขีดความสามารถของอาเซียนในธุรกิจภาคเกษตร แต่ไทย 

ก็ย้ำความสำคัญที่จะต้องไม่ละทิ้งภาคเกษตร และต้องช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่ 

สามารถปรับตัวต่อสิ่งท้าทายทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  

ขจัดอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตร และดูแลเกษตรรายย่อยที่มีรายได้น้อย 

นอกจากนี้ เสนอให้เพิ่มความร่วมมือกันในด้านการท่องเที่ยว การบริการ และ 

พลังงานที่ยั่งยืน นอกจากนี้ไทยเห็นว่า อาเซียนกับนิวซีแลนด์ควรร่วมมือ

กันในประเด็นระหว่างประเทศ อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภัยพิบัติ 

สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ นายก- 

รัฐมนตรียังย้ำความสำคัญของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงควรส่งเสริม 

การแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นรากฐานของความ 

สัมพันธ์ในระยะยาว และอาเซียนกับนิวซีแลนด์จะได้เติบโตแข็งแกร่งไป 

พร้อมกัน 

 ประเด็นที่ไทยเสนอสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีจอห์น คีย์ แห่ง 

นิวซีแลนด์ ได้แจ้งต่อผู้นำอาเซียน ที่จะขยายความร่วมมือบนพื้นฐานของ 

ยุทธศาสตร์ความมั่งคั่งบนพื้นฐานของธุรกิจการเกษตร และยุทธศาสตร์ 

ประชาชน โดยผ่านทุนการศึกษาและอบรม โดยประกาศจะลงทุนมูลค่ากว่า 
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๒๐๐ ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในภูมิภาคอาเซียนภายในเวลา ๓ ปี เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของประชาชนผ่านทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

และอบรมวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้งยังประกาศทุนการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 

นิวซีแลนด์ อีกทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า 

และการเกษตร การตอบโต้ภัยพิบัติ การลดช่องว่างในการพัฒนา ซึ่งเป็นการ 

ตอบสนองต่อข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีหลายประการ  

 “๔ ทศวรรษอาเซียน-นิวซีแลนด์ จากคู่เจรจาสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” 73
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กรองทอง สุขอร่าม
กรองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ

การต่างประเทศ
ของประชาชน

ประชาคมอาเซียน
ของทุกคน 

“People’s Foreign Affairs & 
People-Centered ASEAN”

  เมื่อเอ่ยถึง “การต่างประเทศ” คนส่วนใหญ่มักจะจินตนาการถึงภาพ 

การจัดประชุมหารือระหว่างประเทศ ในระดับผู้นำหรือรัฐมนตรี รวมทั้งการ 

สง่ทตูหรอืคณะผูแ้ทนระดบัสงูไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัประเทศตา่ง ๆ  ประชาชน 

ส่วนมากจึงมองว่าการต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไกลตัว และต้องอาศัยความรู้ 

ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะความรูด้า้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

แนวปฏิบัติทางการทูต และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา 

ต่างประเทศอื่น ๆ  แต่แท้ที่จริง ประชาชนคนธรรมดาล้วนสามารถสวมบทบาท 

นักการทูตได้ทั้งนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การติดต่อ 

วิทยุสราญรมย์
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การต่างประเทศของประชาชน ประชาคมอาเซียนของทุกคน 
“People’s Foreign Affairs & People-Centered ASEAN”

สื่อสารสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและปราศจากข้อจำกัดด้านพรมแดน 

และระยะทางที่ห่างไกล ดังนั้น เราทุกคนจึงสามารถมีบทบาทในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยไปสู่สายตานานาชาติ

ได้หลากหลายช่องทาง ยกตัวอย่างเช่น แม่ค้าขายผัดไทยในย่านถนนข้าวสาร 

ก็สามารถมีบทบาทเป็น “นักการทูต” ด้านอาหารไทย คนขับรถตุ๊กตุ๊กที่ให้ 

บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เปรียบได้กับ “นักการทูต” ที่มีบทบาทในการ 

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ทำใหช้าวตา่งชาตริูจ้กัรถตุก๊ตุก๊ทีม่เีอกลกัษณแ์บบไทย ๆ  

และชว่ยทำใหน้กัทอ่งเทีย่วจดจำเอกลกัษณน์ี ้รวมถงึการบรกิารทีน่า่ประทบัใจ 

จนทำให้อยากกลับมาเยือนประเทศไทยอีก ตัวอย่างเหล่านี้และอื่น ๆ 

อีกมากมายแสดงให้เห็นว่า ในโลกปัจจุบัน ประชาชนคนธรรมดาทั่วไป 
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ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศได้ 

“การตา่งประเทศของประชาชน” หรอื People’s Foreign Affairs เปน็สิง่ที่ 

มอียูแ่ละเกดิขึน้มานานแลว้ และสามารถมบีทบาทสำคญัยิง่ขึน้ไดใ้นโลกปจัจบุนั 

เพราะประชาชนไทยมีโอกาสและช่องทางในการติดต่อสัมพันธ์กับชาว 

ต่างประเทศทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมากขึ้นนั่นเอง

วิทยุสราญรมย์
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การต่างประเทศของประชาชน ประชาคมอาเซียนของทุกคน 
“People’s Foreign Affairs & People-Centered ASEAN”

	 แนวคดิ	“การตา่งประเทศของประชาชน” (People’s Foreign Affairs) 

ยงัสามารถขยายวงกวา้งครอบคลมุไปถงึความพยายามในการขบัเคลือ่นอาเซยีน 

ให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 (People-centered	 ASEAN) 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 การสร้างช่องทางการหารือระหว่างสำนักเลขาธิการอาเซียน 

กับภาคประชาสังคม	 เช่น	 NGO	 (Non	 governmental	 Organisation)	
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ต่าง	 ๆ	 ซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของอาเซียนทั้งสิ้น	

รวมถึงนักวิชาการ	นักเรียน	นักศึกษา	ผู้ประกอบการ	ในหลากหลายแขนง	ทั้งนี้	

บทบาทของภาคประชาสังคมในกรอบ	 ASEAN	 เริ่มปรากฏชัดเจนในช่วงหลัง 

วกิฤตเศรษฐกจิ	ป	ี๒๕๔๐	ดว้ยการจดัการประชมุ	“สมชัชาประชาชนอาเซียน” 

(ASEAN	 People’s	 Assembly	 หรือ	 APA)	 ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด	 ๖	 ครั้ง	

จนถึงปี	 ๒๕๕๐	 ก่อนจะถูกแทนที่ด้วย	 “การประชุมประชาสังคมอาเซียน/ 

เวทีประชาชนอาเซียน”	(ASEAN	Civil	Society	Conference	:	ACSC	หรือ	

ASEAN	 Peoples	 Forum	 :	 APF)	 ซึ่งการประชุมนี้จะไม่มีองค์กรกลางถาวร 

เป็นเจ้าภาพ	เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มภาคประชาสังคมเข้าร่วมได้อย่างอิสระและ 

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างหลากหลาย 

ผลการประชมุทกุครัง้จะออกมาในรปูแบบของขอ้เสนอแนะ	(Recommenda-

tions)	และ“ถอ้ยแถลงภาคประชาสงัคมอาเซยีน”	(Civil	Society	Organiza-

tion	Statement	:	CSO	statement)	เพื่อเสนอต่อผู้นำอาเซียน	

	 ล่าสุด	 ในการประชุม	 ACSC/APF	 2015	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 เมษายน	

๒๕๕๘	 ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 ได้มีการจัดกิจกรรม	

“เดนิอาเซยีน”	หรือ	“ASEAN Walk”	เนือ่งจากการประชมุภาคประชาสงัคม 

อาเซียนปีนี้ไม่มีการออกถ้อยแถลงร่วมกันในการประชุมหลัก	 แต่เปลี่ยนเป็น 

การติดตามข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนในรอบหลายปีที่ผ่านมาแทน	

รวมทั้งติดตามกรอบวิสัยทัศน์ปี	๒๕๖๓	ของอาเซียนที่จะเริ่มนำมาดำเนินการ 

หลังปี	๒๕๕๘	โดยในช่วงที่มีกิจกรรม	“ASEAN Walk”	ภาคประชาสังคมใน 

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตต้า่งชปูา้ยผา้และตะโกนคำขวญัทีก่ลุม่ของพวก 

เขาต้องการรณรงค์เพ่ือส่งเสียงให้ก้องกังวานไปยังทุกมุมของประชาคมอาเซียน	

	 นอกจากนี้	 ในโอกาสที่อาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

อย่างเป็นทางการในวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๘	อาเซียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม	
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การต่างประเทศของประชาชน ประชาคมอาเซียนของทุกคน 
“People’s Foreign Affairs & People-Centered ASEAN”

“รางวัลประชาชนอาเซียน”	 (ASEAN	 Peoples’	 Award)	 ภายใต้หัวข้อหลัก	

“ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตและเข้มแข็ง”	 (Building	 a 

Vibrant	and	Resilient	ASEAN	Community)	โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิก 

อาเซียนแต่ละประเทศเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรจำนวน	 ๑	 คน/องค์กร	 ที่

มีผลงานยอดเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในการ 

สนบัสนนุการเสรมิสรา้งประชาคมอาเซยีนทีม่ปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลางในสาขา 

ต่าง	ๆ	อาทิ	การลดช่องว่างด้านการพัฒนา	การส่งเสริมสันติภาพ	เสถียรภาพ	

และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	 การศึกษา 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 การเสริมสร้างความเชื่อมโยง	

(connectivity)	 เป็นต้น	 เพื่อเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน	 ทั้งนี้ 	

จะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคคล/องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกในการประชุม 

สุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 ๒๗	 ที่จะจัดขึ้น	 ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ระหว่างวันที่	 

๒๑-๒๒	พฤศจิกายน	ศกนี้	
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	 จะเหน็ไดว้า่	อาเซยีนมเีจตนารมณอ์นัแนว่แนใ่นการขบัเคลือ่นอาเซยีนให้ 

เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 เริ่มจากการให้ความสำคัญกับการ 

มสีว่นรว่มอยา่งสรา้งสรรคก์บัภาคประชาสงัคม	ยิง่ไปกวา่นัน้การประชมุหารอืกบั	

ภาคประชาสังคม	 ล้วนเป็นช่องทางที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ต่อการดำเนินงานของอาเซียน	 การสร้างความตระหนักรู้และความรู้สึกร่วม 

(a	 common	 public	 awareness)	 รวมถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน 

(a	 common	 sense	 of	 ownership)	 ของประชาชน	 โดยสนับสนุนการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ	 ภาควิชาการ	 และภาคประชาชน 

เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มี 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง	

	 การต่างประเทศ	 รวมทั้งในบริบทของอาเซียนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว 

ประชาชนทุกคนสามารถมีบทบาท	 เป้าหมาย	 และแรงบันดาลใจในการ 

สร้างสรรค์ปั้นแต่งอนาคตประเทศไทยและอาเซียนในประชาคมโลกอย่างมี 

นัยสำคัญ		

วิทยุสราญรมย์
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คนไทยคนแรก
ถนอมนวล สเลลานนท์

ที่ออกแบบธนบัตรไทย 

 วิวัฒนาการของธนบัตรไทย

	 เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเงิน	 (Money)	 มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและ 

ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศ	หลังเปลี่ยนจากระบบ 

แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ	 (Barter	 system)	 ความสำคัญของเงินย่อม 

แตกต่างกันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ	 เพราะ 

เงินทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดมูลค่า	 เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนสินค้าและ 

บริการ

มารู้จักคนไทยคนแรกที่ออกแบบธนบัตรไทย 

มารู้จัก

 ธนบัตร เป็นเงิน (Money) 

ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ใคร ๆ  

ก็ทราบ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบถึง 

ประวัติและที่มาของธนบัตรที่ เรา 

ใช้กันอยู่ทุกวันนี้
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	 	 เงินกระดาษที่ออกใช้ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๙๖	

(ในสมัยรัชกาลที่	๔	)	นั้น	เรียกว่า	“หมาย” แต่หากเราจะเรียก	“หมาย”	นี้ว่า		

“ธนบัตร”	ก็คงจะไม่ผิด	เพราะ	“ธนบัตร”	หรือ	“หมาย”	เป็นบัตรของรัฐบาล	

ที่ใช้เป็นเงินตรา	สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเช่นกัน	

	 “หมาย”	 มีอยู่สามชนิด	 ชนิดแรก	 ทำด้วยกระดาษปอนด์สีขาว	

ขนาดกว้าง	๑๐	ซม.	ยาว	๑๔	ซม.	มีสี่ชนิดราคา	คือ	สามตำลึง	สี่ตำลึง	หกตำลึง	

และสิบตำลึง	 ชนิดที่สองทำด้วยกระดาษปอนด์สีขาวขนาดกว้าง	 ๕	 ซม.	 ยาว	

๘.๗	ซม.	เท่าที่พบมี	๖	ชนิดราคา	คือ	หนึ่งบาท	สามสลึง	สองสลึง	หนึ่งเฟื้อง	

หนึง่สลงึ	และหนึง่เฟือ้ง	ซึง่ผูค้น้ควา้ดา้นนีส้นันษิฐานวา่คงจะมอีกีสองชนดิราคา 

สองสลึงเฟื้อง	 และสามสลึงเฟื้อง	 เพราะราคาจะทับทวีขึ้นไปครั้งละหนึ่งเฟื้อง	

ส่วนหมายชนิดที่สาม	 เป็นหมายราคาสูง	 ทำด้วยกระดาษปอนด์สีขาวเช่นกัน	

มีขนาดกว้าง	 ๖.๒	 ซม.	 ยาว	 ๘.๗	 ซม.	 ชนิดราคายี่สิบบาทและแปดสิบบาท 

อย่างไรก็ดี	ผู้ค้นคว้าด้านนี้คาดว่าอาจจะมีราคามากกว่านี้ก็ได้

	 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ได้มีธนาคารต่างประเทศสามธนาคาร	 ได้แก่	

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้	 ธนาคารชาเตอร์	 และธนาคารแห่งอินโดจีน	

ได้ออกบัตรธนาคารเพื่อใช้แทนเงินที่อยู่ ในท้องตลาด	 บัตรที่ออกจาก 

ธนาคารเหล่านี้เรียกตามภาษาอังกฤษว่า	“แบงค์โน้ต”	 (Bank	note)	คนไทย 

ทั่วไปเรียกกันว่า	 “แบงค์”	 จึงติดปากเรียกธนบัตรของรัฐบาลว่า	 “แบงค์”	

จนทุกวันนี้

	 บัตรจากธนาคารทั้งสามแห่งนี้ไม่เป็นสิ่งที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย 

เพราะมิได้ใช้กันแพร่หลาย	 แต่ใช้กันในหมู่พ่อค้าและประชาชนชั้นสูงใน 

กรุงเทพฯ	 เป็นส่วนใหญ่	 อาจเนื่องมาจากธนาคารทั้งสามแห่งนี้ไม่มีสาขา 

ในต่างจังหวัด	 ดังนั้น	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๔๔๕	 รัฐบาลได้ขอร้อง 

ให้ธนาคารทั้ งสามแห่งนี้ ถอนเงินคืนบัตรธนาคารของตนเสีย 	 ด้วย 

เหตุผลที่รัฐบาลต้องการออกธนบัตรเพื่อใช้ เอง	 ในที่สุดประเทศไทย 
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ก็มีธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๔๕ คนไทย 

ยังไม่ค่อยทราบกันว่าใครเป็นผู้ออกแบบธนบัตรไทยแบบแรกที่เราเรียกกันว่า 

“ธนบัตรแบบ ๑” แต่คาดกันว่าคงเป็นนักออกแบบของบริษัท โทมัส เดอลารู 

ซึ่งเป็นผู้พิมพ์ในอังกฤษ เช่นเดียวกับที่นายวิลเลียม ริดเวย์ แห่งบริษัท 

วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซัน เป็นผู้ออกแบบแสตมป์ไทยดวงแรก ก่อนสงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ ไทยไม่ได้พิมพ์ธนบัตรใช้เอง จึงไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ แม้จะปรากฏ 

ภาพไทย ตัวเลข และอักษรไทยก็ตาม เพียงแต่ช่างได้ตัวอย่างนำไปออกแบบ 

เพือ่แกะแมพ่มิพเ์ทา่นัน้ ดงันัน้ เมือ่ชา่งมไิดเ้ปน็คนไทย ลายไทยหรอืจติวญิญาณ 

ของความเป็นไทยจึงไม่ได้ปรากฏบนธนบัตรจวบจนเมื่อไทยต้องพิมพ์ธนบัตร 
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ใชเ้อง เนือ่งจากภาวะสงคราม โดยผูท้ีร่บัพมิพส์ว่นใหญค่อื กรมแผนทีท่หารบก 

ซึ่งปัจจุบันคือกรมแผนที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ธนบัตรที่พิมพ์จากที่นี่ 

ส่วนมากใช้ต้นแบบจากธนบัตรแบบ ๔ ของบริษัทโทมัส เดอลารู มาทำเป็น 

แม่พิมพ์ แต่ก็มีธนบัตรแบบที่เรียกว่า “ธนบัตรแบบพิเศษ” ได้แก่ ธนบัตร 

ราคา ๑ บาท ประกาศใช้เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ เรียกกันว่า “แบงค์กงเต็ก” 

ธนบัตรราคา ๑,๐๐๐ บาท ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๖ 

และธนบัตรราคา ๕๐ บาท ประกาศใช้เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๘ ชาวบ้าน 

เรยีกกนัวา่ “ธนบตัรไวท้กุข”์ ในเวลานีเ้ชือ่กนัวา่ธนบตัรชนดิราคา ๑,๐๐๐ บาท  

ซึง่เปน็พระปรางคส์ามยอด จงัหวดัลพบรุนีัน้ ออกแบบโดยนายชว่ง สเลลานนท ์ 

แต่ก็ยังมีความเชื่ออีกว่าธนบัตรอีกสองชนิดราคานั้นก็ออกแบบโดยนายช่วงฯ 

เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่านายช่วงฯ เป็นคนไทยคนแรกที่ออกแบบ 

ธนบตัรไทย สบืเนือ่งจากการออกแบบของธนบตัรแตล่ะครัง้นัน้ เปน็การสัง่งาน 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  

ถึงนายช่วงฯ โดยตรง เพราะถือเป็นความลับ เมื่อการพิมพ์ธนบัตรแล้วเสร็จ 

ท่านก็ทำลายต้นฉบับการออกธนบัตรนั้นเสีย เพราะเกรงจะมีผู้ไม่หวังดี 

นำไปทำปลอม 
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ประวัติชีวิต การทำงาน และผลงาน

 นายช่วง สเลลานนท์ เป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิด เป็นบุตรนายอ๋ัน และ 

นางลี้ สเลลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๔๔ ที่ตำบลตลาดน้อย 

อำเภอสัมพันธวงศ์ เมื่อวัยเด็กนายช่วงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนประถม 

วัดสามจีน เมื่อปี ๒๔๕๐ และเรียนอยู่จนจบชั้นประถมปีที่ ๓

 เมื่อปี ๒๔๕๓ และต่อมาในปี ๒๔๕๔ ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยม 

วัดปทุมคงคา เรียนอยู่ ๔ ปี จนจบชั้นมัธยมปีที่ ๔ 

 จากนั้นย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเพาะช่าง ในปี ๒๔๕๘ จบหลักสูตร 

ของโรงเรียนเพาะช่างในปี ๒๔๖๓ ซึ่งนายช่วงฯ ได้เรียนหนักไปทางวาดเขียน 

พออายุได้ ๑๙ ปี ได้แสดงความสามารถพิเศษในการวาดเขียนลายไทย 

ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมจนได้รับรางวัลที่ ๒ หมวดศิลป จากเจ้าพระยา 

ธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเมื่อปี ๒๔๖๓ 

นอกจากความสามารถในการเขียนลายไทยแล้ว นายช่วงฯ ยังมีความสามารถ 

หลายด้าน อาทิ ปั้น เขียนภาพในรูปสีน้ำ สีน้ำมัน สีฝุ่น ลายเส้น และ 

ที่สำคัญยังสามารถแกะสลัก ลงรัก ปิดทองอีกด้วย นายช่วงฯ เคยเล่า 
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เรื่องการศึกษาในสมัยท่านให้ลูก ๆ ฟังว่า การศึกษาของนักเรียนช่างใน 

สมัยก่อนนั้น พวกเขาสามารถเรียนได้หลายสาขา หากผู้เรียนมีความสามารถ 

ไม่จำเป็นต้องเลือกเรียนในสาขาใดสาขาหนึ่งเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งนายช่วงฯ 

เองได้ศึกษาเพ่ิมเติมและฝึกฝนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การออกแบบและแกะ 

สลักทองคำเป็นรูปพญานาคในรูปหัวเข็มขัด ซึ่งเป็นงานชิ้นเดียวในโลกที่ 

สวยงามยิ่ง ปัจจุบันนี้ยังคงเก็บรักษาไว้ที่ทายาทของท่าน

 เมือ่นายชว่ง สเลลานนท ์อายคุรบเกณฑท์หารเมือ่เดอืนเมษายน ๒๔๖๕ 

โดยสังกัดกองพันท่ี ๑ กรมทหารรักษาวัง และปลดประจำการเม่ือเดือนเมษายน 

๒๔๖๗ จากนั้นก็เริ่มชีวิตการทำงานโดยเป็นช่างเขียนภาพโฆษณาของ 

ห้างขายยาเต็กเฮงหยู ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โอสถสภา จำกัด 

ในปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั้นได้มีการบุกเบิกการโฆษณาเป็นการใหญ่

 นอกจากน้ัน นายช่วงฯ ยังรับจ้างเขียนภาพโฆษณาของบริษัท ห้างร้านอ่ืน ๆ  

อีก เช่นห้างพระจันทรโอสถ บริษัทขายน้ำหอมตาบู (กลิ่นหอมต้องห้าม 

อันมีความหมายที่ใช้แล้วหอมติดทนนาน) ในสมัยที่บริษัทตาบูเริ่มเปิดกิจการ 

ในประเทศไทยใหม่ ๆ ทำให้ชื่อเสียงของนายช่วงฯ เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น 

อยา่งไรกต็ามมขีอ้มลูเพิม่เตมิอกีวา่ ตวัอกัษร ก.ไก ่ข.ไข ่ฯลฯ และภาพประกอบ 
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ซึ่งพิมพ์เป็นแผ่นโปสเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็เป็นผลงาน 

ชิ้นแรกของนายช่วงฯ ที่เขียนให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นต้นแบบตัวอักษร 

ไทยที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

 เมือ่นายชว่งฯ ไดม้โีอกาสเขา้รบัราชการในกระทรวงพาณชิย ์ซึง่ขณะนัน้

กำลังดำเนินนโยบายเผยแพร่สินค้าไทย โดยในปี ๒๔๘๑ นายช่วงฯ ได้รับมอบ

หมายให้เป็นผู้ออกแบบโฆษณาสินค้าไทยต่าง ๆ ออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง

รา้นของกระทรวงพาณชิย ์ในงานฉลองรฐัธรรมนญูในระหวา่งป ี๒๔๙๖-๒๔๙๗ 

ซึ่งเป็นการออกแบบด้วยลายไทยอย่างวิจิตรสวยงามยิ่ง จึงได้รับรางวัลที่ ๑ 

ประเภทสวยงามในทางโฆษณา ตอ่มาเมือ่กระทรวงพาณชิยไ์ดข้ยายการโฆษณา 

เผยแพร่สินค้าไทยไปต่างประเทศ โดยนำสินค้าไทยไปตั้งแสดงในงาน 

New York World Fair ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาใน 

ปี ๒๔๘๒ จึงได้ให้นายช่วงฯ เป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างพลับพลาไทย 

และเขียนภาพโฆษณาอื่น ๆ ในงาน New York World Fair ดังกล่าว 

พลับพลาไทยที่นายช่วง สเลลานนท์ ออกแบบก่อสร้างนั้น เป็นการออกแบบ 

ไทยอย่างวิจิตรพิสดาร เพื่อไว้ใช้สำหรับแสดงศิลปและวัฒนธรรมไทย 
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มีการประดับตกแต่งอย่างงดงาม โดยมีคุณหลวงถวิลเศรษฐพาณิชยการ 

เป็นผู้ควบคุม และนายช่วงฯ เป็นนายช่างผู้ออกแบบก่อสร้าง นายช่วงฯ ต้อง

เป็นผู้ดูแลให้การประกอบพลับพลาที่สร้างไปจากเมืองไทยโดยถอดเป็นชิ้น ๆ 

ไปนัน้ สามารถนำไปประกอบไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามแบบทีว่างไว ้ซึง่ในการขนยา้ย 

พลับพลาและเครื่องตกแต่งโดยเฉพาะรูปปั้นนั้น มีการชำรุดเสียหายหลายแห่ง 

แต่นายช่วงฯ ก็สามารถจัดการซ่อมแซมให้เหมือนเดิมโดยมิได้ใช้ช่างฝรั่งเลย 

นับว่านายช่วงฯ ได้ช่วยทางราชการไทยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก และ 

สามารถทำให้พลับพลาไทยเปิดได้ทันตามกำหนดเวลา 

 ในระหว่างที่นายช่วงฯไปแสดงผลงานและทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย 

ในด้านศิลปะลายไทย จนเป็นที่ตื่นเต้นเลื่องลือ ณ นครนิวยอร์กนั้น นายช่วงฯ  

ได้มีโอกาสรู้จักและสนิทสนมกับนายควง อภัยวงศ์ ซึ่งขณะนั้นเป็นอธิบดี 

กรมไปรษณีย์โทรเลขและยังได้รู้จักกับนายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์ ซึ่งจบ 

การศึกษาจากอังกฤษและอยู่ระหว่างดูงานที่สหรัฐอเมริกา เมื่อนายช่วงฯ  

กลับมาถึงเมืองไทย นายควง อภัยวงศ์ ได้ชักชวนให้นายช่วงฯ ไปทำงาน 

ด้วยกันที่กรมไปรษณีย์โทรเลข นายช่วงฯ จึงได้มาร่วมงานกับนายควงฯ 

ตามคำชักชวน ช่วงที่สงครามอินโดจีนเกิด กระทรวงการคลังได้มอบหมาย 

ให้สำนักงานธนาคารชาติไทยในขณะนั้น ออกบัตรช่วยชาติและพันธบัตร 

ช่วยชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รักชาติทั้งหลายแสดงออกซึ่งความรักชาติ  

โดยร่วมสละทรัพย์ส่วนตน และสำนักงานธนาคารชาติไทยโดยคุณเล้ง 

ศรีสมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักในขณะนั้นได้ยืมตัวนายช่วง ฯ จาก 

กรมไปรษณีย์โทรเลขมาช่วยออกแบบธนบัตรและบัตรช่วยชาติให้จนแล้วเสร็จ 

และสง่คนืกรมไปรษณยีโ์ทรเลข งานทีภ่มูใิจและนา่ยกยอ่งทีส่ดุกค็อืการออกแบบ 

พันธบัตรเงินกู้เพื่อสหกรณ์ (๒๔๘๓) พันธบัตรเงินกู้เพื่อการอุตสาหกรรม 

(๒๔๘๓) เพราะการออกแบบครัง้นัน้เปน็ครัง้แรกทีใ่ชล้วดลายไทยทัง้หมด ทัง้ตวั 

พันธบัตรและบัตรดอกเบี้ย และส่งพิมพ์ที่ญี่ปุ่น ซึ่งพันธบัตรที่กล่าวนี้ได้ถูกใช้ 
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เป็นต้นแบบสำหรับพันธบัตรรุ่นหลัง ๆ ที่ส่งไปพิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอลารู  

และตอ่มาดว้ยแรงสนบัสนนุของนายพสิทุธ ์นมิมานเหมนิทร ์หวัหนา้สว่นการกูย้มื 

สว่นการคลงั  สำนกังานธนาคารชาตไิทยในขณะนัน้ ทำใหน้ายชว่งฯ ไดเ้ขา้รว่ม 

ทำงานที่สำนักงานธนาคารชาติไทย 

 ขณะน้ันหม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยยันต์ (ซ่ึงต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนา 

เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สำนักงานธนาคารชาติไทย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๕ โดยระยะเวลาที่นายช่วงฯ เข้าทำงานนั้น 

พอดีใกล้กับเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มเปิดดำเนินงาน นายช่วงจึง 

ไดเ้ปน็ผูอ้อกแบบตราพระสยามเทวาธริาช หวัหนงัสอืธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งทุกอย่างยังคงใช้ 

กันมาจนทุกวันนี้

 ตลอดเวลาที่นายช่วง สเลลานนท์ ทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นัน้ นายชว่งฯ ตอ้งออกแบบพนับตัรรฐับาลไทยดว้ย ซึง่ลวดลายและตวัอกัษรใน 

พันธบัตรรัฐบาลไทยที่เขียนนี้งดงามและประณีตมาก ยากที่จะหาผู้ใดเขียนได้ 

เสมอเหมือน สมกับที่ ธปท. ได้ตั้งตำแหน่งให้นายช่วง ฯ เป็นพิเศษว่า 

“ช่างวิจิตรศิลป์” นอกจากนี้ ในการพิมพ์ธนบัตรทั้งที่พิมพ์จากต่างประเทศ 

และที่พิมพ์เองในประเทศไทยในสมัยสงคราม ธปท. ได้ให้นายช่วงฯ 

เป็นผู้ออกแบบทั้งสิ้น โดยเขียนลวดลายและตัวอักษรมาโดยตลอด แม้กระทั่ง 

“บตัรธนาคาร” ที ่ธปท. ดำรจิะออกตามพระราชบญัญตั ิธนาคารแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๔๘๕ ธปท. ก็ให้นายช่วงฯ ออกแบบไว้พร้อมแล้ว หากแต่ยังมิได้ออกใช้ 

ต้นฉบับของบัตร ธปท. เหล่านี้จึงได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ธนบัตรของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมด
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 ประสบการณข์องนายชว่ง สเลลานนท ์ทีไ่ปสรา้งชือ่เสยีงในตา่งประเทศ 

นั้นยังมีอีก กล่าวคือ ช่วงระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๔๙๖ 

นั้น ประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานแสดงสินค้านานาชาติที่กรุงมะนิลา 

ประเทศฟลิปิปนิส ์กระทรวงพาณชิยไ์ดย้มืตวันายชว่งฯ จาก ธปท. ไปออกแบบ

ศาลาไทยเพือ่แสดงฝมีอืในงานนีอ้กี ผลทีไ่ดร้บัตามมาคอื ศาลาไทยไดร้บัรางวลั 

ชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้รับการต้อนรับจากผู้ชมอย่างล้นหลาม และ 

นายช่วงฯ ยังได้รับประกาศนียบัตรจากประธานจัดงานนี้อีกด้วย

 ไมเ่พยีงแตฝ่มีอืดา้นการเขยีน การออกแบบภาพลายไทยในงานวจิติรศลิป ์

เท่านั้น นายช่วงฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการปั้นอีกด้วย โดยเห็นได้จาก 

การปั้นองค์พระสยามเทวาธิราช ซึ่งเป็นการหล่อด้วยทองแดงไว้สักการบูชา 

ซึ่ง ธปท. ได้ทำการบวงสรวงเป็นประจำโดยประดิษฐานไว้ ณ พระตำหนัก 

วงับางขนุพรหมจนทกุวนันี ้นอกจากนี ้นายชว่งฯ มกัจะถกูยมืตวัหรอืขอรอ้งให้

ทำงานดา้นวจิติรศลิปท์ีส่ำคญัอยูเ่สมอ ดงัเชน่ การจดัทำชดุพระสำอางทีส่มาชกิ 

วฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทำขึน้ทลูเกลา้ถวายในวโรกาสพระราชพธิ ี

ราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

เมื่อปี ๒๔๙๔ ได้ขอให้นายช่วงฯ ออกแบบและควบคุมการจัดทำ ซึ่งประธาน 

วุฒิสภาได้ออกหนังสือชมเชยให้นายช่วงฯ อีกด้วย ผลงานของนายช่วงฯ 
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เป็นที่เลื่องลืออย่างมาก และในวโรกาสที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จะออก 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๓ น้ัน ท่านยังขอให้นายช่วงฯ 

ออกแบบอักษรหัวหนังสือพิมพ์สยามรัฐให้ ซึ่งในขั้นแรกมีรูปคชสีห์และ 

ราชสีห์เกาะอยู่ งดงามมาก ต่อมาได้ถูกตัดออกไปจึงเหลือเพียงที่ปรากฏ 

ให้เห็นเท่านั้น นอกจากนี้ นายช่วงฯ ยังได้ออกแบบสัญลักษณ์ (Logo)  

ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และตราประจำกระทรวงคมนาคม 

ที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน
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 นายช่วง สเลลานนท์ ยังได้เขียนตำรา “วิชาวาดเขียนภาพไทย” 

เล่ม ๑ และเล่ม ๒ โดยเล่ม ๑ นั้น สำเร็จบริบูรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

๒๔๙๓ และได้นำเสนอเล่มนี้ให้ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม นายกรัฐมนตรี 

ในขณะนั้นด้วย ซึ่งท่านได้ตอบรับและเขียนชมเชยไว้อย่างซาบซึ้ง โดย 

ในหนังสือวิชาวาดเขียนภาพไทยเล่ม ๑ ได้กล่าวถึ งวิธี เริ่ มต้นของ 

การฝึกหัดวาดเขียน โดยอธิบายถึงวิธีการใช้อุปกรณ์การเขียนที่ถูกต้อง 

การใช้สี การเขียนลายกระหนกหรือลายไทย การเขียนภาพอวัยวะต่าง ๆ  

ของมนษุยแ์ละภาพไทย อาท ิกระบงัหนา้ จอนห ูโครงกะโหลกศรีษะของมนษุย์ 

และภาพไทย การเขียนภาพหน้ามนุษย์ หน้ายักษ์ และหน้าลิง และการวาง 

มงกุฎแบบต่าง ๆ บนหน้าภาพไทย

 หลังจากที่ตำราวิชาวาดเขียนเล่ม ๑ ประสบความสำเร็จ โดยจำหน่าย 

หมดลงในเวลาอันรวดเร็ว นายช่วงฯ ก็ ได้ เขียนเล่ม ๒ ตามมาอีก 

และออกจำหน่ายในต้นปี ๒๔๙๗ ซึ่งรายละเอียดในเล่ม ๒ ได้กล่าวถึง 

ลวดลายไทยที่เกี่ยวกับการแต่งตัว ทฤษฎีสี และการระบายสี การเขียนผ้า 

การใช้พู่กัน ลักษณะต้นไม้ แสงและเงา การวัดส่วนและเปรียบเทียบ 

อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของคนและลิง ภาพลวงตา ภาพรำ วิธีร่างและเขียนภาพสี 
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วิธีเขียนภาพบนปูนฝาผนัง วิธีเขียนลายรดน้ำ จบลงด้วยคำอธิบายพงศ์พรหม 

พงศ์มนุษย์ พงศ์อสูร พงศ์พานร คือประวัติของแต่ละท่านว่าใครสีอะไร 

แต่งตัวอย่างไร ถืออาวุธอะไร มีอะไรเป็นพาหนะเป็นต้น

 บทส่งท้าย

 นายช่วง สเลลานนท์ เป็นศิลปินเอกในสาขาต่าง ๆ ที่ได้สร้างผลงาน 

ไว้อย่างมากมาย มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศดังได้กล่าวมาแล้ว 

ทา่นไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์เบญจมาภรณช์า้งเผอืก เมือ่วนัที ่

๕ ธันวาคม ๒๔๙๗ นายช่วงฯ ได้ทำงานอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 

๑๙ ปี และเกษียณอายุเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๕ โดยได้รับเงินเดือน 

สุดท้ายเป็นจำนวน ๕,๗๗๗.-บาท หลังจากนั้นท่านก็รับเป็นบำนาญจนสิ้น 

อายุขัย เมื่อท่านได้เกษียณอายุจาก ธปท. แล้วท่านได้ใช้ชีวิตบั้นปลายเขียน 

ภาพอยู่กับบ้าน หากมีผู้ว่าจ้าง และมักจะเขียนภาพตามจินตนาการ ส่วนใหญ่ 

เป็นภาพเกี่ยวกับลายไทยตามถนัด เช่น ภาพจากวรรณคดีไทย เป็นต้น 

 นอกจากการเขียนภาพแล้ว ท่านยังสนใจในตำรายาไทยแผนโบราณ 

จนสามารถสอบเป็นแพทย์แผนโบราณตามกฎหมายได้อีกด้วย ความจริงแล้ว 

ท่านสนใจวิชาแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่เริ่มทำงานที่ ธปท. ใหม่ ๆ  โดยใช้เวลา 
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ที่ว่างจากงานประจำไปศึกษาด้านตำรายาไทย และตำรานวดแผนไทย เพื่อ 

รักษาโรคจากจังหวัดต่าง ๆ และเนื่องจากการเขียนภาพคนของนายช่วงฯ 

เป็นการเขียนถึงกล้ามเนื้อ โครงกระดูก ท่าเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างละเอียด 

จึงทำให้ท่านได้รู้จักเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ในร่างกายของคน 
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เป็นอย่างดี และยังสามารถเขียนภาพสตรีมีครรถ์ถึงคลอดได้อย่างถูกต้อง 

และสวยงาม ตามคำขอร้องจากผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ในสมัยนั้น ซึ่งยัง 

ปรากฏให้เห็นอยู่ที่ รพ.ศิริราชจนทุกวันนี้ ในช่วงที่อยู่ ธปท. ถ้ามีผู้ปวดเมื่อย 

สะบักจม เคล็ดยอก ท่านจะช่วยเป็นหมอจับเส้นให้ ท่านจึงเป็นที่รักของ 

นายและเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ท่านยังตระเวนไปศึกษาเพิ่มเติมจาก 

อาจารย์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อศึกษาค้นคว้า หาตำรายาหรือ 

วธิกีารรกัษาโรคตา่ง ๆ  เปน็ประจำ โดยเฉพาะโรคอมัพาต ซึง่ทา่นสนใจเปน็พเิศษ 

เพราะน้องชายของเพื่อนรักคนหนึ่งของท่านได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคอัมพาต 

บทสรุป 

 นายช่วง สเลลานนท์ เกิดมาเพื่ออุทิศชีวิตให้แก่งานสรรค์สร้าง 

ศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริง ผลงานของศิลปินผู้นี้มีค่าสูงยิ่ ง 

เต็มไปด้วยความประณีตวิจิตรบรรจงและงดงามอย่างยากที่จะหาใครได้ 

เสมอเหมือน สามารถมีอิทธิพลที่จะสร้างความรู้สึกแก่คนไทยให้เกิดความ

รัก ความภาคภูมิใจและหวงแหนในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็น 

สมบัติของไทยมาแต่โบราณกาล สมดังที่เพื่อนร่วมงานในธนาคารแห่ง 
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ประเทศไทยได้กล่าวถึงนายช่วงฯ ไว้ว่า ท่านเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของ 

กรุงรัตนโกสินทร์ เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งแห่งหน้าประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปี  

ของธนบัตรไทย และ ๖๐ ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย แม้ว่าท่านจะ 

ไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติไทยก็ตาม แต่ด้วยความสามารถและผลงาน 

อันเป็นที่ประจักษ์ของท่าน ทำให้ท่านเป็นศิลปินแห่งโลกได้ด้วยตัวท่านเอง  

ชาวต่างประเทศที่รู้จักท่านได้ยกย่องในความสามารถอันยิ่งใหญ่ของท่าน  

ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาได้แสดงประวัติและผลงานของท่าน 

ไว้ที่มหานครนิวยอร์ก เพื่อให้ชาวต่างประเทศทั้งหลายได้ชื่นชมเมื่อไปเยือน  

ซึ่งยังปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้

 นายช่วง สเลลานนท์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 

๒๕๑๙ สิริรวมอายุได้ ๗๕ ปี ๒ เดือน ๕ วัน และนี่เองคือบทสรุปชีวิต 

และผลงานของนายช่วง สเลลานนท์ ผู้ออกแบบธนบัตรของประเทศไทย 

เป็นคนแรก และเป็นศิลปินเอกที่โลกยังไม่เคยลืม

 อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ นายปิยวัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา 

ได้มาขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือวิชาวาดเขียนภาพไทย ทั้งเล่ม ๑ และ 

เล่ม ๒ ของนายช่วงฯ เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้มีเกียรติและญาติมิตร  

เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของนายช่วงฯ ทางครอบครัวของทายาท 

จึงเห็นสมควรอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ตามที่ขอมา

 หนังสืออ้างอิง

 ๑. วิชาวาดเขียนภาพไทย เล่ม ๑-๒ โดย นายช่วง สเลลานนท์

 ๒. ธนบัตรไทย ครบรอบ ๓๐ ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย 

นายเฉลิม ยงบุญเกิด

วิทยุสราญรมย์
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มารู้จักคนไทยคนแรกที่ออกแบบธนบัตรไทย 

	 ๓.	 หนังสือพระราชทานเพลิงศพของนายช่วงฯ	ณ	เมรุวัดโสมนัสวิหาร	

วันพุธที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๒๐

		 ๔.	 หนังสือที่ระลึกการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่	 ธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย

		 ๕.	 วิวัฒนาการธนบัตรไทย	จัดพิมพ์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

	 ๖.		 วารสาร	 “ความรู้คือประทีป”	 ฉบับเดือนกรกฎาคม	 –	 กันยายน	

๒๕๓๔

	 ๗.		 หนังสือประกอบนิทรรศการตราไปรษณียากรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๑๒	

พ.ศ.	๒๕๔๐

	 ๘.		 ๗๒	พรรษา	ภัทรกษัตริย์	ธนบัตรรัชกาลที่	๙

	 ๙.		 คำบอกเล่าจากนางถนอมนวล	 สเลลานนท์	 บุตรสาวของนายช่วง	

สเลลานนท์	อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	
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	 คุณชวนพักอยู่กรุงอัดดิสอะบาบา	 ได้ประมาณ	 ๑	 สัปดาห์	 ก็เริ่มรู้สึก 

ผ่อนคลายว่า	การได้รับมอบหมายให้มาเปิดสถานเอกอัครราชทูตไทยท่ีเอธิโอเปีย 

ไม่น่าจะยากสักเท่าไร	แม้จะในตอนกลางคืนจะเงียบเหงาจับใจ	แต่คุณชวนก็เป็น 

คนชอบอ่านหนังสือและหนังสือที่ขนมาด้วยก็พอประทังคลายความเหงาได้	

พิมพิรีย์		พีระมาน	

ตอนที่ ๔ ทองคำของคนพื้นเมือง

นักการทูตไทย
ในเอธิโอเปีย

วิทยุสราญรมย์
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นักการทูตไทยในเอธิโอเปีย

	 คืนหน่ึง	 ระหว่างนอนอ่านหนังสืออยู่เพลินๆ	 คุณชวนก็เร่ิมรู้สึกคันเน้ือตัว 

ยุบยิบๆ	 ก็เลยวางหนังสือลง	 แล้วลงมือตบผ้าปูที่นอนไล่ฝุ่น	 เพราะคิดว่า 

พนักงานทำความสะอาดของโรงแรมอาจจะไม่ตั้งใจทำความสะอาดห้อง 

ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อตบไล่ฝุ่นแล้วล้มตัวลงนอน	 อาการคันยุบยิบมักจะหายไป	

แต่ว่า	คืนนี้	คุณชวนรู้สึกคันมากขึ้นๆ	จนต้องไปรื้อกระเป๋าเดินทางพยายามหา 

แป้งทาตัวมาบรรเทาความคัน	 แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไร	 อาการแสบคันก็ไม่ทุเลา	

คุณชวนนอนสะดุ้งเกือบทั้งคืน	 ยิ่งคันยุบยิบก็ยิ่งเกา	 ยิ่งเกาก็ยิ่งเป็นรอยแดง 

บางครั้งก็มีเลือดออกเป็นจุดเล็กๆ	ทรมานไปทั้งคืน

	 คณุชวนตืน่เชา้มาดว้ยความรูส้กึหงดุหงดิมากแตก่เ็ดนิทางออกไปปฏบิตัิ 

ภารกจิแรกของการเปดิสถานเอกอคัรราชทตู	คอืการออกไปหาซือ้เครือ่งพมิพด์ดี 

ภาษาอังกฤษมาได้	๑	เครื่อง	พร้อมกระดาษและเครื่องเขียน	เพื่อใช้ทำหนังสือ 

รายงานตัวไปยังกระทรวงการต่างประเทศว่า	 ตนเองได้เดินทางถึงเอธิโอเปีย 

แล้วอย่างเรียบร้อย	และสามารถทำงานในห้องพักตนเองเสมือนเป็นสำนักงาน 

ชั่วคราว

	 ภายหลังเสร็จส้ินภารกิจซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีด	 ค่ำวันน้ัน	 คุณชวนล้มตัว 

ลงนอนด้วยความเหนื่อยอ่อน	แต่ไม่ทันจะเคลิ้มหลับดี	คุณชวนก็รู้สึกคันยุบยิบ 

ขึ้นอีกครั้ง	 คราวนี้	 อาการเจ็บแสบคันหนักกว่าเดิม	 จนคุณชวนหงุดหงิดมาก 

จนลุกขึ้นเปิดตู้หยิบผ้าปูเตียงสำรองมาเปล่ียนเอง	 ซ่ึงก็ทำให้ทุเลาลงบ้าง 

แม้จะไม่หายไปทั้งหมด

	 ด้วยสภาพอิดโรยจากการอดนอนหลายคืน	 คุณชวนจึงตื่นสาย	 ทำให้ 

ไปรับประทานอาหารเช้าของโรงแรมช้ากว่าปกติ	เมื่อกลับขึ้นมาที่ห้องพักก็พบ 

ประตูห้องเปิดอยู่พร้อมตะกร้าผ้ากองอยู่ข้างหน้า	 ซึ่งแสดงว่าพนักงาน 

ทำความสะอาดเพิ่งเข้าไป	 คุณชวนจึงรีบเร่งฝีเท้าเข้าไปใกล้เพื่อจะต่อว่า 

เรื่องผ้าปูที่นอน	แต่แล้วก็ตกตะลึง	
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	 ชายพื้นเมืองผิวดำ	 ร่างผอมแคระแกร็น	 ใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวหม่น	

มีแจ็คเก็ตสีกรมท่าสวมทับ	 นุ่งกางเกงขายาวสีเทา	 ใบหน้าเหี่ยวย่นกร้าน 

แดดกร้านลม	 กำลังก้มเอามือดึงผ้าปูเตียงอยู่	 ที่เท้าเขามีถุงผ้าย่ามสกปรก 

กองอยู่	ชายคนดังกล่าวหันมาเห็นคุณชวนก็หยุดชะงัก	

	 คุณชวนเองก็ชะงักไปสองสามนาทีก่อนจะแน่ใจว่า	 ชายคนนี้น่าจะเป็น 

พนักงานทำความสะอาดนั่นเอง	 คุณชวนเองก็มัวแต่นึกว่า	 พนักงาน 

ทำความสะอาดห้องพักไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่งชุดผ้ากันเปื้อนหรือใส่เครื่องแบบ 

พนักงานทำความสะอาดแบบโรงแรมในประเทศอื่นๆ	

	 คุณชวนพยายามส่งภาษาอังกฤษพูดคุย	 แต่พนักงานทำความสะอาด 

ไมเ่ขา้ใจและยงัคงยนืงงมองคณุชวนอยูใ่นทา่เดมิ	ในขณะทีค่ณุชวนกำลงัพยายาม 

จะอธิบายเรื่องผ้าปูเตียง	ทันใดนั้นเอง	คุณชวนก็รู้สึกมีอะไรเปียกๆ	มาโดนมือ	

คุณชวนหันขวับแล้วก็จ๊ะเอ๋กับ..

	 ...	แพะ...	

	 แพะ	 ๑	 ตัว	 สีขาวจุดเทาๆ	 กำลังกระพริบตากลมโตไปพลาง	 เลียมือ 

คุณชวนไปพลาง	

	 คุณชวนถึงกับตะโกนโวยวายเป็นภาษาไทยว่า	“เฮ้ย	แพะมันเข้ามาได้ยังไงวะ”	

แตท่นัใดนัน้กเ็หลอืบเหน็วา่	แพะตวัดงักลา่วมเีชอืกลา่มคอผกูตดิอยูก่บัขาเตยีง	

และในถุงย่ามผ้าของพนักงานทำความสะอาดก็มีหญ้าเขียวๆ	 โผล่มา	 คุณชวน 

จงึอึง้ไปกอ่นจะถงึบางออ้วา่	ออ๋	แพะคอืสตัวเ์ลีย้งของพนกังานทำความสะอาด 

นัน่เอง	และพนกังานคงจงูเอามาดว้ยเพือ่ใหม้าเปน็เพือ่นระหวา่งทำความสะอาด 

ห้องพัก	 ถึงมีของว่างเป็นหญ้ามาให้แพะกินเล่นแก้เบื่อ	 และสิ่งที่ทำให้ 

คณุชวนนอนคนัทกุคนืกค็งเปน็เหบ็หมดัหรอืตวัเหลอืบหรอืริน้ไรทีก่ระโดดยา้ย

นิเวศสถานจากหลังแพะมาลงเตียงคุณชวนนั่นเอง	

วิทยุสราญรมย์
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นักการทูตไทยในเอธิโอเปีย

	 คุณชวนปะติดปะต่อเรื่องได้ก็โมโหมาก	 ส่งเสียงเอะอะโวยวายชี้ไม้ชี้มือ 

ต่อว่า	 พนักงานทำความสะอาดเห็นท่าไม่ดีก็รีบพุ่งพรวดไปปลดเชือกจูงแพะ 

ออกแล้วเผ่นออกจากห้องคุณชวนอย่างรวดเร็ว	

	 คุณชวนจึงไปโวยวายร้องเรียนกับผู้จัดการโรงแรมอย่างโมโห	 ผู้จัดการ 

กร็บัฟงัดว้ยสหีนา้เหน็อกเหน็ใจแลว้อธบิายวา่	โรงแรมจำเปน็ตอ้งจา้งคนพืน้เมอืง 

เป็นพนักงานทำความสะอาดห้องพักแขก	 ซึ่งหายากมาก	 เพราะมีคนท้องถิ่น 

เพียงจำนวนน้อยที่ยินดีทำงานนี้	 เนื่องจากเผ่าต่างๆ	 ในเอธิโอเปียมักเลือกจะ

อยู่แยกจากคนต่างชาติ	เมื่อเปิดรับสมัคร	บางครั้ง	ก็แทบไม่มีใครมาสมัครเลย	

ดังนั้น	ใครมาสมัครก็ต้องรับ	พนักงานทำความสะอาดห้องพักคุณชวน	มาจาก 

เผ่าที่มีความเชื่อว่า	 แพะมีค่าเท่ากับทองคำ	 เนื่องจากเผ่าดังกล่าวทานทั้ง 

เนื้อแพะและนมแพะ	 รวมทั้งใช้แพะเป็นสินสอดได้ด้วย	 ใครมีแพะก็ต้องรักษา 

ให้ดีไม่ให้ใครมาขโมย	 พนักงานที่มาจากเผ่าดังกล่าวจึงมาทำงานที่โรงแรม 

โดยขอนำแพะมาด้วย	ซึ่งทางโรงแรมก็ไม่ว่า	แต่ได้กำหนดให้จอด	เอ๊ย	ผูกแพะ 

ล่ามไว้ข้างนอกด้านหลังโรงแรมแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 คาดว่า	 พนักงานรายนี้	

คงกลัวใครมาแอบขโมยแพะ	 จึงแอบเอาแพะข้ึนไปบนห้องพักระหว่างทำงานด้วย 

ทางโรงแรมขอโทษคุณชวน	 และสัญญาว่าจะเปลี่ยนเอาพนักงานคนอื่น 

ที่ไม่เลี้ยงแพะในเวลาทำงานมาทำความสะอาดให้แทน	 แต่ทางโรงแรมไม่มียา 

ฆ่าเห็บหรือหมัดแพะ	 เพราะไม่เคยมีกรณีอย่างนี้มาก่อนจึงไม่เคยมีซื้อติดไว้	 

ถ้าจะรอ	ทางโรงแรมก็จะส่ังซ้ือทางไปรษณีย์จากยุโรปซ่ึงคงต้องอีกหลายสัปดาห์

	 คุณชวนได้ยินว่า	 ยาฆ่าเห็บแพะคงจะใช้เวลาเดินทางมาอีกหลายสัปดาห์ 

ก็อ่อนแรง	 เพราะรู้สึกเหนื่อยเพลียจากการอดนอนจนไม่แน่ใจว่า	 จะอดทนรอ

ไหวไหมหรือจะถูกสูบเลือดหมดตัวก่อนหรือเปล่า	 คุณชวนจึงลาจากผู้จัดการ 

โรงแรมมาอย่างเซ็งในอารมณ์	
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	 ในขณะที่กำลังกลุ้มใจและคันแผลที่ตกสะเก็ดจากการเกา	 คุณชวน 

ก็คิดได้ว่า	อุตส่าห์ฟันฝ่าอุปสรรคมาจนถึงเอธิโอเปียแล้ว	จะยอมแพ้เห็บตัวเล็ก	ๆ	

ได้อย่างไร	เราเป็นมนุษย์มีมันสมอง	จะยอมให้แมลงตัวเล็ก	ๆ	มาเอาชนะไม่ได้	 

(แม้ว่าจะมันจะยกโขยงประหน่ึงมาท้ังตระกูลเพ่ือมากินเลือดคุณชวนก็ตาม) 

คุณชวนจึงฮึดสู้ออกไปเดินสำรวจร้านขายของรอบโรงแรม	 เพื่อหาสิ่งของ 

ที่จะใช้ปราบเห็บ	 แล้วก็กลับมาพร้อมบานกระจกใสจากร้านทำกรอบหน้าต่าง 

๑	แผ่น

	 คืนนั้น	 คุณชวนไปขอขวดแก้วปากแคบพร้อมจุกไม้ก๊อกจากห้องครัว 

โรงแรม	 และไปรื้อเอาปากคีบที่ใช้ถอนหนวดออกมารอไว้ข้างหัวเตียง	 ทันทีที่ 

โดนกดั	คณุชวนกเ็อากระจกกดลงไปบนเตยีง	ความไสของกระจกทำใหค้ณุชวน 

เห็นเห็บทุกตัวที่ปกติมองไม่เห็นจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน	 เมื่อเอากระจกกดให้เห็บ 

กระโดดหนีไม่ได้แล้ว	 คุณชวนก็ค่อยๆ	 เลื่อนแผ่นกระจกเพื่อเอาปากคีบ 

จับเห็บออกมาจากที่นอนไปหย่อนใส่ขวดแก้วและปิดจุก	ปล่อยให้เห็บโดดเล่น 

ไปจนตายเอง	 คุณชวนทำอย่างนี้อยู่สองสามคืน	 ก็กำจัดเห็บแพะได้หมด 

จนสามารถนอนหลับอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดินทางมาถึง 

กรุงอัดดิสอะบาบา

วิทยุสราญรมย์
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พลเมืองอาเซียนที่ดี: ไม่ว่าใครก็เป็นได้ 

กรองทอง สุขอร่าม 

ไม่ว่าใครก็เป็นได้ 

	 ในฐานะพลเมอืงอาเซยีนคนหนึง่	คณุพรอ้มหรอืไมก่บัการเขา้สูป่ระชาคม

อาเซยีนอยา่งเปน็ทางการในสิน้ปนีี	้หากคำตอบของคณุคอื	“ไมแ่นใ่จ”	คณุยงัพอ

มเีวลาทีจ่ะเรง่เตรยีมความพรอ้มและพฒันาตนเองใหเ้ปน็	“พลเมอืงอาเซยีนทีด่”ี	

เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 (People-

centred	 ASEAN)	 เป็นสังคมที่พลเมืองทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน	

ไม่ว่าจะเพศใด	 วัยใด	 ประกอบอาชีพใด	 เพราะทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะ 

พัฒนาประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง	เพื่อให้เป็น	“บ้าน”	ที่น่าอยู่ของทุกคน

พลเมืองอาเซียนที่ดี:
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	 จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีคือ	 การทำ 

ความเข้าใจว่า	 ประชาคมอาเซียนคืออะไรและมีประวัติความเป็นมาอย่างไร 

ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับรู้ถึงความพยายามของผู้นำรุ่นก่อน	 ๆ	 ที่ต้องการสร้าง 

สันติสุขและส่งเสริมการพัฒนาในภูมิภาคที่เคยมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์	

ตลอดจนพยายามหาความรู้เกี่ยวกับ	“กลไก”	ในการขับเคลื่อนประชาคมและ 

องคป์ระกอบตา่ง	ๆ 	ของ	“สามเสาหลกั”	ไดแ้ก	่เสาการเมอืง	-	ความมัน่คงอาเซยีน	

(ASEAN	Political	–	Security	Community:	APSC)	 เสาเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	และเสาสังคม	-	วัฒนธรรมอาเซียน	

(ASEAN	 Socio-Cultural	 Community:	 ASCC)	 เพราะการรับรู้และเข้าใจ	

(Awareness	 &	 Understanding)	 ถึงแก่นแท้ของสังคมที่เรากำลังอาศัยอยู	่ 

เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันและทำ 

หน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ 

ผู้อื่น	 ไม่ทำผิดกฎระเบียบ	 รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคม 

ที่มีจำนวนประชากรรวมกันประมาณ	๖๐๐	ล้านคนได้อย่างเต็มที่

วิทยุสราญรมย์
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	 นอกจากนี้	 เมื่อเราเข้าใจจุดเริ่มต้นของอาเซียนและติดตามข้อมูล 

ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ	 “กลไก”	 ต่าง	 ๆ	 อย่างสม่ำเสมอ 

เราจะเริ่มเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมอาเซียนกับชีวิตประจำวัน 

ของเราในหลายมิติ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบที่สามารถช่วยให้เรา 

เดินทางไปมาหาสู่และค้าขายระหว่างกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น	 ไปจนถึง 

เรื่องของการเปิดโลกกว้างให้แก่สุนทรียภาพที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนทาง 

วัฒนธรรม	 ภาพยนตร์	 การกีฬา	 และการท่องเที่ยว	 ซึ่งเมื่อทุกคนได้ซึมซับ	

“ความเป็นอาเซียน”	 เข้าสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้ว	 ในท้ายที่สุดก็จะเริ่มเกิด 

ความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของร่วมกัน	 (engagement	 &	

ownership)	ดงัคำกลา่วของ	ดร.สรุนิทร	์พศิสวุรรณ	อดตีเลขาธกิารอาเซยีน	และ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ที่ว่า	 “ในการที่จะสร้างประชาคม 

อาเซียน	 ประชาชนจะต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 มีส่วนร่วม	 และมีความ 

ตระหนกัวา่	พวกเราเปน็เจา้ของกระบวนการนีแ้ละสามารถออกแบบประชาคม 

นี้ได้ตามภาพในจินตนาการของเราเอง”	

พลเมืองอาเซียนที่ดี: ไม่ว่าใครก็เป็นได้ 105
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	 อย่างไรก็ดี	 ทุกการเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนพร้อมที่จะ 

เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากตนเอง	 (Start	 from	 yourself)	 ด้วยการพัฒนา 

ศกัยภาพของตนใหพ้รอ้มทีจ่ะพฒันาประชาคมอาเซยีนใหก้า้วหนา้	ไมว่า่จะเปน็ 

เรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น	 ๆ	 ซึ่ง

เป็นช่องทางการสื่อสารที่จำเป็น	 ตลอดจนสนใจใฝ่รู	้ หมั่นฝึกฝนทักษะใหม	่ ๆ	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลวัตรของ 

สังคมที่ขยายขนาดประชากรเพิ่มมากขึ้น	 ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ทีเ่คยมตีอ่ประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่	ๆ 	จากเดมิทีเ่ราอาจมองประเทศเพือ่นบา้น 

ในฐานะ	 “คู่แข่ง”	 ก็เปลี่ยนเป็น	 “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์”	 ที่สามารถเสริมสร้าง 

ประโยชน์ให้ทุกฝ่ายไปพร้อม	 ๆ	 กันได้	 (win	 –	win)	 โดยท้ายที่สุด	 พลวัตร 

ของการพัฒนาในอาเซียนจะขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับประชาชน	

(People’s	 connectivity)	 เพื่อให้พลเมืองทุกคนสามารถสร้างแรงขับเคลื่อน

ที่มีพลังมากกว่าพลังเล็ก	ๆ	ของแต่ละบุคคล

วิทยุสราญรมย์
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พลเมืองอาเซียนที่ดี: ไม่ว่าใครก็เป็นได้ 

	 สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ	 พลเมืองอาเซียนที่ดีจะต้อง 

ก้าวข้าม	 “อคติเชิงประวัติศาสตร์”	 ที่มีต่อกันและกันมายาวนาน	 โดยเปิดใจ 

ยอมรับความแตกต่างในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	ภาษา	 วัฒนธรรม 

หรือคติความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน	 ทั้งนี้	 ตัวอย่างของกลุ่ม	 “เครือข่ายระดับ 

ประชาชน”	 ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประชาคมสังคม	 –	 วัฒนธรรม 

ของอาเซียนให้ก้าวหน้า	 อาทิ	 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน	 (ASEAN	 

University	 Network	 :	 AUN)	 ที่สนับสนุนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน 

ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคจำนวน	๓๐	สถาบันจาก	๑๐	ประเทศ 

สมาชกิ	โดยเครอืขา่ยดงักลา่วสามารถเปน็กลจกัรสำคญัในการพฒันาทรพัยากร 

มนุษย์ภายในภูมิภาค	 ลดช่องว่างของระดับการพัฒนา	 และยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาของประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน	พร้อมกับส่งเสริม 

ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
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	 จะเห็นได้ว่า	 เส้นทางของการก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีนั้น 

แม้จะดูซับซ้อน	 แต่แท้จริงแล้วสามารถเริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่าย	 ๆ	 ได้แก่	 

การศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน	 การหมั่น 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เห็นถึงความ 

เชื่อมโยงระหว่างประชาคมอาเซียนกับชีวิตประจำวัน	ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึก 

ของความเป็นเจ้าของอาเซียนร่วมกัน	 ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาตนเอง 

ให้มีคุณภาพและเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาชีพในด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะ 

เรือ่งภาษา	เพือ่ใหใ้นทา้ยทีส่ดุ	เราจะไดม้คีวามพรอ้มและความกลา้ทีจ่ะออกไป 

สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายประชาชนอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ต่อไป	 ทั้งนี้	 สิ่งที่พลเมืองอาเซียนที่ดีควรตระหนักอยู่เสมอก็คือ	 ข้อเท็จจริง 

ที่ว่า	 “ประชาคมอาเซียนจะพัฒนาขึ้นหรือเสื่อมถอยลง	 ก็ขึ้นอยู่กับพลเมือง 

อาเซียนทุกคน”	นั่นเอง	

วิทยุสราญรมย์
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พี่สอนน้อง “Groom & Develop”

ดนัย เมนะโพธิ 
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

พี่สอนน้อง
“Groom & Develop” 

 นับเป็นความโชคดีที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปประจำการที่คณะผู้แทน 

ถาวร (คผถ.) ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑- ๒๕๔๔ จึงได้เรียนรู้ 

กับครูชั้นยอดที่หาตัวจับยากในงานการทูตพหุภาคีและงานบริหารองค์กร 

จึงขอเล่าถึงความคิด ความอ่าน และการทำงานของเอกอัครราชทูตอัษฎา 

ชัยนาม นักการทูตผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการอย่างน่าภาคภูมิใจ 

ตลอดช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านทูต 

ในชว่งเวลาดงักลา่ว ขา้พเจา้มองวา่ ทา่นทตูเปน็แบบอยา่งทีด่สีำหรบัขา้ราชการ 

รุ่นหลัง ๆ ในหลายเรื่อง จึงน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะได้ใช้พื้นที่ของวารสารวิทยุ 

สราญรมย์แห่งนี้ในการบอกเล่าประสบการณ์และข้อคิดดี ๆ ให้แก่เพื่อน ๆ 

และน้อง ๆ ข้าราชการกระทรวงฯ รุ่นหลัง ๆ 
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 ทา่นทตูอษัฎาฯ เคยดำรงตำแหนง่บรหิารทีส่ำคญั ๆ  มาแลว้หลายตำแหนง่ 

ได้แก่ เอกอัครราชทูต (ออท.) ณ กรุงฮานอย (พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๙) ออท. 

ณ สิงคโปร์ (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๓) ออท. ณ กรุงเวลลิงตัน (พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๖) 

อธบิดกีรมองคก์ารระหวา่งประเทศ (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๘) และตำแหนง่สดุทา้ยคอื 

ออท.ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (พ.ศ.๒๕๓๙-

๒๕๔๔) 

 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๔๔ ท่านทูตอัษฎาฯ 

ในฐานะ ออท. ผู้แทนถาวรฯ ได้พิมพ์เอกสารข้อคิดสำหรับการปฏิบัติงาน 

เป็นเอกสารรูปเล่มแบบพกพา (pocket book) และแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ 

ของคณะผู้แทนถาวรฯ ทุกคนเป็นที่ระลึก ซึ่งภายในมีแก่นเนื้อหา ๑๐ ข้อ 

ทีท่า่นทตูไดร้วบรวมโดยกลัน่กรองจากประสบการณช์วีติการรบัราชการตลอด 

เวลา ๓๕ ปี ของท่าน ข้าพเจ้าเห็นว่า คงจะน่าเสียดายอย่างยิ่งหากเนื้อหา 

และแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านทูตจากเอกสารนี้จะอยู่เพียงใน 

แผ่นกระดาษและไม่ได้รับการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง จึงได้ 

ขออนุญาตท่านทูตที่จะนำข้อคิดดี ๆ เหล่านี้มาเสนอให้ท่านผู้อ่านวารสาร 

วิทยุสราญรมย์ได้พิจารณาใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเองและองค์กร 

ต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักการหนึ่งของการ “Groom &  

Develop” ที่ดีและมีประสิทธิภาพก็คือ การเปิดใจรับฟังและสนับสนุนการคิด 

ต่อยอดหรือหากแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าใจง่ายก็คือ พี่พูดให้น้องได้ยิน 

และเข้าใจ พี่ทำเป็นตัวอย่างให้น้องเข้าใจและพิจารณาทำตาม 
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พี่สอนน้อง “Groom & Develop”

หลักการทำงานในแบบฉบับของ ออท. อัษฎา ชัยนาม 

 แนวทางการปฏิบัติราชการ ๑๐ ประการ ประกอบด้วย 

 ๑. “ความเห็นและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอาจไม่ถูกต้องเสมอไป 

หากเราหวังดีต่อผู้บังคับบัญชาหรือต่อประโยชน์ของสถาบันและประเทศชาติ 

ก็ควรกล้าที่จะพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา แต่ควรทำอย่างสุภาพ” 

 ในเรื่องนี้ ข้าราชการที่เคยทำงานกับท่านทูตจะได้ยินท่านพูดบ่อยมาก 

ในการสอนงานในหลายโอกาส และท่านก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหลายครั้ง 

ด้วยการเสนอความคิดเห็นที่ชอบด้วยเหตุผลและมีเนื้อหาที่หนักแน่นกว่า 

ให้อีกฝ่ายคิดพิจารณา แต่ก็จะย้ำเสมอว่า ในฐานะข้าราชการชั้นผู้น้อยกว่า 

ควรต้องทำอย่างสุภาพ เพื่อแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของความหวังดีนั้นต่อ 

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ขณะที่ท่านทูตเองก็ใจกว้างพอที่จะบอกว่า 

“อยา่มองผมหรอืคำสัง่/ ความเหน็ของผมเปน็เสมอืนพระเจา้หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ”์ 

และมักพูดติดตลกว่า “ถ้าผมบอกให้คุณไปโดดน้ำตาย คุณจะทำตามไหม...” 

(ฮา) ทั้งนี้ ในโลกแห่งความเป็นจริง ในเรื่องนี้ แม้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ยาก 

โดยเฉพาะฝ่ายผู้บังคับบัญชา ก็เพราะเหตุแห่งทิฏฐิ/มานะของปุถุชน แต่หาก 

สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้เพราะมองประโยชน์โดยรวมแล้ว ก็น่าจะเกิดเป็น 

วัฒนธรรมหรือค่านิยมการทำงานที่ดีขององค์กรอย่างยั่งยืนได้ 

 ๒. “การพึ่งตนเองได้นั้นเป็นเรื่องน่าภูมิใจ แต่ก็ไม่ควรลืมว่า เราอยู่ใน 

สังคมที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน”

 ในข้อน้ี ท่านทูตน่าจะเห็นว่า ข้าราชการบางคนท่ีอาจจะมีความทระนงว่า 

ตนเองเก่ง ร่ำเรียนมาสูง สามารถทำอะไรเองได้ทุกอย่าง ไม่ต้องขอรับ 

ความช่วยเหลือจากใคร จึงได้เตือนสติและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการที่จะต้องให้ความสำคัญกับการประสานงานกับหน่วยงาน 

อื่นทั้งที่เป็นภาครัฐด้วยกันหรือภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เป็น 
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ผู้รับบริการหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภารกิจและการปฏิบัติงาน 

ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานในกรอบของ 

สหประชาชาติซึ่งมีภารกิจที่หลากหลายและครอบคลุมแทบจะทุกมิติ  

ท่านทูตจึงสนับสนุนให้ข้าราชการทุกระดับได้คลุกคลีและสร้างสัมพันธภาพ 

กับเพื่อนหรือผู้ร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งจากหน่วยงานอื่น ๆ 

ของประเทศไทยเอง เพราะการทำงานในระบบพหุภาคีนี้ มิใช่เพียงระดับ 

ออท. เท่านั้นที่เป็นผู้แสดงบทบาท แต่ข้าราชการทุกระดับมีโอกาสและ 

สามารถที่จะแสดงบทบาทในนามของประเทศตนได้เช่นกัน 

 ๓. “การทำงานโดยยึดหลักการนั้น ย่อมช่วยให้เราตัดสินใจได้ตาม 

แนวทางที่ถูกที่ควร ทั้ง ๆ ที่อาจสร้างความไม่พอใจให้แก่บางคนหรือ 

บางกลุ่มที่ผลประโยชน์ถูกกระทบ ฉะนั้น การทำงานที่มีหลักการจึงมิใช่การ 

หาเสียงหรือหลบหลีกปัญหา แต่เป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมดีขึ้น” 

 การยึดหลักการตามความหมายนี้น่าจะหมายถึง เหตุและผลตามหลัก 

ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนการคำนึงถึงความชอบธรรม 

และประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้มีอคติในปัจเจกบุคคลที่อาจ 

สง่ผลใหห้ลกัการตอ้งเบีย่งเบนหรอืเสยีความสมดลุไป ดว้ยเหตนุี ้การทำงานโดย 

ยึดหลักการบริหารที่กล่าวมาจึงทำให้ตลอดช่วงการปฏิบัติหน้าที่ของท่านทูต 

ที่ คผถ. แห่งนี้ ท่านทูตได้พยายามเสนอข้อคิดเห็นดี ๆ ที่มีประโยชน์และ 

สร้างสรรค์ทั้งในเชิงวิชาการและการบริหารงานในองค์กรในหลายโอกาส 

 ๔. “การพิจารณาอะไรนั้น เราต้องรักษาความสมดุล ซึ่งหมายความว่า 

ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอและมีจิตใจที่เป็นกลาง และการที่จะมีข้อมูลเพียงพอ 

ก็ต้องทำการบ้าน ส่วนจิตใจนั้นจะเป็นกลางได้ก็ต้องไม่มีอคติ”

 ในทางปฏิบัติไม่ว่าจะพิจารณาประเด็นปัญหาใด ๆ ต้องมีการค้นคว้า 

สืบหาข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยใจ 
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พี่สอนน้อง “Groom & Develop”

ที่เป็นกลางและไม่มีอคติ บ่อยครั้งวิธีการทำงานของท่านทูตในลักษณะนี้ 

พบได้จากการพิจารณาร่างข้อมติในเรื่องต่าง ๆ ของสหประชาชาติ ซึ่งปกติ 

จะมีการพิจารณาใน ๓ ลักษณะ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการร่วมอุปถัมภ์ 

ท่านทูตจะเน้นให้เจ้าหน้าที่โต๊ะศึกษาและทำความเข้าใจร่างข้อมติเหล่านั้น 

ค้นดูภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับข้อมติที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาประกอบกับท่าที 

ไทยในเรื่องนั้น ๆ ตามเอกสารท่าทีไทยที่กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วม 

จัดทำกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ท่านทูตจะเน้นเสมอว่า การทำงาน

ของพวกเราต้องมีความแม่นยำในข้อมูลและมีความสมดุลในด้านการวิเคราะห์ 

และว่า เมื่อเรื่องผ่านมาถึง ออท. แล้ว จนท.ทุกระดับต้องสามารถ “defend” 

ความเห็นที่กรองขึ้นมาหรืออย่างน้อยสามารถชี้แจงได้ว่า ทำไมจึงคิดเช่นนั้น 

หากไม่เข้าใจหรือสงสัยสิ่งใด ต้องสอบถาม/ ซักไซ้กันให้กระจ่าง

 ๕. “มนุษย์เรานั้นไม่สามารถรอบรู้ทุกอย่างได้ ฉะนั้น หากเรายอมรับ 

ข้อจำกัดนี้ เราก็จะได้จุดเริ่มต้นของความฉลาด ยอมสอบถามและพึ่งพาคนที่รู้

ดีกว่าเราในปัญหาต่าง ๆ หากปฏิบัติตามนี้ได้ การทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี

จึงเป็นสิ่งที่อาจไม่ยากนัก”

 ในเรื่องนี้ท่านทูตมักสอบถามหาข้อมูลจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่  

อยากรู้โดยตรง และยอมรับเสมอว่า เรื่องนี้เรื่องนั้นท่านมีความรู้น้อยหรือ 

ไม่รู้อะไรเลย ด้วยเหตุนี้ ท่านทูตจึงมักจะเรียกหารือกับข้าราชการทั้งกลุ่มเล็ก 

หรือกลุ่มใหญ่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เหตุผลหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่อาจมีหลากหลาย นอกจากนั้น ท่านทูตยัง 

สนใจเขา้รว่มงานวชิาการ การสมัมนาหรอืรบัเปน็วทิยากรใหแ้กอ่งคก์ร/ สถาบนั 

ตา่ง ๆ  ทีส่ำคญัของไทยและตา่งประเทศอยูบ่อ่ยครัง้ ดว้ยเหตผุลทีว่า่ เวทเีหลา่นัน้ 

นอกจากท่านจะได้แสดงความคิดเห็นในนามของประเทศไทยและส่วนตัว 

แล้ว ท่านยังมีโอกาสได้รับความรู้จากผู้อื่นได้อย่างมากมายด้วย 
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 ๖. “ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นมีทั้งเก่งและไม่เก่ง ผู้ที่เราคิดว่าไม่เก่งอาจ 

มีอะไรที่เขาทำได้ดีกว่าคนอื่น ๆ ก็ได้ ฉะนั้น ความท้าทายของผู้บังคับบัญชา 

คือการใช้คนที่เก่งและไม่เก่งในสิ่งที่เขาเหล่านั้นถนัดหรือมีความชำนาญ”

 ท่านทูตได้รับแนวคิดนี้มาจากท่านทูตวงศ์ พลนิกร (อดีตรัฐมนตรีช่วย 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) และนำมาถ่ายทอดเป็นหลักการทำงานที่ดี 

กลา่วคอื “คนเรานัน้ โดยทีไ่มไ่ดร้บัโอกาสอยา่งเทา่เทยีมกนั ความรูค้วามสามารถ 

จึงอาจไม่เท่ากัน แต่สิ่งที่จะต้องเท่ากันคือ ความรับผิดชอบของแต่ละคน 

ในหน้าที่ของตน” ท่านทูตมักบอกว่า ข้าราชการทุกคนไม่จำเป็นต้องเขียน 

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเก่ง คนที่ทำงานธุรการหรืองานให้บริการประเภทใด 

ก็ตาม สามารถได้ชื่อว่าทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพในหน้าที่รับผิดชอบ 

ของตนได้ ผมยังเคยได้ยินท่านทูตเอ่ยปากชื่นชมข้าราชการสายสนับสนุน 

คนหนึ่งที่ทำงานธุรการด้วยความอุตสาหะ รับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่าง 

ไม่ขาดตกบกพร่อง (บางครั้งยังทำเกินกว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ตนอีก) ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นผู้มีน้ำใจ รู้จักแยกแยะความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  

เมื่อพบเห็นสิ่งใดผิดปกติในเรื่องใดก็จะยกขึ้นถามโดยไม่ปล่อยเรื่องผ่านไป 

เพียงเพราะคิดว่าธุระไม่ใช่ 

 ๗. “งานการทูตนั้นจะมีความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวย่อมไม่พอ 

ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วย ซึ่งหมายถึงทั้งประสบการณ์ของตัวเราเองและ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ด้วยเหตุผลนี้ วัยวุฒิจึงเป็นสิ่งที่มีส่วน 

ส่งเสริมให้เราเป็นนักการทูตที่สมบูรณ์ขึ้น”

 ในเรื่องนี้ ท่านทูตเคยให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแสดงท่าที 

ทางการทูต โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึก 

ของผู้คนทั้งโลก เช่น เหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายถล่มตึก World Trade 

ในนครนิวยอร์ก เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งรัฐบาลไทยในสมัยนั้นไม่ควร 

ลังเลใจที่จะมีสารแสดงความเสียใจไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ โดยไม่ชักช้า และ 
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พี่สอนน้อง “Groom & Develop”

ไม่จำเป็นต้องไปสอบถามหรือดูท่าทีของประเทศอื่นว่าปฏิบัติกันอย่างไร 

เพราะเรื่องเช่นนี้ ยิ่งดำเนินได้เร็วเท่าใด ก็ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับ 

ประเทศทีป่ระสบภยัไดม้ากเทา่นัน้ อกีทัง้เปน็เรือ่งทีช่ดัเจนวา่ เปน็โศกนาฏกรรม 

ที่รุนแรง ผู้คนบริสุทธิ์ต้องล้มตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีคนไทยเสียชีวิต 

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย ในเรื่องนี้ฝ่ายข้าราชการประจำจึงควรพิจารณา 

แนะนำให้ฝ่ายการเมืองดำเนินการในสิ่งที่เหมาะสมได้ 

 กรณีที่คล้ายคลึงกันในอีกเหตุการณ์หนึ่ งคือ รัฐบาลตาลีบันใน 

อัฟกานิสถานทำลายพระพุทธรูปแห่งบามียันซึ่งถือเป็นมรดกสำคัญของ 

โลกที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๑,๕๐๐ ปี เป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนความรู้สึก 

ผู้คนทั่วโลกจำนวนมากเช่นกัน รัฐบาลไทยในสมัยนั้นได้มีหนังสือไปยัง 

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organisation: UNESCO) แล้ว แต่มิได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ 

สหประชาชาติ โดยตรง ทั้ ง  ๆ ที่มีผู้แทนทางการเมืองขององค์การ  

สหประชาชาติประจำที่อัฟกานิสถาน และเป็นเรื่องที่มีมิติมุมมองมากกว่า 

ด้านวัฒนธรรม ท่านทูตจึงได้ตัดสินใจมีหนังสือในนามของรัฐบาลไทยไปยัง 

เลขาธิการสหประชาชาติเพื่อแสดงความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

และขอบคุณองค์การสหประชาชาติที่มีส่วนช่วยหยุดยั้งการทำลายล้าง 

พระพุทธรูปดังกล่าวและได้รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ 

การดำเนินการดังกล่าวเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างที่สนับสนุนว่า  

งานการทูตที่ดีจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความกล้าหาญของ 

นักการทูตที่จะคิด ริเริ่ม หรือให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและสามารถนำไป 

ปฏิบัติให้เกิดผลดีได้อย่างทันท่วงที 

 ประสบการณ์ของทูตในต่างประเทศแต่ละแห่งนับว่ามีความสำคัญ 

และสัมพันธ์กับเรื่องระยะเวลาประจำการของเอกอัครราชทูตด้วย เพราะ 
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เอกอัครราชทูตจำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญเพียงพอเกี่ยวกับประเทศ 

ที่ประจำอยู่ รวมถึงมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ และความสนิทสนมคุ้นเคยกับ 

บุคคลสำคัญในประเทศนั้น ๆ ด้วย แม้ว่าสมัยนี้จะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ 

รายประเทศแล้ว แต่ข้อเท็จจริง คือ มิใช่ใครก็ได้ที่จะมาทำหน้าที่เป็น 

เอกอัครราชทูต และการทำหน้าที่เอกอัครราชทูตก็มิใช่เพียงการปฏิบัติ 

ตามยุทธศาสตร์ เพราะยุทธศาสตร์มิใช่สูตรตายตัว แต่เอกอัครราชทูตต้อง 

ใช้วิจารณญาณในการตีความยุทธศาสตร์และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ด้วย ฉะนั้น ความชำนาญและ 

ความรู้ของทูตจึงมีความสำคัญมาก 

 ๘. “คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า การทูตคือวิธีการที่นิ่มนวล ซึ่งก็จริง 

แต่มิใช่เสมอไป เพราะการทูตคือความพยายามทำให้นโยบายต่างประเทศ 

บรรลุเป้าหมาย ซึ่งความพยายามนี้มีวิธีการต่าง ๆ ทั้งนิ่มนวลและไม่นิ่มนวล 

สุดแล้วแต่จังหวะและกาลเวลา รวมทั้งอำนาจต่อรองของแต่ละประเทศ 

และนักการทูตของตน” 

 เรือ่งนีท้า่นทตูเคยใหค้วามเหน็ไวว้า่ ผูน้ำบางคนอาจคดิวา่ การทตูไมต่อ้ง 

สภุาพกไ็ด ้ขอใหบ้รรลถุงึเปา้หมายกแ็ลว้กนั (The end justifies the means.) 

โดยไม่ทันนึกว่า อาชีพนี้มีอนุสัญญาระหว่างประเทศและขนบธรรมเนียม 

ประเพณีสากลที่เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน อีกทั้ง 

ประเทศไทยก็ได้ให้สัตยาบันแล้ว ฉะนั้น เมื่อประสบปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏิบัติหน้าที่ นักการทูตก็คงไม่ถึงกับต้องแสดงกิริยามารยาทที่  

ไม่เหมาะสมให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ แต่น่าจะสามารถพูดจาหรือมีวิธีการ 

ที่สุภาพ มีชั้นเชิง (Fineness) แต่ก็หนักแน่นในเวลาเดียวกันได้ เพื่อให้ 

เขาทราบว่าเราเอาจริงในเรื่องนั้น ๆ อย่างไรก็ดี นักการทูตจะประสบความ 

สำเร็จแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการต่างประเทศที่ไม่เพ้อฝันเกินไปและ 

ฝีมือของนักการทูตแต่ละคนด้วย 
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 ๙. “เราไม่จำเป็นต้องทำตามสิ่งที่เคยปฏิบัติมาโดยอัตโนมัติ แต่ควร 

ใคร่ครวญว่า การปฏิบัติเหล่านั้นถูกต้องหรือเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

หรือไม่ ทั้งนี้ เพราะประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพสังคมจะดีขึ้นได้ 

ก็ต่อเมื่อมีการทบทวนปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโลก” 

 หลักการในข้อนี้อันที่จริงสอดคล้องกับคำสอนในพุทธศาสนาในหลัก 

“กาลามสูตร” ที่เน้นวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนสงสัย เช่น โดยการใช้เหตุผลมากกว่า 

เพราะเคยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหรือเพราะผู้พูดเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือ 

แม้เป็นผู้บังคับบัญชาของตน เป็นต้น แนวทางในข้อนี้ท่านทูตนำมาสั่งสอน 

ข้าราชการรุ่นน้อง ๆ  อยู่บ่อยคร้ัง โดยไม่ให้อ้างลอย ๆ  ว่า เพราะเคยทำกันมาแต่ก่อน 

จึงต้องคิดและทำในแบบเดียวกัน แต่ให้สืบหาเหตุผลว่า เป็นเพราะอะไรและ 

ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

 ๑๐. “การที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ากับนักการเมืองได้เป็นสิ่งที่ดี 

แต่ที่สำคัญกว่านั้น วิธีการที่เข้ากับนักการเมืองได้ ต้องเป็นที่ยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงานด้วย” 

 ท่านทูตมองว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงของส่วน 

ราชการกับฝ่ายการเมืองก็มีแง่มุมที่เป็นประโยชน์อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หากฝ่ายการเมืองนั้นมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะสร้างประโยชน์ให้องค์กรอย่าง 

แท้จริงมากกว่าการใช้อำนาจ ลาภ ยศ มาเป็นเครื่องต่อรองโดยปราศจาก 

ความชอบธรรม ที่สำคัญ ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องไม่ทำตัวในแบบ 

ที่อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เคยตำหนิไว้ว่า “ไม่มีกระดูก-

สันหลัง” คือ เป็นเหมือนเครื่องจักร เขาสั่งอะไรมาก็ทำไป แต่กลับมิได้ใช้สมอง 

ความกล้าหาญ จิตสำนึกที่ดี หรือการมองผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

เป็นหลักในการคิดและตัดสินใจ นอกจากนี้ ท่านทูตยังมองว่า วิธีการที่เข้ากับ 

นักการเมืองได้ต้องเป็นที่ยอมรับจากคนในองค์กรอย่างทั่วถึงด้วย
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 ส่งท้ายความคิด 

 บทความนี้มีจุดประสงค์ที่จะรวบรวมนำหลักคิดในการทำงานที่มี 

ความแยบยล แฝงด้วยคุณประโยชน์ที่ประมาณหาค่ามิได้ หากสามารถนำ 

ไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่สำคัญหลักคิดเหล่านั้นเป็นการกลั่นกรองออกมาจาก 

ความรู้และประสบการณ์ของท่านทูตอัษฎาฯ ตลอด ๓๕ ปีของชีวิตราชการ 

ในกระทรวงการต่างประเทศ แม้จะมีเรื่องราวดี ๆ ที่สามารถถอดเป็น 

บทเรียนที่ทรงคุณค่าอีกมากมาย และมิอาจนำมากล่าวได้ครบสมบูรณ์ใน 

พื้นที่จำกัดในฉบับนี้ แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราควรมองหาประโยชน์ 

จากแนวคิดเหล่านี้ที่จะสามารถส่งเสริมปัญญาเพื่อการพัฒนาบุคคลและ 

องค์กรขึ้นมาได้ 
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	 อนึ่ง	 บทความเชิงพี่สอนน้องนี้	 อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	

(นายนรชิต	 สิงหเสนี)	 ได้เชิญชวนให้ข้าราชการเกษียณและข้าราชการ 

ปัจจุบันร่วมกันแบ่งปันเป็นวิทยาทาน	 ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นความริเริ่ม 

ที่ดีและเป็นประโยชน์ยิ่งนัก	 เพราะที่ผ่านมา	 ข้าราชการต้องหมกมุ่นกับ 

งานประจำ/	 งานในหน้าที่รับผิดชอบ	 จนบางครั้งไม่มีเวลาที่จะเหลียวแล 

หรือเอาใจใส่ตนเองหรือสิ่งดี	 ๆ	 รอบข้างมากเท่าที่ควร	 ข้อริเริ่มนี้จึงนับเป็น 

การส่งเสริมเวทีความคิดที่เสรี	 เปิดกว้าง	 และเป็นการสร้างพลังร่วมของ 

คนในองค์กรที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งปัญญา 

ในนามของสมาชิกชาวบัวแก้วคนหนึ่ง	 ข้าพเจ้าจึงขอแสดงจิตคารวะและขอ 

สนับสนุนความริเริ่มและความตั้งใจของอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ท่านนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	
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กระทรวงการต่างประเทศ
ต้อนรับผู้ที่สร้างชื่อเสียง

และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย
ตามแนวคิด 

“การต่างประเทศของประชาชน”

และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย ตามแนวคิด “การต่างประเทศของประ

“การต่างประเทศของประชาชน”  หมายความว่า  

การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เป็นบทบาทและ 

หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศ

เท่านั้น แต่ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถ

มีบทบาทด้านการต่างประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 กันยายน	 ๒๕๕๘	

“กลุ่มลูกเหรียง”	หรือน้องๆ	เยาวชน 

จากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อ 

สั น ติ ภ า พ ช า ย แ ด น ใ ต้ จ ำ น ว น 

๔๕	 คน	 พร้อมด้วยคุณวรรณกนก	

เปาอิแตดาโอะ	 นายกสมาคมเด็ก 

และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต	้

ได้มาเย่ียมชมกระทรวงการต่างประเทศ 

พร้อมร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ	 กับ 

กรมองค์การระหว่างประเทศและ 

กรมสารนิ เทศ	 นอกจากนี้ยั งให้ 

วิทยุสราญรมย์
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กระทรวงการต่างประเทศต้อนรับผู้ที่สร้างชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย ตามแนวคิด “การต่างประเทศของประชาชน”

สัมภาษณ์ในรายการวิทยุสราญรมย์เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม 

เพื่อเยียวยาหัวใจ	สร้างความเข้มแข็งและค่านิยมที่ดีงามให้กับน้องๆ	ที่สูญเสีย

คนในครอบครัวจากเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้
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และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย ตามแนวคิด “การต่างประเทศของประ
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122

59-02-078 003-144new14-03  saranrom p_coated.indd   122 3/14/16   1:14:15 PM



	 นายเสข	 วรรณเมธี	 อธิบดีกรมสารนิเทศ	 ต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการสหพันธ์ 

กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย	 (นายปภังกร	 พิชญะธนกร)	 และ 

ทีมนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งแชมป์โลกจากรายการ	The	8th	World	Cheerleading 

Championship	2015	ที่กรุงเบอร์ลิน	(ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

รวม	๔	ประเภท)	มาเยอืนกระทรวงการตา่งประเทศและบนัทกึเทปรายการวทิย ุ

ของสถานีวิทยุสราญรมย์	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2558

กระทรวงการต่างประเทศต้อนรับผู้ที่สร้างชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย ตามแนวคิด “การต่างประเทศของประชาชน” 123
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	 เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2558	อธิบดีกรมสารนิเทศ	(นายเสข	วรรณเมธี)	

ให้การต้อนรับพลตรี	 โอสถ	ภาวิไล	นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬายิงธนู	 แบดมินตัน 

ยิงปืน	ว่ายน้ำ	และวีลแชร์	เรสซิ่ง	ในโอกาสที่ทีมประเทศไทยได้ครองตำแหน่ง 

เจ้าเหรียญทองจากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์	ครั้งที่	8	ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์	 

ระหว่างวันที่	 3-9	 ธันวาคม	 2558	 ซึ่งนับเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ 

ของประเทศไทย	ในวงการกีฬาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย ตามแนวคิด “การต่างประเทศของประ

วิทยุสราญรมย์
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กระทรวงการต่างประเทศต้อนรับผู้ที่สร้างชื่อเสียง
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นายธีธัช ธุระทอง
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาฝึกงาน	กรมเอเชียตะวันออก

แห่งการเดินทางท่องเที่ยว

ไทย-จีน

๔๐ ปี

วิทยุสราญรมย์
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๔๐ ปี แห่งการเดินทางท่องเที่ยว ไทย – จีน

	 ในแต่ละวันที่เราเร่งรีบเดินทาง	 เราคุ้นเคยกับอาหาร	 เช่น	 โจ๊กใส่ไข่	

ปาทอ่งโกท๋อด	กว๋ยเตีย๋ว	นำ้เตา้หู	้เสือ้ผา้	เชน่	เสือ้กลา้ม	เสือ้คอจนี	กางเกงขากว๊ย	

กางเกงแพร	 จานชามกระเบื้องลวดลายมังกรหรือลูกท้อ	 ในแต่ละวันเราอาจ 

มองสิ่งเหล่านี้ด้วยสายตาคุ้นเคย	 แต่น้อยครั้งที่เราจะฉุกคิดว่าสิ่งเหล่านี้ 

แทท้ีจ่รงิแลว้เปน็สิง่ทีม่ผีูน้ำเขา้มาประเทศไทยจากดนิแดนอนัแสนไกลนัน่กค็อื 

ประเทศจีน	

	 ตั้งแต่โบราณกาล	 สังคมไทยที่เปิดกว้างได้ต้อนรับผู้มาเยือนทุกเชื้อชาติ 

ศาสนา	 คนจีนที่เดินทางมาติดต่อราชอาณาจักรไทยจึงได้เป็นผู้นำทั้งสินค้า	

อาหาร	 และความรู้วิทยาการหลายอย่างมาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ในสังคม 

ไทย	 การเดินทางไปมาหาสู่กันของคนทั้งสองประเทศดำเนินมาอย่างยาวนาน 

จนนำไปสู่การเดินทางมาไทยเพ่ือแสวงหาโอกาสใหม่ในการทำมาหาเล้ียงชีพของ 

“คนจีนโพ้นทะเล”	 ที่เข้ามาทำงานและตั้งรกรากสร้างครอบครัวในเมืองไทย 

หลายชั่วอายุคน	 จนกระทั่งกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่ผสมผสานความเป็น 

ไทยเข้ากับความเป็นจีนและหล่อหลอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

	 สายสัมพันธ์ดังกล่าวและความเป็นเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ไม่ไกล	ทำให้การเดินทาง 

ไปมาหาสู่กันระหว่างคนไทยกับคนจีนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเพื่อ 

ค้าขายหรือเยี่ยมญาต	ิ โดยภายหลังที่ท่านเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 อดีตผู้นำสูงสุดของจีน 

ไดส้ง่เสรมิแนวคดิภายใตห้ลกั	“๔	ทนัสมยั”	ซึง่เนน้การพฒันาใหจ้นีเขา้สูร่ะบบ 

เศรษฐกิจโลก	 คนจีนไม่เพียงแต่มีรายได้สูงขึ้น	 แต่ยังมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 

การหลั่งไหลของข้อมูลเกี่ยวกับโลกภายนอกได้กระตุ้นทำให้คนจีนเกิดความ 

สนใจอยากรู้จักประเทศอื่น	 ๆ	 ดังนั้น	 เมื่อม่านที่เคยกั้นคนจีนออกจากโลก 

ภายนอกเปิดขึ้น	 คนจีนจึงเลือกไปศึกษาต่อในต่างประเทศและไปท่องเที่ยว 

ตา่งประเทศเพิม่มากขึน้อยา่งมาก	ความสนใจอยากรูจ้กัโลกขา้งนอกนีไ้ดด้ำเนนิ 

ไปควบคู่กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน	 จนกระทั่งถึงสมัยนี้ที่เรา 
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พบคนจนีเดนิทางทอ่งเทีย่วไปทัว่โลก	และการทอ่งเทีย่วจดัไดว้า่เปน็งานอดเิรก 

อย่างหนึ่งของคนจีนไปแล้ว	 ทั้งการท่องเที่ยวภายในและระหว่างประเทศเพื่อ 

พกัผอ่นหยอ่นใจ	แสวงหาประสบการณใ์หม	่ๆ 	ความตืน่เตน้เรา้ใจ	ความทา้ทาย	

ความสนุกสนาน	และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์

	 สำหรับไทย	 การท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก 

ไทยพยายามพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว	 (Tourism	

Hub)	ของประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	และดำเนินการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวไทยให้แพร่หลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินเข้าสู่

ประเทศ	 จีนเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ท้าทายและสำคัญมากสำหรับไทย	

โดยหากพิจารณาจากสถิติแล้ว	นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย 

มากที่สุดติดอันดับต้น	 ๆ	 เสมอก็คือ	 จีน	 โดยในไตรมาสแรกของปี	 ๒๕๕๘ 

(มกราคม	 –	 มีนาคม	 ๒๕๕๘)	 มีนักท่องเที่ยวจีนถึง	 ๒,๐๓๓,๔๙๕	 คน 

จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด	 ๗,๘๗๖,๗๒๖	 คน	 หรือคิดเป็นร้อยละ	

๒๕.๘๒	 ซึ่งเพิ่มขึ้นหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี	 ๒๕๕๗	 ยิ่งไปกว่านั้น 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๗	 ไทยร่วมกับอีก	 ๓๔	 ประเทศได้ทำความตกลง 

ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถขอรับ	 visa	 on	 arrival	 การเดินทาง 

มายังไทยจึงง่ายขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวจีน	

	 ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลมากและการมีสายการบินราคาประหยัดที่มี 

เทีย่วบนิตรงจากเมอืงตา่ง	ๆ 	ของจนีมายงัไทย	จงึไมน่า่แปลกใจเลยทีเ่ราจะพบเจอ 

นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 ที่มีชื่อเสียง 

ของไทย	เชน่	พระบรมมหาราชวงั	วดัพระศรรีตันศาสดาราม	(วดัพระแกว้)	และ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 เป็นต้น	 ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเหล่านี้ 

มีจุดสังเกตที่เด่นชัดก็คือ	 หัวหน้าทัวร์จะถือไม้ยาว	 ที่ปลายผูกผ้าสี	 หรือตุ๊กตา 

แขวนอยู่เพื่อให้ลูกทัวร์ไม่หลงไปที่อื่น	 ทัวร์ลักษณะนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	

“ทัวร์ลูกเป็ด”	เพราะเดินตามกันเหมือนลูกเป็ดเดินตามแม่เป็ดนั่นเอง

วิทยุสราญรมย์
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	 อย่างไรก็ดี	 บางครั้งทัวร์ลูกเป็ดที่เดินทางอยู่ทั่วไปนั้นก็อาจไม่น่ารัก 

เหมือนชื่อ	 โดยทัวร์ลูกเป็ดบางกลุ่มก็มักได้รับเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยสู้ดีในเรื่อง 

มารยาท	 เช่น	 การแซงคิว	 การใช้ห้องน้ำหรือการแสดงกิริยาไม่เหมาะสม 

ในที่สาธารณะ	 ซึ่งอาจเห็นได้จากกระแส	 social	 networks	 และกระทู้ 

จากเว็บบอร์ดต่าง	 ๆ	 แต่ในตอนนี้มีข่าวดีว่าทางการจีนได้มีการออก 

“กฎหมายการท่องเที่ยว”	 ซึ่ งประกาศใช้ เมื่อปี 	 ๒๕๕๖	 โดยได้ระบุ 

ให้มีมาตราหนึ่ง	 สรุปได้ใจความว่า	 “นักท่องเที่ยวชาวจีนควรเคารพ	 สังคม 

วัฒนธรรม	 ของประเทศนั้น	 ๆ	 รวมไปถึงบรรทัดฐานพฤติกรรมของ 

นกัทอ่งเทีย่วทีเ่จรญิแลว้”	กฎหมายฉบบัดงักลา่วอาจไมไ่ดม้ผีลบงัคบัใชโ้ดยตรง 

ไปทั่วโลกในทุกครั้งที่พบนักท่องเที่ยวจีนบางคนประพฤติตนไม่เหมาะสม 

แต่ก็มีผลเชิงบวกในการสร้างความตระหนักให้กับชาวจีนให้ระมัดระวัง 

พฤติกรรมของตนเองระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้พอสมควร

๔๐ ปี แห่งการเดินทางท่องเที่ยว ไทย – จีน 129
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	 สาเหตุที่คนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น	 นอกจาก 

เป็นเพราะความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วก็ยังมีปัจจัยอีกหลายประการ 

เชน่	ความโดง่ดงัของดาราไทยจากละครทีน่ำไปฉายในจนี	ผลไมไ้ทยทีม่ชีือ่เสยีง 

ในจีน	 โดยเฉพาะทุเรียน	 มังคุด	 เสื้อผ้าและเครื่องสำอางไทย	 ซึ่งคนจีนเห็นว่า	

มีราคาถูกกว่าในจีน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ภาพยนตร์ตลก	 เรื่อง	 Lost	 in	

Thailand	 ( )	 ซึ่งถ่ายทำในไทยและออกฉายในจีนเมื่อปลาย	 ๒๕๕๕	

ซึง่ทำกำไรถลม่ทลายมากกวา่	๑๐	ลา้นหยวน	ไดน้ำเสนอมมุมองของประเทศไทย 

และคนไทยในแบบที่เราดำเนินชีวิตปกติ	 ไม่ได้เป็นภาพสวยงามเหมือนที่ 

เรามักเห็นกันตามโฆษณาการท่องเที่ยวทั่วไป	 แต่ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจ 

จนทำให้ผู้ชมชาวจีนเกิดความรู้สึกอยากที่จะมาสัมผัสประสบการณ์ใน 

เมืองไทยเหมือนฉากในภาพยนตร์อย่างท่วมท้น	 ถึงกับทำให้มหาวิทยาลัย-

เชียงใหม่	 ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ	 ถึงกับต้องออกประกาศจัดระเบียบ 

นักท่องเที่ยวจีนที่มาเยี่ยมชมจำนวนมาก	
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๔๐ ปี แห่งการเดินทางท่องเที่ยว ไทย – จีน

	 สำหรับนักท่องเที่ยวไทย	 จีนเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจและ 

ท้าทาย	 แต่ด้วยข้อจำกัดด้านภาษา	 เราจึงไม่ค่อยพบนักท่องเที่ยวไทยแบกเป	้ 

(Backpacker)	 เดินทางไปจีน	 โดยส่วนมากมักเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่ไป 

ท่องเที่ยวจีนกับบริษัททัวร์	 อย่างไรก็ดี	 จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เคย 

แบกเป้เดินทางไปเที่ยวเมืองจีนมาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม	–	สิงหาคม	ปีที่แล้ว	

โดยแวะเมอืงตา่ง	ๆ ทางฝัง่ตะวนัออกของจนี	๗	เมอืง	กบัอกี	๑	เขตปกครองพเิศษ	

ได้แก่	ฮ่องกง	เซินเจิ้น	กว่างโจว	อู่ฮั่น	 เซี่ยงไฮ้	ปักกิ่ง	จางเจียเจี้ย	และฉางซา	

ผู้ เขียนพบว่า	 ประสบการณ์ดังกล่าวน่าประทับใจสำหรับครั้งแรกของ 

การเดินทางไปเหยียบแผ่นดินจีน	 เนื่องจากผู้ เขียนและเพื่อนร่วมทาง 

ทั้งสี่คนไม่มีใครพูดภาษาจีนได้เลย	 ทำให้เราไม่สามารถสื่อสารกับใครได้และ 

ประสบความทุลักทุเล	 เช่น	ตอนซื้อตั๋วรถไฟ	แต่สิ่งที่ได้เรารับจากการเดินทาง 
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ครั้งนี้	 ก็คือ	 เราได้เห็นด้วยสายตาตนเองว่า	 แม้จีนจะเป็นพรมแดนที่เฟซบุ๊ก 

และกูเกิ้ลเข้าไม่ถึง	แต่จีนก็เติบโตอย่างรวดเร็ว	เมืองกำลังขยาย	ตึกระฟ้ากำลัง 

ก่อสร้าง	 ระบบขนส่งและสาธารณูปโภคกระจายออกไปอย่างทั่วถึง	 วิถีชีวิต 

ของคนจีนโดยเฉพาะในเขตเมืองกำลังเปลี่ยนไป	 มีความเป็นตะวันตก 

มากขึ้น	สังเกตได้จากเสื้อผ้า	ร้านอาหาร	

	 ความเปลีย่นแปลงในจนีเปน็สิง่ทีเ่ลีย่งไมไ่ดจ้ากการเปดิตนเองสูต่ลาดโลก 

และแสดงให้เห็นว่า	 จีนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่สำคัญ	จนทำให้เกิดลางสังหรณ์ว่า	อีกไม่นานทัวร์ลูกเป็ดของนักท่องเที่ยวจีน 

อาจจะคอ่ย	ๆ 	ลดลง	และอาจกลายเปน็การเดนิทางทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่ว 

จีนที่ทันสมัยและวางตัวได้เหมาะสมกับการเป็นนักท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

มากขึ้น	
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	 ปัจจุบัน	 โฉมหน้านักท่องเที่ยวจีนมาไทยก็เริ่มหลากหลายมากขึ้น

แล้ว	 จีนกลายเป็นตลาดสำคัญของไทยสำหรับการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ	

ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมไมซ์	 (MICE)	 หรือที่ย่อมาจาก	Meetings,	 Incentives, 

Conventions	and	Exhibitions	ท่ีเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย 

เพื่อจัดการประชุมสัมมนาหรือจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ	 เมื่อปี	 ๒๕๕๗	

ที่ผ่านมา	 นักธุรกิจจีนเป็นกลุ่มที่เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดประชุม 

สัมมนาและงานแสดงสินค้าจำนวนมากที่สุด	 ส่งผลให้จีนเป็นตลาดที่มี 

ศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	

	 กระทรวงการตา่งประเทศเปน็หนว่ยงานทีส่ง่เสรมิกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว 

ไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างสม่ำเสมอ	นอกจากการท่องเท่ียวไทยโดยท่ัวไปแล้ว	 สถานเอกอัครราชทูต 

ณ	กรงุปกักิง่	และสถานกงสลุใหญข่องไทยในจนี	ทำงานรว่มกบัสำนกังานสง่เสรมิ 

การจัดการประชุมและนิทรรศการ	 (สสปน.)	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ของไทยในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสำหรับธุรกิจจีน	 โดยในช่วง 

ปลายเดือนสิงหาคม	 ๒๕๕๘	 ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อม 

และดึงดูดนักเดินทางคุณภาพของจีนสู่ประเทศไทย	 โดยเน้นที่กลุ่มธุรกิจไมซ์ 

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน 

ให้กับธุรกิจไทยด้วย

	 นอกเหนือจากด้านการค้าและการลงทุนแล้ว	 บทบาทในการเสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยก็เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจาก

จีนที่สำคัญ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงปักกิ่ง	

ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ในจีน	 มูลนิธิไทย	 กระทรวงวัฒนธรรม	 กระทรวง- 

การท่องเท่ียวและกีฬา	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลป-

วฒันธรรมไทย	โดยเนน้ภาพลกัษณท์ีจ่ะสือ่ถงึคณุคา่เอกลกัษณ	์“ความเปน็ไทย”	

ให้ประทับใจของนักท่องเที่ยวคุณภาพของจีนด้วย	 ความประทับใจนี้เป็นสิ่ง 
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ที่ จ ะช่ วย เสริ ม ให้ ประ เทศไทย เป็ นจุ ดหมายปลายทางที่ น่ า ใฝ่ ฝั น 

ของนักท่องเที่ยวจีน	 โดยกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่มีการจัดขึ้นในช่วง 

ปี	 ๒๕๕๘	 ได้แก่	 การสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย	 การจัดแสดงนาฏศิลป์	 

การจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยในเมืองสำคัญของจีน	 อาทิ	 กรุงปักกิ่ง 

เมืองเซี่ยเหมิน	 นครซีอาน	นครคุนหมิง	 เมืองชิงต่าว	 นครเฉิงตู	 นครกว่างโจว	

นครหนานหนิง	 นครเซี่ยงไฮ้	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนแต่ได้รับความสนใจจากแขก 

ผู้มีเกียรติ	ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างล้นหลาม	

	 ปีนี้เป็นปีทองของความสัมพันธ์ไทย	-	จีน	 เนื่องจากวันที่	๑	กรกฎาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เป็นวันครบรอบ	 ๔๐	 ปี	 ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย	 –	 จีน 

ซึ่งทั้งสองประเทศต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกันมาโดยตลอด	

อย่างไรก็ดี	 ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีนมีความลึกซึ้งมายาวนาน 

กว่านั้น	 เพราะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันตั้งแต่สมัยโบราณกาลเรื่อยมา 

จนถึงปัจจุบัน	
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๔๐ ปี แห่งการเดินทางท่องเที่ยว ไทย – จีน

	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน	 และขนาดของตลาดจีน 

ที่มีมูลค่าการบริโภคนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ทำให้จีนเป็นโอกาสสำคัญ 

ทางธุรกิจ	 โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวของไทย	 นอกจากนี้	 นักท่องเที่ยวจีน 

ยังนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย	 ซึ่งเป็นโอกาส 

ในการเสริมสร้างความนิยมชมชอบและความคุ้นเคยกับศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทยที่สามารถนำไปสู่การสร้างแนวคิด	 “นิยมไทย”	 ที่ฮิป	 ๆ 

เก๋	 ๆ	 ในจีนจนอาจพัฒนาเป็นความชื่นชอบและไว้ใจในสินค้าส่งออกไทยสู่ 

ตลาดจีนได้	

	 ไทยกับจีนมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวโยงกันนาน 

หลายร้อยปีอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย	 –	 จีน	 

ที่แน่นแฟ้นตลอด	 ๔๐	 ปีที่ผ่านมา	 ตราบใดที่นักท่องเที่ยวไทยและ 

นักท่องเที่ยวจีนยังคงเดินทางไปมาหาสู่กัน	 และมีความเข้าใจอันดี	 สนใจ 

ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน	 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีนก็จะยืนยาวและก้าวเดินไปอย่างมั่นคง 

พร้อมกับความสัมพันธ์ทางการทูตไทย	–	จีน	
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นั้น ฉันใด?
ผ้าขะม้า...

	 จะมีใครบ้างไหมหนอ...ที่ถามว่า	“ผ้าขะม้า...หรือ	ผ้าขาวม้า”	ที่คนไทย 

เราเรยีกกนัตดิปากและกร็ูจ้กักนัดมีาตัง้แตอ่อ้นแตอ่อกและทีพ่อ่แมปู่ย่า่ตาทวด

ของเราไดใ้ชป้ระโยชนต์กทอดกนัมาจนถงึลกูหลานทกุวนันีน้ัน้...	มทีีม่าอยา่งไร	

และชื่อที่เรียกขานกันนั้นเล่า	มีความหมายว่าอย่างไร

	 ก่อนที่จะบอกเล่าไปสู่คำตอบเป็นการประดับความรู้เล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ 

ขอเชิญท่านผู้สนใจมาอ่านดูตรงนี้ก่อนนะครับ

กฤช คมสัน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน
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ผ้าขะม้า...นั้น ฉันใด?

	 	 ผ้าเอ๋ย	ผ้าขะม้า	 เจ้ามา	แต่หนไหน

	 เจ้ามา	จากที่ใด		 ใครเล่า	พาเจ้ามา

		 	 ผ้าเอ๋ย	ผ้าขะม้า		 เจ้าคือผ้า	คาดเอวฉัน

	 ใครใคร	ก็ใช้กัน		 สารพัน	ประโยชน์ดี

		 	 ผ้าเอ๋ย	ผ้าขะม้า		 จงฟังหนา	ข้าจะเล่า

	 อิหร่าน	ได้นำเข้า		 มาบ้านเรา	เขานิยม

	 	 จากเปอร์เซียสู่สยาม	 เป็นผ้างาม	นามเหมาะสม	

	 ใช้ผูก	มัด	คลุมผม	 ทำเงื่อนปม	แกว่งเปลไกว

	 	 ปูนอน	และห่มง่าย	 แสนสบาย	มิเฉไฉ

	 กันแดด	ดีกระไร	 ใช้ปัดยุง	คาดพุงดี

	 	 ความหมาย	คือผ้าคาด	 อย่าประมาท	ทำเผลอไผล

	 ผูกพัน	มัดเอวไว้	 มิหลุดไหล	ให้คลายคลอน

	 	 โพกหัว	คลุมกระหม่อม	 ผ้าผืนย่อม	ประโยชน์หลาย

	 อาบน้ำ	เช็ดตัวได้	 ห่มสบาย	อบอุ่นดี

	 	 ขะม้า	ผ้าพันผูก	 ได้ช่วยปลูก	มิตรไมตรี

	 อิหร่าน-ไทย	ห้าร้อยปี	 เป็นมิตรดี	พี่น้องกัน	
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	 	 มิตรภาพ	อันเก่าแก่	 มรดกแท้	มิผายผัน

	 สายเลือด	เราผูกพัน	 สายใจมั่น	ไทย-เปอร์เชีย

	 	 สัมพันธ์	มานานช้า	 ต้องรักษา	อย่าสูญเสีย

	 แต่ครั้ง	กรุงโยเดีย	 นับเฉลี่ย	ห้าร้อยปี

	 	 ร้อยรัด	มัดพันผูก	 ตราบถึงลูก	เหลนหลานโหลน

	 มาแต่ครั้งกระโน้น	 มาแต่โพ้น	ทะเลไกล

	 	 “ขะม้า”	ผ้าชิ้นนี้	 ประโยชน์ดี	นี่กระไร

	 ร้อยรัด	ดวงใจไว้	 อิหร่าน-ไทย	แนบแน่นนาน

	 	 ใกล้ชิด	สนิทแน่น	 มิคลายแคลน	สมัครสมาน

	 คู่ฟ้า	ตลอดกาล	 ไทย-อิหร่าน	จงเจริญ

	 	 ขอเฉลย	ว่า	“ขะม้า”	 มีที่มา	มิขัดเขิน

	 Khamar	Band	ฟังแล้วเพลิน	 มิหมางเมิน	“ผ้าคาดเอว”

		 	 คำไทย	ทุกวันนี้	 มีที่มา	มิไหลเหลว

	 “คามาร์”	แปลว่า	“เอว”	 มาฟังเร็ว	เร่เข้ามา

	 	 Pedar	นั้น	ว่า	“พ่อ”	 Madar	หนอ	คือ	มารดา

	 Baradar	นั้นแหละหนา	 “ภราดา”	ภาษาไทย

	 	 “หน้าต่าง”	ว่า	“บัญชร”	 เปิดคลายร้อน	Panjare

	 “กะหล่ำ”	เป็นคำเก๋	 ถูกถ่ายเท	จาก	Kalam	

	 	 Angour	ผลไม้เลิศ	 รสประเสริฐ	อร่อยล้ำ

	 “องุ่น”	อันชุ่มฉ่ำ		 ไทยเรานำ	คำเรียกมา

	 	 เล่าฝาก	สู่กันฟัง	 แล้ววันหลัง	คุยกันหนา

	 รักไว้	มิโรยรา		 สองนครา	อิหร่าน-ไทยฯ

	 	 ผ้าขะม้า...นั้น	ฉัน..ก็มี	

	 (กฤช	 คมสัน	 :	 เก็บตก..จากเตหะราน	 เนื่องในโอกาส	 ๖๐	 ปีแห่งการ 

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิหร่าน	 ๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๔๙๘)	

วิทยุสราญรมย์
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วารสารวิทยุสราญรมย์
ISSN ๑๕๑๓-๑๐๕ X
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๖๙ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘

ที่ปรึกษา	 เสข	วรรณเมธี
	 	 	 รัศม์	ชาลีจันทร์
	 	 	 ลินนา	ตังธสิริ

นายสถานีวิทยุสราญรมย์	 สุภาค	โปร่งธุระ

บรรณาธิการ	 ชลธี	จันทร์รัชชกูล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 วีนัส	อัศวภูมิ		กีรดิต	สัจเดว์	 
	 	 	 วัลยา	รื่นบุตร		หิรัญ	สุวรรณเทศ

คณะผู้จัดทำ	 		กัญญรัตน์	เวชชาชีวะ		บัญชา	ธิโกศรี	 
บุญยรัตน์	แสงทอง		ธิดารัตน์	จีรุพันธ์	 
อาภร	ชาลือชัย		เบญจวรรณ	เรือนทอง

ภาพประกอบ หิรัญ	สุวรรณเทศ

ออกแบบปกและรูปเล่ม	 ชัชชัย	สาเกทอง

พิมพ์ที่ 	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำกัด	(มหาชน)

วารสาร “วิทยุสราญรมย์” รายสามเดือน

จัดทำโดย สถานีวิทยุสราญรมย์	กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

   กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
	 	 	 ถนนศรีอยุธยา	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	
	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐
	 	 	 โทรศัพท์	๐-๒๖๔๓-๕๐๙๔			โทรสาร	๐-๒๖๔๓-๕๐๙๓
	 	 	 E-mail	:	radio_saranrom@mfa.go.th

รับข้อมูลข่าวสารกระทรวงการต่างประเทศได้ทาง  
Website	:	www.mfa.go.th
Facebook	:	http://www.facebook.com/thaimfa
YouTube	:	http://www.youtube.com/user/mfathailand
วิทยุ	:		AM	1575	kHz
วารสารวิทยุสราญรมย์ออนไลน์	:	http://www.mfa.go.th/saranrom/th/e-book/321
ฟังวิทยุออนไลน์	 :	saranrom.mfa.go.th
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