FRIENDSHIP
ฉบับที่ 6 ( เดือนเมษายน-กันยายน 2559 )

th

สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ.
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นางมัญชุลา ศิริเจริญ

นายกีรติ เวฬุวัน

การบริหารจัดการภายในองค์กร
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการ
โดยมีการพัฒนาระบบการด�ำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ในการให้การสนับสนุนเพื่อช่วยการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในด้านประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรมนุษย์ พัสดุ การเงิน
กฎหมาย และอื่นๆ ของส�ำนักงาน ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย และรวดเร็ว โปร่งใส่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ส�ำนักอ�ำนวยการได้
ด�ำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การพัฒนาองค์กรให้ปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จตามภารกิจหลักของ สพพ.
รวมทั้ง สนับสนุนส�ำนักต่างๆในการท�ำงานให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ
เชิงรุก การจัดการองค์กรให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้รับข่าวสาร
ที่สื่อออกไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจบทบาทขององค์กรต่อ
สาธารณชนให้เข้าใจทั้งด้านความคิดเห็น ทัศนคติและค่านิยมของ
องค์กรต่อสาธารณะต่อไป
ในปี 2559 ในฐานะผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ ข้าพเจ้ามุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
หน้าที่และการมุ่งสร้างโอกาสในการเผยแพร่กิจกรรมขององค์กร
ให้ได้มีภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากสังคม
สืบเนื่องไป

การบริหารเงินทุนและการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่นยืน
ขององค์กร
ที่มาของการตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นองค์การมหาชน ส่วนหนึ่งคือการให้ความช่วยเหลือ
และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นมิตรประเทศในโครงการ
พื้นฐานที่ส�ำคัญและเกิดประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค โดยไม่เป็นภาระ
กับงบประมาณของประเทศไทยมากนัก ซึ่งจากที่กล่าวมานี้ สพพ. จึง
มีแนวทางรองรับเพื่อลดภาระของรัฐบาล โดยการสร้างนวัตกรรมทาง
การเงินส�ำหรับรองรับการด�ำเนินงานในอนาคตของ สพพ.
ที่ผ่านมาการบริหารเงินทุนของ สพพ. ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
และสามารถน�ำเงินดังกล่าวไปปล่อยกูใ้ ห้กบั รัฐบาลประเทศเพือ่ นบ้าน
รวมถึงใช้ชดเชยดอกเบีย้ ในโครงการทีก่ เู้ งินจากสถาบันการเงิน นอกจาก
นี้ยังน�ำมาใช้เป็นค่าบริหารจัดการภายในของ สพพ. ตั้งแต่ปี 2556
จึงจัดได้ว่า สพพ. เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
ในอนาคต สพพ. มีแผนที่จะระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ อีกหลายรูป
แบบ เพือ่ มารองรับการขยายตัวของโครงการในอนาคต เช่น การระดม
ทุนตราสารหนี้ ควบคูก่ บั นวัตกรรมการกูเ้ งินในรูปแบบอืน่ ๆ จากสถาบัน
การเงินตลอดจนการร่วมทุน และการ Co-finance กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ จะส่งผลให้
สพพ. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งจากความมุ่งมั่นทางด้านการเงินที่กล่าวของ สพพ.
จะสามารถน�ำพาซึ่งความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาค ตลอดจน
สามารถขยายโครงการได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
(17 พฤษภาคม 2548 – ปัจจุบัน)
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเงินทุน
(1 กุมภาพันธ์ 2550 – ปัจจุบัน)
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นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ
(25 สิงหาคม 2552 – ปัจจุบัน)

แนวทางการบริหารจัดการโครงการและโอกาสของนักลงทุนไทย
ส�ำนักบริหารโครงการ (สบค.) มีบทบาทในการบริหารโครงการ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินให้เปล่าและเงินกู้
เงื่อนไขผ่อนปรนแบบมีเงื่อนไข (Concessional loan) ให้กับประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต ซึ่งปัจจุบัน
สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว
จ�ำนวน 23 โครงการ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 15,466.18 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จ จ�ำนวน 17 โครงการ วงเงิน 8,897.70
ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินงาน จ�ำนวน 6 โครงการ
วงเงิ น 6,568.48 ล้ า นบาท ซึ่ ง โครงการที่ สพพ. ได้ ใ ห้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ทัดเทียมอย่างยั่งยืนระหว่างกันในภูมิภาค
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไป
การให้ความช่วยเหลือของ สพพ. มีเงือ่ นไขว่า โครงการที่ สพพ. ให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินมีการก�ำหนดเงือ่ นไขให้ประเทศเพือ่ นบ้านจะต้อง
ใช้สินค้าและบริการจากไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ
รวมทัง้ จะต้องใช้ผรู้ บั เหมาไทยและทีป่ รึกษาไทยเป็นหลักในการด�ำเนิน
การซึง่ จะเป็นการสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้ภาคเอกชนของไทย
สามารถเข้าไปรับงานในต่างประเทศ เพือ่ สร้างผลงานและสร้างชือ่ เสียง
ให้กับประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ ในอนาคต สพพ. จะขยายการให้
ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาในหลากหลายสาขาไม่วา่ จะเป็นด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ จะท�ำให้ผปู้ ระกอบการภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทยที่ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ รวมทั้ง
ยังเป็นการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศจากโครงการของ สพพ.
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นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน
(1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน)

ยุทธศาสตร์ของ สพพ. ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต
กว่าหนึ่งทศวรรษ ที่ สพพ. ได้ท�ำหน้าที่ในนามรัฐบาลไทยในฐานะ
องค์กรที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner) ของ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมไปถึงประเทศคู่พัฒนาอีก
3 ประเทศ คือ ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต สพพ. ได้ก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาร่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในทุ ก ๆ มิ ติ
โดยมีส�ำนักนโยบายและแผน (สนผ.) เป็นกลไกหลักในการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ของ สพพ. และแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (Country Strategy) ที่กล่าวทั้ง 7 ประเทศ
สพพ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านกลไกทั้งในระดับพหุภาคี โดยเน้นสนับสนุน
การด� ำ เนิ น งานของรั ฐ บาลไทยภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ
เช่น ACMECS, GMS และ BIMSTEC และในระดับทวิภาคี ผ่าน
คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มระหว่ า งรั ฐ บาลไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคต่ า งๆ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจร่วมกันภายใน
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ซึ่งในระยะแรก สพพ. ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ในทุกๆ มิติ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก ในการขนส่งสินค้าและบริการ และเพิ่มมูลค่าการค้า
การลงทุน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปัจจุบัน สพพ. ได้เพิ่มความส�ำคัญกับการวางกรอบยุทธศาสตร์ใน
เชิงรุก เพือ่ ด�ำเนินการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ กับประเทศเพือ่ นบ้านทัง้
7 ประเทศ โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนาดังกล่าวเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
(Mutual Benefit) และสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ให้แก่ประชาชน
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ในประเทศเพือ่ นบ้านด้วย นอกจากนี้ สพพ. ยังได้ขยายความร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ในรูปแบบ Partnership Arrangement กับองค์กรเพือ่ การ
พัฒนาอื่นๆ เช่น ADB และ JICA เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กันต่อไปในอนาคตด้วย
ในอนาคตยุทธศาสตร์ของ สพพ. ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาของ
ประเทศไทย จะให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ ให้สอดคล้อง
กั บ วาระการพั ฒ นาขององค์ ก ารสหประชาชาติ นโยบายรั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ซึง่ ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว จะเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิ
งานของ สพพ. ตลอดจนการร่วมมือพัฒนาในด้านต่างๆ กับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันต่อไป
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นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
(3 กรกฎาคม 2556 – ปัจจุบัน)
บทบาทการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่ผ่านมา
และการพัฒนาในอนาคต
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA)
เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สพพ. โดยเป็นการช่วยเหลือประเทศ
เพื่อนบ้านในการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินโครงการได้ทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น จาก สพพ. ซึ่ ง อาจอยู ่ ใ นรู ป ของการศึ ก ษาความเป็ น
ไปได้ของโครงการและ/หรือ การออกแบบรายละเอียดของโครงการ
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. ยังรวมถึงการจัด
ถ่ายทอดความรูท้ างวิชาการให้กบั เจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ เป็น
หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ/หรือ
ทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน การให้ความช่วยเหลือที่กล่าว
นับเป็นหนึง่ ในนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทัง้
เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศเพือ่ นบ้านให้มสี มรรถนะ
ในการด�ำเนินงานและบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน
สากลอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการเพื่อจัดเตรียมความพร้อมโครงการ รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ
โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
ทั้ ง โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง /ก่ อ สร้ า งถนน ทางรถไฟ
สนามบิ น และการพั ฒ นาด่ า นชายแดน รวมทั้ ง การเพิ่ ม บทบาท
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาไปยั ง สาขาอื่ น นอกเหนื อ จากด้ า น
คมนาคมขนส่ง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และการพัฒนาประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ โครงการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า การระบายน�้ำ
และการปรับปรุงโรงพยาบาล ทั้งนี้ สพพ. ได้ด�ำเนินการจัดถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น 28 หลักสูตร
อาทิ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา การบริหารจัดการโครงการ
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอากาศยาน การบริหารจัดการ
ทางการเงิน การบริหารหนีส้ าธารณะ ระบบศุลกากรและการผ่านแดน
การปรับปรุงคุณภาพและการบ�ำรุงรักษาระบบจ่ายก�ำลังไฟฟ้า
ในปี 2559 สพพ. ยังคงเดินหน้าในการขับเคลื่อนความร่วมมือและ
การบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่มีองค์ความรู้สาขาต่างๆ
เพื่อด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งทางด้านการจัดเตรียมความพร้อมโครงการและการจัดถ่ายทอด
ความรู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การบริหารงานและการใช้ประโยชน์จากโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ สพพ. ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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งานสำ�รวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2559 ณ สปป.ลาว

พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร
“Border Crossing Facility Management and Customs Transit System”
ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 ณ กรมศุลกากร

การหารือแนวทางการบูรณาการการดำ�เนินการร่วมกันระหว่าง สพพ. และ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation Strategy : ACMECS) ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2558
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร
“การบริหารจัดการงานด้านประปาสำ�หรับผู้บริหาร”
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. และการประปานครหลวง (กปน.)
ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมือง
ใน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ การประปานครหลวง

โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น ในพื้นที่บ้านป่าแลวหลวง อ�ำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิดการสร้างคน สร้างป่า สร้างรายได้ จากศาสตร์พระราชา
เรื่องหลักการต้นน�้ำ (ป่าไม้) กลางน�้ำ (เกษตรกรรม) และปลายน�้ำ (ประมง) ให้เป็น
พื้นที่ท�ำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดน่าน
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งานเสวนา “โอกาสของจังหวัดน่านในด้านการค้าระหว่างประเทศ” นำ�โดย
นายเนวิน สินสิริ ผู้อำ�นวยการ สพพ. และนายสมบัติ สินสุขเสริม
ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมเสวนา โดยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าการค้า
การส่งออกของจังหวัดน่านในปัจจุบันและในอนาคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ณ จังหวัดน่าน

กิจกรรม Press Tour ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สปป.ลาว
ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็น “แหล่งพลังงานที่มั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน”
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สปป.ลาว

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสังคม (CSR) โรงเรียนประถมศึกษา
บ้านปากห้วยยาง แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนน
จากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สปป.ลาว

กิจกรรม Press Tour 2016 การเยี่ยมชมเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจาก
เมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สปป.ลาว

งานเสวนา “โอกาสทางเศรษฐกิจของแขวงหลวงพระบาง” โดยมี
ท่านคำ�ขัน จันทะวีสุข เจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านบุญเที่ยง สุลิวัน ประธานสภา
การค้าและอุตสาหกรรมหลวงพระบาง และท่านสุลิทิพ หน่อคูณผล หัวหน้าแผนก
แถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหลวงพระบาง ให้เกียรติร่วมเสวนา
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
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มุมเพื่อนบ้าน

เมืองอารยธรรม
แห่งการท่องเที่ยว

ภูฏาน

ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้
ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน โดยมีเมืองหลวง คือ “ทิมพู”
ค�ำว่า ภูฏาน (Bhutan) มาจากภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฺฏาน มีความหมายว่า “แผ่นดิน
บนทีส่ งู ” และมีชอื่ ในภาษาท้องถิน่ คือ Druk Yul (ดรุก-ยุล) แปลว่า “ดินแดนของมังกรสายฟ้า
(Land of the Thunder Dragon)” หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า Druk Tsendhen (ดรุก-เซนเดน)
โดยสามารถเห็นได้จากสัญลักษณ์มงั กรทีป่ รากฏอยูบ่ นธงชาติและบัลลังก์ของกษัตริย์
ประเทศภูฏาน มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอินเดีย ลักษณะภูมปิ ระเทศตอนเหนือเป็นเทือกเขาต่อเนือ่ งกับเทือกเขาหิมาลัย
ตอนใต้ของอินเดีย มีแม่นำ�้ พรหมบุตรพาดผ่าน ด้วยลักษณะภูมปิ ระเทศดังกล่าว จึงท�ำให้เมือง
ต่างๆ ของภูฏานตัง้ อยูใ่ นหุบเขา และชาวภูฏานเชือ่ ว่าการสร้างบ้านอยูใ่ นหุบเขาจะเป็นการป้องกัน
ภัยจากลม
ชาวภูฏานมีความเชือ่ ทีผ่ กู พันกับวิถกี ารด�ำรงชีวติ มาช้านาน ซึง่ เป็นผลมาจากการผสมผสาน
ระหว่างความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ ศาสนา และภาษาก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ภูฏานทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถสัมผัสกลิน่ อายผ่านสัญลักษณ์อนั สวยงามต่างๆ ทีป่ รากฏให้เห็นตาม
จุดชมทัศนียภาพทัว่ เมืองภูฏาน อาทิ สะพานข้ามแม่นำ�้ ทุกแห่งในเมืองภูฏานจะมีธงมนตร์แขวนเป็น
แนวยาว ซึง่ เชือ่ กันว่าในการข้ามแม่นำ�้ ทุกจุดในสมัยโบราณมีอนั ตราย จึงต้องขอพรจากพระพุทธเจ้า
และพระโพธิสตั ว์ ตลอดจนเทพเจ้าต่างๆ เพือ่ ป้องกันไม่ให้มภี ยั อันตรายใดๆ เกิดขึน้
โดยธงมนตร์ทใี่ ช้มี 5 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีนำ�้ เงิน และสีขาว ขนาดกว้างประมาณ
10 นิว้ ยาว 12 นิว้ เป็นมาตรฐานเท่ากัน บนธงมนตร์จะมีคาถาเป็นอักษรธิเบต ซึง่ ชาวเมือง
เชือ่ กันว่า เวลาลมพัดโบกสะบัดจะท�ำให้มนตร์คาถาทีอ่ ยูบ่ นธงนีแ้ ผ่รศั มีออกไป และช่วยคุม้ ครอง
ผูเ้ ดินทางทุกคนให้มคี วามปลอดภัย
นอกจากนัน้ นักท่องเทีย่ วยังสามารถพบเห็นชาวเมืองส่วนใหญ่ใส่ชดุ ประจ�ำชาติซงึ่ เป็นการใช้
ศิลปะการถักและทอในตัว แสดงถึงความภูมใิ จในวัฒนธรรมของชาติของชาวภูฏาน
ในปัจจุบันภูฎานถือเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนา
มีนกั ท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากเดินทางไปยังเมืองพาโร (Paro) ในภูฏานเพือ่ แสวงบุญตามความเชือ่
ทางศาสนาพุทธ ซึง่ ต้องอาศัยทัง้ ความตัง้ ใจอันแน่วแน่ ความพยายาม ศรัทธาในการท�ำบุญ และ
ร่างกายทีแ่ ข็งแรง เพราะต้องฝ่าด่านความสูงชันของขัน้ บันไดไปจนถึงยอดเขา ทีอ่ ยูเ่ หนือระดับ
น�ำ้ ทะเลถึง 3,120 เมตร และเป็นทีต่ งั้ ของวัดเหนือเมฆ (Taktshang Monastery) หรือทีช่ าวพืน้ เมือง
เรียกว่า วัดรังเสือ (Tiger’s Nest) ซึง่ ถือเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ างศาสนาส�ำหรับสักการะของชาว
ภูฏาน ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นหน้าผาสูง 900 เมตร ท่ามกลางภูเขาในเขตหิมาลัย จึงนับเป็นดินแดน
ทีแ่ สดงถึงความเลือ่ มใสในศาสนาพุทธของชาวภูฏาน และยังได้รบั การขนานนามว่าเป็นวัดทีส่ วย
ทีส่ ดุ ของประเทศ
ความสวยงามของภูฏานที่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมทางศาสนาและความงดงาม
ทางธรรมชาติจงึ เป็นแรงดึงดูดส�ำคัญทีเ่ ชิญชวนให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ หลาย รวมถึงพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยต่างกระหายอยากมาเยีย่ มชมให้เห็นด้วยตาตัวเองสักครัง้ ในชีวติ

8

FRIENDSHIP
ท้าให้ตอบ

เกมส์
ลากเส้น

Chan-Rak-Khun
Bong-Sro-Lanh-Oun

จับคู่คำ�บอก

Khoy-Huk-Jao

รักประจำ�ชาติ

Chit-Pa-Dae
Toi-Yeu-Em
Nga-Gi-Che-Lu-Ga
Mama-Adarei-Oyata
Hau-Hadomi-O

ชิงรางวัลที่ระลึก หมวก NEDA
สำ�หรับ 20 ท่านแรกที่ตอบถูก

*พร้อมระบุชื่อ-สกุล / เบอร์โทร / ที่อยู่สำ�หรับจัดส่งของรางวัล
*ส่งคำ�ตอบของคุณมาที่ e-mail : nedapr@neda.or.th

รายชื่อคณะทำ�งานจัดทำ�วารสารฉบับที่ 6/2559
ที่ปรึกษา
- นายเนวิน สินสิริ
ผู้อำ�นวยการ สพพ.
ประธานคณะทำ�งาน
- นางสาววิภา สีโสด
เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุนอาวุโส

คณะทำ�งาน
- นายมงคล เจริญศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นายพัฒนกิจ รัตน์มณีบดีเดช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นางสาวพิมพ์ชนก จรเกตุ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- นายพงศธร หนูดำ�
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

- นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิวัต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- นางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
- นางสาววัชรี คำ�พูล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คณะทำ�งานและเลขานุการ
- นายจารุภัทร์ มังคลสุต
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
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สำ�นักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ + 662 617 7676 โทรสาร + 662 671 7683

www.neda.or.th

