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ค�าน�า

	 สิง่ทีน่่าสนใจมากทีส่ดุในยคุสมยัแห่งความผนัผวนของการเปลีย่นแปลงใน

ทกุๆ	ด้านของสงัคมในปัจจบุนั	คอืการทีป่ระเทศต่างๆ	หนักลบัมาเน้นย�า้การรกัษา	

“ผลประโยชน์แห่งชาต”ิ	กนัอย่างหนกัหน่วง	จนท�าให้นกัศกึษาและคนทัว่ไปทีอ่าจจะ

ไม่ได้คุ้นเคยกับองค์ความรู	้ และแนวทางการท�าความเข้าใจบทบาทของรัฐมากนัก	

เกิดค�าถามขึ้นว่า	 “หรือว่ากระแสของความร่วมมือระหว่างรัฐและการรวมตัวของ

ภูมิภาคจะเลือนหายไป”	หรือแท้ที่จริงแล้ว	มิติการให้ความหมายของผลประโยชน์

ของรัฐ	ต่อรูปแบบและทางเลือกนโยบายต่างประเทศได้เคลื่อนที่	ผ่านกระแสความ

ผันผวนดังกล่าวด้วย

	 แน่นอนที่สุดว่า	 การศึกษาและท�าความเข้าใจนโยบายต่างประเทศไทย		

ต่อการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ	 ท่ามกลางพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

กับประเทศเพื่อนบ้าน	 ประเทศมหาอ�านาจ	 และต่อภูมิภาคอาเซียน	 เป็นประเด็น

ที่ต้องอาศัยความรู้ในมิติที่ซับซ้อนในการอธิบายสถานการณ์ของประเทศไทย	

ประเทศคู่ความสัมพันธ์	 สมาชิกในภูมิภาค	 ไปพร้อมๆ	 กับการเชื่อมโยงต่อความ

เคลื่อนไหวของประเด็นทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโลก	 รวมทั้งปัจจัยภายใน

และภายนอกของความสมัพนัธ์นัน้ๆ	ต่อการก�าหนดและด�าเนนินโยบายต่างประเทศ

ของประเทศไทย	

	 หนังสือ	 “การต่างประเทศไทยร่วมสมัย:	 พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ”	

รวบรวมปาฐกถาและงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศของไทย	ทั้งผู้ที่

มีประสบการณ์ในการก�าหนดและก�ากบันโยบายต่างประเทศของประเทศไทย	ท่าน

อานันท์	 ปันยารชุน	 และศาสตราจารย์	 ประจ�าสาขาการระหว่างประเทศ	 4	 ท่าน	

ของคณะรัฐศาสตร	์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ ศ.ดร.	 สุรชัย	 ศิริไกร	 ศ.ดร.	 จุลชีพ		

ชินวรรโณ	ศ.ดร.	จรัญ	มะลูลีม	และ	ศ.ดร.	ประภัสสร์	เทพชาตรี	ผู้เชี่ยวชาญในมิติ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 และจัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสครบรอบ	 70	 ปี	 แห่งการ

สถาปนาคณะรฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เพือ่น�าเสนอและพนิจิพเิคราะห์

ผลประโยชน์แห่งชาติหลากมิติของการต่างประเทศของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน	



ด้วยหวังว่าหนังสือเล่มนี้	จะเป็นหลักฐานเอกสารส�าคัญ	ในการท�าความเข้าใจ	และ

สะท้อนต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเวทีของการรักษาผลประโยชน์

แห่งชาติ	 ผ่านนโยบายต่างประเทศ	 ได้อย่างลุ่มลึกแหลมคม	 และเป็นคุณูปการ	

ต่อแวดวงวิชาการและนักปฏิบัติ	เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ทวิดา.กมลเวชช
. . คณะรัฐศาสตร์.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

. . สิงหาคม.พ.ศ..2562
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บทบรรณาธิการ

	 หนังสือ	 “การต่างประเทศไทยร่วมสมัย:	 พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ”		

ได้รวบรวมปาฐกถาและงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศของไทย	 ซึ่ง

จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสครบรอบ	70	ปี	แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	เพือ่น�าเสนอและพนิจิพเิคราะห์ผลประโยชน์แห่งชาตหิลากมติขิองการ

ต่างประเทศของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน	

	 บทความชิ้นแรกเป็นบทปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “การก�าหนดนโยบาย	

ต่างประเทศ”	โดย	ฯพณฯ	อานันท์	ปันยารชุน	อดีตนายกรัฐมนตรี	ซึ่งได้ให้เกียรติ	

มาเป็นองค์ปาฐกในงานสมัมนาทีค่ณะรฐัศาสตร์จดัขึน้ในหวัข้อ	“การต่างประเทศไทย

ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน:	 ยุทธศาสตร์และความท้าทาย”	 เมื่อวันที่	

29	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2556	ณ	 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	 กรุงเทพฯ	 ฯพณฯ	

อานันท์	 ปันยารชุน	 ชี้ให้เห็นถึงสารถะของผลประโยชน์แห่งชาต	ิ อันได้แก่ความ

อยู่รอดปลอดภัย	ความมั่นคง	ความมั่งคั่งรุ่งเรือง	และเกียรติภูมิศักดิ์ศรี	ที่มีความ

ส�าคัญอันเป็นพื้นฐานของรัฐ	ไม่ว่ารัฐนั้นจะเป็นรัฐที่มี	(อ�านาจ)	ขนาดเล็กหรือใหญ่	

ประกอบด้วยระบอบการปกครองประชาธิปไตยหรือไม่	 หรือมีระดับการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจอย่างไร	 กระนั้นการจัดล�าดับความส�าคัญของผลประโยชน์แห่งชาติ

เหล่านั้นกลับมีความซับซ้อน	 และมีลักษณะที่สัมพันธ์กันกับอิทธิพลและบริบท	

ทัง้ภายในและภายนอกของรฐั	ซึง่ในกรณขีองประเทศไทยเองกเ็ป็นเช่นกนั	คโุณปการ

ส�าคญัของบทปาฐกถานี	้มไิด้เป็นเพยีงบนัทกึค�าบอกเล่าทางประวตัศิาสตร์ของผูม้าก

ประสบการณ์ด้านการต่างประเทศของไทยเท่านั้น	หากแต่ปรากฏไปด้วยข้อคิดเห็น

ที่ลุ่มลึกและน�าสมัย	 สามารถเป็นปฐมบทของการสนทนา	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

แวดวงวิชาการและผู้สนใจทั่วไป	ว่าแท้ที่จริงแล้ว	“ผลประโยชน์แห่งชาติของไทยใน

ปัจจุบัน”	คืออะไร?	

	 หากย้อนพินิจไปสู่ช่วงสงครามเย็น	 บทความ	 “นโยบายต่างประเทศไทย

ต่อลาว:	 วิกฤตการณ์ซีโต้	 และแถลงการณ์ร่วม	 รัสก์-ถนัด	 มีนาคม	 1962”	 โดย		

ศ.ดร.สุรชัย	ศิริไกร	น�าเสนอนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของ

การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอินโดจีนในช่วงทศวรรษที่	1960	ท่ามกลาง

ความไม่แน่นอนของซโีต้ในการรบัประกนัความมัน่คงปลอดภยัของไทย	ความขดัแย้ง	
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ระหว่างกลุ่มการเมืองต่างอุดมการณ์	 ได้แก่	 ฝ่ายนิยมความเป็นกลางโดยเจ้า	

สุวันพูมา	ฝ่ายขวาที่นิยมสหรัฐอเมริกาโดยนายพลพูมี	หน่อสะหวัน	และฝ่ายขบวน

การปเทดลาว	 โดยเจ้าสุพานุวงและนายไกสอน	พมวิหาน	 ทวีความรุนแรงขึ้น	 จน

กลายเป็นบริบทที่เร่งเร้าให้ไทยยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ	และถล�าเข้าสู่การ

ท�าสงครามภายในลาว	แม้ว่าความเป็นพนัธมติรกบัสหรฐัฯ	จะยงัประโยชน์ด้านการ

ทหาร	ความมัน่คง	และเศรษฐกจิของประเทศ	บทความนีไ้ด้ชีใ้ห้เหน็ถงึต้นทนุทีไ่ทย

ต้องเผชิญ	นั่นคือความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ย�่าแย่ลง	

	 ขณะเดียวกัน	 ไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอ�านาจอย่างสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมานับตั้งแต่ช่วงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี	 ค.ศ.	

1975	 บทความเรื่อง	 “สัมพันธ์ไมตรีไทย-จีนในทศวรรษที่	 2	 ของศตวรรษที่	 21:	

รฐับาลไทยซือ้เรอืด�าน�า้	S26-T	และ	รถถงั	VT-4	จากจนี”	โดย	ศ.ดร.จลุชพี	ชนิวรรโณ	

อธิบายถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยและจีน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านความมั่นคงและการทหาร	 ต่อมาเมื่อเวียดนามรุกรานกัมพูชาใน

ปลายทศวรรษที่	 1970	 จีนได้กลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารที่ส�าคัญ

แก่ไทย	 ทั้งนี้ในปัจจุบันความสัมพันธ์ด้านการทหารของทั้ง	 2	 ฝ่าย	 กลับมาเป็นที่

สนใจของสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อไทยประกาศความสนใจที่จะซื้อเรือด�าน�้า

และรถถังจากจีน	 ซึ่งผู้เขียนบทความได้รวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ไว้อย่างครบถ้วน	

อย่างไรก็ดีมิตรภาพระหว่างไทยและจีน	 ที่ปรากฏให้เห็นผ่านการทูตเชิงการทหาร	

ในปัจจบุนั	ไม่ว่าจะเป็นการร่วมซ้อมรบ	การจดัชือ้ยทุโธปกรณ์	หรอืแผนความร่วมมอื	

ด้านอตุสาหกรรมการป้องกนัประเทศ	ก�าลงัเป็นอปุสรรคต่อการสร้างและรกัษาความ

สมดุลในแนวนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของไทยต่อมหาอ�านาจอื่นๆ	ซึ่ง	

ศ.ดร.จุลชีพ	 ชินวรรโณ	 ก็ได้ชี้ชัดในช่วงท้ายของบทความไว้ว่า	 การพึ่งพาจีนทาง

ยทุธศาสตร์มากจนเกนิไปอาจส่งผลในระยะยาวต่อความยดืหยุน่และทางเลอืกของ

ไทยในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ

	 ผลประโยชน์แห่งชาติของไทยมิได้เกี่ยวพันกับมหาอ�านาจเท่านั้น	 แต่ยัง

ครอบคลมุกลุม่ประเทศอืน่ๆ	อาทกิลุม่ประเทศโลกมสุลมิ	บทความเรือ่ง	“ไทยกบัโลก

มสุลมิ”	โดย	ศ.ดร.จรญั	มะลลูมี	ปรทิศัน์ความเป็นมาของความสมัพนัธ์ระหว่างไทย

และโลกมุสลิม	ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันในหลายด้าน	 ได้แก่	 การเยี่ยมเยือนของผู้น�า

ทางศาสนาเพือ่สร้างความเข้าใจอนัด	ีการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทางการทตูและความ
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ร่วมมอืด้านการพฒันา	การสร้างองค์ความรูร่้วมกนัด้านศาสนาอสิลาม	การแสวงหา

การสนบัสนนุจากโลกอสิลามในปัญหาภาคใต้	และความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกจิและ

การศึกษา	บทความนี้ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ	และศักยภาพของโลกมุสลิมที่มี

ต่อไทยอย่างรอบด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านประชากร	 ภูมิรัฐศาสตร์	 บทบาทใน

การเมืองโลกผ่าน	2	องค์การระหว่างประเทศที่ส�าคัญอย่าง	OPEC	และ	OIC	โลก

มุสลิมยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรมของนักศึกษาไทย

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ในช่วงสุดท้าย	บทความกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยและมาเลเซยี	ทีร้่อยรดัอยูบ่นการพึง่พาอาศยัและมติรภาพทัง้ทางด้านการเมอืง	

เศรษฐกิจ	และสังคมวัฒนธรรม

	 ปิดท้ายด้วยบทความเชิงนโยบายของ	 ศ.ดร.ประภัสสร์	 เทพชาตรี	 เรื่อง	

“การต่างประเทศของไทย:	การปฏริปูและข้อเสนอแนะ”	ทีไ่ด้ชีใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็น

และความส�าคัญของไทยที่จะต้องมี	 Grand	 Strategy	 หรือยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่	

เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่างประเทศ	 เมื่อกล่าวถึงความจ�าเป็นในการปฏิรูป

ด้านการต่างประเทศของไทย	 ผู้เขียนได้สังเคราะห์ข้อเสนอแนะและแนวทางการ

ด�าเนินนโยบายต่างประเทศที่หลากหลาย	 เกี่ยวพันกับทั้งนโยบายต่อมหาอ�านาจ	

ต่อภูมิภาคเอเชีย	และต่อเพื่อนบ้านอาเซียน	บทความเชิงนโยบายชิ้นนี้ยังแสดงให้

เหน็ว่าการด�าเนนินโยบายต่างประเทศจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมลีกัษณะเชงิรกุ	เพือ่

รองรับและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่

ก�าลังด�าเนินอยู่อย่างเป็นพลวัตและซับซ้อนในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

	 หนังสือ	 “การต่างประเทศไทยร่วมสมัย:	 พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ”	

จะไม่สามารถส�าเร็จลุล่วงได้	 หากมิได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	 5	

ท่าน	 ในนามของผู้จัดท�า	ขอขอบพระคุณ	ฯพณฯ	อานันท์	ปันยารชุน	อดีตนายก

รัฐมนตรี	 ที่ให้เกียรติและอนุเคราะห์ให้คณะรัฐศาสตร	์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

จัดพิมพ์ค�ากล่าวปาฐกถาพิเศษที่มีคุณค่ายิ่ง	 อีกทั้งศาสตราจารย์ประจ�าสาขา	

การระหว่างประเทศที่เคารพรักทั้ง	4	ท่าน	ที่เอื้อเฟื้อบทความ	และให้ข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี	้ ขอขอบคุณ	 ผศ.ดร.ทวิดา	 กมลเวชช	

คณบดี	 คณะรัฐศาสตร์	 และ	 ผศ.ดร.ประจักษ์	 ก้องกีรติ	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บรกิารวชิาการ	รวมถงึศนูย์วจิยั	ดเิรก	ชยันาม	ในการสนบัสนนุด้านการจดัพมิพ์และ	
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งบประมาณ	 สุดท้าย	 ขอขอบคุณ	 คุณกัญณัฐ	 กองรอด	 และคุณอุรัสยา	 โสมนัส	

ส�าหรับน�้าใจและความช่วยเหลือในการจัดเตรียมต้นฉบับจนแล้วเสร็จ

	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นจดุเริม่ต้นของบทสนทนาทีส่�าคญั

และเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้อ่านทั้งหลาย	 ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ศึกษานโยบายต่าง-

ประเทศ	หรอืผูส้นใจทัว่ไป	ในการพจิารณาถงึทีม่าและความหมายของผลประโยชน์

แห่งชาติของไทยทั้งในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต

. . ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร..ม.ล.พินิตพันธุ์.บริพัตร.

. . หัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ

. . กรกฎาคม.พ.ศ..2562
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การก�าหนดนโยบายต่างประเทศ1

.
     โดย ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

	
1
	ปาฐกถาพเิศษในเวทสีมัมนา	“การต่างประเทศไทยในระยะเปลีย่นผ่านสูป่ระชาคมอาเซยีน:	

ยุทธศาสตร์และความท้าทาย”	 จัดขึ้นโดย	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

เมื่อวันศุกร์ที่	29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556	ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	ถนนเพลินจิต	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	
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	 ท่านอธิการบดี	ท่านคณบดีคณะรัฐศาสตร์	 คณาจารย์	ท่านผู้มีเกียรติ

ทั้งหลาย	 ผมมาถึงอายุระดับหนึ่งที่คิดว่าไม่น่ารับที่จะพูดอะไรมากมายนัก		

นอกเสยีจากวา่จะพดูในสิง่ทีต่นเองรูจ้รงิๆ	เพราะในสงัคมไทยผมเหน็ปรากฏการณ	์

หนึง่ซึง่นา่เบือ่และนา่ร�าคาญคอืการทีค่นอายมุากแลว้ไมรู่ต้วัเองวา่สิง่ทีพ่ดูออก

มานั้นไม่เข้าเรื่อง	หรือ	ล้าสมัย	แล้วท�าให้เกิดความดูถูกดูแคลน	และเมื่อเราเป็น

ผูใ้หญ	่เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะเกษยีณตวัเองกค็วรจะเกษยีณไปอยา่งเงยีบๆ	ซึง่ผมกเ็ปน็

คนหนึ่งที่ไม่ได้หลงตัวเอง	 แต่เมื่อถูกคะยั้นคะยอมากๆ	 บางครั้งก็ลืมตัวไปบ้าง		

ก็เลยตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะไม่ไปพูดที่ไหนนอกเสียจากว่าเป็นเรื่องที่ก�าลังท�า

อยู่เช่นตอนสมัยท�าปฏิรูป	ผมก็รับพูดแต่เฉพาะเรื่องปฏิรูป	ส่วนคนที่มาเชิญผม

ก็เป็นลูกของเพื่อนผม	 ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพื่อนผม	 และข้อส�าคัญที่สุดคือ

ผมก็ยังนึกถึงบุญคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ ที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบ

ปรญิญาดษุฎบีณัฑติใหแ้กผ่ม	ซึง่ไมใ่ชแ่คเ่พยีงจากคณะรฐัศาสตรเ์ทา่นัน้	แตจ่าก	

คณะเศรษฐศาสตร์ด้วย	 จุฬาฯ	 ก็ให้ผมสองปริญญาเช่นเดียวกัน	 ทีนี้เมื่อรับมา

แลว้ผมกถ็อืวา่เปน็การตอบแทนบญุคณุโดยการทีผ่มมาพดูเรือ่งอะไรทีผ่มไมต่อ้ง

คน้ควา้มากนกั	หรอืไมต่อ้งคน้ควา้เลย	พดูจากความทรงจ�า	พดูจากประสบการณ์

ที่ผ่านมา	พูดจากการสังเกตการณ์ต่างๆ	ผมก็น่าจะพูดได้

	 เรื่องการต่างประเทศตามความจริงแล้ว	 ในอังกฤษหากคุณไปอยู่

ในกระทรวงการต่างประเทศ	 ไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่าเรียนอะไรมา	 ก็แทบจะ

ไม่มีใครเลยที่จะบอกว่าจบจากรัฐศาสตร์	 รัฐศาสตร์มีเรียนที่อเมริกาเป็นส่วน

ใหญ่	 อีกที่หนึ่งอาจจะเป็นฝรั่งเศส	 แต่อังกฤษจะไม่มี	 ข้าราชการกระทรวงการ	

ต่างประเทศโดยส่วนหนึ่งจะจบจากสาขาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 ซึ่งสิ่งนี้เป็น

พื้นฐานส�าคัญมากส�าหรับนักการทูต	 ส่วนที่สองส่วนใหญ่จะจบจากสาขาภาษา

คลาสสิกไม่ว่าจะเป็นลาตินหรือกรีก	 ซึ่งเขาถือว่าเป็นการฝึกฝนหัวสมองที่ดี

มาก	 เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เก่งในอังกฤษ	 ที่จบสาขาภาษาคลาสสิกมา		

อาจจะเป็นนักปราชญ์ก็ได้	 เป็นทนายที่เก่งก็ได้	 เพราะว่าพื้นฐานดีมาก	 ทีนี้	

ในเมื่อผมไม่ใช่นักวิชาการและไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ	 เพราะ	

ออกมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1979	ก็ประมาณ	34	ปีที่แล้ว	อาจจะกลับเข้าไปยุ่งกับการ

ต่างประเทศก็เมื่อท่านเลขาธิการสหประชาชาติ	โคฟี	อันนัน	(Kofi	Annan)	เชิญ
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ผมไปเป็นประธาน	UN	High-Level	Panel	on	Threat,	Challenges	and	Change	

ซึ่งก็แปลกมากเพราะว่าผมไม่ได้แตะงานด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติมาเป็นเวลากว่าสามสิบปีแล้ว	แต่ผมคิดว่าความจ�า	

ของผมยังไม่เลวเกินไป	วันนี้จึงขอพูดจากความจ�า	จากข้อสังเกต	แต่ผมก็ขอรับ

ว่า	เรือ่งของปี	ค.ศ.	อาจจะคาดเคลือ่นได้	และถงึแม้ว่าปี	ค.ศ.	อาจจะไม่สมบรูณ์

บ้างแต่สิ่งที่ผมจะพูดนี้ก็เป็นข้อเท็จจริง

	 ประเด็นของการสัมมนาวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนนี่ผมได้บอกกับ	

ผูจ้ดัสมัมนาว่าผมเคยท�าเรือ่งนีม้ามาก	เคยท�ามากเลยในช่วงสมยัทีผ่มเป็นนายก

รัฐมนตรี	ได้ไปน�าเสนอเรื่อง	ASEAN	Free	Trade	Area	หรือ	AFTA	ที่การประชุม	

Summit	 ที่สิงคโปร์ในปี	 ค.ศ.	 1992	 แต่หลังจากออกมาแล้วก็ไม่ได้ติดตามเลย	

การเดนิทางของประเทศไทยไปสูป่ระชาคมอาเซยีนนัน้ผมคงจะพดูน้อยทีส่ดุ	แต่

ตอนสดุท้ายผมคงจะพดูทิง้ท้ายไว้สกัหน่อย	ผมจะพดูจากประสบการณ์	จากการ

สงัเกตการณ์โดยเฉพาะในเรือ่งการก�าหนดนโยบายต่างประเทศเพราะไม่ค่อยได้

เห็นใครพูดถึงเรื่องนี้	ที่จะได้ยินโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเรื่องๆ	ไปไม่ว่าจะเป็น

เรื่องปราสาทพระวิหาร	 เรื่อง	 SEATO	 (Southeast	 Asia	 Treaty	Organization)	

เรื่องอาเซียน	 บางครั้งบางคราวเราก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานส�าคัญของ	

สิ่งเหล่านั้น	 นั่นก็คือเรื่องการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ	 ทีนี้นโยบาย	

ต่างประเทศคอือะไร?	มคีนพยายามให้ค�านยิามมากมาย	อนัหนึง่ทีผ่มเคยได้ยนิ

มากตั้งแต่สมัย	 เพิ่งเข้ากระทรวงการต่างประเทศ	 คือ	 “Foreign	 policy	 is	 the	

extension	 of	 domestic	 policy”	 นโยบายต่างประเทศเป็นสิ่งต่อเนื่องหรือส่วน

ขยายมาจากนโยบายภายใน	ซึ่งผมก็จะได้ขยายความในล�าดับต่อไปว่านโยบาย

ภายในประเทศเป็นอย่างไร	เช่น	ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ	ส่งเสริมการส่งออก	

ส่งเสริมการค้า	 ฯลฯ	 นโยบายเหล่านี้จะมีการต่อเนื่องออกไปในต่างประเทศ	

ตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่กระทรวงการต่างประเทศ	หรือ	แม้แต่ในช่วงสมัยที่ผมได้เป็น	

นายกรฐัมนตร	ีต้องมกีารแถลงนโยบายต่างประเทศ	ซึง่มอียูไ่ม่กีข้่อและสิง่ทีพ่ดูนัน้	

เป็นสิ่งที่เห็นชัดๆ	 อยู่แล้ว	 เช่นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน		

จะเคารพในกฎบัตรสหประชาชาติ	 เคารพในพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู ่	

กับประเทศอื่นๆ	 คือเป็นภาษาที่ไพเราะ	 โดยเฉพาะเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดน	
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(Territorial	 Integrity)	คนที่ไม่สันทัด	ทั้งภาษาไทย	หรือ	แม้แต่ภาษาการทูตเอง	

เมื่อฟังสิ่งเหล่านี้แล้วอาจเหนื่อยใจหน่อย

	 ช่วงทีผ่มกลบัมาจากเรยีนทีอ่งักฤษซึง่กเ็ป็นเวลาถงึเจด็ปี	และเข้าท�างาน

ที่กระทรวงการต่างประเทศใหม่ๆ	ปีสองปีแรกผมต้องหัดเขียนภาษาไทย	ที่ต้อง

หัดเขียนภาษาไทยเพราะผมจบ	 ม.7	 เท่านั้น	 ในขณะเดียวกันผมต้องหัดเขียน

ภาษาอังกฤษด้วย	ทั้งที่ผมเรียนจบมัธยมและมหาวิทยาลัยจากที่นั่น	ทั้งนี้เพราะ

ภาษาการทูตนั้นมีความนุ่มนวล	มีความลึกซึ้ง	มีความละเอียดลออมากมาย	ซึ่ง

เราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้	 ขอกลับมาพูดถึงนโยบายต่างประเทศนั่นคือการรักษา	

ส่งเสรมิผลประโยชน์ของชาต	ิอนันีเ้ป็นหลกัใหญ่ซึง่ไม่มปัีญหา	แต่ทีม่ปัีญหาและ

มักเป็นค�าถามที่มักจะถามกันนั้นคือ	อะไรคือผลประโยชน์ของชาติ?	สังคมไทย	

มีปัญหามากมายเกี่ยวกับการหาค�านิยามของค�าดังกล่าวเนื่องจากเป็นสิ่งที่จับ

ต้องไม่ได้	 (Intangible)	 ผลประโยชน์ของชาตินั้นคืออะไร	 และ	 อยู่ที่ไหน?	 เมื่อ	

ผมมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีประชาชนมาถามว่า	 “รัฐธรรมนูญ		

กินได้ไหม?”	 ค�าถามนี้ลึกซึ้ง	 กล่าวคือรัฐธรรมนูญฉบับนี	้ (ฉบับปี	 พ.ศ.	 2540-	

บรรณาธิการ)	 จะมีประโยชน์อะไรโดยตรงกับประชาชนบ้าง?	 ซึ่งเมื่อมองย้อน	

ไปถงึค�าว่าผลประโยชน์แห่งชาตนิัน้กลบักลายเป็นเรือ่งทีเ่ป็นนามธรรม	(Abstract)	

ขึ้นมาทันที	 การโกงกินจับต้องได้ทันทีเพราะได้ผลตอบแทนเป็นเงิน	 เป็นที่ดิน		

ได้ไปเทีย่วในต่างประเทศ	ซือ้รถยนต์ให้	เหน็ทนัท	ีแต่พอพดูกว้างๆ	ว่า	“ผลประโยชน์	

ของชาติ”	 เป็นสิ่งที่เห็นภาพล�าบาก	 ผลประโยชน์ส่วนตัวพูดแล้วยังเข้าใจง่าย

กว่า	 แต่เมื่อมีการสั่งสมประสบการณ์จากงานต่างๆ	 มาแล้ว	 ได้ลองผิดลองถูก

จากประสบการณ์การท�างาน	 ก็จะรู้ได้โดยตนเองว่าอะไรผิด	 อะไรถูก	 กล่าวคือ

มี	“Sense	of	right	and	wrong”	พอเกิดอะไรขึ้นมาก็รู้ทันทีว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูก

แต่ก็มีปัญหาต่อไปว่าบางอย่างไม่มีผิดหรือถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต	์ แต่อยู่ตรง

กึ่งกลางมีความเป็นสีเทาอยู่ในตัว	 ส�าหรับผลประโยชน์ของชาติก็คือ	 การที่เรา

คดิว่าเราต้องการให้ชาตเิราเจรญิอย่างไร	เจรญิในด้านความมัน่คง	เจรญิทางด้าน

เศรษฐกิจ	 ฯลฯ	 อะไรก็ตามที่เป็นความเจริญของประเทศชาต	ิ แต่ผลประโยชน์

ของชาติก็เป็นการด�าเนินนโยบายต่างประเทศที่ไม่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบเขา		

ไม่ไปโกงกินเขา
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	 ผมอยากจะเอ่ยถึงในอดีต	 ในอดีตที่ประเทศต้องมีความหวงแหน

อธปิไตย	บรูณภาพแห่งดนิแดน	สนัตภิาพ	ต่างๆ	นานาเหล่านี	้สองร้อยกว่าปีมา

นี้	ประเทศมหาอ�านาจส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรป	ประเทศมหาอ�านาจไม่ได้จ�าเป็น

ต้องเป็นประเทศที่ใหญ่ในเชิงของพื้นที่เสมอไป	 กลุ่มประเทศที่เป็นมหาอ�านาจ

ทีม่ขีนาดใหญ่ในเชงิพืน้ทีก่จ็ะมเียอรมน	ีฝรัง่เศส	ประเทศองักฤษเองกไ็ม่ได้ใหญ่	

ในเชิงพื้นที่	 สเปน	 หรือ	 ฮอลแลนด์	 ไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่มาก	 แต่ท�าไมเขาถึงเป็น

มหาอ�านาจได้	 เหตุก็เพราะช่วงนั้นไม่ได้เป็นการท�าสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดน

กันแล้ว	 แต่นโยบายต่างประเทศต้องส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ

นั้นๆ	 ท�าไมประเทศเหล่านี้ถึงกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจเจ้าอาณานิคม		

กลุม่ประเทศเหล่านีไ้ปครอบครองประเทศอืน่	กค็งไม่ใช่เพราะต้องการพืน้ทีเ่ป็น

ส�าคัญ	 ความต้องการพื้นที่นั้นเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบกับความต้องการ

ด้านวัตถุดิบ	 เมื่อมองกลับไปในขณะนั้นประเทศอังกฤษพึ่งเริ่มมีการปฏิวัติทาง

อตุสาหกรรม	มกีารผลติเครือ่งจกัร	เมือ่มอีตุสาหกรรม	กม็คีวามต้องการวตัถดุบิ	

ซึง่เริม่ต้นด้วยอตุสาหกรรมสิง่ทอ	มคีวามจ�าเป็นต้องการฝ้าย	จงึไปอนิเดยี	อนิเดยี

มฝ้ีายมาก	เอาฝ้ายเข้าโรงงานทีอ่งักฤษ	นอกเหนอืจากฝ้ายแล้ว	วตัถดุบิทีส่�าคญั

อีกประการหนึ่งคือน�า้ตาล	 ยุโรปสมัยนั้นจนกระทั่งบัดนี้ก็จะใช้น�า้ตาลที่ท�าจาก	

Beetroot	 จะใช้น�้าตาลที่ท�าจากอ้อย	ต้องไปปลูกอ้อยในแคริบเบียน	มอริเชียส	

และฟิจ	ิในอาณานคิมต่างๆ	กเ็อาคนอนิเดยีไปท�างาน	จนบดันีใ้นหลายประเทศ

ก็จะมีพลเมืองเชื้อสายอินเดียมากกว่าพลเมืองท้องถิ่น	 เช่นใน	 ฟิจิ	 มอริเชียส	

ฝรัง่เศสเองกเ็ช่นเดยีวกนั	แต่ฝรัง่เศสจะหนกัไปทางส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม	

โปรตเุกสกบัฮอลแลนด์กจ็ะเน้นการค้า	แต่ข้อสงัเกตส�าคญัคอืการทีก่ลุม่ประเทศ

เหล่านี้มีกองทัพเรือที่ใหญ่	สมัยก่อนอาจจะใช้กองทัพเรือท�าสงครามต่อกัน	แต่

เมื่อสองร้อยปีที่ผ่านมากองทัพเรือเหล่านั้นไม่ได้ถูกน�ามาใช้ในการสงครามเพื่อ

จดุประสงค์ของการแย่งพืน้ทีแ่ล้ว	ส่วนใหญ่แล้วต้องการวตัถดุบิ	ต้องการคน	เช่น	

โปรตุเกส	 ฮอลแลนด์	 หรือ	 สเปนมีกองทัพเรือที่ใหญ่พอๆ	 กับอังกฤษในสมัย

หลัง	แต่สังเกตได้ว่าโปรตุเกสที่เข้ามาในภูมิภาคนี้	จะไม่ได้ล่าเมืองขึ้นอย่างพม่า		

อินเดีย	 ด้วยความช�านาญด้านการเดินเรือ	 เขาจึงไปที่กัว	 (Goa)	 ก่อน	 ซึ่งเป็น	

ดนิแดนเลก็ๆ	ทางตะวนัออกของอนิเดยี	จากกวักไ็ปทีศ่รลีงักาจากนัน้กไ็ปทีม่ะละกา	
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มาเก๊า	และไต้หวนั	หรอืทีค่นเรยีกกนัว่าฟอร์โมซา	(Formosa)	แต่สงัเกตว่าเขาไป

เพื่อไปหาท่าเรือเพื่อไปท�าการค้าขาย

	 ฮอลแลนด์ก็เหมือนกันที่เริ่มต้นจาก	The	Dutch	East	India	Company	

ไปที่ชวา	 พวกนี้มุ ่งเน้นแสวงหาวัตถุดิบ	 แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ	 และ	

จนกระทั่งบัดนี้มหาอ�านาจทั้งหลายก็ยังอิงนโยบายต่างประเทศที่ส่งเสริม

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจและนโยบายทางด้านการค้า	แต่อาจจะเพิ่มเติมเรื่อง

ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่นในขณะนี้ท�าไมอเมริกาถึงไปหมกมุ่นอยู่กับสงคราม

ทางตะวันออกกลาง	หรือทางเหนือของแอฟริกา	หรือบางแห่งในลาตินอเมริกา	

ไม่ว่าจะเป็นเอกวาดอร์	 ทางตะวันออกกลางก็จะเป็นอิหร่านหรืออิรัก	 ทาง

แอฟริกาเหนือ	 ในกรณีของลิเบีย	 แอลจีเรีย	 ค�าตอบอย่างเดียวคือน�้ามัน	อันนี้

มันมีวิวัฒนาการ	 เพราะฉะนั้นถ้าหากเราบอกว่า	 นโยบายต่างประเทศคือการ

รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ	 ผลประโยชน์ของชาติที่ส�าคัญและมี

บทบาทที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศของมหาอ�านาจ

จนกระทั่งบัดนี้ก็คือวัตถุดิบ	 สินค้ายุทธศาสตร์	 (Strategic	Goods)	 ไม่ว่าจะเริ่ม

จากฝ้าย	 เครื่องเทศ	 ไหม	มาลงท้ายคือน�้ามัน	น�้ามันบนพื้นดิน	น�้ามันใต้ทะเล	

แล้ววิวัฒนาการของการก�าหนดนโยบายต่างประเทศก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของ

การทีจ่ะส่งเสรมิเศรษฐกจิและการค้า	ต่อมาเป็นเรือ่งความมัน่คง	เป็นเรือ่งความ

มั่นคงทางทหารด้วย

	 จะเห็นว่าต้องมีนโยบายต่างประเทศที่เป็น	 extension	 ของนโยบาย

ภายในที่เกินขอบเขตดินแดนออกไป	ไม่ใช่จ�ากัดอยู่แต่เพียงไม่กี่ไมล์	ตอนนี้ต้อง

ขยายออกไปใต้ทะเลด้วย	ด้วยเหตนุีจ้งึมกีารแก่งแย่งพืน้ทีข่องทวปีแอนตาร์กตกิ	

ซึ่งมีแต่น�้าแข็ง	 สิ่งที่เขาสนใจคือ	 ใต้น�้า	 มีแร่อะไร	 และมีน�้ามัน	 นี่เป็นเหตุผลที่

ว่าท�าไมตอนนั้นต้องมีการประชุมว่าด้วยกฎหมายทะเล	 (Conference	 on	 the	

Law	of	 the	Sea)	ครั้งแรกที่สหประชาชาติจัดขึ้นในปี	ค.ศ.1958	เสด็จในกรมฯ		

(กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์)	 ท่านก็เป็นประธานคนแรก	 การที่มีการประชุม

ดังกล่าวเพราะต้องแบ่งแยกพื้นที่ในทะเล	ไม่ใช่เพราะว่าต้องการพื้นที่	แต่เพราะ

ว่าต้องการทรัพยากรใต้พื้นที่นั่นเอง	 ใต้น่านน�้าอาณาเขต	 (Territorial	 Water)	

ใต้	 ไหล่ทวีป	 (Continental	 Shelf)	 แม้แต่ปัญหาไทย-กัมพูชาในขณะนี้	 ไม่ใช่
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เรื่องปราสาทพระวิหารอย่างเดียว	 ปัญหาคือเรื่องของการป้องกันผลประโยชน์

แห่งชาติ	 คือว่าต่อไปจะน�าไปสู่การแบ่งดินแดนใต้ทะเลกันอย่างไร	 เพราะทั้ง

ไทย	 กัมพูชา	 และบริษัทน�้ามันต่างประเทศต่างรู้ว่าแถวนั้นมีทั้งน�้ามัน	 มีทั้ง

ก๊าซธรรมชาติ	 แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นบริเวณของไทยหรือของกัมพูชา	 อเมริกา

ก็ท�าตัวเป็นพ่อนักบุญ	 ช่วยเหลือหลายๆ	 ประเทศให้มีความมั่นคงผ่านความ

ช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ	 แต่เขาก็มีความต้องการของเขา	 เขาต้องการมีอิทธิพล

ทางการเมือง	เขาต้องการมีอิทธิพลในการก�าหนดนโยบายต่างๆ	แล้วก็ต้องการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

	 ทีผ่มเล่ามาทัง้หมดนีก่เ็พราะต้องการจะแสดงให้เหน็ว่า	หลกัการเดยีวที่

เป็นหลักการใหญ่ของการก�าหนดนโยบายต่างประเทศคือการรักษาและส่งเสริม

ผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งมีการแตกแขนงอีกมากมาย	แต่ก่อนนั้นก็เป็นเศรษฐกิจ

หรือความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียว	 แต่ต่อมาเป็นเรื่องของความมั่นคง	 ทีนี้ความ

มั่นคงถ้าเผื่อว่าดูกันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจะเห็นได้ว่า

ความมั่นคงเป็นตัวแปรที่ส�าคัญ	 และความมั่นคงในที่นี้ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่

คนไทยทั่วไปเข้าใจกัน	ซึ่งผมเองไม่แน่ใจว่า	คนไทยให้ค�านิยามกับค�าว่า	“ความ

มั่นคง”	อย่างไร	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ของเมืองไทยเป็นหน่วยงานอะไรกัน

แน่?	 เพราะออกมาแถลงทุกวันในเรื่องเกี่ยวกับการเดินขบวน	 ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้

เกี่ยวอะไรกับหน้าที่โดยตรง	 เพราะนั่นเป็นส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	เรามีส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เรามีรองนายกฝ่ายความมั่นคง	ผมคิดว่า

เราสับสนในการให้ค�านิยามกับค�าว่าความมั่นคง	เพราะถ้าเป็นในต่างประเทศที่	

ปรกึษาทางความมัน่คง	(Security	Advisor)	จะดแูลในด้านการต่างประเทศแต่เพยีง	

อย่างเดียว	ท�าคู่ไปกับกระทรวงการต่างประเทศ

	 ในช่วงสงครามเยน็กเ็ป็นความมัน่คงทีส่องมหาอ�านาจ	(Bipolar	World)	

กล่าวคือ	 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต	 แย่งชิงความเป็นใหญ่	 ต้องการมี

อิทธิพลเหนือคนอื่น	ต้องการทรัพยากรคนอื่น	ทั้งสองประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์

ซึ่งมีอานุภาพการท�าลายล้างสูง	 แต่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่กล้าใช้จึงมีการท�าสัญญา

กันเพื่อไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งรู้จักกันในนามของ	 Mutual	 Deterrence		

การแย่งชิงทรัพยากรต่างๆของโลก	 การแย่งชิงความจงรักภักดีจากประเทศ
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ต่างๆ	 ก็ยังมีอยู่อย่างมากมาย	 ก�าลังทหารของทั้งสองฝ่ายก็มีมากมาย	 โลก	

ก็แบ่งเป็นโลกเสรี	 (Free	World)	 น�าโดยสหรัฐอเมริกากับโลกคอมมิวนิสต์ซึ่งน�า

โดยสหภาพโซเวียต	 ซึ่งโลกเสรีที่มีอเมริกาเป็นผู้น�าก็มีอังกฤษ	 มีออสเตรเลีย	

ฯลฯ	เป็นลิ่วล้อ	ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา	ประเทศไทยเรานั้นเป็นลิ่วล้ออันดับสาม	

และเงินอาจจะซื้อได้ง่ายกว่า	 สมัยนั้นผมยังเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงการ	

ต่างประเทศ	 เห็นอเมริกาเขาก็ดีกับเรา	 ในส่วนดีเขาก็มีมาก	 มิตรภาพที่แท้จริง

เขาก็ให้เรามา	 หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาคบค้าสมาคมกับเราก็เป็นประโยชน์ต่อ

ทั้งสองฝ่าย	 แต่ในขณะเดียวกัน	 หลายสิ่งหลายอย่างเขาเอาเปรียบเรา	 ที่เขา	

คิดว่าเราคิดตามไม่ทันเขา	หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเอาเปรียบเราแล้วคิดว่าเรา

ไม่รู้	 แต่จะท�าอย่างไรได	้ เพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจะทัดทาน

อะไรได้	และการแข่งขันในระบบ	Bipolar	World	มีเดิมพันสูง	ซึ่งหากเกิดความ	

ผดิพลาดกจ็ะเกดิผลกระทบร้ายแรงตามมา	สิง่นีก้เ็ป็นเป็นสิง่ทีค่วบคมุพฤตกิรรม

ของทั้งสองฝ่ายเอาไว้	 โดยในทางปฏิบัติทั้งสองฝ่ายอาจจะชกลมไปเรื่อยๆ	

สร้างความหวาดเสียว	 แต่จะชกจริงนั้นไม่มีใครเอา	ซึ่งสิ่งนี้เองก็ท�าให้เกิดความ

สมดุลระหว่างสองมหาอ�านาจ	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นองค์กร

ความมั่นคงร่วมกัน	 (Collective	 Security	 Organization)	 ทางฝ่ายโลกเสรีจัดตั้ง	

“องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ”	 (North	 Atlantic	 Treaty		

Organization—NATO)	ฝ่ายโซเวยีตเองมสีนธสิญัญาวอร์ซอร์	(Warsaw	Pact)	ซึง่

สนธิสัญญาทางความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายนี้ก็มีเขี้ยวมีเล็บ	 กล่าวคือการโจมตี

ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นภาคีของสนธิสัญญานั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อภาคี

สมาชิกทั้งหมด	ตัวอย่างเช่นประเทศสมาชิกของ	NATO	 โดนโจมตีจากประเทศ

หนึง่ของกลุม่	Warsaw	Pact	สมาชกิของ	NATO	ทัง้หมดกม็สีทิธทิีจ่ะโต้ตอบฝ่าย

ตรงข้าม	ประเทศในกลุม่	Warsaw	Pact	กเ็ช่นเดยีวกนั	กระนัน้กต็ามอเมรกิากใ็ช้		

Containment	Policy	เพือ่จ�ากดัเขตอทิธพิลของสหภาพโซเวยีต	ซึง่ต่อมากร็วมถงึ	

จีน	 จึงได้มีการก่อตั้ง	 CENTO	 (Central	 Treaty	 Organization)	 ต่อมาก็มีการ	

ก่อตัง้	SEATO	ซึง่มสีมาชกิแปดประเทศ	จะสงัเกตได้ว่าสิง่ทีเ่น้นคอื	ความมัน่คง	แต่

สุดท้ายสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือสงครามโลก	จะสังเกตได้ว่าระบบโลกส่วนนี้	

มีการเปลี่ยนผ่านด้านวิธีคิดของมหาอ�านาจจากเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจ
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จากสมัยการล่าอาณานิคมมาเป็นเรื่องของความมั่นคงในช่วงของสงครามเย็น	

อย่างไรก็ตามในช่วงของสงครามเย็นนั้นก็มีช่วงที่เรียกว่า	 “Détente”	 ในภาษา

การทูต	หรือ	“การผ่อนคลายความตึงเครียด”	กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์

หรือประชาธิปไตย	ต่างก็ต้องมี	“Human	Face”	ให้จิตใจละเอียดอ่อนขึ้น	ไม่ใช่

ว่าจะสู้กันแต่เพียงอย่างเดียว	 ต่อมามีความไม่ลงรอยกันภายในกลุ่มประเทศ

คอมมิวนิสต์	 ในโลกเสรีเองก็มีความปั่นป่วนทางด้านเศรษฐกิจ	 สุดท้ายก็กลาย

เป็น	 One	World	 ของอเมริกาหลังจากที่สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายไป	 เพราะ

ฉะนั้นความตึงเครียดของสงครามเย็นก็หมดไป

	 เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง	 อเมริกาก็ครองความเป็นเจ้าโลกอยู่เพียง

ฝ่ายเดียว	เป็นมหาอ�านาจ	(Super	Power)	อันนี้ยิ่งเหนื่อย	หลายคนบอกว่าให้

มีสอง	Super	Powers	จะดีกว่า	จะได้คานกันได้	ตอนนี้ไม่มีการคานกันเลย	แต่

อเมริกาเองเคยมีการด�าเนินนโยบายที่ผิดพลาดมีการพลาดพลั้งบ่อยครั้ง	 ทั้งๆ	

ทีเ่ป็นประเทศใหญ่ทีส่ดุคนเดยีวและไม่มใีครค้านได้	แต่กต็กม้าตายบ่อย	นโยบาย

ต่างประเทศนั้นเขียนให้สวยงามได้แต่ในความเป็นจริงนั้น	 ผู้ปฏิบัติคือรัฐมนตรี

ต่างประเทศ	และ	ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ	การก�าหนดนโยบายต่อ

ให้เขยีนสวยอย่างไรแต่ถ้าคนน�าไปปฏบิตัไิม่สามารถทีจ่ะน�าไปปฏบิตัไิด้	นโยบาย

ตรงนัน้กจ็ะไม่มปีระโยชน์อะไร	ในกรณปีราสาทพระวหิารกต้็องชืน่ชมข้าราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 เพราะว่าค�าพิพากษาออกมาใช้ได้	 ค�าพิพากษาออก

มาไทยก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไร	อันนี้ก็ถือเป็นผลงานของข้าราชการกระทรวงการ

ต่างประเทศ

	 ย้อนกลบัมาทีแ่กนหลกัของนโยบายต่างประเทศในเรือ่งการส่งเสรมิผล

ประโยชน์แห่งชาติ	 ซึ่งหลังจากที่มีการให้ความส�าคัญต่อมิติด้านเศรษฐกิจ	 ยังมี

มิติด้านความมั่นคงเข้ามาและในระยะต่อมาก็มีการให้ความส�าคัญกับมิติด้าน

จริยธรรม	 (Moral	 Dimension)	 กล่าวคือนโยบายต่างประเทศจ�าเป็นที่จะต้องมี	

Moral	Content	 เลยกลายเป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวในการให้ค�านิยามผลประโยชน์

แห่งชาติ	 ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย	

ดังนั้นในระยะสิบปีที่ผ่านมาจะเห็นอเมริกาให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้มาก

ในเวทีระหว่างประเทศ	 ซึ่งผมเองก็เห็นว่า	 “ประชาธิปไตยแบบอเมริกัน”	 ไม่ใช่
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เป็นสิ่งที่น่าตามอย่างมากนัก	แต่มันก็มีประโยชน์เพราะว่าเขาจะเพ่งเล็งถึงเรื่อง	

ค่านยิมทางประชาธปิไตย	(Democratic	Values)	มากกว่าการทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้แต่	

เพียงอย่างเดียว	 เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตัวแปรด้านการก�าหนดนโยบาย	

ต่างประเทศมกีารเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ	แต่หลกัการเดมิคอืผลประโยชน์แห่งชาติ

ทีนี้ผมจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่

	 ●	 การรักษาอธิปไตยและการรักษาบูรณภาพแห่งดินแดน

	 ●		 ส่งเสรมิความสมัพนัธ์และความร่วมมอืระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะ

กบัประเทศเพือ่นบ้าน	และประเทศสมาชกิในองค์การความร่วมมอื

ต่างๆ	เช่นในสหประชาชาตแิละอาเซยีน	ซึง่สิง่นีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นเพราะ

เราจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได	้ เราจะต้องมีเพื่อน	 เราจะต้องมีศัตรู

น้อยที่สุด

	 ทีนี้ในลักษณะขององค์การมีความร่วมมือ	 หลายองค์การก็ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดสภาพไปแล้ว	 SEATO	 และ	 CENTO	 ไม่มีแล้ว	 NATO		

ยังมีอยู่	 EU	 ก็มีสถานภาพพิเศษ	 เพราะฉะนั้นในแง่มุมของเราเกี่ยวกับเรื่อง		

Collective	 Security	 System	 ซึ่งระบุอยู่ในกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ

มาตราที่	 51	 และ	 52	 นั้นลดความส�าคัญลงไปมาก	 แต่สิ่งที่จ�าเป็นต้องมีคือ

ว่าท�าอย่างไรให้ประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ๆ	 ร่วมกับประเทศไทย	 มีความ	

คุ้นเคยกัน	 พูดจากัน	 ท�างานร่วมมือกันเพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งสันติภาพความสงบ

และเสถียรภาพของภูมิภาค

	 เมื่อ	 40	 ปีที่แล้ว	 อินโดนีเซียนั้นมีอิทธิพลมาก	 เพราะเป็นพี่ใหญ่ใน	

“กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด”	 (Non-Aligned	Movement—NAM)	 ซึ่งเกิดขึ้นมา	

ได้กเ็พราะว่าสองประเทศมหาอ�านาจ	อนัได้แก่	สหรฐัอเมรกิาและสหภาพโซเวยีต

ทะเลาะแย่งชิงอิทธิพลกัน	จึงได้เกิดกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	แต่พอมาถึงภาคปฏิบัติ	

กลุม่ดงักล่าวมท่ีาททีีฝั่กใฝ่ในสหภาพโซเวยีตมาก	ซึง่หวัหน้ากลุม่ประเทศไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใดในขณะนั้นมีอยู่	 5	 ประเทศ	 มียูโกสลาเวีย	 อียิปต์	 อัลจิเรีย	 อินโดนีเซีย	

และอินเดีย	 หัวหน้าประเทศทั้งห้านั้นเกิดมาจากการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ	 โดย	

พื้นฐานแล้วจะมีความนิยมชมชอบในอุดมการณ์ฝ่ายซ้าย	อุดมการณ์	Socialist	

ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา	 ท�าไปท�ามา	 ถ้าเราจะเข้าข้างทางด้านโซเวียตมากกว่า
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ก็ได้ผลประโยชน์จากโซเวียต	 แล้วอเมริกาก็ต้องเกรงใจ	 เหตุที่เราเข้าร่วมกับ

กลุ่ม	 Non-aligned	 ไม่ได้นั้นเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรกับอเมริกาอยู่	 อีกทั้งเรา	

ร่วมมอืกบัอเมรกิาใน	SEATO	แต่พม่าเป็นสมาชกิของกลุม่	NAM	แล้วพม่านี	่คอื

ใครจะว่าอะไรในเรื่องการรัฐประหาร	 เรื่องการไม่เอาไหนในเรื่องทั่วๆ	 ไปหลาย

เรื่อง	 แต่เขาก็เป็นประเทศที่มีหลักการพอใช้	 กล่าวคือเขาเป็นประเทศสมาชิก

ประเทศเดยีวทีล่าออกจาก	“กลุม่ประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด”	โดยให้เหตผุลว่ากลุม่นี้	

มันไม่	 Non-aligned	 จริงแล้ว	 ทั้งอินเดีย	 อินโดนีเซีย	 ไปเข้าอยู่กับฝ่ายโซเวียต	

หมด	ซึง่ตอนนัน้ผมยงัไม่แก่นกักย็งัอยูใ่นกระทรวงการต่างประเทศ	คดิอยูว่่าพม่า

นีเ่ขามหีลกัการ	เขาเก่ง	แล้วเขาออกมากไ็ม่ได้ออกมาโดยมกีารร้องป่าว	โดยการ

อวดอ้าง	 เขาก็ออกมาเงียบๆ	 ไม่ได้ออกมาบอกว่าฉันเก่งฉันกล้า	 อันนั้นก็เป็น

นโยบายต่างประเทศที่ต้องชมเขา	

	 ของเรานี่	 สมัยพระองค์วรรณฯ	 กรมหมื่นนราธิปฯ	 ท่านก็ท�าชื่อเสียง

ให้ประเทศไทยมากมาย	 สร้างชื่อเสียงในเวทีสหประชาชาติ	 สร้างชื่อเสียงใน

การประชุมที่บันดุง	ก่อนที่จะมีกลุ่ม	Non-Aligned	ท่านสามารถพูดคุยกับนายก

รัฐมนตรี	โจเอินไล	ของจีน	ไปที่ไหนคนก็เคารพนับถือ	แต่ขณะเดียวกันนโยบาย

ต่างประเทศค่อนข้างทีจ่ะเบนไปทางฝ่ังอเมรกิา	แต่ทีผ่่านมาการก�าหนดนโยบาย

ต่างประเทศไทยนั้นมีขีดจ�ากัดเสมอแล้วผมจะกลับมากล่าวเรื่องนี้ทีหลัง

ทีนี้เรื่องของปัจจัยก�าหนดนโยบายต่างประเทศก็มีเพิ่มเติมอีก	เช่น

	 ●		ส่งเสริมฐานะและเกียรติภูมิของประเทศในเวทีการเมืองโลกเพื่อให้

เกิดการยอมรับนับถือ	ซึ่งผมก็พูดไปบ้างแล้ว

	 ●		 ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยการหาตลาดต่างประเทศ	 ซึ่ง	

อันนี้ผมก็พูดไปแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้า	บริการ	การ

ส่งออก	การลงทุน	หรือการท่องเที่ยว

	 ●		 ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรมและศลิปะ	อนันีข้อพดูเพิม่เตมิ	

นิดหน่อย	 แต่ก่อนนี้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม

และศิลปะด้วยความจริงใจ	 เดี๋ยวนี้กลายเป็นเครื่องมือ	 (Tool)	 ของ		

Diplomacy	หรือที่เขาเรียกกันว่า	Soft	side	อันนี้ก็เป็นตัวแปรใหม่
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เหมือนกัน	อย่างเช่น	อเมริกาถูกกล่าวหาว่ามัวแต่สนใจ	Hardware	

ไม่ค่อยสนใจ	 Soft	 side	 แต่เมื่อพูดถึงเรื่อง	 Soft	 side	 นี่ต้องระวัง

เพราะไม่ใช่การโฆษณาชวนเชือ่หรอื	Propaganda	แต่บดันีก้ระทรวง

การต่างประเทศและรัฐบาลต่างๆจะต้องมีหน่วยงานที่	 ส่งเสริม	

สิ่งเหล่านี้	ไม่ว่าจะเป็นการส่ง	Dance	troupe	หรือว่าโบราณวัตถุไป

แสดง	 สิ่งเหล่านี้หมายถึงการเข้าถึงประชาชน	 แต่เข้าถึงประชาชน

โดยผ่านช่องทางใด	 ผ่านศิลปวัฒนธรรม	 ผ่านเพลง	 ผ่านรายการ

โทรทศัน์	ผ่านกฬีา	ฯลฯ	Ping	Pong	Diplomacy	นัน้กเ็ป็น	Soft	side	

เหมือนกัน	เพิ่งมาเริ่มใช้เมื่อสามสิบถึงสี่สิบปีที่แล้ว	ตอนที่ประเทศ

ต่างๆ	 อยากจะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับจีนนี่ก็ถือเป็นวิวัฒนาการ

เหมือนกัน	 เพราะเมื่อ	 หกสิบปีเจ็ดสิบปีที่แล้ว	 ถ้าพูดถึงเรื่อง	

Soft	 side	 ไม่มีใครเข้าใจ	 ถ้าเผื่อพูดถึงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม		

(Promotion	of	Culture)	มันก็จะเป็นลักษณะที่เอา	Culture	ของเรา

เพื่อให้คนอื่นเขาดูเพื่อให้ได้รับความเคารพว่าเราก็มี	 Culture	 แต่

เดี๋ยวนี้มันมากกว่านั้นแล้ว	มันได้รับการใช้ในลักษณะที่ว่า	เป็นทาง

ด้าน	 Positive	 มากขึ้น	 คือไปใช้ให้มีอิทธิพลเหนือจิตใจของคนอื่น	

ที่ได้เห็น	 ได้ฟัง	 ถึงความดีของประเทศของเรา	 มันอาจจะเกิดจาก

หนังดีๆ	ก็ได้	สิ่งนี้เราเรียกว่า	Performing	Arts	เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก

ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน	Tools	ของ	Diplomacy

	 ●		 การเคารพต่อกฎบัตรสหประชาชาติและพันธกรณีที่มีภายใต้สนธิ

สญัญา	ส่งเสรมิมาตรการทีจ่ะค�า้จนุสนัตภิาพในภมูภิาคและของโลก

	 สุดท้ายผมจะหันกลับมา	 ASEAN	 บ้าง	 เมื่อพูดถึงเรื่อง	 Collective		

Security	 หรือความมั่งคงร่วมกันของ	 ภูมิภาค	 ตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรี	 ถนัด		

คอมนัตร์	เป็นต้นมา	เราจะเหน็ว่า	Security	นบัวนัมคีวามส�าคญัมากขึน้	ผมขอใช้

ภาษาองักฤษนะเพราะมนัจะฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายกว่า	สมยัก่อนเมือ่พดูถงึ	Security	

จะนึกถึงกองทัพ	 หรือมิติทางทหาร	 สมัยปัจจุบัน	 Security	 แทบจะคลุมไปทั่ว

จกัรวาล	เดีย๋วนีม้กีารพดูถงึ	Food	Security	Energy	Security	Homeland	Security	
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ทุกอย่างเป็น	Security	ไปหมด	เพราะฉะนั้นน�้าหนักของทางด้านทหารนั้นน้อย	

ลงไป	 ซึ่งอันนี้เมืองไทยยังปรับตัวไม่ได้	 เมื่อห้าสิบปีก่อนมีการแยกนโยบาย	

ต่างประเทศกับนโยบายด้านการทหาร	 ตอนหลังๆ	 นั้นไม่ใช่เรื่องของนโยบาย	

ต่างประเทศและนโยบายด้านการทหารแล้ว	ตอนหลังๆ	นั้นกลายเป็น	Security	

ซึง่	Security	Policy	มทีัง้	Foreign	Affairs	Dimension	และมทีัง้	Military	Dimension

	 สมยัก่อน	นโยบายต่างประเทศ	สบืเนือ่งจากการทีน่โยบายภายในของ

เราทางฝ่ายทหารเขามองว่าการคุกคามประเทศไทยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

จนี	เวยีดนาม	ตอนนัน้กไ็ปตามอเมรกินั	เพราะฉะนัน้หน้าทีป่กป้องประเทศไทย	

หน้าทีป่กป้อง	Security	ของประเทศไทย	นีผ่มพดูจากวธิคีดิของทหารเมือ่ห้าสบิ

หกสิบปีที่แล้ว	เขาคิดว่าต้องมี	Forward	Line	การป้องกันประเทศไม่ใช่ป้องกันที่

แม่น�้าโขง	แต่การมี	Forward	Line	คือการที่ไปป้องกันที่กัมพูชาดีกว่า	ไปป้องกัน

ทีล่าวดกีว่า	ซึง่นัน่กเ็ป็นความเชือ่ของเขาซึง่สดุท้ายผลปรากฏว่าไม่มคีวามจ�าเป็น	

แต่เนื่องจากเราบอกว่าต้องมี	 Forward	Line	 เราก็ไปรบที่ลาวก่อน	ที่เขมรก่อน	

กล่าวคือเราก็ไปช่วยเขมรบ้าง	 ไปช่วยลาวบ้าง	 ไปเป็นลูกน้องอเมริกา	 ก็ได้เงิน

มาพอสมควร	 Forward	 Line	 Strategy	 ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร	 เพราะจริงๆ	

Security	 ของประเทศไทยมันจะมั่นคงก็ต่อเมื่อเพื่อนบ้านมั่นคง	 แล้วบางทีเรา

คิดถึงค�าว่า	คู่แข่งหรือ	Competitor	มากเกินไป

	 ถ้าเผื่อไปตื่นตระหนกว่าต่อไปเวียดนามเจริญ	 พม่าเจริญ	 และจะเป็น

คู่แข่งขันกับเมืองไทย	 ค�าถามต่อมาคือ	 ไม่ดีหรือ?	 ประเทศเพื่อนบ้านเจริญ		

มีเศรษฐกิจดีประเทศเพื่อนบ้านเขามีสันติภาพ	เขามีเสถียรภาพ	ไม่ดีหรือ?	มันดี

กับเมืองไทยทั้งนั้นถ้าเผื่อเศรษฐกิจเขาดีขึ้น	ก�าลังซื้อเขาก็มีมากขึ้น	และอย่างไร

กต็ามเรากย็งัอยูไ่ด้	เพราะยีส่บิปี	สามสบิปี	มนัไม่ได้ตามทนักนัง่ายๆ	เพราะสมยั

ใหม่เราต้องคิดใหม่แล้วครับ	 เราต้องส่งเสริมให้เศรษฐกิจของเพื่อนบ้านดีด้วย	

ช่วยส่งเสริมให้เขามีศักยภาพด้วย	ต้องส่งเสริมให้เขามีสันติภาพด้วย

	 แต่สมัยก่อนเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้ว	 อเมริกาก็เข้ามาใช้ประเทศเหล่านี้	

ถึงได้มีค�าว่า	สงครามตัวแทนหรือ	“Proxy	War”	ที่จริงอเมริกาเป็นใหญ่สามารถ

สูร้บกบัโซเวยีตได้	แต่กไ็ม่ได้สูร้บกนัโดยตรง	กม็าสูร้บกนัทีเ่วยีดนาม	แล้วผลเป็น

อย่างไร	 ท้ายที่สุดพวกประเทศเล็กก็เจ็บหมด	 จึงได้มีค�าว่า	 Proxy	War	 เพราะ	
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ต่างฝ่ายต่างสนบัสนนุให้ตกีนั	มนัธรุะอะไร	เวยีดนามเหนอืและเวยีดนามใต้มาสู้

รบกนั	ฝ่ายหนึง่สูร้บเพือ่สหภาพโซเวยีตกบัจนี	อกีฝ่ายหนึง่สูร้บเพือ่สหรฐัอเมรกิา	

แต่บอกว่าเป็นการสู้รบในนามของลัทธิ	ด้านหนึ่งของลัทธิ	Free	World	อีกด้าน

หนึ่งของลัทธิคอมมิวนิสต์	 คอมมิวนิสต์เองก็ไม่ได้เกิดในเอเชีย	 ลัทธิทุนนิยม	

กไ็ม่ใช่ของดเีสมอไป	แล้วเอาคนเวยีดนามมาตายเป็นล้านๆ	คน	สิง่เหล่านีผ้มว่า

คนไทยต้องเริม่คดิแล้ว	เราได้รบัอทิธพิลจากการโฆษณาชวนเชือ่ของโลกเสรมีาก

เหลือเกิน	มันช่วยไม่ได้	 เพราะคนเราฟังจากสิ่งที่มันไม่เป็นความจริง	ฟังมากๆ	

กเ็ชือ่	และยิง่ไปกว่านัน้เราเป็นคนทีพ่ดูความไม่จรงิ	แต่เรากลบัเชือ่ตวัเองว่าเป็น

ความจริง	สิ่งเหล่านี้อันตราย

	 เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะไม่มี	 Collective	 Security	 System	 อย่าง	

SEATO	 มันต้องมีอะไรมาทดแทน	 และการทดแทนตรงจุดนี้จะต้องไม่เป็นเรื่อง

ของการทหาร	 ท่านรัฐมนตรีถนัด	 จึงได้ริเริ่มตั้งองค์การ	 ASA	 (Association	 of	

Southeast	 Asia)	 ตอนแรกมี	 ไทย	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และหลังจากนั้นก็เกิด

ปัญหา	Konfrontasi	จากนโยบายของประธานาธบิดซีกูาร์โน	ซึง่คกุคามมาเลเซยี	

ซกูาร์โนถอืว่าฉนัใหญ่มาก	ซึง่เขากใ็หญ่จรงิ	ณ	ตอนนัน้	อย่างไรกด็พีวกเรากโ็ชคดี	

ที่ได้ผู้ใหญ่ที่มีความคิดไม่อิงแบบทหาร	 เป็นความคิดแบบพลเรือน	 โดยการยึด

หลักการใช้เหตุผล	โดยคุณถนัด	เป็นคนเริ่มต้นจัดตั้ง	ASEAN	เมื่อปี	ค.ศ.	1967	

มีห้าประเทศแรกเริ่ม	 ก็คือ	 ไทย	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

ในขณะนั้น	 นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของ	 ASEAN	 แต่ออกมาว่าเป็นความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	ฯลฯ	ไม่เอ่ยถึงเรื่องการเมือง	ทหารนั้นไม่เอ่ย

แน่นอน	แต่จริงๆ	แล้วอันนี้เป็นนโยบายที่เกี่ยวพันกัน	เพราะตอนนั้นนอกจาก

เรื่อง	 Konfrontasi	 แล้วก็ยังมีกรณีพิพาท	 “ซาบาห์”	 ที่สุลต่านซูลู	 ซึ่งอาศัยอยู่

ในฟิลิปปินส์มานาน	 อ้างว่าเป็นของฟิลิปปินส์	 ไม่ใช่ของมาเลเซีย	 เหตุผลก็คือ	

ซาบาห์มทีรพัยากรธรรมชาตมิากด้วย	แต่ปัญหาดงักล่าว	เดีย๋วนีก้ย็งัมอียู	่แต่จะ

ปะทุขึ้นมาเป็นปัญหาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นคงไม่มี

	 อาเซยีนจงึเป็นสิง่ทีเ่ราต้องส่งเสรมิรกัษาให้มวีวิฒันาการต่อไป	ทีผ่่านมา	

อาจจะเดินทางช้าหน่อย	 เราใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่าทิศทางที่เราไปควรจะเป็น

อย่างไร	 ตอนนั้นผมมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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แล้วก็ลาออกมา	 ตอนหลังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกเมื่อท�างานเอกชนก็ได้รับ

แต่งตั้งเป็นประธานใน	Task	force	เพื่อท�าแผน	Future	Direction	ของอาเซียน	

เราเสนอให้มี	Free	Trade	แต่ไม่มีรัฐบาลไหนเขาสนใจ	จนกระทั่งมาเป็นนายกฯ	

ลี	 กวนยู	 บอกผมว่าคุณเป็นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ที่มีประสบการณ์ทั้งจากภาครัฐบาลและจากภาคเอกชน	 น่าจะมีการ	

เอาเรือ่ง	ASEAN	Free	Trade	ทีค่ณะของคณุท�าขึน้มาเสนอต่อรฐับาลในอาเซยีน

ให้มีการท�าอย่างจริงจัง	 และใน	 ASEAN	 Summit	 ปี	 ค.ศ.	 1992	 ที่สิงคโปร์	

ผมก็เสนอแนวนโยบายต่อที่ประชุม	 นี่ก็ยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้ว	 และมันจะเป็น	

ตัวตนมากขึ้น	 แต่ถ้าเราจะไปเป็น	 ASEAN	 Economic	 Community	 นี่ต้อง	

จ�าไว้อย่างหนึง่ว่านโยบายเศรษฐกจิของอาเซยีนจะต้องไม่น�าไปสู	่Supranational	

Body	 ไม่น�าไปสู่	 Fully	 Integrated	 Political	 Body	 นั่นไม่ใช่เพราะทั้งจังหวะ	

ทั้งเหตุผล	มันไม่สมควรที่จะเป็น	Supranational	Body	ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ประเทศ

อาเซียนโดยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พึ่งผ่านพ้น	 Colonial	 Era	 มา	 เพิ่งได้รับ

อิสรภาพมา	 เพราะฉะนั้นคุณจะบอกให้เขาลืมเรื่อง	 Sovereignty	 ให้เขามอบ	

Sovereignty	 ให้องค์กรที่อยู่เหนือเขา	 เขาคงท�าไม่ได้	 แม้แต่อังกฤษตอนนี้เอง	

ก็ยังไม่ยอมในเรื่องเงินสกุล	 EU	 เพราะฉะนั้นไม่ไปนะ	 เรื่อง	 Supranational	

Body	เราไม่เป็นแบบ	EU	จะไม่มี	Political	 Integration	แม้แต่	One	Common		

Currency	 ก็คงจะไปยาก	 เพราะเมื่อคุณจะท�าระบบดังกล่าวแล้วคุณก็จะต้อง	

บูรณาการนโยบายการเงินและการคลังเข้าด้วยกัน	ซึ่งค่อนข้างจะยาก	แต่เราจะ

เป็นลักษณะที่ให้เป็นพื้นที่คล้ายพื้นที่เดียวกันมากขึ้น	 ให้มีการเคลื่อนไหวของ

เรื่องเงินก็ดี	เรื่องแรงงานก็ดี	เรื่องการลงทุนต่างๆ	ให้มากกว่าแต่ก่อน	ภาษีก็ลด

น้อยลงไป

	 ตอนนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องการศึกษาของเราไม่ดี	 ผมไม่ว่า	 บางคนพูดถึง

เรื่องภาษาอังกฤษเราอ่อน	 ผมไม่ได้จะบอกว่าภาษาอังกฤษเราแข็งนะ	 แต่ถ้า

เราจะเข้า	 ASEAN	 Economic	 Community	 มันมีสิ่งที่ต้องท�าอีกมากมาย	 มัน

ไม่ใช่เรื่องภาษาแต่เพียงอย่างเดียว	 และเมื่อเริ่มต้นการสัมมนาผมก็ดีใจว่าที่

ท่านอธิการบดีได้พูดว่า	 65	 ปีที่แล้วคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่ค่อนข้างเล็ก	

เพราะเกดิหลงัจฬุาฯ	ผมเคยสอนทีร่ฐัศาสตร์จฬุาฯ	แต่บดันีม้สีถาบนัศกึษาแต่ละ
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ประเทศ	แต่ละพืน้ทีม่ากกว่าจฬุาฯ	อย่างไรกด็เีรือ่งภาษานีผ้มอยากจะบอกว่าสิง่

แรกและเป็นกลไกทีเ่ราควรเรยีนรูค้อืการเรยีนภาษาต่างประเทศทีเ่ป็นภาษาของ

ประเทศเพื่อนบ้าน	แม้แต่กระทรวงการต่างประเทศ	จนบัดนี้ก็ยังส่งนักเรียนทุน	

ไปฝรั่งเศส	 ไปอังกฤษ	 ไปอเมริกา	 การแต่งตั้งทูตก็เหมือนกัน	 หลายครั้งหลาย

คราวพอเป็นทตูประจ�าประเทศเพือ่นบ้านส�าคญักจ็ะส่งทตูใหม่ๆ	ไป	แต่ก่อนทตู

ที่อาวุโส	หน่อยมีความรู้กว้างขวาง	มีประสบการณ์	ก็จะส่งไปประเทศใหญ่	เช่น	

ยโุรปและสหรฐัอเมรกิา	ขณะนีร้ฐับาลนี	้ส่งทตูใหม่เอีย่ม	ไม่เคยเป็นทตูทีไ่หนเลย	

ไปที่ลอนดอน	ผมว่าอาเซียนส�าคัญแล้ว	และคงจะเป็นเช่นนั้นต่อไป	แต่เราต้อง

จับให้ถูกว่า	 ถ้าเผื่อเราต้องการเป็นประเทศสมาชิกที่ดี	 นโยบายภายในของไทย

กับนโยบายต่างประเทศของไทยมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วย	 เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่แน่ใจ

ว่าประเทศไทยมีนโยบายต่างประเทศหรือไม่

	 ตอนที่ผมอยู ่กระทรวงการต่างประเทศเป็นปลัด	 เวลาไปเจรจาที่

เวียดนาม	 หรือเวลาไปเจรจาที่ไหนผมอายเขา	 เมื่อไปอยู่ในห้องประชุม	 นี่เรา

รู้เลยว่าคนของเขาข้างหลังนี่รู้ภาษาไทยหมด	 เมื่อผมไปเจรจาที่เวียดนาม	 เพื่อ

ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเวียดนามไปวันแรกๆ	 เวียดนามเรียกร้องเอานู่นเอานี่	

เครื่องบินเวียดนามใต้ที่บินมาอยู่ที่เมืองไทย	หลายสิบล�า	ต้องคืนเขา	ต้องจ่าย

ค่าปฏิกรรมสงคราม	 ผมลุกขึ้นบอกเขาว่าผมมาตัวเปล่า	 แล้วก็โชว์กระเป๋าว่า

ไม่มีอะไรเลย	ที่มาได้นี่ก็ดีจะตายไปแล้ว	เพราะว่าทหารก็ไม่อยากให้มา	คนไทย

ก็ยังเห็นเวียดนามเป็นศัตรู	 ผมบอกรัฐมนตรีต่างประเทศพิชัยเลยว่าอย่างนี้อยู่

ไม่ได้แล้ว	 อย่างนั้นพรุ่งนี้สั่งเครื่องบินเตรียมตัวกลับบ้าน	 คืนนั้นตอนดึก	 เขา	

(เวยีดนาม-บรรณาธกิาร)	มาปลกุผมบอกพรุง่นีข้อเจรจาเพิม่เตมิ	เขาเข้าใจภาษา

ไทย	ไปเขมร	เขากร็ูภ้าษาไทย	ไปจนีเขากร็ู้ภาษาไทย	ไปลาว	ไปพม่าเขากร็ู้ภาษา

ไทย	คอืคนของเขาเรยีนภาษาไทยกนัหมด	ขณะนีม้นีกัเรยีนจนีอยูใ่นไทยกว่าสอง

หมืน่คน	ข้าราชการจนีทีป่ระจ�าทีส่ถานทตูกพ็ดูภาษาไทยคล่อง	ของเรากด็ขีึน้นะ	

เดี๋ยวนี้จุฬาฯ	 เรียนภาษาจีนดีนะ	 เข้ามาอยู่กระทรวงการต่างประเทศหลายคน	

แต่ที่ผมเป็นห่วงคือเราไม่เห็นจะสนใจภาษามลายู	ภาษาอินโดนีเซีย	ภาษาเขมร	

ภาษาเวียดนามเลย	ขอโทษนะที่ผมพูดโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน	ยังพูดได้ถึงสี่สิบ

นาที	 นี่ถ้าเผื่อว่าผมเตรียมทุกท่านคงไม่ได้กลับบ้าน	 ขอฝากข้อคิดไว้	 ไม่ใช่สิ่งที่
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ผมคิดมาเองนะ	 แต่พอพูดถึงเรื่องการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ	 ขอเอ่ยถึง

ค�าพูดของรัฐบุรุษอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก	“England	has	no	permanent	

friends,	only	permanent	interests”	แล้วกก็ลบัไปเรือ่งของผลประโยชน์แห่งชาติ	

ขอบคุณครับ



การต่างประเทศไทยร่วมสมัย:.พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ:.หน้า.18-36

นโยบายต่างประเทศไทยต่อลาว:.

วิกฤตการณ์ซีโต้.และแถลงการณ์ร่วม

รัสก์-ถนัด.มีนาคม.19621.
.

     ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร2

	
1
	ตดัตอนและเรยีบเรยีงจาก	สรุชยั	ศริไิกร,	การพฒันาเศรษฐกจิและการเมอืงลาว	(กรงุเทพฯ:	

โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,	2542),	43-62.	

	
2
	กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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	 ในวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1962	 ทหารฝ่ายประเทศลาวและ

เวียดนามเหนือได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงสนามบินเมืองหลวงน�้าทา3	 โดยอ้างว่า		

นายพลพูมี	 หน่อสะหวันได้ใช้สนามบินน�า้ทาเป็นฐานโจมตีพื้นที่ของฝ่ายปเทด	

ลาวและใช้เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดหมู่บ้านต่างๆ	 ในเขตปเทดลาวมาหลาย

เดือน4	 เจ้าบุญอุ้ม	ณ	จ�าปาสัก	อาศัยเหตุที่ฝ่ายปเทดลาวโจมตีสนามบินหลวง	

น�า้ทาเป็นข้ออ้างปฏเิสธค�าเชญิของเจ้ามหาชวีติ	ไม่เข้าร่วมประชมุเพือ่เจรจาเรือ่ง

การแบ่งต�าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลผสมสามฝ่ายของลาวที่นครหลวงพระบาง	

นายพลพมูอ้ีางว่าทหารเวยีดนามเหนอืและจนีจ�านวนมากได้ช่วยฝ่ายปเทดลาว

โจมตสีนามบนิเมอืงหลวงน�า้ทา	นายกรฐัมนตรจีอมพลสฤษดิ	์ธนะรชัต์	ของไทย

จึงมีความหวั่นวิตกและหวาดกลัวว่า	 ถ้าฝ่ายปเทดลาวยึดเมืองหลวงน�า้ทาและ

แขวงหลวงน�้าทาทั้งหมดได้	 จีนคอมมิวนิสต์จะแทรกซึมเข้ามาสนับสนุนพรรค

คอมมวินสิต์ไทยผ่านทางจงัหวดัน่านได้โดยง่าย5	ประกอบกบัเจ้าสวุนัพมูาได้ตกลง	

ให้จีนสร้างถนนจากเมืองลาของจีนเข้ามายังภาคเหนือของลาวในแขวงพงสาลี6		

	
3
	หลวงน�้าทาเป็นเมืองหลวงของแขวงหลวงน�้าทาในภาคเหนือของลาวและอยู่ห่างจาก

ชายแดนจีนเพียง	15	ไมล์	

	
4
	Surachai	 Sirikrai.	 “Thai-American	 Relations	 in	 the	 Laotian	 Crisis	 1960-1962,”		

(Unpublished	Ph.D.	Dissertation,	State	University	of	New	York	at	Binghamton),	1979,	

264.	

	
5
	Ibid,	p.	266.	

	
6
	จอมพลสฤษดิ์แสดงทัศนคติความหวาดกลัวการขยายตัวของจีนคอมมิวนิสต์ในเดือน

ตุลาคม	 ค.ศ.	 1961	 สอดคล้องกับทัศนคติของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ		

นายเชสเตอร์	โบว์ลส์	ซึ่งได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ และ	บางกอกโพสต์ในต้น

เดือนตุลาคม	1961	นายเชสเตอร์	 โบว์ลส์	 กล่าวว่า	 “จีนประสบปัญหาการเก็บเกี่ยวข้าว

มา	3	ปีตดิต่อกนั	ได้รบัความช่วยเหลอือย่างจ�ากดัจากต่างประเทศและมปีระชากรเพิม่ขึน้

อย่างรวดเรว็	ดงันัน้จนีอาจขยายอ�านาจสูเ่อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เพือ่ยดึครองพืน้ทีซ่ึง่เป็น

แหล่งอาหารและดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เพื่อความอยู่รอดของจีน”	 แต่การวิเคราะห์เช่นนี้	

ได้รับการปฏิเสธอย่างรุนแรงจากนายพลเชนยี	 รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน	 ซึ่งกล่าวว่า	

“จีนสามารถเอาชนะปัญหาเรื่องปากท้องด้วยการผลิตอาหารของตนเอง”	 (Bangkok	

Post,	October	5,	1961;	Bangkok Post,	October	12,	1961)	นอกจากนี้จอมพลสฤษดิ์

แสดงความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าสุวันพูมาที่ด�าเนินนโยบายเป็นกลางคบค้ากับจีน	 โซเวียต	
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ดงันัน้ในวนัที	่13	กมุภาพนัธ์	ค.ศ.	1962	จอมพลสฤษดิจ์งึส่งทหารไทยไปป้องกนั

จังหวัดน่านอย่างเร่งด่วน	 จอมพลสฤษดิ์ไม่พอใจว่าคณะกรรมการควบคุมดูแล

การหยุดยิงในลาวที่ไม่สามารถดูแลการละเมิดการหยุดยิงที่ตกลงกันตั้งแต่วันที่	

3	พฤษภาคม	ค.ศ.	1961	ได้	และไม่พอใจที่สหรัฐฯ	ไม่สนใจช่วยเหลือนายพล

พูมีป้องกันเมืองหลวงน�้าทา	 แต่ในทางตรงกันข้าม	ทูตพิเศษของประธานาธิบดี

เคนเนดี้คือ	นายเอเวอร์เรลล์	ฮาร์ริแมน	(Averrell	Harriman)	ผู้ท�าหน้าที่ดูแลการ

เจรจากลบัด�าเนนิมาตรการต่างๆ	เพือ่กดดนันายพลพมูใีห้เข้าร่วมเจรจาได้เสนอ

ให้ประธานาธบิดเีคนเนดีต้ดัเงนิช่วยเหลอืของสหรฐัฯ	ต่อรฐับาลลาวมลูค่าเดอืน

ละ	3	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และได้โยกย้ายเจค	ฮาเซย์	 (Jack	Hazey)	 เจ้าหน้าที่	

ซี.ไอ.เอ.คนสนิทของนายพลพูมีออกจากลาว7	 และปฏิเสธข้อเรียกร้องของ

นายพลพูมีที่ขอให้ซีโต้ส่งทหารเข้าไปช่วยป้องกันลาวจากการโจมตีของฝ่าย

คอมมิวนิสต์	หรือแม้แต่การร้องเรียนไปยังองค์การสหประชาชาติ8	ผู้น�าสหรัฐฯ		

เวียดนามเหนือและประเทศตะวันตก	 และไม่ไว้วางใจขบวนการปเทดลาวที่มีความ	

ใกล้ชดิกบัจนีและเวยีดนามเหนอื	จอมพลสฤษดิเ์หน็ว่าความใกล้ชดิระหว่างเจ้าสวุนัพมูากบั

เจ้าสุพานุวงจะท�าให้เจ้าสุวันพูมาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าสุพานุวง	นอกจากนี้	ความ

ต้องการของเจ้าสุวันพูมาที่ต้องการจะร่วมมือกับเจ้าสุพานุวงและเวียดนามเหนือ	 ท�าให้

เจ้าสุวันพูมาละเลยการแทรกซึมของทหารเวียดนามเหนือในกองก�าลังของฝ่ายปเทดลาว

ในเดอืนสงิหาคม	ค.ศ.	1961	เจ้าหน้าทีส่หรฐัฯ	ได้ประมาณว่าเวยีดนามเหนอืมกี�าลงัทหาร

ติดอาวุธและหน่วยช่วยรบในแขวงซ�าเหนือ	1,000	คน	1,200-1,500	คนที่บ้านเลียง	และ	

400	คนที่ทุ่งไหหิน	พร้อมด้วยรถถัง	พาหนะล�าเลียงพล	50	คัน	 ในเดือนตุลาคม	1961	

จีนได้ตั้งที่ท�าการเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่แก่งไก	่ เมืองหลวงของฝ่ายปเทดลาวในแขวง

พงสาลี	และฝ่ายปเทดลาวตั้งกงสุลที่นครคุนหมิง	มณฑลยูนนาน	ในเดือนเมษายน	ค.ศ.	

1961	 เจ้าสุวันพูมาได้ท�าข้อตกลงความช่วยเหลือกับเวียดนามเหนือหลายฉบับ	 ซึ่งท�าให้

เวียดนามเหนือสามารถให้การช่วยเหลือฝ่ายปเทดลาวได้โดยสะดวก	

	
7
	สตีเวนสันเชื่อว่าแจค	 ฮาเซย์	 เป็นตัวการส�าคัญที่ยุยงให้นายพลพูมีเสริมสร้างก�าลังทหาร

ที่เมืองหลวงน�้าทาและต่อต้านการจัดตั้งรัฐบาลผสมสามฝ่าย	 และเป็นผู้เอางบฯ	 ลับของ

ซี.ไอ.เอ.จ่ายให้แก่นายพลพูมีเมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ	 ตัดงบความช่วยเหลือรัฐบาลลาวเจ้า

บุญอุ้ม	(Charles	A.	Stevenson,	The End of Nowhere: American Policy Toward Laos 

Since 1954	(Boston,	Mass.;	Beacon	Press,	1972),	170.	

	
8
	Surachai	Sirikrai,	op.cit.,	269.	
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ได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษและสหภาพโซเวียต	 ที่สนับสนุนเรื่องการจัดตั้ง

รัฐบาลผสมสามฝ่ายในลาว	 และมองว่านายพลพูมีและเจ้าบุญอุ้มพยายามใช้

กลยุทธ์ต่างๆ	 เพื่อถ่วงเวลาการเจรจาซึ่งไม่เป็นผลดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�า

ของสหรัฐฯ	 อังกฤษและสหภาพโซเวียตในขณะนั้นเห็นว่า	 การละเมิดการหยุด

ยิงและวิกฤตการณ์ที่หลวงน�้าทาเกิดจากการยั่วยุและโจมตีของฝ่ายนายพลพูมี	

และต้องการให้ผูแ้ทนของลาวทัง้สามฝ่ายไปเจรจากนัทีทุ่ง่ไหหนิ	ตามค�าเชญิของ	

เจ้าสุวันพูมา9	

	 เมื่อจอห์น	 เอฟ.	 เคนเนดี้	 เข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของ

สหรัฐฯ	แทนประธานาธิบดีไอเซ็นฮาวร์	ในต้นปี	ค.ศ.	1961	เขาต้องเผชิญหน้า

กบัฝ่ายคอมมวินสิต์ในปัญหาระหว่างประเทศทีส่�าคญัๆ	4	ปัญหาในเวลาเดยีวกนั

คอื	ปัญหาเบอร์ลนิ	ปัญหาควิบา	ปัญหาคองโก	และปัญหาลาว	ในสีปั่ญหานีผู้น้�า

สหรัฐฯ	และโซเวียตมีความเห็นตรงกันว่า	ปัญหาลาวมีความส�าคัญน้อยที่สุด

	 ประธานาธบิดไีอเซน็ฮาวร์มคีวามห่วงใยสถานการณ์ในเอเชยีโดยเฉพาะ

อย่างยิง่	หนึง่วนัก่อนทีจ่อห์น	เอฟ.	เคนเนดี	้จะเข้ารบัต�าแหน่งเป็นประธานาธบิดี

คนใหม่ของสหรัฐฯ	ในวันที่	19	มกราคม	ค.ศ.	1961	ประธานาธิบดีไอเซ็นฮาวร์

ให้ค�าแนะน�าเรื่องนโยบายต่างประเทศที่ส�าคัญสองชิ้นแก่เคนเนดี้และคณะว่า	

ประการที่หนึ่ง	สหรัฐฯ	อย่าให้การรับรองแก่จีนคอมมิวนิสต์	ประการที่สอง	ส่ง

ทหารสหรัฐฯ	 เข้าไปในลาวโดย	 “ร่วมกับทหารของประเทศอื่นๆ	 ถ้าเป็นไปได้	

หรือถ้าจ�าเป็นส่งเข้าไปเองล�าพังประเทศเดียว”10	 ประธานาธิบดีไอเซ็นฮาวร์

กล่าวว่าสาเหตทุีเ่ขาไม่ได้ส่งทหารสหรฐัฯ	เข้าไปในลาวเพราะมองเหน็ว่าลาวเป็น

ปัญหาระยะยาวซึง่ควรจะปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องประธานาธบิดสีหรฐัฯ	คนใหม่11	

แต่ประธานาธิบดีเคนเนดี้และคณะผู้บริหารของเขามีความเห็นว่า	 “ลาวไม่ใช่

ประเทศที่มีคุณค่าส�าหรับการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ�านาจ”	 และเห็นว่า	

นโยบายของรฐับาลสหรฐัฯ	ชดุก่อนทีต้่องการให้ลาวเป็นทีม่ัน่ส�าหรบัการต่อต้าน

	
9
	Ibid,	และ	Bangkok Post,	February	6,	1962.	

	
10
	Dean	Rusk,	Richard	Rusk	and	Daniel	S.	Papp,	As I Saw It	(New	York:	W.W.	Norton	

and	Company,	1990),	428.	

	
11
	Ibid.	
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คอมมิวนิสต์เป็นนโยบายที่ไม่เหมาะสม12	 เพราะลาวไม่มีทางออกทะเล	 ไม่มี

ท่าเรือ	 ถนน	 และทางรถไฟ	 เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามใต้แล้ว	 เวียดนามใต้

มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมที่จะเป็นฐานยืนหยัดต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่ดี

กว่าลาวและยงัมกีองทพัทีเ่ป็นทหารอาชพีมากกว่าลาว	ในขณะทีป่ระธานาธบิดี		

ครุสชอฟของสหภาพโซเวียตก็ต้องการให้มีการเจรจาให้ลาววางตัวเป็นกลาง		

ครุสชอฟมีความเชื่อมั่นว่า	 ไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อนในลาวแต่ประการใด	 เขาได้

บอกกับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ	 ประจ�ากรุงมอสโคว์คือเลเวลลินท์	 ทอมพ์สันว่า		

“จะไปเสีย่งในลาวท�าไม	ลาวจะร่วงหล่นลงมาสูห่น้าตกัของเราเหมอืนผลแอปเป้ิล

ที่สุกงอม”13	

	 ดงันัน้ประธานาธบิดเีคนเนดีจ้งึตดัสนิใจสนบัสนนุให้ลาวเป็นกลางแทน

การสนับสนุนรัฐบาลลาวฝ่ายขวา	 ทั้งสหรัฐฯ	 และโซเวียตจะถอนตัวออกจาก

ประเทศลาวและปล่อยให้ไทยและเวียดนามเหนือมีอิทธิพลต่อลาวในบริเวณ

พรมแดนที่ติดต่อกับลาว	 ผู้น�าสหรัฐฯ	 หวังว่าเจ้าสุวันพูมาจะสามารถรักษา	

ดินแดนลาวส่วนใหญ่ให้เป็นกลาง	มีอิสรภาพ	และเป็น	“เกาะแห่งสันติภาพ”	ใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	และเป็น	“เขตกนัชน”	ระหว่างเวยีดนามเหนอืกบัประเทศ	

เพื่อนบ้าน14	

วิกฤตการณ์ซีโต้
	 แต่จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 และรัฐมนตรีถนัด	 คอมันตร์	 ของไทย	

มคีวามหวาดระแวงจนีคอมมวินสิต์และเชือ่ค�ากล่าวอ้างของนายพลพมูว่ีาทหาร

จีนและเวียดนามเหนือช่วยเหลือฝ่ายปเทดลาว	 ผู้น�าไทยจึงต้องการให้ซีโต้	

ส่งทหารเข้าไปในลาวเพือ่ช่วยนายพลพมูต่ีอสูก้บัฝ่ายคอมมวินสิต์	แต่ผูแ้ทนของ

อังกฤษและฝรั่งเศสคัดค้านไม่ยอมให้ซีโต้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลาวโดยอ้างว่าเป็น

	
12
	Arthur	Schlesinger,	A Thousand Days: John F. Kennedy in the White House	(Boston:	

Houghton	Mifflin,	1965),	368.	

	
13
	Roger	Hilsman.	To Move a Nation: The Politics of Foreign Policy in the Administration 

of John F. Kennedy	(Garden	City,	N.Y.:	Doubleday,	1967),	130.	
	14

	Dean	Rusk,	op.cit.,	429.	
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สงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆ	 ภายในลาว	 และไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า

ทหารจีนและเวียดนามเหนือช่วยฝ่ายปเทดลาว15	 การคัดค้านของอังกฤษและ

ฝรั่งเศสจึงเท่ากับเป็นการยับยั้งการตัดสินใจของซีโต้ซึ่งมีระเบียบว่าต้องใช้เสียง

ฉนัทามตใินการออกเสยีง	ดงันัน้	ในเดอืนมกราคม	ค.ศ.	1962	นายถนดั	คอมนัตร์	

จึงเรียกร้องให้ซีโต้ยกเลิกสิทธิวีโต้มิฉะนั้นแล้วไทยจะถอนตัวออกจากซีโต้16		

ในต้นเดอืนกมุภาพนัธ์	ค.ศ.	1962	นายพจน์	สารสนิ	เลขาธกิารของซโีต้กไ็ด้กล่าว

เตือนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ	ประจ�าประเทศไทยคือ	จอห์น	ยัง	 (John	Young)		

ให้เร่งตัดสินเรื่องการยกเลิกสิทธิวีโต้ในการออกเสียงของซีโต้17	 จอมพลสฤษดิ์	

ก็เคยบอกทูตยังด้วยตนเองว่า	สหรัฐฯ	จะต้องเลือกเอาระหว่าง	“ซีโต้ที่ไม่มีวีโต้

หรือไม่มีซีโต้”18	แต่ทูตสหรัฐฯ	ก็พยายามให้ค�ามั่นสัญญากับผู้น�าไทยว่าสหรัฐฯ	

จะปกป้องไทยภายใต้สนธสิญัญาของซโีต้	(หรอืกตกิาสญัญากรงุมะนลิา)	รวมทัง้	

แสดงจดหมายรับรองจากประธานาธิบดีเคนเนดี้ต่อจอมพลสฤษดิ์ด้วยว่า	

สหรัฐฯ	จะช่วยเหลือป้องกันประเทศไทยเหมือนกับที่สหรัฐฯ	ช่วยเหลือป้องกัน

เวียดนามใต้	 แต่ไม่ระบุชัดเจนลงไปว่าสหรัฐฯ	 พร้อมจะช่วยเหลือประเทศไทย

โดยล�าพัง	 จอมพลสฤษดิ์จึงตอบปฏิเสธอย่างรุนแรงว่า	 “ไม่,	 ซีโต้ไม่มีประโยชน์	

เราไม่ต้องการค�ามั่นสัญญาของท่านภายในซีโต้	 เราต้องการสัญญาจากสหรัฐฯ	

โดยตรง”19	

	 ความไม่พอใจของผูน้�าไทยอย่างรนุแรงต่อบทบาทของสหรฐัฯ	และซโีต้

ในลาว	รวมทัง้การขูข่องไทยทีจ่ะถอนตวัออกจากซโีต้	การส่งทหารไปจงัหวดัน่าน

โดยไม่ปรึกษาซีโต้และการแอบส่งระเบิดและชนวนระเบิดของไทยให้แก่นายพล	

พูมี	 หน่อสะหวันอย่างลับๆ	 ท�าให้ผู้น�าสหรัฐฯ	 ตระหนักว่าผู้น�าไทยมีความ

หวาดกลวัต่อเหตกุารณ์ในลาวและการแทรกแซงของคอมมวินสิต์จนีอย่างจรงิจงั		

ถ้าไทยถอนตัวจากซีโต้หรือบีบบังคับให้อังกฤษและฝรั่งเศสถอนตัวจากซีโต้	

	
15
	Surachai	Sirikrai,	op.cit.,	272-275.	

	
16
	Ibid,	274.	

	
17
	Ibid,	274.	

	
18
	Ibid,	280.	

	
19
	Ibid,	277-278.	
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องค์การซีโต้ก็จะล้มลงซึ่งจะท�าให้สหรัฐฯ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

เพราะสหรัฐฯ จะไม่มีองค์การระหว่างประเทศอย่างซีโต้รองรับความชอบธรรม

ทางกฎหมายระหว่างประเทศในการเข้ามาแทรกแซงในความขัดแย้งต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขาดความเชื่อถือและขาดมิตรประเทศในการ

ช่วยป้องกนัการขยายตวัของคอมมวินสิต์ ประเทศไทยอาจเลอืกนโยบายวางตวั

เป็นกลางหรอืจดัตัง้องค์กรความร่วมมอืในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ขึน้มา

ใหม่โดยไม่พึ่งพาอาศัยสหรัฐฯ	 อังกฤษ	 และฝรั่งเศส	 ในปลายเดือนกุมภาพันธ์	

ค.ศ.	 1962	 สหรัฐฯ	 ได้ส่งทหารนาวิกโยธิน	 1,500	นาย	มายังจังหวัดอุดรธานี

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ไทย	แต่ก็ไม่มีประโยชน์

	 ดังนั้นในวันที่	27	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1962	ผู้น�าของสหรัฐฯ	จึงตัดสินใจ

ให้ไทยส่งคณะผูแ้ทนไทยไปเจรจากบัสหรฐัฯ	ทีก่รงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	คณะผูแ้ทนไทย

ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศ	พ.อ.	 (พิเศษ)	 ถนัด	 คอมันตร์	 นายอานันท์	

ปันยารชุน	 เลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศ	 และพลเอกวัลลภ	 โรจนวิสุทธิ์	 เจ้า

กรมข่าวทหาร	 ได้เจรจากับผู้แทนของสหรัฐฯ	 เป็นเวลา	 6	 วัน	 และในที่สุดได้

ออก	“แถลงการณ์ร่วมรัสก์-ถนัด”	ในวันที่	6	มีนาคม	ค.ศ.	1961	มีสาระส�าคัญ

ว่า	 รัฐมนตรีสหรัฐฯ	ยืนยันว่าสหรัฐฯ	มีข้อผูกพันตามมาตราที่	 4	 (1)	 ของสนธิ

สัญญาซีโต้นั้น	“ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประเทศสมาชิกอื่นๆ	ในสัญญา	

เพราะข้อผูกพันดังกล่าวเป็นทั้งข้อผูกพันปัจเจกประเทศและพหุภาคี”

	 ดังนั้นถ้าประเทศไทยถูกคอมมิวนิสต์รุกราน	สหรัฐฯ	สามารถให้ความ

ช่วยเหลอืประเทศไทยได้โดยล�าพงั	หรอืโดยร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิซโีต้อืน่ๆ20

ค�ามั่นสัญญาในแถลงการณ์ร่วมรัสก์-ถนัดที่เปิดเผยต่อสังคมโลกดังกล่าว	ท�าให้

จอมพลสฤษดิ	์ธนะรชัต์	มคีวามพอใจและยตุกิารขูจ่ะลาออกจากซโีต้	นอกจากนี้	

สหรัฐฯ	 ยังได้เพิ่มความช่วยเหลือทางทหารแก่ไทยอีก	 13	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

และช่วยจัดตั้งกองพันหน่วยรบพิเศษป่าหวายที่จังหวัดลพบุรี	 เพื่อท�าสงคราม	

จรยุทธ์ป้องกันการแทรกซึมจากฝ่ายคอมมิวนิสต์

	
20
	ดูรายละเอียดใน	Surachai	Sirikrai,	op.cit.,	289-305.	
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สัญญาเจนีวา.1962.
	 จอมพลสฤษดิ์จึงร่วมมือกับสหรัฐฯ	 กดดันให้นายพลพูมีร่วมเจรจา	

จัดตั้งรัฐบาลผสมสามฝ่ายที่ทุ่งไหหินในวันที่	 23	กรกฎาคม	ค.ศ.	1962	ผู้แทน

ลาวสามฝ่ายสามารถลงนามในสนธิสัญญาที่กรุงเจนีวาโดยตกลงให้ลาวเป็น	

กลางและสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมแห่งชาติได้ในวันที่	12	มิถุนายน	ค.ศ.	1962	

อย่างไรก็ตามสนธิสัญญาเจนีวา	 1962	 สร้างสันติภาพให้แก่ลาวได้ไม่ถึง	 2	 ปี		

ฝ่ายต่างๆ	ก็กลับมาสู้รบกันใหม่	เมื่อสหรัฐฯ	ตัดสินใจทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือ

ในเดือนตุลาคม	ค.ศ.	1964	ท�าให้สงครามเวียดนามขยายตัว	

	 หลังการเซ็นสัญญาเจนีวา	 1962	 สันติภาพในลาวเริ่มสั่นคลอนในปี		

ค.ศ.	 1963	 เมื่อกองก�าลังฝ่ายเป็นกลางของเจ้าสุวันพูมาซึ่งมีอยู่สองกลุ่มเริ่ม	

ขัดแย้งและต่อสู้กันเองระหว่างกลุ่มนายพลกองแลที่เอียงขวา	 และกลุ่มพันเอก

เดือน	 สีปะเสิด	 ที่เอียงซ้าย	 นับแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน	 ค.ศ.	 1963	 คน

ของฝ่ายกองแลและ	 พันเอกเดือนต่างถูกลอบสังหารไปหลายคน	 โดยต่างฝ่าย	

ต่างกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้าม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐมนตรี	

ต่างประเทศของฝ่ายเป็นกลางทีเ่อยีงซ้าย	กนิมิ	พลเสนา	ถกูลอบสงัหาร	นอกจากนัน้	

พนัเอกเดอืนยงัไม่พอใจทีก่องแลได้ร่วมมอืกบันายพลพมู	ีหน่อสะหวนั	ยดึเมอืง

ท่าทมซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งของทุ่งไหหินจากฝ่ายของพันเอกเดือน

	 การลอบสังหารรัฐมนตรีกินิม	 พลเสนา	 ท�าให้รัฐมนตรีฝ่ายปเทดลาว

สองคนได้เดนิทางออกจากนครเวยีงจนัทน์กลบัไปยงัฐานทีม่ัน่ของฝ่ายปเทดลาว

ที่แก่งไก่ในแขวงช�าเหนือเพื่อความปลอดภัยโดยปล่อยให้ที่นั่งรัฐมนตรีว่างเอา

ไว้	 นายกรัฐมนตรีสุวันพูมาพยายามจะเจรจาให้รัฐมนตรีฝ่ายปเทดลาวกลับเข้า

ท�างานเพือ่รกัษารฐับาลผสมเอาไว้แต่ไม่ส�าเรจ็	ในขณะทีก่�าลงัทหารของนายพล

กองแลและพันเอกเดือนก็ยังคงต่อสู้กันในเขตทุ่งไหหิน

	 ในวนัที	่18	เมษายน	ค.ศ.	1964	เจ้าสวุนัพมูา	เจ้าสพุานวุง	และนายพล	

พูมีได้ประชุมกันที่ทุ ่งไหหินเพื่อตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมใหม่ที่หลวงพระบาง	

และจะตกลงกันให้หลวงพระบางเป็นกลางด้วยเพื่อความปลอดภัยของรัฐมนตรี	
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ฝ่ายปเทดลาว21	แต่ในวันรุ่งขึ้นคือ	19	เมษายน	ค.ศ.	1964	นายพลกุประสิดได้

ท�าการปฏิวัติยึดอ�านาจจากนายพลพูมี	หน่อสะหวัน	ที่นครเวียงจันทน์	นายพล

พูมีไม่มีก�าลังทหารเพียงพอจะยึดเวียงจันทน์คืนได้	 จึงหลบหนีออกจากลาวสู่

ประเทศไทยและสูญเสียอ�านาจทางการเมืองในลาวตั้งแต่นั้นมา

	 ทูตสหรัฐฯ	 และอังกฤษประจ�าลาวได้ขอร้องให้นายพลกุประสิดปล่อย

ตัวนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวันพูมาและให้เป็นนายกรัฐมนตรีลาวต่อไป	และนายพล

กุประสิดกลายมาเป็นผู้มีอ�านาจทางการทหารแทน	 นายพลพูมี	 หน่อสะหวัน	

การปฏิวัติของนายพลกุประสิดในปี	 ค.ศ.	 1964	 มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

การเมืองและความมั่นคงของลาว	 เพราะนายพลกุประสิดได้ปรับปรุงรัฐบาล

ผสมที่เหลือใหม่โดยการแต่งตั้งนายพลฝ่ายขวา	 9	 คน	 เป็นรัฐมนตรี	 ในขณะที่

ฝ่ายเป็นกลางมีเหลือเพียงคนเดียว	 ดังนั้น	 รัฐบาลชุดใหม่ของเจ้าสุวันพูมาจึง

เอียงขวาไปทันที	 นอกจากนี้	 เขายังได้ท�าให้กองก�าลังทหารฝ่ายขวาอ่อนแอลง	

เมื่อเขาได้ปลดนายทหารของนายพลพูมีหลายคนซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถใน

การป้องกันประเทศออกจากต�าแหน่งโดยเฉพาะนายพลค�าคง	ผู้บัญชาการกอง

ก�าลังภาคเหนือซึ่งดูแลกองทัพภาค	1,	 2	 และ	 5	ที่ท�าหน้าที่ต่อสู้กับฝ่ายปเทด	

ลาวและทหารเวยีดนามเหนอืในแขวงซ�าเหนอื	และทุง่ไหหนิในแขวงเชยีงขวาง22	

และประการสุดท้าย	 เขาได้ท�าลายความเป็นอิสระของกองก�าลังทหารฝ่ายเป็น	

กลาง	กล่าวคอื	นายพลกปุระสดิได้มคี�าสัง่ให้กองก�าลงัทหารของฝ่ายเป็นกลางที่	

ทุง่ไหหนิต้องรวมตวักบัทหารของฝ่ายรฐับาลทนัที	ค�าสัง่นีท้�าให้ทหารของนายพล

กองแลทีทุ่ง่ไหหนิไม่พอใจเป็นอย่างมาก	ดงันัน้ในเดอืนพฤษภาคม	1964	ทหาร	6	

กองพนัของนายพลกองแลจงึหลบหนไีปเข้ากบัทหารของฝ่ายพนัเอกเดอืน	ท�าให้	

	

	21
	Peter	Dale	Scott,	“Laos:	The	Story	Nixon	Won’t	Tell,”	 in	Conflict in Indochina: A 

Reader on the Widening War in Laos and Cambodia	(N.Y.:	Vintage	Books,	1970),	

282.	(ปีเตอร์	สก๊อตต์มคีวามสงสยัว่าทตูสหรฐัฯ	ประจ�าลาวคอืนายวลิเลยีม	ซลูลแิวน	และ	

ซี.ไอ.เอ.อาจอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนการปฏิวัติของนายพลกุประสิต	อภัย	เพื่อป้องกัน

มิให้การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมครั้งใหม่ประสบผลส�าเร็จ)	

	
22
	Charles	Weldon,	 Tragedy	 in	 Paradise	 (Bangkok:	 Asia	 Books	 Co.	 Ltd.,	 1999),		

137-139.	
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ฝ่ายนายพลกองแลอ่อนแอลงและต่อมาได้สญูเสยีอ�านาจและฐานทีม่ัน่ในทุง่ไหหนิ	

แก่ฝ่ายพันเอกเดือนและขบวนการปเทดลาว23	 นายพลกองแลจึงต้องหันมา	

ร่วมมอืและรบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลลาวฝ่ายขวาและสหรฐัฯ	ในขณะเดยีวกนั	

พันเอกเดือนก็หันไปร่วมมือกับฝ่ายขบวนการปเทดลาวและเวียดนามเหนือ

อย่างเต็มที่	 จึงท�าให้กองก�าลังทหารอิสระของเจ้าสุวันพูมาหมดสิ้นไป	 คงเหลือ

แต่เพียงชื่อเท่านั้น24	

	 ในเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	1964	สหรัฐฯ	เริ่มการโจมตีทิ้งระเบิดเมืองท่า

ไฮฟองและจุดยุทธศาสตร์	 ต่างๆ	 ในเวียดนามเหนือ	 ในเดือนเดียวกันนี้เองที่

เวียดนามเหนือได้กล่าวหาสหรัฐฯ	ว่าละเมิดสนธิสัญญา	เจนีวา	1962	โดยการ

ใช้นักบินพลเรือนสหรัฐฯ	ขับเครื่องบิน	T-28	จากฐานทัพอากาศในประเทศไทย

โจมตทีีม่ัน่ของฝ่ายปเทดลาวทีทุ่ง่ไหหนิ	รวมทัง้ทีท่�าการทางการค้าและวฒันธรรม

ของจีน	ท�าให้เจ้าหน้าที่จีนเสียชีวิตหนึ่งคน	และการโจมตีครั้งนั้นได้มีนักบินของ

ไทยบิน	T-28	เข้าร่วมโจมตีด้วย25	

	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การทิ้งระเบิดในเวียดนามเหนือมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น	 สหรัฐฯ	 ได้เสริมสร้างก�าลังทหารม้งของวังเปาในจุดที่เป็นยุทธศาสตร์ใน	

แขวงซ�าเหนือและทุ่งไหหินในเชียงขวางซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับเวียดนามเหนือ	

เพื่อใช้จุดยุทธศาสตร์เหล่านั้นเป็นสถานีส�าหรับการชี้เป้าโจมตีเวียดนามเหนือ

และทุ ่งไหหิน	 (Forward	 Air	 Controller-FAC)	 สถานีชี้เป้าส�าคัญ	 ได้แก่		

ภูผาที	 ภูผากูด	 และนากลางในแขวง	 ซ�าเหนือและซ�าทอง	 ล่องแจ้งในทุ่งไหหิน	

แขวงเชยีงขวาง26	ดงันัน้การทีส่หรฐัฯ	โจมตเีวยีดนามเหนอืและใช้ฐานทพัอากาศ

	23
	Peter	Dale	Scott,	282-283.	

	
24
	Ibid.,	278.	

	
25
	Ibid.,	283.	

	
26
	Charles	Weldon,	op.cit,	93-188;	Christopher	Robbins,	The	Ravens:	Plots	of	the	Secret	

War	of	Laos,	(Bangkok:	Asia	Books	Co.	Ltd.,	2000),	Chapter	3,	4.	ภูผาทีเป็นสถานี

ชี้เป้าที่ส�าคัญที่สุดของสหรัฐฯ	 ในลาว	 เป็นภูเขาหินปูนธรรมชาติที่สูง	 5,600	ฟุตในแขวง	

ซ�าเหนอืและอยูห่่างจากชายแดนเวยีดนาม	50	ไมล์	และห่างจากกรงุฮานอยเพยีง	160	ไมล์	

และห่างจากเมือง	 ซ�าเหนือเพียง	 25	 ไมล์	 กองทัพสหรัฐฯ	 ได้ตั้งระบบน�าร่องเครื่องบิน	

เรดาร์ขนาดใหญ่บนยอดภผูาทเีพือ่น�าร่องเครือ่งบนิโจมตต่ีางๆ	ของสหรฐัฯ	ในภาคเหนอื
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จากไทย	 การสร้างสถานีชี้เป้าหลายแห่งในเมืองซ�าเหนือและเชียงขวาง	 และ

การสร้างเสริมก�าลังทหารม้งและใช้ทหารอาสาสมัครจากไทยช่วยป้องกันสถานี	

ชี้เป้าและจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญๆ	 ในภาคเหนือและเชียงขวางของลาวซึ่งมี	

พรมแดนติดกับเวียดนามเหนือ	 ย่อมเป็นการสร้างเงื่อนไขอย่างดีให้เวียดนาม	

เหนือเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารแก่ฝ่ายปเทดลาว	 และส่งก�าลังทหารประจ�า

การของเวียดนามเหนือจ�านวนมากเข้าสู่ลาวเพื่อโจมตีสถานีชี้เป้าต่างๆ	 ของ

สหรัฐฯ	 และจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในซ�าเหนือและทุ่งไหหิน	 รวมทั้งส่งทหาร

เข้ายึดครองพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกของลาวและกัมพูชาเพื่อเป็นเส้นทาง

ล�าเลยีงทหารและยทุธปัจจยัจากเวยีดนามเหนอืสูเ่วยีดนามใต้ทีเ่รยีกว่า	“เส้นทาง

โฮจิมินห์”	ดังนั้นนับจากปลายปี	ค.ศ.1964-1972	สงครามเวียดนามได้ขยายตัว

เข้าสู่ลาวและกัมพูชา	จึงท�าให้ลาวไม่อาจจะเป็นกลางตามข้อตกลงเจนีวา	1962	

ได้	เพราะทัง้ฝ่ายสหรฐัฯ	และเวยีดนามเหนอืต่างละเมดิสญัญา	แต่อย่างไรกต็าม	

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาการละเมิดสัญญา	 สหรัฐฯ	 ได้ใช้องค์กรซี.ไอ.เอ.	

เป็นผู้ด�าเนิน	 “สงครามลับในลาว”	 โดยประสานงานกับกองทัพและกระทรวง		

	

ของลาวและพื้นที่สองในสามของเวียดนามเหนือ	 ซี.ไอ.เอ.ได้ใช้ทหารรับจ้างไทยและม้ง	

300	คน	ป้องกันฐานที่มั่นที่เป็นความลับสุดยอดนี้	ส่วนซ�าทองและล่องแจ้งเป็นฐานที่มั่น

ส�าคัญของม้งและซี.ไอ.เอ.ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทุ่งไหหิน	 โดยเฉพาะล่องแจ้งเป็น

ศนูย์บญัชาการของนายพลวงัเปา	ซึง่เป็นผูบ้ญัชาการทหารเขตที่	2	รบัผดิชอบแขวงเชยีง-	

ขวางและทุ่งไหหิน	 ทั้งซ�าทองและล่องแจ้งเป็นศูนย์กลางของกองบัญชาการสงครามลับ

ในลาวของ	ซี.ไอ.เอ.	และตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเช่นกัน	และได้รับการป้องกันด้วยทหารม้ง

ของวังเปาและทหารรับจ้างไทย	ซี.ไอ.เอ.และวังเปาได้สร้างสนามบินเล็กๆ	บนยอดเขาที่

เป็นฐานบัญชาการรบและสถานีชี้เป้าต่างๆ	 ในพื้นที่ราบของลาว	 เมื่อฝ่ายปเทดลาวและ

เวียดนามเหนือทราบถึงความส�าคัญของภูผาทีและฐานทัพส�าหรับการน�าร่องและชี้เป้า

ต่างๆ	 ของซี.ไอ.เอ.ทหาร	 ปเทดลาวและเวียดนามเหนือจึงระดมก�าลังทหารจ�านวนมาก

เข้าโจมตี	ดังนั้นการรบในภาคเหนือและทุ่งไหหินจึงเป็นสงครามขนาดใหญ่และเกิดขึ้นทุก

ปีจาก	ค.ศ.1967	เป็นต้นมา	โดยทหารเวยีดนามเหนอืได้เริม่โจมตฐีานทีม่ัน่ของฝ่ายรฐับาล

ลาวทั่วทั้งแขวงซ�าเหนือและใช้ทหาร	 11	 กองพันเข้ายึดครอง	 ในต้นป	ี ค.ศ.1968	 ทหาร

เวียดนามเหนือเริ่มโจมตีภูผาทีด้วยเครื่องบิน	แต่ไม่ส�าเร็จ	ทหารเวียดนามเหนือจึงลงทุน

เกณฑ์คนสร้างถนนจากเมืองซ�าเหนือไปถึงเชิงภูผาที	และในเดือนมีนาคม	1968	ใช้ก�าลัง	

3	กองพันโจมตีภูผาทีอย่างรุนแรงจึงยึดได้	(ดูรายละเอียดใน	Robbins,	2000)	
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การต่างประเทศของสหรฐัฯ	โดยมเีอกอคัรราชทตูสหรฐัฯ	ประจ�าลาวเป็นผูร้บัผดิ

ชอบภายใต้ค�าสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ27	ส่วนรัฐบาลเวียดนามเหนือนั้นได้

ปฏิเสธอยู่ตลอดระยะเวลาสงครามเวียดนามว่าไม่เคยมีทหารของตนอยู่ในลาว

หรือกัมพูชาเลย

หลักการนิกสัน.1968
	 ในวันที่	31	มีนาคม	ค.ศ.	1968	เมื่อประธานาธิบดีนิกสันประกาศหยุด

การโจมตีเวียดนามเหนือชั่วคราว	สหรัฐฯ	ได้หันมาโจมตีที่มั่นของฝ่ายปเทดลาว

และเวียดนามเหนือในแขวงช�าเหนือและทุ่งไหหินแทน	ทั้งนี้เพื่อเป็นการท�าลาย

ก�าลังของฝ่ายศัตรูและช่วยให้ทหารของวังเปา	 และรัฐบาลลาวยึดพื้นที่บาง

ส่วนคืนจากฝ่ายคอมมิวนิสต์	 เนื่องจากสงครามในลาวมีลักษณะเป็น	 “สงคราม

ฤดกูาล”	คอื	ฝ่ายคอมมวินสิต์จะบกุโจมตฝ่ีายรฐับาลในช่วงฤดแูล้งระหว่างเดอืน

ธันวาคม-พฤษภาคม	 ส่วนฝ่ายรัฐบาลและทหารม้งจะตอบโต้ในช่วงฤดูฝนเมื่อ

ฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่อาจจะบุกโจมตีได้เพราะฝนตกและถนนถูกตัดขาดและถูก

โจมตีด้วยเครื่องบินของฝ่ายรัฐบาลและสหรัฐฯ	 อย่างหนัก	 จากปี	 ค.ศ.	 1968-

1972	 สหรัฐฯ	 ได้โจมตีทิ้งระเบิดภาคเหนือของลาวและเส้นทางโฮจิมินห์อย่าง

รุนแรง	และได้มีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ	B-52	จากฐานทัพอู่ตะเภาโจมตี

ทิง้ระเบดิในลาวเป็นครัง้แรกในเดอืนกมุภาพนัธ์	ค.ศ.	1970	ประธานาธบิดนีกิสนั	

ของสหรัฐฯ	 ได้อ้างว่าเวียดนามเหนือละเมิดสัญญาเจนีวาป	ี ค.ศ.	 1962	 โดย	

การส่งก�าลังทหารจ�านวนมากเข้ามาช่วยฝ่ายปเทดลาวท�าการสู้รบ	และส่งทหาร

และยุทธปัจจัยจ�านวนมากผ่านลาวและกัมพูชาไปสู่เวียดนามใต้28	

	 แต่ผลการสู้รบในลาวจากปี	 ค.ศ.	 1964-1972	 ทหารลาวฝ่ายขวา	

ก็ไม่อาจเอาชนะทางทหารต่อฝ่าย	 ปเทดลาวได้โดยเด็ดขาด	 จุดยุทธศาสตร์ที่	

	
27
	Christopher	Robbins,	op.cit.,	147-158,	Chapter	3,	4.	

	
28
	President	Richard	Nixon’s	statement	at	Key	Biscayne,	Florida	on	March	6,	1970,	

on	“The	Situation	in	Laos:	The	Case	for	Escalation,”	in	Conflict Indochina: A Reader 

on the Widening War in Laos and Cambodia.	(N.Y.:	Vintage	Books,	1970),	259-

268.	
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ส�าคญัในภาคกลางและภาคใต้อย่างเช่นทุง่ไหหนิ	โพนสะหวนั	วงัเวยีง	สาลาพคูนู	

และอัตตะปือ	ก็จะผลัดกันรุกผลัดกันรับ29	แต่ผลของการสู้รบและการทิ้งระเบิด

ของสหรัฐฯ	 ในลาวท�าให้ประชาชนลาวเสียชีวิตและทรัพย์สินจ�านวนมาก	 แต่ก็

ไม่อาจเอาชนะทางภาคพื้นดินได้โดยเด็ดขาด	เพราะคอมมิวนิสต์ลาว	เวียดนาม	

	29
	ประธานาธิบดีนิกสันอ้างว่าหลังสนธิสัญญาเจนีวา	 1962	 เวียดนามเหนือได้ส่งทหาร	

เข้ามาในลาวเพิ่มขึ้น	อีก	13,000	คน	รวมเป็น	67,000	คน	โดยเป็นทหารประจ�าการถึง	

30	กองทัพ	ประกอบด้วย	รถถัง	รถยานเกราะ	และอาวุธปืนใหญ่ขนาดหนักและท�าหน้าที่

หลักในการรบส่วนทหาร	ปเทดลาวมีบทบาทน้อยซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิสัญญาเจนีวา	

ค.ศ.	1962	ว่าด้วยความเป็นกลางของลาว	ดงันัน้นายกรฐัมนตรเีจ้าสวุนัพมูาของลาวจงึเป็น

ฝ่ายร้องขอให้สหรฐัฯ	ส่งเครือ่งบนิเข้าไปลาดตระเวนและโจมตทีหารของเวยีดนามเหนอืใน

ภาคเหนือและทุ่งไหหินก่อนลงนามในสัญญาเจนีวา	 ค.ศ.	 1962	 เวียดนามเหนือมีทหาร

ในลาวกว่า	 6,000	 คน	 แต่เดินทางออกจากลาวตามสัญญาเจนีวา	 ค.ศ.	 1962	 ไปเพียง	

40	คน	หลงัจากนัน้เวยีดนามเหนอืได้ส่งทหารเข้าไปในลาวเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	จาก	33,000	

คน	 ในกลางปี	 ค.ศ.	 1967	 เป็น	 46,000	 คน	 ในกลางปี	 ค.ศ.	 1968	 และ	 55,000	 คน		

ในกลางปี	ค.ศ.	1969	และเพิ่มเป็น	67,000	คน	ในต้นปี	ค.ศ.	1970	นอกจากนี้	ตั้งแต่

ปี	ค.ศ.	1964	เป็นต้นมา	ทหารเวียดนามเหนือมากกว่า	500,000	คน	ได้เดินทางผ่านเข้า

ลาวไปตามเส้นทางโฮจมินิห์เพือ่รกุรานเวยีดนามใต้	(ค�าปราศรยัของประธานาธบิดนีกิสนั	

เมื่อวันที่	6	มีนาคม	ค.ศ.	1970	ที่คีย์	บิสเคนย์	รัฐฟลอริด้า,	เพิ่งอ้าง)	นอกจากนี้	เอกสาร	

“ประวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาว	(ฉบับสังเขป)”	ที่พิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสฉลองการ

ก่อตั้งพรรคครบรอบ	35	ปี	 เมื่อเดือนมีนาคม	ค.ศ.	 	1990	เอกสารนี้เป็นผลงานประชุม

ช�าระประวตัศิาสตร์และจดัท�าประวตัพิรรคอย่างเป็นระบบครัง้แรก	ในเอกสารนีไ้ด้บรรยาย

ประวัติการเมืองและการสู้รบที่ส�าคัญๆ	 พร้อมทั้งระบุว่า	 “กองทัพอาสาสมัครเวียดนาม”		

ได้ร่วมกบักองทพัและประชาชนลาว	(ฝ่ายปเทดลาว)	ท�าการสูร้บกบัลาวฝ่ายขวาในยทุธภมูิ

ต่างๆ	อย่างเปิดเผยเป็นครัง้แรก	ก่อนหน้าทีฝ่่ายปเทดลาวและเวยีดนามเหนอืได้ปฏเิสธมา

โดยตลอดว่าไม่มีทหารเวียดนามเหนือช่วยทหารฝ่ายปเทดลาวสู้รบ	และไม่เคยยอมรับว่า

มทีหารเวยีดนามเหนอืในเส้นทางโฮจมินิห์ในดนิแดนของลาวและกมัพชูา	แม้ว่าเจ้าหน้าที่

ทางทหารของสหรฐัฯ	ไทย	กมัพชูา	และเวยีดนามใต้	จะกล่าวหามากน้อยประการใดกต็าม	

รฐับาลเวยีดนามเหนอื	ฝ่ายปเทดลาว	และพรรคคอมมวินสิต์กมัพชูาจะปฏเิสธตลอดเวลา	

และเจ้าหน้าที่ดูแลการหยุดยิงในลาว	 (ICC)	 และเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ	

ก็ไม่เคยสามารถจะสืบหาหลักฐานมายืนยันให้นานาประเทศรับทราบได้	ดังนั้นประชาชน

ในสังคมโลกจึงไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าทุกฝ่ายได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงต่างๆ	

มาโดยตลอดระยะเวลาของสงครามในลาว	เวียดนาม	และกัมพูชา	
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และกัมพูชาได้ตกลงร่วมมือกันต่อสู้กับฝ่ายสหรัฐฯ	และพันธมิตร	และได้รับการ

สนับสนุนด้านการเงิน	อาวุธ	และที่ปรึกษาทางทหารจากโซเวียต	จีน	คิวบา	และ

ประเทศยุโรปตะวันออก

	 ในปี	ค.ศ.	1964	รัฐบาลจอมพลถนอม	กิตติขจร	ได้อนุญาตให้สหรัฐฯ	

สร้างฐานทพัอากาศในประเทศไทยรวม	7	แห่ง	เพือ่ท�าสงครามในเวยีดนาม	ลาว	

และกมัพชูา	ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี	ค.ศ.	1964-1972	ซึง่เป็นช่วงทีเ่ครือ่งบนิ

สหรัฐฯ	จากฐานทัพอากาศในประเทศไทยบินทิ้งระเบิดฝ่ายปเทดลาวหนักที่สุด	

เฉพาะที่ทุ่งไหหินเพียงที่เดียวมีการทิ้งระเบิดถึง	250,000	เที่ยว	คิดเป็นน�้าหนัก

ลูกระเบิดกว่า	75	ล้านตัน30	

	 ตลอดระยะเวลาของสงครามในเวยีดนามและลาว	สหรฐัฯ	ได้ทิง้ระเบดิ

ในดินแดนลาวเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	580,000	เที่ยวบิน	เฉลี่ย	400	ลูก/วัน	ในเขต

คอมมิวนิสต์	และ	16,000	ลูก/วัน	บนเส้นทางโฮจิมินห์	ท�าให้ประเทศลาวเป็น

ประเทศทีถ่กูทิง้ระเบดิมากทีส่ดุในโลก	คอื	เฉลีย่	2	ตนั/คน	และปรมิาณลกูระเบดิ	

	30
	Fred	Branfma,	Voice From the Plain of Jars: Life Under the Air War	(New	York:	Harper	

Colophon	Books,	1972),	33;	หนังสือ The Cornell Air War study	 (The	Air	War	 in	

Indochina	Preliminary	Report,	Center	for	International	Studies	of	Cornell	University,	

October	1971)	ประมาณว่า	ระหว่างปี	ค.ศ.	1968	ถึงปี	ค.ศ.	1969	นั้น	สหรัฐฯ	ได้ทิ้ง

ระเบิดประมาณ	 230,000	 ตัน	 ลงในภาคเหนือของลาวเพียงแห่งเดียว	 ฐานทัพอากาศ

สหรัฐฯ	6	แห่งในประเทศไทย	ได้แก่	

	 1.	ฐานทัพอากาศที่จังหวัดอุดรธานี	ตั้งอยู่ห่างจากตอนใต้ของนครเวียงจันทน์	4	ไมล์

	 2.	ฐานทัพอากาศที่นครพนม	เป็นฐานส�าหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์

	 3.	ฐานทัพอากาศที่จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ห่างจากเมืองปากเซของลาวเพียง	50	ไมล์

	 4.	ฐานทัพอากาศที่โคราช	จังหวัดนครราชสีมา	อยู่ห่างจากฮานอย	470	ไมล์

	 5.	ฐานทัพอากาศที่ตาคลี	จังหวัดนครสวรรค์	อยู่ห่างจากฮานอย	370	ไมล์

	 6.	ฐานทัพอากาศอู่ตะเภาเป็นฐานเครื่องบินทิ้งระเบิด	B-52	สหรัฐฯ	มีทหารประจ�าการ	

	 ในประเทศไทยในขณะนัน้จ�านวน	43,000	คน	โดยเป็นทหารอากาศจ�านวน	33,000	คน		

	 ฐานทัพเหล่านี้ท�าให้สหรัฐฯ	 สามารถร่นระยะทางของการโจมตีและเพิ่มเที่ยวบินการ	

	 โจมตีต่อเป้าหมายในเวียดนาม	 ลาว	 และกัมพูชาได้อย่างมหาศาล	 และยังประหยัด	

	 ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเป็นจ�านวนมากเมือ่เทยีบกบัการโจมตจีากฐานทพัของสหรฐัฯ		

	 ในโอกินาวาและเกาะกวมซึ่งมีระยะทางไกลมาก	
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ทีท่ิง้ลงในประเทศลาวมจี�านวนมากกว่าทีท่ิง้ในสงครามโลกครัง้ทีส่องทัง้หมด	ทัง้นี้	

โดยมกีารทิง้มากทีส่ดุในบรเิวณเส้นทางโฮจมินิห์	ลกูระเบดิทีท่ิง้ลงในลาวมมีลูค่า

ประมาณ	 10	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 สงครามและการทิ้งระเบิดท�าให้ผู้อพยพ	

หลบหนจีากการสงครามไปอาศยัตามเมอืงใหญ่ๆ	ทีป่ลอดภยัเป็นจ�านวนประมาณ	

1	ล้านคน	ลูกระเบิดที่ทิ้งลงในแขวงเชียงขวางและภาคใต้ของลาวจ�านวนมากยัง

ไม่ระเบดิและยงัคงท�าร้ายประชาชนลาวทีไ่ถนาไปถกูลกูระเบดิเหล่านัน้อยูจ่นทกุ

วันนี้	ท�าให้เสียชีวิตหรือแขนขาพิการ31	

	

ความปราชัยของรัฐบาลลาวฝ่ายขวา
	 ในปี	ค.ศ.	1972	ทหารปเทดลาวและเวียดนามเหนือยึดที่มั่นของฝ่าย	

รฐับาลลาวทีทุ่ง่ไหหนิได้	และนายพลวงัเปาและทหารอาสาสมคัรไทยไม่สามารถ	

จะยึดทุ่งไหหินคืนได้อีก	 ท�าให้ฝ่ายขบวนการปเทดลาวยึดพื้นที่ประเทศได้

ประมาณร้อยละ	 80	 ของประเทศ	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขาในภาคเหนือ		

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้ที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามทั้งหมด	

ฝ่ายรัฐบาลลาวพยายามรักษาที่มั่นตามเมืองใหญ่ๆ	 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น�้าโขง

และเจรจาตกลงหยุดยิงกับฝ่ายปเทดลาวในวันที่	14	ตุลาคม	ค.ศ.	1972	

	 ในที่สุด	 ความปราชัยของฝ่ายรัฐบาลลาวก็มาถึงเมื่อสหรัฐฯ	 ตัดสินใจ	

ถอนตัวออกจากเวียดนามโดยการเจรจาและลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ

กับเวียดนามเหนือที่กรุงปารีสในวันที	่ 27	 มกราคม	 ค.ศ.	 1973	 ความฮึกเหิม

ของเวียดนามเหนือและขบวนการปเทดลาวต่อชัยชนะที่มีต่อสหรัฐอเมริกา	

ท�าให้รัฐบาลลาวจ�าต้องตกลงลงนามใน	 “สนธิสัญญาฟื้นฟูสันติภาพและความ

ปรองดองแห่งชาติในลาว”	 กับฝ่ายปเทดลาวที่นครเวียงจันทน์ด้วยในวันที่	 21	

กมุภาพนัธ์	ค.ศ.	1973	อนัน�าไปสูก่ารจดัตัง้รฐับาลผสมชดุทีส่ามระหว่างลาวสาม

ฝ่าย	โดยมีเจ้าสุวันพูมาเป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแห่งชาติด้าน

	
31
	นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.1997	 เป็นต้นมา	 กลุ่มประชาคมยุโรปได้ริเริ่มการให้ความช่วยเหลือแก่

ลาวในการกู้ระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในแขวงสะหวันนะเขตโดยร่วมมือกับองค์กรเอกชนของ

อังกฤษชื่อ	Unexploded	Ordnance	Lao	 (UXO)	ในปี	1993	ชาวนาในเขตเชียงขวางเสีย

ชีวิตไป	100	คน	เพราะไถนาไปถูกลูกระเบิด	



33

การเมืองโดยมี	เจ้าสุพานุวงเป็นประธาน32	

	 สนธิสัญญาเวียงจันทน์นี้นอกจากจะท�าให้ปเทดลาวเข้าร่วมในรัฐบาล

ผสม	 และมีอิสระในการโฆษณานโยบายการเมืองของตนในเขตของรัฐบาลลาว

ฝ่ายขวาได้โดยอิสระแล้ว	 ยังระบุให้ต้องถอนทหารต่างชาติออกจากลาวภายใน	

60	วัน	และจัดตั้งรัฐบาลผสมภายใน	30	วัน	สหรัฐฯ	ได้ถอนที่ปรึกษาทางทหาร

ของตนและทหารอาสาสมัครไทยและทหารรับจ้างสัญชาติอื่นๆ	 ออกจากลาว

ตามสัญญา	 แต่ปรากฏว่าฝ่ายเวียดนามเหนือไม่ได้ถอนทหารจ�านวน	 60,000	

คนของตนออกจากปเทดลาวแต่อย่างใด	 ทั้งนี้เนื่องจากฝ่าย	 ปเทดลาวและ

เวียดนามเหนือปฏิเสธอยู่ตลอดมาว่าไม่มีทหารเวียดนามเหนืออยู่ในดินแดน

ลาวจึงไม่ยอมถอนออก	 ประการสุดท้าย	 สัญญาเวียงจันทน์อนุญาตให้ฝ่าย	

ปเทดลาวส่งก�าลงัตรวจเข้ารกัษาความปลอดภยัร่วมกบัฝ่ายรฐับาลลาวได้ในเมอืง

หลวงพระบางและเวยีงจนัทน์แห่งละ	1,500	คน	เพือ่รกัษาความปลอดภยัแก่ผูน้�า

ของฝ่ายปเทดลาวที่ปฏิบัติงานร่วมอยู่ในรัฐบาลผสม33	

	 ในเดอืนเมษายน	ค.ศ.	1974	ได้มกีารจดัตัง้รฐับาลผสมชัว่คราวแห่งชาติ	

โดยมีเจ้าสุวันพูมาผู้น�าฝ่ายเป็นกลางเป็นนายกรัฐมนตรี	 และนายพูมี	 วงวิจิต		

ฝ่ายปเทดลาวเป็นรองนายกรัฐมนตรี	 และมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีผสมแห่ง

ชาติโดยเจ้าสุพานุวง	(ผู้น�าขบวนการปเทดลาว)	เป็นประธาน	ภายหลังการจัดตั้ง

รัฐบาลผสมเรียบร้อยแล้ว	เจ้าสุวันพูมาได้เดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสทันทีเป็น

เวลา	6	เดือน	อ�านาจการเมืองจึงตกอยู่ในมือของฝ่ายปเทดลาว

	 จากปี	ค.ศ.	1974	ถึงเดือนเมษายน	ค.ศ.	1975	ชัยชนะการสู้รบของ

ทหารเวยีดนามเหนอืและฝ่ายคอมมวินสิต์ในกมัพชูาต่อฝ่ายรฐับาลเวยีดนามใต้

และรัฐบาลกรุงพนมเปญ	 ท�าให้ทหารลาวฝ่ายขวาเสียขวัญเป็นอย่างมาก	

เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามใต้และกัมพูชาถูกสหรัฐฯ	 ทอดทิ้งโดยสิ้นเชิงเพราะ	

	32
	Martin	Stuart-Fox,	Buddhist Kingdom, Marxist State: The Making of Modern Laos 

(Bangkok:	White	Lotus,	1996),	49.	

	
33
	ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน	บญุปลกู	ส่วนพงษ์, ชวีติลาวพ่าย: ไทยควรศกึษา	(พระนคร:	กรงุ

สยามการพิมพ์,	2523)	และ	“Neutrality	and	the	Red	Prince,”	Far Eastern Economic 

Review	(Novembers	22,	1974),	23-24.	
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สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐฯ	ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ

การทหารแก่สองประเทศนั้นอีกต่อไป	 สันติภาพในเวียดนามและกัมพูชาด้วย

ชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ท�าให้ขบวนการปเทดลาวโฆษณายุยงให้นักเรียน	

กรรมกร	 และประชาชนเดินขบวนขับไล่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลาวฝ่ายขวา	 และ

แจกใบปลิวประณามรัฐมนตรีลาวฝ่ายขวาในคณะรัฐบาลผสมว่าเป็นสมุนของ

จกัรวรรดนิยิมอเมรกิาและคอร์รปัชนั	และทีร่นุแรงทีส่ดุคอืการลอบสงัหารนกัการ

เมืองฝ่ายขวาโดยเจ้าบุนอุ้ม	ณ	 จ�าปาสัก	 ถูกขว้างระเบิดใส่รถยนต์จนเสียชีวิต	

ท�าให้สภาพการณ์การเมืองวุ่นวายจนเจ้ามหาชีวิตพระมหากษัตริย์ของลาวต้อง

ประกาศยุบสภาในวันที่	13	เมษายน	ค.ศ.	1975	แต่นักการเมืองฝ่ายขวายังคงมี

ความหวาดกลวัต่อการคกุคามของนกัศกึษาและกลุม่จลาจลทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ

โดยฝ่ายขบวนการปเทดลาว	 ในวันที่	 5	 พฤษภาคม	 ค.ศ.	 1975	 รัฐมนตรีลาว

ฝ่ายขวาในรัฐบาลผสม	 5	 คน	 รวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจึงลาออกจาก

ต�าแหน่งและเดินทางเข้าประเทศไทย	 เจ้าสุวันพูมาจึงตั้งรัฐมนตรีใหม่รวมทั้ง

รัฐมนตรีกลาโหมที่มีแนวโน้มเอนเอียงสนับสนุนฝ่ายปเทดลาว	 ฝ่ายปเทดลาว

จึงฉวยโอกาสเคลื่อนก�าลังเข้ายึดที่มั่นฝ่ายรัฐบาลและนครเวียงจันทน์ได้ในที่สุด		

โดยรัฐมนตรีกลาโหมได้สั่งการไม่ให้ทหารฝ่ายรัฐบาลท�าการต่อสู้	ฝ่ายรัฐบาลจึง

ยอมวางอาวธุและถกูจบั	ฝ่ายปเทดลาวจงึยดึอ�านาจทางทหารได้หมดทัง้ประเทศ34	

	 นบัตัง้แต่การยบุสภาในวนัที่	13	เมษายน	เป็นต้นมา	ประชาชนลาวทีม่ี

ฐานะดแีละนกัธรุกจิจ�านวนมากเริม่อพยพออกนอกประเทศ	รวมทัง้นกัการเมอืง

ลาวฝ่ายขวาทีส่�าคญัๆ	เช่น	เจ้าสสีกุ	ณ	จ�าปาสกั	ท้าวโง่น	ชนะนกิอน	และนายพล	

วังเปา	 ได้เดินทางเข้าประเทศไทยเพราะนักศึกษาลาวได้เดินขบวนขับไล่ผู้น�า

ลาวฝ่ายขวา	ต่อมาในระหว่างวันที่	2-20	พฤษภาคม	ซี.ไอ.เอ.ได้อพยพทหารม้ง

ของนายพลวังเปาจ�านวน	25,000-30,000	คนจากลาวมาได้ที่ฐานทัพสหรัฐฯ	ที่

อุดรธานี	ท�าให้ผู้น�าฝ่ายปเทดลาวไม่ไว้วางใจประเทศไทย35	

	
34
	Laos:	The	Silent	Surrender”	FEER	(May	23,	1975),	10-11.	

	
35
	Laos:	Climbing	the	last	small	hills”	FEER	(May	30,	1975),	13-14	และสมปอง	สงวน-

วิชัยกุล,	 “ปัญหาการควบคุมผู้อพยพและผลกระทบต่อประเทศไทย:	 ศึกษากรณีศูนย์รับ	

ผู้อพยพจังหวัดหนองคาย”	 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	 แผนกวิชาการปกครอง	

บัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),	2524,	31-32	



35

	 อันที่จริงผู ้น�าฝ่ายปเทดลาวไม่ได้มีความตั้งใจที่จะยึดอ�านาจทาง

ทหารและการปกครองในลาวอย่างที่ปรากฏในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	1975	ทั้งนี้

เพราะผู้น�าลาวมีความมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งที่ก�าหนดจะให้มีขึ้นในเดือน

พฤษภาคม	 ค.ศ.	 1976	 และฝ่ายตนจะได้อ�านาจการปกครองโดยการเลือก

ตามขบวนการประชาธิปไตยอย่างสง่าผ่าเผย	 โดยไม่ต้องใช้ก�าลังทหารยึด

อ�านาจแต่ประการใด	 แต่ความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาความขัดแย้งกับ

ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม	 ค.ศ.	 1975	 ท�าให้ผู้น�าฝ่ายปเทดลาวตัดสินใจ

ยดึอ�านาจการเมอืงเพือ่จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและการเมอืงได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ36	กล่าวคอื	ในวนัที	่17	พฤษภาคม	ค.ศ.	1975	ทหารฝ่ายปเทดลาว	

ได้ยงิเรอืตรวจการของหน่วยปฏบิตักิารแม่น�า้โขง	(นปข.)	ของไทยจม	1	ล�า	ท�าให้

ทหารเสียชีวิต	 1	 นาย	 และบาดเจ็บอีกหลายนาย	 ประเทศไทยจึงประกาศปิด

พรมแดนไทย-ลาวตลอดแนวในวันที่	18	พฤษภาคม	ค.ศ.	1975	เพื่อตอบโต้การ

ใช้ความรนุแรงของฝ่ายลาว	ฝ่ายลาวได้ประท้วงไทยโดยอ้างว่าเรอื	นปข.	ของไทย

ละเมิดน่านน�้าของลาวที่บ้านทุ่งเดื่อ	และเป็นฝ่ายยิงทหารลาวก่อน

	 ต่อมาความสัมพันธ์ลาว-ไทยได้เสื่อมทรามลงมากขึ้นอีก	 เมื่อวันที่	 6	

สงิหาคม	ค.ศ.	1975	ทหารลาวได้จบักมุเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารและพลเรอืนของไทย	

3	คน	ในนครเวียงจันทน์	ในข้อหาจารกรรม	ไทยจึงตอบโต้โดยการขับที่ปรึกษา

ทูตลาวประจ�าไทยและเลขานุการสถานทูตออกจากประเทศไทยในฐานะบุคคล

ไม่พึงปรารถนา	ในวันที่	14	สิงหาคม	ค.ศ.	1975	ลาวจึงปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ทั้ง	

3	คน	และให้ออกจากลาวในฐานะบุคคลไม่พึงปรารถนา37	

	 ในระหว่างที่เกิดปัญหาความขัดแย้งลาว-ไทย	 สถานีวิทยุลาวได้กล่าว

โจมตนีายกรฐัมนตร	ีม.ร.ว.คกึฤทธิ	์ปราโมช	ว่าแทรกแซงการภายในของลาวและ

ไม่จรงิใจในการปรบัปรงุความสมัพนัธ์กบัลาว	ในขณะทีว่ทิยฮุานอยกส็นบัสนนุข้อ

กล่าวหาของลาวและสนบัสนนุให้ลาวด�าเนนินโยบายแขง็กร้าวต่อไทย	นอกจากนี้

	
36
	Martin	Stuart-Fox,	“The	First	Ten	Years	of	Communist	Rules	in	Laos,”	Asia Pacific 

Community	(Winter	1986),	56.	

	
37
	ปาริฉัตร	 อัสนีวรานนท์.	 “ความสัมพันธ์และการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของลาวต่อ

ไทย:	ธันวาคม	2518	-	ตุลาคม	2526”	(สารนิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต	คณะรัฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2529),	41-42.	



36

ผูน้�าฝ่ายปเทดลาวได้กล่าวหาว่าไทยและสหรฐัฯ	ให้การสนบัสนนุกลุม่ลาวต่อต้าน

คอมมวินสิต์	(พวกปฏกิารลาว)	ทีจ่ดัตัง้พรรคกูช้าตต่ิอต้านลาวคอมมวินสิต์	สถานี

วิทยุหนองคายของไทยจึงกล่าวโจมตีผู้น�าลาวคอมมิวนิสต์บ้าง	 ขณะเดียวกัน

เวียดนามและสหภาพโซเวียตได้เร่งส่งความช่วยเหลือให้แก่ลาว	 เมื่อไทยปิด

พรมแดนเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนทีส่ิง่อปุโภค-บรโิภคทีต้่องการซือ้จากไทยได้

มรีาคาสงูขึน้อย่างรวดเรว็ในนครเวยีงจนัทน์	และเกดิปัญหาเงนิเฟ้ออย่างรนุแรง

เพราะคนลาวทีต้่องการออกนอกประเทศ	จะแลกเงนิกบีกบัดอลลาร์สหรฐัฯ	ด้วย

ราคาที่สูงลิ่ว	ที่ส�าคัญคือนับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1973	สหรัฐฯ	ได้ระงับการให้เงินช่วย

เหลือแก่กองทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	 (Foreign	 Exchange	 Operation	

Fund	-	FEOF)	จ�านวน	16.1	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ต่อปี	และได้สั่งระงับเงินช่วย

เหลือจ�านวน	30	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ส�าหรับโครงการปี	ค.ศ.	1973	ในปี	ค.ศ.	

1974	FEOF	ให้เงินช่วยเหลือ	32	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และลดลงเหลือเพียงครึ่ง

เดียวในปี	ค.ศ.	1975	ดังนั้น	ค่าเงินกีบของลาวจึงตกลงอย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภายหลังที่	USAID	ถอนตัวออกจากลาวในกลางปี	197538	

	 ดังนั้นในวันที่	 2	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 1975	 ผู้น�าฝ่ายปเทดลาวจึงตัดสินใจ

ประกาศจัดตั้งรัฐบาลสังคมนิยมภายใต้การน�าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว	

และสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีเจ้าสุพานุวง	

เป็นประธานประเทศและประธานสภาประชาชนสูงสุด	 ไกสอน	 พมวิหานเป็น

นายกรัฐมนตรี	 ค�าสุก	 แก้วลา	 เป็นรองประธานสภาฯ	 และเลขาธิการใหญ่สภา

ประชาชนสูงสุด	สีสมพร	ลือวันชัย	เป็นรองประธานสภาฯ	สีทน	กมมะด�า	เป็น

รองประธานสภาฯ	ไฟดาง	สีทันดอน	เป็นรองประธานสภาฯ	รัฐมนตรีกระทรวง

ป้องกันประเทศ	 และผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาว	 ส่วน

เจ้าสีสะหว่างวัดทะนาเจ้ามหาชีวิตหรือกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาวได้ถูกบีบ

ให้สละราชสมบตัใินวนัที่	29	พฤศจกิายน	ค.ศ.	1975	และได้รบัการแต่งตัง้เป็นที่

ปรกึษาสงูสดุของประเทศ	และเจ้าสวุนัพมูาได้รบัแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษาของรฐับาล	

เพือ่เป็นเกยีรตแิก่เจ้าสวุนัพมูา	เพือ่เป็นการสร้างภาพพจน์ทีด่ขีองรฐับาล	สปปล.	

ต่อสายตาชาวโลก

	
38
	Grant	Evans,	Agrarian Change in Communist Laos.	 Institute	of	Southeast	Asian	

Studies,	Singapore,	occasional	Paper	No.	85,	1988,	8.	



การต่างประเทศไทยร่วมสมัย:.พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ:.หน้า.37-58

สัมพันธไมตรีไทย-จีนในทศวรรษที่.2.ของ

ศตวรรษที่.21:.รัฐบาลไทยซื้อเรือด�าน้�า.

S26-T.และรถถัง.VT-4.จากจีน1.
.

     ศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ2

	
1
	ตัดตอนและเรียบเรียงจาก	 จุลชีพ	 ชินวรรโณ,	 กรงเล็บมังกร แสนยานุภาพและบทบาท

ของกองทัพจีน	(กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2560),	165-184.	

	
2
	กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	



38

	 ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีความสัมพันธ์อย่างเป็น

ทางการนับตั้งแต่ประเทศทั้งสองสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อ	

1	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 1975	 เป็นเวลา	 40	 กว่าปีที่รัฐบาลทั้งสองได้ร่วมมืออย่าง

ใกล้ชิดในมิติต่างๆ	 ความร่วมมือทางทหารเป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยกระชับความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองอย่างแน่นแฟ้น	 ความร่วมมือทางทหารมีหลาย

รปูแบบ3		ทัง้การเยีย่มเยอืนระหว่างผูน้�าทางการทหารระดบัสงู	การปรกึษาหารอื

ทางยุทธศาสตร์ประจ�าปีระหว่างกัน	 การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาทางทหาร		

การซ้อมรบร่วมและการขายอาวุธ

	 บทความนี้วิเคราะห์การที่รัฐบาลไทยซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จีนในอดีต

จนถึงปัจจุบัน	 โดยน�าเสนอเป็น	3	ตอนดังนี้	ตอนที่	1	น�าเสนอภูมิหลังการซื้อ

อาวุธของรัฐบาลไทยจากจีนในอดีต	ตอนที่	2	วิเคราะห์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์	

จนัทร์โอชา	ประกาศซือ้เรอืด�าน�า้	S26-T	และรถถงั	VT-4	จากจนีในปี	ค.ศ.	2016	-	

2017	 ตอนที่	 3	 วิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มต่อจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ	

ไทย	

ภูมิหลังการซื้ออาวุธจากจีนโดยรัฐบาลไทย
	 ผู้น�าของไทย	 ทั้งทหารและพลเรือนเคยมองจีนด้วยความหวาดระแวง

ในอดตีนบัตัง้แต่จนีเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นคอมมวินสิต์	สถาปนาประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ	1	ตุลาคม	ค.ศ.	1949	ความหวาดระแวงของไทย

ต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่ส่งเสริมการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงท�าให้ความสัมพันธ์

ตงึเครยีด	แต่การพบปะสนทนาระหว่าง	โจวเอนิไหล	นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

ต่างประเทศจีนในขณะนั้น	 กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร	

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	 รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในการประชุม

กลุ่มประเทศเอเชียแอฟริกา	 (Afro-Asian	Conference)	ที่เมืองบันดุง4	ประเทศ

อินโดนีเซีย	 ใน	 ค.ศ.	 1955	 ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้น�าทั้งสอง	 ส่งผลให้

	
3
	จุลชีพ	 ชินวรรณโณ,	 “ความร่วมมือทางทหาร:	 มิติใหม่ในความสัมพันธ์ไทย-จีน”	 เอเชีย

ปริทัศน์ 8:8:8	(พฤษภาคม-กรกฎาคม	2550)	
	 4

	พลตรีกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์,	“พบโจวเอินไหลที่บันดุง,”	สราญรมย์ (2518).	
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รัฐบาลไทยสนใจที่จะติดต่อกับจีน	 อีกทั้งท่าทีที่เป็นมิตรและหลักการอยู่ร่วม

กันโดยสันติ	 5	 ประการ5	 ของโจวเอินไหล	 ท�าให้ผู้น�าต่างๆ	 ของเอเชียมองจีน

ดีขึ้น	 ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีไทย	 จอมพล	ป.	 พิบูลสงคราม	 ด�าเนินการติดต่อ

ทางการทตูอย่างลบัๆ	กบัจนี6	ในเดอืนธนัวาคม	ค.ศ.	1955	หลงัจากนัน้กม็คีณะ

บุคคลต่างๆ	เช่น	คณะศิลปินไทย	เดินทางไปเยือนจีนหลายคณะระหว่าง	ค.ศ.	

1956-1957	แต่เมื่อรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ถูกพลเอกสฤษดิ์	ธนะรัชต์	

ผู้บัญชาการทหารบกยึดอ�านาจใน	 ค.ศ.	 1958	 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ไทยจีน	

ห่างเหนิและตงึเครยีด	เนือ่งจากรฐับาลทหารของพลเอกสฤษดิ	์ธนะรชัต์	ด�าเนนิ

นโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นและหันไปใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา	จีน

ได้ให้การสนบัสนนุแก่พรรคคอมมวินสิต์ไทยมากขึน้7	ยิง่ท�าให้ผูน้�าทหารของไทย

หวาดระแวงและไม่ไว้ใจจีนมากขึ้น

	 อย่างไรก็ดี	 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ยุทธศาสตร์ของโลกในปลาย

ทศวรรษที	่1960	ต่อกบัต้นทศวรรษที	่1970	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความขดัแย้งและ

การปะทะกันทางการทหารระหว่างจีนกับโซเวียตใน	ค.ศ.	1969	น�าไปสู่การปรับ

ความสมัพนัธ์สูป่กต	ิ(Normalization)	ระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา	ซึง่เริม่ด้วยการ

ทตูปิงปอง	ใน	ค.ศ.	1971	ตามด้วยการเดนิทางไปเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี

ของประธานาธบิดนีกิสนั	ใน	ค.ศ.	1972	และลงนามใน	“แถลงการณ์ร่วมเซีย่งไฮ้”	

(Shanghai	Communique)	ส่งผลให้รฐับาลไทยจ�าต้องปรบัท่าท	ีและเริม่เจรจากบั

สาธารณรฐัประชาชนจนีอย่างไม่เป็นทางการก่อน	และเป็นทางการในเวลาต่อมา	

จนสามารถบรรลุข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ8	

	
5
	หรือ	 หลักปัญจศีล	 ประกอบไปด้วย	 1.	 อยู่ร่วมกันโดยสันติ	 2.	 เคารพบูรณภาพเหนือ	

ดินแดนและอ�านาจอธิปไตยของกันและกัน	 3.	 ยึดถือหลักการไม่รุกรานซึ่งกันและกัน		

4.	ธ�ารงไว้ซึ่งความเสมอภาค	และมีผลประโยชน์ร่วมกัน	และ	5.	การไม่แทรกแซงกิจการ

ภายในของกันและกัน	

	
6
	อารี	ภิรมย์,	เบื้องหลังการสถาปนาสัมพันธภาพยุคใหม่ไทย-จีน	(กรุงเทพฯ:	มิตรนราการ

พิมพ์,	2534).	

	
7
	Daniel	 A.	 Loveless,	China and “Peoples’ War” in Thailand	 (Center	 for	 Chinese		

Studies:	no.	8	University	of	California,	Berkeley,	1971).	

	
8
	จุลชีพ	ชินวรรโณ,	35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518-2553	(กรุงเทพฯ:	

โอเพ่นบุ๊กส์,	2553).	
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ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	ค.ศ.	1975

	 ความสัมพันธ์ไทย-จีนเริ่มใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

เวียดนามรุกรานกัมพูชาซึ่งจีนเคยให้การสนับสนุนในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	1978	

และยดึครองกมัพชูาเมือ่	7	มกราคม	ค.ศ.	1979	ท�าให้ไทยและจนีมผีลประโยชน์

ทางด้านความมั่นคงร่วมกันในการต่อต้านอิทธิพลของเวียดนามซึ่งได้รับการ

สนบัสนนุจากสหภาพโซเวยีต	(ศตัรขูองจนีในขณะนัน้)	ความร่วมมอืทางการทหาร

ระหว่างไทยกบัจนีได้เริม่ต้นด้วยการทีจ่นีให้ความช่วยเหลอืด้านอาวธุยทุโธปกรณ์

แบบให้เปล่าใน	 ค.ศ.	 1982	 พร้อมๆ	 กับการปรึกษาหารือทางการทูตและการ

ทหาร	 แต่การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของจีนในระยะแรกนั้นมีขอบเขต

ค่อนข้างจ�ากดัและมจี�านวนไม่มากนกั	อาวธุทีใ่ห้ส่วนใหญ่เป็นอาวธุเบา	เช่น	ปืน

อาก้า	(AK-47)	ปืนอาร์พีจี	และกระสุน	ซึ่งไทยน�าไปใช้เป็นอาวุธประจ�ากายของ

ทหารพรานบางหน่วยที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น	

	 ต่อมาหลังจากการมาเยือนไทยของเสนาธิการทหารจีน	 พลเอกหยาง	

เต๋อจื้อ	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1983	 ผู้น�าทางทหารของไทยได้เจรจาให้จีน	

ช่วยเหลือโดยการส่งปืนใหญ่	 130	 มิลลิเมตร	 มาให้	 เพราะปืนใหญ่ชนิดนี้เป็น

ปืนใหญ่ที่กองก�าลังเวียดนามใช้อยู่ตามแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา	 และมีรัศมี	

ยงิไกล	24-30	กโิลเมตร	ซึง่ทหารไทยยงัไม่มปืีนใหญ่ทีส่ามารถยงิได้ไกลขนาดนัน้	

ท�าให้ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบ	จีนสนองตอบด้วยการส่งปืนใหญ่	130	มิลลิเมตร		

มาให้แบบให้เปล่าจ�านวนหนึ่งใน	ค.ศ.	1985	ซึ่งกองทัพไทยได้น�าไปประจ�าการ	

ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา	 นอกจากปืนใหญ่และกระสุน	 จีนยังส่งรถถังรุ่น	 T-69	

แบบให้เปล่าอกีจ�านวนหนึง่	(หนงัสอืพมิพ์บางฉบบัรายงานว่า	6-10	คนั	บางฉบบั	

รายงานว่า	10	กว่าคัน)

	 พลโทสุจินดา	คราประยูร	รองเสนาธิการทหาร	ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวัน

ที่	6	มีนาคม	ค.ศ.	1987	ว่า	กองทัพบกได้ตกลงซื้อรถถังแบบ	T-69	จ�านวน	60	

คัน	 จากจีน9	 รถถังรุ่นนี้จีนสร้างเลียนแบบรถถังรุ่น	 T-57	 ของสหภาพโซเวียต	

โดยจีนเริ่มผลิตใน	 ค.ศ.	 1969	 แต่ได้ปรับปรุงใหม่ใน	 ค.ศ.	 1974	 ต่อมาใน	

วนัที	่21	มนีาคม	ค.ศ.	1985	พลโทสจุนิดาได้ให้สมัภาษณ์อกีว่า	กองทพับกตดัสนิใจ	

	
9
	The Nation,	April	12,	1987.	
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ซื้อรถสายพานล�าเลียงพลหุ้มเกราะ	 (APC)	จากจีนประมาณ	400	คัน	 ในราคา

มิตรภาพ	และบริษัทนอรินโค	(NORINCO)	ของจีนยืนยันว่า	สามารถส่งมอบรถ

สายพานล�าเลียงพลดังกล่าวได้ภายใน	3	เดือนหลังจากการท�าสัญญาซื้อขาย

	 ในเดอืนเมษายน	ค.ศ.	1987	กองทพัอากาศไทยยนืยนัว่าจะซือ้ปืนต่อสู้

อากาศยานขนาด	37	มิลลิเมตร	รุ่น	P-74	จ�านวน	30	กระบอกจากจีน	พร้อม

ด้วยระบบเรดาห์ควบคมุการยงิ	5	ชดุ	ในราคา	300	ล้านบาทเพือ่น�าไปประจ�าการ	

ตามฐานบินต่างๆ	 โดยจะใช้เสริมกับปืนต่อสู้อากาศยาน	 หรือ	 ปตอ.	 ของไทย

ขนาด	37	มิลลิเมตร	ที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์	

	 ต่อมาพลเอกชวลิต	 ยงใจยุทธ	 ผู้บัญชาการทหารบก10	 ได้เดินทางไป

เยือนจีนระหว่างวันที่	30	เมษายน	ถึง	2	พฤษภาคม	ค.ศ.	1987	เพื่อลงนามใน

สัญญาซื้ออาวุธจากจีนส�าหรับกองทัพไทยเพิ่มเติมอีก	4	รายการ	คือ

	 1.	รถถงั	T-69	II	จ�านวน	30	คนั	โดยไทยขอให้เปลีย่นปืนรถถงัจากขนาด	

100	มิลลิเมตร	ของจีน	มาเป็นขนาด	105	มิลลิเมตร	แบบ	L-6	ของอังกฤษ	ซึ่ง

ผลิตโดยบริษัทรอยัลออดิแนนต์	 โดยไทยจะจ่ายค่าปืนเองและปืนจะถูกส่งออก

จากอังกฤษไปเปลี่ยนในจีน	

	 2.	รถถงั	T-653	ส�าหรบัการกูร้ถถงั	และรถถงั	T-84	ส�าหรบัวางสะพาน	

จ�านวนรวม	20	คัน

	 3.	รถสายพานล�าเลยีงพลหุม้เกราะ	(APC)	ประมาณ	400	คนั	โดยแบ่ง

ออกเป็นรถล�าเลียงพลหุ้มเกราะแบบ	 T-85	 ติดปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบ	

12.7	มิลลิเมตร	รวม	270	คัน	ที่เหลือเป็นรถแบบเดียวกัน	แต่ติดปืนครกขนาด	

82	มิลลิเมตร	และ	120	มิลลิเมตร

	 4.	ปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยานกระบอกคูข่นาด	37	มลิลเิมตร	ควบคมุการ

ยิงด้วยคอมพิวเตอร์รวม	6	ฐานยิง

	 ใน	 ค.ศ.	 1988	 กองทัพเรือได้สั่งต่อ	 เรือฟริเกต รุ่นเจียงหู (Jianghu)	

จากบริษัท	Hu	Dong	Shipyard	ในเซี่ยงไฮ้	เป็นเรือลาดตระเวนขนาด	1,800	ตัน	

จ�านวน	4	ล�า	แต่ต่อมาได้สัง่ปรบัปรงุเรอืฟรเิกต	2	ล�าหลงัให้มดีาดฟ้าส�าหรบัการ	

	
10
	จุลชีพ	ชินวรรโณ,	35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518-2553,	(กรุงเทพฯ:	

โอเพ่นบุ๊กส์,	2553),	98.	
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จอดเฮลคิอปเตอร์	1	เครือ่ง	ส�าหรบัระบบอาวธุนัน้ใช้ของจนี	คอือาวธุน�าวถิพีืน้สู่	

พื้น	C-801	จ�านวน	8	ฐานยิง	ปืนขนาด	100	มิลลิเมตร	ตลอดจนจรวดตอร์ปิโด

ต่อต้านเรอืด�าน�า้	5	ท่อยงิ	จนีได้ส่งมอบเรอืฟรเิกตทัง้	4	ล�าให้กบักองทพัเรอืไทย	

ในช่วง	 ค.ศ.	 1991-1992	 และถูกน�าเข้าประจ�าการในชื่อ	 เรือหลวงเจ้าพระยา 

เรือหลวงบางประกง เรือหลวงกระบุรี และเรือหลวงสายบุรี 11	 ต่อมาใน	 ค.ศ.	

1990	กองทัพไทยได้สั่งต่อเรือฟริเกตจากจีนเพิ่มอีก	2	ล�า	(คือ	เรือหลวงนเรศวร

และเรือหลวงตากสิน)	 และเรือล�าเลียงพลขนาดใหญ่อีก	 1	 ล�า	 คือ	 เรือหลวง	

สิมิลัน	

	 การซื้ออาวุธจากจีนครั้งนี้เป็นการซื้อในราคา	“มิตรภาพ”	ไม่ว่าจะเป็น	

รถถัง	T-69	II	ไม่นับปืนติดรถถัง	ราคาคันละไม่ถึง	7	ล้านบาท	รวม	30	คัน	เป็น

เงินเพียง	 200	ล้านบาท	ซึ่งถ้าหากซื้อจากประเทศตะวันตกคงได้ไม่ถึง	 10	คัน	

ส�าหรับรถสายพานล�าเลียงพลหุ้มเกราะราคาคันละ	 3.5-4.5	 ล้านบาท	 ขึ้นอยู่

กับชนิดของปืนที่ติดตั้ง	 รวม	 400	คัน	 ก็เป็นเกือบ	 1,500	ล้านบาท	ยิ่งไปกว่า

นัน้	มรีายงานข่าวว่าจนียงัแถมยานยงิจรวดหลายล�ากล้อง	(T-81	122	มลิลเิมตร	

Multiple	Rocket	Launcher--MRL)	และต่อมากองทพัไทยยงัได้สัง่ซือ้ยานยงิจรวด

รุ่น	T-83	130	มิลลิเมตร	MRL	และรุ่น	T-85	130	มิลลิเมตร	MRL	จากจีนอีก

ด้วย	แม้ว่าการซือ้อาวธุจากจนีจะเป็นเงนิค่อนข้างมาก	แต่เมือ่คดิราคาต่อหน่วย

แล้วก็นับว่าถูกมาก	อีกทั้งยังสามารถผ่อนส่งได้ในระยะยาว	อาวุธของจีนแม้จะ

ไม่ทนัสมยัทีส่ดุ12	แต่กม็ปีระสทิธภิาพสมราคาเหมาะกบัสถานการณ์สูร้บชายแดน

กัมพูชา	อีกทั้งรัฐบาลไทยมีงบประมาณจ�ากัด

	 หลังจากเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา	 และมีการลงนามใน	

ข้อตกลงสันติภาพในกัมพูชาที่กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ใน	ค.ศ.	1992	ความ

จ�าเป็นทางด้านการทหารของไทยได้ลดลง	 ฝ่ายจีนได้น�าเสนอขายอาวุธหลาย

ประเภทในระหว่างการประชุมประจ�าปี	 แต่กองทัพไทยยังไม่เห็นความจ�าเป็น	

เพราะสถานการณ์ความมัน่คงได้คลีค่ลาย	คอมมวินสิต์ในยโุรปได้ล่มสลาย	ส่วน	

	
11
	กรีฑา,	“เรือฟริเกต	ชุด	ร.ล.	เจ้าพระยา,”	นาวิกศาสตร์ 76	ปี	2.11	(2536):	1-43.	

	
12
	David	Shaw,	 “Thailand-Paying	a	Price	 for	Security,”	Military Technology,	XIV;	12	

(1990):	24-33.	และ	R.	Bates	Gill,	“China	looks	to	Thailand,	Exporting	Arms,	Exporting	

Influence,”	Asian Survey,	XXXI:	6	(June,	1991):	527-539.	
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ประเทศคอมมิวนิสต์ในเอเชียก็ก�าลังปฏิรูปเศรษฐกิจภายใน	 อีกทั้งไม่มั่นใจใน

เรื่องการซ่อมบ�ารุงและอะไหล่	 อย่างไรก็ดี	 รัฐบาลไทยได้สั่งซื้อเครื่องยิงระเบิด	

(Rocket	Propelled	Grenade	Launcher)	ในปี	ค.ศ.	2001	และในเดือนธันวาคม	

ค.ศ.	2002	ได้สัง่ต่อเรอืตรวจการณ์ไกลฝ่ัง	(Offshore	Patrol	Vessel)	ขนาดระวาง	

1,440	ตนั	จ�านวน	2	ล�า	จากบรษิทั	China	Shipbuilding	Co.	Ltd.	มลูค่า	98	ล้าน

เหรยีญสหรฐัฯ	โดยจนีส่งมอบล�าแรก	คอื	เรอืหลวงปัตตาน	ีในเดอืนพฤศจกิายน	

ค.ศ.	2005	และล�าที่สอง	เรือหลวงนราธิวาส	ในเดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	2006

	 หลังจากที่นายกรัฐมนตรี	 พลต�ารวจโททักษิณ	 ชินวัตร	 ถูกยึดอ�านาจ

โดยคณะทหารในวันที่	 19	 กันยายน	 ค.ศ.	 2006	 สหรัฐอเมริกาแสดงความ	

ไม่พอใจและตัดงบประมาณความช่วยเหลือทางทหาร	 24	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ		

แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้แสดงท่าทีหรือวิจารณ์อย่างไร	 ด้วยถือว่าเป็น

เรื่องภายในของไทย	จีนไม่เข้าไปแทรกแซง	ต่อมาเมื่อ	พลเอกสนธิ	บุญยรัตกลิน	

ผูบ้ญัชาการทหารบก	ซึง่เป็นหวัหน้าคณะยดึอ�านาจ	เดนิทางไปเยอืนจนีระหว่าง

วนัที	่21-24	กมุภาพนัธ์	ค.ศ.	2007	และได้พบ	พลเอกเฉา	กงัชวน	รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงกลาโหมจีน	 จีนได้เสนอความช่วยเหลือทางด้านการทหารให้กองทัพ

ไทยจ�านวน	49	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	(2	เท่าของจ�านวนทีถ่กูตดัโดยสหรฐัอเมรกิา)	

เพื่อแสดงความเป็นมิตรที่แท้จริง

	 ต่อมาเมื่อนายกรัฐมนตรีรัฐบาลทหาร	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์		

เดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที	่ 28-29	 พฤษภาคม	 ค.ศ.	

2007	ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม	“แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความ	

ร่วมมอืทางยทุธศาสตร์ไทย-จนี	ระหว่างปี	ค.ศ.	2007-2011”	ในวนัที	่28	พฤษภาคม	

ค.ศ.	2007	ซึ่งมี	15	ด้าน	ประกอบด้วย	1.	ความร่วมมือด้านการเมือง	2.	ความ

ร่วมมือด้านการทหาร	3.	ความร่วมมือด้านความมั่นคง	4.	การค้าและการลงทุน	

5.	 เกษตรกรรม	 6.	 อุตสาหกรรม	 7.	 คมนาคม	 8.	 พลังงาน	 9.	 การท่องเที่ยว		

10.	วัฒนธรรม	11.	การศึกษาและการอบรม	12.	สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์

การแพทย์	13.	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	14.	เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	15.	ความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี	

	 ในแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการทหาร	 เน้นการ

ประชุมปรึกษาหารือทางด้านการทหารและแลกเปลี่ยนการเยือน	การช่วยเหลือ
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เพื่อป้องกันภัยคุกคามแบบใหม่	 และส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกอบรมทาง

ทหาร	การส่งก�าลังปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	การสังเกตการณ์การ

ซ้อมรบ	การบรรเทาภัยพิบัติ	และความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมทหาร13	

	 ส่วนแผนปฏบิตักิารความร่วมมอืทางด้านความมัน่คง	เน้นความร่วมมอื	

ด้านปัญหาความมั่นคงแบบใหม่ๆ	การต่อต้านการก่อการร้าย	การค้ายาเสพติด	

การค้ามนุษย์	 การค้าอาวุธ	 การฟอกเงิน	 และโจรสลัดทางทะเล	 เพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ดงักล่าว	ต้องจดัประชมุปรกึษาหารอืระหว่างเจ้าหน้าทีก่ารทหารและ

ผูเ้ชีย่วชาญ	รวมทัง้จดัประชมุ	“คณะท�างานร่วมไทย-จนี”	(Thailand-China	Joint	

Working	Group)	เกี่ยวกับความร่วมมือทางความมั่นคงแบบใหม่ๆ

	 หลังจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ	นายกรัฐมนตรี	พลเอกสุรยุทธ์	

จุลานนท์	 ได้อนุมัติให้มีการซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกใน	 ค.ศ.	 2007	 ที่นคร	

กว่างโจว	โดยหน่วยรบพิเศษของไทยจ�านวน	15	คน	ร่วมฝึกกับหน่วยรบพิเศษ

ของจีน	ภายใต้ชื่อ	“Strike	2007”	ต่อมาในเดือนกรกฎาคม	ค.ศ.	2007	รัฐบาล

ไทยได้อนมุตักิารซือ้จรวดจากพืน้สูพ่ืน้	รุน่	C-802	จากจนี	มลูค่า	48	ล้านเหรยีญ

สหรัฐฯ	เพื่อทดแทนจรวดรุ่นเก่ารุ่น	C-801	ที่ติดตั้งบนเรือฟริเกตที่ต่อจากจีน14

ซึ่งหมดอายุการใช้งาน	 นอกจากนี้	 พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 ยังได้เจรจากับ	

พลเอกเฉา	 กังชวน	 เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	 ด้วยการ

ร่วมกนัผลติอาวธุบางชนดิในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยจีากจนี	เช่น	จรวดหลาย

ล�ากล้อง	เป็นต้น

	 ต่อมากองทัพเรือไทยและจีนได้ซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ	

“Blue	Strike	2012”	และเมื่อ	ค.ศ.	2015	กองทัพอากาศไทยได้ซ้อมรบร่วมกับ

กองทัพอากาศจีนเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ	 “Falcon	Strike	2015”	แสดงถึงความ

ใกล้ชิดและความร่วมมือทางทหารภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา		

ซึ่งได้ยึดอ�านาจจากรัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งภายใต้นายกรัฐมนตรี	

นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ใน	ค.ศ.	2014

	
13
	ดู	Joint Action Plan on Thailand-China Strategic Cooperation	(2007-2011).	

	
14
	Bangkok Post, September	28,	2007.	
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รัฐบาลพลเอกประยุทธ์. จันทร์โอชา.ประกาศซื้อเรือด�าน�้า.

S26-T.และ.รถถัง.VT-4.จากจีน
	 กองทัพเรือของประเทศไทยได้แสดงความสนใจที่จะซื้อเรือด�าน�้าไว้ใช้

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของไทย	อกีทัง้ยงักล่าวว่า

เพือ่นบ้านของไทยล้วนมเีรอืด�าน�า้ทัง้สิน้	เช่น	สงิคโปร์มเีรอืด�าน�า้รุน่	Challenger	

และรุ่น	Archer	จากสวีเดน	รวม	4	ล�า	มาเลเซียได้ซื้อเรือด�าน�้า	Scorpene	จาก

ฝรัง่เศส	2	ล�า	ส่วนอนิโดนเีซยีได้ซือ้เรอืด�าน�า้จากเยอรมน	ีและเวยีดนามได้สัง่ซือ้

เรือด�าน�้าจากรัสเซียรุ่น	Kilo	6	ล�า	โดยน�าเข้าประจ�าการในปลาย	ค.ศ.	2017	นี้

	 ประเทศไทยเคยเป็นประเทศแรกในเอเชียอาคเนย์ที่มีกองเรือด�าน�้า

ปฏบิตักิารก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่องโดยได้รบัเรอืด�าน�า้	4	ล�า	จากญีปุ่น่	ซึง่ต่อมา

ใช้ชือ่ว่า	เรอืมจัฉาน	ุเรอืวริณุ	เรอืสนิสมทุร	และเรอืพลายชมุพล	แต่ได้ปลดระวาง

ไปใน	 ค.ศ.	 1951	 บทบาทและงบประมาณของกองทัพเรือถูกจ�ากัดจากความ	

ขดัแย้งในสมยัรฐับาลจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	นอกจากมเีรอืรบผวิน�า้ปฏบิตักิาร	

ในอ่าวไทยและอ่าวอันดามันแล้วยังมีเรือรบขนาดเล็กส�าหรับลาดตระเวน	

ในลุ่มแม่น�้าโขงในช่วงสงครามเย็นที่ตึงเครียด	 เศรษฐกิจของไทยที่เจริญเติบโต

ในปลายสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 ต่อกับรัฐบาลพลเอกชาติชาย	

ชุณหะวัณ	ท�าให้กองทัพเรือมองเห็นโอกาสในการจัดซื้อเรือด�าน�้าที่ทันสมัยจาก

สวีเดน	ซึ่งมีอ่าวไม่ลึกนักคล้ายประเทศไทย	แต่การจัดซื้อเรือด�าน�้ารุ่น	Gotland	

จากบรษิทั	Kockums	ของสวเีดนมปัีญหาอือ้ฉาวเรือ่งการรบัสนิบนท�าให้การซือ้	

เรอืด�าน�า้ถกูระงบัไป	วกิฤตเศรษฐกจิในเวลาต่อมาท�าให้กองทพัเรอืชะลอความคดิ	

ที่จะมีเรือด�าน�้า

	 อย่างไรก็ดี	 กองทัพเรือไทยสนใจซื้อเรือด�าน�้ามือสองใช้แล้วแต่สภาพ

ยังดีของเยอรมนี	 แต่ยังมีราคาสูง	 อีกทั้งระยะการใช้งานก็ไม่นาน	 เนื่องจาก	

ใกล้ปลดระวางท�าให้ไม่คุ ้มค่า	 กองทัพเรือของไทยจึงตัดสินใจซื้อเรือด�าน�้า

พลังงานดีเซลจากจีน	รุ่นหยวน	(Yuan)	แต่ไม่ใช่เรือด�าน�้ารุ่นหยวน	(039A/041)	

ทีป่ระจ�าการในกองทพัเรอืจนี	แต่เป็นเรอืด�าน�า้รุน่หยวนทีป่รบัลดขนาดและราคา

ส�าหรับการส่งออกแก่มิตรประเทศเป็นรุ่น	S26-T
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	 เรือด�าน�้ารุ่นหยวน	 (Yuan	 039A/041)	 เป็นเรือด�าน�้าพลังงานดีเซล

ของกองทัพเรือจีนที่มีระบบ	AIP	(Air	Independent	Propulsion)	สามารถด�าอยู่

ใต้น�้าได้นานประมาณ	 2-3	 สัปดาห์	 ก่อนที่จะขึ้นบนผิวน�้าเพื่อชาร์จไฟ	 ท�าให้

สามารถปฏิบัติการใต้น�า้ได้นานขึ้น	 ปัจจุบันจีนมีเรือด�าน�้ารุ่นหยวนประจ�าการ	

15	 ล�า	 และก�าลังสร้างเพิ่มอีก	 5	 ล�า	 รวมเป็น	 20	 ล�า	 โดยจะไปประจ�าอยู่ใน	

กองเรือทะเลเหนือ	ทะเลตะวันออก	และทะเลใต้ของจีน

ภาพที่.1:	 แสดงถงึจ�านวนเรอืด�าน�า้ของประเทศสมาชกิอาเซยีน,	“Chinese	win	

bid	to	supply	subs	to	navy,”	Bangkok	Post,	accessed	July	5,	

2019,	 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/604452/

chinese-win-bid-to-supply-subs-to-navy.
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	 เรือด�าน�้ารุ่นหยวน	 039A	 ยาว	 77	 เมตร	 กว้าง	 8.4	 เมตร	 มีระวาง	

ขับน�้า	3,600	ตัน	ด�าน�้าลึก	400	เมตร	ความเร็วสูงสุด	20	น็อต	ติดอาวุธได้หลาย

ประเภท	รวมทัง้ท่อยงิตอร์ปิโด	6	ท่อ	ซึง่สามารถยงิจรวดน�าวถิต่ีอต้านเรอืผวิน�้า

ได้	มีลูกเรือทั้งหมด	38	คน	

	 ส่วนเรอืด�าน�า้ทีจ่นีส่งออกและกองทพัเรอืไทยต้องการซือ้	เป็นเรอืด�าน�า้	

รุ่นหยวน	 (S26-T)	 ที่จีนปรับปรุงส�าหรับการส่งออก	 ซึ่งจะมีล�าเรือสั้นกว่าเรือ

ด�าน�้าประจ�าการรุ่นหยวนของจีน	 (039A)	 โดยรุ่น	 S26-T	 ยาวเพียง	 66	 เมตร		

กว้าง	8	เมตร	ระวางขับน�้า	2,600	ตัน	ความเร็วสูงสุด	16	น็อต	ด�าน�้าลึก	300	

เมตร	 มีลูกเรือ	 38	 คนเช่นกัน	 เรือด�าน�้าพลังงานดีเซลรุ่นนี้ไม่ติดตั้งระบบ	 AIP	

แต่ถ้าผู้ซื้อต้องการก็สามารถติดตั้งให้ได้	 ซึ่งจะสามารถช่วยให้ด�าน�้าได้นานขึ้น	

ส�าหรบัอาวธุทีต่ดิตัง้กน่็าจะคล้ายคลงึกบัเรอืด�าน�า้รุน่หยวน	(039A/041)	ทีป่ระจ�าการ	

ของจีน

	 กองทพัเรอืไทยประกาศเมือ่เดอืนกรกฎาคม	ค.ศ.	2016	ว่า	ต้องการซือ้

เรือด�าน�้าจากจีนรุ่นหยวน	S26-T	ติดตั้งระบบ	AIP	จ�านวน	3	ล�า	มูลค่า	36,000	

ล้านบาท	โดยล�าแรกจะต่อระหว่าง	ค.ศ.	2017-2021	มีมูลค่า	13,500	ล้านบาท	

อีก	2	ล�า	น่าจะแล้วเสร็จใน	ค.ศ.	2025	โดยกองทัพเรือจีนสัญญาที่จะถ่ายทอด

เทคโนโลยีรวมทั้งฝึกอบรมพลประจ�าเรือด�าน�้าให้กับไทย

	 ใน	ค.ศ.	2016	ที่ผ่านมา	ผู้บัญชาการกองทัพบก	พลเอกธีรชัย	นาค-

วานิช	ได้แถลงว่า	ไทยตกลงใจซื้อรถถังหนักประจัญบานรุ่น	VT-4	(MBT-3000)	

จากจีน	 ซึ่งมีคุณสมบัติและสมรรถนะใกล้เคียงกับรถถังหนัก	 Z99	ที่จีนใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน	โดยกองทัพไทยสนใจซื้อรถถังหนักชุดแรก	28	คัน	ราคารวม	150	ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ	บริษัท	NORINCO	ของจีนสัญญาจะส่งมอบรถทั้งหมดภายในปี	

ค.ศ.	2017	เป็นอย่างช้า	โดยกองทัพบกจะน�าไปประจ�าการในกองพันทหารม้า	

3	กองพัน

	 รถถัง	VT-4	หรือ	MBT-3000	เป็นรถถังหนักประจัญบานที่จีนปรับปรุง

สมรรถภาพส�าหรับการส่งออกจากรุ่น	 Z99	 ที่กองทัพบกจีนใช้อยู่	 รถถัง	 Z99	

ตั้งแต่แบบ	 A	 ถึง	 G	 มีน�้าหนักตั้งแต่	 54-58	 ตัน	 มีนายทหารปฏิบัติการ	 3		

นาย	 ประกอบด้วยพลขับ	 พลปืน	 และผู้บังคับการรถถัง	 โดยมีปืนใหญ่รถถัง	
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ล�ากล้องเรยีบ	ขนาด	125	มลิลเิมตร	พร้อมระบบบรรจกุระสนุอตัโนมตั	ิปืนกลเบา	

ร่วมแกนรุ่น	85	ขนาด	7.62	มิลลิเมตร	และปืนกลต่อสู้อากาศยาน	รถถัง	Z99	

ของจนีขบัเคลือ่นด้วยเครือ่งยนต์ดเีซลทัง้ทีผ่ลติจากเยอรมนแีละเครือ่งยนต์ทีผ่ลติ

ในจีน	ขนาด	1,500	แรงม้า	รถถัง	Z99	ของจีนสามารถเคลื่อนที่ได้	80	กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง	และสามารถปฏิบัติได้ไกลถึง	600	กิโลเมตร	เมื่อติดตั้งถังน�้ามันเพิ่ม

	 ส่วนรถถงั	VT-4	นัน้เป็นรถถงัทีจ่นีผลติเพือ่ส่งออกจงึมขีดีความสามารถ

ต�า่กว่าแม้ว่าจะผลติโดยบรษิทั	NORINCO	เช่นกนั	โดยใช้เครือ่งยนต์ดเีซลของจนี	

ขนาด	1,300	แรงม้า	ท�าให้ความเรว็ลดลงเหลอืเพยีง	65	กโิลเมตรต่อชัว่โมง	และ

มีพื้นที่ปฏิบัติการไกลเพียง	500	กิโลเมตร	เมื่อติดตั้งถังน�้ามันเพิ่ม	ประเทศที่สั่ง

ซื้อรถถังรุ่น	VT-4	(MBT-3000)	มักจะเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด	เช่น	ปากีสถาน	

โดยจีนจะขายให้จ�านวนหนึ่งและประกอบจ�านวนหนึ่งในปากีสถานเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของปากีสถาน

	 ต้นปี	 ค.ศ.	 2017	 ผู้บัญชาการกองทัพบกคนใหม่	 พลเอกเฉลิมชัย		

สิทธิสารท	ยืนยันว่า	กองทัพบกจะจัดซื้อรถถังจีน	VT-4	ในระยะ	2	อีก	10	คัน	

มูลค่า	2	พันล้านบาท	และอีก	10	คัน	 เพื่อให้มีครบ	1	กองพัน	48	คัน	ส่วน	

พลเอกประวติร	วงศ์สวุรรณ	รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรกีลาโหมให้สมัภาษณ์

ว่า	 จะดึงจีนเข้ามาร่วมลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศของไทย
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ภาพที่.2:	 แสดงถึงเรือด�าน�้าพลังงานดีเซลรุ่น	Yuan	039A,	“Type	039A	Yuan	

class,”	Sinodefence,	accessed	July	5,	2019,	http://sinodefence.

com/type039a_yuan-class.	

ภาพที่.3:	 แสดงถึงแบบจ�าลองเรือด�าน�้ารุ่น	Yuan	(S26-T)	ที่จีนส่งออก,	“Royal	

Thai	Navy	Secures	Funding	for	First	S26T	Submarine	from	China,”	

Quwa,	 accessed	 July	 5,	 2019,	 https://quwa.org/2017/01/26/

royal-thai-navy-secures-funding-first-s26t-submarine-china.
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ภาพที่.4:	 แสดงถึงรถถัง	Z99	ของกองทัพบกจีน,	“ZTZ	99	–	the	best	Chinese	

main	battle	tank,”	Techsob,	accessed	July	5,	2019,	https://tech-

sob.com/ztz-99-best-chinese-main-battle-tank.	

ภาพที่.5:	 แสดงถึงรถถังที่ไทยซื้อจากจีนรุ่น	 VT-4	 /	 MBT-3000,	 “NORINCO	

VT-4	 (MBT-3000),”	 Military	 Factory,	 accessed	 July	 5,	 2019,	

https://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_

id=624#media.
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ภาพที่.6:	 แสดงถงึจ�านวนเรอืด�าน�า้ของประเทศต่างๆ	ในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	

ค.ศ.	 2015,	 “Naval	 Forces	 and	 Info	 graphics:	 Submarines	 of	

Europe,	 Mediterranean	 Sea	 and	 Asia-Pacific	 in	 2015,”	 Naval	

Analyses,	 accessed	 July	 5,	 2019,	 http://www.navalanalyses.

com/2015/11/naval-forces-7-and-infographics-19.html.

	 ระหว่างเดอืนมกราคม-มนีาคม	ค.ศ.	2017	พลเอกประวติร	วงศ์สวุรรณ	

ได้มอบหมายให้ศนูย์อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศจดัสมัมนาวเิคราะห์ทศิทางใน

การพฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ	อกีทัง้ได้เดนิทางไปตรวจดศูนูย์ซ่อมสร้าง

อุปกรณ์สรรพาวุธของกรมสรรพาวุธทหารที่จังหวัดนครราชสีมาและอู่ราชนาวี	

มหิดลอดุลยเดชราชนครินทร์ที่อ�าเภอสัตหีบ	 เพื่อเตรียมพื้นที่ในการสร้าง

อุตสาหกรรมทางทหารร่วมกับมิตรประเทศ	เช่น	จีน	เป็นต้น

	 หน่วยงานของกองทัพไทยก�าลังเจรจากับบริษัท	 China	 Precision	

Machinery	Import	&	Export	Cooperation	(CPMIEC)	เพื่อซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์
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หลายชนิดทั้งขีปนาวุธระยะกลาง	2	ท่อน	(Two	Stage	Missiles)	ที่มีรัศมียิงไกล	

130	 ไมล์	 (HQ-9	 จรวดจากพื้นสู่อากาศ	 บางทีเรียกรุ่น	 FD-2000)	 จรวดจาก	

พื้นสู่อากาศยิงจากเรือรบผิวน�้า	 (FL-3000	 N)	 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ

เคลื่อนที่	 (FK-1000)	 รวมทั้งยานป้องกันการลอบโจมตีและต่อต้านกับระเบิด	

(CS-VP3)	โดยกองทพัไทยจะซือ้บางส่วน	และบางส่วนน�ามาประกอบในโรงงาน

ในประเทศไทยซึง่อาจจะส่งออกไปยงัอาเซยีนอืน่ๆ	โดยจนีจะถ่ายทอดเทคโนโลยี

บางประการให้

	 อย่างไรก็ดี	 มีข้อวิจารณ์ว่า	 อาวุธของจีนแม้จะมีราคาถูกแต่คุณภาพ	

ไม่ค่อยได้มาตรฐาน	 อีกทั้งอายุการใช้งานก็จะสั้นกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์จาก

ประเทศตะวันตกที่มีการตรวจสอบมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มข้น	

ยิ่งไปกว่านั้น	 การจัดหาอะไหล่หรือการซ่อมบ�ารุงก็ค่อนข้างยากล�าบากต้องใช้

เวลารออะไหล่หรอืบางทกีต้็องส่งยทุโธปกรณ์ลงเรอืไปซ่อมบ�ารงุทีป่ระเทศจนี	ใน

อดีตรถถัง	T-69-II	มีปัญหาเรื่องการซ่อมบ�ารุงหลังการใช้งานได้เกิน	5	ปี	แม้ว่า

บริษัท	 NORINCO	 จะได้ส่งทีมงานมาปรับปรุง	 แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง	 ในที่สุดต้อง

น�ารถถัง	T-69-II	ไปทิ้งทะเลเพื่อสร้างปะการังใต้ทะเลหลังจากใช้งานไม่ถึง	10	ปี	

	 ในช่วง	 20	 ปีที่ผ่านมา	 เทคโนโลยีการสร้างอาวุธของจีนได้พัฒนาไป

อย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการทุ่มพัฒนาการป้องกันประเทศให้ทันสมัย	 ซึ่ง

เป็นทันสมัยที่สี่ใน	 “นโยบายสี่ทันสมัย”	 อาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนในปัจจุบัน		

ไม่ว่าจะเป็นเรือฟริเกต	เครื่องบินขับไล่	รถถัง	และอื่นๆ	ได้รับการพัฒนา	ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีสมรรถนะใกล้เคียงกับของรัสเซียหรือของประเทศ

ตะวันตก	 ถึงกระนั้นก็ดี	 การควบคุมคุณภาพรวมทั้งอะไหล่ชิ้นส่วนยังไม่ได้

มาตรฐาน	วสัด	ุเช่น	เหลก็ในการสร้างยทุโธปกรณ์เหล่านีย้งัไม่ได้มคีณุภาพสงูสดุ	

ดังนั้นยุทโธปกรณ์บางคันก็อาจไม่มีปัญหา	บางคันอาจมีปัญหา	รถถัง	VT-4	มี

ข่าวว่า	 เครื่องยนต์มักจะร้อนเร็ว	 (Overheat)	 ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการใช้

งานและยังไม่แน่ใจว่าจีนได้แก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงไปหรือไม่	 นอกจากนั้น	 จีน

มักไม่มอบ	“คู่มือ”	(Manual)	ที่เป็นภาษาอังกฤษที่จะบอกวิธีการใช้และการซ่อม

บ�ารุงในเบื้องต้นดังยุทโธปกรณ์จากประเทศตะวันตกที่กองทัพไทยเคยคุ้นเคย
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	 อย่างไรกด็	ีขดีความสามารถของกองทพัในกลุม่อาเซยีน	โดยเฉพาะกอง

เรือด�าน�้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น	 เพราะหลาย

ประเทศได้พยายามจดัซือ้เรอืด�าน�า้เพือ่ใช้ในการรกัษาผลประโยชน์และอธปิไตย

ทางทะเลนับตั้งแต่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้

	 สิงคโปร์. เป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น�าเรือด�าน�้าเข้ามา

ประจ�าการใน	ค.ศ.	1995	โดยซื้อเรือด�าน�้า	2	ล�า	จากสวีเดนเป็นรุ่น	Challenger	

โดยมกีารปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศและน�า้ทะเลในเขตร้อนโดยตดิตัง้

ระบบความเย็นแบบใหม่	และเริ่มส่งพลประจ�าเรือด�าน�้าสิงคโปร์ไปฝึกในสวีเดน	

ระหว่าง	ค.ศ.	2000-2004	สิงคโปร์ได้ซื้อเรือด�าน�้ารุ่นเดียวกันอีก	2	ล�า	รวมเป็น

ทั้งหมด	4	ล�า	ต่อมาใน	ค.ศ.	2005	สิงคโปร์ได้สั่งซื้อเรือด�าน�้ารุ่นใหม่ที่ก้าวหน้า

ทันสมัยกว่าเดิม	คือรุ่น	Archer	จากสวีเดน	ซึ่งเริ่มประจ�าการใน	ค.ศ.	2011	และ

ปี	ค.ศ.	2013	ตามล�าดับ	โดยทั้งหมดเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นเรือด�าน�้า	“มือสอง”	แต่

กอ็ยูใ่นสภาพทีด่มีากเนือ่งจากได้รบัการซ่อมบ�ารงุอย่างดจีากกองทพัเรอืสวเีดน	

มกีารน�าระบบ	Stirling	AIP	มาตดิตัง้ในเรอืด�าน�า้รุน่ใหม่	Archer	ทีส่งิคโปร์น�าเข้า

ประจ�าการหลังจากได้รับการปรับปรุงจากบริษัท	Kockums	ในสวีเดน

	 พลประจ�าเรอืด�าน�า้ของสงิคโปร์ได้รบัการฝึกเบือ้งต้นในเยอรมนใีนกลาง

ทศวรรษที่	1980	เพราะเดิมสิงคโปร์ต้องการซื้อเรือด�าน�้าจากเยอรมนี	แต่ต่อมา

จึงส่งลูกเรือด�าน�้าไปฝึกในสวีเดนตั้งแต่เดือนเมษายน	 ค.ศ.	 1996	 อีกทั้งฝึกเรือ

ด�าน�้าในน่านน�้าแถบทะเลบอลติกซึ่งมีความลึกไม่มากนักใกล้เคียงกับสภาพใน

สิงคโปร์	การฝึกในสวีเดนด�าเนินอยู่เป็นเวลาหลายปี	ระหว่าง	ค.ศ.	1996-2004	

พลประจ�าเรอืด�าน�า้จากสงิคโปร์ได้จบการฝึกปฏบิตักิารเรอืด�าน�า้ส�าเรจ็	อกีทัง้ยงั

ฝึกเกี่ยวกับการดูแลซ่อมบ�ารุงและการบังคับบัญชาและการสื่อสารต่อที่สวีเดน	

ต่อมาได้เข้าประจ�าการในเรือด�าน�้า	 Archer	 รุ่นใหม่	 จะเห็นได้ว่าพลประจ�าเรือ

ด�าน�้าของสิงคโปร์ได้รับการฝึกฝนจนสามารถควบคุมเรือด�าน�้าและน�าเรือด�าน�้า

กลับมาประจ�าการในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2011	เป็นต้นไป	ส่วนรุ่น	Challenger	

ปลดประจ�าการไปแล้ว	2	ล�า	

	 เรือด�าน�้าสิงคโปร์ได้ไปปฏิบัติการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้และเข้า

ร่วมในการซ้อมรบกับกองเรือด�าน�้าของมิตรประเทศ	 คือ	 ออสเตรเลียและ
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สหรฐัอเมรกิาหลายครัง้	อกีทัง้ยงัเข้าร่วมในการฝึกพหภุาคช่ีวยเหลอืเรอืด�าน�า้อกี

หลายครั้งซึ่งชี้ให้เห็นถึงขีดความสามารถระดับสูงของกองเรือด�าน�้าของสิงคโปร์	

สิงคโปร์ได้ตัดสินใจที่จะซื้อเรือด�าน�้ารุ่นใหม่จากเยอรมนีจากบริษัท	 Thyssen	

Krupp	Marine	 System	 ตั้งแต่	 ค.ศ.	 2013	 ซึ่งจะสร้างความล�าบากให้กับการ	

ปฏิบัติการ	 เพราะเรือด�าน�้าเยอรมนีรุ่นใหม่	 (218	ST)	 ใช้ระบบ	AIP	ที่แตกต่าง

จากเรือด�าน�้าสวีเดน	 อีกทั้งมีระบบตอร์ปิโดและระบบควบคุมการด�าที่แตกต่าง

กัน	 ความท้าทายที่สิงคโปร์ต้องประสบคือจะบริหารจัดการเรือด�าน�้าที่แตกต่าง

กันจากสองประเทศอย่างไร

	 มาเลเซีย	 ซื้อเรือด�าน�้าใหม่เอี่ยมรุ่น	 Scorpene	 จากฝรั่งเศสใน	 ค.ศ.	

2002	 และน�าเข้าประจ�าการใน	 ค.ศ.	 2009	 แต่ด้วยงบประมาณและขีดความ

สามารถที่จ�ากัดของมาเลเซีย	 ท�าให้มาเลเซียใช้ประโยชน์จากเรือด�าน�้าไม่เต็มที่	

อีกทั้งไม่ได้ซ่อมบ�ารุงอย่างสม�่าเสมอ	 เนื่องจากขาดความรู้ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์กองทัพเรือมาเลเซียได้จัดจ้างให้บริษัทฝรั่งเศสเข้าดูแลซ่อมบ�ารุง

เรอืด�าน�า้ดงักล่าว	มาเลเซยีได้ส่งพลประจ�าเรอื	156	คน	ไปฝึกปฏบิตักิารเรอืด�าน�า้	

ที่ฝรั่งเศสใน	 ค.ศ.	 2005	 รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการในทะเลจริงเป็นเวลา	 1	 ปี		

หลงัจากการฝึกครบ	4	ปี	พลประจ�าเรอืด�าน�า้ของมาเลเซยีชดุแรกได้เข้าประจ�าการ	

ในเรือด�าน�้าที่ซื้อจากฝรั่งเศส	แต่การซ่อมบ�ารุงในมาเลเซียสร้างปัญหาท�าให้เรือ

ด�าน�า้ไม่สามารถฝึกการด�าน�า้ได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนด	ยิง่ไปกว่านัน้	เรอืด�าน�า้	

มาเลเซียแทบจะไม่ได้ออกไปปฏิบัติการลาดตระเวนหรือปฏิบัติการอื่นๆ	 อัน

เนือ่งจากปัญหาบคุลากรและงบประมาณตลอดจนการขาดอูซ่่อมบ�ารงุ	มาเลเซยี

ก�าลังสร้างโรงเรียนฝึกพลประจ�าเรือด�าน�้าที่ฐานทัพเรือ	Kota	Kinabalu	

	 เวียดนาม	ซื้อเรือด�าน�้าใหม่เอี่ยมรุ่น	Kilo	จากรัสเซียจ�านวน	6	ล�า	โดย

ได้รับล�าแรกเมื่อ	1	มกราคม	ค.ศ.	2014	และที่เหลือภายในปลาย	ค.ศ.	2017		

โดยจะน�าเข้าประจ�าการใน	ค.ศ.	2018	เวียดนามได้ส่งพลประจ�าเรือด�าน�้าไปฝึก

อบรมทีร่สัเซยีตัง้แต่มกราคม	ค.ศ.	2013	ทัง้ภาคทฤษฎ	ีภาคปฏบิตั	ิรวมทัง้ปฏบิตักิาร	

เรือด�าน�้าในทะเล	 5	 รอบ	 รอบละ	 10	 วัน	 รวมใช้เวลาฝึกประมาณ	 10	 เดือน		

แต่เวียดนามยังขาดความช�านาญและงบประมาณที่จ�าเป็นในการซ่อมบ�ารุงรวม

ทัง้ฝึกลกูเรอืให้มคีวามเชีย่วชาญ	ดงันัน้	แม้ว่าเวยีดนามจะมเีรอืด�าน�า้ถงึ	6	ล�า	แต่
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ก็ยังต้องพึ่งพารัสเซียในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมบ�ารุงและการฝึก	

เนื่องจากเวียดนามไม่ได้ตั้งโรงเรียนส�าหรับการฝึกจึงต้องไปฝึกที่อินเดียอีกด้วย	

ดังนั้น	 ขีดความสามารถของกองเรือด�าน�้าของเวียดนามไม่น่าจะมีสมรรถนะสูง

เท่าสิงคโปร์ซึ่งน�าหน้าที่สุดในเอเชียอาคเนย์

	 อินโดนีเซีย	 เป็นประเทศที่สองในเอเชียอาคเนย์ที่มีกองเรือด�าน�้าโดย

ได้รับเรือด�าน�้ารุ่น	Whiskey	จากสหภาพโซเวียตถึง	12	ล�า	 ใน	ค.ศ.	1959	แต่

เมือ่ความสมัพนัธ์ระหว่างรสัเซยีและอนิโดนเีซยีห่างเหนิในกลางทศวรรษที่	1960	

โซเวยีตได้ระงบัการช่วยเหลอืและหยดุส่งอะไหล่มาซ่อมบ�ารงุ	ท�าให้เรอืด�าน�า้ของ

อินโดนีเซียไม่สามารถปฏิบัติการได	้ อย่างไรก็ด	ี อินโดนีเซียได้รื้อฟื้นที่จะจัดซื้อ	

เรอืด�าน�า้เยอรมนรีุน่	209	โดยได้รบัเรอืด�าน�า้ใน	ค.ศ.	1978	น�าเข้าประจ�าการใน	

ค.ศ.	1981	และใกล้หมดอาย	ุอนิโดนเีซยีจะจดัซือ้เรอืด�าน�า้เยอรมนรีุน่	209	ใหม่

จากเกาหลใีต้	การฝึกพลประจ�าเรอืด�าน�า้ของอนิโดนเีซยีกย็งัห่างไกลจากขดีความ

สามารถของสงิคโปร์ทีก้่าวหน้าทีส่ดุเพราะไม่เพยีงสามารถปฏบิตักิารลาดตระเวน

ใต้น�้ายังมีขีดความสามารถช่วยเหลือกู้ภัยยามเรือด�าน�้าประสบอุบัติเหตุใต้น�้า	

ผลกระทบของการซื้ออาวุธจากจีนและแนวโน้มต่อจุดยืน

ทางยุทธศาสตร์ของไทย
	 การทีร่ฐับาลของคณะทหารไทยภายใต้นายกรฐัมนตรี	พลเอกประยทุธ์	

จนัทร์โอชา	ซึง่ยดึอ�านาจจากรฐับาลพลเรอืนของนายกรฐัมนตรนีางสาวยิง่ลกัษณ์	

ชนิวตัร	ใน	ค.ศ.	2014	ตดัสนิใจซือ้อาวธุยทุโธปกรณ์จากสาธารณรฐัประชาชนจนี

ทั้งเรือด�าน�้าและรถถังหนักใน	ค.ศ.	2016	โดยอ้างถึงผลประโยชน์ทางด้านความ

มั่นคงของประเทศในระยะยาว	 แม้ว่ามีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า	 จะน�าอาวุธที่ทันสมัย	

ดังกล่าวทั้งเรือด�าน�้าและรถถังหนักไปท�าการสู้รบกับใครหรือประเทศใด	 ทั้งนี้

เพราะ	ภยัคกุคามต่อความมัน่คงของไทยในปัจจบุนัไม่น่าจะมาจากประเทศเพือ่น

บ้านหรือประเทศมหาอ�านาจ	อีกทั้ง	ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นสมาชิก

ของประชาคมอาเซียนที่มีสามเสาหลักและก�าลังร่วมมือกันในด้านต่างๆ	 อย่าง

ใกล้ชดิ	แม้ว่าจะมคีวามแตกต่างในบางประเดน็เกีย่วกบัเขตแดน	แต่กอ็ยูร่ะหว่าง

การเจรจาในการหาทางคลี่คลายเพื่อบรรลุข้อตกลง
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	 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมหาอ�านาจก็มีความใกล้ชิด	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วม

กันหลายๆ	 ด้าน	 อีกทั้งไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันเกี่ยวกับอ�านาจอธิปไตยเหนือ

เขตแดน	จีนยังเชิญผู้น�าไทย	นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	ไปร่วม

ประชมุในฐานะแขกเพยีงประเทศเดยีวจากเอเชยีตะวนัออกในการประชมุสดุยอด	

BRICS	SUMMIT	ใน	ค.ศ.	2018	และยังเชิญไทยไปร่วมประชุม	Belt	and	Road	

Forum	 2019	 ซึ่งแสดงถึงการให้เกียรติ	 ความเป็นมิตร	 และความส�าคัญของ

ประเทศไทย

	 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะค่อนข้าง

ห่างเหิน	 เมื่อกองทัพยึดอ�านาจจากรัฐบาลพลเรือนแล้วตั้งรัฐบาลทหารที่มี	

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่	กลาง	ค.ศ.	2014	รัฐบาล

สหรัฐอเมริกา	 ได้วิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้กองทัพน�าประเทศกลับคืน

สู่ประชาธิปไตย	 การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวท�าให้คนไทยจ�านวนหนึ่ง	 และ

รัฐบาลทหารไม่ค่อยพอใจนัก	 อย่างไรก็ดี	 เมื่อรัฐบาลทหารประกาศเส้นทาง

สู่ประชาธิปไตยโดยจัดร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งได้	 ประกาศใช้ในวันที่	 6	

เมษายน	ค.ศ.	 2017	และน�าไปสู่การเลือกตั้งใน	ค.ศ.	 2019	 เพื่อมีรัฐบาลจาก

กระบวนการประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจนสามารถจัด

ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้	 ท�าให้ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา	 ดีขึ้นเป็น

ล�าดบั	ดงัจะเหน็ได้เมือ่ต้น	ค.ศ.	2016	ประธานาธบิดสีหรฐับารคั	โอบามา	ได้เชญิ	

นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ไปร่วมประชุมสุดยอด

สหรฐัอเมรกิา-อาเซยีนทีแ่คลฟิอร์เนยี	การซ้อมรบระหว่างไทยกบัสหรฐัอเมรกิา	

ยังด�าเนินต่อมาทั้งใน	ค.ศ.	2015	ค.ศ.	2016	ค.ศ.	2017	ค.ศ.	2018	และ	ค.ศ.	

2019	 ซึ่งมีก�าลังพลของสหรัฐฯ	 จ�านวนมากเข้าร่วมและยังมีอีกหลายประเทศ	

ได้รบัเชญิมาเข้าร่วม	ยิง่ไปกว่านัน้	ผูน้�าทางทหารระดบัสงูของสหรฐัอเมรกิา	พล

เรือเอกแฮรี	 ฮาร์ริส	 ผู้บัญชาการทหารภาคพื้นแปซิฟิก	 ของสหรัฐอเมริกาได้มา

เยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	อกีทัง้เข้าร่วมพธิซ้ีอมรบ	Cobra	Gold	2017	

ในเดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	2017	ที่ผ่านมา
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	 เมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา	 และนายโดนัลด์	

ทรมัป์	ผูแ้ทนจากพรรครพิบัลกินั	ได้ขึน้เป็นประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา	ใน	ค.ศ.	

2017	 ได้เชิญผู้น�าไทยไปเยือนท�าเนียบขาวที่กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	 และมีท่าทีเป็น

มิตรต่อไทยมากขึ้น	สหรัฐอเมริกาน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย	“Free	and	

Open	Indo-Pacific”	ซึง่เป็นความพยายามในการรกัษาอทิธพิลสหรฐัอเมรกิาและ

ขณะเดียวกันขัดขวางการขึ้นมามีบทบาทของจีนในเอเชีย-แปซิฟิก	 ท�าให้ความ	

ขดัแย้งระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิาเพิม่มากขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปี	ค.ศ.	2019	

ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าขาเข้าของจีน	ประธานาธิบดีสี	จิ้นผิง	ก็ตอบโต้โดยการขึ้น

ภาษีสินค้าขาเข้าจากสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน	 ท�าให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	

การค้าโลกรวมทั้งประเทศไทยและอาเซียน	 ประเทศไทยได้ขึ้นเป็นประธาน

อาเซยีนในปี	ค.ศ.	2019	และน�าเสนอ	“Indo-Pacific	Outlook”	เพือ่มใิห้ถกูมองว่า

เป็นฝ่ายเดยีวกบัสหรฐัอเมรกิา	และต่อต้านจนี	อกีทัง้ท่าททีีเ่ป็นกลางของอาเซยีน	

เพื่อสร้างความสมดุลและไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา	อย่างไรก็ดี

ประเทศต่างๆ	ในเอเชยีรวมทัง้ไทย	ได้รบัผลกระทบจากความขดัแย้งทางการค้า

ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน	 มิหน�าซ�้า	 ยังน�าไปสู่ความขัดแย้งทางไซเบอร์และ

เทคโนโลยขีัน้สงู	และความขดัแย้งทางมหยทุธศาสตร์	(Grand	Strategy)	ระหว่าง

แนวคดิรเิริม่แถบเศรษฐกจิเส้นทางแพรไหมและเส้นทางแพรไหมทางทะเลของจนี	

(BRI)	กับยุทธศาสตร์	Indo-Pacific	ของสหรัฐอเมริกา

	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอ�านาจอื่นๆ	 ในภูมิภาค	 เช่น	ญี่ปุ่น	

อินเดีย	 สหพันธรัฐรัสเซีย	 ก็ดีขึ้น	 เพราะรัฐบาลทหารของไทยต้องการเป็นมิตร

กับทุกประเทศ	ไทยไม่ต้องการเป็นหมูสามชั้นในปากมังกร	หรือไส้กรอกในปาก

อินทรี	 ไทยต้องการเป็นมิตรและเกี่ยวพันกับมหาอ�านาจทุกชาติอย่างได้สมดุล	

(Balanced	 Strategic	 Engagement)	 เพื่อดุลยภาพแห่งผลประโยชน์ระหว่าง

ประเทศต่างๆ	และของประเทศไทย	รวมทัง้ผลประโยชน์ของภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้ในการพฒันาเศรษฐกจิให้มัง่คัง่เตบิโตอย่างยัง่ยนื	และมคีวามมัน่คง

ร่วมมืออย่างมีเสถียรภาพในภูมิภาค
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สรุป
	 การซือ้ยทุโธปกรณ์จากจนีโดยเฉพาะเรอืด�าน�า้	3	ล�า	ซึง่มมีลูค่ามหาศาล	

มผีลผกูพนัรฐับาลไทยทัง้รฐับาลทหารและรฐับาลจากการเลอืกตัง้ใน	ค.ศ.	2019	

เป็นเวลาไม่ต�่ากว่า	 11	 ปี	 ระหว่าง	 ค.ศ.	 2017-2028	 ทั้งทางการเงินและทาง

เทคโนโลยีเรือด�าน�้าจากจีน	 ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องพึ่งพาจีนทางยุทธศาสตร์	

(Strategic	dependency)	ในระยะยาว	และน่าจะมผีลต่อการด�าเนนินโยบายต่าง-

ประเทศของไทยต่อมหาอ�านาจต่างๆ	ในอนาคต	ทัง้ความยดืหยุน่	และทางเลอืก	

ในการด�าเนนินโยบายต่างประเทศของไทยในอนาคต	อาจถกูจ�ากดัจากการพึง่พา

ทางยทุธศาสตร์ดงักล่าว	เพราะจนีซึง่เป็นประเทศมหาอ�านาจในเอเชยีตะวนัออก

ให้ความส�าคญัต่อผลประโยชน์ของจนีทัง้	“พืน้ฐาน”	และ	“แกน”	(Core	interests)	

ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก	 และอาจกดดันประเทศไทยให้ด�าเนินนโยบายต่าง-

ประเทศที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของจีน

	 ในฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นประธานของอาเซยีน	และมรีฐับาลใหม่จาก

การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยในระดับหนึ่ง	 จึงจ�าเป็นต้องระมัดระวังในการ

ด�าเนินนโยบายต่อประเทศมหาอ�านาจทั้งนอกและในภูมิภาค	 เพื่อสร้างความ

สมดลุและผลประโยชน์ของไทยตลอดจนอาเซยีน	ในการสร้างสนัตภิาพและความ

มั่นคง	ตลอดจนความมั่งคั่ง	อีกทั้งร่วมมือเป็นมิตรกับประเทศต่างๆ	ในอนาคต



ไทยกับโลกมุสลิม..
.

     ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม1

	
1
	กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การต่างประเทศไทยร่วมสมัย:.พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ:.หน้า.59-81
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ภาพรวมยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม
	 นอกจากประวัติศาสตร์	 การติดต่อสัมพันธ์ที่ไทยมีมายาวนานกับ

โลกมุสลิมหรือโลกอิสลามแล้ว	 ไทยยังให้ความส�าคัญต่อโลกมุสลิมจากเหตุผล

ด้านอื่นๆ	ได้แก่	โลกอิสลามมีประชากรรวมกันประมาณ	1.6	พันล้านคน	หรือ

ประมาณ	1	ใน	5	ของประชากรโลก	ประเทศอิสลามส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจุดที่เป็น

ยทุธศาสตร์ส�าคญั	จงึมคีวามส�าคญัทัง้ในทางการเมอืง	และเศรษฐกจิ	เป็นแหล่ง

อารยธรรม	 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส�าคัญของโลก	 โลกอิสลามทวีความ

ส�าคัญและเป็นที่สนใจของทั่วโลกมากขึ้น	โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ์	9/112	

	 ศตวรรษที่	 20	 น�าความเปลี่ยนแปลงหลายประการมาสู่โลกมุสลิม		

ทัง้ในทางการเมอืงและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	สงัคมมสุลมิได้ท�าการต่อสู้

ท่ามกลางการปรากฏตัวของรัฐมุสลิมสมัยใหม่หลายรัฐในเวลาเดียวกัน	 ด้วย

ความห่วงใยว่าลทัธชิาตนิยิมจะท�าลายเอกลกัษณ์ข้ามชาตแิละความเป็นจรงิของ	

อุมมะฮ์3	(ประชาชาติอิสลาม)	ท�าให้ชาวมุสลิมแสดงความห่วงใยออกมาทั้งโดย

ผ่านสถาบันและอุดมการณ์4	

	
2
	ประเทศมุสลิมยังมีความส�าคัญทางด้านการส่งออกและการค้า	 ได้แก่	 มาเลเซีย	 และ

อินโดนีเซีย	 (ยางธรรมชาติ	 ดีบุก	 และวัตถุดิบอื่นๆ)	 และ	 ประเทศที่มีความส�าคัญต่อ	

มหาอ�านาจในแง่ผลประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 อียิปต์	 ตุรกี	 ปากีสถาน	 อิรัก	

โมร็อกโก	ตูนีเซีย	ฯลฯ	

	
3
	ค�าว่าอุมมะฮ์ (ประชาชาตินั้นไม่มีค�าแปลในภาษาอังกฤษ	ไม่ได้เหมือนแค่ค�าว่า	 “nation”		

(ชาต)ิ	ในภาษาองักฤษหรอืค�าว่า	“la	nation”	ของฝรัง่เศสหลงัการปฏวิตัแิละ	“ลทัธชิาตนิยิม”	

ของอังกฤษเท่านั้นเพราะ	นอกจากจะมีความหมายของลานาซิออง	(la	nation)	ซึ่งมีความ

หมายไปทางลัทธิถือผลประโยชน์และการใช้การได้อย่างจริงจังและความหมายไปในทาง

อุดมคติที่มีเหตุผลแล้วมันยังมีความหมายเพิ่มเติมด้วยในทางที่หมายถึงความจริงนิรันดร์	

ในด้านที่เกี่ยวกับจักรวาล	 และหมายถึงรากฐานอันมีอยู่จริงๆ	 ของความประสงค์แห่ง	

พระผูเ้ป็นเจ้าในด้านศาสนา		บวกความจรงิทีไ่ม่ต้องพสิจูน์		ด	ูฮซุยัน์ฮยักลัป์,	ศาสดามฮุมัมดั 

มหาบุรุษแห่งอิสลาม ภาค 1,	แปลโดย	กิติมา	อมรทัต,	อุ่น	หมั่นทวี,	และ	จรัญ	มะลูลีม,	

(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์อิสลามิค	อะเคเดมี,	1997),	14	และ	Faruq	 I.R.,	 “Urubah	and	

Religion,”	On Arabism, (Amsterdam:	Djambatan,	1962),	15.	

	
4
	โลกมสุลมิมหีลายอดุมการณ์จะเหน็ได้ว่ามตีัง้แต่ประชาธปิไตย	สงัคมนยิมอาหรบัซึง่ศาสนา

อิสลามยังคงมีบทบาทส�าคัญอยู่ในอุดมการณ์	 รวมทั้งแนวคิดที่ใช้ศาสนาเป็นหลัก	 เช่น		
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	 ชาวมุสลิมในโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม	(OIC)	

มีจ�านวนร้อยละ	 80-90	 ของประชากรในประเทศเอเชียและแอฟริการาว	 30	

ประเทศ	 นับตั้งแต่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกข้ามไป

ยังทวีปแอฟริกาเหนือ	 และภาคกลางกับเอเชียใต้	 ประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัย

อยูเ่ป็นจ�านวนมากกม็อียูก่ว่า	40	ประเทศ	ถ้านบัชาวมสุลมิทัว่โลกกจ็ะมมีากกว่า

หนึ่งพันหกร้อยล้านคน	ร้อยละ	90	ยึดถือส�านักคิดซุนนี	และร้อยละ	10	ยึดถือ

ส�านักคิดชีอะฮ์

	 ศกัยภาพของโลกมสุลมิยงัมาจากการครอบครองทรพัยากรใต้ดนิอย่าง

น�้ามัน	โดยสมาชิก	11	ประเทศ	จาก	30	ประเทศของ	OPEC	เป็นประเทศมุสลิม	

ได้แก่	อหิร่าน	อริกั	คเูวต	ซาอดุอีาระเบยี	กาตาร์	อนิโดนเีซยี	ลเิบยี	สหรฐัอาหรบั

อมีเิรตส์	แอลจเีรยี	ไนจเีรยีและกาบอน5	ซึง่ถอืครองน�า้มนัส�ารองของโลกมากกว่า

ร้อยละ	 78.3	 ประเทศเหล่านี้ร่วมมือเพื่อให้มีเอกภาพในนโยบายน�้ามันของ

ประเทศสมาชิกและมั่นใจต่อความมั่นคงของราคาน�า้มันเพื่อให้ได้มาซึ่งความมี

ประสทิธภิาพ	เศรษฐกจิและการส่งน�้ามนัอย่างต่อเนือ่งให้แก่ผูใ้ช้น�้ามนั	รายได้ที่

มอีย่างต่อเนือ่งท�าให้ผูผ้ลติได้รบัเงนิทนุตอบแทนในการลงทนุอตุสาหกรรมน�า้มนั	

เนื่องจากประเทศ	 OPEC	 สามารถผลิตได้ราวร้อยละ	 40	 ของน�้ามันโลกและ	

ร้อยละ	50	ของการค้าน�า้มนัระหว่างประเทศ	การตดัสนิใจใดๆ	ทีจ่ะเพิม่หรอืลด

การผลิตอาจต�่ากว่าหรือท�าให้ราคาน�้ามันดิบสูงขึ้นได้

	 จากข้อมลูทีก่ล่าวมาข้างต้นจงึอาจกล่าวได้โดยสงัเขปว่าโลกมสุลมิเป็น

โลกที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ทั้งในแง่ภูมิ-รัฐศาสตร์	 และประชากร	 โดยเฉพาะ	

ในอหิร่านซึง่เป็นศาสนรฐั	(Theocracy)	คอื	นกัการศาสนาเป็นผูป้กครองและประสบความ

ส�าเรจ็สามารถปฏวิตัแิละเปลีย่นแปลงการปกครองของอหิร่านทีเ่หน็เป็นรปูธรรมจรงิๆ	ใน

ปี	1979	โดยมนีกัการศาสนาเป็นผูม้บีทบาทในการปกครองมายาวนานกว่า	40	ปี	หลงัการ

ปฏวิตัอิสิลาม	(Islamic	Revolution)	โปรดพจิารณารายละเอยีดของเรือ่งนีใ้น	จรญั	มะลลูมี,	

OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม พัฒนาการบทบาทขององค์การความร่วมมือและ

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย,	(กรุงเทพ:	ส�านักพิมพ์ศยามปริทัศน์,	2555).	

	
5
	ประเทศสมาชิกของ	 OPEC	 ประกอบไปด้วยรัฐผู้ก่อตั้ง	 ได้แก่	 อิรัก	 อิหร่าน	 คูเวต	

ซาอุดีอาระเบีย	เวเนซูเอลา	และมีแปดประเทศเข้าร่วม	ได้แก่	กาตาร์	อินโดนีเซีย	ลิเบีย	

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์	แอลจีเรีย	ไนจีเรีย	อีกัวดอร์	และกาบอน	
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อย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่	 1970	 และต้นทศวรรษ	 1980	 เป็นต้น

ไป	ทั้งนี้ก็เพราะบทบาทของประเทศเหล่านี้ที่มีมากขึ้นทั้งทางด้านการเมืองและ

เศรษฐกิจ	 ประเทศมุสลิมที่มีน�้ามันอยู่ก็ได้กลายเป็นผู้ควบคุมพลังงานในโลก

ทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่	และมีบทบาทการเป็นผู้ส่งวัตถุดิบชนิดอื่นๆ	อีกด้วย	การ

ที่ประเทศดังกล่าวร�่ารวยขึ้นมาจากการขายน�้ามัน	ท�าให้ชนชั้นปกครองสามารถ

มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของโลกทุนนิยม

	 ปัจจุบันมีชาวไทยมุสลิมคิดเป็นประมาณร้อยละ	 10	 ของประชากร

ไทย	จึงต้องมีความร่วมมือกับประเทศมุสลิม	ในด้านต่างๆ	เช่น	ในการส่งเสริม

กิจการศาสนาอิสลาม	 เช่น	 การส่งเสริมกิจการฮัจญ	์ ซึ่งต้องร่วมมือใกล้ชิดกับ

ซาอุดีอาระเบีย	 และด้านอิสลามศึกษา	 ซึ่งขณะนี้ไทยมีโครงการความร่วมมือ

กับอียิปต์	 เป็นต้น	 ไทยควรส่งเสริมและเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับโลกมุสลิม		

ดังจะกล่าวต่อไปนี้

	 1).ส่งเสริมการสานเสวนา. (Dialogue). ความเข้าใจอันดีกับโลก

อิสลาม.และการส่งเสริมความเป็นกลางในอิสลาม.

	 ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งการทูตทวิภาคีและพหุภาคี	 เช่น	 การ

ด�าเนิน/กิจกรรมส�าคัญที่ผ่านมา	 เช่นการเชิญผู้น�าศาสนาจากประเทศมุสลิม	

7	 ประเทศเยือนไทยในโอกาสต่างๆ	 การน�าคณะผู้แทนองค์กร/หน่วยงานด้าน

อิสลามของไทยไปเยือนประเทศอิสลาม	 เช่น	 จุฬาราชมนตรีเยือนมาเลเซีย

และประเทศอื่นๆ	 การเชิญผู้น�าศาสนาจากประเทศมุสลิม	 7	 ประเทศเยือน

ไทย	 ในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี	 การเชิญคณะผู้สื่อข่าวจาก

ตะวันออกกลางที่เดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ	

และการจัดส่งคณะจากกระทรวงการต่างประเทศไปท�าความรู้จักกับสื่อมวลชน

ในโลกมุสลิมที่ส�าคัญเช่น	 อัล-ญะซีเราะฮ์	 (All	 Jazeera)	 ในกาตาร์	 ส�านักข่าว/

สถานีโทรทัศน์ในดูไบ	เป็นต้น	การจัดตั้งเว็บไซต์ภาษาอาหรับของกระทรวงการ

ต่างประเทศ	(โดยเปิดตวัอย่างเป็นทางการมาตัง้แต่วนัที	่8	กนัยายน	ค.ศ.	2006)	
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และการสนับสนุนพฤติกรรมเป็นกลางตามแนวคิดอิสลาม6	 เช่น	 สาร	 อัมมาน	

(Amman	Message)	ของกษตัรย์ิอบัดลุลอฮ์ที่	2	แห่งจอร์แดน	กเ็ป็นตวัอย่างการ

ด�าเนินนโยบายที่ส�าคัญในอดีต

	 ในระดับการทูตพหุภาคี	 (Multilateralism)	 ไทยได้ร่วมในเวทีการสาน

เสวนาระหว่างอารยธรรม	(Dialogue	Among	Civilizations)	และ	ศาสนิกสนทนา	

(Interfaith	Dialogue)	ต่างๆ	เช่นในกรอบ	ASEM	และร่วมในกจิกรรมขององค์การ

ความร่วมมอือสิลาม	(Organization	of	Islamic	Cooperation—OIC)	ผลกัดนัความ

ร่วมมือในการสานเสวนาของเอเชีย	(Asia	Cooperation	Dialogue—ACD)	และ

การสานเสวนาเอเชียตะวันออกกลาง	(Asia	Middle	East	Dialogue—AMED)	

	 2).ขยายพนัธมติร.และขยายความสมัพนัธ์และความร่วมมอืในทกุ

มิติ.โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมองตะวันตก.

	 กิจกรรมส�าคัญของนโยบายมองตะวันตก7	(Look	West	Policy)	ได้แก่	

การแลกเปลี่ยนการเยือน	 การเยือนประเทศอิสลามของผู้น�ารัฐบาลของไทย	

และการเยือนไทยของผู้น�า/ประมุขประเทศอิสลาม	 เช่น	 กษัตริย์อับดุลลอฮ์

ที่	 2	 แห่งจอร์แดน	 ได้เสด็จเยือนไทยใน	 ค.ศ.	 2004/ค.ศ.	 2005	 เป็นต้น	 การ

	
6
	ตามหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามนั้น	 มีค�าสอนให้เคารพความสมดุล	 ความเป็นกลาง	

และความสงบแห่งจติใจ	ดงัความตอนหนึง่จากอลั-กรุอ่าน:	ซเูราะห์อลั-มาอดิะฮ์:	โองการ

ที่	32	กล่าวว่า	“ได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางเพื่อพวกเจ้า จะได้เป็นสักขีพยาน

แก่มนุษย์ทั้งหลาย และศาสนทูตก็เป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้า”	กล่าวคือ	อิสลามเรียกร้อง

ชาวมุสลิมให้แสดงถึงขันติธรรมและความปิติในชีวิตมนุษย์	 อิสลามต่อต้านความสุดโต่ง	

การกระท�าทีเ่กนิเลยและการไม่ประนปีระนอม	ซึง่ปรากฏการณ์เหล่านีเ้ป็นการปิดกัน้ความ

คิดที่ถูกต้อง	 ส่งผลเสียต่อปฏิบัติการของคนเรา	 ก่อให้เกิดการไม่ไตร่ตรอง	 และความไม่

ปรารถนาดีต่อศาสนา	ซึ่งในความเป็นจริงนั้น	อิสลามปฏิเสธความสุดโต่งโดยถือว่าความ

สุดโต่งเป็นการเบี่ยงเบนจากศรัทธาที่ถูกต้องและเป็นรูปแบบของความอยุติธรรม	 ยิ่งไป

กว่านั้นความสุดโต่งก็มิได้เป็นนิสัยติดตัวที่บ่งบอกถึงชาติใดได้โดยเฉพาะ	 โปรดพิจารณา

รายละเอียดของเรื่องนี้ใน	จรัญ	มะลูลีม,	อ้างแล้ว,	282-283.	

	
7
	คือการให้ความสนใจแก่ประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของเอเชีย	(West	Asia)	ได้แก่	ประเทศ	

ในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือเอเชียตะวันตก	 (West	 Asia)	 และเอเชียใต้	 (South	

Asia)	
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เยือนต่างๆ	 มีส่วนส�าคัญในการเพิ่มพูนและผลักดันความร่วมมือด้านการทูต	

การเมือง	 เศรษฐกิจการค้า	สังคม	วัฒนธรรม	การศึกษาและการท่องเที่ยวของ

ทั้ง	 2	ประเทศ	การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการ	 (Technical	 and		

Economic	Assistance)	แก่ประเทศอิสลาม	โดยเฉพาะในแอฟริกา	และ	การให้

ความช่วยเหลือประเทศมุสลิมที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน	 เช่น	 การให้

ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เลบานอน	 โดยผ่านกาชาดสากล	 (Individual	

Reserve	Capacity	Requirement—ICRC)	จ�านวน	15,000	เหรียญสหรัฐฯ)

. 3).การสร้างองค์ความรู้.เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลาม

	 การด�าเนนิการ/กจิกรรมทีส่�าคญัของกระทรวงการต่างประเทศทีผ่่านมา	

ได้แก่	การตัง้กลุม่อสิลามศกึษาในกระทรวงการต่างประเทศ	และการเชญิวทิยากร	

ผู้เชี่ยวชาญ	ทั้งของไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้	 ตลอดจนการรับบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอาหรับเข้ารับราชการ	ค.ศ.	2005	กระทรวง

การต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ด้านภาษาอาหรับสอบแข่งขันเพื่อรับ

ราชการในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต	3	ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องจบปริญญาตรีจาก

ประเทศอาหรบั	หรอืจบการศกึษาจากสถาบนัทีก่ารเรยีนการสอนใช้ภาษาอาหรบั	

3	ต�าแหน่ง	และใน	ค.ศ.	2006	กระทรวงการต่างประเทศได้รบับคุลากรด้านนีเ้พิม่

อีก	2	ต�าแหน่ง	โดยได้มีการสอบแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	2006

	 4).แสวงหาการสนับสนุนจากโลกมุสลิม/องค์การระหว่างประเทศ

ของโลกอิสลามในการแก้ไขปัญหาภาคใต้

	 แม้ปัญหาภาคใต้จะเป็นปัญหาภายใน	 แต่ก็ต้องการความร่วมมือและ

ความเข้าใจจากต่างประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม	 การ

ด�าเนนิการทีส่�าคญั	ได้แก่	การท�าความเข้าใจกบัต่างประเทศ	เกีย่วกบัสถานการณ์

ภาคใต้	โดยประเทศเป้าหมาย	ได้แก่	ประเทศมุสลิมเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศ

สมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม	 (OIC)	 57	 ประเทศ	 ซึ่งไทยก็ได้มีการ	

ด�าเนินการที่ส�าคัญ	ได้แก่	
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	 การเดินทางไปเยือนประเทศสมาชิก. OIC. ที่ส�าคัญของรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศ	 ได้แก่	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ตุรกี	อียิปต์	บาห์เรน	

กาตาร์	จอร์แดน	เป็นต้น

	 การชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ.ท�าความเข้าใจให้ข้อมลู.OIC	เพือ่ให้ทราบความ

คืบหน้า/ผลการด�าเนินการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของไทยเป็นระยะๆ	 (รวมทั้งกรณี

กรือเซะ	ตากใบ	ทนายสมชายฯ8)

	 การเชิญคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ.OIC.มาเยือนไทย	น�าโดยนาย

ซัยยิด	กาซิม	อัล-มัสริ	(Sayed	Kasim	El-Masry)	อดีตเอกอัครราชทูตของอียิปต์

และตัวแทน	OIC	ระหว่างวันที่	2-13	มิถุนายน	ค.ศ.	2005	และผู้แทน	OIC	คน

ต่อๆ	มาทีไ่ด้มาเยอืนในวาระต่างๆ	รวมทัง้อดตีเลขาธกิาร	OIC	นายเอก็มเิลด็ดนิ	

อิห์ซานูกลู	ชาวตุรกีที่มาเยือนประเทศไทยถึง	2	ครั้ง	

	 รฐัมนตรกีระทรวงการต่างประเทศเดนิทางไปร่วมประชมุรฐัมนตรี

ต่างประเทศ.OIC	 2	 ครั้ง	 ที่กรุงซานาอ์	 เยเมน	 ใน	 ค.ศ.	 2005	 และกรุงบากู		

อาเซอร์บัยญาน	ค.ศ.	20069	

	
8
	กรณกีรอืเซะ	เป็นเหตกุารณ์ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้เมือ่วนัที่	28	เมษายน	ค.ศ.	2004	บรเิวณ
มัสญิดกรือเซะ	 ต�าบลตันหยงลูโละ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 ซึ่งเหตุการณ์ที่มัสยิด
กรือเซะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
ปล้นปืนในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 เมื่อวันที่	 4	มกราคม	ค.ศ.	2004	กรณี	
ตากใบ	 เกิดขึ้นเมื่อวันที่	 25	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 2004	 เหตุการณ์เริ่มจากการชุมนุมเพื่อเรียก
ร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ประท้วงที่ก่อความไม่สงบที่ถูกจับกุม	6	คน	และต่อมารัฐได้ใช้
มาตรการในการสลายการชุมนุม	 จนน�าไปสู่การจับกุมผู้ประท้วงและมีผู้เสียชีวิตระหว่าง
ขนส่งผู้ต้องหา	84	ศพ	และสูญหายอีกจ�านวนมากกว่า	60	คน	กรณีการหายตัวไปของ
ทนายสมชาย.นลีะไพจติร	เปน็ทนายความและนกัเคลือ่นไหวด้านสทิธิมนษุยชน	โดยให้
ความสนใจเกีย่วกบัการเรยีกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผูถ้กูกล่าวหาว่าเป็นผูก่้อความไม่สงบ
ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้	ซึง่มกัถกูเจ้าหน้าทีร่ฐับงัคบัและทารณุกรรมให้รบัสารภาพ	
การเคลือ่นไหวของทนายสมชายก่อให้เกดิการตัง้ค�าถามต่อกระบวนการยตุธิรรมและการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐ	 ดังนั้นการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของทนายสมชายจึงน�าไปสู่
การวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตเป็นอย่างมาก	 เมื่อมีการเชื่อมโยงถึงการเคลื่อนไหว
ก่อนหน้านี้ของเขา

	
9
	ต่อมาใน	 ค.ศ.	 2010	 รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้เดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรี	

ต่างประเทศของ	OIC	ที่กรุงดูชานเบ	ทาจิกิสถาน	
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	 การแสดงบทบาททีส่ร้างสรรค์.โดยจะด�าเนนิการให้ความร่วมมอืทาง

วิชาการด้านการป้องกันไข้หวัดนก	 การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	 และปัญหาความ

ยากจนของประเทศสมาชิก	OIC

	 การแสวงหาความร่วมมอืและสนบัสนนุจากประเทศมสุลมิในด้านต่างๆ	

เช่น	อยีปิต์	ปากสีถาน	ซาอดุอีาระเบยี	รวมทัง้การให้ความร่วมมอืด้านข่าวกรอง	

โดยมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร	 (Al-Azhar)	 ของอียิปต์ให้ความร่วมมือในโครงการ

จดัการเรยีนการสอนอสิลามศกึษาในภาคใต้ทีม่หาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์	

บาห์เรน	บรไูน	ให้ความร่วมมอืในการตัง้ธนาคารอสิลาม	ซาอดุอีาระเบยีให้ความ

ช่วยเหลอืทางวชิาการ	บาห์เรน	อนิโดนเีซยี	ให้การสนบัสนนุท่าทไีทยในเวท	ีOIC	

อย่างแข็งขัน	เป็นต้น

	 5).เพิม่พนูความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ.ขยายตลาดใหม่และส่งเสรมิ

ความร่วมมือในด้านพลังงาน

	 โลกมุสลิมรวมทั้งตะวันออกกลาง	 เป็นคู่ค้า	 เป็นตลาด	 และแหล่ง

พลังงานที่ส�าคัญของไทยและจากการที่ประเทศในตะวันออกกลางต่างก�าลังมี	

นโยบาย	“มองตะวนัออก”	หรอื	Look	East	Policy	จะเป็นโอกาสดทีีไ่ทยจะเพิม่พนู	

ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคนี้	 โดยจุดเน้นในการด�าเนินการในปัจจุบัน	

ได้แก่	

	 การค้า/การท่องเที่ยว

	 รักษาตลาดส่งออก (Export) และส่งออกเพิ่มเติม (Re-Export)	ที่ไทย

ครองตลาดและเป็นผูน้�าตลาด	เช่น	อาหารทะเล	บรรจกุระป๋อง/ส�าเรจ็รปู	เครือ่ง

ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป	 รถปิคอัพ	 และเครื่องปรับอากาศ	 โดยมี

สภาความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซีย	 (Gulf	 Cooperation	 Council—GCC)	 เป็น	

เป้าหมายหลัก	 และเร่งขยายตลาดอื่นๆ	 เช่น	 ลิเบีย	 โมร็อกโก	 ซีเรีย	 จอร์แดน	

เยเมน	และเลบานอน	เป็นต้น

	 ขยายความร่วมมือกับประเทศอิสลามซึ่งเป็นตลาดใหม่ ได้แก่	 คาซัค-

สถาน	เตร์ิกเมนสิถาน	ทาจกิสิถาน	อซุเบกซิสถาน	คร์ีกซิสถาน	อาเซอร์บยัญาณ10	

	
10
	มีประชากรมากกว่า	70	ล้านคน	
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รวมทั้งประเทศอิสลามในทวีปแอฟริกา	เช่น	ไนเจอร์	แกมเบีย	เซเนกัล	โมซัมบิก	

มาลี	โซมาเลีย	โตโก	ยูกันดา11	

	 เพิ่มทางผ่าน (Gateway) จุดเชื่อมต่อทางธุรกิจ จุดกระจายสินค้าไทย

ในภูมิภาค	 จากที่ขณะนี้ไทยได้ตั้งศูนย์ธุรกิจประเทศไทย	 (Thailand	 Business	

Center—TBC)	ในบาห์เรนแล้ว	โดยอาจเป็นที่คูเวต	จอร์แดน	เป็นต้น

	 ขยายตลาดสินค้าไทยในสาขาที่เป็นตลาดที่เหมาะสม	(Niche	Market)	

และมีแนวโน้มเติบโต	เช่น	ธุรกิจสปา	ร้านอาหารไทย	และอาหารฮาลาล

	 ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออก	

กลางก�าลังเติบโตสูง	 โดยมีสถิติว่านับแต่เหตุการณ์	 9/11	 เป็นต้นมา	 จ�านวน	

นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางที่เดินทางมาไทยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	 52	 เช่น		

ใน	ค.ศ.	2005	มีชาวอาหรับเดินทางมาไทย	304,047	คน	ทั้งนี้จุดเน้นในด้านนี้	

จะได้แก่การส่งเสรมิตลาดท่องเทีย่วเพือ่สขุภาพ	(Medical	Tourism)	และการรกัษา

พยาบาลในไทยซึ่งก�าลังได้รับความนิยมและการยอมรับสูงจากชาวอาหรับ	และ

ชาวมุสลิมในประเทศอื่นๆ	เช่น	บังกลาเทศ	ปากีสถาน	ใน	ค.ศ.	2002	-	2003	มี

ผู้มารับการรักษาพยาบาลจากตะวันออกกลางและบังกลาเทศในไทยเฉลี่ยปีละ	

50,000	 คน	 ทั้งนี้ทางการไทยมีนโยบายที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการรักษาพยาบาลของเอเชียด้วย

	 จดัท�าเขตการค้าเสร ี(Free	Trade	Area—FTA)	กบัประเทศทีม่ศีกัยภาพ	

หรือใช้ประโยชน์จาก	 FTA	 ที่มีเช่นการเป็นหุ้นส่วนยุโรป	 –	 เมดิเตอร์เรเนียน		

(Euro-Mediterranean	 Partnership)	 ซึ่งได้แก่	 แอลจีเรีย	 อียิปต์	 อิสราเอล	

เลบานอน	โมรอ็กโก	ซเีรยี	ตนูเีซยี	ตรุก	ีปาเลสไตน์	และเขตการค้าเสรมีหาอาหรบั	

(Greater	Arab	Free	Trade	Area)	ของประเทศอาหรับ	เป็นต้น

	 พลังงาน

	 ขยายความร่วมมือด้านพลังงาน	 และแหล่งพลังงานส�ารอง	 โดย

สนับสนุน	 ปตท.สผ.	 ในการลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพ	 เช่น	 อิหร่าน	 ลิเบีย	

แอลจีเรีย	โอมาน	บาห์เรน

	11
	มีประชากรมากกว่า	200	ล้านคน	
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	 สนับสนุนให้เข้ามาลงทุน/เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของไทยในไทย

ในภาคพลังน�้า	(Downstream)	เช่นโอมานเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นในโรงกลั่นของไทย	

เป็นต้น	เพิ่มความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติ	 (LNG)	มีเป้าหมาย	ได้แก่	อิหร่าน	

กาตาร์	

	 การลงทุน

	 ดึงดูดเงินลงทุนซึ่งขณะนี้ตะวันออกกลางก�าลังมีเงินทุนสูง	 (Capital	

Surplus)	 ให้มาลงทุนในสาขาที่นักลงทุนตะวันออกกลางสนใจ	 ได้แก่	 ภาค	

ไฮโคร	 คาร์บอน	 (Hydro	 Carbon)	 อสังหาริมทรัพย์	 การเงินการธนาคาร		

ท่องเที่ยว	เป็นต้น

	 แรงงาน

	 ขยายตลาดแรงงานไทย	 ในตลาดที่ต้องการแรงงานไทย	 ได้แก่	 สหรัฐ

อาหรับอิมิเรตส์	คูเวต	กาตาร์	บาห์เรน	ลิเบีย	เป็นต้น

	 6).สนับสนุนนักศึกษามุสลิมไทยในต่างประเทศ.รวมทั้ง.นักศึกษา

มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 ในปัจจุบันมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	 ทั้งที่ด�าเนินการโดยกระทรวง

การต่างประเทศและ	 สอท./สกญ.	 (ภายใต้	 Flagship	 Project)	 สนับสนุนด้าน

ทุนการศึกษา	 โดยร่วมมือประสานงานกับประเทศต่างๆ	 เช่น	 อียิปต์	 คูเวต	

ซาอดุอีาระเบยี	การสนบัสนนุกจิกรรมนกัศกึษาไทยมสุลมิ	เช่น	ทีม่าเลเซยี	อยีปิต์	

ซาอุดีอาระเบีย	อินโดนีเซีย	การเผยแพร่ข้อมูลและแนวทางการประกอบอาชีพ

แก่นักศึกษาไทยในต่างประเทศ	 (อียิปต์และซูดาน)	 และ	 การจัดฝึกอบรมและ	

ดูงานส�าหรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้12	เป็นต้น

	
12
	ดรูายละเอยีดเรือ่งนีใ้น	ปัญญรกัษ์	พลูทรพัย์,	นโยบายประเทศไทยต่อโลกมสุลมิ,	“เอกสาร

ประกอบการสมัมนาบทบาทและความหวงัของนกัศกึษาไทยในซาอดุอีาระเบยี,”	ณ	สถาน

เอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงริยาฏ,	28	กันยายน	2549.		
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ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศมุสลิมในเอเชียใต้
	 แม้ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้อย่างปากีสถาน	 บังกลาเทศ	 และ

มัลดีฟส์จะไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับไทย	 แต่ด้วยการ	

ล่มสลายของสหภาพโซเวยีตในช่วงทศวรรษที	่1990	ประกอบกบัทีป่ระเทศต่างๆ	

หนัมาตระหนกัถงึการอยูร่่วมกนัมากขึน้หลงัสงครามเยน็สิน้สดุลง	รฐับาลไทยใน

สมัยพลเอกชาติชาย	ชุณหะวัณ	ได้ประกาศนโยบาย	“Look	West”	หรือ	“มอง

ตะวันตก”	เพื่อเพิ่มศักยภาพความสัมพันธ์ทั้งทางการทูต	การเมือง	การค้า	และ

การลงทุนกับประเทศในภูมิภาคนี้	 ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไทย	 รวมทั้ง

ประเทศอินเดียที่ในอนาคตอันใกล้จะมีชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกมากกว่าประเทศอินโดนีเซีย	ซึ่งมีชาวมุสลิมไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านคน

	 ในเวลาต่อมานายชวน	หลกีภยั	กเ็ป็นหนึง่ในผูน้�าของไทยทีส่นบัสนนุให้	

ดร.ศภุชยั	พานชิภกัดิ	์รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ใน

ขณะนั้น	 ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุทวีป	 โดย

ดงึอนิเดยีและประเทศมสุลมิบางประเทศในภมูภิาคเอเชยีใต้เข้าร่วม	เมือ่สภาวะ

แวดล้อมโลกเปลี่ยนแปลงด้วยการตระหนักถึงการก�าเนิดขึ้นของตลาดใหม่	ไทย	

จงึได้ผลกัดนันโยบาย	“มองตะวนัตก”	ทีเ่ป็นนโยบายเชงิรกุ	(pro-active)	อนัหมาย

ถึง	 การแสวงหาประเทศพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งทางตะวันตกของไทย	

ไม่ว่าจะเป็นประเทศในเอเชียใต้	 แอฟริกา	และละตินอเมริกา	 ไทยได้ร่วมจัดตั้ง

เวทีระหว่างประเทศ	BIMST-EC13	ขึ้นใน	ค.ศ.	1997	

	 เนื่องจากเอเชียใต้ประกอบไปด้วยประเทศมุสลิมถึง	 3	 ประเทศ	 คือ

ปากีสถาน	บังกลาเทศ	และมัลดีฟส์	ตลาดของโลกมุสลิมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่

น่าสนใจส�าหรบัไทย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ปากสีถาน	นอกจากเป็นส่วนหนึง่ของโลก

อิสลามแล้ว	ยังเป็นประเทศที่มีอิทธิพลและบทบาทส�าคัญในโลกอิสลาม	เพราะ

ปากีสถานเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางที่ส�าคัญของโลกอิสลามหลายด้านและได้รับ

ความเชื่อถือจากมุสลิมทั่วโลก	 ขณะเดียวกันประเทศกลุ่มเอเชียใต้เป็นสะพาน

	
13
	เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างบังกลาเทศ		อินเดีย	เมียนมา	ศรีลังกา	และ

ไทย	 	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับ

ประเทศก�าลังพัฒนา	
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เชื่อมต่อสู่โลกอาหรับและตะวันออกกลาง	 ไทยกับประเทศต่างๆ	 ในเอเชียใต้		

มคีวามร่วมมอืและส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้กรอบทวภิาคเีช่นกนั	ได้แก่	

	 ไทยกับบังกลาเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน	 เมื่อ

วันที่	 5	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 1972	 ทั้ง	 2	 ประเทศมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด		

ทัง้ในระดบัรฐับาลและประชาชน	ความร่วมมอืระหว่างกนัหลายโครงการทีก่�าลงั

อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	 เช่น	 การลดภาษีให้สินค้าบังกลาเทศ	 มีผลบังคับใช้

แล้วจ�านวน	128	รายการตั้งแต่วันที่	16	มกราคม	ค.ศ.	2004	ส่วนความร่วมมือ	

ระหว่างกนัอืน่ๆ	กไ็ด้แก่โครงการก่อสร้างทางยกระดบักรงุธากา	โครงการเครอืข่าย	

ถนนเชื่อม	3	ฝ่ายระหว่างไทย	เมียนมา	บังกลาเทศ	เป็นต้น

	 ในด้านวชิาการ	ไทยและบงักลาเทศได้เน้นความร่วมมอืทางวชิาการใน

ด้านการฝึกอบรมหรอืดงูานเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์ในสาขาทีไ่ทยมศีกัยภาพ	

เช่น	ด้านการศึกษา	สาธารณสุข	การเกษตร	อุตสาหกรรม	การบริหาร	เป็นต้น	

โดยให้อยู่ในรูปของความร่วมมือแบบทวิภาค	ี ความร่วมมือภายใต้ทุนฝึกอบรม

ประจ�าปี	ความร่วมมอืภายใต้โครงการฝึกอบรมประเทศทีส่าม	และความร่วมมอื	

แบบไตรภาคี	 ทั้งนี้ใน	 ค.ศ.	 2003	 มีทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือแบบ

ต่างๆ	รวม	74	ทุน	และใน	ค.ศ.	2005	ไทยให้ทุนการศึกษาปริญญาโทหลักสูตร

นานาชาติ	โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรม14		

	 ส�าหรับไทยกับมัลดีฟส์	 ซึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับ

เอกอัครราชทูตเมื่อวันที	่ 21	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 2009	 มาแล้วนั้นพบว่าเนื่องจาก	

มัลดีฟส์เป็นประเทศที่ยังคงมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจไม่มากนักจึงมีการแลก

เปลี่ยนการเยือนระหว่างทั้งสองประเทศน้อย	รวมทั้งความร่วมมือในด้านต่างๆ	

ก็ยังมีไม่มากนัก	 อย่างไรก็ตามในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย	 –	

มัลดีฟส์	 (Thai	–	Maldives	Joint	Commission	on	Economic	and	Technical		

Cooperation)	ณ	กรงุมาเล	เมือ่	ค.ศ.	1992	และ	1993	รฐับาลไทย	เริม่ให้ความช่วยเหลอื	

แก่มัลดีฟส์อย่างจริงจัง	 ทั้งทางด้านสาธารณสุข	 ประมง	 เกษตร	 การท่องเที่ยว	

	
14
	ประเทศก�าลังพัฒนาอย่างบังกลาเทศยังคงมีศักยภาพที่จะร่วมธุรกิจลงทุนระหว่างกันอีก

มาก	 เช่น	 บังกลาเทศเชิญชวนประเทศไทยเข้าไปลงทุนทั้งในรูปแบบถือหุ้นทั้งหมด	 หรือ

การร่วมทุนทางธุรกิจ	 (Joint	Venture)	นอกจากนั้นยังสามารถใช้บังกลาเทศเป็นฐานผลิต

ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตลาดใหญ่อย่างเช่นอินเดียได้	เป็นต้น	
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การบิน	 การให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยแก่นักเรียน/	

นักศึกษามัลดีฟส์	 รวมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชและการแพทย์ไปฝึก

อบรมเจ้าหน้าทีม่ลัดฟีส์ตามโครงการ	Thai	Aid	Program	โครงการ	Third	Country	

Training	Program	และข้อตกลงในกรอบของความร่วมมือทางวิชาการ	

	 ส�าหรบัไทยกบัปากสีถาน	ซึง่สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่าง

กันเมื่อวันที่	 10	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 1951	 เป็นพันธมิตรกันมายาวนาน	 เพราะต่าง

เป็นสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

(Southeast	Asian	Treaty	Organization—SEATO)	ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ	ค.ศ.	1954	

โดยเป็นผลจากสนธิสัญญาป้องกันเอเชียร่วมกัน	 (Southeast	 Asia	 Collective	

Defense	 Treaty)	 หรือ	 Manila	 Pact15	 ส�าหรับความสัมพันธ์กับปากีสถานนั้น	

พบว่าปากสีถานเป็นแหล่งทีต่ัง้ส�าคญัของศาสนสถานของทัง้ศาสนาอสิลามและ

ศาสนาพุทธ	 ได้แก่	 เมืองตักศิลา	 ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความส�าคัญทางโบราณคดี

มากกว่าพนัปี	เป็นแหล่งศนูย์กลางการเรยีนรูศ้ลิปะ	สถาปัตยกรรม	การศกึษา	และ	

พุทธศาสนาในอดีต	ขณะเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของมัสยิด	ชาฮ์	ฟัยซ็อล16	อันเป็น

มสัยดิทีม่คีวามสวยงามออกแบบโดยสถาปนกิชาวตรุก	ีท�าให้ไทยและปากสีถาน

มีความเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาชน

ชาวมุสลิมไทยกับการศึกษาในโลกมุสลิม
	 ในการศกึษาระดบัอดุมศกึษา	ชาวไทยมสุลมินยิมส่งบตุรหลานไปศกึษา

ต่อในโรงเรียน	 มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นประเทศที่

นับถือศาสนาอิสลาม	หรือประเทศที่มีมุสลิมอาศัยอยู่	 เช่น	อินเดีย	ปากีสถาน	

	
15
	แม้ว่าในปัจจบุนัการด�าเนนิงานในกรอบของ	SEATO	ได้ยตุแิล้วกต็าม	ในด้านความสมัพนัธ์

ทวิภาคี	 ไทยกับปากีสถานได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้น�าระดับสูงอย่างสม�า่เสมอ		

มีความร่วมมือด้านการเมือง	 ความมั่นคงและข่าวกรอง	 โดยมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

การตอ่ต้านการก่อการรา้ย	ซึง่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนขอ้มลูต่างๆ	ท�าไดส้ะดวกขึ้น	รวมทั้ง

มีความใกล้ชิดกับฝ่ายทหาร	ส่วนในระดับพหุภาคี	ปากีสถานให้ความร่วมมือในเวที	Asia	

Cooperation	Dialogue	หรือ	ACD	

	
16
	ได้ชื่อมาจากกษัตริย์	ฟัยซ็อล	อิบนุ	สะอูด	บิน	อับดุล	อะซีส	โอรสของกษัตริย์	สะอูด	บิน	

อับดุลอะซีส	ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์	อัลสะอูด	แห่งซาอุดีอาระเบีย	
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มาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	และประเทศในตะวนัออกกลาง	เช่น	อยีปิต์	ซาอดุอีาระเบยี	

ลเิบยี	อริกั	อหิร่าน	จอร์แดน	ซดูาน	ซเีรยี	มากกว่าจะส่งไปประเทศตะวนัตก	ทัง้นี้

เพือ่ให้บตุรหลานได้มคีวามรูเ้กีย่วกบัศาสนาอสิลามสงูขึน้ไป	และได้อยูท่่ามกลาง

ชาวมุสลิมเพื่อดูดซับเอาความนึกคิดจิตใจแบบมุสลิมไว้ในตน	

	 สิ่งหนึ่งซึ่งจูงใจชาวมุสลิมให้หันไปศึกษาในประเทศอาหรับ	 หรือ	

กลุ่มประเทศมุสลิมนั้นคือทุนสนับสนุน	 ซึ่งมีอยู่มากมายในกลุ่มประเทศเหล่านี้	

กล่าวได้ว่ามากกว่าร้อยละ	 80	 ของนักศึกษาไทยมุสลิมที่ไปศึกษาอยู่ในกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลางนั้นเป็นผู้ที่ได้ทุนการศึกษา	 ซึ่งนับว่าเพียงพอแก่ความ	

ต้องการ	 โดยเฉพาะในประเทศอย่างเช่น	 อียิปต์	 คูเวต	 ซาอุดีอาระเบีย		

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์	หรือกาตาร์	เป็นต้น	

	 สาเหตุที่ประเทศตะวันออกกลางให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนั้น		

เกิดจากหลายสาเหตุเช่น	 ความร�่ารวยของประเทศเหล่านี้	 นโยบายสนับสนุน

นักศึกษาต่างชาติ	 เพื่อให้เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลาม	อีกทั้งความเชื่อฝังใจอีก

อย่างหนึ่งของมุสลิมที่นิยมไปศึกษาในประเทศซาอุดีอาระเบียก็คือเป็นประเทศ

ทีถ่อืว่าเป็นนครอนัประเสรฐิ	เป็นเมอืงของศาสนา	ความมลีกัษณะพเิศษดงักล่าว

นี้เองเป็นเหตุจูงใจให้มุสลิมเหล่านั้นขวนขวายที่จะไปเรียนที่นั่น17	

	 ส�าหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซียก็มีสถาบัน

อิสลามตามรัฐต่างๆ	 ของมาเลเซียอยู่เป็นจ�านวนไม่น้อย	 และชาวไทยมุสลิม

ก็แยกย้ายกันไปศึกษาวิชาการศาสนาตามที่ตนชอบ	 นักศึกษามุสลิมที่ต้องการ

ศึกษาทางโลกก็จะติดต่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมลายาในกรุงกัวลาลัมเปอร์

		 การศึกษาในมาเลเซียไม่ได้ดึงดูดใจเฉพาะชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้

เท่านั้น	แต่ยังรวมถึงภาคอื่นๆ	ของไทยด้วย	เพราะอยู่ใกล้ประเทศไทย	อย่างไร

กต็าม	อตัราส่วนความสนใจของชาวไทยภาคใต้มมีากกว่า	ทัง้นีเ้พราะมวีฒันธรรม

และภาษาที่คล้ายคลึงกัน	 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ	 (Inter-

national	 Islamic	 University—AIU)	 มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ที่เมืองปัตตะลิงจายา		

รฐัเซลงังอ	ห่างจากตวัเมอืงกวัลาลมัเปอร์ประมาณ	15	กโิลเมตร	เป็นมหาวทิยาลยั	

	
17
	ประเทศอืน่ๆ	ในตะวนัออกกลางทีม่ชีาวไทยมสุลมิไปศกึษาทีน่บัว่าส�าคญัคอืประเทศอริกั	

ซูดาน	ลิเบีย	ซีเรีย	ตูนีเซีย	อิหร่าน	และตุรกี	
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ที่ให้การศึกษาด้านศาสนาอิสลามแต่ก็มีวิชาการทางโลกด้านศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ด้วย	และก�าหนดให้นักศึกษาด�าเนินชีวิตตามหลักการของอิสลาม

	 ในเอเชยีใต้	ปากสีถานกเ็ป็นอกีประเทศหนึง่ทีช่าวไทยมสุลมินยิมส่งบตุร

หลานไปเรยีนทัง้การศาสนา	และวชิาสามญั	(ทางโลก)	มหาวทิยาลยัทีม่นีกัศกึษา

ไทยอยูม่าก	ได้แก่	มหาวทิยาลยั	การาจี	(Karaji)	มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงในทาง

ศาสนาคือมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ	(International	Islamic	University)	ซึ่ง

ให้การอดุหนนุทางด้านทนุการศกึษาแก่นกัศกึษา	อาจารย์ส่วนใหญ่มาจากอยีปิต์	

แต่ก็มีอาจารย์ชาวปากีสถานด้วย	 บรรยากาศของมหาวิทยาลัยเป็นบรรยากาศ

แบบอิสลาม	มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ	ตั้งอยู่ที่เมืองอิสลามาบัด	(Islama-

bad)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของปากีสถาน	ส่วนศูนย์การศึกษาที่นักศึกษาไทยมุสลิม

ไปศึกษาศาสนาได้แก่สถานศึกษาในเมืองละโฮร์	ส่วนที่อื่นๆ	ก็มีอยู่ประปราย18	

	 ส�าหรับอินเดีย	 แม้จะไม่ได้เป็นประเทศมุสลิม	 แต่มุสลิมก็จะเป็นชน	

กลุ่มน้อยที่มีจ�านวนมากที่สุดในโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า	 และมีสถาบันอิสลาม

จ�านวนมากที่สอนทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ	 ที่มีชื่อเสียงและเปิดโอกาส

ให้ชนทุกศาสนาเข้าเรียนได้คือมหาวิทยาลัยมุสลิมแห่งเมืองอะลิฆัร	 (Aligarh		

Muslim	University)	ซึง่มวีชิาการทางด้านสามญัเกอืบทกุแขนง	แต่กม็วีชิาการด้าน

ศาสนาด้วย	เช่น	วิชาการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอานตามอักขระให้ถูกต้อง	 (Quranic	

Phonetic)	ศาสนวิทยา	(Theology)	ทั้งของนิกายซุนนี	และชีอะฮ์	ภาษาอาหรับ	

(Arabic)	ภาษาอุรดู	(Urdu)	ภาษาตุรกี	(Turkish)	ภาษาเปอร์เซีย	(Farsi)	อิสลาม

ศึกษา	(Islamic	Studies)	ฯลฯ	

	 เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรัฐอุตรประเทศ	 ที่มีชาวไทยพุทธ	 และไทย

มุสลิมไปศึกษามาช้านานแล้ว	ส่วนสถาบันการศึกษาด้านศาสนา	 โดยเฉพาะซึ่ง

มชีือ่เสยีงคอื	สถาบนันดัวะตลุอลุะมาอ์	ตัง้อยูท่ีเ่มอืงลคัเนาว์	อนัเป็นเมอืงหลวง

ของรัฐอุตรประเทศ	นอกจากนั้นสถาบันการสอนศาสนาอื่นๆ	ที่รู้จักกันดีก็มีอยู่

ที่เมืองเดียวบัน	เมืองสะหารานปูร	(Saharanpur)	ฯลฯ	สถาบัน	เช่น	นัดวะตุล-	

	
	18

	วิชาที่ท�าการศึกษาก็คล้ายคลึงกับวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรของอียิปต์นั่นเอง

เพราะสถาบันที่สอนวิชาการทางศาสนาเกือบทุกแห่งของสถาบันในโลกอิสลามมักมี

วิชาการที่คล้ายคลึงกัน	
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อุละมาอ์นั้น	 นอกจากจะสอนวิชาการทางด้านศาสนาอิสลามแล้วยังรวมไปถึง

การฝึกการท่องจ�า	อัล-กุรอาน	(ฮาฟิซ)	อีกด้วย

	 ส่วนประเทศอื่นๆ	 ที่มีมุสลิมไปศึกษาอยู่ประปราย	 ได้แก่	 ประเทศ

อินโดนีเซีย	และบังกลาเทศ

	 ส�าหรับชาวไทยมุสลิมที่ถือนิกายชีอะฮ์	 ส่วนใหญ่จะเดินทางไปศึกษา

ในประเทศอิหร่าน	โดยมีเมืองส�าคัญๆ	ที่สอนศาสนาอิสลามคือเมืองกูม	(Qum)	

เมืองมัชฮัด	(Mashad)	และอิสฟาฮาน	(Isfahan)	การศึกษาศาสนาในอิหร่านนั้น

อาศัยพระคัมภีร์กุรอานเช่นเดียวกับที่การศึกษาในยุโรปที่อาศัยคัมภีร์ไบเบิล	

	 วิชาที่สอนในโรงเรียนสอนศาสนาได้แก่ชะรีอะฮ์หรือกฎหมายอิสลาม	

(Islamic	 Law)	หลักภาษาอาหรับ	 (Arabic	Grammar)	 อิรฟานหรือปรัชญาและ

องค์ความรู้ด้านปรัชญา	(Philosophy	and	Gnosticism)	ตรรกวิทยา	(Logic)	และ

ภูมิศาสตร์	 (Geography)	 ระบบการศึกษาในสถาบันการสอนอิสลาม	 (Madrasa	

System)	นั้นมีมาตรฐานตามแบบของอิหร่านเอง

	 นอกจากชาวชอีะฮ์ในประเทศไทยจะเดนิทางไปเรยีนในประเทศอหิร่าน	

เพราะเป็นแหล่งทางการศึกษาแล้ว	 พวกเขายังมีวัตถุประสงค์ไปเยือนสถานที่

ส�าคัญๆ	 ทางศาสนาอีกด้วย	 เช่น	 การเดินทางไปเยี่ยมเยียนสุสานของอิมาม	

ท่านต่างๆ	ในเมืองมัชฮัด	เป็นต้น

	 ส�าหรับประเทศอิรักก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีศาสนสถานส�าคัญของผู้ถือ

ชีอะฮ์ด้วยและเป็นศูนย์กลางการศึกษาทั้งของฝ่ายชีอะฮ์	 และซุนนี	 แต่ศาสน-

สถานส�าคัญของชาวชีอะฮ์ทั่วโลกก็อยู่ที่นี่	จึงมีชาวชีอะฮ์มาเยือนอิรักอยู่เสมอ

	 โดยสรุปจึงอาจกล่าวได้ว่า	 ชาวมุสลิมนิยมส่งบุตรหลานไปตะวันออก	

กลาง	เอเชยีใต้	และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เพือ่ศกึษาศาสนาเพราะเป็นทีน่ยิม

กัน	 และมีสถานศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา	 เพราะมีระยะทางไม่ไกลและค่าใช้จ่ายถูก	

และมีวิชาการศาสนาที่คล้ายคลึงกัน19	

	
19
	ดูรายละเอียดของเรื่องนี้ใน		จรัญ	มะลูลีม,	กิติมา		อมรทัต,	และ	พรพิมล	ตรีโชติ,	ไทยกับ

โลกมุสลิม	 ศึกษาเฉพาะกรณีชาวไทยมุสลิม,	 (กรุงเทพ:	 สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัย,	2539).	
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ความสมัพนัธ์ไทยกบัโลกมสุลมิ.(มาเลเซยี).ทีเ่ป็นเพือ่นบ้าน
	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียถือว่ามีความราบรื่นตลอดมา	

ผ่านการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมและผู้คน	 ไทยเป็น	 1	 ใน	 20	

ประเทศแรกสุดที่ให้การรับรองมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชใน	ค.ศ.1957	

	 นายกรฐัมนตรคีนแรกของประเทศมาเลเซยี	คอื	ตนุก	ูอบัดรุเราะห์มาน	

นัน้เคยใช้ชวีติอยูใ่นเมอืงไทย	เคยเรยีนหนงัสอืระดบัประถมทีโ่รงเรยีนเทพศรินิทร์	

พร้อมกับพี่ชายซึ่งเข้าศึกษาต่อที่	 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย	 (วชิราวุธวิทยาลัยเดิม)	

และเข้ารับราชการทหารในกองทัพไทยจนกระทั่งเสียชีวิตในเมืองไทย	ส่วนตุนกู		

อับดุรเราะห์มาน	 เดินทางกลับประเทศมาเลเซียและก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

ในเวลาต่อมา

	 ความสมัพนัธ์กบัไทยจงึถอืเป็นหนึง่ในความสมัพนัธ์ระดบัสงูสดุส�าหรบั

มาเลเซียในทุกๆ	ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า	การลงทุน	หรือในแง่ของความ

สมัพนัธ์ในวงกว้างออกไปอย่างในอาเซยีนหรอืในสหประชาชาตกิต็าม	มาเลเซยี

และไทยมีสัมพันธ์อันดีอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดมา

	 มาเลเซียเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	(Association	of	South	East	Asian	Nations—ASEAN)	และ	OIC	

และเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศอื่นๆ	 อีกหลายองค์การ	 อย่าง

เช่น	สหประชาชาติ	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก	 (Asia	–	Pacific		

Economic	Cooperation)	กลุม่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	(Non-Aligned	Movement—NAM)

	 นโยบายต่างประเทศของมาเลเซียวางอยู่บนหลักการความเป็นกลาง	

(Neutrality)	และมีความสัมพันธ์ที่มีความสงบสันติกับทุกประเทศ	แต่จะให้ความ

ส�าคัญอย่างมากต่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

	 มาเลเซียและประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีความตื่นตัวของ	 ASEAN	 มี

ความสมัพนัธ์ทางการทตูทีร่าบรืน่เป็นมติรและร่วมกนัในความสมัพนัธ์ทวภิาคทีี่

เข้มแขง็ในด้านต่างๆ	อย่างเช่น	การค้าและการลงทนุ	ความมัน่คง	การศกึษาและ

การฝึกฝนการอาชีพ	เยาวชน	และการกีฬา	การเชื่อมโยงต่อกันและการพัฒนา

บรเิวณชายแดนของทัง้สองประเทศ	ทัง้สองประเทศมชีายแดนร่วมกนัเหมอืนกบั
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ประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาค	 แต่ก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 โดยเบื้องต้นมาเลเซีย

เป็นประเทศมุสลิม	 ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม	 (multicultural	 character)		

ร่วมกบัชนกลุม่น้อยทีไ่ม่ได้เป็นมสุลมิ	มาเลเซยีปกครองในระบอบสหพนัธรฐั	ภายใต้	

การเป็นประมุขของสมเด็จพระราชาธิบดี	 (Yang-di	 Pertuan	 Agong)	 ต�าแหน่ง

พระราชาธบิดจีะมาจากผูป้กครองรฐั	9	รฐั	ได้แก่	ยะโฮร์	ตรงักาน	ูปะหงั	เซลงังอ	

เกอดะฮ์	กลนัต้น	เนกรเีซมบลินัและปะลสิ	ต�าแหน่งสมเดจ็พระราชาธบิด	ีมวีาระ	

5	ปี	หมุนเวียนไปตามรัฐทั้ง	9	รัฐ

	 ในอกีทางหนึง่	ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ชีาวพทุธรวมกนัเป็นคนส่วน

ใหญ่โดยมีชุมชนมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย	 โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างที่อยู่ติดกับ	

ชายแดนมาเลเซีย	 ประเทศไทยมีชายแดนร่วมกับกัมพูชา	 ลาว	 มาเลเซียและ	

เมยีนมา	ภาษาไทยเป็นภาษาราชการทีเ่ป็นภาษาหลกัทัง้ในทางการศกึษาและในการ	

บริหารงานของรัฐบาลและมีการพูดอยู่ทั่วประเทศ	 ศาสนาของประเทศไทยคือ

พุทธเถรวาท	(Theravada	Buddhism)	ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย	

ที่ส�าคัญประเทศไทยเป็นประเทศพหุวัฒนธรรมโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา

อาศยัอยู่	วฒันธรรมถกูหล่อหลอมมาจากหลายอทิธพิลรวมทัง้อทิธพิลทีม่าจาก

อินเดีย	ลาว	เมียนมา	กัมพูชา	และจีน

	 ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นอาจกล่าวได้ว่ามี

ศตวรรษที่	 21	 ให้เห็นเป็นประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดและความเป็น

หุน้ส่วนความสมัพนัธ์ต่อกนัท่ามกลางความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของ

ประเทศไทย	ซึ่งคนส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมมาเลเซีย	

	 ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัมาเลเซยีเริม่ต้นมาช้านาน	ก่อนการมคีวาม

สัมพันธ์ทางการทูตในวันที	่ 31	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 1957	 ความสัมพันธ์และความ	

ร่วมมือที่มีจุดเด่นอย่างชัดเจนก็คือการก่อตั้งอาเซียนใน	 ค.ศ.	 1967	 ซึ่ง

ประเทศไทยและมาเลเซยีเป็นผูร่้วมก่อตัง้และนบัจากนัน้ทัง้สองประเทศกม็ส่ีวน

ท�าให้อาเซยีนมคีวามเข้มแขง็ขึน้โดยผ่านความสมัพนัธ์ทวภิาคแีละความเข้าใจซึง่

กันและกัน	

	 ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียได้รับการสนับสนุนผ่านความร่วมมือและ

ความเป็นหุ้นส่วนทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองหลังจากประเทศไทย



77

และมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันใน	ค.ศ.	1957	ในระดับ

ภูมิภาคทั้งสองประเทศก็มีศักยภาพสูงที่จะกลายมาเป็นพลังในการขับเคลื่อน

ความเจริญเติบโตของภูมิภาคผ่านความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความเข้าใจที่ดี

ต่อกันมาโดยตลอด

	 ความสัมพันธ์ฉันท์ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนประชิดกันของไทย

และมาเลเซียนั้น	สามารถนับย้อนไปนานกว่านั้นมาก	ไทยและมาเลเซียมีความ

พึงพอใจในมิตรภาพที่ใกล้ชิด	 ตลอดจนผลลัพธ์จากความร่วมมือในด้านต่างๆ	

ทั้งในระดับทวิภาคี	เช่นคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-มาเลเซีย	

(Thailand	–Malaysia	Joint	Commission—JC)	พืน้ทีพ่ฒันาร่วม	(Joint	Develop-

ment	 Area—JDA)	 และคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ร่วม

ส�าหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย	(Joint	Development	Strategy	for	Borders	

Areas—JDS)	เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์และพฒันาความร่วมมอืในทกุๆ	ด้าน	

ตลอดจนเอื้ออ�านวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม	 และเพื่อยกระดับความ	

เป็นอยู่ของประชาชนไทยและมาเลเซียในบริเวณชายแดน	 ดังเช่นการสร้าง

สะพานข้ามแม่น�้าโก-ลก	 เชื่อมต�าบลบูเก๊ะตา	 ที่จังหวัดนราธิวาสกับบูกิตบุงอ

หรือบูกิตบุหงาในรัฐกลันตัน	

	 การที่ทั้งสองประเทศผ่านช่วงเวลาที่ดีมาด้วยกันนี	้ ไทยและมาเลเซีย

จึงเป็นมากกว่าเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนร่วมกัน	 หากแต่เป็นมิตรที่มีภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์	 และความรับผิดชอบที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 อีกทั้งประชาชน	

ทัง้สองฝากฝ่ังแม่น�้าโก-ลก	กม็คีวามผกูพนักนัเป็นเครอืญาติ	จงึเป็นเครือ่งพสิจูน์

ความเชื่อมั่นของประเทศและของประชาชนทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี20	

	 ในการศึกษาความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซียตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราช

จนถึงปัจจุบันนั้น	 แม้จะมีช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่เสื่อมคลายอยู่บ้าง	 แต่	

ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศทั้งสองมีช่วงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอยู่มากกว่า	

		

	
20
	ชปา	จิตต์ประทุม,	“ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย	ปี	2004-2006,”	ใน		โครงการไทยในการ

รับรู้และความเข้าใจของประเทศเพื่อนบ้าน,	บรรณาธิการโดย	สุเนตร	ชุตินธรานนท์	และ

คณะ	(กรุงเทพฯ:	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	ส�านักงานสนับสนุนการ

วิจัย,	2552)	
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ทัง้ในฐานะทีเ่ป็นผูก่้อตัง้ประชาคมอาเซยีนและเป็นสองประเทศในเอเชยีตะวนัออก	

เฉียงใต้ที่ไม่เคยก้าวไปไกลถึงการปะทะกันด้วยอาวุธแม้แต่ครั้งเดียว	

	 ประเทศไทยและมาเลเซียในปัจจุบันมีข้อตกลงร่วมกันถึง	 32	 ข้อทั้งที่

เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนและหลังมาเลเซียได้รับเอกราช	 ทั้งสองประเทศผ่าน

ช่วงเวลาที่ดีต่อกันมาและไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นความรุนแรง21	 ทั้งสองประเทศมี

บันทึกความสัมพันธ์และการร่วมมือกันรับผิดชอบมาตั้งแต่อดีต	 ความสัมพันธ์

ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจึงมีความเข้มแข็ง

	 ชาวไทยและชาวมาเลย์ทีอ่ยูต่ามชายแดนต่างกม็คีวามใกล้ชดิต่อกนัและ

กนั	เชือ่มสมัพนัธ์กนัด้วยความเป็นญาตแิละความเป็นเพือ่นบ้านก่อนทีจ่ะมกีาร

ก�าหนดเขตแดนระหว่างประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์	ภูมิศาสตร์

หรือวัฒนธรรม	 ไทยและมาเลเซียก็มีจุดหมายร่วมกัน	 ความเจริญรุ่งเรืองและ

สนัตภิาพของประเทศใดประเทศหนึง่ย่อมหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะผกูพนักบัสนัตภิาพ

และความเจริญรุ่งเรืองของอีกที่หนึ่ง22	

	 ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วประเทศไทยและมาเลเซยีได้สถาปนาความสมัพนัธ์

ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 31	 สิงหาคม	 ค.ศ.1957	 ความจริงแล้ว

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัมาเลเซยีนัน้สามารถย้อนไปไกลกว่าความ

สัมพันธ์ทางการทูต

	 อนัเนือ่งมาจากสภาพทางภมูศิาสตร์และสายสมัพนัธ์ทางประวตัศิาสตร์	

ประเทศทั้งสองจึงมีความใกล้ชิดกันและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการ

แลกเปลี่ยนทางการค้า	 ธุรกิจ	 การศึกษา	 รวมทั้งการเยือนญาติพี่น้องและการ

เชื่อมโยงสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งสองประเทศอนุญาตให้ประชาชนของอีก

ชาติหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามชายแดนใช้หนังสือผ่านแดน	 (Border	Pass)	ซึ่งออกให้

โดยฝ่ายบริหารของแต่ละฝ่ายเดินทางไปยังชายแดนของสองประเทศโดยไม่มี

หนังสือเดินทางได้
	21
	Chaichoke	 Julsiriwongs,	The Problem of Thailand Border and National Security,	

(Bangkok:	Samphand	Panich,	1990),	29.	
	22

	Message	from	Nitya	Pibunsonggram,	Former	Minister	of	Foreign	Affairs	the	Kingdom	

of	Thailand,	Rajaphrueh Bunga Raja, 50 years of everlasting friendship between 

Thailand and Malaysia	(Bangkok:	Ministry	of	Foreign	Affairs,	2007),	10.	
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	 ส�าหรับประเทศไทยมาเลเซียเป็นคู่ค้าในอาเซียน	ที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่

ที่สุดเป็นอับดับที่สี่จากคู่ค้าทั้งหมด	สินค้าทวิภาคีระหว่างสองประเทศสูงขึ้นโดย

เฉลีย่ร้อยละ	10.54	ต่อปีในรอบห้าปีทีผ่่านมา	มลูค่าของสนิค้าข้ามแดนระหว่าง

ประเทศไทยและมาเลเซียคือ	 26.5	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ทั้งสองประเทศ

ตกลงที่จะส่งเสริมการค้าทวิภาคี	 ทั้งนี้ทั้งสองประเทศมีการค้าร่วมกันและการ

ประชมุคณะกรรมการการค้าร่วม	(Joint	Trade	Committee)	อย่างสม�่าเสมอตาม	

ระยะเวลาที่ก�าหนดเอาไว้23	

	 ส�าหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของสองประเทศที่มีต่อภาคใต้ของ

ไทยนั้นพบว่าประเทศไทยและมาเลเซียมีความร่วมมือกันทางการค้าและการ

ลงทนุมาตัง้แต่มาเลเซยีได้รบัเอกราช	ประเทศทัง้สองได้เน้นย�า้ในเรือ่งการพฒันา

เศรษฐกิจ	และการเชื่อมโยงผ่านชายแดนของทั้งสองประเทศ	 เพื่อยกเลิกความ

ยากจนและการไม่มีงานท�าในภาคใต้ของไทย	 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดันเขต

เศรษฐกิจพิเศษสะเดา-ปาดังเบซาร์	(Sadao-Padang	Besar	Special	Economic	

Zone)	 ในภาคใต้เพื่อให้เกิดการมีงานท�าและการมีรายได้ของคนไทยในพื้นที่	

และ	6	ภาคส่วนทางเศรษฐกจิทีป่ระเทศไทยวางแผนกระตุน้นกัลงทนุมาเลเซยีให้	

เดนิทางเข้ามามากขึน้ตามชายแดน	ได้แก่	น�า้มนั	พลงังาน	ยาง	เครือ่งกล	น�า้ตาล	

ข้าว	และการท่องเที่ยว	

	 ส�าหรบัประเดน็หารอืในเรือ่งความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่ว	มาเลเซยี

มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศร่วมกัน	

ด้วยการจดัท�าแผนประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการท่องเทีย่วให้นกัท่องเทีย่วสามารถ	

เดินทางมายังไทยและไปท่องเที่ยวต่อที่มาเลเซียหรือกลับกันได้อีกด้วย		

นอกเหนอืไปจากการประชาสมัพนัธ์ให้คนไทยเดนิทางไปท่องเทีย่วมาเลเซยีมาก

ขึ้นจาก	1.8	ล้านคนเมื่อ	ค.ศ.	2017	

	 ปัจจบุนัปรมิาณการค้าระหว่างสองประเทศรวมกนัมมีลูค่าอยูท่ี	่23,000	

ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ประเทศไทยเป็นคู่ค้าล�าดับที่	5	ของมาเลเซีย	และเป็นคู่ค้า

ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ	2	ของมาเลเซียในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน	ไทยจึงเป็น	

	
23
	Malaysia-Thailand	Trade	and	Economic	Relations,	Diplomatist Magazine,	June	2019,	

9.	
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ประเทศที่ส�าคัญต่อมาเลเซียในแง่การค้า	 ทั้งนี้ในปริมาณการค้าทั้งหมดร้อยละ	

60	 เป็นการค้าชายแดน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะหยิบขึ้นมาหารือกันว่า

ท�าอย่างไรจงึจะสามารถขยายตวัไปได้อกี	และลดอปุสรรคต่างๆ	ทีไ่ม่ใช่มาตรการ

ทางการค้าระหว่างกันลง

	 ขณะที่ความตกลงในการร่วมกันพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติระหว่าง

ไทยกับมาเลเซียที่จัดท�าขึ้นเมื่อ	40	ปีก่อน	สามารถเป็นต้นแบบของความตกลง	

เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี	 เป็นไปได้ที่จะมีการหารือร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซีย

เพือ่สร้างเสถยีรภาพด้านราคาให้กบัพชืเศรษฐกจิทีท่ัง้สองประเทศมร่ีวมกนั	อาทิ	

ยางพาราและปาล์มน�้ามัน	ทั้งในแง่ความร่วมมือทวิภาคีและที่เป็นความร่วมมือ

ในระดับภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อไม่ให้ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรส่งผล	

กระทบต่อผู้ปลูกซึ่งมักเป็นรายย่อยจ�านวนมาก	 ในหลายประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็น

ไทย	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 หรือเวียดนามก็ตาม	 หนทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้

ได้คือ	เราต้องร่วมมือกัน	นายกรัฐมนตรีมหฎิรย�้าเสมอว่า	อาเซียนต้องเข้มแข็ง	

ในประเด็นทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้24	

	 ปัจจุบันมีบริษัทของมาเลเซีย	 50	 บริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู ่ใน

ประเทศไทย	 อันเป็นบริษัทที่อยู่ในภาคเทคโนโลยีการสื่อสาร	 การท�าสวนยาง	

การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	ภาคน�า้มนั	ชิน้ส่วนและส่วนประกอบรถยนต์	อาหาร	

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากไม้	การธนาคารและการพาณิชย์	การผลิตเครื่องมือทางด้าน

วิศวกรรม	โรงเรียนนานาชาติและโรงแรม

	 ปัจจุบันมาเลเซียเป็นผู้ลงทุนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ	 5	 ในประเทศไทยต่อ

จากญี่ปุ่น	สหรัฐฯ	สิงคโปร์และจีน	และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ	2	ของประเทศใน	

ASEAN	ต่อจากสิงคโปร์	แม้ว่าในประเทศไทยจะมีบริษัทมาเลเซีย	50	บริษัทตั้ง

อยู่	 แต่บริษัทใหญ่ๆ	 ของไทยก็ขยายตัวอยู่ในมาเลเซียเช่นกันอย่างเช่นบริษัท

อาหารเจริญโภคภัณฑ์	กลุ่มสยามซีเมนต์	ลอกซ์เล่ย์	และเครือข่ายโรงพยาบาล

ที่เข้าไปลงทุนและขยายตัวในมาเลเซีย

	
24
	“ทูตมาเลย์โจจีแย้มมหาธีร์เยือนไทยสานสัมพันธ์สูงสุด,”	 มติชนสุดสัปดาห์,	 24	 ตุลาคม	

2561,	สบืค้นเมือ่วนัที	่9	กรกฎาคม	2562,	https://www.matichonweekly.com/hot-news/

article_142648.	
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	 การลงทนุร่วมในกจิการอาหารฮาลาลและการบรกิาร	จะน�าเอาโอกาส

ใหม่ๆ	ในการส่งออกผลผลติและการบรกิารไปยงัตะวนัออกกลาง	ในขณะทีใ่นภาค

บริการ	เช่น	การเงิน	การธนาคาร	และการท่องเที่ยวจะมุ่งไปที่ประเทศอาเซียน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมา	 ซึ่งเวลานี้เปิดให้นักลงทุนเข้าไป	 สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของ	“วิสัยทัศน์	2020”	 (Vision	2020)	อันเป็นโครงการที่จะขับเคลื่อนมาเลเซีย

ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี	2020	แม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง	อันเนื่อง	

มาจากการบรหิารของดะโต๊ะ	นาญบิ	ตนุรอซาก	อดตีนายกรฐัมนตรขีองมาเลเซยี

ก็ตาม

	 ส�าหรับการค้าที่ผ่านมายังช่องแคบมะละกา	(The	Straits	of	Malacca)	

นัน้ประเทศไทยควรให้ความส�าคญัด้วยเช่นกนัเพราะช่องแคบแห่งนี	้เป็นทีรู่จ้กักนั

ทั่วโลกในด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	สิ่งแวดล้อม	และความส�าคัญทางยุทธศาสตร์	

ช่องแคบมะละกาเป็นช่องแคบทีเ่ชือ่มต่อกบัมหาสมทุรอนิเดยีไปยงัประเทศต่างๆ	

ของเอเชียที่มีพลังทางเศรษฐกิจมากที่สุด	รวมทั้งประเทศที่มีอิทธิพลทางการค้า

อย่างเช่น	สหรัฐอเมริกา	เยอรมนี	และรัสเซีย

	 ช่องแคบมะละกาประกอบไปด้วยเส้นทางน�้าที่แคบแต่มีความยาว	

ที่ขยายออกไปมากกว่า	 500	 ไมล์จากทางตะวันออกของทะเลอันดามัน		

(Andaman	Sea)	ไปทางทะเลจนีใต้	(South	China	Sea)	ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

และอยู่ตรงกลางของเส้นทางทางทะเลระหว่างหมู่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย

กับคาบสมุทรไทย-มาเลย์และเมืองเล็กๆ	 ของสิงคโปร	์ ประเทศไทยสามารถใช้

เส้นทางนี้เพื่อจุดมุ่งหมายทางการค้าและการเชื่อมต่อกับโลกส่วนอื่นๆ	 และ

ด้วยแนวทางเช่นนี้ประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มาเลเซีย25	ไปพร้อมๆ	กัน

	
25
	Felipe	 Umana,	 “Threats	 in	 the	 Straits	 of	 Malacca,”	 The	 Fund	 for	 Peace,		

accessed	 July	 9,	 2019,	 http://browse.feedreader.com/c/The_Fund_for_Peace_

FFP/191498253.



การต่างประเทศของไทย:.

การปฏิรูปและข้อเสนอแนะ..
.

     ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

การต่างประเทศไทยร่วมสมัย:.พหุมิติผลประโยชน์แห่งชาติ:.หน้า.82-105
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	 ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญ	 ไทยมีปัญหาที่
หมักหมมมานาน	ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	โดยในขณะนี้	มีข้อเสนอ
เรื่องของการปฏิรูปประเทศ	ทั้งด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	และสังคม	อย่างกว้าง
ขวาง	แต่ยงัมอีกีเรือ่งหนึง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่	ทีห่ลายคนมองข้าม	คอื	แนวทางการ
ปฏิรูปการต่างประเทศ	นโยบายต่างประเทศ	และการทูตของไทย	
	 1..การต่างประเทศของไทย:.จากอดีตสู่ปัจจุบัน
	 นับแต่โบราณกาลของประวัติศาสตร์	 นโยบายต่างประเทศและการ
ทูตของไทย	 ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญยิ่ง	 ในการรักษาความอยู่รอด	 ความมั่นคง
ปลอดภัย	และความเจริญรุ่งเรืองของชาติมาโดยตลอด	
	 ตัง้แต่สมยัสโุขทยัและสมยัอยธุยา	ไทยได้ด�าเนนิการทตูอย่างแหลมคม	
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับจีนโดยได้มีการส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีนมา	
โดยตลอด	 หรือในสมัยจักรวรรดินิยมตะวันตก	 ที่แผ่ขยายอ�านาจมาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างรุนแรงในช่วงศตวรรษที่	 19	 ไทยก็ได้ด�าเนินการทูตกับ
ตะวันตกอย่างชาญฉลาด	 ซึ่งการทูตได้เป็นปัจจัยส�าคัญ	 ท�าให้ไทยไม่ตกเป็น
เมืองขึ้นของตะวันตก
	 ต่อมา	 ในสมัยสงครามเย็น	 ไทยได้ใช้การทูตในการป้องกันภัยคุกคาม
จากคอมมิวนิสต์	 โดยการตีสนิทและการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา	 ซึ่ง
ผลพลอยได้ส�าคัญจากการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ	 คือ	 ความเจริญรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกจิ	ทีท่�าให้ไทยก้าวกระโดด	เป็นประเทศทีเ่จรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิทีส่ดุ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
	 และเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง	 ในช่วงต้นทศวรรษที่	 1990	 ก็เข้าสู่ยุค
ทองของไทย	เศรษฐกจิไทยในยคุหลงัสงครามเยน็	เตบิโตอย่างรวดเรว็	ในปี	ค.ศ.	
1990	ไทยมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูถงึ	13	%	ท�าให้ไทยกลายเป็น
ประเทศทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูทีส่ดุในโลก	ในยคุนีถ้อืเป็นยคุ
ทองของไทย	ไทยถกูมองว่า	ก�าลงัเป็นดาวรุง่ดวงใหม่ของเอเชยีและของโลก	ไทย
ก�าลังจะเป็นเสือตัวที่	 5	และมังกรตัวใหม่ของเอเชีย1	นโยบายต่างประเทศไทย	

	
1
	ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่	1980	จนถึงกลางทศวรรษที่	1990	เศรษฐกิจของประเทศไทย

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 จึงท�าให้มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนา

ประเทศกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามอย่าง	ฮ่องกง	สิงคโปร์	เกาหลีใต้	และไต้หวัน	

ที่ประสบความส�าเร็จไปแล้วก่อนหน้าได้	
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จึงมียุทธศาสตร์หลัก	ที่จะท�าให้ไทยกลายเป็นผู้น�า	เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ตอนนั้น	เรามีศักยภาพเพียงพอ	ที่เราจะฝันเช่นนั้น	

ที่จะมียุทธศาสตร์เช่นนั้น

	 ทุกอย่างก�าลังเดินไปได้ด้วยดี	แต่พอมาถึงปี	ค.ศ.	1997	ทุกอย่างก็พัง

ครืนลงมาหมด	 เมื่อไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุด	 ที่เราเรียกว่า	 วิกฤต	

ปี	 40	 หรือวิกฤตต้มย�ากุ้ง2	 ความฝันของไทย	 ที่จะเป็นผู้น�าและศูนย์กลางของ

ภูมิภาคก็ล่มสลายลง	พร้อมกับการล่มสลายของเศรษฐกิจไทย	

	 พอมาถึงปี	 ค.ศ.	 2001	 เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น	พร้อมกับการที่	 ทักษิณ	

ชินวัตร	ได้โดดเข้าสู่การเมือง	ด้วยการตั้งพรรคไทยรักไทย	โดยชูนโยบายประชา

นิยม	และชูนโยบายชาตินิยมในด้านการต่างประเทศ	พร้อมกับผลักดันความคิด	

ริเริ่มต่างๆ	 หลายเรื่อง	 ทางด้านการต่างประเทศ	 ซึ่งท�าให้ไทยเริ่มที่จะกลับมา

มีบทบาททางการทูตอีกครั้งหนึ่ง	 แต่ความคิดริเริ่มต่างๆ	 ของรัฐบาลทักษิณ		

ในที่สุดก็พังหมด	 เพราะกลายเป็นว่า	 การทูตไทยในสมัยทักษิณ	 กลายเป็นการ

ทตูเชงิธรุกจิ	และการทตูเชงิทจุรติ	โดยได้มกีารวพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างกว้างขวาง

ว่า	ทกัษณิได้ใช้การทตูในการตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางธรุกจิของตน	ทกัษณิ

ได้ใช้นโยบายต่างประเทศ	เพือ่เอือ้ประโยชน์	ไม่ใช่เพือ่ผลประโยชน์แห่งชาติ	แต่

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	

	
2
	ในช่วงต้นทศวรรษที่	1990	ไทยด�าเนนินโยบาย	“เสรทีางการเงนิ”	พร้อมกบัการใช้นโยบาย	

ตรึงอัตราค่าแลกเปลี่ยนไว้ที่	 25	 บาทต่อ	 1	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อมาเกิดภาวะฟองสบู่

ทางเศรษฐกิจ	 เมื่อราคาสินค้าสูงเกินความเป็นจริง	 ขณะที่ประเทศขาดดุลการค้าอย่าง	

ต่อเนื่อง	 พร้อมกับสถาบันการเงินภายในประเทศครบก�าหนดช�าระหนี้คืนแก่สถาบันการ

เงนิภายนอกในสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ	ท�าให้นกัลงทนุต่างชาตมิคีวามเชือ่มัน่ในเศรษฐกจิ

ไทยน้อยลง	 ถอนทุนออกจากประเทศ	 และขายเงินบาททิ้ง	 เงินส�ารองระหว่างประเทศ	

ลดน้อยลงจนต้องปล่อยให้ค่าเงนิบาทลอยตวั	ในวนัที	่2	กรกฎาคม	ค.ศ.	1997	วกิฤตการณ์

ในครั้งนี้ท�าให้ประเทศไทยเป็นหนี้มหาศาล	ธุรกิจหลายรายการเลิกกิจการ	เกิดการลดคน		

เลิกจ้าง	 ท�าให้ประเทศไทยต้องกู้เงินจาก	 IMF	 เพื่อมาเป็นทุนส�ารองในคลัง	 และกู้เงิน

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน	หรือ	FIDF	เพื่อช่วยพยุงสถาบันการเงิน

ไม่ให้ล้มลง	
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	 อย่างไรก็ดี	 การทูตไทยก็ไม่ดีขึ้น	 หลังรัฐประหาร	 19	 กันยายน	 ค.ศ.	

2006	ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์	“รัฐบาลขิงแก่”	ทุกอย่างหยุดหมด	การทูตไทยหยุด

นิง่	ทีเ่ราเรยีกกนัตอนนัน้ว่า	“การใส่เกยีร์ว่าง”	ในสมยัรฐับาลสรุยทุธ์	จงึไม่มคีวาม

คิดริเริ่มในด้านนโยบายต่างประเทศใดๆ	เกิดขึ้น	

	 หลงัจากนัน้	หลงัการเลอืกตัง้ปี	ค.ศ.	2007	มรีฐับาลสมคัร	สนุทรเวช	(29	

มกราคม	-	9	กันยายน	ค.ศ.	2008)	รัฐบาลสมชาย	วงศ์สวัสดิ์	(18	กันยายน	-	2	

ธนัวาคม	ค.ศ.	2008)	รฐับาลอภสิทิธิ์	เวชชาชวีะ	(ค.ศ.	2008	-	2011)	และรฐับาล

ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	(ค.ศ.	2011	-	2014)	การเมืองไทยก็ปั่นป่วนมาโดยตลอด	เกิด

วกิฤตการเมอืงครัง้ใหญ่	ทัง้เสือ้แดง	เสือ้เหลอืง	รฐับาลเหล่านีก้ไ็ม่มเีวลาทีจ่ะคดิ

ริเริ่มในเรื่องการต่างประเทศ	คิดแต่ว่า	จะท�าอย่างไรที่จะอยู่รอดจากการถูกโค่น

ล้มรัฐบาล	

	 นบัแต่นัน้	ประเทศไทยกห็ยดุอยูก่บัทีม่าเป็นเวลานานกว่า	10	ปี	ปัญหา

ต่างๆ	 หมักหมม	 และกลายเป็นวิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆ	 ระบบต่างๆ	 เริ่มจะล่ม

สลาย	ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ	ระบบการเมือง	ระบบสังคม	ไทยประสบกับ	

ปัญหาต่างๆ	 รุมเร้ามากมาย	ทั้งปัญหาคุณภาพชีวิต	ปัญหาคอร์รัปชัน	ปัญหา

ระบบราชการทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ	ปัญหาวกิฤตการเมอืงทีค่นไทยตกีนัเอง	ปัญหา

วิกฤตเศรษฐกิจ	ที่	20	ปีผ่านมาแล้ว	หลังวิกฤตต้มย�ากุ้ง	แต่ไทยก็ยังเมาหมัดอยู่	

และตกอยู่ในกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	หรือ	middle-income	trap	

ระบบสงัคมทีก่�าลงัจะล่มสลาย	ระบบการศกึษากล้็มเหลว	ถ้าจะพดูถงึปัญหาของ

ประเทศไทย	ก็ไม่จบสิ้น	

	 แต่ผลพวงของวิกฤตและปัญหาเหล่านี้	 ท�าให้ประเทศไทยตกต�่าลง

ไปเรื่อยๆ	 และมีผลอย่างยิ่งต่อการทูตและการต่างประเทศของไทย	 ท�าให้การ

ทูตและการต่างประเทศของไทยหยุดนิ่งไทยได้สูญเสียบทบาทน�าในอาเซียน		

สญูเสยีบทบาทการเป็นศนูย์กลางของภมูภิาค	และสญูเสยีความส�าคญัในสายตา

ประชาคมโลกและมหาอ�านาจ



86

	 แทบไม่น่าเชื่อว่า	 เมื่อ	 50	 ปี	 ที่แล้ว	 ตอนที่ไทยริเริ่มก่อตั้งอาเซียน3		

ขึน้มา	ขณะนัน้สถานะของไทยคอืผูน้�าอาเซยีนอย่างชดัเจน	และในตอนนัน้ความ

เจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิของไทย	กไ็ม่แพ้ใครในภมูภิาค	แต่จากการทีเ่ราตกต�่า

ลงเรื่อยๆ	โดยเฉพาะในช่วงกว่า	10	ปีที่ผ่านมา	อับดับของไทยตกลงในทุกเรื่อง	

ไม่ว่าจะเป็นอันดับความสามารถในการแข่งขัน	 อันดับของประเทศที่น่าลงทุน	

อันดับของประเทศในด้านคุณภาพการศึกษา	

	 และทีน่่าตกใจเป็นอย่างยิง่คอื	อนัดบัของไทยในด้านคณุภาพชวีติมนษุย์	

ซึ่งองค์การสหประชาชาต	ิ ได้มีการจัดท�าดัชนีอันดับของประเทศต่างๆ	 ในด้าน

คุณภาพชีวิตมนุษย์ทุกปี	ที่เรียกว่า	Human	Development	Index	หรือ	HDI	ซึ่ง

เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่ง	ที่เมื่อ	25	ปีที่แล้ว	อันดับ	HDI	ของไทยอยู่ที่อันดับ	50	

ของโลก	ซึ่งก็ไม่เลวนัก	เพราะถ้าเราดู	49	ประเทศ	ที่อยู่หน้าเรา	ก็เป็นประเทศ

ร�่ารวยกันทั้งนั้น	แต่ในปัจจุบัน	อันดับของไทยตกจาก	อันดับ	50	มาอยู่อันดับ	

100	กว่าของโลก	ซึ่งหมายความว่า	มีกว่า	50	ประเทศ	ที่แซงหน้าไทยไป	ในช่วง	

25	ปีที่ผ่านมา	ในเรื่องของคุณภาพชีวิตมนุษย์	นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง	ที่ชี้ให้เห็นถึง

ความตกต�่าของประเทศไทยในปัจจุบัน	

	 ส�าหรับอาเซียน	 เมื่อ	 50	 ปีที่แล้ว	 ตอนที่ไทยริเริ่มตั้งอาเซียน	 เราไม่

เป็นรองใคร	 แต่	 50	 ปีผ่านไป	 เราตกอันดับไปเรื่อยๆ	 สิงคโปร์ผงาดขึ้นมาเป็น

	
3
	ในช่วงเวลาดังกล่าวสงครามเย็นก�าลังด�าเนินไปอย่างเข้มข้น	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้กไ็ด้รบัผลกระทบ	เกดิความขดัแย้งทางด้านอดุมการณ์ระหว่างประเทศทีส่นบัสนนุ

อดุมการณ์เสรนียิมประชาธปิไตยกบัประเทศทีย่ดึมัน่ในอดุมการณ์สงัคมนยิมคอมมวินสิต์	

ในขณะเดยีวกนักเ็กดิความขดัแย้งด้านดนิแดนระหว่างประเทศในภมูภิาค	เช่น	ความขดัแย้ง

ระหว่าง	 มาเลเซียและฟิลิปปินส์	 ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก	

รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซีย	 ท�าให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความ

จ�าเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค	 ดร.	 ถนัด	 คอมันตร์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น	 ได้มีบทบาทส�าคัญในการเดินทางไปเจรจา

ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้	และได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของประเทศของ	มาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	ฟิลปิปินส์	และสงิคโปร์	มาหารอืร่วมกนัทีแ่หลมแท่น	

จ.	ชลบุรี	จนน�ามาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพที่วังสราญรมย์	 เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	

ค.ศ.	1967	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Association	of	South	East	

Asian	Nations)	หรือ	ASEAN	จึงถือก�าเนิดขึ้น	
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ประเทศทีร่�า่รวยทีส่ดุในอาเซยีน	โดยมผีลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(Gross		

Domestic	 Product—GDP)	 ต่อคนต่อปี	 สูงถึง	 70,000	 เหรียญสหรัฐฯ	 บรูไน

ประมาณ	30,000	เหรยีญสหรฐัฯ	ส่วนมาเลเซยีตอนนีแ้ตะ	10,000	เหรยีญสหรฐัฯ	

ต่อคนต่อปีไปแล้ว	ในขณะที	่GDP	ต่อคนต่อปีของไทย	แค่	5,000	เหรยีญสหรฐัฯ	

เท่านัน้	เราจงึตกมาอยูอ่นัดบั	4	ของอาเซยีน	และถ้าหากไทยยงัคงจมปลกัอยูก่บั

วิกฤต	ในอนาคต	ไทยอาจจะตกไปอยู่อันดับ	5	อันดับ	6	หรืออาจจะตกไปเป็น

ที่โหล่ของอาเซียนก็เป็นได้	

	 และนี่ก็คือสถานการณ์ด้านต่างประเทศของไทย	 ที่ตกต�่าลงไป	 พร้อม

กับการตกต�่าของประเทศไทยในทุกๆ	 เรื่อง	 ถึงเวลาแล้ว	 ที่เราจะต้องปฏิรูป

ประเทศไทย	 ถึงเวลาแล้ว	 ที่เราจะต้องพลิกฟื้นให้ประเทศไทยกลับมารุ่งโรจน์

อีกครั้งหนึ่ง	ถ้าเราอยากให้ลูกหลานเราอยู่ดีกว่านี้	มีชีวิตที่ดีกว่านี้	เราจะต้องรีบ

พลกิฟ้ืนประเทศไทย	เรายอมรบัไม่ได้ในสถานะทีเ่ป็นอยูข่ณะนี้	ซึง่จะถอยหลงัลง

คลองไปทุกวัน	

	 ดังนั้น	 เราจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร	 โดยเฉพาะเราจะปฏิรูปการ	

ต่างประเทศของไทยให้กลับมาโดดเด่น	 และช่วยให้ประเทศกลับมารุ่งเรื่องได้		

นี่คือโจทย์ส�าคัญ	

	 ขณะนี้มีข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะการ

ปฏิรูปการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	แต่มีอีกเรื่องหนึ่ง	ที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่หลาย

คนมองข้าม	คอืการปฏริปูการต่างประเทศ	นโยบายต่างประเทศ	และการทตูของ

ไทย	ผู้เขียนได้วิเคราะห์การต่างประเทศของไทย	จากอดีตที่เคยรุ่งเรือง	มาสู่ยุค

ปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงกว่า	 10	 ปีที่ผ่านมา	 ที่การต่างประเทศของไทยตกต�่า

ลงอย่างมาก	พร้อมๆ	กับการตกต�่าลงของประเทศไทยในทุกๆ	เรื่อง	จึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิง่	ทีจ่ะต้องมกีารปฏริปู	และพลกิฟ้ืนประเทศไทย	ให้กลบัมารุง่โรจน์

อีกครั้งหนึ่ง	

	 ดังนั้น	 เราจะปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร	 โดยเฉพาะเราจะปฏิรูปการ	

ต่างประเทศของไทย	 ให้กลับมาโดดเด่น	 และช่วยให้ประเทศกลับมารุ่งเรืองได้

อย่างไร	โดยผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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	 2..ยุทธศาสตร์.Grand.Strategy.

	 สิ่งส�าคัญที่ขาดหายไปจากนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงกว่า	

10	ปี	ที่ผ่านมาคือ	การขาด	Grand	Strategy	หรือยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่	เป็น

ยุทธศาสตร์ชาติ	 เป็นแผนแม่บทด้านการต่างประเทศ	 ท�าให้เราขาดนโยบาย	

ต่างประเทศในเชิงรุก	 ขาดการผลักดันความคิดริเริ่มใหม่ๆ	 จึงท�าให้การทูตและ

การต่างประเทศไทยหยุดนิ่ง	 ท�าให้ไทยสูญเสียบทบาทน�าในอาเซียน	 สูญเสีย

การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค	 และสูญเสียความส�าคัญในสายตาประชาคมโลก

และมหาอ�านาจ	

	 ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ที่จะต้องมีการปฏิรูปการต่างประเทศ

ของไทย	 ด้วยการจัดท�า	 Grand	 Strategy	 ทางด้านนโยบายต่างประเทศ	 โดย	

จะต้องมกีารก�าหนดแนวทางหลกัๆ	เป็นภาพรวม	และภาพกว้าง	ต้องมกีารผลกัดนั	

ยุทธศาสตร์และนโยบายในเชิงรุกคือ	 จะต้องมียุทธศาสตร์ส�าหรับบทบาทของ

ไทยในเวทีพหุภาคีต่างๆ	 โดยเฉพาะในเวทีอาเซียน	 จะต้องมีนโยบายในเชิงรุก	

ในการปรับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมาก	 และ

จะต้องมียุทธศาสตร์ในเชิงรุกกับมหาอ�านาจ	 และภูมิภาคอื่นๆ	 ด้วย	 ดังมี	

รายละเอียดต่อไปนี้

	 2.1.การทูตเชิงสุจริต

	 Grand	 Strategy	 ของไทยจะต้องมุ่งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต

คือ	จะต้องไม่เป็น	“การทูตเชิงธุรกิจ”	หรือ	“การทูตเชิงทุจริต”	แต่การทูตในยุค

ใหม่ของไทย	 จะต้องเป็น	 “การทูตเชิงสุจริต”	 ที่เน้นผลประโยชน์แห่งชาติเป็น	

ทีต่ัง้อย่างแท้จรงิ	รวมทัง้เน้นหลกัธรรมาภบิาลในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ

ของไทย	 ที่เป็นกระบวนการที่โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และมีพื้นที่การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชน

	 2.2.นโยบายทางสายกลาง

	 Grand	Strategy	ของไทย	จะต้องมลีกัษณะสมดลุ	เน้นนโยบายทางสาย

กลางคอื	ต้องไม่มนีโยบายแบบสดุโต่ง	ในบางสมยั	รฐับาลในอดตีของไทยมนีโยบาย	

สุดโต่ง	 ท�าหลายเรื่องมากเกินไป	 แต่ขณะเดียวกัน	 ต้องไม่เป็นลักษณะแบบ	

หยุดนิ่งแบบสุดโต่ง	 นโยบายสายกลางยังหมายถึง	 การมียุทธศาสตร์การสร้าง
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ดุลยภาพแห่งอ�านาจ	ไม่ใกล้ชิดกับมหาอ�านาจใดมากเกินไป	นโยบายสายกลาง

ยังหมายถึง	 การสร้างสมดุลระหว่างการเป็นพลเมืองโลกที่ดีกับการเป็นเพื่อน

บ้านที่ดีด้วย

	 2.3.นโยบายส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค.

	 Grand	Strategy	ของไทย	จะต้องเน้นจดุแขง็ของไทย	คอืผลกัดนัให้ไทย

เป็นศูนย์กลางหรือเป็น	Hub	ของประชาคมอาเซียนและของภูมิภาค	ไทยโชคดี

ทีม่ทีีต่ัง้ทางภมูริฐัศาสตร์ทีอ่ยูต่รงกลางอาเซยีน	การพฒันาเส้นทางการคมนาคม

ขนส่งเชือ่มโยงระหว่างประเทศในภมูภิาค	โดยเฉพาะในบรเิวณภาคพืน้ทวปีของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงต้องผ่านไทยทั้งหมด	 ไทยคือสี่แยกอาเซียน	

ไทยจึงมีศักยภาพในการเป็น	Hub	ของประชาคมอาเซียน

	 2.4.นโยบายส่งเสริมการเป็นประเทศผู้ประสานงาน

	 สิง่ส�าคญัอย่างหนึง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของไทยคอื	เราสามารถเข้ากบัใคร

กไ็ด้	ไทยจงึสามารถทีจ่ะมบีทบาทเด่นในเวทภีมูภิาคและเวทโีลกได้	ในฐานะเป็น

ตัวกลางประสานงานหรือที่เรียกว่า	 Coordinator	 ทั้งในฐานะตัวกลางประสาน

ความร่วมมือ	 และเป็นตัวกลางประสานรอยร้าว	 และตัวกลางประสานจัดการ
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ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ	 ไทยควรแสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการ

แก้ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้	 ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับหลาย

ประเทศสมาชิกของอาเซียน	

	 2.5.ยุทธศาสตร์หลายระดับ.(Multi-Track.Strategy)

	 ยทุธศาสตร์ใหญ่อกีประการคอื	ไทยควรจะด�าเนนิยทุธศาสตร์ทีเ่รยีกว่า	

ยทุธศาสตร์หลายระดบั	หรอื	Multi-Track	Strategy	คอืการด�าเนนินโยบายระดบั

โลก	ระดับภูมิภาค	และระดับทวิภาคี	ไปพร้อมๆ	กัน	โดยจะต้องมีการจัดล�าดับ

ความส�าคญัของระดบัต่างๆ	และประสานให้นโยบายในระดบัต่างๆ	เกือ้กลูและ

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	ให้มีเอกภาพบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน

	 2.6.นโยบายส่งเสริมการเป็นพลเมืองโลกและเพื่อนบ้านที่ดี

	 ไทยควรมียุทธศาสตร์เน้นการเป็นพลเมืองโลกที่ดี	 แต่ในขณะเดียวกัน	

ก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วย	 ไทยอาจเล่นบทบาทที่โดดเด่นในการส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนในระดับสากล	 ซึ่งจะท�าให้ไทยเป็นพลเมืองโลกที่ดี	 แต่เราก็ต้อง

ระมัดระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	 ต่อความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศ	

เพื่อนบ้านได้	ฉะนั้นความพอดี	จุดสมดุลอยู่ตรงไหน	เป็นสิ่งที่ไทยจะต้องหาจุด

สมดุลดังกล่าวให้ได้	

	 2.7.นโยบายเครือข่ายระดับโลก.(Global.Network)

	 ไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายในระดับโลก	 (Global		

Network)	 โดยการผลักดันให้คนไทย	 ได้เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่าง

ประเทศมากขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การมตี�าแหน่งในระดบัสงู	ในองค์การระหว่าง

ประเทศ	อาทิ	เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ	หรือผู้อ�านวยการใหญ่องค์การ

การค้าโลก	(World	Trade	Organization—WTO)4	

	 2.8.กลไกนโยบายต่างประเทศ.

	 เราจะต้องมีการปฏิรูปกลไกนโยบายต่างประเทศของไทย	 ให้มีความ

เป็นธรรมาภิบาล	 มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	 โดยจะต้องแก้ปัญหาในเรื่อง	

	
4
	ดร.ศุภชัย	 พานิชภักดิ์	 ตัวแทนประเทศไทย	 เคยได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ใหญ่ขององค์การการค้าโลก	ระหว่างปี	ค.ศ.	2002-2005	
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การประสานงาน	 การซ�้าซ้อน	 และการขาดประสิทธิภาพ	 ระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศ

	 นอกจากนี้	 จุดอ่อนส�าคัญของนโยบายต่างประเทศไทยคือ	 การขาด

สถาบนัคลงัสมอง	(Think	Tank)	หรอืสถาบนัวจิยั	ทีจ่ะเป็นกลไกในการช่วยรฐับาล	

ศึกษาค้นคว้า	 จัดท�าข้อเสนอแนะ	 แนวนโยบายต่างประเทศ	 เมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศมหาอ�านาจ	 อย่างเช่นสหรัฐฯ	 จะเห็นได้ว่า	 เราขาดตรงนี้เป็นอย่าง

มาก	 ที่ผ่านมา	 ไทยใช้วิธีคิดในใจใช้ไหวพริบ	 และสัญชาตญาณในการก�าหนด

นโยบายต่างประเทศ	 ซึ่งการก�าหนดนโยบายต่างประเทศของไทยในลักษณะนี้	

จึงขาดข้อมูลในเชิงลึก	 และขาดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 ท�าให้นโยบาย

ต่างประเทศไทยเป็นผลผลิตทางความคิดของคนเพียงไม่กี่คน	

	 2.9.ยุทธศาสตร์.“สนต้องลม”

	 ในอดีต	การทูตไทยมีลักษณะเด่นคือ	เป็นนโยบายที่ฝรั่งเรียกว่า	“สนลู่

ลม”	(Bending	with	the	Wind)	โดยไทยมักจะมีไหวพริบดี	ในการอ่านทิศทางลม	

ลูต่ามลมตามมหาอ�านาจในยคุสมยัต่างๆ	เช่นในสมยัล่าอาณานคิม	เราลูต่ามลม

องักฤษและฝรัง่เศส	ท�าให้เรารอดพ้นจากการเป็นเมอืงขึน้	สมยัสงครามโลกครัง้ที่	

2	เราลูต่ามลมญีปุ่น่	สมยัสงครามเยน็	เราลูต่ามลมสหรฐัฯ	แต่การทีเ่รามนีโยบาย	

“สนลูล่ม”	มาโดยตลอด	ท�าให้ไทยถกูมองว่า	ไม่มหีลกัการ	และเก่งแต่การเอาตวั

รอด	ซึ่งนโยบายดังกล่าว	มีประโยชน์ต่อไทยในความสัมพันธ์กับมหาอ�านาจ	แต่

ในขณะเดียวกัน	ก็ท�าให้ประเทศเพื่อนบ้านมองไทยอย่างไม่ไว้วางใจ	นอกจากนี้	

นโยบาย	“สนลูล่ม”	ท�าให้ไทยเน้นการพึง่พงิมหาอ�านาจมากเกนิไป	จนเป็นความ

เคยชนิทางการทตู	ทีเ่ราจะต้องรบีวิง่เข้าหามหาอ�านาจ	ตสีนทิกบัดาวรุง่ดวงใหม่

อยู่เสมอ	

	 2.10.นโยบายแกนหลักของกลุ่มประเทศพุทธ.

	 จุดเด่นอีกจุดที่เราอาจจะมองข้ามไปคือ	ไทยสามารถที่จะมีบทบาทใน

การเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ	 และเป็นแกนน�าของกลุ่มประเทศที่นับถือ

ศาสนาพุทธ	ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ไทยจ�าเป็นต้องมีพวก	มีกลุ่ม	

นอกจากอาเซยีนแล้ว	ไทยกไ็ม่มแีนวร่วมธรรมชาตใินเวทรีะหว่างประเทศ	ฉะนัน้	

แนวร่วมหนึ่งที่ไทยจะต้องพัฒนาคือ	 แนวร่วมของกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนา

พุทธ	โดยมีไทยเป็นแกนหลัก
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	 2.11.ยุทธศาสตร์ต่อประเทศและเวทีต่างๆ

	 และแน่นอน	Grand	Strategy	ของไทย	ต้องมีการก�าหนดยุทธศาสตร์

ต่อประเทศต่างๆ	รวมทัง้ต่อเวทพีหภุาคต่ีางๆ	โจทย์ใหญ่ทีส่ดุของไทยในอนาคต

คอื	ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน	ส�าหรบัยทุธศาสตร์

ต่อมหาอ�านาจเก่า	(ได้แก่	สหรัฐฯ	จีน	และ	ญี่ปุ่น)	นั้น	ผู้เขียนไม่ค่อยห่วง	เพราะ

ไทยเข้ากับมหาอ�านาจได้ดีอยู่แล้ว	 ผิดกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ที่เรามีปัญหามา

โดยตลอด	 แต่โจทย์ใหญ่ของไทยในอนาคตคือ	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ

มหาอ�านาจใหม่	อาทิ	บราซิล	อินเดีย	ตุรกี5	นอกจากนี้	นโยบาย	“ตีสองหน้า”	

ของไทย	 ที่พยายามมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและสหรัฐฯ	 นั้น	 ก็ก�าลังจะเล่น

ยากขึ้นเรื่อยๆ	 ที่ผ่านมา	 ไทยปฏิเสธที่จะเลือกข้าง	 แต่ในอนาคต	 หากจีนกับ

สหรัฐฯ	 ขัดแย้งกันหนักขึ้น	 ไทยจะถูกบีบให้ต้องเลือกข้างมากขึ้นเรื่อยๆ	ดังนั้น

ยทุธศาสตร์ไทยในอนาคต	จะต้องมกีารก�าหนดแนวทางและมาตรการ	เพือ่รองรบั

ต่อสถานการณ์ดังกล่าว	

	 ส�าหรับบทบาทไทยในเวทีพหุภาคีนั้น	 อาเซียนจะต้องเป็นหัวใจของ

ยุทธศาสตร์ในเวทีพหุภาคีของไทย	 โดยจะต้องมีการพลิกฟื้นบทบาทน�าของ

ไทยในอาเซียน	 ส�าหรับบทบาทไทยในเวทีโลกนั้น	 ที่ผ่านมา	 ไทยแทบจะไม่มี

บทบาทอะไรเลย	ดังนั้น	Grand	Strategy	เป้าหมายระยะยาวคือ	ไทยจะต้องมี

บทบาทมากขึน้ในเวทโีลก	อาท	ิในสหประชาชาต	ิองค์การการค้าโลก	หรอื	WTO	

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 หรือ	 IMF	 และธนาคารโลก	 เป็นต้น	 รวมทั้ง

พยายามเข้าไปเป็นสมาชิกในเวทีพหุภาคีต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การเข้าเป็น

สมาชกิองค์การเพือ่ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ	(Organization	for		

Economic	Co-operation	and	Development—OECD)	ซึง่จะสอดรบักบัเป้าหมาย

ระยะยาวของไทยที่จะยกระดับให้ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่

	
5
	ประเทศดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มตลาดเกิดใหม	่ (Emerging	Market)	 โดยเป็นประเทศก�าลัง

พฒันาทีส่ามารถพฒันาเศรษฐกจิให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า	และมโีอกาสทีจ่ะพฒันาไปเป็น

ประเทศพฒันาแล้วในระยะยาว	นอกจากนีย้งัมบีทบาทในกจิการระหว่างประเทศเพิม่มาก

ขึ้นในหลายๆ	ด้าน	ซึ่งเห็นได้จากการที่บราซิลและอินเดีย	ต่างก็เป็นสมาชิกกลุ่ม	BRICS	

หรือการที่ตุรกีเป็นสมาชิกของกลุ่ม	MIKTA	เป็นต้น				



93

	 2.12.นโยบายสร้างแบรนด์ประเทศไทย.(Branding.Thailand).

	 สุดท้าย	Grand	Strategy	ของไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ของประเทศ	ในอดตี	ไทยมภีาพลกัษณ์ทีเ่ป็นบวกหลายด้าน	อย่างไร

กต็าม	ในปัจจบุนั	ภาพลกัษณ์ของประเทศกเ็ปลีย่นจากบวกเป็นลบมากขึน้เรือ่ยๆ	

เปลี่ยนจากสยามเมืองยิ้ม	เป็นสงครามกลางเมือง	และความรุนแรง	ภาพลักษณ์

ของประเทศเสียหายอย่างหนัก	

	 ดังนั้น	 Grand	 Strategy	 ด้านการต่างประเทศของไทย	 จะต้องมี

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	 ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า		

Branding	 Thailand	 ในการกอบกู้ภาพลักษณ์	 เสริมสร้างภาพลักษณ์	 ความ	

เชื่อมั่น	และทัศนคติที่ดีของไทยในสายตาประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	

	 3..ยุทธศาสตร์ต่อประชาคมอาเซียน

	 เราจะต้องปฏิรูปการต่างประเทศในหลายด้าน	แต่ขณะนี้	 ล�าดับความ

ส�าคัญสูงสุด	คือ	การปฏิรูปยุทธศาสตร์ต่อประชาคมอาเซียนของไทย	

	 ประเด็นส�าคัญคือ	 อาเซียนมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อไทย	 ซึ่งมีอยู่	

หลายด้าน	ดังนี้	

	 o	 ด้านการค้า	อาเซยีนเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัหนึง่ของไทย	25	%	ของ

การค้าไทย	เป็นการค้ากับอาเซียน	

	 o	 ด้านภาคบริการ	การท่องเที่ยว	การคมนาคมขนส่ง	โลจิสติกส์	การ

ให้บริการทางการแพทย์	 และการศึกษา	 ภาคบริการเหล่านี้	 ไทย

มีศักยภาพที่จะเป็น	 hub	 และนับวันจะมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศ

อาเซียนมากขึ้น	

	 o	 ด้านการลงทุน	 ไทยจ�าเป็นต้องย้ายฐานการผลิต	 ไปยังประเทศที่มี

ต้นทนุการผลติต�า่กว่า	มแีรงงาน	มวีตัถดุบิ	ซึง่ทีผ่่านมา	คอืการย้าย

ฐานการผลิตของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

	 o	 ด้านแรงงาน	ปัจจบุนัไทยขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมอื	ซึง่การแก้ปัญหา

ของเราคือ	 การน�าเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งก็คือจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียน	
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	 หากเอา	GDP	ของประเทศสมาชิก	10	ประเทศมารวมกัน	จะมีมูลค่า

กว่า	 2	 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	 อาเซียนจึงมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	 9	

ของโลก	และในปี	ค.ศ.	2030	อาเซียนอาจจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	

5	ของโลก	อาเซียนจึงก�าลังจะผงาดขึ้นมาเป็นขั้วเศรษฐกิจหนึ่งที่ส�าคัญของโลก	

เป็นมหาอ�านาจเศรษฐกิจโลกในอนาคต	 ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจาก

การเป็นสมาชิกอาเซียน	

	 นอกจากนี	้อาเซยีนยงัเป็นเวททีางการทตูและองค์การระหว่างประเทศ

ที่ส�าคัญที่สุดในภูมิภาค	และอาเซียนเป็นการรวมกลุ่มที่ประสบความส�าเร็จที่สุด

ในโลก	จะเป็นรองแต่เพียงสหภาพยุโรปเท่านั้น	ไทยเป็นประเทศเล็ก	เราจะเสีย

เปรียบอย่างมาก	หากเราอยู่เพียงตัวคนเดียว	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

ที่ไทยจะต้องรวมกลุ่มกับประเทศอื่นในอาเซียน	เพื่อสร้างอ�านาจการต่อรอง	

	 และนี่คือเหตุผลส�าคัญ	 ที่ไทยจะต้องให้ความส�าคัญต่ออาเซียน	 และ	

จะต้องมียุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม	 และยุทธศาสตร์ต่อประชาคม

อาเซียน	

	 อย่างไรกต็าม	ปัญหาใหญ่ของไทยคอื	ขณะนีเ้รายงัไม่มยีทุธศาสตร์ชาติ	

ยงัไม่มแีผนแม่บทต่อประชาคมอาเซยีน	ไทยจงึยงัไม่พร้อม	และเป็นทีน่่าเสยีดาย

อย่างยิ่ง	ที่เราก�าลังจะพลาดโอกาสทอง	ในการใช้อาเซียนมาเป็นตัวช่วยในการ

พลิกฟื้นประเทศไทย	

	 ในขณะที่ไทยควรจะเดินหน้าและมียุทธศาสตร์ชัดเจนต่อประชาคม

อาเซยีน	แต่ไทยกลบัล้มลกุคลกุคลาน	และประสบกบัวกิฤตต่างๆ	มากมาย	ท�าให้

ไทยอ่อนแอลงอย่างมาก	จนไม่สามารถมีบทบาทน�าในอาเซียนได้	ประเทศไทย

ตกต�่าลงเรื่อยๆ	จากที่เราเคยเป็นผู้น�าอาเซียน	อันดับหนึ่งของอาเซียน	ตอนนี้

เราก็ตกมาอยู่อับดับ	4	ของอาเซียน	และก็อาจจะตกอันดับลงไปเรื่อยๆ	

	 ผู ้เขียนมองว่า	 การเตรียมความพร้อมและ	 การมียุทธศาสตร์ต่อ

ประชาคมอาเซียนของไทย	 จะเป็นโอกาสในการพลิกฟื้นประเทศให้กลับมา

รุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่ง	

	 จดุเริม่ต้นของการก�าหนดยทุธศาสตร์ชาตใินเรือ่งนีค้อื	การวเิคราะห์ผล	

กระทบของประชาคมอาเซียนที่มีต่อไทย	 และวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของไทย

ในประชาคมอาเซียน	
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	 จดุอ่อนของไทยคอื	ความอ่อนแอและความตกต�่าของไทยในทกุๆ	ด้าน	

และคนไทยยังไม่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 แต่ไทยก็มีจุดแข็งหลาย

ประการในอาเซียน	 โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน	 ทั้งที่

ตั้งทางภูมิศาสตร์	และการเป็น	Hub	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	การเมืองความมั่นคง	

และสังคมวัฒนธรรมของภูมิภาค	 ดังนั้น	 ยุทธศาสตร์ของไทยคือ	 เราจะต้องมี

ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก	เพื่อรองรับผลกระทบในเชิงบวก	ยุทธศาสตร์ในเชิงรับหรือ

มาตรการการรองรับ	 ส�าหรับผลกระทบในเชิงลบ	 ไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ใน

การแก้จดุอ่อนของประเทศ	และยทุธศาสตร์ในการใช้จดุแขง็ของไทย	เพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศในประชาคมอาเซียน	

	 วิสัยทัศน์ของไทยต่อประชาคมอาเซียนคือ	 การเป็นศูนย์กลางของ

ประชาคมอาเซียน

	 โดยยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนั้น		

เป้าหมายหลักคือ	 ไทยจะเป็นประเทศแห่งสิทธิมนุษยชนในอาเซียน	 มีบทบาท

น�าในการพัฒนากลไกแก้ไขความขัดแย้ง	 และการจัดการปัญหาความมั่นคงใน

รูปแบบใหม่	

	 ส�าหรับยุทธศาสตร์ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น	 เป้าหมายหลัก

คือ	 การท�าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของอาเซียน	 สินค้าที่ไทย

มีความพร้อม	 ได้เปรียบ	 และมีโอกาสส่งออกไปยังตลาดอาเซียนมากขึ้น	 ที่	

โดดเด่นคือ	สินค้าอาหารและยานยนต์	 ไทยอยู่ใน	5	อันดับแรกของโลกในการ

ส่งออกสินค้าอาหาร6	 ไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็น	 Hub	 ของสินค้าเกษตรและ

อาหารของอาเซียน	นอกจากนี้	ไทยยังเป็น	Hub	ของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน

อาเซียนด้วย	

	
6
	อาท	ิข้าว	ไก่แปรรปู	อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู	กุง้แช่แขง็และแปรรปู	และเครือ่งปรงุ

รส	เป็นต้น	
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	 ส�าหรับด้านการท่องเที่ยว	 ไทยมีความโดดเด่นมาก	 โดยติดอยู่ใน	 20	

อันดับแรกของโลก	 ในแง่ของจ�านวนนักท่องเที่ยว7	 นอกจากนี้	 ไทยยังเป็น

ศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ของภูมิภาค	หรือที่เรียกว่า	Medical	Hub	

	 ไทยโชคดทีีม่ทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์อยูต่รงกลางอาเซยีน	ดงันัน้	การพฒันา

เส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างประเทศอาเซียน	 จึงต้องผ่านไทยทั้งหมด	

ไทยคอื	สีแ่ยกอาเซยีน	ไทยจงึมศีกัยภาพในการเป็น	Hub	ของการคมนาคมขนส่ง

ของอาเซียน	รวมทั้งทางด้านโลจิสติกส์	

	

	 ส�าหรับยุทธศาสตร์ต่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนั้น		

เป้าหมายหลักคือ	 การท�าให้ไทยเป็นประเทศชั้นน�าทางด้านการศึกษาของ

อาเซียน	มีบทบาทน�าในด้านสวัสดิการสังคม	สิทธิผู้ด้อยโอกาสและสิ่งแวดล้อม	

รวมทั้งทางด้านการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	 และการเป็น	 Hub	 ของการแลก

เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนด้วย	

	
7
	ข้อมูลปีล่าสุด	(มกราคม	–	พฤษภาคม	ค.ศ.	2019)	นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายัง

ประเทศไทยใน	มจี�านวน		16.71	ล้านคน	เพิม่จากปีทีแ่ล้วในช่วงเวลาเดยีวกนั	1.58%	โดย

มีนักท่องเที่ยวชาวจีนจ�านวนมากที่สุด	4.81	ล้านคน	รองลงมาคือนักท่องเที่ยวที่มาจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียน	4.07	ล้านคน	
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	 4..ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

	 ส�าหรบัยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน	ผูเ้ขยีน

ถือว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการทูตไทยในปัจจุบันและในอนาคต	โดยจะ

เริ่มด้วยประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 และ

จะเสนอยุทธศาสตร์ต่อประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยจะเน้นยุทธศาสตร์ทวิภาคี	 กับ

ยุทธศาสตร์พหุภาคี	ที่จะต้องด�าเนินไปด้วยกัน

	 	ส�าหรบัประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์ไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านนัน้	ตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน	เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน	โดยเฉพาะพม่า	ลาว	กัมพูชา	

แต่ประวัติศาสตร์ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา	 เป็นเรื่องของสงครามและความ

ขัดแย้งมาโดยตลอด	 จนเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง	 ที่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	

เริ่มที่จะเป็นมิตรและเริ่มมีความร่วมมือกัน

	 อย่างไรก็ตาม	ในปัจจุบัน	ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	

ก็ยังลุ่มๆ	 ดอนๆ	 มาโดยตลอด	 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา	 ซึ่งได้

รับผลกระทบจากความขัดแย้ง	 2	 เรื่องใหญ่	 คือ	 เหตุการณ์เผาสถานทูตไทยใน

กรุงพนมเปญ	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 2003	และความขัดแย้งและการปะทะกัน	ตามแนว

พรมแดนอันสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนที่บริเวณเขาพระวิหาร	

ซึ่งปะทุขึ้นในปี	 ค.ศ.	 2009	 ไทยยังมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ	 ที่ยัง	

แก้ไม่ตกอยู่อีกมาก	 โดยเฉพาะปัญหาความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน	 และปัญหา

การปักปันเขตแดน	ที่เป็นระเบิดเวลารออยู่	

	 ดังนัน้	ปัญหาส�าคญัทีส่ดุของการทตูไทยและนโยบายตา่งประเทศไทย

คือ	 ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูป

ยุทธศาสตร์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใหม่	 โดยยุทธศาสตร์ใหม่ต้องมีลักษณะ

บูรณาการ	 เป็นยุทธศาสตร์หลายช่องทาง	 ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี	 ยุทธศาสตร์

ทวภิาคจีะต้องเสรมิด้วยยทุธศาสตร์พหภุาค	ีและต้องประสานให้เป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน	และส่งเสริมเกื้อกูลกัน

	 ยุทธศาสตร์ทวิภาคีกับยุทธศาสตร์อาเซียน	จะต้องเกื้อกูลกัน	ถ้าความ

สัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับประเทศเพื่อนบ้านดี	 จะช่วยให้อาเซียนเจริญก้าวหน้า		

ในขณะเดยีวกนั	ถ้าอาเซยีนมคีวามเจรญิก้าวหน้าเป็นประชาคมอาเซยีน	มคีวาม
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ร่วมมือกันอย่างเข้มข้น	 จะช่วยท�าให้ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	

ดีขึ้นไปด้วย	เพราะฉะนั้น	ทวิภาคีเสริมอาเซียน	และอาเซียนก็เสริมทวิภาคี	

	 ส�าหรบัยทุธศาสตร์ไทยต่อประเทศเพือ่นบ้านในระดบัทวภิาคนีัน้	เรือ่ง

ส�าคัญคือ	 การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	 ยุทธศาสตร์ระยะยาว		

จะต้องแก้ปัญหาคือ	 ความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจกัน	 ซึ่งมีสาเหตุหลาย

ประการ	ดังนี้

	 ประการแรก	 ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ลืมประวัติศาสตร์	 เรายัง

ขุดเอาประวัติศาสตร์มาทิ่มแทงกัน	ด้วยการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์และสงคราม

	 ประการที่สอง	ซึ่งสัมพันธ์กับประการแรกคือ	การรื้อฟื้นลัทธิชาตินิยม	

ปลุกระดมคนไทยให้เกลียดประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น	ซึ่งเป็นการสวนกระแส

การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก	เรายังมองประเทศเพื่อนบ้านเป็นศัตรู	

และยังไม่ไว้ใจกัน	

	 ประการทีส่าม	ประเทศเพือ่นบ้านกไ็ม่ไว้ใจไทยเช่นกนั	และหวาดระแวง

ว่า	ไทยจะพยายามครอบง�าทางเศรษฐกิจ	นักธุรกิจไทยในสายตาประเทศเพื่อน

บ้าน	ถูกมองเป็นลบมาก	ถูกมองว่า	ตักตวงผลประโยชน์และเป็นนักฉวยโอกาส

	 ประการที่สี่	 เรื่องวัฒนธรรม	 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา	 วัฒนธรรมไทยใน

ลักษณะวัฒนธรรมมวลชน	(Mass	Culture)	คือ	เพลง	ภาพยนตร์	ละครทีวี	ที่ได้

รับความนิยมในประเทศเพื่อนบ้านมาก	แต่ในขณะเดียวกัน	ประเทศเพื่อนบ้าน

ก็มองว่า	ไทยก�าลังครอบง�าทางวัฒนธรรม	

	 ดังนั้น	 ไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหารากเหง้าเหล่านี้	

นอกจากนี	้สิง่ทีจ่ะต้องท�าควบคูก่นัไปคอื	การส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ	

ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน	 และ	

แก้ปัญหาพรมแดนพื้นที่ทับซ้อนกันอย่างบูรณาการ

	 ส�าหรับยุทธศาสตร์พหุภาคีนั้น	 แบ่งเป็น	 2	 ยุทธศาสตร์ย่อยคือ	

ยุทธศาสตร์อนุภูมิภาค	และยุทธศาสตร์อาเซียน	

	 ส�าหรบัยทุธศาสตร์อนภุมูภิาคนัน้	ไทยจะต้องผลกัดนักรอบความร่วมมอื	

อนภุมูภิาคต่างๆ	ให้พฒันาการไปอย่างเป็นรปูธรรม	กรอบความร่วมมอืทีส่�าคญั	

ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	 (Ayeya-
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wady-Chao	Phraya-Mekong	Economic	Cooperation	Strategy—ACMECS)	

ที่ไทยเป็นคนริเริ่มจัดตั้งขึ้น	 น่าจะเป็นกลไกที่เป็นประโยชน์ต่อไทย	 นอกจากนี้	

ก็มีกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลาย	สาขาทาง

วิชาการและเศรษฐกิจ	(Bay	of	Bengal	 Initiative	for	Multi-Sectoral	Technical	

and	Economic	Cooperation—BIMSTEC)	ที่จะเชื่อมไทยกับพม่าและประเทศ

ในเอเชียใต้	 และยังมีกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (Greater	 Mekong	 Sub-

Region—GMS)	 ไทยจะต้องเอาจริงเอาจังกับกรอบอนุภูมิภาคเหล่านี้	 เพื่อที่จะ

ใช้เป็นกลไกส�าคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	

	 ส�าหรับยุทธศาสตร์พหุภาคีอาเซียนนั้น	 ถ้าอาเซียนบูรณาการและเป็น

ประชาคมได้ส�าเร็จ	จะช่วยให้ความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านดีขึ้น	

	 ไทยจึงต้องมียุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน	 ด้วยการ

เสรมิสร้างประชาคมย่อยทัง้	3	ประชาคมให้ส�าเรจ็	เพือ่ช่วยส่งเสรมิความสมัพนัธ์

กับประเทศเพื่อนบ้าน

	 ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน	(ASEAN	Political-Security	

Community—APSC)	 เรื่องส�าคัญคือ	การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง	ความ

ร่วมมือในการจัดการปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม	่ ซึ่งถ้า	 APSC	 ก้าวหน้า	

จะช่วยส่งเสรมิความสมัพนัธ์ไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน	โดยเฉพาะกลไกป้องกนั

และแก้ไขความขัดแย้ง	จะมีประโยชน์มาก	คือถ้าไทยสามารถส่งเสริมพัฒนาให้

กลไกมีประสิทธิภาพ	จะช่วยในการจัดการความขัดแย้งระหว่างไทย	กับประเทศ

เพื่อนบ้านได้	

	 ส�าหรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN	Economic	Community—

AEC)	การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว	ตรงนีถ้้าเราท�าส�าเรจ็	ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนทัง้	10	ประเทศ	ได้ประโยชน์จาก	AEC	ได้ประโยชน์จากการตดิต่อค้าขาย

กนั	การลงทนุ	และการเคลือ่นย้ายแรงงาน	จะน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นทศันคตใิหม่

ต่อประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกัน	 ท�าให้ความหวาดระแวง	

และความไม่ไว้วางใจกันลดลง	

	 ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน	ไทยก�าลังผลักดันที่จะเชื่อม

โครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน	 จะสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งติดต่อ
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เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน	ซึ่งในระยะยาว	จากการที่เรามีเส้นทางติดต่อไปมา

หาสู่กัน	จะช่วยท�าให้ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

	 ส�าหรบัประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน	(ASEAN	Socio-Cultural	

Community—ASCC)	นัน้	เรือ่งส�าคญัคอื	การพฒันามนษุย์	สวสัดกิารสงัคม	สทิธิ

ผูด้้อยโอกาส	สิง่แวดล้อม	และการสร้างอตัลกัษณ์อาเซยีน	ซึง่ถ้าอาเซยีนท�าส�าเรจ็	

ในเรื่องต่างๆ	 เหล่านี	้ จะเป็นประโยชน์มาก	 ท�าให้ไทยกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดกัน

มากขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ถ้าเราสร้างอตัลกัษณ์อาเซยีนได้ส�าเรจ็	ปัญหาความ

ขัดแย้งไทยกับเพื่อนบ้าน	จะแก้ได้ง่ายขึ้นมาก	เราจะเลิกหวาดระแวงกัน	ไทยกับ

เพื่อนบ้านจะมองเป็นพวกเดียวกัน	

	 และทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอตัลกัษณ์อาเซยีนคอื	การปรบัทศันคตขิองคนไทย

ต่อประเทศเพื่อนบ้าน	 ตราบใดที่คนไทยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน	

ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะไม่ดีไปด้วย	เราจะต้องปรับทัศนคติ

คนไทยใหม่	ให้มองเพือ่นบ้านเป็นมติรเป็นพวกเดยีวกบัเรา	ถ้าเราท�าตรงนีส้�าเรจ็	

เราจะสามารถฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน	และประสบความส�าเรจ็	

ในการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืนและอย่างแน่นอน

	 5..ยุทธศาสตร์ต่อมหาอ�านาจ.

	 ในอนาคต	ไทยควรจะมเีป้าหมาย	3	เป้าหมายใหญ่ต่อมหาอ�านาจ	ดงันี้

	 เป้าหมายแรก	คอื	การดงึมหาอ�านาจมาช่วยไทยในยทุธศาสตร์ใหญ่ของ

เราในเรือ่ง	Thailand	4.0	มหาอ�านาจเป็นประเทศชัน้น�าในด้าน	4.0	ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งนวตักรรม	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และเศรษฐกจิดจิทิลั	มหาอ�านาจจะ

ช่วยไทยได้มากในเรื่องเหล่านี้	และที่เกี่ยวข้องกันอีกเรื่อง	คือ	โครงการระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor—EEC)	ซึ่งไทยก็ต้องการให้

มหาอ�านาจมาลงทุนใน	EEC	เป็นอย่างมาก

	 เป้าหมายที่สอง	 คือ	 การที่ไทยต้องการจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน	

หรือเป็น	Hub	ของ	AEC	ดังนั้น	เป้าหมายของไทย	คือ	จะต้องท�าให้มหาอ�านาจ

มองเหน็จดุนีว่้า	ไทยมศีกัยภาพทีจ่ะเป็น	Hub	ของอาเซยีน	และจะได้ใช้ไทยเป็น

ประตูสู่อาเซียน
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	 และเป้าหมายที่สามของไทย	คือ	การถ่วงดุลมหาอ�านาจ	ในช่วงที่ผ่าน

มา	 ไทยเข้าหาจีนอย่างชัดเจน	 ซึ่งการเอียงเข้าหาจีนจนมากเกินไป	 ท�าให้ไทย	

สญูเสยีอ�านาจในการต่อรอง	โดยจนีอาจจะมองว่า	ไทยไปไหนไม่รอด	ต้องพึง่จนี

อย่างเดยีว	สหรฐัฯ	กก็ดดนัไทย	ในสถานการณ์เช่นนี	้จงึท�าให้ไทยสญูเสยีอสิรภาพ	

ทางการทูต	ดังนั้น	ยุทธศาสตร์ใหม่ของไทย	คือ	จะต้องพยายามสร้างดุลยภาพ

แห่งอ�านาจให้เกิดขึ้นใหม่	โดยเฉพาะการเล่นเกมถ่วงดุลอ�านาจ	ด้วยการดึงเอา

มหาอ�านาจต่างๆ	 มาถ่วงดุลกัน	 เพื่อไม่ให้มหาอ�านาจใด	 มาครอบง�าอาเซียน	

หรอืครอบง�าเศรษฐกจิของไทย	และมยีทุธศาสตร์ผสมผสานระหว่างยทุธศาสตร์

การปฏิสัมพันธ์	(Engagement)	กับยุทธศาสตร์การถ่วงดุล	(Balancing)

	 จนีผงาดขึน้มาอย่างน่ากลวั	และมแีนวโน้มจะครอบง�าเศรษฐกจิอาเซยีน	

และเศรษฐกิจของไทย	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ที่ไทยจะต้องดึงสหรัฐฯ	

มาถ่วงดลุจนี	และดงึมหาอ�านาจอืน่ๆ	มาถ่วงดลุจนีด้วย	โดยเฉพาะ	ญีปุ่น่	อนิเดยี	

รัสเซีย	ออสเตรเลีย	และเกาหลีใต้	เป็นต้น

	 6..ยุทธศาสตร์สร้างแบรนด์ประเทศไทย.(Branding.Thailand)

	 ข้อเสนอการปฏิรูปการต่างประเทศของไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญมาก

คือ	 การปฏิรูปยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทย	 หรือที่เรียกว่า

ยุทธศาสตร์	branding	Thailand	

	 ไทยจะต้องมยีทุธศาสตร์ในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของประเทศ	ในอดตี	

ไทยมภีาพลกัษณ์ทีเ่ป็นบวกหลายด้าน	เป็นสยามเมอืงยิม้	ภาพลกัษณ์ทีด่ใีนด้าน

วัฒนธรรม	การท่องเที่ยว	และไมตรีจิตของคนไทย	เป็นฐานการผลิตที่น่าลงทุน	

รวมทั้งสินค้า	made	in	Thailand		

	 อย่างไรกต็าม	ในปัจจบุนั	โดยเฉพาะในช่วง	10	ปีทีผ่่านมา	ภาพลกัษณ์

ของประเทศได้เปลี่ยนจากบวกเป็นลบมากขึ้นเรื่อยๆ	 เปลี่ยนจากสยามเมือง

ยิ้ม	 เป็นสงครามกลางเมือง	 และความรุนแรง	 ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย	

อยา่งหนกั	ทัง้ทางดา้นการเมือง	เศรษฐกจิ	และสังคม	นบัเปน็การบั่นทอนความ

เชือ่มัน่ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก	ถอืเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการสร้าง	brand	

Thailand	เป็นอย่างยิ่ง	
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	 ดังนั้น	 การต่างประเทศของไทย	 จะต้องมีการปฏิรูปยุทธศาสตร์การ

เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่	ีทีภ่าษาองักฤษเรยีกว่า	branding	Thailand	โดยจะต้อง

มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว	 ในการกอบกู้ภาพลักษณ์	 เสริมสร้างภาพ

ลักษณ์	ความเชื่อมั่น	และทัศนคติที่ดีของไทย	ในสายตาประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	

โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบ	ดังนี้

	 6.1.Theme.และภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา.

	 ไทยจะต้องก�าหนด	 Theme	 ของการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ

ในระยะยาวที่ชัดเจน	 ภาพลักษณ์ในแง่บวกของไทย	 คือ	 ความเป็นสยามเมือง

ยิ้ม	 เป็นประเทศที่สงบ	สันติ	มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 และมีความ

เป็นมิตร	และวัฒนธรรมที่ดีงาม	ส่วนภาพลักษณ์ในแง่ลบ	คือ	 เหตุการณ์ความ

วุน่วายทางการเมอืง	การเป็นศนูย์กลางการค้ามนษุย์	ศนูย์กลางการค้ายาเสพตดิ	

ศูนย์กลางการค้าบริการทางเพศ	การละเมิดสิทธิมนุษยชน	การคอร์รัปชัน	และ

การฉ้อฉลและฉ้อโกงในสังคมไทย	 ไทยจึงจะต้องมียุทธศาสตร์ในการกอบกู้

ภาพลักษณ์	โดยเฉพาะการขจัดภาพลักษณ์ในแง่ลบให้หมดไป	และในระยะยาว		

จะต้องมียุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในแง่บวกให้เกิดขึ้นในสายตา

ประชาคมโลก

	 แนวทางหลักในการสร้างภาพลักษณ์นั้น	 ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา

ของไทย	ผูเ้ขยีนขอเสนอภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนา	ทีเ่น้นลกัษณะพเิศษของไทย	

ความเป็นไทย	การทีไ่ทยมตี�าแหน่งทางภมูศิาสตร์เป็นศนูย์กลางของอาเซยีน	การ

เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธ	 ไทยเป็นศูนย์กลางในหลายๆ	ด้าน	 เช่น	 ศูนย์กลาง

ทางการศึกษา	 ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ	 ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม	 และ

ศูนย์กลางอาหารของโลก	เป็นต้น

	 6.2.กลุ่มเป้าหมาย

	 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินยุทธศาสตร์เสริมสร้างภาพลักษณ์

ของไทยนั้น	 นักท่องเที่ยว	 นักลงทุน	 นักธุรกิจ	 และสื่อต่างประเทศ	 น่าจะเป็น	

กลุม่เป้าหมายทีส่�าคญัทีส่ดุ	โดยนกัท่องเทีย่วจ�านวน	40	ล้านคน	จะเป็นกระบอก

เสยีงส�าคญั	ในการสร้างภาพลกัษณ์ของไทย	ดงันัน้	น่าจะมยีทุธศาสตร์ในการให้

ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อย่างเต็มที่	
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	 6.3.สื่อมวลชน.

	 จะต้องมียุทธศาสตร์การปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่างประเทศ	ในช่วง	10	ปีที่

ผ่านมา	 ภาพลักษณ์ของไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเมืองเป็นอย่างมาก	

สื่อต่างประเทศลงข่าวเกี่ยวกับวิกฤติการเมืองไทยไปในทางลบมาก	 ท�าให้ภาพ

ลักษณ์ของไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก	จากสยามเมืองยิ้ม	กลายเป็นสงคราม

ชนชั้น	

	 ในช่วงเกิดวิกฤติการเมือง	 ข่าวในประเทศไทยได้แพร่ออกไปทางสื่อ

ต่างๆ	อย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะสื่อต่างประเทศ	ทั้งทางอินเทอร์เน็ต	สื่อสิ่งพิมพ์	

โทรทัศน์	 ข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง	 และเป็นข้อมูลที่บิดเบือน	 ซึ่งโดย

ภาพรวม	ภาพลักษณ์ของไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก	แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถ

ให้ข้อมูลได้ทันเวลา	ในการสร้างความเข้าใจกับประชาคมโลกได้

	 ไทยควรมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นการ

เฉพาะ	ส�าหรบัแต่ละสือ่	แต่ละช่องทาง	อาท	ิการมยีทุธศาสตร์การเสรมิสร้างภาพ

ลกัษณ์ของไทยผ่านทางภาพยนตร์	ยทุธศาสตร์ผ่านทางโทรทศัน์	เพลง	ชมุชนไทย

ในต่างประเทศ	ร้านอาหารไทย	และอินเทอร์เน็ต	และเครือข่ายสังคมออนไลน์	

เป็นต้น

. 6.4.เครือข่ายสังคมออนไลน์.(Social.Media)

	 อินเทอร์เน็ตก�าลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ	 โดยเฉพาะ	 Social	Media	

เช่น	 Facebook	ที่ในปัจจุบันมีคนไทยใช้กว่า	 60	ล้านคน	 ในจ�านวนนี้มีคนที่ใช้

ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 และสามารถเชื่อมโยงกับ

ประชาคมโลกได้	 ดังนั้น	 คนกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก	 ในการสร้างภาพ

ลักษณ์ของไทย	สื่อภาคประชาชนมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 จึงควรให้ความส�าคัญ

ในการก�าหนดยุทธศาสตร์การให้ข้อมูลกับคนกลุ่มนี้	 รวมถึงยุทธศาสตร์ในการ

สร้างภาพลักษณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต

	 6.5.การทูตสู่สาธารณชน.(Public.Diplomacy)

	 นอกจากนี	้ยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของไทย	และการสร้าง	

Branding	Thailand	จะต้องมแีผนการรณรงค์การเข้าถงึประชาชนในประเทศต่างๆ	

ด้วยการใช้การทูตสู่สาธารณชน	หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า	Public	Diplomacy
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	 การทูตสู่สาธารณชนจะเป็นเครื่องมือส�าคัญ	 ในการเสริมสร้างภาพ

ลักษณ์	 ไทยควรมียุทธศาสตร์การทูตสู่สาธารณชนที่เป็นรูปธรรม	 จะต้องมี

ยทุธศาสตร์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัสงัคม	หรอืสาธารณชนในต่างประเทศ	และ

รัฐบาลไม่ควรด�าเนินการทูตสู่สาธารณชนแต่เพียงฝ่ายเดียว	 แต่ควรจะใช้ภาค

ประชาชนของไทย	 ในการด�าเนินการทูตสู่สาธารณชนร่วมกับรัฐบาล	 ซึ่งจะมี

ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนของไทยกับภาคประชาชนใน

ต่างประเทศ

	 เป้าหมายหลกัคอื	การสร้างความร่วมมอืกบัภาคประชาชนของไทย	ใน

การเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองไทย	สูภ่าคประชาชนในต่างประเทศ	ในบางครัง้	

ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนกับภาคประชน	 จะมีประสิทธิภาพมากกว่า	

ในการสร้างภาพลักษณ์	 เพราะเป็นที่ตระหนักดีว่า	หากรัฐบาลด�าเนินมาตรการ

ในการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์มากเกนิไป	อาจจะถกูมองจากภาคประชาชนในต่าง-	

ประเทศว่า	เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ	ดังนั้น	ผู้เขียนจึงขอเสนอว่า	รัฐบาลควรให้

ความส�าคญัอย่างยิง่	ต่อการสร้างความร่วมมอืกบัภาคประชาชนของไทยในการ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	 ให้ปรากฏในสายตาประชาคมโลก	ซึ่งจะเป็น

เป้าหมายในระยะยาวต่อไป	

	

	 7..บทสรุป

	 กล่าวโดยสรุป	 บทความนี้	 ได ้น�าเสนอข้อเสนอการปฏิรูปการ	

ต่างประเทศของไทย	โดยเน้นการจัดท�ายุทธศาสตร์ในลักษณะ	Grand	Strategy	

ปฏิรูปยุทธศาสตร์ต่ออาเซียน	ยุทธศาสตร์ต่อประเทศเพื่อนบ้าน	ยุทธศาสตร์ต่อ	

มหาอ�านาจ	รวมทัง้ยทุธศาสตร์	Branding	Thailand	โดยทศิทางการต่างประเทศ

ของไทยในอนาคตควรจะเน้น	4	เรื่อง	คือ

	 เรื่องที่	1	คือ	การทูตไทยในยุค	Thailand	4.0	ไทยควรใช้การทูตให้เป็น

ประโยชน์	 ในการท�าให้ไทยเดินหน้าสู่	 Thailand	4.0	 โดยเฉพาะการดึงประเทศ

มหาอ�านาจ	มาลงทุนในโครงการ	4.0	ของไทย

	 เรื่องที่	 2	 คือ	 การท�าให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน	 ซึ่งจะต้องมี	

การทูตในเชิงรุก	ต่อประเทศเพื่อนบ้าน	ส�าหรับบทบาทของไทยในอาเซียน	ก็ดู
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แผ่วลงไปมาก	ไทยจะมีบทบาทโดดเด่นในอาเซียนในทุกๆ	10	ปี	คือ	ตอนที่ไทย

เป็นประธานอาเซียน	ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น	ไทยควรจะ	active	ในอาเซียนทุกปี	

เรือ่งใหญ่ทีไ่ทยควรผลกัดนั	คอื	เรือ่งอาเซยีน	4.0	การเชือ่มโยงอาเซยีน	และการ

ผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค	

	 ส�าหรบัเรือ่งที่	3	คอื	ยทุธศาสตร์การถ่วงดลุอ�านาจมหาอ�านาจ	ไทยจะ

ต้องรีบหาสูตรการถ่วงดุลอ�านาจที่ลงตัว	 ที่ท�าให้เกิดดุลยภาพแห่งอ�านาจอย่าง

แท้จรงิ	และผสมผสานยทุธศาสตร์ปฏสิมัพนัธ์และยทุธศาสตร์ถ่วงดลุอย่างลงตวั

	 ส�าหรบัเรือ่งสดุท้าย	ทีจ่ะเป็นการปฏริปูการต่างประเทศของไทยในระยะ

ยาว	คือ	การที่ไทยจะต้องจัดท�ายุทธศาสตร์	20	ปี	การต่างประเทศของไทย	โดย

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	จะสอดรับกับยุทธศาสตร์อื่นๆ	อาทิ	ยุทธศาสตร์	Thailand	

4.0	 การจะท�าให้ไทยเป็นประเทศร�า่รวยภายใน	 20	 ปี	 และยุทธศาสตร์การจะ

ท�าให้ไทยเป็นประเทศมหาอ�านาจระดับกลางหรือ	Middle	Power	ในอีก	20	ปี

ข้างหน้าด้วย




