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ถ้อยแถลง
สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นหนังสือวิทยุสราญรมย์ทเี่ คารพ ดิฉนั รูส้ กึ
ยิ น ดี ที่ ไ ด้ ม ารั บ หน้ า ที่ เ ป็ น นายสถานี ค นใหม่ ข องสถานี วิ ท ยุ
สราญรมย์หลังจากเพิ่งกลับจากการประจำ�การเป็นอัครราชทูต
ที่ ป รึ ก ษาที่ ค ณะผู้ แ ทนถาวรของไทยประจำ � สหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์ก ดิฉันภาคภูมิใจที่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ได้มา
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ทำ�หน้าที่นายสถานีวิทยุฯ ภายหลังจากที่ว่างเว้นการมีสตรีมา
ดำ�รงตำ�แหน่งนายสถานีวิทยุสราญรมย์
ท่านผูอ้ า่ นคะในโลกปัจจุบนั เป็นทีเ่ ด่นชัดมากขึน้ ว่าข้อมูลและ
การรับรู้ข่าวสารในรูปแบบและช่องทางต่างๆ รวมทั้งสื่อใหม่
(New Media) เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ในชี วิ ต ประจำ � วั น ของผู้ ค น
ในสังคม ดังนั้น งานของสถานีวิทยุสราญรมย์และกองวิทยุ
กระจายเสียงโดยรวมซึง่ ดูแล Facebook และรายการ “สายตรง
บัวแก้ว” บน Youtube จึงมีความเข้มข้นและหลากหลายยิง่ ขึน้
เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ดิฉนั
มีความตัง้ ใจและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสานต่องานของสถานีวทิ ยุสราญรมย์
และกองวิทยุกระจายเสียงให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ดิฉนั และทีมงานจะร่วม
แรงร่วมใจกันทำ�งานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสรรสร้างให้
รายการวิทยุและหนังสือวิทยุสราญรมย์เป็นสื่อกลางระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกับท่านทีม่ คี ณ
ุ ค่าในการนำ�เสนอสาระ
ความรู้ ที่ มี ประโยชน์ และความเพลิดเพลินในการรับฟังและ
การอ่านตลอดไป
นับจากต้นปีมานี้ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน
ซึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในอี ยิ ป ต์ แ ละหลายประเทศใน
ตะวันออกกลางโดยเฉพาะเหตุการณ์สู้รบในลิเบียส่งผลให้
ครอบครัวของพี่น้องแรงงานไทยในลิเบียที่อยู่ทางนี้ต่างวิตก
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กังวลถึงความปลอดภัยของผู้อันเป็นที่รัก ซึ่งได้นำ�ไปสู่
การตัดสินใจของรัฐบาลในการอพยพคนไทยทีอ่ ยู่ในลิเบียนับ
หมื่นคนกลับประเทศไทย ภายใต้บรรยากาศของการสู้รบ
ในดินแดนลิเบียที่ห่างไกล กระทรวงการต่างประเทศได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในภารกิจอันสำ�คัญยิ่งนี้
ภายในหนังสือวิทยุสราญรมย์เล่มที่ 49 -50 นี้ มีภาพและ
สรุปผลการดำ�เนินงานของทีมงาน “เฉพาะกิจ” ที่ได้ ใช้ความ
พยายามและความอุตสาหะอย่างยิ่งจนในที่สดุ ก็สามารถนำ�
พี่น้องแรงงานไทยกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
เรื่องเด่นประจำ�ฉบับนี้คือเรื่องภัยจากทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคลซึ่งเป็นประเด็นสำ�คัญของโลกประเด็นหนึ่งซึ่งส่งผล
ต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนในหลายประเทศ
ซึง่ เป็นทีน่ า่ ตกใจว่าจนถึงขณะนี้ ยังคงมีทนุ่ ระเบิดหลงเหลือ
อยู่ในหลายจังหวัดของไทย คิดเป็นพื้นที่กว่า 500 ตาราง
กิโลเมตร ภารกิจในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ
ด้วยกัน ทั้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ การรักษา
ผูป้ ระสบภัยทีร่ อดชีวติ ซึง่ ได้กลายเป็นผูท้ พุ พลภาพและต้อง
เข้ารับการฝึกอาชีพ และการจัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่
เสี่ ย งได้ ต ระหนั ก ถึ ง ภั ย ของทุ่ น ระเบิ ด เพื่ อ จะได้ เ ลี่ ย ง
ไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ความพยายามทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้
ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นที่ที่คนไทยสามารถก้าวเดิน
ไปได้ โดยไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป
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ท่านผู้อ่านคะ เพื่อเป็นการให้ความรู้และข้อมูลที่ชัดเจนใน
เรื่องสำ�คัญซึง่ อยู่ในความสนใจของสาธารณชนในขณะนี้ เราจึง
ได้นำ�เอกสารคำ�ถาม-คำ�ตอบประเด็นข้อสงสัยกรณีกัมพูชา
ยื่นคำ�ขอให้ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศตีความคำ�พิพากษาคดี
ปราสาทพระวิหารทีจ่ ดั ทำ�โดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการ
เผยแพร่ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนมาตีพมิ พ์ ในหนังสือ
วิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ให้ท่านได้อ่านด้วย
พร้อมกันนี้ เราได้น�ำ ภาพสวยๆ ของพระราชวังสราญรมย์ ใน
วั น นี้ ม าฝากท่ า น พระราชวั ง แห่ ง นี้ เ ป็ น ที่ ที่ พ วกเราชาว
บัวแก้วหลายคนรู้สึกอบอุ่นเหมือน “บ้าน” ณ วันนี้ ได้รับการ
บูรณะปรับปรุงซ่อมแซมครั้ ง ใหญ่ โดยส่ ว นโครงสร้างและ
การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายนอกเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว คงเหลื อ แต่
การตกแต่งภายในซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า
สุดท้ายนี้หนังสือวิทยุสราญรมย์ย่อมมาพร้อมกับสาระและ
ความบันเทิงใจ ดังนั้นเราจึงได้เลือกสรรเรื่องน่ารู้ที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มานำ�เสนอท่าน และเราพร้อม
น้อมรับข้อเสนอและคำ�แนะนำ�จากท่านผู้อ่านเสมอเพื่อนำ�มา
ปรับปรุงหนังสือและวิทยุสราญรมย์ค่ะ
ด้วยความปราถนาดี
(ศันสนีย สหัสสะรังษี)
นายสถานีวิทยุสราญรมย์
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ภ า พ ป ก แ ล ะ ชื่ อ
เรื่ อ งนี้ ม าจากหนั ง สื อ
To Walk without
Fear: The Global
Movement to Ban
Landmines ของ
Maxwell A. Cameron
ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ ใ นปี 2541
(ค.ศ. 1998)

อี ก ครั้ ง กั บ ทุ่ น ระเบิ ด สั ง หาร
บุ ค คล... เพื่ อ ให้ ทุ ก ตารางนิ้ ว บนผื น
แผ่นดินไทย เป็นที่ที่คนไทยสามารถก้าวเดินได้
โดยไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป

ศรีสุรัตน์ สุขวโรดม

ขอนำ � ภาพปกและชื่ อ เรื่ อ งจากหนั ง สื อ “To Walk
without Fear: The Global Movement to Ban
Landmines” เขียนโดย Maxwell A. Cameron ซึง่ ตีพมิ พ์
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บทส่งท้าย
ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีว่าผลจากความพยายามของทุก
หน่วยงานจึงทำ�ให้มีผปู้ ระสบภัยจากทุ่นระเบิดลดลงเป็นลำ�ดับ ความสำ�เร็จอย่างดี
เยี่ยมดูได้จากการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ไว้ตามที่ต่างๆ ได้เป็นจำ�นวนมาก ควบคู่
ไปกับการให้การดูแลช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมารับเคราะห์จากการเข้าไปเหยียบ
กับระเบิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำ�ให้พื้นที่สีแดงกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำ�หรับ
ทุกชีวิต
สิ่งที่เราต้องเดินหน้าดำ�เนินการต่อไป คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่เหลือให้หมดไป
จากผืนแผ่นดินไทย ภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจึงยังคงต้องดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ประชาชนไทยที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างปกติสุข ปราศจากความหวาดกลัว สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่
เพื่อการทำ�กินและการดำ�รงชีพด้วยความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อันจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีช่ ายแดนในระยะยาว ในวันนีท้ ี่
ภารกิจดังกล่าวยังอยู่คู่กับพวกเราทุกคน กระทรวงการต่างประเทศ ศทช. และ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศที่เป็นมิตรของไทย
มีอาทิ ญี่ปุ่น นอร์เวย์ แคนาดา และสหรัฐฯ นับเป็นความภาคภูมิใจที่มิตรประเทศ
เหล่านี้พร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทย เพื่อให้ไทยสามารถดำ�เนินการได้ตามที่
ได้ ให้ พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อ งเก็ บ กู้ ทุ่ น ระเบิ ด ให้ ห มดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยภายใน
ปี 2561 กระทรวงการต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแล้วที่จะ
ปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำ�เร็จ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทย
...เพื่อให้ทกุ ตารางนิว้ บนผืนแผ่นดินไทยเป็นทีท่ คี่ นไทยสามารถก้าวเดินได้ โดย
ไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป
k

ศรีสุรัตน์ สุขวโรดม

นักการทูตปฏิบัติการ กรมสารนิเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จากเว็บไซต์ http://tmac.rtarf.mi.th/index.php
ภาพประกอบจากเว็บไซต์
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ภาพจาก www.studychannels.com

ภาพจาก www.tnew.co.th

ภารกิจการอพยพ
แรงงานไทยในลิเบีย
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เรือ Snav Lazio เรือเช่าเหมาลำ�จากอิตาลีที่ใช้ ในการอพยพแรงงานไทยออกจากลิเบียไปตูนิเซีย
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23 เทีย่ วบิน โดยเป็นเทีย่ วบินทีผ่ า่ นเมืองต่างๆ ทีอ่ ยู่ใกล้เคียง อาทิ ดูไบ เอเธนส์
โรม โดยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตในพื้นที่ ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ
เมืองดูไบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ และสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโรม คอยประสานงานกับศูนย์พักพิงต่างๆ และอำ�นวยความสะดวกให้
แรงงานไทยที่สนามบินในพื้นที่
• สถานเอกอัครราชทูตในพื้นที่ยังคอยดูแลเรื่องอาหาร น้ำ�ดื่ม ที่พัก
ในระหว่างรอต่อเครื่องเพื่อกลับประเทศไทยด้วย
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ที่กรุงตริโปลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลียังคงเปิดทำ�การ
เพื่อปฏิบัติงานตามปกติ และส่งรายงานสถานการณ์เข้ามาที่ศูนย์ประสานงาน
ส่วนกลาง
3.2 ที่ศูนย์ประสานงานในกรุงเทพฯ จัดเวรข้าราชการระดับอธิบดีและ
ระดับปฏิบตั กิ าร ผลัดกันไปอยูป่ ระจำ�ศูนย์ประสานงานฯ ตัง้ แต่ 08.00-22.00 น.
ตลอดระยะเวลากว่า 6 สัปดาห์
3.3 ในต่างประเทศส่งข้าราชการจากส่วนกลาง จำ�นวน 7 คน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ ได้แก่ อาหรับ ฝรั่งเศส และอิตาลี ไปช่วยประสานงาน
ในพื้นที่ เนื่องจากแต่ละพื้นที่ต่างใช้ภาษาท้องถิ่น ที่ลิเบียใช้ภาษาอาหรับ ที่
ตูนิเซียใช้ภาษาฝรั่งเศส และที่เมืองท่าของอิตาลีต้องใช้ภาษาอิตาเลียน
• ระดมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อคอยให้การสนับสนุน ได้แก่
เอเธนส์ ไคโร ราบาต มาดริด ปารีส ริยาด เจดดาห์ และบูดาเปสต์
k
เรียบเรียงเรื่องโดย : ศรีสุรัตน์ สุขวโรดม
เอื้อเฟื้อภาพ :
ฟาบิโอ จินดา
สนับสนุนข้อมูล :
กรมการกงสุล
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ภาพจาก อินเตอร์เนต

มิเชลล์ โอบามา…
แฟชั่นในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศ
ทัศยา สุปัญโญ

สีแดงสำ�หรับชาวจีนเป็นสีแห่งความเป็นสิรมิ งคล พลังอำ�นาจ ความกล้าหาญ
ความเชื่อมั่น ความเป็นสิริมงคล ความมั่งมีศรีสุขซึ่งนำ�มาสู่ครอบครัว ชาวจีน
มีความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีทผี่ กู พันกับสีแดงมาแต่โบราณ ทว่าครัง้ นีเ้ ป็นการ
แสดงความเข้าใจในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนโดยสตรีหมายเลขหนึง่ ของ
สหรัฐอเมริกา...มิเชลล์ โอบามา
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ภาพจาก อินเตอร์เนต

การปรากฎตัวในชุดสีแดงของมิเชลล์ โอบามา ภรรยาของประธานาธิบดี
บารัค โอบามาแห่งสหรัฐอเมริกาในงานเลีย้ งอาหารค่�ำ ทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อเป็นเกียรติแก่
ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาของจีน ในการเดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ทีผ่ า่ นมาได้รบั การกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
จากสื่อในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งจากดีไซเนอร์ของห้องเสื้อต่างๆ
ชุ ด ราตรี สี แ ดงชุ ด นี้ เ ป็ น ผลงานการออกแบบและตั ด เย็ บ โดยห้ อ งเสื้ อ
อเล็กซานเดอร์ แม็คควีน (Alexander McQueen) แบรนด์ดังจากเกาะอังกฤษ
ออกแบบโดยซาราห์ เบอร์ตัน ดีไซเนอร์ของห้องเสื้อแห่งนี้ที่ได้ก้าวขึ้นมาแทน
อเล็กซานเดอร์ แม็คควีน ดีไซเนอร์ที่ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาย
ใต้ คอลเลคชั่น Alexander McQueen Resort 2011
การที่มิเชลล์ เลือกสวมชุดของ อเล็กซานเดอร์ แม็คควีน ออกงานครั้งนี้ถูก
วิพากษ์วจิ ารณ์จากดีไซเนอร์ชาวอเมริกนั บางท่านว่า ผิด ผิด ผิด!!! เป็น ความผิดพลาด
อย่างมากที่เลือกแบรนด์ต่างชาติ ทำ�ไมมิเชลล์ถึงไม่เลือกสวมชุดที่เป็นแบรนด์
เชื้อสายอเมริกัน หรือไม่ก็จีน เพราะจะได้เป็นการช่วยส่งเสริมการค้าระหว่าง
อเมริกา-จีน รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนสินค้าของจีนในอเมริกาไปอีกทาง แต่
เหตุใดเธอถึงเลือกแบรนด์ดังฝั่งยุโรปแทน
60 วิทยุสราญรมย์
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ภาพจาก อินเตอร์เนต

Made in China VS Alexander McQueen
การเลือกแบรนด์มีเหตุผลอื่นมากกว่าเป็นเหตุผลทางด้านแฟชั่นเท่านั้น เป็น
ที่ทราบกันดีว่าสินค้าที่ประทับว่า “Made in China” มักจะถูกมองว่าเป็นสินค้า
คุ ณ ภาพต่ำ � กว่ า เกณฑ์ ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน ถึ ง แม้ ว่ า สิ น ค้ า นั้ น จะเป็ น ของแท้
(Authentic) หรือของคุณภาพดีกต็ าม ด้วยค่านิยมดังกล่าว ยิง่ ส่งผลให้ผบู้ ริโภค
ไม่อยากซื้อสินค้าอะไรก็ตามที่ผลิตในจีน ดังนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่
ผ่านมา จีนได้ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์สนิ ค้าของจีน
ในกลุ่มผู้บริโภคอย่างเอาจริงเอาจัง โดยได้ประกาศแคมเปญโฆษณาเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสินค้า Made in China ซึ่งเป็นโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า
ทีผ่ ลิตขึน้ ในจีน ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือพวงกุญแจของอเล็กซานเดอร์ แม็ค
ควีน รุ่น Enamel Skull Key Ring ซึ่งออกจำ�หน่ายเมื่อปี 2553 ซึ่งมีทั้งที่เป็น
Made in China (ซึ่งก็เป็นของแท้) และ Made in Italy คือผลิตทั้งในสอง
ประเทศ โดยอเล็กซานเดอร์ แม็คควีน ต้องการสื่อให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็น Made
in China หรือ Made in Italy ก็จะไม่มีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพ ต่าง
เพียงแค่ตราประทับของแหล่งผลิตเท่านัน้ ดังนัน้ หากจะบอกว่าอเล็กซานเดอร์
แม็คควีนเป็นหนึง่ ในแบรนด์ที่ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สนิ ค้า
Made in China ก็ ไม่ผิดนัก
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ภาพจาก อินเตอร์เนต

นอกจากนี้ แบรนด์อเล็กซานเดอร์ แม็คควีนเริ่มมีสินค้าที่ผลิตที่ประเทศจีน
เท่ า กั บ เป็ น การช่ ว ยสนั บ สนุ น แรงงานจี น อี ก ทางหนึ่ ง การซื้ อ สิ น ค้ า ของ
อเล็กซานเดอร์ แม็คควีน ก็เปรียบเสมือนช่วยส่งเสริมให้มกี ารจ้างงานในจีนต่อไป
ส่งท้ายกับต่างหูทับทิม
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ อาจจะเป็นเหตุผลทีส่ ตรีหมายเลขหนึง่ ผูน้ เี้ ลือกสวม
ชุดสีแดงของ อเล็กซานเดอร์ แม็คควีนก็เป็นได้ นอกจากชุดราตรีแล้ว ยังมีอีก
สิ่งหนึ่งที่ขาดมิได้สำ�หรับสตรีและจำ�เป็นต้องกล่าวถึงนั่นคือเครื่องประดับ
มิเชลล์เลือกสวมใส่ต่างหูรูปทรงหยดน้ำ�ที่ทำ�จากทับทิมสีแดง ประดับด้วย
พลอยสีดำ� และทองคำ� 18K ของดีไซเนอร์ชื่อดัง Kimberly McDonald โดย
สัญลักษณ์แล้ว ทับทิมเปรียบเสมือนราชาแห่งอัญมณีทมี่ กั ถูกนำ�ไปประดับมงกุฎ
องค์จักรพรรดิหรือผู้ครองนครพระมหากษัตริย์ แม้กระทั่งในยามศึกสงคราม
อัศวินนักรบมักจะสวมทับทิมไปในการทำ�ศึก เพราะเชื่อกันว่าทับทิมทำ�ให้เกิดพลัง
อำ�นาจ ความฮึกเหิม กล้าหาญ และช่วยให้ประสบชัยชนะในการทำ�สงคราม ดัง
นัน้ เมื่อพิจารณาทัง้ สีของทับทิมซึง่ คือสีแดงสีมงคลของชาวจีน และความหมาย
ของทับทิมนัน้ อาจจะเป็นสาเหตุทมี่ เิ ชลล์เลือกสวมใส่ตา่ งหูทที่ �ำ จากทับทิมก็เป็น
ได้ เป็นการสื่อสัญลักษณ์เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน ที่ส่งผล
ทางการทูตไม่น้อย
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ต่ า ง หู รู ป ท ร ง ห ย ด น้ำ � ที่ ทำ � จ า ก ทั บ ทิ ม สี แ ด ง ป ร ะ ดั บ ด้ ว ย พ ล อ ย สี ดำ �
และทองคำ� 18K ของดีไซเนอร์ชื่อดัง Kimberly McDonald ภาพจาก อินเตอร์เนต

ในสายตาของคนทั่วไป อาจมองไม่เห็นนัยยะของการพิถีพิถันไตร่ตรองใน
การเลือกชุดเลือกสี แต่ในฐานะสตรีหมายเลขหนึง่ ของสหรัฐฯแล้ว มิเชลล์ โอบามา
ได้ชอื่ ว่าเป็นผูม้ รี สนิยมด้านแฟชัน่ จนเป็นทีจ่ บั ตามองในทุกครัง้ ทีป่ รากฏสูส่ ายตา
สาธารณะ หากแต่ครั้งนี้ ชุดของมิเชลล์อาจทำ�ให้เธอ “ได้ชัยไปกว่าครึ่ง”
จากความพิถีพิถันใส่ใจในการแต่งกายที่สร้างความประทับใจให้แก่แขกบ้าน
แขกเมืองด้วยการแสดงถึงความเข้าใจในค่านิยมความเชื่อของแขกผู้มาเยือน
k

ทัศยา สุปัญโญ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูน้ �ำ ในธุรกิจ สังคม และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
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รู้จัก “ชมรมคู่สมรสข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศ”
ปาริฉัตร พันธ์รักษ์เดชา

หากท่านผู้อ่านยังคงจำ�กันได้ หนังสือวิทยุสราญรมย์ ฉบับที่ 45-46 (ฉบับ
รวมเล่ม) ได้เคยนำ�เสนอเรื่อง “บทบาทคู่สมรสกับงานปิดทองหลังพระ” โดย
บอกเล่าถึงประสบการณ์ของภริยาทูต 3 ท่านที่ต้องติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติ
ราชการในต่างประเทศ รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์และภาระหน้าทีร่ ะหว่างการ
ติดตาม ทำ�ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจว่าภารกิจของเอกอัครราชทูตหรือข้าราชการทุกระดับ
ชั้นจะไม่สามารถสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากขาดการสนับสนุนจากเหล่าภริยา
หรือคูส่ มรส และเพื่อเป็นการตอกย้�ำ ถึงบทบาทสำ�คัญของเหล่าภริยาข้าราชการ
66 วิทยุสราญรมย์
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กิจกรรมสำ�คัญที่เพิ่งจัดไปเมื่อกลางปี 2553 นี้ คือการเชิญคุณหมึกแดงมา
ถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับหลักการของการทำ�อาหารไทย รวมทัง้ การสาธิตการทำ�
อาหารไทยในภาคปฏิบัติที่มีวิธีการทำ�แบบง่ายๆ แต่สามารถนำ�มาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะ
เลี้ยงแขกต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมครั้งนี้เป็นความคิดริเริ่มของ
คุณกมลรัตน์ บุญหลง ภริยาอธิบดีจักร บุญหลง แห่งกรมการกงสุล เนื่องจาก
ในระหว่างที่ประจำ�การอยู่ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มีโอกาส
ต้อนรับคุณหมึกแดงในการไปเป็นวิทยากรสอนทำ�อาหารไทยให้กบั นักเรียนของ
สถาบันสอนอาหารของสหรัฐอเมริกา จึงเห็นว่าหากได้คณ
ุ หมึกแดงมาถ่ายทอด
ความรู้ ให้กบั สมาชิกชมรมฯ ก็นา่ จะเป็นประโยชน์ไม่นอ้ ย ซึง่ ตอนแรกก็ไม่แน่ใจ
ว่าจะเชิญคุณหมึกแดงมาได้หรือไม่ เพราะเป็นพ่อครัวทำ�อาหารทีม่ ชี อื่ เสียง และ
ทางชมรมฯ ก็มีงบประมาณจำ�กัด แต่คุณหมึกแดงก็กรุณารับเชิญมาให้ความรู้
แก่สมาชิกชมรมฯ รวมทั้งได้จัดเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบทำ�อาหารมาสาธิตให้
สมาชิกชมรมแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
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โดยนอกจากกิจกรรมครัง้ นีจ้ ะเป็นการบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับส่วนประกอบ
อาหารแล้ว คุณหมึกแดงยังได้สาธิตการปรุงอาหารให้เหล่าภริยาข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศได้เรียนรูแ้ ละนำ�ไปปรับใช้กบั บทบาทหน้าทีข่ องตนได้
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตด้วย ทำ�ให้ได้เห็นว่าคุณหมึกแดงนัน้ เป็นพ่อครัวทีค่ รบ
เครื่องคนหนึ่ง เพราะนอกจากจะมีฝีมือในการปรุงอาหารไทยแล้ว ยังเป็นผู้ที่มี
ความรู้เกีย่ วกับประวัติศาสตร์และหลักการเชิงวิชาการของอาหารไทย ที่สำ�คัญ
สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นได้ดีไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทำ�ให้
กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เพราะมีสมาชิกใหม่ ให้ความสนใจ
มาเข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก เรื่องความรู้ไม่ต้องพูดถึงเพราะได้รับไปกันอย่าง
เต็มที่ และลีลาการบรรยายของคุณหมึกแดงก็สนุกสนานชวนให้เพลิดเพลินใจ
อยู่ตลอดเวลา ยังรู้สึกเสียดายแทนสมาชิกที่พลาดโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้
จนถึงปัจจุบัน ชมรมฯ ได้เข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว ประธานชมรมฯ มั่นใจว่าสมาชิก
รุ่นต่อมา จะพยายามสานต่อเจตนารมณ์ของชมรมฯ เพื่อทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์
ให้สังคมและส่วนรวมต่อไป
k

ปาริฉัตร พันธ์รักษ์เดชา

นักการทูตปฏิบัติการ กรมสารนิเทศ
ถ่ายภาพโดย คุณหิรัญ สุวรรณเทศ
ขอขอบคุณ คุณศิริลักษณ์ นิยม ที่ ได้สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศ และม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ ที่ ได้สละเวลามาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำ�เนินการ
ร่วมกับทางชมรมฯ รวมถึงแบ่งปันเกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการปรุงอาหารไทย
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วันที่ 15 ตุลาคม 2553 พิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการให้บริการการเดิน
อากาศระหว่างไทยกับเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศและเอกอัครราชทูตของประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน
ประจำ�ประเทศไทย
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นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ และภริยา นาง Ban Soon-taek
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ประมวลเหตุการณ์สำ�คัญ ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554 83
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เดือนมกราคม 2554
วันที่ 22 มกราคม 2554 กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับ
รัฐมนตรีของความริเริม่ แห่งอ่าวเบงกอลสำ�หรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical
and Economic Cooperation-BIMSTEC) ครั้งที่ 13 ที่กรุง Nay Pyi Taw
สหภาพพม่า (ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554 เปลี่ยนมาใช้ชื่อทางการว่า
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชื่อภาษาอังกฤษคือ The Republic of the
Union of Myanmar) โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยประเทศสมาชิกจาก
บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย
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เดือนมีนาคม 2554
วันที่ 16 มีนาคม 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เป็นผูแ้ ทนพระองค์น�ำ ผ้าห่มพระราชทาน
จำ�นวน 20,000 ผืน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ
สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับมอบ และ
นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทยเข้าร่วม ณ กระทรวง
การต่างประเทศ
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วันที่ 18 มีนาคม 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโปรดให้นายมนัส โนนุช ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผน
มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จำ�นวน 2,000,000 บาท และผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยในประเทศญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ โดยมีกระทรวงการต่าง
ประเทศ พร้อมด้วยนายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย
เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน
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ต่อมา ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทน
พระองค์ ในการมอบถุงยังชีพพระราชทานรวมมูลค่า 10 ล้านบาท ช่วยเหลือ
ผู้ ที่ ป ระสบภั ย จากเหตุ แ ผ่ น ดิ น ไหวและคลื่ น สึ น ามิ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น โดยมี
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผูร้ บั มอบในครัง้ นี้
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เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ 16
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กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนาย George Yeo รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554
ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานร่วมในพิธเี ปิดการประชุมโครงการแลกเปลีย่ น
หน่วยงานราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ (CSEP) ครัง้ ที่ 10 ทีก่ รุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่ 19-20 มกราคม 2554 โดยนาย Yeo ได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วย
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ถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัย
เกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร
กรณีกัมพูชายื่นคำ�ขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ตีความคำ�พิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร
ความหมายหรือขอบเขตของคำ�พิพากษาดังกล่าว และขอให้ศาลตัดสินว่า
พันธกรณีของไทยที่จะต้องถอนทหาร ตำ�รวจ ผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแล ออกจาก
ปราสาทหรือบริเวณใกล้เคียงปราสาทในดินแดนกัมพูชานั้น เป็นผลมาจาก
พันธกรณีทวั่ ไปของไทยทีจ่ ะต้องเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ซึง่ ดิน
แดนนั้นได้มีการกำ�หนดขอบเขตในบริเวณปราสาทและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วโดย
แผนที่ภาคผนวก 1 (กล่าวคือ แผนที่สัดส่วน 1:200,000 ระวางดงรัก) ซึ่งฝ่าย
กัมพูชาอ้างว่า ศาลใช้เป็นพื้นฐานของคำ�ตัดสิน
ขณะเดียวกัน กัมพูชาได้มีคำ�ขอให้ศาลโลกออกมาตรการชั่วคราวตาม
ข้อ 41 ของธรรมนูญศาลโลกในระหว่างที่ศาลพิจารณาคำ�ขอตีความด้วย โดย
มาตรการที่ฝ่ายกัมพูชาขอจากศาล ได้แก่
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นอกจากนี้ ในด้านประสบการณ์ ผู้พิพากษาเฉพาะกิจของฝ่ายไทยยัง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เคยเป็นที่ปรึกษาและทนายความ รวมทั้งเคยทำ�หน้าที่เป็นผู้พิพากษาเฉพาะกิจ
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนในศาลโลกหลายคดี และปัจจุบันยังดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้พิพากษาในศาลระหว่างประเทศอื่น ๆ ด้วย
12. การแต่ ง ตั้ ง ชาวฝรั่ ง เศสเป็ น ผู้ พิ พ ากษาเฉพาะกิ จ (Judge
ad hoc) ทั้งที่ศาลโลกมีผู้พิพากษาประจำ�เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอยู่แล้ว
ขัดกับกฎระเบียบและธรรมนูญของศาลโลก ซึ่งห้ามไม่ ให้มีผู้พิพากษา
สัญชาติเดียวกันเกิน 1 คน หรือไม่
ธรรมนู ญ ของศาลโลกเปิ ด โอกาสให้ ป ระเทศคู่ ค วามในคดี เ ลื อ กผู้
พิพากษาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะคดีนั้นได้ หากประเทศนั้นไม่มีผู้
พิพากษาสัญชาติตนอยู่ในองค์คณะของผูพ้ พิ ากษาประจำ�ของศาลโลกทีม่ อี ยู่ 15
คน โดยสามารถเลือกแต่งตัง้ บุคคลสัญชาติใดก็ ได้ ซึง่ คุณสมบัตขิ องผูพ้ พิ ากษา
เฉพาะกิจที่ระบุไว้ ในข้อ 31 ของธรรมนูญศาลโลกนั้นไม่ได้รวมถึงข้อจำ�กัดเรื่อง
สัญชาติ ดังนัน้ จึงถือเป็นคนละกรณีกนั กับการเลือกตัง้ ผูพ้ พิ ากษาประจำ�ศาลโลก
ที่มีการระบุในข้อ 3 ของธรรมนูญศาลโลกว่า ศาลโลกประกอบด้วยผู้พิพากษาที่
จะต้องไม่มีสัญชาติซ้ำ�กัน
k
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ 20 พฤษภาคม 2554
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เพิม่ มากขึน้ และปริมาณน้ำาฝนทีล่ ดน้อยลง ส่งผลให้น้ำาที่ไหลลงสูท่ ะเลเดดซีลด
น้อยลงทุกปีเช่นกัน ประกอบกับการใช้ประโยชน์จากน้ำาทะเลเดดซีทางด้าน
อุตสาหกรรมมีมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำาในเดดซีลดต่ำาลงอย่างรวดเร็วถึง
ประมาณปีละ 1 เมตร ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าในเวลาไม่ถึง 20 ปี ทะเล
เดดซีอาจจะเหือดแห้งไปจนหมดสิ้น
“ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ความวิตกกังวลว่า
ในเวลาไม่ถึง 20 ปี
ทะเลเดดซี อ าจจะ
เ หื อ ด แ ห้ ง ไ ป จ น
หมดสิ้น “

ในปี พ.ศ. 2552 จอร์แดนได้ประกาศแผนการ
ที่ ฟื้ น ฟู ท ะเลเดดซี โดยเสนอโครงการพั ฒ นา
ทะเลแดงแห่งชาติ ทั้งนี้ ทะเลแดง (Red Sea)
เป็นทะเลที่อยู่ทางตอนใต้สุดของจอร์แดน ที่เมือ
งอกาบา ซึ่งเป็นเมืองท่าติดทะเลเพียงแห่งเดียว
ตามแผนการพัฒนาทะเลแดงนี้ รัฐบาลจอร์แดน
ประกาศจะก่อสร้างโรงงานผลิตน้าำ จืดจากน้าำ ทะเล
เพื่อนำามาใช้อปุ โภคบริโภค เนื่องจากจอร์แดนเป็น
ประเทศที่ขาดแคลนน้ำาจืดอย่างมาก และตาม
โครงการนี้ จะส่งน้ำาที่เหลือจากกระบวนการดัง
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และทดสอบว่ายังมีผู้ประพฤติดีหลงเหลืออยู่ด้วยหรือไม่ “โลท” (Lot) หลาน
ชายของอับราฮัม ได้ ให้การต้อนรับเทวทูตทั้งสอง เมื่อคนในหมู่บ้านทราบข่าวก็
พากันมาทีบ่ า้ นของโลท เพื่อบังคับให้สง่ ตัวชายแปลกหน้าไปให้เพื่อร่วมประเวณี
แต่โลทปฏิเสธ เทวทูตจึงได้แจ้งแก่โลทว่าให้พาครอบครัวทีป่ ระกอบด้วยภรรยา
และบุตรสาวสองคนหนีออกไปจากหมู่บ้านและสั่งห้ามมิให้หันกลับมามองที่
หมู่บ้าน โลทและครอบครัวจึงพากันออกจากหมู่บ้านไป แต่ภรรยาของโลทรู้สึก
อาลัยในทรัพย์สินบ้านเรือน ได้หันกลับไปมอง นางจึงถูกสาปให้กลายเป็นแท่ง
เกลือ ส่วนหมู่บ้านที่ถูกพระเจ้าส่งลูกไฟและกำ�มะถันลงมาทำ�ลายจมลงกลาย
เป็นทะเลเดดซี คำ�ว่า “โซดอม” จึงเป็นทีม่ าของคำ�ว่า โซโดมี (Sodomy) หมาย
ถึงการร่วมเพศที่ผิดธรรมชาติ
k

ทะเลสาบเดดซี
ภาพจาก เว็บไซต์
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“เป็ น ภาพยนตร์
จากเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ เ รื่ อ งแรกที่
ได้รับรางวัลอันทรง
เกียรตินี้ ”

“ลุงบุญมีระลึกชาติ”
สร้างชื่ออีกครั้ง
ในบรัสเซลส์
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

คงยังจำ�กันได้ส�ำ หรับภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ลุงบุญมีระลึกชาติ” ของคุณเจ้ย –
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ที่ ไปคว้ารางวัลปาล์มทองคำ�จากงานเทศกาล
ภาพยนตร์เมืองคานส์ ครัง้ ที่ 63 เมื่อปี 2553 นับเป็นภาพยนตร์จากเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพื่อเป็นการฉลองความ
124 วิทยุสราญรมย์
AW OUTPUT Saranrom 31 May 11.indd 124

6/1/11 1:22 AM

m¡|¥qÔÁs~p×
¥yj¡
©mÔp×
pm²qjp¥j
~×¥pm×
m®p¥ñË

²¥¬qkppj~× ©¨m®p®¦¥ñ¥ ¦Ó{©
k~×¢Ó~s~Óps~ ¥jms¢~ | j¡p¥t×
¦¢×"DMSQDENQ%HMD QSR!.9 1kp¥¥qp©}ÔÓ
jq}pr~×©p×pm²y×k® j ¡p¥t×
¥¥¥ ¥  pm  §}©}®¥svm¡|s~p±
j¢Ô ² jp¥ñp® Óp}ÔjÓ²~×¥ñp® jr ¥
¥¥¦p¥¨~Ó
jy¥¥¥Û¥qÔq}js¡¡}} ¢Ô²¥¥s ¡§
m®p  2$,j¡p¥t× Óp  ~¡m©}Ô
¨Ô!.9 1}¢¦}Ôjq}jqj}Ôpm¦{¨sÓp
js¡ 2$,  ¦©}Ôq}r~×¥ñp®y×k®¨sÓp
¥}pjÓ¥Û§j}p~×©©}Ô©jx¢Ó~ ¢Ô²¦
¢Ô¥kÔÓs¡qj®p¥¥s¦¡§
GZ*<ZCWERGX$-T7V 125
AW
Saranrom
25 May 11.indd
125
YOK
8 113-128.indd
125

5/25/11
12:00
AM
5/26/11
11:27:57
AM

pr~×y× ¨m²m® ©}Ô j~¥ÛÓp}p
qj ¢Ôs®ps©¦s~Óp¥ÓsjÓp¡Ómp
²¥§p~×q ¡ s¢Ô ©}Ôp m}¢m ¦m©}~¡jm~ÓpjÓ
kvp pkpm¡|s~p×²¥¥ñpÓp¥Ê}jÔp¥ñ¨Ô
¨j~m¦jÓ ¢Ôs¥Û¥jj|× ¨jj²jpkp ¢Ôj²jÓ
®}p¥sÓ p¥ñp Ó

E[+S$ET*ISG=TGC9O*'lT¥ÍÞéêâáÌï¦
p¥j~×¥pm×¥p ¥"@MMDR%HKL%DRSHU@K
¨p¥¥jÓ +D %DRSHU@K CD "@MMDR ¥Ûp¥j
~×¥ jÓ¦jÓ }¡ pp kp§jq}k® mp® ¦j¨ËqpÙqq¡ 
¥Û¥ÓË¦Ôpq}¨sÓp¥}mkp¡jË /@K@HRCDR
%DRSHU@KRDSCDR"NMFQÄR¨¥pm×p~¨~Ôkp¥p¥
p×pm²¥Ûp¢p¡}¨jj}~×p¥j
~×¥pm×§}©}Ôj ¥jsñp® sñ¦jj¦
~p¨Óm®p}Ôj Ùqq¡ ¥jsñp®Ó Åp×
pm²Æ/@KLDCÄ.Q~p¥Û¢×²qjpm²j~×
p¨¦Ó×k® ®p~}¥kÔjp¥Ûm~ q¡¨jÓpp§¬j§j
®²¥p jj pqj¥Ûp¡}Ôkpp¥j
~×¥pm×
126 IV9DZLETECD
AW
Saranrom
25 May 11.indd
126
YOK
8 113-128.indd
126

5/25/11
12:00
AM
5/26/11
11:27:57
AM

¨j¥}pÓpr~×kpm¡|s~p×m®p® ¢Ô¥k
§j©}Ô}¦¢ ~Ôm¡|s~p×¦©}Ô}¢ m¡¦j¥ kÔm}¥¬¥j 
j~×õ¨q¥ñp®tpm¡|s~p×Ó ~®p¨q¥Ê}jÔp
²j~mkp ¢Ôsqp©Óm²ÓÅ }ÆÅ¢jÆ
¨y ¢Ô¥k§j©}Ôs~×¥ñp® ¦¨q¨m
jt®pm¥pkp~± ¥s§ps~¥k®j
s~¦mm}m¥sñkp ¢Ôm©}ÔÓp¦¥p~ qpk¦Óp
Ùj|×j~mÓ¡mm® ¥ñ¨Ô ¢ÔÓÓñ « ©}ÔÓ
Å¡p¡v ©ÈÆ¨Ô¥©}Ô~} ~mÔ¨~×p×pm²¥ñp®
jÓñ~Ôp¥kÔ¨qÓ{j}¢mOK@X~®p¦~Ójj
§|§}¥r¥SQ@FDCXÔpk®¥ñjÓ¨Ô¥j}Ùvvmm}
DMKHFGSDM ¢Ôs}Ôj²¥¥®¥ñp~m¦ ¢Ôsq
©Ó¥m©}Ô¥q¨s~ jÓ¥ñÓ}mm}¨Ô s¢Ô ©}Ô² ©
km} ¥m× ¦²©¢ÓÙvv¨¡}  §}©Ó©}Ô¡Óp¥Ôm¥p
¥p¨qÓpp}¢Ô ¥ m¡Ô ¥mÓm~® j¨j~mÓk® ¢Ó
j¢pj|×Ó~kp¦~Óm
©Óõ¦j¨qm¡|s~p×¥~Ô ~×}Ôj² ¥
Ôp¡Óp¥kÔÅmÆ~×m¢Ó¡vj¢j}¢¦m¦pkÔm
²mvkpstp ¥ÛsjÓ¨vÓkp¥©j¥}Óp
sÔ«§}p® s¢Ô ©Ô ¨m¥p¢Ó j ¨vÓ²¨Ô s¢Ô ©}Ôjjpm
pkpj¥pÔ¦ Ô¦~Ó}p® ¥}kppm©  ® yqjmj¥j~
¦Ôq¢jpm¡mp²}Ôj¦~¡¦Ôj¬~
mp¥pÓkpÔp¡pÓ s©p Óp¨Ôp¡ ¡v~mj
kp¥ñpj¥Ûs}©Ó}¥¡p¡vj²p¥ svÔj
m~¢Ó~pÔ§}©Ó©}Ôpqtppk¨s~®
}Ô§m©~
GZ*<ZCWERGX$-T7V 127
AW
Saranrom
25 May 11.indd
127
YOK
8 113-128.indd
127

5/25/11
12:00
AM
5/26/11
11:27:58
AM

rjp¨
~×
¡p¡vjs~

vv|kp¡p¡v¥ s~ ©¦ÔËj jx~¦
p m¡j¡p¡vÓp® ¦Ô¥Ûp  ©}ÔÓ vv|kpm~ ©¦Ô
©Ó©}Ô¢v©©¦~Ópmp¥©jmj}Ô¦p
¢j©}Ô¥~®p¦~Ó¨©ÔÓp¨Ópp Ópj|kp¢js¡p
¡vÔjjj¥Ó¥ñp~Óp«¥sÓj©}Ô p×qjj²¡v
¡Ój¡©¨Ô¢Ó¥Ûq² m~qp¥Û¥pj¥¦p¢
j|×jj}jqjp  j ¥ps m¥Ó® ¥ pmm
¥sñ§pkpjj¥ñp¨}~kp¡p¡v ¥m¥ÛqÔp¦
©}Ôpm~× ©¥Ûq²j m¥sñ¥ñpj¥Ó
~¥j}  ²¨Ô¥¥sñ©}ÔÓ vv|kpm¥m¥Û~¢¨s~jÓ
qj¥j}¥ÛÓ¦ÓÔp¥ñkp¥q¥Ûp
¦m¨Ôpkp¥tpm¡|s~p× ©}Ô ¨j²
¥¦m}® Ópjrp ¥sÓ ¢Ókpj
p s¨sÔp ©¦m
rj¦Óp®² ~j¨vÓ  ®² ©Óp©Ó¡}p ¦}pps~ ¦px
¥Û¦Ópkpj¥~|mmj§§jp¦m
jkp~× pmp¥Ó~¥j}¢ÓÓp©Ó®¡} rj¥qÔvp
128 IV9DZLETECD
AW
Saranrom
25 May 11.indd
128
YOK
8 113-128.indd
128

5/25/11
12:00
AM
5/26/11
11:27:58
AM

¢Ô p¢ j}± p Ô}ÔkÔ
¦×pm ¦~Ójm
¡k¨q©Ó©}Ô ¥p¥©Óp¨q¨¢
jjkp~ ¦¢jx¥
qjs¥ p ~¢Ô ²~Ôñp
qÓ y}j}± 
  ×   ¥p  pj¦mÓ © j¬ © Ó
}m¡k¨q¦ Ôqp©}Ô
§}m¡|s~p× ©}Ô®prj¥qÔ
vp¥}p®²©pmÓ « }
¥m  p}   m  ® p p®²  ©¦
¦jÔ¦¥pp}pp¢Ó ¨~Ô
¦Óp®²©Ô ¨Ô~}~ ¢Ôsj¨vÓ¥ñ¥Ô¨Ô ¢Ôs©}Ô}mm}
jÓ~ ¡p¡v©}Ô ¢Ôs¥}p©pÎjp ¢Ój ¥kÔ©
¨®²j¡p¡v®¨q¨k|ps~ñ«pmps~
¦¥Ó¢Ó~Ó©~jkpj¥j}k®~®p¢Ó ¦}©¨px
Óp©Ó¢Ôq
j~mjÓ®²Ó©Ó¢Ópkp¡p¡vj¬¥ñ¥ÔÓ¦Ô
qp¦Ô¡p¡v©Ó©}Ô¢v©©¦mÓpk©¥psm¥Ó®tp
¥Ûj¥Ô®²¦m}qjrjvv|kp¡p¡vjp}¢¢
pkp~¥p
rj®²¦¥¥® Ôj¥Ûo ¦}p¨Ô¥¬pm
¥Ûqqpkp¢j|×¥Ô~¡p¦~Ópk®¥¥j ¢Ômp
qÓj¡po×¦~Ó¥ñj¡®tpq¦po×j¬Ó©Ó¦~j
~Ópqj¡¡sm©
GZ*<ZCWERGX$-T7V 129
AW
Saranrom
25 May 11.indd
129
YOK
9 129-144.indd
129

5/25/11
12:00
AM
5/26/11
12:05:40
PM

j¨Ô¥jrj®²¢Ó ²¨Ôm} ©}ÔÓ q¥Ûm
¨j¨sÔjsÔp²m}Ópjj ¥ññp
jsÔpk}¥jq~¨q¨Ô¡±¢Ó¥kp¡js}j¨sÔs~
Ópk}~Ó¨q¨Ô~j¥Ûkpmjj¥~|m
©«²¨ÔÅm¥ÛÆ©Ó~Óp©qjÅm~Æ}p¥sÓ~m¨rjq
kp¥ñps j©jkÔ¨Ôpj¦~Ó~Ô p¥jp
~¥pjm®pÓp©Ó¨q
jÓ ¡p¡vjs~Óp© j¬mppjj©}Ôp¥ñp
j¥Ó~¥j}¨pxkps~ ¦¡js~ ¡jvv|¥ 
Ó¢Ó® qm×j¥©Óp¨}j¬pp }p® ¥qpm
~®p¢Ó¨m¥~~ tpj¥}¥ ®²tpj pm¡|m}
¦¨sÔs ~ Óp~¢¨Ó m©Ó¥ñ¡pÓ ¢mÓ ¡}Ôqjxp
m¡k¦Ôqp©Ó©}Ô®
®° IV9DZLETECD
AW
Saranrom
25 May 11.indd
130
YOK
9 129-144.indd
130

5/25/11
12:00
AM
5/26/11
12:05:40
PM

ปรัชญาศาสนาเรื่องนี้ได้หยัง่ รากลึกอยูใ่ นความคิดความเชื่อของพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยมานาน ทำ�ให้เราคุน้ เคยและเข้าถึงปมความคิดทีถ่ า่ ยทอดผ่านทางแผ่น
ฟิลม์ เรื่องนี้ได้ไม่ยากนัก เมื่อเทียบกับผูช้ มชาวตะวันตกหรือผูท้ ไ่ี ม่เคยมีประสบการณ์
ในเรื่องนีม้ าก่อน จึงไม่นา่ แปลกใจที่หนังเรื่องนี้หรือเรื่องอื่น ๆ ในแนวนี้ จะถูกใจ
ผู้ชมเพียงกลุ่มเฉพาะที่ต้องการความแตกต่างในการเสพบันเทิง แต่ถูกวิพากษ์
วิจารณ์อย่างมากโดยผูช้ มทีเ่ คยชินกับแนวหนังฮอลลีวดู้ ทีเ่ ดินเข้าโรงภาพยนตร์
ไปพร้อมกับความคาดหวังเพียงเพื่อความบันเทิงเริงรมย์ ตื่นตาตื่นใจกับหนัง
ประเภทแอคชัน่ บูล๊ า้ งผลาญ คืนหลอกวิญญาณหลอน หรือฆาตกรรมสยองขวัญ
ที่นำ�แสดงโดยนักแสดงหน้าตาดีมีชื่อเสียง
สำ�หรับคอหนังอาร์ตแล้ว รางวัลปาล์มทองคำ�คือเครื่องพิสูจน์คุณ ภาพ
ภาพยนตร์ทสี่ ามารถถ่ายทอดภาพวิถชี วี ติ ความคิดความเชื่อของผูค้ นจากสังคม
หนึ่งสู่อีกสังคมหนึ่งผ่านแผ่นฟิล์มได้อย่างแนบเนียนลงตัว
ถึงจุดนี้ เราคงต้องร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณคุณอภิชาติพงศ์ที่สร้าง
ชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับ
ยกย่องจากชาวต่างชาติ และทีส่ �ำ คัญไปกว่านัน้ เราคงต้องเปลีย่ นวัฒนธรรมการ
เสพบันเทิง หันมามองคุณค่าความหมายของสิ่งรอบตัว แม้แต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
หรือสิ่งที่เรามักมองข้ามความสำ�คัญในชีวิตประจำ�วัน ให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป เพื่อ
ไม่ ให้สิ่งดีมีคุณค่าในสังคมไทยกลายเป็นเพียงภาพอดีตแห่งความทรงจำ�ที่
คนรุ่นหลังหาดูได้แต่เพียงในภาพยนตร์เท่านั้น
k

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปี 2551-2553)
ปัจจุบนั นักการทูตปฏิบตั กิ าร สำ�นักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
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ภาพจาก เว็บไซต์ : destination360.com

กดังส์ (Gdansk) เมืองท่า
ริมฝั่งทะเลบอลติกของโปแลนด์
ตอน 2
สุภาศิริ อมาตยกุล

ปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle)
ปราสาทมัลบอร์กก่อสร้างโดยอัศวินทิวโทนิค (The Teutonic Knights) ซึ่ง
เป็นกลุม่ องค์กรนักรบศาสนา (โรมันคาธอลิก – Roman Catholic ของเยอรมนี)
มีก�ำ เนิดขึน้ ทีเ่ มืองเอเคอร์ (Acre) ในปาเลสไตน์เมื่อปีค.ศ. 1190 ในช่วงสงคราม
ครูเสดครัง้ ที่ 3 แต่เดิมมีหน้าทีเ่ พื่อช่วยเหลือผูเ้ ดินทางไปแสวงบุญในเยรูซาเล็ม
รวมทั้งจัดตั้งโรงพยาบาลสำ�หรับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บระหว่างการแสวงบุญ
กดังส์...เมืองท่าริมฝั่งทะเลบอลติก 133
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ภาพวาดอัศวินทิวโทนิค (จากหนังสือ Malbork Castle The World of the Teutonic Order)

ต่อมาในปีค.ศ. 1198 ได้รบั การจัดตัง้ ให้เป็นกลุม่ องค์กรอัศวินผูเ้ ป็นนักรบศาสนา
ที่เข้าร่วมในสงครามครูเสดด้วย ประกอบด้วย 3 องค์กรใหญ่คอื The Templars,
The Hospitallers และ The Teutonic Knights
กลุ่มอัศวินทิวโทนิคมีชื่อเรียกทางการว่า The Order of Brothers of the
German House of Saint Mary in Jerusalem เรียกสั้นๆ ว่า Teutonic Order
หรือ German Order สมาชิกของกลุ่มเป็นที่รู้จักกันในนามว่า อัศวิน ทิวโทนิค
(Teutonic Knight) ตำ�แหน่งผู้นำ�เรียกว่า แกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master)
ซึ่งจะรับคำ�สั่งจากพระสันตปาปาในการปกป้องชาวคริสต์ ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เป็นผูท้ มี่ อี �ำ นาจสูงสุดเสมือนประมุขของประเทศ แต่เดิมนัน้ อัศวินทิวโทนิคมีฐาน
ที่มั่นแห่งแรกที่เมืองเอเคอร์ ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจากจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิส์ ิทธิ์ อย่างไรก็ตามเมื่อกองทัพครูเสดพ่ายแพ้แก่พวกมุสลิม กษัตริย์ฮังการี
ก็ ได้รับพวกอัศวินทิวโทนิคให้เข้าไปอยู่ในดินแดนตน ซึ่งอัศวินทิวโทนิคช่วย
ปกป้ อ งฮั ง การี จ ากพวก Cuman ด้ ว ย จึ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ตั้ ง ถิ่ น ฐานใน
Transylvania แต่หลังจากนั้นไม่นาน กษัตริย์ฮังการีเกิดความไม่พอใจอัศวิน
134 วิทยุสราญรมย์
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สะพานเชื่อมเข้าสู่ปราสาท
ส่วนในของมัลบอร์ก

“ ปราสาทมัลมอร์กเป็น
สัญลักษณ์ของอำ�นาจทาง
ท ห า ร แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ ผ่
ค ริ ส ต ศ า ส น า ข อ ง พ ว ก
อั ศ วิ น ทิ ว โทนิ ค ที่ เ ปรี ย บ
เสมื อ นกั บ การทำ � สงคราม
ครูเสดในยุโรปนั่นเอง ”
นับเป็นตัวอย่างชัน้ เลิศของสถาปัตยกรรมยุคกอธิคทีส่ ร้างด้วยอิฐทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการก่อสร้างที่ใช้เทคนิคดัง้ เดิมจากยุคกลาง ผสม
ผสานกับรูปแบบการก่อสร้างปราสาทและป้อมปราการจากส่วนอื่นๆ ของยุโรป
ปราสาทมั ล มอร์ ก เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องอำ � นาจทางทหารและการเผยแผ่
คริสตศาสนาของพวกอัศวินทิวโทนิค ที่เปรียบเสมือนกับการทำ�สงครามครูเสด
ในยุโรปนั่นเอง
รอบนอกของปราสาทมัลบอร์กล้อมรอบด้วยเนินดิน คูน้ำ� และกำ�แพงหนา
ทุกด้านซึ่งแต่ละด้านมีหอคอยสูงและประตูใหญ่ที่มีตะแกรงเหล็ก ตลอดจน
สะพานกั้นที่ดึงขึ้น-ลงด้วยลวดเหล็กเพื่อป้องกันศตรู บุกเข้ารุกราน
ส่วนภายในปราสาทมัลบอร์กเป็นหมู่ปราสาทและป้อมปราการที่ถูกแบ่งเป็น
เขตชั้นต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีสัดส่วนชัดเจน มีกำ�แพงและการขุดคูล้อม
รอบเพื่อเป็นปราการในแต่ละชั้นด้วย โดยรวมแล้วปราสาทมัลบอร์กแบ่งเป็น 3
ส่วนใหญ่ๆ คือ
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ภาพประกอบ โดย สุภาศิริ อมาตยกุล
หนังสืออ้างอิง
• DK Eyewitness Travel. Poland. London : Dorling Kindersley
Limited. Revised 2007
• Marcinek, Roman. Poland : A Guide Book. Krakow: Wydawnictwo
Ryszard Kluszczynski State Sport and Tourism Administration.
Destination Poland. United Publishers Ltd, Warsaw. 1992
• City Hall of Gdansk, Gdansk. City Promotion Department.
• Majewski, Jerzy S. Gdansk. “Wydawnictwo Unitex”
Sp. z o. o. 2009
• Stokowski, Marek. Malbork Castle : The World of the Teutonic
Order. TopSpot Guide, Hamburg.
• Mierzwinski, Mariusz. Malbork : The Castle of the Teutonic
Knights. Excalibur Publishing House, Poland
• Department of Sport and Tourism. Polish Cities on the UNESCO
World Heritage List. Poland
k

คุณสุภาศิริ อมาตยกุล

อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
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ขอบคุณภาพ โดย รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จากwww.rsunews.net

ข้าราชการไทย
ทำ�อะไรในอิสราเอล
ชลทิพา  วิญญุนาวรรณ

มีคนบอกว่า ถ้าเราเริ่มนึกถึงเรื่องเก่า ๆ เมื่อไร แสดงว่าเราเริ่มแก่ลงแล้ว
แต่สำ�หรับเรื่องดี ๆ ที่น่าประทับใจ นอกจากจะทำ�ให้ยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึงแล้ว
ยังควรค่าแก่การนำ�มาบอกเล่าเพื่อแบ่งปันประสบการณ์กนั ได้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
ประสบการณ์จากการทำ�งานในต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมไทยและกิ จ กรรมเพื่ อ ลู ก หลานไทยในต่ า งแดน ในฐานะ
ข้าราชการไทย
ข้าราชการไทยท�ำอะไรในอิสราเอล   145
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การจัดให้เยาวชนไทยได้มาพบปะเพื่อทำ�กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันทั้งภาษาไทย
และนาฎศิลป์ไทยแม้เพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ก็ ได้ทำ�ให้เกิดความรู้รักสามัคคี
และภาคภูมิใจในความเป็นไทยในหมู่เยาวชนไทยในต่างแดนได้เป็นอย่างดี
โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการฝึกหัดศิลปะรำ�ไทยชุดต่างๆ ได้แก่
ระบำ�ดอกบัว เถิดเทิงหรือกลองยาว ฟ้อนเงี้ยว เซิ้งกระโป๋ เซิ้งโปงลาง
จนมีความสามารถถึงขัน้ ไปร่วมแสดงรำ�ไทยชุดต่าง ๆ ในงานเทศกาลไทยทีส่ ถาน
เอกอัครราชทูตจัดร่วมกับชาวอิสราเอล นับเป็นผลสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรมของ
โครงการสอนนาฏศิลป์ไทยนี้โดยแท้
จนถึงทุกวันนี้ ผู้เขียนรู้สึกดีใจที่เลือกอิสราเอลเป็นประเทศแรกในการออก
ประจำ�การและยังยิม้ ได้ทกุ ครัง้ ทีน่ กึ ถึงประสบการณ์ขณะปฏิบตั หิ น้าทีท่ อี่ สิ ราเอล
เพราะแม้จะเป็นประเทศทีอ่ ยูห่ ่างไกลและเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขนึ้ เป็นบางครัง้
แต่ผู้เขียนกลับรู้สึกว่า อิสราเอลคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในความทรงจำ�ของผู้เขียน
อย่างแท้จริง เพราะผู้เขียนมีแต่ความสุขสนุกสนานและความภาคภูมิใจที่ได้มี
โอกาสทุม่ เทดำ�เนินโครงการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
และดูแลพี่น้องชาวไทยในต่างแดน นับเป็นประสบการณ์การทำ�งานและความ
ภาคภูมิใจที่มีคุณค่าทางจิตใจเกินกว่าใครจะใช้เกณฑ์ ใดมาประเมินได้
k

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปี 2551-2553)
ปัจจุบนั นักการทูตปฏิบตั กิ าร สำ�นักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
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เข้าใจเรื่องที่เรียน ได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์ตรง ได้แสดงความคิดเห็นออก
มาตามที่เข้าใจ โดยความคิดเห็นจะไม่ใส่คำ�ว่าถูกหรือผิดลงไป
เหตุผลข้อที่สองคือการเดินทาง ตั้งแต่กลับมาอยู่กรุงเทพฯ ลูกๆ ต้องตื่น
ตั้งแต่ตี 4 ครึ่ง เพื่อไปโรงเรียน ทำ�ให้ลูกๆ เหนื่อยกับการเดินทางมาก ต่างกับ
ตอนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ ลูกตื่นนอน 7 โมงเช้าก็ยังไปโรงเรียนได้ทัน
ส่วนมุมมองของคนเป็นพ่อแม่ สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเรื่องหนึ่งคือความ
สัมพันธ์ ในหมู่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยกัน ตอนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ จะมีการ
พบปะกันระหว่างผูป้ กครองบ่อยๆ ทางโรงเรียนจัดบ้าง พบปะกันเองเพราะลูกๆ
สลับกันไปเล่นที่บ้านของเพื่อนบ้าง ทำ�ให้พ่อแม่พลอยรู้จักกันไปด้วยและผลัด
กันดูแลลูกๆ ได้
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เคยถามลูกเหมือนกันว่าถ้าให้เลือกระหว่างกลับไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์ โดย
ไปอยูห่ อพักหรือพักกับครอบครัวชาวดัตช์ กับเรียนทีก่ รุงเทพฯ โดยอยูก่ บั พ่อแม่
ลูกจะเลือกที่ไหน ลูกมีสีหน้าคิดหนักมาก เพราะคนโตเพิ่งจะ 10 ขวบ คนเล็ก
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เนเธอร์แลนด์มากกว่า แต่ก็ ไม่อยากจากพ่อกับแม่ไป
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การเดินทาง
การเดินทางก็ ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะท่าเรือทับละมุ อำ�เภอท้ายเหมือง อยู่
ห่างจากอำ�เภอเมือง 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายพังงา-ตะกั่วป่า และเป็น
ท่าเรือที่อยู่ใกล้อุทยานหมู่เกาะสิมิลันมากที่สุด ซึ่งจากท่าเรือทับละมุใช้เวลาใน
การเดินทางไปเกาะตาชัยประมาณ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมลิ นั 93 หมู่ 5 บ้าน
ทับละมุ ตำ�บลลำ�แก่น อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210 โทรศัพท์
076-421365 สำ�นักงานบนฝั่ง โทรศัพท์ 076-595045
ถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะไปสัมผัสกับมนต์เสนห์แห่งท้องทะเลใต้ “เกาะ
ตาชัย” ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทำ�ให้เราได้พบกับความงามของท้องทะเล พร้อม
ด้วยหาดทรายขาวนวลละเอียด หรือจะดำ�น้ำ�ดูปะการัง เพื่อแวะชมธรรมชาติที่
สวยงามต่างๆ มากมาย และเมื่อเราได้ชื่นชมกับธรรมชาติที่อยู่ในประเทศไทย
ของเราแล้ว เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษาให้ความสวยงามเหล่านี้อยู่คู่กับ
คนไทยไปนานๆ นะคะ เพราะเมื่อเราไม่ทำ�ลายธรรมชาติ...ธรรมชาติก็จะไม่
ทำ�ร้ายเราเช่นกัน
k

ค้นหาข้อมูลโดย ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย

เจ้าหน้าที่ด้านเว็บไซต์ กองวิทยุกระจายเสียง
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
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กฎหมายน่ารู้
สำ�หรับประชาชน
การกู้ยืม
1. ความหมาย
การกูย้ มื เงินเป็นสัญญาอย่างหนึง่ ซึง่ เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ เรียกว่า
“ผู้กู้” มีความต้องการจะใช้เงิน แต่ตนเองมีเงินไม่พอ หรือไม่มี เงินไปขอกู้ยืม
จากบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้ ให้กู้” และผู้กู้ตกลงจะใช้คืน ภายในกำ�หนด
เวลาใดเวลาหนึง่ การกูย้ มื จะมีผลสมบูรณ์กต็ อ่ เมื่อ มีการส่ง มอบเงินทีย่ มื ให้แก่
ผู้ที่ให้ยืม ในการกู้ยืมนี้ผู้ ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ ได้
190 วิทยุสราญรมย์
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ตัวอย่าง นายดำ� ต้องการจะซื้อรถราคา 150,000 บาท แต่นายดำ� ไม่มีเงิน
นายดำ�จึงไปขอยืมเงินจากนายแดง โดยตกลงจะใช้คืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วัน
ทีก่ ยู้ มื ดังนัน้ เมื่อครบกำ�หนด 1 ปีแล้ว นายดำ� (ผูก้ )ู้ ต้องใช้ เงินคืนให้แก่นายแดง
2. ดอกเบี้ย
ในการกู้ยืมเงินกันนี้ เพื่อป้องกันมิให้นายทุนบีบบังคับคนจน กฎหมายจึงได้
กำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ขัน้ สูงสุดทีผ่ ู้ ให้กสู้ ามารถเรียกได้ ว่าต้อง ไม่เกินร้อยละ 15
ต่อปี คือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน (เว้นแต่เป็นการกู้ยืม เงินจากบริษัทเงินทุนหรือ
ธนาคาร ซึง่ สามารถเรียกดอกเบีย้ เกินอัตราดังกล่าว ได้ตาม พ.ร.บ. ดอกเบีย้ เงิน
ให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน) ถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวถือว่าข้อตกลง
เรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมด คือ ไม่ต้องมีการใช้ดอกเบี้ยกันเลยและ
ผู้ ให้กู้อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราด้วย คือ อาจต้อง
ระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ตาม
พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
ในกรณีการกู้ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนหรือธนาคาร ซึ่งบริษัทเงินทุนหรือ
ธนาคารมีสทิ ธิเรียกดอกเบีย้ จากผูก้ ยู้ มื ได้เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนนั้ เมื่อปรากฏ
ว่าผูก้ ยู้ มื ผิดนัดชำ�ระหนีแ้ ล้วบริษทั เงินทุนหรือธนาคารได้ด�ำ เนินคดีกบั ผูก้ ยู้ มื หาก
ผู้กู้ยืมต่อสู้คดีว่าดอกเบี้ยที่ผู้ ให้กู้เรียกจากผู้กู้ ในกรณีผู้กู้ผิดนัดไม่ชำ�ระหนี้เป็น
เบีย้ ปรับทีก่ �ำ หนดไว้สงู เกินไป ถ้าศาลเห็นด้วยว่าเป็นเบีย้ ปรับและศาลเห็นสมควร
ศาลก็ลดลงได้ ตัวอย่างเช่น นาย ก. กูย้ มื เงินจากธนาคาร จำ�นวน 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11.75 ต่อปีหรือร้อยละ 16 ต่อปี ผู้กู้ตกลงผ่อนชำ�ระต้น
เงินและดอกเบีย้ คืนให้แก่ผู้ ให้กทู้ กุ เดือน เดือนละ 25,000 บาท หากผิดนัดชำ�ระ
งวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดชำ�ระหนี้ทั้งหมด ผู้กู้ตกลงชำ�ระดอกเบี้ยผิดนัดใน
อัตราร้อยละ 19 ต่อปี หรือในอัตราสูงสุดตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กำ�หนดให้ ธนาคารพาณิชย์เรียกจากลูกค้าได้ ถ้าหากนาย ก. ผิดนัดชำ�ระงวดใด
งวดหนึง่ ผล คือ นาย ก. ต้องจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ ในสัญญา เมื่อธนาคารฟ้องเรียกดอกเบี้ยจากนาย ก. อัตราร้อยละ 19 ต่อปี
กฎหมายน่ารู้ ส�ำหรับประชาชน
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เช่นนี้ถ้าศาลเห็นว่าดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดถือเป็นเบี้ยปรับ และหากศาลเห็น
สมควรอาจลดลงได้ ซึง่ อาจกำ�หนดให้นาย ก. จ่ายให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี หรือเกินกว่านี้ แต่ไม่ถึงร้อยละ 19 ต่อปี ตามที่กำ�หนดไว้ ในสัญญาซึ่ง
ต่างจากการกู้ยืมเงินจากบุคคลธรรมดา หากกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยไว้ร้อยละ 15
ต่อปี ศาลจะใช้ดุลพินิจลดลงไม่ได้
3. หลักฐานการกู้ยืม
ในการตกลงทำ�สัญญากูย้ มื เงินนัน้ ถ้าหากว่ากูย้ มื กันเป็นจำ�นวนเงิน เล็กน้อย
ไม่เกิน 2,000 บาท กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำ�หลักฐานเป็นหนังสือ แสดง
ถึงการกู้ยืมหรือทำ�สัญญาไว้ต่อกัน เช่น ยืมเงิน 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท
แล้วเพียงแต่พูดจาตกลงกันก็พอ แต่ถ้าหากว่ากู้ยืมเป็นจำ�นวนเกินกว่า 2,000
บาท ต้องทำ�หลักฐานแห่งการกูย้ มื เป็นหนังสือหรือทำ� หนังสือสัญญากู้ ไว้ตอ่ กัน
192 วิทยุสราญรมย์
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เพื่อจะได้ ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ในหลักฐานแห่งการกู้เป็นหนังสือดังกล่าวนี้ต้องมีข้อความแสดงว่าได้กู้ยืมเงิน
เป็นจำ�นวนเท่าใด มีก�ำ หนดใช้คนื เมื่อใดและทีส่ �ำ คัญจะต้องมีการลงลายมือชื่อผูก้ ู้
ตัวอย่าง หลักฐานการกูย้ มื เงิน ข้าพเจ้า นายดำ� ได้กยู้ มื เงินจากนายสมศักดิ์
เป็นจำ�นวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 มี
กำ�หนดใช้คืนภายใน 1 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
ลงชื่อ ดำ� ผู้กู้
หากว่าในขณะกูย้ มื เงินกันแต่มกี ารตกลงรับเอาสิง่ ของแทนจำ�นวนเงินทีก่ ยู้ มื
กั น นั้ น ต้ อ งคิ ด ราคาของตลาดของสิ่ ง นั้ น เป็ น จำ � นวนเงิ น ที่ กู้ จ ริ ง นั้ น เช่ น
มีการตกลงกู้ยืมเงินกัน 500 บาท แต่มีการตกลงให้รับข้าวสารแทน 2 กระสอบ
ซึ่งในขณะนั้นข้าวสารกระสอบละ 150 บาท ดังนั้น เราถือว่า มีการกู้ยืมเงินกัน
จริงเพียง 300 บาทเท่านั้น
กฎหมายน่ารู้ ส�ำหรับประชาชน
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4. อายุความ
การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้จะต้องกระทำ�ภายในกำ�หนดอายุ ความ
ซึ่งกฎหมายกำ�หนดไว้ว่าจะต้องฟ้องภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ถึง กำ�หนดชำ�ระ
เงินคืน
ตัวอย่าง แดง กูย้ มื เงิน ดำ� เมื่อ 27 มิถนุ ายน 2550 จำ�นวน 10,000 บาท เป็น
เวลา 1 ปี ดั ง นั้ น หนี้ ร ายนี้ ถึ ง กำ � หนดในวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2551
ผู้ ให้กู้ต้องฟ้องเรียก เงินที่กู้ยืมคืน ภายใน 27 มิถุนายน 2561
5. ข้อควรระมัดระวังในการกู้ยืม
(1) อย่าได้ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเป็นอันขาด
(2) อย่าได้นำ�โฉนดไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน
(3) จะต้องนับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
(4) ผู้ยืมจะต้องเขียนจำ�นวนเงินเป็นตัวหนังสือด้วย
(5) สัญญาที่กู้ต้องทำ�อย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยให้ผู้กู้ยึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และ
ให้ผู้ ให้กู้ยึดถือไว้อีกฉบับหนึ่ง
(6) ในสัญญากู้ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานอย่างน้อย ๑ คน
6. ข้อปฏิบัติในการชำ�ระเงิน
เมื่ อ ผู้ กู้ นำ� เงินไปชำ �ระไม่ว่าจะเป็นการชำ �ระทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นก็ ต าม
ผู้กู้ควรทำ�อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มิฉะนั้นจะอ้างยันผู้ ให้กู้ว่าชำ�ระเงินกู้
ให้เขาคืนแล้วไม่ได้
สิ่งที่ผู้กู้ควรกระทำ�เมื่อชำ�ระเงิน คือ
(1) รับใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือที่มีข้อความว่า ได้ชำ�ระเงินที่กู้มาแล้ว
ทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนและมีลายเซ็นผู้ ให้กู้กำ�กับไว้ด้วย
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ตัวอย่าง ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ร่�ำ รวยทรัพย์ ได้รบั เงินคืนจากนายดำ� เกิดมาก
ผู้กู้เป็นจำ�นวน 5,000 บาท
ลงชื่อ สมศักดิ์ ร่ำ�รวยทรัพย์ ผู้ ให้กู้ 27 มิถุนายน 2554
(2) รับหนังสือสัญญากู้เงินที่ได้ทำ�ไว้แก่ผู้ ให้กู้คืนมาในกรณีที่ชำ�ระเงินครบ
ตามจำ�นวนเงินที่กู้
(3) มีการบันทึกลงในสัญญากู้ว่าได้นำ�เงินมาชำ�ระแล้วเท่าไรและให้ ผู้ ให้กู้
เซ็นชื่อกำ�กับไว้ ผู้ ให้กู้ต้องเซ็นชื่อกำ�กับไว้ทุกครั้งที่มีการชำ�ระเงิน จึงจะอ้างยัน
ได้ว่าได้ชำ�ระเงินไปแล้ว
บัตรประจำ�ตัวประชาชน
กฎหมายกำ�หนดให้คนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยซึง่ มีอายุครบ 7 ปีบริบรู ณ์ (ย่างเข้าอายุ
7 ปี ก็ขอยื่นทำ�บัตรประชาชนได้) แต่ไม่เกิน๗๐ปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียน
บ้านต้องมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนโดยยื่นคำ�ขอทำ�บัตรประชาชนได้ที่ไหนก็ ได้
การยื่นคำ�ขอต้องยื่นคำ�ขอด้วยตนเอง หรือในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ 7 ปี
และไม่ถงึ 15 ปี บิดามารดาหรือผูป้ กครอง หรือบุคคลซึง่ รับดูแลผูน้ น้ั อยู่ ยื่นให้ได้
หรือจะยื่นด้วยตนเองก็ ได้
การยื่นขอทำ�บัตรประชาชนต้อง
ยื่นภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีอ่ ายุครบ
7 ปีบริบูรณ์เช่นตัวอย่างนาย ก. เกิด
1 มกราคม2547 ครบ 7 ปีบริบูรณ์
ในวันที่ 1 มกราคม 2554 นาย ก.
ต้องยื่นคำ�ขออย่างช้าภายในวันที่ 2
มีนาคม 2554 มิฉะนั้นนาย ก. จะ
ต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท (การ
นับเวลา 60 วันนี้นับเป็นวันๆ ไม่ใช่
นับทีละ 2 เดือน)
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บัตรประชาชนมีอายุ 6 ปีเมื่อบัตรหมดอายุให้ ใช้บตั รนัน้ ต่อไปได้จนถึงวันครบ
รอบวันเกิดเมื่อครบรอบวันเกิดแล้วภายใน60 วันนับแต่วันครบรอบวันเกิดต้อง
ไปขอเปลี่ยนบัตรใหม่ หากฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 500 บาท เช่นออกบัตรวันที่
1มกราคม 2550 บัตรหมดอายุ 31 ธันวาคม 2556 ต้องขอทำ�บัตรใหม่ภายใน
วันที่ 2 มีนาคม 2557 เป็นต้น
กรณีคนต่างด้าวต้องยื่นขอมีบัตรประชาชนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ ได้
สัญชาติไทย
เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับ
แต่วันที่ได้รับให้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 200 บาท
เมื่อบัตรสูญหายหรือถูกทำ�ลายหรือชำ�รุดในสาระสำ�คัญผู้ถือบัตรต้องขอ
เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่หายถูกทำ�ลายหรือชำ�รุดฝ่าฝืนนถูกปรับ
ไม่เกิน 200 บาท
ในกรณี พ้ น จากสภาพการยกเว้ น ที่ ไ ม่ ต้ อ งมี บั ต รประชาชนต้ อ งขอมี บั ต ร
ประชาชนภายใน 60 วันนับแต่วันพ้นสภาพนั้นๆเหตุยกเว้นที่ ไม่ต้องมีบัตร
ประชาชนได้แก่
(1) พระภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช
(2) นักโทษ ซึ่งอยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย
การนับอายุเพื่อขอมีบตั รประชาชนขอขยายเพิม่ เติมว่าให้นบั อายุ 1 ปีบริบรู ณ์
เมื่อสิ้น พ.ศ. ที่เกิด เช่นปี 2554 พอสิ้นปี2554 ให้ถือว่านับอายุได้ 1 ปีบริบูรณ์
ดังนั้น สมมติว่านาย ก. เกิดปี 2547 จะต้องยื่นคำ�ขอมีบัตรประชาชนในปี
2554 เพราะถือว่ามีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ การไปขอทำ�บัตรประชาชนหลักฐาน
ที่ต้องนำ�ไปได้แก่
(1) ทะเบียนบ้าน
(2) ใบสูติบัตร
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(3) หนังสือสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลทั้งของตนเองและของ บิดา
มารดา (ถ้ามี)
(4) ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
กรณีที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่เสียสัญชาติไทย ผู้นั้นต้องมีหน้าที่ส่งมอบ
บัตรประจำ�ตัว ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ตนมีทะเบียนบ้านภายใน 60 วัน
ถ้าฝ่าฝืนไม่ส่งมอบต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับ ตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
นอกจากนีถ้ า้ บุคคลทีเ่ สียสัญชาติไทยดังกล่าวนำ�บัตรประจำ�ตัวไปใช้หรือใบรับ
หรือใบแทนใบรับไปใช้ โดยไม่มสี ทิ ธิตอ้ งระวางโทษจำ�คุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปีและ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
การมีบตั รประจำ�ตัวประชาชนนัน้ มีความสำ�คัญจึงต้องนำ�ติดตัวไปทัง้ นีเ้ พราะ
เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอดูถ้าผู้นั้นไม่อาจแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทน
ใบรับ (กรณีขอทำ�บัตรใหม่) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินร้อยบาท
นอกจากนี้การขอมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนต้องแจ้งข้อความจริงต่อเจ้า
พนักงาน ถ้าเป็นคนไม่มสี ญ
ั ชาติไทยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จไม่วา่ จะเป็นการขอ
มีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีหรือปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ แต่ถ้าคนมีสัญชาติไทย
กระทำ�การดังกล่าว ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ในบางกรณีมีคนนำ�บัตรประจำ�ตัวของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ ในทางมิชอบ
กฎหมายกำ�หนดโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ส่วนการปลอมบัตรประชาชนกฎหมายถือว่าเป็นความผิดต้องระวางโทษจำ�
คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ การใช้บัตรประชาชนปลอมหรือใบรับหรือใบแทนใบรับก็มีโทษเช่น
เดียวกัน
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ภาพจาก: Justice-law

นอกจากนี้เพื่อเป็นการปราบปรามขบวนการปลอมบัตรประจำ�ตัวให้แก่คน
ต่างด้าวซึ่งเจ้าพนักงานมีส่วนร่วมด้วยกฎหมายจึงกำ�หนดโทษเจ้าพนักงานชาว
ไทย (ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ออกบัตรหรือเจ้าพนักงานตรวจบัตร หรือ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที)่ ถ้าเป็นผูป้ ลอมบัตรหรือใช้บตั รปลอม (หรือเป็นผู้ ใช้หรือ
ผู้สนับสนุน) ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่น
บาทถึงสามแสนบาท แต่ถา้ ผูก้ ระทำ�ผิดดังกล่าวเป็นคนต่างด้าวต้องระวางโทษจำ�
คุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ส่วนข้อมูลในบัตรประชาชนที่บันทึกในแถบแม่เหล็ก ซึ่งอาจจะมีลายพิมพ์นิ้ว
มือ เป็นต้น เป็นต้น กฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รบั ความ
ยินยอมจากเจ้าของบัตร เว้นแต่จะได้รับคำ�สั่งของศาล หรือเป็นกรณีหน่วยงาน
ของรัฐจำ�เป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ หากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีโทษจำ�คุกไม่เกิน
5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ค่าธรรมเนียมในการขอออกบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ฉบับละ 20 บาท
k
ข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ภาพจาก: www.pandintong.com

รอบรู้เรื่องเกษตร
รายได้เสริมของชาวสวนยาง : การปลูกไผ่หม่าจูและขมิ้นชัน
การปลูกไผ่หม่าจู
สวนยางพารานับเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กบั เกษตรกรชาวสวนยางพารา
แต่การเก็บผลผลิตที่ได้จากการกรีดต้นยางพาราจำ�เป็นต้องอาศัยช่วงระยะเวลา
และความอดทนของเกษตรกรนานพอสมควร
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ภาพจาก อินเตอร์เนต

ดังนั้น สำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง สกย. จังหวัดสตูลจึง
สนั บ สนุ น การก่ อ ตั้ง โครงการหมู่บ้า นชาวสวนยางพั ฒ นาเฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวชิราลงกรณ์ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยสมาชิกโครงการฯ เป็นเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราบ้านควนล่อน หมู่ที่ 5 ต.ควนกาหลง จ.สตูล กลุ่มสมาชิกเหล่า
นี้ให้ความสนใจต่อการผลิตไผ่หม่าจู สำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
จ.สตูล จึงจัดหาทุนซื้อพันธุ์ ไม้ไผ่หม่าจู ให้สมาชิกหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติใช้
เป็ น แม่ พั น ธุ์ เพื่อเพาะพันธุ์ขาย เป็นรายได้เสริมอีกทางเลือกหนึ่งระหว่างช่วง
รอผลผลิตจากยาง
ไผ่หม่าจูมลี กั ษณะเป็นเหง้าแบบกอ มีหน่ออ่อนซึง่ เป็นส่วนทีใ่ ช้บริโภค แทงยอด
ออกมาจากตาที่อยู่กับเหง้าใต้ดิน ตานี้มีขนาดใหญ่และสั้น หน่ออ่อนที่ยอดออก
มามั ก เบียดกันแน่น ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นลำ�ต้นหรือลำ�ไผ่มีความสูงประมาณ
15-25 เมตร ความยาวของข้อปล้องประมาณ 40-50 เซนติเมตร
วิธีการปลูกไผ่หม่าจูไม่มีอะไรยุ่งยาก พื้นที่ว่างระหว่างระยะปลูกไผ่หม่าจู
ก็สามารถที่จะนำ�พืชผักต่างๆ มาปลูกแซมได้ สำ�หรับวิธีการขยายพันธุ์ของ
ไผ่หม่าจู สามารถทำ�ได้หลายวิธี เช่น การแยกเหง้าหรือส่วนของตอปักชำ �
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ภาพจาก อินเตอร์เนต

ภาพจาก อินเตอร์เนต

การขยายพันธุ์ โดยการใช้ปล้องหรือลำ�ปักชำ� การขยายพันธุด์ ว้ ยวิธกี ารเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ โดยการตอนกิ่งแขนง เป็นต้น
ไผ่หม่าจูเริ่มเก็บผลผลิตในรูปของหน่อได้ ในช่วงปลายฝนปีที่ 2 ซึ่งตัวหน่อ
จะมีขนาดทีส่ มบูรณ์เต็มทีเ่ วลาตัดหน่อควรเลือกตัดให้เหลือตาไว้ทโี่ คนหน่อ ทีอ่ ยู่
เหนือพืน้ ดินขึน้ มาประมาณ 2-3 ตา เพื่อทีจ่ ะให้ตาเหล่านีแ้ ตกเป็นหน่อในปีถดั ไป
แม้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารายังขาดรายได้จากสวนยางพาราระหว่างรอ
ให้ตน้ ยางมีขนาดเปิดกรีดได้ แต่กย็ งั สามารถหารายได้เสริมจากการปลูกไผ่หม่าจู
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการได้เป็นอย่างดี โดยมีทีมงานจากหน่วยงาน
สำ�นักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยางพารา เป็นผูผ้ ลักดันและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้เกิดรายได้อย่างพอเพียง ด้วยการนำ�
ทรัพยากรของท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ ให้กับชาวหมู่บ้านควนล่อน ในโครงการ
หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ

(ข้อมูลจาก http://www.eingeing.com/dev1/index.php?cate=view&id=214)
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ภาพจาก อินเตอร์เนต

การปลูกขมิ้นชัน
ข้ อ มู ล จากนายวิ นั ย ฤทธิ กุ ล ที่ อ ยู่ : 62 ม.5 ต.เขาวง อ.บ้ า นตาขุ น
จ.สุราษฎร์ธานี โทร : 08-9971-6318
กระแสความนิยมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มการ
ตลาดแจ่มใสขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ “ขมิ้นชัน” ถือเป็น
สมุนไพรชนิดหนึง่ ที่ได้รบั ความนิยมอย่างมาก จนได้เป็นหนึง่ ในสิบสองชนิดของ
สมุนไพรเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (ปี 2548-2552) เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์หลายด้านตัง้ แต่ใช้บริโภค
ภายในครัวเรือน ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ทำ�สีผสมอาหารเป็นวัตถุดบิ ผลิต
ผงกะหรี่และมัสตาร์ด ใช้เป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ มีสรรพคุณแก้ โรค
กระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำ�อาง โดย
มีสารออกฤทธิ์ที่สำ�คัญคือ สารเคอร์คูมิน
202 วิทยุสราญรมย์
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ขมิ้นชันที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องมีคุณภาพดี
มีปริมาณสารเคอร์คูมินไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 5 ปราศจากสารพิษตกค้าง ดังนั้นการ
ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์จึงมีความสำ�คัญกับการผลิตขมิ้นชันเป็นอย่างมาก
เพราะมีผลต่อปริมาณสารเคอร์คูมินในขมิ้น โดยจะส่งผลให้ผู้บริโภคที่รักษา
สุขภาพด้วยขมิ้นชันมีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ อำ�เภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตขมิ้นชันอินทรีย์สู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่ม
มูลค่าโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นสบู่สมุนไพร น้ำ�มันขมิ้นชันสำ�หรับไล่ยุง ซึ่ง
นายวินยั ฤทธิกลุ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ เล่าให้ฟังว่า
ประชาชนในพืน้ ทีม่ อี าชีพทำ�สวนยางพารา พืน้ ทีว่ า่ งหลังบ้านจะปลูกผักไว้บริโภค
จึงไม่มีการใช้สารเคมีเลยทำ�ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งพื้นที่ในสวนส่วน
หนึ่ ง จะปลู ก ขมิ้ น ชั น ไว้ ทุ ก บ้ า น เพราะเป็ น สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นที่ ช าวใต้ นิ ย ม
บริโภค โดยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารประจำ�วันทั้ง แกงเหลือง แกงจืด
ต่อมาเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นทำ�ให้พื้นที่การเกษตรเริ่มลดลง การปลูกพืชผักไว้
บริโภคก็น้อยลงด้วย เกษตรกรในพื้นที่จึงเลือกที่จะรวมกลุ่มปลูกขมิ้นชันปลอด
สารพิษไว้บริโภคและจำ�หน่ายเป็นรายได้เสริม โดยปลูกเป็นพืชแซมในสวนยาง
พาราหรือสวนปาล์มน้ำ�มันปลูกใหม่ ซึ่งยางพาราและปาล์มน้ำ�มันต้องใช้ระยะ
เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บผลผลิตได้นานถึง 4 ปี รวมทั้งขมิ้นชันเป็นพืชที่ต้าน
ทานโรคและแมลง อีกทั้งยังไม่เป็นพาหนะของโรคในสวนยางพาราและปาล์ม
น้�ำ มัน สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้ทงั้ ปี และเก็บรักษาผลผลิตไว้ได้เป็นเวลานาน
การคัดเลือกพืน้ ทีป่ ลูกจะเลือกปลูกบนพืน้ ที่ไม่มกี ารใช้สารเคมีอย่างน้อย 2 ปี
จากนัน้ จะปลูกถัว่ ดำ�  เป็นพืชปุย๋ สดปรับปรุงบำ�รุงดินโดยหว่านในอัตรา 4 กก./ไร่
เมื่อถั่วดำ�ออกดอกจะไถกลบ ทิ้งไว้ 10-15 วัน แล้วจึงปลูกขมิ้นชันโดยใช้ระยะ
ปลูก 30x80 ซม. การดูแลรักษา จะใส่ปยุ๋ หมักปีละ 2 ครัง้ ในอัตรา 500 กก./ไร่
เมื่อต้นอายุ 1 เดือน จะฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ� ในอัตรา 1:500 ทุกๆ 7-10 วัน และ
กำ�จัดวัชพืชทุกๆ 3 เดือน โดยสามารถเก็บเกี่ยวขมิ้นชันเมื่ออายุได้ 9 เดือน
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ขมิน้ ชันทีป่ ลูกโดยกลุม่ วิสาหกิจชุมชนขมิน้ ชันปลอดสารพิษจะมีสารเคอร์คมู นิ
สูงถึง 20% ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขมิ้นชันที่ปลูกในแหล่งปลูกอื่น ๆ
ที่มีปริมาณสารเคอร์คูมินเฉลี่ยเพียง 6% สำ�หรับกลุ่มฯ จะรับซื้อผลผลิตจาก
สมาชิกในราคาประกัน กิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาขมิ้นทั่วไปที่ขาย
เพี ย งกิ โ ลกรั ม ละ 4-5 บาท การปรั บ ปรุ ง บำ � รุ ง ดิ น ทำ � ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่
ประมาณ 2,500-2,700 กิ โ ลกรั ม ทำ � ให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ เ สริ ม มากถึ ง
20,000 บาทต่อไร่
k
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สำ�หรับฉบับนีม้ วี ธิ แี นะนำ�การแก้ไขปัญหาการใช้งานเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์มาฝาก
กันสักข้อสองข้อค่ะ
การลบไฟล์ขยะหลังจากเล่นอินเตอร์เน็ตช่วยลดปัญหาไวรัสได้
เวลาที่เราเข้าไปเว็บไซต์ต่าง ๆ โปรแกรม IE (Internet Explorer) ก็จะ
ทำ�การดาวน์ โหลดข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ ในเครื่องของเราก่อน และเมื่อเราเลิก
เล่นไฟล์เหล่านี้ก็จะค้างอยู่ในเครื่องของเรา ซึ่งนอกจากปัญหาไฟล์ ในเครื่องที่
เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ของเราไม่เพียงพอแล้ว อาจจะมีไวรัส
แอบแฝงมาในเครื่องของเราได้ด้วย ดังนั้นวิธีการจัดการอย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่งก็
คือ กำ�หนดให้ IE ลบไฟล์ขยะเหล่านี้อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการปิดโปรแกรม
สำ�หรับขั้นตอนก็สั้น ๆ สามารถทำ�ตามดังนี้ ได้เลยค่ะ
วิธีกำ�หนดให้ลบไฟล์ขยะจาก
อินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติ
1 คลิกเมนู Tool
2 เลือกคำ�สัง่ Internet Options
3 คลิกเลือกแท็บ Advanced
4 เลื่อนลงมาทีห่ วั ข้อ  Security
5 จากนั้น คลิกหัวข้อ
- Empty Temporally Internet Files
- Folder when browser is closed
- กดปุ่ม Apply อีกครั้งเพื่อยืนยัน
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนดีของการที่โปรแกรม IE มีการดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ ในเครื่องของเรา
ท�ำให้การใช้งานครั้งต่อไปสามารถเปิดดูรายละเอียดในเว็บนั้น ๆ ได้เร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาใน
การดาวน์โหลดซ�้ำอีก อย่างไรก็ตามควรเปรียบเทียบผลดี ผลเสียกันดูนะคะ แต่ถา้ ให้แนะน�ำละก็ควรจะ
ลบไฟล์ตามวิธีที่แนะน�ำนี้ ไปเลยดีกว่าค่ะ
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วิธีเขียนซีดี ให้ ได้ถึง 850 MB
ปกติแล้วแผ่นซีดี 1 แผ่น จะเก็บข้อมูลได้สูงสุดไม่เกิน 700 MB ซึ่งวิธี
การเขียนข้อมูลให้ได้ความจุสูงสุด 850 MB สามารถทำ�ได้ค่ะ โดยก่อนอื่น
CD-Writer จะต้องรองรับเขียนแผ่นแบบ Overburn หรือเขียนแบบ Oversize ได้
ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว CD-Writer ในปัจจุบันก็สามารถใช้งานแบบนั้นได้อยู่แล้ว
(นอกเสียจากว่า CD-Writer จะเป็นรุ่นเก่ามาก) วิธีการคือ
1. เปิดโปรแกรม Nero Express ไปที่เมนู Configure แล้วไปที่ Tab
General มาที่รายการ Status bar ในหัวข้อ Yellow marker ใส่ตัวเลข 80
ส่วนช่อง Red marker ใส่ตัวเลข 99
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2. มาที่ Tab Expert Features ใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Enable
Overburn Disk-at-once และในช่อง Maximum CD size/length ใส่เลข 99
คลิก OK
3. ทำ�การเขียนแผ่นซีดี โดยตัวอย่างนี้จะเลือกไฟล์ขนาด 850 MB มาลอง
เขียนลงไปบนแผ่นซีดีขนาด 700 MB อย่าลืมเลือกการเขียนแผ่นแบบ Diskat-once จากนั้นก็ Burn แผ่นได้เลย
4. ระบบจะแจ้งว่า Over Burn Writing เพราะวิธีนี้คือการเขียนเกินขอบเข
ตของระบบทำ�ให้คอมพิวเตอร์ถามยืนยันว่าจะเขียนแน่เหรอ เราก็ตอบไปว่า
แน่นอน โดยกดที่ปุ่ม Write Overburn Disc แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ
k

คุณนุชนารถ โฉลกคงถาวร

เจ้าหน้าที่ด้านเว็บไซต์ กรมสารนิเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม : สำ�หรับข้อเสียของการทำ� Overburn คือ อาจทำ�ให้มีการกระตุก หากมีการใช้
งานกับไดรฟ์ Cd-Rom บางรุ่น ( ที่อาจจะไม่รองรับการเขียนอ่าน Overburn ) หรือบางทีอาจจะอ่าน
ไม่ ได้เลยก็มเี พราะไม่สามารถเคลือ่ นหัวอ่านไปถึงพืน้ ทีบ่ างจุดบนแผ่น เช่น ขอบด้านนอกของแผ่น เป็นต้น
แต่ถ้าจำ�เป็นต้องบันทึกข้อมูลใหญ่ ๆ เช่นนี้จริง ๆ ก็น่าจะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaigoodview.com/node/18991
node/18991?page=0%2C1

http://www.thaigoodview.com/
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ทายปัญหา ชิงรางวัล
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ลองทายกันดูนะคะว่า สถานที่ในภาพนี้เรียกว่าอะไรและตั้งอยู่ในประเทศใด

ชื่อสถานที่ ............................................................................
สถานที่ตั้ง ............................................................................

คำ�บอกใบ้เป็นคำ�บรรยายเกี่ยวกับสถานที่นี้ค่ะ
สถานที่นี้ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นกำ�แพงกั้นเมือง และกั้นประเทศทั้งประเทศ
ตามพรมแดนด้านเหนือของประเทศ เป็นกำ�แพงทีย่ าวใหญ่มหึมา หาที่ใดในโลก
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มาเปรียบ ไม่ได้อีกแล้ว มีขนาดกว้างตั้งแต่ 4.5 เมตร ถึง 7.5 เมตร(10 ฟุต)
ซึ่งทหารม้าเข้าแถวเรียง 8 ได้อย่างสบาย ๆ มีความสูง จากพื้นด้านล่างตั้งแต่
8 เมตร ถึง 9 เมตร (20-30 ฟุต หนา15-25 ฟุต) สูงพอที่จะไม่สามารถ ปีน
ข้ามไปได้ง่าย ๆ เดิมเชื่อว่ามีความยาว 2,550 ไมล์ ( 2,400 กิโลเมตร) บน
กำ�แพงทุก ๆ ระยะ 200 เมตร (300 ฟุต) จะมีหอหรือป้อม สำ�หรับตรวจเหตุการณ์
มีป้อมมากกว่า 15,000 แห่ง สร้างสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร ถึง 6 เมตร และมีระฆัง
แขวน เพื่อตีบอกสัญญาณเกิดเหตุ ไว้ประจำ�ทุกหอ รวมทั้งหมดมีไม่ต่ำ�กว่า
20,000 หอ เริ่มสร้างระหว่างปี พ.ศ. 300-329 (243-252 ปีก่อนคริสตกาล) ใน
สมัยพระเจ้าซี่วังตี่ ใช้เวลาสร้างประมาณ 10 ปี และมีการสร้างต่อเติมอีกหลา
ยกครั้ง ใช้แรงงานเกณฑ์จากราษฎรทั้งประเทศ นับจำ�นวนล้าน มีผู้เสียชีวิตนับ
พันนับหมื่น
เป็นสิ่งก่อสร้าง ชนิดเดียวในโลก ที่สามารถมองเห็น เมื่อมองจากดวงจันทร์
ในสมัยนัน้ เป็นสิง่ ก่อสร้างทีป่ อ้ งกันข้าศึกได้อย่างดีเยีย่ ม ปัจจุบนั ไม่มคี วามหมาย
ในด้านป้องกันประเทศอีกแล้ว คงมีคา่ เป็นสิง่ ก่อสร้างทีม่ หัศจรรย์อย่างหนึง่ ของโลก
สำ�หรับผู้อ่านที่ส่งคำ�ตอบที่ถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับรางวัลจากทีมงาน
หนังสือวิทยุสราญรมย์ค่ะ
โดยผู้ที่อยากร่วมสนุกกับการตอบตำ�ถาม สามารถส่งคำ�ตอบมายังที่อยู่นี้ ได้
เลยค่ะ
กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
วงเล็บมุมซอง “ตอบคำ�ถาม ฉบับที่ 49
ขอบคุณข้อมูล: www.wonder7th.com/
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บริการการทูตเพื่อประชาชน
ขอบอกข่าวมายังท่านว่า วันนี้ ท่านสามารถขอรับบริการหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์และบริการด้านกงสุลอื่นๆ ได้แล้วจากกรมการกงสุลและสำ�นักงาน
หนังสือเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย
สำ�หรับท่านที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป สำ�นักงานหนังสือเดินทางที่เชียงใหม่ได้เปิดให้
บริการฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์เพื่อให้การรับรองเอกสารประเภทต่างๆ แก่
ประชาชนทั่วไป พร้อมนี้ ขอนำ�ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของกรมการกงสุล
และสำ�นักงานหนังสือเดินทางมาแจ้งไว้ดังนี้
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กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
- ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
- ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์”
		 (ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-2383-8402-4 โทรสาร 0-2383-8398
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
- ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำ�หรุ
		 เขตบางพลัด กทม. 10700
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8124
สำ�นักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำ�งานต่างประเทศ
- ที่ อ ยู่ อาคารประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน ดิ น แดง กทม.
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-9439 โทรสาร 0-2245-9438
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
- ที่อยู่ หอประชุมอำ�เภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ
		 อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
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สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำ�บลช้างเผือก
		 อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
	 - หมายเลขโทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำ�เภอเมือง จ.สงขลา 90000
- หมายเลขโทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่อยู่ อาคารสำ�นักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำ�เภอเมือง
		 จังหวัดอุบลราชธานี 34000
- หมายเลขโทรศั พ ท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
     - E-mail : passport_ub@hotmail.com
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ทีอ่ ยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
- หมายเลขโทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
-		 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำ�เภอเมือง
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		 จังหวัดนครราชสีมา 30000
- 		 หมายเลขโทรศัพท์ 044-243-132, 044-243-124
		 โทรสาร 044-243-133
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
- 		 ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับ
		 ศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
- 		 หมายเลขโทรศัพท์ 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชัวคราว จังหวัดพิษณุโลก
- 		 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำ�เภอเมือง
		 จังหวัดพิษณุโลก 65000
- 		 โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา
- 		 ที่อยู่ ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
		 ถนนสุขยางค์ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
- 		 หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
		 โทรสาร 073-274-527
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สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต
- ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำ�เภอเมือง
		 จังหวัดภูเก็ต 83000
- หมายเลขโทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 		
		 โทรสาร 076-222-082
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์
- ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
		 ถนนพหลโยธิ น อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ 60000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454
		 โทรสาร 056-233-452
สำ�นักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี
- ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง
		 จ.จันทบุรี 22000
- หมายเลขโทรศัพท์ 039-301-706-9
k

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการกงสุล ที่ www.consular.go.th. ณ เดือนพฤษภาคม 2554
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ผังรายการของสถานีวิทยุสราญรมย์
AM 1575 Khz
วัน/เวลา

05.30 – 06.00 น.

06.00 – 07.00 น.

17.30 – 18.00 น.

จันทร์

สราญรมย์ยามเช้า

รอบบ้านเรา

รักษ์สิ่งแวดล้อม

นางกาญจนา ภัทรโชค

นางหทัยกานต์ ฤกษ์จำ�นง

นายอิทธิกร ไตรทศาวิทย์

โลกมุสลิม

รอบบ้านเรา

เทอดพระเกียรติ
ในหลวง 84 พรรษา

นายอัสรอฟ ศาสนกุล

นางหทัยกานต์ ฤกษ์จำ�นง

น.ส.สุชาดา เมฆธารา
นายนิจอนันต์ บุรณศิริ

ถนนอาชีพ

รอบบ้านเรา

ปกิณกะสำ�นักราชฯ

น.ส.กฤษฎิ์ธิดา สุจิรา

นางวนิดา พหลพลพยุหเสนา น.ส.สุดารัตน์ กันทาใจ

สุขภาพรับอรุณ

รอบบ้านเรา

น.พ. วิชัย ประสาทฤทธา

นางวนิดา พหลพลพยุหเสนา นายวุฒิโรตม์ รัตนะสิงห์

หลายคนอยากรู้

รอบบ้านเรา เราคืออาเซียน

รู้กฎหมายสบายใจ

นายสุภาพ เรืองปราชญ์

นางวนิดา
พหลพลพยุหเสนา

น.ส.อานิสงส์ ศรลัมพ์
น.ส.ชญา ภัทราชัย

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

นายฐิตริ ฐั ว่องแก้ว
น.ส.จินห์จฑุ า
มโนธรรม

กงสุลสัมพันธ์
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18.00 – 18.30 น.
News & Views
from Bangkok
นายนวิน จิราพันธุ์

19.00 – 19.30 น.
ดาวดวงน้อย

22.00 – 22.30 น.
วัฒนธรรมสัมพันธ์

น.ส.ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย
น.ส.ธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง

นายศุภณัฐ จันทร์อ่ำ�
น.ส.พิมพ์วัลดุ์ ใจสว่าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

สาระน่ารู้งานกงสุล

นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ

น.ส.ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย
น.ส.ธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง

นายกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ที่นี่...พิธีการทูต

นายนที วิชิตสรสาตร
น.ส.อัญชลี แสนสุขโชติ
น.ส.ศิริวรรณ หลิมสกุล

น.ส.ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย
น.ส.ธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง

นายโกสินทร์ ผลมั่ง
น.ส.พีระยา หอมโกศล

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ทันโลกกีฬา

นายเกษมสันต์ ทองศิริ

น.ส.ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย
น.ส.ธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง

นายบัญชา ธิโกศรี
นายรัฐภัทร์ เจริญทวีรัตน์

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

รู้รอบโลก

นายพลพงศ์ วังแพน

น.ส.ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย
น.ส.ธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง

น.ส.สุวรรณา ฟองสมุทร
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วิมล คิดชอบ ธานี ทองภักดี
พีรวิช สุวรรณประเทศ เจษฏา กตเวทิน
นายสถานีวิทยุสราญรมย์ ชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ ศันสนีย สหัสสะรังษี
บรรณาธิการ
ศรีสุรัตน์ สุขวโรดม
กองบรรณาธิการ
อุไรวรรณ คูหะเปรมะ สุวรรณา ฟองสมุทร
ไพสิฐ บุญปาลิต หทัยกานต์ ฤกษ์จำ�นง
วนิดา พหลพลพยุหเสนา เกษมสันต์ ทองศิริ
กฤษฎิ์ธิดา สุจิรา นิตยา พักดี
ฝ่ายควบคุมเสียง
บัญชา ธิโกศรี อินทัช ฤดีสิริโชติ
ฝ่ายเว็บไซต์
หิรัญ สุวรรณเทศ ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย
รัฐภัทร์ เจริญทวีรัตน์
ฝ่ายการเงิน-สมาชิกสัมพันธ์ เสริมศรี นาคะวิโรจน์ ธิดารัตน์ พงศ์ไชยยง
นุชนารถ โฉลกคงถาวร
ปก
พจมาน มณีดำ�
พิมพ์ที่
บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด
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