สรุปโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ องค์ความรู้ และศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพิธีการ
และเสริมสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านพิธีการของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย รวมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “วิสัยทัศน์ของจังหวัดหนองคาย และการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย” โดย นายสมหวัง อารีย์เอื้อ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย
วิสัยทัศน์ ของจังหวัดหนองคาย คือ “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒ นธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้าโขง”
ซึ่งในการพัฒนาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย อาจกล่าวได้ว่าจากศักยภาพและโอกาสของจังหวัดหนองคาย
ไม่ว่าจะเป็นการที่มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย - ลาว ที่สูง มีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว มีแรงงานที่พร้อมจะปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า การขนส่งสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง และการท่องเที่ยวระหว่างประเ ทศ
ท้าให้จังหวัดหนองคายมีความพร้อมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ประสบความส้าเร็จและยั่งยืน
ทังนี จังหวัดยังได้มีการส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย โดยได้จัดให้มีการสัมมนา
เพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อเป็ นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการลงทุนให้
สอดคล้ องกั บ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐ บาล พร้อมทั งน้าความรู้ที่ได้รับไปส่ งเสริม สนั บสนุ น ให้ เกิดการค้ า
การลงทุนในพืนที่ตามเป้าหมายของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๒. เยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ซิสเตอร์สุทธิสา อุทาลุน ผู้อ้านวยการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล
หนองคาย ได้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มก่อตังมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคายขึน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
โดยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาก้าไร (NGO – Non Government Organizations) ที่ท้างานร่วมกับ
องค์กรรัฐ ภาคเอกชน และและภาคประชาสังคม โดยท้างานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุ ษ ย์ ด้านสั งคมสงเคราะห์ ให้ การช่วยเหลื อกลุ่ มผู้ เปราะบาง เด็ก เยาวสตรี ผู้ ติดเชือ HIV / AIDS การให้
ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนที่ยากจนในหมู่บ้าน การให้การอบรมอาชีพด้านการเกษตร การตัดเย็บเสือผ้า งานฝีมือ
การทอผ้า และเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี มูลนิธิฯ ยังได้มีการจัดแสดงสินค้าและของที่ระลึกที่ มีคุณภาพ (Premium)
ภายใต้โครงการต่าง ๆ เพื่อจ้าหน่ าย รวมทังมีบ ริการรับผลิ ตสิ นค้าและของที่ระลึ ก ให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส นใจ
เพื่อเป็นการขยายช่องทางในการหารายได้และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด้าเนินไปได้อย่างเกิดประสิทธิผล
๓. รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมงานด้านธุรกิจบริการ ณ ร้านขอบใจเด้อ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จากคุณอินที เดือนสะหวัน ผู้ประกอบการธุรกิจชาวลาว โดยประกอบธุรกิจได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร
และธุรกิจนาเที่ยวเชิง Adventure and Eco Tourism
คุณอินที เดือนสะหวัน ได้ประกอบธุรกิจร้านอาหารชื่อ “ขอบใจเด้อ” มาตังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน
สามารถรองรับลูกค้า/คณะทัวร์ ได้จ้านวนมากถึง ๔๐๐ ที่นั่ง ซึง่ “ร้านขอบใจเด้อ” เป็นที่นิยมและชื่นชอบของชาวต่างชาติ
และนั กท่องเที่ย วคนไทย ด้วยความมุ่งมั่น ตังใจ การท้างานด้วยใจที่รัก ความรักในงานบริการ การมองเห็ นโอกาส
และศักยภาพของประเทศตนเอง ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ทังวัฒนธรรม ผู้คนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ที่ยังคง
อุดมสมบูรณ์ จึงท้าให้ขยายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง Adventure and Eco Tourism ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวด้านนีเจ้าแรกใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งให้เข้าใจในเข้าธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพิ่ม
การกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างผลกระทบน้อยที่สุดต่อท้องถิ่นนัน ๆ
๔. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ติดราชการใน กทม.
จึงได้มอบหมายให้ เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินทธุ์ อุปทูต และคณะ ต้อนรับคณะจากสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ในครังนี นอกจากได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ด้านเครือข่ายการท้างานด้านการต่างประเทศ ข้อมูล ทั่วไปของ สปป.ลาว ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย สปป.ลาว ณ ปั จ จุ บั น รวมทั ง หลั ก การประสานงานและการด้าเนิ น งานด้านพิ ธีก ารกั บ สปป.ลาว แล้ ว ยัง ท้ าให้
เจ้าหน้าที่ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความตระหนักรู้ถึงพันธกิจส้าคัญและหลักในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในนามทีมไทย (Team Thailand) ต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ไทย - สปป.ลาว ให้ ด้าเนินไป
ด้วยความราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปด้วย
๕. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
แห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ UNESCO เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
คุณเบญจพร สารพรม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ได้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ น มาของพิ พิธภัณฑสถานแห่ งชาติบ้านเชียง วัฒ นธรรมบ้านเชียงตังแต่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบั น
ลั กษณะการฝั งศพของชาวบ้ านเชีย ง รวมถึง ภาชนะดินเผาที่เป็น เครื่องใช้ทั งในชีวิตประจ้าวัน และใช้ในการฝั งศพ
ซึง่ มีลักษณะสีขาวนวลเขียนลายสีแดงลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียง
ด้วยเหตุที่บ้านเชียงเป็นที่ตังของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการอยู่อาศัย มายาวนานและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตังแต่สมัยหินใหม่สู่สมัยส้าริดและสมัยเหล็ก หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจ้านวนมาก ล้วนเป็นสิ่งยืนยันถึง
ความรุ่งเรืองแห่งภูมิปัญญามนุษย์ในอดีตผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจึงมีความส้าคัญในฐานะ
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและของโลก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) จึงได้ประกาศให้บ้านเชียงเป็นแหล่ง มรดกโลกทางวัฒนธรรมล้าดับที่ ๓๕๗ จากการประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลกสมัยสามัญ ครังที่ ๑๖ ที่เมืองซานตาเฟ่ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ๒๕๓๕
๖. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (GI: Geographical Indication)
ของบ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ณ ตลาดต้องชมของกระทรวงพาณิชย์
นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ “ตลาดประชารัฐต้องชม”
หรือ “ตลาดบ้านเชียง” ซึ่งเทศบาลต้าบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี และส้านักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ร่วมกันจัดตังขึนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีร้านค้ามากกว่า ๘๐ ร้าน เป็นตลาดชุมชนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ทังพิพิธภัณ ฑ์ สถานแห่ งชาติบ้ านเชียง ค้าชะโนด และทะเลบัวแดง โดยสิ นค้าส่ วนใหญ่ เป็นผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน อาทิ
เครื่องปั้นดินเผาลายบ้านเชียง, เสือผ้าส้าเร็จรูปย้อมคราม/สีธรรมชาติ และผักผลไม้ปลอดสารพิษ เป็นต้น
การศึกษาดูงาน ณ ตลาดต้องชมของกระทรวงพาณิชย์ในครังนี ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประจักษ์ถึง
ความได้เปรียบในเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านที่มีการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่มี
บทบาทในการเสริมสร้ างความเข้มแข็งและการรวมกลุ่มของชุมชน อาทิ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียง, กลุ่มทอผ้า
พืนเมือง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มจักสานไม้ไผ่ เป็นต้น โดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับสถาบันการศึกษา
ที่มีบทบาทส้าคัญในการพัฒนางานวิจัยให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์

