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ซ่อนไว้...ในปก
ภาษาเป็็นเคร่ื่�องม่ือสำำาคัญในการื่แลกเป็ล่�ยนและถ่่ายทอดป็รื่ะสำบการื่ณ์์ของมืนุษย์ โดยทุก ๆ ปี็  

Oxford English Dictionary (OED) จะเล่อกสำรื่รื่ “คำาแห่่งปี็” (Word of the Year) โดยพิิจารื่ณ์าจาก
คำาท่�ม่ืการื่ใช้้เพิิ�มืข้�นอย่างม่ืนัยสำำาคัญห่ร่ื่อคำาให่มื่ ๆ ในภาษาอังกฤษ แต่่สำำาห่รื่ับปี็ 2563 โดยท่�ไม่ืม่ืคำาใด
ท่�สำามืารื่ถ่อธิิบายปี็ดังกล่าวได้ทั�งห่มืดเพ่ิยงคำาเด่ยว OED จ้งได้เล่อกสำรื่รื่ “ห่ลากห่ลายคำาแห่่งปี็ท่�ไม่ืเคย
ม่ืมืาก่อน” (Words of an Unprecedented Year) โดยไม่ืน่าแป็ลกใจว่า คำาว่า Coronavirus ห่ร่ื่อ  
COVID-19 เป็็นห่น้�งในคำาท่�ม่ืการื่ใช้้บ่อยครัื่�งท่�สุำดในปี็ดังกล่าว นอกจากนั�น ยังม่ืการื่ใช้้คำาเก่�ยวกับ 
โรื่ครื่ะบาดเพิิ�มืข้�นอยา่งม่ืนัยสำำาคัญ อาทิ lockdown face masks PPE frontliners delivery drivers 
superspreader และ reopening ซ้ึ่�งสำะท้อนให้่เห็่นถ้่งพัิฒนาการื่ในช้ว่งต่่าง ๆ ของการื่รื่ะบาดของโควดิ-19  
ท่�ทุกคนต้่องเผชิ้ญเห่ม่ือนกันทั�วโลก

ในปี็ 2563 ล่วงมืาถ้่งปี็ 2564 ช้าวบัวแก้วก็ต้่องเผชิ้ญกับความืท้าทายจากการื่ทำางานในยุค  
โควิด-19 เช่้นกัน ซ้ึ่�งสำะท้อนให้่เห็่นจากการื่ใช้้ศััพิท์บางคำาท่�เพิิ�มืข้�นในการื่ทำางานอย่างม่ืนัยสำำาคัญ เช่้น  
repat remote new normal และ webinar เป็็นต้่น จนเป็็นท่�มืาของป็กวารื่สำารื่สำรื่าญรื่มืย์ฉบับน่�   
โดยคุณ์จารื่ภูุมิื เร่ื่องสำวุรื่รื่ณ์ นักการื่ทตู่ช้ำานาญการื่ (ท่�ป็ร้ื่กษา) สำถ่านเอกอคัรื่รื่าช้ทตู่ ณ์ กรุื่งวอช้งิตั่น ผู้ออกแบบป็ก 
เล่าว่าม่ืแรื่งบันดาลใจจากเกมื word search เกมืยอดนิยมืท่�ต้่องอาศััยทักษะทางภาษา คำาศััพิท์ 
และสำายต่าท่�เฉ่ยบคมืเพ่ิ�อให้่สำามืารื่ถ่ค้นห่าคำาท่�ม่ืทั�งห่มืดในเกมื โดยในภาพิป็กล้วนเป็็นคำาสำำาคัญท่�เก่�ยวกับ 
การื่ทูต่ในยุคโควิด-19 ย่างเข้าสู่ำยุคห่ลังโควิด-19 ซ้ึ่�งเต็่มืไป็ด้วยความืท้าทายและโอกาสำในครื่าวเด่ยวกัน  
ผู้อ่านจ้งสำามืารื่ถ่ร่ื่วมืสำนุกกับเกมื โดยการื่ค้นห่าคำาอ่�น ๆ ท่�ซ่ึ่อนอยู่ในห่น้าป็กและภายในเล่มืไป็ด้วยกัน 

ฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่
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S A R A N R O M6

1
สโมสรสราญรมย์ตั้งขึ้นเพื่อให้บรรดาข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งที่ยังคงรับราชการประจำาการอยู่ และที่พ้นหน้าที่ประจำาการไปแล้ว

ได้มีโอกาสวิสาสะปลูกฝังสามัคคีธรรมระหว่างกัน

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นต่าง ๆ

กับจะได้มีโอกาสสังสรรค์รื่นเริงกันในทางสังคมและกีฬา

2
เพื่อให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก ตลอดจนให้บริการ

หรือจัดกิจกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก

3
ประสานการดำาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม

สโมสรสราญรมย์
วัตถุประสงค์ของ
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นับตั่�งแต่่การื่สำถ่าป็นากรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัเมื่�อ 145 ปี็ก่อน ป็รื่ะเทศัไทยได้ผ่านพ้ินวิกฤต่ 
อันส่ำบเน่�องจากปั็ญห่าการื่เม่ืองและเศัรื่ษฐกิจรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัมืาแล้วห่ลายครัื่�ง โดยกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ม่ืส่ำวนร่ื่วมืในการื่ “แก้ร้ื่ายให้่ห่ยอ่น แก้ร้ื่อนให้่เย็น” ในห่ลายโอกาสำ ทั�งในมิืติ่ความืมัื�นคงของช้าติ่ในกรื่ะแสำ 
การื่เม่ืองโลกในอด่ต่ จนถ้่งในปั็จจุบันท่�ผลป็รื่ะโยช้น์ได้ขยายออกไป็ครื่อบคลุมืห่ลากห่ลายมิืติ่ อาทิ  
ความืมัื�นคงของมืนษุย์ สิำ�งแวดล้อมื และความือยูด่่กนิด่ของป็รื่ะช้าช้น ซึ่้�งเป็็นวารื่ะท่�ทั�วโลกผลักดันร่ื่วมืกัน 
ในนามืของเป็้าห่มืายการื่พิัฒนาท่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: SDGs) และไทยก็ม่ื 
ผลการื่ดำาเนินงานท่�เป็็นรูื่ป็ธิรื่รื่มืมืาอย่างต่่อเน่�อง

การื่แพิรื่่รื่ะบาดทั�วโลกของโรื่คโควิด-19 เป็็นบททดสำอบศัักยภาพิในการื่บรื่ิห่ารื่จัดการื่ภาวะวิกฤต่ 
ของไทยและนานาป็รื่ะเทศัท่�สำำาคัญอ่กครื่าวห่น้�ง โลกซ้ึ่�งห่มุืนต่ามืกรื่ะแสำโลกาภิวัต่น์มืานับทศัวรื่รื่ษต้่อง 
ป็รัื่บตั่วในยุคความืป็กต่ิให่ม่ืห่ร่ื่อ “New Normal” ท่�ผู้คนต่้องเว้นรื่ะยะห่่างรื่ะห่ว่างกัน ความืเช่้�อมืโยง 
ทางกายภาพิถ่กูจำากัด การื่เดนิทางรื่ะห่วา่งป็รื่ะเทศัไมือ่ยูใ่นสำภาพิป็กต่ ิภายใต้่บริื่บทน่� ข้ารื่าช้การื่กรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัต้่องป็รัื่บตั่วและแนวทางการื่ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�ภายใต้่ยุทธิศัาสำต่ร์ื่การื่ต่่างป็รื่ะเทศั “5S 5 ม่ื” 
เพ่ิ�อให้่การื่ต่่างป็รื่ะเทศัของไทยรุื่ดห่น้าต่่อไป็ ในขณ์ะเด่ยวกัน ความืสำำาเร็ื่จของไทยในการื่ควบคุมืการื่รื่ะบาด
ของโรื่คโควิด-19 จนได้รัื่บการื่ยอมืรัื่บในรื่ะดับสำากลนับเป็็นโอกาสำท่ามืกลางวิกฤต่ ซ้ึ่�งจะทำาให้่ความืร่ื่วมืม่ือ
ทางการื่แพิทย์และสำาธิารื่ณ์สำุขรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัเป็็นอ่กมิืติ่ห่น้�งท่�ช่้วยเสำริื่มืสำร้ื่างสำถ่านะของไทยในเวท่โลก

ผมืห่วังเป็็นอย่างยิ�งว่า วารื่สำารื่สำรื่าญรื่มืย์จะเป็็นดั�งกรื่ะจกสำะท้อนมุืมืมืองและป็รื่ะสำบการื่ณ์์ของ 
พ่ิ�น้องช้าวบัวแก้วทั�วโลกในช่้วงเวลาท่�ท้าทายและน่าสำนใจเช่้นน่� ทั�งยังเป็็นช่้องทางถ่่ายทอดความืรู้ื่จาก 
รุ่ื่นสู่ำรุ่ื่น และเผยแพิร่ื่นานาสำารื่ะด้านการื่ต่่างป็รื่ะเทศัสู่ำสำาธิารื่ณ์ช้น เพ่ิ�อให้่เข้าใจถ้่งความืสำำาคัญของนโยบาย
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัของไทยและภารื่กิจของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัต่่อไป็

ผมืขอถ่่อโอกาสำน่�ขอบคุณ์พ่ิ�น้องช้าวบัวแก้วทุกท่านอย่างจริื่งใจท่�ร่ื่วมืม่ือ ร่ื่วมืใจและไม่ืย่อท้อ 
ในการื่ป็ฏิิบัติ่ภารื่กิจสำำาคัญของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัในการื่รัื่บใช้้ป็รื่ะเทศัช้าติ่และป็รื่ะช้าช้นในช่้วง
วิกฤต่น่�อย่างด่ยิ�ง และขออำานวยพิรื่ให้่ทุกท่านม่ืสุำขภาพิแข็งแรื่ง ม่ืกำาลังกาย กำาลังใจท่�จะป็ฏิิบัติ่รื่าช้การื่
ให้่สำำาเร็ื่จลุล่วงส่ำบไป็

(น�ยดอน ปรมัตถ์วินัย)
รื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่

และรัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
นายกสำโมืสำรื่สำรื่าญรื่มืย์



S A R A N R O M8

สาร
เลขาธิการสโมสรสราญรมย์

ในช่้วง 2 - 3 ปี็ท่�ผ่านมืา การื่ดำาเนินความืสัำมืพัินธ์ิรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัป็รื่ะสำบความืท้าทายห่ลายป็รื่ะการื่  
อาทิ ปั็ญห่าความืไม่ืลงรื่อยกันรื่ะห่ว่างช้าติ่มืห่าอำานาจ และการื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 ท่�ไม่ืม่ืป็รื่ะเทศัใด 
ป็รื่ะเทศัห่น้�งสำามืารื่ถ่แก้ไขปั็ญห่าได้โดยลำาพัิง และทำาให้่โลกก้าวเข้าสู่ำยุคของ “ความืป็กติ่ให่ม่ื  
(New Normal)” กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัในฐานะผู้ขับเคล่�อนการื่ทูต่ไทย จ้งม่ืบทบาทสำำาคัญยิ�ง 
ในการื่ธิำารื่งรัื่กษาผลป็รื่ะโยช้น์ของช้าติ่ผ่านการื่เสำริื่มืสำร้ื่างความืร่ื่วมืม่ือกับป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ทั�งในกรื่อบ
ทวิภาค่และพิหุ่ภาค่

ต่ลอดช่้วงเวลาดังกล่าว ไทยได้แสำดงบทบาทท่�สำร้ื่างสำรื่รื่ค์ในเวท่รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศั โดยกรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัเป็็นฟัันเฟัอืงห่ลกัในการื่เป็็นเจ้าภาพิการื่ป็รื่ะช้มุืผู้นำายทุธิศัาสำต่รื่ค์วามืรื่ว่มืม่ือทางเศัรื่ษฐกจิ 
อิรื่วด่ - เจ้าพิรื่ะยา - แม่ืโขง (ACMECS) เม่ื�อปี็ 2561 และเป็็นป็รื่ะธิานอาเซ่ึ่ยนเม่ื�อปี็ 2562 ซ้ึ่�งได้รัื่บ 
เส่ำยงช่้�นช้มื อย่างไรื่ก็ด่ ในปี็ 2563 ความืรื่ะสำำ�ารื่ะสำายทั�วโลกจากการื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 ส่ำงผล
ให้่ความืสัำมืพัินธ์ิรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัถู่กจำากัดเห่ล่อแค่ในรูื่ป็แบบของ “โลกเสำม่ือนจริื่ง (virtual world)”  
จ้งเป็็นความืท้าทายรูื่ป็แบบให่ม่ืท่�ช้าวบัวแก้วต้่องป็รัื่บตั่วและพิลิกแพิลงต่ามืสำถ่านการื่ณ์์เพ่ิ�อขับเคล่�อน 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัให้่รื่าบร่ื่�นและเป็็นป็กติ่มืากท่�สุำด ควบคู่ไป็กับการื่เฝ้ารื่ะวังไม่ืให้่สำถ่านการื่ณ์์โควิด-19  
เป็็นอุป็สำรื่รื่คในความืสัำมืพัินธ์ิรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศั เพ่ิ�อเต่ร่ื่ยมืการื่สำำาห่รัื่บการื่เป็็นป็รื่ะธิานกรื่อบความืร่ื่วมืม่ือ
ความืริื่เริื่�มืแห่่งอ่าวเบงกอลสำำาห่รัื่บความืร่ื่วมืม่ือห่ลากห่ลายสำาขาทางวิช้าการื่และเศัรื่ษฐกิจ (BIMSTEC) 
ในปี็ 2564 และการื่ป็รื่ะชุ้มืความืร่ื่วมืม่ือทางเศัรื่ษฐกิจในเอเช่้ยแป็ซิึ่ฟิัก (APEC) ในปี็ 2565

ในห้่วงเวลาของความืไม่ืแน่นอนน่� ช้าวบัวแก้วทุกคนจ้งเป็็นกำาลังสำำาคัญในการื่ป็กป้็องและส่ำงเสำริื่มื
ผลป็รื่ะโยช้น์ของป็รื่ะเทศัช้าติ่ สำโมืสำรื่สำรื่าญรื่มืย์ยินด่เป็็นส่ำ�อกลางให้่ข้ารื่าช้การื่และเจ้าห่น้าท่�กรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั ทั�งในอด่ต่และป็จัจุบันได้เพิิ�มืพูินป็ฏิิสัำมืพัินธ์ิและความืรื่ว่มืม่ือรื่ะห่วา่งกัน เพ่ิ�อผสำานกำาลัง 
ความืคิดและสำติ่ปั็ญญาท่�จะสำร้ื่างป็รื่ะโยช้น์แก่ส่ำวนรื่วมื รื่วมืทั�งพิร้ื่อมือำานวยความืสำะดวกในภารื่กิจต่่าง ๆ  
ของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ดังท่�สำโมืสำรื่สำรื่าญรื่มืย์ได้ดำาเนินการื่มืาต่ลอดตั่�งแต่่อด่ต่จนถ้่งปั็จจุบัน

ผมืห่วังว่า ข้อมูืลและมุืมืมืองท่�ห่ลากห่ลายในวารื่สำารื่สำรื่าญรื่มืย์ฉบับน่�จะสำะท้อนให้่เห็่นถ้่งบทบาท  
ห่น้าท่� และข้อริื่เริื่�มืของข้ารื่าช้การื่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัในช้่วงเวลาสำำาคัญและท้าทาย ซึ่้�งผมืเห่็นว่า
ควรื่ม่ืการื่รื่วบรื่วมืและบนัท้กไว้เป็็นส่ำวนห่น้�งของห่น้าป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่การื่ต่่างป็รื่ะเทศัไทย เพิ่�อเป็็นบทเร่ื่ยน
และแรื่งบันดาลใจให้่คนรุ่ื่นต่่อไป็

(น�ยเชิดเกียรติ อัตถ�กร)
รื่องป็ลัดกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั

เลขาธิิการื่สำโมืสำรื่สำรื่าญรื่มืย์
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บรรณกรแถลง
วารื่สำารื่สำรื่าญรื่มืย์ได้ห่่างห่ายไป็นานถ้่ง 3 ปี็ ห่ลังจากเล่มืท่� 70 เม่ื�อปี็ 2559 - 2560 และกลับมืา 

อ่กครัื่�งครื่าวน่�ด้วยโจทย์สัำ�น ๆ “โควิด-19” แค่เพ่ิยงคำาเด่ยวแต่่กลับม่ืมิืติ่มืากมืายท่�รื่ายล้อมือยู่  
วารื่สำารื่สำรื่าญรื่มืยฉ์บับน่�จ้งมุ่ืงบอกเล่าเร่ื่�องรื่าวน่าสำนใจท่�เกิดข้�นในช่้วงปี็ 2563 - 2564 ซ้ึ่�งห่ลายคนมืองว่า 
เป็็นปี็แห่่งวิกฤต่จากโควิด-19 ท่�เต็่มืไป็ด้วยปั็ญห่าและความืท้าทาย ขณ์ะท่�ห่ลายคนก็มืองว่าเป็็นปี็ 
แห่่งโอกาสำและการื่เป็ล่�ยนแป็ลงไป็สู่ำสิำ�งท่�ด่กว่า แต่่ท่�ชั้ดเจน คงเป็็นปี็ท่�เรื่าทุกคนต้่องป็รัื่บเป็ล่�ยนมืากมืาย  
ทั�งป็รัื่บตั่ว ป็รัื่บใจ ป็รัื่บมุืมืมืองและแนวคิดสู่ำวิถ่่ให่มื่ แต่่เม่ื�อมืองย้อนกลับไป็ก็จะพิบว่า เป็็นช้่วงเวลาท่� 
พิวกเรื่าช้าวบัวแก้วได้เห็่นและเร่ื่ยนรู้ื่งานด้านการื่ต่่างป็รื่ะเทศัในแง่มุืมืให่มื่ ๆ ได้สัำ�งสำมืป็รื่ะสำบการื่ณ์์ 
การื่ทำางานท่�ห่าไมืไ่ด้จากในช้ว่งเวลาป็กต่ ิได้ใช้้ศัักยภาพิท่�ม่ือยูอ่ยา่งเต็่มืท่�ในภารื่กจิ “พิาคนไทยกลบับ้าน”  
และการื่ดูแลพ่ิ�น้องคนไทยทั�วโลกได้อย่างน่าช่้�นช้มื จ้งนับเป็็นปี็ท่�ม่ืคุณ์ค่ายิ�งและควรื่ค่าแก่การื่รื่วบรื่วมืไว้  
เพ่ิ�อแบ่งปั็นเร่ื่�องรื่าวเห่ล่านั�นแก่ช้าวบัวแก้วและผู้สำนใจ โดยเฉพิาะข้ารื่าช้การื่รุ่ื่นห่ลัง ให้่ได้ศ้ักษาและ 
สำานต่่อป็ณิ์ธิานการื่ทำางานของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัต่่อไป็

ปี็ 2563 ยังม่ืความืสำำาคัญยิ�งอ่กป็รื่ะการื่ห่น้�ง ค่อ เป็็นป็ีท่�เรื่าม่ืพิรื่ะพิุทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั “พิรื่ะพุิทธิรื่าช้ไมืต่ร่ื่ศัร่ื่สัำมืพัินธ์ิ” อันเป็็นสิำริื่มืงคลและเป็็นเคร่ื่�องย้ดเห่น่�ยวจิต่ใจของ 
ช้าวบัวแก้ว รื่วมืทั�งเป็็นเคร่ื่�องห่มืายของการื่เป็็นข้ารื่าช้การื่ท่�ด่ ฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่จ้งได้รื่วบรื่วมืเร่ื่�องรื่าวสำำาคัญ
ของการื่จัดสำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัไว้ด้วย

ฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่ขอขอบพิรื่ะคุณ์ทุกท่านเป็็นอย่างสูำงท่�กรุื่ณ์าสำละเวลาอันม่ืค่าร้ื่อยเร่ื่ยงเร่ื่�องรื่าวและ
ถ่่ายทอดแง่มุืมืความืคิดผ่านบทความืท่�ม่ืเน่�อห่าห่ลากห่ลาย รื่วมืทั�งเอ่�อเฟืั�อภาพิถ่่ายท่�สำามืารื่ถ่เล่าเร่ื่�อง 
ได้มืากมืาย เพ่ิ�อรื่วบรื่วมืไว้ในวารื่สำารื่สำรื่าญรื่มืย์ฉบับน่� และห่วังเป็็นอย่างยิ�งว่าผู้อ่านจะได้รัื่บสำารื่ะ ข้อคิดด่ ๆ  
และความืเพิลิดเพิลิน และท่�สำำาคัญได้ร่ื่วมืรู้ื่ส้ำกภูมิืใจในความืเป็็นข้ารื่าช้การื่ของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ไป็ด้วยกัน 

ท้ายท่�สุำด...ขอขอบคุณ์ทุกท่านท่�ร่ื่วมืแรื่ง ร่ื่วมืใจ และสำนับสำนุนการื่ทำางานของฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่ 
จนวารื่สำารื่สำรื่าญรื่มืย์ฉบับน่�สำำาเร็ื่จลุล่วงด้วยด่ ทั�งน่� ห่ากม่ืข้อผิดพิลาดป็รื่ะการื่ใด บรื่รื่ณ์กรื่ขอน้อมืรัื่บไว้ 
และกรื่าบขออภัยมืา ณ์ ท่�น่�

(น�งส�วจิรัสย� พีร�นนท์)
บรื่รื่ณ์กรื่



รายนามคณะกรรมการสโมสร
สราญรมย์

ประจำาปี 2563 - 2565
1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายกสโมสรสราญรมย์

2. นายธานี ทองภักดี อุปนายกสโมสรสราญรมย์

3. นายเชิดเกียรติ อัตถากร เลขาธิการสโมสรสราญรมย์

4. นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา กรรมการและนายทะเบียน

5. นายโสรัจ สุขถาวร กรรมการและเหรัญญิก 

6. นายชุตินทร คงศักดิ์ กรรมการ

7. นางต้องฤดี มากบุญ กรรมการ

8. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล กรรมการ

9. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล กรรมการ

10. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ กรรมการ

11. นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการ

12. นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ กรรมการ

13. นายต่อ ศรลัมพ์ กรรมการ

14. นายศรัณยู อัมพาตระการ กรรมการ

15. นางศรีพันธ์ จันทรัคคะ กรรมการ

16. นายทศพล ร่องวารี กรรมการ



Change and
Opportunities
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เมื่่�อโควิิดทำำ�ผิิดแผิน: 
การปรับตััวของกระทรวงการตั่างประเทศ 
ในสถานการณ์์โควิด-19 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้ังแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนในสังคม 
ต้องปรับตัวและปรับแผนการทำางานในยุคความปกติใหม่กันขนานใหญ่ ทั้งเพ่่อความอยู่รอด 
และเพ่่อรักษาประสิทธิผลของการทำางาน ในภาวะเช่นน้ี ผู้บริหารองค์กรจึงมีบทบาทที่สำาคัญ
และท้าทายอย่างย่ิงในการขับเคล่่อนองค์กรให้ก้าวข้ามวิกฤตไปได้อย่างมั่นคง กระทรวง
การต่างประเทศผ่านพ้นบททดสอบคร้ังสำาคัญมาได้ด้วยดี ภายใต้การนำาของนางบุษยา  
มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหญิงคนแรก ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์สำาคัญ 
ดังกล่าวในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตราชการ และได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำาคัญหลายคร้ัง 
ที่เก่ียวข้องกับการอำานวยความสะดวกให้คนไทยในต่างประเทศได้กลับบ้าน การดูแล 
คนไทยในต่างประเทศ การจัดระบบการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนต่างชาติ และการดูแล 
สวัสดิภาพของคณะทูตานุทูตต่างประเทศ

 “ท่านปลัดบุษย์” หร่อ “พ่ีบุษย์” ของชาวบัวแก้วหลายคนได้กรุณาตอบรับคำาเชิญ 
ของฝ่ายบรรณกรที่ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านในบรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางสวนร่มร่่น
ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่านพหลโยธิน เพ่่อบันทึกเร่่องราวและประสบการณ์ไว้ ให้คนรุ่นหลัง 
ได้ศึกษาว่า ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักไปทั่วโลก กระทรวงการต่างประเทศต้องพลิกตำารา 
ด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน และการอำานวยการอย่างไร เพ่่อดูแลให้ทุกคน 
ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและปลอดโรคไม่ว่าจะเป็นคนไทยหร่อคนต่างชาติ

บทสัมภาษณ์นางบุษยา มาทแล็ง 

อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สัำมืภาษณ์์โดยนางสำาวจิรัื่สำยา พ่ิรื่านนท์ รื่องอธิิบด่กรื่มืเอเช่้ยใต้่ ต่ะวันออกกลางและแอฟัริื่กา 

เร่ื่ยบเร่ื่ยงโดยนายพิิพัิฒน์ เจริื่ญสุำข นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัติ่การื่ กรื่มืสำนธิิสัำญญาและกฎห่มืาย นายฌาณ์ัฐ อนันทปั็ญญสุำทธิิ� นักการื่ทูต่

ป็ฏิิบัต่ิการื่ กรื่มือาเซึ่่ยน และนายจิต่ต่ิช้ัย พิัช้รื่เดช้าธิรื่ นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัต่ิการื่ กรื่มืสำนธิิสำัญญาและกฎห่มืาย
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ปีีสุุดทำ้�ยในชีีวิิตร�ชีก�ร 
ท่านป็ลัดบุษยาฯ เริื่�มืเล่าให้่ฟัังว่า ตั่�งแต่่

ได้รัื่บพิรื่ะมืห่ากรืุ่ณ์าธิิคุณ์โป็รื่ดเกล้าฯ แต่่งตั่�ง
ให้่ดำารื่งต่ำาแห่น่งป็ลัดกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั  
เม่ื�อวันท่� 1 ตุ่ลาคมื 2559 กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ม่ืภารื่กิจสำำาคัญท่�ต้่องรัื่บผิดช้อบทุกปี็ ในปี็ 2559 
เป็็นปี็ท่�พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่  
มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่  
สำวรื่รื่คต่ และในปี็ 2560 กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ต้่องเต่ร่ื่ยมืการื่ท่�เก่�ยวข้องกับพิรื่ะรื่าช้พิิธ่ิถ่วาย 
พิรื่ะเพิลิงพิรื่ะบรื่มืศัพิ โดยป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�รัื่บเสำด็จ 
พิรื่ะป็รื่ะมุืข ป็รื่ะมุืข พิรื่ะรื่าช้วงศ์ั และต้่อนรัื่บบุคคล 
สำำาคัญ และคณ์ะทูต่านุทูต่ท่�เข้าร่ื่วมืพิรื่ะรื่าช้พิิธ่ิ 
ดังกล่าว ต่่อมืาในป็ ี2561 ภารื่กจิสำำาคัญค่อการื่เย่อน 
ต่่างป็รื่ะเทศัของนายกรื่ัฐมืนต่ร่ื่ อาทิ ฝรัื่�งเศัสำ  
สำห่รื่าช้อาณ์าจักรื่ เยอรื่มืน่ และสำห่รัื่ฐอเมืริื่กา  
รื่วมืทั�งเป็็นเจ้าภาพิการื่ป็รื่ะชุ้มื ACMECS Summit  
ครัื่�งท่� 8 ห่ลังจากนั�นในปี็ 2562 ค่อการื่ดำารื่งต่ำาแห่น่ง 
ป็รื่ะธิานอาเซ่ึ่ยนของไทย ซ้ึ่�งม่ืการื่ป็รื่ะชุ้มืสำำาคัญ
ต่ลอดทั�งปี็ รื่วมืทั�งการื่ป็รื่ะช้มุืสุำดยอดอาเซ่ึ่ยน 2 ครัื่�ง  
และในฐานะเจ้าห่น้าท่�อาวุโสำ ท่านจ้งม่ืต่ารื่างภารื่กิจ
แน่นขนัด

เม่ื�อเสำร็ื่จสิำ�นภารื่กิจการื่เป็็นป็รื่ะธิานอาเซ่ึ่ยน  
ท่านป็ลัดบุษยาฯ ตั่�งใจท่�จะใช้้เวลาห่น้�งปี็สุำดท้าย
ก่อนเกษ่ยณ์อายุรื่าช้การื่ดำาเนินภารื่กิจสำำาคัญ  
3 เร่ื่�อง ป็รื่ะการื่แรื่กค่อการื่ขบัเคล่�อนความืสำมัืพัินธ์ิ
ทวิภาค่ทั�งรื่ะดับผู้นำา รัื่ฐมืนต่ร่ื่ และป็ลัดกรื่ะทรื่วง  
โดยวางแผนจะจัดการื่เย่อนรื่ะดับผู้นำาในป็รื่ะเทศั
แถ่บเอเช่้ยใต้่และต่ะวันออกกลางซ้ึ่�งม่ืศัักยภาพิ
ทางเศัรื่ษฐกิจสูำง และการื่เจรื่จาทางยุทธิศัาสำต่ร์ื่ 
กับป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ป็รื่ะการื่ท่�สำองค่อการื่เต่ร่ื่ยมืการื่ 
เพ่ิ�อรัื่บม่ือกับการื่ทตู่ในยคุ disruptive technology 
เพ่ิ�อกำาห่นดทิศัทางของกรื่ะทรื่วงฯ ในการื่จัดการื่ 
กับความืท้าทายท่�เกิดข้�น และป็รื่ะการื่ท่�สำามืค่อ 
การื่พัิฒนาบุคลากรื่ของกรื่ะทรื่วงฯ ให้่ด่ข้�นทั�งรื่ะบบ  
ตั่�งแต่่การื่คัดเล่อก การื่เสำรื่ิมืสำร้ื่างทักษะ การื่ป็รื่ับ 
ห่ลักสูำต่รื่การื่อบรื่มื การื่สำร้ื่างเส้ำนทางอาช่้พิท่�
ชั้ดเจน ไป็จนถ้่งการื่ส่ำงเสำริื่มืบทบาทของสำถ่าบัน 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัเทวะวงศั์วโรื่ป็การื่ในการื่พิัฒนา
บุคลากรื่ทุกรื่ะดับ “แต่่แผนการื่ต่่าง ๆ  ก็ไม่ืเป็็นไป็ต่ามื 
ท่�ตั่�งใจไว้” ท่านป็ลัดบุษยาฯ กล่าว และขยายความื
เก่�ยวกับภารื่กิจของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัท่�ต้่อง
ป็รัื่บเป็ล่�ยนเพิรื่าะสำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 ว่า



S A R A N R O M14

“ตั่�งแต่่ช่้วงป็ลายเด่อนมืกรื่าคมื 2563 ท่�เริื่�มื 
ม่ืเห่ตุ่การื่ณ์์ท่�จะต้่องเคล่�อนย้ายคนไทยกลับจาก 
อู่ฮั่ั�น เกิดการื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 ในป็รื่ะเทศัไทย  
และม่ืการื่จัดตั่�ง ศับค. (ศัูนย์บริื่ห่ารื่สำถ่านการื่ณ์์
การื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโรื่คติ่ดเช่้�อไวรัื่สำโคโรื่นา 2019) 
เม่ื�อเด่อนม่ืนาคมื 2563 ช่้วิต่ของทุกคนก็เป็ล่�ยนไป็  
บทบาทของกรื่ะทรื่วงฯ เองก็เป็ล่�ยนไป็ เริื่�มืม่ื 
การื่ work from home การื่ป็รื่ะชุ้มืเริื่�มือยู่ใน 
รูื่ป็แบบออนไลน์ จนเริื่�มืม่ืการื่ผ่อนป็รื่นมืาต่รื่การื่ 
รื่ะยะต่่าง ๆ  ในช้ว่งกลางปี็ 2563 กรื่ะทรื่วงฯ ม่ืภารื่กิจ
สำำาคัญในการื่นำาคนไทยกลบัเข้ามืาในป็รื่ะเทศั โดยพ่ิ� 
ได้รัื่บมือบห่มืายให้่ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�หั่วห่น้า ศัป็ก.กต่.  
(ศูันย์ป็ฏิิบัติ่การื่มืาต่รื่การื่เดินทางเข้าออกป็รื่ะเทศั
และการื่ดูแลคนไทยในต่่างป็รื่ะเทศั)” 

ห่ลังภารื่กิจพิิเศัษท่�นครื่อู่ฮัั่�นสำำาเร็ื่จลุล่วงด้วยด่  
ในขณ์ะท่�โควิด-19 ยังแพิร่ื่รื่ะบาดสู่ำป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ 
อยา่งต่่อเน่�อง ทั�งในเอเช่้ย ยโุรื่ป็ และสำห่รัื่ฐอเมืริื่กา  
ท่านป็ลัดบุษยาฯ ได้พูิดคุยห่าร่ื่อกับหั่วห่น้าส่ำวน
รื่าช้การื่ต่่าง ๆ ซึ่้�งทำาให่้ท่านต่รื่ะห่นักว่ากรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัต้่องเต่ร่ื่ยมืรื่ับม่ือกับสำถ่านการื่ณ์์น่� 
ไว้เช่้นกัน “ต่อนนั�นยงัน้กไมือ่อกวา่กรื่ะทรื่วงฯ จะม่ื 
ภารื่กิจอย่างไรื่บ้าง และจะรัื่บม่ืออย่างไรื่ด้วยโครื่งสำร้ื่าง
ของกรื่ะทรื่วงฯ ท่�ม่ือยู่ พ่ิ�คิดไว้ว่าสำถ่านการื่ณ์์น่� 
จะอยู่กับเรื่าอ่กนาน แต่่คำาถ่ามืค่อจะนานเท่าใด  
สิำ�งท่�ไม่ืคาดคิดค่อโควิด-19 จะลุกลามืไป็ห่ลาย ๆ  ทว่ป็  
ต่อนนั�นจะม่ืป็รื่ะชุ้มื ASEAN - US Summit ในเด่อน
ม่ืนาคมืท่�สำห่รัื่ฐฯ แต่่เส้ำนทางการื่บินทยอยปิ็ดไป็ 

เร่ื่�อย ๆ ห่ลังจากนั�น สำห่รัื่ฐฯ ก็ม่ืปั็ญห่าโควิด-19 
เม่ื�อการื่ป็รื่ะชุ้มื ASEAN - US Summit จัดไม่ืได้ 
เรื่ารู้ื่แล้วว่าสำถ่านการื่ณ์์น่าจะแย่ ในไทยก็ป็รื่ะกาศั
สำถ่านการื่ณ์์ฉุกเฉิน ซ้ึ่�งเป็็นไป็ต่ามืท่�ห่น่วยงานอ่�น ๆ  
โดยเฉพิาะท่านเลขาธิิการื่ สำมืช้. (สำำานักงาน 
สำภาความืมัื�นคงแห่่งช้าติ่) ในขณ์ะนั�น ได้แจ้งเต่่อน
ไว้ก่อนห่น้าน่�แล้วว่าอาจม่ืการื่ล็อกดาวน์”

สุร้�งพัันธมื่ิตร
ภายใต้่สำถ่านการื่ณ์์การื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโรื่ค

โควิด-19 ท่�ลุกลามืและรืุ่นแรื่งยิ�งข้�น ภารื่กิจห่ลัก
ป็รื่ะการื่ห่น้�งของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัค่อ  
การื่ช่้วยเห่ล่อดูแลคนไทยในต่่างป็รื่ะเทศั และ
อำานวยความืสำะดวกให่ค้นไทยท่�ป็รื่ะสำงคจ์ะเดินทาง 
กลับบ้าน ซ้ึ่�งเป็็นเร่ื่�องท่�ต้่องป็รื่ะสำานงานอย่าง 
ใกล้ชิ้ดและเข้มืข้นมืากกว่าในภาวะป็กต่ิ เพิรื่าะ 
เป็็นช่้วงท่�ม่ืมืาต่รื่การื่จำากัดการื่เข้าออกป็รื่ะเทศั 
เพ่ิ�อควบคุมืการื่รื่ะบาดของโควิด-19 อย่างเข้มืงวด
ซ้ึ่�งเก่�ยวข้องกับส่ำวนรื่าช้การื่ห่ลายแห่่ง

ท่านป็ลัดบุษยาฯ ยำ�าว่า “ทุกฝ่ายต่่างม่ื 
เป้็าห่มืายเด่ยวกันและมุ่ืงมัื�นท่�จะป็ฏิิบัติ่ภารื่กิจ 
ของต่นท่�ได้รัื่บมือบห่มืายให้่สำำาเร็ื่จ แต่่ก็ม่ืข้อจำากัด 
กรื่ะทรื่วงฯ ม่ืภารื่กิจสำำาคัญอยู่สำองส่ำวน ค่อ การื่นำา
คนไทยในต่่างป็รื่ะเทศักลับมืาอย่างเป็็นรื่ะบบ  
กับการื่ดูแลคนไทยท่�ยังคงอาศััยในต่่างป็รื่ะเทศั  
และต่่อมืากรื่ะทรื่วงฯ ยังม่ืภารื่กิจเพิิ�มืเติ่มื 
ค่อการื่ดูแลการื่เดินทางเข้าป็รื่ะเทศัไทยของ 

วิธีีการหน่�งที�นำามาใช้้แก้ปัญหา 
ได้เป็นอย่่างดี คือ 

การสร้างพันธมิตร

“
”
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ช้าวต่่างช้าติ่ด้วย ซ้ึ่�งทั�งห่มืดน่�เรื่าต้่องดูแลให้่ด่ท่�สุำด  
โดยต้่องบริื่ห่ารื่จัดการื่กับความืคาดห่วังของคน 
ท่�อยากจะกลับบ้านแต่่ดำาเนินการื่ได้ในจำานวนท่�จำากัด 
ด้วยปั็จจัยต่่าง ๆ รื่วมืถ้่งจำานวนผู้ท่�จะได้เข้ารัื่บ 
การื่กักตั่ว ซ้ึ่�งต้่องสำมืดุลกับการื่สำร้ื่างความืมัื�นใจให้่แก่ 
คนท่�อยูใ่นป็รื่ะเทศัว่าจะไม่ืนำาเช่้�อเข้ามืา กรื่ะทรื่วงฯ 
จ้งต้่องป็รื่ะสำานและห่าร่ื่ออยา่งใกล้ชิ้ดกับกรื่ะทรื่วง
สำาธิารื่ณ์สุำข ซ้ึ่�งดูแลมืาต่รื่การื่ด้านการื่ป้็องกันและ
ควบคุมืโรื่ค และกรื่ะทรื่วงมืห่าดไทยกรื่ณ่์คนต่่างช้าติ่ 
จากป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านเดินทางเข้าและออกจาก
ป็รื่ะเทศัไทย”

“เรื่าต้่องมืองห่าจุดสำมืดุล และม่ืรื่ะบบบริื่ห่ารื่
จัดการื่ท่�ด่” ในช่้วงแรื่ก กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ป็รื่ะสำบปั็ญห่าในทางป็ฏิิบัติ่ห่ลายป็รื่ะการื่ อาทิ  
ปั็ญห่าในการื่จัดห่าเอกสำารื่ Fit to Fly ห่ร่ื่อ 
การื่ต่รื่วจโรื่คโควิด-19 ในต่่างป็รื่ะเทศัท่�เป็็นไป็ได้ยาก  
แต่่ท่านป็ลัดบุษยาฯ เปิ็ดเผยถ้่งวิธ่ิการื่ห่น้�งท่�นำามืา
ใช้้แก้ปั็ญห่าได้เป็็นอยา่งด่ ค่อ “การื่สำรื่า้งพัินธิมิืต่รื่”  
กับส่ำวนรื่าช้การื่ท่�ทำางานใกล้ชิ้ดกับกรื่ะทรื่วงฯ  
ทั�งสำำานักงานสำภาความืมัื�นคงแห่่งช้าติ่ กรื่ะทรื่วง
สำาธิารื่ณ์สุำข กรื่ะทรื่วงมืห่าดไทย กรื่ะทรื่วงกลาโห่มื 
กรื่ะทรื่วงคมืนาคมื กรื่ะทรื่วงแรื่งงานและสำำานักงาน
ต่รื่วจคนเข้าเม่ือง เพ่ิ�อให้่ส่ำวนรื่าช้การื่เห่ล่าน่�เข้าใจ
บทบาทและห่น้าท่�ของกรื่ะทรื่วงฯ ซ้ึ่�งพัินธิมิืต่รื่เห่ล่าน่� 
ได้ร่ื่วมืสำนับสำนุนภารื่กิจการื่ช่้วยเห่ล่อคนไทยใน 
ต่่างแดนให้่กลับป็รื่ะเทศัได้อย่างครื่อบคลุมื รื่อบด้าน
และบรื่รื่ลุเป้็าห่มืายร่ื่วมืกันอย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิยิ�งข้�น 

ก�รสุ่�อสุ�รค่อหััวิใจสุำ�คัญ
ท่านป็ลัดบุษยาฯ เลา่ว่าความืท้าทายท่�สำำาคัญ

อ่กป็รื่ะการื่ห่น้�ง ค่อการื่บริื่ห่ารื่จัดการื่กับความืรู้ื่ส้ำก
ของป็รื่ะช้าช้นทั�งคนไทยในป็รื่ะเทศัและคนไทย 
ในต่่างป็รื่ะเทศั ซ้ึ่�งไม่ืใช่้เร่ื่�องง่าย แต่่ท่�ผ่านมืา  
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ 
และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ได้รัื่บคำาช่้�นช้มืจากคนไทย 
ในห่ลายโอกาสำ โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในส่ำ�อสัำงคมื
ออนไลน์ ท่านป็ลัดบุษยาฯ เห่็นว่า บทเร่ื่ยนท่� 
กรื่ะทรื่วงฯ และ ศับค. พ้ิงเร่ื่ยนรู้ื่จากสำถ่านการื่ณ์์ 
ครัื่�งน่� ค่อ “การื่ส่ำ�อสำารื่” เป็็นปั็จจัยของความืสำำาเร็ื่จ 
โดยต้่องให้่ความืสำำาคัญกับการื่ส่ำ�อสำารื่ 3 รื่ะดับ 

เริื่�มืแรื่กห่น่วยงานท่� เ ก่�ยวข้องต้่องให้่ 
ความืสำำาคัญกับการื่สำ่�อสำารื่รื่ะห่ว่างห่น่วยงาน
ภายในองค์กรื่ของต่นเองก่อน เพ่ิ�อให้่ม่ืความืเข้าใจ 
ถ้่งเป้็าห่มืายและภารื่กิจขององค์กรื่ ในส่ำวนของ 
กรื่ะทรื่วงฯ การื่ส่ำ�อสำารื่รื่ะห่ว่างส่ำวนกลางท่�กรุื่งเทพิฯ  
กับสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ 
ม่ืความืสำำาคัญมืากเพิรื่าะคนท่�อยู่ ข้างในและ 
ข้างนอกต้่องเห็่นภาพิต่รื่งกัน เข้าใจนโยบายชั้ดเจน  
และทำางานเป็็นเน่�อเด่ยวกัน สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ 
และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ต้่องพูิดคุยแบ่งปั็นข้อมูืล  
ป็รื่ะสำบการื่ณ์์ ปั็ญห่าและอุป็สำรื่รื่คต่่าง ๆ เพิ่�อให้่ 
ส่ำวนกลางนำามืาป็รื่ะกอบการื่พิิจารื่ณ์ากำาห่นดแนวทาง
และแก้ไขปั็ญห่าได้อย่างครื่อบคลุมืและเป็็นรื่ะบบ

นอกจากน่� การื่บริื่ห่ารื่จัดการื่สำถ่านการื่ณ์์
โควิด-19 ห่ร่ื่อวิกฤต่อ่�น ๆ ให้่ได้ผลยังข้�นอยู่กับ 

บทเรีย่นที�กระทรวงฯ และ ศบค.  
พึึงเรีย่นร้้จากสถานการณ์์ครั�งนี� คือ “การส่�อสาร” 

เป็นปัจจัย่ของความสำาเร็จ
“

”
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การื่ส่ำ�อสำารื่รื่ะห่ว่างห่น่วยงานท่�เก่�ยวข้องด้วย เพ่ิ�อให้่ 
ม่ืความืเข้าใจต่รื่งกันและดำาเนินการื่ไป็ในทิศัทาง
เด่ยวกัน และเพ่ิ�อให้่การื่กำาห่นดมืาต่รื่การื่ต่่าง ๆ  
ไม่ืส่ำงผลกรื่ะทบต่่อป็รื่ะช้าช้นมืากเกินไป็ ซ้ึ่�งในช่้วงต้่น 
ม่ืการื่สำะดุดอยู่บ้าง เน่�องจากกรื่ะทรื่วงฯ ไมื่ทรื่าบ
มืาต่รื่การื่ล่วงห่น้า ท่านป็ลัดบุษยาฯ ยกตั่วอย่างว่า  
บางครัื่�งม่ืบางห่น่วยงานออกข้อกำาห่นดท่�ป็ฏิิบัติ่ 
ได้ยาก ห่ร่ื่ออาจสำง่ผลต่่อการื่ป็ฏิิบัติ่งานของกรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั โดยเฉพิาะสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่
และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ ท่านจะร่ื่บโทรื่ป็รื่ะสำานงาน
กับหั่วห่น้าส่ำวนรื่าช้การื่นั�น ๆ โดยต่รื่ง เพ่ิ�อห่าร่ื่อ 
และห่าทางออกรื่่วมืกันอย่างรื่วดเร็ื่ว ซ้ึ่�งได้รัื่บ 
ความืร่ื่วมืม่ืออย่างด่และเป็็นอ่กห่น้�งปั็จจัยสำำาคัญ 
ท่�ทำาให้่การื่ทำางานเป็็นไป็อย่างรื่าบร่ื่�น อาทิ กรื่ณ่์ของ
สำำานักงานการื่บินพิลเร่ื่อนแห่่งป็รื่ะเทศัไทย (กพิท.)  
ซ้ึ่�งท่านป็ลัดบุษยาฯ รู้ื่จัก ดรื่. จุฬา สุำขมืานพิ ผู้อำานวยการื่  
กพิท. มืาก่อนเพิรื่าะเคยทำางานรื่่วมืกันมืาแล้ว  
“ในช้ว่งห่ลัง เม่ื�อ กพิท. จะออกป็รื่ะกาศัใด ๆ  ดรื่. จุฬาฯ  
ท่านจะป็รื่ะสำานสำอบถ่ามืมืาเสำมือว่า กรื่ะทรื่วงฯ  
ต้่องการื่เวลาเต่ร่ื่ยมืการื่นานเท่าใด เป็็นการื่ติ่ดต่่อ
ป็รื่ะสำานงานโดยไมื่จำาเป็็นต้่องม่ืห่นังส่ำอรื่าช้การื่ 
ส่ำวนภายในกรื่ะทรื่วงฯ ก็ม่ืการื่ตั่�ง COVID-19 Task 
Force ซ้ึ่�งเป็็นป็รื่ะโยช้น์ในการื่ป็รื่ะสำานงานให้่เป็็น
ไป็ในทศิัทางเด่ยวกัน” เป็็นผลให่ก้ารื่ป็ฏิิบัติ่ภารื่กจิ
รื่าบร่ื่�นยิ�งข้�น และผู้ท่�ได้รัื่บป็รื่ะโยช้น์มืากท่�สุำด 
ก็ค่อ คนไทยท่�ป็รื่ะสำงค์จะกลับบ้านนั�นเอง

การื่สำ่�อสำารื่ท่�สำำาคัญท่�สุำดอ่กป็รื่ะการื่ห่น้�ง 
ในช่้วงวิกฤต่ ค่อการื่ส่ำ�อสำารื่กับสำาธิารื่ณ์ช้นทั�งในและ
ต่่างป็รื่ะเทศั โดยท่านได้กล่าวช่้�นช้มืเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ 
กงสุำลให่ญ่ กรื่มืสำารื่นิเทศั กรื่มืการื่กงสุำล เจ้าห่น้าท่�
ของกรื่ะทรื่วงฯ และห่น่วยงานอ่�น ๆ ท่�ร่ื่วมืกัน 
เผยแพิร่ื่ข้อมูืลท่�เก่�ยวข้องซ้ึ่�งช่้วยสำร้ื่างความืเข้าใจ
ให้่กับคนไทยต่่อสำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 ในช้่วงเวลา
ท่�ผ่านมืา “กรื่ะทรื่วงฯ ต้่องป็รื่ะช้าสัำมืพัินธ์ิว่าเรื่า 

ทำาอะไรื่บ้าง” เพิรื่าะการื่เผยแพิรื่ผ่ลการื่ดำาเนินงาน 
ให้่สำาธิารื่ณ์ช้นรัื่บรู้ื่จะช่้วยลดแรื่งกดดันจากภายนอก  
อยา่งไรื่ก็ด่ ท่านตั่�งข้อสัำงเกต่ว่า “พิวกเรื่าทำางานกัน
ห่นักมืากทั�งภายในและนอกป็รื่ะเทศั แต่่บทบาท
กรื่ะทรื่วงฯ ไม่ืค่อยเป็็นท่�รัื่บรู้ื่เท่าท่�ควรื่ โดยเฉพิาะ
การื่ทำางานของสำถ่านทูต่ซ้ึ่�งเป็็นด่านห่น้าในการื่ดูแล
คนไทยในต่่างป็รื่ะเทศัและเผชิ้ญความืเส่ำ�ยงเช่้นกัน”  
บางครัื่�งจ้งเป็็นการื่ทำางานท่�ไม่ืม่ืใครื่รัื่บรู้ื่ เป็ร่ื่ยบเสำม่ือน 
การื่ป็ดิทองท่�ฐานพิรื่ะ นอกจากน่� การื่เผยแพิรื่ข้่อมูืล
ข่าวสำารื่ท่�ต่รื่งกับความืเป็็นจริื่ง และไม่ืสำร้ื่างภาพิของ
สำถ่านการื่ณ์์ท่�ร้ื่ายแรื่งเกินไป็ก็เป็็นป็รื่ะเด็นสำำาคัญ
อ่กป็รื่ะการื่ห่น้�งท่�จะช่้วยลดความืต่่�นต่รื่ะห่นกของ
ป็รื่ะช้าช้น และสำรื่า้งบรื่รื่ยากาศัให่เ้อ่�อต่่อการื่ฟืั�นฟูั
เศัรื่ษฐกิจของป็รื่ะเทศั

เม่ื�อฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่เร่ื่ยนถ่ามืว่า ในช่้วง
สำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 ม่ืเร่ื่�องใดท่�ท่านเห็่นว่าจัดการื่ 
ได้ยาก ท่านป็ลัดบุษยาฯ กล่าวว่า “ค่อกรื่ณ่์ท่�ต่รื่วจพิบ 
การื่ติ่ดเช่้�อในคณ์ะทูต่ท่�ป็รื่ะจำาการื่ในไทย ซ้ึ่�งทำาให้่
สัำงคมืแต่กต่่�นและม่ืความืวิต่กกังวลสูำง เพิรื่าะเรื่า 
ต้่องเป็็นคนกลางรื่ะห่ว่างภาครัื่ฐของไทยกับสำถ่านทูต่ 
ต่่างป็รื่ะเทศัท่�เก่�ยวข้องและกับสำาธิารื่ณ์ช้น  
ซ้ึ่�งกรื่ะทรื่วงฯ ต้่องให้่ความืสำำาคัญยิ�งกับการื่ส่ำ�อสำารื่
กับภาคส่ำวนต่่าง ๆ ซ้ึ่�งเป็็นปั็จจัยสำำาคัญท่�ช่้วยให้่
สัำงคมืเกิดความืเข้าใจต่่อสำถ่านการื่ณ์์และช่้วยลด
ความืห่่วงกังวลลงได้

นักก�รทำูตครบเคร่�อง
ต่ลอดวารื่ะการื่ดำารื่งต่ำาแห่น่งป็ลัดกรื่ะทรื่วง

การื่ต่่างป็รื่ะเทศั ท่านป็ลัดบุษยาฯ เน้นยำ�าเสำมือ 
ถ้่งการื่พัิฒนาบุคลากรื่ของกรื่ะทรื่วงฯ เพ่ิ�อให้่ 
นักการื่ทูต่ไทยม่ื “ความืครื่บเคร่ื่�อง” ท่านมืองว่า  
“ความืครื่บเคร่ื่�องจะเกิดข้�นได้จากป็รื่ะสำบการื่ณ์์  
ต่่อมืาค่อความืต่้องการื่ท่�จะ excel ความืสำามืารื่ถ่
ของเรื่า ท่�สำำาคัญท่�สำุดค่อการื่ม่ืทัศันคติ่ท่�ด่ ดังนั�น 
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ความืครื่บเคร่ื่�องค่อความืสำามืารื่ถ่ทั�งงานด้านบริื่ห่ารื่ 
ด้านวิช้าการื่ ด้านพิิธ่ิการื่ และรู้ื่จักฝึกฝน strategic, 
analytical and critical thinking” 

ท่านป็ลัดบุษยาฯ กล่าวเพิิ�มืเติ่มืว่า ท่านได้ 
ให้่แนวทางในการื่ป็รัื่บห่ลักสูำต่รื่ฝึกอบรื่มืทั�งห่มืด  
เพ่ิ�อกรื่ะตุ้่นให้่ข้ารื่าช้การื่ม่ืความืคิดเชิ้งยุทธิศัาสำต่รื่์
มืากข้�น โดยการื่พัิฒนาข้ารื่าช้การื่มิืได้เกิดข้�น 
ผ่านการื่ฝึกอบรื่มืของสำถ่าบันการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
เทวะวงศั์วโรื่ป็การื่เท่านั�น แต่่ยังรื่วมืถ้่งการื่ฝึกฝน 
จากการื่ป็ฏิิบัติ่งานจรื่งิต่ามืกรื่มืกองต่่าง ๆ นอกจากน่�  
การื่พัิฒนาทัศันคติ่ท่�ด่ของข้ารื่าช้การื่ควรื่เริื่�มืจาก
ความืเต็่มืใจท่�จะพัิฒนาต่นเองโดยการื่สำำารื่วจ 
ต่นเองอยูเ่สำมือ ไม่ืกล่าวโทษสิำ�งรื่อบตั่ว เพิรื่าะบางครัื่�ง
ปั็ญห่าเกิดจากตั่วเรื่า ห่ากเรื่ายอมืรัื่บได้ก็จะสำามืารื่ถ่
แก้ปั็ญห่าได้ถู่กทาง “พ่ิ�ก็ม่ืปั็ญห่าค่อเป็็นคนดุ ทุกคน
ก็กลัว เคยคิดอยู่ว่าต้่องป็รัื่บวิธ่ิพูิดให้่นุ่มืนวลกว่าน่�  
น้อง ๆ บางคนบอกว่า พ่ิ�บุษย์ไม่ืได้ดุแต่่เข้มืงวด 
และนำ�าเส่ำยงดุ ซ้ึ่�งน่าจะจริื่ง เพิรื่าะม่ืนำ�าเส่ำยงเห่ม่ือน
คุณ์ครูื่ เรื่าก็ต้่องพิยายามืป็รัื่บป็รุื่งแก้ไขพัิฒนา 
ตั่วเองด้วย นอกจากน่� พ่ิ�รู้ื่ตั่วว่าเป็็น perfectionist 
อันน่�ก็เป็็นปั็ญห่าเห่ม่ือนกัน ต้่องลดความืคาดห่วัง
ลงบ้าง พ่ิ�มัืกจะบอกตั่วเองว่าไม่ืม่ืใครื่สำมืบูรื่ณ์์แบบ 
เรื่าเองยังบกพิร่ื่องเลย”

“สำำาห่รัื่บพ่ิ�เอง เม่ื�อมืองกลับไป็แล้ว เช่้�อว่า 
ได้ทำาห่นา้ท่�ของตั่วเองอยา่งเต่ม็ืกำาลังความืสำามืารื่ถ่ 

ท่�ม่ือยู่ รื่วมืถ้่งการื่พัิฒนาข้ารื่าช้การื่ให้่ครื่บเคร่ื่�อง  
ทิศัทางของกรื่ะทรื่วงฯ ในอนาคต่จากน่�จะเป็็น 
ไป็อย่างไรื่ ก็ข้�นอยูกั่บกรื่ะทรื่วงฯ ว่าจะให้่ความืสำำาคัญ 
กับการื่พัิฒนาข้ารื่าช้การื่มืากนอ้ยเพ่ิยงใด” ท่านป็ลัด
บุษยาฯ ทิ�งท้ายไว้เป็็นข้อคิดให้่กับพิวกเรื่าช้าวบัวแก้ว

ความครบเคร่�องจะเกิดข้�นได้จาก
ประสบการณ์์ ตั่อมาคือความตั้องการ 

ที�จะ excel ความสามารถของเรา  
ที�สำาคัญที�สุดคือ การมีทััศนคติิทัี�ดี 

“
”
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บทำสุ่งทำ้�ย
ในช่้วิต่การื่ทำางานของทุกคน การื่เกิด

สิำ� ง ท่�นอกเห่น่อความืคาดห่มืายจนทำาให้่ต้่อง 
ป็รัื่บเป็ล่�ยนแผนเป็็นเร่ื่�องป็กติ่ โควิด-19 เป็็นเห่ร่ื่ยญ 
สำองด้าน เป็็นทั�งความืท้าทายท่�ส่ำงผลกรื่ะทบกว้างให่ญ่ 
และรืุ่นแรื่ง และเป็็นโอกาสำให่้เรื่ากล้าท่�จะก้าวไป็ 
บนเส้ำนทางสำายให่ม่ื บทเร่ื่ยนและป็รื่ะสำบการื่ณ์์จาก
วิกฤต่โควิด-19 ช่้วยให้่เรื่าเร่ื่ยนรู้ื่ท่�จะม่ืความืยด่ห่ยุน่  
ป็รัื่บตั่วและพิร้ื่อมืรัื่บความืเป็ล่�ยนแป็ลงเสำมือ  
เรื่าได้เห็่นการื่ป็รัื่บตั่วของภาคธิุรื่กิจและป็รื่ะช้าช้น
ท่�เป็ล่�ยนวิถ่่ช่้วิต่เข้าสู่ำแพิลต่ฟัอร์ื่มืออนไลน์อย่าง
รื่วดเร็ื่ว การื่ขยายตั่วของ e-commerce และธิรุื่กิจ 
การื่ขนส่ำงและโลจิสำติ่กส์ำอย่างก้าวกรื่ะโดด เรื่าได้เห็่น 
การื่ป็รัื่บตั่วต่ามืธิรื่รื่มืช้าติ่ของแห่ล่งท่องเท่�ยวท่� 
ฟืั�นตั่วจนกลับมืางดงามือ่กครัื่�งห่น้�งอยา่งน่าป็รื่ะทับใจ 

ช้าวบัวแก้วและกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ก็ต่อ้งป็รัื่บตั่วเช่้นกัน ทั�งเร่ื่�องเล็กและเร่ื่�องให่ญ่ ดังเช่้น
สำถ่านเอกอคัรื่รื่าช้ทตู่และสำถ่านกงสำลุให่ญ่ห่ลายแห่่ง
ท่�ได้คิดค้นรื่ะบบลงทะเบ่ยนและรื่ะบบออกใบรัื่บรื่อง  

Fit to Fly เพิ่�ออำานวยความืสำะดวกแก่ผู้มืาติ่ดต่่อ
ให้่มืากท่�สุำด บางแห่่งจัดทำาคลิป็เพ่ิ�อติ่ดต่่อส่ำ�อสำารื่
กับชุ้มืช้นไทยในรูื่ป็แบบท่�ไม่ืเคยทำามืาก่อน ไป็จนถ้่ง
การื่ป็รัื่บยุทธิศัาสำต่ร์ื่เชิ้งรุื่กของกรื่ะทรื่วงฯ ในยุค 
การื่ทูต่ดิจิทัลอย่างครื่อบคลุมื โดยม่ืเป้็าห่มืาย 
เพ่ิ�อต่อบโจทย์การื่ฟืั�นฟูัเศัรื่ษฐกิจของป็รื่ะเทศั 
อย่างยั�งย่นและก้าวทันโลกท่�ไม่ืเคยห่ยุดนิ�ง เรื่าจ้ง
ต้่องขอบคุณ์การื่เป็ล่�ยนแป็ลงท่�เป็็นตั่วเร่ื่งให้่เกิด
ความืคิดสำร้ื่างสำรื่รื่ค์ การื่เป็ล่�ยนแป็ลงเพิรื่าะวิกฤต่
จ้งไม่ืใช่้เร่ื่�องเลวร้ื่ายเสำมือไป็ แต่่ข้�นอยู่กับเรื่าว่า 
จะมืองมุืมืใด จะสำร้ื่างโอกาสำในวิกฤต่ได้อย่างไรื่  
และท่�สำำาคัญ...เรื่าพิร้ื่อมืท่�จะนำาการื่เป็ล่�ยนแป็ลง 
และบทเร่ื่ยนต่่าง ๆ มืาต่่อยอดในกรื่ะบวนการื่พิฒันา 
ต่นเองอย่างไรื่ เพิ่�อก้าวไป็สู่ำการื่เป็็นนักการื่ทูต่ท่�  
“ครื่บเคร่ื่�อง” และ “ช้ำ�าช้อง” แบบท่�ฝรัื่�งเร่ื่ยกว่า  
seasoned diplomat ท่�พิร้ื่อมืจะรื่บัม่ือกับการื่ผดิแผน 
และการื่เป็ล่�ยนแป็ลงรื่ะลอกให่ม่ืได้อย่างม่ืออาช่้พิ
เสำมือ 
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ปีัจจัยแหั่งควิ�มื่สุำ�เร็จ  
ในการบริหารจัดการ 
การระบาดของโควิด-19

ข่าวร้ายของชาวโลกได้เกิดขึ้นเม่่อประมาณเด่อนธันวาคมปี 2562 (ค.ศ. 2019)  
เม่่อมีข่าวการระบาดของโรคสายพันธุ์ใหม่ชนิดหนึ่งท่ีไม่ทราบต้นเหตุแน่นอนว่ามาจากส่ิงใด 
ในนครอู่ฮั่ั่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในช่วงแรกยังไม่มีการกำาหนดช่่อโรค  
และยังไม่ทราบแน่ชัดถึงต้นเหตุ เพียงแต่มีข้อสงสัยว่าผู้ติดเช่้อรายแรกเก่ียวข้องกับ
ตลาดสดแห่งหนึ่งในนครอู่ฮั่ั่น ข่าวบางแหล่งก็รายงานว่าเป็นการติดเช่้อจากการที่มนุษย์
ไปกินค้างคาวหร่อสัตว์ป่าประเภทต่าง ๆ จึงเกิดการติดต่อของเช่้อไวรัสจากสัตว์สู่คน  
และแพร่กระจายจากคนสู่คนในนครอู่ฮั่ั่นและมลฑลอ่่น ๆ ของจีนอย่างรวดเร็วจนมีผู้ป่วย 
นับหลายหม่่นรายรวมทั้งผู้เสียชีวิตอีกจำานวนหนึ่ง ถึงขนาดที่รัฐบาลจีนต้องเร่งรีบสร้าง
โรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่มารองรับเพ่่อรักษาผู้ป่วย ซึ่ึ่งช่วงนั้นคนไทยเพียงรับทราบ
และเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่เท่านั้น

อิสินธร สอนไว

อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน
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จนกรื่ะทั�งเม่ื�อต้่นปี็ 2563 (ค.ศั. 2020) ก็ป็รื่ากฏิ 
ผู้ติ่ดเช่้�อรื่ายแรื่กในป็รื่ะเทศัไทยเป็็นนักท่องเท่�ยว 
ช้าวจ่น และผู้ต่ดิเช่้�อต่่อมืาเป็็นพินกังานขับรื่ถ่แท็กซ่ึ่�
ช้าวไทย ขณ์ะเด่ยวกันนั�นองค์การื่อนามัืยโลก (World 
Health Organization: WHO) ได้กำาห่นดช่้�อโรื่ค 
ดังกล่าวว่าเป็็น “โรื่คโคโรื่นาไวรัื่สำ 2019” (Corona  
Virus Disease-2019 ห่ร่ื่อ COVID-19) และ 
เกิดการื่แพิร่ื่รื่ะบาดอย่างรื่วดเร็ื่วในป็รื่ะเทศัไทย  
โดยแห่ล่งการื่แพิร่ื่รื่ะบาดท่�รื่วดเร็ื่วท่�สุำดค่อสำนามืมืวย 
แห่่งห่น้�งท่�ม่ืการื่จัดแข่งขันช้กมืวย และจากนั�น 
แห่่งท่�สำองท่�ม่ืการื่แพิร่ื่รื่ะบาด ค่อ สำถ่านบันเทิง 
แห่่งห่น้�งในกรุื่งเทพิฯ ห่ลังจากนั�นก็เกิดการื่แพิร่ื่
รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 อย่างต่่อเน่�องทำาให้่ 
คนไทยต่่�นกลัวเป็็นอย่างมืาก ในช่้วงนั�นเองบุคลากรื่
ทางการื่แพิทย์ของไทยได้เข้ามืาดำาเนินการื่ 
ทั�งการื่รัื่กษาและการื่ป้็องกัน รื่วมืทั�งได้ป็รื่ะกาศั 
มืาต่รื่การื่ต่่าง ๆ ออกมืาให้่ป็รื่ะช้าช้นได้ป็ฏิิบัติ่ 
เพ่ิ�อป้็องกันการื่แพิร่ื่ขยายของโรื่คโควิด-19  
อย่างต่่อเน่�อง ขณ์ะเด่ยวกันก็ม่ืการื่รื่ะบาดใน 
ต่่างป็รื่ะเทศั โดยเฉพิาะในกลุ่มืป็รื่ะเทศัเอเช่้ย ยโุรื่ป็ 
แอฟัริื่กา และในทว่ป็อเมืรื่ิกาอย่างกว้างขวางด้วย

อาจกล่าวได้ว่าในช่้วงนั�นคนไทยโดยรื่วมื 
ม่ืความืกลัวและต่่�นต่รื่ะห่นกเป็็นอยา่งมืาก เน่�องจาก
ทรื่าบว่าเช่้�อไวรัื่สำน่�สำามืารื่ถ่ทำาให้่ผู้ติ่ดเช่้�อเริื่�มืจาก 
ม่ือาการื่ต่ัวร้ื่อน เป็็นไข้ ไอ และจมืูกไม่ืสำามืารื่ถ่ 
รัื่บกลิ�นได้ ซ้ึ่�งจะทำาให้่ผู้ติ่ดเช่้�อไวรัื่สำน่�ม่ือาการื่ 
ทรื่มืานจากการื่ห่ายใจไม่ืออก และอาจเส่ำยช่้วิต่ 
ได้ในท่�สุำด

ปีัจจัยควิ�มื่สุำ�เร็จในก�รรับมื่่อโควิิด-19
จากการื่รื่ายงานสำถิ่ติ่ผู้ติ่ดเช่้�อโรื่คโควิด-19  

ทั�วโลกขององค์การื่อนามัืยโลก ซ้ึ่�งเม่ื�อเกิดการื่รื่ะบาด
ของโรื่คโควิด-19 ในช่้วงแรื่ก ๆ เม่ื�อต้่นปี็ 2563  
(ค.ศั. 2020) ป็รื่ะเทศัไทยม่ืผู้ติ่ดเช่้�อรื่ายแรื่ก ๆ อยูใ่น 
อันดับสำองของโลก แต่่มืาถ้่งวันท่�เข่ยนบทความืน่�  

(วันท่� 22 พิฤศัจิกายน 2563) ป็รื่ากฏิว่าป็รื่ะเทศัไทย
ม่ืผู้ติ่ดเช่้�อรื่วมื 3,913 รื่าย รัื่กษาห่ายแลว้ 3,761 รื่าย  
เส่ำยช่้วิต่รื่วมื 60 รื่าย กลับกลายมืาเป็็นป็รื่ะเทศั 
ท่�ม่ืจำานวนผู้ติ่ดเช่้�อมืากเป็็นอันดับท่� 151 ของโลก  
ในขณ์ะท่� อันดับท่� 1 (สำห่รัื่ฐอเมืริื่กา) ม่ืผู้ป็่วยรื่วมื  
12,450,666 รื่าย เส่ำยช่้วิต่กว่า 256,587 รื่าย  
และทั�วโลกม่ืผู้ติ่ดเช่้�อรื่วมืมืากกว่า 58,487,754 รื่าย  
และขณ์ะน่�ไทยได้รัื่บการื่ยกรื่ะดับความืสำามืารื่ถ่ 
ในการื่ต่่อสู้ำกับการื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 ให่้อยู ่
ในอันดับต้่น ๆ ของโลก 

อะไรค่อปีัจจัยแหั่งควิ�มื่สุำ�เร็จ
อาจกล่าวได้ว่าปั็จจัยแห่่งความืสำำาเร็ื่จมืาจาก

การื่ดำาเนินการื่ของภาครื่ัฐโดยเฉพิาะบุคลากรื่ของ
กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำข ทั�งท่�เป็็นการื่วางแผน บรื่หิ่ารื่ 
จัดการื่ และการื่ดำาเนินงานของบุคลากรื่ทางการื่แพิทย์ 
เป็็นห่ลัก และแน่นอนรัื่ฐบาลก็ม่ืส่ำวนร่ื่วมืด้วยอย่าง
สำำาคัญในฐานะท่�ออกมืาต่รื่การื่ป้็องกันและรัื่กษา
ผู้ป่็วย โดยปั็จจัยแห่่งความืสำำาเร็ื่จในการื่รัื่บม่ือกับ
โควิด-19 ท่�สำำาคัญ ๆ มืาจากปั็จจัยดังต่่อไป็น่�  
1) นโยบายและกลไกการื่ทำางานของห่น่วยงานภาครัื่ฐ  
2) บุคลากรื่ทางการื่แพิทย์ของไทย ได้แก่ แพิทย์  
โดยเฉพิาะผู้เช่้�ยวช้าญทางด้านโรื่คติ่ดต่่อ แพิทย์
สำาขาอ่�น ๆ พิยาบาล นักวิทยาศัาสำต่ร์ื่การื่แพิทย์  
เภสัำช้กรื่ นักวิทยาศัาสำต่รื่์ อาสำาสำมืัครื่สำาธิารื่ณ์สำุข
ป็รื่ะจำาห่มู่ืบ้าน (อสำมื.) และท่�สำำาคัญค่อ 3) การื่ให้่
ความืร่ื่วมืม่ือของป็รื่ะช้าช้นเป็็นอยา่งด่ในการื่ป็ฏิิบัติ่
ต่ามืคำาแนะนำาของบุคลากรื่ทางการื่แพิทย์และ 
ห่น่วยงานภาครัื่ฐโดยรื่วมื

นอกจากนั�น ในรื่ะบบสำาธิารื่ณ์สำุขของไทย 
ยงัม่ืเคร่ื่�องมือ่และอปุ็กรื่ณ์์ท่�ทันสำมัืยเพ่ิยงแต่่อาจขาด
อุป็กรื่ณ์์เฉพิาะทางในรื่ะยะแรื่ก ๆ  บ้าง เช่้น ห้่องผู้ป่็วย 
ควบคุมืความืดันลบ เคร่ื่�องช่้วยห่ายใจ ชุ้ดอุป็กรื่ณ์์
ป้็องกัน (Personal Protective Equipment: PPE) 
เพ่ิ�อป้็องกันการื่ติ่ดเช่้�อของบุคลากรื่ทางการื่แพิทย์ 
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ในรื่ะห่ว่างรัื่กษาผู้ป่็วย ห่อผู้ป่็วยสำำาห่รัื่บผู้ป่็วยโควิด-19  
และยารัื่กษาโรื่คต่่าง ๆ ซ้ึ่�งบางส่ำวนเรื่าก็ได้รัื่บ 
การื่สำนับสำนุนด้านยา และอุป็กรื่ณ์์การื่รัื่กษาจาก
มิืต่รื่ป็รื่ะเทศั เช่้น ป็รื่ะเทศัจ่นและญ่�ปุ่็น เป็็นต้่น

รื่ายละเอ่ยดของปั็จจัยแห่่งความืสำำาเร็ื่จ 
ของการื่ต่่อสู้ำกับการื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโรื่คน่�ก็ค่อ  
การื่วางแผน และการื่สำนับสำนุนอย่างทันท่วงท่ของ
รัื่ฐบาล โดยรัื่ฐบาลได้จัดตั่�งศูันย์บริื่ห่ารื่สำถ่านการื่ณ์์
การื่แพิรื่่รื่ะบาดของโรื่คต่ิดเช่้�อไวรัื่สำโคโรื่นา 2019  
(ศับค.) ข้�นมืาเป็็นการื่เฉพิาะ ทำาให่้การื่ช่้วยเห่ล่อ
และป้็องกันเป็็นไป็ได้อย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิ และ 
ส่ำวนท่�สำำาคัญท่�สุำดค่อการื่ท่�ป็รื่ะเทศัไทยม่ืบุคลากรื่
ทางการื่แพิทย์ท่�เป็็นนักบริื่ห่ารื่ในกรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำข  
และในสำถ่าบันการื่ศ้ักษาต่่าง ๆ ท่�ม่ืความืสำามืารื่ถ่ 
และสำมืรื่รื่ถ่นะเพ่ิยบพิร้ื่อมืท่�จะต่่อสู้ำกับการื่รื่ะบาด
ของโรื่คน่� โดยเฉพิาะได้ใช้้สำมืรื่รื่ถ่นะห่ลักของ 
นักบริื่ห่ารื่ทั�ง 12 ป็รื่ะการื่ได้อย่างด่เลิศั อันได้แก่ 

1. สมรรถนะด้�นก�รว�งแผนเชิงกลยุทธ์:  
เป็็นการื่วางแผนเพ่ิ�อสำร้ื่างแนวทางการื่ป็ฏิิบัติ่ท่�ชั้ดเจน
เพ่ิ�อให้่เกิดผลสัำมืฤทธิิ� ตั่�งแต่่รื่ะดับบริื่ห่ารื่ไป็ถ้่งรื่ะดับ
ป็ฏิิบัติ่การื่ โดยได้ม่ืการื่พิิจารื่ณ์าถ้่งเง่�อนไขของเวลา  
และทรัื่พิยากรื่ท่�ม่ื รื่วมืทั�งลำาดับของความืเร่ื่งด่วน  
และได้ม่ืการื่วิเครื่าะห์่ คาดการื่ณ์์ถ้่งปั็ญห่า และโอกาสำ
ท่�จะเป็็นไป็ได้ของการื่รื่ะบาดของโรื่คในอนาคต่ 
ข้างห่น้าด้วย

2. สมรรถนะท�งด้�นก�รคิดเชิงกลยุทธ์:  
ได้ม่ืการื่กำาห่นดแผนป็ฏิิบัติ่งาน เป้็าห่มืาย วัต่ถุ่ป็รื่ะสำงค์ 
และกลยุทธ์ิสำำาห่รัื่บแนวทางป็ฏิิบัติ่ท่�ชั้ดเจน ทั�งน่�ได้ม่ื
การื่กำาห่นดแนวทางให่แ้ก่เจ้าห่น้าท่�รื่ะดบัป็ฏิิบัติ่การื่ 
และผู้ท่�เก่�ยวข้องได้ดำาเนินการื่ในรื่ายละเอ่ยด  
โดยกำาห่นดเง่�อนไขเวลา ทรื่ัพิยากรื่ อุป็กรื่ณ์์ และ
การื่จัดลำาดับความืสำำาคัญเร่ื่งด่วนให้่แก่เจ้าห่น้าท่� 
ผู้ป็ฏิิบัติ่ รื่วมืทั�งการื่คาดการื่ณ์์ถ้่งปั็ญห่า และโอกาสำ 
ท่�จะป็ฏิิบัติ่งานให้่บรื่รื่ลุผลสำำาเร็ื่จไป็ได้อย่างด่  
ในการื่วางแผนเชิ้งกลยุทธ์ินั�นรัื่ฐบาลได้ร่ื่วมืกัน

วิเครื่าะห์่ และป็รื่ะเมิืนสำถ่านการื่ณ์์เพ่ิ�อกำาห่นด
แนวทางท่�เห่มืาะสำมืในการื่ต่่อสู้ำกับการื่แพิร่ื่รื่ะบาด 
ของโรื่คโควิด-19 และม่ืการื่กำาห่นดเป้็าห่มืายท่�ต้่องการื่  
ม่ืการื่รื่วบรื่วมืข้อมูืล และปั็จจัยสำำาคัญ ๆ ป็รื่ะกอบ  
ทั�งปั็ญห่า อุป็สำรื่รื่ค และความืท้าทาย เพ่ิ�อท่�จะ 
ป็ฏิิบัติ่งานให้่บรื่รื่ลุเป้็าห่มืาย

3. สมรรถนะด้�นก�รประส�นสัมพันธ์: 
เป็็นการื่ทำางานร่ื่วมืกันรื่ะห่ว่างบุคลากรื่ทางการื่แพิทย์
ของกรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำข สำถ่าบันการื่ศ้ักษาต่่าง ๆ  
ห่น่วยงานอ่�น ๆ เช่้น กรื่ะทรื่วงมืห่าดไทย ห่น่วยงาน 
ทั�งทห่ารื่และต่ำารื่วจ และองคก์ารื่บรื่หิ่ารื่สำว่นท้องถิ่�น  
ฯลฯ และภาคเอกช้นท่�เก่�ยวข้อง รื่วมืทั�งม่ืการื่สำ่�อสำารื่
ให้่ม่ืความืเข้าใจซ้ึ่�งกันและกันในบทบาทห่น้าท่�เพ่ิ�อ
สำร้ื่างรื่ะบบการื่ป็ฏิิบัติ่งานร่ื่วมืกันอย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิ

นอกจากนั�นการื่ป็รื่ะสำานสัำมืพัินธ์ิภายใต้่ 
สำภาวะการื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 นั�น มิืได้จำากัดอยู ่
เฉพิาะห่น่วยงานภายในป็รื่ะเทศัเท่านั�น แต่่ยังม่ื 
ความืจำาเป็็นต้่องป็รื่ะสำานสัำมืพัินธ์ิกับห่น่วยงาน 
ของป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ในทกุภูมิืภาคของโลก โดยเฉพิาะ
กับองค์การื่อนามัืยโลก และมิืต่รื่ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ  
ในการื่ร่ื่วมืม่ือด้านข่าวสำารื่ การื่วิจัย ป็รื่ะสำบการื่ณ์์  
ความืรู้ื่ อุป็กรื่ณ์์การื่แพิทย์ และยารื่ักษาโรื่ค ฯลฯ  
แต่่การื่ป็รื่ะสำานสำัมืพัินธ์ิท่�สำำาคัญอ่กป็รื่ะการื่ห่น้�ง  
ค่อ การื่ป็รื่ะสำานงานและกำาห่นดบทบาทห่น้าท่�
ของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั โดยเฉพิาะสำถ่าน
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ สำถ่านกงสุำลให่ญ่ คณ์ะผู้แทนถ่าวรื่ไทย 
ป็รื่ะจำาสำห่ป็รื่ะช้าช้าติ่ และสำำานักงานการื่ค้าและ
เศัรื่ษฐกิจไทย ซ้ึ่�งรื่วมืแล้วป็รื่ะมืาณ์ 100 แห่่ง ก็จะต้่อง
ร่ื่วมืกันทำาห่น้าท่�ในการื่ดูแลและให้่ความืช่้วยเห่ล่อ 
ช้าวไทยท่�อยู่ในป็รื่ะเทศันั�น ๆ ห่ร่ื่อช้าวต่่างช้าติ่ 
ท่�ป็รื่ะสำงค์จะเดินทางกลับมืายังป็รื่ะเทศัไทย และ
นักธุิรื่กิจท่�ม่ืความืจำาเป็็นต้่องเดินทางเข้ามืายัง
ป็รื่ะเทศัไทยด้วย

โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในสำภาวะท่�แต่่ละป็รื่ะเทศั
เพิิ�มืความืเข้มืข้นในการื่ควบคุมืการื่รื่ะบาดของ 
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โรื่คโควิด-19 รัื่ฐบาลไทยต้่องบริื่ห่ารื่จัดการื่ท่�จะ
นำาคนไทยเห่ล่านั�น รื่วมืทั�งช้าวต่่างช้าติ่อ่�น ๆ ท่�ม่ื 
ความืจำาเป็็นจะต้่องเดินทางเข้ามืายังป็รื่ะเทศัไทย
ให้่สำามืารื่ถ่ดำาเนินการื่ได้อย่างรัื่ดกุมืและป็ลอดภัย  
รื่วมืทั�งการื่จัดห่าพิาห่นะท่�จะให้่บุคคลเห่ล่านั�น
เดินทางกลับมืาป็รื่ะเทศัไทยได้อย่างรื่าบร่ื่�น และ 
ม่ืความืป็ลอดภัยไม่ืนำาเช่้�อจากต่่างป็รื่ะเทศัเข้ามืา 
สู่ำป็รื่ะเทศัไทยด้วย

ขณ์ะเด่ยวกันสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และ 
ห่น่วยงานของไทยในต่่างป็รื่ะเทศัต้่องป็รื่ะสำาน 
ความืร่ื่วมืม่ือกับป็รื่ะเทศัเจ้าภาพิ ห่ร่ื่อองค์กรื่ 
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ท่�ตั่�งอยู่ในป็รื่ะเทศันั�น ๆ  
ในการื่ป้็องกันและรัื่กษาโรื่คโควิด-19 ด้วย 

นอกจากนั�น ในส่ำวนของห่น่วยงานในป็รื่ะเทศั
ช่้วงท่�ม่ืการื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโรื่คในวงกว้าง ได้ม่ื 
การื่ป็รื่ะสำานสัำมืพัินธ์ิกับห่น่วยงานในจังห่วัดต่่าง ๆ  
เพ่ิ�อควบคุมืการื่เคล่�อนไห่วของป็รื่ะช้าช้นในช้่วง 
ม่ืการื่ป็รื่ะกาศัเคอร์ื่ฟิัว โดยม่ืการื่ป็รื่ะสำานสัำมืพัินธ์ิกับ 
ห่น่วยงานทั�งต่ำารื่วจ ทห่ารื่ ฝ่ายป็กครื่อง อาสำาสำมัืครื่  
ฯลฯ ในการื่อำานวยการื่ ควบคุมื ดูแล เพ่ิ�อให้่เป็็น 
ไป็ต่ามืมืาต่รื่การื่ของทางรื่าช้การื่ได้ด้วยด่

4. สมรรถนะด้�นก�รประช�สัมพันธ์:  
ม่ืการื่ส่ำ�อสำารื่ให้่ป็รื่ะช้าช้นทั�งป็รื่ะเทศัได้รัื่บรู้ื่ เข้าใจ 
และต่รื่ะห่นกัถ้่งแนวทางป็อ้งกันภัยร้ื่ายท่�จะเกดิข้�น
จากการื่ต่ดิเช่้�อโควิด-19 รื่วมืทั�งได้รื่ายงานสำถ่านการื่ณ์์
การื่รื่ะบาดของโรื่คทั�งในป็รื่ะเทศัและต่่างป็รื่ะเทศั
อยา่งรื่วดเร็ื่ว เป็็นรื่ะยะ ๆ อย่างต่่อเน่�อง เข้าใจง่าย  
โดยใช้้บุคลากรื่ท่�ม่ืความืรู้ื่ในสำาขาท่�เก่�ยวข้อง รื่วมืทั�ง
โน้มืน้าวให้่ป็รื่ะช้าช้นให่้ความืรื่่วมืม่ือในการื่ป็ฏิิบัติ่ 
เพ่ิ�อเป็็นการื่ป้็องกันต่นเองและผู้อ่�น รื่วมืทั�งดำาเนินการื่ 
ให้่ป็รื่ะช้าช้นให้่การื่สำนับสำนุนห่น่วยงานภาครัื่ฐ 
ในการื่ท่�จะป้็องกันการื่แพิรื่่เช่้�อ และขจัดโรื่ครื่้ายน่�
ให้่ห่มืดไป็จากป็รื่ะเทศัไทย

5. สมรรถนะท�งด�้นก�รตดัสินใจ: ในส่ำวน
ของรื่ัฐบาลได้ตั่�ง ศับค. ข้�นมืาเพ่ิ�อเป็็นศูันย์รื่วมื 

ในการื่รัื่บและเผยแพิร่ื่ข่าวสำารื่สำำาคัญ โดยเป็็น
ศูันย์รื่วบรื่วมืข้อมูืล ปั็ญห่า การื่ป็รื่ะเมืินทางเล่อก  
รื่วมืทั�งจัดให้่ม่ืการื่ตั่ดสิำนใจร่ื่วมืเพ่ิ�อการื่ตั่ดสิำนใจ 
ท่�ด่ท่�สุำดในเวลาท่�รื่วดเร็ื่วและเห่มืาะสำมื โดยได้ม่ื 
การื่แยกแยะรื่ะบุป็รื่ะเด็นปั็ญห่าต่่าง ๆ  เพ่ิ�อให้่สำามืารื่ถ่ 
แก้ไขปั็ญห่าได้อย่างรื่วดเร็ื่ว และทันต่่อเห่ตุ่การื่ณ์์ 
นอกจากนั�น สำมืรื่รื่ถ่นะในการื่ตั่ดสิำนใจของผู้บริื่ห่ารื่
ท่�เก่�ยวข้องยังได้พิิจารื่ณ์าป็รื่ะเด็นสำารื่ะสำำาคัญต่่าง ๆ  
อย่างละเอ่ยดถ่่�ถ้่วน และไม่ืพิลาดท่�จะคำาน้งถ้่ง 
ผลกรื่ะทบท่�จะต่ามืมืา เช่้น ในกรื่ณ่์การื่ตั่ดสิำนใจท่�จะ 
อนุมัืติ่ ห่ร่ื่อไม่ือนุมัืติ่ต่ามืคำาขอท่�จะให้่เร่ื่อสำำารื่าญ 
เวสำเต่อร์ื่ดัมื สัำญช้าติ่เนเธิอร์ื่แลนด์ - อังกฤษ เข้า
เท่ยบท่าท่�แห่ลมืฉบงั ป็รื่ะเทศัไทย ซึ่้�งบนเร่ื่อสำำารื่าญ
ม่ืผู้โดยสำารื่และลกูเร่ื่อรื่วมืกวา่ 2,000 รื่าย เมื่�อวันท่�  
12 กุมืภาพัินธ์ิ 2563 โดยไม่ืทรื่าบข้อมูืลแน่ชั้ด
ว่าบนเร่ื่อม่ืผู้ติ่ดเช่้�อโควิดแอบแฝงอยู่ห่ร่ื่อไม่ื  
ซ้ึ่�งรัื่ฐบาลไทยได้พิิจารื่ณ์า วิเครื่าะห์่ถ้่งปั็จจัยเส่ำ�ยง 
ต่่าง ๆ ท่�จะส่ำงผลต่่อป็รื่ะเทศัไทย และได้ตั่ดสิำนใจ 
อย่างรื่อบคอบแล้วว่าไม่ือนุญาต่ให้่เร่ื่อสำำารื่าญ 
เวสำเต่อร์ื่ดัมืเข้าเท่ยบท่าท่�ป็รื่ะเทศัไทย แต่่แม้ืกรื่ะนั�น 
ก็ยงัพิร้ื่อมืให้่ความืช้ว่ยเห่ล่อด้านมืนุษยธิรื่รื่มืต่่าง ๆ  
ห่ากร้ื่องขอ เช่้น การื่เติ่มืนำ�ามัืน การื่ส่ำงเสำบ่ยงอาห่ารื่ 
และยารัื่กษาโรื่ค เป็็นต้่น ในขณ์ะท่�รัื่ฐบาลญ่�ปุ่็นก็ได้
รัื่บคำาร้ื่องขอแบบเด่ยวกันจากเร่ื่อสำำารื่าญ Diamond 
Princess ขอเข้าเท่ยบท่าท่�เม่ืองโยโกฮั่ามืา และ
รัื่ฐบาลญ่�ปุ่็นได้อนุญาต่ให้่เร่ื่อดังกล่าวเข้าเท่ยบท่าได้  
ต่่อมืาจ้งส่ำงผลให่้ม่ืการื่แพิรื่่เช่้�อโควิด-19 จาก 
ผู้โดยสำารื่ท่�มืากับเร่ื่อในป็รื่ะเทศัญ่�ปุ่็น ส่ำงผลให้่
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำขญ่�ปุ่็นต้่องออกมืา
ขอโทษป็รื่ะช้าช้นต่่อการื่ตั่ดสิำนใจท่�ผิดพิลาดดังกล่าว 

6. สมรรถนะด้�นก�รทำ�ง�นให้บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ�: บุคลากรื่ของภาครัื่ฐ และทางการื่แพิทย์ 
ของกรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำขได้บริื่ห่ารื่งานให้่ได้ 
ผลสัำมืฤทธิิ�ต่ามืแผนป็ฏิิบัติ่การื่และเป้็าห่มืาย 
ท่�กำาห่นด เพ่ิ�อให้่ได้ผลในการื่ป้็องกันและรัื่กษา 
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ผู้ป่็วยได้อย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิ ทั�งน่� ได้ม่ืการื่จัดสำรื่รื่
ทรัื่พิยากรื่บุคคล เทคโนโลย ่เคร่ื่�องม่ือและอุป็กรื่ณ์์
ต่่าง ๆ รื่วมืทั�งข้อมูืลท่�จำาเป็็นให้่แก่ผู้ท่�เก่�ยวข้อง
ต่ามืลำาดับความืสำำาคัญเร่ื่งด่วน รื่วมืทั�งม่ืรื่ะบบ 
การื่ติ่ดต่ามืผลงาน และม่ืการื่นำาผลการื่ป็ฏิิบัติ่งาน
ไป็ป็รัื่บป็รุื่งกรื่ะบวนการื่ทำางานให้่ด่ข้�น นอกจากนั�น  
กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สำุขยังสำามืารื่ถ่กำาห่นดเป็้าห่มืาย  
และความืสำำาเร็ื่จ ความืคาดห่วังของผลงานได ้
อย่างชั้ดเจน ทั�งยังได้อธิิบายแผนป็ฏิิบัติ่งานให้่แก่ 
ผู้ป็ฏิิบัติ่เพ่ิ�อให้่ทำางานบรื่รื่ลเุป้็าห่มืาย โดยให่ทุ้กคน 
เข้าใจในวิธ่ิป็ฏิิบัติ่งาน และม่ืความืเข้าใจต่รื่งกัน

7. สมรรถนะด้�นก�รบริห�รทรัพย�กร: 
ห่น่วยงานภาครัื่ฐสำามืารื่ถ่กำาห่นดบุคลากรื่ และใช้้
ข้อมูืลท่�ม่ือยู่ รื่วมืทั�งการื่บริื่ห่ารื่จัดการื่ทรัื่พิยากรื่ 
ท่�ม่ือยูไ่ด้อยา่งเห่มืาะสำมื ทำางานไดทั้นท่วงท่ สำามืารื่ถ่
บรื่รื่ลเุป้็าห่มืาย และสำอดรื่บักับนโยบายของรื่ฐับาล 
ท่�กำาห่นดไว้ ทั�งยังสำามืารื่ถ่วางแผนการื่จัดห่าทรัื่พิยากรื่
ท่�จำาเป็็น เช่้น ยา อุป็กรื่ณ์์ทางการื่แพิทย์ ชุ้ด PPE 
ฯลฯ ให้่ทันต่ามืเวลาและความืต้่องการื่ได้อย่างด่  
จัดสำรื่รื่ทรัื่พิยากรื่ให้่แก่ผู้ป็ฏิิบัติ่งานได้อย่างทั�วถ้่ง
และเพ่ิยงพิอ เพ่ิ�อท่�จะสำามืารื่ถ่ทำางานได้อย่าง 
เต็่มืสำมืรื่รื่ถ่ภาพิภายใต่้การื่คิด รื่ะบบการื่ทำางาน  
ห่ร่ื่อวิธ่ิการื่ทำางานให่ม่ื ๆ ท่�ให้่ผลลัพิธ์ิออกมืามืากมืาย 
โดยใช้้ทรัื่พิยากรื่และเวลาน้อยกว่าท่�ควรื่เป็็น

8. สมรรถนะด้�นคว�มรับผิดชอบตรวจสอบได้:  
บุคลากรื่ทางการื่แพิทย์ทุกคนม่ืความืสำำาน้กรัื่บผิดช้อบ 
ในบทบาทห่น้าท่� ม่ืความืมุ่ืงมัื�นตั่�งใจป็ฏิิบัติ่งาน 
เพ่ิ�อให้่บรื่รื่ลุเป้็าห่มืาย ขณ์ะเด่ยวกันก็ม่ืความืพิร้ื่อมื
ท่�จะให้่ม่ืการื่ต่รื่วจสำอบความืถู่กต้่องเห่มืาะสำมื 
ในการื่ป็ฏิิบัติ่งาน และพิร้ื่อมืท่�จะรัื่บผิดช้อบ 
ในการื่ดำาเนินงานและการื่ตั่ดสิำนใจในเร่ื่�องต่่าง ๆ  
โดยบุคลากรื่ทุกคนได้ทุ่มืเทแรื่งกาย แรื่งใจให้่แก่งาน 
อย่างเต็่มืท่� 

9. สมรรถนะในก�รเป็นผู้นำ�: ในฐานะท่�
รัื่ฐบาลเป็็นผู้นำาในการื่ดำาเนินการื่ร่ื่วมืกับห่น่วยงาน 

ต่่าง ๆ  ท่�ป็ฏิิบัติ่งานในการื่ป้็องกันและรัื่กษาโรื่คโควิด-19  
ทางภาครัื่ฐได้กำาห่นดเป้็าห่มืาย และโน้มืน้าวให้่ 
ทั�งบุคลากรื่และป็รื่ะช้าช้นยอมืรื่บัและให้่ความืร่ื่วมืม่ือ 
ท่�จะดำาเนินการื่ในการื่ป้็องกันและรัื่กษา รื่วมืทั�ง 
ในด้านการื่ให้่คำาแนะนำา และการื่ให้่อำานาจห่น่วยงาน 
ห่ร่ื่อผู้ป็ฏิิบัติ่ในจังห่วัดต่่าง ๆ ให้่สำามืารื่ถ่ดำาเนินการื่ 
ภายใต้่นโยบายและเป็้าห่มืายได้อย่างด่ โดยม่ื 
การื่กำาห่นดท่มืงานในแต่่ละรื่ะดบัในการื่ป็ฏิิบัติ่งาน  
และการื่ตั่ดสิำนใจ เพ่ิ�อให้่การื่ทำางานป็รื่ะสำบความืสำำาเร็ื่จ  
และเกดิป็รื่ะสิำทธิิผลได้อย่างด่ โดยม่ืการื่ใช้้มืาต่รื่การื่
ท่�เข้มืงวดสำำาห่รัื่บบางสำถ่านการื่ณ์์ด้วย

10.  สมรรถนะด้�นก�รบริห�รก�รเปล่ียนแปลง:  
ผู้ท่�รัื่บผิดช้อบในการื่ป็อ้งกันและรื่กัษาโรื่คโควิด-19 น่�  
ได้ม่ืการื่กำาห่นดผู้นำาการื่ทำางานในรื่ะดับต่่าง ๆ  
ซ้ึ่�งห่ลายสำถ่านการื่ณ์์ม่ืสำภาวะแวดล้อมืและปั็ญห่า 
ท่�แต่กต่่างกันออกไป็ แต่่ผู้บริื่ห่ารื่สำามืารื่ถ่ท่�จะชั้กจูง 
ผู้ป็ฏิิบัติ่ให้่สำามืารื่ถ่ทำางานให้่บรื่รื่ลุเป้็าห่มืายได้อย่างด่  
รื่วมืทั�งผู้นำาได้สำนับสำนุนบุคลากรื่ด้านสำาธิารื่ณ์สุำข 
ให้่ม่ืความืคิดริื่เริื่�มืเพ่ิ�อป็ฏิิบัติ่งานให้่บรื่รื่ลุผล 
สำำาเร็ื่จได้ เน่�องจากสำถ่านการื่ณ์์ในการื่ป้็องกันและ
รัื่กษาโควิด-19 นั�นเป็็นสำภาวการื่ณ์์ท่�ไม่ืเคยม่ืมืาก่อน
จ้งต้่องม่ืการื่บรื่ิห่ารื่การื่เป็ล่�ยนแป็ลงในการื่ทำางาน
อยู่ต่ลอดเวลา แต่่ผู้บริื่ห่ารื่ทางด้านสำาธิารื่ณ์สำุข 
ก็สำามืารื่ถ่บริื่ห่ารื่จัดการื่ให้่สำามืารื่ถ่บรื่รื่ลุเป้็าห่มืาย
ไป็ได้ด้วยด่

11. สมรรถนะด้�นก�รมีจิตมุ่งบริก�ร:  
ผู้บริื่ห่ารื่ของห่น่วยงานแต่่ละห่น่วยท่�เก่�ยวข้อง 
ม่ืความืมุ่ืงมัื�นในการื่ให้่บริื่การื่และช่้วยเห่ล่อ 
ป็รื่ะช้าช้น รื่วมืทั�งการื่มุ่ืงให่้บริื่การื่ต่่อผู้รื่ับบริื่การื่ 
ด้วยความืรื่วดเร็ื่ว และได้กำาห่นดแนวทางใน 
การื่ป็ฏิิบัติ่งานท่�สำอดคล้องกับความืต้่องการื่ของ
ป็รื่ะช้าช้นภายใต้่สำถ่านการื่ณ์์ต่่าง ๆ ท่�เป็ล่�ยนแป็ลง
ไป็ได้อย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิและต่่อเน่�อง

12. สมรรถนะด้�นทักษะในก�รส่ือส�ร:  
ในการื่ท่�จะต่่อสู้ำกับการื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19  
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ซ้ึ่�งเป็็นมืหั่นต่ภัยท่�ช้าวโลกไมื่เคยรู้ื่จักมืาก่อน  
การื่ท่�จะทำาให้่ป็รื่ะช้าช้นได้ต่รื่ะห่นักถ้่งอันต่รื่าย 
และม่ืความืรู้ื่ความืเข้าใจในการื่ป้็องกันตั่วและ 
การื่แพิรื่่กรื่ะจายของโรื่คนั�นถ่่อเป็็นเร่ื่�องให่มื ่
และค่อนข้างยากท่�จะดำาเนินการื่ได้อย่างทันท่วงท่  
ดังนั�น การื่บริื่ห่ารื่การื่ส่ำ�อสำารื่ของรัื่ฐบาลโดยเฉพิาะ
กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สำุขจ้งม่ืความืสำำาคัญยิ�งท่�จะต้่อง 
เผยแพิร่ื่ข้อมูืลให้่ป็รื่ะช้าช้นได้รัื่บรู้ื่ และเข้าใจถ้่ง
วิธ่ิการื่รัื่บม่ือ และการื่ป็ฏิิบัติ่ต่นทั�งต่่อต่นเองและ 
ชุ้มืช้นนั�นเป็็นเร่ื่�องท่�ค่อนข้างยากลำาบาก ศับค. จ้งได้ 
แต่่งตั่�งโฆษกโดยเฉพิาะเพิ่�อรื่ายงานสำถ่านการื่ณ์์ 
และเผยแพิร่ื่ข้อมูืลข่าวสำารื่และมืาต่รื่การื่ป้็องกัน
สำำาห่รัื่บสำถ่านการื่ณ์์น่�เป็็นการื่เฉพิาะ

การื่กำาห่นดให้่ม่ืโฆษกท่� เป็็นบุคลากรื่
ทางการื่แพิทย์ ค่อ นายแพิทย์ทว่ศิัลป์็ วิษณุ์โยธิิน  
ซ้ึ่�งม่ืบุคลิกภาพิท่�น่าเช่้�อถ่่อ และพูิดจาน่าฟัังมืาเป็็น
ผู้ให้่ข้อมูืลป็รื่ะจำาวันร่ื่วมืกับรื่องโฆษกกรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัท่�สำรุื่ป็การื่แถ่ลงข่าวของโฆษก  
ศับค. เป็็นภาษาอังกฤษ ทำาให้่ม่ืการื่กรื่ะจาย
ข้อมูืลข่าวสำารื่ความืเคล่�อนไห่วและแนวทางวิธ่ิ 
การื่ดำาเนินงานของรัื่ฐ รื่วมืทั�งคำาแนะนำาต่่าง ๆ 
และขอ้มูืลท่�เป็็นป็รื่ะโยช้น์เป็็นรื่ายวันแก่ป็รื่ะช้าช้น
ทั�วไป็อยา่งต่่อเน่�องนานนับเด่อนจนตั่วเลขผู้ติ่ดเช่้�อ 
ภายในป็รื่ะเทศัลดลงเป็็นศูันย์

ดังนั�น จ้งถ่่อได้ว่าห่น่วยงานภาครัื่ฐ โดยเฉพิาะ 
สำำานักนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สำขุ กรื่ะทรื่วง
มืห่าดไทย กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ได้ม่ืการื่ส่ำ�อสำารื่
และแจ้งข้อมูืลข่าวสำารื่ได้อย่างรื่วดเร็ื่ว ฉับไว และ 
ถู่กต้่อง ทั�งยังเปิ็ดโอกาสำให้่ม่ืการื่สำอบถ่ามืคำาถ่ามื
ต่่าง ๆ ได้โดยต่รื่งอ่กด้วย

นอกจากสำมืรื่รื่ถ่นะทั�ง 12 ป็รื่ะการื่ ซ้ึ่�งเป็็น 
สิำ�งจำาเป็็นท่�นักบริื่ห่ารื่รื่ะดับสูำงของไทยจะต้่องพัิฒนา
ต่นเองแลว้ สำำานักงาน ก.พิ. ยงัได้ป็รัื่บป็รุื่งสำมืรื่รื่ถ่นะ
ชุ้ดให่ม่ืสำำาห่รื่ับนักบริื่ห่ารื่รื่ะดับสูำง ซ้ึ่�งกำาลังจะเริื่�มื 
นำามืาใช้้ในการื่พัิฒนาข้ารื่าช้การื่ท่�เป็็นนักบริื่ห่ารื่
รื่ะดับสูำงของไทยเร็ื่ววันน่� ซ้ึ่�งจะนับรื่วมืสำมืรื่รื่ถ่นะ
และความืสำามืารื่ถ่ในการื่สำร้ื่างการื่เป็ล่�ยนแป็ลงและ
นวัต่กรื่รื่มื (Driving Innovation and Change) 
เข้ามืาเสำริื่มืด้วย ตั่วอย่างเช่้น การื่ท่�ท่มืแพิทย์และ
พิยาบาลของโรื่งพิยาบาลศิัริื่รื่าช้ได้พัิฒนาเทคนิค  
Artificial Intelligence (AI) เข้ามืาช่้วยในรื่ะบบ 
การื่ต่รื่วจและวินิจฉัยสำภาพิป็อดของผู้ติ่ดเช่้�อ 
โควิด-19 ทั�งยังได้ม่ืการื่ป็รื่ะสำานสัำมืพัินธ์ิแลกเป็ล่�ยน 
เร่ื่ยนรู้ื่กับท่มืแพิทย์ของป็รื่ะเทศัอินโดน่เซ่ึ่ย 
ในเรื่่�องน่�ด้วย

จ้งนับได้ว่าปั็จจัยป็รื่ะกอบต่่าง ๆ ดังกล่าว  
ซ้ึ่�งเป็็นสำมืรื่รื่ถ่นะห่ลักของผู้บริื่ห่ารื่ในห่น่วยงาน  
และรื่ะบบบริื่ห่ารื่ของผู้ท่�เก่�ยวข้องกับการื่แพิร่ื่รื่ะบาด
ของโรื่คโควิด-19 เป็็นไป็ได้อย่างม่ืป็รื่ะสำิทธิิภาพิ
สำมืควรื่แก่การื่ได้รัื่บความืช่้�นช้มืจากทั�งในและ 
ต่่างป็รื่ะเทศั นอกจากนั�น ยังส่ำงผลให้่ป็รื่ะช้าช้น 
ช้าวไทย รื่วมืทั�งช้าวต่่างช้าติ่ท่�อยู่ในป็รื่ะเทศัไทย
ม่ืความืเช่้�อมัื�นในการื่บริื่ห่ารื่จัดการื่โควิด-19 ของ
รัื่ฐบาลไทยโดยรื่วมื ผู้เข่ยนจ้งขอถ่่อโอกาสำน่�ร่ื่วมืแสำดง
ความืช้่�นช้มืในป็รื่ะสำทิธิิภาพิและความืสำามืารื่ถ่ของ
ท่มืงาน และผู้ท่�ม่ืส่ำวนร่ื่วมืทั�งห่ลายมืา ณ์ ท่�น่�ด้วย 
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A More Balanced Narrative 
of the COVID-19 Pandemic 
in the Context of Thai Public 
Diplomacy

The Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) held  
its Asian Conference 2020 on Multilateral Responses to Global Security  
Challenges on 12 - 13 October 2020 via videoconference. Thailand has been 
an Asian partner to the OSCE since 2000, and although the European - Asian 
partnership is realised in various other fora, the OSCE partnership with Asia itself 
is an important platform where Europe and Asia can learn from each other on 
how best to deal with global security challenges.

Natapanu Nopakun, Deputy Director - General,

and Yajai Bunnag, Counselor, Department of Information

At the conference, Thailand raised 
many important issues, beginning with  
the fact that the COVID-19 pandemic 
catapulted the world further into the age 
of disruption, while highlighting the ever 
closer interconnectedness between local 
and global issues. For foreign ministries, 
the crisis compels a revision of how public 
diplomacy should be managed in the era 
of disruption, based on four observations. 

First, it is likely that after the pandemic, 
there will be an emergence of more complex  
multi-dimensional issues that require  
coordination across different line agencies. 
Second, local communities will be more 
interested in global issues that could have 
repercussions on their daily life. Third,  
diplomats will inevitably have to adopt new  
characteristics, new resources, and new 
approaches to public diplomacy to suit 
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Thailand, where part of the success was in  
the focus in the battle of information. Today, 
we are overwhelmed by misinformation, 
disinformation, fake news, deep fake news, 
and what not. Apart from existing strong 
health system and village health volunteers 
that helped the country contain COVID-19 
to a certain degree, Thailand focused 
on managing communication and flow 
of information. The Center for COVID-19 
Situation Administration (CCSA), set up by 
the government in a timely manner as an 
integrated agency to handle all aspects of 
the pandemic, brought a sense of calm and 
feeling of inclusion of all groups in Thailand, 
while creating a universal understanding of 
the 5 Plus 1 measures (wear masks, wash  
hands, maintain hygiene, physical distancing,  
avoid congested areas and register in the 
application). The massive following to  
televised briefings trusted the transparency 
of the CCSA. 

At least for Thailand, the pandemic 
brought crisis communication to a whole  
new level, not only in terms of a crisis  
communications center that provided 
briefings in both Thai and English, but also 
in terms of new forms of inclusive public  
engagement. For example, both the  
Ministry of Public Health and Ministry of 
Foreign Affairs, two agencies at the forefront 
of COVID-19 crisis communications, came up  
with media products to explain different 
aspects of COVID-19. The Ministry of Public  
Health circulated short video clips on  

demands of the evolving situation. Any 
foreign ministry that is able to maximise its 
leverage in global and local engagement, 
would be able to successfully maintain  
a significant role and influence on the  
international stage to serve local demands 
and interests. Lastly, digital platforms will 
become the main platform for political 
engagement, economic transactions, and 
molding of society’s perceptions. 

For example, when many countries in 
Europe were still facing the risk of a second 
wave at the end of 2020, some countries in 
Asia, such as Thailand, had already begun  
accepting tourists in the Special Tourist Visa 
(STV) scheme since October 2020. In Thailand’s  
case, we are also looking beyond disease 
control measures and gradual reopening 
of the country towards the manufacturing 
and distribution of COVID-19 vaccines. Siam 
Bioscience Co., Ltd, has already entered 
into an agreement with British - Swedish 
company AstraZeneca to manufacture 
vaccines for Thailand and other countries 
in Southeast Asia as “public goods”, which 
truly reflects the spirit of diplomacy for the 
people. The pandemic has indeed affected 
regions in different scales and ways, and 
enabled Thailand to concretise its vision 
on strengthened national health security 
through regional health security. 

One interesting topic of discussion  
as a sub-agenda at the OSCE conference 
was the “nexus” between health security 
and access to information. A case in point is  
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self-care during COVID-19, while the Ministry 
of Foreign Affairs circulated video clips on  
assistance rendered to Thai nationals, and the  
repatriation process for nationals overseas. 

In Thailand, while we tried to balance 
public health, the economy and access to 
information, we felt that it was important 
to nurture a sense of social responsibility 
in sharing news that is accurate, timely, 
and useful to the wider public. It is also 
important to seize the opportunity from 
this pandemic to develop media literacy by 
raising more awareness on what constitutes 
credible information and empowering citizens 
to counter health misinformation that has 
the potential to increase public health risks. 
For example, by spreading misinformation 
on treatment, creating distrust in health 
authorities and their recommendations, 
implying that governments are concealing 
information on health risks. In addition,  

it could also generate fear by stating that 
COVID-19 was created in a laboratory and 
that it is a man-made biological weapon. 
Health misinformation could also induce 
discrimination against foreign nationals,  
by portraying them as carriers of the virus 
into the country. 

During the peak of the pandemic in 
Thailand, the government recognised the  
people’s right to participate in decision-making  
that affects their lives, meeting with various  
sectors, including businesses, farmers, and 
ordinary citizens, to involve them and ensure  
that these measures respond to their specific  
situation and needs. Health authorities and  
relevant experts were enabled to speak 
freely on their areas of expertise and  
recommendations to the public. Journalists 
widely reported on the pandemic, including  
news coverage on public opinion that are 
critical of the government’s response.  

While we tried to balance public health, 
the economy and access to information,  

we felt that it was important to nurture  
a sense of social responsibility in  

sharing news that is accurate,  
timely, and useful to the wider public.

“

”
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The individual’s right to privacy and freedom  
of movement have been respected as much 
as possible, as long as they do not pose a 
health risk to others. On the state quarantine 
system, in Thailand it is accepted by society 
as the necessary approach to protect the  
right to collective health security in society -  
it is therefore pertinent for non-Thais to  
understand this. 

We learned that we must continue 
to do our utmost to care for people who 
may be at risk of being excluded. We know 
that government is held to account, and 
while public trust must be earned, public 
sacrifice is also critical. In protecting the right 
to life, which includes basic healthcare, and 
in fulfilling the right to health security, one 
may have to forfeit the right to privilege. 

A more “balanced narrative” of the 
COVID-19 story of Thailand must begin  
with a comprehensive reflection of the  
challenges we faced. It should continue by  

an acceptance of the facts, as read in 
mainstream interpretation of events, that 
Thailand, like other countries around the 
world, faced many obstacles in dealing 
with the first global crisis of the digital age.  
Throughout the challenging COVID-19  
situation, we saw the divergence in global  
policy responses as the challenge of  
navigating an unprecedented global  
situation under conditions of enormous 
uncertainty. 

The narrative presented should seek 
to communicate that, irrespective of the 
different scorecards given on Thailand’s 
management of COVID-19, there are certain 
local practices which have been commended  
globally for its effective containment of  
the pandemic. These good practices are  
what we wish to share, as we strategically 
adapt and engage in social learning to  
best deal with global security challenges 
in the future. 
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ก�รรับรองก�รเย่อนไทำย 
ของบุคคลสำาคัญจากตั่างประเทศ 
ในยุ่คความปกตัิใหม่ (New Normal)

การรับรองการเย่อนไทยของบุคคลสำาคัญจากต่างประเทศถ่อเป็นเคร่่องม่อสำาคัญ
ประการหนึ่งในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศของไทย วัตถุประสงค์สำาคัญ ค่อ การรับรอง
การเย่อนที่เป็นไปอย่างสมเกียรติและสอดคล้องตามหลักปฏิบัติด้านพิธีการทูตอันเป็น
สากล เช่น การจัดพิธีการต้อนรับ - ส่งที่ท่าอากาศยาน การมอบพวงมาลัยและของขวัญ 
การเลี้ยงรับรอง ตลอดจนการดูแลและอำานวยความสะดวกให้ผู้มาเย่ียมเย่อนอย่างใกล้ชิด
ในด้านต่าง ๆ เช่น ที่พัก ขบวนรถยนต์ การรักษาความปลอดภัย เพ่่อให้เกิดความประทับใจ 
และความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย

อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้ังแต่ต้นปี 2563 ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินภารกิจด้านการต่างประเทศในทุกมิติ รวมถึงการรับรองการเย่อน ภายใต้ 
สภาวะ “ความปกติใหม่” หร่อ “New Normal” ในปัจจุบัน หน่วยงานไทยที่เก่ียวข้อง 
ต่างเห็นพ้องว่า ไทยจำาเป็นจะต้องปรับปรุงแนวทางการรับรองการเย่อนให้สอดคล้องกับ 
มาตรการควบคุมโรคและหลักการทางสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐาน 
ด้านการรับรองดังที่ปฏิบัติมา เพ่่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพ่่อให้ 
การเย่อนไทยของบุคคลสำาคัญจากต่างประเทศเป็นไปอย่างราบร่่นสมเกียรติ

ปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์1

ขันทอง เน่้อนวล2

ศิรวัชร จรัสโชค3

พลภัทร บุญจันทร์4

กองรับรอง กรมพิธีการทูต 

1 ผู้อำานวยการื่กองรัื่บรื่อง
2 นักการื่ทูต่ช้ำานาญการื่ (ท่�ป็ร้ื่กษา)
3 นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัติ่การื่
4 พินักงานค้นคว้าและบริื่ห่ารื่จัดการื่ข้อมูืล
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ด้วยเห่ตุ่น่� กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่ โดยกองรื่ับรื่อง  
จ้งได้จัดการื่สัำมืมืนาภายใต้่หั่วข้อ “การื่ป็รัื่บป็รุื่งการื่รัื่บรื่อง 
การื่เย่อนและอำานวยความืสำะดวกบุคคลสำำาคัญ 
ต่่างป็รื่ะเทศัในยคุความืป็กต่ใิห่ม่ื (New Normal)” 
เม่ื�อวันพิฤหั่สำบด่ท่� 27 สิำงห่าคมื 2563 ณ์ โรื่งแรื่มื
แมืนดารื่นิ โอเร่ื่ยนเต็่ล กรุื่งเทพิฯ โดยม่ืนายจิต่ติ่พัิฒน์  
ทองป็รื่ะเสำริื่ฐ อธิิบด่กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่ กล่าวเปิ็ด 
การื่สัำมืมืนาและม่ืข้ารื่าช้การื่และบุคลากรื่ของ
ห่น่วยงานรื่าช้การื่และรัื่ฐวิสำาห่กิจต่่าง ๆ เข้าร่ื่วมื  
จำานวนทั�งสิำ�น 100 คน จากห่น่วยงาน 41 แห่่ง  
โดยม่ืวัต่ถุ่ป็รื่ะสำงค์ห่ลักในการื่วางแนวป็ฏิิบัติ่ให่ม่ื 
ในการื่ต้่อนรัื่บบุคคลสำำาคัญจากต่่างป็รื่ะเทศั 
ท่�มืาเย่อนไทยในยุค New Normal ในด้านต่่าง ๆ  
เช่้น การื่จัดขบวนรื่ถ่ยนต์่ การื่จัดเต่ร่ื่ยมืท่�พัิก  
พิิธ่ิการื่ท่�ท่าอากาศัยาน เป็็นต้่น

อธิิบด่กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่ ได้กล่าวเปิ็ดการื่สัำมืมืนาฯ 
โดยยำ�าว่า การื่แลกเป็ล่�ยนป็รื่ะสำบการื่ณ์์และซึ่กัซ้ึ่อมื
ความืเข้าใจรื่ะห่ว่างห่น่วยงานทั�งในด้านห่ลักเกณ์ฑ์์
และห่ลักป็ฏิิบัติ่เป็็นปั็จจัยสำำาคัญในการื่ป็รัื่บตั่วและ
นโยบายของทุกภาคส่ำวนในยคุ New Normal ทั�งน่�  
สูำต่รื่สำำาเร็ื่จในการื่ป็ฏิิบัติ่ภารื่กิจด้านพิิธ่ิการื่ทูต่ 
ต้่องทำางานกันเป็็นท่มืต้่องม่ืความืเข้าใจและเช่้�อมัื�น 
ซ้ึ่�งกันและกัน เพ่ิ�อให้่การื่ป็ฏิิบัติ่ภารื่กิจเป็็นไป็ 
อย่างรื่าบร่ื่�น และโดยท่�งานพิิธ่ิการื่ทูต่ถ่่อเป็็น 
เคร่ื่�องม่ือสำำาคัญในการื่ดำาเนินนโยบายต่่างป็รื่ะเทศั 
และเป็็นปั็จจัยสู่ำความืสำำาเร็ื่จของการื่เย่อนและ 
การื่ป็รื่ะชุ้มืรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัท่�ไทยเป็็นเจ้าภาพิ  
ดังนั�น ข้อมูืล ข้อคิดเห็่นจากการื่สัำมืมืนาจะเป็็น 
พ่ิ�นฐานสำำาคัญในการื่จัดทำามืาต่รื่ฐานการื่ป็ฏิิบัติ่งาน
และห่ลักป็ฏิิบัติ่อันเป็็นเลิศัต่ามืแนวทาง Smart 
Protocol ต่่อไป็  

ต่่อมืา ในช่้วงไต่รื่มืาสำสุำดท้ายของปี็ 2563  
บุคคลสำำาคัญจากต่่างป็รื่ะเทศัได้เริื่�มืมืาเย่อน
ป็รื่ะเทศัไทยอ่กครัื่�งห่น้�ง ได้แก่ นายห่วัง อ่� มืนต่ร่ื่แห่่งรัื่ฐ 
และรัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั

สำาธิารื่ณ์รื่ฐัป็รื่ะช้าช้นจ่น เม่ื�อวันท่� 14 - 15 ตุ่ลาคมื  
2563 และนาย Péter Szijjártó รัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัและการื่ค้าฮัั่งการ่ื่  
เม่ื�อวันท่� 3 - 4 พิฤศัจิกายน 2563 โดยการื่เย่อน 
ทั�ง 2 คณ์ะดังกล่าวนับเป็็นป็ฐมืบทแห่่งการื่เย่อน 
รูื่ป็แบบให่ม่ืในยุค New Normal ซ้ึ่�งท่มืงาน 
กองรัื่บรื่อง กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่ ได้นำาแนวป็ฏิิบัติ่ 
ในการื่รัื่บรื่องจากการื่สัำมืมืนาข้างต้่นมืาใช้้ใน 
การื่รัื่บรื่องคณ์ะทั�งสำองด้วย

แนวิปีฏิิบัติใหัมื่่
ห่ลักการื่สำำาคัญท่�สุำดในการื่ป็รัื่บป็รุื่งแนวป็ฏิิบัติ่  

ค่อ การื่เพิิ�มืมิืติ่ด้านสำาธิารื่ณ์สุำขและห่ลักการื่ 
เว้นรื่ะยะห่่างทางสัำงคมืเข้าไป็ในแนวป็ฏิิบัติ่ท่�ม่ื 
อยู่เดิมื โดยแบ่งเป็็นป็รื่ะเด็นต่่าง ๆ ดังน่� 

1. ภ�พรวม แนวป็ฏิิบัติ่ให่ม่ืท่�สำำาคัญท่�สุำด 
ค่อ การื่กำาห่นดให้่ผู้ปฏิิบัติง�นทุกคน ทั�งฝ่ายไทย 
และฝ่ายต่่างป็รื่ะเทศั สวมหน้�ก�กอน�มัย 
ท�งก�รแพทย์ (Surgical mask ห่ร่ื่อ Medical 
mask) และเว้นระยะห่�งจ�กคณะผู้เดินท�งม�จ�ก 
ต่�งประเทศอย่�งน้อย 1 เมตร หลีกเล่ียงก�รสัมผัส
ท�งก�ย อาทิ การื่สัำมืผัสำม่ือ การื่สำวมืกอด ตลอด
ระยะเวล�ปฏิิบัติง�น สำ่วนผู้ปฏิิบัติง�นใกล้ชิด 
กับคณะเป็นพิเศษ เช่้น พินักงานขับรื่ถ่และเจ้าห่น้าท่�
ต่ำารื่วจสัำนติ่บาลป็รื่ะจำาตั่วบุคคลสำำาคัญ ต้องสวม
หน้�ก�กอน�มัยชนิด N95 กระบังป้องกันใบหน้�  
(Face Shield) และถงุมืออีกช้ันหน่ึง เพ่ิ�อห่ล่กเล่�ยง 
การื่สัำมืผัสำทางกายท่�อาจเกิดข้�น

2. ก�รจัดทีมแพทย์ติดต�มคณะ ซ้ึ่�งเป็็น 
ผู้แทนจากกรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำข เฝ้าติ่ดต่ามืสัำงเกต่ 
ความืเส่ำ�ยงของโรื่คโควิด-19 เป็็นการื่เฉพิาะ  
โดยท่มืแพิทย์จะทำาห่น้าท่�กำากับดูแลมืาต่รื่การื่ 
ควบคุมืโรื่ค ต่ลอดจนให่้คำาแนะนำาแก่เจ้าห่น้าท่� 
ผู้ป็ฏิิบติั่งาน เพ่ิ�อสำร้ื่างความืมัื�นใจว่าการื่ดำาเนินการื่
ทุกขั�นต่อนสำอดคล้องกับมืาต่รื่การื่ด้านสำาธิารื่ณ์สุำข
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3. ก�รตรวจห�เช้ือโควิด-19 โดยกำาห่นดให่้
บุคคลในคณ์ะเข้ารัื่บการื่ต่รื่วจทางห้่องป็ฏิิบัติ่การื่ 
เพ่ิ�อวินิจฉัยโรื่คโควิด-19 เป็็นกำาห่นดการื่แรื่ก 
ห่ลังจากเดนิทางมืาถ้่งป็รื่ะเทศัไทย โดยอาจดำาเนนิการื่
ท่�ท่าอากาศัยานห่ร่ื่อโรื่งแรื่มืท่�พัิกแล้วแต่่กรื่ณ่์ ทั�งน่�  
การื่ต่รื่วจเช่้�อจะกรื่ะทำาผ่านกรื่ะบวนการื่ต่รื่วจห่า 
สำารื่พัินธุิกรื่รื่มื (RT-PCR) ซ้ึ่�งเป็็นวิธ่ิมืาต่รื่ฐานสำากล
ในการื่เก็บตั่วอย่างส่ำงต่รื่วจโดยการื่ป้็ายกวาดทาง
จมูืกร่ื่วมืคอห่อย (nasopharyngeal swab) ซ้ึ่�งเป็็น
วิธ่ิการื่ต่รื่วจห่าเช่้�อท่�แม่ืนยำาท่�สุำด ก่อนจะให้่คณ์ะ
พัิกรื่อฟัังผลป็รื่ะมืาณ์ 3 ชั้�วโมืง ห่ลังจากป็รื่ากฏิผล
การื่ต่รื่วจว่า ไม่ืพิบเช่้�อจากบุคคลในคณ์ะทั�งห่มืด 
จ้งจะสำามืารื่ถ่เริื่�มืกำาห่นดการื่ต่ามืท่�วางไว้ต่่อไป็ได้

4. ก�รปรับลดบุคล�กรและพิธีก�ร  
ในขั�นต่อนต่่าง ๆ ซ้ึ่�งเดิมืม่ืจำานวนมืากให้่เห่ล่อเท่าท่� 
จำาเป็็น เช่้น (1) ป็รัื่บลดจำานวนผู้ให้่การื่ต่อ้นรัื่บ - ส่ำง  
ณ์ ท่าอากาศัยาน ให่้เห่ล่อเพ่ิยง 2 คน (ฝ่ายไทย
และฝ่ายต่่างป็รื่ะเทศัอย่างละคน) ใช้้การื่ไห่ว้แทน
การื่สัำมืผัสำม่ือ งดการื่มือบพิวงมืาลัยห่ร่ื่อช่้อดอกไม้ื 
ซ้ึ่�งถ่่อเป็็นวัสำดุท่�กักเก็บเช่้�อ และกล่าวทักทายเพ่ิยง
สัำ�น ๆ ก่อนจะนำาคณ์ะทั�งห่มืดไป็ยงัพ่ิ�นท่�ควบคมุืของ
ท่าอากาศัยาน ห่ร่ื่อนำาข้�นขบวนรื่ถ่ยนต่์เดินทางไป็
ยงัโรื่งแรื่มืท่�พัิกแล้วแต่่กรื่ณ่์ เพ่ิ�อเข้ารัื่บการื่ต่รื่วจห่า
เช่้�อโควิด-19 (2) สำำาห่รัื่บการื่เข้าเย่�ยมืคารื่วะนายก
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ห่ร่ื่อรื่องนายกรื่ัฐมืนต่ร่ื่ท่�ทำาเน่ยบรัื่ฐบาล  
สำำานักเลขาธิิการื่นายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ (สำลน.) ได้จำากัด 
จำานวนคนให้่เห่ล่อน้อยท่�สุำด ห่ากคณ์ะม่ืจำานวน
เกินกว่าท่�กำาห่นดไว้ จะไม่ืได้รัื่บอนุญาต่ให้่เข้าพ่ิ�นท่�
ทำาเน่ยบรัื่ฐบาล นอกจากน่� สำลน. ยังของดแลก 
ของขวัญ และให้่สำวมืห่น้ากากอนามัืยต่ลอดเวลา  
โดยม่ืข้อยกเว้นให้่ถ่อดห่น้ากากได้ในช่้วงถ่่ายภาพิคู่ 
เท่านั�น

5.  โรงแรมท่ีพัก เล่อกใช้้โรื่งแรื่มืท่�ผ่านการื่ต่รื่วจ 
ป็รื่ะเมิืน Alternative State Quarantine (ASQ) เพ่ิ�อ
สำร้ื่างความืมัื�นใจให่แ้ก่ทุกฝ่ายว่า การื่บรื่หิ่ารื่จดัการื่ 

ของโรื่งแรื่มืสำอดคล้องกับมืาต่รื่การื่ควบคุมืโรื่ค  
เช่้น ห้่องพัิกแต่่ละห้่องใช้้เคร่ื่�องป็รัื่บอากาศัแยกส่ำวน  
ไม่ืเป็็นรื่ะบบท่อส่ำงลมืเย็นร่ื่วมื และไม่ืปู็ด้วยพิรื่มื 
ซ้ึ่�งเป็็นวัสำดุกักเก็บเช่้�อโรื่ค เป็็นต้่น ทั�งน่� เพ่ิ�อรื่องรัื่บ
กรื่ณ่์บุคคลในคณ์ะต่รื่วจพิบเช่้�อ นอกจากน่� ต้่องขอ 
ความืร่ื่วมืม่ือจากฝ่ายต่่างป็รื่ะเทศัให้่ป็ฏิิบัติ่ต่ามื
มืาต่รื่การื่ควบคุมืโรื่ค ณ์ โรื่งแรื่มืท่�พัิกด้วย เช่้น  
(1) ขอให้่คณ์ะพัิกอยูภ่ายในชั้�นท่�สำำารื่องไว้ให้่เท่านั�น 
ไม่ืให้่ลงมืาป็ะป็นกับแขกอ่�น ๆ ของโรื่งแรื่มื (2) ห้่ามื
มิืให้่ใช้้สิำ�งอำานวยความืสำะดวกสำาธิารื่ณ์ะของโรื่งแรื่มื  
อาทิ ห้่องอาห่ารื่ ห้่องออกกำาลังกาย สำรื่ะว่ายนำ�า  
(3) กำาห่นดให่้รัื่บป็รื่ะทานอาห่ารื่เช้้าในห่้องพัิก  
ในกรื่ณ่์บุคคลในคณ์ะต้่องการื่รัื่บป็รื่ะทานอาห่ารื่
ร่ื่วมืกัน อาจจัดห้่อง function room ให้่ได้ แต่่ต้่อง
พิิจารื่ณ์าอยา่งถ่่�ถ้่วนว่าบริื่เวณ์ห้่อง ต่ลอดจนเสำน้ทาง
ท่�ใช้้เพ่ิ�อไป็ยังห้่องดังกล่าว จะไม่ืม่ืโอกาสำพิบป็ะกับ
แขกต่ามืป็กติ่ของโรื่งแรื่มื

6. ก�รจัดขบวนรถยนต์ กำาห่นดแนวทาง 
ดังน่� (1) ให้่แยกรื่ถ่ยนต์่ของผู้พิำานักในป็รื่ะเทศัไทย  
(เจ้าห่น้าท่�ฝ่ายไทยและเจ้าห่น้าท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่
ต่่างป็รื่ะเทศัในไทย) ออกจากรื่ถ่ยนต์่รัื่บรื่องคณ์ะ 
ผู้เดินทางมืาจากต่่างป็รื่ะเทศั เพ่ิ�อป้็องกันความืเส่ำ�ยง 
ในการื่แพิร่ื่กรื่ะจายของเช่้�อจากการื่อยู่ร่ื่วมืกัน 
ในพ่ิ�นท่�ปิ็ด (2) ติ่ดตั่�งแผงกั�น (partition) รื่ะห่ว่าง
พินักงานขับรื่ถ่และผู้โดยสำารื่ภายในรื่ถ่ยนต่์ทุกคัน 
ท่�ใช้้รัื่บรื่องคณ์ะ (3) จัดเต่ร่ื่ยมือุป็กรื่ณ์์สำำาห่รัื่บ 
ฆ่าเช่้�อโรื่คและห่น้ากากอนามัืยไว้ในรื่ถ่ยนต์่  
(4) จัดรื่ถ่ยนต่์เพิิ�มืเต่ิมืสำำาห่รื่ับผู้ติ่ดต่ามืทาง 
การื่แพิทย์ป็รื่ะจำาคณ์ะ

7. ก�รจัดง�นเล้ียงรับรอง เล่อกใช้้ห่้อง
เล่�ยงรัื่บรื่องซ้ึ่�งม่ืลักษณ์ะเป็็นห้่องปิ็ด จัดโต๊่ะและ 
ท่�นั�งห่่างกัน 1 - 1.5 เมืต่รื่ ป็รัื่บลดจำานวนผู้ร่ื่วมื 
โต๊่ะอาห่ารื่ให่้เห่ล่อน้อยท่�สุำด จำากัดจำานวนบรื่ิกรื่
ภายในห้่องไม่ืเกิน 3 คน ซ้ึ่�งต้่องสำวมืถุ่งม่ือ ห่น้ากาก
อนามืัย และ face shield ต่ลอดการื่ให่้บริื่การื่
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8. ก�รดำ�เนินก�รท่ีท่�อ�ก�ศย�น ขอให้่ 
เจ้าห่น้าท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ต่่างป็รื่ะเทศัในไทย 
รื่วบรื่วมืเอกสำารื่ท่�จำาเป็็นต่่อมืาต่รื่การื่ดา้นสำาธิารื่ณ์สำขุ
ของไทยจากบุคคลในคณ์ะ อาทิ ผลต่รื่วจโควิด-19  
ใบรัื่บรื่อง Fit to Fly จากป็รื่ะเทศัต้่นทาง ซ้ึ่�งออก 
ภายใน 72 ชั้�วโมืงก่อนการื่เย่อน ต่ลอดจนห่นังส่ำอ 
เดินทางและแบบฟัอร์ื่มืต่รื่วจคนเข้าเม่ือง เพ่ิ�อส่ำงมือบ
ให้่ผู้ป็ฏิิบัติ่งานท่�เก่�ยวข้อง ณ์ ท่าอากาศัยาน ทั�งน่�  
เพ่ิ�ออำานวยความืสำะดวกให้่บุคคลในคณ์ะสำามืารื่ถ่
เดินทางไป็ยังพ่ิ�นท่�ควบคุมืเพ่ิ�อเข้ารัื่บการื่ต่รื่วจเช่้�อ
โดยเร็ื่วท่�สุำด อย่างไรื่ก็ด่ การื่รัื่บเอกสำารื่จากบุคคล 
ในคณ์ะ ถ่่อว่าม่ืความืเสำ่�ยงท่�จะได้รัื่บเช่้�อซ้ึ่�งอาจ
ต่กค้างอยู่บนพ่ิ�นผิวเอกสำารื่ดังกล่าว จ้งต้่องห่าร่ื่อ
กับเจ้าห่น้าท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ในไทยให้่ชั้ดเจน เพ่ิ�อกำาห่นดแนวทางท่�ป็ลอดภัย 
ท่�สุำด สำำาห่รัื่บกรื่ะเป๋็าสัำมืภารื่ะ จะต้่องผ่านการื่ฉ่ดพ่ิน 
นำ�ายาฆ่าเช่้�อก่อนจะลำาเล่ยงไป็ยังโรื่งแรื่มืท่�พัิก

กรณีีบุคคลในคณีะตรวิจพับเชี่�อ
ในการื่รัื่บรื่องการื่เย่อนท่�ผ่านมืา ท่มืงาน 

กองรัื่บรื่อง กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่ ได้ป็รื่ะสำบกับกรื่ณ่์ท่�บุคคล
ในคณ์ะต่รื่วจพิบเช่้�อโควิด-19 อยา่งไรื่ก็ด่ โดยท่�ได้ม่ื 
การื่เต่ร่ื่ยมืแผนเผช้ิญเห่ตุ่ไว้ล่วงห่น้า ผู้ป็ฏิิบัติ่งาน 
ทุกฝ่ายจ้งสำามืารื่ถ่แกไ้ขสำถ่านการื่ณ์์ไดอ้ยา่งทันท่วงท่  
และป้็องกันไม่ืให้่เกิดการื่แพิร่ื่เช่้�อภายในป็รื่ะเทศั
รื่ะลอกให่ม่ืได้ ทั�งน่� แนวทางการื่บริื่ห่ารื่จัดการื่
เพ่ิ�อต่อบสำนองต่่อกรื่ณ่์ข้างต้่น สำามืารื่ถ่สำรุื่ป็ได้ ดังน่� 

1. การื่ดำาเนินการื่ท่�เร่ื่งด่วนท่�สุำด ค่อ ก�รส่งตัว 
บุคคลท่ีตรวจพบเช้ือไปยังสถ�นพย�บ�ล  
(ซ้ึ่�งกำาห่นดไว้ล่วงห่นา้) เพ่ิ�อเข้าสู่ำกรื่ะบวนการื่รื่กัษา
โดยทันท่ โดยเจ้าห่น้าท่�กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัและ 
กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สำขุ จะติ่ดต่ามืไป็ช้ว่ยป็รื่ะสำานงาน 
และอำานวยความืสำะดวกจนบุคคลดังกล่าวเข้าสู่ำ
กรื่ะบวนการื่รัื่กษาโดยป็ลอดภัย

2. เม่ื�อบุคคลในคณ์ะคนใดต่รื่วจพิบเช่้�อ  
บุคคลอ่�นในคณ์ะซึ่้�งเดินทางมืาด้วยกันจะถ่่อเป็็น 
ผู้ม่ืความืเส่ำ�ยงสูำง (high risk) ท่�ม่ืโอกาสำไดรั้ื่บเช่้�อด้วย  
แต่่โดยท่�เช่้�ออาจยังอยู่ในรื่ะยะฟัักตั่ว ผลการื่ต่รื่วจ 
swab จ้งป็รื่ากฏิผลเป็็นลบ ดังนั�น ต้องแจ้งให้บุคคล
ในคณะท้ังหมดพักรออยู่ภ�ยในห้องพักของตนเอง 
เพ่ือสังเกตอ�ก�รจนกว�่จะเดินท�งกลบั นอกจากน่�  
ต้่องกำากับดูแลมิืให้่บุคคลภายนอกคณ์ะ เช่้น  
เจ้าห่น้าท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ต่่างป็รื่ะเทศัในไทย
เข้าไป็ยังชั้�นท่�คณ์ะพัิก โดยบุคคลท่�สำามืารื่ถ่เข้าไป็
ดำาเนินการื่ใด ๆ ในชั้�นท่�คณ์ะพัิกได้ ค่อ เจ้าห่น้าท่�  
ASQ ของโรื่งแรื่มื ซ้ึ่�งต้่องสำวมือุป็กรื่ณ์์ป้็องกัน 
ส่ำวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
อยา่งรัื่ดกุมื และม่ืความืเช่้�ยวช้าญในการื่ป็ฏิิบัติ่งาน 
ด้านการื่ควบคุมืโรื่ค

3. ก�รแจ้งผู้ปฏิิบัติง�นท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด  
ท้ังฝ่�ยไทยและฝ่�ยต่�งประเทศ ให้่ห่ยุดป็ฏิิบัติ่
ห่น้าท่�ทันท่ โดยพัิกรื่ออยู่ในห้่องพัิก/ท่�พิำานัก 
ของต่นเอง เว้นรื่ะยะห่่างจากบุคคลอ่�น เพ่ิ�อรื่อเข้าสู่ำ 
กรื่ะบวนการื่สำอบสำวนโรื่คและป็รื่ะเมิืนความืเส่ำ�ยง 
ต่่อไป็ ทั�งน่� จำาเป็็นต้่องม่ืการื่เต่ร่ื่ยมืท่มืสำำารื่องสำำาห่รัื่บ
กรื่ณ่์ฉุกเฉินเช่้นน่�ไว้ เพ่ิ�อให้่สำามืารื่ถ่เข้ามืารัื่บช่้วงต่่อ
การื่ป็ฏิิบัติ่งานได้อย่างทันท่วงท่

4. แจ้งผู้ดูแลสำถ่านท่�/ยานพิาห่นะท่�คณ์ะ
สัำมืผัสำ อาทิ ท่าอากาศัยาน โรื่งแรื่มืท่�พัิก บริื่ษัท 
ผู้ให้่บริื่การื่รื่ถ่ยนต์่เช่้า ให้่ปิ็ดพ่ิ�นท่�/รื่ถ่ยนต์่ 
เพ่ิ�อทำาความืสำะอาดโดยทันท่ นอกจากน่� ต้่องแจ้ง 
ผู้เก่�ยวข้องทุกฝ่าย เช่้น ส่ำวนรื่าช้การื่ท่�เป็็น 
เจ้าภาพิของการื่เยอ่น สำำานักงานรัื่ฐมืนต่ร่ื่ กรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั ศูันย์ COVID-19 Task Force 
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ศูันย์บริื่ห่ารื่สำถ่านการื่ณ์์
แพิร่ื่รื่ะบาดของโรื่คติ่ดเช่้�อไวรัื่สำโคโรื่นา 2019 (ศับค.) 
และสำำานักเลขาธิิการื่นายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ เพ่ิ�อแจ้งยกเลิก
กำาห่นดการื่ห่าร่ื่อทั�งห่มืด พิร้ื่อมืทั�งแจ้งให้่ผู้บริื่ห่ารื่
รัื่บทรื่าบสำถ่านการื่ณ์์ และห่าร่ื่อถ้่งแนวทางแก้ไข
สำถ่านการื่ณ์์เฉพิาะห่น้า 
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5. ก�รสอบสวนโรค นอกเห่น่อจากกรื่ะทรื่วง
สำาธิารื่ณ์สุำขแล้ว ท่มืสำอบสำวนโรื่ค ซ้ึ่�งป็รื่ะกอบด้วย 
ศูันย์ป็ฏิิบัติ่การื่ภาวะฉุกเฉินทางสำาธิารื่ณ์สุำข (EOC)  
สำถ่าบันป้็องกันควบคุมืโรื่คเขต่เม่ือง (สำป็คมื.)  
กรื่มืควบคุมืโรื่ค กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สำุข และกอง
ควบคุมืโรื่คติ่ดต่่อ สำำานักอนามัืย กรุื่งเทพิมืห่านครื่  
จะเดินทางมืายังท่�เกิดเห่ตุ่เพ่ิ�อต่รื่วจสำอบกล้อง 
วงจรื่ปิ็ดและซัึ่กถ่ามืผู้เก่�ยวข้อง เพ่ิ�อรื่วบรื่วมืข้อมูืล
ว่าผู้ติ่ดเช่้�อได้สัำมืผัสำใครื่ห่ร่ื่อห่ยิบจับสิำ�งของใดบ้าง  
ห่ากพิบว่าม่ืผู้สัำมืผัสำใกล้ชิ้ด เช่้น อยู่ในพ่ิ�นท่�ปิ็ด 
ร่ื่วมืกันเป็็นรื่ะยะเวลานานกว่า 5 นาท่ โดยไม่ืสำวมื
ห่น้ากากอนามืัย สัำมืผัสำม่ือห่ร่ื่อสำวมืกอด บุคคล 
ดังกล่าวจะถ่่อว่าเป็็นผู้ม่ืความืเส่ำ�ยงสูำง ซ้ึ่�งจะต้่องเข้า
สำถ่านกกัตั่วของรื่ฐั ห่ร่ื่อกักตั่วในท่�พิำานักแล้วแต่่กรื่ณ่์  
โดยติ่ดต่ามือาการื่อย่างใกล้ชิ้ด (โดยกรื่ณ่์ดังกล่าว
จะถ่่อเป็็นการื่ติ่ดเช่้�อภายในป็รื่ะเทศั) ส่ำวนบุคคล 
ซ้ึ่�งไม่ืได้ป็ฏิิบัติ่งานใกล้ชิ้ดห่ร่ื่อสัำมืผัสำโดยต่รื่ง จะถู่ก
รื่ะบใุห้่เป็็นผู้ม่ืความืเสำ่�ยงต่ำ�า (low risk) โดยสำามืารื่ถ่
ดำาเนินช่้วิต่ต่ามืป็กติ่ได้ แต่่ให้่สำวมืห่น้ากากอนามัืย 
และเว้นรื่ะยะห่่างทางสัำงคมื ห่ล่กเล่�ยงการื่เดินทาง
ข้ามืเม่ืองห่ร่ื่อจังห่วัด และให่สั้ำงเกต่อาการื่เป็็นเวลา  
14 วัน ต่ลอดจนเข้ารัื่บการื่ติ่ดต่ามือาการื่และ 
ต่รื่วจห่าเช่้�อต่ามืนัดห่มืายของห่นว่ยงานสำาธิารื่ณ์สำขุ

6. ก�รส่งคณะกลับ ห่ลังจากรื่ะงับกำาห่นดการื่
เย่อนทั�งห่มืด และให้่คณ์ะพัิกรื่ออยู่ภายในห้่องพัิก
ของต่น บุคคลในคณ์ะซึ่้�งม่ืผลต่รื่วจเป็็นลบ สำามืารื่ถ่
เดินทางออกจากป็รื่ะเทศัไทยได้ต่ามืกำาห่นดการื่เดิมื  
ส่ำวนบุคคลท่�ต่รื่วจพิบเช่้�อ จะต้่องรัื่บการื่รัื่กษาจน
ห่ายขาดก่อน จ้งจะสำามืารื่ถ่เดินทางกลับป็รื่ะเทศั 
แต่่ห่ากฝา่ยต่่างป็รื่ะเทศัป็รื่ะสำงคจ์ะจัดเท่�ยวบินพิิเศัษ
เพ่ิ�อรัื่บผู้ติ่ดเช่้�อกลับป็รื่ะเทศั ก็สำามืารื่ถ่กรื่ะทำาได้  
โดยป็รัื่บสำถ่านะเท่�ยวบินเป็็น Air Ambulance และ
จัดบุคลากรื่ทางการื่แพิทยดู์แลรื่ะห่วา่งการื่เดนิทาง

7. ก�รห�รือเพ่ือเตรียมแผนเผชิญเหตุ 
ล่วงหน้� ต่ลอดจนการื่สำร้ื่างความืเข้าใจรื่ะห่ว่าง
ผู้ป็ฏิิบัติ่งานทุกฝ่าย โดยเฉพิาะเจ้าห่น้าท่�สำถ่าน

เอกอคัรื่รื่าช้ทตู่ต่่างป็รื่ะเทศั ให่ป้็ฏิิบัติ่ต่ามืมืาต่รื่การื่
ทางสำาธิารื่ณ์สำขุอยา่งเคร่ื่งครัื่ด จะช่้วยให้่การื่รัื่บรื่อง 
การื่เย่อนในรูื่ป็แบบให่ม่ืเป็็นไป็อย่างรื่าบร่ื่�นโดยเฉพิาะ 
กรื่ณ่์ฉุกเฉิน นอกจากน่� ควรื่ห่าร่ื่อกับผู้ให้่บริื่การื่
ภายในป็รื่ะเทศัท่�เก่�ยวข้องกับการื่เยอ่น อาทิ โรื่งแรื่มื  
บริื่ษัทรื่ถ่ยนต่์เช่้า ร้ื่านอาห่ารื่ผู้ให้่บริื่การื่จัดเล่�ยง 
รัื่บรื่อง โดยแจ้งล่วงห่น้าว่า ห่ากเกิดกรื่ณ่์ต่รื่วจพิบเช่้�อ 
จะต้่องดำาเนินการื่อยา่งไรื่ เช่้น การื่ทำาความืสำะอาด 
สำถ่านท่� การื่ฆ่าเช่้�อภายในรื่ถ่ยนต่์ และงดใช้้งาน 
อยา่งน้อย 3 วัน ทั�งน่� เพ่ิ�อให้่ทุกฝ่ายสำามืารื่ถ่ต่อบสำนอง 
ได้อย่างทันท่วงท่และป้็องกันผลกรื่ะทบลกูโซ่ึ่ในกรื่ณ่์
ผู้ให้่บริื่การื่เห่ล่าน่�รัื่บงานไว้ล่วงห่น้าในช่้วงดังกล่าว

บทำสุรุปี
การื่รัื่บรื่องการื่เย่อนของบุคคลสำำาคัญ 

ต่่างป็รื่ะเทศัทั�ง 2 คณ์ะ ในช่้วงไต่รื่มืาสำสุำดท้าย
ของปี็ 2563 เป็็นโอกาสำท่�กองรัื่บรื่อง กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่  
และห่น่วยงานไทยท่�เก่�ยวข้องได้นำาแนวป็ฏิิบัติ่ให่ม่ื 
ในยคุ New Normal ไป็ป็รื่บัใช้้ในการื่ป็ฏิิบัติ่งานจริื่ง  
โดยพิบว่า แนวป็ฏิิบัติ่ดังกล่าวม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิในรื่ะดบั 
ท่�น่าพิอใจโดยเฉพิาะอย่างยิ�งในการื่ต่อบสำนอง 
ต่่อสำถ่านการื่ณ์์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงท่ ดังเช่้น 
กรื่ณ์่ท่�บุคคลในคณ์ะต่รื่วจพิบเช้่�อฯ ซึ่ง เป็น 
ก�รดำ�เนนิก�รต�มแนวนโยบ�ย Smart Protocol 
ของกรมพิธีก�รทูต

อยา่งไรื่ก็ด่ โดยท่�สำถ่านการื่ณ์์การื่แพิร่ื่รื่ะบาด
ของโควิด-19 ม่ืแนวโน้มืท่�จะคงอยู่ต่่อไป็อ่กสัำก 
รื่ะยะห่น้�งและแนวป็ฏิิบัติ่ล่าสุำดยังน่าจะสำามืารื่ถ่
พัิฒนาต่่อไป็ได้อ่ก กองรัื่บรื่อง กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่  
จ้งเห็่นควรื่จัดการื่ห่าร่ื่อเพิิ�มืเติ่มืในเชิ้งล้กกับ 
ห่น่วยงานท่�เก่�ยวข้อง เพ่ิ�อป็รัื่บป็รุื่งแนวป็ฏิิบัติ่ล่าสุำด 
ให้่ม่ืความืรื่ัดกุมืและม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิมืากข้�น  
โดยเร่ื่ยนรู้ื่จากป็รื่ะสำบการื่ณ์์ท่�ผ่านมืา เพ่ิ�อเต่ร่ื่ยมื 
ความืพิร้ื่อมืในการื่รัื่บรื่องบุคคลสำำาคัญต่่างป็รื่ะเทศั 
ซ้ึ่�งจะกลับมืาเย่อนไทยอ่กในอนาคต่อันใกล้ 
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1. การสัมมนาในหัวข้อ “การปรับปรุงการรับรองการเย่อนและอำานวยความสะดวกบุคคลสำาคัญต่างประเทศ

ในยุคความปกติใหม่ (New Normal)” วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

2. การต้อนรับที่ท่าอากาศยาน
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3. การถ่ายรูปแบบเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมสวมหน้ากากอนามัย

4. การจัดเลี้ยงแบบเว้นระยะห่าง และการใช้ปกเมนูแบบใช้แล้วทิ้ง

หมายเหตุ ได้รับความอนุเคราะห์ภาพตามข้อ 2 - 4 จากกรมสารนิเทศ  

(เข้าถึงได้ที่ https://www.mfa.go.th/th/ content/cnfmvisit151063?cate=5d5bcb4e15e39c306000683b)
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6. การติดแผงก้ันภายในรถยนต์ระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสาร

5. การฉีดพ่นฆ่่าเช่้อสัมภาระก่อนนำาขึ้น - ลงเคร่่องบิน
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*แนวปฏิบติัใหม*่
องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019

เป�นสถานการณ์ฉกุเฉินด้านสาธารณสขุระหวา่งประเทศ เมื�อวนัที� 30 ม.ค. 2563
COVID-19COVID-19

คณะต้องแสดง Covid-free Certificate หนังสอืเดินทาง 
และแบบฟอรม์ตรวจคนเขา้เมอืง / ฉีดพน่สมัภาระเพื�อฆา่เชื�อ

ปรบัลดจาํนวนคนและพธิกีารใหเ้หลือเท่าที�จาํเป�น อาทิ 
ปรบัใหเ้หลือผูต้้อนรบั-สง่ เพยีง 2 คนที�สนามบนิ / ใชก้ารไหว้
แทนการสมัผสัมอื / ทักทาย-อําลาเพยีงสั�น ๆ / งดมอบมาลัย
และชอ่ดอกไม ้/ งดแลกของขวญั

เลือกใชโ้รงแรม AQ และป�ดชั�นที�คณะพกั / งดใชบ้รกิาร
สว่นกลาง เชน่ สระวา่ยนํ�า ฟ�ตเนส / หลีกเลี�ยงการพบปะ
แขกปกติของโรงแรม / รบัประทานอาหารทกุมื�อในหอ้งพกั

แยกรถของผู้พาํนักในไทย ออกจากรถรบัรองคณะ
เพื�อมใิหน้ั �งปะปนกัน / ติดตั�งแผงกั�นระหวา่ง พขร. 
และผูโ้ดยสาร / เตรยีมอุปกรณ์ฆา่เชื�อโรคและหน้ากากอนามยัไวใ้นรถยนต์
ทกุคัน / จดัรถยนต์สาํหรบัทีมแพทยติ์ดตามคณะ

การปรบัปรุงแนวทางการรบัรองการเยอืนการปรบัปรุงแนวทางการรบัรองการเยอืน
และการอํานวยความสะดวกบุคคลสาํคัญต่างประเทศและการอํานวยความสะดวกบุคคลสาํคัญต่างประเทศ

ในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019ในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019

บุคคลในคณะต้องเขา้รบัการตรวจ RT-PCR Swab Test 
เป�นกําหนดการแรกเมื�อเดินทางถึง ทั�งนี� การฉีดวคัซนีล่วงหน้า
ไมไ่ด้เป�นป�จจยัในการขอยกเวน้การตรวจเชื�อฯ โดยหลังจาก
รอผลประมาณ 3 ชม. และปรากฏผลวา่ไมพ่บเชื�อแล้ว จงึสามารถเริ�มกําหนดการได้ 

ผูป้ฏิบติังานทกุคนสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์
เวน้ระยะหา่ง และหลีกเลี�ยงการสมัผสักับบุคคลในคณะ /
ผูป้ฏิบติังานใกล้ชดิ เชน่ พขร. และ จนท. รปภ. ประจาํตัว VIP 
ต้องสวมหน้ากากอนามยัชนิด N95 face shield และถงุมอืป�องกัน / 
คณะต้องปฏิบติัตามกําหนดการทางการที�ทั�งสองฝ�ายตกลงไวล่้วงหน้า
อยา่งเครง่ครดั / ยงัไมม่กีารยกเวน้มาตรการควบคมุโรคในทกุกรณี 
แมบุ้คคลในคณะจะได้รบัวคัซนีครบแล้วก็ตาม

เน้นความสมเกียรติกับฐานะของแขก คํานึงถึงการรกัษาความปลอดภัย  และหลักการประติบติัต่างตอบแทน
จงึมกีารจดัพธิกีารอยา่งเต็มรูปแบบ มลํีาดับขั�นตอนที�ละเอียด และเกี�ยวขอ้งกับบุคลากรจาํนวนมาก 

4) การดําเนินการที�ท่าอากาศยาน

ผูแ้ทน สธ. รว่มติดตามคณะเพื�อเฝ�าระวงัความเสี�ยงของ
โรคโควดิ-19 เป�นการเฉพาะ กํากับดแูลมาตรการควบคมุโรค
ใหคํ้าแนะนําแก่เจา้หน้าที�ผูป้ฏิบติังาน และประสานงานในการตรวจเชื�อฯ บุคคลในคณะ

2) ทีมแพทยติ์ดตามคณะ

3) การตรวจหาเชื�อโควดิ-19

*เป�นผลจากการสมัมนา เรื�อง การปรบัปรุงการรบัรองการเยอืนและการอํานวยความสะดวกบุคคลสาํคัญต่างประเทศในยุคความปกติใหม ่(New Normal) เมื�อวนัที� 27 ส.ค. 2563 
ณ โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเต็ล กรุงเทพฯ และการนําแนวปฏิบติัดังกล่าวไปใชใ้นการรบัรองบุคคลสาํคัญจากต่างประเทศในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

1. กําหนดการ
สามารถเริ�มกําหนดการทางการ

ทันทีเมื�อเดินทางถึงไทย 
และสามารถมกํีาหนดการสว่นตัวได้

3. การอํานวยความสะดวก
จนท. ฝ�ายไทย อาทิ จนท.รปภ.
จนท.กต. และ พขร.รบัรอง
สามารถปฏิบติังานอํานวย

ความสะดวกคณะฯ ได้อยา่งใกล้ชดิ
โดยไมต้่องเวน้ระยะหา่งทางสงัคม

2. พธิกีาร
เน้นความครบถ้วนตามพธิกีารทตู
อาทิ ผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ใหก้ารต้อนรบัที�ท่าอากาศยาน
การจดัพธิตีรวจแถวกองทหาร
เกียรติยศที�ทําเนียบรฐับาล

4. ขบวนรถยนต์
จดัขบวนฯ อยา่งสมเกียรติ 
โดยคณะสามารถโดยสาร

รถยนต์รว่มกับผูบ้รหิารฝ�ายไทย
หรอืเจา้หน้าที�สถานเอกอัครราชทตู 

ของประเทศตน

5. โรงแรมที�พกั
คณะสามารถเลือกใชโ้รงแรมได้
ตามความประสงค์ และสามารถ
ใชบ้รกิารสิ�งอํานวยความสะดวก

ของโรงแรมได้ตามปกติ

6. งานเลี�ยงรบัรอง
เน้นความเหมาะสมของสถานที�
โดยจดัโต๊ะและที�นั�งไมช่ดิหรอื

หา่งกันจนเกินไป
บรกิรใหบ้รกิารและดแูล
ความเรยีบรอ้ยตลอดงาน

 

ใชห้อ้งป�ด / นั�งหา่งกัน 1 - 1.5 เมตร / บรกิรสวม face shield 
หน้ากากอนามยั และถงุมอื / จดัอาหารแบบ individual set / 
กําหนดเสน้ทางเดินไปยงัสถานที�จดังานที�แยกออกจากเสน้ทางปกติ / จดัที�นั�งแขก
ฝ�ายไทยและฝ�ายต่างประเทศใหอ้ยูค่นละด้านของโต๊ะ / กําหนดบรกิรของแต่ละฝ�าย
โดยไมใ่ชร่ว่มกัน 

8) การจดังานเลี�ยงรบัรอง

แนวปฏิบติัเดิม

1) กําหนดการ/ภาพรวม 5) การปรบัลดบุคลากรและพธิกีาร
ที�สนามบนิและทําเนียบรฐับาล

6) โรงแรมที�พกั

7) การจดัขบวนรถยนต์

protocol.mfa.go.th @ProtocolMFAThailand @protocolmfathailand

(ในกรณีจาํเป�น)
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การปรบัปรุงแนวทางการรบัรองการเยอืน
และการอํานวยความสะดวกบุคคลสาํคัญต่างประเทศ

ในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019

การประชุมเตรยีมแผนเผชญิเหตลุ่วงหน้า 
มคีวามจาํเป�นอยา่งยิ�งเพื�อ
สรา้งความเขา้ใจระหวา่งผูป้ฏิบติังานทกุฝ�าย ใหป้ฏิบติัตามมาตรการทาง
สาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั ซึ�งจะชว่ยบรรเทาผลกระทบในกรณีฉกุเฉิน

ใหข้อ้มูลที�จาํเป�นแก่ผูใ้หบ้รกิาร อาทิ โรงแรม บรษัิทรถยนต์เชา่ รา้นอาหาร
เพื�อใหส้ามารถสนองตอบได้อยา่งทันท่วงทีและมปีระสทิธภิาพ 

พกัรออยูใ่นที�พกัของตนเอง เวน้ระยะหา่งจากบุคคลอื�น 
รอเขา้สูก่ระบวนการสอบสวนโรคและประเมนิความเสี�ยงต่อไป

แจง้ผู้เกี�ยวขอ้งทกุฝ�าย

ทีมสอบสวนโรค ซึ�งประกอบด้วย ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉกุเฉินทาง
สาธารณสขุ (EOC) สถาบนัป�องกันควบคมุโรคเขตเมอืง (สปคม.)
กรมควบคมุโรค สธ. และกองควบคมุโรคติดต่อ สาํนักอนามยั
กรุงเทพมหานคร จะเดินทางมายงัที�เกิดเหตเุพื�อ
ตรวจสอบกล้องวงจรป�ดและซกัถามผูเ้กี�ยวขอ้ง การเดินทางกลับ

เตรยีมทีมสาํรองสาํหรบักรณีฉกุเฉิน
เพื�อใหส้ามารถเขา้มารบัชว่งต่อ
การปฏิบติังานได้อยา่งทันท่วงที

สงัเกตอาการตนเอง / บุคคลภายนอกคณะไมส่ามารถ
ขึ�นไปยงัชั�นที�คณะพกั

สง่ผู้ติดเชื�อไป
สถานพยาบาลทันที

แจง้ให้บุคคลอื�นในคณะ
พกัรอในห้องพกั

บุคคลที�สามารถเขา้ไปในชั�นที�คณะ
พกัได้ คือ จนท. ASQ ของโรงแรม 
ซึ�งสวมชุด PPE อยา่งรดักมุ และมี
ความเชี�ยวชาญในการปฏิบติังาน
ด้านการควบคมุโรค

แจง้ให้ผู้ปฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง
หยุดปฏิบติัหน้าที�ทันที

เจา้หน้าที�ท่าอากาศยาน โรงแรม และบรษัิทผูใ้หบ้รกิาร
รถยนต์เชา่ ใหป้�ดพื�นที�/รถยนต์เพื�อทําความสะอาดทันที

หน่วยราชการที�เป�นเจา้ภาพของการเยอืน สาํนักงานรฐัมนตร ี
และทําเนียบรฐับาล เพื�อแจง้ยกเลิกกําหนดการหารอื พรอ้มทั�ง
แจง้ใหผู้บ้รหิารรบัทราบสถานการณ์

ผูที้�มคีวามเสี�ยงสงูจะต้องเขา้สู่
กระบวนการรกัษาที�โรงพยาบาล
อยา่งไรก็ดี ผูที้�มคีวามเสี�ยงตํ�า
สามารถสงัเกตอาการที�บา้นพกั

บุคคลในคณะซึ�งมผีลตรวจเป�นลบ สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย
ได้ตามกําหนดการเดิม สว่นบุคคลที�ตรวจพบเชื�อ จะต้องรบัการรกัษา
จนหายขาด แต่หากฝ�ายต่างประเทศประสงค์จะจดัเที�ยวบนิพเิศษเพื�อรบั
ผูติ้ดเชื�อกลับประเทศ ก็สามารถกระทําได้โดยปรบัสถานะเที�ยวบนิเป�น 
Air Ambulance และจดัทีมแพทยด์แูลระหวา่งการเดินทาง

โดยม ีจนท.กต. และ สธ. ติดตาม
ประสานงานจนเขา้สูก่ระบวนการรกัษา

การสอบสวนโรค

protocol.mfa.go.th @ProtocolMFAThailand @protocolmfathailand

กองรบัรอง กรมพธิกีารทตู กระทรวงการต่างประเทศ (กรกฎาคม 2564)

กรณีบุคคลในคณะตรวจพบเชื�อโควดิ-19
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ชีวินคิดเร่�องเศรษฐกิจ 
ภาย่ใตั้โควิด วิกฤตัและโอกาส

วิ่�ด้วิยเร่�องของวิิกฤต
สถานการณ์โควิด-19 ในปี ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของ 

มวลมนุษยชาติ เพราะการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม  
รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนไปทั่วโลก หากจะวัดความรุนแรงของวิกฤตครั้งนี้  
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้ประเมินไว้ว่า  
ในปี ค.ศ. 2020 การปิดเม่องหร่อการงดดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทำาให้เศรษฐกิจโลก  
(World GDP) หดตัวไปถึงร้อยละ 5.8 จากปี ค.ศ. 2019 ซึ่ึ่งคร้ังสุดท้ายที่เศรษฐกิจโลก 
เคยหดตัว ค่อในปี ค.ศ. 2008 ในช่วง Global Financial Crisis หร่อที่เราเรียกกันว่า  
Great Recession ซึ่ึ่งหดตัวไปไม่ถึงร้อยละ 1 

ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์ 

ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ท่�ผ่านมืา โลกเคยเผชิ้ญกับวิกฤต่สำาธิารื่ณ์สุำข
ท่�รุื่นแรื่งเช่้นน่�มืาก่อนแล้วในกรื่ณ่์การื่รื่ะบาดของ  
Spanish flu ท่�เกิดข้�นเม่ื�อ 100 ปี็ก่อนพิอด่  
ซ้ึ่�งเห่ตุ่การื่ณ์์ยาวนานถ้่ง 2 ปี็ 2 เด่อน (กุมืภาพัินธ์ิ  
ค.ศั. 1918 - เมืษายน ค.ศั. 1920) และการื่แพิรื่ร่ื่ะบาด 
เกิดข้�นทั�งห่มืด 4 รื่ะลอก โดยม่ืป็รื่ะมืาณ์การื่ผู้สำงสัำย
ว่าจะติ่ดเช่้�อถ้่ง 1 ใน 3 ของป็รื่ะช้ากรื่โลกในขณ์ะนั�น 
ค่อป็รื่ะมืาณ์ 500 ล้านเคสำ และม่ืผู้เส่ำยช่้วิต่มืากกว่า  
17 ล้านคน อยา่งไรื่ก็ด่ ความืรุื่นแรื่งของการื่แพิร่ื่รื่ะบาด 
ของ Spanish flu น่� น่าจะเป็็นผลพิวงจากรื่ะบบ
สำาธิารื่ณ์สุำขท่�ไม่ืพิร้ื่อมื เพิรื่าะเกิดในช่้วงท้ายของ
สำงครื่ามืโลกครัื่�งท่� 1 (เช่้น ความืแออัดและปั็ญห่า 
ความืสำะอาดของค่ายผู้ป่็วยและสำถ่านพิยาบาล  
รื่วมืทั�งการื่เคล่�อนย้ายกำาลังพิลและเช้ลยศ้ัก)  
โดยในกรื่ณ่์ Spanish flu ม่ืการื่ป็รื่ะเมิืนว่ากิจกรื่รื่มื 
ทางเศัรื่ษฐกิจโลกห่ดตั่วจากปี็ก่อนห่น้าป็รื่ะมืาณ์ 
ร้ื่อยละ 5.9 ซ้ึ่�งนับเป็็นการื่ซึ่ำ�าเติ่มืทางเศัรื่ษฐกิจ 
ท่�บอบช้ำ�ามืาจากสำงครื่ามืโลกข้�นไป็อ่ก

ถ้่ามืองย้อนกลับไป็ในช่้วงท่�โลกเกิดวิกฤต่
ทางเศัรื่ษฐกิจ ห่ร่ื่อช่้วงท่� World GDP ติ่ดลบห่ร่ื่อ
เศัรื่ษฐกิจห่ดตั่ว จะเห็่นว่าม่ืการื่ป็รัื่บตั่วเพ่ิ�อรื่องรัื่บ

และป้็องกันการื่เกิดวิกฤต่ในอนาคต่มืาอยา่งต่่อเน่�อง  
ทำาให้่ท่�ผ่านมืา วิกฤต่แบบเดิมื ๆ มัืกไม่ืเกิดข้�นซึ่ำ�า  
ตั่วอย่างเช่้น กรื่ณ่์วิกฤต่ท่�เกิดจากสำงครื่ามืและ 
ความืขัดแย้งในกรื่ณ่์สำงครื่ามืโลกสำองครัื่�ง ทำาให้่
โลกต้่องเสำริื่มืสำร้ื่างกลไกการื่บริื่ห่ารื่ความืสัำมืพัินธ์ิ
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศั เพ่ิ�อห่ล่กเล่�ยงการื่เกิดสำงครื่ามื 
เป็็นวงกว้าง และเมื่�อป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ม่ืความืสำมัืพัินธ์ิ 
อันด่ ม่ืเศัรื่ษฐกิจเช่้�อมืต่่อกันมืากข้�นก็เกิดการื่แสำวงห่า
อำานาจแบบให่ม่ื ค่อ อำานาจทางการื่เงิน ท่�ทำาให้่เกิด 
ความืเช่้�อมืโยงและผลิต่ภัณ์ฑ์์ทางการื่เงินให่ม่ื ๆ  
จนนำาไป็สู่ำวิกฤต่ในรื่ะบบการื่เงนิ ห่ร่ื่อ Great Recession  
ในป็ ีค.ศั. 2007 - 2008 ท่�ทำาให่เ้กิดการื่ป็รื่บักฎห่มืาย
ในรื่ะบบการื่เงนิขนานให่ญ ่รื่วมืถ้่งการื่ป็รื่บัโครื่งสำรื่า้ง
ห่น่วยงานกำากับดูแลไป็ทั�วโลกในช่้วงท่�ผ่านมืา 

การื่ป็รัื่บตั่วเพ่ิ�อลดช่้องโห่ว่ท่�อาจทำาให้่
เกิดวิกฤต่ท่�กล่าวข้างต้่น ทำาให้่นักสำถิ่ติ่และ 
นักเศัรื่ษฐศัาสำต่ร์ื่ห่ลายรื่ายมืองว่า วิกฤต่ครัื่�งต่่อไป็
จ้งไมืน่่าจะเกดิจากสำาเห่ต่เุดิมื ๆ และในรื่ะยะต่่อไป็  
วิกฤต่แต่่ละครัื่�งจะเกิดห่่างกันมืากข้�น แต่่ก็อาจ 
รุื่นแรื่งข้�นจากความืเช่้�อมืโยงและการื่พ้ิ�งพิากัน 
ทางเศัรื่ษฐกิจรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัท่�แน่นแฟ้ันข้�นด้วย 
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เม่ื�อเกิดการื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโควิด-19 ข้�น  
ในช่้วงแรื่ก ไม่ืได้ม่ืใครื่คาดคิดว่าจะขยายวงกว้าง 
ไป็ทั�วโลก เพิรื่าะมืองว่าเป็็นการื่รื่ะบาดเฉพิาะพ่ิ�นท่�  
คล้ายกับโรื่ครื่ะบาดช่้วงก่อนห่น้า จ้งไม่ืได้เต่ร่ื่ยมื
การื่รื่องรัื่บใน scale ท่�ให่ญ่พิอตั่�งแต่่ต้่น แต่่เม่ื�อ
ม่ืการื่รื่ะบาดรื่ะลอกสำองในห่ลายพ่ิ�นท่� ก็ได้เห็่น 
การื่ป็รัื่บตั่วรัื่บม่ือท่�ด่ข้�น เห่ม่ือนกับการื่ป็รัื่บตั่วท่�เคย 
เกิดข้�นในวิกฤต่ครัื่�งก่อน ๆ ทั�งมืาต่รื่การื่ปิ็ดเม่ือง  
การื่เย่ยวยาของภาครัื่ฐ การื่ป็รัื่บช่้วิต่ความืเป็็นอยู ่
ของป็รื่ะช้าช้น การื่สำวมืห่น้ากาก การื่ล้างม่ือ และ
การื่ทำางานนอกสำถ่านท่� ธุิรื่กิจก็ป็รัื่บเป็ล่�ยนกลยุทธ์ิ
การื่เข้าถ้่งลูกค้าและการื่บริื่ห่ารื่จัดการื่ทรัื่พิยากรื่ 
ให้่คุ้มืค่ายิ�งข้�น อย่างไรื่ก็ด่ คำาถ่ามืสำำาคัญค่อ ห่ลังจาก 
เร่ื่�องน่�จบลง สำำาห่รื่ับช่้วิต่ห่ลังโควิด-19 ท่�ม่ืการื่ฉ่ด
วัคซ่ึ่นอย่างแพิร่ื่ห่ลาย จนโควิด-19 กลายเป็็นเช่้�อ 
ไข้ห่วัดให่ญ่อ่กสำายพัินธ์ุิห่น้�ง การื่ป็รื่บัตั่วแบบใดบา้ง 
ท่�จะยังอยู่ต่่อไป็ เพิรื่าะพิฤติ่กรื่รื่มืเห่ล่าน่�จะเป็็น
ปั็จจัยสำำาคัญท่�กำาห่นดโครื่งสำร้ื่างเศัรื่ษฐกิจและสัำงคมื
ในรื่ะยะข้างห่น้าด้วย

ผิลกระทำบต่อเศรษฐกิจไทำย และก�รฟ้ื้�นตัวิ 
ทำี�ไมื่่เทำ่�เทำียมื่ 

สำำาห่รัื่บป็รื่ะเทศัไทย แมืก้ารื่ปิ็ดเม่ืองจะเกดิข้�น 
ในช่้วงสัำ�น ๆ  แต่่ผลกรื่ะทบคอ่นข้างรุื่นแรื่งเม่ื�อเท่ยบกับ 
ป็รื่ะเทศัอ่�น เน่�องจากสัำดส่ำวนการื่พ้ิ�งพิารื่ายได้จาก 
ภาคการื่ท่องเท่�ยวของไทยสูำงถ้่งร้ื่อยละ 11 ของ 
GDP ซ้ึ่�งมืาต่รื่การื่ปิ็ดเม่ืองและห้่ามืเดินทางรื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะเทศั ส่ำงผลให้่นักท่องเท่�ยวต่่างช้าติ่ท่�เดินทาง
มืายังไทยลดลงจาก 40 ล้านคน เห่ล่อเพ่ิยง 6.7 
ล้านคนในปี็ ค.ศั. 2020 ยังไม่ืรื่วมืธุิรื่กิจท่�เก่�ยวข้อง
กับภาคการื่ท่องเท่�ยวท่�ได้รัื่บผลกรื่ะทบเป็็นลูกโซ่ึ่  
นอกจากน่� ยังม่ืการื่ส่ำงออกและการื่ผลิต่ท่�ต้่อง 
ห่ยุดช้ะงักจากการื่ส่ำงสิำนค้าและวัต่ถุ่ดิบท่� ม่ื 
อุป็สำรื่รื่คด้วย ซ้ึ่�งในช่้วงเด่อนธัินวาคมื ค.ศั. 2019  
ก่อนการื่แพิรื่่รื่ะบาดของโควิด-19 ธินาคารื่แห่่ง
ป็รื่ะเทศัไทย (ธิป็ท.) คาดว่าเศัรื่ษฐกิจไทยในปี็  
ค.ศั. 2020 จะเติ่บโต่ท่�ร้ื่อยละ 2.8 แต่่ผลกรื่ะทบ
ต่่อกิจกรื่รื่มืทางเศัรื่ษฐกิจจากการื่แพิร่ื่รื่ะบาดของ
โควิด-19 ต่่อรื่ายได้จากการื่ท่องเท่�ยว การื่ส่ำงออก
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ท่�ต้่องช้ะงักไป็ช่้วงห่น้�ง รื่วมืถ้่งการื่บริื่โภคสิำนค้า 
ในป็รื่ะเทศั รื่วมืแล้วคิดเป็็นร้ื่อยละ 12.3 ของ GDP 
แต่่ห่ากช้ดเช้ยด้วยการื่เข้ามืาดูแลเย่ยวยาจาก 
ภาครัื่ฐท่�ป็รื่ะมืาณ์ร้ื่อยละ 3.4 แล้ว ผลกรื่ะทบสุำทธิิ 
อยู่ท่� ร้ื่อยละ -8.9 ทำาให้่โดยรื่วมื เศัรื่ษฐกิจปี็  
ค.ศั. 2020 ท่�ผ่านมืาห่ดตั่วท่�ร้ื่อยละ 6.1 

ผลกรื่ะทบทางเศัรื่ษฐกิจจากวิกฤต่โควิด-19 
ครัื่�งน่� ดูจะใกล้เค่ยงกับวิกฤต่ต้่มืยำากุ้งในปี็ ค.ศั. 1997 
ซ้ึ่�งทำาให้่เศัรื่ษฐกิจไทยห่ดตั่วถ้่งร้ื่อยละ 7.6 อย่างไรื่ก็ด่  
ภาวะแวดล้อมืของวิกฤต่ท่�ไทยเผชิ้ญทั�งสำองครัื่�ง 
แต่กต่่างกันค่อนข้างมืาก เน่�องจากครื่าวก่อน ต้่นต่อ 
มืาจากปั็จจัยด้านโครื่งสำร้ื่างเศัรื่ษฐกิจและการื่เงินไทย  
ท่�ขาดดุลบัญช่้เดินสำะพัิดสูำง เงินสำำารื่องรื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะเทศัต่ำ�ามืากเท่ยบกับห่น่�ต่่างป็รื่ะเทศัท่�ม่ือยู่  
ภาคธินาคารื่พิาณ์ิช้ย์และธุิรื่กิจขนาดให่ญ่ป็รื่ะสำบ 
ปั็ญห่า แต่่ม่ืความืโช้คด่ท่�เศัรื่ษฐกิจโลกยังเติ่บโต่ได้  
จ้งเข้ามืาช่้วยพิยุงให้่เศัรื่ษฐกิจไทยทยอยฟืั�นตั่วได้ 
ในท่�สุำด 

วิกฤต่โควิด-19 น่� เก่�ยวข้องกับช่้วิต่และ
สุำขภาพิของป็รื่ะช้าช้น การื่บริื่ห่ารื่จัดการื่ในช่้วงท่�

สำถ่านการื่ณ์์ยังไม่ืชั้ดเจนจ้งต้่องรุื่นแรื่งและเฉ่ยบขาด  
ส่ำงผลให้่กิจกรื่รื่มืทางเศัรื่ษฐกิจห่ยุดช้ะงักทั�วโลก  
แม้ืจะเป็็นในรื่ะยะสัำ�น ๆ แต่่กลับสำร้ื่างแผลเป็็น (scar) 
ให้่กับเศัรื่ษฐกิจได้มืากกว่า เพิรื่าะการื่ปิ็ดเม่ืองส่ำงผล
รุื่นแรื่งต่่อรื่ายได้และภารื่ะห่น่�ของผู้ป็รื่ะกอบการื่ 
รื่ายย่อยและป็รื่ะช้าช้นท่�สำายป่็านสัำ�น โดยเฉพิาะ 
ในกลุ่มืธุิรื่กิจและแรื่งงานท่�ผูกโยงกับการื่ท่องเท่�ยว
ห่ร่ื่อภาคบริื่การื่โดยรื่วมื ท่�แม้ืห่ลังการื่เปิ็ดเม่ืองในช่้วง 
กลางป็ี ค.ศั. 2020 ก็ยังไม่ืสำามืารื่ถ่ฟืั�นตั่วได้เต็่มืท่�
เท่ากับในภาคธิรุื่กิจอ่�น ยกตั่วอยา่งเช่้น ธุิรื่กิจท่�พัิกแรื่มื  
ณ์ เด่อนธิันวาคมื ค.ศั. 2020 เพิิ�งม่ืกิจกรื่รื่มืทาง
เศัรื่ษฐกิจกลับมืาได้เพ่ิยงร้ื่อยละ 28 ของรื่ะดับก่อน 
โควิด-19 และยังม่ืธุิรื่กิจขนส่ำงผู้โดยสำารื่ท่�กิจกรื่รื่มื 
กลับมืาเพ่ิยงร้ื่อยละ 58 เท่านั�น ท่�สำำาคัญกลุ่มืธุิรื่กิจ
เห่ล่าน่�ยังถู่กซึ่ำ�าเติ่มืจากการื่รื่ะบาดรื่ะลอกให่ม่ื  
ท่�แม้ืจะปิ็ดให้่บริื่การื่เพ่ิยงบางพ่ิ�นท่�และบางกิจการื่  
แต่่ก็ยังเน้นการื่ควบคุมืเข้มืงวดในการื่ให้่บริื่การื่
ของธุิรื่กิจกลุ่มืน่�เช่้นเดิมื ทำาให้่การื่ฟืั�นตั่วจะต้่อง
ทอดยาวออกไป็ และแม้ืในช่้วงคร้ื่�งห่ลังของปี็  
ค.ศั. 2021 คาดว่าจะเริื่�มืม่ืการื่กรื่ะจายฉ่ดวัคซ่ึ่น  
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การประเมินผลกระทบต่อ GDP ของไทยในปี 2020
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แต่่กว่าท่�จะสำามืารื่ถ่สำรื่้างภูมิืคุ้มืกันห่มู่ื (herd 
immunity) จนเป็ิดรัื่บนักท่องเท่�ยวได้เป็็นวงกว้าง
จนธิุรื่กิจเห่ล่าน่�รื่วมืทั�งเศัรื่ษฐกิจไทยกลับมืาฟืั�นต่ัว
ชั้ดเจน ก็อาจกินเวลานานกว่านั�น โดยล่าสุำด ธิป็ท. 
คาดว่าเศัรื่ษฐกิจไทยในปี็ ค.ศั. 2021 น่าจะเติ่บโต่
ได้ป็รื่ะมืาณ์รื่้อยละ 2.0 และจะยังไม่ืสำามืารื่ถ่กลับ
ไป็สู่ำรื่ะดับก่อนโควิด-19 ได้ จนกว่าปี็ ค.ศั. 2023

K-shaped Recovery: ก�รฟื้้�นตัวิแบบ
เหัล่�อมื่ลำ��บน Mega Trends เดิมื่

แม้ืเศัรื่ษฐกจิไทยในภาพิรื่วมืจะทยอยฟืั�นตั่ว
จากวิกฤต่โควิด-19 แต่่เห็่นได้ชั้ดเจนว่าการื่ฟืั�นตั่ว 
ยังไม่ืทั�วถ้่งและม่ืความืเห่ล่�อมืลำ�าสูำง ห่ลายคน 
มืองวา่การื่ฟืั�นตั่วเป็็นแบบอกัษรื่ K แทนท่�จะเป็็น V  
กล่าวค่อกลับข้�นมืาได้ไม่ืเท่ากันเห่ม่ือนกับการื่ฟืั�นตั่ว 
จากวิกฤต่ห่ลายครัื่�งท่�ผ่านมืา โดยจากข้อมูืล  
ณ์ สิำ�นปี็ ค.ศั. 2020 ห่ลังกิจกรื่รื่มืทางเศัรื่ษฐกิจเริื่�มืม่ื
มืากข้�นก่อนการื่รื่ะบาดรื่ะลอกให่ม่ื บางภาคธุิรื่กิจ 
ฟืั�นตั่วด่มืาก เช่้น Integrated Circuit และ  
Semiconductor และเคร่ื่�องใช้้ไฟัฟ้ัา เพิรื่าะได้รัื่บ
อานิสำงส์ำจากการื่ป็รัื่บเป็ล่�ยนพิฤติ่กรื่รื่มืการื่ทำางาน 
และการื่ใช้้ช่้วิต่ ทำาให้่ต้่องการื่เคร่ื่�องม่ือส่ำ�อสำารื่และ

อุป็กรื่ณ์์เคร่ื่�องใช้้ไฟัฟ้ัาให่ม่ื ๆ เพิิ�มืข้�น ห่มืวดยานยนต์่ 
และภาคการื่ค้า จากการื่ออกมืาจับจ่ายใช้้สำอยของ 
ผู้บริื่โภคและการื่ป็รัื่บตั่วด้านการื่ขายอยา่งทันท่วงท่  
ขณ์ะท่�ภาคบริื่การื่ท่�เก่�ยวกับนักท่องเท่�ยวต่่างช้าต่ิ 
ยังซึ่บเซึ่าและถู่กซึ่ำ�าเติ่มืจากการื่รื่ะบาดรื่ะลอกให่มื่ 
ท่�นอกจากจะทำาให้่การื่เปิ็ดรัื่บนักท่องเท่�ยวอาจต้่อง
ล่าช้้าออกไป็แล้ว ยังทำาให่้ความืต่้องการื่ท่องเท่�ยว
ของคนไทยท่�ห่ลัง ๆ เข้ามืาช้ว่ยเสำรื่มิืรื่ายไดบ้างสำว่น  
ต้่องลดลงต่ามืไป็ด้วย ซ้ึ่�งจากโครื่งสำร้ื่างเศัรื่ษฐกิจ
ปั็จจุบันท่�ภาคบริื่การื่ม่ืสัำดส่ำวนสูำงข้�นกว่าก่อนมืาก  
ทำาให้่ขาล่างของ K ม่ืนำ�าห่นักมืากในการื่ถ่่วงรัื่�ง 
การื่ฟืั�นตั่ว และทำาให้่ความืเห่ล่�อมืลำ�ารุื่นแรื่งกว่าเดิมื

วิกฤต่ครัื่�งน่� นอกจากจะส่ำงผลกรื่ะทบ 
ต่่อรื่ายเล็กมืากกว่ารื่ายให่ญ่ และกรื่ะจุกตั่ว 
ในบางธุิรื่กิจแล้ว ยังเกิดข้�นในช่้วงเวลาท่�ปั็ญห่า 
ความืเห่ล่�อมืลำ�าเร่ื่งข้�นมืากจาก Megatrends  
ในโลกท่�ดำาเนินมืารื่ะยะห่น้�ง บาง trend ถู่กเร่ื่ง 
ให้่เร็ื่วข้�นห่ร่ื่อบาง trend ก็ผ่อนความืเร็ื่วลงไป็
จากวิกฤต่โควิด-19 เอง ซ้ึ่�งทั�งห่มืดน่�ส่ำงผลซึ่ำ�าเติ่มื 
จนทำาให่ปั้็ญห่าความืเห่ล่�อมืลำ�าออกอาการื่มืากกวา่
วิกฤต่ครัื่�งก่อน ๆ รื่ายได้ท่�ห่ายไป็ทำาให้่ความืสำามืารื่ถ่
ในการื่ช้ำารื่ะห่น่�ถ่ดถ่อย ไม่ืต้่องพูิดถ้่งการื่ได้รัื่บ 

การฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ณ สิ้นปี 2020
(เทียบกับช่วงก่อนโควิด ปี 2019 = 100)

◼= ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ > 90 ◼ = ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 70 - 90◼ = ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ < 70

หมายเหตุ: การคัดเลือกภาคบริการและอุตสาหกรรมรวม 19 ธุรกิจ มีเกณฑ์คัดเลือกจาก (1) เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยตรง หรือธุรกิจเก่ียวเนื่องจากการท่องเที่ยว 
(2) มีอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่อุปทานมากในประเทศไทย และ (3) มีการจ้างงานมาก อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง // ค านวณโดย ธปท.
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ผลิตปิโตรเคมี

ผลิตเหล็ก โลหะประดิษฐ์
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ผลิต IC & Semiconductor

5

Sector สัดส่วน SMEs
(as 2018)

การจ้างงาน
(แสนคน

as Q4 2020)

สัดส่วนต่อ
การจ้างงานรวม

(% as Q4 2020 )
ยานยนต์ 78.2% 1.1 0.3%
ชิ้นส่วนยานยนต์ 85.2% 2.4 0.6%
สิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม 99.7% 7.3 1.9%
IC & Semiconductor 64.4% 2.6 0.7%
HDD 66.7% 0.5 0.1%
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 92.5% 1.2 0.3%
อาหาร เครื่องด่ืม 99.2% 15.2 4.0%
ยางพลาสติก 92.1% 3.8 1.0%
เคมีภัณฑ์ 92.1% 1.9 0.5%
ปิโตรเลียม 74.7% 0.3 0.1%
วัสดุก่อสร้าง 97.8% 2.3 0.6%
เหล็กและโลหะประดิษฐ์ 98.6% 4.8 1.3%
ก่อสร้าง 96.5% 22.5 5.9%
การค้า 99.5% 63.1 16.5%
ขนส่ง 80.9% 13.4 3.5%
โรงแรม 81.1% 2.4 0.6%
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 97.9% 26.6 6.9%
อสังหาริมทรัพย์ 95.2% 2.6 0.7%
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สำภาพิคลอ่งเพิิ�มืเติ่มืสำำาห่รัื่บกลุ่มืธุิรื่กิจท่�ม่ืความืเส่ำ�ยงสูำง  
แม้ืกรื่ะทั�งการื่ฟืั�นตั่วก็ยังเกิดความืเห่ล่�อมืลำ�าสูำง 
และฉ่กออกจากกันเป็็นรูื่ป็ตั่ว K ต่ามืท่�ได้กล่าวข้างต้่น

Megatrends สำำาคัญท่�เก่�ยวข้องกับปั็ญห่า
ความืเห่ล่�อมืลำ�าจากวิกฤต่ครัื่�งน่� ได้แก่

1. ก�รเปล่ียนวิถีชีวิตเข้�สู่ยุคดิจิทัล  
ท่�สำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 บังคับให้่เกิดเร็ื่วข้�นกว่าเดิมืมืาก  
การื่ป็รื่ะกอบอาช่้พิ กิจกรื่รื่มืการื่ซ่ึ่�อ - ขายสิำนค้า รื่วมืถ้่ง
การื่ได้รัื่บความืช่้วยเห่ล่อเยย่วยาจากภาครัื่ฐถู่กผูกไว้ 
กับช่้องทางดิจิทัล เพ่ิ�อให้่ต่อบสำนองได้ทันการื่ณ์์  
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จากท่�เคยกังวลเร่ื่�องความืรู้ื่ความืเข้าใจด้านดิจิทัล
ของป็รื่ะช้าช้นท่�ยังไม่ืทั�วถ้่ง ดังนั�น ภายในเวลา 
อันสัำ�นย่อมืม่ืผู้ท่�ป็รัื่บตั่วไม่ืทันและเข้าไม่ืถ้่ง พิลาดทั�ง 
โอกาสำในการื่ห่ารื่ายได้และการื่ได้รัื่บการื่เย่ยวยา  
จนถู่กทิ�งห่่างออกไป็เร่ื่�อย ๆ จนยากท่�จะต่ามืทัน  
จ้งถ่่อเป็็น Megatrend ท่�ซึ่ำ�าเติ่มืความืเห่ล่�อมืลำ�า 
ให้่กับเศัรื่ษฐกิจไทย

2. กระแสคว�มเป็นเมืองขน�ดใหญ่ ห่ร่ื่อ  
Urbanisation ท่�ถู่กวิกฤต่โควิด-19 สำวนกรื่ะแสำให้่ 
ถ่อยห่ลังกลับไป็ ทั�งในเร่ื่�องความืกังวลต่่อความืแออัด
ในเม่ือง และการื่ท่�แรื่งงานต้่องกลับถิ่�นฐานเพิรื่าะ 
ไม่ืม่ืงานทำา ซ้ึ่�งการื่กลับไป็พ้ิ�งพิารื่ายได้ในภาคเกษต่รื่ 
ไม่ืสำามืารื่ถ่ช้ดเช้ยรื่ายได้เดิมืได้ การื่กลับเข้าเม่ือง 
เพ่ิ�อห่างานให่ม่ือาจทำาได้ไม่ืงา่ย เพิรื่าะรูื่ป็แบบงานและ
การื่ทำางานจะเป็ล่�ยนไป็จากเดมิื ซ้ึ่�งเป็็นการื่ถ่ดถ่อย 
ของ Megatrend จากอาการื่ของความืเห่ล่�อมืลำ�า
ชั้ดเจน

3. คว�มย่ังยืนของก�รเติบโต ห่ร่ื่อ  
sustainability ท่�ในบางแง่มุืมืถู่กการื่แพิร่ื่รื่ะบาด 
ของโควิด-19 ลดทอนลงไป็ด้วยเร่ื่�องง่าย ๆ อย่าง
การื่ใช้้งานพิลาสำต่ิกและกรื่ะดาษห่ร่ื่อการื่เดินทาง 
โดยรื่ถ่ส่ำวนตั่วท่�กลับมืาเร่ื่งข้�น แต่่บางแง่มุืมืก็กลับ
ได้มืาแบบท่�ไม่ืสำามืารื่ถ่ทำาไดใ้นช่้วงป็กต่ ิโดยเฉพิาะ
กรื่ณ่์แห่ลง่ท่องเท่�ยวทางธิรื่รื่มืช้าต่ท่ิ�ได้รัื่บการื่ฟืั�นฟูั
อย่างรื่วดเร็ื่ว ซ้ึ่�งในเร่ื่�องน่�จะม่ืนัยต่่อการื่ออกแบบ
ภาคการื่ท่องเท่�ยวและป็รัื่บโครื่งสำร้ื่างเศัรื่ษฐกิจ 
ของไทยห่ลังโควิด-19 ให้่แข็งแกร่ื่งและพิร้ื่อมืรื่องรัื่บ
ความืเส่ำ�ยงในวิกฤต่ครัื่�งต่่อไป็ เร่ื่�อง sustainability 
จ้งเป็็น Megatrend ท่�จะนำาไป็สู่ำการื่ต่อบโจทย์ 
ด้านความืเห่ล่�อมืลำ�าของป็รื่ะเทศัท่�ยั�งย่นได้

ชีีวิิตหัลังโควิิด-19 ใช้ีวิิกฤตเป็ีนโอก�สุ  
คำาถ่ามืท่�ว่า โครื่งสำร้ื่างเศัรื่ษฐกิจไทยห่ลัง 

โควิด-19 จะม่ืห่น้าต่าเป็็นอย่างไรื่ ซ้ึ่�ง ณ์ วันท่�เข่ยนน่�  
(ม่ืนาคมื 2564) ยงัพูิดได้ยาก เพิรื่าะการื่ป็รัื่บตั่วต้่อง

ใช้้เวลา แต่่สิำ�งท่�คาดว่าน่าจะได้เห็่นอย่างแน่นอน 
ในรื่ะยะถั่ดไป็ ค่อ การื่เป็ล่�ยนแป็ลงพิฤต่ิกรื่รื่มื
ของผู้บริื่โภคและผู้ผลิต่ ทั�งในเร่ื่�องการื่ใสำ่ใจ 
เร่ื่�องความืสำะอาด สำาธิารื่ณ์สุำข และสิำ�งแวดล้อมื  
รื่วมืทั�งการื่นำาวิถ่่ดิจิทัลและ automation มืาใช้้  
ซ้ึ่�งยอ่มืจะสำร้ื่างการื่เป็ล่�ยนแป็ลงให้่เกิดข้�นกับทุกคน 
อย่างเล่�ยงไม่ืได้ ดังนั�น คำาถ่ามืท่�สำำาคัญกว่า ค่อ  
เรื่าจะป็รัื่บตั่วให้่ผ่านพ้ินความืลำาบากในช่้วงน่� และ
เต่ร่ื่ยมืตั่วเพ่ิ�อรื่องรัื่บภาวะความืป็กติ่ให่ม่ื ห่ร่ื่อ  
new normal ของโครื่งสำร้ื่างเศัรื่ษฐกิจการื่เงินโลก
และไทยในรื่ะยะข้างห่น้าอย่างไรื่ 

ภายใต้่สำถ่านการื่ณ์์ท่�กำาลังเป็ล่�ยนและ 
ยงัเห็่นป็ลายทางไม่ืชั้ดน่� ไม่ืว่าใครื่ก็ไม่ืควรื่ห่ยุดอยูนิ่�ง  
การื่ป็รื่บัตั่วในแง่เศัรื่ษฐศัาสำต่รื่ท่์�เน้นการื่ใช้้ทรัื่พิยากรื่
ท่�ม่ือยู่จำากัดให้่ได้ป็รื่ะโยช้น์มืากท่�สุำด ก็สำามืารื่ถ่ 
ดำาเนินการื่ได้ห่ลายทาง อาทิ ใช้้ทรัื่พิยากรื่ไป็ทำาสิำ�งอ่�น
ท่�ให้่ผลป็รื่ะโยช้น์มืากข้�น ห่ร่ื่อจะเพิิ�มืป็รื่ะสิำทธิิภาพิ
การื่ผลิต่เพ่ิ�อให้่ใช้้ทรัื่พิยากรื่น้อยลง ข้�นอยู่กับ 
ข้อจำากัดของแต่่ละคนห่รื่่อธิุรื่กิจด้วย 

 ภ�คธุรกิจจะอยู่ท่�เดิมืไม่ืได้ ไม่ืว่าจะได้
รัื่บผลกรื่ะทบจากโควิด-19 ท่�ผ่านมืามืากห่ร่ื่อน้อย 
เพิรื่าะม่ืคนท่�กำาลังป็รัื่บตั่วเดินไป็ข้างห่น้าและพิร้ื่อมื
จะทิ�งเรื่าต่ลอดเวลา ดังนั�น การื่เพิิ�มืป็รื่ะสำิทธิิภาพิ
การื่ผลิต่ห่ร่ื่อลดต้่นทุนต่ามื Megatrends ในส่ำวน
ของวิถ่่ดิจิทัล จ้งม่ืเวลาเห่ล่อไม่ืมืากนักและควรื่เร่ื่ง
ดำาเนินการื่ทันท่ โดยเฉพิาะธิุรื่กิจท่�พิอม่ืเงินทุน 
อยูบ้่าง สำำาห่รื่บัห่ลายธุิรื่กิจท่�ขาดรื่ายไดแ้ละท่�ผ่านมืา 
ต้่องป็รัื่บตั่ว เช่้น ลดต้่นทุน ห่ร่ื่อลดขนาดธุิรื่กิจ  
เพ่ิ�อให้่อยู่ได้ชั้�วครื่าว ก็สำามืารื่ถ่วางแผนฟืั�นฟูัธิุรื่กิจ 
โดยต่่อยอดจากขนาดท่�ลดลงมืาแล้วคิดให่ม่ื  
ลองแนวทางให่มื ่เพิรื่าะเมื่�อธุิรื่กิจเติ่บโต่ก็ไม่ืจำาเป็็น
ต้่องกลับไป็เป็็นแบบเดิมื เพิรื่าะพิฤติ่กรื่รื่มืของ 
ลูกค้าและต่ลาดเป็ล่�ยนไป็แล้ว สำำาห่รัื่บธุิรื่กิจกลุ่มืน่�  
การื่สำนับสำนุนให้่เข้าถ้่งเงินทุนเพ่ิ�อการื่ฟืั�นฟูัจาก 
ภาครัื่ฐ การื่อำานวยความืสำะดวกด้านกฎรื่ะเบ่ยบและ
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อ้�งอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu

Brundage JF, Shanks GD (December 2007). "What really happened during the 1918 influenza pandemic?  
The importance of bacterial secondary infections". The Journal of Infectious Diseases. 196 (11): 1717–18,  
author reply 1718-19. doi: 10.1086/522355. PMID 18008258.

https://en.wikipedia.org/wiki/Long_Depression#Causes_of_the_crisis

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/investment-mega-trend-investment.html

แรื่งจงูใจด้านภาษ่ เพ่ิ�อสำนับสำนุนการื่ลงทนุให่ม่ืเพ่ิ�อ
ฟืั�นฟูั จ้งเป็็นเร่ื่�องท่�ต้่องให้่ความืสำำาคัญเป็็นลำาดับต้่น ๆ 

 แรงง�นยอ่มืต้่องป็รัื่บต่ามืความืต้่องการื่
ของธุิรื่กิจ ห่ากธุิรื่กิจอยู่ได้ก็จะยังม่ืการื่จ้างงานอยู ่ 
แต่่จากน่�ไป็ ทุกธุิรื่กิจกำาลังมุ่ืงสู่ำการื่ใช้้หุ่่นยนต์่ห่ร่ื่อ
เทคโนโลย่สำมัืยให่ม่ืเพ่ิ�อช่้วยลดต้่นทุนในการื่ผลิต่
สิำนค้าและบริื่การื่ เพิรื่าะแรื่งงานมืนุษย์ม่ืทั�งต้่นทุน
ค่าจ้าง สำวัสำดิการื่ และบริื่ห่ารื่จัดการื่ยากกว่า ดังนั�น  
ห่ากต้่องการื่ร่ื่วมืเดินไป็กับการื่เป็ล่�ยนแป็ลงน่�  
ต้่องการื่รื่ายได้ท่�มัื�นคงและเติ่บโต่เร็ื่ว แรื่งงานจ้งต้่อง 
ขวนขวายในการื่เพิิ�มืความืช้ำานาญ (Upskill) ห่ร่ื่อ
ป็รัื่บเป็ล่�ยนความืช้ำานาญให่้สำอดคล้องกับงาน 
ในโลกให่มื่ (Reskill) ซึ่้�งภาครื่ัฐจะม่ืบทบาทสำำาคัญ
ในการื่สำนับสำนุนให้่แรื่งงานเข้าใจความืต้่องการื่
ของธุิรื่กิจ ความืถ่นัดของต่นเอง และการื่ฝึกฝน 
ท่�เห่มืาะสำมืได้อย่างทันการื่ณ์์

 ภ�ครัฐม่ืบทบาทสำำาคัญในช่้วงวิกฤต่  
เพิรื่าะเม่ื�อความืเส่ำ�ยงสูำง กลไกต่ลาด เช่้น การื่กู้ย่มื
ในรื่ะบบการื่เงินอาจทำางานได้ไม่ืเต็่มืท่� จ้งต้่องทุ่มื
สำรื่รื่พิกำาลังและงบป็รื่ะมืาณ์ในการื่เร่ื่งเย่ยวยาและ
สำนับสำนุนการื่ฟืั�นฟูัให้่ทั�วถ้่ง เพ่ิ�อลดการื่เกิดแผลเป็็น
ทางเศัรื่ษฐกิจให้่ได้มืากท่�สุำด (เช่้น ภาวะห่น่�สูำง และ
ความืเห่ล่�อมืลำ�า) ท่�จะเป็็นอุป็สำรื่รื่คต่่อการื่เติ่บโต่ 
ในรื่ะยะยาว ดังนั�น การื่กำาห่นดนโยบายจ้งไม่ืจำาเป็็น
ต้่องเป็็นไป็ต่ามืสิำ�งท่�ทำาในช่้วงป็กติ่ วิกฤต่ครัื่�งน่�รุื่นแรื่ง
และเก่�ยวข้องกับช่้วิต่และสำุขภาพิของป็รื่ะช้าช้น 
รัื่ฐบาลในห่ลายป็รื่ะเทศัไมืลั่งเลท่�จะดำาเนนินโยบาย

ท่�ไม่ืเคยดำาเนินการื่มืาก่อน และใช้้งบป็รื่ะมืาณ์ 
ในการื่บรื่ิห่ารื่จัดการื่วิกฤต่สูำงกว่าเดิมืห่ลายเท่า  
ป็รื่ะเทศัไทยโช้คด่ท่�ม่ืภาคการื่คลังแข็งแกร่ื่ง ห่าก
จำาเป็็นต้่องใช้้วงเงินท่�มืากกว่าป็กติ่ชั้�วครื่าวเพ่ิ�อแก้ไข
ปั็ญห่าให้่ได้โดยเร็ื่วก็สำามืารื่ถ่ดำาเนินการื่ได้ และอาจ
กำาห่นดการื่ป็รื่บัลดการื่ใช้้จ่ายห่ร่ื่อภารื่ะต่่าง ๆ ลงมืา
ในช่้วงเวลาท่�แน่นอนเพ่ิ�อรัื่กษาวินัยทางการื่คลังไว้

วิกฤต่ครัื่�งน่�ส่ำงผลรุื่นแรื่งและการื่ฟืั�นตั่ว 
ยังไม่ืรื่าบร่ื่�น ซ้ึ่�งการื่ป็รัื่บตั่วจากน่�ไป็จะเป็็นปั็จจัย
สำำาคัญในการื่กำาห่นดห่น้าต่าของโครื่งสำร้ื่างเศัรื่ษฐกิจ
ของป็รื่ะเทศัในรื่ะยะขา้งห่น้า ห่ากมืองยอ้นกลับไป็  
บทเร่ื่ยนสำำาคัญสำำาห่รัื่บทุกภาคส่ำวนจากวิกฤต่ครัื่�งน่�  
ค่อ การื่ม่ื “เบาะ” ห่ร่ื่อ cushion ในการื่รื่องรัื่บ
ความืเส่ำ�ยงทางเศัรื่ษฐกิจอย่างเพ่ิยงพิอ เริื่�มืจาก 
เงินออมืของป็รื่ะช้าช้นรื่ายย่อย การื่ไมื่ม่ืห่น่�สิำน 
เกินตั่วของภาคธุิรื่กิจ ความืสำามืารื่ถ่ในการื่ทำานโยบาย  
(policy space) ของภาครัื่ฐ ทั�งนโยบายการื่เงินและ
นโยบายการื่คลังท่�เป็็นผลจากการื่รัื่กษาวินัยการื่คลัง
อย่างเคร่ื่งครัื่ดในช่้วงท่�ผ่านมืา ดังนั�น ในการื่สำร้ื่าง  
“เบาะ” ไว้เพ่ิ�อรื่องรัื่บวิกฤต่ครัื่�งต่่อไป็ จะต่อ้งมุ่ืงเน้น
ให้่ป็รื่ะช้าช้นและป็รื่ะเทศัสำามืารื่ถ่พ้ิ�งพิาต่นเองให่ไ้ด้
มืากข้�น ในท่�สุำด เช่้�อว่าการื่น้อมืนำาป็รัื่ช้ญาเศัรื่ษฐกิจ
พิอเพ่ิยงมืาป็รื่ับใช้้ เพ่ิ�อเสำริื่มืสำรื่้าง “เบาะ” และ 
ช่้วยต่่อสำายป่็านให้่ยาวข้�นในวันท่�จำาเป็็น ก็ยังเป็็น 
คำาต่อบท่�ด่ท่�สุำดเสำมือ ไม่ืว่าวิกฤต่จะมืาในรูื่ป็แบบใด 
ห่ร่ื่อเกิดข้�นในช่้วงเวลาใดก็ต่ามื 
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ปีระสุบก�รณี์กักตัวิ 14 วิัน  
ใน State Quarantine

ฉันเพ่ิงเดินทางไปทำางานท่ีนครลอสแอนเจลิส แต่มีเหตุจำาเป็นต้องเดินทางกลับ
ประเทศไทย เน่่องจากอาการป่วยของคุณแม่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ในสหรัฐฯ ทำาให้การเดินทางไม่อยู่ในภาวะปกติ คนไทยที่ประสงค์จะกลับประเทศต้อง 
ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และเม่่อกรอก
เอกสารและรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ฉันต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมเพ่่อไปแสดง
ตอนขึ้นเคร่่อง ได้แก่ (1) หนังส่อที่รับรองว่าเป็นบุคคลท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้  
(Certificate of Entry) (2) ใบรับรองแพทย์ที่ย่นยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสม 
ต่อการเดินทาง (Fit to fly) (3) หนังส่อยินยอมกักตัว 14 วัน และ (4) หนังส่อเดินทาง   

เมตไตรยา

เตรียมื่ตัวิกลับบ้�น
วันเดินทางกลับ เม่ื�อฉันไป็ถ้่งสำนามืบิน  

เจ้าห่น้าท่�จากสำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ นครื่ลอสำแอนเจลิสำ  
ได้มืาช่้วยอำานวยความืสำะดวกในการื่ต่รื่วจเอกสำารื่
ว่าครื่บถ่้วนห่ร่ื่อไมื่ ห่ากไมื่ครื่บก็อาจถู่กป็ฏิิเสำธิ 
การื่ข้�นเคร่ื่�องได ้และสิำ�งท่�ผู้โดยสำารื่ทกุคนป็รื่ะทบัใจ
ค่อ สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ได้เต่ร่ื่ยมืข้าวเห่น่ยวห่มูืทอด
ให้่ทุกคนไว้เป็็นเสำบ่ยงรื่ะห่ว่างทาง ฉันออกเดินทาง
จากนครื่ลอสำแอนเจลิสำ ในวันท่� 22 ตุ่ลาคมื 2563 
เวลา 00.15 น. และเดินทางถ้่งป็รื่ะเทศัไทยวันท่� 23 
ตุ่ลาคมื 2563 เวลา 11.00 น. ใช้้เวลารื่าว 18 ชั้�วโมืง 

ณ์ สำนามืบินสุำวรื่รื่ณ์ภูมิื ฉันเห็่นเจ้าห่น้าท่�
ต่ำารื่วจ ทห่ารื่ เจ้าห่น้าท่�สำาธิารื่ณ์สุำข คอยอำานวย
ความืสำะดวกเป็็นจดุ ๆ คนไทยในเท่�ยวบินเด่ยวกับฉัน 

ม่ื 98 คน ทุกคนเดินไป็ท่�จุดต่รื่วจ โดยม่ืเส้ำนกั�น 
สำองข้างไมื่ให่้ออกนอกเสำ้นทาง 

เม่ื�อมืาถ้่งจุดต่รื่วจ ฉันเห็่นเจ้าห่น้าท่�สำาธิารื่ณ์สุำข 
ในชุ้ดป้็องกันโควิด-19 อยู่เต็่มืพ่ิ�นท่� เจ้าห่น้าท่� 
จัดรื่ะเบ่ยบผู้โดยสำารื่อย่างเป็็นรื่ะบบ โดยให้่นั�งรื่อ 
ต่ามืจุดต่่าง ๆ พิร้ื่อมืกับย่�นเอกสำารื่ท่�เก่�ยวข้อง 
จากนั�นพิวกเรื่าก็เดินออกมืาจากสำนามืบิน แล้วข้�น 
รื่ถ่บัสำท่�จอดรื่ออยู่ด้านห่น้า เจ้าห่น้าท่�ฉ่ดพ่ินยา 
ฆ่าเช้่�อท่�กรื่ะเป็๋าเดินทางของทุกคน 

ก่อนถ้่งกรุื่งเทพิฯ ฉันยังไม่ืรู้ื่ว่าพิวกเรื่าจะได้ไป็
กักตั่วในสำถ่านท่�กักตั่วของรัื่ฐ (State Quarantine) 
ท่�ใด จนกรื่ะทั�งในขณ์ะท่�รื่อเจ้าห่น้าท่�ต่รื่วจเอกสำารื่  
ฉันได้ยินคุณ์ลุงคนห่น้�งสำนทนากับผู้โดยสำารื่อ่กคน
ว่า “พิวกเรื่าได้ไป็กักตั่วท่�พัิทยา” 
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เริื่�มืห่ยิบเอกสำารื่ข้อควรื่ป็ฏิิบัติ่มืาอ่านอย่างจริื่งจัง  
ฉันได้พัิกอยู่ชั้�น 7 ห้่อง 3701 วิวนอกห่น้าต่่างค่อ
เส้ำนขอบทะเลท่�อยูไ่กลลบิ แต่่น่าเส่ำยดายท่�ถู่กบดบัง
ด้วยต้่นไม้ืและอาคารื่ 

กฎข้อแรื่กของการื่กักตั่วค่อ ห้่ามืออกจาก
ห้่องพัิก ผู้กักตั่วม่ืห่น้าท่�วัดอุณ์ห่ภมิูืร่ื่างกายวันละครัื่�ง  
โดยใช้้ป็รื่อทท่�ได้รัื่บแจก และส่ำงข้อมูืลผ่านลิงก์ google  
form ท่�ท่มืแพิทย์และพิยาบาลส่ำงให้่ทางไลน์กลุ่มื  
ห่ากอณุ์ห่ภูมิืสูำงกว่า 37.5 องศัา ต้่องร่ื่บแจ้งท่มืแพิทย ์
ทันท่ และท่มืแพิทยพ์ิยาบาลจะโทรื่ศััพิท์มืาสำอบถ่ามื 
อาการื่ด้านสุำขภาพิและจิต่ใจทุกวันเว้นวันอย่าง
สำมืำ�าเสำมือ

ท่มืแพิทย์ขอให้่ทุกคนต่รื่วจห่าเช่้�อโควิด-19 
จำานวน 2 ครัื่�ง ช่้วงวันท่� 3 - 5 และวันท่� 11 - 13 ของ 
การื่กักตั่ว โดยใช้้การื่ต่รื่วจแบบ swab ห่ร่ื่อทาง 
การื่แพิทย์เร่ื่ยกว่าวิธ่ิ RT-PCR โดยการื่แห่ย่ไม้ืท่�ม่ื 
สำำาล่พัินป็ลายลงไป็ป้็ายเย่�อบุในลำาคอเพ่ิ�อเก็บตั่วอยา่ง  
จากนั�นใช้้ไม้ือ่กอันแห่ย่เข้าไป็ในโพิรื่งจมูืกจนสุำด  
แล้วห่มุืนไม้ื 2 - 3 ครัื่�ง เพ่ิ�อเก็บตั่วอย่างเช่้�อไวรัื่สำ  
ก่อนจะเอาไมื้ท่�เก็บตั่วอย่างใส่ำลงไป็ในห่ลอดท่�ม่ื
สำารื่ละลายอยูข้่างใน เพ่ิ�อนำาไป็ต่รื่วจห่าด่เอ็นเอของ
เช่้�อโควิด-19 ต่่อไป็

วันไห่นท่�ได้ออกไป็ต่รื่วจห่าเช่้�อ ฉันรู้ื่ส้ำกเห่ม่ือน
ได้ออกจากป่็าหิ่มืพิานต์่ท่�เง่ยบสำงัด “เรื่าจะได้ออก
จากห้่องไป็เจอเพ่ิ�อนท่�กักตั่วด้วยกัน” ฉันคิดออกมืา 
ดัง ๆ การื่เจอห่น้าและสำนทนากันแม้ืเพ่ิยงห่่าง ๆ  
ช่้างด่ต่่อใจเส่ำยจริื่ง แต่่พิอได้เจอไม้ืแห่ย่ลงไป็ใน 
โพิรื่งจมูืกเท่านั�นแห่ละ...ฉันไม่ือยากจะลงมืาต่รื่วจ
อ่กเลย ห่ลายคนคงรู้ื่ส้ำกเห่ม่ือนกัน

สำำาห่รัื่บอาห่ารื่การื่กิน เจ้าห่น้าท่�จะนำาเสำบ่ยง
มืาส่ำงแต่่ละห้่องต่ามืเวลาทุกวัน เม่ื�อใดท่�ได้ยนิเส่ำยง
เคาะป็รื่ะตู่และกดกริื่�ง นั�นเป็็นสัำญญาณ์ว่า อาห่ารื่ 
ถู่กนำามืาวางท่�โต๊่ะไม้ืห่น้าห้่องแล้ว ดังนั�น กิจวัต่รื่
ท่�ทำาทุกวันค่อ การื่กินอาห่ารื่ให้่ต่รื่งเวลาทั�ง 3 ม่ื�อ  
ส่ำวนการื่จัดการื่ขยะ ผู้กักตั่วม่ืห่น้าท่�นำาขยะใส่ำถุ่ง 

รื่ถ่ต่ำารื่วจนำารื่ถ่บัสำมุ่ืงห่น้าสู่ำพัิทยาในวันห่ยดุ
นักขัต่ฤกษ์ท่�ฝูงช้นต่่างมุ่ืงห่น้าไป็พัิกผ่อน กว่าจะถ้่ง
โรื่งแรื่มืก็ใช้้เวลา 3 ชั้�วโมืงกว่า เจ้าห่น้าท่�ทห่ารื่ ต่ำารื่วจ  
สำาธิารื่ณ์สำุข อยู่ป็รื่ะจำาจุด และป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�อย่าง 
แข็งขัน พิวกเรื่าลงจากรื่ถ่ท่ละคน แสำดงบัต่รื่ป็รื่ะช้าช้น  
และถู่กถ่่ายรูื่ป็ใบห่น้าพิร้ื่อมืบัต่รื่ป็รื่ะช้าช้นไว้เป็็น
ห่ลักฐาน คณ์ะได้รัื่บเอกสำารื่การื่ป็ฏิิบัติ่ต่นในช่้วง
กักตั่วก่อนทยอยข้�นห้่องพัิกโดยม่ืเจ้าห่น้าท่�อำานวย
ความืสำะดวกทุกจุด 

ฉันโล่งใจท่�ขั�นต่อนต่่าง ๆ เสำร็ื่จสิำ�นแล้ว  
นั�นห่มืายถ้่งว่า ฉันจะได้นอนพัิกผ่อนเต็่มืท่�เส่ำยท่  
ห่ลังจากท่�อยูบ่นเคร่ื่�องบนิมืายาวนานห่ลายสิำบชั้�วโมืง  
ฉันคิดในใจว่าการื่กักตั่ว 14 วันน่� อย่างน้อยวันน่� 
ก็เริื่�มืไป็แล้ว 1 วัน แต่่…ก่อนลงจากรื่ถ่บัสำ เจ้าห่น้าท่�
ได้ป็รื่ะกาศัเส่ำยงดังฟัังชั้ดว่า “วันน่�ไม่ืนับเป็็นวันแรื่ก 
ของการื่กักตั่วนะครัื่บ เริื่�มืนับตั่�งแต่่พิรุ่ื่งน่�…” ฉันถ้่งกับ 
เข่าทรุื่ด คนอ่�น ๆ คงป็รื่ะห่ลาดใจเช่้นเด่ยวกัน  
แต่่รื่ะเบ่ยบก็ค่อรื่ะเบ่ยบท่�เรื่าพิร้ื่อมืจะป็ฏิิบัติ่  
และยินยอมืท่�จะกักตั่วตั่�งแต่่ก่อนเดินทางแล้ว…

รวิมื่ตัวิ ปีรับตัวิ กักตัวิ
ขณ์ะเดินข้�นห้่องพัิก เจ้าห่น้าท่�ถ่ามืฉันว่า  

“ท่�อเมืรื่ิกาเป็็นยังไงบ้างครื่ับ เมื่องไทยเรื่าด่นะ  
คุมืการื่แพิร่ื่รื่ะบาดได้ด่” ฉันต่อบว่า “ใช่้ค่ะ เม่ืองไทย
ควบคุมืโรื่คได้ด่ท่เด่ยว อเมืริื่กาไม่ืม่ืรื่ะเบ่ยบกำาห่นด 
ให้่ต้่องกักตั่วเม่ื�อเดินทางเข้าป็รื่ะเทศั” เจ้าห่น้าท่�
ท่านนั�นฟัังแล้วยิ�มืด้วยความืภาคภูมิืใจ

ในค่นแรื่กของการื่กักตั่ว แม้ืจะเป็็นเต่่ยงนอน 
ของโรื่งแรื่มืรื่ะดับ 3 ดาว แต่่สำำาห่รัื่บคนนอนบน 
เคร่ื่�องบินมืาเก่อบ 20 ชั้�วโมืงอยา่งฉัน ฉันรู้ื่ส้ำกเสำม่ือน
เป็็นโรื่งแรื่มืห่กดาวเลยท่เด่ยวและนอนห่ลับสำลบไสำล
จนถ้่งเช้้า 

วันรุ่ื่งข้�น ซ้ึ่�งนับเป็็นวันแรื่กของการื่กักตั่ว  
ฉันยังม่ืกำาลังใจด่ ต่่�นมืาเปิ็ดเพิลงแจ๊สำเคล้าไป็กับ
ติ่ดต่ามืข่าวสำารื่และออกกำาลังกายเบา ๆ และ 
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ส่ำแดงท่�ให้่ไว้ มัืดป็ากถุ่งให้่เร่ื่ยบร้ื่อยแล้วนำาออกมืา
วางไว้ห่น้าห้่องพัิกก่อน 20.00 น. ของทุกวัน 

วันท่�สำอง ฉันเริื่�มืจัดต่ารื่างช่้วิต่ตั่วเอง เพ่ิ�อสำร้ื่าง 
เป้็าห่มืายว่า แต่่ละวันจะทำาอะไรื่บ้าง เพ่ิ�อให้่การื่ใช้้ช่้วิต่ 
ม่ืเป้็าห่มืายและไม่ืน่าเบ่�อ และยังช่้วยด้งจิต่ใจไม่ืให้่
จดจ่ออยู่กับการื่นับวัน ซ้ึ่�งจะยิ�งทำาให้่จิต่ใจฟุ้ังซ่ึ่าน
กรื่ะวนกรื่ะวายกว่าเดิมื 

ช่้วงเช้้า ต่่�นมืาเปิ็ดเพิลงสำบาย ๆ  ออกกำาลังกาย 
เบา ๆ 15 - 30 นาท่ ฟัังเทศัน์ เดินจงกรื่มื ทำาจิต่ใจ
ให้่สำงบ ช่้วงสำาย เริื่�มืนำางานเข่ยนเก่า ๆ ของฉันมืา 
ปั็ดฝุ่นให่ม่ื ความืเง่ยบส่ำงผลด่ต่่อการื่นั�งรื่ะล้กถ้่ง
ความืห่ลังครัื่�งเก่าเม่ื�อห่ลายปี็ก่อน 

ช่้วงบ่าย ติ่ดต่ามืข่าว ดูซ่ึ่ร่ื่ส์ำและละครื่ท่�ช่้�นช้อบ  
โทรื่ศััพิท์คุยกับเพ่ิ�อน ๆ เพ่ิ�ออัป็เดต่ช่้วิต่บ้าง 

ช่้วงเยน็ เดินไป็มืาในห้่องให้่ได้วันละ 3,000 ก้าว  
เป็็นอยา่งต่ำ�า บวกกับการื่ออกกำาลังกายเน้นลดสัำดส่ำวน 

ช่้วงคำ�า ฟัังธิรื่รื่มืะ นั�งสำมืาธิิ 
กิจวัต่รื่เป็็นอย่างน่�ทุกวัน อาจสำลับช่้วงเวลา

ไป็มืาต่ามือำาเภอใจ แต่่ต้่องทำาให้่ได้ต่ามืเป้็าห่มืาย 
การื่กักตั่วทำาให้่ฉันได้อยู่กับตั่วเอง ม่ืสำมืาธิิ

จดจ่อกับสิำ�งใดสิำ�งห่น้�ง...แต่่สิำ�งท่�ทำาให่้ฉันเส่ำยสำมืาธิิ
รื่ะห่ว่างวันก็ค่อ...เส่ำยงสัำญญาณ์เปิ็ดปิ็ดป็รื่ะตู่ของ 
ร้ื่านสำะดวกซ่ึ่�อฝั�งต่รื่งข้ามืถ่นนห่น้าโรื่งแรื่มื...เส่ำยงมัืน
ช่้างเช่้�อเชิ้ญให้่ใจฟุ้ังซ่ึ่านถ้่งอาห่ารื่อันโอช้ะในร้ื่านนั�น...

ร่วิมื่ทำุกข์ ร่วิมื่สุุข
 “อ่กห่กวัน ฉันจะลา แล้วโควิด
อย่าได้คิด ต่ามืติ่ด พ่ินพิิษห่นา
ลาสำเต่ท ควอรัื่นท่น ถิ่�นทรื่มืา
สุำขกายา ห่ากแต่่จิต่ คิดรื่ำาพ้ิง..”
เป็็นโคลงกลอนท่�เพ่ิ�อนผู้กักตั่วท่านห่น้�ง 

ซ้ึ่�งใช้้ช่้�อไลน์ว่า “3709 พิรื่ละเอ่ยด” ได้ป็รื่ะพินัธ์ิไว้ 
ในวันท่� 8 ของการื่กักตั่ว และแช้ร์ื่ในไลน์กลุ่มื  
ห่ลายคนท่�กำาลังเคร่ื่ยดได้มืาอ่านแล้วคงช่้วยให้่อมืยิ�มื
ได้มืากท่เด่ยว... 

ส่ำวนฉันกลั�นหั่วเรื่าะเอาไว้ไม่ือยู่จริื่ง ๆ น้กช้มื 
ผู้ป็รื่ะพัินธ์ิว่าคงม่ืกำาลังใจด่มืาก จ้งสำามืารื่ถ่แต่่ง 
โคลงกลอนท่�แสำนไพิเรื่าะเสำนาะห่แูถ่มืป็นอารื่มืณ์์ขัน
ในภาวะเช่้นน่�ได้ อย่างน้อยก็ช่้วยสำร้ื่าง “กำาลังใจห่มู่ื”  
ให้่พิวกเรื่าอดทนกับการื่กักตั่วกันต่่อไป็

ไลน์กลุ่มืเฉพิาะผู้กักตั่วท่�มืาเท่�ยวบินเด่ยวกันน่� 
ถู่กตั่�งข้�นโดยม่ืท่มืแพิทย์และพิยาบาลอยูใ่นกลุ่มืด้วย  
เพ่ิ�อทำาห่น้าท่�ดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิ้ด ไลน์กลุ่มืน่� 
กลายเป็็นพ่ิ�นท่�แสำดงความืห่่วงใย การื่ช่้วยเห่ล่อ  
การื่บ่น การื่แช้ร์ื่ข้อมูืลด้านสุำขภาพิ และเป็็นพ่ิ�นท่� 
ให้่ผู้กักตั่วได้รื่ะบายกับทุกคนในกลุ่มื แมืว่้าเร่ื่�องท่�บ่น
จะไม่ืเก่�ยวข้องกับท่มืแพิทย์พิยาบาลก็ต่ามื 

เป็็นเร่ื่�องธิรื่รื่มืดาท่�รื่สำช้าต่อิาห่ารื่จะไมืถู่่กป็าก
ทุกคน เน่�องจากแต่่ละคนติ่ดรื่สำช้าติ่อาห่ารื่ท่� 
แต่กต่่างกัน ใครื่ท่�ป็รื่ะสำงค์จะรัื่บป็รื่ะทานอาห่ารื่
นอกเห่น่อจากท่�โรื่งแรื่มืเต่ร่ื่ยมืให่้ก็สำามืารื่ถ่สัำ�งเมืนู
อ่�น ๆ ห่ร่ื่อสัำ�งจากภายนอกให้่มืาส่ำง แต่่ม่ืกฎว่า  
เจ้าห่น้าท่�จะรัื่บอาห่ารื่ห่ร่ื่อของฝากจากภายนอก 
วันละ 1 รื่อบ และจะนำามืาให้่ผู้กักตั่วพิร้ื่อมือาห่ารื่เยน็  
เวลา 17.00 น. เท่านั�น โดยไม่ือนุญาต่อาห่ารื่ 
บางป็รื่ะเภท เช่้น ยำา ส้ำมืต่ำา ไก่ทอด อาห่ารื่ดิบ นำ�าแข็งบด  
ห่ร่ื่อเคร่ื่�องด่�มืท่�ช้งสำำาเร็ื่จจากภายนอก ห่ากเป็็นผลไม้ื  
จะอนุญาต่เฉพิาะผลไมื้ท่�ไม่ืได้ป็อกเป็ล่อก เช่้น  
เงาะ กล้วย ส้ำมื แอป็เปิ็ล ลองกอง ลำาไย เพ่ิ�อป้็องกัน
โรื่ครื่ะบบทางเดินอาห่ารื่

รื่ะเบ่ยบท่�สำำาคัญอ่กป็รื่ะการื่ห่น้�งค่อ ไม่ือนุญาต่ 
ให้่ผู้กักตั่วออกจากห้่องพัิกห่ากไม่ืได้แจ้งล่วงห่น้า  
และไม่ือนุญาต่ให่้พิบญาติ่ต่ลอด 14 วัน เม่ื�อพ้ิน 
การื่กักตั่วไป็แล้ว ผู้กักตั่วทุกคนจะได้รัื่บห่นังส่ำอ
รัื่บรื่องเพิ่�อนำาไป็แสำดงแกห่่น่วยงานท่�เก่�ยวข้องต่่อไป็ 

ทำุกอย่�งอยู่ทำี�ใจ 
พิวกเรื่าต่รื่วจเช่้�อโควดิ-19 ครัื่�งแรื่กในวนัท่� 28 

ตุ่ลาคมื 2563 และครัื่�งท่�สำองในวันท่� 4 พิฤศัจิกายน 
2563 ท่มืแพิทยใ์ห้่ข้อมูืลว่า ห่ากเรื่าไม่ืได้รัื่บการื่ติ่ดต่่อ
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จากท่มืแพิทย์และพิยาบาลภายในเวลา 08.00 น.  
ของวันท่�สำามืห่ลังการื่ต่รื่วจเช่้�อ แสำดงว่าเรื่าไม่ืเป็็น 
ผู้ติ่ดเช่้�อโควิด-19 สำำาห่รัื่บผู้ท่�ติ่ดเช่้�อ เจ้าห่น้าท่� 
จะนำาตั่วส่ำงโรื่งพิยาบาลเพ่ิ�อรัื่กษาต่่อไป็

สิำ�งท่�ผู้กักตั่วสำนใจสำอบถ่ามืท่มืแพิทยพ์ิยาบาล
ห่ลังการื่ต่รื่วจเช่้�อทั�ง 2 ครัื่�ง ค่อ “ม่ืใครื่ในกลุ่มื 
คนไทยท่�มืาเท่�ยวบินเด่ยวกันติ่ดเช่้�อโควิด-19 บ้าง” 
เพ่ิ�อนร่ื่วมืช้ะต่ากรื่รื่มืท่านห่น้�งตั่�งข้อสัำงเกต่ในไลน์
กลุ่มืว่า ห่ากม่ืเจ้าห่น้าท่�ข้�นมืาฉ่ดพ่ินยาฆ่าเช่้�อท่� 
ห้่องใด แสำดงว่าผู้กักตั่วท่�อยู่ในห้่องนั�นคงติ่ดเช่้�อ 
โควิด-19 และถู่กนำาตั่วส่ำงโรื่งพิยาบาลอย่างเร่ื่งด่วน... 
ซ้ึ่�งก็ต่รื่งกับข้อมูืลท่�ท่มืแพิทย์แจ้งไว้ว่า “ห้่องพัิกท่� 
ผู้ติ่ดเช่้�อเคยพัิกอยู่นั�น เจ้าห่น้าท่�จะฉ่ดพ่ินยาฆ่าเช่้�อ
แล้วทิ�งไว้อย่างน้อย 1 วัน แล้วทำาความืสำะอาดอ่กครัื่�ง” 

วันท่� 6 พิฤศัจกิายน 2563 ซึ่้�งเป็็นวนัสุำดท้าย
ของการื่กักตั่ว ท่มืแพิทย์และพิยาบาลแจ้งข่าวด่ 
ในไลน์กลุ่มืว่า “ทุกท่านเป็็นผู้ต่รื่วจไม่ืพิบเช่้�อค่ะ”  
ห่ลังจากนั�นทุกคนก็กรื่ะห่นำ�าส่ำงไลน์แสำดงความืด่ใจ
และขอบคุณ์ท่มืแพิทย์ พิยาบาลและเจ้าห่น้าท่�ทุกคน 
ท่�เส่ำยสำละมืาป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�ดูแลคนไทยท่�กลับจาก 
ต่่างป็รื่ะเทศัอย่างด่... 

ในช่้วงการื่กักตั่ว 14 วัน ฉันได้ยินเส่ำยงห่วอ
รื่ถ่ต่ำารื่วจ นำารื่ถ่บัสำ 2 - 3 คันมืาจอดห่น้าโรื่งแรื่มื  
ทั�งช่้วงเช้้าต่รู่ื่และช่้วงด้ก นั�นห่มืายถ้่งว่า คนไทยอ่ก
กลุ่มืห่น้�งซ้ึ่�งกลับมืาจากต่่างป็รื่ะเทศักำาลังถู่กพิามืา
กักตั่วท่�โรื่งแรื่มืน่�เห่ม่ือนกับเรื่า...ฉันน้กให้่กำาลังใจ 
พิวกเขาอยูใ่นใจ....

ในวันแรื่ก ๆ ของการื่กักตั่ว ทุกคนอาจยังม่ื
กำาลังใจด่ แต่่พิอเข้าวันท่� 3 ห่ร่ื่อวันท่� 4 จะเริื่�มืรู้ื่ส้ำกว่า  
“ทำาไมืเวลาช่้างเดินช้้าเส่ำยจริื่ง เห่ล่ออ่กตั่�ง 10 วันแน่ะ”  
ช่้วงน่�จิต่ใจเริื่�มือ่อนแอผสำมืฟุ้ังซ่ึ่าน จนต่อ้งพิยายามื
ด้งจิต่ตั่วเองให้่กลับมืาอยู่กับ “ปั็จจุบันขณ์ะ” 

“ยังไงเวลาก็ต้่องเดินไป็จนครื่บ 14 วันอยู่ด่”  
ฉันคิดในใจ การื่คิดถ้่งวันท่� 14 ทั�งท่�ความืเป็็นจริื่ง
ยังอยู่วันท่� 4 คงเป็็นการื่ทำาร้ื่ายจิต่ใจเกินไป็ ฉะนั�น  
การื่รู้ื่ส้ำกตั่วกับปั็จจุบันขณ์ะกับทุกอิริื่ยาบถ่ของ 
การื่นั�ง การื่เดิน การื่ย่น และนอน จ้งเป็็นสิำ�งท่�ฉัน
พิยายามืทำาให้่ได้เป็็นป็รื่ะจำาทุกวัน 

รัื่ฐบาลดูแลคนไทยท่�กลับมืาจากต่่างป็รื่ะเทศั
เป็็นอย่างด่ต่ลอดการื่กักตั่ว รื่วมืทั�งได้จัดรื่ถ่ส่ำงพิวกเรื่า 
กลับภูมิืลำาเนาในต่่างจังห่วัดโดยไม่ืคิดค่าใช้้จ่าย

วันเสำาร์ื่ท่� 7 พิฤศัจิกายน 2563 ก่อนข้�นรื่ถ่ 
กลับบ้าน ฉันย่�นกรื่ะดาษแผ่นห่น้�งให้่เจ้าห่น้าท่�  
ในนั�นเข่ยนความืป็รื่ะทับใจท่�ม่ืต่่อท่มืแพิทย์พิยาบาล 
และเจ้าห่น้าท่�ท่�ดูแลพิวกเรื่ามืาต่ลอด...ส่ำวนผู้กักตั่ว
ท่านอ่�น ๆ ห่ลายคนได้ส่ำงกำาลังใจและขอบคุณ์ 
ผ่านทางไลน์กลุ่มืไป็แล้ว 

ตั่วแทนเจ้าห่น้าท่�ขอบคุณ์พิวกเรื่าท่�ได้อดทน
กักตั่วและป็ฏิิบัติ่ต่ามืกฎรื่ะเบ่ยบอย่างเคร่ื่งครัื่ด  
เพ่ิ�อร่ื่วมืม่ือกันลดความืเส่ำ�ยงในการื่แพิร่ื่กรื่ะจายของ
โรื่คโควิด-19...พิวกเรื่าทุกคนป็รื่บม่ือขอบคุณ์และ 
ให้่กำาลังใจเจ้าห่น้าท่�ทุกคนท่�ได้เส่ำยสำละดูแลพิวกเรื่า

สิำ�งท่�ฉันได้จากการื่กักตั่ว 14 วัน ค่อ การื่ฝึก 
เจริื่ญสำติ่อยู่กับปั็จจุบัน ฉันคิดว่ามัืนค่อคำาต่อบของ 
การื่ดำารื่งช่้วิต่...และท่�สำำาคัญมัืนช่้วยให้่การื่กักตั่ว 
ของฉันเป็็นช่้วงเวลาแห่่งการื่กลับมืาดูและเข้าใจจิต่ใจ
ของต่นเองอย่างล้กซ้ึ่�ง...แต่่มืนุษย์ปุ็ถุ่ช้นอย่างฉัน 
ก็ยังคงม่ืกิเลสำอยู่ทุกขณ์ะจิต่…ใกล้วันสุำดท้าย 
ของการื่กักตั่ว ในหั่วของฉันน้กวาดฝันถ้่งรื่ายการื่
อาห่ารื่ห่ลายสิำบรื่ายการื่ท่�อยากจะรัื่บป็รื่ะทาน 
ห่ลังผ่านพ้ินการื่กักตั่ว 14 วันน่�…และต่อนน่� 
ฝันของฉันก็เป็็นจริื่งแล้ว
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ไทัยสู้โควิด
มองคุณค่า ในวิกฤต โควิดหน่อย

เป็นพลัง ไม่ให้ถอย สู้ข้ามผ่าน

ได้เห็นค่า ทุกชีวิต สุดประมาณ

วันเวลา ที่เลยผ่าน ไม่อาจค่น

ทุกชีวิต เช่่อมถึงกัน ทุกวันนี้

ต้องพึ่งพา สามัคคี เพื่อร่วมฟื้น

รวมพลัง ร่วมต้านภัย ไทยยั่งย่น

ด้วยน้ำาใจ ไทยหยิบย่่น ค่นให้กัน

ไทยทั้งชาติ มีวินัย รู้หน้าที่

ไทยจึงมี ภูมิต้านทาน ที่สร้างสรรค์

ชาวบัวแก้ว ขอส่งใจ ให้ทุกท่าน

สู้ด้วยกัน เพื่อพิชิต โควิดเอย

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

นักการทูตชำานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ ร้อยกรอง



Vision
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มองโรค มองเรา

ณ เด่อนเมษายน 2564 ยังไม่มีใคร
บอกได้แน่ชัดว่า โลกหลังโควิด-19 จะเปลี่ยน
ไปในทิศทางใด เพราะผลกระทบจากวิกฤต
คร้ังนี้ยังคงสร้างความยากลำาบากให้แก่
ประชาชนค่อนโลก เม่่อปี 2563 โควิด-19 
ทำาให้เศรษฐกิจโลกหดตัวกว่าร้อยละ 5.8 
กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม และธุรกิจ start-ups ได้รับ 
ผลกระทบอย่างรุนแรง หนี้สาธารณะ 
ในหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้น การนำาเข้าและ 
ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศประสบปัญหา  
ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมปิดตัวลง
จำานวนมาก บางประเทศเกิดเหตุการณ์
เหยียดเช่้อชาติชาวเอเชีย ซึ่ึ่งถูกกล่าวหา
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโควิด-19 และเกิด 
การแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดเพี้ยนเก่ียวกับ
ไวรัส

บทสัมภาษณ์นายดอน ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สัำมืภาษณ์์โดยนางสำาวจิรัื่สำยา พ่ิรื่านนท์ รื่องอธิิบด่กรื่มืเอเช่้ยใต้่ ต่ะวันออกกลางและแอฟัริื่กา 

เร่ื่ยบเร่ื่ยงโดยนายพินมื ทองป็รื่ะยูรื่ นักการื่ทูต่ช้ำานาญการื่พิิเศัษ กรื่มืสำารื่นิเทศั นายฌาณั์ฐ อนันทปั็ญญสุำทธิิ� นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัติ่การื่  

กรื่มือาเซ่ึ่ยน และนายจิต่ติ่ชั้ย พัิช้รื่เดช้าธิรื่ นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัติ่การื่ กรื่มืสำนธิิสัำญญาและกฎห่มืาย
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ในภาวะเช่้นน่� โจทย์สำำาคัญของไทยค่อ เรื่าจะใช้้ 
นโยบายต่่างป็รื่ะเทศัสำนับสำนุนรัื่ฐบาล เพ่ิ�อบรื่รื่เทา 
ผลกรื่ะทบต่่าง ๆ ได้อย่างรื่วดเร็ื่วและครื่อบคลุมื
ทุกภาคส่ำวนได้อย่างไรื่ โดยฟืั�นฟูัความืเช่้�อมัื�น 
ของต่่างป็รื่ะเทศัต่่อไทย และผลักดันความืร่ื่วมืม่ือ 
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัเพิ่�อกรื่ะตุ้่นให่เ้ศัรื่ษฐกจิโลกกลบัมืา 
ขยายตั่วในรื่ะดับเด่ยวกับช่้วงก่อนโควิด-19  
โดยคำาน้งถ้่งพัิฒนาการื่ทางการื่เม่ืองรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศั 
ท่�จะส่ำงผลโดยต่รื่งต่่อการื่ต่่างป็รื่ะเทศัของไทย 
ในช้่วงนับจากน่� และในขณ์ะเด่ยวกัน พิวกเรื่า 
คงต้่องพิินิจพิิเครื่าะห์่และทบทวนเร่ื่�องรื่าวต่่าง ๆ ว่า 
ปั็ญห่าและความืท้าทายท่�โลกเผชิ้ญอยู่ในขณ์ะน่� 
ม่ืท่�มืาอย่างไรื่ โลกในช่้วงห่ลังจากน่�จะเป็ล่�ยนไป็
ในทิศัทางใด และเรื่าควรื่จะดำาเนินบทบาทอย่างไรื่
เพ่ิ�อเต่ร่ื่ยมืรัื่บม่ือกับโลกภายห่ลังวิกฤต่โควิด-19 
ท่ามืกลางการื่เป็ล่�ยนแป็ลงทางภูมิืรัื่ฐศัาสำต่ร์ื่ สัำงคมื 
แนวคิดและวิถ่่ช่้วิต่ของผู้คน

ฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่ได้รัื่บความืกรุื่ณ์าอย่างยิ�งจาก
ท่านรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่และรัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั นายดอน ป็รื่มัืต่ถ์่วินัย ในการื่บอกเล่า 
มุืมืมืองท่�น่าสำนใจและฉายภาพิท่�ชั้ดเจนท่�จะ 
นำาไป็สู่ำการื่กำาห่นดทิศัทางการื่ต่่างป็รื่ะเทศัไทย 
และความืรื่่วมืม่ือท่�จะเป็็นป็รื่ะตู่สู่ำอนาคต่ของไทย
และของโลก...ภายห่ลังวิกฤต่โควิด-19

โควิดิ-19: สุงคร�มื่ระหัวิ�่งคนกับธรรมื่ชี�ติ 
แม้ืผู้คนส่ำวนให่ญ่จะมืองว่า วิกฤต่โควิด-19  

เป็็นจุดเป็ล่�ยนผันท่�ทำาให้่โลกต้่องป็รัื่บตั่วเข้ากับ  
“ความืป็กติ่ให่ม่ื (new normal)” ห่ร่ื่อต้่อง
เป็ล่�ยนแป็ลงวิธ่ิคิด วิธ่ิทำางาน ให้่สำอดคล้องกับ
สำถ่านการื่ณ์์ แต่่ในทัศันะของรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ 
และรื่ัฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัแล้ว  
ท่านเห็่นว่า แต่่ละป็รื่ะเทศัสำามืารื่ถ่สำร้ื่างการื่เป็ล่�ยนแป็ลง
ได้โดยไม่ืจำาเป็็นต้่องรื่อโควิด-19 ไป็เส่ำยทั�งห่มืด  
สิำ�งใดท่�ต้่องเป็ล่�ยนก็ควรื่ดำาเนินการื่ทันท่ แต่่โดย 
ทั�วไป็แล้ว การื่เป็ล่�ยนแป็ลงใด ๆ มัืกเกิดจากบริื่บท 
สำำาคัญ 2 ป็รื่ะการื่ ได้แก่ บริื่บทของคน อาทิ  
เม่ื�อเป็ล่�ยนผู้นำาท่�ม่ืนโยบายให่ม่ื และบริื่บทของ 
เวลา เช่้น เม่ื�อม่ืโอกาสำพิิเศัษต่่าง ๆ ห่ร่ื่อช่้วงเวลา 
สำำาคัญท่�ควรื่จะริื่เริื่�มืสิำ�งให่ม่ื ๆ ส่ำวนโควิด-19  
เป็็นความืผสำมืผสำาน เป็็นปั็ญห่าของโลกท่�เกิดข้�น
ในห้่วงเวลาห่น้�งซ้ึ่�งส่ำงผลกรื่ะทบต่่อคนจำานวนมืาก 
และเสำม่ือนเป็็น “สำงครื่ามื” รื่ะห่ว่างคนกับเช่้�อโรื่ค  
ห่ร่ื่ออ่กนัยห่น้�งค่อ คนกับธิรื่รื่มืช้าติ่ เพิรื่าะเช่้�อโรื่ค 
ก็มืาจากธิรื่รื่มืช้าติ่ซ้ึ่�งยังไม่ืทรื่าบท่�มืาท่�ชั้ดเจน  
บ้างก็ว่าเป็็นผลกรื่ะทบท่�เกิดจากการื่เป็ล่�ยนแป็ลง
ของสิำ�งแวดล้อมื

“ถ้่าจับโจทย์แล้วจะเห็่นว่าโควิด-19 เป็็น
ปั็ญห่ารื่ะห่ว่างคนกับธิรื่รื่มืช้าติ่ ซ้ึ่�งปั็ญห่าในลักษณ์ะน่�

การเปลี�ย่นแปลงใด ๆ มักเกิดจาก 
บริบทสำาคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

บริบทัของคน และบริบทัของเวลา

“
”
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ก็พูิดกันมืาอยา่งยาวนาน แต่่คนไมืค่่อยให่ค้วามืสำำาคัญ 
และถู่กมืองข้ามืไป็ เช่้น ป็รื่ากฏิการื่ณ์์สำำาคัญป็รื่ะการื่ห่น้�ง 
ท่�เกิดข้�นในอด่ต่ค่อ ปั็ญห่าการื่เป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพิ
ภูมิือากาศั (climate change) ซึ่้�งแสำดงให่้เห็่นว่า
ธิรื่รื่มืช้าติ่กำาลังส้ำกห่รื่อและถู่กกัดกร่ื่อน”

ท่านรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ กล่าวถ้่งเร่ื่�อง 
การื่เป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพิภูมิือากาศัว่า แม้ืป็รื่ะเด็นน่� 
จะได้รัื่บการื่กล่าวถ้่งมืาอย่างต่่อเน่�อง แต่่กลับไม่ืค่อย
ได้รัื่บความืสำนใจ เพิรื่าะเป็็นมุืมืท่�ไม่ืน่าต่่�นเต้่นและ
ห่่างไกลจากการื่เห็่นผลเชิ้งป็รื่ะจักษ์ห่ร่ื่อผลท่�เป็็น 
รูื่ป็ธิรื่รื่มื คนท่�ให้่ความืสำำาคัญก็ค่อคนท่�เห็่นผลห่ร่ื่อ 
ได้รัื่บผลกรื่ะทบด้วยต่นเองแล้วว่าโลกกำาลังเป็ล่�ยนไป็  
ซ้ึ่�งต่่างจากเร่ื่�องความืมัื�นคง การื่ชิ้งไห่วชิ้งพิริื่บ 
ทางการื่เมื่องท่�น่าต่่�นเต้่น ห่ร่ื่อปั็ญห่าเศัรื่ษฐกิจ 
และป็ากท้องซ้ึ่�งเป็็นเร่ื่�องใกล้ตั่วอยูใ่นวิถ่่ช่้วิต่ของเรื่า 

“คนเรื่าจะเริื่�มืเห็่นคุณ์ค่าของสิำ�งรื่อบตั่วมืากข้�น 
ห่ากเกิดปั็ญห่าและความืท้าทาย (challenges)  
ซ้ึ่�งปั็จจุบันเรื่าเริื่�มืต่รื่ะห่นักมืากข้�นเพิรื่าะเรื่าเห็่น 
ข้อเท็จจริื่ง เรื่าจ้งต้่องป็รัื่บตั่ว รื่ะแวดรื่ะวังและ 
ไม่ืมืองข้ามื” ท่านรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ กล่าว

“บ่อยครัื่�งท่�เรื่าได้ยินคำาว่า ‘การื่เป็ล่�ยนแป็ลง’ 
แต่่เรื่าไม่ืเคยพูิดกันอย่างจริื่งจังว่าการื่เป็ล่�ยนแป็ลงนั�น  
ควรื่จะเป็็นเร่ื่�องใดบ้าง และจะเริื่�มืต้่นอย่างไรื่  
โดยในช่้วงเวลาน่� มัืนยงัเป็็นเพ่ิยงการื่คิด และยังไม่ืม่ื 
ใครื่รู้ื่ชั้ดว่าโลกห่ลังโควิด-19 ควรื่จะม่ืมืาต่รื่การื่ห่ร่ื่อ 
ยด้ถ่่อเร่ื่�องใดบ้างท่�จะเป็็นแนวทางในการื่ดำาเนินช่้วิต่” 

อยา่งไรื่ก็ด่ ท่านมืองว่าสิำ�งห่น้�งท่�สำามืารื่ถ่รัื่บรู้ื่
ได้ว่าน่าจะป็รัื่บเป็ล่�ยน และม่ืผลกรื่ะทบต่่อวิถ่่ช่้วิต่
ของเรื่าอย่างชั้ดเจน ค่อ เทคโนโลย่ 

“โควดิ-19 ทำาให่เ้รื่าเห่น็ว่า ห่ากไมืรู้่ื่เทคโนโลย่ 
เรื่าจะไม่ืสำามืารื่ถ่ใช้้ป็รื่ะโยช้น์จากสิำ�งต่่าง ๆ  อยา่งเต็่มืท่�  
ตั่�งแต่่เร่ื่�องเล็กน้อย การื่จับจ่ายซ่ึ่�อของ การื่ซ่ึ่�อห่า
อาห่ารื่ การื่เย่ยวยาช้ดเช้ย การื่เร่ื่ยนห่นังส่ำอ การื่ทำางาน  
และการื่ใช้้ช่้วิต่แง่มุืมือ่�น ๆ ทุกวันน่�เรื่าเห่็นแล้วว่า
เทคโนโลย่ก้าวห่น้าอย่างก้าวกรื่ะโดดและจะมืาก
เป็็นทว่คูณ์” ดังนั�น ในอนาคต่ เทคโนโลย่จะไม่ืได้
เป็็นเพ่ิยงเคร่ื่�องม่ืออำานวยความืสำะดวก แต่่จะเข้ามืา 
เป็็นส่ำวนห่น้�งและม่ือิทธิิพิลต่่อช่้วิต่ป็รื่ะจำาวันของ
ผู้คนอยา่งม่ืนัยสำำาคัญ เรื่าจะได้เห็่นหุ่่นยนต์่ ปั็ญญา
ป็รื่ะดิษฐ์ และสิำ�งต่่าง ๆ ท่�ใช้้เทคโนโลยขั่�นสูำงเข้ามืา
ทดแทนการื่ทำางานของคนอย่างรื่วดเร็ื่ว 

ก�รต่�งปีระเทำศไทำยหัลังโควิิด-19
เม่ื�อมืองว่าโควิด-19 เป็็นปั็ญห่าของโลกท่�เกิดข้�น 

ในห้่วงเวลาห่น้�ง ดังนั�น ทิศัทางการื่ต่่างป็รื่ะเทศัไทย 
ภายห่ลังโควิด-19 จ้งเป็็นการื่ให้่ความืสำำาคัญกับ
สำาขาความืร่ื่วมืม่ือต่่าง ๆ มืากข้�น มืากกว่าการื่ป็รัื่บ 
ทิศัทางให้่แต่กต่่างจากเดิมืไป็โดยสิำ�นเชิ้ง “เอาเข้าจริื่ง 
โจทย์ก็วนกลับมืาเช่้นเดิมื ห่น่ไม่ืพ้ินเร่ื่�องสำาธิารื่ณ์สุำข  
การื่แพิทย์ การื่เกษต่รื่ อาห่ารื่การื่กิน พิลังงาน  
นวัต่กรื่รื่มื สิำ�งเห่ล่าน่�จะม่ืความืสำำาคัญมืากข้�น แต่่เรื่า 
จะมุ่ืงความืสำำาคัญของแต่่ละเร่ื่�องในแง่มุืมืใด นั�นยัง
เป็็นป็รื่ะเด็นท่�ต้่องพิิจารื่ณ์าต่่อ”

ถ้าจับโจทย่์แล้วจะเห็นว่า 
โควิด-19 เป็นปัญหาระหว่าง 

คนกับธรรมชาติิ 

“
”
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“รัื่ฐบาลไทยโดยกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ต่รื่ะห่นักถ้่งโจทย์ท่�ว่าอยู่เสำมือ และพิยายามื 
จะพิิจารื่ณ์าเร่ื่�องเห่ล่านั�นให้่สัำมืพัินธ์ิกับบทบาทของเรื่า  
บทบาทการื่เป็็นป็รื่ะธิานห่ร่ื่อเจ้าภาพิของไทย 
ในเวท่ต่่าง ๆ  และดูว่าจะใช้้โอกาสำเห่ลา่นั�นเป็ล่�ยนแป็ลง
กรื่ะบวนทัศัน์ของภูมิืภาคห่ร่ื่อคุณ์ค่าของโลก 
ได้อย่างไรื่”

ท่�ผ่านมืา เรื่าให้่ความืสำำาคัญในเร่ื่�องนวัต่กรื่รื่มื  
แต่่ห่น้�งในป็รื่ะเด็นสำำาคัญในขณ์ะน่�ค่อ แนวคิด 
การื่พัิฒนาเศัรื่ษฐกิจช่้วภาพิ เศัรื่ษฐกิจห่มุืนเว่ยน  
และเศัรื่ษฐกิจส่ำเข่ยว (Bio - Circular - Green  
Economy) ห่ร่ื่อ BCG ซ้ึ่�งท่านรื่องนายกรื่ฐัมืนต่ร่ื่ฯ  
มืองว่า BCG เป็็นเร่ื่�องของการื่ให่้ความืสำำาคัญ 
กับธิรื่รื่มืช้าต่ิ ก่อนห่น้าน่� โลกได้เคยกล่าวถ้่ง 
ทั�งสำามืป็รื่ะเด็นแล้ว แต่่กลับม่ืการื่ดำาเนินการื่ 
ท่�แยกส่ำวนกัน ทั�งท่�ม่ืคุณ์ค่าและสำารื่ะสำำาคัญ 
เช่้�อมืโยงกัน ค่อ คุณ์ค่าของธิรื่รื่มืช้าติ่ ซ้ึ่�งม่ืผลต่่อ 
ทุกช่้วิต่ ไม่ืว่าจะเป็็นมืนุษย์ สัำต่ว์ ห่ร่ื่อพ่ิช้พิรื่รื่ณ์ 
ต่่าง ๆ ห่ากสิำ�งม่ืช่้วิต่เห่ล่าน่�ไม่ืได้รัื่บการื่ดูแลให้่อยู่
ร่ื่วมืกันอย่างสำมืดุล ก็จะเกิดผลกรื่ะทบต่่อมืนุษย์ 
อยา่งกว้างขวาง อาทิ การื่เกิดภัยธิรื่รื่มืช้าติ่รูื่ป็แบบ
ต่่าง ๆ การื่เป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพิภูมิือากาศั ห่ร่ื่อแม้ืแต่่
การื่แพิรื่่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 ดังนั�น ห่ากไทย 
สำามืารื่ถ่คิดได้อย่างชั้ดเจนและส่ำงเสำริื่มืเร่ื่�อง 

ดังกล่าวได้ ก็อาจเป็็นแนวทางท่�จะช่้วยเป็ล่�ยนวิธ่ิคิด
และการื่กรื่ะทำาให่วิ้ถ่่ช่้วิต่ของคนอยูร่ื่ว่มืกับธิรื่รื่มืช้าต่ิ
ได้ด่ข้�น ไม่ืเส่ำยสำมืดุล ซ้ึ่�งจะลดความืเส่ำ�ยงจาก 
ภัยคุกคามืรูื่ป็แบบให่ม่ื ๆ 

เม่ื�อเล่ามืาถ้่งต่รื่งน่� ท่านรื่องนายกรื่ฐัมืนต่ร่ื่ฯ  
ยกตั่วอย่างความืพิยายามืและแนวทางของอด่ต่ 
ผู้สำมัืครื่ชิ้งต่ำาแห่น่งป็รื่ะธิานาธิิบด่สำห่รื่ัฐอเมืริื่กา
ท่�มุ่ืงสำร้ื่างความืต่รื่ะห่นักรู้ื่และการื่เป็ล่�ยนแป็ลง 
ด้านสิำ�งแวดล้อมืแต่่ก็ไม่ืป็รื่ะสำบความืสำำาเร็ื่จ  
“พูิดเร่ื่�องน่�อาจไม่ืน่าต่่�นเต้่นเท่ากับการื่กำาห่นด 
สำถ่านะห่ร่ื่อทิศัทางทางการื่เม่ืองและยุทธิศัาสำต่ร์ื่
ต่่าง ๆ แต่่โลกต่้องรัื่บรู้ื่ว่า การื่อยู่อย่างสำมืดุลของ
สิำ�งม่ืช่้วิต่เป็็นสิำ�งท่�ไม่ืควรื่มืองข้ามื โรื่คอุบัติ่ให่ม่ื 
ก็เกิดจากความืไมื่สำมืดุลของธิรื่รื่มืช้าต่ิ ทุกฝ่าย
ต่รื่ะห่นักด่ว่าเป็็นเร่ื่�องเข็นครื่กข้�นภูเขา แต่่ก็ต้่องทำา  
เพิรื่าะมืิเช่้นนั�นทุกคนจะอยู่ไป็ต่ามืวิถ่่เดิมื ๆ ท่�เคย 
เป็็นมืาและเป็็นวถ่ิ่ของทุกช้าติ่ ทุกภาษา ท่�คนไม่ืพิร้ื่อมื 
จะเป็ล่�ยนแป็ลง” ท่านเช่้�อว่า เร่ื่�องน่�จะเป็็นแนวโน้มื
สำำาคัญของโลกในยคุห่ลังโควิด-19 ซ้ึ่�งแม้ืเป็็นป็รื่ะเด็น
ท่�ไม่ืเร้ื่าใจและขัดกับธิรื่รื่มืช้าติ่ของมืนุษย์ท่�ม่ืแนวโน้มื 
จะต่่อสู้ำขัดแย้งห่ร่ื่อแข่งขันกันเองเพิ่�อความือยู่รื่อด  
แต่่ก็เป็็นเร่ื่�องสำำาคัญ และต้่องสำร้ื่างความืสำมืดุล 
รื่ะห่ว่างสิำ�งท่�อยากให้่เกิดข้�นกับสิำ�งท่�อยูใ่น DNA และ
เป็็นธิรื่รื่มืช้าติ่ของมืนุษย์ให้่ได้ 

การดำาเนินนโย่บาย่ตั่างประเทศ 
และนโย่บาย่อื�น ๆ ของไทย่ 

จะย่่ดแนวคิดแบบเดิมไม่ได้ แตั่ตั้องคำาน่งถ่ง 
ความเป็นจริงและปัจจัยทัี�เปลี�ยนแปลง

“
”
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อ่กป็รื่ะการื่ห่น้�งท่�ท่านรื่องนายกรื่ัฐมืนต่ร่ื่ฯ 
เน้นยำ�าค่อ การื่มืองโลกให้่สำอดคล้องกับความืเป็็นจริื่ง  
(realistic) แล้วทำาให้่ด่ท่�สุำด ขณ์ะน่�มืนุษย์ม่ื 
ข่ดความืสำามืารื่ถ่ก้าวไกลไป็ถ้่งอวกาศั และได้สำร้ื่าง 
ยาน Perseverance ไป็สำำารื่วจถ้่งดาวอังคารื่ ถ่่อเป็็น
สัำญญาณ์ท่�ชั้ดเจนว่า เทคโนโลยแ่ละอวกาศัน่าจะเป็็น 
บริื่บทสำำาคัญสำำาห่รัื่บคนยุคต่่อไป็ ซ้ึ่�งจะม่ืขอบเขต่ 
ท่�กว้างไกลออกไป็เร่ื่�อย ๆ ดังนั�น การื่ดำาเนินนโยบาย
ต่่างป็รื่ะเทศัและนโยบายอ่�น ๆ ของไทยจะย้ดแนวคิด
แบบเดิมืไม่ืได้ แต่่ต้่องคำาน้งถ้่งความืเป็็นจริื่งและปั็จจัย 
ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงเห่ล่าน่�เพ่ิ�อ “ไม่ืให้่ต่กยุค” ซ้ึ่�งไทย 
ก็รัื่บม่ือได้ด่และได้รัื่บการื่จัดอันดับศัักยภาพิ 
ในด้านต่่าง ๆ ให่อ้ยูใ่นอนัดับต้่น ๆ ห่ลายด้าน ซ้ึ่�งเป็็น 
ความืสำำาเร็ื่จส่ำวนห่น้�งเท่านั�น แต่่ห่ลักการื่สำำาคัญค่อ
ต้่องทำาให้่คนไทยม่ืความืสุำขและป็ลอดภัย

“5S” ยังคงเปี็นตัวิชีี�วิัดควิ�มื่สุำ�เร็จ
ท่านรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ ยำ�าว่า ท่ามืกลาง

วิกฤต่โควดิ-19 เช่้นน่� ยทุธิศัาสำต่รื่ ์5S ยงัคงเป็็นกรื่อบ 
ท่�กำาห่นดทิศัทางการื่ต่่างป็รื่ะเทศัของไทยภายห่ลัง
วิกฤต่โควิด-19 ได้ 

“งานของทุกกรื่มืสำามืารื่ถ่นิยามืได้ด้วย 5S 
เพิรื่าะทุกเร่ื่�องเช่้�อมืโยงกัน” 

ความืมัื�นคง (Security) เป็็นป็รื่ะเด็นพ่ิ�นฐาน
ท่�สำำาคัญ เพิรื่าะเป็็นเร่ื่�องของความืสุำข การื่อยู่รื่อด
ป็ลอดภัยของป็รื่ะช้าช้นซึ่้�งเป็็นสิำ�งสำำาคัญในทุกยุค 
ทุกสำมัืย ในรื่ะยะห่ลัง มิืติ่ความืมัื�นคงเป็ล่�ยนไป็เน้น
ความืมัื�นคงรูื่ป็แบบให่ม่ืมืากยิ�งข้�น ไม่ืว่าจะเป็็น 
ความืมัื�นคงของมืนุษย ์ความืมัื�นคงทางอาห่ารื่ และ
ความืมัื�นคงทางพิลังงาน แต่่ในขณ์ะน่�ป็รื่ะเด็น 
ท่�ทว่ความืสำำาคัญค่อ ความืมัื�นคงทางสุำขภาพิ (health 
security) 

ความืยั�งยน่ (Sustainability) ท่านรื่องนายก 
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ ยำ�าว่า สิำ�งใด ๆ  ท่�เรื่าทำาต้่องให้่เกิดความืยั�งยน่ 
และเป็็นอ่กป็รื่ะเด็นท่�ไทยผลักดันและม่ืบทบาทนำา 
ในเวท่รื่ะห่วา่งป็รื่ะเทศัทั�งในกรื่อบทวภิาค่และพิหุ่ภาค่
อย่างต่่อเน่�อง ซ้ึ่�งทิศัทางการื่ต่่างป็รื่ะเทศัของไทย 
ห่ลังโควิด-19 ยังต้่องมุ่ืงเน้นแนวทางดังกล่าวต่่อไป็ 
เพ่ิ�อรัื่กษาสำมืดุลรื่ะห่ว่างธิรื่รื่มืช้าติ่กับมืนุษย์

นอกจากน่� ไทยยังต้่องเสำรื่ิมืสำรื่้างมืาต่รื่ฐาน
สำากล (Standard) ต้่องป็รัื่บตั่วให้่สำอดคล้องกับ 
ความืเป็็นไป็ของโลก และยกรื่ะดับตั่วเองให้่เท่ยบเค่ยง
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ได้กับมืาต่รื่ฐานโลกในด้านต่่าง ๆ รื่วมืถ้่งมืาต่รื่ฐาน
ด้านสำาธิารื่ณ์สุำข ในขณ์ะเด่ยวกัน ไทยต้่องมุ่ืงมัื�น 
แก้ไขวิกฤต่ด้านสำาธิารื่ณ์สุำขและเศัรื่ษฐกิจเพ่ิ�อรัื่กษา
ความืเช่้�อมัื�นต่่อไทยในสำายต่าของป็รื่ะช้าคมืโลกว่า 
ไทยม่ืศัักยภาพิในการื่รัื่บม่ือกับโควิด-19 และการื่ฟืั�นฟูั 
เศัรื่ษฐกิจและสัำงคมืของป็รื่ะเทศัได้เป็็นอย่างด่ ซ้ึ่�งจะ
นำาไป็สู่ำการื่ม่ืสำถ่านะและเก่ยรื่ติ่ภูมิื (Status) ต่่อไป็

ท้ายท่�สุำด ปั็จจุบันพิิสูำจน์ชั้ดเจนแล้วว่า 
ไม่ืม่ืป็รื่ะเทศัใดท่�สำามืารื่ถ่เติ่บโต่และแก้ไขปั็ญห่า
ความืท้าทายได้โดยลำาพัิง การื่ม่ืพิลัง (Synergy)  
จ้งเป็็นแรื่งขับเคล่�อนให้่ทกุฝ่ายเดินห่น้าไป็ด้วยกนัได้ 
ทุกป็รื่ะเทศัรื่วมืถ้่งไทยจ้งต้่องแสำวงห่าความืร่ื่วมืม่ือ
กับป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ อย่างต่่อเน่�องและใกล้ชิ้ดต่่อไป็

ท่านรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ รื่ะบุว่า แม้ื
ยุทธิศัาสำต่ร์ื่ 5S จะดูเป็็นเร่ื่�องธิรื่รื่มืดา แต่่จะช่้วย
กำาห่นดภารื่กิจของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ให้่รื่องรัื่บทุกโจทย์ได้อย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิ ขอเพ่ิยง
ให้่ทุกคนม่ืความืชั้ดเจน ต่รื่ะห่นักรู้ื่ว่ากำาลังทำาอะไรื่  
งานท่�ทำานั�นม่ืคุณ์ค่าอย่างไรื่ และต้่องติ่ดต่ามืงาน 
จนบังเกิดผลสำำาเร็ื่จ

“คน” ค่อ ผิู้ขับเคล่�อนทำุกอย่�ง 
ในช่้วงท้ายของการื่สัำมืภาษณ์์ ฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่

เร่ื่ยนถ่ามืท่านรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ ถ้่งข้อคิดท่�ท่าน
จะฝากไว้แก่ข้ารื่าช้การื่ห่ร่ื่อเจ้าห่น้าท่�รุ่ื่นให่ม่ืของ
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัซ้ึ่�งจะต้่องเป็็นผู้ขับเคล่�อน
นโยบายต่่างป็รื่ะเทศัต่่อไป็ ซ้ึ่�งท่านรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ  
กล่าวว่า “ทุกอย่างบนโลกน่�ล้วนเกิดจาก 2 สิำ�ง ค่อ  
ธิรื่รื่มืช้าติ่ห่ร่ื่อคน ธิรื่รื่มืช้าติ่เป็็นท่�มืาของปั็ญห่าได้ 
เช่้น ภัยธิรื่รื่มืช้าติ่ โรื่ครื่ะบาด และเร่ื่�องอ่�น ๆ ส่ำวนคน 
ก็เป็็นอ่กปั็จจัยห่น้�งท่�สำร้ื่างปั็ญห่าไดเ้ช่้นกัน รื่วมืไป็ถ้่ง 

การื่สำร้ื่างปั็ญห่าต่่อธิรื่รื่มืช้าติ่ จากภัยธิรื่รื่มืช้าติ่ป็กติ่ 
เป็็นช้นิดห่ร่ื่อรื่ะดับท่� รุื่นแรื่งข้�นเพ่ิยงเพิรื่าะ 
การื่ไม่ืใส่ำใจพิอต่่อสิำ�งแวดล้อมื เม่ื�อเรื่ารู้ื่ว่าคนเป็็น
ส่ำวนห่น้�งท่�อาจก่อให้่เกิดปั็ญห่า จ้งควรื่ฉุกคิดว่า 
จะจดัการื่เร่ื่�องน่�อยา่งไรื่ ห่ากทุกคนม่ืความืต่รื่ะห่นกัรู้ื่  
(awareness) ว่าต่นม่ืความืสำำาคัญต่่อโลกอย่างไรื่  
แล้วทำาให้่ต่นเองม่ืคุณ์ค่า ก็จะเป็็นจุดตั่�งต้่นท่�เกิด
ป็รื่ะโยช้น์และสำร้ื่างสิำ�งซัึ่บซ้ึ่อนต่่าง ๆ ได้ ดังเช่้น 
ท่�สำามืารื่ถ่สำรื่้างยาน Perseverance ไป็สำำารื่วจ 
ดาวอังคารื่ ในขณ์ะเด่ยวกันต้่องมืองเห็่นคุณ์ค่าของ
ผู้อ่�นด้วย ก็จะช่้วยให้่ปั็ญห่าต่่าง ๆ ลดลงไป็ได้”

มื่องโรค..แล้วิมื่องเร� 
มุืมืมืองของทา่นรื่องนายกรื่ฐัมืนต่ร่ื่ฯ ต่่อวิกฤต่

การื่แพิรื่่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 ในการื่สำัมืภาษณ์์ 
ครัื่�งน่� เป็็นอาห่ารื่สำมืองสำำาห่รัื่บพิวกเรื่าให้่เกิดแง่มุืมื 
ความืคิดเฉ่ยบคมืเก่�ยวกับความืเช่้�อมืโยงและ 
ความืจำาเป็็นของการื่อยู่รื่่วมืกันรื่ะห่ว่างมืนุษย์กับ
ธิรื่รื่มืช้าติ่อย่างสำมืดุล นโยบายการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ในช่้วงนับจากน่�จ้งต้่องสำะท้อนและต่อบสำนองต่่อ
ป็รื่ะเดน็น่� ผ่านการื่สำรื่า้งความืต่รื่ะห่นกัรู้ื่ ความืเข้าใจ 
และจะสัำมืฤทธิิ�ผลได้ด้วยความืร่ื่วมืม่ือร่ื่วมืใจของ 
ทุกป็รื่ะเทศั แต่่ก้าวแรื่ก...ซ้ึ่�งเป็็นก้าวสำำาคัญท่�จะ 
สำร้ื่างการื่เป็ล่�ยนแป็ลงบนเส้ำนทางสำายน่� ต้่องเริื่�มื 
จากการื่มืองเห็่นคุณ์ค่าของต่นเองควบคู่ไป็กับ 
การื่ต่รื่ะห่นักถ้่งคุณ์ค่าของผู้อ่�น โดยเฉพิาะคุณ์ค่า
ของธิรื่รื่มืช้าต่ิ ห่ากทำาได้เช่้นน่�แล้ว มืนุษย์ย่อมื 
ผสำานป็รื่ะโยช้น์จากธิรื่รื่มืช้าติ่และศัักยภาพิท่�ม่ือยู่ 
ในการื่ส่ำงเสำริื่มืความืเป็็นอยู่ท่�ด่และความืมัื�นคง
ป็ลอดภัย รื่วมืทั�งเพ่ิ�อสำร้ื่างสำรื่รื่ค์นวัต่กรื่รื่มืและ 
สิำ�งมืหั่ศัจรื่รื่ย์ต่่าง ๆ ต่่อไป็ได้อ่กมืากมืาย 



59ส ร า ญ ร ม ย์์

1 นายแพิทย์นครื่ เป็รื่มืศัร่ื่ เข้ารัื่บต่ำาแห่น่งผู้อำานวยการื่สำถ่าบันวัคซ่ึ่นแห่่งช้าติ่ตั่�งแต่่วันท่� 1 กุมืภาพัินธ์ิ 2562

นับต้ังแต่เช่้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)  
แพร่กระจายไปทั่วโลกช่วงต้นปี 2563 การระบาดของไวรัส 
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางต่อชีวิต สุขภาพ  
เศรษฐกิจ รวมถึงวิถีชีวิตของประชากรโลก ในช่วงเวลาที่ 
ยากลำาบากเช่นนี้ “วัคซีึ่น” ค่อเคร่่องม่อและความหวังสำาคัญ
ของผู้คนทั่วโลกในการต่อสู้กับไวรัส เพ่่อให้สามารถกลับไป 
ใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

วิัคซีีนโควิิด-19:  
ความหวังของประช้าคมโลกและบทบาทการท้ตัวัคซีีน

บทสัมภาษณ์นายแพทย์นคร เปรมศรี

ผู้อำานวยการสถาบันวัคซึ่ีนแห่งชาติ1
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การื่วิจัยพัิฒนาวัคซ่ึ่นป้็องกันโรื่คโควิด-19  
เกิดข้�นอย่างรื่วดเร็ื่วกว่าท่�เคยเป็็นมืาในอด่ต่  
โดยป็กติ่แล้วการื่ผลิต่วัคซ่ึ่นช้นิดห่น้�งต้่องใช้้เวลา
ยาวนานกว่า 10 ปี็ แต่่สำำาห่รัื่บวัคซ่ึ่นโควิด-19 แล้ว  
วัคซ่ึ่นได้รัื่บการื่พัิฒนาภายในรื่ะยะเวลาไมื่ถ้่ง 1 ปี็  
วัคซ่ึ่นห่ลายช้นิดเข้าสู่ำการื่ทดสำอบในมืนุษย์ และม่ื 
ผลการื่ทดลองเป็็นท่�น่าพิอใจ ในขณ์ะท่�อ่กห่ลายช้นิด
เริื่�มืผลิต่วัคซ่ึ่นเพ่ิ�อนำามืาใช้้ป้็องกันโรื่คแก่ป็รื่ะช้าช้น
ในวงกว้าง สำำาห่รัื่บป็รื่ะเทศัไทย กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำข
ได้ลงนามืร่ื่วมืกับบริื่ษัท AstraZeneca เม่ื�อวันท่�  
27 พิฤศัจิกายน 2563 เพิ่�อสัำ�งจองวัคซ่ึ่น 26 ล้านโดสำ 
จากบริื่ษัท Siam Bioscience ซึ่้�งเป็็นบริื่ษัทผู้ผลิต่เด่ยว
ในภูมิืภาคเอเช่้ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต้่ท่� AstraZeneca  
พิิจารื่ณ์าความืเห่มืาะสำมืและคัดเล่อกให้่เป็็น 
ผู้รัื่บการื่ถ่่ายทอดเทคโนโลย่การื่ผลิต่ในรูื่ป็แบบ
การื่จ้างผลิต่ และเพ่ิ�อให้่วัคซ่ึ่นม่ืเพ่ิยงพิอสำำาห่รัื่บ
การื่ป้็องกันโรื่คของป็รื่ะช้าช้นในป็รื่ะเทศัอย่าง
ครื่อบคลุมื นอกจากน่� เม่ื�อวันท่� 5 มืกรื่าคมื 2564 
รัื่ฐบาลม่ืมืติ่ให้่กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำขพิิจารื่ณ์าสัำ�งซ่ึ่�อ 
วัคซ่ึ่นเพิิ�มือ่ก 35 ล้านโดสำ ดังนั�น จนถ้่งเด่อน
กุมืภาพัินธ์ิ 2564 รัื่ฐบาลได้จัดห่าวัคซ่ึ่นเพ่ิ�อรื่องรัื่บ 
การื่ใช้้ในป็รื่ะเทศัในช่้วงปี็ 2564 - 2565 ไป็แล้ว 
กว่า 60 ล้านโดสำ และยงัอยูร่ื่ะห่วา่งการื่เจรื่จาจดัห่า
วัคซ่ึ่นเพิิ�มืเติ่มืจากแห่ล่งอ่�น ๆ ด้วย

แม้ื “วัคซีน” จะเป็็นป็รื่ะเดน็สำำาคัญท่�ทุกคน
ให้่ความืสำนใจและติ่ดต่ามือย่างใกล้ชิ้ด แต่่ห่ลายท่าน 
อาจยังไม่ืทรื่าบถ้่งเบ่�องห่ลังของการื่พัิฒนาและ 
การื่จัดห่าวัคซ่ึ่นในไทยต่ลอดช้่วงเวลาท่�ผ่านมืา  
รื่วมืถ้่งทิศัทางของป็รื่ะเทศัต่่อการื่รื่ับม่ือกับ 
โรื่ครื่ะบาดในอนาคต่ เมื่�อช่้วงกลางเด่อนธัินวาคมื 2563  
ฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่ วารื่สำารื่สำรื่าญรื่มืย์ ม่ืโอกาสำได้พูิดคุย 
และสำอบถ่ามืป็รื่ะเด็นเห่ล่าน่�กับนายแพิทย์นครื่  
เป็รื่มืศัร่ื่ ผู้อำานวยการื่สำถ่าบันวัคซ่ึ่นแห่่งช้าติ่ ทำาให้่
ทรื่าบข้อมูืลท่�น่าสำนใจห่ลายป็รื่ะเด็น เช่้น ความืร่ื่วมืม่ือ 
กับทุกภาคส่ำวนท่�เก่�ยวข้องเพ่ิ�อเร่ื่งนำาวัคซ่ึ่นมืาใช้้

ป้็องกันโรื่คแก่ป็รื่ะช้าช้นในป็รื่ะเทศั การื่เจรื่จา 
ต่่อรื่องในการื่จัดห่าวัคซ่ึ่น ความืซัึ่บซ้ึ่อนของธุิรื่กิจ
วัคซ่ึ่น รื่วมืถ้่งมุืมืมืองและทิศัทางการื่พัิฒนาวัคซ่ึ่น
ของป็รื่ะเทศัไทยในรื่ะยะยาว เพ่ิ�อสำร้ื่างห่ลักป็รื่ะกัน
ความืมัื�นคงด้านสุำขภาพิของป็รื่ะช้าช้นในป็รื่ะเทศั
และภูมิืภาค

กลยุทำธ์เพั่�อก�รเข้�ถึึงวิัคซีีนของ
ปีระชี�ชีนไทำย

คุณ์ห่มือนครื่ฯ เล่าว่า ไทยได้พิิจารื่ณ์า 
ทางเล่อกด้านวัคซ่ึ่นตั่�งแต่่การื่รื่ะบาดของโควิด-19 
ช่้วงแรื่ก ซ้ึ่�งในเวลานั�น สำถ่านการื่ณ์์แพิร่ื่รื่ะบาด
ยังไม่ืลุกลามืทั�วโลก โดยเม่ื�อวันท่� 13 กุมืภาพัินธ์ิ  
2563 สำถ่าบนัวัคซ่ึ่นแห่่งช้าต่จัิดการื่ป็รื่ะช้มุืเคร่ื่อข่าย 
ผู้เก่�ยวข้องกับการื่วิจัยวัคซ่ึ่นของป็รื่ะเทศัไทย  
เพ่ิ�อรื่ะดมืความืคิดและร่ื่วมืกันกำาห่นดแนวทาง 
เก่�ยวกับวัคซ่ึ่นโควดิ-19 ของไทย โดยไทยม่ืเป้็าห่มืาย
เพ่ิ�อให้่ป็รื่ะช้าช้นไทยเข้าถ้่งวัคซ่ึ่นได้โดยเร็ื่ว ใกล้เค่ยง
กับป็รื่ะเทศัอ่�น ๆ โดยแบ่งเป็็น 3 แนวทาง ได้แก่  
(1) การื่วิจัยภายในป็รื่ะเทศั (2) การื่แสำวงห่าความืร่ื่วมืม่ือ 
กับต่่างป็รื่ะเทศั เพิ่�อรัื่บการื่ถ่่ายทอดความืรู้ื่และ
เทคโนโลย ่ซ้ึ่�งเป็ร่ื่ยบเสำม่ือนทางลดั (shortcut) และ  
(3) การื่เต่ร่ื่ยมืแผนป็ฏิิบัติ่การื่เพ่ิ�อจัดซ่ึ่�อวัคซ่ึ่น 
โดยต่รื่งจากต่่างป็รื่ะเทศั

“ในด้านงบป็รื่ะมืาณ์ เรื่าใช้้วิธ่ิ ‘เก็บเบ่�ย
ใต้่ถุ่นร้ื่าน’ เน่�องจากการื่แพิรื่่รื่ะบาดของโควิด-19  
เป็็นเห่ตุ่การื่ณ์์สุำดวิสัำย กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำข
ต้่องจัดสำรื่รื่งบป็รื่ะมืาณ์จากโครื่งการื่อ่�นท่�ยัง 
ไม่ืม่ืความืจำาเป็็นเฉพิาะห่น้ามืาใช้้ รื่วมืทั�งขอรัื่บ 
การื่สำนบัสำนุนจากงบป็รื่ะมืาณ์ของสำำานักงานการื่วจัิย 
แห่่งช้าต่ิ (วช้.) จำานวน 10 ล้านบาท งบป็รื่ะมืาณ์
เห่ล่าน่�เป็็นทุนแรื่กเริื่�มืในการื่สำนับสำนุนการื่วิจัยวัคซ่ึ่น
โควิด-19 ของป็รื่ะเทศัไทย”

ทางเล่อกอ่กป็รื่ะการื่ห่น้�งท่�เป็็นไป็ได้แต่่ ใช้้ 
เวลานาน ค่อ การื่ป็ล่อยให้่สำถ่านการื่ณ์์การื่รื่ะบาด 
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สำงบไป็เอง แต่่วิธ่ิน่�อาจม่ืผู้เส่ำยช่้วิต่ถ้่งร้ื่อยละ 2  
ซ้ึ่�งเป็็นความืสูำญเส่ำยท่�มืากเกินไป็ ดังนั�น การื่ห่าวัคซ่ึ่น
จ้งเป็็นแนวทางท่�เห่มืาะสำมืท่�สุำด

ก�รวิิจัยพััฒน�วิัคซีีนในปีระเทำศ: 
หันทำ�งสุู่ควิ�มื่มื่ั�นคงทำ�งสุ�ธ�รณีสุุข

เม่ื�อคุณ์ห่มือนครื่ฯ ทรื่าบจากนกัวิช้าการื่จ่น 
ว่าจ่นเริื่�มืวิจัยวัคซ่ึ่นตั่�งแต่่เด่อนมืกรื่าคมื 2563 แลว้  
จ้งได้ห่าร่ื่อกับกรื่มืควบคุมืโรื่คว่าป็รื่ะเทศัไทย 
จะสำามืารื่ถ่วิจัยพิัฒนาวัคซ่ึ่นโควิด-19 ด้วยต่นเอง
ได้ห่ร่ื่อไม่ื

“ต่อนนั�น ผมืเริื่�มืติ่ดต่่อกับห่น่วยงาน 3 แห่่ง 
ได้แก่ (1) คณ์ะแพิทยศัาสำต่ร์ื่ จุฬาลงกรื่ณ์์มืห่าวิทยาลัย  
ซ้ึ่�งม่ืแนวคิดว่าจะพัิฒนาวัคซ่ึ่นโดยใช้้เทคโนโลย ่
DNA เพิรื่าะคณ์ะแพิทยศัาสำต่ร์ื่ฯ สำามืารื่ถ่ถ่อดรื่หั่สำ
พัินธุิกรื่รื่มืของเช่้�อไวรัื่สำโคโรื่นาสำายพัินธ์ุิให่ม่ื 2019 
(genome sequencing) ได้แล้ว (2) ศูันยวิ์จัยและ 
พัิฒนาวัคซ่ึ่นมืห่าวิทยาลัยมืหิ่ดล ซ้ึ่�งม่ืแนวคิด 
จะพัิฒนาวัคซ่ึ่นโดยใช้้เทคโนโลย่ไวรัื่สำเช่้�อต่าย และ  
(3) สำถ่าบันช่้ววัต่ถุ่ กรื่มืวิทยาศัาสำต่ร์ื่การื่แพิทย์  
ซ้ึ่�งสำามืารื่ถ่แยกเช่้�อ (isolate) ไวรื่สัำโคโรื่นาสำายพัินธ์ุิให่ม่ื  
2019”

ความืสำำาเร็ื่จในการื่ถ่อดรื่หั่สำพัินธุิกรื่รื่มืของ
เช่้�อไวรื่ัสำโควิด-19 ทำาให่้สำามืารื่ถ่วิเครื่าะห่์ได้ว่า  
ควรื่นำาส่ำวนใดของไวรื่ัสำไป็สำรื่้างวัคซ่ึ่น และการื่ท่� 
กรื่มืวิทยาศัาสำต่ร์ื่การื่แพิทย์แยกเช่้�อไวรัื่สำโคโรื่นา 
สำายพัินธ์ุิให่ม่ื 2019 ได้ ก็ช่้วยให่้ม่ื “เช่้�อเป็็น”  
ท่�นำาไป็ทำาเป็็น “เช่้�อต่าย” สำำาห่รื่ับผลิต่วัคซ่ึ่นได้ 
การื่ห่าร่ื่อกับทั�งสำามืห่น่วยงานทำาให้่คุณ์ห่มือนครื่ฯ 
ทรื่าบว่า ป็รื่ะเทศัไทยม่ืความืพิร้ื่อมืทั�งด้านบุคลากรื่
และทรัื่พิยากรื่ ซึ่้�งห่ากป็รื่ะสำานงานกันย่อมืเป็็น 
เคร่ื่อข่ายท่�ม่ืศัักยภาพิพิรื่้อมืจะพัิฒนาวัคซ่ึ่นของ
ต่นเองได้

เม่ื�อเด่อนธัินวาคมื 2563 นักวิจัยไทยสำามืารื่ถ่
คิดค้นวัคซ่ึ่นโควิด-19 ได้แล้ว จำานวน 3 ช้นิด  

ท่�เต่ร่ื่ยมืเข้าสู่ำการื่ทดสำอบในมืนษุย ์ได้แก่ (1) วัคซ่ึ่น
ป็รื่ะเภท mRNA โดยคณ์ะแพิทยศัาสำต่ร์ื่ จุฬาลงกรื่ณ์์
มืห่าวิทยาลัย (2) วัคซ่ึ่นป็รื่ะเภท DNA โดยบรื่ิษัท  
BioNet-Asia จำากัด ร่ื่วมืกับมืห่าวิทยาลัยมืหิ่ดล  
และ (3) วัคซ่ึ่นป็รื่ะเภท subunit protein โดยบริื่ษัท  
Baiya Phytopharm จำากัด อย่างไรื่ก็ด่ คุณ์ห่มือ
นครื่ฯ แบง่ปั็นมุืมืมืองให่เ้ห็่นว่า อุป็สำรื่รื่คป็รื่ะการื่ห่น้�ง
ของการื่วิจัยวัคซ่ึ่นภายในป็รื่ะเทศั ค่อ การื่กำาห่นด
แผนดำาเนินธุิรื่กิจ (business plan) ในรื่ะยะยาวว่า 
ภายห่ลังจากการื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 คล่�คลาย
แล้ว ผู้ผลิต่วัคซ่ึ่นจะดำาเนินการื่อย่างไรื่ต่่อไป็เพ่ิ�อให้่
ธุิรื่กิจม่ืความืยั�งย่น

นอกจากน่� ในมุืมืมืองของวงการื่การื่แพิทย์ 
และสำาธิารื่ณ์สุำขของไทย จะเห็่นว่าโควิด-19 อาจเป็็น 
วิกฤต่ท่�มืาพิรื่้อมืโอกาสำ เพิรื่าะเป็็นต่ัวเร่ื่งให้่เกิด 
การื่ค้นคว้าและคิดค้น เพ่ิ�อต่่อยอดองค์ความืรู้ื่ 
เก่�ยวกับวัคซ่ึ่น ซ้ึ่�งในรื่ะยะยาวจะเป็็นป็รื่ะโยช้น์ต่่อ 
ความืมัื�นคงทางสำาธิารื่ณ์สำุขของป็รื่ะเทศั และแมื ้
การื่พิฒันาวัคซ่ึ่นต้่องอาศััยทรื่พัิยากรื่และงบป็รื่ะมืาณ์ 
จำานวนมืาก รื่วมืทั�งม่ืโอกาสำสูำงท่�จะล้มืเห่ลว  
แต่่คุณ์ห่มือนครื่ฯ ช่้�ให้่เห็่นว่า “ความืล้มืเห่ลวไม่ืใช่้ 
ความืสูำญเส่ำย เพิรื่าะความืล้มืเห่ลวนำามืาซ้ึ่�งองค์ความืรู้ื่ 
และป็รื่ะสำบการื่ณ์์ การื่พิัฒนาวัคซ่ึ่นเป็็นการื่สัำ�งสำมื
ป็รื่ะสำบการื่ณ์์และเพิิ�มืข่ดความืสำามืารื่ถ่ ดังนั�น  
ผมืคิดว่าต้่องป็รัื่บเป็ล่�ยนกรื่อบความืคิด”

 
ควิ�มื่ร่วิมื่มื่่อกับต่�งปีระเทำศ: 
ทำ�งลัดก�รพััฒน�สุู่องค์ควิ�มื่รู้
และขีดควิ�มื่สุ�มื่�รถึของบุคล�กร

คุณ์ห่มือนครื่ฯ อธิิบายว่า โดยห่ลักการื่  
สำถ่าบันวัคซ่ึ่นแห่่งช้าติ่ยินด่เจรื่จากับผู้ผลิต่วัคซ่ึ่น 
จากทุกป็รื่ะเทศัทั�งรูื่ป็แบบทวิภาค่และพิหุ่ภาค่ โดยได้ 
เริื่�มืเจรื่จากับจ่นเป็็นป็รื่ะเทศัแรื่ก เน่�องจากบุคลากรื่
ทางการื่แพิทย์ของไทยคุ้นเคยกับฝ่ายจ่นตั่�งแต่่ครัื่�ง 
การื่วิจัยวัคซ่ึ่นโรื่คเอดสำ์ ต่่อมืาได้ติ่ดต่่อสำาธิารื่ณ์รื่ัฐ
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เกาห่ล่ (เกาห่ล่ใต้่) ซ้ึ่�งป็รื่ะสำงค์จะนำาวัคซ่ึ่นของจ่น 
มืาทดสำอบในมืนุษย์รื่ะยะท่� 3 ในป็รื่ะเทศัไทย  
รื่วมืทั�งได้เจรื่จากับบริื่ษัท Sinovac บริื่ษัท Moderna 
บริื่ษัท AstraZeneca และความืร่ื่วมืม่ือในกรื่อบ  
COVAX Facility

“การื่เปิ็ดโอกาสำให้่ต่่างป็รื่ะเทศัเข้ามืาทดสำอบ
วัคซ่ึ่นในมืนุษยร์ื่ะยะท่� 3 ในป็รื่ะเทศัไทย เป็็นส่ำวนห่น้�ง
ของกลยุทธ์ิท่�เร่ื่ยกว่า “collaboration pathway” 
ซ้ึ่�งจะก่อให้่เกิดป็รื่ะโยช้น์อยา่งน้อย 3 ป็รื่ะการื่ ได้แก่ 
(1) ป็รื่ะเทศัไทยจะม่ืโอกาสำเร่ื่ยนรู้ื่วิธ่ิการื่และผลลัพิธ์ิ
การื่วจัิยของต่่างป็รื่ะเทศั รื่วมืทั�งได้รัื่บการื่ถ่่ายทอด
เทคโนโลย ่อันจะช่้วยพัิฒนาศัักยภาพิของการื่วิจัย 
วัคซ่ึ่นไทย (2) ช่้วยส่ำงเสำริื่มืความืสำัมืพัินธ์ิกับ 
ต่่างป็รื่ะเทศั และ (3) ห่ากวัคซ่ึ่นดังกล่าวป็รื่ะสำบ 
ความืสำำาเร็ื่จ ป็รื่ะเทศัไทยสำามืารื่ถ่ซ่ึ่�อวัคซ่ึ่นในรื่าคาท่� 
ไม่ืสูำงจนเกินไป็ ดังนั�น การื่เป็ดิโอกาสำให่ต่้่างป็รื่ะเทศั
เข้ามืาทดสำอบวัคซ่ึ่นในมืนุษย์ดังกล่าว จ้งเป็็นผลด่ 
ต่่อการื่ส่ำงเสำริื่มืความืร่ื่วมืม่ือ (collaboration) 
และการื่เสำรื่ิมืสำรื่้างข่ดความืสำามืารื่ถ่ (capacity 
building)”

อย่างไรื่ก็ด่ ความืร่ื่วมืม่ือกับต่่างป็รื่ะเทศั 
เพ่ิ�อทดสำอบวัคซ่ึ่นกับมืนุษย์ในไทยไมื่ได้เดินห่น้า 
จนครื่บกรื่ะบวนการื่ เน่�องจากในช้ว่งแรื่ก ไทยสำามืารื่ถ่
ควบคุมืการื่รื่ะบาดได้อย่างด่จนไม่ืเกิดการื่รื่ะบาด 
ต่่อเน่�อง สำภาพิแวดล้อมืจ้งไม่ืเอ่�ออำานวยให้่ทดสำอบ
วัคซ่ึ่นในมืนษุยร์ื่ะยะท่� 3 ดังนั�น บริื่ษัทต่่าง ๆ ท่�เคย
ห่าร่ื่อกับไทยจ้งเป็ล่�ยนไป็ดำาเนินการื่ในป็รื่ะเทศัอ่�น 

ท่�สำถ่านการื่ณ์์เห่มืาะสำมืกว่า ส่ำงผลให้่ทิศัทาง 
การื่ดำาเนนิการื่ของไทยต้่องป็รื่บัเป็ล่�ยนต่ามืไป็ดว้ย

“ในช้่วงเด่อนม่ืนาคมืถ้่งเมืษายน 2563 
ป็รื่ะเทศัไทยเป็็นพ่ิ�นท่�ท่�ต่่างป็รื่ะเทศัสำนใจท่�จะ 
เข้ามืาทดสำอบวคัซ่ึ่นเน่�องจากเป็็นพ่ิ�นท่�ท่�ม่ืการื่รื่ะบาด
ของโควิด-19 อย่างต่่อเน่�อง แต่่เม่ื�อสำถ่านการื่ณ์์
โควิด-19 ภายในป็รื่ะเทศัเริื่�มืด่ข้�น ต่่างป็รื่ะเทศั 
ก็เข้ามืาเจรื่จาน้อยลง เน่�องจากพ่ิ�นท่�ไม่ืเห่มืาะสำมื
สำำาห่รื่บัการื่ทดสำอบวคัซ่ึ่นอ่กต่่อไป็ ด้วยสำถ่านการื่ณ์์
ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็เช่้นน่� ป็รื่ะเทศัไทยจ้งต้่อง 
ป็รัื่บเป็ล่�ยนกลยุทธ์ิ”

ก�รจองซี่�อวิัคซีีนจ�กต่�งปีระเทำศ:  
ศิลปีะแหั่งก�รวิ�งแผิน

การื่จองซ่ึ่�อวัคซ่ึ่นจากต่่างป็รื่ะเทศัเป็็นแนวทาง
ท่�จะได้วัคซ่ึ่นเร็ื่วท่�สุำด แต่่ความืท้าทายของวิธ่ิการื่น่� 
ค่อ ผู้สัำ�งซ่ึ่�อต้่องวางเงินจองวัคซ่ึ่นล่วงห่น้าในจำานวน
ท่�มืากพิอสำมืควรื่ โดยท่�ยังไม่ืทรื่าบว่า วัคซ่ึ่นท่�จอง 
ซ่ึ่�อไป็นั�นใช้้การื่ได้ห่ร่ื่อไม่ื ม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิเพ่ิยงใด  
และห่ากการื่ทดลองล้มืเห่ลวก็จะไม่ืได้เงินจองค่น  
เห่ตุ่ท่�เป็็นเช่้นน่�เพิรื่าะการื่ค้นคว้าและวิจัยวัคซ่ึ่น 
ต้่องใช้้ทั�งองค์ความืรู้ื่ท่�ก้าวห่น้าและงบป็รื่ะมืาณ์
มืห่าศัาล การื่กำาห่นดเง่�อนไขให้่ผู้สัำ�งซ่ึ่�อวางเงิน 
ล่วงห่น้าเป็ร่ื่ยบเสำม่ือนการื่รื่ะดมืทุนไป็ใช้้ในการื่วิจัย
วัคซ่ึ่น ดังนั�น ผู้สัำ�งซ่ึ่�อจ้งต้่องพิิจารื่ณ์าอย่างถ่่�ถ้่วน 
ว่าบริื่ษัทใดม่ืแนวโน้มืจะผลิต่วัคซ่ึ่นได้สำำาเร็ื่จ  
โดยต่้องคำาน้งถ่้งรื่าคาท่�เห่มืาะสำมืด้วย

ผู้สั�งซ่�อจึงติ้องพิจารณาอย่างถี�ถ้วน 
ว่าบริษััทใดมีแนวโน้มจะผลิตัวัคซีีนได้สำาเร็จ  

โดย่ตั้องคำาน่งถ่งราคาที�เหมาะสมด้วย่

“
”
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โดยทั�วไป็ ผู้ผลิต่มัืกจะตั่�งรื่าคาวัคซ่ึ่นช้นิดให่ม่ื 
ท่�ผลิต่ได้ในรื่าคาสูำงเพ่ิ�อเป็็นค่าวิจัยและพัิฒนา รื่วมืทั�ง 
เป็็นผลกำาไรื่ท่�จะนำากลับไป็เป็็นทุนสำำาห่รื่ับวิจัยยา
ห่ร่ื่อวัคซ่ึ่นช้นิดอ่�นต่่อไป็ แต่่เม่ื�อม่ืผู้ผลิต่วัคซ่ึ่น 
ได้มืากข้�น รื่าคาจะค่อย ๆ ลดลงต่ามืห่ลักอุป็สำงค์
อุป็ทาน สำำาห่รื่ับวัคซ่ึ่นโควิด-19 เมื่�อกลางป็ี 2563 
คุณ์ห่มือนครื่ฯ เคยได้รัื่บการื่ติ่ดต่่อจากบริื่ษัท 
ต่่างป็รื่ะเทศัแห่่งห่น้�งท่�เสำนอรื่าคาวัคซ่ึ่นถ้่งโดสำละ  
300 ดอลลาร์ื่สำห่รัื่ฐ อย่างไรื่ก็ด่ การื่ท่�ม่ืผู้พัิฒนาวัคซ่ึ่น
โควิด-19 เพิิ�มืข้�นเร่ื่�อย ๆ ทำาให้่คาดการื่ณ์์ได้ว่า จะม่ื
วัคซ่ึ่นเพ่ิยงพิอในรื่าคาท่�ลดลง เพ่ิยงแต่่ต้่องรื่อเวลา
ให้่ม่ืการื่ทยอยผลิต่ออกมืา ยิ�งเวลาผ่านไป็ ไทยยิ�งม่ื
ทางเล่อกมืากข้�น และสำามืารื่ถ่ต่ดิต่ามืความืป็ลอดภยั
ของวัคซ่ึ่นแต่่ละช้นิดได้

“การื่จองซ่ึ่�อวัคซ่ึ่นถ่่อเป็็นศัลิป็ะท่�ไม่ืสำามืารื่ถ่
ใช้้ความืรู้ื่ทางวิทยาศัาสำต่ร์ื่เพ่ิยงอย่างเด่ยว เง่�อนไข
ป็รื่ะการื่สำำาคัญท่�ต้่องพ้ิงต่รื่ะห่นักอยู่เสำมือ ค่อ  
การื่จองซ่ึ่�อวัคซ่ึ่นทั�งห่มืดจำาเป็็นต้่องจ่ายเงินล่วงห่น้า 
โดยไม่ือาจจะทรื่าบว่า ท้ายท่�สุำดแล้ว ป็รื่ะสิำทธิิภาพิ
ของวัคซ่ึ่นจะเป็็นอย่างไรื่ ดังนั�น การื่เต่ร่ื่ยมืแผน
ป็ฏิิบัติ่การื่เพิ่�อจัดซ่ึ่�อวัคซ่ึ่นจากต่่างป็รื่ะเทศัต่้อง
อาศััยการื่กรื่ะจายความืเส่ำ�ยง”

ไทยเริื่�มืดำาเนินการื่ด้วยการื่จองซ่ึ่�อวัคซ่ึ่นท่�
มืห่าวิทยาลัย Oxford ร่ื่วมืม่ือกับบริื่ษัท AstraZeneca  
ซ้ึ่�งเป็็นบรื่ิษัทสัำญช้าติ่สำห่รื่าช้อาณ์าจักรื่และสำว่เดน  
โดยได้รัื่บคำาแนะนำาจากมืลูนิธิิ SCG ซึ่้�งม่ืความืร่ื่วมืม่ือ 

ด้านนวัต่กรื่รื่มืกบัมืห่าวิทยาลัย Oxford อยู่กอ่นแล้ว  
คุณ์ห่มือนครื่ฯ เลา่ว่า จุดเด่นของบริื่ษัท AstraZeneca  
ค่อ “การื่กำาห่นดวิสัำยทัศัน์ท่�จะผลิต่วัคซ่ึ่นโควิด-19 
จำานวนมืากป็รื่ะมืาณ์ 3,000 ล้านโดสำต่่อปี็ และ
กรื่ะจายให้่ป็รื่ะช้าคมืโลกอย่างทั�วถ้่งในรื่าคาท่� 
ไม่ืทำากำาไรื่และไม่ืขาดทุน (no profit, no loss) 
โดยทำาความืร่ื่วมืม่ือกับผู้ผลิต่วัคซ่ึ่นท่�ม่ืศัักยภาพิของ
แต่่ละป็รื่ะเทศั อาท ิบรื่าซึ่ลิ เม็ืกซิึ่โก สำห่รื่ฐัอเมืริื่กา 
สำห่รื่าช้อาณ์าจกัรื่ อินเด่ย จ่น เกาห่ล่ใต้่ รัื่สำเซ่ึ่ย ฯลฯ  
สำำาห่รื่ับป็รื่ะเทศัไทย บรื่ิษัทผู้ผลิต่ท่�ทำาความืต่กลง
กับ AstraZeneca ค่อ บริื่ษัท Siam Bioscience 
จำากัด ซ้ึ่�งถ่่อกำาเนิดจากแนวพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ของพิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้
มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ และได้รัื่บการื่ป็รื่ะเมิืนว่า  
ม่ืความืพิร้ื่อมืทั�งด้านเคร่ื่�องม่ือ (equipment) และ
บุคลากรื่ (personnel) การื่ลงนามืสำัญญาจองซ่ึ่�อ
วัคซ่ึ่นล่วงห่น้ากับ AstraZeneca เป็็นทางเล่อกห่น้�ง 
ท่�จะนำามืาซึ่้�งผลป็รื่ะโยช้น์แก่ป็รื่ะเทศัไทย อาทิ  
การื่เป็็นศัูนย์กลางการื่ผลิต่ (hub) วัคซ่ึ่นโควิด-19 
ของเอเช่้ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต้่”

ความืรื่่วมืม่ือลักษณ์ะน่�ทำาให่้ไทยได้รัื่บ 
การื่ถ่่ายทอดเทคโนโลย่ ซ้ึ่�งในช่้วงเวลาป็กติ่ต้่อง 
เส่ำยค่าใช้้จ่ายสูำงมืากและป็รื่ะห่ยดัค่าขนส่ำง เน่�องจาก
เป็็นการื่ผลิต่ในป็รื่ะเทศั อย่างไรื่ก็ด่ บริื่ษัท Siam 
Bioscience จำากัด ไม่ืสำามืารื่ถ่จำาห่น่ายวัคซ่ึ่นได้เอง  
การื่สัำ�งซ่ึ่�อยงัต้่องดำาเนนิการื่ผ่านบริื่ษัท AstraZeneca

การเตัรีย่มแผนปฏิิบัตัิการ 
เพึ่�อจัดซีื�อวัคซีีนจากตั่างประเทศ ตั้องอาศัย่

การกระจายความเสี�ยง

“
”
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โรคอุบัติใหัมื่่: ปี้องกันดีกวิ่�ก�รรักษ�
คุณ์ห่มือนครื่ฯ เป็็นนักรื่ะบาดวิทยา จ้งสำามืารื่ถ่

นำาป็รื่ะสำบการื่ณ์์ ความืช้ำานาญ และเคร่ื่อข่ายท่�เคย
ติ่ดต่่อป็รื่ะสำานงานเก่�ยวกับโรื่ครื่ะบาดมืาใช้้ให้่เป็็น
ป็รื่ะโยช้น์ในกรื่ณ่์โควิด-19 ซ้ึ่�งเป็็นโรื่คติ่ดต่่อทางเดิน
ห่ายใจท่�ติ่ดต่่อกันได้ง่าย ห่ลังจากท่�ป็รื่ากฏิข่าวว่า 
เกิดโรื่ครื่ะบาดช้นิดให่ม่ืในจ่นเม่ื�อป็ลายปี็ 2562  
ได้ไม่ืนาน ศูันย์วิทยาศัาสำต่ร์ื่สุำขภาพิโรื่คอุบัติ่ให่ม่ื  
คณ์ะแพิทยศัาสำต่ร์ื่ จุฬาลงกรื่ณ์์มืห่าวิทยาลัย  
ก็สำามืารื่ถ่ถ่อดรื่ห่ัสำพัินธุิกรื่รื่มืของเช่้�อไวรัื่สำได้  
โดยในขณ์ะนั�นยังไม่ืม่ืช่้�อเป็็นทางการื่ แต่่เร่ื่ยกว่า  
Betacoronavirus ภายห่ลังองค์การื่อนามัืยโลก 
จ้งตั่�งช่้�อว่า SARS-CoV-2 ห่ร่ื่อไวรัื่สำโคโรื่นา 
สำายพัินธ์ุิให่ม่ื 2019

“ห่ากป็รื่ะเมิืนสำถ่านการื่ณ์์ด้านสำาธิารื่ณ์สุำข
จากมุืมืมืองของผมื ไวรัื่สำโคโรื่นาสำายพัินธ์ุิให่ม่ื 2019 
ไม่ืใช่้ไวรัื่สำธิรื่รื่มืดา เน่�องจากม่ืรืู่ป็แบบการื่แพิรื่่
รื่ะบาดท่�รุื่นแรื่ง การื่ท่�จ่นออกมืาต่รื่การื่ป็ิดเม่ือง 
ช่้วงก่อนต่รุื่ษจ่นแสำดงว่า สำถ่านการื่ณ์์ค่อนข้าง 
เอาเร่ื่�อง มืาต่รื่การื่ดังกล่าวเป็็นเร่ื่�องให่ม่ื ถ้่าวันนั�น
จ่นไม่ืสัำ�งปิ็ดเม่ือง การื่รื่ะบาดของโรื่คจะรุื่นแรื่งและ 
ไป็ไกลกว่าน่� ซ้ึ่�งเป็็นการื่ยากท่�ป็รื่ะเทศัไทยจะป็ลอดภัย  
ในแวดวงของแพิทย์ด้านรื่ะบาดวิทยา เรื่าก็คุยกันอยู ่
และรู้ื่ว่าโควิด-19 เป็็นโรื่คอุบัติ่ให่ม่ื (emerging 
infectious disease) ท่�ม่ืแนวโน้มืจะเป็็นโรื่ครื่ะบาด  
(pandemic)”

ฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่ฯ เร่ื่ยนถ่ามืคุณ์ห่มือนครื่ฯ ว่า  
โควิด-19 จะสำง่ผลให้่การื่สำาธิารื่ณ์สำขุไทยเป็ล่�ยนแป็ลง
อยา่งไรื่ ห่ร่ื่อไม่ื และไดรั้ื่บคำาต่อบวา่ “สำาธิารื่ณ์สำขุไทย 
จะได้รัื่บความืสำนใจจากสำาธิารื่ณ์ช้นมืากข้�น เช่้น  
อาจจะม่ืการื่ลงทุนมืากข้�นสำำาห่รัื่บการื่ป้็องกันและ
ควบคุมืโรื่ค (infection prevention and control) 
ในอด่ต่นั�น เร่ื่�องดังกล่าวไม่ืได้รัื่บความืสำนใจเทา่ท่�ควรื่  
เน่�องจากป็รื่ะช้าช้นไมืเ่ห็่นผลลัพิธ์ิอยา่งเป็็นรื่ปู็ธิรื่รื่มื  
และไป็ให้่นำ�าห่นักกับการื่รัื่กษา เพิรื่าะเห็่นผล 
ชั้ดเจนกว่าว่าป่็วยมืารัื่กษาห่าย ผมืคิดว่ามุืมืมืองน่� 

จะเป็ล่�ยนไป็ และมืิใช่้แค่ภายในป็รื่ะเทศัไทย  
แ ต่่เ ป็็นการื่ เป็ ล่�ยนแป็ลงในรื่ะ ดับ โลก ด้วย  
ม่ืห่ลายป็รื่ะเทศัท่�ไม่ืเคยลงทุนด้านการื่ป้็องกัน 
และเฝ้ารื่ะวัง เพิรื่าะมัื�นใจในป็รื่ะสิำทธิิภาพิของรื่ะบบ
ท่�เน้นการื่รัื่กษา แต่่เขาได้เห็่นแล้วว่าไม่ืเพ่ิยงพิอ 
ท่�จะรัื่บม่ือกับโควิด-19”

“ในส่ำวนของการื่วิจัยพัิฒนาวัคซ่ึ่น ผมืคิดว่า  
ห่ลายท่านเริื่�มืต่รื่ะห่นักถ้่งความืสำำาคัญของวัคซ่ึ่น
และเริื่�มืเห็่นว่าห่ากป็รื่ะเทศัไทยไม่ืลงทุน สัำ�งสำมื  
ลองผิดลองถู่กกับการื่วิจัยพัิฒนาวัคซ่ึ่นเส่ำยแต่่ต่อนน่�  
เม่ื�อเกิดกรื่ณ่์ฉุกเฉินข้�นมืาก็จะไม่ืทันการื่ณ์์ การื่ท่�ม่ื 
แนวคิดว่า “ซ่ึ่�อเขาถู่กกว่า” ไม่ือาจใช้้ได้เสำมือไป็  
เพิรื่าะผู้ผลิต่สำามืารื่ถ่ป็ฏิิเสำธิท่�จะขายให้่เรื่าได้  
และการื่สัำ�งซ่ึ่�อจากต่่างป็รื่ะเทศัเป็็นห่ลกัจะส่ำงผลให้่ 
วงการื่วจัิยพัิฒนาวัคซ่ึ่นในป็รื่ะเทศัไมืก้่าวห่น้า จ้งต้่อง 
ป็รัื่บเป็ล่�ยนกรื่อบความืคิดนั�นเส่ำยให่ม่ื ผมืเช่้�อว่า  
การื่รื่ะบาดของโรื่คโควดิ-19 ครัื่�งน่� จะเป็็นบทเร่ื่ยน 
ให้่ทุกภาคส่ำวนต่รื่ะห่นักว่า ศัักยภาพิการื่ผลิต่
วัคซ่ึ่นภายในป็รื่ะเทศัจำาเป็็นต้่องได้รัื่บการื่พัิฒนา  
เพ่ิ�อให้่ป็รื่ะเทศัไทยพ้ิ�งพิาตั่วเองได ้(self-reliance)  
ทั�งยามืป็กติ่และยามืฉุกเฉิน”

วิคัซีีนกับก�รทูำต: ก�รทูำตวิคัซีีน (Vaccine 
Diplomacy)

ไทยใช้้ความืเช่้�ยวช้าญด้านสำาธิารื่ณ์สำุข 
เป็็นสำะพิานสำานต่่อความืร่ื่วมืม่ือเพ่ิ�อการื่พัิฒนา 
กับนานาป็รื่ะเทศัมืาอย่างต่่อเน่�อง โดยเฉพิาะด้าน 
การื่พิัฒนาบุคลากรื่ ในกรื่ณ่์ของวัคซ่ึ่น คุณ์ห่มือ 
เห็่นว่า แม้ืไทยมิืใช่้ผู้ผลิต่โดยต่รื่งและเป็็นเพ่ิยงผู้รัื่บ 
การื่ถ่่ายทอดเทคโนโลย่การื่ผลิต่จากต่่างป็รื่ะเทศั  
แต่่ห่ากสำามืารื่ถ่ยกรื่ะดับเป็็นศูันย์กลางการื่ผลิต่ 
วัคซ่ึ่นโควิด-19 ของเอเช่้ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต้่  
ไทยอาจใช้้สำถ่านะดังกล่าวเป็็นเคร่ื่�องมื่อทาง 
การื่ทูต่ ซ้ึ่�งถ่่อเป็็นอำานาจท่�นุ่มืนวล (soft power)  
ในการื่ส่ำงเสำริื่มืสำถ่านะของป็รื่ะเทศัให้่ด่ข้�นในสำายต่า 
ของนานาป็รื่ะเทศั
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ศักย่ภาพึการผลิตัวัคซีีนภาย่ในประเทศจำาเป็นติ้อง
ได้รับการพัฒนา เพ่�อให้้ประเทัศไทัยพ่�งพาติัวเองได้ 

(self-reliance) ทั�งย่ามปกตัิและย่ามฉุุกเฉุิน

“
”

ขณ์ะเด่ยวกัน ผลป็รื่ะโยช้น์ทางต่รื่งของ 
การื่เป็็นผู้ผลิต่วัคซ่ึ่นของไทยยงัส่ำงผลถ้่งความืมัื�นคง 
ด้านสำาธิารื่ณ์สุำขในรื่ะดับภูมิืภาคเช่้นกัน “ห่ากไทย 
สำามืารื่ถ่จัดห่าวัคซ่ึ่นได้เพ่ิยงป็รื่ะเทศัเด่ยว  
ในขณ์ะท่�ป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านยังม่ืผู้ติ่ดเช่้�อเพิิ�มืสูำงข้�น 
อย่างต่่อเน่�อง ไทยก็ไม่ือาจสำงบสำุขได้ เร่ื่�องน่�คง 
ข้�นอยู่กับรัื่ฐบาลว่าจะใช้้วัคซ่ึ่นในการื่ดำาเนิน 
ความืสำัมืพัินธ์ิทางการื่ทูต่อย่างไรื่ ซ้ึ่�งผมืคิดว่า  
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัน่าจะช่้วยกรื่ะทรื่วง
สำาธิารื่ณ์สุำขกำาห่นดท่าท่ และวางนโยบายของ
ป็รื่ะเทศัไทยได้” 

“การื่จะทำาให้่ป็รื่ะเทศัม่ืความืมัื�นคงด้านวัคซ่ึ่น
ได้อยา่งแท้จริื่ง เรื่าต่อ้งสำามืารื่ถ่วจัิย พัิฒนาและผลติ่
วัคซ่ึ่นท่�จำาเป็็นใช้้ไดเ้องในป็รื่ะเทศัอยา่งเพ่ิยงพิอ และ
สำามืารื่ถ่สำ่งออกจำาห่น่ายในภูมิืภาคและนานาช้าต่ิ  
เพ่ิ�อเสำริื่มืสำร้ื่างเศัรื่ษฐกิจของป็รื่ะเทศัไดอ่้กทางห่น้�ง” 
คุณ์ห่มือนครื่ฯ ให้่ความืเห็่นไว้อย่างเฉ่ยบคมื

 

วิัคซีีนใจ: เกร�ะปี้องกันก�รระบ�ด
ในช่้วงท้ายของการื่สำนทนา คุณ์ห่มือนครื่ฯ  

ฝากแนวคิดท่�น่าสำนใจไว้ว่า “อย่าให้่การื่ติ่ดเช่้�อ 
โควิด-19 เป็็นเสำม่ือนต่รื่าป็รื่ะทับท่�ทำาให้่ผู้ติ่ดเช่้�อ 
ถู่กรัื่งเก่ยจและเล่อกป็ฏิิบัติ่จนอยู่ในสัำงคมืไม่ืได้  
เพิรื่าะถ้่าเป็็นเช่้นนั�น ห่ลายคนอาจเล่อกท่�จะ 
ห่ลบเล่�ยงการื่ต่รื่วจคัดกรื่อง ซ้ึ่�งเป็็นกรื่ณ่์ท่�เคยเกิด 
กับผู้ติ่ดเช่้�อ HIV มืาแล้วในอด่ต่ ผู้ติ่ดเช่้�อโควิด-19  
ส่ำวนให่ญ่รัื่กษาห่ายและกลับบ้านได้ ทางท่�ด่จ้งควรื่
อยู่ร่ื่วมืกันอย่างเข้าใจและร่ื่วมืม่ือกัน”

ในวันท่�ฝ่ายบรื่รื่ณ์กรื่ฯ เข่ยนบทความืพิิเศัษ
เร่ื่�องน่� จำานวนผู้ติ่ดเช่้�อโควิด-19 สำะสำมืทั�วโลก 
พุ่ิงสูำงกว่า 100 ล้านคน ม่ืผู้เส่ำยช่้วิต่แล้วมืากกว่า  
2 ล้านคน ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ทำางานแข่งกับเวลา ทั�งเพ่ิ�อ 
ควบคุมืการื่รื่ะบาดรื่ะลอกให่ม่ื และการื่เร่ื่งฉ่ดวัคซ่ึ่น
ให้่ป็รื่ะช้าช้น ข้อคิดของคุณ์ห่มือนครื่ฯ ทำาให้่เรื่า
ต่รื่ะห่นักได้ว่าโควิด-19 เป็็นบทเร่ื่ยนครัื่�งสำำาคัญ
ต่่อความืร่ื่วมืม่ือด้านภาวะฉุกเฉินทางสำาธิารื่ณ์สุำข 
ของโลก การื่วิจัย พัิฒนาและผลิต่ รื่วมืถ้่งแนวทาง 
การื่แจกจ่ายวัคซ่ึ่นโควิด-19 จะเป็็นแนวทางท่�จะวาง
รื่ากฐานให้่กับความืมัื�นคงด้านสำาธิารื่ณ์สุำขของโลก 
ในอนาคต่ และท่�สำำาคัญเรื่าต้่องไม่ืล่มื “วัคซ่ึ่นใจ”  
เพ่ิ�อเป็็นเกรื่าะป้็องกันการื่รื่ะบาดของโควิด-19  
ผ่านความืเอ่�ออาทรื่และช่้วยเห่ล่อเก่�อกูลกันในสัำงคมื 
อ่กทางห่น้�ง 
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This article was originally published in the Bangkok Post on 18 November 2020

The COVID-19 crisis has highlighted the crisis of 
multilateralism and international cooperation that we 
already witnessed well before the pandemic broke out. 
Multilateralism has come under tremendous stress and 
strain. Much of this is due to the growing sentiments of 
anti-globalisation in many countries, particularly in the US  
and the European Union, coming from both the extreme 
right and left of the political spectrum. The backlash 
against globalisation has manifested itself in the rise of 
nationalism, populism, unilateralism, protectionism and 
xenophobia. In the midst of such discontent, globalisation 
and multilateralism are blamed for loss of jobs, loss of 
control over national borders, loss of national sovereignty 
and loss of confidence in the future by millions of people 
who have not been able to keep pace with the speed 
and depth in which our world has become integrated 
and globalised.

Sihasak Phuangketkeow 

Former Permanent Secretary, 

Ministry of Foreign Affairs of Thailand

Multilateralism  
in a Post-COVID World
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The intensification of the geopolitical 
rivalry between the US and China has also 
profoundly challenged the vision of an open, 
inclusive and rules-based multilateral order. 
Indeed, it was a grave blow to multilateralism  
when the US, under President Donald 
Trump's America First policy, decided to 
withdraw from the Paris Agreement on  
climate change, the Trans Pacific Partnership, 
the UN Human Rights Council and held back 
funding for the World Health Organization 
(WHO) at a time when international financing 
was needed the most in the fight against the 
COVID-19 pandemic. To our dismay, during  
the height of the coronavirus crisis, the 
US - China strategic competition politicised 
and paralysed the efforts of the WHO  
and the UN Security Council to rally an  
international response to the pandemic.  
The deliberations in the two international 
bodies became bogged down as the US 
and China resorted to a back-and-forth 
blaming game.

Under such dire circumstances, what 
then does the future hold for multilateralism  
as we look ahead to the post-COVID-19 
world? It is certainly reassuring that  
US President Joe Biden has promised a  
renewed US commitment to multilateralism 
and multilateral institutions. Nevertheless,  
the new US administration, once in office, 
will no doubt have tough going ahead  
in dealing with the pressing issues on  
the domestic front while restoring and  
reinvigorating US leadership at the global  

level. The strategic rivalry between the two 
global powers will not go away but it is hoped 
that their relationship will be better managed 
in terms of finding common ground for the 
US and China to cooperate in addressing  
the challenges to global governance and 
the multilateral international order.

Ideally, the COVID-19 pandemic should 
be a wake - up call and generate the momentum  
for long-overdue reforms of the multilateral 
system that was created after World War II.  
International institutions will have to be  
restructured, taking into account the structural  
changes in the international order, the shifts 
in the global balance of power, the rise of  
the developing world and the transformation  
of the global economy due to the far-reaching  
advances in game-changing technologies  
and digitalisation. But the stark reality is that, 
in spite of high hopes, these much-needed  
reforms have floundered in the face of  
conflicting interests among the major powers.  
In addressing the challenges of the 21st  
century, it is incumbent on all of us to work 
towards forging a new international consensus  
on repairing and reviving multilateralism and  
globalism.

Perhaps we need to think in terms of  
a building-blocks process. Under the present 
circumstances, many countries are talking 
about new forms of and new pathways 
towards functional multilateralism. There 
have emerged concepts such as flexible 
multilateralism, minilateralism and networks 
of multilateral cooperation. Some have also 
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touted the idea of inclusive multilateralism 
whereby governments engage and seek 
partnership with all stakeholders, particularly 
the private sector and civil societies. These  
concepts envisage like-minded countries and  
parties concerned with working together within,  
outside and across multilateral institutions 
and organisations to rally international 
cooperation to deal with common global 
challenges. A case in point is the Alliance 
for Multilateralism initiated by France and 
Germany which aimed at strengthening the 
role of the UN and the WHO in combating 
the COVID-19 crisis.

Regional organisations such as ASEAN  
will also have to step up to the plate in 
shoring up the rules-based multilateral 
order. International cooperation in tackling 
the unprecedented health and economic 
impacts of the spread of the coronavirus 
has been augmented by the role of regional  
organisations such as the European Union, the 

African Union, the Gulf Cooperation Council,  
and the South Asian Association for Regional  
Cooperation and ASEAN. The regionalisation 
of multilateralism has been widely discussed 
and needs to be pursued further in practical  
and concrete terms. Certainly, closer  
partnerships between the UN system and 
major regional organisations can go a long 
way in helping to fill the gaps and voids.

In a post-COVID-19 world, the spectre  
that confronts us is the fragmentation  
of multilateralism along the emerging  
geo-political fault lines, whereby coalitions 
of states are formed according to different 
visions of the international order. In these 
critical times, the international community  
needs, more than ever, to muster the political  
will and leadership to repair and revive  
multilateralism and a rules-based international  
order in an ever increasingly interdependent 
and interconnected world. 
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Thailand’s Diplomatic Vision   
in a Post-COVID World

The COVID-19 pandemic forced a paradigm shift in  
all aspects of life. Thailand must adapt to this change  ---  
and adapting we are. Thailand’s efforts and measures 
to contain the virus --- from our robust national health 
infrastructure to the Ministry of Foreign Affairs’ repatriation 
of overseas Thai nationals --- have been internationally 
recognised. Clearly, we have applied lessons learnt and 
experiences from our management of SARS and the 
avian influenza to our fight against COVID-19.

Panpailin Jantarasombat

Attaché, Social Division,

Department of International Organisations

However, Thailand’s international 
recognition is not by accident but careful 
design. While it is doubtless that Thailand’s 
health system and consular management 
is excellent, it is critical to focus on other 
oft-overlooked but important aspect of 
Thailand’s management of COVID-19 --- 
the Ministry of Foreign Affairs’ active role 

on international stage in highlighting and 
exchanging our best practices, liaising with 
national and international agencies to ensure 
each stakeholder’s interests are represented,  
and facilitating cooperation to advance 
progress in combating the pandemic and 
responding to its adverse effects. 
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It is in this present framework that a 
necessary question arises: looking beyond, 
what must Thailand’s foreign policy vision 
be in this new normal? Certainly, our foreign 
policy must serve the multi-dimensional 
facets of Thailand’s national interest. With 
regard to COVID-19 management, this article 
will focus on two aspects of our National 
Strategic Plan, which are ensuring the health 
security of Thai people and revitalising our 
economy.

Overcoming Health Challenges
COVID-19 is a watershed moment that 

revealed the critical need for each country 
to have a robust public health system. It 
is fortunate that Thailand has an existing 
resilient Universal Health Coverage (UHC) 
system, including the recruitment of village 
health volunteers, to serve as an effective 
response mechanism in the pandemic.  
Indeed, no one is safe until everyone is safe.

In this context, the Ministry of Foreign 
Affairs’ contribution through the Foreign  
Policy and Global Health (FPGH) Initiative 
must be highlighted. As the Chair of the 
FPGH in 2017, Thailand submitted the United  
Nations General Assembly (UNGA) resolutions 
to declare 12 December as the International 
UHC Day and to convene the United Nations  
(UN) High-Level Meeting on UHC which were 
adopted unanimously. In the year 2020, as 
co-chair of the Group of Friends on UHC and  
Global Health, Thailand also underscored the 

importance of UHC during the 75th Session  
of the UNGA. More recently, the Ministry  
of Foreign Affairs marked this occasion 
with a panel discussion with special focus  
on COVID-19, which was co-hosted by the 
Ministry of Public Health and participated by 
members of the diplomatic corps, civil society,  
international organisations, and members  
of the media. This multi-sectoral initiative 
ensures that all sectors are represented and 
informed in the fight against the current 
pandemic.

At the regional level, Prime Minister 
General Prayut Chan-o-cha attended the 
Special ASEAN Summit and Special ASEAN 
Plus Three Summit on COVID-19, notably 
proposing and receiving support for the 
COVID-19 ASEAN Response Fund on procuring  
medical equipment. Furthermore, ASEAN 
leaders reaffirmed cooperation in information  
exchange, research and development, and 
utilisation of the ASEAN Plus Three Emergency  
Rice Reserve (APTERR) located in Thailand 
to foster health and food security.

On the vaccine development front, 
Thailand has held negotiations for vaccine 
technology transfer and advance purchase 
agreements while also supporting domestic  
vaccine development. Notably, Siam  
Bioscience Co, Ltd. agreed to manufacture 
and distribute AstraZeneca’s vaccine, once 
successfully developed, domestically.  
Furthermore, Thailand has financially  
supported the Access to COVID-19 Tools 
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(ACT) --- accelerator and reserved vaccines 
through the COVAX Facility, a global initiative  
led by the World Health Organization (WHO) 
and several public and private foundations to 
distribute vaccines to those with the greatest 
need. In this vein, the Ministry of Foreign 
Affairs is instrumental in liaising among 
national agencies, including the Ministry  
of Public Health, the National Research 
Council of Thailand, and international  
agencies to ensure that the Thai population 
receives an effective vaccine as soon as 
possible.

Thailand’s efforts in dealing with the 
virus on all fronts have not gone unnoticed.  
The WHO Director - General Tedros Andnanom  
Ghebreyesus commended Thailand at the  
73rd World Health Assembly urging “all 
countries to follow Thailand”. Prime Minister 
General Prayut Chan-o-cha was also invited 
to deliver a statement at the closure of 
the resumed session, the only leader of  
a country invited to do so. 

The Ministry of Foreign Affairs continues  
to advance Thailand’s constructive role in  
these various multilateral frameworks. These 
cross-border interactions not only underscore  
Thailand’s prominent role in global health 
diplomacy, but also provide important 
lessons in strengthening our capacity to 
respond to both current and future health 
emergencies, thus promoting well - being 
for all in accordance with Goal 3 of the UN 
Sustainable Development Goals (SDGs). 

Revitalising the Economy
The unprecedented COVID-19  

challenges not only adversely impact our  
social lives but also international and national 
economy. It has greatly affected Thailand’s 
export and tourism markets, forcing us to 
build immunity against future challenges. 
This ‘great reset’ is Thailand’s chance to 
turn the COVID-19 crisis into an opportunity. 
While the Special Tourist Visa (STV) scheme 
is expanded, it is still limited. Thailand must 
expand its markets in other directions. The 
Ministry of Foreign Affairs’ role in engagement 
with multilateral frameworks and trading 
systems to drive post - pandemic recovery 
is crucial in this regard. 

This engagement comes in myriad 
forms, one of the most important being the 
recently-signed Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP), comprising 
ASEAN Member States and five additional 
States. This makes RCEP one of the world’s 
largest free trade agreements, connecting 
up to 30 per cent of the global population. 
This allows Thailand to advance a wide 
range of domestic products from fisheries 
to electronics in a large market. It will also 
allow Thai companies to invest in the services 
market, such as construction, health, and 
film, across a wide range of Member States.

Moreover, Thailand will chair the Bay of 
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical  
and Economic Cooperation (BIMSTEC) in 
2021 - 2022 and the Asia - Pacific Economic 
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Cooperation (APEC) in 2022. As noted by 
Prime Minister General Prayut Chan-o-cha 
in the 2020 APEC CEO Dialogues, Thailand 
will have to carefully consider challenges 
of the post-COVID world, in particular on 
connecting global supply chains, diversifying  
value chains, and building resilience. Moreover,  
as aptly observed then, APEC shares the same  
goals of regional economic integration as 
ASEAN. As such, cooperation within these 
two frameworks --- with ASEAN’s recent 
integration into RCEP and APEC’s advanced 
digital infrastructure which is paramount in 
post-COVID trade --- will prove extremely 
beneficial in reinvigorating regional economies.

Thailand must be poised to take 
advantage of its strategic position in these 
multilateral frameworks. If utilised correctly,  
it will allow us to advance our national 
interest by expanding our markets and  
increasing our bargaining power on the world 
stage. This requires meaningful and inclusive 
dialogue between governments as well as  

among the private sector. In particular,  
special attention must be paid to micro, 
small and medium enterprises (MSMEs), 
which comprise a significant portion of the 
Thai economy, and vulnerable groups in 
order to ensure sustainable development 
that leaves no one behind. 

Where To From Here ?
COVID-19 has accentuated existing 

problems and accelerated the need for 
reforms. If prepared, Thailand will not only 
respond to but excel in the new normal. 
This ongoing health crisis is an opportunity 
for Thailand to be at the forefront of health 
diplomacy, pushing issues of national interest 
on the world stage. Thailand should also 
engage in multilateral economic frameworks 
to build domestic resilience and foster 
sustainable development. Thailand’s vision 
cannot afford to be myopic. In an irreversibly 
disrupted era, our vision must be equally 
as transformative. 
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บริบทำโลกหัลังโควิิด-19: 
แนวโน้มหลักและข้อเสนอแนะ

การเกิดโรคโควิด-19 ทำาให้เกิด “ความปกติใหม่ (New Normal)” ในการดำาเนิน
กิจกรรมทางการทูตในหลายรูปแบบ เช่น การประชุมระหว่างประเทศทั้งหมดต้องปรับ
เป็นการประชุมทางไกลแบบออนไลน์หร่อมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม 
อย่างเคร่งครัด การจำากัดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว การกำาหนดแนวปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุขสำาหรับผู้ประสงค์จะเดินทาง ความมั่นคงทางสุขภาพกลายเป็นวาระหลัก
ในการเสริมสร้างความร่วมม่อระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี เช่นเดียวกับ
การจัดหาวัคซึ่ีนที่กลายเป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล เป็นต้น

เสกสรร อานันทศิริเกียรติ

นักวิจัย ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 

ความืป็กต่ิให่ม่ืดังกล่าวเป็็นโอกาสำให้่ 
ผู้ท่�เก่�ยวข้องได้ทบทวนความืจำาเป็็นและแนวทาง 
ในการื่ “ยกเคร่ื่�อง” การื่ทูต่ไทยให้่ม่ืวิสัำยทัศัน์ ช่้�นำา 
และขับเคล่�อนด้วยนวัต่กรื่รื่มื บทความืสำ่วนแรื่ก 
เป็็นการื่ป็รื่ะเมิืนแนวโน้มืห่ลักทางการื่เม่ือง เศัรื่ษฐกิจ  
และสัำงคมืวัฒนธิรื่รื่มืในรื่ะดับโลกและภูมิืภาค 
ท่�จะเป็็นบริื่บทของการื่ต่่างป็รื่ะเทศัไทยในยุคห่ลัง
โควิด-19 โดยสัำงเครื่าะห์่จากผลงานท่�เป็็นบทความื  
รื่ายงาน และข้อเสำนอแนะเชิ้งนโยบายของ 
ภาควิช้าการื่ทั�งไทยและต่่างป็รื่ะเทศั และสำว่นท่�สำอง 
เป็็นข้อเสำนอแนะของผู้เข่ยนในการื่ต่อบสำนอง
ต่่อบริื่บทดังกล่าว เพ่ิ�อธิำารื่งรัื่กษาผลป็รื่ะโยช้น์ 
แห่่งช้าติ่ของป็รื่ะเทศัและป็รื่ะช้าช้นช้าวไทย

แนวิโน้มื่หัลักของโลกในภ�วิะยุ่งย�กซัีบซ้ีอน
โลกห่ลังโควิด-19 จะเป็็นโลกท่� Amitav  

Acharya นักวิช้าการื่ด้านความืสัำมืพัินธ์ิรื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะเทศัเร่ื่ยกว่า “โลกในภาวะยุ่งยากซัึ่บซ้ึ่อน  
(Multiplex World)” ท่�ไม่ืม่ืผู้ครื่องอำานาจนำา  
(hegemon) ในการื่จัดรื่ะเบ่ยบรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศั 
แต่่เพ่ิยงผู้เด่ยว เป็็นโลกท่�แม้ืว่าการื่เม่ือง เศัรื่ษฐกิจ  
และสัำงคมืวัฒนธิรื่รื่มืจะม่ืความืแต่กต่่างห่ลากห่ลาย 
แต่่ก็เช่้�อมืโยงกัน และผู้เล่นห่ลักท่�เป็็นทั�งผู้เสำริื่มืสำร้ื่าง 
และบั�นทอนรื่ะเบ่ยบโลกก็อาจมืิใช่้รัื่ฐบาลของ 
ป็รื่ะเทศัใดป็รื่ะเทศัห่น้�งอ่กต่่อไป็ องคก์ารื่ความืรื่ว่มืม่ือ 
รื่ะดับภูมิืภาคจะม่ืบทบาทมืากข้�น เห็่นได้จาก
บทบาทของอาเซ่ึ่ยนในการื่เสำริื่มืสำร้ื่างความืร่ื่วมืม่ือ 
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แต่่ก็ยังไม่ืม่ืความืพิรื่้อมืท่�จะเป็็นผู้นำาห่ร่ื่อผู้กำาห่นด 
รื่ะเบ่ยบโลกแต่่ผู้เด่ยวได้อย่างเบ็ดเสำร็ื่จเด็ดขาด  
เน่�องจากห่ลายป็รื่ะเทศัม่ืความืกังวลต่่อแนวทาง 
การื่ดำาเนินนโยบายต่่างป็รื่ะเทศัของจ่น บางป็รื่ะเทศั
ในยุโรื่ป็ เช่้น ฝรัื่�งเศัสำ เยอรื่มืน่ เนเธิอร์ื่แลนด์ 
สำนับสำนุนการื่จำากัดอิทธิิพิลของจ่นด้วยการื่เผยแพิร่ื่
เอกสำารื่ยุทธิศัาสำต่ร์ื่อินโด - แป็ซิึ่ฟิักจากมุืมืมืองของ
ต่นเอง และม่ืแนวโน้มืว่า ป็รื่ะเทศัอ่�น ๆ ในสำห่ภาพิ
ยโุรื่ป็เองก็สำนับสำนุนการื่จำากัดอิทธิิพิลของจ่นมืากข้�น 
เพ่ิ�อให้่สำอดรัื่บกับนโยบายของป็รื่ะธิานาธิิบด่ไบเดน 
ท่�กลับมืาให้่ความืสำำาคัญแก่แนวทางพิหุ่ภาค่และ 
การื่ขับเคล่�อนวารื่ะรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัร่ื่วมืกับพัินธิมิืต่รื่

อย่างไรื่ก็ด่ การื่ทูต่เชิ้งรุื่กของจ่นผ่าน
ยทุธิศัาสำต่ร์ื่สำายแถ่บและเสำน้ทาง (Belt and Road 
Initiative: BRI) และการื่ทูต่ห่น้ากากอนามัืย (Mask 
Diplomacy) ในช่้วงโควิด-19 ก็อาจช่้วยป็รัื่บ 
ภาพิลักษณ์์และเสำริื่มืสำร้ื่างความืนิยมืของจ่น 
ในป็รื่ะเทศัหุ้่นส่ำวนของ BRI ได้ นอกจากจ่นแล้ว อินเด่ย 
และเอเช่้ยใต้่ก็เป็็นภูมิืภาคท่�ม่ืศัักยภาพิทางเศัรื่ษฐกจิ  
เน่�องจากเป็็นต่ลาดท่�ม่ืขนาดให่ญ ่ม่ืข่ดความืสำามืารื่ถ่
ด้านเทคโนโลย่ และเป็็นสำะพิานในการื่เช่้�อมืโยง 
ทางกายภาพิกับต่ลาดท่�ม่ืศัักยภาพิอ่�น ๆ โดยเฉพิาะ 
อยา่งยิ�งภูมิืภาคต่ะวันออกกลาง เอเช่้ยกลาง แอฟัรื่กิา 
สำำาห่รัื่บญ่�ปุ่็น ม่ืแนวโน้มืว่าจะร่ื่วมืม่ือกับสำห่รัื่ฐอเมืริื่กา
ในการื่จำากัดอิทธิิพิลของจ่น แต่กต่่างจากเกาห่ล่ใต้่ 
ท่�ม่ืแนวโน้มืเคล่�อนเข้าไป็ห่าจ่นโดยมุ่ืงห่วังผลป็รื่ะโยช้น์
ทางเศัรื่ษฐกิจมืากข้�น

2) การื่ย้ายฐานการื่ผลิต่และทิศัทางในอนาคต่
ในรื่ะยะสัำ�น ผลกรื่ะทบห่น้�งจากการื่เกิด

สำงครื่ามืการื่ค้าท่�ม่ืโรื่คโควิด-19 เป็็นตั่วเร่ื่งค่อ การื่ย้าย 
ฐานการื่ผลิต่ของป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ เช่้น ญ่�ปุ่็นป็รื่ะกาศั
ให้่เงินสำนับสำนุนบริื่ษัทสัำญช้าติ่ญ่�ปุ่็นเพ่ิ�อย้ายฐาน
การื่ผลิต่ออกจากจ่นมืายังเอเช่้ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต้่  
สำห่รัื่ฐอเมืริื่กาโดยป็รื่ะธิานาธิิบด่ไบเดน ป็รื่ะกาศั
นำาบริื่ษัทสัำญช้าติ่อเมืริื่กันท่�ม่ืความืเช่้�ยวช้าญทาง

รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อบรื่รื่เทาผลกรื่ะทบจาก
สำถ่านการื่ณ์์โรื่คโควิด-19 จากการื่ป็รื่ะมืวลของ
ผู้เข่ยน ป็รื่ากฏิการื่ณ์์รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ท่�
สำถ่านการื่ณ์์โรื่คโควิด-19 เป็็นตั่วเร่ื่งให้่ม่ืความืเข้มืข้น 
มืากข้�นและจะดำาเนินไป็อย่างต่่อเน่�องจนถ้่ง 
ยคุห่ลังโควิด-19 อย่างน้อยในรื่ะยะสัำ�น (1 - 2 ปี็) ได้แก่

1) การื่แข่งขันทางยุทธิศัาสำต่รื่์รื่ะห่ว่าง
มืห่าอำานาจ

การื่แข่งขันทางยุทธิศัาสำต่ร์ื่รื่ะห่ว่าง
สำห่รัื่ฐอเมืริื่กากับจ่นจะยังคงดำาเนินต่่อไป็ในโลก
ยุคห่ลังโควิด-19  โดยขยายตั่วจากสำงครื่ามืการื่ค้า
ไป็สู่ำการื่แข่งขันกันในมิืติ่อ่�น ๆ เช่้น การื่ช่้วงชิ้ง
ความืเป็็นผู้นำาอันดับห่น้�งของโลกในด้านเทคโนโลย ่ 
การื่เงินและอวกาศั และการื่ช่้วงชิ้งความืนิยมื 
ในห่มู่ืช้าวต่่างช้าติ่ผ่านการื่เผยแพิร่ื่คุณ์ค่า ความืคิด  
และอุดมืการื่ณ์์ ซ้ึ่�งม่ืแนวโน้มืเข้มืข้นข้�นในรัื่ฐบาล
ของป็รื่ะธิานาธิิบด่โจ ไบเดน ในการื่แข่งขันทาง
ยทุธิศัาสำต่ร์ื่รื่ะห่ว่างสำห่รัื่ฐอเมืริื่กากับจ่นนั�น รื่ายงาน
วิจัยเร่ื่�อง “ป็รื่ะเทศัไทยกับทิศัทางการื่เป็ล่�ยนแป็ลง
สู่ำรื่ะเบ่ยบโลกให่ม่ื” (2563) เสำนอว่า บทบาทและ
ความืเช่้�อมัื�นท่�ป็รื่ะช้าคมืโลกม่ืต่่อสำห่รัื่ฐอเมืรื่ิกา 
ในสำมัืยอด่ต่ป็รื่ะธิานาธิิบด่โดนัลด์ ทรัื่มืป์็นั�นถ่ดถ่อยลง  
เน่�องจากป็รื่ะธิานาธิิบด่ทรัื่มืป์็ไม่ืได้ให้่ความืสำำาคัญ
แก่เวท่พิหุ่ภาค่ซ้ึ่�งเป็็นเวท่ท่�ใช้้กำาห่นดป็รื่ะเด็น 
และขับเคล่�อนวารื่ะของสำห่รัื่ฐอเมืริื่กาในรื่ะดับโลก
ดังท่�เคยเป็็นมืา เช่้นเด่ยวกับการื่ดำาเนินนโยบาย 
ท่�มัืกไม่ืม่ืความืแน่นอน เป็ล่�ยนแป็ลงได้ต่ลอดเวลา  
แม้ืป็รื่ะธิานาธิิบด่ไบเดนจะป็รื่ะกาศัชั้ดเจนว่า ต้่องการื่
ให้่สำห่รื่ฐัอเมืริื่กากลับมืาม่ืบทบาทนำาอ่กครัื่�งก็ไม่ือาจ
ดำาเนินการื่ได้โดยง่ายและต้่องอาศััยเวลา

ขณ์ะท่�จ่นซึ่้�งไม่ืได้รื่บัผลกรื่ะทบทางเศัรื่ษฐกิจ
จากสำถ่านการื่ณ์์โรื่คโควิด-19 มืากนัก เน่�องจาก 
ม่ืข่ดความืสำามืารื่ถ่ในการื่พ้ิ�งพิาต่ลาดภายในได้  
และยังม่ืศัักยภาพิในการื่พัิฒนาเทคโนโลย่ท่�เริื่�มื 
ไล่กวด (catch-up) สำห่รัื่ฐอเมืริื่กาในห่ลายด้าน  
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เทคโนโลยใ่นรื่ะดับสูำงกลับป็รื่ะเทศั พิร้ื่อมืกับสำนับสำนุน
ให้่บริื่ษัทท่�เน้นการื่ผลิต่ในจำานวนมืากยา้ยฐานออก
จากจ่น นอกจากน่� รัื่ฐบาลป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ และ 
นักธุิรื่กิจจะคำาน้งถ้่งการื่จัดการื่ความืเส่ำ�ยงมืากข้�น  
ผู้ผลิต่อาจต้่องคำาน้งถ้่งการื่สำร้ื่างข่ดความืสำามืารื่ถ่
ในการื่ผลิต่เองเพ่ิ�อให้่ได้จุดคุ้มืทุน การื่วางแผน 
การื่ผลิต่อาจกรื่ะจายตั่วต่ามืภูมิืภาค (regionalised) 
มืากข้�น ซ้ึ่�งจะทำาให่้ห่่วงโซ่ึ่อุป็ทานม่ืขนาดสัำ�นลง

ส่ำวนในรื่ะยะยาวนั�น รื่ายงานวิจัยเร่ื่�อง  
“ป็รื่ะเทศัไทยกับทิศัทางการื่เป็ล่�ยนแป็ลงสู่ำรื่ะเบ่ยบ
โลกให่ม่ื” (2563) เสำนอว่า จะเป็็น “การื่กรื่ะจายตั่ว
ทางการื่ผลิต่ครัื่�งท่� 3 (3rd Unbundling)” ซ้ึ่�งเป็็น
แนวโน้มืของการื่ค้าโลกตั่�งแต่่ พิ.ศั. 2558 เป็็นต้่นมืา  
ซ้ึ่�งม่ืลักษณ์ะสำำาคัญค่อ ขั�นต่อนการื่ผลิต่ในบางขั�น 
ไม่ืจำาเป็็นต่้องดำาเนินการื่ในป็รื่ะเทศัท่�ตั่�งอยู่ใน
บริื่เวณ์นั�นเพ่ิ�อใช้้ป็รื่ะโยช้น์จากการื่ม่ืทรัื่พิยากรื่และ
แรื่งงานรื่าคาถู่กอ่กต่่อไป็ โดยอาศััยความืก้าวห่น้า
ทางเทคโนโลย่ของการื่พิัฒนาหุ่่นยนต์่ห่ร่ื่อปั็ญญา
ป็รื่ะดิษฐ์ (AI) ควบคุมืการื่ผลิต่รื่ะยะไกลแทน

3) การื่พัิฒนาทางดิจิทัล (Digitalisation)
การื่พัิฒนาทางดิจิทัลเป็็นอ่กป็รื่ากฏิการื่ณ์์

สำำาคัญท่�เป็็นผลจากสำถ่านการื่ณ์์โรื่คโควดิ-19 ซึ่้�งเป็็น
โอกาสำในการื่พิฒันาข่ดความืสำามืารื่ถ่ทางเทคโนโลย่
และนวัต่กรื่รื่มื การื่จำากัดการื่เดินทางท่�ไม่ืสำามืารื่ถ่
พิบป็ะรื่ะห่ว่างบุคคลได้นั�นทำาให้่ช่้องทางออนไลน์
กลายเป็็นช่้องทางห่ลักของกิจกรื่รื่มืทางเศัรื่ษฐกิจ
และสำงัคมื ผู้บริื่โภคหั่นมืาสัำ�งซ่ึ่�อสิำนค้าและทำากิจกรื่รื่มื
เพ่ิ�อพัิกผ่อนห่ย่อนใจผ่านช่้องทางออนไลน์มืากข้�น
อย่างม่ืนัยสำำาคัญ นำาไป็สู่ำการื่พัิฒนาเทคโนโลย่ 5G 
ซ้ึ่�งจะเป็็นป็จัจัยสำำาคัญท่�ช่้วยเช่้�อมืโยงโลกเข้าด้วยกัน
ด้วยความืเร็ื่วท่�มืากข้�น ไกลกว่า แม่ืนยำากว่ารื่ะบบ 
ท่�เป็็นอยู่ และเป็็นพ่ิ�นฐานสำำาคัญของการื่สำรื่า้งสำกุลเงิน 
ดิจิทัล การื่แพิทยท์างไกล การื่เกษต่รื่อจัฉริื่ยะ ฯลฯ  
ซ้ึ่�งจะเป็็นอุต่สำาห่กรื่รื่มืและบรื่ิการื่สำำาคัญของ 
การื่พัิฒนาเศัรื่ษฐกิจในโลกยุค 4.0 ด้วย

ขณ์ะเด่ยวกัน การื่พิัฒนาทางดิจิทัลได้สำร้ื่าง
ช่้องทางการื่ส่ำ�อสำารื่ให่ม่ื ๆ อาทิ เฟัซึ่บุ๊ก ทวิต่เต่อร์ื่  
ท่�ทุกคนสำามืารื่ถ่เข้าถ้่งได้ผ่านโทรื่ศััพิท์เคล่�อนท่�
เพ่ิยงเคร่ื่�องเด่ยว การื่เข้าถ้่งช่้องทางดังกล่าวเป็็น 
ทั�งโอกาสำให้่รัื่ฐสำามืารื่ถ่สำร้ื่างช่้องทางการื่ส่ำ�อสำารื่
ป็รื่ะเด็นคุณ์ค่าและนโยบายสู่ำป็รื่ะช้าช้นได้ง่าย 
และต่รื่งกลุ่มืเป้็าห่มืายมืากข้�น ขณ์ะเด่ยวกันก็เป็็น
ความืท้าทายท่�อาจเป็็นช่้องทางให้่ผู้ไม่ืห่วังด่เผยแพิร่ื่
ข้อมูืลอันเป็็นเท็จห่ร่ื่อทรื่รื่ศันะท่�ส่ำงผลกรื่ะทบต่่อ 
ความืสัำมืพัินธ์ิกับป็รื่ะเทศัอ่�นได้ และอาจกลายเป็็น
ส่ำวนห่น้�งของการื่แข่งขันทางยุทธิศัาสำต่ร์ื่รื่ะห่ว่าง
มืห่าอำานาจเพ่ิ�อช่้วงชิ้งมืวลช้นช้าวต่่างช้าติ่ 
ซ้ึ่�งเป็็นฐานความืช้อบธิรื่รื่มืในการื่ขับเคล่�อนวารื่ะ 
ทางการื่เมือ่งของมืห่าอำานาจ ซึ่้�งอาจส่ำงผลกรื่ะทบต่่อ 
การื่ธิำารื่งรัื่กษาผลป็รื่ะโยช้น์แห่่งช้าติ่ของป็รื่ะเทศั 
ต่่าง ๆ อย่างห่ล่กเล่�ยงไม่ืได้

4) Soft Power กับบทบาทของป็รื่ะเทศั 
ในภูมิืภาคเอเช่้ย

ผู้เข่ยนม่ืข้อสัำงเกต่ว่า สำถ่านการื่ณ์์โรื่คโควดิ-19 
กลายเป็็นโอกาสำในการื่ขยายบทบาททางการื่ทูต่ 
ซ้ึ่�งช่้วยเสำริื่มืสำร้ื่าง Soft Power ของห่ลายป็รื่ะเทศั 
ในเอเช่้ย เช่้น อินเด่ยจดัส่ำงยาไป็ยังป็รื่ะเทศัพัินธิมิืต่รื่
ของต่นในภูมิืภาคเอเช่้ย - แป็ซิึ่ฟิัก เช่้น ภูฏิาน  
อัฟักานิสำถ่าน เม่ืยนมืา เซึ่เช้ลส์ำ มือริื่เช่้ยสำ เป็็นต้่น  
จนได้รัื่บคำาช้มืเช้ย พิร้ื่อมืกับเสำนอให้่ร่ื่�อฟืั�นการื่ป็รื่ะชุ้มื
สำมืาคมืความืร่ื่วมืม่ือแห่่งภูมิืภาคเอเช่้ยใต้่ (South 
Asian Association for Regional Cooperation: 
SAARC) ข้�นมืาให่ม่ืเพ่ิ�อแสำดงบทบาทนำาในภูมิืภาค
อยา่งแข็งขัน เช่้นเด่ยวกับเว่ยดนามืท่�ได้รัื่บคำาช่้�นช้มื
เร่ื่�องการื่จัดการื่โรื่คโควิด-19 และยังได้ส่ำงมือบ
ห่น้ากากอนามัืยให้่สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ป็รื่ะเทศั
ยุโรื่ป็บางป็รื่ะเทศั และให่้ความืช่้วยเห่ล่อป็รื่ะเทศั
เพ่ิ�อนบ้านอย่าง สำป็ป็. ลาวและกัมืพูิช้าอ่กด้วย

รื่ายงานเร่ื่�อง “โลกห่ลังโควิด-19: บริื่บทให่ม่ื
ในมุืมืมืองไทยและต่่างป็รื่ะเทศั” (2563) ยังรื่ะบุ 
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ด้วยว่า สำถ่านการื่ณ์์โรื่คโควดิ-19 ทำาให่ป้็รื่ะช้าคมืโลก 
เห็่นแนวทางการื่จัดการื่ปั็ญห่าต่ามืภูมืิป็ัญญาและ
คุณ์ค่าพ่ิ�นฐานของแต่่ละป็รื่ะเทศัเอง ป็รื่ะเทศัท่� 
สำามืารื่ถ่ควบคมุืโรื่คไดด่้ส่ำวนมืากเนน้บทบาทของรื่ฐั 
ในการื่เป็็นผู้นำาการื่แก้ปั็ญห่า ม่ืการื่ให้่ความืสำำาคัญ 
แก่ความืมัื�นคงป็ลอดภัยทางสุำขภาพิเห่น่อเสำร่ื่ภาพิ 
ของปั็จเจกบุคคล นอกจากน่� ผลกรื่ะทบทางเศัรื่ษฐกจิ 
และการื่เมื่องจากโรื่คโควิด-19 อาจช่้วยเพิิ�มื 
ความืจำาเป็็นของการื่ขับเคล่�อนเพ่ิ�อบรื่รื่ลุเป้็าห่มืาย 
การื่พัิฒนาท่�ยั�งย่นของแต่่ละป็รื่ะเทศั และเป็็น 
แรื่งผลักดันให้่ความืคิดเร่ื่�องการื่พ้ิ�งต่นเองต่ามื 
ห่ลักป็รัื่ช้ญาของเศัรื่ษฐกิจพิอเพ่ิยงม่ืพ่ิ�นท่�มืากข้�น 
ในกรื่ะแสำความืคดิห่ลักของการื่พัิฒนาในรื่ะดับโลก

บริบทำโลกเปีลี�ยน ก�รทำูตไทำยปีรับ
ไทยม่ืความืสำามืารื่ถ่ในการื่ป็รัื่บตั่วให้่ 

เข้ากับบริื่บทโลกท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็มืาอยา่งยาวนาน  
โดยเฉพิาะอย่างยิ�งท่ามืกลางการื่แข่งขันทาง
ยุทธิศัาสำต่ร์ื่รื่ะห่ว่างมืห่าอำานาจในช่้วงสำงครื่ามืเย็น  
ไทยสำามืารื่ถ่ป็รื่ะสำานป็รื่ะโยช้น์และรัื่กษาจุดย่นท่าท่
ท่�สำอดคล้องกับผลป็รื่ะโยช้น์แห่่งช้าติ่มืาได้อย่างด่  
เช่้นเด่ยวกับการื่ป็รัื่บตั่วทางเศัรื่ษฐกิจ การื่ยา้ยฐาน
การื่ผลิต่และการื่ป็รัื่บทิศัทางของการื่ผลิต่นั�นก็ไม่ืได้ 
เป็็นเร่ื่�องให่มื่ห่ร่ื่อเร่ื่�องยากเกินท่�ไทยจะป็รื่ับตั่วได้  
ป็รื่ะเด็นห่น้�งท่�อาจจะถ่่อว่าให่ม่ืและแต่กต่่าง 
จากบริื่บทโลกในช่้วงสำงครื่ามืเย็นค่อ การื่พัิฒนา 
ทางดิจิทัลท่�สำร้ื่างช่้องทางให่มื่ และเปิ็ดโอกาสำให่้ 
ตั่วแสำดงอ่�นเข้ามืาม่ืบทบาทในการื่กำาห่นดทิศัทาง 
ห่ร่ื่อดำาเนินการื่ใด ๆ ท่�ส่ำงผลต่่อการื่ต่่างป็รื่ะเทศัได้  
โจทย์สำำาคัญของการื่ต่่างป็รื่ะเทศัไทยในยุคห่ลัง 
โควิด-19 จ้งน่าจะอยู่ท่�การื่ป็รื่ะสำานป็รื่ะโยช้น์ 
กับตั่วแสำดงเห่ล่าน่�เพ่ิ�อร่ื่วมืกันขับเคล่�อนวารื่ะ 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั ดังท่�รื่ะบุไว้ในแผนแม่ืบทภายใต้่
ยทุธิศัาสำต่ร์ื่ช้าติ่ ป็รื่ะเด็นการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ในหั่วข้อ  
“ม่ืเอกภาพิและบูรื่ณ์าการื่ (Synergy)” ซึ่้�งผู้เข่ยน 

ม่ืข้อเสำนอแนะ 2 ป็รื่ะการื่ เพิ่�อ “ยกเคร่ื่�อง” การื่ทตู่ไทย 
ให้่ม่ืวิสัำยทัศัน์ช่้�นำาและขับเคล่�อนด้วยนวัต่กรื่รื่มื ดังน่�

1) สำร้ื่างพ่ิ�นฐานสำำาห่รัื่บการื่ทูต่ห่ลากห่ลาย
ช่้องทาง (Multi-track Diplomacy)

ดังท่�ได้เสำนอไว้แล้วว่า ตั่วแสำดงอ่�น ๆ จะม่ื
บทบาทมืากข้�นในการื่ขับเคล่�อนการื่ต่่างป็รื่ะเทศั  
จ้งควรื่พิิจารื่ณ์าสำรื่้างความืเช่้�อมืโยงกับตั่วแสำดง 
เห่ล่านั�นทั�งท่�เป็็นกรื่ะทรื่วงอ่�นท่�ม่ืภารื่กิจใกล้เค่ยงกัน  
ภาคธุิรื่กิจ ภาคป็รื่ะช้าสัำงคมื และป็รื่ะช้าช้นทั�วไป็ 
ท่�เป็็นผู้ม่ืสำว่นได้เส่ำย (stakeholders) ในการื่ขับเคล่�อน 
วารื่ะการื่ต่่างป็รื่ะเทศัผ่านช่้องทางอ่�น ๆ  นอกเห่น่อจาก 
กลไกการื่ป็รื่ะชุ้มืป็กติ่ ศูันย์ศ้ักษาการื่ต่่างป็รื่ะเทศั  
(International Studies Center: ISC) กรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั อาจม่ืบทบาทสำำาคัญในการื่สำร้ื่างพ่ิ�นท่�
ของความืเช่้�อมืโยงดังกล่าว นอกจากน่� อาจพิิจารื่ณ์า
ใช้้เคร่ื่�องม่ือทางนโยบาย เช่้น การื่จัดกิจกรื่รื่มืรื่ะดมื
สำมืองเพ่ิ�อคิดค้นนวัต่กรื่รื่มื (Hackathon) เพ่ิ�อสำร้ื่าง
การื่ม่ืส่ำวนร่ื่วมืของคนรุ่ื่นให่ม่ืในการื่ต่อบโจทย์และ 
ขับเคล่�อนการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ห่ร่ื่อจัดโครื่งการื่ Public 
Diplomacy Academy เพ่ิ�อสำร้ื่างวิสัำยทัศัน์ร่ื่วมืกัน
พิร้ื่อมืกับการื่ม่ืส่ำวนร่ื่วมืของภาคส่ำวนต่่าง ๆ ของไทย 
ในการื่กำาห่นดและขับเคล่�อนการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ในรื่ะดับโลกและภูมิืภาค

2) มุ่ืงสำร้ื่าง Soft Power ด้วยการื่ทูต่สำาธิารื่ณ์ะ
ไทยม่ืพ่ิ�นฐานทรัื่พิยากรื่การื่ต่่างป็รื่ะเทศัท่�ด่ 

อยู่แล้ว เน่�องจากไทยเป็็นสำะพิานเช่้�อมืป็รื่ะสำาน
ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ (Bridge-builder) ในห่ลากห่ลายมิืติ่  
และยงัม่ืทรัื่พิยากรื่รูื่ป็แบบต่่าง ๆ  ท่�สำามืารื่ถ่แป็รื่เป็ล่�ยน 
เป็็นเสำน่ห่์ทั�งในรูื่ป็แบบดั�งเดิมืและร่ื่วมืสำมัืย อาทิ  
อาห่ารื่ไทย มืวยไทย นวดแผนไทย ภาษาและ
ศิัลป็วัฒนธิรื่รื่มืไทย ความืห่ลากห่ลายทางสำังคมื 
และวัฒนธิรื่รื่มืของไทยท่�เอ่�อให้่ผู้คนต่่างศัาสำนา 
ต่่างเช่้�อช้าติ่อยู่ร่ื่วมืกันอย่างเป็็นสุำข อย่างไรื่ก็ด่  
ไทยยังขาด “ผู้ส่ำงสำารื่ (Messenger)” ท่�จะช่้วย 
นำาเร่ื่�องรื่าวเห่ล่าน่�ไป็สู่ำกลุ่มืเป้็าห่มืาย ซ้ึ่�งช้าวต่่างช้าติ่ 
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ท่�พิำานักอาศััยในป็รื่ะเทศัไทย และช้าวไทย 
ท่�พิำานักอาศััยในต่่างป็รื่ะเทศันั�นก็อาจเป็็นกลุ่มื 
ท่�ม่ืศัักยภาพิท่�จะช่้วยส่ำ�อสำารื่คุณ์ค่าเพ่ิ�อสำร้ื่าง 
ความืนยิมืไทยในต่่างป็รื่ะเทศัได ้โดยเฉพิาะอยา่งยิ�ง  
เม่ื�อม่ืช่้องทางออนไลน์ต่่าง ๆ ท่�ทำาให้่การื่ส่ำ�อสำารื่ 
ไม่ืม่ืต้่นทุนและไม่ืจำากัดพิรื่มืแดน นอกจากน่�  

ไทยควรื่พิิจารื่ณ์าใช้้เคร่ื่�องมื่อทางเทคโนโลย่ต่่าง ๆ  
เช่้น ชุ้ดข้อมูืลขนาดให่ญ่ (Big Data) ในการื่ศ้ักษา
ทัศันคติ่และความืเห็่นของป็รื่ะช้าช้นในป็รื่ะเทศั 
เป้็าห่มืาย เพิ่�อกำาห่นดนโยบายการื่ทูต่สำาธิารื่ณ์ะ 
จากฐานข้อมูืลเชิ้งป็รื่ะจักษ์ และเป็็นการื่ทูต่ท่� 
ขับเคล่�อนด้วยนวัต่กรื่รื่มือย่างแท้จริื่ง 
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A significant element of the growing trade in healthcare is the movement of  
patients across national borders in pursuit of medical treatment — a phenomenon  
known as “medical tourism.” For years, patients from the Middle East, especially  
from the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, have travelled to Asia  
for this purpose. Indeed, it has become quite common to see Arabs in their  
traditional dishdasha or abaya walking around hotel-like private hospitals  
and signs posted in Arabic in Asian medical hubs. 

Itt Thirarath 

Second Secretary, Middle East Division 

Department of South Asian, Middle East and African Affairs

A ‘New Normal’ 
in GCC - Asia Health Cooperation?

This article was originally published on the Middle East Institute on 28 July 2020 as part of the Middle East-Asia Project  

(MAP)	(https://www.mei.edu/publications/new-normal-gcc-asia-health-cooperation)

Yet, COVID-19 has disrupted this  
mutually beneficial relationship by  
shaking the foundation upon which it was  
established, namely the freedom of  
international travel. Under unprecedented 
international travel restrictions, patients 
from Gulf Arab countries undergoing  
treatment overseas find themselves  

unable to return home to their loved ones.  
Families are unable to visit or care for  
them. Meanwhile, those with severe or 
life-threatening conditions at home are  
also unable to seek medical attention 
abroad. These developments are likely  
to reshape the GCC - Asia medical tourism 
market.
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1 Keith Pollard, “The medical tourism tide is turning,” Omnia Health, January 22, 2020, https://insights. omnia-health.com/ 

 hospital-management/medical-tourism-tide-turning.
2 “Thailand leads Southeast Asian countries with 66 JCI-accredited hospitals,” Thailand Business News, June 3, 2019,  

 https://www.thailand-business-news.com/tourism/72887-thailand-leads-southeast-asian-countries-with- 

 66-jci-accredited-hospitals.html.
3 “Asia’s Top 5 Medical Tourism Destinations,” Pacific	Prime, accessed June 28, 2020, https://www.pacificprime.com/ 

 resources/news/asia%E2%80%99s-top-5-medical-tourism-destinations/.
4 Ibid.
5 “Thailand Medical Tourism Industry On A Downward Path,” Thailand Medical News, November 12, 2019,  

 https://www.thailandmedical.news/news/thailand-medical-tourism-industry-on-a-downward-path.

Medical Tourism between the GCC 
and Asia

Medical tourism is an important form 
of cooperation in the health sector between 
the Gulf Cooperation Council (GCC) countries 
and Asia. The increasing flow of patients 
from the Gulf to Asia for medical treatment 
in recent years has been underpinned  
by a feature of GCC countries’ healthcare 
systems that is unique, namely government 
sponsorship of overseas medical treatment. 
This article discusses the immediate impact 
and possible implications of the Coronavirus 
pandemic for GCC - Asia health cooperation.

GCC countries have lacked expertise in  
certain specialised fields; therefore, they have  
opted to finance patient travel elsewhere,  
including Asia, where quality medical  
treatment is accessible and affordable. While  
the exact number of outbound patients 
is often not disclosed, it is estimated that 
around 650 patients in Kuwait were sent 
abroad each month in 2018.1

Meanwhile, several Asian countries 
have been actively promoting medical 

tourism and welcoming patients from 
overseas. Thailand, for example, has prided 
itself as a premiere medical hub known for 
its affordable quality healthcare services 
as are evident by the country’s 69 Joint 
Commission International (JCI) - accredited 
hospitals - among the top quarter in the 
world.2 Singapore alone has at least 15 
hospitals that cater to the needs of medical  
tourists, and English-speaking medical  
workers who are accustomed to the needs of 
foreign patients.3 Malaysia has an advantage 
when it comes to Muslim patients, as their 
medical workers are knowledgeable about 
Islamic customs.4

Thanks to this complementarity, Asian 
medical tourism has benefited immensely 
from GCC patients. For example, in Thailand, 
it is estimated that as many as 58% of the 
total inbound medical tourists are from the  
Middle East.5 The patients pay for medical  
treatment, while their accompanying  
family members spend generously on 
accommodation, travelling, and shopping, 
helping to contribute to the local economy. 
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It is estimated that the average cost per 
case ranges from US$125,000 to 340,000.6 
According to the latest research by the 
World Travel and Tourism Council, Thailand 
is among the top five destinations of inbound 
medical tourism spending globally.7 

A Downturn in Outbound Medical 
Tourism from the GCC

Even before COVID-19 paralysed the 
world in 2020, the number of inbound 
medical tourists from the GCC in Asia had 
already declined. This is the byproduct 
of the GCC governments’ national health 
strategies, which aim to increase their  
domestic healthcare capacity in order to make  
their healthcare systems more sustainable, 
thereby effectively decreasing the need for 
overseas treatment.

For example, Saudi Arabia has set 
its sights on transforming its healthcare 
by developing domestic Health Graduate  

Programme “to contribute to the qualification  
of specialised health professionals.”8  
Qatar is seeking to build “a skilled national  
workforce capable of providing high quality  
health services.”9 Oman aims to build 
“qualified national talents and capabilities 
that are pioneer in health scientific research 
and innovation.”10 And Bahrain aspires to 
provide all Bahraini nationals and residents 
with access to quality healthcare through 
“developing, attracting and retaining  
health-care talent.”11 

Consequently, GCC citizens and 
residents now have, or will soon have, 
access to quality healthcare services at 
home. Bahrain’s Dilmunia Health District 
and Oman’s International Medical City are  
examples of such projects that are underway.12 
Saudi Arabia has also been overhauling its  
healthcare infrastructure with state-of-the-art 
treatment facilities.13 Meanwhile, the United 
Arab Emirates has itself become a medical 

6 Pollard, “The medical tourism tide is turning.”
7 Karnjana Karnjanatawe, “Medical tourism report released,” The Bangkok Post, November 28, 2019, https:// 

 www.bangkokpost.com/travel/1803964/medical-tourism-report-released.
8 National Transformation Program : Delivery Plan 2018-2020, Saudi Vision 2030, https://vision2030.gov.sa/sites/ 

 default/files/attachments/NTP%20English%20Public%20Document_2810.pdf  
9 “Qatar National Vision 2030,” General Secretariat For Development Planning, July 2008, https://www.gco. 

 gov.qa/wp-content/uploads/2016/09/GCO-QNV-English.pdf
10 “National Priorities,” Oman Vision 2040, accessed June 27, 2020, https://www.2040.om/en/national-priorities/.
11 Government of Bahrain, From	Regional	Pioneer	to	Global	Contender:	The	Economic	Vision	2030	for	Bahrain,  

 https://bahrain.bh/wps/wcm/connect/38f53f2f-9ad6-423d-9c96-2dbf17810c94/Vision%2B2030%2B 

 English%2B%28low%2Bresolution%29.pdf?MOD=AJPERES.
12 “GCC Healthcare Industry,” Alpen Capital, March 26, 2018, https://omanhealthexpo.com/uploads/GCC-Healthcare.pdf.
13 Prem Jagyasi, “The changing healthcare scenario in GCC: creating new opportunities in medical tourism,”  

 The Arab Hospital Magazine, http://thearabhospital.com/articles-eng/changing-healthcare-scenario-gcc/.
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destination, with inbound patients from 
its neighbouring countries and even from 
Russia and China, thanks to projects such 
as the Dubai Healthcare City, which is “the 
world’s largest healthcare free economic 
zone” and a prime health and wellness 
destination for global health travellers.14, 15 

While there is a slight chance that this  
trend could be reversed if the Asian medical  
hubs can somehow manage to raise the 
quality of their healthcare services so high 
that there is a significant discrepancy between 
the GCC and Asia, it is more likely that the 
fallout from COVID-19 is going to bolster this 
existing trend for several reasons.

First, the pandemic is a stark reminder 
to the GCC governments why their national 
health strategies are so vital and why those 
that are not doing enough must do more, 
while those are already doing well must 
strive to do even better. When the pandemic 
grinds international travel to a halt, the risk 
of GCC countries’ healthcare systems, which 
rely heavily on overseas treatment and 
foreign medical workers, quickly become 
exposed. Thus, following the pandemic,  
the GCC countries will likely amplify its  
efforts to ensure more self-reliance for their  
healthcare systems. With the national 
healthcare strategies already laid out, it will  

be more important than ever that they not 
only talk the talk, but also walk the walk,  
in order to make sure that their peoples 
have access to adequate healthcare services 
in the face of an unexpected crisis.

Second, even when some GCC 
countries would choose to continue the 
overseas treatment programmes, the global 
economic slowdown after the pandemic 
will most likely restrict their financial ability 
to subsidise costly overseas treatments. 
Kuwait and Oman spent as much as US$1.5 
billion (2015) and US$492 million (2017) on  
outbound medical tourism, making them  
the second- and sixth-largest spender in the 
world, respectively.16 This is unsustainable 
in the long run, especially when considering  
persistent low oil prices. Thus, the GCC 
countries are not likely to splurge on an 
expensive fix to their healthcare problems; 
instead, they are likely to begin earnestly 
investing in a more sustainable solution.

Lastly, strict international travel  
restrictions will probably continue to  
discourage some people from travelling at 
least for the next several years. According 
to S&P Global Ratings, it is predicted that 
international travels will not recover at least 
until 2024.17

14 Ibid.
15 “GCC Healthcare Industry,” Alpen Capital.
16 Karnjanatawe, “Medical tourism report released.”
17 Anurag Kotoky, “Don’t count on a recovery in global air travel before 2024, S&P says,” Fortune, May 29, 2020,  

  https://fortune.com/2020/05/29/recovery-global-air-travel-2024-coronavirus/.
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A ‘New Normal’ in GCC - Asia Health 
Cooperation

While the effects of COVID-19 will 
not make GCC patients disappear entirely 
from Asia, Asian medical hubs will have to 
embrace the probable scenario that there 
will continue to be a significant decrease 
in the number of patients from the GCC in 
the foreseeable future — a trend that is 
only to be aggravated by the rising costs of 
treatment and living in Asia as well as the 
strengthening of Asian currencies.18

However, the Asian medical hubs 
should not equate this trend to a decline 
in their overall health cooperation. While 
it might be true that after the eventual  
resumption of international travels, patients 
from other Asian countries, especially from 
China and CLM countries (Cambodia, Laos, 
and Myanmar), may help make up for the 
decrease in the number of patients from 
the GCC, the Asian medical hubs should not 
just turn their back on the GCC.

There are, in fact, still opportunities for  
the Asian countries to promote their status as  

medical hubs among the GCC countries even  
when GCC patients will not travel there. For  
instance, the Asian medical hubs have the  
expertise to help the GCC countries build 
their much-needed domestic healthcare 
capacity. While many GCC countries have 
successfully developed facilities and 
equipment at home, they are still lacking 
in local human resources.19, 20 Thus, Asian 
medical hubs can help support the GCC’s 
capacity building through initiatives such as  
exchanges of doctors, training, scholarships,  
and other health-related activities and  
collaborations. A good example is the 
Visiting Doctor Programme between Prince 
of Songkla University of Thailand and the 
Ministry of Health of Bahrain, whereby Thai 
doctors are dispatched to Bahrain and  
Bahraini doctors can exchange knowledge 
with their Thai counterparts.

Another way to continue to promote 
Asian medical hubs is to invest in the 
healthcare services in the GCC, transferring 
the expertise and hospitality directly to the 
region. This is by no means novel, but it is 
now more relevant than ever. An example of 
Asian private sector that has already begun  
to invest in the GCC is Thailand’s Chiva-Som 
International Health Resort, which is set to 

18 “Thailand Medical Tourism Industry On A Downward Path.”
19 Pollard, “The medical tourism tide is turning.”
20 Javaid I. Sheikh, Sohaila Cheema, Karima Chaabna, Albert B. Lowenfels, and Ravinder Mamtani, “Capacity  

  building in health care professions within the Gulf Cooperation Council countries: Paving the way forward,”  

  BMC	Medical	Education	(2019) 19:83, https://doi.org/10.1186/s12909-019-1513-2.
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open Zulal Wellness Resort in Qatar later 
this year — the first such resort in the 
Middle East.21

These are only a few examples of how 
the Asian medical hubs can continue to  
maintain their image as leading healthcare  
providers for the GCC. This will not only 
help to reinforce their status as the world’s 
medical hubs, but also maintain the health 
cooperation between the GCC and Asia 
despite the downturn in medical tourism 
between the two regions.

Yet, it is equally important to  
acknowledge that there would be challenges 
in implementation. For instance, it is unlikely 
that the Asian medical hubs will have the 
bandwidth to send their medical specialists 
overseas for an extended period of time 
given the already high demand at home. 
Or there could be restrictions or barriers to 
foreign investments in the healthcare sector 
in the GCC. Or the Asian private sector too 
will have to face the economic recession 
at home, which may make them more  
risk averse to foreign investments in the 
foreseeable future.

Therefore, it is crucial that governments  
in both regions explore these new  
opportunities, building on the existing 
momentum and lending their support 
to relevant stakeholders where needed.  
A coherent whole-of-government strategy 
is imperative to prepare the two regions  

to take full advantage of the ‘new normal’ 
in their health cooperation.

Conclusion
In the aftermath of COVID-19, there 

will almost definitely be a decline in medical 
tourism from the GCC in Asia; however, this 
does not necessarily have to translate to a 
decline in the overall health cooperation 
between the two regions. In fact, the current 
trends have presented new opportunities 
for both regions. On the one hand, Asian 
countries have the expertise and capacity 
that is still lacking in the GCC. On the other 
hand, the GCC countries — more than ever 
— need to step up efforts to strengthen 
their domestic healthcare capacity.

Asian countries can still showcase their 
healthcare expertise by helping the GCC 
countries achieve self-sufficiency through 
health cooperation. It is incumbent on 
Asian and GCC governments and the private 
sector to work in tandem to adapt to the 
‘new normal’ in their health cooperation. 
Success in this endeavour will both enhance 
people-to-people relations and lay a solid  
foundation for cooperation in other areas 
in the years to come.

Disclaimer: The views and opinions 
expressed in this article are solely those of 
the	author	and	do	not	necessarily	reflect	
the	official	policy	or	position	of	any	agency	
of	the	Royal	Thai	Government. 

21 Pollard, “The medical tourism tide is turning.”
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ทัิศทัางไทัยในวิกฤติ
 โควิดค่อวิกฤต หลายชีวิตต้องจากไป

lockdown ใช่แค่ไทย โลกกว้างใหญ่ไร้เสรี

 เศรษฐกิจพังเสียหาย หมดรายได้งานไม่มี

นักท่องเที่ยวหายหนี ปิดทุกที่แม้โรงเรียน

 ทุกอย่างต้องชะงัก เสียหายหนักชีวิตเปลี่ยน

วิกฤตทำาผิดเพี้ยน ต้องปรับเปลี่ยนอย่างเข้าใจ

 วิกฤตค่อโอกาส ประเทศชาติเดินต่อได้

เพราะคนรักร่วมใจ ร่วมแก้ ไขร่วมม่อกัน

 การแพทย์สาธารณสุข ไทยประยุกต์อย่างสร้างสรรค์

มาตรการสกัดกั้น เข้มแข็งขันเห็นผลไว

 ทั่วโลกจึงช่่นชม รับม่อสมเป็นคนไทย

จัดการโควิดได้ ด้วยวินัยเป็นขั้นตอน

 ทิศทางต่างประเทศ ปรับตามเหตุวิกฤตร้อน

เร่งฟื้นเศรษฐกิจก่อน เน้นสะท้อนบทบาทไทย

 ส่งเสริมเช่่อมโยงกัน ร่วมสร้างสรรค์วิถีใหม่

ชูจุดแข็งของไทย digitalise ใช้ IT

 ใช้อาเซึ่ียนเป็นศูนย์ ร่วมม่อคูณพูนทวี

เศรษฐกิจฟื้นค่นดี วัคซึ่ีนมีทั่วถึงกัน

 แรงงานพัฒนา เพิ่มคุณค่าพร้อมแข่งขัน

นวัตกรรมนำาสร้างสรรค์ ลดเหล่่อมล้ำาพลันยั่งย่น

 คนไทยค่อหัวใจ กงสุลไทยช่วยกลับค่น

ต่างถิ่นดินทุกผ่น บัวแก้วย่นข้างคนไทย

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

นักการทูตชำานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ ร้อยกรอง



Diplomacy
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ก�รต่�งปีระเทำศของไทำย 
หลังโควิด-19 และในยุ่คความปกตัิใหม่

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้โลกรู้จักคำาว่า  
“ความปกติใหม่” หร่อ “New Normal” ซึ่ึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง 
วิถีการดำาเนินชีวิตเพ่่อให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน  
ความปกติใหม่จากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้เกิดขึ้นในทุกมิติของสังคม ต้ังแต่
การใช้ชีวิตประจำาวัน การสาธารณสุข การศึกษา การส่่อสาร การประกอบ
ธุรกิจ ไปจนถึงการเม่องและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศจึงต้องปรับตัวและวิธีการทำางานให้สอดคล้องกับ 
ยุคความปกติใหม่เช่นกัน

ผู้กำาหนดและควบคุมทิศทางการต่างประเทศไทยที่สำาคัญท่านหนึ่ง
ค่อ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ึ่งการรับตำาแหน่งนี้ในห้วงแห่งวิกฤต
โควิด-19 ถ่อเป็นความท้าทายอย่างย่ิง ฝ่ายบรรณกรจึงขอเป็นตัวแทน
ผู้อ่านมารับฟังมุมมองและวิสัยทัศน์ต่อการต่างประเทศไทย รวมท้ัง 
คำาแนะนำาในการทำางานของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศใน 
ยุคความปกติใหม่จากนายธานี ทองภักดี ซึ่ึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สัำมืภาษณ์์โดยนางสำาวจิรัื่สำยา พ่ิรื่านนท์ รื่องอธิิบด่กรื่มืเอเช่้ยใต้่ ต่ะวันออกกลางและแอฟัริื่กา 

เร่ื่ยบเร่ื่ยงโดยนายพินมื ทองป็รื่ะยูรื่ นักการื่ทูต่ช้ำานาญการื่พิิเศัษ กรื่มืสำารื่นิเทศั นายฌาณั์ฐ อนันทปั็ญญสุำทธิิ� นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัติ่การื่  

กรื่มือาเซ่ึ่ยน นายพิิพัิฒน์ เจริื่ญสุำข นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัติ่การื่ กรื่มืสำนธิิสัำญญาและกฎห่มืาย และนายจิต่ติ่ชั้ย พัิช้รื่เดช้าธิรื่ นักการื่ทูต่

ป็ฏิิบัติ่การื่ กรื่มืสำนธิิสัำญญาและกฎห่มืาย  

บทสัมภาษณ์นายธานี ทองภักดี 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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เตรียมื่พัร้อมื่รับมื่่อ
ก่อนเข้า รัื่บต่ำาแห่น่งป็ลัดกรื่ะทรื่วง 

การื่ต่่างป็รื่ะเทศั ท่านป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ ดำารื่งต่ำาแห่น่ง
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรุื่งวอชิ้งตั่น สำห่รัื่ฐอเมืริื่กา  
(2562 - 2563) ท่านเล่าว่า ในช่้วงเด่อนมืกรื่าคมื
ถ้่งกุมืภาพิันธ์ิ 2563 การื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19  
ยังคงจำากัดวงเฉพิาะในเอเช่้ยต่ะวันออก และ 
จำานวนผู้เส่ำยช่้วิต่ไม่ืสูำงมืากนัก ป็รื่ะช้าช้นทั�วไป็ 
ในทว่ป็อเมืริื่กาเห่น่อจ้งมืองว่าโควิด-19 เป็็นเพ่ิยง 
โรื่ครื่ะบาดช้นิดห่น้�ง

“ผมืคิดว่า สำห่รัื่ฐฯ มืองว่าโรื่คโควิด-19  
ไม่ืต่่างจากโรื่คซึ่าร์ื่สำ ห่ร่ื่อเมือร์ื่สำ แต่่ต้่องถ่่อว่าสำห่รัื่ฐฯ  
ก็ม่ืความืรื่ะมัืดรื่ะวัง” ท่านป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ กล่าว 

เม่ื�อการื่รื่ะบาดแพิร่ื่กรื่ะจายในทว่ป็เอเช่้ย  
เจ้าห่น้าท่�ฝ่ายสำห่รัื่ฐฯ ได้ติ่ดต่ามืและมัืกสำอบถ่ามื 
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ เก่�ยวกับสำถ่านการื่ณ์์ท่�เกิดข้�น
รื่วมืถ้่งมืาต่รื่การื่ป้็องกันของไทยอยูเ่สำมือ เน่�องจาก
ไทยอยูใ่นกลุ่มืป็รื่ะเทศัแรื่ก ๆ  ท่�พิบการื่รื่ะบาดของโรื่ค  
เม่ื�อการื่รื่ะบาดทว่ความืรุื่นแรื่งมืากข้�นในช่้วงเด่อน
ม่ืนาคมืถ้่งเมืษายน 2563 สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และ
สำถ่านกงสำุลให่ญ่ทั�วโลกก็ต้่องติ่ดต่ามืสำถ่านการื่ณ์์
อย่างใกล้ช้ิด เพ่ิ�อเต่ร่ื่ยมืแผนการื่ช่้วยเห่ล่อคนไทย
ในต่่างแดนกว่า 1,600,000 คน โดยในจำานวนน่�
เก่อบ 500,000 คนอาศััยอยูใ่นสำห่รัื่ฐฯ 

ทำีมื่ปีระเทำศไทำย
เม่ื�อสำถ่านการื่ณ์์เริื่�มืรุื่นแรื่งและขยาย 

เป็็นวงกว้าง ภารื่กิจสำำาคัญป็รื่ะการื่ห่น้�งของสำถ่าน
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่และสำถ่านกงสำุลให่ญ่ทั�วโลกค่อ 
การื่เต่ร่ื่ยมืแผนรัื่บม่ือและอำานวยความืสำะดวกแก่
คนไทยในการื่เดินทางกลับป็รื่ะเทศั ในช่้วงแรื่ก 
ท่�การื่เดินทางกลับไทยเป็็นไป็ด้วยความืยากลำาบาก  
เน่�องด้วยข้อจำากัดเร่ื่�องจำานวนเท่�ยวบิน การื่บรูื่ณ์าการื่ 
การื่ทำางานรื่ะห่วา่งห่นว่ยงานและภาคสำว่นท่�เก่�ยวข้อง
ของไทยจ้งม่ืความืสำำาคัญอยา่งยิ�งในภาวะวกิฤต่เช่้นน่�

แม้ืในช่้วงเวลาป็กติ่ สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
ณ์ กรุื่งวอชิ้งตั่นจะจัดการื่ป็รื่ะชุ้มืร่ื่วมืกับท่มื
ป็รื่ะเทศัไทย ซ้ึ่�งม่ืทุกห่น่วยงานของไทยอยู่ในท่มื 
ดังกล่าวอยู่แล้ว แต่่ในสำถ่านการื่ณ์์พิิเศัษเช่้น 
การื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโควิด-19 น่� สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ  
และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ในสำห่รัื่ฐฯ ทั�ง 3 แห่่ง ได้ตั่�ง
คณ์ะทำางานท่มืป็รื่ะเทศัไทยเพ่ิ�อกำากับดูแลเร่ื่�อง 
โควิด-19 เป็็นการื่เฉพิาะ โดยป็รื่ะสำานกับห่น่วยงาน
ของไทยในการื่ช่้วยเห่ล่อคนไทยท่�อาศััยในสำห่รัื่ฐฯ  
อาทิ สำำานักงานผู้ช่้วยทูต่ฝ่ายทห่ารื่ซ้ึ่�งรัื่บผิดช้อบ 
การื่เช่้าเคร่ื่�องบินเห่มืาลำาเพ่ิ�อรัื่บคนไทยกลับป็รื่ะเทศั  
บริื่ษัทเอกช้น ชุ้มืช้นไทยและวัดไทยในพ่ิ�นท่� 
ซ้ึ่�งร่ื่วมืแจกจ่ายถ่งุยงัช่้พิแก่คนไทยท่�ขาดรื่ายได้จาก 
การื่ทำางานในช้ว่งโควดิ-19 จ้งเห่น็ได้ว่าทุกภาคสำว่น
ต่่างทำางานในลักษณ์ะ “จิต่อาสำา” และช่้วยเห่ล่อ 
เก่�อกูลในฐานะท่�เป็็นครื่อบครื่วัคนไทยท่�อยู่ไกลบา้น 
เห่ม่ือนกัน โดยทุกฝ่ายทำางานไป็ในทิศัทางเด่ยวกัน 
ไม่ืว่าจะเป็็นสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ห่ร่ื่อสำถ่านกงสุำลให่ญ่ 
แห่่งใดในสำห่รัื่ฐฯ ก็ต่ามื
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การื่พัิฒนารื่ะบบส่ำวนกลางเพ่ิ�อคัดกรื่องบุคคล
เข้าป็รื่ะเทศัเป็็นป็รื่ะเดน็ห่น้�งท่�ท่านป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ  
ให้่ความืสำำาคัญ ท่านมืองว่า แม้ืในช่้วงโควิด-19  
กรื่ะทรื่วงฯ จะมือบแนวทางแก่สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ ในการื่จัดการื่รื่ะบบคัดกรื่อง  
อาทิ รื่ะบบ COE1 แต่่การื่สำร้ื่างรื่ะบบส่ำวนกลางท่�ม่ื 
ป็รื่ะสิำทธิิภาพิ เช่้น รื่ะบบ online COE จะม่ืมืาต่รื่ฐาน 
มืากกว่าและสำามืารื่ถ่บูรื่ณ์าการื่กับห่น่วยงานอ่�น 
ของไทยได้ด่ข้�น นอกจากน่� แผนการื่พัิฒนา 
รื่ะบบ e-Visa อย่างเต็่มืรูื่ป็แบบในอนาคต่ก็จะ 
ช่้วยให้่การื่ทำางานของสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ป็ลอดภัยและรื่วดเร็ื่วยิ�งข้�นด้วย 

บทบาทท่�สำำาคัญอ่กป็รื่ะการื่ห่น้�งของ
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัค่อการื่ฟืั�นฟูัเศัรื่ษฐกิจ 
ในยุคความืป็กติ่ให่ม่ื เพิรื่าะธุิรื่กิจห่ลายภาคส่ำวน 
ของป็รื่ะเทศัได้รัื่บผลกรื่ะทบอย่างห่นักจาก
วิกฤต่การื่ณ์์ครัื่�งน่� ท่านป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ มืองวา่ โดยท่�
สำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 จะยังคงอยู่ในสำังคมืไป็อ่ก 
รื่ะยะห่น้�ง ซ้ึ่�งอาจจะไมืต่่ำ�ากว่า 1 ปี็ ดังนั�น กรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัจ้งต้่องเร่ื่งสำร้ื่างความืมัื�นใจให้่กับ 

1 Certificate of Entry ห่นังส่ำอท่�รัื่บรื่องว่าเป็็นบุคคลท่�เดินทางเข้ามืาในรื่าช้อาณ์าจักรื่ได้

“ทั�งสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และสำถ่านกงสุำลให่ญ่
ทุกแห่่งล้วนทำางานกันแบบบูรื่ณ์าการื่ ค่อ เดินไป็ 
บนทิศัทางเด่ยวกัน บรื่รื่ทัดฐานเด่ยวกัน เพ่ิ�อให้่
ความืช่้วยเห่ล่อเป็็นไป็อย่างครื่อบคลุมืและเป็็นไป็ 
ในแนวทางเด่ยวกัน” ท่านป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ กลา่วสำรุื่ป็

บทำบ�ทำใหัมื่่ในยุคควิ�มื่ปีกติใหัมื่่
ด้วยป็รื่ะสำบการื่ณ์์ในฐานะเอกอัครื่รื่าช้ทูต่

ป็รื่ะจำาป็รื่ะเทศัท่�ได้รัื่บผลกรื่ะทบรุื่นแรื่งจากโควิด-19  
มืาแล้ว เม่ื�อต้่องรัื่บบทบาทให่ม่ืในฐานะป็ลัดกรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัในยุคความืป็กติ่ให่ม่ืเช่้นน่� การื่จัดการื่ 
และรัื่บม่ือกับวิกฤต่โควิด-19 จ้งเป็็นป็รื่ะเด็นสำำาคัญ
ท่�สุำดตั่�งแต่่วันแรื่กของการื่ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่� 

“ต่อนอยู่ ต่่างป็รื่ะเทศั ภารื่กิจห่ลักค่อ
การื่นำาคนไทยกลับเข้าป็รื่ะเทศัอย่างป็ลอดภัยท่�สุำด  
แต่่ในขณ์ะเด่ยวกันก็ต้่องบริื่ห่ารื่จัดการื่การื่นำา 
คนไทยเข้ามืาภายใต้่ข้อจำากัด เช่้น จำานวนคนท่�จะ 
เข้ามืา ดังนั�น การื่สำร้ื่างสำมืดุลรื่ะห่ว่างสำองสิำ�งน่�จ้งม่ื 
ความืสำำาคัญอยา่งยิ�ง” ท่านป็ลดักรื่ะทรื่วงฯ สำะทอ้น
มุืมืมืองท่�แต่กต่่างกันอย่างน่าสำนใจ 
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ภาคธุิรื่กิจ ไม่ืว่าจะเป็็นการื่อำานวยความืสำะดวก 
ให้่นักธุิรื่กิจต่่างช้าติ่ในการื่เดินทางเข้าป็รื่ะเทศั  
โดยยงัคงรัื่กษามืาต่รื่ฐานด้านสำาธิารื่ณ์สุำขอย่างรัื่ดกุมื  
การื่ใช้้เทคโนโลยส่ำารื่สำนเทศัมืาสำนบัสำนุนการื่พิฒันา 
ธุิรื่กิจ การื่กำาห่นดนโยบายท่�สำร้ื่างสำรื่รื่ค์ในเขต่
พัิฒนาพิิเศัษภาคต่ะวันออก (Eastern Economic  
Corridor: EEC) และการื่สำนับสำนุนพิลังงานทดแทน
และพิลังงานห่มุืนเว่ยน เป็็นต้่น 

“อย่�คิดวิ่�เร�จะรอสุถึ�นก�รณี์กลับสุู่
สุภ�พัเดิมื่”

ในภาวะท่�ห่ลายโครื่งการื่และกิจกรื่รื่มืต้่อง
ห่ยดุช้ะงักเพิรื่าะโควิด-19 และห่ลายฝ่ายต่่างมุ่ืงห่วัง 
และรื่อคอยให้่สำถ่านการื่ณ์์กลับสู่ำสำภาวะป็กติ่ ท่านป็ลัด
กรื่ะทรื่วงฯ เห็่นว่า “อย่าคิดว่าเรื่าจะรื่อสำถ่านการื่ณ์์
กลับสู่ำสำภาพิเดิมื มัืนรื่อไม่ืได้ ในทางกลับกัน เรื่าต้่อง
ป็รัื่บวิธ่ิการื่ทำางานให้่เข้ากับข้อจำากัดในปั็จจุบัน และ
ทำางานเช้ิงรืุ่กมืากข้�น” โดยท่านเน้นยำ�าแนวทาง 
การื่ทำางานสำองป็รื่ะการื่สำำาคัญ ป็รื่ะการื่แรื่กค่อ  
การื่ใช้้เทคโนโลย่สำารื่สำนเทศัในการื่ทำางานมืากข้�น  
อาทิ การื่ห่าร่ื่อห่ร่ื่อการื่ป็รื่ะชุ้มืรื่ะห่ว่างผู้นำารื่ะดับสูำง 
ไป็จนถ้่งภาคเอกช้น ท่�สำามืารื่ถ่ดำาเนินการื่ผ่าน 
รื่ะบบการื่ป็รื่ะชุ้มืทางไกลได้ อ่กป็รื่ะการื่ห่น้�ง ค่อ 
การื่ “pick and choose” และกำาห่นดนโยบาย 
ท่�ชั้ดเจนมืากยิ�งข้�น กล่าวค่อต้่องพิิจารื่ณ์าป็รื่ะเด็น
ความืร่ื่วมืม่ือให้่สำอดคล้องกับความืถ่นัดห่ร่ื่อ 
ความืสำนใจของป็รื่ะเทศันั�น ๆ จัดลำาดับความืสำำาคัญ  

และต่้องห่าร่ื่อกับส่ำวนรื่าช้การื่และห่น่วยงาน 
ท่�เก่�ยวข้องอย่างใกล้ช้ิด เพ่ิ�อให้่มัื�นใจว่าทิศัทาง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัไทยจะมุ่ืงไป็บนเส้ำนทางท่�ถู่กต้่อง 

นโยบ�ยก�รต่�งปีระเทำศทำี�ชีัดเจนมื่�กข้�น 
ต่ลอดการื่สำนทนา ท่านป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ 

ให้่ความืสำำาคัญอย่างยิ�งกับการื่กำาห่นดนโยบาย 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัและยุทธิศัาสำต่ร์ื่การื่ขับเคล่�อน
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัท่�ชั้ดเจน “อย่างแรื่ก ผู้บริื่ห่ารื่ 
ต้่องชั้ดเจนว่า เป้็าห่มืายห่ร่ื่อยุทธิศัาสำต่รื่์ภาพิให่ญ่
ของกรื่ะทรื่วงฯ ค่ออะไรื่ และต้่องการื่ขับเคล่�อน 
ให้่การื่ต่่างป็รื่ะเทศัไทยเป็็นไป็ในทิศัทางใด  
เม่ื�อชั้ดเจนแล้วก็จะรู้ื่ว่าบทบาทของเจ้าห่น้าท่� 
แต่่ละคนค่ออะไรื่ และสำามืารื่ถ่อธิิบายได้ว่าสิำ�งท่� 
เจ้าห่น้าท่�แต่่ละคนทำาเก่�ยวข้อง เก่�อห่นุนห่ร่ื่อ
สำนับสำนุนนโยบายห่ร่ื่อยทุธิศัาสำต่รื่ก์ารื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ของไทยอย่างไรื่” ท่านป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ กล่าว 
และเน้นยำ�าว่า การื่ทำางานของเจ้าห่น้าท่�แต่่ละคน
เป็ร่ื่ยบเห่ม่ือนกลไกของนาฬิิกาท่�ห่ากขาดสำ่วนใด
ส่ำวนห่น้�งไป็ นาฬิิกาก็ไม่ืสำามืารื่ถ่เดินต่่อได้ 

“แม้ืยคุปั็จจุบันจะม่ืข้อจำากัดของการื่ดำาเนิน
ความืสำมัืพัินธ์ิรื่ะห่วา่งป็รื่ะเทศับา้ง เรื่ากต้็่องป็รื่บัตั่ว 
สิำ�งท่�น้อง ๆ ข้ารื่าช้การื่รุ่ื่นให่ม่ืควรื่รู้ื่ ค่อ การื่ทำางาน
การื่ทูต่ยุคปั็จจุบันต้่องป็รัื่บเป็ล่�ยนอย่างแน่นอน  
แต่่ไม่ืได้ห่มืายความืว่ามัืนเดินไม่ืได้ เพิรื่าะการื่ทูต่
ยังเป็็นสิำ�งท่�ทุกป็รื่ะเทศัป็รื่ะสำงค์อยู่” ท่านป็ลัด 
กรื่ะทรื่วงฯ อธิิบายว่า ในแง่ห่น้�งเรื่าอาจจะต่อ้งมือง 

อย่่าคิดว่าเราจะรอสถานการณ์์ 
กลับส้่สภาพึเดิม มันรอไม่ได้  

เราตั้องปรับวิธีีการทำางานให้เข้ากับข้อจำากัด
ในปัจจุบัน และทำางานเช้ิงรุกมากข้�น 

“

”
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ยุ่ทธีศาสตัร์ของเราตั้องช้ัดเจน  
เราตั้อง break down silos  
และมองภาพึกว้างมากข้�น 

“
”

การื่ดำาเนินความืสัำมืพัินธ์ิกับต่่างป็รื่ะเทศัจาก 
มุืมืมืองสัำจนิยมื (realist) “ข้�นอยู่กับว่าเรื่าอยากเห็่น
ป็รื่ะเทศัไทยก้าวไป็ทางใด แน่นอนว่า เรื่าอยาก 
ส่ำงเสำริื่มืความืสัำมืพัินธ์ิกับทุกป็รื่ะเทศั อยากม่ื 
ความืสัำมืพัินธ์ิเชิ้งยุทธิศัาสำต่ร์ื่กับทุกป็รื่ะเทศั แต่่ห่าก 
เรื่าม่ืความืสัำมืพัินธ์ิเชิ้งยุทธิศัาสำต่รื่์กับทุกป็รื่ะเทศั  
ก็จะเห่ม่ือนกับเรื่าไม่ืม่ืความืสัำมืพัินธ์ิเชิ้งยทุธิศัาสำต่ร์ื่
กับป็รื่ะเทศัใดเลย สุำดท้ายแล้ว เรื่าต้่องป็รื่ะเมิืนว่า 
priority ของเรื่าอยู่ต่รื่งไห่น ผลป็รื่ะโยช้น์ของไทย
ค่ออะไรื่ ป็รื่ะเทศัหุ้่นส่ำวนท่�แท้จริื่งของเรื่าค่อใครื่  
และเรื่าก็ต้่องมุ่ืงไป็ท่�จุดนั�น ยุทธิศัาสำต่รื่์ของเรื่า 
ต้่องชั้ดเจน เรื่าต้่อง break down silos และมือง
ภาพิกว้างมืากข้�น” ท่านกล่าวทิ�งท้าย

บทำสุรุปี
ในภาวะท่�โลกเผชิ้ญกับวิกฤต่การื่ณ์์ทาง

สำาธิารื่ณ์สำขุครัื่�งสำำาคัญ ควบคู่ไป็กบัการื่เป็ล่�ยนแป็ลง

ทางภูมิืรัื่ฐศัาสำต่ร์ื่และการื่แข่งขันรื่ะห่ว่างมืห่าอำานาจ
อย่างเข้มืข้น การื่ต่่างป็รื่ะเทศัของไทยต้่องมุ่ืงให้่ 
ความืสำำาคัญกับการื่กำาห่นดนโยบายและยทุธิศัาสำต่รื่์
ท่�ชั้ดเจนบนพ่ิ�นฐานของผลป็รื่ะโยช้น์แห่่งช้าติ่ และ
สำามืารื่ถ่เช่้�อมืโยงการื่ดำาเนินความืสัำมืพัินธ์ิรื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะเทศัเข้ากับบริื่บทภายในป็รื่ะเทศั ข้ารื่าช้การื่
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัต่้องป็รัื่บตั่วให้่เข้ากับ
สำภาพิแวดลอ้มืท่�เป็ล่�ยนไป็ในป็จัจุบัน ก้าวออกจาก
กรื่อบของต่วัเองและมืองภาพิงานในบรื่บิทท่�กว้างข้�น  
มุ่ืงเน้นการื่ทำางานเป็็นท่มื นำาเทคโนโลย่มืาป็รื่ับใช้้
ป็รื่ะโยช้น์กับงานอย่างเห่มืาะสำมื 

บทสัำมืภาษณ์์ท่านป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ ครัื่�งน่� 
จ้งเป็ร่ื่ยบเสำม่ือนคำาช่้�แนะให้่ข้ารื่าช้การื่ทุกคน
ต่รื่ะห่นักถ้่งบทบาทของต่นเองในฐานะฟัันเฟืัอง
เล็ก ๆ ชิ้�นห่น้�งแต่่เป็็นส่ำวนสำำาคัญในการื่ขับเคล่�อน
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัไทยให้่ก้าวห่น้าไป็อย่างมัื�นคง 
ในยุคความืป็กติ่ให่ม่ืเช่้นน่� 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเช่้อไวรัสโคโรนา 2019 หร่อ โควิด-19 ค่อหนึ่งใน
วิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดของศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของโลก จนถึง 
เด่อนกุมภาพันธ์ 2564 ตัวเลขผู้ติดเช่้อทะลุไปแล้วกว่า 100 ล้านคน และมียอดผู้เสียชีวิต
สูงกว่า 2 ล้านคน 

ภูมิภาคอาเซีึ่ยนของเราก็ ไม่มีข้อยกเว้น จนถึงปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซีึ่ยน 
ทั้ง 10 ประเทศมีจำานวนผู้ติดเช่้อสูงถึงกว่า 2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเก่อบ 50,000 คน 
วิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงคร่าชีวิตผู้คนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของ
ประชาชน และสั่นคลอนระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ เกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ  
ซึ่ึ่งเป็นผลมาจากความชะงักงันในกระบวนการผลิต ระบบการขนส่งสินค้าที่ประสบปัญหา 
สายการบินที่ต้องยุติเที่ยวบิน นักท่องเที่ยวที่หายไป จนทำาให้ธุรกิจโรงแรม ลูกจ้างรายวัน 
พ่อค้าแม่ขาย ไปจนถึงคนขับรถตู้ รถรับจ้างสาธารณะได้รับความเด่อดร้อน วิกฤตการณ ์
ที่ย่ดเย่้อมาเป็นเวลากว่า 1 ปีน้ี ส่งผลให้เศรษฐกิจของอาเซึ่ียนซึ่ึ่งพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยว 
สูงถึงร้อยละ 12.6 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยสำานักเลขาธิการอาเซึ่ียนประเมินว่า  
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซีึ่ยนในปี 2563 ติดลบร้อยละ 4.8 ในขณะที ่
การประชุมในกรอบอาเซึ่ียนในปี 2563 กว่า 500 การประชุมต้องยกเลิกหร่อเล่่อนออกไป

อุศณา พีรานนท์

อธิบดีกรมอาเซึ่ียน

เมื่่�ออ�เซีียนผินึกกำ�ลัง
ส้้สงครามโควิด-19

ภายใต้่สำถ่านการื่ณ์์เช่้นน่� อาเซ่ึ่ยนไม่ืม่ื 
ทางเล่อกอ่�นนอกจากจะต้่องผน้กกำาลังร่ื่วมืสู้ำในสำงครื่ามื 
โควิด-19 ซ้ึ่�งจะเป็็นบทพิิสูำจน์สำำาคัญอ่กครัื่�งห่น้�งว่า 
ความืร่ื่วมืม่ือ ร่ื่วมืแรื่งร่ื่วมืใจกันของอาเซ่ึ่ยนจะช่้วย
นำาพิาให้่สำมืาชิ้กทั�ง 10 ป็รื่ะเทศั และช้าวอาเซ่ึ่ยน
กว่า 650 ล้านคนผ่านพ้ินวิกฤต่ไป็ได้อ่กครัื่�งห่ร่ื่อไม่ื 
ห่ลังจากท่�เคยร่ื่วมืม่ือฟัันฝ่าอุป็สำรื่รื่คในอด่ต่มืาแลว้
ห่ลายครัื่�ง ทั�งวิกฤต่เศัรื่ษฐกจิเม่ื�อปี็ 2540 ท่�เรื่ารู้ื่จัก

กันด่ในนามื “วิกฤต่ต่ม้ืยำากุ้ง” วิกฤต่การื่แพิรื่ร่ื่ะบาด
ของโรื่คซึ่าร์ื่สำ เม่ื�อปี็ 2546 และวิกฤต่ซัึ่บไพิร์ื่มื ห่ร่ื่อ 
“วิกฤต่แฮั่มืเบอร์ื่เกอร์ื่” เม่ื�อปี็ 2551

เคร่ื่อข่ายด้านการื่จัดการื่ภาวะฉุกเฉินด้าน
สำาธิารื่ณ์สุำขของอาเซ่ึ่ยน (ASEAN Emergency 
Operations Centre Network for Public Health 
Emergencies) ห่ร่ื่อ อ่โอซ่ึ่ นับเป็็นด่านแรื่กท่� 
ต่อบสำนองต่่อการื่รื่ะบาดของโควิด-19 ตั่�งแต่่ช่้วง
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และกับภาค่ภายนอกเพ่ิ�อแก้ไขปั็ญห่าและแสำวงห่า
แนวทางเพ่ิ�อให้่มัื�นใจว่า ป็รื่ะช้าช้นของอาเซ่ึ่ยนจะ 
ได้รัื่บการื่คุ้มืครื่อง และเศัรื่ษฐกิจของภูมิืภาคจะสำามืารื่ถ่ 
ฟืั�นตั่วได้อย่างรื่วดเร็ื่ว ข้อริื่เริื่�มืท่�สำำาคัญป็รื่ะการื่ห่น้�ง 
ค่อ การื่จัดตั่�งกองทุนอาเซ่ึ่ยนเพ่ิ�อรัื่บม่ือกับโควิด-19 
(COVID-19 ASEAN Response Fund) ซ้ึ่�งนายก
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ของไทยได้เสำนอแนวคิดการื่จัดตั่�งกองทุนฯ 
ในช้ว่งการื่ป็รื่ะช้มุืสุำดยอดอาเซ่ึ่ยนสำมัืยพิิเศัษวา่ด้วย
โควิด-19 ผ่านรื่ะบบการื่ป็รื่ะชุ้มืทางไกล เม่ื�อวันท่�  
14 เมืษายน 2563 โดยไทยได้บริื่จาคเงินสำมืทบ 
กองทุนฯ เป็็นป็รื่ะเทศัแรื่ก จำานวน 100,000 ดอลลาร์ื่
สำห่รัื่ฐ ในขณ์ะท่�ป็รื่ะเทศัสำมืาชิ้กอาเซ่ึ่ยนอ่�น ๆ และ
ป็รื่ะเทศัคู่เจรื่จา ทั�งจ่น ญ่�ปุ่็น เกาห่ล่ใต้่ ออสำเต่รื่เล่ย  
นิวซ่ึ่แลนด์และอังกฤษต่่างก็ร่ื่วมืสำมืทบกองทุนฯ  
และต่่อมืาท่�ป็รื่ะชุ้มืสุำดยอดอาเซ่ึ่ยน ครัื่�งท่� 36  
เม่ื�อเด่อนมิืถ่นุายน 2563 ได้ป็รื่ะกาศัจัดตั่�งกองทุนฯ  
อย่างเป็็นทางการื่ โดยม่ืวัต่ถุ่ป็รื่ะสำงค์เพ่ิ�อรื่ะดมืทุน 
ในการื่สำนับสำนุนป็รื่ะเทศัสำมืาช้ิกอาเซ่ึ่ยนให้่
สำามืารื่ถ่รัื่บม่ือกับโควิด-19 ได้อย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิ  
โดยงบป็รื่ะมืาณ์จากกองทุนน่�สำามืารื่ถ่นำาไป็ใช้้ 
ในการื่จัดซ่ึ่�ออุป็กรื่ณ์์ป้็องกันส่ำวนบุคคล ห่ร่ื่อ PPE 
อุป็กรื่ณ์์การื่แพิทย์ ชุ้ดต่รื่วจโควิด-19 รื่วมืถ้่ง 
การื่จัดซ่ึ่�อยาต้่านไวรัื่สำ และวัคซ่ึ่นสำำาห่รื่ับโควิด-19 
เพ่ิ�อจัดสำรื่รื่ให้่กับป็รื่ะเทศัสำมืาชิ้ก

นอกจากน่� ศูันย์ป็รื่ะสำานงานอาเซ่ึ่ยนเพ่ิ�อ
ความืช้่วยเห่ล่อด้านมืนุษยธิรื่รื่มืและการื่จัดการื่ 
ภัยพิิบัติ่ ห่ร่ื่อ AHA Centre ยังได้ส่ำงมือบสิำ�งของ
จากคลังเก็บสิำ�งของช้่วยเห่ล่อทางไกลของอาเซ่ึ่ยน  
ภายใต้่โครื่งการื่จัดตั่�งรื่ะบบโลจิสำติ่กส์ำฉุกเฉิน 
สำำาห่รื่บัใช้้ในกรื่ณ่์เกิดภัยพิิบัติ่ของอาเซ่ึ่ยน (Disaster 
Emergency Logistics System for ASEAN: DELSA)  
ท่�จังห่วัดชั้ยนาท ได้แก่ เต็่นท์สำำาห่รัื่บครื่อบครัื่ว  
จำานวน 500 ห่ลัง มุ้ืงกันยุง จำานวน 2,000 ห่ลัง  
และชุ้ดสุำขอนามัืยส่ำวนบุคคล จำานวน 1,500 ชุ้ด 
เพ่ิ�อสำนับสำนุนการื่ดำาเนินการื่ของไทยในการื่รัื่บม่ือ

ต้่นเด่อนมืกรื่าคมื 2563 ห่น่วยงานสำาธิารื่ณ์สุำข 
ของสำมืาชิ้กทั�ง 10 ป็รื่ะเทศัได้รัื่บแจ้งการื่เต่่อนภัย 
จากจ่น ผ่านกลไกความืร่ื่วมืม่ือสำาธิารื่ณ์สุำขอาเซ่ึ่ยน
บวกสำามื ซ้ึ่�งรื่วมืญ่�ปุ่็นและเกาห่ล่ใต้่อยู่ด้วย ทำาให้่
ทั�ง 13 ป็รื่ะเทศัสำามืารื่ถ่เต่ร่ื่ยมืพิรื่้อมืรัื่บม่ือได้ 
อย่างรื่วดเร็ื่ว การื่แลกเป็ล่�ยนข้อมูืล ป็รื่ะสำบการื่ณ์์  
ทั�งในด้านการื่ควบคุมืโรื่ค การื่ติ่ดต่ามืต่รื่วจสำอบ
ผู้ติ่ดเช่้�อ และการื่รื่ักษาอย่างต่่อเน่�อง ทำาให้่แต่่ละ
ป็รื่ะเทศัได้เร่ื่ยนรู้ื่และป็รัื่บยทุธิศัาสำต่ร์ื่ในการื่ต่่อสู้ำกับ
โควิด-19 ได้ทันท่วงท่และม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิมืากยิ�งข้�น

ไม่ืเพ่ิยงเท่านั�น วิกฤต่โควิด-19 ยังทำาให้่ 
เรื่าได้เห็่นถ้่ง “นำ�าใจ” ท่�ช้าวอาเซ่ึ่ยนห่ยบิย่�นให้่แก่กัน  
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ของป็รื่ะเทศัสำมืาชิ้กอาเซ่ึ่ยน 
ในต่่างป็รื่ะเทศัห่ลายแห่่ง ให่้ความืช้่วยเห่ล่อ 
ซ้ึ่�งกันและกันในการื่ดูแลและอพิยพิป็รื่ะช้าช้น 
กลับป็รื่ะเทศับ้านเกิด ห่ลายป็รื่ะเทศัจัดส่ำง 
ห่น้ากากอนามัืย ยา และเวช้ภัณ์ฑ์์ท่�จำาเป็็น เพ่ิ�อให้่ 
การื่ช่้วยเห่ล่อเพ่ิ�อน ๆ ในอาเซ่ึ่ยนท่�ขาดแคลน  
เช่้นเด่ยวกับป็รื่ะเทศัไทยท่�ได้จัดส่ำงชุ้ดต่รื่วจช้นิด  
RT-PCR ซ้ึ่�งภาคเอกช้นไทย ค่อ บริื่ษัทสำยามืไบโอไซึ่เอนซ์ึ่ 
สำามืารื่ถ่คิดค้นและผลิต่ได้ ไป็มือบให้่ป็รื่ะเทศั 
สำมืาชิ้กอาเซ่ึ่ยนป็รื่ะเทศัละ 10,000 ชุ้ด นับเป็็น 
การื่ดำาเนินมืาต่รื่การื่เชิ้งรุื่กท่�สำำาคัญของไทย  
ด้วยการื่ขยายแนวตั่�งรัื่บออกไป็ให่้ถ้่งป็รื่ะเทศั 
เพ่ิ�อนบ้าน ให้่ม่ืความืเข้มืแข็งและช่้วยลดความืเส่ำ�ยง
จากการื่แพิร่ื่เช่้�อจากป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านสู่ำป็รื่ะเทศัไทย  
นอกจากน่� ยังแสำดงให้่เห็่นถ้่งศัักยภาพิของไทย
ในด้านการื่ศ้ักษา วิจัย การื่คิดค้นนวัต่กรื่รื่มื และ
การื่เป็็นผู้นำาด้านสำาธิารื่ณ์สุำขในอาเซ่ึ่ยน ซ้ึ่�งจะช่้วย
สำร้ื่างโอกาสำทางธุิรื่กิจให้่ภาคเอกช้นของไทยต่่อไป็
ในอนาคต่

การื่รื่ับม่ือกับโควิด-19 ถ่่อเป็็น “วารื่ะแห่่ง
อาเซ่ึ่ยน” การื่ห่าร่ื่อในกรื่อบต่่าง ๆ ทั�งในรื่ะดับผู้นำา 
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ ห่ร่ื่อคณ์ะทำางานทกุด้าน ล้วนให่ค้วามืสำำาคัญ
กับการื่เสำริื่มืสำร้ื่างความืร่ื่วมืม่ือทั�งภายในอาเซ่ึ่ยนเอง
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สำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 รื่วมืมูืลค่ากว่า 7.5 ล้านบาท  
และในช้่วงการื่ป็รื่ะชุ้มืสุำดยอดอาเซ่ึ่ยน ครัื่�งท่� 37 
เม่ื�อเด่อนพิฤศัจิกายน 2563 อาเซ่ึ่ยนยังได้เปิ็ดตั่ว
คลังสำำารื่องอุป็กรื่ณ์์ทางการื่แพิทย์อาเซ่ึ่ยนสำำาห่รัื่บ
ภาวะฉุกเฉินด้านสำาธิารื่ณ์สุำข (ASEAN Regional 
Reserve of Medical Supplies for Public 
Health Emergencies: RRMS) โดยต่่อยอด 
การื่ดำาเนนิงานของศันูย ์DELSA ดังกล่าว เพิ่�อช่้วยเห่ล่อ 
ป็รื่ะเทศัสำมืาช้ิกอาเซ่ึ่ยนในยามืท่�เกิดภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสำาธิารื่ณ์สุำข โดยการื่เก็บ (earmarked) 
เวช้ภัณ์ฑ์์และอุป็กรื่ณ์์ทางการื่แพิทย์ไว้ในป็รื่ะเทศั 
ผู้บริื่จาค โดยไม่ืม่ืการื่สำร้ื่างคลังเก็บสิำ�งของข้�นมืา  
ซ้ึ่�งไทยได้ป็รื่ะกาศับริื่จาคอุป็กรื่ณ์์ป้็องกันส่ำวนบุคคล 
ยาฟัาวิพิิรื่าเว่ยร์ื่ และเคร่ื่�องวัดอุณ์ห่ภูมิื ขณ์ะท่�
เว่ยดนามืป็รื่ะกาศัจะสำมืทบเวช้ภัณ์ฑ์์และอุป็กรื่ณ์์
ทางการื่แพิทย์มูืลค่า 5 ล้านดอลลาร์ื่สำห่รัื่ฐ

ความืร่ื่วมืม่ือด้านเศัรื่ษฐกิจของอาเซ่ึ่ยน
ก็ม่ืบทบาทสำำาคัญยิ�งในการื่ฝ่าฟัันวิกฤต่โควิด-19  
ในครัื่�งน่� โดยเฉพิาะการื่ป็อ้งกันไม่ืให้่ห่่วงโซ่ึ่การื่ผลิต่ 
ในภูมิืภาคและการื่เช่้�อมืต่่อเส้ำนทางคมืนาคมื 
เพ่ิ�อขนส่ำงสิำนค้ารื่ะห่ว่างกันห่ยุดช้ะงักลง อาเซ่ึ่ยน 
ยงัได้ใช้้โครื่งสำร้ื่างพ่ิ�นฐานด้านดิจิทัลท่�ร่ื่วมืกันพัิฒนา
อย่างต่่อเน่�องให้่เกิดป็รื่ะโยช้น์สูำงสุำดในช่้วงวิกฤต่น่�  
ทั�งการื่ซ่ึ่�อ - ขายสิำนค้าผ่านออนไลน์แพิลต่ฟัอร์ื่มื 
และการื่เช่้�อมืต่่อรื่ะบบการื่ช้ำารื่ะเงินอิเล็กทรื่อนิกส์ำ  
ซ้ึ่�งช่้วยให้่ผู้ป็รื่ะกอบการื่ของอาเซ่ึ่ยนโดยเฉพิาะ  
MSMEs ม่ืช่้องทางขายสิำนค้าและบริื่การื่เพิิ�มืข้�น  
และช่้วยบรื่รื่เทาความืเด่อดร้ื่อนของป็รื่ะช้าช้น 
ในภาวะวิกฤต่เช่้นน่�

นอกจากน่� อาเซ่ึ่ยนยังให้่ความืสำำาคัญกับ
การื่ฟืั�นฟูัเศัรื่ษฐกิจของภูมิืภาคให้่กลับมืาเข้มืแข็ง 
โดยเร็ื่วภายห่ลังสำถ่านการื่ณ์์การื่แพิรื่ร่ื่ะบาดสิำ�นสุำดลง  
และสำรื่้างภูมิืคุ้มืกันให้่กับภูมิืภาคในอนาคต่  
โดยผู้นำาอาเซ่ึ่ยนได้รัื่บรื่องกรื่อบการื่ฟืั�นฟูัท่�ครื่อบคลุมื  
(ASEAN Comprehensive Recovery Framework: 

ACRF) เพิ่�อเป็็นแนวทางในการื่สำรื่้างความืเข้มืแข็ง
และสำามืารื่ถ่ย่นห่ยดัต่่อความืท้าทายให่ม่ื ๆ โดยไทย 
ได้ยำ�าถ้่งความืจำาเป็็นในการื่ช่้วยเห่ล่อกลุ่มืเป็รื่าะบาง 
และ SME ให้่สำามืารื่ถ่เข้าถ้่งแห่ล่งทุนเพ่ิ�อให้่ 
สำามืารื่ถ่รื่อดพ้ินวิกฤต่โควิด-19 ได้ ต่ลอดจน 
การื่ส่ำงเสำริื่มืบทบาทของสำต่ร่ื่ในการื่ขับเคล่�อน
เศัรื่ษฐกิจ การื่ผลักดันความืยั�งย่นในทุกมิืติ่และ 
วารื่ะของป็รื่ะช้าช้น เช่้น ความืมัื�นคงของมืนุษย์ 
ความืมัื�นคงทางอาห่ารื่ การื่พัิฒนาทุนมืนุษย์ และ
การื่พัิฒนาท่�ยั�งย่น ซ้ึ่�งในเร่ื่�องน่�อาเซ่ึ่ยนได้เห็่นช้อบ 
ให้่ไทยศ้ักษาความืเป็็นไป็ไดใ้นการื่นำาโมืเดลเศัรื่ษฐกจิ
ช่้วภาพิ เศัรื่ษฐกิจห่มุืนเว่ยน และเศัรื่ษฐกิจส่ำเข่ยว  
(BCG Economy Model) มืาเป็็นยุทธิศัาสำต่ร์ื่ทางเล่อก 
ในการื่ฟืั�นตั่วทางเศัรื่ษฐกิจ โดยศูันย์อาเซ่ึ่ยนเพ่ิ�อ 
การื่ศ้ักษาและการื่ห่าร่ื่อด้านการื่พัิฒนาท่�ยั�งยน่ ซ้ึ่�งไทย 
ได้จัดตั่�งข้�นท่�มืห่าวิทยาลัยมืหิ่ดล จะเป็็นกลไกห่น้�ง 
ท่�สำำาคัญในการื่ขับเคล่�อนยุทธิศัาสำต่ร์ื่ดังกล่าว

การื่แพิรื่่รื่ะบาดของโควิด-19 ค่อวิกฤต่ 
ท่�เป็ล่�ยนโลก เป็ล่�ยนมุืมืมืองในการื่ดำาเนินช่้วิต่ของคน  
และเป็ล่�ยนกรื่ะบวนทัศัน์ในการื่ป็รื่ะกอบธุิรื่กิจ 
ไป็โดยสิำ�นเชิ้ง สิำ�งสำำาคัญท่�ต้่องคำาน้งถ้่ง ค่อ เม่ื�อวิกฤต่ 
ครัื่�งน่�ผ่านพ้ินไป็แลว้ ป็รื่ะเทศัไทยและอาเซ่ึ่ยนจะต่อ้ง 
ขับเคล่�อนมืาต่รื่การื่ต่่าง ๆ  ให้่เกิดผลอย่างเป็็นรูื่ป็ธิรื่รื่มื 
เพ่ิ�อให้่ภูมิืภาคสำามืารื่ถ่ฟืั�นตั่วได้อย่างรื่วดเร็ื่ว และ
กลับมืาเข้มืแข็งได้อย่างยั�งย่นในรื่ะยะยาว อาเซ่ึ่ยน
จ้งจำาเป็็นต้่องถ่อดบทเร่ื่ยน พิลิกวิกฤต่ให้่เป็็นโอกาสำ  
เสำริื่มืสำร้ื่างความืร่ื่วมืม่ือท่�ม่ืรื่ะห่ว่างกัน และสำร้ื่าง 
ความืเป็็นหุ้่นส่ำวนกับภาค่ภายนอกให้่แข็งแกร่ื่ง รื่วมืทั�ง 
ต่่อยอดมืาต่รื่การื่ด่ ๆ และนวัต่กรื่รื่มืให่ม่ื ๆ ท่�ได้ 
นำามืาใช้้ในช่้วงน่�เพ่ิ�อมืองไป็สู่ำอนาคต่ ให้่เรื่าม่ืรื่ากฐาน 
ท่�แข็งแรื่งในการื่รื่บัม่ือกับความืทา้ทายอ่�น ๆ ท่�อาจ 
เกิดข้�นอ่กในอนาคต่ เพิ่�อให้่ทุกป็รื่ะเทศักา้วไป็ขา้งห่น้า 
ด้วยกันได้อยา่งมัื�นคง ไมืทิ่�งใครื่ไว้ข้างห่ลัง และเป็็น 
พิลังขับเคล่�อนท่�สำำาคัญสำำาห่รัื่บการื่ฟืั�นตั่วทางเศัรื่ษฐกิจ
และการื่พัิฒนาสัำงคมืของโลกต่่อไป็ 
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TICA กับบทำบ�ทำของคู่ร่วิมื่มื่่อ 
เพึ่�อการพึัฒนากับประเทศเพึ่�อนบ้าน - 
การท้ตัสาธีารณ์สุขไทย่

เม่่อพูดถึงบทบาทด้านการต่างประเทศของกระทรวงฯ ในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้เขียนมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ย่อมนึกถึง
ภาพการดำาเนินงานเพ่่อช่วยเหล่อคนไทยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
การอพยพคนไทยที่ติดค้าง หร่อการดูแลช่วยเหล่อคนไทยที่อาศัย 
ในต่างประเทศ ซึ่ึ่งนับเป็นภารกิจที่สำาคัญและท้าทายภารกิจหนึ่งของ 
กระทรวงฯ แต่ใครจะคิดว่า ในช่วงเวลาที่ยากลำาบากเช่นนี้ จะเป็นโอกาส
ให้กระทรวงฯ ได้แสดงอีกหนึ่งบทบาทที่โดดเด่นไม่แพ้กัน อันได้แก่ บทบาท
ของการเป็น “คู่ร่วิมื่มื่่อเพั่�อก�รพััฒน�” หรือ Development Partners  
ผ่านนโยบายการทูตสาธารณสุขของไทย (Health Diplomacy)  
โดยกรมความร่วมม่อระหว่างประเทศหร่อที่เรารู้จักกันดีในนาม TICA -  
Thailand International Cooperation Agency

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความปั�นป่วนให้กับโลก 
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จำานวนตัวเลขผู้ติดเช่้อและอัตราผู้เสียชีวิต 
ที่พุ่งสูงขึ้นเร่่อย ๆ ยิ่งทำาให้ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวง ทว่า 
ช่วงเวลาที่ระสำ่าระสายนี้ กลับเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงไมตรีจิต 
และความจริงใจต่อ “เพ่่อนบ้าน” ของเรา ด้วยการสนับสนุนให้เพ่่อน 
ของเราสามารถรับม่อกับการระบาดของเช่้อไวรัสตัวร้ายนี้ได้อย่างด ี
และเต็มประสิทธิภาพที่สุด ภายใต้ “แผนงานโครงการความร่วมม่อ 
เพ่่อการพัฒนากับประเทศเพ่่อนบ้านเพ่่อรับม่อกับโรคโควิด-19” 

ชนิตนาท ญาณกิตติกุล

นักการทูตปฏิบัติการ

กรมความร่วมม่อระหว่างประเทศ
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ผู้เข่ยนต้่องขอเกริื่�นก่อนว่า ความืร่ื่วมืม่ือ 
เพ่ิ�อการื่พิัฒนาด้านสำาธิารื่ณ์สำุขไม่ืใช่้เร่ื่�องให่มื่ 
สำำาห่รัื่บ TICA เพิรื่าะท่�ผ่านมืา เรื่าม่ืความืร่ื่วมืม่ือ
กับป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ทั�งไกลและใกล้บ้านมืานานกว่า  
30 ปี็ โดยห่น่วยงานคู่ร่ื่วมืม่ือไทยท่�สำำาคัญของ  
TICA คงเป็็นใครื่ไม่ืได้ ถ้่าไม่ืใช่้กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำข  
โดยม่ืตั่วอย่างโครื่งการื่ความืร่ื่วมืม่ือท่�ผ่านมืา ท่�ม่ื
เน่�อห่าต่อบสำนองต่่อเป้็าห่มืายการื่พัิฒนาท่�ยั�งย่น  
ห่ร่ื่อ SDG ท่� 3 ว่าด้วยการื่สำร้ื่างห่ลักป็รื่ะกันว่า 
คนม่ืช่้วิต่ท่�ม่ืสุำขภาพิด่และสำง่เสำริื่มืสำวัสำดิภาพิสำำาห่รัื่บ
ทุกคนในทุกวัย อาทิ โครื่งการื่สำร้ื่างความืต่รื่ะห่นักและ 
เต่ร่ื่ยมืความืพิร้ื่อมืสำำาห่รัื่บโรื่คติ่ดต่่อและโรื่คอุบัติ่ให่ม่ื 
ต่ามืแนวช้ายแดนไทยกับป็รื่ะเทศัเพิ่�อนบ้าน (กัมืพูิช้า 
สำป็ป็.ลาว และเม่ืยนมืา) โครื่งการื่พัิฒนาโรื่งพิยาบาล
ในต่่างป็รื่ะเทศั เช่้น โครื่งการื่พัิฒนาโรื่งพิยาบาล 
แขวงบ่อแก้ว โรื่งพิยาบาลเม่ืองป็ากซึ่อง โรื่งพิยาบาล 
เม่ืองโพินโฮั่ง สำป็ป็. ลาว โครื่งการื่พัิฒนาแผนกฉุกเฉิน  
โรื่งพิยาบาลทวายท่�เม่ืยนมืา ซ้ึ่�งเป็็นโครื่งการื่ท่�ม่ื 
องค์ป็รื่ะกอบทั�งการื่ก่อสำร้ื่างอาคารื่ การื่สำนับสำนุน
อุป็กรื่ณ์์ทางการื่แพิทย์ท่�จำาเป็็น และการื่พัิฒนา
บุคลากรื่ทางการื่แพิทย ์ซ้ึ่�งโครื่งการื่ด้านสำาธิารื่ณ์สุำข
ดังกล่าวน่� เป็็นส่ำวนห่น้�งของแผนงานโครื่งการื่ 
ความืร่ื่วมืม่ือเพ่ิ�อการื่พัิฒนากับป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้าน 
(เม่ืยนมืา สำป็ป็.ลาว และกัมืพูิช้า) รื่ะยะ 3 ปี็ สำาขา
สำาธิารื่ณ์สุำขท่� TICA ได้ดำาเนินโครื่งการื่และกิจกรื่รื่มื
ต่่าง ๆ ภายใต้่แผนงานดังกล่าวมืาอย่างต่่อเน่�อง

อย่างไรื่ก็ด่ เม่ื�อสำถ่านการื่ณ์์การื่รื่ะบาด 
ของโรื่คโควิด-19 เริื่�มืทว่ความืรุื่นแรื่ง นับตั่�งแต่่
เด่อนม่ืนาคมื 2563 TICA เล็งเห็่นถ้่งความืจำาเป็็น
ท่�จะต้่องจัดทำาแผนงานพิิเศัษข้�นเป็็นการื่เฉพิาะห่น้า  
เพ่ิ�อสำนับสำนุนป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านในการื่รัื่บม่ือกับ
โรื่คโควิด-19 เป็็นการื่เร่ื่งด่วน บนห่ลักการื่ท่�ว่า 
การื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 เป็็น Global Pandemic 
ฉะนั�นแล้ว การื่แก้ไขปั็ญห่าน่�ได้อย่างยั�งย่นท่�สุำด  
ย่อมืข้�นอยู่กับความืร่ื่วมืม่ือรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัด้วย 

แต่่การื่จัดทำาแผนงานพิิเศัษน่�ข้�นก็ไม่ืใช่้
เร่ื่�องง่าย เพิรื่าะต่ามืป็กต่ิแล้ว เม่ื�อ TICA จะทำา
โครื่งการื่อะไรื่ จะต้่องเดินทางไป็ลงพ่ิ�นท่�เพ่ิ�อป็รื่ะเมิืน
สำถ่านการื่ณ์์ความืต่้องการื่จรื่ิงเสำมือ แต่่ในช้่วง 
การื่รื่ะบาดท่�ช่้องทางสำัญจรื่รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศั 
ห่ยดุช้ะงัก เรื่าจ้งต้่องป็รัื่บการื่ดำาเนินโครื่งการื่ให้่เป็็น
แบบความืป็กติ่ให่ม่ื ห่ร่ื่อ New Normal ซ้ึ่�งในรื่ะห่ว่าง
การื่วางแผนนั�น TICA ก็ได้จัดการื่ป็รื่ะชุ้มืห่าร่ื่อ 
ห่ลายครัื่�งกับห่น่วยงานคู่รื่ว่มืม่ือ ตั่�งแต่่รื่ะดบัป็รื่ะเทศั  
เพ่ิ�อรัื่บทรื่าบภาพิรื่วมืของสำถ่านการื่ณ์์การื่รื่ะบาด
ของป็รื่ะเทศัเพิ่�อนบ้าน แล้วจ้งนำาข้อมูืลเห่ล่านั�น 
มืาพิิจารื่ณ์าร่ื่วมืกับผู้เช่้�ยวช้าญไทย ก่อนท่�จะห่าร่ื่อ 
ในป็รื่ะเด็นเจาะล้กร่ื่วมืกับผู้เช่้�ยวช้าญของแต่่ละ
ป็รื่ะเทศั เพ่ิ�อให้่ต่กผล้กอย่างแท้จริื่งว่าสิำ�งท่�เรื่า
พิร้ื่อมืจะให้่เขาต่รื่งกับสิำ�งท่�เขาต้่องการื่ห่ร่ื่อไม่ื และ
ในขณ์ะเด่ยวกันเป็็นสิำ�งท่�ฝ่ายไทยเองพิร้ื่อมืท่�จะ
ให้่การื่สำนับสำนุนได้

จากนั�น เมื่�อผ่านการื่กลั�นกรื่องห่ลายขั�นต่อน
มืาแล้ว จ้งเกิดเป็็นรื่ายละเอ่ยดของกิจกรื่รื่มืภายใต้่ 
แผนงานโครื่งการื่ความืรื่่วมืม่ือเพ่ิ�อการื่พัิฒนา
กับป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านเพ่ิ�อรัื่บม่ือกับโรื่คโควิด-19  
ซ้ึ่�งแผนงานแบ่งออกเป็็น 3 รื่ะยะ ค่อ โครื่งการื่รื่ะยะสัำ�น  
รื่ะยะกลาง และรื่ะยะยาว โดยม่ืองค์ป็รื่ะกอบห่ลัก  
3 ป็รื่ะการื่ ได้แก่ 1) การื่ถ่่ายทอดองค์ความืรู้ื่ทั�งทาง 
ด้านการื่แพิทยแ์ละด้านสำาธิารื่ณ์สุำข 2) การื่สำนับสำนุน
อุป็กรื่ณ์์ทางการื่แพิทย์ท่�จำาเป็็นเร่ื่งด่วน และ  
3) การื่เต่ร่ื่ยมืความืพิร้ื่อมืในการื่วางรื่ะบบเพ่ิ�อรัื่บม่ือ 
กับโรื่คโควิด-19 และโรื่คอุบัติ่ให่ม่ืต่่าง ๆ

การื่ถ่่ายทอดองค์ความืรู้ื่นั�นสำามืารื่ถ่ดำาเนินการื่
ได้ทันท่ จ้งเห่มืาะท่�จะจัดทำาเป็็นแผนงานรื่ะยะสัำ�น 
โดยท่�ป็รื่ะเทศัไทยม่ืรื่ะบบสำาธิารื่ณ์สำขุท่�เข้มืแข็งและ
ม่ืการื่จัดการื่อย่างเป็็นรื่ะบบ กอป็รื่กับการื่ร่ื่วมืแรื่ง
ร่ื่วมืใจของทุกภาคส่ำวน ส่ำงผลให้่ไทยสำามืารื่ถ่ควบคุมื
การื่รื่ะบาดและได้รัื่บผลกรื่ะทบโดยต่รื่งจากโควิด-19 
น้อยกว่าอ่กห่ลายป็รื่ะเทศั แมื้ว่าจะเป็็นป็รื่ะเทศั 
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แรื่ก ๆ ท่�พิบผู้ป่็วยโรื่คโควิด-19 แต่่ไทยถ่่อได้ว่า
ป็รื่ะสำบความืสำำาเร็ื่จในการื่ควบคุมืโรื่คได้เป็็นอยา่งด่  
สำร้ื่างความืป็รื่ะห่ลาดใจไม่ืน้อยให้่กับป็รื่ะช้าคมืโลก  
รื่วมืถ้่งป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านของไทย ท่�สำงสัำยว่าไทย 
ทำาอย่างไรื่จ้งสำามืารื่ถ่จัดการื่กับการื่รื่ะบาดของเจ้าเช่้�อ 
ตั่วน่�ได้เป็็นอย่างด่ ทั�งในมุืมืมืองด้านสำาธิารื่ณ์สำุข 
และทางการื่แพิทย ์ซ้ึ่�งจะเห็่นได้ว่าอัต่รื่าการื่เส่ำยช่้วิต่ 
ของผู้ป่็วยโรื่คโควิด-19 ในป็รื่ะเทศัไทยต่ำ�ามืาก

สำำาห่รัื่บแผนงานรื่ะยะสัำ�น TICA ได้จัดอบรื่มื
ออนไลน์ ต่ามืแนวการื่ดำาเนินงานความืร่ื่วมืม่ือเพ่ิ�อ 
การื่พัิฒนาแบบวิถ่่ให่ม่ื โดยบุคลากรื่ทางการื่แพิทย์ไทย 
ได้ถ่่ายทอดองค์ความืรู้ื่และป็รื่ะสำบการื่ณ์์และ
แนวทางในการื่รัื่กษาผู้ป่็วยโรื่คโควิด-19 ได้อย่างม่ื 
ป็รื่ะสิำทธิิภาพิโดยเน้นทั�งด้านการื่พัิฒนารื่ะบบ
สำาธิารื่ณ์สำุข เช่้น การื่วางรื่ะบบศัูนย์ป็ฏิิบัติ่การื่
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: 
EOC) และการื่สำนับสำนุนองค์ความืรู้ื่ด้านการื่แพิทย์  
เช่้น การื่ดูแลผู้ป่็วยวิกฤต่และผู้ป่็วยโรื่คโควิด-19  
นอกจากน่�ยังได้จัด Medical Consultation  
เป็็นการื่ให้่คำาป็ร้ื่กษาทางการื่แพิทย์เฉพิาะทางแก่ 
เม่ืยนมืา ซ้ึ่�งได้ดำาเนินการื่ไป็แล้ว 3 ครัื่�ง ได้แก่ การื่ให้่ 
องค์ความืรู้ื่เร่ื่�อง Clinical Practice Guideline  
การื่รัื่กษาผู้ป็ว่ยโควิด-19 ท่�ม่ือาการื่ห่นัก และป็รื่ะเด็น
เร่ื่�องออกซิึ่เจนกับการื่รัื่กษาผู้ป่็วยโควิด-19 ซ้ึ่�งได้รัื่บ
ความืสำนใจจากบุคลากรื่ทางการื่แพิทย์ของเม่ืยนมืา
เป็็นอย่างมืาก เน่�องจากองค์ความืรู้ื่ท่�แพิทย์ไทย 
ได้ถ่่ายทอดป็รื่ะสำบการื่ณ์์ให้่นั�น เป็็นการื่ป็ฏิิบัติ่จาก
ป็รื่ะสำบการื่ณ์์ของไทยเอง ซ้ึ่�งไม่ืเห่ม่ือนป็รื่ะเทศัอ่�น  
เน่�องจากป็ฏิิบัติ่แล้วได้ผลในการื่รัื่กษาคนไข้ การื่ป็ฏิิบัติ่ 
ไม่ืซัึ่บซ้ึ่อน ฝ่ายเม่ืยนมืาจ้งให้่ความืสำนใจมืาก  
ซ้ึ่�งสำามืารื่ถ่วัดได้จากจำานวนบุคลากรื่ทางการื่แพิทย์ 
ท่�เข้าร่ื่วมืกิจกรื่รื่มืและคำาถ่ามืต่่าง ๆ จากฝ่ายเม่ืยนมืา

TICA ยงัได้จัดการื่องค์ความืรู้ื่ ห่ร่ื่อ Knowledge  
Management ผ่านทางช้อ่งทางออนไลน ์ท่�เร่ื่ยกว่า  

“TICA’s Knowledge Bank on COVID-19”  
ซ้ึ่�งเป็็นช่้องทางท่�ให้่ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ทั�งใกล้และไกล  
สำามืารื่ถ่มืาเร่ื่ยนรู้ื่จากป็รื่ะสำบการื่ณ์์ของไทยด้าน 
การื่บรื่ิห่ารื่จัดการื่โรื่คโควิด-19 ทั�งทางด้าน
สำาธิารื่ณ์สุำขและทางการื่แพิทย์ โดยเป็็นเน่�อห่า 
ท่�รื่วบรื่วมืจากการื่ฝกึอบรื่มืทางไกล รื่วมืถ้่งการื่สำรื่รื่ห่า 
ผู้เช่้�ยวช้าญเฉพิาะทางเพ่ิ�อถ่่ายทอดองค์ความืรู้ื่ 
ของไทย โดยผู้ท่�สำนใจสำามืารื่ถ่เข้ามืารัื่บช้มืและ 
รัื่บฟัังผ่านทาง YouTube และ Podcast ของ  
TICA ได้ (https://bit.ly/2KrreR2) 

นอกจากการื่สำนับสำนุนด้านการื่พัิฒนา 
ศัักยภาพิบุคลากรื่แล้ว TICA ยังสำนับสำนุนอุป็กรื่ณ์์
ทางการื่แพิทย์ท่�จำาเป็็นเร่ื่งด่วน แต่่เน่�องด้วย 
ข้อจำากัดด้านเวลาในกรื่ะบวนการื่จัดซ่ึ่�อจัดจ้าง  
รื่วมืถ้่งการื่จัดส่ำง ซ้ึ่�งต้่องม่ืรื่ะยะเวลาดำาเนินงาน  
จ้งต้่องจัดให้่เป็็นแผนรื่ะยะกลาง โดยมุ่ืงเน้นไป็ท่� 
เม่ืยนมืา ซ้ึ่�งม่ืสำถ่านการื่ณ์์การื่รื่ะบาดท่�รุื่นแรื่งมืากกว่า
ป็รื่ะเทศัอ่�น ๆ โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในช้่วงห่ลังเด่อน
กันยายน 2563 โดยได้จัดส่ำงอุป็กรื่ณ์์ เช่้น ชุ้ด PPE 
คุณ์ภาพิสำูงท่�ใช้้ในห้่องป็ฏิิบัติ่การื่ และการื่ต่รื่วจ 
รัื่กษาโรื่คแบบ Coverall ห่น้ากากอนามัืย เคร่ื่�อง  
Arterial Blood Gas Analyser ยา Favipiravir  
ซ้ึ่�งเป็็นยารัื่กษาผู้ป่็วยห่นักท่�ติ่ดเช่้�อโควิด-19  
จำานวน 70,000 เมืด็ อุป็กรื่ณ์์ห้่องป็ฏิิบัติ่การื่ต่่าง ๆ  
เคร่ื่�อง RT-PCR และเคร่ื่�องวัดรื่ะดับความือิ�มืตั่ว 
ของออกซิึ่เจนในเล่อด (Oxygen Oximeter)

ทั�งน่� ในการื่เล่อกคุณ์ลักษณ์ะของอุป็กรื่ณ์์
แต่่ละชิ้�นท่�ไทยจะสำนับสำนุนให้่นั�น จะต้่องพิิจารื่ณ์า
ร่ื่วมืกันจากผู้เช่้�ยวช้าญของทั�งสำองฝ่าย เพิรื่าะบางครัื่�ง
สิำ�งท่�ฝ่ายไทยเห่น็ว่าด่ อาจจะไมืเ่ห่มืาะสำมืกบับริื่บท
ของป็รื่ะเทศัป็ลายทาง ห่ร่ื่อบางท่อาจจะไมืใ่ช่้สิำ�งท่�ด่
ห่ร่ื่อเห่มืาะสำมืท่�สุำด ป็รื่ะสำบการื่ณ์์และองคค์วามืรู้ื่ของ
ผู้เช่้�ยวช้าญไทยสำามืารื่ถ่ทำาให้่เล่อกสิำ�งท่�เห่มืาะสำมื
กับบริื่บทของป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านมืากกว่าได้เช่้นกัน 
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ส่ำวนในรื่ะยะยาวนั�น จะเป็็นการื่เต่ร่ื่ยมื 
ความืพิรื่้อมืให่้ป็รื่ะเทศัเพิ่�อนบ้านในการื่วางรื่ะบบ 
เพ่ิ�อรัื่บม่ือกับโรื่คโควิด-19 และโรื่คอุบัติ่ให่ม่ืต่่าง ๆ  
ด้วยการื่พัิฒนาศัักยภาพิการื่ต่รื่วจเช่้�อของ 
ห้่องป็ฏิิบัติ่การื่ทั�งต่ามืแนวช้ายแดนและเมือ่งห่ลวง  
โดยไทยจะเป็็นผู้ออกแบบคุณ์ลักษณ์ะของอุป็กรื่ณ์์
และห้่องป็ฏิิบัติ่การื่ซ้ึ่�งจะใช้้พ่ิ�นท่�และงบป็รื่ะมืาณ์ 
ไม่ืมืาก แต่่สำามืารื่ถ่ใช้้งานได้อย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิ
สูำงสุำด และเช่้�อมืโยงกบัโครื่งการื่สำรื่า้งความืต่รื่ะห่นกั
และเต่ร่ื่ยมืความืพิร้ื่อมืสำำาห่รัื่บโรื่คติ่ดต่่อและ 
โรื่คอุบัติ่ให่ม่ืต่ามืแนวช้ายแดนไทย - กัมืพูิช้า -  
สำป็ป็.ลาว - เม่ืยนมืา โดยมุ่ืงเน้นการื่เสำริื่มืสำร้ื่าง
รื่ะบบการื่ควบคุมืโรื่คต่ามืแนวช้ายแดน เพ่ิ�อให้่เป็็น 
การื่ดำาเนินงานรื่ะยะยาวรื่ะห่ว่างจังห่วัดกับจังห่วัด
ต่่อไป็ในอนาคต่

จริื่งท่�ว่า ไทยไม่ืใช่้ป็รื่ะเทศัให่ญ่ท่�รื่ำ�ารื่วย 
และไมื่ได้ม่ืพิร้ื่อมืทุกอย่าง แต่่ก็คงป็ฏิิเสำธิไมื่ได้ว่า 
การื่ให้่ความืร่ื่วมืม่ืออย่างมุ่ืงมัื�นและจริื่งใจของไทย  
สำามืารื่ถ่สำร้ื่างความืป็รื่ะทับใจให้่กับป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้าน 
ได้ไม่ืมืากก็น้อย บทบาทการื่เป็็น “คู่ร่วมมือ 
เพ่ือก�รพัฒน�กับประเทศเพ่ือนบ�้น” และการื่ทูต่ 
สำาธิารื่ณ์สุำขของไทย จ้งเป็็นอ่กห่น้�งรูื่ป็แบบ 
ในการื่ดำาเนินนโยบายต่่างป็รื่ะเทศัของไทย ค่อ  
“นโยบายการื่ทูต่เพ่ิ�อการื่พัิฒนา” ท่�สำามืารื่ถ่ใช้้เป็็น
เคร่ื่�องม่ือกรื่ะชั้บความืสัำมืพัินธ์ิกับ “เพ่ิ�อนบ้าน” 
ให้่แน่นแฟ้ันยิ�งข้�น และในขณ์ะเด่ยวกันก็ยกรื่ะดับ
สำถ่านะและช่้�อเส่ำยงท่�ด่ของไทยในเวท่รื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะเทศัข้�นด้วย 



S A R A N R O M98

ภ�รกิจชี่วิยคนไทำยกลับบ้�น 
ในช้่วงสถานการณ์์การแพึร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้เขียนได้ทำางานที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศมาตั้งแต่
เร่ิมชีวิตราชการในกระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลาเก่อบ 4 ปี ทำาให้เห็นว่า การทำางาน
ด้านการคุ้มครองให้ความช่วยเหล่อคนไทยในต่างประเทศให้ประสบความสำาเร็จลุล่วงไปได้  
ไม่ใช่ด้วยการมองว่าเป็นแค่เพียงการได้ “ทำาบุญ” ให้ความช่วยเหล่อเพ่่อนมนุษย์ (คนไทย)  
ในยามตกทุกข์ ได้ยาก แต่ต้องดำาเนินการอย่างม่ออาชีพ ศึกษาข้อมูลของภารกิจ 
อย่างรอบด้านและยังต้องมีสติ มีไหวพริบ และมีหลักการกำากับในการทำางานอย่างเพียงพอ  
ซึ่ึ่งภารกิจการนำาคนไทยกลับบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มมาต้ังแต่ช่วงต้นปี  
2563 ต้องอาศัยความร่วมม่ออย่างใกล้ชิดจากบุคลากรในทุกระดับของกระทรวง 
การต่างประเทศและหน่วยงานอ่่น ๆ และมีความท้าทายไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าภารกิจการนำา
คนไทยกลับบ้านในเหตุการณ์อ่่น ๆ ก่อนหน้านี้แต่อย่างใด 

ภูผา สุทธิ

นักการทูตปฏิบัติการ 

กรมการกงสุล

ก�รสุู้กับควิ�มื่ไมื่่รู้
การื่อพิยพิเคล่�อนย้ายคนไทยกลับป็รื่ะเทศั

ท่�ผ่านมืาทุก ๆ ครัื่�งเป็็นการื่ดำาเนินการื่ต่ามืแผน 
เผชิ้ญเห่ตุ่ท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ 
แต่่ละแห่่งจัดทำาเต่ร่ื่ยมืไว้ ส่ำวนจะดำาเนินการื่ต่ามืแผน 
ท่�วางไว้ได้มืากน้อยเพ่ิยงใดก็ข้�นอยูกั่บสำถ่านการื่ณ์์จริื่ง 
ท่�เกิดข้�น โดยสำว่นให่ญ่ก็มัืกเป็็นเห่ตุ่ภัยพิิบติั่ธิรื่รื่มืช้าติ่  
แผ่นดินไห่ว ภูเขาไฟั ส้ำนามิื นำ�าท่วมื ห่ร่ื่ออาจจะ
เป็็นภัยจากการื่สู้ำรื่บ การื่ป็รื่ะท้วงห่ร่ื่อเห่ตุ่จลาจล  
แต่่การื่ต่่อสู้ำกับการื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19  
เป็็นป็รื่ากฏิการื่ณ์์ให่ม่ื เม่ื�อสำถ่านการื่ณ์์การื่แพิร่ื่รื่ะบาด 

ของโรื่คโควิด-19 ม่ืแนวโน้มืว่าจะขยายไป็ทั�วโลก  
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัในฐานะห่น่วยงานผู้ดูแล
คนไทยในต่่างป็รื่ะเทศัซ้ึ่�งม่ือยู่รื่าว 1.5 ล้านคน  
โดยความืร่ื่วมืม่ือจากสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ทุกแห่่ง ได้จัดทำาแผนข้�นให่ม่ื 
เพ่ิ�อรื่องรัื่บภัยจากโรื่ครื่ะบาดร้ื่ายแรื่งน่�โดยเฉพิาะ  
ซ้ึ่�งก็เป็็นเห่มื่อนสำัญญาณ์ท่�บ่งบอกว่า การื่ต่่อสู้ำกับ
สำถ่านการื่ณ์์ครัื่�งน่� เรื่าไม่ืม่ืคู่ม่ือการื่ป็ฏิิบัติ่เฉพิาะ
เห่ม่ือนครัื่�งท่�ผ่านมืา เสำม่ือนว่าผู้ป็ฏิิบัต่ิทุกคนต้่อง
เริื่�มืจากความืไม่ืรู้ื่ทั�งสิำ�น 
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ท่�ผ่านมืา กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัม่ืกลไก
การื่ป็รื่ะชุ้มืในกรื่อบคณ์ะทำางานศูันย์ป็รื่ะสำานงาน
ฉุกเฉิน ห่ร่ื่อ RRC (Rapid Response Center)  
ในการื่บริื่ห่ารื่สำถ่านการื่ณ์์ฉุกเฉินครัื่�งแล้วครัื่�งเล่า  
เรื่ามืักจะต่้องรัื่บฟัังความืเห่็นและข้อเสำนอแนะ 
ของห่น่วยงานความืมัื�นคงเป็็นห่ลัก แต่่สำำาห่รัื่บวิกฤต่ 
โควิด-19 กลุ่มืคนท่�เรื่าจำาเป็็นต้่องรัื่บฟัังและ 
พูิดคุยดว้ยมืากข้�นกว่าเดิมื ก็ค่อผู้แทนจากกรื่ะทรื่วง
สำาธิารื่ณ์สำุข ผ่านมืาห่น้�งปี็กว่ากับสำถ่านการื่ณ์์ 
โควิด-19 ผู้เข่ยนไม่ืเคยคิดว่าจะได้พูิดคุยกับคุณ์ห่มือ
จากกรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สุำขมืากเท่าน่�มืาก่อน สิำ�งท่�ได้มืา  
ค่อ ความืรู้ื่ มิืต่รื่ภาพิและความืห่วังท่�จะร่ื่วมืด้วย 
ช่้วยกันนำาคนไทยกลับบ้านให้่ได้มืากท่�สุำดและ
ป็ลอดภัยภายใต้่สำถ่านการื่ณ์์ท่�กดดัน

ความืไม่ืรู้ื่เป็็นเร่ื่�องท่�ทุกห่น่วยงานต้่องห่าร่ื่อ 
กันอย่างใกล้ชิ้ด เห็่นได้จากการื่เริื่�มืต้่นท่�กรื่ณ่์
เคล่�อนยา้ยคนไทย 138 คน จากนครื่อู่ฮัั่�น เมื่�อวันท่�  
4 กุมืภาพัินธ์ิ 2563 ท่�ทุกห่น่วยงานต้่องร่ื่วมืกัน
วางแผนและบูรื่ณ์าการื่ป็ฏิิบัติ่การื่ให้่ความืช่้วยเห่ล่อ
ตั่�งแต่่ต้่นให้่รัื่ดกุมื จนนำามืาสู่ำการื่เปิ็ดสำถ่านท่�กักตั่ว
แบบ State Quarantine แห่่งแรื่กของไทย และ
เป็็นแนวทางการื่นำาคนไทยกลับบ้านท่�ได้ป็รัื่บใช้้ 
อ่กห่ลายกรื่ณ่์ถั่ดมืาในช่้วงต้่นของสำถ่านการื่ณ์์  
อาทิ กลุ่มืนักเร่ื่ยน AFS จากอิต่าล่ กลุ่มืผู้แสำวงบุญ
ช้าวมุืสำลิมืจากอินโดน่เซ่ึ่ย 

ด้วยสำถ่านการื่ณ์์การื่แพิรื่่รื่ะบาดท่�พิลิกผัน
ต่ลอดเวลา จ้งส่ำงผลกรื่ะทบโดยต่รื่งต่่อคนไทยทั�วโลก  
ทั�งกฎรื่ะเบ่ยบด้านการื่บิน การื่ lockdown ของ
ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ซ้ึ่�งเป็็นอุป็สำรื่รื่คในการื่เดินทาง รื่วมืทั�ง 
กฎรื่ะเบ่ยบของฝ่ายไทยเองท่�จำาเป็็นต้่องกำาห่นด
โควต่า เริื่�มืต้่นนำาคนไทยกลับป็รื่ะเทศัท่�จำานวน  
200 คนต่่อวัน และเพิิ�มืจำานวนข้�นเป็็น 500 - 600 คน
ต่่อวันในเวลาต่่อมืา ซ้ึ่�งในช่้วงต้่นม่ืความืเป็ล่�ยนแป็ลง
แทบจะรื่ายชั้�วโมืง กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัต้่อง
ทำางานอย่างใกล้ชิ้ดกับศูันย์บริื่ห่ารื่สำถ่านการื่ณ์์ 

การื่แพิรื่่รื่ะบาดของโรื่คต่ิดเช่้�อไวรัื่สำโคโรื่นา 2019  
(ศับค.) เพ่ิ�อกำาห่นดแนวป็ฏิิบัติ่ให่ม่ื ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับ 
การื่ให่ค้วามืช่้วยเห่ล่อคนไทยกลบับ้านแทบจะเป็็น 
รื่ายวัน เพ่ิ�ออำานวยความืสำะดวกให้่คนไทยกลับบ้านเกิด 
ได้อยา่งป็ลอดภัยท่�สุำด ภายใต้่เง่�อนไขของความืเร่ื่งด่วน  
และไม่ืสำร้ื่างความืกังวลให้่กับญาติ่พ่ิ�น้องท่�เม่ืองไทย  
ซ้ึ่�งนับว่าโช้คด่มืากท่�ในสำมัืยน่�เทคโนโลยก่ารื่ส่ำ�อสำารื่
พัิฒนามืาถ้่งขั�นท่�ทำาให่้ติ่ดต่่อกับเจ้าห่น้าท่�กงสุำล
ได้สำะดวกรื่วดเร็ื่วแบบ Real time แต่่ก็ทำาให้่ 
สำายโทรื่ศััพิท์ของผู้เข่ยน รื่วมืถ้่งเพ่ิ�อน ๆ ในกอง
คุ้มืครื่องและดูแลผลป็รื่ะโยช้น์คนไทยในต่่างป็รื่ะเทศั
ไม่ืเคยว่างลงเลย ขนาดท่�ว่าคุยแบบสำายต่่อสำาย  
วางสำายห่น้�งรัื่บอ่กสำายห่น้�งต่่อ รื่าวกับ Call Center 
แต่่พิวกเรื่าทุกคนก็ทำางานด้วยความืห่วังและคิดบวก
เสำมือกับทุกสำถ่านการื่ณ์์

และอ่กห่น้�งอย่างท่�เป็็นข้อท้าทายให่ม่ืของ 
ทุกห่น่วยงานเช่้นกัน ค่อ ภารื่กจิห่ลักในการื่ช้ว่ยเห่ล่อ 
คนไทยท่�เคยม่ือยู่ก่อนสำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 เช่้น  
การื่ช่้วยลูกเร่ื่อป็รื่ะมืงไทยท่�ถู่กนายจ้างทอดทิ�ง 
กลางทะเล การื่ช่้วยห่ญิงไทยท่�ถู่กล่อลวงไป็ 
ขายบริื่การื่ในต่่างป็รื่ะเทศั ก็ไม่ืได้ลดลงห่ร่ื่อห่ายไป็  
ซึ่ำ�ายังเป็็นภารื่กิจท่�ม่ืความืท้าทายมืากยิ�งข้�นไป็อ่ก
รื่ะดับ เน่�องจากม่ืเง่�อนไขของสำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 
เข้ามืาเป็็นตั่วแป็รื่เพิิ�มืข้�น

บทำบ�ทำใหัมื่่ด้�นก�รคุ้มื่ครองคนไทำย 
จากเ ดิมืท่�ภารื่กิจการื่เต่ร่ื่ยมืการื่ให้่ 

ความืช้่วยเห่ล่อของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
จะเน้นไป็ท่�ป็ฏิิบัติ่การื่ห่าวิธ่ินำาคนไทยออกจาก 
พ่ิ�นท่�เส่ำ�ยงภัยและวิธ่ิการื่เดินทางกลับ มืาครัื่�งน่� 
ม่ืโจทย์ให่ม่ืท่�ท้าทายมืากข้�นกว่าเดิมืท่�ห่น่วยงาน
ภายในป็รื่ะเทศัต่่างฝากความืห่วงั ค่อภารื่กิจการื่เป็็น 
ห่น้าด่านช่้วยคัดกรื่องผู้เดินทางเข้าไทยให่้ม่ื 
ความืรัื่ดกุมื ไม่ืนำาเช่้�อมืาแพิร่ื่ในป็รื่ะเทศัไทย  
ก็กลายเป็็นว่า จากภารื่กิจช่้วยเห่ล่อคุ้มืครื่องคนไทย 
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ในต่่างป็รื่ะเทศั ก็ได้ขยายเป็็นภารื่กิจคุ้มืครื่อง 
ความืป็ลอดโรื่คของคนไทยในป็รื่ะเทศัไป็โดยป็ริื่ยาย  
และพิบวา่ รื่ะบบเทคโนโลย ่การื่สำร้ื่าง Application  
ท่�จำาเป็็น เช่้น รื่ะบบการื่ลงทะเบ่ยนเพ่ิ�อขอรัื่บ
ห่นังส่ำอท่�รัื่บรื่องว่าเป็็นบุคคลท่�เดินทางเข้ามืา 
ในรื่าช้อาณ์าจักรื่ได้ ห่ร่ื่อ COE (Certificate of  
Entry) แบบออนไลน ์สำำาห่รัื่บให้่ผู้เดินทางลงทะเบ่ยน 
ผ่านเว็บไซึ่ต์่แทนการื่เดินทางไป็ ณ์ ท่�ทำาการื่ 
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ห่ร่ื่อสำถ่านกงสำุลให่ญ่ ได้ช่้วย 
ให้่คนไทยสำามืารื่ถ่เดินทางกลับบ้านได้สำะดวก 
มืากยิ�งข้�น ซ้ึ่�งผู้เข่ยนต้่องขอขอบคุณ์ท่มืงาน 
ศูันย์บริื่ห่ารื่ข้อมูืลการื่กงสุำลและสำารื่สำนเทศั (ICT 
Center) กรื่มืการื่กงสุำล ท่�ทุ่มืเทพัิฒนาข้�น

นอกจากน่� ยังม่ือ่กห่น้�งภารื่กิจท่�พ่ิวงมืาด้วย  
นั�นค่อ การื่จัดให้่คนไทยเดินทางกลับเข้าไทย 
ต่ามืจำานวนศัักยภาพิของสำถ่านท่�กักตั่ว พูิดง่าย ๆ 
ค่อการื่จัดโควต่าการื่เดินทางเข้าป็รื่ะเทศัไทยนั�นเอง  
ซ้ึ่�งในช่้วงแรื่กคนไทยสำามืารื่ถ่เดินทางเข้าป็รื่ะเทศั
ได้วันละไม่ืเกิน 200 คน ยังจำาได้ว่าในช่้วงต้่น  
ท่านอธิิบด่กรื่มืการื่กงสำุลต้่องเป็็นผู้บริื่ห่ารื่จัดการื่
โควต่าด้วยตั่วเองในทุก ๆ วัน ซ้ึ่�งก็ไม่ืใช่้งานง่าย ๆ  
เพิรื่าะคนไทยท่�รื่อกลับไทยม่ืเร่ื่อนห่มื่�นเร่ื่อนแสำน  
แต่่เข้ามืาได้เพ่ิยงวันละ 200 คน ก็ต้่องบริื่ห่ารื่จัดการื่
ให้่ผู้ท่�ม่ืความืจำาเป็็นได้เดินทางกลับไทยมืาเป็็น
ลำาดับแรื่ก ๆ ซ้ึ่�งเห่ตุ่ผลความืจำาเป็็นก็มืาจากข้อมูืล
ท่�เจ้าห่น้าท่�รื่ะดับป็ฏิิบัติ่อย่างผู้เข่ยนเร่ื่ยนเสำนอ 
ให้่ผู้บริื่ห่ารื่พิิจารื่ณ์า แต่่ต่่อมืาเม่ื�อกลุ่มืคนไทย
ต่กค้างในต่่างป็รื่ะเทศัน้อยลง ป็รื่ะกอบกับไทยม่ื
ความืสำามืารื่ถ่รื่องรัื่บผู้เดินทางจากต่่างป็รื่ะเทศั 
ได้มืากข้�น ม่ืทั�งโรื่งแรื่มื State Quarantine (SQ) และ  
Alternative State Quarantine (ASQ) มืากข้�น  
ก็ทำาให้่สำามืารื่ถ่จัดสำรื่รื่โควต่าได้ง่ายยิ�งข้�น 

บทบาทให่ม่ืท่�ดำาเนินมืาเป็็นปี็จนกลายเป็็น
กิจวัต่รื่ของเจ้าห่น้าท่�ท่�เก่�ยวข้องน่� จะเกิดข้�นมิืได้เลย  

ห่ากขาดความืรื่่วมืม่ือร่ื่วมืใจของทุกฝ่าย ภารื่กิจ 
บางช่้วงบางต่อนม่ืความืกดดัน บ่บคั�น และซัึ่บซ้ึ่อน  
แต่่ก็ผ่านมืาได้ด้วยด่จากผู้บริื่ห่ารื่และเจ้าห่น้าท่� 
ท่�เก่�ยวข้องในทุกรื่ะดับ ซ้ึ่�งเม่ื�อมืองย้อนกลับไป็ 
ก็อาจจะเร่ื่ยกได้ว่า ผ่านมืาได้อย่างด่น่�ก็เพิรื่าะ 
มิืต่รื่ภาพิจากการื่ทำางานเป็็นท่มื เป็็นอันห่น้�ง 
อันเด่ยวกันของทุกฝ่าย

กรณีีนี�...ไมื่่ล่มื่
เร่ื่�องเล่าการื่ให้่ความืช่้วยเห่ล่อให้่คนไทย 

กลับบ้านในช่้วงสำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 ท่�น่าป็รื่ะทับใจ 
ม่ือยู่มืากมืาย แต่่ท่�เห็่นว่าฟัังดูต่่�นเต้่นก็คงไม่ืพ้ิน 
เร่ื่�องรื่าวการื่ช้ว่ยเห่ล่อกลุ่มืนักเร่ื่ยน AFS ของบรื่รื่ดา
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยในแถ่บลาติ่นอเมืริื่กา 
ท่�พิบกับความืท้าทายของความืยากลำาบาก 
ในการื่นำานักเร่ื่ยนออกจากป็รื่ะเทศัต่้นทางท่�ไม่ืม่ื 
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ตั่�งอยู่ ไป็จนถ้่งความืท้าทาย 
ของเท่�ยวบินท่�ม่ือยู่อย่างจำากัดและเง่�อนเวลา 
ท่�บ่บคั�น

ส่ำวนตั่วของผู้เข่ยนเอง นอกเห่น่อจาก 
กรื่ณ่์พิิเศัษต่่าง ๆ ท่�ได้ป็รื่ะสำานงานใกล้ชิ้ดกับ 
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และสำถ่านกงสำุลให่ญ่ไทย 
ทั�วโลกแล้ว ยงัม่ืกรื่ณ่์การื่ช่้วยเห่ล่อคุณ์ห่มัืด มืะมิืน  
เจ้าห่น้าท่�คนไทยของสำำานักงานแรื่งงาน ณ์ กรุื่งริื่ยาด  
ท่�ติ่ดเช่้�อโควิด-19 ให้่ได้กลับมืารัื่กษาตั่วท่�ป็รื่ะเทศัไทย  
สำำาห่รัื่บกรื่ณ่์น่� อยากจะขอบันท้กไว้ว่า คุณ์ห่มัืด  
มืะมิืน เป็็นล่ามืป็รื่ะจำาสำำานักงานแรื่งงาน (สำนรื่.)  
ท่�ป็รื่ะเทศัซึ่าอุด่อารื่ะเบ่ย ซ้ึ่�งได้อุทิศักำาลังกาย 
และใจในการื่ช่้วยเห่ล่อคนไทยจนเกิดเห่ตุ่ท่�เศัร้ื่าใจ  
โดยต่นเองได้ติ่ดเช่้�อโควิด-19 ซ้ึ่�งต่่อมืากรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัก็ได้ให้่ความืช่้วยเห่ล่อส่ำงตั่วกลับมืา 
รัื่กษาท่�ป็รื่ะเทศัไทย แต่่ด้วยอาการื่ของคุณ์ห่มัืดฯ  
ท่�ห่นักมืากแล้ว ทำาให้่เส่ำยช่้วิต่ห่ลังจากกลับมืาไทย
ได้รื่าวสำองสัำป็ดาห์่ 
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เร่ื่�องข้ารื่าช้การื่และลูกจ้างท้องถิ่�นท่านอ่�น ๆ  
ในต่่างป็รื่ะเทศัท่�ติ่ดเช่้�อโควิด-19 รื่ะห่ว่างป็ฏิิบัติ่
ห่น้าท่�ช่้วยเห่ล่อคนไทยนั�นยังม่ือ่กมืาก โดยเม่ื�อ 
เด่อนกุมืภาพิันธ์ิ 2564 ม่ืบุคลากรื่ในสำำานักงาน 
ต่่างป็รื่ะเทศัของไทยทั�งสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
สำถ่านกงสำุลให่ญ่ รื่วมืไป็ถ้่งสำำานักงานอ่�น ๆ ของ 
ท่มืป็รื่ะเทศัไทยติ่ดเช่้�อโควิด-19 รื่วมื 63 คน  
แต่่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัก็ไม่ืเคยละทิ�ง คอยติ่ดต่ามื
ให้่ความืช้ว่ยเห่ล่อ และให่ก้ำาลังใจบคุลากรื่เห่ลา่นั�น
โดยไม่ืแบ่งแยกอย่างใกล้ชิ้ด

หัน้�ทำี�ของข้�ร�ชีก�ร
เม่ื�อพูิดถ้่งความืเห่น็ดเห่น่�อยของบุคลากรื่

กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัในภารื่กิจนำาคนไทย 
กลับบ้านก็คงไม่ืต้่องสำาธิยายให้่มืากความื แต่่ในเร่ื่�องน่� 
ผู้เข่ยนยงัคงจำาคำาพูิดของอด่ต่ผู้บงัคับบัญช้าท่�เคารื่พิ
ท่านห่น้�งได้ด่เสำมือมืา รื่ะห่ว่างเข้าร่ื่วมืการื่ป็รื่ะชุ้มื
เก่�ยวกับการื่นำาคนไทยกลับบ้านช่้วงการื่รื่ะบาด 
ของโรื่คโควิด-19 ซึ่้�งม่ืผู้แทนห่น่วยงานรื่าช้การื่ 
ท่�เก่�ยวข้องเข้าร่ื่วมือย่างเน่องแน่น โดยการื่ป็รื่ะชุ้มื
ครัื่�งนั�นม่ืผู้เข้าร่ื่วมืบางคนอดไม่ืได้ท่�จะรื่ะบาย 
และถ่ามืไถ่่เพ่ิ�อนข้ารื่าช้การื่จากแต่่ละกรื่ะทรื่วง 
ถ้่งความืเห่น็ดเห่น่�อยท่�ต้่องพิบเจอ พิอมืาถ้่งอด่ต่ 
ผู้บังคับบัญช้าของผู้เข่ยน ท่านก็ต่อบไป็ด้วยท่าท่ 
ท่�มัื�นใจว่า “ในสำถ่านการื่ณ์์เช่้นน่�ทุกคนไม่ืใช่้เฉพิาะ
บรื่รื่ดาข้ารื่าช้การื่ห่ร่ื่อเจ้าห่น้าท่�ของรัื่ฐท่�ต้่อง
เห่น็ดเห่น่�อย เพิรื่าะขณ์ะเด่ยวกันน่� ยังม่ืป็รื่ะช้าช้น 
คนไทยอ่กจำานวนมืากท่�ต้่องเห่น็ดเห่น่�อยกับ
สำถ่านการื่ณ์์ท่�เกิดข้�น บางคนต่กงาน บางคนต่้อง
เส่ำยสำละเพ่ิ�อส่ำวนรื่วมืต่ามืมืาต่รื่การื่ของภาครัื่ฐ”  
สิำ�งน่�เองท่�ผู้เข่ยนยังจำาได้ด่มืาจนถ้่งทุกวันน่� และใช้้ 
เป็็นแรื่งขบัเคล่�อนตั่วเองให่พ้ิร้ื่อมืทำางานในทกุ ๆ วัน  
เม่ื�อรู้ื่ส้ำกถ้่งความืเห่น็ดเห่น่�อย 

แต่่ในอ่กแง่มุืมืห่น้�ง ผู้เข่ยนก็สำนับสำนุนให้่ม่ื 
การื่พูิดคุย ถ่อดบทเร่ื่ยนรื่ะห่ว่างห่น่วยงานภาครัื่ฐ
ห่ลังจากสำถ่านการื่ณ์์โควิด-19 เพ่ิ�อลดภารื่ะงาน
ซ้ึ่�งบุคลากรื่ทั�งห่ลายสำามืารื่ถ่เร่ื่ยนรู้ื่และพัิฒนา
ป็รื่ะสำิทธิิภาพิในการื่ทำางานให่้เกิดความืต่่อเน่�อง  
และเพ่ิ�อกำาห่นดแนวป็ฏิิบัติ่ท่�เป็็นเลิศั (Best Practice) 
ของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัในการื่ขบัเคล่�อนภารื่กิจ
ให้่ความืช้่วยเห่ล่อคนไทยร่ื่วมืกับห่น่วยงานอ่�น ๆ   
อย่างเป็็นเอกภาพิ

ณ์ ช่้วงเวลาท่�ผู้เข่ยนเข่ยนบทความืชิ้�นน่� 
สำถ่านการื่ณ์์การื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19 รื่ะลอกสำอง  
ในป็รื่ะเทศัไทยดูจะด่ข้�นเล็กน้อย แต่่สำถ่านการื่ณ์์ 
ทั�วโลกยงัไม่ืสู้ำด่นัก ยงัม่ืคนไทยอ่กจำานวนห่น้�งรื่อคอย 
ความืช่้วยเห่ล่อส่ำงกลับบ้าน แต่่ห่น้�งปี็ผ่านมืาน่� ผู้เข่ยน
ได้เห็่นถ้่งความืเป็็นม่ืออาช่้พิ และความืเส่ำยสำละท่�สู้ำ
ไป็ด้วยกันในโมืงยามืแห่่งวิกฤต่น่�ของเจ้าห่น้าท่�และ
บุคลากรื่สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และสำถ่านกงสำลุให่ญ่
และกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัทุกคน ก็รู้ื่ส้ำกเบาใจ
ลงไป็ได้และรู้ื่ส้ำกมัื�นใจว่าเรื่าจะผ่านพ้ินวิกฤต่น่� 
ไป็ได้ด้วยด่อย่างแน่นอน 
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จ�กปีักกิ�งสุู่อู่ฮั่ั�น: 
ภารกิจช้่วย่เหลือคนไทย่กลับบ้าน

ภาพเจ้าหน้าที่ในชุดคลุมป้องกันส่วนบุคคลสีเหล่อง พร้อมทั้งเอกอัครราชทูต 
และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง ภายใต้พาดหัวข่าว “สถานทูต 
ส่งข้าราชการไปอู่ ฮ่ัั่นแล้ว ทำาหน้าที่ดูแลอพยพคนไทยกลับ” ท่ีปรากฏในส่่อต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ ถ่อเป็นปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับมาตุภูมิครั้งแรกที่เป็นผลมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเป็นภารกิจที่มาพร้อมกับความคาดหวัง
ของคนทั้งประเทศที่จะเห็นคนไทยในนครอู่ฮ่ัั่นกลับบ้านอย่างปลอดภัย

คนไทยเริ่มรู้จักโรคโควิด-19 จากการระบาดในนครอู่ฮั่ั่นช่วงปลายปี 2562  
ซึ่ึ่งคร่าชีวิตของผู้คนจำานวนมาก กระแสความต่่นตระหนกต่อโรคที่ไม่มีใครรู้จักนี้แพร่กระจาย 
อย่างรวดเร็วผ่านส่่อสังคมออนไลน์ จนทำาให้ผู้คนเริ่มจับตามองการทำางานของกระทรวง
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิงในเวลานั้น ว่าจะมีแนวทาง 
ช่วยเหล่อคนไทยและจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในครั้งนี้ได้อย่างไร

บทสัมภาษณ์นี้จะพาผู้อ่านย้อนเวลาไปสู่ปฏิบัติการอพยพคนไทยในนครอู่ฮั่ั่น
กลับประเทศเม่่อต้นปี 2563 และเจาะลึกวินาทีตัดสินใจสำาคัญที่เกิดขึ้นตลอดการปฏิบัติ
หน้าที่ในครั้งนี้ โดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากเอกอัครราชทูตอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง ในการสนับสนุนข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์ดังกล่าว  
และอนุญาตให้ฝ่ายบรรณกรสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง 
ทั้งสามท่านที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่นครอู่ฮ่ัั่น

บทสัมภาษณ์นายเมธัส ชัยพุฒิ นักการทูตชำานาญการ

นายอัคคณิต คามเกตุ นักการทูตชำานาญการ

นายนิรัตน์ กาญจนรจิต นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เร่ื่ยบเร่ื่ยงโดยนายฌาณั์ฐ อนันทปั็ญญสุำทธิิ� นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัติ่การื่ กรื่มือาเซ่ึ่ยน นายพิิพัิฒน์ เจริื่ญสุำข นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัติ่การื่  

กรื่มืสำนธิิสำัญญาและกฎห่มืาย และนายจิต่ต่ิช้ัย พิัช้รื่เดช้าธิรื่ นักการื่ทูต่ป็ฏิิบัต่ิการื่ กรื่มืสำนธิิสำัญญาและกฎห่มืาย
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ตรุษจีนทำี�เงียบสุงัด
ยอ้นกลับไป็เม่ื�อป็ลายปี็ 2562 การื่รื่ะบาดของ

โรื่คโควิด-19 ท่�นครื่อู่ฮัั่�นค่อเร่ื่�องให่ม่ื ไม่ืม่ืใครื่เข้าใจ 
ถ้่งความืรื่้ายแรื่งของโรื่ครื่้ายน่� ผู้คนในนครื่อู่ฮัั่�น 
รื่วมืถ้่งเจ้าห่น้าท่�ทั�งสำามืท่าน ก็มิืได้กังวลใจต่่อ 
สำถ่านการื่ณ์์แพิร่ื่รื่ะบาดมืากนัก เพิรื่าะเข้าใจว่าคงเป็็น 
เห่ม่ือนโรื่ครื่ะบาดต่ามืฤดูกาลทั�วไป็ เช่้น โรื่คซึ่าร์ื่สำ  
ห่ร่ื่อไข้ห่วัดนก ท่�สำามืารื่ถ่ควบคุมืได้ในเวลาไมื่นาน

แต่่ความืเป็็นจริื่งกลับไม่ืเป็็นเช่้นนั�น  
เม่ื�อสำถ่านการื่ณ์์ทว่ความืรุื่นแรื่งยิ�งข้�น ส่ำงผลให้่รัื่ฐบาลจ่น 
ยกรื่ะดับสำถ่านการื่ณ์์และป็รื่ะกาศัป็ิดนครื่อู่ฮัั่�น  
1 วันก่อนวันต่รุื่ษจ่น นับเป็็นป็รื่ากฏิการื่ณ์์ครัื่�งสำำาคัญท่� 
ไม่ืเคยเกิดข้�นและส่ำงผลให้่ต่รุื่ษจ่นในนครื่อู่ฮัั่�นในปี็นั�น 
เป็็นไป็อย่างเง่ยบเห่งา ซ้ึ่�งความืร้ื่ายแรื่งในเวลานั�น
ทำาให้่ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ เริื่�มืพิิจารื่ณ์าความืเป็็นไป็ได้
ในการื่อพิยพิคนช้าติ่ของต่นกลับป็รื่ะเทศั

“มัืนเริื่�มืม่ืความืต่่�นเต้่นมืากข้�นเร่ื่�อย ๆ  ห่ลังจาก 
ท่�ม่ืการื่ป็รื่ะกาศัว่านอกจากป็ิดอู่ฮัั่�นแล้ว ก็ให้่ย่ด 
รื่ะยะเวลาต่รุื่ษจ่นให้่ยาวข้�น ซ้ึ่�งเป็็นสิำ�งท่�จ่นไม่ืเคย
ทำามืาก่อน แสำดงให้่เห็่นว่าสำถ่านการื่ณ์์ครัื่�งน่�เริื่�มืม่ื
ความืรุื่นแรื่งมืากข้�น ทางสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่เอง 
คุณ์แพิรื่ (นางสำาวกลุภา เส่ำอแพิรื่) ก็เริื่�มืแลกเป็ล่�ยน
ข่าวกับสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ป็รื่ะเทศัอ่�น จนทำาให้่
ทรื่าบว่าสำห่รัื่ฐฯ กับป็รื่ะเทศัต่ะวันต่กเริื่�มืจัดทำาแผน
อพิยพิ แสำดงว่าสำถ่านการื่ณ์์ในขณ์ะนั�นคงไม่ืธิรื่รื่มืดา”  
คุณ์อัคคณิ์ต่ฯ เล่าให้่พิวกเรื่าฟััง

ภายใต้่กรื่ะแสำการื่อพิยพิคนช้าติ่ต่่าง ๆ กลับ
ป็รื่ะเทศั ฝ่ายจ่นก็ให้่ข้อมูืลและสำร้ื่างความืเช่้�อมัื�นว่า 
รัื่ฐบาลจ่นจะสำามืารื่ถ่ควบคุมืสำถ่านการื่ณ์์ได้ 
โดยไม่ืจำาเป็็นต้่องนำาคนป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ กลับภูมิืลำาเนา  
แต่่จุดเป็ล่�ยนสำำาคัญ ค่อ การื่ท่�บางป็รื่ะเทศั เช่้น  
สำห่รื่ฐัอเมืริื่กา เยอรื่มืน่ สำาธิารื่ณ์รื่ฐัเกาห่ล่ และญ่�ปุ่็น  



104 S A R A N R O M

ซ้ึ่�งม่ืสำถ่านกงสุำลให่ญ่อยู่ท่�นครื่อู่ฮัั่�นสำามืารื่ถ่อพิยพิ 
คนกลับป็รื่ะเทศัได้ จ้งทำาให้่คนไทยในนครื่อู่ฮัั่�น 
แสำดงความืป็รื่ะสำงค์ท่�จะกลับบ้านเช่้นกัน รัื่ฐบาลจ้ง
เริื่�มืห่าร่ื่อถ้่งแนวทางการื่อพิยพิคนไทยกลับป็รื่ะเทศั
นับแต่่นั�น 

“เรื่าทำางานด้วยกันสำามืส่ำวนห่ลัก ห่น้�งค่อ 
การื่ติ่ดต่ามืนโยบายและมืาต่รื่การื่ของจ่น  
โดยป็รื่ะสำานงานกับฝ่ายจ่นอย่างใกล้ชิ้ด สำองค่อ 
ฝ่ายกงสุำลเพ่ิ�อดูแลคนไทยท่�อยู่ในพ่ิ�นท่�ทั�งห่มืด 
ว่าม่ืจำานวนเทา่ใด และม่ืสำภาพิความืเป็็นอยู่อยา่งไรื่  
ม่ืป็รื่ะเด็นใดท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ สำามืารื่ถ่ให่้
ความืช้ว่ยเห่ล่อได ้และสำามืค่อฝ่ายท่�ป็รื่ะสำานงานกบั
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ป็รื่ะเทศัอ่�นว่าดำาเนินมืาต่รื่การื่
อย่างไรื่ ซ้ึ่�งม่ืความืสำำาคัญอย่างยิ�ง เพิรื่าะป็รื่ะเทศัท่�
อพิยพิคนกลบัไป็แลว้จะสำามืารื่ถ่แบง่ปั็นป็รื่ะสำบการื่ณ์์
และแนวป็ฏิิบัติ่เก่�ยวกับการื่อพิยพิคนกลับป็รื่ะเทศั
ได้เป็็นอย่างด่” คุณ์เมืธัิสำฯ เผย 

แม้ืเทศักาลต่รุื่ษจ่นจะเป็็นเทศักาลห่ยุดยาว
ของสำถ่านท่�รื่าช้การื่รื่วมืถ้่งสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ  
ในช้่วงเวลาป็กต่ิ แต่่สำำาห่รื่ับต่รุื่ษจ่นปี็ 2563  
กลับแต่กต่่างออกไป็ เพิรื่าะทุกคนยงัคงเข้ามืาทำางาน 
ต่ลอด โดยท่านทูต่ได้มือบห่มืายให้่คุณ์อัคคณิ์ต่ฯ  
และคุณ์ห่ลิว (นางสำาวธิิรื่าพิรื่ ไต่รื่วช้ิรื่างกูรื่)  
ซ้ึ่�งรัื่บผิดช้อบงานความืร่ื่วมืม่ือด้านสำาธิารื่ณ์สุำข  

เริื่�มืจัดทำา“แผนอพิยพิ” โดยเฉพิาะแนวทางป็รื่ะสำานงาน 
กับฝ่ายจ่น และการื่นำาเคร่ื่�องบินมืารัื่บคนไทย  
ซ้ึ่�งเป็็นการื่ทำาแผนอพิยพิท่�ต่่างจากแนวทางป็ฏิิบัติ่เดิมื  
เพิรื่าะม่ืมูืลเห่ตุ่จากสำถ่านการื่ณ์์โรื่ครื่ะบาด ไม่ืใช่้จาก
ภัยพิิบัติ่ทางธิรื่รื่มืช้าต่ิห่ร่ื่อเห่ตุ่การื่ณ์์ทางการื่เมื่อง  
ซ้ึ่�งท้ายท่�สุำด สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ ก็ได้นำา 
แผนอพิยพิท่�จัดเต่รื่่ยมืไว้มืาใช้้จรื่ิง 

ตัดสุินใจนำ�คนไทำยกลับบ้�น
แม้ืจะได้รัื่บความืเช่้�อมัื�นจากฝ่ายจ่น แต่่เม่ื�อ 

พิิจารื่ณ์าถ้่ง “ความืต่้องการื่” ของคนไทย 
ท่�จะเดินทางกลับป็รื่ะเทศัในเวลานั�น ผู้บริื่ห่ารื่ 
กรื่ะทรื่วงฯ จ้งพิิจารื่ณ์าและต่ดัสิำนใจอยา่งแน่วแน่ว่า
ต้่องนำาคนไทยกลับบ้านอย่างแน่นอน ซ้ึ่�งเจ้าห่น้าท่�
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ ต้่องป็รื่ะสำานงานกับฝ่ายจ่น 
อย่างแนบเน่ยน เพ่ิ�อสำร้ื่างความืสำมืดุลรื่ะห่ว่าง 
การื่คุ้มืครื่องและดูแลผลป็รื่ะโยช้น์ของคนไทยกับ
การื่รัื่กษาความืสัำมืพัินธ์ิและความืเช่้�อมัื�นท่�ไทยม่ืให้่
กับจ่นเอาไว้ ส่ำงผลให้่การื่ป็รื่ะสำานในครัื่�งน่�แทบจะ
ไม่ืม่ืเอกสำารื่ท่�เป็็นลายลักษณ์์อักษรื่ แต่่กลับเป็็น 
การื่ป็รื่ะสำานงานแบบห่าร่ื่อไป็เร่ื่�อย ๆ จนท้ายท่�สุำด  
จ่นยอมืรัื่บโดยป็ริื่ยายด้วยการื่ขอความืรื่่วมืม่ือให่้ 
ไม่ืนำาเคร่ื่�องบินทห่ารื่เข้ามืารัื่บคนไทย และไมืป่็รื่ะสำงค์
ให้่เป็็นข่าวเอิกเกริื่ก 

ตั้องประสานงานกับฝ่่าย่จีนอย่่างแนบเนีย่น  
เพึ่�อสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง 

และด้แลผลประโย่ช้น์ของคนไทย่กับการรักษัา 
ความสัมพึันธี์และความเช้ื�อมั�นที�ไทย่มีให้กับจีน

“
”
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“เพ่ิ�อป็รื่ะน่ป็รื่ะนอมืไมืใ่ห้่นำาเคร่ื่�องบินทห่ารื่
เข้ามืาและไม่ืให้่เป็็นข่าวเอิกเกริื่กต่ามืความืต้่องการื่
ของฝ่ายจ่น ท่านทูต่จ้งมือบห่มืายให่้เจ้าห่น้าท่� 
ห่าข้อมูืลว่าในช่้วงเวลาป็กติ่ม่ืสำายการื่บินใดเดินทาง 
ไป็นครื่อู่ฮัั่�นห่ร่ื่อไม่ื เม่ื�อทรื่าบว่าสำายการื่บนิแอร์ื่เอเช่้ย 
ม่ืเท่�ยวบินมืานครื่อู่ฮัั่�นในช่้วงเวลาป็กติ่อยู่แล้ว 
ท่านทูต่จ้งเจรื่จากับฝ่ายจ่นว่าเรื่าจะไม่ืใช้้เคร่ื่�องบิน
พิิเศัษมืารัื่บ แต่่เป็็นเพ่ิยงแค่การื่ “reactivate”  
เท่�ยวบินของแอร์ื่เอเช่้ยท่�ม่ือยู่แล้ว ซ้ึ่�งท่าอากาศัยาน
ก็ม่ืข้อมูืลของสำายการื่บินและเคร่ื่�องบิน และ 
แอร์ื่เอเช่้ยก็ม่ืความืคุ้นเคยกับท่าอากาศัยานท่� 
นครื่อู่ฮัั่�นเป็็นอย่างด่ จ่นจ้งยอมืรัื่บข้อเสำนอน่�ได้” 
คุณ์อัคคณิ์ต่ฯ กล่าว

ด้วยเห่ตุ่น่� ป็ฏิิบัติ่การื่นำาคนไทยกลับบ้าน 
จ้งเริื่�มืนับห่น้�งอย่างเป็็นทางการื่ตั่�งแต่่ต่อนนั�น

หัน้�ทำี�และควิ�มื่ตั�งใจ
“ยงัไงก็ต้่องไป็โดยห่น้าท่�” คุณ์เมืธัิสำฯ กล่าว

เม่ื�อได้รัื่บการื่สำอบถ่ามืถ้่งเห่ต่ผุลในการื่ไดรั้ื่บเล่อกให่้
เดินทางไป็นครื่อู่ฮัั่�น 

แม้ืในต่อนแรื่กจะพิิจารื่ณ์าผู้แทนจาก 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ นครื่เซ่ึ่�ยงไฮ้ั่ในการื่เดินทาง 
ไป็ป็ฏิิบัติ่ภารื่กิจท่�นครื่อู่ฮัั่�น เน่�องจากม่ืรื่ะยะทาง 
ใกล้นครื่อู่ฮัั่�นมืากกว่าจากกรุื่งปั็กกิ�ง แต่่โดยท่� 
ฝ่ายจ่นไม่ือนุมัืติ่ จ้งทำาให้่ห่น้าท่�น่�กลับมืาอยู่ท่� 
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ นอกจากคุณ์เมืธัิสำฯ ท่�ป็ฏิิบัติ่
ห่น้าท่�กงสุำลแล้ว คุณ์อัคคณิ์ต่ฯ ก็ได้รัื่บมือบห่มืาย 

ให้่เป็็นล่ามืและใช้้ภาษาจ่นในการื่เจรื่จารื่ะห่ว่าง 
การื่ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�ครัื่�งน่� 

“ในช้่วงแรื่กเรื่าพิิจารื่ณ์าว่าจะนั�งเคร่ื่�องบิน
ไป็ลงท่�ฉางซึ่าและนั�งรื่ถ่ไป็ แต่่โดยท่�ไม่ืม่ืรื่ถ่เข้า
และไม่ืม่ืใครื่ท่�จะอนุมัืติ่ให้่เข้าได้ แผนการื่ท่�วางไว้
ก็เลยไมื่สำามืารื่ถ่ทำาได้ จ้งเห่ล่อเพ่ิยงแผนเด่ยวค่อ  
การื่เดินทางโดยรื่ถ่จากปั็กกิ�งไป็อู่ฮัั่�น” คุณ์อัคคณิ์ต่ฯ  
กล่าว

โดยท่�การื่เดนิทางจากกรื่งุปั็กกิ�งไป็นครื่อู่ฮัั่�น
ต้่องใช้้เวลานาน เจ้าห่น้าท่�การื่ทูต่สำองคนท่�ต้่อง 
สำลับกันขับรื่ถ่และม่ืเวลาการื่ทำางานท่�กรื่ะชั้�นชิ้ด  
อาจทำาให้่เกิดความืเส่ำ�ยงรื่ะห่ว่างการื่เดินทาง  
คุณ์นิรัื่ต่น์ฯ จ้งอาสำาขอร่ื่วมืเดินทางในครัื่�งน่�ด้วย 

และท่มืงานทั�งห่มืดก็ออกเดินทางในวนัรุ่ื่งข้�น... 
วันท่� 1 กุมืภาพัินธ์ิ 2563 

จ�กปีักกิ�งสุู่อู่ฮั่ั�น
ด้วยรื่ะยะทางเก่อบ 1,300 กิโลเมืต่รื่ ทั�งสำามืคน 

แบ่งการื่เดินทางออกเป็็นช่้วงเพ่ิ�อรัื่บป็รื่ะกันว่า 
จะเดินทางไป็ถ้่งจุดห่มืายโดยป็ลอดภัย

“ต่ลอดการื่เดนิทางไป็อู่ฮัั่�นกว่าพัินกิโลเมืต่รื่ 
จากป็กติ่ท่�ม่ืรื่ถ่ห่นาแน่นกลายเป็็นถ่นนโลง่จนสำามืารื่ถ่
นับคันรื่ถ่ท่�เดินทางไป็ด้วยกันได้ อ่กทั�งทัศันวิสัำย 
ท่�ม่ืห่มือกจัด ทำาให้่ต้่องสำลับกันขับรื่ถ่ทุกชั้�วโมืง 
และแวะพัิกรื่ะห่ว่างทางบ่อยข้�น และสัำงเกต่เห็่นว่า 
สำถ่านท่�พัิกข้างทางก็แทบจะร้ื่างทั�งห่มืด” คุณ์นิรัื่ต่น์ฯ  
เล่าป็รื่ะสำบการื่ณ์์รื่ะห่ว่างการื่เดินทางให้่ฟััง

จากปกตัิที�มีรถหนาแน่น
กลาย่เป็นถนนโล่งจนสามารถ 

นับคันรถที�เดินทางไปด้วย่กันได้
“

”
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เม่ื�อเดินทางถ้่งนครื่อู่ฮัั่�นแล้ว เจ้าห่น้าท่� 
ทั�งสำามืคนม่ืเวลาสำองวันในการื่ป็ฏิิบัติ่ภารื่กิจครัื่�งน่�  
ความืท้าทายสำำาคัญท่�เกิดข้�น ค่อ ฝ่ายจ่นยงัอยูร่ื่ะห่ว่าง
การื่พิิจารื่ณ์าอนญุาต่ให่ค้นไทยออกนอกพ่ิ�นท่�มืายงั
นครื่อู่ฮัั่�น จ้งทำาให่เ้จ้าห่น้าท่�สำถ่านเอกอคัรื่รื่าช้ทตู่ฯ  
ต้่องเต่ร่ื่ยมืภารื่กิจโดยลับ และต่้องแจ้งให้่คนไทย
เต่ร่ื่ยมืพิร้ื่อมืต่ลอดเวลา 

“แผนของเรื่าค่อกำาห่นดเดินทางกลับ 
วันท่� 4 กุมืภาพัินธ์ิ 2563 เวลา 15.00 น.  
แต่่สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ ได้รัื่บอนุมัืติ่การื่เดินทาง 
และรื่ายช่้�อคนไทยจากฝ่ายจ่นในวันท่� 3 กุมืภาพัินธ์ิ 
2563 เวลา 16.00 น. ดังนั�น ในเวลาไม่ืถ้่ง 24 ชั้�วโมืง  
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ ต้่องจัดการื่ส่ำงใบอนุญาต่
เห่ล่าน่�ไป็ให้่คนไทยท่�อยู่ในพ่ิ�นท่�ต่่าง ๆ เพ่ิ�อรัื่บรื่อง
การื่เดินทางมืายังอู่ฮัั่�น” คุณ์เมืธัิสำฯ เผย 

การื่ป็รื่ะสำานงานรื่อบทิศัจ้งเกิดข้�น คนไทย 
ทั�งในนครื่อู่ฮัั่�นและพ่ิ�นท่�อ่�นของมืณ์ฑ์ลหู่เป่็ย  
เริื่�มืทยอยเดนิทางมืายงันครื่อู่ฮัั่�น บางรื่ายใช้้เวลานาน
กว่า 6 ชั้�วโมืง บางรื่ายไม่ืได้รัื่บอนุญาต่จากห่น่วยงาน 
ท้องถิ่�นเพิรื่าะยงัไม่ืได้รัื่บเอกสำารื่ทางการื่จากฝา่ยจ่น 
ส่ำงผลให้่เจ้าห่น้าท่�สำถ่านเอกอคัรื่รื่าช้ทูต่ท่�ป็รื่ะจำาอยู ่
ณ์ กรุื่งปั็กกิ�ง ต้่องแก้ไขสำถ่านการื่ณ์์และป็รื่ะสำานงาน
ต่ลอดทั�งค่น จนทำาให้่ทุกคนสำามืารื่ถ่เดินทางมืาถ้่ง
ท่าอากาศัยานได้ในเวลาท่�กำาห่นด

4 กุมื่ภ�พัันธ์ 2563: วิันอพัยพัคนไทำย
เช้้าวันนั�น ทุกอย่างเป็็นไป็อย่างรื่าบร่ื่�น  

เจ้าห่น้าท่�ทั�งสำามืคนป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�แต่กต่่างกันออกไป็  
คุณ์เมืธัิสำฯ เล่าว่า “ในวันนั�นทุกคนแบ่งห่น้าท่�กัน
อย่างชั้ดเจน พ่ิ�นิรัื่ต่น์เข้าไป็ป็รื่ะสำานงานกับ gate 
ข้างในเคร่ื่�องบิน ซ้ึ่�งม่ืเจ้าห่น้าท่�จากกรื่มืการื่กงสุำล
รื่อป็รื่ะสำานงานอยู่แล้ว เพิรื่าะคนจากเคร่ื่�องบิน 
ไม่ืสำามืารื่ถ่ออกมืาจากเคร่ื่�องได้ แม็ืกซ์ึ่ (คุณ์อัคคณิ์ต่ฯ)  
คอยต่้อนคนและเคล่ยร์ื่เร่ื่�องในสำนามืบิน ส่ำวนผมื
จะคอยดูเร่ื่�องการื่คัดกรื่องและคนท่�จะเดินทางกลับ”

สิำ�งท่�ทั�งสำามืคนกังวลท่�สุำด ค่อ กรื่ณ่์ท่�ม่ืคนไทย
ม่ือุณ์ห่ภูมิืเกิน 37.3 องศัาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ ซ้ึ่�งจะส่ำงผลให้่ 
ไม่ืสำามืารื่ถ่เดินทางกลับป็รื่ะเทศัไทยได้ เห่ตุ่การื่ณ์์
ท่�น้กห่วั�นไว้ได้เกิดข้�นจริื่ง เม่ื�อม่ืคนไทยท่�ต่รื่วจวัด 
อุณ์ห่ภูมิืได้ 37.4 องศัาเซึ่ลเซ่ึ่ยสำ และไมื่ได้รัื่บ
อนุมัืติ่จากฝ่ายจ่นให้่เดินทางกลับ ส่ำวนอ่กรื่าย 
ซ้ึ่�งกรื่อกข้อมูืลก่อนเดินทางกลับว่าม่ือาการื่เจ็บคอ 
ในช่้วงสัำป็ดาห์่ก่อนเดินทางนั�น ก็ไม่ืสำามืารื่ถ่ 
เดินทางกลับไทยได้เช่้นกัน แม้ืเจ้าห่น้าท่�จะ 
พิยายามืเจรื่จาอย่างเต็่มืท่� แต่่โดยท่�ฝ่ายจ่น 
ม่ืความืเข้มืงวดในเร่ื่�องน่� จ้งไม่ืสำามืารื่ถ่ต่่อรื่องได้  
ท้ายท่�สุำด สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ ต้่องป็รื่ะสำานงาน
กับฝ่ายจ่นให่้ดูแลคนไทยทั�งสำองคนอย่างด่  

“คนท่�เป็็นห่่วงคนไทยทั�งสำองคนท่�สุำด ค่อ  
ท่านรัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ ซ้ึ่�งท่านโทรื่ศััพิท์มืาสำอบถ่ามืทา่นทูต่ 
และเจ้าห่น้าท่�ห่น้างานว่าน้องทั�งสำองคนเป็็น 
อยา่งไรื่บ้าง และโทรื่ห่าท่านห่วัง อ่� (มืนต่ร่ื่แห่่งรัื่ฐและ 
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัจ่น) ให้่ดูแล 
น้องสำองคนอยา่งใกล้ชิ้ด และสำถ่านเอกอคัรื่รื่าช้ทตู่ฯ  
ก็จัดอุป็กรื่ณ์์ทางการื่แพิทย์ให้่กับน้องทั�งสำองคน 
ด้วยเช่้นกัน” คุณ์เมืธัิสำฯ กล่าว 

เสุร็จสุิ�นภ�รกิจ
แม้ืภารื่กิจการื่นำาคนไทยกลับบ้านจะเสำร็ื่จสิำ�น  

แต่่เจ้าห่น้าท่�ทั�งสำามืคนกล่าวเป็็นเส่ำยงเด่ยวกันว่า  
ในเวลานั�นยังม่ืความืรู้ื่ส้ำกเคร่ื่ยดอยู่ เพิรื่าะต่รื่ะห่นักด่ 
ว่าไม่ืสำามืารื่ถ่นำาคนไทยทั�งห่มืดกลับบ้านได้ แต่่เม่ื�อ 
มืาถ้่งวันน่� ทุกคนล้วนภาคภมิูืใจกับการื่เป็็นสำว่นห่น้�ง 
ของการื่สำรื่้างความืสำุขให้่กับคนไทยท่�ได้กลับบ้าน
อย่างป็ลอดภัย

“ผมืเป็็นกงสุำล ดังนั�น ห่น้าท่�ของผมืชั้ดเจน  
ค่อ การื่ดูแลคนไทย เรื่าต้่องดูแลเขาให้่ด่ท่�สุำด เวลา
พิวกเขาขอบคุณ์เรื่า เรื่าก็รู้ื่ส้ำกภูมิืใจ โดยเฉพิาะ 
อยา่งยิ�งเม่ื�อเขาบอกว่าเขาโช้คด่ท่�เป็็นคนไทย เพิรื่าะ
ม่ืคนมืาคอยดูแล ยิ�งรู้ื่ส้ำกภูมิืใจ” คุณ์เมืธิัสำฯ กล่าว
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“มัืนเป็็นห่น้าท่�  การื่ป็กป็้องคุ้มืครื่อง 
ผลป็รื่ะโยช้น์ของคนไทยค่อห่น้าท่�สำำาคัญ และ 
ส่ำวนตั่วในฐานะท่�เป็็นนักเร่ื่ยนทุนท่�เร่ื่ยนท่�จ่น 
มืาก่อน ยิ�งเป็็นการื่เติ่มืเต็่มืความืรู้ื่ส้ำกตั่วเองว่า 
ศัักยภาพิและความืสำามืารื่ถ่ท่�ตั่วเองได้รื่ำ�าเร่ื่ยนมืา 
ได้รัื่บการื่ใช้้ป็รื่ะโยช้น์อย่างเต็่มืท่� ยิ�งรู้ื่ส้ำกภูมิืใจ”  
คุณ์อัคคณิ์ต่ฯ เผย

คุณ์นิรัื่ต่น์ฯ กลา่วเสำรื่มิืว่า “เรื่ากรู้็ื่ส้ำกด่ใจและ
ภูมิืใจ และยิ�งภูมิืใจกับเจ้าห่น้าท่�การื่ทูต่ด้วย สิำ�งน่�
พิิสูำจน์ว่าเจ้าห่น้าท่�การื่ทูต่เกง่อยา่งเด่ยวไม่ืพิอ แต่่ต้่อง 
ม่ืความืสำุขุมื นิ�ง ไม่ืต่่�นต่รื่ะห่นกต่่อสำถ่านการื่ณ์์ 
เฉพิาะห่น้า ผมืจ้งขอช่้�นช้มืเมืธัิสำและแม็ืกซ์ึ่จากใจ  
และฝากถ้่งข้ารื่าช้การื่รุ่ื่นน้องให่ม่ื ๆ ให้่พัิฒนาต่นเอง 
เช่้นน่�ด้วย” 

“ท่�สำำาคัญค่อความืสำำาเร็ื่จในครัื่�งน่� ไม่ืได้ 
เกิดข้�นเพิรื่าะพิวกผมืสำามืคนอย่างเด่ยว แต่่ค่อ 
ความืสำำาเร็ื่จของทุกคนท่�เก่�ยวข้องทั�งห่มืด ไม่ืว่าจะเป็็น
ท่านรัื่ฐมืนต่ร่ื่ฯ ซ้ึ่�งคอยติ่ดต่ามืข่าวสำารื่อยา่งใกล้ชิ้ด 
ท่านทูต่ ท่านอัครื่รื่าช้ทูต่ ท่านอัครื่รื่าช้ทูต่ท่�ป็ร้ื่กษา  
ผู้ให่ญ่ท่�กรื่ะทรื่วงฯ ทั�งท่านอธิิบด่กรื่มืการื่กงสำุล  
ท่านรื่องอธิิบด่ณ์รื่งค์ฯ ผู้อำานวยการื่กองคุ้มืครื่องฯ 
และเจ้าห่น้าท่� ซ้ึ่�งทุกคนก็ไม่ืได้ห่ลับไม่ืได้นอน และ 
เจ้าห่น้าท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรุื่งปั็กกิ�งท่�ทำางาน 

เก่อบ 24 ชั้�วโมืง ซ้ึ่�งทุกคนล้วนม่ืความืสำำาคัญ  
ถ้่าไม่ืได้พิวกเขา เรื่าก็ทำางานไม่ืได้ ดังนั�น ความืสำำาเร็ื่จ
เห่ล่าน่� จ้งม่ืพิวกเขาทุกคนอยูเ่บ่�องห่ลังด้วยเช่้นกัน” 

“แต่่ครัื่�งเด่ยวพิอแล้วนะครัื่บ ไม่ืเอาเห่ตุ่การื่ณ์์
แบบน่�อ่กแล้วนะครัื่บ” คุณ์เมืธัิสำฯ กล่าวทิ�งท้าย

จนถ้่งวันน่� วันเวลาล่วงเลยผา่นไป็ครื่บปี็แล้ว  
แต่่ภารื่กิจการื่อพิยพิคนไทยจากนครื่อู่ฮัั่�นได้ 
จุดป็รื่ะกายแนวทางการื่อพิยพิคนไทยในป็รื่ะเทศั 
ต่่าง ๆ กลับภูมิืลำาเนาในช่้วงเวลาต่่อมืา ส่ำงผลให้่เกิด 
แนวป็ฏิิบัติ่และรูื่ป็แบบการื่ดำาเนินงานท่�ชั้ดเจน 
และม่ืแบบแผนมืากยิ�งข้�นและสำามืารื่ถ่ส่ำงคนไทย
กลับบ้านกว่าห่น้�งแสำนคน

คำาบอกเล่าของเจ้าห่น้าท่�ทั�งสำามืท่านเป็็นเพ่ิยง 
ส่ำวนห่น้�งของภารื่กิจการื่อพิยพิคนไทยกลับบ้าน 
ของสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และสำถ่านกงสุำลให่ญ่อ่ก
ห่ลายแห่่งทั�วโลก ซ้ึ่�งเจ้าห่น้าท่�การื่ทูต่และเจ้าห่น้าท่�
กงสุำลทุกคนยังคงปิ็ดทองห่ลังพิรื่ะ ทำางานเป็็น 
เบ่�องห่ลัง แม้ืจะม่ืคนเห็่นการื่ทำางานของพิวกเขาบ้าง  
ไม่ืเห็่นบ้าง แต่่พิวกเขาเห่ล่าน่�ยงัคงป็ฏิิบัติ่ “ห่น้าท่�”  
ท่�ได้รัื่บมือบห่มืายน่�ต่่อไป็ไม่ืห่ยุดห่ย่อน...ด้วยใจ 
และเพ่ิ�อเป้็าห่มืายเด่ยวกันค่อ...รื่อยยิ�มืและความืสุำข
ท่�ได้ส่ำงคนไทยกลับบ้านอย่างป็ลอดภัย 

เจ้าหน้าที�การท้ตัเก่งอย่่างเดีย่วไม่พึอ
แตั่ตั้องมีความสุขุม นิ�ง

ไม่ตัื�นตัระหนกตั่อสถานการณ์์เฉุพึาะหน้า

“
”
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เร่�องเล่�จ�กเทำี�ยวิบิน 
ส่งคนไทย่กลับบ้านโดย่สถานท้ตัไทย่ 
ในเกาหลีใตั้ในยุ่คโควิด

ในปี 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซึ่ล (สถานทูตฯ) 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องดูแลคนไทย 
ในเกาหลีใต้ทั้งหมดเก่อบ 2 แสนกว่าคน ดังนั้น แผนกกงสุลหร่อ
แผนกท่ีรับช่วยเหล่อดูแลทุกเร่่องเก่ียวกับคนไทยต้ังแต่จดทะเบียนเกิด  
รับคำาร้องทำาหนังส่อเดินทาง รับรองเอกสารนิติกรณ์ จดทะเบียน
สมรสและหย่า ออกใบมรณบัตร จึงมีคนมาติดต่ออย่างต่อเน่่อง  
แม้ ไม่มีเช่้อไวรัสโควิด-19 สถานทูตฯ ก็ติดอันดับ 1 - 5 ของประเทศ
ที่มีคนไทยย่่นขอทำาหนังส่อเดินทางมากที่สุดในโลก คนไทยตกทุกข์
ได้ยากมากที่สุดในโลก คนไทยจดทะเบียนเกิด และจดทะเบียนตาย
มากที่สุดในโลก

พิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์

อัครราชทูตที่ปรึกษา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซึ่ล

เม่ื�อเช่้�อไวรัื่สำโควิด-19 รื่ะบาดทั�วทุกมุืมืโลก  
แต่่ละป็รื่ะเทศัต่้องการื่ควบคุมืการื่แพิรื่่รื่ะบาดของ
เช่้�อไวรัื่สำโควดิ-19 จ้งไดจ้ำากัดการื่เดนิทางเข้า - ออก 
ป็รื่ะเทศั ส่ำงผลให้่เกิดคนต่กค้างทั�วโลกท่�เดินทาง 
กลับป็รื่ะเทศัตั่วเองไม่ืได้

ในส่ำวนของคนไทย กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ซ้ึ่�งม่ืภารื่กิจดูแลคุ้มืครื่องผลป็รื่ะโยช้น์คนไทย 

ในต่่างแดนได้มือบห่มืายให้่สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ 
และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ทั�วโลกจัดเท่�ยวบินพิาคนไทย
กลับบ้านแบบต้่องต่รื่วจโรื่ค และทยอยกลับใน 
แต่่ละวันต่ามืจำานวนห้่องว่างในสำถ่านท่�ท่�ใช้้เป็็น 
ท่�กักตั่วในไทย โดยรัื่ฐบาลไทยรัื่บผิดช้อบคา่ใช้้จ่ายให่้  
สำถ่านทูต่ฯ จ้งม่ืห่น้าท่�ป็รื่ะสำานงานพิาคนไทย 
กลับบ้านโดยม่ืการื่คัดกรื่องสุำขภาพิเบ่�องต้่น  
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ออกห่นังส่ำอรัื่บรื่องให้่คนไทยข้�นเคร่ื่�องบินได้ ควบคู่
กับการื่กำาชั้บให้่คนไทยแต่่ละคนท่�จะกลับบ้าน 
ไป็ต่รื่วจสุำขภาพิว่าพิร้ื่อมืจะเดินทางด้วยเคร่ื่�องบิน

แต่่เม่ื�อม่ืคนไทย 2 แสำนกว่าคนในเกาห่ล่ใต้่  
สำถ่านทูต่ฯ จะทรื่าบได้อย่างไรื่ว่าใครื่อยากกลับบ้าน 
แต่่ไม่ืได้กลับเพิรื่าะโควิด-19? เพิรื่าะเรื่าต้่องเล่อก
คนไทยท่�อยากกลับไทยไป็ข้�นเคร่ื่�องในวันท่�เป็็น
โควต่าให้่คนไทยจากเกาห่ล่ใต้่กลับไทยได้วันละ
ป็รื่ะมืาณ์ 200 คน  

สำถ่านทูต่ฯ จ้งได้ออกแบบรื่ะบบลงทะเบ่ยน
ออนไลน์ของเรื่าเองแล้วป็รื่ะช้าสำัมืพัินธ์ิให้่คนไทย 
ในเกาห่ล่ใต้่รู้ื่ คนไทยท่�อยากกลับบ้านพิอเห็่นก็จะ 
มืากรื่อกข้อมูืลในรื่ะบบ ซ้ึ่�งสำถ่านทูต่ฯ จะรื่วบรื่วมื 
ส่ำงให้่ห่น่วยงานป็ลายทางในไทยไป็ใช้้ป็รื่ะกอบ
การื่ดูแลจัดเต่ร่ื่ยมืเร่ื่�องสุำขภาพิและท่�พัิกต่ลอด 
รื่ะยะเวลากักตั่ว 14 วัน จากนั�นสำถ่านทูต่ฯ ก็ส่ำง
ห่นังส่ำอรัื่บรื่องให้่คนไทยแต่่ละคนท่�ลงทะเบ่ยนแล้ว
เพ่ิ�อให้่ถ่่อข้�นเคร่ื่�องว่าเป็็นคนท่�ผ่านการื่คัดกรื่องของ
สำถ่านทูต่ฯ แล้ว

ฟัังดูเห่ม่ือนจะง่าย ให้่คนไทยลงทะเบ่ยน  
แล้วให้่เขาแสำดงตั่�วเคร่ื่�องบินกับใบต่รื่วจสุำขภาพิ 
ให้่เรื่าดู แล้วเรื่าส่ำงห่นังส่ำอรัื่บรื่องให้่เขา... 

แต่่มัืนไม่ืง่ายขนาดนั�น… 
เพิรื่าะโช้คร้ื่ายท่�ทางการื่เกาห่ล่ใต้่ออกรื่ะเบ่ยบ

มืาว่า คนต่่างช้าติ่จะเดินทางออกจากเกาห่ล่ใต้่  
ห่ากเป็็นผู้ท่�อยู่ในเกาห่ล่ใต้่จนว่ซ่ึ่าขาดอายุมืาก่อน
เดินทาง จะต้่องไป็รื่ายงานตั่วล่วงห่น้ากับสำำานักงาน
ต่รื่วจคนเข้าเม่ืองเกาห่ล่ใต้่เพ่ิ�อขอให้่เช็้กป็รื่ะวัติ่
อาช้ญากรื่รื่มื 3 วันทำาการื่ก่อนวันเดินทาง ดังนั�น 
คนต่่างช้าติ่ไม่ืม่ืว่ซ่ึ่าจะต้่องต่รื่วจป็รื่ะวัติ่ผ่านเท่านั�น
จ้งจะได้รัื่บอนุญาต่ให้่ออกจากเกาห่ล่ใต้่ได้

แป็ลว่า คนไทยท่�เป็็นผ่น้อยทำางานในสำวนผัก 
ห่ร่ื่อโรื่งงานห่ามืรุ่ื่งห่ามืคำ�า สำะสำมืโอท่ทกุวัน ไม่ืยอมื
ไป็ไห่น ไม่ืม่ือ่เมืล ไม่ืถ่นัดภาษาเกาห่ล่ห่ร่ื่อแม้ืแต่่
อังกฤษ ไม่ืม่ืห่ร่ื่อม่ือินเทอร์ื่เน็ต่แบบจำากัด ม่ือถ่่อ 

บางท่ก็ไม่ืม่ื ต้่องใช้้เคร่ื่�องเด่ยวกันร่ื่วมืกับเพ่ิ�อน  
ไม่ืรู้ื่ด้วยซึ่ำ�าว่าห่นังส่ำอเดินทางอยู่ท่�ไห่น ห่มืดอายุ
ห่ร่ื่อยัง ฯลฯ คนเห่ล่าน่�จะไม่ืม่ืทางเดินทางกลับได้  
เพิรื่าะขั�นต่อนการื่กลับไทยในยุคโควิด-19 ซัึ่บซ้ึ่อนกว่า 
แค่ห่าตั่�วเคร่ื่�องบินและถ่่อห่นังส่ำอเดินทางไป็สำนามืบิน  
เรื่าจ้งพิบคนไทยท่�ไป็ถ้่งสำนามืบินอินช้อนแล้ว 
แต่่ไม่ืได้ข้�นเคร่ื่�อง เพิรื่าะพิลาดอย่างใดอย่างห่น้�ง  
ห่ร่ื่อไม่ืก็พิบกรื่ณ่์คนไทยเป็ล่�ยนใจไม่ืกลับก็ไม่ืไป็ 
สำนามืบินเฉย ๆ ก็ม่ื ทั�งท่�เต่ร่ื่ยมืทุกอย่างห่มืดแล้ว  
แต่่บังเอิญนายจ้างจัดจ้างต่่อห่ร่ื่อได้งานให่ม่ื 
ก็ไม่ืกลับไทยแล้ว แต่่ไม่ืแจ้งสำถ่านทูต่ฯ

พิอคนต่กเคร่ื่�องบินมืาก ๆ ห่ร่ื่อเคร่ื่�องบินโล่ง
ห่ลายครัื่�งติ่ดต่่อกัน สำถ่านทูต่ฯ ก็กลัวว่าจะกรื่ะทบ
ต่่อโควต่าการื่กักตั่วท่�ได้รัื่บจัดสำรื่รื่มืาให้่คนไทย 
ในเกาห่ล่ใต้่ เรื่าไมื่อยากให่้คนไทยต่กค้างอยู่นาน 
สำถ่านทูต่ฯ จ้งรื่ะดมืสำมืองว่า แล้วทำาอย่างไรื่จะให้่
คนไทยได้ข้�นเคร่ื่�องบินครื่บ 200 คน เต็่มืลำา ทุกคน
ท่�อยากกลับได้กลับห่มืดแน่นอน 

ยิ�งคิดก็ยิ�งเห็่นรื่ายละเอ่ยดท่�สำำาคัญแต่่เรื่า 
อาจไม่ืเห็่นได้ในทันท่ เช่้น แล้วคนป่็วยเล่า? คนท่�ป่็วย 
อยู่โรื่งพิยาบาลไม่ืรู้ื่เร่ื่�องอะไรื่ เพิิ�งได้รัื่บอนุญาต่ 
ให้่ออกจากโรื่งพิยาบาลแต่่อยากกลับบ้านล่ะ? เขาจะ 
รู้ื่ไห่มืต้่องทำาอยา่งไรื่? แล้วคนไทยท่�อยูใ่นสำถ่านกักตั่ว 
ของสำำานักงานต่รื่วจคนเข้าเม่ืองเกาห่ล่ใต้่ล่ะ?  
เขาเข้ามืาเกาห่ล่ใต้่อย่างผิดกฎห่มืายก็จริื่งแต่่เขา 
ก็รัื่บโทษถู่กคุมืขังครื่บแล้ว ก็ต้่องให้่เขากลับไทย
จะทำาอย่างไรื่? แล้วห่ญิงไทยท่�โดนทำาร้ื่าย โดนขู่ฆ่า  
โดนค้ามืนุษย์ท่�อยู่สำถ่านพิักพิิงกับ NGO เกาห่ล่ใต้่
แค่ชั้�วครื่าวอ่ก? แล้วยังห่ญิงไทยตั่�งท้องท่�นายจ้าง
ให้่ออกจากงานเพิรื่าะทำางานไม่ืได้อ่ก? แล้วเด็กต้่อง
กลับไป็เร่ื่ยนห่นังส่ำอล่ะ? แล้วคนไทยท่�พ่ิอแม่ืเขา  
สำาม่ืห่ร่ื่อภรื่รื่ยาเขา ห่ร่ื่อลูกเขาป็่วย ห่ร่ื่อเส่ำยช่้วิต่  
เขาอยากไป็ดูใจ ไป็จัดการื่ศัพิ ห่ร่ื่อถ้่าญาติ่เส่ำยท่�น่�
จะถ่่ออัฐิกลับไป็ด้วยกันล่ะ? ฯลฯ คนเห่ล่าน่�ต้่องการื่
ความืช่้วยเห่ล่อเป็็นพิิเศัษเพิรื่าะพิวกเขาไม่ือาจอยู่
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เกาห่ล่ใต้่ต่่อไป็ได้ เรื่าจะช่้วยพิวกเขาได้อย่างไรื่?  
คำาต่อบงา่ย ๆ แต่่ป็ฏิิบัติ่ยากเยน็ ค่อ โทรื่ศััพิท์เท่านั�น  
สำถ่านทตู่ฯ ต้่องโทรื่ศััพิท์ไป็ห่าคนไทยแต่่ละคนในบญัช่้ 
รื่ายช่้�อท่�ลงทะเบ่ยนขอกลับไทยเป็็น 10,000 คน  
ท่ละ 200 - 300 คน (ต่ามืโควต่าและเท่�ยวบินท่�ได้รัื่บ)  
เพ่ิ�อเช็้กว่าจะกลับไห่มื ถ้่ากลับต้่องทำาอย่างไรื่

ภารื่กจิการื่โทรื่ห่าคนไทยเฉล่�ย 200 - 300 คน 
ต่่อสัำป็ดาห์่ ต่ลอด 7 เด่อนท่�ผ่านมืา เพ่ิ�อห่าตั่ว 
คนท่�อยากกลับไทยจริื่ง ๆ และเอาช่้�อเขามืาใส่ำเป็็น
ผู้โดยสำารื่ท่�จะข้�นเท่�ยวบินพิิเศัษกลับบ้านในแต่่ละ
เด่อน เด่อนละ 4 - 6 เท่�ยวบิน เป็็นงานมืห่าโห่ดมืาก  
มัืนเห่น่�อยสำาหั่สำและกดดัน เพิรื่าะต้่องทำางานแข่ง 
กับเวลา แมื้จะเห่น่�อยอ่อนจากการื่โทรื่ศััพิท์ติ่ดต่่อ
คนไทยจำานวนมืาก เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าก็ได้สัำมืผัสำกับ
เร่ื่�องรื่าวท่�ป็รื่ะทับใจจากคนไทยในเกาห่ล่ใต้่มืากมืาย
นับไม่ืถ้่วนเช่้นกัน ตั่วอย่างท่�จะเล่าต่่อไป็น่�ค่อกรื่ณ่์ 
ท่�เกิดข้�นจริื่งทั�งห่มืด แต่่ได้ปิ็ดบังช่้�อผู้เก่�ยวข้อง
โดยใช้้อักษรื่ย่อท่�ไม่ืได้มืาจากช้่�อห่ร่ื่อนามืสำกุลจริื่ง 
ของเขา และได้เป็ล่�ยนข้อมูืลบางอย่างในเร่ื่�อง  
เพ่ิ�อเคารื่พิความืเป็็นส่ำวนตั่วของผู้เก่�ยวข้อง 

ตอนทำี� 1: โทำรมื่�อำ�หัร่อเปีล่�?
ในช่้วงเด่อนแรื่ก ๆ ของการื่จัดเท่�ยวบิน 

ส่ำงคนไทยกลับบ้าน บางครัื่�งเรื่าก็ได้รัื่บแจ้งว่า ม่ืท่�ว่าง  
ห่ร่ื่อโควต่าเห่ล่อให้่คนไทยในเกาห่ล่ใต้่กลับไทยได้
แบบกรื่ะชั้�นชิ้ด เพิรื่าะเป็็นโควต่าท่�สำถ่านทูต่ไทย/ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ไทยในป็รื่ะเทศัอ่�นเขาได้ไป็  
แต่่ม่ืเห่ตุ่ให้่จัดเท่�ยวบินไม่ืได้ต้่องยกเลิกกะทันหั่น   
สำถ่านทตู่ท่�โซึ่ลจ้งขอทกุโควต่าท่�เห่ล่อจากสำถ่านทตู่ 
อ่�น ๆ เสำมือ เพิรื่าะคนไทยต่กค้างในเกาห่ล่ใต้่ 
ม่ืจำานวนมืาก และพิร้ื่อมืจะทำางานในวันเสำาร์ื่ - อาทิต่ย์
เพ่ิ�อช่้วยให้่เขาได้กลับบ้าน…

วันเสำาร์ื่วันห่น้�ง เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าโทรื่ไป็ห่า
คนไทย สำมืมืติ่ว่าช่้�อคุณ์ ฉ.

เจ้าห่น้าท่� “สำวัสำด่ครัื่บ คุณ์ ฉ. สำถ่านทตู่ไทย
นะครัื่บ คุณ์ได้ลงทะเบ่ยนกลับไทยไว้ใช่้ไห่มืครัื่บ?”

คุณ์ ฉ. “ครัื่บ แต่่โทรื่มืาน่�ใช่้สำถ่านทูต่จริื่ง
ห่ร่ื่อ?”

เจ้าห่น้าท่� “ใช่้ครัื่บ คุณ์ ฉ. เรื่าจะบอกว่า 
คุณ์ได้คิวกลับไทยแล้วนะครัื่บ”

คุณ์ ฉ. “ไม่ืจริื่ง ผมืไม่ืเช่้�อ!”
เจ้าห่น้าท่� “ห่่มื? ไม่ืเช่้�ออะไรื่ครัื่บ?”
คุณ์ ฉ. “ไมืเ่ช่้�อว่าเป็็นสำถ่านทตู่ไทย! คุณ์ห่ลอก 

แน่ ๆ”
เจ้าห่น้าท่� “อ่า ทำาไมืนะครัื่บ?”
คุณ์ ฉ. “ผมืรู้ื่ด่! สำถ่านทูต่ฯ ไม่ืทำางานวันเสำาร์ื่ 

อาทิต่ย์ห่รื่อก! อย่ามืาห่ลอกผมื!”
เจ้าห่น้าท่� (เกาหั่ว) “เอ่อ ค่อ ก็ทำาครัื่บ ถ้่าม่ืงาน 

เรื่าก็ทำาครัื่บ น่�ก็ทำาอยู่ครัื่บ”
คุณ์ ฉ. “ไม่ืจริื่งห่รื่อก ผมืคนไทย ผมืรู้ื่ 

รื่าช้การื่ไทยไม่ืเคยทำางานวันห่ยดุ คุณ์ไม่ืใช่้สำถ่านทูต่ฯ  
โทรื่มืาจริื่ง ๆ ห่รื่อก! อย่าห่ลอกเลย!”

เจ้าห่น้าท่� “........”
สำรุื่ป็ว่า คุณ์ ฉ. ก็เถ่่ยงกันวนไป็วนมืากับ 

เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าพัิกให่ญ่ ๆ กว่าจะยอมืเช่้�อว่า 
เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าโทรื่มืาจากสำถ่านทูต่ฯ จริื่ง ๆ เพ่ิ�อ 
แจ้งข่าวด่ว่าจะได้กลับบ้าน เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าต้่อง
งัดข้อมูืลท่�เขาลงทะเบ่ยนกับเรื่ามืาย่นยันนั�นแห่ละ
ถ้่งยอมืเช่้�อ ต่อนน่� คุณ์ ฉ. ก็ได้กลับไทยไป็แล้ว  
คาดว่าด้วยความืรื่อบคอบรื่ะแวงสำงสัำยน้อยลงในท่�สุำด 

เร่�องทำี� 2: ถึ้�เข�จะทำิ�งเข�ก็ทำิ�ง...
เจ้าห่น้าท่� “ทำาไงด่คะ ม่ืคุณ์ป้็าผู้ห่ญิงไทย 

มืานอนอยูต่่รื่งเก้าอ่�ยาวห่น้าสำถ่านทูต่ฯ ค่ะ เห่ม่ือน
โดนใครื่พิามืาทิ�งไว้” 

ดิฉัน “แล้วเขามืาได้ยังไงคะ?”
เจ้าห่น้าท่� “ไม่ืรู้ื่ค่ะ ไม่ืม่ืใครื่เห็่นเลย” 
ดิฉันจ้งร่ื่บไป็ดู ณ์ จุดเกิดเห่ตุ่ พิร้ื่อมืเจ้าห่น้าท่�
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ไป็ถ้่งก็อ้�ง บนเก้าอ่�ยาวห่น้าแผนกกงสุำลของ
สำถ่านทูต่ฯ เรื่า ห่ญิงไทยตั่วเล็ก น่าจะอายสัุำกห้่าสิำบปี็  
นอนต่ะแคงห่ลับต่าเห่ม่ือนไม่ืม่ืแรื่ง ผิวห่น้าดำา 
ห่มืองคลำ�า ดูสุำขภาพิทรุื่ดโทรื่มืยำ�าแย่ คุณ์ป้็าคนน่�  
สำมืมืติ่ว่า ช่้�อ ป้็า ก. ไม่ืม่ือะไรื่ติ่ดตั่วมืายกเว้นเส่ำ�อผ้า
ชุ้ดท่�ใส่ำและกรื่ะเป๋็าเป้็ห่น้�งใบ เจ้าห่น้าท่�จ้งย่�นห่น้ากาก
ให้่ใส่ำ และขอดูเอกสำารื่ ก็ได้มืาแต่่บัต่รื่ป็รื่ะจำาตั่ว
ป็รื่ะช้าช้น ไม่ืม่ืห่นังส่ำอเดินทาง เจ้าห่น้าท่�ถ่ามืป้็า ก.  
ว่ามืาจากไห่น ทำาไมืมืานอนต่รื่งน่� ป่็วยเป็็นอะไรื่  
ป้็า ก. ต่อบแทบไม่ืได้ ไม่ืม่ืแรื่งแม้ืแต่่จะนั�ง คอยแต่่
จะห่ลับต่าล้มืตั่วลงนอนบนเก้าอ่�ยาวเท่านั�น ท่านทูต่ 
ลงมืาดูอาการื่ป้็า ก. แล้วก็บอกว่า น่าเป็็นห่่วง 
ให้่ร่ื่บพิาไป็โรื่งพิยาบาลเพิรื่าะไม่ืรู้ื่ป้็า ก. ป่็วยเป็็นอะไรื่  
เรื่าจ้งเร่ื่ยกรื่ถ่พิยาบาลฉุกเฉินกู้ภัย เพ่ิ�อให้่มืาต่รื่วจ
อาการื่ป้็า ก. เจ้าห่น้าท่�เกาห่ล่ก็วัดไข้ป้็า ก. ทันท่  
แล้วเรื่าก็รื่ะท้กขวัญกันข้�นมืาเพิรื่าะป้็า ก. ม่ืไข้สูำง!  
โช้คด่ท่�ในเกาห่ล่ใต้่ยุคโควิด-19 การื่ม่ืไข้สูำง สำภาพิ
ร่ื่างกายป่็วย ก็เพ่ิยงพิอจะทำาให้่รื่ถ่พิยาบาลเกาห่ล่
จัดการื่พิาป็้า ก. ไป็โรื่งพิยาบาลทันท่! เรื่าจ้งให่ ้
เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าสำองคนอาสำาต่ามืไป็เป็็นล่ามืด้วย  
ด้วยไห่วพิริื่บ เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าอาสำาถ่่อโทรื่ศััพิท์ม่ือถ่่อ 
ของป้็า ก. ไว้ให้่รื่ะห่ว่างท่�ป้็า ก. นอนในรื่ถ่พิยาบาล 
เจ้าห่น้าท่�จ้งสำามืารื่ถ่ติ่ดต่่อลูกสำาวของป็า้ ก. ต่ามืท่�
ป้็า ก. บันท้กเบอร์ื่ไว้ 

เรื่าจ้งสำามืารื่ถ่เช็้กข้อมูืลได้เพิิ�มืว่า ป้็า ก.  
เข้ามืาทำางานในฟัาร์ื่มืเกษต่รื่ท่�เกาห่ล่ใต้่มืา 8 ปี็แล้ว 
และเคยติ่ดสุำรื่าจนล้มืป่็วย ป้็า ก. ตั่ดสิำนใจเลิกเห่ล้า
ไป็แล้วเม่ื�อปี็ก่อน เมื่�อด่ข้�นก็กลับไป็รื่ับจ้างทำางาน 
แต่่ร่ื่างกายท่�โดนพิิษสำุรื่าเล่นงานจนยับเยินไป็แล้ว 
ในท่�สุำดก็ทนไม่ืไห่ว ล้มืป่็วยอ่กท่ และครื่าวน่�นอนซึ่มื
เป็็นเวลานาน พิอเข้าโรื่งพิยาบาลไม่ืนาน โรื่งพิยาบาล
เกาห่ล่ก็ย่นยันมืาต่รื่งกัน ค่อ ป้็า ก. เป็็นตั่บอักเสำบ  
ไขมัืนพิอกตั่บ ไม่ืได้เป็็นโควิด และถ้่าทำาได้ก็ควรื่กลับ
ไป็รัื่กษาท่�ไทย บุญของป้็า ก. ค่อม่ืเท่�ยวบินกลับไทย 

พิอด่ ทันส่ำงป้็า ก. กลับบ้านก่อนอาการื่จะทรืุ่ด  
เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าจ้งกลายเป็็นญาติ่ของป้็า ก. ไป็รัื่บตั่ว 
ป้็า ก. ออกจากโรื่งพิยาบาล รัื่บเอกสำารื่จากห่มือ  
เคล่ยร์ื่ค่าใช้้จ่าย (ป้็า ก. ขอกู้เงินรัื่ฐบาล) และป็รื่ะคอง
ป้็า ก. ไป็ท่�พัิกชั้�วครื่าว พิร้ื่อมืซ่ึ่�อข้าวกล่องให้่ 

วันไป็สำนามืบิน เน่�องจากป็้า ก. ไม่ืม่ืแรื่ง
จะเดินแม้ืได้ยาและห่มือเกาห่ล่ต่รื่วจแล้วว่าบินได้  
เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าก็เข็นป้็า ก. ไป็ส่ำงถ้่งป็รื่ะตู่ข้�นเคร่ื่�อง  
เพ่ิ�อขอให่้สำายการื่บินพิากลับบ้านไป็ ป็กต่ิเรื่าก ็
ไม่ืสำามืารื่ถ่ดูแลคนไทยต่กทุกข์ขนาดน่� แต่่กรื่ณ่์น่�  
เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าเต็่มืท่� เพิรื่าะป้็า ก. ท่�โดนทิ�งมืาแล้ว 
ไม่ืควรื่โดนเรื่าทิ�งอ่ก 

เร่ื่�องน่�ท่�ลุ้นรื่ะท้กจ้งจบลงด้วยด่ เรื่าห่วังว่า 
ป้็า ก. ท่�กลับไทยไป็แล้ว จะได้รัื่กษาตั่วให้่ห่ายด่  
และไม่ืคิดไป็เป็็นผ่น้อยท่�ไห่นอ่ก เพิรื่าะเม่ื�อเป็็น
แรื่งงานผิดกฎห่มืาย เจ็บป่็วยมืาเม่ื�อไรื่ ก็เส่ำ�ยง 
ท่�นายจ้างจะไม่ืดูแลรัื่กษาได้

เร่�องทำี� 3: สุัมื่ภ�ระคนปี่วิย... 
ห่ลายเด่อนก่อน... ดิฉันไป็เดินดูแผนกกงสุำล

ของสำถ่านทูต่ฯ ก็พิบเจ้าห่น้าท่�ของเรื่าย่นอยู่กับ 
คนไทยรื่ายห่น้�ง พิร้ื่อมืกรื่ะเป๋็าเดินทาง 1 ใบ กล่อง
อ่ก 2 ใบ กับเป้็อ่ก 1 ใบ

ดิฉัน “น่�อะไรื่คะ?”
เจ้าห่น้าท่� “คุณ์คนน่� เขาเป็็นคนพิาคุณ์ ผ.  

คนไทยท่�ขอบินกลับแล้วบินไม่ืได้ ป่็วยต้่องไป็ 
โรื่งพิยาบาลค่ะ ต่อนน่� คุณ์ ผ. เส่ำยแล้ว เป็็นเอดส์ำ 
กับวัณ์โรื่ค คุณ์คนน่� ญาติ่เขาขอให่้ช่้วยจัดการื่ 
ค่าใช้้จ่ายโรื่งพิยาบาลของคุณ์ ผ. จนเสำรื่็จแล้ว  
โรื่งพิยาบาลก็ติ่ดต่่อให้่ไป็รัื่บสิำ�งของส่ำวนตั่วของ 
คนป่็วยออกมืาจากโรื่งพิยาบาลค่ะ”

คนไทยเกาหั่ว “ผมืไม่ือยากเปิ็ดดูต่ามืลำาพัิง 
อยากให้่พ่ิ�เจ้าห่น้าท่�ช่้วยดู จะได้ช่้วยผมืคิดว่าจะส่ำงไป็
ให้่เขายังไง ของผู้ห่ญิงก็เยอะมืาก ผมืไม่ืรู้ื่จะทำายงัไง”
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ดิฉัน “งั�นขอดูด้วยคนนะ”
กรื่ะเป๋็าใบแรื่กถู่กเปิ็ดออกมืาม่ืเส่ำ�อผ้าผู้ห่ญิง 

สำองสำามืชุ้ด ม่ืเส่ำ�อห่นาวด้วย เรื่าก็แนะนำาว่า  
เส่ำ�อห่นาวห่นาเกินอากาศัในไทย ควรื่บรื่ิจาคให้่ 
การื่กุศัลเกาห่ล่ไป็ เส่ำ�อผ้าห่น้าร้ื่อน รื่องเท้ากรื่ะเป๋็า  
ก็ให้่ถ่ามืญาติ่เขาว่าเอาไห่มื แล้วส่ำงให้่เขา เอกสำารื่
ทุกอยา่งท่�ม่ืให้่ส่ำงให้่ญาติ่ให้่ห่มืด ส่ำวนของใช้้ส่ำวนตั่ว 
อะไรื่ท่�ส่ำวนตั่วมืาก ๆ ก็ทิ�งด่กว่า

ส่ำวนสำร้ื่อยทองเส้ำนเด่ยวท่�ม่ื ก็ให้่ถ่่ายรูื่ป็ให้่ 
ญาติ่ดู ถ่ามืว่าจะเอาแบบไห่น อยากไดท้องห่ร่ื่อเงิน 
ถ้่าเงินก็ให้่ขายและส่ำงเงินให้่ญาติ่ ไม่ือยา่งนั�นก็ต้่อง 
ห่าทางส่ำงท่�ป็ลอดภัยไม่ืห่ายรื่ะห่ว่างทาง ถ้่งจะเส้ำนเล็ก
แต่่ก็เป็็นทอง อาจล่อต่าล่อใจมิืจฉาช่้พิรื่ะห่ว่างทาง

ของท่�สำะเท่อนใจสุำดค่อกล่องสำองใบสุำดท้าย... 
ม่ืป็ลาห่ม้ืกแห้่งเกาห่ล่เป็็นซึ่อง ๆ เห่ม่ือน

เต่ร่ื่ยมืไว้สำำาห่รัื่บฝากญาติ่ แล้วก็ช้ากับยาแก้ป็วด
เกาห่ล่ เห่ม่ือนคุณ์ ผ. ตั่�งใจเอาไป็ฝากพ่ิอแม่ืท่�บ้าน
ของคุณ์ ผ.

แต่่สิำ�งท่�พูินกล่องท่�สุำดค่อ กล่องของเล่นเป็็น
บ้านตุ๊่กต่าเล็ก ๆ ตุ๊่กต่าเจ้าห่ญิงพิร้ื่อมืชุ้ดแต่่งตั่ว  
แล้วก็เส่ำ�อผ้าเด็กน่ารัื่ก ๆ สำองสำามืชุ้ด ทุกคนท่�เห็่น 
ก็เง่ยบเห่ม่ือนกันห่มืดพิอเห็่นกล่องของเล่นให่ญ่โต่
ท่�คุณ์ ผ. คงทำางานเก็บเงินค่อย ๆ ซ่ึ่�อให้่ลูก

นานท่เด่ยวกว่าจะห่ายจุก พ้ิมืพิำากันออกมืา...
ดิฉัน “ส่ำงให้่ท่�บ้านเขานะคะ แบบลงทะเบ่ยน

ได้ยิ�งด่”
คนท่�ขนของมืา “ใช่้ ต้่องส่ำงเร็ื่ว ๆ”
เจ้าห่น้าท่� “เน่�ยแพ็ิกแล้วเอาไป็เลย ไป็รื่ษณ่์ย์

ข้างสำถ่านทูต่ฯ เน่�ยเปิ็ดอยู”่ 
ของเล่นจากแม่ืท่�ไม่ือยูแ่ล้วคงทดแทนแม่ืจริื่ง ๆ   

ไม่ืได้ แต่่อย่างน้อยก็ทำาให้่เด็กคนห่น้�งรู้ื่ว่าแม่ืของเขา 
มืาเกาห่ล่ใต้่ทำางานห่นกัมืากก็ยงัคิดถ้่งลูกของเขาอยู่  
ส่ำวนเจ้าห่น้าท่�ของเรื่าก็คงม่ืภาพิกล่องของเล่น 
เซ็ึ่ต่พิิเศัษน่�ติ่ดต่ากันไป็อ่กนาน...

และในบางเวลาก็เป็็นเห่ม่ือนเคร่ื่�องเต่่อนใจ
ว่างานท่�เรื่าทำาม่ืผลต่่อช่้วิต่และความืสำุขทุกข์ของ
คนอ่�นจริื่ง ๆ

เร่�องทำี� 4: โทำรศัพัทำ์อำ�ล�...
ช้ายไทย “สำวัสำด่ครัื่บ ผมืขอทรื่าบค่าส่ำงอัฐิ

กลับไทย”
เจ้าห่น้าท่� “สำวัสำด่ค่ะ ส่ำงอัฐิของใครื่ห่ร่ื่อคะ?”
ช้ายไทย “ของผมืครัื่บ”
เจ้าห่น้าท่� (ช็้อก) “ห่มืายความืวา่ยงัไงนะคะ?”
ช้ายไทย (ร้ื่องไห้่) “ผมืไม่ือยากอยู่แล้ว  

ผมือยากต่าย”
แล้วก็กดตั่ดสำาย...
เจ้าห่น้าท่�ต่าเห่ล่อกต่กใจ ร่ื่บผลัดกันโทรื่ 

ห่าเขารัื่ว ๆ ติ่ดบ้างไม่ืติ่ดบ้าง ลุ้นรื่ะท้ก!
ในท่�สุำด เจ้าห่น้าท่�ผู้ม่ืป็รื่ะสำบการื่ณ์์สูำงคนห่น้�ง 

ของเรื่าก็บอกให้่เปิ็ดวิด่โอคอล เพ่ิ�อดูห่น้าดูต่าของ
ช้ายไทยคนน่�...

ภาพิท่�เห็่นค่อช้ายไทยคนน่�เอาม่ืดทำาครัื่ว 
มืาถ่่อจ่อคอตั่วเอง ม่ืเพิลงเศัรื่า้คลอเป็็นแบก็กรื่าวนด์ 
ห่น้าต่าซูึ่บซ่ึ่ดผอมื อมืทุกข์อย่างห่นัก 

เจ้าห่น้าท่�แผนกช่้วยเห่ล่อคนไทยท่� ดู 
วิด่โอคอล เห็่นภาพินั�นก็ร้ื่องไห้่ต่กใจไป็ห่น้�งคน  
อ่กคนท่�ยงัไม่ืร้ื่อง ม่ือสัำ�นค่อย ๆ คุยป็ลอบใจ ท่�เห่ล่อ
อ่กคนวิ�งมืาห่าดิฉันห่น้าต่าต่่�น เส่ำยงสัำ�น ถ่ามืว่า 
จะทำายังไงด่!

ดิฉันร่ื่บติ่ดต่่อไป็ท่�คุณ์ห่มือท่�กรื่มืควบคุมืโรื่ค  
กรื่ะทรื่วงสำาธิารื่ณ์สำุขท่�ป็รื่ะเทศัไทย ขอแนวทาง 
ในการื่คุยห่ว่านล้อมืไม่ืให้่คนอยากฆ่าตั่วต่าย คุณ์ห่มือ 
ก็ร่ื่บส่ำงมืาให้่ ดิฉันก็ส่ำงให้่เจ้าห่น้าท่�

เจ้าห่น้าท่�ของเรื่าก็คุยกับช้ายสิำ�นห่วังไป็เร่ื่�อย ๆ  
พิยายามืให้่เขาได้รื่ะบายความืเคร่ื่ยดท่�เขาต่กงาน 
ห่วาดรื่ะแวงเพ่ิ�อนร่ื่วมืงาน ความือัดอั�นตั่นใจอยาก
กลับบ้าน และความืทุกข์มืากมืายท่�เขาแบกรัื่บไว้
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เจ้าห่น้าท่�ของเรื่ากล่อมืสำำาเร็ื่จต่อนท่�ต่่อสำาย
ให้่เขาคุยกับครื่อบครัื่วเขาท่�ไทย 

ลูกสำาวของเขาวัยอนุบาลถ่ามืเขาว่า “พ่ิอ 
มืาขอโทษห่นูทำาไมื ทำาไมืไม่ืกลับบ้าน?”   

ช้ายไทยรื่ายน่�จ้งนำ�าต่าซ้ึ่มื ยอมืเริื่�มืต้่นช่้วิต่ให่ม่ื  
ไม่ืคิดฆ่าตั่วต่ายแล้ว

จากนั�น เขาก็เดินทางมืาห่าเรื่าท่�สำถ่านทูต่ฯ 
เพ่ิ�อขอย่มืเงินรื่าช้การื่กลับไทย 

ช้ายคนน่�ได้กลับไทยไป็ในท่�สุำด อาการื่เขา
ด่ข้�นมืาก

ก่อนกลับ เขาก้มืลงกรื่าบเจ้าห่น้าท่�ของ 
สำถ่านทูต่ฯ ท่�คุยกับเขาผ่านวิด่โอคอลต่ลอดเวลา 
ท่�เขาเอาม่ืดจ่อคอ เขาบอกว่า “ขอบคุณ์ครื่ับท่�พ่ิ� 
ไม่ืทิ�งผมื พ่ิ�ช่้วยช่้วิต่ผมืไว้ครัื่บ”

เจ้าห่น้าท่�เรื่าก็ได้แต่่นำ�าต่าซ้ึ่มื ห่วังว่าเขา 
จะเริื่�มืต้่นช่้วิต่ให่ม่ืได้จริื่ง

การื่เดินทางกลับบ้านสำำาห่รื่ับคนไทยใน 
ต่่างแดน ห่มืายถ้่งการื่ได้กลับบ้าน ไป็ห่าครื่อบครัื่ว
ญาติ่สำนิทมิืต่รื่สำห่าย ห่าท่�พัิกใจพัิกกายท่�อบอุ่น 
สำำาห่รัื่บเขา สำถ่านทูต่ไทยในเกาห่ล่ใต้่จ้งทุ่มืเท 
แรื่งกายแรื่งใจอย่างเต็่มืใจท่�จะช่้วยให้่คนไทย 
ทุกคนในเกาห่ล่ใต้่ได้กลับบ้านเม่ื�อเขาพิร้ื่อมืและ 
เม่ื�อเขาต่อ้งการื่ แมืจ้ะม่ืโควดิ-19 เป็็นอปุ็สำรื่รื่คสำำาคัญ 
เรื่าก็จะไม่ืย่อท้อท่�จะทำาห่น้าท่�น่�ต่่อไป็ต่รื่าบจนกว่า
จะควบคุมืเช่้�อไวรัื่สำน่�ได้ห่ร่ื่อห่ายไป็โดยสิำ�นเชิ้ง

ป็รื่ะเทศัไทยไม่ืเคยทอดทิ�งคนไทยต่กทุกข์ 
ไว้ในต่่างแดน สำถ่านทูต่ไทยของเรื่าภาคภูมิืใจ 
ท่�ได้เป็็นส่ำวนห่น้�งของสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ทั�วโลกท่�ได้ทำาห่น้าท่�น่� 
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โรคระบ�ด นวิัตกรรมื่ เมื่่องยั�งย่น:  
การเดินทางของยุ่โรปส้่เช้ีย่งใหม่1

จุดเริ�มื่ต้นของก�รเดินทำ�ง
บ่ายวันหนึ่งของเด่อนมีนาคม ปี  2563 ท่ีวิกฤตโควิด 

ทั่วโลก โดยเฉพาะในยุ โรป กำาลังคุกรุ่นนั้น ณ ห้องประชุม 
กรมยุโรป ที่กลิ่นกาแฟหอมตลบอบอวล ผมครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อน 
จะกล่าวกับน้อง ๆ ที่มาประชุมกันทั้งแบบ in-person และผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล เพ่่อระดมสมองวางทิศทางการทำางานของ 
กรมฯ กับยุโรปในยุค New Normal ว่า “แม้้ยุุโรปจะสะบัักสะบัอม้ 
จากโควิิด แต่่สิ�งหนึ่่�งของยุุโรปที่่�จะไม้่หายุไป คือ องค์ควิาม้ร้้  
ควิาม้เชี่่�ยุวิชี่าญด้านึ่วิิที่ยุาศาสต่ร์ เที่คโนึ่โลยุ่ และนึ่วิัต่กรรม้  
ซึ่่�งไที่ยุเรายุังสาม้ารถเร่ยุนึ่ร้้ และนึ่ำาม้าปรับัใชี่้ ได้  โดยุเฉพาะ 
การพัฒนึ่าส่วินึ่ภู้ม้ิภูาคที่่�ปัจจุบัันึ่ม้่ควิาม้พร้อม้ เต่็ม้ไปด้วิยุโอกาส
และศักยุภูาพที่่�นึ่่าสนึ่ใจ”

จาริ โมโขะ2

1 บทความืน่�มื่ท่�มืาจากการื่ดำาเนินโครื่งการื่ยุโรปสู่ภูมิภาค ท่� จ.เช้่ยงให่มื่ โดยกรื่มืยุโรื่ป็ กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั รื่ะห่ว่าง 

 วันท่� 3 - 4 ธิันวาคมื 2563 (“อธิิบด่กรื่มืยุโรื่ป็นำาคณ์ะทูต่ยุโรื่ป็เดินทางเย่อนจังห่วัดเช้่ยงให่มื่ ภายใต่้โครื่งการื่สำ่งเสำรื่ิมื 

 การื่นำาองค์ความืรืู่้จากยุโรื่ป็เพิ่�อพิัฒนาท้องถ่ิ�นไทย,” December 16, 2020, https://www.mfa.go.th/th/content/ 

 europeanhomtriptochiangmaidec20?cate=5d5bcb4e15e39c306000683d.)
2 อด่ต่ข้ารื่าช้การื่กรื่มืยุโรื่ป็ ป็ัจจุบันป็รื่ะจำาการื่ท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรืุ่งมือสำโก
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3 อุมืแบรื่์โต่ เอโค (Umberto Eco), วิธีเดินทางกับแซลมอน	(Come	Viaggiare	con	un	salmone), trans. นันธิวรื่รื่ณ์์  

 ช้าญป็รื่ะเสำรื่ิฐ (กรืุ่งเทพิฯ: สำำานักพิิมืพิ์อ่านอิต่าล่, 2561), ห่น้า 28.
4 “The Triple Helix model (Leydesdorff and Etzkowitz 1996) postulates that in a knowledge-based society  

 the boundaries between public and private sector, science and technology, university and industry are  

 increasingly fading, giving rise to a system of overlapping interactions: (a) industry operates as the center of  

 production; (b) government acts as the source of contractual relations that guarantee stable interaction  

 and exchange; and (c) universities are the source of new knowledge and technology. Moreover, each sphere,  

 while retaining its primary role and identity, “takes the role of the other,” for example, universities take  

 the role of industry in supporting start-up creation in incubator and accelerator projects.” สำ่บค้นข้อมืูลเพิิ�มืเต่ิมื 

 การื่กำาเนิด Silicon Valley โดยใช้้ Triple Helix Model ท่�เว็บไซึ่ต่์ https://triplehelixjournal.springeropen.com/ 

 articles/10.1186/s40604-018-0060-x

การื่เดินทางของเรื่าได้เริื่�มืข้�น ณ์ จุดนั�น  
ห่ลายคนอาจมืองวา่ “โครื่งการื่นำาองคค์วามืรู้ื่ยโุรื่ป็
สู่ำท้องถิ่�นไทย” เป็็นเห่ม่ือนกาแฟัเก่าในถ้่วยให่ม่ื  
แต่่กรื่ะนั�น “กาแฟัอรื่่อย ๆ ก็ทำาได้ห่ลายแบบ  
ทั�งนาโป็เลต่านา กาแฟัเอสำเป็รื่สำโซึ่ กาแฟัตุ่รื่ก่  
กาแฟัซึ่ินูของบรื่าซึ่ิล กาแฟัฟัิลเทรื่อะของฝรัื่�งเศัสำ 
และกาแฟัอเมืริื่กาโน แต่่ละแบบด่เลิศัในทางของมัืน”3  
การื่นำาคณ์ะทูต่ป็รื่ะเทศัยุโรื่ป็ป็รื่ะจำาป็รื่ะเทศัไทย 
ไป็เย่อนจังห่วัดเช่้ยงให่ม่ื ซ้ึ่�งเป็็นจุดห่มืายป็ลายทางแรื่ก 
ของโครื่งการื่ฯ เพิ่�อแสำวงห่าลู่ทางความืรื่่วมืม่ือ 
กับหุ้่นส่ำวนให่ม่ื ๆ ในครัื่�งน่�ก็เช่้นกัน เรื่าใช้้ห่ลักคิด
ของ Triple Helix Model4 ท่�อธิิบายการื่ขับเคล่�อน
เศัรื่ษฐกิจและการื่พัิฒนานวัต่กรื่รื่มืว่า ต้่องอาศััย
การื่ผลักดันของตั่วแสำดงจากสำามืเกล่ยว (helix) 
ป็รื่ะกอบด้วยมืห่าวิทยาลัย-อุต่สำาห่กรื่รื่มื-รัื่ฐบาล 
(university-industry-government) ในการื่สำรื่า้ง
สำถ่าปั็ต่ยกรื่รื่มืเชิ้งสำถ่าบันท่�จะเป็็นพ่ิ�นท่�สำำาห่รัื่บ 
การื่คิดค้น แลกเป็ล่�ยน และป็รื่ะยุกต์่ใช้้องค์ความืรู้ื่
อยา่งเห่มืาะสำมืกับแต่่ละท้องถิ่�น เป็็นตั่วจุดป็รื่ะกาย
โครื่งการื่ฯ โดยกรื่มืยุโรื่ป็จะทำาห่น้าท่�เช่้�อมืป็รื่ะสำาน
สำามืเกล่ยวน่�เข้าด้วยกัน

เรื่าส่ำวนให่ญ่ท่�เป็็นขาป็รื่ะจำากาแฟัร้ื่อนมัืก
ต้่องการื่ถ้่วยภาช้นะท่�ม่ืความืทนทาน สำามืารื่ถ่กักเก็บ 
ความืร้ื่อนไว้ให้่ได้นานท่�สุำดเพ่ิ�อคงความืห่อมืกรุ่ื่น
และรื่สำช้าติ่ท่�ด่ของกาแฟัไว้ โครื่งการื่ฯ น่�เป็ร่ื่ยบได้

กับภาช้นะชิ้�นนั�นท่�ไม่ืต้่องการื่สำรื่า้งความืป็รื่ะทบัใจ 
เพ่ิยงป็รื่ะเด่�ยวป็รื่ะด๋าว “การื่สำรื่้างความืยั�งย่น 
ในทุกมิืติ่” ห่ร่ื่อ “Sustainability of Things (SOT)”  
จ้งเป็็นอ่กห่น้�งแนวคดิสำำาคัญของเรื่าในการื่วางแผน
การื่เดินทางครัื่�งน่� เรื่ากำาห่นดให่ ้SOT เป็็นเป้็าห่มืาย
ของทุกสำาขาความืร่ื่วมืม่ือไทย - ยุโรื่ป็ท่�จะเกิดข้�น
ในอนาคต่ โดยต้่องนำาไป็สู่ำผลลัพิธ์ิท่�เป็็นรูื่ป็ธิรื่รื่มื  
ทั�งท่�ม่ืมืาต่รื่ฐานและม่ืความืยั�งย่น เป็็นมิืต่รื่ต่่อ 
สิำ�งแวดล้อมืเพ่ิ�อให้่สำามืารื่ถ่ส่ำงต่่อความืมัื�นคง 
ในด้านต่่าง ๆ สู่ำคนรุ่ื่นต่่อไป็ โดยเฉพิาะเม่ื�อคำาน้งว่า  
ความืพิยายามืท่�จะต่่อสู้ำกับการื่รื่ะบาดให่ญ่ของ 
โควิด เช่้น การื่ lockdown อยูแ่ต่่ในบ้าน การื่ย้าย
ธุิรื่กรื่รื่มืในช่้วิต่ป็รื่ะจำาวันทั�งห่มืดไป็สู่ำแพิลต่ฟัอรื่์มื
ดิจิทัล เป็ร่ื่ยบได้กับ “กรื่ะดาษลิต่มัืสำ” ท่�ทดสำอบ
ความืพิร้ื่อมืของเรื่าก่อนท่�จะเจอกับภัยคุกคามื 
จากความืเป็ล่�ยนแป็ลงด้านสำภาพิอากาศัท่�กำาลัง 
จะมืาถ้่งในอนาคต่อันใกล้

“กาแฟัแก้วน่�” สำำาห่รัื่บพิวกเรื่าจ้งม่ืความืพิิเศัษ  
และรื่สำช้าติ่กลมืกล่อมืไม่ืเห่ม่ือนใครื่

ยามืสำายของเช้้าวันห่น้�งช่้วงต้่นเด่อนธัินวาคมื  
2563 ท่�ลมืห่นาวจากเขต่ไซึ่บ่เร่ื่ยเริื่�มืพัิดเข้าสู่ำ 
เขต่ภาคเห่น่อของป็รื่ะเทศัไทย เมื่�อด่�มืกาแฟั 
จนห่มืดถ้่วยแล้ว ก็ถ้่งเวลาท่�เรื่าจะต้่องออกเดินทาง
ไป็เช่้ยงให่ม่ืกันเส่ำยท่...
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เชีียงใหัมื่่: ก�ล/เวิล� เล่�อนเลยผิ่�นพั้น 
มื่นต์เสุน่หั์มื่ิเล่อนร�ง จ�งหั�ย5 

การื่เดินทางจากกรืุ่งเทพิฯ ไป็เช่้ยงให่ม่ื 
ด้วยเคร่ื่�องบินใช้้เวลาเพ่ิยง 1 ชั้�วโมืงเศัษเท่านั�น นับว่า  
สำะดวกสำบายเป็็นอย่างยิ�ง โดยเฉพิาะเม่ื�อเท่ยบ
กับเม่ื�อสำมัืยรัื่ช้กาลท่� 4 - 5 ท่� ศั.ดรื่.แมืคกิลวาร่ื่  
และคณ์ะมืิช้ชั้นนาร่ื่ช้าวอเมืรื่ิกันผู้มืาเผยแพิรื่่ 
คริื่สำต่ศัาสำนาในสำยามืได้บันท้กไว้ว่า ต้่องเดินทาง
ด้วยเร่ื่อลัดเลาะไป็ต่ามืลำานำ�าปิ็งและใช้้เวลากว่า  
3 เด่อน6 กว่าจะถ้่งเช่้ยงให่ม่ื 

ภาพิเม่ืองเช่้ยงให่ม่ืยามืพิลบคำ�าในปี็ 2563 
ท่�สำว่างไสำวด้วยแสำงจากโคมืไฟัโซึ่ล่าเซึ่ลล์บนถ่นน
วงแห่วนชั้�นต่่าง ๆ ถ่นนทางลอด และต้่กรื่ามืบา้นช่้อง 
ท่�ทยอยเป็ิดไฟัด้วยกรื่ะแสำไฟัฟั้าท่�ส่ำงต่รื่งมืาจาก
เข่�อนภูมิืพิล ตั่วอาคารื่ของสำนามืบินเช่้ยงให่ม่ื 
ท่�ทันสำมัืยตั่�งต่รื่ะห่ง่านอยูไ่ม่ืก่�นาท่จากเขต่เม่ืองเก่า 
ม่ืศัักยภาพิรื่องรัื่บผู้โดยสำารื่กว่า 12 ล้านคนในปี็ 2562  
มืห่าวิทยาลัยเช่้ยงให่ม่ืซ้ึ่�งเป็็นสำถ่านศ้ักษา วิจัย  
และสัำ�งสำมืเผยแพิร่ื่ความืรู้ื่ในสำาขาต่่าง ๆ อันดับต้่น 
ของไทยและต่ิดอันดับโลก ห่มู่ือาคารื่สำำานักงาน  
ธินาคารื่ และสิำ�งอำานวยความืสำะดวกครื่บครัื่น 
เร่ื่ยงรื่ายอยูส่ำองขา้งทางไมืต่่่างจากกรื่งุเทพิฯ รื่วมืถ้่ง 
ความืเจริื่ญอ่�น ๆ ท่�ถ่าโถ่มืเข้าสู่ำจังห่วัดเช่้ยงให่ม่ื
ต่ามืแผนพิัฒนาเศัรื่ษฐกิจและสำังคมืแห่่งช้าต่ิ 
ท่�เรื่ิ�มืมืาต่ั�งแต่่ป็ี 25047 เห่ล่าน่� ไมื่ได้ทำาลาย 

เสำน่ห์่ท่�เป็็นเอกลักษณ์์เฉพิาะตั่วของเช่้ยงให่ม่ื 
ลงแมื้แต่่น้อย ช้าวเช่้ยงให่ม่ืยังคงส่ำ�อสำารื่กันด้วย  
“คำาเม่ือง” (ภาษาเห่น่อ) แต่่งกายด้วยผ้าพ่ิ�นเม่ือง  
เดินต่ลาดเช้้าท่�ขายอาห่ารื่พ่ิ�นเม่ืองเป็็นห่ลัก ชุ้มืช้น 
ยงัคงส่ำบสำานงานหั่ต่ถ่กรื่รื่มืและศิัลป็ะพ่ิ�นบ้าน อนุรื่กัษ์
สำถ่าปั็ต่ยกรื่รื่มืท้องถิ่�น เฉลิมืฉลองเทศักาลป็รื่ะเพิณ่์ 
ท่�ย้ดโยงกับความืเช่้�อทางศัาสำนา กิจกรื่รื่มืเห่ล่าน่� 
กลายเป็็นทุนทางวัฒนธิรื่รื่มือันป็รื่ะเมืินค่ามิืได้  
ผสำานกับความืเอาใจใส่ำของภาคส่ำวนต่่าง ๆ ทำาให้่
เช่้ยงให่มื่กลายเป็็นเป็้าห่มืายทางนโยบายด้าน
เศัรื่ษฐกิจสำร้ื่างสำรื่รื่ค์ (creative economy) ของ
รัื่ฐบาลปั็จจุบัน ท่�ต้่องการื่สำร้ื่างเช่้ยงให่ม่ืให้่เป็็น 
ต้่นแบบของรื่ะบบเศัรื่ษฐกิจท่�เติ่บโต่ได้ด้วย 
องค์ความืรู้ื่ท้องถิ่�นท่�เป็็นจุดแข็งในพ่ิ�นท่� ดังเช่้น 
วิสัำยทัศัน์ของผู้ว่ารื่าช้การื่จังห่วัดเช่้ยงให่ม่ืท่�กล่าว 
ในงานเล่�ยงอาห่ารื่คำ�าต้่อนรัื่บคณ์ะทูต่านุทูต่ 
ป็รื่ะเทศัยุโรื่ป็ 16 ป็รื่ะเทศั และ 1 กลุ่มืป็รื่ะเทศั8  
ท่�เข้าร่ื่วมืการื่เดินทางของเรื่าว่า “[จังห่วัดเช่้ยงให่ม่ื
มุ่ืงมัื�น] ขับเคล่�อนการื่พิฒันาพ่ิ�นท่�ไป็สู่ำเชียงใหม่ 4.0 
เม่ืองแห่่งช่้วิต่และความืมัื�งคั�งด้วยการื่ใช้้นวัต่กรื่รื่มื
และการื่รัื่งสำรื่รื่ค์คุณ์ค่าจากอัต่ลักษณ์์”

คำ�าค่นแรื่กของการื่เดินทางจบลงท่� North 
Gate Jazz Bar บาร์ื่เพิลงแจ๊สำท่�ม่ืคุณ์ป็อ ภรื่าดล  
พิรื่อำานวย เป็็นเจ้าของ คุณ์ป็อม่ืพ่ิ�นเพิเป็็นคนเช่้ยงให่ม่ื  
และเป็็นผู้เข่ยนห่นังส่ำอช่้�อ “ลมืใต้่ป็อด” เล่าเร่ื่�อง 

5 Chiang Mai Sketchbook (@chiangmaisketchbook), “กาล/เวลา เล่�อนเลยพิ้นผ่าน มืนต่์เสำน่ห่์มืิเล่อนรื่าง จางห่าย.  

 Time flies, things change but charming never does,” Instagram photo, December 26, 2019, https://www. 

 instagram.com/p/B6hYlMihOAz/?utm_source=ig_web_copy_link.
6 Daniel McGilvary, A	Half	Century	Among	the	Siamese	and	the	Lao:	an	Autobiography (Fleming H. Revell  

 Company, 1912).
7 แผนพิัฒนาเศัรื่ษฐกิจและสำังคมืแห่่งช้าต่ิฉบับท่� 1 (ป็ี 2504 - 2509) เน้น (1) การื่ลงทุนโครื่งสำรื่้างพิ่�นฐานของป็รื่ะเทศั (2) สำ่งเสำรื่ิมื 

 การื่อุต่สำาห่กรื่รื่มืทดแทนการื่นำาเข้า (3) จัดต่ั�งมืห่าวิทยาลัยในสำ่วนภูมืิภาคท่�ขอนแก่นและเช้่ยงให่มื่
8 คณ์ะทตู่านทุตู่ป็รื่ะจำาป็รื่ะเทศัไทยท่�รื่ว่มืเดนิทางกบัเรื่าครื่ั�งน่� ป็รื่ะกอบดว้ย (1) รื่ะดบัเอกอคัรื่รื่าช้ทตู่ - ยเูครื่น สำห่รื่าช้อาณ์าจกัรื่ เช้ก็  

 สำเป็น สำห่ภาพิยุโรื่ป็ โป็แลนด์ ออสำเต่รื่่ย เนเธิอรื่์แลนด์ อิต่าล่ ไอรื่์แลนด์ นอรื่์เวย์ ฮั่ังการื่่ รื่ัสำเซึ่่ย ลักเซึ่มืเบิรื่์ก (2) รื่ะดับอุป็ทูต่ -  

 คอซึ่อวอ ฝรื่ั�งเศัสำ (3) รื่ะดับรื่องห่ัวห่น้าสำำานักงาน - โป็รื่ตุ่เกสำ
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การื่เดินทางของเขาโดยใช้้แซึ่กโซึ่โฟันเพ่ิยงตั่วเด่ยว 
จากเช่้ยงให่ม่ืไป็ยังยุโรื่ป็ พิลังอันเห่ล่อล้นและ 
ความืมุ่ืงมัื�นท่�ส่ำงผ่านทุกตั่วโน้ต่ท่�เขาเล่นในคำ�าค่นนั�น  
สำะท้อนความืป็รื่ะทับใจในวัฒนธิรื่รื่มืท่�แต่กต่่าง 
และม่ืเอกลักษณ์์เฉพิาะจากการื่เดินทางไป็แต่่ละท่� 
ของเขาทั�งมือสำโก ป็าร่ื่สำ บาร์ื่เซึ่โลนา และเบอร์ื่ลิน  
รื่วมืถ้่งความืตั่�งใจท่�จะเปิ็ดโอกาสำให้่นักดนต่ร่ื่ไทย 
ม่ืโอกาสำในรื่ะดับโลกผ่านร้ื่านเล็ก ๆ ท่�เขาก่อตั่�งข้�น  
เป็็นแรื่งบันดาลใจในการื่เปิ็ดทริื่ป็ของเรื่าได้อย่างด่ 
เลยท่เด่ยว

ทำุนทำ�งด้�นวิัฒนธรรมื่ทำี�หัล�กหัล�ยสุู่
 “เศรษฐกิจสุร้�งสุรรค์” ในระดับชีุมื่ชีน
ฐ�นร�ก

ด้วยป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ท่�ยาวนานกว่า 720 ปี็  
และในฐานะศูันย์กลางของอาณ์าจักรื่ล้านนา 
ในอด่ต่ งานศิัลป็หั่ต่ถ่กรื่รื่มืของเช่้ยงให่ม่ืม่ืเอกลักษณ์์
ท่�ไม่ืเห่ม่ือนใครื่ และม่ืความืห่ลากห่ลายแต่กแขนง
ได้ถ้่ง 9 สำาขา ทั�งการื่ปั็�นและห่ล่อ การื่ทอและ 
เยบ็ปั็กถั่กร้ื่อย การื่แกะสำลกั การื่จักสำาน การื่กอ่สำร้ื่าง  
การื่เข่ยนห่ร่ื่อการื่วาด การื่ทำาเคร่ื่�องกรื่ะดาษ  
การื่บุดุนโลห่ะ รื่วมืถ้่งเคร่ื่�องเขิน ชุ้มืช้นแต่่ละแห่่ง
ต่่างก็ม่ืความืเช่้�ยวช้าญงานหั่ต่ถ่กรื่รื่มืในสำาขาของต่น  
เช่้น ห่มู่ืบ้านทำาร่ื่มืบ่อสำร้ื่าง ไม้ืแกะสำลักบ้านถ่วาย 
เคร่ื่�องเงินเคร่ื่�องเขินชุ้มืช้นวัวลาย เป็็นต้่น อัต่ลักษณ์์ 
อันโดดเด่นของงานหั่ต่ถ่กรื่รื่มืของเช่้ยงให่ม่ืน่� 
ม่ืองค์ป็รื่ะกอบเม่ืองสำร้ื่างสำรื่รื่ค์ครื่บถ้่วนต่ามืท่�  
UNESCO กำาห่นด กล่าวค่อ ม่ืทั�งพัิฒนาการื่ 
มืาจากรื่ากเห่ง้าทางวัฒนธิรื่รื่มื เป็็นอุต่สำาห่กรื่รื่มื
หั่ต่ถ่ศัลิป์็ และสำามืารื่ถ่ผสำมืผสำานกบัความืรื่ว่มืสำมัืย 
ได้อย่างลงตั่ว9 

สำองท่�ห่มืายแรื่กของการื่เดินทางเยอ่นเช่้ยงให่ม่ื
จ้งเป็็นการื่แสำดงให้่คณ์ะทูต่ยุโรื่ป็เห็่นถ้่งศัักยภาพิ 
ด้านน่�ของเช่้ยงให่ม่ื เรื่าไป็เย่�ยมืช้มื “Prempracha’s 
Collection” และ “Charmlearn Studio” สำองโมืเดล 
เศัรื่ษฐกิจสำร้ื่างสำรื่รื่ค์ท่�แม้ืรืู่ป็แบบการื่ทำาธุิรื่กิจ 
จะแต่กต่่างกัน แต่่ลักษณ์ะสำำาคัญท่�ทั�งสำองแห่่งม่ืร่ื่วมืกัน 
ค่อ การื่ให้่คุณ์ค่าและความืสำำาคัญต่่อภูมิืปั็ญญาท้องถิ่�น  
โดยเปิ็ดโอกาสำและพ่ิ�นท่�ให้่คนทำางานศิัลป็ะในชุ้มืช้น
เข้ามืาต่่อยอดทักษะและรัื่งสำรื่รื่ค์ผลงานของต่น  
จนกลายเป็็นผลิต่ภัณ์ฑ์์ท่�ม่ืคุณ์ภาพิและขายได้ 
ในรื่ะดับโลก “การื่ทำาเซึ่รื่ามืิกก็เห่ม่ือนการื่ทอผ้า
ห่ร่ื่อหั่ต่ถ่กรื่รื่มือย่างอ่�น ท่�ใช้้เคร่ื่�องมื่อเห่ม่ือนกัน
แต่่ต่่างกันท่�ด่ไซึ่น์ ข้�นอยู่กับฝีม่ือ และการื่ใช้้เวลา
ในการื่ฝึกฝน” ผู้จัดการื่ของ Prempracha’s 
Collection กล่าว

หุ้่นส่ำวนความืร่ื่วมืม่ือของทั�งสำองแห่่งน่�ไม่ืได้ 
จำากัดเฉพิาะในเขต่จังห่วัดเช่้ยงให่มื่เท่านั�น เม่ื�อปี็  
2562 เคร่ื่อข่ายศิัลปิ็นรื่ะดับป็รื่ะเทศัท่�เป็็นคนเช่้ยงให่ม่ื 
ของ Charmlearn Studio นำาโดยคุณ์ณั์ฐพิล  
วรื่รื่ณ์าภรื่ณ์์ ไดจั้ดงาน Chiang Mai International 
Ceramic Arts and Culture Symposium ข้�นเป็็น
ครัื่�งแรื่ก และเชิ้ญเห่ล่าศิัลปิ็นจากป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ  
มืาจัดแสำดงผลงานและแลกเป็ล่�ยนป็รื่ะสำบการื่ณ์์
กับศิัลปิ็นในภาคเห่น่อต่อนบนเป็็นเวลา 10 วัน  
ท่�คุณ์ณั์ฐพิลฯ บอกกับเรื่าว่า ม่ืศิัลปิ็นจากเช็้กและ
ตุ่รื่ก่เข้าร่ื่วมืด้วย นอกจากน่� ในรื่ะยะยาว บ้านพัิก
ของ Charmlearn Studio ก็เปิ็ดรัื่บศิัลปิ็นต่่างช้าติ่
ท่�เป็็น “เพ่ิ�อนของเพ่ิ�อน” ให้่เข้ามืาทำางานศิัลป็ะ
ในพ่ิ�นท่�จังห่วัดเช่้ยงให่ม่ืในลักษณ์ะ long-term 
residency และท่� Prempracha’s Collection  
ก็เคยร่ื่วมืออกแบบเคร่ื่�องเซึ่รื่ามิืกกับนักออกแบบ

9 “เช้่ยงให่มื่เมื่องห่ัต่ถ่กรื่รื่มืสำรื่้างสำรื่รื่ค์,” Creative City Chiang Mai, accessed December 25, 2020, https://www. 

 creativecitychiangmai.com/articles/เช้่ยงให่มื่เมื่องห่ัต่ถ่กรื่รื่มื.
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ช้าวฝรัื่�งเศัสำ เพ่ิ�อให้่สิำนค้าเห่มืาะสำมืกับรื่สำนิยมืลูกค้า
ฝั�งยุโรื่ป็ด้วย

ในฐานะนักการื่ทูต่ ผมือดไม่ืได้ท่�จะช่้�นช้มื 
ความืคิดและวิสัำยทัศัน์ของศิัลปิ็นท้องถิ่�นเห่ล่าน่� 
ท่�นอกจากแสำดงให้่เห็่นศัักยภาพิของศิัลปิ็นไทย 
ในรื่ะดับสำากลแล้ว งานของพิวกเขายังม่ืคุณู์ป็การื่
เป็็นรูื่ป็ธิรื่รื่มืต่่อท้องถิ่�น และสำนับสำนุนงานของ
พิวกเรื่าท่�กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัด้วยการื่ช่้วย
สำร้ื่างความืสัำมืพัินธ์ิและความืเข้าใจอันด่ในรื่ะดับ
ป็รื่ะช้าช้น ห่ร่ื่อท่�เร่ื่ยกกันว่า “การื่ทูต่ภาคป็รื่ะช้าช้น”  
(people-to-people diplomacy) ด้วยเช่้นกัน

CMU STeP: โมื่เดลนำ�องค์ควิ�มื่รู้ยุโรปี 
ขับเคล่�อนสุู่สุมื่�ร์ตซีิตี� ทำ่องเทีำ�ยวิยั�งย่น

อุทยานวิทยาศัาสำต่ร์ื่และเทคโนโลย ่ 
มืห่าวิทยาลัยเช่้ยงให่ม่ื (Science and Technology  
Park Chiang Mai University: CMU STeP)  
ถ่่อเป็็นไฮั่ไลต์่ของการื่นำาคณ์ะทูต่ป็รื่ะเทศัยุโรื่ป็  
16 ป็รื่ะเทศั และ 1 กลุ่มืป็รื่ะเทศั เดินทางเย่อน
เช่้ยงให่ม่ืครัื่�งน่� โดยกิจกรื่รื่มืการื่ห่าร่ื่อกลุ่มืย่อย  
(break-out session) ใน 4 หั่วข้อห่ลักของความืร่ื่วมืม่ือ 
กับจังห่วัดเช่้ยงให่ม่ื ได้แก่ (1) วิทยาศัาสำต่รื่ ์เทคโนโลย่ 
และนวัต่กรื่รื่มื (2) เม่ืองอัจฉริื่ยะ (3) การื่ท่องเท่�ยว
ยั�งย่น และ (4) ความืคิดสำร้ื่างสำรื่รื่ค์และการื่ออกแบบ 
นั�น จะเปิ็ดโอกาสำให้่สำามืเกล่ยว (triple helix) ของเรื่า 
ได้พูิดคุยร่ื่วมืกันอย่างเต็่มืท่�ถ้่งโครื่งการื่ท่�เป็็น 
รูื่ป็ธิรื่รื่มืจับต้่องได้ สำร้ื่างความืเป็ล่�ยนแป็ลงให้่กับ
ชุ้มืช้นอย่างยั�งย่นในทุกมิืติ่ และส่ำงเสำริื่มืความืเป็็น 
หุ้่นส่ำวนในรื่ะยะยาว โดยเปิ็ดพ่ิ�นท่�ให้่คณ์ะทูต่ 
ป็รื่ะเทศัยุโรื่ป็เข้าร่ื่วมืด้วย

ความืร่ื่วมืม่ือทั�ง 4 ด้านท่�เป็ร่ื่ยบเสำม่ือน 
แกนกลางของการื่ขับเคล่�อนพัิฒนาเม่ืองเช่้ยงให่ม่ื 
ในยุคต่่อไป็นั�น ในเวลาน่�ม่ืโจทย์ให่ญ่ร่ื่วมืกัน ค่อ  
การื่แพิรื่่รื่ะบาดของโควิด-19 ท่�เม่ื�อเท่ยบกับวิกฤต่
ของมืวลมืนุษยช้าติ่อ่�นในอด่ต่ การื่รื่ะบาดให่ญ่ 
ครัื่�งน่�ม่ืทั�งความืเห่ม่ือนและความืต่่างท่�ส่ำงผล 
อยา่งมืากต่่อวิธ่ิการื่ใช้้องค์ความืรู้ื่ในการื่พัิฒนาเม่ือง 
ในรื่ะดับญาณ์วิทยา (epistemology) เลยท่เด่ยว  
กล่าวค่อ วิกฤต่ครัื่�งน่�ต่่างจากครัื่�งอ่�นเน่�องจาก
โครื่งสำร้ื่างพ่ิ�นฐานของเม่ืองยังอยู่ครื่บไม่ืถู่กทำาลาย 
ดังเช่้นในเห่ตุ่ความืขัดกันทางอาวุธิ แต่่มืนุษย์จำาเป็็น
ต้่องถ่อยห่่างและเพิิ�มื “พ่ิ�นท่�ว่าง” (space) รื่ะห่ว่างกัน 
มืากข้�นดังเช่้นการื่รื่ะบาดให่ญ่ทุกครัื่�ง “พ่ิ�นท่�ว่าง”  
ในปั็จจุบนั คงมิืใช่้การื่สำร้ื่างพ่ิ�นท่�โล่งทางกายภาพิดังท่�
จักรื่พิรื่รื่ดินโป็เล่ยนท่� 3 บัญช้าให้่บารื่อน ออสำสำมืาน  
(Baron Haussmann) ป็รัื่บผังเม่ืองกรุื่งป็าร่ื่สำ 
ขนานให่ญ่โดยการื่ทุบทำาลายอาคารื่กว่า 12,000 แห่่ง  
ห่ร่ื่อตั่ดถ่นน “อะเวนิว” ผ่านเขต่สำลัมื เพิรื่าะกรุื่งป็าร่ื่สำ 
ในช้่วงศัต่วรื่รื่ษท่� 18 นั�นแออัดจนเกินไป็ รื่วมืถ้่ง
ขาดสำาธิารื่ณู์ป็โภคท่�ด่จนทำาให้่เกิดการื่รื่ะบาดของ
อห่ิวาต่กโรื่คและไทฟัอยด์ครื่่าช้่วิต่ผู้คนมืากมืาย10  
แต่่เป็็นการื่ขับเคล่�อนและเป็ล่�ยนโฉมืเม่ืองด้วย
เทคโนโลย่ท่�เช่้�อมืโยงมืนุษย์ผ่านเคร่ื่อข่ายไซึ่เบอร์ื่ 
เพ่ิ�อทำากิจกรื่รื่มืต่่าง ๆ ในช้่วงท่�ไม่ืสำามืารื่ถ่พิบห่น้า
ห่ร่ื่อสัำมืผัสำกันได้ ต่ลอดจนในการื่เต่ร่ื่ยมืความืพิร้ื่อมื
เม่ืองให้่มืนุษย์สำามืารื่ถ่อยู่ได้โดยม่ืคุณ์ภาพิช่้วิต่ 
ท่�ด่ และม่ืความืต้่านทาน (resilience) ต่่อวิกฤต่
อย่างการื่เป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพิภูมิือากาศัท่�ผู้สัำนทัด 
กรื่ณ่์ห่ลายคนมืองว่าจะเป็็นภัยคุกคามืให่ญ่ของ 
มืวลมืนุษยช้าติ่ครัื่�งต่่อไป็

10 “Story of cities #12: Haussmann rips up Paris – and divides France to this day,” The Guardian, accessed  

  December 25, 2020, https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/31/story-cities-12-paris-baron-haussmann- 

  france-urban-planner-napoleon.
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การื่ห่าร่ื่อภายในห้่องกลุ่มืย่อยต่่าง ๆ จ้งมุ่ืงสู่ำ
จุดมุ่ืงห่มืายข้างต้่น ค่อ เพ่ิ�อใช้้นวัต่กรื่รื่มืในการื่สำรื่า้ง
คุณ์ภาพิช่้วิต่และรื่ะบบเศัรื่ษฐกจิท่�ด่ ม่ืภูมิืต้่านทาน
ให้่แก่ชุ้มืช้น โดยไมื่ละทิ�งรื่ากเห่ง้าภูมิืปั็ญญา 
และปู็มืป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ของจังห่วัดเช่้ยงให่ม่ื ในห้อง
กลุ่มย่อย “เมืองอัจฉริยะ” ม่ืป็รื่ะโยคท่�ผู้บรื่รื่ยาย
ใช้้สำร้ื่างความืเข้าใจเก่�ยวกับคำาน่� ค่อ “เม่ืองอจัฉริื่ยะ
เป็็นกรื่ะบวนการื่มืิใช่้ผลิต่ภัณ์ฑ์์ (Smart city is 
the process not the product)” สหภ�พยุโรป  
สหร�ชอ�ณ�จกัร อิต�ลี ไอร์แลนด์ ให้่ความืสำำาคัญ
กับการื่ใช้้นวัต่กรื่รื่มืด้านโครื่งสำร้ื่างสำถ่าปั็ต่ยกรื่รื่มื
และการื่ออกแบบภายในเพ่ิ�อเพิิ�มืความืสำะดวกสำบาย
ให้่กับอาคารื่โบรื่าณ์ เสำรื่มิืสำร้ื่างความืต่รื่ะห่นกัรู้ื่และ
การื่ม่ืกรื่อบกฎห่มืายท่�เอ่�อป็รื่ะโยช้น์ต่่อการื่รัื่กษาไว้ 
ซ้ึ่�งมืรื่ดกทางวัฒนธิรื่รื่มืทั�งท่�จับต้่องได้และไม่ืได้  
ในขณ์ะท่� ฝร่ังเศส เสำนอรูื่ป็แบบการื่พัิฒนาโครื่งข่าย 
ขนส่ำงสำาธิารื่ณ์ะท่�ไม่ืทำาลายเม่ืองเก่าโดยการื่ใช้้รื่ะบบ
รื่ถ่รื่าง (tramway) ส่ำวน ออสเตรีย ก็พิร้ื่อมืจะ 
ผลักดันความืร่ื่วมืม่ือด้านพิลังงานสำะอาดอย่าง
ไฮั่โดรื่เจน การื่ร่ื่ไซึ่เคิลคาร์ื่บอนห่ร่ื่อช่้วมืวล  
(Biomass) กับเช่้ยงให่ม่ื ให้่ช้าวบ้านนำาเศัษกิ�งไม้ื
มืาแลกเป็ล่�ยนเป็็นเงินแทนการื่เผาเพ่ิ�อลดการื่สำร้ื่าง
ฝุ่นควันท่�ต้่นเห่ตุ่ ทั�งห่มืดน่�เป็็นกรื่ะบวนการื่ท่�อาศััย
เวลาและม่ืมืนุษยเ์ป็็นปั็จจัยขับเคล่�อนดังท่�ผู้บรื่รื่ยาย
ได้กล่าวไว้เม่ื�อต่อนต้่น

ในห้่องกลุ่มย่อยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ความืร่ื่วมืม่ือในรูื่ป็แบบการื่วิจัยร่ื่วมื 
แลกเป็ล่�ยนผู้เช่้�ยวช้าญโดยม่ืเป้็าห่มืายเพ่ิ�อส่ำงเสำริื่มื 
ความืยั�งย่น เป็็นแนวทางท่�ป็รื่ะเทศัยุโรื่ป็สำ่วนให่ญ่
ให้่ความืสำนใจ อาทิ สเปน เช็ก ยูเครน รัสเซีย  
ลักเซมเบิร์ก นอกจากน่� ความืร่ื่วมืม่ือในการื่ยกรื่ะดับ
มืาต่รื่ฐานและกฎเกณ์ฑ์์ต่่าง ๆ รื่วมืถ้่งการื่พิัฒนา

สิำนค้าต้่นแบบให้่ได้ต่ามืมืาต่รื่ฐานยโุรื่ป็ (European 
Standards) และคำาน้งถ้่งความืต่้องการื่ของต่ลาด  
ก็ได้รัื่บความืสำนใจไม่ืน้อยจากสเปน เช็ก ยูเครน  
และโปแลนด์ ต่ลอดจนอิต�ลีท่�ยำ�าว่า ความืต่กลง
การื่คา้เสำร่ื่ไทย - EU ท่�กำาลังจะเจรื่จากนัในเร็ื่ววันน่�  
จะเป็็นกรื่อบการื่ดำาเนินการื่ในด้านน่� นำาไป็สู่ำการื่ลด 
มืาต่รื่การื่ก่ดกันและเอ่�อให้่การื่ค้ารื่ะห่ว่างสำองฝ่าย
เพิิ�มืพูินอย่างยั�งย่นต่่อไป็

สำำาห่รัื่บห้องกลุ่มย่อยด้�นก�รท่องเท่ียว
และเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ห่ลักให่ญ่ใจความืเป็็น
เร่ื่�องการื่คงไว้ซ้ึ่�งกลิ�นอายแห่่งล้านนาท่�ม่ืเอกลักษณ์์
เฉพิาะต่ัวของจังห่วัดเช่้ยงให่ม่ื เช่้น การื่ชู้จุดเด่น
ด้านอาห่ารื่เห่น่อสำำาห่รัื่บทุกรื่ะดับความืร่ื่วมืม่ือ  
โดยเฉพิาะในรื่ะดับ upstream ท่�สหร�ชอ�ณ�จักร
และเนเธอร์แลนดใ์ห้่ความืสำนใจเป็็นอย่างยิ�งเก่�ยวกับ 
การื่ทำาการื่เกษต่รื่โมืเลกุลและเกษต่รื่อัจฉริื่ยะ  
นอกจากน่� ห่ลายป็รื่ะเทศัยังสำนใจความืรื่่วมืม่ือ 
ในการื่สำร้ื่าง ecosystem ท่�เอ่�อต่่อการื่ด้งดูด 
การื่ทอ่งเท่�ยวเฉพิาะทางอยา่งด้านสุำขภาพิ (wellness  
tourism) ท่�เน้นการื่พิำานักรื่ะยะยาว รื่วมืถ้่ง 
การื่ป็รัื่บเป็ล่�ยนภาพิลักษณ์์สู่ำการื่เป็็นจุดห่มืาย 
ป็ลายทางของการื่ท่องเท่�ยวท่�เน้นคุณ์ภาพิมืากกว่า
ป็ริื่มืาณ์ นอรเ์วย์กล่าวช่้�นช้มืศัักยภาพิในด้านเศัรื่ษฐกิจ
สำร้ื่างสำรื่รื่ค์ของเช่้ยงให่ม่ื รื่วมืถ้่งความืเป็็นไป็ได้ 
ในการื่สำง่เสำริื่มืให้่อุต่สำาห่กรื่รื่มืออกแบบของสำองฝา่ย
ทำางานร่ื่วมืกันด้วย

ปี๊�กละเน้อ ละปี๊ะกั�นแหัมื่ใหัมื่่ 
(ล�ก่อนหั�ใชี่ล�จ�ก)

ในรื่ะห่ว่างการื่เดินทางกลับจากเช่้ยงให่ม่ื  
ผมืเปิ็ดอ่านห่นังส่ำอเล่มืห่น้�งช่้�อ Chiang Mai 
Sketchbook11 ท่�รื่วมืเอาภาพิวาดส่ำนำ�าและเร่ื่�องรื่าว

11 สำ่บค้นข้อมืูลเพิิ�มืเต่ิมืได้ท่� https://www.chiangmaisketchbook.com/
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ของสำถ่านท่�ต่่าง ๆ ในจังห่วัดเช่้ยงให่ม่ืกว่า 50 ภาพิ  
ในแบบท่�ผู้เข่ยนช่้�นช้อบ ซ้ึ่�งทำาให้่ผมือดไม่ืได้ท่�จะม่ื
คำาถ่ามืในใจว่า แล้วความืป็รื่ะทบัใจในการื่นำาเพ่ิ�อน
คณ์ะทูต่ยุโรื่ป็มืาเย่อนเช่้ยงให่ม่ืในครัื่�งน่�ค่ออะไรื่  
เม่ื�อลองไต่ร่ื่ต่รื่องดแูล้ว ดูเห่ม่ือนว่าคำาต่อบขอ้แรื่กนั�น 
จะไม่ืได้ข้�นอยู่ กับตั่วผมืทั�งห่มืดเส่ำยท่เด่ยว  
เพิรื่าะคงจะด่ไม่ืน้อยห่ากการื่เดินทางครัื่�งน่�ของเรื่า 

12 ผู้เข่ยนขอขอบคุณ์จังห่วัดเช้่ยงให่มื่ อบจ. เช้่ยงให่มื่ สำภาอุต่สำาห่กรื่รื่มื จ.เช้่ยงให่มื่ สำภาห่อการื่ค้า จ.เช้่ยงให่มื่ การื่ท่องเท่�ยว  

  จ.เช้่ยงให่มื่ Creative Economy Agency (CEA) มืห่าวิทยาลัยเช้่ยงให่มื่และทุกห่น่วยงานท่�เก่�ยวข้องท่�ได้รื่่วมืแรื่งรื่่วมืใจ 

  ให่้การื่เดินทางครื่ั�งน่�ป็รื่ะสำบความืสำำาเรื่็จ ได้รื่ับเสำ่ยงต่อบรื่ับและคำาช้่�นช้มืเป็็นอย่างด่จากทุกฝ่าย ขอบคุณ์ครื่ับ

สำามืารื่ถ่ต่่อยอดกลายเป็็นโครื่งการื่ความืร่ื่วมืม่ือรื่ะห่ว่าง 
เช่้ยงให่ม่ืกับยุโรื่ป็ท่�เป็็นรูื่ป็ธิรื่รื่มืและม่ืความืยั�งย่น  
ทำาให่เ้กิดป็รื่ะโยช้น์กับป็รื่ะช้าช้นจรื่งิ ๆ เพ่ิยงสัำกห่น้�ง
ห่ร่ื่อสำองโครื่งการื่ สำำาห่รื่บัความืป็รื่ะทบัใจอ่กเร่ื่�องห่น้�ง 
ก็ค่อ จังห่วัดเช่้ยงให่ม่ืเองท่�ได้แสำดงศัักยภาพิ 
อย่างเต็่มืท่�จนเป็็นท่�ป็รื่ะจักษ์แก่สำายต่าของเพิ่�อน 
ช้าวยโุรื่ป็ของเรื่าว่า เช่้ยงให่ม่ืพิร้ื่อมืท่�จะเป็็นหุ้่นส่ำวน 
ท่�เท่าเท่ยมืกับยุโรื่ป็ในรื่ะดับโลกได้อย่างภาคภูมิื  
คิดถ้่งต่รื่งน่� บทเพิลงในความืคดิคำาน้งของใครื่บางคน 
ท่� North Gate Jazz Bar ก็แว่วมืาในหั่วว่า 

“…กรื่ะต่่ายน้อยบินมืา
พิายูนิคอร์ื่นส่ำส้ำมืมืาด้วย
บินไป็ด้วยกันเห่น่อทุ่งห่ญ้าส่ำมืรื่กต่
ไป็รื่อพิบกรื่ะรื่อกส่ำม่ืวง
กรื่ะต่่ายน้อยบินมืา
ต่ามืห่าห่ม่ืแพินด้าส่ำเห่ล่อง
แวะเก็บใบย่�ห่ร่ื่า
ไป็ฝากห่นอนไม้ืไผ่ท่�สำวนป็รุื่ง
กรื่ะต่่ายน้อยบินมืา
ถ่ลาลงกับลมืใต้่ป็อด
ลอยไป็ต่ามืกรื่ะแสำนำ�าอุ่นจากโลกใบท่�เจ็ด

ห่วังจะเจอกรื่ะรื่อกส่ำมื่วงและห่ม่ืแพินด้า 
  ส่ำเห่ล่อง…”

ไม่ืแน่นะครัื่บ ใน Chiang Mai Sketchbook 
เล่มืต่่อไป็ อาจม่ืภาพิวาดส่ำนำ�าท่�ได้แรื่งบันดาลใจมืาจาก  
“โครื่งการื่ส่ำงเสำริื่มืการื่นำาองค์ความืรู้ื่จากภูมิืภาค
ยุโรื่ป็เพ่ิ�อพัิฒนาท้องถิ่�นไทย” ก็เป็็นได้...12 
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ง�นก�รทำูตไทำยในดินแดนพัุทำธภูมื่ิ

ยุ่คโควิด-19

สถานกงสุลใหญ่ ณ เม่องกัลกัตตา ต้ังอยู่บนพ่้นที่ยุทธศาสตร์ทางภาคตะวันออก
ของอินเดีย มีเขตอาณาครอบคลุม 5 รัฐ และดินแดนสหภาพ 1 ดินแดน1 ซึ่ึ่งพื้นที่ดังกล่าว
เคยเป็นแหล่งอารยธรรมอันรุ่งเร่องทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานท่ีในพุทธประวัติ  
โดยเฉพาะตำาบลพุทธคยา อำาเภอคยา รัฐพิหาร ที่เป็นท่ีต้ังของวัดมหาโพธ์ิพุทธคยา หร่อ  
“มหาโพธิมหาวิหาร” (महााबोोधि� महााधि�हाार) ในบริเวณปริมณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ ์ 
เป็นสังเวชนียสถาน สถานที่แห่งการรำาลึกถึงการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หร่อยูเนสโก นอกจากนี้ ตำาบลพุทธคยาและพ่้นที่ใกล้เคียงในรัฐพิหาร 
ยังเป็นสถานที่ต้ังของวัดและสำานักปฏิบัติธรรมไทยเป็นจำานวนมาก อันเป็นผลส่บเน่่องมาจาก 
นโยบายของชวาหะร์ลาล เนห์รู อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกแห่งสาธารณรัฐอินเดีย  
ที่ต้องการฟ้�นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ  ใช้ประโยชน์จากรากฐาน 
ทางพระพุทธศาสนาของอินเดียเป็นเคร่่องม่อทางการทูตในการกระชับความสัมพันธ์ 
ทางการทูตกับบรรดาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย และส่งเสริมให้พุทธคยาเป็นชุมชน 
พุทธนานาชาติอย่างแท้จริง2 โดยเฉพาะในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ มีวัดและ 
สถานปฏิบัติธรรมของไทยต้ังอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 30 แห่ง และมีชาวไทยพุทธเดินทาง 
มาแสวงบุญมากถึงปีละประมาณ 70,000 - 80,000 คน 

ณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี

กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เม่องกัลกัตตา

1 รื่ัฐและดินแดนสำห่ภาพิในความืดูแลของสำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ เมื่องกัลกัต่ต่า ได้แก่ รื่ัฐเบงกอลต่ะวันต่ก (West Bengal)  

 รื่ัฐพิิห่ารื่ (Bihar) รื่ัฐฉัต่ต่่สำครื่ห่์ (Chhattisgarh) รื่ัฐฌารื่ขัณ์ฑ์์ (Jharkhand) รื่ัฐโอดิศัา (Odisha) และดินแดนสำห่ภาพิห่มืู่เกาะ 

 อันดามืันและห่มืู่เกาะนิโคบารื่์ (Andaman and Nicobar Islands)
2 สำามืารื่ถ่ศั้กษาข้อมืูลเก่�ยวกับพิุทธิคยาและนโยบายการื่ทูต่ของอินเด่ยยุคห่ลังป็รื่ะกาศัเอกรื่าช้ได้ทางบทความืออนไลน์  

 “Mahabodhi Mahavihar in Bodh Gaya: Temple of Enlightenment” โดย SHASHANK SHEKHAR SINHA ในเว็บไซึ่ต่์

  https://frontline.thehindu.com/arts-and-culture/heritage/temple-of-enlightenment/article32711551.ece
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การื่รื่ะบาดของโรื่คโควดิ-19 ทำาให่บ้ริื่บทของ
โลกเป็ล่�ยนไป็ กิจกรื่รื่มืทางเศัรื่ษฐกิจ การื่เดินทาง 
และการื่รื่วมืกลุ่มืของคนจำานวนมืากไม่ืสำามืารื่ถ่กรื่ะทำา
ได้โดยเสำร่ื่อ่กต่่อไป็ และรัื่ฐบาลอินเด่ยได้ใช้้มืาต่รื่การื่ 
“ปิ็ดเม่ือง” ห่ร่ื่อ “lockdown” ท่�เข้มืงวดตั่�งแต่่เริื่�มื
การื่รื่ะบาดเพิ่�อป้็องกันการื่แพิรื่ก่รื่ะจายของเช่้�อไวรัื่สำ
ในสำภาพิความืเป็็นอยู่ของป็รื่ะช้าช้นท่�แออัด ทำาให้่ 
คนไทยห่ลายพัินคนในทั�วทั�งป็รื่ะเทศัอินเด่ย 
ต่กค้าง ซ้ึ่�งรื่วมืถ้่งคณ์ะสำงฆ์และผู้แสำวงบุญช้าวไทย 
สำถ่านกงสำลุให่ญ่ฯ จ้งดำาเนนิภารื่กิจทางการื่ทตู่เพ่ิ�อ
ต่อบสำนองความืต้่องการื่เฉพิาะกิจในสำถ่านการื่ณ์์ให่ม่ื
แห่่งศัต่วรื่รื่ษ โดยภารื่กิจเร่ื่งด่วนท่�สำำาคัญท่�สุำดค่อ  
“การื่ทูต่ป็รื่ะช้ารื่ัฐ” ซ้ึ่�งป็รื่ะกอบด้วยมิืติ่กงสุำลและ 
มิืติ่ศัาสำนา และภารื่กิจ “การื่ทูต่สำาธิารื่ณ์สำุข”  
ในขั�นเริื่�มืต้่นและจะเป็็นป็รื่ะโยช้น์ต่่อผู้แสำวงบุญ 
ช้าวไทยและป็รื่ะช้าช้นในพ่ิ�นท่�ด้วย 

1. ก�รทำูตปีระชี�รัฐ 
โดยนิยามื “การื่ทูต่ป็รื่ะช้ารื่ัฐ” ห่มืายถ้่ง  

การื่ดำาเนินนโยบายการื่ทูต่ท่�บูรื่ณ์าการื่ความืร่ื่วมืม่ือ 
จากทุกภาคส่ำวนทั�งภาครัื่ฐ ภาคเอกช้น และ 
ภาคป็รื่ะช้าช้น เพิ่�อบรื่รื่ลุเป้็าห่มืายร่ื่วมืกัน ซ้ึ่�งภารื่กจิ
การื่ทูต่ป็รื่ะช้ารื่ัฐท่�สำำาคัญและจำาเป็็นเร่ื่งด่วนท่�สุำด 
ท่�สำถ่านกงสำุลให่ญ่ฯ ได้ดำาเนินการื่ ค่อ การื่จัด 
เท่�ยวบินอพิยพิพิรื่ะภิกษุ ผู้ป็ฏิิบตั่ธิิรื่รื่มื และคนไทย
ท่�ต่กค้างอยู่ในพ่ิ�นท่�เขต่อาณ์าและพ่ิ�นท่�ใกล้เค่ยง  
ซ้ึ่�งเป็็นการื่ดำาเนินการื่ท่�ซัึ่บซ้ึ่อนและเกิดแนวป็ฏิิบัติ่ให่ม่ื 
ข้�นมืากมืายทั�งในส่ำวนของฝ่ายไทยและฝ่ายอินเด่ย 
สำามืารื่ถ่อธิิบายขั�นต่อนได้โดยสัำงเขป็ ดังน่� 

1.1 การื่ป็รื่ะสำานขอโควต่าผู้โดยสำารื่สำำาห่รัื่บ
เท่�ยวบินอพิยพิกับรัื่ฐบาลไทย (ท่�ป็รื่ะชุ้มืศูันย์บริื่ห่ารื่
สำถ่านการื่ณ์์การื่แพิรื่่รื่ะบาดของโรื่คติ่ดเช่้�อไวรัื่สำ
โคโรื่นา 2019 (ศับค.) ผ่านกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั)

1.2 การื่ป็รื่ะสำานกับสำายการื่บินเพ่ิ�อจัด 
เท่�ยวบินอพิยพิเช้่าเห่มืาลำา

1.3 การื่ขออนุมัืติ่ เ ท่�ยวบินอพิยพิกับ 
ฝ่ายอินเด่ย (กรื่ะทรื่วงการื่บินพิลเร่ื่อนอินเด่ย  
ผ่านกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัอินเด่ย) 

1.4 การื่ป็รื่ะสำานจัดพิาห่นะและจัดทำา 
เสำ้นทางการื่เคล่�อนย้ายคนไทยข้ามืรื่ัฐต่่าง ๆ

1.5 การื่ขออนุมัืติ่การื่เคล่�อนย้ายคนไทย 
ข้ามืรัื่ฐต่่าง ๆ พิร้ื่อมืข้อมูืลรื่ายละเอ่ยดผู้โดยสำารื่
ทุกคน ข้อมูืลพิาห่นะ ข้อมูืลผู้ขับข่�พิาห่นะ  
(ผ่านกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัอินเด่ย)

1.6 การื่จัดต่รื่วจสุำขภาพิผู้โดยสำารื่ทุกคนและ
การื่ออกใบรัื่บรื่องสุำขภาพิก่อนข้�นเคร่ื่�อง (fit to fly 
certificate)

1.7 การื่ป็รื่ะสำานข้อมูืลผู้โดยสำารื่กับรัื่ฐบาลไทย  
(ห่น่วยงานผู้ป็ฏิิบัติ่ต่่าง ๆ  ภายใต้่ ศับค. ผ่านกรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั)

1.8 การื่อพิยพิและส่ำงผู้โดยสำารื่กลับ
ป็รื่ะเทศัไทยโดยสำวัสำดิภาพิ และการื่ติ่ดต่ามืผล 
การื่กักตั่วและสัำงเกต่อาการื่ของผู้โดยสำารื่ 

แผนที่แสดงอาณาเขตของสถานกงสุลใหญ่ ณ เม่องกัลกัตตา  

(ภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย)
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เส้นทางการเคล่่อนย้ายพระสงฆ่์และฆ่ราวาสเพ่่อขึ้นเคร่่องบินอพยพ ซึ่ึ่งมีระยะทางมากกว่า 600 กิโลเมตร สภาพถนน

ลำาบากและสมบุกสมบัน ใช้เวลาเดินรถทั้งสิ้นทั้งขาไปและขากลับรวมเก่อบ 30 ชั่วโมง โดยรวมถึงพ่้นที่ในรัฐอุตตรประเทศ  

ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ด้วย (โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบให้สถานกงสุลใหญ่ฯ  

ดำาเนินการ เน่่องจากอยู่ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธ ซึ่ึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ตำาบลพุทธคยา อำาเภอคยา รัฐพิหาร)

การตรวจสุขภาพและอพยพพระสงฆ่์และฆ่ราวาสที่ตกค้าง ด้วยเที่ยวบินอพยพจากท่าอากาศยานอำาเภอคยา รัฐพิหาร  

โดยความร่วมม่อระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับวัดไทยพุทธคยา และสำานักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล
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ปีฏิิบัติก�ร ‘โควิิด-อำ�พััน’: ก�รทำูต 
ปีระชี�รัฐในย�มื่วิิกฤตก�รณี์ฉุุกเฉุิน 
ของสุถึ�นกงสุุลใหัญ่ ณี เมื่่องกัลกัตต�

บททดสำอบการื่ทูต่ป็รื่ะช้ารัื่ฐของสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ  
ไม่ืได้มืาในรูื่ป็แบบของโรื่ครื่ะบาดโควิด-19 อย่างเด่ยว 
เท่านั�น แต่่ยงัมืาพิร้ื่อมืกับพิายซูุึ่เป็อร์ื่ไซึ่โคลน ‘อำาพัิน’  
(Amphan) ซึ่้�งเป็็นพิายทุ่�ม่ืขนาดให่ญท่่�สุำดท่�เคล่�อนตั่ว 
ผ่านอินเด่ยในรื่อบ 10 ปี็ เคล่�อนตั่วผ่านเม่ืองกัลกัต่ต่า 
เป็็นครัื่�งแรื่กในรื่อบ 300 ปี็ และต่รื่งกับวันท่� 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ต้่องอพิยพิคนไทยข้�นเคร่ื่�องบิน
กลับป็รื่ะเทศัพิอด่ นับเป็็นสำถ่านการื่ณ์์ท่�ม่ื ‘วิกฤต่
ซ้ึ่อนวิกฤต่’ และภัยธิรื่รื่มืช้าติ่ร้ื่ายแรื่งโดยท่�เรื่าทรื่าบ 
ล่วงห่น้าในเวลาไม่ืถ้่ง 1 สัำป็ดาห์่

อุปีสุรรคและควิ�มื่ไมื่่แน่นอน 
ก่อนพั�ยุไซีโคลน

สำถ่านกงสำุลให่ญ่ฯ ทรื่าบจากรื่ายงานข่าว
และได้รัื่บการื่ย่นยันจากบริื่ษัท การื่บินไทย จำากัด  
(มืห่าช้น) สำาขาเม่ืองกัลกัต่ต่า สำมืาชิ้กท่มืป็รื่ะเทศัไทย
ว่า พิายุซูึ่เป็อร์ื่ไซึ่โคลน ‘อำาพัิน’ ก่อตั่วข้�นในอ่าวเบงกอล 
ในวันท่� 16 พิฤษภาคมื 2563 ม่ืความืเร็ื่วลมืสูำงสุำด 
อยูท่่� 260 กิโลเมืต่รื่ต่่อชั้�วโมืง (เท่ยบเท่าซูึ่เป็อร์ื่ไต้่ฝุ่น 
ในมืห่าสำมุืทรื่แป็ซิึ่ฟิักและซูึ่เป็อร์ื่เฮั่อริื่เคนใน 
มืห่าสำมุืทรื่แอต่แลนติ่ก) และจะเคล่�อนตั่วผ่าน
รัื่ฐเบงกอลต่ะวันต่กและบังกลาเทศั โดยจะข้�น 
ฝั�งมืาถ้่งเม่ืองกัลกัต่ต่าในวันท่� 20 พิฤษภาคมื 2563 
อยา่งไรื่ก็ด่ ก่อนห่น้าวันดังกล่าว สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ  

ได้ดำาเนินการื่ป็รื่ะสำานขอโควต่าผู้โดยสำารื่คนไทย 
เข้าป็รื่ะเทศัและขออนุญาต่ฝ่ายอินเด่ยดำาเนินการื่
อพิยพิคนไทยทางอากาศัในวันท่� 20 พิฤษภาคมื 2563  
และได้รัื่บอนุมัืติ่จากฝ่ายไทยและฝ่ายอินเด่ยแล้ว  
ต่ลอดจนไดรั้ื่บอนุมัืติ่แผนการื่เดินทางและเคล่�อนย้าย 
ผู้โดยสำารื่ต่่างรัื่ฐโดยกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัอนิเด่ย
แล้วเช่้นกัน

เพ่ิ�อความืป็ลอดภัยสูำงสุำดในการื่อพิยพิคนไทย 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ได้ป็รื่ะสำานงานอย่างเร่ื่งด่วนท่�สุำด
กับทุกฝ่าย ทั�งเป็็นลายลักษณ์์อักษรื่และทางวาจา 
ควบคู่กันไป็กับท่�ป็รื่ะชุ้มื ศับค. ผ่านกรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั กับกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัอนิเด่ย
และกรื่ะทรื่วงการื่บินพิลเร่ื่อนอินเด่ย เพ่ิ�อขอเล่�อน
การื่อพิยพิคนไทยให้่เร็ื่วข้�นอ่ก 1 วัน เป็็นวันท่� 19 
พิฤษภาคมื 2563 เพิ่�อให้่สำามืารื่ถ่อพิยพิคนไทยได้
เสำร็ื่จสิำ�นก่อนซูึ่เป็อร์ื่ไซึ่โคลนจะข้�นฝั�งและเคล่�อนตั่ว
ผ่านเม่ืองกัลกัต่ต่า รื่วมืทั�งต้่องแจ้งผู้โดยสำารื่ช้าวไทย
และชุ้มืช้นไทยให้่ทรื่าบเพ่ิ�อให้่ทุกฝ่ายสำามืารื่ถ่เดินทาง 
มืารื่วมืพิลในเม่ืองกัลกัต่ต่าเร็ื่วข้�นกว่ากำาห่นดการื่ 
เดิมื 1 วัน ทั�งน่�เพิรื่าะห่ากรื่อให้่พิายซูุึ่เป็อร์ื่ไซึ่โคลน 
เคล่�อนตั่วผ่านเม่ืองกัลกัต่ต่าไป็ก่อนแล้วจ้งค่อย 
ดำาเนินการื่อพิยพิ จะเกิดความืเส่ำ�ยงและปั็จจัย 
ความืไม่ืแน่นอนสูำงมืาก เน่�องจากไม่ืม่ืใครื่สำามืารื่ถ่
คาดการื่ณ์์ผลกรื่ะทบความืเส่ำยห่ายท่�เกิดข้�นในเม่ือง 
กัลกัต่ต่าและท่าอากาศัยานเมื่องกัลกัต่ต่าได้เลย  
และยังไม่ืม่ืใครื่ทรื่าบด้วยว่าสำภาพิอากาศัจะเอ่�อ
ให้่สำามืารื่ถ่ทำาการื่บินอย่างป็ลอดภัยได้เม่ื�อใด 
และอย่างไรื่ จ้งอาจส่ำงผลให้่คนไทยต่กค้างอยู่ใน
เม่ืองกัลกัต่ต่าเป็็นเวลานานยิ�งข้�นโดยไม่ืทรื่าบ 
ช้ะต่ากรื่รื่มืต่่อไป็

อย่างไรื่ก็ด่ แม้ืว่าเรื่าจะเร่ื่งป็รื่ะสำานงาน 
โดยเร็ื่วท่�สุำดในทันท่ท่�ทรื่าบว่าพิายุจะเข้าเม่ือง 
กัลกัต่ต่าในวันเด่ยวกับวันอพิยพิแล้ว แต่่เน่�องจาก 
ช่้วงเวลาดังกล่าวเป็็นช่้วงวันเสำาร์ื่ - อาทิต่ยท่์� 16 - 17  
พิฤษภาคมื 2563 ห่น่วยงานรัื่ฐของอินเด่ย 
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ห่ยุดทำาการื่ และฝ่ายอินเด่ย (กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
อินเด่ยและกรื่ะทรื่วงการื่บินพิลเร่ื่อนอินเด่ย)  
ม่ืเวลาพิิจารื่ณ์าเร่ื่�องดังกล่าวเพ่ิยงในวันจันทร์ื่ท่�  
18 พิฤษภาคมื 2563 เท่านั�น สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ 
จ้งได้รัื่บคำาต่อบอย่างไม่ืเป็็นทางการื่ว่า ไม่ืสำามืารื่ถ่
เล่�อนกำาห่นดการื่เดินทางให้่เร็ื่วข้�นได้ และไม่ืเคยม่ื
แนวป็ฏิิบัติ่ในการื่อนมัุืติ่เล่�อนการื่เดนิทางให่เ้ร็ื่วข้�น  
ซ้ึ่�งห่ากพิิจารื่ณ์าข้อเท็จจริื่งในส่ำวนของฝ่ายอินเด่ย
ก็คงจะสำามืารื่ถ่เข้าใจได้ว่า กรื่ะบวนการื่ของ 
ฝ่ายอินเด่ยม่ืความืซัึ่บซ้ึ่อนและม่ืขั�นต่อนท่�ต้่อง 
ใช้้เวลาในการื่พิิจารื่ณ์า จ้งไม่ืสำามืารื่ถ่เป็ล่�ยนแป็ลง 
การื่ดำาเนินการื่ให้่เร็ื่วกว่ากำาห่นดโดยการื่ป็รื่ะสำาน 
ขออนุมัืติ่อย่างกรื่ะชั้�นชิ้ดได้ แม้ืจะม่ืเห่ตุ่ความืจำาเป็็น
เร่ื่งด่วนฉุกเฉินด้านมืนุษยธิรื่รื่มืก็ต่ามื อย่างไรื่ก็ด่  
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ได้พิยายามืเต็่มืท่�และทุกทาง 
ในข้อจำากัดของสำถ่านการื่ณ์์ ณ์ ขณ์ะนั�นแล้ว

ในส่ำวนของฝ่ายไทย รัื่ฐบาลไทยรัื่บทรื่าบ 
และเข้าใจในความืจำาเป็็นเร่ื่งด่วนฉุกเฉินของ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ จ้งได้พิิจารื่ณ์าอนุมัืติ่เป็ล่�ยน 
วันท่�ขอใช้้โควต่าผู้โดยสำารื่ไทยเดินทางกลับเข้า
ป็รื่ะเทศัแล้ว และในเวลาต่่อมืาเม่ื�อทรื่าบว่า 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ไม่ืสำามืารื่ถ่ทำาการื่อพิยพิได้ก่อน 
วันท่� 20 พิฤษภาคมื 2563 ต่ามืท่�ได้ขอไว้เดิมื  

ก็ได้อนุญาต่ให้่โควต่าผู้โดยสำารื่ของสำถ่านกงสุำลให่ญ่  
ณ์ เม่ืองกัลกัต่ต่า เป็็น “โควต่าลอย” กล่าวค่อ  
สำามืารื่ถ่เดินทางเข้าป็รื่ะเทศัในวันใดก็ได้ตั่�งแต่่ 
วันท่� 20 พิฤษภาคมื 2563 เป็็นต้่นไป็ ทันท่ท่�สำามืารื่ถ่
ทำาการื่อพิยพิได้อยา่งป็ลอดภัย ซ้ึ่�งสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ 
ขอขอบคุณ์กรื่มืการื่กงสุำล กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
และท่�ป็รื่ะชุ้มื ศับค. ซ้ึ่�งม่ืนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่เป็็นป็รื่ะธิาน
มืา ณ์ ท่�น่�

ในสำถ่านการื่ณ์์ดังกล่าว สำถ่านกงสำุลให่ญ่ฯ 
จ้งขอให่้คนไทยท่�อยู่ต่่างรัื่ฐต่่างเมื่องเดินทางมืายัง
เม่ืองกัลกัต่ต่าก่อนวันท่� 20 พิฤษภาคมื 2563 และ
ให้่ทุกคนเข้าพัิกในสำถ่านท่�ท่�ป็ลอดภัยเพ่ิ�อห่ลบพิายุ
ไซึ่โคลน และรื่อเดนิทางกลบัป็รื่ะเทศัในโอกาสำแรื่ก  
โดยทุกคนท่�มืาถ้่งเม่ืองกลักัต่ต่ากอ่นจะไดรั้ื่บการื่ต่รื่วจ
สุำขภาพิจากห่น่วยแพิทย์ท้องถิ่�นท่�สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ  
จัดเต่ร่ื่ยมืไว้ให้่บริื่การื่ และใบรัื่บรื่องสุำขภาพิ  
ก่อนข้�นเคร่ื่�องและความืเห่มืาะสำมืในการื่เดินทาง 
โดยเคร่ื่�องบนิแล้ว ส่ำวนกลุ่มืนกัเร่ื่ยนและผู้ป็กครื่อง
จากอำาเภอดาร์ื่จิลิง (Darjeeling) และเม่ืองสิำลิคุริื่  
(Siliguri) ทางต่อนเห่น่อของรัื่ฐเบงกอลต่ะวันต่ก  
ได้รัื่บการื่ต่รื่วจสุำขภาพิและออกเอกสำารื่ท่�จุดรื่วมืพิล
ก่อนออกเดินทางมืายังเม่ืองกัลกัต่ต่า เม่ื�อทุกคน 
มืาถ้่งเม่ืองกัลกัต่ต่าแล้วในวันท่� 19 พิฤษภาคมื 2563  
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ท่าอากาศัยานนานาช้าติ่ป็รื่ะกาศัปิ็ดทำาการื่ชั้�วครื่าว  
และงดให่้บริื่การื่เท่�ยวบินในวันท่� 20 พิฤษภาคมื  
2563 ในรื่ะห่วา่งช่้วงเวลาดงักล่าว คนไทยห่ลายคน 
ม่ืความืวิต่กกังวลและสำอบถ่ามืสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ  
ว่าเม่ื�อไรื่จะได้เดินทาง เน่�องจากห่ลายคนท่�มืา 
จากต่่างรัื่ฐต่่างเม่ืองจำาเป็็นต้่องห่าท่�พิักแรื่มืและ 
ช้ำารื่ะค่าใช้้จ่ายเองในรื่ะห่ว่างรื่อการื่อพิยพิ  
ซ้ึ่�งสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ทรื่าบในความืทุกข์ยากของ 
ผู้ท่�จะเดินทางทุกคนเป็็นอย่างด่ แต่่ก็ยงัไม่ืสำามืารื่ถ่ 
ให้่คำาต่อบท่�แน่ชั้ดได้เช่้นกันเน่�องจากเรื่าต้่อง 
พิิจารื่ณ์าต่ามืสำถ่านการื่ณ์์ของพิายุซูึ่เป็อร์ื่ไซึ่โคลน  
แต่่ก็ได้ย่นยนักับทุกคนว่า จะนำาคนไทยเดินทางกลับ 
ป็รื่ะเทศัในทันท่ท่�สำามืารื่ถ่กรื่ะทำาได้ “อย่างป็ลอดภัย”  
แน่นอน

เม่ื�อวันท่� 20 พิฤษภาคมื 2563 ซูึ่เป็อร์ื่ไซึ่โคลน 
‘อำาพัิน’ เคล่�อนตั่วผ่านเม่ืองกัลกัต่ต่าและรัื่ฐเบงกอล
ต่ะวันต่ก ทิ�งความืเส่ำยห่ายไว้เบ่�องห่ลังป็รื่ะเมิืนมูืลค่า
สูำงถ้่งกว่า 1.02 แสำนล้านรูื่ปี็อินเด่ย ม่ืผู้เส่ำยช่้วิต่ 
118 คน ในเม่ืองกัลกัต่ต่าเต็่มืไป็ด้วยเสำาไฟัฟ้ัาและ

ต้่นไม้ืให่ญ่หั่กโค่นขวางถ่นน เสำ้นทางการื่สำัญจรื่ 
ถู่กตั่ดขาด รื่ะบบไฟัฟั้าและรื่ะบบสำ่�อสำารื่ถู่กรื่ะงับ
การื่ใช้้งานโดยไม่ืม่ืกำาห่นดในห่ลายพ่ิ�นท่� อาคารื่ 
บ้านเร่ื่อนและรื่ถ่ยนต์่ท่�จอดไว้ข้างนอกพัิงเส่ำยห่าย  
นำ�าท่วมืขังทั�งเม่ือง แม้ืแต่่ท่าอากาศัยานเม่ืองกัลกัต่ต่า
ก็ถู่กนำ�าท่วมืด้วย โดยเจ้าห่น้าท่�ได้เผยแพิรื่ภ่าพิโกดงั
เก็บเคร่ื่�องบินถู่กนำ�าท่วมืขังสูำงถ้่งห่ลังคา เคร่ื่�องบิน
พัิงเส่ำยห่าย ผู้เดินทางคนไทยติ่ดต่ามืสำถ่านการื่ณ์์ 
กับสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ เป็็นรื่ายวัน รื่ายชั้�วโมืง  
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ขอให้่รื่อการื่ย่นยันการื่จัด 
เท่�ยวบินอ่กครัื่�งในวันรุ่ื่งข้�น (วันท่� 21 พิฤษภาคมื  
2563) ในขณ์ะท่�พิรื่ะธิรื่รื่มืโพิธิิวงศ์ั เจ้าอาวาสำ 
วัดไทยพุิทธิคยาและหั่วห่น้าพิรื่ะธิรื่รื่มืทูต่สำาย 
ป็รื่ะเทศัอนิเด่ย - เนป็าล ไดม้ือบห่มืายให้่คณ์ะสำงฆ์  
นำาโดยพิรื่ะมืห่านิพินธ์ิ ญาณ์ว่โรื่ เลขานุการื่เจ้าอาวาสำ
วัดไทยพุิทธิคยา ต่ลอดจนแม่ืช่้และอุบาสำกอุบาสิำกา
ร่ื่วมืกันเจริื่ญพิรื่ะพุิทธิมืนต์่ นั�งสำมืาธิิอธิิษฐานจิต่  
และส่ำงกำาลังใจให้่ทุกคนผ่านพ้ินวาต่ภัยในครัื่�งน่� 
ด้วยด่

ความเสียหายจากพายุซึู่เปอร์ ไซึ่โคลน ‘อำาพัน’ 
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เม่ื�อวันท่� 21 พิฤษภาคมื 2563 ผู้เดินทาง 
คนไทยสำอบถ่ามืสำถ่านกงสำุลให่ญ่ฯ ว่าให้่เต่ร่ื่ยมืตั่ว 
เดินทางไป็ยังท่าอากาศัยานได้แล้วห่ร่ื่อไม่ื และ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ จะจัดรื่ถ่ไป็รัื่บห่ร่ื่อไม่ื อย่างไรื่ 
และห่ลายคนตั่ดสิำนใจ checked out จากโรื่งแรื่มื
ท่�พัิก เดินทางไป็รื่อท่�ท่าอากาศัยานเม่ืองกัลกัต่ต่า 
ตั่�งแต่่เช้้าต่รู่ื่ ท่ามืกลางความืยากลำาบากในการื่ส่ำ�อสำารื่
เน่�องจากสัำญญาณ์โทรื่ศััพิท์ม่ือถ่่อและอินเทอร์ื่เน็ต่
ขัดข้อง และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ได้พิยายามืป็รื่ะสำาน
กับท่าอากาศัยานและบรื่ิษัทรื่ถ่เช่้าเพ่ิ�อป็รื่ะเมืิน
สำถ่านการื่ณ์์ ทรื่าบว่า ท่าอากาศัยานเม่ืองกัลกัต่ต่า
ป็รื่ะสำบป็ัญห่าด้านการื่ส่ำ�อสำารื่และกำาลังพิยายามื 
แก้ไขเพ่ิ�อให้่กลับมืาใช้้การื่ไดใ้นโอกาสำแรื่ก ส่ำวนรื่ถ่เช่้า
ไม่ืสำามืารื่ถ่ออกเดินทางไป็รัื่บผู้โดยสำารื่ต่ามืกำาห่นดได้ 
เน่�องจากม่ืต้่นไม้ืให่ญ่ล้มืขวางถ่นนห่น้าอู่รื่ถ่ 
เป็็นจำานวนมืาก เจ้าห่น้าท่�ต่ำารื่วจและเทศับาลออกไป็ 
ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�เล่�อยต้่นไม้ืกิ�งไม้ืและไม่ืม่ืห่น่วยงานใด
รัื่บแจ้งเห่ตุ่เร่ื่�องต้่นไม้ืก่ดขวางทางห่น้าอู่รื่ถ่ ทำาให้่
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ขอเล่�อนเท่�ยวบินอพิยพิเป็็น 
วันรุ่ื่งข้�น (วันท่� 22 พิฤษภาคมื 2563) อยา่งเร็ื่วท่�สุำด

สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ใช้้เวลานานกว่า 20 ชั้�วโมืง  
ในการื่ห่าผู้รัื่บจ้างห่ร่ื่อบริื่ษัทเช่้ารื่ถ่ให่ม่ืท่�สำามืารื่ถ่
เดินรื่ถ่ไป็รัื่บผู้โดยสำารื่ในเวลาเช้้าของวันท่� 22 
พิฤษภาคมื 2563 ได้ เพ่ิ�อจะได้ย่นยันการื่จัด 
เท่�ยวบินอพิยพิในวันดังกล่าวกับสำายการื่บิน และแจ้ง 
ห่น่วยงานฝ่ายไทยทรื่าบ แต่่ไมื่ม่ืผู้เช่้ารื่ถ่รื่ายให่ญ่ 
ของอินเด่ยรื่ายใดท่�กล้ายน่ยนัว่าจะสำามืารื่ถ่เดนิรื่ถ่ได้
ในวันและเวลาดังกล่าว เน่�องจากไม่ืมัื�นใจในสำภาพิ
ถ่นนภายห่ลังพิายุซูึ่เป็อร์ื่ไซึ่โคลนถ่ล่มืไม่ืถ้่ง 2 วัน  
จนกรื่ะทั�งเวลาเท่�ยงค่นของวันท่� 22 พิฤษภาคมื  
2563 สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ จ้งสำามืารื่ถ่ห่ารื่ถ่เช่้ามืารัื่บ 
คนไทยต่ามืจุดต่่าง ๆ ไป็ยังท่าอากาศัยานได ้
โดยความืช่้วยเห่ล่อจากคุณ์วสัำนต์่ แก้วแสำน ต่ำาแห่น่ง  
Assistant Vice President บรื่ิษัท CPF (India) 
Private Limited ภาคเอกช้นในความืดูแลของบริื่ษัท  

เจริื่ญโภคภัณ์ฑ์์อาห่ารื่ จำากัด (มืห่าช้น) ห่ร่ื่อซ่ึ่พ่ิเอฟั  
ซ้ึ่�งอดห่ลับอดนอนป็รื่ะสำานงานต่ลอดค่นร่ื่วมืกับ
ท่มืสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ จนทำาให้่ในช่้วงเช้้าของวันท่�  
22 พิฤษภาคมื 2563 สำถ่านกงสำุลให่ญ่ฯ สำามืารื่ถ่ 
ส่ำงคนไทย 209 คน ซึ่้�งรื่วมืถ้่งเด็กนักเร่ื่ยนท่�ไม่ืได้
เดินทางพิรื่อ้มืผู้ป็กครื่องจำานวนห่ลายสิำบคน กลบัสู่ำ 
ป็รื่ะเทศัไทยได้โดยสำวัสำดิภาพิทางท่าอากาศัยาน
นานาช้าติ่เม่ืองกัลกัต่ต่า ด้วยเท่�ยวบินอพิยพิ 
เช่้าเห่มืาลำาของสำายการื่บินไทยแอร์ื่เอเช่้ย

ก�รทำูตปีระชี�รัฐ และควิ�มื่สุ�มื่ัคคี
ของคนไทำย นำ�คนไทำยอพัยพักลับปีระเทำศ
โดยปีลอดภัยได้ในทำี�สุุด

ความืสำำาเร็ื่จของป็ฏิิบัติ่การื่ ‘โควิด-อำาพัิน’ เกิด 
จากการื่บริื่ห่ารื่สำถ่านการื่ณ์์วิกฤต่ของสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ  
ภายใต้่แรื่งกดดันและข้อจำากัดด้านรื่ะยะเวลา  
ซ้ึ่�งสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ได้รื่ับความืร่ื่วมืม่ือและ 
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ความืช่้วยเห่ล่อเป็็นอย่างด่จากภาครัื่ฐ ภาคเอกช้น  
และภาคป็รื่ะช้าช้นของไทย โดยท่�ป็รื่ะชุ้มื ศับค. 
และกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัสำนบัสำนุนการื่ป็ฏิิบัติ่
ห่น้าท่�ของสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ อย่างเต็่มืท่� และ 
ในการื่จดัเส้ำนทางอพิยพิในพ่ิ�นท่�ห่่างไกล โดยเฉพิาะ
ในเสำ้นทางจากรื่ัฐฌารื่ขัณ์ฑ์์มืายังเม่ืองกัลกัต่ต่า  
(รื่ะยะทาง 537 กิโลเมืต่รื่ ใช้้เวลาป็รื่ะมืาณ์ 13 ชั้�วโมืง
ไม่ืรื่วมืเวลาพัิก) จากรัื่ฐฉัต่ต่่สำครื่ห์่มืายงัเม่ืองกัลกัต่ต่า  
(เดินทางข้ามื 4 รัื่ฐ รื่ะยะทาง 923 กิโลเมืต่รื่ ใช้้เวลา 
ป็รื่ะมืาณ์เก่อบ 20 ชั้�วโมืงไมื่รื่วมืเวลาพิัก) และ 
จากรัื่ฐอัสำสัำมื ผ่านอำาเภอดาร์ื่จิลิง และเม่ืองสิำลิคุรื่ิ  
ไป็ยังเม่ืองกัลกัต่ต่า (รื่ะยะทาง 1,132 กิโลเมืต่รื่  
ใช้้เวลาป็รื่ะมืาณ์ 28 ชั้�วโมืงไม่ืรื่วมืเวลาพัิก)  
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ได้รัื่บการื่สำนับสำนุนจากชุ้มืช้นไทย
ในการื่จัดห่าพิาห่นะเพ่ิ�อเดินทางมืายงัเม่ืองกัลกัต่ต่า  
และจัดต่รื่วจสุำขภาพิเพ่ิ�อออกเอกสำารื่ fit to fly  
certificate ในรื่ะห่ว่างทางด้วย นอกจากน่�  
สำถ่านกงสำลุให่ญ่ฯ ได้รัื่บการื่สำนับสำนุนกุ้งแช่้แข็งจาก 
บริื่ษัท CPF (India) Private Limited และได้รัื่บ
ความืช่้วยเห่ล่อในการื่ป็รื่ะสำานจัดห่ารื่ถ่เช่้าไป็รัื่บ - ส่ำง
ผู้โดยสำารื่คนไทยยงัท่าอากาศัยานฯ ในขณ์ะเด่ยวกัน  
แม้ืฝ่ายอินเด่ยจะไม่ืสำามืารื่ถ่อนุมัืติ่เล่�อนเท่�ยวบิน 
ให้่เร็ื่วข้�นเพ่ิ�อห่ล่กเล่�ยงพิายุซูึ่เป็อร์ื่ไซึ่โคลนได้  
แต่่ห่น่วยงานภาคส่ำวนอ่�น ๆ  โดยเฉพิาะท่�ท่าอากาศัยาน
นานาช้าต่ิเม่ืองกัลกัต่ต่า ต่ลอดจนภาคเอกช้น 
และภาคป็รื่ะช้าช้น ก็ได้ให้่ความืร่ื่วมืม่ือเป็็นอยา่งด่  
ญาติ่มิืต่รื่ของผู้เดินทางช้าวไทยห่ลายคนอาสำา 
มืาส่ำงคนไทยท่�ท่าอากาศัยานฯ ด้วยต่นเอง จ้งถ่่อว่า
ม่ืส่ำวนช่้วยแบ่งเบาภารื่ะห่น้าท่�ของสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ 
ในป็ฏิิบัติ่การื่อพิยพิครัื่�งน่�ด้วย

การื่อพิยพิคนไทยในบริื่บทของป็รื่ะเทศัอินเด่ย
มัืกจะป็รื่ะสำบความืท้าทายและความืยากลำาบาก 

ทั�งในรื่ะห่ว่างเต่ร่ื่ยมืการื่และในการื่ป็ฏิิบัติ่ห่น้างาน 
และมัืกม่ืเห่ต่กุารื่ณ์์ไมืค่าดฝันอยูต่่ลอด แต่่ความืตั่�งใจ
และการื่ทำางานท่�สำอดป็รื่ะสำานกันของทุกฝ่ายได้ม่ื 
ส่ำวนทำาให้่สำามืารื่ถ่ฝ่าฟัันอุป็สำรื่รื่คและสำามืารื่ถ่อพิยพิ
คนไทยไดส้ำำาเร็ื่จด้วยด่ โดยหั่วใจท่�สำำาคัญป็รื่ะการื่ห่น้�ง
ของการื่ทูต่ป็รื่ะช้ารัื่ฐ ค่อ การื่ม่ืชุ้มืช้นไทยท่�เข้มืแข็ง  
และการื่ม่ืเคร่ื่อข่ายท่�ด่กับทุกภาคส่ำวนทั�งไทยและ
อินเด่ย ซ้ึ่�งสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ เช่้�อว่า ปั็จจัยดังกล่าว
ม่ืส่ำวนสำำาคัญทำาให้่ภารื่กิจอพิยพิคนไทยสำำาเร็ื่จลุล่วง
ไป็ได้ด้วยด่ทุกครัื่�ง แม้ืว่าจะม่ือุป็สำรื่รื่คห่นักห่นา 
มืากเพ่ิยงใดก็ต่ามื โดยเฉพิาะการื่จัดเท่�ยวบินอพิยพิ 
เม่ื�อวันท่� 22 พิฤษภาคมื 2563 

ในภาพิรื่วมื สำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ เม่ืองกัลกัต่ต่า 
ได้ป็รื่ะสำานและจัดเท่�ยวบินอพิยพิทั�งห่มืด 6 เท่�ยวบิน 
และไดใ้ห้่ความืช่้วยเห่ล่ออำานวยความืสำะดวกคนไทย
เดินทางกลับป็รื่ะเทศัทั�งสิำ�น 938 รื่าย จาก 3,506 รื่าย 
ซ้ึ่�งเป็็นสำถิ่ติ่ของทั�งป็รื่ะเทศัอินเด่ย3 ซ้ึ่�งนอกจากจะเป็็น 
พิรื่ะภิกษุและฆรื่าวาสำแล้ว ยังม่ืกลุ่มืคนไทยมุืสำลิมื  
(ท่�เดินทางมืาป็ฏิิบัติ่ศัาสำนกิจดะวะห์่) 21 คน  
ท่�ต่กค้างในเม่ืองกัลกัต่ต่าด้วย จ้งอาจกล่าวได้ 
อย่างเต็่มืภาคภูมิืว่า สำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ เม่ืองกัลกัต่ต่า  
ให้่ความืช่้วยเห่ล่อแก่คนไทยทุกคน ทุกศัาสำนา 
และทุกเช้่�อช้าต่ิโดยเท่าเท่ยมืกันอย่างแท้จรื่ิง 

ก�รสุนับสุนุนบทำบ�ทำของกระทำรวิง 
ก�รต่�งปีระเทำศผิ่�นชีุมื่ชีนทำ�งศ�สุน�

อ่กมิืติ่ของงานการื่ทูต่ป็รื่ะช้ารัื่ฐท่�สำำาคัญ 
ของสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ในยุคโควิด-19 ค่อ การื่ม่ื 
ป็ฏิิสัำมืพัินธ์ิและสำนับสำนุนกิจกรื่รื่มืของชุ้มืช้น 
ทางศัาสำนา ซ้ึ่�งม่ืทั�งภารื่กิจด้านกงสุำลและด้านศัาสำนา  
ทั�งน่� สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ยงัไม่ืได้ม่ืโอกาสำสำานต่่อภารื่กิจ  
“การื่ทูต่ศัาสำนา” เน่�องจากสำถ่านการื่ณ์์ไม่ืเอ่�อต่่อ 

3 สำถ่านะ ณ์ วันท่� 12 ธิันวาคมื 2563
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การื่จัดกิจกรื่รื่มืกับชุ้มืช้นทางศัาสำนาโดยเชิ้ญให้่ 
บุคคลสำำาคัญช้าวอินเด่ยห่ร่ื่อชุ้มืช้นท้องถิ่�นช้าวอินเด่ย
เข้ามืาม่ืส่ำวนร่ื่วมืด้วยได้

มืาต่รื่การื่ป้็องกันการื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโควิด-19  
ของรื่ฐับาลอนิเด่ย นอกจากจะจำากัดการื่จดักิจกรื่รื่มื
รื่วมืกลุ่มืขนาดให่ญ่ ซ้ึ่�งรื่วมืถ้่งกิจกรื่รื่มืทางศัาสำนาแล้ว  
ปั็จจุบันยังไม่ืเปิ็ดน่านฟ้ัาให้่เท่�ยวบินพิาณิ์ช้ยร์ื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะเทศัทำาการื่บินต่ามืป็กต่ิ เพิรื่าะสำถ่านการื่ณ์์ 
ติ่ดเช่้�อยังรื่ะบาดมืากเป็็นอันดับ 2 ของโลก ยกเว้น 
ม่ืความืต่กลง Bubble Travel รื่ะห่ว่างกัน แต่่ยัง 
ไม่ือนุญาต่ให้่นักท่องเท่�ยวต่่างช้าติ่เดินทางเข้า
ป็รื่ะเทศัอินเด่ย

ภายห่ลังจากท่�คณ์ะสำงฆ์และฆรื่าวาสำส่ำวนให่ญ่ 
ได้เดินทางกลับมืาตุ่ภูมิืไป็แล้ว ยังคงม่ืพิรื่ะภิกษุ 
และฆรื่าวาสำจำานวนห่น้�งอยู่ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�ต่่อ 
ในป็รื่ะเทศัอินเด่ย ทั�งการื่ดูแลรัื่กษาทรัื่พิยสิ์ำนของวัด 
และสำถ่านป็ฏิิบัติ่ธิรื่รื่มืของไทยในดินแดนพิุทธิภูมิื  
และการื่ป็ฏิิบัติ่ศัาสำนกิจต่ามืพิรื่ะธิรื่รื่มืวินัย  
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ได้เป็็นส่ำ�อกลางในการื่ป็รื่ะสำาน
ต่ลอดจนจัดห่าเคร่ื่�องอุป็โภคบรื่ิโภคของคณ์ะสำงฆ ์
และฆรื่าวาสำในดินแดนพุิทธิภูมิื โดยเฉพิาะเน่�อป็ลาสำด
และอุป็กรื่ณ์์ทำาความืสำะอาด ซ้ึ่�งไม่ืสำามืารื่ถ่ห่าซ่ึ่�อได้ 
โดยง่ายภายในรื่ฐัพิิห่ารื่ นอกจากน่� สำถ่านกงสำลุให่ญ่ฯ 
ยงัได้เป็็นส่ำ�อกลางในการื่ป็รื่ะสำานการื่บริื่จาคข้าวสำารื่
และผลิต่ภัณ์ฑ์์กุ้งแช่้แข็งโดยบริื่ษัท CPF (India) 
Private Limited อ่กด้วย โดยวดัไทยพิทุธิคยาและ 
สำำานักงานพิรื่ะธิรื่รื่มืทูต่สำายป็รื่ะเทศัอินเด่ย - เนป็าล  
เป็็นผู้รัื่บและนำาไป็แจกจ่ายยังวัดและสำถ่านป็ฏิิบัติ่ธิรื่รื่มื 
ของไทยในรัื่ฐพิิห่ารื่ รัื่ฐอุต่ต่รื่ป็รื่ะเทศั และพ่ิ�นท่� 
ห่่างไกลอ่�น ๆ ต่่อไป็

จากสำถ่านการื่ณ์์พิิเศัษปี็ 2563 เพ่ิ�อส่ำบทอด 
การื่ป็ฏิิบัติ่ศัาสำนพิิธ่ิต่ามืพิรื่ะธิรื่รื่มืวินัยในดินแดน
พุิทธิภูมิื นางสำาวสำว่ยา สัำนติ่พิิทักษ์ กงสุำลให่ญ่  
ณ์ เม่ืองกลักัต่ต่า ไดท้ำาห่นา้ท่�เป็็นป็รื่ะธิานฝา่ยฆรื่าวาสำ 
และต่ัวแทนคณ์ะเจ้าภาพิและคณ์ะญาต่ิธิรื่รื่มื  

นำาผ้าพิรื่ะกฐินพิรื่ะรื่าช้ทานและผ้าอานิสัำงสำบริื่วารื่  
ของพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะเจ้าอยู่หั่ว ไป็ทอดถ่วาย  
ณ์ วัดไทยพุิทธิคยา นอกจากน่� คณ์ะเจ้าภาพิ
และคณ์ะญาติ่ธิรื่รื่มื ได้รัื่บพิรื่ะมืห่ากรุื่ณ์าธิิคุณ์ 
จากสำมืเด็จพิรื่ะเจ้าน้องนางเธิอ เจ้าฟ้ัาจุฬาภรื่ณ์
วลัยลักษณ์์ อัครื่รื่าช้กุมืาร่ื่ กรื่มืพิรื่ะศัร่ื่สำวางควัฒน  
วรื่ขัต่ติ่ยรื่าช้นาร่ื่ เสำด็จเป็็นองค์ป็รื่ะธิานในพิิธ่ิ 
ทอดผ้าพิรื่ะกฐินพิรื่ะรื่าช้ทานท่�วัดสุำวรื่รื่ณ์ภูมิื 
พุิทธิช้ยนัต่่ อำาเภอบางเสำาธิง จังห่วัดสำมุืทรื่ป็รื่าการื่ 
ก่อนท่�สำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ เม่ืองกัลกัต่ต่า จะนำามืา 
มือบถ่วายแด่วัดไทยพุิทธิคยา

ในห้่วงภารื่กิจเยอ่นพุิทธิคยา สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ  
ได้ม่ืโอกาสำให้่คำาป็ร้ื่กษาและต่อบข้อซัึ่กถ่ามืแก่ 
คณ์ะสำงฆ์จากพุิทธิคยาและพ่ิ�นท่�ใกล้เค่ยง ถ่่อได้ว่า 
เป็็นกิจกรื่รื่มืกงสำุลสัำญจรื่เพิ่�อคณ์ะสำงฆ์ไทยใน 
ดินแดนพุิทธิภูมิืจะได้ม่ืความืเข้าใจถ้่งเร่ื่�องการื่ขยาย
การื่พิำานักเน่�องจากเอกสำารื่ต่รื่วจลงต่รื่าในอินเด่ย
ห่มืดอาย ุห่นังส่ำอเดินทางห่มืดอาย ุและโรื่งพิยาบาล
ท่�จะเข้ารัื่บการื่รัื่กษาห่ากเจ็บป่็วยอาพิาธิในช่้วงน่�

นอกเห่น่อจากกิจกรื่รื่มืท่�เก่�ยวข้องกันกับ
พุิทธิบริื่ษัทในดินแดนพุิทธิภูมิืแล้ว ควรื่ต้่องกล่าวถ้่ง
บทบาทของสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ในการื่เข้าไป็ติ่ดต่ามื
ดูแลความืเป็็นอยู่ของกลุ่มืคนไทยมุืสำลิมื (ดะวะห่์)  
ท่�ต่กค้างในเม่ืองกัลกัต่ต่าตั่�งแต่่เด่อนม่ืนาคมื  
2563 อย่างสำมืำ�าเสำมือ รื่ะห่ว่างรื่อการื่อนุญาต่ 
จากทางการื่อินเด่ยให้่เดินทางกลับป็รื่ะเทศัได้  
โดยสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ ได้จัดห่าและมือบสิำ�งของอุป็โภค
บริื่โภคท่�จำาเป็็น ได้ป็รื่ะสำานกับห่น่วยงานท้องถิ่�น 
เพ่ิ�อให้่แน่ใจว่าช้าวไทยมุืสำลิมืได้รัื่บการื่ดูแลท่�เห่มืาะสำมื
ท่�สุำด และยงัได้ทำาห่น้าท่�เป็็นส่ำ�อกลางในการื่ป็รื่ะสำาน
กับญาติ่ท่�ป็รื่ะเทศัไทยด้วย จนท้ายท่�สุำดทั�งห่มืด
ได้เดินทางกลับป็รื่ะเทศัไทยทางท่าอากาศัยาน 
นานาช้าต่เิดล่ ต่ามืคำาสัำ�งของทางการื่ต่ำารื่วจอนิเด่ย
เม่ื�อวันท่� 6 และ 16 กันยายน 2563
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2. ก�รทำูตสุ�ธ�รณีสุุข 
ในปี็ 2563 สำถ่านกงสำุลให่ญ่ฯ ได้ดำาเนิน

โครื่งการื่ยุทธิศัาสำต่รื่์ด้านสัำนถ่วไมืต่ร่ื่เพ่ิ�อส่ำงเสำริื่มื
บริื่การื่ทางการื่แพิทย์ในรัื่ฐพิิห่ารื่ โดยจัดซ่ึ่�อ
อุป็กรื่ณ์์การื่แพิทย์ ป็รื่ะกอบด้วย เคร่ื่�องช่้วยห่ายใจ  
2 เคร่ื่�อง และเต่่ยงสำำาห่รัื่บผู้ป่็วยแบบป็รัื่บได้ 1 เต่่ยง  
ให้่แก่โรื่งพิยาบาล Jai Prakash Narayan อำาเภอ 
คยา และได้จัดซ่ึ่�อเคร่ื่�องผลิต่ออกซิึ่เจน 1 เคร่ื่�อง  
ถั่งออกซึ่ิเจนพิรื่้อมืรื่ถ่เข็น 2 ถั่ง เต่่ยงผู้ป่็วยไฟัฟั้า  
1 เต่่ยง และเคร่ื่�องกรื่ะตุ่กหั่วใจด้วยไฟัฟ้ัา 1 เคร่ื่�อง  
ให้่แก่โรื่งพิยาบาลพิรื่ะพุิทธิเจ้า วัดไทยพุิทธิคยา  

อำาเภอคยา โดยทั�งสำองกิจกรื่รื่มืถ่่อเป็็นส่ำวนห่น้�ง 
ของโครื่งการื่จิต่อาสำาพิรื่ะรื่าช้ทาน “เรื่าทำาความืด่
ด้วยหั่วใจ” ต่ามืแนวพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่พิรื่ะบาทสำมืเด็จ
พิรื่ะเจ้าอยู่หั่ว น้อมืนำาถ่วายบำาเพ็ิญพิรื่ะรื่าช้กุศัล 
เน่�องในวันคล้ายวันสำวรื่รื่คต่ พิรื่ะบาทสำมืเด็จ
พิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมืพิิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้  
บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ 13 ตุ่ลาคมื 2563 โดยม่ืวัต่ถุ่ป็รื่ะสำงค์ 
เพ่ิ�อเสำริื่มืสำร้ื่างศัักยภาพิด้านสำาธิารื่ณ์สุำขของ 
โรื่งพิยาบาลท้องถิ่�นในดินแดนพุิทธิภูมิื และของ 
โรื่งพิยาบาลพิรื่ะพุิทธิเจ้า ซ้ึ่�งเป็็นห่น่วยแพิทย์และ
สำถ่านพิยาบาลเบ่�องต้่นท่�ตั่�งอยูภ่ายในวดัไทยพุิทธิคยา 
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นอกจากน่� ข้อริื่เริื่�มืด้านสำาธิารื่ณ์สำขุดังกล่าว
ยังเป็็นการื่สำ่งเสำรื่ิมืและยกรื่ะดับความืสำัมืพัินธ์ิ 
ในภาครัื่ฐและภาคป็รื่ะช้าช้นท้องถิ่�นไทย - อินเด่ย 
และช่้วยบรื่รื่เทาความืเด่อดร้ื่อนของป็รื่ะช้าช้นจาก
สำถ่านการื่ณ์์การื่แพิร่ื่รื่ะบาดของเช่้�อไวรัื่สำโควิด-19 
อ่กด้วย โดยสำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ มืองในรื่ะยะยาวว่า 
กิจกรื่รื่มืดังกล่าวจะสำามืารื่ถ่ปู็ทางไป็สู่ำการื่เสำริื่มืสำร้ื่าง
ความืร่ื่วมืม่ือด้านสำาธิารื่ณ์สุำขไทย - อินเด่ย ท่�เป็็น 
รูื่ป็ธิรื่รื่มืช้ัดเจนยิ�งข้�น ส่ำงผลให้่พ่ิ�นท่�แสำวงบุญ 
ในรื่ัฐพิิห่ารื่ ซ้ึ่�งส่ำวนให่ญ่อยู่ห่่างไกลความืเจรื่ิญ  
ได้รัื่บการื่ยกรื่ะดับด้านสำาธิารื่ณ์สุำข และช่้วยให้่ 
พิรื่ะภิกษุท่�อาศััยในพิุทธิคยาจำานวนป็รื่ะมืาณ์  
20 รูื่ป็ ม่ืความือุ่นใจว่าอย่างน้อยจะม่ืโรื่งพิยาบาล
ท่�ให้่ความืช่้วยเห่ล่อฉุกเฉินในช่้วงโควิด-19 รื่ะบาด
จนกว่าจะม่ืวัคซ่ึ่นป้็องกัน รื่วมืทั�งในอนาคต่สำำาห่รัื่บ
ผู้แสำวงบุญช้าวไทยซ้ึ่�งม่ืจำานวนป็รื่ะมืาณ์ 70,000 - 
80,000 คนต่่อปี็ด้วย

บทำสุรุปี
ในฐานะห่น่วยงานของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 

ท่�ม่ืเขต่อาณ์าครื่อบคลุมืพ่ิ�นท่�ท่�ม่ืความืสำำาคัญ
ทางยุทธิศัาสำต่ร์ื่ในด้านศัาสำนา สำถ่านกงสุำลให่ญ่  
ณ์ เม่ืองกัลกัต่ต่า ได้ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�อย่างเต็่มื 
ความืสำามืารื่ถ่ในการื่บำาบัดทุกข์บำารุื่งสุำขป็รื่ะช้าช้น
ช้าวไทยทุกเช่้�อช้าติ่ศัาสำนาโดยเท่าเท่ยมืกัน  
อย่างไรื่ก็ด่ โดยท่�ต่ำาบลพุิทธิคยา อำาเภอคยา  
รัื่ฐพิิห่ารื่ เป็็นห่น้�งในชุ้มืช้นพุิทธิขนาดให่ญ่ 
ท่�สุำดในป็รื่ะเทศัอินเด่ย ภารื่กิจส่ำวนให่ญ่ของ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ฯ จ้งม่ืความืเก่�ยวข้องโดยต่รื่งกับ 
คณ์ะพิรื่ะธิรื่รื่มืทูต่ พิรื่ะภิกษุและฆรื่าวาสำ และ
พิรื่ะพุิทธิศัาสำนาอย่างม่ืนัยสำำาคัญ การื่ดำาเนิน  
“การื่ทูต่ในดินแดนพุิทธิภูมิื” แม้ืจะป็รื่ะสำบกับ 
ความืยากลำาบากเน่�องจากอยู่ใน “ยุคโควิด-19” 
และสำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ เม่ืองกัลกัต่ต่า ตั่�งอยู ่

ในเขต่กันดารื่ เป็็นเม่ือง hardship และป็ัจจุบัน 
ไม่ืม่ืท่มืป็รื่ะเทศัไทยตั่�งสำำานักงานอยู่ในเขต่อาณ์า  
แต่่ก็ถ่่อเป็็น “โอกาสำ” ท่�ทำาให่้เรื่าได้ม่ืบทบาท  
“เชิ้งรุื่ก” มืากกว่าท่�ผ่านมืาเส่ำยด้วยซึ่ำ�า และเป็็น 
การื่ดำาเนินการื่ท่�สำอดคล้องกับแผนแมื่บทภายใต่้
ยุทธิศัาสำต่ร์ื่ช้าติ่ ป็รื่ะเด็นการื่ต่่างป็รื่ะเทศั รื่ะยะ 
20 ปี็ (พิ.ศั. 2561 - 2580) ซ้ึ่�ง “การื่ทูต่ป็รื่ะช้ารัื่ฐ” 
และ “การื่ทูต่สำาธิารื่ณ์ะ” ช่้วยสำนับสำนุนการื่ป็ฏิิบัติ่
ภารื่กิจของพิรื่ะธิรื่รื่มืทูต่ไทยในดินแดนพุิทธิภูมิื  
ต่ลอดจนทำานุบำารุื่งพิรื่ะพุิทธิศัาสำนาซ้ึ่�งเป็็น 
สำถ่าบันศัาสำนาท่�สำาคัญของช้าติ่ และยังสำะท้อนมิืติ่  
“การื่ทูต่สำาธิารื่ณ์สำุข” ของไทยท่�สำามืารื่ถ่ช้่วย 
ยกรื่ะดับความืสัำมืพัินธ์ิไทย - อินเด่ย ได้จริื่งในรื่ะดับ
ภาครื่ัฐ ภาคเอกช้นและภาคป็รื่ะช้าช้นท้องถิ่�น  
และสำร้ื่างป็รื่ะโยช้น์ให้่แก่ชุ้มืช้นทางศัาสำนาของไทย
ในป็รื่ะเทศัอินเด่ยด้วย สิำ�งเห่ล่าน่�ม่ืความืสำำาคัญ 
ในเชิ้งสัำญลักษณ์์และช่้วยเน้นยำ�าความืสำำาคัญ 
ของป็รื่ะเทศัอินเด่ยต่่อป็รื่ะเทศัไทยในฐานะ  
“ดินแดนพุิทธิภูมิื” ซ้ึ่�งถ่่อเป็็นมิืติ่ท่�สำร้ื่างสำรื่รื่ค์ 
ท่�สุำดมิืติ่ห่น้�งในภาพิรื่วมืของความืสำัมืพัินธ์ิทวิภาค่ 
ไทย - อินเด่ย อ่กด้วย 

สุำดท้ายน่� ผู้เข่ยนห่วังเป็็นอย่างยิ�งว่า เม่ื�อ
ท่านน้กถ้่ง “พุิทธิคยา” “แดนพิุทธิภูมิื” ท่านจะ 
น้กถ้่งเรื่าและบทบาทเชิ้งรุื่กท่�สำร้ื่างสำรื่รื่ค์ของเรื่า... 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ เม่ืองกัลกัต่ต่า 

ขอบพระคุณครับ
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ล�ตินอเมื่ริก�และแคริบเบียน:   
ภ้มิภาคที�อาจเคย่ถ้กลืม

วิกฤตการณ์โรคโควิด-19 และจำานวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทำาให ้
ลาตินอเมริกา ภูมิภาคที่ถูกล่ม1 กลายเป็นจุดสนใจของชาวโลกอีกครั้ง รวมถึงคนไทย 
ส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับภูมิภาคนี้เท่าใดนักก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับภูมิภาคนี้
มากขึ้น บทความนี้จะพาทุกท่านไปทำาความรู้จักกับลาตินอเมริกาในแง่มุมต่าง ๆ 

คำาว่า “ลาตินอเมริกา” ที่เราเรียกกันติดปากในปัจจุบัน แท้จริงแล้วมีต้นกำาเนิดมาจาก
แนวคิดของกลุ่มนักภูมิศาสตร์ชาวฝร่ังเศส สมัยกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่ึ่งหมายถึงประเทศ
ที่ใช้ภาษาสเปนหร่อโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ ซึ่ึ่งทั้งสองภาษามีรากมาจากภาษาลาติน 
เช่นเดียวกับภาษาฝรั่งเศส การใช้คำาว่า “ลาตินอเมริกา” ในยุคดังกล่าวเพ่่อตอบสนอง 
พระราชประสงค์ของจักรพรรดินโปเลียน (Napoleon) ที่ 3 ในการควบรวมดินแดนบางส่วน
ในทวีปอเมริกาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝร่ังเศส อีกทั้งเพ่่อชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรม
ของลาตินอเมริกาน้ันคล้ายกับฝรั่งเศสมากกว่าวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกาที่ต่างกำาลังแผ่ขยายอิทธิพลเหน่อดินแดนในลาตินอเมริกา ณ ขณะนั้นด้วย 
อย่างไรก็ดี คำาดังกล่าวมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปในสมัยต่อ ๆ มา โดยปัจจุบันหมายถึง 
ประเทศที่ใช้ภาษาสเปน โปรตุเกส อังกฤษ หร่อฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ เช่นคำาว่า  
“ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน” ซึ่ึ่งเป็นภูมิภาคที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิกรวม 33 ประเทศ  
และมีอาณาเขตครอบคลุมต้ังแต่เม็กซิึ่โกจนถึงอาร์เจนตินาและชิลี ทางด้านภูมิศาสตร์ 
เราสามารถแบ่งภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนออกเป็นอนุภูมิภาค ได้แก่  
(1) อเมริกาเหน่อ (เฉพาะเม็กซึ่ิโก) (2) อเมริกากลาง (ต้ังแต่กัวเตมาลาถึงปานามา) (3) อเมริกาใต้  
(ทุกประเทศต้ังแต่ปานามาลงไป) และ (4) แคริบเบียน (คิวบาและประเทศสมาชิก CARICOM2)

ทิพาพร อรรถศิวานนท์ 

นักการทูตปฏิบัติการ

กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซึ่ิฟิกใต้

1 สำำาห่รื่ับท่านผู้อ่านท่�สำนใจศั้กษาเพิิ�มืเต่ิมืเก่�ยวกับ “inter-american relations” ผู้เข่ยนขออนุญาต่แนะนำาห่นังสำ่อ Forgotten   

 Continent: The Battle for Latin America's Soul โดย Michael Reid
2 ป็รื่ะช้าคมืและต่ลาดรื่่วมืแครื่ิบเบ่ยน (Caribbean Community: CARICOM) ป็รื่ะกอบด้วย 14 ป็รื่ะเทศัในแครื่ิบเบ่ยน ได้แก่  

 แอนต่ิกาและบารื่์บูดา บาฮั่ามืาสำ บารื่์เบโดสำ เบล่ซึ่ โดมืินิกา เกรื่เนดา กายอานา เฮั่ต่ิ จาเมืกา เซึ่นต่์คิต่สำ์และเนวิสำ เซึ่นต่์ลูเซึ่่ย 

 เซึ่นต่์วินเซึ่นต่์และเกรื่นาด่นสำ์ ซึู่รื่ินาเมื และต่รื่ินิแดดและโต่เบโก และดินแดนโพิ้นทะเลของสำห่รื่าช้อาณ์าจักรื่ 1 แห่่ง ค่อ  

 มือนต่์เซึ่อรื่์รื่ัต่
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แม้ืคนนอกจะมืองว่าป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ใน 
ลาติ่นอเมืริื่กาและแคริื่บเบ่ยนม่ืความืใกล้ชิ้ดกัน 
ทางสำงัคมืและวฒันธิรื่รื่มื แต่่ห่ากมืองรื่ายละเอ่ยดใน
ป็รื่ะวติั่ศัาสำต่รื่ท่์�ผ่านมืาจะพิบวา่ ป็รื่ะเทศัในภมิูืภาคน่� 
ม่ืความืแต่กต่่างท่�ชั้ดเจนในด้านป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่
การื่เม่ืองและอุดมืการื่ณ์์ทางการื่เม่ืองรื่ะห่ว่างฝ่ายซึ่า้ย  
เช่้น คิวบาและเวเนซึุ่เอลา กับฝ่ายขวา เช่้น เป็รูื่  
ชิ้ล่ และโคลอมืเบ่ย ซ้ึ่�งสำาเห่ตุ่ห่ลักป็รื่ะการื่ห่น้�ง 
มืาจากความืสัำมืพัินธ์ิท่�ใกล้ชิ้ดในรื่ะดับผู้นำาป็รื่ะเทศั  
ส่ำงผลให้่การื่ดำาเนินนโยบายต่่างป็รื่ะเทศัต่่อเพ่ิ�อนบ้าน 
ในภูมิืภาคแต่กต่่างกัน และมิือาจป็ฏิิเสำธิได้ว่า
สำถ่านการื่ณ์์การื่แพิร่ื่รื่ะบาดของโรื่คโควิด-19  
ยิ�งต่อกยำ�าให้่อุดมืการื่ณ์์ทางการื่เม่ือง “ซ้ึ่าย - ขวา”  
ท่�ว่าน่�เด่นชั้ดข้�น 

แผนที่ ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

ภาพจาก Britannica, www.britannica.com/place/Latin-America.

แน่นอนว่าป็รื่ะเทศัส่ำวนให่ญ่ในภูมิืภาค 
ยอ่มืให้่ความืสำำาคัญต่่อป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านป็รื่ะชิ้ดต่น 
ท่�ม่ือุดมืการื่ณ์์ทางการื่เม่ืองคล้ายกันเป็็นลำาดับแรื่ก  
คิวบาในฐานะป็รื่ะเทศัเศัรื่ษฐกิจขนาดให่ญ่ท่�สุำด
ในภูมืิภาคแคริื่บเบ่ยนและพัินธิมิืต่รื่ท่�สำำาคัญของ 
เวเนซุึ่เอลาได้ส่ำงท่มืแพิทย์ห่ลายร้ื่อยคนไป็ยัง
ป็รื่ะเทศัสำมืาชิ้ก CARICOM และเวเนซุึ่เอลา  
เพ่ิ�อช่้วยรัื่บม่ือกับสำถ่านการื่ณ์์การื่แพิร่ื่รื่ะบาดของ
โรื่คโควิด-19 ส่ำงผลให้่ความืสัำมืพัินธ์ิของป็รื่ะเทศั 
ข้างต้่นแน่นแฟ้ันยิ�งข้�น ดังจะเห็่นได้จากการื่ท่� 
ป็รื่ะเทศัสำมืาชิ้ก CARICOM ให้่การื่สำนับสำนุนคิวบา 
และเวเนซึุ่เอลาในเวท่สำห่ป็รื่ะช้าช้าต่ิอยู่เสำมือ  
โดยเฉพิาะการื่เร่ื่ยกร้ื่องให้่ยุติ่มืาต่รื่การื่ควำ�าบาต่รื่
ทางเศัรื่ษฐกิจฝ่ายเด่ยวของสำห่รัื่ฐฯ ต่่อคิวบาและ
เวเนซุึ่เอลาด้วยเห่ตุ่ผลด้านมืนุษยธิรื่รื่มื 
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ขณ์ะท่�อ่กด้านห่น้�งในอเมืริื่กาใต้่ อาร์ื่เจนติ่นา  
บรื่าซิึ่ล โคลอมืเบ่ย ชิ้ล่ เอกวาดอร์ื่ กายอานา  
ป็ารื่ากวัย และเป็รูื่ ได้ร่ื่วมืกันก่อตั่�ง Forum for 
the Progress and Development of South 
America (PROSUR) ข้�นเม่ื�อปี็ 2562 เพ่ิ�อทดแทน 
Union of South American Nations (UNASUR) 
ซ้ึ่�งเป็็นข้อริื่เริื่�มืของอด่ต่ป็รื่ะธิานาธิิบด่เวเนซุึ่เอลา  
Hugo Chavez ในยคุท่� ณ์ ขณ์ะนั�น รัื่ฐบาลฝ่ายซ้ึ่าย 
ในอเมืริื่กาใต้่กำาลังรุ่ื่งเร่ื่อง โดยล่าสุำด PROSUR  
(ในช่้วงการื่เป็็นป็รื่ะธิานชั้�วครื่าวของชิ้ล่เม่ื�อปี็ 2563) 
ได้ออกแถ่ลงการื่ณ์์ร่ื่วมืในการื่ให้่ความืช่้วยเห่ล่อ 
ซ้ึ่�งกันและกันเพ่ิ�อรัื่บม่ือวิกฤต่โควิด-19 และ 
การื่เข้าถ้่งวัคซ่ึ่นอย่างเท่าเท่ยมืและทันท่วงท่  
ต่ลอดจนยำ�าเจต่นารื่มืณ์์ของป็รื่ะเทศัสำมืาช้ิก 
ในการื่สำนับสำนุนรื่ะบบพิหุ่ภาค่นิยมื โดยเฉพิาะ 
การื่ร่ื่วมืม่ือกับองค์การื่รื่ะห่วา่งป็รื่ะเทศัในทว่ป็อเมืรื่กิา  
อย่าง Inter-American Development Bank 
(IDB) World Health Organization (WHO) และ  
Pan-American Health Organization (PAHO)

นอกเห่น่อจากการื่แบ่งฝ่ายของผู้นำาลาติ่น 
อเมืริื่การื่ะห่ว่างฝ่ายซ้ึ่ายกับฝ่ายขวาจากกรื่ณ่์ต่วัอย่าง
ข้างต้่น วิกฤต่การื่ณ์์โรื่คโควิด-19 ยังสำะท้อนถ้่ง 
การื่แข่งขันท่�เข้มืข้นรื่ะห่ว่างสำห่รัื่ฐฯ และจ่น ป็รื่ะเทศั
มืห่าอำานาจท่�ต่่างเป็็นทั�งผู้ให้่ความืช้่วยเห่ล่อ 
ทางเศัรื่ษฐกิจแก่ห่ลายป็รื่ะเทศัในภูมิืภาคลาติ่น 
อเมืริื่กา และคู่ค้าสำำาคัญของห่ลายป็รื่ะเทศัเศัรื่ษฐกิจ
ห่ลักในภูมิืภาค (บรื่าซิึ่ล เม็ืกซิึ่โก อาร์ื่เจนติ่นา ชิ้ล่  
เป็รูื่ และโคลอมืเบ่ย) เป็็นท่�เด่นชั้ดว่า สำห่รัื่ฐฯ ภายใต้่ 
การื่นำาของอด่ต่ป็รื่ะธิานาธิิบด่ทรัื่มืป์็มืองภูมิืภาค
ลาติ่นอเมืริื่กาเป็็นเพ่ิยง “สำนามืห่ญ้าห่ลังบ้าน”  
จ้งมิืได้ให้่ความืสำำาคัญกับภูมิืภาคดังกล่าวเป็็น 
ลำาดับต้่น รื่วมืทั�งยงัเพิิกเฉยต่่อการื่รัื่กษาภาพิลักษณ์์
ของสำห่รัื่ฐฯ ในฐานะป็รื่ะเทศัมืห่าอำานาจท่�ม่ืบทบาทนำา
ในบรื่บิทการื่เมือ่งรื่ะห่วา่งป็รื่ะเทศัของลาต่นิอเมืริื่กา  
โดยอด่ต่ป็รื่ะธิานาธิิบด่ทรัื่มืป์็เป็็นผู้นำาสำห่รัื่ฐฯ คนแรื่ก 
ท่�ป็ฏิิเสำธิการื่เข้าร่ื่วมื Summit of the Americas 
ท่�เป็รูื่ เม่ื�อปี็ 2561 ซ้ึ่�งถ่่อเป็็นการื่ป็รื่ะชุ้มืรื่ะดับ 
ผู้นำาป็รื่ะเทศัเด่ยวท่�รื่วมืผู้นำาของทุกป็รื่ะเทศัในทว่ป็ 

The Pink Tide Governments: ยุครุ่งเร่องของรัฐบาลฝ่ายซึ่้ายในอเมริกาใต้ ราวปี 2543 - 2553  

จากซึ่้ายไปขวา: อดีตประธานาธิบดีเวเนซึุ่เอลา Hugo Chavez อดีตประธานาธิบดีโบลิเวีย Evo Morales 

อดีตประธานาธิบดีบราซึ่ิล Lula da Silva อดีตประธานาธิบดีเอกวาดอร์ Rafael Correa

ภาพจาก Cuba Encuentro, https://www.cubaencuentro.com/internacional/noticias/

cambios-en-el-mapa-politico-de-latinoamerica-325552.



135ส ร า ญ ร ม ย์์

อเมืริื่กาไว้ด้วยกัน นอกจากน่� ต่ลอดรื่ะยะเวลา
ของการื่ดำารื่งต่ำาแห่น่ง อด่ต่ป็รื่ะธิานาธิิบด่ทรัื่มืป์็ 
ได้เดินทางเย่อนภูมิืภาคลาติ่นอเมืริื่กาอย่างเป็็น
ทางการื่เพ่ิยงครัื่�งเด่ยว เพ่ิ�อเข้าร่ื่วมืการื่ป็รื่ะชุ้มื G20 
ท่�อาร์ื่เจนติ่นาเม่ื�อปี็ 2561 ขณ์ะท่�เม่ื�อเท่ยบกับ 
อด่ต่ป็รื่ะธิานาธิิบด่โอบามืาท่�ได้เย่อนภูมิืภาคน่�  
5 ครัื่�ง และป็รื่ะธิานาธิิบด่ไบเดนเม่ื�อครัื่�งดำารื่ง
ต่ำาแห่น่งรื่องป็รื่ะธิานาธิิบด่สำห่รัื่ฐฯ ได้เดินทางเยอ่น
ลาติ่นอเมืริื่กาถ้่ง 16 ครัื่�ง ด้วยเห่ตุ่น่� จ้งเป็็นโอกาสำ
ให้่จ่นสำามืารื่ถ่ดำาเนินนโยบายการื่ทูต่เชิ้งการื่แพิทย์  
(medical diplomacy) และม่ืบทบาทนำาในการื่ต่่อสู้ำ 
กับการื่รื่ะบาดให่ญ่ของโควิด-19 ในลาติ่นอเมืริื่กา 
ได้อย่างม่ืป็รื่ะสำทิธิิภาพิ โดยป็รื่ะเทศัเศัรื่ษฐกจิสำำาคัญ
ในภูมิืภาคน่�ล้วนทยอยขอรื่บัความืช่้วยเห่ล่อจากจ่น
ทั�งในด้านการื่ขอรัื่บบริื่จาคเงินช่้วยเห่ล่อ ชุ้ดต่รื่วจ 
เช่้�อโควิด-19 เคร่ื่�องช่้วยห่ายใจ และเคร่ื่�องม่ือทาง 
การื่แพิทยอ่์�นท่�จำาเป็็น รื่วมืทั�งการื่จดัป็รื่ะช้มุืทางไกล  
(video conference) รื่ะห่ว่างผู้เช่้�ยวช้าญของจ่น 
กับลาติ่นอเมืริื่กาเพ่ิ�อเร่ื่ยนรู้ื่ยุทธิศัาสำต่ร์ื่การื่รัื่บม่ือ
การื่แพิรื่ร่ื่ะบาด การื่ทตู่เชิ้งการื่แพิทยข้์างต้่นสำอดรื่บั 

กับยุทธิศัาสำต่ร์ื่ของจ่นในการื่คานอำานาจและ 
ลดทอนอิทธิิพิลของสำห่รื่ฐัฯ ในภูมิืภาคลาติ่นอเมืริื่กา  
รื่วมืถ้่งช่้วยเสำริื่มืพิลวัต่ความืสำัมืพัินธ์ิทางเศัรื่ษฐกิจ
รื่ะห่ว่างลาติ่นอเมืริื่กากับจ่นท่�แนบแน่นอยู่เดิมืแล้ว
ให้่รุื่ดห่น้ายิ�งข้�น 

อย่างไรื่ก็ด่ ท่ามืกลางภูมืิรื่ัฐศัาสำต่ร์ื่ท่�
เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ของโลกยุคห่ลังโควิด-19 โดยเฉพิาะ 
นโยบายการื่ต่่างป็รื่ะเทศัของสำห่รัื่ฐฯ ภายใต้่ 
การื่นำาของป็รื่ะธิานาธิิบด่ไบเดนท่�มืองลาติ่นอเมืริื่กา 
เป็็น “เพ่ิ�อน” มืากกว่าการื่เป็็นเพ่ิยงป็รื่ะเทศั 
ท่�อยู่ใน “สำนามืห่ญ้าห่ลังบ้าน” ของสำห่รัื่ฐฯ  
เช่้นในอด่ต่ทำาให้่ภูมืิภาคลาติ่นอเมืริื่กาและ 
แคริื่บเบ่ยนเป็็นอ่กห่น้�ง playing field ท่�สำำาคัญ 
ของโลกและไทยไม่ืควรื่มืองข้ามื 

ไทยกับลาติ่นอเมืริื่กาเป็็น “เพิ่�อน” กันมืากว่า
คร้ื่�งศัต่วรื่รื่ษ แม้ืจะม่ือุป็สำรื่รื่คเน่�องจากภูมิืศัาสำต่ร์ื่
ท่�ห่่างไกลและการื่ขาดความืรู้ื่ความืเข้าใจท่�ล้กซ้ึ่�ง
รื่ะห่ว่างกัน แต่่ “เพ่ิ�อน” คนน่�เป็็นอ่กภูมิืภาคห่น้�ง
ท่�ม่ืศัักยภาพิ โดยเฉพิาะด้านเศัรื่ษฐกิจท่�ลาติ่น 
อเมืริื่กาเป็็นแห่ล่งทรัื่พิยากรื่ธิรื่รื่มืช้าติ่แห่่งโลก

การก่อต้ัง PROSUR ภายหลังการทยอยกลับมาสู่อำานาจของผู้นำาฝ่ายขวาในลาตินอเมริกา ตั้งแต่ปี 2558

ภาพจาก The Brazilian Report, www. brazilian.report/latin-america/2019/03/23/prosur-south-america-right-turn/.
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อนาคต่ เช่้น ลิเท่ยมื ด้านสัำงคมืท่�ลาติ่นอเมืริื่กา 
เป็็นแห่ล่งอารื่ยธิรื่รื่มืท่�เก่าแก่ท่�สุำดแห่่งห่น้�งของโลก  
เช่้น Aztec Maya และ Inca และด้านเทคโนโลย่ 
ท่�ลาติ่นอเมืริื่กาม่ืแนวป็ฏิิบัติ่ท่�เป็็นเลิศัห่ลายแขนง
ท่�น่าเร่ื่ยนรู้ื่ เช่้น พิลังงานสำะอาด และโลจิสำติ่กส์ำ

วิกฤต่โรื่คโควิด-19 พิิสูำจน์ในเห็่นแล้วว่า  
พิลวัต่ของความืสัำมืพัินธ์ิไทย - ลาติ่นอเมืริื่กา 
ไม่ืห่ยดุนิ�งต่ลอดปี็ 2563 กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั  
โดยกรื่มือเมืริื่กาและแป็ซิึ่ฟิักใต้่ ได้บูรื่ณ์าการื่ 
การื่ทำางานกับสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ทั�ง 5 แห่่ง 
ในภมิูืภาคลาต่นิอเมืรื่กิา ได้แก่ สำถ่านเอกอคัรื่รื่าช้ทตู่  
ณ์ กรุื่งบัวโนสำไอเรื่สำ กรุื่งบรื่าซิึ่เล่ย กรุื่งซัึ่นติ่อาโก  
กรุื่งลิมืา และกรุื่งเม็ืกซิึ่โก และห่น่วยงานไทย 
ท่�เก่�ยวข้องทั�งจากภาครื่ฐั เอกช้น และวชิ้าการื่ รื่วมืถ้่ง 
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ป็รื่ะเทศัในลาต่ินอเมืริื่กา
ป็รื่ะจำาป็รื่ะเทศัไทยทั�ง 9 แห่่ง ได้แก่ เม็ืกซิึ่โก เป็รูื่ 
ชิ้ล่ อาร์ื่เจนติ่นา บรื่าซึ่ลิ ป็านามืา โคลอมืเบ่ย คิวบา  
และกัวเต่มืาลา ในการื่ขับเคล่�อนความืร่ื่วมืม่ือ  
ไทย - ลาต่ินอเมืริื่กาอย่างสำร้ื่างสำรื่รื่ค์ และเป็็น 
การื่วางรื่ากฐานสู่ำความืสัำมืพัินธ์ิท่�ก้าวห่น้าในโลก 
ยุคห่ลังโควิด-19 อาทิ (1) การื่อพิยพินักเร่ื่ยน
แลกเป็ล่�ยนช้าวไทยในลาติ่นอเมืริื่กากว่า 270 คน 
กลับป็รื่ะเทศัไทย (2) การื่ช้่วยเห่ล่อมิืต่รื่ป็รื่ะเทศั 

ในลาติ่นอเมืริื่กาในรูื่ป็แบบต่่าง ๆ เช่้น การื่บริื่จาค
ชุ้ดต่รื่วจห่าเช่้�อแบบ RT-PCR KIT การื่ให้่คำาแนะนำา
ด้านวิช้าการื่ผ่านรื่ะบบทางไกล การื่มือบพิิมืพ์ิเข่ยว
เคร่ื่�องช่้วยห่ายใจเคล่�อนท่�ซ้ึ่�งสำถ่าบันเทคโนโลย่ 
พิรื่ะจอมืเกล้าเจ้าคุณ์ทห่ารื่ลาดกรื่ะบังพัิฒนาข้�น  
และการื่อำานวยความืสำะดวกคนช้าต่ิลาติ่นอเมืริื่กา 
กลับภูมิืลำาเนา และ (3) การื่เผยแพิร่ื่ข้อมูืลพ่ิ�นฐาน 
ภาษาไทยเก่�ยวกับภูมิืศัาสำต่ร์ื่ วัฒนธิรื่รื่มื และเศัรื่ษฐกิจ 
ของทั�ง 33 ป็รื่ะเทศัในลาติ่นอเมืริื่กาและแคริื่บเบ่ยน
ผ่านแอป็พิลิเคชั้น Discover Latin America  
เพิ่�อให่้คนไทยรืู่้จักภูมืิภาคน่�มืากข้�น 

เม่ื�อมืาถ้่งวินาท่น่� ผู้เข่ยนห่วังเป็็นอย่างยิ�งว่า 
บทความืน่�จะเป็็นสำ่วนห่น้�งในการื่นำาเสำนอมืุมืมือง 
ให่ม่ื ๆ เก่�ยวกบัภูมืภิาคลาติ่นอเมืริื่กาและแคริื่บเบ่ยน
ให้่แก่ผู้อ่านทุกท่าน ท่�มืากไป็กว่าการื่เป็็นเพ่ิยง 
ภูมิืภาคห่น้�งของโลกท่�ได้รัื่บผลกรื่ะทบอย่างห่นัก
จากวิกฤต่โควิด-19 ต่ามืท่�ป็รื่ากฏิในห่นา้ส่ำ�อปั็จจุบัน  
ต่ลอดจนได้ม่ืส่ำวนสำะท้อนถ้่งความืสำำาคัญของ 
การื่ดำาเนินความืสำัมืพัินธ์ิกับลาติ่นอเมืรื่ิกาแบบ  
“มืองไป็ข้างห่น้า” เพ่ิ�อแสำวงห่าโอกาสำต่่อยอด 
ความืรื่่วมืม่ือรื่ะห่ว่างกันให้่ครื่อบคลุมืมิืติ่ 
ท่�ห่ลากห่ลายข้�นและสำอดคล้องกับกรื่ะแสำของโลก 
ห่ลังโควิด-19 อย่างยั�งย่นได้ในท่�สุำด 
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บัวแก้วนำาไทัย
ทหารกล้า ยามศึกชาติ ขาดไม่ได้

เกิดโรคภัย หมอไทยหาญ ต้านรักษา

ในต่างแดน มีบัวแก้ว เป็นแนวหน้า

พี่น้องไทย ได้พึ่งพา ค่อหน้าที่

งานผู้แทน เจรจา รักษาผล

ดูแลคน ไทยและชาติ ค่อศักดิ์ศรี

ใช้ความรู้ คุณธรรม ทำาเต็มที่

ลุทันการณ์ งานพิธีฯ ที่ภูมิใจ

ในยามนี้ พิษโควิด วิกฤตหนัก

อุปสรรค ไทยทุกคน ต้องพ้นได้

บัวแก้วขอ มอบพลัง กำาลังใจ

ก้าวข้ามภัย นำาไทยฟื้น ค่นมั่นคง

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

นักการทูตชำานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ ร้อยกรอง
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ปกิณ์กะ
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พระพุทัธราชไมติรีศรีสัมพันธ์
"พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์"

พระสำาคัญ ขวัญมงคล ชนบัวแก้ว

ปางลีลา จากสวรรค์ อันเพริศแพร้ว

นามศักดิ์สิทธิ์ คุ้มคลาดแคล้ว ปลอดปวงภัย

จากยอดฉัตร รัตนเจดีย์ ศรีลังกา

พระปิยมหาราชา ทรงสร้างไว้

กระเบ่้องหลังคา วิหารวัด แดนอุทัย

พระมหาธีรราชไท้ พระราชทาน

อีกมวลสาร ศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศา

มิ่งมหา ร้อยแปด มงคลว่าน

จีน อินเดีย ลาว เมียนมา ไทย เนปาล

งามตระหง่าน ดั่งข้ามน้ำา เพื่อนำาชัย

ร้อยสี่สิบ ปีบัวแก้ว เพื่อประชา

ราชสุดา ฯ ทรงเททอง หล่อพระไซึ่ร้

แม้นมงคล เหนี่ยวนำาจิต อุทิศใจ

เพื่อก้าวไป นำาสุขให้ ไทยสราญ

พระบรมสารีริกธาตุ

ยอดพระเกศ โมลีศาสด์ ประดิษฐาน

สมเด็จพระกนิษฐาฯ ทรงเป็นประธาน

มงคลยิ่ง มิ่งตราบนาน สราญรมย์

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

นักการทูตชำานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมสารนิเทศ ร้อยกรอง
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ก�รจัดสุร้�งพัระพัุทำธรูปี
ประจำากระทรวงการตั่างประเทศ

วันเสาร์ที่  19 กันยายน 2563 เป็นวันมหามงคลอีกวาระหนึ่งของพวกเรา 
ชาวกระทรวงการต่างประเทศ เน่่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำาเนิน
มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลี “พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์” พระพุทธรูป 
ประจำากระทรวงการต่างประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันนั้นนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศได้กราบบังคมทูลถวายรายงานเก่ียวกับความเป็นมาของการจัดสร้าง
พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ หลังจากนั้น เจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
เข้าถวาย ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุและทรงบรรจุลงในพระกรัณฑ์ (หีบ) แล้วพระราชทาน
พระกรัณฑ์นั้นแก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ่ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
เพ่่ออัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระเกศโมลีของพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์  
เม่่อเสร็จสิ้นพิธี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ ์
องค์จำาลอง ทำาด้วยสัมฤทธ์ิปิดทอง ความสูงวัดจากฐาน 20 นิ้ว จำานวน 1 องค์ หลังจากนั้น  
ได้เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ก่อนจะเสด็จฯ กลับ

พิธีในวันนั้นใช้เวลาไม่นาน แต่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยพระพุทธพิธีศักดิ์สิทธิ ์ 
เสียงพระสงฆ่์เจริญชัยมงคลคาถาและความสงบของผู้เข้าร่วมที่ล้วนสำารวมกาย วาจา ใจ  
ก่อให้เกิดสิริมงคล กอปรกับความงดงามของวิเทศสโมสรได้เกิดเป็นภาพที่งดงาม
จับจิตจับใจ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะรวบรวมเร่่องราวเก่ียวกับพระพุทธราชไมตรี
ศรีสัมพันธ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ
และพระธรรมคุณอันเป็นหลักในการดำารงชีวิตและการทำางานของข้าราชการกระทรวง
การต่างประเทศไปอีกยาวนาน

จิรัสยา พีรานนท์ 

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
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จุดเริ�มื่ต้น..ยอดฉุัตรรัตนเจดีย์
ในปี็ 2551 เจ้าอาวาสำวัดท่ป็ทุต่ต่มืารื่ามื  

กรุื่งโคลัมืโบ สำาธิารื่ณ์รัื่ฐสัำงคมืนิยมืป็รื่ะช้าธิิป็ไต่ย 
ศัร่ื่ลังกา ได้ขอให้่รัื่ฐบาลไทยช่้วยบูรื่ณ์ะซึ่่อมืแซึ่มื  
“ยอดฉัต่รื่รัื่ต่นเจด่ย์” ของวัดท่ป็ทุต่ต่มืารื่ามื  
ซ้ึ่�งเป็็นวัดท่�เก่าแก่ท่�สุำดในกรุื่งโคลัมืโบ ก่อสำร้ื่างข้�น 
ในปี็ 2318 และเป็็นท่�รู้ื่จักกันโดยทั�วไป็ว่า “วัดไทย”  
ในกรุื่งโคลัมืโบ เป็็นวัดท่�ม่ืความืสัำมืพัินธ์ิทาง
ป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ล้กซ้ึ่�งกับป็รื่ะเทศัไทยเน่�องจาก 
พิรื่ะชิ้นวรื่วงศ์ั ห่ร่ื่อพิรื่ะวรื่วงศ์ัเธิอพิรื่ะองค์เจ้า 
ป็ฤษฎางค์ เคยดำารื่งต่ำาแห่น่งเจ้าอาวาสำรื่ะห่ว่าง 
ปี็ 2447 - 2454 และได้รัื่บการื่สำถ่าป็นาเป็็นสัำงฆนายก
แห่่งนครื่โคลัมืโบของนิกายรื่ามัืญและอมืรื่ปุ็รื่ะ  
ซ้ึ่�งนับเป็็นช้าวต่่างช้าติ่คนแรื่กท่�ได้รัื่บต่ำาแห่น่งน่�  
ท่านยังเป็็นผู้ออกแบบและควบคุมืการื่ก่อสำร้ื่าง
โบรื่าณ์สำถ่านท่�เป็็นป็รื่ะจักษ์พิยานแห่่งความืสัำมืพัินธ์ิ 
ทางพุิทธิศัาสำนาท่�แน่นแฟ้ันรื่ะห่ว่างไทยและศัร่ื่ลังกา  
ได้แก่ องค์รัื่ต่นเจด่ย์ ซ้ึ่�งม่ืรูื่ป็แบบผสำมืผสำานศิัลป็ะ
ของไทย ศัร่ื่ลังกา อินเด่ยและเม่ืยนมืาเข้าด้วยกัน 
และยอดฉัต่รื่แห่่งองค์รัื่ต่นเจด่ย์น่� พิรื่ะบาทสำมืเด็จ
พิรื่ะจุลจอมืเกล้าเจ้าอยู่หั่วพิรื่ะรื่าช้ทานแก่วัด 
เพ่ิ�อส่ำบทอดพิรื่ะพุิทธิศัาสำนาและเป็็นสัำญลักษณ์์ 
แห่่งสัำมืพัินธิไมืต่ร่ื่อันด่รื่ะห่ว่างทั�งสำองป็รื่ะเทศั 

ในค รัื่� ง นั� น  เ ม่ื� อยอด ฉัต่รื่ รัื่ต่น เจ ด่ ย์ 
เส่ำ�อมืสำภาพิลง กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัไดพิ้ิจารื่ณ์า 
คำาขอของท่านเจ้าอาวาสำ และได้สำนับสำนุนงบป็รื่ะมืาณ์
ในการื่นำายอดฉัต่รื่รัื่ต่นเจด่ย์กลับป็รื่ะเทศัไทย 
เพ่ิ�อให้่ผู้เช่้�ยวช้าญจากสำำานักช่้างสิำบห่มู่ื กรื่มืศิัลป็ากรื่  
บูรื่ณ์ะซ่ึ่อมืแซึ่มื

ต่่อมืาในปี็ 2553 นายปิ็ยวัช้รื่ นิยมืฤกษ์  
รื่องป็ลดักรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั (ต่ำาแห่นง่ขณ์ะนั�น) 
ได้นำาคณ์ะสำำานักช่้างสิำบห่มู่ื กรื่มืศิัลป็ากรื่เดนิทางไป็
ติ่ดตั่�งยอดฉัต่รื่และร่ื่วมืพิิธ่ิสำมืโภช้ยอดฉัต่รื่ท่�ป็รื่ะเทศั
ศัร่ื่ลังกา ภายห่ลังการื่บูรื่ณ์ะยอดฉัต่รื่รัื่ต่นเจด่ยแ์ล้ว  
ม่ืวัสำดุคงเห่ล่อจากการื่บูรื่ณ์ะ ได้แก่ ยอดฉัต่รื่เดิมื

ท่�ช้ำารุื่ด เฉพิาะส่ำวนท่�เป็็นทองแดงห่นักป็รื่ะมืาณ์  
8 กิโลกรัื่มื และเศัษผงทองอ่ก 10.5 กรัื่มื ผู้บริื่ห่ารื่
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัจ้งม่ืดำาริื่ว่า สำถ่าบัน 
พิรื่ะมืห่ากษัต่ริื่ย์ทรื่งเป็็นห่ลักชั้ยและม่ืคุณู์ป็การื่
อย่างให่ญ่ห่ลวงห่าท่�สุำดมิืได้ต่่อการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ของไทยตั่�งแต่่อด่ต่จนถ้่งปั็จจุบัน และกรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัยังไม่ืเคยม่ืพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำา
กรื่ะทรื่วงมืากอ่น ดังนั�น จ้งได้พิิจารื่ณ์าแล้วเห็่นเป็็น 
โอกาสำเห่มืาะสำมืท่�จะขอพิรื่ะรื่าช้ทานพิรื่ะบรื่มื 
รื่าช้านุญาต่จัดสำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัเพิ่�อความืเป็็นสำิริื่มืงคล เป็็น 
สิำ�งศัักดิ�สิำทธิิ�คุ้มืครื่องกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
และเป็็นท่�ย้ดเห่น่�ยวจิต่ใจของข้ารื่าช้การื่ จ้งม่ื 
ดำาริื่ให้่นำาวัสำดุคงเห่ล่อข้างต้่นมืาเป็็นมืวลสำารื่ 
ในการื่จัดสำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็เพ่ิ�อนำาข้�นทูลเกล้าฯ  
ถ่วายพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่  
มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ 
และจัดสำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วง จ้งขอให้่
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรุื่งโคลัมืโบ นำาส่ำงห่นังส่ำอ 
ถ้่งเจ้าอาวาสำวัดท่ป็ทุต่ต่มืารื่ามืเพิ่�อขออนุญาต่ 
ในการื่นำาวัสำดุคงเห่ล่อดังกล่าวมืาเป็็นมืวลสำารื่
ป็รื่ะกอบการื่จดัสำร้ื่างวัต่ถุ่มืงคล ต่่อมืาทา่นเจ้าอาวาสำฯ  
ได้ม่ืห่นังส่ำอลงวันท่� 28 มิืถุ่นายน 2553 แจ้งว่า 
ไม่ืขัดข้องต่่อความืป็รื่ะสำงค์ดังกล่าวของกรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั

ชี่วิงเตรียมื่ก�ร...พัระมื่หั�กรุณี�ธิคุณี 
ในช่้วงเริื่�มืต้่นของการื่เต่ร่ื่ยมืการื่จัดสำร้ื่าง

พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็รื่ะห่ว่างปี็ 2554 - 2555 กรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัได้รัื่บพิรื่ะรื่าช้ทานพิรื่ะมืห่า 
กรุื่ณ์าธิิคุณ์จากพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่  
มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ 
ในส่ำวนท่�เก่�ยวข้องกับการื่จัดสำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำา 
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ป็รื่ะกอบด้วย
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1) พิรื่ะบรื่มืรื่าช้านญุาต่ให่น้ำาวัสำดุท่�เห่ล่อจาก
การื่บูรื่ณ์ะยอดฉัต่รื่รัื่ต่นเจด่ยข์องวัดท่ป็ทุต่ต่มืารื่ามื
ไป็ใช้้เป็็นมืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�

2) พิรื่ะบรื่มืรื่าช้านุญาต่ให้่นำาแผ่นกรื่ะเบ่�อง
ห่ลังคาวิห่ารื่วัดโทไดจิ จังห่วัดนารื่า ป็รื่ะเทศัญ่�ปุ่็น  
ซ้ึ่�งพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั่ว 
พิรื่ะรื่าช้ทานแก่วัดโทไดจิ ในรื่ะห่ว่างการื่เสำด็จ
พิรื่ะรื่าช้ดำาเนินเย่อนเมื่�อปี็ 2445 ครัื่�งดำารื่ง 
พิรื่ะอิสำริื่ยยศัเป็็นสำยามืมืกุฎรื่าช้กุมืารื่ ไป็ใช้้เป็็น
มืวลสำารื่ศัักดิ�สำิทธิิ�

3) พิรื่ะบรื่มืรื่าช้านุญาต่ให้่สำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ 
ป็างล่ลา ต่ามืแบบท่�อาจารื่ย์โสำพิิศั พุิทธิรัื่กษ์  
ป็รื่ะติ่มืากรื่ช้ำานาญการื่ สำำา นัก ช่้าง สิำบห่มู่ื  
กรื่มืศิัลป็ากรื่ ได้รื่่างไว้ เป็็นพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำา 
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั และเม่ื�อได้ทอดพิรื่ะเนต่รื่
แบบร่ื่างแล้วได้พิรื่ะรื่าช้ทานข้อแนะนำาป็รัื่บแบบ 
องค์พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ให้่ม่ืความืสูำง เพิร่ื่ยว และสำง่างามื
มืากข้�นแม้ืว่าในขณ์ะนั�นจะทรื่งพิรื่ะป็รื่ะช้วรื่และ
ป็รื่ะทับอยู่ท่�โรื่งพิยาบาลศิัริื่รื่าช้ก็ต่ามื

4 )  พิรื่ะมืห่าก รุื่ณ์า ธิิ คุณ์โป็รื่ดเก ล้า 
โป็รื่ดกรื่ะห่มื่อมืทรื่งเจิมืและทรื่งพิรื่ะสำุห่ร่ื่าย 
แผ่นโลห่ะผสำมืเงิน ทอง และนาก พิรื่ะรื่าช้ทานแก่ 
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัเพิ่�อเป็็นมืงคลสำูงสุำด 
ในการื่จัดสำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็

มื่วิลสุ�รศักดิ์สุิทำธิ์
นอกจากวัสำดุคงเห่ล่อจากการื่บูรื่ณ์ะยอดฉัต่รื่ 

รัื่ต่นเจด่ย์ วัดท่ป็ทุต่ต่มืารื่ามื แผ่นโลห่ะผสำมืเงิน  
ทอง และนากแล้ว ในปี็ 2554 ในโอกาสำเต่ร่ื่ยมื 
จัดสำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ยังได้รัื่บพิรื่ะกรืุ่ณ์าจากสำมืเด็จพิรื่ะสัำงฆรื่าช้เจ้า  
กรื่มืห่ลวงวช้ิรื่ญาณ์สำังวรื่ ป็รื่ะทานพิรื่ะบรื่มื
สำาร่ื่ริื่กธิาตุ่แก่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั รื่วมืทั�ง 
ได้รื่ับพิรื่ะบรื่มืสำาร่ื่รื่ิกธิาตุ่อ่กจำานวนห่น้�งจาก 
วัดบรื่มืนิวาสำรื่าช้วรื่วิห่ารื่ (วัดท่�พิรื่ะบาทสำมืเด็จ
พิรื่ะจอมืเกล้าเจ้าอยู่หั่วโป็รื่ดเกล้าโป็รื่ดกรื่ะห่ม่ือมื

สำถ่าป็นาให้่เป็็นวัดธิรื่รื่มืยุต่ ฝ่ายอรัื่ญวาส่ำ คู่กันกับ
วัดบวรื่นิเวศัวิห่ารื่ซ้ึ่�งเป็็นวัดธิรื่รื่มืยุต่ ฝ่ายคามืวาส่ำ)  
เพ่ิ�อบรื่รื่จุไว้ในพิรื่ะเกศัโมืล่พิรื่ะพิุทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำา
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัเพิ่�อกรื่าบสำักการื่ะบูช้า
เป็็นมืห่ามิื�งมืงคลส่ำบไป็

นอกจากน่� กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัยังได้ 
ขอความือนุเครื่าะห์่สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ขอรัื่บมืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�จากวัดพุิทธิ
ท่�สำำาคัญในป็รื่ะเทศัอนิเด่ย เนป็าล ศัร่ื่ลังกา เม่ืยนมืา  
ญ่�ปุ่็น จ่นและ สำป็ป็. ลาว เพ่ิ�อใช้้ในการื่จัดสำร้ื่าง
พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็โดยสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และ 
สำถ่านกงสำุลให่ญ่ได้จัดส่ำงมืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�ให้่  
ซ้ึ่�งรื่วมืถ้่งแผ่นกรื่ะเบ่�องห่ลังคาวิห่ารื่วัดโทไดจิ จังห่วัด
นารื่า ป็รื่ะเทศัญ่�ปุ่็น ซ้ึ่�งได้รัื่บพิรื่ะบรื่มืรื่าช้านุญาต่ 
ให้่นำามืาใช้้เป็็นมืวลสำารื่ดังท่�กล่าวถ้่งข้างต้่นแล้ว 

กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัยังได้ขอรัื่บเมืต่ต่า
จากพิรื่ะสุำป็ฏิิป็ันโนทั�วป็รื่ะเทศัเพ่ิ�ออธิิษฐานจิต่ 
และจารื่ยันต์่ในแผ่นโลห่ะเงิน ทอง นาก อ่กกว่า  
100 รูื่ป็ รื่วมืทั�งได้รัื่บมือบมืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�จาก
สำถ่านท่�ศัักดิ�สิำทธิิ�ในป็รื่ะเทศัไทยอ่กจำานวนห่น้�ง เช่้น  
แท่งช้นวนท่�เห่ล่อจากการื่สำร้ื่างสำมืเด็จองค์ป็ฐมื  
วัดเขาแร่ื่ จังห่วัดสุำโขทัย แผ่นจารื่อักขรื่ะของ 
พิรื่ะเกจิอาจารื่ย์ทั�วป็รื่ะเทศั พิร้ื่อมืผงมืห่ากุศัล 
มืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�ท่�รื่วบรื่วมืโดยสำายวัดท่าซุึ่ง จังห่วัด
อุทัยธิาน่ ผงป็ฐว่ธิาตุ่ ต่ะกรุื่ดสำงครื่ามืเกาห่ล่ แผ่นจารื่
ยนัต์่ของท่านเจ้าคุณ์นรื่รัื่ต่น์รื่าช้มืานิต่ และห่ลวงปู่็
มืห่าอำาพัิน วัดเทพิศิัริื่นทรื่าวาสำ แร่ื่และผงศัักดิ�สิำทธิิ�  
ผงธูิป็ ข้าวต่อก ข้าวสำารื่ พิรื่ะร่ื่วง จังห่วัดสุำโขทัย 
แร่ื่เห่ล็กนำ�าพ่ิ� จังห่วัดอุต่รื่ดิต่ถ์่ ผนังกุฏิิโบรื่าณ์และ
ช้านห่มืากของห่ลวงปู่็ทอง อายะนะ วัดรื่าช้โยธิา  
กรุื่งเทพิฯ มืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�ป็รื่ะทานจากสำมืเด็จ
พิรื่ะวันรัื่ต่ วัดบวรื่นิเวศัวิห่ารื่ มืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ� 
จากเกจิอาจารื่ย์ สำายเขาอ้อและสำายต่ะวันออก  
และผงพุิทธิคุณ์ห่ลวงปู่็ดู่ วัดสำะแก จังห่วัด 
อยุธิยา เป็็นต้่น ทั�งน่� ในการื่ติ่ดต่่อขอรัื่บมืวลสำารื่
ศัักดิ�สิำทธิิ�จากพิรื่ะผู้ป็ฏิิบัติ่ด่ป็ฏิิบัติ่ช้อบ กรื่ะทรื่วง
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การื่ต่่างป็รื่ะเทศัได้รัื่บความืร่ื่วมืม่ืออย่างด่ยิ�งจาก
สำำานักงานห่นังส่ำอเดินทางในจังห่วัดต่่าง ๆ รื่วมืทั�ง
ได้รัื่บคำาแนะนำาท่�ม่ืคุณ์ค่าจากข้ารื่าช้การื่กรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัห่ลายท่าน เป็็นผลให้่ได้รัื่บมืวลสำารื่
ศัักดิ�สิำทธิิ�จำานวนมืากจากทั�วป็รื่ะเทศั โดยในขณ์ะนั�น
ได้เก็บรื่วบรื่วมืไว้ท่�กรื่มืสำารื่นิเทศัอย่างเป็็นรื่ะบบ 
แจกแจงรื่ายละเอ่ยดพิร้ื่อมืถ่่ายภาพิไว้อย่างถ่่�ถ้่วน 
เพ่ิ�อป็รื่ะโยช้น์ในการื่อ้างอิงและเพ่ิ�อเป็็นข้อมูืล 
สำำาคัญของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัท่�สำมืควรื่รัื่กษา
ไว้ส่ำบไป็

นอกจากมืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�ทั�งจากในป็รื่ะเทศั
และต่่างป็รื่ะเทศัแล้ว กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ยังได้เสำาะห่าว่านนำาโช้คซ้ึ่�งล้วนแต่่เป็็นว่านมืงคล 
อ่ก 108 ช้นิด เพ่ิ�อนำามืาป็รื่ะกอบในการื่จัดสำร้ื่าง
พิรื่ะพิุทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ในครัื่�งน่� เพ่ิ�อเสำริื่มืความืเป็็นสิำริื่มืงคลให้่มืากยิ�งข้�นอ่ก  
เช่้น พิญาว่าน มืห่าลาภ มืห่าโช้ค มืห่าจักรื่พิรื่รื่ดิ�  
เทพิป็รื่ะชุ้มืพิรื่ เทพิรื่ำาล้ก เห่ล็กไห่ล ชั้ยมืงคล  
โพิธิิ�มืงคล เป็็นต้่น

ก�รจัดสุร้�ง
ในช่้วงปี็ 2554 เม่ื�อจะเริื่�มืการื่จัดสำร้ื่าง

พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ได้เกิดความืมืหั่ศัจรื่รื่ย์ข้�น โดยเม่ื�อครัื่�ง 
นายเจษฎา กต่เวทิน รื่องอธิิบด่กรื่มืสำารื่นิเทศั (ต่ำาแห่น่ง
ขณ์ะนั�น) และนายสุำเมืธิ จุลช้าต่ นักการื่ทูต่ช้ำานาญการื่  
(ต่ำาแห่น่งขณ์ะนั�น) กรื่มืสำารื่นิเทศั ได้นำาต่รื่าสัำญลักษณ์์
บัวแก้วไป็ท่�โรื่งเก็บต้่นแบบ เมื่�ออาจารื่ย์โสำพิิศัฯ  
ผู้ออกแบบ ได้เห็่นต่รื่าสัำญลักษณ์์ จ้งรื่ะล้กได้ว่า 
ต่รื่าสัำญลักษณ์์ดังกล่าวม่ืลักษณ์ะคล้ายคล้งกับ 
รูื่ป็ห่ล่อชิ้�นห่น้�งท่�ถู่กเก็บไว้ท่�สำำานักช่้างสิำบห่มู่ื  
เม่ื�อไป็ดูจ้งได้พิบเทพิยดาบัวแก้วซ้ึ่�งห่ล่อไว้ใกล้ 
จะเสำร็ื่จแล้วเห่ล่อเพ่ิยงการื่ห่ล่อวัช้รื่ะและบัวแก้ว  
แต่่ทิ�งช่้วงมิืได้ดำาเนินการื่ใดมืานานถ้่ง 8 ปี็ จ้งถ่่อ 
เป็็นเร่ื่�องน่าป็รื่ะห่ลาดท่�การื่จัดสำร้ื่างสิำ�งศัักดิ�สิำทธิิ�
ห่น้�งได้นำาไป็พิบอ่กสิำ�งห่น้�ง ห่ลังจากนั�นกรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัจ้งได้ร่ื่�อฟืั�นการื่จัดสำร้ื่างเทพิยดา

บัวแก้ว โดยช้ะลอการื่สำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ไว้ก่อน  
จนเม่ื�อสำร้ื่างเทพิยดาแล้วเสำร็ื่จ จ้งได้เริื่�มืการื่จัดสำร้ื่าง
พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ต่่อ ต่่อมืากรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ได้เชิ้ญผู้ทรื่งคุณ์วุฒิจากห่ลายสำาขาร่ื่วมืพิิจารื่ณ์า
กำาห่นดสำถ่านท่�ท่�จะป็รื่ะดิษฐานเทพิยดาไป็พิร้ื่อมื ๆ  
กับสำถ่านท่�ป็รื่ะดิษฐานพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ จนได้ข้อสำรุื่ป็
สำถ่านท่�ป็รื่ะดิษฐานในปั็จจุบัน

ในปี็ 2558 ซ้ึ่�งเป็็นปี็มืห่ามืงคลท่�พิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้
มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ ทรื่งเจริื่ญพิรื่ะช้นมืพิรื่รื่ษา  
88 พิรื่รื่ษา และสำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า  
กรื่มืสำมืเด็จพิรื่ะเทพิรัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้
กุมืาร่ื่ ทรื่งเจริื่ญพิรื่ะช้นมืายุ 60 พิรื่รื่ษา กอป็รื่กับ
เป็็นปี็ท่�ครื่บรื่อบ 140 ปี็ การื่สำถ่าป็นากรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัจ้งได้
เริื่�มืดำาเนินการื่จัดสำร้ื่างพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วง  
โดยจัดทำา 3 แบบ ป็รื่ะกอบด้วย (1) พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็
แบบยน่ ป็างล่ลา โดยม่ืแรื่งบันดาลใจค่อการื่กา้วยา่ง 
(2) พิรื่ะผง เน่�องจากม่ืมืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�ส่ำวนท่� 
เป็็นผงห่ร่ื่อส่ำวนท่�มิืใช่้โลห่ะป็นรื่วมือยู่ด้วย และ  
(3) พิรื่ะกริื่�ง ซ้ึ่�งพิรื่ะหั่ต่ถ์่ถ่่อดอกบัว อันเป็็นสัำญลักษณ์์
ของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 

พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็างล่ลาสำำาห่รัื่บป็รื่ะดิษฐาน  
ณ์ ท่�ทำาการื่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศันั�น ทำาด้วย 
สัำมืฤทธิิ� ความืสูำงจากพิรื่ะบาทถ้่งยอดพิรื่ะเกศั  
2 เมืต่รื่ 10 เซึ่นติ่เมืต่รื่ แต่่ห่ากวัดจากฐานจะม่ื 
ความืสูำง 2 เมืต่รื่ 35 เซึ่นติ่เมืต่รื่ พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็างล่ลา 
เป็็นพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็จำาลองพิรื่ะอิริื่ยาบถ่ของพิรื่ะสัำมืมืา
สัำมืพุิทธิเจ้า ในลักษณ์ะย่นยกส้ำนพิรื่ะบาทขวาสูำงข้�น
จากพ่ิ�น ป็ลายพิรื่ะบาทยังจรื่ดอยู่กับพ่ิ�น อยู่ในท่า 
จะก้าวเพ่ิ�อทรื่งพิรื่ะดำาเนิน เสำด็จก้าวยา่งลงบนปุ็ยเมืฆ 
และดอกบัวแก้วอันเป็็นสัำญลักษณ์์ของกรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั พิรื่ะหั่ต่ถ์่ขวาห้่อยอยู่ในท่าไกว  
พิรื่ะห่ัต่ถ์่ซ้ึ่ายยกเสำมือพิรื่ะอุรื่ะ ตั่�งฝ่าพิรื่ะหั่ต่ถ์่ 
ป้็องไป็เบ่�องห่น้าเป็็นกิริื่ยาเดิน ครื่าวเสำดจ็พิรื่ะพุิทธิ
ดำาเนินจากดาวด้งส์ำเทวโลก 
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ต่่อมืาเม่ื�อวันท่� 25 กันยายน 2558 กรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัได้รัื่บพิรื่ะมืห่ากรุื่ณ์าธิิคุณ์จาก 
สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า กรื่มืสำมืเด็จพิรื่ะเทพิรัื่ต่น 
รื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่ เสำด็จพิรื่ะรื่าช้ดำาเนิน
มืาทรื่งเป็็นป็รื่ะธิานในพิิธ่ิเททองห่ล่อพิรื่ะพิุทธิรูื่ป็  
ณ์ กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั  

ห่ลังจากนั�นในวันท่� 30 สิำงห่าคมื 2562  
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัได้ป็รื่ะกอบพิิธ่ิวางศิัลาฤกษ์ 
การื่ก่อสำร้ื่างแท่นป็รื่ะดิษฐานพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำา
กรื่ะทรื่วง ทำาจากหิ่นแกรื่นิต่ ป็รื่ะกอบด้วย 3 ส่ำวนห่ลัก  
ได้แก่ ตั่วฐานความืสูำง 1.80 เมืต่รื่ ซุ้ึ่มืทรื่งกล่บดอกบัว
ความืสูำง 4.29 เมืต่รื่ และลานสัำกการื่ะขนาดพ่ิ�นท่�  
23 ต่ารื่างเมืต่รื่ ตั่�งอยูเ่ห่น่อบ่อนำ�า และเม่ื�อการื่จัดสำร้ื่าง 
แล้วเสำร็ื่จจ้งได้อัญเชิ้ญองค์พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำา
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัมืาป็รื่ะดิษฐาน ณ์ แท่น
ป็รื่ะดิษฐานเม่ื�อวันท่� 21 ม่ืนาคมื 2563

น�มื่พัระร�ชีทำ�น
เม่ื�อเด่อนกุมืภาพัินธ์ิ 2563 พิรื่ะบาทสำมืเด็จ

พิรื่ะป็รื่เมืนทรื่รื่ามืาธิิบด่ศัร่ื่สำนิทรื่มืห่าวช้ริื่าลงกรื่ณ์  
พิรื่ะวชิ้รื่เกล้าเจ้าอยู่หั่ว ทรื่งม่ืพิรื่ะมืห่ากรุื่ณ์าธิิคุณ์
พิรื่ะรื่าช้ทานนามืพิรื่ะพิุทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัวา่ “พิรื่ะพุิทธิรื่าช้ไมืต่ร่ื่ศัร่ื่สำมัืพัินธ์ิ”  
ม่ืความืห่มืายว่า พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็แห่่งสัำมืพัินธิไมืต่ร่ื่
ของพิรื่ะเจ้าแผ่นดิน ปั็จจุบัน พิรื่ะพิุทธิรื่าช้ไมืต่ร่ื่ 
ศัร่ื่สัำมืพัินธ์ิป็รื่ะดิษฐานอยู่บนฐานกล่บดอกบัว  
ตั่�งอยูเ่ห่น่อสำรื่ะนำ�า ซ้ึ่�งเป็ร่ื่ยบได้ดั�งการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ของไทย ท่�จะต้่องก้าวออกไป็เจริื่ญสัำมืพัินธิไมืต่ร่ื่ 
กับนานาอารื่ยป็รื่ะเทศั ข้ามืนำ�า ข้ามืสำมุืทรื่ เพ่ิ�อนำา
ความืสุำขความืเจริื่ญไป็ทั�วทุกพ่ิ�นภูมิืภาค

พัิธีพัุทำธ�ภิเษก..พัิธีสุำ�คัญ
วันท่� 13 สิำงห่าคมื 2563 เป็็นวันสำำาคัญ 

โดยกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัได้จัด “พิิธ่ิพุิทธิาภิเษก”  
พิรื่ะพิุทธิรื่าช้ไมืต่ร่ื่ศัร่ื่สำัมืพัินธ์ิ โดยได้รัื่บพิรื่ะกรืุ่ณ์า 

จากสำมืเด็จพิรื่ะอริื่ยวงศัาคต่ญาณ์ สำมืเด็จ 
พิรื่ะสัำงฆรื่าช้ สำกลมืห่าสัำงฆป็ริื่ณ์ายก โป็รื่ดป็รื่ะทาน
ไฟัพิรื่ะฤกษ์ โดยม่ืสำมืเด็จพิรื่ะวันรัื่ต่ เจ้าอาวาสำ 
วัดบวรื่นิเวศัวิห่ารื่ เป็็นป็รื่ะธิานฝ่ายสำงฆ์และ 
นายดอน ป็รื่มัืต่ถ์่วินัย รื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่และ 
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
เป็็นป็รื่ะธิานฝ่ายฆรื่าวาสำ โดยพิิธ่ิเริื่�มืต้่นตั่�งแต่่ 
ช่้วงเช้้าซ้ึ่� ง เ ป็็นพิิธ่ิ เจริื่ญพิรื่ะพุิทธิมืนต์่เพ่ิ�อ 
ความืเป็็นสำิรื่ิมืงคลของมืณ์ฑ์ลพิิธิ่

ต่่อมืาในช่้วงบ่าย ได้ป็รื่ะกอบพิิธ่ิบวงสำรื่วง 
บูช้าฤกษ์ โดยพิรื่ะมืห่ารื่าช้ครูื่วิสุำทธิิคุณ์ ป็รื่ะธิาน
พิรื่ะครูื่พิรื่าห่มืณ์์ อ่านโองการื่บูช้าฤกษ์เพ่ิ�อน้อมืเชิ้ญ
เทวดาและบอกกล่าวเทพิเทวาทั�งห่ลายให้่ท่านรัื่บรู้ื่ว่า
จะม่ืพิิธ่ิมืงคลสำำาคัญ ห่ลังจากนั�นจ้งเริื่�มืพิิธ่ิพุิทธิาภิเษก 

พิิธ่ิในวันนั�นเป็็นไป็ต่ามืฤกษ์ท่�กำาห่นด เม่ื�อเวลา 
15.39 น. เจ้าป็รื่ะคุณ์สำมืเดจ็พิรื่ะวันรัื่ต่เจิมืเท่ยนชั้ย  
เท่ยนมืห่ามืงคล และอธิิษฐานจิต่จุดเท่ยนชั้ย 
โดยใช้้ไฟัพิรื่ะฤกษ์ซ้ึ่�งนางบุษยา มืาทแล็ง ป็ลัด 
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ไป็รัื่บป็รื่ะทานจาก 
สำมืเด็จพิรื่ะสัำงฆรื่าช้ตั่�งแต่่ในช่้วงเช้้า ในรื่ะห่ว่างนั�น 
พิรื่ะมืห่านาค 4 รูื่ป็ สำวดคาถ่าจุดเท่ยนชั้ย และ
ได้สำวดพุิทธิาภิเษกต่่อเน่�องยาวนานไป็จนถ้่งฤกษ์
ดับเท่ยนชั้ยในเวลา 16.30 น. ซึ่้�งการื่ดับเท่ยนชั้ย 
ม่ืความืสำำาคัญเท่ยบเท่ากับการื่จุดเท่ยนชั้ย โดยจะ 
ต้่องนิมืนต์่พิรื่ะเถ่รื่ะชั้�นผู้ให่ญ่ในพิิธ่ิเป็็นผู้ดับ  
ในพิิธ่ิวันนั�น พิรื่ะภาวนาวิสุำทธิิโสำภณ์ (ห่ลวงพ่ิอ 
พิรื่ะมืห่าสุำรื่ศัักดิ� อติ่สัำกโข) เจ้าอาวาสำวัดป็รื่ะดู่ 
พิรื่ะอารื่ามืห่ลวง จังห่วัดสำมุืทรื่สำงครื่ามื เป็็นผู้ดับ 
เท่ยนชั้ยโดยใช้้ใบพิล ูและพิรื่ะมืห่านาค 4 รูื่ป็ ต้่องสำวด
คาถ่าดับเท่ยนชั้ยเพ่ิ�อดับทุกข์ ดับโศัก ห่ลังจากนั�น 
พิรื่ะเถ่รื่าจารื่ย์ทุกรูื่ป็ป็รื่ะพิรื่มืนำ�าพิรื่ะพิุทธิมืนต่์  
โป็รื่ยข้าวต่อกดอกไม้ื ซ้ึ่�งภายห่ลังพิิธ่ิพุิทธิาภิเษก 
อันศัักดิ�สิำทธิิ�แล้ว กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัได้เก็บ 
รื่วบรื่วมืข้าวต่อกดอกไม้ืในพิิธ่ิและแจกจ่ายให้่
ข้ารื่าช้การื่ไว้บูช้าเพ่ิ�อเป็็นสิำริื่มืงคลด้วย
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ควิ�มื่สุำ�คัญของพัิธีพัุทำธ�ภิเษก
พิิธ่ิพุิทธิาภิเษกม่ืความืสำำาคัญยิ�ง โดยในแงข่อง

เจต่นารื่มืณ์์ ค่อ การื่ป็รื่ะชุ้มืกันเพ่ิ�อต่กลงยอมืรัื่บ
วัต่ถุ่ท่�นำาเข้าสู่ำพิิธ่ิให้่เป็็นวัต่ถุ่ท่�เคารื่พิสัำกการื่ะ 
เป็็นเคร่ื่�องห่มืายแห่่งขวญั กำาลังใจ เพ่ิ�อเป็็นท่�ตั่�งแห่่ง
ความืศัรัื่ทธิาของคนท่�ยอมืรัื่บถ่่อสำมืมืต่สัิำจจะเห่ล่านั�น  
ทำานองเด่ยวกับเง่�อนไขทางโลกต่่าง ๆ เช่้น เป็็น
พิรื่ะเจ้าแผ่นดิน เป็็นนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ เป็็นต้่น ต่ำาแห่น่ง
ของบุคคลเห่ล่านั�นจะสำมืบูรื่ณ์์ได้ก็ต่่อเม่ื�อได้ผ่าน
กรื่รื่มืวิธ่ิขั�นต่อนต่ามืห่ลักการื่ท่�กำาห่นดไว้ จะเป็็น
อะไรื่มืาก่อนไม่ืสำำาคัญ แต่่เม่ื�อผ่านขั�นต่อนท่�กำาห่นด
ไว้โดยถู่กต้่องแล้ว ทุกคนจะน้อมืรัื่บนับถ่่อฐานะ 
ท่�สำมืมืติ่แต่่งตั่�งนั�น พิิธ่ิพุิทธิาภิเษกก็เช่้นกัน  
เดิมืท่เด่ยววัต่ถุ่นั�นอาจเป็็นเพ่ิยงทองแดง ทองเห่ล่อง  
นาก เงนิ ทรื่าย เห่ลก็ เป็็นต่น้ นายช่้างจะห่ลอ่ แกะ  
สำลัก ปั็�น แต่่ต่อนนั�นยังไม่ืถ่่อเป็็นพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็  
ยังต่กแต่่งได้ แต่่เม่ื�อผ่านพิรื่ะพิิธ่ิแล้ว ค่อ อภิเษก
วัต่ถุ่นั�นเป็็นพิรื่ะพุิทธิป็ฏิิมืา กำาห่นดห่มืายว่ารูื่ป็แทน
พิรื่ะพิทุธิเจ้าถู่กต้่องต่ามืกรื่รื่มืวธ่ิิท่�กำาห่นด ศัาสำนกิช้น 
ท่�ด่พ้ิงยอมืรัื่บสำมืมืติ่สัำจจะเห่ล่าน่�

กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัจ้งให้่ความืสำำาคัญยิ�ง 
ในการื่ป็รื่ะกอบพิิธ่ิพุิทธิาภิเษกในทุกขั�นต่อน  
ทั�งการื่จัดมืณ์ฑ์ลพิิธ่ิ การื่นิมืนต์่พิรื่ะเถ่รื่าจารื่ย์  
และพิรื่ะมืห่านาค การื่กำาห่นดเขต่รื่าช้วัต่รื่ รื่วมืถ้่ง
ขั�นต่อนและเคร่ื่�องป็รื่ะกอบพิิธ่ิท่�ม่ืรื่ายละเอ่ยดสำำาคัญ 
ซ้ึ่�งจะขอกล่าวถ้่งบางป็รื่ะการื่ 

พิรื่ะเถ่รื่าจารื่ย์ท่�เข้าร่ื่วมื 12 รูื่ป็ ป็รื่ะกอบ
ด้วยพิรื่ะเกจิทั�งสำายเมืต่ต่า สำายกรื่รื่มืฐานและสำาย
แคล้วคลาด จากห่ลายวัด เช่้น พิรื่ะรื่าช้พัิช้รื่ญาณ์มุืน่  
เจ้าอาวาสำวัดป็รื่ะช้าคมืวนารื่ามื (วัดป่็ากุง) พิรื่ะครูื่ 
อดุลธิรื่รื่มืาจารื่ย์ (ห่ลวงปู่็มืานะ อตุ่โล) เจ้าอาวาสำ
วัดป่็าศัร่ื่ภูมิืบรื่รื่พิต่ ห่ลวงพิ่อกัณ์ห่า สุำขกาโมื  
วัดป่็าทรัื่พิย์ทว่ เป็็นต้่น 

พิรื่ะมืห่านาค 4 รูื่ป็จากวัดสุำทัศัน์เทพิวรื่ารื่ามื
วรื่วิห่ารื่ พิรื่ะมืห่านาค 4 รูื่ป็น่� บางครัื่�งก็เร่ื่ยกว่า 

พิรื่ะสำงฆ์จตุ่รื่วรื่รื่ค ผู้สำวดคาถ่าพุิทธิาภิเษก โดยสำวด
พิรื่ะคัมืภ่ร์ื่เก่�ยวกับบทพิรื่ะพุิทธิคุณ์ พิรื่ะธิรื่รื่มืคุณ์  
พิรื่ะสัำงฆคุณ์ พิร้ื่อมืกับพิรื่รื่ณ์นาพุิทธิป็รื่ะวัติ่  
การื่บำาเพ็ิญทศับารื่ม่ื 10 ป็รื่ะการื่ และพิรื่รื่ณ์นาถ้่ง
พิรื่ะช้าต่สุิำดท้าย ซ้ึ่�งบำาเพ็ิญพิรื่ะบารื่ม่ืถ้่งขั�นป็รื่มัืต่ถ์่  
อานุภาพิของพิรื่ะพุิทธิเจ้า จากนั�นจะสำวดภาณ์วารื่  
ก็ค่อสูำต่รื่ท่�ม่ืป็รื่ะวัติ่ความืเป็็นมืาในทางขลัง ศัักดิ�สิำทธิิ�  
ม่ือานุภาพิในการื่ช่้วยเห่ล่อคนให้่ห่ลุดพ้ินจาก 
ทุกข์ ภัย และโรื่ค การื่สำวดของพิรื่ะมืห่านาคทั�งใน 
การื่สำวดคาถ่าจุดเท่ยนชั้ยและการื่สำวดพุิทธิาภิเษก  
ม่ืท่วงทำานองพิิเศัษและต้่องนิมืนต์่พิรื่ะสำงฆ์ท่�ม่ื 
ความืเช่้�ยวช้าญในการื่สำวดแบบเฉพิาะน่�เท่านั�น  
อ่กทั�งเส่ำยงของพิรื่ะมืห่านาคทั�ง 4 รูื่ป็ ต้่องเข้ากัน
ได้ด่อ่กด้วย

เท่ยนชั้ยซ้ึ่�งจะอยูใ่นตู้่ ม่ืนำ�าห่นัก (ข่�ผ้�ง) 80 บาท  
จำานวนไส้ำ 108 เส้ำน ความืสูำงของเท่ยนเท่ากับขนาด 
ของรื่อบศ่ัรื่ษะของป็รื่ะธิานฝ่ายฆรื่าวาสำ ในพิิธ่ิน่�ค่อ 
รื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่และรัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั จ้งต้่องจัดเต่ร่ื่ยมืการื่ล่วงห่น้า

เท่ยนมืห่ามืงคลบริื่เวณ์ห่น้าเวท่ จำานวนเส้ำน
ของไส้ำต้่องม่ืเกินกว่าอายุของป็รื่ะธิานฝ่ายฆรื่าวาสำ 
นำ�าห่นัก 10 บาท ซ้ึ่�งถ่่อเป็็นเลขมืงคล ห่ร่ื่อ 9 บาท 
ซ้ึ่�งห่มืายถ้่งความืก้าวห่น้าก็ได้ 

เท่ยนมืห่ามืงคลซึ่้าย-ขวา นำ�าห่นักแท่งละ  
32 บาท จำานวนไส้ำ 56 เส้ำน

เท่ยนนวห่รื่คุณ์ 9 เล่มื นำ�าห่นักแท่งละ 2 บาท 
และ 1 แท่ง ม่ืจำานวนไส้ำ 9 เส้ำน

เท่ยนเงินเท่ยนทอง ห่ร่ื่อเร่ื่ยกว่าเท่ยน 
พุิทธิาภิเษก นำ�าห่นักต่ามืความืเห่มืาะสำมื 3 - 4 บาท

บทำสุรุปี
ภายห่ลังพิิธ่ิพุิทธิาภิเษก ยงัม่ือ่กพิิธ่ิสำำาคัญยิ�งค่อ 

พิิธ่ิบรื่รื่จุพิรื่ะบรื่มืสำาร่ื่ริื่กธิาตุ่ในพิรื่ะเกศัโมืล่  
“พิรื่ะพิทุธิรื่าช้ไมืต่ร่ื่ศัร่ื่สำมัืพัินธ์ิ” พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำา
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ซ้ึ่�งสำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐา 
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ธิิรื่าช้เจ้า กรื่มืสำมืเดจ็พิรื่ะเทพิรื่ตั่นรื่าช้สำดุา ฯ สำยามื
บรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่ ทรื่งม่ืพิรื่ะมืห่ากรืุ่ณ์าธิิคุณ์เสำด็จ
พิรื่ะรื่าช้ดำาเนินมืาป็รื่ะกอบพิิธ่ิเม่ื�อวันท่� 19 กันยายน 
2563 ต่ามืท่�ได้กล่าวไว้ในต่อนต้่น

จะเห็่นได้ว่าต่ลอดเสำ้นทางการื่จัดสำร้ื่าง  
“พิรื่ะพุิทธิรื่าช้ไมืต่ร่ื่ศัร่ื่สัำมืพัินธ์ิ” พิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ป็รื่ะจำา
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั ผ่านขั�นต่อนและพิิธ่ิการื่
มืากมืาย การื่เต่ร่ื่ยมืการื่ท่�ละเอ่ยดซัึ่บซ้ึ่อนและ 
ความืท้าทายต่่าง ๆ ม่ืช่้วงสำะดุดห่ยุดพัิกเพิรื่าะ 
การื่สัำบเป็ล่�ยนข้ารื่าช้การื่ ต้่องใช้้เวลายาวนานเกิน
กว่า 10 ปี็ จ้งสำำาเร็ื่จลุล่วงได้ด้วยพิรื่ะมืห่ากรุื่ณ์าธิิคุณ์
ของพิรื่ะมืห่ากษัต่ริื่ยไ์ทยถ้่งสำองพิรื่ะองค์และพิรื่ะบรื่มื
วงศัานุวงศ์ั รื่วมืทั�งความืพิยายามืและความืร่ื่วมืม่ือ  
ร่ื่วมืใจของผู้เก่�ยวข้องจำานวนมืาก เม่ื�อสำำาเร็ื่จแล้ว  
พิรื่ะพุิทธิรื่าช้ไมืต่ร่ื่ศัร่ื่สัำมืพัินธ์ิจ้งมิืใช่้เป็็นเพ่ิยง 
สิำ�งศัักดิ�สิำทธิิ�ของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั แต่่ยัง
เป็็นเคร่ื่�องห่มืายเต่่อนใจถ้่งความืมุ่ืงมัื�นท่�จะสำร้ื่าง
สิำ�งท่�ด่งามื ความืพิยายามืในการื่เอาช้นะสิำ�งท้าทาย  
ความืตั่�งใจและใส่ำใจในรื่ายละเอ่ยดทุกขั�นต่อน  
ซ้ึ่�งไม่ืต่่างจากคุณ์สำมืบัติ่ของการื่เป็็นข้ารื่าช้การื่ท่�ด่
ของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั จ้งห่วังเป็็นอย่างยิ�ง
ว่าบทความืน่�จะเป็็นป็รื่ะโยช้น์สำำาห่รัื่บข้ารื่าช้การื่
กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัทั�งในยุคปั็จจุบันและ 
รุ่ื่นต่่อ ๆ ไป็ท่�จะได้ภาคภูมิืใจท่�ได้ม่ืพิรื่ะพิุทธิรูื่ป็ 
อันเป็็นสิำ�งศัักดิ�สิำทธิิ�ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั  
เป็็นท่�ย้ดเห่น่�ยวจิต่ใจและเป็็นเคร่ื่�องห่มืายของ 
การื่เป็็นข้ารื่าช้การื่ท่�ด่ต่่อไป็

ผู้เข่ยนขอขอบคุณ์ นายฉัต่รื่ชั้ย วิริื่ยเวช้กุล 
อธิิบด่กรื่มืการื่กงสุำล นายสุำเมืธิ จุลช้าต่ อัครื่รื่าช้ทูต่  
ณ์ กรุื่งมืาปู็โต่ ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่ นายศัรัื่ณ์ยู  
อัมืพิาต่รื่ะการื่ นักการื่ทูต่ช้ำานาญการื่พิิเศัษ  
สำำานักจัดห่าและบริื่ห่ารื่ทรัื่พิย์สำิน นางสำาวช้ลทิพิา  
วิญญุุนาวรื่รื่ณ์ นักการื่ทูต่ช้ำานาญการื่ กรื่มืสำารื่นิเทศั  
นายขันทอง เน่�อนวล นักการื่ทูต่ช้ำานาญการื่  
กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่ นางศัร่ื่พัินธ์ุิ จันทรัื่คคะ สำำานักบริื่ห่ารื่

บุคคล นายนิพินธ์ิ ห่ม่ือินทร์ื่ (อาจารื่ย์โจ้ เจ้าพิิธ่ิ) และ
วิทยุสำรื่าญรื่มืย์ กรื่มืสำารื่นิเทศั ท่�กรุื่ณ์าเอ่�อเฟืั�อข้อมูืล  
แบ่งปั็นความืรู้ื่และป็รื่ะสำบการื่ณ์์ท่�เก่�ยวข้อง รื่วมืทั�ง 
ภาพิถ่่าย เพ่ิ�อป็รื่ะกอบการื่เร่ื่ยบเร่ื่ยงบทความืน่� และ
ขออภัยห่ากม่ืข้อผิดพิลาดห่ร่ื่อบกพิร่ื่องป็รื่ะการื่ใดไว้  
ณ์ ท่�น่�

ข้อมืู่ลเพัิ�มื่เติมื่
1. มืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ�จากป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ดังน่�
 1.1 สำาธิารื่ณ์รื่ัฐอินเด่ย ได้แก่ ดินจาก 

สัำงเวช้น่ยสำถ่าน 4 แห่่ง ใบโพิธิิ�และกิ�งโพิธิิ�ต่รัื่สำรู้ื่  
ผงธูิป็ ผงทอง 

 1.2 สำาธิารื่ณ์รัื่ฐแห่่งสำห่ภาพิเม่ืยนมืา ได้แก่ 
(1) ใบโพิธิิ�จากต้่นพิรื่ะศัร่ื่มืห่าโพิธิิ� (ซ้ึ่�งได้นำาห่น่อมืา
จากป็รื่ะเทศัอนิเด่ย) ดอกไม้ืแห้่ง นำ�าต่าเท่ยน ผงธูิป็  
ก้านธูิป็และทองคำาเป็ลวจากพิรื่ะเจด่ย์ช้เวดากอง  
(2) ดอกไม้ืแห้่งและใบโพิธิิ�จากพิรื่ะธิาตุ่มุืเต่า  
เม่ืองพิะโค ห่ร่ื่อท่�คนไทยรู้ื่จักกันว่าเม่ืองห่งสำาวด่ 
(3) นำ�าต่าเท่ยน ผงธูิป็ ทองคำาเป็ลวและดอกไม้ืแห้่ง
จากพิรื่ะธิาตุ่อินทร์ื่แขวนห่ร่ื่อไจติ่โย่ เม่ืองสำะเทิมื  
(4) ผ้าจ่วรื่ท่�ใช้้ห่่มืคลุมืในการื่ล้างพิรื่ะพัิกต่ร์ื่  
ในรุ่ื่งอรุื่ณ์และผ้าห่่มืองค์พิรื่ะมืห่ามัืยมุืน่ยามืคำ�าค่น  
วัดพิยาจ่ เม่ืองมัืณ์ฑ์ะเลย์ (5) มืวลสำารื่ศัักดิ�สิำทธิิ� 
จากพิรื่ะธิาตุ่ช้เวสิำกอง เม่ืองพุิกามื (6) ใบโพิธิิ�  
ดอกมืะลิแห้่ง ผงธูิป็และธูิป็ ผงทองคำาเป็ลว เท่ยน
และนำ�าต่าเท่ยน วัดเจ้ากา เม่ืองมืงยัว 

 1.3 สำาธิารื่ณ์รัื่ฐป็รื่ะช้าช้นจ่น ได้แก่  
(1) ทรื่ายส่ำทอง ผงไม้ืจันทน์ ดินศัักดิ�สิำทธิิ� วัดห่ลิงกวง  
กรุื่งปั็กกิ�ง (2) แผ่นทอง 9,000 แผ่น วัดห่งฝ่า มืณ์ฑ์ล
กวางตุ้่ง (3) ผงธูิป็ วัดกว่างจ่� กรุื่งปั็กกิ�ง (4) ผงต้่น
ไลแลค วัดฝ่าห่ยวน กรืุ่งปั็กกิ�ง (5) ผงธิูป็และดิน  
วัดฝ่าเห่มิืน มืณ์ฑ์ลส่ำานซ่ึ่

 1.4 สำป็ป็. ลาว ได้แก่ ดิน ทรื่าย ผงธูิป็  
เศัษทอง และใบโพิธิิ� 5 ถุ่ง จากวัดพิรื่ะธิาตุ่ห่ลวง 
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 1.5 ญ่�ปุ่็น ได้แก่ (1) กรื่ะเบ่�องห่ลังคาวิห่ารื่  
วัดโทไดจิ จังห่วัดนารื่า (2) ผงธิูป็จากวัดนิต่ไทจิ  
เม่ืองนาโงยา จังห่วัดไอจิ (3) ผงธูิป็ วัดโคโต่คุอิน 
เม่ืองคามืาคุรื่ะ จังห่วัดคานางาวา 

 1.6 สำาธิารื่ณ์รัื่ฐสัำงคมืนิยมืป็รื่ะช้าธิิป็ไต่ย
ศัร่ื่ลังกา ได้แก่ (1) ดินทรื่ายบริื่เวณ์ใต้่ต้่นศัร่ื่มืห่าโพิธิิ�

จากวัดกัลยาณ่์ (2) ดอกมืะลิแห้่งจากบริื่เวณ์ 
แท่นบูช้าพิรื่ะเจด่ย์ทองคำาท่�บรื่รื่จุพิรื่ะทันต่ธิาตุ่ 
เข่�ยวแก้ว เม่ืองแคนด่

 1.7 เนป็าล ได้แก่ (1) ดินจากสัำงเวช้น่ยสำถ่าน 
มืายาเทว่วหิ่ารื่ สำวนลมุืพิิน่ (2) แผน่ทอง 9,000 แผน่ 
จากวัดจงหั่ว เม่ืองลุมืพิิน่ 

พิญาว่าน เพิช้รื่นารื่ายณ์์ เสำน่ห่า มืห่าเมืฆ
มืห่าป็รื่าบ เพิช้รื่ฉลูกันต์่ สำาวห่ลง ช้้างผสำมืโขลง (ผู้)

จ่าว่าน เพิช้รื่น้อยแดง โพิธิิ�มืงคล ช้้างผสำมืโขลง (เม่ืย)

เพิช้รื่กลับขาว เพิช้รื่ให่ญ่ พิญาหั่วเด่ยว พิญาห่งส์ำทอง

เพิช้รื่กลับดำา เพิช้รื่ไพิรื่วัลย์ นางล้อมื กวักนางพิญาให่ญ่

เพิช้รื่กลับแดง ขันห่มืาก ธิรื่ณ่์สำารื่ ขุนแผน 3 กษัต่ริื่ย์

เทพิรัื่ญจวน ขันห่มืากเศัรื่ษฐ่ เถ่าวัลย์ห่ลง กำาบัง

เทพิป็รื่ะชุ้มืพิรื่ นางคำา เสำน่ห์่จันทร์ื่แดง ถ่อนโมืกขศัักดิ�

เทพิรื่ำาล้ก ทองคำา นิลพัิต่รื่ กวักแม่ืทองใบ (เศัรื่ษฐ่แครื่ะ)

มืห่าเสำน่ห์่ เศัรื่ษฐ่นางกวักขาว ม้ืาส่ำห่มือก พิรื่ะฉิมื

ดอกทอง (ผู้) เศัรื่ษฐ่นางกวักแดง นางคุ้มื กลิ�งกลางดง

ดอกทอง (เม่ืย) เศัรื่ษฐ่เร่ื่อนนอก ห่างช้้าง มืห่านิยมื

ดินสำอษ่ ส่ำ�ทิศัขาว ขุนแผนสำะกดทัพิ นกคุ้มื

มืห่าอุดมื ชั้ยมืงคล พัิดโบก เฉลิมืโลก

ขมิื�นขาวเสำน่ห์่ ญาณ์รัื่งส่ำ กรื่ะแจะจันทร์ื่ ป็ลาไห่ลม่ืวง

นะห่น้าทอง กำาแพิงชั้�น จันทร์ื่ห่อมื เมืฆป็รื่ะสิำทธิิ�

ห้่าร้ื่อยนาง กล่อมืนางนอน จันทร์ื่ทอง มืห่าบัว

มืห่าจักรื่พิรื่รื่ดิ� ไก่ดำา กุมืารื่ทอง เต่่านำาโช้ค

เกรื่าะเพิช้รื่ไพิฑู์รื่ย์ ไก่แดง เห่ล็กไห่ล กรื่ะบ่�ทองวัน (ทองห้่ามืทัพิ)

มืห่ากวัก ไก่ขัน ไพิลดำา กบ อ้�ง

พุิทธิกวัก ห่นุมืาน พ่ิช้มืงคล เข่ยด

กวักพิรื่ะพิรื่ห่มื ห่นุมืานนั�งแท่น พิะต่ะบะ ป็ลาไห่ลสำอด

มืห่าโช้ค พิญากาเผ่อก พิญาห้่อศ้ัก เต่่าห่นังแห้่ง

มืห่าลาภ พิญาแร้ื่งคอดำา เพิช้รื่ห่น้าทั�ง พิญาจงอาง

รื่างนาค พิญาช้้างเผ่อก ท้าวช้มืพูิห่นังแห้่ง ไพิลดำา

รื่างเงิน พิญากาสัำกแดง กรื่ะทู้ 7 แบก สำบู่เล่อด

รื่างทอง พิญากาสัำกเข่ยว แสำงอาทิต่ย์ สำบู่ห่ยวก

2. รื่ายช่้�อว่านมืงคล
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3. พิรื่ะเถ่รื่าจารื่ย์ 12 รูื่ป็ป็รื่ะกอบด้วย
 3.1 พิรื่ะรื่าช้พัิช้รื่ญาณ์มุืน่ (ทองอินทร์ื่  

กต่ปุ็ญโญ) เจ้าอาวาสำวัดป็รื่ะช้าคมืวนารื่ามื (วัดป่็ากุง)  
จ.ร้ื่อยเอ็ด

 3.2 พิรื่ะครูื่อดุลธิรื่รื่มืาจารื่ย์ (ห่ลวงปู่็มืานะ  
อตุ่โล) เจ้าอาวาสำวัดป่็าศัร่ื่ภูมิืบรื่รื่พิต่ (วัดป่็าศัร่ื่ภูห่อ)  
จ.เลย

 3.3 ห่ลวงพ่ิอกัณ์ห่า สุำขกาโมื วัดป่็าทรัื่พิย์
ทว่ จ.นครื่รื่าช้ส่ำมืา

 3.4 พิรื่ะครูื่ภาวนาพิิลาศั (ห่ลวงต่าวชั้รื่ชั้ย  
อินฺทวำโสำ) ท่�ป็ร้ื่กษาเจ้าคณ์ะจังห่วัดสำรื่ะบุร่ื่ เจ้าอาวาสำ
วัดเขาวง จ.สำรื่ะบุร่ื่

 3.5 พิรื่ะครืู่วิชั้ยสำารื่คุณ์ (ห่ลวงพิ่อห่นุน  
สุำวิช้โย) เจ้าอาวาสำวัดพุิทธิโมืกพิลารื่ามื จ.สำกลนครื่

 3.6 พิรื่ะภาวนารื่ตั่นญาณ์ วิ. (ครื่บูาอริื่ยช้าติ่  
อริื่ยจิตฺ่โต่) เจ้าอาวาสำวัดแสำงแก้วโพิธิิญาณ์ จ.เช่้ยงรื่าย

 3.7 ดรื่.พิรื่ะครูื่วิลาสำกาญจนธิรื่รื่มื  
(ห่ลวงพิ่อเล็ก) รื่องเจ้าคณ์ะอำาเภอทองผาภูมิื  
เจ้าอาวาสำวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุร่ื่

 3.8 พิรื่ะนันทวิริื่ยาภรื่ณ์์ (ห่ลวงพ่ิออ่าง  
สิำริื่จนฺโท) เจ้าอาวาสำวัดให่ญ่สำว่างอารื่มืณ์์ จ.นนทบุร่ื่

 3.9 พิรื่ะภาวนาวิสุำทธิิโสำภณ์ (ห่ลวงพ่ิอ 
พิรื่ะมืห่าสุำรื่ศัักดิ� อติ่สัำกโข) เจ้าอาวาสำวัดป็รื่ะดู่  
พิรื่ะอารื่ามืห่ลวง จ.สำมุืทรื่สำงครื่ามื

 3.10 พิรื่ะญาณ์วิกรื่มื เจ้าอาวาสำวัดท่าไม้ื  
จ.สำมุืทรื่สำาครื่

 3.11 พิรื่ะครูื่สำมุืทรื่พิิทยาคมื (ห่ลวงพ่ิอใจ 
ฐิต่าจาโรื่) เจ้าอาวาสำวัดพิรื่ะญาติ่ จ.สำมุืทรื่สำงครื่ามื

 3.12 พิรื่ะครูื่เมืต่ต่ากิต่ติ่คุณ์ (ห่ลวงพ่ิอ
สำมืห่มืาย อตฺ่ต่มืโน) เจ้าอาวาสำวัดป่็าสัำนติ่กาวาสำ 
จ.อุดรื่ธิาน่ 

(ซึ่้าย) ยอดฉัตรรัตนเจดีย์ที่ชำารุด 

(ขวา) ยอดฉัตรรัตนเจดีย์ที่บูรณะแล้ว
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แบบร่างพระพุทธรูป รูปหล่อพระพุทธรูป

แผ่นโลหะผสมเงิน ทอง และนาก 

ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงเจิมและทรงพระสุหร่าย และพระราชทานแก่กระทรวงการต่างประเทศ
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ส่วนหนึ่งของมวลสารศักดิ์สิทธ์ิที่ได้รับจาก 

สถานเอกอัครราชทูตในประเทศต่าง ๆ

ส่วนหนึ่งของมวลสารศักดิ์สิทธิ์

ส่วนหนึ่งของมวลสารศักดิ์สิทธ์ิ

ส่วนหนึ่งของว่านมงคล

ส่วนหนึ่งของยันต์ในแผ่นโลหะ

ที่ได้รับเมตตาจากพระสุปฏิปันโน
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พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์
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พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์องค์จำาลองในพิธีพุทธาภิเษก 

เม่่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานฝ่ายฆ่ราวาส

กราบถวายสักการะธูปเทียนแพสมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ่์ในพิธีพุทธาภิเษก
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สมเด็จพระวันรัตทรงเจิมหน้าตู้เทียนชัย

สมเด็จพระวันรัตจุดเทียนชัยโดยใช้ ไฟพระฤกษ์ที่ได้รับประทานจาก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆ่ราช สกลมหาสังฆ่ปริณายก
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พระมหานาคสวดพุทธาภิเษก

สมเด็จพระวันรัตโปรยข้าวตอกดอกไม้
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รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกราบบังคมทูลถวายรายงาน

เก่ียวกับความเป็นมาของการจัดสร้างพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์

ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลี พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ 

เม่่อวันที่ 19 กันยายน 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระกรัณฑ์
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงนมัสการพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระกรัณฑ์

ไปประดิษฐานภายในพระเกศโมลีของพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์
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พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์
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พัระบ�ทำสุมื่เด็จพัระมื่งกุฎเกล้�เจ้�อยู่หััวิ

กับการตั่างประเทศ

ปี 2563 เป็นวาระครบรอบ 140 ปี แห่งการพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่ึ่งคนทั่วไปมักจะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ท่านในฐานะนักการทหาร ผู้ก่อต้ังลูกเส่อและเส่อป่า นักการศึกษา ผู้ก่อต้ังสถาบัน 
การศึกษา ผู้ประพันธ์บทวรรณศิลป์และวรรณกรรม โดยที่ทรงพระราชนิพนธ์บทประพันธ์
ที่มีช่่อเสียงมากมาย จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า “สุมื่เด็จพัระมื่หั�ธีรร�ชีเจ้�”

บางท่านอาจไม่ืทรื่าบว่า พิรื่ะบาทสำมืเด็จ
พิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั่ว ทรื่งม่ืบทบาทสำำาคัญใน
ด้านการื่ต่่างป็รื่ะเทศัของสำยามืในขณ์ะนั�น โดยใน 
รัื่ช้สำมัืยของพิรื่ะองค์ยงัคงม่ือิทธิิพิลของจักรื่วรื่รื่ดินิยมื
ต่ะวันต่ก กรื่ะแสำลัทธิิช้าติ่นิยมื การื่โค่นล้มืรื่าช้วงศ์ัชิ้ง 
ในจ่น และพิรื่ะเจ้าซึ่าร์ื่ นิโคลัสำท่� 2 และรื่าช้วงศ์ั 
โรื่มืานอฟัของรื่ัสำเซ่ึ่ย ซ้ึ่�งเป็็นป็รื่ะเทศัสำำาคัญ 
ในรื่ะบอบสำมืบรูื่ณ์าญาสำทิธิิรื่าช้ยข์องโลก กอป็รื่กบั 
โลกในขณ์ะนั�นได้เข้าสู่ำมืห่าสำงครื่ามืโลก ครัื่�งท่� 1  
(รื่ะห่ว่างปี็ พิ.ศั. 2457 - 2461) ซ้ึ่�งม่ืสำมืรื่ภูมิืรื่บ
อยู่ในทว่ป็ยุโรื่ป็ เห่ตุ่การื่ณ์์ท่�เกิดข้�นในโลกภายใน 
ช่้วงเวลาดังกล่าว จ้งเป็็นปั็จจัยสำำาคัญต่่อการื่พัิฒนา
ป็รื่ะเทศัให้่ทันสำมัืยและดำาเนินนโยบายต่่างป็รื่ะเทศั
ของสำยามืให่เ้ห่มืาะสำมืกบัสำถ่านการื่ณ์์โลกในรื่ชั้กาลน่� 
ส่ำบต่่อจากรัื่ช้กาลพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะจุลจอมืเกล้า
เจ้าอยู่หั่ว รัื่ช้กาลท่� 5

พัระร�ชีปีระวิัติ
พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั่ว  

ม่ืพิรื่ะนามืเดิมืว่า สำมืเด็จพิรื่ะเจ้าลูกยาเธิอเจ้าฟ้ัา 
มืห่าวช้ริื่าวธุิ ทรื่งเป็็นพิรื่ะรื่าช้โอรื่สำในพิรื่ะบาทสำมืเดจ็
พิรื่ะจุลจอมืเกล้าเจ้าอยู่หั่ว รัื่ช้กาลท่� 5 ป็รื่ะสูำติ่แต่่
สำมืเดจ็พิรื่ะนางเจ้าเสำาวภาผอ่งศัร่ื่ พิรื่ะบรื่มืรื่าช้น่ินาถ่  
(สำมืเด็จพิรื่ะศัร่ื่พัิช้ริื่นทรื่าบรื่มืรื่าชิ้น่นาถ่ พิรื่ะบรื่มื
รื่าช้ช้นน่พัินปี็ห่ลวง) ป็รื่ะสูำติ่เม่ื�อวันท่� 1 มืกรื่าคมื  
พิ.ศั. 2423 

สำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืรื่าช้ช้นกโป็รื่ดเกล้าฯ สำถ่าป็นา
สำมืเด็จเจ้าฟ้ัามืห่าวชิ้รื่าวุธิ เป็็นสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มื 
โอรื่สำาธิิรื่าช้ สำยามืมืกุฎรื่าช้กุมืารื่ พิรื่ะองค์ท่� 2 แห่่ง
กรุื่งรัื่ต่นโกสำนิทร์ื่ ภายห่ลังสำมืเด็จเจ้าฟ้ัามืห่าวชิ้รุื่ณ์หิ่ศั  
สำยามืมืกุฎรื่าช้กุมืารื่พิรื่ะองค์แรื่กสำวรื่รื่คต่ในป็ี  
พิ.ศั. 2437 

ทรื่งสำำาเร็ื่จการื่ศ้ักษาวิช้าพิลเร่ื่อนจาก
มืห่าวิทยาลัย Oxford และวิช้าทห่ารื่บกจาก

ณรงค์ บุญเสถียรวงศ์

รองอธิบดีกรมการกงสุล
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

โรื่งเร่ื่ยนนายร้ื่อยแซึ่นด์เฮิั่สำต์่ ป็รื่ะเทศัองักฤษ เสำดจ็
ข้�นครื่องรื่าช้สำมืบัติ่เป็็นรัื่ช้กาลท่� 6 เม่ื�อ พิ.ศั. 2453  
เสำดจ็สำวรื่รื่คต่เมื่�อวันท่� 25 พิฤศัจกิายน พิ.ศั. 2468 
สิำริื่รื่าช้สำมืบัติ่ 15 ปี็ ทรื่งม่ืพิรื่ะรื่าช้ธิิดาเพ่ิยง 
พิรื่ะองค์เด่ยวค่อ สำมืเด็จเจ้าฟ้ัาเพิช้รื่รัื่ต่นรื่าช้สุำดา  
สิำริื่โสำภาพิรื่รื่ณ์วด่ ป็รื่ะสูำติ่แต่่พิรื่ะนางเจ้าสุำวัทนา  
พิรื่ะวรื่รื่าช้เทว่

ขณ์ะทรื่งศ้ักษาอยู่ในทว่ป็ยุโรื่ป็ ทรื่งได้รัื่บ 
พิรื่ะกรุื่ณ์าโป็รื่ดเกล้าฯ ให้่เป็็นผู้แทนพิรื่ะองค์
พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะจุลจอมืเกล้าเจ้าอยู่ หั่ว  
เข้าร่ื่วมืพิรื่ะรื่าช้พิิธ่ิกาญจนาภิเษกของสำมืเด็จ 
พิรื่ะนางเจ้าวิกต่อเร่ื่ยพิรื่ะบรื่มืรื่าช้น่ินาถ่ของอังกฤษ  
และรัื่บเสำด็จสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืรื่าช้ช้นก เม่ื�อเสำด็จฯ 
เย่อนทว่ป็ยุโรื่ป็ครัื่�งแรื่กในปี็ พิ.ศั. 2440

ครัื่�นเม่ื�อทรื่งสำำาเร็ื่จการื่ศ้ักษาในปี็ พิ.ศั. 2445 
สำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืโอรื่สำาธิิรื่าช้ เจ้าฟ้ัามืห่าวช้ิรื่าวุธิ 
ได้เสำด็จฯ กลับป็รื่ะเทศัไทยผ่านทางอเมืรื่ิกาและ

ญ่�ปุ่็น นับเป็็นพิรื่ะมืห่ากษัต่ริื่ย์ไทยพิรื่ะองค์แรื่ก 
ท่�ได้ทรื่งเดินทางรื่อบโลก เสำด็จฯ ถ้่งกรุื่งเทพิฯ  
เม่ื�อวันท่� 29 มืกรื่าคมื พิ.ศั. 2445 

ทำรงวิ�งร�กฐ�นระบอบปีระชี�ธิปีไตย
การื่ท่�ทรื่งศ้ักษาในป็รื่ะเทศัอังกฤษเป็็น 

รื่ะยะเวลานาน ในรื่ัช้กาลน่� แม้ืว่าไทยห่ร่ื่อสำยามื
ในขณ์ะนั�นจะยังอยู่ในยุคสำมืบูรื่ณ์าญาสิำทธิิรื่าช้ย์  
แต่่พิรื่ะเจ้าอยู่หั่วรัื่ช้กาลท่� 6 ได้ทรื่งวางรื่ากฐาน
รื่ะบอบป็รื่ะช้าธิิป็ไต่ยแบบต่ะวันต่ก ในบริื่เวณ์ 
สำวนห่ลังพิรื่ะท่�นั�งในบริื่เวณ์วังพิญาไทซึ่้�งโป็รื่ดเป็็น 
ท่�ป็รื่ะทับ โดยโป็รื่ดให้่สำร้ื่างเม่ืองจำาลองขนาดให่ญ่ข้�น  
พิรื่ะรื่าช้ทานนามืว่า ดุสิำต่ธิาน่ 

ภายในดุสิำต่ธิาน่ ม่ืต้่กจำาลองลอกแบบมืาจาก
พิรื่ะท่�นั�งในพิรื่ะบรื่มืมืห่ารื่าช้วัง ทั�งยงัม่ืวัดวาอารื่ามื  
ห้่างร้ื่าน โรื่งห่นัง โรื่งละครื่ โรื่งแรื่มื และภัต่ต่าคารื่  
ม่ืบ้านของเอกช้น ม่ืการื่เล่อกตั่�งนายกเทศัมืนต่ร่ื่ 
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(Mayor) และม่ืสำภาเมือ่งแบบองักฤษ เมื่�อสำภาเมือ่ง
ดุสิำต่ธิาน่ม่ืการื่ป็รื่ะชุ้มื พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หั่วจะเสำด็จฯ เข้าป็รื่ะชุ้มืด้วย ทรื่งถ่่อว่าเป็็น 
การื่สัำ�งสำอนข้ารื่าช้สำำานักให้่เข้าใจในกิจการื่ของ 
สำภาในรื่ะบอบการื่ป็กครื่องแบบป็รื่ะช้าธิิป็ไต่ย 

นอกจากน่� ภายในดุสิำต่ธิาน่จะม่ืห่นังส่ำอพิิมืพิ์
รื่ายวันค่อ ดุสิำต่สำมัืย และนิต่ยสำารื่รื่ายสัำป็ดาห่์ 
ดุสิำต่สำมิืต่โดยพิรื่ะเจ้าอยู่หั่วทรื่งเข่ยนเร่ื่�องลงใน 
ดุสิำต่สำมิืต่เสำมือ

ทั�งน่� เม่ื�อเกิดเห่ตุ่การื่ณ์์กบฏิ รื่.ศั. 130  
เม่ื�อเด่อนกุมืภาพัินธ์ิ พิ.ศั. 2454 โดยกลุ่มืทห่ารื่บก  
ทห่ารื่เร่ื่อ และพิลเร่ื่อนทั�วไป็ ซ้ึ่�งป็รื่ารื่ถ่นาให้่ 
ม่ืการื่พิรื่ะรื่าช้ทานรัื่ฐธิรื่รื่มืนูญ และภายห่ลัง 
ม่ืการื่จับกุมืคณ์ะผู้ก่อการื่และนำาตั่วข้�นศัาล บางรื่าย
ถู่กตั่ดสิำนป็รื่ะห่ารื่ช่้วิต่ บางรื่ายถู่กจำาคุกต่ลอดช่้วิต่  
แต่่ด้วยพิรื่ะรื่าช้ห่ฤทัยท่�ทรื่งพิรื่ะเมืต่ต่า พิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห่ัวโป็รื่ดให่้ยกโทษ
ป็รื่ะห่ารื่ช่้วิต่เส่ำยทั�งสิำ�น 

 
ทำรงวิ�งกฎมื่ณีเฑียีรบ�ลก�รสุ่บสุนัตตวิิงศ์

ในรัื่ช้กาลน่�ได้ทรื่งกำาห่นดกฎมืณ์เฑ่์ยรื่บาล
การื่ส่ำบสัำนต่ติ่วงศ์ัต่ามืแบบต่ะวันต่ก ทั�งน่� ในยุค
กรุื่งรัื่ต่นโกสิำนทร์ื่ ตั่�งแต่่รัื่ช้กาลพิรื่ะบาทสำมืเด็จ
พิรื่ะพุิทธิยอดฟ้ัาจุฬาโลก จนถ้่งรัื่ช้กาลพิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะจุลจอมืเกล้าเจ้าอยู่หั่ว ม่ืการื่สำถ่าป็นา
ต่ำาแห่น่งกรื่มืพิรื่ะรื่าช้วังบวรื่สำถ่านมืงคล (วังห่น้า)  
โดยส่ำวนให่ญ่จะสำถ่าป็นาสำมืเด็จพิรื่ะอนุช้า 
ในรัื่ช้กาลนั�นดำารื่งต่ำาแห่น่งวังห่น้า ยกเว้น 
กรื่มืพิรื่ะรื่าช้วังบวรื่มืห่าศัักดิพิลเสำพิย์ในรัื่ช้กาล
พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะนั�งเกล้าเจ้าอยู่หั่ว ท่�ทรื่งเป็็น 
พิรื่ะป็ตุิ่ลา (อา) โดยทรื่งเป็็นพิรื่ะรื่าช้โอรื่สำในพิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะพิทุธิยอดฟัา้จุฬาโลก และกรื่มืพิรื่ะรื่าช้วงั
บวรื่วิชั้ยช้าญ (วังห่น้าพิรื่ะองค์สุำดท้าย) ในรัื่ช้กาล

พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะจุลจอมืเกล้าเจ้าอยู่หั่ว ท่�ทรื่งเป็็น
พิรื่ะโอรื่สำของพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะปิ็�นเกล้าเจ้าอยูหั่่ว

เม่ื�อม่ืการื่สำถ่าป็นาสำมืเดจ็เจ้าฟ้ัามืห่าวช้รุิื่ณ์หิ่ศั  
ซ้ึ่�งทรื่งเป็็นพิรื่ะรื่าช้โอรื่สำพิรื่ะองค์ให่ญ่ ป็รื่ะสูำติ่ 
แต่่สำมืเด็จพิรื่ะนางเจ้าสำว่างวัฒนา พิรื่ะบรื่มืรื่าช้เทว่ 
(สำมืเด็จพิรื่ะศัร่ื่สำวริื่นทิรื่าบรื่มืรื่าช้เทว่ พิรื่ะพัินวัสำสำา
อัยยกิาเจ้า) เป็็นสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืโอรื่สำาธิิรื่าช้ สำยามื
มืกุฎรื่าช้กุมืารื่พิรื่ะองค์แรื่ก ภายห่ลังกรื่มืพิรื่ะรื่าช้วัง
บวรื่วิชั้ยช้าญทิวงคต่ เน่�องจากในเวลานั�น สำมืเด็จ
พิรื่ะพุิทธิเจ้าห่ลวงโป็รื่ดเกล้าฯ พิรื่ะภรื่รื่ยาเจ้า  
ชั้�นลูกห่ลวง ป็รื่ะกอบด้วยพิรื่ะองค์เจ้าสุำนันทากุมืาร่ื่รัื่ต่น์  
พิรื่ะองค์เจ้าสำว่างวัฒนา พิรื่ะองค์เจ้าเสำาวภาผ่องศัร่ื่  
และพิรื่ะองค์เจ้าสุำขุมืาลมืารื่ศัร่ื่ ม่ืฐานะเสำมือกัน  
โดยพิรื่ะรื่าช้โอรื่สำและพิรื่ะรื่าช้ธิิดาต่่างทรื่งเป็็น
สำมืเด็จเจ้าฟ้ัาชั้�นเอก

พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั่ว
ทรื่งม่ืพิรื่ะบรื่มืรื่าช้วินิจฉัยป็รื่ากฏิในห่นังส่ำอป็รื่ะวัติ่
ต้่นรัื่ช้กาลท่� 6 ว่า “ในเม่ืองเรื่ายังขาดนิติ่ธิรื่รื่มื 
สำำาคัญอัน 1 ค่อกฎห่มืายการื่ส่ำบสัำนต่ติ่วงศ์ั ในป็รื่ะเทศั 
ต่่าง ๆ ในยุโรื่ป็ แห่่งใดม่ืรื่าช้าธิิป็ตั่ย1 ย่อมืม่ืกฎ 
แห่่งการื่ส่ำบสัำนต่ติ่วงศ์ั ซ้ึ่�งโดยมืากต่รื่าไว้เป็็น 
บทกฎห่มืายส่ำวน 1 มูืลนิติ่ธิรื่รื่มืป็รื่ะจำาแผ่นดิน  
ข้อสำำาคัญในกฎเช่้นน่�กำาห่นดไว้ว่า ลูกต้่องเป็็น 
ทายาทแห่่งพ่ิอ ต่่อไร้ื่ลูกจ้งให้่ญาติ่อ่�นเป็็นทายาท  
ต่ามืรื่ะเบ่ยบโดยมืาก เขาลำาดับชั้�นผู้ควรื่เป็็น 
รัื่ช้ทายาทไว้ ดังน่� (1) พิรื่ะรื่าช้โอรื่สำพิรื่ะองค์ให่ญ่  
(2) พิรื่ะรื่าช้นัดดา พิรื่ะโอรื่สำของพิรื่ะรื่าช้โอรื่สำ
พิรื่ะองค์ให่ญ่ (3) พิรื่ะรื่าช้โอรื่สำพิรื่ะองค์ท่� 2  
(4) พิรื่ะรื่าช้นัดดา พิรื่ะโอรื่สำของพิรื่ะรื่าช้โอรื่สำ
พิรื่ะองค์ท่� 2 มูืลนิติ่ธิรื่รื่มือย่างท่�กล่าวมืาน่�ทำาให้่
การื่ส่ำบสัำนต่ติ่วงศ์ัในป็รื่ะเทศัยุโรื่ป็จ้งม่ืความืมัื�นคง
และป็รื่าศัจากความืสำงสัำย” 

1 สำะกดต่ามืภาษาดั�งเดิมื
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ดังนั�น ต่่อมืาในป็ี พิ.ศั. 2467 รัื่ช้กาลท่� 6  
โป็รื่ดเกล้าฯ ให้่ออกกฎมืณ์เฑ่์ยรื่บาลว่าด้วย 
การื่ส่ำบรื่าช้สำันต่ติ่วงศ์ั ซ้ึ่�งเป็็นกฎการื่ส่ำบรื่าช้สำมืบัติ่
ของไทยฉบับแรื่กท่�กำาห่นดการื่ส่ำบโดยสำายต่รื่ง  
ต่ามืกฎมืณ์เฑ่์ยรื่บาลฉบบัน่� ห่ากรัื่ช้กาลท่� 6 ไม่ืทรื่งม่ื 
พิรื่ะรื่าช้โอรื่สำให่ม่้ืการื่ส่ำบรื่าช้สำมืบติั่ทางสำายสำมืเดจ็
พิรื่ะศัร่ื่พัิช้ริื่นทรื่าบรื่มืรื่าชิ้น่นาถ่ ถ้่าไม่ืม่ืทายาท 
ท่�สำมืควรื่กใ็ห้่ไป็ในสำายของสำมืเดจ็พิรื่ะนางเจ้าสำว่าง
วัฒนา และจ้งถ้่งสำายสำมืเด็จพิรื่ะนางเจ้าสุำขุมืาลมืารื่ศัร่ื่ 

อย่างไรื่ก็ด่ ในมืาต่รื่า 13 กำาห่นดไว้ว่า  
“ในกาลสำมัืยน่�ยังไม่ืถ้่งเวลาอันควรื่ท่�รื่าช้นาร่ื่จะได้ 
เสำด็จข้�นทรื่งรื่าช้ย์เป็็นสำมืเด็จพิรื่ะแม่ือยู่ หั่ว  
บรื่มืรื่าชิ้น่นาถ่ ผู้ทรื่งสำำาเร็ื่จรื่าช้การื่สิำทธิิ�ขาดอย่าง
พิรื่ะเจ้าแผ่นดินโดยลำาพัิงแห่่งกรุื่งไทย ฉะนั�น 
ท่านห้่ามืมิืให้่จัดเอารื่าช้นาร่ื่พิรื่ะองค์ใด ๆ เข้าไว้ 
ในลำาดับส่ำบรื่าช้สัำนต่ติ่วงศ์ัเป็็นอันขาด”  

ก�รเข�้ร่วิมื่รบในมื่หั�สุงคร�มื่โลกครั�งทำี� 1 
แม้ืว่าไทยจะม่ืความืสัำมืพัินธ์ิท่�ด่กับเยอรื่มืน่  

เน่�องจากเยอรื่มืน่ไม่ืได้ดำาเนินนโยบายแบบ
จักรื่วรื่รื่ดินิยมืเพ่ิ�อขยายอาณ์านิคมืดังเช่้นอังกฤษและ
ฝรัื่�งเศัสำ กอป็รื่กบัพิรื่ะบาทสำมืเดจ็พิรื่ะจุลจอมืเกลา้
เจ้าอยู่หั่วทรื่งส่ำงพิรื่ะรื่าช้โอรื่สำห่ลายพิรื่ะองค์ไป็  
ทรื่งศ้ักษาท่�ป็รื่ะเทศัเยอรื่มืน่ในรื่าช้สำำานักพิรื่ะเจ้า 
ไกเซึ่อร์ื่ อาทิ สำมืเด็จเจ้าฟ้ัาบริื่พัิต่รื่สุำขุมืพัินธ์ุิ กรื่มืขุน 
นครื่สำวรื่รื่ค์วรื่พิินิต่ สำมืเด็จเจ้าฟ้ัามืหิ่ดลอดุลยเดช้ 
กรื่มืขุนสำงขลานคริื่นทร์ื่ (สำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืรื่าช้ช้นก 
ในรัื่ช้กาลท่� 9) พิรื่ะองคเ์จ้ารัื่งสิำต่ป็รื่ะยรูื่ศัักดิ� (สำมืเด็จ
กรื่มืพิรื่ะยาชั้ยนาทนเรื่นทรื่) และพิรื่ะองค์เจ้าดิลก
นพิรัื่ฐ (กรื่มืห่ม่ื�นสำรื่รื่ควิสัำยนรื่บด่)

ในช่้วงต้่นของสำงครื่ามื ไทยจะป็รื่ะกาศัต่น
เป็็นกลาง แต่่ต่่อมืาพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้า
เจ้าอยูหั่่วทรื่งตั่ดสิำนพิรื่ะทัยเข้าร่ื่วมืรื่บในสำงครื่ามืโลก
ครัื่�งท่� 1 ร่ื่วมืกับฝ่ายสัำมืพัินธิมิืต่รื่ ซ้ึ่�งม่ือังกฤษ 
และฝรัื่�งเศัสำเป็็นแกนนำาและป็รื่ะกาศัสำงครื่ามืกับ

เยอรื่มืน่และออสำเต่ร่ื่ย-ฮัั่งการ่ื่ เม่ื�อวันท่� 22 กรื่กฎาคมื  
พิ.ศั. 2460 (ซ้ึ่�งในเวลาต่่อมืาได้ม่ืการื่สำร้ื่างวงเว่ยน  
22 กรื่กฎา เพ่ิ�อเป็็นอนุสำรื่ณ์์ในการื่ป็รื่ะกาศัเข้าร่ื่วมื
สำงครื่ามืดังกล่าว) เพิ่�อรัื่กษาสิำทธิิของป็รื่ะเทศัและ
ความืสำงบสุำขของโลกเป็็นส่ำวนรื่วมื 

ทรื่งพิรื่ะกรืุ่ณ์าโป็รื่ดเกล้าฯ ให้่ส่ำงทห่ารื่ไทย
อาสำาสำมัืครื่ไป็ร่ื่วมืรื่บในสำมืรื่ภูมิืท่�ยุโรื่ป็ นอกจากน่�  
ทห่ารื่อาสำาจากไทยท่�ไป็ร่ื่วมืรื่บในสำงครื่ามืท่�ทว่ป็
ยุโรื่ป็ยังได้เดินสำวนสำนามืท่�กรุื่งป็าร่ื่สำ เม่ื�อวันท่� 14 
กรื่กฎาคมื พิ.ศั. 2462 ภายห่ลังเสำร็ื่จสิำ�นภารื่กิจ 
ในรื่าช้การื่สำงครื่ามื

การื่ตั่ดสิำนพิรื่ะทัยเข้าร่ื่วมืรื่บในสำงครื่ามืน่� 
เป็็นผลด่อย่างยิ� งต่่อไทย ในฐานะป็รื่ะเทศั 
ผู้ช้นะสำงครื่ามื ไทยสำามืารื่ถ่เจรื่จากับป็รื่ะเทศั
มืห่าอำานาจต่ะวนัต่กต่่าง ๆ เพิ่�อขอแก้ไขสำนธิิสัำญญา 
สิำทธิิสำภาพินอกอาณ์าเขต่และสำนธิิ สัำญญา 
จำากัดอำานาจการื่เก็บภาษ่ภายในของไทย ทำาให่้
ป็รื่ะเทศัพ้ินสำภาพิการื่เส่ำยเป็ร่ื่ยบด้านการื่ศัาลและ 
สำามืารื่ถ่ดำาเนินนโยบายด้านภาษ่ได้โดยอิสำรื่ะ การื่น่�  
ทรื่งเชิ้ญ ดรื่.ยอร์ื่จ บ่ แซึ่ย์ (Dr. George B. Sayre) 
ศัาสำต่รื่าจารื่ย์แห่่งมืห่าวิทยาลัยฮั่ารื่์วาร์ื่ด และเป็็น 
บุต่รื่เขยของป็รื่ะธิานาธิิบด่ Woodrow Wilson  
(ดำารื่งต่ำาแห่น่งป็รื่ะธิานาธิิบด่ของสำห่รัื่ฐฯ รื่ะห่ว่างปี็ 
พิ.ศั. 2456 - 2464) มืาเป็็นท่�ป็ร้ื่กษารื่าช้การื่แผน่ดิน

นอกจากน่� ชั้ยช้นะของฝ่ายสัำมืพัินธิมิืต่รื่ 
ในมืห่าสำงครื่ามืโลกครัื่�งท่� 1 ส่ำงผลให้่ไทยได้เข้าร่ื่วมื
การื่ป็รื่ะชุ้มืสำงบศ้ักท่�พิรื่ะรื่าช้วังแวร์ื่ซึ่ายส์ำ และม่ื
บทบาทในฐานะป็รื่ะเทศัผู้รื่่วมืก่อตั่�งสัำนนิบาต่ช้าติ่  
(League of Nations) ซ้ึ่�งม่ืสำำานักงานให่ญ่อยู่ท่� 
นครื่เจน่วาในเวลาต่่อมืา

ก�รเปีลี�ยนธงชี�ติไทำย
เม่ื�อไทยได้ป็รื่ะกาศัต่นเข้าร่ื่วมืกับฝ่าย

สัำมืพัินธิมิืต่รื่ในสำงครื่ามืโลกครัื่�งท่� 1 แล้ว พิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่่วทรื่งม่ืพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ว่า  
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การื่ป็รื่ะกาศัสำงครื่ามืครัื่�งน่�นับเป็็นความืเจรื่ิญ
ก้าวห่น้าขั�นห่น้�งของป็รื่ะเทศั สำมืควรื่จะม่ืสิำ�งเต่่อนใจ
สำำาห่รัื่บวารื่ะน่�ไว้ในภายห่น้า สิำ�งนั�นควรื่ได้แก่ธิงช้าติ่  
จ้งโป็รื่ดเกล้าฯ ให้่เพิิ�มืแถ่บส่ำธิงช้าติ่เป็็นสำามืส่ำ  
ต่ามืลักษณ์ะธิงช้าติ่ของนานาป็รื่ะเทศัท่�ใช้้กันอยู่ 
โดยมืากในขณ์ะนั�น เพ่ิ�อให้่เป็็นเคร่ื่�องห่มืายว่า
ป็รื่ะเทศัไทยได้เข้าร่ื่วมืเป็็นนำ�าห่น้�งใจเด่ยวกับ  
ฝ่ายสัำมืพัินธิมิืต่รื่ เพ่ิ�อ ต่่อต้่านป็รื่าบป็รื่ามื 
ฝ่ายอธิรื่รื่มื อ่กป็รื่ะการื่ห่น้�ง ส่ำนำ�าเงินก็เป็็นส่ำป็รื่ะจำา 
พิรื่ะช้นมืวารื่เฉพิาะของพิรื่ะองค์ด้วย จ้งเป็็นส่ำท่� 
สำมืควรื่จะป็รื่ะกอบไว้ในธิงช้าติ่ไทยด้วยป็รื่ะการื่ทั�งป็วง  

การื่ท่�พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่่ว  
ทรื่งพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่จะเป็ล่�ยนธิงช้้างเป็็นธิงแถ่บส่ำ 
เพิรื่าะทรื่งเห็่นความืลำาบากของรื่าษฎรื่ท่�ต้่องสัำ�งซ่ึ่�อ
ธิงผ้าพิิมืพ์ิรูื่ป็ช้้างมืาจากต่่างป็รื่ะเทศั และบางครัื่�ง 
เม่ื�อเกิดความืสำะเพิร่ื่าติ่ดธิงผิด รูื่ป็ช้้างกลับเอาขา 
ช่้�ข้�น เป็็นท่�น่าละอาย ห่ากเป็ล่�ยนเป็็นธิงแถ่บส่ำ รื่าษฎรื่
ก็สำามืารื่ถ่ทำาธิงใช้้ได้เอง และจะช่้วยขจัดปั็ญห่า 
การื่ติ่ดผิดพิลาด ได้ทรื่งพิยายามืเล่อกส่ำท่�ม่ืความืห่มืาย 
ในทางความืสำามัืคค่และม่ืความืสำง่างามืด้วย 

ก�รจัดทำำ�หันังสุ่อเดินทำ�ง
ในอด่ต่ การื่เดินทางออกนอกพิรื่ะรื่าช้

อาณ์าเขต่ก็ม่ืธิรื่รื่มืเน่ยมืท่�ต้่องรัื่บห่นังส่ำอเดินทาง
สำำาห่รัื่บตั่วซ้ึ่�งเจ้าพินักงานออกให้่ก็ต่ามื แต่่บุคคล
โดยทั�วไป็ส่ำวนมืากยังไม่ืได้ถ่่ออย่างเคร่ื่งครัื่ดว่า  
ห่นังส่ำอเดินทางเป็็นสิำ�งจำาเป็็นสำำาห่รัื่บการื่เดินทาง  
เน่�องจากในอด่ต่ยังไม่ืม่ืการื่ต่รื่วจต่รื่าการื่เดินทาง
เข้าออกป็รื่ะเทศัอย่างเข้มืงวด ป็รื่ะช้าช้นสำามืารื่ถ่
เดินทางออกนอกพิรื่ะรื่าช้อาณ์าเขต่ได้อย่างสำะดวก
โดยไม่ืต้่องม่ืห่นังส่ำอเดินทาง 

อยา่งไรื่ก็ด่ ในช่้วงสำงครื่ามืโลกครัื่�งท่� 1 รัื่ฐบาล
ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ เริื่�มืออกกฎห่มืายการื่ต่รื่วจลงต่รื่า  
(ว่ซ่ึ่า) ห่นังส่ำอเดินทางของคนต่่างช้าต่อิย่างเข้มืงวด  
ดังนั�น เพ่ิ�ออำานวยความืสำะดวกแก่คนไทยใน 
การื่เดินทางไป็ต่่างป็รื่ะเทศั รัื่ฐบาลไทยในรัื่ช้กาลน่�  
จ้งได้กำาห่นดกฎเกณ์ฑ์์อย่างเป็็นทางการื่ครัื่�งแรื่ก  
เก่�ยวกับการื่ออกห่นังส่ำอเดินทาง โดยการื่ออก  
“ประก�ศว่�ด้วยผู้เดินท�งไปนอกพระร�ช 
อ�ณ�เขตร์2 ให้มีหนังสือเดินท�ง” เม่ื�อวันท่� 17 
กันยายน พิ.ศั. 2460 และต่่พิิมืพ์ิในรื่าช้กิจจานุเบกษา  
เม่ื�อวันท่� 23 กันยายน พิ.ศั. 2460

ด้�นก�รศึกษ�และอ่�น ๆ 
พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั่ว  

ทรื่งได้รัื่บการื่ยกย่องเป็็นบุคคลด่เด่นรื่ะดับโลกจาก
องค์การื่การื่ศ้ักษา วิทยาศัาสำต่ร์ื่และวัฒนธิรื่รื่มืแห่่ง
สำห่ป็รื่ะช้าช้าต่ิ โดยม่ืการื่ก่อตั่�งห่อวชิ้รื่าวุธิานุสำรื่ณ์์
เป็็นคลังสำมืบัติ่ทางปั็ญญาของช้าติ่ ดำาเนินการื่ด้าน
การื่คน้คว้าและรื่วบรื่วมืเพิ่�อเผยแพิรื่พ่ิรื่ะรื่าช้นพิินธิ์
สำมืเด็จพิรื่ะมืห่าธ่ิรื่รื่าช้เจ้าทุกป็รื่ะเภท ทั�งในและ 
นอกป็รื่ะเทศั ทำาให่้ช้าต่ิไทยม่ืแห่ล่งศ้ักษาและ 
ค้นคว้ารื่ะดับช้าติ่เพิิ�มืข้�นอ่กแห่่งห่น้�ง

ในรัื่ช้กาลน่�เป็็นพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่อย่างให่ม่ื 
ในการื่สำร้ื่างโรื่งเร่ื่ยนแทนวัด ด้วยทรื่งเล็งเห็่นว่า 
ห่ากทรื่งสำถ่าป็นา “พิรื่ะอารื่ามื” ข้�นให่ม่ืนั�น จะเกนิ 
ความืจำาเป็็นในส่ำวนทางบำารุื่งพิรื่ะพุิทธิศัาสำนา  
สิำ�งท่�จำาเป็็นในขณ์ะนั�นค่อการื่ให้่การื่ศ้ักษาแก่ 
รื่าษฎรื่ อันจะนำาพิาความืเจริื่ญมืาสู่ำช้าติ่ในอนาคต่  
พิรื่ะรื่าช้กรื่ณ่์ยกิจท่�พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หั่วม่ืพิรื่ะรื่าช้ป็รื่ะสำงค์ตั่�งแต่่เม่ื�อทรื่งดำารื่ง
พิรื่ะรื่าช้อิสำริื่ยยศัเป็็นสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืโอรื่สำาธิิรื่าช้ฯ  

2 สำะกดต่ามืภาษาดั�งเดิมื
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สำยามืมืกุฎรื่าช้กุมืารื่ และทรื่งเพ่ิยรื่พิยายามืมืา 
ต่ลอดรื่ัช้กาลก็ค่อการื่ให่้การื่ศ้ักษาแก่รื่าษฎรื่เพิ่�อ 
เป็็นพ่ิ�นฐานในการื่พัิฒนาช้าติ่ จ้งได้ทรื่งพิรื่ะกรุื่ณ์า
โป็รื่ดเกล้าฯ ให้่ต่รื่าพิรื่ะรื่าช้บัญญัติ่ป็รื่ะถ่มืศ้ักษาข้�น  
นับเป็็นครัื่�งแรื่กในป็รื่ะวัติ่การื่ศ้ักษาไทยท่�ได้ม่ื 
กฎห่มืายคำ�าป็รื่ะกันความืมัื�นคงในการื่จัดการื่ศ้ักษา
ในรื่ะดับน่� ม่ืสำารื่ะสำำาคัญค่อ บังคับให้่เด็กทุกคน 
ท่�ม่ือายุตั่�งแต่่ 7 ปี็บริื่บูรื่ณ์์ เร่ื่ยนห่นังส่ำอในโรื่งเร่ื่ยน
จนกรื่ะทั�งอายุ 14 ปี็บริื่บูรื่ณ์์

โดยท่�ในรัื่ช้สำมัืยพิรื่ะบาทสำมืเดจ็พิรื่ะมืงกุฎเกล้า
เจ้าอยูหั่่ว ภาครื่าช้การื่และเอกช้นต่อ้งการื่บุคลากรื่
ทำางานในสำาขาวิช้าต่่าง ๆ  กว้างขวางมืากข้�น พิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่่วได้ทรื่งพิรื่ะอนุสำรื่ณ์์
คำาน้งถ้่งพิรื่ะบรื่มืรื่าโช้บายในสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มื 
ช้นกาธิิรื่าช้ท่�จะ “ให้มีมห�วิทย�ลัยข้ึนสำ�หรับ 
เป็นสถ�บันอุดมศึกษ�ของช�วสย�ม” จ้งทรื่ง 
พิรื่ะกรุื่ณ์าโป็รื่ดเกล้าฯ ให้่สำถ่าป็นาโรื่งเร่ื่ยนมืห่าดเล็ก
เป็็นสำถ่าบันอุดมืศ้ักษา พิรื่ะรื่าช้ทานนามืว่า  
“โรงเรียนข้�ร�ชก�รพลเรือนของพระบ�ทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว” เม่ื�อวันท่� 1 มืกรื่าคมื  
พิ.ศั. 2453  

ทรื่งวางพ่ิ�นฐานของการื่ศ้ักษาสำำาห่รื่ับ 
คนในช้าต่ิ โดยขยายกิจการื่ให่้กว้างขวางต่ามื 
พิรื่ะรื่าช้ป็รื่ะสำงค์เพ่ิ�อให้่เป็็นพิรื่ะบรื่มืรื่าช้านุสำาวร่ื่ย์ 
อันยิ�งให่ญ่และถ่าวรื่ในสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิรื่าช้  

พิรื่ะองค์จ้งได้พิรื่ะรื่าช้ทานเงินทุนท่�เห่ล่อจากการื่ท่� 
รื่าษฎรื่ได้เร่ื่�ยไรื่เพ่ิ�อสำร้ื่างพิรื่ะบรื่มืรื่าช้านุสำาวร่ื่ย์ 
พิรื่ะบรื่มืรูื่ป็ทรื่งม้ืาจำานวนเก้าแสำนกว่าบาท ให้่ใช้้ 
เพ่ิ�อสำร้ื่างอาคารื่เร่ื่ยนและเป็็นต้่กบัญช้าการื่ 
บนท่�ดินของพิรื่ะคลังข้างท่�จำานวน 1,309 ไร่ื่ อยู่ท่� 
อำาเภอป็ทุมืวัน และเงินท่�เห่ล่อจากการื่สำร้ื่างก็ได้
พิรื่ะรื่าช้ทานพิรื่ะบรื่มืรื่าช้านุญาต่ให้่ใช้้เพ่ิ�อกิจการื่
ของโรื่งเร่ื่ยนต่่อไป็ ทั�งน่� ได้เสำด็จพิรื่ะรื่าช้ดำาเนิน 
และทรื่งวางศิัลาพิรื่ะฤกษ์ในการื่สำร้ื่างอาคารื่  
เม่ื�อวันท่� 3 มืกรื่าคมื พิ.ศั. 2458

ต่่อมืาพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะมืงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หั่วทรื่งม่ืพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ท่�จะขยายการื่ศ้ักษา 
ในโรื่งเร่ื่ยนข้ารื่าช้การื่พิลเร่ื่อนฯ ให้่กว้างขวางยิ�งข้�น  
ค่อไม่ืเฉพิาะสำำาห่รัื่บผู้ท่�จะเล่าเร่ื่ยนเพ่ิ�อรัื่บรื่าช้การื่
เท่านั�น แต่่จะรัื่บผู้ซ้ึ่�งป็รื่ะสำงค์จะศ้ักษาขั�นสูำงให้่ 
เข้าเร่ื่ยนได้ทั�วถ้่งกัน จ้งทรื่งพิรื่ะกรืุ่ณ์าโป็รื่ดเกล้าฯ  
ให้่ป็รื่ะดิษฐานโรื่งเร่ื่ยนข้ารื่าช้การื่พิลเร่ื่อนฯ ข้�นเป็็น  
“จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย” เม่ื�อวันท่� 26 ม่ืนาคมื  
พิ.ศั. 2459 เพิ่�อเป็็นพิรื่ะบรื่มืรื่าช้านุสำาวร่ื่ย์
เฉลิมืพิรื่ะเก่ยรื่ติ่แห่่งสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิรื่าช้ 
ให้่เจริื่ญก้าวห่น้ากว้างขวางแผ่ไพิศัาลต่่อไป็ โดย 
ในช่้วงแรื่กม่ืการื่จัดการื่ศ้ักษาเป็็น 4 คณ์ะ ได้แก่  
คณ์ะรื่ัฐป็รื่ะศัาสำนศัาสำต่รื่์ คณ์ะแพิทยศัาสำต่รื่์  
คณ์ะวิศัวกรื่รื่มืศัาสำต่รื่์ คณ์ะอักษรื่ศัาสำต่ร์ื่และ 
วิทยาศัาสำต่ร์ื่ 
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สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำานครโฮั่จิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามในปัจจุบันนี้ นับเป็นสำานักงานตัวแทนรัฐบาลไทยแห่งที่สอง 
ในประเทศเวียดนาม รองลงมาจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ต้ังอยู่  
ณ เม่องหลวงของประเทศ ค่อกรุงฮั่านอย และมีภารกิจดูแลและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ไทย – เวียดนาม และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย
และคนไทยในเวียดนามในเขตกงสุลทางเวียดนามตอนใต้ ต้ังแต่จังหวัด 
เถ่่อเทียน-เว้ ในภาคกลาง เร่่อยตลอดลงไปจนจรดใต้สุดปลายแผ่นดิน
เวียดนามที่จังหวัดก่าเมา รวมทั้งสิ้น 19 จังหวัด และ 3 นคร ใหญ่เทียบเท่า
จังหวัด (นครโฮั่จิมินห์ นครดานัง และนครเก่ินเทอ) โดยไม่นับพ่้นที่บางจังหวัด 
ที่รัฐบาลเวียดนามกำาหนดให้ ไปอยู่ในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงฮั่านอย นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังมีภารกิจสนับสนุน 
การดำาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตในด้านต่าง ๆ และให้บริการ 
ด้านการกงสุลแก่คนไทยและคนต่างชาติ รวมทั้งภารกิจคุ้มครองดูแล 
คนไทยที่ตกทุกข์ ได้ยากในเขตกงสุล ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ของไทยและเวียดนามด้วย

นิลกังขา2

1 พิิมืพ์ิเผยแพิร่ื่ครัื่�งแรื่กในนิต่ยสำารื่ศิัลป็วัฒนธิรื่รื่มื ปี็ท่� 41 ฉบับท่� 2 ป็รื่ะจำาเด่อนธัินวาคมื 2562 ในโอกาสำครื่บรื่อบ 60 ปี็  

 แห่่งการื่เสำด็จพิรื่ะรื่าช้ดำาเนินเยอ่นเว่ยดนามื (ใต้่) และการื่เสำด็จฯ มืายังสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรุื่งไซ่ึ่ง่อน ในครัื่�งนั�น 
2 นิลกังขา เป็็นนามืป็ากกาของนักเข่ยนสำมัืครื่เล่นคนห่น้�ง ซ้ึ่�งม่ือาช่้พิจริื่งเป็็นนักการื่ทูต่ไทย และปั็จจุบันรัื่บรื่าช้การื่ป็รื่ะจำาการื่ 

 อยู่ท่�สำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ นครื่โฮั่จิมิืนห์่ สำาธิารื่ณ์รัื่ฐสัำงคมืนิยมืเว่ยดนามื

State Visit ครั�งแรกในรัชีก�ลทำี� 9

ที�สถานท้ตัไทย่ ณ์ กรุงไซี่ง่อน1
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ท่�ตั่�งของสำถ่านกงสำุลให่ญ่ไทยปั็จจุบันอยู่ท่�  
เลขท่� 77 ถ่นนเจิ�นก๊วกถ่าว (Tran Quoc Thao 
Street) เขต่ 3 นครื่โฮั่จิมิืนห์่ ซ้ึ่�งก่อนห่น้าการื่รื่วมื
ป็รื่ะเทศัเว่ยดนามืเห่น่อและเว่ยดนามืใต้่เข้าด้วยกนั
เม่ื�อวันท่� 30 เมืษายน 2518 นั�น นามืของนครื่แห่่งน่� 
เคยเป็็นท่�รู้ื่จักของโลกในช่้�อ กรุื่งไซ่ึ่ง่อน เม่ืองห่ลวง 
ของสำาธิารื่ณ์รื่ัฐเว่ยดนามื (ค่อเว่ยดนามืใต้่)  
และก่อนห่น้านั�นข้�นไป็อ่ก เม่ืองไซ่ึ่ง่อนก็เคยเป็็น 
เม่ืองเอกแห่่งห่น้�งของดินแดนอินโดจ่นของฝรัื่�งเศัสำ  
โดยเป็็นศัูนย์กลางการื่บรื่ิห่ารื่ท่�เจ้าอาณ์านิคมื 
ฝรัื่�งเศัสำได้เคยใช้้ในการื่ป็กครื่องเขต่โคแช้งช่้น ห่ร่ื่อ 
โคชิ้นไช้นา กล่าวค่อ ภาคใต้่ของเว่ยดนามืในปั็จจุบัน

อาคารื่สำำานักงานสำถ่านกงสุำลให่ญ่ไทย
และบ้านพัิกกงสุำลให่ญ่ในบัดน่� ในอด่ต่ค่อตั่�งแต่่
ป็รื่ะมืาณ์ปี็ 2499 เป็็นต้่นมืา เคยเป็็นท่�ตั่�งของ
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และทำาเน่ยบ (บ้านพัิก)  
ของเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยป็รื่ะจำาเว่ยดนามืใต้่อยู่ใน 
รัื่�วเด่ยวกัน ในสำมัืยท่�ยงัม่ืป็รื่ะเทศั “เว่ยดนามืใต้่” อยู่  
ส่ำบมืาจนกรื่ะทั�งถ้่งป็ลายเด่อนเมืษายน 2518  
เม่ื�อกองกำาลังเว่ยดนามืเห่น่อม่ืชั้ยช้นะเห่น่อ
เว่ยดนามืใต้่ และเข้าย้ดกรุื่งไซ่ึ่ง่อนไว้ได้ ทำาให้่ 
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ของไทยและป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ 
ในกรุื่งไซ่ึ่ง่อนต้่องปิ็ดตั่วลงไป็

ต่่อจากนั�น ห่ลังการื่รื่วมืป็รื่ะเทศัเว่ยดนามื 
เป็็นห่น้�งเด่ยว และห่ลังจากการื่สำถ่าป็นาความืสัำมืพัินธ์ิ
ทางการื่ทูต่รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัไทยกับสำาธิารื่ณ์รื่ัฐ
สัำงคมืนิยมืเว่ยดนามื เม่ื�อเด่อนสิำงห่าคมื 2519 แล้ว  
ฝ่ายไทยก็ได้เปิ็ดสำถ่านทูต่ไทยในกรุื่งฮั่านอย 
เม่ื�อปี็ 2521 และม่ืการื่แลกเป็ล่�ยนผู้แทนทางการื่ทตู่ 
รื่ะดับเอกอัครื่รื่าช้ทูต่รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัทั�งสำอง  
นอกจากนั�น รัื่ฐบาลทั�งสำองก็ได้เจรื่จาห่าร่ื่อกัน 
เก่�ยวกับอาคารื่อด่ต่สำถ่านทูต่ไทยในกรุื่งไซ่ึ่ง่อนแห่่งน่� 
จนในท่�สุำดทางการื่เว่ยดนามืก็ได้ค่นอาคารื่ดังกล่าว 
ให้่แก่ทางการื่ไทย และฝ่ายไทยก็ได้กลับเข้ามืาใช้้ 
สำถ่านท่�น่�เป็็นสำถ่านกงสำลุให่ญข่องไทย (ป็รื่ะจำานครื่

ท่�ได้รัื่บช่้�อให่ม่ืว่า นครื่โฮั่จิมิืนห์่) ตั่�งแต่่ปี็ 2536 
เป็็นต้่นมืา

ครัื่�งท่�อาคารื่แห่่งน่�ยงัคงม่ืสำถ่านะเป็็นทำาเน่ยบ 
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่อยู่นั�น เม่ื�อ 60 ปี็ก่อน ค่อเด่อน 
ธัินวาคมื 2502 พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่  
มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่  
ได้เสำด็จฯ พิร้ื่อมืด้วยสำมืเด็จพิรื่ะนางเจ้าสิำริื่กิติ่�  
พิรื่ะบรื่มืรื่าชิ้น่นาถ่ พิรื่ะบรื่มืรื่าช้ช้นน่พัินปี็ห่ลวง  
มืายังสำถ่านทูต่ไทยในโอกาสำสำำาคัญ กล่าวค่อ  
รื่ะห่ว่างการื่เสำด็จฯ เย่อนต่่างป็รื่ะเทศัอย่างเป็็น 
ทางการื่ในรื่ะดับพิรื่ะป็รื่ะมืุขของรื่ัฐ (เร่ื่ยกเป็็น 
ศััพิท์เฉพิาะว่า State Visit) ครัื่�งแรื่กในรื่ัช้กาล  
โดยได้เสำด็จพิรื่ะรื่าช้ดำาเนินเย่อนเว่ยดนามื 
รื่ะห่ว่างวันท่� 18 - 21 ธัินวาคมื 2502 และเสำด็จฯ 
มืายังทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ในครัื่�งกรื่ะนั�น เม่ื�อคำ�า
วันท่� 19 ธัินวาคมื 2502

บริื่บทเบ่�องห่ลังการื่เสำด็จฯ ครื่าวนั�นนับว่า
น่าสำนใจ ทั�งในแงเ่ห่ตุ่ผลทางป็รื่ะวติั่ศัาสำต่รื่ก์ารื่เมือ่ง
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัในขณ์ะนั�น ซ้ึ่�งนำาไป็สู่ำการื่ตั่ดสิำนใจ 
ของรัื่ฐบาลไทยท่�จะกรื่าบบังคมืทูลถ่วายข้อแนะนำา
ให้่ทรื่งเล่อกป็รื่ะเทศัเป้็าห่มืายในการื่เสำด็จฯ เย่อน 
ต่่างป็รื่ะเทศัเป็็นครัื่�งแรื่กในรัื่ช้สำมัืยเป็็นป็รื่ะเทศั 
เว่ยดนามืใต้่ อ่กทั�งยังน่าสำนใจในเชิ้งการื่ศ้ักษา 
ป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่รื่์ท่�ได้คล่�คลายพัิฒนามืาตั่�งแต่่ 
ยุคนั�น โดยเฉพิาะป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ของเว่ยดนามื 
ท่�ได้ผ่านร้ื่อนห่นาวและเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ไมื่น้อย 
นับตั่�งแต่่ปี็ 2502 มืา อ่กป็รื่ะการื่ห่น้�ง การื่เสำด็จฯ 
ครัื่�งน่�ยังม่ืความืสำำาคัญในแง่การื่เต่ร่ื่ยมืการื่รัื่บเสำด็จ 
ท่�ฝ่ายไทยและฝ่ายเจ้าบ้านต้่องป็ร้ื่กษาห่าร่ื่อกัน
อย่างละเอ่ยด และในส่ำวนของฝ่ายไทยเองนั�น  
ก็กลายเป็็นการื่กำาห่นดวางรื่ะเบ่ยบห่ร่ื่อแนวป็ฏิิบัติ่
ทางพิิธ่ิการื่ทูต่ ท่�ทางการื่ไทยได้ใช้้ในการื่ถ่วายงาน
จัดเต่ร่ื่ยมืการื่เสำดจ็พิรื่ะรื่าช้ดำาเนนิเย่อนต่่างป็รื่ะเทศั
ในครัื่�งต่่อ ๆ มืาในรัื่ช้กาลอ่กห่ลายป็รื่ะเทศัด้วย
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3 จากบันท้กความืทรื่งจำาของ มื.รื่.ว.กิติ่นัดดา กิติ่ยากรื่ เลขาธิิการื่คณ์ะองคมืนต่ร่ื่ รื่ะบุว่า รัื่ฐบาลไทยได้พิิจารื่ณ์าจะกรื่าบบังคมืทูล 

 เชิ้ญเสำด็จฯ เย่อนต่่างป็รื่ะเทศัอย่างเป็็นทางการื่มืาตั่�งแต่่เด่อนกันยายน 2498 แล้ว โดยเดิมืเห็่นควรื่ท่�จะจัดให้่เสำด็จฯ เย่อน 

 รื่าช้อาณ์าจักรื่ลาวเป็็นป็รื่ะเทศัแรื่กช่้วงป็ลายปี็ 2502 แต่่สำถ่านการื่ณ์์การื่เมื่องในลาวขณ์ะนั�นไม่ืสู้ำเป็็นป็กต่ิ ป็รื่ะกอบกับ 

 สำมืเด็จพิรื่ะเจ้าศัร่ื่สำว่างวงศ์ั พิรื่ะเจ้ามืห่าช่้วิต่แห่่งลาว ซ้ึ่�งได้ทรื่งพิรื่ะป็รื่ะช้วรื่อยูก่่อนห่น้าน่�แล้ว ได้สำวรื่รื่คต่ลงเม่ื�อ 29 ตุ่ลาคมื 2502  

 ฝ่ายลาวจ้งขอให้่รื่ะงับการื่เสำด็จฯ ลาวไป็ก่อนโดยไม่ืม่ืกำาห่นด

ในแง่การื่เม่ืองรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัและวเิทโศับาย
ของไทย ช่้วงต้่นรัื่ช้สำมัืย ในห่ลวงรื่ัช้กาลท่� 9  
ทรื่งม่ืพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ว่า สำมืควรื่ท่�จะเสำด็จฯ เย่อน 
รื่าช้อาณ์าจักรื่ของพิรื่ะองค์เองทุกภูมิืภาค 
ให้่เสำร็ื่จสิำ�นเร่ื่ยบร้ื่อยเส่ำยก่อน ก่อนท่�จะเสำด็จฯ ไป็ 
ทรื่งเย่อนต่่างป็รื่ะเทศั ซึ่้�งห่ลังจากท่�ได้เสำด็จฯ  
ไป็ทรื่งเย่�ยมืป็รื่ะช้าช้นช้าวไทยในภาคเห่น่อ ภาคอ่สำาน  
และภาคใต้่เร่ื่ยบร้ื่อยแล้ว ในช่้วงป็รื่ะมืาณ์ปี็ 2502 
ก็ทรื่งรัื่บท่�จะพิิจารื่ณ์าข้อเสำนอของรัื่ฐบาลท่�จะ 
กรื่าบบังคมืทูลเชิ้ญเสำด็จฯ เยอ่นต่่างป็รื่ะเทศัต่่อไป็  
ขณ์ะนั�นเป็็นเวลาท่�โลกยังคงอยู่ในยุคสำงครื่ามืเย็น
รื่ะห่ว่างค่ายท่�เร่ื่ยกต่นเองว่า ค่าย “สัำงคมืนิยมื”  
กับค่าย “โลกเสำร่ื่” และรัื่ฐบาลไทยในยุคนั�นก็ม่ื 
นโยบายแน่ชั้ดในการื่เล่อกเข้าอยูฝ่่ายสำห่รัื่ฐอเมืริื่กา
ในค่ายท่�เร่ื่ยกกันว่า “โลกเสำร่ื่” และยังคงมือง 
ห่ร่ื่อม่ืทัศันคต่ิว่า ภัยคุกคามืความืมัื�นคงของช้าต่ิ 
มืาจากป็รื่ะเทศัฝ่ายคอมืมิืวนิสำต์่ ฉะนั�น ในการื่เล่อก
รื่ายช่้�อป็รื่ะเทศัท่�จะทูลเกล้าฯ ถ่วายข้�นไป็ให้่ทรื่งม่ื 
พิรื่ะบรื่มืรื่าช้วินิจฉัยท่�จะเสำด็จฯ เป็็นป็รื่ะเทศัแรื่ก
ในรื่ัช้กาลนั�น รัื่ฐบาลจ้งม่ืเกณ์ฑ์์พิิจารื่ณ์าท่�พิอ 
จะสัำงเกต่ได้สำองสำามืป็รื่ะการื่ ค่อ การื่เป็็นป็รื่ะเทศั
เพ่ิ�อนบ้านข้างเค่ยง เป็็นป็รื่ะเทศัฝ่ายโลกเสำร่ื่ 
ท่�นับได้ว่าเป็็นพัินธิมิืต่รื่ค่ายเด่ยวกับไทยในยุค 
สำงครื่ามืเยน็ และรื่ฐับาลท่�จะรัื่บเสำด็จม่ืความืพิรื่อ้มื  
รื่วมืทั�งสำถ่านการื่ณ์์ในป็รื่ะเทศัผู้รัื่บก็ต้่องเร่ื่ยบร้ื่อย
และเอ่�ออำานวยในรื่ะดับห่น้�ง พิอท่�จะรัื่บเสำด็จได้3

อยา่งไรื่ก็ด่ แม้ืนโยบายต่่างป็รื่ะเทศัของไทย 
ในเวลานั�นจะเป็็นเช่้นนั�นก็จริื่ง แต่่ก็น่าสำนใจด้วยว่า

เพ่ิยง 4 ปี็ก่อนห่น้านั�น ค่อ ปี็ 2498 ป็รื่ะเทศัไทย 
ก็ได้เข้าร่ื่วมืการื่ป็รื่ะชุ้มืช้าติ่เอเช่้ย – แอฟัริื่กา  
ท่�เม่ืองบันดุง สำาธิารื่ณ์รัื่ฐอินโดน่เซ่ึ่ย และหั่วห่น้า
คณ์ะผู้แทนไทย ค่อ พิรื่ะเจ้าวรื่วงศ์ัเธิอ กรื่มืห่ม่ื�น
นรื่าธิิป็พิงศ์ัป็รื่ะพัินธ์ิ รัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั ก็ได้ทรื่งพิบป็ะพูิดคุยกับหั่วห่น้า
คณ์ะผู้แทนจ่นคอมืมิืวนิสำต์่ ค่อ นายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ 
โจวเอินไห่ล กับทั�งยังได้ทรื่งห่าร่ื่อกับหั่วห่น้า 
คณ์ะผู้แทนเว่ยดนามืเห่น่อ ค่อ รื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่
และรัื่ฐมืนต่ร่ื่ต่่างป็รื่ะเทศัฟัามืวันดง ซ้ึ่�งต่่อมืา 
ได้เป็็นนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ของเว่ยดนามื ทั�งช่้วงก่อน 
และห่ลังรื่วมืป็รื่ะเทศัด้วย

ส่ำวนในด้านพิิธ่ิการื่ทูต่ ความืน่าสำนใจของ 
การื่จัดเต่ร่ื่ยมืการื่ถ่วายงานเพ่ิ�อการื่เสำด็จฯ ครัื่�งน่� 
อยูท่่�ว่า ก่อนห่น้านั�น การื่เสำด็จพิรื่ะรื่าช้ดำาเนินเยอ่น
ต่่างป็รื่ะเทศัของพิรื่ะมืห่ากษัต่ริื่ย์ไทยในรื่ะดับ State 
Visit ได้ว่างเว้นมืาเป็็นเวลาห่ลายสิำบปี็ กล่าวค่อ  
ตั่�งแต่่ครัื่�งพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะป็กเกล้าเจ้าอยู่หั่ว  
(รัื่ช้กาลท่� 7) และพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะป็รื่เมืนทรื่ 
มืห่าอานันทมืหิ่ดล พิรื่ะอัฐมืรื่ามืาธิิบดินทรื่  
(รัื่ช้กาลท่� 8) มิืได้เสำด็จฯ เย่อนต่่างป็รื่ะเทศัในลักษณ์ะ  
State Visit ต่ลอดรัื่ช้กาล ดังนั�นวิธ่ิการื่ป็ฏิิบัติ่ต่่าง ๆ 
จะต้่องม่ืการื่ต่รื่ะเต่ร่ื่ยมืข้�นมืาให่มืแ่ทบทั�งห่มืดสำำาห่รัื่บ
พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมิืพิล
อดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ โดยคำาน้งถ้่ง 
ทั�งแบบแผนแนวป็ฏิิบัติ่ทางการื่ทูต่แบบสำากลป็รื่ะกอบ
กับโบรื่าณ์รื่าช้ป็รื่ะเพิณ่์เดิมื ป็รัื่บให้่เห่มืาะกับ 
กาลสำมัืยในขณ์ะนั�น และทางการื่ผู้รัื่บผิดช้อบ 
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4 นักป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่รื่์เช่้�อว่า เด่ยนเบ่ยนฟูัเป็็นท่�ตั่�งของเมื่องแถ่น ซึ่้�งเป็็นถิ่�นฐานของช้นเผ่าไทโบรื่าณ์ในอด่ต่ ปั็จจุบันในพ่ิ�นท่� 

 เด่ยนเบ่ยนฟูัก็ยังม่ืป็รื่ะช้ากรื่ช้าวเว่ยดนามืช้นเผ่าไท (โดยเฉพิาะช้าวไทดำาและไทขาว) อาศััยอยู่
5 ป็รื่ะธิานาธิิบด่โง ดิ�งห์่ เส่ำ�ยมื เดินทางมืาเยอ่นป็รื่ะเทศัไทยอย่างเป็็นทางการื่ เม่ื�อวันท่� 15 - 19 สิำงห่าคมื 2500

ทั�งสำองฝ่ายก็มุ่ืงจัดถ่วายให้่สำมืพิรื่ะเก่ยรื่ติ่ยศัในฐานะ
พิรื่ะป็รื่ะมุืขแห่่งรัื่ฐ และเพ่ิ�อถ่วายความืป็ลอดภัย
และความืสำะดวกสำบายส่ำวนพิรื่ะองค์แด่ล้นเกล้าฯ  
ทั�งสำองพิรื่ะองค์ รื่วมืทั�งความืสำะดวกส่ำวนตั่วและ
การื่ถ่วายงานอย่างม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิของคณ์ะผู้ต่ามื
เสำด็จฝ่ายไทย ทั�งฝ่ายห่น้า ฝ่ายใน ส่ำวนล่วงห่น้า  
รื่าช้องครื่ักษ์ เจ้าห่น้าท่�สำนับสำนุน ฯลฯ อ่กด้วย  
ซ้ึ่�งในส่ำวนของไทย คณ์ะรื่ฐัมืนต่ร่ื่ได้ม่ืมืติ่แต่่งตั่�งคณ์ะ
กรื่รื่มืการื่พิิเศัษข้�นมืาเต่ร่ื่ยมืการื่เสำด็จฯ ดังกล่าว 
และเพ่ิ�อเจรื่จาห่าร่ื่อเต่ร่ื่ยมืการื่กับฝ่ายเว่ยดนามืใต้่
ในเร่ื่�องต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง และเมื่�อการื่เสำดจ็ฯ เยอ่น
ครัื่�งน่�ป็รื่ะสำบผลสำำาเร็ื่จด้วยด่ผ่านไป็แลว้ แนวป็ฏิิบัติ่
ในการื่ถ่วายงานก็ได้กลายเป็็นแนวทางป็ฏิิบัติ่สำำาห่รัื่บ
การื่เสำด็จฯ เย่อนอินโดน่เซ่ึ่ยและสำห่ภาพิพิมื่า (ช่้�อ 
ในเวลานั�น) รื่วมืทั�งสำห่รื่ฐัอเมืรื่กิาและยโุรื่ป็ ในป็ ี2503  
และป็รื่ะเทศัอ่�น ๆ ในเวลาต่่อมืา 

ก่อนจะถ้่งเวลาท่�จะเสำด็จฯ เย่อนเว่ยดนามื 
ต่อนใต้่ครัื่�งนั�น ฝรัื่�งเศัสำได้พิ่ายแพ้ิท่�สำมืรื่ภูมื ิ
เด่ยนเบ่ยนฟูั4 ไป็แล้วเม่ื�อปี็ 2497 และต่ามืข้อต่กลง 
เจน่วาท่�เจรื่จาต่กลงกันได้ในปี็เด่ยวกัน โดยม่ืผู้แทน 
เข้าร่ื่วมืห่ลายฝ่าย รื่วมืทั�งจากทั�งรัื่ฐบาลเว่ยดนามืเห่น่อ 
(ขณ์ะนั�นใช้้ช่้�อ Democratic Republic of Vietnam) 
ของป็รื่ะธิานโฮั่จิมิืนห์่ และรัื่ฐเว่ยดนามืใต้่ (State of 
Vietnam) ภายใต้่พิรื่ะป็รื่ะมุืขเบ๋าได่ ซ้ึ่�งม่ืนายโง ดิ�งห์่  
เส่ำ�ยมื ห่ร่ื่อ โง ดินห์่ เด่ยมื เป็็นนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ ฝรัื่�งเศัสำ 
ก็ต้่องถ่อนตั่วออกจากอินโดจ่นฝรัื่�งเศัสำ ข้อต่กลง
รื่ะบุให้่ม่ืการื่แบ่งป็รื่ะเทศัเว่ยดนามืเป็็นสำองสำ่วน 
ท่�เส้ำนขนานท่� 17 เป็็นการื่ชั้�วครื่าว และกำาห่นดจะเปิ็ด 
ให้่ป็รื่ะช้าช้นเว่ยดนามืลงคะแนนเส่ำยงเล่อกตั่�ง 

เพ่ิ�อรื่วมืป็รื่ะเทศัเว่ยดนามืเป็็นห่น้�งเด่ยวต่่อไป็  
แต่่การื่เล่อกตั่�งท่�ว่านั�นมิืได้เกิดข้�น และในปี็ 2498 
นายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่เส่ำ�ยมืได้ดำาเนินกลเกมืทางการื่เมื่อง
จนทำาให้่อด่ต่พิรื่ะจักรื่พิรื่รื่ดิเบ๋าได่สิำ�นสุำดสำถ่านะ
ป็รื่ะมุืขรัื่ฐเว่ยดนามืใต้่ และสำถ่าป็นาต่นเองข้�นเป็็น
ป็รื่ะธิานาธิิบด่คนแรื่กของสำาธิารื่ณ์รัื่ฐเว่ยดนามื (ใต้่) 
แทน ฉะนั�น ในปี็ 2502 ป็รื่ะธิานาธิิบด่เว่ยดนามืใต้่ 
ผู้ท่�ได้รัื่บเสำด็จพิรื่ะมืห่ากษัต่ริื่ยไ์ทยจ้งเพิิ�งจะข้�นครื่อง 
อำานาจมืาได้เพ่ิยงสำองสำามืปี็ กำาลังได้ช่้�อว่าเป็็น 
ช้าวคาทอลิกท่�เคร่ื่งครัื่ด ม่ืภาพิความืทันสำมัืย มุ่ืงมัื�น
ป็ฏิิรูื่ป็สำร้ื่างป็รื่ะเทศั นิยมืต่ะวันต่ก เป็็นนักต่่อต้่าน
คอมืมิืวนิสำต์่ตั่วยง และเป็็นพัินธิมิืต่รื่สำำาคัญของสำห่รัื่ฐฯ  
ในยคุสำงครื่ามืเย็น นอกจากนั�น ยงัเพิิ�งจะไป็เยอ่นไทย 
อย่างเป็็นทางการื่มืาเมื่�อสำองป็ีก่อนห่น้านั�นด้วย5  
แต่่ในเวลาต่่อมืาอ่กห่ลายปี็ ป็รื่ะธิานาธิิบด่เส่ำ�ยมื 
กลับถู่กวิจารื่ณ์์อย่างห่นักในฐานะผู้นำาเผด็จการื่  
ถ่่ออำานาจบาต่รื่ให่ญ่ ทุจริื่ต่เล่นพิวกเล่นพ้ิอง และ
ร่ื่วมืกับนายโง ดิ�งห์่ ญูุ น้องช้ายของต่น ซ้ึ่�งควบคุมื
ห่น่วยต่ำารื่วจลับ ในการื่ป็รื่าบป็รื่ามืป็รื่ะช้าช้น
เว่ยดนามืท่�ไม่ืเห็่นด้วยกับต่นอย่างรุื่นแรื่ง (ด้วย 
ข้ออ้างว่าช้าวเว่ยดนามืกลุ่มืต่่าง ๆ เห่ล่านั�นเห่็นใจ 
ห่ร่ื่อได้รัื่บการื่สำนับสำนุนจากคอมืมิืวนิสำต์่) โดยเฉพิาะ
การื่กดข่�และป็รื่าบป็รื่ามืช้าวพิทุธิเว่ยดนามื ท่�นำาไป็
สู่ำวิกฤต่การื่ณ์์การื่เม่ืองในปี็ 2506 อันทำาให้่สำห่รัื่ฐฯ  
ภายใต้่ป็รื่ะธิานาธิิบด่จอห์่น เอฟั เคนเนด่ จำาเป็็น 
ต้่องพิิจารื่ณ์าทบทวนนโยบายต่่อเว่ยดนามืใต้่ให่ม่ื  
ช่้วงป็ลายปี็ 2506 เก่อบส่ำ�ปี็ห่ลังจากการื่เสำด็จฯ  
เย่อนกรุื่งไซ่ึ่ง่อน กองทัพิเว่ยดนามืใต้่ก็ก่อรัื่ฐป็รื่ะห่ารื่
ย้ดอำานาจจากป็รื่ะธิานาธิิบด่เส่ำ�ยมื โดยห่น่วย 
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6 น่าสำนใจว่า ตั่วป็รื่ะธิานาธิิบด่เคนเนด่เองก็เป็็นช้าวคาทอลิก และได้เคยรู้ื่จักกับนายโง ดิ�งห์่ เส่ำ�ยมืมืาก่อน โดยท่�นายโง ดิ�งห์่ เส่ำ�ยมื 

 ได้อาศััยสำายสัำมืพัินธ์ิในวงการื่คาทอลิกรื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัสำร้ื่างความืเช่้�อมืโยงกับเคนเนด่ กรื่ะนั�นเม่ื�อรัื่ฐบาลเว่ยดนามืใต้่ไป็ไกลเกินไป็ 

 ในการื่ใช้้กำาลังจัดการื่วิกฤต่การื่ณ์์ช้าวพุิทธิ โดยเฉพิาะเมื่�อเกิดกรื่ณ่์ พิรื่ะเถ่รื่ะทิค กวาง ด้�ก เผาต่นเองจนมืรื่ณ์ภาพิเพิ่�อป็รื่ะท้วง 

 นโยบายของโง ดิ�งห์่ เส่ำ�ยมื จนเป็็นข่าวแพิร่ื่ห่ลายไป็ทั�วโลก แม้ืแต่่ป็รื่ะธิานาธิิบด่เคนเนด่เองก็ยงัรัื่บว่า “ช็้อก” ไม่ือาจยอมืรัื่บการื่กรื่ะทำา 

 ดังกล่าวของรัื่ฐบาลเว่ยดนามืใต้่ได้ และได้กดดันให้่ทางการื่เว่ยดนามืใต้่เปิ็ดการื่เจรื่จากับกลุ่มืช้าวพุิทธิเพ่ิ�อคล่�คลายสำถ่านการื่ณ์์ 

 ความืบงัเอิญอ่กป็รื่ะการื่ห่น้�งในป็รื่ะวติั่ศัาสำต่รื่ก็์ค่อ เพ่ิยงย่�สิำบวันห่ลังจากท่�โงสำองพิ่�น้องถู่กทห่ารื่เว่ยดนามืใต่สั้ำงห่ารื่ ป็รื่ะธิานาธิิบด่ 

 เคนเนด่เองก็ถู่กลอบสัำงห่ารื่เช่้นกัน เม่ื�อวันท่� 22 พิฤศัจิกายน 2506 ท่�เม่ืองดัลลัสำ รัื่ฐเท็กซัึ่สำ

ข่าวกรื่องกลางสำห่รื่ฐัฯ ม่ืส่ำวนรู้ื่เห็่นเป็็นใจกับนายพิล 
เว่ยดนามืด้วย ทำาให้่ป็รื่ะธิานาธิิบด่และนายโง  
ดิ�งห์่ ญูุ ถู่กจับและสำงัห่ารื่ในเด่อนพิฤศัจกิายน 25066 

ต่่อจากนั�น การื่เม่ืองเว่ยดนามืใต้่ยังจะต้่อง
ผ่านความืผันผวนวุ่นวายทั�งจากป็ัจจัยภายใน 
และภายนอกป็รื่ะเทศัอ่กห่ลายครัื่�งห่ลายครื่า  
เฉพิาะเพ่ิยงแต่่การื่ก่อรัื่ฐป็รื่ะห่ารื่และความืพิยายามื
ยด้อำานาจก็ยงัม่ืส่ำบมืาอ่กส่ำ�ห้่าครัื่�ง จนกรื่ะทั�งป็รื่ะเทศั
เว่ยดนามืรื่วมืตั่วเป็็นห่น้�งเด่ยวในปี็ 2518

จากห่ลักฐานร่ื่วมืสำมัืย อาทิ บันท้กความืทรื่งจำา 
ของผู้ต่ามืเสำด็จในครัื่�งนั�น การื่จัดการื่เสำด็จฯ ครัื่�งน่�
ได้รัื่บความืสำำาคัญอย่างสูำงจากทั�งฝ่ายไทยและฝ่าย
เว่ยดนามืใต้่ ในส่ำวนของฝ่ายไทยม่ืทั�ง ขบวนหลวง	 
ซ้ึ่�งป็รื่ะกอบด้วย พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่  
มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่  
และสำมืเด็จพิรื่ะนางเจ้าสิำริื่กิติ่� พิรื่ะบรื่มืรื่าชิ้น่นาถ่ 
พิรื่ะบรื่มืรื่าช้ช้นน่พัินปี็ห่ลวง พิรื่ะยาศัร่ื่วิสำารื่วาจา  
องคมืนต่ร่ื่ รัื่ฐมืนต่ร่ื่ต่่างป็รื่ะเทศัถ่นัด คอมัืนต่ร์ื่  
สำมุืห่รื่าช้องครัื่กษ์ค่อ พิล.อ.ห่ลวงสุำรื่ณ์รื่งค์ และ 
รื่าช้องครัื่กษ์เวรื่สำามืเห่ล่าทัพิและต่ำารื่วจ ผู้บัญช้าการื่
กองทัพิอากาศั ค่อ พิล.อ.อ.เฉลิมืเก่ยรื่ติ่ วัฒนางกูรื่  
(ซ้ึ่�งทำาห่น้าท่�ผู้บังคับเคร่ื่�องบินพิรื่ะท่�นั�ง) ผู้แทน
สำำานักรื่าช้เลขาธิิการื่ ค่อ มื.รื่.ว.กิติ่นัดดา กิติ่ยากรื่ 
(ซ้ึ่�งทำาห่น้าท่�รื่าช้เลขานุการื่ถ่วายในห่ลวงรัื่ช้กาลท่� 9  
ต่ลอดการื่เสำด็จฯ และต่่อมืาได้ดำารื่งต่ำาแห่น่ง
เลขาธิิการื่คณ์ะองคมืนต่ร่ื่ดว้ย) ผู้แทนสำำานักพิรื่ะรื่าช้วัง  
รื่าช้เลขานุการื่ในพิรื่ะองค์กับนางสำนองพิรื่ะโอษฐ์

และนางพิรื่ะกำานัลในสำมืเด็จพิรื่ะนางเจ้าสิำริื่กิติ่�  
พิรื่ะบรื่มืรื่าชิ้น่นาถ่ พิรื่ะบรื่มืรื่าช้ช้นน่พัินปี็ห่ลวง  
ม่ืขบวนโดยเสำด็จฯ ซ้ึ่�งเดินทางพิร้ื่อมืขบวนห่ลวง  
ป็รื่ะกอบดว้ยเจ้าห่น้าท่�ฝ่ายต่่าง ๆ ทั�งจากกรื่ะทรื่วง
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั สำำานักรื่าช้เลขาธิิการื่ สำำานักพิรื่ะรื่าช้วัง  
กรื่ะทรื่วงการื่คลงั และกรื่มืป็รื่ะช้าสำมัืพัินธ์ิ นอกจากน่� 
ยังม่ืขบวนแยกท่�เดินทางแยกไป็ต่่างห่ากต่ามื
ภารื่กิจ เช่้น ส่ำวนล่วงห่น้าจากกรื่มืต่ำารื่วจด้าน 
การื่ถ่วายอารัื่กขา คณ์ะวงดุริื่ยางค์กรื่มืต่ำารื่วจ และ
คณ์ะห้่องพิรื่ะเคร่ื่�องต้่นและงานมืห่าดเล็ก ท่�จะไป็
ป็ฏิิบัติ่รื่าช้การื่การื่ถ่วายงานในแต่่ละส่ำวนของต่น

ทางการื่ไซ่ึ่ง่อนได้จัดห่มืายกำาห่นดการื่ถ่วาย
รื่ะห่ว่างวันท่� 18 - 21 ธัินวาคมื 2502 โดยจัดให้่เสำด็จฯ 
เยอ่นไซ่ึ่ง่อน เม่ืองเว้ (รื่าช้ธิาน่เก่าในสำมัืยจักรื่วรื่รื่ดิ) 
เม่ืองต่ากอากาศัดาลดั แล้วเสำด็จฯ กลบัมืายงัไซ่ึ่ง่อน
อ่กครัื่�งห่น้�งเพ่ิ�อเสำด็จฯ โดยเคร่ื่�องบินพิรื่ะท่�นั�งนิวัต่
กรุื่งเทพิฯ โดยรื่ะห่ว่างท่�ทรื่งเย่อน ทางการื่ไซ่ึ่ง่อน 
ได้จัดการื่รัื่บเสำด็จอยา่งเต็่มืพิิธ่ิการื่ สำมืพิรื่ะเก่ยรื่ติ่ยศั
ในฐานะพิรื่ะป็รื่ะมุืขรัื่ฐ โดยป็รื่ะธิานาธิิบด่ไป็รัื่บเสำด็จ
ท่�ท่าอากาศัยานเติ่นเซิึ่นเญิต่ด้วยตั่วเอง และได้จัด 
วังยาลองให้่เป็็นท่�ป็รื่ะทับในไซ่ึ่ง่อน รื่วมืทั�งจัดงาน
ถ่วายพิรื่ะกรื่ะยาห่ารื่คำ�าอย่างเป็็นทางการื่ (State 
Dinner ห่ร่ื่อ State Banquet) ถ่วายพิรื่ะเก่ยรื่ติ่  
ท่�ทำาเน่ยบป็รื่ะธิานาธิิบด่ ดิ�นห์่ ด็อก ลัป็ (Dinh 
Doc-Lap) ในคำ�าวันแรื่กท่�เสำด็จฯ ถ้่ง ค่อ วันท่� 18 
ธัินวาคมืด้วย นอกจากนั�นยงัม่ืห่มืายกำาห่นดการื่อ่�น ๆ  
เช่้น การื่เสำด็จฯ ไป็ทรื่งเย่�ยมืมืห่าวิทยาลัยชั้�นนำาต่่าง ๆ   
ของเว่ยดนามืใต้่ขณ์ะนั�น เสำด็จฯ ไป็ทรื่งวางพิวงมืาลา 
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ท่�อนุสำรื่ณ์์สำถ่านทห่ารื่ผ่านศ้ัก การื่สำวนสำนามืถ่วาย
ท่�กองบัญช้าการื่กองทัพิเว่ยดนามืใต้่ การื่เสำด็จฯ  
พิรื่ะรื่าช้วังห่ลวงกรุื่งเว้ สุำสำานห่ลวงจักรื่พิรื่รื่ดิท่�เว้ 
วัด และสำถ่านท่�สำำาคัญอ่�น ๆ

วังยาลอง (Dinh Gia Long) ท่�ได้จัดถ่วายเป็็น
ท่�ป็รื่ะทับน่� สำมัืยอินโดจ่นฝรัื่�งเศัสำเคยเป็็นทำาเน่ยบ
ท่�พัิกผู้สำำาเร็ื่จรื่าช้การื่แควน้โคชิ้นจ่น ต่่อมืา จักรื่พิรื่รื่ด ิ
เบ๋าได่พิรื่ะรื่าช้ทานช้่�ออาคารื่ต่ามืพิรื่ะนามืของ 
บูรื่พิกษตั่ริื่ยต้์่นวงศ์ัของพิรื่ะองค ์ค่อ จักรื่พิรื่รื่ดญิาลอง  
ป็ฐมืกษัต่ริื่ย์แห่่งรื่าช้วงศ์ัเห่ง่ยน (รื่าช้วงศ์ัสุำดท้าย 
ของเว่ยดนามื) ซ้ึ่�งในพิงศัาวดารื่ไทยเร่ื่ยกว่า องเช่้ยงส่ำอ  
ผู้เคยเข้ามืาขออาศััยพ้ิ�งพิรื่ะบารื่ม่ืในรื่าช้สำำานัก
พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะพุิทธิยอดฟั้าจุฬาโลกมืห่ารื่าช้  
(รัื่ช้กาลท่� 1) นั�นเอง และต่่อมืาอ่ก ก็เคยเป็็นทำาเน่ยบ
ท่�พัิกป็รื่ะธิานาธิิบด่เว่ยดนามืใต่อ้ยูส่ำมัืยห่น้�ง ปั็จจุบัน  
ต้่กดังกล่าวได้เป็ล่�ยนสำภาพิกลายเป็็นพิิพิิธิภัณ์ฑ์์
ป็รื่ะจำานครื่โฮั่จิมิืนห์่ 

ส่ำวนทำาเน่ยบป็รื่ะธิานาธิิบด่เว่ยดนามืใต้่  
(Dinh Doc-Lap) ท่�เป็็นสำถ่านท่�จัดงานถ่วายเล่�ยง
พิรื่ะกรื่ะยาห่ารื่คำ�าอย่างเป็็นทางการื่นั�น เคยเป็็น
อาคารื่รัื่บรื่องของรัื่ฐบาลแคว้นโคชิ้นจ่น สำำาห่รัื่บ 
ใช้้ต้่อนรัื่บข้าห่ลวงให่ญ่ฝรัื่�งเศัสำในโอกาสำท่�จะ 
ลงมืาจากกรุื่งฮั่านอยเป็็นครัื่�งครื่าว และใช้้ป็รื่ะกอบ
พิิธ่ิการื่ต่่าง ๆ โดยเฉพิาะ และเดิมืฝรัื่�งเศัสำเคยเร่ื่ยก
ว่า วังนโรื่ดมื ต่่อมืาในสำมัืยรัื่ฐเว่ยดนามืใต้่ จ้งได้ 
ช่้�อให่ม่ืว่า วังอิสำรื่ภาพิ (Doc-Lap แป็ลว่า อิสำรื่ภาพิ)

ปั็จจุบัน ตั่วอาคารื่ Dinh Doc-Lap ห่ลังเดิมื 
ท่�ในห่ลวงรื่ชั้กาลท่� 9 เคยเสำดจ็ฯ ได้ถู่กร่ื่�อถ่อนออก 
ไป็นานแล้ว เน่�องจากความืผันผวนทางการื่เม่ือง 
ในเว่ยดนามืใต้่ในปี็ 2505 ห่น้�งปี็เศัษก่อนป็รื่ะธิานาธิิบด่  
โง ดิ�งห์่ เส่ำ�ยมื จะถู่กโค่นล้มืลงไป็จริื่ง ๆ ได้ม่ื 
ความืพิยายามืของทห่ารื่อากาศัเว่ยดนามืบางส่ำวน
ท่�จะย้ดอำานาจ (แต่่ไม่ืสำำาเร็ื่จ) และฝ่ายก่อการื่ได้ใช้้
เคร่ื่�องบินรื่บโจมืต่่ทำาเน่ยบป็รื่ะธิานาธิิบด่ขณ์ะนั�น 
จนเส่ำยห่าย ทำาให้่ต้่องร่ื่�อวังนโรื่ดมืลงและสำรื่้าง

อาคารื่ให่ม่ืข้�นในท่�เดิมื ต่่อมืา ทำาเน่ยบป็รื่ะธิานาธิิบด่
เว่ยดนามืใต้่แห่่งน่� ไ ด้กลายเป็็นฉากสำำาคัญ 
ในป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่เว่ยดนามื เม่ื�อวันท่� 30 เมืษายน  
2518 รื่ถ่ถ่ังกองทัพิเว่ยดนามืเห่น่อได้บุกทลาย
ป็รื่ะตู่ทำาเน่ยบเข้าไป็ได้ และรัื่ฐบาลไซ่ึ่ง่อนได้ 
ยอมืจำานน ทุกวันน่�นักท่องเท่�ยวก็ยงัสำามืารื่ถ่เข้าไป็
เย่อนสำถ่านท่�น่�ได้ ภายใต้่ช่้�อปั็จจุบันว่า ทำาเน่ยบ 
รื่วมืช้าติ่ (Reunification Palace)

สำถ่านท่�สำำาคัญอ่กแห่่งห่น้�งท่�ป็รื่ากฏิอยู่ใน
ห่มืายกำาห่นดการื่เสำด็จฯ ครัื่�งน่� ค่อ สำวนท่�เร่ื่ยกว่า  
Bach Thao Park (บันท้กของ มื.รื่.ว.กิติ่นัดดาฯ  
เร่ื่ยกว่า “สำวนปั็�ช้ เถ่า”) อันเป็็นท่�ตั่�งของวิห่ารื่อนุสำรื่ณ์์ 
สำถ่านทห่ารื่ผ่านศ้ัก ซ้ึ่�งในห่มืายกำาห่นดการื่ภาษา
อังกฤษท่�ทางการื่ไซ่ึ่ง่อนจัดถ่วายนั�นใช้้คำาเร่ื่ยกว่า  
The Souvenir Temple ได้เสำด็จฯ ไป็ทรื่งวางพิวงมืาลา  
ณ์ สำถ่านท่�น่� ในเช้้าวันท่� 19 ธัินวาคมื เวลา 08.30 น. 

จากการื่ส่ำบค้นและสำอบถ่ามืผู้เช่้�ยวช้าญ
ป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ (ห่น้�งในนั�นค่อนาย Tim Doling  
นักป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ช้าวอังกฤษผู้สำนใจสำถ่าปั็ต่ยกรื่รื่มื
ในนครื่โฮั่จิมืนิห์่) เพ่ิ�อพิยายามืต่ามืรื่อยพิรื่ะยคุลบาท
ในนครื่โฮั่จิมิืนห์่ยุคปั็จจุบัน ผู้เข่ยนป็ะติ่ดป็ะต่่อ
พิบว่า ในสำมืัยน่�สำวนท่�ว่าก็ค่อสำวนสัำต่ว์และสำวน
พิฤกษศัาสำต่ร์ื่ (Zoo and Botanical Gardens) 
ป็รื่ะจำานครื่โฮั่จิมิืนห์่ โดยคำาว่า Bach Thao  
แป็ลต่ามืตั่วอักษรื่ภาษาเว่ยดนามื (และจ่น) ได้ว่า  
สำวนร้ื่อยพิรื่รื่ณ์ไม้ื (ซ้ึ่�งก็ห่มืายถ้่งสำวนพิฤกษศัาสำต่ร์ื่
นั�นเอง) เป็็นสำวนพิฤกษศัาสำต่รื่์เก่าแก่ท่�ตั่�งมืาตั่�งแต่่
ป็ลายครื่ิสำต์่ศัต่วรื่รื่ษท่� 19 ในสำมืัยเจ้าอาณ์านิคมื
ฝรัื่�งเศัสำ โดยเป็็นท่�รื่วบรื่วมืพิันธ์ุิไม้ืและสัำต่ว์ต่่าง ๆ  
เพ่ิ�อการื่ศ้ักษาท่� ถ่่อกันว่าด่ท่� สุำดแห่่งห่น้�งใน
ต่ะวันออกไกล ในบริื่เวณ์สำวนยังม่ืการื่ก่อสำร้ื่าง
พิิพิิธิภัณ์ฑ์์ป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ป็รื่ะจำานครื่โฮั่จิมิืนห์่  
และม่ืการื่สำรื่้างวิห่ารื่ท่�รื่ะล้กถ้่งทห่ารื่เว่ยดนามืท่�
เส่ำยช่้วิต่ในสำงครื่ามืโลกครัื่�งท่� 1 ข้�นต่รื่งกันข้ามืกับ
อาคารื่พิิพิิธิภัณ์ฑ์์ ฝรัื่�งเศัสำเร่ื่ยกว่า Temple du 
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7 เป็็นกษัต่ริื่ย์ต่ามืต่ำานานป็รัื่มืป็รื่าของเว่ยดนามื เช่้�อกันว่าเป็็นรื่าช้วงศ์ัท่�เป็็นบรื่รื่พิช้นของช้าวเว่ยดนามืทั�งห่ลาย ได้สำถ่าป็นาแคว้น 

 ของช้าวเว่ยดนามืข้�นมืาเป็็นครัื่�งแรื่ก และป็กครื่องแคว้นดังกล่าวในช่้วงป็รื่ะมืาณ์ 2800 ปี็ก่อนคริื่สำต่ศัักรื่าช้

souvenir Annamite วิห่ารื่น่�จนปั็จจุบันก็ยังอยู ่
แต่่ได้เป็ล่�ยนสำถ่านะไป็เป็็นวิห่ารื่ท่�รื่ะล้กอุทิศัถ่วาย
กษัต่ริื่ย์เว่ยดนามืโบรื่าณ์รื่าช้วงศ์ัหุ่่ง7 (Hung King 
Temple) ไป็เส่ำยแล้ว ความืเป็ล่�ยนแป็ลงท่�สำำาคัญ
ท่�สุำดก็ค่อ ท่�ห่น้าบันไดทางข้�นวิห่ารื่ ในอด่ต่จาก
ภาพิถ่่ายเก่าพิบว่า เคยม่ืกำาแพิงห่ร่ื่อแผ่นป้็าย 
ศิัลาจาร้ื่กรูื่ป็ส่ำ�เห่ล่�ยมืผ่นผ้าขนาดให่ญ่ เชิ้ดชู้ว่รื่กรื่รื่มื
ของผู้วายช้นม์ื (เป็็นธิรื่รื่มืเน่ยมืเด่ยวกันกับท่�ป็รื่ากฏิ
ในสุำสำานห่ลวงทั�งของจ่นและของเว่ยดนามื) และ 
จากพิรื่ะบรื่มืฉายาลักษณ์์ท่�ต่กทอดส่ำบมืาจนถ้่งยคุเรื่า  
เห็่นได้ว่า พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่  
มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ ได้เสำด็จฯ  
ไป็ทรื่งวางพิวงมืาลา ณ์ ฐานของแผ่นป้็ายศิัลาจาร้ื่ก
ขนาดให่ญ่น่� ซ้ึ่�งปั็จจุบันได้ถู่กร่ื่�อถ่อนออกไป็แล้ว  
(ยังพิอสัำงเกต่เห่็นร่ื่องรื่อยเสำ้นฐานเดิมืจาง ๆ บน 
พ่ิ�นลานห่น้าวิห่ารื่กษัต่ริื่ย์หุ่่งได้จนถ้่งบัดน่�)

ป็รื่ะเดน็ท่�น่าคิดอ่กป็รื่ะการื่ห่น้�ง และผู้เข่ยน
ยังคงไม่ืทรื่าบเห่ตุ่ผลท่�แท้จริื่ง (ครัื่�นจะไป็ส่ำบค้น
สำอบถ่ามืจากอด่ต่เจ้าห่น้าท่�กรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่เว่ยดนามืใต้่
ยุคโน้นก็คงไม่ืสำำาเร็ื่จ เพิรื่าะล่มืสำลายสิำ�นรื่ะบอบ 
ไป็นานแล้ว และผู้ม่ืส่ำวนเก่�ยวข้องกับการื่ถ่วายงาน 
เม่ื�อ 60 ปี็ก่อนก็น่าจะเส่ำยช่้วิต่ไป็ห่มืดแล้ว) ก็ค่อ  
แม้ืจะม่ืห่ลักฐานว่า การื่เจรื่จาห่าร่ื่อรื่ะห่วา่งทางการื่ 
สำองฝ่ายเพ่ิ�อเต่ร่ื่ยมืห่มืายกำาห่นดการื่เสำด็จฯ ในครัื่�งนั�น 
เป็็นไป็อยา่งเข้มืข้น ม่ืการื่โต้่แยง้ป็รัื่บแก้กันไป็กันมืา 
อยู่ห่ลายรื่อบ เพ่ิ�อให้่สำมืพิรื่ะเก่ยรื่ติ่ท่�สุำด ด่ท่�สุำด  
น่าสำนใจท่�สุำดก็ต่ามื แต่่ม่ืสำถ่านท่�สำำาคัญแห่่งห่น้�ง 
ท่�ไม่ืป็รื่ากฏิว่าได้เสำด็จฯ เลย ทั�งในห่มืายกำาห่นดการื่  
บันท้กผู้ต่ามืเสำด็จฝ่ายไทยห่น่วยต่่าง ๆ และห่ลักฐาน 
ร่ื่วมืสำมัืยก็ไม่ืป็รื่ากฏิกล่าวถ้่ง ทั�ง ๆ ท่� ผู้เข่ยน 
เข้าใจว่าเป็็นห่มุืดห่มืายสำำาคัญทางป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่
ความืสัำมืพัินธ์ิไทย – เว่ยดนามืท่�เก่�ยวข้องโดยต่รื่ง

กับพิรื่ะมืห่ากษัต่ริื่ยไ์ทยในอด่ต่ด้วย ค่อ รูื่ป็ห่ล่อช้้าง
บรื่อนซึ่ ์(สัำมืฤทธิิ�) พิรื่ะรื่าช้ทานจากพิรื่ะบาทสำมืเดจ็ 
พิรื่ะป็กเกล้าเจ้าอยูหั่่ว (รัื่ช้กาลท่� 7) ในโอกาสำท่�เสำด็จฯ  
เย่อนนครื่ไซ่ึ่ง่อนและอินโดจ่นฝรัื่�งเศัสำเมื่�อเด่อน
เมืษายน ปี็ 2473 เม่ื�อเสำด็จฯ นิวัต่ป็รื่ะเทศัสำยามืแล้ว 
ก็ได้ทรื่งจำาเริื่ญต่ามืรื่อยพิรื่ะยคุลบาทสำมืเดจ็พิรื่ะบรื่มื
ช้นกนาถ่ ค่อ พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะจุลจอมืเกล้า 
เจ้าอยูหั่่ว (รัื่ช้กาลท่� 5) ในการื่พิรื่ะรื่าช้ทานอนสุำาวร่ื่ย์
รูื่ป็ช้้างห่ล่อสัำมืฤทธิิ�ออกมืาเป็็นของขวัญแก่บรื่รื่ดา
เม่ืองท่�ได้เสำด็จฯ เยอ่น ค่อ เม่ืองสิำงคโป็ร์ื่และบัต่เต่เว่ย  
(กรุื่งจาการ์ื่ต่าในบัดน่�)

ช้้างสัำมืฤทธิิ�ซ้ึ่�งพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะป็กเกล้า 
เจ้าอยูหั่่ว ทรื่งพิรื่ะกรุื่ณ์าโป็รื่ดเกล้าฯ พิรื่ะรื่าช้ทาน
ไป็ยังนครื่ไซ่ึ่ง่อน และรัื่ฐบาลเจ้าอาณ์านิคมืฝรัื่�งเศัสำ 
ได้นำาไป็ตั่�งไว้ในสำวนพิฤกษศัาสำต่ร์ื่ ข้าง ๆ วิห่ารื่
อนุสำรื่ณ์์สำถ่าน (ห่ร่ื่อวิห่ารื่กษตั่ริื่ยหุ่์่งในบดัน่�) จนถ้่ง
ปั็จจุบันก็ยังตั่�งเด่นเป็็นสำง่าอยู่

บันท้กผู้ต่ามืเสำด็จพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มื
ช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่
บพิิต่รื่ รื่ะบุชั้ดว่า เม่ื�อเสำด็จฯ ทรื่งวางพิวงมืาลาท่� 
ฐานป็า้ยจาร้ื่กห่นา้อนุสำรื่ณ์์สำถ่านแลว้ ฝ่ายเว่ยดนามืใต่้
กำาห่นดให้่เสำด็จฯ กลับวังยาลองท่�ป็รื่ะทับเลย ทั�ง ๆ ท่� 
ยงัม่ืเวลาว่างเห่ล่ออยูเ่ก่อบชั้�วโมืงห่น้�ง ก่อนจะเสำด็จฯ 
ไป็ต่ามืห่มืายกำาห่นดการื่อ่�นต่่อไป็ และไม่ืป็รื่ากฏิว่า
คณ์ะผู้ต่ามืเสำดจ็ฝ่ายไทยจะไดรั้ื่บรู้ื่ห่ร่ื่อเอะใจเลยว่า  
เลยจากข้างห่ลังป้็ายจาร้ื่กไป็ไม่ืถ้่ง 100 เมืต่รื่ ด้านข้าง 
วิห่ารื่ จะม่ืช้้างพิรื่ะรื่าช้ทานจากพิรื่ะมืห่ากษัต่ริื่ยไ์ทย
อ่กพิรื่ะองค์ห่น้�งตั่�งอยู่ การื่ท่�ทางการื่เว่ยดนามืใต้่
มิืได้กำาห่นดให้่ได้ทอดพิรื่ะเนต่รื่รืู่ป็ช้้างน่� จะเป็็น
ด้วยความืเผอเรื่อ ห่ลงล่มื ไม่ืทรื่าบว่าสำยามืกับไทย
เป็็นป็รื่ะเทศัเด่ยวกัน ห่ร่ื่อจะเป็็นด้วยความืตั่�งใจ 
ท่�จะไม่ืต้่องการื่เชิ้ดชู้ความืสัำมืพัินธ์ิรื่ะห่ว่างสำยามื
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กับเจ้าอาณ์านิคมืฝรัื่�งเศัสำในยุคท่�ผ่านไป็แล้ว ห่ร่ื่อ
อาจจะเป็็นด้วยสำภาพิของช้้างพิรื่ะรื่าช้ทานห่ร่ื่อ 
ทางเดินไป็สู่ำอนุสำาวร่ื่ย์ช้้างดังกล่าว ขณ์ะนั�นม่ืสำภาพิ
ไม่ืพิร้ื่อมืจะรื่บัเสำดจ็ ห่ร่ื่อจะดว้ยเห่ต่ผุลอ่�นป็รื่ะการื่ใด  
ก็ยังค้นไม่ืพิบ

ต่ามืธิรื่รื่มืเน่ยมืป็ฏิิบัติ่ทางการื่ทูต่ เม่ื�อฝ่าย
เจ้าบ้านได้ถ่วายเล่�ยงพิรื่ะกรื่ะยาห่ารื่คำ�าอย่างเป็็น
ทางการื่เป็็นพิิธ่ิให่ญ่ (State Banquet) ม่ืทั�งคณ์ะ
รัื่ฐมืนต่ร่ื่เว่ยดนามืใต้่ คณ์ะทูต่านุทูต่ต่่างป็รื่ะเทศั 
และบคุคลสำำาคัญต่่าง ๆ  มืาเข้าเฝ้าฯ รื่วมืทั�งม่ืการื่แสำดง
ทางวัฒนธิรื่รื่มืถ่วายอย่างเต็่มืท่�ท่�ทำาเน่ยบอิสำรื่ภาพิ  
เม่ื�อคำ�าวันท่� 18 ธัินวาคมื ดังกล่าวแล้ว พิรื่ะองค์ก็จะ 
ต้่องพิรื่ะรื่าช้ทานเล่�ยงต่่อฝ่ายเจ้าภาพิเป็็นการื่ต่อบแทน  
เร่ื่ยกว่า Return Banquet ในการื่น่� ทรื่งพิรื่ะกรุื่ณ์า
โป็รื่ดเกล้าฯ ให่้จัดการื่พิรื่ะรื่าช้ทานเล่�ยงต่อบแก่ 
ฝ่ายเว่ยดนามืใต้่ท่�ทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยภายใน
สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทย ณ์ กรุื่งไซ่ึ่ง่อน อันถ่่อว่า
เป็็นดินแดนไทยในป็รื่ะเทศัเว่ยดนามื เม่ื�อคำ�าวันท่�  
19 ธัินวาคมื 2502

ขณ์ะนั�น เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทย ณ์ กรุื่งไซ่ึ่ง่อน  
ค่อ พิล.ต่.ต่.ป็รื่าโมืทย์ จงเจริื่ญ ซ้ึ่�งม่ืป็รื่ะสำบการื่ณ์์
ทำางานทั�งในรื่าช้การื่ฝ่ายต่ำารื่วจและการื่ทูต่ เคยเป็็น
ผู้บังคับการื่ต่ำารื่วจต่รื่วจคนเข้าเม่ือง และต่ำาแห่น่ง
สุำดท้ายในรื่าช้การื่ของท่านค่อ ป็ลัดกรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั โดยท่�รัื่ฐบาลทั�งสำองฝ่ายเพิิ�งจะ
ยกรื่ะดับความืสัำมืพัินธ์ิรื่ะห่ว่างกันข้�นเป็็นรื่ะดับ
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไป็ไม่ืนานก่อนห่น้านั�น (เม่ื�อปี็  
2499) ท่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ป็รื่าโมืทย์ฯ จ้งเป็็น
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยท่านแรื่กป็รื่ะจำากรุื่งไซ่ึ่ง่อน  
โดยเป็็นการื่เล่�อนรื่ะดับข้�นจากท่�ตั่วท่านเองเคยเป็็น
กงสำลุให่ญ่ป็รื่ะจำาไซ่ึ่ง่อนอยูก่อ่นแล้ว ได้รัื่บการื่ป็รื่บั
สำถ่านะเป็็นอุป็ทูต่รัื่กษารื่าช้การื่แทนเอกอัครื่รื่าช้ทูต่
เม่ื�อม่ืการื่ยกรื่ะดับความืสัำมืพัินธ์ิแล้วก็ได้รัื่บ 
การื่แต่่งตั่�งให้่เป็็นเอกอัครื่รื่าช้ทูต่เต็่มืตั่วในเวลา 
ต่่อมืา ท่านพ้ินห่น้าท่�ในกรุื่งไซ่ึ่ง่อนเม่ื�อปี็ 2504

จากบันท้กร่ื่วมืสำมัืย เรื่าทรื่าบว่า ในห่ลวง
รัื่ช้กาลท่� 9 ทรื่งเชิ้ญให้่แขกสำำาคัญฝ่ายเว่ยดนามื 
มืารื่ับพิรื่ะรื่าช้ทานอาห่ารื่คำ�าตั่�งแต่่เวลา 19.30 น.  
และสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยได้จัดงานเล่�ยง 
รัื่บรื่องในสำวนห่ร่ื่อสำนามืด้านห่ลังอาคารื่ทำาเน่ยบ
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ โดยเชิ้ญแขกอ่�น ๆ มืาร่ื่วมืงานและ
เฝ้าทูลละอองธุิล่พิรื่ะบาทตั่�งแต่่เวลา 21.30 น. 

ในฐานะท่�ทรื่งเป็็นเจ้าภาพิ ล้นเกล้าฯ ทั�งสำอง 
พิรื่ะองค์จ้งเสำด็จฯ มืาถ้่งทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทย 
เวลาป็รื่ะมืาณ์ 19.20 น. ท่านทูต่ได้เชิ้ญเสำด็จฯ  
ข้�นไป็ป็รื่ะทับพัิกผ่อนพิรื่ะอิรื่ิยาบถ่ท่�ห่้องรัื่บรื่อง 
บนชั้�นสำองของทำาเน่ยบก่อน เม่ื�อใกล้เวลาจ้งเสำด็จฯ  
ลงมืารื่อรัื่บผู้นำาเว่ยดนามืใต้่ท่�ป็รื่ะตู่ทางเข้าทำาเน่ยบ
และทรื่งนำาข้�นไป็ท่�ห้่องรัื่บรื่องชั้�นสำอง จนเวลา
ป็รื่ะมืาณ์ 20.00 น. ท่านทูต่ก็ข้�นไป็กรื่าบบงัคมืทูลเชิ้ญ 
เสำด็จฯ ลง และเชิ้ญแขกเก่ยรื่ติ่ยศัฝ่ายเว่ยดนามืใต้่ 
เข้าสู่ำห้่องเสำวย ซึ่้�งก็ค่อห้่องรัื่บป็รื่ะทานอาห่ารื่ 
ห้่องให่ญ่ของสำถ่านกงสุำลให่ญ่ไทยในเวลาน่�

เคร่ื่�องเสำวยคำ�าวันนั�นม่ืทั�งอาห่ารื่ฝรัื่�ง อาห่ารื่ไทย  
ของห่วาน ผลไม้ื และกาแฟั ป็รื่ะกอบป็รุื่งโดยวิเสำท 
และพินักงานห้่องพิรื่ะเคร่ื่�องต้่นจากกรุื่งเทพิฯ  
และวงดุริื่ยางค์กรื่มืต่ำารื่วจก็ได้เล่นดนต่ร่ื่ถ่วายเป็็น 
ทั�งเพิลงพิรื่ะรื่าช้นิพินธ์ิ เพิลงสำากล และเพิลงไทยเดิมื 

ในรื่ะห่ว่างการื่เล่�ยงพิรื่ะรื่าช้ทาน ทรื่งม่ื 
พิรื่ะรื่าช้ดำารัื่สำเป็็นภาษาไทย (โดยฝ่ายพิิธ่ิการื่ทูต่ไทย
มือบคำาแป็ลภาษาอังกฤษอย่างไม่ืเป็็นทางการื่ของ
พิรื่ะรื่าช้ดำารัื่สำให้่ฝ่ายเว่ยดนามื) ม่ืความืบางต่อนว่า 

“...	ข้าพเจ้าหวังว่า	การมาเยือนเวียดนาม 
ของเราคราวน้ี	จักเป็นเคร่ืองยืนยันถึงมิตรภาพ 
อันมีมาแต่เก่าก่อน	ระหว่างประชาชาติท้ังสองของเรา	 
ดังท่ีการไปเยือนประเทศไทยของท่านได้ยืนยัน 
มาแล้ว	ท้ังจะช่วยทำาทางใหร้าบร่ืน	เพ่ือความรว่มมือ 
อันใกล้ชิดย่ิงข้ึน	โดยท่ีประเทศท้ังสองของเรา 
ซ่ึงมีปัญหาทำานองเดียวกัน	และความมุ่งประสงค์
คล้ายคลงึกัน	ต่างยดึม่ันในเร่ืองสนัติ	ความยติุธรรม	 
และความก้าวหน้าในโลกภาคน้ี	เราย่อมจะได้
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ประโยชน์ทุกทาง	ถ้าเราใช้ความพยายามร่วมกัน	 
มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน	โดยการร่วมงานกัน
และอยู่กันด้วยดีฉันเพ่ือนบ้านท่ีเป็นมิตร

ด้วยเจตน์จำานง	8 ด่ังว่าน้ี	เราจึงได้มาเยือนท่าน	 
และนับต้ังแต่เราได้มาสู่ประเทศน้ี	ก็ล้วนมีเร่ือง
ท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ	การท่ีเราได้มีโอกาสมาพบปะ
ประชาชนท่ีขยันขันแข็ง	รักอิสระเสรี	และท่ี 
เพียบพร้อมด้วยไมตรีจิต	จักเป็นส่ิงท่ีเรารำาลึกถึงอยู่
ต่อไปโดยแน่นอน…”

เ ม่ื�อพิรื่ะรื่าช้ดำา รัื่สำจบลง วงดุ ริื่ยางค์ 
กรื่มืต่ำารื่วจไทยท่�อยู่ในสำวนห่ลังทำาเน่ยบก็บรื่รื่เลง 
เพิลงช้าติ่เว่ยดนามืใต้่ ผู้รื่่วมืโต๊่ะเสำวยด่�มือวยพิรื่ 
ให้่กับฝ่ายรัื่ฐบาลเจ้าบ้าน (ซ้ึ่�งคำ�าวันนั�นกลายมืาเป็็นแขก)  
ห่ลังจากนั�น ผู้นำารัื่ฐบาลเว่ยดนามืใต้่ก็กล่าวสุำนทรื่พิจน์
ถ่วายเป็็นภาษาเว่ยดนามื (โดยม่ืการื่แจกคำาแป็ล
เป็็นภาษาอังกฤษเช่้นกัน) วงดุริื่ยางค์กรื่มืต่ำารื่วจ
บรื่รื่เลงเพิลงสำรื่รื่เสำรื่ิญพิรื่ะบารื่ม่ื และผู้ร่ื่วมื 
โต๊่ะเสำวยด่�มืถ่วายพิรื่ะพิรื่ช้ัยมืงคลแด่ทั�งสำอง 
พิรื่ะองค์และอวยพิรื่ป็รื่ะเทศัไทย

ต่่อจากนั�น ทั�งสำองพิรื่ะองค์ก็ทรื่งนำาแขก
เก่ยรื่ติ่ยศัข้�นไป็พัิกผ่อนยังชั้�นสำองของทำาเน่ยบอ่ก  
ท่�บนชั้�นสำอง มืองลงมืาสำามืารื่ถ่เห็่นสำวนของสำถ่านทูต่ 
ได้พิอด่ ท่านทูต่ได้จัดงานสำโมืสำรื่รัื่บรื่องข้�นในสำวนนั�น  
ม่ืผู้ได้รัื่บเชิ้ญจากห่ลายฝ่ายทั�งช้าวเว่ยดนามื  
ช้าวต่่างช้าติ่ รื่วมืทั�งช้าวไทยท่�พิำานักในกรุื่งไซ่ึ่ง่อน
ขณ์ะนั�น ต่่อมืากเ็สำด็จฯ ไป็ท่�สำวน ทรื่งพิรื่ะดำาเนนิไป็ 
โดยรื่อบ ม่ืพิรื่ะรื่าช้ป็ฏิิสัำนถ่ารื่ด้วยแขกผู้มืาเฝ้าฯ  
จากนั�น ท่านทูต่ก็กรื่าบบงัคมืทูลเสำด็จฯ ไป็ป็รื่ะทบัย่น 
เป็็นป็รื่ะธิาน ตั่วท่านทูต่เองเดินมืาย่นเฝ้าฯ ท่� 
กลางสำนามื กล่าวถ่วายพิรื่ะพิรื่ชั้ยมืงคลในนามื
ของป็วงผู้เข้าเฝ้าฯ อยู่ ณ์ ท่�นั�น และเชิ้ญช้วน 
ด่�มืถ่วายพิรื่ะพิรื่ชั้ยมืงคล แต่รื่วงต่ำารื่วจไทยก็เล่น
เพิลงสำรื่รื่เสำริื่ญพิรื่ะบารื่ม่ือ่กคำารื่บห่น้�ง แล้วก็ 
เชิ้ญช้วนด่�มือวยพิรื่ให้่ป็รื่ะเทศัเจ้าบ้าน

ห่ลังจากนั�น ทรื่งเชิ้ญแขกเก่ยรื่ต่ยิศัเว่ยดนามื
กลับข้�นไป็บนรื่ะเบ่ยงชั้�นสำองของทำาเน่ยบอ่กครัื่�งห่น้�ง  
เพ่ิ�อทอดพิรื่ะเนต่รื่ภาพิยนต่ร์ื่ส่ำวนพิรื่ะองค์เร่ื่�อง 
ต่่าง ๆ เก่�ยวกับเม่ืองไทย ซึ่้�งทรื่งพิรื่ะกรืุ่ณ์า 
โป็รื่ดเกล้าฯ ให้่ตั่�งจอและเคร่ื่�องฉายให้่แขกต่่างช้าติ่ดู 
เช่้น พิิธ่ิสำมืโภช้ช้้างสำำาคัญ และขบวนเร่ื่อพิยุห่ยาต่รื่า
ทางช้ลมืารื่คท่�เชิ้ญผ้าพิรื่ะกฐินพิรื่ะรื่าช้ทานไป็ทอด
ถ่วาย ณ์ วัดอรุื่ณ์รื่าช้วรื่ารื่ามื เป็็นต้่น ทั�งภาพิยนต่ร์ื่  
การื่บรื่รื่เลงดนต่ร่ื่ ต่ลอดจนอาห่ารื่ท่�พิรื่ะรื่าช้ทานเล่�ยง  
เป็็นท่�พิอใจของบรื่รื่ดาแขกโดยทั�วกัน จนถ้่งเวลา  
23.00 น. แขกเก่ยรื่ติ่ยศัก็กรื่าบถ่วายบังคมืลา สำมืควรื่
แก่เวลา ทั�งสำองพิรื่ะองค์จ้งเสำด็จฯ กลับวังยาลอง 
ซ้ึ่�งเป็็นท่�ป็รื่ะทับ

ทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยในสำถ่าน
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทย ณ์ กรุื่งไซ่ึ่ง่อน สำถ่านท่�
พิรื่ะรื่าช้ทานเล่�ยงครัื่�งนั�น ซ้ึ่�งบัดน่�กลายเป็็น
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ไทย ณ์ นครื่โฮั่จิมิืนห์่ไป็แล้วน่�  
ม่ืป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ยาวนานมืากว่าห่กสิำบห้่าปี็  
โดยรัื่ฐบาลไทยได้เริื่�มืซ่ึ่�อท่�ดินบริื่เวณ์น่�พ่ิ�นท่�ป็รื่ะมืาณ์  
335 ต่ารื่างวา จากกงสุำลกิต่ติ่มืศัักดิ�โป็รื่ตุ่เกสำในไซ่ึ่ง่อน  
ตั่�งแต่่รื่าวปี็ 2495 เพ่ิ�อก่อสำร้ื่างเป็็นสำถ่านกงสุำลให่ญ่
ป็รื่ะจำานครื่ไซ่ึ่ง่อน การื่ก่อสำร้ื่างอาคารื่ท่�ทำาการื่ 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่และบ้านพัิกกงสุำลให่ญ่ไทย (ซ้ึ่�ง 
ต่่อมืากลายเป็็นทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ แล้วต่่อมืาอ่ก 
ก็กลายกลับไป็เป็็นบ้านพัิกกงสุำลให่ญ่ไป็ต่ามืเดิมื)  
มิืได้เป็็นแบบทรื่งโคโลเน่ยลต่ามืท่�นิยมืก่อสำร้ื่างกัน
โดยมืากในอาณ์านิคมืฝรัื่�งเศัสำสำมัืยนั�น แต่่ได้ถ่่อ 
ต่ามืแบบของสำถ่าป็นกิช้าวฝรัื่�งเศัสำเช่้�อสำายเว่ยดนามื
ชั้�นนำาในสำมัืยนั�นคนห่น้�ง ช่้�อนาย Rene Nguyen 
Khac Scheou ซ้ึ่�งได้ฝากผลงานไว้ห่ลายแห่่งใน 
ดินแดนอินโดจ่นฝรัื่�งเศัสำ ทั�งในเว่ยดนามืและกมัืพูิช้า  
เร่ื่ยกว่าเป็็นสำถ่าปั็ต่ยกรื่รื่มืแบบ Modernist และ  
Art Deco (ป็รื่ะมืาณ์ยุคต้่นคริื่สำต์่ศัต่วรื่รื่ษท่� 20)

8 สำะกดต่ามืแบบในเอกสำารื่ป็รื่ะมืวลพิรื่ะรื่าช้ดำารื่ัสำ
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เม่ื�อซ่ึ่�อท่�ดินแล้ว การื่ก่อสำร้ื่างก็ค่อย ๆ ทยอย
ทำาไป็ต่ามืกำาลังงบป็รื่ะมืาณ์ของรัื่ฐบาลเท่าท่�ม่ื  
โดยสำร้ื่างต้่กข้�นมืาท่ละชั้�นให้่รื่ากฐานแข็งแรื่งไว้ก่อน  
ปี็ต่่อไป็ค่อยต่่อเติ่มืชั้�นต่่อ ๆ ไป็ต่ามืท่�สำถ่าป็นิก
ออกแบบไว้จนเสำร็ื่จสำมืบูรื่ณ์์เม่ื�อปี็ 2499 อาคารื่ 
บ้านพัิกเป็็นอาคารื่สำงูสำามืชั้�น ม่ืรื่ะเบ่ยงท่�ชั้�นสำองและ 
ชั้�นสำามื ส่ำวนอาคารื่สำำานักงานท่�สำร้ื่างอยูด้่านข้างนั�นสูำง
สำองชั้�น แต่่อันท่�จริื่งนั�น สำถ่าป็นกิได้ออกแบบอาคารื่ 
บ้านพัิกรื่วมืสำำาห่รัื่บข้ารื่าช้การื่สำถ่านกงสุำลให่ญ่ 
ไว้ให้่ด้วยทางด้านห่ลัง แต่่เน่�องจากทางรื่าช้การื่ติ่ดขัด 
ด้านงบป็รื่ะมืาณ์ จ้งกลายเป็็นสำนามืท่�ท่านทูต่ป็รื่าโมืทย์ฯ  
ใช้้จัดงานรัื่บรื่องรัื่บเสำด็จดังกล่าว เม่ื�อถ้่งยคุท่�ทางการื่ 
เว่ยดนามืห่ลังการื่รื่วมืช้าติ่ได้ค่นสำถ่านท่�กลับมืา 
ให้่ฝ่ายไทยใช้้เป็็นท่�ทำาการื่สำถ่านกงสุำลให่ญ่ไทย  
สำวนห่ร่ื่อสำนามืดังกล่าวก็กลายเป็็นสำนามืเทนนิสำ 
และยังคงเป็็นสำนามืเทนนิสำท่�สำามืารื่ถ่ป็รัื่บเป็็นลาน
ห่ร่ื่อสำถ่านท่�จัดงานการื่รื่วมืตั่วกันของชุ้มืช้นไทย 
ท่�สำถ่านกงสุำลให่ญ่จัดในโอกาสำต่่าง ๆ อยูจ่นปั็จจุบัน

บอกได้ยากว่า ต้่นไม้ืริื่มืสำนามืเทนนิสำท่�ยงัคง
ห่ลงเห่ล่ออยูใ่นปั็จจุบันน่�นั�น ม่ืต้่นไห่นท่�อยูม่ืาตั่�งแต่่ 
ปี็ 2502 บ้าง ทรื่าบแต่่เพ่ิยงว่าม่ื 2 ต้่น ท่�ป็ลูกข้�นให่ม่ื 
ต่รื่งทางเดินเข้าสู่ำสำนามืเทนนิสำ และม่ืความืสำำาคัญ
เน่�องจากเป็็นต้่นเช้อร่ื่�ท่�ทรื่งป็ลูกโดยสำมืเด็จ 
พิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า กรื่มืสำมืเด็จพิรื่ะเทพิรัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ  
สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่ เม่ื�อปี็ 2536 ต้่นห่น้�ง และ 
อ่กต้่นห่น้�งเป็็นต้่นบ๊วยทรื่งป็ลูกโดยสำมืเด็จพิรื่ะเจ้า
พ่ิ�นางเธิอ เจ้าฟ้ัากัลยาณิ์วัฒนา กรื่มืห่ลวงนรื่าธิิวาสำ
รื่าช้นคริื่นทร์ื่ เม่ื�อปี็ 2537 ห่ลังจากท่�ความืสัำมืพัินธ์ิ
ไทย - เว่ยดนามื ได้เข้าสู่ำยุคให่ม่ืแล้ว

บริื่เวณ์ป็รื่ะตู่ให่ญ่ทางเข้าทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
(ห่ร่ื่อบ้านพัิกกงสุำลให่ญ่ในบัดน่�) ค่อจุดท่�พิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้
มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ และสำมืเด็จพิรื่ะนางเจ้าสิำริื่กิติ่�  
พิรื่ะบรื่มืรื่าชิ้น่นาถ่ พิรื่ะบรื่มืรื่าช้ช้นน่พัินปี็ห่ลวง  
ป็รื่ะทับย่นทรื่งรื่อรัื่บแขกฝ่ายเว่ยดนามืนั�น สำภาพิ

ปั็จจุบันก็ยังคงคล้ายเดิมือยู่มืาก เม่ื�อผ่านป็รื่ะตู่
เข้าไป็แล้วก็จะพิบห้่องโถ่งรัื่บแขก ถ้่าเดินเลยต่รื่ง
เข้าไป็ก็จะเป็็นบันไดข้�นไป็สู่ำชั้�นสำองและชั้�นสำามื 
ของต้่ก ส่ำวนทางซ้ึ่ายของห้่องโถ่งรัื่บแขกนั�น ค่อ 
ห้่องรัื่บป็รื่ะทานอาห่ารื่ห้่องให่ญ่ ซ้ึ่�งได้ใช้้เป็็น 
ห้่องเสำวยในครัื่�งนั�น และ มื.รื่.ว.กิติ่นัดดาฯ ห่น้�งใน
คณ์ะผู้ต่ามืเสำด็จ ได้บรื่รื่ยายไว้ว่า

“ห้องเสวยน้ีเป็นห้องขนาดเล็ก	ใช้เล้ียงคน 
ได้เพียง	20	กว่าคนเท่าน้ัน	แต่เป็นห้องท่ีสะอาด 
และสวยงาม	มีภาพแบบไทย	ๆ	ประดับท่ีข้างฝา	 
เช่นภาพเรือพระท่ีน่ังสุพรรณหงส์	โต๊ะอาหารจัด
เป็นรูปเกือกม้ากลาย	ๆ	คือเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ี 
ด้านกว้างหายไปเสียด้านหน่ึง	ทางด้านกว้างอีก 
ด้านหน่ึงน้ันเป็นท่ีประทับของท้ังสองพระองค์...”	
ป็รื่ะทับคู่กับแขกเก่ยรื่ต่ิยศัฝ่ายเว่ยดนามื ผู้ท่�เข้า 
ร่ื่วมืโต๊่ะเสำวยม่ืทั�งบุคคลสำำาคัญฝ่ายเว่ยดนามืและไทย  
รื่ะดับป็รื่ะมุืขรัื่ฐ ป็รื่ะธิานสำภา รัื่ฐมืนต่ร่ื่กรื่ะทรื่วง
ต่่าง ๆ องคมืนต่ร่ื่ ผู้บัญช้าการื่กองทัพิ สำมุืห่รื่าช้
องครัื่กษ์ นางสำนองพิรื่ะโอษฐ์ และเอกอัครื่รื่าช้ทูต่
ทั�งสำองฝ่ายและภริื่ยา

บันท้กร่ื่วมืสำมัืยของผู้ต่ามืเสำด็จรื่ะบุว่า  
ห่ลังจากผู้ร่ื่วมืโต๊่ะเสำวยด่�มืถ่วายพิรื่ะพิรื่ชั้ยมืงคล
และด่�มือวยพิรื่ป็รื่ะเทศัเจ้าบ้านแล้ว ต่่างก็นั�งลง 
รัื่บป็รื่ะทานผลไม้ืต่่อไป็จนเสำร็ื่จเร่ื่ยบร้ื่อย “...แล้วจึง 
ออกไปยังห้องโถงท่ีอยู่ข้าง	ๆ...” เพ่ิ�อด่�มืกาแฟั 
ซ้ึ่�งจัดเสิำร์ื่ฟัอยู่ท่�นั�น ห่ากจะให้่สัำนนิษฐาน ห้่องโถ่ง 
ดังกล่าวก็น่าจะเป็็นห้่องโถ่งรัื่บแขกนั�นเอง ส่ำวน 
ทั�งสำองพิรื่ะองคก็์เสำด็จฯ ข้�นชั้�นสำอง ก่อนท่�จะเสำดจ็ฯ  
ลงให้่แขกอ่กชุ้ดห่น้�ง ค่อชุ้ดท่�ได้รัื่บเชิ้ญมืาร่ื่วมืงาน
รัื่บรื่องในสำวน เข้าเฝ้าทูลละอองธุิล่พิรื่ะบาท

เม่ื�อเรื่าในเวลาน่�เดินต่ามืรื่อยพิรื่ะยุคลบาท 
ข้�นบันไดมืาชั้�นสำอง ก็จะรู้ื่ส้ำกได้ว่าสำถ่าป็นิกตั่�งใจ
ออกแบบอาคารื่บ้านพัิกกงสุำลให่ญ่น่�ให้่สำอบเร่ื่ยว
ลดห่ลั�นข้�นไป็ต่ามืลำาดับ โดยพ่ิ�นท่�ชั้�นล่างม่ืขนาด 
กว้างท่�สุำด ชั้�นสำองม่ืขนาดเล็กลงมืา และม่ืเฉล่ยง 
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ห่ร่ื่อรื่ะเบ่ยงแล่นอยูทั่�งทางด้านห่น้าและด้านข้างของ 
ชั้�นสำอง สำามืารื่ถ่มืองเห่น็สำนามืห่ลงับ้านจากรื่ะเบ่ยง
ด้านข้างได้ถ่นัด และเม่ื�อปี็ 2502 ครัื่�งท่�ยังไม่ืม่ื 
ต้่นไม้ืให่ญ่ข้�นสูำงมืากในสำวนห่ลังทำาเน่ยบทูต่ ล้นเกล้าฯ  
ทั�งสำองพิรื่ะองค์ก็น่าจะสำามืารื่ถ่ทอดพิรื่ะเนต่รื่
ภาพิยนต่ร์ื่ส่ำวนพิรื่ะองค์ท่�ฉายในสำวนได้อยา่งชั้ดเจน
จากรื่ะเบ่ยงน่� ท่�ชั้�นสำองน่�ภายในอาคารื่ม่ืห้่องรัื่บแขก
เล็กกับห้่องนอนแขก และในขณ์ะนั�นได้ถ่วายเป็็น 
ท่�ป็รื่ะทับพัิกพิรื่ะอิริื่ยาบถ่ จากชั้�นสำองม่ืบันไดท่� 
สำามืารื่ถ่เสำด็จฯ ลงทางด้านนอกของอาคารื่ ไป็สู่ำ 
สำวนห่ลังทำาเน่ยบ ห่ร่ื่อเสำด็จฯ จากสำวนข้�นสู่ำท่�ป็รื่ะทับ
ชั้�นสำองอ่กครัื่�งได้โดยต่รื่ง โดยไม่ืต้่องเสำด็จฯ ผ่านบันได
ด้านในอาคารื่อ่ก ต่รื่งจุดห่น้าเชิ้งบันไดนอกอาคารื่ 
ท่�ได้เสำด็จฯ ลงไป็ยังสำวนน่�เอง ค่อจุดท่�ทรื่งย่นรัื่บ 
การื่ถ่วายพิรื่ะพิรื่ช้ัยมืงคลจากท่านทูต่ป็รื่าโมืทย์ฯ 
และแขกในงานเล่�ยงรัื่บรื่องในสำวน

ส่ำวนชั้�นท่�สำามืนั�น ม่ืรื่ะเบ่ยงแล่นรื่อบทั�งด้าน
ห่น้าและด้านข้าง ทำาให้่ม่ืพ่ิ�นท่�น้อยลงไป็อ่ก ปั็จจุบัน
เป็็นท่�พัิกอาศััยของกงสุำลให่ญ่และภริื่ยา

ห่ลังจากป็ ี2502 มืา สำภาพิต่่าง ๆ ในภมิูืภาค
ก็ได้ผนัแป็รื่ไป็ รื่วมืทั�งทัศันะและนโยบายของรัื่ฐบาล
ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ ก็ต้่องป็รัื่บตั่วไป็ต่ามืการื่เป็ล่�ยนแป็ลง
ของโลกด้วย ในปี็ 2519 รัื่ฐบาลไทยได้สำถ่าป็นา 
ความืสำัมืพัินธ์ิทางการื่ทูต่กับรัื่ฐบาลสำาธิารื่ณ์รื่ัฐ
สัำงคมืนิยมืเว่ยดนามืห่ลังจากท่�เว่ยดนามืรื่วมืช้าติ่
เข้าด้วยกันได้สำำาเร็ื่จ ช่้วงป็ลายครื่สิำต์่ทศัวรื่รื่ษ 1980 
ต่่อต้่นทศัวรื่รื่ษ 1990 กำาแพิงเบอร์ื่ลินถู่กทลายลง  
(ค.ศั. 1989 ห่ร่ื่อ พิ.ศั. 2532) และต่่อมืาสำห่ภาพิ
โซึ่เว่ยต่ก็ล่มืสำลาย (ค.ศั. 1991 ห่ร่ื่อ พิ.ศั. 2534)  
ถ่่อได้ว่าเป็็นการื่สิำ�นสุำดสำงครื่ามืเย็นในรื่ะดับโลก  
เด่อนพิฤศัจิกายน 2535 พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะเจ้าอยูหั่่ว  
เม่ื�อครัื่�งทรื่งดำารื่งพิรื่ะรื่าช้อิสำริื่ยยศัสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มื
โอรื่สำาธิิรื่าช้ฯ สำยามืมืกุฎรื่าช้กุมืารื่ เสำด็จฯ เย่อน
เว่ยดนามือย่างเป็็นทางการื่ในฐานะผู้แทนพิรื่ะองค์

พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะเจ้าอยู่หั่ว รัื่ช้กาลท่� 9 ต่ามื 
คำากรื่าบบังคมืทูลเชิ้ญของป็รื่ะธิานาธิิบด่ เล ด้�ก  
แองห์่ ป็รื่ะธิานาธิิบด่เว่ยดนามืขณ์ะนั�น ปี็ 2536 
สำถ่านกงสุำลให่ญ่ ณ์ นครื่โฮั่จิมืินห์่เปิ็ดทำาการื่ท่� 
ท่�ตั่�งปั็จจุบัน และได้รัื่บเสำด็จเจ้านายไทยรื่ะดับสูำงท่� 
สำถ่านกงสำลุให่ญ่ฯ ในช่้วงแรื่กถ้่ง 2 พิรื่ะองคดั์งกล่าว  
ต่่อมืาเม่ื�อเด่อนกรื่กฎาคมื 2538 ห่ลังการื่คล่�คลายไป็ 
ของสำถ่านการื่ณ์์ในกัมืพูิช้า เว่ยดนามืก็ได้เข้าเป็็น
สำมืาชิ้กอาเซ่ึ่ยนอยา่งเต่ม็ืตั่ว และทั�งไทยและเว่ยดนามื
ต่่างก็มุ่ืงมัื�นท่�จะพัิฒนาความืร่ื่วมืม่ือรื่ะห่ว่างกันให้่ 
ล้กซ้ึ่�งและกว้างขวางยิ�งข้�นในทุกมิืติ่ จนกรื่ะทั�ง 
กลายเป็็น “หุ้่นส่ำวนทางยุทธิศัาสำต่ร์ื่” ในปั็จจุบัน

นักวิช้าการื่ส่ำวนห่น้� ง ท่� ศ้ักษาป็รื่ะวัติ่ 
ความืสัำมืพัินธ์ิไทย – เว่ยดนามื ได้ตั่�งข้อสัำงเกต่ไว้ว่า  
ไม่ืว่าสำภาพิเง่�อนไขทางการื่เม่ืองและนโยบายของ
รัื่ฐบาลแต่่ละยคุสำมัืยจะเป็ล่�ยนแป็ลงไป็อยา่งไรื่ก็ต่ามื 
ปั็จจัยพ่ิ�นฐานท่�สำำาคัญอันเป็็นรื่ากฐานท่�มัื�นคงสำำาห่รัื่บ
ความืสัำมืพัินธ์ิสำองฝ่าย ก็ค่อความืผูกพัินรื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะช้าช้นทั�งสำองฝ่ายซ้ึ่�งได้คบห่าสำมืาคมืต่ิดต่่อกัน
มืาอย่างยาวนาน ความืจริื่งข้อน่� พิรื่ะบาทสำมืเด็จ
พิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมืพิิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้  
บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ก็ทรื่งต่รื่ะห่นักด่ และได้รัื่บสัำ�งถ้่ง
ความืสำัมืพัินธ์ิรื่ะดับป็รื่ะช้าช้นไทยและเว่ยดนามื 
ท่�ม่ืมืาแต่่โบรื่าณ์ไว้ในห่ลายโอกาสำ รื่วมืทั�งใน 
พิรื่ะรื่าช้ดำารัื่สำท่�ทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทย ดังท่� 
ได้เชิ้ญมืากล่าวไว้ข้างต้่นน่�ด้วย 

เห่ตุ่การื่ณ์์อันเป็็นห่มุืดห่มืายสำำาคัญของ 
การื่พัิฒนาความืสัำมืพัินธ์ิสำองฝ่ายในยุคให่ม่ือ่ก
เห่ตุ่การื่ณ์์ห่น้�ง ค่อการื่เย่อนไทยอย่างเป็็นทางการื่
ในฐานะป็รื่ะมุืขรัื่ฐ (State Visit) และในฐานะ 
พิรื่ะรื่าช้อาคันตุ่กะในพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มื 
ช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมืิพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้  
บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ ของป็รื่ะธิานาธิิบด่ เจิ�น ด้�ก เล่อง 
ป็รื่ะธิานาธิิบด่แห่่งสำาธิารื่ณ์รัื่ฐสัำงคมืนิยมืเว่ยดนามื  
รื่ะห่ว่างวันท่� 6 - 8 ตุ่ลาคมื 2541 ในโอกาสำน่�เช่้นกัน 
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หนังสืออ้�งอิง (บ�งส่วน)

- กิติ่นัดดา กิติ่ยากรื่, มื.รื่.ว. บันทึกก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินเยือนเวียตน�มและส�ธ�รณรัฐออสเตรีย (ทรื่งพิรื่ะกรืุ่ณ์า 

โป็รื่ดเกลา้ฯ ให้่พิิมืพ์ิพิรื่ะรื่าช้ทานในงานพิรื่ะรื่าช้ทานเพิลงิศัพิ ห่ม่ือมืรื่าช้วงศ์ักิติ่นัดดา กิติ่ยากรื่ ท.ช้., ท.มื. เลขาธิิการื่คณ์ะองคมืนต่ร่ื่ 

ณ์ เมืรุื่ห่น้าพิลับพิลาอิศัริื่ยาภรื่ณ์์ วัดเทพิศิัริื่นทรื่าวาสำ วันท่� 22 พิฤศัจิกายน 2509), พิรื่ะนครื่: โรื่งพิิมืพ์ิพิรื่ะจันทร์ื่, 2509.

- ชุ้มืพิล โลห่ะช้าละ, พิล.ต่.อ. ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินเยือนส�ธ�รณรัฐเวียดน�ม ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย และ 

สหภ�พพม่� กรุื่งเทพิมืห่านครื่: บริื่ษัทอมืริื่นทร์ื่พิริื่นติ่�งแอนด์พัิบลิช้ชิ้�ง จำากัด (มืห่าช้น), 2539

- พิิษณุ์ จันทร์ื่วิทัน. ยลญวน: เวียดน�มในส�ยต�นักก�รทูต กรุื่งเทพิมืห่านครื่: สำำานักพิิมืพ์ิสำถ่าพิรื่บุ๊คส์ำ, 2556 

- สำำานักรื่าช้เลขาธิิการื่. พระร�ชกรณียกิจระหว่�งเดือนตุล�คม 2541 - กันย�ยน 2542 กรุื่งเทพิมืห่านครื่: บริื่ษัท 

โรื่งพิิมืพ์ิไทยวัฒนาพิานิช้ จำากัด, 2542

- สำำานักรื่าช้เลขาธิิการื่. ประมวลพระร�ชดำ�รัสและพระบรมร�โชว�ท ท่ีพระร�ชท�นในโอก�สต่�ง ๆ ปีพุทธศักร�ช 

2541, กรุื่งเทพิมืห่านครื่: บริื่ษัทอมืริื่นทร์ื่พิริื่นติ่�งแอนด์พัิบลิช้ชิ้�ง จำากัด (มืห่าช้น), 2542

- Doling, Tim. Exploring Saigon - Cho Lon: Vanishing heritages of Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City:  

Thê Giói Publishers, 2019 

- การื่ส่ำบค้นทางอินเทอร์ื่เน็ต่ จาก www.historicvietnam.com (เว็บไซึ่ต์่ท่�ม่ืนาย Tim Doling เป็็นผู้บริื่ห่ารื่)  

เว็บไซึ่ต์่ www.thaiembassy.org/hochiminh/th/ (เว็บไซึ่ต์่ของสำถ่านกงสำุลให่ญ่ไทย ณ์ นครื่โฮั่จิมิืนห์่) และเว็บไซึ่ต์่  

https://saigoneer.com/saigon-heritage

ท่�พิรื่ะองค์ได้ทรื่งม่ืพิรื่ะรื่าช้ดำารัื่สำถ้่งความืผูกพัิน
รื่ะดับป็รื่ะช้าช้นแต่่โบรื่าณ์กาลไว้อ่กวารื่ะห่น้�ง  
ดังจะขอเชิ้ญพิรื่ะรื่าช้ดำารัื่สำ ในงานพิรื่ะรื่าช้ทาน
เล่�ยงอาห่ารื่คำ�าเพ่ิ�อเป็็นเก่ยรื่ติ่แก่ป็รื่ะธิานาธิิบด่ 
เจิ�น ด้�ก เล่อง ณ์ พิรื่ะท่�นั�งจักร่ื่มืห่าป็รื่าสำาท เม่ื�อวันท่�  
6 ตุ่ลาคมื 2541 มืาดังต่่อไป็น่�

“ท่านป็รื่ะธิานาธิิบด่ 
ข้าพิเจ้าและพิรื่ะรื่าชิ้น่ม่ืความืยินด่ ท่�ม่ื 

โอกาสำต่้อนรัื่บท่านและคณ์ะ ณ์ พิรื่ะมืห่านครื่ 
ของไทยในคำ�าวันน่� . ห่วังว่าทุกท่านจะได้รัื่บ 
ความืสุำขสำะดวกสำบายเป็็นอันด่ ต่ลอดเวลาท่�พิำานัก
อยู่ในป็รื่ะเทศัของเรื่า.

ป็รื่ะเทศัเว่ยดนามืกับป็รื่ะเทศัไทยม่ื 
ความืสัำมืพัินธ์ิผูกพัินกันมืาแต่่โบรื่าณ์กาล ก่อนท่�จะ
ม่ืการื่สำถ่าป็นาความืสัำมืพัินธ์ิทางการื่ทูต่ต่่อกัน เม่ื�อปี็
พุิทธิศัักรื่าช้ 2519.  และเป็็นท่�น่ายินด่ยิ�งนัก ท่�การื่ผูก 
สัำมืพัินธ์ิกันในครัื่�งน่� ได้เก่�อกูลให้่เว่ยดนามืกับไทย 
ม่ืความืเข้าใจในกันและกันอย่างล้กซ้ึ่�งกว่ากาลก่อน  
โดยต่่างฝ่ายต่่างทรื่าบต่รื่ะห่นักว่า อนาคต่ของเรื่า
นั�นค่อการื่อยู่ร่ื่วมืกันด้วยความืเข้าใจอันด่ และ 
การื่รื่่วมืม่ือซ้ึ่�งกันและกันอย่างใกล้ชิ้ด. ด้วยเห่ตุ่น่�  

การื่เย่�ยมืเยย่นรื่ะห่ว่างป็รื่ะช้าช้นของป็รื่ะเทศัทั�งสำอง 
ในรื่ะดับต่่าง ๆ  และในเร่ื่�องต่่าง ๆ  จ้งได้ม่ืมืาโดยต่ลอด.  
รัื่ฐบาลของป็รื่ะเทศัทั�งสำองได้ร่ื่วมืกันลงนามื 
ในสัำญญา และร่ื่วมืเป็็นสำมืาชิ้กในองค์การื่ต่่าง ๆ  
ซ้ึ่�งได้ยังป็รื่ะโยช้น์มืห่าศัาลให่้แก่การื่จรื่รื่โลงและ
พัิฒนาป็รื่ะเทศัของเรื่าทั�งสำอง. การื่มืาเยอ่นของท่าน
ครัื่�งน่� จ้งม่ืความืห่มืายสำำาคัญยิ�ง เพิรื่าะนอกจาก 
จะเป็็นป็รื่ะวัติ่การื่ณ์์ครัื่�งสำำาคัญแห่่งความืสัำมืพัินธ์ิ
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัของเรื่า ท่�ป็รื่ะธิานาธิิบด่แห่่ง
สำาธิารื่ณ์รัื่ฐสัำงคมืนิยมืเว่ยดนามืเดินทางมืาเย่อน
ป็รื่ะเทศัไทยอย่างเป็็นทางการื่แล้ว ยังเป็็นพ่ิ�นฐาน 
อันมัื�นคงแน่นห่นา สำำาห่รัื่บการื่ท่�ช้าติ่ของเรื่าจะธิำารื่ง
และจำาเริื่ญสัำมืพัินธิไมืต่ร่ื่รื่ะห่ว่างกัน ให้่งอกงามื
ไพิบูลย์และย่นยาวต่่อไป็ เพิ่�อความืก้าวห่น้าผาสุำก
และเพิ่�อเก่ยรื่ติ่ภูมิืแห่่งช้าต่ิของเรื่าทั�งสำองอ่กด้วย.

ณ์ บัดน่� ข้าพิเจ้าขอเชิ้ญช้วนผู้ม่ืเก่ยรื่ติ่ 
ทุกท่านให้่ ร่ื่วมืกับข้าพิเจ้า  ด่� มือำานวยพิรื่ 
เพ่ิ�อความืสุำข ความืสำำาเร็ื่จของท่านป็รื่ะธิานาธิิบด่  
เพ่ิ�อความืรุ่ื่งเร่ื่องไพิบูลย์ของสำาธิารื่ณ์รัื่ฐสัำงคมืนิยมื
เว่ยดนามื และเพ่ิ�อมิืต่รื่ภาพิอันถ่าวรื่วัฒนารื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะเทศัและป็รื่ะช้าช้นของเรื่าทั�งสำอง.” 
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Bach Thao Park

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เสด็จพระราชดำาเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงไซึ่่ง่อน



177ส ร า ญ ร ม ย์์

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงวางพวงมาลาที่ Bach Thao Park
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วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำาเนินไป

ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารคำ่าอย่างเป็นทางการแก่ประธานาธิบดี และนางไง ดินห์ นยู

ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำาสาธารณรัฐเวียดนาม

ประตูทางเข้าทำาเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำาสาธารณรัฐเวียดนามในปัจจุบัน
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ตราสัญลักษณ์เก่า

ห้องเสวยพระกระยาหารในงานพระราชทานเล้ียงตอบ (return banquet) ต่อฝ่ายเวียดนาม
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การเย่อนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเจิ่น ดึ�ก เล่อง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ในฐานะประมุขรัฐ (State Visit) และในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2541

ต้นดอกเหมยเวียดนามที่สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงปลูก

เม่่อครั้งเสด็จไปประทับที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครโฮั่จิมินห์ เม่่อวันที่ 12 มีนาคม 2537

ต้นเหมยเวียดนามมีช่่อวิทยาศาสตร์ว่า Ochna integerrima ชาวเวียดนามเรียกว่า ฮั่วามาย ซึ่ึ่งแปลว่าดอกเหมย  

ส่วนช่่อไทยค่อ ตานเหล่องหร่อช้างน้าว
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หมายกำาหนดการเสด็จพระราชดำาเนินเย่อนสาธารณรัฐเวียดนาม 

(เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเสด็จฯ ไปยังทำาเนียบเอกอัครราชทูต)



182 S A R A N R O M

ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยมีโอกาสเข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้า
รับราชการกระทรวงการต่างประเทศ มีผู้สมัครสาวรายหนึ่งกล่าวว่า  
เธอมีความใฝ่ฝันที่จะเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ เน่่องจาก 
มีความฝันที่จะได้เป็นเอกอัครราชทูต ซึ่ึ่งจะทำาให้เธอได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ  
เพ่่อกราบถวายบังคมลา เธอเคยชมข่าวในพระราชสำานักเห็นภาพเอกอัครราชทูต
ถวายพานธูปเทียนและก้มกราบแทบพระบาท จากนั้นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนำ้าพระมหาสังข์และใบมะตูมที่อยู่ในพระมหาสังข์ 
และทรงเจิมแป้งหอมที่หน้าผากของเอกอัครราชทูต

ในการรับพระราชทานใบมะตูม เอกอัครราชทูตจะยกม่อขวาขึ้น “เอางาน” 
รับพระราชทานใบมะตูมแล้วนำาไปเหน็บไว้ที่ซึ่อกเหน่อหูขวา (แต่ในธรรมเนียมไทย 
ท่ัวไป หญิงทัดหูซึ่้าย ชายทัดหูขวา) หลังจากนั้น พระราชทานพระราชสาส์น
ตราต้ัง ซึ่ึ่งเอกอัครราชทูตจะต้องนำาไปย่่นกับประมุขของประเทศที่ตนประจำาการ 

ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซึ่ิโก

ก�รเข้�เฝ้้�ฯ เพั่�อกร�บถึวิ�ยบังคมื่ล�

ของเอกอัครราช้ท้ตั

การื่พิรื่ะรื่าช้ทานนำ�าพิรื่ะมืห่าสำังข์และ 
ใบมืะตู่มื โดยทั�วไป็ม่ือยู่ด้วยกัน 5 โอกาสำ ได้แก่ 

1) พิรื่ะรื่าช้พิิธ่ิสำถ่าป็นาฐานันดรื่ศัักดิ� 
พิรื่ะรื่าช้วงศ์ั

2) พิรื่ะรื่าช้พิิธ่ิพ่ิช้มืงคลจรื่ดพิรื่ะนังคัล 
แรื่กนาขวัญแก่พิรื่ะยาแรื่กนาและเทพ่ิ 

3) พิรื่ะรื่าช้ทานแก่พิรื่ะบรื่มืวงศัานุวงศ์ั 
และข้าทูลละอองธุิล่พิรื่ะบาท เม่ื�อเจริื่ญพิรื่ะช้นมื 
พิรื่รื่ษาห่ร่ื่อม่ือายุครื่บรื่อบนักษัต่รื่

4) พิิธ่ิเสำกสำมืรื่สำและสำมืรื่สำพิรื่ะรื่าช้ทาน 
5) เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ท่�กรื่าบถ่วายบังคมืลา 

ไป็ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�ในต่่างป็รื่ะเทศั
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ผู้เข่ยนเคยม่ืความืสำงสัำยมืาต่ลอดว่า ทำาไมื
ใบไม้ืมืงคลท่�พิรื่ะรื่าช้ทานต้่องเป็็นใบมืะตู่มื ทำาไมื 
ไม่ืเป็็นใบไม้ือ่�น ๆ เม่ื�อได้เข้ารัื่บรื่าช้การื่ท่�กรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศั จ้งพิยายามืถ่ามืรุ่ื่นพ่ิ� ๆ  ในกรื่ะทรื่วงฯ  
เก่�ยวกับเร่ื่�องน่� แต่่ก็ไม่ืม่ืใครื่สำามืารื่ถ่ต่อบได้อย่าง
มัื�นใจ โช้คด่ท่�ม่ืรุ่ื่นพ่ิ�คนห่น้�งได้แนะนำาให้่ผู้เข่ยน 
เร่ื่ยนถ่ามืเอกอัครื่รื่าช้ทูต่อาวุโสำท่านห่น้�งซึ่้�งมืาจาก
ต่รื่ะกูลเก่าแก่ต่รื่ะกูลห่น้�งแห่่งกรุื่งรัื่ต่นโกสิำนทร์ื่  
ท่านต่อบด้วยความืมัื�นใจว่า ใบมืะตู่มืซ้ึ่�งม่ืสำามืแฉก  
ม่ืรูื่ป็ทรื่งคล้ายต่ร่ื่ศูัล ซ้ึ่�งเป็็นส่ำวนห่น้�งของต่รื่าสัำญลักษณ์์
แห่่งรื่าช้วงศ์ัจักร่ื่ ท่�ป็รื่ะกอบดว้ยต่ร่ื่ศูัลและจักรื่ ห่ร่ื่อ
ท่�รื่วมืเร่ื่ยกว่า “จักร่ื่” เทพิอาวุธิของพิรื่ะวิษณุ์

คนไทยโบรื่าณ์เช่้�อว่า มืะตู่มืเป็็นไม้ืมืงคล
ช้นิดห่น้�งท่�ควรื่ป็ลูกไว้ในบริื่เวณ์บ้าน โดยม่ื 
ความืเช่้�อว่าจะสำามืารื่ถ่ทำาให้่เกิดกำาลังใจและ 
ความืมืานะพิยายามืท่�จะต่่อสู้ำฟัันฝ่าอุป็สำรื่รื่คต่่าง ๆ  
ในช่้วิต่ ผู้เข่ยนเองได้ป็ลูกต้่นมืะตู่มืไว้ท่�บ้านด้วย 
ต้่นห่น้�งเช่้นกัน (ดังท่�เห็่นในรูื่ป็)

ในทางศัาสำนาพิรื่าห่มืณ์์-ฮิั่นดู โดยเฉพิาะ
ไศัวะนิกาย ใบมืะตู่มืถ่่อเป็็นใบไม้ืศัักดิ�สิำทธิิ�ด้วย
ลักษณ์ะพิิเศัษของใบมืะตู่มืท่�ม่ืสำามืใบในห่น้�งก้าน  
เป็็นเสำม่ือนสำัญลักษณ์์แทนพิรื่ะผู้เป็็นเจ้าทั�งสำามื
พิรื่ะองค์ ค่อ พิรื่ะพิรื่ห่มื พิรื่ะวิษณุ์ และพิรื่ะศัิวะ  
ดังนั�น ต้่นมืะตู่มืจ้งเป็็นไม้ืมืงคลท่�ม่ืป็ลูกอยู่ทั�วไป็ 
ต่ามืศัาสำนสำถ่านพิรื่าห่มืณ์์-ฮิั่นดู

สำำาห่รัื่บพิรื่ะมืห่าสัำงข์ท่�ทรื่งใช้้ในการื่ป็รื่ะกอบ
พิิธ่ิเป็็น “สัำงข์นครื่” ซ้ึ่�งเจ้าพิรื่ะยานครื่ศัร่ื่ธิรื่รื่มืรื่าช้ 
เชิ้ญมืาทูลเกล้าถ่วายพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะจอมืเกล้า
เจ้าอยูหั่่ว เล่ากันว่า ในโอกาสำท่�ข้ารื่าช้การื่ชั้�นผู้ให่ญ่
กรื่าบถ่วายบังคมืลาไป็ป็ฏิิบัติ่รื่าช้การื่ในต่่างป็รื่ะเทศั  
พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะจอมืเกล้าเจ้าอยู่หั่วจะทรื่ง 
โป็รื่ดเกล้าฯ เร่ื่ยกสัำงข์นครื่มืาใช้้พิรื่ะรื่าช้ทาน 
นำ�าพิรื่ะพุิทธิมืนต์่ ซ้ึ่�งถ่่อเป็็นครัื่�งแรื่กท่�ม่ืการื่ใช้้ 
พิรื่ะมืห่าสัำงข์ดังกล่าว

ในรัื่ช้กาลต่่อ ๆ มืา ได้ถ่่อเป็็นรื่าช้ป็รื่ะเพิณ่์ 
ใช้้สัำงข์นครื่น่� สำำาห่รัื่บพิรื่ะรื่าช้ทานรื่ดนำ�าแก่ข้ารื่าช้การื่
ท่�เข้าเฝ้าฯ เช่้น เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ท่�เข้าเฝ้าฯ เพ่ิ�อ
กรื่าบถ่วายบังคมืลา พิรื่ะยาแรื่กนาขวัญและเทพ่ิ 
ในพิรื่ะรื่าช้พิิธ่ิพ่ิช้มืงคลจรื่ดพิรื่ะนังคัลแรื่กนาขวัญ  
เป็็นต้่น สัำงข์นครื่เป็็นสัำงข์ท่�เว่ยนซ้ึ่าย ยาว 23 
เซึ่นติ่เมืต่รื่ ริื่�วเว่ยนรื่อบหั่วสัำงข์เล่�ยมืทองคำาสำลัก 
ลายฝังพิลอย ป็ากสัำงข์ม่ื 3 ชั้�น เล่�ยมืทองคำาสำลักลาย
ฝังพิลอย ท่�ตั่วสัำงข์ม่ืดอกมืะเข่อฝังนพิเก้า ร่ื่องป็ลาย
ป็ากสัำงข์ชั้�นนอกม่ืจาร้ื่กอักขรื่ะ “อุ ม่ืมัืง” ส่ำทอง

ต่ลอดรัื่ช้กาลของพิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มื 
ช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่
บพิิต่รื่ ทรื่งพิรื่ะกรื่ณุ์าโป็รื่ดเกลา้ฯ ให้่เอกอัครื่รื่าช้ทูต่
ได้เข้าเฝ้าฯ เพ่ิ�อกรื่าบถ่วายบังคมืลา ม่ืท่านทูต่
ท่านห่น้�งเคยเล่าให้่ผู้เข่ยนฟัังว่า ต่อนท่�ท่านและ
ท่านทูต่ท่านอ่�น ๆ ท่�จะออกป็รื่ะจำาการื่รุ่ื่นเด่ยวกัน  
ได้เข้าเฝ้าฯ เพิ่�อกรื่าบถ่วายบังคมืลา ท่านทูต่ท่านน่�
ได้ยินในห่ลวงรัื่ช้กาลท่� 9 ทรื่งม่ืพิรื่ะกรื่ะแสำรัื่บสัำ�ง 
แก่ท่านทูต่ท่านห่น้�งซ้ึ่�งเป็็นมุืสำลิมืว่า “ท่านทูต่ 
ไม่ืต้่องก้มืกรื่าบฉันก็ได้” 

ท่านทูต่ท่านนั�นกล่าวกับข้าพิเจ้าว่า คงเป็็น
เพิรื่าะทรื่งคำาน้งถ้่งธิรื่รื่มืเน่ยมืป็ฏิิบัติ่ท่�แต่กต่่างกัน
ของแต่่ละศัาสำนา (ต่ามืความืเช่้�อของช้าวมุืสำลิมื  
มืนุษย์ทุกคนเท่าเท่ยมืกันห่มืด จะต่ำ�ากว่าก็เพ่ิยงแค่ 
พิรื่ะผู้เป็็นเจ้าเท่านั�น) ในความืเห่็นของท่านทูต่ 
ท่านนั�น พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะเจ้าอยู่หั่วทรื่งเป็็น 
พิรื่ะเจ้าแผ่นดิน คนไทยทุกคนไม่ืว่าจะนับถ่่อศัาสำนาใด 
ก็สำามืารื่ถ่กรื่าบพิรื่ะองค์ได้

ห่ลายปี็ต่่อมืา ข้าพิเจ้าได้ม่ืโอกาสำเข้าไป็
แสำดงความืยินด่กับท่านทูต่ท่านห่น้�ง ซ้ึ่�งเพิิ�งจะ
กลับจากการื่ไป็เข้าเฝ้าฯ เพ่ิ�อกรื่าบถ่วายบังคมืลา 
ท่านทูต่ท่านนั�นกล่าวกับข้าพิเจ้าว่า วันน่�เป็็นวันท่� 
ท่านม่ืความืภาคภูมิืใจมืากท่�สุำดในช่้วิต่รื่าช้การื่  
ในขณ์ะท่�พูิด ท่านทูต่ท่านนั�นคงไม่ืทรื่าบว่าท่าน 
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ต้นมะตูมที่บ้านของผู้เขียน
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และท่านทูต่ท่านอ่�น ๆ ท่�ได้เข้าเฝ้าเพ่ิ�อกรื่าบ 
ถ่วายบังคมืลาในครัื่�งนั�น จะเป็็นการื่เข้าเฝ้าฯ  
เพ่ิ�อกรื่าบถ่วายบังคมืลาเป็็นครัื่�งสุำดท้ายของ
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ในรัื่ช้กาลท่� 9

ในป็ลายรัื่ช้สำมัืยของรัื่ช้กาลท่� 9 เน่�องจาก 
พิรื่ะพิลานามัืยมิืได้สำมืบูรื่ณ์์แข็งแรื่งเห่ม่ือนก่อน  
ทำาให้่ต้่องรื่ะงับการื่เข้าเฝ้าฯ เพ่ิ�อกรื่าบถ่วายบังคมืลา 
ของเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ซ้ึ่�งเป็็นธิรื่รื่มืเน่ยมืป็ฏิิบัติ่ 
ท่�พิรื่ะมืห่ากษัต่ริื่ย์เท่านั�นจะทรื่งป็รื่ะกอบพิิธ่ิน่� 
ด้วยพิรื่ะองค์เอง ในรัื่ช้กาลปั็จจุบันได้ม่ืการื่ร่ื่�อฟืั�น

ธิรื่รื่มืเน่ยมืป็ฏิิบัติ่น่�ข้�นมืาอ่กครัื่�ง ผู้เข่ยนได้ม่ื
โอกาสำเข้าเฝ้าฯ เพ่ิ�อกรื่าบถ่วายบังคมืลาไป็รัื่บ
ห่น้าท่�เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรุื่งเม็ืกซิึ่โก พิร้ื่อมืกับ
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ท่านอ่�น ๆ อ่ก 17 คน เม่ื�อวันท่�  
24 กันยายน 2563 ณ์ พิรื่ะท่�นั�งอัมืพิรื่สำถ่าน  
ซ้ึ่� ง ถ่่อเป็็นมืงคลสำูงสุำดของช่้วิต่และจะเป็็น 
เคร่ื่�องเต่่อนใจต่นเองเสำมือให้่ป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�รื่าช้การื่
ด้วยความืมืานะพิยายามื เต่็มืกำาลังกาย กำาลังใจ  
และกำาลังสำติ่ปั็ญญาสำมืกับท่�ได้รัื่บพิรื่ะรื่าช้ทาน  
“ใบมืะตู่มื” และนำ�าพิรื่ะพุิทธิมืนต์่แล้ว 
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การพัฒนาท่ีย่ังย่นเป็นเป้าหมายสำาคัญในการดำาเนินนโยบายการทูต 
เพ่่อการพัฒนาของไทย ซึ่ึ่งได้ผลักดัน SEP for SDGs Partnership  
โดยการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Philosophy: SEP) สู่ประชาคมโลก แต่การดำาเนินการในประเทศพัฒนาแล้ว 
ประเทศกำาลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา ย่อมมีความยากง่ายแตกต่างกัน 
ตามสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชากร

บทความน้ีเป็นกรณีศึกษาของบรูไนดารุสซึ่าลามเพ่่อตอบโจทย์  
How to turn SEP into action? บรูไนฯ เป็นประเทศเพ่่อนบ้านในอาเซึ่ียน
บนเกาะบอร์เนียว มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ บรูไนฯ  
และไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมา 35 ปีแล้ว 

รุจ ธรรมมงคล

เอกอัครราชทูต ณ คูเวต

ก�รเผิยแพัร่หัลักปีรัชีญ�ของเศรษฐกิจพัอเพัียง

ในบร้ไนดารุสซีาลาม

คนบรูื่ไนนิยมืข้าวและผลไม้ืไทยอย่างมืาก  
และรู้ื่จักไทยมืากกว่าท่�คนไทยรู้ื่จักบรูื่ไนฯ ในปี็ 2560 
ช้าวบรืู่ไนได้ร่ื่วมืแสำดงความืเส่ำยใจต่่อการื่สำวรื่รื่คต่ 
ของพิรื่ะบาทสำมืเดจ็พิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภมิูืพิล
อดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ และรัื่บทรื่าบถ้่ง
พิรื่ะรื่าช้กรื่ณ่์ยกิจเพ่ิ�อพัิฒนาป็รื่ะเทศั แต่่ห่ากเอ่ยถ้่ง  
SEP คนบรูื่ไนไม่ืม่ืใครื่รู้ื่จักห่ร่ื่อได้ยินมืาก่อน ทรื่าบ
แต่่ว่าการื่เกษต่รื่ของไทยเจริื่ญก้าวห่น้ากว่ามืาก

การื่เผยแพิร่ื่ SEP ในป็รื่ะเทศัน่�ยากลำาบาก
กว่าในป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้านท่�ม่ืพิรื่มืแดนติ่ดกับไทย 

บรูื่ไนฯ เป็็นป็รื่ะเทศัมุืสำลิมื ภาคการื่เกษต่รื่ล้าห่ลัง  
และม่ืเกษต่รื่กรื่ไมื่มืากเพิรื่าะแรื่งงานสำ่วนให่ญ ่
ทำางานในอุต่สำาห่กรื่รื่มืปิ็โต่รื่เคม่ื กอป็รื่กับป็รื่ะช้าช้น
ได้รัื่บสำวัสำดิการื่จากรื่ัฐทั�งการื่ศ้ักษา ท่�อยู่อาศััย  
และเบ่�ยครื่องช่้พิ จ้งไม่ืให้่ความืสำำาคัญต่่อการื่เกษต่รื่
มืากนกั จนกรื่ะทั�งในปี็ 2559 สำมืเดจ็พิรื่ะรื่าช้าธิิบด่
แห่่งบรูื่ไนฯ ได้ม่ืรัื่บสัำ�งเร่ื่�องการื่พ้ิ�งพิาต่นเอง (self- 
sufficiency) โดยการื่พิัฒนาด้านการื่เกษต่รื่ และ
ห่ลังจากนั�นก็ม่ืรัื่บสัำ�งเร่ื่�องน่�ในห่ลายโอกาสำ ในป็ี 
นั�นเอง ผมืได้ไป็ป็รื่ะจำาการื่ท่�สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
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ณ์ บันดาร์ื่เสำร่ื่เบกาวัน และได้รัื่บทรื่าบพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ 
ดังกล่าวทางโทรื่ทัศัน์และห่นังส่ำอพิิมืพ์ิ จ้งเห็่นโอกาสำด่ 
ท่�จะผลักดันและขับเคล่�อนนโยบายของกรื่ะทรื่วงฯ  
เพ่ิ�อเผยแพิร่ื่ SEP ในบรูื่ไนฯ และได้ป็ร้ื่กษาลู่ทาง
ดำาเนินการื่กับเอกอัครื่รื่าช้ทูต่พ่ิรื่วชิ้ สุำวรื่รื่ณ์ป็รื่ะเทศั 

ห่ลายคนคงม่ืคำาถ่ามืว่า “เริื่�มืต้่น” อย่างไรื่  
ผมืขอต่อบวา่ เริื่�มืจากการื่ห่าความืรู้ื่โดยอ่านบทความื
เก่�ยวกับ SEP จำานวนมืากในเว็บไซึ่ต์่ และห่นังส่ำอ  
The Wisdom of the Monarch ซ้ึ่�งพิอจะจับ 
ใจความืสำำาคัญป็รื่ะการื่ห่น้�งค่อห่ลักการื่ทรื่งงาน  
“เข้�ใจ - เข้�ถึง - พัฒน�” ดังนั�น ผมืจ้งนำาห่ลักการื่ 
ดังกล่าวมืาป็รื่ะยุกต์่ใช้้ ดังน่� 

1. ก�รพััฒน�ก�รเกษตรของบรูไนฯ และ
ปีัญหั�ทำี�ปีระสุบ  

ผมืเริื่�มืนับห่น้�งโดยการื่ไป็พิบห่าร่ื่อกับ 
เจ้าห่น้าท่�กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่บรืู่ไนฯ (ช้่�อเต็่มืค่อ
กรื่ะทรื่วงทรัื่พิยากรื่ธิรื่รื่มืช้าติ่และการื่ท่องเท่�ยว)  
และการื่สำำารื่วจแป็ลงนาแต่่ละพ่ิ�นท่� จ้งทรื่าบว่า
บรูื่ไนฯ ม่ืพ่ิ�นท่�ป็ลูกข้าวท่�แป็ลงนา Wasan, Batang  
Perhentian, Limau Manis และ Batong เพ่ิยง 4 แห่่ง  
ซ้ึ่�งป็ลูกข้าวได้ป็รื่ะมืาณ์ 1,526 ตั่น ห่ร่ื่อร้ื่อยละ 4.75  
ของความืต้่องการื่ทั�งป็รื่ะเทศั 33,000 ตั่น/ปี็ ขณ์ะท่� 
รัื่ฐบาลตั่�งเป้็าห่มืายท่�จะเพิิ�มืผลผลิต่ข้าวให้่ได้  
11,448 ตั่น ภายในปี็ 2563

ปั็ญห่าสำำาคัญของการื่เกษต่รื่บรูื่ไนฯ ค่อดิน
เป็็นกรื่ดห่ร่ื่อดินเป็ร่ื่�ยว การื่ผลติ่ข้าวม่ืจำานวนนอ้ยมืาก  
และขาดแคลนการื่กักเก็บนำ�าเพ่ิ�อการื่เกษต่รื่โดย
ต้่องพ้ิ�งพิานำ�าจากเข่�อน Imang แห่่งเด่ยว ในอด่ต่
บรูื่ไนฯ ป็ลูกข้าวพัินธ์ุิพ่ิ�นเม่ืองช่้�อ laila ท่�แป็ลงนา  
Wasan โดยม่ืผลผลิต่ป็รื่ะมืาณ์ 3 เมืต่ริื่กตั่นต่่อ
เฮั่กต่าร์ื่ (1 เฮั่กต่าร์ื่เท่ากับ 6.25 ไร่ื่) และเม่ื�อเด่อน
ตุ่ลาคมื 2561 ได้เริื่�มืป็ลูกข้าวพัินธ์ุิผสำมืท่�พัิฒนา 
ข้�นมืา ค่อ titih แต่่ก็ผลิต่ได้แค่ 8 เมืต่ริื่กตั่นต่่อ
เฮั่กต่าร์ื่สำำาห่รัื่บการื่เพิาะป็ลูก 1 ครัื่�ง/ปี็ 

ปั็จจุบันผลผลิต่การื่เกษต่รื่บรูื่ไนฯ คิดเป็็น
ร้ื่อยละ 1 ของผลผลิต่มืวลรื่วมืภายในป็รื่ะเทศั  
โดยยังต้่องนำาเข้าข้าว ผัก ผลไมื้ พ่ิ�นท่�การื่เกษต่รื่
ป็รื่ะสำบปั็ญห่าดินเป็็นกรื่ด แห่ล่งนำ�า พัินธ์ุิข้าว การื่ใช้้ 
ปุ๋็ยเคม่ื และในภาคเกษต่รื่ม่ืแต่่ผู้สูำงอายุ ปั็ญห่า 
เห่ล่าน่�สำะสำมืมืานาน จนเม่ื�อ 5 ปี็ท่�ผ่านมืา สำมืเด็จ
พิรื่ะรื่าช้าธิิบด่ทรื่งเริื่�มืให้่ความืสำำาคัญ ทำาให้่ห่น่วยงาน 
ท่�เก่�ยวข้องกรื่ะต่่อร่ื่อร้ื่นท่�จะห่าทางแก้ไขปั็ญห่า  
การื่ท่�เรื่าเริื่�มืทำาห่น้าท่� door knocker และพูิดคุย
กับเจ้าห่น้าท่�อย่างเป็็นกันเองและลงพ่ิ�นท่�จริื่ง ทำาให้่
รื่วบรื่วมืข้อมูืลท่�จะป็ะติ่ดป็ะต่่อเป็็นภาพิกว้างข้�น 
ท่�พิอจะเข้าใจสำภาพิเศัรื่ษฐกจิ การื่พัิฒนาการื่เกษต่รื่
และปั็ญห่าท่�เขาต้่องพ้ิ�งพิาความืช่้วยเห่ล่อจาก 
มิืต่รื่ป็รื่ะเทศั โดยเฉพิาะอย่างยิ�งการื่นำาเข้าข้าว  
เน่�อสัำต่ว์ ผักและผลไม้ื 

2. ก�รติดต่อปีระสุ�นง�นกับฝ้่�ยบรูไนฯ  
ทำุกระดับ 

ต่ลอดช้ว่งปี็ 2561 ผมืไดล้งพ่ิ�นท่�กับเจ้าห่น้าท่�
กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่บรูื่ไนฯ ห่ลายครัื่�ง และได้ห่าร่ื่อกับ 
Pengiran Kamalrudzaman ป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ ทุกคน
เห็่นว่า ไทยเป็็นต่น้แบบสำำาห่รัื่บการื่พิฒันาการื่เกษต่รื่
ของบรูื่ไนฯ ป็รื่ะกอบกับบรูื่ไนฯ นำาเข้าข้าวไทยเป็็น
อันดับ 1 และเป็็นท่�นิยมืมืาก ทั�งน่� ในกรื่อบทวิภาค่  
ทั�งสำองฝ่ายได้ลงนามืใน MoU on Agricultural 
Cooperation และม่ืการื่จัดตั่�ง Joint Agricultural 
Working Group ในช้ว่งการื่เยอ่นบรื่ไูนฯ อยา่งเป็็น
ทางการื่ของนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่เม่ื�อปี็ 2558 แต่่ผ่านมืา  
4 ปี็แล้ว ก็ยงัไม่ืม่ืการื่ป็รื่ะชุ้มืรื่ะห่ว่างกันเลย ซ้ึ่�งทำาให้่
บรูื่ไนฯ คลางแคลงใจถ้่งความืจริื่งใจของไทยเสำมือมืา

ผมืและคุณ์วสุำฯ เลขานุการื่เอก ได้พิยายามื
ติ่ดต่่อป็รื่ะสำานงานห่ร่ื่อติ่ดต่ามืผลกับห่น่วยงานไทย  
แต่่ก็เผชิ้ญอุป็สำรื่รื่คท่�เป็ร่ื่ยบเสำม่ือนคล่�นซัึ่ดฝั�ง ซ้ึ่�งเรื่า
อาจคิดในแง่บวกได้ว่า กรื่ะทรื่วงอ่�น ๆ ต่่างม่ืภารื่กิจ
ของต่นและให้่ความืสำำาคัญกับเร่ื่�องภายในป็รื่ะเทศั 
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เป็็นลำาดับแรื่ก และห่ากเป็็นเร่ื่�องต่่างป็รื่ะเทศั  
จะเป็็นป็รื่ะเทศัเพ่ิ�อนบ้าน จ่น ญ่�ปุ่็น สำห่รัื่ฐฯ และยุโรื่ป็  
สำำาห่รัื่บบรูื่ไนฯ ป็รื่ะเทศัเล็ก ๆ ก็อาจป็รื่ะวิงไว้ก่อน  
และห่ากผู้ให่ญ่ไม่ืได้สัำ�งการื่ เจ้าห่น้าท่�รื่ะดับล่าง 
ก็ไม่ืกล้าเสำนอแนะห่ร่ื่อดำาเนินการื่เช่้นกัน ดังนั�น ผมืจ้ง 
ตั่ดสิำนใจติ่ดต่่อไป็ท่�สำำานักงานเลขานุการื่รัื่ฐมืนต่ร่ื่
กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่และสำห่กรื่ณ์์ และได้คุยกับคุณ์แต่ง  
เลขานุการื่ ดรื่.วิวัฒน์ ศััลยกำาธิรื่ รัื่ฐมืนต่ร่ื่ช่้วย 
ว่าการื่กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่ฯ ห่ร่ื่ออาจารื่ย์ยักษ์ โดย
เล่าเร่ื่�องให้่ฟัังทั�งห่มืด และแจ้งไอด่ไลน์ไว้ให้่สำำาห่รัื่บ
ป็รื่ะสำานงาน ห่ลังจากนั�นไม่ืถ้่ง 1 ชั้�วโมืง คุณ์แต่ง 
ส่ำงไลน์กลับมืาแจ้งว่า ท่านรัื่ฐมืนต่ร่ื่ช่้วยฯ ทรื่าบแล้ว  
และเห็นด้วยว่�..นี่เป็นโอก�สที่ดีม�กสำ�หรับ 
ก�รเผยแพร ่SEP ของรชัก�ลท่ี 9 และจะจัดป็รื่ะชุ้มื
ห่าร่ื่อภายในกรื่ะทรื่วงเกษต่รื่ฯ เพ่ิ�อห่าแนวทาง
ดำาเนินการื่ต่่อไป็

เม่ื�อได้รัื่บข้อความืดังกล่าว ผมืได้เร่ื่ยนท่านทูต่ 
พ่ิรื่วิช้ฯ ทรื่าบและในช้่วงท่�ท่านทูต่ไป็ไทยอ่ก 
สัำป็ดาห์่ถั่ดมืาเพ่ิ�อห่าร่ื่อกับกรื่ะทรื่วงฯ เก่�ยวกับ 

การื่ก่อสำร้ื่างท่�ทำาการื่แห่่งให่ม่ืในบรูื่ไนฯ ก็ได้นัดห่มืาย
ให้่ท่านทูต่แวะไป็เย่�ยมืคารื่วะท่านรัื่ฐมืนต่ร่ื่ช่้วย 
วิวัฒน์ฯ ด้วย ขณ์ะเด่ยวกันในบรูื่ไนฯ ผมืได้รัื่บเชิ้ญ 
ไป็ช้มืการื่แข่งขัน ASEAN Junior Football และ 
ได้นั�งข้างห่ลัง Dato Ali Pong รัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่
กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่บรูื่ไนฯ จ้งได้เร่ื่ยนให้่ท่านทรื่าบ 
เร่ื่�องภูมิืห่ลังการื่เกษต่รื่ และขอไป็เย่�ยมืคารื่วะทา่น 
ในวันรุ่ื่งข้�น การื่ห่าร่ื่อเป็็นไป็ด้วยด่เพิรื่าะเรื่าแสำดง
ความืจริื่งใจและความืตั่�งใจท่�จะช่้วยเห่ล่อ ผมืขอให้่  
Dato Ali ช่้วยออกห่นงัส่ำอเชิ้ญ ดรื่.ววัิฒน์ฯ มืาเยอ่น 
บรูื่ไนฯ ด้วย เพิรื่าะทา่นม่ืความืรู้ื่และป็รื่ะสำบการื่ณ์์
จากการื่ต่ามืเสำด็จรัื่ช้กาลท่� 9 มืานาน ซ้ึ่�งจะเป็็น
ป็รื่ะโยช้น์ยิ�งต่่อการื่แก้ไขปั็ญห่าดินเป็็นกรื่ดและ 
การื่พัิฒนาการื่ป็ลูกข้าวของบรูื่ไน

ป็ลายปี็ 2561 เป็็นช้ว่งเวลาท่�ผมืต้่องทำาห่น้าท่� 
อุป็ทูต่รัื่กษาการื่และตั่�งใจจะผลักดันเร่ื่�อง SEP 
ในบรืู่ไนฯ ให่้บังเกิดผลเท่าท่�สำามืารื่ถ่ทำาได้ และ
ป็รื่ะจวบเห่มืาะกับท่�สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า  
กรื่มืสำมืเด็จพิรื่ะเทพิรัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำาเนินเย่อนบรูไนดารุสซึ่าลาม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 
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กุมืาร่ื่ จะเสำด็จฯ ทรื่งนำาข้ารื่าช้การื่และนักเร่ื่ยน
โรื่งเร่ื่ยนนายร้ื่อยพิรื่ะจุลจอมืเกล้า รื่วมื 90 คน 
เยอ่นบรื่ไูนฯ รื่ะห่ว่างวันท่� 31 ตุ่ลาคมื - 1 พิฤศัจกิายน 
2561 เพ่ิ�อศ้ักษาป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ วัฒนธิรื่รื่มื การื่เกษต่รื่
และพิลังงาน ผมืคิดว่าจังห่วะช่้างป็รื่ะจวบเห่มืาะนัก  
ฟ้ัาช่้างส่ำงเสำริื่มืป็ณิ์ธิานของผู้คน ดังนั�น สำถ่าน 
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ ได้ห่าร่ื่อกับกรื่ะทรื่วงเกษต่รื่บรูื่ไนฯ  
อย่างใกล้ชิ้ดและจัดให้่เสำด็จฯ ไป็ทอดพิรื่ะเนต่รื่
แป็ลงนา Wasan  

ผมืยังจำาได้เสำมือว่า สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า  
กรื่มืสำมืเดจ็พิรื่ะเทพิรื่ตั่นรื่าช้สำดุา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กมุืาร่ื่  
ทรื่งจดบันท้กอย่างละเอ่ยดในช่้วงฟัังคำาบรื่รื่ยาย 
เก่�ยวกับการื่ป็ลูกข้าวของบรูื่ไนฯ และรัื่บสัำ�งว่า  
เรื่าควรื่จะช้่วยเห่ล่อเขาด้านการื่เกษต่รื่และป็ัญห่า
ดินเป็็นกรื่ด เช่้น การื่ไป็ศูันย์ศ้ักษาการื่พัิฒนา 
อันเน่�องมืาจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่พิิกุลทอง ซ้ึ่�งเป็็น 
สำถ่านท่�เร่ื่ยนรู้ื่ท่�ด่ด้านการื่แก้ไขปั็ญห่าดินเป็็นกรื่ด  
ห่ร่ื่อเรื่าอาจจะช่้วยตั่�งแป็ลงนาสำาธิิต่เห่ม่ือน
กับท่�ดำาเนินการื่ในเลโซึ่โทด้วยก็ได้ ซ้ึ่�งนับเป็็น 
พิรื่ะมืห่ากรุื่ณ์าธิิคุณ์เป็็นอย่างสูำง เม่ื�อวันท่� 1 
พิฤศัจิกายน 2561 สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า 
กรื่มืสำมืเด็จพิรื่ะเทพิรัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้
กุมืาร่ื่ ได้เข้าเฝ้าสำมืเด็จพิรื่ะรื่าช้าธิิบด่แห่่งบรูื่ไนฯ  
ซ้ึ่�งได้ม่ืรัื่บสัำ�งขอความืช่้วยเห่ล่อจากไทยในด้าน
การื่เกษต่รื่เช่้นกัน 

การื่เข้าไป็ป็รื่ะสำานงานและเข้าถ้่งเจ้าห่น้าท่�
ทุกรื่ะดับชั้�นไป็จนถ้่งรื่ะดับรัื่ฐมืนต่ร่ื่ม่ืส่ำวนสำำาคัญ 
ให้่เข้าใจการื่พัิฒนาการื่เกษต่รื่บรูื่ไนฯ มืากข้�น  
และเข้าถ้่งป็รื่ะเด็นปั็ญห่าและความืป็รื่ะสำงค์ของ 
ผู้ขอความืช่้วยเห่ล่อ ด้วยเห่ตุ่น่� การื่เข้�ถึงในกรื่ณ่์น่� 
จ้งไมื่ใช้่แต่่เพิ่ยงก�รเข้�ถึงปัญห�แท้จริงเท่านั�น  
แต่่รื่วมืถ้่งการื่เข้�ถึงบุคคลรื่ะดับต่่าง ๆ ตั่�งแต่่รื่ะดบั
ป็ฏิิบัติ่จนถ้่งรื่ะดับนโยบาย ทำาให้่เข้าใจภาพิรื่วมื
ปั็ญห่าทั�งห่มืดท่�เอ่�อต่่อการื่ป็รื่ะสำานงานรื่ะห่วา่งกัน  
ในกรื่ณ่์บรูื่ไนฯ ผมืเห็่นว่าการื่เสำด็จฯ เย่อนบรูื่ไนฯ  

ของสำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า กรื่มืสำมืเด็จ 
พิรื่ะเทพิรื่ตั่นรื่าช้สำดุา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กมุืาร่ื่ ในช่้วง
ดังกล่าวม่ืส่ำวนสำำาคัญยิ�งต่่อการื่ช่้วยเห่ล่อแก้ไขปั็ญห่า
การื่เกษต่รื่ให้่แก่บรูื่ไนฯ โดยเป็็นห่น้�งในป็รื่ะเด็น
ห่าร่ื่อกับพิรื่ะป็รื่ะมุืขของป็รื่ะเทศั และท่�สำำาคัญยิ�ง 
ค่อช่้วยป็ลดล็อกความืกังวลของแต่่ละฝ่ายท่�จะ 
นำาศัาสำต่ร์ื่พิรื่ะรื่าช้ามืาช่้วยแก้ปั็ญห่าการื่เกษต่รื่ 
ในป็รื่ะเทศัน่� 

3. ก�รหั�ร่อระหัวิ่�งปีระเทำศเพั่�อวิ�งแผิน
ดำ�เนินก�ร 

การื่ทำางานร่ื่วมืกันรื่ะห่ว่างสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
ณ์ บันดาร์ื่เสำร่ื่เบกาวันและกรื่ะทรื่วงเกษต่รื่บรูื่ไนฯ  
ค่บห่น้าอยา่งรื่วดเร็ื่ว ผมืได้เข้าเย่�ยมืคารื่วะ Dato Ali  
บ่อยมืากข้�น เพ่ิ�อติ่ดต่ามืงานท่�ม่ืพิรื่ะรื่าช้กรื่ะแสำ 
รัื่บสัำ�งไว้ และเต่ร่ื่ยมืการื่เยอ่นบรื่ไูนฯ ของรื่ฐัมืนต่ร่ื่ช้ว่ย 
ว่าการื่กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่ฯ พิร้ื่อมืคณ์ะ รื่ะห่ว่างวันท่� 
16 - 19 ธัินวาคมื 2561  

การื่เย่อนบรูื่ไนฯ ของรื่ัฐมืนต่ร่ื่ช่้วยวิวัฒน์ฯ  
ภายห่ลังการื่เสำด็จฯ ของสำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า  
กรื่มืสำมืเด็จพิรื่ะเทพิรัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มื 
รื่าช้กุมืาร่ื่ ได้ช่้วยสำร้ื่างพิลวัต่ให้่ภารื่กิจการื่เผยแพิร่ื่  
SEP อย่างมืาก ในวันแรื่กท่�เดินทางถ้่งบรูื่ไนฯ  
ท่านอาจารื่ย์ยักษ์ไป็สำำารื่วจแป็ลงนา Wasan  
และใช้้ม่ือถ่อนต้่นข้าวข้�นมืา และบอกว่าต้่นข้าว
รื่ากสัำ�นมืากและม่ืส่ำดำามืากกว่าส่ำขาว เพิรื่าะดิน 
ไม่ืม่ืคุณ์ภาพิ เป็็นกรื่ดและขาดจุลินทร่ื่ย์ (ต้่นข้าว 
ในบรูื่ไนฯ สูำงป็รื่ะมืาณ์ 15 นิ�ว ขณ์ะท่�ต้่นข้าวไทยสำงู
เฉล่�ยป็รื่ะมืาณ์ 2 - 3 ฟุัต่) การื่จดัแป็ลงนาไมืเ่ป็็นรื่ะบบ  
คันนาแคบมืากและขาดท่�กักเก็บนำ�า ค่าความืเป็็นกรื่ด 
ในนาอยู่ป็รื่ะมืาณ์รื่ะดับ 4 ซ้ึ่�งไม่ืสูำงมืากเม่ื�อเท่ยบ
กับพ่ิ�นท่�นาในจังห่วัดภาคใต้่ของไทย ซ้ึ่�งการื่แก้ไข
ปั็ญห่าม่ืห่ลายวิธ่ิ ทั�งการื่แกล้งดิน การื่ใช้้นำ�าล้าง  
ใช้้ปู็นมืาร์ื่ลเคล้าห่น้าดิน การื่ใช้้จุลินทร่ื่ย ์การื่ป็รัื่บป็รุื่ง
ดินและการื่ป็รัื่บป็รุื่งพ่ิ�นท่�ทำานา เป็็นต้่น
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รัื่ฐมืนต่ร่ื่ช้่วยวิวัฒน์ฯ ได้เดินทางต่่อไป็ยัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยก่ารื่เกษต่รื่บรูื่ไน IBTE เพ่ิ�อบรื่รื่ยาย 
ให้่นักศ้ักษา ข้ารื่าช้การื่และเกษต่รื่กรื่บรูื่ไนฯ  
เป็็นเวลา 2 ชั้�วโมืง ในหั่วข้อ SEP และการื่นำาไป็ใช้้ 
พัิฒนาการื่เกษต่รื่ ซ้ึ่�งได้รัื่บความืสำนใจอย่างมืาก  
ม่ืการื่ถ่ามื-ต่อบจนล่วงถ้่งช่้วงอาห่ารื่กลางวัน  
ห่ลังจากนั�น ท่านไป็เย่�ยมืช้มื Imang Dam  
เข่�อนเก็บนำ�าเพ่ิ�อการื่เกษต่รื่แห่่งเด่ยว ซ้ึ่�งท่าน 
แนะนำาว่า เม่ื�อบรูื่ไนฯ ม่ืป็ริื่มืาณ์ฝนต่กห่นาแน่นกว่าไทย  
ก็ควรื่จะกักเก็บนำ�าฝนสำำาห่รัื่บการื่เกษต่รื่ โดยจัดทำา
อ่างกักเก็บนำ�าฝนบรื่ิเวณ์รื่อบ ๆ แป็ลงนาเพิ่�อใช้้ 
ห่ล่อเล่�ยงต้่นข้าวและพ้ิ�งพิานำ�าจากเข่�อนเฉพิาะ 
ในห่น้าแล้ง

การื่ป็รื่ะชุ้มืห่าร่ื่อไทย - บรูื่ไนฯ ด้านการื่เกษต่รื่
จัดข้�นในวันสุำดท้ายของการื่เยอ่น โดยม่ืสำารื่ะสำำาคัญ
ค่อ ฝ่ายไทยพิร้ื่อมืให้่ความืช่้วยเห่ล่อและร่ื่วมืม่ือแก้ไข
ปั็ญห่าการื่เกษต่รื่แก่บรูื่ไนฯ ซ้ึ่�งม่ืปั็ญห่าเร่ื่งด่วนค่อ
เร่ื่�องดินเป็็นกรื่ด การื่ไมืใ่ช้้สำารื่จุลินทร่ื่ยจ์ากธิรื่รื่มืช้าต่ิ  
การื่จัดสำร้ื่างคันนาท่�ไม่ืเอ่�อต่่อการื่ป็ลูกข้าว โดยเสำนอ 
ให้่ทำาแป็ลงนาแบบ big bun ท่�ม่ืความืกว้างสำำาห่รัื่บ
กักนำ�าและป็ลูกพ่ิช้ผลบริื่เวณ์คันนา ปั็ญห่าพัินธ์ุิข้าว  
บุคลากรื่ การื่กักเก็บและรื่ะบายนำ�า ไม่ืม่ืการื่ใช้้
นำ�าฝนสำำาห่รัื่บการื่เกษต่รื่ทั�งท่�ม่ืป็ริื่มืาณ์นำ�าฝนต่่อปี็
มืากกว่าไทย

ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำาธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตำาแหน่งในขณะนั้น) พร้อมคณะ  

เย่อนบรูไนดารุสซึ่าลามระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2561 
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ในการื่น่� การื่วางแผนงานการื่พัิฒนา 
ในเบ่�องต้่นได้เริื่�มืดำาเนินการื่แล้ว โดยม่ืขั�นต่อนดังน่�

1. การื่สำำารื่วจพ่ิ�นท่�และการื่รื่วบรื่วมืข้อมูืล
และปั็ญห่าต่่างๆ รื่วมืทั�งวางแผนการื่พัิฒนาร่ื่วมืกัน

2. ฝ่ายไทยเชิ้ญบรูื่ไนฯ ไป็ทัศันศ้ักษาโครื่งการื่
การื่พัิฒนาการื่เกษต่รื่ของไทย รื่วมืทั�งศูันย์ศ้ักษา
การื่พัิฒนาอันเน่�องมืาจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่พิิกุลทอง  
ต่ลอดจนการื่ป็รื่ะชุ้มืห่าร่ื่อกับฝ่ายไทยเพิ่�อจัดทำา  
Action Plan

3. ฝ่ายบรูื่ไนฯ พิร้ื่อมืท่�จะยกแป็ลงนา  
2 เฮั่กต่าร์ื่ให้่ฝ่ายไทยจัดทำาแป็ลงนาสำาธิิต่แบบ  
big bun เพ่ิ�อแก้ไขปั็ญห่าดินเป็็นกรื่ด และการื่ป็ลูก
พ่ิช้อ่�น ๆ ในบริื่เวณ์พ่ิ�นท่�แป็ลงนา Wasan ห่ร่ื่อ 
ท่�อ่�น ๆ ต่ามืท่�ฝ่ายไทยป็รื่ะสำงค์ 

รัื่ฐมืนต่ร่ื่ช่้วยวิวัฒน์ฯ แจ้งฝ่ายบรูื่ไนฯ ด้วยว่า  
ไม่ืต้่องกังวลว่า ห่ลังจากรื่ับความืช้่วยเห่ล่อจาก
ไทยแล้ว บรูื่ไนฯ จะป็ลูกข้าวได้มืากข้�น ทำาให้่ 
นำาเข้าข้าวจากไทยลดลง รัื่ช้กาลท่� 9 รัื่บสัำ�งเสำมือว่า  
“Our loss is Our gain” ซึ่้�งในกรื่ณ่์น่�มิืต่รื่ภาพิ
สำำาคัญมืากสำำาห่รัื่บไทย เม่ื�อได้ยินเช่้นน่� Dato Ali 
และข้ารื่าช้การื่กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่เอ่ยขอบคุณ์เบา ๆ  
พิร้ื่อมืด้วยรื่อยยิ�มื Dato Ali กล่าวว่า แม้ืพ่ิ�นท่�
บรูื่ไนฯ ทั�งห่มืดป็ลูกข้าวได้มืากข้�น ก็ยังไม่ืเพ่ิยงพิอ 
สำำาห่รัื่บการื่บริื่โภค และต้่องนำาเข้าจากไทยอยู่
เช่้นเดิมื บรูื่ไนฯ จะไม่ืล่มืความืช่้วยเห่ล่อครัื่�งน่� 
จากไทย ผมืได้เร่ื่ยนรัื่ฐมืนต่ร่ื่ช่้วยวิวัฒน์ฯ ว่า โช้คด่ท่� 
ท่านมืาเย่อนและเสำนอความืช้่วยเห่ล่อเส่ำยก่อน  
เพิรื่าะทั�งจ่น มืาเลเซ่ึ่ย อินโดน่เซ่ึ่ย และเว่ยดนามื ต่่างก็ 
พิยายามืจะเข้ามืาเช่้นกัน และใครื่่ขอขอบพิรื่ะคุณ์
ท่�ช่้วยผลักดันเร่ื่�อง SEP ในบรูื่ไนฯ

ความืร่ื่วมืม่ือรื่ะห่ว่างสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ -  
กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่และสำห่กรื่ณ์์ไทย - กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่   
บรูื่ไนฯ ในการื่ศ้ักษาดูงานในพ่ิ�นท่� ป็รื่ะชุ้มืห่าร่ื่อ  
และวางแผนพัฒน� เพ่ิ�อแก้ไขปั็ญห่าและส่ำงเสำริื่มื

ความืรื่่วมืม่ือด้านการื่เกษต่รื่อย่างจรื่ิงจังจะช้่วย
วางรื่ากฐานสำำาคัญต่่อการื่นำา SEP มืาป็รื่ะยุกต์่ใช้้
ในบรูื่ไนฯ ต่่อไป็ในวันห่น้า เรื่าคาดห่วังไว้เช่้นนั�น... 
และก็ต้่องขอถ่่อโอกาสำขอบคุณ์กรื่ะทรื่วงเกษต่รื่ 
และสำห่กรื่ณ์์ และกรื่มืเอเช่้ยต่ะวันออกท่�สำนับสำนุน
การื่ทำางานของสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ มืาโดยต่ลอด

ผมืขอสำรืุ่ป็ส่ำงท้ายว่า การื่เข้�ใจสำภาพิ
การื่เกษต่รื่ เข้�ถึงปั็ญห่าและเจ้าห่น้าท่�ทุกรื่ะดับชั้�น  
และการื่พัฒน�แผนงานอย่างเป็็นขั�นต่อนและ 
ม่ืป็รื่ะสิำทธิิภาพิ ม่ืส่ำวนสำำาคัญต่่อการื่ทำางาน  
ซ้ึ่�งพิอลงมื่อทำายิ�งทำาให่้เข้าใจห่ลักการื่ทรื่งงานว่า  
ช่้วยส่ำงเสำริื่มืแนวคิดและการื่ทำางานท่�เป็็นรื่ะบบ 
อย่างยิ�ง การื่เผยแพิร่ื่ SEP ในบรูื่ไนฯ ท่�เป็็นป็รื่ะเทศั
มุืสำลิมืแห่่งแรื่กท่�เริื่�มืยอมืรัื่บ SEP เป็็นจุดเริื่�มืต้่นท่�ด่  
แต่่สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ฯ ต้่องติ่ดต่ามืผลอย่าง 
ต่่อเน่�องและป็รื่ะคับป็รื่ะคองความืรื่ว่มืม่ือให้่ค่บห่น้า  
เพิรื่าะผลลัพิธ์ิท่�ต่ามืมืาไม่ืใช่้เร่ื่�อง SEP อย่างเด่ยว
เท่านั�น แต่่เป็็นเร่ื่�องการื่ให่้ความืช้่วยเห่ล่อแก ่
มิืต่รื่ป็รื่ะเทศัในช้่วงเวลาท่�ต้่องการื่ความืช้่วยเห่ล่อ
อย่างแท้จริื่ง ซ้ึ่�งจะเป็็นผลด่ต่่อความืสัำมืพัินธ์ิ 
ทวิภาค่และในกรื่อบอาเซ่ึ่ยนซ้ึ่�งกำาลังสำร้ื่าง ASEAN 
Community ท่�ไม่ืทิ�งใครื่ไว้ข้างห่ลัง

การื่เผยแพิร่ื่ SEP ในต่่างป็รื่ะเทศัครัื่�งน่� 
นับเป็็นภารื่กิจลักษณ์ะน่�ครัื่�งแรื่กในช่้วิต่รื่าช้การื่ 
ของผมืและม่ืความืแป็ลกให่ม่ืยิ�ง เพิรื่าะในอด่ต่ 
ผมืมัืกอยูใ่นห้่องป็รื่ะชุ้มืห่ร่ื่อเดินทางไป็ต่่างป็รื่ะเทศั 
การื่เดินต่ามืคันนาแต่กต่่างจากการื่เดินต่ามืผู้บังคับ
บัญช้าบนพิรื่มืแดงอย่างมืาก เพิรื่าะอยูกั่บธิรื่รื่มืช้าติ่
ภายใต้่สำายลมืและแสำงแดด รื่องเท้าท่�สัำมืผัสำดิน 
ก็ช่้วยลดความืเคร่ื่ยดและอัต่ต่าลงด้วยเช่้นกัน และ
รู้ื่ส้ำกถ้่งความืภาคภูมิืใจว่า การื่มืาป็รื่ะจำาการื่ครัื่�งน่�
ได้เป็็นส่ำวนห่น้�งในการื่ช่้วยเผยแพิร่ื่ SEP ให้่เป็็น 
ท่�ยอมืรัื่บในดินแดนแห่่งน่�  
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“การต่างประเทศ” สามารถเร่ิมต้นที่บ้านเรา กรมพิธีการทูตจึงได้จัดโครงการ
นำาคณะทูตต่างประเทศและคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอันเน่่องมาจากพระราชดำาริ 
มาอย่างต่อเน่่องต้ังแต่ปี 2545 ซึ่ึ่งถ่อเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศ
ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักแง่มุมที่สวยงาม
ของประเทศไทยให้มากย่ิงขึ้นผ่านโครงการฯ อันเน่่องมาจากพระราชดำาริ ที่มุ ่งเน้น 
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทยในท้องถ่ินทุรกันดาร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ึ่งสะท้อนความเป็นเลิศของไทยด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งย่นให้นานาประเทศได้เห็นเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ยังเปิดโอกาสให้คณะทูตฯ ได้สัมผัสถึงความผูกพันที่ประชาชนไทยมีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

จิตวัฒน์ วิจิตรถาวร 

นักการทูตปฏิบัติการ กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต

โครงก�รนำ�คณีะทำูตฯ ทำัศนศึกษ� ปีี 2563

จบลงอย่่างงดงาม ช้้ “เช้ีย่งราย่” เป็นตััวอย่่างความย่ั�งย่ืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะทูตฯ ร่วมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านสันทางหลวง จ. เชียงราย
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ในปี็ 2563 นายวิช้าวัฒน์ อิศัรื่ภักด่ ผู้ช่้วย
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ป็รื่ะจำากรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั และภรื่ยิา  
พิร้ื่อมืผู้บริื่ห่ารื่รื่ะดับสูำงของกรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั 
ได้นำาคณ์ะทูต่ต่่างป็รื่ะเทศั ผู้แทนกงสุำลและองค์การื่
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัป็รื่ะจำาป็รื่ะเทศัไทย พิร้ื่อมืคู่สำมืรื่สำ  
จำานวน 53 คน จาก 34 ป็รื่ะเทศั และองค์การื่รื่ะห่ว่าง
ป็รื่ะเทศั 1 แห่่ง ลงพ่ิ�นท่�ศ้ักษาดูงานโครื่งการื่อันเน่�อง
มืาจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ท่�จังห่วัดเช่้ยงรื่าย รื่ะห่วา่งวันท่� 
24 - 27 กุมืภาพัินธ์ิ 2563 โดยในวันท่� 25 กุมืภาพัินธ์ิ  
2563 สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า กรื่มืสำมืเด็จ 
พิรื่ะเทพิรื่ัต่นรื่าช้สำุดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่  
ได้ทรื่งพิรื่ะกรุื่ณ์าโป็รื่ดเกล้าโป็รื่ดกรื่ะห่ม่ือมืให้่
คณ์ะทูต่ฯ เฝ้าฯ รัื่บเสำด็จ และร่ื่วมืช้มืโครื่งการื่ 
อันเน่�องมืาจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ท่�ชุ้มืช้นบา้นสัำนทางห่ลวง  
และศูันย์วิจัยและพัิฒนาช้านำ�ามัืนและพ่ิช้นำ�ามัืน  
ณ์ จังห่วัดเช่้ยงรื่าย ถ่่อเป็็นโอกาสำพิิเศัษและสำำาคัญ
กว่าทุกปี็ และได้สำร้ื่างความืซึ่าบซ้ึ่�งแก่คณ์ะทูต่ฯ  
และผู้บริื่ห่ารื่กรื่ะทรื่วงฯ เป็็นอย่างยิ�ง 

โครงก�รอันเน่�องมื่�จ�กพัระร�ชีดำ�ริ 
ในเชีียงร�ย ต้นแบบแหั่งควิ�มื่ยั�งย่น 

จังห่วัดเช่้ยงรื่ายตั่�งอยู่ต่อนเห่น่อสุำดของ
ป็รื่ะเทศัไทย ท่�ผ่านมืาเคยถู่กมืองว่าเป็็นจังห่วัด  
“ไกลป็นืเท่�ยง” ทุรื่กันดารื่ ยากต่่อการื่พิฒันา ม่ืป่็าไม้ื 
ท่�ถู่กทำาลายจำานวนมืากและม่ืภูเขาหั่วโล้นสำลับซัึ่บซ้ึ่อน  
ซ้ึ่�งยากต่่อการื่ฟืั�นฟัู และยากท่�การื่พัิฒนาจะเข้าถ้่ง 
แต่่ด้วยพิรื่ะเมืต่ต่าและพิรื่ะวิสำัยทัศัน์ของพิรื่ะบาท
สำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่ มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้
มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่ สำมืเด็จพิรื่ะนางเจ้าสิำริื่กิติ่�  
พิรื่ะบรื่มืรื่าชิ้น่นาถ่ พิรื่ะบรื่มืรื่าช้ช้นน่พัินปี็ห่ลวง 
สำมืเด็จพิรื่ะศัร่ื่นคริื่นทรื่าบรื่มืรื่าช้ช้นน่ และสำมืเด็จ
พิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า กรื่มืสำมืเด็จพิรื่ะเทพิรัื่ต่น
รื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่ ทำาให้่ม่ืโครื่งการื่ 
อันเน่�องมืาจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ห่ลายโครื่งการื่เข้ามืาช่้วย
ฟืั�นฟูัสิำ�งแวดล้อมื พัิฒนาอาช่้พิ และช่้วยยกรื่ะดับช่้วิต่
ของช้าวบ้านและชุ้มืช้นในจังห่วัดเช่้ยงรื่ายจนสำามืารื่ถ่
เติ่บโต่ได้อย่างเข้มืแข็งและยั�งย่นจนถ้่งทุกวันน่� 

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงการต่างประเทศ และภริยา 

และนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ระหว่างการฟังบรรยายสรุปร่วมกับคณะทูตฯ ณ บ้านสันทางหลวง
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บ้�นสุันทำ�งหัลวิง ชีุมื่ชีนตัวิอย่�ง ชีุมื่ชีน
ยั�งย่น

วันอังคารื่ท่� 25 กุมืภาพัินธ์ิ 2563 สำถ่านท่�แรื่ก 
ท่�คณ์ะทูต่ฯ เดินทางไป็ศ้ักษาดูงาน ค่อ ชุ้มืช้น
บ้านสัำนทางห่ลวง ซ้ึ่�งเป็็นห่น้�งในชุ้มืช้นตั่วอย่าง 
ของโครื่งการื่ “บ้านน่�ม่ืรัื่ก ป็ลูกผักกินเอง”  
ท่�ได้รัื่บการื่สำนับสำนุนจากมูืลนิธิิชั้ยพัิฒนาและ 
ศูันย์การื่พัิฒนาพัินธ์ุิพ่ิช้จักรื่พัินธ์ิเพ็ิญศิัริื่ ซ้ึ่�งเป็็น
โครื่งการื่ในพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า  
กรื่มืสำมืเดจ็พิรื่ะเทพิรื่ตั่นรื่าช้สำดุา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กมุืาร่ื่  
ในการื่ส่ำงเสำริื่มืให้่ป็ลูกผักป็ลอดสำารื่พิิษสำำาห่รัื่บ
บริื่โภคเองในครัื่วเร่ื่อนและเพ่ิ�อห่าเล่�ยงช่้พิ ต่ลอดจน 
การื่สำง่เสำรื่มิืงานห่ตั่ถ่กรื่รื่มืและการื่อนรัุื่กษ์วัฒนธิรื่รื่มื 
ชุ้มืช้น จนพัิฒนาเป็็นห่มู่ืบ้านท่องเท่�ยววิถ่่ช้าวบ้าน 
อยา่งยั�งย่น ในโอกาสำน่� คณ์ะทูต่ฯ และผู้บริื่ห่ารื่ของ 
กรื่ะทรื่วงฯ ได้รัื่บพิรื่ะรื่าช้ทานพิรื่ะรื่าช้วโรื่กาสำ 
ให้่เฝ้าฯ รัื่บเสำด็จสำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า กรื่มืสำมืเด็จ 
พิรื่ะเทพิรัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่ และร่ื่วมืช้มื 
บ้านพัิกท่�ป็ลูกผักไว้ในครัื่วเร่ื่อนและผลิต่ภัณ์ฑ์์ต่่าง ๆ  
ของชุ้มืช้น ก่อนท่�คณ์ะทูต่ฯ จะแยกไป็รัื่บป็รื่ะทาน 

อาห่ารื่กลางวันแบบขันโต่ก ซ้ึ่�งวัต่ถุ่ดิบส่ำวนให่ญ่ 
เป็็นวัต่ถุ่ดิบท่�ผลิต่ข้�นเองในชุ้มืช้น พิร้ื่อมืช้มืศิัลป็ะ 
การื่แสำดงพ่ิ�นเม่ืองของช้าวไทยอง ซึ่้�งจบลงด้วย 
พิิธ่ิผูกข้อม่ือรัื่บพิรื่จากผู้ให่ญ่ของชุ้มืช้นต่ามืแบบ
วัฒนธิรื่รื่มืท้องถิ่�นท่�ส่ำบต่่อกันมืา

การื่มืาเยอ่นชุ้มืช้นบ้านสัำนทางห่ลวงในครัื่�งน่� 
ทำาให้่คณ์ะทูต่ฯ ได้เห็่นวิถ่่ช่้วิต่ ป็รื่ะเพิณ่์และวฒันธิรื่รื่มื
ของคนในช้มุืช้นท้องถิ่�นท่�ได้รัื่บการื่ยกรื่ะดับคุณ์ภาพิ
ช่้วิต่อย่างยั�งย่น โดยยังคงอนุรัื่กษ์อัต่ลักษณ์์และ 
ศิัลป็วัฒนธิรื่รื่มืดั�งเดิมืไว้ได้เป็็นอย่างด่ ซ้ึ่�งนับเป็็น
ชุ้มืช้นตั่วอยา่งท่�ได้น้อมืนำาป็รัื่ช้ญาเศัรื่ษฐกิจพิอเพ่ิยง
มืาใช้้ได้อย่างลงตั่ว

ในช่้วงบ่ายของวันเด่ยวกัน คณ์ะทูต่ฯ  
ได้เดินทางไป็ยังศูันย์วิจัยและพัิฒนาช้านำ�ามัืนและ 
พ่ิช้นำ�ามัืน เพ่ิ�อศ้ักษาดูงานเก่�ยวกับการื่ป็ลูกช้านำ�ามัืน  
การื่ส่ำงเสำริื่มือาช่้พิของชุ้มืช้นเพ่ิ�อแก้ไขปั็ญห่า 
ป่็าเส่ำ�อมืโทรื่มืและความืยากจน โดยม่ืวิทยากรื่จาก
มูืลนิธิิชั้ยพัิฒนาท่�มืาช่้วยบรื่รื่ยายและให้่ความืรู้ื่ 
เก่�ยวกับช้านำ�ามัืน และการื่ดำาเนินงานของศูันย์วิจัยฯ  
ต่ลอดจนแนวทางในการื่ป้็องกันการื่กัดเซึ่าะพัิงทลาย 

คณะทูตฯ เย่ียมชมซุึ่้มผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านสันทางหลวง
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ของห่น้าดินบริื่เวณ์เชิ้งเขา ควบคู่ไป็กับการื่ช่้วยเห่ล่อ 
ชุ้มืช้น โดยการื่จ้างป็ลูกช้านำ�ามัืนและพ่ิช้นำ�ามัืน  
พิร้ื่อมืกับการื่ช่้วยเห่ล่อและกำากับดูแลโดย 
ศูันย์วิจัยฯ ไป็จนถ้่งการื่เก็บเก่�ยวและแป็รื่รืู่ป็
ผลิต่ภัณ์ฑ์์อุต่สำาห่กรื่รื่มืเพิิ�มืมูืลค่าในรื่ะยะยาว  
ซ้ึ่�งสำร้ื่างความืป็รื่ะทับใจให้่แก่คณ์ะทูต่ฯ เป็็นอย่างยิ�ง 

ห่ลังจากนั�น สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า  
กรื่มืสำมืเดจ็พิรื่ะเทพิรื่ตั่นรื่าช้สำดุา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กมุืาร่ื่  
ได้พิรื่ะรื่าช้ทานพิรื่ะรื่าช้วโรื่กาสำให้่คณ์ะทูต่ฯ เข้าเฝ้าฯ  
ในรื่ะห่ว่างท่�ทรื่งป็รื่ะกอบอาห่ารื่ “กรื่ะทงทองนำ�ามัืน
เมืล็ดช้า” เมืนพูิรื่ะรื่าช้ทาน ปี็ 2563 และพิรื่ะรื่าช้ทาน
เมืนูดังกล่าวให้่คณ์ะทูต่ฯ ได้ลิ�มืลองอ่กด้วย ในช่้วงเย็น  
สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า กรื่มืสำมืเด็จพิรื่ะเทพิ
รัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่ ได้พิรื่ะรื่าช้ทาน
พิรื่ะรื่าช้วโรื่กาสำให่้คณ์ะทูต่ฯ ถ่่ายภาพิห่มู่ืและ 
ร่ื่วมืรัื่บป็รื่ะทานอาห่ารื่เย็นกับพิรื่ะองค์ท่�ศูันย์วิจัย
และพัิฒนาช้านำ�ามัืนและพ่ิช้นำ�ามัืน โดยคณ์ะทูต่ฯ  
และผู้บริื่ห่ารื่ของกรื่ะทรื่วงฯ ต่่างรู้ื่ส้ำกซึ่าบซ้ึ่�ง 
ในพิรื่ะมืห่ากรืุ่ณ์าธิิคุณ์อย่างห่าท่�สำุดมืิได้

ดอยตุง ชีุมื่ชีนมื่ั�นคง พััฒน�ยั�งย่น
วันพุิธิท่� 26 กุมืภาพัินธ์ิ 2563 คณ์ะทูต่ฯ  

ได้เริื่�มืวันให่ม่ืโดยการื่เดินทางข้�นไป็ยังดอยตุ่ง  
และรื่ับฟัังการื่บรื่รื่ยาย ณ์ ห่อแห่่งแรื่งบันดาลใจ  
เก่�ยวกับพิรื่ะรื่าช้ป็ณิ์ธิานและพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ของสำมืเด็จ 
พิรื่ะศัร่ื่นครื่นิทรื่าบรื่มืรื่าช้ช้นน่ (สำมืเดจ็ยา่) “ฉันจะ 
ป็ลูกป่็าบนดอยตุ่ง” ซ้ึ่�งนำาไป็สู่ำการื่ฟืั�นฟูัผ่นป่็า 
และภูเขาหั่วโล้นท่�เป็็นผลมืาจากการื่ต่ดัไม้ืทำาลายป่็า
และการื่ป็ลูกฝิ�น ควบคู่ไป็กับการื่สำอนให้่ช้าวบ้าน 
สำามืารื่ถ่ดำารื่งช่้วิต่และห่าเล่�ยงช่้พิกับผ่นป่็า 
ได้อย่างยั�งยน่ผ่านการื่ส่ำงเสำริื่มืการื่ป็ลูกป่็าเศัรื่ษฐกิจ  
และการื่พัิฒนาอาช่้พิ ซ้ึ่�งนำาไป็สู่ำการื่สำร้ื่างคุณ์ป็รื่ะโยช้น์ 
มืห่าศัาลให้่แก่แผ่นดิน จากนั�น คณ์ะทูต่ฯ ได้พิกัผ่อน 
ห่ย่อนใจท่ามืกลางห่มู่ืมืวลไม้ืดอกไม้ืป็รื่ะดับ 
ท่�สำวนแม่ืฟ้ัาห่ลวง ก่อนท่�จะลงดอยไป็ศ้ักษาเพิิ�มืเติ่มื 
เก่�ยวกับโครื่งการื่พิัฒนาดอยตุ่ง (พ่ิ�นท่�ทรื่งงาน)  
อันเน่�องมืาจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ของมูืลนิธิิแม่ืฟ้ัาห่ลวง 
ในพิรื่ะบรื่มืรื่าชู้ป็ถั่มืภ์ ในส่ำวนของการื่พัิฒนาอาช่้พิ  
ผ่านฐานกิจกรื่รื่มืในโรื่งงานของโครื่งการื่ฯ ได้แก่  
การื่ป็ลูกและแป็รื่รูื่ป็พ่ิช้เศัรื่ษฐกิจท่�ให้่ผลผลิต่ 

คณะทูตฯ ฟังบรรยายเร่่องชานำ้ามันในระหว่างเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาชานำ้ามันและพ่ชนำ้ามัน
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รื่าคาสูำงอย่างกาแฟัและแมืคคาเดเม่ืย การื่ทอผ้า 
พ่ิ�นเม่ือง การื่ทำากรื่ะดาษสำา และเซึ่รื่ามิืก อันเป็็น 
การื่ต่่อยอดคุณ์ภาพิและเพิิ�มืมูืลค่าผลิต่ภัณ์ฑ์์ จนเป็็น 
ท่�ยอมืรัื่บและเป็็นท่�ต้่องการื่ของต่ลาดทั�งในและ 
ต่่างป็รื่ะเทศั นับได้ว่าจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่ของสำมืเด็จยา่ 

เม่ื�อ 48 ปี็ท่�แล้วส่ำงผลให้่ดอยตุ่งในวันน่�เป็็นชุ้มืช้น 
ท่�เข้มืแข็ง ป็รื่ะช้าช้นม่ือาช่้พิท่�มัื�นคง ผ่นป่็าและ 
ต้่นนำ�าม่ืความือุดมืสำมืบูรื่ณ์์ 

ในช่้วงคำ�า กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัได้เป็็น 
เจ้าภาพิงานเล่�ยงอาห่ารื่คำ�าเพ่ิ�อเป็็นเก่ยรื่ติ่แก่ 

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

ให้เกียรตินำาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ

และคณะทูตฯ ชมพระตำาหนักดอยตุง จ.เชียงราย 

คณะทูตฯ ระหว่างการฟังบรรยายเก่ียวกับการปลูกและแปรรูปกาแฟของโครงการพัฒนาดอยตุง
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คณ์ะทูต่ฯ โดยคณ์ะทตู่ฯ และผู้บริื่ห่ารื่ของกรื่ะทรื่วงฯ  
ต่่างแต่่งกายด้วยผ้าไทย ท่ามืกลางส่ำสำันของศิัลป็ะ
และวัฒนธิรื่รื่มืแบบล้านนา ท่�อุทยานศิัลป็วัฒนธิรื่รื่มื 
แม่ืฟ้ัาห่ลวง ห่ร่ื่อไร่ื่แม่ืฟ้ัาห่ลวง โดยรื่ะห่วา่งงานเล่�ยง 
อาห่ารื่คำ�า นอกจากคณ์ะทูต่ฯ จะได้ชิ้มือาห่ารื่
พ่ิ�นเม่ืองในบรื่รื่ยากาศัท่�เป็็นกันเองในรืู่ป็แบบ  
“กาดมัื�ว” พิร้ื่อมืรัื่บช้มืการื่แสำดงทางวัฒนธิรื่รื่มืแล้ว  
ยังได้ซ่ึ่�อของท่�รื่ะล้กและผลิต่ภัณ์ฑ์์ท้องถิ่�นติ่ดไม้ื 
ติ่ดม่ือกลับบ้านจากซุ้ึ่มืแสำดงสิำนค้า OTOP ของ
จังห่วัดเช่้ยงรื่าย รื่วมืทั�งผ่อนคลายและร่ื่วมืสำนุก
กับซุ้ึ่มืบริื่การื่นวดแผนไทย และจุดท่�คณ์ะทูต่ฯ  
ให้่ความืสำนใจเป็็นพิิเศัษ ค่อ ซุ้ึ่มืถ่่ายภาพิท่�คณ์ะทูต่ฯ  
สำามืารื่ถ่นำาภาพิถ่่ายท่ามืกลางความืเป็็นล้านนา 
เก็บเป็็นท่�รื่ะล้กให้่น้กถ้่งจังห่วัดเช่้ยงรื่ายได้อ่กด้วย 

 กำาห่นดการื่ในวันท่�สำองจ้งเป็็นการื่ย่นยัน 
ให้่คณ์ะทูต่ฯ ได้เห็่นว่า จังห่วัดเช่้ยงรื่ายเป็็นตั่วอย่าง 
ท่�สำามืารื่ถ่สำะท้อนให้่เห็่นถ้่งการื่น้อมืนำาป็รัื่ช้ญา
เศัรื่ษฐกิจพิอเพ่ิยงมืาป็รื่ะยุกต์่ใช้้ได้อย่างลงตั่ว 
ในแต่่ละพ่ิ�นท่� และไม่ืม่ืพ่ิ�นท่�ใดอยู่ห่่างไกลเกินกว่า 
ท่�โครื่งการื่อันเน่�องมืาจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่จะเข้าถ้่งได้  
สิำ�งเห่ล่าน่�จะเป็็นสิำ�งท่�แสำดงให้่ต่่างช้าติ่ได้เห็่นถ้่ง 
องค์ความืรู้ื่ของไทยด้านการื่พัิฒนาอยา่งเป็็นรูื่ป็ธิรื่รื่มื  
และความืพิร้ื่อมืท่�จะเป็็นผู้นำาในการื่ผลักดัน 
การื่พัิฒนาอย่างยั�งย่นในเวท่โลก 

สุถึ�นทำี�ทำ่องเทำี�ยวิงดง�มื่ ผิู้คนนำ��ใจง�มื่ 
นำ�ชีุมื่ชีนเจริญงอกง�มื่

เช่้ยงรื่ายเป็็นจังห่วัดท่�ม่ืความืโดดเด่นด้าน 
การื่ท่องเท่�ยว ซ้ึ่�งนอกจากจะม่ืทัศัน่ยภาพิทางธิรื่รื่มืช้าติ่
ท่�สำวยงามืแล้ว ยงัได้รัื่บฉายาว่าเป็็นเม่ืองแห่่งศิัลป็ะ 
เพิรื่าะดว้ยบรื่รื่ยากาศัท่�สำงบและสำวยงามื จ้งม่ืศิัลปิ็น
ท่�ม่ืช่้�อเส่ำยงห่ลายคนมืาใช้้ช่้วิต่อยูใ่นจังห่วัดเช่้ยงรื่าย 
และสำร้ื่างสำรื่รื่ค์ผลงานทางศิัลป็ะท่�ม่ืคุณ์ค่าห่ลายชิ้�น  
การื่จัดให้่คณ์ะทูต่ฯ ได้เย่�ยมืช้มืสำถ่านท่�ท่องเท่�ยว
สำำาคัญต่่าง ๆ ในจังห่วัดเช่้ยงรื่าย จ้งถ่่อเป็็นโอกาสำ
อันด่ท่�จะให่้คณ์ะทูต่ฯ ได้สัำมืผัสำศิัลป็วัฒนธิรื่รื่มื  
ช่้วิต่ความืเป็็นอยูแ่ละอัต่ลักษณ์์ท้องถิ่�นอ่กด้วย 

ธรรมื่ชี�ติ ง�นศิลปี์ กับก�รพััฒน�ชุีมื่ชีน
ในวันสุำดท้าย วันพิฤหั่สำบด่ท่� 27 กุมืภาพัินธ์ิ  

2563 ก่อนท่�จะเดินทางกลับกรุื่งเทพิฯ คณ์ะทูต่ฯ  
ได้เดินทางไป็เย่�ยมืช้มืพิิพิิธิภัณ์ฑ์์บ้านดำาและ 
ห่อศิัลป์็ของอาจารื่ย์ถ่วัลย์ ดัช้น่ ศิัลปิ็นแห่่งช้าติ่ สำาขา 
ทัศันศิัลป์็ ด้านจิต่รื่กรื่รื่มื พิ.ศั. 2545 โดยได้รัื่บเก่ยรื่ติ่ 
จาก ดรื่.ดอยธิิเบศัรื่ ์ดัช้น่ บุต่รื่ช้ายของอาจารื่ยถ์่วัลย์ฯ  
และเจ้าของพิิพิิธิภัณ์ฑ์์บ้านดำา มืาเป็็นผู้บรื่รื่ยายและ 
เล่าเกร็ื่ดความืรู้ื่ท่�น่าสำนใจรื่ะห่ว่างนำาคณ์ะเดินช้มื 
พิิพิิธิภัณ์ฑ์์ฯ นอกจากน่� พิิพิิธิภัณ์ฑ์์ฯ ยังได้จัด 
การื่แสำดงซ้ึ่�งออกแบบเป็็นพิิเศัษสำำาห่รัื่บคณ์ะทูต่ฯ  

บรรยากาศการรับประทานอาหารเย็นแบบกาดมั่ว การแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา
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และเชิ้ญคณ์ะทูต่ฯ ชิ้มืสัำบป็ะรื่ดภูแล ห่น้�งในของด่ 
ของจังห่วัดท่�ป็ลูกโดยเกษต่รื่กรื่ในชุ้มืช้นด้วย ห่ลังจากนั�น  
คณ์ะทูต่ฯ ได้เดินทางไป็เย่�ยมืช้มืวัดร่ื่องขุ่นและ 
ห่อศิัลป์็ของอาจารื่ย์เฉลิมืชั้ย โฆษิต่พิิพัิฒน์ ศิัลปิ็น 
แห่่งช้าต่ ิสำาขาทศัันศัลิป์็ ด้านจิต่รื่กรื่รื่มื พิ.ศั. 2554  
ซ้ึ่�งอาจารื่ย์เฉลิมืชั้ยฯ ได้ให้่เก่ยรื่ติ่เป็็นผู้ต่้อนรัื่บ 
คณ์ะฯ อย่างเป็็นกันเอง สำร้ื่างบรื่รื่ยากาศัอันสำนุกสำนาน  

ท่ามืกลางผลงานศิัลป็ะอันงดงามื โดยก่อนท่�จะ 
เดินทางกลับกรุื่งเทพิฯ คณ์ะทูต่ฯ ได้แวะท่�ไร่ื่บุญรื่อด 
ห่ร่ื่อ “สิำงห์่ป็าร์ื่ค” เพ่ิ�อช้มืไร่ื่และบรื่รื่ยากาศัอันเป็็น
ธิรื่รื่มืช้าต่โิดยรื่ถ่รื่าง และรื่บัป็รื่ะทานอาห่ารื่กลางวนั 
โดยม่ืนายภาสำกรื่ บุญญลักษม์ื รื่องผู้ว่ารื่าช้การื่
จังห่วัดเช่้ยงรื่าย เป็็นเจ้าภาพิ 

คณะทูตฯ ขณะเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำา

อาจารย์เฉลิมชัย โฆ่ษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม พ.ศ. 2554 

ให้เกียรติต้อนรับและพูดคุยกับคณะทูตฯ อย่างเป็นกันเอง
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การื่เย่�ยมืช้มืสำถ่านท่�ท่องเท่�ยวท่�เป็็นจุดเด่นของ
จังห่วัดเช่้ยงรื่ายในวันสุำดท้ายน่� นอกจากคณ์ะทูต่ฯ  
จะได้รัื่บความืรู้ื่และความืสำนุกสำนานแล้ว ก็ยงัได้เห็่น 
ชุ้มืช้นโดยรื่อบสำถ่านท่�ท่องเท่�ยวท่�พัิฒนาและเติ่บโต่  
ซ้ึ่�งสำะท้อนให้่เห็่นว่า สำถ่านท่�ท่องเท่�ยวในจังห่วัด
เช่้ยงรื่ายม่ืบทบาทท่�สำำาคัญยิ�งในการื่พัิฒนาชุ้มืช้น  
สำร้ื่างรื่ายได้และสำร้ื่างอาช่้พิให้่แก่ชุ้มืช้นโดยรื่อบ
อ่กด้วย

“ก�รบรูณี�ก�ร” คอ่ กญุแจสุูค่วิ�มื่สุำ�เรจ็
อันน่�ภ�คภูมื่ิใจ 

แม้ืโครื่งการื่ครัื่�งน่�ได้ปิ็ดฉากไป็เป็็นท่�เร่ื่ยบร้ื่อยแล้ว  
แต่่ความืสำำาเร็ื่จในครัื่�งน่�จะกลายเป็็นความืทรื่งจำา 
ท่�ด่และเป็็นองค์ความืรู้ื่ให้่คณ์ะทูต่ฯ สำามืารื่ถ่ 
นำาไป็เผยแพิร่ื่ต่่อได้ในอนาคต่ นับเป็็นเร่ื่�องรื่าว 
ท่�น่าภาคภูมิืใจของช้าวเช่้ยงรื่ายและช้าวไทยทุกคน  
อย่างไรื่ก็ด่ โครื่งการื่ครัื่�งน่�จะไม่ืม่ืทางสำำาเร็ื่จลุล่วง

ไป็ได้ห่ากป็รื่าศัจากการื่ทำางานเชิ้งบูรื่ณ์าการื่  
เป็็นเอกภาพิและม่ืป็รื่ะสำิทธิิภาพิจากห่น่วยงาน 
ส่ำวนกลางและในพ่ิ�นท่� ทั�งจากภาครัื่ฐและเอกช้น  
โดยม่ืกรื่มืพิิธ่ิการื่ทูต่ กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั  
และมืูลนิธิิชั้ยพัิฒนาเป็็นห่น่วยงานห่ลัก ช่้วยกัน
รื่ะดมืความืคิด วางแผน สำนับสำนุนข้อมูืลและอำานวย 
ความืสำะดวกในการื่ดำาเนินการื่ต่่าง ๆ อย่างเป็็น 
ม่ืออาช่้พิ นอกจากนั�น ยังม่ืท่มืงานจากสำถ่านท่� 
ท่องเท่�ยวต่่าง ๆ พิิพิิธิภัณ์ฑ์์บ้านดำา วัดร่ื่องขุ่น และ
สิำงห์่ป็าร์ื่ค ท่�ให้่การื่ต้่อนรัื่บและอำานวยความืสำะดวก
เป็็นอยา่งด่ จนเกิดเป็็นภาพิแห่่งการื่รื่ว่มืม่ือร่ื่วมืใจกนั 
เป็็นเจ้าบ้านท่�ด่ และการื่ป็รื่ะสำานพิลังเพ่ิ�อให้่ 
การื่นำาเสำนอโครื่งการื่อันเน่�องมืาจากพิรื่ะรื่าช้ดำาริื่
ของจังห่วัดเช่้ยงรื่ายเป็็นท่�ป็รื่ะจักษ์แก่สำายต่าช้าวโลก  
สำะท้อนแนวทางในการื่พัิฒนาอยา่งยั�งยน่ท่�สำามืารื่ถ่
นำาไป็ป็ฏิิบัติ่ได้จริื่ง 

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย 

เพ่่อให้การดำาเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
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ดังระเบิด วลีบู�ลิ้ม “ฆ่่าได้หยามไม่ได้” ถูกพาดหัวข่าวโดยส่่อไทยเก่อบทุกฉบับ  
หลังจากที่ผู้ส่่อข่าวไปถาม ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ขณะนั้น ถึงท่าทีไทยต่อการที่ “ประเทศหนึ่ง” จะโบยแรงงานไทยที่กระทำาผิดอะไรบางอย่าง  
ซึ่ึ่งทำาให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมาก เกษมสโมสร1 ตอบสั้น ๆ แค่นี้  
“คนไทยฆ่่าได้หยามไม่ได้” วลีดังกล่าวสะท้อนอย่างลึกซึ่ึ้งถึงท่าทีและอารมณ์ของคนไทย
ทั้งชาติที่เห็นว่า “ประเทศนั้น” ป่าเถ่่อน โดยไม่ต้องบรรยายให้มาก

จุลพงษ์ โนนศรีชัย

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงการต่างประเทศ

เกษมื่สุโมื่สุร: ย่ิ�งกว่าตัำานาน

เป็็นท่�รู้ื่กันว่า ข้ารื่าช้การื่สำมัืยนั�นกลัวลนลาน
ท่�จะต้่องไป็จดบันท้กการื่สำนทนาของเกษมืสำโมืสำรื่
กับแขกต่่างป็รื่ะเทศัท่�มืาพิบ เพิรื่าะห่าว่าท่าน 
เป็็นคนท่�พูิดไม่ืรู้ื่เร่ื่�อง แต่่แท้จริื่งแล้ว ข้ารื่าช้การื่ 
ต่่างห่ากท่�ไม่ืสำามืารื่ถ่เข้าใจถ้่งท่าท่อันแห่ลมืคมื 
และซัึ่บซ้ึ่อนของท่านได้ แม้ืกรื่ะทั�งแขกต่่างป็รื่ะเทศั
ท่�มืาพิบท่าน บางครัื่�งก็ป็วดหั่วเพ่ิ�อพิยายามื 
ทำาความืเข้าใจเห่ม่ือนกัน

เกษมืสำโมืสำรื่ถ่่ายทอดให้่ลูกน้องฟัังว่า บางครัื่�ง
ไม่ืจำาเป็็นท่�เรื่าจะต้่องตั่�งรัื่บ คอยต่อบคำาถ่ามืของ 
แขกต่่างป็รื่ะเทศัเสำมือไป็ สำำาคัญท่�สุำดค่อ เรื่าจะต้่อง
รู้ื่ว่าเรื่าต้่องการื่อะไรื่และจะต้่องสำามืารื่ถ่ถ่่ายทอด
ท่าท่ท่�เรื่าต้่องการื่จะส่ำ�อต่่อป็รื่ะเทศันั�นให้่ได้ ดังนั�น

จ้งเป็็นท่�มืาของการื่ห่าว่าเกษมืสำโมืสำรื่พูิดไม่ืรู้ื่เร่ื่�อง  
ค่อ เขาพูิดอย่าง ท่านก็ต่อบอ่กอย่าง กลายเป็็น 
ต่่างคนต่่างพิูด ซ้ึ่�งอันน่�ลูกน้องของท่านทุกคน 
ได้นำามืาเป็็นเทคนิคการื่เจรื่จาทางการื่ทูต่ท่�ได้ผลยิ�ง 
อย่างห่น้�งในเวลาต่่อมืา

ถ้่งจะม่ืเช่้�อสำายเจ้าและเร่ื่ยนจบท่�อังกฤษและ  
ออสำเต่รื่เล่ย แต่่เกษมืสำโมืสำรื่ถ่่อว่าต่นเป็็นคนธิรื่รื่มืดา
สำามัืญท่�ภูมิืใจและเย่อห่ยิ�งในตั่วของตั่วเอง ม่ืยโสำ  
โอหั่ง แดกดัน และช้อบช้นะ ห่ากใครื่ท่�รื่ะดับ 
ความืเข้าใจไม่ืใกล้เค่ยง เกษมืสำโมืสำรื่แทบจะไม่ือยาก
สำนทนาด้วย แต่่นอกเวลางานกับลูกน้อง ท่านจะม่ื 
ความืเมืต่ต่ากรุื่ณ์าสัำ�งสำอนดูแลยิ�งกว่าเป็็นลูก 
ของต่นก็มิืป็าน

1 การื่เรื่่ยกช้่�อ มื.รื่.ว.เกษมืสำโมืสำรื่ เกษมืศัรื่่ ว่า “เกษมืสำโมืสำรื่” โดยไมื่มื่คำานำาห่น้าใด ๆ เป็็นสำไต่ล์การื่เข่ยนท่�ผู้เข่ยนกล่าวถ่้งท่าน 

 ในลักษณ์ะต่ำานาน ไมื่ใช้่การื่เรื่่ยกขานท่านในลักษณ์ะบุคคลทั�วไป็เพิ่�ออรื่รื่ถ่รื่สำเป็็นสำำาคัญ ทั�งน่�ด้วยความืเคารื่พิต่่อท่าน 

 เป็็นอย่างสำูง
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เกษมืสำโมืสำรื่เป็็นคนท่�สำนใจเร่ื่�องนโยบาย 
ต่่างป็รื่ะเทศัเป็็นสำำาคัญ โดยเฉพิาะอย่างยิ�ง 
การื่มุ่ืงแก้ไขปั็ญห่ากัมืพูิช้าท่�ถู่กเว่ยดนามืย้ดครื่อง 
ในขณ์ะนั�น เร่ื่ยกว่าไม่ืให้่ความืสำำาคัญต่่องานบริื่ห่ารื่ 
เช่้น งานบุคลากรื่ ห่ร่ื่อการื่คลังอะไรื่เลย เกษมืสำโมืสำรื่
บอกว่า อันนั�นใครื่ทำาก็ได้

ม่ืวันห่น้�ง เกษมืสำโมืสำรื่เร่ื่ยกป็รื่ะชุ้มืข้ารื่าช้การื่
รื่ะดับผู้ให่ญ่ท่�จะห่าวิธ่ิจัดการื่ห่าร่ื่อสำามืฝ่ายของเขมืรื่
ในขณ์ะนั�น ซ้ึ่�งลูกน้องของทา่นเห็่นว่าเป็็นงานสำำาคัญ
ของไทยและมุ่ืงมัื�นจะจัดป็รื่ะชุ้มืให้่ได้ เกษมืสำโมืสำรื่
บอกต้่องให้่อินโดน่เซ่ึ่ยม่ืบทบาทนำาเร่ื่�องน่� ลูกน้อง
ทุกคนอ้าป็ากห่วอ เพิรื่าะเป็็นท่�รู้ื่กันว่า อินโดน่เซ่ึ่ย
ใกล้ชิ้ดและค่อนข้างจะเอนไป็ทางเว่ยดนามื ซ้ึ่�งไทย
ถ่่อว่าเป็็นภัยคุกคามืท่�สำำาคัญในขณ์ะนั�น ซ้ึ่�งห่ลังจาก
อินโดน่เซ่ึ่ยป็รื่ะสำบความืสำำาเร็ื่จในการื่จดัป็รื่ะช้มุืแลว้  
เกษมืสำโมืสำรื่บอกลูกน้องท่�สำนิทว่า “ปั็ดโธ่ิ ทำาไมื 
ผมืจะไม่ืรู้ื่ว่าอินโดน่เซ่ึ่ยใกล้ชิ้ดกับเว่ยดนามื ผมืเคยเป็็น 
ทูต่ท่�อินโดน่เซ่ึ่ยมืาก่อน แต่่นั�นแห่ละยิ�งด่ เพิรื่าะ
อินโดน่เซ่ึ่ย ซ้ึ่�งเป็็นห่น้�งในสำมืาชิ้กอาเซ่ึ่ยน จะถู่ก 
กดดันให้่ม่ืภารื่ะต้่องรัื่บผิดช้อบให้่เกิดความืสำำาเร็ื่จ 
ให้่ได้ เพิรื่าะให้่ไทยจัด เว่ยดนามืก็จะไม่ืม่ืวันเอาด้วย”

อด่ต่นักการื่ทูต่อเมืริื่กันห่ลายคนในช่้วงห่ลัง
พิยายามืผลักดันให้่รัื่ฐบาลสำห่รัื่ฐฯ หั่นไป็ติ่ดต่่อรัื่ฐบาล
เฮั่ง สัำมืริื่น ท่�เป็็นหุ่่นเชิ้ดของเว่ยดนามืในขณ์ะนั�น  
ทางเอเช่้ยโซึ่ไซึ่ต่่�ท่�วอชิ้งตั่นได้เชิ้ญให้่เกษมืสำโมืสำรื่ 
และทูต่อาเซ่ึ่ยนไป็พิบกลุ่มืดังกล่าว อด่ต่ทูต่อเมืริื่กัน
กลุ่มืนั�นซ้ึ่�งได้รัื่บเชิ้ญจาก เฮั่ง สัำมืริื่น ไป็เยอ่นกัมืพูิช้า
และได้รัื่บการื่ต้่อนรัื่บอย่างด่ พิยายามืให้่เห่ตุ่ผลว่า
ขณ์ะน่�สำถ่านการื่ณ์์ในกัมืพูิช้ามัื�นคงม่ืเสำถ่่ยรื่ภาพิ  
อยู่ด่ กินด่และคงห่วนกลับไม่ืได้แล้ว เกษมืสำโมืสำรื่
สำวนกลับทันท่ว่า ข้าพิเจ้ายังไม่ืได้ดูห่นังเร่ื่�องคานธ่ิ  
แต่่สำำาห่รื่ับป็รื่ะเทศัไทยแล้วเห็่นว่าช่้วิต่ท่�ด่ข้�น 
ภายใต้่การื่ย้ดครื่องและป็กครื่องของป็รื่ะเทศัอ่�น 
ไม่ืสำามืารื่ถ่เป็็นท่�ยอมืรัื่บได้ นักการื่ทูต่อเมืริื่กัน 
พิยายามืผลักดันต่่อว่า แต่่สำถ่านการื่ณ์์ในกัมืพูิช้า 

ด่ข้�นใช่้ห่ร่ื่อไมื ่ซ้ึ่�งเกษมืสำโมืสำรื่ยิ�มือยา่งใจเยน็และพิดูว่า  
ห่ากท่านพิยายามืยั�วยุผมืด้วยคำาถ่ามืว่าใช่้ห่ร่ื่อไม่ืใช่้  
ผมืเห็่นว่าเรื่ากำาลังพูิดกันในรื่ะดับปั็ญญาท่�ต่่างกัน 
ช่้วิต่ผมือยู่ในป็รื่ะเทศัท่�อยู่ติ่ดกับกัมืพูิช้าโดยต่ลอด 
ยงัไม่ือาจอ้างว่าต่นเองเป็็นผู้เช่้�ยวช้าญในเร่ื่�องน่�เลย  
อย่างไรื่ก็ต่ามื วันน่�ต้่องร่ื่บไป็ธุิรื่ะ แต่่ไม่ือยากให้่ 
ดูเห่ม่ือนว่าเขกกบาลใครื่แล้ววิ�งห่น่เข้าบ้านนะครัื่บ 
นั�นค่อ เกษมืสำโมืสำรื่ แสำบสัำน แห่ลมืคมื ไม่ืบันยะบันยัง 
เม่ื�อถ้่งเวลาลูกน้องของท่านทุกคนรู้ื่ส้ำกภูมิืใจ และมัื�นใจ
เสำมือท่�จะเดินต่ามืห่ลังของท่านในทุกสำถ่านการื่ณ์์

ต่อนปั็ญห่ากัมืพูิช้าใกล้จะจบ และพิลเอก 
ช้าติ่ช้ายฯ เข้ามืาเป็็นนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่และได้นำานโยบาย  
“เป็ล่�ยนสำนามืรื่บเป็็นสำนามืการื่ค้า” เพ่ิ�อป็ฏิิสัำมืพัินธ์ิ
กับกัมืพูิช้าและเว่ยดนามื ซ้ึ่�งเป็็นท่�ทรื่าบกันว่า ก็ม่ื 
แรื่งต่่อต้่านจากข้ารื่าช้การื่ชุ้ดเดิมืในกรื่ะทรื่วงฯ  
ท่�เคยทำานโยบายเร่ื่�องกัมืพูิช้าอยู ่จนถู่กนักการื่เม่ือง 
กล่าวห่าว่า กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศัไม่ืสำนอง 
ป็ฏิิบัติ่ต่ามืนโยบายของนายกฯ ช้าติ่ช้าย ในการื่เชิ้ญ 
ให้่ป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ ไป็ช่้�แจงเร่ื่�องของบป็รื่ะมืาณ์ 
ท่�รัื่ฐสำภา บรื่รื่ดา สำ.สำ. ต่่างรุื่มืต่ำาห่นิกรื่ะทรื่วง 
การื่ต่่างป็รื่ะเทศัในเร่ื่�องน่� เกษมืสำโมืสำรื่ ซึ่้�งเป็็น 
ป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ นั�งห่น้าเฉย และต่อบแบบไมืแ่ยแสำ 
ว่า “ข้าพิเจ้าสำามืารื่ถ่พิาววัไป็ท่�นำ�าได ้แต่่วัวจะกินนำ�า 
ห่ร่ื่อไม่ื เป็็นเร่ื่�องของวัว” ครัื่บ อ่�ออ้งไป็ทั�งสำภาฯ  
งุนงงว่า ป็ลัดฯ คนน่�พูิดถ้่งอะไรื่ เขาพูิดถ้่งการื่ทูต่
การื่ค้า ทำาไมืไป็พูิดถ้่งวัว เกษมืสำโมืสำรื่ไม่ืคิดแม้ืแต่่
จะพิยายามืท่�จะอธิิบาย ลุกข้�นกลับบ้าน

เร่ื่�องความืห่ยิ�งยโสำไม่ืม่ืใครื่เกิน บางครัื่�ง 
ท่เล่นท่จริื่ง แต่่ก็สำอดแทรื่กไว้ด้วยความืรู้ื่ส้ำกท่�เป็็น 
เกษมืสำโมืสำรื่อยู่เสำมือ ครัื่�งห่น้�งอด่ต่ทูต่สำห่รัื่ฐฯ  
ป็รื่ะจำาป็รื่ะเทศัไทยซึ่้�งเคยอยู่ท่�กัมืพูิช้า ม่ืห่นังส่ำอ 
ถ้่งเกษมืสำโมืสำรื่ ซ้ึ่�งเป็็นทูต่ท่�วอชิ้งตั่นว่า ในฐานะท่�
เป็็นเคาน์เต่อร์ื่พิาร์ื่ต่กันเรื่าน่าพิบป็ะเพ่ิ�อแลกเป็ล่�ยน 
ความืเห็่นกัน เกษมืสำโมืสำรื่เห็่นห่นังส่ำอดังกล่าว หั่วเรื่าะ
ด้วยอารื่มืณ์์ขันว่า ทูต่อเมืริื่กันคนน่�เขาคิดอะไรื่  
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เขาเป็็นทูต่ป็รื่ะเทศัท่�ทรื่งอิทธิิพิลท่�สุำดในโลก 
ถู่กตั่�งมืาป็รื่ะจำาป็รื่ะเทศัท่� เล็ก ๆ อย่างไทย  
แล้วอาจห่าญมืาเร่ื่ยกผมืท่�เป็็นทตู่ไทยป็รื่ะเทศัเลก็ ๆ  
แต่่มืาป็รื่ะจำาอยูใ่นป็รื่ะเทศัมืห่าอำานาจท่�ทรื่งอิทธิิพิล
ท่�สุำดในโลกว่าเป็็นเคาน์เต่อร์ื่พิาร์ื่ต่ได้อย่างไรื่ ใช่้  
นั�นถ้่งแม้ืจะเป็็นเพ่ิยงอารื่มืณ์์ขัน แต่่ถ้่าน้กดูให้่ด่ 
จะเห็่นว่ามัืนสำะท้อนความืเป็็นเกษมืสำโมืสำรื่อย่างยิ�ง

เกษมืสำโมืสำรื่ไม่ืช้อบเป็็นผู้แพ้ิ จะไม่ืยอมื 
เส่ำยโอกาสำในการื่ท่�จะพูิดให้่คู่เจรื่จาต่่างป็รื่ะเทศัรู้ื่วา่  
“ข้าพิเจ้าเป็็นผู้แพ้ิท่�เลวท่�สุำด” ซ้ึ่�งสำะท้อนในวิถ่่ช่้วิต่
ของเกษมืสำโมืสำรื่มืาต่ลอด ไม่ืว่าเร่ื่�องการื่เล่นกอล์ฟั 
ท่�เกษมืสำโมืสำรื่รื่ักเป็็นช่้วิต่จิต่ใจห่ร่ื่อเร่ื่�องอ่�น ๆ  
เช้้าวันเล่นกอล์ฟัแทบจะรู้ื่อยู่แล้วว่าจะคู่กับใครื่  
ค่อคิดไว้ตั่�งแต่่กลางค่นแลว้ว่าจะช้นะยงัไง ถ้่าวันไห่น 
คู่ของเกษมืสำโมืสำรื่เป็็นฝ่ายแพ้ิ เป็็นท่�รู้ื่กันว่าท่านจะ
ร่ื่บข้�นรื่ถ่กลับบ้านทันท่ นำ�าแทบจะไม่ือาบ แต่่วันไห่น
ช้นะ แม้ืพินันจะน้อยนิด เกษมืสำโมืสำรื่จะสำนุกสำนาน
นั�งด่�มือยู่จนมืด่คำ�า เส่ำยเงินเล่�ยงอาห่ารื่มืากกวา่ท่�ได้
พินันมืากขนาดไห่นก็ม่ืความืสุำข

วันห่น้�ง เกษมืสำโมืสำรื่ไป็ต่่เทนนิสำคู่กับ
ข้ารื่าช้การื่ชั้�นผู้น้อย ต่่อสู้ำกับฝ่ายต่รื่งข้ามื ข้ารื่าช้การื่
คนดังกล่าวต่่สำวนวอลเลย์ลงคอร์ื่ทได้และช้นะแต้่มื 
อยา่งสำวยงามื หั่นมืายิ�มืให้่เกษมืสำโมืสำรื่ด้วยความืภูมิืใจ 
ว่าจะไดรั้ื่บคำาช้มื เกษมืสำโมืสำรื่บอกวา่ ช็้อต่ท่�สำวยงามื
ท่�ทำาไป็ก่อนนั�นยอ่มืนำาไป็สู่ำช็้อต่ท่�ด่ท่�ต่ามืมืา ไม่ืวาย
ท่�จะเคลมืเครื่ดิต่ว่า ท่�ฉันต่่นำาไป็ก่อนห่น้าคุณ์นะ 
ท่�ทำาให้่คุณ์สำามืารื่ถ่ต่่ช็้อต่ของคุณ์ได้ 

คนท่�จะเข้าใจเกษมืสำโมืสำรื่ได้มืากท่�สุำด ก็คง 
ม่ือยู่สำองคน ค่อ คุณ์สำารื่สิำน ว่รื่ะผล ในเร่ื่�องนโยบาย
ซ้ึ่�งเกษมืสำโมืสำรื่บอกว่า เขาพิอจะเข้าใจผมืได้บ้าง  
และคุณ์เกษมื รัื่กษาทรัื่พิย์ ห่ร่ื่อท่�เรื่าเร่ื่ยกว่า  
เกษมืสำมืาคมื ท่�จะคอยจัดการื่เร่ื่�องกอลฟ์ั เร่ื่�องกินด่�มื  
อด่ต่ป็ลัดกรื่ะทรื่วงฯ ท่านห่น้�งเคยนั�งเคร่ื่�องบนิคู่กับ 
คุณ์สำารื่สำิน ว่รื่ะผล พิอด่เกษมืสำโมืสำรื่เดินมืาห่า  
มืองห่น้าคุณ์สำารื่สิำนฯ นิดน้ง โดยไม่ืพูิดอะไรื่  
คุณ์สำารื่สิำนฯ พิยักห่น้า อด่ต่ป็ลัดฯ ถ่ามืว่า ท่านว่า
อะไรื่ คุณ์สำารื่สำินฯ ต่อบห่น้าต่าเฉย ท่านบอกว่า  
ช่้สำท่�ไม่ืกินให้่เก็บไป็ให้่เจเค ห่มืาของท่านท่�บ้านกิน  
อะไรื่จะรู้ื่ใจกันถ้่งขนาดนั�นเช่้ยว

ลูกน้องของเกษมืสำโมืสำรื่ทุกคนจะได้เร่ื่ยนรู้ื่ 
มืากมืายจากเกษมืสำโมืสำรื่ นอกเห่น่อจากเร่ื่�อง 
งานแล้วทุกคนรู้ื่ว่า เกษมืสำโมืสำรื่จะเป็็นคนป็รื่ะณ่์ต่ 
พิิถ่่พิิถั่น เร่ื่�องรื่ะเบ่ยบมืารื่ยาทความืเป็็นนกัการื่ทูต่  
จะสำอดแทรื่กเสำมือว่า ห่น้าร้ื่อนต้่องใส่ำสูำทส่ำอ่อน  
ห่น้าห่นาวส่ำเข้มื งานเข้าเฝ้าห่ร่ื่อพิิธ่ิการื่ รื่องเท้า 
ต้่องผูกเช่้อก อะไรื่ควรื่ด่�มืกับอะไรื่ ห่น้าใบไม้ืร่ื่วง 
ต้่องใส่ำเส่ำ�อทว่ดลายก้างป็ลาเฮั่อริื่�ง ห่ร่ื่ออะไรื่อ่กมืากมืาย  
คนท่�เกล่ยดเกษมืสำโมืสำรื่ก็มืาก แต่่ลูกน้องท่�เคย
ทำางานดว้ยจะภมิูืใจเสำมือท่�จะบอกคนอ่�นว่าเคยเป็็น 
ลูกน้องเกษมืสำโมืสำรื่มืา ทั�ง ๆ ท่�ต่อนท่�อยู่ด้วย  
เข้าใจมัื�งไม่ืเข้าใจมัื�งก็ว่าไป็ เกษมืสำโมืสำรื่ยังจะอยู่ 
กับเรื่าอ่กนาน กว่าจะไป็สำร้ื่างต่ำานานต่่อบนฟัากฟ้ัา  
สำงสำารื่แต่่เทวดาเท่านั�นท่�จะพิอเข้าใจเกษมืสำโมืสำรื่  
ร้ื่เป็ล่าก็ไม่ืรู้ื่ 
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เม่่อเรากล่าวถึงเอเชียกลางและอัฟกานิสถาน ถ้อยคำาที่มักได้ยินและพูดถึง ได้แก่ 
The Silk Road หร่อเส้นทางสายไหม และ The Great Game หร่ออภิมหาเกมระหว่าง
ประเทศมหาอำานาจ โดยในขณะที่ The Silk Road มีความหมายในเชิงบวกส่่อถึง 
ความเช่่อมโยงทางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเอเชียและยุโรป 
โดยผ่านดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลของเอเชียกลางและยูเรเชียนั้น The Great Game  
มักมีความหมายในเชิงลบโดยสะท้อนถึงการแก่งแย่งชิงอำานาจและอิทธิพลเหน่อเอเชียกลาง 
และอัฟกานิสถานระหว่างประเทศมหาอำานาจโดยใช้เคร่่องม่อทางการเม่อง การทหาร 
เศรษฐกิจ และการข่าว นับต้ังแต่สมัยการแข่งขันกันระหว่างจักรวรรดิอังกฤษและจักรวรรดิ
รัสเซีึ่ยในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงสงครามอัฟกานิสถานในช่วงปลายของสหภาพ
โซึ่เวียตและสงครามเย็นจนสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่ึ่งมีผู้เล่นหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซึ่ีย และจีน  
นอกจากนี้ ยังรวมถึงผู้เล่นอ่่น ๆ ที่สำาคัญด้วย เช่น อินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน ตุรกี 
สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และญ่ีปุ่น หร่อที่เรียกกันว่า The New Great Game แต่คำาว่า 
The Great Game มาจากไหนและใครเป็นคนคิดถ้อยคำานี้ขึ้นมา

ภราดร รังสิมาภรณ์ 

อัครราชทูตที่ปรึกษา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซึุ่ลตัน 

The Great Game ก�รแข่งขันกันของมื่หั�อำ�น�จ

ในเอเช้ีย่กลางจากอดีตัส้่ปัจจุบัน

เช่้�อกันว่า คนแรื่กท่�ใช้้คำาว่า The Great Game 
ค่อร้ื่อยเอก Arthur Conolly นายทห่ารื่ สำายลับ  
นักสำำารื่วจ และนกัเข่ยนช้าวอังกฤษ เมื่�อปี็ ค.ศั. 1840  
ในขณ์ะป็ฏิิบัติ่ห่น้าท่�ในอินเด่ยและเอเช่้ยกลาง 
เพ่ิ�อต่่อต้่านการื่ขยายอิทธิิพิลของจักรื่วรื่รื่ดิรัื่สำเซ่ึ่ย 
ในเอเช่้ยกลางเพ่ิ�อไม่ืให้่รุื่กรื่านมืาถ้่งอินเด่ยอันเป็็น 
ส่ำวนห่น้�งของจักรื่วรื่รื่ดิอังกฤษในต่อนนั�นห่ร่ื่อท่�เร่ื่ยกว่า 
บริื่ติ่ช้อินเด่ย (British India) โดยร้ื่อยเอก Conolly  

ได้เข่ยนจดห่มืายถ้่งเจ้าห่น้าท่�การื่เม่ืองของอังกฤษ 
คนให่มื่ท่�เม่ือง Kandahar ในอัฟักานิสำถ่านว่า 
"You've a great game, a noble game, before  
you." โดยต่่อมืาร้ื่อยเอก Conolly กลายเป็็น 
ท่�โด่งดังจากการื่ท่�ได้พิยายามืไป็ช้ว่ยพัินเอก Charles  
Stoddart นายทห่ารื่ช้าวองักฤษท่�ถู่ก Emir Nasrullah  
Khan เจ้าผู้ครื่องเม่ือง Bukhara (ปั็จจุบันอยู่ใน
อุซึ่เบกิสำถ่าน) จับกุมืตั่วขณ์ะไป็ป็ฏิิบัติ่ภารื่กิจการื่ทูต่
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เพ่ิ�อโน้มืน้าวให้่ Emir ลงนามืสำนธิิสัำญญามิืต่รื่ภาพิ 
กับจักรื่วรื่รื่ดิอังกฤษเพ่ิ�อต้่านทานอิทธิิพิลรัื่สำเซ่ึ่ย 
เม่ื�อปี็ ค.ศั. 1838 แต่่ความืพิยายามืของร้ื่อยเอก  
Conolly ล้มืเห่ลว จนต่นเองก็โดนคุมืขังเช่้นกัน 
และต่่อมืาเม่ื�อปี็ ค.ศั. 1842 ทั�งสำองคนถู่กป็รื่ะห่ารื่
ช่้วิต่โดยการื่ตั่ดคอกลางเม่ือง Bukhara ในข้อห่า
เป็็นสำายลับ

แต่่คำาว่า The Great Game กลายเป็็น 
ท่�นิยมืและรู้ื่จักอย่างกว้างขวางจากงานเข่ยน 
คลาสำสิำกเร่ื่�อง Kim (ค.ศั. 1901) ของ Rudyard 
Kipling นักเข่ยนและกว่ช้าวอังกฤษท่�ได้รัื่บรื่างวัล
โนเบลสำาขาวรื่รื่ณ์กรื่รื่มื โดยม่ืเน่�อห่าเก่�ยวกับ 
เด็กกำาพิร้ื่าช้าวอังกฤษ - ไอริื่ช้ช่้�อ Kim ห่ร่ื่อ Kimball 
O’Hara ลูกทห่ารื่ช้าวอังกฤษท่�ป็รื่ะจำาการื่อยู่ในบริื่ติ่ช้
อินเด่ยและเส่ำยช่้วิต่ไป็ตั่�งแต่่ Kim ยังเป็็นเด็ก Kim 
จ้งเต่บิโต่ท่ามืกลางถ่นนและต่ลาดบาซึ่ารื่ใ์นอินเด่ย
จนม่ืลักษณ์ะนิสัำยละม้ืายคล้ายเด็กอินเด่ย และ 
ต่่อมืาได้รัื่บการื่บ่มืฟัักให้่เป็็นสำายลับให้่แก่อังกฤษ 
ในการื่แข่งขันทางอทิธิิพิลกบัรัื่สำเซ่ึ่ยห่ร่ื่อ The Great 
Game นั�นเอง 

งานเข่ยนของ Kipling ท่�โด่งดังอ่กชิ้�น 
ท่�เก่�ยวข้องกับ The Great Game ค่อ บทกว่เร่ื่�อง  
The Young British Soldier เม่ื�อปี็ ค.ศั. 1892  
ซ้ึ่�งกล่าวถ้่งการื่พ่ิายแพ้ิและห่ายนะของกองทัพิ
อังกฤษจากสำงครื่ามือังกฤษ - อัฟักันสำองครัื่�ง 
ในครื่สิำต์่ศัต่วรื่รื่ษท่� 19 โดยสำงครื่ามืครัื่�งแรื่กเกดิข้�น 
รื่ะห่ว่างปี็ ค.ศั. 1839 - 1842 และนับได้ว่าเป็็น 
ป็ฐมืบทท่�สำำาคัญในป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่รื่์ของ The Great  
Game โดยเกิดจากความืพิยายามืของจักรื่วรื่รื่ดิ 
อังกฤษท่�จะห่ยุดการื่แพิร่ื่ขยายของอิทธิิพิลรัื่สำเซ่ึ่ย 
ซ้ึ่�งค่บคลานมืาจากเอเช่้ยกลางทางต่อนเห่น่อของ 
อัฟักานิสำถ่านจนเป็็นภัยคุกคามืต่่อบริื่ติ่ช้อินเด่ย  
โดยพิยายามืใช้้อัฟักานิสำถ่านเป็็นรัื่ฐกันช้น แต่่โดยท่� 
ฝ่ายอังกฤษไม่ืไว้วางใจ Dost Mohammed ผู้นำา
อัฟักานิสำถ่านในต่อนนั�น จ้งได้บุกอัฟักานิสำถ่าน 

เพ่ิ�อตั่�ง Shah Shuja อด่ต่กษัต่ริื่ย์อัฟักานิสำถ่าน 
ท่�ถู่กโค่นล้มืก่อนห่น้านั�นให้่เป็็นผู้นำาแทน ซ้ึ่�งถ่่อได้วา่ 
เป็็นป็ฏิิบัติ่การื่ regime change ด่ ๆ นั�นเอง  
ด้วยความืเช่้�อท่�ผิดว่า Shah Shuja จะได้รัื่บ 
การื่ต่อบรัื่บท่�ด่จากช้าวอัฟักานิสำถ่านและสำามืารื่ถ่ 
ป็กครื่องป็รื่ะเทศัให้่สำงบสุำขและเป็็นห่น้�งเด่ยวได้  
อย่างไรื่ก็ต่ามื แม้ืว่ากองทัพิอังกฤษจะได้รัื่บชั้ยช้นะ 
ในช่้วงแรื่ก จนสำามืารื่ถ่ยด้กรุื่งคาบูล เม่ืองห่ลวงของ 
อัฟักานิสำถ่านได้ แต่่ก็ไม่ืสำามืารื่ถ่ทนกรื่ะแสำต่่อต้่าน 
และการื่ลุกฮ่ั่อของช้าวอัฟักานิสำถ่านในเมื่องอ่�น ๆ  
ทั�วป็รื่ะเทศัได้ ซ้ึ่�งลุกลามืมืาจนถ้่งกรุื่งคาบูล 
เม่ื�อพิฤศัจกิายน ค.ศั. 1841 โดยฝูงช้นไดล้้อมืค่ายทห่ารื่ 
อังกฤษซ้ึ่�งตั่�งอยูน่อกเม่ืองท่�ม่ืทั�งทห่ารื่และผู้ติ่ดต่ามื 
รื่วมืป็รื่ะมืาณ์ 18,000 ช่้วิต่ นานนบัเด่อนจนเสำบ่ยง 
ร่ื่อยห่รื่อและต่้องยอมืเจรื่จากับฝ่ายอัฟักานิสำถ่าน 
ให้่ป็ล่อยกองทัพิถ่อยออกจากกรุื่งคาบูลไป็ยังเม่ือง  
Jalalabad ทางต่ะวันออกของอัฟักานิสำถ่านซึ่้�งม่ื 
กองทัพิอังกฤษอ่กห่น่วยตั่�งป้็อมือยู ่โดยมือบเงินทอง 
ของม่ืค่าเพ่ิ�อแลกกับการื่ถ่อยทัพิอย่างป็ลอดภัย  
(safe passage) แต่่ทว่า ฝ่ายอัฟักานิสำถ่านไม่ืรัื่กษา 
คำาพูิด และได้โจมืต่่รุื่กรื่านกองทัพิอังกฤษท่�ถ่อยร่ื่น 
โดยต่ลอดท่ามืกลางอากาศัอันห่นาวเห่น็บในช่้วง 
เด่อนมืกรื่าคมื ค.ศั. 1842 จนกลายเป็็นการื่สำงัห่ารื่ห่มู่ื  
ม่ืทห่ารื่อังกฤษและผู้ติ่ดต่ามืล้มืต่ายไป็ป็รื่ะมืาณ์ 
16,000 คน และท่�เห่ล่อถู่กจับกุมืตั่ว 

รื่ากเห่ง้าของความืขัดแย้งรื่ะห่ว่างอังกฤษและ
รัื่สำเซ่ึ่ยสำามืารื่ถ่ย้อนรื่อยไป็นับตั่�งแต่่ต้่นคริื่สำต์่ศัต่วรื่รื่ษ
ท่� 19 ส่ำบเน่�องจากความืห่วาดกลัวของฝ่ายอังกฤษ 
ต่่อภัยคุกคามืจากรื่สัำเซ่ึ่ย (Russophobia) ซึ่้�งค่บคลาน
ขยายอาณ์าจกัรื่ในเอเช่้ยกลางไป็จนใกลถ้้่งช้ายแดน
บริื่ติ่ช้อินเด่ยทางเห่น่อ โดยอังกฤษเกรื่งกลัวว่าจะก่อ 
ให้่เกิดความืไม่ืสำงบและการื่ลุกฮ่ั่อของช้าวอินเด่ย 
เพ่ิ�อต่่อต้่านอังกฤษต่ามืมืา ในขณ์ะเด่ยวกัน  
ฝ่ายรัื่สำเซ่ึ่ยเองก็เล่น The Great Game เช่้นเด่ยวกัน  
เพ่ิ�อขยายอิทธิิพิลของรัื่สำเซ่ึ่ยและจำากัดอิทธิิพิล 
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ขององักฤษในเอเช่้ยกลางรื่วมืทั�งเพ่ิ�อพิยายามืบั�นทอน 
อำานาจของอังกฤษในบริื่ติ่ช้อินเด่ย อย่างไรื่ก็ด่  
ทั�งสำองฝ่ายก็ไม่ืเคยป็ะทะกันโดยต่รื่งในเอเช่้ยกลาง  
เพ่ิยงแต่่เล่นเกมืการื่เม่ือง การื่ทูต่และการื่ข่าว 
รื่ะห่วา่งกัน จ้งอาจเป็ร่ื่ยบได้ว่าเป็็นคลา้ยสำงครื่ามืเยน็ 
ของยุคสำมัืยนั�น 

ในรัื่สำเซ่ึ่ย The Great Game จะเป็็นท่�รู้ื่จัก
กันในนามืว่า The Tournament of Shadows  
ซ้ึ่�ง Count Karl Vasilyevich Nesselrode รัื่ฐมืนต่ร่ื่
ต่่างป็รื่ะเทศัของจักรื่วรื่รื่ดิรื่ัสำเซ่ึ่ยได้เป็็นผู้คิดริื่เริื่�มื
ใช้้เม่ื�อปี็ ค.ศั. 1837 ก่อนห่น้าท่�ร้ื่อยเอก Conolly  
จะริื่เริื่�มืใช้้คำาว่า The Great Game ด้วยซึ่ำ�า  
แต่่ต่่อมืาฝ่ายรัื่สำเซ่ึ่ยเองก็นิยมืใช้้ большая игра 
(Bol’shaia Igra) ซ้ึ่�งแป็ลว่า The Great Game 
ต่รื่งตั่วเช่้นเด่ยวกัน ทั�งน่� เม่ืองและพ่ิ�นท่�ท่�จักรื่วรื่รื่ดิ
รัื่สำเซ่ึ่ยได้รุื่กรื่านและครื่อบครื่องในช่้วงคร้ื่�งห่ลังของ
คริื่สำต์่ศัต่วรื่รื่ษท่� 19 ในเอเช่้ยกลางถู่กเร่ื่ยกรื่วมืกันว่า  
Russian Turkestan และต่่อมืากลายเป็็นป็รื่ะเทศั
เอเช่้ยกลางเก่อบครื่บทั�งห้่าป็รื่ะเทศัในปั็จจุบัน  
แต่่การื่เล่น The Great Game ในความืจริื่งนั�น 
ครื่อบคลุมืพ่ิ�นท่�กว้างกว่าท่�มัืกคิดกัน ตั่�งแต่่ 

แถ่บเท่อกเขาคอเคซัึ่สำ อิห่ร่ื่าน อัฟักานิสำถ่าน เอเช่้ยกลาง  
ทางต่ะวันต่กของจ่น จนถ้่งทิเบต่ และได้จบลงด้วย
การื่ลงนามือนุสัำญญารื่ะห่ว่างอังกฤษและรัื่สำเซ่ึ่ย 
(Anglo - Russian Convention) เม่ื�อปี็ ค.ศั. 1907  
ท่�แบ่งเขต่อิทธิิพิลรื่ะห่ว่างอังกฤษและรัื่สำเซ่ึ่ย 
ในเป็อร์ื่เซ่ึ่ย ท่�ทั�งสำองฝ่ายให้่คำามัื�นท่�จะไม่ืเข้าไป็
ก้าวก่ายในทเิบต่ รื่วมืถ้่งการื่ท่�รัื่สำเซ่ึ่ยยอมืรื่บัอิทธิิพิล
ของอังกฤษในอัฟักานิสำถ่าน ซ้ึ่�งการื่จบลงของ  
The Great Game เกดิข้�นได้เพิรื่าะความืเกรื่งกลวั
ของทั�งอังกฤษและรื่ัสำเซ่ึ่ยในการื่ผงาดข้�นมืาของ
เยอรื่มืน่ในยุโรื่ป็ ทำาให่้ทั�งสำองฝ่ายหั่นมืารื่่วมืม่ือ 
กันแทนเพ่ิ�อถ่่วงดุลอำานาจของเยอรื่มืน่ต่่อไป็ 

อ่ก 70 กว่าปี็ต่่อมืาถ่้อยคำา The Great 
Game ได้ถู่กปั็ดฝุ่นนำามืาใช้้อ่กครัื่�ง โดยครื่าวน่� 
เป็็นการื่กล่าวถ้่งการื่แก่งแย่งชิ้งอิทธิิพิลเห่น่อ
อัฟักานิสำถ่านรื่ะห่ว่างสำห่ภาพิโซึ่เว่ยต่กับสำห่รัื่ฐฯ 
พิร้ื่อมืทั�งป็รื่ะเทศัพัินธิมิืต่รื่ ภายห่ลังจากท่�สำห่ภาพิ
โซึ่เว่ยต่ได้บุกย้ดอัฟักานิสำถ่านเม่ื�อเด่อนธัินวาคมื  
ค.ศั. 1979 เพ่ิ�อเข้าแทรื่กแซึ่งปั็ญห่าท่�เกิดจาก 
ความืขัดแย้งภายในรัื่ฐบาลพิรื่รื่คคอมืมิืวนิสำต์่
อัฟักานิสำถ่านภายห่ลังท่�ได้ย้ดอำานาจเม่ื�อห่น้�งปี็ 

รูปภาพ The Remnants of an Army โดย Elizabeth Thompson วาดเม่่อปี ค.ศ. 1879 เป็นรูป ดร. William Brydon  

ผู้เดียวที่รอดตายขี่ม้าหนีมาถึงประตูเม่อง Jalalabad ได้เม่่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1842 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Remnants_of_an_army.jpg
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ก่อนห่น้านั�น แต่่แน่นอนช้าวอัฟักันไม่ืพิอใจอยา่งยิ�ง
กับการื่เข้ามืาแทรื่กแซึ่งและย้ดครื่องป็รื่ะเทศัต่น 
ดังกล่าว จ้งไดจั้ดตั่�งกองกำาลังต่่อต่า้น โดยกลุ่มืห่ลกั  
ค่อ กลุ่มืท่�เร่ื่ยกว่า Mujahideen ซึ่้�งแป็ลว่าผู้ท่� 
เข้าร่ื่วมืป็ฏิิบัติ่การื่ jihad ท่�ได้ป็ฏิิบัติ่การื่กองโจรื่โจมืต่่
ต่่อต้่านกองกำาลังโซึ่เว่ยต่อย่างต่่อเน่�อง โดยได้รัื่บ 
การื่สำนับสำนุนห่ลัก ๆ จากห่น่วยงานข่าวกรื่อง CIA 
ของสำห่รัื่ฐฯ ร่ื่วมืกับห่น่วยข่าวกรื่อง ISI ของป็าก่สำถ่าน  
ต่ลอดจนการื่ส่ำงทั�งเงินและกำาลังเข้าร่ื่วมืรื่บจาก
ป็รื่ะเทศัอาห่รัื่บต่่าง ๆ (ห่น้�งในนั�นค่อ Osama bin 
Laden ซึ่้�งต่่อมืาเป็็นผู้นำากลุ่มืกอ่การื่รื่า้ย Al-Qaeda)  
ส่ำงผลให่้กองทัพิโซึ่เว่ยต่สูำญเส่ำยทั�งกำาลังพิลและ 
เงินทองเป็็นจำานวนมืากจนต้่องตั่ดสิำนใจถ่อนกำาลัง 
ในเด่อนกุมืภาพัินธ์ิ ค.ศั. 1989 และทิ�งให้่รัื่ฐบาลของ
ป็รื่ะธิานาธิิบด่ Mohammad Najibullah ช่้วยเห่ล่อ
ต่นเองและต่่อสู้ำกับกลุ่มื Mujahideen ต่่อไป็ต่ามืลำาพัิง 
จนพ่ิายแพ้ิเม่ื�อเด่อนเมืษายน ค.ศั. 1992 แต่่สำงครื่ามื
ยงัไม่ืจบสิำ�น กลุ่มื Mujahideen เกิดความืแต่กแยก
จนรื่บกันเองและเกิดสำงครื่ามืกลางเมื่องจนถ้่ง 
เด่อนกันยายน ค.ศั. 1996 เมื่�อกลุ่มื Taliban สำามืารื่ถ่
ย้ดครื่องกรุื่งคาบูลได้ และควบคุมือัฟักานิสำถ่านได้
เก่อบทั�งป็รื่ะเทศัจนถ้่งปี็ ค.ศั. 2001 

ภายห่ลังเห่ตุ่การื่ณ์์ 9/11 เมื่�อกลุ่มื Al-Qaeda  
ได้ป็ฏิิบัติ่การื่ก่อการื่ร้ื่ายนำาเคร่ื่�องบินช้นต้่ก World 
Trade Centre นครื่นิวยอร์ื่ก จนถ่ล่มืลงมืา สำห่รัื่ฐฯ  
พิร้ื่อมืกองกำาลัง NATO ได้กลายเป็็นอ่กห่น้�ง
มืห่าอำานาจท่�พิยายามืเข้าบุกย้ดอัฟักานิสำถ่าน 
เม่ื�อเด่อนตุ่ลาคมื ค.ศั. 2001 เน่�องจากกลุ่มื Taliban 
ได้ให้่ท่�ล่�ภัยแก่ Osama bin Laden ทั�งน่� แม้ืว่า 
ฝ่ายสำห่รัื่ฐฯ จะสำามืารื่ถ่ย้ดกรุื่งคาบูลได้สำำาเร็ื่จ  
แต่่สำงครื่ามืในอัฟักานิสำถ่านก็ยังไม่ืจบสิำ�นด่จนถ้่ง 
ทุกวันน่� และกลายเป็็นปั็ญห่าความืขัดแยง้ท่�ยด่เย่�อ  
จ้งไม่ืน่าแป็ลกใจทำาไมืเม่ื�อกล่าวถ้่งอัฟักานิสำถ่าน
มัืกได้ยนิคำากล่าวว่า เป็็นสุำสำานของบรื่รื่ดาอาณ์าจักรื่  
(graveyard of empires) ห่ร่ื่อเป็็นป็รื่ะเทศัท่� 
เข้าบุกได้แต่่ย้ดครื่องไม่ืได้ (can be invaded but  
never conquered) โดยสำห่รัื่ฐฯ เป็็นมืห่าอำานาจล่าสุำด 
ท่�ต้่องจมืป็ลักอยู่ในอัฟักานิสำถ่าน 

นักวิเครื่าะห์่และนักข่าวห่ลายคนได้เร่ื่ยกยุค
ภายห่ลังสำงครื่ามืเย็นว่า The New Great Game 
โดยนอกจากการื่แข่งขันของมืห่าอำานาจอย่างเช่้น  
สำห่รัื่ฐฯ รัื่สำเซ่ึ่ย และจ่น เห่น่อพ่ิ�นท่�อัฟักานิสำถ่าน 
และป็รื่ะเทศัเอเช่้ยกลางทั�งห้่าป็รื่ะเทศัในป็ัจจุบัน 
ห่ร่ื่อแม้ืกรื่ะทั�งในพ่ิ�นท่�อันกว้างให่ญ่ไพิศัาลกว่านั�น 

รูปถ่ายกองกำาลังสหภาพโซึ่เวียตถอนทัพออกจากอัฟกานิสถานโดยข้ามสะพาน Hairatan  

ตรงชายแดนอัฟกานิสถาน - สหภาพโซึ่เวียต (ปัจจุบันอยู่ในอุซึ่เบกิสถาน)  

เม่่อปี ค.ศ. 1989 ถ่ายโดยสำานักข่าว RIA Novosti
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ท่�เร่ื่ยกว่า “ยูเรื่เช่้ย” แล้ว ก็ยังม่ืผู้เล่นจำานวน 
มืากข้�นกว่าเดิมื เช่้น อินเด่ย ป็าก่สำถ่าน อิห่ร่ื่าน ตุ่รื่ก่ 
และสำห่ภาพิยุโรื่ป็ และแน่นอนรื่วมืถ้่งผู้เล่นท้องถิ่�น 
ห่ร่ื่อผู้นำาและป็รื่ะช้าช้นของป็รื่ะเทศัเอเช่้ยกลาง 
ทั�งห้่าป็รื่ะเทศั ซ้ึ่�งต่่างได้กำาเนิดข้�นมืาเป็็นรัื่ฐอธิิป็ไต่ย
ภายห่ลังการื่ล่มืสำลายของสำห่ภาพิโซึ่เว่ยต่เม่ื�อเด่อน
ธัินวาคมื ค.ศั. 1991 โดยผู้นำาพิยายามืดำาเนิน
นโยบายเพ่ิ�อผลป็รื่ะโยช้น์ของทั�งต่นเองและป็รื่ะเทศั 
อย่างมืากท่�สุำดเท่าท่�จะกรื่ะทำาได้ แต่่ท่�น่าสำนใจ 
กว่านั�น ยงัรื่วมืถ้่งผู้เล่นทั�งรื่ะดับ supra-state อย่างเช่้น  
องค์กรื่รื่ะดับภูมิืภาค Shanghai Cooperation 
Organisation (SCO) ซ้ึ่�งสำมืาชิ้กป็รื่ะกอบด้วย 
ทั�งรัื่สำเซ่ึ่ย จ่น คาซัึ่คสำถ่าน ค่ร์ื่ก่ซึ่สำถ่าน ทาจิกิสำถ่าน  
และอุซึ่เบกิสำถ่าน รื่วมืถ้่งสำมืาชิ้กให่ม่ื อินเด่ย  
และป็าก่สำถ่าน ต่ลอดจนผู้เล่นรื่ะดับ sub-state  
และท่�เป็็น non-state เช่้น บรื่รื่ษัทข้ามืช้าติ่ 
ต่่าง ๆ โดยเฉพิาะด้านพิลังงาน องค์กรื่ NGOs  
และแม้ืกรื่ะทั�งกลุ่มืก่อการื่ร้ื่าย ซ้ึ่�งทำาให้่เกมืให่ม่ืน่� 
ม่ืความืสำลับซัึ่บซ้ึ่อนยิ�งกว่าเดิมื โดยรื่างวัลห่ลัก
ท่�ห่มืายป็อง ได้แก่ อิทธิิพิลและอำานาจเห่น่อ
ทรัื่พิยากรื่ธิรื่รื่มืช้าติ่จำานวนมืห่าศัาลทั�งนำ�ามัืน 
และก๊าซึ่ธิรื่รื่มืช้าต่ิ แร่ื่ธิาตุ่ต่่าง ๆ เช่้น ยูเรื่เน่ยมื  
โดยเฉพิาะในคาซัึ่คสำถ่าน อุซึ่เบกิสำถ่าน และ  
เติ่ร์ื่กเมืนิสำถ่าน และแม้ืกรื่ะทั�งทรัื่พิยากรื่นำ�าและ
ทองในทาจิกิสำถ่านและค่ร์ื่ก่ซึ่สำถ่าน

เอเช่้ยกลางยังม่ืความืสำำาคัญทางยุทธิศัาสำต่ร์ื่
โดยเป็็นเสำม่ือนพ่ิ�นท่�ห่ลังบ้านท่�สำำาคัญ (strategic 
backyard) ของทั�งรัื่สำเซ่ึ่ยและจ่น และเป็็นทาง 
ขนส่ำงโลจิสำติ่กส์ำและกำาลังบำารุื่งท่�สำำาคัญของสำห่รัื่ฐฯ  
สำำาห่รื่ับป็ฏิิบัติ่การื่ในอัฟักานิสำถ่าน นอกจากนั�น  
ยังเป็็นพ่ิ�นท่�ยุทธิศัาสำต่ร์ื่ท่�สำำาคัญห่ร่ื่อแนวห่น้า 
ในการื่ต่่อสู้ำกับกลุ่มืก่อการื่ร้ื่ายและแนวความืคิด 
สุำดโต่่ง ท่�พิยายามืค่บคลานเข้ามืาม่ือิทธิิพิลใน
ป็รื่ะเทศัเห่ล่าน่�ซ้ึ่�งส่ำวนให่ญ่ยังเป็็นมุืสำลิมืสำายกลาง 
ทั�งจากพ่ิ�นท่�อัฟักานิสำถ่านท่�อยูท่างใต้่ และจากแนว 

ความืคิดสุำดโต่่งของกลุ่มื Islamic State (IS)  
ท่�ลุกลามืไป็ทั�วโลก โดยม่ืช้าวเอเช่้ยกลางห่ลายพัินคน 
ไป็ร่ื่วมืรื่บกับกลุ่มื IS มืาแล้ว จ้งไม่ืน่าแป็ลกใจว่า  
ในช่้วงท่�ผ่านมืา ป็รื่ะเทศัมืห่าอำานาจทั�งสำามืได้ให้่
ความืสำำาคัญทางยุทธิศัาสำต่ร์ื่กับเอเช่้ยกลางและ 
ได้ม่ืการื่จัดตั่�งฐานทัพิในป็รื่ะเทศัเห่ล่าน่� 

รัื่สำเซ่ึ่ย “พ่ิ�เบิ�มื” ให่ญ่มืาช้้านานม่ืฐานทัพิ
อากาศัตั่�งอยู่ท่�เม่ือง Kant สำาธิารื่ณ์รัื่ฐค่ร์ื่ก่ซึ่ ตั่�งแต่่ 
ปี็ ค.ศั. 2003 และยังม่ืฐานทัพิรัื่สำเซ่ึ่ยในทาจิกิสำถ่าน 
นับตั่�งแต่่สำมัืยสำห่ภาพิโซึ่เว่ยต่อ่กด้วย ส่ำวนสำห่รัื่ฐฯ  
เคยม่ืฐานทัพิอากาศัท่� Manas ใกล้กรุื่งบิช้เคก  
สำาธิารื่ณ์รัื่ฐค่ร์ื่ก่ซึ่ เพ่ิ�อสำนับสำนุนกองกำาลังใน
อัฟักานิสำถ่านตั่�งแต่่ปี็ ค.ศั. 2001 แต่่รัื่สำเซ่ึ่ยได้กดดัน
ให้่รัื่ฐบาลค่ร์ื่ก่ซึ่ขอให้่สำห่รัื่ฐฯ ปิ็ดฐานทัพิดังกล่าว 
จนสำำาเร็ื่จเม่ื�อปี็ ค.ศั. 2014 นอกจากนั�น สำห่รัื่ฐฯ  
ยังเคยใช้้ฐานทัพิอากาศั Karshi-Khanabad ใน 
อุซึ่เบกิสำถ่าน เพ่ิ�อสำนับสำนุนป็ฏิิบัติ่การื่ในอัฟักานิสำถ่าน
เช่้นกันรื่ะห่ว่างปี็ ค.ศั. 2001 - 2005 แต่่ถู่กรัื่ฐบาล
อุซึ่เบกิสำถ่านเชิ้ญออกห่ลังจากสำห่รัื่ฐฯ ไป็วิพิากษ์
วิจารื่ณ์์การื่ป็รื่าบป็รื่ามืการื่ป็รื่ะท้วงอย่างรุื่นแรื่งของ
รัื่ฐบาลอุซึ่เบกิสำถ่านในเม่ือง Andijan เม่ื�อพิฤษภาคมื  
ค.ศั. 2005 ซ้ึ่�งส่ำงผลให้่ม่ืผู้ป็รื่ะท้วงช้าวอุซึ่เบก 
เสำ่ยช้่วิต่ห่ลายรื่้อยคน 

พัิฒนาการื่ท่�น่าสำนใจท่�สุำดค่อ รื่ายงานข่าว
เม่ื�อต้่นปี็ ค.ศั. 2019 เก่�ยวกับการื่จัดตั่�งฐานทัพิลับ
ของจ่นในทาจิกิสำถ่านในเขต่ Gorno-Badakhshan 
บริื่เวณ์ใกล้ช้ายแดนจ่น - ทาจิกิสำถ่าน - อัฟักานิสำถ่าน  
ซ้ึ่�งนับว่า เป็็นการื่จัดตั่�งฐานทัพิของจ่นครัื่�งแรื่ก 
ในเอเช่้ยกลางท่� เป็็นเขต่อิทธิิพิลของรัื่สำเซ่ึ่ย 
มืาช้้านาน โดยคาดว่าฐานทัพิดังกล่าวตั่�งมืาแล้ว  
2 - 3 ปี็ และม่ืภารื่กิจเพ่ิ�อร่ื่วมืม่ือกับทาจิกิสำถ่าน
ในการื่ต่่อต่้านการื่ก่อการื่รื่้าย ซ้ึ่�งเป็็นป็รื่ะเด็นท่�จ่น
กังวลมืาก โดยเกรื่งว่ากลุ่มืก่อการื่ร้ื่ายจะแทรื่กซ้ึ่มื
จากอัฟักานิสำถ่านมืายังเขต่มืณ์ฑ์ลซิึ่นเจ่ยงของต่น  
ทั�งน่� การื่ขยายบทบาททางการื่ทห่ารื่ของจ่น 
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ในเอเช่้ยกลางเป็็นเร่ื่�องท่�น่าจับต่ามืองเน่�องจาก 
เดิมืท่รัื่สำเซ่ึ่ยเป็็นผู้ม่ืบทบาทห่ลักทางทห่ารื่และ
การื่เม่ืองในภูมิืภาคดังกล่าว โดยจ่นจะเน้นบทบาท
ทางเศัรื่ษฐกจิมืากกว่า ซ้ึ่�งเป็็นเสำม่ือนการื่แบง่ห่น้าท่�  
ห่ร่ื่อ division of labour อันเป็็นท่�เข้าใจกันด่ 
มืานานแล้ว รัื่สำเซ่ึ่ยจ้งอาจเริื่�มืไม่ืสำบายใจกับพัิฒนาการื่
ดังกล่าว โดยเฉพิาะเม่ื�อคำาน้งว่าอำานาจจ่นกำาลัง 
อยู่ในช่้วงขาข้�นในขณ์ะท่�อำานาจรัื่สำเซ่ึ่ยอยู่ในขาลง 
จ้งอาจคาดการื่ณ์์ได้ว่า ในอนาคต่บทบาททางทห่ารื่
ของจ่น รื่วมืทั�งอิทธิิพิลของจ่นโดยรื่วมืจะเข้ามืาเบ่ยด
และแทนท่�รัื่สำเซ่ึ่ยในเอเช่้ยกลาง และอาจเป็็นต้่นเห่ตุ่
ของความืขัดแย้งในอนาคต่รื่ะห่ว่างสำองป็รื่ะเทศั
มืห่าอำานาจท่�ใกล้ชิ้ดและเป็็นมิืต่รื่กันในปั็จจุบัน

สำามืารื่ถ่วิเครื่าะห์่ได้ด้วยว่า จ่นเริื่�มืขยาย
บทบาททางทห่ารื่เพ่ิ�อป็กป้็องรัื่กษาผลป็รื่ะโยช้น์
ทางเศัรื่ษฐกิจอันมืห่าศัาลท่�ได้ทุ่มืทุนไป็แล้วป็รื่ะมืาณ์  
60 พัินล้านดอลลาร์ื่สำห่รัื่ฐในเอเช่้ยกลางเพ่ิ�อสำร้ื่าง
โครื่งสำรื่า้งพ่ิ�นฐานและถ่นนห่นทางห่ลายสำาย อันเป็็น 
ส่ำวนห่น้�งของข้อริื่เริื่�มื Belt and Road Initiative 
(BRI) ของจ่นซ้ึ่�งเป็็นเสำม่ือนเส้ำนทางสำายไห่มืให่ม่ื  
ซ้ึ่�งป็รื่ะเทศัในเอเช่้ยกลาง โดยเฉพิาะคาซัึ่คสำถ่าน  
ม่ืความืสำำาคัญและเป็็นศูันย์กลางของการื่เช่้�อมืโยง

เส้ำนทางทางบกรื่ะห่ว่างเอเช่้ยกับยุโรื่ป็ต่ามืข้อริื่เริื่�มื 
ดังกล่าว อย่างไรื่ก็ด่ แม้ืว่าการื่ขยายอิทธิิพิลของจ่น
ยงัได้รัื่บการื่ต่อบรัื่บท่�ด่ในรื่ะดับรัื่ฐบาลของป็รื่ะเทศั
ต่่าง ๆ ในเอเช่้ยกลาง แต่่ในรื่ะดับป็รื่ะช้าช้นกลับ 
สำร้ื่างความืห่วั�นวิต่กและเกรื่งกลัวจ่น (Sinophobia)  
ว่าจ่นจะเข้ามืาแยง่งานและท่�ดินทำากินของคนทอ้งถิ่�น  
ต่ลอดจนจะมืาเร่ื่ยกค่นพ่ิ�นท่�ป็รื่ะเทศัและป็รัื่บ 
แนวช้ายแดนให่มื่ให้่เป็็นคุณ์แก่ฝ่ายจ่นอย่างเด่ยว 

นอกจากนั�น การื่ท่�จ่นให้่เงินกู้แก่ป็รื่ะเทศั 
ท่�ยากจนอย่างทาจิกิสำถ่านและค่รื่์ก่ซึ่สำถ่านทำาให้่
ป็รื่ะเทศัเห่ล่าน่�ติ่ดห่น่�จ่นห่ลายล้านดอลลาร์ื่สำห่รัื่ฐ 
จนยากจะช้ดใช้้ได้ และอาจเป็็นช่้องทางให้่จ่น 
ใช้้ขยายอิทธิิพิลทั�งทางเศัรื่ษฐกิจและการื่เม่ือง 
ในป็รื่ะเทศัเห่ล่าน่�ได้ต่่อไป็ ซ้ึ่�งยิ�งเพิิ�มืความืไม่ืพิอใจ 
และไมืไ่ว้วางใจจ่นในเอเช่้ยกลางมืากข้�น และล่าสุำด  
กรื่ณ่์การื่แพิรื่่รื่ะบาดของไวรื่ัสำโควิด-19 ก็อาจ 
ยิ�งสำร้ื่างความืรู้ื่ส้ำกกลัวและไม่ืไว้ใจจ่นมืากข้�น แม้ืว่า
จ่นได้พิยายามืดำาเนินนโยบาย “mask diplomacy”  
เพ่ิ�อให้่ความืช่้วยเห่ล่อทางการื่แพิทย์แก่ป็รื่ะเทศั
เห่ล่าน่�ก็ต่ามื แต่่ป็รื่ะเด็นท่� ร้ื่อนแรื่งท่�สุำดค่อ  
การื่ท่�ม่ืรื่ายงานว่าจ่นได้ดำาเนินนโยบายกดข่�ข่มืเห่ง  
และกักกันคนช้าติ่พัินธ์ุิต่่าง ๆ ท่�เป็็นมุืสำลิมืทั�งอุยกูร์ื่  

แผนที่ทาจิกิสถาน และที่ตั้งฐานทัพจีน แหล่ง: รายงานข่าวจาก Eurasianet เร่่อง  

“Tajikistan: Report confirms significant Chinese security presence in Pamirs”, 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

https://eurasianet.org/tajikistan-report-confirms-significant-chinese-security-presence-in-pamirs
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คาซัึ่คและค่ร์ื่ก่ซึ่ในเขต่ซิึ่นเจ่ยงของต่นรื่วมื 
ป็รื่ะมืาณ์ 1 ล้านคนในช่้วง 2 - 3 ปี็ท่�ผ่านมืา ซ้ึ่�งได้สำร้ื่าง 
กรื่ะแสำความืไมื่พิอใจและการื่ป็รื่ะท้วงต่่อต้่านจ่น 
เป็็นอย่างมืากในคาซึ่ัคสำถ่านและค่รื่์ก่ซึ่สำถ่าน 
ท่�ห่ลายคนม่ืญาติ่พ่ิ�น้องในซิึ่นเจ่ยงท่�ถู่กกักกันตั่ว 
ในค่ายป็รัื่บทัศันคติ่ของจ่น

เป็็นท่�น่าสัำงเกต่ว่า ในขณ์ะท่�รัื่ฐบาลคาซัึ่คสำถ่าน 
ได้กล่าวโทษ “ม่ือท่�สำามื” ว่าอยูเ่บ่�องห่ลังการื่ป็รื่ะท้วง
ดังกล่าว โดยม่ืนัยว่าเป็็นการื่ยั�วยุจากนักการื่เม่ือง
ฝ่ายค้านซ้ึ่�งห่ลบล่�ภัยอยู่ในยุโรื่ป็เพ่ิ�อต่่อต้่านรัื่ฐบาล 
คาซัึ่คสำถ่าน แต่่จากท่�ผู้เข่ยนได้ม่ืโอกาสำสำอบถ่ามื
ความืเห็่นจากนักวิเครื่าะห์่ช้าวคาซัึ่คสำถ่านก็กลับ 
เห็่นว่า แท้จริื่งแล้วรัื่สำเซ่ึ่ยห่ร่ื่อสำห่รัื่ฐฯ อยู่เบ่�องห่ลัง  
เพ่ิ�อพิยายามืจำากัดอิทธิิพิลของจ่น ในขณ์ะท่� 
เม่ื�อผู้เข่ยนได้พูิดคุยกับนักการื่ทูต่จ่นท่�คาซัึ่คสำถ่าน  
ก็ได้รื่ับคำาต่อบอย่างห่นักแน่นว่า ห่น่วยข่าวกรื่อง  
CIA ของสำห่รื่ัฐฯ อยู่เบ่�องห่ลัง ซ้ึ่�งล้วนสำะท้อน 
ให้่เห็่นว่า แนวความืคิดในลักษณ์ะ The Great 
Game ห่ร่ื่อการื่แข่งขันกันรื่ะห่ว่างมืห่าอำานาจยงัคง 
ม่ือยู่ในเอเช่้ยกลาง

ถ้่งแม้ืว่าภูมิืภาคเอเช่้ยกลางอาจแลดูไกลต่า
และไกลตั่วจากไทยและเอเช่้ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต้่  
แต่่เอเช่้ยกลางเป็็นภูมิืภาคสำำาคัญท่�เป็็น strategic 
crossroads ของโลก โดยเป็็นทั�งจุดตั่ดรื่ะห่ว่าง 
ผลป็รื่ะโยช้น์ของป็รื่ะเทศัมืห่าอำานาจต่่าง ๆ ทั�งรัื่สำเซ่ึ่ย  
จ่น และสำห่รัื่ฐฯ ต่ลอดจนป็รื่ะเทศัอ่�น ๆ รื่วมืทั�ง
เป็็นแนวห่น้าในการื่รื่ับม่ือและต่่อสู้ำกับปั็ญห่า 
การื่ก่อการื่ร้ื่ายและยาเสำพิติ่ดจากอัฟักานิสำถ่าน 
และเป็็นจดุเช่้�อมืโยงทางบกรื่ะห่วา่งยโุรื่ป็และเอเช่้ย  
ซ้ึ่�งเป็็นเสำมือ่นเสำน้ทางสำายไห่มืให่มืข่องจ่น ห่ร่ื่อ BRI 
นั�นเอง ดังนั�น พัิฒนาการื่ใด ๆ ในเอเช่้ยกลางอาจส่ำง
รื่ะลอกคล่�นมืาถ้่งไทยและเอเช่้ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต้่ได้  
โดยอาจม่ืผลกรื่ะทบทั�งทางเศัรื่ษฐกิจ การื่เมื่อง 
และความืมัื�นคง โดยเฉพิาะในโลกปั็จจุบันท่�นับวัน 
จะม่ืความืเช่้�อมืโยงมืากข้�น 

บางป็รื่ะเทศัอาเซ่ึ่ยนเองได้เล็งเห็่นผลป็รื่ะโยช้น์
ของการื่ม่ืป็ฏิิสัำมืพัินธ์ิมืากข้�นกับเอเช่้ยกลางแล้ว  
เช่้น เว่ยดนามืได้เริื่�มืใช้้ทางรื่ถ่ไฟัท่�เช่้�อมืรื่ะห่ว่าง
เว่ยดนามืและจ่นห่ร่ื่อใช้้ท่าเร่ื่อจ่นท่�เห่ล่ยนห่ยุนกัง  
เพ่ิ�อส่ำงสิำนค้าไป็ยังยโุรื่ป็ผ่านคาซัึ่คสำถ่านแล้ว ซ้ึ่�งทำาให้่
สำามืารื่ถ่ส่ำงสิำนค้าได้เร็ื่วกว่าทางทะเล และถู่กกว่า 
ทางอากาศั ในขณ์ะท่�สิำงคโป็ร์ื่ได้เห็่นช่้องทาง 
การื่ลงทุนด้านการื่ศ้ักษาในคาซัึ่คสำถ่าน และยังม่ื
ความืร่ื่วมืม่ือด้านการื่ลงทุน การื่เงิน และนวัต่กรื่รื่มื  
ในขณ์ะท่�มืาเลเซ่ึ่ยและอินโดน่เซ่ึ่ยต่่างได้ใช้้ 
ความืเป็็นมุืสำลิมืสำายกลางในการื่เข้าถ้่งทางการื่เม่ือง 
และการื่ห่าผลป็รื่ะโยช้น์ร่ื่วมืกับเอเช่้ยกลาง  
โดยบริื่ษัทพิลังงานของมืาเลเซ่ึ่ยได้ลงทุนในภาค
พิลังงานของคาซัึ่คสำถ่านและเติ่ร์ื่กเมืนิสำถ่าน 
มืาสัำกพัิกให่ญ่แล้ว ดังนั�น ศัักยภาพิความืร่ื่วมืม่ือ 
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัเอเช่้ยกลางและป็รื่ะเทศัอาเซ่ึ่ยน 
ม่ืมืากกว่าท่�คิดแต่่อาจยงัไม่ืได้รัื่บความืสำนใจเท่าท่�ควรื่ 

แม้ืว่าไทยและกลุ่มืป็รื่ะเทศัอาเซ่ึ่ยน 
ยังไม่ืได้ม่ืบทบาทสำำาคัญพิอในเอเช่้ยกลาง และยัง 
ไม่ืถ่่อว่าเป็็นผู้เล่นใน The Great Game แต่่อย่างใด  
แต่่ก็ควรื่ต่้องจับต่ามืองและทำาความืเข้าใจกับ  
The New Great Game ท่�กำาลังดำาเนินอยูเ่น่�องจาก
การื่แข่งขันใด ๆ รื่ะห่ว่างมืห่าอำานาจก็สำามืารื่ถ่ 
ส่ำงผลกรื่ะทบต่่อป็รื่ะเทศัและภมิูืภาคอ่�น ๆ  รื่อบด้านได้  
และต่รื่าบใดท่�โลกน่�ยังคงม่ืความืไมื่เท่าเท่ยมืกัน
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ และยังคงม่ืความืกรื่ะห่าย
อำานาจและอิทธิิพิลเพ่ิ�อผลป็รื่ะโยช้น์ส่ำวนต่นมืากกว่า
ผลป็รื่ะโยช้น์ส่ำวนรื่วมื The Great Game ก็จะ 
ยงัคงม่ืการื่เล่นต่่อไป็ ไม่ืวา่ในรูื่ป็แบบใดรูื่ป็แบบห่น้�ง
อย่างไม่ืห่ยุดห่ย่อน อย่างเช่้นท่� Rudyard Kipling 
ได้กล่าวไว้ในเร่ื่�อง Kim ว่า “The Great Game 
that never ceases day and night…” และ  
“When everyone is dead the Great Game 
is finished. Not before.” 
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บ้�นเก่�หัลังใหัมื่่ ของเมื่่องไทำย  

ในดินแดนอินเดีย่1

โดยธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
ของรัฐหนึ่งที่ต้ังอยู่ในดินแดนของอีกรัฐหนึ่ง เป็นประดุจดินแดนส่วนหนึ่งของรัฐผู้ส่งคณะทูต  
พูดกันอย่างง่าย ๆ สถานทูตถ่อเป็น “บ้าน” ของรัฐน้ันในต่างแดน ซึ่ึ่งย่อมได้รับการรับรอง
และนับถ่อจากรัฐผู้รับ สถานทูตไทยในอินเดียก็ถ่อได้ว่าเป็น “บ้าน” ของประเทศไทย 
รัฐบาลไทยและคนไทยที่ต้ังอยู่ในกรุงนิวเดลี

อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา 
2 

1 การื่พิิมืพิ์ในครื่ั�งน่�ได้มื่การื่ป็รื่ับป็รืุ่งและสำรืุ่ป็ย่อบทความืลงไป็จากท่�เคยต่่พิิมืพิ์ครื่ั�งแรื่กบ้าง ต่้นฉบับเต่็มืของบทความืน่�  

 ได้พิิมืพิ์เผยแพิรื่่ครื่ั�งแรื่กในนิต่ยสำารื่ศัิลป็วัฒนธิรื่รื่มื ป็ีท่� 40 ฉบับท่� 9 ป็รื่ะจำาเด่อนกรื่กฎาคมื 2562 
2 อด่ต่อัครื่รื่าช้ทูต่ สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรืุ่งนิวเดล่ รื่ะห่ว่างช้่วงเมืษายน 2559 - กุมืภาพิันธิ์ 2562

ที่ทำาการสถานเอกอัครราชทูตหลังเก่าซึ่ึ่งถูกร่้อไปแล้ว
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3 พิรื่ะอิสำรื่ิยยศัในเวลานั�น (พิฤศัจิกายน 2561) ต่่อมืา ทรื่งได้รื่ับพิรื่ะรื่าช้ทานสำถ่าป็นาข้�นเป็็น สำมืเด็จพิรื่ะกนิษฐาธิิรื่าช้เจ้า  

 กรื่มืสำมืเดจ็พิรื่ะเทพิรื่ัต่นรื่าช้สำดุา เจา้ฟัา้มืห่าจกัรื่ส่ำิรื่นิธิรื่ มืห่าวช้ิรื่าลงกรื่ณ์วรื่รื่าช้ภกัด ่สำิรื่ิกจิการื่ิณ์พ่ิร่ื่ยพิฒัน รื่ฐัสำม่ืาคุณ์ากรื่ป็ยิช้าต่ิ  

 สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืารื่่ เมื่�อวันท่� 5 พิฤษภาคมื 2562
4 อาจารื่ย์อุษา สำัต่ยพิรื่ต่ ภรื่ิยาอาจารื่ย์ศัาสำต่รื่่ ถ่้งแก่กรื่รื่มืเมื่�อวันท่� 2 พิฤศัจิกายน 2563 ท่�กรืุ่งนิวเดล่

เม่ื�อวันท่� 26 พิฤศัจิกายน 2561 สำมืเด็จ 
พิรื่ะเทพิรื่ตั่นรื่าช้สำดุา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กมุืาร่ื่3 เสำด็จฯ 
เป็็นองค์ป็รื่ะธิานในพิิธ่ิเปิ็ดอาคารื่ท่�ทำาการื่ห่ลงัให่ม่ื
ของสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรุื่งนิวเดล่ ซ้ึ่�งสำร้ื่าง 
ในพ่ิ�นท่�เดิมืท่�รัื่ฐบาลอินเด่ยจัดสำรื่รื่ให้่เป็็นท่�ตั่�ง 
สำถ่านทูต่ไทยและทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่มืาตั่�งแต่่
ป็รื่ะมืาณ์ 6 ทศัวรื่รื่ษท่�แล้ว สำภาพิของทำาเน่ยบ 
และอาคารื่สำำานักงานท่�สำร้ื่างและใช้้งานมืาตั่�งแต่่ 
ยุคก้�งพุิทธิกาล ค่อรื่าว พิ.ศั. 2500 ก็เส่ำ�อมืโทรื่มื 
ไป็ต่ามืเวลา รื่วมืทั�งภารื่กิจของสำถ่านทูต่ท่�เพิิ�มื 
มืากข้�นในห่ลายด้าน ทำาให้่ทางการื่ไทยต้่องป็รัื่บป็รุื่ง
ซ่ึ่อมืแซึ่มืทำาเน่ยบทูต่ครัื่�งให่ญ่ และก่อสำร้ื่าง 
ท่�ทำาการื่สำถ่านทูต่ห่ลังให่ม่ืท่�ให่ญ่กว่าเดิมื โดยใน
รื่ะห่ว่างนั�น สำถ่านทูต่ไทยและทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
ย้ายออกไป็เช่้าอาคารื่ชั้�วครื่าวท่�ต่ำาบลวสัำนต์่วิห่ารื่ 
(Vasant Vihar) ช้านกรุื่งนิวเดล่อยู่ห่ลายปี็

ในมืงคลโอกาสำน่� สำมืเดจ็พิรื่ะเทพิรื่ตั่นรื่าช้สำดุา ฯ  
สำยามืบรื่มืรื่าช้กมุืาร่ื่ โป็รื่ดเกลา้ฯ ให้่เชิ้ญพิรื่ะอาจารื่ย์ 
ช้าวอินเด่ยผู้เคยถ่วายพิรื่ะอักษรื่วิช้าภาษาสัำนสำกฤต่
มืาเฝ้าฯ และร่ื่วมืโต๊่ะเสำวยพิรื่ะกรื่ะยาห่ารื่กลางวัน  
ณ์ ทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ด้วย ค่อ Prof. Dr. Satya  
Vrat Shastri และภรื่ิยา ค่อ Prof. Dr. Usha  
Satyavrat4 อาจารื่ย์ศัาสำต่ร่ื่ผู้เป็็นสำาม่ื อายุ 89 ปี็  
เป็็นป็รื่าช้ญ์และกว่ชั้�นนำาของวงการื่สัำนสำกฤต่โลก  
และเคยเป็็นอาจารื่ย์พิิเศัษสำอนวิช้าสัำนสำกฤต่ท่�
จุฬาลงกรื่ณ์์มืห่าวิทยาลัยและมืห่าวิทยาลัยศัลิป็ากรื่ 

เม่ื�อม่ืนักวิช้าการื่ชั้�นนำาในวงการื่สัำนสำกฤต่โลก
แวะมืาเย่อน ก็เป็็นธิรื่รื่มืเน่ยมืป็ฏิิบัติ่ท่�เรื่าจะเชิ้ญให้่ 
ลงนามืในสำมุืดเย่�ยมื ซ้ึ่�งอาจารื่ย์ศัาสำต่ร่ื่ต่อบรัื่บ 
ด้วยความืยินด่ และเข่ยนไว้ลายกว่เป็็นคำาฉันท์
สัำนสำกฤต่อักษรื่เทวนาคร่ื่ ซ้ึ่�งผู้รู้ื่ภาษาสัำนสำกฤต่ ห้องประชุมมงคลวรรธนา

ห่ลายท่านท่�เคยเป็็นลูกศิัษย์ท่านในเมื่องไทย  
ได้ช่้วยกันถ่อดออกเป็็นอักษรื่ไทย และเมืต่ต่า
แจ้งสำถ่านทูต่ว่า ค่อฉันท์แบบ “อนุษฏุุกฉันท์”  
ม่ืข้อความื ดังน่� 

“นวีนำ	ภวนำ	ทฤษฺฏฺฺวา	ทูตาวาสสฺย	โศภนมฺ	/	
ปฺรโมโท	เม	ชายเต	จิตฺเต	กศฺจิทฺ	วาจาม 

โคจระ	//”
“เม่ื�อข้าพิเจ้าได้เห็่นอาคารื่ห่ลังให่ม่ือันงดงามื

ของสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่แล้ว ความืยินด่บางอย่าง
ท่�เกินกว่าจะเอ่�อนเอ่ยด้วยวาจา ย่อมืเกิดข้�นในใจ
ของข้าพิเจ้าฯ”

ในศัุภวารื่ะน่� กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั
ได้ขอพิรื่ะรื่าช้ทานช้่�อห้่องป็รื่ะชุ้มืให่ญ่ของอาคารื่
ท่�ทำาการื่สำถ่านทูต่ห่ลังให่มื่ด้วย และสำมืเด็จ 
พิรื่ะเทพิรัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่  
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ได้โป็รื่ดเกล้าฯ พิรื่ะรื่าช้ทานช้่�อห้่องน่�ว่า “มืงคลวรื่รื่ธินา”  
แป็ลว่าแห่ล่งอันเป็็นมืงคลของความืเจริื่ญวัฒนา  
คำาว่า “วรื่รื่ธินา” ท่�ทรื่งตั่�งพิรื่ะทัยใช้้ เป็็นรูื่ป็สัำนสำกฤต่  
คำาเด่ยวกับรูื่ป็บาล่ท่�ไทยเรื่าเอามืาต่ัดสัำ�นใช้้ใน 
ภาษาไทยทั�วไป็ในปั็จจุบัน ว่า “วัฒนา” (ศััพิท์บาล่เดิมื  
“วฑฺ์ฒน” แป็ลว่า ความืเจริื่ญงอกงามื) 

ช่้วงก่อนท่�จะม่ืพิิธ่ิเปิ็ดท่�ทำาการื่สำถ่านทูต่ 
ห่ลังให่ม่ื ผู้เข่ยนเป็็นผู้ห่น้�งท่�ได้รัื่บมือบห่มืาย 
จากท่านทูต่ให้่ร่ื่วมืค้นคว้าและป็รื่ะมืวลป็รื่ะวัติ่ 
ของสำถ่านทูต่ไทยในอินเด่ย และยังได้รัื่บมือบ 
ภารื่กิจเฉพิาะให้่นำาห่นังส่ำอจากห้่องสำมุืดในอาคารื่เดิมื
มืาจัดเข้าในห้่องสำมุืดให่ม่ืดว้ย ผู้เข่ยนได้อาศััยขอ้มูืล
และความืช่้วยเห่ล่อจากห่ลายแห่ล่ง โดยเฉพิาะ 
ท่านอัครื่รื่าช้ทูต่ท่�ป็ร้ื่กษา ศัรัื่ญญา ป็าล่วงศ์ั  
ซ้ึ่�งช่้วยยกร่ื่างป็รื่ะวัติ่ความืเป็็นมืาของสำถ่านทูต่ 
และจัดห้่องนิทรื่รื่ศัการื่ในต้่กท่�ทำาการื่ได้สำำาเร็ื่จ 
ทันรัื่บเสำด็จ 

สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ ณ์ กรุื่งนิวเดล่  
ซ้ึ่�งม่ืความืเป็็นมืาส่ำบย้อนไป็ได้จนถ้่งช่้วงท่�อินเด่ย 
เพิิ�งได้รัื่บเอกรื่าช้จากอังกฤษเม่ื�อ 70 กว่าปี็ท่�แล้วนั�น  
ม่ืความืเก่�ยวข้องกับนักการื่ทูต่อาวุโสำท่�ม่ืช่้�อเส่ำยง 

ทั�งในด้านการื่ทูต่และด้านอ่�น ๆ โดยเฉพิาะ 
ด้านวงการื่ห่นังส่ำอไทยห่ลายท่าน 

ป็รื่ะเทศัไทยและอนิเด่ยสำถ่าป็นาความืสำมัืพัินธ์ิ
ทางการื่ทูต่รื่ะห่ว่างกันเม่ื�อวันท่� 1 สิำงห่าคมื 2490 
ห่ร่ื่อ ค.ศั. 1947 ปี็เด่ยวกับท่�อินเด่ยป็รื่ะกาศัเอกรื่าช้
จากอังกฤษ และอันท่�จริื่งไทยได้รัื่บรื่องรัื่ฐบาลอินเด่ย
และสำถ่าป็นาความืสัำมืพัินธ์ิกับรัื่ฐบาลนั�นตั่�งแต่่  
15 วันก่อนการื่ป็รื่ะกาศัเอกรื่าช้อย่างเป็็นทางการื่  
(ในวันท่� 15 สิำงห่าคมื) โดยเป็็นการื่เริื่�มืความืสัำมืพัินธ์ิกับ 
รัื่ฐบาลเฉพิาะกาลภายใต้่หั่วห่น้าคณ์ะรัื่ฐบาลชั้�วครื่าว
ค่อบัณ์ฑิ์ต่เนห์่รูื่ ซ้ึ่�งต่่อมืาจะได้เป็็นนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่
คนแรื่กของอินเด่ย 

ในขั�นต้่น รัื่ฐบาลทั�งสำองได้แลกเป็ล่�ยน 
ผู้แทนกันในรื่ะดับอัครื่รื่าช้ทูต่ (Envoy ห่ร่ื่อ  
Minister) ม่ืสำถ่านอคัรื่รื่าช้ทตู่ (Legation) ตั่�งป็รื่ะจำา 
อยู่ท่�เม่ืองห่ลวงของแต่่ละฝ่าย ต่่อมืาในวันท่�  
3 ตุ่ลาคมื 2494 (ค.ศั. 1951) จ้งไดต้่กลงยกสำถ่านะ 
ข้�นเป็็นสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่และม่ืผู้แทนรื่ะดับ
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่

ผู้แทนทางการื่ทูต่ท่านแรื่กของไทยป็รื่ะจำา
อินเด่ย ซ้ึ่�งในเวลานั�นยังเป็็นเพ่ิยงอัครื่รื่าช้ทูต่ ค่อ  
ดรื่. ถ่นัด คอมัืนต่ร์ื่ (รื่ะห่ว่างปี็ 2490 - 2491) ท่านผู้น่� 

ที่ทำาการสถานเอกอัครราชทูตหลังใหม่
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ต่่อมืาได้เป็็นเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยในห่ลายป็รื่ะเทศั  
เป็็นรัื่ฐมืนต่ร่ื่ว่าการื่กรื่ะทรื่วงการื่ต่่างป็รื่ะเทศั  
และเป็็นรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่ ในปี็ 2510 ท่านเป็็น
ห่น้�งในห่้าบิดาผู้ก่อตั่�งอาเซ่ึ่ยน ซ้ึ่�งได้ม่ืการื่ลงนามื
สำถ่าป็นาท่�วังสำรื่าญรื่มืย์ 

ในสำมืยัท่� ดรื่. ถ่นัดฯ ทำางานอยูท่่�อินเด่ยและ
สำมัืยถั่ดมืา สำถ่านทูต่ไทยยังไม่ืได้มืาตั่�งอยู่ในพ่ิ�นท่�
ปั็จจุบันน่� แต่่ได้เช่้าอาคารื่เอกช้นในอัต่รื่าพิิเศัษต่ามืท่� 
รัื่ฐบาลอินเด่ยจัดให้่ ในเวลาต่่อมืา รัื่ฐบาลอินเด่ย
ได้เสำนอท่�ดินว่างเป็ล่าช้านเม่ือง ซ้ึ่�งส่ำวนให่ญ่เป็็น 
ทุ่งนาและท่�รื่กร้ื่าง แห้่งแล้งเป็็นหิ่นทรื่าย ท่�ทางการื่ 
ได้เวนค่นจากห่มู่ืบ้านช้าวนาเผ่า Gurjar มืาจัดสำรื่รื่
ให้่มิืต่รื่ป็รื่ะเทศัต่่าง ๆ เช่้าซ่ึ่�อรื่ะยะยาวเพิ่�อสำร้ื่าง
สำถ่านทูต่และเป็็นการื่พัิฒนาพ่ิ�นท่� โดยรัื่ฐบาล 
อินเด่ยอำานวยความืสำะดวกด้านสำาธิารื่ณู์ป็โภคให้่ 
ปั็จจุบัน ทุ่งร้ื่างได้เป็ล่�ยนสำภาพิเป็็นเขต่จาณ์ักยปุ็ร่ื่  
ห่ร่ื่อ Chanakyapuri Diplomatic Enclave  
เขต่การื่ทูต่เขต่แรื่กของกรืุ่งนิวเดล่กลางเมื่องและ
ไทยเป็็นช้าติ่แรื่กท่�ได้ต่กลงจะเช่้าซ่ึ่�อท่�ดินในเขต่น่�
จากรัื่ฐบาลอินเด่ย

ข้อห่น้�งท่�น่าบันท้กไว้ค่อ เม่ื�อฝ่ายไทยจะขอ 
เช่้าซ่ึ่�อท่�ดินจากอินเด่ยเพ่ิ�อสำร้ื่างสำถ่านทูต่นั�น  
ทั�งสำองฝ่ายได้ยกรื่ะดับความืสัำมืพัินธ์ิข้�นเป็็นรื่ะดับ
เอกอัครื่รื่าช้ทูต่แล้ว โดยเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยท่านแรื่ก  
รื่ะห่ว่างปี็ 2492 - 2495 ค่อคุณ์ห่ลวงพิินิจอักษรื่  
(วงษ์ พิินิจอักษรื่) แต่่ผู้เริื่�มืต้่นลงนามืคำาขออนุมัืติ่จาก
รัื่ฐบาลอินเด่ยเพ่ิ�อขอเช่้าซ่ึ่�อท่�ดนิเป็็นเอกอัครื่รื่าช้ทูต่
ท่านท่�สำอง ค่อ พิลต่ร่ื่ห่ลวงวิจิต่รื่วาทการื่ (วิจิต่รื่  
วิจิต่รื่วาทการื่) ซ้ึ่�งดำารื่งต่ำาแห่น่งเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
ณ์ กรุื่งนิวเดล่รื่ะห่ว่างปี็ 2495 - 2496 คุณ์ห่ลวง
วิจิต่รื่วาทการื่เป็็นทั�งนักการื่ทูต่ นักการื่เม่ือง  
นักป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ นักป็รื่ะพัินธ์ิ นักเข่ยนบทละครื่  
นักสำร้ื่างกำาลังใจและ “กูรูื่” ผู้เข่ยนห่นังส่ำอจำาพิวก 
how to ในเชิ้งจิต่วิทยาเป็็นท่านแรื่ก ๆ ของเม่ืองไทย 
ก็ว่าได้ 

การื่ติ่ดต่่อกับทางการื่อินเด่ยเพ่ิ�อขอเช่้าซ่ึ่�อ
ท่�ดินสำำาเร็ื่จได้ในสำมัืยของเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ คุณ์ห่ลวง
ภัทรื่วาท่ (ศุัภวารื่ วารื่ศัิริื่) โดยฝ่ายอินเด่ยได้ป็รัื่บ
รูื่ป็แบบเป็็นการื่ให้่เช่้าถ่าวรื่ไม่ืม่ืกำาห่นดรื่ะยะเวลา  
และคิดค่าเช่้าท่�ดินรื่ายปี็ ปี็ละ 1 รูื่ปี็ คุณ์ห่ลวง
ภัทรื่วาท่รัื่บมือบท่�ดิน 4 เอเคอร์ื่ (ป็รื่ะมืาณ์ 11 ไร่ื่)  
ณ์ Block 56-N เม่ื�อวันท่� 19 มิืถุ่นายน 2496 และ
ลงนามืสัำญญาเช่้าเม่ื�อวันท่� 22 พิฤศัจิกายน 2497 

ห่ลังจากได้ท่�ดินมืาแล้ว รัื่ฐบาลไทยได้สำร้ื่าง
สำำานักงานผู้ช่้วยทูต่ทห่ารื่อากาศัและทห่ารื่เร่ื่อก่อน  
ต่่อมืาในปี็ 2498 ในสำมัืยเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
คุณ์พิรื่ะมืหิ่ทธิานุกรื่ (ส่ำวน นวรื่าช้) จ้งเริื่�มืก่อสำร้ื่าง
ทำาเน่ยบทูต่ต่ามืแบบของนาย Karl Malte von 
Heinz สำถ่าป็นิกช้าวออสำเต่ร่ื่ย ซ้ึ่�งออกแบบไว้เป็็น
อาคารื่สำองชั้�น ม่ืชั้�นใต้่ดินและดาดฟ้ัา ลักษณ์ะ
สำถ่าป็ัต่ยกรื่รื่มืเป็็นแบบผสำมืรื่ะห่ว่างต่ะวันต่ก 
และต่ะวันออก ม่ืห่ลังคาทรื่งโดมืและห้่องโถ่งรูื่ป็ไข่ 
ภายใต้่โดมื ห้่องสำมุืด และห้่องรัื่บรื่อง นับเป็็นทำาเน่ยบ
เอกอัครื่รื่าช้ทตู่ห่ลังแรื่กท่�สำร้ื่างเสำรื่จ็ในเขต่จาณ์กัยปุ็ร่ื่  
และม่ืความืโดดเด่นเป็็นเอกลักษณ์์จนกลายเป็็น 
ท่�จดจำาของช้าวนิวเดล่ 

นอกจากน่� ได้เริื่�มืสำร้ื่างอาคารื่ท่�ทำาการื่สำถ่านทตู่  
(ห่ลังเดิมื) ต่ามืแบบของสำถ่าป็นกิออสำเต่ร่ื่ยคนเด่ยวกัน  
เป็็นต้่กสำองชั้�น ม่ืครุื่ฑ์ส่ำทองก่อด้วยอิฐและถ่่อปู็น 
องค์ให่ญ่เด่นเป็็นสำง่าอยูเ่ห่น่อป็รื่ะตู่ทางเข้า (นำ�าห่นัก
ป็รื่ะมืาณ์ 900 กิโลกรัื่มื ห่ร่ื่อเก่อบ 1 ตั่น เม่ื�อร่ื่�อถ่อน
ต้่กน่�ลงและสำร้ื่างต้่กท่�ทำาการื่ให่ม่ื ก็ได้นำาครุื่ฑ์องค์น่�
ไป็ป็รื่ะดษิฐานท่�เห่น่อป็รื่ะต่ใูห่ญ่ของอาคารื่ป็จัจุบัน
ด้วย) พ่ิ�นท่�ใช้้สำอยเพ่ิยง 755 ต่ารื่างเมืต่รื่ ซึ่้�งคงจะ 
เพ่ิยงพิอสำำาห่รัื่บเจ้าห่น้าท่�นั�งทำางานในเวลานั�น  
โดยท่�การื่รัื่บรื่องแขกห่ร่ื่อการื่ป็รื่ะชุ้มืคงจะใช้้พ่ิ�นท่� 
โถ่งชั้�นล่างของทำาเน่ยบทูต่ แต่่ไม่ืน่าจะเพ่ิยงพิอ
สำำาห่รัื่บป็ริื่มืาณ์งานในเวลาน่�เส่ำยแล้ว (ท่�ทำาการื่ 
ห่ลังปั็จจุบันม่ืพ่ิ�นท่�ใช้้สำอย 5,500 ต่ารื่างเมืต่รื่)
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สำามืปี็ห่ลังจากนั�น การื่ก่อสำร้ื่างทำาเน่ยบทูต่
และสำถ่านทูต่ไทยจ้งเสำร็ื่จสิำ�น และเริื่�มืใช้้งานในกลางปี็  
2501 ในสำมัืยของเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ บุณ์ย์ เจริื่ญชั้ย

ในรื่ะยะใกล้เค่ยงกันนั�นเอง ช้าวพุิทธิทั�วโลก
กำาลังเฉลิมืฉลองวารื่ะ 25 พุิทธิศัต่วรื่รื่ษ ค่อ 2500 ปี็ 
ห่ลังพุิทธิป็ริื่นิพิพิาน รัื่ฐบาลเนห่์รูื่ได้จัดงาน 
เฉลิมืฉลองข้�นด้วย เร่ื่ยกว่างานพิุทธิช้ยันต่่  
แต่่การื่นับปี็พุิทธิศัักรื่าช้ของไทยเห่ล่�อมืกับของอินเด่ย  
พิม่ืาและศัร่ื่ลังกาอยู่ 1 ปี็ ดังนั�น งานพุิทธิช้ยันต่่ 
ท่�อินเด่ยจ้งเกิดข้�นในปี็ ค.ศั. 1956 ซ้ึ่�งถ้่าจะนับ พิ.ศั.  
แบบไทยก็ค่อปี็ 2499 เท่านั�นเอง

ด้วยสำปิ็ริื่ต่ท่�ป็รื่ะสำงค์จะถ่วายเก่ยรื่ติ่แด่
พิรื่ะพิทุธิเจ้าในฐานะอภชิ้าต่บุต่รื่แห่่งมืาตุ่ภูมิือินเด่ย  
และน่าจะเป็็นนโยบายของอินเด่ยห่ลังได้รัื่บเอกรื่าช้
ท่�จะแสำวงห่าการื่ยอมืรัื่บรื่ะดับนานาป็รื่ะเทศัในมิืติ่ 
ต่่าง ๆ นายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่เนห์่รูื่จ้งจัดงานพุิทธิช้ยันต่่ 

ทำาเนียบเอกอัครราชทูต

การตกแต่งบริเวณโดมของทำาเนียบเอกอัครราชทูต
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เป็็นการื่ให่ญ่ และได้เชิ้ญช้วนป็รื่ะช้าคมืช้าวพุิทธิ
รื่ะห่ว่างป็รื่ะเทศัให้่มืาสำร้ื่างวัดพุิทธินานาช้าติ่ 
ท่�ต่ำาบลคยา รัื่ฐพิิห่ารื่ อันเป็็นสำถ่านท่�ต่รัื่สำรู้ื่ด้วย  
ไทยได้ต่อบรัื่บคำาเชิ้ญเป็็นป็รื่ะเทศัแรื่ก และได้
ก่อสำร้ื่างวัดไทยพุิทธิคยาข้�นในสำมัืยของท่านทูต่  
คุณ์พิรื่ะพิหิ่ทธิานุกรื่ ซ้ึ่�งได้มือบห่มืายให้่คุณ์ปุ่็น  
จงป็รื่ะเสำริื่ฐ เลขานุการื่สำถ่านทูต่ไทยในขณ์ะนั�น
เป็็นผู้ดำาเนินการื่ 

ห่ลังจากนั�น ดรื่. จ่รื่ะ เจริื่ญเลิศั ข้ารื่าช้การื่
สำถ่านทูต่อ่กท่านห่น้�ง ได้ไป็ร่ื่วมืพิิธ่ิฉลองวัดไทย
พุิทธิคยา และได้รัื่บมือบห่น่อต้่นพิรื่ะศัร่ื่มืห่าโพิธิิ�
ซ้ึ่�งส่ำบเช่้�อสำายมืาจากต้่นพิรื่ะศัร่ื่มืห่าโพิธิิ�ต่รัื่สำรู้ื่ของ
พิรื่ะพุิทธิเจ้า กลับมืายังกรืุ่งนิวเดล่ แล้วนำามืาป็ลูก
ท่�รื่ิมืสำนามืรื่ะห่ว่างอาคารื่ทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่
และท่�ทำาการื่ ปั็จจุบัน ต้่นโพิธิิ�ได้เติ่บให่ญ่แผ่กิ�งก้าน 
สำาขาเป็็นท่�ร่ื่มืเย็น และบริื่เวณ์ใต้่ต้่นโพิธิิ�ก็เป็็น 
ท่�ป็รื่ะดิษฐานพิรื่ะพุิทธิรูื่ป็ เป็็นสำถ่านท่�สัำกการื่ะและ 
ท่�พ้ิ�งทางใจของข้ารื่าช้การื่สำถ่านทูต่ส่ำบกันมืาห่ลายรุ่ื่น

ห่ลังจากท่�พิรื่ะบาทสำมืเด็จพิรื่ะบรื่มืช้นกาธิิเบศัรื่  
มืห่าภูมิืพิลอดุลยเดช้มืห่ารื่าช้ บรื่มืนาถ่บพิิต่รื่  
เสำด็จสำวรื่รื่คต่เมื่�อวันท่� 13 ตุ่ลาคมื 2559 รัื่ฐบาล 
ได้สัำ�งการื่ให่้สำถ่านทูต่และสำถ่านกงสำุลไทยทั�วโลก 
จัดพิิธ่ิถ่วายดอกไมื้จันทน์ร่ื่วมืกับชุ้มืช้นช้าวไทย 
ในโอกาสำงานถ่วายพิรื่ะเพิลิงพิรื่ะบรื่มืศัพิ 
เม่ื�อวันท่� 26 ตุ่ลาคมื 2560 ซ้ึ่�งสำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่  
ณ์ กรุื่งนิวเดล่ร่ื่วมืกับชุ้มืช้นไทยในกรืุ่งนิวเดล่ 
และพ่ิ�นท่�ใกล้เค่ยงก็ได้ร่ื่วมืจัดพิิธ่ิด้วย และ 
ภายห่ลังพิิธ่ิถ่วายดอกไม้ืจันทน์ สำถ่านทูต่ได้นำา 
เถ้่าดอกไม้ืจันทน์มืาฝังไว้ท่�ใต้่ต้่นโพิธิิ�ดังกล่าว  

สำถ่านทูต่ไทยได้ย้ายเข้ามืาตั่�งท่�อยู่ปั็จจุบันน่�
ตั่�งแต่่ปี็ 2501 ห่ลังจากสำมัืยของท่านทูต่บุณ์ย ์เจริื่ญชั้ย  
ม่ืเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ท่�โดดเด่นน่าสำนใจอ่กห่ลายท่าน  
ท่านห่น้�งค่อศัาสำต่รื่าจารื่ย์สุำกิจ นิมืมืานเห่มืินท์  

ซ้ึ่�งมืารัื่บต่ำาแห่น่งรื่ะห่ว่างปี็ 2502 - 2506 ท่านผู้น่�
เป็็นทั�งนักวิช้าการื่ นักการื่ทูต่ นักเข่ยน รื่าช้บัณ์ฑิ์ต่  
และสำมืาชิ้กรัื่ฐสำภา เคยเป็็นรื่องนายกรัื่ฐมืนต่ร่ื่และ
รัื่ฐมืนต่ร่ื่ห่ลายกรื่ะทรื่วง ทั�งกรื่ะทรื่วงอุต่สำาห่กรื่รื่มื 
กรื่ะทรื่วงเศัรื่ษฐการื่ กรื่ะทรื่วงศ้ักษาธิิการื่ นอกจากน่�  
ภริื่ยาของทา่นทูต่สุำกิจฯ ก็เป็็นนกัเข่ยนสำต่ร่ื่คนสำำาคัญ
ของวงวรื่รื่ณ์กรื่รื่มืไทย ค่อ “ดอกไม้ืสำด” ห่ม่ือมืห่ลวง
บุป็ผา นิมืมืานเห่มืินท์ (สำกุลเดิมื กุญช้รื่) ผู้บุกเบิก
บทบาทของนกัป็รื่ะพัินธ์ิสำต่ร่ื่ไทยในการื่เข่ยนนวนิยาย
มืาตั่�งแต่่ปี็ พิ.ศั. 2472 

เม่ื�อวันท่� 17 มืกรื่าคมื 2506 “ดอกไม้ืสำด” 
ถ้่งแก่กรื่รื่มือยา่งสำงบด้วยอาการื่หั่วใจวายในห่อ้งนอน 
ของท่านทูต่บนชั้�นสำองของทำาเน่ยบนั�นเอง เท่าท่� 
ผู้เข่ยนทรื่าบ ท่านเป็็นภริื่ยาเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทย 
ท่านเด่ยวท่� ถ้่งแก่กรื่รื่มืท่�ทำาเน่ยบทูต่ห่ลังน่� 
ในป็รื่ะวัติ่ของสำถ่านทูต่ ห่ลังจากนั�น ท่านทูต่สุำกิจฯ
ก็ย้ายออกจากอินเด่ยในกลางปี็เด่ยวกันเพ่ิ�อไป็ 
รัื่บห่น้าท่�ให่ม่ืท่�กรุื่งวอชิ้งตั่น

แม้ืทั�งท่านทูต่สุำกิจฯ และ “ดอกไม้ืสำด”  
ถ้่งแก่กรื่รื่มืไป็ห่ลายปี็แล้ว แต่่ยงัม่ืห่นังส่ำอชุ้ดผลงาน 
นวนิยายของ “ดอกไม้ืสำด” เก็บไว้ในห้่องสำมุืดของ
ทำาเน่ยบและห้่องสำมุืดในอาคารื่ให่มืข่องสำถ่านทตู่และ
ทุกครัื่�งท่�ม่ืการื่ทำาบุญท่�ทำาเน่ยบทูต่ห่ร่ื่อท่�สำถ่านทูต่  
ถ่่อเป็็นธิรื่รื่มืเน่ยมืท่�จะต้่องนำารูื่ป็ของ “ดอกไม้ืสำด”  
มืาตั่�งร่ื่วมืในพิิธ่ิด้วยความืเคารื่พิ เพ่ิ�อน้อมืจิต่อุทิศั
ส่ำวนกุศัลให้่ดวงวิญญาณ์ของท่านเสำมือ ส่ำบมืาจนถ้่ง
ทุกวันน่�

อด่ต่เอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยท่�น่าสำนใจในเชิ้ง
ศิัลป็วัฒนธิรื่รื่มื ภาษา และห่นังส่ำออ่กท่านห่น้�ง ค่อ  
ศัาสำต่รื่าจารื่ย์พิิเศัษ พิรื่ะวรื่วงศ์ัเธิอ พิรื่ะองค์เจ้า
เป็รื่มืบุรื่ฉัต่รื่ ผู้ทรื่งเป็็นกว่และนักแป็ลด้วย ทรื่งใช้้
นามืป็ากกาว่า เป็รื่มืไช้ยา (ห่ร่ื่อ “Prem Chaya” 
ในพิรื่ะนิพินธ์ิภาษาอังกฤษ)
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ภายในห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูต

บทกว่พิรื่ะนิพินธ์ิบทห่น้�งของ “Prem Chaya” 
ท่�เก่�ยวข้องกับอินเด่ย ยังคงป็รื่ะดับอยู่ท่�ห้่องสำมุืด 
ของสำถ่านทูต่ ม่ืช่้�อว่า “Rabindranath Tagore”  
ซ้ึ่�งเป็รื่มืไช้ยาได้แสำดงอภิวาทแก่มืห่ากว่รื่พิินทรื่นาถ่  
ฐากูรื่ โดยได้ทรื่งอ้างถ้่งการื่เยอ่นสำยามืของรื่พิินทรื่นาถ่  
ฐากูรื่ ในปี็ พิ.ศั. 2470 และอ้างถ้่งความืป็รื่ะทับใจ 
ท่�ท่านม่ืต่่อสำยามื โดยเฉพิาะต่่อพิรื่ะพุิทธิศัาสำนา
และร่ื่องรื่อยอารื่ยธิรื่รื่มือินเด่ยโบรื่าณ์ในเม่ืองไทย  
ซ้ึ่�งทำาให่้ท่านรื่จนากว่ 2 บท อุทิศัให่้แก่สำยามืเป็็น
ภาษาอังกฤษและเบงคล่ และเป็รื่มืไช้ยาก็อ้าง 
ย้อนไป็ถ้่งบทกว่ทั�งสำองน่�ในพิรื่ะนิพินธ์ิด้วยเช่้นกัน 
(บทกว่ของรื่พิินทรื่นาถ่ ฐากูรื่เก่�ยวกับสำยามืทั�งสำอง
บทน่� บัดน่�ก็ป็รื่ะดับอยู่ในห้่องสำมุืดสำถ่านทูต่ไทย  
ร่ื่วมืกับบทกว่ของ Prem Chaya นั�นเอง)

ท่�ตั่�งสำถ่านทูต่ไทยในปั็จจุบัน ตั่�งอยู่ท่�เลขท่� 
56-N ถ่นนนยายะ (Nyaya Marg) ซ้ึ่�งในบัดน่�เรื่าใช้้
ป็รื่ะตู่ด้านนั�นเป็็นทางเข้าทำาเน่ยบเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ 
ต่ามืห่ลักฐานเม่ื�อฝ่ายไทยรัื่บมือบท่�ดินจากทางการื่
อินเด่ยรื่ะบุว่า ม่ือาณ์าเขต่ทิศัเห่น่อจรื่ดถ่นนสำัต่ยะ  
(Satya Marg) ทิศัใต้่ติ่ดท่�ดินว่าง (ปั็จจุบันเป็็น 
สำถ่านทูต่นิวซ่ึ่แลนด)์ ทิศัต่ะวนัออกจรื่ดถ่นนนยายะ  
และทิศัต่ะวันต่กจรื่ดสำวนสำาธิารื่ณ์ะ (และป็ัจจุบัน  
ม่ืถ่นนจันทรื่คุป็ต์่ ห่ร่ื่อ Chandragupta Marg  
ตั่ดผ่านด้วย) 

นาย Von Heinz สำถ่าป็นิก เคยทำาความืเห็่น 
เสำนอเม่ื�อปี็ 2498 ให้่รัื่ฐบาลไทยขอเช่้าท่�ดินว่างเป็ล่า 
อ่ก 4 เอเคอรื่ ์ทางทศิัใต่เ้ส่ำยให้่ติ่ดต่่อกันเป็็นผ่นให่ญ่  
แต่่รัื่ฐบาลไทยสัำ�งการื่ให้่ย้ดต่ามืแผนเดิมื เพิรื่าะ 
ไม่ืม่ืงบป็รื่ะมืาณ์ ท่�ผ่นนั�นจ้งกลายเป็็นสำถ่านทูต่
นิวซ่ึ่แลนด์ในเวลาต่่อมืา 

ถ่นน “จันทรื่คุป็ต์่” ซ้ึ่�งบัดน่�กลายเป็็น 
ทางเข้าให่ม่ืของอาคารื่ท่�ทำาการื่สำถ่านทูต่นั�น  
เป็็นช่้�อบุคคลในป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ท่�เก่�ยวข้องกับช่้�อเขต่
จาณั์กยปุ็ร่ื่ด้วย กล่าวค่อ เป็็นพิรื่ะนามืของพิรื่ะเจ้า
จันทรื่คุป็ต์่แห่่งรื่าช้วงศ์ัเมืารื่ยะ (ครื่องรื่าช้ย์ป็รื่ะมืาณ์  
3 ศัต่วรื่รื่ษก่อนคริื่สำต่กาล) ร่ื่วมืสำมัืยกับอเล็กซึ่านเดอร์ื่ 
มืห่ารื่าช้ และได้ทรื่งรื่บพุ่ิงกับอาณ์าจักรื่ของขุนพิลกร่ื่ก 
ลูกน้องอเล็กซึ่านเดอร์ื่มืห่ารื่าช้ ท่�ยังคงห่ลงเห่ล่อ 
อยูใ่นอินเด่ยมืาจนถ้่งสำมัืยพิรื่ะองค์ด้วย ห่ลักฐานกร่ื่ก
เร่ื่ยกพิรื่ะองค์ว่า Sandrakottos ห่ร่ื่อ Sandrokottos 

พิรื่ะเจ้าจันทรื่คุป็ต์่ทรื่งม่ืพิรื่าห่มืณ์์รื่าช้ครูื่
ปุ็โรื่หิ่ต่คู่พิรื่ะทัยอยู่คนห่น้�ง ซ้ึ่�งได้ถ่วายคำาแนะนำา
ในการื่ทั�งป็วงเก่�ยวกับการื่ดำาเนินยุทธิศัาสำต่ร์ื่  
การื่สำงครื่ามื การื่ทตู่ การื่บรื่หิ่ารื่ป็กครื่องบา้นเม่ือง  
และเศัรื่ษฐกิจ พิรื่าห่มืณ์์ผู้น่�ม่ืห่ลายช่้�อ ช่้�อห่น้�ง
ค่อ จาณั์กยะ (Chanakya) อินเด่ยนับถ่่อมืากว่า  
ป็รื่าช้ญ์ผู้น่�เป็็นทั�งนักการื่ทูต่ นักรัื่ฐศัาสำต่ร์ื่ และ 
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นักเศัรื่ษฐศัาสำต่ร์ื่โบรื่าณ์ ผลงานชิ้�นห่น้�งค่อคัมืภ่ร์ื่  
“อรื่รื่ถ่ศัาสำต่รื่์” ซ้ึ่�งสำรุื่ป็ง่าย ๆ ได้ว่า เป็็นวิช้าการื่
ครื่องแผ่นดิน ในเมื่�ออินเด่ยถ่่อว่า จาณั์กยะเป็็น 
เอกอคัรื่บรื่มืมืห่านกัการื่ทูต่โบรื่าณ์ท่�เก่งท่�สุำดคนห่น้�ง 
ของโลก เม่ื�อจะจัดสำร้ื่างยา่นการื่ทูต่ข้�นในกรุื่งนิวเดล่  
จ้งได้ให้่ช่้�อว่า “จาณ์ักยปุ็ร่ื่” ห่ร่ื่อเมื่องแห่่งบรื่รื่ดา 
ผู้เป็็นจาณั์กยะสำมัืยให่ม่ื

แต่่ถ่นนท่�น่าสำนใจสำำาห่รัื่บผู้เข่ยนเองเป็็น 
ซึ่อยเลก็ ๆ ช่้�อถ่นน Rajdoot ห่ร่ื่อออกเส่ำยงเป็็นไทย
ได้ว่า “รื่าช้ทูต่” ซ้ึ่�งบรื่รื่ดานักการื่ทูต่ควรื่จะห่าโอกาสำ
ผ่านไป็สัำกครัื่�งห่น้�ง เอาเคล็ด เพิรื่าะคำาน่�ในภาษาฮิั่นด่ 
แป็ลว่า Ambassador ห่ร่ื่อเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ (ถ้่าจะ
ให้่ด่ก็ควรื่ห่ารื่ถ่อินเด่ยเก่าแก่ย่�ห้่อ “แอมืบาสำซึ่าเดอร์ื่”  
ท่�ผลิต่โดยบริื่ษัทฮิั่นดูสำถ่านมือเต่อร์ื่ นั�งผ่านถ่นนน่� 
ไป็ด้วย) จะได้เล่�อนข้�นเป็็นเอกอัครื่รื่าช้ทูต่กัน 
โดยเร็ื่วต่่อไป็

ที่ทำาการสถานเอกอัครราชทูตหลังใหม่ ถ่ายจากทำาเนียบเอกอัครราชทูต

อาคารื่สำถ่านเอกอัครื่รื่าช้ทูต่ไทยแห่่งให่ม่ืน่� 
สำมืเด็จพิรื่ะเทพิรัื่ต่นรื่าช้สุำดา ฯ สำยามืบรื่มืรื่าช้กุมืาร่ื่  
ได้เสำด็จฯ ทรื่งวางศัิลาฤกษ์ เม่ื�อปี็ พิ.ศั. 2550  
ใช้้เวลาพิิจารื่ณ์าแบบ แก้ไขแบบ และดำาเนินการื่
ทางงบป็รื่ะมืาณ์และธุิรื่การื่ทั�งในฝั�งไทยและฝั�ง
อินเด่ยอยู่ถ้่ง 11 ปี็ จ้งเสำร็ื่จเร่ื่ยบร้ื่อย และเป็็นท่�ตั่�ง 
ของส่ำวนรื่าช้การื่ไทยต่่าง ๆ ใน “ท่มืป็รื่ะเทศัไทย”  
ณ์ กรุื่งนิวเดล่ ท่�จะร่ื่วมืแรื่งร่ื่วมืใจกันทำางาน 
เพ่ิ�อส่ำงเสำริื่มืความืสำัมืพัินธ์ิไทย - อินเด่ย รัื่กษา 
ผลป็รื่ะโยช้น์แห่่งช้าติ่ของไทย และให่บ้ริื่การื่พ่ิ�น้อง
ป็รื่ะช้าช้นไทย ส่ำบต่่อไป็ไม่ืม่ืวันเส่ำ�อมืสูำญ 
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ณ ใจกลางระหว่างประเทศจอร์แดนและอิสราเอลซึ่ึ่งมีพรมแดนติดกันมีทะเลสาบ
ระหว่างกลางอยู่แห่งหนึ่งที่เรียกว่า “ทะเล Dead Sea” มีความยาวต้ังแต่เหน่อจรดใต ้
ประมาณ 76 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 18 กิโลเมตร มีพ่้นที่ประมาณ  
1,020 ตารางกิโลเมตร มีความลึกจากระดับนำ้าทะเลประมาณ 400 เมตร ทางตอนเหน่อ 
ของ Dead Sea มีความลึกเฉลี่ยเพียงประมาณ 3 เมตร ณ ทะเลสาบแห่งนี้ถ่อเป็น 
จุดที่ตำ่าที่สุดในโลกที่มนุษย์จะพึงลงไปได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ ทะเลสาบ Dead Sea 
มีสายนำ้าหลักที่ ไหลลงมาจากทะเลสาบกาลิลีที่อยู่ขึ้นไปทางเหน่อราว 250 กิโลเมตร  
ระหว่างอิสราเอล ซึ่ีเรีย และเลบานอน โดยไหลผ่านแม่นำ้าจอร์แดนอันเป็นลำานำ้าขนาดเล็ก 
ที่แบ่งพรมแดนระหว่างจอร์แดนและอิสราเอล แต่สำาหรับชาวคริสต์แล้วแม่นำ้านี้ถ่อว่า 
มีความสำาคัญมาก เพราะเป็นสถานที่ที่พระเยซึู่เคยมาทำาพิธีศีลจุ่มหร่อพิธีล้างบาป  
ซึ่ึ่งเป็นพิธีสำาคัญของศาสนาคริสต์ ณ The Baptismal Site of Jesus Christ  
ห่างขึ้นไปจาก Dead Sea เพียงไม่ก่ีกิโลเมตรบนแม่นำ้าสายนี ้

อินทนิล1

Dead Sea...ทะเลตัาย่ที�มีช้ีวิตัช้ีวา

ทะเลสำาบ Dead Sea ถ่่อเป็็นสำถ่านท่� 
ท่องเท่�ยวท่�ม่ืช่้�อเส่ำยงมืากท่�สุำดแห่่งห่น้�งของภูมิืภาค
ต่ะวันออกกลาง และนับเป็็นทะเลสำาบท่�แป็ลก 
ท่�สุำดในโลก ด้วยเห่ตุ่ 2 ป็รื่ะการื่ ค่อ 1) เป็็นทะเลสำาบ
ท่�อยู่ต่ำ�ากว่ารื่ะดับนำ�าทะเลเก่อบ 400 เมืต่รื่ และ  
2) เป็็นทะเลสำาบท่�นำ�าม่ืรื่สำเค็มืมืากกว่า 4 เท่าของ 
นำ�าทะเลทั�วไป็ซ้ึ่�งม่ืรื่สำเค็มืจนขมื ห่ากมืองด้วยสำายต่า
เม่ื�อเวลาเรื่าเอาม่ือลงไป็กวนนำ�าจะเห็่นเป็็นเป็ลว
คล้ายกับการื่กวนนำ�าเช่้�อมืเน่�องจากม่ืความืเข้มืข้น
ของเกล่อสูำงมืาก นำ�าในทะเลสำาบ Dead Sea ยังม่ื 

1 นามืป็ากกาของเอกอัครื่รื่าช้ทูต่อิสำินธิรื่ สำอนไว

แร่ื่ธิาตุ่ท่�สำำาคัญถ้่ง 5 ช้นิด ได้แก่ แคลเซ่ึ่ยมื (Calcium) 
โซึ่เด่ยมื (Sodium) คลอร่ื่น (Chlorine) แมืกน่เซ่ึ่ยมื 
(Magnesium) และโบรื่ม่ืน (Bromine)

ส่ำวนผ่นแผ่นดินใต้่ท้องทะเล Dead Sea นั�น  
ก็จะม่ืโคลนส่ำดำาช้นิดห่น้�งซ้ึ่�งเป็็นโคลนละเอ่ยด 
และเน่�อเน่ยน ในโคลน Dead Sea นั�น ป็รื่ะกอบด้วย 
แร่ื่ธิาตุ่ซิึ่ลิเกต่ (Silicate) เคลย์ พิาร์ื่ติ่เคิล (Clay  
Particles) บิทูเมืน (Bitumen ห่ร่ื่อนำ�ามัืนดินธิรื่รื่มืช้าติ่)  
แคลเซ่ึ่ยมื (Calcium) และเเมืกน่เซ่ึ่ยมื (Magnesium) 
รื่วมืกันอยู่ สำำาห่รัื่บโคลนใต้่ทะเล Dead Sea นั�น  
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ทั�งป็รื่ะเทศัจอรื่์แดนและอิสำรื่าเอลได้ขุดข้�นมืา  
และผ่านกรื่ะบวนการื่ทำาให้่สำะอาดบริื่สุำทธิิ� และ 
บรื่รื่จุซึ่องเป็็นผลิต่ภัณ์ฑ์์เคร่ื่�องสำำาอางได้ช้นิดห่น้�ง  
ซ้ึ่�งนักท่องเท่�ยวต่่างช้าติ่เม่ื�อไป็เย่อนจอร์ื่แดน 
ห่ร่ื่อฝั�งอิสำรื่าเอลแล้ว ก็มัืกจะซ่ึ่�อติ่ดตั่วกลับมืาใช้้ 
ในการื่ป็รื่ะทินผิว เน่�องจากโคลน Dead Sea  
ม่ืความืละเอ่ยด เน่ยนและนุ่มื ท่�พิวกเรื่าเอามืา  
Mask ห่น้า ทาต่วั เพ่ิ�อช่้วยฟืั�นฟูัผิว และนอนผ้�งแดด

ทะเลสาบกาลิลีที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ Dead Sea ผ่านแม่นำ้าจอร์แดน

ผลิตภัณฑ์เกล่อขัดผิวจาก Dead Sea ทาหน้า ทาตัวด้วยโคลนจาก Dead Sea

ให้่สำารื่ท่�เป็็นป็รื่ะโยช้น์ท่�อยู่ในโคลนถู่กดูดซ้ึ่มืเข้าไป็ 
ในร่ื่างกาย รื่วมืทั�งการื่ Detox ผิวห่นังด้วย ซ้ึ่�งเช่้�อกันว่า 
จะทำาให้่ผิวด่และเต่่งต้่งข้�น นอกจากนั�นแล้ว 
ยังนำานำ�าจาก Dead Sea มืาสำกัดทำาเป็็นเกล่อเม็ืด
สำำาห่รัื่บขัดผิวห่ร่ื่อนำาไป็ใส่ำอ่างนำ�าแช่้ตั่วอ่กด้วย

ส่ำวนนำ�าใน Dead Sea ก็เช่้นกัน ม่ืแร่ื่ธิาตุ่ต่่าง ๆ   
ดังท่�กล่าวมืา คนส่ำวนให่ญ่ท่�ลงไป็ใน Dead Sea  
มัืกจะไป็ลอยคอและพิยายามืวา่ยนำ�าใน Dead Sea  
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แต่่ก็ทำาไม่ืได้เน่�องจากทะเล Dead Sea ม่ืความืเข้มืข้น 
สูำงมืาก เรื่าจ้งไม่ืสำามืารื่ถ่ควำ�าห่น้าแล้วว่ายนำ�าเห่ม่ือน
ป็กติ่ได้เพิรื่าะจะทำาให้่ต่ัวเรื่าและส่ำวนขาลอยข้�นมืา
ทำาให่้ห่น้าเรื่าจมืลงไป็ในนำ�าเพิรื่าะลำาตั่วและก้น 
จะลอยบนผิวนำ�าเป็็นรื่ะนาบ ห่ากจะว่ายต้่องลอยนำ�า 
โดยหั่นห่น้าข้�นท้องฟ้ัาและใช้้วิธ่ิกรื่รื่เช่้ยงจ้งจะ
เคล่�อนท่�ได้ แต่่รื่ะห่วา่งท่�ว่ายนำ�านั�น ห่ากไมืร่ื่ะมัืดรื่ะวัง
ตั่วเรื่าจะพิลิกควำ�าเห่ม่ือนกับเร่ื่อควำ�าเลยท่เด่ยว  
ซ้ึ่�งแค่ห่น้าควำ�าไม่ืสำำาคัญเท่าห่น้าเรื่าทิ�มืลงไป็ 
ในนำ�าทะเล และนำ�าเข้าต่า เข้าป็าก จะแสำบมืากต้่องร่ื่บ 
วิ�งข้�นฝั�งเพ่ิ�อไป็เอานำ�าสำะอาดล้างต่า และห่ากใครื่
เผลอกล่นนำ�าทะเล Dead Sea ลงไป็ด้วย คงจะ
เท่ากับรัื่บป็รื่ะทานเกล่อไป็สัำกห่น้�งกำาม่ือเพิรื่าะ 
นำ�า Dead Sea จะเค็มืจนขมื

อย่างไรื่ก็ต่ามื นักท่องเท่�ยวท่�ไป็ Dead Sea 
มัืกจะม่ืพิฤต่ิกรื่รื่มืคล้ายกันก็ค่อเอาห่นังส่ำอไป็ 
นอนอ่านในทะเล Dead Sea ทั�ง ๆ ท่�ตั่วยังลอยอยู ่ 
ถ่่ายรูื่ป็ให้่เก๋ไก๋ นำาไป็อวดเพ่ิ�อน ๆ  ซ้ึ่�งผมืเองก็ทำามืาแล้ว  
การื่ลง Dead Sea โดยป็กติ่ควรื่จะลงแช่้ไม่ืเกิน  

20 นาท่ และจะข้�นมืาพิอกโคลนส่ำดำาเป็็นมัืน  
ซ้ึ่�งโรื่งแรื่มืบริื่เวณ์โดยรื่อบของ Dead Sea มัืกจะ
เต่ร่ื่ยมืโคลนส่ำดำาไว้ให้่ ผมืสัำงเกต่ว่านักท่องเท่�ยว 
เก่อบจะร้ื่อยละ 100 ต้่องเอาโคลนมืาทาให้่ดำาทั�งตั่ว 
เห่ล่อเพ่ิยงต่า จมูืก ป็าก เท่านั�น และแอ็กท่าถ่่ายรูื่ป็ 
ชู้สำองนิ�ว บางคนเอาโคลนทาแลว้ข้�นมืาอยูบ่นบกนาน
ไป็ห่น่อย โคลนแห้่งกรัื่งติ่ดตั่ว ล้างออกยากกว่าป็กติ่
แต่่ก็ไม่ืม่ือันต่รื่ายใด ๆ ข้อห้่ามือย่างห่น้�งสำำาห่รัื่บ 
การื่ลงไป็ Dead Sea ค่ออย่าให้่นำ�าเข้าต่าและ 
อย่าเอานำ�าสำาดกัน รื่วมืทั�งการื่ดำานำ�าด้วย เพิรื่าะ 
จะพิลาดพิลั�งทำาให้่นำ�าเข้าต่า และต้่องร่ื่บวิ�งข้�น
ช้ายห่าดไป็ห่านำ�าสำะอาดล้างต่า ล้างป็าก ล้างจมูืก 
ล้างหู่ ถ้่าบังเอิญแถ่วนั�นไม่ืม่ืนำ�าสำะอาดก็ทนทรื่มืาน
แสำบต่าไป็ก็แล้วกัน

สำำาห่รัื่บ Dead Sea นั�น ห่ากเรื่าลงทางช้ายห่าด
ฝั�งจอร์ื่แดน และมืองไป็ฝั�งต่รื่งข้ามืทางทิศัต่ะวันต่ก  
เรื่าจะเห่น็เท่อกเขาเป็็นแนวยาวทอดต่วัเห่น่อจรื่ดใต่้  
ซ้ึ่�งบนเท่อกเขานั�นจะม่ืเม่ือง ๆ ห่น้�งช่้�อว่าเบทเลเฮั่มื  
(Bethlehem) อันเป็็นสำถ่านท่�ป็รื่ะสูำติ่ของพิรื่ะเยซูึ่  

ทีมคนไทยไปลอยตัวใน Dead Sea
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สระว่ายนำ้าของ Movenpick Hotel, Dead Sea - Jordan

แผนที่ Dead Sea และเม่อง Bethlehem 

ที่มารูปภาพ https://i.pinimg.com/originals/19/53/96/ 
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ท่�อยูห่่่างออกไป็จาก Dead Sea ป็รื่ะมืาณ์ 30 กิโลเมืต่รื่  
ห่ากเรื่าพัิกท่�โรื่งแรื่มืริื่มืทะเลสำาบ Dead Sea  
ช่้วงกลางค่นมืองไป็บนยอดเขาทางทิศัต่ะวันต่ก  
จะเห็่นไฟัสำว่างยามืคำ�าค่นนั�นค่อสำถ่านท่�ป็รื่ะสูำติ่ 
ของพิรื่ะเยซูึ่ เม่ื�อกว่า 2,000 ปี็มืาแล้ว

อ่กป็รื่ะการื่ห่น้�งห่ากใครื่ไป็พัิกท่�โรื่งแรื่มื 
มูืเว็นพิิก (Movenpick Hotel) ซึ่้�งเป็็นโรื่งแรื่มื 
ในเคร่ื่อบรื่ิห่ารื่ของสำวิต่เซึ่อรื่์แลนด์ จะม่ืลาน 
สำำาห่รัื่บการื่แสำดงรื่ะห่วา่งช่้วงอาห่ารื่เยน็ต่อนพิลบคำ�า  
บริื่เวณ์นั�นจะม่ืต้่นมืะกอกฝรัื่�ง สูำงป็รื่ะมืาณ์ 5 - 6 เมืต่รื่  
แผ่เป็็นพุ่ิมืกรื่ะจาย ซึ่้�งมืะกอกต่้นนั�นอายุรุ่ื่นรื่าว 
ครื่าวเด่ยวกันกับพิรื่ะเยซูึ่คริื่สำต์่ท่�นำามืาจากเมื่อง
เบทเลเฮั่มื และยังเจริื่ญเติ่บโต่เป็็นพุ่ิมืสำวยงามื 
มืาจนปั็จจุบัน แถ่มืในโรื่งแรื่มืน่�ยังม่ืต้่นห่างนกยูง  
ท่�นำาต้่นพัินธ์ุิจากป็รื่ะเทศัไทยมืาป็ลูกไว้เม่ื�อกว่า  
20 ปี็แล้วด้วย

ผมืล่มืบอกไป็ว่าการื่เดินทางจากกรุื่งอัมืมืาน
ไป็ช้มื Dead Sea นั�นต้่องเดินทางลงไป็ทางทิศัใต้่  
จะใช้้เวลาป็รื่ะมืาณ์ 45 นาท่ โดยรื่ถ่ยนต์่จะลัดเลาะ 
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ลงมืาต่ามืไห่ล่เขาและจะลงเขาสูำงมืาต่ลอด เน่�องจาก
กรุื่งอัมืมืานตั่�งอยู่บนภูเขา 8 ลูก อยู่สูำงกว่ารื่ะดับ
นำ�าทะเลป็รื่ะมืาณ์ 900 - 1,100 เมืต่รื่ พิอมืาถ้่ง 
ค่อนทางซึ่้�งยังเป็็นภูเขาสำูงอยู่ ไกด์ท้องถิ่�นจะจอด
ให้่นักท่องเท่�ยวได้ดูเสำาห่ลักท่�เป็็นหิ่น สูำงขนาด 
ตั่วคนอันห่น้�งทางขวาม่ือของถ่นนต่อนขาลง ท่แรื่ก 
ผมืไม่ืรู้ื่ว่าเขาจอดทำาไมื ไม่ืเห็่นม่ือะไรื่เลย ไกด์ 
ไม่ืพูิดอะไรื่ พิาเรื่าไป็ดูเสำานั�นใกล้ ๆ เข่ยนข้อความื
ไว้ว่า “Sea Level” (รื่ะดับนำ�าทะเล) ครัื่�งแรื่กท่�ผมื 
ไป็เห็่นเสำาห่ลักอันน่� ผมืน้กในใจว่า คนท่�มืาปั็ก 
ห่ลักเสำาน่�เพ่ิ�ยนไป็ห่ร่ื่อเป็ล่า เพิรื่าะเรื่ายังอยู่บน 
ภูเขาสูำงชั้ด ๆ มืองลงไป็เบ่�องล่างก็ยงัต้่องลงเขาไป็อ่ก  
18 กิโลเมืต่รื่กว่าจะถ้่ง Dead Sea

ห่ลังจากท่�เรื่าถ่่ายรูื่ป็กับเสำาห่ินนั�นแล้ว  
ไกด์ได้ช่้�ให้่เรื่าดูแผ่นป้็าย ซ้ึ่�งอธิิบายและแสำดงภาพิ 
ให้่เรื่าเห็่นว่าเรื่าอยู่รื่ะดับเด่ยวกับผิวนำ�าทะเล 
ทางทิศัต่ะวันต่ก อันเป็็นช้ายฝั�งของป็รื่ะเทศัอิสำรื่าเอล
ท่�อยู่ห่่างออกไป็ป็รื่ะมืาณ์ 70 กิโลเมืต่รื่ และจุดท่� 
เรื่ายน่อยูนั่�นเป็ร่ื่ยบเสำม่ือนป็ากเห่วท่�เรื่าต้่องลงไป็ยัง  
Dead Sea อันกว้างให่ญ่ไพิศัาล เป็ร่ื่ยบเสำม่ือน 
แอ่งนำ�าขนาดให่ญ่ ต้่องลงจากหุ่บเขา ม่ืความืกว้างจาก
ช้ายฝั�งจอร์ื่แดนถ้่งอิสำรื่าเอลป็รื่ะมืาณ์ 18 กิโลเมืต่รื่ 
และม่ืความืยาวกว่า 50 กิโลเมืต่รื่ เมื่�อเห็่นภาพิแล้ว
จ้งสำามืารื่ถ่เข้าใจได้ว่า Dead Sea เป็็นทะเลสำาบ 
ท่�อยู่ล้กลงไป็ในป็ฐพ่ิเก่อบ 400 เมืต่รื่ จริื่ง ๆ 

ทางฝั�งต่ะวันต่กของ Dead Sea เป็็นเมื่อง
เยรูื่ซึ่าเล็มื (Jerusalem) เม่ืองรื่ามัืลลาห์่ (Ramallah) 
และเบทเลเฮั่มื ถั่ดไป็เป็็นท่�รื่าบอันเป็็นท่�ตั่�งของ 
กรุื่งเทลอาว่ฟั (Tel Aviv) เม่ืองห่ลวงของอิสำรื่าเอล  
ต่่อจากนั�นก็เป็็นทะเลเมืดิเต่อร์ื่เรื่เน่ยน จากจุดท่� 
เป็็นกลุ่มืโรื่งแรื่มืท่�อยูท่างต่อนเห่น่อของ Dead Sea  
ท่�นักท่องเท่�ยวมัืกจะไป็พัิก ซ้ึ่�งม่ืสิำ�งอำานวยความืสำะดวก 
และม่ืโรื่งแรื่มืขนาด 4 - 5 ดาว อยู่ห่ลายแห่่ง  
ห่ากท่านผู้อ่านได้ม่ืโอกาสำไป็เท่�ยวควรื่ท่�จะเดินทาง
ต่่อไป็ทางใต้่อ่กป็รื่ะมืาณ์คร้ื่�งชั้�วโมืงก็จะเห็่นจุดท่�  
Dead Sea ค่อนข้างต่่�น และม่ืเกล่อขาวโพิลนอยู ่
ริื่มืช้ายห่าด ผมืแนะนำาเลยครัื่บว่าเป็็นสำถ่านท่� 
สำวยแป็ลกต่าและผมืเองก็ไม่ืเคยเห็่นท่�ไห่นมืาก่อน

เม่ื�อเรื่ากลับมืาท่�โรื่งแรื่มืมืูเว็นพิิกและ 
มืองย้อนข้�นไป็ทางเท่อกเขาด้านทิศัต่ะวันออก 
บนฝั�งจอร์ื่แดนบ้าง จะเห็่นเส้ำนทางรื่ถ่ยนต์่ท่�วิ�ง 
ข้�นไป็บนภูเขาไป็ยังสำถ่านท่�ท่องเท่�ยวท่�ม่ืช่้�อเส่ำยง 
อ่กแห่่งห่น้�งบนเมืาท์เนโบ (Mount Nebo)  
ท่�เช่้�อกันว่าโมืเสำสำ (Moses) พิาสำาวกของต่นห่น่ออก 
มืาจากแผ่นดินอ่ยิป็ต์่โบรื่าณ์ เพ่ิ�อมืาดูสำถ่านท่� 
แห่่งห่น้�งอันเป็็น ดินแดนแห่งพันธสัญญ� ห่ร่ื่อ 
ดินแดน “ค�น�อัน” อันถ่่อเป็็นดินแดนท่�อยู่ของ
ช้าวอิสำรื่าเอลปั็จจุบัน (อาจดูภาพิยนต่ร์ื่เร่ื่�องบัญญัติ่  
10 ป็รื่ะการื่เพิิ�มืเติ่มื) โดยห่ากมืองจากจุดช้มืวิว 
บนเมืาทเ์นโบไป็เบ่�องล่างทางลุ่มืแมืน่ำ�าจอรื่แ์ดนส่ำวนท่� 

นักท่องเที่ยวกับป้าย Sea Level
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กำาลังจะไห่ลลงทะเล Dead Sea จะเป็็นท่�รื่าบลุ่มื 
ทางต่อนเห่น่อของ Dead Sea บริื่เวณ์นั�นม่ืนำ�าจ่ดและ 
ม่ืต้่นไม้ืเข่ยวช้อุ่มือยูพ่ิอสำมืควรื่ จ้งถ่่อว่าเป็็นส่ำวนห่น้�ง 
ของดินแดนท่�พิรื่ะเจ้าจะป็รื่ะทานให้่กับกลุ่มืสำาวก 
ของโมืเสำสำท่�ต้่องอพิยพิห่น่ออกมืาจากแผ่นดินอ่ยิป็ต์่ 
เม่ื�อป็รื่ะมืาณ์กว่า 2,000 ปี็มืาแล้ว และเช่้�อว่าโมืเสำสำ
ได้เส่ำยช่้วิต่และศัพิได้ถู่กฝังไว้บริื่เวณ์น่�

ปั็จจุบันม่ืโบสำถ่ค์ริื่สำต์่ท่�ม่ืช่้�อเส่ำยงอยูบ่นห่นา้ผา
ท่�สำามืารื่ถ่มืองเห็่นทั�ง Dead Sea และดินแดน 

ผู้เขียนกับผลึกเกล่อขาวโพลน 

ริมชายหาด
ผลึกเกล่อทะเลสาบ Dead Sea

ที่มารูปภาพ: http://www.thairath.co.th/media/

แห่่งพัินธิสัำญญาไดอ้ยา่งชั้ดเจน ซึ่้�งบริื่เวณ์เมืาทเ์นโบน่�  
ปั็จจุบันยังม่ืโบสำถ่์คริื่สำต์่โบรื่าณ์ตั่�งอยู่ ภายในโบสำถ่์ 
ยงัม่ืพ่ิ�นกรื่ะเบ่�องโมืเสำก (Mosaic) อันเป็็นของดั�งเดิมื
โบรื่าณ์อยู ่ณ์ บริื่เวณ์นั�น ซ้ึ่�งเป็็นส่ำวนห่น้�งของเม่ือง  
“มืาดาบ้า” (Madaba) อันควรื่ค่าแก่การื่ไป็เยอ่นด้วย

ท่านผู้อ่านเห็่นไห่มืครัื่บว่า ต่ะวันออกกลาง
ก็ม่ืห่ลายสิำ�งท่�น่าสำนใจ ทั�งด้านป็รื่ะวัติ่ศัาสำต่ร์ื่ 
ภูมิืศัาสำต่ร์ื่ และวัฒนธิรื่รื่มื อันควรื่ค่าแก่การื่ไป็เยอ่น 
มืากท่เด่ยว 

เมาท์เนโบ (Mount Nebo): สถานที่ประวัติศาสตร์ 

ที่มารูปภาพ: https://media.tacdn.com/media/attractions-splice-spp-674x446/06/6e/f2/19.jpg



224 S A R A N R O M

“ ช่วงโควิด ก็มีโครงการก่อสร้าง

 ทัำาห้้องนำ�าและทัำาแอร์

 คนน้อยลง แติ่ฝุ่่�นเยอะข้�น ”
แจ๋ว เป้าวิชัย 
พนักงานทำาความสะอาด

VOX POP

“ ติั�งแติ่มีโควิด จุดรักษาความปลอดภััย 

 ก็คึกคักมาก แลกบัติรพ่�แกร็บ  

 ฟู้้�ดแพนด้ากันวันละร้อย สองร้อยคน  

 ยิ�งช่วงกลางวันยิ�งคร้กคร้�น ”
นิพนธ์ พรหมสุวรรณ
หัวหน้าจุดรักษาความปลอดภัย

“โควิิดกัับชีีวิิตที่ี�เปลี่ี�ยนไป”
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“ ประช่มทัางไกลเยอะข้�น พ่คส่ด ๆ  

 9 การประช่มใน 1 วัน ถ่อเป็น 

 ความทั้าทัายให้ม่ของทัีม และก็เป็นโอกาส

 ทัี�ได้เจอคนเยอะข้�น ได้เรียนรู้มากข้�น ”
คัทลียา ทองมิตรา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ

“ ช่วง Work from home ยอดขาย 

 ลดลงเกินคร้�ง แติ่ก็ยังมาทั่กวัน 

 เพราะถ่อเป็นความรับผิดชอบของเรา  

 ได้มากได้น้อยก็ติ้องมา ”
ศศิธร ผูกพัทธิ์
เจ้าของร้านนำ้า

“ ประช่มเยอะข้�น แติ่คนน้อยลง 

 เดี�ยวนี�ติ้องใส่ห้น้ากากและถ่งม่อ 

 บางครั�งจะล่�น ๆ ห้น่อย ต้ิองเอาแติะนำ�าก่อน 

 พอถ่งม่อห้มาด แล้วจะล่�นน้อยลง ”
สุวิทย์ ช้างเนียม 
พนักงานรับรอง



226 S A R A N R O M

1

2

3

5

6

10

11

14 15

16

18

19

21 22 23

24

25

26

27 28

VOX POP นักการท้ตัแรกเข้าปี 2562

L

R O

E C

S K

D I D

I S O L A T I O N

S I W V

T E N A

A N C

N C C C

C N E W - N O R M A L I

E O N U R

P E R S E V E R A N C E E

E E P

R M A

Q U A R A N T I N E P T

P T L R

A D A P T A T I O N E V O L U T I O N

N I O Y A

D C O M M U N I C A T E M T

E E R E - P R I O R I

M S C N O

I W F H O P P O R T U N I T Y N

C E V

E A

T X

ACROSS
5. นางสำาวสำมิืต่า ห่นุนภักด่
7. นางสำาวสุำช้านาฏิ ช้วนช้มื
9. นางสำาวป็านไพิลิน จันทรื่สำมืบัติ่
11. นายจักริื่ณ์ ต่ร่ื่ดารื่า
16. นายธ่ิรื่ว่ร์ื่ กุรื่ะเดช้ภพิ
18. นายวรื่รื่ณ์วัฒน์ เอมือ่อง

20. นางสำาวสุำคนธิา เก่�อกิจ
21. นายศิัรื่วัช้รื่ จรัื่สำโช้ค
23. นางสำาวป็ติ่ญา ธัิญธินพัิต่
24. นายพิช้รื่ อังศุัสุำกนฤมืล
25. นางสำาวอรื่วรื่า ต่ริื่ต่รื่ะการื่
27. นางสำาวภูริื่นุช้ บัญช้าจารุื่รัื่ต่น์
28. นายณั์ฐธิวัช้ แจ่มืป็รื่ะเสำริื่ฐ
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1. นายกันต่ภณ์ สัำงขป็ร่ื่ช้า
2. นางสำาวมืทินา บุญป็รื่าโมืทย์
3. นางสำาวช้าคริื่ยา ช่้วัต่รื่
4. นายธิรื่ณ์์ แท่นรัื่ต่นวิจิต่รื่
6. นางสำาวกัญญาว่ร์ื่ ศัร่ื่กุลวงศ์ั

8. นายสุำธิิวิช้ญ์ สำร้ื่อยสุำวรื่รื่ณ์
9. นายภานุพิงศ์ั เพิช้รื่พิลอย
10. นางสำาวป็ริื่ณ์ดา คูสำกุล
12. นางสำาวช้นิต่นาท ญาณ์กิต่ติ่กุล
13. นางสำาวณั์ฐช้ยา สุำวรื่รื่ณ์ศัร่ื่
14. นายโช้ติ่ แสำงทอง

15. นายว่รื่ภัทรื่ จันทนยิ�งยง
17. นางสำาวลลิต่ภัทรื่ เกิดกรุื่ง
19. นายป็าณั์ท ทองพ่ิวง
22. นายจิต่ติ่ชั้ย พัิช้รื่เดช้าธิรื่
26. นางสำาวณั์ฐวรื่า สำนิทวงศ์ั
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พาเพื่อนกลับบ้าน  แบ่งปันและห่วงใย 
วิถีใหม่หลังโควิด  พันธมิตรร่วมกัน
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เม่่อการเดินทางระหว่างประเทศถูกจำากัดและควบคุมอย่างเข้มงวด 

แต่ที่ไหนก็ ไม่สุขใจและอุ่นใจเท่าบ้านเรา

แม้เหน่่อยยากและท้าทายเพียงใด หรืออยู่ไกลนับพันลี้

การได้พาคนไทย ‘กลับบ้านเรานะ’ เป็นความอิ่มใจยิ่งของเรา

R E P A T
พึาเพึ่�อนกลับบ้าน
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ในห้วงวิกฤต น้ำาจิตน้ำาใจ ห่วงใยดูแล

คนละไม้ คนละม่อ ความเอ่้อเฟื้อของคนไทย

ช่วยให้ฝ่าฟันความลำาบากนี้ไปด้วยกัน

ทีมประเทศไทยที่แท้จริง คงเป็นเช่นนี้เอง

H O S P I T A L I T Y
แบ่งปันและห่วงใย่
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เม่่อต้องย้ายวิถีชีวิตจากโลกจริงไปอยู่ในโลกหน้าจอ

ติดต่องานผ่านไปในอากาศและไฟเบอร์ออปติก

ส่งยิ้มหวานให้กันผ่านจอ กับชีวิตติดหน้ากาก

แต่งานของเรายังก้าวไปข้างหน้าเสมอ

N E W   N O R M A L
วิถีใหม่หลังโควิด
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ไม่มีใครปลอดภัย จนกว่าทุกคนจะปลอดพ้นจากวิกฤตนี้

คำาว่า ‘ร่วมด้วยช่วยกัน’ จึงมีความหมายเป็นพิเศษในห้วงเวลานี้

ไม่มีเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ ไม่มีการแบ่งแยกเช่้อชาติและความเช่่อใด ๆ

เราต่างเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ ให้และผู้รับ…โลกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน

P A R T N E R S H I P
พึันธีมิตัรร่วมกัน
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