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	 ในช่วงการเรียน	M.B.A	 ที่นิวยอร์ก	 ซึ่งพอมีช่วงว่างระหว่างวัน	 ผมได้ไปเรียนปริญญาตรีด้าน

คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมท่ี	 Baruch	 College	 ซ่ึงในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใน	 Class	 คอมพิวเตอร์	

ผมได้พิมพ์ชื่อแนะนำาตนเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า	Hello	my	name	is	Somdet	และก็มีคน

พิมพ์โต้ตอบกลับมาว่า	Hi,	 I	am	Ted	Mos	 ซึ่งได้ติดต่อกันผ่านคอมพิวเตอร์	 จนกระทั่งเจอกัน

รู้จักเป็นเพื่อนกันจึงได้รู้ว่าเพื่อนคนดังกล่าว	ไม่ได้ชื่อ		Ted	Mos		แต่ได้ใช้วิธีการพิมพ์ชื่ออ่านจาก

หลังมาหน้าของ	Somdet	แทน	ทำาให้ผมอดขำาในเรื่องนี้ไม่ได้	

	 ต่อมา	ในช่วงงานเกษียณอายุ	ปี	2563	ของกรมฯ	ได้มีการเล่นเกมส์	ผมได้ใช้ชื่อแทนตัวเองว่า	

Ted	Mos	และได้รับรางวัล	ซึ่งในงานทุกคนเข้าใจว่าจะเป็นคนอื่นๆ	แต่จริงๆ	แล้ว	คือผม	ที่ใช้ชื่อ	

Somdet	เขียนกลับจากหน้าไปหลัง	ทำาให้ทุกคนในงาน	หัวเราะขำาขันกัน	และหลังจากนั้นผมก็ได้

ลืมเร่ืองน้ีไปเสียสนิท	แต่ในวันคล้ายวันเกิดของผม	วันท่ี	17	มีนาคม	2564	ผมได้รับของขวัญวันเกิด

สำาหรับคุณ	TED	MOS	ทำาให้ผมรู้สึกประหลาดใจ	และซาบซึ้งใจ	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนำาเสนอ

ของผม	ได้รับการเอาใจใส่จากคนรอบข้างเป็นอย่างดีผมขอบคุณมากๆ	ครับ	และซ้ึงใจมาจนถึงวันน้ี		

ใครคือ Mr.Ted Mos?
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แรกพบ

 

	 สำาหรับจุดเร่ิมต้นของผมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศน้ัน	ผมเติบโตมาในแวดวงการค้า 

ตั้งแต่เด็กจนโต	 คลุกคลีกับการค้าการขาย	 เพราะครอบครัวคุณพ่อ	 คุณแม่	 ทำากิจการค้าขาย 

ทำาให้ซึมซับการเป็นพ่อค้ามาตั้งแต่เด็ก	โดยเฉพาะทักษะในการนับเงินที่แม่นยำา

	 ชีวิตสมัยเด็ก	เรียบง่ายไม่ได้หวือหวา		เรียนประถมท่ีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์	แล้วจึงย้าย 

มาเรียนในระดับมัธยมท่ีโรงเรียนบดินทร์เดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)	กรุงเทพมหานคร	จากน้ัน	สอบเตรียม 

ไปเรียนด้านเศรษฐศาสตร์	ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ก็เรียนมาตามระบบจนจบ 

ตอนนั้น	คิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากไปได้ประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศหลังจากฝ่าฝัน 

อุปสรรคต่างๆ	นาๆ	เป็นที่เรียบร้อย	จึงได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ	จบการศึกษา	M.B.A 

สาขา	Finance	จากมหาวิทยาลัย	Long	Island	ที่นิวยอร์ก	สหรัฐฯ	เมื่อจบแล้วก็กลับมาเมืองไทย	

เพ่ือหางานทำา	 ตอนน้ันเพ่ือนๆ	 สนับสนุนให้ทำางานในภาคเอกชนเพราะคนท่ีจบมาจากต่างประเทศ	 

เรียกว่าเป็น	“มนุษย์ทองคำา”	ใครๆ	ก็อยากได้ตัวไปทำางาน	ยิ่งช่วงนั้น	เศรษฐกิจของประเทศ 

ช่วงปี	2528-29	กำาลังเติบโตเป็นอย่างมาก	คนจบต่างประเทศจึงเป็นที่ต้องการมากตามไปด้วย

	 แต่ผมกลับไม่คิดถึงการทำางานในภาคเอกชน	 มุ่งที่จะเลือกรับราชการ	 เพราะมีแรงบันดาลใจ 

จากครอบครัวที่ทำากิจการค้าขาย	 และต้องการให้มีลูกหลานรับราชการ	 เนื่องจากที่ผ่านมา	 

กิจการของที่บ้านบางครั้งประสบปัญหาในการประสานงานกับภาครัฐ	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องการ 

ให้มีคนในครอบครัวอยู่ในระบบราชการบ้าง	 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของครอบครัวได้รับการดูแล	

และต้องการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ระบบราชการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยคนทำาธุรกิจอย่าง 

แท้จริง

	 ตอนนั้น	ผมคิดอย่างนี้	เห็นมั้ยละ	ว่าผมมีความตั้งใจเข้าไปรับราชการจริงๆ

	 วันหน่ึงมีเพ่ือนสนิทสมัยเรียนมัธยมท่ีทำางานบริษัทส่งออก	แนะนำามาว่ามีหน่วยงานราชการอยู่ใกล้ๆ	

กับบ้านผม	ซึ่งตอนนั้น	ผมพักอยู่แถวซอยเสนานิคม	มารู้ทีหลังว่าคือ	กรมพาณิชย์สัมพันธ์	หรือ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันนั่นเอง	โดยที่ทำางานติดแอร์	ทันสมัย	แถมอยู่ใกล้บ้าน 

อีกต่างหาก	เจ้าหน้าที่ก็แต่งกายทันสมัย	ดูเท่ห์	สง่างามมาก	ฟังดูแล้วก็เริ ่มสนใจอยากที่จะ 

ทำางานที่นี่	เลยเก็บเป็นหนึ่งตัวเลือกในการทำางานราชการ
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ถือเป็น	“แรกพบ”	โดยมีแม่สื่อคือเพื่อนผมเป็นคนจุดประกายให้เลยก็ว่าได้	

	 ช่วงระหว่างนั้น	ผมได้สมัครงานไว้หลายที่	เช่น	สภาพัฒน์และสมัครเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัย 

จักรพงษภูวนารถ	ซ่ึงต่อมา	คือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 

และก็ไม่พลาดท่ีจะสมัครเข้าทำางานเป็นข้าราชการท่ีกรมพาณิชย์สัมพันธ์	ซ่ึงรุ่นน้ันรับ	6	อันดับแรก 

แต่ผมเองได้อันดับที่	7	 เลยพลาดเป็นข้าราชการ	แต่โชคยังดีที่ผมได้ถูกขึ้นบัญชีไว้และมีโอกาส 

ได้สมัครตำาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของกรมฯ	ทำาให้ผมไม่ต้องหลุดออกจากวงโคจรของกรมฯ	นี้ไป	

	 ได้รับเข้าเป็นข้าราชการในตำาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์	 3	 ที่กองเผยแพร่สินค้าไทยและต่อมา	 

ได้รับมอบหมายให้ทำางานที่สถาบันฝึกอบรม	 ซึ่งทำาให้ผมได้รู้จักมักคุ้นกับวิทยากรด้านการค้า 

ระหว่างประเทศ	ทั้งยังทำาให้ผมมีความรู้พื ้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง 

รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบต่างๆ	เช่น	องค์การการค้าระหว่างประเทศ	 

(International	Trade	Center	:	ITC)	 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 

(Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development	หรือ	OECD)	สถาบัน 

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการนำาเข้าของเนเธอร์แลนด์	รวมทั้ง	โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต	ิ 

(United	Nations	Development	Programme	หรือ	UNDP)	องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 

แห่งญี่ปุ่น	(Japan	International	Cooperation	Agency	หรือ	JICA)		องค์การส่งเสริมการค้า 

ต่างประเทศของญี่ปุ ่น	(Japan	External	Trade	Organization	หรือ	JETRO)		และหน่วยงาน 

ที่ให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาจากหลายๆประเทศ	เป็นต้น

	 นับเป็นจุดเริ่มต้นในการทำางานด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้านการพัฒนา	“คน”

ที่ทำาให้ผมมีประสบการณ์และความรู้ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้	

	 นับเป็นประสบการณ์	“แรกพบ”	ท่ีเกิดข้ึนกับผมในช่วงแรกๆของการเข้ามาเป็นข้าราชการของผม

	 เริ่มที่จะสนใจรู้เรื่องลับๆ	ประสบการณ์แปลกๆ	กันแล้วใช่มั้ยครับ	งั้นเรามาติดตามกันต่อ	
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	 ชี วิต รับราชการของผมได้ดำ า เนินมา 

ต่อเนื่องมา	 จนในปี	 2536	 ผมได้มีโอกาส 

ที่จะสมัครเพื่อไปประจำาการในต่างประเทศ	 

ผมคิดว่า	อยากลองดู	ไม่น่าจะเสียหายอะไร 

เ พ่ื อสร้ า งสมประสบการณ์ จึ ง ได้ สมั ค ร

ไปและผมก็ ได้ รั บ โอกาสใ ห้ ไปประจำ า ท่ี  

ศูนย์พาณิชยกรรมในต่างประเทศ	ณ	รัฐดูไบ	

ในตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการ

	 การเริ่มต้นทำางานที่ศูนย์พาณิชยกรรมใน 

ต่างประเทศนับเป็นงานที่น่าตื่นเต้นและ 

ท้าทายมากสำาหรับผม	 เพราะผมต้องนำาเอา

ท้ังความรู้และประสบการณ์ที่อยู่ที่สถาบัน 

ฝึกอบรม	และการเรียนรู้จากหน่วยอ่ืนๆ	ในกรม 

ท้ังด้านพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาสินค้า	 

ตลอดจนหาโอกาสและช่องทางทางการค้า 

มาเพ่ือใช้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ	 

ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสทำางานอยู่ที่ดูไบนานหลาย

ปี	ตั้งแต่ปี	2536-2541

	 การทำางานที่ดูไบ	นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการทำางานในต่างประเทศครั้งแรกของผม 

พูดได้ว่า	 นอกจากเป็นการทำางานครั้งแรก 

กับกรมพาณิชย์สัมพันธ์แล้ว	ผมยังมีโอกาส 

โกอินเตอร์เป็นครั้งแรกกับกรมนี้ด้วย	 ซึ่งผม 

อยากจะเล่าให้ฟังว่าได้เจอะเจออะไรบ้าง	 

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ	อะไรบ้าง

Fisrt
Time

โกอินเตอร์ครั้งแรก
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	 ในช่วงระยะเวลาท่ีได้ทำางานท่ีดูไบ	 ผมมีประสบการณ์ท่ีน่าสนใจหลายเร่ืองและหน่ึงในหลายเร่ือง 

ที่ผมจำาได้ไม่เคยลืม	ก็คือ	เย็นวันหนึ่งในช่วงรอมฎอน	(ฤดูถือศีลอด)	เพื่อนคนไทยมาชวนผมไป 

เป็นเพื่อนเพื่อเดินที่ตลาดทอง	 โดยที่เพื่อนอีกสองคนตั้งใจที่จะไปหาซื้อทองที่ร้านทองในย่าน 

ตลาดค้าทองคำาของดูไบที่ต้องการให้ผมช่วยดูแบบและความเหมาะสมของราคา	 ในขณะที่เรา 

กำาลังเดินในตลาดทองคำาอยู่นั้น	ผมก็สังเกตเห็นว่ามีชายฉกรรจ์สวมชุดท้องถิ่นคนหนึ่ง	ได้คอย 

เดินตามพวกเราอยู่ห่างๆ	 เป็นระยะๆ	 แถมมีการแอบหลบเข้าตามเสาอาคารต่างๆ	 อีกด้วย 

ราวกับนักสืบในหนังเลย

เขาหาว่าผมเป็นโจร

	 ความกลัว	ความกังวลใจเร่ิมเข้ามาในความคิด 

เมื่อผมหันไปมอง	ชายคนนั้นก็รีบหลบไปหลัง

กำาแพงบ้าง	เดินไปทางอื่นบ้าง	ชะรอยจะเป็น 

คนร้ายหรือพวกแก๊งโจรกรรมเป็นแน่	อารามตกใจ	

แต่ยังดีที่ผมและเพื่อนอีกสองคนยังมีสติดีอยู่	

จึงได้ใช้ไหวพริบที่มีในขณะนั้น	ในการรีบเดิน 

เข้าไปที่ร้านขายทองที่เรารู้จักเพื่อเข้าไปรอดู 

ท่าทีของชายคนน้ันในร้านทองว่าจะตามเข้ามา 

หรือไม่		

	 ในเวลาต่อมา	ชายชุดขาวคนน้ัน	ก็เดินเข้ามา 

ในร้านทองที่พวกเราอยู่	ผมจึงได้สอบถามถึง 

สาเหตุว่าตามพวกเราสามคนมาทำาไม	ชายคนน้ัน 

จึงได้แสดงตัวว่าเป็นตำารวจลับของดูไบ	บอกว่า	

กำาลังติดตามคนร้ายคดีปล้นร้านเครื่องเพชรที่

ตั้งอยู่ในโรงแรม	 Intercontinental	 ซึ่งช่างเป็น 

ความบังเอิญท่ีอาคารน้ีเป็นตึกท่ีผมพักอาศัยอยู่	

หลังจากนั้น	ตำารวจลับคนดังกล่าวได้เชิญตัว 

พวกเราให้ไปที่สถานีตำารวจ	 เพื่อสอบปากคำา 

และรอให้เจ้าทุกข์มาชี้ตัว	

	 เมื่อถึงสถานีตำารวจ	 เจ้าหน้าที่ได้นำาภาพที ่

กล้องวิดีโอได้บันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่เกิด 

การปล้นร้านเพชรไว้ซึ่งผมได้แย้งว่าคนในภาพ

ไม่ได้มีลักษณะคล้ายพวกผมเลย	 ในเวลาต่อมา 

เม่ือเจ้าทุกข์ซ่ึงเป็นพนักงานของร้านเพชรมาถึง

ก็ได้บอกว่าคนร้ายไม่ใช่	 พวกผมไม่ว่าจะเป็น 

ความสูงหรือขนาดรูปร่างต่อมาทราบว่ากลุ่ม 

โจรกลุ่มน้ีมาจากคาซัคสถาน	ท่ีมีหน้าตามาทาง 

คนเอเชีย	แล้วมาเหมาว่าหน้าตาคล้ายกันโดย 

ไม่ได้ดูลักษณะอื่นๆ	เลยทำาให้ตำารวจจึงยอม 

ปล่อยตัวพวกเราจากสถานีตำารวจกลับไป 

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถสังเกตได้ว่า	 

ถึงแม้ว่าผมจะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลต่างชาติ	 

ที่ถือพาสปอร์ตประเภทราชการ	 ขณะนั้นยัง 

ไม่ได้มีเอกสิทธิ์ทางการทูตแต่มีสถานะเป็น 

แรงงานที่ไปทำางานในดูไบ	ก็จะไม่ได้รับสิทธิ 

ทางการทูต	และจำาเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการ 

การสืบสวนและสอบสวนของตำารวจดูไบเฉกเช่น 

คนดูไบ	แต่อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์ 

ในคร้ังน้ัน	ผมก็ยังคงติดต่อและพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี 

ตำารวจคนนั้นอยู่	และต่อมาเราก็ได้กลายมาเป็น

เพื่อนกันในที่สุด	 นับเป็นประสบการณ์เสียวๆ	 

อีกประสบการณ์หน่ึง	ท่ีเร่ิมจากการถูกกล่าวหาว่า 

เป็นโจร	 แต่สุดท้ายก็รอดมาได้	 เพราะการเป็น

คนช่างสังเกตและมีสติครับ		
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	 ช่วงทำางานที่ดูไบ	มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่า	เป็นเรื่องระดับประเทศ	ใครที่ทราบนโยบาย 

เรื่องจีนเดียว	เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่จีนให้ความสำาคัญ	แต่ผมก็สามารถเอา 

ตัวรอดมาได้	ผมเอาตัวรอดมาได้ยังไงนั้น	เราไปดูกัน	

	 ปกติในดูไบ	จะมีการจัดงาน	Thailand	Exhibition	เพื่อแสดงและจัดจำาหน่ายสินค้าและบริการ 

ของไทยอยู่เป็นประจำา	ในการจัดงานครั้งหนึ่ง	เราได้เชิญผู้แทนจากสำานักงานส่งเสริมการค้าของ 

ชาติต่างๆ	เข้าร่วมงานพิธีเปิด	ซ่ึงในงานน้ีเรามีท่านกงสุลใหญ่ประจำานครดูไบเป็นประธานเปิดงาน	

	 ดูเหมือนการดำาเนินงานต่าง	ๆ 	จะดำาเนินไปด้วยดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา	เพียงแต่ครั้งนี้	เราได้เชิญ 

ผู้แทนสำานักงานส่งเสริมการค้าจากไต้หวันมาร่วมงานพิธีเปิดด้วย	 ซึ่งเมื่อกงสุลจีนที่มาร่วมงาน 

ทราบเรื่อง	ก็ได้ขอให้เชิญผู้แทนไต้หวันท่านดังกล่าวออกจากงานในทันที	เนื่องจากจีนไม่สามารถ

ยอมรับได้ว่ามีการเชิญผู้แทนจากไต้หวัน	ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับนโยบายจีนเดียว

	 เมื่อเรื่องมาถึงจุดนี้	ท่านกงสุลใหญ่ไทย	จึงได้แจ้งว่า	เนื่องจากงาน	Thailand		Exhibition	เป็นการ 

จัดงานในลักษณะการส่งเสริมการค้าเท่านั้น	และการเชิญแขกมาเข้าร่วมงานในพิธีเปิดซึ่งเรามีการ 

เชิญหน่วยงานตัวแทนด้านส่งเสริมการค้าที่ตั้งในประเทศนั้น	จึงไม่น่าจะเป็นงานที่มีลักษณะแสดง

ถึงการยอมรับสถานะของประเทศใดประเทศหนึ่ง	พิธีเปิดจำาได้ดำาเนินการต่อไป

	 ผลจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า	หากเรารู้จักเป็นคนช่างสังเกต	และใช้สติและความนิ่ง 

ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ก็จะสามารถหาช่องทางที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เข้ามาแบบ 

ไม่ได้ตั้งตัวได้

บัวไม่ช้ำาน้ำาไม่ขุ่น
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Second
Time

	 หลังจากเสร็จสิ้นวาระการประจำาการที่รัฐ 

ดูไบในปี	 2541	 ผมได้กลับมาทำางานที่กรม 

พาณิชย์สัมพันธ์	ที่รัชดาภิเษกอีกครั้ง	ในสำานัก 

พัฒนาตลาดต่างประเทศ	ซึ่งผมได้ทำางานที่นี ่

เป็นระยะเวลา	2	ปี	ก่อนจะได้ออกไปประจำาการ 

ต่างประเทศอีกครั้ง	ที่สำานักงานส่งเสริมการค้า

ในต่างประเทศ	 ณ	 กรุงพริทอเรีย	 ประเทศ 

แอฟริกาใต้	 ในปี	2543	 ซึ่งถือเป็นการออกไป 

ประจำา	ณ	ต่างประเทศเป็นครั้งที่สองของผม		

	 ความรู้สึกตอนแรกเมื่อได้มาอาศัยอยู่ที่ 

แอฟริกาใต้ในระยะแรกนั้น	ผมคิดว่าประเทศนี	้

อาจจะไม่เหมาะกับผมเอาเสียเลย	 เพราะว่า 

ในช่วงแรกผมได้มี โอกาสไปเ ย่ียมเ ยือน 

เมืองเดอร์บัน	 ผมถูกผู้ร้ายเอาคัตเตอร์จี้ที่คอ 

ผมจนเสียหลักล้มลง	 โชคดีที่คณะที่อยู่ด้วย 

กันร้องโวยวายให้คนช่วย	ทำาให้คนร้ายวิ่งหนีไป	

ต่อมาเมื่อกลับมาที่กรุงพริทอเรีย	ขณะที่ไป 

ออกกำาลังกายเล่นเทนนิส	ก็เกิดเสียหลักสะดุด 

ล้มลงจนได้รับบาดเจ็บ	ย่ิงไปกว่าน้ัน	ในเวลาต่อมา 

ก็ผมก็ได้มีอาการอาหารเป็นพิษ	ซึ่งเหตุการณ์ 

ท้ังหมดนี้ถือเป็นความโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับผม 

ภายในระยะเวลาห่างกันไม่ถึงเดือน	จนทำาให้ผม 

รู้สึกท้อและคิดว่าผมอาจจะไม่เหมาะในการ 

ที่จะทำางานที่นี่

	 แต่ผมก็ไม่ให้ความท้ออยู่ภายใต้ความคิดผม

ตลอดไป	ในที่สุดผมก็คิดได้ว่า	เราต้องคิดบวก	

มันน่าจะมีอะไรดีๆ	อยู่บ้าง		ประกอบกับ	เป็นคน 

มุ่งมั่น	เลยกลับมาฮึดสู้อีกครั้ง	 เอาไงเอากัน	

เราต้องลองอีกซักตั้ง	

	 เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง	 ความคิดผมก็เริ ่ม 

เปลี่ยนไปผมกลับรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะ 

เข้าที่เข้าทางมากขึ้น	สังเกตได้ว่าตัวเองมีความ 

รู้สึกท่ีผูกพันกับประเทศน้ี	รู้สึกช่ืนชมในธรรมชาติ 

ความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมชาติและความเป็นมิตร 

ต่อการทำางานเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทย 

กับแอฟริกาใต้ของผม	เพราะในหลายๆ	โอกาส	

ผมสามารถเข้าถึงบุคคลสำาคัญ	หรือหน่วยงาน 

ด้านการค้าของแอฟริกาใต้ได้อย่างสะดวก	 

ทั้งยังได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจเอกชน	

ภาครัฐเป็นอย่างดี

	 เรื่องนี้	สอนให้รู้ว่า	“อย่านำาความคิดด้านลบ 

มากลบสิ่งดีๆ ที่จะได้เรียนรู้”	เพราะไม่เช่นนั้น	

คุณอาจจะพลาดโอกาสสำาคัญในชีวิตไปก็ได้

โกอินเตอร์ครั้งสอง
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	 หากจะพูดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแอฟริกาใต้	ที่ผมเคยประสบพบเจอ	ส่วนใหญ่นั้น 

จะมีความเป็นมิตร	หากแต่ยังมีเรื่องที่อาจเป็นเหตุการณ์ปกติของที่นั่นที่อาจจะไม่ปกติสำาหรับ 

คนไทยท่ีอาศยัอยูท่ีน่ัน่อยูบ่า้ง	คอื	การจีป้ลน้โดยเฉพาะคนตา่งชาติท่ีเปน็เปา้หมายสำาคญั	ดว้ยความ 

สนทนาที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำา	จนกลายเป็นเรื่องปกติในการสนทนาถึงเรื่องการลักขโมยของ 

ของคณะทูตานุทูต	 ทำาให้ชุมชนของเจ้าหน้าที่ทางการทูตทุกแห่งรวมถึงไทยต้องร่วมมือกันที่จะ 

รู้จักการปกป้องและป้องกันตัวเอง	

มีสติ ระมัดระวัง เอาตัวรอดได้

South
Africa

	 ผมถือว่าตนเองโชคดีมากๆ	ที่ไม่ได้ประสบ 

เหตุร้ายมากนัก	 แต่แม้ว่าผมจะระวังตนเอง 

อย่างไรก็ยังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้ึนอยู่ดี	

เรื่องเป็นอย่างไร	เราไปติดตามกัน

	 วันหนึ่งผมได้เตรียมเอกสารงบการเงิน 

ของสำานักงานฯ	ซึ่งจะต้องมีการจัดส่งให้กับ 

ทางกรมฯ	ที่กรุงเทพฯ	ทุกเดือน	และผมได้นำา 

เอกสารดังกล่าวมาไว้ตรวจความถูกต้อง 

ท่ีบ้านพักเพ่ือเตรียมเพื่อเตรียมส่งทางถุงเมล์	 

ซึ่งโชคไม่ดีที่วันนั้น	มีผู้มาเยี่ยมยามวิกาลที่ 

เราไม่ได้เชิญเข้ามาลักขโมยของในบ้านพัก	และ 

ได้หยิบเอาเอกสารการเงินชุดดังกล่าวท่ีอยู่ 

ในกระเป๋าไปด้วย	แต่ในความโชคไม่ดี	ก็ยังพอ 

มีความโชคดีอยู่บ้าง	กล่าวคือ	ผมได้ทำาสำาเนา 

เอกสารการเ งินดั งกล่ าวอีกชุดหนึ่ ง ไว้ที่ 

สำานักงานฯ	ดังนั้น	ในเดือนนั้น	ผมจึงได้ใช้ 

เอกสารการเงินชุดสำาเนาชุดนั้นโดยให้หัวหน้า 

สำานักงานรับรองเอกสาร	จัดส่งให้กับทางส่วนกลาง 

เพื่อใช้ทดแทนชุดจริงที่ถูกโจรเอาไป

	 ถือเป็นอุทาหรณ์ของผมว่าในการทำางานใดๆ 

ควรมีการทำาชุดสำา เนาหรือสำารองข้อมูล 

ไว้บ้าง เผื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

 นอกจากนี	้ดว้ยเหตทุีผ่มมาทำางานคนเดยีว	ม ี

ความเหมาะสมและคล่องตัวในการไปงานสังคม

หรืองานพิธีต่างๆ	ได้	ทำาให้ได้รับมอบหมายให้ 

ต้องเข้าร่วมงานกิจกรรมทางสังคมตามโรงแรม 

หรือสถานที่ต่างๆ	อยู่เป็นประจำาทำาให้เรารู้จัก 

เครือข่ายและเพื่อนจากหลากหลายอาชีพ	 

แต่ ส่ิ ง สำ า คัญ สุด ท่ี คื อผมต้ อ ง หัด เป็ นคน 

ช่างสังเกต	ระมัดระวังสิ่งของของมีค่าต่างๆ	 

และคอยสังเกตว่ามีคนสะกดรอยตามหรือไม่ 

อยู่ตลอดเวลา

	 ส่งผลให้เป็นอุปนิสัยท่ีดีในการระแวดระวัง	 

ระมัดระวัง	เพื่อรักษาตัวเอง	แม้หลายๆ	ท่านจะ 

เห็นว่าเป็นเร่ืองไม่ปกติ	น่าหวาดเสียว	จนเข้าใจ 

ว่าอาจจะเป็นการใช้ชีวิตท่ีไม่มีความสุขในต่างแดน 

แต่ถ้าเรามีการวางแผน	และป้องกันระมัดระวัง 

อย่างถึงท่ีสุดแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ 

ด้วยดี	 สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

และปลอดภัย

	 ซึ่งเรื่องราวของผมในครั้งนี้ผมคิดว่าน่า 

จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆ	คนในการนำา 

ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ครับ
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เรียนรู้ประสบการณ์ช่วยฐานราก

	 หลังจากครบวาระการดำารงตำาแหน่งที่แอฟริกาใต้	ผมได้กลับมาเมืองไทย	และได้รับมอบหมาย

ให้ไปเป็นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก	ณ	จังหวัดจันทบุรี	ในช่วงปี	2545-2547	

ซึ่งที่จันทบุรีผมได้เรียนรู้การทำางานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคหลายด้าน	ได้มีการพบปะ 

หารือและประชุมกับสำานักงาน	หน่วยงานของจังหวัดอยู่เป็นประจำา	ซึ่งเป็นรูปแบบการทำางาน 

ที่แตกต่างออกไปจากการปฏิบัติงานในส่วนกลางและในต่างประเทศ		

	 โดยในช่วงที่ผมทำางานอยู่ที่จันทบุรีนั้น	พูดได้ว่า	จำาเป็นต้องประสานงานกับคนทุกระดับ	ตั้งแต่ 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งทำาให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ ์

ในการช่วยขับเคลื่อน	และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก	เพิ่มเข้ามาอีก	นอกเหนือจากงานใน 

ต่างประเทศ	ที่ผมมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้แล้ว	

	 เรียกว่า	รู้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	อย่างครบเครื่องเลย			
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	 ต่อมาผมได้รับการแต่งตั้งให้มาอยู่ที่สำานักแผนพัฒนาการส่งออก	 กรมส่งเสริมการส่งออก 

ในช่วงปี	2547-2550	น้ัน	ปัญหาเร่ืองจีนเดียวก็ได้วนกลับมาให้ผมต้องหาทางออกอีกคร้ัง	หลังจาก 

ที่เคยเกิดขึ้นกับผมเมื่อช่วงที่ไปประจำาอยู่ที่ดูไบ	

	 ในขณะนั้น	ผมได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ	อาทิ		 

Japan	International	Cooperation	Agency	(JICA),	German	Agency	for	Technical		Cooperation	 

(GTZ),	Centre	for	the	Promotion	of	Imports	from	Developing	Countries	(CBI)	 เป็นต้น 

เรียกได้ว่าเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ระหว่างกัน

เรื่องวุ่นๆอีกครั้งกับนโยบายจีนเดียว

	 ในช่วงเวลาดังกล่าว	ผมยังได้มีส่วนร่วมในฐานะเลขานุการ	และการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม 

ประจำาปีของ	Asian	Trade	Promotion	Forum	(ATPF)	ที่ประเทศไทย	และเป็นช่วงปีที่กรมส่งเสริม 

การส่งออก	มีอายุการก่อตั้งครบ	60	ปีพอดี	ซึ่งการจัดงานในครั้งนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี	

	 ขอย้อนกลับไปในช่วงการประชุมประจำาปีของ	ATPF	ก่อนหน้านั้นประมาณ	1-2	ปี	ไต้หวันซึ่งเป็น 

หนึ่งในสมาชิก	ATPF	เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม	และในการหาเสียงสนับสนุนนั้นจะต้องได้รับ 

การสนับสนุนจากทุกประเทศ	และในการประชุมระดับ	Working	Group	ก็มีมติที่ประชุมให้ไต้หวัน 

ดำาเนินการตาม	Protocol	 ต่อไปซึ่งในการประชุมดังกล่าวก็มีผู้แทนจากจีนเข้าร่วมด้วย	กรมฯ	 

ได้ตอบตกลงในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำาปี		ATPF	ของไต้หวัน	ตามท่ีได้มีการ 

ตกลงกันในการประชุมครั้งนี้แล้ว	แต่อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหลังจากนั้น	ผมก็ได้รับการประสานงาน 

จากทางสถานทูตจีนประจำาประเทศไทยขอให้ถอนการสนับสนุนเน่ืองจากว่าจีนถือนโยบายจีนเดียว 

และจะสนับสนุนให้ไทยเป็นเจ้าภาพแทนไต้หวัน	แต่ผมเห็นว่าไทยมีแผนจะเป็นเจ้าภาพถัดจาก 

ไต้หวันอยู่แล้ว	จึงไม่มีความจำาเป็นใดๆ	ต้องมาทำาหน้าที่แทนไต้หวันในการประชุมครั้งนี้	ที่สำาคัญ 

ใครเป็นเจ้าภาพ	จะไม่มี	Cost	Sharing	จากประเทศสมาชิกอื่นใดเลย

	 ดังนั้น	เพื่อเป็นการหาทางออกให้กับเรื่องดังกล่าว	ผมจึงได้แจ้งกับทางจีนว่าจุดยืนของกรมฯ	 

ในเรื่องนี้	คงต้องเป็นไปตามผลการตัดสินใจร่วมกันกับสมาชิกอาเซียนชาติอื ่นๆ	และ	ATPF	 

เป็นเรื่องของความร่วมมือทางการค้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่น	 ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อมีการประชุม 

สมาชิก	ATPF	 ที่สิงคโปร์	 ผมก็ได้สอบถามกับเพื่อนประเทศสมาชิกอื่นๆ	 จึงได้ทราบว่าแต่ละ 

ประเทศได้รับการหว่านล้อมชักจูงจากจีนในลักษณะเช่นเดียวกัน

	 ซึ่งในการประชุมที่สิงคโปร์ในครั้งนั้น	ฝ่ายเลขานุการการประชุม	คือ	สิงคโปร์และญี่ปุ่นในฐานะ 

เลขานุการร่วม	ได้หว่านล้อมชักจูงให้ไต้หวันถอนตัว	ซึ่งทางไต้หวันก็ได้ยอมรับ	และขอถอนตัว 

จากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดังกล่าว	ทำาให้เรื่องนี้จบได้ด้วยดี	ไม่เกิดข้อขัดแย้งตามมาในภายหลัง

	 ถือเป็นประสบการณ์เรื่องจีนเดียว	ที่เกิดขึ้นผมอีกครั้ง	ซึ่งก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีอีกคำารบหนึ่ง
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อีกครั้งที่ “แอฟริกาใต้”

	 ช่วงปี	2550	ผมได้กลับมาอยู่ท่ีแอฟริกาใต้อีกคร้ัง	คร้ังน้ีกลับมาในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงาน 

ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	กรุงพริทอเรีย	หรือทูตพาณิชย์	ซึ่งครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกินความ

คาดหมายของผม	 เพราะในขณะนั้น	 ผมได้สมัครเพื่อไปประจำาการในต่างประเทศ	 โดยเลือก

สมัครไปที่กรุงเวียนนา	แวนคูเวอร์	ซิดนีย์	และชิคาโก	ซึ่งคิดว่าน่าจะได้ไปที่ใดสักที่หนึ่งตาม

ท่ีได้สมัครไว้เพราะคิดว่าน่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน	แต่ปรากฏว่า	ผู้ใหญ่ได้พิจารณาความเหมาะสม

แล้วกำาหนดให้ไปขยายตลาดของแอฟริกา	จึงแต่งตั้งผมไปรับตำาแหน่ง	อุปทูต	(ฝ่ายการพาณิชย์)	

ณ	กรุงพริทอเรีย	แอฟริกาใต้

	 แว็บแรกที่ได้ยิน	คือ	คิดว่าต้องเป็นแอพริกาใต้ที่เคยประจำาการแล้ว	และน้อยครั้งที่จะมีการส่ง 

กลับไปยังที่เดิม	แต่การกลับมาในครั้งนี้	ได้มีโอกาสดีๆ	หลายๆ	อย่าง	เข้ามาประสบการณ์ทำางาน 

ในชีวิตมากมาย

	 ว่าแล้ว	ก็ตามผมไปลุยทำางานกันได้เลย
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	 การทำางานที่แอฟริกาใต้รอบที่สอง	ผมได้คิด 

และริเริ่มงานส่งเสริมการค้าและประชาสัมพันธ์ 

สินค้าไทยไว้หลายรูปแบบ	 มีทั้งที่น่าจดจำา	

และถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ก็หลายเรื่อง	

เช่น	 ช่วงการจัดแข่งขันฟุตบอลโลก	 2010	

ซึ่งผมเห็นว่า	มีนักท่องเที่ยวและคนเดินทางมา 

จากทั่วทุกสารทิศ	ผมเห็นว่าเป็นโอกาสอันดี 

ในการที่จะประชาสัมพันธ์อาหารไทย	จึงได้จัด 

ทำาแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยใน 

แอฟริกาใต้	ซึ่งขณะนั้นมีจำานวนร้านอาหารไทย 

อยู่ประมาณ	80-90	 ร้าน	 โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้น 

ทำาให้ร้านอาหารไทยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นในช่วง 

แข่งขันฟุตบอลโลกพอสมควร

	 ส่วนตัวผมในช่วงนั้น	ก็ได้รับประสบการณ์ดีๆ	 

ก็คือ	 การได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการแข่งขัน 

ฟุตบอลโลก	2010	ในหลายแมตช์การแข่งขัน

รวมท้ังคู่ชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับเนเธอร์แลนด์ 

ด้วยซึ่งเป็นแมตช์ที่มีความตื่นเต้นเร้าใจได้เจอ 

ผู้คนท่ีเดินทางมาเชียร์จากท่ัวทุกสารทิศ	ซ่ึงหาก 

ประเทศไทยได้มีโอกาสจัดงานหรือเข้าร่วมใน 

มหกรรมระดับนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีในการ 

โปรโมตสินค้าไทย

	 นอกจากนี้	 ผมได้นำาเอาแนวคิดการจัดงาน	

Thailand	Exhibition	ที่ดูไบ	มาริเริ่มและบุกเบิก	

และฝ่าผันอุปสรรคต่าง	ๆ	ตั้งแต่การสร้างความ

ร่ วมมื อและกา รสื่ อ ส า รปร ะชาสั มพั น ธ์ 	

จนสามารถจัดงาน	Thailand	Exhibition	ขึ้นใน 

แอฟริกาใต้ได้เป็นครั้งแรก

	 ซ่ึงถือได้ว่าได้รับความสนใจจากชาวแอฟริกาใต้ 

เป็นอย่างดี	จนเป็นการปักหมุดรูปแบบการนำาเสนอ 

และจำาหน่ายสินค้าและบริการของไทยในตลาด

แอฟริกาใต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ	และนับเป็น 

จุดเริ่มต้นในการจัดงาน	 Thailand	 Exhibition	

ตามเมืองสำาคัญต่างๆ	ในเวลาต่อมา

โปรโมตอาหารไทยช่วงบอลโลก
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ประสานสิบทิศผลักดันงานเดินหน้า
 

	 อีกหน่ึงประสบการณ์	ท่ีผมอยากจะนำามาเล่า	เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีทำางานในต่างประเทศ	ก็คือ	

การทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	และภาคเอกชนของไทย	เพื่อให้งานประสบความสำาเร็จ	เช่น	 

การทำางานที่อาศัยความร่วมมือกับสถานทูตเพื่อจัดงาน	Taste	of	Johannesburg	 โดยนำาร้าน 

อาหารไทยชื่อดังที่ได้รับการยอมรับระดับ	5-6	ดาวมาร่วมงาน	

	 ในการทำางานในครั้งนั้น	สำานักงานฯ	ได้วางแผนจัดงาน	Taste	of	Thailand	in	Johannesburg 

และ	Taste	of	Thailand	in	Cape	Town	 ซึ่งถือว่าเป็นงาน	Fair	 ใน	Fair	 โดยมีร้านอาหารไทย 

ในระดับอื่นๆ	 เข้าร่วมด้วย	ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ใช้งบประมาณของทั้งสถานทูตและสำานักงาน 

พาณิชย์ร่วมกัน	 ทำาให้รูปแบบการจัดงานมีความดึงดูด	 ซึ่งสร้างความหลากหลายและมีตัวเลือก 

ให้กับผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น

	 ในช่วงน้ัน	ได้ให้คณะเชฟไทยตระเวนไปสาธิต	และสอนการทำาอาหารไทยตามเมืองสำาคัญ	ได้แก่	

โจฮันเนสเบิร์ก	เดอร์บัน	และเคปทาวน์	ทำาให้คนรู้จักอาหารไทยเพ่ิมมากข้ึน	และต่อมาโรงแรมต่างๆ	 

ก็ได้นำาเชฟแอฟริกาใต้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาทำาอาหารไทย	และเชิญสำานักงานฯ	เข้าร่วมงาน 

เทศกาลอาหารไทยด้วย	ถือเป็นความสำาเร็จในการส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นท่ีรู้จักในตลาดแอฟริกาใต้ 

ในอีกรูปแบบหนึ่ง

	 นอกจากนี้	ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าข้าวไทย	ข้าวหอมมะลิไทย	ตามเมืองใหญ่ๆ	โดยการ 

เชิญผู้มีช่ือเสียงของแต่ละเมือง	มาชิมอาหารไทยพร้อมกับข้าวไทย	 ซ่ึงก็ได้รับเสียงช่ืนชมไม่แพ้กัน	 

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมการค้าต่างประเทศ

	 ทุกวันนี้	อาหารไทยได้ปักธงในแอฟริกาใต้	เป็นที่รู้จัก	เป็นที่ยอมรับแล้ว	เป็นผลพวงจากการ 

ทำางานหนักต่อเนื่องจนสามารถผลิดอกออกผล	ได้ตามเป้าหมาย
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	 เรื่องการใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้นจำาเป็นต้องพบปะผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายตา	ซึ่งมีรสนิยม 

ในการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกัน	 แต่การท่ีจะได้พบคนท่ีเราคุยกันอย่างเข้าใจและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

อย่างเต็มที่นั้น	อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก	หลายเรื่องต้องใช้เวลา	แต่ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่โชคดี	 

ที่ได้พบกับกัลยาณมิตรคนไทยในต่างแดนถึงแอฟริกาใต้ที่อดจะกล่าวถึงไม่ได้

	 คนแรก	คือ	คุณมี๋	วรรษมน	วัฒโรดม	อดีตดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง	เธอเป็นเพื่อนในต่างแดน

ที่ผมสนิทด้วยที่สุดคนหนึ่ง	ซึ่งสาเหตุที่ทำาให้ผมได้รู้จักกับคุณมี๋ได้นั้น	ก็เพราะว่าคุณมี๋ได้ไปเปิด 

ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย	ชื่อว่า	ราชาวดีสปา	ในเมืองโจฮันเนสเบิร์กและเดอร์บัน	ซึ่งในหลายครั้ง 

เม่ือสำานักงานฯ	มีงานต่างๆ	คุณม๋ีก็ไม่เคยปฏิเสธท่ีจะมาช่วยงานของสำานักงานฯ	ทุกคร้ังไปและคุณม๋ี 

จะรู้จักบุคคลที่มีชื่อเสียงของแอฟริกาใต้มากมาย	ซึ่งก็สามารถช่วยเหลือกิจกรรมการทำางานของ 

สำานักงานฯ	ได้เป็นอย่างดี

กัลยาณมิตรในต่างแดน

 

	 ส่วนอีกท่านหน่ึงท่ีจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย	ก็คือ	เชฟมิกก้ี	(คุณฐิติพร	ผ่องแก้ว)	จากจังหวัดสุรินทร์ 

ซึ่งเป็นเชฟร้านอาหารไทยในโจฮันเนสเบิร์กที่มีชื่อเสียงติดอันดับ	1	ใน	10	ในแอฟริกาใต้ซึ่งไม่ว่า

สำานักงานฯ	จะจัดงานสาธิตการทำาอาหารในช่วงการจัดงาน	Thailand	Exhibition,	Thailand	Week	 

หรือ	 In-store	 Promotion	 ก็จะได้คุณมิกกี้เป็นผู้ให้ความกรุณากับสำานักงานฯ	 และมาช่วยงาน 

ทุกครั้ง	 ทำาให้การทำางานของสำานักงานฯ	 สำาเร็จลุล่วง	 แม้จะมีงบประมาณที่จำากัดก็ตาม	 ทั้งนี้ 

เชฟมิกกี้เองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตลาดสินค้าไทย	โดยเชฟมิกกี้เอง 

ก็มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ	จากการโปรโมตแสดงฝีมือทำาอาหารไทยร่วมกับสำานักงานฯ	จนถือได้ว่า 

เป็น	Celebrity	Chef	อาหารไทยในแอฟริกาใต้แล้วมั๊งครับ

	 ผมถือว่า	ทั้งสองท่านนี้	เป็นกัลยาณมิตรไทยในต่างแดนของผมทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่ผมอดที่จะ 

กล่าวถึงไม่ได้	เพราะทั้งสองได้เป็นผู้ที่มีอุปการคุณ	คอยช่วยเหลือสนับสนุนงานส่งเสริมการค้าของ

ไทยในแอฟริกาใต้มาโดยตลอด	

	 ทั้งยังทำาให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักในแอฟริกาใต้เพิ่มมากขึ้นด้วย	

	 ขอบคุณจากใจจริง
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	 ในการทำางานที่พริทอเรียนั้น	มีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์นอกเหนือการวางแผน	ซึ่งก่อให้เกิดข้อ 

จำากัดในการทำางาน	หากแต่เราสามารถเปลี่ยนข้อจำากัดให้เป็นโอกาสได้แล้วนั้น	อาจจะเกิดช่องทาง 

สร้างประโยชน์ในด้านอื่นได้

	 ยกตัวอย่างเช่น	มีครั้งหนึ่งทีมประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมสำาคัญที่เมืองเคปทาวน์	แต่มีเหตุ 

สุดวิสัยจำาเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนการจัดงานดังกล่าว	แต่ค่าท่ีพักท่ีได้มีการชำาระเต็มจำานวน	แต่เน่ืองจาก 

มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของคณะเดินทาง	 โดยคณะเดินทางไม่สามารถเดินทางได้ตาม 

กำาหนดเดิม	และทางโรงแรมก็ไม่สามารถคืนเงินได้		

	 ผมได้มี โอกาสเสนอกับท่านทูตในขณะนั้นว่าน่าจะสามารถนำาห้องพักที่ ได้จองแล้ว 

มาใช้เป็นรางวัล	ในลักษณะ	Barter	กับ	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งก็จะ	Win	-	Win	ทั้งสองฝ่าย	 

ไทยก็ ไ ด้ประชาสัมพันธ์ประเทศส่วนหนังสือพิมพ์ก็ เป็นการมอบรางวัล ใ ห้แก่ผู้ อ่ าน 

นักเขียนคอลัมน์ต่างๆ	ของส่ือแอฟริกาใต้	เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองไทยผ่านการตอบคำาถาม 

ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย	 โดยให้สิทธิ์ในการเข้าพักตามจำานวนวันที่ได้จองไว้	 ซึ่งถือเป็นความ 

โชคดีของผมที่ท่านทูตมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	มีความไว้วางใจและได้พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ด	ี 

พร้อมทั้งนำาแนวคิดดังกล่าวมาใช้	 ทั้งยังนำาไปต่อยอดเพื่อขอรับการสนับสนุน	Voucher	 จากร้าน 

อาหารไทยในเมืองเคปทาวน์มาให้กับผู้ได้รับรางวัลได้ไปลิ้มลองอาหารไทยอีกต่อหนึ่งด้วย	

	 เป็นอกีหนึง่เรื่องในการทำางาน	ทีอ่ยากให้ทกุคนมีแนวคดิในการนำาปญัหาขอ้จำากดั	มาพลกิแพลง 

สร้างโอกาส	ในการทำางานได้มากที่สุด

	 เพราะปัญหาทุกอย่าง	มีทางออกเสมอ

นำาข้อจำากัดมาพลิกแพลงสร้างโอกาส
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New
York

	 จะว่าไปแล้ว	 ชีวิตผมวนเวียนกับการทำางานในต่างประเทศมาเป็นสิบปี	 และปี	 2557-2558	

ถือเป็นครั้งสุดท้าย	ก่อนที่ผมจะได้กลับไปทำางานที่ส่วนกลางที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	

โดยได้ไปดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	 นิวยอร์กซ่ึงเป็นเมือง 

ที่เรียกได้ว่า	ไฮโซสุดๆ	เมืองหนึ่งในโลก	

	 การได้กลับมาอยู่นิวยอร์กในคร้ังน้ี	ไม่ได้ทำาให้ผมรู้สึกแปลกหูแปลกตามากนัก	เพราะเคยอยู่มาก่อน 

ตั้งแต่สมัยมาเรียน	M.B.A	ที่มหาวิทยาลัย	Long	Island	ในช่วงปี	2527-2528	แต่ในด้านการทำางาน	 

กลับเป็นโชคดีของผมอีกครั้ง	ที่ได้มีการเจาะตลาดคนเอเชียนในนิวยอร์ก	ให้รู้จักและสนใจสินค้า 

ไทยมากขึ้นได้

	 สำานักงานฯ	สามารถเจรจาเข้าสู่ซูเปอร์มาเก็ต 

H	Mart	ซึ่งเป็นของเกาหลีใต้มีสาขาทั้งประเทศ 

สหรัฐฯ	 เกิน	80	 แห่ง	 ได้ชักจูงให้ทางห้าง 

H	Mart	จัดตั้ง	Shelf	สินค้าไทยขึ้นในห้าง	โดย 

สำานักงานให้การสนับสนุนสินค้าไทยการหา 

สินค้า	รวมไปถึงจัดกิจกรรมสาธิตผ่าน	In-Store	

Promotion	ต่างๆ	ด้วย	มีการเปิดตัวสินค้าไทย	

การจัดทำาสาธิตอาหารไทย	ซ่ึงได้รับความร่วมมือ	

และมีกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

	 นอกจากน้ี	ทางสำานักงานฯ	ยังมีความสัมพันธ์

ท่ีดีกับบริ ษัทนำาเข้าอาหารไทยหลายแห่ง	

ทำาให้มีการประสานงาน	ช่วยเหลือกัน	มีความ 

อะลุ้มอล่วยในการทำางานด้วยกัน	 ทำาให้การนำา 

เข้าสินค้าอาหารไทยในตลาดนิวยอร์ก	เป็นไป 

ด้วยความราบร่ืน

 ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากจุดเล็กๆ แต่สามารถ 

สร้างเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ	 อย่าลืมนำาไปใช ้

กันนะครับ	

New York! New York!
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	 ที่นิวยอร์ก	ผมมองเห็นโอกาสอย่างหนึ่งจากการจัดงาน	New	York	City	Marathon	ที่แต่ละปี	 

จะมีนักวิ่งมาจากทั่วโลกและเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นที่รู ้จักแพร่หลายระดับโลก	เราควรใช้ 

ประโยชน์จากกิจกรรมระดับโลกเช่นนี้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าไทย	จะนำางานนี้มาใช้ 

เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยได้	 อย่างไรก็ดี	 เราก็ได้มีโอกาสที่มีสื่อมวลชนต่างๆ	 จากทั่วโลก 

เข้ามาร่วมงานนี้	 ในปี	2558	ผมจึงได้เชิญชวนให้เพื่อนคนไทย	มาช่วยกันถือป้ายเชียร์นักวิ่งจาก 

ประเทศไทยที่รวบรวมได้จำานวนประมาณ	8-9	 คน	 โดยใช้สโลแกนอย่างเช่น	Thai	Select	 และ	

Think	Trade	Think	Thailand	บ้าง	จังหวะเดียวกันนั้นมีพรรคพวกเพื่อนมาเที่ยวที่นิวยอร์กพอดี 

เลยเกณฑ์ให้ใส่ชุดไทยนำาพรอพไทยๆ	มาร่วมกันเชียร์สร้างความคึกคักและดึงดูดความสนใจ 

ผู้สื่อข่าวและผู้ที่มาร่วมงานได้

 

	 ในปีถัดมา	ผู้อำานวยการสำานักงานคนใหม่	ที่มาทำางานต่อจากผม	คือ	ผอ.นพดล	ทองมี 

ได้ต่อยอดทำาการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญธงไทยเข้าสู่พิธีเปิด 

ของงาน	ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อมวลชนที่มาถ่ายรูป	ถือว่า	การเป็นนักการตลาด	ต้องรู้จัก 

การหาโอกาสได้ทุกเมื่อ

	 เช่นเดียวกันกับการจัดงาน	 Taste	 Asia	 :	 Asian	 Food	 &	Culture	 Festival	 ที่ไทม์สแควร์	

นิวยอร์ก	 ซึ่งจะเป็นเทศกาลสาธิตและแนะนำาอาหารเอเชี่ยน	 เช่น	 จีน	 เกาหลีใต้	 ญี่ปุ่น	 ไทย	

เป็นต้น	ในโอกาสนี้	สำานักงานฯ	ได้เข้าร่วมงาน	โดยได้จัดทำาการสาธิตการปรุงอาหารไทยโดยเชฟ 

คนไทยรวมกับนำาเสนอส้มตำาอาหารของไทยเพื่อสร้างการรับรู้และมีการแจกให้ไปลองชิมด้วย	 

โอกาสประชาสัมพันธ์อาหารไทยที่ไทม์สแควร์	 ที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก	

โดยได้ให้เชฟไทยแต่งชุดกุ๊กพร้อมผ้ากันเปื้อน	Thai	Select	ไปยืนให้กล้องที่ในบางอาคารจะม ี

การถ่ายรูปแปลกๆ	แล้วนำาขึ้นจอใหญ่ของตึก	ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง 

เพื่อให้เกิดการจดจำาถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ไม่ง่ายนัก	 รวมทั้งยังไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ 

แต่อย่างใด	ขอให้มีไอเดียที่สร้างสรรค์

นำาข้อจำากัดมาพลิกแพลงสร้างโอกาส 	 นอกจากนี้	 ในงานเลี้ยงอาหารคำ่าที่	The	James	Beard	Foundation	 ซึ่งเป็นสมาคมของเชฟ 

อาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ	ถือเป็นงานที่ได้รับการยอมรับว่าหากสามารถเข้าร่วม 

ได้จะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมาก	จึงได้ผลักดันให้มีอาหารไทยเข้าไปในงานเลี้ยงดังกล่าวผ่าน 

ผู้จัดงาน	Taste	Asia	ซึ่งเราได้โอกาสนำาอาหารไทยเข้าร่วมเสิร์ฟในงาน	และมีเครื่องดื่มเบียร ์

ของไทย	เข้าไปเสิร์ฟในงานด้วย

	 นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด	ที่ได้มาจากลูกตื๊อ	ลูกตีเนียน	บวกความคิดสร้างสรรค์	 

จนทำาให้สินค้าไทยมีโอกาสสร้างชื่อเสียงในตลาดสหรัฐฯ	ได้เพิ่มขึ้น

	 เป็นอีกเทคนิคเล็กๆ	น้อยๆ	ที่ได้นำามาใช้	และประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง
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เกิด Mystery Box
 

อาหารไทยครั้งแรกในอเมริกา
	 มีอีกเรื่องหนึ่ง	ที่ผมอยากจะเล่า	วันหนึ่งมีบริษัท	Startup	ที่เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษา 

จากหลายชาติ	ที่ต้องการเชื่อมโยงเรื่องวัฒนธรรมอาหารของขาติต่าง	ๆ 	กับเรื่องการท่องเที่ยว	

มาติดต่อขอคำาแนะนำาในการจัดทำา	Mystery	box	 เพื่อเชื่อมโยงเรื่องอาหารกับการท่องเที่ยวของ 

แต่ละประเทศ	โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเทศไทยและอาหาร

	 เผอิญว่าช่วงน้ัน	ผมเพ่ิงเดินทางกลับมาจากประเทศไทย	โดยผมได้นำาขนมเผือกกรอบท่ีนำาติดตัว 

กลับไปให้ผู้แทนบริษัท	Startup	ได้ชิมแล้วก็รู้สึกติดใจ	รวมทั้งได้แนะนำาผู้แทนบริษัท	Startup	 

ให้รู้จักกับ	Celebrity	Chef	คนไทย	ชื่อคุณ	Jet	Tila	หรือคุณเจ็ท	ติลกมลกุล	ซึ่งถือเป็นเชฟไทย 

ที่มีชื่อเสียงในแคลิฟอร์เนีย	 โดยขอให้เชฟเจ็ท	 เป็นคนทำาสูตรการทำาอาหารไทยโดยมี	ingredient	 

บอกสัดส่วนที่จะนำามาใช้ในการปรุงในกล่องนั้น	เพื่อมาใส่ในกล่อง	Mystery	Box	จนสุดท้ายบริษัท	

Startup	 ได้นำาแนวคิดและสูตรขนมไทยมาจัดทำาเป็น	Mystery	Box	from	Thailand	ซึ่งยังมีขาย 

อยู่จนถึงทุกวันน้ี	โดยสินค้าท่ีบรรจุในกล่องก็เป็นการแนะนำาจากสำานักงานฯ	และบริษัทไปคิดคอนเซ็ปต์ 

ให้เหมาะสม

	 อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการแนะนำาอาหารไทย	ที่ผมได้ฝากไว้	และคิดว่า	สามารถนำาไปปรับใช้กับการ

ประชาสัมพันธ์และต่อยอดให้กับสินค้าและบริการอื่นๆ	ของไทยได้	

	 หนึ่งในภารกิจการทำางานที่นิวยอร์ก	ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า	ซึ่งในงานมีการ

เข้าร่วมงานของบริษัทไทยภายใต้โครงการ	SMEs	Proactive	ซึ่งเป็นโครงการที่กรมฯ	สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในตลาดต่างประเทศด้วยตนเอง	 โดยผม

พบข้อผิดสังเกตในการเข้าร่วมงานของผู้แทนสมาคมการค้าแห่งหนึ่ง	ไม่ได้จัดทำาคูหา	และไม่ได ้

มีสินค้าเข้าร่วมงานตามที่กรมฯ	ได้แจ้งรายชื่อมา	ซึ่งก็ไม่เป็นไร	ได้ถ่ายรูปและส่งรายละเอียด 

การตรวจเยี่ยมให้ส่วนกลางดำาเนินการตามขั้นตอนและระเบียบต่อไปมาทราบในภายหลัง 

ว่าผู้ประกอบการมาขอเบิกค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกรมฯ	 ในจำานวนที่ผิดกับความเป็นจริง 

พร้อมทั้งส่งหลักฐานเอกสารเท็จ

	 เร่ืองน้ี	กรมฯ	ได้กล่ินตุ	ๆ 	จึงได้ดำาเนินการสืบสวนและอยู่ระหว่างการฟ้องร้องเรียกเก็บเงินสนับสนุน 

คืนจากผู้แทนที่ได้ทำาเอกสารเท็จเข้ามาเบิกกรมฯ	ซึ่งเรื่องนี้	ต้องการชี้ให้เห็นว่า	คนเราควรมีความ 

ซื่อสัตย์สุจริตในการทำางานตามหน้าที่ตน	มิเช่นนั้นจะสร้างความเสียหายกับส่วนรวม

	 การทำางานในครั้งนี้	จึงถือเป็นบทบาทใหม่ของผม	กับการเป็นเชอร์ล็อค	โฮล์ม	นักสืบจำาเป็น	

เมื่อผมต้องเป็นเชอร์ล็อค โฮล์มจำาเป็น
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	 ในการทำางานทุกครั้ง	ที่ผมต้องใช้อีเมล์ของสำานักงานฯ	 เพื่อติดต่อประสานงานกับนักธุรกิจ	 

ผู้ประกอบการ	หรือ	TPOs	ผมมักจะแฝงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานต่างๆ	ของกรมฯ	หรือของ 

สำานักงานฯ	ในช่วงนั้นๆ	ไปด้วย	

	 โดยจะใช้พื้นที่ด้านล่างของอีเมล์ ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยกิจกรรมที่กรมฯ	

จะมีเป็นปกติ	รวมถึงการใช้สื่อต่างๆ	ของกรมฯ	เช่น	ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ของกรมฯ	ที่จะแฝงไปด้วย

ข้อมูลภาพลักษณ์ที่ประเทศไทยกำาลังดำาเนินอยู่	 เช่น	 BCG	 Economy	 หรือ	 Thai	 Animation	

ซึ่งทุกๆ	สื่อที่ออกไป	ผมมีความตั้งใจจะให้มีการแฝงด้านตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 

ออกไปทั้งสิ้น	

	 เรื่องนี้	ผมว่าดีนะ	ใครที่ทำางานอยู่	เอาไปใช้ต่อได้เลย	

ใช้ทุกโอกาสประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
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ต้องรู้จักเป็นผู้ริเริ่ม (The Initiator)

	 ใครท่ีอ่านมาถึงจุดน้ี	คงจะทราบชีวิตและการทำางานของผมได้พอประมาณ	และจากผู้อำานวยการฯ	 

ที่นิวยอร์ก	ผมกลับมาทำางานที่ส่วนกลาง	มาดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 

ประเทศ	ผมยังใช้ประสบการณ์จากการทำางาน	และได้ริเริ่มทำาสิ่งใหม่	ๆ 	มาอย่างต่อเนื่อง	แม้ว่าจะ 

ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและความอดทนมาก	 ทุกๆ	 งาน	 อาจจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเมื่อทำาแล้ว 

จะประสบความสำาเร็จในทุกเรื่อง	

	 แต่ถ้าเราควรเรียนรู้ผลในแต่ละคร้ัง	เพ่ือนำามาปรับใช้	และประเมินให้เข้ากับสถานการณ์ในเวลาอ่ืนๆ 

ด้วยอยู่เสมอ	สิ่งที่ริเริ่มไว้ก็จะสำาเร็จได้		จากนั้น	ในปี	2561	ผมได้ขยับขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงพาณิชย์	มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการช่วยเศรษฐกิจในระดับฐานรากเพิ่มเข้ามาอีก	

เพราะต้องออกไปตรวจราชการในต่างจังหวัด	ทำาให้มองเห็นภาพ	มองเห็นโอกาสในการช่วยเหลือ

และพัฒนาสินค้าเกษตร	สินค้าชุมชน	ซึ่งต่อมาในเดือนตุลาคม	2562	ผมก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ	

ให้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	

	 ก็อย่างท่ีทราบกันภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเก่ียวข้องกับภารกิจในต่างประเทศ 

มีการเดินทางของผู้ประกอบการส่งออกในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ	ไปทุกมุมโลก	เพ่ือเข้าร่วมงานแสดง 

สินค้าที่จัดอยู่ในเมืองใหญ่ๆ	อยู่เป็นประจำา	แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทำาให้การเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ	การเจรจาธุรกิจแบบตัวต่อตัว	ไม่สามารถทำาได้

	 ผมจึงมาคิด	และหาทางออกว่า	เราควรจะไปทางไหน	จะมุ่งไปทางใด	และในที่สุดก็ได้มีการปรับ 

รูปแบบการดำาเนินงานให้เข้ากับรูปแบบ	New	Normal	จึงได้ขอให้มีการปรับรูปแบบการจัดแสดง

สินค้าของกรมฯ	 เริ่มจากปรับรูปแบบงานแสดงสินค้าในประเทศ	 ให้มีรูปแบบเป็น	Virtual	Trade	 

Exhibition	เพื่อทำาให้ผู้นำาเข้า	หรือ		Buyer	จากทั่วมุมโลก	สามารถสรรหาสินค้าของไทย	เจรจาธุรกิจ 

การค้ากับผู้ประกอบการไทย	ผ่านระบบออนไลน์ทางแพลตฟอร์มของกรมฯ

	 โดยงานแรกที่กรมฯ	ได้จัดในรูปแบบ	Virtual	Trade	Exhibition	คือ	งาน	Multimedia	Online	

Virtual	Exhibition	(M.O.V.E.)	 จากนั้น	 ทำาให้เกิดกระแสการปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้า	

บริการ	 ในรูปแบบออนไลน์	 และการเจรจาธุรกิจผ่านระบบ	Online	Meeting	ที่เหมาะสมมากขึ้น	

เช่น	งาน	STYLE	Bangkok	Telematching	in	Lifestyle	Online	Virtual	Exhibition	(L.O.V.E),	 

งาน	Bangkok	International	Digital	Content	Festival	2020	(BIDC	2020),	 งาน	TILOG	 
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Logistix	Online	Business	Matching	และ	งาน	THAI	GROOVE	(Global	Reach	Online-to-Of-

fline	Virtual	Experience)	เป็นต้น

	 ต่อมากรมฯ	ได้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์	เป็นพื้นฐานในการจัดงานในรูปแบบ	Hybrid	คือ	มีทั้ง

รูปแบบออนไลน์	 และรูปแบบออฟไลน์มาเพิ่มศักยภาพการทำางาน	 เช่น	 งาน	THAIFEX-ANU-

GA	ASIA	-	The	Hybrid	Edition	2020	และยังได้พัฒนารูปแบบออนไลน์ปรับใช้กับการพัฒนาผู้ 

ประกอบการและนักศึกษารุ่นใหม่	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และกระจายความรู้ด้านการค้าที่ไม่มี 

ข้อจำากัด	ผ่านโครงการ	From	Gen	Z	to	be	CEO	ทำาให้เรามีโอกาสสร้างต้นกล้าในการดำาเนิน 

ธุรกิจให้ผลิดอกออกผลไปทั่วประเทศ

	 นอกจากนี้	ยังได้มีการริเริ ่มสร้างกลไกความเชื่อมโยงการทำางานระหว่างส่วนภูมิภาคของ 

สำานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกับส่วนงานต่างประเทศของสำานักงานส่งเสริมการค้าใน 

ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด	ผ่านรูปแบบ	Salesman	จังหวัด	Go	Inter

	 โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีผมเคยทำางานในต่างประเทศ	และการคลุกคลีกับสำานักงานพาณิชย์จังหวัด 

อย่างใกล้ชิดในสมัยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง	ทำาให้ผมเห็นภาพการทำางานของทั้งสองส่วน	 

จึงช่วยสนับสนุนประสานเชื่อมโยงการทำางานทั้งสองฝั่งทำางานได้อย่างคล่องตัวและราบรื่น 

โดยการใช้ประโยชน์จากกลุ่มสื่อสารทางไลน์เช่ือมโยงให้สำานักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าใจ 

ความต้องการสินค้า	บริการจากต่างประเทศ	และสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเข้าใจใน

บริบท	ข้อดี	ข้อจำากัด	ของสินค้า	บริการของแต่ละจังหวัดได้เป็นอย่างดี

	 ต่อมาในส่วนของการขยายตลาดส่งออกในต่างประเทศจากทั่วทุกภูมิภาค	 ได้ดำาเนินการผ่าน 

ช่องทางออนไลน์จนกลายเป็นภารกิจหลักของกรมฯ	 โดยสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ใน 

ทุกรูปแบบ	เพ่ือการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำาเข้า	ผู้ซ้ือ	(Buyer)	จากต่างประเทศ	

ในทุกประเภทสินค้า	จนทำาให้มูลค่าการค้าของไทยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	ท่ามกลางการหดตัวของ

มูลค่าการค้าโลกในภาวะที่อุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ	ลดลง

	 นอกจากนี้	ผมยังได้พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	ซึ่ง 

มีหลายแห่งที่ยังมีการจัดอยู่	แต่เราใช้รูปแบบการเข้าร่วมงานที่เรียกว่า	Mirror–Mirror	 โดย 
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ผู้ประกอบการไทย	ไม่จำาเป็นต้องเดินทางไปเข้าร่วมงานนั้นๆ	ด้วยตนเอง	เพียงส่งสินค้าไปและใช้ 

เทคโนโลยีการสื่อสาร	ระบบ	Online	Meeting	ต่างๆ	เพื่อสื่อสารกับผู้นำาเข้า	ผู้ซื ้อ	ที่กำาลัง 

เดินเข้าชมสินค้าในคูหา	หรือพาวิลเลียนที่กำาลังแสดงสินค้าไทย	ทำาให้ผู้นำาเข้า	ผู้ซื้อสามารถเลือก

ดูสินค้าแบบจับต้องได้จริง	และสามารถสื่อสารกับผู้ประกอบการไทยได้ในทันที	รวมทั้งยังสามารถ

ติดต่อผ่านผู้แทนที่เป็นเจ้าของคูหาในกรณีที่สนใจนำาเข้าสินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย

	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	จะเห็นได้ว่า	 รูปแบบการดำาเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วในยุคโควิด-19	และจะเป็นแนวทางในการทำางานที่เป็น	New	Normal	

ในยุคปัจจุบัน	และจะเป็นพื้นฐานในการปรับเปลี่ยน	พัฒนางานของกรมฯ	ในอนาคต

	 ผมมุ่งหวังที่อยากจะเห็นคนของกรมฯ	รู้จักการตั้งรับ	ประเมินสถานการณ์ที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

และปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์	 รวมทั้งการมองหาโอกาสใหม่ที่กำาลังรอคอย 

พวกเราอยู่	 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 และความก้าวหน้าในการค้าระหว่างประเทศของไทย 

ต่อไป	ใช้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาการทำางานให้ดียิ่งๆ	ขึ้น	ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลงานที่เกิด 

ประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป

	 สุ ด ท้ า ยนี้ ผ ม เ ห็ น ว่ า ต ลอดอา ยุ ก า รทำ า ง า นขอ งผมที่ ผ่ า น อ ะ ไ รม าหลา ยอ ย่ า ง	

แต่ประสบการณ์ที่ได้ดังกล่าว	 จะไม่มีค่าอะไรเลย	 ถ้าหากไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพ	 ผมเห็นว่า 

พวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น	เพราะในปัจจุบัน	ถึงแม้

จะมีวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า	 แต่โรคภัยต่างๆ	 ก็สามารถวิวัฒนาการตัวเองตามไปด้วย 

เช่นกัน	ฉะนั้น	หนทางที่ดีที่สุด	คือ	การรู้จักรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

	 ด้วยความปรารถนาดี	จากใจที่รักเพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ทุกท่าน

 “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เราต้องพัฒนาตัวเราเองอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง”

	 สมเด็จ	สุสมบูรณ์
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	 เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า	 “ตัวเราก็เปรียบเสมือนสินค้า	หากเราไม่อัปเดตความรู้	

พัฒนาตนเองแล้ว	เราก็เสมือนเป็นสินค้าที่ตกยุค	ไร้ค่า”	คำาสอนนี้ผมจำาไว้เสมอ	จึงต้องมีการ 

พัฒนาตนเองสมำ่าเสมอไม่ให้ตกยุค	ซึ่งเป็นที่มาของ	“การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”	และสิ่งที่เอามาใช้ได้

เสมอไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์	หรือวิกฤติใดๆ	ก็ตาม	คือ	“การตั้งรับ	ปรับตัว	เพื่อโอกาส” 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

สมเด็จ	สุสมบูรณ์
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