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	 ฯพณฯ	ดร.	อรุณ	ภาณุพงศ์์	ผู้้�เคยดำารงตำำาแหน่่งรัฐมน่ตำรีประจำำาสำำานั่กน่ายก-

รัฐมน่ตำรี	รัฐมน่ตำรีช่่วยว่าการกระทรวงการตำา่งประเทศ์	ปลััดกระทรวงการตำา่งประเทศ์	

แลัะเอกอัครราช่ท้ตำใน่หลัายประเทศ์	 นั่บเป็น่ป้ช่นี่ยบุคคลัอีกท่าน่หน่่�งของกระทรวง

การต่ำางประเทศ์	ท่าน่ได�สำร�างคุณ้ปการให�แก่การท้ตำแลัะการต่ำางประเทศ์ของไทยมา

เป็น่เวลัาหลัายสิำบปี	 แลัะใน่ฐาน่ะนั่กกฎหมาย	 ท่าน่ยังได�ปฏิิบัติำหน่�าที�เป็น่อาจำารย์

พิเศ์ษให�กับมหาวิทยาลััยธรรมศ์าสำตำร์	จำน่ได�รับแต่ำงตัำ�งให�ดำารงตำำาแหน่่งศ์าสำตำราจำารย์

พิเศ์ษจำากมหาวิทยาลััยธรรมศ์าสำตำร์ใน่ปี	พ.ศ์.	2539

	 ใน่ปี	พ.ศ์.	2529	ผู้้�ช่่วยศ์าสำตำราจำารย	์ดร.	ระดม	วงษ์น่�อม	คณบดีคณะรัฐศ์าสำตำร์	

มหาวิทยาลััยธรรมศ์าสำตำร์	ใน่ขณะนั่�น่	แลัะรองศ์าสำตำราจำารย์	ฉััน่ทิมา	อ่องสุำรักษ์	ได�

จัำด	“โครงการบรรยายพิเศ์ษเพ่�อระล่ักถ่ึง	ฯพณฯ	ดิเรก	ชั่ยน่าม”	(Direk	Jayanama	

Memorial	Lecture	Series)	ข่�น่	เป็น่โครงการพิเศ์ษโครงการหน่่�งของคณะรัฐศ์าสำตำร์

ด�วยเล็ังเห็น่ถ่ึงประโยช่น์่ที�จำะมีต่ำอวงวิช่าการ	แลัะได�เชิ่ญ	ฯพณฯ	ดร.	อรุณ	ภาณุพงศ์์	

เป็น่ผู้้�บรรยายพิเศ์ษท่าน่แรกของโครงการ	 โดยการบรรยายได�มีข่�น่อย่างต่ำอเน่่�อง

รวม	14	ครั�ง	 ตัำ�งแต่ำวัน่ที�	20	 มิถุึน่ายน่	2529	จำน่ถ่ึงวัน่ที�	14	 กุมภาพัน่ธ์	2530	 ซ่ึ่�ง 

ต่ำอมารองศ์าสำตำราจำารย์	ฉััน่ทิมา	อ่องสุำรักษ์	ได�ประมวลัแลัะเรียบเรียงคำาบรรยายแลัะ

คำาถึาม-คำาตำอบ	ไว�อย่างดีเยี�ยม	แลัะจัำดพิมพ์เป็น่เล่ัมข่�น่เม่�อเด่อน่สิำงหาคม	2530	โดย

ได�รับการสำนั่บสำนุ่น่จำากคณะรัฐศ์าสำตำร์	 มหาวิทยาลััยธรรมศ์าสำตำร์	 สำมาคมรัฐศ์าสำตำร์

แห่งมหาวิทยาลััยธรรมศ์าสำตำร์	 แลัะม้ลันิ่ธิเพ่�อการศ่์กษาแลัะวิจัำยทางรัฐศ์าสำตำร์แลัะ

รัฐประศ์าสำน่ศ์าสำตำร์แห่งมหาวิทยาลััยธรรมศ์าสำตำร์

คำำานำำา



	 บทบรรยายทั�ง	 14	 ครั�งนี่�	 ครอบคลุัมเน่่�อหาสำาระของการท้ตำแลัะการต่ำาง

ประเทศ์ทั�งใน่ด�าน่ของทฤษฎีแลัะการปฏิิบัติำ	 ไม่ว่าจำะเป็น่เร่�องการเม่องระหว่าง

ประเทศ์	 การกำาหน่ดแลัะการดำาเน่ิน่น่โยบายต่ำางประเทศ์	 ข�อจำำากัดแลัะปัญหาใน่

การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	 วิวัฒน่าการแลัะมิติำของการท้ตำ	 เทคน่ิคการเจำรจำา

ทางการท้ตำ	รวมทั�งเร่�องที�เกี�ยวกับงาน่การท้ตำต่ำางๆ	อาทิ	พิธีการท้ตำ	เอกสิำทธิ�แลัะความ 

คุ�มกัน่ทางการท้ตำ	แลัะนั่กการท้ตำแลัะศิ์ลัปะการท้ตำ	โดยได�แทรกข�อคิดเห็น่ต่ำางๆ	จำาก

ประสำบการณ์อัน่ยาวน่าน่ของผู้้�บรรยาย	 เป็น่เอกสำารที�ใช่�อ�างอิงแลัะใช่�อ่าน่ประกอบ

การเรียน่การสำอน่ด�าน่การท้ตำแลัะการต่ำางประเทศ์ได�อย่างดียิ�ง	 ถ่ึงกับมีข�าราช่การ

กระทรวงการต่ำางประเทศ์กล่ัาวไว�บ่อยครั�งว่าหากจำะสำอบเข�าเป็น่ข�าราช่การของ 

กระทรวงฯ	 ตำ�องอ่าน่หนั่งส่ำอเล่ัมนี่�ใน่การเตำรียมสำอบ	 แต่ำปัจำจุำบัน่หนั่งส่ำอเล่ัมนี่�ได� 

กลัายเป็น่หนั่งส่ำอหายาก	เน่่�องจำากไม่มีการตีำพิมพ์มาน่าน่กว่า	30	ปี	ดังนั่�น่	ศ้์น่ยศ่์์กษา

การต่ำางประเทศ์	(ISC)	จ่ำงได�จัำดพิมพ์หนั่งส่ำอเล่ัมนี่�ข่�น่อีกครั�งหน่่�ง	เพ่�อเป็น่การรำาล่ักถ่ึง	

ฯพณฯ	ดร.	อรุณ	ภาณุพงศ์์	ใน่ฐาน่ะที�ท่าน่เคยดำารงตำำาแหน่่งผู้้�อำาน่วยการศ้์น่ย์ศ่์กษา

การต่ำางประเทศ์	(ISC)	ใน่ช่่วงเวลัาหน่่�ง

	 ใน่โอกาสำนี่�	ศ้์น่ย์ศ่์กษาการต่ำางประเทศ์	(ISC)	ขอกราบขอบพระคุณ	ฯพณฯ	

ดร.	 อรุณ	 ภาณุพงศ์์	 ที�ได�อนุ่ญาตำให�ศ้์น่ย์ฯ	 จัำดพิมพ์หนั่งส่ำอเล่ัมนี่�	 แลัะขอแสำดง 

ความช่่�น่ช่มรองศ์าสำตำราจำารย์	 ฉััน่ทิมา	 อ่องสุำรักษ์	 ที�ได�ประมวลัแลัะเรียบเรียง 

บทบรรยายทุกบทไว�อย่างดีเยี�ยม	 เพ่�อให�ผู้้�ที�สำน่ใจำได�ใช่�ประโยช่น์่เป็น่เอกสำารอ�างอิง

ด�าน่การท้ตำแลัะการต่ำางประเทศ์ส่ำบไป

ศูนำย์์ศึกษาการต่างประเทูศ

กรุกฎาคม 2564
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การุทููตกับเกมการุเมือง
รุะหว่่างปรุะเทูศ์
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 กราบเรียน่ท่าน่	ศ์าสำตำราจำารย	์ไพโรจำน์่	ชั่ยน่าม	ท่าน่คณบดี	ท่าน่ผู้้�มีเกียรติำ	แลัะ

นั่กศ่์กษาที�สำน่ใจำมาฟัังใน่วนั่นี่�	ผู้มร้�ส่ำกมีเกียรติำเป็น่อยา่งยิ�งที�ได�รับเชิ่ญจำากมหาวทิยาลััย

ธรรมศ์าสำตำร์	 สำถึาน่ศ่์กษาที�ผู้ลิัตำตัำวผู้มมาเอง	 ให�มาบรรยายใน่เร่�องที�เกี�ยวกับการท้ตำ

แลัะการต่ำางประเทศ์	ซ่ึ่�งอย้ใ่น่งาน่แลัะอาชี่พที�ผู้มได�ปฏิิบัติำมาตำลัอดระยะเวลัา	40	ปี

ที�ผู่้าน่มา	 แลัะโดยเฉัพาะอย่างยิ�ง	 เป็น่การบรรยายเพ่�อเป็น่เกียรติำแก่ศ์าสำตำราจำารย์	

ดิเรก	 ชั่ยน่าม	 ซ่ึ่�งเป็น่ทั�งอาจำารย์	 แลัะแรงดลัใจำให�ผู้มเล่ัอกวิถีึชี่วิตำใน่การปฏิิบัติำงาน่

ด�าน่การท้ตำแลัะการต่ำางประเทศ์	

	 ผู้มตำ�องขออภัยเล็ักน่�อยที�ไม่ได�เตำรียมข�อเขียน่มาใน่การบรรยายเพราะมีเวลัาที�

จำำากัดมาก	แต่ำผู้มคิดว่า	ใน่อีกด�าน่หน่่�งก็มีชี่วิตำชี่วาดี	ที�ว่ากัน่ไปโดยด้เพียงหัวข�อใน่การ

พ้ดให�ท่าน่ฟัังแลัะทำาความเข�าใจำใน่เร่�องเกี�ยวกับการท้ตำแลัะการตำา่งประเทศ์	ทั�งนี่�โดย

การุทููตกับเกมการุเมือง
รุะหว่่างปรุะเทูศ์
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อิงหลัักวิช่าเข�ากับทางปฏิิบัติำแลัะแน่วคิดทางการต่ำางประเทศ์ของไทย	ตำลัอดจำน่ปัญหา

หร่อเร่�องที�ผู้มคิดว่าเป็น่ความสำำาเร็จำ	แลัะบางครั�งแม�จำะไม่ถ่ึอว่าเป็น่ความลั�มเหลัว	ก็

เป็น่การที�เราพลัาดท่าเสีำยทางมาซ่ึ่�งก็มีเหม่อน่กัน่

	 ผู้มยิน่ดีเป็น่อย่างยิ�งที�ขณะนี่�เร่�องการท้ตำแลัะการตำ่างประเทศ์ได�รับความ

สำน่ใจำจำากประช่าช่น่ทั�วไป	 วงการศ่์กษาต่ำางๆ	 รวมทั�งใน่วงการอาชี่พต่ำางๆ	 มากข่�น่	 

เพราะเร่�องเกี�ยวกับด�าน่การต่ำางประเทศ์นั่�น่	ใน่สำมัยก่อน่คน่ส่ำวน่มากเห็น่ว่าเป็น่เร่�อง

ที�อย้่ไกลัตำัวออกไป	 เป็น่เร่�องของพวกที�อย้่กระทรวงการตำ่างประเทศ์	 ของพวกที�ทำา

หน่�าที�บริหารบ�าน่เม่อง	หร่อผู้้�ที�ทำาการศ่์กษาเร่�องที�เกี�ยวกับรัฐศ์าสำตำร์ทางการท้ตำโดย

เฉัพาะที�จำะสำน่ใจำการต่ำางประเทศ์	 แต่ำใน่ปัจำจุำบัน่นี่�เราจำะเห็น่ได�ว่า	 ความสำน่ใจำอัน่นั่�น่

ได�แผู่้ขยายออกไปถ่ึงประช่าช่น่ทั�วไป	ถ่ึงวงการที�ไม่แต่ำเฉัพาะวงการเจำ�าหน่�าที�	วงการ

ศ่์กษา	 หร่อคร้บาอาจำารย์เท่านั่�น่	 แม�แต่ำนั่กศ่์กษาหร่อประช่าช่น่ใน่ทุกอาชี่พก็สำน่ใจำ

ต่ำอปัญหาต่ำางประเทศ์	 ทั�งนี่�เพราะเร่�องที�เกี�ยวกับต่ำางประเทศ์นั่�น่ได�กลัายเป็น่ปัญหา

ใกลั�ตัำวของเราเข�ามา	ยกตัำวอย่างง่ายๆ	เร่�องข�าว	เร่�องมัน่สำำาปะหลััง	เร่�องภาวะมลัพิษ	

การประกอบธุรกิจำหร่อวิสำาหกิจำ	หร่อเร่�องราคาสิำน่ค�า	ค่าครองชี่พ	เร่�องยาต่ำางๆ	อย่าง

ที�ท่าน่มองเห็น่อย้ใ่น่ขณะนี่�ว่าเป็น่ปัญหาปัจำจุำบัน่	ปัญหาการข่�น่ลังของเงิน่ตำรา	ปัญหา

เศ์รษฐกิจำ	 ที�ส่ำงผู้ลัสำะท�อน่มาจำากการดำาเน่ิน่การของตำ่างประเทศ์	 เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องที� 

อาจำจำะเริ�มตำ�น่หร่อส่ำงผู้ลัมาจำากภายน่อกประเทศ์มากทเีดียว	จำน่ใน่ปจัำจุำบัน่นี่�แทบกลัา่ว

ได�ว่า	ไม่มีวงการงาน่หร่ออาชี่พใดที�ไม่เกี�ยวข�องกับเร่�องของการต่ำางประเทศ์เลัย	แม�ใน่

หน่่วยงาน่ที�มีลัักษณะเป็น่หน่่วยงาน่ภายใน่ประเทศ์	โดยเฉัพาะเป็น่งาน่ของกระทรวง

ยุติำธรรม	 เราก็ติำดต่ำอ	 ร่วมม่อระหว่างประเทศ์	 หร่อใน่งาน่สำาธารณสุำขแลัะงาน่ของ 

กระทรวงอ่�น่ๆ	ตำลัอดจำน่ใน่ระดับมหาวิทยาลััยเอง	ก็แลักเปลีั�ยน่หร่อติำดต่ำอกัน่มากข่�น่

	 ความสำำาคัญของการต่ำางประเทศ์ที�เกิดข่�น่นี่�ก็เป็น่มาเน่่�องจำากโลักใน่ปัจำจุำบัน่

นี่�ได�ติำดต่ำอส่ำ�อสำาร	 คมน่าคมกัน่	 แลัะเกี�ยวข�องหร่อพ่�งพาอาศั์ยมากข่�น่	 จำน่กระทั�ง

เหตุำการณ์ที�เกิดข่�น่ใน่มุมหน่่�งของโลัก	แม�จำะไกลัโพ�น่ออกไปอย่างไร	จำะส่ำงผู้ลัสำะท�อน่

ไม่มากก็น่�อยออกมาใน่ร้ปหน่่�งร้ปใดถ่ึงประเทศ์อ่�น่เสำมอ
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	 ประเทศ์ของเราก็เช่่น่เดียวกัน่	 เหตุำการณ์ที�เกิดข่�น่ใน่ส่ำวน่ต่ำางๆ	 ของโลัก	 ก็ 

จำะกระทบกระเท่อน่ถึ่งผู้ลัประโยช่น์่ของเรา	 หร่อความเป็น่อย่้ของเรามากบ�างน่�อย

บ�างตำามแต่ำกรณี	มีคำาที�คน่อเมริกัน่กล่ัาวด�วยความภ้มิใจำว่า	ถึ�าหากอเมริกัน่จำาม	โลัก

ก็จำะเป็น่ไข�	 เสีำยงกระซิึ่บที�แม่น่ำ�าโปโตำแมคก็จำะกลัายเป็น่เสีำยงคำารามสำำาหรับภ้มิภาค

เอเชี่ยอาคเน่ย์ของเรา	 เร่�องนี่�อาจำจำะเป็น่ความจำริง	 ใน่ลัักษณะของการเปรียบเปรย	

ปัญหาของเราก็ค่อ	เราจำะเฉัยหร่อทำาอย่างไรกัน่	เสีำยงคำารามนั่�น่	หร่อเราจำะเป็น่ไข�ไป

กับเสีำยงจำามของคน่อ่�น่หร่อไม่นั่�น่	 เป็น่สิำ�งที�เราตำ�องเล่ัอกแลัะตำ�องกำาหน่ดเสำ�น่ทางเดิน่

ของเรา	เพราะใน่ท�ายที�สุำดไม่มีใครแลัะไม่มีอะไรที�จำะช่่วย	หร่อที�จำะธำารงความเป็น่ช่าติำ

บ�าน่เม่องของเรา	แลัะรักษาผู้ลัประโยช่น์่ของเราได�เท่ากับตัำวของเราเอง	เพราะฉัะนั่�น่

ความคดิความอา่น่ความเข�าใจำเร่�องที�เกี�ยวกับการต่ำางประเทศ์จ่ำงมีส่ำวน่เป็น่อยา่งมากที�

จำะช่่วยให�เราคิด	ช่่วยคำาน่่งถ่ึงเร่�องที�เกี�ยวกับประเทศ์ช่าติำ	

	 ผู้มคิดว่าเป็น่การไม่ผิู้ดที�จำะกล่ัาวว่า	 การตำ่างประเทศ์หร่อการท้ตำนั่�น่	 เป็น่

แน่วรบแน่วหน่�าจำริงๆ	 ของประเทศ์	 เป็น่แน่วหน่�าที�ออกไปปฏิิบัตำิการทั�วทุกทวีป	 

เป็น่แน่วหน่�าที�ออกไปเผู้ชิ่ญอย้ไ่ม่ใช่่แต่ำกับเร่�องการงาน่ใน่หน่�าที�การท้ตำ	ใน่กระทรวง

ผู้ม	มีคน่ตำายด�วยการปฏิิบัติำงาน่แลั�วหลัายคน่	ตำายด�วยอาวุธก็หลัายคน่	ลั�มตำายด�วย

โรคเกี�ยวกับการกิน่การด่�มก็หลัายคน่	 เพราะเป็น่อาช่ีพที�ส่ำวน่หน่่�งตำ�องอาศั์ยการกิน่

แลัะการด่�มใน่การสัำงสำรรค์กับต่ำางช่าติำ	 เคยมีนั่กการท้ตำต่ำางประเทศ์คน่หน่่�งกล่ัาวไว� 

ว่าอยากมีกระเพาะหลัายๆ	 กระเพาะเพ่�อจำะรับใช่�ประเทศ์ช่าติำ	 ขณะนี่�ผู้มคิดว่ามี

ข�าราช่การกระทรวงการต่ำางประเทศ์หร่ออดีตำก็นั่�งอย่้หลัายท่าน่	จำะยน่่ยัน่ได�ว่า	ความ

จำริงนั่�น่การกิน่เลีั�ยง	 ค่อ	 โศ์กน่าฏิกรรมจำริงๆ	 สำำาหรับพวกเราที�ได�น่ำาความเจ็ำบไข�ได�

ป่วย	 แลัะบางคน่ก็ได�เสีำยชี่วิตำลังไปจำริงๆ	 ด�วย	 มัน่ก็แปลักที�ตำอน่ที�เราลัำาบากยากจำน่ 

คน่มาช่วน่มาเลีั�ยงก็ไม่ค่อยมี	แต่ำพอประกอบอาชี่พใน่การท้ตำหร่อการต่ำางประเทศ์	ก็

มีคน่ทั�งเชิ่ญแลั�วเชิ่ญอีกไปกิน่เลีั�ยง	 ต่ำางก็เอาเงิน่หลัวงแลัะของตัำวเองมาเลีั�ยง	 ก็เลีั�ยง

กัน่ได�บ่อย	บางคน่ก็ช่อบว่าสำนุ่กดี	แต่ำสำำาหรับผู้้�ที�ประกอบอาชี่พทางการท้ตำนั่�น่	นี่�เป็น่

ส่ำวน่หน่่�งของการงาน่
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	 ทีนี่�เรามาพ้ดถ่ึงเร่�องการท้ตำกบัการเม่องระหวา่งประเทศ์	หร่อการตำา่งประเทศ์

แตำกต่ำางหร่อเกี�ยวพัน่กัน่อย่างไร

	 ใน่ตำอน่นี่�ขอให�ทำาความเข�าใจำเกี�ยวกับเร่�องของการท้ตำก่อน่

การทููตคำืออะไร 
•

 ที�เรียกว่าการท้ตำนั่�น่บางทียงัมีความเข�าใจำที�สัำบสำน่อย้	่ไม่ใช่่เป็น่เพราะผู้้�ฟัังหร่อ

ผู้้�ที�อย้่น่อกวงการไม่เข�าใจำ	แต่ำเป็น่เพราะใน่ภาษาที�ใช่�กัน่โดยทั�วไปมักใช่�กัน่สัำบสำน่	ใน่

ความหมายแรกที�เข�าใจำกัน่สำำาหรับบางท่าน่หร่อใน่บางโอกาสำนั่�น่ก็จำะมองเห็น่แต่ำว่า	

การท้ตำ	ค่อ	การแต่ำงตัำวโก�ออกไปรับแขก	ออกไปถ่ึอแก�วเหลั�าแช่มเปญเดิน่ช่น่แก�วกับ

คน่โน่�น่คน่นี่�	แลั�วก็กล่ัาวสุำน่ทรพจำน์่ส่ำงคำาหวาน่แลักกัน่ไปมาอยา่งจำริงใจำบ�าง	ไม่จำริงใจำ

บ�าง	แลัะส่ำวน่มากมีความเช่่�อของคน่ที�คิดว่า	พ้ดภาษาการท้ตำ	ค่อ	พ้ดให�หวาน่เข�าไว�	

พ้ดให�อ�อมค�อมเข�าไว�	เพ่�อให�ไม่ร้�เร่�องมากเท่าไรยิ�งดี	อัน่นั่�น่เป็น่ความหมายอัน่หน่่�งที�

ค่อน่ข�างจำะไม่น่่าประทับใจำใน่งาน่ด�าน่การท้ตำ

	 ความหมายอีกอัน่หน่่�งเป็น่ความหมายอยา่งกว�าง	หมายความคลุัมถ่ึงการตำา่ง

ประเทศ์ทั�งหมด	อยา่งเช่่น่คำากล่ัาวหลัายคน่ที�เป็น่นั่กเขียน่ก็ดี	นั่กประวัติำศ์าสำตำร์ก็ดี	ได�

กล่ัาวว่า	 การที�ประเทศ์เราดำารงเอกราช่ของเรามาได�ตำลัอดมาก็ด�วยการที�เราดำาเนิ่น่

วิถีึทางทางการท้ตำได�อย่างถ้ึกตำ�อง	 ซ่ึ่�งใน่ความหมายนี่�หมายถ่ึงการดำาเนิ่น่น่โยบาย

ต่ำางประเทศ์	หร่อถึ�าจำะกล่ัาวให�ใกลั�เคียงก็ค่อ	การดำาเนิ่น่การใน่ทางการเม่องระหว่าง

ประเทศ์นั่�น่เอง

	 ต่ำอไปเป็น่การท้ตำใน่ความหมายแคบ	 ซ่ึ่�งหมายถ่ึงการดำาเนิ่น่การโดยใช่�

การเจำรจำาแลัะวิธีการชั่กจ้ำงเพ่�อที�จำะให�ประเทศ์อ่�น่ยอมรับท่าทีน่โยบายของเรา	 ซ่ึ่�ง 

หมายถ่ึงงาน่ที�กระทรวงการต่ำางประเทศ์ดำาเนิ่น่อย้เ่ป็น่งาน่หลััก

	 ใน่บรรดาหน่่วยราช่การของประเทศ์	จำะเป็น่ประเทศ์ใดก็ตำาม	มีหน่่วยงาน่	2	

หน่่วยที�หนั่หน่�าออกน่อกประเทศ์	น่อกนั่�น่ก็ดำาเนิ่น่งาน่หลัักภายใน่ประเทศ์	ผู้มขอยก

ตัำวอย่างจำากการจัำดการบริหารของเรา	 เรามีกระทรวงที�โดยหน่�าที�หัน่หน่�าออกน่อก

ประเทศ์	ค่อ

	 1.	กระทรวงกลัาโหม	ซ่ึ่�งเตำรียมกำาลัังแลัะอาวุธไว�เผู้ชิ่ญกับภัยที�มาจำากภายน่อก

ประเทศ์	แลัะ
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	 2.	กระทรวงการต่ำางประเทศ์	ดำาเนิ่น่การใน่สำายงาน่ด�าน่การท้ตำทั�งที�เรียกกัน่

ใน่ความหมายอย่างแคบแลัะตำามความหมายอย่างกว�าง

	 หน่่วยงาน่หน่่�งใช่�กำาลัังแลัะอาวุธ	 อีกหน่่วยงาน่หน่่�งใช่�วิธีการเล่ัอกกำาหน่ด

น่โยบาย	การดำาเนิ่น่วิเทโศ์บาย	แลัะการใช่�การเจำรจำาแลัะการดำาเนิ่น่การอ่�น่ทางการท้ตำ	

ด�วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน่ที�จำะรักษาพิทักษ์การดำารงอย้แ่ลัะส่ำงเสำริมประโยช่น์่

ของช่าติำบ�าน่เม่อง	 แต่ำบางครั�งคน่อาจำเข�าใจำว่า	 การทหารกับการท้ตำเป็น่เร่�องที� 

ขัดแย�งกัน่อย่างกับขาวกับดำา	ซ่ึ่�งความจำริงแลั�ว	ใน่โอกาสำที�จำะกล่ัาวต่ำอไป	จำะมองเห็น่

ได�ว่าเป็น่เร่�องที�ใช่�สำนั่บสำนุ่น่ซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	อยา่งไรก็ดีใน่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์

ที�เป็น่จำริงแลั�ว	ทั�งๆ	ที�ความขัดแย�งแลัะการส้ำ�รบปรากฏิอย้โ่ดยทั�วไป	การท้ตำก็ยังเป็น่ 

วิธีการหลัักแลัะวิธีการสำำาคัญที�ใช่�กัน่

	 ตำามที�ได�กล่ัาวมานั่�น่เป็น่การทำาความเข�าใจำเบ่�องตำ�น่ถึ่งความหมายของ 

การท้ตำ	ทั�งใน่ความหมายอย่างกว�างแลัะความหมายอย่างแคบ	เม่�อขอบเขตำของเร่�อง

ที�จำะพ้ดกัน่ใน่ที�นี่�เกี�ยวข�องรวมถ่ึงทั�งการท้ตำใน่ความหมายอย่างแคบ	 แลัะรวมถ่ึง 

การเม่องระหว่างประเทศ์	ผู้มจ่ำงเห็น่ว่า	การที�จำะเข�าใจำเร่�องของการท้ตำตำามความหมาย

อยา่งกว�างได�นั่�น่	ควรได�เข�าใจำถ่ึงหลัักแน่วความคดิทางการเม่องระหวา่งประเทศ์กอ่น่

ว่าเป็น่อย้่อย่างไร

	 ฉัะนั่�น่	 ที�ผู้มได�รับเชิ่ญมาบรรยายใน่ภาคการศ่์กษาแรก	 7	 ครั�งเป็น่เร่�อง 

เกี�ยวกับการเม่องระหว่างประเทศ์เป็น่ส่ำวน่ใหญ่	ช่่วงภาคการศ่์กษาหลัังอีก	7	ครั�งจำะ

เป็น่เร่�องการท้ตำที�แคบลังมา	หมายถ่ึงเป็น่การดำาเนิ่น่งาน่ด�าน่การท้ตำจำริงๆ	การท้ตำกับ

การเม่องระหว่างประเทศ์เป็น่เร่�องที�เกี�ยวพัน่กัน่	การเข�าใจำการเม่องระหว่างประเทศ์

เป็น่สิำ�งที�จำำาเป็น่ที�จำะเข�าใจำการท้ตำ

การเมืองระหว่่างประเทูศคำืออะไร 
•

	 การเม่องระหว่างประเทศ์ค่ออะไร	เรามาด้คำาว่า	“การเม่อง”	ก่อน่	นิ่ยามศั์พท์

คำาว่าการเม่องนั่�น่ยากที�จำะให�เป็น่ที�ยอมรับกัน่หร่อแม่น่ยำาเหม่อน่นิ่ยามศั์พท์ใน่ทาง

กฎหมาย	แต่ำพอจำะประมวลัเอาเพียงสำาระได�ว่า
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	 การเม่องเป็น่กระบวน่การประกอบข่�น่ด�วยกรรมกริยา	 ค่อ	 การกระทำาแลัะ

ปฏิิกิริยาของบุคคลัของกลุ่ัมบุคคลัหร่อของรัฐก็แลั�วแต่ำกรณี	 ใน่การที�จำะให�ทิศ์ทาง

ของการบรรลุัประโยช่น์่ของประเทศ์ไปใน่ทางหน่่�งทางใดตำามที�ตำน่เห็น่ว่าถ้ึกตำ�อง

	 จำากความหมายที�กล่ัาวนี่�	 การเม่องระหว่างประเทศ์กับการเม่องภายใน่ก็มี

ลัักษณะไปใน่ทางเดียวกัน่	 ค่อ	 เป็น่กระบวน่การเกี�ยวกับการเล่ัอกวิถีึทางแลัะต่ำอส้ำ�

แข่งขัน่กัน่	แต่ำข�อต่ำางกัน่ระหว่างการเม่องภายใน่ประเทศ์กับการเม่องระหว่างประเทศ์

นั่�น่มีอย้่

	 การเม่องภายใน่ประเทศ์อาจำเล่ัน่กับร้ปแบบต่ำางๆ	 อาจำเป็น่ร้ปแบบของสำภา	

ของพรรค	ของกลุ่ัมพลััง	แต่ำไม่ว่าร้ปแบบจำะเป็น่อย่างไร	ก็ยังมีกฎเกณฑ์์บางประการ	

มีกฎหมายที�ใช่�บังคับ	 มีอำาน่าจำของรัฐที�ใช่�บังคับให�เป็น่ไปตำามกฎเกณฑ์์นั่�น่ๆ	 จำริงอย้่	

ใน่บางครั�งแม�อาจำมีการไม่เคารพกฎเกณฑ์์นั่�น่	ก็ถ่ึอว่าเป็น่สำถึาน่ะพิเศ์ษชั่�วขณะ

	 แต่ำการเม่องระหว่างประเทศ์แตำกต่ำางกับการเม่องภายใน่ตำรงที�การเม่อง

ระหว่างประเทศ์นั่�น่เล่ัน่กัน่โดยรัฐที�มีอำาน่าจำอธิปไตำย	รัฐที�มีอำาน่าจำอธิปไตำย	หมายถ่ึง 

รัฐที�ไม่ข่�น่อย่้กับใคร	 ไม่อย่้ใน่อาณัติำของใครน่อกจำากการตำัดสิำน่ใจำของตำน่เอง	 ดังนั่�น่	

กฎเกณฑ์์ที�มีอย้ก็่เป็น่กฎเกณฑ์์ที�หลัะหลัวมเต็ำมที	จำะปฏิิบัติำตำามก็ใน่เร่�องที�ตำน่เห็น่ด�วย 

แลัะยิน่ยอม	นี่�เป็น่จุำดที�แตำกต่ำางกัน่

เกมการเมืองระหว่่างประเทูศ 
•

	 หัวข�อเร่�องที�บรรยายใน่วัน่นี่�	เกมการเม่องระหว่างประเทศ์	ที�ใช่�คำาว่า	เกม	นั่�น่

ไม่ได�ถึอดมาจำากคำาว่า	เล่ัน่การเม่อง	ใน่ภาษาไทยเรา	ความจำริงภาษาไทยเราก็แปลัก	

เร่�องที�เป็น่งาน่เป็น่การเราเรียกว่า	เล่ัน่	เช่่น่	เร่�องการเม่อง	เราบอกว่า	เล่ัน่การเม่อง	

แต่ำเร่�องที�เล่ัน่ๆ	เราเรียกว่า	งาน่	เช่่น่	งาน่ฉัลัอง	งาน่วัด	หร่ออะไรเหล่ัานี่�	เป็น่ตำ�น่	นี่�ก็

เป็น่ความแปลักของภาษาไทยที�เราก็เข�าใจำกัน่ดี

	 ที�เรียกว่า	เกม	นั่�น่เป็น่เพราะอะไร	ก็เพราะเห็น่ว่า	การเม่องระหว่างประเทศ์

นั่�น่มี

	 1.	เวที

	 2.	ผู้้�เล่ัน่
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	 3.	เดิมพัน่

	 4.	กฎเกณฑ์์

	 5.	กลัวิธี

1. เวทีี
	 เวทีการเม่องระหว่างประเทศ์อย้ที่�ไหน่	อย้ทั่�งโลัก	โลักนี่�ทั�งโลัก	ไม่เพียงแต่ำส่ำวน่

ที�เป็น่ดิน่	แต่ำรวมไปถ่ึงทะเลั	แลัะปัจำจุำบัน่ออกไปเล่ัน่ใน่อวกาศ์ด�วย	เวทีการเม่องเล่ัน่

โดยรัฐ	เล่ัน่กัน่ใน่โลักนี่�แหลัะ	ค่อ	ใน่พ่�น่ดิน่	อาจำจำะเป็น่พ่�น่น่ำ�า	หร่อใตำ�น่ำ�าด�วย	ส่ำวน่บน่

อวกาศ์มีผู้้�ไปเล่ัน่ได�ไม่กี�ประเทศ์

	 ทีนี่�เรามาด้เวทีนี่�ว่า	ลัักษณะทั�วไปของเวทเีป็น่อยา่งไร	ใน่ตำอน่ตำ�น่นั่�น่ได�กล่ัาวมา

แลั�ว	เวทีการเม่องระหว่างประเทศ์เป็น่เวทีของการต่ำอส้ำ�การแข่งขัน่	การขับเคี�ยวต่ำอส้ำ�

แข่งขัน่กัน่เป็น่วิถีึทางทางการเม่องใน่เวทีของโลักขณะนี่�	 เพราะเหตำุม้ลัฐาน่ประการ

หน่่�ง	ค่อ	การที�ทุกประเทศ์มีเป้าหมายที�เหม่อน่กัน่	อัน่นี่�ด้ออกจำะแปลัก	แต่ำเพราะเหตุำ

ที�เป้าหมายเหม่อน่กัน่จ่ำงทำาให�เกิดการแข่งขัน่แลัะตำ่อส้ำ�กัน่	 เป้าหมายอัน่นั่�น่ค่ออะไร	

คำาตำอบ	ค่อ	การดำารงอย้ข่องความเป็น่ช่าติำของตำน่	แลัะโอกาสำที�ช่าติำของตำน่จำะเจำริญ

เติำบโตำ	 ซ่ึ่�งอัน่นี่�เราจำะได�วิเคราะห์รายลัะเอียดกัน่ตำอน่หลัังว่า	 ใน่ความเป็น่จำริงเวลัา

ประเทศ์ไทยหร่อผู้้�ที�ดำาเนิ่น่งาน่เกี�ยวกับการตำา่งประเทศ์ของไทยคิดนั่�น่	คิดอยา่งไรวา่	

อัน่ไหน่เป็น่ประโยช่น์่ของช่าติำของเรา	อัน่นี่�เป็น่การวาดภาพกว�างๆ	ทั�วไปให�ด้ก่อน่ว่า	

ใน่เวทีอัน่นี่�เราตำ�องทำาการดิ�น่รน่แข่งขัน่	ต่ำอส้ำ�กัน่ด�วยปัญญา	วิธีการ	เพ่�อความอย้่รอด	

ความเจำริญเติำบโตำของช่าติำของประเทศ์ของเรา

	 ทีนี่�เรามาด้วา่	ที�ว่ามีการต่ำอส้ำ�กัน่บน่เวทีนี่�นั่�น่เปน็่การตำอ่ส้ำ�กัน่แบบไหน่อยา่งไร	

	 เรามักพ้ดกัน่ว่า	เราตำ�องการสัำน่ติำภาพ	แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่เราก็พบว่า	ขณะนี่�

เราอย้่ใน่ภาวะที�ตำ�องทำาการต่ำอส้ำ�แข่งขัน่กับประเทศ์อ่�น่	 ซ่ึ่�งใน่บางครั�งส้ำ�รบปรบม่อกับ

ปรปักษ์	บางครั�งส้ำ�รบปรบม่อกับมิตำร	โลักนี่�มีสัำน่ติำภาพหร่อสำงครามกัน่แน่่	ทุกช่าติำทุก

ประเทศ์แถึลังอย้เ่สำมอว่า	ตำน่แสำวงหาสัำน่ติำภาพ	แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	เราก็มองเห็น่กัน่อย้่

ว่า	การขับเคี�ยว	การแก่งแยง่ช่่วงชิ่งผู้ลัประโยช่น์่	แลัะบางครั�งการลังไม�ลังม่อกัน่อยา่ง

ได�ปรากฏิเป็น่ข่าวอย้่ทั�วไป	 ดังจำะเห็น่ได�จำากเหตุำการณ์ประจำำาวัน่บริเวณช่ายแดน่เรา

ก็ดี	หร่อใน่ประเทศ์ตำะวัน่ออกกลัางที�รบราฆ่่าฟััน่กัน่มาเก่อบจำะ	6	ปีแลั�วก็ดี	จ่ำงทำาให�
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คิดว่า	โลักเรานี่�อย้ใ่น่สำภาวะอยา่งไร	อย้ใ่น่สำภาวะสำงครามหร่อสำภาวะสัำน่ติำภาพกัน่แน่่	

ใน่เร่�องนี่�ใคร่จำะกลั่าวแต่ำเพียงสัำ�น่ๆ	 ว่า	 ขณะนี่�โลักโดยทั�วไปนั่�น่เราอย้่ใน่สำภาวะที�ว่า 

จำะเป็น่สำงครามตำามความหมายอย่างเก่าก็ไม่ใช่่	 แต่ำจำะว่าสำงบหร่อมีสัำน่ติำภาพก็ไม่ใช่่	

เม่�อไม่ใช่่ทั�ง	2	อย่าง	ภาวะมัน่จำะอย้่ใน่ลัักษณะคลุัมเคร่อ	การต่ำอส้ำ�แข่งขัน่หร่อการใช่�

เคร่�องม่อต่ำอส้ำ�นั่�น่อาจำไม่ถ่ึงขั�น่สำงคราม	แต่ำก็มีอย้่ใน่ระดับมากน่�อยแตำกต่ำางกัน่ไปตำาม

สำถึาน่การณ์	ซ่ึ่�งน่่าจำะเรียกได�ว่าเป็น่	“ภาวะสำน่ธยา”	ค่อ	การขับเคี�ยวจำะตำ�องมีอย้่ต่ำอ

ไป	 ไม่ว่ากับมิตำรหร่อกับปรปักษ์	 ส่ำวน่การที�จำะร่วมม่อกัน่หร่อมีประโยช่น์่ร่วมกัน่กับ

ใครนั่�น่	ก็เป็น่อีกด�าน่หน่่�งของลัักษณะความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์

	 ใน่เวทีการเม่องระหว่างประเทศ์ที�มี	 “ภาวะสำน่ธยา”	 เช่่น่นี่�	 เรามาคิดเป็น่

คำาถึามว่า	บน่เวทีนี่�เราไม่ข่�น่ไปได�ไหม	หมายความว่า	 เราไม่ไปยุ่งกับใคร	 เราอย้่ของ

เราแบบเคยอย้่เม่�อ	300-400	ปีมาแลั�ว	ซ่ึ่�งเร่�องนี่�สำำาหรับโลักปัจำจุำบัน่นี่�น่่าจำะคิดไปได�

ว่า	 เราอย้่เฉัยๆ	 ก็น่่าจำะได�	 แต่ำความเป็น่จำริงของโลักใน่ปัจำจุำบัน่มีอย้่ว่า	 เราไม่ยุ่งกับ 

ใครคน่อ่�น่	แต่ำคน่อ่�น่ประเทศ์อ่�น่เขามายุง่กับเรา	จำะจำงใจำหร่อไม่จำงใจำก็ตำาม	เราอยาก

จำะเปน็่กลัาง	แต่ำคน่อ่�น่ไม่ยอมรับ	ยอมเคารพ	หร่อก่อเหตุำก่อเร่�องที�ทำาให�เราเป็น่กลัาง

ไม่ได�	 ใน่บางเร่�องบางกรณี	 เราอยากจำะอย่้อย่างสำงบ	 แต่ำคน่อ่�น่ไม่ทำาให�เราอย้่อย่าง

สำงบ	ใน่เร่�องบางเร่�องเม่�อพ้ดถ่ึงความเป็น่กลัาง	บางคน่คิดว่า	ความเป็น่กลัางเป็น่คำา

ที�น่่าฟััง	 แต่ำปัญหาใน่การปฏิิบัติำที�ตำ�องคิดก็ค่อ	 เป็น่กลัางระหว่างอะไรกับอะไร	 ถึ�า

จำะไปแสำวงหาความเปน็่กลัางที�เป็น่ภัยต่ำอประเทศ์ช่าตำหิร่อเส่ำ�อมเสีำยผู้ลัประโยช่น์่ของ

ช่าติำแลั�ว	ไม่มีความเป็น่กลัางสำำาหรับคน่ไทยทุกคน่	สำำาหรับผู้้�ที�รับผิู้ดช่อบด�าน่การต่ำาง

ประเทศ์ด�วย	 เราจำะเป็น่กลัางอย่างไรใน่เร่�องที�กระทบกระเท่อน่ความเป็น่ความตำาย

ของเราหร่อเกี�ยวกับประโยช่น์่ของเรา		

	 บน่	“เวทีสำน่ธยา”	นี่�มีลัักษณะที�แปลักอย้อ่ย่างหน่่�ง	ค่อ	มีความขัดแย�งกัน่อย้่

ใน่ตัำวเองอย้่ใน่หลัายเร่�องหลัายประเด็น่

	 ประการแรก	 ใน่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์นั่�น่	แม้้จะต่่อสู้้้แข่่งขั่นหรืือ

ขั่ดแย้้ง แต่่ในอีกด้านหน่�งก็ร่ืวม้มื้อกัน	แม�แต่ำระหว่างประเทศ์ที�ไม่ใช่่มิตำรต่ำอกัน่ก็ยัง 

ร่วมม่อกัน่ใน่บางด�าน่	เป็น่ตำ�น่ว่าร่วมม่อกัน่ทางเทคนิ่คใน่เร่�องไปรษณีย์	การอุตุำนิ่ยมวิทยา	

การโทรคมน่าคม	การสำาธารณสุำข	เป็น่ตำ�น่	อยา่งสำหรัฐฯ	กับโซึ่เวียตำก็ยงัร่วมม่อกัน่บาง

ด�าน่ใน่เร่�องโครงการอวกาศ์	 ร่วมม่อกัน่พยายามที�จำะไม่ให�แผู่้ขยายอำาน่าจำนิ่วเคลีัยร์	
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ห�ามไม่ให�คน่อ่�น่มีอาวุธนิ่วเคลีัยร์ใน่ขณะที�ตัำวเองมี	เขาร่วมม่อกัน่ใน่ฐาน่ะประเทศ์ที�มี

ฐาน่ะใน่ทางทหารแลัะทางเศ์รษฐกิจำที�อย้ใ่น่เกณฑ์์ดี	ขณะเดียวกัน่ประเทศ์ที�เป็น่มิตำร

กัน่หลัายๆ	ด�าน่ก็ขับเคี�ยวกัน่อยา่งหน่�าเขียวหน่�าดำา	ยกตัำวอยา่งเช่่น่	ใน่ปัญหาเร่�องข�าว

ที�เรากำาลัังมีอย้ก่บัสำหรัฐฯ	เร่�องมาตำรการกีดกัน่สิำน่ค�า	เป็น่ตำ�น่	ทกุประเทศ์มีผู้้�ที�เป็น่มิตำร 

แลัะผู้้�ที�ไม่ส้ำ�จำะเป็น่มิตำร	 สำำาหรับผู้้�ที�เป็น่มิตำรกัน่ก็ไม่ได�หมายความว่า	 เราจำะไม่มีข�อ 

ขัดแย�งกัน่	กับมิตำรเราก็อาจำมีข�อขัดแย�ง	แลัะสำำาหรับปรปักษ์นั่�น่ก็ไม่ได�หมายความว่า	

เราจำะไม่มีจุำดที�จำะร่วมม่อกัน่ได�	 หร่อจุำดที�จำะไม่มีผู้ลัประโยช่น์่สำอดคลั�องกัน่เสีำยเลัย	

เร่�องนี่�เป็น่เร่�องที�แปลักประการหน่่�ง

	 ประการที�สำอง	ความ้ร้้ืสู่้กในเรืื�องอุดม้คติ่	 มนุ่ษย์ที�ประกอบกัน่เป็น่รัฐหร่อ

ประเทศ์นั่�น่มีความร้�ส่ำกใน่เร่�องของอุดมคติำ	เช่่น่	อยากให�เป็น่ประช่าธิปไตำย	อยากให�

เป็น่สัำงคมนิ่ยม	 อยากให�โลักนี่�เต็ำมไปด�วยความผู้าสุำก	 แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่ความเป็น่

จำริงนั่�น่ไม่เป็น่อย่างนั่�น่	ผู้มไม่อยากจำะกล่ัาวว่า	การดำาเนิ่น่น่โยบายของแต่ำลัะประเทศ์

นั่�น่	ทุกประเทศ์ต่ำางเห็น่แก่ตัำว	ซ่ึ่�งถึ�าจำะใช่�ถึ�อยคำาให�เพราะกว่านั่�น่	เน่่�อหาของมัน่ท่าน่

เปรียบเทียบเองว่าเหม่อน่กัน่หร่อไม่	 นั่�น่ค่อ	 การรักษาผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำ	 อัน่นี่�

จำะเห็น่ได�ว่าขัดแย�งกัน่อย้ใ่น่ตัำวว่า	อุดมคติำก็ตำ�องการ	มนุ่ษยธรรมก็ตำ�องการ	แต่ำความ 

เห็น่แก่ตัำว	 ค่อ	 การรักษาแลัะแสำวงผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำ	 ก็มีอีกด�าน่หน่่�ง	 เป็น่

ปรากฏิการณ์หลัักใน่การเม่องระหว่างประเทศ์

	 ประการที�สำาม	 เรืื�องข่องกฎเกณฑ์์หรืือกฎหม้าย้	 ว่าจำะมีอย้่หร่อไม่	 ซ่ึ่�งเรา

จำะเห็น่ได�ว่า	 มีบ่อยครั�งบ่อยกรณีที�ประเทศ์หร่อรัฐต่ำางๆ	ประพฤติำกัน่โดยไม่คำาน่่งถ่ึง

กฎหมายระหว่างประเทศ์แลัะพัน่ธกรณีระหว่างประเทศ์	ยกตัำวอย่างเช่่น่	สำหรัฐฯ	ไม่

ปฏิิบัติำตำามเง่�อน่ไขที�ตำน่เป็น่ประเทศ์ภาคีของแกทท์	(GATT)	เราเองก็ไม่เข�าใจำว่า	ทำาไม

ถ่ึงเป็น่อย่างนั่�น่	จ่ำงตัำ�งเป็น่คำาถึามได�ว่า	หลัักที�เป็น่กฎเกณฑ์์ของกฎหมายทั�วๆ	ไป	เช่่น่	

หลัักเร่�องการที�จำะไม่ใช่�กำาลััง	แต่ำทำาไมถ่ึงใช่�กำาลัังกัน่หลัายๆ	แห่ง	 ใกลั�ๆ	บ�าน่เราก็ใช่�

กัน่อย้่ทุกวัน่	เป็น่การลัะเมิดกฎหมาย	มองอีกด�าน่หน่่�งจำะว่าไม่มีก็ไม่ใช่่	ถึ�าไม่มี	ท่าน่

จำะออกน่อกประเทศ์ไปประเทศ์อ่�น่	ถึ�าท่าน่ไม่มีวีซ่ึ่า	เดิน่เข�าไปเฉัยๆ	ทำาไมถ้ึกจัำบ	แลั�ว

ทำาไมประเทศ์ไทยเราไม่มีทางที�จำะทักท�วงว่าจัำบคุณไปทำาไม	ทำาไมตำ�องมีหนั่งส่ำอเดิน่ทาง 

ทำาไมเราไปถ้ึกจัำบประเทศ์หน่่�งตำ�องข่�น่ศ์าลัประเทศ์นั่�น่	เช่่น่นี่�จ่ำงพอจำะสำรุปได�ว่า	กฎเกณฑ์์

ใน่การเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่จำะว่ามีก็มี	จำะว่าไม่มีก็ไม่เชิ่ง	เป็น่ภาวะอีกอัน่หน่่�งที�เป็น่
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ความแปลักของเวทีการเม่องระหว่างประเทศ์

	 ใน่อีกประการหน่่�งท่าน่อาจำจำะมองเห็น่ว่า	 ประเทศ์แต่ำลัะประเทศ์มีอำาน่าจำ

อธิปไตำยเป็น่ของตำน่เอง	 มีอาณาเขตำของตำัวเองที�แน่่ชั่ด	ปรืะเทศอื�นไม่้มี้สิู้ทธิิ์�ที�จะ 

เข้่าม้าแทรืกแซงหรืือเข้่าม้ายุ่้ม้ย่้าม้ในกิจการืภาย้ใน แต่่ในความ้เป็นจริืงมั้น 

สู่้งเสีู้ย้งข้่าม้แดนกันจนไม่้ร้้ืจะยุ่้ม้ย่้าม้อย่้างไรื เราเองเม่�อวาน่นี่�	(19	มิถุึน่ายน่	2529)	

11	ประเทศ์ก็ไปย่�น่ทักท�วงความดำาริของประเทศ์ไทยที�จำะกำาหน่ดราคายา	ถึ�ามองไป

แลั�วก็เป็น่การยุม่ยา่ม	ประเทศ์หน่่�งยอ่มมีอำาน่าจำมอีธิปไตำยที�จำะออกกฎหมายหร่อกฎ- 

เกณฑ์์ใช่�บังคับใน่ประเทศ์ของตำน่	ทำาน่องเดยีวกัน่	เกี�ยวกับการที�สำหรัฐฯ	ออกกฎหมาย

ฟัาร์มแอกต์ำ	(Farm	Act)	ความจำริงแลั�วก็เป็น่เร่�องภายใน่ประเทศ์ของเขา	แต่ำเม่�อเรา

เด่อดร�อน่เราก็โวย	ความจำริงว่ากัน่แลั�วก็เป็น่การเข�าไปยุม่ยา่มกับกฎหมายใน่ประเทศ์

ของเขาเหม่อน่กัน่	แต่ำเร่�องทำาน่องนี่�เป็น่เร่�องที�โลักปัจำจุำบัน่ปฏิิบัติำกัน่จำน่เป็น่ที�ยอมรับ

กัน่แลั�วว่า	เร่�องอะไรก็ตำามที�เกี�ยวข�องกับประโยช่น์่ของตำน่เองแลั�วก็ตำ�องติำดตำามเข�าไป

พิทักษ์รักษาผู้ลัประโยช่น์่ของตำน่	 กำาแพงจำะเป็น่กำาแพงที�กั�น่อาณาเขตำบางประเทศ์	

แม่น่ำ�า	 หร่อภ้เขาที�เป็น่เขตำแดน่โดยธรรมช่าตำิที�กั�น่ประเทศ์ก็ดี	 หร่อเขตำแดน่ที�สำมมตำิ

ข่�น่ก็ดี	ไม่สำามารถึที�จำะสำกัดกั�น่การเกี�ยวข�อง	การแทรกซ่ึ่ม	หร่อการฝ่่าทะลุัของความ

คิดของการติำดต่ำอแลัะของปฏิิบัติำการทางการเม่องได�	วิทยุที�เราฟัังอย้่ขณะนี่�	ลัองเปิด

ไล่ัลัำาดับสำถึานี่จำากต่ำางประเทศ์จำะพบวา่วิจำารณใ์น่เร่�องเดียวกัน่แตำกตำา่งกัน่ไป	คุณอาจำ

จำะฟัังเสีำยงอเมริกา	(Voice	of	America)	ก็จำะไปทางหน่่�ง	คุณจำะเปิดฟัังมอสำโคก็จำะไป

ทางหน่่�ง	คุณจำะเปิดฟัังจำากปักกิ�งก็ไปอีกแบบหน่่�ง	ถึ�าคุณจำะเปิดฟัังจำากเวียดน่าม	ภาษา

ก็ยงัใช่�ภาษาที�ยงัไม่พ�น่จำากภาวะไข�ของการปฏิิวัติำ	ค่อ	เต็ำมไปด�วยภาษาที�เป็น่สำโลัแกน่	

คำาขวัญ	 เป็น่ตำ�น่	 เร่�องวิทยุกระจำายเสีำยงเหล่ัานี่�ก็ล่ัวงลัำ�าเข�าไปถ่ึงประช่าช่น่ใน่อีก

ประเทศ์หน่่�ง	องค์การกรรมกรของที�ตัำ�งอย้ใ่น่ทวีปยุโรปอาจำมีอิทธิพลัอย่้ใน่ประเทศ์ไทย	

กิจำกรรมนั่กศ่์กษาของเราก็เป็น่ที�สำน่ใจำหร่อเกี�ยวข�องกัน่กับองค์การนั่กศ่์กษาใน่ต่ำาง

ประเทศ์	 สิำ�งเหล่ัานี่�จำะมองเห็น่ได�ว่า	 ใน่โลักปัจำจุำบัน่จำะว่าแบ่งเป็น่ประเทศ์ที�รัดกุม	 มี

อธิปไตำยมีอาณาเขตำที�แน่่น่อน่	มีการปกป้องพิทักษ์รักษาอาณาเขตำเหล่ัานั่�น่	ก็จำริงส่ำวน่

หน่่�ง	แต่ำใน่ความจำริงอีกส่ำวน่หน่่�งนั่�น่	เราไม่สำามารถึสำกัดกั�น่สิำ�งเหล่ัานั่�น่
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	 ใน่การดำารงความเป็น่ช่าติำ	ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย	ใน่การคิดใน่เร่�องการเม่อง

ระหว่างประเทศ์นั่�น่	 เราไม่เพียงแต่ำคิดใน่สิำ�งที�เราปรารถึน่า	 แต่ำเราตำ�องคิดถ่ึงสำภาวะ

ความเป็น่จำริง	ที�เป็น่อย้่นี่�เป็น่ลัักษณะของเวทีการเม่องระหว่างประเทศ์

	 ทีนี่�เวทีจำริงๆ	ที�มีการต่ำอส้ำ�ทางการเม่องมีที�ไหน่บ�าง

	 เวทีที�ต่ำอส้ำ�แข่งขัน่กัน่จำริงๆ	นั่�น่ข่�น่อย้กั่บปัญหา	ถึ�าปัญหา	2	ฝ่่ายก็ว่ากัน่	2	ฝ่่าย	 

แต่ำปัญหาบางอย่างที�เราเรียกว่าปัญหา	2	 ฝ่่าย	แต่ำไปกระทบกระเท่อน่ถ่ึงคน่อ่�น่ด�วย	

เช่่น่	ใน่ปัญหาระหว่างเรากับสำหรัฐฯ	ใน่เร่�องฟัาร์มแอกต์ำ	โดยที�มีประเทศ์อ่�น่ที�เด่อดร�อน่ 

ด�วย	 เช่่น่นั่�น่เราก็แสำวงหาผู้้�ที�สำนั่บสำนุ่น่หร่อเด่อดร�อน่เช่่น่เดียวกับเรามาสำนั่บสำนุ่น่ 

ท่าทีของเรา	 ใน่เร่�องเหล่ัานี่�	 การติำดต่ำอกัน่ใน่ทางด�าน่ระหว่างประเทศ์ทั�งใน่ทางต่ำอส้ำ�

กัน่แลัะใน่ทางร่วมม่อกัน่ลัักษณะนี่�มีอย้่เป็น่ประจำำา	 เวทีการเม่องระหว่างประเทศ์	 

ถึ�าหากว่าเป็น่เร่�อง	2	ฝ่่ายก็พ้ดกัน่ระหว่าง	2	ประเทศ์	แต่ำบางครั�งก็เกี�ยวข�องกัน่หลัาย

ฝ่่าย	 ก็อาจำจำะเป็น่ใน่องค์การระหว่างประเทศ์	 ซ่ึ่�งเป็น่เวทีที�ว่ากัน่โดยทั�วไปแบบการ

ประชุ่มระหว่างประเทศ์	 แต่ำโดยทั�วไปตัำวเวทีนี่�อาจำจำะไม่มีตัำวมีตำน่	 หร่อมีตำำาแหน่่ง

แหลัง่ที�ที�กำาหน่ดไว�โดยเฉัพาะ	การดำาเน่นิ่ทางการเม่องอาจำกระทำาได�ใน่หลัายร้ปแบบ	

ใน่โอกาสำแลัะสำถึาน่ที�ต่ำางๆ	 กัน่	 เช่่น่	 อาจำจำะดำาเนิ่น่การพ้ดที�มหาวิทยาลััยแห่งหน่่�ง	

โดยประธาน่าธิบดีของสำหรัฐฯ	ด�วยการปราศ์รัยใน่เร่�องที�เกี�ยวกับน่โยบาย	หร่อท่าที

ทางการเม่อง	 คำาแถึลังนั่�น่ได�ถ้ึกแพร่กระจำายออกไปเก่อบทั�วโลัก	 ซ่ึ่�งใน่บางครั�งเป็น่ 

ข�อเสำน่อทางการเม่องระหว่างประเทศ์บางประการก็ได�	อาจำเป็น่สัำญญาณทางการเม่อง

มุ่งออกไป	ทางสำหภาพโซึ่เวียตำก็อาจำจำะไปกล่ัาวที�หน่่�งที�ใด	อาจำจำะเป็น่ใน่งาน่เลีั�ยง	หร่อ

ใน่โอกาสำที�ไปเยอ่น่ประเทศ์หน่่�งประเทศ์ใด	แลั�วก็อาจำเสำน่อเร่�องหน่่�งเร่�องใดข่�น่มา	ซ่ึ่�ง

กรณีนั่�น่เวทีก็ไม่ได�เล่ัอกสำถึาน่ที�	 อัน่นี่�เป็น่เร่�องของเวทีการเม่องระหว่างประเทศ์ว่ามี

อย้่ทุกหน่ทุกแหล่ัง	แลัะมีหลัายลัักษณะมาก

	 จำากเร่�องของเวที	 เรามาถ่ึงเร่�องที�น่่าสำน่ใจำอัน่หน่่�ง	 ค่อ	 บน่เวทีนี่�มีผู้้�เล่ัน่เป็น่

อย่างไร
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2. ผู้้�เล่่น
	 ใน่การเม่องระหว่างประเทศ์	ผู้้�เล่ัน่	ค่อ	รัฐหร่อประเทศ์ต่ำางๆ	นั่�น่เอง	ประเทศ์

ต่ำางๆ	 มีขน่าดแลัะความสำามารถึตำ่างกัน่	 ทำาน่องเดียวกับคน่ที�บางคน่ตำัวโตำบางคน่ 

ตัำวเล็ัก	บางคน่ตัำวโตำจำริงแต่ำอุ�ยอ�ายไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่	บางคน่ตัำวเล็ักจำริงแต่ำรวดเร็ว 

มีกำาลัังวังช่ามาก	ทำาน่องเดียวกัน่นั่�น่ผู้้�เล่ัน่ใน่เกมการเม่องระหว่างประเทศ์	ค่อ	รัฐต่ำางๆ	 

ก็มีฐาน่ะไม่เท่าเทียมกัน่	 ตำามหลัักทฤษฎีหร่อกฎหมายระหว่างประเทศ์นั่�น่	 รัฐทุกรัฐ	 

หร่อประเทศ์ทุกประเทศ์มีสิำทธิ�หร่อมีหน่�าที�เท่าเทียมกัน่	แต่ำใน่ความเป็น่จำริงซ่ึ่�งเราตำ�อง

เผู้ช่ญินั่�น่	ใน่ทางการเม่องระหวา่งประเทศ์	เราจำะตำ�องร้�ว่า	ผู้้�เล่ัน่แตำล่ัะคน่นั่�น่มีฐาน่ะที�

ไม่เท่าเทียมกัน่	ผู้้�ที�มีอำาน่าจำใน่หัน่เหทิศ์ทางของการเม่องระหว่างประเทศ์ได�มากแลัะ 

มีน่ำ�าหนั่กมาก	ค่อ	มหาประเทศ์	อย่างไรก็ดีประเทศ์ที�เล็ักลังมาก็ไม่ใช่่จำะไม่มีบทบาท

ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	 บทบาทนั่�น่มีแต่ำหนั่กไปใน่ทางปรับตัำว	 แลัะจำำาเป็น่ที�

จำะตำ�องแสำวงหาการรวมกลุ่ัมเพ่�อเป็น่พลัังให�เสีำยงของตำน่มีน่ำ�าหน่ัก	 เพ่�อจำะได�เป็น่ผู้้�ที�

มีโอกาสำเล่ัน่ล้ักกับเขาบ�าง	 ไม่ใช่่ให�เขาเลีั�ยงล้ักมายิงประต้ำให�เรารับล้ักเดียว	 ถึ�าเผู้ลัอ

ก็ให�เขายิงเข�าประต้ำได�	ถึ�าไม่เผู้ลัอ	รับได�ก็ส่ำงล้ักไปให�เขายิงใหม่	ไม่ใช่่เป็น่อย้่อย่างนั่�น่

ตำลัอดไป

	 ตำอน่สำมัยที�ตัำ�งสำหประช่าช่าตำิใหม่ๆ	 การเม่องระหว่างประเทศ์มีผู้้�เล่ัน่กัน่อย้่

ประมาณ	50	กว่าประเทศ์เท่านั่�น่	แต่ำปัจำจุำบัน่นี่�มีถ่ึง	170	กว่าประเทศ์	จำะเห็น่ได�ว่า	

จำำาน่วน่ผู้้�เล่ัน่มากคน่ข่�น่	 แลัะเม่�อสัำกคร่้นี่�ได�กล่ัาวมาแลั�วว่า	 กฎเกณฑ์์การเล่ัน่ของ

สำน่ามการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่	จำะว่าไม่มีก็ไม่ใช่่	จำะว่ามีก็ไม่มีประสิำทธิผู้ลัอย่างนี่�	

ถึ�าเราลัองคิดเปรียบเทียบด้กับหมากรุกที�เราเล่ัน่กัน่มี	64	ช่่อง	คน่ที�เล่ัน่หมากรุกเป็น่

จำะเห็น่ว่า	 เม่�อเล่ัน่ไปหลัายๆ	 กระดาน่	 เราเดิน่หมากรุกซึ่ำ�าได�ก็ไม่กี�ช่่อง	 แต่ำหลัังจำาก

นั่�น่วิธีการเดิน่หมากของแต่ำลัะกระดาน่	 แลัะของผู้้�เล่ัน่แต่ำลัะคน่จำน่ตำลัอดกระดาน่จำะ

ไม่เหม่อน่กัน่เลัย	แลัะจำะเห็น่ว่า	ลัำาพังตำาหมากรุกซ่ึ่�งมีช่่องเพียง	64	ช่่อง	ให�เล่ัน่กัน่

โดยมีกฎเกณฑ์์อย่างเคร่งครัด	 ยังซัึ่บซึ่�อน่ถ่ึงแค่นั่�น่	 ถึ�าใน่การเม่องระหว่างประเทศ์	 

ซ่ึ่�งมีคน่เล่ัน่เก่อบ	200	คน่	ลังมาเล่ัน่บน่เวทีซ่ึ่�งไม่มีขอบเขตำจำำากัด	โดยไม่มีกรรมการ	

กฎเกณฑ์์บางทีไม่เคารพก็ได�	อยา่งนี่�จำะสัำบสำน่วุ่น่วายสัำกแค่ไหน่	โดยเฉัพาะเม่�อจำำาน่วน่

ผู้้�เล่ัน่	ค่อ	ประเทศ์ใหม่ๆ	ได�เกิดจำำาน่วน่ผู้้�เล่ัน่เพิ�มข่�น่มากเร่�อยๆ
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	 ความเสำมอภาคใน่ทางทฤษฎีแลัะอุดมคติำกับความไม่เสำมอภาคใน่ความเป็น่

จำริงนี่�	 เป็น่เวที	 จำะตำ�องคำาน่่งถ่ึงใน่การคิดคำาน่วณใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์

สำำาหรับแต่ำลัะปัญหา	 ถึ�าเป็น่ปัญหาเกี�ยวกับเรา	 ก็ตำ�องพิจำารณาว่า	 ฐาน่ะของเราได�

เปรียบเสีำยเปรียบอย่างไร	 ข่�น่เวทีใดจำะได�เปรียบเสีำยเปรียบอย่างไร	ถึ�าเราเสีำยเปรียบ

เราจำะมีวิถีึทางแก�อย่างไรใน่เร่�องนั่�น่ๆ	อัน่นี่�เป็น่เร่�องของผู้้�เล่ัน่	ผู้้�เล่ัน่ที�แตำกต่ำางกัน่ใน่

เร่�องอำาน่าจำ	ขน่าด	ฐาน่ะทางเศ์รษฐกิจำ	ระดับพัฒน่าการทางการศ่์กษา	ความร้�ความ

สำามารถึทางเทคโน่โลัยี	 ใน่สำมัยก่อน่นี่�	ความแตำกต่ำางทางอาวุธไม่ค่อยมาก	ถึ�าเราฮ่ึด

ส้ำ�เสีำยอย่าง	 คิดว่าพอไปไหว	เพราะอาวุธก็แค่ใช่�หอกใช่�ดาบเท่านั่�น่เอง	แต่ำใน่ปัจำจุำบัน่

นี่�	ความสำามารถึทางเทคโน่โลัยีใน่การผู้ลิัตำอาวุธระหว่างประเทศ์ที�ผู้ลิัตำอาวุธร�ายแรง	

แลัะมีประสิำทธิภาพได�มัน่ห่างไกลัจำากประเทศ์ที�ผู้ลิัตำไม่ได�มีมากมายทีเดียว	แลัะช่่อง

ว่างนั่บวัน่มีแต่ำจำะยิ�งห่างกว�างออกไป	 อัน่นี่�จ่ำงตำ�องน่ำามาเป็น่แน่วคิดว่า	 เม่�อเราอย้่ใน่

โลัก	 ซ่ึ่�งเป็น่เวทีของการเม่องระหว่างประเทศ์นี่�	 เราหนี่ไปไหน่ไม่ได�บน่เวทีนี่�	 ตัำวเรา

ตำายได�	แต่ำบ�าน่เม่องเราตำายไม่ได�	 เม่�อเราหนี่ไม่ได�	 เราตำ�องใช่�สำติำปัญญาใช่�กำาลัังความ

สำามารถึแลัะวิธีการต่ำางๆ	เพ่�อที�จำะอย้ร่อดแลัะเติำบโตำบน่เวทีนี่�ให�ได�	ซ่ึ่�งใน่การนี่�เราตำ�อง

คำาน่่งถ่ึงความจำริงที�ได�กล่ัาวมาแลั�ว

3. เดิิมพััน
	 เดิมพัน่ของการเม่องระหวา่งประเทศ์ค่ออะไร	ถึ�าสำรุปก็ค่อ	ประโยช่น์่ของช่าตำิ	

คำาว่า	ประโยช่น์่	นี่�จำะวิเคราะห์ให�ลัะเอียดต่ำอไปใน่โอกาสำหน่�าว่าหมายถ่ึงอะไร	ซ่ึ่�งอาจำ

จำะเป็น่ได�ตัำ�งแต่ำความเป็น่ความตำาย	ความอย้ร่อดหร่อความส้ำญเสีำย	ความส้ำญสิำ�น่ความ

เป็น่ช่าติำบ�าน่เม่อง	การส้ำญเสีำยอาณาเขตำดิน่แดน่	การกระทบกระเท่อน่ถ่ึงผู้ลัประโยช่น์่

ของประช่าช่น่	ความปลัอดภัยของประช่าช่น่ใน่ช่าติำ	การเสีำยโอกาสำ	การตัำดทอน่ภาวะ

ทางเศ์รษฐกจิำ	เหล่ัานี่�รวมอย้ใ่น่เร่�องของเดิมพัน่ใน่การเม่องระหว่างประเทศ์ทั�งนั่�น่	จำะ

สำำาคัญมากน่�อยก็แลั�วแต่ำกรณีๆ	 ไป	 ถึ�าเร่�องใดเป็น่เร่�องที�เป็น่ภัยใกลั�ตัำวก็เป็น่ปัญหา

สำำาคัญเร่งด่วน่	 อย่างปัญหาการเม่องระหว่างประเทศ์ของไทยใน่ขณะนี่�	 ค่อ	 ปัญหา

กัมพ้ช่า	 บางทีท่าน่ฟัังสำุน่ทรพจำน่์หร่อปัญหาที�กล่ัาวกัน่ใน่เวทีระหว่างประเทศ์	 โดย 

ผู้้�แทน่ไทยก็ดี	ผู้มคิดว่า	ถึ�าหากไม่ร้�ว่า	ปัญหาอัน่นี่�มัน่ร�ายแรง	หร่อเราได�รับความกระทบ 

กระเท่อน่เพียงไร	ก็จำะเห็น่ว่า	เรานั่�น่เป็น่โรคกัมพ้ช่าข่�น่มาถ่ึงคอหอย	เพราะแทบไม่มี
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วัน่ไหน่ที�ผู้้�ที�ทำางาน่รับผิู้ดช่อบใน่ด�าน่การต่ำางประเทศ์ของเราไม่ได�พ้ดถ่ึงปัญหากัมพ้ช่า	

เร่�องนี่�เราเอาไว�พ้ดกัน่ใน่โอกาสำหลัังว่า	ปัญหานี่�กระทบกระเท่อน่เราอย่างไร	แลัะเรา

ได�ดำาเนิ่น่การอย่างไรกับปัญหาที�เราถ่ึอว่าเป็น่ปัญหาเร่งด่วน่	ทำาไมเราถ่ึอว่าเป็น่ปัญหา

เร่งด่วน่	ทำาไมถ่ึงสำำาคัญกับเราอย่างไร	

	 คำาว่า	“ประโยช่น์่ของช่าติำ”	เป็น่คำาที�ถ้ึกน่ำามาพ้ดถ่ึงกัน่อย้่ตำลัอดเวลัา	แต่ำเม่�อ

พิเคราะห์ด้ลังไปจำริงๆ	แลั�ว	บางทีแม�แต่ำตัำวผู้้�พ้ดเองก็ยังไม่ร้�ว่าหมายถ่ึงอะไร	ช่าติำค่อ

อะไร	ที�เรียกว่าประโยช่น์่ของช่าติำนั่�น่	 ค่อ	ประโยช่น์่ของใคร	ด้เผิู้น่ๆ	แลั�วเหม่อน่จำะ

เข�าใจำง่าย	 แต่ำเวลัาเราคิดคำาน่วณใน่เชิ่งการเม่องระหว่างประเทศ์จำริงๆ	 เราตำ�องร้�ว่า	

ประโยช่น์่ของช่าติำมีอย้่หลัายอย่างมาก	 แต่ำอะไรล่ัะที�เป็น่ประโยช่น์่ของช่าติำที�แท�จำริง	

แลัะมีลัำาดับความสำำาคัญอย่างไร	 อัน่นี่�ก็เช่่น่กัน่	 เป็น่เร่�องจำะได�กล่ัาวถ่ึงใน่หัวข�อที�ว่า

ด�วยหลัักอัน่เป็น่แกน่ของการเม่องระหว่างประเทศ์ใน่โอกาสำหน่�า	 เราตำ�องตีำจุำดนี่�ให�

แตำก	เพราะถึ�าตีำไม่แตำก	มัน่เสีำ�ยงที�จำะผิู้ดพลัาดได�ตัำ�งแต่ำจุำดเริ�มตำ�น่	ถึ�ากำาหน่ดประโยช่น์่

ของช่าตำไิม่ถ้ึกเม่�อไหร่	ก็เปรียบได�กับการปล่ัอยจำรวดไปดาวดวงหน่่�ง	ถึ�ามัน่ผิู้ดจำากจุำด

เริ�มตำ�น่มัน่จำะไปอกีโลักไหน่ดาวดวงไหน่กไ็ม่ทราบ	มนั่อาจำจำะหายไปเลัย	เพราะฉัะนั่�น่

จุำดนี่�จำะเป็น่จุำดที�ตำ�องพิจำารณากัน่โดยลัะเอียด	ใน่ที�นี่�ผู้มอยากจำะใคร่ทำาความเข�าใจำแต่ำ

เพียงเบ่�องตำ�น่ว่า	มีคำาอย้่	3	คำา	ที�ใช่�กัน่อย้ใ่น่ความหมายที�ใกลั�เคียงกัน่มาก	ค่อคำา	ว่า	

“ช่าติำ”	คำาว่า	“รัฐ”	แลัะคำาว่า	“ประเทศ์”

	 สำำาหรับคำา	3	คำานี่�	ถึ�าจำะเปรียบเทียบความหมายโดยสำรุปแลั�ว	 

	 ก็พอจำะทำาความเข�าใจำได�ว่า

 ปรืะเทศ	 หมายความหน่ักไปทางภ้มิศ์าสำตำร์	 ซ่ึ่�งมีอาณาเขตำของตำน่อย้่เป็น่ 

ดิน่แดน่หน่่�งต่ำางหากจำากอาณาเขตำของผู้้�อ่�น่

 รัืฐ	 มีความหมายที�ใกลั�เคียงกับประเทศ์มาก	 แต่ำหมายความถ่ึงประเทศ์ที�มี

เอกราช่อธิปไตำย	แลัะมีน่ำ�าหนั่กไปใน่ทางกฎหมายแลัะการเม่อง

 ชาติ่	 มีความหมายหนั่กไปใน่ทางน่ามธรรมที�รวมความหมายของรัฐเข�า

กับความร้�ส่ำกบวกด�วยความผู้้กพัน่ที�ตำน่มีอย้่	 สำายสัำมพัน่ธ์ใน่ระหว่างคน่ด�วยกัน่เอง	 

ใน่ระหวา่งคน่กับแผู่้น่ดิน่ที�ตำน่อาศ์ยัอย้	่ใน่ระหวา่งตำน่เองกบัค่านิ่ยมแลัะประวติัำศ์าสำตำร์

ที�เป็น่มา	ระหว่างตำน่เองกับอน่าคตำที�จำะอย้่ร่วมกัน่อัน่เป็น่ความร้�ส่ำกของภาวะใน่ทาง

จิำตำใจำ
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	 แต่ำอย่างไรก็ตำาม	ใน่โอกาสำที�เราจำะพ้ดถ่ึงการต่ำางประเทศ์ก็ดี	หร่อการท้ตำก็ดี

นั่�น่	คำา	3	คำา	นี่�อาจำจำะใช่�ปน่เปกัน่ไป	ซ่ึ่�งหมายความถ่ึงช่าติำ	รวมทั�งประเทศ์	ทั�งรัฐที�

กล่ัาวมานั่�น่เอง	 ที�ผู้มแยกให�ฟัังก็เพ่�อพอที�จำะให�ความกระจำ่างออกไปบ�างว่าแตำกตำ่าง

กัน่บ�างบางประการอย่างไร

	 เร่�องเดิมพัน่หร่อส่ำวน่ได�ส่ำวน่เสีำยจำากการดำาเนิ่น่การใดๆ	ของการเม่องระหว่าง

ประเทศ์นั่�น่	น่อกจำากตำ�องพิจำารณาเร่�องใดเป็น่เร่�องใหญ่	เร่�องใดเป็น่เร่�องเล็ักแลั�ว	จำะ

ตำ�องพิจำารณาถ่ึงประโยช่น์่ระยะสัำ�น่	ระยะกลัาง	แลัะระยะยาว	อัน่นี่�ก็เป็น่เร่�องที�ตำ�อง

คำาน่่ง	 ถึ�าเป็น่เร่�องคอขาดบาดตำาย	 เราก็ตำ�องคำาน่่งถ่ึงประโยช่น์่ระยะสัำ�น่ก่อน่	 เคยมี 

ผู้้�ตัำ�งเป็น่ปัญหาว่า	เวียดน่ามกับจีำน่	ใครเป็น่ภัยกับเรามากกว่ากัน่	เร่�องนี่�เป็น่เร่�องที�จำะ

อภิปรายกัน่ไปทางไหน่ก็ได�แลั�วแต่ำทรรศ์น่ะ	แต่ำสำำาหรับผู้้�ที�ปฏิิบัติำงาน่นั่�น่ก็ด้จำากความ

เป็น่จำริงที�เกิดข่�น่	ใครเข�ามาใน่บ�าน่เรา	ตีำบ�าน่เรา	บุกเข�ามาใน่บ�าน่เรา	มัน่จำะเป็น่ภัย

ระยะสัำ�น่หร่อยาวก็ตำามตำ�องจำดัการกนั่ก่อน่	ตำ�องผู้ลัักดนั่ออกไปกอ่น่	มีข�าราช่การระดบั

ส้ำงคน่หน่่�งจำากประเทศ์ยุโรปตำะวัน่ตำก	มาถึามใน่เร่�องนี่�ว่า	เราเห็น่จีำน่กับเวียดน่าม	ใคร

เป็น่ภัยกับไทยมากกวา่กัน่	เป็น่เชิ่งให�ตำอบวา่	เราถ่ึอว่าใครเปน็่ศั์ตำร้ใครเปน็่มิตำรใน่ขณะ 

นั่�น่	ความจำริงคำาตำอบก็น่่าจำะมองเห็น่ได�ไม่ยากว่า	ใน่ขณะหน่่�งผู้้�ใดประพฤติำตำน่เป็น่ภัย 

ต่ำอเราอย้่	ผู้้�นั่�น่จำะตำ�องได�รับการแก�ไขกัน่ก่อน่	ตำ�องแก�ปัญหาตำ�องจัำดการกัน่ก่อน่	

	 เราย�อน่ให�เขาไปลัองคิดด้เม่�อสำมัยสำงครามโลักครั�งที�	2	ทำาไมสำหรัฐฯ	จ่ำงเป็น่

พัน่ธมิตำรกับสำหภาพโซึ่เวียตำ	 ทำาไมฝ่รั�งเศ์สำถ่ึงเล่ัอกที�จำะเข�ากับฝ่่ายสัำมพัน่ธมิตำรแลัะ

เข�ากับโซึ่เวียตำ	 ทั�งๆ	 ที�ร้�ว่าอุดมการณ์ของตัำวแตำกต่ำางกับของโซึ่เวียตำ	 แลัะใน่วัน่หน่่�ง

จำะตำ�องเกิดปัญหาระหว่างกัน่แน่่ใน่ระยะยาว	ก็เพราะเหตุำว่าฮิึตำเลัอร์ส่ำงกองทัพเข�าไป

บุกฝ่รั�งเศ์สำใช่่ไหม	ฝ่รั�งเศ์สำเองก็ไม่มีทางเล่ัอกก็ตำ�องส้ำ�กับเยอรมนี่ก่อน่	ใครก็ตำามที�เป็น่

ศั์ตำร้กับเยอรมนี่ก็ค่อมิตำร	อย่างน่�อยก็ชั่�วคราว	เพราะศั์ตำร้ของศั์ตำร้ก็ค่อมิตำร	ใน่ภาวะ

เช่่น่นั่�น่มัน่เป็น่หลัักธรรมดา	อัน่นี่�ผู้มจ่ำงกล่ัาวว่ามัน่มีทั�งประโยช่น์่ระยะสัำ�น่	ประโยช่น์่

ระยะยาว	

	 แต่ำถึ�าเป็น่เร่�องที�มีความสำำาคัญรองลังมา	 เราก็ตำ�องคิดว่า	 ระหว่างประโยช่น่์

ระยะสัำ�น่กับประโยช่น์่ระยะยาวนั่�น่อัน่ไหน่สำำาคัญกว่ากัน่	 ใน่เร่�องนี่�ขอยกตัำวอย่าง

สำหรัฐฯ	ใน่น่โยบายที�เกี�ยวกับการกีดกัน่ทางการค�า	ซ่ึ่�งเราเห็น่ว่าเป็น่น่โยบายที�รักษา

ผู้ลัประโยช่น์่ของสำหรัฐฯ	ใน่ระยะสัำ�น่	แต่ำเป็น่การขาดทรรศ์น่ะใน่ระยะยาว	แม�สำำาหรับ
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ผู้ลัประโยช่น์่ของสำหรฐัฯ	เอง	เหตำกุารณท์ำาน่องนี่�เคยเกดิข่�น่มาแลั�วใน่อดตีำ	ใน่ป	ี1932	

ซ่ึ่�งเหตุำการณ์เริ�มตำ�น่ข่�น่	 โดยการกีดกัน่ทางการค�าแลัะมีการตำอบโตำ�จำากประเทศ์อ่�น่	

แลัะลุักลัามขยายตัำวออกไป	 บวกกับเร่�องปัญหาทางเศ์รษฐกิจำกับการเม่องเข�าจำน่น่ำา

ไปส่้ำสำงครามโลักครั�งที�	2	คราวนี่�เราก็ไม่ร้�ว่าจำะไปลังเอยที�ไหน่	เพราะทุกประเทศ์เริ�ม

ดำาเนิ่น่การใน่ลัักษณะที�ต่ำางคน่ต่ำางตำอบโตำ�กัน่ไปตำอบโตำ�กัน่มา	 คุ�มครองใน่ลัักษณะ

กีดกัน่ทางการค�าแบบนี่�คงไม่เป็น่ประโยช่น์่สำำาหรับผู้้�ใดแน่่	 ที�กล่ัาวมานี่�เป็น่เร่�องที�

เปรียบเทียบใน่เร่�องประโยช่น์่ระยะยาว	ประโยช่น์่ระยะกลัาง	แลัะประโยช่น์่ระยะสัำ�น่	 

สำำาหรับประโยช่น์่ใน่ระยะสัำ�น่อัน่เป็น่ปัญหาที�เราเรียกว่าวิกฤติำ	 อัน่นั่�น่ก็จำำาเป็น่ตำ�อง 

แก�ไขก่อน่	คำาว่า	“วิกฤติำ”	ที�พ้ดใน่ที�นี่�	หมายความถ่ึงตัำวสิำ�งที�เกิดเป็น่ปัญหา	แลัะถึ�าไม่

ได�รับการแก�ไขใน่ทัน่ทีก็จำะเป็น่อัน่ตำราย

	 เกี�ยวกับเกมการเม่องระหว่างประเทศ์นี่�	 เราได�พ้ดกัน่แลั�วใน่เร่�องเวที	 เร่�อง 

ผู้้�เล่ัน่	เร่�องเดิมพัน่ของเกมการเม่องระหว่างประเทศ์ด�วย	ต่ำอจำากนี่�จำะพิจำารณาด้ต่ำอไป

ว่า	ใน่การเม่องระหว่างประเทศ์เล่ัน่กัน่มีกฎเกณฑ์์ไหม	

4. กฎเกณฑ์์
	 เร่�องที�ว่า	เกมการเม่องระหว่างประเทศ์มีกฎมีเกณฑ์์หร่อไม่	ได�พ้ดมาใน่ตำอน่

ตำ�น่แลั�วว่ามีบ�างไม่มีบ�าง	มีใน่เร่�องเล็ักๆ	แต่ำใน่เร่�องใหญ่ๆ	แลั�ว	กฎเกณฑ์์แทบจำะไม่มี	

สิำ�งที�ไม่เคยปรากฏิก็ปรากฏิใน่โลักปัจำจุำบัน่นี่�	การจีำ�เคร่�องบิน่	การลัักพาตัำว	พฤติำกรรม

เยี�ยงโจำรสำลััด	การทำาร�ายผู้้�สุำจำริตำ	การใช่�กำาลัังเข�าโจำมตีำกัน่ไม่เรียกว่า	สำงคราม	แต่ำก็ใช่�

อาวุธกัน่อย่างเต็ำมที�	ไม่ประกาศ์สำงคราม	ซ่ึ่�งมีอย้ด่าษด่�น่ทั�วไปมากทีเดียว	พฤติำกรรม

บางอย่างใน่ประวัติำศ์าสำตำร์	ไม่เคยปรากฏิที�คน่จำะตำ�องลังเร่อเสีำ�ยงชี่วิตำล่ัองลัอยออกน่อก

บ�าน่เกิดเม่องน่อน่ของตำน่	หร่อเพ่�อที�จำะหลับหนี่สำถึาน่ะความเป็น่อย้่ใน่ประเทศ์ออก

ไปส้ำ�กับช่ะตำากรรม	 ยอมเสีำ�ยงเป็น่หร่อตำายใน่ทะเลัออกไปเป็น่แสำน่ๆ	 อย่างที�ปรากฏิ

อย้่ใน่ประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่ของเราบางประเทศ์	สิำ�งที�ปรากฏิเหล่ัานี่�ทำาให�บางครั�งมองได�

ราวกับว่า	โลักของเรานี่�อย้่ใน่กฎของป่า	(Law	of	the	jungle)	เสำม่อน่หน่่�งกับว่า	เรา

กำาลัังอย่้บน่เวทีการเม่องที�ผู้้�ที�แข็งแรงหร่อผู้้�ที�ฉัลัาดเท่านั่�น่	ที�จำะรอดตัำวอย้ไ่ด�ตำามหลััก	

Survival	of	the	fittest	ของนั่กปรัช่ญาเยอรมัน่คน่หน่่�ง	หร่อหลัักอรรถึศ์าสำตำร์ของ

อิน่เดียซ่ึ่�งมีมาตัำ�งแต่ำมัยโบราณที�กล่ัาวว่า	 การเม่องระหว่างประเทศ์เป็น่ไปตำามหลััก
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มัสำยา	นั่ยน่า	ค่อ	เหม่อน่ชี่วติำของปลัาใหญ่ที�กนิ่ปลัาเล็ัก	การเล่ัน่เกมการเม่องระหว่าง

ประเทศ์เล่ัน่กัน่ทั�งบน่โต๊ำะ	ใตำ�โต๊ำะ	 เล่ัน่กัน่ทั�งวิธีปกปิดแลัะวิธีเปิด	 เล่ัน่ทั�งซ่ึ่�งหน่�าแลัะ

ลัับหลััง	 เล่ัน่ทั�งวิธีทะลุัทะลัวงแลัะวิธีแทรกซ่ึ่ม	 ค่อ	 ใช่�เคร่�องม่อแลัะวิธีการทุกช่นิ่ดที�

จำะเล่ัน่ได�	แลั�วแต่ำที�คิดกัน่ข่�น่มา	ค่อยว่ากัน่อีกทีเร่�องการดำาเนิ่น่น่โยบายว่า	แต่ำลัะวิธี

เขาเล่ัน่กัน่อย่างไร	เล่ัน่กัน่ได�แม�กระทั�งการลัอบฆ่่าผู้้�น่ำาทางการเม่อง	ท่าน่คงจำำาได�ว่า	

ช่น่วน่กอ่สำงครามโลักครั�งที�	1	ได�เกิดข่�น่โดยที�อาร์คดยคุฟัราน่ซึ่สิำ	เฟัอรดิ์นั่น่ด์	ถ้ึกลัอบ

สัำงหารสำมัยนั่�น่แลั�วเกิดเป็น่สำงครามข่�น่

5. กล่วิธีี
	 การเล่ัน่ทุกช่นิ่ดมีกลัวิธีการเล่ัน่	เรียกว่าเป็น่ชั่�น่เชิ่งใน่การเล่ัน่นั่�น่เอง	ชั่�น่เชิ่งใน่

การเล่ัน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์ค่ออะไร	 ค่อ	การเล่ัอกเวทีที�เป็น่คุณแก่ตัำวมาก

ที�สุำด	การเล่ัอกใช่�เคร่�องม่อวิธีการ	แลัะโอกาสำที�เหมาะสำมแลัะได�บังเกิดผู้ลัที�ตำ�องการ

ได�มากที�สุำด	อัน่นี่�เป็น่หลัักทั�วๆ	ไปของกลัวิธี

	 การดำาเนิ่น่น่โยบาย	 การเล่ัอกน่โยบาย	 การดำาเนิ่น่อย้่ของช่าติำนั่�น่	 ไม่ใช่่แต่ำ

เฉัพาะการเล่ัอกทิศ์ทางของการเม่อง	ของการดำาเนิ่น่การให�ถ้ึกตำ�องเท่านั่�น่	ตำ�องข่�น่อย้่

กับจัำงหวะเวลัาด�วย	 ทิศ์ทางตำ�องถ้ึกตำ�อง	 จัำงหวะเวลัาตำ�องถ้ึกตำ�อง	 ความมากน่�อยของ 

การเข�าไปเกี�ยวพัน่กับปัญหาหน่่�งๆ	 นั่�น่ถ้ึกตำ�อง	 แลัะท�ายที�สุำดนั่�น่จำะตำ�องใช่�เคร่�องม่อ

ที�ถ้ึกตำ�อง	 เห็น่ได�ง่ายว่า	 ถึ�าเราจำะฆ่่าแมลังวัน่สัำกตัำว	 ถึ�าไปเอาปืน่มายิง	 ถ่ึงจำะยิงแม่น่

อย่างไรก็ไม่ดี	 ผู้ลัเสีำยกับผู้ลัได�ไม่คุ�มกัน่	 หร่อเอามีดตัำดกระดาษไปตำ่อส้ำ�กับสิำงโตำก็ไม่

ได�	 ก็ตำ�องเล่ัอกวิธีหน่่�งวิธีใดที�เป็น่คุณแก่ตัำวมากที�สุำด	 หร่อถึ�าจำะเสีำยหายก็ให�เสีำยน่�อย

ที�สุำด	อัน่นี่�ข่�น่อย้กั่บกลัวิธีซ่ึ่�งเป็น่เร่�องการดำาเนิ่น่น่โยบายหร่อดำาเนิ่น่วิเทโศ์บาย	ซ่ึ่�งจำะ

ได�กล่ัาวโอกาสำหลััง	แต่ำที�พอสำรุปได�ก็ค่อ	การเล่ัอกทิศ์ทางที�ถ้ึกตำ�อง	การเล่ัอกจัำงหวะ

เวลัาดำาเนิ่น่การที�ถ้ึกตำ�อง	การเล่ัอกเคร่�องม่อที�ถ้ึกตำ�อง	แลัะการกำาหน่ดความที�จำะเข�าไป

เกี�ยวพัน่กับเร่�องหน่่�งเร่�องใดมากน่�อยแค่ไหน่ที�ถ้ึกตำ�อง

	 กลัวิธีต่ำางๆ	 มีหลัักง่ายๆ	 คลั�ายๆ	 กับความประพฤตำิของคน่ธรรมดาที�ควร

ปฏิิบัติำ	 เราพยายามสำร�างมิตำร	คน่ที�เป็น่มิตำรอย้แ่ลั�ว	เราพยายามทำาให�ความเป็น่มิตำร

แน่่น่หน่ายน่่ยงข่�น่	เราพยายามที�จำะให�คน่ที�อย้เ่ฉัยๆ	ให�มาเป็น่มิตำรเทา่ที�จำะทำาได�	แลัะ

เราพยายามลัดศั์ตำร้	อัน่นี่�เป็น่หลัักทั�วไป	เพราะสิำ�งเหล่ัานี่�จำะมาเสำริมสำมรรถึน่ะของเรา	
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แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	หลัักอัน่หน่่�งซ่ึ่�งใช่�กัน่อย้ม่าก	ใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	หร่อ

กลัวิธีอัน่หน่่�งที�เราเองมักไม่ได�ใช่�	แต่ำคน่อ่�น่ใช่�กับเรามาก	นั่�น่ก็ค่อ	“หลัักการบั�น่ทอน่

กำาลัังของปรปักษ์”	ซ่ึ่�งทำาจำากด�าน่ภายใน่ประเทศ์	หร่อจำากด�าน่ภายน่อกประเทศ์	

	 ผู้มเคยกล่ัาวแม�แต่ำสำหรัฐฯ	เองว่า	สำงครามเวียดน่ามที�เขาแพ�	มัน่เริ�มแพ�ที�กรุง

วอชิ่งตัำน่	ไม่ใช่่แพ�ที�ไซ่ึ่ง่อน่	อาการแพ�เพิ�มปรากฏิมาหลัายปีแลั�ว	เพราะความเป็น่อัน่

หน่่�งอัน่เดียวกัน่ถ้ึกบั�น่ทอน่หร่อถ้ึกกัดกร่อน่จำากตัำวของตัำวเอง	ค่อ	พลัังที�จำะส้ำ�นั่�น่ไม่มี	

มัน่ไม่ใช่่แพ�โดยไม่มีกำาลัังจำะต่ำอส้ำ�ทีเดียว	แต่ำเป็น่การแพ�โดยถ้ึกบั�น่ทอน่จำะโดยคน่ของ

ตัำวเอง	 หร่อโดยคน่อ่�น่ก็แลั�วแต่ำ	 อัน่นี่�เป็น่กลัวิธีอัน่หน่่�ง	 เราเองมักจำะมองหร่อมักจำะ

ปฏิิบัติำการอย้ใ่น่บ�าน่ของเรา	แต่ำว่าบ�าน่ของเราค่อน่ข�างจำะเปิดสำำาหรับพฤติำกรรมการ

บั�น่ทอน่ของผู้้�อ่�น่

	 ที�ได�กล่ัาวเป็น่หลัักทั�วๆ	 ไปของเกมการเม่องระหว่างประเทศ์	 ประกอบกับ

ตัำวอย่างเล็ักน่�อยที�จำะป้พ่�น่ฐาน่ให�เข�าใจำว่า	สิำ�งที�เราคิดเรามองภาพของการเม่องระหว่าง

ประเทศ์ใน่ภาพใหญ่นั่�น่เป็น่อย่างไร	 ที�กล่ัาวมาอาจำจำะยังไม่สำมบ้รณ์	 เพราะเป็น่การ

บรรยายที�ตำ�องมีตำอน่อ่�น่ที�ประกอบตำามมาใน่โอกาสำหลััง	แต่ำก็คิดว่าคงจำะพอวาดภาพ

แลัะให�ความเข�าใจำได�พอสำมควร
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หลัักแกนของการุเมือง 
รุะหว่่างปรุะเทูศ์

02

บรรยายวัน่ที�	7	กรกฎาคม	2529
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หลัักแกนของการุเมือง 
รุะหว่่างปรุะเทูศ์

	 	 ใน่หัวข�อที�มีความสำำาคัญต่ำอการพิจำารณาน่โยบายแลัะปัญหาต่ำางๆ	 เกี�ยวกับ

การเม่องระหว่างประเทศ์นี่�	จำะแยกบรรยายออกเป็น่หัวข�อดังต่ำอไปนี่�

	 หัวข�อแรก	 เร่�องช่าติำ	แลัะช่าติำนิ่ยม

	 ข�อที�สำอง	 เร่�องอำาน่าจำอธิปไตำย

	 ข�อที�สำาม	 เร่�องความมั�น่คงของช่าติำ

	 ข�อที�สีำ�	 เร่�องประโยช่น์่ของช่าติำ

	 ข�อที�ห�า		 เร่�องอุดมการณ์
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ชาติ และชาตินำิย์ม 
•

	 จำะว่าถ่ึงเร่�องช่าติำก่อน่	กว่า	2500	ปีมาแลั�ว	ขงจ่ำ�อ	นั่กปราช่ญ์จีำน่	ได�กล่ัาวไว�

ว่า	 ผู้้�ที�จำะเป็น่รัฐบุรุษ	 หร่อผู้้�ที�จำะศ่์กษาเร่�องราวเกี�ยวกับบ�าน่เม่อง	 ซ่ึ่�งหมายความถ่ึง

วิช่ารัฐศ์าสำตำร์ตำามความเข�าใจำของคน่รุ่น่หลััง	 จำะตำ�องเข�าใจำเกี�ยวกับความหมายของ

คำาที�น่ำามาใช่�	มนุ่ษย์นั่�น่ส่ำ�อสำารกัน่ด�วยคำาพ้ด	แลัะบางครั�งก็ตำกเป็น่นั่กโทษของคำาพ้ด

นั่�น่เองที�ไม่เข�าใจำความหมาย	เข�าใจำอย่างคลุัมเคร่อ	หร่อบางครั�งเข�าใจำผิู้ดกัน่ไป	เข�าใจำ

แตำกต่ำางกัน่ไป	

	 ใน่บรรดาคำาหลัายคำา	ซ่ึ่�งเป็น่คำาที�มีความหมายใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์

นั่�น่	คำาที�มีความหมายมากที�สุำดน่่าจำะเป็น่คำาว่า	ชาติ่	เม่�อวัน่ก่อน่นี่�	ผู้มได�บรรยายให�

ฟัังไปโดยยอ่ถ่ึงความคลั�ายคล่ังแลัะความแตำกต่ำางระหว่างของคำาว่า	“ประเทศ์”	“รัฐ”	

แลัะ	“ช่าติำ”	แต่ำก็ได�สำรุปว่า	ใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่	คำาทั�ง	3	คำานี่�ได�ใช่�

กัน่ใน่ความหมายที�ปะปน่กัน่	ใน่ทางกฎหมายมักจำะใช่�คำาว่า	รัฐ	ใน่ทางภาษาธรรมดา

แลัะภาษาทางภ้มิศ์าสำตำร์มักใช่�คำาว่า	ประเทศ์	แต่ำใน่ทางการเม่องนั่�น่คำาว่า	ช่าติำ	เป็น่

คำาหลััก	 เร่�องของอำาน่าจำอธิปไตำยที�จำะพิจำารณากัน่ใน่โอกาสำต่ำอไป	 ก็หมายความถ่ึง

อำาน่าจำอธิปไตำยของช่าติำ	เร่�องความมั�น่คงก็เป็น่เร่�องความมั�น่คงของช่าติำ	เร่�องประโยช่น์่

ก็ประโยช่น์่ของช่าตำิ	 เพราะฉัะนั่�น่ก่อน่อ่�น่จ่ำงจำำาเป็น่ที�จำะตำ�องทำาความเข�าใจำให�ดี 

เกี�ยวกับเร่�องคำาว่าช่าติำนี่�	 แลัะก็เม่�อเรามีช่าติำแลั�ว	 โดยที�ทุกประเทศ์ดำาเนิ่น่น่โยบาย

แลัะดำาเนิ่น่การทางการเม่อง	เพ่�อที�จำะพิทักษ์รักษาแลัะส่ำงเสำริมผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำ

ของตำน่	 จ่ำงมีลัักษณะประการหน่่�งของชาติ่นิย้ม้	 เราจ่ำงตำ�องทำาความเข�าใจำต่ำอไปว่า	 

คำาว่า	 ช่าตำินิ่ยม	 นั่�น่เป็น่อย่างไร	 มีความหมายอย่างไร	 แลัะคิดกัน่อย่างไรใน่ทาง 

การเม่องระหว่างประเทศ์

	 สำำาหรับเร่�องช่าติำนั่�น่	ใน่ตำอน่ที�ผู้มอธิบายถ่ึงความแตำกต่ำางแลัะความคลั�ายคล่ัง

ใน่คราวที�แลั�ว	ผู้มได�ลังข�อสำรุปว่า	คำาว่า	ช่าติำ	ที�ใช่�ใน่ความหมายของการเม่องระหว่าง

ประเทศ์นั่�น่	รวมเอาความหมายของคำาว่า	ประเทศ์	แลัะรวมเอาความหมายของคำาว่า	

รัฐ	เข�าไปอย้่ใน่นั่�น่ด�วย	เพราะฉัะนั่�น่	ช่าติำใน่ที�นี่�จ่ำงมีองค์ประกอบใหญ่อย้่	2	ประการ	

องค์ประกอบแรกเป็น่สิำ�งที�มองเห็น่ได�	 เป็น่ตัำวตำน่	 อัน่ที�สำองเป็น่น่ามธรรม	 สิำ�งที�อย้่ใน่
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ความร้�ส่ำก	แลัะอย้ใ่น่มโน่ธรรม

	 องค์ประกอบที�เป็น่ตัำวตำน่ของความเป็น่ช่าติำนั่�น่	 ประการแรกได�แก่พลัเม่อง	

ประการที�สำองได�แก่ดิน่แดน่	ประการที�สำามได�แก่อำาน่าจำปกครอง	ซ่ึ่�งมีอธิปไตำย	ส่ำวน่ที�

ไม่เป็น่ตัำวตำน่	ค่อ	เป็น่มโน่ธรรมแลัะเปน็่ความร้�ส่ำกอัน่เป็น่เอกลัักษณ์ที�แตำกต่ำางจำากคน่

ช่าติำอ่�น่	แลัะความร้�ส่ำกที�ถ่ึอวา่ช่าติำของตำน่เป็น่จุำดมุ่งหมายส้ำงสุำดใน่การที�จำะตำ�องธำารงไว�	

เป็น่จุำดมุ่งหมายส้ำงสุำดที�ประช่าช่น่ที�สำมาชิ่กใน่สัำงคมจำะตำ�องเสีำยสำลัะประโยช่น์่อยา่งอ่�น่

เพ่�อช่าติำ	ทั�งมีข�อย่ดถ่ึอว่าช่าติำนั่�น่ตำ�องอย้ค่งทน่ถึาวรตำลัอดไป	ถึ�าเปรียบเทียบกับชี่วิตำ

มนุ่ษย์	 ชี่วิตำของเราอาจำจำะสิำ�น่สุำดลังไม่วัน่ใดก็วัน่หน่่�ง	 แต่ำใน่ความร้�ส่ำกความเป็น่ช่าติำ

นั่�น่	ค่อ	การที�จำะพิทักษ์รักษาแลัะธำารงไว�ซ่ึ่�งความเป็น่ช่าติำตำลัอดไป

	 ทีนี่�มาพิจำารณาด้ทีลัะองค์ประกอบ	 ที�กล่ัาวใน่ประการแรกว่า	 ช่าติำตำ�องมี

พลเมื้องนั่�น่	 คน่ใน่ช่าติำซ่ึ่�งเป็น่พลัเม่องมีสิำ�งที�ผู้้กพัน่กัน่	 อาจำจำะโดยสำายสัำมพัน่ธ์ทาง 

โลัหิตำ	 โดยสำายสัำมพัน่ธ์ทางเช่่�อช่าติำ	 สำายสัำมพัน่ธ์ทางประวัติำศ์าสำตำร์	 หร่อภาษาที�พ้ด

ภาษาเดียวกัน่	ความเป็น่มาใน่อดีตำที�ร่วมกัน่มา	มีเจำตำน่าที�จำะอย้ร่่วมกัน่ใน่ปัจำจุำบัน่	แลัะ 

ประสำงคจ์ำะอย้ร่่วมกัน่ใน่อน่าคตำ	อนั่นี่�มีความสำำาคัญอยา่งยิ�ง	มีช่าติำบางช่าติำ	ที�ถ่ึอว่าตำน่

เป็น่ช่าติำแต่ำยังไม่มีดิน่แดน่อย้เ่ป็น่หลัักเป็น่แหล่ัง	ใน่ประวัติำศ์าสำตำร์ก็เคยมี	ก่อน่	ค.ศ์.	

1948	นั่�น่ไม่มีประเทศ์อิสำราเอลั	ไม่มีประเทศ์ที�เป็น่ประเทศ์ของยิวอย่้	แต่ำคน่ยวิมีความ

สำำาน่่กแลัะที�ถ่ึอว่าตำน่เองนั่�น่มีความเป็น่ช่าติำของตำน่	เม่�อหลััง	ค.ศ์.	1948	แลั�วเท่านั่�น่

ที�ได�มีการสำถึาปน่ารัฐอิสำราเอลัข่�น่	คน่ช่าติำอิสำราเอลัจ่ำงมีแผู่้น่ดิน่เป็น่ของตัำวเอง	แต่ำใน่

ทางการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่	ลัำาพังคน่เฉัยๆ	นั่�น่	ยงัไม่ถ่ึอว่าเป็น่ช่าติำ	ใน่ความหมาย 

ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	 จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องประกอบข่�น่ด�วยองค์ประกอบ 

อ่�น่ด�วย	สำำาหรับจำำาน่วน่ของพลัเม่องนั่�น่จำะมีมากมีน่�อยไม่สำำาคัญ	มีอย้ห่ลัายประเทศ์มี

พลัเม่องแต่ำเพียงเล็ักน่�อย	เป็น่จำำาน่วน่ไม่กี�หม่�น่เท่านั่�น่เอง	บางประเทศ์ก็มีจำำาน่วน่แสำน่	 

บางประเทศ์มีจำำาน่วน่ลั�าน่	บางทีหลัาย	10	ลั�าน่	บางประเทศ์มีหลัาย	100	ลั�าน่	แลัะ

ที�เป็น่	1,000	ลั�าน่ก็มี

	 โดยที�เร่�องของพลัเม่องเป็น่องค์ประกอบอัน่หน่่�งของช่าติำ	เม่�อเราพิจำารณาถ่ึง

เร่�องประโยช่น์่ของช่าตำก็ิดี	เม่�อเราพิจำารณาถึง่เร่�องความมั�น่คงของช่าตำก็ิดี	คำาว่า	ช่าติำ	

เหล่ัานี่�ด�าน่หน่่�งจ่ำงคลุัมความหมายว่าเป็น่ความมั�น่คงแลัะประโยช่น์่ของประช่าช่น่ที�
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อย้่ใน่ช่าติำด�วย

	 องค์ประกอบประการที�สำอง	ช่าติำนั่�น่เป็น่สิำ�งที�มองเห็น่ได�เช่่น่กัน่	ค่อ	ช่าติำตำ�อง

มีดินแดนหร่อมีอาณาเขตำของตำน่เอง

	 ใน่รัฐธรรมน้่ญของเราก็ดี	 ใน่คำาแถึลังทางการเม่องก็ดี	 ใน่บทวิจำารณ์ทาง

หนั่งส่ำอพิมพ์ก็ดี	ใน่คำาบรรยายใน่ทางวิช่าการต่ำางๆ	ก็ดี	มีคำาอย้ค่ำาหน่่�งที�เราใช่�อย้บ่่อย	

ค่อ	คำาว่า	บ้รณภาพแห่งอาณาเขตำ	หมายความถ่ึงความสำมบ้รณ์ของอาณาเขตำ	ไม่ถ้ึก

คน่อ่�น่ตัำดทอน่ทั�งใน่เร่�องอาณาเขตำ	 สิำทธิหร่ออำาน่าจำอธิปไตำยออกไป	 ไม่มีการส้ำญเสีำย

ดิน่แดน่ไป	มีความเป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียว

	 ดิน่แดน่เป็น่องค์ประกอบพ่�น่ฐาน่ทางวัตำถุึของช่าติำ	 ดังนั่�น่	 ปัญหาที�เกี�ยวกับ

เร่�องดิน่แดน่จ่ำงเป็น่ปัญหาทางการเม่องที�สำำาคัญอย่างยิ�ง	 เพราะดิน่แดน่เป็น่ขอบเขตำ 

ที�รัฐใช่�อำาน่าจำอธิปไตำยอย่างเต็ำมที�	ส่ำวน่ที�อย้น่่อกออกไปจำากดิน่แดน่ช่าติำเป็น่อาณาเขตำ

ของต่ำางประเทศ์	 ดิน่แดน่นั่�น่ประกอบข่�น่ด�วยอะไรบ�าง	 ที�เรียกว่าเป็น่อาณาเขตำของ

ประเทศ์	 พ่�น่ดิน่เป็น่ส่ำวน่ที�สำำาคัญของดิน่แดน่	 น่อกจำากนั่�น่ก็มีพ่�น่น่ำ�า	 ซ่ึ่�งอาจำจำะเป็น่ 

น่่าน่น่ำ�าภายใน่	อัน่ได�แก่	แม่น่ำ�า	ลัำาธาร	ทะเลัสำาบ	ซ่ึ่�งอย้ภ่ายใน่ประเทศ์	แลัะก็น่่าน่น่ำ�า 

ช่ายฝั่�งทะเลั	บางส่ำวน่ซ่ึ่�งเรียกว่าน่่าน่น่ำ�าภายใน่	ค่อ	น่่าน่น่ำ�าที�อย้่หลัังเสำ�น่ที�ใช่�ลัากเป็น่

เสำ�น่ฐาน่ของทะเลัอาณาเขตำ	อนั่นี่�อาจำจำะเป็น่เร่�องใน่ทางเทคนิ่คไปบ�าง	ซ่ึ่�งจำะไม่กล่ัาวใน่

รายลัะเอียดที�นี่�	น่อกจำากนั่�น่ยังมีทะเลัช่นิ่ดหน่่�งที�เรียกว่า	ทะเลัอาณาเขตำ	ค่อ	บริเวณ

ทะเลัที�วัดจำากเสำ�น่ฐาน่หร่อจำากช่ายฝั่�งนั่�น่ออกไปอีก	12	 ไมล์ัทะเลั	 ซ่ึ่�งเปรียบเสำม่อน่

หน่่�งเป็น่อาณาเขตำของประเทศ์ที�ขยายตัำวออกไปใน่ทะเลั	อน่่�ง	ถึ�าเราพิจำารณาถึ�อยคำา

ใน่รัฐธรรมน้่ญของเรามีอย้ค่ำาหน่่�งที�ว่า	เขตำอธิปไตำยแห่งช่าติำ	คำาว่า	เขตำอธิปไตำย	นี่�เป็น่

เขตำที�ต่ำอเน่่�องออกไปจำากอาณาเขตำแท�ๆ	 แต่ำเป็น่เขตำที�รัฐใช่�อำาน่าจำอธิปไตำยออกไป	

ไม่ใช่่ดิน่แดน่ของรัฐ	แต่ำเป็น่เขตำที�รัฐขยายอำาน่าจำอธิปไตำยออกไปใช่�	 โดยอาศั์ยสิำทธิที�

ให�ไว�ตำามกฎหมายระหว่างประเทศ์	ที�เป็น่กฎหมายจำารีตำประเพณีก็ดี	ที�เป็น่กฎหมาย

ลัายลัักษณ์อักษรก็ดี	ซ่ึ่�งได�แก่เขตำเศ์รษฐกจิำจำำาเพาะ	ซ่ึ่�งเป็น่เขตำใน่ทะเลัที�ขยายต่ำอออก

ไปจำากทะเลัอาณาเขตำอีก	188	 ไมล์ัทะเลั	 ค่อ	 เม่�อรวมกับอีก	12	 ไมล์ัทะเลั	 ซ่ึ่�งเป็น่

ทะเลัอาณาเขตำแลั�วรวมเป็น่	 200	 ไมล์ัทะเลัจำากเสำ�น่ฐาน่ที�ช่ายฝั่�ง	 น่อกจำากนั่�น่ที�พ่�น่

ทะเลัก็มีไหล่ัทวีป	ซ่ึ่�งนั่บได�ว่าเป็น่เขตำอธิปไตำยแห่งช่าติำด�วยเช่่น่เดียวกัน่	ที�กล่ัาวมาแลั�ว
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นี่�เป็น่เขตำทางน่ำ�า	ส่ำวน่พ่�น่อากาศ์นั่�น่โดยลัักษณะแลั�ว	ยอมรับกัน่ทั�งใน่ทางกฎหมายแลัะ

ใน่ทางปฏิิบัติำระหว่างประเทศ์ว่า	เขตำอธิปไตำยใน่น่่าน่ฟ้ัานั่�น่	วัดเป็น่เสำ�น่ดิ�งตำรงข่�น่ไปใน่

อากาศ์	ตำรงข่�น่ไปอย่างไม่มีขอบเขตำ	แต่ำอย่างไรก็ดี	ตำามความเข�าใจำที�เข�าใจำกัน่อย้่นั่�น่

หมายความถ่ึงพ่�น่อากาศ์ที�ลั�อมพิภพนี่�อย้่	ค่อ	เม่�อเกิน่จำากเขตำของอากาศ์ข่�น่ไปส่้ำเขตำ

อวกาศ์แลั�วนั่�น่	ขณะนี่�ยังไม่ยอมรับกัน่เป็น่เขตำอธิปไตำยของรัฐ	ส่ำวน่ดิน่แดน่ของรัฐจำะ

มีความหมายใน่ทางการเม่องอย่างไร	 น่อกจำากเป็น่ที�อย้่อาศั์ยของพลัเม่องแลั�ว	 เป็น่

ที�รัฐใช่�อำาน่าจำใน่ทางปกครองแลัะใน่ทางกฎหมายแลั�ว	เราจำะได�พิจำารณากัน่ต่ำอไปใน่

หัวข�อที�เกี�ยวกับเร่�องอำาน่าจำอธิปไตำยแห่งช่าติำ

	 องค์ประกอบอัน่ต่ำอไปของช่าตำินั่�น่	 ค่อ	อำานาจปกครือง	 อำาน่าจำปกครองนี่�

หมายความว่าตำ�องมีองค์กรหร่อผู้้�ที�ทำาการปกครองพลัเม่องแลัะดิน่แดน่ของประเทศ์	

ทำาหน่�าที�เป็น่รัฐบาลั	 อาจำจำะเป็น่รัฐบาลัโดยที�ตัำ�งข่�น่ตำามวิถีึทางปกติำหร่อตำาม

รัฐธรรมน้่ญ	 หร่อตำามวิถีึทางของระบอบการเม่องนั่�น่ๆ	 หร่อบางทีอาจำจำะมีอำาน่าจำ

ปกครองโดยวิถีึทางที�ไม่ปกติำ	 เช่่น่	 ย่ดอำาน่าจำเข�ามาปกครอง	 ซ่ึ่�งจำะเป็น่การปกครอง

โดยวิธีใดก็ตำาม	 ใน่แง่ของการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่	 รัฐบาลัเป็น่ผู้้�ที�ใช่�อำาน่าจำ

ปกครองประเทศ์นั่�น่	 แลัะเป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์นั่�น่ที�จำะกำาหน่ดน่โยบายก็ดี	 หร่อ

เป็น่ศ้์น่ย์กลัางแห่งการติำดต่ำอกับต่ำางประเทศ์ก็ดี	แต่ำผู้้�ปกครองที�จำะเรียกว่ารัฐบาลันั่�น่	

ใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์ถ่ึอว่ารัฐบาลัที�มีอธิปไตำยเท่านั่�น่	ที�มีความหมายว่าเป็น่

รัฐบาลัของช่าติำ	ที�ใช่�คำาว่า	รัฐบาลัที�มีอำาน่าจำอธิปไตำย	ใน่ที�นี่�หมายความถ่ึงรัฐบาลัที�มี

อำาน่าจำตำดัสิำน่ใจำของตำน่เอง	มอีำาน่าจำที�จำะดำาเน่นิ่การใดๆ	โดยที�ไม่ตำ�องอย้ใ่น่อาณติัำของ

ผู้้�ใด	ยกตัำวอย่างเช่่น่	รัฐบาลัฮ่ึองกงใน่ขณะนี่�	ใน่การต่ำางประเทศ์เราก็ยังไม่ถ่ึอว่าเป็น่

รัฐบาลัตำามความหมายใน่การเม่องระหว่างประเทศ์	อาจำจำะมีการเรียก	อาจำจำะยอมรับ

ติำดต่ำอกับรัฐบาลัฮ่ึองกงใน่บางกรณ	ีแต่ำโดยที�ฮ่ึองกงเปน็่อาณาน่คิมของประเทศ์องักฤษ

ซ่ึ่�งเป็น่เม่องแม่	เพราะฉัะนั่�น่ซ่ึ่�งรัฐบาลัของฮ่ึองกง	ซ่ึ่�งยังตำ�องฟัังคำาสัำ�ง	ตำ�องดำาเนิ่น่การ

ตำามน่โยบายของรัฐบาลัอังกฤษ	ซ่ึ่�งเป็น่เม่องแม่	จ่ำงไม่ถ่ึอว่าเป็น่รัฐบาลัที�มีอธิปไตำย

	 น่อกจำากองค์ประกอบที�มองเห็น่ได�ของความเป็น่ช่าติำ	ซ่ึ่�งได�กล่ัาวมาแลั�วว่ามี

พลัเม่อง	มีดิน่แดน่	มผ้ีู้�ปกครอง	ค่อ	รัฐบาลัที�มีอธิปไตำยแลั�ว	แต่ำองค์ประกอบอนั่สำำาคัญ

อีกอัน่หน่่�ง	ซ่ึ่�งเป็น่องค์ประกอบอัน่เป็น่น่ามธรรม	เป็น่มโน่ธรรมอย้ใ่น่ความร้�ส่ำก	ได�แก่	
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เอกลักษณ์ข่องชาติ่	ค่อ	ความร้�ส่ำกว่าตัำวเองแลัะคน่ใน่ช่าติำของตำน่นั่�น่แตำกต่ำางจำากคน่

ช่าติำอ่�น่	ร้�ส่ำกแบ่งแยกว่าเป็น่เขาเป็น่เรา	คน่ไทยเราอาจำจำะมีคน่ไทยทางเหน่่อ	คน่ไทย

ทางใตำ�	คน่ไทยอิสำลัาม	แลัะคน่ไทยทางภาคกลัาง	หร่ออาจำจำะมีคน่ไทยที�เป็น่ช่าวพุทธ	

เรามีคน่ไทยที�เป็น่ช่าวมสุำลิัม	แต่ำใน่ความแตำกตำา่งของถิึ�น่กำาเน่ดิหร่อภ้มิลัำาเน่านั่�น่	เรามี

จุำดร่วมกัน่อย้จุ่ำดหน่่�งว่า	เราทั�งหมดนี่�เป็น่คน่ไทยด�วยกัน่	แต่ำน่อกเหน่่อออกไปจำากนั่�น่	

คน่ที�อย้ใ่น่ประเทศ์อ่�น่	คน่ที�มีสัำญช่าติำอ่�น่	คน่ที�จำงรกัภักดีต่ำอประเทศ์อ่�น่	อย่้ใน่ประเทศ์

อ่�น่	เราเรียกว่าไม่ใช่่คน่ช่าติำไทย	

	 ใน่ความร้�ส่ำกแลัะความเป็น่ช่าติำนั่�น่	 มีความสัำมพัน่ธ์อัน่ส่ำบเน่่�องมาจำากความ

เป็น่มาใน่อดีตำ	 มีเจำตำน่า	 มีความเช่่�อ	 แลัะมีความร้�ส่ำกว่ามีสำายสัำมพัน่ธ์ที�ผู้้กพัน่กัน่

อย่้	 มีช่ะตำากรรมที�ร่วมกัน่	 แลัะมีอน่าคตำที�มีจุำดมุ่งหมายอัน่เดียวกัน่ผู้้กพัน่กัน่นั่�น่	

อาจำจำะเป็น่การที�ร่วมกัน่อย้่ภายใตำ�ระบอบกฎหมายอัน่เดียวกัน่	 อาจำจำะอย้่ภายใตำ�

ระบอบปกครองอัน่เดียวกัน่	 อาจำจำะมีเช่่�อช่าติำเดียวกัน่หร่อเกี�ยวข�องกัน่หร่อใช่�ภาษา

อัน่เดียวกัน่	 อาจำจำะนั่บถ่ึอศ์าสำน่าเดียวกัน่เป็น่ส่ำวน่ใหญ่	 อาจำจำะเกิดจำากประวัติำการ

ก่อตัำ�งช่าติำซ่ึ่�งมีความเป็น่มาร่วมกัน่	 อาจำจำะร่วมกัน่ต่ำอส้ำ�กับข�าศ่์กหร่อมีความจำำาเป็น่

ใน่ทางประวัติำศ์าสำตำร์	 หร่อความเป็น่มาใน่ทางประวัติำศ์าสำตำร์ให�ได�มาร่วมกัน่ตัำ�งเป็น่

ช่าติำเดียวกัน่ข่�น่	ความร้�ส่ำกที�ผู้้กพัน่กัน่อย้่เหล่ัานั่�น่สำำาคัญมาก	เพราะถึ�าขาดความร้�ส่ำก

ผู้้กพัน่เช่่น่นั่�น่แลั�ว	ก็จำะเกิดการแตำกแยกหร่อแบ่งแยกกัน่ข่�น่	ดังที�ได�มกีรณีเกิดข่�น่แลัะ

เป็น่อย้ใ่น่หลัายประเทศ์	มีกรณีของการแบ่งแยกเผู่้าพัน่ธ์ุ	มีกรณีความคิดที�จำะแบ่งแยก

ดิน่แดน่

	 ใน่การที�จำะกำาหน่ดว่า	ช่าติำใน่ทางการเม่องระหวา่งประเทศ์นั่�น่เกิดข่�น่ใน่หลััก

เกณฑ์์อะไร	มีหลัักอย้่หลัักหน่่�งที�เรียกว่า	หลัักการกำาหน่ดใจำตำน่เอง	หลัักการกำาหน่ด

ใจำตำน่เองนี่�	หมายความว่า	คน่กลุ่ัมหน่่�งช่าติำหน่่�งนั่�น่มีสิำทธิที�จำะมีประเทศ์ของตำน่เอง	ที�

จำะมีช่าติำของตำน่เปน็่ประเทศ์เอกราช่	หลัักอัน่นี่�มีทั�งคุณประโยช่น์่แลัะเป็น่ปัญหาทั�งใน่

ทางการเม่อง	รวมทั�งใน่ทางกฎหมายด�วยเหม่อน่กัน่	หลัักเร่�องการกำาหน่ดใจำตำน่เองนี่�

แท�ที�จำริงแลั�ว	เกิดจำากการมีระบอบอาณานิ่คม	การที�ประเทศ์หน่่�งไปยด่ครองดิน่แดน่

ของประเทศ์อ่�น่	หร่อว่าเข�าไปปกครองประเทศ์อ่�น่ใน่ฐาน่ะเป็น่ประเทศ์เม่องแม่	แลัะ 

ผู้้�ที�ถ้ึกปกครองนั่�น่อย้ใ่น่ฐาน่ะประเทศ์อาณานิ่คม	ประช่าช่น่ไม่ได�มีสิำทธิที�เท่าเทียมกัน่	
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ไม่ได�ถ่ึอว่าเป็น่ดิน่แดน่ของประเทศ์เดยีวกัน่	ใน่กรณีเช่่น่นั่�น่	ประเทศ์ที�อย้ใ่น่อาณาน่คิม

เหล่ัานั่�น่	ก็มีสิำทธิที�จำะกำาหน่ดใจำตำน่เองว่าจำะแยกตัำวออกตัำ�งเป็น่ช่าติำอิสำระ	เป็น่ประเทศ์

เอกราช่	หร่อว่าจำะอย้่กับประเทศ์เม่องแม่อีกต่ำอไป	แต่ำหลัักเร่�องการกำาหน่ดใจำตำน่เอง

นี่�	ต่ำอมาได�ถ้ึกน่ำามาใช่�บ�างแม�ใน่ประเทศ์ที�ไม่ได�เป็น่อาณานิ่คมต่ำอกัน่	

	 การที�ประเทศ์ปากีสำถึาน่ได�เกิดแบ่งแยกออกมาเป็น่	 2	 ประเทศ์	 เม่�อเดิมนั่�น่

เป็น่ประเทศ์ปากีสำถึาน่มีดิน่แดน่อย้่ทางตำะวัน่ตำก	 แลัะมีดิน่แดน่อย้่ทางตำะวัน่ออก

ด�วยอีกส่ำวน่หน่่�งนั่�น่	 ต่ำอมาภายหลัังก็ได�มีการใช่�หร่ออ�างหลัักการกำาหน่ดใจำตำน่เองนี่�

แบ่งแยกตำน่เองออกมา	 ใน่ไน่จีำเรียก็เคยมีสำงครามระหว่างเผู่้าพัน่ธ์ุ	 ที�จำะแยกตำน่เอง

ออกมาตัำ�งเป็น่ประเทศ์	แยกออกไปเป็น่ประเทศ์อิสำระ	2	ประเทศ์	แต่ำก็ไม่ได�รับความ

สำำาเร็จำ	เพราะฝ่่ายที�มีกำาลัังเหน่่อกว่ายังคงสำามารถึที�จำะใช่�อำาน่าจำทำาลัายลั�างฝ่่ายที�คิด

จำะทำาการแบ่งแยกได�	 ใน่ศ์รีลัังกาขณะนี่�ก็ต่ำอส้ำ�เพ่�อที�จำะให�มีรัฐหร่อดิน่แดน่ของคน่ 

เผู่้าทมิฬข่�น่ต่ำางหากจำากคน่เผู่้าสิำงหลั	

	 อัน่นี่�จ่ำงทำาให�ตัำ�งเป็น่คำาถึามกัน่ข่�น่ว่า	 หลัักอัน่นี่�ถึ�าจำะใช่�กัน่อย่างไม่มีขอบเขตำ

แลั�ว	 ประเทศ์หลัายประเทศ์ก็คงจำะตำ�องแตำกสำลัายออกไป	 ก็คงจำะแยกตำน่ออกไปจำน่

ทำาลัายความเป็น่ช่าติำนั่�น่เองก็ได�	ได�เคยมีการยกเอาเร่�องนี่�ข่�น่พิจำารณาใน่สำหประช่าช่าติำ

ครั�งหน่่�ง	แลัะใน่ที�สุำดก็ได�มีมติำว่า	การที�จำะใช่�หลัักการกำาหน่ดใจำตำน่เอง	หร่อที�อังกฤษ

เรียกว่า	 Self-determination	 นั่�น่	 ใช่�สำำาหรับดิน่แดน่อาณานิ่คมเท่านั่�น่	 สำำาหรับ

ประเทศ์ที�มีความเป็น่ช่าติำอยา่งมั�น่คงถึาวรอย่้แลั�วนั่�น่	หลัักอัน่นี่�จำะน่ำามาใช่�ไม่ได�	เพราะ

จำะกลัายเป็น่ความคิดที�จำะแบ่งแยกดิน่แดน่ออกไป	 อย่างไรก็ตำามใน่ทางการเม่องนั่�น่

ได�มีการยยุงหร่อสำนั่บสำนุ่น่จำากตำา่งประเทศ์บ�าง	ภายใน่ประเทศ์บ�าง	โดยเหตุำผู้ลัต่ำางๆ	 

กัน่	 เพ่�อที�จำะใช่�หลัักอัน่นี่�แยกดิน่แดน่ส่ำวน่หน่่�งส่ำวน่ใดของช่าติำหร่อของประเทศ์ออก

ไปโดยใช่�หลัักอัน่นี่�	โดยแท�ที�จำริงแลั�ว	ใน่ทางกฎหมายก็ดี	ใน่ทางการเม่องก็ดี	ได�เป็น่

ที�ยอมรับแลัะเป็น่ที�ย่ดถ่ึอกัน่อย่างแน่่น่อน่ว่า	 สำำาหรับประเทศ์ที�มีความเป็น่ช่าติำเป็น่

อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่นั่�น่	 หลัักการกำาหน่ดใจำตำน่เองจำะน่ำามากล่ัาวอ�างไม่ได�	 อัน่นี่�เร่�อง

ความเป็น่ช่าติำ
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	 คำาว่าช่าติำนี่�	 เม่�อเดิมทีเดียวนั่�น่ไม่ได�พ้ดถ่ึงกัน่	 ถึ�าพ้ดก็มักจำะพ้ดถ่ึงกัน่ใน่ด�าน่

เช่่�อช่าติำ	ใน่เร่�องเช่่�อช่าติำ	(Race)	นี่�	แบบฟัอร์มของทางราช่การบางอัน่จำะมีหลังเหล่ัอ

ให�กรอกอย้่บ�างว่า	ช่่�ออะไร	อายุเท่าไร	นั่บถ่ึอศ์าสำน่าอะไร	สัำญช่าติำอะไร	เช่่�อช่าติำอะไร	

ขณะนี่�ร้�ส่ำกว่า	ปัญหาเช่่�อช่าติำเป็น่ปัญหาที�ระบุลังไปลัำาบากมากสำำาหรบัใน่โลักปจัำจุำบัน่	

หลัักที�ย่ดถ่ึอกัน่ทั�วไปเป็น่หลัักใน่เร่�องสัำญช่าติำ	 เพราะว่ามีกฎเกณฑ์์ทางกฎหมายที�

กำาหน่ดไว�แน่่น่อน่	 ส่ำวน่หลัักเช่่�อช่าติำนั่�น่พิส้ำจำน์่กัน่ยากมากว่า	 ใน่ขณะนี่�ใครมีเช่่�อช่าติำ

อะไรบ�าง	 เพราะว่าเผู่้าพัน่ธ์ุของมนุ่ษย์นั่�น่ได�ผู้สำมติำดต่ำอแลัะส่ำบเน่่�องกัน่มาหลัายช่่วง

แลัะหลัายลัักษณะจำน่กระทั�งกำาหน่ดลังไปอย่างแน่่น่อน่นั่�น่ลัำาบากมาก	

	 ใน่บางประเทศ์ถึ�าไปกล่ัาวถ่ึงเช่่�อช่าติำเขาจำะไม่เข�าใจำเลัย	อยา่งใน่สำหรัฐอเมริกา	

ถึ�าจำะกล่ัาวถ่ึงเช่่�อช่าติำก็คงจำะตำ�องบอกว่า	คน่นี่�มีเช่่�อช่าติำอังกฤษ	มีเช่่�อช่าติำอิตำาเลัยีน่	มี

เช่่�อช่าติำฝ่รั�งเศ์สำ	เช่่�อช่าติำนิ่โกร	หร่ออะไรอ่�น่	ซ่ึ่�งถ่ึอกัน่ว่าเป็น่การไม่ถ้ึกตำ�อง	แลัะการ

แบ่งแยกเช่่น่นั่�น่	 อาจำจำะเป็น่ม้ลัให�ฟั้องร�องดำาเนิ่น่คดีใน่ทางกฎหมายได�	 แม�แต่ำช่าตำิ

บางช่าติำที�เราคิดว่าคงจำะมีเช่่�อช่าติำอย่างช่าติำฝ่รั�งเศ์สำ	 จำริงๆ	 แลั�วไม่มี	 เพราะประเทศ์

ฝ่รั�งเศ์สำเองนั่�น่	คน่สัำญช่าติำฝ่รั�งเศ์สำมีที�มาจำากคน่หลัายเผู่้าพัน่ธ์ุมากผู้สำมกัน่	ที�เรียกว่า

เช่่�อช่าติำฝ่รั�งเศ์สำนั่�น่ไม่มี	เพราะฉัะนั่�น่คำาว่า	ช่าติำ	ที�เกิดใช่�กัน่ข่�น่ใน่ประเทศ์ฝ่รั�งเศ์สำ	เม่�อ

ประมาณ	200	กว่าปีนี่�	เกิดข่�น่ใน่ความหมายของคน่ที�จำะให�คน่นั่�น่รักแผู่้น่ดิน่ของตำน่	

แลัะร้�ว่าการที�ตำน่มารวมกัน่อย้่ใน่ผู่้น่แผู่้น่ดิน่นี่�	เรามีผู้ลัประโยช่น์่ร่วมกัน่	มีความเป็น่

มาอัน่ร่วมกัน่	แลัะตำ�องการที�จำะอย้่ร่วมกัน่ต่ำอไปใน่อน่าคตำ	

	 ต่ำอมาคำาว่า	ช่าตำ	ิที�ใช่�ใน่ความหมายนี่�ได�น่ำามาใช่�เป็น่การทั�วไป	แลัะเปน็่คำาที�ได�

มีอิทธิพลัใน่ทางการเม่องแลัะทางสัำงคมต่ำอมาใน่สำมัยนี่�เป็น่อัน่มาก	ใน่ขณะนี่�เรากล่ัาว

ได�ว่า	ความร้�ส่ำกใน่เร่�องช่าติำที�เรียกว่าช่าติำนิ่ยม	 (Nationalism)	 นั่�น่	 เป็น่ความร้�ส่ำกที�

มีความหมายที�สุำดใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	 ใน่โอกาสำต่ำอไปที�เราจำะกล่ัาวถ่ึง

อุดมการณ์	 เราจำะได�เปรียบเทียบด้ว่า	 ระหว่างช่าติำนิ่ยมกับอุดมการณ์นั่�น่	 อัน่ไหน่มี

อิทธิพลัใน่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์มากกว่ากัน่	แลัะมีใน่ลัักษณะใด

	 ความร้�ส่ำกใน่เร่�องช่าติำนิ่ยมนั่�น่	 ใน่ตำอน่ตำ�น่ได�เริ�มพ้ดถ่ึงกัน่ใน่ยุโรป	 เน่่�องจำาก

ความตำ�องการใน่เอกราช่แลัะเสำรีภาพแลัะตำ�องการที�จำะสำลััดอำาน่าจำที�มาบงการอย้เ่หน่่อ

กลุ่ัมช่น่ของตำน่หร่ออย้่เหน่่อประเทศ์ของตำน่	 ใน่ยุโรปสำมัยก่อน่นั่�น่มีศ์าสำน่จัำกร	 ซ่ึ่�งใช่�
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อำาน่าจำครอบคลุัมบรรดาเจำ�าครองน่ครต่ำางๆ	อย้	่บางครั�งก็มีอำาน่าจำของจัำกรพรรดิ	ซ่ึ่�งมี 

อำาน่าจำเหน่่อเจำ�าครองน่ครต่ำางๆ	 ส่ำวน่ประช่าช่น่นั่�น่อย้่ใน่ระบบที�เรียกว่าระบบฟิัวดัลั	

คน่ผู้้กพัน่ติำดอย้่กับแผู่้น่ดิน่	 ใครมาเป็น่เจำ�าของแผู่้น่ดิน่ก็เป็น่คน่ของคน่นั่�น่ไป	 ความ

ผู้้กพัน่ใน่ระบบฟัิวดัลั	 เป็น่ความผู้้กพัน่ระหว่างคน่ที�ติำดอย้่กับแผู่้น่ดิน่กับผู้้�ที�มาเป็น่

น่าย	 เพราะฉัะนั่�น่สำงครามที�เกิดข่�น่ใน่สำมัยฟิัวดัลันั่�น่	 จ่ำงเป็น่สำงครามที�ต่ำอส้ำ�ระหว่าง

หัวหน่�า	ถึ�าหากว่าหัวหน่�าแพ�	ประเทศ์นั่�น่ก็แพ�	คน่ที�อย่้ภายใตำ�การปกครองของหัวหน่�า

นั่�น่ก็แพ�	 ผู้้�ช่น่ะก็อาจำจำะกวาดตำ�อน่ผู้้�คน่ไป	 แลัะก็มีฐาน่ะเป็น่น่ายของประช่าช่น่ใน่ 

ดิน่แดน่นั่�น่ต่ำอไป	

	 แต่ำใน่ความหมายของคำาว่า	ช่าติำ	ซ่ึ่�งเกิดข่�น่ใน่ภายหลัังนั่�น่	ประช่าช่น่ไม่ได�ติำด

อย้่กับตัำวบุคคลัที�เป็น่ผู้้�ปกครอง	 คน่ผู้้กพัน่อย้่กับแผู่้น่ดิน่	 ผู้้กพัน่ต่ำอความร้�ส่ำกที�เป็น่

เอกลัักษณ์ของตำน่เอง	 ผู้้กพัน่อย้่กับระบอบการปกครองที�ตำน่เล่ัอกข่�น่มาเอง	 ผู้้กพัน่

อย้กั่บระบบกฎหมายที�ตำน่สำมัครใจำหร่อตำน่สำถึาปน่าข่�น่	หร่อตำน่ยอมรับใน่ลัักษณะหน่่�ง

หร่อลัักษณะใดก็แลั�วแต่ำที�จำะใช่�เป็น่กฎเกณฑ์์ของตำน่เอง	โดยสำรุปแลั�ว	คน่ใน่ช่าติำไม่ได�

ผู้้กพัน่อย้กั่บตัำวบุคคลั	แต่ำผู้้กพัน่อย้กั่บสำถึาบัน่ที�เรียกว่าช่าติำ	เม่�อมีความเป็น่ช่าติำเกิดข่�น่

นั่�น่	ลัักษณะอัน่เป็น่มโน่ธรรม	หร่ออัน่เป็น่ความร้�ส่ำกแลัะเป็น่ค่านิ่ยมที�ย่ดถ่ึอกัน่ก็ค่อ

ว่า	บุคคลัที�อย้่ใน่ช่าติำนั่�น่	จำะให�ความจำงรักภักดีที�ส้ำงสุำด	ความจำงรักภักดีต่ำอช่าติำนั่�น่จำะ

เหน่่อกว่าความจำงรักภักดีที�มีต่ำอบุคคลั	กลุ่ัมบุคคลั	หร่อสิำ�งอ่�น่ใดทั�งหมด	อย่างมนุ่ษย์

ธรรมดาจำะตำ�องจำงรกัภักดีต่ำอครอบครวั	อาจำจำะตำ�องจำงรกัภักดีต่ำอถิึ�น่กำาเน่ดิ	จำงรกัภักดี

ต่ำอหน่่วยหร่อองค์การที�สัำงกัดอย้่	 แต่ำใน่ความร้�ส่ำกทางช่าติำนิ่ยมอัน่เป็น่ความร้�ส่ำกของ

ความเป็น่ช่าติำนั่�น่ตำ�องการการเสีำยสำลัะส้ำงสุำด	การจำงรักภักดีส้ำงสุำดนั่�น่	การกระทำาแลัะ

ความมุ่งหมายของคน่ใน่ช่าติำจำะมุ่งเข�าไปรวมศ้์น่ย์ส้ำงสุำดอย้่ที�ช่าติำ	 แลัะจำะอย้่แค่ช่าติำ

ของตำัวเอง	 อัน่นี่�เป็น่ความร้�ส่ำกใน่เร่�องช่าติำนิ่ยมซ่ึ่�งประเทศ์แลัะรัฐบาลัของประเทศ์

ต่ำางๆ	 ความร้�ส่ำกช่าติำนิ่ยมเป็น่หัวใจำที�ประเทศ์ต่ำางๆ	 ย่ดถ่ึอเป็น่หลัักกำาหน่ดน่โยบาย

แลัะดำาเนิ่น่การทางการเม่องระหว่างประเทศ์	 การโจำมตีำใดๆ	 ที�มาจำากภายน่อกเพ่�อ

มาโจำมตีำประเทศ์ของตำน่หร่อช่าติำของตำน่ก็ถ่ึอว่าเป็น่การโจำมตีำตำน่เอง	 ซ่ึ่�งจำะตำ�องต่ำอส้ำ�	

ใน่บางครั�งประเทศ์ของเราอาจำจำะเล่ัอกทางเดิน่ผิู้ดพลัาดที�จำะตำ�องแก�ไข	 แต่ำจำะเล่ัอก

ทางเดิน่ที�ผิู้ดหร่อใน่ทางเดิน่ที�ถ้ึก	ความร้�ส่ำกใน่ทางช่าติำนิ่ยมจำะบอกเราว่า	นั่�น่ค่อช่าติำ
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ของเราตำามที�ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า	My	country	 right	or	wrong	 ค่อ	ไม่ว่าจำะ

ผิู้ดหร่อจำะถ้ึก	 ประเทศ์ก็ยังคงเป็น่ประเทศ์ของข�าพเจำ�าอย้่นั่�น่เอง	 ใน่การดำาเนิ่น่การ

ทางการเม่องระหว่างประเทศ์ก็ถ่ึอหลัักเช่่น่นี่�

	 มีช่าติำนิ่ยมบางลัักษณะที�ใช่�กัน่ใน่ความหมายที�เกิน่เลัยออกไป	 เช่่น่ว่าโดย

เฉัพาะอย่างยิ�งใน่การที�จำะมองหร่อถ่ึอว่าคน่อ่�น่เป็น่ศั์ตำร้ไปหมด	 ค่อ	 แสำดงความรัก

ช่าติำออกไปโดยถ่ึอว่าคน่อ่�น่เป็น่ศั์ตำร้อัน่นี่�เป็น่การที�น่ำาเอาอารมณ์เข�ามาบวกกับความ

ร้�ส่ำกรักช่าติำใน่ลัักษณะที�ใน่บางครั�งไม่สำ้�จำะเป็น่การถ้ึกตำ�องทีเดียว	เพราะว่าอาจำจำะมาก

ไปก็ได�

	 ความเป็น่ช่าตำินั่�น่	 ใน่ทางปฏิิบัติำจำริงๆ	 แลั�ว	 บางทีจำะมีการแสำดงออกโดย

สัำญลัักษณ์	 เช่่น่	 ธงช่าติำของเรา	 ถึ�าเราพิจำารณาแต่ำเพียงว่าธงนั่�น่เป็น่แต่ำเพียงผู้�าผู่้น่

หน่่�ง	ก็คงจำะไม่มีความหมายอะไร	แต่ำเม่�อเป็น่ผู้�าผู่้น่สีำ�เหลีั�ยมมีแถึบสีำแดง	สีำขาว	แลัะ

สีำน่ำ�าเงิน่อย้ต่ำรงกลัาง	ก็จำะมีความหมายทัน่ที	ความหมายเหล่ัานี่�จำะทำาให�เราเกิดความ

ร้�ส่ำกบางสิำ�งบางอย่าง	ความหมายของธงซ่ึ่�งเป็น่สัำญลัักษณ์นั่�น่	โดยเฉัพาะเม่�อไปอย้่ใน่

ต่ำางประเทศ์หร่อมีการปน่เปอย้กั่บคน่	ธงจำากประเทศ์อ่�น่หร่อสัำญลัักษณ์ของประเทศ์

อ่�น่แลั�ว	เราจำะเกิดความร้�ส่ำกว่า	อัน่นั่�น่เป็น่สัำญลัักษณ์ของประเทศ์ของเรา	ถึ�าธงอัน่นั่�น่

ถ้ึกชั่กข่�น่หร่อได�รับความเคารพ	เราก็ดีใจำ	ถึ�าธงอัน่นั่�น่ได�รับการเหยียบยำ�าหร่อทำาลัาย	

เราก็จำะเกิดความร้�ส่ำกที�ไม่พอใจำ	 แลัะใน่บางทีอาจำจำะถ่ึงกับต่ำอส้ำ�เพ่�อป้องกัน่เกียรติำ	

ป้องกัน่ศั์กดิ�ศ์รีก็ได�

	 ที�ได�กล่ัาวมานี่�เป็น่การอธิบายเร่�องช่าติำโดยทั�วๆ	 ไปว่า	 ช่าติำที�เราพ้ดนั่�น่

หมายความถ่ึงอะไร	เพราะใน่การที�จำะกล่ัาวถ่ึงความมั�น่คงของช่าติำก็ดี	หร่อประโยช่น์่

ของช่าตำิก็ดี	 เราจำะตำ�องเข�าใจำว่า	 ประโยช่น์่ของใครที�เรียกว่าเป็น่ประโยช่น์่ของช่าติำ	

ความมั�น่คงของช่าติำก็ความมั�น่คงของใคร	 ซ่ึ่�งคิดว่าคงพอจำะสำรุปให�ความกระจ่ำางได�

บ�างใน่ความหมายของคำาว่าช่าติำ	 ซ่ึ่�งเป็น่หลัักแกน่ประการสำำาคัญประการแรกของ

การเม่องระหว่างประเทศ์
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อำานำาจำอธิิปไตย์ 
•

	 ต่ำอไปจำะพยายามอธิบายถึ่งเร่�องของคำาว่า	 อำาน่าจำอธิปไตำย	 ซ่ึ่�งใช่�ใน่หลัาย

ความหมายที�ใกลั�เคียงกัน่	 ตัำ�งแต่ำศ์ตำวรรษหร่อสำองศ์ตำวรรษที�แลั�ว	 มีนั่กปราช่ญ์หลัาย

ท่าน่	เช่่น่	โบแดง	(Bodin)	ฮึอบส์ำ	(Hobbes)	หร่อออสำติำน่	(Austin)	ได�พยายามที�ให�

คำานิ่ยามศั์พท์ของคำาว่า	อำาน่าจำอธิปไตำย	ว่าเป็น่อย่างไร

	 ใน่รัฐธรรมน้่ญของเรามีบัญญัติำไว�ใน่มาตำรา	 3	 ว่า	 อำาน่าจำอธิปไตำยนั่�น่มาจำาก

ปวงช่น่ช่าวไทย	แลัะใน่มาตำรา	54	ว่าด�วยแน่วน่โยบายแห่งรัฐนั่�น่	ไม่ได�กล่ัาวถ่ึงคำาว่า	

อำาน่าจำอธิปไตำย	โดยตำรง	แต่ำได�กล่ัาวถ่ึงคำาว่า	เอกราช่แลัะบ้รณภาพแห่งอาณาเขตำ	ใน่

มาตำรา	 56	 ว่าด�วยแน่วน่โยบายแห่งรัฐ	 ได�กล่ัาวถ่ึงเอกราช่	 เร่�องความมั�น่คงของรัฐ	

แลัะประโยช่น์่แห่งช่าติำ	ซ่ึ่�งทุกรัฐบาลัตำ�องยด่ถ่ึอเป็น่หลัักใน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย	อีกอัน่

หน่่�งที�เป็น่ที�น่่าสัำงเกตำ	ค่อ	มีการใช่�คำาว่า	อธิปไตำยของช่าติำ	นี่�ใน่ประมวลักฎหมายอาญา

ใน่มาตำรา	119	ซ่ึ่�งมีข�อความว่า	“ผู้้�ใดกระทำาการเพ่�อให�ราช่อาณาจัำกรส่ำวน่หน่่�งส่ำวน่ใด	

ตำกไปอย้ใ่ตำ�อำาน่าจำอธิปไตำยของรัฐต่ำางประเทศ์	หร่อเพ่�อให�เอกราช่ของรัฐเส่ำ�อมเสีำยไป	

ตำ�องระวางโทษประหารชี่วิตำหร่อจำำาคุกตำลัอดชี่วิตำ”	กฎหมายอาญาใน่มาตำรานี่�ถึ�าเราด้ 

เผิู้น่ๆ	 ก็น่่าจำะเข�าใจำได�	 แต่ำสำำาหรับผู้้�ที�ปฏิิบัติำงาน่จำริงๆ	แลั�ว	ประมวลักฎหมายอาญา 

ฉับับนี่�ได�เป็น่สิำ�งที�เต่ำอน่ใจำอย้เ่สำมอใน่การปฏิิบัติำงาน่	 ไม่ใช่่แต่ำว่าเราจำะเล่ัอกทางเดิน่ที�

ถ้ึกตำ�องที�ดีที�สุำดสำำาหรบัประเทศ์เทา่นั่�น่	แต่ำว่าเป็น่เร่�องที�ถึ�าเราทำาผิู้ดพลัาดลังไป	ทำาให�

อธิปไตำยของช่าตำติำ�องเส่ำ�อมเสำยีไป	ไปตำกอย้่ภายใตำ�อำาน่าจำอธปิไตำยของผู้้�อ่�น่	หร่อทำาให�

เอกราช่ของช่าติำตำ�องเส่ำ�อมเสีำยไป	ตำ�องระวางโทษมีอย้่	 2	สำถึาน่เท่านั่�น่	 ค่อ	ประหาร

ชี่วิตำ	 กับจำำาคุกตำลัอดชี่วิตำ	 ซ่ึ่�งอัน่นี่�เป็น่เร่�องที�นั่กการเม่องบางท่าน่ยังอาจำจำะไม่มอง

ลังไปให�ล่ักว่ามัน่มีอายุความ	ซ่ึ่�งน่าน่มากทีเดียว	ถึ�าหากกระทำาการปรากฏิว่ากระทำา

ความผิู้ดเช่่น่นั่�น่

	 ใน่กฎหมายทั�ง	 2	 อัน่ที�ผู้มกลั่าวอ�างถึ่ง	 จำะเป็น่กฎหมายรัฐธรรมน้่ญก็ดี	

กฎหมายอาญาโดยถ่ึอหลัักว่าจำะตำ�องตีำความโดยเคร่งครัดก็ดีนั่�น่	ไม่ได�ให�นิ่ยามศั์พท์ไว�

ว่า	อำาน่าจำอธิปไตำยค่ออะไร	เอกราช่ค่ออะไร	เพราะฉัะนั่�น่ยังเป็น่ปัญหาอย้่ว่า	หากคดี
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ข่�น่ส่้ำศ์าลัหร่อมีการพิจำารณาโทษจำะพิจำารณากัน่ว่า	อำาน่าจำอธิปไตำยนั่�น่ค่ออะไร	ที�มา

บรรยายวัน่นี่�ไม่ได�มาบรรยายใน่เร่�องของกฎหมาย	 แต่ำมาบรรยายถ่ึงใน่ลัักษณะทาง

รัฐศ์าสำตำร	์เพราะฉัะนั่�น่จำะอธบิายภายใน่ทางรฐัศ์าสำตำร	์แลัะความร้�ใน่ทางกฎหมายใน่

เร่�องนี่�โดยที�ยงัไม่มีแน่วคำาพิพากษาหร่อแน่วบรรทัดฐาน่	ก็ตำ�องคอยฟัังผู้้�ที�เป็น่ปราช่ญ์

ใน่ทางกฎหมายวิเคราะห์ใน่เร่�องนี่�ต่ำอไป

	 สำำาหรับใน่ทางรัฐศ์าสำตำร์	 หร่อใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	 แลัะใน่ทาง 

การท้ตำนั่�น่	คำาว่า	อำาน่าจำอธิปไตำย	ใช่�กัน่ใน่หลัายลัักษณะอย่างที�กล่ัาวแลั�วใน่ตำอน่ตำ�น่	 

ใน่ลัักษณะแรกนั่�น่ใช่�กัน่ใน่ความหมายบุคคลัหร่อสำถึาบัน่ที�ใช่�อำาน่าจำส้ำงสุำด	 คำาว่า	 

ใช่�อำาน่าจำส้ำงสุำด	 นี่�ก็หมายความถ่ึงว่าใช่�อำาน่าจำเด็ดขาดโดยไม่ข่�น่อย้่กับอำาน่าจำอ่�น่ใด	 

ใน่สำมัยที�เรามีการปกครองโดยแบบระบอบสำมบ้รณาญาสิำทธิราช่ย์	 ผู้้�ใช่�อำาน่าจำส้ำงสุำด 

ใน่ขณะนั่�น่	 ค่อ	 พระมหากษัตำริย์	 แต่ำใน่สำมัยที�เราเปลีั�ยน่แปลังมาเป็น่ระบอบ

รัฐธรรมน้่ญ	เราก็ถ่ึอว่าอำาน่าจำอธิปไตำยนั่�น่มาจำากปวงช่น่ช่าวไทย	แต่ำอัน่นี่�เป็น่ความ-

หมายที�จำะร้�ส่ำกว่าใช่�กัน่ใน่ความหมายทางด�าน่ภายใน่ประเทศ์	ทางด�าน่ภายใน่ประเทศ์

นั่�น่ก็หมายความถึง่ว่าอำาน่าจำอธิปไตำยนั่�น่เป็น่อำาน่าจำของรัฐ	ซ่ึ่�งได�รับมอบหมายมาจำาก

ประช่าช่น่อีกทอดหน่่�งเพ่�อใช่�อำาน่าจำบริหาร	ใช่�อำาน่าจำนิ่ติำบัญญัติำ	ใช่�อำาน่าจำตุำลัาการ	ใน่

การปกครองประเทศ์	แต่ำใน่ความหมายของคำา	อธิปไตำย	โดยแท�จำริง	โดยทั�วๆ	ไปนั่�น่

หมายความถ่ึงความเป็น่ตัำวของตัำวเอง	ที�มีเสำรีภาพที�จำะเล่ัอกดำาเนิ่น่การ	เล่ัอกที�จำะรับ

หร่อเล่ัอกที�จำะไม่รับการกระทำาหร่อทางเล่ัอกอัน่หน่่�งอัน่ใด	อาจำจำะมีการแบ่งแยกออก

ไปได�ว่า	อำาน่าจำอธิปไตำยนั่�น่มีอย้	่2	ด�าน่	ด�าน่หน่่�งเป็น่ด�าน่ภายใน่ประเทศ์	อีกด�าน่หน่่�ง

เป็น่ด�าน่ภายน่อกประเทศ์

	 ใน่ด�าน่ภายใน่ประเทศ์นั่�น่	อำาน่าจำอธปิไตำยหมายความถึง่อำาน่าจำที�รัฐหน่่�งหร่อ 

ผู้้�ใช่�อำาน่าจำปกครองใน่รัฐหน่่�ง	จำะเล่ัอกใช่�ระบอบการปกครองอย่างไรก็ได�ใน่ประเทศ์ของ 

ตำน่เอง	เล่ัอกดำาเนิ่น่น่โยบายอย่างหน่่�งอย่างใดก็ได�ใน่ประเทศ์ของตำน่เอง	รัฐมีอำาน่าจำ

เหน่่อดิน่แดน่ที�เป็น่ของรัฐที�เป็น่ของประเทศ์ของตำน่	ผู้้�อ่�น่จำะล่ัวงลัำ�าเข�ามาหร่อแม�แต่ำ

ผู่้าน่โดยไม่ได�รับอนุ่ญาตำไม่ได�	 ประเทศ์มีสิำทธิที�จำะกำาหน่ดให�คน่เข�าบ�าน่เข�าเม่องก็ได�	

ไม่ยอมก็ได�	น่อกจำากมีสิำทธิเหน่่อดิน่แดน่แลั�ว	รัฐมีอำาน่าจำเหน่่อบุคคลัที�อย้่ใน่ดิน่แดน่

ทุกคน่	ไม่วา่จำะเป็น่คน่ไทยหร่อคน่ต่ำางประเทศ์	แลัะมีอำาน่าจำเหน่่อคน่ไทยทุกคน่	ไม่วา่
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จำะอย้ใ่น่ประเทศ์หร่อต่ำางประเทศ์	สิำทธิอำาน่าจำอธิปไตำยเหล่ัานี่�มีข�อยกเว�น่อย้บ่�าง	โดย

หลัักกฎหมายระหวา่งประเทศ์แลัะประเพณนิี่ยมระหวา่งประเทศ์	หร่อเพ่�อเหตำผุู้ลับาง

ประการ	แต่ำก็มีแต่ำเพียงเล็ักน่�อย	โดยหลัักทั�วไปแลั�ว	อำาน่าจำของรัฐเหน่่อดิน่แดน่ของ

ตำน่เองนั่�น่เป็น่อำาน่าจำที�เด็ดขาด	 แลัะการมีอำาน่าจำเหน่่อบุคคลัของช่าตำิของตัำวเองนั่�น่	

มีอย้่แม�เม่�อบุคคลัออกไปอย่้ต่ำางประเทศ์	 อำาน่าจำของรัฐก็ติำดตำามไปนั่�น่	 อาจำเป็น่ไป

ใน่ร้ปของการให�ความคุ�มครอง	เป็น่การด้แลัผู้ลัประโยช่น์่	แลัะการกำาหน่ดหน่�าที�บาง

ประการที�มีอย้่ต่ำอประเทศ์ของตำน่	ถ่ึงแม�ว่าใน่ขณะที�อย้่ใน่ต่ำางประเทศ์นั่�น่	รัฐยังอาจำ

จำะใช่�อำาน่าจำบงัคับไม่ได�	แต่ำว่าเม่�อท่าน่กลัับเข�ามา	ทางรฐัก็มีอำาน่าจำใน่ทางกฎหมายที�

จำะบังคับท่าน่ให�ปฏิิบัติำตำามหน่�าที�ตำามกฎหมายได�

	 อีกด�าน่หน่่�ง	 ใน่ทางตำ่างประเทศ์	 อำาน่าจำอธิปไตำยหมายถึ่งความเป็น่เอกราช่	

แลัะความเป็น่อิสำระไม่ข่�น่อย้่กับประเทศ์อ่�น่	 หลัักนี่�ทำาให�เกิดคำาถึามข่�น่ใน่ทาง 

การเม่องระหว่างประเทศ์ว่า	จำริงหร่อที�รัฐมีอธิปไตำยอยา่งแท�จำริง	ที�ว่าแต่ำลัะช่าติำแต่ำลัะ

ประเทศ์เป็น่เอกราช่	 ค่อ	 ไม่ข่�น่กับใคร	 จำริงแค่ไหน่	 ถึ�าเอกราช่หมายความถ่ึงคำาว่า	

Independence	 แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่ก็พ่�งพาอาศ์ัยซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่ตำามหลััก	 Interde-

pendence	อัน่ไหน่จำะถ้ึก	คำา	2	คำานี่�ไปกัน่ได�หร่อไม่	ใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์

แลั�ว	คำา	2	คำานี่�ไปด�วยกัน่	ใน่ทางด�าน่หน่่�ง	ประเทศ์มีเอกราช่ไม่ข่�น่อย้่กับใคร	ไม่ฟััง

คำาสัำ�งใคร	 น่อกจำากสิำ�งที�ตำน่เห็น่ดีเห็น่ช่อบที�จำะดำาเนิ่น่การตำามที�ตำน่เล่ัอก	 แต่ำใน่ขณะ

เดียวกัน่ก็เป็น่ความเปน็่จำรงิใน่ทางความสำมัพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์วา่	ประเทศ์ตำา่งๆ	ใน่

โลักนั่�น่ตำ�องติำดต่ำอเกี�ยวข�องซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	ความจำำาเป็น่ที�จำะตำ�องติำดต่ำอเกี�ยวข�องซ่ึ่�งกัน่

แลัะกัน่นั่�น่อาจำจำะเป็น่โดยลัักษณะทางภ้มิศ์าสำตำร์	บ�าน่ใกลั�เร่อน่เคียงก็ตำ�องไปมาหาส่้ำ	

เสำ�น่เขตำแดน่ที�ลัากนั่�น่ก็ไม่สำามารถึกีดกั�น่การติำดต่ำอกัน่ได�อย่างเต็ำมที�ร�อยเปอร์เซ็ึ่น่ต์ำ

ทีเดียว	 อย่างแม่น่ำ�าโขงของเราที�เป็น่อาณาเขตำแบ่งระหว่างประเทศ์ไทยกับประเทศ์

ลัาวนั่�น่	แท�ที�จำริงแลั�วก็ไม่สำามารถึที�จำะตัำดไม่ให�ประช่าช่น่ทั�งสำองข�าง	 มีการติำดต่ำอกัน่ 

ใน่ทางหน่่�งทางใดได�	 แม�จำะมีอุปสำรรคตำ�องติำดต่ำอกัน่บ�าง	 น่อกจำากนั่�น่	 ใน่ภาวะ 

ของเทคโน่โลัยแีลัะความก�าวหน่�าของวิทยาการใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	การส่ำ�อสำารการคมน่าคม

ได�ถ้ึกน่ำาไปเป็น่เคร่�องม่ออัน่หน่่�งใน่ทางการเม่องเพ่�อที�จำะส่ำงการประช่าสัำมพัน่ธ์	 

การส่ำ�อ	แลัะการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	อาจำจำะไปถ่ึงขั�น่การยยุง	การปล่ัอยข่าวข�ามแดน่กัน่ได�	
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การที�ติำดต่ำอเกี�ยวข�องกัน่ใน่ระหว่างประเทศ์นั่�น่ก็มีอย้่เสำมอ	ใน่แง่ของการพ่�งพาอาศั์ย

กัน่	ก็พ่�งพาอาศั์ยกัน่ทั�งใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	ใน่ทางทหาร	ทำาไมตำ�องพ่�งพาอาศั์ย	ก็เพราะ

ปัจำจุำบัน่นี่�	 แม�แต่ำใน่ทางด�าน่อาวุธก็จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องซ่ึ่�อ	 จัำดหามาจำากประเทศ์อ่�น่	 ใน่

ทางด�าน่บุคคลัก็แลักเปลีั�ยน่พบปะกัน่	ส่ำงคน่ไปศ่์กษาหร่อฝึ่กใน่ต่ำางประเทศ์	เพ่�อที�จำะ

น่ำาเอาสิำ�งที�เป็น่ประโยช่น์่มาใช่�	อัน่นี่�เป็น่สิำ�งที�มองเห็น่กัน่ได�อย้่	ใน่ปัจำจุำบัน่นี่�ความเป็น่

จำริงนั่�น่จ่ำงมีอย้่ทั�ง	2	ด�าน่	ใน่อีกด�าน่หน่่�ง	อธิปไตำยหมายถ่ึงเอกราช่	ค่อ	มีความเป็น่ตัำว

ของตัำวเอง	ส่ำวน่ใน่อีกด�าน่หน่่�งนั่�น่	ความเป็น่จำริงของโลักที�ประเทศ์ต่ำางๆ	จำำาเป็น่ตำ�อง

พ่�งพาอาศั์ยซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	การหมุน่เวียน่ของสิำน่ค�า	ของบริการ	ของแรงงาน่	ของการ

ท่องเที�ยว	การถ่ึายทอด	เทคโน่โลัยี	การใช่�เงิน่ตำราของต่ำางประเทศ์	เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องที�

มีอย้่ใน่ชี่วิตำประจำำาวัน่ของโลักใน่ปัจำจุำบัน่นี่�

ประโย์ชนำ์ของชาต ิ
•

	 ต่ำอไปเป็น่เร่�องที�เป็น่หัวใจำของการกำาหน่ดแลัะการดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	

ได�แก่	เร่�องของประโยช่น์่แห่งช่าติำ	(National	interest)	ใน่เร่�องประโยช่น์่ของช่าติำ	ซ่ึ่�ง

เป็น่หลัักแกน่สำำาคัญอีกประการหน่่�งของการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่จำะได�พิจำารณา

ใน่ประการแรกว่า	 ใครเป็น่คน่กำาหน่ดว่า	 อัน่ไหน่เป็น่ประโยช่น์่แห่งช่าติำหร่อไม่	 ใน่

ประการที�สำอง	กำาหน่ดอย่างไร	แลัะใน่ประการที�สำาม	ปัญหาใน่การกำาหน่ดว่า	อะไร

ค่อประโยช่น์่ของช่าติำ

	 ใน่การกำาหน่ดน่โยบาย	 ดำาเนิ่น่วิเทโศ์บาย	 แลัะการดำาเนิ่น่การทางการเม่อง

ระหว่างประเทศ์นั่�น่	 เราพ้ดอย้เ่สำมอว่าได�กระทำาไปโดยยด่ถ่ึอหลัักประโยช่น์่แห่งช่าติำ

หร่อ	National	 interest	เป็น่หลััก	ผู้้�ที�กำาหน่ดค่อใคร	ผู้้�ที�กำาหน่ดนั่�น่จำริงๆ	แลั�ว	ใน่

ทางปฏิิบัติำรัฐบาลัเป็น่ผู้้�กำาหน่ด	คน่อ่�น่กำาหน่ดได�หร่อไม่	ได�	แต่ำยงัคงกำาหน่ดใน่ลัักษณะ

ที�เป็น่ความเหน็่ที�รัฐบาลัจำะเอาไปฟัังกไ็ด�	หร่อรัฐบาลัอาจำจำะฟัังแลั�วไม่น่ำามาพิจำารณา	

หร่อพิจำารณาแลั�วลัะเลัยไป	หร่อมองข�ามไปไม่ให�ความสำำาคัญก็ได�	ทำาไมถ่ึงเป็น่เฉัพาะ

รัฐบาลัที�เป็น่ผู้้�พิจำารณา	 ก็เพราะเหตุำว่ารัฐบาลัได�รับมอบหมายให�เป็น่ผู้้�ไปทำาหน่�าที�

ปกครองประเทศ์	แลัะใน่การที�จำะเป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์	ใน่การติำดต่ำอหร่อดำาเนิ่น่-

การทางการเม่องกบัประเทศ์อ่�น่	การดำาเน่นิ่การใน่ด�าน่การตำา่งประเทศ์นั่�น่เป็น่อำาน่าจำ
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ของฝ่่ายบริหาร	เม่�อเป็น่ฝ่่ายบริหาร	หัวหน่�าฝ่่ายบริหารก็ค่อรัฐบาลั	ใน่ทางปฏิิบัติำนั่�น่	

รัฐบาลักำาหน่ดข่�น่มาโดยถ่ึอหลัักอะไรวา่อะไรเปน็่ประโยช่น์่แห่งช่าตำ	ิอัน่นี่�ก็กล่ัาวได�วา่ 

รัฐบาลัไม่ได�กำาหน่ดข่�น่มาลัอยๆ	ไม่ใช่่ว่าน่่กว่า	อะไรเป็น่ประโยช่น์่แห่งช่าติำข่�น่มาเฉัยๆ	 

โดยไม่มีเหตุำผู้ลัหร่อไม่คิดคำาน่วณ	 สิำ�งที�จำะตำ�องคำาน่่งถ่ึงมีอย้่หลัายด�าน่	 รัฐบาลัจำะ

ตำ�องคำาน่่งถ่ึงอะไรบ�าง	 ก็คำาน่่งถ่ึงว่า	 อะไรที�จำะให�คุณให�ประโยช่น์่ต่ำอประเทศ์	 คำาน่่ง

ถ่ึงว่า	 ใน่ประวัติำศ์าสำตำร์ก็ดี	 หร่อความเป็น่ช่าติำของเราก็ดี	 เราตำ�องการอะไร	คำาน่่งถ่ึง

มติำมหาช่น่ว่า	 ความร้�ส่ำกของประช่าช่น่ตำ�องการอะไร	 ก็มีเร่�องซ่ึ่�งจำะได�พิจำารณากัน่

อีกครั�ง	 เม่�อกล่ัาวถึ่งการกำาหน่ดน่โยบายตำ่างประเทศ์ใน่โอกาสำหน่�า	 ซ่ึ่�งขณะนี่�ผู้มให� 

คำาตำอบแต่ำเพียงวา่	ตัำวหลัักซ่ึ่�งเป็น่ตัำวกำาหน่ดน่โยบายตำา่งประเทศ์นั่�น่	ค่อ	รัฐบาลั	ส่ำวน่

วิธีการที�จำะกำาหน่ดข่�น่ใน่วงการของรัฐบาลัอย่างไร	แลัะคน่อ่�น่มีส่ำวน่มีเสีำยงใน่การช่่วย

รัฐบาลักำาหน่ดน่โยบายมีอย่างไรนั่�น่	จำะรอไว�พิจำารณาใน่โอกาสำต่ำอไป	

	 ใน่ขณะนี่�เราจำะมาพิจำารณาถ่ึงว่า	ที�เรียกว่า	ประโยช่น์่แห่งช่าติำ	นั่�น่เป็น่ประโยช่น์่ 

ของใคร	 ก็คงตำ�องเป็น่ประโยช่น์่ของประช่าช่น่แน่่น่อน่	 เพราะเราแยกพิจำารณาออก

ไปแลั�วว่า	ช่าติำค่ออะไร	เป็น่ประโยช่น์่เกี�ยวกับดิน่แดน่ของเราแน่่น่อน่	เป็น่ประโยช่น์่ 

เกี�ยวกับระบอบการปกครอง	ค่านิ่ยม	อำาน่าจำอธิปไตำยของเราแน่่น่อน่	เป็น่ประโยช่น์่

เกี�ยวกับการธำารงไว�ซ่ึ่�งเอกลัักษณ์ของเรา	ความเป็น่สำมมติำของประเทศ์ไทย	ค่อ	ความ

เป็น่ไทย	 ส่ำงเสำริมวัฒน่ธรรม	 เกียรติำภ้มิของประเทศ์ไทยอัน่นี่�ก็เป็น่ประโยช่น์่ของ

ประเทศ์แน่่น่อน่	แต่ำโดยสำรุปแลั�วที�เรียกว่า	ผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์	นั่�น่มีหลัักสำำาคัญ

ที�จำริงๆ	อย้่ดังนี่�

	 ประการแรก	การือย่้้รือดปลอดภัย้ข่องชาติ่	หร่อหลัักที�ภาษาอังกฤษเรียกว่า	

Self-preservation	ค่อ	ทำาอย่างไรให�ช่าติำอย้ร่อดใน่ฐาน่ะที�เป็น่ช่าติำเอกราช่	การอย้่

รอดของช่าติำรวมไปถ่ึงการมีเอกราช่อธิปไตำย	การมีบ้รณภาพทางอาณาเขตำที�สำมบ้รณ์	

ไม่ถ้ึกเฉ่ัอน่ไม่ถ้ึกทำาลัายออกไป	 ไม่ถ้ึกรุกลัำ�า	 ไม่ถ้ึกลัดอำาน่าจำของรัฐที�จำะใช่�อำาน่าจำ

อธิปไตำยออกไป

	 ประการที�	2 ความ้มั้�นคงข่องชาติ่	ซ่ึ่�งจำะได�พจิำารณาตำอ่ไปใน่หวัข�อความมั�น่คง

ของช่าติำโดยเฉัพาะ

	 ประการที�	 3	ความ้เจริืญข่องชาติ่ หร่อการพัฒน่าประเทศ์	 ทั�งใน่ทางวัตำถุึ	

แลัะใน่ทางอ่�น่ที�ไม่ใช่่วัตำถุึด�วย



การทููตและการระหว่่างประเทูศ48

	 แลัะประการที�	4	เกีย้รืติ่ภ้มิ้ข่องชาติ่	ที�มีความสำำาคัญด�วยเช่่น่กัน่

	 ปัญหาที�สำมควรได�เข�าใจำใน่เบ่�องตำ�น่	 ค่อ	 ที�เรียกว่าประโยช่น์่ของช่าติำนั่�น่	 ทั�ง

ประโยช่น์่รวมแลัะประโยช่น์่เฉัพาะเร่�อง	ประโยช่น์่ของช่าติำที�มีอย้ม่ากมายหลัายเร่�อง	

สิำ�งนั่�น่หร่อสิำ�งนี่�ก็อาจำจำะเปน็่ประโยช่น์่ของประเทศ์ช่าตำ	ิอาจำเปน็่ประโยช่น์่ทางการเม่อง	 

ประโยช่น์่ทางเศ์รษฐกิจำ	 ประโยช่น์่ของประช่าช่น่	 ประโยช่น์่เกี�ยวกับเกียรติำภ้มิของ

ประเทศ์	 เป็น่ประโยช่น์่ใน่ทางดิน่แดน่ของประเทศ์ซ่ึ่�งมีอย้่หลัายด�าน่	 แต่ำใน่หลัายๆ	

ด�าน่นั่�น่จำำาเป็น่ตำ�องประสำาน่เพ่�อที�จำะรวมว่ากำาหน่ดว่า	 อะไรเป็น่ประโยช่น์่รวมของ

ประเทศ์ช่าติำ	

	 ปัญหาที�เกิดข่�น่ใน่การพิจำารณาใน่ปัญหาแรก	ค่อ การืจัดลำาดับความ้สู้ำาคัญ 

(Priority) ข่องปรืะโย้ชน์ข่องชาติ่	เพราะเม่�อประโยช่น์่ของช่าติำมีอย้่หลัายๆ	อย่าง	

เราก็จำำาเป็น่ที�จำะเล่ัอกว่า	 ประโยช่น์่อัน่ไหน่มีความสำำาคัญเป็น่อัน่ดับแรกที�จำะตำ�องคิด

คำาน่วณ	แลัะเร่�องการจัำดลัำาดับความสำำาคัญนี่�เป็น่เร่�องใหญ่เร่�องหน่่�งที�มีการโตำ�แย�งกัน่

ใน่ทางการเม่องภายใน่ประเทศ์	 ใน่การกำาหน่ดน่โยบายต่ำางประเทศ์	พรรคการเม่อง

หน่่�งหร่อบุคคลัคน่หน่่�งอาจำจำะเห็น่ว่า	 เร่�องนี่�มีความสำำาคัญที�รัฐบาลัจำะตำ�องทุ่มความ

สำน่ใจำ	แต่ำบุคคลัอ่�น่หร่อพรรคการเม่องอ่�น่อาจำเห็น่ว่าควรจำะให�ความสำน่ใจำแก่เร่�องโน่�น่	

พ้ดถ่ึงความสำน่ใจำจำริงๆ	นั่�น่	เราควรจำะทุ่มให�ทุกๆ	เร่�องเท่าที�เราจำะทุ่มให�ได�	แต่ำโดยที�

ประเทศ์ๆ	หน่่�งมีทรัพยากรจำำากัด	ไม่ว่าจำะเป็น่ทรัพยากรบุคคลั	ทรัพยากรใน่ทางวัตำถุึ	

หร่อแม�ทรัพยากรใน่ทางปัญญา	หร่อทรัพยากรใน่ทางเวลัาต่ำางก็มีอย้่จำำากัด	เม่�อมีอย้่

จำำากัดเช่่น่นี่�	 ก็จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องคำาน่วณลัำาดับความสำำาคัญของบรรดาประโยช่น์่หลัายๆ	 

อัน่	 ก็จำะเล่ัอกเอาว่า	 อัน่ไหน่มีความสำำาคัญเป็น่อัน่ดับแรก	 แลัะอัน่ไหน่เป็น่อัน่ดับ 

รองๆ	ลังไป	ทำาน่องเดียวกับว่า	เรามีเงิน่อย้่จำำาน่วน่จำำากัด	เราตำ�องการของหลัายอย่าง	

เราตำ�องการเส่ำ�อผู้�า	เราตำ�องการเรียน่หนั่งส่ำอ	เราตำ�องการรองเท�า	เราตำ�องการสิำ�งประดับ	

เราตำ�องการยารักษาโรค	 เหลั่านี่�คิดว่า	 อัน่ไหน่มีความสำำาคัญเป็น่อัน่ดับแรก	 เราตำ�อง

จัำดสำรรจำากทรัพยากรเท่าที�เรามีอย้่	

	 ปัญหาใน่ทางปฏิิบัติำ	ค่อ	การจำดัอัน่ดับความสำำาคัญอัน่นี่�ทำาให�เกิดข�อโตำ�แย�งกัน่

ได�	 ซ่ึ่�งเป็น่การยากเหม่อน่กัน่ที�จำะวินิ่จำฉััยลังไปแน่่น่อน่ว่ามีเกณฑ์์อัน่ใดที�จำะวินิ่จำฉััย

ว่าถ้ึกหร่อผิู้ด	อย่างสำมมติำว่า	รัฐบาลัให�ความสำำาคัญใน่ขณะนี่�ว่าให�ความมั�น่คงมีความ



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 49

สำำาคัญเป็น่อัน่ดับแรก	 จ่ำงตำ�องดำาเนิ่น่การใน่บางเร่�อง	 เช่่น่	 ปัญหากัมพ้ช่าก็ดี	 การซ่ึ่�อ

อาวุธยุทธภัณฑ์์ก็ดี	การเสำริมสำร�างกองทัพก็ดี	ก็ได�โตำ�แย�งกัน่ใน่เร่�องลัำาดับความสำำาคัญ	

ที�ว่าแต่ำลัะเร่�องเป็น่ประโยช่น์่ของช่าติำทุกคน่คงไม่เถีึยง	แต่ำที�โตำ�แย�งกัน่นั่�น่	ค่อ	ที�ว่ามี

ความสำำาคัญเป็น่อัน่ดับแรกนั่�น่สำำาคัญกว่าประโยช่น์่ของช่าติำอย่างอ่�น่จำริงหร่อ	นี่�ก็เป็น่

เร่�องที�เป็น่ปัญหาทางการเม่องภายใน่ของเรา	ซ่ึ่�งก็จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องวินิ่จำฉััยลังไป

	 น่อกจำากลัำาดับความสำำาคัญแลั�ว	มีความเป็น่จำริงอัน่หน่่�ง	ค่อ	ปรืะโย้ชน์ข่องชาติ่

บางอนัอาจขั่ดกันเอง	ถึ�าเราจำะเอาอยา่งนั่�น่มัน่ก็เสีำยอยา่งนี่�	ถึ�าเราจำะเอาอยา่งนี่�มัน่ก็

ตำ�องเสีำยอะไรอยา่งหน่่�ง	ค่อ	เราจำะเอาได�ประโยช่น์่ไปทุกๆ	อยา่งทุกด�าน่นั่�น่คงจำะลัำาบาก	

ยกตัำวอย่างเร่�องหน่่�ง	 จำากกรณีที�มีการตัำ�งพรรคการเม่อง	 ซ่ึ่�งเป็น่พรรคคอมมิวนิ่สำต์ำ

ใหม่ข่�น่ใน่ประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่ของเราบางประเทศ์	แลัะพรรคการเม่องนั่�น่ได�แทรกซ่ึ่ม

เข�ามาทำาการบ�างใน่ประเทศ์ของเรา	แม�ใน่บางขณะนี่�ใน่ลัักษณะไม่กว�างขวางใหญ่โตำ

นั่ก	รัฐบาลัเราพบกับปัญหาว่า	เราจำะออกข่าวหร่อไม่	แลัะถึ�าจำะออกข่าวจำะแถึลังใน่

ระดับมากน่�อยเพียงใด	 ก็มีเร่�องที�ตำ�องให�พิจำารณาว่า	 ถึ�าไม่ประกาศ์	 คน่ของเราเองก็

ไม่ร้�ว่า	 สำภาวะขณะนี่�เป็น่อย้่อย่างไร	 อาจำจำะเฉัยเมยไปแลัะไม่ระมัดระวังตัำว	 อาจำจำะ

ไม่ร้�ว่า	เพ่�อน่บ�าน่คิดอะไร	จำะทำาอะไรอย้่กับเรา	อีกด�าน่หน่่�ง	ถึ�าเราจำะออกข่าวไปจำะ

ทำาให�เส่ำ�อมเสีำยบรรยากาศ์การลังทุน่หร่อไม่	จำะทำาให�เส่ำ�อมเสีำยถ่ึงความสำำาเร็จำอัน่หน่่�ง

ของเราที�จำะสำามารถึเรียกความสำมาน่สำามัคคีใน่ช่าติำกลัับเข�ามาแลั�ว	จำะทำาให�เห็น่ว่าไม่

ได�รับความสำำาเร็จำอัน่หน่่�งของเราที�จำะสำามารถึเรียกความสำมาน่สำามัคคีใน่ช่าติำกลัับเข�า

มาแลั�ว	 จำะทำาให�เห็น่ว่าไม่ได�รับความสำำาเร็จำหร่อไม่	 จำะทำาให�ต่ำางประเทศ์เกิดมีความ

หวาดระแวงข่�น่มาอีกว่า	 ประเทศ์ไทยจำะมีภัยใหญ่หลัวงอีกหร่อไม่	 ใน่กรณีเช่่น่นี่�แม�

ประโยช่น์่ขัดกัน่อย้่	 แต่ำก็ตำ�องตัำดสิำน่ใจำ	 การที�ตำ�องตัำดสิำน่ใจำใน่เร่�องที�มีผู้ลัประโยช่น์่ขัด

กัน่เช่่น่นี่�	ไม่ใช่่เกิดข่�น่กับประเทศ์เราเท่านั่�น่	ใน่หลัายๆ	ประเทศ์ก็มีว่า	ใน่บางเร่�องที�

เราดำาเนิ่น่การไปอย่างนี่�ก็จำะตำ�องเสีำยประโยช่น์่บางด�าน่

	 ขอยกตัำวอย่างเหตุำการณ์ใน่ระหว่างสำงครามโลักครั�งที�	 2	 อีกอัน่หน่่�ง	 ค่อ	 ใน่

ขณะที�อังกฤษมเีช่อรชิ์่ลัเปน็่น่ายกรฐัมน่ตำรอีย้	่หน่่วยส่ำบราช่การลัับขององักฤษสำามารถึ

ดักฟัังแลัะถึอดรหัสำลัับของเยอรมนี่ที�สัำ�งปฏิิบัติำการทางทหารได�	 ซ่ึ่�งทางเยอรมนี่ไม่

ทราบว่า	 อังกฤษเกิดถึอดรหัสำได�ข่�น่มาใน่ขณะนั่�น่	 อย้่มาวัน่หน่่�งอังกฤษจำับรหัสำได� 
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อัน่หน่่�งว่าจำะไปทิ�งระเบิดเม่อง	Coventry	ซ่ึ่�งไม่ไกลัจำากกรุงลัอน่ดอน่นั่ก	จำะทำาลัาย

ที�นั่�น่วัน่นั่�น่	 ซ่ึ่�งใน่บัน่ท่กของเช่อร์ชิ่ลัได�กล่ัาวว่าเป็น่ความร้�ส่ำกที�เจ็ำบปวดอย่างสำาหัสำ 

ที�จำะตำ�องตัำดสิำน่ใจำว่าจำะปล่ัอยให�สำถึาน่ที�แลัะตำำาบลันั่�น่ถ้ึกทิ�งระเบิด	 ซ่ึ่�งแน่่น่อน่ว่า	 

คน่บริสุำทธิ�จำะตำ�องตำายเป็น่จำำาน่วน่มาก	 แลัะโบสำถ์ึ	 St.Micheal	 ที�สำวยงามจำะตำ�องถ้ึก

ทำาลัายอย่างยับเยิน่	หร่อว่าจำะอพยพคน่ล่ัวงหน่�า	แต่ำถึ�าทำาเช่่น่นั่�น่	เยอรมนี่จำะร้�ทัน่ที

เลัยว่า	อังกฤษจัำบโค�ดคำาสัำ�งได�แลั�ว	หร่อร้�แลั�วล่ัวงหน่�าว่าจำะไปทิ�งระเบิดที�นั่�น่	เช่อร์ชิ่ลั 

บัน่ท่กไว�ว่า	ตำลัอดวัน่ตำลัอดค่น่ตำน่เองทรมาน่ใจำอย่างที�สุำด	แต่ำใน่ที�สุำดก็จำำาเป็น่จำะตำ�อง

ตัำดสิำน่ใจำลังไปวา่	เพ่�อที�จำะช่น่ะสำงคราม	เพ่�อที�จำะไม่ให�เยอรมนี่ร้�ตัำวว่า	อังกฤษถึอดรหัสำ

ได�แลั�ว	 แลัะเพ่�อที�จำะได�ใช่�โอกาสำจำากการที�ถึอดรหัสำร้�ความลัับของการสัำ�งการทำาลัาย

กองทัพเยอรมนี่ใน่ทุกจุำดทั�งใน่ทวีปยุโรป	ใน่ทวีปแอฟัริกา	ทั�งใน่ทะเลัซ่ึ่�งปฏิิบัติำการอย้่

ใน่ขณะนั่�น่	เขาจ่ำงตัำดสิำน่ใจำให�ทำาเป็น่ไม่ร้�ทัน่	แลัะก็จำริงอยา่งว่า	ค่อ	เยอรมนี่ไม่ทราบว่า	

อังกฤษถึอดรหัสำได�แลั�วจ่ำงได�ส่ำงเคร่�องบิน่ไปทำาลัาย	คน่ตำายไปกว่า	4,000	คน่	รวมทั�ง 

เด็ก	ผู้้�หญิง	แลัะโบสำถ์ึที�สำวยงามถ้ึกทำาลัายไปมาก	

	 อัน่นี่�เป็น่อีกเร่�องหน่่�งที�ว่า	 บางครั�งประโยช่น์่แห่งช่าติำขัดกัน่เอง	 แลัะใน่เร่�อง

ที�ประโยช่น์่ของช่าติำขัดกัน่เองก็แน่่น่อน่ว่าจำะตำ�องมีฝ่่ายวิพากษ์วิจำารณ์โจำมตีำ	 รัฐบาลั

จำะตำ�องถ้ึกโจำมตีำ	ผู้้�ตัำดสิำน่ใจำจำะตำ�องถ้ึกโจำมตีำ	แลัะร้�ว่าจำะตำ�องถ้ึกตำำาหนิ่ด�วย	อัน่นี่�เป็น่จุำด

อัน่หน่่�งที�ว่า	ใน่เร่�องประโยช่น์่ของช่าติำนั่�น่	น่อกจำากใน่เร่�องการจัำดลัำาดับ	ใน่เร่�องของ

ประโยช่น์่ที�ขัดกัน่ก็เป็น่ปัญหาอย่างมาก	 ที�เรียกว่าไม่มีกฎเกณฑ์์	 แลั�วแต่ำการวินิ่จำฉััย

ว่า	 อัน่ไหน่ควรกระทำาหร่อไม่ทำา	 แลัะผู้้�ตัำดสิำน่ใจำนั่�น่	 แน่่น่อน่ที�จำำาเป็น่จำะตำ�องรับผิู้ด

ช่อบใน่การตัำดสิำน่ใจำของตำน่

	 อัน่ดับต่ำอไปก็มีเร่�องของความ้เร่ืงด่วน	ประโยช่น์่ใดเป็น่ประโยช่น์่อัน่เร่งด่วน่

ที�ตำ�องทำาก่อน่ตำ�องทำาหลััง	 เร่�อง	Priority	ตำอน่แรกนั่�น่กล่ัาวว่า	 อัน่ไหน่มีความสำำาคัญ

กว่า	แต่ำใน่ประเด็น่ที�สำามนี่�เป็น่เร่�องว่า	 อัน่ไหน่มีความเร่งด่วน่กว่า	 อัน่นี่�ก็เป็น่เร่�องที� 

ถึกเถึยีงกัน่ได�อีกเช่่น่เดยีวกัน่ว่า	เร่�องไหน่เปน็่เร่�องด่วน่กว่าเร่�องไหน่	ถึ�ามองจำากแงห่น่่�ง

เห็น่ว่าเป็น่เร่�องด่วน่	อยา่งเร่�องบางเร่�องที�ผู่้าน่มาเป็น่ปัญหาอภิปรายกัน่มากใน่หลัาย

วงการวา่	เราควรจำะซ่ึ่�อเคร่�องบิน่	F-16	หร่อไม	่ก็มีทั�งฝ่่ายที�เห็น่ว่าเป็น่ความเร่งด่วน่ที�

จำะตำ�องซ่ึ่�อ	อีกฝ่่ายหน่่�งก็คัดค�าน่วา่	ใน่การสำน่บัสำนุ่น่ให�ประเทศ์ของเรามอีาวุธยทุธภัณฑ์์
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ที�ดี	แต่ำก็เห็น่ว่าไม่เร่งด่วน่	เม่�อพิจำารณาถ่ึงปัญหาอ่�น่ที�จำะตำ�องใช่�เงิน่ถ่ึงขน่าดนั่�น่	อัน่นี่�

ก็เป็น่ปัญหาที�จำะตำ�องวินิ่จำฉััยใน่ทางการเม่อง	ใน่การกำาหน่ดว่า	อะไรค่อประโยช่น์่ของ

ประเทศ์	 การกำาหน่ดผิู้ดแลัะการกำาหน่ดถ้ึกมีผู้ลัไม่เพียงแต่ำเป็น่ความทุกข์ใน่ใจำของ 

ผู้้�วินิ่จำฉััยเท่านั่�น่	แต่ำจำะส่ำงผู้ลัไปถ่ึงคน่ทั�งประเทศ์ทีเดียว

	 น่อกจำากลัักษณะทั�งสำามประการที�จำะตำ�องทำาความเข�าใจำว่า	National	inter-

est	หร่อผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำมีความยากลัำาบากที�จำะกำาหน่ดอย่างไรแลั�วนั่�น่	มีเร่�อง

ที�จำะตำ�องพิจำารณาอีกว่า	 อัน่ไหน่เป็น่ประโยช่น์่ระยะสัำ�น่	 ซ่ึ่�งจำำาเป็น่จำะตำ�องกระทำา	แต่ำ

ประโยช่น์่มัน่เกดิข่�น่ใน่ระยะสัำ�น่เทา่นั่�น่	อัน่ไหน่เปน็่ประโยช่น์่ระยะกลัาง	แลัะอนั่ไหน่

เป็น่ประโยช่น์่ระยะยาว	จำากนั่�น่ใน่การที�กำาหน่ดประโยช่น์่ของช่าติำนั่�น่จำำาเป็น่ตำ�องคิด

อีกว่า	อัน่ไหน่เป็น่จุำดหมายปลัายทาง	เราตำ�องการอะไร	อัน่ไหน่เป็น่แต่ำเพียงวิธีการหร่อ

เป็น่แต่ำเพียงเคร่�องม่อเท่านั่�น่	ค่อ	เป็น่	Means	ไม่ใช่่เป็น่	Ends	เราตำ�องแยกระหว่าง	

Means	กับ	Ends	ออกให�ได�	หมายความว่า	เราตำ�องการอัน่นั่�น่	แต่ำว่าสิำ�งที�เราทำาอย้่นี่�	

ไม่ใช่่ตำ�องการผู้ลัสำำาเร็จำของอัน่นี่�เพ่�อตัำวของมัน่เองเท่านั่�น่เอง	 แต่ำใช่�อัน่นี่�เป็น่ทางเดิน่

เพ่�อที�จำะไปบรรลุัถึ่งอีกเป้าหมาย	 อัน่ไหน่เป็น่	Means	 ของประโยช่น์่แห่งช่าติำ	 แลัะ

อัน่ไหน่เป็น่จุำดหมายปลัายทางที�แท�จำริงเป็น่เร่�องที�เราตำ�องกำาหน่ดให�แน่่ชั่ด	 เร่�องของ

ประโยช่น์่แห่งช่าติำนี่�จ่ำงเป็น่เร่�องที�มีความยากลัำาบากมากใน่การที�จำะกำาหน่ด	 ใน่บาง

เร่�องเรามองเห็น่ได�ชั่ด	ใน่บางเร่�องเรามองเห็น่ได�แต่ำเพียงคลุัมเคร่อ	แลัะสำามารถึที�จำะ

เป็น่เร่�องถึกเถีึยงกัน่ได�มากทีเดียว

	 อีกอัน่หน่่�งซ่ึ่�งมักจำะล่ัมกัน่ไปเม่�อพิจำารณาเร่�องประโยช่น์่ของช่าติำ	 ค่อ	 ใน่

การเม่องระหว่างประเทศ์	 เรามักจำะมองประโยช่น์่ของช่าติำของเราเป็น่หลััก	 แต่ำใน่

การคิดคำาน่วณเพ่�อการดำาเนิ่น่การนั่�น่	เราจำะตำ�องมองประโยช่น์่ของคน่อ่�น่นั่�น่ค่ออะไร	

เพราะประโยช่น์่แห่งช่าติำอัน่นั่�น่	ค่อ	สิำ�งที�เขาจำะถ่ึอเป็น่หลัักใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายกับ

เรา	ถึ�าประโยช่น์่แห่งช่าติำของเขา	ค่อ	การทำาร�ายเรา	อย่างนี่�ก็แน่่น่อน่ว่า	เขาเป็น่ภัยที�

คุกคามประเทศ์เรา	เพราะฉัะนั่�น่ใน่การคิดทางการเม่องระหว่างประเทศ์	เราไม่ได�คิด

แต่ำเฉัพาะว่า	ประโยช่น์่แห่งช่าติำของเรามีอย้อ่ย่างไร	เราคิดด�วยว่า	ประเทศ์อ่�น่นั่�น่เขา

คิดอย่างไร	ประโยช่น์่ของเขานั่�น่อย้ที่�ไหน่	ทั�งนี่�เพ่�อที�จำะได�ดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์

ให�ถ้ึกตำ�อง	จำะใน่ลัักษณะตำอบโตำ�	ลัักษณะร่วมม่อ	หร่อใน่ลัักษณะใดก็แลั�วแต่ำ	
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คำว่ามมั�นำคำงของชาต ิ
•

	 เราได�กล่ัาวมาข�างตำ�น่แลั�วถ่ึงเร่�องประโยช่น์่แห่งช่าติำที�สำำาคัญประการหน่่�ง	ค่อ	

เร่�องความมั�น่คงของช่าตำิ	 เราบอกว่า	 ความมั�น่คงของช่าติำมีปัญหาเร่�องการอย้่รอด	

มีปัญหาเร่�องความมั�น่คงของช่าติำ	แลัะมีปัญหาเร่�องการพัฒน่าประเทศ์	มีปัญหาเร่�อง

เกียรติำภ้มิของประเทศ์	เหล่ัานี่�เป็น่หลัักใหญ่ๆ	ของประโยช่น์่ของช่าติำ

	 มองเฉัพาะเจำาะจำงลังไปคำาหน่่�ง	ซ่ึ่�งใช่�กัน่อย้ม่ากแลัะเป็น่ข�อที�ทกุประเทศ์คำาน่่ง

ถ่ึง	ค่อ	ความมั�น่คงของช่าติำ	หร่อ	National	security	คำาว่า	ความมั�น่คง	ของเราที�

ถึอดมาจำากภาษาฝ่รั�งว่า	Security	นั่�น่	ให�ความหมายที�ใน่ภาษาไทยของเรากว�างกว่า

มาก	ค่อ	ความมั�น่คง	ตำามความเข�าใจำพ่�น่ๆ	ของเราหมายความถ่ึงความแข็งแรงแน่่น่

หน่า	ยากที�จำะทำาลัายได�	ยากที�จำะส้ำญเสีำย	ซ่ึ่�งก็ถ้ึกตำ�อง	ถึ�าจำะแปลัความมั�น่คงนี่�ให�ตำรง

กับคำาว่า	Security	ใน่ภาษาอังกฤษจำริงๆ	แลั�วจำะหมายความถ่ึงภาวะที�ปลัอดจำากภัย	

แลัะปลัอดจำาการคุกคามของภัย	แต่ำใน่ภาษาไทยนั่�น่	ความมั�น่คงอาจำจำะเข�าใจำเลัยไป

ถ่ึงความเจำริญใน่ทางเศ์รษฐกิจำก็ด	ีแลัะใน่ทางด�าน่อ่�น่	ใน่ภาษาพ้ดก็อาจำจำะเป็น่เช่่น่นั่�น่	

แต่ำถึ�าเราจำะพิจำารณาจำากองค์กรขององค์การสำหประช่าช่าติำ	จำะเห็น่ว่ามีการแยกคณะ 

มน่ตำรีความมั�น่คงออกจำากคณะมน่ตำรีเศ์รษฐกิจำแลัะสำังคม	 ก็แสำดงว่ามัน่เป็น่คน่ลัะ

เร่�อง	Security	กับเร่�อง	Economic	แลัะ	Social	ที�เรียกว่า	National	security	ที�

พิจำารณากัน่ใน่การเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่	เราหมายถ่ึงการที�จำะให�ปลัอดจำากภัยแลัะ

จำากการคุกคามของภัย	ทีนี่�ปัญหาเร่�องความมั�น่คงนี่�	ปกติำแลั�วเม่�อพ้ดถ่ึง	ก็ถึกเถีึยงกัน่ 

น่�อยมาก	แม�แต่ำใน่การพิจำารณางบประมาณหร่อพิจำารณาปัญหาใน่คณะรัฐมน่ตำรี	ถึ�า

เป็น่เร่�องที�มีเหตุำผู้ลัเกี�ยวกับความมั�น่คงของประเทศ์มักจำะไม่โตำ�เถีึยงกัน่มาก	ก็ยอมว่า	 

ถึ�าเป็น่เร่�องเกี�ยวกับความมั�น่คงของประเทศ์จำะเอาเงิน่เท่านี่�ก็เอาไป	 เพราะเร่�องที�

เกี�ยวกับความมั�น่คงของช่าติำมีความสำำาคัญเป็น่อัน่ดับแรก	 ถึ�าช่าติำไม่มั�น่คงอย่างอ่�น่ก็

คงอย้่ไม่ได�	 ทำาไม่ได�	 อย่างไรก็ดีเราจำะตำ�องเข�าใจำว่า	 ปัญหาเร่�องความมั�น่คงของช่าติำ

นั่�น่มีลัักษณะพิเศ์ษที�จำะตำ�องพิจำารณาอย้เ่หม่อน่กัน่

	 ประการแรก	ปัญหาความ้มั้�นคงนี�ข่่�นอย่้้กับความ้ร้้ืสู่้กข่องแต่่ละบุคคลแต่่ละ

ปรืะเทศ	บางทีเราร้�ส่ำกว่า	เราไม่ปลัอดภัย	มัน่เป็น่เร่�องเถีึยงกัน่ยาก	บางท่าน่บอกว่า 
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ไม่เห็น่จำะน่่ามีภัย	ส่ำวน่อีกคน่เห็น่ว่า	มัน่น่่าจำะมีภัย	ยกตัำวอย่างเร่�องการซ่ึ่�อเคร่�องบิน่	 

F-16	 ว่า	 ทางฝ่่ายทหารเห็น่ว่ามีภัยที�คุกคามต่ำอความมั�น่คงของช่าติำ	 จ่ำงมีความ

จำำาเป็น่	 เพราะร้�ส่ำกว่ามีการคุกคามจำากอำาน่าจำทางอากาศ์	 หร่อปฏิิบัติำการทางทหาร 

ของประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่บางประเทศ์	ซ่ึ่�งอาจำจำะเป็น่ภัยแก่ประเทศ์ของเรา	ผู้้�ที�คัดค�าน่

ก็ร้�ส่ำกว่า	อัน่นี่�ไม่น่่าจำะช่่วยให�ความมั�น่คงมัน่ดีข่�น่	หร่อว่าขณะนี่�ความมั�น่คงของเรายัง

ไม่ถ้ึกกระทบกระเท่อน่อะไรแม�จำะไมมี่เคร่�องบิน่ช่นิ่ดนี่�	อัน่นี่�เป็น่เร่�องที�ตำ�องตำคีวามกนั่ 

ใน่เชิ่งอัตำวิสัำย	 ก็แลั�วแต่ำการมองภาพแลัะเหตุำผู้ลัที�น่ำามากล่ัาวอ�าง	 ที�กล่ัาวนี่�เป็น่การ

ยกตัำวอย่างให�เห็น่ลัักษณะอัตำวิสัำยหร่อ	Subjectivity	ของการตีำความ	คำาว่า	อะไรค่อ

ความมั�น่คง	หร่อภัยต่ำอความมั�น่คงของช่าติำเกิดข่�น่แลั�วหร่อยัง

	 ประการที�	2	ความ้มั้�นคงข่องชาติ่เป็นเรืื�องข่องการืเปรีืย้บเทีย้บ	หมายความ

ว่า	ถึ�าเราอย้ค่น่เดียว	โดยไม่ตำ�องไปเปรียบเทียบกับใคร	ความมั�น่คงก็คงไม่เป็น่ปัญหา	

ไม่มีใครมาทำาร�ายน่อกจำากเราทำาร�ายตัำวเราเอง	แต่ำใน่โลักปจัำจุำบัน่นี่�อย้กั่น่หลัายประเทศ์

มาก	อย้กั่น่เก่อบ	200	ประเทศ์	ดังที�ทราบกัน่อย้แ่ลั�ว	การที�ประเทศ์หน่่�งมีความมั�น่คง

มากข่�น่	 อาจำจำะหมายความถึ่งมีประเทศ์หน่่�งที�มีความมั�น่คงอย้่คงเดิมหร่อเพิ�มข่�น่

เหม่อน่กัน่	 แต่ำเพิ�มข่�น่น่�อยกว่า	 กลัายเป็น่ประเทศ์ที�ขาดความมั�น่คงไป	 ยกตัำวอย่าง

ว่า	 เราเปรียบเทียบกับประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่ประเทศ์หน่่�งประเทศ์ใดก็ได�ใน่ขณะนี่�	 ซ่ึ่�งมี

ความร้�ส่ำกหร่อการปฏิิบัติำที�ไม่ค่อยดีต่ำอเราอย้	่ถึ�าหากเขามีสำมรรถึน่ะใน่ทางปฏิิบัติำการ	

หร่อใน่ทางเคร่�องม่อที�จำะปฏิิบัติำตำามความตัำ�งใจำที�จำะดำาเนิ่น่น่โยบายมากข่�น่	 มีอาวุธ

มากข่�น่หร่อมีกองทัพมากข่�น่	 ถึ�าเราอย้เ่ฉัยๆ	 เรามีเท่าเดิม	หร่อมีเพิ�มข่�น่แต่ำเล็ักน่�อย	 

ความมั�น่คงแห่งช่าติำของเราจำะลัดลัง	 ทั�งๆ	 ที�จำริงๆ	 แลั�วอาจำจำะเพิ�มข่�น่บ�าง	 แต่ำเม่�อ 

เปรียบเทียบกับคน่อ่�น่แลั�วมัน่ลัดลัง	 หร่อใน่ทางกลัับกัน่เราอย้่เฉัยๆ	 ไม่ได�เพิ�ม	 แต่ำ 

คน่อ่�น่แยล่ังอยา่งนี่�ก็เรียกความมั�น่คงของประเทศ์เราอาจำจำะเพิ�มข่�น่	เพราะฉัะนั่�น่อย้ที่�

การเปรียบเทียบด�วย	ความมั�น่คงโดยเด็ดขาดใน่โลักปัจำจุำบัน่นี่�ไม่ม	ีตำราบใดที�มปีระเทศ์

อ่�น่อย้่ด�วย	ตำราบใดที�ทุกประเทศ์ก็ตำ�องการที�จำะเจำริญเติำบโตำ	ตำ�องการที�จำะให�ประเทศ์

ของตำน่เป็น่ประเทศ์ที�มีอำาน่าจำ	ปัญหาเร่�องความมั�น่คงซ่ึ่�งมีอย้่ใน่ขณะหน่่�งไม่ใช่่ว่าจำะ

มีลัักษณะคงที�ตำลัอดไป	แต่ำจำะเปลีั�ยน่แปลังได�ตำลัอดเวลัา
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	 ความมั�น่คงที�ว่าเป็น่ความมั�น่คงของอะไร	กไ็ด�กล่ัาวสำรุปมาแลั�วว่า	ความมั�น่คง 

ของดิน่แดน่	ค่อ	บ้รณภาพทางอาณาเขตำ	ความมั�น่คงของประช่าช่น่	ค่อ	ความปลัอดภยั

แลัะการอย่้ดีกิน่ดีของประช่าช่น่	 ความปลัอดภัยของรัฐบาลั	 ค่อ	 ความดำารงอย้่ของ

ระบอบการปกครองที�เราเล่ัอก	ความปลัอดภัยต่ำออำาน่าจำอธิปไตำย	ค่อ	ภาวะที�เราจำะ

เป็น่ตัำวของตัำวเอง	ความมั�น่คงใน่เอกลัักษณ์	ใน่ค่านิ่ยมของเราไม่ถ้ึกรบกวน่	ไม่ให�คน่

อ่�น่เขามาทำาลัาย	 ส่ำวน่หน่ทางที�เราจำะเดิน่ไปส่้ำความมั�น่คงนั่�น่แลั�วแต่ำว่า	 เราจำะเล่ัอก 

วิธีใด	พิจำารณาใน่ตำอน่ที�จำะเล่ัอกหร่อกำาหน่ดน่โยบาย

อ้ดมการณ์์ 
•

	 เกี�ยวกับคำาที�เป็น่หลัักแกน่การเม่องระหว่างประเทศ์นี่�	 จำะได�พิจำารณาต่ำอไป

อีก	2	เร่�อง	เร่�องแรกจำะเปรียบเทียบระหว่างอำาน่าจำ	(Power)	สำมรรถึน่ะ	(Capability)	

อิทธิพลั	(Influence)	แลัะกำาลััง	(Force)	กับเร่�องต่ำอไป	ค่อ	อุดมการณ์	(Ideology)

อำำ�น�จ สมรรถนะ อำิทีธีิพัล่ กำ�ล่ัง

	 เร่�องของอำาน่าจำหร่อ	Power	นั่�น่มีปราช่ญท์างรฐัศ์าสำตำรห์ลัายท่าน่ใน่สำำานั่กซ่ึ่�ง

เรียกว่าสำำานั่ก	Realist	ค่อ	สำำานั่กที�ยด่ถ่ึอเอาความเปน็่จำริงที�เป็น่อย้ใ่น่โลักปัจำจุำบัน่เป็น่

หลัักนั่�น่	ได�ลังความเหน็่ว่า	การเม่องระหวา่งประเทศ์เปน็่การตำอ่ส้ำ�กัน่ด�วยอำาน่าจำ	เพ่�อ

อำาน่าจำ	รวมความแลั�วว่า	อำาน่าจำเป็น่ศ้์น่ยก์ลัางของกิจำกรรมแลัะพฤตำกิรรมทั�งหลัายใน่

ทางการเม่องระหว่างประเทศ์

	 อำาน่าจำค่ออะไร	ก็มีผู้้�ให�นิ่ยามศั์พท์กัน่ไว�หลัายแบบ	แต่ำก็พอสำรุปได�ว่า	อำาน่าจำ	

ค่อ	 ความสำามารถึที�จำะให�บุคคลัอ่�น่กระทำาตำามเจำตำน่าของตำน่	 พ้ดถ่ึงความสำามารถึที�

จำะให�บุคคลัอ่�น่กระทำาตำามเจำตำน่าของตำน่นั่�น่	 อำาน่าจำจ่ำงไม่ได�หมายถ่ึงเฉัพาะพลัังหร่อ	

Force	อัน่เป็น่ตัำวกำาลัังเท่านั่�น่	แต่ำอำาน่าจำยงัอาจำจำะรวมถ่ึงสิำ�งที�ตำน่สำามารถึจำะกระทำาการ 

โดยวิธีหน่่�งวิธีใด	 จำะใช่�กำาลััง	 จำะใช่�อิทธิพลั	หร่อวิธีการอ่�น่ก็แลั�วแต่ำที�ให�คน่อ่�น่ปฏิิบัติำ

ตำามเจำตำน่าของเราเองได�
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	 ส่ำวน่คำาว่า	สู้ม้รืรืถนะ	 หร่อ	 Capability	 นั่�น่มีความหมายคลั�ายคล่ังกัน่	 แต่ำ	

Capability	หมายความถ่ึงความสำามารถึที�เราจำะทำาให�บรรลุัวัตำถุึประสำงค์อัน่หน่่�งอัน่ใด	 

เช่่น่	 เราตัำ�งเป้าหมายการดำาเน่ิน่น่โยบายต่ำางประเทศ์ไว�ว่า	 เราตำ�องการอย่างนั่�น่ 

อย่างนี่�	เรามี	Capability	หร่อมีสำมรรถึน่ะเพ่�อที�จำะดำาเนิ่น่การเพ่�อให�บรรลุัผู้ลัอัน่นั่�น่

ได�อย่างไร	 รวมความแลั�วเม่�อเปรียบเทียบกับ	 Power	 อำาน่าจำเป็น่ความสำามารถึที�

จำะทำาให�บุคคลัอ่�น่ปฏิิบัติำตำามเจำตำน่าของเรา	 หมายความมุ่งไปที�บุคคลัอ่�น่	 ให�ทำาตำาม

ความตำ�องการของเรา	แต่ำ	Capability	 เป็น่ความสำามารถึที�เราจำะทำาให�บรรลุัผู้ลัตำาม

เจำตำน่าของเราเอง	 หร่ออีกนั่ยหน่่�งเป็น่ความสำามารถึที�เราจำะดำาเนิ่น่การไปส่้ำจุำดหมาย

ของเราเอง

	 สำำาหรับคำาว่า	 อิทธิิ์พล	 (Influence)	 นั่�น่เป็น่สิำ�งที�มีอย้่ใน่ตัำวโดยไม่จำำาเป็น่ที�

จำะตำ�องออกแรง	 ไม่ตำ�องไปใช่�ทำาอะไร	 คน่อ่�น่ยอมทำาตำามเอง	 อย่างนี่�เรียกว่าอิทธิพลั	

อิทธิพลัอาจำเกิดข่�น่ได�จำากความกลััวของบุคคลัอ่�น่	 อาจำจำะเกิดจำากเกียรติำภ้มิ	 ความ

นั่บถ่ึอ	 หร่อความศ์รัทธาเช่่�อถ่ึอเหล่ัานี่�ก็ได�	 อิทธิพลันั่�น่มีบทบาทอย้่มากใน่การเม่อง

ระหว่างประเทศ์	 ใน่บางครั�งยังไม่ได�บีบบังคับหร่อขอทำาอะไร	 คน่อ่�น่เห็น่ดีเห็น่ช่อบ

ไปด�วย

	 พ้ดถ่ึง	กำาลัง	(Force)	ใน่ที�นี่�หมายถ่ึงกำาลัังที�เป็น่ตัำวเป็น่ตำน่	โดยเฉัพาะหมายถ่ึง

กำาลัังใน่ทางทหาร	แต่ำกำาลัังทางทหารเป็น่เพียงส่ำวน่หน่่�งของอำาน่าจำ	แลัะเป็น่ส่ำวน่หน่่�ง

ของสำมรรถึน่ะ	ทั�งเป็น่ส่ำวน่หน่่�งของอิทธิพลั	อยา่งไรก็ตำาม	ความสำำาคัญแลัะบทบาทของ

กำาลัังนี่�ก็มีอย้่มากใน่การเม่องระหว่างประเทศ์	เพราะใน่โลักปัจำจุำบัน่ยังใช่�กำาลัังกัน่อย้่

มากแลัะเป็น่เคร่�องม่อของการดำาเนิ่น่น่โยบายแลัะป้องกัน่ตัำวเม่�อถ่ึงท�ายที�สุำด	ใน่ภาษา

ลัะติำน่เรียกว่า	Ultima	ratio	หร่อภาษาอังกฤษเรียกว่า	Last	resort	แลั�ว	ประเทศ์

จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องอาศั์ยกำาลัังของตำน่เอง	กำาลัังนี่�อาจำมีส่ำวน่ช่่วยทั�งใน่ทางการที�จำะน่ำาไป

ส่้ำความสำำาเร็จำบางด�าน่ของการดำาเนิ่น่น่โยบายโดยไม่ตำ�องลังไม�ลังม่อใน่การใช่�กำาลััง

จำริงๆ	การมีกำาลัังที�เข�มแข็งไว�ก็อาจำจำะเป็น่ประโยช่น์่สำนั่บสำนุ่น่หร่อว่าใน่บางกรณีปัญหา

บางอย่างไม่สำามารถึจำะแก�ได�โดยวิธีอ่�น่ก็จำะถ่ึงเวลัาที�ใช่�กำาลััง	 แลัะกำาลัังนี่�ได�กล่ัาวไว� 

เล็ักน่�อยแลั�วว่ามีกำาลัังซ่ึ่�งเรามีอย้่แลั�ว	 กับกำาลัังซ่ึ่�งเราจำะระดมได�	 หมายความว่าจำะ

ระดมได�ภายใน่ประเทศ์หร่อระดมได�ภายน่อกประเทศ์ก็ดี
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	 เราจ่ำงมาพิจำารณาถึง่เร่�องเหล่ัานี่�ว่า	เม่�อพ้ดถ่ึงอำาน่าจำกดี็	สำมรรถึน่ะกดี็	มีอะไร

บ�างที�ประกอบข่�น่เป็น่อำาน่าจำแลัะสำมรรถึน่ะของรัฐหร่อของประเทศ์	อัน่นี่�ก็มีทั�งส่ำวน่

ที�มองเห็น่ได�เป็น่ตัำวเป็น่ตำน่แลัะสิำ�งที�ไม่อาจำมองเห็น่	 เราร้�กัน่ว่ามี	 แต่ำไม่ร้�ว่ามีขน่าด

ไหน่แลัะวัดกัน่ยากลัำาบากมาก	 ตำัวอย่างเช่่น่	 ความใหญ่เล็ักของเน่่�อที�สิำ�งที�มองเห็น่	

ความมากน่�อยของพลัเม่อง	 ที�ตัำ�งทางภ้มิศ์าสำตำร์ที�ได�เปรียบหร่อเสีำยเปรียบ	 ประเทศ์

มีทรัพยากรมากน่�อยเพียงไร	 มีพ่�น่ฐาน่ทางอุตำสำาหกรรมทางเกษตำรกรรมอย่างไร	 มี

กองทัพที�มีสำมรรถึน่ะอย่างไร	มากน่�อยเพียงไร	เหล่ัานี่�เป็น่สิำ�งที�มองเห็น่ได�ว่า	ประเทศ์

นั่�น่อย่างน่�อยมองเผิู้น่ๆ	 ว่ามีอำาน่าจำมากน่�อยเพียงไร	 แต่ำที�มองไม่ค่อยเห็น่หร่อวัดได�

ยากข่�น่	ค่อ	ความสำามารถึใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	เรามองเห็น่ความสำามารถึใน่ทางเศ์รษฐกิจำ

ของญี�ปุ่น่หร่อของสำหรัฐฯ	ว่ามีมาก	แต่ำมีมากแค่ไหน่วัดยากเหม่อน่กัน่	ใน่เร่�องระดับ

การศ่์กษาหร่อคุณภาพของคน่ก็ทำาน่องเดียวกัน่	 น่อกจำากนั่�น่ก็มีระดับความร้�ใน่ทาง

เทคโน่โลัยี	 แลัะที�วัดยากที�สุำด	 ค่อ	 ขวัญหร่อกำาลัังใจำของคน่	 ว่าขวัญหร่อกำาลัังใจำใน่

เร่�องหน่่�งๆ	 ที�จำะดำาเนิ่น่การนั่�น่มั�น่คงแน่่วแน่่	 แลัะพร�อมที�จำะเสำียสำลัะมากน่�อยเท่าไร	

สิำ�งต่ำางๆ	 เหล่ัานี่�ก็ประกอบข่�น่ทั�งส่ำวน่ที�มองเห็น่ได�อย่างที�ยกตัำวอย่างมาแลั�ว	 แลัะ 

ส่ำวน่ที�มองเห็น่ไม่ได�	 ประกอบข่�น่เป็น่อำาน่าจำของประเทศ์	 แลัะการดำาเนิ่น่การใน่

ทางการท้ตำ	 ความสำามารถึใน่การชั่กจ้ำง	 เกียรติำภ้มิของประเทศ์เหล่ัานี่�	 ก็ลั�วน่แต่ำมี 

ความสำำาคัญ	มีผู้ลัใน่ด�าน่อำาน่าจำทางการเม่องระหว่างประเทศ์ทั�งสิำ�น่

อำุดิมก�รณ์

	 เร่�องที�เป็น่หลัักแกน่ของการเม่องระหว่างประเทศ์อีกเร่�องหน่่�ง	 ค่อ	 เร่�องของ

อุดมการณ์	คำาว่า	อุดมการณ์	เราใช่�กัน่มากทีเดียว	บางทีคน่ที�มีอุดมการณ์	เราก็บอก

ว่าดี	คน่ที�ไม่มีอุดมการณ์	เราก็บอกว่าไม่ดี	บางทีเราใช่�ปะปน่บ�างใน่บางครั�งระหว่าง

อุดมการณ์กับอุดมคติำ	 อุดมคติำตำรงกับภาษาอังกฤษว่า	 Ideal	 อุดมคติำหมายความว่า 

สิำ�งที�เราเห็น่ว่า	สิำ�งนั่�น่ควรจำะเปน็่เลิัศ์	ถึ�าไปถ่ึงจุำดนั่�น่ได�ก็ถ่ึอว่าเป็น่อุดมคติำ	ค่อ	จุำดหมาย

ปลัายทางอัน่ดีที�สุำด	ส้ำงที�สุำด	ส่ำวน่อุดมการณ์นี่�เข�าใจำว่าถึอดมาจำากคำาว่า	Ideology	

	 คำาว่า	 Ideology	 นี่�มีการใช่�กัน่เป็น่ครั�งแรกเม่�อ	ค.ศ์.	1796	 ผู้้�ที�ใช่�ข่�น่มาเป็น่

คน่แรก	ค่อ	นั่กเขียน่คน่หน่่�งช่่�อว่า	เดสำตุำยท์	เดอ	เทรซีึ่�	(Destuit	de	Tracy)	เขาให� 
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ความหมายของ	 Ideology	 ใน่ขณะนั่�น่ว่าหมายถึ่งวิทยาการว่าด�วยความคิดหร่อ	 

Science	 of	 ideas	 เป็น่การใช่�ความคิดที�ลังไปอย่างล่ักซ่ึ่�งแลัะมุ่งหมายที�จำะปฏิิร้ป

สำถึาบัน่	 หร่อโครงสำร�างของสัำงคมใน่ขณะนั่�น่	 ความหมายเริ�มแรกทีเดียว	 อุดมการณ์

เป็น่วิทยาการของการใช่�ความคดิที�ล่ักซ่ึ่�งถีึ�ถึ�วน่	เพ่�อความมุ่งหมายใน่การที�จำะปรบัปรุง

เปลีั�ยน่แปลังหร่อปฏิิร้ปโครงสำร�างของสัำงคมใน่ขณะนั่�น่	ต่ำอมาน่ำาคำาว่า	Ideology	มาใช่�

กัน่มาก	แลัะที�มีอิทธิพลัให�ใช่�กัน่มาถ่ึงปัจำจุำบัน่นี่�	ค่อ	หลัังจำากที�	มาร์กซ์ึ่ได�เขียน่หนั่งส่ำอ	

Das Kapital	 ข่�น่มา	แลัะได�สำถึาปน่าระบอบการปกครองแบบสัำงคมนิ่ยมมาร์กซิึ่สำม์	

ข่�น่ใน่สำหภาพโซึ่เวียตำ	ความหมายของคำาว่า	 Ideology	หร่ออุดมการณ์นั่�น่ได�เปลีั�ยน่

ไป	หมายถ่ึงเคร่อข่ายของความคิดทั�งหลัายใน่ทางการเม่อง	ทางเศ์รษฐกิจำแลัะสัำงคม

โยงกัน่ไปว่าอะไรเป็น่สิำ�งที�ถ้ึกตำ�อง	เป็น่สิำ�งที�ดีที�สุำด	มาร์กซ์ึ่ได�แยกระหว่างความเพ�อฝั่น่ 

หร่อ	 Utopia	 กับอุดมการณ์	 ความเพ�อฝั่น่หมายความว่าสิำ�งที�เป็น่ไปไม่ได�	 ส่ำวน่

อุดมการณ์หมายความถ่ึงสิำ�งที�เป็น่ไปได�เป็น่มาแลั�วใน่อดีตำ	แต่ำอาจำจำะเป็น่ไปใน่ทางที�ผิู้ด	

อุดมการณ์เป็น่สิำ�งที�เราให�เป็น่ไปใน่ปัจำจุำบัน่แลัะตำ�องการที�จำะให�ย่น่ยงต่ำอไปใน่อน่าคตำ

	 เม่�อพิจำารณาด้แลั�ว	 อุดมการณ์จ่ำงมีลัักษณะเป็น่ความเช่่�อช่นิ่ดหน่่�ง	 แต่ำเป็น่

ความเช่่�อที�กำาหน่ดข่�น่โดยอาศั์ยการดำาเนิ่น่การปลุักระดมเพ่�อที�จำะให�เช่่�อเช่่น่นั่�น่	

เพราะฉัะนั่�น่จ่ำงมีลัักษณะของการเอาอารมณ์เข�าไปด�วยว่า	 อุดมการณ์ของคน่อ่�น่นั่�น่

ไม่ดี	อารมณ์ของความรัก	ของความเกลีัยด	ของความโกรธ	ของความกลััว	เข�าไปใน่

นั่�น่	อุดมการณ์นี่�จำะตัำดความถ้ึกตำ�องแน่วทางอ่�น่	ค่อ	ไม่ยอมรับอุดมการณ์อ่�น่ๆ	ซ่ึ่�งไม่

ตำรงกับของตัำวเอง	อุดมการณ์ก็จำะอาศั์ยการชั่กจ้ำงแลัะอุดมการณ์นั่�น่พยายามที�จำะแผู่้

ขยายตัำวของตัำวออกไป

	 ต่ำอไปเรามาพิจำารณาด้ว่า	แต่ำลัะประเทศ์มีอุดมการณ์หร่อไม่	ถึ�าเราพิจำารณา

ตำามความหมายว่า	อุดมการณ์	ค่อ	สิำ�งที�เรายด่ถ่ึอเป็น่หลัักของระบบใน่ทางการเม่อง	ใน่

ทางเศ์รษฐกิจำ	แลัะใน่ทางสัำงคมแลั�ว	ทุกประเทศ์ก็มีอุดมการณ์	ทุกรัฐบาลัก็มีอุดมการณ์	

คน่ก็มีความคิดเห็น่ใน่ทางอุดมการณ์	ทางการเม่องก็ดี	ทางเศ์รษฐกิจำก็ดี	ทางสัำงคมก็ดี

ว่าเป็น่อย่างไร	แลัะอุดมการณ์ที�สำำาคัญมากใน่ขณะนี่�อัน่หน่่�ง	ค่อ	อุดมการณ์ช่าติำนิ่ยม	

ที�เราได�วิเคราะห์กัน่บ�างแลั�วใน่ตำอน่ตำ�น่	 แต่ำเป็น่อุดมการณ์ที�ต่ำางจำากอุดมการณ์ของ 

มาร์กซิึ่สำม์	 อุดมการณ์ช่าติำนิ่ยมเป็น่อุดมการณ์ที�มีขอบเขตำอย้่ใน่ช่าติำของตำน่เอง	 แต่ำ
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อุดมการณ์อย่างขยายตัำวก็มีอีกแบบหน่่�ง	ค่อ	อย่างแบบมาร์กซิึ่สำม์หร่อใน่ทางศ์าสำน่า

บางศ์าสำน่าที�เอาเร่�องทางการเม่อง	 เศ์รษฐกิจำ	 แลัะสำังคมเข�าไปเกี�ยวข�องด�วยกัน่นั่�น่

พยายามที�จำะแผู่้ขยายตำน่เองออกไปยังที�อ่�น่	 โลักได�รับความเด่อดร�อน่หร่อได�ต่ำอส้ำ�

กัน่ด�วยเหตำุทางอุดมการณ์นี่�มากมาย	 มาตำรการทางการเม่องทั�งหลัายที�ต่ำอส้ำ�กัน่ใน่

น่ามของอุดมการณ์นั่�น่มีอย้่มากมาย	 แต่ำสำถึาน่การณ์ของความเป็น่จำริงใน่ขณะนี่�เป็น่

อย่างไร	 สำถึาน่การณ์ขณะนี่�นั่�น่ปรากฏิว่า	 แม�แต่ำประเทศ์ที�กล่ัาวอ�างอุดมการณ์ทาง

ลััทธินิ่ยมเป็น่สิำ�งน่ำาใน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย	 เช่่น่	 สำหภาพโซึ่เวียตำ	 ใน่จีำน่	 หร่อประเทศ์

ใน่ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำทั�งหลัายนั่�น่	เราจำะเห็น่ได�ว่า	อุดมการณ์ใน่ทางช่าติำนิ่ยมได�วิ�งแซึ่ง

ข่�น่มาอย่้เป็น่อัน่ดับแรก	แลัะอุดมการณ์ใน่ทางฐาน่ะที�เป็น่ความคิดหร่อความเช่่�อนั่�น่

ตำกลังมาเป็น่อัน่ดับรอง	 เม่�อก่อน่นั่�น่ทั�งสำหภาพโซึ่เวียตำแลัะจีำน่มุ่งที�จำะขยายอิทธิพลั

ใน่ทางความคดิออกไปยงัประเทศ์อ่�น่ให�มากที�สุำดโดยใช่�ธงของอดุมการณ์คอมมิวนิ่สำต์ำ

เป็น่สิำ�งน่ำา	ปัจำจุำบัน่นี่�เราจำะเห็น่ได�ว่า	แม�ประเทศ์ใน่ค่ายสัำงคมนิ่ยมเอง	ได�แตำกแยกกัน่

ระหว่างสำหภาพโซึ่เวียตำกับจีำน่	ระหว่างจีำน่กับเวียดน่าม	เป็น่ตำ�น่	แลัะใน่ค่ายที�เรียกว่า

ไม่ใช่่ใน่ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	 เราก็จำะเห็น่ว่ามีแน่วคิด	 มีความเช่่�อ	 มีหลัักของความคิดที�

ต่ำางกัน่	แม�ใน่บรรดาประเทศ์ที�ใกลั�ชิ่ดกัน่	เช่่น่	ระหว่างสำหรัฐฯ	กับอังกฤษกับฝ่รั�งเศ์สำ	

หร่อกับเยอรมน่	ีหร่อกับอิตำาลีั	เหลัา่นี่�ก็มีแน่วคดิที�แตำกตำา่งกัน่	หลัักที�แต่ำลัะช่าตำยิด่ถ่ึอ

แสำดงให�เห็น่ชั่ดว่า	ใน่ปัจำจุำบัน่นี่�ทุกประเทศ์ได�มุ่งเอาประโยช่น์่แห่งช่าติำหร่อความร้�ส่ำก

ทางช่าติำนิ่ยมเป็น่อุดมการณ์หลััก	 อุดมการณ์ใน่ทางการเม่อง	 เช่่น่	 ใน่ทางลััทธิความ

เช่่�อถ่ึอมาเป็น่อัน่ดับรองลังมา	แต่ำทั�งนี่�ไม่ได�หมายความว่า	ประเทศ์เหล่ัานั่�น่ได�ลัะทิ�ง

อุดมการณ์	แต่ำว่าเขาถ่ึอเอาประโยช่น์่ของประเทศ์เปน็่หลัักเพ่�อประโยช่น์่แห่งช่าติำของ

เขา	สำหภาพโซึ่เวียตำก็ทำาเพ่�อสำหภาพโซึ่เวียตำ	ของจีำน่ก็ทำาเพ่�อจีำน่	ของเวียดน่ามก็ทำาเพ่�อ

เวียดน่าม	ส่ำวน่การที�จำะทำาเพ่�อเผู้ยแพร่หร่อเพ่�อสำร�างอิทธิพลัทางความเช่่�อถ่ึอใน่ลััทธิ

นั่�น่ตำกเป็น่อัน่ดับรองลังไปเป็น่การเสำริมอุดมการณ์นี่�อาจำจำะอิงเร่�องอ่�น่	เช่่น่	อาจำจำะอิง

ศ์าสำน่า	อาจำจำะอิงเช่่�อช่าติำ	เป็น่ตำ�น่	แลัะอาจำจำะถ่ึอเอาความผู้้กพัน่ใน่ทางมีอาชี่พหร่อ

สำถึาน่ะทางสัำงคมเดียวกัน่เป็น่เคร่�องม่อเพ่�อเผู้ยแพร่อุดมการณ์ต่ำอไป

	 อย่างไรก็ตำามถ่ึงแม�ว่าอุดมการณ์จำะตำกลังมาเป็น่อัน่ดับรอง	เม่�อเปรียบเทียบ

กับผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำที�เป็น่แกน่ของการเม่องระหว่างประเทศ์ใน่ยคุปัจำจุำบัน่ที�เป็น่
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แกน่ใหญ่แลั�ว	 อุดมการณ์ก็ยังมีบทบาทที�เสำริมแลัะใช่�เป็น่สิำ�งประกอบที�จำะเดิน่ไปส่้ำ

จุำดมุ่งหมาย	 ที�จำะน่ำาประโยช่น์่มาให�แก่ประเทศ์ผู้้�ที�เผู้ยแพร่อุดมการณ์นั่�น่	 ที�กล่ัาวมา

แลั�วข�างตำ�น่เกี�ยวกับเร่�องช่าติำแลัะช่าติำนิ่ยม	เร่�องอำาน่าจำอธิปไตำย	เร่�องความมั�น่คงของ

ช่าติำ	เร่�องประโยช่น์่ของช่าติำ	แลัะเร่�องอุดมการณ์	เป็น่การพยายามทำาความเข�าใจำเป็น่

น่ามธรรม	 ซ่ึ่�งมีความสำำาคัญอย่างยิ�งใน่ความเข�าใจำเกี�ยวกับการดำาเนิ่น่กิจำการระหว่าง

ประเทศ์จำริงๆ	นั่�น่	จำะได�กล่ัาวถ่ึงใน่โอกาสำต่ำอไป	โดยเริ�มด�วยการกำาหน่ดน่โยบายต่ำาง

ประเทศ์	แลัะการดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์เป็น่อัน่ดับต่ำอๆ	ไป
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การุกำาหนด
นโยบายต่างปรุะเทูศ์

03

บรรยายวัน่ที�	28	กรกฎาคม	2530
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หัวข้่อเรืื�อง การืกำาหนดนโย้บาย้ต่่างปรืะเทศ จะอธิิ์บาย้ต่าม้ลำาดับหัวข้่อดังนี�

1.	การกำาหน่ดน่โยบายมีความจำำาเป็น่อย่างไร

2.	น่โยบายค่ออะไร

3.	ใครเป็น่ผู้้�กำาหน่ด

4.	ระดับของน่โยบายมีอย้่อย่างไร

5.	เวลัากำาหน่ดคิดอย่างไร	มีอะไรบ�างที�ทำาความลัำาบากใจำใน่การกำาหน่ดน่โยบาย

 

การุกำาหนด
นโยบายต่างปรุะเทูศ์
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 คำว่ามจำำาเป็นำทู่�ประเทูศต้องกำาหนำดนำโย์บาย์ 
•

	 ใน่การดำารงอย้ข่องประเทศ์	แลัะใน่การที�ให�ประเทศ์พัฒน่าต่ำอไป	อัน่เป็น่หัวใจำ

เป้าหมายของทกุประเทศ์นั่�น่	ประเทศ์จำำาตำ�องมนี่โยบายเพ่�อเป็น่แน่วทางดำาเน่นิ่ปฏิิบัติำ

ใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับต่ำางประเทศ์

นำโย์บาย์คำืออะไร 
•

	 น่โยบายประกอบด�วยคำา	2	คำา	คำาแรก	ค่อ	คำาว่า	“นั่ย”	แปลัว่า	เน่่�อหา	สิำ�งที� 

อย้่ใน่ความหมายใน่ความตัำ�งใจำ	อีกคำาหน่่�งมาจำากคำาว่า	“อุบาย”	อุบาย	ค่อ	วิถีึทางที�

จำะเดิน่ไปส่้ำจุำดมุ่งหมาย	คำาว่า	“น่โยบาย”	 ก็ค่อ	 วิถีึทางที�จำะดำาเนิ่น่เพ่�อให�บรรลุัสิำ�งที�

ตัำ�งใจำไว�	ผู้้�ตัำ�งคำาว่า	น่โยบาย	(Policy)	ได�กำาหน่ดไว�อย่างถ้ึกตำ�องทีเดียว

	 ก่อน่ที�จำะกลัา่วถ่ึงการคดิใน่การกำาหน่ด	ตำ�องทำาความเข�าใจำเกี�ยวกับเร่�องระดบั

ของน่โยบายว่า	ใน่เร่�องเกี�ยวกับน่โยบายนั่�น่มีขั�น่ตำอน่อย้่	2	ขั�น่ตำอน่

	 1)	การกำาหน่ดน่โยบาย	ซ่ึ่�งเป็น่หัวข�อการบรรยายขณะนี่�	แลัะ

	 2)	การดำาเนิ่น่น่โยบาย	ซ่ึ่�งจำะบรรยายใน่คราวต่ำอไป

	 การกำาหน่ดน่โยบายเป็น่การคิด	 การวางแน่ว	 ส่ำวน่การดำาเนิ่น่น่โยบายเป็น่ 

การปฏิิบัติำตำามแน่วนั่�น่เพ่�อให�บรรลุัถ่ึงเป้าประสำงค์

ใคำรคำือผู้กำาหนำดนำโย์บาย์ 
•

	 น่โยบายต่ำางประเทศ์เป็น่น่โยบายที�สำำาคัญมากที�สุำดด�าน่หน่่�งของการดำารงอย้่

ของประเทศ์	ตัำ�งแต่ำสำมัยโบราณมา	เราจำะเห็น่ว่า	ด�าน่การต่ำางประเทศ์นั่�น่	พระมหา-

กษัตำริย์ทรงเป็น่ผู้้�กำาหน่ดแลัะดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	 กล่ัาวค่อ	 ผู้้�ทรงอธิปัตำย์

หร่อเป็น่อธิราช่เองเป็น่ผู้้�วางแลัะดำาเนิ่น่น่โยบาย	ต่ำอมาเม่�อระบบการปกครองพัฒน่า

ไป	แลัะพระมหากษัตำริย์ทรงเป็น่ประมุขที�ไม่ตำ�องรับผิู้ดช่อบใน่ทางการเม่องแลั�ว	การ

กำาหน่ดน่โยบายแลัะการดำาเนิ่น่น่โยบายการเม่องจ่ำงเป็น่อำาน่าจำหน่�าที�ของฝ่่ายบริหาร
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	 เรามาพิจำารณาอำาน่าจำบรหิารว่า	ใครมีอำาน่าจำแลัะหน่�าที�ใน่การกำาหน่ดน่โยบาย

ต่ำางประเทศ์	อำาน่าจำบริหารอย้่ที�รัฐบาลั	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งหัวหน่�ารัฐบาลั	แลัะคณะ

รัฐบาลัใน่หลัายประเทศ์ที�ประมุขของรัฐกับประมุขของรัฐบาลัเป็น่คน่คน่เดียวกนั่	เช่่น่	

สำหรฐัอเมรกิา	น่โยบายหลัักนั่�น่	ประธาน่าธบิดีเป็น่ผู้้�กำาหน่ด	เป็น่ที�แน่่น่อน่วา่ตำ�องมีคน่

ช่่วยคิด	แต่ำกำาหน่ดไปใน่น่ามของประธาน่าธิบดีของประเทศ์	รัฐมน่ตำรีตำา่งประเทศ์ของ

ทุกประเทศ์ถ่ึอกัน่ว่าเป็น่ที�ปร่กษา	 แลัะผู้้�ป้อน่ความคิดคน่ที�สำำาคัญที�สุำดให�แก่หัวหน่�า

รัฐบาลั	 หน่�าที�ของกระทรวงการต่ำางประเทศ์จ่ำงมีหน่�าที�สำำาคัญใน่การป้อน่ข�อม้ลัแลัะ

แสำดงความคิดเห็น่	 แต่ำกระทรวงการต่ำางประเทศ์ไม่ใช่่หน่่วยงาน่แต่ำเพียงหน่่วยงาน่

เดียวที�เป็น่ผู้้�กำาหน่ดน่โยบาย	ค่อ	ไม่ได�กำาหน่ดน่โยบายตำามใจำช่อบ	มหีน่่วยงาน่อ่�น่ด�วย 

งาน่ของประเทศ์ที�จำำาเป็น่ตำ�องดำาเนิ่น่กับต่ำางประเทศ์นั่�น่	 โดยสำาระที�เป็น่เน่่�อหา 

เกี�ยวกับประโยช่น์่ของประเทศ์	 สำรุปแลั�วมี	 2	 ด�าน่	 ค่อ	 ด�าน่การเม่องแลัะเศ์รษฐกิจำ	

น่อกนั่�น่ก็มีด�าน่อ่�น่ๆ	อีก	แต่ำที�สำำาคัญมี	2	ด�าน่ดังกล่ัาว

	 ใน่ทางด�าน่เศ์รษฐกิจำ	จำำาเป็น่ตำ�องฟัังข�อม้ลัแลัะความคิดเห็น่ของกระทรวงอ่�น่	

มาเป็น่ส่ำวน่ใน่การกำาหน่ดน่โยบาย	 กระทรวงที�ทำาหน่�าที�เกี�ยวกับการเศ์รษฐกิจำ	 เช่่น่	

กระทรวงพาณิช่ย์	 กระทรวงคมน่าคม	 กระทรวงอุตำสำาหกรรม	 กระทรวงเกษตำร	 ก็มี

ส่ำวน่ช่่วยกำาหน่ดความตำ�องการของประเทศ์แลัะให�ข�อม้ลัที�น่ำามาประกอบการกำาหน่ด

น่โยบาย	หน่่วยงาน่ที�สำำาคัญยังมีหลัายหน่่วย	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งทางด�าน่การทหาร	การ

ทหารสัำมพัน่ธ์กับการต่ำางประเทศ์อย่างไร	 มีความสำำาคัญใน่ฐาน่ะที�เป็น่กำาลัังแท�จำริง	

อัน่เป็น่ส่ำวน่สำนั่บสำนุ่น่น่โยบายการดำาเนิ่น่น่โยบาย	โดยปกติำการใช่�กำาลัังจำะเป็น่วิถีึทาง

สุำดท�ายที�จำะเล่ัอกใช่�	 แต่ำว่าการมีกำาลัังไว�นั่�น่ย่อมทำาให�การดำาเนิ่น่น่โยบายมีน่ำ�าหนั่ก 

ดังที�กล่ัาวมาใน่คราวที�แลั�วว่า	 ใน่ความสำัมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์ใน่ปัจำจุำบัน่ที�เป็น่อย้่	 

ยังอย้่ใน่ลัักษณะของกฎป่า	(Law	of	the	Jungle)	ค่อ	การใช่�อำาน่าจำเป็น่ธรรมยังมีอย้่	

ฉัะนั่�น่	 สิำ�งที�จำะประกัน่การดำารงอย่้ของประเทศ์อย่างแท�จำริงจ่ำงลัะเลัยด�าน่การทหาร 

ไม่ได�	น่อกจำากนั่�น่ใน่การกำาหน่ดน่โยบายตำ�องคำาน่วณว่า	เรามีกำาลัังทางทหารแลัะด�าน่

อ่�น่อยา่งไร	เสีำยงจำากทางด�าน่การทหารกเ็ป็น่ข�อที�น่ำามาพจิำารณาด�วย	น่อกจำากนั่�น่ก็มี

หน่่วยงาน่อ่�น่	เช่่น่	สำภาความมั�น่คง	หร่อหน่่วยงาน่ที�เกี�ยวกับการข่าว	สำภาความมั�น่คง

เป็น่สำภาที�ปร่กษาของรัฐบาลัใน่การประสำาน่ปัญหาที�เกี�ยวกับความมั�น่คงทั�งภายใน่ 
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ประเทศ์แลัะต่ำางประเทศ์	เป็น่หน่่วยงาน่ที�เสำน่อทางความคิด	แต่ำไม่ใช่่เป็น่หน่่วยงาน่

ปฏิิบัติำ	ความจำำาเป็น่ที�มีหน่่วยงาน่นี่�	เพราะเหตุำว่าความมั�น่คงภายใน่ประเทศ์กบัความ

มั�น่คงด�าน่ต่ำางประเทศ์นั่�น่เกี�ยวข�องซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	เหตุำการณ์ที�เกิดใน่ต่ำางประเทศ์อาจำ

ส่ำงผู้ลัถ่ึงความมั�น่คงของประเทศ์	แลัะเหตุำการณ์ที�เกิดข่�น่ภายใน่ประเทศ์จำะส่ำงผู้ลัต่ำอ

ไปใน่ด�าน่ต่ำางประเทศ์	หร่อมีที�มาจำากต่ำางประเทศ์ก็ได�

	 ความคิดเห็น่ของสำภาความมั�น่คงก็เป็น่ส่ำวน่หน่่�งที�รัฐบาลัน่ำามาพิจำารณา	

น่อกจำากนั่�น่ก็มีหน่่วยงาน่ข่าวกรอง	อาจำเป็น่หน่่วยงาน่ข่าวด�าน่การทหาร	จำากของกรม

ข่าวกรองแห่งช่าติำ	 หร่อจำากหน่่วยงาน่อ่�น่	 ทั�งนี่�เพราะการข่าวหร่อข�อม้ลัเป็น่เสำม่อน่

หน่่�งวัตำถุึดิบใน่การน่ำามาพิจำารณากำาหน่ดน่โยบาย	ถึ�าไม่มีวัตำถุึดิบ	การพิจำารณาก็จำะ

เล่ั�อน่ลัอยไม่มีข�อม้ลัที�มาสำนั่บสำนุ่น่เหล่ัานี่�	 เป็น่หน่่วยงาน่ที�เกี�ยวข�องกับการกำาหน่ด

น่โยบาย

	 ใน่ด�าน่ฝ่่ายบริหาร	(Executive)	ประมุขของประเทศ์ที�ไม่ได�เป็น่หัวหน่�ารัฐบาลั

อย่างใน่ประเทศ์ของเรา	 ค่อ	 พระมหากษัตำริย์นั่�น่	 มีส่ำวน่ใน่การกำาหน่ดน่โยบายต่ำาง

ประเทศ์	พระองค์ไม่ได�ทรงเกี�ยวข�องกับเร่�องของการเม่อง	 แต่ำใน่ระบบการปกครอง

ของไทย	โดยรัฐธรรมน้่ญที�มีพระมหากษัตำริย์เป็น่ประมุขนั่�น่	เป็น่ธรรมเนี่ยมประเพณี

ที�ย่ดถ่ึอกัน่ว่า	พระมหากษัตำริย์ทรงไว�ซ่ึ่�งพระราช่อภิสิำทธิ�ที�จำะ

	 1)	ได�รับทราบใน่ด�าน่การต่ำางประเทศ์

	 2)	พระราช่ทาน่คำาแน่ะน่ำา

	 ฉัะนั่�น่	 ใน่ประเทศ์ของเรา	 โดยที�พระมหากษัตำริย์เป็น่ที�เคารพของประช่าช่น่

ทั�งประเทศ์	คำาแน่ะน่ำาของพระองค์ท่าน่จ่ำงมีน่ำ�าหนั่กใน่ข�อพิจำารณาของรัฐบาลั	 อัน่นี่�

เป็น่เร่�องเกี�ยวกับประเทศ์ไทย	 จำะเห็น่ได�ว่าพระมหากษัตำริย์ทรงมีบทบาททีเดียวใน่

เร่�องด�าน่การต่ำางประเทศ์	 ซ่ึ่�งจำะกล่ัาวถ่ึงรายลัะเอียดต่ำอไปใน่ตำอน่หลัังภายใน่หัวข�อ

เร่�องการท้ตำ

	 การที�พระองค์ท่าน่ทรงรับแขกบ�าน่แขกเม่อง	การที�พระองค์ท่าน่หร่อพระบรม-

วงศ์านุ่วงศ์์เสำด็จำเย่อน่ต่ำางประเทศ์เหลั่านี่�	 ได�ส่ำงผู้ลัถ่ึงความสำัมพัน่ธ์ใน่การสำร�างเสำริม

ความสัำมพัน่ธ์ใน่ด�าน่การต่ำางประเทศ์ทั�งสิำ�น่	 พระองค์ท่าน่ไม่ได�ทรงมีบทบาทกำาหน่ด

โดยตำรง	แต่ำมีความสำำาคัญใน่บางประการที�ได�กล่ัาวแลั�ว
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	 ส่ำวน่ทางด�าน่ฝ่่ายนิ่ติำบัญญัติำนั่�น่	มีส่ำวน่ไหน่ที�เกี�ยวข�องกับการกำาหน่ดน่โยบาย

ต่ำางประเทศ์บ�าง	 โดยปกติำรัฐสำภามีหน่�าที�หลััก	 ค่อ	 การออกกฎหมาย	 ขณะเดียวกัน่

รัฐธรรมน้่ญก็ได�ให�อำาน่าจำแก่รัฐสำภาใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับต่ำางประเทศ์	 เช่่น่	 อำาน่าจำของ

รัฐสำภาใน่การประกาศ์สำงคราม	รฐับาลัจำะประกาศ์สำงครามโดยไมไ่ด�รับความเหน็่ช่อบ 

หร่ออนุ่มัติำจำากรัฐสำภาไม่ได�	 หร่อเร่�องการทำาสำน่ธิสัำญญาใดๆ	 กับต่ำางประเทศ์นั่�น่	 ถึ�า

สำน่ธิสัำญญามีผู้ลัที�จำะทำาให�ตำ�องเปลีั�ยน่แปลังแก�ไขหร่อออกกฎหมายเพิ�มเติำม	 หร่อ

มีบทบัญญัติำที�เปลีั�ยน่แปลังเขตำแดน่ราช่อาณาจัำกรหร่อเขตำอธิปไตำยของประเทศ์

ก็ดี	 ตำ�องได�รับความเห็น่ช่อบจำากรัฐสำภาก่อน่	 (เขตำอธิปไตำย	 ค่อ	 เขตำที�ต่ำอเน่่�องไป

จำากราช่อาณาจัำกร	 ซ่ึ่�งใน่ที�นี่�หมายถ่ึงน่่าน่น่ำ�าที�อย้่ใน่อำาน่าจำอธิปไตำยของเรา	 เช่่น่	

น่่าน่น่ำ�าอาณาเขตำที�เรียกว่า	 ทะเลัอาณาเขตำ	 แลัะเขตำเศ์รษฐกิจำจำำาเพาะ	 ซ่ึ่�งประเทศ์

ช่ายฝั่�งมีสำิทธิ�เหน่่อทรัพยากรใน่เขตำเศ์รษฐกิจำจำำาเพาะ	 แลัะหมายถ่ึงเขตำน่่าน่ฟ้ัาด�วย)	

ยอ่มแสำดงให�เห็น่ว่า	รัฐสำภาก็มีบทบาทใน่ด�าน่การต่ำางประเทศ์	แต่ำเป็น่บทบาทควบคุม

มากกว่าการกำาหน่ดน่โยบาย	น่อกจำากนั่�น่	รัฐสำภายงัมีอำาน่าจำใน่การตัำ�งกระท้�ถึาม	เสำน่อ

ญัตำติำเพ่�ออภิปรายใน่ปัญหาด�าน่การต่ำางประเทศ์

	 ใน่รัฐสำภาเอง	 ท่าน่คงได�ยิน่ว่า	 เรามีคณะกรรมาธิการด�าน่การต่ำางประเทศ์	

ความจำริงของเราผิู้ดจำากของสำหรัฐฯ	 ซ่ึ่�งบางทีหลัายท่าน่เข�าใจำผิู้ดคิดว่าเหม่อน่ๆ	 กัน่	

รัฐธรรมน้่ญของเขาให�บทบาทแก่คณะกรรมาธิการด�าน่การต่ำางประเทศ์ของเขามาก 

ทีเดียว	 ส่ำวน่ของเราคณะกรรมาธิการของเราทำาหน่�าที�แทน่รัฐสำภา	 เพราะรัฐสำภาตัำ�ง

คณะกรรมาธิการข่�น่มาเพ่�อให�พิจำารณาปัญหา	หร่อคิดแทน่รัฐสำภา	แลัะถึ�ามีความเห็น่

ประการใดก็เสำน่อแน่ะได�	แต่ำไม่ใช่่เป็น่ผู้้�กำาหน่ดน่โยบาย

	 ใน่ประการสำดุท�าย	รัฐสำภาเป็น่ผู้้�อนุ่มัติำเงิน่งบประมาณ	เงิน่งบประมาณมคีวาม

สำำาคัญแลัะจำำาเป็น่ใน่การดำาเน่นิ่น่โยบาย	ไม่ว่าน่โยบายภายใน่ประเทศ์หร่อต่ำางประเทศ์	

ถึ�ารัฐสำภาไม่อนุ่มัติำเงิน่งบประมาณก็เป็น่อัน่ว่าไม่สำามารถึดำาเนิ่น่การใน่เร่�องนั่�น่

	 น่อกจำากนั่�น่	 รัฐสำภายังสำามารถึเสำน่อญัตำติำไว�หร่อไม่ไว�วางใจำจำากการดำาเน่ิน่

น่โยบายของรัฐบาลัได�	 แต่ำเป็น่อำาน่าจำการควบคุมการดำาเนิ่น่น่โยบายมากกว่าการ

กำาหน่ดน่โยบาย	การกำาหน่ดน่โยบายเก่อบทั�งหมดจ่ำงยงัเป็น่อำาน่าจำของอำาน่าจำบรหิาร

นั่�น่เอง
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นำโย์บาย์ม่หลาย์ระดับ 
•

	 ค่อ	มีน่โยบายใน่ลัักษณะที�เป็น่เป้าหมาย	(Objective)	มีน่โยบายใน่ลัักษณะที�

กำาหน่ดไว�เพ่�อที�จำะดำาเน่นิ่ไปส่้ำเป้าหมายนั่�น่	แลัะมนี่โยบายรองลังมาเปน็่น่โยบายยอ่ย

ลังมาอีก

	 ใน่สำำาน่วน่ภาษาไทย	ตำามความหมายที�อธิบายไปแลั�ว	มีคำาอีกคำาหน่่�งที�น่่าจำะ

ใช่�กับคำาว่า	Policy	เม่�อเทียบกับภาษาทหารที�เรียกว่า	กลัยุทธ์	หร่อยทุธวิธี	(Strategy) 

นั่�น่อาจำเทียบได�กับคำาว่า	 กุศ์โลับาย	 หมายความถึ่งอุบายที�ให�ผู้ลัดี	 จำากนั่�น่ก็มี 

น่โยบายที�ดำาเนิ่น่ใน่สำถึาน่ที�หร่อโอกาสำต่ำางกัน่	เช่่น่	เราดำาเนิ่น่น่โยบายกับอังกฤษอย่าง

หน่่�ง	กับสำหรัฐฯ	อย่างหน่่�ง	กับรัสำเซีึ่ยอย่างหน่่�ง	กับมาเลัเซีึ่ยอย่างหน่่�ง	อย่างนี่�ถึ�าหาก 

เป็น่การกระจำายการดำาเนิ่น่น่โยบายออกไปเป็น่รายประเทศ์หร่อเป็น่รายกรณี	 เรา

เรียกว่า	 วิเทโศ์บาย	 วิ	แปลัว่า	 ต่ำางๆ	 กัน่ออกไป	 เทศ์ะ	หมายถ่ึงสำถึาน่ที�	แลัะอุบาย	

หมายความถ่ึงอุบายที�น่ำาไปใช่�ใน่สำถึาน่ที�	 ใน่กาลัเวลัา	แลัะใน่กรณีที�ต่ำางกัน่	ตำกลังได�	

3	คำา	ค่อ	น่โยบาย	กุศ์โลับาย	แลัะวิเทโศ์บาย

	 แต่ำการดำาเนิ่น่วิเทโศ์บายตำ�องด้เวลัาแลัะปฏิิกิริยาของฝ่่ายตำรงข�ามว่ามีอย่างไร	

ใน่การดำาเนิ่น่การ	 จ่ำงตำ�องมีกลัวิธีหร่อกโลับาย	 ค่อ	 กลัที�เป็น่อุบาย	 อาจำเป็น่การ

แสำดงออกไปใน่องค์การระหว่างประเทศ์	อาจำเป็น่การแถึลังใน่ที�สำาธารณะ	อาจำแถึลัง

แบบซ่ึ่อน่เร�น่หร่อให�ข�าศ่์กเข�าใจำผิู้ดทิศ์ทาง	ถึ�าดำาเนิ่น่กโลับายบางทียังไม่ได�ผู้ลั	โดยที�

การดำาเนิ่น่น่โยบายนั่�น่	ประเทศ์อ่�น่เขาอาจำจำะดำาเนิ่น่น่โยบายได�หลัายอย่าง	ค่อ

	 ก.	ดำาเนิ่น่โดยตำรง

	 ข.	ดำาเนิ่น่ให�เกิดการแตำกแยกกัน่ใน่ประเทศ์ของเราเอง

	 ใน่กรณีเช่่น่นั่�น่	 เราอาจำดำาเนิ่น่น่โยบายใน่ระดับเดียวกัน่ด�วย	 ซ่ึ่�งอาจำเรียก

ว่า	 “เพทุบาย”	 เพท	 หมายความว่า	 ทำาให�แตำกกัน่	 แลัะเป็น่อุบายที�ทำาให�แตำกกัน่	 

เป็น่ระดับของน่โยบายที�ว่า	 ถึ�าจำะสำรุปง่ายๆ	 ค่อ	 จำากเป้าหมายใหญ่	 ลัดลังมาเป็น่

น่โยบายรอง	แลัะน่โยบายย่อยเป็น่ชั่�น่ๆ	ลังมา

	 ฉัะนั่�น่	ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายเป็น่ระดับนั่�น่	ระดับที�ส้ำงสุำด	ค่อ	เป้าหมายของ

น่โยบายว่า	เราตำ�องการอะไร	เคยกล่ัาวมาแลั�วว่า	ศ้์น่ยก์ลัางของน่โยบาย	ค่อ	ประโยช่น์่

แห่งช่าติำ	(National	interest)	ซ่ึ่�งเคยบอกแลั�วว่ามีอะไรบ�าง	ซ่ึ่�งปัญหาใหญ่	ค่อ	การ
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รักษาช่าติำบ�าน่เม่องให�อย้ร่อด	 (Self-preservation)	หลัักการรักษาความมั�น่คงแห่ง

ช่าตำ	ิ(Security)	แลัะการพฒัน่าประเทศ์เพ่�อให�ประเทศ์ไปส่้ำความเจำริญรุ่งเร่อง	(Pros-

perity)

	 เรามีวิธีอย่างไรใน่การกำาหน่ดประโยช่น์่ของช่าติำ	ไม่ใช่่กำาหน่ดว่า	เราตำ�องการ

อะไร	 ความตำ�องการของเราไม่มีที�สิำ�น่สุำดเหม่อน่ความตำ�องการของคน่	 เราอยากให�

ประเทศ์เราใหญ่โตำเข�มแข็งมีกำาลัังอำาน่าจำมาก	 แต่ำเราก็มีขีดจำำากัด	 ถึ�าสิำ�งใดที�เราไปไม่

ถ่ึง	 สิำ�งนั่�น่ยังเป็น่อุดมคติำอย้่	 เป็น่เป้าหมายไม่ได�	 ถึ�าเรามีเงิน่ไม่พอ	 เราหวังจำะขับรถึ 

โรลัสำรอยซ์ึ่	 เราหวังจำะมีต่ำกรามบ�าน่ช่่องใหญ่โตำ	 อัน่นั่�น่จำำาเป็น่ตำ�องตัำดออกไป	 เพราะ

เป็น่เป้าหมายที�เราไปไม่ถ่ึง	ยังเป็น่อุดมคติำอย้่	ยังเป็น่สิำ�งที�ปรารถึน่า

	 เป้าหมายใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายตำ�องเป็น่สิำ�งที�เราไปถ่ึงได�	 เบ่�องแรกเราจ่ำงตำ�อง

กำาหน่ดทศิ์ทางของน่โยบายก่อน่ว่า	ใน่การจำะบรรลัใุห�ถ่ึงผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำนั่�น่	เรา

เล่ัอกทิศ์ทางใด	ทิศ์ทางใหญ่ๆ	มี	2	ทิศ์ทาง

	 1.	ทิศทางข่องความ้สัู้นโดษ	ไม่ยุง่เกี�ยวกับใคร	(Isolation)	แต่ำใน่โลักปัจำจุำบัน่

เป็น่ไปไม่ได�ที�จำะไม่ยุ่งเกี�ยวกับใคร	 เราไม่ยุ่ง	 คน่อ่�น่ก็มายุ่งกับเรา	 น่โยบายโดดเดี�ยว 

ไม่คบใครใน่ร้ปปัจำจุำบัน่จ่ำงดำาเนิ่น่ไปไม่ได�

	 2.	นโย้บาย้แสู้วงพันธิ์มิ้ต่รื	หมายความว่าถึ�าเราตัำวคน่เดียว	แลัะเราเห็น่ว่ากำาลััง

เราไม่พอจำะต่ำอส้ำ�	ทั�งด�าน่กำาลัังการต่ำอรอง	กำาลัังทางเศ์รษฐกจิำ	แลัะกำาลัังทางการเม่อง	 

เราก็อาจำรวมกำาลัังกับผู้้�อ่�น่เพ่�อจำะเสำริมกำาลัังหร่อสำมรรถึน่ะ	 หร่ออำาน่าจำตำ่อรองของ

เราให�ดียิ�งข่�น่	การที�เราจำะไปร่วมกับผู้้�อ่�น่มีอย้ห่ลัายระดับ	เราตำ�องคิดอีกว่าจำะรวมเป็น่ 

อัน่หน่่�งอัน่เดยีว	หร่อแบบ	Integration	หมายความวา่	รวมเข�าเปน็่อัน่หน่่�งอัน่เดยีวกัน่

เข�าเลัย	หร่อรวมกัน่แบบ	alliance	ถ่ึอเป็น่พัน่ธมิตำรกัน่	หร่อรวมกัน่แบบ	Co-operation	 

ค่อ	 ความร่วมม่อกัน่	 ทำาอะไรช่่วยเหล่ัอกัน่	 ส่ำงเสำริมซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	 หร่อเป็น่ระดับ	

Co-ordination	ค่อ	ระดับที�ทำาอะไรให�สำอดคลั�องรับกัน่

	 ตัำวอยา่งความร่วมม่อทางเศ์รษฐกิจำใน่ประเทศ์ประช่าคมร่วมยโุรป	(Common	

market)	หร่อตำลัาดรว่มนั่�น่	เป็น่ความรว่มม่อใน่ระดบั	Economic	integration	ความ

ร่วมม่อใน่ระหว่างสำมาชิ่กองค์การอาเซีึ่ยน่ยงัอย้ใ่น่ระดับ	Co-operation	แลัะเป้าหมาย 

ของเราใน่อาเซีึ่ยน่ยังไปไม่ถ่ึงขั�น่ที�จำะให�เป็น่	 Integration	 เพราะ	 Integration	 

ยังจำะตำ�องมีองค์ประกอบอีกหลัายประการกว่าจำะบรรลุัผู้ลัสำำาเร็จำได�	 ตำอน่นี่�จ่ำงตำ�อง 
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พิจำารณาเป็น่ข�อๆ

	 เราเคยใช่�น่โยบายที�เป็น่พัน่ธมิตำรกับมหาประเทศ์	 เช่่น่	 เป็น่พัน่ธมิตำรใน่

องค์การซีึ่โตำ�กับสำหรัฐฯ	บทเรียน่ใน่ครั�งนั่�น่ทำาให�เราเห็น่ว่า	การเป็น่พัน่ธมิตำรไม่ได�เป็น่ 

หลัักประกัน่ว่า	พัน่ธมิตำรจำะช่่วยเหล่ัอเราจำน่น่าทีสุำดท�ายเสำมอไป

	 หลัักใหญ่ของเรา	ค่อ	ตำ�องพ่�งพาตำน่เอง	พัน่ธมิตำรเม่�อถ่ึงขั�น่หน่่�ง	เขาก็อาจำทิ�ง

เราไป	เราจ่ำงตำ�องตำร่กตำรองว่า	ระดับใดเราควรมีพัน่ธมิตำร	แลัะควรลังล่ักเข�าไปถ่ึงระดับ

ไหน่	หร่อให�อย้เ่พียงแต่ำเป็น่มิตำร	ไม่ใช่่พัน่ธมิตำร	พัน่ธมิตำรหมายถ่ึงมิตำรที�ผู้้กพัน่กัน่โดย

สัำญญา	ถึ�าเขาไมป่ฏิิบัติำตำามสัำญญา	เราก็จำะตำกอย้ใ่น่ฐาน่ะลัำาบาก	อนั่นี่�เป็น่แน่วทางให�

เราคิดว่า

	 ก.	อย้่สัำน่โดษก็ไม่ได�

	 ข.	พัน่ธมิตำรก็ตำ�องระวังการดำาเนิ่น่การเข�าสัำมพัน่ธ์กับพัน่ธมิตำร

	 ค.	เป็น่ทิศ์ทางที�เรียกว่า	ทิศ์ทางความเป็น่กลัาง

	 ความเป็น่กลัางมีคำาที�ใช่�กัน่สัำบสำน่อย้่	 2	 คำา	 คำาหน่่�ง	 ค่อ	 ความ้เป็นกลาง  

ที�เรียกว่า	 Neutrality	 ความเป็น่กลัางแบบนี่�เองก็มีความหมายแยกเป็น่ด�าน่ๆ	 ไป	 

ด�าน่ทหาร	 ค่อ	 ไม่ให�การสำนั่บสำนุ่น่หร่อความช่่วยเหล่ัอแก่ค่้ศ่์กฝ่่ายหน่่�งฝ่่ายใด	 หร่อ

ใน่บางกรณีมีการกำาหน่ดอาณาบริเวณที�เป็น่พ่�น่ที�ไว�พ่�น่ที�หน่่�งเรียกว่า	Neutral	area	

หร่อ	Neutral	zone	หมายความว่าใน่	Area	นั่�น่	ค่้ศ่์กตำกลังจำะไม่เข�าไปทำาการรบพุ่ง

กัน่ใน่เขตำนั่�น่

	 ที�อธิบายใน่ข�อหลัังนี่�ก็เพ่�อให�เข�าใจำความคดิเร่�องหน่่�ง	ค่อ	เขตำของเสำรภีาพแลัะ

ความเป็น่กลัางใน่เอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�	ซ่ึ่�งเรียกย่อว่า	ZOPFAN	แลัะเป็น่น่โยบาย

อัน่หน่่�งของอาเซีึ่ยน่ที�พยายามให�บรรลุัผู้ลั	 แต่ำยังเป็น่น่โยบายอย้่	 ค่อ	 การสำถึาปน่า

เขตำเอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�นี่�ให�เป็น่เขตำเป็น่กลัาง	คำาว่า	“เป็น่กลัาง”	ใน่ที�นี่�หมายถ่ึง

เป็น่กลัางแบบไม่ให�มหาอำาน่าจำเข�ามาใช่�เอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�เป็น่เวทีเพ่�อแก่งแย่ง

ผู้ลัประโยช่น์่กัน่	ไม่ใช่่เป็น่ใน่แบบว่าเราเป็น่กลัาง	เราทำาอะไรไม่ได�เลัย	เราหัน่หน่�าไป

ทางไหน่ไม่ได�เลัย	 ไม่ใช่่อย่างนั่�น่	 ทว่าเป็น่ไปตำามความหมายก่�งทำาน่องเดียวกับด�าน่

การทหารที�ว่าให�เอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�เป็น่อาณาบริเวณที�ประเทศ์มหาอำาน่าจำจำะ

ไม่เข�ามาแข่งขัน่แก่งแย่งอำาน่าจำกัน่
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	 น่อกจำากนั่�น่	 คำาว่า	 Neutrality	 ยังหมายถ่ึงสำถึาน่ะที�มีการรับรองใน่ทาง

กฎหมาย	ทางการเม่อง	แลัะสำน่ธิสัำญญาระหว่างประเทศ์	ที�ประเทศ์อ่�น่ได�รับรองความ

เป็น่กลัาง	เช่่น่	สำถึาน่ะของประเทศ์สำวิตำเซึ่อร์แลัน่ด์	หร่อของประเทศ์ออสำเตำรียขณะนี่�	

เป็น่ตำ�น่	

	 ส่ำวน่คำาว่า	 Non-alignment	 มีความหมายไม่ตำรงกับ	 Neutrality	 ทีเดียว	

Non-alignment	 ที�เราเรียกกัน่ว่า นโย้บาย้ไม่้ฝัักใฝ่ัฝ่ัาย้ใด	 โดยสำาระแลั�วเป็น่ 

น่โยบายของประเทศ์ที�เกิดข่�น่ใหม่	 จำากการเป็น่อาณานิ่คมเก่า	 แลั�วย่ดถ่ึอน่โยบาย

ว่า	 ใน่ขณะที�เขาเกิดมานั่�น่โลักแบ่งเป็น่	 2	 ค่าย	 ค่ายหน่่�งเป็น่ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ 

อีกค่ายหน่่�งเป็น่ค่ายโลักเสำรี	 ประเทศ์ที�ไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใดหมายถึ่งประเทศ์ที�เข�าข�างทั�ง

ฝ่่ายคอมมิวนิ่สำต์ำแลัะฝ่่ายโลักเสำรี	 แต่ำใน่ทางปฏิิบัติำจำะเห็น่ได�ว่า	 ประเทศ์ที�ดำาเนิ่น่

น่โยบายไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใดก็ยังมีทีท่าที�แตำกต่ำางกัน่แลัะทำาความสัำบสำน่ให�แก่เรามาก	เช่่น่	

เวียดน่ามแลัะคิวบาก็ถ่ึอว่าตำน่อย้ใ่น่กลุ่ัมประเทศ์ไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใด	 ซ่ึ่�งมองเห็น่ได�ชั่ดว่า	

ประเทศ์เหล่ัานี่�เอน่เอียงไปทางทิศ์ใด	 เขาอย่้ใน่กลุ่ัมนี่�เพียงแต่ำช่่�อเท่านั่�น่	 น่อกจำาก

นั่�น่เรายังเห็น่ว่า	 เหตุำการณ์ยุ่งยากที�เกิดข่�น่หร่อผู้้�ที�ได�รับเคราะห์ใน่การดำารงตัำวนั่�น่

ยังมีอย้่หลัายประเทศ์ใน่ขณะนี่�	 ซ่ึ่�งเก่อบทั�งหมดยังอย้่ใน่กลุ่ัมประเทศ์ไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่าย

ใด	 อัฟักานิ่สำถึาน่ซ่ึ่�งตำกเป็น่เหย่�อแห่งการย่ดครองของสำภาพโซึ่เวียตำก็เป็น่ประเทศ์ 

ไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใด	กัมพ้ช่าซ่ึ่�งถ้ึกเวียดน่ามเข�ามาย่ดครองก็เป็น่การย่ดครองของประเทศ์

ที�เรียกตัำวเองว่าไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใด	 จำะเห็น่ว่า	 การย่ดแน่วน่โยบายนี่�ไม่ได�ช่่วยให�มี 

ความมั�น่คงปลัอดภัยสำำาหรับประเทศ์ช่าติำเสำมอไป

	 ความเป็น่กลัาง	 (Neutrality)	 นั่�น่	 จำะเป็น่กลัางได�ก็ต่ำอเม่�อคน่อ่�น่เขายอมให�

เป็น่กลัาง	กอ่น่สำงครามโลักครั�งที�	2	เบลัเยยีมเคยประกาศ์ตำน่เปน็่ประเทศ์เปน็่กลัาง	แต่ำ

ก็ไม่สำามารถึช่่วยให�ประเทศ์เบลัเยียมรอดพ�น่จำากการถ้ึกบุกของกองทัพเยอรมนี่	เม่�อ

เป็น่เช่่น่นี่�	น่โยบายความเปน็่กลัางก็อาจำจำะเปน็่ประโยช่น์่ใน่บางสำถึาน่การณบ์างกรณี	

ใน่ฐาน่ะอย่างเรา	คน่อ่�น่เขายอมรับความเป็น่กลัางหร่อไม่	ถึ�าเขาไม่รับ	เราก็ไม่มีทาง

ที�จำะเป็น่	เพราะถึ�าเราถ้ึกรุกราน่	เราก็ตำ�องทำาการต่ำอตำ�าน่	เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่ทิศ์ทางไหน่

ที�เราควรจำะเล่ัอก	เราเล่ัอกทิศ์ทางการดำาเนิ่น่น่โยบายแบบอิสำระ	หมายความว่าเราจำะ

ลังความเห็น่ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายโดยเราไม่ถ่ึอพวกพ�องเป็น่หลััก	แต่ำถ่ึอประโยช่น์่แห่ง

ช่าติำของเราเป็น่หลััก	ไม่ว่าเป็น่น่โยบายใน่ระดับส้ำงหร่อระดับรองลังมา
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เว่ลากำาหนำดนำโย์บาย์คำิดอย์่างไร 
•

	 ใน่การกำาหน่ดน่โยบายตำ�องใช่�อะไรบ�าง	คิดอย่างไรบ�าง

	 ใน่ขั�น่ตำ�น่	ค่อ	จำำาเป็น่ตำ�องมีวัตำถุึดิบหร่อข�อม้ลั	ร้�เร่�องของต่ำางประเทศ์แลัะร้�เร่�อง

ของประเทศ์เรา	 ร้�ความตำ�องการของเรา	 ร้�ความสำามารถึของเรา	 ถึ�าเปรียบก็เหม่อน่

วัตำถุึดิบ	 (Input)	 ที�เราจำำาเป็น่ตำ�องมี	 เม่�อเราได�วัตำถุึดิบมาก็ตำ�องกลัั�น่กรองด้ว่าจำะคิด

ดำาเนิ่น่น่โยบายอย่างไร	แลั�วเราก็เสำน่อเป็น่น่โยบาย	(Output)	ออกมา

	 เราคิดถ่ึงสำถึาน่การณ์ความเป็น่จำริงของโลักว่าเป็น่อย้อ่ยา่งไร	ใครเป็น่ประเทศ์

ใหญ่	ใครเป็น่ประเทศ์เล็ัก	ใครเป็น่ประเทศ์ที�ก�าวร�าว	ใครเป็น่เพ่�อน่กับใคร	ใครเป็น่ศั์ตำร้

กับใคร	 ใครมีความสำามารถึแค่ไหน่	 ใครมีความตัำ�งใจำอย่างไร	 สิำ�งเหล่ัานี่�เราตำ�องทราบ

ก่อน่	แลัะสำภาพความเป็น่จำริงของโลักก็เหม่อน่ความจำำาเป็น่ที�ผู้้�เดิน่เร่ออัน่จำะน่ำาเร่อไป

ส่้ำจุำดหมายปลัายทางนั่�น่ตำ�องทราบสำภาวะของดิน่ฟ้ัาอากาศ์	ตำ�องทราบสำภาวะของท�อง

ทะเลัว่ามีคล่ั�น่ลัม	มีพายุ	มีหิน่โสำโครก	หร่อมีศั์ตำร้ซุ่ึ่มดักอย้ที่�ไหน่บ�าง	เรียกว่า	Setting	

เป็น่สำภาวการณ์ของโลัก	(International	setting)	เราตำ�องร้�	International	setting	

ว่ามีอย้อ่ย่างไร

	 ใน่สำมัยที�โลักแบ่งเป็น่	 2	 ค่าย	 ค่อ	 ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำแลัะค่ายโลักเสำรีใน่หลััง

สำงครามโลักครั�งที�	 2	 จำน่กระทั�งปลัาย	 ค.ศ์.	 1950	 ก่อน่ที�จีำน่จำะแตำกแยกกับโซึ่เวียตำ	

ประเทศ์เล็ักๆ	มีทางเล่ัอกยากมากว่าจำะไม่อย้่กับฝ่่ายใดหร่อไม่สำนั่บสำนุ่น่ฝ่่ายใด	ขณะ

นั่�น่ก็มีประเทศ์ที�เรียกตัำวเองว่าไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใด	แต่ำการดำาเนิ่น่น่โยบายใน่การออกเสีำยง

ใน่องค์การระหว่างประเทศ์วกทบทวน่ด้จำะเห็น่ว่า	ประเทศ์เหล่ัานั่�น่มักจำะออกเสีำยงเข�า

ข�างฝ่่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	แต่ำทั�งนี่�อาจำเป็น่เพราะมีความผู้้กใจำเจ็ำบต่ำอประเทศ์ล่ัาอาณานิ่คม

ที�เคยกดขี�เขามาก่อน่แลั�ว	เขาจ่ำงแสำดงออกใน่ร้ปนี่�ก็เป็น่ได�	เพราะคน่เราเม่�อถ้ึกบีบคั�น่

จำากฝ่่ายใดก็มักจำะไปลัำาเอียงเข�าข�างอีกฝ่่ายหน่่�งซ่ึ่�งเป็น่ปรปักษ์กับผู้้�ที�มาบีบคั�น่เรา

	 ต่ำอมาตัำ�งแต่ำ	ค.ศ์.	1960	เป็น่ตำ�น่มา	เวทีการเม่องโลักเริ�มเปลีั�ยน่แปลังไป	เกิด

มีความแตำกแยกทั�งใน่ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	 แลัะใน่ค่ายโลักเสำรี	 เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่จำากโลัก

ที�เป็น่โลัก	2	ขั�ว	ค่อ	ขั�วโลักคอมมิวนิ่สำต์ำกับขั�วโลักเสำรี	ที�เรียกว่า	Bi-polarity	นั่�น่ได�

เปลีั�ยน่สำภาพมาเป็น่ลัักษณะมีหลัายขั�วที�เรียกว่า	Multi-polarity	แต่ำแน่่น่อน่ขั�วใหญ่	

ยังมี	 2	 ขั�ว	 แลั�วจ่ำงมีขั�วรองๆ	 ลังมา	 เช่่น่	 จีำน่กลัายเป็น่มหาอำาน่าจำที�ดำาเนิ่น่น่โยบาย
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เป็น่อิสำระออกมา	หร่อแม�สำหรัฐฯ	กับประเทศ์ใน่ประช่าคมยโุรป	ที�มีผู้ลัประโยช่น์่แลัะ

ประวัติำศ์าสำตำร์จำน่กระทั�งความร้�ส่ำกที�ผู้้กพัน่กัน่อย่้มาก	ก็กำาหน่ดน่โยบายที�แตำกต่ำางกัน่

ออกไปใน่สำถึาน่ะอย่างนี่�	ประเทศ์เล็ักๆ	ลังมาอย่างประเทศ์ไทย	ซ่ึ่�งเป็น่ประเทศ์ขน่าด

กลัางอย้่ใน่สำภาพที�คล่ัองตัำวข่�น่	ไม่ถ้ึกบีบว่า	ถึ�าอย้โ่ลักเสำรีก็ตำ�องส้ำ�กับฝ่่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	

ถึ�าไปเข�าข�างฝ่่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	 เราจำะตำ�องถ้ึกเล่ัน่งาน่จำากโลักเสำรี	 แต่ำสำภาวะ	Multi- 

polarity	ใน่ขณะนี่�ยงัไม่ถ่ึงขั�น่เตำม็อัตำราทีเดียว	เพราะยงัอย้ใ่น่สำภาวะ	2	ขั�วใหญ่	แต่ำว่า

มีขั�วอ่�น่ๆ	ที�เกิดเพิ�มข่�น่มา	ความคล่ัองตัำวใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายนั่�น่มีอย้	่ใน่สำมยัก่อน่เรา

คิดแต่ำว่า	คอมมิวนิ่สำต์ำไม่ถ้ึกกับฝ่่ายโลักเสำรี	เราได�ถ้ึกรังแกทั�งด�าน่ภายใน่ประเทศ์แลัะ

น่อกประเทศ์	ทั�งโดยตำรง	แลัะใน่ความตัำ�งใจำที�จำะทำาจำากฝ่่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	เราจ่ำงไปอย้กั่บ

ฝ่่ายโลักเสำรี	แต่ำเม่�อมีความคล่ัองตัำวเกิดข่�น่	เราก็กลัับมาส่้ำน่โยบายอิสำระ	หมายความ

ถ่ึงการที�จำะให�เราเดิน่ตำามน่โยบายประเทศ์หน่่�งใดนั่�น่พ�น่สำมัยเสีำยแลั�ว	เพราะว่าสำภาพ

แวดลั�อม	(Setting)	ของสำถึาน่ะระหว่างประเทศ์ได�เปลีั�ยน่แปรไป	จีำน่เป็น่ปรปักษ์กับ

โซึ่เวียตำ	จีำน่มีความสัำมพัน่ธ์ที�ดีกับสำหรัฐฯ	เหตุำการณ์อ่�น่ๆ	เกิดข่�น่	เช่่น่	การพิพาทกัน่

ใน่กลุ่ัมอิสำลัามเองก็เป็น่ปัญหาอีกอัน่หน่่�งที�ชี่�ให�เห็น่ความเปลีั�ยน่แปลังต่ำางๆ	 เป็น่ตำ�น่	

สิำ�งที�เป็น่ตัำวกำาหน่ดให�บังเกิดเป็น่สำภาพเหล่ัานี่�เป็น่สิำ�งที�เราตำ�องร้�	 ข�อม้ลัต่ำางๆ	 เหล่ัานี่�

ถึ�าเราจำะดำาเนิ่น่น่โยบายเราตำ�องร้�	มิฉัะนั่�น่จำะเหม่อน่การแล่ัน่เร่อออกไปใน่ความม่ด

	 จำากขั�น่ที�เราร้�หร่อพยายามที�จำะร้�สำถึาน่การณทั์�วไปที�เป็น่อย้ใ่น่โลักแลั�ว	ต่ำอไป

ก็เป็น่เร่�องของการกำาหน่ดว่า	 อะไรเป็น่ประโยช่น์่ของช่าติำ	 ใน่ขณะหน่่�งผู้ลัประโยช่น์่

อัน่ไหน่สำำาคัญกว่ากัน่	 เร่�องที�เคยมีความสำำาคัญโอกาสำหน่่�งอาจำจำะลัดความสำำาคัญลัง

มาก็ได�	 เช่่น่	 เม่�อก่อน่ที�จำะมีเหตุำการณ์ใน่อิน่โดจีำน่ที�เวียดน่ามเข�ามาย่ดครองกัมพ้ช่า	

ปัญหาเร่�องการป้องกัน่ช่ายแดน่	 ปัญหาที�จำะตำ�องดำาเนิ่น่การทางการเม่องเพ่�อแก�ไข

ปัญหาที�ประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่สำร�างข่�น่ใน่ขณะนั่�น่	 ยังมีความสำำาคัญไม่มากเท่าไหร่	 แต่ำ

ขณะนั่�น่มีความสำำาคัญอย่างมากตำ่อประโยช่น์่ของประเทศ์ช่าตำิ	 ปัญหาทางเศ์รษฐกิจำ	

แต่ำก่อน่เห็น่ว่าไม่ค่อยสำำาคัญหร่อมีความสำำาคัญเป็น่รอง	ขณะนี่�ได�กลัับมาเป็น่เร่�องที�อย้่

ใน่อัน่ดับตำ�น่ๆ	ของประโยช่น์่แห่งช่าติำของเรา	 เพราะฉัะนั่�น่การจัำดลัำาดับความสำำาคัญ

ของประโยช่น์่แห่งช่าติำนั่�น่	 มีความสำำาคัญสำำาหรับผู้้�กำาหน่ดน่โยบายตำ�องร้�ว่า	 อัน่ไหน่

เป็น่เร่�องใหญ่	 อัน่ไหน่เป็น่เร่�องเล็ัก	 อัน่ไหน่เป็น่เร่�องด่วน่	 อัน่ไหน่เป็น่เร่�องที�ผู้ัดผู่้อน่

ไปได�	ถึ�าจัำดลัำาดับนี่�ไม่ถ้ึก	การดำาเนิ่น่น่โยบายก็ผิู้ดหมด	เพราะเหตุำว่าใน่ขณะหน่่�งนั่�น่	
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ประโยช่น์่ของประเทศ์มีอย้ห่ลัายด�าน่	ตำ�องเล่ัอกเอาด�าน่ที�สำำาคัญก่อน่	 ค่อ	 เอาด�าน่ที�

หากว่าเราไม่จัำบเร่�องนี่�แลั�ว	ประเทศ์จำะได�รับความเสีำยหายอย่างมาก

	 อัน่ดับต่ำอไป	ค่อ	การกำาหน่ดเป้าหมาย	เราตำ�องการให�ประเทศ์เราพ�น่จำากการ

ถ้ึกรังแก	หร่อกระทบกระเท่อน่จำากการกระทำาของประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่เช่่น่นี่�	เรากำาหน่ด

เป้าหมายไว�อย่างไร	การกำาหน่ดเป้าหมายเราตำ�องน่่กถ่ึงสิำ�งหน่่�ง	ค่อ	เราตำ�องการอะไร	

แลัะความสำามารถึของเรามีอย้เ่ท่าไร	ซ่ึ่�งอาจำตัำ�งเป็น่สำมการได�ว่า
 

	 หมายถ่ึง	 เป้าหมายจำะอย้่ใน่ขอบเขตำของสำมรรถึน่ะที�เราจำะดำาเนิ่น่การไปส่้ำ 

จุำดเป้าหมายนั่�น่ได�	ถึ�าเกิน่เป้าหมายก็เป็น่อุดมคติำไป	หร่อเป็น่แต่ำเพียงความตำ�องการที�

เล่ั�อน่ลัอย	น่โยบายจำะตำ�องปฏิิบัติำได�	ไม่ใช่่เป็น่แต่ำเพียงความตำ�องการหร่อความประสำงค์	

ถึ�าน่โยบายไหน่พ้ดได�กำาหน่ดได�แต่ำปฏิิบัติำไม่ได�	 นั่�น่ไม่ใช่่น่โยบายที�ดี	 สำำาหรับผู้้�ปฏิิบัติำ

แลั�ว	จำำาเป็น่จำะตำ�องกระทำาทีเดียว	

	 ยกตัำวอย่างเช่่น่	เราเคยพ้ดกัน่เสำมอๆ	ว่า	เราควรสำนิ่ทสำน่มหร่อคบค�าให�เท่า-

เทียมกัน่ระหว่างสำหรัฐฯ	กับรัสำเซีึ่ย	เป็น่ตำ�น่	อัน่นี่�ก็เป็น่หลัักการที�ดี	แต่ำใน่การกำาหน่ด

น่โยบายจำริงๆ	ตำ�องคิดว่าทำาได�แค่ไหน่	เพียงไร	ที�ว่าจำะให�เท่าเทียมกัน่	ใน่ประการแรก	

การวัดระยะทางให�เท่ากัน่จำริงๆ	 วัดยาก	 จำากจุำดซึ่�ายมาขวา	 เราอาจำจำะร้�ว่าจุำดกลัาง

อย้่ที�ไหน่	 แต่ำถึ�าซึ่�ายขยับเข�ามา	 เราจำำาเป็น่ตำ�องเผู่้น่หน่ี	 หร่อถึ�าขวาถึอยออกไปเราก็

ตำ�องไล่ัตำาม	การดำาเนิ่น่น่โยบายเช่่น่นั่�น่เป็น่การดำาเนิ่น่น่โยบายที�ไม่มีจุำดหมาย	เพราะ

ตำ�องขยับตำามการขยับของซึ่�ายแลัะขวา	 ฉัะนั่�น่	 ความเป็น่กลัางที�รักษาระยะเท่ากัน่	

(Equidistance)	เป็น่เพียงด�าน่ทฤษฎี	แต่ำใน่ทางปฏิิบัติำเป็น่ไปได�ยาก	หมายความว่า

เราส่ำงผู้้�แทน่คณะหน่่�งไปสำหรัฐฯ	 เราก็ตำ�องสำ่งผู้้�แทน่อีกคณะหน่่�งไปโซึ่เวียตำ	 อย่างนั่�น่

หร่อจ่ำงเรียกว่าเท่ากัน่	 เรามีคน่ไทยใน่สำหรัฐฯ	ขณะนี่�ประมาณ	4-5	แสำน่คน่	จำะตำ�อง

ส่ำงคน่ไปโซึ่เวียตำ	4-5	แสำน่คน่หร่อ	 ถ่ึงเรียกว่าเท่ากัน่	 ถ่ึงเรียกว่าคบค�าสำมาคมพอกัน่	

จำะให�ทำาอย่างไรใน่ทางปฏิิบัติำ	

	 เช่่น่เดียวกับปัญหาอิน่โดจีำน่	ซ่ึ่�งเป็น่อย้ใ่น่ขณะนี่�	มีผู้้�แน่ะว่า	เราควรทำาอยา่งนั่�น่ 

อย่างนี่�	แต่ำผู้้�ทำาจำริงๆ	ทำาอย่างไร	บางคน่พ้ดถ่ึงเร่�องว่า	ทำาไมเราไม่ปิดพรมแดน่	เร่�อง

ปิดเราปิดได�	 แต่ำไปด้จำริงๆ	 แลั�วถึ�าจำะปิดให�เป็น่ผู้ลัจำะทำาได�อย่างไร	 เรามีพรมแดน่

เป้าหมาย	=
ความตำ�องการของเรา

สำมรรถึน่ะที�เรามีอย้่
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ติำดต่ำอกับกัมพ้ช่า	798	กิโลัเมตำร	ใน่ช่่วงกิโลัเมตำรหน่่�งบางทีก็เป็น่เขา	เป็น่ป่า	เราจำะใช่�

อะไรปิด	ทำารั�วบ�าน่สุำนั่ขยังลัอดได�	ฉัะนั่�น่	คน่ที�เขาจำ�องจำะเข�ามา	เขาย่องเข�ามาจุำดไหน่ 

ก็ได�	 ถึ�าจำะเฝ้่าตำลัอด	 24	 ชั่�วโมงจำะใช่�คน่เท่าไหร่	 เรามีกำาลัังเท่าไหร่	 ถึ�าจำะปิดจำริงๆ	 

ยากมากทีเดียว	นี่�เป็น่ตัำวอย่างที�ยกมาประกอบว่า	น่โยบายตำ�องปฏิิบัติำได�	

	 หลัังจำากตัำ�งเป้าหมายที�ปฏิิบัติำได�แลั�วก็มาด้ว่า	 สำมรรถึน่ะเรามีเท่าไหร่	

“สำมรรถึน่ะ”	 หมายถ่ึงปัจำจัำยที�เป็น่ตัำวตำน่ที�น่ำามาใช่�ได�	 ไม่ว่าจำะเป็น่สำมรรถึน่ะทาง

ทหารหร่อทางเศ์รษฐกิจำ	สำมรรถึน่ะข่�น่อย้่กับกรณีๆ	ด�วย	ของที�มีอย้่เท่ากัน่แต่ำใช่�กรณี

ต่ำางกัน่	สำมรรถึน่ะไม่แพ�กัน่	ถึ�าเราใช่�มีดสำำาหรับต่ำอส้ำ�กับคน่	จำะเป็น่สำมรรถึน่ะที�พอจำะ

ใช่�ได�	แต่ำถึ�าเราจำะใช่�มีดเล่ัมเดียวสัำ�น่ๆ	อัน่หน่่�งไปต่ำอส้ำ�กับรถึถัึงก็คงจำะไม่ได�	เห็น่ได�อัน่

หน่่�ง	ค่อ	กรณีที�สำหรัฐฯ	ตำ�องแพ�สำงครามเวียดน่าม	ไม่ใช่่ว่าสำหรัฐฯ	ขาดสำมรรถึน่ะ	ไม่มี

สำมรรถึน่ะ	แต่ำสำมรรถึน่ะที�ตำน่มีอย้่นั่�น่เอามาใช่�กรณีนี่�ไม่ได�ผู้ลั	อาจำเป็น่เพราะความไม่

เหมาะสำม	หร่ออาจำจำะเป็น่เพราะเจำตำน่า	(Will)	ที�จำะใช่�สำมรรถึน่ะนั่�น่บกพร่องไปขาด

ไปหร่อไม่ตำ�องการจำะใช่�	น่อกจำากนั่�น่แลั�ว	เราจำะตำ�องคำาน่่งว่า	เราไม่มีสำมรรถึน่ะเพียง

ผู้้�เดียว	แลัะตำ�องทราบวา่	ปรปกัษ์ของเราหร่อประเทศ์อ่�น่หร่อประเทศ์ที�เขาเอาเราเปน็่

เป้าหร่อเราเอาเขาเป็น่เป้าก็ดี	 เขามีสำมรรถึน่ะอย้อ่ย่างไร	 เขาจำะตำอบโตำ�อย่างไร	หาก

เราตำ�องการอย่างนี่�ทำาอย่างนี่�	 คน่อ่�น่ก็ทำาได�เหม่อน่กัน่	 เราตำ�องด้ว่า	 สิำ�งที�เราทำาไปนั่�น่

จำะสำง่ผู้ลัทางไหน่บ�าง	แลัะสิำ�งที�สำะท�อน่กลัับจำะออกมาใน่ร้ปใด	แลั�วเราจำะมขัี�น่ตำอน่ใน่

การดำาเนิ่น่การต่ำอไปอย่างไร	ไม่ควรคิดว่า	เราทำาอะไรได�คน่เดียว	เราอย้ใ่น่ประเทศ์เรา	

เราอาจำคิดว่า	เม่องไทยเราใหญ่	แต่ำใน่ความสัำมพัน่ธ์จำริงๆ	คน่ที�ใหญ่	ค่อ	คน่ที�สำามารถึ

บีบให�คน่อ่�น่ทำาตำามความตำ�องการของตำน่ได�	ซ่ึ่�งเราก็ได�พยายามแลัะเราพอมีบ�าง	เช่่น่	

เร่�องที�กำาลัังดำาเนิ่น่การอย้กั่บสำหรัฐฯ	ซ่ึ่�งคิดว่า	สำหรัฐฯ	เองก็ร้�ว่าถ้ึกบีบอยา่งเต็ำมที�จำาก

การดำาเนิ่น่น่โยบายหลัายด�าน่

	 หลัังจำากร้�สำมรรถึน่ะของเราว่ามีอย้อ่ยา่งไรแลั�ว	ขั�น่ต่ำอไปเราก็มาด้ว่าจำะจัำดสำรร

ทรัพยากรทางบุคคลั	ทรัพยากรทางวัตำถุึ	ทรัพยากรทางความคิดอ่าน่	ไปทางด�าน่ไหน่	

มากน่�อยเท่าไหร่	ใน่ขณะหน่่�งๆ	ประเทศ์จำะมีทรัพยากรบุคคลั	วัตำถุึ	เวลัา	แลัะปัญญา

จำำากัด	เหม่อน่มีเงิน่	100	บาท	ตำ�องจัำดสำรรว่าจำะเอาไปทำาอะไร	เท่าไหร่	ถึ�าเอาไปทำา

ทางด�าน่นี่�แลั�ว	อีกด�าน่หน่่�งซ่ึ่�งจำำาเป็น่เช่่น่กัน่จำะทำาอย่างไร	ถึ�าเรามีเงิน่อย้่ก�อน่หน่่�งจำะ

เอาให�น่�องไปเรียน่หนั่งส่ำอ	หร่อกิน่เหลั�า	เราตำ�องจัำดอย่างนั่�น่	เป็น่การจัำดงบประมาณ	
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(Resource	 budgeting)	 หมายความว่า	 เราจำะเอาไปทุ่มเพ่�อการนี่�เท่าไหร่	 อย่าง

บางคน่โกรธเวลัาเราถ้ึกอัน่ธพาลัต่ำางประเทศ์เข�ามารบกวน่ช่ายแดน่	 ก็บอกว่าทำาไม

ไม่จัำดการให�เด็ดขาดไปเลัย	 ซ่ึ่�งเป็น่เร่�องที�เสีำ�ยงกับการคำาน่วณผู้ลัได�ผู้ลัเสีำยเท่าไหร่	

แลัะควรใช่�ทรัพยากรใน่กรณีนี่�หร่อไม่	ใช่�แลั�วจำะได�ผู้ลัเท่าไหร่	การคำาน่วณขั�น่นี่�ก็ตำ�อง

คำาน่วณตำ�น่ทุน่แลัะผู้ลัที�จำะทำาได�	(Cost-risk)	มีเท่าไหร่	โดยเฉัพาะการใช่�กำาลัังตำ�องใช่�

ตำ�น่ทุน่ส้ำงมาก	แลัะไมส่ำามารถึคำาน่วณได�แน่่ชั่ด	หลัายประเทศ์ที�เข�าส่้ำสำงครามแลัะตำ�อง

พ่ายแพ�ไป	เพราะใน่ชั่�น่ตำ�น่ตำน่เองคดิว่าเม่�อคำาน่วณทรพัยากรของตำน่แลัะระดบัความ

เจำริญของตำน่เองแลั�ว	ก็คิดว่าตำ�องช่น่ะแน่่	แต่ำผู้ลัที�สุำดก็ตำ�องแพ�	แสำดงถึง่ความผู้ดิพลัาด

ทางการคำาน่วณสำมรรถึน่ะแลัะการตำอบโตำ�ของคน่อ่�น่

	 หลัังจำากคำาน่วณแลั�วก็มาพิจำารณาว่ามีทางเล่ัอกกี�ทางอัน่เป็น่ทางเล่ัอกที�เรา

จำะดำาเนิ่น่ได�	 ตัำวอย่างเช่่น่	 เวียดน่ามเข�ามายด่กัมพ้ช่าจำน่ล่ัวงลัำ�าเข�ามาใน่ดิน่แดน่	 เรา

ใน่ฐาน่ะผู้้�กำาหน่ดน่โยบาย	 ก็มีทางเล่ัอกที�หน่่�ง	 ค่อ	 เฉัยได�ไหม	 ถึ�าเฉัย	 อะไรจำะเกิด

ข่�น่	ผู้้�อพยพก็คงทะลัักเข�ามาใน่ประเทศ์ไทย	คน่ไทยก็จำะค่อยๆ	ถึอยเข�ามากลัายเป็น่ 

ผู้้�อพยพใน่ประเทศ์ของตำน่เอง	 เม่�อผู้้�อพยพมากๆ	 ทหารเขมรก็จำะถ้ึกตำ�อน่เข�ามาใน่

ประเทศ์ไทย	แลั�วเวียดน่ามก็จำะไล่ัติำดตำามเข�ามา	 กรุงเทพฯ	 กับอรัญฯ	 ห่างกัน่	 200	

กิโลัเมตำร	กรุงเทพฯ	ฝ่น่ตำกน่ำ�าท่วมก็โกลัาหลัแลั�ว	เราจำะปล่ัอยให�สำถึาน่การณ์เช่่น่นั่�น่

เกิดข่�น่ใน่ระยะ	200	กิโลัเมตำรจำากพรมแดน่ได�ไหม	แลัะพรมแดน่นั่�น่ก็ไม่มีพรมแดน่

ธรรมช่าติำกีดกั�น่	ไม่เหม่อน่พรมแดน่ทางภาคตำะวัน่ออกเฉีัยงเหน่่อซ่ึ่�งมีแม่น่ำ�าโขง	ถึ�าใคร

เข�ามาก็ถึอยยาก	ตำ�องถึอยข�ามแม่น่ำ�า	ถึ�าถ้ึกเราตีำกระทบเข�าไป	แต่ำทางด�าน่พรมแดน่

ธรรมช่าติำไม่อำาน่วยเช่่น่นี่�	เราเฉัยไม่ได�	ซ่ึ่�งเราตำ�องพิจำารณาเล่ัอกหน่ทางต่ำอไป	ค่อ	ใช่�

กำาลัังหร่อไม่ใช่�กำาลััง	ถึ�าใช่�กำาลัังเพ่�ออะไร	ใช่�ทุน่	ผู้ลัที�ได�รับ	เราตำ�องคำาน่วณ	ไม่ใช่่เรา

ส้ำ�ไม่ได�	ถึ�าเราจำะส้ำ�หร่อเราจำะทุ่มเพ่�อการนี่�	ผู้ลัตำามมาค่ออะไร	ซ่ึ่�งทางเล่ัอกจำะอธิบาย

ใน่โอกาสำหลัังว่า	เราจำะเล่ัอกทางเดิน่ใน่ทางการเม่องหร่อการท้ตำ	เม่�อเล่ัอกเคร่�องม่อ

ทางการเม่อง	แลัะทางการท้ตำ	เราก็มาด้ว่า	เวทีไหน่ที�เราได�เปรียบที�สุำดเราก็เล่ัอก	เวที

ใหญ่	เช่่น่	เวทีองค์การสำหประช่าช่าตำ	ิเวทีให�มิตำรประเทศ์ใช่�แรงบีบ	แลัะพร�อมกัน่นั่�น่ก็

ให�ความช่่วยเหล่ัอแก่คน่ที�อย้ใ่น่ประเทศ์ของเรา	ทั�งที�เป็น่ผู้้�อพยพแลัะคน่ไทยที�ได�รับ

ความเด่อดร�อน่	 อัน่นี่�เป็น่ทางเล่ัอกที�ยกตัำวอย่างเพ่�ออธิบายว่า	ทางเล่ัอกไหน่มีผู้ลัได�

เท่าไหร่	ตำ�น่ทุน่เท่าไหร่	ผู้ลัเสีำยเท่าไหร่	ทางเล่ัอกอาจำมีหลัายทางแลั�วใน่ที�สุำดเราค่อย 
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ตัำดเอาทางเล่ัอกที�เห็น่ว่าไม่เหมาะหร่อดีน่�อยออกไป	 เหล่ัอทางเล่ัอก	 (Alternative)	

ที�เราเห็น่ว่าดีที�สุำด	 เม่�อกำาหน่ด	 Alternative	 แลั�วก็ถ่ึงขั�น่ตัำดสิำน่ใจำว่าจำะดำาเนิ่น่การ

น่โยบาย	จำะตำ�องตัำดสิำน่ใจำ	ถึ�าไม่ตัำดสิำน่ใจำก็ไม่เป็น่น่โยบาย	น่โยบายทุกอัน่จำะตำ�องเล่ัอก

เดิน่ทางนี่�หร่อไม่เดิน่ทางนี่�	บางคน่บอกว่าไม่มีทางเล่ัอก	จ่ำงตำ�องทำาอยา่งนั่�น่อยา่งนี่�	ใน่

ความเป็น่จำริง	ถึ�าไม่พอใจำใน่โลักมนุ่ษย์	ก็ลัาออกจำากความเป็น่มนุ่ษย์	ค่อการฆ่่าตัำวตำาย	

ก็เป็น่ทางเล่ัอก	ถึ�าหากว่าเราจำะเรียกว่าเล่ัอก

	 ประเทศ์ก็มีทางเล่ัอกอย้ห่ลัายทาง	เม่�อเล่ัอกแลั�วก็ตัำดสิำน่ใจำ	การตัำดสิำน่ใจำจำะตำ�อง

ร้�ว่า	การดำาเนิ่น่การทุกอัน่มี	Risk	แลัะมีตำ�น่ทุน่	ไม่มีการดำาเนิ่น่การอะไรที�ไม่ตำ�องเสีำย

ค่าใช่�จ่ำาย	มีส่ำวน่ที�ตำ�องจ่ำายแลัะส่ำวน่ที�ได�เข�ามา	ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์เช่่น่

กัน่	ทุกอัน่ตำ�องมีราคา	เราทำาเพ่�อให�ได�เพียงส่ำวน่หน่่�ง	เราอาจำจำะเกิดศั์ตำร้อีกส่ำวน่หน่่�ง	

เราอาจำมีผู้้�ไม่ช่อบส่ำวน่หน่่�ง	 ไม่สำามารถึที�จำะดำาเนิ่น่อะไรที�มีแต่ำผู้ลัดีแลัะไม่เสีำ�ยงต่ำอผู้ลั

เสีำย	ซ่ึ่�งตำ�องยอมรับ	ผู้้�กำาหน่ดน่โยบายแลัะผู้้�รับผิู้ดช่อบน่โยบายจำำาเป็น่ตำ�องยอมรับคำา

ตำำาหนิ่ท�วงติำงนั่�น่	ถึ�าหากว่าได�รับคำาตำำาหนิ่ท�วงติำงแลั�ว	ขั�น่สุำดท�าย	ค่อ	เราตำ�องทำาการ

ประเมิน่	(Reassessment)	เป็น่ครั�งคราวว่า	ทิศ์ทางที�เราเดิน่อย้่นี่�ถ้ึกหร่อไม่	ควรจำะ

เปลีั�ยน่แปลังอย่างไร	ผู้้�กำาหน่ดน่โยบายที�ดีไม่ใช่่จำะหัวรั�น่คิดว่าเดิน่ไปอย่างนี่�ก็จำะตำ�อง

ถ้ึกเสำมอไป	ผู้้�กำาหน่ดน่โยบายที�ดีของเราด้คลั�ายกับว่าจำะด่�อรั�น่	แต่ำความจำริงไม่ได�ด่�อ	

ค่อ	บางอนั่ได�น่ำามาพจิำารณาแลั�ว	แลัะเหน็่ว่า	ถึ�าทำาอยา่งนั่�น่ก็ไปไม่รอด	จำะเกดิผู้ลัเสำยี

ต่ำออย่างอ่�น่อีก	ตัำวอย่างเช่่น่	อิน่โดจีำน่	การแก�ปัญหาอิน่โดจีำน่หร่อปัญหากัมพ้ช่า	เรา

ตำ�องคิดมากทีเดียว

	 1)	 การแก�ไขปัญหานี่�	 ไม่ใช่่การแก�ไขปัญหานี่�แลั�วสำร�างปัญหาใหม่ที�ใหญ่ข่�น่

เหม่อน่กับเราไปคงตำกลังกับคน่หน่่�ง	แลั�วได�พบศั์ตำร้ที�ยำาเกรงขามมาก	อย่างนี่�ตำ�น่ทุน่

ส้ำงเกิน่ไป

	 2)	 ประเทศ์เราเล็ักตำ�องย่ดถ่ึอหลัักการ	 เหม่อน่ประช่าช่น่ตำ�องอิงกฎหมาย	 

ถึ�าเราทำาตัำวเป็น่คน่ไม่มีหลัักการ	คอยให�เราเป็น่ประเทศ์มหาอำาน่าจำเสีำยก่อน่	คอยให� 

เราเป็น่นั่กเลังใหญ่ซ่ึ่�งมีอิทธิพลัของเงิน่	 อิทธิพลัของคน่	 ถ่ึงขั�น่นั่�น่แลั�วค่อยคิด	แต่ำถึ�า

หากเราเป็น่ประช่าช่น่ธรรมดา	เราเป็น่ประเทศ์ที�มีกำาลัังอำาน่าจำอย้ใ่น่ขณะนี่�	หลัักการ 

แลัะหลัักเกณฑ์์อัน่เป็น่ที�ยอมรับกัน่โดยทั�วไปนั่�น่เป็น่สิำ�งที�เราตำ�องย่ดถ่ึอ	 น่อกจำากนั่�น่

การแก�ไขปัญหากัมพ้ช่าได�ออกผู้ลัใน่ลัักษณะที�ประเทศ์ไทยตำ�องส้ำญเสีำยอะไรไป	 เรา
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ยอมรับไม่ได�	 ปัญหานี่�เราไม่ได�เป็น่ผู้้�ก่อ	 เราอย้่ใน่บ�าน่ของเรา	 เราไม่ได�ออกไปรังแก

ใครที�ไหน่	 การเจำรจำาหมายถ่ึงตำกลังประนี่ประน่อมนั่�น่	 ตำ�องพ้ดให�ถ้ึกคน่	 ถึ�าคน่นี่�

ทะเลัาะกับคน่นั่�น่แลั�วให�เอาคน่อ่�น่มาพ้ดกับคน่นี่�เป็น่การไม่ถ้ึกตำ�อง	 ใครทะเลัาะกับ

ใครก็พ้ดกัน่ไป	 อย่าให�คน่ภายน่อกตำ�องมาเสีำยสำลัะอย่างหน่่�งอย่างใด	 ไม่ได�	 ซ่ึ่�งคิดว่า	

คน่ไทยก็คงไม่ยอมใน่กรณีนี่�	ถึ�าทางออกหร่อการแก�ปัญหาออกมาใน่ร้ปที�ประเทศ์ไทย

ตำ�องเสีำยสิำ�งหน่่�งสิำ�งใดไป

	 น่อกจำากนั่�น่	 การแก�ไขปัญหาที�ว่าแก�ไขปัญหาให�พ�น่แบบปัดสำวะไปนั่�น่	 อาจำ

จำะแก�ได�ทุกสิำ�งทุกอย่าง	แต่ำตำ�องมองว่าใน่ระยะเวลัาต่ำอไปจำะเป็น่อย่างไร	เม่�อเราแก�ไข

ปัญหากัมพ้ช่าเสำร็จำ	แต่ำผู้ลัมองเห็น่ชั่ดๆ	ว่าอีก	3	เด่อน่อาจำจำะพังได�แลัะเราจำะกระทบ

กระเท่อน่มากกว่านี่�	เราตำ�องการแบบนี่�หร่อไม่

	 สำหรฐัฯ	เคยแก�ปญัหากบัอิน่โดจำนี่กับเวียดน่ามที�กรุงปารสีำ	สำำาเร็จำลังโดยความ

ตำกลัง	เม่�อปี	ค.ศ์.	1973	ดีใจำกัน่มาก	คิสำซิึ่งเจำอร์กับเลั	ด่ค	โท	ก็ได�รางวัลัโน่เบลักัน่ไป	

แต่ำ	2	ปีให�หลัังเกิดอะไรข่�น่	กลัายเป็น่การส่ำงมอบไซ่ึ่ง่อน่แลัะเวียดน่ามรวมทั�งกัมพ้ช่า

ให�แก่เวียดน่ามเหน่่อไป	 การที�เราจำะทำาการตำกลังอะไร	 เราตำ�องมองผู้ลัข�างหน่�าด�วย

ว่า	 อะไรจำะเกิดข่�น่	 อัน่นี่�ค่อสิำ�งที�ว่ามีความจำำาเป็น่	 เป็น่ครั�งคราวที�จำะตำ�อง	 Reassess	

หร่อประเมิน่น่โยบายตำามแต่ำสำภาพการณ์เป็น่ขั�น่ตำอน่ไป	 แม�แต่ำการยิงจำรวดข่�น่ไป

ใน่อวกาศ์	 ซ่ึ่�งคำาน่วณโดยคอมพิวเตำอร์หร่อเคร่�องม่อทางวิทยาศ์าสำตำร์	 แต่ำเม่�อข่�น่ไป

ส้ำงระยะหน่่�งอาจำปรับทิศ์ทาง	 (Correct)	 เพ่�อให�ตำรงเป้าหมายยิ�งข่�น่	 เพราะอาจำจำะ 

คลัาดเคล่ั�อน่ได�การดำาเนิ่น่น่โยบายก็เหม่อน่กัน่	ตำ�องมี	Reassessment	เป็น่ครั�งคราว 

บางคน่ว่าน่โยบายทำาไมจ่ำงเปลีั�ยน่ไปเปลีั�ยน่มา	 บางคน่คิดว่าเป็น่สิำ�งไม่ดี	 คลั�ายกับ

ว่าการไม่เปลีั�ยน่เป็น่สิำ�งดี	 ความจำริงเป้าหมายไม่ได�เปลีั�ยน่	 แต่ำวิธีดำาเนิ่น่การต่ำางหาก 

ที�เปลีั�ยน่ไป	 หร่อประโยช่น์่บางครั�งสำำาคัญสำลัับกัน่	 สิำ�งที�เราถ่ึอว่าไม่สำำาคัญกลัับมี 

ความสำำาคัญแลัะมีประโยช่น์่ข่�น่	 สิำ�งเหล่ัานี่�จำะถ่ึอว่าเป็น่การเปลีั�ยน่เป้าหมายไม่ได�	 

การดำาเน่ิน่น่โยบายจำริงๆ	 ไม่มีประเทศ์ไหน่ใน่โลักไม่เปลีั�ยน่แปลังน่โยบาย	 แลัะถึ�า

เราอย้อ่ย่างไม่ปรับให�เข�ากับสำถึาน่การณ์	 ไม่ปรับให�เข�ากับความเป็น่จำริงของโลักแลั�ว	

น่โยบายนั่�น่ก็มีแต่ำจำะน่ำาประเทศ์ไปส่้ำความส้ำญเสีำย
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สมรรถนะ (Capability)
	 เม่�อพ้ดถ่ึงสำมรรถึน่ะเราหมายถ่ึง	2	ด�าน่	ค่อ

	 1)	สำมรรถึน่ะที�เราจำะมีใน่การดำาเนิ่น่การกับภายน่อกประเทศ์

	 2)	สำมรรถึน่ะที�เรามีอย้่แลั�วใน่ตัำวเอง

	 อัน่หลัังนี่�หมายถ่ึงสำถึาน่การณ์ภายใน่ประเทศ์ของเรา	 สำถึาน่การณ์ภายใน่

ประเทศ์มีส่ำวน่เกี�ยวพัน่ใกลั�ชิ่ดกับสำมรรถึน่ะที�เราจำะมีต่ำอภายน่อกประเทศ์	ถึ�าประเทศ์

ของเราอ่อน่แอแตำกแยก	 ประเทศ์ของเราอย้่ใน่ภาวะที�ปั�น่ป่วน่	 เราจำะมีฐาน่ะใน่ทาง 

การเม่อง	การท้ตำ	การต่ำางประเทศ์	กับประเทศ์อ่�น่แค่ไหน่	จำากประสำบการณ์ของผู้ม	

ใน่ช่่วงที�รัฐบาลัประเทศ์เราปั�น่ป่วน่	 พ้ดอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยเช่่�อฟััง	 ไม่มีน่ำ�าหนั่ก	 แต่ำ 

ยุคไหน่สำมัยไหน่เข�มแข็งเป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่	 พ้ดไปก็มีน่ำ�าหน่ัก	 เพราะฉัะนั่�น่

สำถึาน่การณ์ภายใน่ประเทศ์ย่อมเกี�ยวข�องกับสำมรรถึน่ะที�เรามีต่ำอต่ำางประเทศ์	 ใน่

ทำาน่องเดยีวกับสำถึาน่การณภ์ายน่อกประเทศ์อาจำสำง่ผู้ลักระทบกระเท่อน่ต่ำอสำมรรถึน่ะ

ภายใน่ประเทศ์ของเราเช่่น่กัน่

	 สำมรรถึน่ะภายใน่ประเทศ์เราตำ�องด้ถ่ึงสำถึาน่ะทางเศ์รษฐกิจำเราเป็น่อย่างไร	 มี

กำาลัังทหารแค่ไหน่	ค่านิ่ยมของประช่าช่น่เป็น่อย่างไร	ค่อ	ประช่าช่น่เราตำ�องการอะไร	

มติำมหาช่น่ต่ำอความร้�ส่ำกของคน่ทั�วไปมีอย้่อย่างไร	 เพราะใน่การกำาหน่ดน่โยบายแลัะ

ดำาเนิ่น่น่โยบายจำะสำำาเร็จำไปไม่ได�	ถึ�าประช่าช่น่ส่ำวน่ใหญ่ไม่เห็น่ด�วย	เช่่น่	กรณีสำหรัฐฯ	

แพ�สำงครามใน่อนิ่โดจำนี่	ซ่ึ่�งเป็น่การพา่ยแพ�ที�เจ็ำบปวด	เป็น่การพา่ยแพ�ครั�งแรกของเขา	

ที�แพ�เพราะประช่าช่น่ของเขาเองไม่เห็น่ด�วยกับการดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์อัน่นั่�น่	

เพราะฉัะนั่�น่	 การน่ำาประเทศ์ไปส่้ำทิศ์ทางใดโดยที�ประช่าช่น่ส่ำวน่ใหญ่ไม่เห็น่ด�วยกับ

น่โยบายนั่�น่จำะไม่มีทางสำำาเร็จำผู้ลั	ผู้้�กำาหน่ดน่โยบายตำ�องตำระหนั่กใน่ข�อนี่�เสำมอ

	 จำากนั่�น่เรามาด้ว่า	ประเทศ์เรามีความตำ�องการที�จำำาเป็น่	(Need)	อะไรบ�าง	เช่่น่	

เราจำะดำาเนิ่น่น่โยบายเศ์รษฐกจิำก็ดี	การเม่องก็ดี	ใน่ขณะนี่�เราจำำาเป็น่ที�จำะตำ�องค�าขายกับ

ต่ำางประเทศ์	เพ่�อให�ได�เงิน่ตำราต่ำางประเทศ์	เพ่�อพัฒน่าประเทศ์ของเรา	เพ่�อที�จำะสำร�าง

เสำริมความเจำริญรุ่งเร่องทางเศ์รษฐกิจำแก่ประเทศ์ของเรา	ถึ�าการค�าขายเกิดมีอุปสำรรค	

เราก็ตำ�องดำาเนิ่น่น่โยบายแก�ไขขจัำดอุปสำรรคนั่�น่	 เช่่น่	 น่โยบายต่ำางประเทศ์ของญี�ปุ่น่	 
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เขาจำะพิจำารณาว่ากระทบกระเท่อน่ต่ำอแหล่ังวัตำถุึดิบของเขาหร่อไม่	เพราะเขาตำ�องสัำ�ง

ซ่ึ่�อน่ำ�ามัน่	 วัตำถุึดิบจำากต่ำางประเทศ์	 แลัะสิำ�งเหล่ัานั่�น่ส่ำวน่ใหญ่ขน่ส่ำงทางทะเลัโดยเร่อ

ตำ�องผู่้าน่เอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉัยีงใตำ�	เพราะฉัะนั่�น่น่โยบายของญี�ปุ่น่จ่ำงให�ความสำำาคัญต่ำอ

เอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�	เป็น่ตำ�น่

	 เราเองก็มีความตำ�องการอัน่เป็น่สิำ�งจำำาเป็น่	ค่อ	ด�าน่ความจำำาเป็น่ที�ตำ�องปกปักษ์

รักษาอาณาเขตำ	ปัญหาเร่�องความมั�น่คงของประเทศ์	จำริงอย้ป่ระเทศ์ไหน่ๆ	ก็ตำ�องการ

รักษาความมั�น่คงของประเทศ์	 แต่ำประเทศ์เราเคยมีประสำบการณ์ทางประวัติำศ์าสำตำร์	

เคยถ้ึกเช่่อดเฉ่ัอน่แผู่้น่ดิน่ไปมากมายจำน่เหล่ัอเท่าที�เห็น่ใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	อาณาเขตำเราเคย

อย้ข่่�น่ไปเก่อบติำดจีำน่	บัดนี่�เราร่น่ลังมาเก่อบติำดทะเลัแลั�ว	จำะใช่�การอพยพอย่างเก่าต่ำอ

ไปไม่ได�แลั�ว	Need	ของเราจำะตำ�องมีอย้่ตำรงนี่�	ตำ�องป้องกัน่สิำ�งที�มีอย้่นี่�ให�ได�	จ่ำงจำำาเป็น่

ตำ�องดำาเนิ่น่น่โยบายว่า	 กำาลัังสำมรรถึน่ะเรามีพอหร่อไม่	 ถึ�าไม่พอจำะเอาที�ไหน่อย่างไร

ตำ�องจ่ำายราคาที�เอามานั่�น่โดยอะไร	เท่าไร	มากน่�อยอย่างไร	ก็เป็น่เร่�องที�ตำ�องคิด

	 เม่�อเราคิดถ่ึงความตำ�องการความจำำาเป็น่ของเราแลั�ว	 เราตำ�องคิดถ่ึงความ

ตำ�องการความจำำาเป็น่ของคน่อ่�น่ด�วยว่า	คน่อ่�น่จำะเอาอะไร	ตำ�องการอะไร	ถึ�าเราคิดถ่ึง

ความตำ�องการของเราฝ่่ายเดียว	แลั�วดำาเนิ่น่น่โยบาย	จำะดำาเนิ่น่ไปไม่ได�	 เช่่น่	 เราตำ�อง

คาดว่าเวียดน่ามตำ�องการอะไร	จีำน่ตำ�องการอะไร	สำหรัฐฯ	ตำ�องการอะไร	ญี�ปุ่น่ตำ�องการ

อะไร	 โซึ่เวียตำตำ�องการอะไร	 แลั�วเม่�อมาสำวน่ทางกับความตำ�องการของเราอย่างนี่�	

ตำ�องการไม่ตำรงกัน่	 เราจำะทำาอย่างไร	 แลัะถึ�ามาไม่ตำรงกัน่หลัายคน่	 เราจำะทำาอย่างไร	

เราจำะเล่ัอกทางเดิน่อย่างไร	 ซ่ึ่�งเป็น่ปัญหาสัำบสำน่ยุ่งยากทีเดียว	 บางครั�งไม่ได�ถ้ึกตำ�อง

เสำมอไป	 ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายที�กระทรวงการต่ำางประเทศ์ตำ�องตัำดสิำน่ใจำหลัายเร่�อง

ทั�งใหญ่แลัะเล็ัก	 ใน่วัน่เดียวกัน่	 ปัญหาเวลัาจำำากัดตัำดสิำน่ใจำไปแลั�วก็ตำ�องน่อน่คิดอีกว่า

จำะมีโอกาสำผิู้ด	40%	ก็เป็น่ได�	หร่อราคาที�จ่ำายไปมัน่ก็มี	ไม่ใช่่ว่าเราไม่จ่ำาย	เช่่น่	กรณี

ลิัเบีย	 สำหรัฐฯ	 เค่องเราหน่่อย	 แต่ำเราก็มีสำ่วน่ได�มากกว่าส่ำวน่จ่ำาย	 ถึ�าเพ่�อน่กัน่จำริงก็

ตำ�องไม่โกรธกัน่จำากการคำาน่วณแลั�ว	 แต่ำเราตำ�องจ่ำาย	 เพราะฉัะนั่�น่น่อกจำาก	 Need	

and	Capability	ของเรา	เราตำ�องคิดถ่ึงสำมรรถึน่ะของคน่อ่�น่	ความตำ�องการของคน่อ่�น่	 

แลัะเจำตำน่าของคน่อ่�น่ด�วย

	 ใน่การคิดถ่ึงสำมรรถึน่ะของคน่อ่�น่นั่�น่คิดยาก	ไม่มีใครตำอบได�ว่า	เรามีกำาลัังใน่

การต่ำอส้ำ�เท่าไหร่	คิดไม่ถ้ึก	แลั�วสำรุปว่า	ใครบ�างที�จำะเป็น่มิตำรกับเราได�	ร่วมม่อกับเรา
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พอจำะมีประโยช่น์่สำอดคลั�องกัน่	 ใครบ�างที�ไม่ดีเลัยกับเรา	 เราจำะทำาอย่างไร	 หน่ทาง

ทางการเม่อง	ค่อ	ลัดศั์ตำร้แลัะเพิ�มมิตำร	ดังนั่�น่	คำาแถึลังน่โยบายที�ว่า	เราพยายามเป็น่

มิตำรกับทุกประเทศ์นั่�น่	ไม่ใช่่เป็น่คำาพ้ดที�เล่ั�อน่ลัอย	แลั�วเราเห็น่ว่า	การที�เราจำะมีโอกาสำ

พัฒน่าประเทศ์ของเรา	การที�เราจำะอย้ร่อดปลัอดภัยข่�น่อย้กั่บการมีมิตำรให�มากที�สุำด	แต่ำ

การที�เราไม่ได�เป็น่มิตำรกับทุกประเทศ์นั่�น่	เพราะมิตำรภาพไม่ได�อย้กั่บเราคน่เดียว	การ

ตำบม่อข�างเดียวไม่ดัง	มิตำรภาพจำะเกิดข่�น่เม่�อมีเจำตำน่าสำน่องตำอบ	เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	สิำ�งนี่�

เป็น่สิำ�งจำำาเป็น่	หลัักน่โยบายซ่ึ่�งไม่ใช่่ไร�ความหมาย	รัฐบาลัไหน่ข่�น่มาก็แถึลังอย่างนี่�ว่า

จำะเคารพกฎบัตำรประเทศ์	 ความจำริงก็เพราะเราเห็น่ว่า	 หลัักเกณฑ์์เหล่ัานั่�น่จำะทำาให�

ประเทศ์ของเรายด่ถ่ึอหลัักการมาปกป้องประเทศ์ของเรา	มีความหมายใน่ตัำวของมัน่	

แต่ำตำ�องคิดใน่รายลัะเอียด	เพราะบางครั�งด้จำะเป็น่เป้าหมายน่โยบายมากกว่า	ต่ำอไปนี่� 

ก็เป็น่การกำาหน่ดน่โยบายเป็น่เร่�องๆ	 เช่่น่	 เฉัพาะเร่�องข�าว	 ปัญหาเขมร	 ยาเสำพตำิด	

เฉัพาะเร่�องการค�ากับต่ำางประเทศ์เราคิดอย่างไร	วิธีคิด	ค่อ

	 1.	 ตัำวปัญหาใน่ขณะนี่�ค่ออะไร	 เราตำ�องเต่ำอน่ตัำวเรา	แม�เราสำนั่บสำนุ่น่การต่ำอส้ำ�

ของประเทศ์เขมร	 ตำ่อส้ำ�เพ่�อการปกครองของเขา	 แต่ำไม่ใช่่ว่าเราเป็น่เขมรเสีำยเอง	 เรา

ไม่สำามารถึจำะเป็น่เขมรได�มากไปกว่าสีำหนุ่	เพราะฉัะนั่�น่	เราจำำาเป็น่ตำ�องคิดอย้เ่สำมอว่า	

เร่�องจำริงๆ	นั่�น่เป็น่เร่�องอะไร	เป็น่เร่�องระหว่างใครกับใคร	ยกตัำวอย่างปัญหาอิน่โดจีำน่	 

เวียดน่ามพยายามทำาให�เห็น่เสำมอว่า	 กรณีเขมรนี่�เป็น่เร่�องระหว่างประเทศ์ไทยกับ

เวียดน่ามทะเลัาะกัน่	หร่อการทะเลัาะระหว่างประเทศ์ใน่อิน่โดจีำน่กับประเทศ์อาเซีึ่ยน่	

ซ่ึ่�งเป็น่การบิดเบ่อน่เร่�อง	 เร่�องจำริงๆ	 เป็น่เร่�องของเวียดน่ามส่ำงกองทัพไปย่ดกัมพ้ช่า	

แลั�วเกิดมีหน่่วยต่ำอตำ�าน่กัมพ้ช่า	 ปัญหาที�แท�จำริงนั่�น่	 ค่อ	 ปัญหาระหว่างเวียดน่ามกับ

หน่่วยต่ำอตำ�าน่กัมพ้ช่า	 สำ่วน่ปัญหากับคน่อ่�น่เป็น่ปัญหาที�ต่ำอเน่่�อง	 สำ่วน่ปัญหาจำริงๆ	

นั่�น่เป็น่เร่�องเวียดน่ามเข�าไปใน่ประเทศ์กัมพ้ช่า	 เม่�อพิจำารณาว่า	 ปัญหามีอย่้อย่างไร	

มีวงของความกว�างความสำะเท่อน่ไม่เหม่อน่กัน่	 ตัำวอย่างปัญหากัมพ้ช่าสำำาหรับคน่

กัมพ้ช่าอย่างหน่่�ง	 แต่ำปัญหากัมพ้ช่าสำำาหรับคน่ไทยอาจำใกลั�เคียงกัน่	 แต่ำเป็น่อีกอย่าง

หน่่�ง	 ปัญหากัมพ้ช่าต่ำอเอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�ที�มีแบบโดยเฉัพาะ	 ปัญหากัมพ้ช่าใน่

สำายตำาต่ำอโลักโดยทั�วๆ	ไปมีอีกแบบหน่่�ง

	 2.	ทีนี่�เราคิดปัญหากัมพ้ช่าใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับประเทศ์ไทย	เราตำ�องด้ว่า	ปัญหา

มัน่อย้่ตำรงไหน่แลัะเราจำะดำาเนิ่น่การแก�ไขอย่างไร	 เม่�อเรากำาหน่ดได�ว่า	 ปัญหาค่อ
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อะไรแลั�ว	 เราก็ตำ�องด้ว่า	 ใครบ�างที�เข�ามาเกี�ยวข�องใน่ปัญหานี่�	 อย่างปัญหาอิน่โดจีำน่

มีเกี�ยวข�องอย้่มากมาย	 เวียดน่าม	 รัสำเซีึ่ย	 จีำน่	 ประเทศ์อาเซีึ่ยน่ใน่ฐาน่ะได�รับความ

เด่อดร�อน่	 ญี�ปุ่น่	 สำหรัฐฯ	 เพราะฉัะนั่�น่	 บางคน่อาจำบอกว่า	 ทำาไมเราไม่แก�ปัญหานี่�

โดยพ้ดกับเวียดน่าม	 ก็เพราะผู้้�เกี�ยวข�องมีอย้่มาก	 เราพ้ดกับเวียดน่ามแลั�ว	 คน่เขมร

เขาไปไหน่เสีำย	 เรายอมไหมถึ�าใครมาพ้ดตำกลังเกี�ยวกับปัญหาของประเทศ์ไทย	 โดย

ไม่มีประเทศ์ไทยร่วมตำกลังด�วย	ถึ�าเร่�องไหน่มีบุคคลัมากเท่าไหร่	การแก�ปัญหาก็ตำ�อง

มีบุคคลัจำำาน่วน่เทา่นั่�น่เข�ามาเกี�ยวข�อง	ใน่กรณมีีผู้้�ไม่เข�ามาเกี�ยวข�องพยายามถึอยออก

หลับออกไปบดิเบ่อน่เร่�องปัญหาจ่ำงแก�ยาก	เพราะฉัะนั่�น่	การมองปัญหาแต่ำเพียงง่ายๆ	

ไม่ใช่่ว่าพ้ดแลั�วเขาจำะยอมเสำมอไป	การพ้ดที�ยกใส่ำถึาดไปให�เขา	เขาตำ�องการอะไรก็ให�	

แน่่น่อน่	การพ้ดย่อมง่าย	ไม่มีปัญหา	แต่ำจำะถ่ึงจุำดหน่่�งซ่ึ่�งทน่ไม่ไหว	การยอมนั่�น่จำะน่ำา

ไปส่้ำความแตำกหัก	การเจำรจำาไม่ใช่่การยอม	เป็น่การต่ำอรอง	แต่ำเราตำ�องยอมบ�าง	ยอม

อะไรเราตำ�องคิดใน่ทุกแง่มุม	อาจำคิดว่า	วัน่หน่่�งมีปัญหาหลัายอย่าง	ถึ�าคิดตำามขั�น่ตำอน่

ก็เป็น่ไปไม่ได�	แต่ำการแก�ปัญหามัน่มีอย้่ใน่สำมองอย้แ่ลั�วหลัายๆ	เร่�อง	บางทีก็คิดพร�อม

กัน่ได�เลัย	การคิดตำ�องมองรอบด�าน่แม�มีเวลัาน่�อย	ไม่ใช่่ปฏิิกิริยาตำอบโตำ�โดยอัตำโน่มัติำ

อย่างที�หลัายท่าน่ทำา	 บางทีอาจำจำะเห็น่ว่าการกระทำาของหลัายประเทศ์บางครั�งไม่

น่่าจำะเป็น่น่โยบาย	 มัน่เป็น่น่โยบายที�ตำอบโตำ�ต่ำอสิำ�งเร�ามากกว่า	 ซ่ึ่�งถึ�าเกิดปัญหาไหน่	

เราก็เข�าไปแก�ปัญหานั่�น่โดยทิ�งปัญหาอ่�น่	ถึ�าเป็น่เช่่น่นี่�ก็ลัำาบาก	อย่างเก่งก็เป็น่ได�แค่ 

ผู้้�จัำดการวิกฤติำ	(Crisis	manager)

	 ขั�น่ตำอน่ของการคดิไม่ได�ห่างกัน่มาก	ถึ�าเร่�องเล็ักก็คิดได�ใน่เวลัาน่�อย	แต่ำถึ�าเปน็่

เร่�องใหญ่ก็ตำ�องคิดตำามขั�น่ตำอน่ที�กล่ัาวแลั�ว	 ใน่การกำาหน่ดน่โยบายถึ�ากำาหน่ดออกมา

แลั�วว่า	 เราจำะดำาเนิ่น่การอย่างนี่�แลั�ว	 ข�อคิดคำาน่่งเพ่�อที�ท่าน่จำะได�ทราบว่าผู้้�ที�เขาคิด

นั่�น่เขามีปัญหาอะไรที�มาเกี�ยวข�องบ�าง

	 ข�อแรก	 ปัญหาของบ�าน่เม่องเม่�อมีปัญหาทีเดียวพร�อมกัน่หลัายเร่�องใน่ขณะ

เดียวกัน่	 เช่่น่	 เรามีปัญหาอิน่โดจีำน่ตำ�องจัำดการกับผู้้�อพยพ	ตำ�องจัำดการกับทหารเขมร

ที�ถ้ึกตีำแตำกเข�ามา	 ตำ�องจัำดการกับเวียดน่ามที�ข�ามแดน่มาครั�งคราว	 ตำ�องเจำรจำาทาง 

การเม่อง	ปัญหาเร่�องโจำรสำลััดใน่อ่าวไทย	ปัญหาเร่�องยาเสำพติำด	ปัญหาเร่�องขบวน่การ

ที�พยายามแบ่งแยกดิน่แดน่	 ปัญหาใน่การค�าขายกับประเทศ์ต่ำางๆ	 ปัญหาใน่ขณะ

เดียวกัน่มีหลัายเร่�อง	เวลัาคิดก็ลัำาบากเหม่อน่กัน่	เพราะบางเร่�องมัน่เกี�ยวโยงกัน่อย้่
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	 ความลัำาบากใน่ประการตำอ่มา	ค่อ	เราไมอ่ย้ใ่น่สำภาพหร่อวิสัำยที�จำะแก�ไขบังคับ

ได�เลัย	หมายความว่า	เราทำาได�เพียงแต่ำจำะปรับตัำวอย่างไรเท่านั่�น่เอง	ส่ำวน่การที�เราจำะ

หัน่เหทิศ์ทางนั่�น่คงกระทำาไม่ได�	 น่อกจำากนั่�น่	 ปัญหาใน่โลักปัจำจุำบัน่ใน่ด�าน่การต่ำาง

ประเทศ์	 ไม่ใช่่ว่าประเทศ์ตำะวัน่ตำกประเทศ์เดียวจำะแก�ไขได�ทุกเร่�อง	 ไม่ใช่่ว่าเราแก�ไข

คน่เดียวได�เพราะผู้้�ที�เข�ามาเกี�ยวข�องมีอย้ม่าก

	 ปัญหาที�สำำาคัญอีกอย่าง	 ค่อ	 การดำาเนิ่น่น่โยบายที�เราดำาเนิ่น่ไปนั่�น่	 บางที

เกิน่ออกไปน่อกเป้าหมาย	สำมมติำว่าเวียดน่ามตำ�องการจำะตีำผู้้�อพยพเขมร	โดยสำงสัำยว่า

จำะมีทหารเขมรอพยพไปอย้่ตำามช่ายแดน่	 เวียดน่ามก็เข�าไปตีำ	 แต่ำผู้ลัที�เกิดข่�น่ทำาให�

ประเทศ์ไทยเด่อดร�อน่	 ทำาให�องค์การระหว่างประเทศ์ที�ทำาการช่่วยเหล่ัออย้่บริเวณ

นั่�น่ได�รับความกระทบกระเท่อน่เสำียหาย	 แลัะเป็น่ตัำวอย่างการใช่�กำาลัังเพ่�อบรรลัุผู้ลั

ทางการเม่อง	 ซ่ึ่�งองค์การสำหประช่าช่าติำเห็น่ว่าผิู้ด	 เพราะผู้ลักระทบกระเท่อน่ออก

ไปถ่ึงประเทศ์อ่�น่น่อกเป้าหมายด�วย	 เราตำ�องการทำาต่ำอประเทศ์นี่�ประเทศ์เดียว	 แต่ำ 

ผู้ลัออกไปถึ่งประเทศ์อ่�น่ๆ	 ด�วย	 อัน่นี่�จ่ำงตำ�องคิดคำาน่วณว่า	 ผู้ลัสำะเท่อน่จำะไปไกลัแค่

ไหน่	ซ่ึ่�งไม่มีกฎเกณฑ์์	จ่ำงเข�ากับความคิดที�ว่า	การเม่องเป็น่เร่�องของศิ์ลัปะมากกว่าเร่�อง

ของศ์าสำตำร์	เร่�องของศ์าสำตำร์	ค่อ	เร่�องที�มีกฎเกณฑ์์	พิส้ำจำน์่ได�	ทราบข�อม้ลัแน่่น่อน่ได�	

แต่ำเร่�องใน่ทางการเม่อง	โดยเฉัพาะการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่	เป็น่เร่�องที�เกี�ยวกับ 

ทางเล่ัอก	 การตัำดสิำน่ใจำ	 การคำาน่วณว่าตำ�น่ทุน่หร่อการเสีำ�ยงภัยมีเท่าไหร่	 ผู้ลัได�จำะมี 

เท่าไหร่	 แลัะใครเป็น่ผู้้�รับผู้ลัได�นั่�น่	 ซ่ึ่�งวาดภาพให�ท่าน่ได�เข�าใจำภาพง่ายๆ	 ว่า	 วิธีคิด

ใน่การกำาหน่ดน่โยบายต่ำางประเทศ์นั่�น่กำาหน่ดอย่างไร	แลัะการบรรยายคราวหน่�าจำะ

เป็น่เร่�องการดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	หมายความว่าเรากำาหน่ดไปแลั�ว	เราดำาเนิ่น่

อย่างไร	ใช่�เคร่�องม่ออะไร	เคร่�องม่อเหล่ัานั่�น่ได�ผู้ลัหร่อไม่ได�ผู้ลัอย่างไร
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การุดำาเนิน 
นโยบายต่างปรุะเทูศ์
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บรรยายวัน่ที�	11	สำิงหาคม	2529
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 ประเทศ์จำำาเป็น่ตำ�องมีน่โยบายต่ำางประเทศ์	ขั�น่ตำอน่ของการดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำาง

ประเทศ์ขั�น่แรก	ค่อ	การกำาหน่ดน่โยบายต่ำางประเทศ์	ซ่ึ่�งได�กล่ัาวไปแลั�ว	จ่ำงเป็น่เร่�อง

ของการดำาเนิ่น่น่โยบาย	หมายความว่าการปฏิิบัติำตำามน่โยบายที�กำาหน่ดนั่�น่ให�เป็น่ผู้ลั

ข่�น่มา

	 การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์แบ่งเป็น่	5	ข�อใหญ่	เพ่�อความเข�าใจำง่าย

	 1.	ลัักษณะของการติำดต่ำอสัำมพัน่ธ์ระหว่างรัฐหร่อระหว่างประเทศ์	(Interac-

tion	ระหว่าง	State)

	 2.	เคร่�องม่อที�ใช่�ดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์มีอะไรบ�าง

การุดำาเนิน 
นโยบายต่างปรุะเทูศ์
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	 3.	ประเมิน่เคร่�องม่อแต่ำลัะช่นิ่ดที�ใช่�ดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์ว่ามีคุณค่าหร่อ

มีโอกาสำคลัาดเคล่ั�อน่อย่างไรบ�าง

	 4.	ขั�น่ตำอน่ของการใช่�เคร่�องม่อดำาเนิ่น่น่โยบาย

	 5.	การประเมิน่ผู้ลัของการดำาเนิ่น่น่โยบายแลัะการปรับน่โยบาย 

การติดต่อสัมพันำธิ์กับต่างประเทูศ 
•

	 หัวข�อด�าน่การติำดต่ำอสัำมพัน่ธ์กับต่ำางประเทศ์นั่�น่	ได�กล่ัาวมาบ�างแลั�วใน่หัวข�อ

แรกของการบรรยายเร่�องการท้ตำกับเกมการเม่องระหว่างประเทศ์	 ปัจำจุำบัน่นี่�การ

อย้่อย่างโดดเดี�ยวเป็น่ไปไม่ได�	 เราตำ�องการติำดต่ำอกับประเทศ์อ่�น่	 ถ่ึงเราไม่ติำดต่ำอกับ

ประเทศ์อ่�น่	เขาก็มาติำดต่ำอกับเรา	เพราะฉัะนั่�น่น่โยบายหร่อการวางตำน่ไม่เกี�ยวข�องกับ

ใครกระทำาไม่ได�	 การติำดต่ำอสัำมพัน่ธ์ระหว่างรัฐมีใน่ร้ปความร่วมม่อหร่อความขัดแย�ง

ก็ได�	ใน่ความร่วมม่อก็อาจำมีความขัดแย�ง	หมายความว่า	ใน่ระหว่างมิตำรก็อาจำมีเร่�อง

ที�ขัดแย�งกัน่ก็ได�แลัะใน่ความสำัมพัน่ธ์กับศั์ตำร้ก็อาจำมีเร่�องที�มีผู้ลัประโยช่น์่สำอดคลั�อง

กัน่ก็ได�	 เคยกล่ัาวมาแลั�วว่าลัักษณะความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์มีลัักษณะขัดแย�ง

กัน่อย้เ่ป็น่ประจำำา	 เพราะเป็น่เร่�องของการแข่งขัน่	 ต่ำอส้ำ�	 เพ่�อที�จำะดำารงความเป็น่ช่าติำ	

ปกป้องผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าตำิ	 แลัะเพ่�อที�จำะเสำริมสำร�างความเจำริญของช่าตำิแลัะความ

ผู้าสุำกของประช่าช่น่ใน่ช่าติำ	 เม่�อมีการต่ำอส้ำ�แข่งขัน่กัน่เช่่น่นี่�ก็อาจำเกิดความต่ำงเครียด	

วิกฤตำการณ์	 สำำาหรับความต่ำงเครียด	 (Tension)	 หมายถ่ึงความสัำมพัน่ธ์ที�ขาดความ

ราบร่�น่แลัะมีศั์กยภาพที�จำะกลัายเป็น่ข�อพิพาทข่�น่	ส่ำวน่วิกฤตำการณ์	(Crisis)	หมายถ่ึง 

เหตุำการณ์ที�ไม่ได�คาดคิดไว�	 แลัะมีโอกาสำจำะเกิดภัย	 ถึ�าไม่ดำาเนิ่น่การแก�ไขภายใน่

กำาหน่ดเวลัา	 วิกฤตำการณ์เป็น่เร่�องที�เฉัยไม่ได�	 สิำ�งเหล่ัานี่�เป็น่ธรรมช่าติำของการติำดต่ำอ

สัำมพัน่ธ์ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	 เม่�อสำภาพของการเม่องระหว่างประเทศ์เป็น่

เช่่น่นี่�	 แลัะมีการกำาหน่ดน่โยบายของประเทศ์ว่าควรเดิน่ใน่ทิศ์ทางใด	ควรดำาเนิ่น่กับ

ประเทศ์หน่่�งประเทศ์ใดหร่อกลุ่ัมประเทศ์หน่่�งประเทศ์ใดอยา่งไรแลั�ว	เร่�องสำำาคัญที�สุำด

ของการดำาเนิ่น่น่โยบาย	ค่อ	เร่�องการกำาหน่ดว่าจำะใช่�เคร่�องม่ออะไรดำาเนิ่น่น่โยบาย
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เคำร่�องมือในำการดำาเนำินำนำโย์บาย์ต่างประเทูศ 
•

	 เคร่�องม่อใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	โดยสำรุปมี	3	ประการ	ค่อ

		 1.	การใช่�กำาลััง

	 2.	วิธีก่�งๆ	ใช่�กำาลัังกับไม่ใช่�กำาลััง	ค่อ	ไม่ใช่่ใช่�กำาลััง	แต่ำก็ไม่ใช่่วิธีสัำน่ติำ

	 3.	การไม่ใช่�กำาลััง	(วิธีสัำน่ติำ)

	 การใช่�กำาลัังเป็น่วิธีที�เห็น่ได�ชั่ด	 หร่อการปฏิิบัติำการที�อย้่กลัางระหว่างการใช่�

กำาลัังกับการสัำน่ติำก็อาจำแยกเป็น่หัวข�อใหญ่ได�แต่ำยงัไม่ชั่ดทีเดียว	แต่ำการไม่ใช่�กำาลัังหร่อ

การใช่�วิธีสัำน่ติำแยกเป็น่	3	ข�อดังนี่�

	 	 3.1	การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ

	 	 3.2	การดำาเนิ่น่การทางเศ์รษฐกิจำหร่อเคร่�องม่อทางเศ์รษฐกิจำ

	 	 3.3	การดำาเนิ่น่การทางจิำตำวิทยาหร่อการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ

 

1. ก�รใช้�กำ�ล่ัง
	 การใช่�กำาลัังเป็น่กรณียกเว�น่ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	 เคยกล่ัาวมา

แลั�วว่า	 ประเทศ์จำะใช่�กำาลัังใน่โอกาสำสุำดท�ายที�ไม่มีทางเล่ัอกเท่านั่�น่	 ใน่กฎบัตำรของ

สำหประช่าช่าติำก็ห�ามไว�	 ไม่ให�ประเทศ์ต่ำางๆ	 ใช่�กำาลัังใน่การสัำมพัน่ธ์ระหว่างกัน่	 เว�น่

แต่ำเป็น่การป้องกัน่ตัำวเท่านั่�น่	แต่ำอย่างไรก็ดี	กำาลัังก็ยังเป็น่ปรากฏิการณ์แลัะเป็น่สิำ�งที�

จำำาเป็น่ใน่ความสำัมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์	 ประเทศ์ที�เป็น่กลัางได�รับการยอมรับนั่บถ่ึอ

ว่าเป็น่ประเทศ์ที�รักสำงบ	ตัำวอยา่งเช่่น่	สำวิตำเซึ่อร์แลัน่ด์	ก็ยงัมีกำาลัังทหารไว�เพ่�อปกป้อง

ตัำวเอง	ประเทศ์ที�เป็น่กลัางรองลังมาบางประเทศ์	เช่่น่	สำวีเดน่	ก็มีความสำามารถึแลัะ

พัฒน่ากำาลัังทหารของตำัวเองเพ่�อให�มีความเข�มแข็ง	 ทั�งนี่�เพ่�อใช่�เป็น่สิำ�งป้องกัน่ตัำวใน่

โอกาสำสุำดท�าย	หร่อใช่�เป็น่สิำ�งสำร�างความเกรงขาม	หร่อที�เรียกว่าเป็น่การป้องปรามไม่

ให�คน่อ่�น่ประทุษร�ายง่ายๆ	 หร่อสำะดวกเกิน่ไป	 น่อกจำากนั่�น่	 ก็อาจำใช่�การมีกำาลัังนั่�น่

เพ่�อสำนั่บสำนุ่น่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ	 หมายความว่าคน่ที�พ้ดจำาแลั�วมีกำาลัังทหาร

อย้่ข�างหลััง	ใน่ทางการเม่องนั่�น่ย่อมเป็น่การพ้ดจำาที�มีน่ำ�าหนั่ก	ฉัะนั่�น่	กำาลัังจ่ำงยังเป็น่

สิำ�งจำำาเป็น่ที�จำะตำ�องมีอย้่
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	 อย่างไรก็ตำาม	การที�รัฐจำะเล่ัอกใช่�กำาลัังใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์ตำ�อง

คิดให�ดก่ีอน่	ประการแรก	การคาดการณ์วา่	ผู้้�ใดจำะแพ�	ผู้้�ใดจำะช่น่ะ	กระทำาได�ยากมาก	

เม่�อสำงครามโลักครั�งที�	2	ที�ผู่้าน่มา	ทั�งญี�ปุ่น่แลัะเยอรมนี่ก็ได�คาดคะเน่ไว�แลั�วว่า	ตำน่จำะ

ช่น่ะ	จ่ำงได�เข�าร่วมทำาสำงคราม	แต่ำผู้ลัออกมากลัับแพ�สำงคราม	ทั�งนี่�	เพราะการคำาน่วณ

แลัะการคาดคะเน่ผู้ดิพลัาดนั่�น่เอง	แต่ำใน่ขณะเดยีวกัน่จำะด้ว่า	ผู้ลัที�สุำดใครแพ�	ใครช่น่ะ	

ก็ยากมาก	อย่างญี�ปุ่น่ถึ�าเราด้ใน่ขณะนี่�เขาแพ�หร่อไม่	ตำอบยากว่าใครแพ�	ใครช่น่ะ	ยิ�ง

ใน่สำงครามปัจำจุำบนั่นี่�	การจำะบอกว่า	ใครช่น่ะเด็ดขาดนั่�น่เก่อบจำะเป็น่สิำ�งที�เป็น่ไปไม่ได�	

ใน่ความช่น่ะก็มีตำ�น่ทุน่ของผู้้�ช่น่ะที�จำะตำ�องจ่ำาย	เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่จ่ำงตำ�องทบทวน่ว่า	การ

ใช่�กำาลัังจำะมีผู้ลัดีแลัะผู้ลัเสีำยอย่างไร	น่อกจำากนั่�น่	การใช่�กำาลัังก็เป็น่การเสีำ�ยง	 เพราะ 

ผู้้�อ่�น่ก็มีกำาลัังเหม่อน่กัน่	 แลัะลัำาพังตัำวกำาลัังอย่างเดียวไม่สำามารถึที�จำะบัน่ดาลัทุกสิำ�ง

ทุกอย่างได�

	 การใช่�กำาลัังที�ใช่�กัน่นั่�น่มีลัักษณะอย่างไรบ�าง

		 การใช่�กำาลัังใน่ขน่าดใหญ่	 ซ่ึ่�งเรียกว่า	 สำงคราม	 ใน่ยุคปัจำจุำบัน่นี่�มีหลัายระดับ	

อาจำเป็น่สำงครามเบ็ดเสำร็จำ	 (Total	warfare)	หร่ออาจำทำาเพียงสำงครามที�มีขอบเขตำที�

เรียกว่า	Limited	warfare	หร่อเป็น่การทำาการรบแบบสำงครามกองโจำร	 (Guerrilla	

warfare)	หร่อบางท่าน่เรียกว่า	Revolutionary	warfare

 สู้งครืาม้เบ็ดเสู้ร็ืจ	 หมายถ่ึงการส้ำ�รบทุกร้ปแบบ	 ไม่เฉัพาะแต่ำกำาลัังทหาร 

เป้าหมายใน่การโจำมตีำก็เป็น่เป้าหมายทุกช่นิ่ด	 ทั�งเป้าหมายที�เป็น่ทหาร	 พลัเร่อน่	

สำถึาบัน่	แลัะทุกร้ปแบบ	ผู้ลัที�ตำ�องการจำะให�เกิดข่�น่ก็เป็น่ทุกร้ปแบบ	ค่อ	การทำาลัาย

ปรปักษ์	แลัะตำ�องการเปลีั�ยน่สำถึาบัน่	เปลีั�ยน่ความเช่่�อ

 สู้งครืาม้ที�มี้ข่อบเข่ต่	หมายถ่ึงสำงครามที�อาจำจำะมีเป้าหมายจำำากัด	เช่่น่	จีำน่ทำา

สำงครามสัำ�งสำอน่เวียดน่ามหลัังจำากที�เวียดน่ามบุกกัมพ้ช่า	จีำน่ตัำ�งเป้าหมายไม่ใช่่ทำาลัาย

เวียดน่ามทั�งประเทศ์	แต่ำตัำ�งเป้าหมายทำาลัายที�หมายภายใน่ขอบเขตำอัน่หน่่�ง	น่อกจำาก

นี่�	สำงครามจำำากัดขอบเขตำอาจำเป็น่การกำาจัำดเคร่�องม่อที�ใช่�	หร่อวิธีการที�ใช่�	 เช่่น่	ไม่ใช่� 

อาวุธบางช่น่ิด	 ทั�งนี่�เพ่�อไม่ให�สำงครามลัุกลัามออกไป	 สำงครามบางครั�งอาจำไม่ใช่� 

เคร่�องบิน่หร่อไม่ใช่�อาวุธประเภทนิ่วเคลีัยร์
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 สู้งครืาม้ธิ์รืรืม้ดา	 หร่อสำงครามตำามร้ปแบบ	 หมายถ่ึงสำงครามที�ใช่�กองทัพ

ธรรมดา	กองทัพบก	กองทัพเร่อ	กองทัพอากาศ์

 สู้งครืาม้แบบกองโจรื	 มีลัักษณะที�ค่อน่ข�างพิเศ์ษ	 เป็น่การดำาเนิ่น่การของ 

กองกำาลัังส่ำวน่น่�อย	แลัะมีเคร่�องม่ออาวุธยุทธภัณฑ์์น่�อย	แต่ำมีเป้าหมายรวมกว�าง	ใช่�การ 

รบกวน่	ใช่�เวลัาเป็น่เคร่�องม่อ

	 เหล่ัานี่�เป็น่ลัักษณะของการใช่�กำาลัังเป็น่ขั�น่ๆ	น่อกจำากนี่�	ยังมีการใช่�กำาลัังเพ่�อ

การแทรกแซึ่งบางกรณี	 เม่�อเสำร็จำแลั�วก็เสำร็จำกัน่หร่อปฏิิบัติำการบางกรณี	 เช่่น่	กรณีที�

สำหรัฐฯ	 ส่ำงกำาลัังเข�าโจำมตีำลิัเบีย	 เป็น่ตำ�น่	 เป็น่การปฏิิบัติำการที�มีขอบเขตำแลัะเป็น่การ

ใช่�กำาลัังที�เรียกว่า	 Intervention	 หร่อ	Military	 intervention	 ค่อ	 เข�าปฏิิบัติำการ

แทรกแซึ่งทางทหาร

	 คำาว่า	“กำาลััง”	แตำกต่ำางจำากคำาว่า	“อำาน่าจำ”	ที�พ้ดใน่การบรรยายคราวก่อน่	

อำาน่าจำหมายถึ่งความสำามารถึโดยส่ำวน่รวมที�จำะให�บุคคลัอ่�น่ทำาตำามเจำตำน่าของเรา	 

อาจำเป็น่เร่�องใช่�กำาลัังหร่อไม่ใช่�กำาลัังก็ได�	แต่ำเร่�องการใช่�กำาลัังใน่แง่การเม่อง	หมายความ

ถ่ึงกำาลัังใน่ทางทหาร	 ประเทศ์ที�เล็ักลังมาโดยปกติำไม่ค่อยใช่�กำาลััง	 ระมัดระวังใน่การ

ใช่�กำาลััง	 แต่ำใน่ปัจำจุำบัน่นี่�กลัับกัน่	 ตำรงที�มหาประเทศ์ระวังอย่างยิ�งที�จำะไม่ใช่�กำาลัังต่ำอ

กัน่	 ทั�งนี่�เพราะกลััวลัักษณะบาน่ปลัาย	 (Snowballing)	 ค่อ	 ลัักษณะหิมะที�กลิั�งจำาก

ภ้เขาแลั�วค่อยๆ	จัำบตัำวกัน่โตำข่�น่ๆ	ค่อ	ลัักษณะบาน่ปลัาย	

	 สำงครามหร่อการส้ำ�รบมีสิำ�งที�ควรระมัดระวังมาก	อยา่งบริเวณขายแดน่ของไทย	

เราพยายามที�จำะไม่ให�ปะทะกัน่ข่�น่โดยไม่จำำาเป็น่	 เพราะบางทีคน่หนุ่่มที�อย้่ช่ายแดน่ 

มองหน่�ากัน่ก็ดี	ถึ�าปรปักษ์อย้่ตำรงข�ามมองหน่�ากัน่ก็ดี	ตำะโกน่ด่ากัน่ก็ดี	หร่อฝ่่ายหน่่�ง 

ยิงปืน่ข่�น่มานั่ดสำองนั่ดเพ่�อความสำนุ่กก็ดี	 ก็อาจำลุักลัามเป็น่เร่�องใหญ่โตำก็ได�	หลัังจำาก

ปืน่เล็ักยาวก็อาจำเป็น่ปืน่กลั	 จำากปืน่กลัก็อาจำเป็น่ปืน่ใหญ่	 จำากปืน่ใหญ่ก็อาจำเป็น่ 

เคร่�องบิน่	 จำากเคร่�องบิน่ก็อาจำเป็น่สำงครามใหญ่ข่�น่ก็ได�	 ลัักษณะเช่่น่นี่�ก็เรียกว่า	 

ลัักษณะบาน่ปลัาย	จ่ำงตำ�องระมัดระวังกัน่

	 มหาประเทศ์ระมัดระวังที�จำะใช่�กำาลัังระหว่างกัน่	 เพราะเหตุำว่าใน่ขณะนี่�

เป็น่ที�ทราบกัน่แลั�วว่า	 ประเทศ์มหาอำาน่าจำที�มีนิ่วเคลีัยร์อย่างสำหรัฐฯ	 แลัะสำหภาพ

โซึ่เวียตำ	 ทั�งสำองประเทศ์จำะไม่รบกัน่เอง	 เพราะต่ำางก็ร้�ว่า	ถึ�ารบกัน่อาจำจำะตำ�องส้ำญสิำ�น่

เผู่้าพัน่ธ์ุทั�งสำองฝ่่าย	 ฉัะนั่�น่	 การต่ำอส้ำ�ของประเทศ์ทั�งสำองจ่ำงเปลีั�ยน่ร้ปแบบออกมาใน่
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ร้ปของการต่ำอส้ำ�กัน่รอบน่อกใน่อาณาบริเวณอ่�น่	ซ่ึ่�งไม่ใช่่อาณาบริเวณของตำน่โดยตำรง	 

มักจำะเป็น่การต่ำอส้ำ�ใน่ร้ปแบบสำงครามตัำวแทน่	(Proxy	war)	ค่อ	ประเทศ์เล็ักๆ	ถ้ึกด่ง

ไปปะทะกนั่	โดยประเทศ์มหาอำาน่าจำอย้ข่�างหลัังไม่กระทบกระเท่อน่อะไรมาก	ซ่ึ่�งเร่�อง

นี่�เราตำ�องคิดคำาน่วณว่า	เราจำะใช่�กำาลัังหร่อไม่

	 กำาลัังทหารข่�น่อย้่กับอะไรบ�าง	ประการแรกข่�น่อย้่กับของที�นั่บได�	อาจำจำะเป็น่

จำำาน่วน่คน่	 อาวุธ	 จำากนั่�น่ก็เป็น่เร่�องของการจำัดร้ปแบบของกำาลัังเอาไปใช่�ได�	 หร่อ

เป็น่แต่ำเพียงกระจำายไปใน่ที�ที�เป็น่ประโยช่น์่หร่อไม่มากน่�อยเพียงไร	 การจัำดกำาลัังใน่

ประเทศ์หน่่�งจำะมีหน่่วยที�เรียกว่า	“หน่่วยรบ	(Combat	forces)”	แลัะมี	Non-combat	

forces	ส่ำวน่สัำดของ	Combat	forces	แลัะ	Non-combat	forces	ก็แลั�วแต่ำน่โยบาย

ทางทหารของประเทศ์นั่�น่ๆ	เพราะฉัะนั่�น่	ไม่ใช่่มีจำำาน่วน่ทหารมากแลั�ว	ประสิำทธิภาพ

ทางทหารจำะส้ำง	แลั�วแต่ำการกระจำาย	Combat	forces	ค่อ	จำะกระจำายคน่ที�จำะไปรบ

เท่าใด	หร่อคน่ที�อย้่ไม่ไปรบ	อย่างเช่่น่	ทหารหมอ	ทหารเสำน่าธิการ	ทหารธุรการ	ฯลัฯ	

ถึ�ามีมากเกิน่ไปก็อาจำทำาให�การคำาน่วณไม่ตำรงกัน่ได�

	 จำากเร่�องของสิำ�งที�เป็น่ปริมาณแลั�ว	 ก็เป็น่เร่�องของคุณภาพ	 ก็เป็น่คุณภาพ 

ของคน่	เช่่น่	เร่�องระเบียบวินั่ย	ความเสีำยสำลัะ	ขวัญกำาลัังใจำที�จำะทำาการต่ำอส้ำ�	น่อกจำาก

นั่�น่ก็เป็น่คุณภาพของอาวุธที�ข่�น่อย้่กับความเจำริญก�าวหน่�าทางเทคโน่โลัยี	 ซ่ึ่�งข่�น่อย้่

กับความสำามารถึทางเศ์รษฐกิจำที�จำะจัำดหา	 ข่�น่อย้่กับความสำามารถึทางการเม่องที�จำะ

หาพัน่ธมิตำรมาป้อน่อาวุธเหล่ัานั่�น่ได�

	 ข�อสำำาคัญอีกประการหน่่�ง	 ค่อ	 ความเป็น่ผู้้�น่ำา	 (Leadership)	 ใน่ทางด�าน่ 

การทหาร	 ถึ�าผู้้�น่ำาสำามารถึสำร�างความเป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียว	 พลัังก็ย่อมส้ำง	 ถึ�าขาด	

Leadership	พลัังใน่ทางคุณภาพ	(Quality)	ก็จำะลัดลังไป	น่อกจำากนั่�น่การสำนั่บสำนุ่น่

จำากประช่าช่น่หร่อเร่�องของหลัักอุดมการณ์ใน่การต่ำอส้ำ�ที�จำะผู้้กมัดให�ประช่าช่น่เป็น่ 

อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่	สำนั่บสำนุ่น่การต่ำอส้ำ�นั่�น่ก็เป็น่เร่�องที�สำำาคัญ	เพราะลัำาพังแต่ำกำาลัังทหาร 

ที�ไม่ได�รับการสำนั่บสำนุ่น่จำากประช่าช่น่นั่�น่ยอ่มปฏิิบัติำการให�ได�รับผู้ลัสำำาเร็จำได�ยาก	ที�ได� 

แจำงลังไปใน่รายลัะเอียดเล็ักน่�อยใน่เร่�องที�เกี�ยวกับการทหาร	ก็เพราะเหตุำที�ว่า	ใน่การ

คำาน่วณเพ่�อดำาเนิ่น่วิเทโศ์บายนั่�น่	 เราตำ�องร้�สำมรรถึน่ะของตำน่เอง	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง

สำมรรถึน่ะทางการทหารว่ามีอย้เ่ท่าไหร่	ซ่ึ่�งเป็น่เร่�องที�ยากมาก	บางครั�งเราบอกว่าพร�อม	 

แต่ำเราตำ�องคำาน่วณด้ว่าเราพร�อมแค่ไหน่	 พร�อมจำริงหร่อไม่	 ซ่ึ่�งเป็น่สิำ�งที�ทราบได�ยาก	
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คำาน่วณก็ยาก	 โดยเหตุำผู้ลัใน่เร่�องที�ว่า	 การใช่�กำาลัังทางทหารเป็น่มาตำรการที�รุน่แรง

ที�สุำด	 เป็น่มาตำรการที�เสีำ�ยง	 เป็น่มาตำรการที�แพงที�สุำด	 แลัะเป็น่มาตำรการที�ไม่แน่่น่อน่

ที�สุำด	เพราะฉัะนั่�น่จ่ำงเป็น่มาตำรการสุำดท�ายที�จำะน่ำาเอามาตำรการของกำาลัังมาใช่�

2. วิธีีก่�งใช้�กำ�ล่ังแล่ะไม่ใช้�กำ�ล่ัง
	 ถึ�าเปรียบเทียบว่า	ผู้้�เขียน่ตำ�องการอะไรจำากผู้้�อ่าน่สัำกอยา่งหน่่�ง	ผู้้�เขียน่อาจำจำะ

มีวิธี	2	วิธี	โดยสำรุป	วิธีแรก	ค่อ	การใช่�กำาลััง	เช่่น่	ถึ�าอยากได�เน็่กไท	ก็ไปด่งของท่าน่

มาเฉัยๆ	 แต่ำผู้ลัที�ตำามมานั่�น่จำะเกิดอะไรไม่แน่่	 ถึ�าท่าน่ไม่ยอม	 ท่าน่อาจำทำาการต่ำอส้ำ�	

หร่อถ้ึกตำำารวจำจัำบ	อีกวิธีหน่่�ง	ค่อ	การขอหร่อช่ม	อาจำช่มว่าสำวย	ท่าน่ทน่คำาช่มไม่ไหว	 

ก็อาจำถึอดให�โดยดีก็ได�	 เป็น่การก่�งใช่�กำาลััง	 ค่อ	 จำะว่าใช่�กำาลัังก็ไม่ใช่่	 จำะเป็น่วิธีสัำน่ติำ 

ก็ไม่เชิ่ง	โดยไปหลัอกท่าน่ว่า	ขอด้เน็่กไทหน่่อย	เม่�อท่าน่ถึอดออกมาให�แลั�ว	ผู้้�เขียน่ก็

เอาใส่ำกระเป๋าวิ�งหนี่ไปเลัย	อย่างนี่�ก็ทำาได�

	 การใช่�กำาลัังก็ไม่ใช่่	จำะเป็น่วิธีสัำน่ติำก็ไม่ใช่่	ใน่ข�อนี่�จำะกล่ัาวถ่ึงการปฏิิบัติำการเข�า

แทรกแซึ่ง	(Intervention)	กับการปฏิิบัติำการลัับ	

	 สำำาหรบัการปฏิิบัติำการเข�าแทรกแซึ่ง	โดยหลัักการแลั�ว	ประเทศ์หน่่�งไม่มีสิำทธิ�เข�า 

แทรกแซึ่งกิจำการภายใน่ของประเทศ์อ่�น่	 แต่ำใน่ทางความเป็น่จำริงของโลักแลัะความ

เป็น่จำริงทางการเม่องปัจำจุำบัน่แลั�ว	การแทรกแซึ่งมีอย้่ทั�วไปแลัะมีหลัายร้ปแบบ	อาจำ

เป็น่การแทรกแซึ่งทางการท้ตำ	 เช่่น่	 เร่�องที�ดำาเนิ่น่อย้่ใน่ประเทศ์ของเขา	 เราอาจำจำะ

เข�าไปตำำาหนิ่	 คัดค�าน่	 หร่อทำาน่องที�กลัับกัน่เราดำาเนิ่น่การอย่างหน่่�งแลั�วประเทศ์อ่�น่

อาจำตำำาหนิ่	อาจำคัดค�าน่	อาจำประท�วง	ซ่ึ่�งก็เป็น่การแทรกแซึ่ง	เช่่น่	ศ์าลัของเราพิพากษา

ให�จำำาคุกผู้้�ที�ค�ายาเสำพตำิดที�แรงเกิน่ไป	 ใน่บางรายถึ่งขั�น่ประหารช่ีวิตำ	 เหล่ัานี่�ก็มีการ

คัดค�าน่	 เป็น่การแทรกแซึ่งของประเทศ์อ่�น่	 หร่อตัำวอย่างที�เคยยกมาว่า	 ประเทศ์อ่�น่

ออกกฎหมายภายใน่ประเทศ์ของเขาหร่อดำาเน่นิ่การบางอยา่งซ่ึ่�งเปน็่การรนุ่แรง	แลั�ว 

กระทบกระเท่อน่ผู้ลัประโยช่น์่ของเรา	 เราก็แทรกแซึ่งทางการท้ตำเหม่อน่กัน่	อัน่นี่�ใน่

ทางการเม่องเป็น่เร่�องธรรมดา	แต่ำใน่ทางกฎหมายถ่ึอว่าการเข�าแทรกแซึ่งไม่ถ้ึกตำ�อง	

	 ส่ำวน่ใน่เร่�องการดำาเนิ่น่กิจำการใน่ทางลัับนั่�น่	อาจำมีใน่ร้ปการให�สิำน่บน่	การให�

เงิน่อุดหนุ่น่แก่ขบวน่การบ่อน่ทำาลัายใน่ทางด�าน่การท้ตำจำริงๆ
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	 การท้ตำกับการเม่องระหว่างประเทศ์เป็น่เร่�องที�เกี�ยวพัน่กัน่	 แลัะความเข�าใจำ

ใน่การเม่องระหว่างประเทศ์เป็น่สิำ�งที�จำำาเป็น่ทางการท้ตำ	การเม่องระหว่างประเทศ์ค่อ

อะไร	เป็น่การยากที�จำะหานิ่ยามศั์พท์คำาว่า	“การเม่อง”	ให�แม่น่ยำาเหม่อน่นิ่ยามศั์พท์

ใน่ทางกฎหมาย	แต่ำก็พอจำะประมวลัเอาสำาระได�ว่า	การเม่องประกอบเป็น่กระบวน่การ

ข่�น่ด�วยกรรมกริยา	ค่อ	การกระทำา	แลัะปฏิิกิริยาของบุคคลัหร่อของรัฐ	ใน่การที�จำะให�

ทิศ์ทางของประโยช่น์่ของประเทศ์ไปใน่ทางหน่่�งทางใดตำามที�ตำน่เห็น่ว่าถ้ึกตำ�อง	ที�บอก

ว่าเป็น่กระบวน่การแลัะวิถีึทางเล่ัอกเช่่น่นี่�	 ก็เน่่�องจำากมีการต่ำอส้ำ�	 การแข่งขัน่กัน่	 จ่ำง

เป็น่เร่�องธรรมดาของวิถีึทางการเม่อง	 สำำาหรับการเม่องระหว่างประเทศ์กับการเม่อง

ภายใน่ก็เช่่น่กัน่	เป็น่การตำอ่ส้ำ�	แข่งขัน่กัน่	แต่ำว่าจุำดแตำกต่ำางอย้ต่ำรงไหน่	การเม่องภายใน่

ประเทศ์อาจำเล่ัน่กัน่ใน่ร้ปแบบต่ำางๆ	จำะเล่ัน่กัน่ใน่ร้ปแบบการยด่อำาน่าจำ	ร้ปแบบอะไร

ก็ตำามจำะมกีฎเกณฑ์์อย้บ่างประการ	จำะมกีฎหมายที�ใช่�บังคับ	มีอำาน่าจำของรฐัที�ใช่�บังคับ

ใน่การกำาหน่ดกฎเกณฑ์์ของการเม่อง	จำรงิอย้	่มีบางครั�งอาจำจำะมกีารไมเ่คารพกฎเกณฑ์์ 

นั่�น่ๆ	 แต่ำการเม่องระหว่างประเทศ์	 ซ่ึ่�งเราจำะได�พิจำารณาว่ามีกฎเกณฑ์์หร่อไม่ 

ต่ำอไป	 จำะแตำกต่ำางออกไปตำรงที�ว่า	 การเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่จำะเล่ัน่กัน่โดยรัฐที�มี

อำาน่าจำอธิปไตำย	 รัฐที�มีอำาน่าจำอธิปไตำยหมายถ่ึงไม่ข่�น่อย้่กับใคร	 ไม่ฟัังอาณัติำของใคร

น่อกจำากการตำัดสิำน่ใจำของตำน่เอง	 เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่กฎเกณฑ์์ที�มีอย้่ก็หลัะหลัวมเตำ็มที	

ตำรงนี่�ค่อจุำดที�แตำกต่ำางกัน่

	 หัวข�อเร่�องวัน่นี่�	 ที�เรียกว่า	 เกมการเม่องระหว่างประเทศ์	 ทำาไมจ่ำงใช่�คำาว่า	

“เกม”	ซ่ึ่�งไม่ถึอดมาจำากคำาว่า	“เล่ัน่การเม่อง”	ใน่ภาษาไทยเรา	ความจำริงภาษาไทย

เราก็แปลัก	เร่�องที�เป็น่งาน่เป็น่การเราเรียกว่า	เล่ัน่	เช่่น่	เร่�องการเม่องเราบอกว่า	เล่ัน่

การเม่อง	 แต่ำถึ�าหากเร่�องเล่ัน่ๆ	 เราเรียกว่า	 งาน่	 เช่่น่	 งาน่ฉัลัอง	 งาน่วัด	 อัน่นี่�ก็เป็น่

ความแปลักของภาษาไทยเราซ่ึ่�งเป็น่ที�เข�าใจำกัน่ดี	ที�เรียกว่าเกมนั่�น่	ค่อ	การข่้โดยอาจำ

จำะเปิดเผู้ยสิำ�งไม่ดีไม่งามบางประการ	 อาจำจำะให�เงิน่อุดหนุ่น่แก่ผู้้�ที�มีความคิดเห็น่ไม่

ตำรงกับฝ่่ายรัฐ	อาจำให�เงิน่อุดหนุ่น่แก่ส่ำ�อมวลัช่น่	แลัะที�ร�ายแรงที�สุำดอาจำมีลัอบประหัตำ

ประหารผู้้�น่ำาหร่อนั่กการเม่องก็ได�	ใน่แง่ของศี์ลัธรรมหร่อหลัักการเป็น่สิำ�งที�ไม่ถ้ึกตำ�อง

ไม่ช่อบ	แต่ำใน่ทางปฏิิบัติำที�เห็น่อย้ใ่น่ทางการเม่องมีปรากฏิอย้	่เร่�องของจำารช่น่สำายลัับ

ที�ด้จำากภาพยน่ตำร์	ข่าวสำารที�มีอย้ป่ระจำำานั่�น่	จำะเห็น่ว่า	การปฏิิบัติำการทางลัับเก่อบจำะ

เป็น่ชี่วิตำปกตำปิระจำำาวัน่ของการเม่องระหวา่งประเทศ์	เห็น่ได�ว่ามีการส่ำงตัำวนั่กการท้ตำ
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ของประเทศ์บางประเทศ์กลัับ	ซ่ึ่�งประเทศ์ที�ถ้ึกส่ำงตัำวก็ปฏิิบัติำการตำอบโตำ�	ซ่ึ่�งถึ�าจัำบได�ก็

จัำบไป	จัำบไม่ได�ก็ทำาต่ำอไปไม่เด่อดร�อน่	หากถ้ึกจัำบได�แลัะถ้ึกไล่ัออกจำากประเทศ์ทีหน่่�ง	

20-30	คน่ก็ไม่เด่อดร�อน่	เป็น่เร่�องธรรมดาที�ปฏิิบัติำกัน่อย้่	สิำ�งเหล่ัานี่�เราตำ�องทราบ	จำะ

ลัะเลัยไมไ่ด�	เพ่�อการปอ้งกัน่ตัำว	แลัะบางกรณทีี�เขาทำากับเรา	ใน่กรณเีช่่น่นั่�น่	เราก็ตำ�อง

คิดว่า	เราจำะตำอบโตำ�เขาอย่างไรบ�าง

	 น่อกจำากวิธีที�กล่ัาวมาแลั�ว	 ก็อาจำจำะมีเร่�องของการแสำดงแสำน่ยานุ่ภาพ	

(Demonstration	 of	 force)	 เป็น่เร่�องของการสำาธิตำกำาลััง	 ซ่ึ่�งไม่ได�เอาไว�ใช่�	 แต่ำ

ตำ�องการแสำดงให�เห็น่ว่ามีอย้อ่ยา่งนี่�	แลัะมีอะไรบ�าง	ถึ�าด่�อมากไป	อาจำจำะใช่�ของเหล่ัานี่� 

กับท่าน่ก็ได�	 ฉัะนั่�น่	 การที�มหาประเทศ์หร่อประเทศ์บางประเทศ์ทำาการซึ่�อมรบก็ดี	

แสำดงแสำน่ยานุ่ภาพก็ดี	 ใน่บางครั�งมีวัตำถุึประสำงค์ทางการเม่องส่ำงส่ำ�อให�ประเทศ์อ่�น่ 

ได�ทราบถ่ึงสำมรรถึน่ะ	 แลัะความเป็น่ไปได�ที�อาจำจำะใช่�สำมรรถึน่ะนั่�น่ดำาเนิ่น่การเม่�อถ่ึง

คราวจำำาเป็น่ก็ได�	 จำากนั่�น่ก็มีใน่ร้ปการบ่อน่ทำาลัาย	 (Subversion)	 ซ่ึ่�งหมายถึ่งการ

ดำาเน่นิ่การทกุช่นิ่ด	อาจำจำะใน่ทางสำง่เสำริมหร่ออาจำจำะอดุหนุ่น่ใน่ร้ปแบบอัน่หน่่�งอัน่ใด 

เพ่�อที�จำะทำาลัายสิำ�งที�เรียกว่า	 สำถึาบัน่	 (Establishment)	 ซ่ึ่�งต่ำางจำาก	 Institutions	 

เล็ักน่�อย	 ที�ใช่�คำาว่าสำถึาบัน่เพ่�อให�เข�าใจำง่าย	 ยังหาคำาที�เหมาะยาก	 Establishment	

หมายถ่ึงสิำ�งที�มีอย้่ใน่สัำงคมขณะหน่่�ง	อาจำจำะเป็น่ระบบการปกครอง	ความเช่่�อถ่ึอ	อาจำ

จำะเปน็่รัฐบาลั	อาจำจำะเปน็่ชี่วิตำใน่ทางด�าน่สำงัคม	การบอ่น่ทำาลัายหร่อมุ่งหมายทำาลัาย

สิำ�งเหล่ัานี่�	ค่อ	มุ่งปฏิิบัติำการต่ำอ	Establishment	เหล่ัานี่�

	 การที�ประเทศ์หน่่�งสำามารถึเข�าไปแทรกแซึ่งประเทศ์อ่�น่นั่�น่	 สำภาวะของโลัก

ปัจำจุำบัน่ค่อน่ข�างจำะอำาน่วย	 ประการแรก	 ค่อ	 การส่ำ�อสำารคมน่าคมทำาได�รวดเร็วมาก	

ตำลัอดจำน่การเคล่ั�อน่ย�ายกำาลัังก็ทำาได�รวดเร็วเช่่น่กัน่	 ทำาให�โลักเกี�ยวข�องกัน่มากข่�น่	

น่อกจำากนั่�น่การแทรกแซึ่งก็อาจำมาใน่ร้ปการให�ความช่่วยเหล่ัอ	อาจำเป็น่ความช่่วยเหล่ัอ 

ทางทหาร	 หร่อทางอ่�น่ด�วย	 แต่ำโดยมากจำะเป็น่ทางทหาร	 การช่่วยเหล่ัอต่ำางๆ	 จำะ

วิเคราะห์ใน่ตำอน่ที�เกี�ยวกับมาตำรการการดำาเนิ่น่น่โยบายใน่สำ่วน่ที�ไม่เกี�ยวกับการใช่�

กำาลััง	 ว่ามีผู้ลัใน่ทางการเม่องอย่างไร	 ใน่ที�นี่�จำะกล่ัาวแต่ำเพียงหัวข�อให�วิเคราะห์กัน่

ได�เท่านั่�น่	 ที�เรียกว่าการช่่วยเหล่ัอทางทหารนั่�น่มีทั�งคุณแลัะโทษ	 คุณก็ค่อการที�เรา

ได�ความช่่วยเหล่ัอนั่�น่มา	 เพ่�อสำร�างเสำริมสำมรรถึน่ะ	 แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่ผู้ลัประโยช่น์่

นั่�น่ไม่ได�เกิดแต่ำผู้้�รับฝ่่ายเดียว	 ประโยช่น์่เกิดกับผู้้�ให�ด�วย	 เพราะผู้้�ให�สำามารถึควบคุม	
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สำามารถึจำะทราบถึ่งอาวุธ	 สำามารถึที�จำะควบคุมถ่ึงการใช่�สำอยใน่ร้ปของการน่ำาส่ำง	

(Supply)	 อะไหล่ัหร่ออุปกรณ์	 โดยจำะปล่ัอยอุปกรณ์เหล่ัานั่�น่มาให�หร่อไม่	 หร่อจำะ

ปล่ัอยอาวุธแลัะอุปกรณ์ที�จำะใช่�กับอาวุธนั่�น่มาให�หร่อไม่	 ใน่ประวัติำของเราเคยสัำ�งซ่ึ่�อ

อาวุธจำากประเทศ์ที�รัฐบาลัไม่เป็น่ที�โปรดปราน่	 ประเทศ์นั่�น่ก็ส่ำงอาวุธมาช่�าหน่่อย	

ทั�งๆ	ที�เราได�จ่ำายเงิน่ไปแลั�ว	นี่�เป็น่การบีบช่นิ่ดหน่่�ง	ซ่ึ่�งเป็น่การแทรกแซึ่งร้ปแบบหน่่�ง

ใน่ร้ปของการบีบ	

	 ใน่โลักปัจำจุำบัน่ที�เปิดโอกาสำให�เข�าแทรกแซึ่งกัน่ได�นั่�น่ก็มี	 จำากข�อเท็จำจำริงว่า	

ใน่ประเทศ์หน่่�งนั่�น่มักจำะมีช่น่หม่้น่�อยหร่อมักจำะมีกลุ่ัมที�มีเช่่�อช่าติำหร่อความเช่่�อที� 

แตำกตำ่างกัน่	 ก็เป็น่การเปิดโอกาสำให�ประเทศ์อ่�น่แสำวงประโยช่น์่จำากสิำ�งเหลั่านี่�เพ่�อจำะ

มาสำร�างความแตำกแยกแลัะแทรกแซึ่งเข�ามาใน่กลุ่ัมช่น่เหลัา่นั่�น่	มีอาณาเขตำของหลัาย

ประเทศ์ที�เป็น่อาณาเขตำที�เรียกว่าลัากกัน่ข่�น่เป็น่เสำ�น่สำมมติำ	 (Artificial)	 ที�เรียกว่า 

Artificial	นี่�	หมายความถ่ึงไม่ได�มีอย้โ่ดยธรรมช่าติำ	จำะเป็น่ธรรมช่าติำของภ้มิประเทศ์

ก็ดี	 หร่อธรรมช่าติำของกลุ่ัมคน่ที�อย้่กัน่เป็น่กลุ่ัมเป็น่เผู่้าเป็น่พัน่ธ์ุ	 แต่ำลัากเสำ�น่ข่�น่ไป 

เฉัยๆ	เพราะฉัะนั่�น่เสำ�น่เหลัา่นั่�น่ก็อาจำตัำดแบ่งแยกเผู้า่พัน่ธ์ุหร่อแบง่แยกความเช่่�อมโยง 

คน่ซ่ึ่�งอย้่ประเทศ์หน่่�งกับอีกประเทศ์หน่่�ง	 เห็น่ได�ชั่ดใน่แผู้น่ที�ทวีปแอฟัริกามีหลัาย

ประเทศ์ที�มีอาณาเขตำลัากเป็น่เสำ�น่ตำรง	 ซ่ึ่�งแน่่น่อน่เสำ�น่ตำรงนั่�น่ย่อมไม่สำามารถึที�จำะ

แบ่งประเทศ์ออกไปโดยอาศ์ยัหลัักธรรมช่าตำหิร่อหลัักช่าตำพัิน่ธ์ุได�	เม่�อเป็น่เช่่น่นี่�ก็เป็น่

โอกาสำให�ช่าติำอ่�น่เข�ามาแทรกแซึ่งโดยสำนั่บสำนุ่น่หร่อต่ำอตำ�าน่ฝ่่ายหน่่�งฝ่่ายใดได�

	 อีกประการหน่่�ง	 ใน่ประเทศ์หน่่�งประกอบด�วยบุคคลัหลัายกลุ่ัมหลัายอาชี่พ	

อาจำจำะมีกรรมกร	แพทย์	หร่ออาชี่พอ่�น่	ซ่ึ่�งใน่ระหว่างกลุ่ัมอาชี่พก็ดี	หร่อระหว่างกลุ่ัม

ความเช่่�อถ่ึอก็ดี	กลุ่ัมเหลัา่นี่�ได�ติำดต่ำอสัำมพัน่ธ์กับน่อกประเทศ์จ่ำงเกดิสำายสัำมพัน่ธ์ใน่ทาง

ความผู้้กพัน่	 (Loyalty)	 เกิดข่�น่อีกอัน่หน่่�ง	 เช่่น่	 กรรมกรผู้้กพัน่กับสำมาคมกรรมกร

น่อกประเทศ์	 เป็น่ตำ�น่	 เม่�อเป็น่เช่่น่นี่�การแทรกแซึ่งใน่ร้ปแบบของพรรคการเม่องก็ดี	

ของสำมาคมอาชี่พก็ดี	ใน่ทางช่น่ชั่�น่ก็ดี	อาจำคาบเกี�ยวออกไปน่อกประเทศ์	หร่อได�รับ

ผู้ลัได�รับการติำดต่ำอจำากภายน่อกประเทศ์ด�วย	

	 ประการตำอ่ไป	ประเทศ์ที�เป็น่ประเทศ์ใหญ่สุำด	ส่ำวน่มากพยายามจำะหาประเทศ์

บริวาร	หาล้ักน่�อง	ค่อ	ทำาตัำวเป็น่ล้ักพี�	อย่างนี่�เป็น่วิธีการหน่่�งที�ไม่ใช่่สำร�างอาณานิ่คม

โดยตำรง	 แต่ำเป็น่การสำร�างบริวารที�ไม่สำามารถึดิ�น่หลุัดออกไปจำากตำน่	 อาจำเป็น่บริวาร
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ใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	 ใน่ทางการเม่อง	 หร่ออาจำจำะเป็น่ใน่ทางทหารก็ได�	 ซ่ึ่�งจำะเห็น่ 

สำภาพการณ์เช่่น่นี่�ใน่หลัายส่ำวน่ของโลัก	แลัะใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับเรานั่�น่	ประเทศ์ไทยเรา

ถ้ึกกล่ัาวหาว่าดำาเนิ่น่การตำามคน่นั่�น่คน่นี่�	 เป็น่บริวารคน่นั่�น่คน่นี่�	 แต่ำใน่การคำาน่วณ

จำริงๆ	แลั�ว	เราไม่ยอมเป็น่บริวารล้ักน่�องของใคร	การที�มีประโยช่น์่สำอดคลั�องกัน่บาง

ประการไม่ได�หมายความว่าเราเป็น่ล้ักน่�องหร่อบริวารของเขา	แต่ำเป็น่ผู้ลัมาจำากการที�

คิดคำาน่วณแลั�วว่าประโยช่น์่ตำรงกัน่	แต่ำอาจำมีบางคน่ที�คิดว่า	เราตำ�องมีล้ักพี�	ใน่ทำาน่อง

เดียวกัน่	เราจำะเข�ารับราช่การหร่อเข�าสำอบแข่งขัน่อะไรตำ�องมีเสำ�น่	บางคน่อาจำพอใจำใน่

การเป็น่เด็กเสำ�น่	แต่ำใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	เราไม่สำามารถึเอาประเทศ์ของ

เราเข�าไปเป็น่เด็กเสำ�น่หร่อเป็น่ล้ักไล่ัของใครได�	 บางประเทศ์ไม่ใช่่ประเทศ์ใหญ่	 แต่ำก็

อยากสำร�างประเทศ์บริวารเหม่อน่กัน่

	 จำะยกตัำวอย่างตำามข�อวิเคราะห์ของผู้้�เขียน่เอง	 อาจำจำะไม่ถ้ึกก็ได�	 เวียดน่าม

พยายามสำร�างอิทธิพลัใน่ลัาว	หร่อเวียดน่ามกับกัมพ้ช่าก็ดี	ด้แลั�วมีลัักษณะคลั�ายคล่ัง

กับความพยายามของโซึ่เวียตำที�ได�ดำาเนิ่น่มาตัำ�งแต่ำหลัังสำงครามโลักครั�งที�	2	ที�จำะสำร�าง

ประเทศ์บริวารข่�น่ใน่ยุโรปตำะวัน่ออก	 แลัะการที�เวียดน่ามเข�าย่ดครองกัมพ้ช่าโดยใช่�

กำาลัังนั่�น่	ด้แลั�วเข�าลัักษณะคลั�ายคล่ังกับลััทธิเบรสำเน่ฟั	ค่อ	การที�ประเทศ์สัำงคมนิ่ยม

ประเทศ์ใหญ่สำามารถึจำะใช่�กำาลัังเข�าไปจัำดการประเทศ์สัำงคมนิ่ยมประเทศ์ล้ักน่�องที� 

ด่�อรั�น่ไม่ยอมทำาตำามได�	 อย่างที�สำหภาพโซึ่เวียตำเคยดำาเนิ่น่การกับเช็่กโกสำโลัวะเกีย 

แลัะฮัึงการีมาแลั�ว	เหล่ัานี่�เป็น่ข�อที�ยกมาเปรียบเทียบเท่านั่�น่เอง

	 การเข�าแทรกแซึ่งอีกร้ปแบบหน่่�งที�ทำากัน่มาก	ค่อ	การสำนั่บสำนุ่น่หร่อส่ำงเสำริม

ขบวน่การที�ทำาการต่ำอตำ�าน่ภายใน่ประเทศ์หน่่�ง	การสำนั่บสำนุ่น่อาจำจำะเป็น่ร้ปการฝึ่กฝ่น่	

การประช่าสัำมพัน่ธ์ช่่วยเหล่ัอ	การให�อาวุธ	การให�ทุน่รอน่	เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องของการใช่�

วิธีการที�ไม่ถ่ึงกับการใช่�กำาลััง	แต่ำเป็น่วิธีการที�ไม่ค่อยจำะตำรงไปตำรงมา

3. ก�รไม่ใช้�กำ�ล่ัง
	 วิธีการต่ำอไป	ค่อ	วิธีการไม่ใช่�กำาลััง	แลัะเป็น่วิธีการปกติำที�ใช่�เป็น่เคร่�องม่อใน่การ

ดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	สิำ�งสำำาคัญที�สุำด	ค่อ	เคร่�องม่อใน่ทางการท้ตำ	การท้ตำนั่�น่ได�

ให�นิ่ยามศั์พท์กว�างๆ	แลั�ว	เม่�อพ้ดถ่ึงเร่�องการเม่องแลัะการท้ตำใน่ตำอน่ตำ�น่ๆ	แลัะเร่�อง

การท้ตำนี่�ใน่การบรรยายภาคการศ่์กษาที�สำองจำะเป็น่เร่�องของการท้ตำโดยเฉัพาะ	ใน่ที�นี่�



การทููตและการระหว่่างประเทูศ94

จำะไม่ลังไปใน่รายลัะเอียดว่า	การท้ตำนั่�น่มีรายลัะเอียดอะไร	โดยจำะกล่ัาวถ่ึงแต่ำเพียงว่า	

การท้ตำนั่�น่ได�มีบทบาทสำำาคัญใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายของทุกประเทศ์	มีความสำำาคัญยิ�ง

กว่าการดำาเนิ่น่การด�าน่อ่�น่ทั�งสิำ�น่	 เพราะเป็น่เคร่�องม่อที�ถ้ึก	เสีำยค่าใช่�จ่ำายน่�อย	ได�ผู้ลั

มาก	แลัะเสีำ�ยงน่�อยมาก	วัตำถุึประสำงค์ของการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่เม่�อพิจำารณา

ลังไปแลั�ว	จำะเห็น่ได�ว่าเป็น่การหลีักเลีั�ยงการที�จำะใช่�กำาลััง	เป็น่การหลีักเลีั�ยงการที�จำะ

ใช่�ความรุน่แรง	แลัะหลีักเลีั�ยงวิธีการที�ไม่ช่อบมาพากลั

	 โดยสำาระแลั�ว	 การท้ตำ	 ค่อ	 การใช่�ส่ำ�อเป็น่การตำิดต่ำอกับต่ำางประเทศ์โดยการ

เจำรจำา	 โดยการช่ักจ้ำงให�เข�าปฏิิบัติำใน่สิำ�งที�เราตำ�องการ	 หร่อใน่บางกรณีเป็น่การให�เขา

ทราบถ่ึงท่าที	เจำตำน่า	แลัะความตัำ�งใจำของเรา	วิธีการใน่ทางการท้ตำบางครั�งก็มีวิธีการ

ที�ค่อน่ข�างเป็น่เชิ่งบีบบังคับ	ซ่ึ่�งบางทีก็อาจำจำะขัดห้ว่า	การท้ตำเป็น่การชั่กจ้ำงเขา	ทำาไม

กลัายเป็น่การบังคับไปได�	 อัน่นี่�ก็หมายความว่า	 เป็น่การใช่�ความสำัมพัน่ธ์ทางการท้ตำ

เพ่�อที�จำะบีบประเทศ์อ่�น่	 เช่่น่ว่า	 ถึ�าไม่ทำาอย่างนั่�น่อย่างนี่�ก็อาจำตัำดความสัำมพัน่ธ์ทาง 

การท้ตำกัน่	 หร่อการข่้ว่าจำะกระทบกระเท่อน่ถ่ึงความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์	 ซ่ึ่�งถึ�า

หากอีกฝ่่ายหน่่�งจำำาเป็น่ตำ�องทำาตำามก็ถ่ึอว่าเป็น่การบังคับทางการท้ตำได�	 แต่ำโดยสำาระ

แลั�วเป็น่การชั่กจ้ำง	 การชั่กจ้ำงนั่�น่อาจำเป็น่การให�เหตุำผู้ลั	 การชั่กจ้ำงต่ำางกับการโตำ�เถีึยง	

บางทีบางท่าน่คิดว่า	 เรามีเหตุำผู้ลัของเรา	 มีคารมของเราอย่างนี่�	 บางทีเหตุำผู้ลัหร่อ

คารมใช่�ฟัังได�ใน่การโตำ�เวที	เพราะมีคน่กลัางตัำดสิำน่	แต่ำว่าใน่ทางการท้ตำนั่�น่ตำ�องอาศั์ย

การชั่กจ้ำง	สิำ�งที�เราพ้ดอาจำจำะถ้ึก	แต่ำเขาไม่ยอม	เม่�อเขาไม่ยอม	สิำ�งที�เราตำ�องการค่อผู้ลั	

เพราะฉัะนั่�น่จ่ำงจำำาเป็น่ตำ�องอาศั์ยการชั่กจ้ำง	 อาจำจำะให�เหตุำผู้ลัประกอบด�วย	 อาจำจำะใช่�

วิธีการอย่างหน่่�งอย่างใดก็แลั�วแต่ำ	ให�เขาคลั�อยตำามหร่อยอมตำามที�เราประสำงค์ก็ใช่�ได�	

	 การท้ตำก็ย่อมหมายถ่ึงการปรับเข�าหากัน่บ�าง	การท้ตำไม่ใช่่การย่�น่คำาขาดหร่อ

การย่�น่	 Ultimatum	 ไม่ใช่่การบอกคำาบอกหร่อออกคำาสัำ�งให�คน่อ่�น่เขาปฏิิบัติำตำาม	

เพราะฉัะนั่�น่	ใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ	บางครั�งเราก็ตำ�องปรับท่าทีการดำาเนิ่น่การ

ใน่ชั่�น่ตำ�น่	 โดยไม่ให�เสีำยประโยช่น์่ที�สำำาคัญ	 ยอมสำลัะประโยช่น์่เล็ักน่�อยบางประการ	

เพ่�อให�ได�รับประโยช่น์่ใหญ่เป็น่สิำ�งตำอบแทน่	น่อกจำากนั่�น่ยงัใช่�การท้ตำให�บรรลุัถ่ึงความ

ตำกลังกัน่ระหว่างประเทศ์	บางทีเราตำ�องการ	เช่่น่	ปลัาใน่น่่าน่น่ำ�าของมาเลัเซีึ่ย	มาเลัเซีึ่ย

ก็ตำ�องการเงิน่ค่าที�จำะเข�าไปจัำบปลัา	เราก็ตำ�องอาศั์ยการเจำรจำาว่าตำ�องการเงิน่เท่าไหร่ที�

จำะให�ช่าวประมงเราเข�าไปจัำบปลัา	ก็อาศั์ยการเจำรจำาซ่ึ่�งเป็น่วิถีึทางใน่ทางการท้ตำที�จำะ
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ให�บรรลุัถ่ึงความตำกลังกับประเทศ์มาเลัเซีึ่ย

3.1 การืดำาเนินการืทางการืท้ต่

	 ขั�น่ตำอน่ของการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำมีอย้่อย่างไร	 ขั�น่ตำอน่ที�เป็น่การเจำรจำา

หร่อการติำดต่ำอเพ่�อความร่วมม่อกัน่นั่�น่	 อาจำจำะอาศั์ยผู้ลัประโยช่น์่ว่ามีตำรงกัน่หร่อไม่	

สำามารถึที�จำะชี่�แจำงหร่อติำดต่ำอกัน่ให�ทราบได�หร่อไม่ว่า	 ประโยช่น์่ตำรงกัน่อย่างไร	 ถึ�า

สำามารถึสำร�างความเช่่�อให�ได�ว่า	 ประโยช่น์่ที�จำะได�รับจำากความร่วมม่อนั่�น่มีอย้่	 ซ่ึ่�งอีก

ฝ่่ายหน่่�งยอมตำกลังด�วย	ก็เรียกว่าการดำาเนิ่น่การนั่�น่บรรลุัผู้ลั	แต่ำถึ�าหากการเจำรจำาไม่

เป็น่ผู้ลัหร่อมีลัักษณะที�เป็น่ข�อพิพาทกัน่	ใน่ทางการท้ตำก็อาจำจำะประท�วง	อาจำจำะกล่ัาว

หาปรักปรำา	อาจำจำะปฏิิเสำธ	อาจำจำะตัำ�งข�อเรียกร�อง	อาจำจำะเต่ำอน่	อาจำจำะแสำดงความไม่

พอใจำ	เช่่น่	อาจำจำะเรียกท้ตำกลัับ	อาจำจำะถึอน่ท้ตำ	อาจำจำะตัำดความสัำมพัน่ธ์	หร่อมีคำาพ้ด

เชิ่งข่้ๆ	กัน่	ถึ�าข่น่ปฏิิบัติำการเช่่น่นี่�ต่ำอไปก็อาจำจำะได�รับผู้ลัตำอบแทน่ที�หนั่กหน่่วง	หร่อ

อาจำจำะดำาเนิ่น่การเพ่�อให�มีการประณามเช่่น่นี่�	เป็น่ตำ�น่	คุณค่าของเคร่�องม่อน่อกจำากจำะ

ราคาถ้ึก	เสีำ�ยงน่�อย	แลัะให�ผู้ลัมากแลั�ว	ยังเป็น่วิธีที�สัำน่ติำ	เป็น่วิธีที�ไปใน่เชิ่งสำร�างสำรรค์

มากกว่าที�จำะให�แตำกแยกหร่อขัดแย�งกัน่	เป็น่วิถีึทางที�ปกติำที�ประเทศ์ติำดต่ำอดำาเนิ่น่ความ

สัำมพัน่ธ์ระหว่างกัน่	แลัะเป็น่เคร่�องม่อที�สำำาคัญที�สุำดใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์

	 ความสำำาเร็จำหร่อความลั�มเหลัวใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำข่�น่อย้่กับปัจำจัำย

หลัายประการ	ทางด�าน่ผู้้�ดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่	ใน่เบ่�องตำ�น่จำะตำ�องมีความเข�าใจำที�

กระจ่ำางแจำ�งต่ำอสำถึาน่การณที์�เป็น่อย้	่ทั�งสำถึาน่การณภ์ายน่อกแลัะสำถึาน่ะของปญัหาวา่

มีอย้อ่ยา่งไร	จำะตำ�องร้�สำมรรถึน่ะของตำวัว่ามีอย้แ่ค่ไหน่	จำะตำ�องเปดิช่่องของความยด่หยุน่่

ไว�เผู่้�อว่า	การดำาเนิ่น่น่โยบายทางนี่�ไม่ได�ผู้ลั	จำะได�เปลีั�ยน่ไปทางอ่�น่ได�	ค่อ	ให�ย่ดหยุ่น่	

อ่อน่ตัำว	 แลัะตำ�องพร�อมยิน่ยอมใน่เร่�องที�ไม่สำำาคัญอย้่บ�าง	 เพ่�อที�จำะให�ได�ประโยช่น์่

อัน่สำำาคัญข่�น่มา	 อัน่นี่�เป็น่เง่�อน่ไขความสำำาเร็จำหร่อความลั�มเหลัวใน่ทางการท้ตำ	 ฟัังด้ 

ไม่ยาก	แต่ำการคิดคำาน่วณจำริงๆ	เป็น่เร่�องที�ยากมาก	เพราะมีหลัายเร่�องที�เราไม่สำามารถึ

ที�จำะทราบได�เลัยทางด�าน่ข�อม้ลั	แม�แต่ำเหตุำการณ์ซ่ึ่�งเกิดข่�น่ภายน่อกก็ดี	สำถึาน่ะที�เป็น่

อย้่ใน่ประเทศ์ของเราเองก็ดี	

	 บางประเทศ์ที�มีความสำามารถึส้ำง	เขามีความลัำาบากที�ตำรงกัน่ข�ามกับปัญหาของ 

ประเทศ์เล็ักๆ	อย่างเรา	ประเทศ์เรามีปัญหาใน่เร่�องการหาข�อม้ลั	วัตำถุึดิบใน่เร่�องข่าว	
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เพราะข่าวเรา	อยา่งข่าวต่ำางประเทศ์ก็มาจำากแหล่ังข่าวประเทศ์ตำะวัน่ตำกเป็น่ส่ำวน่ใหญ่	

น่อกจำากนั่�น่ก็มาจำากค่ายสัำงคมนิ่ยมที�มาจำากภายน่อกประเทศ์	 ข่าวที�เราหามาได�เอง

ก็มี	 แต่ำมีไม่มากพอ	 เพราฉัะนั่�น่ข�อม้ลัที�ได�มาจ่ำงเป็น่ข�อม้ลัที�ป้อน่มาจำากต่ำางประเทศ์

ส่ำวน่หน่่�ง	 ส่ำวน่ภายใน่ประเทศ์ของเราข�อม้ลัที�ได�ทราบมาอาจำจำะขาดความแน่่น่อน่	 

อาจำจำะไม่สำมบ้รณ์	เป็น่เร่�องที�ยากมากทีเดียวใน่เร่�องข�อม้ลั	แต่ำข�อม้ลัเป็น่ความจำำาเป็น่

มากทีเดียวใน่การวินิ่จำฉััย

	 ใน่วรรณคดีสำมัยโบราณ	 พระอิน่ทร์ที�อย้่บน่สำวรรค์มีช่่�ออีกช่่�อหน่่�งว่า	 ท�าว

สำหัสำนั่ยน์่	 หมายความว่าร้�เร่�องที�เกิดข่�น่ใน่พิภพหมด	 เพ่�อที�จำะได�บัน่ดาลัถ้ึกว่าอะไร

เป็น่อะไร	นี่�ก็เป็น่ที�มาของท�าวพัน่ตำา	พัน่ตำาหมายถ่ึงร้�หมดเห็น่หมด	ซ่ึ่�งเป็น่เร่�องของ

พระอิน่ทร์	แต่ำจำริงๆ	แลั�ว	ใน่ประเทศ์หน่่�งๆ	ไม่สำามารถึร้�อะไรได�หมด	นี่�เป็น่เร่�องของ

ประเทศ์เล็ัก	

	 สำำาหรับปัญหาของประเทศ์ใหญ่	 เขามีเคร่�องม่อกลัไกอย่างมากที�จำะทราบ

ข่าวสำารทั�วโลัก	 มีรายลัะเอียดใน่เร่�องข่าวสำารมากจำน่แทบไม่น่่าเช่่�อ	 อย่างบางเร่�อง	

เช่่น่	บุคคลัสำำาคัญของไทยระดับรองๆ	ลังไป	เขามีประวัติำอย้อ่ย่างลัะเอียดพอสำมควร	

เพ่�อน่ของผู้้�เขียน่คน่หน่่�งได�รับทุน่บางอยา่งไป	พอลังจำากเคร่�องบิน่ก็มีคน่มารับ	เขาจำะ 

ทราบถ่ึงประวัตำขิองท่าน่อยา่งดี	จัำดให�พักที�บ�าน่	ร้�ด�วยวา่	ท่าน่ช่อบตีำปิงปอง	อะไรเหล่ัานี่�	 

ค่อ	เขาร้�ข่าวสำาร	เขาหาข่าวสำารได�มากทีเดียว	แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	เขาก็เกิดปัญหาร้�มาก 

จำน่ไม่ร้�จำะใช่�ข�อม้ลัไหน่ดี	เพราะข่าวสำารที�ได�มาข่�น่อย้่กับที�เราเล่ัอกใช่�ด�วย	หยิบไม่ถ้ึก	

มีมากเกิน่ไป	 นี่�ก็เป็น่สำาเหตำุหน่่�ง	 ซ่ึ่�งแม�ใน่สำหรัฐฯ	 ก็เกิดมีปัญหาที�เขาเรียกตัำวเองว่า	

Over-abundance	of	data	ค่อ	จัำดไม่ถ้ึก	ไม่ร้�จำะจัำบตำรงไหน่ดี	แต่ำของเราเป็น่ไปใน่

ลัักษณะเชิ่งขาดแคลัน่

3.2 เครืื�องมื้อดำาเนินการืทางเศรืษฐกิจ 

	 เคร่�องม่อทางเศ์รษฐกิจำ	 ซ่ึ่�งส่ำวน่ใหญ่เป็น่เร่�องใน่ทางการค�า	 การให�ความ 

ช่่วยเหล่ัอ	 แลัะความร่วมม่อทางเศ์รษฐกิจำ	 เคร่�องม่อทางเศ์รษฐกิจำใช่�เป็น่เคร่�องม่อ 

ของการเม่องระหว่างประเทศ์ได�	3	ลัักษณะด�วยกัน่	

	 ลัักษณะแรก	 เพ่�อที�จำะถ่ึอโอกาสำจำากความขาดแคลัน่	หร่อความจำำาเป็น่ที�คน่

อ่�น่ตำ�องพ่�ง	 หร่อเป็น่การให�ประโยช่น์่ทางเศ์รษฐกิจำ	 หร่อเป็น่การตัำดประโยช่น์่ทาง
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เศ์รษฐกิจำ	ทั�งนี่�เพ่�อให�เกิดผู้ลัใน่ทางการเม่องจำากทางด�าน่ประเทศ์ที�ตำกเป็น่เป้าหมาย

หร่อ	Target	country

	 ลัักษณะที�สำอง	 เพ่�อที�จำะช่่วยให�ประเทศ์ที�เป็น่มิตำร	 หร่อประเทศ์ที�อยากจำะ

ให�เข�มแข็งนั่�น่	 ได�รับประโยช่น์่สำามารถึที�จำะพัฒน่าตำน่เอง	 หร่อมิฉัะนั่�น่ก็เพ่�อกัน่มิให�

ปรปักษ์ของตำน่เองมาใช่�ประโยช่น์่	หร่อมีอิทธิพลัใน่ประเทศ์ที�เป็น่เป้าหมายนั่�น่

	 ลัักษณะที�สำาม	 ใช่�อิทธิพลัทางเศ์รษฐกิจำ	 เพ่�อให�ประเทศ์เป้าหมายนั่�น่เป็น่

ประเทศ์บริวารใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	 ค่อ	 ตำ�องพ่�งพาทางเศ์รษฐกิจำอย้่ตำลัอดไป	 หร่อน่าน่

ที�สุำดเท่าที�จำะน่าน่ได�									

	 ที�กล่ัาวมานี่�เป็น่การใช่�เคร่�องม่อทางเศ์รษฐกิจำ	 เพ่�อที�จำะให�บรรลุัผู้ลัใน่ทาง 

การเม่อง	การดำาเนิ่น่การทางเศ์รษฐกิจำนั่�น่	อาจำจำะดำาเนิ่น่การใน่ทางให�คุณก็ดี	ให�โทษ

ก็ดี	 อาจำดำาเนิ่น่การเกี�ยวกับด�าน่อัตำราภาษี	 เช่่น่	 ข่�น่หร่อลัดอัตำราภาษีสำำาหรับสิำน่ค�า

ประเทศ์นั่�น่ประเทศ์นี่�	แลั�วแต่ำว่าจำะให�คุณหร่อให�โทษ	อาจำจำะเป็น่ใน่ร้ปของการกำาหน่ด

โควตำา	 อาจำจำะเป็น่ร้ปของการ	 Boycott	 ค่อ	 การไม่ยอมซ่ึ่�อ	 อาจำจำะเป็น่ร้ปของการ 

ปิดลั�อม	หมายความวา่ไม่ยอมติำดต่ำอทำาการค�าด�วย	อาจำจำะเปน็่ร้ปของการให�หร่อการ

ตัำดทอน่เงิน่ก้�หร่อสิำน่เช่่�อ	ทำาได�ใน่ร้ปแบบต่ำางๆ	กัน่	แลั�วแต่ำวัตำถุึประสำงค์ของผู้้�ดำาเนิ่น่

น่โยบายว่าจำะให�คุณหร่อให�โทษ	การดำาเนิ่น่การเกี�ยวกับเคร่�องม่อทางเศ์รษฐกิจำจำะได�

ผู้ลัหร่อไม่	ข่�น่อย้่ว่าใช่�เป็น่หร่อไม่	แลัะใช่�ใน่โอกาสำใด	

	 เคยยกตัำวอย่างว่า	ประเทศ์เราเคยช่่วยเหล่ัอประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่	ค่อ	ประเทศ์

ลัาว	ใน่ร้ปของการให�ล้ักหม้	เอาไปผู้สำมพัน่ธ์ุหม้อย่างดีบ�าง	แลัะเคยให�เงิน่สำด	ส่ำงมอบ

เช็่คเงิน่สำดให�ไป	 นี่�เป็น่ตัำวอย่างให�เห็น่การเปรียบเทียบความช่่วยเหล่ัอของประเทศ์

อ่�น่ที�ช่่วยเหล่ัอประเทศ์ไทยว่า	 ตำามความร้�ส่ำกของผู้้�เขียน่	 เม่�อก่อน่เราช่่วยเหล่ัอลัาว	

เราไม่ได�คิดคำาน่วณอย่างที�ต่ำางประเทศ์เขาให�ความช่่วยเหล่ัอต่ำอไทย	ต่ำางประเทศ์เขา

ช่่วยเหล่ัอใน่ฐาน่ะที�เป็น่เคร่�องม่อทางการเม่อง	 ใน่ทางการเม่องจำริงๆ	 แลั�ว	 ไม่มีการ 

ให�เปล่ัา	เขาให�แลั�ว	เขาตำ�องได�รับประโยช่น์่จำากประเทศ์นั่�น่	ไม่ว่าจำะทางตำรงหร่อทาง

อ�อมก็ตำาม	เช่่น่	การให�เงิน่ก้�	แต่ำเงิน่ก้�นั่�น่ตำ�องเอาไปซ่ึ่�อของจำากประเทศ์ของเขา	หร่อให�

ทุน่การศ่์กษา	แต่ำให�ทุน่การศ่์กษาไปศ่์กษาวิช่าตำามแน่วที�ประเทศ์ของเขาเป็น่ผู้้�กำาหน่ด

ให�	เป็น่ตำ�น่	ส่ำวน่ความช่่วยเหล่ัอที�เราให�แก่ประเทศ์ลัาวด�วยความบริสุำทธิ�ใจำ	ปรากฏิว่า	

ล้ักหม้เลีั�ยงไม่โตำหร่อตำายไปบ�าง	 เขาก็เอาไปย่าง	หร่อเช็่คที�เราให�ไป	 ซ่ึ่�งมัน่ก็ส้ำญหาย 



การทููตและการระหว่่างประเทูศ98

กัน่ไป	 ผู้ลัประโยช่น์่ใน่ทางการเม่องก็ไม่ได�เกิดอะไรข่�น่	 ตำอน่ที�เราให�ไป	 เขาก็ขอบใจำ	

แต่ำสำองวัน่ต่ำอมา	 เขาประโคมคำาบริภาษต่ำางๆ	 เพราะไม่ได�สำร�างสำายใยอะไรไว�	 จ่ำงไม่

เกิดผู้ลัใน่ทางการเม่อง	 เราช่่วยใครมักจำะช่่วยจำริงๆ	 ไม่ได�มุ่งหมายทางผู้ลัประโยช่น์่

ด�าน่การเม่อง	แต่ำคน่อ่�น่เขาให�นั่�น่เขาจำะมุ่งหมายทางการเม่องอย้่

	 การดำาเนิ่น่การทางเศ์รษฐกิจำให�ผู้ลัน่�อยมาก	อย่างตำอน่ที�สำหรัฐฯ	ไม่ยอมขาย

ข�าวโพดให�แก่สำหภาพโซึ่เวียตำใน่ยามที�ขัดแย�งกัน่	 แต่ำผู้ลัสำุดท�ายก็ตำ�องขาย	 เพราะ

สำหรัฐฯ	 เองก็เด่อดร�อน่ด�วย	 เพราะข�าวโพดมีเหล่ัอมากก็เลัยตำ�องขาย	 เพราะฉัะนั่�น่

ลัักษณะของการลังโทษทางเศ์รษฐกิจำจำะกระทบกระเท่อน่ทั�งผู้้�ที�เป็น่	Target	ค่อ	ผู้้�ที�

ถ้ึกกระทำา	 แลัะประเทศ์ที�ดำาเนิ่น่การไม่ยอมตำิดต่ำอหร่อค�าขายด�วย	 น่อกจำากนั่�น่การ

ดำาเนิ่น่การทางเศ์รษฐกิจำ	อาจำจำะทำาให�ประเทศ์เป้าหมายช่่วยตัำวเองโดยไม่ซ่ึ่�อที�นี่�ก็ได�	

เช่่น่	 เร่�องปัญหาน่ำ�ามัน่	 ตำอน่ที�มีการขาดแคลัน่น่ำ�ามัน่เกิดข่�น่	 หลัายประเทศ์พยายาม

พัฒน่าการหาเช่่�อเพลิังใน่ประเทศ์ตำน่เอง	 ซ่ึ่�งทำาให�การใช่�น่ำ�ามัน่ใน่โลักนี่�ลัดน่�อยลังไป	

หร่อถึ�าถ้ึกบีบมากๆ	ทางเศ์รษฐกิจำอาจำจำะสำร�างให�เกิดความโกรธ	ความแค�น่	เช่่น่	เรา

ถ้ึกบีบใน่เร่�องข�าว	 เร่�องผู้�า	 ก็เกิดอารมณ์ข่�น่มาเหม่อน่กัน่	 น่อกจำากนั่�น่ก็แสำวงหาสิำ�ง

ทดแทน่	ตำลัาดทดแทน่	หร่อแหล่ัง	Supply	ค่อ	แหล่ังที�ให�สิำ�งเหล่ัานั่�น่มาทดแทน่สิำ�งที�

ขาดไป	ซ่ึ่�งทำาให�ประเทศ์ที�ดำาเนิ่น่การเองเสีำยประโยช่น์่ไปก็ได�

	 การดำาเนิ่น่การทางเศ์รษฐกิจำจ่ำงตำ�องคำาน่่งถ่ึงผู้ลัได�ผู้ลัเสีำย	การดำาเนิ่น่การทาง

เศ์รษฐกิจำที�กล่ัาวมานี่�เป็น่เร่�องของการให�คุณให�โทษ	 แต่ำก็อาจำน่ำาไปส่้ำสำงครามทาง

เศ์รษฐกจิำ	(Economic	warfare)	อาจำเปน็่ใน่ร้ปการปิดลั�อมไม่ค�าขายกัน่	หร่ออาจำเปน็่

ใน่ร้ปข่�น่บัญชี่ม่ด	เช่่น่	ไม่ยอมซ่ึ่�อขายของกับประเทศ์นี่�	อาจำเป็น่ใน่ร้ปของการตีำตำลัาด	

(Dumping)	ยอมขายขาดทนุ่ใน่ราคาที�ตำำ�ามาก	เพ่�อที�จำะทำาลัายเศ์รษฐกจิำของประเทศ์

นั่�น่	หร่อประเทศ์ค่้แข่งไม่ให�เข�ามาแข่งขัน่ได�	หร่อถึ�าหากประเทศ์นั่�น่มีทรัพยากรเป็น่

ที�ตำ�องการของประเทศ์อ่�น่	 ก็รีบกว�าน่ซ่ึ่�อมาให�หมด	 เป็น่การซ่ึ่�อที�ป้องกัน่ไม่ให�คน่อ่�น่

ซ่ึ่�อ	(Pre-emptive	buying)	น่อกจำากนั่�น่ประเทศ์ที�มีความสำามารถึทางเศ์รษฐกิจำส้ำง

ก็สำามารถึซ่ึ่�อของไปกักตุำน่เอาไว�	 เม่�อกักตุำน่ไว�มากๆ	 ก็จำะปล่ัอยของออกมาใน่เวลัาที�

ตำ�องการให�ราคามัน่ตำำ�า	หร่อพยายามกว�าน่ซ่ึ่�อมาใน่เวลัาที�ตำ�องการให�ราคามัน่ส้ำงก็กว�าน่

ซ่ึ่�อมาหมด	ของที�เหล่ัอจ่ำงน่�อย	ราคามัน่ก็ข่�น่ส้ำง	พออยากจำะให�ราคามัน่ตำำ�าจำะกระทบ

กระเท่อน่ถ่ึงใครไม่สำน่ใจำ	จำะปล่ัอยของออกจำากสำต๊ำอกที�มีอย้่	นี่�ก็เป็น่วิธีดำาเนิ่น่การใน่
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ทางเศ์รษฐกิจำเป็น่การใช่�เพ่�อเหตุำผู้ลัทางการเม่องได�	

	 กล่ัาวถ่ึงการช่่วยเหล่ัอ	 ร้ปแบบของความช่่วยเหล่ัออาจำมีใน่ร้ปต่ำางๆ	ที�กล่ัาว

มาแลั�ว	ว่าอาจำมีประโยช่น์่ทั�งผู้้�รับแลัะผู้้�ให�	ทั�งนี่�แลั�วแต่ำการคิดคำาน่วณของแต่ำลัะฝ่่าย

ว่า	ใครจำะได�รับประโยช่น์่มากกว่ากัน่	

	 ความช่่วยเหล่ัอประการแรก	 ความช่่วยเหล่ัอทางทหาร	 อาจำมีวัตำถุึประสำงค์

ทางการเม่องเพ่�อสำร�างสำมรรถึน่ะของประเทศ์นั่�น่ให�เข�มแข็งด�าน่กองทัพ	 ถึ�าประเทศ์

นั่�น่อย้่ทางฝ่่ายตำน่	 อาจำจำะยกย่องเกียรติำภ้มิของทหารของประเทศ์นั่�น่	 ถึ�าหากบาง

ประเทศ์ตำ�องการจำะสำน่ับสำนุ่น่ให�ทหารมีเกียรติำภ้มิ	 หร่ออาจำให�พ่�งพาอาวุธทางทหาร

ให�มากก็แลั�วแต่ำเจำตำน่าของผู้้�ให�	 แลัะแลั�วแต่ำการอ่าน่เจำตำน่าแลัะการคิดคำาน่วณของ

ผู้้�รับว่าผู้ลัได�แลัะผู้ลัเสีำย	จำะรับหร่อไม่รับ	

	 จำากนั่�น่ก็เป็น่ความช่่วยเหล่ัอทางเทคน่ิค	 หมายความถึ่งความช่่วยเหล่ัอใน่ 

ทางวิช่าการ	ใน่ทางด�าน่ความร้�	การฝึ่กอบรม	การให�ทุน่	เหล่ัานี่�เป็น่ตำ�น่	ความช่่วยเหล่ัอ 

อาจำเป็น่ใน่ร้ปของการให�เปล่ัา	 หร่อใน่ร้ปของเงิน่ก้�โดยคิดอัตำราดอกเบี�ยที�ตำำ�ากว่า

ปกติำ	 การให�ความช่่วยเหล่ัอเหล่ัานี่�อาจำจำะมีเจำตำน่าเพ่�อสำร�างเสำถีึยรภาพให�เกิดข่�น่ใน่

ประเทศ์	 อาจำจำะมีเพ่�อสำนั่บสำนุ่น่การเม่องใน่ประเทศ์นั่�น่	 อาจำจำะสำน่ับสำนุ่น่ไปถึ่งการ

เล่ัอกตัำ�งว่าจำะให�การสำนั่บสำนุ่น่ฝ่่ายไหน่ใน่ช่่วงเวลัาไหน่	ตัำวอย่างเช่่น่	ช่่วงเวลัาปล่ัอยตัำว

ช่าวประมงไทยที�เวียดน่ามจัำบไป	เขาจำะเล่ัอกเวลัาตำรงกับการเยี�ยมเยียน่ของฝ่่ายค�าน่ 

ไปประเทศ์เขา	 ซ่ึ่�งเราก็มองเห็น่ว่า	 เขาให�เครดิตำแก่ผู้้�ที�เดิน่ทางไปใน่ช่่วงนั่�น่	 ซ่ึ่�ง 

ความจำริงเขาคำาน่วณทุกระยะ	 บางเร่�องที�เราเห็น่ว่าไม่มีสำาระใน่บางครั�งก็มีความ 

มุ่งหมายใน่ทางการเม่อง	ที�กล่ัาวมานี่�เป็น่การย่อเร่�องการใช่�เคร่�องม่อทางเศ์รษฐกิจำ

3.3 เครืื�องมื้อในทางจิต่วิทย้า

	 เคร่�องม่อชิ่�น่ต่ำอไป	ค่อ	เคร่�องม่อใน่ทางจิำตำวิทยา	หร่อใน่ด�าน่โฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	

(Propaganda)	เรามักเข�าใจำคลัมุเคร่อระหวา่งการประช่าสำมัพัน่ธ์	(Public	relations)	

กับการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	ความจำริงทั�งสำองคำานี่�ความหมายต่ำางกัน่เล็ักน่�อย	ทั�งค่้เป็น่การ

ใช่�ส่ำ�อจำากผู้้�ประช่าสำัมพัน่ธ์ไปยังเป้าหมายปลัายทางเหม่อน่กัน่	 ค่อ	 ไปถ่ึงประช่าช่น่	

แต่ำความมุ่งหมายของการประช่าสัำมพัน่ธ์เพ่�อจำะให�ทราบ	 อาจำจำะให�เขาทราบข�อม้ลั	

ทราบข�อเท็จำจำริง	อาจำให�ทราบของดีที�เรามีอย้่	เหล่ัานี่�เป็น่การประช่าสัำมพัน่ธ์	แต่ำการ
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โฆ่ษณาช่วน่เช่่�อมุ่งหมายคน่ลัะอย่าง	 ตำ�องการจำะเปลีั�ยน่ความเห็น่	 เปลีั�ยน่ความเช่่�อ	

เปลีั�ยน่ท่าทีของคน่	หร่อกลุ่ัมคน่ที�เป็น่เป้าหมาย	การประช่าสัำมพัน่ธ์อาจำจำะใช่�เคร่�องม่อ 

ต่ำางๆ	อาจำจำะใช่�ข�อเขียน่	อาจำจำะใช่�คำาพ้ด	อาจำจำะใช่�ภาพ	การโฆ่ษณาช่วน่เช่่�ออาจำจำะ 

ใช่�สิำ�งเหล่ัานี่�เช่่น่กัน่	แลัะยังมีการใช่�คำาขวัญ	สัำญลัักษณ์บางสิำ�งบางอย่างซ่ึ่�งเป็น่สิำ�งที�จ้ำงใจำ

การโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อเป็น่เคร่�องม่อที�สำำาคัญมากอัน่หน่่�ง	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�งประเทศ์

สัำงคมนิ่ยม

	 ผู้้�เขียน่เคยไปอย้่ใน่สำหภาพโซึ่เวียตำน่าน่พอสำมควรใน่ตำอน่ที�เป็น่ท้ตำ	 สัำงเกตำ

ว่า	 เขาได�ใช่�เคร่�องม่อการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อมีความสำำาคัญเท่าๆ	 กับเคร่�องม่อทาง

ทหาร	 กองทัพ	 หร่อการใช่�เคร่�องม่อทางการท้ตำทีเดียว	 เพราะเขาคิดว่า	 การ

โฆ่ษณาช่วน่เช่่�อเป็น่เคร่�องม่อที�ใช่�ได�ผู้ลัมาก	 สำถึาน่ีวิทยุที�กรุงมอสำโกออกวิทยุเป็น่

ภาษาตำ่างประเทศ์หลัายร�อยภาษา	 แลัะมีนั่กศ่์กษาฝ่ึกภาษาหน่่�งภาษาใดโดยเฉัพาะ

พ้ดได�ดีมาก	พจำน่านุ่กรมภาษาไทยเป็น่ภาษารัสำเซีึ่ยมีขน่าดหน่ามาก	 หน่าขน่าดเท่า

พจำน่านุ่กรมขน่าดใหญ่ของเรา	 เขาใช่�ความร้�เหล่ัานี่�มุ่งไปทางประช่าสัำมพัน่ธ์	 แลัะ

การโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	 ใน่ทุกมุมโลักใน่ทุกด�าน่	 เม่�อมาเปรียบเทียบกับประเทศ์เรา	 เรา

ใช่�ประโยช่น์่จำากการประช่าสัำมพัน่ธ์นี่�น่�อยมาก	ส่ำวน่มากเป็น่การประช่าสัำมพัน่ธ์	การ

โฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	 เราแทบจำะไม่ได�ทำาเลัย	 เราขาดทั�งงบประมาณ	 เราขาดทั�งคน่แลัะ

ทั�งจุำดมุ่งหมายใน่ทางการเม่องที�จำะใช่�	ผู้้�เขียน่เคยเสำน่อให�ดำาเนิ่น่การเร่�องนี่�ให�เป็น่ผู้ลั

จำริงจัำงข่�น่มามากกว่าที�เป็น่อย้	่เพ่�อให�ประโยช่น์่ใน่การดำาเนิ่น่การทางการเม่องทั�งน่อก

ประเทศ์แลัะภายใน่ประเทศ์

	 ภายใน่ประเทศ์ก็เพราะการดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์นั่�น่	 ประช่าช่น่ตำ�อง

เข�าใจำ	 ถ่ึงจำะสำน่ับสำนุ่น่	 เพราะฉัะนั่�น่	 จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องประช่าสำัมพัน่ธ์ให�เขาเข�าใจำ 

ข�อเท็จำจำริง	 ให�เขาเข�าใจำเหตุำผู้ลัเป็น่ประการแรก	 ต่ำอมาการประช่าสัำมพัน่ธ์หร่อการ

โฆ่ษณานั่�น่ตำ�องออกไปใน่ตำ่างประเทศ์	 เพ่�อให�เขาเปลีั�ยน่ท่าทีที�มีต่ำอเรา	 ทั�งท่าทีใน่

ทางการเม่อง	ทั�งท่าทีใน่ทางความเช่่�อถ่ึอแลัะศ์รัทธา	ไม่ใช่่แต่ำเพียงเพ่�อแก�ช่่�อเสีำยงใน่

บางเร่�อง	เช่่น่	เขาหาว่าประเทศ์เรามีโสำเภณีมาก	หร่อมียาเสำพติำดมาก	เราก็แก�ไข	ซ่ึ่�ง

บางครั�งก็เร่�องแรงงาน่เด็ก	 ใน่เร่�องเหล่ัานี่�มีใน่ทุกประเทศ์	 โซึ่เวียตำก็มีโสำเภณีมากพอ

สำมควร	สำหรัฐฯ	ก็มีปัญหาเร่�องยาเสำพติำด	ถึ�าไม่มีผู้้�ซ่ึ่�อจำะมีผู้้�ขายได�อย่างไร	คน่ผู้ลิัตำจำะ

ผู้ลิัตำไปทำาไม	 ถึ�าหากสำหรัฐฯ	 แลัะประเทศ์ตำะวัน่ตำกสำามารถึไปโลักพระจำัน่ทร์ได�	 แต่ำ 
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คุมคน่ของตัำวเองให�เลิักส้ำบคุมไม่ได�	 แลั�วมาชี่�ว่าคน่อ่�น่เขา	 ถึ�าไม่ซ่ึ่�อเสีำยอย่างแลั�วใคร

จำะปล้ักไปทำาไม	เราไม่ได�หมายความว่าเราไม่ได�ด้แลัเลัย	ประเทศ์ของเราได�ด้แลัเร่�อง 

ยาเสำพติำด	 เอาช่ีวิตำของเจำ�าหน่�าที�เข�าไปแลัก	 แต่ำประเทศ์อ่�น่ได�แต่ำชี่�นิ่�วว่า	 เป็น่ตำ�น่	 

ใน่เร่�องการใช่�แรงงาน่เด็ก	เราไม่ใช่่ว่า	เราจำะไม่มีข�อแก�ไข	แต่ำถึ�าจำะว่ากัน่แลั�ว	ปัญหา

เหล่ัานี่�ก็มีอย้่ใน่ทุกประเทศ์	มากหร่อน่�อยเท่านั่�น่เอง	

	 แต่ำการประช่าสัำมพัน่ธ์ของเรามุ่งไปใน่ทางแก�ภาพพจำน์่	 เขาว่าเราไม่ช่อบ	 แต่ำ

เราว่ากัน่เองเราไม่ถ่ึอ	 ซ่ึ่�งอาจำมีมาจำากค่านิ่ยมดั�งเดิมก็ได�	 เช่่น่	 ด้ได�จำากลัำาตัำดที�ด่ากัน่

ตำลัอดเวลัา	 เป็น่ลีัลัาหน่่�งซ่ึ่�งสำะท�อน่ให�เห็น่ค่านิ่ยมบางประการ	 แต่ำคน่อ่�น่มาว่าเรา	

เราไม่ยอมทีเดียว	การประช่าสัำมพัน่ธ์ของเราจ่ำงมุ่งไปใน่ร้ปนั่�น่	แต่ำจำริงๆ	แลั�วควรจำะมี

ความมุ่งหมายใน่ทางการเม่อง	มีน่โยบายที�แน่่น่อน่	ใน่การประช่าสัำมพัน่ธ์นั่�น่เราขาด

ทั�งหน่่วยงาน่	ขาดทั�งตัำวบุคคลั	แลัะไม่มีหน่่วยกลัางของการประช่าสัำมพัน่ธ์ที�จำะกำาหน่ด

แน่วทางประช่าสัำมพัน่ธ์ว่า	ทิศ์ทางนี่�ควรจำะมีระเบียบวิธีการประช่าสัำมพัน่ธ์อย่างไร

	 การดำาเนิ่น่การอย่างมีระเบียบวิธี	 ค่อ	 ตำ�องดำาเนิ่น่ให�ถ้ึกหลัักของการ

ประช่าสัำมพัน่ธ์	ใน่ขั�น่ตำ�น่ตำ�องเล่ัอกว่า	เราจำะไปประช่าสัำมพัน่ธ์กับใคร	(Target)	อย่าง

ตำ�องการประช่าสัำมพัน่ธ์หร่อโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อกับกลุ่ัมที�เป็น่ปัญญาช่น่ก็ตำ�องใช่�แบบ

หน่่�ง	กลุ่ัมที�เป็น่กรรมกรก็ตำ�องใช่�แบบหน่่�ง	ประช่าช่น่ธรรมดาก็ตำ�องใช่�แบบหน่่�ง	ของ

เรามักไม่ได�แยกกัน่ใน่การเล่ัอกเป้า	 (Target)	 เรามักสุ่ำมออกไปใน่ลัักษณะเดียวกัน่	

น่อกจำากขาดหน่่วยกลัางแลั�ว	 เรายังขาดเป้าที�เป็น่โดยเฉัพาะ	 ที�ได�สำรุปมาก็เป็น่เร่�อง

การขาดวิธีการ	หลัังจำากการเล่ัอกเป้า	 ก็มากำาหน่ดว่าเป้าหมายนั่�น่	 เราควรใช่�วิธีการ

ใดถ่ึงจำะได�ผู้ลั	เพราะว่าการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อจำำาเป็น่ตำ�องเล่ัอกข�อเท็จำจำริงออกไปตำามที�

ตำ�องการ	ถึ�าจำะพ้ดถ่ึงอะไร	ก็มีพ้ดถ่ึงบางส่ำวน่	ที�ตำรงกับเจำตำน่าหร่อความตำ�องการของผู้้�ที�

โฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	จำะตำ�องง่ายๆ	มีคำาตำอบให�พร�อมใน่นั่�น่	มีลัักษณะที�จำะชั่กจ้ำง	จ้ำงใจำ	แลัะ

ถ่ึอโอกาสำจำากความร้�ส่ำกทางอารมณ์ของคน่	ค่อ	คน่จำะมีส่ำวน่ที�ผู้ลัักดัน่ให�เกิดปฏิิกิริยา

อย้ส่ำองส่ำวน่	ส่ำวน่หน่่�งค่ออารมณ์	อีกส่ำวน่หน่่�งค่อเหตำผุู้ลั	อารมณป์ลุักได�ง่ายกว่าเหตุำผู้ลั	

เพราะเหตุำผู้ลันั่�น่ตำ�องคิด	

	 เร่�องนี่�ก็โยงไปถ่ึงการคำาน่วณมติำมหาช่น่	ใน่การพิจำารณาว่าสำนั่บสำนุ่น่น่โยบาย

ต่ำางประเทศ์หร่อไม่	อยา่งไร	ตำ�องแยกให�ออกใน่ผู้้�ที�กำาหน่ดแลัะดำาเนิ่น่น่โยบายว่า	การ

แสำดงออกของประช่าช่น่ใน่ขณะหน่่�งหร่อใน่เร่�องหน่่�ง	เป็น่มติำมหาช่น่หร่อเป็น่อารมณ์
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ของมหาช่น่	มติำมหาช่น่หมายความว่าประช่าช่น่ได�คิดแลั�ว	ส่ำวน่ใหญ่คิดแลั�วลังความ

เห็น่ออกมาอย่างนั่�น่	แต่ำอารมณ์เป็น่เร่�องที�เกิดข่�น่มาชั่�วว้บ	อาจำจำะถ้ึกปลุักโดยสิำ�งเร�า

อัน่หน่่�งอัน่ใด	เพราะฉัะนั่�น่การดำาเนิ่น่น่โยบายนั่�น่จำะถ่ึอเอาอารมณข์องประช่าช่น่คงจำะ

ไม่ถ้ึก	ที�ถ้ึกควรถ่ึอเอามติำมหาช่น่จ่ำงจำะถ้ึกตำ�อง	ที�กล่ัาวว่าถ่ึอประโยช่น์่จำากอารมณ์ของ

คน่นั่�น่	 ถ่ึอประโยช่น์่จำากด�าน่ไหน่	 ที�ดำาเนิ่น่กัน่มาใน่การเม่องระหว่างประเทศ์หร่อ 

คน่อ่�น่เขาดำาเนิ่น่ก็ดี	แลัะที�เรายังไม่ค่อยได�ดำาเนิ่น่นั่�น่	ก็ถ่ึอโอกาสำจำากความกลััว	จำาก

ความกังวลั	จำากความแค�น่	จำากความเกลีัยด	แลัะบางครั�งจำากการที�เราไม่ร้�

	 ภาษาที�ใช่�ใน่การโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อนั่�น่	 ถึ�าด้ให�ดีก็เป็น่ภาษาที�คัดกัน่มาแลั�ว	 ไม่

ว่าจำะเป็น่ภาษาที�ใช่�ใน่การบริภาษ	หร่อภาษาที�ใช่�ใน่การยกยอ่งเหล่ัานี่�	เป็น่ภาษาที�ได�

คิดคำาน่วณทางด�าน่ถึ�อยคำาออกมาแลั�ว	ตัำวอยา่งเช่่น่	การโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อของประเทศ์

สัำงคมนิ่ยม	เม่�อเขากล่ัาวถ่ึงประเทศ์ไทยใน่ยุคก่อน่	เขาจำะบอกว่า	ประเทศ์ไทยใน่สำมัย

จำอมพลั	ถึน่อมแลัะประภาสำ	ทำาน่องเดียวกับเวียดน่ามใน่ระบอบที�เอาคน่สำองคน่เข�า

มาเกี�ยวโยงกัน่	 ทั�งนี่�เบ่�องหลัังของการเอาคน่เข�ามาเกี�ยวกัน่ไว�จำะแสำดงให�เห็น่ถ่ึงการ

สำมคบ	คน่จำะระแวงการสำมคบ	คน่จำะเห็น่ว่าการสำมคบเป็น่สิำ�งที�ไม่ดี	 มีอะไรลีั�ลัับ	จำะ

เห็น่ว่า	 แม�แต่ำคำาเล็ักๆ	น่�อยๆ	 เขาก็ได�ผู่้าน่กระบวน่การของความคิดใน่การมุ่งหมาย

ทางการเม่อง	ค่อ	มาผู้้กกัน่ไว�ให�ด้เป็น่สิำ�งที�น่่าเกลีัยด	จำะจำริงหร่อไม่ก็ข่�น่อย้่กับเจำตำน่า

ของผู้้�กระทำา	

	 หร่อการใช่�คำาพ้ดที�แปลัแลั�วเร�า	 เราก็รับมาใช่�	 เป็น่ตำ�น่ว่า	 Capitalism	 ลััทธิ

น่ายทุน่	คำาว่าน่ายทุน่ก็น่่าเกลีัยดอย้แ่ลั�ว	แต่ำ	Socialism	ลััทธิสัำงคมนิ่ยมฟัังเพราะดี	

ความจำริง	Capitalism	ค่อ	ลััทธิทุน่นิ่ยม	เพราะว่าองค์ประกอบทางเศ์รษฐกิจำทั�งลััทธิ

น่ายทุน่แลัะลััทธิสัำงคมนิ่ยมมีอย้่	3	อย่าง	ค่อ	ธรรมช่าติำ	(Nature)	เงิน่ทุน่	(Capital)	

แลัะแรงงาน่	 (Labour)	 พวกที�นิ่ยมลััทธิทุน่นิ่ยมก็ให�ความสำำาคัญแก่ทุน่	 ส่ำวน่ฝ่่าย

สัำงคมนิ่ยมก็ให�ความสำำาคัญแก่แรงงาน่จ่ำงจำะถ้ึก	 แต่ำการใช่�คำาว่าลััทธิน่ายทุน่ก็เป็น่การ

เพิ�มความน่่าชั่งใน่คำาแปลันั่�น่	

	 หร่อการใช่�คำาว่าระบอบประช่าธิปไตำย	 ค่อ	 เรียกตัำวเองว่าประช่าธิปไตำย	

สำาธารณรัฐประช่าธิปไตำยประช่าช่น่ลัาว	 ทั�งคำาว่าประช่าธิปไตำยแลัะคำาว่าประช่าช่น่

นั่�น่ฟัังเพราะทั�งสำองคำา	การน่ำาคำามาใช่�โดยผู่้าน่การคิดคำาน่วณแลั�ว	เป็น่ผู้ลัมาจำากการ

ประช่าสัำมพัน่ธ์นั่�น่เอง



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 103

	 เทคนิ่คของการใช่�ภาษาอีกอยา่งหน่่�ง	ค่อ	การใช่�คำาที�ฟัังเข�าใจำบ�างไมเ่ข�าใจำบ�าง	

แลั�วพยายามหาผู้้�บริภาษหร่อเหย่�อให�ได�ว่าเป็น่ความผิู้ดของใคร	เหล่ัานี่�เป็น่ลัักษณะ

ของการใช่�ภาษาใน่การประช่าสัำมพัน่ธ์หร่อการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	การโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อมี

บทบาทมาก	ไม่แต่ำเพียงใน่ประเทศ์สัำงคมนิ่ยมเท่านั่�น่	แม�แต่ำมหาประเทศ์อ่�น่จำะลังทุน่

อย่างมากใน่การเผู้ยแพร่เอกสำาร	ใน่การวิทยุกระจำายเสีำยง	จำะเป็น่สำหรัฐอเมริกาหร่อ

ประเทศ์ยุโรป	 จำะเห็น่ได�ว่า	 เอกสำารที�ออกจำากสำถึาน่ท้ตำของเขาออกมาใน่ลัักษณะที�

ทำาให�เราเกิดความนิ่ยมเล่ั�อมใสำหร่อเห็น่ใน่สิำ�งที�ดีงาม	 ซ่ึ่�งใน่บางตำอน่ก็อาจำผู่้าน่จำาก 

ขั�น่ตำอน่ของการประช่าสัำมพัน่ธ์ไปส่้ำการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อทีเดียว	 ที�กล่ัาวมาแลั�วนี่�เป็น่

เร่�องของเคร่�องม่อแลัะค่าของเคร่�องม่อใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์

ขั�นำตอนำการใช้เคำร่�องมือในำการดำาเนำินำนำโย์บาย์ 
•

	 มีการเล่ัอกใช่�เคร่�องม่อเหล่ัานี่�อย่างไรใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	 เรา

ตำ�องด้ก่อน่ว่า	เคร่�องม่อที�เราใช่�นั่�น่เราใช่�กับใคร	ถึ�ากับมิตำรนี่�ปกติำจำะไม่ใช่�กำาลัังกัน่	อยา่ง

สำหรัฐฯ	กับอังกฤษ	เขาเคยเถีึยงขัดแย�งกัน่หลัายเร่�อง	แต่ำเช่่�อได�ว่า	เขาไม่ใช่�กำาลัังกัน่	

เพราะความผู้้กพัน่ที�มีอย้ต่่ำอกัน่	มีมากจำน่เกนิ่กวา่จำะใช่�กำาลัังกัน่	ซ่ึ่�งข่�น่อย้กั่บระดับของ

ความสัำมพัน่ธ์	แลัะความผู้้กพัน่ตำามความเป็น่จำริงที�มีอย้ร่ะหว่างประเทศ์ค่้กรณีทั�งสำอง	

ถึ�าหากว่าเป็น่ปรปักษ์	ก็ไม่แน่่น่อน่ว่าจำะใช่�กำาลัังหร่อไม่	ดังนั่�น่	การเล่ัอกใช่�เคร่�องม่อ

ประการแรกจ่ำงข่�น่อย้่กับความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์ของประเทศ์ที�เกี�ยวข�อง	 แต่ำ

การใช่�เคร่�องม่อทางการท้ตำเป็น่เร่�องธรรมดาที�เก่อบทุกประเทศ์พยายามใช่�กัน่	แต่ำว่า

ร้ปแบบของการใช่�เคร่�องม่อทางการท้ตำจำะแตำกต่ำางกัน่ข่�น่กับนิ่สัำยหร่อความจำงใจำของ

ประเทศ์เหล่ัานั่�น่	อย่างการเจำรจำากับบางประเทศ์	เราร้�ว่าประเทศ์นั่�น่มีร้ปแบบที�ช่อบ

ข่้	เม่�อเราร้�ว่าเขาช่อบข่้	ก็อย่าไปกลััว	เร่�องก็แค่นั่�น่	หร่อการเจำรจำากับมิตำรกับปรปักษ์

จำะไม่เหม่อน่กัน่ใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ	 เจำรจำากับฝ่รั�งเศ์สำใน่แบบหน่่�ง	 เจำรจำา

กับสำหรัฐฯ	ใน่แบบหน่่�ง	เจำรจำากับลัาวก็อีกแบบหน่่�ง	ทั�งนี่�เพราะนิ่สัำยเขาไม่เหม่อน่กัน่	 

ร้ปแบบกไ็ม่เหม่อน่กนั่	การเล่ัอกใช่�เคร่�องม่อแม�แต่ำเคร่�องม่อทางการท้ตำที�เป็น่เคร่�องม่อ 

ธรรมดา	เราก็ตำ�องเล่ัอกใช่�ว่าใช่�กับใครแลัะควรเล่ัอกใช่�วิธีใด
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	 ส่ำวน่เคร่�องม่อเศ์รษฐกิจำจำะเป็น่การให�คุณหร่อให�โทษก็ดี	 เราก็ตำ�องด้	 ถึ�าเกิด

สำงสัำยว่า	การที�สำหรัฐฯ	ดำาเนิ่น่การทางเศ์รษฐกิจำบางประการที�เป็น่ผู้ลัเสีำยหายกับเรานี่�	 

มีวัตำถุึประสำงค์ทางการเม่องอย้ห่ร่อเปล่ัา	หร่อเป็น่แต่ำเพียงมาตำรการทางเศ์รษฐกิจำแท�ๆ 	 

ของเขา	 แต่ำอย่างไรก็ตำาม	 ผู้ลัที�เราได�รับอย้่นี่�กระทบกระเท่อน่ถ่ึงทางการเม่องด�วย	 

จำากการกระทำาที�เราเห็น่เราจ่ำงสำงสำัยว่า	 ทำาไมกับมิตำรประเทศ์ถึ่งดำาเนิ่น่การเช่่น่นี่�	

น่อกจำากการที�จำะตำ�องแยกว่า	เคร่�องม่ออยา่งนี่�ใช่�กับใครแลั�ว	ยงัตำ�องมีคำาน่วณถึง่ตำ�น่ทุน่

ว่า	 ถึ�าดำาเนิ่น่วิธีนี่�เราจำะตำ�องลังทุน่ลังแรงอย่างไร	 เราจำะได�รับผู้ลักระทบกระเท่อน่

อย่างไร	 แลัะใช่�เคร่�องม่อนี่�น่ำาหน่�า	 หร่อใช่�เคร่�องม่อใดมาสำนั่บสำนุ่น่	 แลัะใช่�เคร่�องม่อ

ใน่โอกาสำใด	ดังนั่�น่	จ่ำงข่�น่อย้่กับศิ์ลัปะของผู้้�ดำาเนิ่น่วิเทโศ์บาย	หร่อดำาเนิ่น่น่โยบายที�

จำะเล่ัอกใช่�ทำาน่องเดียวกับที�ภาษิตำจีำน่บอกว่า	 “มีของอย้่เพียง	 3-4	 อย่าง	 ก็อาจำปรุง

อาหารได�ตำามรสำ”	เช่่น่เดียวกัน่	เรามีเคร่�องม่ออย้ไ่ม่กี�อย่างใน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย	แต่ำ

สำามารถึที�จำะดำาเนิ่น่การได�หลัายวิธี	หลัายจัำงหวะ	หลัายร้ปแบบ	แลั�วแตำผู้่้�ที�คิดคำาน่วณ

นั่�น่ว่าคำาน่วณเก่งหร่อไม่เก่ง	 น่อกจำากนี่�การดำาเนิ่น่น่โยบายนั่�น่	 ไม่ใช่่ว่าจำะดำาเนิ่น่

ไปได�แลั�วไม่ตำ�องด้ว่าจำะเกิดผู้ลัอะไรข่�น่	 ข�อลัำาบากที�จำะกล่ัาวต่ำอไปใน่โอกาสำหน่�ามี 

รายลัะเอียดข�อหน่่�ง	ค่อ	การประสำาน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย	น่โยบายถึ�ากำาหน่ดมาแลั�ว 

ไม่ปฏิิบัติำก็ไม่เป็น่เร่�อง	 ถึ�าปฏิิบัติำแลั�วไม่ประสำาน่กัน่	 หน่่วยงาน่นี่�รับไปปฏิิบัติำ	 

หน่่วยงาน่นั่�น่ไม่ยอมปฏิิบัติำหร่อปฏิิบัติำไม่เรียบร�อย	 ก็ไม่ได�ผู้ลัเหม่อน่กัน่	 ถ่ึงได�ผู้ลั 

ออกมาก็ไม่เต็ำมที�

การประเมินำผลของการดำาเนำินำนำโย์บาย์และการปรับนำโย์บาย์ 
•

	 เร่�องสุำดท�าย	ค่อ	การประเมิน่ผู้ลัน่โยบายที�ได�ดำาเนิ่น่ไปแลั�ว	แลัะการปรับการ

ดำาเนิ่น่น่โยบาย	หมายความว่าปรับให�เข�าร้ป	ปรับให�ถ้ึกตำ�อง	การดำาเนิ่น่การทุกอย่าง

ตำ�องประเมิน่ผู้ลั	ไม่ใช่่ว่าตัำ�งน่โยบายอย่างนี่�	หร่อดำาเนิ่น่การน่โยบายอย่างนี่�	โดยไม่ได�

ด้ว่าเหมาะสำมกับเหตุำการณ์ต่ำอมาหร่อไม่	 เหมาะสำมกับสำถึาน่การณ์หร่อไม่	 ใช่�ได�ผู้ลั

หร่อไม่กับคน่นี่�หร่อกรณีๆ	 นี่�	 ถึ�าหากว่าไม่บรรลุัผู้ลัดี	หร่อมีวิธีการที�ดีกว่า	 เราก็ตำ�อง

ปรับเปลีั�ยน่โดยอาจำจำะปรับเปลีั�ยน่เอาเคร่�องม่ออัน่หน่่�งเดิน่หน่�า	 เคร่�องม่ออีกอัน่

หน่่�งเดิน่รอง	 อีกอัน่หน่่�งเดิน่หลััง	 อาจำจำะใช่�เคร่�องม่อนี่�ก่อน่แลั�วใช่�เคร่�องม่อนี่�ทีหลััง	
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เป็น่ตำ�น่	 ตำ�องประเมิน่ผู้ลัว่าได�ผู้ลัดีหร่อไม่ดี	 เม่�อประเมิน่ผู้ลัแลั�วเห็น่ว่าไม่ดีก็ตำ�อง 

ปรับเปลีั�ยน่	 น่โยบายนั่�น่ไม่ใช่่จุำดหมายปลัายทางใน่ตัำวของมัน่เอง	 จ่ำงได�แยกให�เห็น่

ใน่ตำอน่ตำ�น่ว่า	เป้าประสำงค์หร่อจุำดหมายปลัายทางอัน่หน่่�ง	ส่ำวน่น่โยบาย	ค่อ	สิำ�งที�จำะ

ดำาเนิ่น่ไปส่้ำเป้าประสำงค์หร่อจุำดหมายนั่�น่	 การปฏิิบัติำนั่�น่เป็น่การดำาเนิ่น่	 เม่�อกำาหน่ด

แลั�วก็ตำ�องดำาเนิ่น่เพ่�อที�จำะให�บังเกิดผู้ลัข่�น่มา
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ปรุะสิิทูธิิภาพ
ของนโยบายต่างปรุะเทูศ์

05

บรรยายวัน่ที�	27	สำิงหาคม	2529
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 ประสิำทธิภาพของน่โยบายต่ำางประเทศ์ได�เคยกล่ัาวมาบ�างแลั�วใน่หัวข�อเร่�อง

ประโยช่น์่ของช่าติำ	 แลัะเร่�องเป้าหมายของการดำาเนิ่น่น่โยบาย	 ว่าน่โยบายนั่�น่มี 

น่โยบายใหญ่	หร่อน่โยบายเฉัพาะ	ซ่ึ่�งเรียกว่า	“วิเทโศ์บาย”	ค่อ	ใช่�เฉัพาะเร่�อง	ใช่�ต่ำอ

ประเทศ์ใด	 ใช่�เป็น่เฉัพาะกรณี	 เกี�ยวกับประสิำทธิภาพของน่โยบายต่ำางประเทศ์นั่�น่	

ควรพิจำารณาก่อน่ว่า	 ที�เรียกว่ามีประสำิทธิภาพนั่�น่เป็น่อย่างไร	 แลัะประสำิทธิภาพนั่�น่

วัดด�วยอะไร	ปัญหามีอย้อ่ย่างไร
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การประเมินำผลของการดำาเนำินำนำโย์บาย์และการปรับนำโย์บาย์ 
•

	 คำาว่า	“ประสิำทธิภาพ”	ค่อ	การบรรลุัผู้ลั	การดำาเนิ่น่น่โยบายหร่อการกำาหน่ด

น่โยบายที�มีประสิำทธิภาพยอ่มหมายความถึง่ว่า	การดำาเน่นิ่น่โยบายนั่�น่บรรลุัเป้าหมาย

ที�ตัำ�งไว�	 มีตำ�น่ทุน่หร่อส่ำวน่ที�จำะตำ�องเสีำยน่�อย	 เสีำ�ยงน่�อย	 เหล่ัานี่�เรียกว่าประสิำทธิภาพ	

น่โยบายที�บรรลุัถ่ึงเป้าหมายย่อมเป็น่น่โยบายที�ดี	 โดยขอยกตัำวอย่างการดำาเนิ่น่

น่โยบายต่ำางประเทศ์ของไทย	เช่่น่	เร่�องปัญหากัมพ้ช่า	การที�จำะพิจำารณาว่า	การดำาเนิ่น่

น่โยบายของเราใน่ปัญหากัมพ้ช่ามีประสิำทธิภาพหร่อไม่นั่�น่	สิำ�งที�วัดมี	2	ประการ	ค่อ

	 1.	เราตัำ�งเป้าหมายไว�อย่างไร

	 2.	เราตัำดสิำน่ว่าตำอน่ไหน่สำำาเร็จำหร่อไม่สำำาเร็จำ	ตำอน่ไหน่บรรลุัเป้าหมายหร่อไม่

1. เป้้�หม�ย
	 อัน่ดับแรกเราตำ�องพิจำารณาว่า	 เป้าหมายของเรามีอย้่อย่างไร	 เม่�อเกิดปัญหา

กัมพ้ช่าข่�น่	เราตำ�องพิจำารณาด้ว่า	เป้าหมายที�ควรจำะยด่ถ่ึอเป็น่เป้าหมายของน่โยบาย	

ควรส้ำงตำำ�าเพียงใด	กข่็�น่อย้กั่บสำถึาน่การณแ์วดลั�อมแลัะสำมรรถึน่ะของเราวา่มีอย้เ่ท่าไร	

ใน่การที�จำะดำาเน่ิน่การใน่ปัญหานี่�	 มีผู้้�มองปัญหาแตำกตำ่างกัน่	 ถึ�ามองปัญหาว่า	 ใน่

ปัญหากัมพ้ช่านี่�เป้าหมาย	ค่อ	การที�จำะแก�ไขให�กัมพ้ช่ากลัับมาเป็น่ประเทศ์ที�มีเอกราช่

อธิปไตำย	หร่อให�เวียดน่ามถึอน่ทหารออกไป	ถึ�าเป็น่อย่างนี่�แสำดงว่า	น่โยบายนั่�น่ยังไม่

บรรลุัเป้าหมาย	ยงัไม่มีประสิำทธิภาพเพียงพอ	แต่ำถึ�าหากถ่ึอว่าเป้าหมายเป็น่เพียงการ

ขัดขวางไมใ่ห�เวียดน่ามประสำบความสำำาเร็จำใน่การยด่ครองกัมพ้ช่าโดยตำลัอดทั�วถ่ึง	แลัะ

เป้าหมายอีกอย่างหน่่�ง	ค่อ	ไม่ให�ประเทศ์ไทยได�รับความกระทบกระเท่อน่เด่อดร�อน่

จำน่เกิน่ไป	ถึ�าหากพิจำารณาเอาเป้าหมายอัน่หลัังนี่�เป็น่มาตำรฐาน่	ก็นั่บว่าเป็น่เป้าหมาย

ที�มีประสิำทธิผู้ลัใน่ขณะนี่�	ทำาไมจ่ำงกล่ัาวว่า	เป้าหมายระดับสำองที�ไม่ให�เวียดน่ามเข�ามา

มีอำาน่าจำโดยสิำ�น่เชิ่ง	หร่อยด่ครองกัมพ้ช่าโดยสิำ�น่เชิ่ง	ทำาไมจ่ำงมีเป้าหมายเช่่น่นั่�น่	เพราะ

เม่�อเปรียบเทียบกับสำมรรถึน่ะที�เราจำะดำาเนิ่น่การทางการเม่องหร่อด�าน่อ่�น่ๆ	 ที�จำะให�

เวียดน่ามถึอน่ทหารออกไปโดยสิำ�น่เชิ่ง	เพราะเรามีสำมรรถึน่ะจำำากัดทั�งของเราเองแลัะ 

ที�เราจำะระดมได�จำากพัน่ธมิตำรแลัะจำากการดำาเนิ่น่การทางการเม่องร้ปอ่�น่ๆ	 ดังนั่�น่	 

เป้าหมายจ่ำงอย้่ที�การไม่ให�เวียดน่ามได�รับชั่ยช่น่ะอย่างเด็ดขาด	 แลัะเพ่�อที�จำะเป็น่
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โอกาสำบีบบังคับให�เวียดน่ามหัน่มาเจำรจำา	 ถึ�าพิจำารณาเป้าหมายเพียงแค่นี่�	 ก็เห็น่ได�

ว่าได�รับความสำำาเร็จำ	 แต่ำความสำำาเร็จำนี่�จำะเป็น่เป้าหมายใน่ขณะนี่�เท่านั่�น่	 หากจำะมี 

เป้าหมายที�มากกว่านี่�ใน่โอกาสำตำ่อไป	 ก็เป็น่เร่�องที�รัฐบาลัหร่อผู้้�ที�กำาหน่ดน่โยบาย 

จำะเป็น่ผู้้�พิจำารณา

2. ระยะเวล่�ในก�รตััดิสิน
	 ส่ำวน่เร่�องที�เกี�ยวกับว่าจำะใช่�เวลัาขณะไหน่ตำัดสิำน่ว่าได�รับความสำำาเร็จำ	 จำะขอ

ยกตัำวอย่างกรณีสำงครามโลักครั�งที�	 2	 ที�ประเทศ์ไทยได�ตัำดสิำน่ใจำเข�าร่วมกับฝ่่ายญี�ปุ่น่	

เวลัาเป็น่เร่�องสำำาคัญ	 ถึ�าจำะพิจำารณาถึ่งการตำัดสิำน่ใจำใน่การดำาเน่ิน่น่โยบายครั�งนั่�น่	

ใน่ตำอน่ที�สำงครามโลักครั�งที�	 2	 เลิักใหม่ๆ	 คงจำะเห็น่ว่าน่โยบายครั�งนั่�น่ผิู้ดพลัาดแลัะ

ไม่มีประสิำทธิภาพ	 เพราะเราเก่อบแย่	ตำกอย้ใ่น่ฝ่่ายผู้้�แพ�สำงคราม	แลัะมีประเทศ์ฝ่่าย

สัำมพัน่ธมิตำรบางประเทศ์ตำ�องการให�ประเทศ์ไทยตำกเป็น่ดิน่แดน่ใน่ภาวะทรัสำตีำของ

สำหประช่าช่าตำิ	 หร่ออย้่ใน่อาณัติำของมหาอำาน่าจำประเทศ์หน่่�งใน่ฐาน่ะผู้้�แพ�สำงคราม	

น่อกจำากนั่�น่ภาพพจำน์่ของประเทศ์ไทยตำอน่แรก	 ก็ถ้ึกเหยียบยำ�าจำากประเทศ์อ่�น่บ�าง

ว่าพ้ดกลัับไปกลัับมา	(Siamese	talk)	หร่อเป็น่	Bad	boy	ใน่การเม่องสัำงคมระหว่าง

ประเทศ์	ซ่ึ่�งเราได�ใช่�เวลัามากใน่การแก�ไขภาพพจำน์่นั่�น่มาเป็น่เด็กดี	(Good	boy)	แลัะ

ให�เขาเช่่�อถ่ึอแลัะลับลั�างภาพพจำน์่ของ	Siamese	talk	เสีำย	ถึ�าเราพิจำารณาตำอน่นั่�น่ว่า	 

การตัำดสิำน่ใจำดำาเนิ่น่น่โยบายอย่างนั่�น่	 ไม่มีประสิำทธิภาพ	 ไม่สัำมฤทธิ�ผู้ลัแลัะผู้ิดพลัาด	 

แต่ำถึ�าหากเรามาพิจำารณาใน่ระยะเวลัาที�เนิ่�น่น่าน่	ต่ำอมาใน่ขณะนี่�อาจำจำะเห็น่ว่าเป็น่การ

ดำาเนิ่น่น่โยบายที�ถ้ึกตำ�อง	เพราะญี�ปุ่น่ขณะที�ยกพลัข่�น่บกใน่ค่น่วัน่ที�	8	ธัน่วาคม	ซ่ึ่�งใน่

ค่น่วัน่ที�	 7	 ธัน่วาคม	 วิทยุกระจำายเสีำยงแห่งประเทศ์ไทยยังได�ประกาศ์อย้่ว่า	ถึ�าหาก 

ประเทศ์ไทยถ้ึกรุกลัำ�า	 เราจำะทำาการตำ่อส้ำ�จำน่ถึ่งที�สุำด	 ใน่ค่น่วัน่ที�	 8	 ญี�ปุ่น่ได�ยกพลั 

ข่�น่บกหลัายแห่งที�ช่ายฝั่�งภาคใตำ�	แลัะมีข่าวแม�ที�สำมุทรปราการ

	 ตำอน่นั่�น่รัฐบาลัไทยประชุ่มอย่างเคร่งเครียดแลัะตัำดสิำน่ใจำว่าจำะต่ำอส้ำ�ต่ำอไปหร่อ

ไม่	ซ่ึ่�งใน่ขณะนั่�น่มีการต่ำอส้ำ�กับหน่่วยทหารที�ยกพลัข่�น่บกโดยหน่่วยทหารของเราบาง

หน่่วยแลัะหน่่วยยุวช่น่ตำามช่ายฝั่�งบางหน่่วย	 ซ่ึ่�งเราได�บอกไปยังมิตำรประเทศ์	 เช่่น่	

อังกฤษแลัะประเทศ์อ่�น่	 ได�รับคำาตำอบว่าให�ช่่วยตัำวเอง	 รัฐบาลัไทยใน่ขณะนั่�น่จ่ำงคิด

ว่า	ถึ�าเราต่ำอตำ�าน่ญี�ปุ่น่นั่�น่	หน่่�ง	ต่ำอตำ�าน่เพ่�ออะไร	เพ่�อไม่ให�ญี�ปุ่น่ใช่�เป็น่ทางผู่้าน่ไปตีำ
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สิำงคโปร์	พม่า	 เพ่�อมุ่งไปทางอิน่เดีย	 ใน่ขณะเดียวกัน่เราอาจำจำะย่อยยับ	 เพราะกำาลััง

ญี�ปุ่น่ใน่ขณะนั่�น่มีเหน่่อเราอย้่มาก	 ใน่ลัักษณะนี่�	 เราจำะใช่�ชี่วิตำเล่ัอดเน่่�อของคน่ไทย

เพ่�อใคร	ถึ�าเพ่�อช่่วยจัำกรวรรดินิ่ยมประเทศ์ตำะวัน่ตำก	เพ่�อปกป้องประเทศ์เม่องข่�น่ของ

อังกฤษใน่ประเทศ์พม่า	ดิน่แดน่ของฮึอลัแลัน่ด์ใน่อิน่โดนี่เซีึ่ย	ของอังกฤษใน่มาเลัเซีึ่ย	

ก็คงไม่ใช่่เป็น่เหตุำผู้ลัที�ดี	 เราจ่ำงตัำดสิำน่ใจำเข�าข�างฝ่่ายญี�ปุ่น่เพ่�อสำงวน่ชี่วิตำแลัะทรัพย์สิำน่

ของคน่ไทย	 ใน่ขณะเดียวกัน่	 เราก็ต่ำอตำ�าน่	 ซ่ึ่�งเริ�มตำ�น่โดยหน่่วยเสำรีไทย	แลัะกลุ่ัมคน่

ไทยอ่�น่ๆ	จำะเห็น่ว่า	ถึ�าเรามองไปถ่ึงเวลัานั่�น่	ประเทศ์ไทยแม�จำะผู่้าน่ความยากลัำาบาก

ทั�งทางการเม่องแลัะการท้ตำ	แต่ำก็สำามารถึดำารงความเปน็่ช่าตำไิว�แลัะเจำริญเติำบโตำมาได� 

จำน่ถึ่งขณะนี่�	 เพราะฉัะนั่�น่	 ระยะเวลัาที�ใช่�ตัำดสิำน่ใจำขณะนี่�อาจำจำะเป็น่น่โยบายที�ถ้ึก	 

ที�กล่ัาวว่า	 อาจำจำะ	 เพราะตำ�องข่�น่อย้่กับตัำววัดที�ได�กล่ัาวมาแลั�ว	 ค่อ	 หน่่�ง	 ข่�น่อย้่กับ 

เป้าหมาย	สำอง	ข่�น่อย้่กับระยะเวลัาที�ใช่�ตัำดสิำน่ใจำ

	 เราได�พิจำารณาไปแลั�วเกี�ยวกับเป้าหมายว่า	 น่โยบายที�ดีมีประสิำทธิผู้ลั	 ค่อ	

น่โยบายที�บรรลุัผู้ลัตำามเป้าหมาย	 แลัะขอเสำริมอีกว่า	 เป้าหมายที�ดี	 ค่อ	 เป้าหมายที�

สำอดคลั�องกับผู้ลัประโยช่น์่ของช่าติำแลัะสำามารถึปฏิิบัติำได�	 ค่อ	 เป้าหมายที�คำาน่่งถ่ึง

สำมรรถึน่ะที�เรามีอย้่	 ถึ�าเป้าหมายส้ำงเกิน่ไปแต่ำสำมรรถึน่ะเรามีไม่ถ่ึง	 เราไม่ถ่ึอว่าเป็น่

เป้าหมาย	 ประโยช่น์่แห่งช่าติำก็ตำ�องจัำดลัำาดับความสำำาคัญ	 ความเร่งด่วน่	 น่โยบายที�

ดีน่อกจำากจำะตำ�องบรรลุัเป้าหมายแลั�วยังจำะตำ�องลังทุน่น่�อย	 มีข�อเสีำยหายน่�อย	 ค่อ	 มี	

Cost	 น่�อยด�วย	 การใช่�กำาลัังแก�ปัญหาเป็น่การใช่�ตำ�น่ทุน่ที�ส้ำงมาก	 เพียงแต่ำคำาน่วณถ่ึง

เงิน่ตำราโดยไม่ได�คำาน่วณถึ่งความเสำียสำลัะอ่�น่ๆ	 น่อกจำากนี่�ยังมีตำ�น่ทุน่ทางสัำงคม	 ทาง

เศ์รษฐกิจำ	ตำ�น่ทุน่เหล่ัานี่�ตำ�องน่ำามาคิดหมด	อาจำมีตำ�น่ทุน่ที�ทำาให�ปัญหามากข่�น่	ใน่กรณี

นี่�ตำ�องคิดคำาน่วณว่าตำ�น่ทุน่มากน่�อยเท่าไหร่	ใน่ขณะที�กองทัพของเวียดน่ามเคล่ั�อน่ย�าย

มาใกลั�ช่ายแดน่ไทยตำอน่ตำ�น่ปี	 1979	 ก่อน่หน่�านั่�น่เราได�คิดว่า	 เวียดน่ามคงไม่บุกมา

ถ่ึงช่ายแดน่ไทย	 คงหยุดแค่กรุงพน่มเปญหร่ออย้่ฝั่�งซึ่�ายของแม่น่ำ�าโขง	 สำมัยนั่�น่เรามี

สำมมติำฐาน่หลัายข�อ	สำมมติำฐาน่แรก	ค่อ	การใช่�กำาลัังอยา่งเต็ำมที�คงไม่มีแลั�ว	คงมีแต่ำการ

ใช่�กำาลัังแบบกองโจำรหร่อการแทรกซ่ึ่มบ่อน่ทำาลัาย	ซ่ึ่�งเหตุำการณ์ใน่ระยะหลัังเห็น่ได�ว่า	

เวียดน่ามใช่�กำาลัังหลัักบุกยด่กัมพ้ช่า	จีำน่ใช่�กำาลัังหลัักสัำ�งสำอน่เวียดน่าม	ต่ำอมารัสำเซีึ่ยส่ำง

กองกำาลัังหลัักเข�าไปใน่อฟัักาน่สิำถึาน่ก็ดี	การที�อิหร่าน่	อิรักทำาสำงครามกนั่โดยใช่�กำาลััง

หลัักก็ดี	ทำาให�เห็น่ว่า	สำมมติำฐาน่ที�เราตัำ�งไว�คลัาดเคล่ั�อน่
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	 สำมมติำฐาน่อีกอย่างหน่่�งที�ตัำ�งไว�	ค่อ	ประเทศ์ที�ผู่้าน่สำงครามมาใหม่ๆ	หร่อน่าน่

แลั�ว	 คงจำะมุ่งฟืั�น่ฟ้ัประเทศ์	 มุ่งแก�ปัญหาเศ์รษฐกิจำที�จำะยกคุณภาพชี่วิตำประช่าช่น่

ของประเทศ์ตำน่ให�ดีข่�น่	 คงจำะไม่เสีำ�ยงเข�ามาทำาสำงครามใหญ่	 แต่ำก็ได�พิส้ำจำน์่แลั�วจำาก

เหตุำการณ์ตำอน่หลัังว่าเป็น่สำมมตำิฐาน่ที�คลัาดเคล่ั�อน่	 ซ่ึ่�งทำาให�การกำาหน่ดตำ�น่ทุน่แลัะ

การกำาหน่ดน่โยบายคลัาดเคลั่�อน่	 การเตำรียมการของเราขณะนั่�น่เตำรียมการภายใตำ�

สำมมติำฐาน่นั่�น่	 โดยการเตำรียมกองกำาลััง	 หร่อการจัำดซ่ึ่�ออาวุธ	 ก็มุ่งที�จำะปราบปราม

ผู้้�ก่อการร�ายใน่ประเทศ์ยิ�งกว่าการมุ่งส้ำ�สำงครามการส้ำ�รบตำามร้ปแบบ	 เม่�อเห็น่ว่า	

สำมมติำฐาน่คลัาดเคล่ั�อน่ก็ตำ�องใช่�เวลัาใน่การปรับ	เพราะตำ�องใช่�เวลัาใน่การเปลีั�ยน่ระบบ	

การจัำดอาวุธ	ซ่ึ่�งไม่ใช่่ว่ามีเงิน่แลั�วจำะซ่ึ่�อได�	ตำ�องใช่�เวลัาน่าน่	เช่่น่	ซ่ึ่�อเคร่�องบิน่	กว่าจำะ

ได�มาตำ�องใช่�เวลัา	3-4	ปี	เราจ่ำงดำาเนิ่น่น่โยบายใน่ขณะที�ปรับเปลีั�ยน่นั่�น่	เพ่�อให�เราได�

ซ่ึ่�อเวลัาให�เราได�ตัำ�งตัำวใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	 ทางการเม่อง	 แลัะทางกำาลััง	 ส่ำวน่การที�จำะ

พิจำารณาว่า	เราได�ใช่�เวลัาที�ซ่ึ่�อถ่ึวงมาขณะนี่�นั่�น่เป็น่ประโยช่น์่เพียงไร	ก็ข่�น่อย้กั่บท่าน่

เองเป็น่ผู้้�วินิ่จำฉััย	เกี�ยวกับตำ�น่ทุน่นี่�	จีำน่ตำอน่ที�ยกกำาลัังเข�ามาสัำ�งสำอน่เวียดน่าม	ก็ร้�ส่ำกว่า

ตำ�น่ทุน่แพงเหม่อน่กัน่	ใน่การที�เข�ามาสัำ�งสำอน่บุกรุกประเทศ์อ่�น่	สำหรัฐฯ	ก็คิดถ่ึงตำ�น่ทุน่

ส้ำงที�เข�ามาบุกเวียดน่าม	ที�สำหรัฐฯ	แพ�ใน่สำงครามเวียดน่าม	ไม่ใช่่ว่าเขาไม่มีกำาลััง	แต่ำเขา

คิดแลั�วว่าตำ�น่ทุน่ส้ำง	เม่�อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที�เขาตำ�องการ

	 น่โยบายที�ดีน่อกจำากจำะตำ�องบรรลุัเป้าหมายแลั�ว	ตำ�น่ทุน่ตำ�องน่�อย	แลัะยังตำ�อง

เสีำ�ยงน่�อย	ตัำวอย่างเช่่น่	การเสีำ�ยงใน่กรณีที�เกิดข่�น่เม่�อสำหภาพโซึ่เวียตำส่ำงขีปน่าวุธเข�าไป

ใน่คิวบาเม่�อปี	 1962	 ขณะนั่�น่	 ครุสำช่อฟัคิดว่า	 สำหรัฐฯ	 คงจำะไม่กลั�าใช่�กำาลัังรุน่แรง	

ซ่ึ่�งเป็น่การคิดที�คลัาดเคล่ั�อน่ไป	 เพราะสำหรัฐฯ	 ถ่ึอว่าคิวบาอย้่ใกลั�สำหรัฐฯ	 มากเกิน่

กว่าที�จำะปล่ัอยให�คิวบามีขีปน่าวุธที�จำะทำาลัายสำหรัฐฯ	 ได�	 จ่ำงตำ�องจัำดการอย่างเต็ำมที�	

ประธาน่าธิบดีเคน่เน่ดีก็ทำาให�ทั�วโลักเห็น่ว่า	สำหรัฐฯ	พร�อมที�จำะรบเต็ำมที�	 ถึ�าสำหภาพ

โซึ่เวียตำยงัจำะเอาขีปน่าวุธมาไว�	ขณะนั่�น่เร่อออกเดิน่ทางจำากฐาน่ทัพรัสำเซีึ่ย	ผู่้าน่ทะเลั

บอลัติำก	ออกมาทางคลัองคีลั	แลัะเม่�อผู่้าน่เข�าเดน่มาร์ก	ฝ่่ายสำหรัฐฯ	ก็สัำงเกตำเห็น่ได�

ว่ามีขีปน่าวุธ	ก็จัำบตำาด้ว่าเคล่ั�อน่ไปไหน่	เม่�อเห็น่ว่ามาทางคิวบา	ก็ย่�น่คำาขาดว่า	ถึ�าเข�า

มาจำะได�รบัการตำอ่ตำ�าน่จำากสำหรฐัฯ	แน่่	เร่อวิ�งมาคร่�งทาง	ครุสำช่อฟักสั็ำ�งให�ถึอยเร่อกลัับ	

ซ่ึ่�งเป็น่การเสีำยหน่�าอย่างมากของโซึ่เวียตำ	แต่ำเขาคิดคำาน่วณชั่�น่ที�สำองวา่เป็น่การเสีำ�ยงใน่

การทำาให�เกิดการปะทะกัน่อยา่งรุน่แรง	แลัะโซึ่เวียตำขณะนั่�น่ยงัอย้ใ่น่ฐาน่ะเสีำยเปรียบ	
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จ่ำงไม่คุ�ม	ยอมเสีำยหน่�า	สำรุปแลั�ว	Efficiency	หร่อประสิำทธิภาพก็ตำ�องเข�าเกณฑ์์อย่างที�

กล่ัาวมาข�างตำ�น่

ลักษณ์ะของนำโย์บาย์ทู่�ด่  
•

	 น่โยบายที�ดี	 ค่อ	 เป็น่น่โยบายที�สำามารถึบรรลุัเป้าหมาย	ใช่�ตำ�น่ทุน่น่�อย	 เสีำ�ยง

น่�อย	จำากนี่�มาด้ว่า	น่โยบายที�ดีมีองค์ประกอบอ่�น่อะไรอีกบ�าง

	 ประการแรก	 ต้่องเป็นที�ย้อม้รัืบข่องปรืะชาชน	 พิส้ำจำน์่ได�ชั่ดใน่สำงคราม

เวียดน่าม	ที�สำหรัฐฯ	ไม่ได�แพ�เวียดน่ามใน่เร่�องกำาลัังหร่ออำาน่าจำ	แต่ำแพ�ที�กรุงวอชิ่งตัำน่	

แพ�ใน่ประเทศ์ของเขา	 โดยประช่าช่น่ของเขาไม่ยอมรับว่า	 น่โยบายนั่�น่เป็น่น่โยบาย

ที�ดีที�ถ้ึกตำ�อง	 เพราะไม่เป็น่น่โยบายที�สำน่องผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำของสำหรัฐฯ	 ซ่ึ่�งการ

ทำาให�ประช่าช่น่ยอมรับ	จำะได�กล่ัาวใน่คราวต่ำอไปถ่ึงเร่�องปัญหาที�เกี�ยวกับการดำาเนิ่น่

น่โยบายต่ำางประเทศ์	ผู้้�อ่าน่คงเห็น่แลั�วว่า	การยอมรับของประช่าช่น่เป็น่เร่�องที�สำำาคัญ

มาก	 การที�ประช่าช่น่จำะยอมรับ	 ประช่าช่น่จำะตำ�องเข�าใจำแลัะเห็น่ด�วยว่า	 การดำาเนิ่น่

น่โยบายเช่่น่นั่�น่เป็น่การสำน่องผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำของเรา

	 ประการที�สำอง	 ต้่องปรืะสู้านกันรืะหว่างนโย้บาย้	 ที�เรียกว่าประสำาน่กัน่

ระหว่างน่โยบาย	เพราะน่โยบายมีหลัายด�าน่	เราตำ�องการเป็น่มิตำรกับทุกประเทศ์	แต่ำ

การแสำดงความเป็น่มิตำรกับอิสำราเอลั	ถึ�าหากเลัยเสำ�น่หน่่�งไป	อาจำจำะหาความเป็น่ศั์ตำร้

กับกลุ่ัมประเทศ์อาหรับก็ได�	ดังนั่�น่	การดำาเนิ่น่น่โยบายจ่ำงตำ�องมีจุำดพอดี	ตำ�องประสำาน่

กัน่ระหว่างการดำาเนิ่น่น่โยบายด�าน่ตำ่างๆ	 การดำาเน่ิน่น่โยบายทั�งทางด�าน่เศ์รษฐกิจำ	

การเม่อง	การทหารตำ�องประสำาน่กัน่	ไม่ขัดแย�งกัน่เอง

	 ประการที�สำาม	ต้่องยื้ดหยุ่้น	เพราะการกำาหน่ดน่โยบายไม่ใช่่วา่กำาหน่ดวิธเีดียว

แลั�วใช่�ได�ตำลัอด	 ซ่ึ่�งได�พิจำารณากัน่แลั�วว่า	 การกำาหน่ดน่โยบายตำ�องให�เข�ากับสำภาพ

แวดลั�อมแลัะสำภาวะของโลักใน่ขณะนั่�น่	 เราได�ตัำ�งข�อสัำงเกตำมาแลั�วด�าน่ความเป็น่จำริง

ว่า	 สำภาวะของโลักเปลีั�ยน่แปลังไปทุกขณะ	 ทุกวัน่เวลัา	 สิำ�งเหล่ัานี่�จำะเป็น่ตัำวตัำ�งที�เรา

ตำ�องคิดคำาน่่งว่า	ใน่สำภาพการณ์ที�เปลีั�ยน่แปลังไป	เราก็ตำ�องเปลีั�ยน่ทิศ์ทางของเรา	อีก

ประการหน่่�ง	ทิศ์ทางหร่อน่โยบายที�เรากำาหน่ดไว�อาจำพิจำารณาอีก	หากเห็น่ว่าไม่ดีพอ	

ไม่สำน่องประโยช่น์่ของเราพอ	เราก็ตำ�องปรับเปลีั�ยน่ได�	ถึ�าการกำาหน่ดแลัะการดำาเนิ่น่
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น่โยบายของเรามีลัักษณะแกร่งเกิน่ไป	 ไม่ย่ดหยุ่น่	 เราก็ไม่สำามารถึปรับตัำวเองให�เข�า

กับสำถึาน่การณ์	แลัะไม่สำามารถึจำะแก�ไข	ถึ�าเราคิดได�ว่า	น่โยบายของเราคลัาดเคล่ั�อน่	

จ่ำงตำ�องมีความอ่อน่ตัำวพอสำมควร	วัตำถุึประสำงค์ใหญ่ก็เพ่�อเปิดทาง	หร่อทำาบัน่ไดหนี่ไฟั

ไว�	 (Fall-back	position)	หมายความว่าถึ�าเราตำกจำากชั่�น่หน่่�งก็ไม่ถ่ึงกับหัวฟัาดตำาย	

หมายถ่ึงถึ�าเราเกิดดำาเนิ่น่น่โยบายพลัาด	จำะโดยอะไรก็แลั�วแต่ำ	อาจำจำะคิดผิู้ดหร่อเกิด

สำถึาน่การณ์ที�ไม่น่่าจำะมีข่�น่	 เราก็ตำ�องมี	Fall-back	position	ว่าจำะทำาอย่างไร	 จ่ำงไม่

ทำาให�เกิดความเสีำยหายแก่ประเทศ์มากไป

	 น่อกจำากนี่�ยังมีคำาว่า	Avenue	of	escape	ค่อ	ถึ�าหากทางนี่�ไปไม่ไหว	เรามี

ทางที�จำะไปทางอ่�น่ได�	 นี่�ก็เป็น่หลัักหน่่�ง	 ซ่ึ่�งน่โยบายของไทยเราส่ำวน่มากทั�งหมดที�เรา

ดำาเนิ่น่มานั่�น่	ค่อน่ข�างอ่อน่ตัำวพอสำมควร	แม�น่โยบายที�แถึลังออกจำะกร�าว	ซ่ึ่�งบางครั�ง

ประเทศ์อ่�น่มองว่า	ประเทศ์ไทยดำาเนิ่น่น่โยบายที�อ่อน่ตัำวมากเหม่อน่กับไผู่้ที�ล่้ัไปตำาม

ลัม	บางคน่กเ็จ็ำบแค�น่ที�ถ้ึกว่าเช่่น่นั่�น่	ซ่ึ่�งหลัักใน่เร่�องความอ่อน่ตัำวนี่�	ไม่มีประเทศ์ไหน่ที� 

มีน่โยบายแข็งท่�ออย้่ได�	 เช่่น่	 ที�เห็น่ได�ง่ายของสำหภาพโซึ่เวียตำขณะนี่�	 จำากสุำน่ทรพจำน์่ 

ของกอรบ์าช่อฟัเม่�อวัน่ที�	8	เด่อน่กรกฎาคมที�ผู่้าน่มา	ให�ความสำำาคัญแก่เอเชี่ยมุ่งมาทาง 

ตำะวัน่ออกแทน่ที�จำะมุ่งไปทางตำะวัน่ตำก	ตำ�องการจำะเป็น่มิตำรกับประเทศ์ไทย	ประเทศ์

ใน่อาณาบริเวณนี่�	 ใน่บรรดาหลัายสิำ�งหลัายอย่างที�เขาแถึลังมา	 จำะเห็น่ได�ว่า	 เขาก็

ดำาเนิ่น่น่โยบายที�เปลีั�ยน่ไปเปลีั�ยน่มา	น่โยบายที�เคยแข็งกร�าวกับจีำน่ก็เปลีั�ยน่มาใช่�คำา

พ้ดที�หวาน่ห้ข่�น่มา	ซ่ึ่�งเป็น่คำาหวาน่ที�ไร�ความหมายใน่ขณะนี่�	แต่ำก็พ้ดจำาดีกัน่ข่�น่	แลัะ

ส่ำงผู้ลัทำาให�เวียดน่ามลัดความกร�าวต่ำอเราลังไปด�วย

	 น่โยบายของประเทศ์ใหญ่เองก็อ่อน่ตัำวแลัะปรับเปลีั�ยน่	ประเทศ์ยิ�งเล็ักเท่าไหร่ 

ก็ยิ�งตำ�องรักษาความอ่อน่ตัำวให�มากเท่านั่�น่	 การอ่อน่ตัำวไม่ได�หมายความว่าไม่มี 

จุำดย่น่	จุำดย่น่	ค่อ	การอย้ร่อดของประเทศ์	แลัะรักษาประโยช่น์่แห่งช่าติำ	อะไรก็ตำามที�

ทำาให�ประเทศ์ของเราอย้ไ่ด�	ให�ประเทศ์ของเรามั�น่คง	ให�ประเทศ์ของเราเจำริญ	สิำ�งนั่�น่ 

ค่อจุำดย่น่	 แต่ำการกำาหน่ดน่โยบาย	 ค่อ	 ทางเดิน่ที�จำะให�บรรลุัจุำดย่น่	 ตำ�องอ่อน่ตัำวพอ

สำมควร	ใน่การที�จำะพิจำารณาองค์ประกอบต่ำางๆ	ของน่โยบายที�ดีดังกล่ัาวแลั�วนี่�	ตำ�อง

ร้�จัำกเน่่�อแท�ของความเป็น่จำริง	 (Reality)	 กับสิำ�งที�แสำดงออกมาหร่อปรากฏิออกมาให�

เห็น่	(Appearance)	ที�ได�กล่ัาวมาแลั�วว่า	การดำาเนิ่น่น่โยบายของประเทศ์	ถึ�าเพียงแต่ำ

ฟัังถึ�อยคำาใน่บางโอกาสำ	เช่่น่	การแถึลังน่โยบายของรัฐบาลั	เม่�อเราได�อ่าน่แลั�วก็ไพเราะ	
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หร่อบางครั�งอาจำจำะกร�าวมาก	แต่ำน่โยบายที�เป็น่จำริงหร่อทิศ์ทางของน่โยบายนั่�น่	ก็เป็น่

อย่างที�แถึลัง	แต่ำการดำาเนิ่น่น่โยบายจำริงๆ	นั่�น่	ตำ�องยด่หลัักการดำาเนิ่น่น่โยบายที�ดีดัง

ที�ได�กล่ัาวไปแลั�ว	ฉัะนั่�น่	คำาแถึลังที�ออกมาใน่ร้ปถึ�อยคำาจ่ำงเป็น่	Appearance	การที�

เราจำะพิจำารณาว่า	เวียดน่ามกร�าวกับเรามากแค่ไหน่	จีำน่น่่าเช่่�อถ่ึอมากแค่ไหน่หร่อไม่	

สำหภาพโซึ่เวียตำซ่ึ่�งบางครั�งพ้ดดีนั่�น่ดีจำริงหร่อไม่	ก็ตำ�องแยกให�ออกว่า	สิำ�งที�ปรากฏิออก

มาข�างน่อกนั่�น่เป็น่เพียงร้ปแบบ	แต่ำเน่่�อแท�ค่ออะไร	เหตุำการณ์ข�างหน่�าจำะเป็น่อยา่งไร	

ซ่ึ่�งการแยกนั่�น่ไม่ใช่่ง่าย	เพราะบางทเีน่่�อแท�นั่�น่อาจำตำรงกบั	Appearance	กไ็ด�	บางครั�ง	 

Appearance	อาจำไม่ตำรงกับ	Reality	ก็ได�

	 ประการที�สีำ�	 ต้่องแย้กนาม้ธิ์รืรืม้กับการืกรืะทำาจริืงๆ	 คำาว่าน่ามธรรมนี่�	 ถึ�า

จำะเปรียบใน่ภาษาอังกฤษอาจำใช่�คำาว่า	Generality	การกระทำาจำริงๆ	ก็ค่อ	Action	ที�

ตำ�องการใช่�ให�เห็น่ประเด็น่นี่�เพ่�อให�ท่าน่ผู้้�อ่าน่ได�เห็น่ถ่ึงความยากลัำาบากประการหน่่�ง

ของผู้้�ที�ดำาเนิ่น่น่โยบายว่า	 ใน่บางครั�ง	 เราเห็น่ด�วยใน่หลัักการ	 เช่่น่	 ทำาไมเราจ่ำงไม่

วางตัำวเป็น่กลัาง	คำาว่า	“เป็น่กลัาง”	นี่�เป็น่น่ามธรรม	สำำาหรับผู้้�ที�กำาหน่ดน่โยบายตำ�อง

คิดว่า	การจำะเป็น่กลัางนั่�น่	ให�ทำาอยา่งไร	หร่อบางคน่ตัำ�งคำาถึามว่า	กรณีที�เรามีปัญหาอย้่

กับเวียดน่ามขณะนี่�	ทำาไมถึง่ออมช่อมกนั่ไม่ได�	แต่ำเม่�อตัำ�งคำาถึามตำอ่ไปวา่	การออมช่อม

ซ่ึ่�งเป็น่น่ามธรรมนั่�น่	จำะให�ทำาอย่างไร	จำะให�ลุักข่�น่คำานั่บเวียดน่ามหร่อตัำดแผู่้น่ดิน่ให�เขา	

หร่อให�แผู่้น่ดิน่ไทยเป็น่ที�รองรับคน่ที�เวียดน่ามไม่ตำ�องการให�มาอาศั์ยอย้ที่�นี่�	ให�มามีกิน่

วัน่ลัะ	2-3	ม่�อ	ให�มียารักษาโรค	ใน่ขณะที�คน่ไทยอีก	11	ลั�าน่คน่	หลัังเก่อบหักกว่าจำะ

ได�กนิ่วัน่ลัะ	2	ม่�อ	อยา่งนี่�หร่ออยา่งไร	ที�เรียกว่าออมช่อม	เราอย้ใ่น่บ�าน่ของเรา	คน่อ่�น่

ข�ามประเทศ์อ่�น่มาเข�ารั�วของบ�าน่เรา	ให�เราออมช่อม	ออมช่อมอย่างไร	ฉัะนั่�น่	เม่�อมี

ข�อเสำน่อแน่ะที�เป็น่ธรรมนั่�น่น่่าฟััง	แต่ำข�อเสำน่อแน่ะที�เป็น่การกระทำานั่�น่ยาก

	 ตัำวอยา่งเช่่น่	ทำาไมเราจ่ำงไม่มีความสัำมพัน่ธ์หร่อติำดต่ำอกับรัสำเซีึ่ยให�มากข่�น่	การ

ผู้้กความสัำมพัน่ธ์เป็น่เสำม่อน่การจำราจำรที�ให�รถึเดิน่สำวน่ทางกัน่	 (Two-way	 traffic)	

เป็น่เสำ�น่ทางที�ตำ�องอาศั์ยสำองฝ่่าย	 การเดิน่ฝ่่ายเดียวจำะทำาอย่างไรจ่ำงจำะผู้้กสัำมพัน่ธ์กัน่

ได�	 ส่ำงคณะผู้้�แทน่ไปมากๆ	 หร่อจำะให�ทำาอย่างไร	 หร่อว่าเขามีน่โยบายอย่างไร	 เรา

ก็สำนั่บสำนุ่น่เลัย	 หร่อสัำ�งซ่ึ่�อของเขามากๆ	 หร่อเปิดโอกาสำให�รัสำเซีึ่ยส่ำงคน่เพิ�มเติำมใน่

สำถึาน่ท้ตำที�นี่�	 เพราะสำหภาพโซึ่เวียตำตำ�องการส่ำงคน่เข�ามาให�มาก	 ซ่ึ่�งความจำริงก็มาก

อย้่แลั�วขณะนี่�	 ถึ�านั่บจำริงๆ	 ตำ�องรวมภรรยาของเขาด�วย	 กลัายเป็น่ว่าส่ำงมาคน่หน่่�งก็
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เท่ากับสำองคน่	หร่อเร่�องที�ทำาให�คน่ไทยตำ�องมาเถีึยงกัน่เอง	 ที�สำหภาพโซึ่เวียตำเสำน่อว่า

ขอให�มีสำมาคมมิตำรภาพใน่ประเทศ์ไทย	 ฟัังแลั�วเจำ�าหน่�าที�ของไทยบอกว่าไม่เห็น่จำะมี

เหตุำผู้ลัอะไรหร่อไม่สำน่ใจำ	แต่ำเม่�อพิจำารณาให�ล่ักระหว่าง	Appearance	กับ	Reality	

หร่อความสำามารถึที�จำะทำาได�หร่อไม่นั่�น่	สำมาคมนั่�น่เอกช่น่เขาเป็น่คน่ตัำ�ง	 ไม่ใช่่รัฐเป็น่

คน่ตัำ�ง	ที�สำำาคัญค่อ	เราตำ�องมองว่า	ที�เขาตำ�องการนั่�น่	เขาตำ�องการสำมาคมหร่อตำ�องการ

มิตำรภาพ	 สำำาหรับเรา	 มิตำรภาพนั่�น่สำำาคัญ	 ถึ�าตำ�องการมีมิตำรภาพกับไทยง่ายนิ่ดเดียว	

อย่าสำนั่บสำนุ่น่นั่กเลังที�มาทำาความเด่อดร�อน่ให�เรา	 แลัะอย่าก�าวก่ายใน่ประเทศ์เรา

มากนั่ก	แค่นั่�น่สำร�างมิตำรภาพได�แน่่น่อน่	แต่ำเขาร้�ส่ำกว่าตำ�องการสำมาคม	 เราจ่ำงมาด้ว่า

สำมาคมของเขาจัำดตัำ�งมาใน่ลัักษณะใด	ปฏิิบัติำการใน่ประเทศ์อ่�น่เพ่�ออะไร	เป็น่ตำ�น่

การปฏิิบัติตามนำโย์บาย์ 
•

	 ตำามที�ได�กล่ัาวมาแลั�วเป็น่ลัักษณะทั�วไปของน่โยบายที�ดี	 แต่ำน่โยบายที�ดีที�

กำาหน่ดไว�นั่�น่เพียงพอหร่อไม่ที�จำะทำาให�เกิดประสิำทธิภาพของน่โยบายต่ำางประเทศ์	

น่โยบายที�ดีตำ�องได�รับการปฏิิบัติำที�ดี	 ตำ�องปฏิิบัติำตำามนั่�น่	 ฉัะนั่�น่	 เร่�องการปฏิิบัติำตำาม

น่โยบายจ่ำงเป็น่เป็น่เร่�องที�สำำาคัญ	การปฏิิบัติำตำามน่โยบายมีเร่�องอะไรบ�าง	สำรุปได�ว่ามี

อย้่	3	ประการ

	 1.	ใช่�เคร่�องม่อให�ถ้ึกตำ�อง

	 2.	ใช่�ส่ำวน่ประกอบหร่อประสำาน่ใช่�เคร่�องม่อให�ถ้ึกตำ�อง

	 3.	เล่ัอกจัำงหวะเวลัาให�ถ้ึกตำ�อง

1. ใช้�เคร่�อำงมือำให�ถ้กตั�อำง
	 ได�กล่ัาวมาแลั�วว่า	 เคร่�องม่อที�เป็น่หลัักใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	 

อัน่แรก	เคร่�องม่อทางการท้ตำ	อัน่ที�สำอง	การใช่�กำาลััง	อัน่ที�สำาม	การโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	อัน่ที�สีำ�	 

เคร่�องม่อทางเศ์รษฐกิจำ	 แลัะอัน่ที�ห�า	 พฤติำกรรมบ่อน่ทำาลัาย	 หร่อการปฏิิบัติำการลัับ	 

หร่อแทรกแซึ่งโดยไม่เปิดเผู้ย	

	 เราตำ�องเล่ัอกใช่�ว่า	เคร่�องม่ออัน่ไหน่ได�ผู้ลัที�สุำด	ซ่ึ่�งตำ�องเข�าหลัักบรรลุัผู้ลั	ตำ�น่ทุน่

น่�อย	เสีำ�ยงน่�อย	จำะใช่�เคร่�องม่ออะไร	ส่ำวน่มากก็ใช่�เคร่�องม่อทางการท้ตำ	ซ่ึ่�งจำะกล่ัาวใน่
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ภาคสำองโดยลัะเอียด	เพราะเป็น่เคร่�องม่อที�เสีำ�ยงน่�อย	ตำ�น่ทุน่น่�อย	แลัะได�ผู้ลัทางบวก

มากกว่าทางลับ	

	 ถึ�าหากดำาเนิ่น่การท้ตำได�	เคร่�องม่อทางกำาลัังก็ได�พ้ดกัน่แลั�วว่าเป็น่เคร่�องม่อที�

เสีำ�ยง	เสีำ�ยงต่ำอผู้ลัที�จำะเกิดข่�น่	อาจำจำะแพ�หร่อช่น่ะก็ได�	อาจำทำาให�เร่�องยุง่กว่าตำอน่เริ�มคิด

ใหม่ๆ	ตำ�น่ทุน่ก็แพงมาก	

	 ส่ำวน่เคร่�องม่อทางเศ์รษฐกิจำ	 เช่่น่	 การบีบบังคับทางเศ์รษฐกิจำ	 เราใช่�ใน่บาง

โอกาสำ	 ซ่ึ่�งทั�วไปแลั�วจำะทำาให�ผู้้�ใช่�น่โยบายนั่�น่เด่อดร�อน่บ�าง	 เช่่น่	 ไม่ขายสิำน่ค�าให�เขา	

เราก็ขาดรายได�ไปบ�าง	แต่ำถึ�าหากประโยช่น์่ที�จำะได�รับมากกว่าที�เราจำะขาดรายได�	รัฐ

อาจำจำะเล่ัอกที�จำะดำาเนิ่น่น่โยบายอย่างนั่�น่	 หร่อยกตัำวอย่างที�สำหรัฐฯ	 ไม่ยอมขายข�าว

สำาลีั	 หร่อข�าวโพดใน่บางช่่วงให�สำหภาพโซึ่เวียตำ	 ต่ำอมาก็ทน่แรงบีบภายใน่ประเทศ์ไม่

ไหว	เพราะตัำวเองก็เด่อดร�อน่	เน่่�องจำากขายพ่ช่พัน่ธ์ุไม่ออก	จ่ำงตำ�องขายพ่ช่พัน่ธ์ุให�แก่

สำหภาพโซึ่เวียตำต่ำอไป	

	 เคร่�องม่อการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	(Propaganda)	เป็น่เคร่�องม่อที�แพงน่�อยลังมา	

แต่ำได�ผู้ลัมาก	 แลัะตำรงเข�าไปหาประช่าช่น่ใน่แต่ำลัะประเทศ์	 โดยที�ความเห็น่ของ

ประช่าช่น่ที�ได�กล่ัาวมาแลั�วว่าสำำาคัญต่ำอน่โยบาย	น่โยบายนั่�น่ตำ�องให�ประช่าช่น่ยอมรับ	

ถึ�าประช่าช่น่ไม่ยอมรับก็ดำาเนิ่น่ไปไม่ได�	ฉัะนั่�น่	เป้าหมายที�จำะดำาเนิ่น่การใน่ยุทธจัำกร

การเม่องแลัะยุทธจัำกรการท้ตำ	ค่อ	การเข�าถ่ึงประช่าช่น่ของอีกประเทศ์หน่่�ง	ซ่ึ่�งเคร่�องม่อ 

ที�ทำาได�ขณะนี่�มีอย้่มาก	 โดยเฉัพาะทั�งทางการส่ำ�อสำารคมน่าคม	 ทั�งทางส่ำ�อมวลัช่น่	 

แลัะโดยวิธีอ่�น่	แม�โดยวิธีกระซิึ่บก็มี	แอบไปกระซิึ่บปล่ัอยข่าวบางอย่างที�เขาปกปิดอย้่

ใน่ประเทศ์	อาจำจำะจำริงหร่อมีส่ำวน่จำริงอย้เ่พียงเล็ักน่�อย	แต่ำไปปล่ัอยข่าวนั่�น่ออกมา	อาจำ

จำะเป็น่จุำดที�เป็น่ช่น่วน่ระเบิดได�	เราก็เคยใช่�	ซ่ึ่�งไม่ได�หมายความว่า	เราเป็น่คน่ล้ักไม�จัำด	

เช่่น่	 ใน่กรณีที�เราตำ�องไปหาเสีำยงใน่ประเทศ์แอฟัริกา	 เพ่�อที�จำะให�เขาสำนั่บสำนุ่น่เราใน่

ปัญหากัมพ้ช่า	ประเทศ์เหล่ัานั่�น่เขาไม่ร้�เร่�องว่า	กัมพ้ช่าค่ออะไร	ประเทศ์ไทยอย้่ตำรง

ไหน่	ปัญหามีอย้อ่ยา่งไร	แบบเดยีวกับที�เราอาจำจำะไม่ร้�ว่าประเทศ์ที�ช่่�อว่า	Chad	ใน่ขณะ

นี่�นั่�น่ร้ปร่างหน่�าตำาเป็น่อย่างไร	มีปัญหากับซ้ึ่ดาน่หร่อมีปัญหากับประเทศ์อ่�น่อย่างไร	

เม่�อเราไปอธิบายให�เขาฟััง	เรามีเวลัาจำำากัดเพียง	30-40	น่าที	เราตำ�องประมวลัว่า	การ

ดำาเนิ่น่น่โยบายของเวียดน่ามใน่ขณะนี่�	มองเห็น่ชั่ดอัน่หน่่�งว่าเป็น่การสำร�างอาณานิ่คม	

เป็น่การจีำ�จุำดเขา	เพราะเขาเองเคยเป็น่อาณานิ่คมแลัะขมข่�น่มาก	จีำ�ให�เห็น่ว่าเป็น่การ
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ส่ำงกำาลัังเข�าไปครอบครองประเทศ์อ่�น่	เรากำาลัังต่ำอตำ�าน่ผู้้�ที�มีเจำตำน่าที�จำะสำร�างอาณาน่คิม

ของตัำวเองภายใตำ�ช่่�ออ่�น่	ซ่ึ่�งทำาให�เขายอมรับ	อยา่งนี่�ก็เป็น่การพุ่งไปหาจุำดอ่อน่	จำะเป็น่

จุำดอ่อน่ของประช่าช่น่	หร่อจุำดอ่อน่ของผู้้�น่ำา	จำะเป็น่จุำดอะไรก็แลั�วแต่ำ	ประเทศ์ไทยเรา

ก็มีจุำดอ่อน่	ซ่ึ่�งเวลัาที�เขามาจีำ�เราก็ตำ�องระวัง	วิธีนี่�จ่ำงเป็น่เร่�องที�ใช่�กัน่อย้่

	 ส่ำวน่เคร่�องม่ออัน่อ่�น่ก็ใช่�กัน่อย่้เหม่อน่กัน่	 เช่่น่	 น่โยบายใน่การเข�าแทรกแซึ่ง

ที�บรรยายมาแลั�ว	ความสำำาคัญของการปฏิิบัติำตำามน่โยบายใน่ประการตำ�น่นั่�น่	ค่อ	การ

เล่ัอกใช่�เคร่�องม่อที�ถ้ึกตำ�อง

2. ก�รป้ระส�นนโยบ�ยให�ถ้กตั�อำง
	 ใน่ข�อสำอง	ค่อ	การประสำาน่น่โยบายให�ถ้ึกตำ�อง	อัน่ไหน่อย้่หน่�าอย้ห่ลััง	บางทก็ี

ใช่�พร�อมกัน่ได�หลัายอัน่	เหม่อน่เรามีปลัา	ผัู้ก	เคร่�องแกง	น่ำ�าปลัา	4	อยา่งนี่�เราจำะทำาแกง

ได�	แต่ำทำาให�แกงออกรสำอยา่งไร	ก็ข่�น่อย้กั่บส่ำวน่สัำดของสิำ�งประกอบแตำล่ัะอยา่ง	วา่อยา่ง

ไหน่จำะถ้ึกปากเรา	การเล่ัอกใช่�เคร่�องม่อนี่�เช่่น่เดียวกัน่	อาจำใช่�เพ่�อทำาการข่้	หร่อสำร�าง

อิทธิพลัให�เขากลััว	ให�เขานั่บถ่ึอก็ได�	หร่อใช่�เพ่�อสำนั่บสำนุ่น่การท้ตำก็ได�	โดยไม่ได�ใช่�กำาลััง

จำริงๆ	แต่ำตัำวกำาลัังจำรงิๆ	ที�มีอย้	่อาจำเปน็่ประโยช่น์่ก็ได�	หร่อดำาเนิ่น่มาตำรการทางการท้ตำ	 

แลัะสำนั่บสำนุ่น่โดยมาตำรการทางเศ์รษฐกิจำด�วย	 ใน่ขณะเดียวกัน่ก็ดำาเนิ่น่การทาง

ด�าน่ประช่าสัำมพัน่ธ์แลัะการโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อด�วย	 การประสำาน่น่โยบายใช่�พร�อมกัน่นี่� 

ถึ�าจำะเปรียบกับสำงครามก็เข�าลัักษณะหร่อสำงครามเบ็ดเสำร็จำ	 เพราะฉัะนั่�น่การดำาเนิ่น่

น่โยบายต่ำางประเทศ์นั่�น่	ตำ�องเป็น่การดำาเนิ่น่วิเทโศ์บายหร่อการดำาเนิ่น่น่โยบายที�เรียก

ว่า	การเม่องเบ็ดเสำร็จำ	ค่อ	ทุกเคร่�องม่อที�มีอย้เ่ราตำ�องระดมใช่�ให�หมด	การใช่�เคร่�องม่อ

นี่�จำะทำาอย่างไร	จำะเล่ัอกใช่�เคร่�องม่ออย่างไหน่มากน่�อยเพียงไร	จำะพิจำารณากัน่อีกที

3. เล่ือำกจังหวะเวล่�ให�ถ้กตั�อำง
	 ข�อสำาม	ค่อ	การถ้ึกจัำงหวะเวลัาหร่อมี	Timing	ที�ถ้ึกตำ�อง	เวลัาเป็น่เร่�องสำำาคัญ	

ของบางอยา่งเลัยเวลัานี่�ไปนิ่ดเดียวจำะพลัาด	หร่อทำาก่อน่ก็พลัาด	เพราะตำ�องมีจัำงหวะที�

อำาน่วยว่าช่่วงนี่�จำะดำาเนิ่น่การอย่างหน่่�งอยา่งนี่�	การดำาเนิ่น่การนี่�รวมถ่ึงการดำาเนิ่น่การ

อย่างหน่่�งอย่างใด	หร่อไม่ดำาเนิ่น่การอย่างหน่่�งอย่างใด	 เช่่น่	 ตัำวอย่างขณะนี่�	จำะเห็น่

ได�ว่า	 การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์ของเราอย้ใ่น่ลัักษณะที�ไม่เคล่ั�อน่ไหว	ทำาไมถ่ึง
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ไม่เคล่ั�อน่	 เพราะเหตุำว่าสำถึาน่การณ์ระหว่างประเทศ์กำาลัังเคล่ั�อน่ไหวอย่างเต็ำมที�	 ยัง

อ่าน่ทิศ์ทางไม่ออกว่า	สำหภาพโซึ่เวียตำกับจีำน่จำะดีกัน่แค่ไหน่	สำหรัฐฯ	จำะยงัคงแข็งกร�าว

กับมิตำรประเทศ์ต่ำอไปอย่างนี่�อีกแค่ไหน่	โดยเฉัพาะทางเศ์รษฐกิจำ	แลัะสำหรัฐฯ	จำะยัง

ดำาเนิ่น่น่โยบายสำายตำาสัำ�น่	 ค่อ	 อ่อน่ข�อต่ำอศั์ตำร้	 แต่ำแข็งกับมิตำรไปอีกน่าน่เท่าไหร่	 ยัง

อย้่ใน่ระยะที�เราตำ�องสัำงเกตำด้ประการต่ำอไป	ปัญหาใหญ่ของเรา	ค่อ	ปัญหากัมพ้ช่า	ซ่ึ่�ง

ทำาความเด่อดร�อน่ให�เราหลัายประการ	เวียดน่ามเองกย็งัด้อย้เ่หม่อน่กัน่ว่า	รัสำเซีึ่ยกับ

จีำน่จำะคลีั�คลัายไปใน่ทางไหน่	 แลัะเราเองก็เห็น่ว่าไม่ใช่่ว่า	 การสำร�างปัญหานั่�น่คน่อ่�น่

กระทำาได�แต่ำฝ่่ายเดียว	 ค่อ	คน่อ่�น่เป็น่คน่สำร�างปัญหา	แลั�วเราเป็น่คน่แก�	แลั�วพอเรา

เสำน่อทางแก�ไปเขาไม่เอา	แลั�วเราจำะทำาอย่างไร	ซ่ึ่�งหมายความว่า	เราตำ�องเสำน่อสิำ�งใหม่

ข่�น่มาแก�ปัญหา	 เหม่อน่การจัำ�วทิ�งไพ่ตัำวใหม่อย้่เร่�อยๆ	 ต่ำอไปก็หมดสำำารับ	การดำาเนิ่น่

การทางการเม่องจำะปล่ัอยให�อย้ใ่น่ลัักษณะนั่�น่ไม่ได�	

	 การใช่�จัำงหวะเวลัาก็เหม่อน่กีฬา	 การแข่งขัน่	 การตำ่อส้ำ�	 เร่�องของจำังหวะเวลัา	

จ่ำงเป็น่เร่�องที�สำำาคัญยิ�ง	ฉัะนั่�น่	ใน่การที�จำะปฏิิบัติำได�ดี	กำาหน่ดน่โยบายได�ดีนั่�น่	ข่าวสำาร

ที�จำะประเมิน่ตำ�องถ้ึกตำ�อง	 ตำ�องสำมบ้รณ์พอสำมควร	 ค่อ	 สิำ�งที�เป็น่วัตำถุึดิบดังที�เคยกล่ัาว 

ข�างตำ�น่ใน่เร่�องของ	Input	มิฉัะนั่�น่จำะตัำดสิำน่น่โยบายว่าถ้ึกจัำงหวะเวลัาหร่อไม่ก็ตัำดสิำน่

ไม่ถ้ึก	ถึ�าไม่มีข�อม้ลัหร่อม้ลัไม่ดี	

	 สิำ�งที�เรียกว่า	ข�อม้ลั	นั่�น่มีอะไรบ�าง	

	 ประการแรก	 สำภาพแวดลั�อม	 สำภาวะของโลักเปลีั�ยน่ทิศ์ทางอย้่ตำลัอดเวลัา	

บางครั�งทำาท่าจำะคงที�	(Stable)	อย้่ใน่ลัักษณะใดอย่างน่�อยชั่�วระยะเวลัา	สำถึาน่การณ์

เกิดอย้่อย่างไร	 มีการรบกัน่ที�ไหน่	 รบกับใคร	 ใครซ่ึ่�งเป็น่เพ่�อน่กับใครเกิดแตำกกัน่	

อย่างขณะนี่�ที�เราจำะตำ�องติำดตำามอย่างใกลั�ชิ่ด	 เช่่น่	ออสำเตำรเลีัยถึอน่ตัำวออกจำากความ 

ร่วมม่อกับสำหรัฐฯ	นั่�น่มีความหมายอย่างไร	แน่วทางปฏิิบัติำระหว่างมิตำรประเทศ์ด�วย

กัน่ใน่น่โยบายของสำหรัฐฯ	เป็น่ตำ�น่	หร่อต่ำอนิ่วซีึ่แลัน่ด์	เหตุำการณ์ที�เกิดข่�น่ไม่ว่าที�ไหน่

ตำ�องน่ำามาคิดด้แลัะเปรียบเทียบด้ว่ามีความหมายต่ำอเราอย่างไร	 แลัะมีความหมาย

ต่ำอสำถึาน่ะของโลักอย่างไร	 ตำ�องด้ว่าโลักเคล่ั�อน่ไหวอย่างไร	 แต่ำที�สำำาคัญค่อ	 ตำ�องร้�จัำก

คน่อ่�น่ซ่ึ่�งเป็น่เร่�องยากมาก	ดังคำาสำอน่ของยุทธจัำกรจีำน่ว่า	“ตำ�องร้�เขา	 ร้�เรา”	ตำ�องร้�ว่า	

ประเทศ์อ่�น่เขาตำ�องการจำะทำาอย่างไร	 เขามีสำมรรถึน่ะกำาลัังเท่าไหร่	 ที�จำะทำาให�เป็น่ไป

ตำามความตำ�องการของเขา	
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	 ขณะนี่�เราไม่ได�วิตำกว่ามีปัญหากับเวียดน่าม	 หร่อมีผู้้�มาบอกว่า	 เวียดน่าม

ตำ�องการขยายสำหพัน่ธ์อิน่โดจีำน่เข�ามาใน่บางส่ำวน่ของประเทศ์ไทยเรา	 แต่ำเราด้แลั�วว่า	

สำมรรถึน่ะยังไม่ถ่ึงขน่าดที�จำะดำาเนิ่น่การได�	 ทำาไมเราจ่ำงกลั�าดำาเนิ่น่การใน่ลัักษณะที�

เม่�อถ้ึกบุกรุกเข�ามาเราผู้ลัักออกไป	 แลัะใน่ลัักษณะที�ดำาเนิ่น่เร่�องที�ค่อน่ข�างแข็งขัน่ใน่

การต่ำอตำ�าน่เม่�อถ้ึกรุกลัำ�าก็ดี	 หร่อมีการข่้ใน่บางลัักษณะจำากผู้้�ที�มาทำาความเด่อดร�อน่

ให�กับเรา	เราอ่าน่แลั�วว่า	อย่างเวียดน่ามขณะนี่�เป็น่มวยที�ช่กสุำดหมัดแลั�ว	ค่อ	อาจำจำะ

ต่ำอยถ่ึงจำะโดน่เราก็เบา	เวียดน่ามถ้ึกตำร่งกำาลัังไว�ร�อยลัะ	60-65	โดยจีำน่	ซ่ึ่�งปฏิิบัติำการ

โดยหน่่วยปฏิิบัติำการยอดเยี�ยม	 ซ่ึ่�งตำร่งกำาลัังไว�ทางเหน่่อ	 ซ่ึ่�งเวียดน่ามตำ�องคอยพะวง

ยัน่จีำน่ไว�ข�างบน่	 ฉัะนั่�น่	 จ่ำงเหล่ัอกำาลัังเพียงเล็ักน่�อยที�จำะน่ำามาใช่�ทางด�าน่กัมพ้ช่า	

หร่อทางด�าน่ล่ัาง	 น่อกจำากนั่�น่	 ทหารเหล่ัานี่�ก็เม่�อยลั�าเต็ำมที	 การรบภายใน่ประเทศ์

ของเขา	 เขาเคยมีเป้าหมายที�ประช่าช่น่สำนั่บสำนุ่น่	 ค่อ	 เม่�อก่อน่นั่�น่	การรวมช่าติำของ

เขาระหว่างเวียดน่ามเหน่่อกับเวียดน่ามใตำ�	 แต่ำจำะมาเปรียบกับกำาลัังใจำหร่อเหตุำผู้ลัที�

จำะทำาให�ประช่าช่น่สำนั่บสำนุ่น่ใน่ขณะที�บุกข�ามเข�าไปใน่ประเทศ์อ่�น่	 เข�ามาก่อเร่�องกับ

ช่าวบ�าน่	ค่อ	ข�ามแดน่กัมพ้ช่ามาใน่เขตำไทยนี่�เป็น่เร่�องยาก	เสำ�น่ทางลัำาเลีัยงก็ดี	เราไม่

ตำ�องกลััวเวียดน่ามบุก	น่อกจำากนั่�น่	ประเทศ์เราอาจำมองสำมรรถึน่ะของเราบางทีก็มาก

ไป	บางทก็ีน่�อยไป	ที�ว่ามากไปนั่�น่มองใน่แงที่�ว่า	เราไม่ได�ระดมอะไรเลัยใน่ทางที�จำะไป

ทำาการส้ำ�รบตำบม่อ	 เรายังมีศั์กยภาพที�จำะระดมได�อีกมากมาย	 ถึ�าหากเกิดเหตุำจำำาเป็น่

จำริงๆ	แลัะเช่่�อแน่่ว่า	หากถ้ึกประเทศ์อ่�น่บุกรุก	ประเทศ์ไทยจำะสำามารถึระดมกำาลัังได�

มากมายทีเดียว	ถึ�าเราไปนั่บทหารว่า	เวียดน่ามมีอย้่	1	ลั�าน่	เรามีอย้เ่ท่าไหร่	สำมมติำ

ว่ามีอย้่	4-5	แสำน่	เราก็ระดม	2	ลั�าน่ก็คงไม่ยาก	ถึ�าหากเป็น่กรณีที�เกี�ยวกับความเป็น่

ความตำายของบ�าน่เม่องของเรา	นี่�ก็เป็น่การประเมิน่กำาลัังของฝ่่ายหน่่�ง

	 น่อกจำากนั่�น่ใน่การปฏิิบัติำตำามน่โยบาย	 เราควรทราบถึ่งจุำดอ่อน่ของประเทศ์

อ่�น่	(Vulnerability)	ด�วย	เพราะฉัะนั่�น่	บางทีคน่ไทยเป็น่คน่ขี�เกรงใจำ	บางครั�งข�าศ่์ก

มีจุำดอ่อน่	แต่ำเราไม่ได�ใช่�	กลัับไปยกย่องเขา	เสำริมเขา	เช่่น่	ตำอน่ที�มีองค์การซีึ่โตำ�	เรามี

พัน่ธมิตำรทางทหารอย่้กับประเทศ์สำหรัฐฯ	 เขาบอกว่า	 เราเป็น่ล้ักไล่ัของสำหรัฐฯ	 แต่ำ

ขณะนี่�เราด้แลั�วเรากลัับไม่เห็น่ว่า	 เวียดน่ามเป็น่ล้ักไล่ัของโซึ่เวียตำหร่อไม่	 ใน่ขณะที�

เวียดน่ามตำ�องขายแผู่้น่ดิน่	ตำ�องเอาอ่าวคัมรัน่ห์	เอาเม่องดานั่งให�สำหภาพโซึ่เวียตำใช่�	ใน่

ขณะที�ตำ�องขายศ์พ	ค่อ	ตำ�องผู้อ่น่ศ์พให�อเมรกัิน่ทีลัะ	4	ศ์พ	5	ศ์พ	แลั�วก็รีดไถึ	รีดใน่ทาง 
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การเม่อง	ใน่ขณะที�ตำ�องขายคน่มีชี่วิตำ	ค่อ	ส่ำงคน่ไปทำางาน่ใน่สำหภาพโซึ่เวียตำ	แลั�วก็เอา

เงิน่ส่ำวน่หน่่�งมาเป็น่ของรัฐ	 ลัักษณะนี่�เราไม่ได�จีำ�เขาว่าเป็น่ลัักษณะส่ำวน่หน่่�งของการ

เป็น่อาณาน่คิมโดยความยนิ่ยอม	ว่าหลัังจำากถึอน่ตำวัจำากอาณาน่คิมจำากฝ่รั�งเศ์สำกโ็ดด

เข�าเป็น่อาณานิ่คมของอีกประเทศ์หน่่�งนั่�น่เอง	ซ่ึ่�งที�พ้ดนี่�ไม่ได�เป็น่การโฆ่ษณาช่วน่เช่่�อ	 

แต่ำพ้ดใน่ลัักษณะที�จำะไปจีำ�เขาว่า	 วิธีที�จำะเอาไปจีำ�ได�เป็น่จุำดอ่อน่ของเขาเหม่อน่กัน่	

เพราะเขาร้�ส่ำกภ้มิใจำใน่ความเป็น่เอกราช่จำากการต่ำอส้ำ�	แต่ำถึ�าเราไปเยาะเย�ยจีำ�จุำดที�เป็น่

จุำดอ่อน่ของเขา	เขาก็คงจำะกระโดดเหม่อน่กัน่

	 การที�เราจำะเล่ัอกใช่�เคร่�องม่ออย่างไรนั่�น่	 วางกลัยุทธ์อย่างไร	 จำะสำรุปพอเป็น่

ตัำวอย่าง	 สิำ�งแรกเราตำ�องคำาน่่งถ่ึงสำมรรถึน่ะว่า	 เรามีอย้่เท่าไหร่	 ส่ำวน่ได�เสีำยค่อเดิมพัน่

นั่�น่เท่าไหร่	หมายความว่า	เร่�องใหญ่หร่อเร่�องเล็ัก	เร่�องนั่�น่มีความสำำาคัญต่ำอไทยเท่าไหร่	

ถึ�าเราเสีำยไป	เราเสีำยไปเท่าไหร่	ส่ำวน่ที�เราจำะได�มา	เราได�มาเท่าไหร่	ค่อตำ�องพิจำารณา

ขน่าดของเดิมพัน่กับขน่าดของเคร่�องม่อที�เรามีอย้่	หมายความว่า	เราจำะดำาเนิ่น่อะไร

ได�แค่ไหน่	เรามีกำาลัังหร่อมีมิตำร	หร่อมีความสำามารถึของเราเองเท่าไหร่	ถึ�าหากกำาลััง

ของเรามีเหล่ัอเฟืัอแลัะเดิมพัน่นั่�น่ไม่มาก	เพียงแต่ำข่้หร่อแข็งข�อเท่านั่�น่ก็สำำาเร็จำตำามหลััก 

ทั�วๆ	ไป	ถึ�าเร่�องนั่�น่เป็น่เร่�องเล็ักแลัะเรามีกำาลัังมหาศ์าลั	กำาลัังมหาศ์าลันี่�เฉัพาะกับเร่�องที� 

ใช่�นั่�น่เม่�อเปรยีบเทยีบแลั�ว	เราได�เปรยีบทุกด�าน่แลัะเดมิพัน่ไม่มากเทา่ไหร	่เราไมต่ำ�อง

ลังไม�ลังม่อ	 เพียงแต่ำใช่�การย่น่นิ่ดหน่่อย	 หร่อใช่�การข่้เข็ญก็อาจำจำะได�ผู้ลั	 ถึ�าหากว่า

เรามีเคร่�องม่อหร่อสำมรรถึน่ะไม่พอ	 แลัะเดิมพัน่ก็ไม่มาก	 ถึ�าเคร่�องม่อไม่พอก็ตำ�องใช่�

วิธีการทางอ�อม	 ค่อ	การใช่�บีบบังคับ	 เช่่น่	 เรามีกำาลัังทางทหารไม่พอ	 เราตำ�องใช่�ทาง

เศ์รษฐกิจำ	 เวทีการเม่องระหว่างประเทศ์	 เราใช่�องค์การสำหประช่าช่าติำทุกวิถีึทาง	 ถึ�า

หากเรามีเคร่�องม่ออย้่อย่างจำำากัด	 แต่ำเร่�องนั่�น่เป็น่เร่�องใหญ่	 เราตำ�องดำาเนิ่น่การใน่

ลัักษณะที�ว่า	ค่อยๆ	เฉ่ัอน่	(Salami-slicing	Policy)	เฉ่ัอน่หมายความถ่ึงใช่�ล้ักต่ำ�อ	ล้ัก

ต่ำ�อนี่�เป็น่วิธีการที�ใช่�กัน่ใน่หม่้นั่กรบแบบกองโจำรกับฝ่่ายที�มีกำาลััง	 ค่อ	 ฝ่่ายรัฐของบาง

ประเทศ์ที�มีกำาลัังเหน่่อกว่ามาก

	 น่โยบายที�เห็น่ง่ายๆ	เช่่น่	น่โยบายของเหมาเจ๋ำอตุำง	ที�ใช่�ยุทธวิธีโดยสำรุป	“น่าย

มาเรามุด	น่ายหยุดเราแหย่	น่ายแย่เราตีำ	น่ายหนี่เราตำาม”	ซ่ึ่�งมีความหมายว่า	ถึ�าศั์ตำร้

มาแรงหน่่อยก็หลับไป	 ใช่�วิธีรังควาน่อย่าให�ได�ตัำ�งตัำว	 ถึ�ามาแรงก็มุดถึอยไป	 ยุทธวิธี

เหลัา่นี่�ใช่�สำำาหรับกรณีที�กำาลัังไม่พอ	แต่ำเป็น่เร่�องใหญ่	เป้าหมายใหญ	่ก็ตำ�องใช่�เวลัาแลัะ
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การค่อยๆ	เฉ่ัอน่ไป	การบั�น่ทอน่สำมรรถึน่ะ	ความอดทน่บั�น่ทอน่กำาลัังใจำไปเร่�อยๆ	ใน่

ทางการเม่องก็คลั�ายคล่ังกับทางการรบ	ค่อ	ตำ�องมียทุธศ์าสำตำร์	มียทุธวิธี	มีแน่วน่โยบาย

แลัะกลัวธีิดำาเน่นิ่น่โยบาย	กลัวิธีต่ำางๆ	มอีย้ม่ากพอสำมควร	แลั�วแต่ำโอกาสำ	ถึ�าได�เปรยีบ	

เราอาจำจำะรุกเข�าไปใน่ทางการเม่อง	อาจำตำอบโตำ�	ถึ�าเราสำามารถึที�จำะยนั่	เราอาจำทำาการ

จ่้ำโจำม	ค่อ	เขาไม่ร้�ว่าเราจำะดำาเนิ่น่อย่างนั่�น่	เราก็ดำาเนิ่น่อย่างนั่�น่	หร่อข�าศ่์กเขาดำาเนิ่น่

น่โยบายมาโดยที�เราไม่ร้�ตัำว	ก็เป็น่การจ่้ำโจำม

	 บางครั�งการลัวงล่ัอให�เขาไปอีกทางหน่่�งก็จำำาเป็น่	 ตัำวอย่างใน่ขณะนี่�	 ค่อ	 เขา

ล่ัอให�พวกเราถึลัำาไปมากพอสำมควร	 เราตำ�องพยายามเต่ำอน่ตัำวเองอย้่เสำมอ	 เช่่น่	 ใน่

แถึลังการณข์องรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์ที�เรียกตัำวเองว่าอิน่โดจีำน่	แถึลังวา่	การแก�ปัญหา

กัมพ้ช่านี่�ตำ�องมีการเจำรจำาระหว่างประเทศ์ใน่อิน่โดจีำน่กับประเทศ์อาเซีึ่ยน่	โดยเฉัพาะ

กับประเทศ์ไทยแลัะจีำน่	ด้เผิู้น่ๆ	จำะเห็น่ว่าไม่มีอัน่ตำรายอะไรเลัย	แต่ำนี่�เป็น่กลัลัวง	กลัลัวง 

ประการแรก	 ที�เรียกว่าสำามรัฐอิน่โดจีำน่นั่�น่	แน่่น่อน่	ลัาวมี	 เวียดน่ามมี	แลั�วเขมรนั่�น่

ใครเป็น่ผู้้�แทน่	 เขาซ่ึ่อน่มาใน่ร้ปที�สำำาเร็จำร้ป	 ค่อ	 การให�รับฐาน่ะกัมพ้ช่าที�เขาเสำน่อ

มานั่�น่เอง	 อัน่ที�สำอง	 เขากล่ัาวว่า	 เร่�องปัญหากัมพ้ช่านั่�น่เป็น่เร่�องที�จำะตำ�องเจำรจำากัน่

ระหว่างอาเซีึ่ยน่กับประเทศ์ใน่อิน่โดจีำน่	 ประหน่่�งว่าอาเซีึ่ยน่เป็น่ค่้พิพาท	 ประหน่่�ง

ว่าอาเซีึ่ยน่ไม่ถ้ึกกับเวียดน่ามหร่อประเทศ์อิน่โดจำีน่	 ค่อ	 แปรสำภาพผู้้�รุกราน่กับผู้้�ถ้ึก

รุกราน่ค่อกัมพ้ช่า	 มาเป็น่กรณีข�อพิพาทระหว่างผู้้�รุกราน่กับช่าวบ�าน่	 ซ่ึ่�งได�รับความ

เด่อดร�อน่จำากการกระทำานั่�น่	 เป็น่การเปลีั�ยน่เร่�อง	 เปลีั�ยน่ค่้	 เปลีั�ยน่คดี	 ซ่ึ่�งทำาให�คน่

อ่�น่เช่่�อ	 บางครั�งคิดว่าเรามีเร่�องกับเวียดน่าม	 เราเป็น่ผู้้�เสีำยหาย	 เราเป็น่ผู้้�เด่อดร�อน่	

เราจ่ำงโวย	 แต่ำเราไม่ใช่่ค่้ภาคีใน่กรณีนี่�	 ทำาไมอย้่ดีๆ	 จำะตำ�องให�เขาลัากตัำวข่�น่ศ์าลั	 เรา

ตำ�องระวังตัำว	 โดยเรามองเห็น่ว่าเป็น่กลัลัวง	 เวทีระหว่างประเทศ์ที�เราได�เปรียบใน่

ขณะนี่�	ค่อ	เวทีองค์การสำหประช่าช่าติำ	เขาก็ล่ัอให�เราไปเวทีอ่�น่	เขาล่ัอให�เราทิ�งเวทีที�

เราได�เปรียบไปส่้ำเวทีที�เราเสีำ�ยง	ค่อ	ยังไม่ร้�ว่าจำะได�เปรียบหร่อไม่	บางครั�งท่าน่อาจำจำะ

เห็น่ว่า	 ทำาไมเราด่�อ	 ไม่ยอมเจำรา	 ไม่ยอมตำอบตำกลัง	 อัน่นี่�เราเองก็มีท้ตำอย้่ที�เม่องเขา	

เขาก็มีท้ตำอย้่ที�ประเทศ์เรา	 ไม่จำำาเป็น่ตำ�องประกาศ์	 เจำรจำากัน่ได�	 อยากจำะบอกอะไร	

อยากจำะพ้ดอะไร	เรายอมรับพิจำารณาทั�งนั่�น่	แต่ำที�เขาประกาศ์ออกมานั่�น่ก็เพ่�อจำะเป็น่ 

กลัลัวง	เพ่�อที�จำะเปลีั�ยน่เวทีของเรา
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	 น่อกจำากกลัลัวงก็มีการใช่�	“การตำามติำด”	(Follow-up)	หมายความถ่ึงว่า	เขา

ได�เร่�องอะไรที�เป็น่ปัญหาสำำาหรับเราหน่่อย	เช่่น่	เร่�องที�เรามีปัญหา	3	หม่้บ�าน่กับลัาว	

ซ่ึ่�งปัญหานี่�ใน่ข�อเท็จำจำริงไม่ใช่่ว่าเราตำ�องการเอาดิน่แดน่ของใคร	ข�อเท็จำจำริงมีอย้ว่่า	สัำน่

ปัน่น่ำ�าซ่ึ่�งแบ่งดิน่แดน่ใน่ช่่วง	3	หม่้บ�าน่	ที�จัำงหวัดอุตำรดิตำถ์ึนั่�น่อย้่ตำรงไหน่	เราเสำน่อให�

คน่กลัาง	หร่อสำหประช่าช่าติำ	หร่อผู้้�เชี่�ยวช่าญมาด้	ลัาวก็ไม่เอา	ไม่ยอมรับ	ทำาไมเขาถ่ึง

ไม่ยอม	ก็เพราะเขาใช่�วธิทีี�เรียกวา่การตำามติำด	ไล่ัจีำ�อย้เ่ร่�อย	พ่�น่ที�แค่	13	ตำารางกิโลัเมตำร

เท่านั่�น่	เราจำะเอาไปทำาไมถึ�าเป็น่ดิน่แดน่ของคน่อ่�น่เขา	เราไม่ตำ�องการดิน่แดน่ของคน่

อ่�น่เขา	แต่ำเขาตำามจีำ�	ยกเป็น่เร่�องใหญ่ทั�งใน่สำหประช่าช่าติำแลัะที�อ่�น่ๆ	เม่�อเร็วๆ	นี่�มีการ

ฉัลัองเหตุำการณ์	3	หม่้บ�าน่	เพ่�อจีำ�ให�เร่�องนี่�เป็น่จุำดที�รังควาน่เราอย้เ่ร่�อย	นี่�เป็น่ยุทธวิธี

ที�เรียกว่า	การตำามติำด	ตำามจีำ�	ซ่ึ่�งเราตำ�องมองให�ออก

	 หร่ออีกวิธีหน่่�ง	 ค่อ	ใช่�	“วิธีป้องปัดออกไป”	หมายความว่า	 เร่�องใหญ่แต่ำปัด

ออกไปทำาเป็น่ไม่ร้�เร่�อง	 เหม่อน่เวียดน่ามพยายามปัดปัญหากัมพ้ช่า	 แต่ำเราพยายาม

ไล่ัจีำ�	ใน่ตำอน่หลัังเราถ่ึงให�การสำนั่บสำนุ่น่ต่ำอการที�รัฐบาลัร่วมของกัมพ้ช่า	3	ฝ่่าย	ย่�น่ข�อ

เสำน่อตำรงต่ำอเวียดน่าม	ซ่ึ่�งเรียกว่า	ข�อเสำน่อ	8	ข�อ	เพ่�อจีำ�ให�เห็น่ว่าเป็น่เร่�องระหว่างเขมร

กับเวียดน่าม	ไม่ใช่่เร่�องระหว่างเวียดน่ามกับประเทศ์ไทย	หร่อไม่ใช่่เป็น่เร่�องระหว่าง

เวียดน่ามกับอาเซีึ่ยน่อย่างที�เขาว่ามา	เราไปจีำ�เขาอีกทีหน่่�ง	ซ่ึ่�งพอเสำน่อเร่�องนี่�ไป	เขาก็

ปฏิิเสำธทัน่ที	เพราะไปจีำ�จุำดเขาเหม่อน่กัน่	เรียกว่าเวียดน่ามพยายามที�จำะปัดเร่�องที�ถ้ึก

จีำ�นี่�ให�ออกไปจำากตัำวเอง	หร่อเราเองใน่บางครั�งก็ตำ�องปัดออกไปเหม่อน่กัน่

	 บางทีบางครั�งตำ�องใช่�วิธีที�เรียกว่า	“หยุดตัำ�งหลััก”	อยา่งขณะนี่�ถ่ึอได�ว่า	เราอย้ใ่น่ 

ระยะที�เราหยุดตัำ�งหลัักด้อะไรบางอย่างใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	ว่าจำะเคล่ั�อน่

ไปใน่ทศิ์ทางใด	แลัะเวียดน่ามจำะมอีะไรออกมา	ตำา่งคน่ตำา่งหยดุตัำ�งหลััก	ที�เล่ัามานั่�น่จำะ

เห็น่ได�ว่า	 ลัำาดับของน่โยบายมีตัำ�งแต่ำการกำาหน่ดประโยช่น์่แห่งช่าติำว่าเป็น่อย้่อย่างไร	

เราตำ�องคำาน่วณว่า	 เป้าหมายอัน่ไหน่เราดำาเนิ่น่ได�	 แลัะเราตำ�องเล่ัอกว่า	 เป้าหมายอัน่

ไหน่สำมควรที�จำะเล่ัอกดำาเน่ิน่ได�	 เราเล่ัอกเดิน่น่โยบายอย่างไร	 เราเล่ัอกเดิน่น่โยบาย

เฉัพาะที�หร่อเฉัพาะกรณแีต่ำลัะประเทศ์อยา่งไร	เราใช่�เคร่�องม่อใน่การดำาเนิ่น่วิเทโศ์บาย

อย่างไร	แลัะเล่ัอกจัำงหวะเวลัาอะไร	ใช่�กลัวิธีอะไร

	 หลัักใน่การวิเคราะห์ใน่การคิดเร่�องน่โยบายให�ได�ผู้ลัดีหร่อไม่	มีหลัักอย้ก่ว�างๆ	 

แต่ำไม่ได�ประกัน่ว่า	 ความคิดนั่�น่จำะถ้ึกตำ�องเสำมอไป	 เพราะบางเร่�องตำ�องตัำดสิำน่ใจำโดย
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ด่วน่ใน่เวลัาจำำากัด	 ค่อ	 วัน่หน่่�งๆ	 ตำ�องมีเร่�องใหญ่เร่�องเล็ักให�ตัำดสิำน่ใจำมากมาย	 บาง

ครั�งการตัำดสิำน่ใจำก็ร้�ว่า	มัน่น่่าจำะถ้ึก	แต่ำโอกาสำที�จำะผิู้ดก็มีเหม่อน่กัน่	ดังนั่�น่	การตัำดสิำน่

ใจำจ่ำงเป็น่เร่�องที�ผู้้�ที�ดำาเนิ่น่น่โยบายลัำาบากใจำ	 ผู้้�ที�จำะศ่์กษาจ่ำงควรมองปัญหาโดยตำ�อง

เข�าใจำปัญหาต่ำางๆ	 ดังกล่ัาวด�วย	แลัะการมองปัญหายังเป็น่ส่ำวน่ที�ช่่วยออกความเห็น่

ที�เป็น่ประโยช่น์่มากสำำาหรับผู้้�ที�ปฏิิบัติำหน่�าที�	ซ่ึ่�งบางครั�งไม่แน่่ใจำเท่าไหร่	แต่ำก็เช่่�อว่ามี

โอกาสำถ้ึกตำ�องอย้่มากแลัะไม่ได�คิดส่ำงเดช่

	 บทต่ำอไปจำะเป็น่เร่�องปัญหาใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์ว่ามีปัญหา

อะไรที�ยาก	 แลัะตำ�องคิดคำาน่่ง	 แลัะตำ่อจำากนั่�น่จำะเป็น่เร่�องทิศ์ทางใหม่ๆ	 หร่อมิติำใหม่

ของการเม่องระหว่างประเทศ์	ซ่ึ่�งไม่ใช่่เป็น่กรณีที�ใช่�ความรุน่แรง	เป็น่กรณีที�ยังไม่เคย

เห็น่มาก่อน่	 เช่่น่	 กรณีการลัักตำัวเรียกค่าไถ่ึ	 การใช่�มาตำรการสำยองขวัญ	 เป็น่ทิศ์ทาง 

ใหม่ๆ	 ของการเม่องระหว่างประเทศ์ที�ปรากฏิข่�น่	 ซ่ึ่�งเป็น่เร่�องสุำดท�ายใน่ส่ำวน่ที� 

เกี�ยวกับการเม่องระหว่างประเทศ์	 จำากนั่�น่ก็จำะเป็น่เร่�องของการท้ตำโดยตำรงใน่ภาค

ที�สำอง
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ข้อจำำากัด 
แลัะปัญหาบางปรุะการุ 
ในการุดำาเนินนโยบาย 
ต่างปรุะเทูศ์

06

บรรยายวัน่ที�	10	กัน่ยายน่	2529
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	 โดยปกติำเรามักจำะคิดว่า	 เราเป็น่ประเทศ์มีเอกราช่อธิปไตำย	 เพราะฉัะนั่�น่เรา

ทำาอะไรก็ได�	 เราเล่ัอกดำาเนิ่น่การอย่างหน่่�งอย่างใดก็ได�	 ทั�งใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับภายใน่

ประเทศ์	แลัะส่ำวน่ที�เกี�ยวกับต่ำางประเทศ์	แต่ำใน่ความเป็น่จำริงนั่�น่	มีข�อจำำากัดอย้่	แลัะ

มีปัญหาอย้บ่างประการ	ที�ทำาให�ความคิดที�จำะดำาเนิ่น่การตำามที�เราตัำ�งใจำ	มีขอบเขตำหร่อ

ถ้ึกจำำากัดอย้่บ�าง	 แต่ำก็ไม่ได�หมายความว่าถ้ึกจำำากัดจำน่ดำาเนิ่น่การอะไรไม่ได�	 ใน่ขณะ

เดียวกัน่เราก็ตำ�องยอมรับว่า	 ข�อที�เราจำะตำ�องคำาน่่งถ่ึงใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายว่า	 เขาไม่

ควรจำะเกิน่เลัยขีดหน่่�งขีดใดไป	หร่อว่าเราเกิน่เลัยไปไม่ได�นั่�น่มีอย้่

ข้อจำำากัด 
แลัะปัญหาบางปรุะการุ 
ในการุดำาเนินนโยบาย 
ต่างปรุะเทูศ์
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ข้อจำำากัดในำการดำาเนำินำนำโย์บาย์ต่างประเทูศ 
•

	 ข�อจำำากัดเหลั่านั่�น่มีอะไรบ�าง	 เร่�องนี่�อยากจำะกลั่าวเป็น่หัวข�อไปถึ่งเร่�องว่ามี

ข�อจำำากัดใน่ทางกฎหมาย	 ทางศี์ลัธรรมหร่อไม่	 มาเป็น่ข�อพิจำารณาก่อน่	 ที�ถึกเถีึยง

กัน่มากอัน่หน่่�ง	 ค่อ	 เร่�องฐาน่ะของกฎหมายระหว่างประเทศ์	 ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย

ต่ำางประเทศ์นั่�น่	 เราตำ�องคำาน่่งถ่ึงกฎหมายระหว่างประเทศ์หร่อไม่	 ใน่ข�อนี่�มีปัญหา

ถึกเถึียงกัน่ไม่เฉัพาะแต่ำใน่วงการรัฐศ์าสำตำร์	 แต่ำใน่บางส่ำวน่ของวงการน่ิติำศ์าสำตำร์ด�วย

ว่า	 กฎหมายระหว่างประเทศ์นั่�น่	 แท�ที�จำริงแลั�วไม่ได�มีลัักษณะเป็น่กฎหมาย	 เพราะ

ตำามความเช่่�อของน่ักนิ่ติำศ์าสำตำร์ฝ่่ายนี่�เห็น่ว่า	 สิำ�งที�เป็น่กฎหมายตำ�องประกอบด�วยผู้้�มี

อำาน่าจำใน่การตำรากฎหมาย	 มีเจำ�าหน่�าที�ของบ�าน่เม่อง	 หร่อส่ำวน่กลัางที�จำะบังคับการ

ให�เป็น่ไปตำามกฎหมายนั่�น่	แลัะผู้้�ลัะเมิดจำำาเป็น่ที�จำะตำ�องได�รับการลังโทษ	มีเจำ�าหน่�าที�

หร่อมีหน่่วยงาน่ที�จำะตำ�องลังโทษได�ทำาน่องเดยีวกับกฎหมายที�ใช่�อย้ภ่ายใน่ประเทศ์	ถึ�า

เราพิจำารณาถ่ึงมาตำรฐาน่ของกฎหมายระหวา่งประเทศ์โดยใช่�มาตำรฐาน่ของกฎหมาย

ภายใน่แลั�ว	 จำะเห็น่ได�ว่า	 กฎหมายระหว่างประเทศ์เป็น่กฎหมายที�ยังไม่สำมบ้รณ์	 ยัง

เป็น่กฎหมายที�อย้ใ่น่ขั�น่เริ�มตำ�น่	เพราะสัำงคมระหว่างประเทศ์กับสัำงคมภายใน่ประเทศ์

นั่�น่ต่ำางกัน่

1. ข้�อำจำ�กัดิที�งกฎหม�ย
	 สัำงคมภายใน่ประเทศ์	ประกอบด�วยกลุ่ัมช่น่ที�มีความผู้้กพัน่กัน่อย้่ใน่ลัักษณะ

หน่่�งลัักษณะใด	อาจำจำะเป็น่เช่่�อช่าติำ	ศ์าสำน่า	หร่อประวัติำศ์าสำตำร์	ความเป็น่มาหร่อความ

ตำ�องการที�จำะอย้ร่ว่มกัน่	แลัะอย้ภ่ายใตำ�อำาน่าจำปกครองของผู้้�ที�ทำาการปกครอง	อาจำจำะ

โดยการเล่ัอกข่�น่มา	การยด่อำาน่าจำ	หร่อจำะโดยประการอ่�น่ใดก็ตำาม	ผู้้�ปกครองสำามารถึ

ที�จำะออกกฎหมาย	ที�จำะบังคับให�ผู้้�อย้ใ่น่สัำงคมนั่�น่ประพฤติำแลัะปฏิิบัติำตำามกฎหมาย

	 สัำงคมระหว่างประเทศ์นั่�น่	 ประกอบข่�น่ด�วยช่าติำที�มีเอกราช่อธิปไตำยเท่ากัน่	

ไม่มีอำาน่าจำใดอย้เ่หน่่อ	อัน่เป็น่หลัักทฤษฎี	เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	จุำดที�จำะมารวมตัำวกัน่ก็ไม่มี	

น่อกจำากว่าจุำดนั่�น่เป็น่จุำดที�มีอย้เ่พ่�อผู้ลัประโยช่น์่ร่วมกัน่เท่านั่�น่	กฎหมายจ่ำงเป็น่เร่�อง

ที�สำะท�อน่ถ่ึงความเป็น่จำริงของสัำงคมนั่�น่เอง	 ถึ�าสัำงคมไหน่เจำริญ	 กฎหมายก็เจำริญ	 แต่ำ

สัำงคมระหว่างประเทศ์นั่�น่	ยังเป็น่สัำงคมที�ค่อน่ข�างจำะต่ำางคน่ต่ำางอย้	่ต่ำางคน่ต่ำางมีอำาน่าจำ
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อธิปไตำยใน่ตัำวของตัำวเอง	 เพราะฉัะนั่�น่ลัักษณะของกฎหมายจ่ำงยังอย้่ใน่ขั�น่พ่�น่ฐาน่	

ถ่ึงกระนั่�น่	 ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	หร่อความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์	มี 

ข�อเท็จำจำรงิอย้อ่นั่หน่่�งที�เราสัำงเกตำเห็น่ได�	ค่อโดยปกติำแลั�ว	ประเทศ์จำะคำาน่่งถ่ึงกฎหมาย

ระหว่างประเทศ์	 ขอเน่�น่คำาว่าโดยปกติำ	 เราจำะเห็น่ได�ว่าเวลัาจำะเดิน่ทางออกไปน่อก

ประเทศ์เราตำ�องไปขอหน่งัส่ำอเดิน่ทาง	จำะตำ�องไปขอวีซ่ึ่า	การเดนิ่ข�ามแดน่ไปเฉัยๆ	อาจำ

ถ้ึกจัำบ	มีอีกหลัายเร่�อง	การบิน่ผู่้าน่อาณาเขตำของประเทศ์อ่�น่ยังตำ�องขออนุ่ญาตำ	การ

ยอมรับร้�ว่า	ท้ตำของประเทศ์อ่�น่ที�ส่ำงมาประจำำายงัประเทศ์เรานั่�น่	ได�รับเอกสิำทธิ�แลัะการ

คุ�มกัน่ทางการท้ตำ	หร่อว่าคน่ต่ำางด�าวที�เข�ามาอย้ใ่น่ประเทศ์นั่�น่	จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องปฏิิบัติำ

ตำามกฎหมาย	แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	รัฐเจำ�าของบ�าน่ก็ตำ�องคำาน่่งถ่ึงหลัักกฎหมายระหว่าง

ประเทศ์บางประการที�ให�ความคุ�มครอง	หร่อสิำทธิบางประการแกบุ่คคลัต่ำางด�าวเหลัา่

นั่�น่	เช่่น่นี่�เป็น่ตำ�น่

	 มีหลัายเร่�องหลัายประการที�ประเทศ์ต่ำางๆ	ให�ความเคารพตำอ่กฎหมายระหว่าง

ประเทศ์	ที�เป็น่เช่่น่นี่�ก็เพราะเหตุำว่า	การเคารพต่ำอกฎหมายดังกล่ัาว	ยอ่มเป็น่ประโยช่น์่

ของประเทศ์นั่�น่เอง	 แลัะเป็น่เกียรติำภ้มิของประเทศ์ที�เป็น่ผู้้�ปฏิิบัติำตำามกฎหมาย	 แต่ำ

ใน่ทางรัฐศ์าสำตำร์หร่อใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่	 บทบาทของกฎหมายมีใน่

ลัักษณะของการน่ำาไปใช่�ประกอบน่โยบายมากกว่า	 ค่อการใช่�ไปชี่�แจำงน่โยบาย	 หร่อ

ให�เหตุำผู้ลัว่าทำาไมถ่ึงดำาเนิ่น่น่โยบายอย่างนั่�น่อย่างนี่�	 เป็น่การเอาหลัักกฎหมายมา

ประกอบมากกว่าเป็น่เคร่�องชี่�น่ำา	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง	 สำำาหรับประเทศ์ใหญ่ๆ	 มักจำะ

คำาน่่งถ่ึงหลัักกฎหมายน่�อยมาก	แต่ำสำำาหรับประเทศ์เล็ักนั่�น่	เรามีความจำำาเป็น่ที�จำะย่ด

หลัักกฎหมายให�มากหน่่อย	เพราะเหตุำว่า	น่อกจำากปัญหาเร่�องเกียรติำภ้มิแลั�ว	อำาน่าจำ

ของเราเองนั่�น่	 อาจำจำะไม่มากพอที�จำะคุ�มครองตำน่เอง	 การที�เรามีหลัักกฎหมายหร่อ

ความช่อบธรรมตำามกฎหมายสำนั่บสำนุ่น่เราอย้่	 ก็ย่อมทำาให�เรานั่�น่อย้่ใน่ฐาน่ะที�ดีข่�น่	

สำามารถึที�จำะได�รับการสำนั่บสำนุ่น่จำากประเทศ์	อ่�น่ๆ	แลัะน่าน่าประเทศ์มากข่�น่

	 อยา่งไรก็ดี	ไม่ว่าประเทศ์เล็ักหร่อประเทศ์ใหญ	่ถึ�าเร่�องใดที�เกี�ยวกับความเป็น่

ความตำายของประเทศ์	โดยปกติำแลั�ว	กฎหมายจำะถึอยร่น่ไปอย้ข่�างหลัังเลัย	ประเทศ์จำะ

คำาน่่งถ่ึงเร่�องกฎหมายระหว่างประเทศ์ใน่ฐาน่ะเป็น่ข�อจำำากัดของน่โยบายต่ำางประเทศ์	

แต่ำน่�อยมาก	 แม�ทั�งๆ	 ที�คำาน่่งน่�อย	 เม่�อดำาเน่ิน่การไปแลั�ว	 ก็ยังอ�างกฎหมายระหว่าง

ประเทศ์มาสำนั่บสำนุ่น่	ยกตัำวอย่างเช่่น่	การที�ประเทศ์ใหญ่ใช่�กำาลัังเข�าโจำมตีำประเทศ์เล็ัก	
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อัน่ที�จำริงแลั�วกฎหมายระหว่างประเทศ์ปัจำจุำบัน่นี่�	 ถ่ึอว่าการใช่�กำาลัังเพ่�อที�จำะให�บรรลุั

ผู้ลัทางการเม่อง	 หร่อใน่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์นั่�น่เป็น่สิำ�งที�ผิู้ดกฎหมาย	 แต่ำ

กฎหมายก็เปิดช่่องไว�ว่า	ถึ�าเป็น่การป้องกัน่ตัำวก็ย่อมกระทำาได�	จำะเป็น่การป้องกัน่ตัำว

ของตัำวเอง	หร่อว่าช่่วยกัน่ป้องกัน่ใน่ลัักษณะการป้องกัน่รวมหม่้ที�เรียกว่า	Collective	

Security	 ก็ย่อมกระทำาได�	 เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่ประเทศ์ที�ดำาเนิ่น่การไป	แม�แต่ำใน่ตำอน่ตำ�น่ 

ใจำของตัำวเองร้�ดีว่าตัำวเองลัะเมิดกฎหมาย	 แต่ำเพ่�อประโยช่น์่อัน่ยิ�งใหญ่หร่อที�เรียกว่า	

Vital	 interest	 แลั�ว	 ดำาเนิ่น่การไปแลั�วก็อ�างหลัักกฎหมายว่าอัน่นี่�แหลัะป้องกัน่ตัำว	

เพราะเหตุำว่าถึ�าไม่ป้องกัน่อย่างนี่�แลั�ว	อาจำเกิดผู้ลัร�ายแรงต่ำอตัำวใน่ภายหน่�า	หร่ออ�างว่า 

การกระทำาของประเทศ์ที�เป็น่เป้าหมายนั่�น่กระทำาอย้่	เป็น่ภัยต่ำอตัำวเอง	เพราะฉัะนั่�น่

ตัำวเองมีสิำทธิที�จำะป้องกัน่ตัำว	เช่่น่นี่�เป็น่ตำ�น่	อัน่นี่�เป็น่เร่�องของกฎหมาย

2. ข้�อำจำ�กัดิที�งศีีล่ธีรรม
	 ทีนี่�มาด้ถ่ึงเร่�องศี์ลัธรรมระหว่างประเทศ์ว่ามีหร่อไม่	ความจำริงคำาว่าความเป็น่

มนุ่ษย์นั่�น่	 มโน่ธรรมหร่อความร้�ส่ำกที�เหม่อน่ๆ	 กัน่อย้่ก็มีอย้่บ�างว่า	 สิำ�งอะไรที�สำมควร

กระทำา	 สิำ�งอะไรที�ไม่สำมควรกระทำา	 อย่างการฆ่่าคน่จำำาน่วน่มากๆ	 หร่อฆ่่าผู้้�บริสุำทธิ�	

โดยหลัักแลั�ว	ไม่ว่าหลัักอะไรทั�งนั่�น่	ไม่ว่าหลัักของศี์ลัธรรมใน่มาตำรฐาน่อัน่ใด	ก็ถ่ึอว่า

เป็น่เคร่�องที�ไม่สำมควรกระทำา	แลัะเป็น่เร่�องที�ผิู้ด	แต่ำอย่างไรก็ตำาม	ศี์ลัธรรมนั่�น่ยิ�งไกลั

ไปกว่ากฎหมาย	หมายความว่า	 รัฐเอามาเป็น่ข�อคำาน่่งน่�อยมาก	การดำาเนิ่น่น่โยบาย

ต่ำางประเทศ์ตำ่างกับการปกครอง	 ซ่ึ่�งตำ�องวัดกัน่ตำรงจำุดมุ่งหมาย	 ค่อ	 การดำารงอย้่ 

ของประเทศ์	 ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์นั่�น่	 เพ่�อที�จำะพิทักษ์แลัะส่ำงเสำริม 

ผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์	 สำ่วน่มาตำรฐาน่ของศ์ีลัธรรมนั่�น่	 สิำ�งที�ถ้ึกตำ�องตำามศี์ลัธรรม

ของคน่ๆ	หน่่�ง	อีกคน่หน่่�งอาจำจำะเห็น่ว่าไม่ถ้ึกตำ�องก็ได�	สิำ�งที�เขาเห็น่ว่าไม่ถ้ึกตำ�อง	อาจำ

จำะถ้ึกตำ�องก็ได�

	 ยกตัำวอย่างใน่ตำะวัน่ออกกลัาง	มีค่านิ่ยมใน่ทางศี์ลัธรรมอัน่หน่่�ง	ซ่ึ่�งถ่ึอว่าการ

แก�แค�น่ต่ำอผู้้�ที�กระทำาผิู้ดต่ำอตำน่ถ่ึอเป็น่สิำ�งที�ช่อบ	เป็น่สิำ�งที�พ่งกระทำา	เช่่น่นี่�เป็น่ตำ�น่	อัน่นี่�

เป็น่เพราะมาตำรฐาน่ของศี์ลัธรรมของเขาเป็น่เช่่น่นี่�	มาตำรฐาน่ของเราก็อาจำจำะแตำกต่ำาง

กับคน่อ่�น่	สิำ�งที�เห็น่ว่าถ้ึก	คน่อ่�น่ก็อาจำจำะเห็น่ว่าผิู้ดศี์ลัธรรม	สิำ�งที�คน่อ่�น่ทำา	บางทีเราก็

เห็น่ว่าไม่ถ้ึกศี์ลัธรรม	ก็อาจำเป็น่ได�	ความจำริงมีบางประเทศ์ที�อ�างว่า	น่โยบายของเขา
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เป็น่น่โยบายที�มีศี์ลัธรรม	หร่อเรียกน่โยบายของเขาว่า	น่โยบายที�เป็น่	Moralist	policy	

ยกตัำวอย่างเช่่น่	น่โยบายของสำหรัฐฯ	ใน่ช่่วงหลัังสำงครามโลักครั�งที�	1	เป็น่ตำ�น่	ถ่ึอเป็น่

น่โยบายที�มุ่งเอาอุดมคติำ	แต่ำเป็น่ความจำริงนั่�น่	ทั�งๆ	ที�ผู้้�ที�ประกาศ์น่โยบาย	แลัะเจำตำน่า

แท�จำริงใน่ส่ำวน่ล่ักนั่�น่อาจำจำะเห็น่ว่า	ศี์ลัธรรมอาจำจำะเป็น่ม้ลัฐาน่ของสัำน่ติำภาพ	แต่ำใน่ทาง

ปฏิิบัติำใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายวัน่ต่ำอวัน่	เด่อน่ต่ำอเด่อน่	ปีต่ำอปีนั่�น่	สำหรัฐฯ	ก็ยงัคงดำาเนิ่น่

แบบเน่�น่หนั่กใน่เร่�องถ่ึอผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์อย้นั่่�น่เอง	เป็น่แต่ำเพียงว่า	ประโยช่น์่

ใน่ตำอน่นั่�น่สำอดคลั�องกับหลัักที�เขาเรียกว่าเป็น่ศี์ลัธรรมตำามมาตำรฐาน่ตำะวนั่ตำกเทา่นั่�น่

เอง	โดยสำรุปแลั�ว	การคำาน่่งถ่ึงศี์ลัธรรมน่่าจำะคำาน่่งถ่ึงได�โดยไม่ขัดกับประโยช่น์่อัน่ยิ�ง

ใหญข่องประเทศ์	ควรจำะคำาน่่งก็เพราะเหตำวุ่า	การดำาเน่นิ่น่โยบายที�ขัดต่ำอศี์ลัธรรมนั่�น่	

จำะทำาให�ขัดต่ำอความร้�ส่ำกของคน่ของเราเอง	ขัดต่ำอความร้�ส่ำกของประช่ามติำของโลัก	ถึ�า

น่โยบายใดที�ขัดต่ำอความร้�ส่ำกของคน่ของเราแลั�ว	น่โยบายนั่�น่จำะไม่ได�รับการสำนั่บสำนุ่น่	

แลัะน่โยบายที�ไม่ได�รับการสำน่ับสำนุ่น่น่โยบายนั่�น่จำะได�รับความสำำาเร็จำไม่ได�	 น่โยบาย

อะไรก็ตำามถึ�าเป็น่น่โยบายที�ช่าติำอ่�น่ๆ	ไม่ยอมรับ	หร่อไม่มีผู้้�สำนั่บสำนุ่น่เลัย	น่โยบายนั่�น่

ก็จำะดำาเนิ่น่ไปให�สำำาเร็จำลุัล่ัวงไม่ได�	

	 อัน่นี่�เป็น่ข�อจำำากัดใน่ขั�น่ตำ�น่สำองประการว่า	เราคำาน่่งถ่ึงกฎหมาย	เราคำาน่่งถ่ึง

ศี์ลัธรรมอย่างไรบ�าง

ปัญหาในำการดำาเนำินำนำโย์บาย์ 
•

	 ต่ำอไปจำะกล่ัาวถ่ึงตัำวข�อจำำากัดจำริงๆ	 หร่อที�เป็น่ปัญหาจำริงๆ	 เร่�องที�สำำาคัญก็มี

อย้่หลัายเร่�อง	 จัำดเป็น่หมวดหม่้ได�ลัำาบาก	 แต่ำจำะจัำดเป็น่หัวข�อลังไปเพ่�อความสำะดวก

ใน่การอธิบาย	ดังต่ำอไปนี่�

1. ข้�อำจำ�กัดิในเร่�อำงคว�มส�ม�รถข้อำงเร�เอำง
	 ประการแรก	 ความจำำากัดใน่เร่�องความสำามารถึของเราเอง	 อัน่นี่�เป็น่เร่�องที�

สำำาคัญมาก	 ใน่แต่ำลัะเร่�องเราตำ�องคำาน่่งว่า	 ใน่เร่�องนี่�ฐาน่ะของเรากับฐาน่ะของผู้้�เป็น่

ปรปักษ์	 หร่อผู้้�ที�เราตำ�องดำาเนิ่น่น่โยบายอัน่เป็น่เป้าหมายอย้่นั่�น่	 ฐาน่ะที�ดำารงอย้่เป็น่

อยา่งไร	อยา่งสำหรัฐอเมริกาเขาอาจำเปน็่ประเทศ์ใหญ	่เราเป็น่ประเทศ์เลัก็	อำาน่าจำตำอ่รอง 
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โดยทั�วไป	 ขอเน่�น่คำาว่าโดยทั�วไป	 จำะไม่เท่ากับประเทศ์ใหญ่ซ่ึ่�งจำะมีน่ำ�าหนั่กต่ำอรอง

มากกว่าประเทศ์เล็ัก	เขาจำะถ้ึกจำำากัดโดยความสำามารถึของตำน่เองน่�อยกว่า	สำมมติำว่า	

สำหรฐัอเมรกิาดำาเนิ่น่การใน่ทางที�ขัดกับผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์ไทยใน่ทางเศ์รษฐกจิำ	

อยา่งที�ดำาเนิ่น่อย้ข่ณะนี่�กมี็บางประการ	เช่่น่	ใน่เร่�องของฟัาร์มแอกต์ำ	แลัะการทุ่มตำลัาด

ใน่เร่�องน่ำ�าตำาลั	เป็น่ตำ�น่	เราสำามารถึที�จำะตำอบโตำ�เขา	แต่ำความสำามารถึที�จำะตำอบโตำ�เขา

มีน่�อย	 ถึ�าเราตำอบโตำ�ไปแลั�วเขาตำอบโตำ�มาอีก	 ตำอบโตำ�กัน่ไปตำอบโตำ�กัน่มา	 กลัายเป็น่

สำงครามทางเศ์รษฐกจิำข่�น่	แลั�วเราจำะทำาอยา่งไรต่ำอไปอีกได�บ�าง	เราตำ�องวัดกำาลัังว่า	เรา

จำะดำาเนิ่น่การตำอบโตำ�ดีไหม	 ถึ�าทางนี่�เราป้องกัน่ผู้ลัประโยช่น์่ของเราไม่ได�ดี	 เราเล่ัอก

ผู้ลัประโยช่น์่ทางอ่�น่ดีกว่าทางตำอบโตำ�ได�ไหม	เพ่�อจำะแก�ปัญหาของเราเอง	เพราะการ

ตำอบโตำ�ไม่ใช่่วิธีการวิธีเดียวใน่ทางการดำาเนิ่น่น่โยบาย	แต่ำทั�งนี่�ทั�งนั่�น่ที�ยกตัำวอย่างให�ด้	

ก็เพ่�อให�เห็น่ว่า	อำาน่าจำของเราเองเป็น่ข�อจำำากัดใน่ตัำวของเรา	บางทีเราอย้่ใน่เม่องไทย	

เราคิดว่าเม่องไทยเรานี่�ใหญ่	 คน่อ่�น่จำะตำ�องตำามใจำเราไปทุกอย่าง	 หร่อเราดำาเนิ่น่การ

อะไร	ประเทศ์อ่�น่จำำาเป็น่ตำ�องสำนั่บสำนุ่น่การดำาเนิ่น่การของเรา	อยา่งปัญหาเร่�องกัมพ้ช่า	

พอมีคน่อ่�น่ออกเสีำยงหร่อให�ความเห็น่แตำกต่ำางไปจำากเรา	 เช่่น่	 อิน่โดนี่เซีึ่ย	 เราก็ชั่ก

จำะเค่องๆ	บอกว่า	“เอ๊ะอะไรกัน่	ทำาไมไม่เห็น่ด�วยกับเรา	ทำาไมถ่ึงพ้ดไปคน่ลัะอย่าง”	 

แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	เราก็ล่ัมน่่กไปว่า	เร่�องที�เกี�ยวกับปัญหาของอิน่โดนี่เซีึ่ยโดยเฉัพาะ	

เช่่น่	 เร่�องปัญหาของเกาะติำมอร์กิมอร่า	หร่อปัญหาอ่�น่นั่�น่	 เราเองให�ความสำน่ใจำอะไร

เขามากหร่อไม่	เราพร�อมที�จำะดำาเนิ่น่โยบายตำามอิน่โดนี่เซีึ่ยทุกอย่างหร่อไม่	บางเร่�อง

ก็จำะเข�าตำำาราว่า	“หม้ไปไก่มา”	บางเร่�องคน่อ่�น่เขาก็มีท่าทีของเขาเหม่อน่กัน่	แลั�วเรา

ก็ตำ�องคำาน่่งว่า	ความสำามารถึของเราจำริงๆ	จำะเอาเร่�องนี่�มาเป็น่เร่�องทะเลัาะเบาะแว�ง

กัน่ไหวไหม	ถึ�าทะเลัาะเบาะแว�งกัน่แลั�ว	ผู้ลัประโยช่น์่ที�ได�มากับผู้ลัประโยช่น์่ที�เสีำยไป

มากน่�อยต่ำางกัน่สัำกเท่าไร

	 อีกอย่างใน่ประช่าคมระหว่างประเทศ์	 เราเปรียบเทียบด้แลั�วว่า	 อิน่โดนี่เซีึ่ย

เป็น่ประเทศ์ใหญ่	 มีพลัเม่องถ่ึง	170	ลั�าน่คน่	ถึ�าเป็น่ตำลัาดก็เป็น่ตำลัาดที�ใหญ่	 มีที�ตัำ�ง

ทางภ้มิศ์าสำตำร์ครอบคลุัมมหาสำมุทร	 2	 ด�าน่	 ค่อ	 มหาสำมุทรแปซิึ่ฟิักแลัะมหาสำมุทร

อิน่เดีย	มีเกาะอย้ป่ระมาณ	10,000	เกาะ	หร่ออาจำจำะมากกว่านั่�น่	แต่ำลัะเกาะมีน่่าน่น่ำ�า 

ทางเศ์รษฐกิจำที�เรียกว่าเขตำเศ์รษฐกิจำจำำาเพาะออกไปอีกประมาณ	 200	 ไมล์ัทะเลั	

เพราะฉัะนั่�น่ความสำำาคัญใน่ทางยุทธศ์าสำตำร์ใน่สำายตำาของต่ำางประเทศ์นั่�น่ก็ย่อมมีอย้่
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มาก	น่อกจำากนั่�น่ใน่การทำาสำงครามยุคปัจำจุำบัน่นี่�	การป้องกัน่หร่อการต่ำอส้ำ�ใน่ระหว่าง

มหาอำาน่าจำนั่�น่	อิทธิพลัของเกาะมีมาก	ไม่เหม่อน่สำมัยก่อน่	ใน่สำมัยก่อน่นั่�น่เกาะเป็น่

จุำดล่ัอแหลัมต่ำอการที�จำะตำกเป็น่อาณานิ่คม	เพราะใน่สำมัยก่อน่มีแต่ำเฉัพาะการเดิน่เร่อ

เป็น่ส่ำวน่ใหญ่	เม่�อช่าติำตำะวัน่ตำกเริ�มทำาการเดิน่เร่อมาแสำวงหาอาณานิ่คม	ประเทศ์เกาะ

ก็เป็น่ประเทศ์แรกที�ถ้ึกเป็น่เม่องข่�น่	 เขาข่�น่ฝั่�งได�ที�ไหน่ก็เอาที�นั่�น่เป็น่อาณานิ่คม	 แต่ำ

สำมัยนี่�	เกาะเป็น่จุำดที�ป้องกัน่ได�อย่างดี	เพราะเหตุำว่าสำามารถึที�จำะป้องกัน่ได�ง่าย	การ

แทรกซ่ึ่มทำาได�ยาก	 แลัะยังมีเกาะเล็ักเกาะน่�อยที�อาจำจำะใช่�เป็น่ฐาน่ยิง	 อาจำทำาการ

เคล่ั�อน่ย�ายยุทโธปกรณ์หร่อฐาน่ที�ตัำ�งได�ง่าย	เม่�อเป็น่เช่่น่นี่�	น่ำ�าหนั่กใน่การต่ำอรองของ

ประเทศ์อิน่โดนี่เซีึ่ยย่อมมีมาก

	 เราตำ�องใช่�วิธีการอัน่อ่�น่	ใน่เม่�อเราประเมนิ่กำาลัังว่า	ความสำามารถึของเรามนี่�อย	

แต่ำถึ�าเราผู้ลัักดนั่เร่�องนี่�ให�เป็น่เร่�องแตำกหกั	ผู้ลัสำดุท�าย	ประโยช่น์่แห่งช่าตำขิองเราจำะเสำยี

ไป	เราก็จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องหาวิธีอ่�น่	เช่่น่	มานั่�งชี่�แจำงกัน่	ค่อยๆ	คุยกัน่ไป	เขาอาจำจำะไม่

เข�าใจำประเด็น่บางสิำ�งบางอย่าง	เขาอาจำจำะไม่เข�าใจำว่า	ถึ�าประเทศ์ไทยพัง	มาเลัเซีึ่ยจำะ

อย้่ได�อย่างไร	ก็ประเทศ์ไทยซ่ึ่�งมีเน่่�อที�ประมาณ	500,000	ตำารางกิโลัเมตำร	มีพลัเม่อง	

52	 ลั�าน่	 พัง	 ประเทศ์มาเลัเซีึ่ยซ่ึ่�งอย้่ทางด�าน่ปลัายจำะอย้่ได�อย่างไร	 หากมาเลัเซีึ่ย

อย้่ไม่ได�	 สิำงคโปร์จำะอย้่ได�อย่างไร	 แลัะอิน่โดนี่เซีึ่ยเองมีปัญหาเร่�องเช่่�อช่าติำ	 ศ์าสำน่า 

เผู่้าพัน่ธ์ุอย้่มาก	จำะอย้่ได�โดยปกติำหร่อ	ถึ�าค่อยๆ	คุยกัน่ไปหร่อใช่�วิธีอ่�น่กัน่ไป	เช่่น่นี่�ก็ 

อาจำจำะได�ผู้ลัดีกว่า	แต่ำอย่างไรก็ตำาม	การคำาน่่งถ่ึงความสำามารถึของเราเองว่า	ใน่ด�าน่

นี่�เรามีอย้แ่ค่ไหน่	ถึ�าด�าน่นี่�มีน่�อยก็อย่าไปคั�น่มากเกิน่ไป	ใช่�ใน่ทางด�าน่อ่�น่แทน่ซ่ึ่�งเรา

มีความสำามารถึส้ำงกว่า	

	 ความสำามารถึของเราเองมนั่วัดยาก	แม�แต่ำสิำ�งที�เป็น่ตัำวเป็น่ตำน่	เร่�องนี่�ผู้มรบัรอง

ได�	 แม�แต่ำคน่ที�อย้่ใน่วงการหากไปตำามว่า	 เรามีกำาลัังแท�จำริงขณะนี่�เท่าไร	 เรามีคน่ที�

พร�อมที�จำะรบเท่าไร	ถึ�าหากเราตำ�องการให�เสีำยสำลัะอะไรสัำกอย่าง	สำมมติำว่า	ประเทศ์ไทย

เกิดมีคดีข่�น่กับต่ำางประเทศ์	 คน่ไทยพร�อมจำะเรี�ยไรเงิน่ที�จำะออกเงิน่พอๆ	 กับค่ากฐิน่

หร่อค่าอะไรไหม	 ความพร�อมที�จำะเสีำยสำลัะมีเท่าไร	 ความสำามารถึเหล่ัานั่�น่หลัายสิำ�ง

หลัายอย่างที�ยังวัดไม่ได�	 หร่อวัดแลั�วก็ยังไม่แน่่น่อน่	 จำะเป็น่เร่�องของวัตำถุึก็ดี	 จำะเป็น่

เร่�องของคน่แลัะจิำตำใจำของคน่ก็ดี	แลัะโดยเฉัพาะอย่างยิ�งใน่เร่�องของงบประมาณ	ทุก

สิำ�งทุกอย่างเดี�ยวนี่�เป็น่เงิน่เป็น่ทองไปหมด	 ใน่สำมัยก่อน่ที�ผู้้�เขียน่ยังเล็ักๆ	 ไม่ทราบว่า	
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หลัายท่าน่จำะเกิดทัน่หร่อไม่	ข�างถึน่น่เราบางทีมทีอ่ประปา	เม่�อใครหิวน่ำ�าก็ด่งข่�น่มาได� 

ก็ทำาให�เรามีน่ำ�าด่�ม	ประช่าช่น่หร่อช่าวบ�าน่ที�กระหายน่ำ�าด่�มก็มีน่ำ�ากิน่ได�	แต่ำเดี�ยวนี่�ที�ฟัรี

อยา่งนั่�น่เก่อบจำะไมมี่แลั�ว	ทุกสิำ�งทุกอยา่งลั�วน่เปน็่เงนิ่เปน็่ทอง	การใช่�จ่ำาย	การเคลั่�อน่

ย�ายกำาลััง	การดำาเน่นิ่การใดๆ	ใช่�เงิน่ใช่�ทองทั�งนั่�น่	ปัญหาเร่�องงบประมาณ	เงิน่ทองมา

จำากไหน่	ก็มาจำากภาษีของประช่าช่น่	ภาษีจำะเสีำยได�เม่�อไหร่	ก็จำะเสีำยเม่�อคน่มีรายได� 

คน่จำะมีรายได�เม่�อคน่มีงาน่ทำา	 สำามารถึที�จำะผู้ลิัตำอะไรข่�น่ได�	 งาน่ทำาจำะมีเม่�อไร	 ก็มี

เม่�อมีน่ายจำ�าง	น่ายจำ�างจำะจำ�างเม่�อไหร่	ก็จำ�างเม่�อเศ์รษฐกิจำดี	เขาสำามารถึที�จำะทำากำาไร	

สำามารถึที�จำะประกอบกิจำการได�	ลั�วน่โยงกัน่เป็น่ล้ักโซ่ึ่ไปหมด

	 ใน่เร่�องความสำามารถึของตำน่เองนั่�น่	 ก็เป็น่ข�อจำำากัดอีกอัน่หน่่�งว่า	 เราตำ�อง

คำาน่่งอย้่เสำมอว่า	 เรามีความสำามารถึใน่เร่�องนั่�น่เร่�องนี่�เท่าไร	 ไม่เหม่อน่คน่ธรรมดา	

เราทะเลัาะเบาะแว�งกัน่บางทีคน่หน่่�งถึ�าโตำกว่าหน่่อย	คน่หน่่�งตัำวเล็ักกว่าหน่่อย	หร่อ 

เป็น่เร่�องที�เจ็ำบช่ำ�าน่ำ�าใจำมากๆ	 ตัำวเล็ักตัำวใหญ่ไม่สำำาคัญ	 โดดเข�าไปใครจำะเจ็ำบมากเจ็ำบ

น่�อยว่ากัน่ไป	 แต่ำเราเอาบ�าน่เม่องไปทำาอย่างนั่�น่ไม่ได�	 อย่างที�เคยกล่ัาวเม่�อวัน่ก่อน่

ว่า	 ตัำวเราอาจำจำะตำายได�เพ่�อศั์กดิ�ศ์รีเพ่�ออะไรก็ได�	แต่ำประเทศ์ตำายไม่ได�	ประเทศ์ตำ�อง

อย้่	บ�าน่เม่องตำ�องอย้่	ล้ักหลัาน่หร่ออนุ่ช่น่เราตำ�องอย้่ต่ำอไป	ส่ำวน่คน่นั่�น่ไม่เป็น่ไร	ชี่วิตำ

เกิดมาแลั�วก็ดับส้ำญไป	

	 อยา่งไรก็ดี	ถึ�าเราคิดว่า	ช่าติำบ�าน่เม่องเกิดมาแลั�วดับส้ำญไม่ได�	ก็คงจำะไม่ถ้ึกตำ�อง 

กับความเป็น่จำริง	 มัน่เคยดับส้ำญมาแลั�ว	 เพียงแต่ำเราไม่ตำ�องการให�ดับส้ำญ	 ไม่มีใคร

ตำ�องการที�จำะให�ช่าติำของตำน่ดับส้ำญ	บาบิโลัน่เคยเป็น่มหาอาณาจัำกร	ประเทศ์ที�ใหญ่โตำ 

ขน่าดพระอาทิตำย์ไม่เคยตำกดิน่อย่างอังกฤษ	 เดี�ยวนี่�ก็เหล่ัอมานิ่ดเดียว	 บางประเทศ์

ส้ำญหายไปจำากแผู่้น่ดิน่	อย่างอาณาจัำกรจำามปาเคยมีปรากฏิใน่แผู้น่ที�เก่าๆ	หายไปได�	 

ประเทศ์เกิดข่�น่ใหม่ได�แลัะหายไปได�	

	 ข�อคิดที�อ�างว่า	เราเป็น่ประเทศ์เอกราช่มาเป็น่พัน่ๆ	ปี	เพราะฉัะนั่�น่	เราตำ�อง

เป็น่เอกราช่ต่ำอไปนั่�น่ถ้ึกตำ�องใน่ความตัำ�งใจำ	แต่ำเราจำะคิดว่า	การที�เอกราช่มาเป็น่พัน่ๆ	ปี	 

แลั�วต่ำอไปนี่�เราจำะไม่เสีำยเอกราช่โดยเหตำุผู้ลัใน่ตำัวของมัน่เอง	 โดยเรางอม่อเท�าโดยไม่

ทำาอะไรอย่างนี่�คงจำะไม่ถ้ึก	 เพราะมีประเทศ์ที�เคยคิดอย่างนั่�น่	 แลั�วก็พังไป	 หายไป

จำากแผู้น่ที�	
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	 อยา่งมองโกเลีัย	คงได�ยนิ่ช่่�อเจำงกิสำข่าน่	กุบไลัข่าน่	อัตำติำลัา	ซ่ึ่�งออกไปตีำถ่ึงยโุรป	

ตีำถ่ึงเปอร์เซีึ่ย	ลังมาถ่ึงน่่าน่เจำ�า	ลังมาถ่ึงข�างคุน่หมิงเดี�ยวนี่�	ตีำมาจำน่ถ่ึงนี่�	ตีำจำน่กลัับบ�าน่

ไม่ได�	จำน่กระทั�งเดี�ยวนี่�พลัเม่องของมองโกเลีัยเหล่ัอเท่าไรแลั�ว	เหล่ัอ	1,500,000	คน่

เท่านั่�น่เอง	เพราะออกไปๆ	จำน่ไม่ตำ�องกลัับบ�าน่	แลัะผู้ลัสุำดท�ายก็เป็น่ประเทศ์ที�จัำดได�

ว่าตำกเป็น่เคร่อบริวารของสำหภาพโซึ่เวียตำไป	

2. ป้ัญห�ข้่�วส�ร
	 ปัญหาอัน่หน่่�งที�เราประสำบมากใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	ค่อ	ปัญหา 

เร่�องข่าวสำาร	 ข่าวเป็น่วัตำถุึดิบ	 ข่าวที�ผู้้�บรรยายเรียกว่าข่าวสำารนั่�น่ไม่ใช่่เกิดข่�น่ 

วัน่ต่ำอวัน่เฉัยๆ	แต่ำคำาว่าข่าวสำารหมายความถ่ึง	Information	โดยทั�วๆ	ไป	ทั�ง	Data	 

ทั�งข�อเท็จำจำริง	ทั�งความเคล่ั�อน่ไหว	ทั�งสำถึาน่การณ์ที�เป็น่อย้่ว่าเป็น่อย้่อย่างไร	

	 ปัญหาข่าวสำารมีอย้ห่ลัายด�าน่	อัน่ดับแรกก็ค่อ	ข่าวสำมบ้รณ์ไหม	มากไปหร่อ

น่�อยไป	ที�เราพบมากที�สุำด	ค่อ	ข่าวน่�อยไปสำำาหรับทางด�าน่เรา	ข่าวนี่�เราได�มาจำากไหน่	

โดยปกติำข่าวที�เราได�มากแลัะมีค่ามากที�สุำด	ค่อ	ข่าวจำากแหล่ังเปิด	ไม่ใช่่ข่าวจำากแหล่ัง

จำารกรรมหร่อแหล่ังปิด	อัน่นี่�ถึ�าพ้ดไป	คน่ก็น่่กว่า	แลั�วทำาไมคน่ไม่ทำาจำารกรรม	มัน่ทำา

คน่ลัะแน่ว	ทำากัน่เพ่�อความมุ่งหมายของขา่วสำารคน่ลัะอยา่ง	ที�เราใช่�เป็น่ม้ลัฐาน่ตำดัสิำน่

ใจำใน่การอ่าน่ความเคล่ั�อน่ไหวของโลักก็ดี	เราใช่�จำากข่าวเปิด	แต่ำปัญหาก็ค่อ	เม่�อเป็น่

ข่าวเปิดก็ย่อมมีอย้่มากมาย	 แลั�วเราจำะเกิดปัญหาขาดแคลัน่ได�อย่างไร	 ข�อเท็จำจำริง

เป็น่อย่างนี่�	 ข่าวเปิดนี่�ก็เปิดแต่ำเพียงบางส่ำวน่	 ค่อ	อย่างข่าวสำารที�ออกจำากสำำานั่กข่าว

ก็ดี	ใน่หนั่งส่ำอพิมพ์ก็ดี	เขามีเวลัาจำำากัด	เขามีหน่�าลังหนั่งส่ำอพิมพ์จำำากัด	แลัะน่อกจำาก

นั่�น่เขามีแว่น่ตำาสีำๆ	หน่่�งของเขาต่ำางหาก	ข่าวของสำหรัฐอมริกาจำะออกมาร้ปแบบหน่่�ง

ก็ไม่ตำา่งกัน่มากใน่บางครั�งกับข่าวที�ออกมาจำากสำำานั่กเอเอฟัพีของฝ่รั�งเศ์สำ	แต่ำ	Shade	

หร่อสีำของมัน่จำะตำา่งกัน่	หร่อข่าวที�มาจำากปกักิ�งอะไรเหลัา่นี่�	เราตำ�องน่ำามาวเิคราะหอี์ก	

เพราะฉัะนั่�น่	ที�บอกว่าบางทีข่าวมัน่น่�อยไป	ข่าวเกี�ยวกับบ�าน่ใกลั�เร่อน่เคียงของเราได�

มาไม่มาก	เพราะการดำาเนิ่น่การข่าวจำะตำ�องใช่�เงิน่ทองมากทีเดียวที�จำะจำ�างคน่ไปปฏิิบัติำ

ด�าน่การข่าว	บางประเทศ์กลั�าลังทุน่	คงเคยอ่าน่หนั่งส่ำอเร่�องการจำารกรรมที�สำหภาพ

โซึ่เวียตำส่ำงคน่ไปจำารกรรมใน่สำหรัฐอเมริกา	 บางกรณีส่ำงไปเป็น่	 10	 ปี	 ไปซ่ึ่อน่ตัำวอย้่

ใน่ร้ปอ่�น่	 ใน่ร้ปคน่ซัึ่กผู้�าบ�าง	หร่อทำาอย่างอ่�น่บ�าง	 เขากลั�าลังทุน่	 วัน่ดีค่น่ดีเขาจำะได�
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ป้อน่ข่าวที�มีค่ากลัับไปให�สำหภาพโซึ่เวียตำ	 แลัะความสำำาเร็จำของสำหภาพโซึ่เวียตำใน่ทาง

ด�าน่อาวธุหลัายอยา่ง	แลัะใน่ทางด�าน่อตุำสำาหกรรมหลัายอยา่งนั่�น่	อาศั์ยการจำารกรรม 

เป็น่หลััก	เรามักจำะมองจำารกรรมเป็น่เร่�องของจำารกรรมทางทหาร	แต่ำจำารกรรมที�ปฏิิบัติำ

กัน่ใน่ปัจำจุำบัน่นี่�เป็น่จำารกรรมทางด�าน่อุตำสำาหกรรม

	 ใน่เร่�องนี่�อาจำบอกให�ทราบได�ว่า	 กรุงเทพฯ	 ขณะนี่�เป็น่เวทีที�มีการทำางาน่ 

จำารกรรมมากที�สำุดแห่งหน่่�ง	 เพราะบ�าน่เราเป็น่เม่องเปิด	 แต่ำเขาไม่ใช่�เฉัพาะที�จำะมา

ทำาจำารกรรมเอาข่าวสำารจำากของเรา	ของเราเข�าถ่ึงได�ง่าย	อยากจำะด้บัญชี่โยกย�ายใคร

ที�ไหน่	 อ่าน่จำากหนั่งส่ำอพิมพ์ได�เลัย	 ใครจำะเป็น่ใหญ่เป็น่โตำข่�น่มาก็ไม่ตำ�องไปส่ำบ	 อ่าน่

หนั่งส่ำอรายสัำปดาห์	หร่อบางทีหนั่งส่ำอพิมพ์จำะทำาแผู้น่ภ้มิไว�ให�เสำร็จำ	กองทัพของเราแบ่ง

ออกเป็น่กี�หน่่วย	แบ่งอย่างไร	เปิด	Yellow	Pages	ก็ได�	หร่อเปิดสำมุดโทรศั์พท์ก็อาจำ

ร้�ได�ว่า	บ�าน่ใครอย้่ที�ไหน่	พวกจำะไปขว�างระเบิดเม่�อไหร่	 ง่าย	สำะดวกดี	มัน่มีอย้่ครบ	

เพราะฉัะนั่�น่	ข่าวสำารจำากเม่องไทย	พวกเราเอามาแฉักัน่เองก็มากอย้	่หากทำางาน่อย่าง 

เดียวกัน่ใน่ต่ำางประเทศ์จำะเหน่่�อยมาก	 ต่ำางกับตำอน่ที�ผู้้�เขียน่ไปอย้่รัสำเซีึ่ย	 เหน่่�อย 

มากๆ	 เลัย	 กว่าจำะได�มาสัำกชิ่�น่หน่่�ง	 ก็ได�มาจำากขี�ปากทางราช่การของเขาอีกทีหน่่�ง	

เพราะเหตุำว่าไม่มีปัญญาที�จำะไปด้	 หร่อหาข่าวอะไรใหม่ๆ	 ออกมาหรอก	 หร่อบางที

ก็ได�มาจำากคณะท้ตำอ่�น่

	 ข่าวที�จำำาเป็น่จำะตำ�องได�	 ที�ผู้้�บรรยายเรียกข่าวสำาร	 เป็น่ลัักษณะของการเก็บ

ข�อม้ลัอย่างหน่่�งที�คน่ไทยไม่ค่อยช่อบทำา	เคร่�องไม�เคร่�องม่อเรามี	แต่ำว่ามัน่ไม่สำมบ้รณ์

พอ	แลัะมีไม่แพร่หลัายพอที�เราจำะไปค�น่จำะไปหา	อัน่นี่�เป็น่ข�อที�ทำาให�บางครั�งข่าวสำาร

ของเราน่�อยไป	อาจำจำะเป็น่ข�อจำำากัดใน่ทางงบประมาณ	หร่อข�อจำำากัดใน่ทางทรัพยากร

บุคคลั	หร่อเรายังไม่เห็น่คุณค่าของข่าวสำารมากมายนั่กก็เป็น่ได�	

	 แต่ำใน่บางกรณีก็พบปัญหาอีกว่าข่าวสำารมากเกิน่ไป	อย่างสำหรัฐอเมริกา	พบ

ปัญหาเร่�องข่าวสำารมากเกิน่ไป	 บรรดาประเทศ์ใน่โลัก	 มหาประเทศ์นี่�เป็น่ประเทศ์ที�

มีกำาลัังเงิน่กำาลัังคน่มาก	ดังนั่�น่	ข่าวสำารที�เขามี	เขาจำะมีมากเหล่ัอเกิน่	แต่ำตัำวข่าวสำาร 

เองนั่�น่	ถึ�าไม่น่ำาไปใช่�ประโยช่น์่	ข่าวสำารนั่�น่ๆ	ก็เป็น่เพียงข่าวสำารเอาไว�คุยหร่อเอาไว�

เก็บ	 เราได�ยิน่อะไรมาก็เอาไว�คุย	 อย่างสำมมติำเราบอกว่า	 เราไปร้�ข่าวสำารอัน่หน่่�งว่า	

สำถึานี่วิทยุของต่ำางประเทศ์ที�ด่าทอประเทศ์ไทยอย้	่ตัำ�งอย้ต่ำำาบลันั่�น่	ประเทศ์นั่�น่	ร้�แลั�ว

ถึ�าไม่ทำาอะไร	ข่าวนั่�น่ก็ไม่มีประโยช่น์่อะไร	ถึ�าไม่ได�น่ำาเอามาใช่�ประโยช่น์่	น่อกจำากเอา



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 135

ไว�คุยว่า	 ฉััน่น่ะร้�มาว่าอย่างนั่�น่ๆ	 เอาไว�คุยกัน่ใน่งาน่ค็อกเทลั	หร่อเจำอะเพ่�อน่ฝ้่งว่าที�

นั่�น่มีอย้่ตำรงนั่�น่ๆ	ซ่ึ่�งบางทีคน่ไทยก็	Enjoy	ดี	ข่าวสำารของสำหรัฐอเมริกา	ที�เขามีมาก

เพราะหน่่วยงาน่เขามีมาก	จำะเป็น่ดาวเทียมก็ดี	 ซีึ่ไอเอก็ดี	 เอฟับีไอก็ดี	หน่่วยปฏิิบัติำ

งาน่ทางการท้ตำก็ดี	หร่อแม�แต่ำหน่่วยงาน่ที�เป็น่บริษัท	ห�างร�าน่ก็ดี	ข�อม้ลัเขามีมาก	แต่ำ

การจำะเอาข�อม้ลัเหล่ัานั่�น่ข�อไหน่มาใช่�	เอามาใช่�ใน่ลัักษณะไหน่	อัน่นี่�คอมพิวเตำอร์คิด

ไม่ออก	 การรวบรวมข�อม้ลั	 เก็บข�อม้ลันั่�น่ทำาได�	 แต่ำการที�จำะมาตัำดสิำน่ว่า	 ข�อม้ลัอัน่

ไหน่มีค่าควรจำะหยิบออกมาก่อน่	 ถ่ึงตำอน่นี่�อาจำจำะเกิดผิู้ดพลัาดได�	 การวินิ่จำฉััยตำ�อง

อาศั์ยมนุ่ษย์	 คอมพิวเตำอร์คำาน่วณ	 แต่ำการวินิ่จำฉััยนั่�น่อย้่ที�มนุ่ษย์	 เพราะฉัะนั่�น่	 การ

ที�อเมริกาออกข่าวไปว่าไทยให�การอุดหนุ่น่แก่พ่อค�าข�าวมาระยะหน่่�งตำอน่นั่�น่	 เขาถ่ึอ

เป็น่มาตำรการอัน่หน่่�ง	ซ่ึ่�งกลุ่ัมพ่อค�าข�าวใน่สำหรัฐอเมริกาเรียกร�องเป็น่ข�ออ�างว่า	ไทย

ให�การอุดหนุ่น่แก่พ่อค�าข�าว	เราตำ�องไปชี่�แจำงเสีำยแทบแย่	ซ่ึ่�งความจำริงข�อม้ลัที�เขาได�มา

มากเกิน่ไปจำน่กระทั�งคลัาดเคล่ั�อน่	 เราไม่ได�ให�เงิน่อุดหนุ่น่	 เราเรียกเก็บพรีเมียมด�วย

ซึ่ำ�าไปใน่ตำอน่นั่�น่	 ค่าส่ำงออกนั่�น่คลั�ายๆ	 ภาษีส่ำงออก	บวกค่าพรีเมียมเข�าไป	 เม่�อบวก

เข�าไปแลั�วตำ�น่ทุน่ก็ส้ำงด�วยซึ่ำ�าไป	มัน่ตำรงกัน่ข�ามกับ	Subsidy	หร่อการให�เงิน่อุดหนุ่น่	

แต่ำผู้ลัสุำดท�ายก็ได�ชี่�แจำงกัน่ไป	 หร่อแม�แต่ำเรา	 อย้่วัน่หน่่�งๆ	 ท่าน่เป็น่นั่กศ่์กษา	 หร่อ 

เป็น่อาจำารย์	ถึ�าสำมมติำว่า	ข่าวสำารเข�ามาเป็น่หนั่งส่ำอพิมพ์วัน่หน่่�ง	20	ฉับับ	ท่าน่ลัอง

อ่าน่ด้ให�ดี	บางทีเผู่้�อเขาเรียกว่า	Over-abundance	of	information	เผู่้�อได�เหม่อน่

กัน่	เพราะฉัะนั่�น่	ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย	เราจำะตำ�องหาข่าวที�มัน่พอดีๆ	ค่อ	อย่าให�เฝื่อ	

หร่อยิ�งมากเท่าไรได�ยิ�งดี	แต่ำอย่าให�ตัำวเองเฝื่อ	แต่ำถึ�าข่าวขาดแคลัน่ก็เป็น่ปัญหา	เหล่ัา

นี่�ค่อปัญหาเร่�องความมากน่�อยของข่าว

	 จำากความมากน่�อยของข่าวก็มาถ่ึงความเร็ว	ความช่�าของข่าวสำาร	ปัญหาบ�าน่

เราใน่เร่�องความช่�ามัน่มีมากทีเดียว	ท่าน่ที�เคยทำางาน่ก็จำะทราบดีวา่	เร่�องบางเร่�องที�เรา

ทำางาน่อย้่	เราใช่�เวลัาทำาจำริงๆ	ไปมากเท่าไร	แต่ำใช่�เวลัาหาแฟ้ัมมัน่หลัายชั่�วโมง	เร่�อง

ทำา	10	น่าที	อัน่นี่�ก็เกิดข่�น่	หร่อข�อม้ลับางอย่างมัน่มี	มัน่ร้�	อย่างของเก่าอย่างมีคน่ให�

ไปช่่วยหาระเบียบ	ข�อบังคับของคณะมน่ตำรีความมั�น่คงมาด้ซิึ่ว่า	มัน่มีอย้อ่ยา่งไร	เวลัา

เทปประชุ่มกัน่	ท่าน่ร้�ว่า	ที�ห�องสำมุดคงมี	แต่ำผู้้�บรรยายคิดว่าคงร่�อกัน่ทั�งวัน่	ก็อาจำจำะไม่

ได�เลัย	อัน่นี่�เป็น่เร่�องของความเร็ว	ความช่�า	แลัะน่อกจำากนั่�น่	ความเร็วช่�าของกระทรวง

ต่ำางประเทศ์เองก็ถ้ึกตำำาหนิ่บ่อยว่าออกข่าวเร่�องนี่�	 แก�ข่าวเร่�องนี่�ช่�าไม่ทัน่การณ์	 
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ความจำริงหน่่วยข่าวของเรามีอย้่หลัายหน่่วย	 ตัำ�งแต่ำกรมประมวลัราช่การแผู้่น่ดิน่	 

กรมข่าวของทุกกองทัพ	 กรมข่าวทหารบก	 กรมข่าวทหารเร่อ	 กรมข่าวทหารอากาศ์	

แลัะมีกรมประมวลัข่าวกลัางอีก	 แลัะยังมีหน่่วยงาน่ของสำภาความมั�น่คงแห่งช่าติำ	 มี

หน่่วยงาน่ข่าวอ่�น่	 ค่อ	 หน่่วยงาน่ข่าวเอกเทศ์ตำามท�องถิึ�น่	 ที�ช่�าบางทีก็เพราะเห็น่ว่า	

ข่าวมาไม่ตำรงกัน่	 คลัาดเคล่ั�อน่	 หร่อว่าสิำ�งที�กระทรวงต่ำางประเทศ์พ้ดออกไปนั่�น่จำะ

ถึอน่ค่น่ไมไ่ด�	โดยปกตำแิลั�วกระทรวงตำา่งประเทศ์นั่�น่เขาถ่ึอว่าเป็น่โฆ่ษกคน่สำดุท�ายของ

ประเทศ์	ค่อ	จำะปฏิิเสำธไม่ได�ว่าไม่ใช่่ท่าทีของประเทศ์	ถึ�าออกจำากกระทรวงต่ำางประเทศ์	

เพราะฉัะนั่�น่ข่าวบางชิ่�น่ที�ออกไปถึง่ช่�า	เพราะขา่วที�ได�มาช่�ามากอ่น่แลั�ว	ตำ�องตำรวจำสำอบ 

อัน่นี่�เป็น่เร่�องมาจำากความมากความน่�อยของข่าว	 แลั�วจ่ำงมาเร่�องความช่�าความเร็ว

ของข่าว	ก็เป็น่ปัญหาเหม่อน่กัน่

	 อีกอัน่ก็ค่อ	 ข่าวเปิดกับข่าวปิด	 บ�าน่เรานั่�น่ข่าวที�ควรจำะปิดก็ไม่ค่อยได�ปิด	

เช่่น่	ข่าวจำะทำาเร่�องใหญ่ๆแลั�วมักจำะรั�ว	ส่ำวน่ข่าวที�ไม่เห็น่จำะน่่าปิดก็ปิดกัน่	อย่างที�ใน่

กระทรวงต่ำางประเทศ์	ข่าวเกี�ยวกับน่โยบายมัน่ไม่ค่อยรั�วว่าจำะทำาอะไรๆ	แต่ำข่าวที�รั�ว	

ค่อ	 ข่าวว่าใครที�จำะได�ไปเม่องน่อกเที�ยวนี่�	 ใครจำะได�	 2	 ขั�น่	 อัน่นี่�มัน่รั�ว	 จำริงๆ	 กำาลััง

ประชุ่ม	 อ.ก.พ.	 กัน่อย้่ยังไม่ทัน่ออกจำากห�องเลัยข�างน่อกร้�หมด	 ไม่ร้�ร้�ได�อย่างไร	 คง

กำาลัังภายใน่ส้ำงมากทีเดียว	 ออกไปบางที	 อ.ก.พ.	 เดิน่ออกน่อกห�องประชุ่ม	 รายช่่�อ

พิมพ์ไว�เสำร็จำเรียบร�อยเลัย	แลัะถ้ึกตำ�องด�วย	ก็สำงสัำยกัน่ไม่ทราบว่า	ใครเอาไปบอกตำอน่

ออกไปห�องน่ำ�า	ทีนี่�มัน่บังเอิญเป็น่เร่�องที�ไม่สำำาคัญกัน่นั่กหน่าใน่เร่�องของบ�าน่เม่อง	แต่ำใน่ 

เร่�องของตัำวบุคคลัคงจำะสำำาคัญมาก	วัน่ไหน่ที�พิจำารณาแต่ำงตัำ�งโยกย�ายไปเม่องน่อก	วัน่นั่�น่ 

กระทรวงต่ำางประเทศ์จำะอย้กั่น่เงียบสำนิ่ท	ทุกคน่กิน่ข�าวใน่กระทรวงแทน่ที�จำะออกไป

แพร่งสำรรพศ์าสำตำร์	หร่อเดิน่มาทางท่าพระจัำน่ทร์	ก็อย้ค่อยฟัังกัน่เงียบ	บางอัน่แม�แต่ำ

หน่่วยราช่การเองเหม่อน่กัน่	 ข่าวที�ควรจำะบอกก็ไม่บอกถ่ึอเป็น่เร่�องลัับ	 ถึามเท่าไหร่ 

ก็ไม่บอก	เราก็ไปบังคับเขาไม่ได�	ส่ำวน่ข่าวที�ไม่ควรแถึลังกลัับไปแถึลัง	เราปิดเก่อบตำาย

อยา่งนี่�ก็มี	ภายใน่หน่่วยงาน่ของผู้้�บรรยายเองก็มี	จำากหน่่วยงาน่อ่�น่ก็มี	ลัักษณะเช่่น่นี่�

เกิดข่�น่ใน่เร่�องของการเปิดการปิดข่าว	อัน่นี่�เป็น่ปัญหาเร่�องข่าว
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3. ป้ัญห�ในเร่�อำงระบอำบป้ระช้�ธีิป้ไตัย
	 ปัญหาต่ำอไป	 ค่อ	 ปัญหาใน่เร่�องระบอบประช่าธิปไตำยของเราเอง	 เป็น่

ทั�งคุณแลัะเป็น่ทั�งปัญหาใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	 ขอกล่ัาวถ่ึงคุณของ

ระบอบประช่าธิปไตำยใน่แง่ของการต่ำางประเทศ์ก่อน่	 แน่่น่อน่เราเล่ัอกเอาระบอบ

ประช่าธิปไตำยเป็น่ระบอบที�ถ้ึกตำ�อง	 เป็น่ระบอบที�ดี	 เป็น่คุณใน่แง่ที�ว่า	 การดำาเนิ่น่

น่โยบายใดที�ประช่าช่น่สำนั่บสำนุ่น่	 น่โยบายนั่�น่จำะแข็งแกร่ง	 จำะบังเกิดผู้ลัได�ง่ายมาก	

แลัะจำะเป็น่ผู้ลัดี	จำะได�รับความสำำาเร็จำถึ�าประช่าช่น่อย้่ข�างหลััง	ตำามเสีำยงข�างมากของ

ระบอบประช่าธิปไตำย	

	 แต่ำปัญหามัน่อย้่ตำรงนี่�	 ใน่ประการแรก	 คน่ที�สำน่ใจำต่ำอปัญหาต่ำางประเทศ์มีไม่

มาก	 เพราะเป็น่เร่�องไกลัตัำว	ประการที�สำอง	คน่บางคน่คิดว่า	 ปัญหาต่ำางประเทศ์มัน่

ยากไป	เอาไว�ให�คน่ที�เป็น่นั่กศ่์กษา	เป็น่นั่กค�น่คว�า	เป็น่คร้บาอาจำารย์	เป็น่คน่ที�สำน่ใจำใน่

เร่�องแขน่งนี่�	หร่อมีอาชี่พ	หร่อพวกกระทรวงตำา่งประเทศ์ว่ากัน่ไปเถึอะ	ที�สำำาคัญที�สุำดค่อ	

ข่าวสำารต่ำางๆ	อัน่เป็น่ข�อม้ลัที�ใช่�ประกอบการวินิ่จำฉััยนั่�น่	วงการภายน่อกอย้่ใน่ฐาน่ะ

ลัำาบากมาก	 ที�จำะทราบข�อม้ลัได�ตำลัอด	หร่อได�สำมบ้รณ์	หร่อเก่อบจำะสำมบ้รณ์	 เพราะ

แม�แต่ำผู้้�ปฏิิบัติำงาน่อยา่งที�เพิ�งกล่ัาวมาข�อม้ลัใน่บางครั�งยงัขาดไป	เพราะฉัะนั่�น่	คน่น่อก

ก็ยิ�งจำะขาดใหญ่	 ความจำริงเราเห็น่ความจำำาเป็น่ที�ประช่าช่น่จำะตำ�องเข�าใจำน่โยบายต่ำาง

ประเทศ์	จำำาเป็น่ที�คร้บาอาจำารย์	วงการนั่กศ่์กษา	ส่ำ�อมวลัช่น่จำะตำ�องเข�าใจำใน่น่โยบาย

ต่ำางประเทศ์	แต่ำการที�จำะเข�าใจำจำะตำ�องมีข�อม้ลั	ทีนี่�ข�อม้ลับางอัน่	หร่อความตัำ�งใจำหร่อ

เหตุำผู้ลับางอัน่ที�ดำาเนิ่น่ไป	 เราแถึลังไปได�โดยไม่เสีำย	 เพราะเม่�อเราแถึลังออกไปนั่�น่	 

ผู้้�ฟัังไม่ได�มีเฉัพาะคน่ของเราเอง	ผู้้�ฟัังที�มีทั�งคน่ที�ไม่ใช่่มิตำร	มีคน่ต่ำางประเทศ์ที�คอยจำ�อง

เราอย้	่ใน่โลักปจัำจุำบัน่นี่�หนั่งส่ำอพิมพ์อยา่ง	บางกอกโพสต์์	หร่อ	เดอะเนช่ั่�น	กอ่็าน่กัน่ไป

ทั�วโลัก	ประเทศ์ที�สำน่ใจำประเทศ์ไทยบอกรับ	ผู้้�บรรยายเองเคยถ้ึกเรียกไปที�กระทรวง

ต่ำางประเทศ์ไปคุยเร่�องอ่�น่ตำอน่เป็น่ท้ตำที�รัสำเซีึ่ย	เป็น่เร่�องอะไรจำำาไม่ได�แลั�ว	เขาบอกว่า

ไม่ร้�ประเทศ์ไทยจำะเอาอย่างไร	เขาเองก็อ่าน่	บางกอกโพสต์์	แลัะ เดอะเนช่ั่�น มาทุก

ฉับับ	เดี�ยวก็อยา่งนั่�น่เดี�ยวก็อยา่งนี่�	ไม่ร้�จำะเอาอย่างไร	ประเทศ์ไทยจำะเอาอย่างไรกัน่แน่่	

ของเราก็เป็น่อยา่งนั่�น่	ข่าวมัน่ลังอยา่งโน่�น่บ�างอยา่งนี่�บ�าง	ผู้้�บรรยายก็ยิ�มๆ	แลั�วบอกว่า	

อัน่นี่�เป็น่กลัวธีิทำาให�ข�าศ่์กสัำบสำน่	ตำอบเปน็่	Joke	ไปเพ่�อให�เขาหัวเราะ	จำะได�หมดเร่�อง

กัน่ไป	เขาบอกว่าอ่าน่หนั่งส่ำอพิมพ์ไทยแลั�วปวดหัว	ค่อ	จัำบทิศ์ทางว่า	ไทยตำ�องการอะไร	
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จัำบไม่ได�อย่างนี่�	ขณะนี่�เขาจำะพยายามจัำบว่า	เราจำะทะเลัาะกับสำหรัฐอเมริกาไปถ่ึงจุำด

ไหน่	เขาอ่าน่ไม่ออก	เพราะถึ�าจำะด้คำาด่าทอกัน่	ก็พอสำมควรทีเดียว	ไปถ่ึงบรรพบุรุษ

กัน่บ�างแลั�ว	แต่ำว่าใน่ใจำจำริงๆ	จำะไปกัน่แค่ไหน่	ก็อ่าน่ยากเหม่อน่กัน่

	 ระบอบประช่าธิปไตำยของเรา	สำาระใน่การต่ำางประเทศ์	ค่อ	ประช่าช่น่มีสิำทธิ

ที�จำะร้�	รัฐบาลัมีหน่�าที�ที�จำะตำ�องดำาเนิ่น่ตำามมติำของประช่าช่น่	แต่ำปัญหาว่า	อะไรค่อมติำ

ของประช่าช่น่	ปัญหาว่า	ทำาอย่างไรถ่ึงจำะให�คน่ร้�โดยไม่ขัดกับผู้ลัหร่อประสิำทธิภาพที�

เราหวังใน่การดำาเน่นิ่น่โยบายต่ำางประเทศ์	อนั่นี่�เป็น่เร่�องที�อ่ดอัดมากที�สุำด	อยา่งนั่กข่าว 

มาถึาม	 ไม่ใช่่เราอยากจำะปกปิดใน่เร่�องบางอย่าง	 อยากจำะเลั่า	 เพราะตำามน่ิสัำย 

คน่ไทยก็อยากขี�คุยเหม่อน่กัน่	 อยากจำะคุยให�ฟััง	 แต่ำถึ�าคุยไปแลั�วมัน่เสีำยหาย	 ข�าศ่์ก 

จำะร้�	 หร่อคุยไปแลั�วข่าวบางอัน่	 หร่อความตัำ�งใจำบางอัน่มัน่เปิดเผู้ยไม่ได�	 ยกตัำวอย่าง 

เร่�องใน่ประเทศ์อ่�น่ดีกว่า	 จำะได�ไม่ไปกระทบกระเท่อน่คน่อ่�น่เขา	 เช่่น่	 ประเทศ์หน่่�ง

กำาลัังแสำวงหาสัำน่ติำภาพอย้่	 ใน่เหตุำการณ์ซ่ึ่�งเกิดข่�น่ที�ช่ายแดน่ของตำน่	 ใน่ใจำจำริงๆ	 นั่�น่ 

อาจำอยากจำะไม่ให�เกิดสัำน่ติำภาพก็ได�	 อยากให�สำถึาน่การณ์ดำารงอย้่อย่างนั่�น่ต่ำอไป	 ใน่

ขณะที�แสำวงหาสัำน่ติำภาพ	เพราะคิดด้แลั�วเห็น่ว่า	ถึ�าเกิดสัำน่ติำภาพ	ตัำวเองได�ประโยช่น์่

น่�อยกว่า	เพราะถึ�าหากมัน่สำงบข่�น่มา	มัน่จำะเป็น่ค่้แข่งที�สำำาคัญของเขา	เถ่ึอกัน่ไปเถ่ึอ

กัน่มาอย่างนี่�แหลัะจำะได�เพลีัย	แต่ำเราเพลีัยน่�อยกว่า	ค่อ	หมายความว่า	ถึ�าเป็น่มวยก็

ให�ส้ำ�ไปจำน่ถ่ึง	15	ยก	เราก็คงเหน่่�อยหอบเหม่อน่กัน่	แต่ำเราด้แลั�วไอ�เส่ำอนั่�น่คงลัากตัำว

ไปไม่ถ่ึง	15	ยก	อย่างนี่�ก็มี	แต่ำว่าเราจำะไปแถึลังบอกว่า	เราเล่ัน่เชิ่ง	นี่�คงไม่ได�

	 ข�อม้ลับางประการเป็น่ความลัับจำริงๆ	 บอกไม่ได�	 สำมมตำิว่าเป็น่กรณีที�

ทุน่สำำารองเงิน่ตำราต่ำางประเทศ์ของประเทศ์	ขณะหน่่�งอาจำจำะเหล่ัอเพียงเล็ักน่�อย	หร่อ

การจำัดหาบางอัน่เกิดอุปสำรรค	 เอามาบอกไม่ได�	 บอกแลั�วตำกใจำกัน่ใหญ่	 เดี�ยวน่่กว่า

ไม่มีอะไรเลัย	 ส้ำ�อะไรใครเขาไม่ได�	 อย่างนี่�เป็น่ตำ�น่	 ซ่ึ่�งความจำริงการต่ำอส้ำ�มัน่มีหลัายวิธี	

ถึ�าทางนี่�อ่อน่ก็ไปหาทางอ่�น่มาแก�ไป	 จำาระไน่หมดไม่ได�	 เพราะฉัะนั่�น่ปัญหาที�ว่าจำะ

ให�ประช่าช่น่เข�าใจำอย่างไร	เพ่�อจำะได�สำนั่บสำนุ่น่น่โยบาย	กับปัญหาที�จำำาเป็น่ตำ�องปกปิด

ใน่เร่�องบางสิำ�งบางอย่าง	 อัน่นี่�เป็น่ปัญหาใหญ่ใน่เร่�องของระบอบประช่าธิปไตำย	 เป็น่

ปัญหาที�ว่า	 เม่�อเข�าสำภาจำะตำ�องประชุ่มลัับทุกที	 สำมมติำเราคุยกัน่ใน่วงคน่ไทยด�วยกัน่	

ปิดประต้ำสัำญญากัน่	 เป็น่สัำญญาประช่าคมว่าไม่เอาไปเปิดที�ไหน่	 ไม่เอาไปบอกที�ไหน่	

ไม่ว่าใน่ลัักษณะการพิมพ์หร่ออะไรที�จำะรั�วไปถ่ึงห้คน่ต่ำางช่าติำ	 ถึ�าใน่ลัักษณะนั่�น่เล่ัา
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ให�ฟัังกัน่ได�	 เพราะฉัะนั่�น่ที�กระทรวงตำ่างประเทศ์ใน่บางครั�งที�ปฏิิบัติำกัน่อย้่	 ก็เชิ่ญ 

นั่กหนั่งส่ำอพิมพ์ที�ไว�ใจำกัน่ได�	เม่�ออยากทราบเร่�องอะไรเกี�ยวกับอาชี่พของเขา	เขาก็จำะ

รักษาสัำจำจำะทางอาชี่พเหม่อน่กัน่	ทีนี่�เอาของจำริงเป็น่	Background	เป็น่ภ้มิหลัังของ

ความร้�	จำะเล่ัาให�ฟัังว่าเป็น่เพราะอะไร	ถึ�าไม่เห็น่ด�วยก็ว่ากัน่มาตำอน่นี่�	แต่ำอย่าเพิ�งให�

ข่าวรั�วออกไปข�างน่อกก่อน่	ข่าวต่ำางๆ	ที�ได�ใน่นี่�	ขอให�เป็น่พ่�น่ความร้�ใน่การทำาความ

เข�าใจำกัน่ใน่ลัักษณะนี่�	ถึ�าหากว่า	คน่ไหน่ลัะเมิดจำริยธรรมของวิช่าชี่พของตำน่เอง	คน่

นั่�น่ก็จำะถ้ึกตัำดออกไปจำากวงการ	วงการเขาจำะจำดัการกนั่เอง	เพราะการกระทำาเช่่น่นั่�น่

ไม่ดีสำำาหรับวงการแลั�ว	ไม่ดีสำำาหรับบ�าน่เม่องด�วย	ข่าวบางชิ่�น่ซ่ึ่�งถึ�าหากว่า	เขาร้�ไต๋ำไป

ว่า	 เราคิดอย่างไร	 มัน่ก็เหม่อน่การต่ำอส้ำ�ทุกช่นิ่ด	 เหม่อน่การเล่ัน่ไพ่	 เล่ัน่กีฬาอะไรก็

แลั�วแต่ำ	มัน่ตำ�องมีกลัยุทธ์	มีแผู้น่ของตำน่เอง	แต่ำถึ�าเราไปเปิดแผู้น่นั่�น่มัน่ก็หมดกัน่	ไม่

ตำ�องเล่ัน่	อัน่นี่�เป็น่ปัญหาที�เกิดใน่ตัำวของระบอบประช่าธิปไตำยเอง	แต่ำว่าความจำำาเป็น่

ที�จำะตำ�องให�ประช่าช่น่ร้�มากที�สุำดเท่าที�จำะมากได�นั่�น่ก็มีอย้่

4. ป้ัญห�คว�มสัมพัันธี์ระหว่�งก�รเมือำงภ�ยใน
	 ปัญหาอัน่ต่ำอไปก็ค่อ	ปัญหาความสัำมพัน่ธ์ระหว่างการเม่องภายใน่ประเทศ์กับ

การเม่องต่ำางประเทศ์	อัน่นี่�บางคน่คิดว่ามัน่ไม่เกี�ยวกัน่	แต่ำความจำริงมัน่เกี�ยวกัน่มาก

ที�สำดุ	ยกตัำวอยา่งที�เห็น่ได�ช่ดัที�สำดุ	ถึ�ายามใดที�การปกครองบ�าน่เม่องของเราอย้ใ่น่ภาวะ

ที�มีเสำถีึยรภาพ	ยามนั่�น่การต่ำางประเทศ์ของเราจำะแข็ง	ผู้้�บรรยายเข�าใจำว่า	มัน่เปรียบ

เสำม่อน่หน่่�งร่างกายของคน่	ถึ�าท่าน่ผู้อมแลั�วท่าน่ไปโฆ่ษณาว่า	ร�าน่อาหารของท่าน่กิน่

อร่อยเหล่ัอเกิน่	ถึ�าท่าน่ไปยน่่ผัู้ดก๋วยเตีำ�ยวอย้	่โดยที�ท่าน่ผู้อมจำน่หนั่งหุ�มกระด้ก	สัำงขาร

ค่อเร่�องภายใน่ของตัำวท่าน่เอง	มัน่ไม่เข�ากับลัักษณะภายน่อก	ที�ท่าน่บอกว่าอาหารท่าน่

อร่อย	ท่าน่ตำ�องพุงพลุั�ยสัำกหน่่อยย่น่ผัู้ดก๋วยเตีำ�ยวอย้่	ถ่ึงมีคำาพังเพยเก่าๆ	บอกว่า	“ถึ�า

ฤๅษีอ�วน่แลัะน่ายธน่าคารผู้อม	อยา่ไปคบ”	แต่ำไม่ใช่่สำมัยนี่�	เพราะสำมยัก่อน่เขายงันิ่ยม

คน่อ�วน่กัน่อย้่	 เพราะถึ�าฤๅษีอ�วน่	 แสำดงว่าฤๅษีนั่�น่จำะตำ�องจำำาศี์ลั	 ไม่ตำ�องกิน่ไม่ตำ�องฉััน่	

แต่ำถึ�าอ�วน่นี่�ก็ใช่�ไม่ได�แลั�ว	นี่�ก็เป็น่สำำาน่วน่เปรียบเทียบเก่า	แต่ำสำำาหรับการเม่องภายใน่

ประเทศ์ที�กำาลัังพ้ดถ่ึงก็เหม่อน่กัน่	ถึ�าประเทศ์มีเสำถีึยรภาพ	ถึ�าภาวะทางสัำงคมภายใน่

ประเทศ์ดี	เป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่ดี	การต่ำางประเทศ์ก็จำะแข็งแน่่น่หน่า	แต่ำถึ�าหากว่า

ภาวะภายใน่ประเทศ์	ใน่เร่�องความเห็น่ใน่เร่�องต่ำางๆ	แตำกแยกกัน่เม่�อไหร่	ก็เป็น่ช่่อง

ที�ให�เขาแทรกเข�ามา	
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	 ขอยกตัำวอยา่งเช่่น่	เวลัาเรามีปัญหากับลัาว	เราเคยดำาเนิ่น่น่โยบายปิดพรมแดน่	

ฝ่่ายหน่่�งก็บอกว่าให�ปิดพรมแดน่	อีกฝ่่ายบอกปิดทำาไม	ขอให�เปิดพรมแดน่	เพราะจำะ

ได�ทำามาค�าขายกัน่	ต่ำางคน่ต่ำางมีเหตุำผู้ลั	แต่ำเสีำยงที�แตำกแยกกัน่อย่างนี่�	จำะมีเสีำยงกลัาง

แทรกเข�ามาแสำวงหาประโยช่น์่	ทั�งฝ่่ายที�เห็น่ว่าควรปิด	ทั�งฝ่่ายที�เห็น่ว่าควรเปิด	การ

ดำาเนิ่น่น่โยบายก็จำะเป็น่ปัญหาทีเดียวว่าจำะเอาอย่างไรกัน่แน่่	 เร่�องเปิดปิดพรมแดน่	 

พอปิดพรมแดน่ก็บ่น่	 พอเปิดพรมแดน่ก็บ่น่	 บ่น่เพราะโมโหลัาว	 ก็ทำาน่องเดียวกับ 

เร่�องค่าของเงิน่	 เม่�อเงิน่ดอลัลัาร์ข่�น่ก็ร้�ส่ำกว่าเราบ่น่มาก	ดอลัลัาร์ลัดดอกเบี�ยลัดตำอน่

นี่�ก็ชั่กจำะบ่น่กัน่บ�างเหม่อน่กัน่	

	 หร่ออย่างเร่�องการออกหนั่งส่ำอเดิน่ทางไปต่ำางประเทศ์	พอผู้้�หญิงไทยถ้ึกจัำบ

ใน่เร่�องที�ประกอบอาชี่พที�ไม่บังควรบ�าง	 หร่อผู้้�ช่ายก็มีที�ไปทำาไม่บังควร	 ก็บอกว่า

ออกพาสำปอร์ตำง่ายไป	 ควรจำะออกให�มัน่ยากข่�น่อีกนิ่ด	 พอทำายากก็บอกว่าออกยาก

ไป	คน่ธรรมดาไปขอได�ช่�า	 เดี�ยวนี่�	 5	 วัน่ก็ยังบ่น่	 ความจำริงนั่�น่ตำ�องการร้ป	ทะเบียน่

สำำามะโน่ครัวของคน่นั่�น่จำริงๆ	ตำรวจำสำอบเอกสำารว่าเป็น่ของแท�หร่อไม่	การเขียน่	การจัำด

ทำาหร่อการเข�าร้ปเล่ัม	การลังทะเบียน่ต่ำอ	มัน่ตำ�องใช่�เวลัาที�จำะดำาเนิ่น่การ	ที�ยกตัำวอยา่ง

มานี่�เพ่�อให�เห็น่ว่า	บางครั�งเขาตำ�องการอะไรบ�าง	คุณตำ�องการให�กระทรวงต่ำางประเทศ์

ออกเร็วหร่อออกช่�าล่ัะ	ออกเร็วก็ด่า	ออกช่�าก็ด่า	อัน่นี่�ก็เหม่อน่กัน่

	 อัน่นี่�หมายความวา่	บางเร่�องเป็น่เร่�องเล็ักหร่อเร่�องธรรมดา	แต่ำบางเร่�องถึ�าเกิด

จำากความแตำกแยก	ความไม่เป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่ของท่าทีภายใน่ประเทศ์	เกิดจำาก

การขาดเสำถึยีรภาพ	หร่อความระสำำ�าระสำายแลั�ว	จำะให�การดำาเนิ่น่การทางตำา่งประเทศ์

เป็น่ผู้ลัย่อมยาก	ผู้้�บรรยายเคยเป็น่ท้ตำมาหลัายประเทศ์	ถึ�ายุคไหน่ที�ประเทศ์ของเรา

มีเสำถีึยรภาพหร่อรัฐบาลัของเรามั�น่คงใน่ตำอน่นั่�น่ลัะก็	 เขารับฟัังเสีำยงเรามากทีเดียว	

ค่อ	ได�ผู้ลัมาก	จำะพ้ดจำาดำาเนิ่น่การอะไร	คน่เช่่�อถ่ึอ	แต่ำถึ�าช่่วงไหน่บ�าน่เรามีเร่�องยุ่งๆ	 

ข�างใน่	เขาไม่คอ่ยเช่่�อถ่ึออะไร	ไปพ้ดอะไรเขาก็ไม่คอ่ยยอมฟััง	อัน่นี่�มนั่เกี�ยวเน่่�องกัน่อย้่	

	 ดังที�กล่ัาวกัน่ใน่ตำอน่ตำ�น่ว่า	 สำถึาน่การณ์ภายน่อกก็อาจำจำะส่ำงผู้ลัมาถ่ึงภายใน่

ประเทศ์	ใน่ขณะเดียวกัน่	สำถึาน่การณ์ภายใน่ประเทศ์มีเสำถีึยรภาพหร่อไม่	เป็น่อัน่หน่่�ง

อัน่เดียวกัน่หร่อไม่	เร่�องนี่�ประช่าช่น่เห็น่เป็น่อย่างเดียวกัน่หร่อไม่	เป็น่เร่�องที�เกี�ยวข�อง

กัน่อย้่	อย่างปัญหาเร่�องข�าวที�เราดำาเนิ่น่การ	เริ�มจำะได�ผู้ลับ�าง	ถ่ึงจำะไม่ได�สำมบ้รณ์นั่ก	

เพราะคน่ไทยมีท่าทีเป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่ใน่เร่�องเหล่ัานี่�	 ปัญหาเร่�องกัมพ้ช่าที�มีอย้่	
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เราอาจำจำะเถีึยงกัน่บ�างว่า	ทำาไมไม่ทำาอยา่งโน่�น่อยา่งนี่�	แต่ำก็เป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่ว่า	

เราจำะยอมให�สำถึาน่การณเ์ป็น่อย้อ่ยา่งนี่�ไม่ได�	เราเห็น่พ�องกัน่	สิำ�งเหล่ัานี่�เราดำาเนิ่น่การ

ได�ผู้ลั	เพราะว่าสำถึาน่ะภายใน่ประเทศ์ของเราส่ำงผู้ลัอำาน่วย	ดังนั่�น่	ปัญหาที�จำะสำำาเร็จำ

หร่อไม่	บางครั�งก็ข่�น่อย้กั่บการดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	แต่ำบางครั�งเกิดข่�น่มาตัำ�งแต่ำ

ใน่ตัำวแลั�ว	ค่อ	ถ่ึงนั่กการท้ตำจำะเก่งอย่างไร	ถึ�าหากว่าภายใน่ประเทศ์ยำ�าแย่เต็ำมที	มัน่ก็

ดำาเนิ่น่การไม่ได�ผู้ลั

5. ป้ัญห�เร่�อำงเวล่�
	 จำากเร่�องการเม่องภายใน่ประเทศ์ก็มาถ่ึงเร่�องเวลัา	 เร่�องเวลัานี่�บางทีคน่อ่�น่

มองไม่เห็น่ว่า	 เวลัามีอย้่อย่างจำำากัด	 ความจำำากัดใน่เร่�องเวลัาเป็น่ไปใน่ลัักษณะที�ว่า	

บางเร่�องเราตำ�องตัำดสิำน่ใจำทัน่ที	บางเร่�องเรามีเวลัาเพียงไม่กี�วัน่ที�จำะตำ�องตัำดสิำน่ใจำ	การ

ตัำดสิำน่ใจำใน่ระยะเวลัาที�มีจำำากัดนั่�น่	จำะให�คดิลุัล่ัวงไปใน่ระยะเวลัาที�ยาวมากกดี็	หร่อว่า

คิดไปรอบด�าน่อย่างสำมบ้รณ์นั่�น่	คงเป็น่ไปไม่ได�	ก็พยายามคิดกัน่อย่างมากที�สุำดเท่าที�

มัน่สำมอง	กลัไก	หร่อองค์กรมีอย้่	แต่ำเวลัาที�จำำากัดมัน่รัดตัำวมาก	เร่�องที�เข�าลัักษณะหร่อ

เกี�ยวข�องกับการเม่องระหว่างประเทศ์หร่อเศ์รษฐกิจำระหว่างประเทศ์นั่�น่	มีหลัายร�อย

หลัายพัน่ลัักษณะที�เข�ามาใน่วัน่หน่่�งๆ	เข�ามาเก่อบทุกด�าน่ทุกเร่�องเต็ำมไปหมด	วนั่หน่่�งๆ	 

แต่ำลัะเร่�องจำะตำ�องตัำดสิำน่ใจำ	

	 สำมมติำว่า	ใน่เด่อน่หน่�าน่ายราชี่ฟั	คาน่ธี	น่ายกรัฐมน่ตำรีอิน่เดีย	จำะมาจำริง	อีก

ตัำ�งเด่อน่กว่า	 แต่ำการตำัดสิำน่ใจำว่า	 เขาจำะมาหร่อไม่มานั่�น่	 มัน่มีกำาหน่ดเวลัาใน่ช่่วงนั่�น่

ช่่วงนี่�	แลัะเราจำะทำาอย่างไรบ�าง	เราจำะพ้ดกัน่ถ่ึงเร่�องอะไรบ�าง	มีระยะเวลัาที�เราจำะตำ�อง

ทำาภายใน่กำาหน่ดเวลัานั่�น่	ไม่ใช่่ว่าพอมีปัญหา	เช่่น่	จำะมีแขกบ�าน่แขกเม่องมาที	เราจำะ

เจำรจำากัน่ที	เราจำะดำาเนิ่น่เร่�องกัน่ใน่ระหว่างที�มาเยอ่น่นั่�น่	ด�าน่กัมพ้ช่า	ด�าน่ปราบปราม 

ยาเสำพตำิด	 ด�าน่โจำรสำลััด	 ด�าน่ผู้้�อพยพ	 ใน่ทุกด�าน่เราตำ�องดำาเน่ิน่พร�อมกัน่ไปหมด 

ใน่ขณะเดยีวกัน่	เพราะฉัะนั่�น่การตำดัสิำน่ใจำใน่แตำล่ัะเร่�องที�เป็น่เพยีงหน่่�งใน่ร�อยแปดพนั่

เร่�องนั่�น่	มีระยะเวลัาที�จำำากัดมาก	มีทั�งเร่�องใหญ่มีทั�งเร่�องเล็ักที�จำะตำ�องตัำดสิำน่ใจำ	อัน่นี่�ก็

เป็น่ปัญหาใน่ทางปฏิิบัติำว่า	ผู้้�ที�วินิ่จำฉััยนั่�น่	จำะตำ�องร้�คุ�น่เคยกับปัญหาพอสำมควร	หร่อร้�

ภ้มิหลััง	หร่อร้�แน่วทางอะไรพอสำมควร
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	 เร่�องเวลัานี่�	 น่อกจำากเวลัาใน่การตัำดสิำน่ใจำยังมีเร่�องของเวลัาที�จำะส่ำ�อสำารให�ร้�

กัน่ด�วย	ช่่วงเวลัาที�ตำ�องเสีำยไประหว่างที�ข่าวสำารจำะมาถ่ึง	เวลัาเหล่ัานี่�เป็น่เร่�องที�แก�กัน่

ไม่ค่อยตำก	 ทั�งๆ	 ที�ขณะนี่�เรามีการส่ำ�อสำารคมน่าคมที�เร็ว	แต่ำถ่ึงกระนั่�น่ก็ไม่เร็วเท่ากับ

เหตุำการณ์ต่ำางๆ	ที�เกิดข่�น่แลัะเข�ามาพัวพัน่กับเรา	ใน่เร่�องของเวลัาก็ดี	ใน่เร่�องที�กล่ัาว

มาใน่ตำอน่ตำ�น่	ย�อน่ไปนิ่ดหน่่�ง	ค่อ	เร่�องการเปิดข่าวปิดข่าว	น่อกจำากกับส่ำ�อมวลัช่น่	กับ

ประช่าช่น่แลั�ว	แม�ใน่วงวิช่าการใน่บางครั�ง	ซ่ึ่�งใน่วงวิช่าการนี่�เราก็เห็น่ใจำ	อย่างคร้บา

อาจำารยที์�ศ่์กษา	ความจำริงมีเวลัามากแลัะก็มีข�อม้ลัที�เปิดเผู้ยมาก	มีเวลัาแลัะมีแน่วคิด	

มีพ่�น่ฐาน่ความคิดที�ล่ักซ่ึ่�ง	แลัะสำามารถึที�จำะมองเหตุำการณ์ไปข�างหน่�าได�ไกลัๆ	แต่ำส่ำวน่

ข�อม้ลับางอย่างที�ขาดอย้่ก็มีมากเหม่อน่กัน่	ค่อ	ข�อม้ลัที�ยังเปิดไม่ได�	

	 เวลัาทำาจำริงๆ	 มัน่มีเวลัา	 มีขีดจำำากัด	 มัน่ไม่ใช่่ค่อยๆ	 นั่�งคิดไป	 ค่อยๆ	 คิดไป 

เป็น่เด่อน่	แลั�วก็ออกมาเป็น่บทความสัำกอัน่หน่่�ง	มัน่ไม่ใช่่อย่างนั่�น่	บางอัน่ตำ�องทำาแค่

ห�าน่าที	 สิำบน่าทีเท่านั่�น่เอง	 ตำ�องออกให�ได�	 สำมมติำมีปัญหาข่�น่มา	 ถึ�าเราไม่แก�ภายใน่

วัน่นี่�ให�เสำร็จำสิำ�น่ก็จำะแก�ไม่ได�	 แลัะที�สำำาคัญอีกอัน่หน่่�ง	 ค่อ	 สำำาหรับผู้้�ที�ดำาเนิ่น่น่โยบาย

ไม่ใช่่เป็น่การวาดภาพจำากกระดาษขาวๆ	หมายความวา่ผู้้�ที�วาดภาพจำากกระดาษขาว	 

วาดได�ง่าย	ถึ�าฝี่ม่อดีจำะวาดคน่ก็ออกเป็น่คน่ที�สำวยงามถ้ึกตำ�องได�สัำดส่ำวน่	แต่ำสำำาหรับผู้้�ที�

ปฏิิบัติำงาน่ใน่ปัญหาดำาเนิ่น่น่โยบายจำริงๆ	นั่�น่	พ่�น่กระดาษไม่ขาวสำนิ่ท	กล่ัาวค่อ	ใน่อดีตำ

ทำากัน่มายุง่	ถึ�าเป็น่เหม่อน่กระดาษก็มีหลัายสีำเลัอะเทอะไปหมด	เขียน่เลัอะทั�งดิน่สำอ	

ทั�งหม่ก	 เป็น่ทั�ง	Marker	 ทั�งอะไรต่ำอมิอะไร	 สีำสัำน่ต่ำางๆ	 กัน่มา	คน่ที�ดำาเนิ่น่น่โยบาย 

ก็ตำ�องดำาเนิ่น่ลังบน่แผู่้น่กระดาษอัน่นั่�น่	ซ่ึ่�งบางอัน่ก็ลับได�	บางอัน่ลับไม่ได�	เม่�อลับไม่

ได�ก็ตำ�องวาดภาพหลับหลีักรอยที�ลับไม่ได�นั่�น่	เพ่�อให�เห็น่ว่า	ภาพที�ตัำววาดนี่�เป็น่ตัำวคน่	

อัน่นี่�เป็น่อีกจุำดหน่่�งซ่ึ่�งเวลัาวินิ่จำฉััยไม่ได�มองกัน่ว่า	เวลัาไปทำาจำริงๆ	แลั�วจ่ำงพบปัญหา

อะไรที�ว่า	 ตำอน่แรกพ้ดโวยวาย	 หร่อออกเสีำยงอย่างนั่�น่อย่างนี่�	 พอเข�าไปทำาเอง	 โยน่

เร่�องให�ทำาเองจำริงๆ	ก็ค่อยๆ	สำงบปากสำงบคอลังหน่่อย	เพราะเหตุำว่าไปพบของจำริง

	 แต่ำอย่างไรก็ตำาม	 วงวิช่าการนั่�น่มีประโยช่น์่มาก	 ความจำริงใน่ตำ่างประเทศ์

ได�ใช่�ประโยช่น์่จำากทางมหาวิทยาลััย	 จำากองค์การทางการศ่์กษา	 หร่อสำถึาบัน่ต่ำางๆ	

ค�น่คว�าศ่์กษาเฉัพาะเร่�อง	ซ่ึ่�งทำาได�ดีมาก	ซ่ึ่�งหน่่วยราช่การไมมี่ทางทำาได�	อย่างเขาแบง่

เป็น่หน่่วยๆ	อยา่งมหาวิทยาลััยคอร์เน่ลัล์ัเขาก็ถึนั่ดไปทางหน่่�ง	UCLA	เขาก็ค�น่คว�าไป

ทางหน่่�ง	หร่อฮึาร์วาร์ด	ก็สำน่ใจำไปใน่เร่�องหน่่�งๆ	เขาก็แข่งขัน่กัน่ใน่	Field	ต่ำางๆ	กัน่
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ไป	ใครถึนั่ดใน่ทางสำายไหน่ก็ค�น่คว�าไป	เช่่น่	ทาง	Southeast	Asia	ก็อาจำจำะมีศ้์น่ย์ที�

คอร์เน่ลัล์ั	อย่างนี่�เป็น่ตำ�น่	การศ่์กษาเหล่ัานี่�รัฐบาลัได�น่ำามาใช่�ประโยช่น์่	เพราะฉัะนั่�น่	

จ่ำงคิดว่าความสำัมพัน่ธ์ระหว่างรัฐกับสำถึาบัน่การศ่์กษา	 ทั�งใน่ร้ปของการตำิดต่ำอ	 ใน่

ร้ปของการให�งบประมาณสำนั่บสำนุ่น่	 ใน่ร้ปของการให�กำาลัังใจำ	 การรับร้�บทบาทมีอย้่

มาก	เพราะข�อได�เปรียบของคร้บาอาจำารย์มีอย้่มาก	ข�อได�เปรียบที�ว่าก็ค่อ	ระยะเวลัา 

ที�ตัำวเองมีอย้ม่าก	ความคิดที�สุำขุม	เพราะเหตุำไม่ได�ถ้ึกเร่งรัดทางเวลัา	

	 แต่ำสำำาหรับคน่ปฏิิบัติำงาน่	 ตำ�องทำางาน่ตัำ�งแต่ำเช่�าจำน่เย็น่	 ตำ�องวิ�งรอก	 เฉัพาะถึ�า

เป็น่ผู้้�ใหญ่แลั�ว	 ไม่ใช่่แต่ำงาน่เฉัพาะเฉัยๆ	ตำ�องเสีำยเวลัาให�กับคน่ไปวิ�งเตำ�น่	 ขอไปเม่อง

น่อกมั�ง	 ขอโน่่น่	 ขอนี่�	 มาบอกว่าไปอย่้ที�โน่่น่ล้ักเรียน่หนั่งส่ำอไม่ได�มั�ง	 หร่อขอให�ทำา

หนั่งส่ำอเดิน่ทาง	จำะไปข่�น่มาวัน่สำองวัน่บ�าง	 มัน่ตำ�องใช่�เวลัา	แลั�วแบบไทยๆ	จำะไม่รับ

ก็ไม่ได�	 คน่ร้�จัำกกัน่มาตำ�องตำ�อน่รับ	 จำน่บางครั�งหาเวลัาเข�าห�องน่ำ�าไม่ได�	 แต่ำถึ�าเป็น่คร้

อาจำารย์นั่�น่มีเวลัามากกว่า	 เราอาจำจำะได�ผู้ลัประโยช่น์่จำากความคิดที�สำงบล่ักซ่ึ่�งของ

อาจำารย์มาก	เพราะฉัะนั่�น่	ถึ�าร่วมม่อกัน่ใน่ลัักษณะนี่�ผู้มคิดว่าก็น่่าจำะเป็น่ประโยช่น์่	

6. ป้ัญห�ในเร่�อำงข้อำงเหตัุผู้ล่
	 จำากเร่�องของเวลัาก็มาถ่ึงเร่�องของเหตุำผู้ลั	 เร่�องของเหตุำผู้ลัเป็น่เร่�องของสิำ�งที�

เรียกว่าตัำวบุคคลั	น่โยบายต่ำางๆ	เป็น่เร่�องของคน่	คน่เปน็่คน่กำาหน่ดน่โยบาย	น่โยบาย

เขียน่ว่าอย่างไร	คน่เป็น่ผู้้�ปฏิิบัติำ	ถึ�าหากว่า	คน่ที�ดำาเนิ่น่การเป็น่คน่ที�มีคุณภาพ	เป็น่

คน่ที�มีสุำขภาพจิำตำสุำขภาพทางปญัญาที�สำมบ้รณ์	น่โยบายนั่�น่ก็ออกมาดหีน่่อย	แต่ำว่าคน่

เกิดมาไม่เหม่อน่กัน่	 เพราะฉัะนั่�น่น่โยบายต่ำางประเทศ์ใน่บางอัน่จ่ำงเป็น่น่โยบายที�จำะ

สำะท�อน่ถึง่บุคลิักของบุคคลัด�วย	สิำ�งนี่�ทำาให�เราจำำาเป็น่ที�จำะตำ�องศ่์กษาถึง่บุคลิักของบุคคลั

ของต่ำางประเทศ์	ที�มีส่ำวน่กำาหน่ดน่โยบายที�ส่ำงผู้ลัต่ำอประเทศ์ของเราด�วย	เช่่น่	ถึ�าเรา

จำะศ่์กษาน่โยบายของอิน่เดียที�มีต่ำอประเทศ์ไทย	โดยไม่คำาน่่ง	ไม่ศ่์กษาถ่ึงอุปนิ่สัำยใจำคอ

แลัะแน่วคิดของราชี่ฟั	คาน่ธี	ใน่ขณะนี่�คงเป็น่ไปไม่ได�	เราจำะศ่์กษาถ่ึงเร่�องน่โยบายของ

รัสำเซีึ่ยว่า	เขาจำะเอาอย่างไรแน่่ใน่เร่�องนั่�น่เร่�องนี่�	โดยไม่คำาน่่งถ่ึงตัำวบุคลิักตัำวบุคคลัของ

น่ายกอร์บาช่อฟั	ใน่ขณะนี่�คงเป็น่ไปไม่ได�	สำำาหรับคน่บางคน่ก็เป็น่ปัญหาเหม่อน่กัน่	เรา

ก็พยายามที�จำะหาข�อม้ลัเท่าที�จำะมีได�	เป็น่หน่�าที�ของผู้้�ที�คิดถ่ึงเร่�องการต่ำางประเทศ์ว่า

จำะตำ�องร้�ว่าคน่อ่�น่เขาคิดอย่างไร	 เขาดำาเนิ่น่การอย่างไร	 ซ่ึ่�งทั�งนี่�ทั�งนั่�น่ก็อาศั์ยข�อคิดที�

เลัยไปถ่ึงว่า	บุคลิักของบุคคลันั่�น่เป็น่อย่างไร



การทููตและการระหว่่างประเทูศ144

	 อีกนั่ยหน่่�ง	 ค่อ	 ไม่ใช่่ว่าคน่ทุกคน่มีเหตุำผู้ลั	บางทีก็อาจำจำะมี	แต่ำมีเหตุำผู้ลัของ

เขา	 จ่ำงไม่เหม่อน่กับเหตุำผู้ลั	 เป็น่ไปตำามหลัักคณิตำศ์าสำตำร์	หร่อตำามหลัักตำรรกศ์าสำตำร์

แลั�ว	ถึ�าเข�าเคร่�องคอมพิวเตำอร์แลั�วก็จำะออกมาตำามนั่�น่	แต่ำจำริงๆ	แลั�วไม่เป็น่อย่างนั่�น่	

เราดำาเนิ่น่การอย่างนี่�	 ถึ�ามนุ่ษย์ธรรมดาตำอบโตำ�อย่างนี่�	 แต่ำเขากลัับไม่ตำอบโตำ�อย่างนี่�	

แต่ำมาอีกนั่ยหน่่�ง	ก็อาจำจำะเป็น่ได�เพราะเป็น่เร่�องของตัำวบุคคลั	ตัำวบุคคลันั่�น่บางครั�งมี

เหตุำผู้ลับางครั�งไม่มีเหตุำผู้ลั	แลัะของที�มีเหตุำผู้ลัอาจำจำะไม่ใช่่ของจำริงก็ได�	 ของจำริงส่ำวน่

ใหญ่มีเหตุำผู้ลั	แต่ำของที�มีเหตุำผู้ลัอาจำจำะไม่ใช่่ของจำริงก็ได�	ตัำวอย่างเช่่น่	ใน่น่วนิ่ยายนั่�น่

ผู้้�ผู้้กเร่�องอาจำจำะมีเหตุำผู้ลั	แต่ำว่าไม่ใช่่เร่�องจำริงก็ได�	แต่ำเร่�องที�เป็น่จำริงๆ	สำำาหรับมนุ่ษย์

เราก็ดี	สำำาหรับสัำงคมระหว่างประเทศ์ก็ดี	แลัะสัำงคมของเราเองก็ดี	บางเร่�องไม่มีเหตุำผู้ลั	

การกระทำาของตำัวเราเองใน่บางครั�ง	 เราปฏิิบัติำอะไรไปเรายังไม่ค่อยมีเหตุำผู้ลั	 บางที

เดิน่	 ไปอยากจำะซ่ึ่�อของ	 มีสำตำางค์อย้่นิ่ดเดียวใน่กระเป๋า	 เกิดคัน่ม่อข่�น่มาอยากจำะได�	

พอซ่ึ่�อไปแลั�วไปถ่ึงบ�าน่	 ถึามตัำวเองว่าซ่ึ่�อมาทำาไม	 ตัำวเองยังสำงสัำยเหตุำผู้ลัของตัำวเอง	

เพราะฉัะนั่�น่	การดำาเนิ่น่การใน่เร่�องที�เกี�ยวกับคน่	ที�จำะวินิ่จำฉััยอะไรบางครั�งก็มีเหตุำผู้ลั	 

บางครั�งไม่มีเหตุำผู้ลั	 แต่ำโดยที�น่โยบายนั่�น่เกี�ยวข�องอย้่กับคน่	 เร่�องของคน่จ่ำงเป็น่ 

เร่�องหน่่�งที�จำะตำ�องคำาน่่งถ่ึงใน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย	 แลัะอาจำจำะเป็น่สิำ�งที�ทำาให�เราคิด

คลัาดเคล่ั�อน่ได�ใน่บางโอกาสำ

	 น่อกจำากสิำ�งที�เกี�ยวกับตัำวบุคคลั	ซ่ึ่�งพาดพิงไปถ่ึงเร่�องเหตุำผู้ลัแลั�ว	มีเร่�องของสิำ�ง

ที�ไม่ร้�แลัะไม่คิดว่าจำะเกิด	 มัน่ก็เกิด	หร่อเป็น่การบังเอิญ	ของบางอย่างบังเอิญได�	 ใน่

ชี่วิตำประจำำาวัน่ของเราก็มีเร่�องการบังเอิญใน่เร่�องที�เราไม่เคยคิด	ชี่วิตำระหว่างประเทศ์

ก็เหม่อน่กัน่	คน่ที�ไม่เคยเป็น่ปัญหากัน่ก็เป็น่ปัญหา	คน่ที�เคยเป็น่ปัญหากัน่กลัับดีข่�น่	

หร่อว่าเร่�องเหล่ัานั่�น่	 เขาเป็น่ศั์ตำร้กัน่	 แต่ำทำาไมไปรวมกัน่ได�	 ใน่บางเร่�องเขาไม่ตำกลัง

กัน่	แต่ำใน่บางเร่�องตำกลังกัน่ได�	สิำ�งเหล่ัานี่�ที�เราไม่คาดคิด	อาจำมีได�	อย่างใน่ขณะนี่�	เรา

ก็เดาไม่ถ้ึกว่า	จีำน่กับรัสำเซีึ่ย	ซ่ึ่�งพยายามจำะหัน่หน่�าเข�าหากัน่	จำะไปได�ไกลัแค่ไหน่	สิำ�ง

เหล่ัานี่�เราได�แต่ำเพียงคาดคะเน่	ซ่ึ่�งการคาดคะเน่ก็ค่อการคาดคะเน่	จำะหมายความว่า	

มัน่จำะเปน็่ไปตำามนั่�น่ตำลัอดเวลัาคงเปน็่ไปไม่ได�	แลั�วก็สิำ�งที�ยาก	ค่อ	การดำาเนิ่น่น่โยบาย

เป็น่การกำาหน่ดทิศ์ทางที�เราจำะดำาเนิ่น่ใน่อน่าคตำ	 ใน่เม่�อเราไม่สำามารถึจำะด้ล้ักแก�วได�

แบบหมอด้ยิปซีึ่	แม�แต่ำช่าติำที�มีคอมพิวเตำอร์	สำามารถึไปถ่ึงโลักพระจัำน่ทร์ใน่อวกาศ์	ได�	

นั่�น่	ยังไม่สำามารถึที�จำะคำาน่วณอะไรได�ถ้ึกตำ�อง	ใน่เร่�องที�เกี�ยวกับการเม่อง	สำำาหรับเรานี่� 
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ก็ตำ�องใช่�ความคิดที�หนั่กพอสำมควร	แลัะโดยเฉัพาะประเทศ์เล็ักๆ	 นั่�น่	 ความจำำาเป็น่ที�

ตำ�องพ่�งสำติำปัญญา	พ่�งความระแวดระวังนั่�น่มีอย้ม่าก	แลัะจำะตำ�องคำาน่่งไว�เสำมอว่า	สิำ�งที�

เราไม่ร้�ยงัมีอีกมาก	สิำ�งที�ไม่คาดคิดอาจำจำะเกิดข่�น่	การบังเอิญอาจำจำะเกิดข่�น่	ผู้ลัเม่�อเรา

คิดอย่างนี่�แลั�วค่ออะไร	ก็ค่อเราตำ�องเปิดช่่อง	ตำ�องทำาให�น่โยบายของเรายด่หยุ่น่	มีทาง

หนี่ทีไล่ั	แลัะเล่ัอกเอาหน่ทางที�เราตำ�องใช่�ตำ�น่ทุน่หร่อออกแรงน่�อยที�สุำดให�ได�ผู้ลัมากที�สุำด	

เหม่อน่เรามีกำาลัังน่�อย	 มีความสำามารถึน่�อย	 เราตำ�องใช่�วิธีการเข�าช่่วย	 เร่�องวิธีการนี่� 

เราได�กล่ัาวมาบ�างแลั�ว	 แลั�วก็ที�เขาใช่�ๆ	 กัน่ใน่ปัจำจุำบัน่	 มีอย่างไรจำะพ้ดใน่คราวหน่�า	 

ซ่ึ่�งให�ช่่�อว่า	มิติำใหม่ใน่การเม่องระหว่างประเทศ์	ว่ามัน่มีอะไรบ�าง

	 จำากเร่�องว่า	 ความไม่ร้�หร่อสิำ�งที�ไม่คาดคิดอาจำจำะเกิดข่�น่	 การบังเอิญอาจำจำะ

เกิดข่�น่นั่�น่	 ก็มาถ่ึงเร่�องความเกี�ยวพัน่ระหว่างเร่�องต่ำางๆ	อัน่นี่�เป็น่เร่�องความเป็น่จำริง

ใน่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์	ค่อ	คน่เราบางทีมองปัญหา	มักจำะมองปัญหาเดียว

เป็น่หลััก	 สำน่ใจำปัญหาอะไรก็มองปัญหาเดียว	 เช่่น่	 เรามีปัญหาเร่�องการขายข�าวกับ 

สำหรัฐฯ	 ก็มองปัญหาเดียว	 หมายความว่าเร่�องข�าวจำะจำัดการกับสำหรัฐฯ	 อย่างไรดี	 

ถึ�ามองปัญหากว�างออกไปหน่่อยว่า	เราจำะแก�ปัญหาทางด�าน่ของเราอย่างไรด�วย	เรา

จำะปรับปรุงคุณภาพข�าว	หร่อลัดปริมาณการผู้ลิัตำ	หร่อไปหาสำมัครพรรคพวก	หร่อหา

ตำลัาดใหม่อย่างไร	หร่อไม่	ก็เป็น่อีกวิธีหน่่�ง	

	 แต่ำอัน่นี่�	สำมมตำว่ิา	เร่�องข�าวที�เรามอีย้กั่บสำหรฐัอเมรกิา	หร่อเร่�องน่ำ�าตำาลัที�เรามี

อย้่กับสำหรัฐอเมริกา	ก็มีเร่�องที�เราไปเกี�ยวข�องกับงาน่อ่�น่เขาด�วย	เช่่น่	เราจำำาเป็น่ที�จำะ

ตำ�องไปชั่กช่วน่เพ่�อน่ฝ้่ง	ออสำเตำรเลีัย	หร่อประเทศ์ผู้้�ผู้ลิัตำอ่�น่มาช่่วยเรา	อัน่นี่�ก็เกี�ยวข�อง

กับเขาด�วย	 ปัญหาเร่�องน่ำ�าตำาลัก็เกี�ยวข�องไปถ่ึงจีำน่	 เพราะเหตุำว่าสำหรัฐอเมริกาขาย

น่ำ�าตำาลัให�จีำน่ใน่ราคาที�ตำำ�ามาก	เราจำะไปบีบให�สำหรัฐอเมริกาขายใน่ราคาส้ำง	เพ่�อราคา

ตำลัาดโลักจำะได�ส้ำง	เราตำ�องคิดว่า	จีำน่เขาจำะโกรธไหมใน่เร่�องเหล่ัานี่�	อยา่งเร่�องอ�อยหร่อ

เร่�องน่ำ�าตำาลันั่�น่	 เราก็ตำ�องด้ว่า	 ปัญหาเร่�องน่ำ�าตำาลันั่�น่	 ปัญหาที�แท�จำริงของเรา	 มัน่

ค่อปัญหาอะไร	 ปัญหาราคาน่ำ�าตำาลั	 หร่อปัญหาราคาอ�อย	 หร่อว่าขณะนี่�เราตำ�องคิด

ว่า	ส่ำวน่สัำดของความช่่วยเหล่ัอนั่�น่	เกษตำรกรเราช่่วยไปเท่าไร	ช่าวน่าเราช่่วยไปเท่าไร	

อ�อยเราช่่วยไปเท่าไร	ส่ำวน่สัำดนั่�น่เราควรคิดคำาน่่งว่าเป็น่อย่างไร	แลัะเคยให�ใน่ร้ปของ

เงิน่สำด	มีการมอบเช็่คเงิน่สำดไป	

	 ที�ยกตัำวอย่างนี่�	เพ่�อเปรียบเทียบให�เห็น่กับการให�ความช่่วยเหล่ัอของประเทศ์
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อ่�น่ที�ให�กับประเทศ์ไทย	ว่าตำามความร้�ส่ำกของผู้้�บรรยาย	ประเทศ์เราไม่ได�คิดคำาน่วณ

อย่างที�ต่ำางประเทศ์เขาให�ความช่่วยเหล่ัอ	 ต่ำางประเทศ์เขาช่่วยเหล่ัอใน่ฐาน่ะที�เป็น่

เคร่�องม่อใน่ทางการเม่อง	ใน่ทางการเม่องจำริงๆ	แลั�วไม่มีการทำาบุญ	ไม่ให�ฟัรี	เขาให�

เขาก็ตำ�องเอาอะไรไปผู้้กไว�	 เขาตำ�องได�รับประโยช่น์่ด�วย	 ไม่มีทางตำรงก็ทางอ�อม	 เช่่น่	

การให�เงิน่ก้�	 แต่ำเงิน่ก้�นั่�น่ตำ�องเอาไปซ่ึ่�อของจำากประเทศ์ของเขา	 เช่่น่นี่�เป็น่ตำ�น่	 ให�ทุน่

การศ่์กษา	แต่ำให�ทุน่การศ่์กษาไปศ่์กษาวชิ่าหร่อด้ตำามแน่วทางประเทศ์ของเขา	เป็น่ตำ�น่	

	 ความแปลักของโลักขณะนี่�มีอย้เ่ก่อบทุกหน่ทุกแห่ง	ยกตัำวอย่างให�ด้ได�อีกอัน่ก็

ค่อว่า	ใน่ขณะนี่�แปลักที�ว่า	ประเทศ์ที�เรียกตำน่เองวา่เป็น่ประเทศ์เสำร	ีมีระบบเศ์รษฐกจิำ

แบบประเทศ์เสำรี	 กำาลัังพยายามที�จำะกีดกัน่การค�า	 ส่ำวน่ประเทศ์ที�เรียกว่าสัำงคมนิ่ยม	

เช่่น่	 รัสำเซีึ่ย	 หร่อจีำน่	 ซ่ึ่�งหมายความว่าจำะไม่ยอมค�าขายกับใคร	 กลัับแสำวงหาการค�า	

กลัับเปิดการค�า	มัน่แปลัก	ลัองไปถึามใครด้ว่าตำอบได�ไหมว่า	ทำาไมถ่ึงเป็น่แบบนั่�น่	ตำ�น่

ตำำารับการค�าแบบปล่ัอยเสำรีก็ดี	มาจำากอเมริกา	มาจำากประเทศ์ตำะวัน่ตำกนี่�แหลัะ	แต่ำ

ตัำวนั่กกีดกัน่การค�าเสำรี	(Protectionists)	ที�เกิดข่�น่ขณะนี่�ก็เกิดจำากประเทศ์ตำะวัน่ตำก	

เกิดจำากสำหรัฐฯ	ส่ำวน่ลััทธิที�ว่าเขาผู้้กขาดภายใน่ประเทศ์ของเขา	เป็น่ระบอบสัำงคมนิ่ยม	

เป็น่ระบอบคอมมิวนิ่สำต์ำ	ก็พยายามผู่้อน่คลัาย	เติำ�งเสีำ�ยวผิู้งก็น่ำาระบบ	4	ทัน่สำมัยมาใช่�	

กอร์บาช่อฟัก็ทำาท่าจำะเลีัยน่แบบใน่ขณะนี่�	 ค่อ	 หัน่มาสำน่ใจำเร่�องการค�าการขายกับ

ประเทศ์อ่�น่ด�วย	อัน่นี่�ก็เป็น่เร่�องที�แปลัก

	 ความเกี�ยวพัน่ระหว่างเร่�องๆ	หน่่�ง	ร้�ส่ำกจำะได�พ้ดกัน่ไปบ�างแลั�ว	สำมมติำว่า	เราจำะ

แก�ปัญหาเร่�องกัมพ้ช่า	เราคิดว่า	ถึ�าเราตำกลังกับเวียดน่ามได�	ปัญหาจำะหมดไป	ความ

จำริง	 มัน่เกี�ยวพัน่กัน่อย้่มาก	 ปัญหากัมพ้ช่าปัญหาเดียวเกี�ยวพัน่กับโลักเก่อบทั�งโลัก	

เกี�ยวพัน่กับจีำน่	กับรัสำเซีึ่ย	กับสำหรัฐฯ	เราดำาเนิ่น่การอย่างหน่่�งอย่างใด	จำะตำ�องกระทบ

กระเท่อน่ไปถ่ึงผู้้�ที�เกี�ยวพัน่อย้่ด�วยเสำมอใน่เร่�องเหล่ัานั่�น่	ทำาน่องเดียวกัน่	การดำาเนิ่น่

การของประเทศ์หน่่�งประเทศ์ใดเหลั่านั่�น่	 ใน่ปัญหานี่�ก็ย่อมส่ำงผู้ลักระทบกระเท่อน่

มาถ่ึงเราด�วย	ปัญหาไม่ได�มีอย้เ่ฉัพาะเร่�องเดียวกับคน่นั่�น่คน่นี่�เท่านั่�น่เอง	แต่ำส่ำงผู้ลัไป

ถ่ึงทางอ่�น่ด�วย	อัน่นี่�ก็เป็น่เร่�องที�ว่า	เวลัาเรากำาหน่ดน่โยบาย	เวลัาเราดำาเนิ่น่น่โยบาย	

จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องด้คำาว่า	 Implication	 ค่อ	 มัน่แตำกร้ปแตำกดอกกัน่ออกไปอย่างไร	ถึ�า

เราแก�ปัญหาอัน่นี่�แลั�ว	เกิดปัญหาใหม่ข่�น่	ที�ยากแลัะร�ายแรงกว่า	เราไม่แก�อัน่นี่�จำะไม่

ดีกว่าหร่อ	หร่อหาวิธีอ่�น่ไม่ดีกว่าหร่อ	เพราะปัญหามัน่เกี�ยวโยงกัน่อย้่หลัายด�าน่	อัน่
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นี่�เป็น่ลัักษณะของการต่ำางประเทศ์	มัน่เป็น่อย่างนั่�น่เอง

	 ปัญหาใน่ทางปฏิิบัติำอีกอัน่หน่่�งซ่ึ่�งเป็น่ปัญหาประจำำาก็ค่อ	ปัญหาการประสำาน่

งาน่ระหว่างหน่่วยงาน่ของรัฐที�จำะปฏิิบัตำติำามน่โยบาย	ประเทศ์ไทยคงจำะมีน่กักฎหมาย	

นั่กปกครองอย้ม่ากหน่่อย	เพราะฉัะนั่�น่มักจำะมีเร่�องที�เรียกว่าหวงแหน่เขตำอำาน่าจำ	ว่ากัน่

เหม่อน่เขตำอำาน่าจำศ์าลั	แดน่ใครแดน่มัน่	เร่�องของกระทรวงพาณชิ่ยค์น่อ่�น่อยา่ไปเกี�ยว	

เร่�องของกระทรวงการตำา่งประเทศ์คน่อ่�น่ก็อย่าเข�าไปยุง่	หร่อเร่�องกระทรวงคมน่าคม

คน่อ่�น่ก็อย่าเข�าไปแทรกแซึ่ง	มักจำะร้�ส่ำกอยา่งนั่�น่อย้บ่�าง	ค่อ	ใน่แต่ำลัะกระทรวงของตำน่

นั่�น่	เจำ�ากระทรวงเป็น่ใหญ่	

	 ใน่การดำาเนิ่น่การด�าน่น่โยบายต่ำางประเทศ์นั่�น่	อยา่งที�ได�กล่ัาวแลั�วว่า	เราตำ�อง

ดำาเนิ่น่การหลัายทิศ์หลัายทางพร�อมกัน่ไป	การใช่�เคร่�องม่อตำ�องใช่�หลัายอยา่ง	เคร่�องม่อ

เศ์รษฐกิจำ	เคร่�องม่อการท้ตำ	แม�เคร่�องม่อการท้ตำเองก็ไม่ได�หมายความว่ามีแต่ำกระทรวง

ต่ำางประเทศ์ที�จำะทำางาน่การท้ตำ	 กระทรวงอ่�น่ก็ทำาด�วยใน่บางแง่ใน่บางขณะ	 เราตำ�อง

ใช่�เคร่�องม่อใน่ทางประช่าสัำมพัน่ธ์	 เราตำ�องใช่�เคร่�องม่อใน่ทางกำาลััง	 ใน่บางครั�งไม่ได�

ใช่�กำาลัังโดยตำรง	แต่ำเป็น่การใช่�กำาลัังใน่ทางสำนั่บสำนุ่น่	เรามีเคร่�องม่ออย้่หลัายอัน่	การ

ใช่�เคร่�องม่อเหล่ัานั่�น่จำะตำ�องประสำาน่กัน่	จ่ำงจำะเป็น่น่โยบายที�มีประสิำทธิภาพ	

	 จำริงๆ	 แลั�ว	 เพราะความใจำแคบ	 มองทรรศ์น่ะแคบ	 เห็น่แต่ำว่าหน่่วยงาน่ของ

ตัำวเองนั่�น่	ค่อ	ศ้์น่ย์ของจัำกรวาลั	แลัะก็ทำาให�ขาดการประสำาน่งาน่กัน่ไป	ต่ำางคน่ต่ำางก็

ดำาเนิ่น่ตำามที�ตำน่เห็น่ว่าสำอดคลั�องกับน่โยบายของกระทรวงของตำวั	หร่อหน่่วยงาน่ของ

ตัำว	ภาษาอังกฤษเรียกว่า	Parochialism	ค่อ	เห็น่ความสำำาคัญเฉัพาะใน่วงกรอบที�ตำน่

สัำงกัดอย้่เท่านั่�น่เอง	อัน่นี่�ก็เป็น่ปัญหา	ซ่ึ่�งใน่ขณะนั่�น่ก็ได�มีการแก�ไขไปมากแลั�ว	เรียก

ได�ว่า	 การประสำาน่งาน่เป็น่ไปได�ด�วยดีมากยิ�งข่�น่	 โดยเฉัพาะจำะเห็น่ว่า	 ขณะนี่�อย่าง

กระทรวงต่ำางประเทศ์ได�รับเอาเร่�องเศ์รษฐกิจำมาทำามากมายทีเดียว	ซ่ึ่�งเป็น่หน่่วยกลัาง

ที�จำะประสำาน่งาน่ก่อน่ที�จำะไปเจำรจำา	หร่อไปพ้ดจำา	หร่อไปดำาเนิ่น่การกับต่ำางประเทศ์	

แลัะก็ใน่ทางกระทรวงอ่�น่ๆ	เหม่อน่กัน่	ได�ช่่วยดำาเนิ่น่การใน่ทางด�าน่การท้ตำใน่หลัาย

ลัักษณะ	เช่่น่	ส่ำงผู้้�แทน่ไปเยี�ยมเยยีน่	หร่อไปเจำรจำาเร่�องต่ำางๆ	เป็น่การประสำาน่งาน่กัน่	

	 สิำ�งที�เราอยากเห็น่	ค่อ	การประสำาน่งาน่ที�ใกลั�ชิ่ดแลัะมีประสิำทธิภาพยิ�งกว่านี่�	 

อัน่นี่�ที�ยกมาให�ฟัังไม่ได�เป็น่การวิพากษ์วิจำารณ์	แต่ำเป็น่การวิเคราะห์ให�เห็น่ว่า	ปัญหา

ใน่เวลัาทำางาน่จำริงๆ	มัน่มีอย้อ่ย่างนี่�	แลัะท่าน่คิดก็ลัองคิดด้ว่า	มัน่มีปัญหาอย้อ่ย่างนี่�	
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ถึ�าหากวัน่หน่่�งวัน่ใดได�มีโอกาสำได�เข�าไปปฏิิบัติำงาน่ใน่ลัักษณะหน่่�งลัักษณะใด	 ก็อาจำ

จัำบเอาอัน่หน่่�งอัน่ใดออกมาแก�ปัญหาเหล่ัานี่�	การมองภาพจำะได�กว�าง	

	 สุำดท�ายของบทต่ำอไปเป็น่บทเร่�องที�เกี�ยวกับการเม่องระหว่างประเทศ์	 จำะว่า

ถ่ึงเร่�องมิติำใหม่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	ว่าร้ปแบบใหม่ๆ	เป็น่อย่างไร	มีอะไรอย้่

บ�าง	แลั�วใน่ภาค	2	จำะเป็น่เร่�องการท้ตำโดยตำรง
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มิติใหม่ 
ในการุเมืองรุะหว่่างปรุะเทูศ์

07

บรรยายวัน่ที�	17	กัน่ยายน่	2529
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	 เม่�อกล่ัาวถ่ึงมิติำใหม่	 ก็แสำดงว่ามีมิติำเก่าอย้่แลั�ว	 มิติำเก่านั่�น่เป็น่อย่างไรใน่

การเม่องระหว่างประเทศ์	 เราได�กล่ัาวมาแลั�วตัำ�งแต่ำตำ�น่	 จำะว่าด�วยเร่�องการกำาหน่ด

น่โยบายก็ดี	 การปฏิิบัติำตำามน่โยบายก็ดี	 เกี�ยวกับประสิำทธิภาพของน่โยบาย	 หร่อ

ปัญหาใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายก็ดี	 อีกทั�งยังได�กล่ัาวใน่ตำอน่ตำ�น่ถ่ึงธรรมช่าติำหร่อสำภาวะ

ของการเม่องระหว่างประเทศ์	แลัะหลัักแกน่ของการเม่องระหว่างประเทศ์ว่า	แต่ำลัะ

ประเทศ์คิดอย่างไรนั่�น่	 เหล่ัานี่�เป็น่การเม่องที�ดำาเนิ่น่มาตำามแบบ	Classic	 ตำามแบบ

ที�ดำาเนิ่น่กัน่แบบรัฐต่ำอรัฐ	 แลัะเป็น่ลัักษณะการคิดที�เป็น่พ่�น่ฐาน่	 ถ่ึงขณะนี่�ก็คิดการ

คำาน่วณโดยอาศ์ยัหลัักการคดิคำาน่วณเช่่น่นั่�น่	แต่ำสำถึาน่การณที์�ได�เกิดข่�น่มา	โดยเฉัพาะ

อยา่งยิ�งตัำ�งแต่ำหลัังสำงครามโลักครั�งที�	2	เป็น่ตำ�น่มา	การเม่องระหว่างประเทศ์ได�มีร้ปโฉัม

ใหม่ๆ	เพิ�มเติำมเกิดข่�น่	มีร้ปแบบแลัะมีปัญหาต่ำางๆ	ที�เพิ�มเติำมข่�น่จำากการเม่องแบบที�

มิติใหม่ 
ในการุเมืองรุะหว่่างปรุะเทูศ์
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เคยเป็น่มาใน่อดีตำ	 ร้ปแบบที�ผิู้ดแผู้กไป	 ตำลัอดจำน่ทางปฏิิบัติำแลัะการดำาเนิ่น่การทาง 

การเม่องที�แตำกต่ำางกัน่ออกไปนั่�น่	 มีอย้่หลัายลัักษณะ	 ซ่ึ่�งผู้้�ที�สำน่ใจำการเม่องระหว่าง

ประเทศ์	 ก็น่่าที�จำะสำน่ใจำ	 แลัะถึ�าจำะลัะเลัยความเป็น่จำริงใน่การเม่องระหว่างประเทศ์

เช่่น่นั่�น่เสีำย	คงจำะขาดความครบถึ�วน่ไป

การเปล่�ย์นำการดำาเนำินำการจำากรัฐต่อรัฐเป็นำกล้่มต่อกล้่ม 
•

	 มิติำใหม่อัน่แรกที�จำะกล่ัาว	ค่อ	ความแตำกตำา่งที�มีจำากการดำาเนิ่น่การทางการเม่อง 

ระหว่างประเทศ์	 ซ่ึ่�งเคยมีแต่ำเดิมใน่ลัักษณะรัฐต่ำอรัฐ	 มาเป็น่การดำาเนิ่น่การระหว่าง

กลุ่ัมต่ำอกลุ่ัม	 การดำาเนิ่น่การทางการเม่องระหว่างรัฐต่ำอรัฐยังคงมีอย้่	 แลัะยังคงเป็น่ 

พ่�น่ฐาน่ของการเม่องระหว่างประเทศ์	 การเม่องระหว่างกลุ่ัมต่ำอกลุ่ัมนั่�น่เป็น่

ปรากฏิการณ์ที�แพร่หลัายใน่ยุคปัจำจุำบัน่นี่�	

	 แต่ำเดิมมานั่�น่ก็เคยรวมกลุ่ัมกัน่บ�างเหม่อน่กัน่	ก่อน่สำงครามโลักครั�งที�	2	แต่ำเป็น่

ไปใน่ลัักษณะของพัน่ธมิตำร	เพ่�อที�จำะดำาเนิ่น่การหร่อมีวัตำถุึประสำงค์โดยเฉัพาะเจำาะจำง	

ชั่�วครั�งชั่�วคราว	ตำามวิถีึการที�เรียกว่า	“ดุลัแห่งอำาน่าจำ”	เพราะใน่สำมัยนั่�น่เช่่�อว่า	การ

ที�จำะปล่ัอยให�ประเทศ์หน่่�งประเทศ์ใดมีอำาน่าจำมากเกิน่ไป	จำะเป็น่การทำาให�เกิดภัยกับ 

ประเทศ์อ่�น่ๆ	เพราะประเทศ์ที�มีอำาน่าจำมากอาจำจำะใช่�อำาน่าจำนั่�น่ไปบบีบังคับ	ข่มข่้	หร่อ

ขยายอทิธิพลัออกไปยงัประเทศ์อ่�น่	วิธีแก�โดยใช่�หน่ทางดุลัแห่งอำาน่าจำ	หร่อ	Balance	

of	Power	นั่�น่	ก็ค่อ	ผู้้�ที�มีอำาน่าจำน่�อยกว่าก็จำะไปแสำวงหาพัน่ธมิตำร	ร่วมม่อกับประเทศ์

อ่�น่	 เพ่�อให�เกิดมีอำาน่าจำมากข่�น่	 เป็น่ศ้์น่ย์ถ่ึวงกับอำาน่าจำของประเทศ์ที�มีอำาน่าจำมาก	

แลัะถึ�าหากว่า	 ผู้้�ใดมีอำาน่าจำมากเป็น่ประเทศ์ใหญ่ข่�น่มาใหม่	 การรวมกลุ่ัมก็อาจำจำะ

เปลีั�ยน่แปลัง	 โดยคน่ที�อย่้ใน่กลุ่ัมนี่�อาจำจำะเปลีั�ยน่แปลังไปอย้่ใน่กลุ่ัมอ่�น่	 เพ่�อจำะถ่ึวง

คน่มีอำาน่าจำใหม่ก็ได�	ลัักษณะจำะเป็น่การเคล่ั�อน่ไหวอย้เ่ช่่น่นี่�	

	 แต่ำว่าหลัังสำงครามโลักครั�งที�	2	มานี่�	ปรากฏิการณ์ที�เห็น่ชั่ดอัน่หน่่�ง	ค่อ	การตัำ�ง

กลุ่ัม	ใน่ครั�งแรกก็เป็น่กลุ่ัมที�เรียกว่า	Bloc	ที�เราคุ�น่ห้กัน่	ค่อ	ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำกับค่าย

โลักเสำรี	ผู้ลัของการตัำ�งกลุ่ัมใน่ขณะนั่�น่	ทำาให�การเม่องซ่ึ่�งเพิ�งผู่้าน่พ�น่จำากสำงครามโลัก

มา	 เป็น่สำงครามที�ได�ทำาความส้ำญเสีำยให�แก่โลักอย่างมาก	 ได�ต่ำอส้ำ�กัน่	 มีการใช่�อาวุธ

นิ่วเคลีัยร์ด�วยใน่ขั�น่สุำดท�าย	แลัะช่วิีตำมนุ่ษยไ์ด�ส้ำญเสำยีไปมาก	เพราะฉัะนั่�น่การรวมกลุ่ัม
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ใน่ชั่�น่แรกเปน็่การรวมกลุ่ัมกัน่โดยพ่�น่ฐาน่ของอดุมการณ	์หมายความวา่ประเทศ์ฝ่่าย

คอมมิวนิ่สำต์ำนั่�น่	ก็รวมกัน่อย้ก่ลุ่ัมหน่่�งเป็น่ฝ่่ายหน่่�ง	ส่ำวน่ประเทศ์ที�ไม่ใช่่คอมมิวนิ่สำต์ำ	ที�

เรียกตำน่เองว่าค่ายโลักเสำรีนั่�น่	ได�รวมตัำวกัน่อีกกลุ่ัมหน่่�ง	ต่ำอตำ�าน่การขยายอิทธิพลัของ

กลุ่ัมคอมมิวนิ่สำต์ำ	ใน่ลัักษณะเช่่น่นั่�น่ก็ประจัำน่หน่�ากัน่	การประจัำน่หน่�านั่�น่ไม่ตำ�องการ

ให�เกิดสำงครามโลักข่�น่มาอีกครั�งหน่่�ง	 อัน่ที�จำะทำาให�ส้ำญเสีำย	 ค่อ	ไม่ตำ�องการมีสำงคราม

อาวุธ	แต่ำเกิดสิำ�งที�เรียกว่าสำงครามเย็น่	หร่อ	Cold	war	

	 ที�เรียกว่าสำงครามเย็น่นั่�น่	หมายถ่ึงการขับเคี�ยว	แข่งขัน่	แลัะทำาลัายฝ่่ายตำรง

ข�าม	 โดยใช่�เคร่�องม่อทุกช่นิ่ด	 ยกเว�น่การใช่�กำาลััง	 เพราะฉัะนั่�น่จ่ำงดำาเนิ่น่การทางท้ตำ

เพ่�อจำะบั�น่ทอน่อำาน่าจำของอีกฝ่่ายหน่่�ง	 ศั์กดิ�ศ์รีของอีกฝ่่ายหน่่�ง	 ใช่�เคร่�องม่อใน่ทาง 

การประช่าสัำมพัน่ธ์	ทางจิำตำวิทยา	การบ่อน่ทำาลัาย	แลัะใช่�เคร่�องม่อใน่ทางเศ์รษฐกิจำ

ด�วย	ตำามแต่ำโอกาสำจำะพ่งมี	

	 สำถึาน่การณ์เช่่น่นี่�ได�เป็น่มาตัำ�งแต่ำหลัังสำงครามโลัก	 ถ่ึงเวลัานี่�เก่อบ	15	 ปี	 ใน่

ลัักษณะนั่�น่	 ใน่สำภาวะเช่่น่นั่�น่	 ประเทศ์เล็ักๆ	 อย้่ใน่ฐาน่ะลัำาบากมาก	 เพราะเหตุำ

ว่าประเทศ์ใหญ่เองก็ถ่ึอว่า	 ความเป็น่กลัางนั่�น่ไม่มี	 ถึ�าไม่ใช่่เพ่�อน่กัน่ก็ตำ�องเป็น่ศั์ตำร้	

เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่ประเทศ์เล็ักๆ	 ก็วางตัำวลัำาบากว่าจำะเข�าทางค่ายไหน่	 ถึ�าเข�าทางค่าย

คอมมิวนิ่สำต์ำก็ตำ�องเป็น่ศั์ตำร้กับค่ายโลักเสำรี	แลัะแน่่น่อน่	ถึ�าอย้่ทางค่ายโลักเสำรี	ก็ตำ�อง

เป็น่เป้าหมายของฝ่่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	การที�อย้โ่ดดเดี�ยวใน่ขณะนั่�น่	ก็จำะถ้ึกกระหน่ำ�าจำาก

ทั�ง	2	ฝ่่าย

คำว่ามแตกแย์กในำแต่ละกล้่ม 
•

	 แต่ำต่ำอมาเหตุำการณ์เกิดเปลีั�ยน่แปลังไป	 มิติำอัน่ใหม่เกิดซึ่�อน่ข่�น่มา	 ค่อ	ความ

แตำกแยกใน่แตำล่ัะกลุ่ัม	ความแตำกแยกใน่ครั�งแรกได�เกิดข่�น่พร�อมกนั่	ทั�งใน่กลุ่ัมที�เรียก

ว่ากลุ่ัมโลักเสำรีเอง	แลัะใน่กลุ่ัมคอมมิวนิ่สำต์ำ	รวมทั�งได�เกิดกลุ่ัมใหม่ข่�น่มาด�วย	ซ่ึ่�งเรียก

ว่ากลุ่ัมไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใด	แต่ำความจำริงนั่�น่ฝั่กใฝ่่	แต่ำช่่�อของเขาไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใด	

	 สำำาหรับทางด�าน่กลุ่ัมคอมมิวนิ่สำต์ำได�ใช่�กำาลัังของประเทศ์คอมมิวนิ่สำต์ำที�เป็น่

ประเทศ์อภิมหาอำาน่าจำต่ำอประเทศ์คอมมิวนิ่สำต์ำที�มีกำาลัังด�อยกว่า	 คงยังจำำาเหตุำการณ์

ที�เกิดใน่ประเทศ์ฮัึงการีกัน่ได�	 ที�เกิดข่�น่ใน่เช็่กโกสำโลัวะเกีย	 ใน่โปแลัน่ด์	 ซ่ึ่�งสำหภาพ
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โซึ่เวียตำได�ใช่�กำาลัังเพ่�อที�จำะไปรกัษาสิำ�งที�เรียกว่าความเปน็่อัน่หน่่�งอัน่เดยีวของระบอบ

คอมมิวนิ่สำต์ำไว�	แลัะลััทธิเดียวกัน่นี่�ได�ถ้ึกน่ำามาใช่�ใน่เอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�ใน่ปัจำจุำบัน่

ด�วย	โดยเวียดน่ามเองก็ถ่ึอว่าประเทศ์คอมมิวนิ่สำต์ำที�เล็ักกว่า	เช่่น่	ลัาว	แลัะกัมพ้ช่านั่�น่	

สำมควรที�จำะอย้ใ่น่การด้แลัปกป้องคุ�มครอง	อย้ใ่น่อาณติัำทางการเม่องของตำน่	เม่�อด่�อด่ง

หร่อไม่ยอมรับสำภาวะอัน่นั่�น่เกิดข่�น่	ก็ตำ�องเล่ัน่งาน่กัน่แม�จำะด�วยกำาลััง	

	 ความแตำกแยกที�สำาหัสำที�เกิดข่�น่ใน่ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	ค่อ	ความแตำกแยกระหว่าง

รัสำเซีึ่ยกับจีำน่คอมมิวนิ่สำต์ำ	ซ่ึ่�งเริ�มปรากฏิข่�น่ตัำ�งแต่ำราวๆ	ช่่วงปลัายทศ์วรรษ	1950	แลัะ

มาแจำ�งชั่ดข่�น่ตัำ�งแต่ำปี	1960	เป็น่ตำ�น่มา	ความแตำกแยกอัน่นี่�ได�ส่ำงผู้ลัสำะท�อน่ใหญ่หลัวง	

ไม่แต่ำสำำาหรับวงการของประเทศ์คอมมิวนิ่สำต์ำเท่านั่�น่	 แต่ำสำำาหรับวงการเม่องระหว่าง

ประเทศ์ทั�วไปด�วย	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�งใน่เร่�องความแตำกแยกระหว่างจีำน่กับสำหภาพ

โซึ่เวียตำ	ความแตำกแยกอัน่นั่�น่เกิดข่�น่โดยเหตุำผู้ลัหลัายประการ	 เหตุำผู้ลัโดยธรรมช่าติำ

ประการหน่่�งที�ว่า	สิำ�งที�ใหญ่ๆ	ด�วยกัน่	การที�จำะข่มให�คน่ที�ใหญ่ด�วยกัน่อย้ใ่ตำ�อีกคน่หน่่�ง

นั่�น่คงจำะลัำาบาก	 คงจำะได�รับการต่ำอตำ�าน่	 ประการที�สำอง	 ความร้�ส่ำกใน่เร่�องช่าติำนิ่ยม

อัน่เป็น่หลัักเกณฑ์์อัน่หน่่�งของการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่ยังมีอิทธิพลัอย้่	 ตัำวอย่าง

ที�เกิดข่�น่จำากการกระทำาของโซึ่เวียตำต่ำอเช็่กโกสำโลัวะเกีย	 ต่ำอฮัึงการี	 แลัะต่ำอโปแลัน่ด์

นั่�น่	 เป็น่สิำ�งที�จีำน่ยอมรับไม่ได�	น่อกจำากนั่�น่ยังมีความเป็น่มาใน่ประวัติำศ์าสำตำร์ระหว่าง

จีำน่กับรัสำเซีึ่ยที�ยังขมข่�น่กัน่อย้่	 ประเทศ์ทั�งสำองมีพรมแดน่ทางบกที�ติำดต่ำอกัน่อย้่ยาว

ที�สุำดใน่โลัก	ติำดต่ำอกัน่มาตัำ�งแต่ำใน่ทางตำอน่เหน่่อ	ด�าน่มองโกเลีัย	มาจำน่ถ่ึงด�าน่ซิึ่น่เกียง	

ลังมาจำน่ถ่ึงด�าน่ที�ติำดต่ำอกับอิน่เดีย	 พรมแดน่เหล่ัานั่�น่	 รัสำเซีึ่ยแลัะจีำน่ได�ตำกลังกัน่ใน่

สำมัยที�พระเจำ�าซึ่าร์มีอำาน่าจำ	แลัะจีำน่กำาลัังอย้ใ่น่ภาวะปั�น่ป่วน่	จีำน่ร้�ส่ำกว่ามีสำน่ธิสัำญญา

เขตำแดน่หลัายอัน่ซ่ึ่�งไม่เป็น่ธรรม	 ความขมข่�น่ของจีำน่มีอย่้ตำลัอดเวลัาจำากสำัญญาที�ไม่

เป็น่ธรรมประการหน่่�ง	 แลัะอีกอัน่หน่่�งนั่�น่	 ความร้�ส่ำกของจีำน่ยังเห็น่ว่า	 ดิน่แดน่ของ

ตำน่ถ้ึกแบ่งแยกออกไป	 มีนั่กการเม่องท่าน่หน่่�งเคยเล่ัาฟัังว่า	 ใน่การไปพบปะกับผู้้�น่ำา

จีำน่ครั�งหน่่�งนั่�น่	 ท่าน่ตัำ�งปัญหาถึามว่า	 โดยที�พลัเม่องจีำน่ขณะนี่�มีถ่ึง	 1,000	 กว่าลั�าน่

แลั�ว	จำะทำาอย่างไรต่ำอไป	จำะไปอย้่กัน่ที�ไหน่	คน่เกิดออกมาเร่�อยๆ	จำะไปอย้่กัน่ที�ไหน่	

จำะมีปัญหาเร่�องที�ดิน่	ที�อย้่	ที�ทำากิน่กัน่อย่างไร	ก็ได�รับคำาตำอบจำากผู้้�น่ำาจีำน่ท่าน่หน่่�งว่า

ไม่กังวลัอะไรมาก	 ก็ทางเหน่่อไงล่ัะ	 นั่กการเม่องผู้้�นั่�น่วิเคราะห์ว่า	 จีำน่คงจำะมองไปที�

ไซึ่บีเรียหร่อซิึ่น่เกียง	ว่ายังเป็น่ที�ที�พอจำะระบายคน่ได�	
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	 สำำาหรับสำหภาพโซึ่เวียตำนั่�น่	 เดิมทีเดียวมีเม่องหลัวงตำอน่ที�ตัำ�งประเทศ์นั่�น่อย้่ที�

เม่องเคียฟั	อย้่ทางทิศ์ตำะวัน่ตำก	ต่ำอมาก็ค่อมอสำโก	เม่�อราว	ค.ศ์.	1300	เดี�ยวนี่�	ค.ศ์.	

1982	ก็เก่อบ	700	ปีมาแลั�ว	ตำอน่นั่�น่เป็น่เพียงน่คร	Grand	Principality	of	Moscow	

แต่ำการขยายอาณาเขตำได�เพิ�มออกมาๆ	ถึดถึอยแต่ำเพียงช่่วงหน่่�ง	ค่อ	ช่่วงที�เจำงกิสำข่าน่

แลัะมองโกลัตีำบุกเข�าไปจำน่ถ่ึงยุโรป	แลัะตัำ�งแต่ำราวประมาณ	ค.ศ์.	1300	รัสำเซีึ่ยก็ก้�ค่น่

มาได�	จำากนั่�น่การขยายอำาน่าจำออกมาทางตำะวัน่ออกเร่�อยมา	ข�ามภ้เขาอ้ราลัออกมา

จำน่ถ่ึงไซึ่บีเรีย	ออกมาจำน่ถ่ึงวลัาดีวอสำตำอค	ออกมาจำน่กระทั�งขณะนี่�ที�แหลัมคัมชั่ตำกา	

ถึ�าด้แผู้น่ที�จำะเห็น่ว่าอย่้ห่างจำากพรมแดน่สำหรัฐฯ	เพียง	7	กิโลัเมตำรเท่านั่�น่เอง	ถึ�าเราไม่

ได�ด้แผู้น่ที�เราจำะมองไม่เห็น่ว่า	2	ประเทศ์ห่างกัน่	7	กิโลัเมตำร	ค่อ	จำากเกาะอัน่สุำดท�าย

ของอะแลัสำกา	กับเกาะอัน่สุำดท�ายของสำหภาพโซึ่เวียตำที�คัมซัึ่ตำกา

	 เราพ้ดกัน่ถ่ึงเร่�องความแตำกแยกที�ใน่กลุ่ัมของคอมมวินิ่สำต์ำ	ได�เกิดข่�น่โดยเหตำผุู้ลั

หลัายประการ	 เหตุำผู้ลัทางประวัติำศ์าสำตำร์	 เหตุำผู้ลัทางอุดมการณ์	แลัะยังมีเหตุำการณ์

ระหว่างการปฏิิวัติำของจีำน่	ความจำริงแลั�ว	สำหภาพโซึ่เวียตำได�เข�าข�างจีำน่คณะช่าติำตำลัอด

มา	 ท้ตำโซึ่เวียตำเป็น่ท้ตำคน่สุำดท�ายที�ออกจำากกรุงน่าน่กิง	 ใน่ขณะที�จีำน่คณะช่าติำแพ�ผู่้น่

แผู่้น่ดิน่ใหญ่ใน่	 ค.ศ์.	 1949	 รัสำเซีึ่ยก็หัน่กลัับมารับรองเหมาเจ๋ำอตุำง	 เหมาเจ๋ำอตุำงร้�ส่ำก

ว่าตำน่เองถ้ึกกีดกัน่ตำลัอดเวลัา	ไม่ให�ข่�น่มามีอำาน่าจำ	ความขมข่�น่อัน่นี่�ของจีำน่ก็มีอย้่ว่า	

สำหภาพโซึ่เวียตำคิดอย่างไรกับตำน่แน่่จำริงๆ	ต่ำอมาใน่ช่่วงเก่อบจำะถ่ึง	ค.ศ์.	1960	นั่�น่	ทาง

จีำน่นั่�น่ก็มีข่าวกรองผู่้าน่มาถ่ึงจีำน่บอกว่า	 หัวรบ	 หมายความว่า	 หัวนิ่วเคลีัยร์แลัะหัว

จำรวดใน่สำหภาพโซึ่เวียตำที�มุ่งไปทางตำะวัน่ตำก	หมายความว่ามุ่งไปทางยุโรปนั่�น่จำำาน่วน่

หน่่�ง	แต่ำส่ำวน่ใหญ่	จีำน่เป็น่เป้า	ทั�งหมดทั�งหลัายความขัดแย�งต่ำางๆ	ซ่ึ่�งจีำน่ร้�ส่ำกว่าจำะคิด

ไม่ซ่ึ่�อกัน่	 ก็ทำาให�เกิดความแตำกแยกกัน่ข่�น่	 ซ่ึ่�งเป็น่การแตำกแยกใน่ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	

ความแตำกแยกยังคงมีอย้ใ่น่ระดับที�ไม่โผู้ล่ัออกมาเป็น่จุำดเด่อดใน่บรรดาประเทศ์ยุโรป

ตำะวัน่ออก	ประเทศ์เหล่ัานั่�น่เกรงกลััวสำหภาพโซึ่เวียตำ	แต่ำตำน่เองไม่มีอำาน่าจำพอที�จำะลุัก

ข่�น่ต่ำอตำ�าน่	คงมีประเทศ์อย่างยโ้กสำลัาเวียบ�าง	แต่ำก็ออกไปได�ใน่วงจำำากัด	ค่อ	ไม่ถ่ึงกับ

เป็น่ปฏิิปักษ์กับโซึ่เวียตำ	แต่ำขณะนี่�ความเคล่ั�อน่ไหวของมิติำการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่	

เริ�มเปลีั�ยน่ไปใน่ทางที�ว่าสำหภาพโซึ่เวียตำกับจีำน่กำาลัังจำะแสำวงความคลีั�คลัายใน่ความ

สัำมพัน่ธ์ระหว่างกัน่	 ซ่ึ่�งสิำ�งเหล่ัานี่�จำะส่ำงผู้ลัถ่ึงการเม่องระหว่างประเทศ์อย่างแน่่น่อน่	
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ซ่ึ่�งเราเองกก็ำาลัังวิเคราะห	์แลัะเรามขี�อวิเคราะหข์องเรา	แลัะมองภาพไปข�างหน่�าด�วย

เช่่น่กัน่	อัน่นั่�น่เป็น่ทางค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ

	 ทีนี่�มาด้ทางด�าน่ของที�เรียกว่าโลักเสำรี	 คำาว่าโลักเสำรีขณะนี่�ด้เหม่อน่จำะเป็น่

คำาโบราณไปแลั�ว	 คำานี่�เคยมีความหมายแต่ำเดี�ยวนี่�ไม่มี	 ยุโรปกับอเมริกาก็ขัดแย�งกัน่	

ขัดแย�งกัน่แม�แต่ำองค์การซีึ่โตำ�	ค่อ	เรียกว่าเกิดข่�น่มาก่อน่น่าโตำ�อีก	ขัดแย�งกัน่ทั�งใน่ทาง

เศ์รษฐกิจำ	แลัะใน่ทางการเม่อง	อย่างฝ่รั�งเศ์สำก็ถ่ึอว่าเขาดำาเนิ่น่น่โยบายอิสำระ	 เขาไม่

เข�าร่วมใน่กิจำการหลัายอัน่ที�สำหรัฐฯ	เป็น่ผู้้�น่ำา	บทบาทใน่ฐาน่ะผู้้�น่ำาของสำหรัฐฯ	ก็ลัด

ถึอยลังไป	ใน่ฐาน่ะพัน่ธมิตำรที�เช่่�อถ่ึอได�	ก็ลัดน่�อยไป	เม่�อทั�งสำองฝ่่ายแตำกแยกอย่างนี่�

เกิดข่�น่ใน่กลุ่ัมหร่อใน่ค่ายของตัำวเช่่น่นี่�	ประกอบกับการมีมหาอำาน่าจำใหม่เกิดข่�น่	ค่อ	

จีำน่	ก็ทำาให�การเม่องระหว่างประเทศ์ใน่ปัจำจุำบัน่	อย่างน่�อยที�สุำดก็จำะมีมิติำเป็น่สำามเสำ�า	

การเม่องใหม่เป็น่มิติำสำามเสำ�า	โดยไม่นั่บเสำ�ายอ่ยลังมา	เช่่น่	ญี�ปุ่น่	หร่อประเทศ์ใน่ยุโรป	

แลัะกลุ่ัมประเทศ์อ่�น่

	 น่อกจำากนั่�น่	 ยังมีกลุ่ัมเกิดข่�น่ที�เรียกว่า	 Non-aligned	 ค่อ	 ไม่ฝั่กใฝ่่ฝ่่ายใด	

บทบาทของกลุ่ัมนี่�ใน่ตำอน่ตำ�น่ก็มีมากพอสำมควร	 ใน่ฐาน่ะที�ไม่พยายามที�จำะไปผู้้กมัด

ตัำวเองใน่ทางสัำญญาพัน่ธมิตำรกับทั�งฝ่่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	แลัะฝ่่ายค่ายประช่าธิปไตำยหร่อ

ค่ายโลักเสำรี	แต่ำว่าใน่ทางปฏิิบัติำนั่�น่	โดยที�อดีตำของตำน่มีความขมข่�น่กับลััทธิอาณานิ่คม

ของประเทศ์ตำะวนั่ตำก	กเ็ลัยมีบทบาทช่ดัไปใน่ทางตำอ่ตำ�าน่ประเทศ์กลุ่ัมตำะวัน่ตำก	อนั่นี่�

เป็น่ปรากฏิการณ์อัน่หน่่�ง	ปรากฏิการณ์ต่ำอไป	ค่อ	ปัญหาเร่�องความต่ำงเครียดระหว่าง

ตำะวัน่ตำกกับตำะวัน่ออก	 โลักขณะนี่�แบ่งกัน่เป็น่ฝ่่ายตำะวัน่ตำกกับฝ่่ายตำะวัน่ออก	 แบ่ง

เป็น่ประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�วกับกำาลัังพัฒน่า	แบ่งเป็น่ประเทศ์ฝ่่ายเหน่่อกับฝ่่ายใตำ�	อัน่นี่�

เป็น่การแบ่งช่นิ่ดที�เรียกว่าเป็น่มิติำใหม่ที�ตำ�องน่ำามาคิด

	 มิติำแรกระหวา่งฝ่่ายตำะวนั่ตำกกับฝ่่ายตำะวนั่ออก	ที�เรียกว่าฝ่่ายตำะวนั่ตำกนี่�ค่อใคร	

ฝ่่ายตำะวนั่ตำกนั่�น่หมายความถึง่ประเทศ์สำว่น่ใหญ	่ซ่ึ่�งเดิมเป็น่ประเทศ์กลุ่ัมน่ำาอย้ใ่น่ค่าย

โลักเสำรี	ส่ำวน่มากเป็น่ฝ่รั�ง	หร่อช่าติำใน่ยุโรปตำะวัน่ตำก	สำหรัฐอเมริกา	ซ่ึ่�งอาจำจำะรวมไป

ถ่ึงแคน่าดา	แลั�วก็มีประเทศ์อย่างออสำเตำรเลีัย	นิ่วซีึ่แลัน่ด์	แลัะที�แปลัก	ค่อ	ญี�ปุ่น่	ซ่ึ่�ง

เป็น่ประเทศ์ที�เรียกว่าแดน่อาทิตำยอุ์ทัย	แลัะไม่ได�เป็น่ผิู้วขาวด�วย	กไ็ด�รับการจัำดลัำาดับ

อย้่ใน่ค่ายของประเทศ์ตำะวัน่ตำกด�วย	 ส่ำวน่ประเทศ์ตำะวัน่ออกนั่�น่ค่อใคร	 เรานั่�น่อย้่ใน่

ตำะวัน่ออกไกลั	ตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�	เราไม่ได�อย้ใ่น่กลุ่ัมตำะวัน่ออก	คำาว่ากลุ่ัมตำะวัน่ออก



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 157

ใน่ที�นี่�	หมายความถ่ึงกลุ่ัมที�น่ำาโดยสำหภาพโซึ่เวียตำ	แลัะประเทศ์ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำที�อย้่

ภายใตำ�อทิธิพลัของโซึ่เวียตำใน่ฐาน่ะประเทศ์บริวาร	เพราะฉัะนั่�น่ปัญหาที�มอีย้จ่ำะเป็น่ใน่

ทางการเม่อง	หร่อใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	ระหว่างกลุ่ัมที�เรียกว่าฝ่่ายตำะวัน่ตำกกับฝ่่ายตำะวัน่

ออกนั่�น่	มีลัักษณะที�ประจัำน่หน่�ากัน่	แต่ำทำาไมถ่ึงจัำดเฉัพาะตำะวัน่ตำกกับตำะวัน่ออกเอา 

แค่เพียงบางประเทศ์เท่านั่�น่	ทั�งนี่�ทำาให�เหม่อน่กับการประกบมวย	มวยอัน่ดับมัน่ใกลั�ๆ 	 

กัน่ก็ประกบกัน่ได�	 ส่ำวน่อัน่ดับไกลัๆ	 หร่อไม่ติำดอัน่ดับก็ไม่มีโอกาสำประกบกับมวย

อัน่ดับส้ำง	 ทั�งสำองค่ายนี่�ต่ำางคน่ต่ำางก็ถ่ึอว่า	 ความเจำริญหร่อการขยายตัำวหร่ออิทธิพลั

ของอีกฝ่่ายหน่่�งนั่�น่จำะเป็น่ภัยแก่ผู้ลัประโยช่น์่	 แลัะการดำารงอย้่ของตำน่เอง	 เพราะ

ฉัะนั่�น่	 ทำาให�ร้�ส่ำกเป็น่ปรปักษ์ตำ่อกัน่ตำลัอดเวลัา	 ทำาให�มีความต่ำงเครียดเกิดข่�น่	 แต่ำใน่

ขณะเดียวกัน่	 ทั�งสำองฝ่่ายก็ทราบดีว่า	 การที�จำะลังไม�ลังม่อกัน่ด�วยกำาลัังอาวุธนั่�น่	 ใน่

ยามที�โลักมีอาวุธร�ายแรงอย่างอาวุธนิ่วเคลีัยร์	 หร่อแม�ใน่ขณะนี่�ออกไปใช่�อาวุธได�แม�

ใน่อวกาศ์	เม่�อเป็น่เช่่น่นี่�	โอกาสำที�จำะพิน่าศ์ย่อยยับไปทั�งสำองข�างนั่�น่ก็จำะตำ�องมี	เพราะ

ฉัะนั่�น่	ความสัำมพัน่ธ์ระหว่าง	East	 กับ	West	 ค่อ	 ฝ่่ายตำะวัน่ตำกแลัะฝ่่ายตำะวัน่ออก

นั่�น่จ่ำงลุ่ัมๆ	ดอน่ๆ	ใน่ลัักษณะที�ไม่ไปถ่ึงจุำดที�แตำกหักกัน่ใน่ขั�น่สำงครามใน่ขณะนี่�	อย่าง

น่�อยก็ใน่อน่าคตำอัน่ใกลั�นี่�	แต่ำอย่างไรก็ตำาม	ความสัำมพัน่ธ์ก็จำะข่�น่ลังอย้่ระหว่างความ

ต่ำงเครียดเป็น่ครั�งคราว	แลัะการผู่้อน่คลัายตำามทัศ์น่ะของผู้้�น่ำาของแต่ำลัะฝ่่ายที�จำะเห็น่

ว่า	การทำาเช่่น่นั่�น่จำะสำน่องประโยช่น์่ของประเทศ์ของตำน่ได�ดีหร่อไม่	บางด�าน่เราจำะเห็น่

ว่า	การแสำวง	การลัดหย่อน่ความต่ำงเครียดระหว่างตำะวัน่ตำกกับตำะวัน่ออกนั่�น่	ริเริ�มมา

จำากฝ่่ายโซึ่เวียตำ	ใน่บางครั�งมาจำากฝ่่ายสำหรัฐฯ	ซ่ึ่�งถ่ึอว่าเป็น่ผู้้�น่ำาของแต่ำลัะทิศ์	ค่อ	ทิศ์

ตำะวัน่ตำกอัน่หน่่�ง	ทิศ์ตำะวัน่ออกอัน่หน่่�ง

	 อย่างสำหรัฐฯ	 นั่�น่แต่ำเดิมมาก็เห็น่ว่า	 การแสำวงความผู้่อน่คลัายนั่�น่คงจำะ

เป็น่ประโยช่น์่	 ค่อ	 ไม่อยากให�เกิดสำงคราม	 แต่ำการเปิดโอกาสำเช่่น่นั่�น่	 สำหรัฐฯ	 มี

ประสำบการณ์ว่า	 ฝ่่ายโซึ่เวียตำได�ถ่ึอโอกาสำใน่การที�จำะขยายอิทธิพลัของตัำวเองให�มาก

ข่�น่	แลัะการแสำดงความอ่อน่แอหร่อว่าการออมช่อมนั่�น่	บางทีทำาให�เขาเสีำยประโยช่น์่

อยา่งมาก	เพราะฉัะนั่�น่	น่โยบายรุ่น่ใหมข่องสำหรฐัฯ	ที�เรียกว่า	Reaganism	นั่�น่	จ่ำงเปน็่

น่โยบายที�มุ่งไปใน่ทางสำร�างความเข�มแข็งให�แก่สำหรัฐฯ	ซ่ึ่�งใน่บางลัักษณะอาจำจำะถ้ึกมอง

ไปได�ว่าเป็น่น่โยบายที�แข็งกร�าวข่�น่	ผู้ลัที�สำหรัฐอเมริกาได�รับ	ค่อ	ประช่าช่น่เขาเริ�มร้�ส่ำก

ว่า	คน่อเมริกนั่ได�รับการนั่บถ่ึอมากข่�น่จำากการที�มอีำาน่าจำมากข่�น่จำากฝ่่ายโซึ่เวียตำ	ฝ่่าย
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โซึ่เวียตำก็เหม่อน่กัน่	เป็น่ครั�งคราวบางทีก็แข็งข่�น่มา	คงจำะน่่กกัน่ออกว่า	บางครั�งบาง

คราว	เช่่น่	ใน่การปิดลั�อมกรุงเบอร์ลิัน่หลัังสำงครามโลักไม่น่าน่	สำหภาพโซึ่เวียตำลัองใช่�

น่โยบายแข็งด้	แต่ำพอเห็น่สำหรัฐฯ	เอาจำริงข่�น่มา	ค่อ	ไม่ยอมให�เบอร์ลิัน่ตำะวัน่ตำกที�อย้่

ภายใตำ�การด้แลัของประเทศ์ฝ่่ายตำะวัน่ตำกไปตำกอย้ฝ่่่ายคอมมิวนิ่สำต์ำหร่อถ้ึกตัำดขาดจำาก

โลักภายน่อกนั่�น่	เม่�อต่ำอตำ�าน่อยา่งแข็งขัน่	สำหภาพโซึ่เวียตำก็หยอ่น่ลังมา	กรณีคิวบา	ซ่ึ่�ง

เคยยกตัำวอย่างให�ฟัังว่าจำะส่ำงขีปน่าวุธมาตัำ�งที�คิวบา	 แต่ำเม่�อประธาน่าธิบดีเคเน่ดีเอา

จำริงข่�น่	ก็ลัดหย่อน่ลังไป	จำน่กระทั�งมีผู้้�เปรียบเทียบน่โยบายเช่่น่นี่�ของสำหภาพโซึ่เวียตำ

ว่าคงจำะตำรงกับคำาสำอน่ของเลันิ่น่	ซ่ึ่�งเคยเขียน่ไว�ว่า	ถึ�าเจำอะเน่่�อที�ไหน่ให�เอามีดทิ�มเข�า

ไว�	ถึ�ายังเจำอะเน่่�อให�ทิ�มเข�าไปใหม่	ถึ�าไปเจำอะกระด้กให�ถึอน่ออกมาก่อน่	แลัะก็เล่ัอก

ทิ�มตำรงที�ไม่มกีระด้กต่ำอไป	อัน่นั่�น่เป็น่คำาที�คน่เขาเปรียบเทียบวา่อาจำจำะดำาเนิ่น่น่โยบาย

เช่่น่นั่�น่

	 ใน่ครั�งล่ัาสุำดนี่�	 การแสำวงหาผู่้อน่คลัายความต่ำงเครียดมาเป็น่ข�อเสำน่อใหม่ที�

ออกมาจำากกอร์บาช่อฟั	ผู้้�น่ำาคน่ใหม่	ซ่ึ่�งแถึลังที�วลัาดีวอสำตำอค	เม่�อวัน่ที�	28	กรกฎาคม	

2529	 นี่�	 น่อกจำากเป็น่ข�อเสำน่อที�ให�แสำวงการผู้่อน่คลัายแลั�ว	 ยังเป็น่ข�อเสำน่อที�บ่งว่า	

สำหภาพโซึ่เวียตำได�มุ่งมาให�ความสำำาคัญแก่ประเทศ์แลัะภ้มภิาคทางด�าน่ตำะวนั่ออก	มุ่งที�

จำะคลีั�คลัายความสัำมพัน่ธ์กับจีำน่ให�ดีข่�น่	มุ่งที�จำะเข�ามามีบทบาทใน่เอเชี่ยทั�งหมด	ซ่ึ่�งขณะ

นี่�เราก็คอยด้กัน่อย้่ว่า	 การกระทำาของโซึ่เวียตำจำะเป็น่ไปตำามทิศ์ทางที�เขาแสำดงความ

ปรารถึน่าอัน่นั่�น่หร่อไม่	 หากมองจำากคำาแถึลัง	 ซ่ึ่�งคำาแถึลังนั่�น่เป็น่คำาแถึลังที�อ่อน่นุ่่ม 

อย้่	แต่ำว่าการกระทำาของเขาจำะออกมาเป็น่ร้ปใด

	 การเคล่ั�อน่ไหวของประเทศ์มหาอำาน่าจำหร่อของกลุ่ัม	 จำะเป็น่กลุ่ัมตำะวัน่ตำก

หร่อกลุ่ัมตำะวัน่ออกก็ดี	 ย่อมจำะส่ำงผู้ลัถ่ึงการเม่องระหว่างประเทศ์	 แลัะย่อมจำะส่ำงผู้ลั

ถ่ึงประเทศ์อ่�น่ๆ	 อย่างประเทศ์เราใน่ขณะนี่�	 เราตำ�องจัำบตำาด้ความสัำมพัน่ธ์อย่างใกลั�

ชิ่ดระหว่างจีำน่กับโซึ่เวียตำว่าจำะออกมาใน่ร้ปใด	 โซึ่เวียตำกับสำหรัฐฯ	 จำะเป็น่ไปใน่ร้ปใด	 

ไม่ใช่่แต่ำเราขณะนี่�	เวียดน่ามเองก็หน่าวๆ	ร�อน่ๆ	กำาลัังมองอย้ว่่า	ถึ�าจีำน่กับสำหภาพโซึ่เวียตำ

เขาดีกัน่ข่�น่	 อาวุธยุทธภัณฑ์์ที�ตัำวได�รับต่ำอวัน่ประมาณตัำ�งหลัายลั�าน่หร่อเป็น่ลั�าน่ๆ	 

ดอลัลัาร์จำะยังมีอย้่อีกหร่อไม่	 การสำนั่บสำนุ่น่ทางอาวุธยุทธภัณฑ์์ยังจำะมีอย้่ต่ำอไปหร่อ

ไม่	 แลัะอัน่นี่�จำะเป็น่สำาเหตุำหน่่�ง	 ที�เราจำะได�เห็น่ถึ�อยคำาที�อ่อน่ลังมาจำากทางด�าน่ลัาว	
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ที�ชี่�ให�เห็น่ถ่ึงอารมณ์ของประเทศ์ใน่อิน่โดจีำน่ว่า	ถึ�ามีอารมณ์ไม่ค่อยดี	ลัาวก็จำะตำะโกน่

ดังหน่่อย	ถึ�ามีอารมณ์ดี	ลัาวก็จำะเป็น่คน่พ้ดเสีำยงหวาน่จ๋ำอยออกมาก่อน่	อัน่นี่�เป็น่สิำ�ง

ที�เราเองก็ด้แลั	ประเทศ์อ่�น่ก็กำาลัังอย้ใ่น่ความเคล่ั�อน่ไหวเหล่ัานี่�	สำหรัฐฯ	ก็ด้อย้่	ญี�ปุ่น่

ก็ด้อย้่ว่าเป็น่อย่างไร	 อัน่นี่�ก็เป็น่มิติำที�เคล่ั�อน่ไหวอย้่ตำลัอดเวลัา	 นี่�เป็น่มิติำตำะวัน่ตำกกับ

ตำะวัน่ออก

	 มาถ่ึงมิติำเหน่่อใตำ�	 ที�แบ่งทิศ์เหน่่อใตำ�นั่�น่ค่ออะไร	 บังเอิญประเทศ์ที�จัำดกัน่ว่า

ประเทศ์เหน่่อประเทศ์ใตำ�นั่�น่	ประเทศ์ที�อย้ท่างด�าน่เหน่่อ	ส่ำวน่ใหญ่มักจำะเป็น่ประเทศ์

ที�เรียกว่าประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�ว	ประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�ว	 ค่อ	ประเทศ์ที�มีความสำามารถึ

ใน่ทางอุตำสำาหกรรม	 มีอำาน่าจำทางเศ์รษฐกิจำ	 อำาน่าจำทางด�าน่ทหาร	 แลัะอำาน่าจำทาง

ด�าน่เทคโน่โลัยี	 เทคโน่โลัยี	 ค่อ	 ความร้�ใน่ทางวิทยาศ์าสำตำร์ที�น่ำามาใช่�เพ่�อประดิษฐ์

หร่อผู้ลิัตำสิำ�งอัน่หน่่�งอัน่ใดออกมา	 ความร้�ทางวิทยาศ์าสำตำร์เฉัยๆ	 ที�ไม่ได�เอามาใช่�นั่�น่	

ค่อ	 วิทยาศ์าสำตำร์	 (Science)	 แต่ำความร้�ทางวิทยาศ์าสำตำร์ที�แปรร้ปออกมา	 บวกกับ

เทคนิ่คออกมา	เป็น่ผู้ลิัตำผู้ลั	จำะเป็น่ผู้ลิัตำอาวุธ	ผู้ลิัตำเคร่�องใช่�อะไรก็แลั�วแต่ำ	โดยวิธีการ

วิทยาศ์าสำตำร์นั่�น่	เรียกว่าเทคโน่โลัย	ีบางทีเราก็อาจำจำะเข�าใจำยงัไม่กระจ่ำางเท่าใดนั่ก	แต่ำ

ถึ�าแยกอย่างนี่�ก็คงพอจำะเข�าใจำข่�น่ว่า	ประเทศ์ที�เขาเรียกว่าเป็น่ประเทศ์ฝ่่ายเหน่่อนั่�น่	

ส่ำวน่ใหญ่เป็น่ประเทศ์ที�ไม่ค่อยยากจำน่เทา่ใด	สำว่น่ประเทศ์ที�อย้ท่างใตำ�ลังมานั่�น่	มักจำะ

มีลัักษณะยากจำน่	อัน่นี่�เป็น่ความจำริงที�เป็น่ปรากฏิการณ์อัน่หน่่�ง	บางคน่ก็บอกว่าจำะ

เน่่�องด�วยทิศ์ทางของโลัก	หร่ออย่างไรก็ไม่น่่าจำะใช่่	ทำาไมเอาคน่จำน่ๆ	มาไว�ทางใตำ�

	 บางคน่บอกว่าอาจำเพราะดิน่ฟ้ัาอากาศ์	ทางเหน่่อหน่าวทำาให�คน่ขยัน่ขัน่แข็ง	 

เร่�องดิน่ฟ้ัาอากาศ์บางทีก็ไม่แน่่เหม่อน่กัน่	 บางทีคน่ก็บอกว่า	 อากาศ์หน่าวทำาให� 

คน่ล้ักดก	ไม่เห็น่คน่อย้่อากาศ์หน่าวจำะล้ักดกเลัย	มัน่มาดกเอาคน่อากาศ์ร�อน่ๆ	เยอะ	

อยา่งใน่แอฟัรกิา	หร่ออิน่เดยี	เป็น่ตำ�น่	ก็ไม่แน่่เสำมอไปวา่เหตำผุู้ลัอะไร	แต่ำความเปน็่จำรงิ

นั่�น่	ค่อ	โลักของประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	ส่ำวน่ใหญ่อย้ท่างด�าน่ใตำ�	ด�าน่ล่ัางลังมาของผู่้น่

แผู่้น่ดิน่ที�เป็น่โลัก	เพราะโลักประกอบด�วยผู่้น่แผู่้น่ดิน่เพียงร�อยลัะ	27	ส่ำวน่	อีกร�อยลัะ	

73	นั่�น่เป็น่พ่�น่น่ำ�า	ส่ำวน่ที�เรียกว่าส่ำวน่ใตำ�นั่�น่	ไม่ใช่่ใตำ�ของโลักทีเดียว	แต่ำส่ำวน่ใตำ�ของพ่�น่

แผู่้น่ดิน่ลังไปของแผู่้น่ทวีป	(Continent)	หมายความว่า	ส่ำวน่ที�เป็น่พ่�น่ดิน่ของโลักลังไป	
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	 ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างเหน่่อกับใตำ�เป็น่อย่างไร	 ระหว่างประเทศ์ที�พัฒน่ากับ

กำาลัังพัฒน่า	 ค่อ	 ใน่ขณะนี่�มีความคิดกัน่ว่า	 โลักเหลั่านี่�มัน่พ่�งพาอาศ์ัยซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	

ประเทศ์รำ�ารวยก็อาศั์ยประเทศ์จำน่	ประเทศ์จำน่ก็อาศั์ยประเทศ์ที�รำ�ารวย	ตำามลัักษณะ

ของการพ่�งพาอาศั์ยซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	 ถึ�าไม่มีประเทศ์จำน่	 ไม่มีประเทศ์ช่าวสำวน่	 ไม่มี

ประเทศ์ที�ผู้ลิัตำวัตำถุึดิบ	ส่ำงวัตำถุึดิบออกมาเสำน่อแร่ธาตุำ	ประเทศ์อุตำสำาหกรรมก็พัฒน่า

ไปไม่ได�	ถึ�ามีแต่ำประเทศ์ที�ผู้ลิัตำแต่ำไม่มีประเทศ์ซ่ึ่�อก็ไม่ได�	เพราะฉัะนั่�น่โลักอย้ใ่น่ภาวะ

พ่�งพาอาศั์ยซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	 แต่ำการแบ่งผู้ลัประโยช่น์่หร่อการแบ่งทรัพย์สิำน่	 หร่อราคา

ของสิำน่ค�าซ่ึ่�งผู้ลิัตำข่�น่มานั่�น่มัน่ไม่เป็น่ธรรม	ใน่ลัักษณะที�ว่า	สิำน่ค�าหร่อผู้ลิัตำภัณฑ์์ของ

ประเทศ์ที�รำ�ารวยกว่านั่�น่	 ราคาแพงมากเกิน่ส่ำวน่สัำด	 ส่ำวน่ราคาของผู้ลิัตำภัณฑ์์ของ

ประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่าหร่อประเทศ์ฝ่่ายใตำ�นั่�น่	นั่บวัน่ยิ�งตำกตำำ�าลัง	ถ้ึกกดให�อย้่ใน่ภาวะ

ตำกตำำ�า	 ทั�งๆ	 ที�เรามีช่ะตำากรรมร่วมกัน่	 ค่อ	 ต่ำางคน่ต่ำางพ่�งพากัน่	 เราพ่�งพาประเทศ์ที�

พัฒน่าแลั�วใน่แง่ของทุน่	ใน่แง่ของเทคโน่โลัยี	ใน่แง่ที�เรียกว่าความร้�ความสำามารถึใน่

การจัำดการหร่อการดำาเนิ่น่วิสำาหกิจำ	แต่ำประเทศ์เหล่ัานั่�น่ก็พ่�งพาประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	

ใน่ฐาน่ะเป็น่แหล่ังที�ให�วัตำถุึดิบ	แลัะใน่ฐาน่ะที�เป็น่แหล่ังตำลัาดของตำน่เอง	เม่�อเป็น่เช่่น่

นั่�น่	 ส่ำวน่สัำดใน่การเฉัลีั�ยความเจำริญเติำบโตำอย่างนี่�ก็เช่่น่เดียวกับภายใน่ประเทศ์	 ที�ว่า

ช่่องว่างระหว่างคน่จำน่กับคน่มั�งมี	 ถึ�าห่างเกิน่ไปอาจำจำะก่อให�เกิดปัญหาทางสัำงคมได�	

ใน่ระดับระหว่างประเทศ์ก็เหม่อน่กัน่	 ถึ�าห่างกัน่เกิน่ไประหว่างประเทศ์ที�รำ�ารวยกับ

ประเทศ์ที�ยากจำน่แลั�ว	 ก็จำะเป็น่ภัยต่ำอสัำน่ติำภาพ	 เพราะมนุ่ษย์จำะทน่ได�เม่�อไปถ่ึงจุำดๆ	

หน่่�งเท่านั่�น่เอง	ถึ�าเลัยจำากจุำดนั่�น่ไปแลั�ว	ก็จำะไม่สำามารถึมีความอดทน่ได�อีกต่ำอไป

	 การเจำรจำาใน่ร้ปนี่�ได�มีข่�น่หลัายครั�งแลั�ว	ระหว่างประเทศ์ฝ่่ายใตำ�กับประเทศ์ฝ่่าย

เหน่่อ	ทางประเทศ์ฝ่่ายใตำ�นั่�น่ก็ได�เรียกร�องใน่ประเดน็่ต่ำางๆ	ที�จำะเป็น่คุณแก่ตำน่	เพราะ

ว่าระบบเศ์รษฐกิจำใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	 เห็น่กัน่ว่าเป็น่ระบบเศ์รษฐกิจำที�เป็น่คุณแก่ประเทศ์ที�

พัฒน่าแลั�วส่ำวน่ใหญ่	จ่ำงพยายามเรียกร�องให�มีสิำ�งที�เรียกว่าระบบเศ์รษฐกิจำใหม่ระหว่าง

ประเทศ์	หร่อ	New	International	Economic	Order	(NIEO)	หมายความถ่ึงว่าควรที�

จำะคำาน่่งถ่ึงประโยช่น่ข์องประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	ใน่ฐาน่ะที�ตำน่เองก็มีส่ำวน่ใน่การพัฒน่า

เศ์รษฐกิจำของโลักทั�วไป	ไม่ด�อยไปกว่าประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�ว	เพราะประเทศ์ที�พัฒน่า

แลั�วก็ตำ�องพ่�งประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่าเหม่อน่กัน่	ฉัะนั่�น่	หลัักบางหลัักที�ประเทศ์พัฒน่า

แลั�วหร่อประเทศ์ที�เจำริญใน่ทางเศ์รษฐกิจำเอามาใช่�	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�งหลัักปฏิิบัติำ
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ต่ำางตำอบแทน่กัน่	จำริงๆ	ปฏิิบัติำลัำาบาก	เพราะประเทศ์รำ�ารวยแลั�วย่อมอย้่ใน่ฐาน่ะที�ได�

เปรียบ	สำมมติำว่าจ่ำายกัน่คน่ลัะ	100	บาท	สำำาหรับคน่จำน่แลั�ว	100	บาท	มัน่มาก	แต่ำ

สำำาหรับคน่รวย	100	บาท	เป็น่เงิน่เพียงเล็ักน่�อย	มัน่ไม่เป็น่ธรรม	เพราะฉัะนั่�น่	หลัักที�

ว่า	Quid	Pro	Quo	หร่อว่าได�อะไรมาก็เอาไปเท่านั่�น่	หร่อหลัักปฏิิบัติำต่ำางตำอบแทน่กัน่

นั่�น่เอง	ค่อ	หลััก	Reciprocity	ใน่ภาษาอังกฤษ	Quid	Pro	Quo	เป็น่ภาษาลัาติำน่	ใน่

ลัักษณะนั่�น่จำะไม่เป็น่ธรรม	การปฏิิบัติำของประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�ว	ควรจำะให�สิำทธิพิเศ์ษ

แก่สิำน่ค�าอัน่เป็น่วัตำถุึดิบ	อัน่เป็น่ทรัพยากรธรรมช่าติำ	แก่ประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	แลัะ

จำะมองเห็น่ว่า	ขณะนี่�ประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�วได�ต่ำอตำ�าน่สิำ�งเหล่ัานี่�อย่างเต็ำมที�	เพราะเหตุำ

ว่าตำน่จำะเสีำยประโยช่น์่ไป

	 น่อกจำากนั่�น่	ประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่าก็พยายามที�จำะเรียกร�องให�มีการถ่ึายทอด

เทคโน่โลัยีที�เรียกว่า	 Transfer	 of	 technology	 เพราะการที�เอาทุน่มาลัง	 แลั�วเอา

กำาไรกลัับบ�าน่ไปเฉัยๆ	นั่�น่	ไม่ได�ช่่วยประเทศ์เจำ�าของบ�าน่	ประเทศ์เจำ�าของบ�าน่ที�กำาลััง

พัฒน่าตำ�องการทุน่	ตำ�องการเทคโน่โลัยี	ตำ�องการความร้�	แต่ำจำะให�ได�มาซ่ึ่�งสิำ�งเหล่ัานี่�	โดย

เฉัพาะเร่�องเทคโน่โลัย	ีหร่อความร้�เหล่ัานั่�น่ก็โดยการถ่ึายทอดให�	แต่ำความเป็น่จำริงแลั�ว	

ประเทศ์ใหญ่มักจำะไม่ค่อยยอมถ่ึายทอดให�	

	 เรามีปัญหากับประเทศ์ที�มาลังทุน่ใน่ประเทศ์ไทยขณะนี่�	เขาจำะเปิดเผู้ยให�เรา

เพียงเล็ักน่�อย	จำะถ่ึายทอดให�แต่ำเพียงเล็ักน่�อยเท่าที�เขาจำะเก็บไม่อย้่	แลัะน่อกจำากนั่�น่ 

จำะเป็น่เทคโน่โลัยีใน่ระดับที�เรียกว่าไม่ใช่่ระดับส้ำง	แต่ำก็ยงัดีสำำาหรับเรา	เพราะการไต่ำเตำ�า 

ใน่ระดับความร้�ความสำามารถึใน่ทางเทคโน่โลัยีนั่�น่	ก็ตำ�องไปเป็น่ขั�น่ๆ	เหม่อน่กัน่	แต่ำ

เขาจำะให�หร่อไม่ให�	 คน่ไทยเราเองก็มีความสำามารถึไม่น่�อยใน่แง่ที�ว่าพยายามสำังเกตำ	

พยายามที�จำะเรียน่เท่าที�จำะเอามาได�	แต่ำอย่าหวังว่า	ประเทศ์ที�เขาเจำริญแลั�วจำะถ่ึายทอด

ให�เราจำน่หมดไสำ�หมดพุง	ไม่เหม่อน่คน่ไทยเราใจำดี	เขามาขอด้การปล้ักข�าว	เราสำาธิตำใหม่	 

คน่ไทยเราช่อบเป็น่คร้	สำอน่เขาแลั�วเราได�รับความเคารพนั่บถ่ึอดี	สำอน่เขาจำน่หมดจำน่

กระทั�งเขาเอาข�าวไปปล้ัก	ผู้ลัสุำดท�ายก็แข่งขัน่กับเรา	มวยไทยเราสำอน่ให�ญี�ปุ่น่ไป	จำน่

กระทั�งเดี�ยวนี่�ต่ำอยกับญี�ปุ่น่ชั่กจำะลัำาบาก	 ค่อ	 เราพยายามสำอน่	 ตำะกร�อก็เหม่อน่กัน่	

เม่�อก่อน่เราเล่ัน่ของเราอย้่ใน่นี่�	 พอตำอน่หลัังเขาไปเล่ัน่เป็น่เซึ่ปักตำะกร�อ	 ก็ทำาเอายุ่ง

เหม่อน่กัน่	กว่าจำะช่น่ะมาเม่�อปีกลัายเช่่น่นี่�	
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	 แต่ำใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	 หร่อใน่ทางเศ์รษฐกิจำระหว่างประเทศ์	

ประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�วยังรักษาสิำ�งที�เขาได�เปรียบเอาไว�	 โดยไม่ยอมที�จำะเฉัลีั�ยความ

ได�เปรียบอัน่นั่�น่มายังประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	 เม่�อเป็น่เช่่น่นี่�	 ก็เกิดความขัดแย�งทาง

เศ์รษฐกิจำ	ซ่ึ่�งน่ำาไปส่้ำความขัดแย�งใน่ทางการเม่องด�วย	จ่ำงคิดกัน่ข่�น่มาว่า	ทำาไมประเทศ์

ที�เรียกว่าใตำ�ๆ 	ด�วยกัน่ถ่ึงไมม่าคบกนั่	หัน่มาช่่วยเหล่ัอซ่ึ่�งกัน่แลัะกนั่	เป็น่แบบที�เรียกว่า	

South-South	อัน่นี่�ก็ยาก	ก็เหม่อน่คน่จำน่ช่่วยกัน่มัน่ก็ได�	แต่ำมัน่มีขอบเขตำจำำากัด	นั่�น่

ประการหน่่�ง	 อีกประการหน่่�ง	 ประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�ว	 เขาก็ฉัลัาดพอที�จำะสำร�างความ

แตำกแยกข่�น่ใน่ประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	โดยแยกประเภทออกมาเปน็่ว่าประเภทที�กำาลััง

พัฒน่า	แลัะใกลั�จำะเป็น่ประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�ว	อย่างประเทศ์ไทย	ขณะนี่�เขา	Classify	

จัำดลัำาดับเป็น่ประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	ใน่ระดับที�กำาลัังจำะกลัายเป็น่ประเทศ์พัฒน่าแลั�ว	

อย่างสิำงคโปร์เป็น่ประเทศ์ที�พัฒน่าข่�น่ไปใหม่	แต่ำตัำวเองก็ไม่ยอมเป็น่	ขอเป็น่ประเทศ์

ที�กำาลัังพัฒน่า	จีำน่ก็บอกว่าขอเป็น่ประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	เพ่�อจำะยังอ�างสิำทธิได�ว่า	ฉััน่

จำน่ๆ	บางทีคน่อ่�น่อาจำจำะช่่วยเหล่ัอ	อาจำจำะทำาบุญได�	ส่ำวน่เราชั่กภ้มิใจำ	เราขยับชั่�น่ข่�น่

มาเป็น่ประเทศ์ที�เข�าข่ายเกียร์	2	เกียร์	3	กำาลัังจำะเป็น่ประเทศ์พัฒน่า	

	 ปัญหาเร่�องความขัดแย�งใน่ระหว่างประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่า	แต่ำกำาลัังจำะขยับข่�น่

เป็น่ประเทศ์พัฒน่า	กับประเทศ์ที�เรียกตัำวเองว่าหางแถึว	อย่างบังกลัาเทศ์	เวียดน่าม	

หร่อลัาว	ถ่ึอว่าเป็น่ประเทศ์ที�	Least-developed	country	ค่อ	พัฒน่าน่�อยที�สุำด	พวก

กลุ่ัมนี่�ก็พยายามแย่งกัน่เหม่อน่กัน่	เพ่�อที�จำะรักษาสำถึาน่ะอัน่นี่�ไว�	โดยหวังว่าคงจำะได�รับ

ความช่่วยเหล่ัอมากที�สุำด	เม่�อเป็น่เช่่น่นี่�	ประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�วก็ได�รับความสำำาเร็จำใน่การ

แบ่งแยกประเทศ์กำาลัังพัฒน่าออกเปน็่	2	กลุ่ัม	อยา่งน่�อย	ค่อ	กลุ่ัมที�กำาลัังพัฒน่าจำริงๆ	 

กับที�ยงัพัฒน่าน่�อยที�สุำด	เป็น่การบั�น่ทอน่ความสำามัคคี	แลัะการรวมพลััง	รวมเสีำยง	ใน่

ระหว่างที�ยังเป็น่การเจำรจำากัน่อย้่	ทำาให�พวกประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่ามาทะเลัาะกัน่เอง	

บอกวา่	ฉััน่ควรได�กอ่น่	เพราะฉััน่จำน่กวา่	ก็เลัยไมไ่ด�อะไรเลัยจำน่ถึง่ขณะนี่�	ความโตำ�แย�ง

ก็มีอย้่	นี่�เป็น่เร่�องของ	North-South	ซ่ึ่�งเป็น่เร่�องของทางเศ์รษฐกิจำ	ส่ำวน่	East-West	

เป็น่เร่�องหนั่กไปใน่ทางการเม่อง
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คำว่ามสำาคำัญของปัญหาเศรษฐกิจำทู่�ม่ต่อการเมืองระหว่่างประเทูศ 
•

	 มิติำใหม่อัน่ที�น่่าสัำงเกตำใน่ขณะนี่�	 ค่อ	 ความสำำาคัญของปัญหาเศ์รษฐกิจำที�มีอย้่

ต่ำอการเม่องระหว่างประเทศ์	ปัญหาเศ์รษฐกิจำเป็น่เร่�องใหญ่เร่�องหน่่�ง	 ปัญหาที�จำะรบ

ราฆ่่าฟััน่ก็มีความสำำาคัญ	ปัญหาเร่�องความมั�น่คงก็มีความสำำาคัญ	แต่ำว่าโดยที�ขณะนี่�การ

รบราฆ่่าฟััน่กัน่	การใช่�กำาลััง	การใช่�อาวุธ	การทำาสำงคราม	ตำ�น่ทนุ่ส้ำงแลัะเสีำ�ยงอยา่งมาก	

เพราะฉัะนั่�น่	ปัญหาสำำาคัญอ่�น่ๆ	เช่่น่	ปัญหาเศ์รษฐกิจำอัน่เป็น่ปัญหาประจำำาวัน่	ปัญหา

ของปากท�อง	ปัญหาของความเจำริญของบ�าน่เม่อง	ของสัำงคมก็กลัับมีความสำำาคัญข่�น่	

ประกอบกับพลัโลักก็มีมากข่�น่	 ประเทศ์ไทยประช่ากรก็มีมากข่�น่	 ปัญหาเศ์รษฐกิจำ

ก็ได�กลัายมาเป็น่ปัญหาใหญ่ข่�น่	ใน่แง่การศ่์กษา	ถึ�าเราด้จำากสำถิึติำแลั�ว	จำะเห็น่ว่า	เม่�อ

ก่อน่คน่ธรรมดามีโอกาสำที�จำะได�เล่ัาเรียน่ใน่ระดับส้ำงนั่�น่	 เปอร์เซ็ึ่น่ต์ำส้ำงกว่าใน่ปัจำจุำบัน่	

เพราะใน่ปัจำจุำบัน่โดยที�การศ่์กษาไปผู้้กอย้่กับเงิน่	 ทุกสิำ�งทุกอย่างข่�น่อย้่กับเงิน่	 ตำำารับ

ตำำารา	การติำว	อุปกรณ์ใน่การศ่์กษา	การเข�าเรียน่	ใช่�เงิน่มากข่�น่	เพราะฉัะนั่�น่	ปัญหา

เศ์รษฐกจิำมัน่รัดตัำวเข�ามาทุกทิศ์ทุกทาง	เม่�อเป็น่เช่่น่นี่�	ปัญหาเศ์รษฐกจิำก็ส่ำงผู้ลัมาถึง่ใน่

เร่�องของระหว่างประเทศ์ด�วย	แต่ำลัะประเทศ์ต่ำางเกิดความเห็น่แก่ตัำวกัน่ข่�น่มาใน่ทาง

เศ์รษฐกิจำ	แทน่ที�จำะร่วมม่อกัน่

	 ปัญหาเศ์รษฐกิจำที�สำมควรจำะพิเคราะห์อัน่หน่่�ง	 ค่อ	 มีคำาภาษาอังกฤษเรียก

ว่า	Actor	ภาษาไทยยังหาคำาเหมาะไม่ค่อยได�	แต่ำคำาว่า	Actor	ใน่ที�นี่�	หมายถ่ึงตัำวที�มี

บทบาท	เพราะฉัะนั่�น่	Actor	ใน่ทาง	Economic	ค่อ	ผู้้�ที�มีบทบาทใน่ทางเศ์รษฐกิจำนั่�น่	

มีอย้ตั่ำวหน่่�งที�เป็น่มิติำใหม่ใน่การเม่องระหว่างประเทศ์	แลัะเศ์รษฐกจิำระหวา่งประเทศ์	

นั่�น่ค่อ	บรรษัทข�ามช่าติำ	หร่อ	Multi	National	Co-operation	จำะยกตัำวเลัขจำากสำถิึติำ

เกี�ยวกับบรรษัทข�ามช่าติำเป็น่ตัำวอย่างพอสัำงเขป	ฟัังแลั�วอาจำจำะตำกใจำว่า	อัน่ดับรายได�

ของประเทศ์ทั�งประเทศ์ทั�งโลักนั่�น่	เม่�อเอามาลัำาดับไว�	ใครมีรายได�มากน่�อยตำามลัำาดับ

กัน่ลังมาใน่การผู้ลิัตำ	เป็น่ดังนี่�

	 สำหรัฐอเมริกาอย้่อัน่ดับ	 1	 โซึ่เวียตำ	 ญี�ปุ่น่	 เยอรมนี่ตำะวัน่ตำก	 ฝ่รั�งเศ์สำ	 จีำน่	

อังกฤษ	อิตำาลีั	แคน่าดา	บราซิึ่ลั	โปแลัน่ด์	สำเปน่	อิน่เดีย	เน่เธอร์แลัน่ด์	ออสำเตำรเลีัย	

เม็กซิึ่โก	สำวีเดน่	เบลัเยียม	เช็่กโกสำโลัวะเกีย	สำวิตำเซึ่อร์แลัน่ด์	อิหร่าน่	21	ประเทศ์ที�ว่า 

มาแลั�ว	 อัน่ดับที�	 23	 ค่อ	บริษัทเอ็กซึ่อน่	 อัน่ดับที�	 24	ประเทศ์อาร์เจำน่ติำน่า	 อัน่ดับ 
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ที�	25	บริษัทเจำน่เน่อรัลั	มอเตำอร์สำ	อัน่ดับที�	26	ออสำเตำรีย	เดน่มาร์ก	ตุำรกี	แอฟัริกาใตำ�	

อัน่ดับที�	30	รอยัลัดัทช์่กับเช่ลัล์ั	ต่ำอไปเป็น่ประเทศ์อ่�น่	อัน่ดับ	37	เท็คซึ่าโก�	อัน่ดับ	39	

ฟัอร์ด	อัน่ดับ	43	บริษัท	โมบิลั	อัน่ดับ	44	อิหร่าน่ออยล์ั	อัน่ดับ	47	บริติำช่	ปิโตำรเลีัยม	

ประเทศ์ไทยเป็น่อัน่ดับที�	52	ซ่ึ่�งตำำ�ากว่า	Standard	Oil	of	California	ค่อ	รายได�ทั�ง

ประเทศ์ตำำ�ากว่าบริษัท	Standard	Oil	of	California	

	 น่อกจำากนั่�น่	ใน่ขณะนี่�	 IBM	กำาลัังทำารายได�ส้ำงข่�น่มาก	รายได�ของคน่ไทยทั�ง

ประเทศ์ที�ผู้ลิัตำผู้ลิัตำภัณฑ์์ออกมาทั�งประเทศ์	 ค่อ	รายได�ประช่าช่าติำ	 ยังตำำ�ากว่ารายได�

ของบรรษัทข�ามช่าติำเหล่ัานี่�	นั่�น่เป็น่เร่�องของรายได�	บรรษัทข�ามช่าติำเหล่ัานี่�ได�มีอิทธิพลั

ใน่ทางเศ์รษฐกิจำอยา่งไร	ลัามไปถ่ึงอิทธิพลัทางการเม่อง	อิทธิพลัทางสัำงคมอยา่งไรนั่�น่ 

เราด้เร่�องง่ายๆ	 ก่อน่ใน่ทางสัำงคม	 เพ่�อจำะให�เห็น่ว่า	 บางทีเวลัาเรามองแง่มุมนั่�น่เรา 

ไม่สัำงเกตำ	เรายังอาจำจำะไม่เห็น่	บางท่าน่ก็คงจำะไปกิน่	Kentucky	Fried	Chicken	มา

แลั�ว	ซ่ึ่�งมาถ่ึงเม่องไทยตัำ�งมาได�ไม่กี�ปีนี่�	อัน่เป็น่ของบริษัทฮิึวไบรท์	มีอย้ใ่น่	30	ประเทศ์	

เจำ�าของเดียวกัน่กับ	McDonald	 มี	20	ประเทศ์	Nestle	 มีโรงงาน่อย้่ทั�วโลักใน่	60	

ประเทศ์	มีโรงงาน่กว่า	300	โรงงาน่	มีคน่ทำางาน่อย้่	110,000	คน่	บริษัทเหล่ัานี่�เอา

เฉัพาะที�เราเห็น่ใน่เม่องไทย	 มีรายได�เก่อบเท่ากับประเทศ์ไทยทั�งประเทศ์	 เพราะมี

สำาขาอย้่ทั�วโลัก

	 การที�ไปตัำ�งบริษัทใน่ประเทศ์อ่�น่	ใน่ร้ปของการลังทุน่	ใน่ร้ปของบริษัทค�าขาย	

ความจำริงมีมาแต่ำโบราณแลั�ว	เม่�อเดิมก็มีการตัำ�งบริษัท	East	India	แต่ำว่าเคร่อข่ายของ

ความใหญ่โตำแลัะความมุ่งหมายไม่เหม่อน่ขณะนี่�	ผู้ลัค่ออะไร	ผู้ลัค่อว่า	บริษัทเหล่ัานี่�	

ซ่ึ่�งมีผู้้�ถ่ึอหุ�น่แลัะหุ�น่ของเขาก็ล่ัองลัอยไป	หมายความว่า	 ใน่ขณะหน่่�งเจำ�าของอาจำจำะ

เปลีั�ยน่ม่อกัน่ไปก็ได�	 มัน่ไม่มีเจำ�าของโดยเด็ดขาด	 เพราะหุ�น่มัน่เปลีั�ยน่ม่อลัอยกัน่ไป

ลัอยกัน่มา	 มีแต่ำเพียงตัำวบริษัทซ่ึ่�งเป็น่ตัำวกลัางเป็น่	 Entity	 ค่อ	 เป็น่องค์อัน่หน่่�งซ่ึ่�งมี

อิสำระของตัำวเอง	มีความมุ่งหมายอย้่สิำ�งเดียว	ค่อ	ทำากำาไร	ส่ำวน่เจำ�าของเปลีั�ยน่ไปตำาม

แต่ำม่อหุ�น่	บริษัทเหล่ัานี่�มีเงิน่	มีกองทุน่อัน่มหาศ์าลั	บริษัทเหล่ัานี่�สำามารถึที�จำะทำาความ

รุ่งเร่อง	ทำาความกระทบกระเท่อน่ให�แก่ประเทศ์ไทย	แม�ใน่ทางการคลัังได�	เพียงแต่ำการ

โอน่เงิน่ก�อน่ใหญ่หร่อยุติำการลังทุน่จำากประเทศ์หน่่�งไปยังประเทศ์หน่่�ง	หร่อทุ่มราคา

สิำน่ค�าใน่ประเทศ์หน่่�งให�ตำำ�า	โดยเอากำาไรจำากประเทศ์อ่�น่มาช่ดเช่ยเพ่�อลั�มปรปักษ์	หร่อ

ว่ามีการที�จำะให�วิสำาหกิจำอ่�น่ภายใน่ประเทศ์ลั�ม	อย่างการจ่ำายเงิน่เด่อน่	เขามักจำะจ่ำาย
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ตำามมาตำรฐาน่ประเทศ์ตำะวัน่ตำก	 ประเทศ์ที�เขาเจำริญแลั�ว	 เงิน่เด่อน่ส้ำง	 เพราะฉัะนั่�น่	

ทำาให�เกิดปัญหาทางสัำงคมได�ว่า	ผู้้�ที�ได�เงิน่เด่อน่ตำำ�าจำะคิดเปรียบเทียบว่า	ทำาไมทำางาน่

ใน่บรรษัทข�ามช่าตำิเหล่ัานี่�ถ่ึงได�เงิน่เด่อน่ส้ำง	 ทำาไมคน่ที�ทำางาน่กับบริษัทไทยธรรมดา

ถ่ึงได�เงิน่เด่อน่ตำำ�า	 บางทีงาน่ลัักษณะเดียวกัน่เหล่ัานี่�	 การควบคุมทางการเงิน่	 การ

เคล่ั�อน่ย�ายทางการเงิน่ทำาได�ยาก	 การควบคุมของการเคล่ั�อน่ย�ายส่ำงเทคนิ่คข�ามช่าติำ	

ทำาได�ยาก	 เรามีทางควบคุมได�ยาก	 แม�แต่ำเร่�องการเงิน่	 เร่�องการเคล่ั�อน่ย�ายของเงิน่

ของทุน่	หร่อโดยเฉัพาะยุทธวิธีเขามีน่โยบายของเขาเป็น่อิสำระต่ำางหาก	เพราะฉัะนั่�น่	

เขาเป็น่องค์อัน่หน่่�งหร่อเป็น่	Entity	อัน่หน่่�ง	ที�มีอำาน่าจำมากทีเดียวอย้ใ่น่ทั�วโลัก

	 อำาน่าจำอัน่นี่�มีหลัายโอกาสำที�ได�รับ	 Backup	 ค่อ	 ได�รับการสำนั่บสำนุ่น่จำาก

ประเทศ์ที�เป็น่เจำ�าของหุ�น่	มีกรณีเคยเกิดข่�น่มาเห็น่ชั่ด	เช่่น่	กรณีของไอทีทีกับประเทศ์

ชิ่ลีัใน่อเมริกา	เร่�องของเร่�อง	ค่อ	เม่�อถ่ึงคราวบรรษัทข�ามช่าติำเหล่ัานั่�น่ก็อาจำจำะเข�าไป

แทรกแซึ่งทางการเม่องเพ่�อรักษาผู้ลัประโยช่น์่ของตำน่	โดยใน่ขณะนั่�น่ก็หนุ่น่ให�ปฏิิวัติำ

ลั�มรัฐบาลั	 แต่ำที�ว่ามานั่�น่ไม่ได�หมายความว่า	 บรรษัทข�ามช่าติำมีแต่ำเลัวไปหมด	 ตัำว

บรรษัทข�ามช่าตำิเองไม่ดีไม่เลัวเท่าไหร่	 แต่ำการกระทำา	 การดำาเนิ่น่การน่โยบายบาง

อัน่	ผู้ลับางอัน่อาจำจำะส่ำงผู้ลัเลัว	บางอัน่อาจำจำะส่ำงผู้ลัดี	ทีนี่�ผู้ลัดีที�ว่ามี	มัน่มีแง่ไหน่	ที�

เอ่ยๆ	 มาร้�ส่ำกว่า	 ผู้ลัมัน่จำะไม่ค่อยดี	 เดี�ยวเขาจำะว่า	 เราต่ำอตำ�าน่บรรษัทที�มาลังทุน่ใน่

ประเทศ์ไทย	 ซ่ึ่�งส่ำวน่ใหญ่ก็มีลัักษณะเป็น่บริษัทข�ามช่าติำหร่อเป็น่บริษัทใหญ่	 แง่ดีก็

ค่อว่า	 ได�น่ำาทุน่มาลังทุน่ใน่ประเทศ์	 เปิดตำลัาด	 ถ่ึายทอดเทคโน่โลัยีใน่บางส่ำวน่	แลั�ว 

ก็สำร�างงาน่	 ทำาให�เกิดมีงาน่ทำาข่�น่	 กระตุำ�น่ใน่ทางเศ์รษฐกิจำเกิดข่�น่	 ส่ำวน่ข�อเสีำยตำรงที�

ว่า	บริษัทเหล่ัานี่�หร่อบรรษัทเหล่ัานี่�มีความสำามารถึแลัะได�ดำาเนิ่น่การใน่ทางที�กระทบ

กระเท่อน่ต่ำออำาน่าจำอธิปไตำยของประเทศ์	หร่อดำาเนิ่น่การใน่ทางการเม่องใน่ประเทศ์

อ่�น่นั่�น่	 มัน่หาหลัักฐาน่ยากแลัะกล่ัาวออกมาไม่ได�โดยแน่่ชั่ด	 แต่ำเร่�องว่ามีแลัะมีแน่่	

อำาน่าจำเงิน่ที�มหาศ์าลันั่�น่มัน่น่ำาไปส่้ำอำาน่าจำอ่�น่ได�	 แลัะโดยเฉัพาะเป็น่อำาน่าจำที�เช่่�อม

โยงกัน่เป็น่ระบบทั�วโลัก	 ไปที�ไหน่	 จำะไม่พบเช่ลัล์ัไม่มี	 ไม่พบมิตำซุึ่ยไม่มี	 คน่ที�ทำางาน่

ใน่บริษัทเหล่ัานี่�อาจำจำะมากกว่าข�าราช่การของประเทศ์บางประเทศ์อีก

	 ที�ประเทศ์อ่�น่มาลังทุน่	มาทำาอย่างนี่�	 เขาได�อะไร	 เขาถ่ึงมา	 เขาสำามารถึที�จำะ

ได�แรงงาน่ที�ถ้ึก	สำามารถึเข�าถ่ึงแหลัง่ทรัพยากรธรรมช่าตำ	ิที�จำะส่ำงกลัับไปเม่องแม่	หร่อ

ไปขายใน่ตำลัาดอ่�น่	 ตำลัาดทุน่ใน่ประเทศ์ของเขาอาจำจำะไม่มีที�ลังที�จำะได�กำาไรอีกแลั�ว	
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ค่อ	ถ่ึงจุำดอิ�มตัำว	(Saturated)	ก็ไปลังที�ตำลัาดของประเทศ์อ่�น่	หร่อมิฉัะนั่�น่ก็เพ่�อที�จำะ

ให�การ	Supply	หร่อการจัำดหาวัตำถุึดิบ	เข�าส่้ำแหล่ังกลัางของเขาเป็น่ไปอย่างสำมำ�าเสำมอ	

น่อกจำากนั่�น่	 การลังทุน่ที�เป็น่ก�อน่ใหญ่นั่�น่	 ย่อมเป็น่ที�ด่งด้ดใจำของประเทศ์ที�กำาลััง

พัฒน่า	เม่�อเป็น่ที�ด่งด้ดก็จำะได�สิำทธิพิเศ์ษ	เช่่น่	สิำทธิใน่ทางภาษีอากร	ได�รับการยกเว�น่

ใน่บางลัักษณะ	 หร่อของที�มาลังทุน่	 เคร่�องจัำกรอาจำไม่ตำ�องเสีำยภาษี	 เพราะประเทศ์

เหล่ัานั่�น่ตำ�องการที�จำะพัฒน่า	การที�จำะพัฒน่าได�ตำ�องมีทุน่	ตำ�องพัฒน่าคน่	ตำ�องมีเทคนิ่ค

เพราะฉัะนั่�น่	บรรษัทของประเทศ์เหล่ัานี่�เขามีส่ำวน่ใน่การน่ำามา	ส่ำวน่ประเทศ์เจำ�าของ

บ�าน่ที�กำาลัังพัฒน่าส่ำวน่ใหญ่มีแต่ำแรงงาน่	 แลัะเป็น่แรงงาน่ที�ไร�ความช่ำาน่าญเสีำยเป็น่

ส่ำวน่ใหญ่	เพราะฉัะนั่�น่	ก็ตำ�องการสิำ�งเหล่ัานี่�ด�วย	แต่ำสิำ�งที�เขาได�ไปนั่�น่	แน่่น่อน่ว่า	เข็ม

ของเขาค่อการหากำาไร	 ส่ำวน่รัฐนั่�น่ประสำงค์ที�จำะพิทักษ์รักษาการดำารงอย้่ของตำน่เอง	

แลัะเพิ�มพ้น่อำาน่าจำ	รวมทั�งความเจำริญรุ่งเร่องของประเทศ์ของตำน่เอง	ความมุ่งหมาย 

ไม่ตำรงกัน่	 แต่ำเขาได�กลัายมาเป็น่	 Actor	 หร่อเป็น่องค์อัน่หน่่�ง	 มีบทบาทใน่ทาง 

การเม่องระหว่างประเทศ์ด�วยใน่ปัจำจุำบัน่อย่างหลีักเลีั�ยงไม่พ�น่

	 ปัญหาเร่�องที�ว่า	เราตำ�องการทุน่จำากต่ำางประเทศ์	อยา่งขณะนี่�ที�เราบอกว่า	เรา

ตำ�องการทุน่จำากต่ำางประเทศ์	มัน่เป็น่ความจำำาเป็น่	ถึ�าไม่มีทุน่	เราก็พัฒน่าประเทศ์ไม่ได�	

แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	เราก็ตำ�องด้	เราตำ�องกระจำายแหล่ังที�มาของทุน่	ไม่ให�ทุน่ของแหล่ัง

หน่่�งแหล่ังใดเข�ามาท่วมจำน่ถ่ึงกับน่ำาเอาอทิธิพลัใน่ทางการเม่องเข�ามาคลัมุประเทศ์เรา

ทีเดียว	เพราะฉัะนั่�น่	ใน่ขณะนี่�	น่โยบายอัน่หน่่�งด้เหม่อน่จำะเป็น่น่โยบายทางเศ์รษฐกิจำ	

แต่ำก็ลังมาเปน็่น่โยบายการเม่อง	แลัะน่โยบายต่ำางประเทศ์	นั่�น่ก็ค่อ	การที�เราพยายาม	

Diversify	หร่อกระจำายแหล่ังที�มาของทุน่ให�มากข่�น่	แทน่ที�จำะมีทุน่ของญี�ปุ่น่ท่วมใน่

ประเทศ์ไทยอย่างใน่ขณะนี่�	 เราไม่ได�นิ่ยมญี�ปุ่น่	 การที�ทุน่ของญี�ปุ่น่มัน่ท่วม	 เพราะ

ญี�ปุ่น่เขากลั�ามาลังทุน่	เงิน่เยน่แพงข่�น่	เขายิ�งวิ�งมาลังทุน่มาก	อัน่นั่�น่เป็น่เร่�องทางด�าน่

เขา	ส่ำวน่ทางด�าน่เรานั่�น่	เราไปโทษคน่ที�เขาส่ำงสิำน่ค�าเข�ามามัน่ก็ลัำาบาก	ระบบของเรา

เป็น่ระบบเสำรี	 พ่อค�าจำะสัำ�งสิำน่ค�าเข�ามา	 ก็เป็น่สิำน่ค�าที�ประช่าช่น่ตำ�องการ	 ประช่าช่น่

ตำ�องการสิำน่ค�าที�มีคุณภาพดี	 ราคาถ้ึก	 ใน่ระดับที�ตัำวเองพอจำะซ่ึ่�อหาได�	 สิำน่ค�าญี�ปุ่น่

ส่ำวน่มากเข�าสำเปกใน่อัน่นั่�น่	 ถึ�าหากสัำ�งที�อ่�น่เข�ามา	 มัน่ส้ำ�ไม่ได�	 อย่างภาพยน่ตำร์ก็มอง

เห็น่ชั่ดๆ	 ว่า	 บริษัทฝ่รั�งชั่กจำะขาดทุน่ลั�มไปหลัายราย	 จำน่กระทั�งตำ�องเปลีั�ยน่ยุทธวิธี

ใน่ทางการขาย	 น่าฬิิกาลั�มกัน่ไปหลัายราย	 ตำ�องเปลีั�ยน่ยุทธวิธีใหม่	 สำวิตำเซึ่อร์แลัน่ด์ 
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เปลีั�ยน่ยทุธวิธีใหม่ถ่ึงก้�ตำลัาดข่�น่มาได�	ตำลัาดอิเล็ักทรอนิ่กส์ำทั�งโลักยังก้�ไม่ค่อยข่�น่	วิดีโอ

กิน่เรียบ	 อิเล็ักทรอนิ่กส์ำกิน่เรียบ	 กลั�องถ่ึายร้ป	 เยอรมนี่ก็ควำ�าไป	 ซ่ึ่�งก่อน่นี่�เคยครอง

ตำลัาด	ตำอน่นี่�ยงัตีำไม่ต่ำ�น่	มัน่เป็น่การแข่งขัน่	ซ่ึ่�งเขาช่น่ะอย้	่แต่ำสำำาหรับเรา	ใน่การแสำวงหา

ทุน่	เราพยายามที�จำะกระจำาย	เพราะฉัะนั่�น่	เราถ่ึงพยายามที�จำะเช่่�อเชิ่ญทุน่จำากแหล่ัง

อ่�น่	เช่่น่	จำากยุโรป	หร่อจำากแหล่ังอ่�น่เพ่�อมากระจำาย	เพ่�อไม่ให�อิทธิพลัทางการเม่อง

ของประเทศ์ใดประเทศ์เดียวเข�ามาครอบงำา	บางทีการถึอน่ทุน่ใน่ลัักษณะหน่่�ง	จำะสำร�าง

ความกระทบกระเท่อน่	 ไม่ใช่่ญี�ปุ่น่ถึอน่ทุน่ทีหน่่�ง	 ประเทศ์ไทยลั�มคร่น่	 อย่างนี่�ไม่ได�	

อัน่นี่�ก็เป็น่น่โยบายที�เกี�ยวข�องอย้่กับการเม่องด�วย

	 ใน่เร่�องของการลังทุน่ระหว่างประเทศ์	ข�อสำำาคัญที�สุำดของเรานั่�น่	เรามักไม่ค่อย

มองกัน่มากใน่แง่ของ	Transfer	of	technology	ตำอน่ทำาสัำญญากัน่อย้	่ผู้้�ลังทุน่มักบอก

ว่าจำะถ่ึายทอดเทคโน่โลัยีให�	แต่ำว่าตำำาแหน่่งที�ส้ำง	ตำำาแหน่่งที�ควบคุมด้แลัเทคโน่โลัยีจำริงๆ	 

นั่�น่	เขาใช่�คน่ของเขาเป็น่ส่ำวน่ใหญ่	เพราะฉัะนั่�น่	เร่�องนี่�จำริงๆ	แลั�ว	เราควรจำะได�ติำดตำาม

ว่าได�มีการปฏิิบัติำตำามเง่�อน่ไขหร่อสำน่ธิสัำญญานั่�น่หร่อไม่	พอเราผิู้ดสัำญญาหน่่อย	เช่่น่	

เขาให�โควตำาแค่นี่�	เราส่ำงเกิน่ไปหน่่อย	เขาก็โย	เขาก็ดำาเนิ่น่มาตำรการได�	แต่ำของเรานั่�น่	 

น่อกจำากเราจำะตำ�องพยายามที�จำะแสำวงหาช่่องทางที�เป็น่ประโยช่น์่แก่ประเทศ์ของ

เราแลั�ว	เราตำ�องพิทักษ์รักษาสิำทธิที�เรามี	เรามีมาตำรการที�ดำาเนิ่น่ได�	เราตำ�องดำาเนิ่น่ใน่ 

หลัายเร่�อง	ซ่ึ่�งเราจำะตำ�องปรับปรุงตัำวเราเองใน่เร่�องนี่�

คำว่ามร่ว่มมือในำทูางด้านำภูมิภาคำ 
•

	 มิติำอีกอัน่ที�อยากยกมากล่ัาวใน่ที�นี่�	ก็ค่อ	การร่วมม่อใน่ทางด�าน่ภ้มิภาค	การ

ร่วมม่อทางด�าน่ภ้มิภาคใน่ปัจำจุำบัน่นี่�จำำาเป็น่มาก	ประเทศ์ที�อย้ใ่กลั�เคียงกัน่เป็น่ประเทศ์

กลุ่ัมแรกที�จำะตำ�องพ่�งพาอาศั์ยกัน่แลัะกัน่	ถ่ึงไม่อยากจำะพ่�ง	มัน่ก็ตำ�องพ่�งกัน่	แผู่้น่ดิน่อย้่

ติำดกัน่	น่ำ�าอย้ติ่ำดกัน่	ก็จำำาเป็น่ตำ�องติำดต่ำอหร่อสัำมพัน่ธ์ซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	เพราะฉัะนั่�น่	ใน่ขณะ 

นี่�ได�รวมกลุ่ัมกัน่ใน่ภ้มิภาคต่ำางๆ	 เป็น่ภ้มิภาคๆ	 ไปใน่การเจำรจำาทางการท้ตำก็ดี	 การ

ดำาเนิ่น่การทางการเม่องก็ดี	ก็เข�าไปใน่ลัักษณะกลุ่ัม	แต่ำเป็น่กลุ่ัมที�ไปใน่ทางภ้มิภาคเป็น่

อีกมิติำหน่่�ง	น่อกจำากเหน่่อ-ใตำ�	ตำะวนั่ตำก-ตำะวนั่ออก	การแบ่งกลุ่ัมก็อาจำจำะแบง่โดยทาง

ภาษาพ้ด	ใน่ทางวัฒน่ธรรม	เช่่น่	เป็น่ประเทศ์กลุ่ัมอาหรับ	กลุ่ัมมุสำลิัม	เป็น่ตำ�น่	ซ่ึ่�งเป็น่
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พลัังใน่ทางการเม่องเหม่อน่กัน่	หร่อที�เป็น่ศ์าสำน่าเป็น่เร่�องของเช่่�อช่าติำ	แต่ำก็อาจำกลัาย

เป็น่พลัังใน่ทางการเม่องข่�น่	 สิำ�งเหล่ัานี่�ก็ตำ�องมองว่าได�เป็น่ปรากฏิการณ์ใน่ทางสัำงคม

ระหวา่งประเทศ์แลั�ว	ซ่ึ่�งจำะส่ำงผู้ลัถ่ึงการเม่องระหว่างประเทศ์	ค่อ	ไม่ใช่่เฉัพาะรฐัต่ำอรัฐ

คำว่ามร้นำแรง 
•

	 ใน่ประการหลัังสำุดที�อยากจำะกลั่าวใน่เร่�องมิติำใหม่ของการเม่องระหว่าง

ประเทศ์	นั่�น่ค่อเร่�องความรุน่แรง	(Violence)	ความจำริงการใช่�กำาลัังนั่�น่เป็น่เร่�องที�ผิู้ด

กฎหมายใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	 เว�น่ไว�แต่ำเป็น่การป้องกัน่ตำน่เองเท่านั่�น่	แต่ำการใช่�ความรุน่แรง

นั่�น่มีหลัายร้ปแบบ	ใน่ปัจำจุำบัน่นี่�โดยเฉัพาะประเทศ์ใหญ่	ที�สำอน่คน่อ่�น่ว่าอย่าใช่�กำาลััง	

ประเทศ์นี่�น่่าจำะเป็น่หลััก	กลัับเป็น่ประเทศ์ที�ใช่�กำาลัังบ่อยครั�ง	สำหรัฐฯ	 ก็เคยใช่�กำาลััง

กับประเทศ์อ่�น่มาหลัายครั�งหลัายคราว	 สำหภาพโซึ่เวียตำใช่�กำาลัังกับประเทศ์อ่�น่มา

หลัายครั�งหลัายคราว	 ประเทศ์ใหญ่อย่างอิน่เดียก็เคยใช่�กำาลััง	 จีำน่ก็เคยใช่�กำาลัังกับ

เวียดน่าม	ประเทศ์เล็ักๆ	ใช่�กำาลัังกัน่เองก็หลัายแห่ง	ใน่ระดับรองกัน่ลังมา	 ทั�งๆ	 ที�ก็ 

ไม่ได�มีสำงคราม

	 เพราะฉัะนั่�น่ข�อความใน่กฎหมายของเราปัจำจุำบัน่ก็ดี	 ใน่ความร้�ส่ำกของเราก็ดี	

ที�จำะเรียกว่าสำงครามก็ตำ�องมีการประกาศ์	 ถ่ึงจำะเป็น่สำงครามนั่�น่	 คงจำะไม่ค่อยทัน่กับ

ความเป็น่จำริงใน่ทางการเม่องใน่ปัจำจุำบัน่เท่าไหร่	ที�อิหร่าน่กับอิรักรบมา	6	ปี	ก็ไม่ได�มี

การประกาศ์	รบกัน่อย้่จำน่กระทั�งยำ�าแย่กัน่ไปทั�งค่้	การใช่�กำาลัังยังคงปรากฏิอย้่	เพราะ

ฉัะนั่�น่ที�เรากล่ัาวใน่ตำอน่ตำ�น่ใน่บทก่อน่ๆ	 นั่�น่ว่า	 กำาลัังไม่ใช่่เป็น่เคร่�องม่อที�ดีใน่การ 

ดำาเนิ่น่น่โยบาย	แต่ำกำาลัังเป็น่เคร่�องม่อที�ดีใน่การมีไว�เพ่�อสำนั่บสำนุ่น่น่โยบายแลัะสำร�าง

ความเช่่�อถ่ึอ	 อัน่เป็น่สิำ�งที�เคยรับร้�กัน่ใน่สำมัยก่อน่ว่า	 การทำาสำงครามมัน่ถ้ึกตำ�อง	 แต่ำ

หลัังจำากที�มีกฎบัตำรสำหประช่าช่าตำิแลั�ว	 หร่อใน่ปัจำจุำบัน่นี่�ถ่ึอว่าเป็น่สิำ�งที�ไม่ช่อบด�วย

กฎหมายด�วยกฎบัตำร	แต่ำว่ามัน่ก็เกิดมี	แต่ำทีนี่�ใน่ปัจำจุำบัน่ได�มีการใช่�ความรุน่แรงใน่ร้ป

แบบอ่�น่	ที�น่่าวิตำก	แลัะก็เป็น่เร่�องที�เกิดข่�น่ใน่ความเป็น่จำริงของสัำงคมระหว่างประเทศ์	

	 ปัจำจุำบัน่นี่�	 การก่อการร�าย	 (Terrorism)	 ใน่ร้ปแบบของการจีำ�เคร่�องบิน่	 การ

ลัักพาตัำว	การลัอบฆ่่าผู้้�บริสุำทธิ�	 เหล่ัานี่�ก็เป็น่ข่าวที�ให�เห็น่กัน่อย้่	อย่างการวางระเบิด

ใน่ที�ที�สำร�างความส้ำญเสีำยให�แก่ชุ่มช่น่	 ความจำริงการกระทำาใน่เชิ่งทารุณใน่ลัักษณะนี่�
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เคยมีมาเม่�อก่อน่	ใน่ฐาน่ะเปน็่เทคน่คิข่มขวัญ	เป็น่เทคน่คิที�อาช่ญากรทำา	เช่่น่	โจำรสำลััด	

เป็น่ตำ�น่	ปลั�น่เสำร็จำแลั�วล่ัมเร่อทั�งลัำา	ปล่ัอยให�ตำายไปทั�งลัำาก็เคยมี	แต่ำก็เป็น่ลัักษณะของ

อาช่ญากรรม	อัน่นี่�เป็น่การกระทำาก่อการร�ายที�มีลัักษณะเป็น่อาช่ญากรรม	

	 แต่ำปัจำจุำบัน่ได�เกิดมีการก่อการร�ายร้ปใหม่	ที�มีลัักษณะใน่ทางการเม่องเกิดข่�น่	

แลัะใน่บางครั�งปัญหาเกี�ยวกับการกอ่การร�ายที�ยากมากนั่�น่	ก็ค่อ	เราจำะแยกวา่เป็น่การ

ก่อการร�ายทางการเม่อง	 หร่อเป็น่นั่กก่อการร�าย-อาช่ญากร	 ผู้ลัของการปฏิิบัติำการ

ก่อการร�ายนี่�	ได�สำร�างความสัำ�น่สำะเท่อน่ให�แก่โลักปัจำจุำบัน่นี่�มาก	เพราะเหตุำว่าเป็น่การ

มุ่งกระทำาต่ำอผู้้�บริสุำทธิ�	กระทำาโดยคน่ที�ไม่ร้�	เก่อบไม่ร้�ว่าเป็น่ใคร	มีน่�อยครั�งที�จำะร้�	แลัะ

ก็เคล่ั�อน่ไหวง่าย	 หมายความว่ามี	Mobility	 ส้ำง	 เดี�ยวเกิดตำรงโน่�น่ตำรงนี่�	 เดี�ยวเกิด

ลัักษณะนั่�น่ลัักษณะนี่�	โดยที�ไม่มีโอกาสำร้�ล่ัวงหน่�า	การป้องกัน่ทำาได�ลัำาบาก	เพราะเม่�อ

ความเสีำยหายเกิดข่�น่	จุำดสำน่ใจำก็มุ่งไปที�ความเสีำยหายนั่�น่	อัน่นี่�ได�สำร�างความวิตำก	แลัะ

ความวิตำกจำะมีมากข่�น่อีก	 ถึ�าผู้้�ก่อการร�ายไม่ได�จำำากัดวงอย้่ใน่เฉัพาะแค่นี่�	 แต่ำสำมมตำิ 

ผู้้�ก่อการร�ายเกิดมีจำรวดน่ำาวิถีึข่�น่	ซ่ึ่�งอาจำจำะเป็น่ไปได�	ใน่โอกาสำต่ำอไป	เพราะผู้้�ก่อการร�าย 

อาจำจำะเป็น่กลุ่ัมใหญ่	อาจำจำะเป็น่กลุ่ัมเล็ัก	อาจำจำะเป็น่ประเทศ์ๆ	หน่่�ง	ซ่ึ่�งดำาเนิ่น่น่โยบาย

แบบก่อการร�ายก็ได�	อาจำจำะได�อาวุธนิ่วเคลีัยร์มาก็ได�ใน่บางกรณี	ซ่ึ่�งอัน่นี่�ก็เป็น่เร่�องที�

โลักควรจำะพิจำารณากัน่

	 ใน่ทางด�าน่ของผู้้�ที�ก่อการร�ายเขามีวัตำถุึประสำงค์อะไร	 วัตำถุึประสำงค์ทาง

อาช่ญากรรมนั่�น่ตัำดออกไป	 อาช่ญากรรมก็ค่ออาช่ญากรรม	 วัตำถุึประสำงค์เป็น่ไปใน่

ทางการเม่อง	 บางกลุ่ัมก็อ�างว่ากระทำาไปเพ่�อที�จำะ	 Liberate	 หมายความว่าจำะปลัด

ปล่ัอยประเทศ์ของตัำว	บางประเทศ์ก็บอกว่าทำาไปเพ่�อแก�แค�น่	แต่ำส่ำวน่ใหญ่แลั�ว	ก็ทำา

เพ่�อที�จำะด่งความสำน่ใจำของโลัก	ข่มขวัญ	บั�น่ทอน่ความอดทน่	สำร�างความหวั�น่วิตำกให�

เกิดข่�น่ใน่ประช่าช่น่ทั�วไปว่า	สิำ�งเหล่ัานี่�จำะเกิดข่�น่กับใคร	ที�ไหน่เม่�อไหร่ก็ได�	ไม่จำำาเป็น่

ว่า	ท่าน่ตำ�องเป็น่ตัำวการ	แลัะส่ำวน่มากที�จำะได�ผู้ลั	ก็ค่อ	การมุ่งเข�าหาผู้้�บริสุำทธิ�	เพราะ

เหตุำมัน่สำะเท่อน่ใจำ	สำร�างความกลััวได�อยา่งช่ะงัดเม่�อไปทำากับผู้้�บริสุำทธิ�	ถึ�าไปทำากับคน่

ที�เจ็ำบแค�น่ก็เป็น่เร่�องของการแก�แค�น่	ของ	Vengeance	ของการอาฆ่าตำมาดร�ายกัน่ไป	

แต่ำถึ�าทำาใน่สิำ�งทารุณ	ค่อ	ทำากับคน่บริสุำทธิ�กับเด็ก	ระเบิดใน่โบสำถ์ึอย่างที�กระทำากัน่อย้่

ที�เม่องน่อก	 ระเบิดเคร่�องบิน่หร่ออะไรเหล่ัานี่�สำร�างความหวาดหวั�น่	 แลัะเป็น่วิถีึทาง

ที�โฆ่ษณาที�ดีที�สุำดสำำาหรับพวกที�จำะกระทำา	เพ่�อให�ร้�ว่า	พวกตัำวมีตัำวตำน่อย้่	ข่าวจำะออก
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ทั�วโลัก	 การปรากฏิตัำว	 ความร�ายกาจำของเขาจำะอย้่ที�นั่�น่	 สิำ�งเหล่ัานี่�เขาอ�างว่ากระทำา

เพ่�อที�จำะปลัดปลั่อย	 แลัะจำำาเป็น่สำำาหรับการที�จำะให�เห็น่ว่า	 เขากำาลัังดำาเน่ิน่การอย้่	 

ความยุ่งยากใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์เพิ�มมากข่�น่ไปอีก	 เม่�อขบวน่การของ

ผู้้�ก่อการร�ายต่ำางๆ	 นั่�น่	 เช่่�อมโยงกัน่กับประเทศ์อ่�น่	 เขาติำดต่ำอต่ำอเน่่�องกัน่	 ซีึ่ไอเอกับ

องค์การปาเลัสำไตำน์่ก็ติำดต่ำอกัน่	หร่อกับผู้้�ก่อการร�ายใน่ที�อ่�น่	เราเรียกผู้้�ก่อการร�าย	ความ

จำริงคำาว่า	Terror	ค่อ	การสำร�างความสำยดสำยอง	ความสำยดสำยองบางทีอาจำจำะร�ายมาก

ร�ายน่�อย	น่อกจำากความร�ายแลั�ว	มัน่สำร�างความสำยดสำยอง	ความหวาดความน่่าสำะพร่ง

กลััวให�เกิดข่�น่ระหว่างประเทศ์	แต่ำมัน่ไม่ค่อยได�ผู้ลั	ที�ได�ผู้ลัมากที�สุำด	ค่อ	ใน่ร้ปของการ

แลักเปลีั�ยน่ข่าวสำาร	โดยพยายามแลักเปลีั�ยน่ข่าวสำารอัน่เกี�ยวกับความเคล่ั�อน่ไหวหร่อ

ปฏิิบัติำการของพวกเหล่ัานี่�	แต่ำถ่ึงกระนั่�น่ก็ยังยาก	ส่ำวน่ความร่วมม่อใน่การให�ช่่วยกัน่

ปราบช่่วยกัน่จัำบ	คงจำะยิ�งยากใหญ	่เพราะผู้้�ที�จำะไปปราบไปจำบั	ก็จำะกลัายเปน็่เปา้ของ

การแก�แค�น่ของพวกผู้้�ก่อการร�าย	เพราะฉัะนั่�น่	การดำาเนิ่น่การใน่ทางการเม่องใน่ทาง

ที�จำะไปจัำดการไปแก�ปัญหาการก่อการร�ายนี่�	ตำ�องเป็น่ไปอย่างลัะเมียดลัะไม	แลัะตำ�อง

คิดหน่�าคิดหลัังกัน่ให�ดีทีเดียว

	 เราเคยพบภาวะที�ยุง่ยากมากขณะหน่่�งเม่�อหลัายปีแลั�ว	ประมาณ	14	ปี	เม่�อ

พวกปาเลัสำไตำน์่เข�าย่ดสำถึาน่ท้ตำอิสำราเอลัใน่กรุงเทพฯ	แลั�วจัำบท้ตำมัดไว�	วัน่นั่�น่เป็น่วัน่

ที�ผู้้�บรรยายเดิน่ทางกลัับจำากการเป็น่ท้ตำที�อิน่โดนี่เซีึ่ย	ท้ตำรัฐบาลัให�นั่�งชั่�น่	1	ข�างๆ	ผู้ม

ก็มีคน่	2	คน่	ไม่ร้�ว่าใคร	เป็น่คน่หนุ่่มๆ	หน่�าตำาเรียบร�อยดี	เขาก็นั่�งสำงบเสำงี�ยมไม่แสำดง

กิริยาใดๆ	แต่ำมาร้�ทีหลัังว่าเป็น่ม่อปืน่หน่่วยจ่้ำโจำมของอิสำราเอลัที�จำะมาจัำดการกับพวก 

ที�ย่ดสำถึาน่ท้ตำเขาที�นี่�	 แต่ำตำอน่นั่�น่ยังไม่ร้�	 ลังจำากเคร่�องบิน่มาก็มีรถึจีำ�ปไปรับ	 มีทหาร 

3-4	คน่	ระบุช่่�อผู้้�บรรยายบอกให�ลังไปที�รถึ	ใจำน่่กว่าตำายแลั�ว	คงเกิดรัฐประหารหร่อ 

อะไร	ไม่ร้�ว่า	เขาเอาตัำวกระจำอกอยา่งเราไปทำาอะไร	ก็ถึามเขาว่ามีอะไร	เขาบอกว่าได�รับ 

คำาสัำ�งให�มาเอาตัำวไปที�ห�องวีไอพี	พอเข�าไปถ่ึงห�อง	ก็มีวิทยุประกาศ์ว่าจำะส่ำงคน่ไปรับตัำว

เดี�ยวนั่�น่ให�มาที�กระทรวงการต่ำางประเทศ์	ก็ถึามเขาว่ามีอะไร	เขาบอกว่าเกิดเร่�องการยด่ 

สำถึาน่ท้ตำข่�น่	 แลั�วเขาก็น่ำาตัำวมากระทรวงการตำ่างประเทศ์	 ซ่ึ่�งขณะนั่�น่อธิบดีทุกคน่	 

รวมทั�งปลััดกระทรวงก็ถ้ึกเอาไปไว�ใน่ห�องๆ	หน่่�งรวมกัน่ทั�งหมด	พอโผู้ล่ัเข�าไปทุกคน่

ท่าทางดีใจำ	 ดีใจำไม่ใช่่อะไร	 เพราะทั�งห�องเขาเก็บตัำวเอาไว�	 เพ่�อที�จำะไปเป็น่ตัำวประกัน่	 

ทุกคน่ลังความเห็น่ว่า	 ผู้้�บรรยายมาจำากอิน่โดนี่เซีึ่ย	 หัวหยิก	 คงคลั�ายแขกนิ่ดหน่่อย
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ได�แลัะก็มีพาสำปอร์ตำอย้่แลั�ว	 มีเส่ำ�ออย้่แลั�ว	 พรรคพวกให�เหตุำผู้ลักับเจำ�าน่ายอย่างนั่�น่	 

ดังนั่�น่	 ผู้้�บรรยายจ่ำงเป็น่ตัำวอุดมคติำที�จำะไปเป็น่ตัำวประกัน่	 ส่ำวน่คน่อ่�น่ปวดท�องบ�าง	 

ไข�กิน่บ�าง	 ปวดฟััน่บ�าง	 แต่ำเม่�อถ่ึงเวลัา	 ค่อ	 เล่ัาข�ามไปเล็ักน่�อย	 เม่�อถ่ึงเวลัาที�แก�ไข

ปัญหากัน่ได�แลั�ว	ค่อ	เขาไม่เอาตัำวกระจำอกไปเป็น่ประกัน่	เขาเอาตัำวใหญ่ใน่ขณะนั่�น่ก็มี	

พลั.อ.อ.	ทวี	จุำลัลัะทรัพย	์กับ	พลั.ตำ.	ช่าติำช่าย	ชุ่ณหะวัณ	สำองคน่ยอมไปเป็น่ตัำวประกัน่ให�	 

พวกม�าใช่�ทั�งหลัายก็หลุัดไป	พอหลุัด	พวกปวดต่ำางหายหมด	ทุกคน่ยิ�มแย�มแจ่ำมใสำ

	 ใน่วัน่นั่�น่	ที�อยากจำะเล่ัา	ค่อ	การแก�ไขปัญหาเหล่ัานั่�น่	มัน่ยากอย่างไร	ของเรา

วัน่นั่�น่มัน่ก็ชุ่ลัมุน่วุ่น่วาย	 ผู้ลัมัน่ออกมาดี	 เพราะเป็น่วัน่คลั�ายวัน่พระราช่สำมภพของ

สำมเด็จำพระบรมฯ	อัน่นี่�เป็น่เหตุำผู้ลัอัน่หน่่�งที�เรายกเป็น่ข�อเจำรจำาว่าจำะทำาอะไร	ก็ขอให�

เห็น่กับวัน่นี่�เถึอะ	เพราะเราไม่ได�ไปเกี�ยวข�องอะไร	แต่ำปรากฏิว่า	วัน่นั่�น่เราโช่คดีช่่วย

อย้ห่ลัายประการ	ค่อ	หน่่�ง	ตำรงกับวัน่พระราช่สำมภพของสำมเด็จำพระบรมฯ	สำอง	พวกที� 

เข�ามาปฏิิบัติำการใน่วัน่นั่�น่	ได�เข�ามาก่อน่ล่ัวงหน่�า	3-4	วัน่แลั�ว	แต่ำหลับไปอย้่ที�พัทยา	

เม่�อไปอย้่พัทยา	คิดว่าความเหี�ยมเกรียมคงจำะลัดน่�อยลังไป	คงจำะถ้ึกระบายไปโดยวิธี

หน่่�งวิธีใด	ความเข�มแข็งคงจำะน่�อยลังมาบ�าง	เม่�ออย้ใ่น่บ�าน่พักของเรา	ก็ปรากฏิว่ามี

การเอาปืน่ใหญ่เข�าไปตัำ�งด�วย	น่อกจำากเอาทหารไปลั�อมแลั�ว	แน่่น่อน่ที�ว่าตำ�องมีไทยมุง

ตำรงตำ�น่ไม�	ทุกจุำดมีคน่ด้	บอกว่าอย่าข่�น่ไป	เดี�ยวเกิดการต่ำอส้ำ�	มีอะไรเกิดข่�น่	จำะตำายได�	

ห�ามอยา่งไรก็ไม่ฟััง	คน่เตำม็ยั�วเยี�ยไปหมด	อยา่ว่าแต่ำประช่าช่น่เลัย	ตำำารวจำยงัปีน่ข่�น่ไป

ด้เลัย	แลั�วถึ�าปืน่มัน่ลัั�น่ข่�น่มาสัำกนั่ดหน่่�งเผู้อิญตำกตำ�น่ไม�	คงจำะยิงกัน่ใหญ่	ไม่ร้�ใครเป็น่

ใคร	ส่ำวน่การแก�ไขสำถึาน่การณ์	ใน่ตำอน่ตำ�น่ก็คงเป็น่ไปอยา่งโกลัาหลันิ่ดหน่่อย	ก็มีการน่ำา

ปืน่ใหญ่เข�าไปตัำ�ง	 ปืน่ใหญ่ถึ�ายิงเข�าไปมัน่จำะทะลุัไปอีก	 10	 บ�าน่เป็น่อย่างน่�อยที�สุำด	

เพราะปืน่ใหญเ่ขาไว�ยิงใน่สำน่ามรบ	เอามายงิเส่ำอใน่กรงุเทพมหาน่ครคงจำะเปน็่ไปไม่ได�

	 ผู้ลัสุำดท�ายใน่ขณะนั่�น่ก็พ้ดจำากัน่ทางโทรโข่ง	ขอเข�าไปพ้ดจำาเจำรจำากัน่	ทางผู้้�ที� 

เจำรจำาก็ให�ปลััดกระทรวงคน่ปัจำจุำบัน่	 ซ่ึ่�งกำาลัังจำะไปเป็น่ท้ตำที�วอชิ่งตัำน่ใน่วัน่สำองวัน่นี่�	 

ค่อ	 คุณอาสำา	 สำารสิำน่	 เป็น่คน่แรกที�จำะเข�าไป	 เขาด้เด็กๆ	 หน่่อย	 เด็กๆ	 เน่่�อมัน่ 

นุ่่มดี	 ผู้้�ใหญ่ก็คงอาจำจำะให�เข�าไปเจำรจำาก่อน่	 คุณอาสำาก็ลังม่อปฏิิบัติำหน่�าที�	 ก็มีเสีำยง

เต่ำอน่จำากผู้้�หวังดี	 จำากตำำารวจำผู้้�หวังดีว่า	 “พี�	 พี�	 ก�มๆ	 หน่่อย	 นั่ดแรกอาจำจำะไม่โดน่”	
เล่ัน่เอาคุณอาสำาสำะดุ�งอย้่เหม่อน่กัน่	 เพราะปืน่กลัที�เขาถ่ึออย้่คงไม่นั่ดเดียว	 นั่ดแรก 

ไม่โดน่	ก็ไม่ร้�อีกกี�นั่ดที�จำะมา	แต่ำผู้ลัสุำดท�าย	แกก็เข�าไปเจำรจำาได�	การเจำรจำาตำอน่หลัังก็มี
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คุณช่าติำช่าย	คุณทวีเข�าไปด�วย	แต่ำโดยอารมณ์แบบไทยๆ	คุณช่าติำช่ายก็ดี	ใน่กรณีนั่�น่

ก็ได�ปฏิิบติัำหน่�าที�ดี	ค่อ	เล่ัาเร่�อง	Joke	เร่�องตำลักต่ำางๆ	ของยิว	แลัะการพ้ดที�มีอารมณ์เยน็่	 

ซ่ึ่�งบางครั�ง	 แกบอกว่าไม่เย็น่เหม่อน่กัน่	 มีอย้่ครั�งหน่่�งซ่ึ่�งคน่ข�างบน่	 ค่อ	บ�าน่สำองชั่�น่	

แลั�วเขาแบง่ไปคุมท้ตำยวิไว�ข�างบน่อกีคน่หน่่�ง	มัน่มีบัน่ไดเช่่�อมโยงกนั่ลังมา	ฝ่่ายเราเอา

ข�าวหมกไก่ไปส่ำง	เพราะเขาจำะกิน่อาหาร	แต่ำเขาก็ไม่กิน่	กลััวจำะโดน่ยาพิษ	ก็ตำ�องกิน่

ให�ด้ก่อน่	สุำดท�ายก็กิน่แต่ำโดยความหิว	แลั�วอีกคน่ก็จำะลังมากิน่	ทะเล่ัอทะล่ัาอย่างไรไม่

ทราบ	ล้ักระเบิดมัน่ก็กลิั�งลังมากอ่น่	บงัเอิญยงัไม่แกะสำลััก	เรียกว่ามัน่กลิั�งลังมาใตำ�โต๊ำะ	

ทุกคน่ใจำหายว้บ	คงน่่กว่าเห็น่ท่าจำะเหล่ัอแต่ำท่อน่บน่เสีำยแลั�ว	ใจำหาย	นั่�งอั�น่ใจำกัน่อย้่	 

ก็ไม่ระเบิด	ก�มลังไปด้	อ�อ	ระเบิดยังไม่แกะสำลััก	เลัยได�พ้ดจำากัน่ต่ำอไป	จำน่กระทั�งเขา

ยอมตำกลังที�จำะกลัับไป	เราจัำดรถึไปสำง่ที�สำน่ามบิน่	จัำดเคร่�องบิน่ให�	ตำอน่ที�จำะข่�น่เคร่�องบิน่ 

นั่�น่	 พวกนี่�ข่�น่ไปอย่างซิึ่กแซ็ึ่ก	 ค่อ	 ถ่ึอปืน่กลัแลั�ววิ�งส่ำายสำลัับฟััน่ปลัาแบบเขารบกัน่	

หมายความว่าเผู่้�อแอบจำะทำาอะไรเขา	เขาก็คงยังมีทางพอที�จำะส้ำ�ได�ลัักษณะหน่่�งอย่าง

น่�อย	แต่ำเม่�อข่�น่ไปบน่เคร่�องบิน่ได�	เขาตำกใจำ	เพราะบน่เคร่�องบิน่	มีแอร์โฮึสำเตำสำ	ซ่ึ่�งเรา

จัำดไว�	ทุกคน่ใจำเย็น่มาก	เราจัำดไว�	5	คน่	แต่ำงชุ่ดไทยย่น่แลั�วยิ�มเฉัยๆ	พวกผู้้�ก่อการร�าย

ก็ลัดความร�าย	 เก่อบหายเลัย	 ก็ปรากฏิว่า	คณะที�ไปด�วยข�างบน่พ้ดจำากัน่สำนุ่กสำน่าน่	

มีการเล่ัน่ไพ่จำน่ถ่ึงไคโร	นี่�เป็น่วิธีการจัำดการปัญหา	แต่ำเป็น่ร้ปแบบการจัำดการที�เราถ่ึอ

เป็น่บรรทัดฐาน่ตำลัอดเวลัาไม่ได�

	 การก่อการร�ายยังคงเป็น่เร่�องที�จำะสำร�างความปวดหัวให�แก่การเม่องระหว่าง

ประเทศ์	แลัะปฏิิกิริยาโตำ�ตำอบสำว่น่มากมักจำะเกิน่เหตำไุป	แลัะปฏิิกิริยาต่ำอผู้้�ก่อการร�าย

เป็น่สิำ�งที�ควรระมัดระวังมาก	เพราะจำะเป็น่สำาเหตุำที�ทำาให�ฝ่่ายผู้้�ก่อการร�ายได�รับความ

เห็น่อกเห็น่ใจำใน่บางส่ำวน่	 แลัะทำาให�สิำ�งนี่�ไม่สำามารถึจำะหมดสิำ�น่ไป	 เช่่�อว่าเราคงจำะอย้่

กัน่ใน่โลักแบบนี่�อีกน่าน่พอสำมควร	 ปารีสำถ้ึกระเบิดอย้่ทุกวัน่	 ลัอน่ดอน่ก็โดน่ระเบิด	

เยอรมนี่ก็มี	 อัน่นี่�เป็น่ปรากฏิการณ์ที�เป็น่ความจำริงอัน่หน่่�งของการเม่องระหว่าง

ประเทศ์

	 บทนี่�เป็น่บทสำุดท�ายใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับการเม่องระหว่างประเทศ์	 ผู้้�บรรยาย

พยายามที�จำะวางพ่�น่ฐาน่	 ภาพกว�างให�ไว�ก่อน่	 ใน่คราวต่ำอไปจำะได�เจำาะลังไปใน่เร่�อง

ของการท้ตำโดยเฉัพาะอีก	7	บท
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ว่ิว่ัฒนาการุ 
แลัะมิติของการุทููต

08

บรรยายวัน่ที�	12	พฤศ์จำิกายน่	2529
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	 ใน่การบรรยายครั�งแรกๆ	ได�กล่ัาวไว�ว่า	“การท้ตำ”	มคีวามหมายทั�งอยา่งกว�าง	

แลัะอย่างแคบหร่อเฉัพาะเจำาะจำง

	 ความหมายอย่างกว�าง	หมายรวมถ่ึงการเล่ัอกดำาเนิ่น่น่โยบายแลัะวิเทโศ์บาย

ด�วย	 ซ่ึ่�งได�อธิบายไปแลั�วใน่ภาคก่อน่	 ความหมายอย่างแคบเฉัพาะเจำาะจำง	 หมายถ่ึง

เคร่�องม่ออัน่หน่่�งใน่การดำาเนิ่น่น่โยบาย	ซ่ึ่�งจำะเป็น่หัวข�อบรรยายใน่ภาคสำองนี่�ทั�งภาค

 “การืท้ต่”	หมายความถ่ึงอะไร	มีผู้้�ให�คำานิ่ยามไว�มากมายแตำกต่ำางกัน่	จำะหา

คำานิ่ยามศั์พท์ที�เป็น่บรรทัดฐาน่ไม่ได�	บางท่าน่กล่ัาวว่า

ว่ิว่ัฒนาการุ 
แลัะมิติของการุทููต
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	 การท้ตำ		หมายถ่ึงการดำาเนิ่น่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์ด�วยการเจำรจำา

	 การท้ตำ	 หมายถ่ึงการใช่�ข�ารัฐการที�ได�รับแต่ำงตัำ�งจำากรัฐให�ไปทำาหน่�าที�ติำดต่ำอ 

	 	 ระหว่างประเทศ์ของตำน่กับรัฐบาลัประเทศ์อ่�น่

	 การท้ตำ	 เป็น่ศิ์ลัปะแลัะวิทยาการเกี�ยวกับการติำดต่ำอระหว่างรัฐอธิปไตำย 

	 	 โดยตัำวแทน่ที�ได�รับมอบหมายอำาน่าจำไปปฏิิบัติำตำามหน่�าที�ที�ได�รับ 

	 	 อำาน่าจำนั่�น่

	 การท้ตำ	 เป็น่ศิ์ลัปะใน่การดำาเนิ่น่ความสัำมพัน่ธ์กับประเทศ์อ่�น่เพ่�อส่ำงเสำริม 

	 	 ประโยช่น์่ของช่าติำ

	 การท้ตำ		เป็น่การใช่�ความแยบยลัใน่การใช่�วิธีการที�จำะแสำวงมิตำรหร่อขับเคี�ยว 

	 	 	กับปรปักษ์

	 การท้ตำ	 ค่อ	การใช่�วิธีการพ้ดจำาเพ่�อที�จำะให�ได�รับประโยช่น์่	โดยไม่ก่อให�เกิด 

	 	 ความร้�ส่ำกที�ไม่ดีต่ำอผู้้�ที�เราพ้ดด�วย

	 ดังนั่�น่	ประมวลัได�ว่า	 นิ่ยามศั์พท์ที�หลัายท่าน่ให�มีความจำริงอย้่บ�าง	 แม�จำะไม่

สำมบ้รณ์ทีเดียว	จ่ำงขอสำรุปว่า	“การืท้ต่”	เป็น่กระบวน่การทางการเม่องของรัฐใน่การ

ดำาเน่นิ่ความสัำมพัน่ธ์เป็น่ทางการ	ทั�งโดยทางตำรงแลัะโดยทางอ�อม	ใน่การที�จำะให�บรรลุั

ถ่ึงซ่ึ่�งเป้าหมาย	ผู้ลัประโยช่น์่	แลัะน่โยบายใน่ด�าน่ความสัำมพัน่ธ์กับต่ำางประเทศ์

	 การท้ตำมฐีาน่ะเปน็่กระบวน่การ	ค่อ	มีการเคลั่�อน่ไหวแลัะเปลีั�ยน่แปลังไปตำาม

สำถึาน่การณ์	 การท้ตำน่อกจำากเป็น่กระบวน่การแลั�ว	 ก็ยังเป็น่ทางปฏิิบัตำิ	 (Practice)	

ที�ปฏิิบัติำต่ำอเน่่�องกัน่ไปเป็น่สำถึาบัน่	 หมายถ่ึงเป็น่สิำ�งที�มนุ่ษย์ถ่ึอปฏิิบัติำกัน่เป็น่นิ่จำ	 ซ่ึ่�ง

คำาว่า	 “สำถึาบัน่”	 (Institution)	 ตำ่างกัน่หร่อตำรงกัน่ข�ามกับคำาว่า	 “ปรากฏิการณ์”	

(Phenomenon)	ไม่ว่าจำะเป็น่ปรากฏิการณท์างสัำงคม	ปรากฏิการณธ์รรมช่าตำ	ิสิำ�งนั่�น่

เกิดข่�น่เอง	แต่ำถึ�าสิำ�งที�มนุ่ษย์สำร�างข่�น่มานั่�น่เรียกว่าเป็น่สำถึาบัน่	มาจำากคำาว่า	สำถึาปน่า	

(Establishment	Institution)	ศ์าสำน่า	กฎหมาย	การท้ตำ	ลั�วน่เป็น่	Institution	

	 น่อกจำากนั่�น่	การท้ตำยงัเป็น่ศิ์ลัปะควบค่้กบัเป็น่วิทยาการ	การเปน็่ศิ์ลัปะ	ค่อ	มี

การเล่ัอกใช่�ไม่ยด่ถ่ึอตำามหลัักกฎเกณฑ์์ที�ตำายตัำวจำน่เกนิ่ไป	เล่ัอกใช่�จัำงหวะที�เหมาะสำม	

คำาพ้ดที�เหมาะสำม	ซ่ึ่�งข่�น่อย้่กับสำถึาน่การณ์	จ่ำงเรียกว่าเป็น่ศิ์ลัปะ	เป็น่จิำน่ตำน่าการของ

ศิ์ลัปิน่	ค่อ	ของผู้้�ที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำที�จำะคิดว่า	ใน่สำถึาน่การณนั์่�น่ๆ	ควรดำาเนิ่น่การ 
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อย่างไรจ่ำงจำะดีที�สุำด	ถ่ึงจำะให�บรรลุัผู้ลั	เหล่ัานี่�เป็น่ลัักษณะรวมๆ	ของการท้ตำ

	 ถึ�ากล่ัาวถ่ึงเน่่�อหาของการท้ตำ	พิเคราะห์ถ่ึงเน่่�อหาแลั�ว	การท้ตำจำะหมายถ่ึงการ

สัำมผัู้สำ	(ขอย่มคำาฝ่รั�งมาใช่�ว่า	Personal	contact)	หมายความว่ามีการติำดต่ำอเป็น่การ

สัำมผัู้สำ	น่อกจำากการติำดต่ำอโดยสัำมผัู้สำเป็น่ลัักษณะประการที�หน่่�งแลั�ว	ยังหมายความถ่ึง

การส่ำ�อ	ค่อ	เป็น่	Communication	อย่างหน่่�ง	อาจำจำะเป็น่การแจำ�งข�อความให�ทราบ	

อาจำจำะเป็น่การส่ำ�อที�ปรับความเข�าใจำ	ส่ำ�อที�แสำดงท่าทีออกไป	นี่�เป็น่ลัักษณะประการที�	

2	ลัักษณะประการที�	3	ของการท้ตำ	ค่อ	เป็น่การปร่กษาหาร่อ	ประการที�	4	เป็น่การ

เจำรจำา	 หมายถ่ึงเป็น่การต่ำอรองไม่ใช่่แจำ�งให�ทราบเฉัยๆ	 ฝ่่ายเรามีข�อเสำน่อไป	 อีกฝ่่าย

หน่่�งก็เสำน่อมา	แลั�วจำะต่ำอรองพ้ดจำากัน่	เพ่�อให�ฝ่่ายหน่่�งยอมรับสิำ�งที�เราประสำงค์	หร่อ

มาตำกลังกัน่ใน่ส้ำตำรใหม่ที�เราพอยอมรับได�แลัะสำามารถึประสำาน่ประโยช่น์่กัน่กับผู้้�ที�เรา

เจำรจำา	ดังนั่�น่	เม่�อเข�าใจำลัักษณะทั�วๆ	ไปของการท้ตำแลั�ว	ก็จำะได�กล่ัาวถ่ึงวิวัฒน่าการ

ทางการท้ตำ	แลัะจำะกล่ัาวถ่ึงมิติำ	ค่อ	ระดับหร่อร้ปแบบทางการท้ตำใน่ลัำาดับต่ำอไป

ว่ิว่ัฒนำาการของการทููต 
•

	 มีผู้้�กล่ัาวว่าเริ�มตำ�น่ใน่อิตำาลีั	 สำมัยฟัลัอเรน่ซ์ึ่	 บางท่าน่บอกว่าเริ�มใน่ยุคของ 

พระเจำ�าหลุัยส์ำที�	14	แห่งฝ่รั�งเศ์สำ	ตำอน่ที�ริเช่อลิัเออเป็น่รัฐบุรุษสำำาคัญใน่ทางการเม่อง

ของฝ่รั�งเศ์สำ	ตำามความเป็น่จำริงแลั�วไม่น่่าจำะเป็น่เช่่น่นั่�น่	ถึ�าเราพิเคราะห์ถ่ึงว่า	ลัักษณะ

สำำาคัญทางการท้ตำนั่�น่	ค่อ	การติำดต่ำอเจำรจำา	ดังนั่�น่	การท้ตำจ่ำงมีมาตัำ�งแต่ำโบราณกาลั	แต่ำ

ลัักษณะ	ร้ปแบบ	วิธีการต่ำางๆ	ได�เปลีั�ยน่แปลังไป	ซ่ึ่�งไม่ได�หมายความว่ายกเลิักไป	แต่ำ

หมายถ่ึงเปลีั�ยน่วิธีการไปบ�าง	 มีวิธีการใหม่ๆ	 ข่�น่มาบ�าง	 มองไปใน่สำมัยโบราณ	 เม่�อ

มนุ่ษย์อย้่เป็น่เผู่้านั่�น่ย่อมมีการติำดต่ำอกัน่	จำะเป็น่ร้ปการต่ำอส้ำ�	 รบพุ่ง	หร่อการผู้้กมิตำร

กัน่	 อย่างน่�อยที�สำุดเราคงได�ยิน่ใน่ประวัตำิศ์าสำตำร์ว่า	 การไปส่้ำขอบุตำรสำาวของเจำ�าน่คร

อีกน่ครหน่่�งนั่�น่ก็มีความหมายใน่ทางการเม่อง	การสำมรสำนั่�น่ก็มีความหมายใน่ทางการ

เม่อง	แลัะมีการส่ำงท้ตำไปเจำรจำา	ใน่วรรณคดีก็มีอย้ม่ากมายใน่	รามเกียรต์์� มหาภารต์ะ 

แม�แต่ำนิ่ยายก็มีพ้ดกัน่มาว่า	เทวท้ตำบ�าง	ท้ตำน่รกบ�าง	ก็หมายถ่ึงผู้้�ที�ทำาหน่�าที�เป็น่ส่ำ�อ

	 ใน่สำมัยยุคกรีกกำาลัังรุ่งเร่อง	กรีกปกครองแบบน่ครรัฐต่ำางๆ	ก็มีการติำดต่ำอกัน่

ตำามรฐันั่�น่	ติำดต่ำอกัน่เพ่�อยุติำสำงครามบ�าง	ติำดต่ำอกัน่เพ่�อคุกคามบ�าง	ติำดต่ำอกัน่เพ่�อเจำรจำา
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ต่ำอรองบ�าง	แลัะมหีลัักฐาน่ทางประวติัำศ์าสำตำรว่์า	การท้ตำโดยการประช่มุได�เกิดมีข่�น่บ�าง

แลั�วเหม่อน่กัน่ใน่สำมัยกรีก	ค่อ	ใน่ซีึ่กโลักตำะวัน่ตำก	ซีึ่กโลักตำะวัน่ออกของเรามีหลัักฐาน่

อย้น่่�อย	ทั�งใน่ตำะวัน่ออกไกลัแลัะเอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�	แต่ำใน่ตำำาน่าน่จีำน่จำะเห็น่ได�ว่า

มีการส่ำงท้ตำไปเจำรจำาตัำ�งแต่ำสำมัยโบราณ	แลัะใน่ประวัติำศ์าสำตำร์ของไทยเรา	สำมัยที�ไทยยงัมี

อาณาจัำกรอย้ที่�น่่าน่เจำ�า	ก็ได�มีการส่ำงท้ตำไปติำดต่ำอกับจีำน่แลัะทิเบตำ	แลัะที�เราคุ�น่ห้กัน่ใน่

สำมัยพ่อขุน่รามคำาแหง	ก็ค่อ	การส่ำงท้ตำไปเม่องจีำน่เพ่�อเจำริญสัำมพัน่ธไมตำรีกับประเทศ์จีำน่	

ที�สำำาคัญที�สุำดใน่ประวัติำศ์าสำตำร์ไทยมีหลัายยุค	จำน่ได�รับฉัายาว่า	ประเทศ์ไทยสำามารถึ

ดำารงเอกราช่อธิปไตำยอย้่ได�ด�วยการใช่�การท้ตำเป็น่ส่ำวน่ใหญ่

	 ปีกลัายกับปีนี่�	(2528-2529)	เป็น่ปีที�ครบ	300	ปีของความสัำมพัน่ธ์ทางการท้ตำ 

ระหว่างไทยกับฝ่รั�งเศ์สำหลัังจำากที�สำมเด็จำพระน่ารายณ์มหาราช่ได�สำ่งโกษาปาน่ไป

เป็น่ราช่ท้ตำที�ฝ่รั�งเศ์สำ	 ทางการจ่ำงได�จัำดฉัลัองเป็น่เวลัา	 1	 ปีเต็ำม	 ตัำ�งแต่ำคร่�งหลัังของปี

นี่�ถ่ึงคร่�งแรกของปีหน่�า	 งาน่นี่�มีความหมาย	 ค่อ	 ขณะที�ผู้้�เขียน่เป็น่ท้ตำอย้่ที�ฝ่รั�งเศ์สำ	

แลัะเริ�มพิจำารณาถ่ึงการจัำดงาน่ฉัลัองครั�งนี่�	 ผู้้�ที�พ้ดด�วย	 ผู้้�ที�พบปะด�วยแทบจำะไม่เช่่�อ

ห้ว่า	 เราส่ำงท้ตำจำากประเทศ์ไทยไปฝ่รั�งเศ์สำเม่�อ	300	ปีที�แลั�ว	 เขาจ่ำงถึามว่าไปอย่างไร	

แลัะเราคิดอย่างไรจ่ำงส่ำงไป	 แลัะมีการตำ�อน่รับอย่างใหญ่โตำใน่ประวัติำศ์าสำตำร์ทั�งของ

ไทยแลัะของฝ่รั�งเศ์สำใน่ครั�งกระนั่�น่	 ที�กล่ัาวมานี่�มิใช่่จำะยกย่องความสัำมพัน่ธ์ของไทย

แลัะฝ่รั�งเศ์สำเท่านั่�น่	แต่ำเป็น่เคร่�องที�แสำดงให�เห็น่ถ่ึงการที�ประเทศ์ไทยเราได�ใช่�การท้ตำ

เป็น่หลัักใน่ความสัำมพัน่ธ์กับต่ำางประเทศ์ก่อน่ประเทศ์ใดใน่ความสัำมพัน่ธ์กับประเทศ์

ตำะวัน่ตำก	 ประเทศ์แอฟัริกาได�ยิน่ถ่ึงกับตำกใจำว่าอะไรกัน่	 ว่าการท้ตำเพิ�งจำะมีกัน่	 แลั�ว

ทำาไมประเทศ์ไทยจ่ำงส่ำงไปตัำ�ง	 300	 ปีมาแลั�ว	 เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องการท้ตำของไทย	 ซ่ึ่�งที�

กล่ัาวมาทั�งหมดก็ชี่�ให�เห็น่ว่า	 การท้ตำนั่�น่มีมาแลั�วแต่ำโบราณ	 แต่ำลัักษณะของการท้ตำ

เปลีั�ยน่แปรไป

	 ใน่ตำอน่ตำ�น่ๆ	ท้ตำเป็น่แต่ำเพียงผู้้�แจำ�งข่าว	ซ่ึ่�งเรียกว่า	Herald	หมายความถ่ึงว่า	

ถึ�าเราตำ�องการพ้ดจำากับบุคคลัภายน่อก	ซ่ึ่�งเราเรียกว่าเป็น่คน่ต่ำางประเทศ์หร่อต่ำางกลุ่ัม

กัน่	เราก็ส่ำงข่าวโดยผู่้าน่ส่ำ�อนี่�ทำาหน่�าที�เป็น่ท้ตำใน่ลัักษณะแรกเหม่อน่จีำน่	ก่อน่ที�จำะรบรา 

ฆ่่าฟััน่กัน่	 ก็สำ่งคน่ไปร�องด่าท�าทายหน่�าค่าย	 หร่อมีคน่ไปเจำรจำาบอกว่า	 วัน่นี่�หยุดรบ

ชั่�วคราว	ตีำกัน่ใหม่พรุ่งนี่�	เป็น่ตำ�น่	รบกัน่มา	30	เพลังแลั�วยังไม่ร้�แพ�ร้�ช่น่ะก็ยุติำรบใหม่

พรุ่งนี่�	เหล่ัานี่�ก็เป็น่หน่�าที�ของท้ตำที�เป็น่ผู้้�แจำ�งข่าว
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	 ต่ำอมาท้ตำเป็น่ผู้้�เดิน่สำาร	เป็น่	Courier	หมายความถ่ึงถ่ึอสำารของหัวหน่�า	หร่อ 

ผู้้�ปกครองของรัฐหน่่�งไปแจำ�งกับอีกรัฐหน่่�ง	 พิธีการบางอย่างก็เริ�มเกิดข่�น่	 เพราะว่า

ประเทศ์ผู้้�รับก็ตำ�องการแสำดงความโอ่อ่าใหญ่โตำของตัำว	ก็จำะแสำดงการสำาธิตำการตำ�อน่รับ

ที�มีพิธีการต่ำางๆ	อาหารที�หร้หรา	ฟุ่ัมเฟืัอย	สิำ�งประดับหร่อแสำดงพลัังอำาน่าจำ	เหม่อน่กับ

ที�เดี�ยวนี่�หลัายประเทศ์จำะสำาธิตำกำาลัังอำาน่าจำใน่วัน่ช่าติำหร่อโอกาสำสำำาคัญ	ขณะเดียวกัน่

ก็เป็น่การให�เกียรติำแก่ผู้้�เดิน่สำาร

	 ฐาน่ะเปลีั�ยน่แปลังไปอีก	 จำากผู้้�เดิน่สำารกลัายเป็น่ผู้้�แทน่ของพระราช่าหร่อ

เป็น่ราช่ท้ตำ	ผู้้�แทน่ของผู้้�ปกครอง	เรียกว่า	Envoy	มาจำากภาษาฝ่รั�งเศ์สำว่า	Envoyer	

เป็น่คำากริยาแปลัว่าส่ำง	Envoy	จ่ำงแปลัว่าผู้้�ถ้ึกส่ำงไปนั่�น่เอง	ส่ำงไปใน่ฐาน่ะเป็น่ตัำวแทน่

ไปพ้ดแทน่	ค่อ	น่อกจำากเดิน่สำารแลั�ว	ก็ไปฟัังด�วย	แลัะเร่�องใดที�ร้�อย้่แลั�วก็อาจำจำะแจำ�ง

ไปด�วย	ค่อ	ทำาหน่�าที�เป็น่	Envoy	เป็น่ราช่ท้ตำข่�น่มา

	 จำากนั่�น่การท้ตำก็ขยายข่�น่มาอีก	น่อกจำากทำาหน่�าที�เป็น่	Envoy	แลั�ว	ก็ทำาหน่�าที�

เป็น่ผู้้�เจำรจำา	ค่อ	Negotiator	เป็น่ผู้้�มีอำาน่าจำแลัะความสำามารถึใน่การตำอ่รอง	เพ่�อที�จำะ

ให�บรรลุัถ่ึงซ่ึ่�งความตำกลังกัน่	

	 ลัักษณะด�าน่อ่�น่ของการท้ตำที�เปลีั�ยน่ไปนั่�น่	ก็เป็น่การเปลีั�ยน่แปลังไปตำามภาวะ

ของสำงัคมที�มีการติำดต่ำอกัน่มากข่�น่	เปลีั�ยน่แปลังทั�งร้ปแบบ	ซ่ึ่�งจำะบรรยายรายลัะเอยีด

ใน่การบรรยายถึ่งมิติำของการท้ตำ	 การเปลีั�ยน่แปลังใน่ร้ปแบบ	 มีการเปลีั�ยน่แปลัง

ใน่เร่�องการใช่�ภาษาทางการท้ตำ	 ภาษาทางการท้ตำใน่สำมัยโบราณนั่�น่	 ได�เริ�มตำ�น่ด�วย

การแจำ�งข่าวตำรงไปตำรงมา	 อาจำแสำดงสำัมมาคารวะต่ำอประเทศ์เจำ�าบ�าน่	 ต่ำอมาการท้ตำ

เปลีั�ยน่แปลังไปจำากยุคตำ�น่ๆ	 ที�แจำ�งข่าวอย่างตำรงไปตำรงมานี่�	 มาถ่ึงยุคหน่่�งซ่ึ่�งเรียก

ว่ายุคไบแซึ่น่ตำิน่	 ค่อ	 เป็น่ยุคใน่สำมัยที�โรมเสำ่�อมอำาน่าจำไปหน่่อยใน่ยุโรป	 ไบแซึ่น่ตำิน่

เป็น่อาณาจำักรซ่ึ่�งปัจำจุำบัน่ไม่มีแลั�ว	 อย้่ใน่อาณาบริเวณตำอน่บน่ของเมดิเตำอร์เรเนี่ยน่	

ครอบคลุัมบริเวณตุำรกี	ยโ้กสำลัาเวีย	ฯลัฯ	เป็น่อาณาจัำกรไบแซึ่น่ติำน่ขณะนั่�น่	ลัักษณะ

ทางการท้ตำใน่ตำอน่นั่�น่เปลีั�ยน่แปลังจำากการเป็น่ผู้้�บอกข่าว	การเป็น่ผู้้�เดิน่สำาร	การเป็น่

ผู้้�เจำรจำา	เปลีั�ยน่หร่อเพิ�มเติำมไปใน่ลัักษณะของการท้ตำแบบใช่�เล่ัห์เพทุบาย	ท้ตำนั่�น่เป็น่

ทั�งสำปายแลัะผู้้�ทำาการยุแหย่	 ภาษาที�ใช่�จำากภาษาที�ตำรงไปตำรงมากลัายเป็น่ภาษาที�

ก�าวร�าว	สำบประมาท	หร่อด้หมิ�น่กัน่อย่างเต็ำมที�
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	 ขอยกตัำวอย่างจำดหมายฉับับหน่่�งซ่ึ่�งเป็น่ของสุำลัต่ำาน่ของตุำรกี	 เป็น่จำดหมาย

ทางการท้ตำเขียน่ไปใน่ลัักษณะที�เรียกอีกฝ่่ายหน่่�งว่า	เจำ�าล้ักโสำเภณี	(Son	of	a	bitch)	

แทน่ที�คำาข่�น่ตำ�น่จำะเรียกว่า	ฯพณฯ	แลัะข�างใน่จำดหมายมีสำารพัดคำาที�จำะสำรรมาใช่�	ซ่ึ่�ง

เป็น่ชั่�น่เชิ่งที�เปลีั�ยน่แปลังทางภาษาพ้ด	การใช่�ภาษาที�หยาบคายนั่�น่	การท้ตำใน่ระยะ

หลัังจำะเห็น่ว่ามีการใช่�ใน่บางประเทศ์	 ใช่�ใน่สำหประช่าช่าติำก็ดี	 หร่อใช่�ใน่การประชุ่ม

หลัายฝ่่ายอัน่เป็น่การประชุ่มแบบ	Conference	ทั�งนี่�เพ่�อที�จำะส่ำงผู้ลัเป็น่การโฆ่ษณา

ด�วย	วัน่นี่�ได�อ่าน่ข่าวว่า	น่ายโมโลัตำอฟัได�เสีำยชี่วิตำแลั�ว	อดีตำรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์ของ

โซึ่เวียตำ	 ซ่ึ่�งความเหนี่ยวแน่่น่ใน่การเจำรจำาความเป็น่	Hard-liner	 ค่อ	 ความแข็งแลัะ

การใช่�ภาษากร�าวของเขานั่�น่	ได�ทำาให�ช่่�อของเขาเป็น่ช่่�อของระเบิดช่นิ่ดหน่่�งที�เรียกว่า

ระเบิดโมโลัตำอฟั	ซ่ึ่�งเหล่ัานี่�เป็น่ที�มาของประเทศ์สัำงคมนิ่ยม	ซ่ึ่�งไม่น่าน่มานี่�ยงัใช่�ภาษา

ที�รุน่แรงมาก	ระยะหลัังๆ	นี่�ค่อยสุำภาพข่�น่มาก

	 หลัังจำากยคุไบแซึ่น่ติำน่	ก็มาถ่ึงยคุการท้ตำแบบคลัาสำสำคิ	(Classic)	การท้ตำแบบ

ไบแซึ่น่ติำน่นั่�น่	ใช่�การสำบประมาท	บ่อน่ทำาลัาย	ท้ตำทำาหน่�าที�ทุกอย่าง	แต่ำใน่ยคุคลัาสำสิำค

นั่�น่	ทางการท้ตำใน่ฝ่รั�งเศ์สำโดยริเช่อลัเิออ	เขาเห็น่ว่า	การท้ตำนั่�น่ควรจำะเปลีั�ยน่จำากการ

ส่ำงไปเป็น่ครั�งคราวเพ่�อกิจำการใดกิจำการหน่่�งโดยเฉัพาะนั่�น่	 ควรจำะดำาเนิ่น่การอย่าง 

ต่ำอเน่่�อง	ทั�งนี่�ได�ย่มเอาทางปฏิิบัติำซ่ึ่�งเคยปฏิิบัติำมาแลั�วก่อน่ริเช่อลิัเออ	ก็ค่อ	ใน่อิตำาลีั

นั่�น่มีการสำง่ท้ตำไปอย้เ่ป็น่ประจำำา	แทน่ที�จำะอย้เ่ป็น่คราวๆ	ลัักษณะของราช่ท้ตำ	(Envoy)	

ซ่ึ่�งไปเป็น่ครั�งคราวเป็น่	Ad	hoc	diplomacy	หมายความว่า	การท้ตำเพ่�อการเฉัพาะกิจำ	 

ไปเป็น่คราวๆ	 มาเป็น่การท้ตำประจำำา	 เรียกว่า	 Permanent	 diplomacy	 มีการตัำ�ง 

ท้ตำประจำำาประเทศ์อ่�น่ข่�น่	การท้ตำแบบคลัาสำสำคิหร่อแบบฝ่รั�งเศ์สำนั่�น่ถ่ึอว่า	ควรใช่�หลััก

การเจำรจำาอย่างสุำภาพ	หลัักอัธยาศั์ยไมตำรี	แลัะที�สำำาคัญ	ค่อ	หลัักการยด่ถ่ึอความลัับ	

เพราะเหตุำว่า	ใน่ทรรศ์น่ะของผู้้�ที�นิ่ยมการท้ตำแบบคลัาสำสิำคนั่�น่เห็น่ว่า	การเปิดเผู้ยกับ

ความสำำาเร็จำทางการท้ตำไปด�วยกัน่ไม่ได�	เหม่อน่เราไปเจำรจำาเร่�องสำำาคัญๆ	กับใครนั่�น่	ถึ�า

หากเราพ้ดใน่ที�แจำ�งต่ำอหน่�าคน่อ่�น่หลัายๆ	คน่	หร่อใน่ที�ประชุ่มมักจำะไม่สำำาเร็จำ	แต่ำถึ�า

เจำรจำาตำอ่รองกัน่เงียบๆ	เพ่�อไม่ให�เสีำยหน่�า	เพ่�อไม่ให�คน่อ่�น่แทรกแซึ่ง	ก็มีโอกาสำที�จำะได�

รับความสำำาเร็จำมาก	เหล่ัานี่�เป็น่ลัักษณะคร่าวๆ	ของการท้ตำแบบคลัาสำสิำค	ภาษาก็เริ�ม

เปลีั�ยน่แปลังมา	ร้ปแบบของการท้ตำซ่ึ่�งเป็น่ไปอย่างปกติำก็เพิ�มความหร้หราฟุ่ัมเฟืัอย
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	 สำมัยไบแซึ่น่ติำน่	แก�วเหลั�า	มีด	ยาพิษ	เหล่ัานี่�เป็น่เคร่�องม่อทางการท้ตำ	แต่ำต่ำอมา 

ใน่ระยะหลัังนี่�ก็เปลีั�ยน่แปลังไปบ�าง	 เหลั�ายังคงอย้่	 สำตำรียังคงอย้่รับใช่�	 ท่าน่อาจำด้ 

เร่�องสำามทหารเส่ำอ	อาจำจำะเห็น่ภาพของท้ตำซ่ึ่�งอังกฤษส่ำงไปมีความสัำมพัน่ธ์กับพระราชิ่นี่

ของฝ่รั�งเศ์สำ	เป็น่ตำ�น่	การใช่�สำตำรีแลัะใช่�สุำราก็ยังเป็น่เคร่�องม่อทางการท้ตำ	เพียงแต่ำเห็น่

ว่า	การใช่�มีด	ใช่�อาวุธเพ่�อให�เห็น่ถ่ึงเล่ัอดนั่�น่	ควรเป็น่เร่�องของทหารแลัะจำราช่น่	โดย 

เฉัพาะภาษาก็เป็น่ภาษาที�เพราะพริ�งข่�น่มา	การท้ตำแบบยคุคลัาสำสิำคนี่�ได�รับการยอมรับ

กัน่มาน่าน่จำน่กระทั�งถ่ึงสำงครามโลักครั�งที�	1	แลัะแม�หลัังสำงครามโลักครั�งที�	1	มาแลั�ว	

ก็มีผู้้�ทำางาน่ทางการท้ตำหร่อเขียน่ตำำาราทางการท้ตำบอกว่า	 การท้ตำแบบคลัาสำสำิคนี่�ยัง

ให�ผู้ลัดีอย้่	เช่่น่	แฮึโรลัด์	นิ่โคลัสัำน่	ซ่ึ่�งเป็น่ผู้้�เขียน่ตำำาราทางการท้ตำที�มีช่่�อเสีำยง	จ้ำ	กำาบง	

ของฝ่รั�งเศ์สำก็กล่ัาวใน่ทำาน่องเดียวกัน่ว่า	ถึ�าหวังความสำำาเร็จำทางการท้ตำ	จำะตำ�องพ้ดกัน่

ใน่ที�ลัับ	พ้ดกัน่อยา่งดีๆ	พ้ดกัน่เงยีบๆ	แม�เฮึน่ร	ีคิสำซิึ่งเจำอร	์ก็ยงันิ่ยมว่า	อยา่งน่�อยที�สุำด	

ถึ�าไม่สำามารถึดำาเนิ่น่การท้ตำกัน่อยา่งเปิดเผู้ย	ก็ควรจำะรักษาหร่อดำาเนิ่น่การท้ตำลัับค่้กัน่

ไปด�วย	ดังนั่�น่	ใน่สำมัยของคิสำซิึ่งเจำอร์จ่ำงได�ติำดต่ำออย่างลัับๆ	(1971)	กับจีำน่ก่อน่ที�จำะมี

การประกาศ์ความสัำมพัน่ธ์ต่ำอสำาธารณะว่า	สำหรัฐฯ	แลัะจีำน่ได�ติำดต่ำอกัน่

	 ก่อน่สำมัยสำงครามโลักครั�งที�	1	สำหรัฐฯ	ถ่ึอน่โยบายสัำน่โดษ	ไม่เกี�ยวข�องกับโลัก

ภายน่อก	 โดยถ่ึอว่าตัำวเองนั่�น่สำน่ใจำแลัะมีผู้ลัประโยช่น์่ใน่ทวีปอเมริกา	 โดยเฉัพาะใน่

สำงครามโลักครั�งที�	1	สำหรัฐฯ	เพิ�งเข�ามาเกี�ยวพัน่	เม่�อเร่อช่่�อทิเฟัเนี่ย	ของสำหรัฐฯ	ถ้ึก

จำมลัง	 โดยเช่่�อว่า	 เร่อดำาน่ำ�าของเยอรมน่ีเป็น่ผู้้�ทำาให�จำมลัง	 จำากนั่�น่สำหรัฐฯ	 จ่ำงเข�ามา

เกี�ยวข�องใน่สำงครามโลักครั�งที�	1	ผู้้�ที�เข�ามาเกี�ยวข�อง	มีบทบาทสำำาคัญหลัังสำงครามโลัก

ครั�งที�	1	จำากสำหรัฐฯ	ก็ค่อ	ประธาน่าธิบดีว้ดโรว์	วิลัสัำน่	ซ่ึ่�งมองเห็น่ว่า	สำงครามโลักครั�ง

ที�	 1	 ซ่ึ่�งร�ายแรงมากใน่ประวัติำศ์าสำตำร์มาถ่ึงขณะนั่�น่	 เกิดข่�น่เพราะว่า	 การท้ตำดำาเนิ่น่

มาอย่างลัับๆ	จ่ำงสำมคบกัน่	ดำาเนิ่น่การซ่ึ่�งขัดต่ำอสัำน่ติำภาพแลัะทำาลัายสัำน่ติำภาพ	ดังนั่�น่	

จ่ำงเสำน่อว่า	 การท้ตำต่ำอไปควรเป็น่การท้ตำเปิด	 (Open	diplomacy)	 แทน่การท้ตำลัับ	

(Secret	diplomacy)	ซ่ึ่�งจำะวิเคราะห์ใน่มิติำของการท้ตำว่ามีส่ำวน่ดี	ส่ำวน่เสีำยอย่างไร

	 คำาว่า	Open	diplomacy	นี่�อธิบายได�ว่าอาจำจำะกระทำาได�อยา่งลัับหร่อไม่เปิด

เผู้ย	แต่ำผู้ลัของการเจำรจำาเป็น่อย่างไรนั่�น่	ควรเปิดเผู้ยให�สำาธารณะ	ทั�งนี่�	ประธาน่าธิบดี

วิลัสัำน่ถ่ึอหลัักประช่าธิปไตำยธรรมดาเหม่อน่ใน่ประเทศ์สำหรัฐฯ	 ว่า	 อะไรก็ตำามที�น่ำาส่้ำ 
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สำาธารณะแลั�วจำะถ่ึวงดุลั	(Check	and	Balance)	จำะพิจำารณาอย่างรอบด�าน่	จำะมีทั�ง

ผู้้�สำนั่บสำนุ่น่แลัะผู้้�คัดค�าน่	ดังนั่�น่	ผู้ลัที�ออกมาจำะเป็น่ผู้ลัที�สำมบ้รณ์	ที�สำะท�อน่ให�เห็น่ถ่ึง

ผู้ลัประโยช่น์่ร่วมกัน่ของสัำงคม	ซ่ึ่�งที�นี่�หมายถ่ึงสัำงคมระหว่างประเทศ์ได�ดี	ผู้ลัจำากยุคนี่�

ก็มีองค์การระหว่างประเทศ์เกิดข่�น่มาก	มีการประชุ่มใน่องค์การระหว่างประเทศ์มาก

ข่�น่	มีการประชุ่มต่ำางๆ	มากข่�น่	จ่ำงเกิดการท้ตำแบบการประชุ่มกัน่ข่�น่มาก	

	 ตัำ�งแต่ำนั่�น่จำน่กระทั�งถ่ึงสำงครามโลักครั�งที�	 2	 แลัะหลัังสำงครามโลักครั�งที�	 2	 นี่�	

เกิดมีการท้ตำที�เรียกว่า	 การท้ตำ	 “แผู้น่ใหม่”	 (New	 diplomacy)	 หมายถ่ึงการท้ตำ

แบบประช่าธิปไตำย	(Open	diplomacy)	หร่อการท้ตำโดยการประชุ่ม	(Conference	

diplomacy)	การท้ตำแบบสำภา	(Parliamentary)	ค่อประช่มุกัน่แบบสำภาเลัย	ที�สำำาคัญ

อีกอย่างหน่่�ง	ค่อ	การท้ตำโดยบุคคลั	(Personal	diplomacy)	ซ่ึ่�งรวมถ่ึงการท้ตำใน่ระดับ

สุำดยอดด�วย	(Summit	diplomacy)	แลัะการท้ตำตำามเชิ่งระเบียง	ซ่ึ่�งเรียกว่า	Corridor	

diplomacy	หมายถ่ึงแทน่ที�จำะพ้ดใน่ที�ประชุ่มก็พ้ดกัน่ที�ระเบียง	ซ่ึ่�งจำะอธิบายใน่ราย

ลัะเอียดเหล่ัานี่�เป็น่การอธิบายให�เห็น่ถ่ึงวิวัฒน่าการทางการท้ตำที�ค่อยๆ	เปลีั�ยน่มาทั�ง

ใน่ร้ปแบบภาษา

	 แม�กระทั�งการเล่ัอกตัำวบุคคลัที�เป็น่ท้ตำก็เปลีั�ยน่ไป	ใน่สำมัยโบราณนั่�น่	กษัตำริย์

เป็น่คน่เล่ัอกคน่ที�มีลัักษณะท่าทางที�ดี	 มีความสำามารถึใน่การพ้ดจำา	 เพราะเหตุำว่า

ประเทศ์ที�ไม่ร้�จัำกนั่�น่	 เขาจำะวินิ่จำฉััยประเทศ์ที�ไม่ร้�จัำกนั่�น่	 โดยด้จำากตัำวท้ตำเป็น่อย่าง

แรกว่าเป็น่อย่างไร	 ดังนั่�น่	 ใน่สำมัยก่อน่ท้ตำจ่ำงตำ�องแต่ำงตัำวโก�	 อย่างของไทยตำ�องสำวม

หมวกอุศ์เรน่	 สำำาหรับท้ตำที�เป็น่เอกอัครราช่ท้ตำ	 หมวกนี่�คลั�ายหมวกทหารเร่อโบราณ	

ลัักษณะข�างๆ	 ลีับๆ	 ข�างหน่�ายาวๆ	 เส่ำ�อมีลัายปักเป็น่พิเศ์ษ	 แลัะมีกระบี�แลัะอ่�น่ๆ	 

ด�วย	 ผู้้�ที�แต่ำงตัำวแบบนี่�คน่สุำดท�าย	 ค่อ	 หลัวงวิจิำตำรวาทการ	 ขณะที�ท่าน่จำะไปดำารง

ตำำาแหน่่งเอกอัครราช่ท้ตำประจำำาประเทศ์สำวิตำเซึ่อร์แลัน่ด์	เม่�อหลัังสำงครามโลักครั�งที�	2	

ได�ไม่น่าน่	หลัังจำากนั่�น่มา	เน่่�องมาจำากเคร่�องแบบราคาแพงแลัะการเปลีั�ยน่แปลังทาง

พิธีการซ่ึ่�งเม่�อเดิมยด่แบบหร้หราฟ่้ัฟ่ัา	ก็มาทำาให�สำะดวกข่�น่	ระเบียบเร่�องเคร่�องแบบ

นั่�น่ยังมีอย้่	แต่ำไม่มีใครตัำดมาใส่ำ	เพราะน่อกจำากแพงแลั�ว	ยังหาร�าน่ตัำดไม่ได�	ถึ�าใส่ำแลั�ว

คงคิดว่ามาจำากคณะนั่กแสำดงคณะหน่่�งคณะใดแน่่น่อน่	 นั่�น่ก็เป็น่เร่�องของการเล่ัอก

บุคคลัที�มีบุคลิักลัักษณะ	ซ่ึ่�งสำะท�อน่ให�เห็น่ความเล่ั�อมใสำความน่่ายำาเกรงของบุคคลั

	 ต่ำอมาใน่สำมัยของกรีก	ให�ประช่าช่น่เป็น่คน่เล่ัอก	เพราะการปกครองของกรีก
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เป็น่แบบประช่าธิปไตำยโดยตำรง	จ่ำงเล่ัอกท้ตำโดยตำรง	(Direct	diplomacy)	เช่่น่เดียว

กับเล่ัอกผู้้�ปกครอง	ใน่สำมัยนั่�น่คน่ที�เป็น่นั่กการเม่องหร่อนั่กการท้ตำก็ตำ�องเล่ัอกเอาคน่

ที�มีวาทะเป็น่เอก	วาทะไม่ใช่่สำำาน่วน่เฉัยๆ	แต่ำหมายถ่ึงว่าเป็น่	Orator	ถึ�าให�พ้ดทั�งวัน่

ก็พ้ดได�	ให�พ้ดหวาน่ขน่าดไหน่ก็ได�	ให�พ้ดหวาน่ปน่เปรี�ยวก็พ้ดได�	ซ่ึ่�งตำ�องอาศั์ยคน่ที�มี

ความสำามารถึเป็น่พิเศ์ษ	(Talent)	บางคน่มีความสำามารถึเป็น่พิเศ์ษเร่�องเดียวกัน่	แต่ำ

เขาสำามารถึพ้ดให�มัน่สำนุ่กจำริงๆ	ทั�งๆ	ที�ร้�เท่ากัน่	อย่างเช่่น่	นั่กการเม่องบางคน่เราจำะ

เห็น่ด�วยหร่อไม่เห็น่ด�วย	แต่ำฟัังเขาพ้ดแลั�วมัน่ดี	หร่อนั่กเขียน่บางทา่น่ร้�ภาษาไทยเท่าๆ	

กับเรา	แต่ำเวลัาเขาเขียน่แลั�ว	เราเขียน่อย่างเขาไม่ได�	เพราะเขามีความสำามารถึพิเศ์ษ	

หร่อวาทศิ์ลัป์	หร่อคารม	

	 จำากนั่�น่มามีอย้่สำมัยหน่่�งที�ท้ตำตำ�องไปทำาวิธีเดียวกับสำมัยไบแซึ่น่ติำน่	 ค่อ	 ไป

ก�าวร�าว	ด้หมิ�น่อีกฝ่่ายหน่่�ง	ท้ตำจ่ำงถ้ึกทำาร�ายบ่อย	ถ้ึกด้ถ้ึก	ฯลัฯ	ดังนั่�น่	ตำ�องเล่ัอกท้ตำที�มี

ลัักษณะนั่กเลังหน่่อย	ร้�จัำกใช่�อาวุธทุกช่นิ่ด	ต่ำอมาใน่สำมัยฝ่รั�งเศ์สำ	ท้ตำตำ�องร้ปร่างสำมาร์ท	 

ชี่กอ	 (Gallant)	 ไม่ได�หมายถ่ึงเจำ�าช้่�	 แต่ำหมายถ่ึงตำ�องทำาให�เป็น่ที�ช่่�น่ช่มของสำตำรี 

เป็น่พิเศ์ษ	เหล่ัานี่�ก็เป็น่ลัักษณะการเล่ัอกท้ตำอย่างหน่่�ง	ดังนั่�น่	ท้ตำอังกฤษที�ไปประจำำา

ฝ่รั�งเศ์สำใน่ยุคตำ�น่ๆ	 จำะเห็น่ว่าหน่�าตำาดีมาก	 หุ่น่สำมาร์ท	 จำากนั่�น่มาร้ปร่างหน่�าตำาก็มี

ความสำำาคัญน่�อยลังๆ	สำมองหร่อปัญญา	ความร้�แลัะความสำามารถึด�าน่อ่�น่ๆ	สำำาคัญกว่า

	 ใน่สำมัยโรมัน่	คน่ที�เป็น่ท้ตำตำ�องออกเงิน่เอง	ดังนั่�น่	ท้ตำค�าขายเองได�	จ่ำงไม่ค่อย

มีใครอยากเป็น่ท้ตำ	 จำน่ตำ�องออกกฎหมายโรมัน่ว่า	 ถึ�าเกณฑ์์ใครให�เป็น่ท้ตำแลั�วไม่เป็น่	

ตำ�องตำดิตำาราง	ที�กระทรวงการตำา่งประเทศ์สำมยัหลัังสำงครามโลักครั�งที�	2	ผู้้�บรรยายเพิ�ง

เข�าไปทำางาน่	เห็น่ว่าไม่ค่อยมีใครอยากไปต่ำางประเทศ์นั่ก	ไม่ร้�ว่าเพราะอะไร	ตำ�องช่วน่

แลัะเกลีั�ยกล่ัอมกัน่มาก	อาจำเป็น่เพราะรัฐบาลัจ่ำายเงิน่ช่�า	เงิน่เพิ�มพิเศ์ษยังน่�อย	แลัะ

ผู้ลัจำากสำงครามต่ำอประเทศ์ต่ำางๆ	 ยังไม่เป็น่ที�น่่าสำน่ใจำให�คน่ไปเม่องน่อก	 ไม่เหม่อน่

สำมัยนี่�	คำาว่า	“ไปเม่องน่อก”	ด้จำะด่งด้ดใจำมาก	ไม่ว่าจำะได�ไปหร่อไม่	ที�กระทรวงการ

ต่ำางประเทศ์	เห็น่แลั�วสำงสำารคน่ที�ไปสำมัคร	มีจำำาน่วน่มากมายแต่ำรับน่�อย	ผู้้�บรรยายเป็น่

กรรมการสำอบสัำมภาษณ์คน่หน่่�ง	คิดว่าถึ�าอาจำารย์ไปสำอบก็คงตำกเหม่อน่กัน่	ที�ตำ�องคัด

มากก็เป็น่ความจำำาเป็น่	เพราะสำมมติำว่า	4,000	คน่	เล่ัอกให�เหล่ัอ	100	คน่	จำาก	100	

คน่	เหล่ัอ	40	จำาก	40	เหล่ัอ	20	เด็กที�มาสำมัครสำอบก็เก่อบตำายทีเดียวกว่าจำะเข�าได�	

เด็กเหล่ัานี่�ส่ำวน่ใหญ่ดี	ถึ�าไม่เสีำยคน่ด�วยระบบราช่การใน่ภายหลััง
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	 ต่ำอมาท้ตำใน่สำหรัฐฯ	ระยะหน่่�งตำ�องเล่ัอกจำากผู้้�ที�มีเงิน่	เพราะค่าใช่�จ่ำายส้ำง	ตำ�อง

เลีั�ยงแขกบ่อย	แต่ำระยะหลัังนี่�ดีข่�น่กว่าเดิมมาก	เพราะวิธีเดิมถ้ึกโจำมตีำมากว่า	ไม่ได�คน่

ที�ดีเข�าไปเป็น่ผู้้�แทน่ของประเทศ์	ได�แต่ำคน่รวย	ซ่ึ่�งอาจำจำะโง่หร่อไปทำาให�ขายหน่�าก็ได�	

แต่ำถ่ึงกระนั่�น่	 ทรัพย์สิำน่ก็ยังเป็น่ส่ำวน่หน่่�งที�ใช่�ใน่การเล่ัอกตัำวท้ตำสำำาหรับบางประเทศ์	

เพราะตำ�องเสำยีค่าใช่�จ่ำายมาก	ขณะนี่�ประเทศ์ไทย	เอกอัครราช่ท้ตำสำงิคโปร์	ซ่ึ่�งเป็น่คณบดี

ของคณะท้ตำที�นี่�นั่�น่เป็น่คน่ที�รัฐบาลัสิำงคโปร์ตัำ�งมาตัำ�งแต่ำแรก	ขณะนี่�อายุ	80	กว่าแลั�ว	 

แต่ำเป็น่คน่ที�มีฐาน่ะดีมาก	 เป็น่น่ายธน่าคาร	 เวลัาเลีั�ยงแขกก็ออกเงิน่เอง	 รัฐบาลั 

ก็ประหยัดไป	เลีั�ยงแขกตำ�องมีบ่อยๆ	ถึ�าเล่ัอกคน่ไม่มีฐาน่ะก็คงไม่มีเงิน่จำะออก	พอมา 

ตำอน่นี่�จำะเห็น่ได�ว่า	บุคคลัที�ทำางาน่การท้ตำเป็น่บุคคลัหน่่�งที�เรียกได�ว่าได�รับการฝึ่กฝ่น่

ให�ไปทำาหน่�าที�	 ขณะเดียวกัน่ก็ขยายวงออกไปว่า	 ผู้้�ที�ได�รับมอบหมายให�ทำาหน่�าที�

ทางการท้ตำนั่�น่	ไม่ได�หมายความถ่ึงว่า	พวกที�อย้ก่ระทรวงตำา่งประเทศ์เท่านั่�น่	ผู้้�แทน่ใน่

หน่่วยราช่การอ่�น่หร่อผู้้�ทำาหน่�าที�เป็น่ผู้้�แทน่ของประเทศ์นั่�น่ใน่สำาขาหน่่�งสำาขาใด	ก็ทำา 

หน่�าที�ส่ำวน่หน่่�งทางการท้ตำดัวย	ฉัะนั่�น่	ข�าราช่การกระทรวงพาณิช่ย์ที�ไปทำาหน่�าที�ใน่

การส่ำงเสำริมการค�าหร่อการพาณิช่ย์	 จ่ำงเรียกกัน่ย่อๆ	 ว่า	 ท้ตำพาณิช่ย์	 หร่อผู้้�ช่่วยท้ตำ 

ฝ่่ายพาณิช่ย์	 ผู้้�ไปด้แลันั่กเรียน่หร่อส่ำงเสำริมวัฒน่ธรรมเราเรียกว่า	 ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่าย

วัฒน่ธรรม	 ซ่ึ่�งมาจำากอีกกระทรวงหน่่�ง	 บางครั�งเรามีผู้้�แทน่จำากรัฐสำภาไปประจำำา 

ต่ำางประเทศ์	นั่�น่ก็เป็น่ส่ำวน่หน่่�งของการท้ตำใน่ขอบเขตำการท้ตำ	แม�ใน่ระดับมหาวิทยาลััย	

การส่ำงคณะนั่กศ่์กษาไปเยี�ยมเยียน่ซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	หร่อส่ำงคณะอาจำารย์แลักเปลีั�ยน่กัน่

ก็เป็น่ส่ำวน่หน่่�งที�สำะท�อน่ให�เห็น่ถ่ึงความสำัมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์เรากับประเทศ์อ่�น่ 

ใน่แง่มุมของการท้ตำมุมหน่่�ง

	 สำรุปว่า	 การท้ตำที�เรียกว่าผู้้�ทำาหน่�าที�การท้ตำนั่�น่	 ได�เปลีั�ยน่แปลังจำากผู้้�ที�ได�รับ

มอบหมายโดยตำรง	มาเป็น่ผู้้�มีอาชี่พโดยเฉัพาะ	จำากผู้้�มีอาชี่พโดยเฉัพาะ	ก็ขยายออก

ไปส่้ำทุกวงการ	 ใน่ขณะนี่�จ่ำงเกิดปัญหาการประสำาน่งาน่	 ดังนั่�น่	 จำะประสำาน่งาน่ให�ดี

ตำ�องมีระบบการประสำาน่งาน่ดำาเนิ่น่การที�สำอดคลั�องกัน่	ซ่ึ่�งจำะกล่ัาวต่ำอไปใน่เร่�องของ

มิติำว่าเป็น่เร่�องของ	Total	diplomacy	ที�กล่ัาวมาทั�งหมดนี่�ก็เป็น่เร่�องของวิวัฒน่าการ

ทางการท้ตำอย่างย่อๆ
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มิติทูางการทููต  
•

	 การท้ตำปัจำจุำบัน่นี่�มีร้ปแบบหร่อลัักษณะอย่างไร	“การท้ตำแผู้น่ใหม่”	ที�อยากจำะ

กล่ัาวถ่ึงก่อน่	ก็ค่อ	การท้ตำโดยตัำวบุคคลั	(Personal	diplomacy)	การท้ตำโดยตัำวบุคคลั	

อาจำแบ่งออกเป็น่	3	ประเภท	ค่อ	Summit	diplomacy,	Sub-Summit	diplomacy	

แลัะ	Ad	hoc	diplomacy

1. Summit diplomacy
	 วิน่สำตำัน่	 เช่อร์ชิ่ลั	 เป็น่คน่ใช่�ศั์พท์นี่�เป็น่คน่แรก	 น่อกจำากท่าน่จำะเป็น่รัฐบุรุษ

แลั�ว	 ยังเป็น่นั่กเขียน่	 นั่กหนั่งส่ำอพิมพ์ที�มีความสำามารถึ	 ท่าน่ใช่�คำานี่�ตำอน่ไปแถึลังที�

สำภาผู้้�แทน่ราษฎรของอังกฤษเม่�อ	ค.ศ์.	1953	Summit	ตำามตัำวนี่�หมายถ่ึงจุำดสุำดยอด	 

จ่ำงหมายความว่า	 การท้ตำโดยผู้้�รับผิู้ดช่อบทางด�าน่บริหารที�ส้ำงที�สุำด	 ซ่ึ่�งถึ�าเป็น่ใน่

ประเทศ์เราก็หมายถ่ึงน่ายกรัฐมน่ตำรี	 ถึ�าเป็น่ประเทศ์ที�ปกครองระบบประธาน่าธิบดี

ก็หมายความว่า	 ประธาน่าธิบดี	 ดำาเนิ่น่เร่�องแลัะรับผิู้ดช่อบใน่เร่�องการต่ำางประเทศ์

ด�วย	 การท้ตำแบบตัำวบุคคลัไม่ใช่่เร่�องใหม่	 เดิมนั่�น่พระมหากษัตำริย์เป็น่ผู้้�เจำรจำากับ 

พระมหากษัตำริย์เป็น่ร้ปหน่่�งของ	 Summit	 diplomacy	 อย้่แลั�ว	 เป็น่อภิสิำทธิ�	 

(Prerogative)	 ของผู้้�บริหารส้ำงสุำดของประเทศ์	 ที�จำะเป็น่ผู้้�วินิ่จำฉััยการเจำรจำากับ 

ต่ำางประเทศ์ว่า	 อัน่ไหน่เอา	 อัน่ไหน่ไม่เอา	 แต่ำต่ำอมาได�ใช่�นั่กการท้ตำอาช่ีพเป็น่เวลัา

ยาวน่าน่มากจำน่ถ่ึงสำมัยสำงครามโลักครั�งที�	1	แลัะโดยเฉัพาะหลัังสำงครามโลักครั�งที�	2	

จำะเห็น่ได�ว่ามีการประชุ่มแบบ	Summit	 นี่�มากข่�น่	ทำาไมการประชุ่มแบบ	Summit 

ถ่ึงมากข่�น่	 ทั�งนี่�ก็เพราะโลักได�เปลีั�ยน่แปลังไปมากใน่ขณะนี่�	 การคมน่าคมก็ทำาได�

รวดเร็ว	 การวินิ่จำฉััยเร่�องราวต่ำางๆ	 ใน่บางครั�งตำ�องกระทำาโดยรวดเร็ว	 แลัะมีเร่�องที�

ลัะเอียดอ่อน่บางอัน่	 ซ่ึ่�งระดับเทคนิ่คหร่อเจำ�าหน่�าที�นี่�ไม่สำามารถึตัำดสิำน่ทางน่โยบาย	

ดังนั่�น่	ผู้้�บริหารส้ำงสุำดเป็น่ผู้้�เจำรจำากัน่เสีำยเอง

	 อย่างไรก็ดี	ถึ�าผู้้�ที�รับผิู้ดช่อบส้ำงสุำดพ้ดกัน่เอง	จุำดอ่อน่ของ	Summit	นี่�ก็มีอย้่

มาก	เพราะเง่�อน่ไขของความสำำาเร็จำของการประช่มุระดับสุำดยอดนี่�อย้ที่�การเตำรียมการ	

ถึ�าเป็น่การเจำรจำาระหว่างมิตำรประเทศ์ก็ง่ายหน่่อย	เช่่น่	ที�เรากำาลัังเตำรียมการขณะนี่�ว่า	 
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ประมาณเด่อน่ธัน่วาคม	2530	เราจำะให�มีการประชุ่ม	Summit	ของประเทศ์อาเซีึ่ยน่

ระดับหัวหน่�า	 ซ่ึ่�งเราเคยมีครั�งหน่่�งเม่�อ	 ค.ศ์.	 1975	 ที�บาหลีัใน่สำมัยที�	 ม.ร.ว.ค่กฤทธิ�	

ปราโมช่	เป็น่น่ายกรัฐมน่ตำรี	จุำดดีที�ได�กล่ัาวมาแลั�ว	ค่อ	รวดเร็วแลัะตัำดสิำน่ใจำระดับส้ำง

ทัน่ต่ำอเหตุำการณ์	 แต่ำจุำดอ่อน่อย่้ที�ว่า	 ถึ�าหากเตำรียมการไม่ดีหร่อผู้ลัการประชุ่มออก

มาเป็น่ที�ผิู้ดหวังแลั�ว	 ผู้ลัจำะเลัวร�ายกว่าก่อน่ที�จำะประชุ่ม	 Summit	 ที�สำำาคัญที�สุำดใน่

การประชุ่ม	 Summit	 ค่อ	 หัวหน่�าผู้้�รับผิู้ดช่อบส้ำงสุำดของประเทศ์เป็น่นั่กการเม่อง

โดยลัักษณะ	 ดังนั่�น่	 แทน่ที�จำะหวังผู้ลัใน่การเจำรจำาตำ่างประเทศ์	 บางทีหวังผู้ลัภายใน่

ประเทศ์ด�วย	ค่อ	หวังผู้ลัให�ภายใน่ประเทศ์ของตำน่มองเห็น่ว่า	ตำน่เป็น่คน่เก่ง	เพราะ

การประช่มุ	Summit	ทำาการภายใตำ�แสำงไฟัของทวีี	กระทำาภายใตำ�การเฝ้่าสัำงเกตำการณ์

ของน่ักหนั่งส่ำอพิมพ์	 ของวิทยุ	 เพราะฉัะนั่�น่	 บางครั�งถึ�าเตำรียมการไม่ดี	 การประชุ่ม	

Summit	เหล่ัานี่�เป็น่ผู้ลัเสำยี	เน่่�องจำากเป็น่การแสำดงใน่บ�าน่ของตำวัเองมากกว่าเป็น่การ

เจำรจำา	 ซ่ึ่�งอาจำเกิดข่�น่ได�	 แลัะน่อกจำากนั่�น่	 การที�ไปพ้ดกัน่ใน่ที�ซ่ึ่�งเป็น่ที�เฝ้่ามองของ 

คน่อ่�น่อย่างมาก	โอกาสำที�จำะสำำาเร็จำยากเหม่อน่กัน่	ผู้้�เจำรจำาอย้ใ่น่ฐาน่ะลัำาบาก

	 ผู้้�บรรยายเคยมีประสำบการณ์ครั�งหน่่�งจำากการเจำรจำาเพ่�อให�ญวน่รับผู้้�อพยพ

จำากประเทศ์ไทยที�อพยพจำากเวียดน่ามเข�ามาไทยตัำ�งแต่ำ	ค.ศ์.	1954	กลัับไปประเทศ์

ของเขา	 เร่�องนี่�เป็น่ที�สำน่ใจำมากของนั่กข่าวของเรา	 ซ่ึ่�งเป็น่ธรรมดาใน่ประเทศ์

ประช่าธปิไตำย	ผู้้�ส่ำ�อข่าวแลัะประช่าช่น่มสิีำทธิ�ที�จำะได�ทราบใน่เร่�องที�ถ่ึอว่ามีความสำำาคัญ

ต่ำอบ�าน่เม่องของตำน่เอง	แต่ำตำอน่นั่�น่ใน่ที�ประชุ่มกระทรวงต่ำางประเทศ์	ชั่�น่	2	เป็น่ห�อง

โถึงกลัางซ่ึ่�งเป็น่ทางข่�น่บัน่ได	 ถึัดไปเป็น่ห�องสุำขา	 นั่กข่าวก็ไปรอฟัังข่าวอย้่หน่�าห�อง

ประชุ่มเต็ำมหน่�าห�อง	 ซ่ึ่�งนั่กข่าวเป็น่บุคคลัที�เราควรจำะให�เกียรติำแลัะไม่ควรทำาให�เขา

เกลัียดชั่ง	 เพราะมิฉัะนั่�น่อาจำถ้ึกมองไปใน่ทางเสำียได�	 พอประชุ่มกัน่ทั�งวัน่ก็ตำ�องเข�า

ห�องน่ำ�าบ�าง	พอเปิดประต้ำออกมาก็ถึามเลัยว่า	“เป็น่อยา่งไรบ�างครับท่าน่	เร่�องนี่�เขาว่า

อยา่งไร	เราว่าอยา่งไร”	ถึ�าไม่ตำอบก็ไม่ได�	ตำอบไปก็ไม่ดี	เพราะยงัอย้ใ่น่ระหว่างประชุ่ม	

จ่ำงตำ�องหาทางออกอยา่งดี	แต่ำนั่กข่าวเขาก็คอยความหวังว่าไปพ้ดกัน่คร่�งวัน่หร่อหลัาย

วัน่แลั�วได�อะไรบ�าง	 ซ่ึ่�งบางทีการเจำรจำายังไม่สำำาเร็จำ	 ยังว่ากัน่ไปว่ากัน่มา	 ทำาให�อย้่ใน่

ฐาน่ะที�ลัำาบาก	 พอออกมาทีก็ยังไม่ได�เร่�อง	 เข�าห�องน่ำ�าครั�งที�	 20	 แลั�วก็ยังไม่ได�เร่�อง	

ทำาให�ผู้้�รายงาน่ข่าวเขาก็ท�อใจำ	เพราะให�ไปรอตัำ�งน่าน่ก็ยงัไม่ได�เร่�องสัำกที	การประชุ่มก็ 
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เหม่อน่กัน่	เป็น่การกระทำาที�อย้ใ่น่ความจำ�าของแสำงไฟั	แสำงสำว่างของส่ำ�อประช่าสัำมพัน่ธ์	 

(Publicity)	เพราะฉัะนั่�น่	ผู้้�ที�ไปประชุ่มมักจำะทำาตัำวเป็น่นั่กการท้ตำเท่าๆ	กับเป็น่นั่กแสำดง 

ใน่ขณะเดียวกัน่	แลัะหวังผู้ลัทางด�าน่ต่ำางประเทศ์พอๆ	กับหวังผู้ลัภายใน่ประเทศ์	เหล่ัา

นี่�เป็น่จุำดอ่อน่ของการประช่มุ	Summit	ที�กล่ัาวมา	ดงันั่�น่	การประช่มุ	Summit	จ่ำงทำา

กัน่น่าน่ๆ	ครั�ง	แลัะควรจำะมั�น่ใจำแน่่ใจำว่าจำะได�รับความก�าวหน่�าสำำาเร็จำที�เป็น่ชิ่�น่เป็น่อัน่	

มิฉัะนั่�น่จำะเป็น่ไปใน่ทางลับมากกว่า

2. ก�รที้ตัในระดิับรัฐมนตัรี (Sub-summit diplomacy) 
	 การท้ตำใน่ระดับรัฐมน่ตำรี	รัฐมน่ตำรีหลััก	ค่อ	รัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์	ซ่ึ่�งมีหน่�าที�

แน่่น่อน่เป็น่หัวหน่�านั่กการท้ตำ	มีหน่�าที�ทางการท้ตำโดยเฉัพาะ	แต่ำปัญหาของรัฐมน่ตำรี

ต่ำางประเทศ์ก็มีเหม่อน่กัน่	มีใน่ลัักษณะที�ตำ�องเดิน่ทางบอ่ยมาก	ตำ�องทาน่เลีั�ยงบ่อยมาก

จำน่กระทั�งเจ็ำบไข�ได�ป่วยไปตำามๆ	 กัน่	 เดิน่ทางก็ไม่ร้�ว่าเดิน่ทางรอบโลักแลั�วกี�สิำบรอบ	

จำน่บางครั�งเรียกว่าไปทัวร์	ซ่ึ่�งเป็น่งาน่ที�หนั่กมาก	ทำางาน่ที�ผิู้ดเวลัาจำากปกติำ	เป็น่เร่�อง

ที�คอขาดบาดตำายที�เกี�ยวข�องกับประโยช่น์่ของประเทศ์	ทาน่ไม่เป็น่เวลัา	อดหลัับอด

น่อน่	เพราะเวลัาผู้ดิกัน่ใน่ที�ต่ำางๆ	ที�สำำาคัญค่อ	รัฐมน่ตำรต่ีำางประเทศ์ตำ�องเดนิ่ทางบอ่ยๆ	 

ทำาให�เหน่่�อย	แลั�วบางครั�งการเตำรียมการทำาได�น่�อย	ถึ�าเร็วเกิน่ไปแลัะหายไปน่าน่ๆ	ถึ�า 

เกิน่	3	สัำปดาห์ไม่ไหว	ถ่ึงแม�จำะให�รัฐมน่ตำรีช่่วยฯ	อย้่แทน่เป็น่ที�ปร่กษา	เพราะน่ำ�าหนั่ก 

ไม่เหม่อน่กัน่	ใน่	1	สัำปดาห์อาจำมีเหตุำการณ์เกิดข่�น่มากมาย	แม�แต่ำ	3	วัน่	ท่าน่รัฐมน่ตำรี	

สิำทธิ	 เศ์วตำศิ์ลัา	 ก็เช่่น่กัน่	 เคยมี	2	ครั�ง	ครั�งหน่่�งที�ท่าน่ไปซีึ่ลัอน่	 เกิดปฏิิวัติำที�นี่�เด่อน่

เมษายน่	ผู้้�บรรยายจ่ำงตำ�องโทรศั์พท์ไปตำามกลัับมา	อีกครั�งหน่่�งขณะที�ท่าน่ไปบาหลีักับ

ท่าน่น่ายกฯ	เปรม	ติำณส้ำลัาน่น่ท์	เม่�อ	9	กัน่ยายน่	2528	ท่าน่ไปอย้่ทางโน่�น่ถ้ึกปลัด	

แลั�วเข�ามาใหม่หร่ออยา่งไรก็ไม่ทราบ	ลัักษณะที�ไปอย้ต่่ำางประเทศ์น่าน่ๆ	หายไปไม่ค่อย

ดี	ครั�งต่ำอมาก็เป็น่เร่�องของพรรคกิจำสัำงคมแตำกหักกัน่	เป็น่เร่�องของพรรค	ซ่ึ่�งขณะนั่�น่

ท่าน่รัฐมน่ตำรีสิำทธิก็ไปอย้่ที�บาหลีั	 ฉัะนั่�น่	 การหายไปของรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์น่าน่ๆ	

ก็ไม่ดี	แต่ำบางครั�งก็ตำ�องไปราช่การต่ำางประเทศ์ดังกล่ัาว	ภารกิจำต่ำางๆ	ตำ�องอาศั์ยการ 

เตำรียมการแลัะทีมงาน่ประจำำาที�แข็งมาก	 น่อกจำากนั่�น่รัฐมน่ตำรีอ่�น่ๆ	 ก็ตำ�องประชุ่ม 

กัน่ด�วย	 เช่่น่	 ระดับรัฐมน่ตำรีเศ์รษฐกิจำ	 หร่อรัฐมน่ตำรีกลัาโหมด�วยกัน่	 นี่�เป็น่การท้ตำ

ทางตัำวบุคคลั
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3. ก�รที้ตัเฉพั�ะกิจ (Ad hoc diplomacy) 
	 เป็น่การท้ตำซ่ึ่�งอย้ใ่น่ประเภทของ	Personal	diplomacy	เช่่น่กัน่	หมายความ

ว่าได�รับมอบหมายโดยเฉัพาะให�ไปทำากิจำกรรมนั่�น่	อาจำจำะเป็น่บุคคลัหน่่�งบุคคลัใดก็ได� 

ค่อ	 ไม่ใช่�วิธีทางการท้ตำธรรมดา	 ไม่ได�ใช่�คน่ที�ประกอบหน่�าที�ทางการท้ตำธรรมดา	

ยกตัำวอย่าง	 ค่อ	 การที�รัฐบาลัมอบให�ผู้้�บรรยายเป็น่หัวหน่�าคณะผู้้�แทน่ไทย	 ซ่ึ่�งเป็น่

ข�าราช่การที�เกษียณแลั�ว	ตำำาแหน่่งทางการเม่อง	ก็ค่อ	ที�ปร่กษาน่ายกฯ	แต่ำไม่ได�เป็น่

รัฐมน่ตำรี	 ไม่ได�เป็น่ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำโดยตำรง	 เป็น่หัวหน่�าคณะที�จำะไปฟืั�น่ฟ้ัแลัะ

ปรับปรุงสัำมพัน่ธภาพกับสำาธารณรัฐประช่าธิปไตำยประช่าช่น่ลัาว	 ตำอน่ปลัายเด่อน่

พฤศ์จิำกายน่	2529	เป็น่ตำ�น่	ถ่ึอว่าเป็น่	Ad	hoc	diplomacy	หมายความว่าใช่�เฉัพาะกิจำ	 

โดยเล่ัอกตัำวบุคคลัไป	เม่�อหมดกิจำนี่�แลั�วผู้้�บรรยายก็ไม่มีหน่�าที�อะไร	น่อกจำากจำะได�รับ

มอบหมายใหม่เป็น่การเฉัพาะกิจำไป	นี่�ก็เป็น่ลัักษณะอัน่หน่่�งของ	“การท้ตำแผู้น่ใหม่”	

ที�สำรุปให�ฟัังแลั�ว	3	ประเภท	ที�จัำดเป็น่	Personal	diplomacy

การทููตแบบต่างๆ 
•

ก�รที้ตัหล่�ยฝ่่�ยกับก�รที้ตัโดิยก�รป้ระชุ้ม
	 ต่ำอมามีการท้ตำที�เข�าใจำสัำบสำน่กัน่	 ก็ค่อ	 การท้ตำหลัายฝ่่าย	 กับการท้ตำโดยการ

ประชุ่มหร่อ	Conference	diplomacy	กับ	Multiple	diplomacy	โดยจำะแยกอธิบาย

ดังนี่�

	 การท้ตำหลัายฝ่่าย	 (Multiple	 diplomacy)	 โดยปกติำการท้ตำจำะติำดต่ำอกัน่	 2	

ฝ่่ายเป็น่ส่ำวน่ใหญ่	เช่่น่	ไทยกับพม่า	ไทยกับมาเลัเซีึ่ย	ไทยกับอังกฤษ	ไทยกับสำหรัฐฯ	

ไทยกับจีำน่	เป็น่ตำ�น่	แต่ำมีอย้ไ่ม่น่�อยที�เป็น่การท้ตำหลัายฝ่่าย	อาจำจำะพบปะกัน่หลัายฝ่่าย	

วิธีเจำรจำาก็เหม่อน่ๆ	กับการท้ตำ	2	ฝ่่าย	วิธีการจำะอย้่ระหว่างการท้ตำ	2	ฝ่่ายกับการท้ตำ

โดยการประชุ่ม	ซ่ึ่�งเรียกว่า	Parliamentary	หร่อ	Conference	diplomacy	ซ่ึ่�งจำะ

ว่าใน่ตำอน่ต่ำอไป	Multiple	diplomacy	เป็น่แต่ำเพียงว่า	ผู้้�ที�มีผู้ลัประโยช่น์่เกี�ยวข�อง

นั่�น่มีอย้่หลัายฝ่่ายด�วยกัน่	 เพราะฉัะนั่�น่	จำะมาพ้ดจำาพร�อมกัน่ทีเดียวใน่หลัายๆ	 ฝ่่าย	

การตำอ่รองกเ็ป็น่ไปใน่ลัักษณะทว่งทีทำาน่องคลั�ายคล่ังกับการท้ตำแบบ	2	ฝ่่าย	ธรรมดา 
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เราตำ�องการให�ใครเห็น่ด�วยกับเรา	 เราก็ไปพ้ดกับคน่นั่�น่	 หร่อพ้ดใน่ที�ประชุ่มว่า	 เรามี

เหตุำผู้ลัอย่างนั่�น่ๆ	Multiple	diplomacy	 มักจำะมีใน่การทำาสัำญญาทางเทคนิ่ค	หร่อ

การประชุ่มสำมาคมองค์การส่ำวน่ภ้มิภาคเดียวกัน่	หร่อการประชุ่มเพ่�อสำถึาปน่าองค์การ

ระหว่างประเทศ์อัน่หน่่�งอัน่ใดเป็น่	Multiple	เป็น่การประชุ่มหลัายฝ่่าย	ถึ�า	2	ประเทศ์

ก็	2	ฝ่่าย	มากกว่า	2	ประเทศ์	ก็เป็น่หลัายฝ่่าย	ค่อ	เป็น่การประชุ่มกับฝ่่ายหร่อปัญหา

บางอัน่	 เช่่น่	 การประชุ่มพบปะกัน่เพ่�อที�จำะกำาหน่ดเร่�องราวใน่ระดับโลัก	 เช่่น่	ภาวะ 

สิำ�งแวดลั�อม	 ก็อาจำจำะเป็น่การประชุ่มของผู้้�แทน่เก่อบทุกประเทศ์	 ถ่ึอว่าเป็น่การท้ตำ

หลัายฝ่่าย

	 ส่ำวน่การท้ตำแบบรัฐสำภาหร่อการประชุ่มนั่�น่	 จำะมุ่งไปถ่ึงการท้ตำใน่องค์การ

ระหว่างประเทศ์ทางการเม่อง	เช่่น่	ใน่องค์การสำหประช่าช่าตำ	ิซ่ึ่�งก็มีลัักษณะแลัะเทคนิ่ค

พิเศ์ษ	จำะกล่ัาวใน่หัวข�อการบรรยายใน่วัน่หลััง	จำะกล่ัาวคร่าวๆ	ก่อน่ว่า	การท้ตำแบบ

นี่�แบบสำภาจำริงๆ	ค่อ	เอา	Charter	หร่อกฎบัตำรเป็น่หลััก	แลัะใช่�กฎข�อบังคับว่าใช่�วิธี

ลังคะแน่น่	ใช่�เสีำยงข�างมาก	เม่�อใช่�เสีำยงข�างมาก	ประเทศ์เล็ักๆ	ก็มีสิำทธิ�	มีความสำำาคัญ

หมด	ก็เหม่อน่การหาเสีำยง	มีการอภิปราย	มีการตัำ�งกลุ่ัม	อาจำจำะตัำ�งกลุ่ัมทางการเม่อง 

หร่อกลุ่ัมผู้ลัประโยช่น์่	 หากการดำาเนิ่น่การประชุ่มใน่ลัักษณะ	 Parliamentary	

diplomacy	 แบบที�ยกตัำวอย่างมานี่�ไม่ว่าจำะใน่องค์การสำหประช่าช่าติำ	 จำะเป็น่ไปใน่

ลัักษณะคลั�ายสำภามาก	มีการพ้ดถ่ึวงเวลัา	พ้ดเพ่�อให�ภายน่อกฟััง	เช่่น่	แบบผู้้�แทน่ของ

เรา	ไม่ใช่่พ้ดให�ผู้้�แทน่ด�วยกัน่ฟััง	การพ้ดมักจำะถ่ึายทอดให�ข�างน่อกฟััง	มีผู้้�แย่งกัน่พ้ด	

คารมคมคาย	ผู้้�ฟัังก็อยากฟัังมาก	ใน่	U.N.	ก็เช่่น่กัน่	ที�พ้ดบางครั�งตำ�องการให�ทางบ�าน่

ช่่�น่ช่ม	มีผู้้�แทน่บางประเทศ์ถ่ึงกับติำดสิำน่บน่ให�ผู้้�ส่ำ�อข่าว	U.P.I	หร่อ	A.P.	ซ่ึ่�งประจำำาอย้่

ที�สำหประช่าช่าติำ	ติำดสิำน่บน่เหลั�าเป็น่ลัังๆ	หร่อบางทีแถึมเงิน่ให�ด�วย	เพ่�อที�จำะออกข่าว	

full	text	หมายความว่า	ข�อความเต็ำมของตำน่ส่ำงไปขายตำลัาดของประเทศ์ตัำวเองโดย

เฉัพาะ	ไม่ได�ส่ำงข่าวไปทั�วโลัก	แลัะพาดหัวข่าวว่าข่าว	A.P.	ค่อ	U.P.I	สำมมติำว่า	ประเทศ์

หน่่�งใน่แอฟัริกา	ก็จำะส่ำงข่าวตำรงไปตำลัาดนั่�น่โดยไม่สำน่ใจำว่า	ข่าวของประเทศ์อิตำาลีัพ้ด

ว่าอะไร	 ทำาให�คน่ภายใน่ประเทศ์อ่าน่แลั�วเห็น่ว่า	 รัฐมน่ตำรีของตำน่พ้ดข�อความ	 full	

text	 เลัย	 เรแกน่พ้ดนิ่ดเดียวก็มี	 เหล่ัานี่�เป็น่การเล็ังผู้ลัใน่ตำลัาดภายใน่มาก	 ลัักษณะ

นี่�จ่ำงเรียกเป็น่การท้ตำแบบสำภา
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ก�รที้ตัเป้ิดิกับก�รที้ตัล่ับ
	 การท้ตำที�อยากจำะเน่�น่ถ่ึง	 ก็ค่อ	การท้ตำเปิดกับการท้ตำลัับ	 สัำกคร่้ได�พ้ดแลั�วว่า

ประธาน่าธิบดีวิลัสัำน่	เป็น่ผู้้�สำนั่บสำนุ่น่ที�สำำาคัญให�มีการท้ตำเปิด	ค่อ	หมายความว่าให�เปิด

เผู้ยมากที�สุำด	 จ่ำงเป็น่การท้ตำแบบประช่าธิปไตำย	 จ่ำงมีคำาอีกคำาหน่่�ง	 บางคน่ได�ยิน่อาจำ

จำะสัำบสำน่	ที�จำริงก็เหม่อน่ๆ	กัน่	ค่อ	คำาว่า	Democratic	diplomacy	หมายความว่า

ให�คน่ร้�ทั�วไป	แบบนี่�ก็มีทั�งข�อดีแลัะข�อเสีำย	ถึ�าให�ร้�ใน่ทุกระยะ	ประช่าช่น่จำะสำน่ใจำเร่�อง 

ต่ำางประเทศ์น่�อยกว่าเร่�องภายใน่ประเทศ์	เพราะเป็น่เร่�องใกลั�ตัำวกว่า	แต่ำจำะสำน่ใจำกับ

เร่�องต่ำางประเทศ์ที�สำำาคัญแลัะเป็น่เร่�องที�ส่ำงผู้ลัใกลั�ตัำว	 เม่�อเป็น่เร่�องที�สำำาคัญแลัะเป็น่

เร่�องที�ส่ำงผู้ลัใกลั�ตัำวประช่าช่น่	จำะใช่�ความร้�ส่ำกมาก่อน่การคิดคำาน่วณ	ช่อบหร่อไม่ช่อบ	 

ถ้ึกหร่อไม่ถ้ึก	 ฯลัฯ	 ซ่ึ่�งการดำาเนิ่น่น่โยบายจำะตำ�องใช่�ความคิดอย่างสุำขุมรอบคอบ	 

มีการคิดคำาน่วณ	

	 เพลัโตำเคยกล่ัาวไว�ว่า	มนุ่ษย์มีส่ำวน่ที�สำำาคัญ	4	ส่ำวน่	ส่ำวน่หน่่�ง	ค่อ	เหตุำผู้ลัหร่อการ

ใช่�สำมอง	ส่ำวน่หน่่�ง	ค่อ	ความร้�ส่ำก	เช่่น่	ความร้�ส่ำกโกรธ	เกลีัยด	รัก	เหล่ัานี่�	อีกส่ำวน่หน่่�ง 

เป็น่เร่�อง	Spirit	จำติำใจำ	เร่�องความกลั�า	ความขลัาด	ความลัังเลั	ความแน่่วแน่่	อีกเร่�องหน่่�ง 

เป็น่เร่�องของปากท�อง	เร่�องของความส้ำญเสีำย	ความอยากได�บางสิำ�งบางอย่าง	เป็น่ตำ�น่	

	 การคำาน่วณทางการเม่องหร่อทางการท้ตำก็ตำ�องใช่�เหตุำผู้ลัเป็น่หลััก	 ถึ�าไม่ใช่�

บางทีก็เกิดผู้ลัเสีำย	 แต่ำไม่ใช่่ไม่คำาน่่งถ่ึงความร้�ส่ำก	 ใน่ระบอบประช่าธิปไตำยตำ�องคำาน่่ง

ถ่ึงประช่ามติำ	 ไม่ว่าจำะมาจำากความร้�ส่ำกหร่ออะไรก็ตำาม	 แต่ำเป็น่หน่�าที�ของรัฐที�ตำ�อง

ทำาความเข�าใจำ	 เพราะฉัะนั่�น่	Open	 diplomacy	 ก็มีประโยช่น์่ใน่แง่ที�ให�ประช่าช่น่

เข�าใจำ	 แต่ำจำะเล่ัาหมดไม่ได�	 แลัะคน่ฟัังก็ไม่ทน่ฟัังเท่าไหร่	 ไม่มีเวลัาฟััง	 ดังนั่�น่	 ความ

เข�าใจำก็ไม่ตำลัอด	เม่�อเป็น่ดังนี่�ก็ไม่สำนั่บสำนุ่น่	เพราะฉัะนั่�น่ก็พบปัญหาที�ตำ�องหาจุำดพอดี	

แต่ำไม่ร้�ว่า	จุำดพอดีนี่�อย้่ตำรงไหน่	ตำ�องใช่�ศิ์ลัปะอย่างที�กล่ัาวแลั�วใน่การท้ตำแบบเปิดนี่�

	 ส่ำวน่การท้ตำลัับไม่ได�เลัวไปหมด	อะไรที�บอกว่า	“ลัับ”	มักถ้ึกมองใน่แง่ไม่ดี	ใน่

แง่สำมคบหร่อผิู้ดกฎหมาย	มีสิำ�งไม่ช่อบมาพากลั	ถ่ึงเป็น่เร่�องลัับ	ถึ�าเป็น่เร่�องดีๆ	ทำาไม

ถ่ึงเปิดเผู้ยไม่ได�	 แต่ำความจำริงนั่�น่	 การเจำรจำาตำ่อรองผู้ลัประโยช่น์่เป็น่เร่�องที�มีความ

สำำาคัญใน่แง่ผู้ลัประโยช่น์่แลัะความร้�ส่ำกของคน่ใน่แต่ำลัะประเทศ์ดังกล่ัาว	เพราะฉัะนั่�น่	

ถึ�าเปิดออกมาก็อาจำจำะกระทบถ่ึงประเทศ์อ่�น่หร่อกระทบถ่ึงความร้�ส่ำกของเรา	 ความ
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จำริงท่าทีที�แสำดงออกเป็น่เพียงกลัยุทธ์อัน่หน่่�งเพ่�อการต่ำอรองก็ได�	แต่ำถึ�าเปิดออกแลั�ว	

เราวิจำารณ์เสีำยแลั�วว่าทำาอย่างนี่�ไม่ได�ผู้ลั	 เม่�อไม่ได�ผู้ลัก็ตำ�องเปลีั�ยน่ไป	บางทีก็บอกมา

ให�เปลีั�ยน่อย่างนั่�น่อย่างนี่�	 ซ่ึ่�งเช่่�อว่านั่กมวยเม่�อข่�น่ช่กโดยฟัังคำาสัำ�งพี�เลีั�ยงตำลัอดเวลัา

ให�ต่ำอยตำรงนั่�น่ตำรงนี่�ก็ทำาไม่ได�	ขณะเดียวกัน่ถึ�าไม่ฟัังพี�เลีั�ยงก็พัง	หมายความว่าข่�น่ไป

ช่กตำามใจำตัำวเอง	เห็น่ว่าค่้ต่ำอส้ำ�หม้ๆ	ซ่ึ่�งไม่แน่่	ถึ�าเราเป็น่หยวก	หม้ก็กิน่หยวกอีกที

ก�รที้ตัแบบข้น�น
	 การท้ตำแบบใหม่อีกอย่างหน่่�ง	ค่อ	การท้ตำแบบขน่าน่	(Parallel	diplomacy)	

หมายความว่า	 ดำาเนิ่น่การหลัายๆ	 แบบพร�อมกัน่ไป	 ดำาเนิ่น่การใน่องค์การระหว่าง

ประเทศ์ด�วย	เจำรจำา	2	ฝ่่ายด�วยใน่บางครั�ง	หร่อใช่�การประช่าสัำมพัน่ธ์ด�วย	อาจำจำะใช่�

วิธี	Personal	diplomacy	ด�วย	ใช่�หลัายๆ	อยา่งพร�อมๆ	กัน่	หร่อว่าประชุ่มกัน่อย้	่แต่ำ

ทางไปสุำขาก็ดี	ห�องรับประทาน่อาหารหร่อกาแฟัก็ดี	เป็น่ที�ที�เจำรจำากัน่อีกที�หน่่�ง	เรียก

ว่าเจำรจำาใน่	Lobby	หร่อใน่	Corridor	ก็ดี	เหล่ัานี่�ถ่ึอว่าเป็น่	Parallel	diplomacy	ซ่ึ่�ง

เดี�ยวนี่�ตำ�องดำาเน่นิ่การทกุร้ปแบบ	มลัีักษณะคลั�ายสำงคราม	เม่�อก่อน่นั่�น่สำงครามเปน็่การ

ต่ำอส้ำ�กัน่ระหวา่งพลัรบ	ระหว่างหน่่วยรบ	จ่ำงมีลัักษณะเป็น่	Conventional	war	แต่ำใน่

ขณะนี่�มีลัักษณะเป็น่	Total	war	หมายความว่า	ใช่�อาวุธทุกช่นิ่ด	เป้าหมายทุกอย่าง

ไม่เล่ัอกว่าเป็น่ราษฎรหร่อทหาร	 การท้ตำขณะนี่�ก็มีลัักษณะเป็น่	 Total	 diplomacy	

หมายความวา่ขน่าน่กนั่ไปหมด	อนั่ไหน่ที�ใช่�เคร่�องม่อไหน่ได�ใช่�หมด	โดยที�ไม่ตำ�องลังทนุ่

มากเกิน่ไปโดยงดเว�น่การใช่�กำาลััง

ก�รที้ตัที�งไกล่
	 น่อน่จำากนี่�ก็มีการท้ตำทางไกลั	หมายความว่า	การติำดต่ำอที�ไม่ได�พบปะกัน่	อย้่

กัน่คน่ลัะแห่ง	 ตัำ�งใจำจำะให�คน่นั่�น่ฟัังใน่ใจำ	 โดยที�ไม่ได�มุ่งไปที�คน่นั่�น่โดยตำรง	 สำมมติำว่า	

ผู้้�น่ำาของเรามาแถึลังที�มหาวิทยาลััยที�นี่�	 ใน่เร่�องที�เกี�ยวกับน่โยบายต่ำางประเทศ์	 อาจำ

จำะตำ�องส่ำ�อสำาระให�โลักภายน่อกทราบ	 อาจำจำะประสำงค์อย่างนั่�น่ก็ได�	 เพราะแน่่น่อน่

ว่า	คำาพ้ดของผู้้�น่ำาใน่ส่ำวน่ที�เป็น่น่โยบายเป็น่สำาระ	ตำ�องถ้ึกถ่ึายทอดโดยส่ำ�อมวลัช่น่	 มี

หลัายครั�งที�ประธาน่าธิบดีสำหรัฐฯ	 ไปพ้ดตำามมหาวิทยาลััย	 หร่ออย่างที�กอร์บาช่อฟั
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มาแถึลังภายใน่ประเทศ์ของเขาที�วลัาดีวอสำตำอค	 น่โยบายเกี�ยวกับเอเชี่ย	 พ้ดข่�น่มา

ลัอยๆ	ไม่ได�มุ่งถ่ึงใครโดยเฉัพาะเจำาะจำง	ลัักษณะนี่�เป็น่การท้ตำแบบทางไกลั	หร่อเป็น่	

“Telediplomacy”	หร่อได�ตำกลังกัน่ไว�ก่อน่มี	Hot	line	กัน่ไว�	หมายความว่าติำดต่ำอกัน่

ได�ทัน่ที	เม่�อเกิดเร่�องด่วน่ข่�น่มาก็พ้ดได�ทัน่ทีใน่ระดับผู้้�น่ำาหร่อผู้้�รับผิู้ดช่อบ	ทั�งนี่�	อาจำ

จำะเพ่�อป้องกัน่เหตุำร�ายบางอย่าง	เช่่น่	สำมมติำว่ามีอุบัติำเหตุำทางปรมาณ้เกิดข่�น่	ก็อาจำมี	 

Hot	 line	 ถึ�าได�ตำกลังกัน่ไว�	 หร่อโทรศั์พท์ไปบอกกัน่เลัยว่าไม่ได�เป็น่คน่เอาระเบิด 

ไปทิ�ง	เป็น่เร่�องของอบัุติำเหตุำ	เหลัา่นี่�รีบบอกกัน่เสำยีก่อน่	นี่�เป็น่ลัักษณะของการท้ตำทาง

ไกลั	ซ่ึ่�งใช่�กัน่มากทีเดียวใน่ขณะนี่�	ค่อ	ผู้้�ที�ตำ�องการจำะถ่ึายทอดท่าทีใน่ทางการเม่องที�

ตำน่มีอย้่	 อย่างไรนั่�น่	 ไม่จำำาเป็น่ตำ�องอย้ใ่น่ที�ประชุ่ม	หร่อมีค่้เจำรจำาอย้เ่ฉัพาะหน่�าเสำมอ

ไป	แต่ำเป็น่การใช่�วิธีการท้ตำแบบทางไกลั

	 น่อกจำากนี่�ก็มีการเปิดการติำดต่ำอกัน่ต่ำางๆ	 อาจำใช่�อะไรก็ได�	 เช่่น่	 การท้ตำแบบ

ปิงปอง	(Ping-pong	diplomacy)	ของจีำน่	ใน่ขณะที�เปิดสัำมพัน่ธ์กับสำหรัฐฯ	ใหม่ๆ	ก็

ส่ำงทีมปิงปองไปตีำก่อน่	เหล่ัานี่�ต่ำอไปก็อาจำมีอะไร	Diplomacy	ข่�น่มาก็ได�	ซ่ึ่�งเป็น่การ

เรียกช่่�อย่อยลังมา	หมายความว่า	อะไรก็ได�ที�เป็น่การเปิดทางน่ำาผู่้าน่ก็น่ำามาใช่�	ไม่ได�

อย้ใ่น่ประเภทของการท้ตำอะไรเลัย	แต่ำเป็น่การดำาเนิ่น่การทุกอัน่ที�ตำ�องการให�มีผู้ลัทาง 

การเม่อง	 เพ่�อเปลีั�ยน่แปลังท่าทีใน่ทางการเม่องนั่�น่	 ถ่ึอว่าเป็น่การกระทำาใน่ทาง 

การท้ตำได�	ถึ�าไม่ใช่�กำาลััง
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งานการุทููต

09

บรรยายวัน่ที�	9	พฤศ์จำิกายน่	2529
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	 งาน่การท้ตำทำาอะไรกัน่	โดยปกติำแลั�ว	เวลัาพ้ดถ่ึงงาน่การท้ตำ	สิำ�งแรกที�เรามอง

เห็น่มักจำะเป็น่ภาพของคน่ที�ไปกิน่เลีั�ยงใน่งาน่ค็อกเทลั	ไปช่น่แก�วกับช่าวต่ำางช่าติำ	นั่�น่

ภาพที�หน่่�ง	 ภาพที�สำองเป็น่ภาพของการรับแขกบ�าน่แขกเม่อง	 ภาพต่ำอไปก็เป็น่ภาพ

ของบุรุษไปรษณีย์	หมายความถ่ึงรัฐบาลัสัำ�งอะไรไป	หน่่วยราช่การไหน่ตำ�องการอะไร	

ก็ไปดำาเนิ่น่การหร่อไปแจำ�งกับต่ำางประเทศ์	ภาพที�สีำ�เป็น่ภาพที�ไม่ค่อยดีเท่าไร	เป็น่ภาพ 

ที�คลั�ายๆ	 กับว่า	 บุคคลัที�เข�าไปใน่อีกประเทศ์หน่่�ง	 เพ่�อจำะลั�วงความลัับ	 เพ่�อจำะ 

ดำาเนิ่น่การใน่ทางที�ปกปิด	 ซ่ึ่�งใน่ลัักษณะที�มองเหล่ัานี่�	 เป็น่แง่มุมที�เป็น่แต่ำเพียง 

ส่ำวน่หน่่�งหร่อส่ำวน่น่�อย	 ซ่ึ่�งบางทีภาพก็บิดเบ่อน่ไปบ�าง	 จ่ำงสำมควรที�จำะมาด้กัน่ใน่เชิ่ง

วิเคราะห์แลัะใน่ทางปฏิิบัติำว่า	ที�เรียกว่างาน่การท้ตำนั่�น่เป็น่อย่างไร	ทำาอะไรกัน่

งานการุทููต
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	 อัน่ที�จำริง	 งาน่การท้ตำนั่�น่	 ก็ค่อ	 งาน่การดำาเนิ่น่ความสัำมพัน่ธ์กับต่ำางประเทศ์	

เป็น่เคร่�องม่ออัน่หน่่�งของการดำาเนิ่น่น่โยบาย	 แลัะเป็น่เคร่�องม่อสำำาคัญดังที�เราได�

กล่ัาวถ่ึงมาแลั�ว	ลัักษณะของงาน่มีทั�งลัักษณะใน่ทางการเม่อง	ค่อ	ใน่แง่ของการรักษา 

ผู้ลัประโยช่น์่ทางการเม่อง	ผู้ลัประโยช่น์่ใน่ทางเศ์รษฐกจิำ	แลัะมเีร่�องเทคนิ่ค	ซ่ึ่�งใน่บาง

ครั�งผู้้�ที�ไม่ได�ปฏิิบัติำงาน่จำริงๆ	แทบจำะมองไม่เห็น่ว่า	อย่างเร่�องวิทยาศ์าสำตำร์	เร่�องของ

ปรมาณ้	เร่�องของการสำาธารณสำขุ	เร่�องของการประมง	เร่�องของการปา่ไม�	เหล่ัานี่�รวม

อย้ใ่น่งาน่ของการท้ตำด�วย	เพราะงาน่ทุกด�าน่ที�เป็น่กิจำกรรมของประเทศ์นั่�น่	กล่ัาวได�ว่า	

ทุกด�าน่ทีเดียวเกี�ยวข�องกับต่ำางประเทศ์อย้ด่�วย	แม�แต่ำใน่ทางศ์าสำน่า	ก็จำะเห็น่ว่ามีการ

ไปสำร�างวัดใน่ต่ำางประเทศ์	มีการส่ำงบุคคลัที�เรียกว่าพระธรรมท้ตำ	หร่อว่ามีพระสำงฆ์่จำาก

มหาเถึรสำมาคมไปดำาเนิ่น่กิจำการทางด�าน่ศ์าสำน่าใน่ตำา่งประเทศ์	เพราะฉัะนั่�น่	วงกรอบ

งาน่การท้ตำจำริงๆ	นั่�น่	กล่ัาวได�ว่ามีเก่อบทุกด�าน่ใน่กิจำกรรมของประเทศ์

	 ที�ผู้้�บรรยายกล่ัาวถ่ึงใน่ทางวิทยาศ์าสำตำร์นั่�น่	ยกตัำวอย่างให�เห็น่ได�ชั่ดว่า	อย่าง

การประชุ่มเร่�องการลัดอาวุธ	 หร่อการใช่�พลัังงาน่ปรมาณ้เพ่�อสัำน่ติำ	 ผู้้�ทำาหน่�าที�ทาง 

การท้ตำก็ตำ�องมีความร้�พอสำมควรที�จำะไปพ้ดหร่อไปฟัังกับเขาได�ว่า	 เขาหมายความถ่ึง

อะไร	 มีผู้ลัที�จำะกระทบอย่างไร	 หร่อใน่ด�าน่การประมง	 เป็น่ตำ�น่	 ผู้้�บรรยายเองก็เพิ�ง

ทำาเอกสำารการสัำมมน่าส่ำงให�คณะนิ่ติำศ์าสำตำร์ไปเม่�อวาน่นี่�	 ก็เป็น่เร่�องปัญหาเกี�ยวกับ

การประมงของประเทศ์ไทย	เพราะเร่�องนี่�เรามีข�อพิพาทกับเพ่�อน่บ�าน่อย้่	เป็น่ปัญหา 

กับเพ่�อน่บ�าน่	 แลัะเป็น่ปัญหาสำำาหรับช่าวประมงเราอย้่มาก	 จำน่กระทั�งบางคน่ก็

มองภาพว่า	 ผู้้�บรรยายไปร้�เร่�องปลัา	 เร่�องการประมงเขายังไง	 แต่ำก็เป็น่ความจำำาเป็น่

ที�จำะตำ�องทำา	 เพราะเป็น่งาน่ที�รวมอย้่ใน่ขอบข่ายด�วย	 น่อกจำากนั่�น่ก็มีงาน่ทางด�าน่

ประช่าสำมัพัน่ธ์ด�าน่วัฒน่ธรรม	แลั�วก็อยา่งที�ว่าไปกิน่เลีั�ยงไปสำงัสำรรค	์ก็เป็น่งาน่ใน่ทาง

ด�าน่สัำงคม	ใน่ที�นี่�หมายความถ่ึงการติำดต่ำอสัำงสำรรค์	ซ่ึ่�งอีกสัำกคร่้จำะลัองวิเคราะห์ให�ฟััง

ว่า	 จำริงๆ	 แลั�ว	 ไม่ใช่่สัำงสำรรค์เพ่�อความสำนุ่กสำน่าน่แต่ำอย่างใด	 มีงาน่ทางพิธีทางการ

ซ่ึ่�งเกี�ยวข�องกับการรับแขก	 มีงาน่ที�เกี�ยวกับการประชุ่มระหว่างประเทศ์	 แลัะมีงาน่

ที�เกี�ยวกับด�าน่กฎหมาย	 ซ่ึ่�งเกี�ยวข�องทั�งด�าน่กฎหมายภายใน่แลัะกฎหมายระหว่าง 

ประเทศ์	 อัน่นั่�น่เป็น่ลัักษณะงาน่ทั�วๆ	 ไป	 แต่ำเม่�อมาทำาการวิเคราะห์ลังใน่เร่�อง

งาน่การท้ตำจำริงๆ	แลั�ว	 คิดว่าอาจำจำะแยกที�สำำาคัญออกได�เป็น่	4	ประการด�วยกัน่	 ค่อ 
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	 1.	งาน่ด�าน่การเป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์

	 2.	งาน่ด�าน่การเจำรจำาทางการท้ตำ

	 3.	งาน่ด�าน่การข่าวสำาร

	 4.	งาน่ด�าน่การคุ�มครอง	ปกปักรักษา	แลัะส่ำงเสำริมผู้ลัประโยช่น์่

	 	 	ของคน่ใน่ช่าติำ	แลัะของประเทศ์	ใน่ส่ำวน่รวม

งานำด้านำการเป็นำตัว่แทูนำของประเทูศ 
•

	 ใน่ทางด�าน่การเป็น่ผู้้�แทน่ของประเทศ์	ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำเป็น่ผู้้�แทน่ของ

ใคร	 ท้ตำเป็น่คน่ที�ถ่ึอพระราช่สำาสำ์น่ตำราตัำ�งจำากพระบาทสำมเด็จำพระเจำ�าอย้่หัว	 แต่ำใน่

ทางความเป็น่จำริง	 ไม่ได�หมายความว่าเป็น่ผู้้�แทน่หร่อตัำวแทน่ของพระบาทสำมเด็จำ

พระเจำ�าอย้่หัว	 เป็น่ผู้้�ที�ได�รับความไว�วางพระราช่หฤทัยให�ไปปฏิิบัติำหน่�าที�	 ส่ำวน่ผู้้�

ปฏิิบัติำงาน่ทางการท้ตำอ่�น่	ก็หมายความว่าเป็น่ผู้้�ที�ทางราช่การได�คัดเล่ัอก	อาจำจำะเป็น่ 

จำากหน่่วยใดก็แลั�วแต่ำ	 หร่อซ่ึ่�งโดยปกติำก็มาจำากหน่่วยงาน่กระทรวงการต่ำางประเทศ์

เป็น่ส่ำวน่ใหญ่ให�ไปทำาหน่�าที�ทางการท้ตำใน่ตำ่างประเทศ์	 ลัักษณะของการเป็น่ตัำวแทน่

ที�แท�จำริงนั่�น่	ก็ค่อ	การเป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์ใน่ส่ำวน่รวม	แลัะใน่ส่ำวน่ที�จำำากัดลังมา	

ค่อ	เป็น่ผู้้�แทน่ของรัฐบาลั	

	 มีท้ตำบางคน่ที�มีความภ้มิใจำใน่ตำำาแหน่่งที�ได�รับ	ใน่ระหว่างที�ไปปฏิิบัติำหน่�าที�	บาง

ท่าน่กล่ัาวว่า	ตำน่เองนั่�น่เป็น่แทน่ของพระบาทสำมเด็จำพระเจำ�าอย้่หัว	 อัน่นี่�คิดว่าคงจำะ

เกิน่ไป	ลัักษณะการเป็น่ตัำวแทน่น่่าจำะเป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์ใน่ส่ำวน่รวมอย่างที�กล่ัาว 

แลั�วมากกว่า	 การเป็น่ตัำวแทน่นั่�น่แทน่อย่างไรบ�าง	 หมายถ่ึงการเป็น่ตัำวแทน่ของช่าติำ	

ซ่ึ่�งใน่ทางภาษาองักฤษเรียกว่าหน่�าที�ทางด�าน่	Representative	ใน่ประการแรก	กค่็อ	

ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่	เป็น่สัำญลัักษณ์ตัำวอย่าง	หร่อเป็น่	Sample	ของคน่ของเรา

ใน่ประเทศ์อ่�น่	หร่อใน่การติำดต่ำอกับประเทศ์อ่�น่	เม่�อเป็น่ตัำวอย่าง	ตำามหลััก	ขอยำ�าคำา

ว่าตำามหลััก	เราจำะคัดเล่ัอกคน่ที�น่่าจำะ	Export	ออกไป	น่่าจำะให�เป็น่ตัำวอย่าง	ใน่บ�าน่

ใน่เม่องเรามีทั�งคน่เก่งคน่ไม่เก่ง	มีทั�งคน่อ�วน่คน่ผู้อม	คน่สำวยคน่พอด้ได�	มีคน่ที�ฉัลัาดมี

คน่โง่	มีคน่ที�ฉัลัาดน่�อยหน่่อย	แต่ำว่าเวลัาที�เราจำะส่ำงให�ไปเป็น่ผู้้�แทน่	โดยหลัักแลั�ว	เรา

จำะคัดเล่ัอกคน่ที�เห็น่ว่าทำาหน่�าที�แลัะประพฤติำตำน่ปฏิิบัติำคน่ได�ดีใน่การไปปฏิิบัติำหน่�าที�



การทููตและการระหว่่างประเทูศ198

นั่�น่	เพราะฉัะนั่�น่	ใน่บางครั�ง	ลัักษณะภายน่อก	มารยาท	การแต่ำงตัำว	วิธีพ้ดจำาเหล่ัานี่�

ก็เป็น่ส่ำวน่หน่่�งที�จำะทำาให�ต่ำางประเทศ์พินิ่จำพิจำารณาจำากตัำวอย่างอัน่นั่�น่

	 สำมมติำว่า	 ผู้้�บรรยายไปที�ประเทศ์หน่่�งมา	 เช่่น่	 ประเทศ์ใน่แอฟัริกากลัาง	 ซ่ึ่�ง

บางท่าน่หร่อเก่อบทั�งหมดอาจำจำะยังไม่เคยไป	 ผู้้�บรรยายจำะเลั่าให�ฟัังว่า	 ที�เม่องนั่�น่มี

คน่อย้่	2	ประเภท	ที�แปลักมากที�ได�ไปเห็น่มา	พวกหน่่�งก็ส้ำงมากทีเดียว	ค่อ	อย่างเตีำ�ย

แลั�วก็ประมาณ	7	ฟุัตำ	ส่ำวน่อีกเผู่้าหน่่�ง	ซ่ึ่�งอย่างส้ำงแลั�วก็	1	ฟุัตำคร่�ง	หร่อฟุัตำกว่าๆ	ซ่ึ่�ง

ก็แลั�วแต่ำประเทศ์นั่�น่จำะส่ำงตัำวอย่างช่นิ่ดไหน่ออกไป	ถึ�าเขาส่ำงตัำวอย่างช่นิ่ด	2	ฟุัตำ	หร่อ

ฟุัตำคร่�งออกมา	เราก็คงจำะน่่กว่า	ช่าวแอฟัริกากลัางคงจำะเป็น่อย่างนี่�	ถึ�าเขาส่ำงช่นิ่ด	7	

ฟุัตำออกมา	เราก็คงจำะน่่กว่า	คน่ของประเทศ์นี่�เป็น่นั่กบาสำเกตำบอลัได�ทั�งประเทศ์เลัย	

	 อัน่นี่�เป็น่ตัำวแทน่ภายน่อก	 เป็น่ภาพที�จำะปรากฏิให�เห็น่	 ก็เป็น่เร่�องของการที� 

ให�เป็น่จุำดติำดต่ำอ	Contacting	point	ระหวา่งประเทศ์ของเรากบัต่ำางประเทศ์	เพราะวา่

ประเทศ์ก็อย้ไ่กลักัน่	การติำดต่ำอ	จำริงอย้	่ย่อมทำาได�ทั�งทางโทรเลัข	โทรศั์พท์	ทางหนั่งส่ำอ	

แต่ำไม่เหม่อน่กับการปรากฏิตำัวพ้ดกับตัำวบุคคลั	 งาน่การท้ตำของไทย	 ก็ค่อ	 การเป็น่ 

ตัำวแทน่ของน่โยบาย	 ของความคิดอ่าน่	 ของสิำ�งที�เราตำ�องการ	 ของข�อเสำน่อ	 ของข�อ 

คัดค�าน่	 ทุกสิำ�งทุกอย่างที�เราตำ�องการจำะแสำดงออก	 ตำ�องการที�จำะแจำ�งส่ำ�อออกไปให� 

ต่ำางประเทศ์ทราบ	หร่อใน่การที�จำะรับทราบจำากต่ำางประเทศ์ก็เป็น่จุำดติำดต่ำอ

	 การเปน็่ตัำวแทน่ตำอ่ไปก็เป็น่เร่�องของการเปน็่ตัำวแทน่ใน่ทางพธีิการ	แลัะใน่ทาง

สัำงคม	การเป็น่ตัำวแทน่ใน่ทางพิธีการนั่�น่	คน่เราที�มีความสัำมพัน่ธ์ที�ดีต่ำอกัน่	ก็มักไปร่วม

งาน่	จำะเป็น่อย่างปุถุึช่น่ธรรมดาไปร่วมงาน่ศ์พ	งาน่แต่ำงงาน่	งาน่ฉัลัองปริญญา	หร่อ

อะไรก็แลั�วแต่ำ	ใน่การต่ำางประเทศ์ก็มี	เช่่น่	การสำมรสำใน่ระดับประมุข	หร่อรัช่ทายาท	

หร่อรัฐพิธีสำำาคัญๆ	เช่่น่	การเข�ารับตำำาแหน่่งของประธาน่าธบิดีของมิตำรประเทศ์	การข่�น่ 

ครองราช่ย์ของกษัตำริย์ของประเทศ์ที�เป็น่มิตำรเหล่ัานั่�น่	 งาน่ใน่ทางด�าน่พิธีการก็เป็น่

งาน่ด�าน่หน่่�ง	ซ่ึ่�งผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำจำะตำ�องไปปรากฏิตัำว	เพราะฉัะนั่�น่	เราจำะเห็น่ว่า	

เวลัามีงาน่พิธีจำะเป็น่ราช่พิธี	หร่องาน่พิธีที�เกี�ยวข�องกับประเพณีที�สำำาคัญของประเทศ์

เรา	ก็จำะมีผู้้�แทน่ของต่ำางประเทศ์ไปปรากฏิตัำวอย้ด่�วย	เป็น่การแสำดงถ่ึงมิตำรภาพ	อัน่นี่� 

ก็เป็น่หน่�าที�	ทำาหน่�าที�ที�เป็น่ตัำวแทน่ใน่ลัักษณะหน่่�ง	

	 ส่ำวน่ทางด�าน่สัำงคมที�กล่ัาวถ่ึงเม่�อคร่้นี่�	 หมายความถ่ึงการเป็น่ตัำวแทน่ใน่งาน่

ไปกิน่เลีั�ยงสัำงสำรรค์	 ซ่ึ่�งความจำริงก็ไม่เชิ่งสัำงสำรรค์	 สัำงสำรรค์หมายความว่า	 ติำดต่ำอกัน่
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เพ่�อความหรรษาเสีำยมากกว่า	หร่อเพ่�อความสำำาราญ	แต่ำความจำริง	สำำาหรับผู้้�ที�ทำาหน่�าที�

ทางการท้ตำแลั�วจำะถ่ึอเป็น่งาน่ราช่การ	 เพราะทางราช่การก็ยอมจ่ำายค่าน่ำ�ามัน่รถึให�	

หร่อเบิกค่าแท็กซีึ่�ได�ถึ�าไม่มีรถึราช่การ	 เพราะถ่ึอว่าเป็น่งาน่	 ที�ว่าเป็น่งาน่	 ก็ค่อ	 ผู้้�ที�

ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่	 เร่�องการกิน่เลีั�ยงหร่อไปกิน่เหลั�า	 ที�ช่าวตำ่างช่าตำิเลีั�ยง	 หร่อ 

ต่ำางประเทศ์เลีั�ยง	 มัน่น่่าเบ่�อจำริงๆ	 ค่อ	 ทำางาน่เหน่่�อยทั�งวัน่	 บางทีตำ�องไปงาน่เลีั�ยง 

ตำอน่เที�ยง	กลัับมากม่็น่ๆ	มาบ�าง	ง่วงก็ง่วง	ท�องกอ่็ด	หร่อเยน็่ตำ�องออกไปอกีไปงาน่เลีั�ยง

อาหารคำ�า	 ถ่ึอเป็น่งาน่ที�เป็น่ภาระทีเดียว	 แต่ำว่ามีประโยช่น์่คุ�มกับที�ตำ�องไป	 น่อกจำาก

การเป็น่ตัำวแทน่แลั�ว	ประโยช่น์่ก็ค่อการสำร�างความสัำมพัน่ธ์ส่ำวน่บุคคลัก่อน่	ถึ�าเราร้�จัำก

แลั�ว	 เวลัาพ้ดคุยกัน่ก็ง่ายหน่่อย	น่อกจำากนั่�น่	การพ้ดกัน่อย่างไม่เป็น่ทางการ	บางที

เราสำามารถึพ้ดลังไปได�ใน่เชิ่งเป็น่การหยั�งเชิ่งหร่อทราบข่าวบางประการ	 แลั�วฟัังด้ 

ปฏิิกิริยาเบ่�องตำ�น่	 บางครั�งทาบทามอะไรกัน่	 ติำดต่ำอทาบทาม	 จำะกระทำาใน่งาน่เลีั�ยง	

เพราะการท้ตำนั่�น่จำะมีขั�น่ตำอน่ที�บางครั�งยังไม่ถ่ึงขั�น่ที�จำะติำดต่ำอกัน่เป็น่ทางการ	 ก็ใช่�วิธี

นี่�ไปก่อน่	เพราะฉัะนั่�น่	การที�เลีั�ยงกัน่เช่่น่นี่�จ่ำงเป็น่ส่ำวน่หน่่�งของงาน่

	 ส่ำวน่การไปรับแขกบ�าน่แขกเม่อง	 น่อกจำากเป็น่การแสำดงอัธยาศั์ยไมตำรีแลั�ว	

ยังเป็น่การแสำดงถ่ึงวัฒน่ธรรม	 เป็น่การแสำดงถ่ึงความเจำริญใน่ทางด�าน่ประเพณี	ทาง

ด�าน่ความน่่กคิดของเรา	 ประเทศ์ไทยเราก็มีช่่�อเสีำยงมากใน่การตำ�อน่รับขับส้ำ�	 ซ่ึ่�งเราก็

พิถึีพิถึัน่ทีเดียว	 มีประเทศ์บ�าน่ใกลั�เร่อน่เคียงหลัายประเทศ์ที�ส่ำงเจำ�าหน่�าที�มาอบรมที�

ประเทศ์ของเรา	 ซ่ึ่�งเราก็ให�การอบรมไป	 แลั�วก็ไปปฏิิบัติำหน่�าที�ทางด�าน่พิธีทางด�าน่

ของเขา	ใน่ประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่มีหลัายประเทศ์

	 จำากด�าน่การเป็น่ตัำวแทน่ใน่ทางด�าน่พิธี	ด�าน่สัำงคม	ด�าน่เป็น่จุำดติำดต่ำอ	ที�ได�กล่ัาว

มาแลั�ว	ก็เป็น่ตัำวแทน่ใน่ทางด�าน่เกียรติำภ้มิของประเทศ์ด�วย	ผู้้�ไปทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ

จำะตำ�องรักษาเกียรติำภ้มิของประเทศ์	ถึ�าเกียรติำภ้มิของประเทศ์ถ้ึกเข�าใจำไปใน่ทางที�ผิู้ด	

ก็ตำ�องชี่�แจำง	 สิำ�งที�ดีของเรา	 เราก็ตำ�องแสำดงออกให�คน่อ่�น่เขาได�ทราบว่ามีอย่างไรบ�าง	

เกียรติำหร่อศั์กดิ�ศ์รีของประเทศ์นั่�น่สำำาคัญมาก	เพราะการที�จำะได�รบัการยอมรบันั่บถ่ึอ	

ได�รับความเช่่�อถ่ึอหร่อไม่นั่�น่	ข่�น่อย้่กับเกียรติำภ้มิเป็น่อัน่มาก	

	 อย่างใน่ขณะนี่�เกียรติำภ้มิของประเทศ์ไทยเป็น่ประเทศ์ที�ตำ�อน่รับขับส้ำ�	 เป็น่

ประเทศ์ที�น่่าท่องเที�ยว	เป็น่ประเทศ์ที�มีคน่ที�น่่ารักสำำาหรับช่าวต่ำางประเทศ์	เป็น่ช่าตำทีิ�

ยิ�ม	แต่ำว่าเขาเห็น่ยิ�ม	เขาก็ไม่ทราบว่า	ยิ�มนั่�น่เป็น่เพราะเราช่อบใจำ	หร่อยิ�มโดยอัตำโน่มัติำ	
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เพราะใน่บางครั�งคน่ไทยยิ�มถึ�าเป็น่คน่อ่�น่อาจำไม่เข�าใจำ	อยา่งเรา	ด้ภาพตำอน่ที�หัวรถึไฟั

หลุัดเข�ามาที�หัวลัำาโพงแลัะเจำ�าหน่�าที�กำาลัังแคะศ์พอย้ใ่น่ร้ป	 เจำ�าหน่�าที�หัน่มายิ�มให�คน่

ถ่ึายร้ป	ซ่ึ่�งต่ำางประเทศ์ก็อาจำไม่ค่อยเข�าใจำเท่าไหร่	

	 การเป็น่ตัำวแทน่ใน่ส่ำวน่ที�เป็น่การติำดต่ำอนั่�น่	 กระทำาทั�งใน่ทางด�าน่วาจำา	 แลัะ

เป็น่ลัายลัักษณ์อักษร	ที�เป็น่วาจำานั่�น่	พ้ดกัน่ตัำวต่ำอตัำวก็มี	พ้ดกัน่เป็น่คณะก็มี	พ้ดใน่ที�

ประชุ่มก็มี	ส่ำวน่ที�เป็น่ลัายลัักษณ์อักษรนั่�น่	มีหลัายร้ปแบบทีเดียว	ซ่ึ่�งจำะได�กล่ัาวถ่ึงเม่�อ

เข�าเร่�องการเจำรจำา	เพราะการติำดต่ำอที�เป็น่ลัายลัักษณ์อักษรนั่�น่	ถ่ึอว่าเป็น่ส่ำวน่หน่่�งของ

ขบวน่การเจำรจำา	ว่าการติำดต่ำอทางการท้ตำนั่�น่เราใช่�หนั่งส่ำอหร่อวิธีการกัน่กี�ลัักษณะ

	 เม่�อสัำกคร่้ได�กล่ัาวมาเล็ักน่�อยแลั�วว่า	ใน่การเป็น่ตัำวแทน่	ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ 

หร่องาน่ทางการท้ตำนั่�น่	เป็น่ตัำวแทน่ทั�งใน่ทางการเม่อง	แลัะใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	

	 ใน่ทางการเม่อง	เขาเป็น่ผู้้�ที�จำะตำ�องอธิบายหร่อให�ประเทศ์อ่�น่นั่�น่เข�าใจำ	ถึ�าเป็น่

ไปได�ให�ประเทศ์นั่�น่ๆ	 สำนั่บสำนุ่น่น่โยบายหร่อการดำาเนิ่น่การของประเทศ์ของเรา	 ถึ�า 

ขัดแย�งกัน่ใน่ความเห็น่ก็พยายามที�จำะปกป้องหร่อหาทางดำาเนิ่น่น่โยบายของเราให�

คน่อ่�น่ยอมรับ	 ถ่ึงไม่ได�หมดก็ให�ได�มากที�สุำด	 ส่ำวน่ใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	 เป็น่เร่�องที�สำำาคัญ

มากใน่โลักปัจำจุำบัน่นี่�	ท่าน่จำะเห็น่ได�ว่า	ใน่ประเทศ์มิตำรบางประเทศ์	ปัญหาเศ์รษฐกิจำ

ก็เป็น่ช่น่วน่ให�เกิดความต่ำงเครียดได�	แลัะกับประเทศ์ที�เป็น่ปรปักษ์ก็ใช่�เศ์รษฐกิจำนี่�เป็น่

ส่ำ�อเพ่�อจำะลัดหย่อน่ความต่ำงเครียด	 ค่อ	 ใช่�ได�ทั�งสำองลัักษณะ	 เป็น่สิำ�งก่อให�เกิดความ

ต่ำงเครียด	 หร่อเป็น่สิำ�งลัดความต่ำงเครียด	 ท่าน่จำะเห็น่ได�ว่า	 ขณะนี่�	 สิำ�งที�พ้ดกัน่มาก

ที�สุำด	ก็ค่อ	ปัญหาเศ์รษฐกิจำ	ภายใน่ประเทศ์เราพ้ดกัน่ถ่ึงปัญหาปากท�อง	ใน่ระหว่าง

ประเทศ์เราพ้ดกัน่ถ่ึงเร่�องการค�า	เร่�องการลังทุน่	เร่�องรายได�	เร่�องค่าของเงิน่มากข่�น่

กว่าแต่ำก่อน่มาก	ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำกต็ำ�องทำาหน่�าที�เป็น่ปากเปน็่เสำยีง	เป็น่ห้เป็น่ตำา	

แลัะเป็น่ส่ำวน่หน่่�งของสำมองของประเทศ์

	 ใน่องค์การระหว่างประเทศ์	คณะผู้้�แทน่ที�ไปประชุ่ม	ทำาหน่�าที�เป็น่ผู้้�แทน่ของ

ประเทศ์	แม�แต่ำการประชุ่มใน่ทางเทคนิ่ค	จำะขอยกตัำวอย่างเช่่น่	การประชุ่มเกี�ยวกับ

การไปรษณยี	์การประชุ่มเกี�ยวกับผู้้�อพยพ	ผู้้�ที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำจำะไปจำากหน่่วยงาน่ 

ใดก็แลั�วแตำ่	 อย่างประชุ่มไปรษณีย์นี่�แน่่น่อน่ก็มีเจำ�าหน่�าที�กรมไปรษณีย์	 หร่อว่า

องค์การส่ำ�อสำารไปเป็น่ท้ตำใน่การประชุ่ม	แต่ำเขาก็ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำแลัะเป็น่ตัำวแทน่

ของประเทศ์	 ไม่ใช่่แทน่กรมไปรษณีย์	 หร่อข�าราช่การกระทรวงการตำ่างประเทศ์ไป
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เจำรจำาหร่อไปประชุ่มใน่ต่ำางประเทศ์ก็เป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์	 ไม่ใช่่เป็น่ตัำวแทน่ของ

กระทรวงการตำ่างประเทศ์	 ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่ายพาณิช่ย์	 หร่อที�เรียกย่อๆ	 ว่าท้ตำพาณิช่ย์	 

เป็น่ผู้้�แทน่ของประเทศ์ทางด�าน่พาณิช่ย์	 ไม่ใช่่เป็น่ผู้้�แทน่ของกระทรวงพาณิช่ย์	 บาง

ครั�งผู้้�ปฏิิบัติำงาน่เองยังเข�าใจำไขว�เขว	 เพราะตัำวเองนั่�น่ตำ�น่สัำงกัดเป็น่ผู้้�ให�ความดีความ

ช่อบ	การรายงาน่จำะตำ�องรายงาน่ไปตำ�น่สัำงกัด	เลัยคิดว่า	ตัำวเองเป็น่ผู้้�แทน่ของตำ�น่สัำงกัด

เท่านั่�น่	ซ่ึ่�งอัน่นี่�เป็น่ความเข�าใจำที�คลัาดเคล่ั�อน่	ใน่องค์การระหว่างประเทศ์นั่�น่	การเป็น่

ผู้้�แทน่แสำดงออกโดยการแถึลัง	โดยการแสำดงทา่ทีออกไป	แลัะโดยการลังคะแน่น่เสำยีง	

(Vote)	อัน่นี่�ก็ทำาให�ฐาน่ะเป็น่ผู้้�แทน่ของประเทศ์	น่อกจำากนั่�น่ยังทำาหน่�าที�เป็น่ผู้้�แทน่

ของทางการอีกด�วย

	 ใน่เร่�องของกิจำการที�เกี�ยวกับคน่ไทยเรา	หร่อคน่ช่าติำของเรา	ค่อ	หน่�าที�ทางด�าน่

การทะเบียน่หร่อมีเร่�องใน่ลัักษณะที�คลั�ายกับงาน่อำาเภอ	 เช่่น่	 การจำดทะเบียน่สำมรสำ	

การหย่า	 การจำดทะเบียน่เกิด	 งาน่ทำาน่องเหล่ัานี่�	 เป็น่ส่ำวน่หน่่�งของงาน่การท้ตำเวลัา

ไปอย้่ต่ำางประเทศ์	ค่อ	ปฏิิบัติำราช่การอย้ใ่น่สำถึาน่ท้ตำ	โดยเฉัพาะที�สำหรัฐฯ	งาน่ด�าน่นี่�

หนั่กมาก	เพราะเหตุำว่า	เรามีคน่ไทยอย้ที่�นั่�น่มาก	แลัะสำมัยก่อน่	หนั่งส่ำอเดิน่ทางมีอายุ

แค่	2	ปี	แลัะสำหรัฐฯ	จำะต่ำอวีซ่ึ่าให�ต่ำอเม่�อพาสำปอร์ตำมีอายุเกิน่	6	เด่อน่	เพราะฉัะนั่�น่

ทุกปีคร่�ง	 จำะตำ�องมาต่ำอหนั่งส่ำอเดิน่ทาง	 สำมัยนี่�หนั่งส่ำอเดิน่ทางออกให�โดยปกติำมีอายุ	 

5	ปี	พอ	4	ปีคร่�งก็ตำ�องต่ำอครั�งหน่่�ง	แต่ำโดยที�มีคน่อย้ป่ระมาณ	400,000-500,000	คน่	

เพราะฉัะนั่�น่จำำาน่วน่หนั่งส่ำอเดิน่ทางเฉัพาะที�ต่ำออายุเฉัยๆ	 ต่ำอวัน่มีจำำาน่วน่มากทีเดียว	

น่อกจำากนั่�น่ก็มีเร่�องธรรมดาๆ	แบบอำาเภออย่างที�กล่ัาวมาแลั�ว

งานำด้านำการเจำรจำาทูางการทููต 
•

	 งาน่ลัักษณะที�สำอง	 ค่อ	 งาน่ด�าน่การเจำรจำา	 การเจำรจำาทางการท้ตำถ่ึอว่าเป็น่

หัวใจำของงาน่ทางการท้ตำ	 มีผู้้�ที�เขียน่ตำำาราหลัายท่าน่	 หร่อนั่กการเม่องหลัายท่าน่ถ่ึง

กับให�คำานิ่ยามศั์พท์ว่า	“การท้ตำนั่�น่เป็น่วิทยาการแลัะศิ์ลัปะของการเจำรจำา”	

	 ที�เรียกว่าการเจำรจำานั่�น่ค่ออะไร	การเจำรจำาไม่ใช่่เป็น่เพียงการพ้ดจำาเฉัยๆ	การ

เจำรจำาไม่ใช่่เป็น่การอภิปรายหร่อโตำ�เถีึยงกัน่	ไม่ใช่่เป็น่เพียงการแสำดงวาทะ	การเจำรจำาใน่

ความหมายที�แท�จำริงนั่�น่	เป็น่กระบวน่การติำดต่ำอระหว่างประเทศ์	ซ่ึ่�งประกอบด�วยการ
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ตัำ�งข�อเสำน่อของแตำล่ัะฝ่่าย	แลัะการตำอ่รอง	หร่อการแลักเปลีั�ยน่ผู้ลัประโยช่น์่	สิำทธิหน่�าที�	

แลัะพัน่ธกรณีบางประการ	 เพ่�อให�บรรลุัถ่ึงความตำกลังกัน่	 อัน่นั่�น่เป็น่ความมุ่งหมาย 

ปกติำ	 หร่อเป็น่ลัักษณะปกติำของการเจำรจำา	 การทำาความเข�าใจำอัน่นี่�เป็น่สิำ�งสำำาคัญ 

เหม่อน่กัน่	อย่างใน่กรณีที�ทางการส่ำงผู้้�บรรยายไปเจำรจำากับลัาว	ซ่ึ่�งจำะออกเดิน่ทางไป

พรุ่งนี่�	ก็ตำ�องเข�าใจำว่า	ที�ไปเจำรจำานั่�น่	จำะไปเถึยีงกัน่	ค่อ	เม่�อเขากลัา่วหาเรา	เรากลัา่วหา

เขา	เม่�อเขาด่าเรา	เราด่าเขา	หร่อว่าจำะไปแสำวงหาความตำกลัง	หร่อว่าจำะไปพ้ดเพราะๆ	 

เพ่�อให�ทีวีที�ตำามไปถ่ึาย	2	ช่่อง	กลัับมาออกทีวี	คน่ไทยฟัังแลั�วสำะใจำดี	ไปเพ่�ออะไร	

	 โดยปกตำิการเจำรจำาทางการท้ตำโดยหลััก	 ขอยำ�าคำาว่าโดยหลัักอีกครั�ง	 ก็ค่อ	

การแสำดงความตำกลังโดยวิธีตัำ�งข�อเสำน่อแลั�วก็แลักเปลีั�ยน่ความคิดเห็น่	 แลักเปลีั�ยน่

ผู้ลัประโยช่น์่ซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	ต่ำอรองกัน่เพ่�อให�บรรลุัถ่ึงความตำกลังอัน่นั่�น่	บางครั�งเวลัา

เจำรจำากัน่	 ตัำวผู้้�บรรยายเองก็พบปัญหาว่า	 ใน่บางครั�งผู้้�ส่ำ�อข่าวก็ทำาหน่�าที�ผู้้�ส่ำ�อข่าว	

หมายความวา่ตำ�องการที�จำะได�ข่าวมากที�สุำด	ก็คอยอย้น่่อกห�องเจำรจำา	พอออกมากถ็ึาม

ว่า	“เป็น่ไง”	“เขาว่าอยา่งไรบ�าง”	“แลั�วเราว่าอยา่งไร”	ค่อ	ถึามประโยคตำอบประโยค

เป็น่การมองไปใน่แง่ของการตำอบโตำ�กัน่	ว่าคมคายแค่ไหน่ที�ตำอบกัน่ไป	การเจำรจำากัน่

จำริงๆ	 นั่�น่ไม่ใช่่ว่าจำะอาศั์ยหลัักกฎหมาย	 ไม่ใช่่ว่าจำะอาศั์ยข�อคารมมาเป็น่เกณฑ์์	 สิำ�ง

สำำาคัญ	ค่อ	ให�เขายอมตำามเรา	จำะโดยอะไรก็แลั�วแต่ำ	จำะโดยคำาน่วณ	จำะโดยคำาข่้	หร่อ

ว่าจำะโดยแลักเปลีั�ยน่ผู้ลัประโยช่น์่อะไรก็แลั�วแต่ำ	ให�เขายอมตำามเราให�ได�	สำมมติำว่า	มี

คน่จำะไปย่มสำตำางค์ท่าน่	จำะไปอ�างเร่�องโน่�น่เร่�องนี่�	ท่าน่ไม่ให�เสีำยอย่างท่าน่ก็ไม่ให�	แต่ำ

ถึ�าท่าน่จำะให�ท่าน่ก็ให�	แต่ำจำะทำาอย่างไรให�เขาให�	อัน่นั่�น่เป็น่สำาระของการเจำรจำา	

	 แต่ำการเจำรจำามิใช่่ว่า	ทุกครั�งทุกประเทศ์กระทำากัน่เพ่�อให�บรรลุัการตำกลัง	อัน่

นี่�เป็น่ข�อสำำาคัญอัน่หน่่�ง	เดี�ยวจำะอธิบายว่า	บางทีเขาตำ�องการอย่างอ่�น่	การเจำรจำาโดย

ปกติำแลั�ว	ตำ�องการที�จำะให�บรรลุัการตำกลัง	การเจำรจำาซ่ึ่�งฝ่่ายหน่่�งฝ่่ายใดหร่อทั�งสำองฝ่่าย

ไม่ได�ตำ�องการความตำกลัง	แต่ำหวังผู้ลัข�างเคยีงอยา่งอ่�น่	หร่อที�ทางภาษาองักฤษเรียกว่า	

Side	effect

	 ใน่ลัักษณะแรกของ	Side	effect	ค่อ	ตำ�องการผู้ลัข�างเคียง	หร่อตำ�องการเปิด

ช่่องทางการติำดต่ำอไว�เท่านั่�น่เอง	หมายความว่า	การเปิดการพ้ดจำาจำะเป็น่ระดับบุคคลั

ต่ำอบุคคลั	หร่อระดับการประชุ่มก็เพ่�อรักษาการติำดต่ำอกัน่ไว�	 อย่าให�ขาดออกจำากกัน่ 

ทั�งนี่�เพราะถ่ึอหลัักว่า	ถึ�าได�พ้ดจำากัน่ไว�	วัน่นี่�อาจำตำกลังไม่ได�	วัน่หน่�าอาจำตำกลังได�ก็ได�	
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ค่อ	 เป็น่การหลีักเลีั�ยงเหตุำการณ์รุน่แรงก็ได�	 หร่อว่าอย่าให�เขาเข�าใจำผิู้ด	 เปิดช่่องทาง

ติำดต่ำอกัน่ไว�	 อย่างที�สำหรัฐฯ	 เปิดการติำดต่ำอกับโซึ่เวียตำไว�ใน่การติำดตัำ�งสำายด่วน่	 Hot-

line	ค่อ	การติำดต่ำอทางโทรศั์พท์ระหว่างผู้้�น่ำาใน่ทัน่ทีทัน่ใด	หร่อทางวิทยุ	ทางส่ำ�อสำาร

โทรคมน่าคมที�รวดเร็วทัน่ที	 ก็เพ่�อหลีักเลีั�ยงอุบัติำเหตุำหร่อการเข�าใจำผิู้ด	 ที�อาจำเกิดข่�น่

ได�	สำมมติำว่ามีการยิงกัน่ที�พรมแดน่	บางทีเป็น่การที�ฝ่่ายหน่่�ง	ทำากระสุำน่ลัั�น่ข่�น่มาโดย

บังเอิญ	แลัะอีกฝ่่ายหน่่�งคิดว่ายิงจำริง	ก็ยิงกลัับเข�าไป	แลัะอีกฝ่่ายก็คิดว่า	ฝ่่ายนี่�โจำมตีำ

เป็น่การใหญ่	 ก็เลัยโจำมตำีกลัับเข�าไป	 อาจำจำะเกิดเหตำุใหญ่ข่�น่ก็ได�	 เพราะฉัะนั่�น่	 การ

เจำรจำา	ถึ�ามีไว�เพ่�อการติำดต่ำอนั่�น่	 ก็ไม่ใช่่เพ่�อจำะมีข�อตำกลังอะไร	แต่ำเพ่�อที�จำะรักษาช่่อง

ทางของการติำดต่ำอไว�

	 ใน่ลัักษณะที�สำอง	ค่อ	การเจำรจำาเพ่�อที�จำะทราบเร่�อง	เพ่�อที�ตำ�องการร้�เร่�องบาง

ประการ	 การพ้ดจำากัน่ทำาให�เราร้�อะไรบางอย่างเหม่อน่กัน่	 การที�ไปมองหน่�ากัน่พ้ด

กัน่	 มัน่ทำาให�อ่าน่อะไรได�หลัายอย่างทีเดียว	 อาจำจำะร้�ถ่ึงความมุ่งหมายระยะยาวของ

เขา	 หร่อบางทีเขาอาจำจำะเผู้ลัอไผู้ลัแสำดงอะไรออกมาที�แสำดงให�เห็น่ถ่ึงความแตำกร�าว

ระหว่างเขากับพัน่ธมิตำร	แสำดงให�เห็น่ถ่ึงความขัดแย�งภายใน่ประเทศ์	เขาจำะมองเห็น่	

หร่อถึ�าใน่บางครั�งเวลัาเจำรจำาเป็น่คณะ	 ผู้้�แทน่คน่นี่�พ้ดอย่างนี่�	 อีกคน่ชั่กหน่�าขมวด	

ไม่พอใจำคน่นี่�	 แสำดงว่ามีอะไรที�ไม่ลังกัน่แลั�วใน่ระหว่างสำองหน่่วยงาน่นี่�	 ตำ�องด้อย่าง

ลัะเอียดทีเดียวใน่เร่�องนี่�	เพราะฉัะนั่�น่	บางทีเราอาจำจำะทราบจุำดไหน่ที�เป็น่จุำดอ่อน่	จุำด

ไหน่ที�เราจีำ�เขาไปแลั�วเขากระโดด	บางทีเพ่�อทราบแค่นั่�น่	 ไม่ได�หวังผู้ลัเพ่�อการตำกลัง

อะไร

	 การตำ�องการผู้ลัข�างเคียง	 ลัักษณะที�สำาม	 ก็ค่อ	 การเจำรจำาซ่ึ่�งเป็น่กลัลัวง	

หมายความว่าเปิดการเจำรจำาข่�น่มา	เพ่�อให�อีกฝ่่ายหน่่�งหร่อโลักภายน่อกเห็น่ว่า	ตำน่เอง

เป็น่ฝ่่ายรักสำงบ	 แลัะเพ่�อที�จำะผู้ลัักภาระเร่�องการปฏิิเสำธ	 ถึ�าเผู่้�อฝ่่ายหน่่�งจำะปฏิิเสำธก็

ผู้ลัักภาระที�จำะถ้ึกตำำาหน่ไิปให�ฝ่่ายอ่�น่ไป	ใน่ขณะเดยีวกัน่เปิดการเจำรจำาไว�ด�าน่หน่่�ง	แต่ำ

ตัำวเองก็เตำรียมที�จำะดำาเนิ่น่การอีกด�าน่หน่่�ง	อัน่นี่�มีบ่อยใน่ประวัติำศ์าสำตำร์	ขณะที�เจำรจำา

กัน่เพ่�อที�จำะทำาสัำญญาไม่รุกราน่กัน่นั่�น่	บางครั�งก็เตำรียมกองทัพเพ่�อที�จำะบุกกัน่อย้แ่ลั�ว	

อยา่งนี่�เป็น่ตำ�น่	เป็น่การเจำรจำาที�เป็น่กลัลัวงให�เข�าใจำผิู้ด	หร่อบางทไีม่ได�ตำ�องการที�จำะให�

ตำกลังอะไรกัน่เลัย	 แต่ำเสำน่อให�เจำรจำากัน่	 เพราะฉัะนั่�น่	 เราเองบางครั�งจ่ำงตำ�องระวังว่า	

อะไรเป็น่การเจำรจำาเพ่�อหวังผู้ลัการตำกลัง	 อะไรเป็น่กลัลัวง	 หร่อหวังผู้ลัอย่างอ่�น่	 ถึ�า
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เขามาไม�ไหน่	 เราก็ตำ�องมีไม�นั่�น่ไปแก�	 ถึ�าเราไปแสำดงความตำกลัง	 แต่ำอีกฝ่่ายหน่่�งเล่ัน่

ล้ักกลัลัวง	 หร่อเล่ัน่ล้ักเพ่�อที�จำะประช่าสัำมพัน่ธ์หาเสีำยงเท่านั่�น่เอง	 ใน่การเจำรจำาเพ่�อ

ทำาการตำกลัง	เราก็จำะเป็น่ฝ่่ายเสีำยเปรียบ	แลัะเป็น่ฝ่่ายเสีำยประโยช่น์่

	 ขอยกตัำวอย่างที�เคยยกมาแลั�วซ่ึ่�งอาจำจำะยังจำำาได�กัน่อย้่	 ใน่สำมัยที�มีปัญหา

ระหว่างฮัึงการีกับโซึ่เวียตำนั่�น่	ขณะนั่�น่โซึ่เวียตำตำ�องการให�ฮัึงการีดำาเนิ่น่น่โยบายที�ยงัอย้่

กับทางฝ่่ายตำน่	แต่ำใน่ขณะเดยีวกัน่ก็เจำรจำาถึว่งเวลัาไว�ประหน่่�งว่าจำะไมเ่ล่ัน่งาน่ฮัึงการี	

ใน่ระหวา่งที�เจำรจำากัน่นั่�น่เอง	กเ็ป็น่โอกาสำให�ฝ่่ายโซึ่เวียตำเตำรียมกำาลัังสำำาหรบัเข�ามาขยี�

ฮัึงการีได�ใน่ปี	2499	อัน่นี่�เป็น่การเจำรจำาที�เป็น่กลัลัวง	ที�หวังผู้ลัข�างเคียง	อาจำเป็น่เร่�อง

การเจำรจำาหวังผู้ลัด�าน่การโฆ่ษณา	

	 อย่างที�ได�กล่ัาวเม่�อคร่้ว่าเป็น่การโฆ่ษณาภายน่อกหร่อภายใน่ประเทศ์

ก็ได�	 มีผู้้�น่ำาบางคน่ตำ�องการที�จำะมีภาพพจำน์่ว่าเป็น่ผู้้�ที�มีการริเริ�มหร่อดำาเนิ่น่น่โยบาย 

ต่ำางประเทศ์ที�แข็งขัน่	ก็เสำน่อหร่อเปิดการเจำรจำากับต่ำางประเทศ์ข่�น่	ไม่ได�หวังผู้ลัอะไร	

หวังผู้ลัว่าจำะได�เป็น่ที�ที�แสำดงคารม	เพ่�อจำะได�มีการแพร่ภาพ	หร่อแพร่ข่าว	อาจำจำะพ้ด

กัน่ใน่เร่�องหลัักการกว�างๆ	ก็ได�	อัน่นี่�ไม่ได�หมายถ่ึงว่า	เวลัาบุคคลัชั่�น่ส้ำงพบกัน่แลั�วจำะ

ตำ�องเปน็่เช่่น่นี่�	ตัำวอยา่งที�ยกมาเปน็่กรณีที�ว่า	บางครั�งเขาไมไ่ด�ตำ�องการแสำวงการตำกลัง

ใดๆ	แต่ำเพ่�อการประช่าสัำมพัน่ธ์	อาจำจำะเป็น่ภายน่อกประเทศ์หร่อภายใน่ประเทศ์ก็ได�	

	 ตัำวอย่างอีกอัน่หน่่�ง	ค่อ	บางทีเป็น่การเจำรจำาที�ไม่หวังผู้ลัตำกลังอะไร	แต่ำว่าเพ่�อ

จำะส่ำงข�อคิดหร่อปริศ์น่าไปให�ประเทศ์ที�สำาม	ค่อ	การที�ประเทศ์หน่่�งไปพ้ดกับประเทศ์

หน่่�ง	 หร่อเจำรจำากับประเทศ์หน่่�ง	 ประเทศ์อ่�น่จำะคอยติำดตำามอย้่เหม่อน่กัน่ว่าพ้ดว่า

อย่างไร	 มีอะไรมากระทบผู้ลัประโยช่น์่ของตำน่หร่อไม่	 เหม่อน่อย่างที�จีำน่พ้ดอย้่กับ

รัสำเซีึ่ยนั่�น่	 ทั�งเวียดน่ามแลัะของเราเองก็คอยติำดตำามอย้่เหม่อน่กัน่	 เพราะฉัะนั่�น่	 ใน่

บางครั�งเขาอาจำจำะพ้ดเพ่�อให�เรามาคิดก็ได�	 ค่อ	 เขาอาจำจำะพ้ดไม่ใช่่เพ่�อตำกลังกัน่	 ค่อ	

เป็น่วิธีการก็ได�	 (แต่ำไม่ได�หมายความว่า	 ที�เขาทำาอย้เ่ป็น่อย่างนั่�น่)	แต่ำเป็น่วิธีการของ

การเจำรจำาที�ไม่ได�หวังผู้ลัใน่ความตำกลัง	 ตำัวอย่างที�ยกมานี่�เพ่�อที�จำะอธิบายว่า	 เพ่�อส่ำง

ผู้ลัไปให�บุคคลัที�สำามคิดเป็น่ปริศ์น่า	

	 คิดว่าที�ผู้้�บรรยายกำาลัังจำะไปเจำรจำากับลัาว	ทำาให�คน่อ่�น่คิดเหม่อน่กัน่ว่าจำะไป

พ้ดอะไรกัน่	 เพราะฉัะนั่�น่ที�ผู้้�ส่ำ�อข่าวตำามไปมากมาย	 ก็แสำดงให�เห็น่ว่า	 ฝ่่ายเราเองก็

สำน่ใจำแลัะต่ำางประเทศ์เองก็สำน่ใจำ	 ถ่ึงคอยถึามอย้่ว่าจำะไปพ้ดอย่างไร	 ผู้้�บรรยายตำอบ
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ว่า	 “ถึ�าผู้มบอกคุณแลั�ว	 ผู้มจำะเอาอะไรไปพ้ดล่ัะ”	 ก็ไม่ตำ�องไป	 เพราะคุณลังพิมพ์ให�

เสำร็จำ	ทางโน่�น่กล็ังพมิพ์ใน่หนั่งส่ำอพิมพ์เขา	กอ็อกข่าวมาทั�งใน่หนั่งส่ำอพิมพ์หร่อใน่วทิยุ 

ก็ไม่ตำ�องไป	 อัน่นี่�เป็น่ตัำวอย่างของการเจำรจำาที�ไม่ได�หวังผู้ลัใน่ทางการตำกลัง	 แต่ำจำริงๆ	

แลั�วคำาว่าการเจำรจำา	 ใน่ความหมายปกติำแลั�ว	 หมายถ่ึงการเจำรจำาที�หวังจำะให�เกิดผู้ลั

เป็น่ความตำกลังกัน่

	 การเจำรจำามีได�หลัายร้ปแบบ	อัน่แรก	ค่อ	การเจำรจำาด�วยวาจำาอย่างที�กล่ัาวแลั�ว	

อัน่ต่ำอมา	ค่อ	การทำาเป็น่ลัายลัักษณ์อักษร	หร่อทำาเป็น่หนั่งส่ำอ	ซ่ึ่�งหนั่งส่ำอนั่�น่อาจำจำะ

เป็น่หนั่งส่ำอธรรมดา	หร่อโทรพิมพ์	หนั่งส่ำอที�ติำดต่ำอกัน่นั่�น่เรามีอย้ห่ลัายช่นิ่ด	แบบอยา่ง

ที�เป็น่ปกติำอัน่หน่่�ง	ได�แก่	ที�เราเรียกว่าหนั่งส่ำอ	ภาษาไทยมักจำะเรียกหนั่งส่ำอกลัาง	แต่ำ

บางทีย่มคำาภาษาอังกฤษมาเรียกทับศั์พท์ว่า	Third	person	note	หร่อบัน่ท่กวาจำา	

บัน่ท่กวาจำามีร้ปเป็น่เหม่อน่หน่ังส่ำอกลัาง	 หนั่งส่ำอกลัางแปลักอย่้น่ิดว่า	 ทางราช่การ

ของไทยถ่ึอว่าเป็น่หนั่งส่ำอที�มีความสำำาคัญน่�อยกว่าหนั่งส่ำอเซ็ึ่น่	เช่่น่	หนั่งส่ำอที�ออกจำาก

หน่่วยราช่การหน่่�งไปอีกหน่่วยราช่การหน่่�ง	เช่่น่	กระทรวงการต่ำางประเทศ์	ขอเรียน่

ให�ทราบว่าเป็น่อย่างนั่�น่ๆ	แลั�วก็จำบลังโดยลังสำถึาน่ที�	วัน่ที�	ประทับตำราลังไป	เรียกว่า

หนั่งส่ำอตำรา	 แต่ำใน่ทางการต่ำางประเทศ์นั่�น่	หนั่งส่ำอกลัางเป็น่หนั่งส่ำอที�ลังข�อความมา	

แลั�วก็มีตำราประทับแลั�วมีคน่ลังน่ามย่อ	 (Initial)	 หนั่งส่ำอตำราถ่ึอเป็น่หนั่งส่ำอที�มีความ

สำำาคัญ	 เพราะเหตุำว่าใช่�เป็น่หนั่งส่ำอที�ผู้้กมัดใน่น่ามของสำถึาบัน่จำริงๆ	 แลั�วก็น่่าจำะเป็น่

อย่างนั่�น่	 เช่่น่	กระทรวงการต่ำางประเทศ์ขอแจำ�งให�ทราบว่าอย่างนั่�น่ๆ	ใช่�ใน่น่ามของ

กระทรวงการต่ำางประเทศ์	 อย่างหนั่งส่ำอทางการท้ตำใช่�ใน่น่ามของรัฐบาลั	 ใช่�ใน่น่าม

ของกระทรวงการต่ำางประเทศ์ที�พ้ดแทน่รัฐบาลั	 แต่ำถึ�าบุคคลัลังน่าม	 ผู้้�ลังน่ามนั่�น่ 

รับผิู้ดช่อบ	ฉัะนั่�น่	หนั่งส่ำอที�สำถึาบัน่รับผิู้ดช่อบมีความสำำาคัญ	 ผู้้�ลังน่ามตำ�องข่�น่อย้่กับ

ตำำาแหน่่ง	ถึ�าตำำาแหน่่งที�รับผิู้ดช่อบสำำาคัญก็มีความสำำาคัญเหม่อน่กัน่

	 น่อกจำากประเภทหนั่งส่ำอนี่�แลั�ว	ก็ยงัมีบัน่ท่กใน่ร้ปแบบต่ำางๆ	เรียกบัน่ท่กช่่วยจำำา 

บ�าง	มีหนั่งส่ำอลังน่ามที�ออกไป	มีบัน่ท่กย่อ	ค่อ	มีหลัายร้ปแบบที�เขียน่ลังไป	มีหลัาย

ร้ปแบบที�ติำดต่ำอกัน่	การที�จำะแยกว่า	เร่�องใดเราติำดต่ำอใน่ทางโทรเลัข	หร่อหมายความ

รวมถ่ึงวิทยุโทรพิมพ์ด�วย	 โทรเลัขรวมทั�งโทรคมน่าคม	 แลัะเทเลักซ์ึ่ด�วย	 อัน่นี่�เป็น่

เร่�องที�มีใน่การทำางาน่จำริงๆ	ที�ตำ�องใช่�ข�อวินิ่จำฉััยเหม่อน่กัน่ว่า	ถึ�าเร่�องไหน่ที�ด่วน่	คุ�มค่า 

แลัะจำำาเป็น่ก็ส่ำงทางโทรเลัข	 ทีนี่�การส่ำงแยกโทรเลัขกับหนั่งส่ำอมัน่ไม่ใช่่สำำาคัญเฉัพาะ
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ใน่เร่�องค่าใช่�จ่ำาย	 แลัะใน่เร่�องความเร่งด่วน่	 แต่ำสำำาคัญใน่ลัักษณะที�ว่า	 ผู้้�เขียน่หร่อ 

ผู้้�ทำางาน่เขียน่เก่อบจำะลัักษณะตำา่งกัน่	เขียน่โทรเลัข	เหม่อน่เขียน่โทรเลัขไทยข�อความ

จำะย่น่ย่อสัำ�น่	 ตำรงประเด็น่เฉัพาะที�ตำ�องการเป็น่การเร่งด่วน่	 แต่ำถึ�าเป็น่หนั่งส่ำอก็ลัง 

รายลัะเอียดที�เกี�ยวข�อง	หมายความว่าหนั่งส่ำอหน่�าหน่่�งกับหน่�าคร่�งก็ไม่เป็น่ไร	หน่�าคร่�ง 

กับสำองหน่�าไม่เป็น่ไร	 แต่ำว่าถึ�าเป็น่เทเลักซึ่์	 หร่อการส่ำ�อสำารใน่ทางวิทยุโทรเลัขหร่อ

อะไรเหล่ัานี่�	ก็เสีำยค่าใช่�จ่ำายมาก

	 การเจำรจำาเขาใช่�กัน่ใน่โอกาสำไหน่	โดยปกติำแลั�วการเจำรจำาจำะกระทำากัน่	

	 1.	ใน่กรณีที�มีการขัดแย�งกัน่

	 2.	ใน่กรณีที�เราตำ�องการความร่วมม่อ

	 3.	ใน่กรณีที�เรามีความตำ�องการอย่างหน่่�งอย่างใดเป็น่พิเศ์ษจำากการติำดต่ำอ

	 	 	ที�มีอย้่แลั�ว

	 4.	ใน่เร่�องที�ผู้ลัประโยช่น์่ร่วมกัน่	แลัะ

	 5.	การเจำรจำาเพ่�อคน่ข�างเคียง	(อย่างที�กล่ัาวแลัะยกตัำวอย่างมาแลั�ว)

		 อัน่นี่�หมายความถ่ึงเป็น่เร่�องของการเจำรจำา	 ว่าควรจำะเจำรจำาใน่โอกาสำไหน่

อยา่งไร	ส่ำวน่เทคนิ่คของการเจำรจำาเป็น่อย่างไรนั่�น่	เป็น่หัวข�อของการบรรยายใน่คราว

หน่�า	 ที�แยกเป็น่หัวข�อ	 เพราะการเจำรจำาจำริงๆ	 แลั�วเป็น่เร่�องใหญ่	 เป็น่ประโยช่น์่	 ไม่

เฉัพาะผู้้�ทำางาน่การท้ตำเท่านั่�น่	 มีประโยช่น์่แม�แต่ำใน่ชี่วิตำประจำำาวัน่ของท่าน่ทั�งหลัาย	

แลัะครอบครัวของท่าน่	ระหว่างสำามีภรรยา	ระหว่างพ่อกับล้ัก	ระหว่างแฟัน่	ใน่ความ

สัำมพัน่ธ์ดังกล่ัาว	 ท่าน่ตำ�องมีวิธีที�จำะพ้ดจำา	ตำ�องการเทคนิ่คใน่การพ้ดจำา	คำาว่าวิธีหร่อ

เทคนิ่ค	ไม่ได�หมายถ่ึงการขาดความตำรงไปตำรงมา	แต่ำเป็น่เร่�องของการมีจัำงหวะมีเวลัา	

มีวิธีการ	ซ่ึ่�งจำะกล่ัาวใน่รายลัะเอียดคราวหน่�า	เร่�องการเจำรจำาซ่ึ่�งจำะเป็น่ประโยช่น์่	แม�

ใน่ทางธุรกิจำ	จำะมี	Course	ต่ำางหากว่าด�วย	Negotiation	หมายความถ่ึงการเจำรจำาใน่ 

ทางซ่ึ่�อขาย	 หร่อการต่ำอรอง	 เป็น่ทักษะอัน่หน่่�ง	 หมายความว่าเป็น่	 Skill	 อัน่หน่่�ง	 

ซ่ึ่�งบางเร่�องเช่่�อได�เลัยว่าส่ำงคน่บางคน่ไปพ้ดไม่สำำาเร็จำ	 แต่ำส่ำงคน่บางคน่ไปก็มีช่่องทาง

ที�จำะสำำาเร็จำ	 เพราะ	 Skill	 ต่ำางกัน่	 อย่างน่�อยที�สุำด	 Skill	 ใน่โอกาสำนั่�น่	 หร่อใน่เฉัพาะ

เร่�องๆ	นั่�น่
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งานำด้านำการข่าว่สาร 
•

	 ข�ามมาถึ่งงาน่ใน่ลัักษณะที�สำาม	 ซ่ึ่�งแยกเป็น่ลัักษณะงาน่ใน่ทางด�าน่ข่าวสำาร	

ค่อ	 ด�าน่	 Information	 ด�าน่การเจำรจำานั่�น่เป็น่เร่�องของ	 Negotiation	 สำ่วน่เร่�อง

การข่าวสำาร	 หมายความถ่ึงว่าการข่าวสำารเข�ามากกว่าข่าวสำารออก	 ข่าวสำารออก

หมายความว่า	 เราเอาข่าวใน่ประเทศ์เราออกไปน่อกประเทศ์	 หร่อประกาศ์น่อก

ประเทศ์	อัน่นั่�น่เป็น่งาน่ด�าน่ประช่าสัำมพัน่ธ์	ซ่ึ่�งได�กล่ัาวมาแลั�วใน่ลัักษณะของการทำา

หน่�าที�เป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์	การข่าวสำารใน่ที�นี่�หมายความถ่ึงการหาข่าวสำาร	หร่อ

ใช่�ข่าวสำารเพ่�อประกอบการกำาหน่ดแลัะการดำาเนิ่น่น่โยบาย	

	 เร่�องข่าวสำารเป็น่เร่�องที�สำำาคัญมาก	เพราะเป็น่วัตำถุึดิบของการดำาเนิ่น่น่โยบาย

ของการติำดสิำน่ใจำ	ภาษาธรรมดา	ก็ค่อว่า	ข�อม้ลัต่ำางๆ	เป็น่ข่าวสำาร	อย่างท่าน่จำะตัำดสิำน่

ใจำอะไรก็ตำ�องร้�ข�อม้ลัว่าเป็น่อยา่งไรถ่ึงจำะตัำดสิำน่ใจำได�ถ้ึกตำ�อง	เพราะฉัะนั่�น่	การข่าวสำาร

เป็น่เร่�องที�จำำาเป็น่อย่างมาก	 ข่าวสำารที�เราหากัน่ใน่ทุกประเทศ์ก็จำะมีหน่่วยงาน่ที�

เกี�ยวกับข่าวสำารโดยเฉัพาะอย้่	ฉัะนั่�น่	 รัฐโดยส่ำวน่รวม	จำะมีเคร่�องม่อหาข่าวสำารจำาก

หลัายแหล่ังด�วยกัน่	 ยกตัำวอย่างเช่่น่	 มีหน่่วยงาน่เกี�ยวกับการข่าวกรองของเรา	 เรามี

หน่่วยงาน่กรมข่าวของการทหาร	เรามีหน่่วยงาน่ข่าวอ่�น่ๆ	อาจำจำะเป็น่ของรัฐบาลัก็มี	

ของเอกช่น่ก็มี	 เป็น่สำถึาบัน่ต่ำางๆ	 ก็มี	แม�ใน่ระดับของมหาวิทยาลััย	สำมาคม	หร่อใน่

วงการหนั่งส่ำอพิมพ์	วงการธุรกิจำต่ำางๆ	เหล่ัานี่�	ก็มีการแสำวงหาข่าว	หร่อมีการให�ข่าว	 

หน่่วยงาน่ของต่ำางประเทศ์	อย่าง	CIA	ของสำหรัฐฯ	หร่อว่าที�เขาเรียก	MI5	MI6	ของ 

อังกฤษ	MI	หมายความว่า	Military	Intelligence	ของฝ่รั�งเศ์สำหน่่วยงาน่ข่าวของเขา 

เรียกว่า	 Deuxième	 Bureau	 เขาเรียกช่่�อตัำวเลัข	 ของโซึ่เวียตำ	 ท่าน่ก็คงได�ยิน่คำาว่า	 

KGB	หร่อหน่่วย	GRU	ของเขา	ของจีำน่ก็หน่่วย	New	China	News	Agency	เหล่ัานี่�ก็ 

เป็น่หน่่วยข่าวของเขา	 ข่าวต่ำางๆ	 นี่�	 ที�จำะเป็น่ประโยช่น์่กับน่โยบายมากน่�อยเพียงใด	 

ข่�น่อย้่กับปริมาณของข่าวที�ได�มา	แลัะข่�น่อย้่กับความถ้ึกตำ�อง

	 การหาข่าวที�เป็น่งาน่การท้ตำก็มี	 ท่าน่อาจำจำะตัำ�งคำาถึามว่า	 ใน่ขณะนี่�เราอ่าน่

หนั่งส่ำอพิมพ์หร่อฟัังวิทยุ	 ข่าวเข�ามาจำน่ไม่ร้�เท่าไรเป็น่เท่าไรแลั�ว	 ทำาไมตำ�องไปมีข่าว

ทางการท้ตำ	หร่อเป็น่งาน่การท้ตำอีก	ตำ�องไปด้ข่าวอีก	เร่�องนี่�ขอยกตัำวอย่าง	คงจำะช่่วยให�

เข�าใจำดีกว่าว่า	ท่าน่จำะร้�เร่�องเกี�ยวกับสำหรัฐฯ	ร้�จำากการอ่าน่หนั่งส่ำอจำากใน่ประเทศ์ไทย
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กับท่าน่ไปอย้่อเมริกา	 ท่าน่มองภาพคน่ลัะอย่างกัน่	 ได�ความร้�ส่ำกคน่ลัะอย่างกัน่	 ค่อ	

ความร้�ส่ำกที�ได�ประสำบกับตัำวเอง	 มองจำากแว่น่ตำาของเราเองเป็น่สิำ�งสำำาคัญ	 มองจำาก

แว่น่ตำาคน่ของเรา	หร่อคน่ของเราที�ได�ฝึ่กมาแลั�ว	เราจำะมองภาพได�ตำรงกับที�เราอยาก

จำะมอง	ก่อน่ที�ผู้้�บรรยายไปประจำำาอย้่ที�โซึ่เวียตำ	ก็ร้�จัำกโซึ่เวียตำใน่ลัักษณะของการอ่าน่

หนั่งส่ำอ	หนั่งส่ำอน่ำาเที�ยวบ�าง	หนั่งส่ำอพวกกิจำการปัจำจุำบัน่บ�าง	หนั่งส่ำอใน่เร่�องลััทธิบ�าง	 

พอไปด้ไปอย้่เข�าจำริงๆ	 มัน่ไม่ผู้ิดไปทั�งหมด	 แต่ำความร้�ส่ำกหร่อสิำ�งที�จำะป้อน่เข�ามาให�

รัฐบาลัหร่อคน่ของเราทราบนั่�น่	 ปรากฏิว่าแตำกต่ำางจำากที�เราอ่าน่ทางหนั่งส่ำอ	 ท่าน่ที�

เคยไปเห็น่อะไรมาเองนั่�น่	 จำะเปรียบเทียบความร้�ส่ำกของตำน่เองได�ชั่ดว่า	 สิำ�งที�ตัำวเอง

ไปสัำมผัู้สำมาเอง	 กับเม่�อก่อน่ที�ได�ไปสัำมผัู้สำ	 ไม่เหม่อน่กัน่	 อัน่นี่�เป็น่อัน่หน่่�งที�ว่า	 การ

ข่าว	 ซ่ึ่�งการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่	 เป็น่เร่�องของการเข�าไปสัำมผัู้สำถ่ึงบ�าน่เม่อง	 ถ่ึง

บรรยากาศ์ที�นั่�น่	แลัะถ่ึงตัำวบุคคลัที�นั่�น่

	 การข่าวที�เรียกว่า	 “ข่าว”	 นั่�น่บางคน่มักจำะมองไปว่า	 เป็น่ข่าวไปใน่เชิ่งลัับ	

ความจำริงข่าวที�เป็น่ข่าวลัับก็มี	แต่ำคุณค่าจำริงๆ	แลั�ว	ข่าวเปิด	ข่าวธรรมดา	ถึ�าอ่าน่ให�

ดีวิเคราะห์ให�ดี	 มีค่ามากทีเดียว	 ข่าวลัับมัน่ตำ�องปกปิด	เม่�อปกปิดแลั�ว	 เราก็ไม่อาจำที�

จำะส่ำบสำวน่ลังไปให�แน่่ชั่ดว่า	ผู้้�ที�ให�ข่าวนั่�น่	เช่่�อถ่ึอได�แค่ไหน่	ก็อาศั์ยที�ว่า	ช่่�อเสีำยง	หร่อ

ประวัติำการติำดต่ำอเช่่�อถ่ึอได�แค่ไหน่	 อาจำจำะจำริง	 แต่ำอาจำจำะคลัาดเคล่ั�อน่ได�	 แลัะการ

ปฏิิบัติำงาน่ลัับหร่อการจำารกรรมนั่�น่	 จำริงๆ	 แลั�วไม่ใช่่งาน่การท้ตำ	 นั่กการท้ตำที�ดีของ

ประเทศ์จำะไม่ทำาจำารกรรม	 ค่อ	 ถึ�าอยากจำะทำาจำารกรรมก็ให�บุคคลัอ่�น่ทำา	 เพราะตัำว

ที�ทำาหน่�าที�ท้ตำนั่�น่ตำ�องทำาหน่�าที�หลัายอย่าง	ตำ�องไปเป็น่ตัำวแทน่	ผู้้�เจำรจำา	ถึ�าไปทำางาน่

ประเภทจำารกรรมแลั�ว	 ก็จำะขาดความเช่่�อถ่ึอทัน่ที	 งาน่จำริงๆ	 นั่�น่เป็น่งาน่ที�เกี�ยวกับ

ข่าวสำารที�สำามารถึได�มาอย่างตำรงไปตำรงมามาก	 ค่อ	 จำากการพิเคราะห์เอง	 จำากการ

ติำดต่ำอ	 จำากเอกสำารอะไรต่ำางๆ	 เหล่ัานี่�	 ข่าวที�ได�มานั่�น่ไม่ใช่่เป็น่ข่าวที�เป็น่ข�อเท็จำจำริง

เฉัยๆ	งาน่การท้ตำนั่�น่ตำ�องวิเคราะห์มา	จำะตำ�องประเมิน่ด�วย

	 ทีนี่�เราจำะมาด้ว่า	 ที�เราจำะหาข่าวมา	 จำะวิเคราะห์	 จำะประเมิน่นั่�น่	 จำะเอาข่าว

อยา่งไหน่	เพราะข่าวมีมากมายไปหมด	ไปเปิดด้หน่�าหนั่งส่ำอพิมพ์มีตัำ�งแต่ำปลั�น่เขาใหญ่	

จำน่กระทั�งหาค่้	หร่อจำะเอาข่าวอะไร	การข่าวนี่�พอจำะสำรุปได�ถ่ึงใน่แง่งาน่การท้ตำว่า	มี

ประเภทต่ำางๆ	ดังต่ำอไปนี่�
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	 ประการแรก	 ค่อ	 ข่่าวเกี�ย้วกับสู้ภาพการืณ์	 สำภาพการณ์นี่�หมายความถ่ึง

ข�อม้ลัต่ำางๆ	ทุกๆ	ด�าน่เกี�ยวกับประเทศ์	เกี�ยวกับต่ำางประเทศ์	โดยเฉัพาะประเทศ์ที�เรา

เกี�ยวข�องอย้่	จำะใน่ลัักษณะของความสัำมพัน่ธ์ที�ดี	หร่อไม่ดีก็แลั�วแต่ำ	ยิ�งความสัำมพัน่ธ์ที�

ไม่ดี	เราจำะตำ�องยิ�งร้�จัำกให�มาก	มีภาษิตำทางการท้ตำอย้่อัน่หน่่�งว่า	เราตำ�องร้�จัำกศั์ตำร้	แลัะ

จำะตำ�องร้�จัำกมิตำร	ไม่ใช่่ร้�จัำกแต่ำว่า	ใครเป็น่ศั์ตำร้	แลัะเป็น่มิตำร	ศั์ตำร้นั่�น่เป็น่อย่างไร	มีอย้่

เท่าไร	แข็งแกร่งเท่าไหน่	มีพัน่ธมิตำรอย่างไร	จุำดอ่อน่จุำดแข็งอย้่ที�ไหน่	มิตำรก็เหม่อน่กัน่ 

เช่่�อถ่ึอได�แค่ไหน่	มีความสำามารถึแค่ไหน่	ข�อม้ลัเหล่ัานี่�ความจำริงนั่�น่หาจำากส่ำวน่กลัาง

ก็ได�	หร่อหาใน่ตำา่งประเทศ์กไ็ด�	แลัะเปน็่ข�อม้ลัที�หาได�ไม่ค่อยยากน่กัใน่เร่�องที�เกี�ยวกับ

สำภาพการณ์	เพราะเป็น่ข�อเท็จำจำริง	เช่่น่	สำภาพการณ์ใน่ทางภ้มิศ์าสำตำร์	ใน่ทางการเม่อง	

ใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	ใน่ทางสัำงคม	ใน่ทางการทหาร	แม�ใน่ทางการทหารจำะไม่ได�แน่่น่อน่	

แต่ำมีหนั่งส่ำอที�ออกโดยสำถึาบัน่การยุทธศ์าสำตำร์แลัะการต่ำางประเทศ์ของอังกฤษเขา	

เป็น่ตำ�น่	ซ่ึ่�งวิเคราะห์หร่อลังตัำวเลัขเลัยว่า	ประเทศ์ไหน่มีทหารเท่าไหร่	ทหารบกเท่าไหร่	 

ทหารเร่อเท่าไหร่	 เคร่�องบิน่ช่นิ่ดไหน่บ�าง	 กี�ลัำา	 เร่อรบช่นิ่ดไหน่กี�ลัำา	 พิมพ์ออกเป็น่

ประจำำาทุกปี	ตัำวเลัขอย่างน่�อยก็บอกได�คร่าวๆ

	 ข่าวสำารประเภทที�สำอง	ค่อ	ข่่าวสู้ารืเกี�ย้วกบับุคคลสู้ำาคัญๆ ข่องต่่างปรืะเทศ 

เป็น่เร่�องที�เป็น่ประโยช่น์่มาก	 เพราะจำริงๆ	แลั�ว	การดำาเนิ่น่น่โยบายก็ดี	การกำาหน่ด

น่โยบายก็ดี	คน่เป็น่ผู้้�กระทำา	เม่�อคน่เป็น่ผู้้�กระทำา	นิ่สัำยใจำคอของคน่	ความคิดเห็น่หร่อ

ภ้มิหลัังของบุคคลั	ประวัติำส่ำวน่ตัำวของบุคคลันั่�น่	ลัักษณะพิเศ์ษหร่อความบ�าบอเฉัพาะ

ตัำวของคน่	ที�ภาษาอังกฤษเรียกว่า	Eccentricity	ของคน่	หร่อ	Idiosyncrasy	ของคน่

ก็เข�ามามีบทบาทอย้เ่สำมอ	ที�เรียกว่าเป็น่บุคคลัสำำาคัญนั่�น่	ไม่ใช่่หมายความเฉัพาะบคุคลั

สำำาคัญใน่ทางราช่การเท่านั่�น่	 แต่ำหมายความถ่ึงบุคคลัสำำาคัญที�จำะส่ำงผู้ลัถ่ึงการเม่อง

ระหว่างประเทศ์	 เช่่น่	 บุคคลัที�มีบทบาทอย้่เบ่�องหลััง	 บุคคลัสำำาคัญใน่วงการต่ำางๆ	 

วงการเม่อง	วงการสำ่�อมวลัช่น่	วงการธรุกิจำ	วงการวชิ่าอะไรเหลัา่นี่�	ก็เป็น่ข่าวสำารที�เป็น่

ประโยช่น์่	แลัะเป็น่ข่าวสำารที�เป็น่หน่�าที�ของงาน่การท้ตำช่นิ่ดหน่่�ง

	 ประการที�สำาม	ค่อ	ข่่าวสู้ารืปรืะเภทสู้ถานการืณ์	เม่�อคร่้ใช่�คำาว่าสำภาพการณ์	

สำภาพหมายความถ่ึงสิำ�งที�เป็น่อย้่ขณะนั่�น่	 ส่ำวน่สำถึาน่การณ์หมายถ่ึงสิำ�งที�เปลีั�ยน่แปลัง

เคล่ั�อน่ไหวได�อย่างค่อน่ข�างจำะรวดเร็ว	หร่อค่อความเคล่ั�อน่ไหวก็ได�	เป็น่การประเมิน่

ความสำงบ	 ความมั�น่คงของประเทศ์ของต่ำางประเทศ์ใน่ขณะหน่่�ง	 ว่าเป็น่อย้่อย่างไร	
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อาจำจำะเป็น่สำถึาน่การณ์ภายใน่ของเขา	 เช่่น่	 สำถึาน่ะทางการเม่องเขามั�น่คงหร่อไม่ใน่

ขณะนี่�	อย่างขณะนี่�เราก็ตำ�องประเมิน่ตำ�องร้�ว่า	สำถึาน่ะใน่ทางการเม่องภายใน่ประเทศ์

ฟิัลิัปปิน่ส์ำมีความมั�น่คงแค่ไหน่	ฝ่่ายบริหารกับฝ่่ายทหาร	ฝ่่ายนิ่ติำบัญญัติำ	หร่อฝ่่ายอ่�น่ๆ	 

กลุ่ัมอิทธิพลัทางการเม่องอ่�น่ๆ	เป็น่อยา่งไร	อารมณ์ของประช่าช่น่	Public	mood	ค่อ	

ความร้�ส่ำกของคน่ขณะหน่่�ง	ซ่ึ่�งอัน่นี่�ไม่ใช่่มติำของมหาช่น่	หมายความว่า	ใน่ขณะหน่่�งๆ	 

ประช่าช่น่มุ่งสำน่ใจำหร่อร้�ส่ำกที�รุน่แรงใน่เร่�องใด	เหล่ัานี่�ก็เป็น่เร่�องที�อย้ใ่น่สำถึาน่การณใ์น่

ทางการเม่อง	น่อกจำากสำถึาน่การณ์ทางการเม่องแลั�ว	สำถึาน่การณ์ทางเศ์รษฐกิจำ	เขา

มั�น่คงแค่ไหน่	 ด้จำากการจัำดสำรรงบประมาณ	 ด้จำากภาวะเศ์รษฐกิจำทั�วไป	 ด้จำากฐาน่ะ

เงิน่ตำรา	ด้ดุลัการค�า	เป็น่ตำ�น่	ฐาน่ะทางสัำงคมเป็น่อย่างไรบ�าง	ความเป็น่ปึกแผู่้น่ของ

ประช่าช่น่เป็น่อย่างไร	 แตำกแยกมากหร่อไม่ระหว่างชั่�น่ช่น่ต่ำางๆ	 หร่อคน่ที�ประกอบ

อาชี่พ	ศ์าสำน่า	หร่อนิ่กายต่ำางกัน่	สำถึาน่ะทางทหารเป็น่อยา่งไร	พลัานุ่ภาพเป็น่อยา่งไร	

สำมรรถึน่ะความเตำรียมพร�อม	ความเป็น่เอกภาพ	ความคล่ัองตัำวใน่การส่ำงเคล่ั�อน่ย�าย	

กำาลัังขวัญเป็น่อย่างไร	เป็น่ตำ�น่	

	 น่อกจำากสำถึาน่การณ์ภายใน่แลั�ว	ก็มีเป็น่งาน่ที�เกี�ยวกับการให�ได�มาซ่ึ่�งข่าวสำาร	

การวเิคราะหข่์าวสำารเกี�ยวกับสำถึาน่การณภ์ายน่อก	วา่เขามคีวามสำมัพัน่ธ์กับประเทศ์

ใด	ทิศ์ทางของน่โยบายต่ำางประเทศ์	เขาเป็น่มิตำรหร่อไม่เป็น่กับใคร	กำาลัังจำะห่างออก

ไปจำากใคร	 กำาลัังดำาเนิ่น่การทางด�าน่การต่ำางประเทศ์อย่างไรบ�าง	 อัน่นี่�เป็น่เร่�องของ

การข่าวสำารอีกประเภทหน่่�ง

	 ข่าวสำารประเภทต่ำอไป	 ค่อ การืเคลื�อนไหว	 หมายถ่ึงการเคลั่�อน่ไหวของ

สำถึาน่การณ์ของตัำวบุคคลั	ของแผู้น่ดำาเนิ่น่การ	สิำ�งเหล่ัานี่�จำะเคล่ั�อน่ไหวตำลัอดเวลัา	จำะ

เป็น่ตัำวเลัข	จำะเปน็่การเคลั่�อน่ที�	หมายความถึง่การเดนิ่ทางไปมา	การสัำบเปลีั�ยน่หน่�าที�	

แลัะบทบาทของบุคคลัสำำาคัญ	 หร่อแม�แต่ำใน่เร่�องของน่โยบายก็อาจำจำะเปลีั�ยน่แปลัง	

เพราะฉัะนั่�น่	 การติำดตำามเพ่�อทราบความเคลั่�อน่ไหวหร่อความเปลีั�ยน่แปลังนี่�จำำาเป็น่

อย่างมากสำำาหรับงาน่การท้ตำ	 ข�อบกพร่องของผู้้�วิเคราะห์การเม่องที�คลัาดเคล่ั�อน่ไป	 

มีอย้่ไม่น่�อยที�คิดเอาว่า	 สำถึาน่การณ์ข�างน่อกนี่�ไม่เปลีั�ยน่	 เป็น่อย้่อย่างไรก็เป็น่อย้่ 

อยา่งนั่�น่	หร่อภายใน่ประเทศ์ของเราไม่เปลีั�ยน่	เคยเป็น่มาเม่�อ	5	ปีอยา่งไร	เราก็ติำดอย่้

อย่างนั่�น่	ความจำริงมัน่เปลีั�ยน่	มัน่มีอะไรเปลีั�ยน่	ซ่ึ่�งเป็น่งาน่การท้ตำช่นิ่ดหน่่�ง	ที�จำำาเป็น่

ตำ�องใช่�การสัำงเกตำ	ประเมิน่	แลัะรายงาน่เข�ามา
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	 น่อกจำากความเคล่ั�อน่ไหวแลั�ว	 ข่่าวสู้ารืเกี�ย้วกับการืเจรืจา การืสู้นทนากับ

ต่่างปรืะเทศ	 เขาไปพบกับใครที�ไหน่	 พ้ดจำาอะไรกัน่ที�ไหน่	 อัน่นี่�เราก็ตำ�องตำิดตำามอย้่

ตำลัอดเวลัา	การติำดตำามนี่�	อาจำจำะติำดตำามโดยหน่่วยงาน่ใน่ต่ำางประเทศ์	หร่อติำดตำามจำาก

หน่่วยงาน่ใน่ประเทศ์ของเรา	น่ายกอร์บาช่อฟัจำะเดิน่ทางไปไหน่	ประธาน่าธิบดีเรแกน่

จำะไปไหน่	หร่อว่าผู้้�น่ำาของจีำน่จำะไปไหน่	ไปพ้ดจำาอะไรกับใคร	พ้ดจำากัน่ว่าอย่างไร	เรา

ก็พยายามที�จำะให�ได�ขา่วสำารเหล่ัานั่�น่มาให�มากที�สำดุเท่าที�จำะมากได�	โดยเฉัพาะอยา่งยิ�ง	

ถึ�าเป็น่ข่าวสำารที�ส่ำงผู้ลักระทบทางตำรงหร่อทางอ�อมต่ำอผู้ลัประโยช่น์่ของเรา	น่อกจำาก

นั่�น่ก็มีเฉัพาะเร่�อง	หมายความว่าเร่�องไหน่ที�น่่าสำน่ใจำใน่ขณะหน่่�งๆ	สำมมติำขณะนี่�เรามี

ปัญหาเร่�องข�าวอย้่	 เราก็ตำ�องหาข่าวสำารเกี�ยวกับเร่�องข�าว	 ถึ�าเรามีปัญหาเร่�องน่ำ�าตำาลั	

เร่�องดีบุก	เร่�องยาง	เร่�องการประมง	เราก็ตำ�องไปหาข่าวสำารอัน่นั่�น่ให�ได�มากที�สุำด	จำะ

เป็น่ข่าวสำารใน่ทางตัำวอย่างของการดำาเนิ่น่การของการแก�ไขปัญหาก็ได�	 ค่อ	 ข่าวสำาร

ทุกช่นิ่ดเท่าที�จำะน่ำาใช่�ประโยช่น์่ได�

	 ที�มาของข่าวสำารเราไปเอามาจำากไหน่	แหล่ังสำำาคัญของข่าวสำารมีอย่้	4	แหล่ัง	ค่อ

	 1.	จากตั่วบุคคล	อาจำจำะเป็น่เจำ�าหน่�าที�	อาจำจำะเป็น่บุคคลัสำำาคัญ	ซ่ึ่�งเป็น่บุคคลั

ที�เช่่�อถ่ึอได�

	 2.	จากสืู้�อม้วลชน	ค่อ	จำากหนั่งส่ำอพิมพ์	ซ่ึ่�งเราได�อะไรมากทีเดียว	เราจำะได�

อ่าน่ความร้�ส่ำกของประช่าช่น่	ผู้้�บรรยายคิดว่า	ถึ�าใครอยากจำะร้�เร่�องที�ลัับเกี�ยวกับสัำงคม

ภายใน่ประเทศ์ไทย	คงไม่ยากนั่กถึ�าอ่าน่หน่�า	4	ของหนั่งส่ำอพิมพ์ไทย	ค่อ	หน่�าซุึ่บซิึ่บ

อ่าน่ให�แตำกฉัาน่	ถึ�าช่าวต่ำางช่าติำหร่อต่ำางประเทศ์อ่าน่ให�แตำกฉัาน่ใน่นั่�น่	จำะทราบอะไร

มากทีเดียว	ว่าใครไม่ถ้ึกกับใคร	หร่อเกิดกลิั�น่ที�ไหน่ข่�น่	หร่อใครมีโอกาสำที�จำะได�เล่ั�อน่

เป็น่อะไร	ฉัะนั่�น่จำ	ากส่ำ�อมวลัช่น่ก็เป็น่แหล่ังที�	2	

	 3.	จากเอกสู้ารืที�เข่าพิม้พ์เปิดเผย้ต่่างๆ	ความจำรงิตัำวเลัขตำา่งๆ	มพิีมพ์ไว�หลัาย

แห่ง	ถึ�าขยนั่รวบรวมให�ด	ีเพราะฉัะนั่�น่	อยา่งสำหภาพโซึ่เวียตำไม่มีปัญหาเทา่ไร	ที�จำะหา

ข�อม้ลัเบ่�องตำ�น่เกี�ยวกับสำหรัฐฯ	 แม�แต่ำแบบเคร่�องบิน่	 แม�แต่ำตัำวเลัขต่ำางๆ	 สำำานั่กพิมพ์

ของรัฐบาลัของเขาพิมพ์ออกมาเต็ำมที�	อ่าน่ไม่ไหว	ข�อม้ลัเกี�ยวกับเม่องไทยของเราเอง	

ถึ�าเราขยนั่เกบ็	ขยนั่หา	กมี็มาก	ด้เหม่อน่จำะเคยยกตำวัอยา่งสำมดุโทรศ์พัท์	เราให�ข�อม้ลั

มาก	ถึ�าเอามาพลิักให�ดี	 โดยเฉัพาะกระดาษเหล่ัอง	หร่อบ�าน่ที�อย้่ของใคร	อะไรเป็น่

อย่างไร	ด้ร้�	ถึ�าโทรศั์พท์หลัายเบอร์	คน่นั่�น่ก็คงมีความสำำาคัญพอสำมควรทีเดียว
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	 4.	จากการืสัู้งเกต่การืณ์	 (Observation)	 การสัำงเกตำเป็น่สิำ�งสำำาคัญมากของ 

ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	 ดังนั่�น่	 ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำจ่ำงควรมีน่ิสำัยหร่อจิำตำใจำใน่ทาง

ช่่างสัำงเกตำ

	 ขบวน่การของการข่าวสำารมีแบ่งเป็น่	 4	 ขั�น่	 ขั�น่แรก	 ค่อ	การืรืวบรืวม้	 เม่�อ

รวบรวมได�ก็วิเคราะห์	 เม่�อวิเคราะห์แลั�วก็ประเมิน่	 เม่�อประเมิน่เสำร็จำก็รายงาน่เข�า

มา	 หร่อรายงาน่ไปยังหน่่วยหร่อผู้้�ที�จำะใช่�ประโยช่น์่จำากข่าวสำารอัน่นั่�น่	 ข่าวสำารมีอย้่

มากมาย	จ่ำงตำ�องร้�จัำกเล่ัอก	ร้�จัำกตัำดสิำ�งไม่สำำาคัญออกจำากสำาระ	ร้�จัำกแยกเมล็ัดข�าวออก

จำากกองฟัาง	 เม่�อตำ�องเล่ัอกแลั�ว	 ก็ควรเล่ัอกพิจำารณาว่า	 ความสำำาคัญมีอย้่อย่างไร	

พิจำารณาความสำำาคัญแลั�ว	ตำ�องตำรวจำด้ว่า	ข่าวนั่�น่ถ้ึกตำ�องหร่อไม่	เช่่�อถ่ึอได�หร่อไม่

	 จำากการรวบรวมก็มาถ่ึงขั�น่การืวิเครืาะห์ วิเคราะห์นั่�น่หมายความว่าเอา

ข่าวสำารนั่�น่มาพินิ่จำพิจำารณาด้รายลัะเอียดลังไป	 ให�เข�าใจำว่าอะไรเป็น่เหตุำ	 อะไรเป็น่

ผู้ลั	อะไรเป็น่แน่วทาง	ที�จำะชี่�ต่ำอไปใน่เวลัาข�างหน่�า	เพราะฉัะนั่�น่	ความสำามารถึใน่การ

วิเคราะหจ์ำะตำ�องผู้า่น่การฝ่กึ	หร่อใจำที�รักที�จำะวเิคราะหด์�วย	จำากขั�น่การวเิคราะหไ์ปถ่ึง

ขั�น่ประเมิน่

 การืปรืะเมิ้น	หมายถ่ึงการอ่าน่ความหมายของข่าวสำารนั่�น่	ซ่ึ่�งเป็น่ข�อเท็จำจำริง

ก็ดี	เป็น่ตัำวเลัขก็ดี	เป็น่เหตุำการณ์ก็ดี	เป็น่การเคล่ั�อน่ไหวก็ดี	ว่าส่ำงผู้ลัถ่ึงฐาน่ะการเม่อง

ระหว่างประเทศ์อย่างไรบ�าง	ส่ำงผู้ลัถ่ึงประเทศ์ของเราเองอย่างไร	แลัะน่อกจำากนั่�น่ตำ�อง

คาดการณ์ไปข�างหน่�าด�วยว่า	มัน่น่่าจำะคลีั�คลัายไปอย่างไร	เพราะว่าการดำาเนิ่น่น่โยบาย

ก็คลั�ายๆ	 กับชี่วิตำของคน่	 เราอย่้ใน่ปัจำจุำบัน่กับเราอย้่ใน่อน่าคตำ	 พอเราพ้ดจำบไปมัน่

เป็น่อดีตำไปแลั�ว	เป็น่น่าทีที�ผู่้าน่ไปเป็น่อดีตำแลั�ว	เพราะฉัะนั่�น่คลั�ายๆ	กับว่าชี่วิตำจำริงๆ	 

ที�เรากำาลัังดำาเนิ่น่มาจำากใน่อน่าคตำ	 แต่ำอน่าคตำเป็น่สิำ�งที�เราไม่ร้�	 เม่�อไม่ร้�เราก็ตำ�องคาด

คะเน่	การคาดคะเน่กับการเดาเป็น่คน่ลัะอย่าง	การคาดคะเน่จำะตำ�องผู่้าน่การคำาน่วณ

ว่าเป็น่อย่างไร

 การืรืาย้งานเป็น่งาน่การท้ตำที�ตำ�องมีการฝึ่กพอสำมควร	ใน่เร่�องแรก	ค่อ	สำาระ	

เร่�องที�สำอง	เวลัา	เร่�องที�สำาม	การจัำดทำารายงาน่

	 ใน่เร่�องสู้ารืะ	 มีความโน่�มเอียงเหม่อน่กับที�คน่รายงาน่ข่าว	 มักจำะรายงาน่

ข่าวคลั�ายๆ	 กับที�ผู้้�ฟัังอยากจำะฟััง	 ค่อ	 แทน่ที�จำะรายงาน่ตำรงไปตำรงมา	 ก็มีเหม่อน่

กัน่ที�รายงาน่สิำ�งที�เขาอยากฟััง	 ทำาให�ตัำวได�คะแน่น่	 หร่อทำาให�ผู้้�บังคับบัญช่าฟัังแลั�ว
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สำบายใจำ	แต่ำผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำจำะดีหร่อไม่ดี	ตำ�องอาศั์ยความเที�ยงตำรงเป็น่หลััก	จำะ

ตำ�องรอบคอบ	 ซ่ึ่�งหมายความถ่ึงว่าตำ�องแยกให�ออกว่าอัน่ไหน่เป็น่ข�อเท็จำจำริง	 อัน่ไหน่

เป็น่ภาววิสัำย	ค่อ	สิำ�งที�น่่าจำะเป็น่ไปได�	หร่อสิำ�งที�เป็น่ไปได�	อัน่ไหน่เป็น่เพียงคำาที�ได�ยิน่

มาเฉัยๆ	ถึ�าได�ยิน่มาเฉัยๆ	ก็บอกว่าได�ยิน่มาเฉัยๆ	ได�ยิน่มาจำากใคร	แลั�วอัน่ไหน่เป็น่ 

ความเหน็่ของตำวัเอง	กต็ำ�องบอกวา่เป็น่ความเหน็่	ไม่ใช่่เอาความเหน็่ไปเปน็่ข�อเทจ็ำจำรงิ	

หร่อเอาคำาที�ได�ยิน่มาบอกว่าถ้ึกตำ�องไปหมด

	 ปัญหาเร่�องเวลาเป็น่ปัญหาใหญ่สำำาหรับงาน่การท้ตำ	 แลัะใน่ช่ีวิตำประจำำาวัน่

ของทุกคน่	 แม�แต่ำกิจำกรรมต่ำางๆ	 ที�เข�ามาเกี�ยวข�องกับชี่วิตำของคน่ธรรมดาแลัะของ

ประเทศ์	 มัน่มีทยอยกัน่เข�ามา	 บางทีซัึ่บซึ่�อน่กัน่เข�ามา	 เรียกว่าแบ่งเวลัาแทบไม่ทัน่	

ฉัะนั่�น่	ข่าวสำารต่ำางๆ	จำะตำ�องรวดเร็ว	ทัน่การณ์	ถึ�าช่�าจำะไม่มีประโยช่น์่อัน่ใด	หร่อเสีำย

ประโยช่น์่ไปเลัย

	 เร่�องสุำดท�าย	ค่อ	การืจัดทำารืาย้งาน	บางทีเข�าใจำผิู้ดกัน่ว่า	รายงาน่ถึ�าเขียน่ได�

ลัะเอียดมากเท่าไรมัน่ก็ยิ�งดี	ความจำริงคน่อ่าน่ถึ�าลัะเอียดมาก	เช่่น่	เร่�องนิ่ดเดียวเขียน่

ไปเป็น่วิทยานิ่พน่ธ์	จำะไม่มีเวลัาอ่าน่	แต่ำลัะวัน่เร่�องเข�ามามาก	ฉัะนั่�น่	การทำารายงาน่จำะ

ตำ�องตำรงเข�าหาเน่่�อหา	ให�ผู้้�อ่าน่ที�ไม่ร้�เร่�องเลัยเข�าใจำ	อาจำจำะมีภ้มิหลัังเล็ักน่�อย	การเขียน่

รายงาน่จำะตำ�องเขียน่โดยไม่ใช่�ภาษาส้ำงหร่อยากเกิน่ไป	หร่อเขียน่แลั�วไม่ร้�หมายความ

ว่าอย่างไร	เช่่น่	ใช่�คำาว่าทักษะ	คำาว่าดัช่นี่	หร่อมน่โน่คติำบ�างอะไรบ�างใส่ำเข�าไป	คงจำะ

สัำบสำน่ไปเลัยเวลัาอ่าน่	ก็ฟัังเพราะห้อย้แ่ต่ำว่าคงไม่กะทัดรัด	แลัะไม่สำะดวกแก่การอ่าน่

งานำด้านำการคำ้้มคำรอง ปกปักรักษา  
และส่งเสริมผลประโย์ชนำ์ของคำนำในำชาต ิ

•
	 เร่�องสุำดท�าย	 ก็ค่อ	 งาน่ทางการท้ตำที�เกี�ยวกับการคุ�มครอง	 ด้แลัผู้ลัประโยช่น์่

ใน่ต่ำางประเทศ์	 ค่อ	 งาน่ทางด�าน่	 Protection	 เราได�กล่ัาวมาแลั�วใน่งาน่ทางด�าน่	

Representation	ค่อ	การเป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์ทางด�าน่	Negotiation	ค่อ	การ

เจำรจำา	ทางด�าน่	Information	ค่อ	การข่าวสำาร	อัน่นี่�เป็น่ประการที�สีำ�	งาน่คุ�มครองผู้ลั

ประโยช่น์่	ประโยช่น์่ของใคร	ก็ประโยช่น์่ของคน่ไทยใน่ต่ำางระเทศ์	แลัะประโยช่น์่ใน่

ส่ำวน่รวม	
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	 คน่ไทยใน่ต่ำางประเทศ์มีมากข่�น่เร่�อยๆ	 อาจำจำะเป็น่คน่ที�ไปอย้่	 อาจำจำะเป็น่ 

นั่กท่องเที�ยว	อาจำจำะเป็น่ข�าราช่การ	ซ่ึ่�งไปประจำำาหน่�าที�	หร่อไปด้งาน่	นั่กศ่์กษา	อาจำจำะ 

มีแม�แต่ำผู้้�ไปเสีำ�ยงโช่ค	 แลัะใน่ขณะนี่�ที�มีมาก	 ก็ค่อ	 ผู้้�ที�ไปทำางาน่ใน่ต่ำางประเทศ์	 การ

ด้แลัสำวัสำดิภาพของบุคคลัเหล่ัานั่�น่	 อย่างน่�อยที�สุำดให�เขาได�รับความปลัอดภัย	 ได�รับ

ความยุติำธรรม	เป็น่หน่�าที�ทางการท้ตำ	เราด้แลัน่อกจำากบุคคลัแลั�ว	ก็มีประโยช่น์่ทั�วไป

ของประเทศ์	ประโยช่น์่ที�เรามีอย่้ตำามกฎหมาย	 ประโยช่น์่ที�เรามีอย้่ตำามสำน่ธิสัำญญา	

ประโยช่น์่ของบริษัทไทยของคน่ไทยที�ไปลังทุน่ใน่ต่ำางประเทศ์	ประโยช่น์่ของเร่อไทย

ที�ไปใน่ต่ำางประเทศ์	แลัะเคร่�องบิน่	สิำ�งเหล่ัานี่�ก็อย้ใ่น่ขอบข่ายของงาน่การท้ตำทั�งสิำ�น่	

	 ผู้ลัประโยช่น์่ตำ่างๆ	 ใน่การด้แลัเร่�องการรักษาผู้ลัประโยช่น์่ใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	

การรักษาตำลัาด	 การมองช่่องทางของตำลัาดที�เราจำะส่ำงสิำน่ค�าไปได�	 สิำ�งเหล่ัานี่�ก็เป็น่

งาน่การท้ตำ	ซ่ึ่�งนั่บวัน่จำะมีขอบเขตำขยายกว�างข่�น่	แลัะมีความสำำาคัญมากข่�น่	

	 ที�กล่ัาวมาผิู้ดว่าได�บรรยายสำรุปมาพอสำมควร	เพราะเร่�องจำริงๆ	เป็น่เร่�องใหญ่	

แต่ำพยายามยน่่ยอ่ลังมา	เพ่�อให�ท่าน่มองเห็น่ภาพของงาน่การท้ตำ	คราวตำอ่ไปจำะพ้ดถ่ึง

เร่�องเทคนิ่คการเจำรจำา	
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	 การเจำรจำาเป็น่หัวใจำของเร่�องการท้ตำ	 ที�จำะกล่ัาวเกี�ยวกับเทคนิ่คการเจำรจำานี่�

เป็น่การเจำรจำาที�หวังการตำกลังจำริงๆ	 คงจำำาได�ว่ามีการเจำรจำาที�หวังผู้ลัข�างเคียงด�วย	

การเจำรจำาที�หวังผู้ลัข�างเคียงก็ใช่�เทคนิ่คอีกแบบหน่่�ง	 เพ่�อจำะให�ได�รับผู้ลัข�างเคียงนั่�น่	

แต่ำเทคนิ่คของการเจำรจำาทางการท้ตำเป็น่เทคนิ่คที�น่ำามาใช่�เพ่�อให�ได�รับผู้ลัออกมาเป็น่

ความตำกลังระหว่างประเทศ์ข่�น่	ขั�น่ตำอน่ของเร่�องเทคนิ่คการเจำรจำานั่�น่	เป็น่ขั�น่ตำอน่ที�

เป็น่ระยะๆ	ไป

	 ใน่ขั�น่แรกของการเจำรจำานั่�น่	 ใครจำะเป็น่ผู้้�ริเริ�มนี่�เป็น่ขั�น่ตำอน่แรก	 ใครเป็น่ 

ผู้้�ริเริ�มเสำน่อให�มีการเจำรจำา	ซ่ึ่�งเป็น่เร่�องที�ตำ�องพิจำารณา	เพราะจำะมีผู้ลัให�ตำกอย้ใ่น่ฐาน่ะ

ได�เปรียบเสีำยเปรียบกัน่ตัำ�งแต่ำตำ�น่	ดังนั่�น่	ข�อพิจำารณาใน่ขั�น่ตำ�น่ว่า	ใครเป็น่ผู้้�เสำน่อให�มี

เทูคนิคการุเจำรุจำาการุทููต
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การเจำรจำานั่�น่	(ตัำดประเด็น่เร่�องหวังผู้ลัข�างเคียงออกไปแลั�ว)	สำรุปได�ว่า	ผู้้�ที�เสำน่อให�มี

การเจำรจำานั่�น่	ค่อ	ผู้้�ที�หวังว่าจำะได�รบัประโยช่น์่จำากการเจำรจำานั่�น่มากกวา่	โดยปกตำจิำะ

เป็น่เช่่น่นั่�น่	ที�ว่าได�รับประโยช่น์่มากกว่านี่�ไม่ได�หมายความว่าเป็น่ผู้้�ช่น่ะเสำมอไป	อาจำ

จำะเป็น่ผู้้�แพ�ก็ได�	แต่ำอย่าให�แพ�มากกว่านี่�	อาจำจำะไม่แพ�ไม่ช่น่ะก็ได�	แต่ำอยากได�สิำ�งหน่่�ง

สิำ�งใดข่�น่มา	หวังที�จำะได�	เพราะฉัะนั่�น่	ฝ่่ายที�เสำน่อสำรุปแลั�ว	ค่อ	ฝ่่ายที�คิดคำาน่วณแลัะ

เล็ังเห็น่แลั�วว่า	ฝ่่ายตำน่เองจำะได�รับประโยช่น์่	

	 ขอยกตัำวอย่างถ่ึงการเจำรจำาเพ่�อจำะแลักเปลีั�ยน่นั่กโทษต่ำางประเทศ์ที�จำำาคุกอย้่

ใน่ประเทศ์ไทย	แลัะนั่กโทษช่าวไทยที�จำำาคุกอย้ใ่น่ต่ำางประเทศ์	ประเทศ์ที�เริ�มติำดต่ำอนั่�น่

เป็น่ประเทศ์ตำะวัน่ตำก	ค่อ	สำหรัฐฯ	แคน่าดา	ฝ่รั�งเศ์สำ	อิตำาลีั	สำเปน่	เหล่ัานี่�	เขาติำดต่ำอ

เจำรจำามา	เพราะน่กัโทษของเขาสำว่น่มากตำ�องคดยีาเสำพตำดิอย้ใ่น่ประเทศ์ไทย	แลัะโทษ

ใน่ประเทศ์ไทยนั่�น่แรงกว่าใน่ประเทศ์เขา	เพราะฉัะนั่�น่เขาได�ประโยช่น์่มาก	เพ่�อที�จำะ

ช่่วยเหล่ัอคน่ของประเทศ์เขา	เขาก็เป็น่ฝ่่ายเสำน่อ	เราก็มาพิจำารณาข�อเสำน่อนั่�น่	เราก็

เห็น่ว่า	 เราคงได�ประโยช่น์่จำากอัน่นั่�น่	 เพราะเราเองก็อาจำทำาสัำญญาช่น่ิดเดียวกัน่กับ

ประเทศ์อ่�น่	 ที�คน่ไทยไปติำดคุกอย้่	 ส่ำวน่มากก็เป็น่เร่�องการประมง	 ซ่ึ่�งอย้่ใน่ประเทศ์

เพ่�อน่บ�าน่	อาจำจำะได�เป็น่แบบอย่างต่ำอไป	อัน่นี่�ก็เป็น่เร่�องที�ว่า	ใครเป็น่ผู้้�เสำน่อก่อน่

	 เม่�อมีผู้้�เสำน่อข่�น่มา	 ก็พิจำารณาใน่ลัำาดับต่ำอไปถ่ึงว่าจำะเจำรจำาหร่อไม่	 ที�ว่า

จำะเจำรจำาหร่อไม่นั่�น่	 ถึ�าหากว่าเราเจำรจำาไปหร่อลังม่อเจำรจำาจำะเป็น่การเสีำยเปรียบ	 

เสีำยเปรียบใน่เร่�องอะไรก็แลั�วแต่ำ	 ผู้ลัที�ออกมาจำะเป็น่การเสีำยเปรียบ	 โดยปกติำแลั�ว	 

ผู้้�ที�รับข�อเสำน่อแลั�ว	 จำะไม่รับเจำรจำาใน่ขณะนั่�น่	 จำะยังไม่รับเจำรจำาใน่ขณะที�เสีำยเปรียบ	

ฉัะนั่�น่	จำะตำ�องพิจำารณาด�วยว่า	ใน่ขณะหน่่�งที�เขาเสำน่อให�มีการเจำรจำา	หร่อสำถึาน่การณ์

ทั�วไปใน่ขณะนั่�น่	 เราตำกอย้่ใน่ฝ่่ายเสีำยเปรียบ	 (ที�เรียกว่าเสีำยเปรียบนี่�ไม่ใช่่ว่าขาดทุน่

เฉัยๆ	อาจำจำะเป็น่การเสีำยประโยช่น์่ที�เรามีอย้่	เสีำยข�อได�เปรียบที�เรามีอย้่)	ใน่กรณีเช่่น่

นั่�น่เราจำะยังไม่รับเจำรจำา

	 ใน่เร่�องการไม่รับเจำรจำาจำะมีประเด็น่ที�ตำามมา	 ค่อ	 มีเร่�องบางเร่�องที�เรียกว่า

เจำรจำากัน่ไม่ได�	 (Non-negotiable)	 อย่างเร่�องที�ว่า	 จำะมาเจำรจำากัน่ให�ประเทศ์ไทย

ยกดิน่แดน่ให�เขาสัำกส่ำวน่หน่่�ง	ทำาไม่ได�	เราไม่ให�	ถ่ึงอย่างไรก็อย่ามาพ้ดจำากัน่เลัย	มา

ประเทศ์ไทยก็บอกว่าไปรวมอย้ป่ระเทศ์เดียวกับเขาให�เขาเป็น่ใหญ่	เราก็ทำาไม่ได�	เป็น่

เร่�องที�	Non-negotiable	จำะมาบอกเจำรจำาให�เราเปลีั�ยน่ระบอบการปกครองมัน่เป็น่
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ไปไม่ได�	 เราจำะเปลีั�ยน่ไม่เปลีั�ยน่เร่�องของเรา	 เหล่ัานี่�เป็น่ตำ�น่	 มีเร่�องหลัายเร่�องที�เป็น่	

Non-negotiable	ค่อ	พ้ดกัน่ไม่ได�	เร่�องเหล่ัานี่�ไม่สำามารถึเจำรจำากัน่ได�เลัย	อย่างของ

บางอย่างก็มีการซ่ึ่�อขาย	 ของบางอย่างท่าน่ไม่ซ่ึ่�อท่าน่ไม่ขาย	 ท่าน่ขายไม่ได�	 เพราะ

ฉัะนั่�น่	 จำะตำ�องพิจำารณาว่า	 เร่�องช่นิ่ดใดเป็น่เร่�องที�	 Non-negotiable	หลัักเกณฑ์์ว่า	

เร่�องใด	Non-negotiable	บางอย่างเห็น่ได�ชั่ด	แต่ำบางอย่างแลั�วแต่ำผู้้�พิจำารณาว่า	เร่�อง

ไหน่ที�อย้่น่อกการเจำรจำา	หมายความว่า	เร่�องนี่�ไม่ยอมรับเจำรจำาไม่ว่ากรณีใดๆ	

	 น่อกจำากที�เราจำะกำาหน่ดว่า	ใครเป็น่ผู้้�เสำน่อให�มีการเจำรจำาแลั�ว	เม่�อมีการเสำน่อ

เกิดข่�น่	 ก็พิจำารณาใน่ลัำาดับที�กล่ัาวมาแลั�วว่าจำะรับเจำรจำาหร่อไม่	 เพราะการรับเจำรจำา

นั่�น่หมายถ่ึงการพ้ดจำาต่ำอรองกัน่	 แลัะคำาว่าต่ำอรองนั่�น่	 หมายความว่า	 ตำ�องลัดราวา

ศ์อกกัน่	 ถ่ึงเจำรจำา	 ถึ�าหากว่าไม่ลัดราวาศ์อกกัน่อย่างนั่�น่	 ค่อ	 ตัำ�งราคาตำายตัำว	 ก็เป็น่	

Ultimatum	หมายความว่าเป็น่การย่�น่คำาขาดให�อีกฝ่่ายหน่่�ง	 หร่อเป็น่การเรียกร�อง

แต่ำฝ่่ายเดียว	 บอกว่ายอมหร่อไม่ยอม	 ไม่ใช่่การเจำรจำา	 แต่ำเป็น่การตัำ�งคำาถึามหร่อย่�น่

คำาขาดไป	เหม่อน่การซ่ึ่�อขายใน่ร�าน่	อาจำติำดราคาแน่่น่อน่ตำายตัำวไปว่า	เขาขายราคา

เท่านั่�น่	 ซ่ึ่�อหร่อไม่ซ่ึ่�อเป็น่เร่�องของท่าน่	 แต่ำใน่การเจำรจำาทางการท้ตำตำ�องต่ำอรองกัน่	

เพราะฉัะนั่�น่	หากเรายอมรับที�จำะเจำรจำากัน่	เราก็ตำ�องมีจุำดของเราว่า	เรามีข�อลัดราวา

ศ์อกไหม	ถึ�าเราไม่มีเลัย	การเจำรจำาจำะหวังผู้ลัลัำาบาก	ถึ�าแต่ำลัะฝ่่ายไม่มีเลัย	ฝ่่ายหน่่�ง

จำะเข�ามาเจำรจำาใน่ลัักษณะที�ยอมแพ�อยา่งราบคาบนี่�เป็น่ไปไม่ได�	อัน่นั่�น่หมายความว่า

ทำาสำงครามช่น่ะมาเปน็่การยอมศ์โิรราบ	(Capitulation)	ของอกีฝ่่ายหน่่�ง	หมายความ

ว่าเป็น่การยอมจำำาน่น่ของอีกฝ่่ายหน่่�ง	ไม่ใช่่เป็น่การเจำรจำา

	 องค์ประกอบสำำาคัญที�จำะทำาให�เกิดการเจำรจำากัน่ได�มี	2	ประการ

	 ประการแรก	ค่อ ทั�งสู้องฝ่ัาย้ต้่องมี้ปรืะโย้ชน์ร่ืวม้กัน	ได�กล่ัาวมาแลั�วว่า	ผู้้�เสำน่อ 

ให�มีการเจำรจำานั่�น่	 ก็เป็น่ผู้้�ที�ได�คิดคำาน่วณแลั�วว่า	 การเจำรจำาครั�งนี่�เป็น่เร่�องที�ได�

ประโยช่น์่หร่อมีประโยช่น์่	 หร่อเม่�อเสีำยเปรียบก็เสีำยเปรียบน่�อย	 หร่อได�ประโยช่น์่

นั่�น่เอง	 ใน่กรณีนั่�น่ก็เป็น่การเล็ังเห็น่ประโยช่น์่แม�แต่ำฝ่่ายช่น่ะสำงคราม	 ปกติำที�ยอม

เจำรจำานั่�น่	เขาช่น่ะแค่นี่�เขาบรรลุัเป้าหมายแลั�ว	ไม่ตำ�องเกิน่ไปมากกว่านั่�น่	เขาถ่ึงยอม

เจำรจำา	ถึ�าเขาตำ�องการเกิน่มากกว่านี่�เขาก็ไม่ยอมเจำรจำา	ฝ่่ายยอมจำำาน่น่ก็เหม่อน่กัน่	ถึ�า

ยอมจำำาน่น่ขณะนี่�อาจำจำะเสีำยหายน่�อยหน่่อย	 ถึ�ายอมจำำาน่น่หลัังจำากนี่�อาจำจำะเสีำยหาย 

ยิ�งกว่านี่�	 หร่อไม่ได�อะไรเลัย	 เพราะฉัะนั่�น่	 หลัักบางครั�งก็จำะพิจำารณาถ่ึงว่า	 เราได�
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ข�าวมาคร่�งช่ามดีกว่าไม่ได�มาเลัยดีไหม	ก็อย้่ที�ว่า	เราตำ�องการมากน่�อยเท่าไหร่	เราหิว

มากน่�อยเท่าไหร่	เราไปหาสิำ�งที�เราตำ�องการนั่�น่ได�จำากที�อ่�น่หร่อไม่	นี่�ก็เป็น่เร่�องการคิด

คำาน่วณถ่ึงผู้ลัประโยช่น์่

	 ประการสำอง	 ค่อ	 ต้่องมี้ความ้เห็นพ้องต้่องกันในปรืะโย้ชน์ข่องเรืื�องที�จะ

เจรืจา	 ไม่ว่าจำะประโยช่น์่ทางตำรงหร่อทางอ�อมร่วมกัน่	 การเห็น่ประโยช่น์่เพียงฝ่่าย

เดียว	อีกฝ่่ายหน่่�งก็คงจำะไม่ยอมเจำรจำา	มีบางท่าน่อาจำสำงสัำยว่า	อำาน่าจำแลัะฐาน่ะของ

ประเทศ์	บางประเทศ์เป็น่ประเทศ์ใหญ่	บางประเทศ์มีอำาน่าจำใน่ทางเศ์รษฐกิจำส้ำง	แต่ำ

อีกประเทศ์หน่่�งซ่ึ่�งเปน็่ค่้เจำรจำานั่�น่	มีความสำามารถึทางเศ์รษฐกจิำหร่ออย้ใ่น่ฐาน่ะทั�วไป

ที�ด�อยกว่า	แต่ำว่าทำาไมถ่ึงเข�าไปเจำรจำา	อัน่นี่�ข่�น่อย้่กับว่า	การเจำรจำานั่�น่ฝ่่ายที�ด�อยกว่า	

ได�คิดคำาน่วณแลั�วว่า	 (ก)	 เป็น่ประโยช่น์่กับตำน่	 (ข)	 อาจำจำะเล่ัน่ล้ักจำากความจำำาเป็น่	

(Need)	 ของประเทศ์ใหญ่ว่ามีความตำ�องการเฉัพาะเร่�องนั่�น่ๆ	 จำากประเทศ์เล็ักมาก

น่�อยเพียงไร	ประเทศ์ใหญ่ที�ตำ�องการของบางสิำ�งบางอย่างจำากประเทศ์เล็ัก	แต่ำประเทศ์

เล็ักเฉัพาะเร่�องอัน่นั่�น่อย้่ใน่ฐาน่ะเหน่่อกว่า	

	 ขอยกตัำวอย่าง	ความสัำมพัน่ธ์ของเรากับสำหรัฐฯ	ใน่ระหว่างสำงครามเวียดน่าม	

ใน่ยุคที�เรามีความผู้้กพัน่กัน่ใน่ซีึ่โตำ�	 (SEATO)	 ถึ�าพ้ดถ่ึงฐาน่ะแลั�ว	 ใน่ทางทหาร	 ทาง

เศ์รษฐกจิำ	ทางการเม่อง	ทุกเร่�องสำหรฐัฯ	อย้ใ่น่ฐาน่ะเหน่่อกว่า	แต่ำประเทศ์ไทยใช่�อะไร

เป็น่เคร่�องต่ำอรองกับสำหรัฐฯ	เพ่�อให�เราได�รับประโยช่น์่มากที�สุำด	หร่อเสีำยประโยช่น์่น่�อย

ที�สุำดใน่ขณะนั่�น่	เราก็ใช่�หลัักความตำ�องการของสำหรัฐฯ	ความตำ�องการของสำหรัฐฯ	ใน่

ขณะนั่�น่	ตำ�องการที�จำะมีฐาน่ทัพอย้่น่อกประเทศ์	หร่อฐาน่ปฏิิบัติำการอย้่น่อกประเทศ์	

โดยเฉัพาะตำ�องการใช่�ฐาน่ปฏิิบัติำการจำากดิน่แดน่ที�ไม่ไกลัจำากเวียดน่ามนั่ก	 เพ่�อทุ่น่

ค่าใช่�จำ่ายใน่การที�จำะใช่�เคร่�องบิน่บิน่ระยะทางไกลัเข�ามาปฏิิบัติำการ	 เฉัพาะเร่�องนั่�น่	

ประเทศ์ไทยอย้่ใน่ฐาน่ะเหน่่อกว่า	 เพราะฉัะนั่�น่	 เม่�ออย้่ใน่ฐาน่ะเหน่่อกว่าก็มีอำาน่าจำ

ใน่การต่ำอรอง	จำากเร่�องนี่�ก็ไปต่ำอรองใน่เร่�องอ่�น่ได�ว่า	ถึ�าท่าน่ตำ�องการที�จำะทำาอย่างนั่�น่

ก็ตำ�องยอมใน่เร่�องอ่�น่	

	 เหล่ัานี่�ก็อาจำหมายความถ่ึงการใช่�เทคนิ่คจำากเร่�องความตำ�องการ	 (Need)	

เพราะลัำาพังการบีบบังคับใช่�ใน่การเจำรจำาไม่ได�ผู้ลั	 น่อกจำากเป็น่กรณีของฝ่่ายที�แพ�

สำงคราม	หร่อไม่มีทางเลีั�ยง	 เป็น่ลัักษณะพ่�งพาอาศั์ยหร่อเก่อบจำะเป็น่เม่องข่�น่	 หร่อ

เป็น่เม่องข่�น่เต็ำมตัำว	 เหล่ัานี่�ไม่มีทางเลีั�ยง	 ใช่�อำาน่าจำบีบได�	 แต่ำการบีบอย่างอ่�น่นั่�น่จำะ
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บีบตำรงๆ	คงจำะยาก	จำะบีบตำรงๆ	ใน่เร่�องนี่�	แต่ำเขาก็บีบใน่เร่�องอ่�น่เหม่อน่กัน่	

	 สำมมตำิว่า	 ใน่ขณะนี่�เรามีปัญหาเศ์รษฐกิจำกับประเทศ์ที�ใช่�ลััทธิปกป้องทาง

เศ์รษฐกิจำหร่อกีดกัน่ทางการค�าก็ดี	 ใน่เร่�องนี่�เขาใช่�แรงบีบจำากเร่�องนี่�	 แต่ำฝ่่ายต่ำอตำ�าน่

ก็มีแรงบีบจำากเร่�องอ่�น่เหม่อน่กัน่	อย่างเราใช่�มาตำรการใน่เร่�องของข�าว	ที�เรามีปัญหา

อย้่กับสำหรัฐฯ	หร่อเร่�องสิำ�งทอ	แรงบีบอัน่นั่�น่	เราอาศั์ยจำากพรรคพวกของเรา	จำากการ

ระดมพรรคพวกร่วมกัน่คัดค�าน่	 เป็น่ตำ�น่	 นั่�น่ก็เป็น่แรงบีบเหม่อน่กัน่	 เวลัาที�ท่าน่เดิน่

ไปไหน่มีแต่ำคน่คัดค�าน่	 มีแต่ำคน่ว่าว่าที�ท่าน่ทำานั่�น่ไม่ถ้ึก	 นั่�น่ก็เป็น่แรงบีบช่นิ่ดหน่่�ง	 ก็

เป็น่การที�เรียกว่าบีบซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	 แต่ำไม่ใช่่ว่า	 ผู้้�ที�อย้่ใน่ฐาน่ะด�อยกว่าแลั�วจำะไม่มี

ทางต่ำอส้ำ�	เพราะฉัะนั่�น่	การเจำรจำาแลัะการใช่�เทคนิ่คมีผู้ลัหร่อส่ำงผู้ลัถ่ึงความสำำาเร็จำทาง 

การท้ตำ	หร่อความไม่สำำาเร็จำทางการท้ตำได�

	 เม่�อมาถ่ึงขั�น่ที�ตำกลังว่าจำะเปิดการเจำรจำากัน่แลั�ว	ก็มีเร่�องที�ตำ�องพิจำารณาต่ำอไป	

ซ่ึ่�งจำะแยกเป็น่	8	ตำอน่	ค่อ

	 1.	ร้ปแบบของการเจำรจำา

	 2.	ระดับของการเจำรจำา

	 3.	ผู้้�ที�เข�าร่วมเจำรจำา

	 4.	สำถึาน่ที�แลัะเวลัาของการเจำรจำา

	 5.	การกำาหน่ดระเบียบวาระของการเจำรจำา

	 6.	การเตำรียมการเจำรจำา

	 7.	กระบวน่การเจำรจำาจำริงๆ

	 8.	การสำรุปผู้ลัของการเจำรจำา

รูปแบบการเจำรจำา 
•

	 จำะกล่ัาวไปตำามลัำาดับ	เพราะแต่ำลัะเร่�องจำะส่ำงผู้ลัถ่ึงความสำำาเร็จำ	หร่อไม่สำำาเร็จำ	

แลัะส่ำงผู้ลัถ่ึงการได�เปรียบเสีำยเปรียบ	การได�เปรียบหร่อเสีำยเปรียบนี่�ไม่ใช่่เร่�องธรรมดา	

เป็น่การได�ประโยช่น์่แก่ประเทศ์ช่าตำหิร่อเสำยีประโยช่น์่ของประเทศ์ช่าตำ	ิเพราะฉัะนั่�น่	

ทุกเร่�องจำะตำ�องคำาน่วณแลัะจำะตำ�องใช่�สิำ�งที�เรียกว่าชั่�น่เชิ่งอย่างรอบคอบที�สุำดเท่าที�จำะ

ทำาได�	
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	 ใน่ขั�น่ตำ�น่พ้ดถ่ึงร้ปแบบของการเจำรจำา	เม่�อมีการเสำน่อให�มีการเจำรจำา	หร่อตำกลัง

ให�มีการเจำรจำากัน่ข่�น่	ขั�น่แรกจำะเจำรจำากัน่ร้ปไหน่	แยกได�ง่ายๆ	ค่อ	จำะเจำรจำาโดยตำรง

หร่อเจำรจำาผู่้าน่คน่กลัาง	การเจำรจำาโดยตำรงเป็น่วิถีึทางปกติำ	 เป็น่วิธีที�ดีที�สุำด	 เป็น่การ

ส่ำ�อสำารที�ตำรงต่ำอเป้า	 ตำรงต่ำอตัำวบุคคลั	 เป็น่โอกาสำที�ได�ประเมิน่คำาพ้ดตำลัอดจำน่ท่าทาง

แลัะท่าทีของอีกฝ่่ายหน่่�ง	เหม่อน่คน่เราพ้ดกัน่ตัำวต่ำอตัำวดีกว่า	

	 แต่ำมีบางกรณีที�การใช่�คน่กลัางมีผู้ลัดีกว่า	ไม่ช่อบหน่�ากัน่	มองหน่�ากัน่ไม่ได�	ก็

อาจำจำะตำ�องใช่�คน่กลัาง	หร่อโดยเหตุำผู้ลัอะไรก็แลั�วแต่ำ	การติำดต่ำอโดยตำรงจำะก่อให�เกิด

การตำะขิดตำะขวง	หร่อการติำดต่ำอโดยตำรงจำะมีโอกาสำใน่ความสำำาเร็จำน่�อย	ก็อาจำจำะผู่้าน่

คน่กลัาง	

	 คน่กลัางนี่�เป็น่ใคร	คน่กลัางมีได�หลัายแบบ	แบบที�หน่่�ง	ค่อ	แบบของผู้้�รับติำดต่ำอ	

(Good	offices)	หมายความถึง่ว่า	ผู้้�ที�ตำ�องการจำะเจำรจำากนั่นั่�น่	ไม่ตำ�องการจำะเจำรจำากนั่

ใน่ขณะนั่�น่	แต่ำเจำรจำาโดยการพ้ดให�คน่กลัางที�เป็น่	Good	offices	ฟัังว่า	ปัญหาของ

ผู้มเป็น่อย่างไร	 ผู้มตำ�องการอะไร	 แลั�วคน่ๆ	 นั่�น่ก็ไปบอกอีกฝ่่ายหน่่�งว่าคน่โน่�น่เขาว่า

อย่างนี่�	แลั�วจำะว่าอย่างไรตำอบไป	หน่�าที�อย่างนี่�เรียกว่า	Good	offices

	 มีวิธีการเจำรจำาที�มีลัักษณะคลั�ายการเจำรจำาแบบหน่่�ง	ซ่ึ่�งจำะเสำน่อให�ใช่�	แลัะใช่�

กัน่บ�าง	 ก็ค่อ	 การ	 Proximity	 talk	 หร่อการเจำรจำาใน่ที�ข�างเคียงกัน่	 หมายความว่า 

ค่้กรณีไม่ยอมเจำอหน่�ากัน่	 อาจำจำะกลััวได�เปรียบเสีำยเปรียบ	อาจำจำะกลััวเสีำยหน่�า	 เม่�อ

เจำอกัน่อาจำต่ำอยหน่�ากัน่ตำรงนั่�น่ได�	 ก็ไม่อยากจำะเจำอกัน่	 ก็อาจำไป	ณ	สำถึาน่ที�เดียวกัน่	

นั่�งคน่ลัะห�อง	แต่ำมีห�องกลัาง	มีคน่กลัางอย้่	อีกคน่หน่่�งก็พ้ดเข�าห้คน่กลัางแบบ	Good	

offices	เหม่อน่กัน่	คน่กลัางก็ถ่ึายทอดให�อีกฝ่่ายหน่่�ง	ค่อ	แทน่ที�จำะส่ำงเสีำยงตำรงกัน่ไป	

ไม่นั่�งด�วยกัน่	แลัะผู้า่น่คน่กลัางนี่�เป็น่	Proximity	talk	ซ่ึ่�งเจำรจำากนั่เหม่อน่กนั่	ใน่ระดบั

ประเทศ์	เคยมีการเสำน่อเหม่อน่กัน่ว่า	ปัญหาเขมรควรเจำรจำาแบบ	Proximity	talk	

	 น่อกจำากใน่ร้ปของผู้้�รับติำดต่ำอแบบ	 Good	 offices	 แลั�ว	 ก็อาจำมีใน่ร้ปของ 

ผู้้�ไกล่ัเกลีั�ย	(Mediator)	ผู้้�ไกล่ัเกลีั�ย	หมายความถ่ึงผู้้�ที�ตำ�องการให�ภาคีที�พิพาทกัน่นั่�น่	

ออมช่อมกัน่ใน่ลัักษณะหน่่�งลัักษณะใดก็ได�	ตำน่เองอาจำจำะไม่มีข�อเสำน่อ	แต่ำอาจำเป็น่คน่

จัำบประเด็น่ว่า	ตำรงนี่�พวกท่าน่เห็น่พ�องกัน่แลั�วใช่่ไหม	ตำรงนี่�ยงัเหล่ัอข�อแตำกต่ำาง	เพราะ

ฉัะนั่�น่	ตัำดข�อที�เห็น่พ�องออกไป	เหล่ัอข�อแตำกต่ำางไว�เพ่�อที�จำะหาทางพิจำารณาต่ำอไปว่า

จำะทำาให�ข�อแตำกตำ่างนั่�น่แคบลังได�อย่างไร	 แลัะผู้ลัสำุดท�ายทำาอย่างไรถ่ึงจำะออมช่อม
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กัน่ได�	 เพราะการเจำรจำาจำะมีผู้ลัด�วยการออมช่อมกัน่	ใครออมช่อมมากออมช่อมน่�อย

เป็น่อีกเร่�องหน่่�ง	 แต่ำผู้ลัออกมาทั�งสำองฝ่่ายจำะเป็น่ผู้้�ช่น่ะ	 เพราะเหตุำว่าถึ�าฝ่่ายหน่่�ง 

แพ�ราบคาบจำะไม่รับเด็ดขาด	 ไม่ยอมเจำรจำา	 แลัะถ่ึงเจำรจำาไปแลั�วก็ไม่ยอมรับแน่่น่อน่	

เป็น่ลัักษณะของการไกล่ัเกลีั�ย

	 น่อกจำากไกล่ัเกลีั�ยก็อาจำเป็น่การประนี่ประน่อมใน่ลัักษณะอ่�น่	 ซ่ึ่�งเป็น่การ

เจำรจำา	 หมายความว่าอาศั์ยทางด�าน่คน่กลัาง	 อาศั์ยคน่กลัางก็มีประโยช่น์่เหม่อน่กัน่	

เพราะการพ้ดกับคน่กลัางนี่�ไม่เหม่อน่พ้ดกัน่ต่ำอหน่�า	 พ้ดกัน่ต่ำอหน่�าบางทีทะเลัาะกัน่	

ฝ่่ายหน่่�งว่ามา	 อีกฝ่่ายว่าไป	 ฝ่่ายหน่่�งแรงมา	 อีกฝ่่ายแรงไป	 แต่ำเม่�อพ้ดผู่้าน่คน่กลัาง	

จำะตำ�องใช่�เหตุำผู้ลัพอสำมควร	 เพราะจำะมีความเกรงใจำคน่กลัาง	 คน่กลัางจำะฟัังเหตุำฟััง

ผู้ลั	แต่ำถึ�าหากเวลัาพ้ดต่ำอหน่�า	อาจำมีการใส่ำอารมณ์กัน่	เพราะฉัะนั่�น่	คน่กลัางบางทีมี

ประโยช่น์่เหม่อน่กัน่	 เพราะเขาจำะได�ฟัังเหตุำผู้ลัที�แท�จำริง	แลัะคน่กลัางนั่�น่เขาไม่เกี�ยว	

การใช่�อารมณ์เหล่ัานี่�ก็ไม่เข�ามาเกี�ยวกับคน่กลัาง	แลัะการใช่�คน่กลัางก็มีประโยช่น์่อีก

แง่หน่่�งที�ว่า	คน่กลัางนั่�น่มักจำะไม่ชี่�ว่า	ใครผิู้ดใครถ้ึก	ค่อ	หาทางให�เขาตำกลังกัน่ได�	ไม่

เหม่อน่วิธีการทางศ์าลั	ตำ�องมีผู้้�ผิู้ด	ตำ�องมีผู้้�ถ้ึก	ไม่เหม่อน่วิธีทางอนุ่ญาโตำตุำลัาการ	ซ่ึ่�งชี่�

ลังไปว่า	ประเด็น่นี่�ใครเป็น่ผู้้�ถ้ึกใครเป็น่ผู้้�ผิู้ด	แต่ำการใช่�คน่กลัางใน่ร้ปของการไกล่ัเกลีั�ย	

Mediation	กับคน่กลัางใน่ร้ปของ	Good	offices	ดังกล่ัาวจำะไม่ชี่�	เม่�อไม่ชี่�ก็ไม่ทำาให�

ใครเสีำยหน่�า	 เพราะฉัะนั่�น่	 ร้ปแบบของการพิจำารณาตำ�องมาเป็น่อัน่ดับแรกว่า	 เราจำะ

เอาแบบไหน่ถ่ึงจำะดี	ตำกลังกับผู้้�ที�จำะเจำรจำาด�วยว่าเอาแบบไหน่ดี

	 ประเด็น่ต่ำอไป	 ตำ�องพิจำารณาถ่ึงร้ปแบบการเจำรจำา	 ว่าจำะเจำรจำาลัับหร่อเจำรจำา

เปิดเผู้ย	การเจำรจำาเปิดเผู้ย	หมายความว่ามีผู้้�อ่�น่เข�าฟัังด�วย	มีผู้้�ส่ำ�อข่าวเข�าฟัังด�วย	หร่อ

มีประเทศ์อ่�น่เข�าฟัังด�วย	หร่อจำะเจำรจำาลัับ	คำาว่าลัับ	ค่อ	ไม่ให�ใครร้�เลัยก็ได�	หร่อว่าลัับ

เพียงแต่ำไม่โฆ่ษณาผู้ลั	ร้�ว่ามีการพ้ดจำากัน่	แต่ำไม่เปิดเผู้ยผู้ลัทั�งหมดก็ได�	ใน่ทางการท้ตำ	

การเจำรจำาแบบเปิดเผู้ยนั่�น่	มีประโยช่น์่อย้่	แต่ำก็มีข�อเสีำยอย้ม่าก	ประโยช่น์่ก็ค่อว่า	คน่

ที�ร้�จำะได�เข�าใจำถ่ึงเร่�อง	จำะได�ให�เหตุำผู้ลัสำนั่บสำนุ่น่	เพราะถึ�าเรามีเหตุำผู้ลัที�หนั่กแน่่น่	จำะ

มีเสีำยงของประช่าช่น่	จำะมีเสีำยงของส่ำ�อมวลัช่น่	จำะมีเสีำยงของประเทศ์อ่�น่ที�ฟัังเหตุำฟััง

ผู้ลัมาสำนั่บสำนุ่น่	แต่ำหากเจำรจำาลัับแลั�ว	ไม่มีใครร้�	ต่ำางฝ่่ายต่ำางน่่กกัน่	ถ่ึอท่าทีเดิมว่าคน่

นั่�น่เคยเลัวอย่างไร	ทำากับเราอย่างไร	ก็คงเลัวอย้อ่ย่างนี่�แหลัะ	ถ่ึอทำาอย่างนั่�น่ต่ำอไป	
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	 การเจำรจำาเปิดเผู้ยก็มีจุำดเด่น่อย้่บ�าง	แต่ำข�อเสีำยก็ค่อ	 ใน่การเจำรจำาทางการท้ตำ

นั่�น่	 การเปิดเผู้ยหมดย่อมเป็น่ไปไม่ได�	 จำะเปิดเผู้ยทุกขั�น่ตำอน่ของการเจำรจำา	 เป็น่ไป

ไม่ได�	 เพราะทุกขั�น่ตำอน่เป็น่เหม่อน่การเตำรียมไพ่ที�จำะไปเล่ัน่	 เตำรียมข�อคารมเหม่อน่

เป็น่ทน่ายความข่�น่ไปว่าความ	ถึ�าแฉัหมดก่อน่ที�จำะลังม่อว่าความจำริงๆ	 มัน่เป็น่ไปไม่

ได�	 เพราะฉัะนั่�น่	 ความลัับใน่บางส่ำวน่ก็คงตำ�องมี	 หร่อเราไปว่าเขาแรงๆ	 ใน่ที�ประชุ่ม	

หร่อเราไปว่าเขาแรงๆ	ใน่ชั่�น่นั่�น่ชั่�น่หน่่�ง	แลั�วเปิดเผู้ยเฉัพาะชั่�น่นั่�น่	ผู้้�บรรยายยงัไม่ตำอบ 

ท่าน่ก็บอกว่า	 เรานี่�แหยเต็ำมที	 หมอนั่�น่มัน่แย่เต็ำมที	 อัน่ธพาลัเต็ำมที	 ตำรงกัน่ข�าม	 ถึ�า 

ผู้้�บรรยายซัึ่ดเข�าไปแรงๆ	ท่าน่ก็บอกว่า	ผู้้�บรรยายนี่�เก่งจำริงๆ	เก่งมาก	ช่าติำนิ่ยมก็เก่ง	

คารมก็เก่ง	 แต่ำว่าผู้ลัของการเจำรจำาจำะไปปล้ักมติำที�ต่ำอตำ�าน่จำากที�อ่�น่	 หร่อเห็น่เราเป็น่

คน่ไม่มีเหตุำไม่มีผู้ลั	 การเจำรจำาเปิดเผู้ยนี่�ทำาท่ามกลัางของแสำงไฟัทีวี	 แสำงแฟัลัช่ของ

ภาพถ่ึาย	ทำากัน่ท่ามกลัางไมโครโฟัน่	10	อัน่	20	อัน่	30	อัน่	ซ่ึ่�งกำาลัังยัดเข�าไปใน่ปาก 

น่�อยๆ	ของผู้้�เจำรจำา	ท่าน่ตำ�องกระทำาต่ำอหน่�าสำาธารณะ	ขณะที�ท่าน่ผู้มยุง่	ขณะที�ท่าน่

ตำาหย	ีหร่อขณะที�หน่�าอัน่เหี�ยวยน่่ของทา่น่ตำ�องไปปรากฏิ	เพราะฉัะนั่�น่	ท่าน่ตำ�องแสำดง	

แสำดงอะไรออกมาว่า	ประเทศ์ของท่าน่ได�เปรียบเสีำยเปรียบ	เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	ความตำรง

ไปตำรงมามัน่ขาดไป	 แลัะภาวะต่ำอตำ�าน่ภาวะความเป็น่ปรปักษ์ของอีกฝ่่ายหน่่�งจำะยิ�ง

หนั่กม่อข่�น่	โอกาสำที�จำะตำกลังกนั่ก็ยากข่�น่	สำมมตำว่ิา	ใน่การเจำรจำา	ผู้้�บรรยายแสำดงวาทะ 

ที�กร�าว	 การเหน่็บแน่มที�มัน่มาก	 ฟัังแลั�วมัน่มาก	 ยกม่อข่�น่ชี่�หน่�าปรปักษ์	 ช้่กำาปั�น่	 

ภาพเหล่ัานี่�ถึ�าปรากฏิออกไปแลั�ว	 ด้ผู้้�บรรยายเข�มแข็งมาก	 แต่ำภาพเช่่น่นั่�น่ใน่ทาง 

มุมกลัับ	จำะออกผู้ลัใน่ด�าน่การเจำรจำาน่�อย	

	 นี่�หมายความว่า	 เราตำ�องเล่ัอกว่า	 โอกาสำไหน่จำะใช่�การเจำรจำาแบบลัับ	 โอกาสำ

ไหน่ที�เราเพียงแต่ำไม่เปิดเผู้ยแลัะไม่ถ่ึงกับลัับมาก	 แลัะโอกาสำไหน่ควรจำะเปิดเผู้ยเลัย	

ค่อ	 หมายความว่ามีเร่�องที�ไม่กีดขวางผู้ลัของการเจำรจำา	 ที�ตำ�องไม่ล่ัมนั่�น่ก็ค่อว่า	 การ

เจำรจำาไม่ใช่่การโตำ�คารม	 ไม่ใช่่การอภิปราย	 ไม่ใช่่การโตำ�เถีึยงกัน่เพ่�อเอาช่น่ะ	 ใน่ขณะ

เดียวกัน่	 ไม่ใช่่ลัำาตัำดที�จำะไปว่าเสีำยดสีำเหน็่บแน่มกัน่	 หมายความว่าตำ�องการจำะให�เกิด

ผู้ลั	 ถึ�าเราตำ�องการจำะไปก้�เงิน่	 ก็ให�ได�เงิน่มาก็แลั�วกัน่	 ถึ�าเราตำ�องการให�มีสัำมพัน่ธ์ที�ดี	 

ให�เราค�าขาย	ค�าขายได�ก็แลั�วกัน่	ไม่ตำ�องไปอาศั์ยการเหน็่บแน่ม	ไม่ตำ�องไปอาศั์ยวาทะ	

ทำาอย่างไรก็ได�	 แลั�วแต่ำท่าน่	 อาจำใช่�บ�างไม่ใช่�บ�างก็ได�	 ให�เขายอมซ่ึ่�อของท่าน่	 ค่อ	 

ให�บรรลุัเป้าประสำงค์ของท่าน่ก็แลั�วกัน่
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ระดับของการเจำรจำา 
•

	 เร่�องต่ำอไปเป็น่เร่�องของระดับการเจำรจำา	 ระดับของการเจำรจำาเป็น่เร่�องสำำาคัญ	

ผู้้�บรรยายให�เป็น่อัน่ดับสำอง	การเจำรจำาทำาได�หลัายระดับ	ก่อน่หน่�านี่�เราพ้ดถ่ึงร้ปแบบ

ของการท้ตำว่าอาจำจำะทำาได�ตัำ�งแต่ำ	 Summit	 ค่อระดับประมุขของรัฐบาลั	 (Head	 of	

Government)	 เจำรจำากัน่เอง	 หร่อระดับรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์	 หร่อระดับรัฐมน่ตำรี

เฉัพาะด�าน่เฉัพาะกระทรวง	หร่อระดับเจำ�าหน่�าที�รองลังมา	หร่อระดับกลัาง	ซ่ึ่�งหมาย

ถ่ึงส่ำวน่ราช่การ	แต่ำเป็น่ระดับเจำ�าหน่�าที�หร่อเจำ�าหน่�าที�ระดับท�องถิึ�น่	อย่างเช่่น่ว่า	 เรา

จำะเจำรจำากับลัาว	 เจำรจำาระดับเจำ�าหน่�าที�ช่ายแดน่	 เอาผู้้�ว่าราช่การจัำงหวัดของเรากับ 

เจำ�าแขวงของเขามาพ้ดกัน่	 หร่อว่าเอาระดับรัฐบาลั	 จำะเป็น่ระดับเจำ�าหน่�าที�	 ระดับ

รัฐมน่ตำรี	หร่อหัวหน่�ารัฐบาลัก็แลั�วแต่ำ	เหล่ัานี่�ก็เป็น่เร่�องสำำาคัญ	

	 ใน่การเจำรจำาที�แลั�วๆ	 มา	 บางประเทศ์เสำน่อให�มีการเจำรจำาระดับใน่ส้ำงก่อน่	

หมายความว่าเอาหัวหน่�ามาพ้ดกัน่	แลั�วรายลัะเอียดไปพ้ดกัน่ทีหลััง	บางครั�งเกิดความ

ก�าวหน่�าแลัะได�ผู้ลัดีมาก	 ตัำวอย่างเช่่น่	 การประชุ่ม	 Summit	 ที�บาหลีั	 หลัังจำากที�มี

การเปลีั�ยน่แปลังระบอบการปกครองใน่อิน่โดจีำน่	เป็น่ตำ�น่	การพบกัน่ระหว่างประมุข

หร่อหัวหน่�ารัฐบาลัใน่ครั�งนั่�น่	 ได�ก่อผู้ลัเป็น่หัวเลีั�ยวหัวต่ำอให�อาเซีึ่ยน่เป็น่องค์การที�

มีประสิำทธิภาพข่�น่อย่างมาก	 การตัำดสิำน่ใจำของที�ประชุ่มประมุขประเทศ์คราวนั่�น่	 ป้

พ่�น่ฐาน่ทำาให�ความสำัมพัน่ธ์ของอาเซีึ่ยน่กระชั่บมั�น่คงยิ�งข่�น่	 แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	 การ

เจำรจำาระดับส้ำงก็มีทั�งผู้ลัดีแลัะผู้ลัเสำียอย่างที�กลั่าวมาแลั�ว	 ฉัะนั่�น่	 ตำ�องพิจำารณาว่าจำะ

เอาแครั่ฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์หร่อรัฐมน่ตำรีเจำ�ากระทรวงอ่�น่	เช่่น่ว่า	รัฐมน่ตำรีพาณิช่ยต่์ำอ

รัฐมน่ตำรีพาณิช่ย	์รัฐมน่ตำรีกลัาโหมต่ำอรัฐมน่ตำรีกลัาโหม	หร่อว่าเอาแค่ระดับเจำ�าหน่�าที�

ก่อน่	

	 ถึ�าเอาระดับเจำ�าหน่�าที�ก็ดีอย่าง	 ค่อ	 เจำ�าหน่�าที�ร้�เร่�องดีแลัะจำะได�เป็น่การ 

เตำรียมการเพ่�อพบปะกับระดับส้ำงกัน่ต่ำอไป	แต่ำผู้ลัเสีำยก็มี	ระดับเจำ�าหน่�าที�นี่�	โดยเฉัพาะจำะ

ไม่กลั�าแหวกแน่ว	ไม่กลั�าตัำดสิำน่น่โยบาย	จำะคำาน่วณว่ากัน่อยา่งตำรงไปตำรงมาอยา่งเค็ม 

ค่อ	ต่ำางฝ่่ายต่ำางเค็มไม่ยอมลัดราวาศ์อกกนั่	นี่�ก็เป็น่เร่�องผู้ลัดผีู้ลัเสีำยของระดบัของการ

เจำรจำา	เราตำ�องพิจำารณาว่า	อัน่ไหน่จำะได�ผู้ลัดี	อัน่ไหน่จำะได�ผู้ลัเสีำย	
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	 อยา่งมีบางประเทศ์เขาเสำน่อมาว่าตำ�องการ	Summit	หร่อตำ�องการระดับส้ำงเลัย	

เราเห็น่ว่า	ระดับส้ำงไม่ได�ผู้ลัอะไร	เขาตำ�องการประช่าสัำมพัน่ธ์ว่า	คน่นั่�น่เพิ�งรับตำำาแหน่่ง

หน่�าที�	ตำ�องการที�จำะมช่ี่�อเสีำยงใน่ประเทศ์วา่ได�ไปพบผู้้�น่ำาคน่โน่�น่คน่นี่�	ไม่ได�ตำ�องการจำะ

ได�ผู้ลัจำริงๆ	เราประเมิน่ด้แลั�ว	อย่างนี่�เราก็ไม่เอา	เขาได�เพียงฝ่่ายเดียว	เราไม่ได�อะไร	

เราก็ไม่เอา	 ถึ�าหากเราหวังผู้ลัใน่ทางตำรงกัน่ข�าม	 เราก็อาจำจำะเริ�มจำากจุำดเล็ักๆ	 แต่ำถึ�า

เราเห็น่ว่าเป็น่เร่�องระดับส้ำงหร่อระดับหน่่�งระดับใดที�ได�เปรียบ	 เราก็เล่ัอกระดับนั่�น่	

พยายามชั่กจ้ำงใจำอีกฝ่่ายหน่่�งให�ยอมรับระดับนั่�น่	แต่ำโดยปกติำการพบระดับตำำ�าก่อน่เป็น่

ระดับที�ดีกว่า	เป็น่การค่อยๆ	วัดท่าทีใน่การเจำรจำา	โดยเฉัพาะเจำรจำากับปรปักษ์	หร่อ 

ผู้้�ที�ขัดแย�งกัน่	 แต่ำถึ�าเป็น่การเจำรจำาเพ่�อความร่วมม่อ	 การเจำรจำาใน่ระดับส้ำงจำะดีกว่า	

อัน่นี่�เป็น่หลัักทั�วไป	แต่ำก็ไม่ใช่่ทุกกรณีไป	ตำ�องมาด้เป็น่กรณีๆ	ไป

ผู้ทู่�เข้าร่ว่มเจำรจำา 
•

	 เร่�องต่ำอไปตำ�องพจิำารณาด้วา่	ใครบ�างที�ควรจำะเข�ามารว่มเจำรจำาหร่อเข�าเปน็่ภาคี

ใน่การเจำรจำา	อัน่นี่�เป็น่สิำ�งสำำาคัญ	มีเง่�อน่ไขอย้่สำองประการ	ค่อ	ประการแรก	เราเจำรจำา

สำองฝ่่ายดี	หร่อเจำรจำาหลัายฝ่่ายดี	มีเร่�องบางเร่�องที�เกี�ยวข�องกับคน่หลัายคน่	กรณีนั่�น่

เป็น่ธรรมดา	ตำ�องเจำรจำากัน่หลัายฝ่่าย	ไปเจำรจำากัน่สำองฝ่่าย	คน่อ่�น่บอกเจำรจำาลัับหลััง	

เขาอ�างได�ว่าเขาก็มีผู้ลัประโยช่น์่	 เขาก็มีส่ำวน่เกี�ยวข�องด�วย	 มีส่ำวน่ที�จำะแบ่งสำมบัติำกัน่

ห�าคน่	ตำ�องทำากัน่ห�าคน่	รับผิู้ดช่อบกัน่ห�าคน่	ใครไปซุึ่บซิึ่บกัน่สำองคน่	มัน่ก็เหม่อน่กับ

การเล่ัน่โป๊กเกอร์	ถึ�าสำองคน่สำมคบกัน่	คน่หน่่�งว่าคร่�ง	อีกคน่คอยว่าเต็ำม	คน่อ่�น่ๆ	ก็แย่	

การสำมคบกัน่ระหว่างคน่สำองคน่ใน่กลุ่ัมใหญ่ๆ	 จำะส่ำงผู้ลัให�คน่อ่�น่ที�ไม่ได�สำมคบด�วย 

เสีำยเปรียบมาก	พอท่าน่ว่าไป	ผู้้�บรรยายก็ขาน่รับ	พ้ดง่ายๆ	ค่อ	การฮัึ�วกัน่	หร่อการ

ประม้ลั	การประม้ลัตำามหลัักแลั�วจำะเอาราคาตำำ�าที�สุำด	แต่ำท่าน่ฮัึ�วกัน่	บอกวา่	พวกเรามี 

ผู้้�ก่อสำร�างกัน่	3-4	คน่	อย่าด่งราคาตำำ�าน่ะ	ราคาจำริงๆ	สำมมติำ	10	ลั�าน่	คุณตัำ�ง	15	ลั�าน่	

เป็น่ขั�น่ตำำ�า	ผู้้�บรรยายตัำ�งไว�	16-17	ลั�าน่	แต่ำพอ	15	ลั�าน่ได�	ค่อยเฉัลีั�ยผู้ลัประโยช่น์่กัน่	

พอท่าน่ได�แลั�วท่าน่จำ�างต่ำอ	(Sub-contractor)	จำากผู้้�บรรยายน่ะ	เหล่ัานี่�เป็น่การฮัึ�วกัน่

	 ดังนั่�น่	 การเจำรจำาหลัายฝ่่ายเราก็ตำ�องด้ว่า	 ถึ�าเป็น่การเจำรจำาองค์การระหว่าง

ประเทศ์	แน่่น่อน่ตำ�องเป็น่การเจำรจำาหลัายฝ่่าย	ถึ�าเจำรจำาหลัายฝ่่ายก็ตำ�องด้ว่า	ฝ่่ายใดบ�าง	 
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ซ่ึ่�งสำำาคัญมาก	 ฝ่่ายใดที�จำะเจำรจำา	 ไม่ว่าจำะเจำรจำาสำองฝ่่าย	 หร่อหลัายฝ่่าย	 ปกติำเร่�อง 

ถึ�าพิพาทกัน่คน่ต่ำอคน่	สำองคน่ก็ควรพ้ดกัน่	แต่ำถ่ึงกระนั่�น่การเม่องใน่ปัจำจุำบัน่นี่�การท้ตำ 

จำริงๆ	 เราก็ตำ�องมีสำมัครพรรคพวกของเรา	 อย่างคน่บางคน่เขาบอกว่า	 เราอาเซีึ่ยน่นี่�

เป็น่ประเทศ์ก็จำน่ๆ	ด�วยกัน่	 ถ่ึงจำน่ไม่มากก็ประเทศ์กำาลัังพัฒน่า	จำะมีประโยช่น์่อะไร	

คบกับคน่รวยๆ	ไม่ดีกว่าหร่อ	

	 ขอยกตัำวอยา่งทางการเม่องอาเซีึ่ยน่ของเรา	อาเซีึ่ยน่ทำาให�เรามีฐาน่ะที�เข�มแข็ง 

ข่�น่มากใน่ปัญหากัมพ้ช่า	 ทั�งๆ	 ที�เขาก็ไม่ได�มาลังม่อลังไม�อะไร	 เพราะเหตำุผู้ลัอะไร	

เหตำผุู้ลันี่�ก็ค่อว่าจำะสำรุปโดยยกเปน็่ตัำวอยา่งดีกว่า	สำำาหรบัคน่น่อก	ผู้้�บรรยายมีปัญหากับ

ท่าน่คน่ใดคน่หน่่�ง	แต่ำท่าน่ย่น่กัน่อย้่	5-6	คน่	ผู้้�บรรยายจำะเข�าไปทำาอะไรท่าน่	ทั�งๆ	ที� 

คน่อ่�น่ไม่ได�แสำดงกิริยาอะไร	ยน่่ด้อย้เ่ฉัยๆ	ผู้้�บรรยายก็ตำ�องเกรงใจำ	ถึ�าท่าน่ยน่่อย้โ่ดดๆ	 

หร่อย่น่อย้่ใน่ที�ม่ดยิ�งดี	เพราะจำะได�จัำดการง่ายๆ	แต่ำถึ�าท่าน่ย่น่อย้่	5	คน่	ย่อมไม่ร้�ว่า	

ปฏิิกิริยาของ	4	คน่นั่�น่จำะเป็น่อย่างไร	อีก	3-4	คน่นั่�น่เขาย่น่ด้อย้่ด�วย	อัน่นี่�จำะทำาให�

คน่ที�จำะเข�าไปทำาอะไรตำ�องยับยั�ง	ตำ�องเกรงใจำคน่ที�ย่น่เรียงกัน่อย้่	อย่างนี่�เราก็ตำ�องด้ว่า	

พรรคพวกเรามีใครบ�าง	 บางครั�งแม�เจำรจำาสำองฝ่่าย	 เราก็ตำ�องมีพรรคพวกมีกองเชี่ยร์ 

ของเรา	ฟุัตำบอลัยงัตำ�องมีกองเชี่ยร์	แลัะที�สำนุ่กที�ตีำกัน่จำริงๆ	ก็ค่อ	กองเชี่ยร์	เพราะฉัะนั่�น่	 

การหากองเชี่ยร์นี่�ก็สำำาคัญ	

	 ทีนี่�ภาคีผู้้�ที�เข�าร่วมเจำรจำาสำำาคัญเพราะเหตำุใด	 เพราะเหตำุว่าคน่ที�เขามาร่วม

เจำรจำานั่�น่มีส่ำวน่ที�จำะหัน่เหทิศ์ทางของการเจำรจำาได�	สำมมติำว่า	การแก�ไขปัญหากัมพ้ช่า

ที�พ้ดๆ	 กัน่นี่�	 มีหลัายคน่บอกว่า	 ทำาไมไม่พ้ดกัน่ตัำวต่ำอตัำวกับประเทศ์ที�เป็น่ปัญหา	

ก็เพราะปัญหานี่�เราตำ�องพิจำารณาว่า	 ใครบ�างเป็น่ผู้้�เกี�ยวข�องอย้่	 ถึ�าลัำาพังท่าน่กับ 

ผู้้�บรรยายตำกลังกัน่ใน่เร่�องที�เกี�ยวกับคน่ทั�งห�อง	มัน่จำะเกิดผู้ลัได�อย่างไร	คน่อ่�น่เขาไม่ 

ร้�เร่�อง	เขาไม่ยอม	หร่อยอมหร่อไม่ยอมก็ไม่ร้�	เราตำกลังกัน่ก่อน่สำองคน่	ก็แก�ไม่ได�	ทีนี่�

สำมมติำว่า	เรามีปัญหากัน่สำองคน่	แต่ำคน่อ่�น่ตำ�องการเข�ามาด�วย	ส่ำวน่คน่ที�เป็น่ปัญหาไม่

ยอมเข�า	อยา่งนี่�ก็ตำกลังอะไรกัน่ไม่ได�	ใน่ที�ประชุ่มนั่�น่	คน่ที�ไม่เกี�ยวข�องก็เข�าข�างอีกคน่

หน่่�ง	ไม่ปรากฏิแน่่ชั่ดก็เข�าข�างใน่ใจำ	หร่อเข�าข�างใน่ท่าที	ก็ทำาให�อีกฝ่่ายหน่่�งเสีำยเปรียบ	

เพราะฉัะนั่�น่	การกำาหน่ดว่าจำะเอาใครบ�างเข�ามานั่�งพ้ดจำาด�วยนั่�น่	อย้ที่�ว่าทำาให�เกิดการ

ได�เปรยีบเสีำยเปรียบข่�น่	ถึ�าท่าน่เอาคน่ที�ไม่เข�าข�างทา่น่มา	ทา่น่เสีำยเปรียบ	หร่อเอาคน่

ไม่เกี�ยวข�องมา	 ก็แก�ปัญหาไม่ได�	 หร่อเอาคน่มาไม่ครบกับเร่�องที�เราจำะพ้ดจำากัน่	 ไม่
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ครบกับผู้้�ที�เกี�ยวข�อง	ส่ำวน่ที�เหล่ัอเขาก็ไม่ยอม	ปัญหานั่�น่ก็แก�ไม่ได�	เพราะฉัะนั่�น่	การ

กำาหน่ดว่า	ใครที�จำะมาเป็น่ผู้้�เจำรจำา	ตำ�องพิจำารณาใคร่ครวญให�ดี

สถานำทู่�และเว่ลาของการเจำรจำา 
•

	 ขั�น่ต่ำอไปเป็น่เร่�องสำถึาน่ที�แลัะจัำงหวะเวลัาของการเจำรจำา	 อัน่นี่�ด้เผิู้น่ๆ	 ไม่น่่า

จำะมีปัญหาอะไร	 เราไปลัอน่ดอน่	 หร่อไปพ้ดที�ปารีสำ	 จำะด้โก�กว่าเสีำยอีก	 หร่อผู้มไป

เวียงจัำน่ทน์่อย่างน่�อยก็ได�ไปด้อะไร	ทีวียงัตำามไปหลัายคน่	เอาร้ปรำาวงผู้มออกมา	มัน่ก็

น่่าจำะดี	ได�เบี�ยเลีั�ยงนิ่ดๆ	หน่่อยๆ	ก็ยังดี	แต่ำไม่ใช่่เช่่น่นั่�น่	ด้เร่�องสู้ถานที�ก่อน่	สำถึาน่ที�นี่� 

ข่�น่อย้่กับการได�เปรียบเสีำยเปรียบ	

	 เอาหลัักทั�วไปก่อน่	 การพ้ดใน่บ�าน่ของตัำวเองจำะได�เปรียบเพราะมีกองเชี่ยร์	

เหม่อน่นั่กกีฬาที�ต่ำอยใน่บ�าน่เราจำะมีกองเชี่ยร์ร้�ว่าได�เปรียบ	เพราะมีกองเชี่ยร์	การหา

เอกสำารข�อม้ลัก็ได�เปรียบ	แต่ำใน่บางครั�งเสีำยเปรียบ	ใน่ระบบที�ต่ำางกัน่	สำมมติำว่า	ระบบ

ที�มีการควบคมุอยา่งเครง่ครัด	เราไปพ้ดที�บ�าน่เขา	เขาไม่ค่อยออกขา่วอะไร	เราไม่ค่อย

ได�ผู้ลัเท่าไหร่ต่ำอสำาธารณช่น่	(Public)	ของเขา	เพราะเขาเกบ็เงียบ	เขาจำะปล่ัอยเฉัพาะ

ที�เขาตำ�องการปล่ัอย	 แม�เราจำะมีช่่างภาพ	 มีนั่กหนั่งส่ำอพิมพ์ไป	 เขาก็จำะให�เข�าไปถ่ึาย

ตำอน่ที�เข�านั่�งประชุ่มจัำบไม�จัำบม่อ	 เชิ่ญให�นั่�ง	 ยกกาแฟัให�ด่�ม	 โบกไม�โบกม่อนิ่ดหน่่อย	

เชิ่ญออกไปได�	แต่ำถึ�าเป็น่การเจำรจำาของประเทศ์ที�เปิด	ส่ำ�อมวลัช่น่ไม่ยอมไปหรอก	จำะ

อออย้่หน่�าห�อง	 พอเปิดประต้ำออกเสีำยงก็ลัอดออกน่อกห�องบ�าง	 หร่อตำาแกช่ำาเล่ัองด้

ว่า	ใครเอาม่อแคะจำม้ก	หร่อใครทำาหน่�าตำกใจำ	ตำกตำะล่ังอะไรเหล่ัานี่�ก็ได�ภาพประทับใจำ	 

(Impression)	 ไป	 ส่ำ�อมวลัช่น่ที�เปิดหมายความว่าเขาโฆ่ษณาได�เต็ำมที�	 เพราะฉัะนั่�น่

โดยทางปฏิิบัติำแลั�ว	ประเทศ์ที�มีระบอบใน่เชิ่งควบคุม	จำะเล่ัอกสำถึาน่ที�ที�เป็น่เม่องเปิด

เป็น่ที�เจำรจำา	 เพราะเขาส่ำงผู้ลัได�เต็ำมที�	 กระจำายผู้ลัใน่ทางโฆ่ษณาได�เต็ำมที�	 เขาจำะใช่� 

ผู้ลัสำะเท่อน่	(Effect)	ใน่ทางประช่าสัำมพัน่ธ์	อย่างเช่่น่มาพ้ดเม่องไทย	ถึ�าเขาจำะว่าไทย

เลัวอยา่งไร	หนั่งส่ำอพิมพ์ก็จำะช่่วยด�วย	โดยลังเป็น่ข่าว	ต่ำางประเทศ์ก็ถ่ึายทอดจำากข่าว

นั่�น่ไป	 แต่ำถึ�าเราไปบ�าน่เขา...เงียบ...เพราะฉัะนั่�น่	 หลัักชั่�น่ตำ�น่	 ที�ว่าต่ำอยใน่บ�าน่เราได�

เปรียบนั่�น่	ข�อนี่�ก็เป็น่ข�อยกเว�น่

	 บางครั�งไปต่ำอยบ�าน่เขาดีกว่า	ผู้้�ที�ไปต่ำอยน่อกบ�าน่มีข�อเสีำยเปรียบบางประการ	
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น่อกจำากเร่�องกองเชี่ยร์แลั�ว	 อุตำส่ำาห์เดิน่ทางไปทั�งทีกลัับมาม่อเปล่ัา	ไม่ได�อะไรข่�น่มา	

เสีำย...เสีำยค่าเคร่�องบิน่	เสีำยค่าใช่�จ่ำาย	เสีำยอารมณ์	เสีำยบรรยากาศ์	อย่างนั่กการท้ตำไป

เจำรจำามาหร่อผู้้�บรรยายไปเจำรจำามา	คำาแรกหลัายครั�งที�พอลังมาจำากเคร่�องบิน่	ก็จำะถ้ึก

ถึามว่าได�อะไรมาบ�างครับ	เหม่อน่คน่ที�ไปจัำบปลัา	ได�มากี�ตำวั	ซ่ึ่�งบางทีไม่ได�คดิหรอกว่า	

บ่อยครั�งบอกว่าให�ไปจัำบกุ�ง	10	กิโลั	เอาปลัามา	20	กิโลั	เอาปลัาหม่กมา	2	กิโลั	แต่ำ

ให�ผู้�าขาวม�ามาผู่้น่เดียว	ลังไปไม่ตำ�องเอาอะไรไป	 ดังนี่�	 การเล่ัอกสำถึาน่ที�ก็เป็น่โอกาสำ

ที�จำะทำาให�ได�เปรียบหร่อเสีำยเปรียบ	 เพราะฉัะนั่�น่	 บางทีเล่ัอกประเทศ์ของเรา	 บางที

เล่ัอกประเทศ์ของเขา	แลัะบางทีเล่ัอกประเทศ์เป็น่กลัาง	แลั�วแต่ำจำะพ้ดที�ไหน่	แม�แต่ำ

ใน่ประเทศ์เรา	ถึ�าอยากจำะให�สำะดวกหน่่อย	ก็พากัน่ไปคุยที�เชี่ยงใหม่หร่อภ้เก็ตำ	ถึ�าเรา

อยากฉัลัองอะไรให�สำนุ่กเล็ักน่�อยก็ไปที�พัทยา	แต่ำบางทีเราก็ไม่ควรพาไปที�พัทยา	เพราะ

บรรดาสำรรพสิำ�งทั�งหลัายที�เขาว่าเป็น่กิเลัสำของระบอบทุน่นิ่ยมมีอย้ที่�นั่�น่	เพราะฉัะนั่�น่	

การที�เราจำะพาเพ่�อน่สัำงคมนิ่ยมเราไปคุยที�พัทยานั่�น่	 เรารักเพ่�อน่มาก	 กลััวเพ่�อน่จำะ

ไปติำดกิเลัสำทั�งหลัายของลััทธิทุน่นิ่ยมมา	เรารักเพ่�อน่เราก็เลัยไม่พาไป	แต่ำถึ�าเป็น่มิตำร

ประเทศ์เราก็เอาไป	ดังนั่�น่	 พัทยาจ่ำงเป็น่ที�ประชุ่มอีกแห่งหน่่�ง	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�งใน่

บรรดามิตำรประเทศ์หร่อประเทศ์ที�พ้ดจำากัน่ร้�เร่�องดี	นี่�เป็น่เร่�องสำถึาน่ที�ซ่ึ่�งมีความสำำาคัญ

	 ต่ำอไปเป็น่เร่�องจังหวะเวลา	 ว่าจัำงหวะเวลัาภายใน่ประเทศ์เราตำ�องการอะไร	

น่อกประเทศ์เราตำ�องการอะไร	ถึ�าเปน็่ใน่ประเทศ์รฐับาลักำาลัังจำะพ�น่ตำำาแหน่่งหร่อการ

เล่ัอกตัำ�งทั�วไป	กำาลัังจำะมีข่�น่ใน่อีก	1-2	เด่อน่	ไปเจำรจำาก็ไม่มีใครเขาฟัังหรอก	เพราะ 

ไม่ร้�ว่าอย้ห่ร่อไมอ่ย้	่จำะไปวนั่สำองวนั่แลั�วจำะอย่้หร่อไมอ่ย้	่บางทกีารเจำรจำากเ็ป็น่ช่่วง	มี 

บางช่่วงเหม่อน่การต่ำอส้ำ�เหม่อน่กัน่	ใน่การเจำรจำา	ถึ�าเราอย้ใ่น่ช่่วงกำาลัังถึอย	ไปเจำรจำาก็ 

เสีำยเปรียบ	เราตำ�องเอาช่่วงที�เหม่อน่กับการพ้ว่าจำะก�าวตำอน่ไหน่	จัำงหวะไหน่เป็น่น่าทีทอง 

ควรเดิน่ออกไป	เข�าไปเป็น่ได�ผู้ลัออกมา	จัำงหวะนี่�ไม่มีกฎเกณฑ์์อะไร	สิำ�งที�ไม่มีกฎเกณฑ์์ 

ว่ามานี่�	ค่อ	การใช่�ศิ์ลัปะ	ใช่�ประสำบการณ์	ใช่�วิช่าชี่พที�คน่อย้ใ่น่วงการถ่ึงจำะด้ได�แม่น่ยำา	

เร่�องจัำงหวะเวลัานี่�เราอาจำจำะเล่ัอกจำังหวะเวลัาที�เราได�เปรียบ	 หร่ออย่างน่�อยที�สุำด	

ปัจำจำามิตำรอย้่ใน่ระหว่างที�ถ่ึงไม่เสีำยเปรียบก็ตำ�องการมาก	 เพราะใน่ระหว่างที�เขายัง

ตำ�องการมาก	โอกาสำที�เราจำะ	Squeeze	หร่อบีบเข�าไปจำะมีได�มาก	เหม่อน่คน่ขายของ

อย้่	ร้�ว่าท่าน่ไปสัำญญากับน่�องไว�ว่า	ท่าน่จำะซ่ึ่�อน่าฬิิกาให�	คน่ขายมีน่าฬิิกาเร่อน่หน่่�งที�

ท่าน่ตำ�องการ	 ร้�ว่าวัน่เกิดน่�องของท่าน่พรุ่งนี่�	 ท่าน่ไม่ไปที�อ่�น่แน่่	 อย่างนี่�ก็	 Squeeze	
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ได�เลัย	 ใน่ช่่วงจัำงหวะเวลัานั่�น่ก็จำะบอกราคาให�ส้ำงกว่าปกติำหน่่อย	 เพราะร้�ว่าอย่างไร

ท่าน่ก็ตำ�องซ่ึ่�อ	 เพราะน่�องของท่าน่บอกว่าจำะเอายี�ห�อนี่�	 จำะเอาอย่างนี่�	 เพราะฉัะนั่�น่	

จัำงหวะเวลัาเป็น่เร่�องสำำาคัญ

การกำาหนำดระเบ่ย์บว่าระของการเจำรจำา 
•

	 ต่ำอมาเป็น่เร่�องการกำาหน่ดเร่�องที�จำะเจำรจำากับกำาหน่ดระเบียบวาระ	การกำาหน่ด

เร่�องสำำาคัญมาก	 เพราะบางทีเขากำาหน่ดเร่�องมาใน่วงกว�าง	 หร่อน่อกขอบเขตำของ 

เร่�องที�จำะเจำรจำากัน่	สำมมติำ	เร่�องปัญหากัมพ้ช่า	(ที�ยกปัญหากัมพ้ช่าไม่ใช่่มีแต่ำตัำวอย่าง

กัมพ้ช่า	 แต่ำเป็น่เพราะเป็น่เร่�องที�ง่ายที�กำาลัังมีปัญหาอย่้ใน่ขณะนี่�	 เห็น่ได�ง่าย)	 มีผู้้�ที�

เสำน่อว่าควรจำะมีการเจำรจำาใน่เร่�องที�เกี�ยวกับกัมพ้ช่าโดยเฉัพาะว่า	ปัญหามีอย้อ่ยา่งไร	

แก�อย่างไร	แต่ำมีผู้้�ที�เห็น่ว่าควรจำะพ้ดใน่เร่�องของปัญหาใน่เอเชี่ยอาคเน่ย์ทั�งหมด	เราก็

ตำ�องด้ว่า	เร่�องนั่�น่จำะตำใีห�ออกน่อกวงหร่อไม	่ออกน่อกวงประสำงคห์ร่อเปล่ัา	การกำาหน่ด

เร่�องที�จำะเจำรจำานั่�น่	 เอาเร่�องอะไรข่�น่มาเจำรจำา	 นี่�หมายความถ่ึงการเล่ัอกเร่�อง	 เพราะ

เร่�องแต่ำลัะเร่�องจำะมีขอบเขตำของตัำวเอง	ถึ�าขอบเขตำกว�างหร่อกิน่ความลัามไปถ่ึงที�อ่�น่	

เร่�องก็ตำกลังกัน่ยาก	ถึ�ายงัคงตำ�องการผู้ลัประโยช่น์่ข�างเคียง	(Side	effect)	แลั�ว	ตำ�องให�

เร่�องนั่�น่เฉัพาะเจำาะจำง	ตำรงกบัผู้ลัประโยช่น์่ที�เราตำ�องการ	เหลัา่นี่�เป็น่เร่�องการเล่ัอกเร่�อง

	 เกี�ยวกับการเล่ัอกนี่�ยังมีข�อย่อยอีกว่าจำะเอาเร่�องใหญ่ก่อน่หร่อเอาเร่�องเล็ัก

ก่อน่	ถึ�าพ้ดถ่ึงเร่�องหลัักการก่อน่	ปกติำแลั�วจำะเป็น่เร่�องที�ดี	เพราะเหตุำว่าถึ�าเร่�องเล็ักใน่

ทางปฏิิบัติำ	แต่ำใน่ความเป็น่จำริงไม่เป็น่เช่่น่นั่�น่เสำมอไป	เพราะเร่�องใหญ่จำะกล่ัาวกลัางๆ	

ใน่น่ามธรรม	ไม่ได�เป็น่ร้ปธรรม	อย่างเร่�องสัำน่ติำภาพ	การเคารพเอกราช่อธิปไตำย	การ

อย้่ร่วมกัน่โดยสัำน่ติำ	การไม่แทรกแซึ่งใน่กิจำการภายใน่ซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	เหล่ัานี่�	ใช่่ถ้ึกตำ�อง

เห็น่พ�องซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	 แต่ำจำะทำากัน่อย่างไร	 หร่อกิจำการอัน่นั่�น่เป็น่อย่างนี่�หร่อเปล่ัา	

แต่ำลัะเร่�องนี่�เถีึยงกัน่	7	 วัน่	7	 ค่น่	 ก็ไม่จำบ	อย่างปัญหาการรุกราน่	 นิ่ยามศั์พท์อะไร 

ถ่ึอว่าเป็น่การรกุราน่	เป็น่ข�อพิจำารณาใน่ทางกฎหมาย	ใน่ทางการเม่องมาหลัายสิำบปีแลั�ว 

ยังตำกลังกัน่ไม่ได�ใน่ขณะนี่�ว่า	อะไรที�เรียกว่าเป็น่การรุกราน่จำริงๆ	แต่ำใน่ความสัำมพัน่ธ์

จำริงๆ	 นั่�น่	 ใน่การที�จำะตำกลังเจำรจำามัน่ตำ�องตำกลังเป็น่ร้ปธรรม	 ทำาอะไรลังมาเป็น่อัน่ๆ	

เพราะฉัะนั่�น่ปัญหาใน่การเล่ัอกเร่�อง	น่อกจำากเล่ัอกขอบเขตำของเร่�องแลั�ว	ตำ�องด้ด�วย
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ว่าจำะเอาเร่�องเล็ักก่อน่หร่อใหญ่ก่อน่	ทีนี่�ถึ�าเราเอาเร่�องเล็ักก่อน่ก็จำะสำะดวก	ตำกลังกัน่ 

ได�ง่ายหน่่อย	 เอาเร่�องที�ไม่ค่อยเถีึยงกัน่เพ่�อจำะได�เป็น่บัน่ไดข่�น่ไป	 แต่ำข�อเสีำยก็มี 

อย้่ว่า	 ถึ�าเร่�องใหญ่ๆ	 เรายังแก�ไม่ได�	 เร่�องเล็ักก็อาจำเป็น่ปัญหาได�	 เราจำะเอาอัน่ไหน่	 

เอาอัน่เล็ักก่อน่เพ่�อเดิน่ไปส่้ำอัน่ใหญ่	หร่อเอาอัน่ใหญ่ก่อน่เพ่�อครอบคลุัมอัน่เล็ัก	เหล่ัานี่� 

เป็น่การเล่ัอกเร่�อง	

	 เร่�องระเบียบวาระก็เป็น่เร่�องสำำาคัญ	การจัำดระเบียบวาระ	เข�าวาระการประชุ่ม

เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องที�กิน่เหลีั�ยมกิน่ค้กัน่มาก	 ถึ�าตัำดเร่�องที�เราเป็น่ประโยช่น์่ออกน่อก

ระเบียบวาระไปหร่ออย้ใ่น่วาระหลััง	อาจำจำะไม่ได�รับการพิจำารณาเลัยใน่เร่�องเหล่ัานั่�น่ 

เราไม่ได�อะไรเลัย	 เพราะฉัะนั่�น่	 การจัำดระเบียบวาระนั่�น่สำำาคัญมาก	 ว่าจำะเอาอะไร

มาเป็น่วาระของการเจำรจำา	 เพราะเวลัาเจำรจำา	 ตำ�องเจำรจำาเป็น่ขั�น่เป็น่ตำอน่ว่าจำะเอา

เร่�องอะไรก่อน่	พ้ดกัน่เร่�องอะไรก่อน่	แต่ำลัะฝ่่ายก็พยายามเอาเร่�องที�อย้่ใน่ความสำน่ใจำ

มากของตำน่มาไว�ก่อน่	 น่อกจำากเป็น่การเจำรจำาลัวง	 เอาเร่�องอ่�น่มาพ้ดให�ตำายใจำก่อน่	 

ตำลับหลัังอีกทีอย้่ใน่คำาว่า	“เร่�องอ่�น่ๆ”	

	 เร่�องระเบียบวาระการประชุ่มเหล่ัานี่�	 สำำาหรับคน่ที�ได�ปฏิิบัติำจำริงๆ	 แลั�วจำะ

เห็น่ได�ชั่ด	เร่�องที�	1	เร่�องที�ประธาน่จำะแจำ�งให�ที�ประชุ่มทราบ	เร่�องที�	2	รับรองรายงาน่

การประชุ่ม	เร่�องที�	3	เร่�องอะไรๆ	ก็ว่าเป็น่เน่่�อหาไป	เร่�องที�	4	เร่�องอ่�น่ๆ	บางทีเร่�อง 

คอขาดบาดตำายจำะอย้่ใน่เร่�องอ่�น่ๆ	 นั่�น่แหลัะ	 พอบางทีปรปักษ์ไม่มีโอกาสำร้�ที�จำะ 

เตำรียมตัำวหร่อคน่อ่�น่ๆ	ไม่มีโอกาสำที�จำะเตำรียมตัำว	เพราะฉัะนั่�น่	ตีำช่่องนั่�น่	ตีำช่่องวาระ

เร่�องอ่�น่ๆ	 เพราะไม่ได�ห�ามไว�	 เร่�องอ่�น่ๆ	น่อกจำากเร่�องที�ระบุไว�ข�างตำ�น่แลั�ว	อะไรก็ได�

สำารพัดเร่�อง	 ที�อาจำยกข่�น่มาได�	 แลั�วแต่ำใครทำาการบ�าน่มาดีหร่อไม่ดี	 เพราะฉัะนั่�น่	 

การกำาหน่ดระเบียบวาระนี่�เป็น่เร่�องสำำาคัญ

การเตรีย์มการเจำรจำา 
•

	 ต่ำอไปเป็น่เร่�องการเตำรียมการ	การเตำรียมการก็เหม่อน่คน่จำะข่�น่ไปต่ำอยมวย	จำะ

ไปสำอบไล่ัท่าน่ก็ตำ�องเตำรียมตัำว	 ข่�น่ไปม่อเปล่ัาไม่ได�	 ตัำวเองมาบรรยายก็ตำ�องเตำรียมตัำว	

จำะเตำรียมมากหน่่อยหร่อน่�อยหน่่อยก็ตำ�องเตำรียมมาน่าน่แลั�ว	ตำ�องผู่้าน่การเตำรียมการ	 

การเจำรจำาก็ตำ�องเตำรียมเหม่อน่กัน่	
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	 เตำรียมข�อที�หน่่�ง	ค่อ	เต่รีืย้ม้ข้่อม้้ล	ข�อม้ลัตัำวเลัขหร่อข�อม้ลัที�เกี�ยวข�องให�มาก

ที�สุำดเท่าที�จำะมากได�	จัำดระเบียบไว�ว่า	นี่�เป็น่ข�อม้ลัเร่�องอะไร	ว่าด�วยเร่�องอะไร	

	 อัน่ที�สำอง	 ค่อ	 เต่รีืย้ม้ท่าที	 ท่าทีนี่�มีอย่างไร	 เราจำะมีท่าทีชั่�น่ส้ำงกับท่าทีชั่�น่ตำำ�า	

เหม่อน่การขายของวา่	เราจำะตัำ�งราคาสัำกเท่าไหร่	ถึ�าเราตัำ�งราคาเกิน่ขั�น่ไป	เช่่น่	ผู้้�บรรยาย 

มีแว่น่ตำาอัน่หน่่�งจำะตัำ�งราคา	 40,000	บาท	 ก็เหล่ัอเช่่�อ	 เป็น่ไปไม่ได�ตัำ�งราคาอย่างนั่�น่	 

ก็ตัำ�งราคาที�สุำดที�คิดว่าจำะขายท่าน่ได�	 เช่่น่	 บอกว่า	 1,000	 บาท	 แต่ำก็ตำ�องมีใน่ใจำว่า	

แว่น่นี่�	200	บาท	ก็จำะขาย	แต่ำตัำวเองบอกให�ร้�ไม่ได�	ท่าน่ร้�ไม่ได�เป็น่อัน่ขาด	ถึ�าท่าน่ร้�	 

ท่าน่ยน่่กราน่เลัย	ทำาท่าเดิน่ออกน่อกร�าน่เลัย	อยา่งนี่�ก็ตำ�องขาย	ไม่ซ่ึ่�อวัน่นี่�รุ่งเช่�าโผู้ล่ัมา 

ใหม่	เสีำยค่ารถึแถึม	แต่ำทีนี่�หน่�าที�ของผู้้�เจำรจำาทำาอย่างไรให�ใกลั�เลัข	1,000	บาท	มาก

ที�สุำด	 ค่อ	Maximize	 ผู้ลัประโยช่น์่	 แต่ำจำะมีจุำดที�เรียกว่า	 Break	 off	 ตำำ�ากว่าจุำดนี่� 

ไม่ขาย	 ตำ�องเลัิก	 Arguments	 ถึ�ามาถ่ึงจุำดนี่�เป็น่ไปไม่ได�	 ก็พยายามตำ่อรอง	 กำาหน่ด

ท่าที	 หาท่าทีแสำวงประโยช่น์่ส้ำงสุำด	Maximize	 จำากนั่�น่มาทำาอะไร	 จำากนั่�น่มาก็ตำ�อง

มีเหตุำผู้ลัที�สำนั่บสำนุ่น่ข�อที�จำะไปชั่กจ้ำงเขา	 (Arguments)	 เรามีอะไรบ�าง	 เพราะตำ�องมี

เหตุำผู้ลั	 อย่างจำะขายแว่น่ตำา	 1,000	 จำะบอกว่า	 แว่น่ตำาแบบนี่�ท่าน่หาที�ไหน่ๆ	 ไม่ได�	

หร่อแว่น่ตำาแบบนี่�กรอบทำาสำมัยฟัาโรห์ยังอย้เ่ลัย	 ท่าน่ไม่ซ่ึ่�อหร่อของเก่า	 เป็น่ตำ�น่	จำะ

ตำ�องเตำรียมเหตุำผู้ลัไปประกอบ	

	 จำากนี่�สิำ�งสำำาคัญที�ตำ�องเตำรียม	ค่อ	ข้่อโต้่กลับ	(Counter	attack)	เราตำ�องกะไว�

ว่า	อีกฝ่่ายหน่่�งจำะมาอยา่งไร	ร้ปการณ์จำะมาอยา่งไรแลัะอาจำจำะตีำหร่อบุกเราจุำดไหน่	จุำด

เหล่ัานั่�น่เราจำะมีทางแก�ไขอย่างไร	ตำ�องมีใน่กระเป๋าไปเพิ�มเติำมจำากสำติำปัญญา	(Wit)	ที�มี

ใน่ตำอน่นั่�น่	ที�ผู่้าน่มาเคยเอ่ยถ่ึงคำาว่า	War	of	wit	ค่อ	สำงครามใน่เชิ่งปัญญา	เชิ่งไหวพริบ 

เพราะของบางอย่างเตำรียมไปก่อน่ไม่ได�	 เหม่อน่นั่กมวยข่�น่ต่ำอย	 ท่าน่จำะบอกว่าต่ำอย

ไปให�ใช่�เท�าน่ำาไปก่อน่แลั�วตีำศ์อกตำาม	แลั�วทำาอย่างนั่�น่อย่างนี่�	เตำ�น่ตำามนั่�น่	เขียน่ไปให�

ครบ	ให�คน่นั่�น่ไปท่อง	คิดว่าคงน่อน่หงายลังมาเลัย	ภายใน่	1	ยกหร่อ	2	ยก	ตำ�องข่�น่

ไปด้บน่นั่�น่ด�วยว่า	อีกคน่หน่่�งทำาอย่างไร	เขาหนั่กช่่วงไหน่	เม่�อเป็น่อย่างนั่�น่	ไหวพริบ 

ของผู้้�ที�จำะไปประกอบกับท่าทีที�เรามีอย้่แลั�ว	 เพ่�อที�จำะไปอ่าน่ตำ�องมีอย้่เหม่อน่กัน่ว่า	

Counter	attack	เรามีอะไร	ถึ�าเราร้�ว่าเขาถึนั่ดหมัด	บางทีเราตำ�องใช่�เท�ายัน่เอาไว�อย่า

ให�ต่ำอยถ่ึงบ�าง	 นั่�น่เป็น่หลััก	 แต่ำจำริงๆ	 แลั�วเม่�อข่�น่ไป	 ค่้ต่ำอส้ำ�อาจำจำะยังไม่ใช่�หมัดก็ได�	 

เรามัวแต่ำยกเท�ายัน่ๆ	ยกเท�ายัน่	ย่น่อย้ข่าเดียว	 อีกข�างหน่่�งประเคน่ไว�	ขาที�ย่น่ก็เลัย
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หงายหลัังลังมา	นี่�ก็หมายความถ่ึงไหวพริบ	ที�จำะตำ�องข่�น่ไปด้ข�างบน่	เป็น่เร่�องของการ 

เตำรียมการที�ตำ�องเตำรียมอีกข�อหน่่�ง

กระบว่นำการเจำรจำาต่อรองจำริงๆ 
•

	 ต่ำอไปเป็น่เร่�องการต่ำอรอง	 ก็เหม่อน่การซ่ึ่�อขาย	 เป็น่การต่ำอส้ำ�กัน่จำริงๆ	 เป็น่ 

เร่�องของการต่ำอรอง	การต่ำอรองเก่อบจำะเรียกได�ว่าเป็น่ความสำามารถึเฉัพาะตัำว	ท่าน่ไป

ซ่ึ่�อของ	กับคุณพ่อคุณแม่ของท่าน่ไปซ่ึ่�อของ	อาจำจำะได�คน่ลัะราคาใน่ของอย่างเดียวกัน่	

แลัะถึ�าท่าน่ไปซ่ึ่�อของที�ท่าพระจัำน่ทร์	กับผู้้�บรรยายผู้้กเน็่กไทไปซ่ึ่�อ	ราคาก็คงผิู้ดกัน่บ�าง	

จำะไปซ่ึ่�อลัางสำาดสัำกกิโลัก็หาไม่ได�	ใน่ประเทศ์ไทยขณะนี่�มีแต่ำลัองกอง	กิโลัลัะ	20	บาท	

คงบอกผู้้�บรรยายสัำก	40	หร่อ	30	เพราะทุกคน่บอกว่าลัองกองหมด	เดี�ยวนี่�ลัางสำาด

ไม่มี	 มีแต่ำลัองกอง	ผู้มเดิน่ด้ตำรงท่าพระจัำน่ทร์มีแต่ำลัองกองทั�งนั่�น่	ลัองกองตัำ�งแต่ำ	20	

30	 40	 บาท	 70	 บาท	 วัน่นั่�น่โดน่อย่าง	 70	 บาท	พอมาชิ่ม	 20	 บาท	 ก็เหม่อน่กัน่	

เพราะเผู้อิญผู้้กเน็่กไทออกไป	

	 อย่างไรก็ดี	การต่ำอรองก็มีหลัักเหม่อน่กัน่	ไม่ใช่่ว่าอย้่ที�บุคลิักของบุคคลัอย่าง

เดียว	 หร่อลัักษณะส่ำวน่ตัำวของบุคคลัอย่างเดียว	 ใน่ขั�น่ตำ�น่การต่ำอรองตำ�องมีข�อเสำน่อ

อัน่ชั่ดแจำ�งออกไป	เขาบอกเสำน่อมาว่า	70	บาท	เสำน่อมาสำมเหตุำสำมผู้ลัไม่ร้�	เราก็ใช่�หลััก 

ใน่การประเมิน่ว่า	สิำ�งที�เขาจำวน่ๆ	จำะให�สัำกเท่าไร	ถึ�าคำาน่วณผิู้ด	ก็ถ้ึกตำ�มไป	เขาบอกว่า	

70	บาท	ความจำริงเขามีอย้ใ่น่ใจำ	20	ถึ�าต่ำอ	35	เขาก็โอ�เอ�สัำกพักหน่่�งแลั�วก็ขายมา	ก็

เสีำยฟัรีไป	15	บาท	อย่างนี่�เป็น่ตำ�น่	เพราะฉัะนั่�น่	การประเมิน่ที�จำะเป็น่การต่ำอรอง	เรา

ก็ตำ�องพยายามด้ว่า	 อัน่ไหน่เป็น่ข�อกำาหน่ดที�รับได�	 อัน่ไหน่เป็น่ข�อกำาหน่ดที�รับไม่ได�	

แต่ำโดยที�เรามีเจำตำน่าอย่างแน่่ชั่ดที�จำะแสำดงความตำกลัง	เง่�อน่ไขบางประการก็จำะตำ�องมี	

	 เง่�อน่ไขอัน่ที�หน่่�ง	 ค่อ	จะต้่องรัืกษาความ้ยื้ดหยุ่้นไว้ อย่าไปพ้ดให�มีลัักษณะ

เด็ดขาดทีเดียว	อย่างจำะต่ำอของ	ถึ�าอย่างนี่�ก็แพงอย้แ่ลั�ว	เช่่น่	เขาบอกว่า	70	บาท	เรา

บอกว่า	30	 ก็แพงแลั�ว	 เราไม่ได�บอกน่ะว่า	 เราจำะเอา	30	แต่ำเราบอกว่า	30	 ยังแพง 

อย้่เลัย	 รักษาความย่ดหยุ่น่เอาไว�	 พอเขาถึามว่าจำะเอาเท่าไหร่จำริงๆ	 บางทีเราลัด 

เหล่ัอ	18	ก็แลั�วแต่ำการประเมิน่	แลั�วแต่ำเทคนิ่คของการต่ำอรอง	บางคน่ต่ำอรองเก่งจำริงๆ	 

แกตำ่อจำน่คน่ขายรำาคาญ	 บางคน่ก็เข�ามาโดยความเมตำตำา	 ทำานั่บเศ์ษสำตำางค์ค่อยๆ	 
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นั่บๆๆ	ลั�วงขาดไป	4	บาท	 ก็ว่าเอาแค่นี่�ก็แลั�วกัน่	 ก็แลั�วแต่ำวิธีการของแต่ำลัะคน่ที�จำะ

ซ่ึ่�อขาย	การเจำรจำาก็เหม่อน่กัน่	

	 อัน่ที�สำอง	 น่อกจำากรักษาความย่ดหยุ่น่แลั�ว	 ปกติำจะต้่องหลีกเลี�ย้งการืใช้

อารืม้ณ์ การใช่�อารมณ์จำะใช่�เหม่อน่กัน่ใน่บางครั�ง	แต่ำใช่�โดยเจำตำน่า	เพราะฉัะนั่�น่	ผู้้�ขาย 

บางทีเขายั�วโทสำะเรา	 ปลุักอารมณ์ของเรา	 จำะขายของชิ่�น่นี่�พอท่าน่เดิน่เข�าไป	 เขาก็ 

บอกว่าจำะเอาหร่อ	แพงน่ะเนี่�ย	ท่าน่ฮ่ึดทีเดียวว่าเอ๊ะ	เห็น่ฉััน่เป็น่อย่างไรใน่เร่�องรายได�	

นั่�น่เป็น่การที�เขา	Play-up	อารมณ์ของท่าน่	ใน่บางครั�งการใช่�อารมณ์ได�ผู้ลัเหม่อน่กัน่	

แต่ำก็ใน่บางครั�งเท่านั่�น่	ใน่การเจำรจำาทางการท้ตำ	เช่่น่	บางทีเราไม่โกรธเท่าไหร่เร่�องนี่�	

เราทำาเป็น่โกรธ	เพ่�อให�เขากลััวว่า	เราจำะ	Break	off	หมายความว่าจำะเลิักก็ดี	เหล่ัานี่�	

โดยหลัักแลั�วจำะตำ�องหลีักเลีั�ยงการใช่�อารมณ์	ที�หลีักเลีั�ยงการใช่�อารมณ์	เพราะเหตุำว่า

เราจำะได�คิด	 ค่อ	 อย่ามีอารมณ์จำริงเพ่�อจำะได�คิดอย่างเยอ่กเย็น่ว่า	 อะไรค่อประโยช่น์่	

ประโยช่น์่ของประเทศ์ไม่ใช่่ประโยช่น์่ส่ำวน่ตัำวของผู้้�พ้ดว่า	เขาบอกว่า	คน่นี่�เป็น่คน่เก่ง

หร่อไม่เก่ง	 ประโยช่น์่นั่�น่จำะตำ�องน่่กอย้่เสำมอว่าเป็น่ประโยช่น์่ของประเทศ์โดยความ

สุำจำริตำ	คิดอย่างเยอ่กเย็น่	คิดอย่างใจำเย็น่	ซ่ึ่�งอัน่นี่�เป็น่เง่�อน่ไขใน่ลัักษณะของการต่ำอรอง	

ทีนี่�การต่ำอรองก็มีเทคนิ่คเฉัพาะ	แลั�วแต่ำเหตุำผู้ลัที�จำะอ�าง	อย่างเช่่น่ที�ได�ยกมาอ�างว่ามี

สำตำางคม์าแค่นี่�	แม่ให�มาแค่นี่�	หร่อภรรยาให�มาแค่นี่�	ถึ�าไมไ่ด�ก็ไม่ซ่ึ่�อ	อยากจำะได�เหม่อน่

กัน่	ไม่ขายแลั�วแตำห่ร่อมีเหตุำผู้ลัอ่�น่อีกเหม่อน่กัน่	แลั�วแต่ำที�จำะหาวธีิอยา่งไรเปน็่ข�อๆ	ไป

การสร้ปผลการเจำรจำา 
•

	 จำากการต่ำอรองก็มาถ่ึงเร่�องสำรุปผู้ลัการเจำรจำา	 เวลัาพ้ดกัน่ไปบางทีเป็น่ชั่�วโมง	

บางทีเป็น่เด่อน่	บางทีเป็น่ปี	บางทีหลัายๆ	ปี	เวลัาลังผู้ลัออกมา	บางทีก็ล่ัมเล่ัอน่กัน่

ไปแลั�ว	ค่อ	ที�ว่าๆ	กัน่มาแลั�ว	คน่หน่่�งก็บอกว่า	ที�อีกฝ่่ายพ้ดเม่�อวัน่ก่อน่	ตำกลังกัน่แลั�ว

ว่าอย่างนี่�	อีกฝ่่ายก็ล่ัมไปแลั�ว	หร่อถึ�อยคำาฝ่่ายหน่่�งเปลีั�ยน่สัำกหน่่อย	เช่่น่	ท่าน่บอกว่า

เป็น่ห่วง	ผู้้�บรรยายบิดเบ่อน่บอกว่า	เม่�อวัน่ก่อน่ท่าน่พ้ดว่าวิตำก	ซ่ึ่�งเป็น่ห่วงกับวิตำกไม่

เหม่อน่กัน่	เป็น่ห่วงนี่�อาจำจำะเบากว่า	วิตำกอาจำจำะหน่กักว่า	อาจำบิดเบ่อน่ถึ�อยคำาได�อะไร

อีกได�	เพราะฉัะนั่�น่	บางทีเจำรจำาเสำร็จำแลั�วจำะตำ�องมาสำรุปปัญหากัน่อีก	ที�ว่าไว�นั่�น่อยา่งนี่�	 

ใช่่ไหม	ถึ�าข�อไหน่ที�ตำกลังกัน่ได�	จำะตำ�องมัดกัน่	เช่่น่	เขียน่ให�แน่่ชั่ดลังไป	หร่อตำกลังกัน่
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ให�แน่่ชั่ดลังไป	 เพราะฉัะนั่�น่	 ถึ�อยคำาภาษาที�แม่น่ยำาตำรงกับเจำตำน่าที�ตำกลังนี่�เป็น่เร่�อง

สำำาคัญมาก	จำะตำ�องชั่�งให�ถ้ึกว่าอะไรเป็น่อะไร	

	 บางทีคน่ไทยเราไม่ค่อยพินิ่จำพิจำารณาว่า	 คำาเหล่ัานั่�น่แตำกต่ำางกัน่อย่างไร	 ยก

ตัำวอย่างคำาพ่�น่ๆ	ที�สุำด	เช่่น่	ทิ�ม	แทง	แยง	คำาต่ำางอย่างไร	ทุกคน่ฟัังพอร้�เร่�อง	แต่ำพอ

นิ่ยามลังไป	ทิ�มนี่�ของตำ�องท่้ๆ	หน่่อย	อีกอัน่หน่่�งตำ�องมีแรงต่ำอตำ�าน่แลั�วตำะบัน่กัน่เข�าไป	

แทงหมายความถ่ึงว่าอาวุธที�ใช่�ตำ�องแหลัมถ่ึงแทงได�	ถึ�าอาวุธท่้เขาไม่เรียกว่าแทง	แยง

หมายถ่ึงของมร้ีอย้แ่ลั�ว	แลั�วคุณก็ใส่ำเข�าไปเหม่อน่เข็ม	เหล่ัานี่�ถึ�าคำาอยา่งนี่�	เป็น่ตำ�น่	ตำ�อง

เข�าใจำความหมายของคำาล่ักซ่ึ่�ง	ไม่ว่าจำะเป็น่ภาษาฝ่รั�ง	หร่อภาษาไทย	

	 เพราะฉัะนั่�น่	 เวลัาเริ�มฝึ่ก	 จำะตำ�องฝึ่กถ่ึงความแม่น่ยำาของภาษาที�จำะตำ�องใช่�	

แต่ำถึ�าหากข�อไหน่ที�ตำกลังกัน่ไม่ได�	 หร่อตำ�องการที�จำะทิ�งไว�เป็น่ข�อที�จำะตีำความต่ำอไป	

เพ่�อผู้ลัประโยช่น์่ของเราเองก็ดี	ตำกลังกัน่ไม่ได�ก็ดี	ใช่�คำากำากวม	คำากำากวมมีเยอะแยะ	

เช่่น่	 เราปร่กษาหาร่อใน่เร่�องที�มีผู้ลัประโยช่น์่ร่วมกัน่	 แถึลังอย่างนี่�	 ท่าน่ไม่ร้�ว่าเร่�อง

อะไร	 เขาถึามว่า	 ท่าน่พ้ดอะไรมาบ�าง	 ท่าน่ว่าได�พ้ดใน่เร่�องที�มีผู้ลัประโยช่น์่ร่วมกัน่	

อยา่งนี่�เป็น่การใช่�คำาที�กำากวมออกไป	ฉัะนั่�น่	การใช่�ถึ�อยคำาที�แม่น่ยำาก็ดี	โดยคลุัมเคร่อ

ก็ดี	 จำะตำ�องใช่�โดยเจำตำน่า	จำะเห็น่ว่า	การเจำรจำาทุกครั�งจำะปรากฏิผู้ลัออกมาใน่ร้ปของ

แถึลังการณ์	ใน่ร้ปของเอกสำาร	ใน่ร้ปของสำน่ธิสัำญญา	ใน่ร้ปของความตำกลังอย่างหน่่�ง

อยา่งใด	ความแม่น่ยำาแลัะความถ้ึกตำ�องของภาษาตำรงตำามเจำตำน่า	ส่ำวน่จำะให�คลุัมเคร่อ

หร่อจำะให�ชั่ดแจำ�ง	เป็น่เทคนิ่คที�สำำาคัญ	เป็น่ประเด็น่ที�สำำาคัญของการเจำรจำา	

	 เท่าที�กล่ัาวมาทั�งหมดจำะเห็น่ได�ว่า	 การเจำรจำาไม่ใช่่เร่�องง่ายทีเดียว	 ไม่ใช่่การ

พ้ดจำากัน่ธรรมดา	ไม่ใช่่การโตำ�เถีึยงกัน่เพ่�อเฮึฮึา	หร่อฟัังว่าใครมีคารมเผ็ู้ดร�อน่มากกว่า

กัน่	ไม่ใช่่การเอาแพ�เอาช่น่ะ	แต่ำเป็น่การหวังผู้ลัที�จำะให�เกิดข่�น่	แลัะผู้ลัอัน่นั่�น่กลัับไป 

ส่้ำจุำดเดิม	 ค่อ	 เดิมพัน่	 ซ่ึ่�งหมายถึ่งประโยช่น์่ของประเทศ์เรา	 พลัาดก็ค่อการพลัาด

ประโยช่น์่ของประเทศ์	 เพราะฉัะนั่�น่	 การเจำรจำาจ่ำงเป็น่อย่างที�ได�กล่ัาวไว�ว่าเป็น่หัวใจำ

ของการท้ตำ	



การทููตและการระหว่่างประเทูศ236

การุทููตในองค์การุ 
รุะหว่่างปรุะเทูศ์

11

บรรยายวัน่ที�	11	ธัน่วาคม	2529
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	 การท้ตำที�ดำาเนิ่น่อย้ใ่น่องค์การระหว่างประเทศ์มีลัักษณะพิเศ์ษเฉัพาะ	ซ่ึ่�งบาง

ส่ำวน่ก็คลั�ายคล่ังกับการท้ตำปกติำที�ดำาเนิ่น่น่อกองค์การระหว่างประเทศ์	แต่ำใน่องค์การ

ระหว่างประเทศ์นั่�น่มีวิธีการ	มีลัักษณะ	แลัะมีกระบวน่การซ่ึ่�งแตำกต่ำางไปจำากการท้ตำ 

ปกติำอย้ห่ลัายประการ	จ่ำงเห็น่ว่าเป็น่การสำมควรที�การศ่์กษาเกี�ยวกับการท้ตำนั่�น่	ควรจำะ

ได�ทราบถ่ึงลัักษณะพิเศ์ษเฉัพาะของการท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์นี่�ด�วย	เฉัพาะ

อย่างยิ�งใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	 ได�มีองค์การระหว่างประเทศ์อย่างแพร่หลัาย	 แลัะใน่หลัาย

ลัักษณะที�มีวัตำถุึประสำงค์ต่ำางๆ	กัน่	มีทั�งองค์การ	ที�เป็น่องค์การระหว่างประเทศ์สำากลั	

หมายความว่ามีสำมาช่ิกที�ประกอบด�วยรัฐเก่อบทุกรัฐ	 แลัะมีองค์การส่ำวน่ภ้มิภาคที�มี

สำมาชิ่กเป็น่ประเทศ์ใน่ภ้มิภาคหน่่�งๆ	โดยเฉัพาะเหตุำที�มีองค์การระหว่างประเทศ์เป็น่

การุทููตในองค์การุ 
รุะหว่่างปรุะเทูศ์
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เพราะใน่โลักปจัำจุำบัน่นี่�ได�พ่�งพาอาศั์ยกัน่มากข่�น่	ติำดต่ำอกัน่มากข่�น่	มีกิจำการหลัายด�าน่

ที�ประเทศ์ๆ	เดียวไม่สำามารถึดำาเนิ่น่ไปได�	ตำ�องอาศั์ยความร่วมม่อจำากประเทศ์อ่�น่	เพ่�อ

ที�จำะให�บรรลุัผู้ลัใน่เร่�องนั่�น่ๆ	

		 องค์การระหว่างประเทศ์นั่�น่เกิดขั�น่มาน่าน่แลั�ว	ก่อน่สำงครามโลักครั�งที�	1	ก็มี

บ�างแลั�ว	แต่ำมาแพร่หลัายจำริงๆ	เม่�อหลัังสำงครามโลักครั�งที�	2	องค์การระหว่างประเทศ์

ใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	 มีทั�งที�เป็น่องค์การระหว่างประเทศ์ที�มีวัตำถุึประสำงค์ใน่ทางการเม่อง	 

มีองค์การระหว่างประเทศ์ที�มีวัตำถุึประสำงค์ใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	 ใน่ทางทหารก็มี	 ใน่ทาง

เทคนิ่คก็มี	 แลัะใน่การบริหารงาน่ก็มี	 เกี�ยวกับเร่�ององค์การระหว่างประเทศ์ใน่ทาง 

การเม่อง	ทางเศ์รษฐกจิำ	แลัะทางทหาร	รวมทั�งใน่แง่เทคนิ่คสำามารถึจำะด้ลัักษณะได�ง่าย	

แต่ำองค์การฝ่่ายบริหารนั่�น่	 ซ่ึ่�งความจำริงก็เป็น่องค์การระหว่างประเทศ์ใน่ทางเทคนิ่ค

อยา่งหน่่�ง	เช่่น่	องค์การไปรษณยีส์ำากลั	เป็น่ตำ�น่	เป็น่องคก์ารระหว่างประเทศ์ที�เกี�ยวกับ 

การบริหารงาน่ด�าน่ไปรษณีย์	หร่อการโทรคมน่าคมต่ำางๆ	เหล่ัานี่�

	 น่อกจำากนี่�ใน่องค์การระหว่างประเทศ์	 ถึ�าเราพิจำารณาถ่ึงระดับของอำาน่าจำ

หน่�าที�ขององคก์ารระหวา่งประเทศ์	เราอาจำจำะแบง่ออกได�เป็น่องค์การระหวา่งประเทศ์

ที�มีอำาน่าจำหร่อได�รับมอบอำาน่าจำเหน่่อรัฐ	(Supra-national	Organization)	องค์การ

ที�มีอำาน่าจำเหน่่อรัฐ	ใน่ขณะนี่�มีไม่มาก	ที�เห็น่ได�ชั่ดที�สุำด	ค่อ	ประช่าคมยุโรป	องค์การ

ที�มีอำาน่าจำเหน่่อรัฐ	หมายความว่าคำาวินิ่จำฉััยหร่อข�อมติำที�องค์การระหว่างประเทศ์ลัง

ไปประการใด	 รัฐสำมาชิ่กได�ผู้้กพัน่ไว�ล่ัวงหน่�าว่าจำะปฏิิบัติำตำามนั่�น่อย่างเคร่งครัด	 แม�

ใน่เร่�องที�ตำน่เองไม่เห็น่ด�วย	 ถึ�ามีมติำออกมาแลั�วก็เป็น่อัน่ว่า	 องค์การที�มีอำาน่าจำเหน่่อ

รัฐนั่�น่มีอำาน่าจำออกกฎเกณฑ์์	แลัะรัฐซ่ึ่�งเป็น่สำมาชิ่กจำำาเป็น่ตำ�องปฏิิบัติำตำาม	

	 ใน่อีกระดับหน่่�งก็มีองค์การระหว่างประเทศ์ที�เป็น่องค์การระหว่างประเทศ์

ระดับปกติำ	ขอเน่�น่คำาว่า	“ระหว่างประเทศ์”	ทั�งนี่�มีความหมายว่า	ประเทศ์นั่�น่ยังคง

รักษาอธิปไตำยแลัะอำาน่าจำใน่การตำัดสิำน่ใจำของตำน่เอง	 การเข�าร่วมใน่องค์การระหว่าง

ประเทศ์นั่�น่	 แม�จำะมีพัน่ธกรณีแต่ำก็ยังตำ�องอาศ์ัยความยิน่ยอมของรัฐที�เป็น่สำมาช่ิก

เป็น่ส่ำวน่ใหญ่	 องค์การระหว่างประเทศ์ที�มีอย่้ขณะนี่�	 ส่ำวน่ใหญ่เป็น่องค์การระหว่าง

ประเทศ์ธรรมดาปกติำ	ไม่ใช่่	Supra-national	International	Organization	นี่�รวมถ่ึง 

องค์การสำหประช่าช่าติำที�เป็น่องค์การระหว่างประเทศ์ที�สำำาคัญที�สุำดด�วย	น่อกจำากนั่�น่

ก็มีองค์การระหว่างประเทศ์	ที�เรียกว่าองค์การระหว่างประเทศ์ที�มิใช่่ของรัฐบาลั	ค่อ	
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สำมาชิ่กขององค์การระหว่างประเทศ์แบบนี่�ไม่ใช่่รัฐ	 แต่ำอาจำจำะเป็น่กลุ่ัมผู้ลัประโยช่น์่

หร่อกลุ่ัมอาชี่พ	หร่อกลุ่ัมวิช่าการ	กลุ่ัมใน่ทางเทคนิ่คต่ำางๆ	ที�มีการจัำดตัำ�งเป็น่องค์การ

ข่�น่ใน่ระดับเอกช่น่	เรียกว่าเป็น่องค์การเอกช่น่	หร่อองค์การที�มิใช่่ของรัฐบาลั	นี่�ก็เป็น่

อีกระดับหน่่�ง

ลักษณ์ะทูั�ว่ๆ ไปในำองคำ์การระหว่่างประเทูศ 
•

	 จำริงอย้ว่่า	องค์การระหว่างประเทศ์มีสำภาพเป็น่นิ่ติำบุคคลัตำามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ์	หมายความว่าองค์การระหว่างประเทศ์สำามารถึที�จำะมีสิำทธิแลัะหน่�าที�ใน่ตัำว

ของตัำวเองได�ต่ำางหากจำากรัฐสำมาชิ่ก	เป็น่เสำม่อน่หน่่�งนิ่ติำบุคคลัใน่กฎหมายภายใน่	ซ่ึ่�ง

มีนิ่ติำสำภาพต่ำางหาก	เป็น่อิสำระจำากสำภาพบุคคลัของผู้้�ถ่ึอหุ�น่ใน่บริษัทอยา่งนี่�เป็น่ตำ�น่	แต่ำ

ทั�งๆ	ที�องค์การระหว่างประเทศ์	จำะมีสำภาพนิ่ติำบุคคลัของตัำวเองโดยที�สำมาชิ่กประกอบ

ด�วยรัฐ	ฉัะนั่�น่	การแสำดงทา่ทีการแสำดงความคดิเห็น่	จำะยอมรบัหร่อไม่ยอมรบัใน่เร่�อง

ใดนั่�น่	แต่ำลัะประเทศ์ก็ยด่ถ่ึอผู้ลัประโยช่น์่แห่งช่าติำของตำน่เป็น่หลัักใน่การที�จำะอ�างสิำทธิ

หร่อใน่การปฏิิบัติำตำามพัน่ธกรณี	เม่�อย่ดถ่ึอประโยช่น์่แห่งช่าติำเป็น่หลัักเช่่น่นี่�	การท้ตำ

ก็เข�ามาเกี�ยวข�องด�วย	โดยเข�ามาใน่ลัักษณะที�มีความสำำาคัญอย่างมาก	เพราะเหตุำแลัะ

ผู้ลัที�จำะปรากฏิออกมาจำากการปฏิิบัติำงาน่องค์การระหว่างประเทศ์นั่�น่จำะเป็น่ประการ

ใด	ข่�น่อย้่กับการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำของรัฐสำมาชิ่กเป็น่สำำาคัญ	

	 ใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่	 มีกลัวิธีการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำของรัฐ

สำมาชิ่กเป็น่สำำาคัญ	 มีกลัวิธีหร่อที�เรียกว่า	“ยุทธศ์าสำตำร์”	 (Strategy)	 ว่าจำะดำาเนิ่น่ใน่

แน่วใด	 แลั�วก็มีการดำาเนิ่น่ยุทธวิธี	 (Tactics)	 ค่อ	 ใน่สำถึาน่ะอย่างหน่่�ง	 ใน่กาลัเวลัา

อัน่หน่่�ง	ใน่จัำงหวะเวลัาอัน่หน่่�ง	ควรจำะเล่ัอกดำาเนิ่น่การกับใคร	อย่างไร	เพราะฉัะนั่�น่	

ลัักษณะของการท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์ใน่ขั�น่ตำ�น่นั่�น่	จ่ำงมีลัักษณะคลั�ายการท้ตำ

ธรรมดา	 หมายความว่ามีการใช่�เทคนิ่คแลัะกระบวน่การเช่่น่เดียวกับการท้ตำธรรมดา	

แต่ำลัักษณะที�พิเศ์ษออกไป	ค่อ	ใน่องค์การระหว่างประเทศ์นั่�น่	เป็น่การท้ตำโดยเปิดเผู้ย	

“การท้ตำเปิด”	 (Open	 diplomacy)	 หมายความว่าทุกคน่มีโอกาสำที�จำะรับทราบได�	 

เม่�อเป็น่อยา่งนั่�น่	การท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์จ่ำงไม่ใช่่มุ่งหมายเฉัพาะเป้าหมาย

ใน่องค์การระหว่างประเทศ์เองเท่านั่�น่	 แต่ำมุ่งหมายที�จำะให�บุคคลัภายน่อกได�ทราบ
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ถ่ึงท่าทีต่ำางๆ	 ด�วย	 บุคคลัภายน่อกอาจำจำะเป็น่บุคคลัที�ไม่ได�มานั่�งประชุ่มอย้่เหม่อน่

ประช่าช่น่ธรรมดา	 สำ่�อมวลัช่น่ก็มีโอกาสำที�จำะรับร้�การปฏิิบัติำงาน่ใน่องค์การระหว่าง

ประเทศ์ได�

	 น่อกจำากนั่�น่	การปฏิิบัติำงาน่ใน่องค์การระหว่างประเทศ์	บางทีก็มุ่งหมายที�จำะ

ให�คน่ใน่ประเทศ์ของตำน่เองได�รับทราบท่าทีด�วย	 ลัักษณะของการท้ตำเปิดเช่่น่นี่�	 จ่ำงมี

แง่มุมของการประช่าสัำมพัน่ธ์เข�ามาอย้่ด�วยใน่ตัำว	 หมายความว่าน่อกจำากเป็น่การท้ตำ

แลั�ว	 มีแง่มุมเป็น่การประช่าสัำมพัน่ธ์เพ่�อที�จำะให�การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่เป็น่ส่ำ�อ

ไปยังภายน่อกองค์การ	แลัะเป็น่ส่ำ�อกลัับมายังประเทศ์ของตำน่	 เม่�อเป็น่เช่่น่นี่�	 จ่ำงตำ�อง

เข�าใจำใน่เบ่�องตำ�น่ว่า	 ท่าทีต่ำางๆ	 หร่อข�อคารมต่ำางๆ	 ที�ดำาเนิ่น่กัน่ใน่องค์การระหว่าง

ประเทศ์	 อาจำจำะมีความมุ่งหมายเพ่�อผู้ลัใน่องค์การระหว่างประเทศ์นั่�น่เองก็ได�	 เพ่�อ

ผู้ลัภายน่อกก็ได�	 หร่อเพ่�อผู้ลัภายใน่ประเทศ์ของตำน่ก็ได�	 การที�จำะทราบว่า	 เม่�อไหร่	

หร่อประเทศ์ใดดำาเนิ่น่การทางการท้ตำเช่่น่นั่�น่ใน่องค์การระหว่างประทศ์	 เพ่�อหวังผู้ลั 

อยา่งไรนั่�น่	ไม่มีบรรทัดฐาน่ที�จำะกำาหน่ดลังไปเป็น่ข�อสัำงเกตำตำายตัำว	แต่ำข่�น่อย้กั่บการด้

พฤติำการณ์ของประเทศ์นั่�น่ๆ	แลัะการแถึลังท่าทีของประเทศ์นั่�น่ๆ	

	 สิำ�งที�ตำ�องพิจำารณาต่ำอไป	ค่อ	กฎเกณฑ์์ของการท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์	

องค์การระหว่างประเทศ์	เม่�อมีลัักษณะเป็น่การท้ตำเปิดดังกล่ัาวแลั�ว	ก็มลัีักษณะคลั�ายๆ	 

กับการท้ตำแบบสำภาด�วยใน่ขณะเดียวกัน่	 ค่อ	 คลั�ายๆ	 กับเป็น่	 Parliamentary	 

diplomacy	เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	ก็มีลัักษณะต่ำางหากของตำน่เองออกไปใน่แง่ที�ว่า	คลั�ายๆ	 

กับว่าเป็น่พรรคเป็น่พวกใน่ทางการเม่องเกิดข่�น่	 พรรคพวกใน่ทางการเม่องนี่�อาจำจำะ

เกิดข่�น่	 โดยการถ่ึอเอาอุดมการณ์เป็น่บรรทัดฐาน่	 เช่่น่	 กลุ่ัมประเทศ์แบ่งออกเป็น่ 

ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	กลุ่ัมประเทศ์อาหรับ	หร่อกลุ่ัมประเทศ์เอเชี่ย	แอฟัริกา	กลุ่ัมประเทศ์

อาเซีึ่ยน่	 เป็น่ตำ�น่	 มีการแบ่งกลุ่ัมเป็น่พรรคเป็น่พวกออกมาตำามอุดมการณ์ก็เป็น่ได�	

หร่อเพ่�อผู้ลัประโยช่น์่ร่วมกัน่ก็เป็น่ไปได�	 เช่่น่	 การท้ตำระหว่างประเทศ์ที�ไร�ฝั่�งทะเลั

กับประเทศ์ที�เป็น่ทางผู้่าน่ของประเทศ์ไร�ฝั่�งทะเลั	 อัน่นี่�ก็ใช่�กฎเกณฑ์์ทางภ้มิศ์าสำตำร์

มาแบ่ง	 หร่อใน่การประชุ่มทางเศ์รษฐกิจำก็มีการแบ่งเป็น่กลุ่ัมประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�ว

กับกลุ่ัมประเทศ์กำาลัังพัฒน่า	 ที�เรียกกัน่ว่ากลุ่ัมเหน่่อกับกลุ่ัมใตำ�	 เป็น่ตำ�น่	 การจัำดแบ่ง

แยกออกเป็น่กลุ่ัมๆ	 นี่�	 ก็มีลัักษณะคลั�ายกับการแบ่งเป็น่พรรคการเม่อง	 แต่ำแทน่ที�

จำะมีบรรทัดฐาน่อัน่เดียว	 ก็อาจำเป็น่บรรทัดฐาน่ใน่ทางอุดมการณ์	 บรรทัดฐาน่ทาง 
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ผู้ลัประโยช่น์่	หร่อบรรทัดฐาน่ทางภ้มิศ์าสำตำร์

	 น่อกจำากจำะมีปรากฏิการณ์ใน่การตัำ�งกลุ่ัมเป็น่พรรคพวกแลั�ว	การท้ตำระหว่าง

ประเทศ์ยงัมีสำาระสำำาคัญอย้ที่�การอภิปราย	อย้ที่�การออกเสีำยงลังคะแน่น่	แลัะการวิ�งเตำ�น่ 

	(Lobby)	เพ่�อหาเสีำยงสำนั่บสำนุ่น่	ลัักษณะก็คลั�ายๆ	มาทางร้ปแบบรัฐสำภา	ใน่องค์การ

ระหว่างประเทศ์ทุกองค์การนั่�น่	จำะมีสำน่ธิสัำญญาฉับับหน่่�งเป็น่สำน่ธิสัำญญาแม่บท	อยา่ง

ขององค์การสำหประช่าช่าติำก็เรียกว่ากฎบัตำรสำหประช่าช่าติำ	 ใน่บางครั�งสำน่ธิสัำญญา 

อัน่เป็น่แม่บทเสำม่อน่หน่่�งรัฐธรรมน้่ญนั่�น่ก็เรียกว่าธรรมน้่ญ	(Statute)	ก็มี	เหล่ัานี่�เป็น่

ช่่�อที�เรียกแตำกตำา่งกัน่ไปแลั�วแตำค่วามน่ยิม	ไม่มีกฎเกณฑ์์ตำายตัำว	ใน่สำมัยสัำน่นิ่บาตำช่าตำิ

ซ่ึ่�งเป็น่องค์การระหว่างประเทศ์ที�มีอย้่ก่อน่องค์การสำหประช่าช่าติำ	 แลั�วสำลัายตัำวไป

เม่�อเกิดสำงครามโลักครั�งที�	2	นั่�น่	สำน่ธิสัำญญาอัน่เป็น่แม่บทเรียกว่าสำน่ธิสัำญญา	(Pact)	

	 ที�กล่ัาวมานี่�ก็เป็น่การยำ�าว่า	องค์การระหว่างประเทศ์จำะมีสำน่ธิสัำญญาหลัักอัน่

หน่่�ง	ค่อ	สำน่ธิสัำญญาอัน่เป็น่แม่บทจำะเรียกว่ากฎบัตำร	ธรรมน้่ญ	หร่อสำน่ธิสัำญญา	หร่อ

จำะเรียกใน่ร้ปแบบอ่�น่	ลั�วน่หมายถ่ึงว่าเป็น่สำน่ธิสัำญญาแม่บท	การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ 

ใน่องค์การระหว่างประเทศ์นั่�น่	 เบ่�องตำ�น่นี่�จำำาเป็น่อย่างยิ�งที�จำะตำ�องเข�าใจำแลัะศ่์กษา

ให�ถ่ึองแท�ถ่ึงแง่มุม	 แลัะความหมายของกฎบัตำรให�แน่่ชั่ด	 เพราะใน่กฎบัตำรหร่อ 

สำน่ธสัิำญญาอัน่เปน็่แม่บทนั่�น่	โดยปกตำแิลั�วจำะแถึลังถึง่วัตำถุึประสำงค	์หร่อความมุ่งหมาย	

แลัะหลัักการว่ามีอย่้อย่างไร	 จำะกำาหน่ดว่าสำมาชิ่กนั่�น่จำะประกอบข่�น่โดยใครเข�าเป็น่

สำมาช่กิได�อยา่งไร	มสิีำทธิแลัะหน่�าที�อย่างไร	องค์กรต่ำางๆ	ขององคก์ารระหวา่งประเทศ์

มีองค์กรอะไรบ�าง	มีกี�องค์กร	แต่ำลัะองค์กรทำาหน่�าที�อะไรบ�าง	ฉัะนั่�น่	การดำาเนิ่น่การ

ทางการท้ตำนั่�น่จำำาเป็น่ตำ�องเข�าใจำอย่างถ่ึองแท�ถ่ึงความหมายแลัะกฎเกณฑ์์ที�ปรากฏิ 

อย้่ใน่สำน่ธิสัำญญาแม่บทนั่�น่

	 น่อกจำากสำน่ธิสัำญญาแม่บทแลั�ว	มีอย้อ่กีอัน่หน่่�ง	ที�จำำาเป็น่มากใน่การดำาเนิ่น่การ

ทางการท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์	 ค่อ	 การเข�าใจำถ่ึงระเบียบข�อบังคับที�เรียกว่า 

กฎเกณฑ์์แลัะกระบวน่การ	(Substantive	law)	อัน่นี่�ก็ทำาน่องเดยีวกับกฎหมายภายใน่

ประเทศ์	เรามีกฎหมายที�ว่าด�วยเน่่�อหาเป็น่กฎหมายแพ่ง	กฎหมายอาญา	เป็น่ตำ�น่	ใน่

ขณะเดียวกัน่ก็มีกฎหมายว่าด�วยกระบวน่การ	 หมายความถ่ึงข�อบังคับที�จำะปฏิิบัติำใช่�

กฎหมายแพ่งหร่อกฎหมายอาญานั่�น่	 ที�เรียกว่ากฎหมายวิธีพิจำารณาความแพ่ง	 หร่อ

กฎหมายวิธีพิจำารณาความอาญา	 ใน่การประชุ่มทุกแห่งที�เป็น่ร้ปแบบของรัฐสำภานั่�น่	
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เราด้โดยเปรียบเทียบลัักษณะของสำภาที�เป็น่อย้ภ่ายใน่ประเทศ์นั่�น่	การดำาเนิ่น่งาน่ใน่

รัฐสำภาตำ�องย่ดถ่ึอกฎเกณฑ์์ตำามรัฐธรรมน้่ญเป็น่หลัักใหญ่	 แต่ำน่อกจำากกฎเกณฑ์์แลั�ว

รัฐสำภาก็มีระเบียบข�อบังคับการประชุ่ม	สำภาผู้้�แทน่ราษฎรก็มีระเบียบข�อบังคับของตำน่	

วุฒิสำภากมี็ระเบียบข�อบังคับของตำน่	สำมาช่กิที�จำะปฏิิบัติำงาน่ได�ดีใน่ฐาน่ะสำมาช่กิผู้้�แทน่

ราษฎรหร่อวุฒิสำมาช่ิก	 จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องเข�าใจำอย่างถ่ึองแท�ถ่ึงเน่่�อหาของรัฐธรรมน้่ญ	

แลัะใน่ขณะเดียวกัน่ก็ตำ�องเข�าใจำถ่ึงกฎเกณฑ์์ที�ปรากฏิอย้ใ่น่ระเบียบข�อบังคับ	 ใน่การ

ท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์นี่�ก็เช่่น่กัน่

	 การท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์นี่�	 ถึ�าพิจำารณาด้จำะเห็น่ว่ามีทั�งที�เรามอง

เห็น่อย่างชั่ดแจำ�ง	 ค่อ	 การอภิปรายหร่อการถึกแถึลังอย่างเปิดเผู้ยขององค์การนั่�น่	

แลัะมีอีกสำองร้ปแบบที�คน่ภายน่อกมองกัน่ไม่เห็น่	ค่อ	การท้ตำตำามระเบียง	(Corridor	

diplomacy)	กบัการท้ตำเชิ่งขน่าน่	(Parallel	diplomacy)	ซ่ึ่�งเคยพ้ดถ่ึงกัน่มาแลั�วครั�ง

หน่่�ง	จำะขอพ้ดถ่ึงการท้ตำแบบหลัังก่อน่

 การืท้ต่เชิงข่นาน	ใน่การประชุ่มระหว่างประเทศ์แต่ำลัะครั�งนั่�น่	โดยปกติำแลั�ว	

จำะมีบุคคลัสำำาคัญอย่างน่�อยที�สุำดก็เป็น่ผู้้�แทน่ของรัฐบาลั	ไปประชุ่มใน่องค์การระหว่าง

ประเทศ์	เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	การพบปะระหว่างบุคคลัสำำาคัญนั่�น่	ไม่ใช่่พบกัน่ใน่ที�ประชุ่ม

เฉัยๆ	 บางครั�งก็ถ่ึอโอกาสำพบกัน่น่อกที�ประชุ่ม	 ไปพ้ดกัน่ใน่เร่�องที�ไม่ได�เกี�ยวกับการ

ประชุ่มนั่�น่	อาจำพ้ดกัน่ถ่ึงเร่�องอ่�น่ๆ	อาจำเป็น่เร่�องความสัำมพัน่ธ์ระหว่างสำองประเทศ์ที�

เป็น่ปัญหากัน่ก็ได�	อาจำเป็น่เร่�องที�เกี�ยวกับภ้มิภาค	หร่ออาจำจำะเป็น่เร่�องทั�วๆ	ไป	อาจำ

เป็น่เร่�องที�เกี�ยวกับผู้ลัประโยช่น์่ทั�วๆ	 ไปไม่เกี�ยวกับการประชุ่มโดยตำรง	 อัน่นี่�สำำาคัญ

มากใน่การดำาเน่นิ่การทางการท้ตำระหวา่งประเทศ์	เป็น่การดำาเน่นิ่การทางการท้ตำเชิ่ง

ขน่าน่	

	 ยกตัำวอย่างเช่่น่	ใน่ขณะที�เราไปประชุ่มใน่องค์การสำหประช่าช่าติำครั�งที�แลั�ว	ได�

มีการพบปะกัน่น่อกที�ประชุ่ม	 ระหว่างรัฐมน่ตำรีว่าการกระทรวงการต่ำางประเทศ์ไทย

กับรัฐมน่ตำรีช่่วยว่าการกระทรวงการต่ำางประเทศ์ของลัาว	 เม่�อปลัายเด่อน่กัน่ยายน่	

2529	 แลัะเจำรจำาทางการท้ตำกัน่	 อัน่ทำาให�ร่�อฟืั�น่แลัะปรับความสัำมพัน่ธ์กับลัาว	 แลัะ

ส่ำงคณะผู้้�แทน่ไปเย่อน่	 นี่�เป็น่ตัำวอย่างที�แสำดงให�เห็น่ว่า	 ความจำริงไม่ได�เกี�ยวกับการ

ประชุ่มสำหประช่าช่าติำ	 แต่ำเป็น่การใช่�โอกาสำที�มีการประชุ่มสำหประช่าช่าติำนั่�น่พบปะ

แลัะเจำรจำากับบุคคลัสำำาคัญของประเทศ์อ่�น่	
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	 ใน่การประชุ่มองค์การระหว่างประเทศ์แต่ำลัะครั�งนั่�น่	 การท้ตำใน่เชิ่งขน่าน่

นี่�มีอย้่อย่างมากทีเดียว	 เช่่น่	 การประชุ่มครั�งที�แลั�วนี่�	 ท่าน่รัฐมน่ตำรีว่าการกระทรวง

การต่ำางประเทศ์ของเราก็ได�ไปพบปะกับบุคคลัอ่�น่	 เจำรจำากับบุคคลัอ่�น่น่อกเร่�องที�ไป

ทำาการประชุ่มนั่�น่กว่า	10	ประเทศ์	ที�ว่าเป็น่โอกาสำอัน่ดีนั่�น่	ไม่ใช่่ประเทศ์เดียวที�เรา

อยากเจำรจำาด�วย	แต่ำมีประเทศ์อ่�น่อีกหลัายประเทศ์ที�ชุ่มนุ่มกัน่อย้ที่�นั่�น่	ใน่บางครั�งมีถ่ึง

ระดับน่ายกรัฐมน่ตำรี	บางครั�งมีถ่ึงระดบัประมุขของประเทศ์	สำว่น่ใหญ่แลั�วก็เป็น่ระดบั

รัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์	 ไปรวมกัน่อย้่ที�นิ่วยอร์ก	 หร่อเจำนี่วา	 หร่อที�ประชุ่มที�สำำาคัญอัน่

หน่่�งอัน่ใด	ด�วยเหตุำนี่�ที�นั่�น่จำะเป็น่ที�ที�ดำาเนิ่น่การทางการท้ตำใน่เชิ่งขน่าน่	ค่อไปประช่มุ

ด�วยแลัะดำาเนิ่น่การทางการท้ตำพิเศ์ษด�วยพร�อมกัน่

 การืท้ต่ต่าม้รืะเบยี้ง	ตำามระเบียงหมายถ่ึงการวิ�งเตำ�น่	(Lobby)	นั่�น่เอง	บางครั�ง

การไปประชุ่มสำหประช่าช่าติำจำะเกิดภาพที�ร้�ส่ำกว่าประหลัาด	ใน่แง่มุมหน่่�งนั่�น่	จำะเห็น่

ว่ามีการแถึลังหร่ออภิปรายกัน่อยา่งเคร่งเครียด	ใช่�คารม	ออกท่าทาง	บางทีใช่�ชี่�ม่อชี่�ไม� 

เพ่�อประกอบวาทศิ์ลัป์ของตัำวเองใน่เวที	 (Forum)	 ใน่ที�ประชุ่ม	 เสำม่อน่หน่่�งเป็น่การ

อภิปรายซ่ึ่�งประช่าช่น่ก็นั่�งด้	 เสำม่อน่หน่่�งเป็น่การอภิปรายใน่สำภา	 แต่ำขณะเดียวกัน่ก็

มีคน่นั่�งกิน่กาแฟักัน่ใน่ห�องกาแฟั	สำมมติำว่า	คณะผู้้�แทน่มี	10	คน่	แต่ำมีอย้่	2	หร่อ	5	

คน่	 ใน่ห�องประชุ่ม	 น่อกนั่�น่ก็เข�าไปนั่�งกิน่กาแฟัใน่ห�องกาแฟั	 นั่�งกิน่กาแฟักัน่	 บ�าง

เดิน่ไปเดิน่มา	 เดี�ยววิ�งไปทางโน่�น่ทางนี่�	 บางทีก็อย้่ใน่ห�องสำมุด	 บางทีก็ไม่อย้่ใน่ที�ที� 

เขาจัำดไว�ให�	 ซ่ึ่�งเป็น่คลั�ายๆ	 กับเก�าอี�นั่�งเล่ัน่น่อกห�องประชุ่ม	 แต่ำอัน่นั่�น่	 ค่อ	 การกิน่

กาแฟัแลัะนั่�งสุำมกัน่กับคน่โน่�น่คน่นี่�เป็น่งาน่อย่างหน่่�ง	 เพราะเร่�องที�พ้ดเกี�ยวกับการ

ประชุ่มเพียงแต่ำไม่ใช่่เร่�องที�พ้ดกัน่ใน่การอภิปรายใน่การประชุ่มใหญ่	 ทว่าเป็น่เร่�องที�

ประชุ่มต่ำอรองกัน่ข�างน่อก	หร่อมาโน่�มน่�าวกัน่ข�างน่อก	 ชั่กจ้ำงใจำกัน่ข�างน่อก	อย่างนี่�

เรียกว่า	การท้ตำตำามระเบียง	ซ่ึ่�งมีความสำำาคัญมาก	เพราะผู้ลัที�ออกมาใน่ที�ประชุ่มใหญ่	

ผู้ลัของการประชุ่มใน่องค์การระหว่างประเทศ์ใน่ภายหลัังนั่�น่	 จำะเป็น่ผู้ลัของการท้ตำ

ตำามระเบียงเป็น่ส่ำวน่ใหญ่

	 งาน่ใน่ทางการท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์	 งาน่นี่�ความจำริงได�เริ�มตำ�น่ก่อน่

ที�จำะมีการประชุ่มแลั�ว	 เช่่น่	 เร่�องที�เข�าส่้ำระเบียบวาระของการประชุ่มนั่�น่	 โดยปกติำ

แลั�วจำะทราบกัน่ก่อน่ว่า	การประชุ่มจำะมีเร่�องที�จำะเข�าประชุ่มอะไรบ�าง	อย่างน่�อยก็มี

ระเบียบวาระชั่�วคราวให�ทราบ	 เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่ใน่เร่�องที�ประเทศ์หน่่�งประเทศ์ใดเห็น่
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ว่า	ตำน่เองมีผู้ลัประโยช่น์่เกี�ยวข�องอย้โ่ดยเฉัพาะ	ก็จำะดำาเนิ่น่การทางการท้ตำล่ัวงหน่�า

ก่อน่ที�จำะเปิดให�ประชุ่ม	 หมายความว่าจำะวิ�งเตำ�น่ติำดต่ำอกับรัฐบาลัของประเทศ์ที�เรา

ตำ�องการจำะให�สำนั่บสำนุ่น่นั่�น่	มาสำนั่บสำนุ่น่ท่าทีของเรา	 เพราะมีบางประเทศ์ซ่ึ่�งเขาไม่ร้�

เร่�องเกี�ยวกับปัญหาของเราเลัย	เราอาจำจำะไปชี่�แจำงเขา	ไปทำาความเข�าใจำกับเขา	แลัะ

ก็ชั่กจ้ำงเขาให�สำนั่บสำนุ่น่เรา	 ที�ว่าสำนั่บสำนุ่น่นี่�จำะมีผู้ลัตำอน่ออกเสีำยง	 เพราะเหตุำว่าโดย

ปกตำิแลั�ว	 การประชุ่มระหว่างประเทศ์มักจำะปรากฏิผู้ลัออกมาใน่ร้ปของข�อมตำิหร่อ

ข�อวินิ่จำฉััยข�อแน่ะน่ำาหร่อร้ปหน่่�งร้ปใด	 อัน่เป็น่ผู้ลัจำากการออกเสีำยง	 เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	

ก็เหม่อน่กับการเล่ัอกตัำ�งที�มีการหาเสีำยง	ตำ�องวิ�งเตำ�น่กัน่ก่อน่	ของไทยเรากรณีที�มีการ

ประชุ่มใน่องค์การระหว่างประเทศ์ใน่ปัญหากัมพ้ช่า	 เราก็ส่ำงเจำ�าหน่�าที�ออกไปดำาเนิ่น่

การติำดต่ำอกับประเทศ์ต่ำางๆ	 ทั�วทุกทวีป	 แยกย�ายกัน่ไป	 ผู้้�บรรยายก็เคยไปครั�งหน่่�ง	 

เม่�อครั�งได�รับมอบหมายให�เป็น่เอกอัครราช่ท้ตำอย้ที่�กรุงปารีสำเม่�อ	2	ปีที�แลั�ว	ให�เดิน่ทาง

ไปหาเสีำยงสำนั่บสำนุ่น่กรณีกัมพ้ช่า	ค่อ	สำนั่บสำนุ่น่ท่าทีของเรา	ใน่	10	ประเทศ์ที�พ้ดภาษา

ฝ่รั�งเศ์สำ	 การเดิน่ทางก็ยากลัำาบากพอสำมควร	 เพราะประเทศ์เหล่ัานั่�น่การคมน่าคม

ไม่ค่อยสำะดวก	แลัะภาษาที�พ้ดกัน่ไม่ง่ายนั่ก	อย่างหน่่�ง	 ค่อ	 เขาไม่ค่อยร้�เร่�องของเรา	

ทำาน่องเดยีวกับที�เราไมค่่อยร้�เร่�องของเขา	แต่ำว่าตำ�องไปทำาการชั่กจ้ำง	ไปทำาความเข�าใจำ

ให�เขาสำนั่บสำนุ่น่เรา	เพราะเสีำยงของเขาแต่ำลัะประเทศ์	ไม่ว่าประเทศ์เล็ักใหญ่ก็เสีำยงหน่่�ง

เสีำยงเหม่อน่กัน่	ฉัะนั่�น่	เราตำ�องไปวิ�งเตำ�น่ใน่เร่�องนี่�อย่างมาก	น่อกจำากก่อน่การประชุ่ม

แลั�ว	ก็มีการท้ตำใน่ระหวา่งประชุ่ม	ใน่ระหวา่งประชุ่มก็มีการท้ตำตำามระเบยีงที�ได�กล่ัาว

มาแลั�ว	ส่ำวน่การวิ�งเตำ�น่	(Lobby)	เป็น่อย่างไรจำะพ้ดใน่รายลัะเอียดต่ำอไปอีกครั�งหน่่�ง	

	 เม่�อสำรุปแลั�วจำะเห็น่ว่า	การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่	 เราตำ�องดำาเนิ่น่ทั�งน่อก

ที�ประชุ่มแลัะใน่ที�ประชุ่ม	ตำ�องดำาเนิ่น่ทั�งก่อน่การประชุ่มแลัะระหว่างการประชุ่ม

	 การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่มีหลัักเกณฑ์์อย่างไรใน่การหาเสีำยง	ขั�น่ตำ�น่นี่�เรา

ตำ�องกำาหนดเปน็ปรืะเทศเปา้หม้าย้ (Target country)	เรียกว่าจัำดประเทศ์เป็น่กลุ่ัมๆ	 

ก่อน่	พวกไหน่ที�เป็น่พวกเราอย้แ่ลั�ว	 ก็ไม่ตำ�องไปหาเสีำยงมากนั่ก	 แต่ำก็ไปย่น่ยัน่	พวก

ไหน่ที�คัดค�าน่มาก	 เป็น่พวกที�ถ่ึงอย่างไรก็ไม่มีวัน่เข�าข�างเรา	 พวกนี่�ก็ไว�อัน่ดับท�ายๆ	

หมายความถึ่งว่าไม่ตำ�องไปวิ�งเตำ�น่มากน่ัก	 บางทีจำะเหน่่�อยเปล่ัา	 เพราะท่าทีของเขา

ทราบได�ว่าคงไม่เห็น่ด�วยกับเรา	 จ่ำงตำ�องใช่�การท้ตำแบบอ่�น่ที�ไม่ใช่่การท้ตำใน่องค์การ
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ระหว่างประเทศ์	เพราะฉัะนั่�น่	เราตำ�องกำาหน่ดเป็น่กลุ่ัมเป้าหมาย	(Target)	อัน่แรกว่า	

ใครเป็น่พวกเรา	 ใครเป็น่ฝ่่ายตำรงข�ามกับเรา	แต่ำใน่ระหว่างฝ่่ายที�เป็น่พวกเรากับฝ่่าย

ตำรงข�ามกับเรา	ฝ่่ายที�เป็น่พวกเรานี่�มีอย้ห่ลัายกลุ่ัม	เช่่น่	มีพวกที�ไม่สำน่ใจำ	พวกนี่�เราตำ�อง

ไปปลุักให�เขาสำน่ใจำให�ได�ว่า	ปัญหานี่�มีความสำำาคัญอย่างไร	จำะเกี�ยวข�องถ่ึงเขาอย่างไร	

แลัะเขาควรสำน่ับสำนุ่น่เราเพราะเหตำุใด	 การจ้ำงใจำนี่�ไม่ใช่่เป็น่การโตำ�เถีึยง	 เป็น่การไป

อธิบายให�เขาเข�าใจำ	จำะใช่�วิธีการอะไรกแ็ลั�วแตำใ่ห�เขาสำน่บัสำนุ่น่เรา	เพราะการโตำ�เถีึยงใน่

บางครั�งอาจำจำะทำาให�เขากระด�างยิ�งข่�น่	คน่เราลัองไมย่อม	ถึ�ายิ�งได�โตำ�เถีึยงกัน่แลั�วก็ยิ�งไม่

ยอมมากข่�น่	ยิ�งไม่ช่อบหน่�ากัน่มากข่�น่	น่อกจำากประเทศ์ที�ไม่สำน่ใจำแลั�ว	ยงัมีประเทศ์ที�

ท่าทีเป็น่กลัาง	เรียกว่าไม่เข�าข�างเราแลัะไม่เข�าข�างปรปกัษ์	ประเทศ์พวกนี่�ก็เหม่อน่กัน่	

เขาอาจำจำะมีเหตุำผู้ลั	ไม่ใช่่ไม่สำน่ใจำ	สำน่ใจำแต่ำตัำดสิำน่ใจำไม่ถ้ึกว่าใครผิู้ดใครถ้ึก	หร่ออัน่ไหน่

จำะสำอดคลั�องกับผู้ลัประโยช่น์่ของเขา	เช่่น่นี่�	เราก็ตำ�องดำาเนิ่น่การทางการท้ตำเหม่อน่กัน่	

	 การท้ตำที�เราดำาเนิ่น่ใน่แต่ำลัะกลุ่ัมนั่�น่	 จ่ำงมีขั�น่ตำอน่ที�แตำกต่ำางกัน่	 อาจำจำะไม่ 

แตำกต่ำางกัน่โดยสิำ�น่เชิ่ง	อาจำจำะมีการยำ�าใช่�น่ำ�าหนั่กแลัะเทคนิ่คใน่การเจำรจำาแตำกต่ำางกัน่ไป 

ใน่แต่ำลัะกลุ่ัม	การกำาหน่ดประเทศ์เปา้หมายจ่ำงสำำาคัญมาก	อยา่งใน่ปีหน่่�งๆ	เราได�เสีำยง

สำนั่บสำนุ่น่ปัญหากัมพ้ช่านี่�	เริ�มตัำ�งแต่ำ	90	กว่าเสีำยงข่�น่มาเป็น่	100	กว่าเสีำยง	จำน่กระทั�ง

ขณะนี่�เก่อบจำะถ่ึงเพดาน่แลั�ว	 ค่อ	ประเทศ์ที�ไม่ยอมเปลีั�ยน่ก็ไม่ตำ�องไปหาเสีำยงให�เสีำย

เวลัา	เป็น่ประเทศ์ใน่กลุ่ัมสัำงคมนิ่ยม	ค่อ	กลุ่ัมสำหภาพโซึ่เวียตำที�สำนั่บสำนุ่น่เวียดน่ามอย้่	

ไม่ตำ�องไปวิ�งเตำ�น่มาก	 เพราะเขาไม่เห็น่ด�วยกับเราแน่่น่อน่	 ทีนี่�เราก็มาด้ว่ามีใครบ�างที� 

งดเว�น่ไม่ออกเสีำยงใน่คราวก่อน่ๆ	ด้ว่า	เขามีเหตุำผู้ลัอะไร	เหตุำผู้ลัทางการเม่อง	เหตุำผู้ลั

เพราะความไม่ร้�	หร่อเพราะความไม่สำน่ใจำ	เม่�อเราทราบถ่ึงสำาเหตุำแลั�ว	เราก็จำะดำาเนิ่น่การ 

ทางการท้ตำ	 ใน่ลัักษณะที�เข�าไปแก�จุำดนั่�น่ๆ	 ใน่ขณะนี่�	 จำำาน่วน่ประเทศ์ที�สำนั่บสำนุ่น่ 

เราเรียกได�ว่าเก่อบจำะถ่ึงเพดาน่	ค่อ	จำะหาเสีำยงได�แต่ำลัะเสีำยงเพิ�มข่�น่ปีลัะเสีำยงก็เก่อบ

จำะหมดแลั�ว	มีแต่ำพวกที�ไม่สำามารถึเปลีั�ยน่แปลังการออกเสีำยงได�	

	 ประเทศ์เป้าหมายสำำาคัญที�คิดว่าจำะโน่�มน่�าวได�	 (1)	 ประเทศ์ที�เกิดข่�น่ใหม่ที�

เข�าเป็น่สำมาชิ่กใหม่	 เราก็ตำ�องรีบวิ�งไปดำาเนิ่น่การ	 (2)	 พวกที�ไม่สำน่ใจำ	พวกนี่�บางทีใช่�

วิธีการแปลักๆ	เช่่น่	เขาขี�เกียจำเหม่อน่ที�เราขี�เกียจำฟัังคน่อ่�น่เขาทะเลัาะกัน่	อย่างเร่�อง

ยิวกับอาหรับทะเลัาะกัน่มาตัำ�งแต่ำ	ค.ศ์.	1948	จำน่ถ่ึงปัจำจุำบัน่นี่�	เพราะฉัะนั่�น่	ประเทศ์
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ที�ไม่เกี�ยวข�องจำริงๆ	หร่ออย้่ไกลัมาก	หร่อไม่มีผู้ลัประโยช่น์่เกี�ยวข�อง	 เขาก็ฟัังจำน่เบ่�อ

ไม่อยากจำะฟััง	หร่อกรณีของเราก็เช่่น่กัน่	ประเทศ์แอฟัริกา	ประเทศ์ใน่ลัาติำน่อเมริกา

บางทีเขาก็ไม่ค่อยสำน่ใจำว่า	ปัญหากัมพ้ช่ามีความสำำาคัญอย่างไร	เพราะฉัะนั่�น่	เวลัาลัง

คะแน่น่เสีำยงบางประเทศ์ก็ออกเสีำยงไปอย่างนั่�น่	 ใครมาช่วน่ให�ออกเสีำยงก็ออก	 หร่อ

บางทีขี�เกียจำออกเสีำยงก็ออกไปห�องน่ำ�าเสีำยเฉัยๆ	ก็มี	หมายความว่าไม่ออกเสีำยงเสีำยด่�อๆ	 

เลัย	เพราะฉัะนั่�น่	พวกนี่�จ่ำงเป็น่กลุ่ัมประเทศ์เป้าหมายอัน่ดับแรกของเรา	ค่อ	พวกที�

ไม่สำน่ใจำหร่อพวกที�ไม่ค่อยร้�เร่�องราว	พวกที�ยังมีท่าทีคร่�งๆ	กลัางๆ	บางปีเราก็ได�มา	2	

คะแน่น่	หร่อคะแน่น่เดียว	แต่ำก็ถ่ึอเป็น่ความก�าวหน่�าที�รักษาระดับไว�ได�	เพราะว่ามัน่

ถ่ึงเพดาน่แลั�ว	

	 เม่�อเรากำาหน่ดประเทศ์เป้าหมายแลั�ว	เราก็ด้ลำาดับความ้สู้ำาคัญ (Priority)	ว่า	

ประเทศ์ไหน่มีความสำำาคัญกว่าประเทศ์ไหน่	 ฟัังด้อาจำจำะแปลักว่า	 ความจำริงประเทศ์

หน่่�งก็ออกเสีำยงคะแน่น่หน่่�ง	 เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	 ประเทศ์หน่่�งจำะสำำาคัญกว่าอีกประเทศ์

หน่่�งอย่างไร	 ที�สำำาคัญกว่าก็ค่อ	 บางประเทศ์มีอิทธิพลัทางความเช่่�อสำำาหรับประเทศ์

อ่�น่	 ซ่ึ่�งถึ�าเราไปประเทศ์นั่�น่	หร่อเราสำามารถึช่น่ะใจำประเทศ์นั่�น่ได�แลั�ว	 เราจำะช่น่ะใจำ

ประเทศ์ที�ตำามเขาอีกทีหน่่�ง	ยกตัำวอยา่งประเทศ์ที�เคยเป็น่อดีตำอาณานิ่คมของโปรตุำเกสำ	

แลัะเพิ�งเป็น่เอกราช่ข่�น่มาใหม่	 เช่่น่	 Cape	Verdes	 ซ่ึ่�งเป็น่เกาะอย้่น่อกฝั่�งแอฟัริกา

ตำะวัน่ตำก	เป็น่ตำ�น่	เคยเป็น่อาณานิ่คมของโปรตุำเกสำมา	เพราะฉัะนั่�น่	การวิ�งหาเสีำยงที�

จำะติำดต่ำอเขาโดยตำรง	เราให�ความสำำาคัญแก่โปรตุำเกสำด�วย	ใน่การหาเสีำยงจำากประเทศ์

อดีตำอาณาน่ิคมของเขา	 ใน่ขณะเดียวกับที�เราไปติำดต่ำอกับประเทศ์นั่�น่โดยตำรง	 ค่อ	

พยายามหาประเทศ์ที�มีอิทธิพลัทางความเช่่�อถ่ึอเหน่่อประเทศ์เป้าหมายของเรา	 เช่่น่

นี่�เป็น่การจัำดลัำาดับความสำำาคัญ

	 ต่ำอไปเราจำะพิจำารณาใน่รายลัะเอียด	ถ่ึงกระบวน่การการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ 

ใน่องค์การระหว่างประเทศ์ว่า	 ขั�น่ตำอน่จำริงๆ	 มีอย้่อย่างไร	 โดยจำะสำรุปลังเป็น่	 4	

ประการด�วยกัน่	ค่อ	ประการแรก	การอภิปราย	ประการที�สำอง	เกี�ยวกับการทำางาน่ใน่ที� 

ประชุ่ม	ประการที�สำาม	การวิ�งเตำ�น่ใน่ที�ประชุ่ม	(Lobby)	ประการที�สีำ�	การลังมติำหร่อ

ลังข�อวินิ่จำฉััยใน่องค์การระหว่างประเทศ์
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การอภิปราย์ 
•

	 การอภิปรายมีอย้่	2	ลัักษณะ	ค่อ	การอภิปรายทั�วไป	แลัะการอภิปรายเฉัพาะ

เร่�อง

 ในการือภปิรืาย้ทั�วไป	โดยปกติำแลั�วประเทศ์ที�อภิปราย	(ซ่ึ่�งทุกประเทศ์มีสิำทธิ 

ที�จำะอภิปรายทั�วไป	 แลัะก็มีสิำทธิที�จำะนิ่�งไม่อภิปรายเลัย)	 จำะไปลังทะเบียน่หร่อแจำ�ง

ความจำำาน่ง	(Register)	กับฝ่่ายเลัขาธิการก่อน่ว่า	ตำน่ตำ�องการจำะพ้ดใน่วัน่นั่�น่วัน่นี่�	

	 การไปแจำ�งว่าจำะพ้ดวัน่นั่�น่วัน่นี่�	 มีความสำำาคัญโดยจำะพิจำารณาอย่างลัะเอียด

ก่อน่ว่าจำะพ้ดใน่วัน่ไหน่	เพราะเหตุำว่าเราจำะตำ�องไปด้ว่า	ใน่วัน่นั่�น่มีใครพ้ดบ�าง	ถึ�าวัน่

นั่�น่คน่ที�เด่น่กว่าเราข่�น่พ้ด	เป็น่อัน่ว่า	วัน่นั่�น่เราอย่าพ้ดตำามหลัังเลัย	ความสำน่ใจำจำะไม่

ได�อย้่ที�เรา	อย่างเช่่น่	ผู้้�บรรยายได�ไประชุ่มครั�งหน่่�ง	เราสำามารถึหลับวัน่นั่�น่ได�	ซ่ึ่�งเป็น่

วัน่ที�ฟิัเดลั	คาสำโตำร	พ้ด	ก็แน่่น่อน่	คน่ที�พ้ดแบบไฟัแลับ	คน่ก็ย่อมสำน่ใจำฟััง	แลัะถึ�ามี

นั่กพ้ดแบบไฟัแลับเข�าไป	คน่ที�พ้ดแบบธรรมดาก็จำะไม่มีใครฟััง	 เพราะฉัะนั่�น่	 ปัญหา

ของเราจำะไม่ได�รับความสำน่ใจำเลัย	ดังนั่�น่	เราจ่ำงให�คน่อ่�น่เขาลังทะเบียน่ก่อน่	แลั�วเรา

จำะไปด้ว่า	 วัน่ไหน่มีมวยที�ด�อยกว่าเรา	 ที�เราจำะด่งความสำน่ใจำมาได�	 แลัะมีพรรคพวก

ของเรามาสำนั่บสำนุ่น่ใน่จัำงหวะไหน่	เช่่น่นี่�เป็น่ตำ�น่	ฉัะนั่�น่	ชั่�น่เชิ่งจำะเริ�มตัำ�งแต่ำลังทะเบียน่

ที�จำะอภิปรายทั�วไปแลั�ว	 เริ�มเอารัดเอาเปรียบกัน่ตัำ�งแต่ำตำอน่นี่�แลั�ว	 หมายความว่าเรา

ตำ�องเลีั�ยงประเทศ์ที�พ้ดแบบไฟัแลับ	เป็น่เร่�องที�เด่น่ดังเร่งร�อน่	(Hot	issues)	หร่อโดย

บุคลิักของผู้้�พ้ด	(Personality)	อย่างมีผู้้�พ้ดบางคน่มีคน่ช่อบฟััง	แม�ว่าฟัังแลั�วจำะเห็น่

ด�วยหร่อไม่เห็น่ด�วย	ฟัังแลั�วสำนุ่กดี	บางทีพ้ดเป็น่ชั่�วโมงๆ	

	 ผู้้�บรรยายเคยร้�จัำกผู้้�แทน่ซ่ึ่�งรับจำ�างพ้ดเป็น่อาช่ีพคน่หน่่�ง	 เขาเคยถ่ึอสัำญช่าติำ

เลับาน่อน่	 เคยถ่ึอสัำญช่าติำอียิปต์ำ	 เคยถ่ึอสัำญช่าติำซีึ่เรีย	 ค่อ	 แลั�วแต่ำเขาจำ�าง	 ชั่�วโมงลัะ	

2500	เหรียญ	พ้ดเร่�องอะไรก็ได�	พ้ดเก่งจำริงๆ	ไปประชุ่มครั�งแรก	ผู้้�บรรยายนั่�งตำาค�าง	

ตำ�องช่มวา่พ้ดเกง่จำริงๆ	ต่ำอมาก็เจำอบอ่ยแลัะเขากเ็ปลีั�ยน่ไปเปน็่คณะผู้้�แทน่ประเทศ์นั่�น่

ประเทศ์นี่�	ปีหน่่�งๆ	จำะเปลีั�ยน่ไปเร่�อยๆ	แลั�วแต่ำประเทศ์ไหน่จำ�างไป	พอจำ�างไปก็ให�ถ่ึอ

สัำญช่าติำประเทศ์นั่�น่	ถ่ึอพาสำปอร์ตำเป็น่ผู้้�แทน่ประเทศ์นั่�น่มา	ซ่ึ่�งก็มีไม่มากนั่ก	โดยปกติำ
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แลั�วเราจำะใช่�คน่ของเราเองพ้ด	เพ่�อที�จำะรักษาผู้ลัประโยช่น์่ของเรา	เราร้�เร่�องของเราดี

กว่า	แลัะเกี�ยวกับศั์กดิ�ศ์รีของเราด�วย	เช่่น่	ถึ�าเราจำะไปจำ�างนั่กพ้ดไฟัแลับจำากที�ไหน่มา	

เพ่�อให�ไปพ้ดแทน่ประเทศ์ไทยใน่องค์การระหว่างประเทศ์ก็ด้จำะไม่เข�าท่า	

	 การอภิปรายทั�วไปโดยปกติำจำะเป็น่การแถึลังน่โยบายของประเทศ์	 หร่อท่าที

ของประเทศ์	ใน่ทุกปัญหาที�ตำน่เห็น่ว่ามีความสำำาคัญ	อาจำจำะเป็น่ปัญหาระดับโลัก	เช่่น่	

ปัญหาลัดอาวุธ	 ปัญหาสิำทธิมนุ่ษยช่น่	 เหล่ัานี่�เป็น่ตำ�น่	 หร่อว่าเป็น่ปัญหาส่ำวน่ภ้มิภาค	

เป็น่ปัญหาทวิภาคี	 แต่ำโดยปกตำิแลั�ว	 ปัญหาทวิภาคีใน่ที�ประชุ่มระหว่างประเทศ์	 ถึ�า

เราพ้ดแบบทวิภาคเฉัยๆ	อย่างเรามีปัญหากับเวียดน่ามอย่างไร	คน่อ่�น่อาจำจำะไม่ค่อย

สำน่ใจำ	เพราะถ่ึอว่าเป็น่เร่�องทะเลัาะกนั่สำองคน่	ฉัะนั่�น่	จ่ำงมักจำะอิงเอาเร่�องทวิภาคีนี่�ไป 

รวมไว�ให�เกี�ยวกับปัญหาภ้มิภาค	แลัะปัญหาของโลักด�วย	เช่่น่	ปัญหานี่�จำะส่ำงผู้ลักระทบ 

กระเท่อน่ไปด�วย	ด�วยเหตุำนี่�	 เทคนิ่คใน่ทางการท้ตำจ่ำงตำ�องโยงเร่�องทวิภาคีให�ส่ำงผู้ลัไป

ใน่ระดับโลักด�วย	ซ่ึ่�งความจำริงปัญหานี่�ก็ส่ำงผู้ลัไปยังภ้มิภาคแลัะระดับโลักอย้แ่ลั�วด�วย	

เหล่ัานี่�ก็เป็น่ทิศ์ทางใน่การแถึลังน่โยบายการอภิปรายทั�วไป	 ก็คลั�ายๆ	 กับเป็น่การ

แถึลังน่โยบายประจำำาปีนั่�น่เองว่า	 ใน่ปัญหาที�มีความสำำาคัญใน่รอบปีที�ผู่้าน่มาหร่อใน่

ระยะนั่�น่มีอะไรบ�าง	 แลัะประเทศ์ของตำน่มีท่าที	 มีข�อเสำน่อหร่อข�อแน่ะน่ำาอย่างไร	 ก็

ไปว่ากัน่ใน่การอภิปรายทั�วไป

	 การอภปิรายทั�วไปปกตำจิำะใช่�เวลัาคอ่น่ข�างน่าน่	แลัะเสำยีเวลัามาก	แต่ำก็จำำาเปน็่

ตำ�องทำา	ความจำริงก็ข่�น่ไปอ่าน่สุำน่ทรพจำน์่	(Speech)	ซ่ึ่�งเขียน่เอาไว�แลั�ว	ที�จำริงคน่ไทย

มีความร้�ส่ำกว่า	ถึ�าใครอ่าน่	Speech	หร่อคำาแถึลัง	จำะร้�ส่ำกว่าไม่เก่งเท่ากับคน่ที�ว่าปาก

เปล่ัา	นี่�อาจำจำะจำริง	ถึ�าเราเห็น่ว่าเป็น่การโตำ�วาที	การกล่ัาววาทศิ์ลัป์	เป็น่การแสำดงชั่�น่

เชิ่งใน่ทางวาทะ	 แต่ำการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่แต่ำลัะถึ�อยคำามีความสำำาคัญ	 แม�แต่ำ

น่ำ�าหนั่กของแต่ำลัะคำาจำะให�ความหมาย	 แลัะสำร�างปฏิิกิริยาใน่หม่้ประเทศ์อ่�น่ต่ำอคำาที�

เราพ้ดออกไป	ฉัะนั่�น่	จำะเห็น่ว่า	การพ้ดภาษาอังกฤษนั่�น่	แม�แต่ำประธาน่าธิบดีสำหรัฐฯ	

ซ่ึ่�งแน่่น่อน่ภาษาอังกฤษตำ�องดีมาก	หร่อน่ายกรัฐมน่ตำรีอังกฤษ	เขาก็ตำ�องไปอ่าน่	เพราะ

อะไร	เพราะให�เห็น่ว่า	คำาพ้ดที�ออกไป	เปล่ังออกไป	เป็น่คำาที�กลัั�น่กรองแลั�ว	ตำรงกับ

ความตัำ�งใจำของตำน่	 ไม่มีความคลัาดเคล่ั�อน่ไปจำากความตัำ�งใจำที�จำะให�เป็น่การส่ำ�อความ

หมาย	 เพราะฉัะนั่�น่	 การอ่าน่คำาแถึลังที�ได�ตำระเตำรียมมานั่�น่	 (Prepared	 speech)	

ไม่ใช่่เป็น่เร่�องของความไม่เก่ง	 แต่ำเป็น่เร่�องของความรอบคอบมากกว่า	 การเตำรียม	
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Statement	 หร่อคำาแถึลังใน่การอภิปรายทั�วไปนั่�น่	 บางทีเตำรียมเป็น่เด่อน่	 (ยกร่าง

แลั�ว	แก�ไขตัำดตำอน่ใหม่	ไม่ให�ยาวนั่ก	แลัะเน่�น่ใน่ประเด็น่ที�เราตำ�องการที�จำะเน่�น่)	

	 เม่�อลัักษณะของการอภิปรายทั�วไปเป็น่เช่่น่นี่�	สิำ�งที�มีความสำำาคัญมาก	ค่อ	การ

ให�ข�อเท็จำจำริงแลัะเหตำุผู้ลั	 รวมทั�งข�อคารมที�จำะสำน่ับสำนุ่น่ท่าทีของเรา	 ศ์ิลัปะใน่การ

อภิปรายเช่่น่นี่�	ถึ�าใน่ทางโตำ�วาที	เราเรียกว่าวาทศิ์ลัป์	(Eloquence)	แต่ำใน่การท้ตำใน่

องค์การระหว่างประเทศ์นั่�น่	การร้�จัำกใช่�เหตุำผู้ลั	ใช่�หลัักฐาน่	จำะเป็น่ใน่เชิ่งโตำ�แย�งใน่เชิ่ง

สำนั่บสำนุ่น่	หร่อใน่เชิ่งเสำน่ออะไรก็แลั�วแต่ำ	นั่�น่เรียกว่า	Forensics	ถึ�านั่กการท้ตำผู้้�ใดที�มี

ความสำามารถึใน่เชิ่งพ้ดใน่ลัักษณะสำำาบัดสำำาน่วน่ว่าไพเราะเพราะพริ�งนั่�น่	จำะเข�าทำาน่อง

น่ำ�าเน่่า	หมายความว่าพ้ดกัน่ตำรงไปตำรงมา	(Direct)	แต่ำให�มีน่ำ�าหนั่กให�มีสำาระแลัะให�

เป็น่ส่ำ�อของสิำ�งที�เจำตำน่าจำะพ้ดจำะดีกว่า	ไม่ใช่่สัำกแต่ำพ้ด	(Bla-bla-bla)	เป็น่สำำาน่วน่ที�ไม่

ได�เน่่�อความอะไร

 การือภิปรืาย้เฉพาะเรืื�อง	 เม่�อมีการแถึลังก็แน่่น่อน่ว่าจำะมีการอภิปราย	 จำะ

เป็น่การอภิปรายทั�วไป	 หร่ออภิปรายเฉัพาะเร่�องก็แลั�วแตำ่	 อภิปรายเฉัพาะเร่�อง

หมายความว่าใน่ที�ประชุ่มขณะนั่�น่	 อภิปรายเร่�องอะไรกัน่อย้่	 เราก็แถึลังท่าทีใน่เร่�อง

นั่�น่	 เราจำะแถึลังท่าทีของเราหร่อความคิดของเรา	 ซ่ึ่�งอาจำจำะประกอบด�วยความเห็น่

ข�อเสำน่อ	หร่อข�อเท็จำจำริงบางประการเหล่ัานี่�ตำ่อที�ประชุ่มเฉัพาะเร่�องที�เข�าส่้ำวาระการ

ประชุ่มนั่�น่	ข�อนี่�ก็ไม่มีปัญหาอะไร

	 ข�อที�ควรทราบ	ค่อ	การใช่�สิำทธิใน่การตำอบโตำ�	(Right	of	reply)	ใน่การกล่ัาว 

อภิปราย	ไม่ว่าจำะเป็น่การอภิปรายทั�วไป	หร่ออภิปรายเฉัพาะเร่�อง	จำะหลีักเลีั�ยงไม่พ�น่

ที�ตำ�องกลัา่วพาดพิงถ่ึงคน่อ่�น่	บางครั�งเราก็ไม่ออกช่่�อ	ใน่บางครั�งบางประเทศ์ก็กล่ัาวหา

ประเทศ์อ่�น่	ประเทศ์ที�ถ้ึกกล่ัาวหาก็มีสิำทธิจำะใช่�	Right	of	reply	ค่อ	ตำอบโตำ�ได�	การ

ตำอบโตำ�ใน่องค์การสำหประช่าช่าติำจำะตำอบโตำ�ได�สำามเที�ยว	 อย่างสำมมติำว่า	 เขาโจำมตีำเรา	

เม่�อเขาแถึลังอภิปรายทั�วไปเสำร็จำสิำ�น่ใน่การประชุ่มงวดนั่�น่	อาจำจำะเป็น่ช่่วงเช่�าหร่อช่่วง

บ่ายของวัน่นั่�น่	พวกที�จำะใช่�สิำทธิใน่การตำอบโตำ�	ก็ขอยกม่อข่�น่แลั�วก็บอกว่า	ขอให�สิำทธิ

ตำอบโตำ�แลั�วก็ลุักข่�น่แถึลัง	อีกพวกหน่่�งก็มีสิำทธิตำอบโตำ�กลัับมาอีกเป็น่	Right	of	reply	

to	the	reply	อีกฝ่่ายหน่่�งก็ตำอบโตำ�มาอีกครั�งหน่่�ง	ซ่ึ่�งบางครั�งคน่ฟัังก็เบ่�อ	แต่ำบางครั�ง

มีความจำำาเป็น่ที�ว่า	ถึ�ากล่ัาวโจำมตีำหร่อสำบประมาท	หร่อเกี�ยวกับศั์กดิ�ศ์รี	หร่อเกี�ยวกับ

ข�อเท็จำจำริงที�คลัาดเคล่ั�อน่	 หร่อการกล่ัาวที�เป็น่การกล่ัาวหา	 โดยฝ่่ายถ้ึกกล่ัาวหาไม่
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ยอมรับ	 ก็ใช่�สิำทธิใน่การตำอบโตำ�	 การใช่�สิำทธิใน่การตำอบโตำ�ตำ�องทำาเดี�ยวนั่�น่	 ไม่เหม่อน่

การอภิปรายทั�วไปที�เราตำ�องเตำรียม	 แลัะมีระยะเวลัาเตำรียม	 อย่างไรก็ตำาม	 เราอาจำ 

คาดการณ์ไว�ล่ัวงหน่�าได�ว่า	เราจำะถ้ึกตีำประเด็น่ไหน่จำากประเทศ์นั่�น่ประเทศ์นี่�	คาดการณ์ 

ไว�ล่ัวงหน่�าก่อน่หลัายๆ	ประเด็น่	เราอาจำหาข�อเท็จำจำริง	ข�อคารม	เหตุำผู้ลัเตำรียมไว�ใน่

กระเป๋าก่อน่ได�	แต่ำการใช่�สิำทธิใน่การตำอบโตำ�จำะตำ�องทำากัน่อยา่งกะทัน่หัน่เป็น่ส่ำวน่มาก	

	 ใน่เวลัาขณะประชุ่ม	 จำะมีห�องข�างๆ	 ซ่ึ่�งคณะผู้้�แทน่ไทยเคยไปใช่�บ่อย	 เรา 

เรียกว่า	Meditation	room	เป็น่ห�องที�จัำดไว�เงียบ	ไม่มีอะไรใน่นั่�น่	เวลัาคน่กล่ัาวโจำมตีำ

ประเทศ์เรา	พวกล้ักทีมที�เรียกว่าม�าวิ�ง	ค่อ	พวกที�ทำางาน่หนุ่่มๆ	เก่งๆ	หน่่อย	ม�าแก่ก็ใช่�

ม�าหนุ่่มก่อน่	ม�าหนุ่่มก็วิ�งพรวดเข�าไปให�อง	Meditation	room	เอาหัวช่น่กัน่เป็น่	Brain	

storming	ว่าจำะตำอบโตำ�อย่างไร	แลั�วก็จำะยกร่างข่�น่มาอย่างรวดเร็ว	สำำาหรับแถึลังช่่วง

ใช่�สิำทธิตำอบโตำ�	ซ่ึ่�งเราตำ�องอาศั์ยคน่ที�มีภาษาดีมาก	เก่งๆ	แต่ำมีอย้่อย่างหน่่�ง	ค่อ	ภาษา

ดีกับเน่่�อหาดีนี่�มักจำะไม่อย้่ด�วยกัน่	 คน่เก่งภาษามักจำะคิดอะไรไม่ค่อยออก	 คิดเองไม่

ค่อยออก	ส่ำวน่พวกที�คิดก็เอาแต่ำคิด	เขียน่ผิู้ดๆ	ถ้ึกๆ	ก็ตำ�องเอา	2	พวกมาสุำมกัน่	พวก

ความคิดก็เล่ัาก่อน่ว่าเอาอย่างไร	วางแผู้น่ยุทธการว่าจำะตำอบไปอยา่งนั่�น่	พอเสำร็จำ	พวก

ร่างก็ร่างข่�น่มาสำวย	 หร่ออีกวิธีหน่่�งพวกที�มีเน่่�อหา	 คารม	 เหตุำผู้ลัดี	 เขียน่ข่�น่มาก่อน่	 

ผิู้ดๆ	ถ้ึกๆ	ก็เขียน่ข่�น่มาก่อน่	แลั�วให�พวกช่ำาน่าญภาษาตำกแต่ำงให�ก็แลั�วแต่ำจำะเล่ัอกใช่�

วิธีไหน่

	 อีกเร่�องหน่่�งที�ควรทราบ	 ค่อ	 การยกประเด็น่เร่�องระเบียบข�อบังคับข่�น่มาที�

เรียกว่า	Point	of	order	อนั่นี่�เหม่อน่การประช่มุใน่สำภา	ถึ�ามีการพ้ดน่อกเร่�องหร่อผิู้ด

ระเบียบข�อบังคับ	สำมาชิ่กคน่อ่�น่ก็อาจำจำะยกม่อขอให�ยติุำการพ้ด	เป็น่ตำ�น่	อัน่นี่�ก็แลั�วแต่ำ

ว่า	เร่�องไหน่จำะใช่�	Point	of	order	ได�	ใช่�ข�ออ�างทางระเบียบข�อบังคับได�	พวกนี่�ตำ�อง

แม่น่ใน่ระเบียบข�อบังคับ	จ่ำงได�บอกใน่ตำอน่ตำ�น่ว่า	การท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์

จำะตำ�องแม่น่ทั�งสำน่ธิสัำญญาแม่บท	 แลัะกฎกับกระบวน่การ	 เพราะตำ�องต่ำอส้ำ�กัน่ทั�งร้ป

แบบแลัะเน่่�อหา	เช่่น่เดียวกับการว่าความ

	 ยุทธวิธีใน่การอภิปรายก็มีกัน่แปลักๆ	 อาจำมีการยกปัญหาระเบียบข�อบังคับ 

ดังกล่ัาว	อาจำแถึลังถ่ึวงเวลัาหร่อแถึลังให�อีกฝ่่ายหน่่�งหมดแรง	ค่อ	บางเร่�องควรพ้ด	10	

น่าที	ก็แถึลังให�มัน่ย่ดออกไปสัำก	45	น่าที	หร่อเก่อบชั่�วโมง	ท่าน่อาจำจำะถึามว่ายด่ออก

ไปทำาไม	บางทีการประชุ่มอย่างสำหประช่าช่าติำ	ประชุ่ม	90	วัน่	ใน่	90	วัน่นี่�บางที	30	
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วัน่แรก	มัน่ไปใน่เร่�องการอภิปรายทั�วไป	ต่ำอจำากนั่�น่ก็เป็น่ปัญหาเฉัพาะเร่�องไป	(Issue	

debate)	อาจำจำะเปน็่ปัญหาแอฟัริกาใตำ�	ปัญหากัมพ้ช่า	ปัญหาอาหรับ-อิสำราเอลั	เหล่ัานี่� 

เป็น่ตำ�น่	ก็ว่ากัน่เป็น่เร่�องๆ	ไป	ใน่ปัญหาแต่ำลัะเร่�องก็มีการแถึลังท่าที	การแถึลังยด่ก็ใช่�

เวลัามากที�สุำด	เพ่�อให�เหล่ัอเวลัาที�จำะพ้ดกัน่จำริงๆ	ให�น่�อยหน่่อย	ตำน่เองอย้่ใน่ฐาน่ะได�

เปรียบก็ให�คน่อ่�น่โตำ�ได�น่�อยหน่่อย	หร่อมิฉัะนั่�น่ก็ให�อีกฝ่่ายหน่่�งหมดแรง	เพราะบางที

ประชุ่มกัน่ตัำ�งแต่ำเช่�าแลัะประชุ่มจำน่เย็น่	 หร่อจำน่เที�ยงแลั�วก็ยังไม่ยอมเลิัก	 บางทีเย็น่

แลั�วก็ไม่ยอมเลิัก	 บางทีประชุ่มด่กประชุ่มตัำ�งแต่ำสำองทุ่มเป็น่ตำ�น่ไป	 บางครั�งถ่ึงตีำ	 3	 ตีำ	

4	บางครั�งก็ตำ�องด้	การส่ำงคน่แก่ไปก็อัน่ตำราย	ใน่การประชุ่มระหว่างประเทศ์	เพราะ

ประการแรกตำ�องวิ�งตำาม	 Corridor	 วิ�งข่�น่บัน่ได	 วิ�งข่�น่ลังๆ	 เดี�ยวก็หัวใจำวาย	 จำะเห็น่

ได�ว่า	 ท้ตำของเราที�ประจำำาอย้่ที�	 U.N.	 เราจำะคัดคน่หนุ่่มไปซ่ึ่�งก็มีความสำามารถึแลัะ

คล่ัองแคล่ัวมาก	แลัะยุทธวิธี	(Tactics)	ที�เขาใช่�ก็ทรมาน่	ถ่ึงเวลัากิน่ก็ไม่ได�กิน่	พ้ดอย้่

นั่�น่	พอจำะลุักก็ถ้ึกแหยโ่จำมตีำอย้เ่ร่�อยกเ็ลัยตำ�องนั่�งฟััง	ถึ�าเขาโจำมตีำประเทศ์เรา	หร่อกล่ัาว

ถ่ึงประเทศ์เรา	เวลัาหิวข�าวมากๆ	คน่เราจำะอารมณ์ไม่ดี	หร่ออยากเข�าห�องน่ำ�าก็ไม่ได�

ตำ�องนั่�งฟััง	เขาใช่�	Tactics	กัน่อย่างนี่�	ใช่�กัน่ทุกร้ปแบบ	เป็น่การต่ำอส้ำ�วิธีหน่่�ง	เรียกว่า 

เป็น่การใช่�วิธีการให�ค่้ต่ำอส้ำ�หมดแรง	 ก็เป็น่	 Tactics	 ที�ใช่�กัน่ใน่การด่งเร่�อง	 (Delay) 

	ใน่การอภิปรายใน่องค์การระหว่างประเทศ์

การทูำางานำในำทู่�ประช้ม 
•

	 การทำางาน่ใน่องคก์ารระหวา่งประเทศ์	การทำางาน่นี่�	ใน่การพจิำารณาประเดน็่

หร่อปัญหา	ไม่ว่าจำะเป็น่	General	debate	ก็ดี	จำะทำาได�ใน่ที�ประชุ่มใหญ่	(Plenary	

meeting)	หมายถ่ึงทุกประเทศ์เข�านั่�งเต็ำม	(ก็มีบางประเทศ์ไม่สำน่ใจำหร่อขี�เกียจำก็หลับ

บ�าง)	ที�ประชุ่มใหญ่ปกติำจำะสำำาคัญ	เพราะตำากลั�องใน่ที�ประชุ่มจำะเป็น่ร้ปคลั�ายๆ	เป็น่

อัฒจัำน่ทร์	 แลัะมี	 Podium	 ค่อ	 ที�ที�เลัขาธิการหร่อประธาน่นั่�ง	 แลัะข�างๆ	 ที�อย้่ใน่ที�

ม่ดจำะมีกลั�องแลัะมีล่ัามอย้่ข�างใน่	 เป็น่กระจำกม่ด	 ล่ัามจำะมองเห็น่ผู้้�ที�พ้ด	 แลัะล่ัาม

ที�องค์การสำหประช่าช่าติำนี่�มีความสำามารถึมากจำริงๆ	 ใน่โลักขณะนี่�มีล่ัามที�มีความ

สำามารถึแปลัได�ทัน่ทีใน่ระหว่างที�พ้ดไม่เกิน่	1500	คน่	ซ่ึ่�งอาจำจำะแปลัจำากอังกฤษเป็น่

ฝ่รั�งเศ์สำ	ฝ่รั�งเศ์สำเป็น่อังกฤษ	หร่ออังกฤษเป็น่อาหรับ	หร่ออาหรับเป็น่อังกฤษ	ภาษา
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พ้ดก็มี	ภาษาอังกฤษ	ภาษาฝ่รั�งเศ์สำ	ภาษารัสำเซีึ่ย	ภาษาจีำน่	แลัะมีภาษาอาหรับเพิ�มอีก	

ใน่ขณะนี่�	ล่ัามพวกนี่�เก่งจำริงๆ	จำะพ้ดเร็วอย่างไรก็แปลัทัน่	มีศั์พท์บางตัำวที�เขาน่่กศั์พท์

ไม่ได�เขาก็จำำาไว�	พอน่่กออกแลั�วเขาก็ตำามทัน่ที�แปลัไป	เคยมีคน่ถึามว่า	ผู้้�บรรยายถึนั่ด

ภาษาอะไร	เพราะเหตำวุ่าเคยเรียน่ที�ฝ่รั�งเศ์สำ	แลัะมาทำางาน่ใช่�ภาษาองักฤษด�วย	ก็ตำอบ

ว่าเก่งภาษาเดียวที�แปลัได�ทัน่ทีเหม่อน่ล่ัามสำหประช่าช่าติำเลัย	 เขาถึามว่าภาษาอะไร 

ก็ตำอบว่าภาษาปักษ์ใตำ�	แปลัจำากภาษากลัางเป็น่ภาษาปักษ์ใตำ�

	 กลั�องถ่ึายร้ปที�กล่ัาวไว�นั่�น่มีความสำำาคัญ	เพราะเราไม่เห็น่กลั�อง	เราไม่ร้�ว่า	เขา

จำะภาพอะไร	เขาตัำ�งซ้ึ่มจัำบไว�เฉัยๆ	เพราะฉัะนั่�น่	การนั่�งแคะจำม้กก็ดี	การนั่�งเอานิ่�วแยง

ห้เล่ัน่ก็ดี	จำะเป็น่ภาพที�น่่าเกลีัยดมาก	ค่อ	เขาจำะเก็บภาพ	ถึ�าเกิดเขาช่อบหน่�าหร่อไม่

ช่อบหน่�าข่�น่มาก็ลัำาบาก	ภาพเหล่ัานั่�น่จำะถ้ึกเอาไปพิมพ์	เคยมีผู้้�แทน่ประเทศ์หน่่�งข่�น่

หน่�าหนั่งส่ำอพิมพ์	New	York	Times	ประมาณ	10	ปีมาแลั�ว	ปรากฏิว่า	หลัังจำากที�

หน่�าของตัำวเองข่�น่หน่�าแรกของ	New	York	Times	ภายใน่	3	วัน่	รัฐบาลัของตำน่ก็เรียก

กลัับ	ค่อ	แกนั่�งหลัับ	ก็เร่�องประชุ่มที�ไม่เกี�ยวกับเรา	ก็น่่าเบ่�อน่่าหลัับ	เวลัาประชุ่มเจำอ

หน่�ากัน่	ร้�ส่ำกเบ่�อ	พ้ดโวหารอะไรซ่ึ่�งเราก็ไม่ค่อยสำน่ใจำแลัะมักจำะกิน่เลีั�ยงกัน่	กิน่กาแฟั

วัน่หน่่�งหลัายถึ�วย	หร่อกลัางวัน่ก็ไปกิน่อาหารเลีั�ยงกัน่เพ่�อทำางาน่พ้ดจำากัน่	ก็มีการด่�ม

อะไรบ�าง	พอด่�มเข�าไป	รอบบ่ายก็ง่วง	ก็ปรากฏิว่า	ผู้้�แทน่ของประเทศ์นี่�ใน่แอฟัริกาก็

นั่�งตำะแคงหลัับ	ถึ�าเห็น่ใน่การประชุ่มระหว่างประเทศ์	เขาจำะมีห้ฟััง	ค่อ	ถึ�าเราถึนั่ดฟััง	

ภาษาอะไรก็หมุน่ช่่องให�ตำรงกับภาษานั่�น่ๆ	ที�เราฟัังได�	เช่่น่	เขาอาจำจำะพ้ดภาษาจีำน่อย้่

ซ่ึ่�งเราฟัังไม่ออก	เราจำะหมุน่ช่่องไปฟัังภาษาอังกฤษ	แกนั่�งตำะแคงหลัับ	ห้ที�มีสำาย	สำาย

ก็ต่ำง	เพราะสำายด่งอย้่กับเก�าอี�ด�าน่ล่ัาง	น่อกจำากตำาหลัับแลั�ว	เวลัาหลัับสำนิ่ทน่ำ�าลัายก็

ไหลัลังมากระเป๋าเส่ำ�อน่อกพอดี	ช่่างภาพก็จัำบภาพนั่�น่	พอภาพข่�น่หน่�าปก	ประเทศ์ที�

ส่ำงแกมาเห็น่เข�าก็เรียกกลัับไป	

	 ที�กล่ัาวมานี่�ก็เป็น่เร่�องใน่ที�ประชุ่มใหญ่	 น่อกจำากที�ประชุ่มใหญ่แลั�ว	 ก็อาจำมี 

คณะกรรมาธิการ	(Committee)	ซ่ึ่�งอาจำจำะเป็น่คณะกรรมาธิการประจำำา	เช่่น่	สำมมติำ 

คณะกรรมาธิการหน่่�งว่าด�วยเร่�องการเม่อง	 คณะกรรมาธิการสำองว่าด�วยเร่�อง

มนุ่ษยธรรม	เป็น่ตำ�น่	แบ่งเป็น่กรรมาธิการๆ	ไป	หมายความว่าประชุ่มแต่ำลัะครั�ง	ก็แบ่ง 

คณะกรรมาธิการออกเป็น่อย่างนี่�	 มีการแบ่งกัน่ประจำำาอย่้แลั�ว	 น่อกจำากนั่�น่ก็อาจำมี 

คณะกรรมาธิการเฉัพาะเร่�อง	(Ad	hoc	committee)	ข่�น่มาให�ทำางาน่อยา่งหน่่�งอยา่งใด 
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ก็ได�	ดังนั่�น่	น่อกจำากมีที�ประชุ่มใหญ่	ก็มี	แลัะอาจำจำะมีคณะทำางาน่	(Working	Group)	 

ข่�น่มาช่่วยคณะกรรมาธิการอีกทีหน่่�ง	 เช่่น่	 ไปยกร่างอะไรข่�น่มาหร่อศ่์กษาพิเศ์ษ 

บางแง่บางมุม

	 งาน่ใน่องค์การสำหประช่าช่าติำที�มีความสำำาคัญอีกอัน่หน่่�ง	ค่อ	ผู้้�ดำารงตำำาแหน่่ง

เลัขาธิการองค์การสำหประช่าช่าติำ	ซ่ึ่�งด้แลัควบคุมสำำานั่กงาน่เลัขาธิการสำหประช่าช่าติำ	

เป็น่ที�ที�รวบรวมข�อม้ลั	เป็น่ที�ที�ให�ภ้มิหลัังของเร่�องต่ำางๆ	ได�อยา่งสำมบ้รณ์		เวลัาไปประชุ่ม	

เราตำ�องไปติำดต่ำอเร่�องที�เรายงัไม่ทราบ	หร่อที�คิดว่าเราด้ไม่ทั�วถ่ึง	จำากสำำานั่กงาน่เลัขาธิการ

ก่อน่	 เพราะฉัะนั่�น่	 การท้ตำใน่องค์การสำหประช่าช่าตำิก็ดี	 หร่อใน่องค์การระหว่าง

ประเทศ์อ่�น่ๆ	 ก็ดี	 ความสำัมพัน่ธ์ที�ดีระหว่างผู้้�ปฏิิบัติำหน่�าที�กับเจำ�าหน่�าที�ใน่องค์การ 

นั่�น่ๆ	กับเจำ�าหน่�าที�ใน่สำำานั่กงาน่เลัขาธิการนั่�น่ๆ	มีความสำำาคัญอยา่งยิ�ง	เพราะที�นั่�น่เป็น่

ที�เก็บข�อม้ลัเอกสำารต่ำางๆ	เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องการทำางาน่

	 การวิ�งเตำ�น่	(Lobby)	ได�กล่ัาวมาบ�างแลั�วว่าการ	Lobby	หมายถ่ึงการวิ�งเตำ�น่

หาเสีำยงสำนั่บสำนุ่น่นั่�น่เอง	 วิธีการที�ใช่�ใน่การ	 Lobby	 ส่ำวน่ใหญ่ก็ใช่�การอธิบายให�เขา

ทราบข�อเท็จำจำริง	ที�เรียกว่า	Explanation	ให�ข�อม้ลัเขา	น่อกจำากนั่�น่ก็ตำ�องใช่�การชั่กจ้ำง

ใจำ	 (Persuasion)	 ให�เขามาสำนั่บสำนุ่น่เรา	 ใน่บางครั�งที�ปฏิิบัติำกัน่มาก	 ค่อ	 การแลัก

เปลีั�ยน่คะแน่น่เสีำยง	 (Exchange	of	Vote)	หมายความว่าเป็น่การต่ำอรองกัน่ว่า	 ให�

เขาสำนั่บสำนุ่น่เราใน่เร่�องนี่�	 แลั�วเราจำะสำนั่บสำนุ่น่เขาใน่อีกเร่�องหน่่�ง	 อาจำจำะเป็น่ใน่การ

ประชุ่มอัน่นี่�ก็ได�	หร่อการประชุ่มคน่ลัะอัน่ก็ได�	 เช่่น่	 เราอาจำต่ำอรองว่า	ถึ�าเขา	Vote	

ให�เราใน่ปัญหาเล่ัอกคน่ของเราให�มีตำำาแหน่่งหน่�าที�ใน่องค์การสำหประช่าช่าติำอัน่หน่่�ง	

เช่่น่	ประธาน่คณะกรรมาธิการอัน่หน่่�งอัน่ใด	เป็น่ตำ�น่	ถึ�าเขา	Vote	สำนั่บสำนุ่น่	เราก็จำะ	

Vote	สำน่บัสำนุ่น่การที�เขาส่ำงผู้้�แทน่ไปสำมคัรเป็น่ตุำลัาการศ์าลัโลัก	อยา่งนี่�เป็น่ตำ�น่	ก็แลัก

เสีำยงกัน่ได�	วิธีนี่�เป็น่เร่�องธรรมดา	

	 น่อกจำากแลักเสำียงแลั�ว	 จำะแลักกัน่ใน่ผู้ลัประโยช่น์่อย่างอ่�น่ก็ได�	 มีการกลั่าว 

กัน่แลัะเช่่�อว่าคงจำะมีได�	ค่อ	ซ่ึ่�อเสีำยงกัน่	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งประเทศ์ที�ไม่ได�เกี�ยวข�อง

เลัย	เช่่น่	ประเทศ์เลัก็ๆ	ที�เกิดข่�น่ใหม	่เพราะประเทศ์เหลัา่นั่�น่ไมมี่คน่ส่ำงไปประจำำาตำาม

สำถึาน่ท้ตำหร่อตำามองค์การระหว่างประเทศ์ได�ครบถึ�วน่	ก็ตำ�องจำ�างคน่อ่�น่เขา	เพราะบาง

ประเทศ์พลัเม่อง	8,000	คน่ก็มี	ไม่กี�หม่�น่ก็มี	เม่�อคน่ที�จำะไปปฏิิบัติำหน่�าที�ไม่มีก็ตำ�องจำ�าง

คน่อ่�น่	ใน่เม่�อจำ�างคน่อ่�น่	บางทีเร่�องไม่เกี�ยวกับตัำวเองเลัย	พอมีคน่มาจำ�าง	เช่่น่	10,000	
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เหรียญ	20,000	เหรียญ	ก็เอาแลั�ว	ยกม่อให�	เพราะเสีำยงของเขาก็เสีำยงหน่่�งเหม่อน่กัน่	

แต่ำอาจำจำะมีความสำำาคัญทำาให�แพ�ช่น่ะได�	แต่ำการซ่ึ่�อเสีำยงไม่ใช่่การปฏิิบัติำที�แพร่หลัายนั่ก	

แต่ำเคยได�ยิน่มาเหม่อน่กัน่	เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องของการวิ�งเตำ�น่	(Lobby)	ค่อ	ใช่�ทุกวิธีการ

ที�จำะทำาให�เขาให�เสีำยงสำนั่บสำนุ่น่อาจำจำะโดยการอธิบาย	 การชั่กจ้ำงใจำ	 การแลักเปลีั�ยน่

คะแน่น่เสีำยง	หร่อการแลักเปลีั�ยน่ผู้ลัประโยช่น์่อะไรก็แลั�วแต่ำ

การลงมต ิ
•

 เรืื�องจะลงข้่อม้ติ่ หรืือข้่อวินิจฉัย้	 ใน่เร่�องแรกนี่�	 จำะตำ�องทำาความเข�าใจำหลััก	

3	หลััก	ที�ใช่�ใน่การประชุ่มระหว่างประเทศ์เป็น่ส่ำวน่ใหญ่	ค่อ	หลัักเร่�องฉััน่ทามติำ	หลััก

เอกฉััน่ท์	แลัะหลัักเสีำยงข�างมาก	

 หลักฉันทาม้ติ่ (Consensus)	หมายความว่าเม่�อมีการลังความเห็น่โดยไม่ตำ�อง	

Vote	ถึ�าไม่มีใครคัดค�าน่หร่อนั่�งเงียบๆ	ก็ได�ถ่ึอว่าที�ประชุ่มลังความเห็น่อยา่งนั่�น่	เรียก

ว่าหลัักฉััน่ทาติำ	ถึ�ามีคน่คัดค�าน่ไม่เห็น่ด�วย	กย็กม่อออกมาบอกว่าไม่เห็น่ด�วย	แสำดงการ

คัดค�าน่เด็ดขาด	ก็ทำาให�ขาดฉััน่ทามติำไป	หลัักนี่�แตำกต่ำางจำากหลัักมติำเอกฉััน่ท์	

 หลักม้ติ่เอกฉันท์ (Unanimity)	หมายความว่าทุกคน่ยกม่อสำนั่บสำนุ่น่	ไม่ใช่่

นิ่�งเฉัยๆ	 สำ่วน่หลัักฉััน่ทามตำิไม่จำำาเป็น่ว่าสำนั่บสำนุ่น่หมด	 แต่ำถ่ึอว่าไม่มีการคัดค�าน่	 

หลัักที�ใช่�กัน่โดยทั�วไป	ก็ค่อ	หลัักเสีำยงข�างมาก	

 หลักเสีู้ย้งข้่างม้าก (Majority)	นี่�มีอย้	่2	อยา่ง	ค่อ	หลัักเสีำยงข�างมากธรรมดา	

(Simple	Majority)	ซ่ึ่�งก็เป็น่ที�เข�าใจำกัน่ได�ง่าย	เช่่น่	15	กับ	16	ฝ่่ายที�ได�คะแน่น่	16	

ก็เป็น่ฝ่่ายช่น่ะ	อีกหลัักหน่่�ง	ค่อ	เสีำยงข�างมากโดยเด็ดขาด	(Absolute	Majority)	ซ่ึ่�ง

มักจำะใช่�เสีำยง	2	ใน่	3	เม่�อพ้ดถ่ึงหลัักเสีำยงข�างมากนี่�	ข�อสำำาคัญอัน่หน่่�ง	ที�เรามักจำะไม่

คำาน่่งถ่ึงกัน่	 ก็ค่อ	 เสีำยงข�างมากของอะไร	ของจำำาน่วน่ผู้้�ที�เป็น่สำมาชิ่ก	หร่อของผู้้�ที�มา

เข�าประชุ่ม	หร่อของผู้้�ที�ออกเสีำยง	เหล่ัานี่�จำะต่ำางกัน่	เพราะบางคน่มาประชุ่มจำะไม่ออก

เสีำยง	จำะคิดฐาน่ตัำวเอง	ฐาน่สำำาหรับเสีำยงข�างมากนี่�จำะคิดจำากอะไร	เพราะฉัะนั่�น่	ตำ�อง

แม่น่ใน่ระเบียบข�อบังคับ	เช่่น่	ที�เป็น่ปัญหาของเราใน่บางครั�ง	ค่อ	ปัญหารัฐธรรมน้่ญ	

เร่�องเสีำยงข�างมากว่าเสีำยงข�างมากของสำมาช่ิกทั�งหมด	 หร่อเสำียงข�างมากของผู้้�ที�มา

เข�าประชุ่ม	หร่อของผู้้�ที�ทำาการออกเสีำยง	ฉัะนั่�น่	ใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำใน่ด�าน่
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ระหว่างประเทศ์นี่�	เราก็จำะตำ�องแม่น่ยำาใน่เร่�องเหล่ัานี่�	

	 การที�จำะทราบเสีำยงข�างมากมีเท่าไหร่	ก็ตำ�องอาศั์ยการ	Vote	หร่อการออกเสีำยง	

การออกเสีำยงก็มีทั�งออกเสีำยงสำนั่บสำนุ่น่	(Yes)	ออกเสีำยงคัดค�าน่	(No)	หร่องดเว�น่การ

ออกเสีำยง	(Abstention)	อย่างเราตำ�องการงดเว�น่ไม่ออกเสีำยง	เม่�อเขาเรียกช่่�อเรา	เรา

ก็พ้ดว่า	“Abstention”	แต่ำปัจำจุำบัน่นี่�	ทั�งๆ	ที�ไม่มีเขียน่ไว�ใน่ระเบียบข�อบังคับ	มีทาง

ปฏิิบัติำแปลักๆ	เม่�อเขาเรียกช่่�อประเทศ์นั่�น่	ซ่ึ่�งประเทศ์นั่�น่ไม่ประสำงค์จำะออกเสีำยง	เขา

บอกว่า	 Nonparticipate	 หมายความว่าไม่ร่วม	 งดเว�น่ก็ไม่ใช่่	 แต่ำเวลัานั่บคะแน่น่ก็

คงตัำดประเทศ์นี่�ออกไป	น่อกจำากนั่�น่ก็มีหายไปเฉัยๆ	ค่อ	เขาไม่ร้�จำะออกเสีำยงไหน่	จำะ

สำนั่บสำนุ่น่ก็ไม่ดี	จำะคัดค�าน่ก็ไม่ดี	จำะนั่�งอย้เ่ฉัยๆ	ก็ไม่ดี	ที�ใช่�กัน่มาก	ค่อ	ผู้้�แทน่ฯ	จำะไป

ห�องน่ำ�า	ซ่ึ่�งเป็น่วิธีออกเสีำยงอย่างหน่่�ง	ค่อ	งดออกเสีำยงช่นิ่ดหน่่�ง

	 เม่�อทำาการพิจำารณากัน่แลั�วใน่การออกเสีำยง	ผู้ลัของการออกเสีำยงจำะเป็น่ใน่ร้ป

ข�อมติำ	(Resolution)	ข�อมติำนี่�อาจำจำะแบ่งได�เป็น่	2	ประเภทกว�างๆ	เพราะว่าแบ่งได�

หลัายแบบ	ค่อ	ข�อวินิ่จำฉััย	(Decisions)	ข�อวินิ่จำฉััยนี่�	องค์การระหว่างประเทศ์	หร่อ

องค์กรไหน่ขององค์การระหว่างประเทศ์จำะลังข�อวินิ่จำฉััยได�	ตำ�องเขียน่ไว�ใน่ระเบยีบข�อ

บังคับ	เพราะข�อวินิ่จำฉััยนั่�น่	ประเทศ์อ่�น่จำะตำ�องปฏิิบัติำตำามเป็น่เสำม่อน่หน่่�งคำาพิพากษา

ว่าจำะตำ�องปฏิิบัติำตำามนั่�น่	 ส่ำวน่	 Resolution	 อีกประเภทหน่่�งนั่�น่เป็น่ใน่เชิ่งข�อแน่ะ	

(Recommendations)	หมายความว่าแน่ะน่ำาให�ปฏิิบัติำเช่่น่นั่�น่	

	 ข�อมติำของสำหประช่าช่าติำมีผู้ลัผู้้กมัดรัฐหร่อประเทศ์อ่�น่หร่อไม่	ซ่ึ่�งเป็น่คำาถึามที�

ถึามกัน่บ่อยๆ	โดยปกติำแลั�วก็ถ่ึอว่า	ถึ�าอัน่ไหน่เป็น่	Decisions	อัน่นั่�น่ก็เป็น่การผู้้กมัด	

ถึ�าอัน่ไหน่เป็น่	 Recommendations	 อัน่นั่�น่สำมาชิ่กก็มีสิำทธิเล่ัอกที�จำะไม่ปฏิิบัติำก็ได�	

แลั�วแต่ำว่าประเทศ์นั่�น่จำะมีความเห็น่อย่างไร	แต่ำข�อมติำนี่�บางทีเป็น่ข�อมติำที�ย่น่ยัน่หลััก

การหร่อแน่วทางปฏิิบัติำที�มีอย้่แลั�ว	 ซ่ึ่�งยอมรับกัน่ว่าเป็น่การบังคับ	 ใน่กรณีนั่�น่ก็มีผู้ลั

เป็น่การบังคับ	เพราะเหตุำว่ามัน่ไม่ได�บังคับโดยอาศั์ยอำาน่าจำของข�อมติำนั่�น่	แต่ำเป็น่การ

ที�ข�อมติำนั่�น่ได�กล่ัาวยำ�าถ่ึงหลัักการอ่�น่	 เพราะฉัะนั่�น่	 อำาน่าจำบังคับจ่ำงมาจำากหลัักการ

อ่�น่	ซ่ึ่�งข�อมติำนั่�น่อ�างถ่ึง	เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องของข�อมติำว่า	เม่�อเสำร็จำแลั�วก็ออกข�อมติำมา	ที�

ได�กล่ัาวมาแลั�วนี่�	เป็น่การดำาเนิ่น่งาน่ทางการท้ตำใน่องค์การสำหประช่าช่าติำใน่องค์การ

ระหว่างประเทศ์
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	 สำรุปแลั�วจำะเห็น่ได�ว่า	 ประสิำทธิภาพของการท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์

ข่�น่อย้่กับยุทธศ์าสำตำร์	 (Strategy)	 หร่อกลัวิธีใน่การกำาหน่ดไว�ว่าจำะแถึลังจำะหาเสีำยง

สำนั่บสำนุ่น่อย่างไร	น่อกจำากนั่�น่ก็ข่�น่อย้่กับบุคคลัที�ทำาหน่�าที�	ว่ามีความสำามารถึพียงไร	

ความสำามารถึนี่�มีอย่้สำองประการใน่การทำาหน่�าที�การท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์	ค่อ

	 1.	มนุ่ษยสัำมพัน่ธ์	(Sociability)	ของคน่นั่�น่	การติำดต่ำอกับบุคคลัเป็น่เร่�องสำำาคัญ

มาก	คน่ที�ไม่ยอมพบปะกับใคร	หร่อเป็น่คน่ที�เข�าที�ไหน่	ก็ทะเลัาะกับเขาที�นั่�น่	แทน่ที�

จำะมีเพ่�อน่ฝ้่งมากๆ	หร่อจ้ำงใจำกัน่ได�ง่ายๆ	ก็คงเป็น่อุปสำรรคใน่การปฏิิบัติำงาน่ให�ได�ดี

	 2.	คารมเฉีัยบคม	(Forensic)	หมายความถ่ึงว่ามีหัวใน่ทางการแถึลังคารมให�

เหตุำผู้ลั	คารมใน่ที�นี่�ไม่ใช่่โวหาร	แต่ำหมายถ่ึงข�อที�จำะสำนั่บสำนุ่น่ท่าทีของตำน่อย่างมีเหตุำ

มีผู้ลั	 แลัะที�สำำาคัญที�สุำดนั่�น่	 ซ่ึ่�งผู้้�ปฏิิบัติำหน่�าที�ทางการท้ตำใน่องค์การระหว่างประเทศ์

จำำาเป็น่จำะตำ�องได�รับ	 ค่อ	 การสำนั่บสำนุ่น่	 (Support)	 จำากประเทศ์ของตำน่	 ค่อ	 จำาก 

ส่ำวน่กลัาง	ไม่ว่าจำะเป็น่การสำนั่บสำนุ่น่ทางข�อม้ลั	หร่อทางการเงิน่	เพราะเหตุำว่าบางครั�ง

จำะตำ�องไปกิน่เลีั�ยงกับเขาบ่อยๆ	หร่อบางครั�งจำะตำ�องใช่�เงิน่ไปใน่บางลัักษณะ	แต่ำของเรา 

ไม่เคยใช่�ใน่ทางซ่ึ่�อเสีำยง	 เราใช่�ใน่การหาข�อม้ลัต่ำางๆ	 เราจำำาเป็น่ตำ�องใช่�	 หร่อเวลัาขอ 

คำาสัำ�งมายังหน่่วยกลัางหร่อศ้์น่ย์กลัาง	 ก็มีการให�คำาสัำ�งไปอย่างแน่่ชั่ดว่าจำะมีท่าที 

อย่างไร	 หร่อจำะให�ผู้้�ทำาหน่�าที�เป็น่ผู้้�แทน่ฯ	 ของเรานั่�น่	 ใช่�ดุลัยพินิ่จำของตำน่เองด้

สำถึาน่การณ์ใน่ขณะนั่�น่ว่าเป็น่อย่างไร	แลั�วออกเสีำยง	เพราะฉัะนั่�น่	การสำนั่บสำนุ่น่จำาก

ส่ำวน่กลัางจ่ำงเป็น่สิำ�งจำำาเป็น่
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พิธิีการุทููต เอกสิิทูธิิ�  
แลัะคว่ามคุ้มกันทูางการุทููต

12

บรรยายวัน่ที�	12	มกราคม	2530
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	 ใน่เร่�องพิธีการท้ตำ	 เอกสิำทธิ�	 แลัะความคุ�มกัน่ทางการท้ตำ	 จำะบรรยายให�เห็น่

ภาพรวมทั�วไปของแต่ำลัะหัวข�อ	ที�น่ำามารวมกัน่นี่�ก็เพ่�อชี่�ว่ามีบทบาทแลัะเกี�ยวข�องกับ

ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์อย่างไร	 โดยจำะเป็น่ข�อม้ลัพ่�น่ฐาน่สำำาหรับช่่วยใน่การ

ค�น่คว�าต่ำอไป

พิธิีการทููต 
•

	 สัำงคมทุกสัำงคมย่อมมีพิธี	แม�แต่ำสัำงคมที�ไม่ใช่่สัำงคมอนุ่รักษ์นิ่ยม	เช่่น่	ประเทศ์

สัำงคมนิ่ยม	เป็น่ตำ�น่	ยงัมีแน่วทางปฏิิบัตำทีิ�ถ่ึอว่าเป็น่ระเบียบ	พิธกีาร	ที�จำะตำ�องยด่ถ่ึอตำามนั่�น่	 

พิธีการ	หมายถ่ึงการปฏิิบัติำตำามแบบตำามแผู้น่โดยเคร่งครัด	ส่ำวน่คำาว่า	“พิธีการท้ตำ”	 

พิธิีการุทููต เอกสิิทูธิิ�  
แลัะคว่ามคุ้มกันทูางการุทููต
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(Protocol)	 รากศั์พท์ใน่ภาษาอังกฤษ	หมายความถ่ึงรายช่่�อของบุคคลัที�อย้่ตำอน่ตำ�น่

ของเอกสำารตำามทางการวา่	เอกสำารนั่�น่มีผู้้�ใดมีส่ำวน่ร่วมใน่การตำระเตำรยีมบ�าง	คลั�ายๆ	 

รายช่่�อของผู้้�เข�าประชุ่ม	 สิำ�งนี่�ให�ข�อคิดว่า	 Protocol	 นั่�น่	 คงจำะมีอะไรที�เกี�ยวข�องกับ

ลัำาดับความสำำาคัญของตัำวบุคคลัที�เข�ามาร่วม

	 เน่่�อหาของพิธีการท้ตำที�น่ำามาใช่�ใน่ปัจำจุำบัน่	 ใน่ลัักษณะแรกจำะเห็น่ได�ว่า	 พิธี 

การท้ตำเป็น่การแสำดงออกซ่ึ่�งอัธยาศั์ยไมตำรี	ความมีมารยาทระหว่างประเทศ์	เป็น่กฎ

ใน่ทางความประพฤตำิไม่ใช่่เป็น่กฎหมาย	 แต่ำเป็น่ทางปฏิิบัติำใน่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่าง

ประเทศ์	 ซ่ึ่�งวางไว�หร่อยอมรับกัน่ว่าเป็น่กฎเกณฑ์์ที�รัฐบาลั	 ผู้้�แทน่ของรัฐบาลั	 หร่อ

ราช่การของรัฐ	จำะตำ�องหร่อควรปฏิิบัติำตำาม	

	 ใน่การติำดต่ำอความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์นั่�น่	บรรยากาศ์ของการติำดต่ำอเป็น่

เร่�องสำำาคัญ	ถึ�าบรรยากาศ์ที�ตำระเตำรียมเพ่�อการเจำรจำาก็ดี	เพ่�อการพบปะก็ดี	ได�กระทำา

อย่างเหมาะสำมแลัะถ้ึกตำ�อง	ก็จำะยังผู้ลัให�การพบปะเจำรจำาเหล่ัานั่�น่เป็น่ผู้ลัดี	น่อกจำาก

นั่�น่	ยังเป็น่การหลีักเลีั�ยงการที�จำะทำาให�เกิดข�อขุ่น่ข�องหมองใจำ	

	 การที�จำะตำ�องวางระเบียบ	หร่อมีระเบียบใน่ทางปฏิิบัติำนั่�น่	เกิดข่�น่จำากม้ลัเหตุำ

ของการเคารพเอกราช่แลัะอธิปไตำย	ตำลัอดจำน่ความเสำมอภาคระหว่างรัฐ	

	 กล่ัาวโดยสำรุป	พิธีการท้ตำมีความมุ่งหมายที�จำะกำาหน่ดทางปฏิิบัติำให�แต่ำลัะคน่ที�

ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	แลัะแต่ำลัะประเทศ์นั่�น่ได�รับเกียรติำได�รับการปฏิิบตัำอินั่เหมาะสำม

แลัะถ้ึกตำ�องกับฐาน่ะของตำน่	อีกอย่างพิธีการท้ตำที�ดี	ยังเป็น่การแสำดงออกให�ภายน่อก

เห็น่ถ่ึงเจำตำน่าที�จำะสำร�างไมตำรี	ที�จำะมีมิตำรภาพ	เป็น่การแสำดงถ่ึงความมีอารยธรรมของ

ประเทศ์ผู้้�ที�ปฏิิบัติำพิธีการท้ตำอย่างถ้ึกตำ�อง	แลัะบางครั�งก็เป็น่การแสำดงถ่ึงอำาน่าจำของ 

ตัำวเองได�	ดังจำะเห็น่ได�ว่า	บางประเทศ์การตำ�อน่รับท้ตำจำากต่ำางประเทศ์	หร่อบุคคลัสำำาคัญ

จำากต่ำางประเทศ์	ได�จัำดให�มีการตำ�อน่รับอย่างโอ่อ่าหร้หรา	แสำดงให�เห็น่แสำน่ยานุ่ภาพ	

แสำดงความเข�มแข็งของทหาร	แสำดงความสำวยงาม	 เหล่ัานี่�ก็เป็น่การถ่ึายทอดความมี

อำาน่าจำความมีอารยธรรมของตำน่ด�วยใน่ขณะเดียวกัน่

	 แม�แต่ำใน่สำมัยโบราณ	แบบพิธีการท้ตำนี่�ก็ทำากัน่ใน่ลัักษณะข่มขวัญผู้้�อ่�น่	ค่อ	ให�

ผู้้�ที�ไปติำดต่ำอนั่�น่เกิดความเกรงขาม	เช่่น่	ที�ที�ประมุขของประเทศ์นั่�งอย้	่ปกติำจำะเป็น่ห�อง

โถึง	การเป็น่ห�องโถึงไม่ใช่่ไม่มีความหมาย	บุคคลัที�จำะเข�าไปหาหร่อเข�าไปคารวะ	หร่อ

เข�าไปสำน่ทน่าด�วยกับประมุขของประเทศ์	ซ่ึ่�งนั่�งอย้ป่ลัายห�องโถึง	ใน่ระหว่างที�เดิน่ไป
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นั่�น่จำะเกิดภาวะที�ว่าประหวั�น่พรั�น่พร่ง	การเดิน่ไปแต่ำลัะก�าวนั่�น่จำะสำร�างความยำาเกรง

แลัะเกรงขาม

	 ปรากฏิการณ์นี่�ก็ได�เกิดข่�น่กับตัำวผู้้�บรรยายเอง	 อย่างการเข�าเฝ้่าพระบาท-

สำมเด็จำพระเจำ�าอย้่หัว	เน่่�องจำากได�ออกไปเป็น่ท้ตำหลัายครั�ง	ก็ได�เข�าไปกราบบังคมท้ลั

เพ่�อรับพระราช่สำาส์ำน่จำากพระหัตำถ์ึหลัายครั�ง	ทุกครั�งก่อน่เข�าก็ได�มีการซึ่�อมประมาณ	

10	น่าที	ว่าจำะตำ�องเดิน่เท่านั่�น่ก�าว	หัน่หน่�าไปทางทิศ์นั่�น่	คำานั่บช่่วงนั่�น่	แลั�วคุกเข่าลัง

ตำรงนั่�น่	แลั�วก็คลัาน่หมอบลังตำรงใกลั�พระบาทขน่าดนั่�น่	แลั�วจำะคอยฟัังเสีำยงว่า	 เม่�อ

พระองค์ท่าน่รับสัำ�งไปถ่ึงจุำดใดจ่ำงถ่ึอว่าเป็น่การเพียงพอแลั�ว	 จำากกฎเกณฑ์์ต่ำางๆ	 นั่�น่	

แม�จำะได�เข�าไปรับพระราช่สำาส์ำน่หลัายครั�งก็ทำาผิู้ดทุกครั�ง	 มีเพ่�อน่ซ่ึ่�งอย้่ใน่พระราช่วัง

แลัะรับราช่การมาน่าน่	ก็บอกว่า	ทำาไมผู้้�บรรยายถ่ึงโง่เต็ำมที	ฝึ่กเท่าไหร่ก็ไม่ร้�จัำกทำาถ้ึก	

ทำาผิู้ดได�ทุกครั�ง	อัน่นี่�ก็เกิดจำากความประหวั�น่พรั�น่พร่งใน่พระบารมี	เพราะฉัะนั่�น่	การ

ทำาอะไรที�มีระเบียบแบบแผู้น่เป็น่พิธีการนั่�น่ยอ่มมีผู้ลั	น่อกจำากจำะให�ความศั์กดิ�สิำทธิ�แก่

การกระทำาอัน่นั่�น่แลั�ว	ยังส่ำงผู้ลัถ่ึงจิำตำใจำของฝ่่ายที�มาทำาการติำดต่ำอด�วย

	 เร่�องของพธีิการท้ตำที�ว่าเป็น่การให�เกียรติำให�ศั์กดิ�ศ์รีนี่�	เคยมีเร่�องราวมามากใน่

อดีตำที�มีการทะเลัาะกัน่ระหว่างผู้้�แทน่ทางการท้ตำของประเทศ์ต่ำางๆ	ใน่	ค.ศ์.	1661	ที�

กรุงลัอน่ดอน่	ปรากฏิว่ามีท้ตำฝ่รั�งเศ์สำกับท้ตำสำเปน่	ซ่ึ่�งใน่ขณะนั่�น่เป็น่มหาอำาน่าจำด�วยกัน่

ทั�งค่้	ต่ำางก็จำะไปรับท้ตำสำวีเดน่ที�จำะมารับหน่�าที�ใหม่ที�ท่าเร่อ	ต่ำางคน่ก็ต่ำางนั่�งรถึม�าควบ

กัน่ไป	แต่ำลัะคน่ใน่สำมัยนั่�น่	ก็มีทหารกลุ่ัมหน่่�งที�ไปปฏิิบัติำหน่�าที�ทางการท้ตำติำดตำามไป

ด�วยจำำาน่วน่หน่่�ง	ก็ปรากฏิว่ามีการแซึ่งกัน่ปาดหน่�ากัน่	แข่งกัน่ว่าใครจำะอย้ห่น่�า	ทหาร

สำองข�างนั่�น่ต่ำอส้ำ�ฆ่่าฟััน่กัน่เป็น่การใหญ่	นี่�เป็น่เหตุำการณ์ครั�งหน่่�ง

	 อีกครั�งหน่่�งใน่เวลัาไลัเ่ลีั�ยกัน่ที�กรุงเฮึก	เป็น่ค่้กรณเีดิม	ค่อ	ฝ่รั�งเศ์สำกบัสำเปน่	ซ่ึ่�ง

ทั�งค่้ย่ดถ่ึอพิธีการมาก	รักศั์กดิ�ศ์รีกัน่มาก	เผู้อิญรถึม�าของขบวน่ท้ตำทั�งสำองประเทศ์ไป

สำวน่ทางกัน่ใน่ตำรอกแคบ	ไม่มีใครยอมหลีักทาง	ถึอยไม่ได�	ถึอยเป็น่การเสีำยศั์กดิ�ศ์รี	ผู้ลั

สุำดท�ายแก�ปัญหาไม่ได�	รัฐบาลัเน่เธอรแ์ลัน่ด์จ่ำงตำ�องพงัรั�วข�างๆ	ออกเป็น่การแก�ปญัหา	

เพ่�อที�ว่าไม่มีใครถึอย	จำะได�หลีักกัน่ได�ใน่ตำรอกแคบๆ	ตำรอกนั่�น่	

	 ตัำวอย่างที�น่่าขบขัน่อีกใน่ประวัติำศ์าสำตำร์การท้ตำ	 ค่อ	 ระหว่างท้ตำฝ่รั�งเศ์สำกับ

ท้ตำสำเปน่	ค่้เดิม	แลัะท้ตำรัสำเซีึ่ย	ก็ปรากฏิว่า	ท้ตำสำเปน่ไปนั่�งติำดกับท้ตำรัสำเซีึ่ย	ซ่ึ่�งที�ที�ท้ตำ

สำเปน่นั่�ง	 ควรเป็น่ที�ที�ท้ตำฝ่รั�งเศ์สำนั่�ง	 เพราะลัำาดับความสำำาคัญ	 สำเปน่ถ่ึอว่ามีมากกว่า	
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อาจำจำะไปถ่ึงก่อน่	เป็น่ตำ�น่	พอไปถ่ึงท้ตำฝ่รั�งเศ์สำก็ไม่มีที�นั่�ง	จ่ำงปีน่ลังไปนั่�งกลัาง	เก�าอี�	2	

ตัำว	นั่�ง	3	คน่	ก็นั่�งจำน่ได�	ผู้ลัปรากฏิว่าท้ตำฝ่รั�งเศ์สำกับท้ตำรัสำเซีึ่ยก็ดวลักัน่	ผู้ลัปรากฏิว่า

ท้ตำรัสำเซีึ่ยก็บาดเจ็ำบเล็ักน่�อย	ก็เลิักกัน่ไป

	 เหลั่านี่�เป็น่การแสำดงให�เห็น่ว่า	 ราช่ท้ตำที�ไปปฏิิบัติำหน่�าที�นั่�น่	 ไม่ใช่่ไปปฏิิบัติำ

หน่�าที�ใน่ฐาน่ะตำน่เองเท่านั่�น่	 แต่ำได�น่ำาเอาเกียรตำิแลัะศั์กดิ�ศ์รีของประเทศ์ไปด�วย	

เหตุำการณ์ทำาน่องนี่�เกิดข่�น่มาจำน่กระทั�ง	ค.ศ์.	1815	ประเทศ์ใน่ยโุรปจ่ำงได�ประช่มุแลัะ

ตำกลังกัน่ได�ว่า	ถึ�ายงัปล่ัอยไว�ใน่ทำาน่องนี่�	ปัญหาใน่ระเบียบพิธีการท้ตำ	แลัะปัญหาลัำาดับ

อาวุโสำ	คงตำ�องทะเลัาะกัน่ไม่มีที�สิำ�น่สุำด	แลัะจำะเป็น่สำาเหตุำแห่งการเส่ำ�อมเสีำยของความ

สัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์เป็น่อยา่งมาก	จ่ำงได�ตำกลังร่างระเบียบแบบแผู้น่กัน่ข่�น่ใน่เร่�อง

ลัำาดับอาวุโสำว่า	ใครควรมีอาวุโสำกว่าใคร	แลัะหลัักใน่เร่�องระเบียบอาวุโสำนี่�เป็น่หลัักที�

มีความสำำาคัญอย่างหน่่�งใน่พิธีการท้ตำ	ซ่ึ่�งจำะบรรยายรายลัะเอียดใน่ตำอน่ต่ำอไป	

	 ที�เรียกว่าแบบพิธีใน่ทางการท้ตำนั่�น่	 ไม่ใช่่เฉัพาะใน่เร่�องการจำัดลัำาดับอาวุโสำ

เท่านั่�น่	หากยังครอบคลุัมไปถ่ึงการให�เกียรติำ	การตำ�อน่รับ	การสำน่ทน่า	การแต่ำงกาย	การ

พ้ดจำา	การทักทาย	ตำลัอดจำน่การเลีั�ยงรับรอง	เรียกได�ว่าเก่อบทุกแง่ทุกมุมของมารยาท

ใน่การติำดต่ำอระหว่างประเทศ์	ทำาน่องเดียวกับมารยาทใน่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างบุคคลัที�

อย้ใ่น่สัำงคม	เป็น่แต่ำเพียงว่า	ระเบียบพิธีทางการท้ตำเป็น่ระเบียบที�ถ่ึอกัน่อยา่งเคร่งครัด	

แลัะผู้ลัของการลัะเมดิระเบียบทางการท้ตำอาจำจำะน่ำาไปส่้ำวิกฤตำการณใ์น่ความสำมัพัน่ธ์	

หร่อถ่ึอว่าเป็น่การด้ถ้ึก	 เป็น่การด้หมิ�น่	 เป็น่การเหยียบยำ�าเกียรติำยศ์กัน่ก็ได�	 เพราะ

ฉัะนั่�น่	 ระเบียบพิธีทางการท้ตำที�มองเผิู้น่ๆ	 ด้เหม่อน่ว่าไม่ใช่่เป็น่เร่�องสำำาคัญนั่�น่	 แท� 

ที�จำริงแลั�วเป็น่เร่�องที�มีความหมายทางการท้ตำดังที�กล่ัาวมาแลั�ว	 รวมทั�งเร่�องที�เกิด 

ใน่ประวัติำศ์าสำตำร์	แลัะเร่�องที�เกิดข่�น่ใหม่ๆ	นี่�ก็มีมาก

	 ลัำาดับอาวุโสำเป็น่อย่างไร	 อน่่�ง	 เร่�องการเลีั�ยงรับรอง	 การแตำ่งกาย	 เอกสำาร

ทางการท้ตำ	แลัะแม�แต่ำเร่�องน่ามบัตำร	ก็มีความสำำาคัญใน่เร่�องของพิธีการท้ตำ	เร่�องของ

การวางตำำาแหน่่งแหล่ังที�ของค่้สำมรสำก็เป็น่เร่�องเกี�ยวโยงของลัำาดับอาวุโสำด�วยเช่่น่กัน่	

ล่ำ�ดิับอำ�วุโส 

	 หมายความถ่ึงลัำาดับหร่ออัน่ดับก่อน่หลััง	เป็น่ลัำาดับชั่�น่ก่อน่หลัังที�ยอมรับกัน่

ใน่ทางสัำงคม	ใน่ทางความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์ว่า	ผู้้�ที�อย้่ใน่ลัำาดับตำ�น่ควรจำะอย้่ใน่
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ที�ที�มีเกียรติำยศ์ส้ำงกว่าคน่ที�อย้ใ่น่ลัำาดับอาวโุสำใน่ชั่�น่รองลังมา	ลัำาดับอาวโุสำจำะแยกเปน็่	

4	อย่าง	ค่อ

	 (ก)	ลัำาดับอาวุโสำใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับคณะท้ตำโดยส่ำวน่รวม

	 (ข)	ลัำาดับอาวุโสำใน่ระหว่างผู้้�ที�ปฏิิบัติำหน่�าที�ทางการท้ตำด�วยกัน่

	 (ค)	ลัำาดับอาวุโสำภายใน่ของคณะท้ตำแต่ำลัะคณะ	เช่่น่	ลัำาดับอาวุโสำ

	 	 		ภายใน่ของสำถึาน่เอกอัครราช่ท้ตำแต่ำลัะแห่ง

	 (ง)	ลัำาดับอาวุโสำของท�องถิึ�น่ของประเทศ์เจำ�าของบ�าน่

(ก) ลำาดับอาวุโสู้ข่องคณะท้ต่

	 ใน่ประเทศ์หน่่�ง	 เช่่น่	 ประเทศ์ไทยมีท้ตำมาประจำำาใน่ประเทศ์ขณะนี่�ก็มีหลัาย

สิำบประเทศ์	บรรดาคณะท้ตำต่ำางประเทศ์ที�มาประจำำาใน่ประเทศ์	เรียกว่า	“คณะท้ตำ”	

คณะท้ตำประกอบด�วยเอกอัครราช่ท้ตำ	แลัะผู้้�ที�มีช่่�ออย้ใ่น่	Diplomatic	list	ค่อ	บัญชี่

รายช่่�อทางการท้ตำ	 ใน่คณะท้ตำจำะมีคน่หน่่�งทำาหน่�าที�เป็น่คณบดีท้ตำ	 เรียกว่า	 Dean	

ของ	Diplomatic	Corps	หมายถ่ึงคณะท้ตำ	ผู้้�ที�จำะเป็น่หัวหน่�าคณะท้ตำปัจำจุำบัน่	โดย

ปกติำแลั�วจำะถ่ึอหลัักว่า	ผู้้�ที�เป็น่ท้ตำอย้ใ่น่เม่องไทยน่าน่กว่าคน่อ่�น่	การเป็น่ท้ตำก่อน่แลัะ

ได�เป็น่	Dean	น่อกจำากจำะเป็น่เกียรติำยศ์แลั�ว	ก็มีความหมายอย้่มาก	เพราะว่าหัวหน่�า

คณะท้ตำเป็น่ผู้้�ที�จำะพ้ดจำาหร่อรักษาผู้ลัประโยช่น์่ของคณะท้ตำใน่เร่�องที�เกี�ยวกับสิำทธิ	

เอกสำิทธิ�	 ตำลัอดจำน่ความคุ�มกัน่	 แลัะความสำะดวกตำ่างๆ	 ใน่การปฏิิบัติำหน่�าที�	 ฉัะนั่�น่	 

ผู้้�ที�ทำาหน่�าที�เป็น่คณบดีท้ตำจ่ำงมีความสำำาคัญ	

	 หลัายประเทศ์ประสำบปัญหา	 ประเทศ์ไทยก็ใกลั�จำะประสำบปัญหา	 กำาลัังจำะ

ประสำบปัญหาเหม่อน่กัน่	 เน่่�องจำากมีท้ตำของบางประเทศ์มาอย้่น่าน่มาก	 แต่ำเราไม่

อยากให�เป็น่คณบดีท้ตำ	เพราะความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์เรากับประเทศ์นั่�น่ไม่ค่อย

ดี	เราก็กลััวว่าเขาจำะไปยุยงคณะท้ตำประเทศ์อ่�น่ๆ	ให�วุ่น่วายไปหมด	สำหรัฐอเมริกาเจำอ

ปัญหานี่�น่าน่มาก	เพราะรัสำเซีึ่ยได�ตัำ�งท้ตำประจำำากรุงวอชิ่งตัำน่	(ซ่ึ่�งเพิ�งเปลีั�ยน่เม่�อเร็วๆ	นี่�

กลัับไปเป็น่รัฐมน่ตำรีช่่วย)	มาเป็น่เวลัาน่าน่มาก	รัฐบาลัสำหรัฐฯ	จ่ำงตำ�องขอร�องรัฐบาลั

ประเทศ์หน่่�ง	ค่อ	กัวเตำมาลัา	(ถึ�าจำำาไม่ผิู้ด)	ซ่ึ่�งประจำำาอย้่ที�วอชิ่งตัำน่น่าน่	ให�ทำาหน่�าที�

ต่ำอไป	คลั�ายๆ	กับว่าทั�งจำ�างแลัะขอร�องให�ทำางาน่อย้ที่�นี่�	เพ่�อที�จำะได�กัน่คน่ที�อย้ใ่น่ลัำาดับ

คิวที�สำอง	ค่อ	ท้ตำรัสำเซีึ่ย	ซ่ึ่�งโดยกฎเกณฑ์์แลั�ว	ถึ�าท้ตำกัวเตำมาลัาคน่นี่�ย�ายไป	ท้ตำรัสำเซีึ่ย
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จำะได�ข่�น่มาเป็น่คณบดีท้ตำ	นี่�ก็เป็น่ปัญหาหน่่�ง	

	 ลัำาดับอาวุโสำของคณะท้ตำจำะเกิดข่�น่ใน่ตำอน่ที�ทางรัฐฯ	 หร่อประเทศ์ของเรา	

เชิ่ญคณะท้ตำไปใน่งาน่ต่ำางๆ	 เราจำะจัำดที�อย่างไรสำำาหรับคณะท้ตำ	 จัำดให�เขานั่�งตำรงไหน่	 

นั่�งรวมๆ	กับคน่อ่�น่ๆ	ไหม	จัำดอย่างไร	ให�เขานั่�งมุมซึ่�ายหร่อมุมขวาอย่างใด	ไม่มีกฎเกณฑ์์ 

แน่่น่อน่	 แต่ำมีหลัักข�อหน่่�งว่า	 ประเทศ์เจำ�าของบ�าน่จำะให�เกียรติำแก่คณะท้ตำเป็น่พิเศ์ษ

เสำมอ	 ใน่หลัายประเทศ์จำะจัำดที�นั่�งคณะท้ตำอย้่ทางขวาของประธาน่	 ประธาน่อาจำจำะ

เป็น่ประมุขของประเทศ์	หร่อประมุขของรัฐบาลั	ก็ให�คณะท้ตำนั่�งเป็น่กลุ่ัมอย้่ทางขวา 

บางครั�งอาจำจำะอย้่ทางซึ่�ายก็ได�ใน่บางประเทศ์	 (ถึ�าไม่สำะดวก)	 แต่ำจำะให�คณะท้ตำ 

แยกกลุ่ัมกัน่นั่�ง	 (โดยหลัักปฏิิบัติำ)	 ใน่กลุ่ัมจำะจัำดเรียงลัำาดับอาวุโสำอย่างไร	 เร่�องนี่�จำะ

พิจำารณาใน่ข�อที�สำองต่ำอไปว่า	ใน่ระดับบุคคลัที�เป็น่ท้ตำด�วยกัน่นั่�น่	จำะใช่�หลัักอย่างไร	

	 ที�กล่ัาวมาแลั�วค่อ	หลัักของผู้้�ทำาหน่�าที�คณบดีท้ตำ	(Dean)	จำะถ่ึอหลัักของผู้้�ที�

ทำาหน่�าที�ก่อน่	 ทำาหน่�าที�มาน่าน่กว่าคน่อ่�น่	 แต่ำมีบางประเทศ์	 เช่่น่	 ประเทศ์ที�นั่บถ่ึอ

ศ์าสำน่าโรมัน่คาทอลัิกเป็น่ศ์าสำน่าสำำาคัญของประเทศ์	 ก็จำะถ่ึอว่าสำมณท้ตำที�ส่ำงมาจำาก

สำำานั่กวาติำกัน่เป็น่คณบดีท้ตำ	ไม่ว่าจำะมาก่อน่มาหลััง	เป็น่ธรรมเนี่ยมปฏิิบัติำกัน่	เช่่น่	ใน่

ประเทศ์ฝ่รั�งเศ์สำ	เป็น่ตำ�น่

(ข่) เรืื�องรืะดับอาวุโสู้รืะหว่างผ้้ปฏิิบัติ่หน้าที�ทางการืท้ต่ด้วย้กัน

	 โดยปกติำแลั�วจำะถ่ึอหลัักใครมารับหน่�าที�ก่อน่	 วัน่ที�รับหน่�าที�	 หมายถ่ึงวัน่ที�

เข�าย่�น่พระราช่สำาส์ำน่	 แต่ำถึ�าวัน่ที�เข�าย่�น่พระราช่สำาสำ์น่เป็น่วัน่เดียวกัน่	 เพราะเหตุำว่า

ใน่บางครั�ง	 เม่�อพระบาทสำมเด็จำพระเจำ�าอย่้หัวรับการเข�าเฝ้่าย่�น่พระราช่สำาส์ำน่จำาก

เอกอัครราช่ท้ตำนั่�น่	พร�อมกัน่หลัายคน่ก็มี	3	คน่	4	คน่ก็มี	 เข�าย่�น่พร�อมๆ	 กัน่	ตำาม

ลัำาดับอาวุโสำก็จำะจัำดคน่ที�เดิน่ทางมาถ่ึงก่อน่	 แต่ำถึ�าหากว่าเดิน่ทางมาถ่ึงพร�อมกัน่ใน่

ขณะเดียวกัน่	 ก็ถ่ึอว่าใครที�มาติำดต่ำอกับกระทรวงการต่ำางประเทศ์ก่อน่คน่นั่�น่เป็น่ผู้้�มี

อาวุโสำกว่าที�ตำ�องมาติำดต่ำอ	 เพราะพอเขาลังจำากเคร่�องบิน่	 ผู้้�ที�มารับหน่�าที�ท้ตำนั่�น่	 เขา

ตำ�องแจำ�งให�ทราบว่ามาถ่ึงเม่�อไหร่	แลัะเม่�อมาถ่ึงแลั�ว	เขาตำ�องทำาหนั่งส่ำอแจำ�งการมาถ่ึง	

แลัะทำาหนั่งส่ำอขอพบรัฐมน่ตำรีวา่การกระทรวงการต่ำางประเทศ์	หร่อผู้้�แทน่	ซ่ึ่�งอาจำจำะ

เป็น่รัฐมน่ตำรีช่่วย	เพ่�อที�จำะย่�น่หนั่งส่ำอขอเข�าเฝ้่าพระเจำ�าอย้หั่ว	ขณะเดยีวกัน่ก็ขอให�นั่ด

หมายวัน่ที�ย่�น่พระราช่สำาส์ำน่	 พร�อมกับส่ำงสำำาเน่าของคำากราบบังคมท้ลัต่ำอพระบาท- 
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สำมเด็จำพระเจำ�าอย้่หัวไปล่ัวงหน่�า	เราถ่ึอว่าถึ�าบังเอิญใครมาวัน่เดียวกัน่แลัะทำาตำามขั�น่

ตำอน่ดังกล่ัาวก่อน่	ก็ถ่ึอว่าคน่นั่�น่มีลัำาดับอาวุโสำกว่า	เพราะฉัะนั่�น่	ใน่ระหว่างท้ตำด�วยกัน่

ก็มักจำะไม่มีปัญหาหลัังจำากที�ได�มีการกำาหน่ดระเบียบเช่่น่นี่�แลั�ว

(ค) เรืื�องลำาดับอาวุโสู้ภาย้ในคณะท้ต่เดีย้วกัน

	 ใน่คณะท้ตำเดยีวกัน่	สำมมติำว่า	คณะท้ตำไทยที�ไปประจำำาใน่สำถึาน่เอกอคัรราช่ท้ตำ

ต่ำางประเทศ์	เช่่น่	กรุงวอชิ่งตัำน่	กรุงลัอน่ดอน่	หร่อกรุงปารีสำ	(ที�ยกตัำวอย่างประเทศ์ใหญ่ๆ	 

ก่อน่เพราะมีลัำาดับอาวุโสำมาก)	แน่่น่อน่ตำำาแหน่่งที�ส้ำงสุำด	ค่อ	ตำำาแหน่่งเอกอัครราช่ท้ตำ	

(Ambassador)	โดยปกติำแลั�วจำะมีผู้้�ทำาหน่�าที�รองลังมา	ก็ค่อ	อัครราช่ท้ตำ	(Minister)	

เป็น่อัน่ดับสำอง	ตำำาแหน่่งนี่�เคยมีใน่ประเทศ์ไทย	แต่ำขณะนี่�ไม่ได�ตัำ�งแลั�ว	อัน่ดับสำามลัง

ไปเรียกว่า	อัครราช่ท้ตำที�ปร่กษา	(Minister	Counsellor)	ขณะนี่�ตำำาแหน่่งนี่�เป็น่ผู้้�ทำา

หน่�าที�เป็น่อัน่ดับสำอง	 จำากนั่�น่ก็เป็น่ตำำาแหน่่งที�ปร่กษา	 (Counsellor)	 จำากตำำาแหน่่ง

ที�ปร่กษาก็เป็น่เลัขานุ่การเอก	 (First	 Secretary)	 มีเลัขานุ่การโท	 (Second	 Sec-

retary)	 เลัขานุ่การตำรี	 (Third	Secretary)	แลั�วก็เจำ�าหน่�าที�ทางการท้ตำประจำำาสำถึาน่

เอกอัครราช่ท้ตำ	(Attaché)	ใน่อดีตำเคยมีอีกตำำาแหน่่ง	ค่อ	น่ายเวร	ปัจำจุำบัน่เลิักไปแลั�ว	

เพราะช่่�อไม่ค่อยไพเราะ	บางคน่ไม่เรียกน่าย	 ก็ด้ฟัังแลั�วอาจำจำะไม่เหมาะก็เลัยเลิักไป	

แต่ำเหตุำผู้ลัจำริงๆ	ก็ค่อ	เอกสิำทธิ�ใน่ทางการท้ตำนั่�น่	เขาไม่ให�กัน่ตัำ�งแต่ำชั่�น่น่ายเวร	เราจ่ำง

ได�ปรับให�ข่�น่ไปเป็น่ชั่�น่	Attaché	หมด	มีท้ตำฝ่่ายพาณิช่ย์	มีท้ตำทหาร	(ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่าย

ทหาร	 ได�แก่	ทหารบก	ทหารเร่อ	ทหารอากาศ์)	แลัะผู้้�ช่่วยท้ตำของกองทัพที�เรียกว่า	

Defense	Attaché	ด�วย	

	 ปัญหาก็เกิดข่�น่ใน่บางครั�งว่า	 ทางด�าน่กระทรวงการต่ำางประเทศ์มี

เอกอัครราช่ท้ตำแลั�ว	คน่ที�สำองไม่ใช่่เป็น่อัครราช่ท้ตำ	ไม่ใช่่เป็น่อัครราช่ท้ตำที�ปร่กษา	ไม่ใช่่

ที�ปร่กษา	แต่ำอาจำตำำ�ามาถ่ึงเลัขาเอก	หร่อบางแห่งเลัขาโทก็ได�	 เพราะเราไม่มีตำำาแหน่่ง

หร่อไม่มีตัำวบุคคลัส่ำงไป	 ใน่กรณีเช่่น่นี่�	 มีระเบียบสำำานั่กน่ายกรัฐมน่ตำรีที�ช่่�อว่า	 “ว่า

ด�วยการปฏิิบัติำราช่การของข�าราช่การประจำำาการใน่ต่ำางประเทศ์	พ.ศ์.	 2509”	 ตำาม

ระเบียบนี่�ให�ถ่ึอว่าลัำาดับอาวุโสำ	นั่�น่	หลัังจำากเอกอัครราช่ท้ตำแลั�ว	ตำ�องเป็น่ข�าราช่การ

กระทรวงการตำ่างประเทศ์คน่รองลังมา	 จำะเป็น่ตำำาแหน่่งอะไรก็ตำาม	 ซ่ึ่�งปกติำจำะไม่ตำำ�า

กว่าเลัขานุ่การโท	 เป็น่คน่อาวุโสำลัำาดับที�สำอง	 จำากนั่�น่มาก็เป็น่ตำำาแหน่่งผู้้�ช่่วยท้ตำจำาก
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กองทัพ	 (Defense	 Attaché)	 เร่�องนี่�ก็ขัดแย�งกัน่บ่อยๆ	 ว่าทำาไมเอาเด็กข่�น่มาเป็น่ 

ชั่�น่ที�สำอง	 แต่ำเหตุำผู้ลัจำริงๆ	 ก็ค่อว่า	 ไม่ใช่่เพ่�อที�จำะยกกระทรวงการต่ำางประเทศ์เป็น่

ใหญ่	แต่ำบุคคลัคน่ที�สำองนั่�น่ตำ�องทำาหน่�าที�เป็น่อุปท้ตำ	เม่�อท้ตำไม่อย้	่ที�ตำ�องเอาเจำ�าหน่�าที�

กระทรวงการตำา่งประเทศ์เปน็่บุคคลัที�สำอง	เพราะเคยร้�งาน่ครบด�าน่การท้ตำ	ผู้้�ช่่วยท้ตำ

ฝ่่ายทหารก็ร้�งาน่ด�าน่การทหาร	ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่ายพาณิช่ยก็์ร้�งาน่ด�าน่พาณิช่ย	์จำะมาร้�งาน่

สำถึาน่ท้ตำทุกด�าน่เหม่อน่คน่ที�อย่้ใน่อาชี่พนี่�ก็คงไม่ได�	 เพราะฉัะนั่�น่	 จ่ำงให�คน่ที�สำองนี่�

เป็น่บุคคลัที�มีลัำาดับอาวุโสำถัึดจำากท้ตำลังมา	ข�อนี่�เป็น่ข�อยกเว�น่	ซ่ึ่�งภายหลัังก็เข�าใจำกัน่

ดีว่าไม่ใช่่คน่นี่�ใหญ่	แต่ำคน่นี่�ตำ�องทำาหน่�าที�เป็น่อุปท้ตำ	ทำาหน่�าที�แทน่ท้ตำ	เม่�อท้ตำไม่อย้่

(ง) ลำาดับอาวุโสู้ท้องถิ�น

	 ใน่บางประเทศ์กำาหน่ดไว�อาจำเป็น่ใน่ร้ปของกฤษฎีกา	 หร่อระเบียบข�อบังคับ	

ว่าลัำาดับอาวุโสำที�ถ่ึอกัน่ใน่ประเทศ์	ใครอย้ใ่น่ลัำาดับอาวุโสำที�เหน่่อกว่ากัน่	เพราะใน่บาง

ครั�งมีการสำลัับกัน่	ประมุขของรัฐจำะอย้อั่น่ดับหน่่�ง	ยกเว�น่ใน่บางประเทศ์	ถึดัจำากนั่�น่มา

ก็เป็น่ขั�น่ของประมุขรัฐบาลั	ก็ค่อ	น่ายกรัฐมน่ตำรี	แต่ำบางครั�งลัำาดับที�ลัดหลัั�น่กัน่ลังมา

ใน่ทางการเม่องแลัะทางการปกครอง	จำะมีพระบรมวงศ์านุ่วงศ์์	หร่อขุน่น่างชั่�น่ผู้้�ใหญ่	

(Nobility)	 ซ่ึ่�งมีลัำาดับความสำำาคัญทางอาวุโสำเหม่อน่กัน่	 อย่างนี่�จำะจัำดมาสำลัับเม่�อนั่�ง

ปน่กับคณะท้ตำจำะจัำดอย่างไร	 บางประเทศ์ได�วางเป็น่กฎเกณฑ์์ไว�	 ประเทศ์ไทยไม่มี 

กฎเกณฑ์์ตำายตัำว	 แต่ำมีทางปฏิิบัติำที�ถ้ึกตำ�องเหม่อน่กัน่	 ซ่ึ่�งมีการเปลีั�ยน่แปลังไปตำาม 

ยุคสำมัย	 ใน่กรณีที�มีข�อสำงสำัย	 โดยปกตำิแลั�วจำะไปหาร่อกรมพิธีการท้ตำ	 ถึ�าเร่�องเกี�ยว

กับระดับรัฐบาลั	 กรมพิธีการท้ตำของกระทรวงการต่ำางประเทศ์จำะเป็น่เจำ�าหน่�าที�ที� 

รับผิู้ดช่อบใน่การจำัดลัำาดับอาวุโสำ	 แต่ำถึ�าใน่สำ่วน่ที�เกี�ยวกับราช่สำำานั่ก	 ราช่เลัขาธิการ 

จำะเป็น่คน่ให�คำาแน่ะน่ำาว่าควรจำะจัำดลัำาดับอาวุโสำอย่างไร

ก�รเล่ี�ยง
	 จำะกล่ัาวเฉัพาะจุำดที�น่่าสัำงเกตำว่า	การเลีั�ยงนี่�	คณะท้ตำเลีั�ยงกัน่ได�ตัำ�งแต่ำอาหาร

เช่�า	อาหารกลัางวัน่	แลัะ	Dinner	ปกติำแลั�ว	ถึ�าหากว่าเป็น่การเลีั�ยงที�ค่อน่ข�างจำะให�มี

เกียรติำหน่่อยก็เลีั�ยง	Dinner	แต่ำถึ�าเป็น่การเลีั�ยงแบบ	Working	หมายความวา่สำน่ทน่า

เร่�องงาน่ไปด�วยก็จำะเลีั�ยงอาหารกลัางวัน่	หร่อเลีั�ยง	Working	Breakfast	ไปด�วย	เป็น่
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ที�น่่าสัำงเกตำว่า	ถึ�าเป็น่การเลีั�ยงอย่างเป็น่ทางการ	 (Official)	 จำะเชิ่ญโดยตำำาแหน่่ง	 ไม่

คำาน่่งถ่ึงบุคคลั	โดยจำะด้ว่ามีตำำาแหน่่งอะไร	ส่ำวน่ใน่กรณีที�ไม่เป็น่ทางการ	(Unofficial)	

จำะคำาน่่งถ่ึงตัำวบุคคลัด�วย	แต่ำทั�งนี่�ไม่ใช่่ระเบียบเคร่งครัด	แต่ำเป็น่หลัักใหญ่อัน่หน่่�ง	ค่อ	

ถึ�าเป็น่อาหารกลัางวัน่ที�เป็น่ทางการ	(Official	Lunch)	จำะไม่มีค่้สำมรสำ	ถึ�ามีค่้สำมรสำก็

เป็น่	Unofficial	ไป	แต่ำสำำาหรับ	Dinner	นั่�น่	Official	หร่อ	Unofficial	ก็เชิ่ญเป็น่ค่้	

แต่ำมีข�อยกเว�น่ว่าเชิ่ญเดี�ยวก็ได�

	 ระเบียบพิธีการท้ตำนี่�มีเร่�องการออกการ์ด	 แลัะการตำอบการ์ดควรตำอบให�ทัน่

เวลัา	 การเขียน่การ์ดก็ตำ�องเขียน่อย่างถ้ึกตำ�อง	 ตำ�องส่ำงการ์ดก่อน่ภายใน่เวลัาเท่าไร	

แบบแผู้น่มีกำาหน่ดไว�	 หาด้แบบจำากข�างน่อกได�	 เพราะมีเลีั�ยงกัน่มาก	 โดยเฉัพาะที�

กระทรวงการต่ำางประเทศ์

	 เร่�องการอำาน่วยความสำะดวก	(Facilities)	ซ่ึ่�งมักจำะล่ัมกัน่ไป	เช่่น่	เร่�องที�จำอด

รถึ	เร่�องเรียกขาน่รถึ	การอำาน่วยความสำะดวกต่ำางๆ	ตำ�องตำระเตำรียมไว�	

น�มบัตัร (Card) 
	 เป็น่เร่�องที�คน่ช่อบพิมพ์กัน่มาก	เพราะใช่�ประโยช่น์่ได�	แลัะใน่บางครั�ง	ถึ�ามียศ์

ถึาบรรดาศั์กดิ�มากๆ	ก็ด้ดี	ผู้้�บรรยายก็เคยทำาน่ามบัตำรครั�งหน่่�ง	เม่�อตำอน่ที�ฟัังประกาศ์

ผู้ลัสำอบธรรมศ์าสำตำร์	ที�เรียกใน่สำมัยนั่�น่ว่าได�ธรรมศ์าสำตำร์บัณฑิ์ตำ	พอร้�ว่าได�ก็รีบไปร�าน่

พิมพ์น่ามบัตำรลังว่า	“น่ายอรุณ	ภาณุพงศ์์	ธ.บ.”	เลัย	โดยไม่ได�ตำรวจำด้ความให�ถ้ึกตำ�อง	

พอได�น่ามบัตำรปรากฏิว่า	 “อรุน่”	 สำะกดด�วย	น่	 ก็ไม่กลั�าแจำก	 แม�จำะเติำม	 ธ.บ.	 ด�วย 

ผู้้�ที�ทำาหน่�าที�ท้ตำควรจำะมีน่ามบัตำร	 บางคน่ก็ใส่ำ	 ดร.	 เข�าไปด�วย	 ซ่ึ่�งความจำริงไม่ค่อย

ถ้ึกตำ�องที�เติำมเฟัอร์นิ่เจำอร์เข�าไปข�างหน่�า	 น่อกจำากจำะเป็น่ยศ์ทางทหาร	 หร่อเป็น่

พระบรมวงศ์านุ่วงศ์์ที�มีเช่่�อสำายตำามนั่�น่	 ปกติำก็จำะใส่ำเพียง	Mr.	Mrs.	Miss	 เหล่ัานี่� 

ธรรมดา	 แลัะตำัวหนั่งส่ำอก็ไม่ควรใช่�ลัวดลัายต่ำางๆ	 การ์ดก็ไม่ควรใช่�สีำต่ำางๆ	 เช่่น่ 

สีำช่มพ้	ใน่บางประเทศ์กำาหน่ดให�พิมพ์ด�วยอักษร	“ดุลั”	ที�คลั�ายกับคัดลัายม่อตัำวเขียน่

ภาษาอังกฤษ	ซ่ึ่�งเป็น่ตัำวเรียบๆ

	 บัตำรที�ใช่�กัน่ก็มีที�เป็น่บัตำรส่ำวน่ตัำว	 ค่อ	 บัตำรของผู้้�ทำาหน่�าที�ท้ตำเอง	 แลัะบัตำร

ของภรรยา	เพราะใน่สัำงคมระหว่างประเทศ์	ภรรยาหร่อค่้สำมรสำก็มีการติำดต่ำอกัน่ด�วย	

น่อกจำากนั่�น่ก็มบีตัำรค่้ที�เรียกว่า	“Mr.	and	Mrs.”	ค่อใช่�ทั�งสำามีภรรยา	เพราะมีโอกาสำที�
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อาจำจำะใช่�ค่้	ธรรมเนี่ยมเร่�องการใช่�การ์ดใน่ปัจำจุำบัน่นี่�ค่อน่ข�างลั�าสำมัยไปนิ่ดหน่่อย	เพราะ

ผู้้�ที�ได�รับหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่	โดยปกติำแลั�วจำะไปแวะเยี�ยมคารวะ	หร่อทำาความร้�จัำก

กับผู้้�ที�ตำ�องติำดต่ำอด�วย	 ซ่ึ่�งตำ�องอย้ใ่น่ระดับเดียวกัน่ด�วย	 ใน่สำมัยก่อน่มีการน่ำาน่ามบัตำร

ไปวางด�วย	 คงตำ�องการให�เขาด้ช่่�อชั่ดๆ	 แต่ำมาตำอน่หลัังๆ	 นี่�	 ก็มีอย้่บ�างใน่ประเทศ์ที�

เคร่งครัด	 หร่อคน่ที�เคร่งครัด	 แต่ำธรรมเนี่ยมประเพณีที�ส่ำงการ์ดไปเฉัยๆ	 จำะไม่ค่อยมี	

แลัะธรรมเนี่ยมที�หักมุมการ์ดแสำดงว่าผู้้�นั่�น่มาเยี�ยมแลั�วแต่ำไม่พบ	ก็หักมุมการ์ดไว�	 ซ่ึ่�ง

เคยเป็น่ธรรมเนี่ยม	เดี�ยวนี่�ก็ไม่ค่อยใช่�กัน่แลั�ว	

	 แลัะยังมีธรรมเนี่ยมอย้่บ�างว่า	 สำมมติำว่า	 ท่าน่มีตำำาแหน่่งหน่�าที�ที�ไม่ถ่ึงระดับ

หัวหน่�า	เม่�อไปรับหน่�าที�ใหม่	หัวหน่�าจำะใช่�น่ามบัตำรของตัำวเอง	ค่อ	เอกอัครราช่ท้ตำจำะ

ใช่�น่ามบัตำรของตำน่เองวางไว�ข�างหน่�าแลั�วก็ส่ำงน่ามบัตำรของล้ักน่�องไป	บน่น่ามบัตำรของ

หัวหน่�าจำะเขียน่ว่า	P.P.	มาจำาภาษาฝ่รั�งเศ์สำว่า	Pour	pré	sentor	หมายความถ่ึงว่า

เพ่�อแน่ะน่ำาให�ร้�จัำก	ต่ำอย่อที�เขียน่กัน่ตำามมุมของการ์ด	ซ่ึ่�งใช่�กัน่อย้่ส่ำวน่มากก็เป็น่ตัำวที�

ย่มมาจำากภาษาฝ่รั�งเศ์สำ	เช่่น่	P.R.	Pour	remercie	หมายความว่า	เพ่�อขอบใจำ	Pour	

faire	 commence	 หมายความว่า	 เพ่�อทำาความร้�จัำก	 P.C.	 (Pour	 condolence)	

หมายความว่า	 เพ่�อแสำดงความเสีำยใจำ	 เช่่น่	 ใน่โอกาสำที�มีการเสีำยชี่วิตำเกิดข่�น่กับตัำว	 มี

อัน่อ่�น่ๆ	น่อกจำากนั่�น่อีก	แต่ำไม่ค่อยจำะแพร่หลัายนั่ก

	 ปกติำก็ใช่�เขียน่กัน่ด�วยดิน่สำอแลัะด�วยหม่ก	เพราะปรากฏิว่าทีหลัังมีการลับตัำว

ดิน่สำอ	แลัะบางแหง่ก็พิสำดาร	โดยน่ำาน่ามบัตำรที�ลับแลั�วนี่�ไปแลักค่น่ไปสำง่เจำ�าของ	เพราะ

ว่าแลักกัน่ไปแลักกัน่มาน่ามบัตำรได�มามากมายเกิน่ไปจำากคน่นั่�น่คน่นี่�	 แต่ำลัะคน่ก็ได�

จำากของทุกๆ	คน่	ก็เอามาค่น่เจำ�าของเพ่�อที�จำะใช่�ต่ำอไป	ซ่ึ่�งวิธีนี่�ไม่ใช่่ทางปฏิิบัติำ	แต่ำก็มี

คน่ทำากัน่

ก�รแตั่งก�ย
	 การแต่ำงกายจำะตำ�องเหมาะสำมตำามโอกาสำแลัะสำถึาน่การณ์	 โดยปกติำใน่บัตำร

เชิ่ญจำะไปงาน่ก็ดี	จำะไปกิน่เลีั�ยงก็ดี	จำะมีการระบุว่าให�แต่ำงกายอย่างไร	เคร่�องแต่ำงกาย

อย่างหร้หราที�เรียกว่า	Evening	Dress	หร่อ	Morning	Clothes	นั่�น่	Evening	Dress	

มักจำะใส่ำเส่ำ�อเชิ่�ตำข�างใน่ที�เป็น่คอร้ปผีู้เส่ำ�อปิดนิ่ดหน่่อย	ซ่ึ่�งเดี�ยวนี่�วัยรุ่น่ก็น่ำามาตัำดใส่ำกัน่	
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แลั�วผู้้กห้กระต่ำายขาว	ใส่ำเส่ำ�อแจ็ำกเกตำ	แต่ำว่าหางยาว	แจ็ำกเกตำคลั�ายเส่ำ�อตัำดไม่เสำร็จำ	ขาด

ข�างหน่�า	สำำาหรับ	Morning	Clothes	ใช่�ใน่โอกาสำซ่ึ่�งไม่ใช่่กลัางค่น่	กางเกงอาจำจำะเป็น่

สีำเทาหร่อกางเกงลัาย	ส่ำวน่เส่ำ�อเชิ่�ตำคอธรรมดา	เน็่กไทที�ผู้้กอาจำจำะสีำดำา	หร่อสีำเทา	แต่ำ

เส่ำ�อก็หางยาวเช่่น่กัน่

	 เคร่�องแบบที�หร้หราเหลั่านี่�ด้น่าน่ๆ	 อาจำจำะคลั�ายบ๋อยหร่อคลั�ายคน่เปิด

ประต้ำเข�าโรงลัะคร	 ก็เลัยไม่ค่อยนิ่ยมกัน่	 ยกเว�น่บางประเทศ์ที�ยังถ่ึอเคร่งครัดมาก	

เช่่น่	 ใน่ประเทศ์ญี�ปุ่น่	 ตำอน่ที�ผู้้�บรรยายไปกับท่าน่น่ายกรัฐมน่ตำรีใน่งาน่ศ์พของอดีตำ 

น่ายกรัฐมน่ตำรีญี�ปุ่น่คน่หน่่�ง	 ตำอน่นั่�น่ท่าน่น่ายกฯ	 เปรมก็เพิ�งจำะแต่ำงแบบนี่�เป็น่ครั�ง

แรก	แลัะตัำวเองก็เพิ�งจำะแต่ำงชุ่ดพระราช่ทาน่แขน่ยาวเป็น่ครั�งแรก	ผู้้กเอวก็ผู้้กไม่ค่อย

เป็น่	 ผู้้กเหม่อน่ผู้้กผู้�าขาวม�า	 ท่าน่น่ายกฯ	 ก็ช่่วยผู้้กให�	 ตัำวเองก็ช่่วยด้ให�ท่าน่น่ายกฯ	

ว่าชุ่ด	Morning	Clothes	อะไรอย้่ข�างใน่	อะไรตำ�องอย้่ข�างน่อก	เป็น่ตำ�น่	น่าน่ๆ	แต่ำงที 

ก็ลัำาบาก	แม�ขุน่น่างชั่�น่ผู้้�ใหญ่	ถึ�าไม่เคยใส่ำสำายสำะพายบ่อยๆ	ใส่ำกลัับก็มี	สำะพายขวา

ไปซึ่�าย	ซึ่�ายไปขวาก็มี	บางทีก็ผิู้ดพลัาดได�	เร่�องนี่�ตำ�องพิถีึพิถัึน่กัน่พอสำมควร	มิฉัะนั่�น่

จำะกลัายเป็น่ตัำวตำลักไปเลัย	

	 ปัจำจุำบัน่ระเบียบพิธีใน่ใน่เร่�องการแต่ำงกายลัดลังไปมาก	แลัะโดยปกติำใน่ขณะนี่� 

จำะถ่ึอว่าชุ่ดแต่ำงกายโดยมากเปน็่ชุ่ดสำากลั	สำำาหรบักลัางวนั่ทั�วๆ	ไปใช่�ได�ดีเป็น่ชุ่ดกางเกง

แลัะเส่ำ�อเหม่อน่กัน่	ไม่ใช่่เส่ำ�อสีำหน่่�ง	กางเกงสีำหน่่�ง	ซ่ึ่�งเป็น่แบบ	Sport	น่อกจำากว่าตำอน่

เย็น่	ซ่ึ่�งจำะใช่�สีำเข�ม	(Dark	suit)	Dark	suit	นี่�จำะใช่�ประมาณสีำเทาแก่	น่ำ�าเงิน่เก่อบจำะดำา	

หร่อสีำดำา	สีำน่ำ�าตำาลัแก่ไม่ถ่ึอว่าเป็น่	Dark	suit	ถึ�าใครใส่ำสีำน่ำ�าตำาลัเข�าไปใน่งาน่จำะถ่ึอว่า

เช่ยมากทีเดียว	ถึ�าเป็น่ผู้้�หญิงใส่ำได�	แต่ำใส่ำสีำดำาหร่อสีำเทาก็ยิ�งดี	สีำดำาประเพณีไทยถ่ึอว่า

เป็น่ชุ่ดไว�ทุกข์	แต่ำฝ่รั�งถ่ึอว่าชุ่ดดำาเปน็่ชุ่ดที�ให�เกียรติำมาก	อาจำจำะเปน็่เพราะฝ่รั�งตัำวขาว	

เม่�อใส่ำชุ่ดดำาก็ด้สำวยดี	ผิู้ดกับคน่ไทย	ซ่ึ่�งมีผิู้วสีำดำา	ยิ�งใส่ำชุ่ดดำาก็ยิ�งดำาข่�น่	ปัจำจุำบัน่จ่ำงมัก

จำะใช่�	Dark	suit	แลัะถึ�ายิ�งเป็น่การให�เกียรติำจำริงๆ	ก็จำะใช่�	Tuxedo	หร่อ	Smoking	

ค่อ	 เส่ำ�อน่อกสีำดำา	 หร่อสีำขาว	 ปกอาจำจำะย�วยบ�างหร่อปกธรรมดาบ�าง	 ผู้้กห้กระตำ่าย

สีำดำา	 นุ่่งกางเกงดำา	กางเกงปกติำจำะมีแถึบแลั�วก็นุ่่งผู้�าคาดเอว	ซ่ึ่�งไม่เหม่อน่กับของชุ่ด

พระราช่ทาน่ทีเดียว	เขาเรียกว่ากำามะแบน่	(Commer	band)	ก็คาดเอวไว�	ผู้�าคาดเอว

ปกติำจำะใช่�สีำดำา	แต่ำก็ไม่มีข�อห�ามเท่าไร	เพราะบางคน่ก็ใช่�สีำน่ำ�าเงิน่แก่หร่อสีำเล่ัอดหม้ก็มี	
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เพ่�อความสำวยงาม	แต่ำปกติำแลั�วสีำจำะเข�ากับห้กระต่ำายที�ผู้้ก	การแต่ำงสำากลั	เน็่กไทจำะตำ�อง

เรียบร�อย	ลัวดลัายไมใ่ช่�กัน่	อยา่งมีตำ�น่มะพร�าวมพีระจำนั่ทรข่์�น่	จำะเปน็่ลัวดลัายมากไป

เอกสิทูธิิ�และคำว่ามคำ้้มกันำทูางการทููต 
•

	 เร่�องเอกสิำทธิ�แลัะความคุ�มกัน่ทางการท้ตำนี่�	 มีผู้้�ที�เห็น่ว่าสำองเร่�องนี่�คลั�ายกัน่	

แต่ำบางท่าน่ก็เห็น่ว่าต่ำางกัน่	ความจำริงสำองเร่�องนี่�ไม่เหม่อน่กัน่อย้เ่ล็ักน่�อย	ค่อ	เอกสิำทธิ�	

(Privilege)	หมายความวา่มีสิำทธิเหน่่อคน่อ่�น่	ความคุ�มกัน่	(Immunity)	หมายความวา่

ไม่ให�สิำ�งอ่�น่มารบกวน่	แต่ำใน่ทางการท้ตำมักใช่�ควบค่้กัน่	ไม่มีการแยกว่า	Diplomatic	

privilege	หร่อ	Diplomatic	immunity	มกัจำะใช่�รวมๆ	กัน่ว่า	Diplomatic	privilege	

and	immunity

	 วัตำถุึประสำงค์ใน่การให�เอกสิำทธิ�	 ก็เพ่�อตำ�องการที�จำะให�ท้ตำทำาหน่�าที�ได�โดย

สำะดวก	เคยมีนั่กทฤษฎีที�เห็น่ว่าเป็น่สิำทธิสำภาพน่อกอาณาเขตำ	(Extra-Territoriality)	

หมายความถ่ึงว่าสำถึาน่ท้ตำไทยใน่ต่ำางประเทศ์	ค่อ	ดิน่แดน่ของไทย	สำถึาน่ท้ตำอเมริกัน่

ใน่ประเทศ์ไทย	ค่อ	ดิน่แดน่ของอเมริกัน่	เพราะเห็น่ว่าตำำารวจำเข�าไปไม่ได�	ก็เลัยถ่ึออย่าง

นั่�น่	ซ่ึ่�งความจำริงไม่ใช่่สำาเหตุำนั่�น่	ทฤษฎีความเช่่�อนี่�ได�ถ้ึกเลิักลั�มไปแลั�ว	ไม่ได�ถ่ึอว่าเป็น่

ดิน่แดน่อเมริกัน่	 สำถึาน่ท้ตำอังกฤษที�นี่�ไม่ได�ถ่ึอว่าเป็น่ดิน่แดน่ของอังกฤษ	 เป็น่เพียง

สำถึาน่ท้ตำ	เพราะฉัะนั่�น่	ทฤษฎีสิำทธิสำภาพน่อกอาณาเขตำของสำถึาน่ท้ตำนั่�น่ไม่ใช่่เป็น่เช่่น่

นั่�น่แลั�ว	 อัน่นี่�เป็น่ความจำำาเป็น่ทางการท้ตำที�จำะตำ�องให�เอกสำิทธิ�แลัะความคุ�มกัน่	 เพ่�อ

ให�เจำ�าหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่	 ปฏิิบัติำหน่�าที�ได�สำะดวกโดยไม่ถ้ึกรบกวน่จำากภายน่อก	

(Immunity)	เร่�อง	Privilege	กับ	Immunity	นี่�อาจำจำะแยกพิจำารณาได�ดังนี่�

คว�มคุ�มกันที�งก�รที้ตั
	 กล่ัาวถ่ึงเร่�องความคุ�มกัน่ก่อน่	ใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับตัำวสำถึาน่ท้ตำอัน่แรกที�สุำด	ค่อ	

การลัะเมิดมิได�ต่ำอสำถึาน่ที�อัน่เป็น่ที�ทำาการของเอกอัครราช่ท้ตำ	จำะแยกย�ายกัน่อย้่หร่อ

อย้่ที�เดียวกัน่	 จำะเป็น่ต่ำกหลัังเดียวกัน่หร่อจำะเป็น่เจำ�าของหร่อเช่่าอย้่ก็ตำาม	 ใน่นั่�น่รัฐ 

ผู้้�เป็น่เจำ�าของบ�าน่	 เจำ�าหน่�าที�ของรัฐ	 จำะเป็น่ตำำารวจำก็ดี	 จำะเป็น่พนั่กงาน่เจำ�าหน่�าที�ก็ดี	 

จำะเข�าไปไม่ได�	 เว�น่แต่ำจำะได�รับอนุ่ญาตำจำากหัวหน่�าคณะโดยแจำ�งชั่ด	 เหล่ัานี่�เป็น่เร่�อง
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ทางปฏิิบัติำ	ถึ�ามองจำากแง่ของเราว่า	ทำาไมบ�าน่ของเรา	แต่ำเราเข�าไปไม่ได�	เร่�องปฏิิบัติำ

เช่่น่นี่�เป็น่ปฏิิบัตำติำา่งตำอบแทน่	เราไม่ได�เสีำยเปรียบอะไร	ใน่สำถึาน่ท้ตำเราใน่ต่ำางประเทศ์	

เขาก็เข�าไปไม่ได�	ซ่ึ่�งเป็น่หลัักปฏิิบัติำ	แลัะแน่่น่อน่ก็อาจำมีการลัะเมิดกัน่ข่�น่	เช่่น่	มีพวก

เดิน่ขบวน่เข�าไปบุกรุก	 เข�าไปขว�างปาก็มี	 แต่ำถึ�าเป็น่การกระทำาของรัฐก็เป็น่สำาเหตุำที�

จำะทำาให�มีการประท�วง	ทำาให�มีการพิจำารณาโทษของผู้้�ที�ล่ัวงลัะเมิดเข�าไป	

	 จำากเร่�องที�เกี�ยวกับสำถึาน่ที�ทำางาน่ทางการท้ตำ	ก็ทำาให�เกิดหน่�าที�แก่รัฐเจำ�าของ

บ�าน่ที�ตำ�องให�ความคุ�มครอง	เพราะฉัะนั่�น่	ถึ�าจำะมีพฤติำกรรมอัน่หน่่�งอัน่ใด	ที�จำะก่อความ

เสีำยหายแก่สำถึาน่ที�	ซ่ึ่�งเป็น่ที�ทำาการของสำถึาน่ท้ตำนั่�น่	รัฐเจำ�าของประเทศ์ตำ�องคุ�มครอง	

ใน่กรณีที�มีการลัะเมิด	มีคน่บุกรุกเข�าไปจัำบเจำ�าหน่�าที�ทางการท้ตำสำหรัฐฯ	ที�อิหร่าน่	เม่�อ

ไม่กี�ปีที�ผู่้าน่มาศ์าลัโลักได�พจิำารณาวา่เป็น่การผู้ดิ	เพราะรฐับาลัไม่ได�ให�ความคุ�มครอง

ที�ดี	พฤติำการณ์นั่�น่เกิดข่�น่แต่ำหลัักการก็มีอย้่

	 น่อกจำากนี่�	 ก็มีการลัะเมิดไม่ได�ต่ำอเอกสำารติำดต่ำอ	ไม่ว่าเป็น่ถุึงเมล์ัทางการท้ตำ	

(Diplomatic	pouch)	เอกสำาร	แม�ว่าจำะส่ำงทางไปรษณยี	์การส่ำงวิทย	ุการตำดิต่ำออยา่งไร

ก็แลั�วแต่ำ	 จำะเข�าไปแทรกแซึ่ง	 ไปเปิดไม่ได�	 แต่ำใน่ทางปฏิิบัติำก็มีการลัะเมิด	 แอบเปิด	

สำถึาน่ท้ตำของไทยก็เช่่น่กัน่	ถ้ึกลัะเมิดหลัายแห่ง	แม�ใน่ประเทศ์ที�เจำริญแลั�ว	เพราะเรา

ร้�ว่า	เอกสำารของเราใส่ำถุึงเมล์ัไว�หลัายชั่�น่	มีการผู้้ก	ตีำครั�ง	ลังตำราตำะกั�ว	มีการทำาตำรา

ดุน่หลัายสิำ�งหลัายอย่าง	 ดังนั่�น่	ถึ�ามีการแอบเปิด	 เราก็จำะร้�ได�	 ซ่ึ่�งก็ถ้ึกแอบเปิดหลัาย

ครั�ง	แม�คน่มีฝี่ม่อใน่การเปิดแค่ไหน่ก็ตำาม	แต่ำเราได�ทำาไว�หลัายชั่�น่	 ก็สัำงเกตำเห็น่ได�ว่า

ถ้ึกแอบเปิด	แต่ำไม่ร้�ว่า	ใครเป็น่คน่แอบเปิด	สัำน่นิ่ษฐาน่ว่า	เจำ�าหน่�าที�ประเทศ์นั่�น่อาจำ

จำะอยากร้�ว่า	ข�างใน่มีอะไรก็ได�	

	 การคุ�มครองทางเอกสำารนี่�	 แม�แต่ำตัำดความสัำมพัน่ธ์ทางการท้ตำกัน่แลั�ว	 ยาม

สำงครามก็เปิดไม่ได�	 แต่ำใน่ทางปฏิิบัติำมักถ้ึกลัะเมิด	 น่อกจำากนั่�น่	 เอกสำารที�ประจำำา 

สำถึาน่ท้ตำ	เช่่น่	แฟ้ัม	ฯลัฯ	ก็ลัะเมิดไม่ได�	แลัะสำถึาน่ท้ตำมีสิำทธิเสำรีภาพเสำมอที�จำะติำดต่ำอ

กับคน่ช่าตำิเดียวกัน่ที�อย้่ใน่ประเทศ์นั่�น่	 ประเทศ์เจำ�าของบ�าน่จำะกีดกัน่ไม่ได�	 เช่่น่	 

สำถึาน่ท้ตำไทยใน่ฝ่รั�งเศ์สำ	เจำ�าหน่�าที�ฝ่รั�งเศ์สำจำะกีดกัน่ไม่ให�เจำ�าหน่�าที�ไทย	กงสุำลัไทย	หร่อ

เอกอัครราช่ท้ตำไทยไปติำดต่ำอกับคน่ไทย	ไม่ว่าเขาจำะถ้ึกจัำบหร่ออะไรก็ตำาม	ตำ�องมีสิำทธิ�

ที�จำะไปเยี�ยมเยียน่หร่อไปติำดต่ำอได�	อย่างนี่�เป็น่เร่�องความคุ�มกัน่ที�ให�กับตัำวสำถึาน่ท้ตำ
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	 ต่ำอมาก็ค่อ	ความคุ�มกัน่ที�ให�กับบุคคลัผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	จำะถ้ึกล่ัวงลัะเมิด

ไม่ได�	 จำะทำาการจัำบกุมหร่ออะไรก็ตำาม	 เม่�อจัำบกุมแลั�วตำ�องปล่ัอยตำัวทัน่ทีที�ร้�ว่าเป็น่ 

เจำ�าหน่�าที�สำถึาน่ท้ตำ	สิำทธิ�ข�อนี่�ครอบคุลัมไปถ่ึงภรรยาแลัะผู้้�อย้ใ่น่ครอบครัว	อาจำจำะเป็น่

ล้ัก	ถึ�าเป็น่มารดา	มารดาอาจำจำะเป็น่หม�าย	ถึ�าอย้ดั่วยกัน่เป็น่ประจำำาก็ได�สิำทธิ�คุ�มกัน่ด�วย	

ถึ�าเป็น่ล้ักก็ตำ�องอย้เ่ป็น่ประจำำาหร่อตำ�องพ่�งพ่อแม่	อย้ติ่ำดตำามกัน่มาเป็น่ครอบครัว	ปกติำ

แลั�วล้ักช่ายเม่�อบรรลุันิ่ติำภาวะแลั�วจำะหมดสิำทธิ�นี่�	 แต่ำถึ�าเป็น่ล้ักสำาวที�ยังไม่ได�แต่ำงงาน่

แลัะจำำาเป็น่ตำ�องอย้่กับพ่อแม่	 สิำทธิ�ก็ยังคงมีอย้่	 เร่�องเหล่ัานี่�มีอย้่ใน่รายลัะเอียดของ

อนุ่สัำญญากรุงเวียน่น่า	ค.ศ์.	1961	

	 การจัำบกุม	การกักขัง	การน่ำาตัำวข่�น่ศ์าลั	การออกหมายเพ่�อให�เป็น่พยาน่เหล่ัานี่� 

ก็กระทำาไม่ได�	 ถึ�ากระทำาบุคคลันั่�น่ไม่รับ	 จำะไปเอาผู้ิดหร่อไปทำาการจำับกุมนั่�น่ไม่ได�	 

แต่ำทั�งนี่�ไม่ได�หมายความบุคคลัที�กระทำาความผิู้ดใน่ประเทศ์หน่่�งจำะไม่ได�รับโทษ	 

ผู้้�ที�ทำาความผิู้ด	 จำะตำ�องมีความผิู้ดตำามกฎหมายของประเทศ์ที�ส่ำงตัำวมา	 แลัะประเทศ์

นั่�น่มีหน่�าที�ที�จำะพิจำารณาโทษตำามกฎหมายหร่อระเบียบราช่การอย่างหน่่�งอย่างใด	

น่อกจำากนั่�น่ยังตำ�องช่ดใช่�ค่าเสีำยหาย	ถึ�าก่อให�เกิดความเสีำยหายเกิดข่�น่	เช่่น่	ขับรถึช่น่

คน่ตำาย	ตำำารวจำก็จัำบกุมไม่ได�	ทำาอะไรไม่ได�	 เม่�อเขากลัับไปบ�าน่ก็บอกว่า	ความผิู้ดไม่

ได�เกิดข่�น่ใน่ราช่อาณาจัำกร	ประเทศ์ที�มีผู้้�ทำาความผิู้ดจำะอ�างอย่างนั่�น่ไม่ได�	ถึ�าหากคน่

ที�ทำาความผิู้ดไม่ยอมช่ดใช่�	รัฐบาลัประเทศ์ผู้้�เสีำยหายมีสิำทธิ�ที�จำะเข�าแทรกแซึ่ง	เพ่�อจำะ

เรียกร�องประเทศ์ผู้้�ส่ำงท้ตำไปแลั�วก่อความเสีำยหายข่�น่นั่�น่	 ให�ช่ดใช่�ค่าเสีำยหายที�เกิดข่�น่	

น่อกจำากนั่�น่ก็มีมาตำรการอีกว่า	 ถึ�าทำาความผิู้ด	 ประเทศ์เจำ�าของบ�าน่มีสิำทธิ�ที�จำะไม่ให�

อย้่	 ที�เรียกว่า	 Personna	 nongrata	 น่อกจำากนี่�ก็จำะลัะเมิดทรัพย์สิำน่ของเจำ�าหน่�าที�

ทางการท้ตำไม่ได�

เอำกสิทีธีิ�ที�งก�รที้ตั
	 ต่ำอมาก็ค่อเร่�องเอกสำิทธิ�	 (Privilege)	 เป็น่เอกสำิทธิ�ของเจำ�าหน่�าที�ทางการท้ตำ	

เอกสิำทธิ�นี่�	ได�แก่	เร่�องภาษีแลัะการศุ์ลักากร	ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำจำะได�รับการยกเว�น่

จำากภาษีค่าเรียกเก็บต่ำางๆ	รวมทั�งภาษีศุ์ลักากร	สำำาหรับสิำ�งที�น่ำามาใช่�ใน่ราช่การ	หร่อ

ใช่�เป็น่การส่ำวน่ตัำว	(ไม่ใช่่น่ำามาขาย)	แลัะสำำาหรบัครอบครวั	ซ่ึ่�งทางประเทศ์ที�ส่ำงไปก็จำะ

ด้แลัว่าอย่าใช่�สิำทธิ�ใน่ทางที�ผิู้ด	



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 273

	 ที�กล่ัาวมาโดยย่อๆ	 ใน่เร่�องเอกสำิทธิ�แลัะความคุ�มกัน่	 ถึ�าตำ�องการด้ลัะเอียดก็ 

ขอให�ไปด้ใน่อน่สัุำญญากรงุเวียน่น่า	ซ่ึ่�งบัดนี่�มีการแปลัเปน็่ภาษาไทยแลั�ว	โดยกระทรวง

การต่ำางประเทศ์	ซ่ึ่�งคิดว่าขอไม่ยาก

	 ค่้เคียงกับเอกสิำทธิ�แลัะความคุ�มกัน่นั่�น่	ผู้้�ที�ไปทำาหน่�าที�ใน่ทางการท้ตำก็มีหน่�าที� 

ด�วย	หน่�าที�ที�สำำาคัญมีอย้่	4	ประการ

	 ประการแรก	 ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำทั�งหลัายจำะตำ�องไม่เข�าไปแทรกแซึ่งใน่

กิจำการภายใน่ของประเทศ์นั่�น่

	 ประการที�สำอง	ตำ�องเคารพกฎหมายข�อบังคับ	ไม่ใช่่ทำาตัำวเป็น่คน่ออกกฎหมาย	

โดยเฉัพาะอย่างยิ�งกฎจำราจำร	เพราะเป็น่กฎที�เกี�ยวกับความเป็น่ระเบียบเรียบร�อยของ

สัำงคม	 บางทีของเรามีความเข�าใจำผิู้ดกัน่	 เช่่น่	 คน่ขับรถึของท้ตำ	 บางคน่ก็ร้�ส่ำกว่าไม่มี

ระเบียบเรียบร�อย	 บางคน่ก็เบ่ง	 เช่่น่	 ไปจำอดใน่ที�ห�ามจำอด	 หร่อวิ�งสำวน่ทางใน่ทางที�

ห�ามเข�าเหล่ัานี่�	เป็น่การกระทำาที�ไม่ถ้ึกตำ�อง	ใน่กรณีเช่่น่นั่�น่	โดยปกติำแลั�ว	ผู้้�ที�รับผิู้ดช่อบ 

ใน่การกระทำาของบุคคลันั่�น่จำะตำ�องมีหน่�าที�ใน่การตัำกเต่ำอน่ว่ากล่ัาวหร่อลังโทษไม่ให�ทำา

เช่่น่นั่�น่	เพราะอาจำจำะก่อให�เกิดภัยกับผู้้�อ่�น่

	 ประการที�สำาม	 ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำตำ�องไม่ไปประกอบกิจำกรรมอ่�น่ใน่ทาง 

การค�า	เพ่�อผู้ลัประโยช่น์่ส่ำวน่ตัำว	เช่่น่ว่า	เจำ�าหน่�าที�การท้ตำอาจำมีความร้�ใน่ทางหมอหร่อ

ทางอ่�น่	ก็อาจำเอาไปหากิน่ใน่ทางอ่�น่ด�วย	ใน่กิจำการเช่่น่นั่�น่	ไม่ควรกระทำา	จำะตำ�องไม่

กระทำา	ถึ�าหากว่ามีกิจำการใดที�เป็น่ส่ำวน่ตัำว	มีทรัพย์สิำน่ใดที�เป็น่ส่ำวน่ตัำว	ไม่ใช่่เพ่�อราช่การ

ตำ�องเสีำยภาษี	ตำ�องทำาตำามกฎหมายใน่เร่�องเหล่ัานั่�น่	แลัะไม่ได�เอกสิำทธิ�แลัะความคุ�มกัน่

ใน่เร่�องเหล่ัานั่�น่	เช่่น่	ไปซ่ึ่�อบ�าน่ต่ำางหากให�คน่อ่�น่เช่่า	บ�าน่หลัังนี่�ตำ�องเสีำยภาษี	ไม่ใช่่ว่า

เป็น่เจำ�าหน่�าที�ทางการท้ตำแลั�ว	จำะไม่ตำ�องเสีำยภาษี	เพราะว่าไม่ใช่่เป็น่ที�ที�ใช่�ใน่การปฏิิบัติำ

หน่�าที�	เป็น่สำมบัติำอัน่หน่่�งต่ำางหาก	ไม่เกี�ยวข�องกับความจำำาเป็น่ใน่การปฏิิบัติำหน่�าที�

	 ประการที�สีำ�	 จำะตำ�องไม่ใช่�สำถึาน่ที�ใน่สำถึาน่ท้ตำหร่อที�อย้่ของตำน่เองดำาเนิ่น่การ

อัน่เป็น่การไม่สำอดคลั�องกับการปฏิิบัติำหน่�าที�	 เช่่น่	 ใช่�ที�ของสำถึาน่ท้ตำเปิดบ่อน่เลั่น่ 

การพนั่น่	อย่างนี่�ไม่ได�	ถ่ึอเป็น่ความผิู้ด

	 ผู้้�ที�จำะใช่�เอกสิำทธิ�แลัะความคุ�มกัน่นั่�น่	หลัักสำำาคัญอย้่ที�ว่าจำะตำ�องสุำจำริตำ	เพราะ

ฉัะนั่�น่	ถึ�าหากว่าผู้้�ใดใช่�สิำทธิ�ใน่ทางที�ผิู้ด	หร่อใช่�สิำทธิ�แอบอ�างน่ำาของเถ่ึ�อน่เข�ามาเหล่ัานี่�	 

ทางประเทศ์ผู้้�รับก็มีทางที�จำะกระทำาได�	 อย่างน่�อยที�สุำดก็ส่ำงกลัับทัน่ที	 หร่อให�รัฐ 
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รับผิู้ดช่อบใน่การลังโทษแลัะช่ดใช่�ค่าเสีำยหายใน่สิำ�งที�เกิดข่�น่	 แต่ำใน่บางครั�งเป็น่เร่�อง 

ที�กะทัน่หัน่เร่งด่วน่แลัะจำำาเป็น่จำะตำ�องดำาเน่ิน่การ	 เป็น่ความผู้ิดเฉัพาะหน่�าต่ำอตัำว	 

(เจำ�าหน่�าที�ของรัฐ)	 อาจำทำาการจัำบกุมแลัะรีบปล่ัอยตัำวโดยเร็ว	 แลั�วแจำ�งให�รัฐของตัำว 

เจำ�าหน่�าที�ท้ตำทราบโดยเร็ว	เช่่น่	บุคคลันี่�กำาลัังถ่ึอปืน่ไล่ัยงิคน่อ่�น่อย้	่จำะไม่จัำบได�อยา่งไร	

ก็ตำ�องจัำบไว�ก่อน่	แลั�วค่อยว่ากัน่ทีหลััง	

	 เคยมีท้ตำประเทศ์หน่่�ง	เอาทองคำาใส่ำไว�ใน่ยางรถึยน่ต์ำ	เพ่�อลัักลัอบเข�าไปใน่อีก

ประเทศ์หน่่�ง	 ศุ์ลักากรก็ไม่ฟัังคำาอ�างต่ำางๆ	 อย่างไรก็จำะตำ�องเปิดให�ได�	 ถึ�าเปิดมาพบ	 

ก็ไม่เป็น่ไร	แต่ำถึ�าไม่พบ	 ผู้้�เปิดจำะตำ�องรับผิู้ดช่อบ	 รัฐตำ�องรับผิู้ดช่อบใน่การล่ัวงลัะเมิด

สิำทธิ�นี่�	แต่ำถึ�าเจำ�าหน่�าที�ศุ์ลักากรแน่่ใจำก็เปิดได�ตำามหน่�าที�	

	 แต่ำมีอย้อ่ยา่งหน่่�ง	ค่อ	ประเทศ์ที�ส่ำงนั่กการท้ตำไปนั่�น่	มีสิำทธิ�ที�จำะสำลัะความคุ�มกัน่	 

นั่กการท้ตำจำะสำลัะเองไม่ได�	 สิำทธิ�นั่�น่เป็น่สิำทธิ�ของรัฐ	 จำะสำลัะได�เม่�อรัฐบาลัยิน่ยอม

ให�สำลัะ	 แม�แต่ำหัวหน่�าของคณะท้ตำก็สำลัะไม่ได�	 เช่่น่	 ตัำวผู้้�บรรยายเป็น่ท้ตำแลั�ว	 เคยมี

เลัขานุ่การไปทำาความผิู้ด	จำะบอกให�ทางการรัฐเจำ�าบ�าน่เชิ่ญจัำบไปเลัยไม่ได�	ตำ�องรายงาน่

ให�รัฐบาลัไทยทราบ	 รัฐบาลัไม่ให�จัำบ	 เขาก็จัำบไม่ได�	 แต่ำรัฐบาลัไทยอาจำจำะสำลัะสิำทธิ�	 

(Waive	diplomatic	privilege	and	immunity)	ใน่กรณีนี่�เขาก็ดำาเนิ่น่คดีได�	

	 อีกประการหน่่�ง	 ถึ�าหากผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	 ยอมข่�น่ศ์าลัเพ่�อไปฟ้ัองร�อง

คน่อ่�น่	 เม่�อเวลัาถ้ึกฟ้ัองกลัับ	 จำะอ�างเอกสิำทธิ�ทางการท้ตำอีกไม่ได�	 เพราะจำะเป็น่การ

เอาเปรียบเขา	เช่่น่	ถ้ึกฟ้ัองร�องกลัับใน่เร่�องเดียวกัน่ว่าแจำ�งความเท็จำ	เป็น่ตำ�น่	

	 ที�กล่ัาวมานี่�เป็น่การเลั่าโดยย่อๆ	 ของเร่�องใหญ่ๆ	 ทั�งสำองเร่�อง	 ได�แก่	 เร่�อง

พิธีการท้ตำแลัะเร่�องเอกสิำทธิ�แลัะความคุ�มกัน่	 เพ่�อเป็น่พ่�น่ฐาน่ความเข�าใจำเบ่�องตำ�น่ซ่ึ่�ง

ไปหารายลัะเอียดเพิ�มเติำมได�	 เพราะเป็น่เร่�องที�เกี�ยวกับระเบียบ	 รายลัะเอียดก็มีอย้่

มากที�หาอ่าน่ได�
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	 บทนี่�จำะพิจำารณาว่า	 หน่่วยงาน่แลัะผู้้�ใดบ�างที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	 โดยปกติำ

นั่�น่	สิำ�งแรกที�น่่กถ่ึงเม่�อกล่ัาวถ่ึงงาน่การท้ตำ	จำะน่่กถ่ึงงาน่ของกระทรวงการต่ำางประเทศ์	

ซ่ึ่�งมีข�าราช่การส่ำวน่กลัางของกระทรวงการต่ำางประเทศ์	แลัะงาน่ของสำถึาน่ท้ตำสำถึาน่

กงสำุลัที�อย้่ใน่ตำ่างประเทศ์	 ความคิดนี่�เป็น่ความเข�าใจำที�ถ้ึกตำ�อง	 แต่ำว่ากระทรวงการ 

ต่ำางประเทศ์ไม่ได�เป็น่หน่่วยงาน่เดียวที�ผู้้กขาดการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ	ยังมีองค์กร

หร่อตัำวบุคคลัอ่�น่ที�มีความสำำาคัญ	แลัะทำาหน่�าที�ทางการท้ตำด�วย	ซ่ึ่�งการท้ตำของประเทศ์

จำะได�ผู้ลัมากหร่อน่�อยก็ข่�น่อย้กั่บองค์กรทางการท้ตำโดยส่ำวน่รวมด�วย	โดยจำะแยกออก

ดังนี่�

	 ใน่ชั่�น่ตำ�น่	 จำะพิจำารณาถึ่งว่า	 มีผู้้�ใดแลัะองค์กรใดบ�างทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ

โดยเรียงลัำาดับ	 อัน่แรก	 จำะพิจำารณาถึ่งว่า	 พระมหากษัตำริย์แลัะพระบรมวงศ์านุ่วงศ์์ 

มีบทบาททางการท้ตำอย่างไร	 อัน่ที�สำอง	 น่ายกรัฐมน่ตำรีมีบทบาทแลัะหน่�าที�ทาง 

องค์กรุทูางการุทููต
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การท้ตำอยา่งไร	อัน่ที�สำาม	คณะรัฐมน่ตำรี	อัน่ที�สีำ�	รัฐสำภา	อัน่ที�ห�า	กระทรวงการต่ำางประเทศ์	 

ซ่ึ่�งรวมถึง่รัฐมน่ตำรต่ีำางประเทศ์ด�วย	อัน่ที�หก	กระทรวง	ทบวง	กรมอ่�น่	อัน่ที�เจ็ำด	บุคคลั

หร่อหน่่วยงาน่ที�มิใช่่ทางราช่การ

บทูบาทูทูางการทููตของพระมหากษัตริย์์ 
•

	 เป็น่ที�ทราบกัน่ว่า	ตำามรัฐธรรมน้่ญ	พระมหากษัตำริย์ทรงใช่�อำาน่าจำบริหารโดย

ผู่้าน่ทางคณะรฐัมน่ตำรี	การตำา่งประเทศ์เปน็่ราช่การบรหิารอัน่หน่่�ง	แต่ำมิได�หมายความ

ว่า	 พระมหากษัตำริย์หร่อพระบรมวงศ์านุ่วงศ์์ชั่�น่ผู้้�ใหญ่จำะไม่มีบทบาทใน่ทางด�าน่

การท้ตำเลัย	 ตำรงกัน่ข�าม	 สำถึาบัน่พระมหากษัตำริย์มีความสำำาคัญต่ำอการท้ตำเป็น่อย่าง

มาก	 ตำามรัฐธรรมน้่ญจำะเห็น่ได�ว่า	 พระมหากษัตำริย์ทรงไว�ซ่ึ่�งพระราช่อำาน่าจำใน่การ

ทำาหนั่งส่ำอสัำญญากับต่ำางประเทศ์	 ซ่ึ่�งแม�พระมหากษัตำริย์จำะไม่ได�เป็น่ผู้้�เจำรจำาหร่อลัง

พระปรมาภิไธยใน่สำน่ธิสัำญญาเอง	แต่ำพระมหากษัตำริย์ก็ทรงมีเอกสิำทธิ�ตำามประเพณีที�

จำะรับทราบ	ที�จำะให�คำาแน่ะน่ำา	แลัะให�ความเห็น่	แลัะเป็น่ที�แน่่น่อน่ว่า	ความคิดเห็น่

ของพระมหากษัตำริย์ซ่ึ่�งเป็น่สำถึาบัน่ที�ได�รับการยกย่อง	 อิทธิพลัของความคิดเห็น่จำน่

กระทั�งกระแสำพระราช่ดำารัสำของพระมหากษตัำริยนั์่�น่	ยอ่มจำะตำ�องทำาให�น่ายกรฐัมน่ตำรี

ก็ดี	คณะรัฐมน่ตำรีก็ดี	ตัำวรัฐมน่ตำรีก็ดี	น่ำาไปพินิ่จำพิเคราะห์พิจำารณา	

	 ใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับน่โยบายได�พ้ดไปแลั�วว่า	 ใครมีอำาน่าจำหน่�าที�ใน่การกำาหน่ด

น่โยบายบ�าง	 ใน่ที�นี่�จำะพิจำารณาว่า	 ใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ	 ใครแลัะหน่่วยงาน่

ใดทำาหน่�าที�อย่างไร	 สำำาหรับพระมหากษัตำริย์นั่�น่	 จำะเห็น่ได�ว่า	 ใน่บรรดาประมุขของ

ประเทศ์ย่อมจำะติำดต่ำอสัำมพัน่ธ์กัน่อย้่	 จำะเป็น่การติำดต่ำอสัำมพัน่ธ์ใน่แบบพิธีเท่านั่�น่ก็มี	

กับบางประเทศ์ที�มีความสัำมพัน่ธ์ค่อน่ข�างจำะห่างไกลักัน่	 เช่่น่	 จำะมีโทรเลัขหร่อสำาส์ำน่

อวยพรกัน่เน่่�องใน่โอกาสำสำำาคัญ	 เช่่น่	 ใน่วัน่ช่าติำ	 เป็น่ตำ�น่	แต่ำก็มีความสัำมพัน่ธ์ส่ำวน่ตัำว

ระหว่างประมุขของรัฐ	ซ่ึ่�งความสัำมพัน่ธ์ส่ำวน่ตัำวระหว่างประมุขของรัฐมีส่ำวน่ช่่วยอย่าง

มากใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับการสำร�างสัำมพัน่ธไมตำรี	จำะเห็น่ว่า	พระราช่โทรเลัขของพระบาท-

สำมเด็จำพระเจำ�าอย้หั่วที�มีไปถ่ึงประมุขของประเทศ์อ่�น่ใน่โอกาสำวัน่ช่าติำ	หร่อวัน่อ่�น่ๆ	นั่�น่	

เป็น่ส่ำวน่หน่่�งที�มีลัักษณะใน่ทางการท้ตำ
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	 น่อกจำากนี่�	 ที�สำำาคัญที�สุำด	 ค่อ	 การเย่อน่ของประมุขของรัฐยังมีความหมาย

พิเศ์ษ	การเยอ่น่ของประมุขของรัฐที�สำำาคัญที�สุำดเรียกว่า	State	visit	หมายถ่ึงการเยอ่น่

อย่างเป็น่ทางการ	 แลัะมีพิธีตำ�อน่รับอย่างเต็ำมร้ปแบบ	 การตำ�อน่รับเป็น่การแสำดงถ่ึง

อัธยาศั์ยไมตำรีระหว่างประเทศ์	เป็น่การป้พ่�น่ฐาน่สำำาหรับความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์	

สำะท�อน่ให�เห็น่ความสัำมพัน่ธ์ที�ดีหร่อไม่ดีที�มีมาใน่อดีตำ	ที�กำาลัังเป็น่อย้่	แลัะที�ตำ�องการ

จำะให�เป็น่ใน่อน่าคตำ	 การเยี�ยมเยียน่ไม่ใช่่แต่ำเพียงการเยี�ยมเยียน่ของพระบาทสำมเด็จำ

พระเจำ�าอย้่หัว	 แม�ของสำมเด็จำพระน่างเจำ�าฯ	 หร่อสำมเด็จำพระบรมโอรสำาธิราช่	 หร่อ

สำมเด็จำเจำ�าฟ้ัาหญิงทั�งสำองพระองค์	เป็น่ตำ�น่	ก็เป็น่การป้พ่�น่ฐาน่ทางการท้ตำ	ซ่ึ่�งเป็น่การ

ส่ำงเสำริมสัำมพัน่ธไมตำรีระหว่างประเทศ์ด�วย	

	 น่อกจำากนั่�น่จำะเห็น่ได�ว่า	 เม่�อบุคคลัสำำาคัญของประเทศ์อ่�น่มายังประเทศ์ไทย

นั่�น่	 มักจำะขอถ่ึอโอกาสำเข�าเฝ้่าเจำ�าน่าย	จำะเห็น่พระบาทสำมเด็จำพระเจำ�าอย้่หัว	สำมเด็จำ

พระน่างเจำ�าฯ	 หร่อพระบรมวงศ์านุ่วงศ์์ชั่�น่ผู้้�ใหญ่	 การที�บุคคลัอ่�น่มาเฝ้่านั่�น่	 จำะเป็น่

ระดับประมุข	ระดับรองประมุข	หร่อระดับหัวหน่�ารัฐบาลั	ย่อมส่ำงผู้ลัใน่ความสัำมพัน่ธ์

ทางการท้ตำที�ดีต่ำอกัน่	แลัะผู้ลัอีกทางหน่่�งที�ไม่ควรมองข�ามไป	ก็ค่อ	ทำาให�ประมุขของ

รัฐ	หร่อใน่กรณีของไทย	ค่อ	พระบาทสำมเด็จำพระเจำ�าอย้่หัว	ทรงรอบร้�ถ่ึงความเป็น่ไป

แลัะความคดิเห็น่ของบุคคลัสำำาคัญของประเทศ์อ่�น่	ซ่ึ่�งจำะถ่ึายทอดลังมายงัรัฐบาลั	แลัะ

ผู้้�ดำาเนิ่น่การทางการท้ตำโดยตำรงอีกชั่�น่หน่่�ง	เพราะบุคคลัชั่�น่ผู้้�ใหญ่	บางครั�งกับบุคคลั

ธรรมดาเขาจำะไม่พ้ดเร่�องอย่างนี่�	แต่ำเม่�อได�ไปเข�าเฝ้่าพระบาทสำมเด็จำพระเจำ�าอย้หั่วก็จำะ

กราบบังคมท้ลักับพระเจำ�าอย้หั่ว	เราก็ได�มีโอกาสำทราบเร่�องต่ำางๆ	โดยผู่้าน่ทางสำถึาบัน่

พระมหากษัตำริย์	

	 น่อกจำากนั่�น่	 ทางด�าน่ภายใน่ประเทศ์	 พระมหากษัตำริย์เป็น่ผู้้�แต่ำงตัำ�ง

เอกอัครราช่ท้ตำ	ใน่ขณะที�พระองค์จำะมอบพระราช่สำาส์ำน่ให�เอกอัครราช่ท้ตำไปประจำำา

ใน่ตำ่างประเทศ์นั่�น่	 พระองค์จำะทรงรับสัำ�งประทาน่คำาแน่ะน่ำาใน่ทางน่โยบายไปด�วย	

ว่าควรจำะปฏิิบัติำตำน่หร่อวางตำน่อย่างไร	 ซ่ึ่�งแน่่น่อน่ตัำวท้ตำซ่ึ่�งใน่ทางทฤษฎี	 ถ่ึอว่าเป็น่

ตัำวแทน่ของประมุขแลัะเป็น่ตัำวแทน่ของรัฐบาลันั่�น่ย่อมจำะถ่ึอเป็น่สิำ�งที�สำำาคัญ	 อน่่�ง	 

พระมหากษัตำริย์ก็ยังเป็น่ผู้้�ที�รับท้ตำต่ำางประเทศ์ใน่ขณะที�เข�าย่�น่พระราช่สำาสำ์น่	

ประเทศ์ไทยใจำกว�างมาก	 ท้ตำได�มีโอกาสำที�จำะเข�าเฝ้่าประมุขของรัฐได�อย่างใกลั�ชิ่ด	

ทำาให�ความร้�ส่ำกของผู้้�แทน่ของประเทศ์ตำ่างๆ	 เหลั่านั่�น่ให�คุณค่ากับโอกาสำที�จำะได� 
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เข�าเฝ้่าพระเจำ�าอย้่หัว	 หร่อสำมเด็จำพระน่างเจำ�าฯ	 หร่อพระบรมวงศ์านุ่วงศ์์ชั่�น่ผู้้�ใหญ่	 

เป็น่อัน่มาก	เหลัา่นี่�เป็น่บทบาททางการท้ตำที�พระองคท่์าน่	หร่อสำถึาบนั่พระมหากษตัำริย์	 

มีส่ำวน่ใน่ทางการท้ตำแลัะมีส่ำวน่สำำาคัญ	ถึ�ามองผิู้วเผิู้น่อาจำจำะไม่เห็น่

บทูบาทูทูางการทููตของนำาย์กรัฐมนำตรี 
•

	 ใน่ปัจำจุำบัน่	 หัวหน่�ารัฐบาลัทุกคน่ใน่ทุกประเทศ์	หร่อบุคคลัผู้้�มีอำาน่าจำใน่บาง

ประเทศ์ไมไ่ด�เป็น่น่ายกรัฐมน่ตำรี	เช่่น่	ประเทศ์จีำน่	เติำ�งเสีำ�ยวผิู้ง	ไม่ได�เป็น่น่ายกฯ	แต่ำเป็น่ 

ที�ทราบกัน่ว่ามีอำาน่าจำ	เพราะฉัะนั่�น่	บุคคลัสำำาคัญที�ผู่้าน่ไปผู่้าน่มา	ก็จำะไปเยี�ยมคำานั่บ

หร่อไปแลักเปลีั�ยน่ความคิดเห็น่	 ใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	 น่ายกรัฐมน่ตำรีเป็น่ผู้้�ที�ตำ�องทำาหน่�าที�

ทางการท้ตำที�สำำาคัญอีกคน่หน่่�ง	 เพราะตำ�องพบปะเจำรจำากับต่ำางประเทศ์	 ผู้้�บรรยาย

เคยทำาหน่�าที�อย้่กับน่ายกรัฐมน่ตำรีหลัายท่าน่	 น่ายกรัฐมน่ตำรีแต่ำลัะท่าน่ตำอน่ตำ�น่ยัง

ไม่ถึนั่ดใน่ภาษาต่ำางประเทศ์นั่ก	หร่อการรับแขก	การสำน่ทน่า	ก็ยังเกร็งๆ	แต่ำจำากการ

พบปะที�บ่อยครั�ง	จำากความคุ�น่เคย	แลัะความจำำาเป็น่ใน่หน่�าที�นั่�น่	ใน่เวลัาไม่น่าน่นั่ก	

แต่ำลัะท่าน่ก็มีความสำามารถึที�จำะเจำรจำาใน่ภาษาต่ำางประเทศ์	 หร่อภาษาอังกฤษนี่�ได�ดี 

ทีเดียว	อาจำเป็น่เพราะความจำำาเป็น่	บางท่าน่พยายามฝึ่กโดยอ่าน่หนั่งส่ำอพิมพ์ภาษา

อังกฤษดังๆ	 ทุกเช่�า	 บ่อยครั�งที�น่ายกรัฐมน่ตำรี	 ซ่ึ่�งเป็น่ผู้้�รับผิู้ดช่อบคน่สำำาคัญใน่คณะ

รัฐมน่ตำรี	 แลัะใน่น่โยบายของประเทศ์นั่�น่	 ตำ�องแลักเปลีั�ยน่ความคิดเห็น่กับแขกเม่อง

แลัะถ่ึอว่าเป็น่ความคิดเห็น่หลััก	ค่อ	พ้ดแทน่รัฐบาลัได�อยา่งเต็ำมที�	เพราะฉัะนั่�น่	ผู้้�ที�มา

แลัะเข�าไปเยี�ยมคำานั่บหร่อแลักเปลีั�ยน่ความคิดเห็น่ใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์

กับน่ายกรัฐมน่ตำรี	 ก็เห็น่ได�ว่า	 น่ายกรัฐมน่ตำรีทำาหน่�าที�ใน่ทางการท้ตำด�วย	 น่อกจำาก

นั่�น่	การเยี�ยมเยียน่	(Visit)	ต่ำางๆ	ใน่ระดับส้ำงก็เป็น่ปรากฏิการณ์ที�มีอย้่บ่อยใน่โลัก

	 ใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	หัวหน่�ารัฐบาลัหร่อน่ายกรัฐมน่ตำรี	(กรณีประเทศ์ไทย)	ก็มีโอกาสำ

ที�จำะตำ�องไปพบปะกับช่าวต่ำางประทศ์	แลัะจำะตำ�องเจำรจำาหร่อแลักเปลีั�ยน่ความคิดเห็น่

ใน่ทางการท้ตำด�วย	จำะเหน็่ได�ว่า	ใน่กรณขีองอาเซีึ่ยน่	หัวเลีั�ยวหัวต่ำอของความเจำริญแลัะ

ความเป็น่ปึกแผู่้น่ของอาเซีึ่ยน่อัน่หน่่�งนั่�น่	เกิดข่�น่เม่�อ	ค.ศ์.	1975	หลัังจำากที�ประเทศ์

ใน่อิน่โดจีำน่	 3	 ประเทศ์ได�เปลีั�ยน่ไปส่้ำระบอบสัำงคมนิ่ยม	 ซ่ึ่�งทางด�าน่อาเซีึ่ยน่นั่�น่ได�

ประชุ่มสุำดยอดที�บาหลีั	แลัะใน่ขณะนั่�น่เป็น่ช่่วงที�อาจำารย์	ม.ร.ว.ค่กฤทธิ�	ปราโมช่	เป็น่
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น่ายกรัฐมน่ตำรีอย้่	 ก็ได�ไปประชุ่ม	 แลัะผู้ลัของการประชุ่ม	 Summit	 ที�ออกมาก็เป็น่ 

สำน่ธิสัำญญาแลัะเป็น่การวางร้ปแบบทิศ์ทางของอาเซีึ่ยน่ข่�น่	ใน่กรณีนี่�จ่ำงเป็น่ตัำวอย่างให�

เห็น่ถ่ึง	Summit	Diplomacy	หร่อน่ายกรัฐมน่ตำรีซ่ึ่�งเป็น่หัวหน่�ารัฐบาลัที�ไปประชุ่มต่ำาง

ประเทศ์	หร่อไปพบปะกับบุคคลัสำำาคัญใน่ต่ำางประเทศ์นั่�น่	ยอ่มที�จำะส่ำงผู้ลัใน่ทางการท้ตำ 

จำากการดำาเน่ิน่การทางการท้ตำนั่�น่เอง	 น่ายกรัฐมน่ตำรีของประเทศ์อ่�น่ก็ได�เดิน่ทาง

ไปต่ำางประเทศ์หลัายครั�ง	 ทั�งใน่องค์การระหว่างประเทศ์ก็ได�ไปปราศ์รัยใน่องค์การ

สำหประช่าช่าติำ	เหล่ัานี่�ก็เป็น่กิจำกรรมใน่ทางการท้ตำด�วย	น่อกจำากนั่�น่	น่ายกรัฐมน่ตำรี

ก็มีอำาน่าจำที�จำะสัำ�งการมายังกระทรวงการต่ำางประเทศ์	ซ่ึ่�งทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	แลัะมี

อำาน่าจำใน่การที�จำะรับท้ตำต่ำางประเทศ์ได�ใน่ทุกโอกาสำ	ที�มีความเหมาะสำม	เพราะฉัะนั่�น่	

โอกาสำที�จำะได�มีการพ้ดจำาใน่น่ามของรัฐบาลัของน่ายกรัฐมน่ตำรีนั่�น่ก็มีอย้่มากทีเดียว

	 ใน่หลัายประเทศ์น่ายกรัฐมน่ตำรีได�ทำาหน่�าที�สำำาคัญใน่ทางการท้ตำด�วย	 โดยมี

รัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์เป็น่เสำม่อน่หน่่�งผู้้�ช่่วย	 แต่ำใน่หลัายประเทศ์	 หัวหน่�ารัฐบาลัทำา

หน่�าที�ทางการท้ตำใน่วงจำำากัดเฉัพาะเร่�องที�สำำาคัญหร่อใน่ระดับ	 Summit	 โดยมอบ

อำาน่าจำส่ำวน่ใหญ่ให�กับรัฐมน่ตำรีว่าการกระทรวงการต่ำางประเทศ์	ทั�งนี่�ข่�น่อย้่กับความ

สัำมพัน่ธ์ระหว่างน่ายกรัฐมน่ตำรีกับรัฐมน่ตำรีว่าการกระทรวงการต่ำางประเทศ์	 ว่ามี

ความสัำมพัน่ธ์ที�ดีหร่อไม่ดีอยา่งไร	มีความสัำมพัน่ธ์ที�นั่บถ่ึอใน่ฝี่ม่อหร่อใน่ส่ำวน่ตัำวบุคคลั

อยา่งไร	ความสำำาเร็จำของรัฐมน่ตำรีว่าการกระทรวงการต่ำางประเทศ์อย้ที่�ความไว�วางใจำ

ของหัวหน่�ารัฐบาลั	 ถึ�าหัวหน่�ารัฐบาลัไม่ไว�วางใจำเพียงพอแลั�ว	 ไม่มีโอกาสำที�รัฐมน่ตำรี 

ต่ำางประเทศ์	ซ่ึ่�งแม�จำะมีฝี่ม่อเพียงไร	จำะได�รับความสำำาเร็จำ	การที�นั่กการท้ตำเด่น่ๆ	อยา่ง 

คิสำซิึ่งเจำอร์	 ได�รับความสำำาเร็จำใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำนั่�น่	 ก็เน่่�องจำากได�รับ

ความเช่่�อถ่ึอจำากประธาน่าธิบดีนิ่กสัำน่	 คิสำซิึ่งเจำอร์พ้ดอย่างไร	 นิ่กสัำน่ยอมรับอย่างนั่�น่ 

ผู้้�บรรยายเช่่�อว่า	ปัจำจุำบัน่นี่�ความสำำาเร็จำของท่าน่รัฐมน่ตำรี	ฯพณฯ	พลั.อ.อ.	สิำทธิ	เศ์วตำศิ์ลัา 

น่อกจำากความสำามารถึส่ำวน่ตัำวแลั�ว	ปัจำจัำยอีกประการหน่่�ง	ก็ค่อ	ความสัำมพัน่ธ์ระหว่าง

ตัำวท่าน่กับน่ายกรัฐมน่ตำรี	ซ่ึ่�งใน่หลัายประเทศ์บางทก็ีขัดแย�งกัน่	ทำาให�การดำาเนิ่น่การ 

ทางด�าน่ต่ำางประเทศ์หยุดช่ะงัก	หร่อใน่บางครั�งน่ายกรัฐมน่ตำรีสำน่ใจำใน่การต่ำางประเทศ์	

หร่อมีความสำามารถึใน่การตำ่างประเทศ์มาก	 จำน่กระทั�งรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์เป็น่

เสำม่อน่หน่่�งเลัขานุ่การเท่านั่�น่ก็มี	 เพราะฉัะนั่�น่ใน่ภาษาอังกฤษ	 โดยเฉัพาะใน่ระบบ

ของอเมริกัน่	จำะเรียกว่า	Secretary	of	state	ไม่ได�เรียกว่า	Minister
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บทูบาทูทูางการทููตของคำณ์ะรัฐมนำตร ี
•

	 คณะรัฐมน่ตำรีใน่ระบอบการปกครองของไทยตำ�องรับผิู้ดช่อบร่วมกัน่ดำาเนิ่น่

น่โยบายใน่การบรหิารราช่การแผู้น่่ดิน่	เพราะฉัะนั่�น่	เป็น่ที�แน่่น่อน่วา่	คณะรฐัมน่ตำรีทั�ง

คณะมีส่ำวน่รับผิู้ดช่อบใน่ความสำำาเร็จำหร่อความผิู้ดพลัาดใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ 

ของรัฐบาลั	 ส่ำวน่ภายใน่คณะรัฐบาลัเองจำะไปปรักปรำาใคร	 จำะชี่�นิ่�วไปที�ใคร	 เป็น่อีก 

เร่�องหน่่�ง	เป็น่เร่�องภายใน่ของคณะรัฐบาลันั่�น่	แต่ำโดยหลัักแลั�วจำะตำ�องรับผิู้ดช่อบร่วม

กัน่	ใน่ทางปฏิิบัติำ	คณะรัฐมน่ตำรีได�พิจำารณาเร่�องที�เกี�ยวกับการดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ

ไม่มากนั่ก	 มักจำะมีใน่เร่�องการทำาสัำญญา	การแต่ำงตัำ�งตัำวบุคคลั	การเปิดความสัำมพัน่ธ์

ทางการท้ตำกับประเทศ์อ่�น่	เป็น่ประการสำำาคัญ	ทั�งนี่�เพราะหน่�าที�โดยตำรงที�มอบหมาย

ให�ปฏิิบัติำนั่�น่เป็น่เร่�องของกระทรวงการต่ำางประเทศ์	 แต่ำเม่�อมีเร่�องเข�าส่้ำการพิจำารณา	

รัฐมน่ตำรีทุกคน่มีสิำทธิ�ที�จำะซัึ่กถึามหร่อให�ความเห็น่	 แลัะรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์จำะเป็น่ 

ผู้้�อธิบายเหตำุผู้ลั	 เป็น่เสำียงที�มีน่ำ�าหนั่ก	 คณะรัฐมน่ตำรีไม่ได�เป็น่ผู้้�ดำาเน่ิน่การใน่ทาง 

การท้ตำ	จำะมีส่ำวน่อย้่เบ่�องหลััง	เพราะตัำวคณะจำะมานั่�งพร�อมกัน่เป็น่คณะรัฐมน่ตำรีเพ่�อ

เจำรจำากับต่ำางประเทศ์ย่อมกระทำาไม่ได�	แต่ำความรับผิู้ดช่อบมีร่วมกัน่

บทูบาทูทูางการทููตของรัฐสภา 
•

	 ใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับน่โยบาย	 ได�พิจำารณาแลั�วว่า	 รัฐสำภามีอำาน่าจำใน่ทาง

รัฐธรรมน้่ญแลัะทางจำารีตำประเพณี	 เพราะการปกครองระบอบประช่าธิปไตำยใน่การ

ที�จำะควบคุมการบริหารราช่การแผู้่น่ดิน่จำะทำาโดยการตัำ�งกระท้�ถึาม	 โดยการตัำ�งญัตำติำ	

เสำน่อญัตำติำ	 หร่อเปิดอภิปรายไว�วางใจำหร่อไม่ไว�วางใจำก็ตำาม	 แต่ำการดำาเนิ่น่การทาง 

การท้ตำนั่�น่	โดยปกติำเป็น่อำาน่าจำแลัะหน่�าที�ของฝ่่ายบริหาร	แต่ำใน่ทางปฏิิบัติำปัจำจุำบัน่นี่�	

บทบาทของรัฐสำภาก็มีความสำำาคัญใน่การดำาเนิ่น่การทางการท้ตำ	 เพราะฉัะนั่�น่	ความ

สัำมพัน่ธ์ที�ดีระหว่างรัฐบาลั	 โดยเฉัพาะระหว่างกระทรวงการตำ่างประเทศ์	 กับรัฐสำภา	

เป็น่สิำ�งที�จำำาเป็น่อย่างยิ�ง	 เพราะเหตุำว่าประธาน่รัฐสำภา	 จำะเป็น่ประธาน่ของวุฒิสำภา

หร่อประธาน่ของรัฐสำภาก็ดี	ถ่ึอว่าเป็น่บุคคลัสำำาคัญของประเทศ์	ท้ตำต่ำางประเทศ์หร่อ 

คณะผู้้�แทน่ของต่ำางประเทศ์มักจำะไปเยี�ยมคารวะ	 แสำดงความคิดเห็น่	 แลักเปลีั�ยน่ 
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ความคดิเห็น่	เพราะฉัะนั่�น่	ประธาน่รฐัสำภาหร่อประธาน่สำภา	ตำลัอดจำน่สำมาช่กิของคณะ

กรรมาธิการ	เช่่น่	คณะกรรมาธิการต่ำางประเทศ์	จำะมีโอกาสำได�รับทราบการดำาเนิ่น่การ

หร่อทิศ์ทางของการดำาเนิ่น่น่โยบาย	การทำาหน่�าที�ทางการท้ตำก็อย้่ที�ความสัำมพัน่ธ์กับ

กระทรวงการต่ำางประเทศ์	ที�จำะให�ความร่วมม่อใน่การให�ข�อเท็จำจำริงแลัะชี่�แจำงให�ทราบ	

	 อีกประการหน่่�ง	 รัฐสำภาใน่ปัจำจุำบัน่นี่�ได�ติำดต่ำอระหว่างรัฐสำภาด�วยกัน่เองกับ

รัฐสำภาของประเทศ์อ่�น่	 เพราะฉัะนั่�น่	 จำะเห็น่ว่า	 ใน่รัฐสำภาอาจำจำะมีกลุ่ัมมิตำรภาพ

ระหว่างประเทศ์ไทยกับประเทศ์อ่�น่	 หร่อมีคณะกรรมาธิการเดิน่ทางไปประชุ่มต่ำาง

ประเทศ์กบัรัฐสำภาของประเทศ์อ่�น่	ซ่ึ่�งใน่กรณีเช่่น่นั่�น่	มักจำะมีการหยบิยกเอาเร่�องราว

ที�เป็น่เร่�องการเม่องระหว่างประเทศ์ข่�น่มาพ้ดแลักเปลีั�ยน่ความคิดเห็น่กัน่ด�วย	อย่าง

คณะผู้้�แทน่ของเราที�ประชุ่มรัฐสำภาของประเทศ์ต่ำางๆ	 ใน่ต่ำางประเทศ์	 ก็มักจำะได�รับ

การบรรยายสำรุป	(Brief)	โดยที�ท่าน่เชิ่ญกระทรวงการต่ำางประเทศ์ไปใน่ปัญหาเฉัพาะ

เร่�องเพ่�อท่าน่จำะได�พ้ดถ้ึก	 เช่่น่	 ต่ำางประเทศ์ถึามว่า	 ปัญหากัมพ้ช่าเป็น่ปัญหาสำำาคัญ

ต่ำอประเทศ์ไทยอย่างไร	ปัญหาเร่�องผู้้�อพยพมีความสำำาคัญหร่อประเทศ์ไทยเด่อดร�อน่

อย่างไร	ปัญหาเร่�องการขายข�าวให�สำหรัฐฯ	เรามีปัญหาอย้อ่ย่างไร	ท่าน่จำะได�ชี่�แจำงถ้ึก	

เพราะท่าน่ก็เป็น่คน่ไทยเช่่น่กัน่	ใน่ลัักษณะเช่่น่นั่�น่ก็ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำด�วย	จำะเห็น่

ได�ว่า	ถึ�าหากผู้้�แทน่ของเราไม่ทราบเร่�องเหล่ัานี่�	ก็คงจำะรักษาผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์

ได�ไม่ดี	สำหรัฐฯ	ก็มี	เช่่น่	พวกสำมาชิ่กรัฐสำภา	พวกวุฒิสำมาชิ่กที�เดิน่ทางมาประเทศ์ไทย	

หร่อเดิน่ทางไปเวียดน่าม	เพ่�อเจำรจำาขอให�มีการร่วมม่อจำากเวียดน่ามใน่การค่น่ซึ่ากศ์พ

ของทหารอเมริกัน่ที�เสีำยช่วิีตำหร่อที�ส้ำญหายไป	เป็น่ตำ�น่	กท็ำาหน่�าที�ใน่ทางการท้ตำเหม่อน่

กัน่	แต่ำเป็น่การเฉัพาะเร่�อง	ไม่ใช่่องค์กรหร่อเป็น่งาน่โดยตำรง	เป็น่เพียงงาน่ช่่วยเสำริม	

	 ใน่กรณีเช่่น่นี่�	 ถึ�าจำะให�เกิดผู้ลัประโยช่น์่แก่ประเทศ์ช่าติำนั่�น่	 รัฐสำภาควรแลัะ

จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องร่วมม่อกับรัฐบาลั	 เพราะท่าทีของรัฐบาลัของประเทศ์หน่่�งนั่�น่	 จำะได�

รับความสำำาเร็จำหร่อไม่	อย้ที่�ความเป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่ของน่โยบาย	ถึ�ารัฐบาลัแถึลัง

อย่างหน่่�งหร่อมีน่โยบายอย่างหน่่�งแลั�ว	ถึ�าหากผู้้�แทน่จำากรัฐสำภาของเราไปพ้ดขัดกับ

รัฐบาลัของเราเองใน่ประเทศ์อ่�น่ก็จำะทำาให�ความน่่าเช่่�อถ่ึอของน่โยบายของประเทศ์

โดยส่ำวน่รวมนั่�น่เสีำยทัน่ที	ถึ�าจำะขวางกัน่ก็ควรอย้ใ่น่บ�าน่เม่องเรา	เท่าที�ผู่้าน่มา	ความ

ร่วมม่อจำากรัฐสำภาใน่เร่�องเหล่ัานี่�ดีมาก	คน่ไทยถ่ึงแม�ว่าจำะวิพากษ์วิจำารณ์กัน่เอง	แต่ำ

เม่�อจำะมีเร่�องกับต่ำางประเทศ์แลั�ว	 จำะรวมเป็น่อัน่หน่่�งอัน่เดียวกัน่	 เช่่น่	 เร่�องข�าวจำะมี
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จำดหมายจำากกลุ่ัมสำมาชิ่กรัฐสำภาของไทย	ถ่ึงสำมาชิ่กรัฐสำภาของสำหรัฐฯ	แสำดงถ่ึงความ

ยากลัำาบากที�เราตำ�องประสำบจำากการดำาเนิ่น่การของสำหรัฐฯ	เช่่น่นี่�เป็น่ตำ�น่	ใน่กรณนีี่�จำะ

ถ่ึอว่ารัฐสำภาได�มีบทบาทใน่ทางการท้ตำด�วย

บทูบาทูทูางการทููตของของกระทูรว่งอื�นำ 
•

	 ปัจำจุำบัน่นี่�	ใน่สำถึาน่ท้ตำหน่่�งๆ	หร่อแม�แต่ำใน่หน่่วยราช่การส่ำวน่กลัางของแต่ำลัะ

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 แม�แต่ำทบวงมหาวิทยาลััย	 หร่อกระทรวงซ่ึ่�งไม่น่่าจำะมีส่ำวน่

เกี�ยวข�องกับการต่ำางประเทศ์	 ก็ยังมีหน่่วยงาน่ที�ตำ�องทำาหน่�าที�ติำดต่ำอกับต่ำางประเทศ์	

เพราะไม่มีกิจำการแขน่งใดเลัยที�ไม่เกี�ยวข�องกับงาน่ด�าน่ต่ำางประเทศ์	ใน่สำถึาน่ท้ตำของ

ประเทศ์ตำ่างๆ	 ที�อย้่ใน่ประเทศ์ไทยโดยเฉัพาะประเทศ์ใหญ่ๆ	 จำะมีผู้้�แทน่น่อกจำาก

ผู้้�แทน่จำากกระทรวงการต่ำางประเทศ์แลัะผู้้�แทน่จำากกองทัพ	 3	 กองทัพแลั�ว	 ก็ยังมี 

ผู้้�แทน่จำากกระทรวงพาณิช่ย์	บางทีมีผู้้�แทน่จำากกระทรวงแรงงาน่	 เรียกว่า	Attaché	

ฝ่่าย	Labor	 ฝ่่ายหนั่งส่ำอพิมพ์	 ฝ่่ายวิทยาศ์าสำตำร์	 ฝ่่ายวัฒน่ธรรม	ฯลัฯ	กระจำายออก

ไปมาก	ไทยก็อยากจำะมีบ�าง	แต่ำมีปัญหาเร่�องบุคลัากรแลัะปัญหางบประมาณ	เพราะ

ฉัะนั่�น่ไทยจ่ำงทำาได�ไม่มากนั่ก	

	 เราจำะมาลัองวิเคราะห์ใน่ส่ำวน่ราช่การใน่ต่ำางประเทศ์ว่ามีใครทำาหน่�าที�อะไร	

แลัะแบ่งงาน่กัน่อย่างไร	ใน่กระทรวง	ทบวง	กรม	ทุกอัน่	แม�แต่ำกระทรวงเกษตำรฯ	ก็มี	

ที�วอชิ่งตัำน่	ไทยมีที�ปร่กษาด�าน่การเกษตำรประจำำาอย้ที่�สำถึาน่ท้ตำวอชิ่งตัำน่	สำหรัฐฯ	ก็มีที�

ปร่กษาฝ่่ายเกษตำร	มฝ่ี่ายยาเสำพตำดิด�วย	ค่อ	มาตำดิตำามเร่�องยาเสำพตำดิเหล่ัานี่�	จำะเห็น่ได�

ว่า	กิจำการเฉัพาะด�าน่ไทยเข�ามามีบทบาทใน่ทางการท้ตำ	เพราะความสัำมพัน่ธ์ระหว่าง

ประเทศ์	ขณะนี่�มีครอบคลุัมไปถ่ึงทุกๆ	ด�าน่	

	 น่อกจำากมีบางอยา่งที�เห็น่ว่า	เอกช่น่ไม่น่่ามาเข�ามาเกี�ยว	ประเทศ์ไทยตำอน่หลััง

นี่�ได�เอาเอกช่น่เข�าไปมีส่ำวน่ให�ข�อม้ลัข�อคิดเห็น่ใน่การกำาหน่ดน่โยบาย	 โดยเชิ่ญภาค

เอกช่น่เข�าไปบ�าง	เช่่น่	ใน่การประชุ่มของคณะกรรมการฝ่่ายเศ์รษฐกิจำ	เป็น่ตำ�น่	หร่อ

ใน่การเดิน่ทางไปต่ำางประเทศ์ของบุคคลัสำำาคัญ	 จำะเป็น่น่ายกรัฐมน่ตำรีหร่อรัฐมน่ตำรี 

ต่ำางประเทศ์	 ก็น่ำาเอกช่น่ไปด�วย	 แต่ำใน่หลัายประเทศ์ได�ใช่�ประโยช่น์่จำากส่ำ�อมวลัช่น่	

แลัะใน่วงวิช่าการคร้บาอาจำารย์	 เหล่ัานี่�จำะทำาหน่�าที�ใน่บางส่ำวน่หร่อเฉัพาะเร่�องได�	 
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แลั�วแตำตั่ำวบุคคลั	แลั�วแต่ำลัักษณะของงาน่	ซ่ึ่�งเร่�องนี่�เป็น่เร่�องที�น่่าพิจำารณามาก	เพราะ

เหตุำว่า	การใช่�บุคคลัซ่ึ่�งไม่เกี�ยวกับวงราช่การนั่�น่	ถึ�าหากบุคคลันั่�น่ทราบเร่�องดีแลัะร้�จัำก

หน่�าที�ดีแลัะมีความสำามารถึเฉัพาะตัำว	จำะได�ผู้ลัมากทีเดียว	 เพราะเหตุำว่าอีกฝ่่ายหน่่�ง 

เห็น่ว่าเป็น่บุคคลัธรรมดา	

	 บางทีคน่ที�เคยเป็น่นั่กการเม่องอย่างพลัเอก	อเล็ักซึ่าน่เดอร์	เฮึก	มาไทยคราวนี่�	 

ความจำริงแลั�วไม่ได�มาเร่�องการเม่อง	 แต่ำมาเร่�องขายของ	 เพราะออกไปทำางาน่กับ

บริษัทแลั�ว	แต่ำถ่ึงกระนั่�น่	ความคิดเห็น่ของเขาใน่เร่�องการต่ำางประเทศ์	เพราะเหตุำว่า

เขาเคยเป็น่รัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์มาก่อน่	ย่อมเป็น่เร่�องที�น่่าคิดน่่าน่ำามาพิจำารณา	เช่่น่	

เราอยากจำะทราบว่า	ปีหน่�านี่�	สำหรัฐฯ	จำะว่าอย่างไรใน่เร่�องข�าว	จำะกดลังไปอีกหร่อไม่	

เราก็ฟัังความเห็น่จำากเขาได�	อาจำจำะถ้ึกหร่อไม่ถ้ึกก็ได�	แต่ำเป็น่ความเห็น่ที�น่่าฟััง	เป็น่ตำ�น่	

	 เพราะฉัะนั่�น่	 การใช่�บุคคลัซ่ึ่�งไม่อย้่ใน่วงการทีเดียว	 อาจำไม่ใช่่ทางราช่การ	

หร่อไม่ใช่่หน่่วยราช่การที�ไม่ตำรงทีเดียว	 อาจำจำะเป็น่ประโยช่น์่	 หร่อใน่หลัายประเทศ์

ก็ใช่�ประโยช่น์่จำากคร้บาอาจำารย์	 ซ่ึ่�งมีเวลัามากใน่การค�น่คว�าเฉัพาะเร่�อง	 เพ่�ออาศั์ย

ผู้ลังาน่หร่อความสัำมพัน่ธ์ส่ำวน่ตัำวของบุคคลันั่�น่กับบุคคลัอ่�น่ใน่ต่ำางประเทศ์	 ซ่ึ่�งเรามี

ความประสำงค์ที�จำะติำดต่ำอ	ก็เป็น่ประโยช่น์่ด�วย

บทูบาทูทูางการทููตของหนำ่ว่ย์งานำทู่�เป็นำองคำ์กรโดย์ตรงทูางการทููต 
• 

 หน่่วยงาน่นั่�น่	ก็ค่อ	กระทรวงการต่ำางประเทศ์	ใน่เบ่�องตำ�น่ก่อน่ที�จำะพิจำารณา

ว่า	กระทรวงการต่ำางประเทศ์แบ่งออกเป็น่กี�กรม	กองอะไรบ�าง	ก็ควรจำะพิจำารณาก่อน่

ว่า	ใน่ระบบราช่การของไทย	ตำามกฎหมายแลั�ว	ไม่มีการให�นิ่ยามศั์พท์ว่า	กระทรวง

การต่ำางประเทศ์นี่�ทำาอะไร	ร้�เพียงว่าทำาหน่�าที�ทางด�าน่ต่ำางประเทศ์	แต่ำปัจำจุำบัน่ด�าน่ต่ำาง

ประเทศ์ครอบคลัมุเก่อบทุกเร่�องแลั�ว	กระทรวงการตำา่งประเทศ์ตำ�องทำาหน่�าที�ทุกเร่�อง

หร่ออย่างไร	งาน่ๆ	จำริงของกระทรวงการต่ำางประเทศ์จำะมองเห็น่จำากการแบ่งระบบ

งาน่	ซ่ึ่�งจำะกล่ัาวถ่ึงเร่�องนี่�ใน่โอกาสำต่ำอไป	

	 บทบาทที�สำำาคัญที�สุำดของกระทรวงการต่ำางประเทศ์	 ก็ค่อ	 เป็น่ทั�งห้	ตำา	แลัะ

ปาก	 รวมทั�งส่ำวน่หน่่�งเป็น่สำมองของรัฐบาลัใน่เร่�องที�เกี�ยวกับการต่ำางประเทศ์	 เป็น่ห้	 

หมายถ่ึงการสำดับตำรับฟััง	 เป็น่ตำา	 หมายถ่ึงการสัำงเกตำ	 (Observation)	 แลัะการ
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วิเคราะห์	 เป็น่ปาก	 หมายถ่ึงพ้ดใน่น่ามของรัฐบาลั	 กระทรวงการตำ่างประเทศ์เม่�อ

แถึลังอะไรออกไปแลั�ว	ถึอน่ไม่ได�	จำะบอกว่าที�แถึลังไปนั่�น่ไม่ได�ตัำ�งใจำจำะพ้ดอยา่งนั่�น่ไม่

ได�	ถ่ึอว่าเป็น่ปากเสีำยงของรัฐบาลัโดยตำรงใน่ด�าน่การต่ำางประเทศ์	เพราะฉัะนั่�น่	บาง

ครั�งบางคราวที�จำะแถึลัง	จำะพิจำารณากัน่อย่างรอบคอบทีเดียว	

	 ใน่กระทรวงการตำ่างประเทศ์	 เรามีองค์กรของกระทรวงตำ่างประเทศ์อย้่สำอง

ส่ำวน่	 ส่ำวน่หน่่�งเป็น่ส่ำวน่ราช่การภายใน่ประเทศ์	 อีกส่ำวน่หน่่�งเป็น่ส่ำวน่ราช่การใน่ต่ำาง

ประเทศ์	ส่ำวน่กลัางที�เรียกว่ากองบัญช่าการ	(Headquarter)	หร่อศ้์น่ย์กลัาง	(Center)	

นั่�น่	เป็น่เสำม่อน่หน่่�งหน่่วยบัญช่าการ	ขณะที�สำถึาน่ท้ตำ	สำถึาน่กงสุำลั	หร่อสำำานั่กงาน่ต่ำางๆ	 

ซ่ึ่�งอย้่ใน่ต่ำางประเทศ์	ทำาหน่�าที�เหม่อน่ผู้้�ไปอย้ใ่น่แน่วรบ	หร่อหน่่วยปฏิิบัติำการ	ใน่งาน่ 

ทั�งสำองนี่�ไม่แบ่งแยกกัน่ว่า	คน่ที�ทำางาน่ข�างใน่จำะตำ�องทำางาน่ข�างใน่อย้่ตำลัอดเวลัา	

	 บางประเทศ์แยกเป็น่	Home	Service	กับ	Foreign	Service	พวก	Home	

Service	 จำะทำางาน่อย้่ใน่ประเทศ์	 ไม่มีโอกาสำไปประจำำาใน่ตำ่างประเทศ์	 สำ่วน่ที�จำะไป

ประจำำาใน่ต่ำางประเทศ์ได�	ก็ค่อ	พวก	Foreign	Service	เพราะใน่บางประเทศ์	ความ

เป็น่อย้ภ่ายใน่ประเทศ์ของเขาบางครั�งเงิน่เด่อน่ดี	หร่ออย้ใ่น่ประเทศ์สำบาย	แต่ำอย้่ใน่

ประเทศ์อ่�น่ไม่สำบาย	บางคน่ไม่อยากเป็น่	Foreign	Service	แต่ำใน่ประเทศ์ไทย	ไปเม่อง

น่อกจำะมีความหมายบางอย่าง	น่อกจำากได�เงิน่มากแลั�ว	ยังได�หน่�าได�ตำา	หร่อเกี�ยวกับ

ศั์กดิ�ศ์รี	เกียรติำภ้มิ	หลัายอย่าง	เพราะฉัะนั่�น่	ระบบราช่การของไทย	ถึ�ากระทรวงการ

ต่ำางประเทศ์จำะแบง่เป็น่	Home	Service	กบั	Foreign	Service	คน่คงจำะไมเ่ข�า	Home	

Service	เหม่อน่กบัทำางาน่ใน่ที�อ่�น่	ซ่ึ่�งไม่มีโอกาสำได�ไปตำา่งประเทศ์	แลัะกระทรวงการ

ต่ำางประเทศ์โดยปกติำ	ถึ�าไม่โกงใน่เร่�องหนั่งส่ำอเดิน่ทาง	กับไม่ขายช่าติำแลั�ว	ก็ไม่มีทาง

จำะได�เงิน่มาโดยทางอ่�น่	รายได�มาจำากการทำางาน่เท่านั่�น่

	 ส่ำวน่ราช่การสำองส่ำวน่	 ซ่ึ่�งปฏิิบัติำหน่�าที�สัำบเปลีั�ยน่กัน่กลัับมาอย้่ส่ำวน่กลัางบ�าง	

แลัะส่ำวน่กลัางออกไปอย้่ต่ำางประเทศ์บ�าง	 เช่่น่นี่�	 การรับคน่	 (Recruitment)	 จำะใช่�

มาตำรฐาน่เดียวกัน่	ไม่ได�ระบุว่า	คน่นี่�ผู้ลิัตำข่�น่มาเพ่�อใช่�ใน่ราช่การภายใน่ประเทศ์	หร่อ

คน่นี่�ผู้ลิัตำข่�น่มาเพ่�อใช่�สำำาหรับออกไปปฏิิบัติำหน่�าที�ทางการท้ตำใน่ตำ่างประเทศ์	 ดังนั่�น่	

การเล่ัอกตัำวบุคคลัจำะตำ�องคัดเล่ัอกตัำวบุคคลัที�มีความสำามารถึใน่การปรับเปลีั�ยน่หน่�าที�	

(Adaptability)	 ส้ำง	 คน่นั่�น่ก็จำะมีโอกาสำมาก	 เพราะว่าตำ�องทำาหน่�าที�สำลัับสัำบเปลีั�ยน่

กัน่ไป	ไม่ใช่่ว่าอย้ก่รมการเม่องแลั�วตำ�องอย้่ตำลัอด	อาจำจำะตำ�องย�ายไปอย้ก่รมเศ์รษฐกิจำ	
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อาจำจำะตำ�องย�ายไปอย้ก่รมพิธีการท้ตำ	หร่อย�ายไปอย้ส่ำถึาน่ท้ตำใน่ประเทศ์ที�ลัักษณะงาน่ 

ต่ำางๆ	กัน่

คว�มสำ�คัญข้อำงก�รรับคน
	 จำะเห็น่ได�ว่า	ที�กระทรวงการต่ำางประเทศ์นั่�น่	บ่น่กัน่มากว่าเวลัาสำอบ	เข�ายาก

เหล่ัอเกิน่	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งใน่ตำอน่หลัังๆ	นี่�	ก็เป็น่ที�น่่าเห็น่ใจำ	เพราะเหตุำว่าคน่ที�เข�า

สำอบก่อน่ครั�งที�แลั�ว	ที�ผู้้�บรรยายเป็น่กรรมการสัำมภาษณ์อย้ด่�วย	มีคน่สำอบเก่อบ	6,000	

คน่	แต่ำตำำาแหน่่งว่างจำริงๆ	 26	ตำำาแหน่่ง	 ซ่ึ่�งเป็น่การแข่งขัน่กัน่มาก	แลัะถึ�าคุณคิดว่า 

คน่สำมัคร	4,000	คน่	รับ	20	ตำำาแหน่่ง	จำะเอา	20	หาร	4,000	จำะบอกว่าโอกาสำช่น่ะ

คน่	200	คน่ก็พอ	เป็น่การคิดที�ไม่ถ้ึก	คุณอาจำจำะปราบได�	200	คน่	เพ่�อน่ๆ	คุณอาจำจำะ

ปราบได�ไม่ถ่ึง	200	หร่อปราบไม่ได�เลัยก็ได�	คุณจำะตำ�องปราบให�ได�	3980	คน่	

	 ใน่การรับคน่จำะพิจำารณาถ่ึงอะไร	ใน่กระทรวงการต่ำางประเทศ์เป็น่สิำ�งที�สำำาคัญ

ใน่งาน่ด�าน่การท้ตำมาก	 เพราะความสำามารถึแลัะลัักษณะส่ำวน่บุคคลัของผู้้�ที�จำะเข�า

ทำางาน่ใน่กระทรวงการต่ำางประเทศ์นั่�น่	ถึ�าจำะให�เป็น่ไปตำามอุดมคติำ	จำะตำ�องมีคุณสำมบัติำ

หลัายประการ	

	 ใน่ประการตำ�น่	 จำะเห็น่ได�ว่า	 ผู้้�ที�จำะเข�าทำาหน่�าที�ใน่ทางการท้ตำนั่�น่	 เรียกว่า 

เจำ�าหน่�าที�ใน่ทางการท้ตำ	ซ่ึ่�งจำะเริ�มจำากซีึ่	3	ถ่ึงซีึ่	10	ตัำวท้ตำจำะอย้่ใน่ซีึ่	10	เพราะฉัะนั่�น่	

การรับคน่จำะรับออกมาใน่	2	ระดับ	ค่อ	ซีึ่	3	กับ	ซีึ่	4	ซีึ่	3	จำะรับผู้้�จำบปริญญา	ซ่ึ่�งรับได�

อยา่งกว�างขวางมาก	เช่่น่	ผู้้�จำบปริญญาตำรีหร่อเทียบเท่าได�ไม่ตำำ�ากว่าปริญญาตำรีใน่ทาง

รัฐศ์าสำตำร์	บริหาร	กฎหมาย	เศ์รษฐศ์าสำตำร์	พาณิช่ยศ์าสำตำร์	อักษรศ์าสำตำร์	ภาษาศ์าสำตำร์	

ประวัตำศิ์าสำตำร์	นิ่เทศ์ศ์าสำตำร์	วารสำารแลัะส่ำ�อสำารมวลัช่น่	การบัญชี่	เป็น่ตำ�น่	จำะเห็น่ได�ว่า	

ขอบข่ายที�รับเข�าปฏิิบติัำการใน่กระทรวงการต่ำางประเทศ์นั่�น่กว�างมากทีเดียว	เวลัาสำอบ

ที�ลัำาบากๆ	นั่�น่	ส่ำวน่มากคน่สำอบจำะมปัีญหาเร่�องภาษาตำา่งประเทศ์	แลัะความกว�างขวาง 

ของปัญหาเกี�ยวกับการต่ำางประเทศ์ใน่ปัจำจุำบัน่	ค่อ	ยังมีความกว�างขวางไม่พอ	

	 การรับเป็น่เร่�องสำำาคัญ	 สัำงเกตำเห็น่ว่ารุ่น่หลัังๆ	 ที�รับเข�าไปมีความสำามารถึส้ำง

มาก	อาจำจำะเป็น่เพราะมีการแข่งขัน่มาก	แลัะบางคน่ก็อาจำจำะเกรงว่า	ที�กระทรวงการ

ต่ำางประเทศ์อาจำจำะมีเสำ�น่มีสำาย	ถ่ึงจำะเข�าไปได�	เท่าที�เห็น่ร้�ส่ำกว่าจำะมีลัำาบาก	แลัะไม่มี	

เพราะสำาเหตุำหลัายอย่าง	 มีคน่วิ�งไปฝ่ากตำำาแหน่่งว่า	200	บิ�กทั�งหลัายฝ่ากเข�าไป	60	
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คน่	 เพราะฉัะนั่�น่	60	คน่เอาลังตำะกร�าหมด	 มิฉัะนั่�น่ก็ตำ�องโดน่บิ�กนั่�น่บิ�กนี่�เหยียบแน่่	

คน่ที�เข�าไปจำริงๆ	ไม่มีเสำ�น่	แลัะกรรมการที�สำอบไม่ใช่่คน่เดียว	จำาก	ก.พ.	ก็มี	ของหน่่วย

ราช่การของกระทรวงก็มี	แลัะเอาบุคคลัภายน่อกที�มีความร้�ความสำามารถึทางการท้ตำ	

จำะเป็น่อดตีำท้ตำบ�าง	หร่อบุคคลัที�อย้ใ่น่วงการธรุกิจำเข�ามาเปน็่กรรมการด�วย	เข�ามาสำอบ

ด้ว่าเป็น่อย่างไร	

	 อีกประการหน่่�งซ่ึ่�งเป็น่จุำดที�ยาก	ที�จำริงแลั�วข�อพิจำารณาใน่เวลัาสำอบนั่�น่	จำะมีเร่�อง

ความร้�ความสำามารถึทั�วไปอย่้ส่ำวน่หน่่�ง	 แลัะมีความร้�ที�จำะใช่�กับงาน่การท้ตำกับความ

เหมาะสำม	ความร้�ทั�วไปที�ว่ายากนั่�น่	เพราะเป็น่เร่�องที�เกี�ยวกับเหตุำการณ์ทางการเม่อง 

ปัญหาทางการเม่องแลัะเศ์รษฐกิจำ	ทั�งที�เกี�ยวกับประเทศ์ไทยทั�งทางตำรงแลัะทางอ�อม	

ตำ�องร้�จัำกวิเคราะห์ตำ�องร้�จัำกสำรุปเหตุำผู้ลั	 แลั�วก็ตำ�องมีความคิดใน่ทางเสำน่อแน่ะแลัะ 

คาดการณด์�วย	เหล่ัานี่�ไม่ใช่่ว่าจำะตำ�องให�วิเคราะห์ออกมาอยา่งยอดเยี�ยม	แต่ำใน่การสำอบ

นั่�น่	กรรมการจำะด้วา่	คน่นี่�มีความร้�ความฉัลัาด	หร่อได�ติำดตำามสำน่ใจำอะไรต่ำางๆ	หร่อไม่	 

เพราะความสำน่ใจำต่ำอความเคล่ั�อน่ไหวทางการเม่อง	ต่ำอสิำ�งที�เกิดข่�น่ใน่ต่ำางประเทศ์นั่�น่

เป็น่หัวใจำสำำาคัญของคน่ที�จำะทำาหน่�าที�ใน่ทางการท้ตำ	

	 สำมมติำว่า	มีท้ตำของประเทศ์หน่่�ง	ซ่ึ่�งไม่เป็น่มิตำรกับไทย	ออกไปล่ัาสัำตำว์ที�ทุ่งแห่ง

หน่่�ง	บังเอิญวัน่เดียวกัน่นั่�น่	มีท้ตำอีกประเทศ์หน่่�ง	ซ่ึ่�งไม่ถ่ึงกับไม่เป็น่มิตำร	แต่ำไม่ค่อยจำะ

เป็น่มิตำรกับไทยนั่ก	ก็ไปทัศ์น่าจำรอย้่ลัะแวกนั่�น่	เราก็ตำ�องคิดว่าเป็น่การบังเอิญหร่อไม่	

ไปทำาไมที�นั่�น่	ทำาไมไปพบกัน่ที�นั่�น่	เขาพบกัน่หร่อเปล่ัา	เหล่ัานี่�จำะตำ�องมีไหวพริบ	ด้ว่ามี

ไหวพริบ	แลัะความสำน่ใจำต่ำอเหตุำการณ์ที�เกิดข่�น่ว่าจำะส่ำงผู้ลัอย่างไร	อัน่เป็น่ข�อพิจำารณา

ความร้�ที�น่อกจำากความร้�ทางตำำารา	เพราะเป็น่เร่�องของความร้�ใน่การติำดตำามเหตุำการณ์	

เพราะฉัะนั่�น่	ไม่มีอะไรดีไปกว่าอ่าน่หนั่งส่ำอพิมพ์	ยิ�งหนั่งส่ำอพิมพ์ภาษาอังกฤษจำะช่่วย

ให�ได�ทั�งภาษาแลัะข่าวสำาร	 ซ่ึ่�งหนั่งส่ำอพิมพ์ที�ออกเป็น่ภาษาตำ่างประเทศ์หร่อภาษา

อังกฤษนั่�น่	มักจำะให�ข่าวสำารทางด�าน่การต่ำางประเทศ์มากกว่าหนั่งส่ำอพิมพ์ไทย

	 ผู้้�ใดสำน่ใจำที�จำะเข�าทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	 จำะเป็น่กระทรวงการต่ำางประเทศ์	

หร่อใน่หน่่วยราช่การอ่�น่แลั�ว	 การติำดตำามข่าวสำารอย่างใกลั�ชิ่ดแลัะการร้�จัำกหัดอ่าน่ 

บทวิเคราะห์	อาจำเป็น่บทบรรณาธิการหร่ออะไรเหล่ัานี่�	จำะมีส่ำวน่ช่่วยเป็น่อย่างมาก	

	 ต่ำอมาก็ค่อ	เร่�องภาษาต่ำางประเทศ์	ใน่กระทรวงการต่ำางประเทศ์	เล่ัอกสำอบได�

หลัายภาษา	จำะเล่ัอกภาษาองักฤษ	ภาษาฝ่รั�งเศ์สำ	ภาษาเยอรมนั่	ภาษาจำนี่	ภาษาญี�ปุ่น่	
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หร่อภาษาอาหรับก็ได�	จำะมีคน่ตำรวจำภาษาต่ำางๆ	เป็น่การเปิดโอกาสำให�เล่ัอกแบบ	แต่ำ

โดยมากนั่กเล่ัอกสำอบภาษาอังกฤษ	ภาษาอ่�น่สำอบน่�อย	แลัะภาษาอ่�น่ไม่ใช่่จำะง่าย	ถ่ึง

แม�จำะถึนั่ด	 เพราะภาษาทางการต่ำางประเทศ์	หร่อภาษาทางการท้ตำเป็น่ภาษาที�ค่อน่

ข�างจำะเทคนิ่คอย้่มาก	 เช่่น่	 คำาว่าอัครภาคีผู้้�ทำาสัำญญา	 ให�แปลัเป็น่ภาษาจีำน่	 ก็ไม่แน่่

ว่าจำะถ้ึก	100%	หร่อแปลัเป็น่ภาษาอาหรับ	 เพ่�อที�จำะให�ถ้ึกตำ�องตำรงกับอัครภาคีผู้้�ทำา

สัำญญา	(High	contracting	party)	เป็น่ตำ�น่

	 ภาษาอังกฤษ	คน่ที�เรียน่ใน่ประเทศ์อาจำจำะคิดว่าตำน่เสีำยเปรียบ	 ซ่ึ่�งไม่ค่อยจำะ

ถ้ึกตำ�องนั่ก	คน่ที�ไปเม่องน่อกอาจำจำะพ้ดภาษาอังกฤษคล่ัอง	แต่ำอาจำจำะเป็น่	Shopping	

language	ก็ได�	พ้ดซ่ึ่�อของ	ถึามดิน่ฟ้ัาอากาศ์	จีำบผู้้�หญิง	เป็น่ตำ�น่	อาจำจำะคิดได�คล่ัอง

พ้ดได�คล่ัองกว่า	เพราะไปอย้เ่ม่องน่อก	แต่ำคิดด้ว่า	คน่ที�ไปอย่้เม่องน่อกจำะมีฝ่รั�งมาพ้ด

ด�วยวัน่ลัะกี�ชั่�วโมง	หร่อภาษาฝ่รั�งเข�าห้วัน่ลัะเท่าไหร่	บางคน่ตำ�องไปเช่่าห�องอย้	่เพราะ

ฉัะนั่�น่	วัน่หน่่�งได�ฟัังแลัะคุยกับฝ่รั�งไม่เท่าไหร่	ได�ฟัังเลักเช่อร์วัน่ลัะ	2	ชั่�วโมง	สำมมติำว่า	

วัน่หน่่�งได�ฟัังภาษาองักฤษวัน่ลัะ	3	ชั่�วโมง	ถึ�าคุณอย้ใ่น่เม่องไทยฟัังภาษาองักฤษวัน่ลัะ	

5	 ชั่�วโมง	จำะด�อยกว่าเขาได�อย่างไร	แต่ำข�อที�ได�เปรียบสำำาหรับคน่ที�อย้่ใน่ประเทศ์	 ค่อ	

ความร้�ที�เกี�ยวกับประเทศ์ไทย	คน่ที�ไปอย้ต่่ำางประเทศ์จำะขาดความร้�ทางด�าน่เม่องไทย	

ความร้�เกี�ยวกับความน่่กคิดของคน่ไทย	 แบบไทยๆ	อย่าล่ัมว่าจำะตำ�องน่ำาสิำ�งที�เรียน่มา

นั่�น่มาใช่�ใน่ประเทศ์ไทย	เพราะฉัะนั่�น่	ความจำำาเป็น่ที�ตำ�องใช่�วิช่าจำากต่ำางประเทศ์	แลัะ

ร้�จัำกสำถึาน่ะความเปน็่ไปภายใน่ประเทศ์เรา	เป็น่ความจำำาเปน็่	แลัะเป็น่สิำ�งที�มีประโยช่น์่	

เป็น่ข�อได�เปรียบอย่างมาก	

	 น่อกจำากนั่�น่	 การสำรุปเร่�อง	 การจัำบประเด็น่	 คน่ที�เรียน่ภายใน่ประเทศ์มักจำะ

เก่งทีเดียว	เท่าที�ด้ทั�วๆ	ไป	เพราะฉัะนั่�น่	บางคน่ที�จำะสำอบภาษาอังกฤษจำะเรียงความ 

ภาษาอังกฤษ	มักจำะจัำบเขียน่เป็น่ภาษาอังกฤษก่อน่	ถึ�าเก่งภาษาอังกฤษด�วยแลัะเรียง

ความเก่งด�วยก็ไม่มีปัญหา	จำะทำาอย่างนั่�น่ได�ดี	แต่ำถึ�าหากไม่เก่งภาษาอังกฤษ	แต่ำก็พอใช่�

ได�	ลัองน่่กเป็น่ภาษาไทยว่าเน่่�อเร่�องที�จำะเขียน่	อย่าให�ยาวนั่ก	แลั�วก็ถึอดข�อความนั่�น่ 

ไม่ตำ�องแปลัให�ตำรง	แลั�วเขียน่ให�เป็น่ภาษาองักฤษออกไปกจ็ำะเปน็่เร่�องราว	ค่อ	ร้�ว่าตัำวเอง 

ตำ�องการเขียน่อะไร	 ตำ�องการอธิบายอะไร	 สิำ�งที�ตำ�องการจำากภาษา	 ด้ว่าท่าน่มีความ

สำามารถึที�จำะอธิบายความคิดของตัำวเองออกไป	ไม่ใช่่ภาษาที�เขียน่แลั�วเพราะพริ�ง	เป็น่

น่วนิ่ยาย	หร่อเป็น่ภาษาที�นั่กเขียน่หนั่งส่ำอพิมพ์ที�คมคาย	ไม่ได�ตำ�องการขน่าดนั่�น่	แต่ำ
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ตำ�องการภาษาใน่ระดับที�ว่า	 ถึ�าท่าน่ตำ�องการจำะอธิบายความคิดความอ่าน่อัน่หน่่�งอัน่

ใดออกไปนั่�น่	ท่าน่สำามารถึที�จำะอธิบายได�

	 ภาษาเป็น่เคร่�องม่อของการท้ตำเหม่อน่คัน่ไถึ	 เหม่อน่คราดที�เป็น่เคร่�องม่อ

สำำาหรับช่าวน่า	 เหม่อน่กบไสำไม�ซ่ึ่�งเป็น่เคร่�องม่อสำำาหรับช่่างไม�	 ถึ�าไม่ร้�จัำกใช่�เคร่�องม่อ

เหล่ัานี่�	 หร่อไม่มีเคร่�องม่อเหล่ัานี่�	 จำะเป็น่ช่่างไม�ได�อย่างไร	 เช่่น่เดียวกัน่	 ภาษาต่ำาง

ประเทศ์	 ถึ�าหากท่าน่ไม่สำามารถึอธิบายความคิดของท่าน่	 หร่อสิำ�งที�ท่าน่ตำ�องการพ้ด

ออกไปเป็น่ภาษาต่ำางประเทศ์ที�ติำดต่ำอกับคน่อ่�น่ได�แลั�ว	 ก็คงจำะทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ

ไม่ได�ดี	ถ่ึงแม�ว่าจำะใช่�ล่ัามก็คงจำะไม่ดีแน่่	เหล่ัานี่�เป็น่การฝึ่กทางด�าน่ภาษา	หร่อความ

จำำาเป็น่ด�าน่ภาษา

	 แต่ำอยา่งไรกต็ำาม	ความคดิอ่าน่นี่�สำำาคัญมาก	เพราะภาษาจำะเปน็่พาหะ	(Vehicle)	 

ที�จำะถ่ึายทอดความคดิหร่อสิำ�งที�ท่าน่ตำ�องการออกไป	ถึ�าความคดิของท่าน่ไม่ฉัลัาด	ก็จำะ 

ถ่ึายความคิดที�ไม่ฉัลัาดนั่�น่ออกไป	 นิ่�งเสีำยดีกว่า	 แต่ำถึ�าหากใน่สำมองท่าน่เป็น่ทองคำา

เป็น่สิำ�งที�ดี	ภาษาจำะเป็น่พาหะถ่ึายทอดสิำ�งที�คมคาย	สิำ�งที�มีค่านั่�น่ออกไป	เพราะฉัะนั่�น่	

อย่างประเทศ์ไทย	บางคน่มักยกย่องคน่ที�พ้ดภาษาอังกฤษ	ฟัังคล่ัอง	แลัะคน่ไทยมัก

จำะมีปมอย้่อย่างหน่่�ง	 ค่อ	 กลััวแปร่ง	 เห็น่ว่าคน่ที�พ้ดเสีำยงชั่ด	 เสีำยงดีแลั�วน่่กว่าภาษา

อังกฤษดี	ความจำริงไม่แน่่เสำมอไป	

	 จำะเล่ัาเป็น่เกร็ดให�ฟััง	 เม่�อตำอน่ที�ไปทำางาน่อย้่ที�สำถึาน่ท้ตำวอชิ่งตัำน่	 ตำอน่นั่�น่

เป็น่ที�ปร่กษา	 ยังไม่ได�เป็น่ท้ตำ	 มีข�าราช่การไทยคน่หน่่�งไปเรียน่ที�อเมริกาคอร์สำพิเศ์ษ 

แลั�วสำอบได�ใบประกาศ์นี่ยบัตำรมา	แต่ำเวลัาที�ติำดต่ำอกับศุ์ลักากร	หร่อไปรษณีย์ที�ติำดต่ำอ

กับสำถึาน่ท้ตำ	 กว่าจำะได�เร่�องมายากทีเดียว	 แต่ำก็ได�เร่�องมา	 เม่�อก่อน่ที�สำถึาน่ท้ตำไทย 

ใน่กรุงวอชิ่งตัำน่	มีคน่ไทยแต่ำเช่่�อจีำน่ไหหลัำา	อย้่ที�กรุงเทพฯ	แลั�วติำดตำามท้ตำคน่ก่อน่ไป

ตัำ�งแต่ำสำมัยเสำด็จำใน่กรม	ทำาหน่�าที�คลั�ายๆ	นั่กการประจำำาสำถึาน่ท้ตำอย้	่พ้ดไทยกไ็ม่ชั่ด	พ้ด

ภาษาอังกฤษก็ไม่ชั่ด	พ้ดภาษาอะไรก็ไม่ชั่ด	แต่ำพ้ดแลั�วฝ่รั�งร้�เร่�องได�	สัำกคร่้ก็ร้�เร่�อง	เช่่น่	

สำะพาน่ช่่�อ	Memorial	Bridge	คน่จีำน่นั่�น่บอกว่า	โมหบ่วยบิ	ออกเสีำยง	Memorial	ไม่

ได�	เพราะภาษาจีำน่ยงัพ้ดไม่ชั่ด	จำะให�พ้ดเป็น่ภาษาฝ่รั�งชั่ดได�อยา่งไร	แต่ำแกสำามารถึจำะ	

Communicate	สำามารถึพ้ดให�คน่อ่�น่ทราบเร่�องได�	เช่่น่	เราฟัังคน่จีำน่พ้ดว่า	“ไล่ัเลีั�ยว”	

เราร้�ว่า	“ได�แลั�ว”	เป็น่ลีัลัาของการพ้ดที�ถ้ึกตำ�อง	เป็น่ความร้�ที�สำามารถึ	Communicate	

เพราะฉัะนั่�น่	ที�ว่าสำำาเนี่ยงชั่ดๆ	กไ็ม่แน่่เสำมอไป	ความร้�ที�แท�จำริง	ก็ค่อ	การร้�ความหมาย
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	 แม�แต่ำฝ่รั�งเองก็เถึอะ	มีรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์ของอังกฤษคน่หน่่�งเคยไปรัสำเซีึ่ย

ใน่สำมัยรัฐบาลัแอตำลีั	 ช่่�อ	 เบวิน่	 ที�รัสำเซีึ่ยมีคน่ถึามว่าพ้ดภาษารัสำเซีึ่ยได�บ�างไหม	 เขา

บอกว่าอย่าว่าแต่ำภาษารัสำเซีึ่ยเลัย	 ภาษาอังกฤษก็ยังพ้ดไม่ชั่ดเลัย	 ทั�งนี่�เพราะเขามี 

พ่�น่เพเป็น่กรรมกร	 พ้ดภาษาอังกฤษที�เรียกว่าค็อกนี่ย์	 ค่อ	 ภาษาอังกฤษแปร่งๆ	 แต่ำ

เขาก็ไม่อาย	เช่่น่	ประธาน่าธิบดีเคน่เน่ดี	พ้ดภาษาอเมริกัน่เหม่อน่ช่าวบ�าน่ที�ไหน่	แต่ำ

เขาก็ไม่อาย	 คน่อเมริกัน่ร้�ว่าแปร่งๆ	 แต่ำไม่ถ่ึอว่าเป็น่เร่�องใหญ่	 แต่ำถ่ึอว่าคำาพ้ดที�ออก

มา	 เน่่�อหาสำาระที�ออกมาเป็น่เร่�องสำำาคัญ	 เพราะฉัะนั่�น่	 ใน่ทางการท้ตำตำ�องการความ

แน่่น่อน่	ตำ�องสำามารถึที�จำะส่ำ�อความหมายได�	

	 ตำอน่ที�สำอบ	 ผู้้�บรรยายสำงสำารคน่ที�เข�าสำอบมาก	 เพราะตำ�องเล่ัอกคน่ที�ดีที�สุำด	

ซ่ึ่�งยากมาก	 ถึ�าเปรียบเทียบมาตำรฐาน่ใน่สำมัยก่อน่ๆ	 เพราะเม่�อไปถ่ึงก็ให�วิเคราะห์ 

วิจำารณ์ปัญหาเป็น่ภาษอังกฤษเลัยทัน่ที	 คน่นั่�งฟัังตัำ�ง	 6-7	 คน่	 ส่ำวน่ใหญ่เป็น่คน่ที�

มีช่่�อเสีำยงทั�งนั่�น่	เช่่น่	คุณอำาน่วย	วีรวรรณ	คุณอานั่น่ท์	ปัน่ยารชุ่น่	(จำากวงการน่อก)	 

มีท้ตำ	 แลัะตัำวผู้้�บรรยายซ่ึ่�งเป็น่ปลััดกระทรวงที�เกษียณราช่การแลั�ว	 เด็กเห็น่หน่�าเข�า

ก็ใจำเสีำยแลั�ว	 คำาถึามก็ไม่ใช่่ว่าง่าย	 ไม่ได�ด้ว่า	 เด็กจำะตำอบผิู้ดตำอบถ้ึก	 แต่ำจำะด้ที�ความ

คิดความอ่าน่อย่างไร	 เขาสำามารถึอธิบายตำามความคิดเห็น่ของเขาได�ไหม	 มีเหตุำผู้ลั

ประกอบไหม	ซ่ึ่�งเป็น่เร่�องใหญ่	

	 จำากภาษานี่�ก็มีความร้�ทั�วๆ	ไป	ซ่ึ่�งมีเร่�องการเม่อง	เร่�องเศ์รษฐกจิำ	เร่�องกฎหมาย

ระหว่างประเทศ์	 เร่�ององค์การระหว่างประเทศ์	 ซ่ึ่�งให�ความสำน่ใจำมาก	 แต่ำลัะเร่�องจำะ

มีขอบข่ายกว�าง	 เช่่น่	 เร่�องการเม่อง	 เร่�องเศ์รษฐศ์าสำตำร์	 เรียน่กัน่หลัายปี	จำะเอาตำรง

ไหน่มาออก	 หร่อกฎหมายระหว่างประเทศ์	 เรียน่กัน่ตัำ�งแต่ำปริญญาตำรีถ่ึงปริญญาโท

แลั�วไปสำอบ	ออกมากว�างๆ	แต่ำพอจำะคาดคะเน่ได�ว่า	กระทรวงต่ำางประเทศ์สำน่ใจำเร่�อง

เหตุำการณ์ปัจำจุำบัน่เป็น่ส่ำวน่ใหญ่

	 ต่ำอมาก็ค่อ	เร่�องความเหมาะสำมกับตำำาแหน่่ง	ซ่ึ่�งเวลัาสัำมภาษณ์หร่อระหว่างที�

สำอบผู้า่น่ข�อเขียน่แลั�ว	จำะให�ไปพกัอย้ร่วมกนั่	ทาน่อาหารด�วยกัน่	ฯลัฯ	โดยจำะมเีจำ�าหน่�าที� 

ไปสำังเกตำ	 (Observe)	 ด้ว่า	 คน่นี่�เข�ากับเพ่�อน่ได�ไหม	 ทำาตัำวอย่างไร	 จำะด้ทุกขณะใน่ 

การคัดเล่ัอกออกมา	 เพราะฉัะนั่�น่	 การปรับตัำวให�อย้่กับคน่อ่�น่ได�ก็เป็น่คุณสำมบัติำที�

สำำาคัญ	 เพราะฉัะนั่�น่	 การรับคน่	น่อกจำากความร้�ความสำามารถึทางภาษา	 ก็ยังตำ�องมี

ความสำามารถึจำะเข�ากับคน่อ่�น่ได�	ติำดต่ำอกับคน่อ่�น่ได�	
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	 เม่�อรับเข�ามาแลั�ว	ก็จำะมีการฝึ่ก	(Training)	ซ่ึ่�งใน่กระทรวงการตำา่งประเทศ์ยงั

ไม่มีการฝึ่กที�เป็น่สำถึาบัน่พิเศ์ษข่�น่มาเปิดสำำาหรับภายน่อก	แต่ำโดยทั�วไปมีอย้่	2	ระบบ	

ระบบหน่่�งเป็น่ระบบแบบของฝ่รั�งเศ์สำหร่อเยอรมนี่	 ค่อ	 เม่�อจำบปริญญาแลั�วก็	 Train	

จำากข�างน่อกเพ่�อเข�าไปรับราช่การเลัย	แต่ำอีกแบบหน่่�ง	ค่อ	In-service	training	ค่อ	

ทำางาน่ไปด�วยแลั�ว	Train	ไปด�วย	สำำาหรับประเทศ์ไทย	ตำอน่นี่�ยงัไม่พร�อม	แต่ำกระทรวง 

ต่ำางประเทศ์กำาลัังดำาเนิ่น่การเพ่�อจำะให�มีสำถึาบัน่ข่�น่ใน่เร็วๆ	นี่�	แลัะเร่งรัดจำะให�มีภายใน่ 

ปีงบประมาณนี่�ด�วย	 จำะทำาพร�อมๆ	 กัน่	 โดยฝึ่กไปก่อน่ด�วยแลัะเข�าทำางาน่ไปฝึ่กไป	

การทำางาน่ไปฝึ่กไปก็เป็น่วิธีที�ดี	ค่อ	ได�เห็น่งาน่	ได�จัำบได�สัำมผัู้สำกับปัญหา	ได�สัำมผัู้สำกับ

งาน่นั่�น่ๆ	 เป็น่	 In-service	 training	 ปกติำจำะฝึ่กบุคคลัที�เข�าไปใหม่ระยะหน่่�ง	 แลั�วก็ 

ฝึ่กระดบัที�จำะเปน็่หัวหน่�ากอง	ค่อ	ระดบักลัาง	สำว่น่ระดบัส้ำงยงัไม่ได�ฝึ่กเท่าไหรใ่น่ขณะ

นี่�	ถ่ึอว่าผู่้าน่ระดับกลัางข่�น่ไปกใ็ช่�ได�	แต่ำใน่หลัายประเทศ์กฝึ็่กใน่ระดบัส้ำง	แลัะน่อกจำาก

นั่�น่ก็มีการอบรมมากกว่าเป็น่การฝึ่ก	หร่อให�โอกาสำใน่การอธิบายชี่�น่ำาไปถ่ึงค่้สำมรสำด�วย	

ว่าควรจำะวางตัำวหร่อเตำรียมตัำวอะไร	อย่างไร	เหล่ัานั่�น่เป็น่การฝึ่ก	เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องการ

รับคน่เข�ามาแลัะเร่�องการฝึ่ก

ก�รแบ่งง�นแล่ะหน��ทีี�
	 ต่ำอมาที�จำะพิจำารณา	ก็ค่อ	ใน่องค์กรหลััก	(กระทรวงการต่ำางประเทศ์)	นั่�น่ทำา

อะไร	แลัะแบ่งงาน่กัน่อย่างไร	สัำงเกตำได�ว่า	ข�าราช่การของกระทรวงการต่ำางประเทศ์

หร่อข�าราช่การท้ตำนั่�น่	จำะถ่ึอเป็น่ข�าราช่การพลัเร่อน่ธรรมดา	แต่ำใน่หลัายประเทศ์ได�

แยกกัน่ออกไป	 เพราะใน่การฝึ่กก็ดี	 ใน่การสำอบก็ดี	 มีลัักษณะพิเศ์ษออกไปต่ำางหาก 

ซ่ึ่�งก็พยายามเจำรจำากัน่มาแต่ำไม่ได�รับความสำำาเร็จำ	 เพราะว่าขณะนี่�	 กองต่ำางๆ	 มีอย้่

มากมายแลั�ว	เช่่น่	ข�าราช่การมหาวิทยาลััย	ข�าราช่การตุำลัาการ	ข�าราช่การอัยการ	ฯลัฯ	 

ก็น่่าเบ่�อที�จำะมีข�าราช่การตำ่างประเทศ์ข่�น่มาอีก	 แลัะอีกอย่างหน่่�ง	 ก็ค่อ	 ข�าราช่การ 

ต่ำางประเทศ์มีไม่มากพอ	ขณะนี่�ข�าราช่การกระทรวงการต่ำางประเทศ์จำริงๆ	มีอย้ทั่�งหมด	

1,210	คน่	ตัำ�งแต่ำซีึ่	1	ถ่ึงซีึ่	11	เป็น่ผู้้�ช่าย	705	คน่	เป็น่ผู้้�หญิง	505	คน่	ทั�งหมดนี่�อย้่ใน่

ต่ำางประเทศ์เก่อบคร่�งหน่่�ง	ใน่บรรดาข�าราช่การ	จำะเห็น่ได�ว่ามีอย้่น่�อยมากเม่�อเทียบ

กับกระทรวง	ทบวง	กรมอ่�น่	เพราะฉัะนั่�น่	กรมจำะมีข�าราช่การประมาณ	50	กว่าคน่

เท่านั่�น่	แลัะใน่แต่ำลัะกรมกองจำะตำ�องมีราช่การปกติำ	เช่่น่	งาน่คลััง	งาน่พิมพ์	งาน่พัสำดุ	
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งาน่บัญชี่	ซ่ึ่�งเหม่อน่ๆ	กัน่หมด	แลัะจำะมีส่ำวน่ที�ทำางาน่ที�ไม่ใช่่ฝ่่ายธุรการไม่มากเท่าไหร่	

เหล่ัานี่�เป็น่ปัญหามากทีเดียว	

	 เม่�อพ้ดถ่ึงร้ปงาน่ของกระทรวงการต่ำางประเทศ์	 งาน่จำะต่ำางกัน่เล็ักน่�อยกับ

กระทรวงอ่�น่	เช่่น่	กรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทย	หร่อกรมตำำารวจำ	ทั�งหมดนี่�

มีซีึ่	10	ค่อ	อธิบดีคน่เดียว	แต่ำข�าราช่การอาจำจำะถ่ึงแสำน่หร่อมากกว่านั่�น่	ข่�น่อย้่ใน่กรม

นั่�น่	ใน่กระทรวงต่ำางประเทศ์มีข�าราช่การ	1,210	คน่	มีซีึ่	10	อย้่	60	คน่	ซีึ่	9	=	29	

คน่	ซีึ่	8	=	48	คน่	ซีึ่	7	=	47	คน่	ซีึ่	6	=	168	คน่	ดังนั่�น่	จำะเห็น่ได�ว่ามีลัักษณะบาน่

ข�างบน่	 มีโอกาสำข่�น่ไปถ่ึงระดับ	9	10	 เพราะฉัะนั่�น่	 โอกาสำของคน่เข�ารับราช่การใน่ 

สำายการท้ตำ	โอกาสำที�จำะเข�าไปถ่ึงจุำดยอดของอาชี่พใน่อัตำราส้ำงมาก	ค่อ	คิดด้จำาก	1,210	

คน่	มีตำำาแหน่่งใน่ระดับ	10	ถ่ึง	60	คน่	ไม่มีใน่กระทรวงไหน่ที�มีอัตำราส่ำวน่ส้ำงเท่านี่�	

	 งาน่ของกระทรวงต่ำางประเทศ์แบ่งงาน่ออกไปได�	 2	 ลัักษณะตำามทฤษฎี	 ค่อ	

ลักษณะแรืกเป็นการืแบ่งต่าม้ลักษณะภ้มิ้ศาสู้ต่ร์ื	(Geographical	approach)	โดย

แบ่งว่า	กรม	กองนี่�	ทำางาน่เกี�ยวกับอเมริกา	แอฟัริกา	ยุโรป	กองนี่�เกี�ยวกับประเทศ์ใน่

เอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉีัยงใตำ�	กองนี่�เกี�ยวกับอาหรับ	 เป็น่ตำ�น่	 ลักษณะที�สู้องเป็นการืแบ่ง

ต่าม้ลักษณะงาน	 (Functional	 approach)	 แบ่งเป็น่งาน่การเม่อง	 งาน่เศ์รษฐกิจำ	

ฯลัฯ	ซ่ึ่�งคลุัมไปถ่ึงทุกภ้มิภาค	โดยเอาลัักษณะงาน่เป็น่หลััก

	 การแบ่งงาน่ทั�งสำองลัักษณะนี่�ก็มีปัญหา	เพราะว่าทั�งสำองลัักษณะจำะเกี�ยวโยง 

ซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	จำะแบ่งเป็น่ลัักษณะภ้มิศ์าสำตำร์	คน่ก็ตำ�องร้�ทั�งใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	ทางการเม่อง	 

ใน่ทางด�าน่อ่�น่ๆ	 ด�วย	 ซ่ึ่�งหาคน่ยากแลัะมีกำาลัังคน่จำำาน่วน่น่�อยอย้่ด�วย	 แต่ำจำะแบ่ง

เป็น่ตำามลัักษณะงาน่อย่างเด็ดขาด	 โดยไม่แยกเป็น่กลุ่ัมตำามภ้มิศ์าสำตำร์	 ลัักษณะของ

การเม่องก็ดี	เศ์รษฐกิจำก็ดี	ซ่ึ่�งเป็น่หัวใจำสำำาคัญ	แลัะแม�ธรรมเนี่ยมประเพณีก็ดี	ใน่เขตำ

หน่่�งๆ	ไม่เหม่อน่กัน่	เพราะฉัะนั่�น่	จำะหาความช่ำาน่าญจำากผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการเม่อง	แลั�ว

ร้�เร่�องครอบคลุัมหมดของทุกพ่�น่ที�	(Area)	บางทีลัำาบากเหม่อน่กัน่	

	 ข�อลัำาบากอีกประการหน่่�ง	ค่อ	เม่�อแบ่งแยกงาน่กัน่แลั�ว	มักจำะถ่ึอว่าเด็ดขาด 

เกิน่ไป	 เช่่น่	 ถึ�าเร่�องใดเป็น่เร่�องเศ์รษฐกิจำ	 หน่่วยอ่�น่ที�ไม่เกี�ยวก็จำะโยน่ไปให�ฝ่่าย

เศ์รษฐกิจำ	 ถึ�าเป็น่เร่�องการเม่องก็โยน่ไปให�ฝ่่ายการเม่อง	 ความจำริงแลั�วเร่�องจำะโยง

เกี�ยวข�องกัน่อย้่	ใน่ปัจำจุำบัน่เร่�องเศ์รษฐกิจำจำะแปรสำภาพเป็น่เร่�องการเม่องได�ง่าย	หร่อ

เร่�องการเม่องบางเร่�องจำะส่ำงผู้ลักระทบไปส่้ำเศ์รษฐกิจำด�วย	 หร่อน่ำาทางไปส่้ำโอกาสำใน่
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ทางเศ์รษฐกิจำด�วย	 เพราะฉัะนั่�น่	 ขณะนี่�ร้ปงาน่ของกระทรวงการต่ำางประเทศ์ได�แบ่ง

เป็น่ระดับกรม	แบ่งเป็น่ตำามลัักษณะงาน่	(Functional)	ซ่ึ่�งที�แบ่งกัน่ออกไป	ถึ�าไม่นั่บ

สำำานั่กเลัขานุ่การ	สำำานั่กงาน่ปลััดกระทรวงแลั�ว	ก็มีกรมต่ำางๆ	เช่่น่	กรมการเม่อง	กรม

พิธีการท้ตำ	 กรมสำน่ธิสัำญญาแลัะกฎหมาย	 กรมสำารนิ่เทศ์	 กรมอาเซีึ่ยน่	 กรมองค์การ

ระหว่างประเทศ์	เหล่ัานี่�จำะเห็น่ได�ว่า	ลัักษณะของงาน่ครอบคลุัมมากทีเดียว	

	 จำากระดับกรมลังมา	 จ่ำงจำะแบ่งเป็น่เขตำทางภ้มิศ์าสำตำร์โดยเฉัพาะใน่ทาง 

การเม่อง	เช่่น่	กรมการเม่องของไทย	แบ่งเป็น่กองยุโรป	กองอเมรกิา	กองเอเชี่ยตำะวัน่ออก 

กองเอเชี่ยตำะวัน่ออกเฉัียงใตำ�	 กองเอเชี่ยใตำ�แลัะตำะวัน่ตำก	 กองแอฟัริกาแลัะประเทศ์

อาหรับ	แบ่งเป็น่กองๆ	ไป	แต่ำบางกอง	เช่่น่	กองยุโรปก็มีปัญหา	ยุโรปก็มีทั�งยุโรปที�เป็น่

คอมมิวนิ่สำต์ำ	ค่อ	ยุโรปตำะวัน่ออก	กับยุโรปตำะวัน่ตำก	แบบอย่าง	(Style)	ของการท้ตำ 

ก็ดี	ลัักษณะของความสัำมพัน่ธ์ทางการเม่องก็ดี	ทางการเศ์รษฐกิจำก็ดี	จำะไม่เหม่อน่กัน่	

เพราะฉัะนั่�น่	จำะไปหาความช่ำาน่าญ	 (Expertise)	 ให�ครบหมด	บางทีลัำาบาก	 เพราะ

ฉัะนั่�น่	 จ่ำงมีข�อเสำน่อที�อาจำจำะเห็น่จำากหน่�าหนั่งส่ำอพิมพ์ว่า	 โดยที�จำะมีการปรับปรุง

ข่�น่มาให�ทำางาน่ถึนั่ดนั่�น่	 จำริงๆ	 แลั�วตำ�องแก�ไขกฎหมาย	 แต่ำการแก�ไขกฎหมายตำ�องใช่�

เวลัาน่าน่	 เอาที�การปฏิิบัติำก่อน่	 โดยรวบเอางาน่เศ์รษฐกิจำทวิภาคีแต่ำลัะประเทศ์มา

รวมกับงาน่การเม่องไว�	 ตัำ�งเป็น่ทำาน่องคลั�ายๆ	 กับว่า	 เช่่น่	 ใน่เร่�องที�เกี�ยวกับญี�ปุ่น่	 ก็

จำะมีโต๊ำะญี�ปุ่น่เป็น่พิเศ์ษ	เพ่�อที�จำะพิจำารณาปัญหาทั�งหลัายที�ไทยมีอย้กั่บญี�ปุ่น่	ไม่ว่าจำะ

เป็น่เศ์รษฐกิจำ	การเม่อง	ฯลัฯ	หน่่วยนี่�จำะตำอบได�อย่างดี	โดยไม่ตำ�องไปแจำกหร่อโยน่ให�

หน่่วยงาน่อ่�น่ว่า	ถึ�าเศ์รษฐกิจำก็ให�กรมเศ์รษฐกิจำ	หร่อเร่�องนี่�ช่่วยเหล่ัอผู่้าน่อาเซีึ่ยน่ไป

ถึามอาเซีึ่ยน่เหล่ัานี่�	ก็เอามารวมกัน่ไว�เสีำย	แลัะมีดำาริที�จำะทำาอย่างนี่�

	 แต่ำอย่างไรก็ตำาม	 งาน่ของกระทรวงการต่ำางประเทศ์นั่�น่	 ลัักษณะของงาน่จำะ

เคล่ั�อน่ไหว	ความสำำาคัญของเร่�องก็เคล่ั�อน่ไหว	เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	กระทรวงต่ำางประเทศ์

ของทุกประเทศ์ใน่โลักตำ�องปรับเปลีั�ยน่โครงสำร�าง	(Structure)	เป็น่ครั�งคราว	เพราะ

ฉัะนั่�น่	 หน่่วยงาน่ก็ไม่ตำ�องเสำียเวลัามากที�จำะอธิบายว่า	 กรมแตำ่ลัะกรมทำาหน่�าที�อะไร	

เพราะช่่�อก็บอกอย้่แลั�ว	 กรมการเม่องก็ทำาหน่�าที�การเม่อง	 กรมพิธีการท้ตำเร่�องอะไร 

ก็ว่าไป	กรมเศ์รษฐกิจำก็เร่�องเศ์รษฐกิจำ	กรมสำน่ธิสัำญญาแลัะกฎหมายก็มีกองกฎหมาย	

กองสำน่ธิสัำญญา	ไทยมีกองแปลัด�วย	แลัะมีฝ่่ายเขตำแดน่	มีกรมสำารนิ่เทศ์ซ่ึ่�งทำาหน่�าที�

เกี�ยวกับข่าวสำารต่ำางๆ	เกี�ยวกับการประมวลัวิเคราะห์ข่าว	การเผู้ยแพร่ข่าว	การติำดต่ำอ
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หนั่งส่ำอพิมพ์	แลัะมีกองวิทยุกระจำายเสีำยงด�วย	กรมองค์การระหว่างประเทศ์ก็ว่าด�วย

องค์การระหว่างประเทศ์	กรมอาเซีึ่ยน่ก็ว่าด�วยเร่�องอาเซีึ่ยน่	

	 วิทยุกระจำายเสีำยงที�กระทรวงต่ำางประเทศ์นี่�มีวิทยุอย้่	 2	 ที�	 ที�หน่่�งเป็น่วิทยุ

ส่ำ�อสำาร	ซ่ึ่�งมีความจำำาเป็น่ใน่การติำดต่ำอกับหน่่วยงาน่ของไทยใน่ต่ำางประเทศ์	อาจำจำะเป็น่

หน่่วยที�ส่ำงทางวิทยทุางโทรเลัข	ส่ำงเทเลักซ์ึ่	แลัะที�ส่ำงไปเป็น่ภาพทั�งแผู่้น่โดยไม่ตำ�องเรียง

เป็น่ตัำวอักษรเลัย	ซ่ึ่�งทำาให�ปฏิิบัติำงาน่ได�อย่างรวดเร็วได�ผู้ลัดี	เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องเกี�ยวกับ 

การส่ำ�อสำารระหว่าง	 Field	 ค่อ	 ผู้้�ที�อย้่ใน่สำถึาน่ท้ตำกับส่ำวน่กลัาง	 ส่ำวน่อีกที�เป็น่วิทยุ

กระจำายเสีำยง	ซ่ึ่�งไทยรับช่่วงมาเม่�อสำมัยที�มีความผู้้กพัน่กัน่แน่่น่หน่ากับสำหรัฐฯ	ใน่ยุค

ของ	SEATO	สำหรัฐฯ	มีสำถึานี่วิทยุกระจำายเสีำยงแห่งหน่่�ง	ซ่ึ่�งส่ำงคล่ั�น่ยาวไปได�ไกลัมาก	

ค่อ	ถึ�าส่ำงเต็ำมที�	1,000	กิโลัวัตำต์ำ	จำะไปได�ถ่ึงไซึ่บีเรีย	เม่องจีำน่	เม่�อสำหรัฐฯ	ถึอน่ตัำวไป

ก็ได�ทิ�งสำถึาน่ที�นี่�ไว�ให�	 แลัะกระทรวงการต่ำางประเทศ์เป็น่ผู้้�ดำาเนิ่น่การเกี�ยวกับสำถึานี่

วิทยุแห่งนี่�	 ซ่ึ่�งก็ส่ำงจำากที�นี่�	 แต่ำตำ�องไปออกที�สำระบุรี	 เป็น่สำายอากาศ์ซ่ึ่�งแรงมาก	 รับที�

กรุงเทพฯ	บางทีก็ไม่ค่อยได�ยิน่	เพราะมัน่แรงเกิน่ไปจ่ำงพุ่งออกไปข�างน่อก	ออกไปใน่

ต่ำางประเทศ์	เหล่ัานี่�เป็น่ลัักษณะงาน่ของกระทรวงการต่ำางประเทศ์

	 พิจำารณาถ่ึงหน่่วยราช่การใน่ต่ำางประเทศ์	 หน่่วยราช่การของประเทศ์ไทย

ใน่ต่ำางประเทศ์มีอย้่ประเภทหน่่�งเป็น่สำถึาน่เอกอัครราช่ท้ตำ	 โดยทฤษฎีแลั�ว	 เม่�อก่อน่

นี่�ใน่ต่ำางประเทศ์อาจำจำะมีสำถึาน่อัครราช่ท้ตำก็ได�	 เรียกว่า	 Legation	 ถึ�าเป็น่สำถึาน่

เอกอัครราช่ท้ตำ	เรียกว่า	Embassy	แต่ำปัจำจุำบัน่นี่�	ใน่ทางปฏิิบัติำไม่มีใครตัำ�ง	Legation	

กัน่แลั�ว	จำะตัำ�ง	Embassy	 เลัย	Embassy	 ก็เรียกกัน่ย่อๆ	 ว่า	“สำถึาน่ท้ตำ”	แต่ำความ

จำริงเป็น่สำถึาน่เอกอัครราช่ท้ตำ	ขณะนี่�เรามีอย้่ใน่ต่ำางประเทศ์	56	แห่ง	ความจำริงอยาก

จำะมีให�มากกว่านี่�	เพ่�อด้แลัผู้ลัประโยช่น์่ของไทย	แต่ำเร่�องงบประมาณเกี�ยวกับการตัำ�ง

สำำานั่กงาน่	น่อกจำากจำะมีปัญหาตัำวบุคคลั	ยังมีปัญหาเร่�องค่าเช่่า	ค่าเช่่าบางแห่งเด่อน่

หน่่�งเป็น่แสำน่	แลัะยังตำ�องมีรถึยน่ต์ำ	เคร่�องอำาน่วยความสำะดวกอ่�น่ๆ	เคร่�องที�ใช่�สำำาหรับ

กับการส่ำ�อสำาร	เพราะฉัะนั่�น่	แพงมาก	ใน่ปีหน่่�งพยายามเปิดก็จำะให�ได�	2	แห่ง

	 การตัำ�งสำถึาน่ท้ตำกับการเปิดความสัำมพัน่ธ์ทางการท้ตำไม่เหม่อน่กัน่ทีเดียว	

การเปิดความสัำมพัน่ธ์ทางการท้ตำนั่�น่ไม่จำำาเป็น่ตำ�องไปตัำ�งสำถึาน่ท้ตำ	 แต่ำหมายความว่า

จำะมีการติำดต่ำอกัน่ทางการท้ตำเป็น่ทางการ	 แลัะจำะสำ่งท้ตำไปประจำำา	 แต่ำอาจำจำะสำ่งท้ตำ

จำากประเทศ์อ่�น่ให�ไปประจำำา	 (Accredited)	 ที�นั่�น่ด�วย	 ไปทำาหน่�าที�ใน่ประเทศ์นั่�น่	
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แต่ำมีถิึ�น่ฐาน่อย้่แห่งหน่่�ง	 ใน่ปัจำจุำบัน่ท้ตำที�โรมของไทยเป็น่ท้ตำที�อิสำราเอลัด�วยใน่ขณะ 

เดียวกัน่	 ค่อ	 เม่�อถ่ึงเวลัาหร่อวัน่ช่าติำหร่อมีเร่�องสำำาคัญท้ตำก็จำะบิน่ไป	 เป็น่ตำ�น่	 หร่อมี

หลัายแห่งให�คลุัมใน่บริเวณหลัายประเทศ์	 เพราะความจำำาเป็น่ใน่งบประมาณแลัะ

ทางด�าน่ตัำวบุคคลั	

	 ส่ำวน่ตัำวสำถึาน่ท้ตำที�ว่าเปิดสำถึาน่ท้ตำ	หมายความว่าไปมีตัำวท้ตำแลัะ	Office	อย้่

ที�นั่�น่	ที�เรียกว่าคำานี่�ตำาม	Embassy	คำานี่�ตำามหลัักแลั�วหมายถ่ึงบ�าน่ของท้ตำ	บ�าน่ของ	 

Ambassador	แต่ำที�ทำางาน่จำริงๆ	ของ	Ambassador	เรียกว่า	Chancery	แต่ำของไทย

เรียกปน่กัน่	พอพ้ดถ่ึงสำถึาน่ท้ตำก็น่่กถ่ึงว่าเป็น่ที�ทำางาน่	ส่ำวน่	Chancery	จำะหมายถ่ึง

ทำาเนี่ยบท้ตำ	ท้ตำหลัายแห่งหร่อเก่อบทั�งหมดประมาณร�อยลัะ	90	ท้ตำจำะอย้ค่น่ลัะแห่ง

กับที�ทำางาน่	เพราะเกี�ยวกับความสำะดวกใน่การรับรองแขก	หร่อการทำางาน่	ซ่ึ่�งบางครั�ง 

ตำ�องอาศั์ยการทำางาน่เงียบๆ	หร่อเป็น่ความลัับด�วยใน่ขณะเดียวกัน่

	 น่อกจำากสำถึาน่เอกอัครราช่ท้ตำแลั�ว	ไทยมีสำถึาน่กงสุำลัอีก	15	แห่ง	ซ่ึ่�งแบ่งเป็น่	

2	ประเภท	ประเภทหน่่�งเรียกว่า	สำถึาน่กงสุำลัใหญ่	หร่อ	Consulate	General	ส่ำวน่

สำถึาน่กงสุำลัเรียกว่า	Consulate	สำถึาน่กงสุำลัทำาหน่�าที�ด้แลัคุ�มครองผู้ลัประโยช่น์่	แลัะ

กิจำการทางด�าน่ทะเบียน่ทางการค�าเป็น่ส่ำวน่ใหญ่	แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่ก็ไม่มีข�อห�ามว่า

จำะรายงาน่เร่�องการเม่องหร่อเร่�องอ่�น่มายงัรัฐบาลัของตำน่ไม่ได�	ไทยไปเปิดสำถึาน่กงสุำลั

หลัายแห่งทีเดียว

	 สำถึาน่กงสุำลัอีกแบบหน่่�งเรียกว่า	 สำถึาน่กงสุำลักิตำติำมศั์กดิ�	 ค่อ	 ไม่ได�ตัำ�งจำาก

ข�าราช่การของไทยไป	 แต่ำตัำ�งคน่พ่�น่เม่องซ่ึ่�งมีฐาน่ะทางสัำงคมดี	 ทำาหน่�าที�ด้แลัผู้ลั

ประโยช่น์่ให�แก่ไทย	 บุคคลัเหล่ัานี่�จำะไม่ได�ค่าตำอบแทน่จำากรัฐบาลัไทย	แต่ำมีค่า	Visa	

ค่าธรรมเนี่ยม	ไทยก็ให�ไปเลัย	เพราะเหตุำว่าเขาก็เสีำยค่าใช่�จ่ำายเช่่น่กัน่ใน่การเปิด	Office	

อาจำจำะคิดว่า	ใครจำะเปิด	เม่�อไม่ได�เงิน่	ซ่ึ่�งจำริงๆ	แลั�ว	คน่ที�มีเงิน่แลั�ว	เขาจำะเปิดเพราะ

อยากมีเกียรติำ	 แม�จำะไม่ได�อะไร	 แลัะน่อกจำากนั่�น่	 ถึ�าได�เป็น่สำมาชิ่กของคณะท้ตำหร่อ

คณะกงสำุลั	 ทำาให�มีโอกาสำได�พบปะบุคคลัระดับหน่่�งของประเทศ์นั่�น่ๆ	 เพราะฉัะนั่�น่	

โอกาสำที�จำะได�ไปพบปะกับน่ายกฯ	 กับรัฐมน่ตำรีก็มีได�มากกว่า	แม�ว่าเขาจำะเป็น่พ่อค�า	

ซ่ึ่�งก็เกี�ยวกับผู้ลัประโยช่น์่ของเขาเช่่น่กัน่	ใน่การที�เขารับทำางาน่ให�	หร่อเป็น่เพราะเขา

อาจำจำะอยากได�เหรียญตำราเหล่ัานี่�เป็น่หน่่วยงาน่ใน่ต่ำางประเทศ์
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	 ภายใน่สำถึาน่ท้ตำ	ทำาอะไรบ�าง	 งาน่ใน่สำถึาน่ท้ตำก็เหม่อน่	Office	 ทั�วๆ	 ไปอย้่

ประการหน่่�ง	 ที�ว่าส่ำวน่หน่่�งของข�าราช่การสำถึาน่ท้ตำตำ�องไปทำางาน่ธุรการ	 งาน่บัญชี่	

งาน่พัสำดุ	ผิู้ดไม่ได�เช่่น่กัน่	ผิู้ดก็ถ้ึก	ป.ป.ป.	เล่ัน่งาน่แลัะอาจำโดน่ความอาญาด�วย	ส่ำวน่

นี่�ก็ใช่�บุคคลัจำำาน่วน่มาก	งาน่ทางการส่ำ�อสำาร	ก็ตำ�องมีเจำ�าหน่�าที�ที�ตำ�องเข�ารหัสำ	(Code)	

ถึอดรหัสำ	หร่อติำดต่ำอทางโทรเลัข	ฯลัฯ	ถึ�าไม่มี	 คน่อ่�น่ก็ตำ�องทำาหน่�าที�แทน่	แต่ำงาน่ที�

ตำ�องมีต่ำอไปอีก	ก็ค่อ	งาน่ฝ่่ายกงสุำลั	ค่อ	การตำรวจำลังตำรา	การออกหนั่งส่ำอเดิน่ทาง	การ

ด้แลัผู้ลัประโยช่น์่ของคน่ไทย	การทะเบียน่ต่ำางๆ	เหล่ัานี่�เป็น่งาน่ด�าน่กงสุำลั	น่อกจำาก

นั่�น่ก็มีงาน่ด�าน่การเม่อง	 ด�าน่เศ์รษฐกิจำ	 แลัะยังมีข�าราช่การจำากหน่่วยงาน่อ่�น่	 เช่่น่	 

มีท้ตำทหารที�เรียกว่า	ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่ายทหาร	(Military	Attaché)	ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่ายพาณิช่ย์	 

ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่ายการเกษตำร	 ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่ายการคลััง	 ผู้้�ช่่วยท้ตำฝ่่ายวัฒน่ธรรมการศ่์กษา	

แลัะอ่�น่ๆ	

	 แต่ำว่าความสำามารถึทางงบประมาณแลัะความสำามารถึทางด�าน่บุคคลัของ 

ไทยขณะนี่�	ไม่สำามารถึที�จำะทำาได�หมดใน่ขณะเดียวกัน่	เพราะฉัะนั่�น่	ก็จำะไปอย้่กับคน่

ที�ไม่ติำดกับงาน่ราช่การประจำำา	หร่อติำดราช่การประจำำาอยา่งพนั่กงาน่บัญชี่	ถึ�าให�เขาไป

รับแขกด�วย	ไปดำาเนิ่น่การเร่�องการเม่องด�วย	งาน่เขาก็มาก	หากคิดบัญชี่ผิู้ด	ก็มีความผิู้ด 

อาจำโดน่คดีอาญาด�วย	เพราะฉัะนั่�น่	ตำ�องระมัดระวังอย่างมาก	เป็น่อัน่ว่า	เราเสีำยเจำ�าหน่�าที� 

บัญชี่ไปคน่หน่่�ง	แลัะการบัญชี่ของสำถึาน่ท้ตำเรามีพนั่กงาน่บัญชี่	แต่ำจำำาเลัยคน่ที�	1	นั่�น่

ค่อท้ตำ	หมายความว่า	 ถึ�าเกิดการคลัาดเคล่ั�อน่	 จำำาเลัยที�	 1	 ค่อ	 ท้ตำ	 จำำาเลัยที�	 2	 ค่อ	 

คน่ทำาบัญชี่	ตำ�องคมุซ่ึ่�งกนั่แลัะกนั่	ไม่ใช่่ว่า	ท้ตำเซ็ึ่น่เช็่คได�อยา่งสำบาย	แต่ำถึ�าผิู้ด	ใน่บางที 

เป็น่ทางทฤษฎี	 แต่ำท้ตำตำ�องรับเคราะห์จำริงๆ	 เพราะฉัะนั่�น่	 ตำ�องเป็น่งาน่ที�ถีึ�ถึ�วน่ 

พอสำมควรทีเดียว

	 ส่ำวน่การส่ำ�อสำารก็ไม่ใช่่เป็น่งาน่ย่อย	 คำาที�ส่ำงมาส่ำวน่ใหญ่จำะใช่�รหัสำ	 แลัะโดยที�

เวลัาต่ำางกัน่	อยา่งหน่่วยส่ำ�อสำารของกระทรวงการต่ำางประเทศ์ทำางาน่	24	ชั่�วโมง	ตำลัอด

ปี	ข่าวจำะเข�าตำลัอดเวลัาทั�งข่าว	ทั�งรายงาน่	ทั�งการขอคำาสัำ�ง	เพราะเวลัาต่ำางๆ	จุำดต่ำางๆ	

ของโลักไม่เหม่อน่กัน่	จุำดที�ส่ำงมาอาจำส่ำงมาตำามเวลัาที�สำะดวก	หร่อตำามภาวะเหตุำการณ์

ความสำำาคัญที�เกิดข่�น่	 ข่าวก็จำะมาออกที�กระทรวงการต่ำางประเทศ์นี่�	 การสัำ�งการ	 ถึ�า

หากว่าเป็น่เร่�องที�ด่วน่มาก	โทรเลัขจำะตำ�องไปถ่ึงผู้้�บังคับบัญช่า	โดยเฉัพาะถ่ึงรัฐมน่ตำรี	

ปลััดกระทรวง	แลัะอธิบดีคน่ที�เกี�ยวข�องเดี�ยวนั่�น่เลัย	ตีำ	2	ก็ตำ�องตีำ	2	ตีำ	3	ก็ตีำ	3	เม่�อ
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ไปถ่ึง	จำำาเป็น่ตำ�องสัำ�งการ	ก็ตำ�องสัำ�งออกไปเดี�ยวนั่�น่เลัย	เพราะฉัะนั่�น่	ไม่ใช่่มีงาน่เฉัพาะ

งาน่กิน่เลีั�ยง	งาน่ไปรับคน่ที�สำน่ามบิน่	

	 บางคน่ไปจำากกรุงเทพฯ	น่าน่ๆ	ไปที	 ก็หวังความสำะดวกจำากคน่ไทย	 ซ่ึ่�งเป็น่

เร่�องธรรมดา	แต่ำบางคน่ก็ขาดความเห็น่อกเห็น่ใจำ	เช่่น่	คน่ที�ไปอย้ป่ารีสำทุกคน่	ไปปารีสำ

ตำ�องการที�จำะใช่�เวลัาให�มีค่ามากที�สุำด	เช่่น่	2-3	วัน่	ก็อาจำจำะไป	Shopping	บ�าง	ด้สำถึาน่ที� 

บ�าง	 อะไรบ�าง	 แต่ำใน่ตำลัอดปีขณะที�คณะหน่่�งลังเคร่�องบิน่มา	 แลัะยังไม่ทัน่ข่�น่	 อีก 

2-3	คณะก็เข�ามาแลั�ว	บางทีก็เข�ามาทางเยอรมนี่	ขับรถึยน่ต์ำเข�ามา	บางทีนั่�งรถึไฟัมา

จำากเบลัเยียม	บางทีนั่�งเคร่�องบิน่จำากลัอน่ดอน่บ�าง	โรมบ�าง	ตำรงจำากกรุงโคเปน่เฮึเกน่

บ�าง	จำากกรุงเทพฯ	บ�าง	เพราะฉัะนั่�น่	การอำาน่วยความสำะดวกหร่อการรับรองใน่บาง

ครั�ง	รวมทั�งยาน่พาหน่ะที�มี	ก็ไม่พร�อมบ�าง	ข่�น่อย้กั่บความสำามารถึของตำวับุคคลั	แลัะ

ของตัำวข�าราช่การที�จำะแก�ไขสำถึาน่การณ์นั่�น่ๆ	บางทีเคยมีผิู้ดพลัาด	ค่อ	บัญชี่ที�มาตำ�อง

ข่�น่ทะเบียน่ไว�ว่า	คน่นั่�น่จำะมาถ่ึงเวลัาเท่านั่�น่	เคร่�องบิน่นั่�น่	สำายเท่านั่�น่	ความจำริงไม่ใช่่

งาน่การท้ตำ	แต่ำสำำาคัญพอที�จำะให�ท้ตำอย้ไ่ด�หร่อท้ตำอย้ไ่ม่ได�	เพราะฉัะนั่�น่	งาน่เหล่ัานี่�ตำ�อง

ยอมรับว่าเป็น่ส่ำวน่หน่่�ง	

	 หร่อแม�แต่ำพวกงาน่จัำดเลีั�ยง	ความจำริงก็ไม่อยากกิน่เท่าไหร่	แต่ำถึ�าจัำดเลีั�ยงแบบ

เสีำยไม่ได�	 (จำำาเป็น่ตำ�องเลีั�ยง)	 ก็ทำาให�เกิดความร้�ส่ำกไม่ดีหร่อบางคน่อยากจำะเอาใจำเขา

มากเกิน่ไป	แต่ำไม่ร้�ว่า	ถึ�าเอาใจำแบบนั่�น่เขาไม่ช่อบ	ตัำวอย่างเช่่น่	สำมัยที�ผู้้�บรรยายเป็น่

รัฐมน่ตำรีช่่วยว่าการอย้่	 เน่่�องจำากถิึ�น่กำาเนิ่ดจำากปักษ์ใตำ�	 พอไปปักษ์ใตำ�	 ท้ตำก็ตำ�องการ

จำะเอาใจำ	กับข�าวมีข�าวยำา	แกงเหล่ัอง	แกงไตำปลัา	ล้ักสำะตำอ	เป็น่ตำ�น่	ใน่แง่หน่่�งอาจำจำะ

ช่อบ	แต่ำอีกแง่หน่่�งอาจำจำะคิดว่า	ท้ตำมาแซึ่วหร่อเปล่ัา	ท้ตำก็อย้ใ่น่ฐาน่ะที�ลัำาบากว่าถ้ึก

พิจำารณาว่าแซึ่วหร่อเปล่ัา	เช่่น่	เอาสำะตำอมาวางเป็น่แถึว	เพราะฉัะนั่�น่	ตำ�องวางตัำวให�ดี	

	 น่อกจำากงาน่ที�สำรุปให�ฟัังทางด�าน่การท้ตำว่า	 งาน่ใน่ทางด�าน่การเจำรจำา	 

(Negotiation)	ทางด�าน่ข่าวสำาร	 (Information)	ทางด�าน่ด้แลัปกป้องผู้ลัประโยช่น์่	

(Protection)	 เหล่ัานี่�แลั�ว	 งาน่ทางด�าน่ตำ�อน่รับคน่	 (Reception)	 ก็สำำาคัญเช่่น่กัน่	

แลัะตำ�องใช่�เวลัามาก	น่อกจำากนั่�น่	งาน่ที�ตำ�องไปติำดต่ำอสัำงสำรรค์ซ่ึ่�งเป็น่งาน่ทางหน่�าที�จำะ 

ตำ�องไป	เพราะน่อกจำากเปน็่การให�เกียรติำเจำ�าของงาน่แลั�ว	ก็เป็น่โอกาสำที�จำะแลักเปลีั�ยน่ 

ความคิดเห็น่	หร่อทราบข่าวสำารต่ำางๆ	จำากบุคคลัสำำาคัญ	หร่อวงการท้ตำใน่ขณะเดียวกัน่

ด�วย
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	 ได�กล่ัาวมาแลั�วว่า	องค์กรที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่	องค์กรหลััก	ค่อ	กระทรวง

การตำ่างประเทศ์	 แต่ำใน่ทางปฏิิบัติำจำริงๆ	 แลั�ว	 มีอีกหลัายองค์กรที�ได�ช่่วยทำาหน่�าที�

ใน่ทางการท้ตำ	 แลัะใน่บางครั�งมีความสำำาคัญมากด�วย	 ดังกล่ัาวมาแลั�ว	 ตัำ�งแต่ำสำถึาบัน่ 

พระมหากษัตำริย	์น่ายกรัฐมน่ตำรี	คณะรัฐมน่ตำรีใน่บางส่ำวน่	สำมาชิ่กทางด�าน่รัฐสำภา	แลัะ

หน่่วยกระทรวง	ทบวง	กรม	อ่�น่	แลัะอาจำจำะมีทางด�าน่เอกช่น่ด�วย
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นักการุทููต
แลัะศ์ิลัปะการุทููต

14

บรรยายวัน่ที�	28	มกราคม	2530



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 301

นำักการทููต 
•

	 นั่กการท้ตำ	ภาษาอังกฤษมีใช่�อย้่	2	คำา	ค่อ	Diplomat	กับ	Diplomatist	ใน่

หนั่งส่ำอที�เกี�ยวกับการท้ตำจำะใช่�สำองคำานี่�ปน่เปกัน่	 ที�จำริงแลั�วมีความหมายแตำกตำ่างกัน่

เล็ักน่�อย	 ค่อ	 Diplomat	 หมายถ่ึงผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำทั�วไป	 จำะเป็น่ใครก็ได�ที�ทำา

หน่�าที�ทางการท้ตำ	 ส่ำวน่	Diplomatist	จำะหมายถ่ึงผู้้�มีอาชี่พทางการท้ตำ	 ซ่ึ่�งส่ำวน่ใหญ่

แลั�วจำะเป็น่เจำ�าหน่�าที�ที�ทำางาน่ทางด�าน่ต่ำางประเทศ์

นักการุทููต
แลัะศ์ิลัปะการุทููต
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นักก�รที้ตัทีำ�อำะไร 
	 นั่กการท้ตำทำาอะไร	 มีทั�งคำาลั�อเลีัยน่	 แลัะใน่ความเป็น่จำริงว่าเป็น่อย่างไร	 ใน่ 

คำาลั�อเลีัยน่ก็มีส่ำวน่ถ้ึกตำ�องอย้่บ�าง	ได�มองนั่กการท้ตำหลัายร้ปแบบ	นั่กการท้ตำเป็น่คน่

ที�พ้ดเก่งสำามารถึที�จำะโน่�มน่�าวให�คน่อ่�น่เช่่�อถ่ึอ	นั่กการท้ตำอาจำจำะเป็น่คน่ที�รับแขกบ�าน่

แขกเม่อง	ไปกิน่เลีั�ยง	ช่อบชี่วิตำสัำงคมใน่ทางชั่�น่ส้ำงกับต่ำางประเทศ์	หร่อบางครั�งถ้ึกมอง

ว่าเป็น่คน่ที�พ้ดเพราะๆ	แต่ำไม่ค่อยได�เร่�องได�ราว	

	 เม่�อประมาณ	 300	 กว่าปีมาแลั�ว	 มีเอกอัครราช่ท้ตำอังกฤษคน่หน่่�ง	 ถ้ึกส่ำงไป

ประจำำาที�น่ครเวนิ่สำ	 ช่่�อ	 เซึ่อร์	 วัทตัำน่	 เขาได�เขียน่ไว�แห่งหน่่�งว่า	 นั่กการท้ตำ	 ค่อ	คน่ที�

ประเทศ์ของคน่ส่ำงไป	Lie	ใน่ต่ำางประเทศ์	ก็แปลักัน่มาว่า	นั่กการท้ตำ	ค่อ	คน่ที�ถ้ึกส่ำง

ไปโกหกใน่ตำ่างประเทศ์	 คำาพ้ดคำานี่�คำาเดียวก็มีราคาแพงพอที�ทำาให�ท้ตำคน่นี่�พ�น่จำาก

หน่�าที�ไป	 มีคน่มาตีำความว่า	Lie	 ท้ตำ	 ค่อ	คน่ที�ถ้ึกส่ำงไปโกหกใน่ต่ำางประเทศ์	หร่อส่ำง

ไปน่อน่ใน่ต่ำางประเทศ์	เพราะใช่�คำาว่า	“Lie”	ที�แปลัว่าน่อน่ก็ได�

	 ทีนี่�จำะกล่ัาวถ่ึงว่า	ท้ตำเป็น่คน่พ้ดจำาโกหกใน่ต่ำางประเทศ์หร่อไม่	มีอย้ส่ำมัยหน่่�ง	

โดยเฉัพาะใน่ยุโรป	ถ่ึอว่าการโกหกหร่อการพ้ดเท็จำเป็น่ธรรมดาของการท้ตำ	น่อกจำาก

เซึ่อร์	 วัทตัำน่	 ที�กล่ัาวเช่่น่นั่�น่แลั�ว	 พระเจำ�าหลุัยส์ำที�	 14	 ก็เคยรับสัำ�งกับท้ตำของตำน่ที�ไป

ประจำำาใน่ต่ำางประเทศ์ว่า	ถึ�าเขาโกหกมา	ก็ให�โกหกให�มากกว่าเขา	

	 ส่ำวน่ผู้้�มีช่่�อเสีำยงอีกคน่หน่่�งเป็น่ช่าวอิตำาลีั	 ช่่�อคาวัวร์	 ได�กล่ัาวว่า	 “วิธีที�จำะ

ให�คน่อ่�น่ไม่เช่่�อก็ให�พ้ดแบบนั่กการท้ตำ	 ซ่ึ่�งส่ำวน่ใหญ่เป็น่คน่โกหก	 ถึ�าจำะทำาให�เข�าใจำ 

คลัาดเคล่ั�อน่	ก็ค่อ	พ้ดความจำริง	เพราะเขาจำะคิดว่าโกหก”	

	 แต่ำใน่ความเป็น่จำริง	ใน่ทางการท้ตำ	การตำรงไปตำรงมาเป็น่วิธีการที�ได�ผู้ลัดีที�สุำด	

จำริงอย้่	ใน่ความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์ไม่ใช่่ว่ามีอะไรก็มาเปิดเผู้ยกัน่หมด	ใน่ความ

สัำมพัน่ธ์กับต่ำางประเทศ์ตำ�องมีความลัับ	 มีการปฏิิเสำธข�อกล่ัาวหา	 มีการแถึลังข�อเท็จำ

จำริงแต่ำเพียงบางสำ่วน่	 แต่ำว่าการขาดความตำรงไปตำรงมา	 หร่อการขาดความจำริงนั่�น่	

ไม่สำามารถึที�จำะหลัอกลัวงผู้้�อ่�น่ได�เสำมอไป	เพราะฉัะนั่�น่	ใน่ทางการท้ตำ	(ใน่ที�นี่�จำะแยก

การท้ตำออกจำากการดำาเนิ่น่น่โยบาย	 การท้ตำหมายถ่ึงเคร่�องม่อที�ใช่�ทางการท้ตำของ

ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่)	 ความตำรงไปตำรงมา	 จำะตำรงกับความเป็น่จำริงที�ใช่�กัน่อย้่

มากกว่า	 เพราะไม่สำามารถึจำะโกหกประเทศ์อ่�น่ได�ตำลัอดเวลัา	หร่อหลัอกทุกคน่ได�ใน่

ขณะเดียวกัน่



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 303

	 ต่ำอมาควรพิจำารณาถ่ึงอาชี่พใน่ทางการท้ตำ	 เป็น่ลัักษณะที�น่่าสัำงเกตำว่ามีทั�ง 

ส่ำวน่ทีดีแลัะส่ำวน่ที�ยุ่งยาก	 แลัะมีส่ำวน่ที�รับผิู้ดช่อบอย่างมาก	 ใน่ส่ำวน่ที�ดีนั่�น่	 ค่อ	 เป็น่

เกียรติำยศ์อย่างส้ำงของคน่ๆ	หน่่�งที�จำะได�พ้ดจำาใน่น่ามของประเทศ์	แลัะเป็น่โอกาสำอัน่ดี

อัน่หน่่�ง	ที�จำะได�ใช่�ชี่วิตำส่ำวน่หน่่�งพบปะกับคน่ต่ำางช่าติำต่ำางภาษา	ได�เดิน่ทางไปใน่ดนิ่แดน่

ที�มีภ้มิประเทศ์	มีธรรมเนี่ยม	ประเพณี	วัฒน่ธรรม	แลัะคน่ที�แตำกต่ำางกัน่	เป็น่โอกาสำ

อัน่ดีที�จำะไปพบกับสิำ�งที�ท�าทาย	(Challenge)	ซ่ึ่�งมีเดิมพัน่	ค่อ	ประโยช่น์่ของประเทศ์ 

ช่าติำ	 เป็น่การท�าทายที�ยิ�งกว่าการเสีำ�ยงใดๆ	 ทั�งสิำ�น่	 ทำาให�ค่กคักหร่อต่ำ�น่ใน่ความร้�ส่ำก

ตำลัอดเวลัา	 ใน่ที�นี่�จำะไม่พ้ดถ่ึงผู้ลัประโยช่น์่อ่�น่ที�จำะได�รับ	 เช่่น่	 ค่าตำอบแทน่	 ซ่ึ่�งการ

ไปปฏิิบัติำงาน่ใน่ต่ำางประเทศ์	จำะได�ค่าตำอบแทน่ส้ำงกว่า	ดังนั่�น่	จ่ำงเป็น่การมองใน่แง่ดี	

	 แต่ำชี่วิตำใน่ทางการท้ตำไมไ่ด�เป็น่ชี่วิตำที�หร้หราเสำมอไป	ใน่เบ่�องตำ�น่	ผู้้�ที�ทำาหน่�าที�

ทางการท้ตำนั่�น่	จำะมีชี่วิตำแบบพเน่จำร	อาจำจำะพเน่จำรไปใน่เม่องที�หร้หรา	เม่องที�ใหญ่โตำ

ใน่ดิน่แดน่	ซ่ึ่�งบางคน่ไม่มโีอกาสำอาจำจำะได�เห็น่	จำะเห็น่ภาพแต่ำใน่เร่�องที�คน่อ่�น่มาเขียน่	

แต่ำชี่วิตำที�พเน่จำรนี่�	บางทีชี่วิตำส่ำวน่ตัำว	การตัำ�งหลัักแหล่ังชี่วิตำครอบครัว	การศ่์กษาของ

ล้ัก	เป็น่ปัญหามาก	

	 มีผู้้�ที�ปฏิิบัติำงาน่ใน่กระทรวงต่ำางประเทศ์คน่หน่่�งก่อน่ไปเม่องน่อก	ได�ซ่ึ่�อบ�าน่

ไว�หลัังหน่่�งโดยไม่มีญาติำอย้ใ่น่กรุงเทพฯ	 ได�ปิดบ�าน่ไว�แลั�วฝ่ากเพ่�อน่ให�ช่่วยด้เป็น่ครั�ง

คราว	ไปรับราช่การกลัับมา	3	ปี	กลัับมาเหล่ัอแต่ำเสำา	น่อกนั่�น่หายไปได�	ถึามเพ่�อน่บ�าน่ 

ก็บอกว่าเห็น่มีคน่มาร่�อไปนิ่ดๆ	หน่่อยๆ	ก็น่่กว่าคน่นี่�ส่ำงให�มาร่�อ	ไม่ได�ร่�อไปคราวเดียว	 

ค่อยๆ	ร่�อจำน่กระทั�งเหล่ัอแต่ำเสำา	

	 หร่อบางคน่ล้ักเรียน่เม่องนี่�ก็ตำ�องไปเรียน่ต่ำอที�เม่องอ่�น่	 ซ่ึ่�งไม่ต่ำอกัน่	 บางที

ครอบครัวก็อาจำจำะตำ�องกระจัำดกระจำาย	 เพราะเหตุำว่าล้ักยังเล็ักเอาไปไม่สำะดวก	หร่อ

บางแห่งทุรกัน่ดาร	หร่อบางครั�งการเอาครอบครัวไปอย้่ด�วยไม่สำะดวก	เป็น่ตำ�น่	

	 น่อกจำากนั่�น่	ชี่วิตำใน่ทางการท้ตำ	ผู้้�ที�เป็น่นั่กการท้ตำจำริงๆ	จำะพยายามไม่แสำดง

ตัำวมาก	 ซ่ึ่�งจำะสัำงเกตำได�ว่า	 ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำจำะไปแถึลังใน่ที�สำาธารณะน่�อยมาก	

ไม่ใช่่เพราะขี�ขลัาด	 ไม่ใช่่เพราะไม่มีความคิดความอ่าน่	 แต่ำเป็น่เพราะการที�พ้ดอะไร

ออกไปจำะเป็น่การผู้้กมัดแลัะถึอน่ไม่ได�	 การผู้้กมัดนี่�อาจำจำะเป็น่การผู้้กมัดท่าที	 ค่อ	

เขาคิดว่าเป็น่ท่าทีของประเทศ์	เพราะฉัะนั่�น่	ก็เป็น่ใน่ทำาน่องว่าเป็น่ผู้้�ตำระเตำรียม	เป็น่ 

ผู้้�ดำาเนิ่น่งาน่ใน่ฐาน่ะเป็น่เคร่�องม่อของการดำาเนิ่น่น่โยบายต่ำางประเทศ์	
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	 ความสำำาเร็จำของนั่กการท้ตำเหม่อน่ผู้้�ที�รับถึ�วยใน่การแข่งขัน่ฟุัตำบอลั	 คน่ที�รับ

ถึ�วยตำ�องเปน็่หัวหน่�าทีม	ใน่ทางการท้ตำกเ็ช่่น่กัน่	นั่กการท้ตำคน่ไทยที�ทำางาน่ได�รบัความ

สำำาเร็จำก็จำะอย้่ใน่ความสำำาเร็จำเงียบๆ	ผู้้�ที�ได�รับถึ�วย	ก็ค่อ	หัวหน่�าหร่อรัฐบาลั	แต่ำก็ไม่ได�

หมายความว่า	ผู้้�ที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำไม่มีสิำ�งที�น่่าภาคภ้มิใจำ	เพราะเหตุำว่าตำน่เอง	ถ่ึง

แม�จำะทำางาน่อย้เ่บ่�องหลัังก็มีส่ำวน่ด�วย	เหล่ัานี่�เป็น่ชี่วิตำทั�วๆ	ไปของนั่กการท้ตำ

	 ตำอน่นี่�ควรพิจำารณาแง่มุมต่ำางๆ	สำองสำามแง่มุม	ว่าผู้้�ที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำหร่อ

นั่กการท้ตำนั่�น่	ควรจำะเปน็่นั่กการท้ตำโดยอาช่พี	หร่อควรจำะใช่�คน่อ่�น่ด�วย	หมายความว่า

จำะใช่�	Careerist	หร่อจำะใช่�บุคคลัภายน่อกด�วย	ข�อนี่�เป็น่ข�อที�พ้ดอภิปราย	(Debate)	

กัน่มาก	ใน่ตำา่งประเทศ์กมี็	ใน่ประเทศ์ไทยนั่�น่สำมยัหน่่�งเคยมี	นั่กการท้ตำที�มาจำากทหาร

บ�าง	 บุคคลัภายน่อกบ�าง	 ประมาณร�อยลัะ	 30	 ของจำำาน่วน่ท้ตำที�ไปประจำำาอย้่ใน่ตำ่าง

ประเทศ์	แต่ำขณะนี่�ไม่มี	ขณะนี่�ท้ตำทั�งหมดเป็น่เอกอัครราช่ท้ตำที�ตัำ�งจำาก	Careerists	ค่อ	

ตัำ�งจำากผู้้�ประกอบอาชี่พใน่ทางการท้ตำ	 มีผู้้�บอกว่า	การที�จำำากัดวงให�เฉัพาะนั่กการท้ตำ 

เป็น่พวกที�อย้่ใน่กระทรวงต่ำางประเทศ์	 หร่อพวกที�ฝึ่กมาเพ่�อทำาหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่

แคบเกิน่ไป	เพราะโลักใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	บางสำถึาน่ที�	บางเร่�อง	หร่อบางโอกาสำนั่�น่	อาจำจำะ 

หาบุคคลัที�มีความเหมาะสำมได�ดีกว่า	อยา่งใน่สำหรัฐอเมริกา	จำะเห็น่ได�ว่า	การตัำ�งบุคคลั

นั่�น่	อาจำจำะตัำ�งจำากนั่กการเม่อง	อาจำจำะตัำ�งจำากผู้้�ที�ออกเงิน่ช่่วยเหล่ัอพรรค	อาจำจำะตัำ�ง

จำากพวกนั่กธุรกิจำ	(Businessman)	บางส่ำวน่	แต่ำส่ำวน่ใหญ่ก็ตัำ�งจำากคน่ที�อย้่ใน่วิช่าชี่พ	

ความจำริงแลั�ว	 งาน่การท้ตำไม่ใช่่งาน่ที�เหม่อน่กัน่เลัยทีเดียวกับงาน่อ่�น่	 อย่างเช่่น่งาน่

ทางด�าน่ธุรกิจำ	ด�าน่ธุรกิจำนั่�น่	ผู้ลัได�ผู้ลัเสีำยใน่การประกอบธุรกิจำจำะจำำากัดอย้กั่บเจำ�าของ	

หร่อผู้้�ที�ลังทุน่ไป	 แต่ำใน่ทางการท้ตำ	ประช่าช่น่ทั�งหมดจำะเป็น่ผู้้�ได�หร่อจ่ำาย	 ข่�น่อย้่กับ

ประสิำทธิภาพของงาน่ที�ดำาเนิ่น่ไป	ใน่ทางธุรกิจำ	สำามารถึเล่ัอกคน่ที�จำะเจำรจำาด�วยได�	แต่ำใน่

ทางการท้ตำนั่�น่เล่ัอกไม่ได�	จำะตำ�องดำาเนิ่น่กิจำการทางการท้ตำทั�งกับมิตำรกับศั์ตำร้	กับคน่ที� 

เราช่อบหน่�า	กับคน่ที�เราไม่ช่อบหน่�า	ทั�งกับคน่ที�เขาช่อบหน่�าเรา	แลัะทั�งกับคน่ที�เขา

ไม่ช่อบหน่�าเรา	เราเล่ัอกไม่ได�	มีหลัายแง่หลัายมุมที�แตำกต่ำางกัน่

	 มีนั่กการท้ตำแลัะผู้้�เขียน่ตำำาราทางการท้ตำที�สำำาคัญๆ	 สำองคน่	 คน่แรก	 ค่อ	 De	

Cariere	 เป็น่ท้ตำช่าวฝ่รั�งเศ์สำ	 อีกคน่หน่่�ง	 ค่อ	 Sir	 Harold	 Nicholson	 ซ่ึ่�งเป็น่คน่

อังกฤษ	 ทั�งสำองคน่พ้ดคลั�ายๆ	 กัน่อย้่ประโยคหน่่�งค่อ	 ถึ�าจำะเอานั่กกฎหมายมาเป็น่

นั่กการท้ตำ	 ก็จำะเป็น่นั่กการท้ตำที�เลัวที�สุำด	 นั่�น่ค่อ	 นั่กกฎหมายนิ่ยมผู่้าเสำ�น่ผู้ม	 (Split	
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Hair)	 หมายความว่ามีเร่�องอะไรก็เอามาแยกแยะพิจำารณาใน่รายลัะเอียดเกิน่ไป	 จำน่

ลัะเลัยเร่�องใหญ่ไป	แลัะมกัจำะชี่�ทีเดียวว่าใครผิู้ด	แต่ำนั่กการท้ตำไมใ่ช่่เช่่น่นั่�น่	นั่กการท้ตำ 

ไม่ได�ชี่�ว่าผิู้ดถ้ึก	 แต่ำทำาอย่างไรถึ่งจำะประสำาน่ประโยช่น์่ให�เข�ากัน่ได�	 ค่อ	 ให�เกิดผู้ลั

ประโยช่น์่ที�ยอมรับกัน่ได�	

	 ความจำริงแลั�วจำะเป็น่ใครก็ตำาม	 จำะมีภ้มิหลััง	 (Background)	 ใน่อาชี่พใดก็

แลั�วแต่ำ	 จำะทำาหน่�าที�ท้ตำได�	 คน่ที�เรียน่กฎหมายมา	หร่อเป็น่ทน่ายความมา	หร่อเป็น่

นั่กกฎหมายมา	 ไม่ได�หมายความว่าเม่�อมาเป็น่ท้ตำจำะมีความคิดแบบนั่กกฎหมาย

หร่อปฏิิบัติำแบบนั่กกฎหมายอย้ต่ำลัอดเวลัา	ถึ�าเขาสำามารถึปรบัเปลีั�ยน่ตัำวเองให�เข�ากับ

หน่�าที�ของตำน่ได�	กส็ำามารถึทำาหน่�าที�ได�เช่่น่กัน่	อยา่งไรก็ตำาม	การฝึ่กแลัะประสำบการณ์

มีความสำำาคัญมาก	ไม่สำามารถึจำะไปหาใน่ตำำาราใดๆ	เพราะฉัะนั่�น่	จ่ำงใช่�คำาว่า	“ศิ์ลัปะ”	

ซ่ึ่�งไม่ใช่่เป็น่วิทยาการ	(Science)	เพราะวิทยาการเป็น่สิำ�งที�มีกฎเกณฑ์์	ซ่ึ่�งถึ�าหากว่ามี

ส้ำตำรที�เข�ากฎเกณฑ์์นั่�น่	ผู้ลัจำะออกมาอย่างนั่�น่อย่างนี่�	เป็น่ที�แน่่น่อน่	

	 ที�ว่าเป็น่ศิ์ลัปะนั่�น่	 หมายความว่าตำ�องเป็น่สิำ�งที�ได�ผู้ลัดีหร่อไม่ดี	 จำะสำวยงาม

หร่อไม่สำวยงามนั่�น่	 ข่�น่อย้่กับสำถึาน่ะหน่่�งๆ	 เป็น่เอกเทศ์โดยเฉัพาะ	 ข่�น่อย้่กับความ

สำร�างสำรรค์	(Creativity)	ข่�น่กับจิำน่ตำน่าการ	(Imagination)	ของแต่ำลัะบุคคลัที�จำะไป

ดำาเนิ่น่การว่า	ใน่สำถึาน่ะอย่างนั่�น่	ใน่เร่�องอย่างนั่�น่จำะไปดำาเนิ่น่การอย่างไร	เพราะว่า

เหตุำการณ์ทางการท้ตำ	หร่อการเม่องระหว่างประเทศ์นั่�น่จำะไม่เหม่อน่กัน่เลัย	จำะเหม่อน่

กัน่	100	เปอร์เซ็ึ่น่ต์ำไม่มี	กฎเกณฑ์์ตำามวิทยาการนั่�น่	กฎเกณฑ์์ที�วางอย้่จำะใช่�ได�เสำมอ

ไป	แต่ำใน่ทางการท้ตำนั่�น่	สำถึาน่ะเปลีั�ยน่แปลังไปตำลัอดเวลัา	แลัะการดำาเนิ่น่การใน่ปี

นี่�	แต่ำปีหน่�าอาจำจำะใช่�ไม่ได�	ที�ใช่�ได�วัน่นี่�	แต่ำวัน่พรุ่งนี่�อาจำจำะใช่�ไม่ได�	ที�ใช่�ได�กับประเทศ์

นี่�	กับประเทศ์นั่�น่อาจำจำะใช่�ไม่ได�	เพราะฉัะนั่�น่	จ่ำงแตำกต่ำางกัน่ออกไป	จ่ำงเป็น่เร่�องของ 

ศิ์ลัปะแลัะตำ�องใช่�ประสำบการณ์เป็น่ส่ำวน่ใหญ่	 การคัดเล่ัอกบุคคลัที�จำะไปทำาหน่�าที�ใน่

ทางการท้ตำนั่�น่	 โดยส่ำวน่ใหญ่แลั�ว	 ถึ�าไม่ใช่่เป็น่ปัญหาเร่�องขาดบุคลัากร	 ส่ำวน่ใหญ่จำะ

ใช่�บุคคลัที�ผู่้าน่การฝึ่กการเรียน่มาแลั�วก็ไปฝึ่กต่ำออีกครั�งหน่่�งให�มีประสำบการณ์เพิ�มข่�น่

	 มีปัญหาข�างเคียงอีกประเด็น่หน่่�งที�ควรน่ำามาพิจำารณา	ค่อ	พวกที�เป็น่นั่กการท้ตำ 

นี่�เป็น่พวกไหน่	ควรเป็น่พวกที�มีความเชี่�ยวช่าญเฉัพาะด�าน่	(Specialist)	หร่อควรเป็น่

พวกที�ร้�ทั�วไป	 (Generalist)	 ปัญหานี่�ก็เป็น่ปัญหาอีกประเด็น่หน่่�งที�ถึกเถีึยงกัน่มาก	

หลัายท่าน่ก็บอกว่าตำ�องเป็น่	Generalist	ค่อ	มีความร้�พ่�น่ฐาน่ทั�วๆ	ไป	ให�กว�างที�สุำด	
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ไม่จำำาเป็น่ตำ�องเป็น่	 Specialist	 ผู้้�เชี่�ยวช่าญเฉัพาะด�าน่	 เพราะผู้้�เชี่�ยวช่าญเฉัพาะด�าน่	

จำะมองเฉัพาะใน่สำ่วน่ที�ตำน่มีความเชี่�ยวช่าญโดยเฉัพาะ	 ตำัวอย่างเช่่น่	 ถึ�าเราไม่สำบาย	

แลั�วไปหาหมอประสำาท	หมอประสำาทก็จำะพยายามด่งให�เกี�ยวกับระบบประสำาทให�ได�		 

ถึ�าเป็น่หมอทางโรคจิำตำ	 ก็จำะซัึ่กถึามหาข�อม้ลัแลัะพยายามวินิ่จำฉััยว่ามีภาวะผิู้ดปกติำ 

ทางจิำตำอะไรหร่อไม่	 เหล่ัานี่�เป็น่วิสัำยธรรมดา	 แต่ำงาน่การท้ตำมีสำารพัดอย่างที�ได�มอง

กัน่ใน่แง่มุมต่ำางๆ	 มาแลั�ว	 มีทั�งใน่แง่การเม่อง	 เศ์รษฐกิจำ	 สัำงคม	 แม�กระทั�งใน่เร่�อง

วิทยาศ์าสำตำร์	เร่�องเทคนิ่คต่ำางๆ	ก็เป็น่เร่�องที�อย้่ใน่ขอบข่ายของความสัำมพัน่ธ์ระหว่าง

ประเทศ์เก่อบทุกแขน่งเลัย	ดังนี่�	จ่ำงมีผู้้�กล่ัาวว่าควรจำะเป็น่	Generalist	

	 แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	ก็มีผู้้�ที�เห็น่ว่าควรเป็น่	Specialist	ด�วยใน่บางสำาขาที�ตำน่

ปฏิิบัติำงาน่	เช่่น่	คน่ที�เป็น่	Generalist	นั่�น่	ไม่ใช่่ว่าจำะเป็น่อุปสำรรคใน่การที�เขาจำะถึนั่ด

อะไรสัำกทางหน่่�ง	เช่่น่	เป็น่	Generalist	จำริง	แต่ำว่ามีความสำน่ใจำเป็น่พิเศ์ษหร่อสำน่ใจำเป็น่

พิเศ์ษใน่แง่กฎหมาย	ก็ใช่�เขาใน่แง่นั่�น่	หร่อบางคน่มีความถึนั่ดใน่การประชุ่มระหว่าง

ประเทศ์	ก็ใช่�เขาใน่แง่นั่�น่	

	 แต่ำรวมความแลั�ว	ความร้�ทั�วๆ	ไป	ซ่ึ่�งเป็น่ปัจำจัำยสำำาคัญใน่การประกอบหน่�าที�

ทางการท้ตำ	 เป็น่ความร้�ทั�วๆ	 ไปเก่อบทุกลัักษณะ	 ที�มีความสำำาคัญนั่�น่	 ค่อ	 พ่�น่ฐาน่

ความร้�	อาจำจำะเป็น่รัฐศ์าสำตำร์ทั�วไป	เหตุำการณ์ปัจำจุำบัน่	กฎหมายระหว่างประเทศ์บ�าง	

ไม่ใช่่ถ่ึงกับเป็น่นั่กกฎหมายผู้้�ยิ�งใหญ่ทีเดียว	แต่ำว่ามีความร้�บ�าง	แลั�วก็มีความร้�ใน่ทาง

ประวัติำศ์าสำตำร์	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�งจำะตำ�องร้�ข�อม้ลัต่ำางๆ	 ที�เกี�ยวกับประเทศ์ของตำน่	

น่โยบายของประเทศ์ของตำน่เอง	วัฒน่ธรรม	ศิ์ลัปะ	ประวัติำศ์าสำตำร์	ของประเทศ์ของ

ตำน่	 ซ่ึ่�งเหล่ัานี่�เป็น่เร่�องที�ใน่ความจำริงได�มองข�ามความสำำาคัญไปมาก	 เพราะเหตุำว่ามี

นั่กการท้ตำจำำาน่วน่ไม่น่�อย	แม�แต่ำของไทยเราเอง	ที�ไม่สำามารถึอธิบายให�คน่ต่ำางประเทศ์

ได�เข�าใจำอย่างแท�จำริงได�ถ่ึงประวัติำศ์าสำตำร์	 ปรัช่ญาช่ีวิตำของไทย	 ซ่ึ่�งการไปทำาหน่�าที�

แทน่ประเทศ์ไทย	แทน่คน่ไทยใน่ต่ำางประทศ์นั่�น่	มีความจำำาเป็น่อย่างยิ�งที�จำะตำ�องร้�จัำก

ตัำวของเราเองอย่างดีที�สุำด	แลัะจำะตำ�องร้�จัำกประเทศ์ที�เราไปประจำำาอย้ห่ร่อไปทำาหน่�าที�

ติำดต่ำอด�วย	ไม่มีอะไรสำำาคัญเท่ากับการร้�จัำกตำน่เอง	แลัะร้�จัำกผู้้�อ่�น่ที�เราจำะไปติำดต่ำอด�วย	

ข�อนี่�เป็น่ความจำำาเปน็่ที�จำะได�รับความสำำาเร็จำ	ไม่ว่าใน่การดำาเน่นิ่การทางด�าน่ใด	แม�แต่ำ

การรบ	ก็มีสุำภาษิตำซ่ึ่�งมีกัน่มาน่าน่แลั�วว่า	“จำงร้�จัำกศั์ตำร้ของท่าน่	หร่อร้�จัำกปรปักษ์ของ

ท่าน่”	จำะเป็น่ใครก็ตำามที�เรามีความสัำมพัน่ธ์ด�วยหร่อติำดต่ำอด�วย	ก็ควรจำะร้�จัำก	แม�แต่ำ
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เพ่�อน่ของเรา	 ครอบครัวของเราก็ตำ�องร้�จัำก	 สำามีร้�จัำกภรรยา	 หร่อร้�จัำกแฟัน่ของเราว่า

เป็น่คน่อย่างไร

		 รวมความแลั�วปัญหาเร่�อง	 Generalist	 กับ	 Specialist	 นี่�	 น่่าจำะสำรุปได�ว่า	

นั่กการท้ตำนั่�น่ควรจำะมีความร้�ใน่เร่�องทั�วๆ	 ไป	 แต่ำควรจำะ	 Specialize	 ลังไปใน่บาง

ด�าน่	ซ่ึ่�งอาจำจำะใช่�ประโยช่น์่ได�ใน่เฉัพาะเร่�องนั่�น่ดีด�วยใน่ขณะเดียวกัน่

	 ปัญหาต่ำอมาที�น่่าจำะน่ำามาพิจำารณาแลัะวิจำารณ์กัน่ก็ค่อว่า	 นั่กการท้ตำใน่สำมัย

ก่อน่นี่�	ร้�ส่ำกว่ามีอำาน่าจำมาก	เป็น่อำาน่าจำที�ได�รับมอบหมายให�ใช่�ดุลัยพินิ่จำของตำวัเองไป

ดำาเนิ่น่งาน่ใน่ต่ำางประเทศ์	เพราะฉัะนั่�น่	ท้ตำจ่ำงมีความสำำาคัญมากทีเดียว	แต่ำใน่ขณะนี่�		

โดยที�การส่ำ�อสำารคมน่าคมทำาให�ง่ายแลัะคำาสัำ�งส่ำวน่ใหญ่มักจำะไปจำากส่ำวน่กลัาง	เพราะ

ฉัะนั่�น่	ท้ตำจ่ำงมีหน่�าที�เหม่อน่บุรุษไปรษณียม์ากกว่า	หมายความถ่ึงว่ารับคำาสัำ�งมาแลั�วก็

ไปถ่ึายทอดต่ำอกับบุคคลัอ่�น่	

	 เหล่ัานี่�เป็น่ความจำริงที�ว่า	 บทบาทที�มีส่ำวน่ริเริ�มแลัะมีส่ำวน่ใน่ทางน่โยบายนั่�น่	

นั่กการท้ตำใน่ปัจำจุำบัน่มีบทบาทน่�อยกว่าแต่ำก่อน่	แต่ำสำว่น่ที�มากกว่าแต่ำกอ่น่	ค่อ	ขอบข่าย

ของงาน่ที�มีมากข่�น่	 ความจำำาเป็น่ที�จำะตำ�องตำระเตำรียมงาน่ใน่ด�าน่ต่ำางๆ	 กว�างขวางข่�น่	

ความเร่งรัดของเวลัา	ซ่ึ่�งมีอย้อ่ย่างจำำากัด	จำะตำ�องดำาเนิ่น่การให�ทัน่เวลัา	มีมากข่�น่กว่า

แต่ำก่อน่	แลัะผู้้�ที�เข�ามาเล่ัน่ใน่สำน่ามการเม่องระหว่างประเทศ์มีมากประเทศ์กว่าแต่ำก่อน่

มากมาย	เพราะฉัะนั่�น่	เกมใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	เกมทางการท้ตำ	จำะสัำบสำน่

แลัะยุง่ยากกว่าสำมัยก่อน่มาก	เพราะมีผู้้�เล่ัน่หลัายคน่	แลัะไม่มีกฎเกณฑ์์ที�แน่่น่อน่	ไม่มี

กรรมการเป็น่ผู้้�ชี่�ขาดว่า	ใครทำาผิู้ดให�ออกจำากสำน่ามไป	หร่อตัำดสิำน่ว่าเป็น่ผู้้�แพ�นั่�น่ไม่มี	

	 เม่�อเป็น่เช่่น่นั่�น่	 สำรุปได�ว่า	 งาน่การท้ตำใน่ปัจำจุำบัน่นี่�จำะเปลีั�ยน่ลัักษณะไปบ�าง	

แต่ำไม่ใช่่ว่ามีลัักษณะเป็น่แตำ่เพียงบุรุษไปรษณีย์	 เพราะว่าส่ำวน่กลัาง	 หัวหน่�ารัฐบาลั	

รัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์	กระทรวงการต่ำางประเทศ์	ที�อย้่ใน่ส่ำวน่กลัาง	จำำาเป็น่ตำ�องได�รับ

ข�อม้ลัข�อวินิ่จำฉััยแลัะการให�ข�อคิดเห็น่ต่ำางๆ	 จำากสำถึาน่ท้ตำ	 หร่อจำากผู้้�ที�ไปทำาหน่�าที�

ใน่ทางการท้ตำใน่ต่ำางแดน่หร่อไปปฏิิบัติำหน่�าที�พิเศ์ษ	เช่่น่	ไปประชุ่มที�ประชุ่มระหว่าง

ประเทศ์	เป็น่ตำ�น่	ไม่ใช่่ว่าจำะดำาเนิ่น่น่โยบายออกไปโดยไม่ทราบข�อม้ลัเหล่ัานั่�น่	หร่อว่า

ข�อม้ลัที�ได�จำากหน่งัส่ำอพิมพ์	จำากสำ่�อสำารมวลัช่น่อ่�น่ก็เป็น่ประโยช่น์่	แต่ำว่าเป็น่ข�อม้ลัซ่ึ่�ง

จำำาเป็น่จำะตำ�องเพิ�มเติำมโดยคน่ของเราเองที�ได�ไปสัำมผัู้สำมา	ที�ได�ไปใช่�ตำา	ใช่�ห้สัำงเกตำมา
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คุณสมบัตัิข้อำงนักก�รที้ตั 
	 คุณสำมบัติำของนั่กการท้ตำควรจำะเป็น่อย่างไรบ�าง	 ที�จำะกล่ัาวนี่�เป็น่คุณสำมบัติำ

ใน่อุดมคติำ	หมายความว่าใน่วงการหน่่�งหร่อทุกวงการ	ทางที�ดีแลั�วควรจำะปฏิิบัติำงาน่	

หร่อหาคน่ที�มีคุณสำมบัติำใกลั�เคียงอุดมคติำให�มากที�สุำด	 แต่ำไม่ได�หมายความว่าทุกแห่ง

ทำาได�เช่่น่นั่�น่	ใน่ความเป็น่จำริง	แต่ำก็ควรจำะพยายามให�ได�เช่่น่นั่�น่	Harold	Nicholson	

บอกว่า	คุณสำมบัติำที�สำำาคัญที�สุำดนั่�น่	ค่อ

	 1.	การพ้ดความจำริง

	 2.	 ความแน่่น่อน่ใน่การใช่�ภาษา	 ทั�งใน่การพ้ด	 การเขียน่	 ไม่ว่าจำะภาษาของ 

	 	 	ตำน่เองหร่อภาษาอ่�น่

	 3.	ความใจำเย็น่	เย่อกเย็น่

	 4.	อารมณ์ดี

	 5.	ความอดทน่

	 6.	การอ่อน่น่�อมถ่ึอมตำน่

	 7.	ความจำงรักภักดีต่ำอประเทศ์

	 ความจำริงคุณสำมบัติำเหล่ัานี่�	 ก็ค่อ	 คุณสำมบัติำของคน่ดีทั�วๆ	ไป	คลั�ายๆ	 กับว่า

เอาคน่ดีมาเป็น่ท้ตำ	แต่ำถึ�าวิเคราะห์แลั�ว	คน่ดีไม่ใช่่มีเฉัพาะแค่นี่�	แต่ำถึ�ามีแค่นี่�ก็นั่บว่าดี

มากแลั�ว	แต่ำตำ�องมาเน่�น่ใน่จุำดเหล่ัานี่�นั่�น่	จำะได�วิเคราะห์กัน่ต่ำอไป

	 น่อกจำากนั่�น่	 ก็มีคน่อ่�น่ซ่ึ่�งกล่ัาวถ่ึงคุณสำมบัติำเพิ�มเติำม	 เช่่น่	 จำะตำ�องเป็น่คน่ที�

สำน่ใจำที�จำะคบค�าสำมาคมหร่อให�คน่มาติำดต่ำอด�วย	 แลัะตำน่เองช่อบที�จำะไปติำดต่ำอกับคน่

อ่�น่	ตำ�องเปน็่คน่ที�มีขัน่ติำ	ค่อ	ตำ�องทน่ฟัังคน่อ่�น่ได�	จำะพ้ดรำาคาญสัำกเพียงไร	จำะพ้ดรุน่แรง

สัำกเพียงใด	 ก็เยอ่กเย็น่	 แลัะอดทน่ที�จำะฟัังได�	 การฟัังได�ไม่ได�หมายถ่ึงฟัังแลั�วยอมรับ

เขา	ฟัังแลั�วอาจำจำะตำอบโตำ�ทีหลัังก็ได�	แต่ำทน่ฟัังได�	จำะตำ�องยด่หยุ่น่	(Flexibility)	ไม่ใช่่

ว่าจำะย่น่หยัดใน่สิำ�งที�เสำน่อไป	 หร่อมีท่าทีที�จำะย่น่หยัดอย้่อย่างแข็งกร�าวตำลัอดเวลัา	

เพราะว่าการท้ตำก็เหม่อน่การซ่ึ่�อขาย	ซ่ึ่�งตำ�องเจำรจำาต่ำอรองกัน่	จำะตำ�องรอมช่อม	สำาระ

ของการท้ตำ	ก็ค่อ	ทำาอย่างไรถ่ึงจำะให�คน่อ่�น่ตำกลังตำามเรา	การที�เขาจำะตำกลังนั่�น่	ถึ�าเขา

ไม่ได�ประโยช่น์่บ�าง	ถึ�าไม่รอมช่อมบ�าง	ก็จำะตำกลังกัน่ไม่ได�	เพราะฉัะนั่�น่	ความยด่หยุน่่	

(Flexibility)	นั่�น่เป็น่คุณสำมบัติำที�จำำาเป็น่
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	 น่อกจำากนั่�น่	 ก็มีการกล่ัาวถ่ึงการมองปัญหาที�ทะลุัปรุโปร่ง	 ค่อ	 การมอง

ปัญหาหน่่�ง	ตำ�องมองว่าส่ำวน่เกี�ยวพัน่กับปัญหานั่�น่มีอย้่อย่างไร	สำาเหตุำที�เกิดเร่�องนี่�ข่�น่

เพราะอะไร	 แลัะจำะสำ่งผู้ลัไปอย่างไร	 ซ่ึ่�งข่�น่อย่้กับความช่ำาน่าญมากใน่การที�จำะอ่าน่ 

สำถึาน่การณ์หน่่�งๆ	 ว่าจำะเกี�ยวข�อง	 มีม้ลัเหตุำอย่างไรแลัะส่ำงผู้ลัอย่างไร	 เพราะการ 

ต่ำางประเทศ์เป็น่การเดาเป็น่ส่ำวน่ใหญ่	เป็น่การเดาใจำว่า	เขาคิดอย่างไร	เป็น่การอ่าน่

ปัญหาหร่อการอ่าน่เร่�องที�ทำาความกระจ่ำางข่�น่มา	(Perception	หร่อ	Perceptiveness) 

		 ที�กล่ัาวมาเป็น่เร่�องของคุณสำมบัติำใน่อุดมคติำ	 ใน่โลักแห่งความเป็น่จำริง	

คุณสำมบัติำของนั่กการท้ตำที�ดี	ควรเป็น่อย่างไร

	 ก่อน่อ่�น่ควรด้ว่าหน่�าที�ประการสำำาคัญของผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่ค่ออะไร	

คุณสำมบัติำอัน่ใดที�เหมาะสำมกับการปฏิิบัติำหน่�าที�เหล่ัานั่�น่	คุณสำมบัติำนั่�น่	ค่อ	คุณสำมบัติำ

ของคน่ดี	จำะทบทวน่ว่าหน่�าที�สำำาคัญของนั่กการท้ตำที�ได�กล่ัาวไปแลั�ว	มี	4	ประการ	ค่อ	

งาน่เป็น่ตัำวแทน่	 งาน่ด�าน่การเจำรจำา	 งาน่ด�าน่ข่าวสำาร	 แลัะงาน่ปกป้องผู้ลัประโยช่น์่

ต่ำางๆ	

	 บุคคลัอยา่งไรจ่ำงจำะมาปฏิิบัติำหน่�าที�ทั�ง	4	อยา่งนี่�ได�ดี	พ้ดถ่ึงลัักษณะทั�วไปกอ่น่	

ซ่ึ่�งไม่ใช่่ลัักษณะที�ว่าทำาอยา่งไรถึง่จำะเปน็่ผู้้�แทน่ที�ดี	ทำาอยา่งไรจ่ำงเปน็่ผู้้�เจำรจำาที�ดี	อัน่นั่�น่ 

จำะได�พิจำารณากัน่ต่ำอไป	แต่ำลัักษณะทั�วไปที�จำะเป็น่นั่กการท้ตำที�ดีนั่�น่	ขั�น่ตำ�น่	ก็ค่อ	ตำ�องมี 

ร่างกายที�ดี	ไม่เจ็ำบไข�ได�ป่วย	ด้แลั�วเป็น่เร่�องง่าย	แต่ำเป็น่สิำ�งจำำาเป็น่จำริงๆ	นั่กการท้ตำจำะ

ตำ�องทน่	ทน่ต่ำอดิน่ฟ้ัาอากาศ์	ทน่ต่ำองาน่ที�ไม่เป็น่เวลัา	ทน่ต่ำอพิษสุำรา	ทน่ต่ำอสิำ�งล่ัอใจำ 

ต่ำางๆ	 เพราะฉัะนั่�น่	 ถึ�าร่างกายไม่ดี	 ความคิดอ่าน่ต่ำางๆ	 ก็จำะดีไม่ได�	 โอกาสำที�จำะไป

ทำางาน่อ่�น่ก็ทำาไม่ได�	

	 ตัำวอย่างเช่่น่	ตำอน่ที�ผู้้�บรรยายไปประชุ่มกฎหมายทะเลัที�เวเน่ซุึ่เอลัา	ข่�น่เคร่�อง

บิน่ไทย	เคร่�องบิน่ออกเก่อบเที�ยงค่น่	ไปต่ำอเคร่�องบิน่ที�อัมสำเตำอร์ดัมใช่�เวลัาบิน่ประมาณ	

14	ชั่�วโมง	พอไปถ่ึงอัมสำเตำอร์ดัม	ตำ�องพักรอเคร่�องบิน่อย้ที่�สำน่ามบิน่ประมาณ	8	ชั่�วโมง	

จำาก	8	ชั่�วโมง	จัำบเคร่�องบิน่	บิน่ข�ามมหาสำมุทรแอตำแลัน่ติำกไปอีก	11	ชั่�วโมง	ตำอน่ที�ไป

ถ่ึงคารากัสำประมาณตีำ	2	เข�าไปถ่ึงโรงแรมประมาณตีำ	4	ก่อน่ไปโกน่หน่วดเกลีั�ยง	ไป

ถ่ึงที�นั่�น่หน่วดยาวเลัย	ไปถ่ึงตีำ	4	ตำ�องเข�าประชุ่ม	10	โมงเช่�า	เวลัาน่อน่ก็ผิู้ดไปหมด	ตีำ	

4	 นี่�น่อน่ก็ไม่ค่อยกลั�าน่อน่	 เหน่่�อยก็เหน่่�อย	 แต่ำเป็น่ห่วงที�ตำ�องไปประชุ่ม	 รุ่งเช่�าเดิน่

เข�าไปใน่ที�ประชุ่ม	 ห้ได�ยิน่แลัะร้�ว่ามีคน่พ้ด	 แต่ำไม่มีปฏิิกิริยาใดๆ	 ทั�งสิำ�น่	 สำมองไม่รับ
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อะไรทั�งสิำ�น่	แลัะระเบียบการคลัังของเราก็เป็น่แบบ	“ถีึ�รอดตำาช่�าง	 ห่างรอดตำาเล็ัน่”	

ใน่บางประการไม่ยอมให�เดิน่ทางไปถ่ึงปลัายทางก่อน่	1	วัน่	น่อกนั่�น่ไม่จ่ำายเงิน่	ไม่ว่า

จำะเป็น่ค่าเบี�ยเลีั�ยง	ค่าที�พัก	ค่าอาหาร	ฯลัฯ	จ่ำงไปได�วัน่เดียวใน่ภาวะเช่่น่นั่�น่	รุ่งเช่�าที�

ไปถ่ึงจำะตำ�องพยายามรวบรวมกำาลััง	รวบรวมสำมองเพ่�อจำะฟััง	วัน่แรกยังอย้่ใน่ภาวะที�

งงอยา่งยิ�ง	ไปนั่�งประชุ่มอีก	1	วัน่เต็ำมๆ	ต่ำอเน่่�องจำากที�ข่�น่เคร่�องบิน่มาดังกล่ัาวแลั�ว	ถึ�า

ร่างกายไม่ดีก็ลัำาบาก	พอเย็น่ก็กิน่เลีั�ยงอีก	การเลีั�ยงก็เอาแก�วเหลั�าช่น่กัน่	คุยกัน่	เติำม

แอลักอฮึอล์ัเข�าไปอีก	เพราะฉัะนั่�น่	ร่างกายเป็น่สิำ�งจำำาเป็น่	

	 ดิน่ฟ้ัาอากาศ์ก็แตำกต่ำางกัน่ไป	บางแห่งที�ไปอากาศ์อาจำจำะร�อน่กว่า	50	องศ์า

เซึ่ลัเซีึ่ยสำก็มี	หร่อบางแหง่ที�เคยไปหน่าวที�สุำด	ค่อ	มองโกเลีัย	ขณะที�เป็น่เอกอคัรราช่ท้ตำ

ประจำำากรุงมอสำโก	ก็ได�ประจำำาที�มองโกเลีัยด�วย	ใน่เด่อน่ธัน่วาคม	อากาศ์	-45	องศ์า	

แลัะตำอน่ไปย่�น่ราช่สำาส์ำน่ก็ตำ�องถึอดหมวกยน่่ฟัังเพลังช่าติำของแต่ำลัะฝ่่าย	ศ์รีษะจำะร้�ส่ำก

หน่าว	จ่ำงร้�ส่ำกว่า	เพลังช่าติำยาวมาก	น่อกจำากการเดิน่ทางดังกล่ัาวแลั�ว	ก็มีงาน่หลัาย

สิำ�งหลัายอย่างที�ตำ�องการความแข็งแรงของร่างกายที�ดี

	 คุณสำมบัตำิข�อที�สำอง	 ค่อ	 ตำ�องมีความสุำภาพ	 การไม่สำุภาพอาจำจำะมีได�	 แต่ำตำ�อง

จำงใจำไม่สุำภาพเพ่�อหวังให�เกิดผู้ลัอย่างหน่่�งอย่างใด	 เพราะฉัะนั่�น่	 จำะเห็น่ว่า	 นั่กการ

เม่องบางคน่ใน่วงการระหวา่งประเทศ์	หร่อผู้้�น่ำาของบางประเทศ์บางคน่อาจำจำะแสำดง

โทสำะอะไรบางอย่าง	แต่ำเป็น่สิำ�งที�เขาคำาน่วณ	(Calculated)	แลั�ว	เขาตำ�องการเพ่�อให�

เกิดผู้ลัอย่างนั่�น่	 ให�คน่อ่�น่เห็น่ว่าเป็น่เช่่น่นั่�น่	 แต่ำความจำริงเป็น่ผู้ลัของการคิดคำาน่วณ

มา	ซ่ึ่�งผู่้าน่ความคิดที�เย่อกเย็น่	เพราะฉัะนั่�น่	ลัักษณะที�สำำาคัญอีกอย่างหน่่�งก็ค่อความ

สุำภาพ	ถึ�าหากโอกาสำไหน่ที�จำำาเป็น่จำะตำ�องไม่สุำภาพกับใครแลัะเม่�อไหร่นั่�น่	ควรจำะเป็น่

ผู้ลัของการคิดคำาน่วณแลั�วว่าจำะให�ผู้ลัดี

	 คุณสำมบัติำข�อที�สำาม	ค่อ	คุณสำมบัติำทางด�าน่อารมณ์	อารมณ์ควรจำะสำมำ�าเสำมอ	

เพราะว่าอารมณ์ที�อ่อน่ไหวเร็วก็ดี	 อารมณ์ที�รุน่แรงก็ดี	 มักจำะทำาให�เสีำยหลััก	 จำะตำ�อง

อดทน่ดังที�ยกตัำวอย่างมาแลั�ว	ตำามที�	Harold	Nicholson	ได�พ้ดไว�

	 ใน่ทางอารมณ์ตำ�องเป็น่คน่ที�ช่อบพบปะกับคน่	 ช่อบสัำงสำรรค์	 บางคน่ไม่ช่อบ	

อย่างตัำวผู้้�บรรยายเอง	 จำริงๆ	 แลั�วไม่ค่อยอยากออกไปกิน่เลีั�ยงเท่าไหร่	 แต่ำก็ตำ�องไป

เพราะหน่�าที�	 ตำ�องฝึ่กๆ	 ไป	 (ตำอน่ที�ไม่มีเงิน่ไม่เห็น่มีใครเลีั�ยง	 แต่ำตำอน่ที�ทำางาน่ทาง 

การท้ตำแลั�วเลีั�ยงกัน่จำริง	 เลีั�ยงกัน่จำน่ไม่มีเวลัาอย้่บ�าน่	 ไม่มีเวลัากิน่ข�าวบ�าน่)	 ก็กลัาย
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เป็น่ภาระหน่�าที�	วัน่ไหน่มีเชิ่ญไปกิน่เลีั�ยง	Dinner	ก็ร้�ส่ำกไม่สำบายใจำตัำ�งแต่ำตำอน่บ่ายแลั�ว

ว่า	 เย็น่นี่�กว่าจำะได�กลัับบ�าน่ก็น่าน่	 ร้�ส่ำกเหน่่�อยใน่หน่�าที�	 พบกัน่ก็จำำาเจำ	 อาหารบางที 

ก็เหม่อน่ๆ	กัน่	อยา่งอาหารโอเรียน่เต็ำลั	จำำาได�เลัยว่า	Program	ที�	1	2	3	4	ราคาเท่าไหร่ 

เพราะร้�ส่ำกว่าจำะขายเป็น่ชุ่ด	 หร่อเอราวัณมีอะไร	 ห�อยเทียน่เหลัามีอะไร	 ส่ำงมาเลีั�ยง

ก็จำำาเจำ	 แต่ำตำ�องทำา	 ท้ตำก็มีอย้่ใน่จำำาน่วน่เท่าที�เห็น่กัน่อย้่	 อาจำจำะมีน่าน่ๆ	 ทีจำะย�ายที� 

เจำ�าหน่�าที�ที�พบก็จำำาเจำ	 แต่ำตำ�องแสำวงหาความพ่งพอใจำจำากสิำ�งเหล่ัานี่�	 ที�ทำางาน่อย้่ได�	

เพราะพ่งพอใจำจำากการแลักเปลีั�ยน่ความเห็น่	 การได�ข่าวสำาร	 การทำาความเข�าใจำกัน่	

ซ่ึ่�งจำะส่ำงผู้ลัดีทางการเม่องแลัะทางการท้ตำ	

	 ใน่ทางด�าน่อารมณ์หร่อด�าน่จิำตำใจำอีกประการหน่่�ง	 ค่อ	 จำะตำ�องเป็น่รอบคอบ	

สิำ�งของที�ปรากฏิออกมาหร่อร้ปแบบที�ปรากฏิออกมาใน่บางครั�ง	 ไม่ได�ปรากฏิอย่างที�

เราเห็น่เท่านั่�น่	มัน่มีเบ่�องหน่�า	มีเบ่�องหลััง	เพราะฉัะนั่�น่	ผู้้�ที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำควร

จำะมองปัญหาต่ำางๆ	อย่างรอบคอบ	เหล่ัานี่�	ค่อ	ลัักษณะทางด�าน่อารมณ์แลัะลัักษณะ

ทั�วๆ	ไป

	 ต่ำอมาก็ค่อ	 ลัักษณะจิำตำใจำ	 ตำ�องมีความกลั�า	 ความกลั�านี่�จำำาเป็น่	 เพราะงาน่ 

การท้ตำไม่ใช่่อย้่แต่ำการกิน่เลีั�ยง	อย้แ่ต่ำใน่	Office	เท่านั่�น่	แต่ำจำะเป็น่เร่�องที�ตำ�องเสีำ�ยงภัย	

มีหลัายแห่งมาก	อย่างท้ตำขณะนี่�ที�อย้่ใน่กรุงแบกแดด	รายงาน่มาอาทิตำย์ลัะ	2-3	ครั�ง	

ว่าระเบิดลังห่างจำากที�อย้ป่ระมาณ	600	เมตำร	หร่อจำรวดลัง	เป็น่ตำ�น่	เคยมีที�เสีำยชี่วิตำ

ไป	เพราะกระสุำน่ปืน่ใหญ่ก็มี	ถ้ึกข่้ก็มี	เช่่น่	ขณะอย้ป่ารีสำก็มีโทรศั์พท์มาข่้จำะลัักพาตัำว	

เป็น่ตำ�น่	หร่อบางแห่งที�เป็น่ที�ที�มีบุคคลัหร่อกลุ่ัมบุคคลัที�เป็น่ปรปักษ์กับรัฐบาลัของไทย	 

กับประเทศ์ไทย	 ก็อาจำจำะมีการทำาร�าย	 อาจำจำะมีปัญหาของพวก	 Terrorists	 เหล่ัานี่�	 

เพราะฉัะนั่�น่	จิำตำใจำจำะตำ�องกลั�า	อยา่งน่�อยที�สุำดแม�ใจำจำะกลััว	แต่ำตำ�องไม่แสำดงออก	อยา่งท้ตำ 

ของไทยที�ได�รับเชิ่ญไปตำอน่ที�ประธาน่าธิบดีอัน่วาร์	 ซึ่าดัตำ	 ถ้ึกสัำงหาร	 ท้ตำก็อย้่ใน่ที�

แสำดงงาน่พาเหรด	 แต่ำท้ตำจำะแสำดงอาการกลััว	 ตำัวสัำ�น่	 จำะไม่ยอมไปงาน่เช่่น่นั่�น่หร่อ	 

พอเหน็่อะไรไหวๆ	ท้ตำกโ็กยก่อน่	ก็คงจำะเป็น่ภาพที�ไม่ค่อยดี	เพราะฉัะนั่�น่	ความกลั�าก็

จำำาเป็น่	โดยน่่กเสีำยว่า	ถึ�าเขาเขียน่ช่่�อเรามาถ่ึงคราวเราก็ตำ�องไป	หร่อไม่ตำ�องมาก	อยา่งเช่่น่	 

อาชี่พนั่�งเคร่�องบิน่	 นั่�งแลั�วนั่�งอีก	 ไม่ตำ�องคิดมาก	 ถึ�าคิดมากก็ไม่ตำ�องนั่�ง	 บางครั�งนั่�ง

เฮึลัิคอปเตำอร์ก็ไม่สำบายนั่ก	 ข่�น่ไปไม่ร้�ว่าจำะได�ลังหร่อไม่ได�ลัง	 แลัะจำะลังโดยวิธีไหน่ 

ก็ไม่ร้�แต่ำก็ตำ�องข่�น่
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	 จิำตำใจำที�สำำาคัญอีกด�าน่หน่่�ง	 ก็ค่อ	การอุทิศ์ตำน่เอง	 (Devotion)	 ให�แก่งาน่	 ซ่ึ่�ง

เป็น่ปัจำจัำยที�สำำาคัญมาก	เพราะว่างาน่บางทีแลั�วแต่ำใจำที�จำะคิด	ทำางาน่บางทีคิดว่าจำะได�

เงิน่	บางทีคิดอยากจำะหาช่่�อเสีำยง	บางทีคิดอยากจำะเล่ั�อน่ขั�น่ข่�น่ไป	ก็มีสิำทธิ�คิด	เช่่น่นั่�น่

ไม่ใช่่เป็น่สิำ�งที�เสีำยหายเลัย	แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่	ใน่อาชี่พทุกอาชี่พ	จำะเห็น่ว่า	เกียรติำยศ์

ที�จำริงๆ	 นั่�น่	คน่ที�รักอาชี่พของตำน่เองนั่�น่	 จำะได�รับความนิ่ยมจำากคน่อ่�น่	แลัะผู้ลังาน่

จำะดีอย้่เสำมอ	 เป็น่พ่อครัวที�รักการทำาครัว	 เป็น่นั่กการเม่องที�ทำาหน่�าที�ทางการเม่อง

อยา่งจำริงจัำง	เป็น่อาจำารย์ที�รักการสำอน่การค�น่คว�าหาความร้�	อยา่งนั่�น่เป็น่สิำ�งที�ควรจำะ

ได�รับความนิ่ยม	แต่ำถึ�าหากว่าไปเอาดีใน่ทางอ่�น่หร่อทำางาน่ใน่ทางอ่�น่	ความนิ่ยมหร่อ 

ผู้ลัสำำาเร็จำนั่�น่ก็ยอ่มเจ่ำอจำางลังไปเป็น่ธรรมดา	เพราะฉัะนั่�น่	การอุทิศ์ตำน่จ่ำงเป็น่สิำ�งสำำาคัญ

ใน่คุณสำมบัติำทั�วไป

	 ด�าน่ความร้�	ซ่ึ่�งจำริงๆ	ปริญญาหร่อประกาศ์น่ยีบัตำรกเ็หม่อน่ตัำ�วใบแรก	ถึ�าท่าน่

เข�าไปด้หนั่งก็ตำ�องซ่ึ่�อตัำ�วก่อน่	แต่ำหนั่งจำะดีหร่อไม่ก็ค่อยด้กัน่	คน่ก็เช่่น่กัน่	ปริญญาเป็น่

มาตำรฐาน่อัน่หน่่�ง	 เป็น่ตัำ�วใบหน่่�งที�ใช่�ผู่้าน่เข�าไป	 แต่ำจำากนั่�น่ก็เป็น่เร่�องของความร้�ที�

ตำ�องหาเพิ�มเติำมเองว่าตำ�องการมีความร้�อย่างไร	 พ้ดถ่ึงความร้�	อะไรค่อความร้�	ความร้� 

นี่�กว�างขวางมากยิ�งกว่ามหาสำมุทรหร่ออวกาศ์	 เพราะไม่วัน่ที�จำะร้�อะไรได�หมด	 แต่ำว่า

ความร้�ที�จำำาเป็น่แก่อาชี่พหร่อหน่ทางที�เราเล่ัอกนั่�น่มีอะไร

	 สำำาหรับเสำ�น่ทางทางการท้ตำ	 ความร้�อย่างแรกที�เป็น่เคร่�องม่อ	 (ซ่ึ่�งเคยพ้ดถ่ึง

แลั�ว)	ค่อ	ความ้ร้้ืทางด้านภาษา	ซ่ึ่�งเป็น่สิำ�งจำำาเปน็่	เพราะตำ�องมกีารส่ำ�อสำารติำดต่ำอกับคน่

อ่�น่	(Communicate)	จำะตำ�องใช่�ภาษาที�แม�จำะไม่เก่งกาจำมากมาย	แต่ำจำะตำ�องถ่ึายทอด

สิำ�งที�เราตำ�องการจำะถ่ึายทอดออกไปได�	โดยถ้ึกตำ�องแลัะตำรง	น่อกจำากนั่�น่ก็มีความร้�ใน่ 

ข�อเทจ็ำจำริง	ใน่เหตำกุารณ์	ใน่ข�อม้ลัต่ำางๆ	มีข�อม้ลัหลัายอยา่งซ่ึ่�งบางครั�งเราอาจำมองข�ามไป 

ต่ำางประเทศ์อาจำเห็น่ว่าเป็น่ความร้�เบ่�องตำ�น่	เช่่น่	ประเทศ์ไทยมีอัตำราเกิดเท่าไหร่	อัตำรา

เงิน่เฟ้ัอเท่าไหร่	มีครั�งหน่่�งพวกเราไปเจำรจำาใน่ต่ำางประเทศ์	ถ้ึกผู้้�น่ำาประเทศ์หน่่�งถึามว่า	

ประเทศ์ไทยใช่�กำาลัังไฟัฟ้ัาทั�งประเทศ์เท่าไหร่	ก็ตำอบกัน่ไม่ได�	คน่ที�ถึามนั่�น่เขาไปด้ใน่	

Almanac	ซ่ึ่�งเป็น่หนั่งส่ำอที�แสำดงข�อม้ลัต่ำางๆ	ของทุกประเทศ์	ใน่ประเทศ์มีอะไรบ�าง	

พอไปถึง่ใน่บางครั�งถึ�าไมร้่�ก็อาจำจำะอ่ดอัดบ�างเหม่อน่กัน่	เพราะฉัะนั่�น่	ถึ�าร้�มากเทา่ไหร่

ก็ดี	โดยเฉัพาะที�เกี�ยวกับประเทศ์ไทยเราเอง	แลัะประเทศ์ที�เราไปติำดต่ำอทำาธุรกิจำด�วย
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	 ความร้�ทางด�าน่กฎหมายก็จำำาเป็น่	อย่างน่�อยที�สุำด	ใน่ด�าน่กฎหมายที�เกี�ยวกับ

การท้ตำ	เกี�ยวกับสิำทธิแลัะหน่�าที�ของประเทศ์	ว่ารัฐหร่อประเทศ์ของเรานั่�น่มีสิำทธิอะไร

บ�าง	 มีหน่�าที�อะไรบ�าง	จำริงอย้่ตัำวกฎหมายระหว่างประเทศ์นั่�น่ไม่ใช่่สิำ�งที�จำะมาบงการ

ชี่วิตำ	การดำาเนิ่น่น่โยบายของประเทศ์	100	เปอร์เซ็ึ่น่ต์ำ	แต่ำเป็น่สิำ�งที�น่ำามาใช่�สำนั่บสำนุ่น่	

น่อกจำากนั่�น่ความคิดอ่าน่ใน่เชิ่งของนั่กกฎหมาย	 (ไม่จำำาเป็น่ตำ�องเรียน่กฎหมาย)	 การ

พินิ่จำพิเคราะห์ถึ�อยคำา	 การเพ่งเล็ังถ่ึงความรัดกุมของถึ�อยคำาที�แสำดงออก	 ข�อคิดที�

มองแง่มุมต่ำางๆ	 ทั�งใน่แง่สำนั่บสำนุ่น่แลัะใน่แง่โตำ�แย�ง	 จิำตำใจำแบบนี่�จำะมาช่่วยได�เช่่น่กัน่	

โดยไม่จำำาเป็น่ตำ�องเป็น่นั่กกฎหมาย	ไม่จำำาเป็น่ตำ�องเรียน่กฎหมาย	ถ่ึงจำะมีความคิดอ่าน่ 

อย่างนี่�	เป็น่ใครก็อาจำมีความคิดอ่าน่อย่างนี่�ได�	

	 ความร้�ทางด�าน่เศ์รษฐกิจำก็มีความสำำาคัญมากเช่่น่กัน่	 ความร้�ทางเศ์รษฐกิจำ

กับความร้�ทางเศ์รษฐศ์าสำตำร์บางทีจำะไม่ค่อยเหม่อน่กัน่เท่าไหร่	 ความร้�ใน่ทาง

เศ์รษฐศ์าสำตำร์	 หมายถ่ึงร้�กฎเกณฑ์์ต่ำางๆ	 ที�เป็น่ศ์าสำตำร์ใน่ส่ำวน่ที�เกี�ยวกับเศ์รษฐกิจำ	

ส่ำวน่ความร้�ทางเศ์รษฐกิจำ	 นั่กการท้ตำไม่ใช่่เป็น่นั่กเศ์รษฐศ์าสำตำร์โดยตำรง	 แต่ำก็ตำ�องร้�

ว่าเศ์รษฐกิจำอะไรบ�าง	 ที�มีความสำำาคัญต่ำอเศ์รษฐกิจำใน่ประเทศ์	สำถึาน่ะเศ์รษฐกิจำของ

ประเทศ์ของเราใน่ขณะนี่�เป็น่อย่างไร	 จุำดอ่อน่จุำดแข็งเป็น่อย่างไร	 อะไรบ�างที�จำะเป็น่

ประโยช่น์่ใน่ทางเศ์รษฐกิจำของประทศ์	ก็ตำ�องร้�	เหล่ัานี่�เป็น่ลัักษณะทั�วไป

	 จำากนี่�มาด้ถ่ึงลัักษณะเฉัพาะเร่�องที�ตำรงกับหน่�าที�ที�ได�กล่ัาวไปแลั�ว	เช่่น่	งาน่ด�าน่

การเป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์	(Representation)	งาน่ด�าน่ข่าวสำาร	(Information)	ว่า

ตำ�องการบุคคลัหร่อนั่กการท้ตำที�จำะเป็น่บุคคลัช่นิ่ดใด	

งานำเป็นำตัว่แทูนำของประเทูศ  
•

	 คุณสำมบัติำที�สำำาคัญที�ตำ�องการมากก็ค่อ	 ลัักษณะของการเป็น่บุคคลัที�มีเกียรติำ	

ไม่ได�หมายความถ่ึงตำำาแหน่่ง	 ไม่ได�หมายความถ่ึงหน่�าที�เท่านั่�น่	 แต่ำหมายถ่ึงคน่ที�วาง

ตำน่อย่างมีเกียรติำ	 (Dignity)	 ที�สำามารถึทำาให�คน่อ่�น่เกิดความนั่บถ่ึอ	 (Command	

Respect)	ได�	เพราะว่าคน่ที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่	ค่อ	ตัำวอย่าง	(Sample)	ของคน่

ที�คัดออกไป	ประเทศ์อ่�น่ไม่ได�มองเห็น่ว่า	บ�าน่เรามีทั�งคน่หล่ัอคน่ไม่หล่ัอ	 มีทั�งคน่ส้ำง 
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คน่เตีำ�ย	ฯลัฯ	แต่ำสิำ�งเหล่ัานั่�น่ไม่ใช่่เป็น่	Dignity	ทีเดียว	คน่ที�สำามารถึทำาตัำวให�เป็น่คน่ที�

มีเกียรติำ	ภ้มิฐาน่	ทำาให�คน่อ่�น่ยอมรับนั่บถ่ึอได�	เป็น่สิำ�งสำำาคัญ	เพราะจำะสำะท�อน่ให�เห็น่

ถ่ึงเกียรติำภ้มิแลัะศั์กดิ�ศ์รีของประเทศ์ด�วย	

	 หน่�าที�ใน่การเป็น่ตัำวแทน่ตำ�องการคุณสำมบัติำอีกอย่างหน่่�ง	 เพราะการเป็น่

ตัำวแทน่ไม่ได�หมายความว่าเป็น่ตัำวแทน่เฉัพาะการไปปรากฏิตัำวเท่านั่�น่	แต่ำเป็น่ตัำวแทน่

ที�อธิบายถ่ึงน่โยบาย	ท่าที	ประวัติำศ์าสำตำร์	วัฒน่ธรรมของประเทศ์	เพราะฉัะนั่�น่	บุคคลั

พวกนั่�น่ควรที�จำะมีความสำามารถึใน่การอธิบาย	 ใน่การถ่ึายทอดข�อเท็จำจำริงต่ำางๆ	

หร่อท่าทีต่ำางๆ	 (Articulate)	 ได�อย่างสำอดคลั�องแลัะถ้ึกตำ�อง	 หมายความว่าพ้ดจำาได�

คลั�องจำอง	ไม่ใช่่วาทะใน่ทางที�เป็น่นั่กโวหาร	แต่ำเป็น่ผู้้�ที�พ้ดจำาได�ชั่ดแจำ�ง	แลัะมีเหตุำผู้ลั

คลั�องจำอง	 การปรากฏิตัำวที�อย้่	 การแต่ำงตัำวที�เหมาะสำมตำามโอกาสำ	 กิริยามารยาทที�ดี	

เหล่ัานี่�ก็เป็น่คุณสำมบัติำที�จำำาเป็น่สำำาหรับการเป็น่ตัำวแทน่ของประเทศ์	

	 ท้ตำนี่�ถึ�าด้เผิู้น่ๆ	 จำะมองว่าเป็น่คน่พ้ดเก่ง	 เม่�อพ้ดเก่ง	 บ�าน่เราก็จำะน่่กไปถ่ึง

คน่พ้ดมาก	 ไม่มีอะไรที�จำะเสีำ�ยงเท่ากับการมีท้ตำพ้ดมาก	 ตำามหลัักแลั�วท้ตำจำะไม่พ้ดใน่

ที�สำาธารณะ	 น่อกจำากจำำาเป็น่แลัะร้�เห็น่ผู้ลัว่าจำะได�ประโยช่น์่จำริงๆ	 แลัะตำ�องใช่�ความ

ระมัดระวังอย่างมาก	 เพราะไปพ้ดใน่ฐาน่ะผู้้�ที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	 อย่างน่�อยที�สุำดก็

ไม่สำามารถึแยกได�ว่าพ้ดใน่น่ามของตัำวบุคคลัเองหร่อพ้ดใน่ฐาน่ะหน่�าที�ที�มีอย่้	 ผู้้�ที�ไป

เป็น่ท้ตำใน่ประเทศ์อ่�น่	ขณะที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำอย้่นั่�น่จำะไม่มีชี่วิตำส่ำวน่ตัำว	(Private	

life)	สิำ�งที�ประพฤติำแสำดงออกไป	ก็ค่อ	การแสำดงของตัำวแทน่ประเทศ์	ซ่ึ่�งจำะสำะท�อน่มา

ถ่ึงประเทศ์เสำมอ	นี่�ค่อ	คุณสำมบัติำของการทำาหน่�าที�เป็น่ตัำวแทน่	

ง�นดิ��นก�รเจรจ� 
	 เคยพ้ดมาแลั�ว	 สำรุปได�ว่า	 ใน่การเจำรจำาตำ�องเป็น่คน่อดทน่	 ตำ�องใจำเย็น่	 ตำ�อง

ยด่หยุน่่	ตำ�องมีความแน่บเน่ยีน่แลัะตำ�องรอบร้�	ตำ�องทำาการบ�าน่	ผู้้�เจำรจำาที�ไม่ทำาการบ�าน่	

ที�ไม่ร้�ข�อเท็จำจำริงเกี�ยวกับตำน่เอง	ประโยช่น์่ของตัำวเอง	ไม่ร้�ข�อเท็จำจำริงเกี�ยวกับปัญหาที�

เผู้ช่ญิหน่�าอย้จ่ำะเจำรจำาได�ดไีม่ได�	เหม่อน่คน่เจำรจำาทางธรุกิจำ	ตำ�องร้�ถ่ึงราคา	ภาวะตำลัาด	

ร้�ถ่ึงฐาน่ะการเงิน่ของผู้้�มาทำาการเจำรจำากับเรา	ร้�มากเท่าไรยิ�งดี	ผู้้�ที�จำะเป็น่นั่กเจำรจำาก็

เช่่น่เดียวกัน่



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 315

ง�นดิ��นข้่�วส�ร 
	 ก่อน่อ่�น่ควรได�ร้�เร่�องกระบวน่การของการข่าวสำารเสีำยก่อน่	ซ่ึ่�งมีอย้	่5	ขั�น่ตำอน่

ค่อ	(1)	ข่าวสำารอะไรที�เราตำ�องการ	(2)	จำะหาข่าวสำารมาจำากที�ไหน่	(Collect)	(3)	การ

วิเคราะหใ์ช่�ความเหน็่ของเราวเิคราะหว่์าเป็น่อยา่งไร	(4)	การประเมนิ่ว่าเร่�องนั่�น่ๆ	จำะ

ส่ำงผู้ลักระทบถ่ึงผู้ลัประโยช่น์่อะไรของเราบ�าง	แลัะ	(5)	มีข�อเสำน่อแน่ะอย่างไร

	 สำำาหรับการมองปัญหาว่าข่าวสำารช่นิ่ดใดนั่�น่	ก็ตำ�องเป็น่ข่าวสำารที�อาจำจำะกระทบ

โดยทางตำรงหร่อทางอ�อมต่ำอประโยช่น์่	 หร่อน่โยบายของประเทศ์ของเรา	 ส่ำวน่ที�ว่า

จำะไปเอาข่าวสำารที�ไหน่	 จำะตำ�องมีแหล่ังข่าวสำารที�กระจำายให�มากที�สุำดเท่าที�จำะมากได�	

เพราะฉัะนั่�น่	 ผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำจำะตำ�องมีความสัำมพัน่ธ์ที�ดีกับส่ำ�อมวลัช่น่	 จำะตำ�อง

มีความสัำมพัน่ธ์กับช่น่ทุกระดับ	เพ่�อให�ได�ข่าวสำาร	ให�ได�ความร้�ส่ำกของบุคคลัหร่อกลุ่ัม

คน่เหล่ัานั่�น่ให�ได�มากที�สุำดเท่าที�จำะมากได�แลั�วน่ำามาวิเคราะห์	น่ำามาประเมิน่	แลั�วทำา

ข�อเสำน่อแน่ะ	ข�อเสำน่อแน่ะนี่�ก็มีความสำำาคัญ	แต่ำไม่ได�หมายความว่า	ข�อเสำน่อแน่ะจำาก

ท้ตำจำำาเป็น่จำะตำ�องได�รับการปฏิิบัติำจำากส่ำวน่กลัาง	เพราะท้ตำไปอย้่ประจำำาที�ที�หน่่�ง	มอง

จำากจำุดนั่�น่เท่านั่�น่เอง	 สำ่วน่กลัางเป็น่ผู้้�วินิ่จำฉััย	 เป็น่ข�อเสำน่อแน่ะที�ส่ำวน่กลัางจำะน่ำาไป

พินิ่จำพิจำารณากับส่ำวน่อ่�น่ที�เข�ามา	หร่อกับสำถึาน่การณ์ทั�วไป	แลั�ววินิ่จำฉััยว่าควรจำะรับ

ฟัังแลัะควรจำะดำาเนิ่น่การอย่างไร

	 คุณสำมบัติำของผู้้�ที�จำะทำารายงาน่ข่าวสำารได�ดี	 ใน่เบ่�องตำ�นต้่องเป็นคนอย้ากร้้ื

อย้ากเห็น	 ถึ�าคน่ที�ไม่ค่อยอยากคบใคร	 ไม่อยากร้�ไม่อยากเห็น่จำะหาข่าวสำารไม่ค่อย

ได�	เพราะฉัะนั่�น่	ตำ�องเป็น่คน่อยากร้�อยากเห็น่เหม่อน่คน่ที�จำะเป็น่นั่กปราช่ญ์	คน่ที�เป็น่

นั่กศ่์กษาตำ�องเรียน่หนั่งส่ำอ	 ก็เพราะความอยากร้�อยากเห็น่ใน่ทางปัญญาหร่อใน่ทาง

วิช่าสำาขาที�สำน่ใจำ	 ถึ�าขาดความอยากร้�อยากเห็น่	 ก็ท่องไปตำามวิช่าที�อาจำารย์สำอน่มา

เท่านั่�น่	ตำ�องเพาะนิ่สัำยอยากร้�อยากเห็น่สิำ�งที�เกี�ยวข�องกับความร้�ความสำน่ใจำของเราให�

ได�	จำะทำาให�เป็น่คน่ช่่างสัำงเกตำ	เป็น่คน่ที�ช่อบคบค�าสำมาคมกับคน่อ่�น่	แลัะร้�จัำกวิเคราะห์		

การวเิคราะหห์มายความถึง่ว่า	อะไรมสีำาเหตำจุำากอะไร	อะไรประกอบอย้ก่บัอะไร	อะไร

เป็น่ผู้ลัอย่างนี่�	ถ่ึอว่าเป็น่การวิเคราะห์	เม่�อวิเคราะห์แลั�วก็ลังความเห็น่	

	 คุณสำมบัติำที�สำำาคัญอย่างหน่่�ง	 ก็ค่อ	ความ้ต่รืงไปต่รืงม้า	 มีนั่กการท้ตำไม่ใช่่แต่ำ

ประเทศ์ไทยเท่านั่�น่	ประเทศ์อ่�น่ๆ	 ก็มี	 ค่อ	 นั่กการท้ตำอยากจำะเอาใจำส่ำวน่กลัาง	หร่อ

รัฐบาลั	 ก็จำะรายงาน่แต่ำเร่�องที�ดีๆ	 เร่�องที�ไม่ดี	 กระทบถ่ึงผู้ลัประโยช่น์่ก็ไม่รายงาน่	
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เพราะกลััวจำะกระทบกระเท่อน่ใจำบ�าง	อยา่งนี่�ถ่ึอว่าเป็น่นั่กการท้ตำที�ไม่ดี	นั่กการท้ตำที�ดี

จำะไมท่ำาอยา่งนี่�	นั่กการท้ตำที�ดีจำะตำ�องรายงาน่แม�แต่ำสิำ�งที�ไม่ดี	แม�แต่ำสิำ�งที�แสำลังห้	แม�แต่ำ

สิำ�งที�บางจุำดอาจำจำะชี่�ไปได�วา่	เร่�องนี่�เป็น่เร่�องที�เสีำยหายก็ตำ�องชี่�ลังไปอยา่งตำรงไปตำรงมา

	 คุณสำมบัติำที�สำำาคัญอีกอย่างหน่่�ง	ค่อ	ความสำามารถึใน่การที�จำะถ่ึายทอดความ

คิดเป็น่ลัายลัักษณ์อักษร	หร่อเป็น่ข�อความที�สัำ�น่แลัะแจำ�งชั่ด	ความ้กรืะชับสัู้�นนี่�สำำาคัญ	 

การเขียน่หนั่งส่ำอยาวๆ	พ้ดยาวๆ	ไม่ยากเท่าไหร่	อาจำจำะเห็น่ว่า	อาจำารย์หร่อนั่กศ่์กษาที�

ค�น่คว�านั่�น่	เร่�องยาวๆ	นั่�น่ไม่เท่าไหร่	เอาอะไรมาใส่ำเข�าไปมากๆ	ก็จำะได�เล่ัมหน่าข่�น่มา	 

แต่ำถึ�าบอกให�สำรุปหร่อบรรยายถ่ึงเร่�องวิช่าอะไรก็ได�ที�เรียน่มาวิช่าหน่่�งเพียง	 5	 หน่�า

เท่านั่�น่	 จำะเห็น่ว่ายากกว่าทำาเร่�องยาวๆ	 หลัายๆ	หน่�า	 ใน่ทางการท้ตำก็เช่่น่กัน่	 เวลัา

จำำากัด	 เคร่�องม่อการส่ำ�อสำารวัน่หน่่�งๆ	 ใน่กระทรวงการต่ำางประเทศ์หร่อใน่ส่ำวน่กลัาง	 

(รัฐบาลั)	มีแต่ำกองกระดาษมากมาย	เพราะฉัะนั่�น่	การเสำน่อรายงาน่หร่อเสำน่อความคิด

เห็น่ที�กระจ่ำางแจำ�งกะทัดรัด	ตำรงประเด็น่	จำะเป็น่ศิ์ลัปะของชี่วิตำใน่ปัจำจุำบัน่นี่�	โดยเฉัพาะ 

งาน่ทางด�าน่การท้ตำ	เพราะมีเวลัาน่�อย	ไม่มีเวลัาพอที�จำะพ้ดยาวๆ	ใน่เร่�องต่ำางๆ

ง�นป้กป้้อำงผู้ล่ป้ระโยช้น์ตั่�งๆ 
	 หน่�าที�ต่ำอมา	ค่อ	หน่�าที�ทางด�าน่คุ�มครองผู้ลัประโยช่น์่	(Protection)	คณุสำมบัติำ

ใน่ด�าน่นี่�ก็ควรเป็น่คน่ที�มีคน่เข�าคบหาง่าย	 บางคน่ที�ได�รับการร�องเรียน่ก็เหม่อน่

ข�าราช่การตำามอำาเภอ	คน่ไปหา	ถึ�าไปดุใส่ำคน่ที�ไปติำดต่ำอ	ไปเข�าหาไปพบยาก	ท่าทาง

เป็น่เจำ�าขุน่ม้ลัน่าย	อย่างนี่�	ไม่ใช่่นั่กการท้ตำที�จำะทำางาน่ทางด�าน่	Protection	ได�ดี	

	 บุคคลัที�จำะทำางาน่ด�าน่นี่�ตำ�องเป็น่คน่ที�สำาธารณช่น่เข�าถ่ึงได�	ตำ�องคิดว่า	ตำน่เอง

เป็น่คน่ที�จำะตำ�องรับใช่�	(Serve)	ประเทศ์	รับใช่�คน่ของประเทศ์ของเรา	

	 แลัะที�สำำาคัญ	ก็ค่อ	ตำ�องแก�ปัญหาเฉัพาะหน่�าได�	ปัญหามีหลัายประเภทหลัาย 

ร้ปแบบ	 ปัญหาแปลักๆ	 เช่่น่	 ไปอย้่ใน่ต่ำางประเทศ์	 มีคน่เข�ามาบอกว่า	 “ผู้มเป็น่

จัำกรพรรดิ	 เม่�อช่าติำก่อน่นี่�ผู้มเกิดมาเป็น่จัำกรพรรดิ	 ขณะนี่�พวกนี่�รบกัน่ใหญ่แลั�ว”	

ข�าราช่การที�ไปด้งาน่ก็จำะตำ�องแก�ปัญหาเหล่ัานี่�	หร่อมีคน่เคยไปทำางาน่ที�แห่งหน่่�ง	แลั�วมี 

ผู้้�หญิงคน่หน่่�งหิ�วประเป๋ามา	แลั�วเข�าไปนั่�งใน่สำถึาน่ท้ตำ	บอกว่า	“ดิฉััน่ท�องไม่ทราบจำะทำา

อยา่งไร”	กเ็ป็น่หน่�าที�	เป็น่เร่�องการแก�ปญัหาเฉัพาะหน่�ามากทเีดียว	หร่อปัญหาคน่งาน่

ใน่ต่ำางประเทศ์	มีคน่งาน่อย้่กับน่ายจำ�างไม่ได�	ไม่มีที�ไป	เลัยขอเข�ามาน่อน่ใน่สำถึาน่ท้ตำ	 
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บางแห่งก็เรียบร�อยดี	 แต่ำบางแห่งก็ได�ใช่�ความสำามารถึมากทีเดียวให�อย้่	 3	 วัน่	 

ภายใน่	 3	 วัน่นี่�	 คน่นั่�น่สำามารถึตำ�มเหลั�ากิน่ได�	 การแก�ปัญหาเฉัพาะหน่�าจ่ำงอย้่ที� 

ศิ์ลัปะของแต่ำลัะคน่	แต่ำลัะเร่�องที�จำะแก�ปัญหากับคน่แต่ำลัะช่นิ่ด	แต่ำลัะสำถึาน่การณ์

	 นั่กการท้ตำตำ�องมีคุณสำมบัติำของนั่กบริหารด�วย	 โดยที�ท้ตำไม่ได�ทำาหน่�าที�แต่ำ

ทางการท้ตำเฉัยๆ	 แต่ำท้ตำทำาหน่�าที�ใน่ฐาน่ะเป็น่ผู้้�บริหารหน่่วยราช่การด�วย	 ค่อ	 เป็น่ 

ผู้้�บริหารสำถึาน่ท้ตำ	บริหารกระทรวง	หร่อกรม	กอง	อธิบดี	หร่อหัวหน่�ากอง	ฯลัฯ	เพราะ

ฉัะนั่�น่	ความสำามารถึทั�วๆ	ไปของนั่กบริหารทั�วไปเป็น่สิำ�งจำำาเป็น่	แลัะที�เพิ�มมากข่�น่ไป	

ก็ค่อ	ความสำามารถึใน่การประสำาน่งาน่	เพราะเหตุำว่างาน่ทางด�าน่การท้ตำนั่�น่	ได�ทราบ

แลั�วว่า	 ผู้้�ที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำนั่�น่มาจำากหลัายหน่่วยราช่การด�วยกัน่	 เพราะฉัะนั่�น่	

ความสำามารถึทางการประสำาน่งาน่นั่�น่	จ่ำงมีความสำำาคัญมากประการหน่่�ง

	 สิำ�งที�สำำาคัญอีกอยา่งหน่่�ง	ค่อ	ความสำามารถึใน่การปกครอง	ใน่การปฏิิบัติำหน่�าที�

ทางการท้ตำนั่�น่	 มีทั�งครอบครัว	 ล้ัก	 เมีย	คน่รับใช่�	 เพราะฉัะนั่�น่บางทีเร่�องขัดแย�งกัน่

ใน่ครอบครัว	 ระหว่างฝ่่ายใน่บ�าง	 ฝ่่ายน่อกบ�าง	 ก็ตำ�องแก�ปัญหาเหล่ัานั่�น่ได�	 ตำ�องมี

ความสำามารถึใน่การปกครองด�วยใน่ขณะเดียวกัน่	 ที�กล่ัาวมาเหล่ัานี่�	 เป็น่เร่�องของ 

นั่กการท้ตำแลัะชี่วิตำนั่กการท้ตำโดยย่อๆ	

ศิลปะการทููต 
•

	 ต่ำอไปจำะพิจำารณาถ่ึงเร่�องศิ์ลัปะ	 เป็น่เร่�องว่าจำะทำาอย่างไร	 เป็น่เร่�องยากไม่

สำามารถึจำะน่ิยามศั์พท์ได�ว่าทำาอย่างไรให�มีศิ์ลัปะ	 เหม่อน่ศิ์ลัปะใน่การวาดภาพ	 ไม่

สำามารถึจำะเขียน่ไปได�ว่าจำะวาดอย่างไรจ่ำงถ่ึอว่าเป็น่ภาพที�มีศิ์ลัปะ	คน่ที�เป็น่ศิ์ลัปิน่	หร่อ

คน่ที�ด้จำะร้�เองวา่	ภาพนี่�เป็น่ศิ์ลัปะหร่อไม	่อยา่งไรกต็ำาม	กมี็แน่วทางอย้บ่�างเหม่อน่กนั่

ก�รใช้�คนให�ถ้กกับเวล่�แล่ะสถ�นทีี� 
	 ศิ์ลัปะใน่การดำาเนิ่น่การทางด�าน่การท้ตำนั่�น่	ประการสำำาคัญที�สุำดจำากส่ำวน่กลัาง

นั่�น่	จำำาเปน็่ตำ�องใช่�คน่ให�ถ้ึกกับเวลัาแลัะสำถึาน่ที�	คน่บางคน่เหมาะกบังาน่บางอยา่ง	เช่่น่	

บางคน่เหมาะสำำาหรับทำางาน่ด�าน่	Office	บางคน่เหมาะสำำาหรับรับแขก	บางคน่เหมาะ

สำำาหรับทำางาน่ด�าน่คิดๆ	ตำร่กตำรอง	หร่อขีดๆ	เขียน่ๆ	งาน่ทางด�าน่การท้ตำมีหลัายแบบ	
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ซ่ึ่�งถึ�าใช่�บุคคลัเหล่ัานี่�ให�ตำรงกับหน่�าที�	 ตำรงกับสำถึาน่ที�ที�ตำ�องการบุคลิักเหล่ัานี่�ก็ทำาได�	

ไม่ใช่่ว่า	 คน่ๆ	 เดียวจำะเป็น่นั่กการท้ตำ	 หร่อทำางาน่ได�ดีใน่ทางด�าน่การท้ตำใน่ทุกวาระ	

เป็น่ไปไม่ได�	จำะมีความเหมาะสำมของแต่ำลัะคน่	

	 ใน่หน่่วยราช่การของไทยใน่บางครั�ง	ใน่หลัายหน่่วยราช่การ	ซ่ึ่�งถ่ึอว่าหน่่วยนั่�น่ 

มีความสำำาคัญกว่าหน่่วยนี่�	หน่่วยนี่�มีความสำำาคัญกว่าหน่่วยนั่�น่	บางหน่่วยข่�น่ได�สำองขั�น่

ทุกปีๆ	เพราะทำางาน่เด่น่	ค่อ	เป็น่งาน่ที�อย้ใ่น่ความสำน่ใจำเฉัพาะหน่�า	ความจำริงก็เหม่อน่

ร่างกายของคน่	คน่เรามีฟััน่	มีท�อง	ถึ�าหากไม่ปวดฟััน่ก็ไม่ร้�ว่า	เรามีฟััน่อย้ใ่น่ขณะนี่�	ถึ�า

หากไม่ปวดท�องก็ไม่ร้�ว่า	 เรามีลัำาไสำ�อย้่ข�างใน่	 ดังนั่�น่	 ทุกอย่างมีความจำำาเป็น่สำำาหรับ

ร่างกาย	เช่่น่เดียวกัน่ใน่การทำางาน่	ทุกหน่�าที�มีความจำำาเป็น่	เพราะฉัะนั่�น่	เทคนิ่คอีก

อย่างหน่่�ง	ก็ค่อ	“Put	the	right	man	at	the	right	time”	ค่อ	การใช่�คน่ให�ถ้ึกกับ

จัำงหวะเวลัาแลัะสำถึาน่ที�เป็น่เร่�องที�สำำาคัญ	

	 เทคนิ่คที�ใช่�กัน่อย้่นี่�	 ก็ไม่ได�ถ่ึอว่าเป็น่เทคนิ่คอะไรนั่ก	เพราะการไปพบปะคน่	

การเดิน่ทางไปใน่ที�ต่ำางๆ	 นั่กการท้ตำจำะไปอย้ใ่น่ที�ที�เดียว	 อย้่ใน่เม่องหลัวง	 ก็เหม่อน่ 

เป็น่อาจำารย	์ถึ�าหากนั่�งอย้ใ่น่ห�องไมย่อมเข�าห�องสำมดุ	ไม่ยอมฟัังน่กัศ่์กษา	ฯลัฯ	ก็คงจำะ

ไม่ร้�แลัะเป็น่ไปไมไ่ด�ที�จำะร้�กว�าง	เป็น่ท้ตำก็เช่่น่กัน่	ถึ�าอย้แ่ต่ำใน่เม่องหลัวง	นั่�งอย้แ่ต่ำใน่ห�อง	

อ่าน่หนั่งส่ำอพิมพ์แลั�วก็ประมวลัข่าว	รายงาน่เข�าไปเท่านั่�น่ไม่พอ	ท้ตำตำ�องมีการเคล่ั�อน่ตัำว 

(Mobility)	 ตำ�องไปไหน่มาไหน่ให�มากที�สุำดเท่าที�สำามารถึจำะทำาได�ใน่ประเทศ์ที�ตำน่ไป

ประจำำาอย้	่เพราะการพบปะคน่เป็น่โอกาสำที�จำะได�แลักเปลีั�ยน่ข่าวสำาร	การแลักเปลีั�ยน่ 

ข่าวสำารหมายถึ่ง	 เวลัาที�คน่อ่�น่จำะถึามข่าวเราบ�าง	 แลั�วเราไม่มีอะไรจำะบอกเขา	 เช่่น่

นี่�มีครั�งสำองครั�งก็คงได�	 แต่ำหลัายๆ	 ครั�งเป็น่ไปไม่ได�	 เพราะฉัะนั่�น่	 นั่กการท้ตำจำะตำ�อง

ร้�จัำกชั่�ง	ค่อ	ตำ�องด้ว่า	ข่าวที�ให�เขาไปนั่�น่เป็น่ข่าวที�ไม่มีค่ามากสำำาหรับเรา	แต่ำข่าวที�เรา

จำะได�มา	ควรจำะเป็น่ข่าวที�มีค่ามากสำำาหรับเรา	ตำ�องพยายามที�จำะแลักเปลีั�ยน่ข่าวสำาร

	 ใน่เร่�องรายลัะเอียดเล็ักๆ	น่�อยๆ	นี่�	บางคน่อาจำจำะเห็น่ว่าไม่สำำาคัญ	แต่ำสำำาหรับ

งาน่การท้ตำนี่�สำำาคัญมากทีเดียว	 จำะตำ�องสัำงเกตำแม�แต่ำตัำวบุคคลัว่าแสำดงอาการกิริยา

อย่างไร	 หร่อรายลัะเอียดข�อปลีักย่อยอะไรบ�าง	 เพราะว่าร่องรอยที�เราจำะเดาเจำตำน่า	

หร่อเดาความคิดอ่าน่ของอีกคน่หน่่�ง	 บางทีจำะไม่อย้่ใน่เร่�องหลัักการใหญ่ๆ	 ใน่เร่�อง

หลัักการใหญ่	เขามักจำะคิดรอบคอบแลัะมักจำะแสำดงออกมาอย่างถ้ึกตำ�อง	แต่ำจำะอย้่ใน่
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รายลัะเอียดว่ามีอะไรแฝ่งอย้ใ่น่นั่�น่	เพราะฉัะนั่�น่	การร้�จัำกที�จำะพินิ่จำใน่จุำดเล็ักๆ	ต่ำางๆ	 

จ่ำงมีความสำำาคัญต่ำอการดำาเนิ่น่การทางด�าน่การท้ตำ

ก�รเช้ื�อำฟัังคำ�สั�งข้อำงรัฐบ�ล่
	 ต่ำอมาก็ค่อ	 การเช่่�อฟัังคำาสัำ�งของรัฐบาลั	 เร่�องนี่�เป็น่เร่�องสำำาคัญมาก	 ท้ตำที�ทำา

หน่�าที�ทางการท้ตำ	ไม่ใช่่เป็น่ผู้้�วางน่โยบาย	เป็น่เพียงเคร่�องม่อเท่านั่�น่	เพราะฉัะนั่�น่	เร่�อง

สำำาคัญทุกเร่�อง	ท้ตำไมค่วรจำะวนิิ่จำฉััยด�วยตำน่เองทนั่ที	การสำ่�อสำารใน่ปจัำจุำบัน่นี่�	ดีพอที�จำะ

ย�อน่เร่�องกลัับมาขอคำาสัำ�งที�แน่่ชั่ด	น่อกจำากที�มีคำาสัำ�งเดิมอย้แ่ลั�วจำากส่ำวน่กลัางว่าเป็น่

อย่างไร	ถึ�าท้ตำไม่เห็น่ด�วย	ก็อาจำจำะชี่�แจำงซัึ่กซึ่�อมความเข�าใจำกัน่อีกที	แต่ำถึ�าหากคำาสัำ�ง

นั่�น่ย่น่ยัน่มา	 นั่กการท้ตำก็ตำ�องปฏิิบัติำตำามนั่�น่	 แม�ใน่บางครั�งจำะฝื่น่ความร้�ส่ำก	 อย่างไร

ก็ตำาม	 อย่าล่ัมว่า	 รัฐบาลัมีอำาน่าจำใน่การสัำ�งใน่ท้ตำหร่อผู้้�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	 อย่าว่า

แต่ำไปทำาอย่างอ่�น่	แม�แต่ำไปเซ็ึ่น่สัำญญายกอะไรให�เขา	เซ็ึ่น่สัำญญายอมแพ�	เราก็ตำ�องทำา	

ถึ�าไม่เห็น่ด�วยก็ลัาออกไป	

	 เคยมีท้ตำที�มีเกียรติำทำาเช่่น่นี่�	 ค่อ	 ร้�ว่าทำาแลั�วรัฐบาลัไม่ช่อบ	 เม่�อท่าน่ทำาแลั�ว 

ท่าน่ก็ลัาออกไป	ซ่ึ่�งตัำวอย่างก็ค่อ	ฯพณฯ	ดิเรก	ชั่ยน่าม	ใน่สำมัยที�ท่าน่เป็น่ท้ตำที�ประเทศ์

อังกฤษ	ท่าน่ได�ออกหนั่งส่ำอเดิน่ทางให�ท่าน่ปรีดี	พน่มยงค์	ใน่ขณะนั่�น่ซ่ึ่�งร้�แน่่ว่า	ส่ำวน่กลัาง 

หร่อรัฐบาลัใน่ขณะนั่�น่จำะตำ�องถ่ึอเป็น่ความผิู้ด	 เม่�อท่าน่ออกให�แลั�ว	 ท่าน่ก็ลัาออก	

เป็น่การรับผิู้ดช่อบใน่สิำ�งที�กระทำาไป

ก�รร้�จักรักษ�คว�มล่ับ
	 เร่�องต่ำอมา	ก็ค่อ	การร้�จัำกรักษาความลัับ	อะไรเป็น่ความลัับ	จำะตำ�องร้�ว่าอะไร

เป็น่ความลัับของบ�าน่เม่อง	ถึ�าเรามองใน่แง่แบบไทยๆ	เร่�องว่า	ใครจำะได�เล่ั�อน่ตำำาแหน่่ง

ถ่ึอว่าเป็น่ความลัับ	แต่ำบางเร่�องที�เห็น่ว่าน่่าจำะเป็น่ความลัับ	กลัับไม่เป็น่ความลัับ	หา

อ่าน่ได�จำากหนั่งส่ำอพิมพ์	ฯลัฯ	ความลัับนี่�หมายถ่ึงความลัับใน่ทางราช่การ	จำะตำ�องร้�จัำก

รักษาความลัับ	การตำดิต่ำอกับบุคคลัตำ�องระวงัมาก	โดยเฉัพาะอยา่งยิ�งผู้้�ที�ไปทำาหน่�าที�ใน่

ทางส่ำบสำวน่หร่อหาข่าว	บุคคลัที�ทำาหน่�าที�ทางการท้ตำมีหน่�าที�หาข่าวใน่ทางเปิด	ส่ำวน่

ใน่ร้ปแบบของการส่ำบราช่การลัับ	 เป็น่หน่�าที�ของบุคคลัอีกประเภทหน่่�ง	แต่ำถึ�าท้ตำลัง
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ไปสัำมผัู้สำหร่อไปเกี�ยวข�องใน่กิจำการช่นิ่ดนี่�	จำะทำาให�เสีำยทั�งช่่�อเสีำยง	แลัะโอกาสำใน่การ

ปฏิิบัติำหน่�าที�ที�จำะได�รับความเช่่�อถ่ึอไว�วางใจำต่ำอไปนั่�น่ยาก	เพราะฉัะนั่�น่	จ่ำงเป็น่สิำ�งที�ไม่

ควรกระทำา	ที�ควรหลีักเลีั�ยงอีกอย่างหน่่�ง	น่อกจำากการพ้ดมาก	การพ้ดใน่ที�สำาธารณะ	

การแถึลังวิพากษ์วิจำารณ์ต่ำางๆ

	 ข�อที�ควรจำะหลีักเลีั�ยงอีกข�อหน่่�ง	ก็ค่อ	การให�ความสำำาคัญต่ำอท�องที�ที�ตำน่ไปอย้่

มากเกิน่ไป	(Localitis)	คน่เวลัาไปอย้ที่�ไหน่น่าน่ๆ	ก็ร้�ส่ำกว่า	ที�นั่�น่เป็น่ศ้์น่ยจั์ำกรวาลั	คิด

ว่า	ความสำำาคัญของเม่องนั่�น่หร่อจุำดนั่�น่มีมากที�สุำด	ทำาให�เสีำยดุลัใน่การพิจำารณาน่โยบาย

แน่่น่อน่	เพราะฉัะนั่�น่	ท้ตำที�ไปประจำำาที�กรุงปารีสำ	ก็อาจำจำะเสำน่อมาว่า	ความสัำมพัน่ธ์กับ

ฝ่รั�งเศ์สำนั่�น่สำำาคัญมาก	ข�อเสำน่อของท้ตำทุกคน่ก็อาจำจำะเห็น่ว่าถ้ึกตำ�อง	แต่ำส่ำวน่กลัางตำ�อง

วินิ่จำฉััยตัำวท้ตำเองก็ควรจำะร้�ว่า	ตัำวเองอย้่ที�ไหน่	อาจำจำะมีความโน่�มเอียง	ถึ�าช่อบที�นั่�น่ก็

จำะเป็น่	Localitis	ค่อ	หมายความถ่ึงว่านิ่ยมเอน่เอียงไปทางท�องถิึ�น่นั่�น่	หร่อประเทศ์

นั่�น่มากเกิน่ไป	

	 เราควรจำะสำร�างสำรรค์มิตำรภาพ	 แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่อย่าล่ัมว่า	 เราเป็น่ผู้้�แทน่

ของประเทศ์ของเรา	จุำดศ้์น่ย์กลัางของการทำาหน่�าที�ทางการท้ตำ	ค่อ	การทำาหน่�าที�เป็น่

ตัำวแทน่ของประเทศ์ของเรา	 ตำ่อผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์ของเรา	 ใน่การเจำรจำาทาง 

การท้ตำ	 ใน่การติำดต่ำอทางการท้ตำ	 จำะตำ�องประเมิน่ให�ถ้ึกตำ�องว่า	 เราไปได�ไกลัแค่ไหน่	

แน่่น่อน่จำะตำ�องพยายามไปให�ไกลัที�สำดุ	(Maximize)	เท่าที�ประโยช่น่ข์องเราจำะอำาน่วย	

แต่ำทุกๆ	 จุำด	 ไม่ว่าเร่�องการตำิดต่ำอคน่	 ไม่ว่าเร่�องข�อเรียกร�อง	 ไม่ว่าเร่�องที�จำะเข�าไป 

บีบบังคับ	ฯลัฯ	จำะมีจุำดๆ	หน่่�ง	ซ่ึ่�งเม่�อเราเกิน่จุำดนั่�น่ไปแลั�ว	จำะเกิดผู้ลัเสีำยสำะท�อน่กลัับ	

(Backfire)	หร่อ	Counter-productive	จุำดนั่�น่อย้ที่�ตำรงไหน่จำะไม่มีกฎเกณฑ์์อะไรคอย

บอก	ความช่ำาน่าญแลัะประสำบการณ์เท่านั่�น่	 ที�จำะวัดได�ว่าเราไปได�แค่นั่�น่	 จ่ำงเรียกได�

ว่าเป็น่ศิ์ลัปะ	 แต่ำถึ�าหากโอกาสำยังมีอีกมาก	 เราไม่พยายามเดิน่ไปให�ถ่ึง	Maximize	

ค่อ	 ใกลั�จุำดที�ได�ประโยช่น์่ส้ำงที�สุำด	 เราก็จำะเสีำยประโยช่น์่	แต่ำถึ�าเลัยจำากจุำดพอดีนั่�น่ไป	 

เราก็อาจำจำะเสำียประโยช่น์่	 เพราะฉัะนั่�น่	 การอ่าน่	 ไม่ว่าเร่�องอะไร	 ว่าเราจำะไปได� 

แค่ไหน่นั่�น่	เป็น่เร่�องที�สำำาคัญมาก	

	 แลัะโดยที�การเจำรจำาทางการท้ตำนั่�น่	เป็น่กิจำกรรมที�ต่ำอเน่่�อง	หมายความว่าไม่มี

ทางสิำ�น่สุำด	 ไม่มีงาน่ที�จำบ	 เพราะฉัะนั่�น่	อย่าปิดประต้ำตำาย	การสำร�างต่ำกยังมีบัน่ไดหนี่

ไฟั	การสำร�างบ�าน่ยังมีหน่�าต่ำางสำำาหรับกระโดดลังไป	ถึ�าทำาล้ักกรงเหล็ักที�ปิดตำายไม่มี
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ทางออกก็จำะเกิดเร่�องได�	 เช่่น่	 ที�ลังหนั่งส่ำอพิมพ์กัน่นั่�น่	 เพราะไม่มีทางออก	 ไม่มีทาง

ดำาเนิ่น่น่โยบาย	การปฏิิบัติำทางการท้ตำจำะไม่ตัำดสำะพาน่หลััง	ค่อ	เปิดทางไว�สำำาหรับการ

ติำดต่ำอ	อย่าไปปิดประต้ำ	(Never	slam	the	door)	ปล่ัอยทิ�งช่่องทางหร่อโอกาสำที�จำะ

พ้ดจำากัน่ได�สัำกวัน่หน่่�งข�างหน่�า

	 ที�ได�มาบรรยายทั�งหมด	14	ครั�ง	เป็น่การป้พ่�น่ฐาน่ใน่เร่�องของการท้ตำกับการ

ต่ำางประเทศ์เท่านั่�น่	ซ่ึ่�งคงจำะไม่ได�รายลัะเอียดไปมากแต่ำก็ได�ให�กรอบใหญ่ๆ	ให�เป็น่พ่�น่

ฐาน่ของความคิดที�จำะค�น่คว�าต่ำอไป	 จำะถ่ึอเป็น่ตำำาราทีเดียวคงไม่ได�	 แต่ำคงเป็น่บทน่ำา

บางอย่าง	สำำาหรับผู้้�ที�สำน่ใจำวิช่าทางรัฐศ์าสำตำร์	หร่อทางการท้ตำเท่านั่�น่
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ภาคำผนำว่ก

ปรุะมว่ลัคำาถาม
จำากการุบรุรุยาย

•
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ข้่อ 1. ถาม้ ในแง่ข่องการืแก้ปัญหารืะหว่างปรืะเทศ เรืาน่าที�จะสู้นใจปัจจัย้ด้าน

ใดม้ากกว่ากัน การืทหารืควรืจะนำาการืท้ต่ หรืือการืท้ต่จะนำาการืทหารื และใช้ใน

สู้ถานการืณ์เช่นใด

 ต่อบ	 โดยหลัักแลั�ว	 ไม่ว่าประเทศ์ไหน่เขาจำะใช่�การท้ตำก่อน่	 โดยเฉัพาะอย่าง

ยิ�งประเทศ์ไทย	 เพราะการท้ตำเป็น่การดำาเนิ่น่น่โยบายที�ถ้ึก	 ที�ได�ผู้ลัดีกว่า	 เสีำ�ยงน่�อย	

เปรียบเทียบกับการใช่�กำาลัังซ่ึ่�งเป็น่การสิำ�น่เปล่ัองแลัะเสีำ�ยง	 แลัะไม่ใช่่เรามีกำาลัังฝ่่าย

เดียว	แลัะการคาดการณ์ของกำาลัังเป็น่เร่�องยากมาก	กำาลัังมีอย้่หลัายช่นิ่ด	กำาลัังช่นิ่ด

หน่่�งที�เรียกเป็น่ภาษาอังกฤษว่า	Actual	force	ค่อ	กำาลัังที�มีอย้่จำริงๆ	ที�นั่บตัำวตำน่ได�	

แต่ำยงัมี	Potential	force	ค่อ	ศั์กยภาพที�เป็น่กำาลัังที�สำามารถึระดมได�	น่อกจำากนั่�น่มัน่

มี	Will	ค่อเ	จำตำน่ารมณ์หร่อความมุ่งมัน่	Will	to	fight	Will	to	sacrifice	ค่อ	ความ

เด็ดเดี�ยวที�จำะต่ำอส้ำ�	ความเด็ดเดี�ยวที�จำะต่ำอตำ�าน่	แลัะความมุ่งมั�น่ใน่การที�จำะเสีำยสำลัะ	
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	 การใช่�กำาลัังเริ�มตำ�น่ง่าย	 แต่ำถึอน่ตัำวออกมายาก	 แลัะค่าของมัน่นั่�น่แพงมาก	

ถึ�าท่าน่ทราบว่า	กระสุำน่นั่ดหน่่�งราคาเท่าไร	จำรวดล้ักหน่่�งราคาเท่าไหร่	ท่าน่จำะตำกใจำ 

ทีเดียว	แลัะมีผู้้�ที�คิดคำาน่วณออกมาแลั�วว่า	งบประมาณที�ใช่�ใน่ทางการท้ตำ	1	ปี	ของ

แต่ำลัะประเทศ์นั่�น่	ถึ�าจำะรบกัน่หร่อใช่�กำาลัังกัน่เต็ำมที�แบบนั่�น่จำะใช่�เงิน่จำำาน่วน่นั่�น่เพียง

วัน่เดียวเท่านั่�น่	ก็เห็น่ได�ชั่ดว่า	โดยหลัักแลั�ว	การท้ตำเป็น่เคร่�องม่อที�ใช่�กัน่อย้่เสำมอ	

	 ใน่ขณะนี่�เองเราเห็น่ได�ว่า	 แม�แต่ำสำหภาพโซึ่เวียตำก็ได�เปลีั�ยน่มาใช่�เคร่�องม่อ

ทางการท้ตำมากข่�น่	 เป็น่ตำ�น่ว่า	การส่ำงคณะผู้้�แทน่ต่ำางๆ	มาเม่�อ	2-7	 วัน่นี่�ก็ส่ำงผู้้�แทน่

จำากสำภามาหร่อบุคคลัอ่�น่มา	ก็เป็น่ที�สัำงเกตำให�เห็น่สัำญญาณเบ่�องตำ�น่ใน่ขณะนี่�ว่า	รัฐบาลั

ใหม่ของสำหภาพโซึ่เวียตำ	อาจำจำะเห็น่ความสำำาคัญของการท้ตำมากกว่าการใช่�กำาลัังอย่าง

ที�มีความเช่่�อแต่ำก่อน่	

	 แต่ำแน่่น่อน่ที�ยังมีบางประเทศ์ที�เห็น่ว่า	 การใช่�กำาลัังเพ่�อบรรลุัเป้าหมายใน่

ทางการเม่องนั่�น่จำะได�ผู้ลัมากกว่า	 ค่อ	 เวียดน่าม	 ซ่ึ่�งกำาลัังปฏิิบัติำอย้่ใน่กัมพ้ช่าแลัะ

ช่ายแดน่ไทยด�าน่ตำะวัน่ออกใน่ขณะนี่�	 ซ่ึ่�งผู้้�บรรยายเห็น่ว่า	 ตำามที�กล่ัาวมานี่�	 พอจำะ

เป็น่การพิส้ำจำน์่ได�อัน่หน่่�งว่า	การใช่�กำาลัังกับการใช่�การท้ตำนั่�น่	อัน่ไหน่จำะเสีำยหายน่�อย

กว่ากัน่	แลัะอัน่ไหน่จำะได�ผู้ลัประโยช่น์่มากกว่ากัน่	ซ่ึ่�งสำรุปได�ว่า	การท้ตำตำ�น่ทุน่ตำำ�ากว่า

แลัะอัตำราเสีำ�ยงน่�อยกว่า	แลัะมักได�ผู้ลัดีแลัะถึาวรกว่า	การใช่�กำาลัังทุกช่นิ่ดเป็น่การเสีำ�ยง	

เม่�อเยอรมนี่แลัะญี�ปุ่น่น่ำาประเทศ์เข�าส่้ำสำงครามโลักครั�งที�	2	ก็คิดแลั�วแลัะคำาน่วณแลั�ว

ว่า	 กำาลัังของตัำวนั่�น่เหน่่อกว่า	 แต่ำว่าตำามที�ผู้้�บรรยายได�อธิบายแลั�วว่ากำาลัังนั่�น่	 มัน่มี

กำาลัังที�แท�จำริง	กำาลัังที�ระดมได�กำาลัังของพัน่ธมิตำร	แลัะเจำตำน่าความมุ่งมั�น่ของการต่ำอส้ำ�	

สิำ�งเหล่ัานี่�วัดเป็น่ตัำวเลัขออกมาบางทีลัำาบาก	แลัะผู้ลัสุำดท�ายก็เห็น่แลั�วว่าใครเป็น่ผู้้�แพ�

ใครเป็น่ผู้้�ช่น่ะ

ข้่อ 2. ถาม้ สู้หรัืฐฯ กับลิเบีย้ ท้ต่ไทย้ในสู้หปรืะชาชาติ่ได้ลงม้ติ่คัดค้านหรืือ 

ปรืะณาม้ปรืะเทศที�ใช้กำาลังรุืนแรืงก่อน อย้ากจะถาม้ว่า ปรืากฏิการืณ์แบบนี�เป็น

เกม้การืเมื้องรืะหว่างปรืะเทศหรืือเปล่า ถ้าเป็นเกม้มี้จุดมุ่้งหม้าย้อย่้างไรื

 ต่อบ	ใน่การดำาเนิ่น่น่โยบายของประเทศ์	เราใช่�หลัักผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์

ช่าติำของประเทศ์เรา	บังเอิญใน่เร่�องลิัเบียเราตำกอย้ใ่น่ฐาน่ะลัำาบาก	แลัะทำาไมตำ�องมาจีำ�
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กับประเทศ์ไทย	 อิน่โดนี่เซีึ่ยก็ประณาม	 มาเลัเซีึ่ยก็ประณาม	 ประเทศ์อ่�น่ค่อน่โลักก็

ประณาม	ทำาไมไม่จีำ�	ทำาไมตำ�องมาจีำ�ประเทศ์ไทย	ที�มาจีำ�ก็เพราะเหตุำว่า	เสีำยงที�จำะออก

เป็น่มติำประณามสำหรัฐฯ	ได�ตำ�องมี	9	เสีำยงใน่คณะมน่ตำรีความมั�น่คง	บังเอิญคน่อ่�น่ท่าที

แจำ�งชั่ดมาตัำ�งแต่ำตำ�น่	ทั�งฝ่่ายที�ประณามแลัะฝ่่ายที�ไม่ประณาม	เราเป็น่เสีำยงสำำาคัญ	แลัะ

เพราะเราเป็น่คน่ที�	9	สำหรัฐฯ	ไม่เคยบอกเรามาก่อน่เลัยว่า	เขาจำะไปทำาอะไรที�ลิัเบีย	

สำหรัฐฯ	บอกสำเปน่	บอกฝ่รั�งเศ์สำ	บอกอังกฤษ	บอกเยอรมนี่ก่อน่ที�จำะไปปฏิิบัติำการ	ซ่ึ่�ง 

ฝ่รั�งเศ์สำก็ไม่ให�	จำะให�ประเทศ์ไทยปฏิิบัติำคลั�ายๆ	เป็น่ล้ักวัดหร่ออย่างไร	พอสำมภารน่ำา

สำวดอะไรล้ักวัดก็ตำ�องสำวดตำาม	 ข่�น่เพลังไหน่ก็ตำ�องร�องตำาม	 เราไม่ได�เป็น่ปรปักษ์กับ

สำหรัฐฯ	ตำรงกัน่ข�ามเราเห็น่ว่าเป็น่มิตำร	 มิตำรทำาถ้ึกเราก็ว่าถ้ึก	 มิตำรทำาผิู้ดเราก็บอกว่า

นั่�น่ไม่ถ้ึก	แลัะเราตำ�องคำาน่่งถ่ึงประโยช่น์่ของเรา	เม่�อคุณถึามว่า	เราคำาน่วณเราคิดถ่ึง

อะไรใน่อัน่นี่�	ผู้มจำะลัำาดับออกมาเป็น่ข�อๆ

	 ข�อแรก	สำหรัฐฯ	เข�าตีำลิัเบียใน่ครั�งนี่�	โดยอ�างเหตุำการก่อการร�าย	(Terrorism)	ว่า	

เพ่�อป้องกัน่ชี่วิตำของผู้้�บริสุำทธิ�ของบุคคลัไม่ให�ถ้ึกประทุษร�าย	 โดยกิจำกรรมใน่ทางการ

ของการต่ำอส้ำ�การป้องกัน่	Terrorism	นั่�น่ถ้ึกตำ�อง	แลัะเราก็ประณาม	Terrorism	ขณะนี่� 

เรามีคน่ไทยซ่ึ่�งทำางาน่ใน่ลัเิบียประมาณ	35,000-40,000	คน่	การออกเสีำยงของเราตำ�อง

คำาน่่งถ่ึงชี่วิตำของบุคคลัเหล่ัานั่�น่	จำะตำ�องคำาน่่งว่า	บุคคลัเหล่ัานั่�น่ยังมีครอบครัวซ่ึ่�งเขา

เลีั�ยงอย้ที่�นี่�	ทั�วทั�งใน่ตำะวนั่ออกกลัางนั่�น่	เรามีคน่ไปทำางาน่	400,000	คน่	ถึ�าเราสำมมตำิ

เฉัลีั�ยว่า	แต่ำลัะคน่มีครอบครัวซ่ึ่�งจำะตำ�องเลีั�ยงด้อย้่	4	คน่	เป็น่พ่อแม่ล้ัก	ภรรยา	1	คน่ 

เอา	 4	 ค้ณ	 4	 แสำน่	 จำำาน่วน่จำะเป็น่ลั�าน่คร่�ง	 บุคคลัที�จำะได�รับการกระทบกระเท่อน่

จำากการตัำดสิำน่ใจำของประเทศ์ไทยครั�งนี่�จำำาน่วน่กี�คน่	คน่ที�เขาไปทำางาน่ที�นั่�น่เป็น่คน่ดี	 

เป็น่คน่ที�เล่ัอกไปขายแรงงาน่	ไปน่อน่ใน่ทะเลัทราย	ไปน่อน่ท่ามกลัางความร�อน่เพ่�อ

ส่ำงเงิน่มาให�ล้ักให�ภรรยา	 ให�บ�าน่ให�เม่องที�นี่�	 เราไม่คำาน่่งถ่ึงเขาหร่อว่าเป็น่อย่างไร	 

อัน่นี่�เป็น่ประการหน่่�งที�สำำาคัญ	 คน่ของคน่อ่�น่เขาเป็น่ห่วงได�	 เขาเป็น่ห่วงชี่วิตำคน่ของ

เขา	ทำาไมรัฐบาลัไทยหร่อคน่ไทยไม่คำาน่่งถ่ึงชี่วติำของคน่ไทย	อัน่นี่�เป็น่หัวใจำสำำาคัญของ

เร่�องที�คิด	

	 ประการต่ำอไป	 ก็อย่างที�ผู้มเรียน่แลั�วว่า	 มาเลัเซีึ่ยก็ประณาม	 อิน่โดนี่เซีึ่ยก็

ประณาม	เราอย้ใ่น่ประเทศ์กลุ่ัมอาเซีึ่ยน่	ซ่ึ่�งถึ�าหากเราไม่ออกเสีำยงไปใน่ทำาน่องเดยีวกัน่	
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ก็ด้เราเป็น่คน่ที�เรียกว่าตำามเจำ�าวัดอย้่เร่�อย	 คอยถ่ึอปิ�น่โตำตำามหร่ออย่างไร	 แลัะอีก

อย่างหน่่�งเราร้�ดีว่า	 เร่�องนี่�สำหรัฐฯ	จำะไม่เสีำยอะไรเท่าไหร่	เพราะถ่ึงอย่างไรสำหรัฐฯ	ก็

มีอำาน่าจำวีโตำ�	(Veto)	ข�อมติำอัน่นี่�ตำ�องตำกไปวัน่ยังคำ�า	การที�สำหรัฐฯ	ให�ความช่่วยเหล่ัอ

ก็มีสิำ�งตำอบแทน่อย่างหน่่�ง	ไม่ใช่่ว่าให�ความช่่วยเหล่ัอแลั�ว	คุณจำะตำ�องปฏิิบัติำตำามฉััน่ใน่

เร่�องนั่�น่เร่�องนี่�ตำลัอดเวลัา	ผู้้�บรรยายว่าเหตุำผู้ลัเหล่ัานี่�ก็คงจำะเพียงพอ	ซ่ึ่�งความจำริงยงัมี

เหตุำผู้ลัอ่�น่อีกบ�าง	ค่อ	สำหรัฐฯ	เข�าใจำว่า	เราตำอบโตำ�ที�เขาออกฟัาร์มแอกต์ำมา	มาตำรการนี่�

ไม่ค่อยเกี�ยวกัน่โดยตำรงทีเดียว	แต่ำผู้มก็บอกว่า	ผู้มไม่ได�ปฏิิเสำธว่ามีการเกี�ยวข�อง	ความ

สำะเท่อน่ที�ประเทศ์ไทยได�รับใน่เร่�องนั่�น่กับความสำะเท่อน่ที�จำะตำ�องได�รับ	น่อกจำากนั่�น่

พ้ดกัน่จำริงๆ	แลั�ว	เราเองจำะคุ�มครองคน่แลัะผู้ลัประโยช่น์่ของสำหรัฐฯ	ใน่ประเทศ์ไทย

จำากการก่อการร�ายได�ดีกว่า	 โดยการออกเสีำยงอย่างนี่�	 ถึ�าเราออกเสีำยงอย่างอ่�น่แลั�ว	

ประเทศ์ไทยก็จำะมีปัญหาเหม่อน่กัน่	 คิดกัน่เองก็แลั�วกัน่ว่า	 เราออกเสีำยงผิู้ดหร่อถ้ึก	

การตัำดสิำน่ใจำทุกครั�งตำ�องมีตำ�น่ทุน่	ค่อ	มีส่ำวน่ที�เราตำ�องจ่ำายแลัะส่ำวน่ที�เราได�	แต่ำเม่�อคิด

รวมๆ	แลั�ว	สิำ�งไหน่มีคุณค่ามากกว่าโทษ	เราก็เอาอัน่นั่�น่	แลัะที�เราได�นั่�น่ไม่ใช่่สำำาหรับ

ใครอ่�น่	เราได�สำำาหรับสิำ�งที�เราเห็น่ว่าเป็น่ประโยช่น์่ของช่าติำ

ข้่อ 3. ถาม้ 1. ท่านจะเปลี�ย้นนโย้บาย้ต่่างปรืะเทศข่องไทย้ต่่อลาวหรืือไม่้

 2. ถ้าไม่้แก้ไข่แล้ว จะแก้ไข่ปัญหาความ้ยั้ดแย้้งกับลาวอย่้างไรื

 ต่อบ		1.	ผู้มเองไมใ่ช่่คน่เปลีั�ยน่น่โยบายหร่อคน่กำาหน่ดทเีดียว	สำำาหรับใน่เร่�อง 

เกี�ยวกับลัาวนั่�น่	 ใคร่จำะกล่ัาวว่า	 ใน่บรรดาประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่ด�วยกัน่เอง	 เราเอง

ปรารถึน่าอย่างที�สุำดที�จำะมีความสัำมพัน่ธ์ที�ดีกับลัาว	 แลัะกับประเทศ์เพ่�อน่บ�าน่ทุก

ประเทศ์ด�วยซึ่ำ�าไป	 ธรรมดาถึ�ามีเพ่�อน่บ�าน่ไม่ค่อยดีก็เด่อดร�อน่เต็ำมที�แลั�ว	 แต่ำถึ�าเป็น่

บ�าน่	เราย�ายบ�าน่ได�	บางทีถ่ึงขายบ�าน่หร่อย�ายบ�าน่ไปซ่ึ่�อบ�าน่ใหม่	แต่ำประเทศ์เราย�าย

ไม่ได�	เราขายไม่ได�	เราก็ตำ�องอย้กั่น่อยา่งนี่�แหลัะ	โดยเจำตำน่าจำริงๆ	แลั�วเราตำ�องการมาก

ที�จำะมีความสัำมพัน่ธ์ที�ดี	 แต่ำทีนี่�ความสัำมพัน่ธ์ที�ดีมัน่ตำ�องสำองข�าง	 มัน่เป็น่ถึน่น่ซ่ึ่�งแบบ 

เดิน่จำราจำรสำองทางสำวน่กัน่ไม่ใช่่วัน่-เวย	์เราย่�น่ม่อออกไป	ถึ�าเขาจัำบม่อด�วยมัน่ก็น่่ายนิ่ดี	

ถึ�าเราย่�น่ม่อออกไป	 เขาถุึยน่ำ�าลัายรดก็ดีหร่อเขางับเอาก็ดี	 อย่างนี่�ก็ลัำาบาก	 แต่ำทั�งนี่� 

ทั�งนั่�น่เราก็ไม่ได�สิำ�น่ความพยายาม	โดยความมุ่งหมายจำริงๆ	แลั�ว	เราปรารถึน่าอย่างยิ�ง 
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ที�จำะมีความสำัมพัน่ธ์ที�ดีกับลัาว	 ขอแตำ่ให�เขาเป็น่ตัำวของเขาเอง	 ขอให�เขาคำาน่่งถ่ึง 

ช่าติำบ�าน่เม่องของเขา	แลั�วเขาก็คงจำะเห็น่พ�องกับเราสัำกวัน่หน่่�ง

	 2.	 ถึ�าไม่เปลีั�ยน่แปลังแลั�ว	 จำะแก�ไขปัญหาความขัดแย�งลัาวอย่างไร	 อัน่นี่�ถึ�า

จำะตำอบกัน่จำริงๆ	ตำ�องบอกมาว่า	ปัญหาความขัดแย�งค่ออะไร	ปัญหาอะไร	ยกมาเป็น่

ปัญหาๆ	จำะได�แจำ�งกัน่ไปว่าแก�ปัญหานั่�น่อย่างไร	คำาถึามนี่�กว�างไป	เพราะบางเร่�องเขา

ว่ามีปัญหากัน่	 แต่ำเราเห็น่ว่าไม่มีปัญหา	 ถึ�าท่าน่เห็น่ว่ามีปัญหาอะไร	 ผู้มก็ยิน่ดีที�จำะ

ตำอบว่าตัำวปัญหาที�แน่่	น่อกจำากนั่�น่	เราจำะแก�ไขปัญหานั่�น่อย่างไร	หลัักใน่การดำาเนิ่น่

น่โยบายต่ำางประเทศ์	ไม่ใช่่แต่ำว่า	เรามีแต่ำให�	 เพ่�อน่สำร�างปัญหาแลั�วเราเป็น่ผู้้�แก�	 เป็น่

อย่างนั่�น่อย้่เร่�อย	หมายความว่า	ใครสำร�างปัญหาประเทศ์ไทยก็ตำ�องแก�เร่�อยไป	ปัญหา

เวียดน่ามบุกย่ดกัมพ้ช่า	ไทยตำ�องแก�ปัญหา	ลัาวส่ำงคน่เข�ามาตีำผู้้�อพยพใน่ดิน่แดน่ของ

เรา	ล่ัวงลัำ�าดิน่แดน่	ไทยตำ�องแก�	ค่อ	ผู้มเข�าใจำเจำตำน่าของผู้้�ถึามว่า	เราจำะแก�ไขปัญหานี่�

อย่างไร	แต่ำว่าพ้ดถ่ึงการแก�ปัญหา	 เราจำะตำ�องร้�ถ่ึงตัำวปัญหาจำริงๆ	 ที�เฉัพาะเจำาะจำงลัง

ไปอย่างไรถ่ึงจำะตำอบได�

ข้่อ 4. ถาม้ ปัจจุบันเป็นที�ทรืาบกันว่า เรืามี้ปัญหากับปรืะเทศเวีย้ดนาม้ก็ดี ม้าเลเซีย้

ก็ดี ในเรืื�องเข่ต่เศรืษฐกิจจำาเพาะ 200 ไม้ล์ทะเล เกี�ย้วกับข้่อต่กลงในด้านนี� เรืามี้

ปัญหาที�เรืือปรืะม้งข่องไทย้เรืาเข้่าไปจับปลาในน่านนำ�าเข่า และเข่าได้นำาเรืือรืบม้า

บังคับและจับเรืือปรืะม้งไทย้ไป ทางการืเมื้องการืท้ต่ข่องไทย้ เรืาได้สู่้งท้ต่ไปเจรืจา

เพื�อติ่ดต่าม้ไถ่ตั่วกลับม้า ย้อม้ชดใช้ค่าเสีู้ย้หาย้ก็ดี ลักษณะเช่นนี�จะไม่้เท่ากับแสู้ดง

ว่า เรืาย้อม้รัืบเข่ต่เศรืษฐกิจจำาเพาะที�เข่าอ้างถ่งแล้วดอกหรืือ

 ต่อบ	เร่�องหลัักการของเขตำเศ์รษฐกิจำจำำาเพาะ	ใน่เม่�อเราประกาศ์เขตำเศ์รษฐกิจำ

จำำาเพาะ	ก็หมายความถ่ึงเรายอมรับว่า	คน่อ่�น่ก็มีสิำทธิอยา่งเราเหม่อน่กัน่	ส่ำวน่ว่าเขตำนั่�น่

มัน่แบ่งกัน่ตำรงไหน่	มัน่จำรดกัน่อย่างไรเป็น่ปัญหาอย้่	ยังไม่แจำ�งชั่ด	เพราะยังไม่เจำรจำา

ตำกลังกัน่	ตำามหลัักกฎหมายระหว่างประเทศ์นั่�น่ตำ�องตำกลังกัน่	ถึ�ายังตำกลังกัน่ไม่ได�ก็มี

วิธีการอย่างหน่่�ง	 ทีนี่�เขาก็ยังอย้่ใน่ภาวะที�ทำาการส้ำ�รบกัน่อย้่ก็ไม่ร้�จำะไปเจำรจำาอย่างไร	

ปัญหาที�ถึามมาว่าเป็น่การยอมรับหร่อไม่	 การที�เราประกาศ์ใช่�สิำทธิของเราอย่างหน่่�ง

อย่างใดใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์ก็ดี	 ใน่ทางกฎหมายระหว่างประเทศ์ก็ดี	 ก็
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ถ่ึอว่าเราเองรับร้�สิำทธิคน่อ่�น่เช่่น่นั่�น่ด�วยเหม่อน่กัน่	ไม่ใช่่ว่า	เราประกาศ์	200	ไมล์ั	แลั�ว

คน่อ่�น่ไม่ได�	 การที�จำะให�คน่อ่�น่ยอมรับสิำทธิของเรา	 เราก็ตำ�องยอมรับสิำทธิของผู้้�อ่�น่ใน่

ทำาน่องเดียวกัน่ด�วย

ข้่อ 5. ถาม้ ที�กล่าวว่า สู้หรัืฐฯ แพ้สู้งครืาม้เวีย้ดนาม้ เป็นเพรืาะเกิดม้าจากปัญหา

ภาย้ในปรืะเทศข่องสู้หรัืฐฯ เองนั�นเป็นอย่้างไรื คนสู่้วนใหญ่มั้กคิดว่า สู้หรัืฐฯ แพ้

พลังอำานาจทางทหารืข่องเวีย้ดนาม้

 ต่อบ	 อัน่นี่�อาจำกล่ัาวได�อย่างที�ถึามมาเหม่อน่กัน่	 แต่ำถึ�าเราด้ความเป็น่ไปใน่

ขณะนั่�น่จำริงๆ	 ก็ค่อ	 ก่อน่ที�สำหรัฐฯ	 จำะตัำดสิำน่ใจำถึอน่ออกจำากเวียดน่ามใน่ขณะนั่�น่	

เร่�องทางด�าน่กรุงวอชิ่งตัำน่หร่อสำหรัฐฯ	 เองได�เกิดความวุ่น่วาย	 ตัำ�งปัญหาถึามตำัวเอง	 

“สิำ�งที�ตำน่ทำาอย้นั่่�น่ถ้ึกหร่อผิู้ด”	ที�ผู้มกล่ัาวว่า	สำหรัฐฯ	แพ�ที�วอชิ่งตัำน่	เพราะโดยปกติำการ

ดำาเนิ่น่น่โยบายของประเทศ์จำะมเีอกภาพใน่การตำดัสิำน่ใจำเข�าส่้ำสำงครามหร่อใน่การสำ้�รบ	

แต่ำบังเอิญเกิดความไม่เป็น่เอกภาพของคน่อเมริกัน่เองว่า	ที�ไปส้ำ�รบที�นั่�น่เป็น่ประโยช่น์่

ของอเมริกัน่หร่อเปล่ัา	มีความแตำกแยกจำน่ถ่ึงกับว่า	ประธาน่าธิบดีคน่หน่่�งถ้ึกถึอดออก

ไป	สัำงคมของเขาก็เก่อบจำะแตำกออกมาเหม่อน่กัน่ใน่ขณะนั่�น่	อัน่นี่�ใน่ความหมายที�ผู้ม

บอกว่า	มัน่เริ�มที�นั่�น่	มัน่เริ�มจำากจุำดพลัังที�จำะส้ำ�	ถ้ึกกัดกร่อน่ลังไปจำน่ไม่มีกำาลัังที�จำะส้ำ�	

	 ถึ�าพ้ดถ่ึงกำาลัังทหาร	จำำาน่วน่พลัเม่องก็ดี	อาวุธก็ดี	หร่ออะไรก็ดี	ถึ�าเทียบกัน่

แลั�วก็เรียกว่าไกลักัน่จำน่ไมร้่�จำะไกลัอยา่งไร	ถึ�าคิดแต่ำเพียงว่ามีระเบิดนิ่วเคลีัยร์	แลัะจำะ

เอาช่น่ะโดยไม่คำาน่่งถ่ึงสิำ�งใดๆ	ทั�งสิำ�น่	มัน่ก็ไม่ยากอะไร	แต่ำทีนี่�มัน่มีสิำ�งที�ตำ�องคิดอีกมาก	

มีสิำ�งที�ตำ�องเกี�ยวข�องอย้ม่าก	โดยเฉัพาะใน่เม่�อเสีำยงของประช่าช่น่ของเขาที�เห็น่ด�วยแลัะ

ไม่เห็น่ด�วย	ได�แบ่งออกไปเก่อบจำะคร่�งต่ำอคร่�งแลั�วใน่ขณะนั่�น่	ผู้มจ่ำงกล่ัาวขณะนั่�น่เป็น่

เชิ่งเปรียบเทียบมากกว่าที�ว่าจำะชี่�ลังไปว่าแพ�เพราะอะไรแน่่	 แต่ำปรากฏิการณ์ที�ออก

มาเห็น่ได�จำากการที�สำหรัฐฯ	 ตำ�องถึอน่ทหารออกไป	 แต่ำถึ�ามองใน่แง่การเม่องระหว่าง 

ประเทศ์จำริงๆ	แลั�ว	ความพ่ายแพ�ครั�งนี่�เริ�มตำ�น่มาจำากการขาดความเช่่�อมั�น่ใน่สิำ�งที�ตำน่

กระทำาว่า	 สิำ�งที�ตำน่กระทำานั่�น่ถ้ึกตำ�องหร่อไม่	 มากกว่าเป็น่เร่�องของการขาดเคร่�องม่อ

หร่อขาดวิถีึทางที�จำะดำาเนิ่น่การให�บรรลุัผู้ลั
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ข้่อ 6. ถาม้ ปัญหา 3 หม่้้บ้านไทย้-ลาว จะมี้การืเจรืจาครัื�งต่่อไปอีกหรืือไม่้  

ทรืาบว่า ลาวเอาเรืื�องเข้่าคณะม้นต่รีืความ้มั้�นคงข่องสู้หปรืะชาชาติ่แล้ว ไทย้จะ

ทำาอย่้างไรืในกรืณีปัญหานี�

 ต่อบ	 ความจำริงเร่�องเข�าไปแลั�วตัำ�งแต่ำเกิดเหตุำใหม่ๆ	 ซ่ึ่�งตำอน่นั่�น่ผู้มก็อย้่ที�

นิ่วยอร์ก	ซ่ึ่�งเราก็ได�ตำอบไป	เร่�องก็ได�ผู่้าน่คณะมน่ตำรีฯ	ไปโดยไม่มีการลังมติำ	โดยไม่มี

อะไรเลัยใน่ขณะนั่�น่	ผู้ลัใน่การดำาเนิ่น่การทางด�าน่สำหประช่าช่าติำผู่้าน่มาเก่อบ	2	ปีแลั�ว

	 ทีนี่�ปัญหาเร่�องหม่้บ�าน่นั่�น่	ความจำริงลัาวเองก็บอกว่า	เขตำแดน่อย้่ที�สัำน่ปัน่น่ำ�า	

เราเองก็บอกว่าอย้่ที�สัำน่ปัน่น่ำ�า	 สำน่ธิสัำญญาก็บอกว่าอย้่ที�สัำน่ปัน่น่ำ�า	 ปัญหาเป็น่ปัญหา

ข�อเท็จำจำริง	 ไม่ใช่่เป็น่ปัญหาการเม่อง	 ไม่ใช่่เป็น่ปัญหาข�อกฎหมายอะไร	 เป็น่ปัญหา 

ข�อเท็จำจำริงว่า	 สัำน่ปัน่น่ำ�านั่�น่อย้่ตำรงไหน่	 เราก็แถึลังอย่างแจำ�งชั่ดว่าเอาคน่กลัางมาด้สิำ	

อยา่ว่ากัน่แต่ำปาก	เชิ่ญสำหประช่าช่าติำมาด้ว่า	สัำน่ปัน่น่ำ�าอย้ต่ำรงไหน่	เราก็ยอมถึอน่ทหาร

ออกมาอย้ที่�ตัำ�งใหม่	ตำรงที�เรากำาลัังขัดแย�งกัน่	เราก็ถึอน่กำาลัังออก	มาตัำ�งกัน่ใหม่ใน่ส่ำวน่ที� 

มัน่ชั่ดๆ	เราเสำน่ออย่างนี่�	ลัาวก็ไม่เอา	เราเสำน่อให�เอาช่าติำที�สำามมาพิส้ำจำน์่	ลัาวก็ไม่เอา	

เราบอกให�เอาคน่กลัางผู้้�เชี่�ยวช่าญพเิศ์ษมาด้	กไ็ม่เอา	แลั�วจำะให�ประเทศ์ไทยทำาอยา่งไร	

	 เจำตำน่าจ่ำงมองเห็น่ได�ชั่ดว่า	 เขาตำ�องการรักษาปัญหานี่�ไว�ให�เป็น่ปัญหา	 เม่�อ

สำองสำามวัน่นี่�มีการเฉัลิัมฉัลัองกัน่ที�เวียงจัำน่ท์เกี�ยวกับเร่�อง	3	หม่้บ�าน่ว่าครบรอบการ

มีปัญหาเร่�อง	3	หม่้บ�าน่	แลั�วก็วิพากษ์วิจำารณ์ตำำาหนิ่เรามากมาย	ทั�งๆ	ที�ตำอน่นี่�ก็ไม่มี

อะไร	แต่ำพฤติำกรรมของลัาวนั่�น่ตำรงกัน่ข�ามจำากข่าวแลัะภาพใน่หนั่งส่ำอพิมพ์	ท่าน่อาจำ

จำะเห็น่ภาพของเด็กที�ถ้ึกฆ่่า	ผู้้�หญิงน่อน่เสีำยชี่วิตำอย้่	จำากกระทำาของฝ่่ายลัาว	ซ่ึ่�งเขาก็

ปฏิิเสำธว่า	เขาไม่ได�ทำาอย่างนี่�	

	 เร่�องทำาน่องนี่�เป็น่เร่�องที�เราตำ�องหาทางแก�ไขแลัะป้องกัน่ต่ำอไป	 แต่ำอย่างที�ผู้ม

เรียน่แลั�ว	 การแก�ไขไม่ได�อย้่ที�ฝ่่ายเดียว	ฝ่รั�งใน่สำมัยก่อน่นี่�เขายังนิ่ยมเตำ�น่แทงโก�	 เขา

มีคำากล่ัาวว่าตำ�องมีสำองคน่ถ่ึงจำะเตำ�น่แทงโก�ได�	(It	requires	two	to	tango)	ซ่ึ่�งอัน่นี่�

เราก็พยายามแลั�ว	เราเองไม่มีเจำตำน่าที�จำะไปเอาอะไรของใครที�ไม่ใช่่ของเรา	เอาล่ัะ	ถึ�า

เป็น่เร่�องที�เป็น่ปัญหาทำาไมไม่ยอมให�มีการวินิ่จำฉััยโดยคน่กลัาง	ใน่เม่�อเห็น่แลั�วว่าเป็น่

ปัญหาข�อเท็จำจำริง	แต่ำเขาทำาให�เป็น่เร่�องการเม่อง	อัน่นี่�เลัยน่ำาไปส่้ำคำาถึามต่ำอตัำวเราเอง

ว่า	เขาทำาเพ่�ออะไร	มีจุำดมุ่งหมายอะไร	คำาถึามเกี�ยวกับ	3	หม่้บ�าน่ก็คงกระจ่ำาง
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ข้่อ 7. ถาม้ ในกรืณีศาลข่องปรืะเทศหน่�งใช้อำานาจอธิิ์ปไต่ย้ ตั่ดสิู้นคดีคนต่่างชาติ่ 

ที�ม้าทำาผิดในปรืะเทศต่นในทางใดทางหน่�ง ย่้อม้เป็นความ้ชอบธิ์รืรืม้ข่องปรืะเทศ

นั�น แต่่การืที�ปรืะเทศที�คนต่่างชาติ่นั�นสัู้งกัด ดำาเนินความ้พย้าย้าม้ที�จะให้คนข่อง

ต่นพ้นผิด หรืือได้รัืบการืลดหย่้อน ก็ถือว่าเป็นการืชอบธิ์รืรืม้ในการืใช้อำานาจ

อธิิ์ปไต่ย้ในการืคุ้ม้ครืองคนข่องต่นนอกดินแดนเช่นกัน เมื้�อเป็นกรืณีเช่นนี�ก็เกิด

ความ้ขั่ดแย้้งรืะหว่างอธิิ์ปไต่ย้ 2 ลักษณะ ดังเช่นกรืณีผ้้ต้่องหาค้าย้าเสู้พติ่ด 

ต่ะวันต่ก 2 คน ที�ถ้กศาลม้าเลเซีย้ตั่ดสิู้นปรืะหารืชีวิต่ไปแล้วเมื้�อเช้านี� หรืือกรืณีที� 

คนงานไทย้หลาย้คนต่อ้งถ้กลงโทษปรืะหารืชวิีต่ หรืือจำาคุกในต่ะวนัออกกลาง แม้้ว่า

จะมี้ความ้พย้าย้าม้ช่วย้เหลือจากสู้ถานท้ต่ไทย้แล้วก็ต่าม้ ข่อเรีืย้นถาม้ว่า ในทาง 

การืเมื้องมี้ข้่อยุ้ติ่เรืื�องนี�อย่้างไรืบ้าง

 ต่อบ	ข�อยุติำใน่ทางการเม่องนั่�น่	ก็คงจำะตำ�องอิงข�อยุติำใน่ทางกฎหมายด�วย	ใน่

ทางกฎหมายนั่�น่	ถึ�ามีการขัดแย�งกัน่ระหว่างการใช่�อำาน่าจำอธิปไตำยเหน่่อตัำวบุคคลั	เช่่น่	

การเข�าไปคุ�มครองตำัวบุคคลักับอธิปไตำยเหน่่อดิน่แดน่นั่�น่	 อำาน่าจำอธิปไตำยเหน่่อดิน่

แดน่มาก่อน่	นี่�เป็น่หลัักใน่ทางกฎหมายที�กฎหมายระหว่างประเทศ์ถ่ึออย่างนั่�น่	ถึ�ามี

การขัดกัน่ข่�น่ใน่ทางการเม่อง	ก็แน่่น่อน่ว่า	ประเทศ์หน่่�งจำะตำ�องให�ความคุ�มครอง	ให�

ความช่่วยเหล่ัออย่างดีที�สุำดเท่าที�จำะดีได�ต่ำอคน่ช่าติำของตำน่เองที�ตำ�องไปอย้่ใน่ดิน่แดน่

ใน่ต่ำางประเทศ์	

	 ผู้มยกตัำวอย่างได�เช่่น่ว่า	 อย่างท่าน่กระทำาความผิู้ดใน่ประเทศ์ไทย	 จำะความ

ผิู้ดอะไรก็แลั�วแต่ำ	ท่าน่อาจำจำะตำ�องถ้ึกข่�น่ศ์าลั	ถ้ึกตัำดสิำน่พิพากษา	อาจำจำะตำ�องถ้ึกตัำดสิำน่

ลังโทษไป	คน่ที�เกี�ยวข�องอย้่กับท่าน่ก็คงจำะมีญาติำโยมเพ่�อน่ฝ้่งที�เข�าไปช่่วยเหล่ัอ	หร่อ

ท่าน่อาจำจำะตำ�องช่่วยตัำวท่าน่เอง	 แต่ำถึ�าท่าน่ไปทำาที�ต่ำางประเทศ์	 โดยหน่�าที�ของรัฐ

จำะตำ�องให�ความคุ�มครองกับคน่ไทยที�ไปทำาความผู้ิดใน่ต่ำางประเทศ์นั่�น่	 รัฐบาลัไทยก็

ตำ�องพยายามทำาหน่�าที�อย่างดีที�สุำด	เช่่น่	จัำดหาทน่าย	ไปเยี�ยมเยียน่	ถึ�าหากถ้ึกลังโทษ

ก็ร�องขอเพ่�อให�มีการลัดหย่อน่ผู่้อน่โทษหร่ออภัยโทษให�	 อัน่นี่�เป็น่การปฏิิบัติำทาง 

การเม่อง	ซ่ึ่�งทุกประเทศ์ใช่�สิำทธิที�เรียกว่า	การคุ�มครองทางการท้ตำ	Diplomatic	pro-

tection	แต่ำว่าเม่�อเกิดไปขัดกับหลัักการใช่�อำาน่าจำอธิปไตำยเหน่่อดิน่แดน่	หลัักดิน่แดน่

ประเทศ์เจำ�าของดิน่แดน่มีสิำทธิ�เป็น่อัน่สุำดท�าย	 เป็น่ที�ยุติำ	 สำมมติำว่า	 ศ์าลัของประเทศ์
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เจำ�าของดนิ่แดน่ตำดัสิำน่ประหารช่วิีตำช่าวตำา่งประเทศ์ที�ทำาผิู้ดกฎหมาย	ใน่ทางกฎหมาย

ไปว่าอะไรเขาไม่ได�	ฟ้ัองร�องไม่ได�	แม�แต่ำศ์าลัโลักก็คงไม่รับฟัังใน่เร่�องนั่�น่

	 แต่ำว่าประเทศ์ที�ทำาไปกอ็าจำจำะได�รบัผู้ลัใน่ทางการเม่อง	อาจำจำะเปน็่การตำอบโตำ�

ใน่ร้ปอ่�น่	หร่อว่าจำะมีการประณามจำากประเทศ์อ่�น่	แต่ำถึ�าหากว่าพ้ดใน่หลัักกฎหมาย

ซ่ึ่�งเป็น่ข�อยุติำจำริงๆ	หลัักดิน่แดน่มาก่อน่เหน่่อหลัักใน่ตัำวบุคคลั

ข้่อ 8. ถาม้ เรืื�องเข่าพรืะวิหารื ซ่�งอย่้้บนที�รืาบสู้้งข่องจังหวัดศรีืสู้ะเกษ แต่่ว่า

ทางฝ่ัาย้เข่ม้รืแหงนข่่�นม้าก็อย่้้บนสู้ันเข่า แล้วก็เข่าพรืะวิหารื เรืาเคย้ปกครืองม้า

นม้นาน แต่่เมื้�อนำาคดีข่่�นสู่้้ศาลโลกก็เป็นที�ร้้ืกันอย่้้แล้ว ทีนี�เมื้�อเป็นอย่้างนี�แม้้แต่่

คำาสัู้�งข่องศาลโลกหรืือคำาพิพากษาข่องศาลโลก บางปรืะเทศบางคนว่า ศาลโลก

ไม่้มี้อำานาจที�จะบังคับคดีได้ ทีนี�สู้ำาหรัืบปรืะเทศไทย้เรืา เมื้�อเป็นอย่้างนี� ถ้าปล่อย้

ให้เป็นอย่้างนี�ต่่อไป ความ้มั้�นคงปรืะเทศทางด้านนี�จะน้อย้ลง เรืาควรืจะมี้ท่าทีจะ

ปฏิิบัติ่ต่่อไปอย่้างไรืในปัญหานี�

 ต่อบ	 ปัญหาเขาพระวิหารเกิดข่�น่ส่ำบเน่่�องจำากเป็น่ข�อโตำ�แย�งกัน่	 ไม่ใช่่ทาง 

ข�อเท็จำจำริง	ค่อ	เป็น่ปัญหาใน่ทางกฎหมายที�ศ์าลัโลักอาศั์ยข�อกฎหมาย	ซ่ึ่�งเราไม่เห็น่

ด�วยใน่ขณะนั่�น่ว่า	 ด้ตำามแผู้น่ที�แลั�ว	 เขาพระวิหารซ่ึ่�งพ่�น่ที�ตำอน่นั่�น่ใช่�หลัักสัำน่ปัน่น่ำ�า	 

จำะอย้่ใน่ดิน่แดน่เขมรหร่อว่าจำะอย้่ใน่ดิน่แดน่ของไทยนั่�น่	 ศ์าลัโลักเห็น่ว่าไม่สำำาคัญ	

สำำาคัญอย้่ที�ว่า	ค่้กรณี	ค่อ	ประเทศ์ไทย	กับประเทศ์กัมพ้ช่าซ่ึ่�งส่ำบช่่วงอธิปไตำยมาจำาก

ประเทศ์ฝ่รั�งเศ์สำใน่ขณะนั่�น่	ถ่ึอว่าดิน่แดน่ส่ำวน่นั่�น่เป็น่ของใคร	

	 ศ์าลัก็อาศั์ยหลัักว่า	ตัำ�งแต่ำไหน่แต่ำไรมา	ไทยยอมรับมาเร่�อย	หร่อทำาตัำวประหน่่�ง

ยอมรับว่า	ตัำวพระวหิารเปน็่ของเขมร	อ�างว่าใน่การที�เจำ�าน่ายชั่�น่ผู้้�ใหญข่องเราเคยเสำดจ็ำ 

ที�นั่�น่	 เม่�อไปก็ขออนุ่ญาตำเขา	 แสำดงว่าเป็น่การยอมรับ	 ถึ�าแผู้น่ที�ที�ทำาข่�น่ไม่ถ้ึกตำ�อง 

หร่อเรามีข�อสำงสัำย	 เราควรจำะทักท�วง	 ซ่ึ่�งเรามีโอกาสำที�จำะได�กระทำาหลัายอัน่ตำาม 

ข�อของศ์าลั	เช่่น่	ใน่โอกาสำที�มีการเปลีั�ยน่แปลังเจำรจำา	ค่อ	ดิน่แดน่ซ่ึ่�งเราได�มาระหว่าง

สำงครามโลักครั�งที�	2	ค่อ	ดิน่แดน่ให�ฝ่รั�งเศ์สำไป	ช่่วงนั่�น่ศ์าลัเห็น่ว่า	เราก็ไม่ได�ยกเร่�อง

ข่�น่พ้ดกับฝ่รั�งเศ์สำ	ใน่การทำาสำน่ธสัิำญญาทางไมตำรแีลัะพาณิช่ย	์เราก็ไม่ได�ยกเร่�องข่�น่พ้ด	

ศ์าลัก็ใช่�หลัักกฎหมายของประเทศ์ตำะวัน่ตำกว่า	Silence	is	consent	หมายความว่า	
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ถึ�าเราเงียบก็หมายความว่าเรายอม	แลั�วใช่�หลัักอีกอัน่หน่่�งซ่ึ่�งเรียกว่า	Acquiescence	

หมายความว่า	ใครทำาอะไรแลั�วเราไม่ประท�วง	เราประพฤติำตำน่ประหน่่�งว่า	เรายอมรับ

การกระทำาอัน่นั่�น่	ก็ถ่ึอว่าเป็น่การยอมรับ	เม่�อมีการยอมรับเช่่น่นั่�น่แลั�ว	เขาก็ใช่�หลััก

ต่ำอไปเรียกว่าหลััก	Estoppel	ซ่ึ่�งเรียกว่า	หลัักกฎหมายปิดปาก	ว่าเม่�อเรายอมรับมา

อย่างนั่�น่โดยไม่ทักท�วง	 วัน่ดีค่น่ดีเราจำะมาโวยทีหลัังนั่�น่	ศ์าลัไม่รับฟััง	 ก็เลัยตัำดสิำน่ว่า

เป็น่ของฝ่่ายโน่�น่ไป

	 คำาตัำดสิำน่นั่�น่	 ตำอน่ที�ตัำดสิำน่เราไม่ได�ยอมรับคำาพิพากษา	 เราเป็น่สำมาชิ่กของ

องค์การสำหประช่าช่าติำ	 เราบอกว่า	 เราปฏิิบัติำตำามกฎบัตำร	 ค่อ	 เม่�อศ์าลัพิพากษามา

เราก็ปฏิิบัติำ	 ค่อ	 ถึอน่ตำน่ออกมาจำากเขาพระวิหาร	 แต่ำเราไม่ยอมรับว่า	 คำาพิพากษา

ของศ์าลันั่�น่ถ้ึกตำ�อง	 จำน่กระทั�งบัดนี่�	 เราไม่ยอมรับว่า	 เขาพระวิหารเป็น่ของกัมพ้ช่า	

อัน่นี่�เป็น่ท่าทีของเราใน่ปัจำจุำบัน่	 แต่ำโดยที�ขณะนี่�ปัญหาเร่�องกัมพ้ช่าเองก็ยุ่งเหยิงอย้่

เต็ำมที	 หลัายด�าน่ปัญหานี่�ก็ยังเป็น่ปัญหาที�เรียกว่ายังหลัับอย้่แต่ำไม่ได�	 เป็น่ปัญหาที�

หมดสิำ�น่ไป	 ท่าทีของเราใน่ขณะนี่�เข�าใจำว่ายังอย้่ใน่ความร้�ส่ำกของคน่ไทยอย้่ทั�วๆ	 ไป	

แต่ำโอกาสำใน่การดำาเน่ิน่การหร่อวิธีจำะดำาเน่ิน่การอย่างไร	 ก็คิดว่าคงจำะตำ�องเป็น่เร่�อง

ใน่การดำาเนิ่น่การทางการเม่องต่ำอไป	ส่ำวน่การใช่�กำาลัังนั่�น่	คิดว่าเป็น่เร่�องที�จำะตำ�องคิด

กัน่มาก	 เพราะผู้ลัที�จำะตำามมานั่�น่มีได�หลัายประการ	 ซ่ึ่�งเราจำะพิจำารณาต่ำอไปถ่ึงเร่�อง

การดำาเนิ่น่วิเทโศ์บายว่า	การใช่�กำาลัังมีเร่�องที�จำะตำ�องคิดอะไรบ�าง	แต่ำใน่ปัญหาเร่�องนี่�

เราไม่ได�ถ่ึอว่า	เรานิ่�งเฉัยหร่อเรายอมรับ

ข้่อ 9. ถาม้ เรืื�องเข่าพรืะวิหารื เดิม้ทีเดีย้วต่าม้หลักฐานที�ศาลโลกใช้ในการืวินิจฉัย้

เท่าที�ผม้จำาได้ คือ ต่าม้สู้นธิิ์สัู้ญญาข่องเรืาที�ทำากันไว้กับฝัรัื�งเศสู้ก็ให้ถือว่าสัู้นปัน

นำ�าเป็นเสู้้นแบ่งเข่ต่แดน แต่่ว่าต่่อม้ารัืฐบาลฝัรัื�งเศสู้ได้ตั่�งร้ือย้เอกคนหน่�งเป็นผ้้ทำา

แผนที� แล้วทางปรืะเทศไทย้เรืาก็ได้ตั่�งร้ือย้เอกคนนั�นเป็นผ้้ทำาแผนที� ทีนี�เวลาทำา

แผนที�จริืงๆ ซ่�งหลังจากสู้นธิิ์สัู้ญญา ร้ือย้เอกคนนั�นก็ได้ทำาแผนที�เอาร่ืองนำ�าเป็นเสู้้น

เข่ต่แดน ทีนี�รืะหว่างร่ืองนำ�า กับสัู้นปันนำ�านั�น ก็คิดว่าห่างกันปรืะม้าณ 800 เม้ต่รื 

ต่าม้ที�ผม้กะ คือ จากปรืะเทศไทย้เรืาไปถ่งหม่้้บ้านสุู้ดท้าย้ ชื�อว่าหม่้้บ้านภ้มิ้ซรือล 

และต่่อจากนั�นไป 10 กิโลเม้ต่รื ก็ถ่งเสู้้นเข่ต่แดนข่องปรืะเทศไทย้ที�ศาลโลก 



การทููตและการระหว่่างประเทูศ 333

ถือเอาเป็นเครืื�องตั่ดสิู้น ก็จะข่่�นไปบนเข่าแล้วลงไปหน่อย้ก็จะถ่งร่ืองนำ�า ร่ืองนำ�า

อันนั�นร้้ืสู่้กว่าจะมี้เสู้้นแนวจากต่ะวันออกเฉีย้งเหนือไปทางต่ะวันต่กเฉีย้งใต้่ แล้ว

นอกจากร่ืองนำ�าแล้วจะข่่�นเป็นเนินข่่�นไปเรืื�อย้ๆ เนินนั�นไปจนถ่งย้อดเข่าพรืะวิหารื

ก็มี้ความ้ลาดชัน ผม้กะว่าปรืะม้าณ 15 องศา ข่่�นไปเรืื�อย้ๆ ปรืะม้าณ 800 เม้ต่รื 

และเข่าพรืะวิหารืนั�นมี้ปรืาสู้าท 3 ชั�น ชั�นแรืก ชั�นที� 2 และชั�นสุู้ดท้าย้ ไปจนถ่ง

ย้อดที�เรีืย้กว่าเฟ้้ย้ คือ ย้อดผาเฟ้้ย้ต่าคี พอเลย้จากย้อดผาเฟ้้ย้ต่าคีแล้วจะลาดชัน

ลงม้าเลย้ แล้วก็ที�ย้อดผาเฟ้้ย้ต่าคีจะมี้หิ�งเล็กๆ ต่รืงนั�นไปนั�งต่ากลม้ได้สู้บาย้ แต่่

ว่าอันต่รืาย้ม้าก ทีนี�ย้อดผาเฟ้้ย้ต่าคีนี� ผม้เข้่าใจว่าเป็นย้อดที�อย่้้ในสู้นธิิ์สัู้ญญาว่า

เป็นเสู้้นแบ่งเข่ต่ แต่่ว่าเวลารื้อย้เอกทำาแผนที�เข่าเอาจุดร่ืองนำ�า ห่างจากย้อดเข่า

นั�นปรืะม้าณ 800 เม้ต่รื แล้วที�เรืาม้าแพ้คดีก็เพรืาะเอาแผนที�ที�เรืาทำาข่่�นครัื�งหลัง

เป็นหลัก นี�เป็นข้่อเท็จจริืงอันหน่�งเท่าที�ผม้ทรืาบม้า

 ต่อบ	 ผู้มเรียน่ชี่�แจำงเท่าที�ทราบสำำาหรับประเด็น่นี่�ก่อน่	 ค่อ	 ที�ศ์าลัชี่�	 เราไม่ได�

แพ�คดีที�ข�อเท็จำจำริง	แต่ำเราแพ�คดีที�ข�อกฎหมาย	อย่างที�เรียน่แลั�ว	 ค่อ	แพ�เพราะหลััก	

3	หลัักที�ว่า	Silence	is	consent	หลััก	Acquiescence	แลัะหลัักกฎหมายปิดปาก	

ถึ�าอ่าน่คำาพิพากษาด้ให�ดีจำะเห็น่ว่าไม่ได�ชี่�ว่า	เขตำแดน่อย้ต่ำรงไหน่	คำาพิพากษานั่�น่ชี่�แต่ำ 

เพียงว่า	ตัำวพระวิหาร	ค่อ	ตัำวสิำ�งก่อสำร�างนั่�น่อย้่ใน่เขตำแดน่เขมร	แลัะเป็น่ผู้ลัจำากการที�

เราเงียบ	เราประหน่่�งว่ายอมรับ	ส่ำวน่สัำน่ปัน่น่ำ�าอย้ต่ำรงไหน่นั่�น่เป็น่ปัญหาใน่ทางเทคนิ่ค	

สัำน่ปัน่น่ำ�าไม่จำำาเป็น่ที�จำะตำ�องข่�น่ยอดเขา	หน่�าผู้า	อาจำจำะตำรงกัน่ก็ได�	อาจำจำะไม่ตำรงกัน่

ก็ได�	 สัำน่ปัน่น่ำ�า	หมายถ่ึงจุำดหน่่�งจุำดใดซ่ึ่�งเม่�อฝ่น่ตำกลังมาจำะแบ่งน่ำ�าออกไป	2	ทิศ์	ทิศ์

หน่่�งตำามสัำญญานั่�น่จำะไหลัลังมาส่้ำทะเลัสำาบ	ทิศ์หน่่�งจำะไหลัลังส่้ำแม่น่ำ�าม้ลั	เม่�อเป็น่อย่าง

นั่�น่	จุำดที�จำะเป็น่สัำน่ปัน่น่ำ�าอาจำจำะตำรงกบัจุำดที�เป็น่ยอดเขาส้ำงก็ได�	อาจำจำะไมต่ำรงก็ได�	ถึ�า

หากว่ายอดเขาซ่ึ่�งเตีำ�ยกว่านั่�น่เป็น่จุำดที�แบ่งน่ำ�า	หมายความว่าแบ่งลังไปทะเสำสำาบส่ำวน่

หน่่�ง	แบ่งลังไปลังแม่น่ำ�าม้ลัส่ำวน่หน่่�ง

	 เร่�องสัำน่ปัน่น่ำ�าอย้่ตำรงไหน่นั่�น่	 เราได�จำ�างผู้้�เชี่�ยวช่าญจำากเน่เธอร์แลัน่ด์	 ซ่ึ่�งมี 

ช่่�อเสีำยงมาก	เป็น่ที�ยอมรับกัน่ใน่องค์การระหว่างประเทศ์	ก็ยอมรับว่า	สัำน่ปัน่น่ำ�าจำริงๆ	 

ที�เดิน่มาก็ใกลั�ๆ	 เขตำแดน่	 พอถึ่งตัำวบน่ปราสำาทที�มัน่ราบ	 ก็ไม่ทราบว่าสัำน่ปัน่น่ำ�ามัน่

อย้่ตำรงไหน่	 เพราะฉัะนั่�น่	 ข�อเท็จำจำริงเกี�ยวกับสัำน่ปัน่น่ำ�าก็เป็น่ที�ราบที�เอามาสำร�างเป็น่
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ตัำวพระวิหารข่�น่	เม่�อเป็น่ที�ราบเช่่น่นั่�น่ก็ไม่มีการชี่�ตำรงนั่�น่ว่า	สัำน่ปัน่น่ำ�าอย้่ตำรงไหน่	ไป

ชี่�เอาตำอน่ต่ำอจำากสิำ�งก่อสำร�างข่�น่มาว่า	สัำน่ปัน่น่ำ�าอย้่ตำรงไหน่	เป็น่ปัญหาใน่ทางเทคนิ่ค	

ศ์าลัจ่ำงไม่ได�พิพากษาโทษอาศั์ยข�อเท็จำจำริง

ข้่อ 10.  ถาม้ ข่อเรีืย้นถาม้เรืื�องอำานาจอธิิ์ปไต่ย้ ถ้าบอกว่า ในเรืื�องเอกรืาชกับการื

พ่�งพาไปด้วย้กัน แต่่ในข้่อนี�ผม้มี้ความ้คิดอย่้้ว่า ในข่ณะที�เรืามี้เอกรืาช แต่่การืที�เรืา

ต้่องพ่�งพาอาศัย้กันรืะหว่างปรืะเทศ ซ่�งปัจจุบันก็อาจจะพ่�งพาไปแล้ว (depend-

ency) อันเป็นการืครือบงำา อาจจะทั�งทางด้านสัู้งคม้ เศรืษฐกิจ การืเมื้อง

 ต่อบ อยากจำะเปรียบว่า	เอกราช่ก็คลั�ายๆ	คำาว่าเสำรีภาพของเรา	ค่อ	เป็น่เร่�อง

ที�เราถึกเถีึยงกัน่ได�ว่า	 ขณะนี่�เรามีรัฐธรรมน้่ญที�ให�ประกัน่ต่ำอเสำรีภาพใน่การพ้ด	 การ

เขียน่	การโฆ่ษณา	ใน่ทรัพย์สิำน่	ใน่ร่างกายเหล่ัานี่�	แต่ำจำริงๆ	แลั�วเรามีเสำรีภาพหร่อไม่	

จำะเถีึยงว่าไม่มีก็ใช่่หร่อไม่ใช่่ก็ได�	แลั�วแต่ำเราเอาเกณฑ์์อัน่ใดมาวัด	เร่�องเอกราช่ก็เหม่อน่

กัน่	เอกราช่ก็เปรียบเหม่อน่หน่่�งเสำรีภาพของประเทศ์นั่�น่	แต่ำถ้ึกจำำากัดโดยความจำำาเป็น่	

เสำรีภาพของคน่อย้่ใน่ห�องเดียวกัน่จำะมีเสำรีภาพระหว่างคน่ส้ำบบุหรี�กับคน่ไม่ส้ำบบุหรี�	

พร�อมๆ	 กัน่ทั�งห�องคงเป็น่ไปไม่ได�	 ถึ�าหากว่าทั�งหมดเขาไม่ส้ำบกัน่	 คน่ส้ำบก็ยอมขาด

เสำรีภาพใน่อัน่นั่�น่เพ่�อการที�จำะอย้่ร่วมกัน่ได�

	 ใน่การต่ำางประเทศ์ก็เหม่อน่กัน่	 เม่�อมาสำรุปแลั�ว	 การที�ว่าเสำรีภาพหร่อว่า

เอกราช่โดยเด็ดขาดไม่ข่�น่อย้่กับใครเลัย	 ไม่เกี�ยวกับใครเลัย	 ฉััน่ใหญ่คน่เดียวนั่�น่	 คง

เป็น่ไปไม่ได�	 คงจำะเป็น่เอกราช่โดยเฉัลีั�ย	 หมายความถึ่งว่า	 ท่าน่ก็สำามารถึที�จำะทำา

ตำามใจำของท่าน่	 แต่ำสิำ�งที�ท่าน่ทำานั่�น่ตำ�องไม่ก่อให�เกิดความเด่อดร�อน่กับคน่อ่�น่	 ถึ�าก่อ

ให�เกิดความเด่อดร�อน่กับคน่อ่�น่	ถึ�าเขายอมก็แลั�วไป	แต่ำถึ�าเขาไม่ยอมเขาก็มีปฏิิกิริยา

อย้่อย่างหน่่�งอย่างใด	แต่ำมีปฏิิกิริยาได�มากได�น่�อย	จำะถ้ึกครอบงำาแค่ไหน่หร่อไม่	อัน่นี่�

ก็เป็น่เร่�องของความเป็น่จำริงใน่โลักของการเม่อง	ซ่ึ่�งเราได�พ้ดกัน่ใน่คราวที�แลั�วว่า	ใน่

หลัักของความเสำมอภาคนั่�น่มัน่มีความไม่เสำมอภาคอย้	่แลัะบทบาทของอำาน่าจำก็มีอย้่

ใน่การเม่องระหวา่งประเทศ์	แลัะมีมากกวา่ใน่ทางการเม่องภายใน่	เพราะฉัะนั่�น่	เราจ่ำง

ได�แยกมาพิจำารณาใน่หัวข�อเร่�องอำาน่าจำ	ส่ำวน่ใน่เร่�องของการพ่�งพาอาศั์ยกัน่เป็น่เร่�อง

ความจำำาเป็น่ที�มอีย้ใ่น่ชี่วติำประจำำาวัน่ของประเทศ์ทั�งหลัาย	ซ่ึ่�งอย้ร่ว่มกัน่ใน่โลักปัจำจุำบนั่
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นี่�	ที�ตำ�องเกี�ยวข�องพ่�งพาอาศั์ยกัน่	ทั�งใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	ใน่ทางการเม่อง	ใน่เทคโน่โลัยี	

แลัะใน่ทางอ่�น่ๆ	เพราะฉัะนั่�น่	ที�บอกว่าไปด�วยกัน่นี่�	หมายความว่า	ใน่ความเป็น่จำริง

นั่�น่	 ประเทศ์ไม่ได�สำลัะความเป็น่เอกราช่	 แต่ำใน่ขณะเดียวกัน่ประเทศ์ก็ตำ�องยอมรับ

ความเป็น่จำริงอัน่หน่่�งว่าตำ�องพ่�งพาอาศั์ยซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่

ข้่อ 11. ถาม้ กรืณีการืแทรืกแซงข่องสู้หรัืฐฯ ในนิการืากัว ในการืให้เงินช่วย้ 

100 ล้านดอลลาร์ื แก่พวกกลุ่ม้คอนทรืา ไม่้ทรืาบว่า ท่านมี้ความ้คิดเห็นอย่้างไรื 

เกี�ย้วกับความ้ถ้กต้่อง คือ ในความ้คิดสู่้วนตั่ว ผม้คิดถ่งชีวิต่ข่องพลเรืือนใน

นิการืากัวว่า ทำาไม้ถ่งต้่องสู้้ญเสีู้ย้ผลปรืะโย้ชน์ข่องชาต่ิข่องสู้หรืัฐฯ ที�กำาหนดไป

เป็นผลปรืะโย้ชน์ข่องคนในชาติ่จริืงๆ หรืือว่าเป็นเพีย้งแต่่ผ้้นำาข่องรัืฐบาล

 ต่อบ	อย่างที�ได�เรียน่แลั�ว	 ใน่ตำอน่ช่่วงที�บรรยายว่า	การกำาหน่ดผู้ลัประโยช่น์่

ของช่าติำ	 ปกติำแลั�วผู้้�ที�ใช่�อำาน่าจำปกครองใน่ประเทศ์เป็น่ผู้้�กำาหน่ด	 แลั�วก็เร่�องการ

กำาหน่ดอะไรหร่อผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์ช่าติำ	 เป็น่เร่�องที�ถึกเถีึยงกัน่ได�	 วิเคราะห์

กัน่ได�	 เพราะฉัะนั่�น่ผู้มคิดว่า	 เราจำะว่าเป็น่ประโยช่น์่ของช่าติำของอเมริกัน่หร่อไม่นั่�น่	

คงจำะตำ�องปล่ัอยให�คน่อเมริกัน่เถีึยงกัน่เอง	 แต่ำถึ�าเราข�างน่อกเราจำะมองหลััก	 ค่อ	 ใช่�

หลัักอะไร	 ถึ�าเราใช่�หลัักของกฎหมาย	 ก็ค่อว่า	 หลัักไม่แทรกแซึ่งกิจำการภายใน่ของ

ประเทศ์อ่�น่	 ซ่ึ่�งถึ�ามองใน่ลัักษณะของการแทรกแซึ่งว่ามีการแทรกแซึ่งหร่อไม่	 ก็ตำ�อง

ยอมรับว่าเป็น่การแทรกแซึ่ง	 การแทรกแซึ่งนั่�น่ใน่หลัักกฎหมายก็มีการขัดแย�งกัน่ใน่

หลัักความสัำมพัน่ธ์	ค่อ	หลัักป้องกัน่ตัำว	ทีนี่�การป้องกัน่ตัำวหมายความถ่ึงว่าตีำความกัน่

แลั�วแต่ำจำะป้องกัน่ตัำวใน่บ�าน่ของตำน่เองหร่อออกไปป้องกัน่ตัำวใน่บ�าน่ของคน่อ่�น่

	 สำหรัฐฯ	 ร้�ส่ำกว่าจำะตีำความเร่�องนี่�เป็น่การป้องกัน่ตัำวว่า	 เหตุำการณ์ที�เกิดข่�น่ใน่

ประเทศ์นั่�น่ไมใ่ช่่เป็น่เหตำกุารณ์ที�เกิดข่�น่เอง	แต่ำเป็น่เหตำกุารณ์ที�เกิดจำากการแทรกแซึ่ง

จำากภายน่อก	ซ่ึ่�งจำะสำง่ผู้ลัจำะทำาความกระทบกระเท่อน่มาให�แก่ประเทศ์ใกลั�เคียง	แลัะ

ก็ลัามเข�ามาถ่ึงผู้ลัประโยช่น์่ของสำหรัฐฯ	 ด�วย	 จ่ำงดำาเนิ่น่การทางการเม่องเพ่�อรักษา

ผู้ลัประโยช่น์่อัน่นั่�น่	อัน่นี่�เป็น่เร่�องที�โตำ�แย�งกัน่อย้	่มีทั�งฝ่่ายที�ว่าทำาถ้ึก	มีฝ่่ายที�ว่าทำาผิู้ด	 

ผู้้�ที�เห็น่ว่าทำาถ้ึก	ส่ำวน่ใหญ่ก็เป็น่ประเทศ์ใหญ่ๆ	เพราะถ่ึอว่าประเทศ์ใหญ่มีกำาลัังมาก

ใน่การที�จำะเข�าไปแทรกแซึ่งใน่ประเทศ์อ่�น่มาก	 ใน่ประเทศ์เล็ักๆ	 ส่ำวน่ใหญ่ก็เห็น่ว่า	 
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การที�ประเทศ์ใหญ่ไปทำาประเทศ์เล็ักก็เป็น่การไม่ค่อยจำะถ้ึก	

	 มัน่ก็เป็น่ความจำริงอัน่หน่่�งใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์ที�ว่าไว�ใน่วัน่ก่อน่

ที�ใช่�คำาว่า	Law	of	 the	 jungle	 ค่อ	 เรายังอย้ใ่น่กฎเหม่อน่อย้่ใน่ป่า	 ไม่ใช่่อย้่ภายใตำ�	

Rule	of	law	หร่อหลััก	Survival	for	the	fittest	ว่า	คน่ที�แข็งแรงเท่านั่�น่	ไม่ว่าจำะ

แข็งแรงใน่ทางปัญญา	แข็งแรงใน่ทางร่างกาย	จ่ำงจำะอย้ร่อดได�	อัน่นี่�จำะผิู้ดหร่อถ้ึก	แต่ำ

มัน่ก็เป็น่ความจำริงที�ปรากฏิอย้ใ่น่โลักปัจำจุำบัน่	เหม่อน่การแทรกแซึ่งอ่�น่	เช่่น่	ใน่การที�

สำหภาพโซึ่เวียตำ	เข�ามาแทรกแซึ่งใน่เอเชี่ยอาคเน่ย์	ใน่การที�เวียดน่ามเข�าไปแทรกแซึ่ง

ใน่กัมพ้ช่า	 รัสำเซีึ่ยแทรกแซึ่งใน่อัฟักานิ่สำถึาน่	 อัน่นี่�มัน่เป็น่ปรากฏิการณ์ที�อย้่ใน่โลัก

ปัจำจุำบัน่นี่�	 จำะถ้ึกหร่อไม่ถ้ึกแลั�วแต่ำเกณฑ์์ที�เราน่ำาเอามาใช่�	 แต่ำคน่ที�กระทำาเขาก็บอก

ว่าเขาถ้ึก	คน่ถ้ึกกระทำาหร่อผู้้�ที�เห็น่ใจำคน่กระทำา	เขาก็ว่าผิู้ด

ข้่อ 12  ถาม้ ปรืะเทศญี�ปุ่น นับตั่�งแต่่เลิกสู้งครืาม้โลกครัื�งที� 2 ม้าจนถ่งเมื้�อ 4-5 ปี 

ม้านี� และรัืฐบาลกัม้พ้ชา เฮง สัู้ม้ริืน จะถือว่าเป็นปรืะเทศเอกรืาชที�มี้อำานาจอธิ์ปิไต่ย้

สู้ม้บ้รืณ์หรืือไม่้

 ต่อบ	 เอาเร่�องญี�ปุ่น่	 หร่อเยอรมนี่	 หร่ออังกฤษก่อน่	 ผู้มคิดว่า	 ผู้้�ถึามคงจำะมี

ความใน่ใจำว่า	ประเทศ์เหล่ัานั่�น่มีกองทัพต่ำางประเทศ์ตัำ�งอย้ภ่ายใน่ประเทศ์	 ก็สุำดแลั�ว

แต่ำเจำ�าของประเทศ์จำะเป็น่ผู้้�พิจำารณา	 ตำามหลัักแลั�วการมีอธิปไตำยหร่อไม่	 ถึ�าสิำ�งใดที�

เกิดข่�น่จำากความยิน่ยอม	 โดยหลัักทั�วไป	 ก็ถ่ึอว่าไม่เสีำยอำาน่าจำอธิปไตำยอัน่นั่�น่	 สิำ�งใด

ก็ตำาม	 อย่างเราทำาสัำญญากับต่ำางประเทศ์	 ก็ผู้้กมัดซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	 สัำญญาที�ทำามัน่ตัำด

ทอน่อำาน่าจำอธิปไตำยของเราไม่ให�ทำาบางอย่าง	แต่ำเราก็ได�บางสิำ�งบางอย่าง	จำากการที�

ประเทศ์อ่�น่ไม่ทำาอย่างนั่�น่	หร่อบังคับให�เราทำาอย่างนั่�น่	เช่่น่	เราถ้ึกบังคับตำามสัำญญา		

สำมมติำว่า	เราจำะทำาสัำญญากับสำหรัฐฯ	ว่าจำะให�คน่เข�าเม่องได�ปีลัะ	200	คน่	ทั�งๆ	ที�เรา

ไม่อยากให�เข�า	แต่ำเราจำำาเป็น่ตำ�องให�เข�า	200	คน่	ตำามที�ทำาสัำญญากัน่ไว�	ขณะเดียวกัน่

เราก็เข�าสำหรัฐฯ	ได�	200	คน่	ตำามสัำญญา	ต่ำางคน่ต่ำางตัำดทอน่อำาน่าจำอธิปไตำยซ่ึ่�งกัน่แลัะ

กัน่	แต่ำว่าสำร�างประโยช่น์่ให�กัน่แลัะกัน่ด�วย	การถ้ึกตัำดทอน่อำาน่าจำอธิปไตำยนั่�น่เป็น่ผู้ลั

แห่งความยิน่ยอม	เพราะฉัะนั่�น่	จ่ำงไม่ถ่ึอว่าเสีำยอธิปไตำย	

	 ญี�ปุ่น่ก็ดี	ใน่เยอรมนี่หร่ออังกฤษที�มีกองทัพสำหรัฐฯ	อย้ก็่ดี	เขาถ่ึอว่าเขายิน่ยอม	
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ประช่าช่น่ของเขาก็ยนิ่ยอม	เพราะฉัะนั่�น่	จ่ำงตำ�องให�เขาเป็น่คน่ตัำดสิำน่เอง	แต่ำจำากการที�

ประเทศ์อ่�น่เขารับรองไม่ไปท�วงติำงอะไร	หร่อไม่บอกว่า	ญี�ปุ่น่ไม่มีเอกราช่	หร่อเยอรมนี่

ไม่มีเอกราช่	อังกฤษไม่มีเอกราช่	คงจำะไม่ใช่่อย่างนั่�น่	ทีนี่�ปัญหาก็ค่อว่า	อยา่งของเราที�

เคยเถีึยงกัน่ว่า	อยา่งกองทัพของต่ำางประเทศ์มาอย้ใ่น่ประเทศ์เรา	เราเป็น่เอกราช่หร่อ

ไม่	ผู้มคิดว่า	มัน่ข่�น่อย้กั่บเรา	เพราะถึ�าคน่ส่ำวน่ใหญ่หร่อประช่าช่น่ไม่ยอมก็เป็น่การเสีำย	

แต่ำถึ�ายอมเพ่�อการหน่่�งการใด	โดยไม่ใช่่ให�เขามาปกครองให�เขามาเป็น่น่าย	อยา่งนั่�น่ก็

ไม่น่่าเป็น่การเสีำย	แต่ำว่าคน่ตำ�องยอม	แต่ำคน่จำะยอมหร่อไม่ก็เป็น่อีกเร่�องหน่่�ง	มัน่เป็น่

ปัญหา	

	 อยา่งรัฐบาลัที�เห็น่ชั่ด	เช่่น่	รัฐบาลัเฮึง	สัำมริน่	คงจำะลัำาบากใน่การที�บอกว่า	เฮึง	

สัำมริน่	ยอม	ความจำริงเขาก็จัำบตัำ�งข่�น่มา	 เพราะทราบกัน่อย้่แลั�ว	แลัะจำริงๆ	แลั�วก็สิำ�ง 

ที�เฮึง	สัำมริน่	พ้ด	กับญวน่พ้ด	ก็คงไม่แตำกต่ำางกัน่เท่าไหร่	แลัะที�ดำาเนิ่น่การอย้ใ่น่ขณะนี่�

นั่�น่	แม�แต่ำช่่�อถึน่น่หน่ทางก็พยายามเปลีั�ยน่ให�เป็น่ช่่�อญวน่	ภาษาญวน่กลัายเป็น่ภาษา

ราช่การ	มีวิธีการที�เรียกว่า	Vietnamisation	ค่อ	ทำาให�คน่เขมรเป็น่ญวน่ไป	โดยการ

ส่ำงคน่เข�ามาอย้ใ่น่กัมพ้ช่า	ใน่ขณะนี่�ตำามรายงาน่ที�ได�รับจำากแหล่ังที�เช่่�อถ่ึอได�	ก็ปรากฏิ

ว่ามีจำำาน่วน่ถึง่หลัายแสำน่คน่	การส่ำงเสำริมให�คน่เขาเข�าไปเกี�ยวข�องใน่ทางครอบครวัก็มี

มาก	ก็คิดเองว่ามีเอกราช่ไหม	อย่างนั่�น่ถ่ึอได�ไหมว่าเป็น่รัฐบาลัเอกราช่		

	 ส่ำวน่รัฐบาลัลัาวนั่�น่จำะอย่างไรก็ตำาม	 การที�เราไปตัำ�งสำถึาน่ท้ตำใน่ประเทศ์หน่่�ง	

รับเอกอัครราช่ท้ตำของเขามาอย้ใ่น่ประเทศ์หน่่�ง	ใน่ทางร้ปแบบนั่�น่	ตำ�องถ่ึอว่าเขาเป็น่

เอกราช่	เพราะว่าประเทศ์ไม่เป็น่เอกราช่เขาไม่ตัำ�งท้ตำกัน่	ส่ำวน่ที�ว่าใน่ตัำวของเขาเองเขา

จำะน่่กว่าเขาเป็น่แค่ไหน่	หร่อใน่ความเป็น่จำริงเขาเป็น่แค่ไหน่นั่�น่	ผู้มคิดว่า	ใน่ใจำของเขา

แลัะใน่ใจำของเราก็คงจำะร้�	เขตำใน่ใจำของเราก็คงจำะใช่�มาตำรฐาน่ของเรา	ใจำของเขาก็คง

ใช่�มาตำรฐาน่ของเขา

ข้่อ 13. ถาม้ การืที�ม้ีการืยุ้บสู้ภาเมื้�อไม่้นานม้านี� และการืเลือกตั่�งเมื้�อวันที� 27 

กรืกฎาคม้ 2529 และการืที�จะจัดตั่�งรัืฐบาลใหม่้อีกไม่้นานนี� มี้ผลต่่อการืกำาหนด

นโย้บาย้หรืือการืดำาเนินนโย้บาย้ต่่างปรืะเทศข่องไทย้อย่้างไรื หรืือมี้ผลต่่อสู้ม้รืรืถนะ

ข่องปรืะเทศไทย้ต่่อต่่างปรืะเทศอย่้างไรืบ้าง
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 ต่อบ	 ทางด�าน่ต่ำางประเทศ์	 แน่่น่อน่ว่ามีการยุบสำภา	 มีการเปลีั�ยน่แปลังทาง 

การเม่อง	 ไม่ว่าจุำดใดของโลัก	 โดยเฉัพาะประเทศ์ไทยซ่ึ่�งเป็น่จุำดสำน่ใจำ	 ต่ำางประเทศ์

ก็สำน่ใจำมาก	 กิจำการบางอย่างเป็น่ไปโดยช่ะลัอตำัวลัง	 จำะเป็น่แง่การลังทุน่	 การตำิดต่ำอ

ต่ำางๆ	ทั�งทางราช่การแลัะธุรกิจำเอกช่น่	ทั�งนี่�	เพ่�อด้ทิศ์ทางว่า	รัฐบาลัใหม่จำะมีน่โยบาย

ทางการเม่อง	ทางเศ์รษฐกิจำอย่างไรก็มีบ�าง	แต่ำถึ�าหากว่าการเปลีั�ยน่แปลังเป็น่ไปอย่าง

มีระเบียบ	ผู้ลัสำะเท่อน่อัน่นั่�น่ก็น่�อยลัง

	 ทางด�าน่ประเทศ์เราเอง	 จำะมีสำมรรถึน่ะมากข่�น่หร่อน่�อยลังจำากการยุบสำภา	

หร่อการเล่ัอกตัำ�งนี่�ก็ไปตำามกระบวน่การของรัฐธรรมน้่ญ	 เป็น่กระบวน่การที�ย่น่ยัน่	

แลัะอาจำทำาให�เราเห็น่ว่า	ระบอบประช่าธิปไตำยกำาลัังลังรากที�มั�น่คงข่�น่กว่าเก่า	เพราะ

ฉัะนั่�น่	ความมั�น่คงของประเทศ์ไทยใน่ลัักษณะทางการเม่อง	ถึ�าไม่ใช่่เป็น่ไปตำามที�คน่

อ่�น่อาจำคาดว่า	เดี�ยวมีการเปลีั�ยน่แปลังอยา่งโน่�น่อย่างนี่�ที�ไม่ได�เป็น่ไปตำามรัฐธรรมน้่ญ	

ถึ�าเป็น่ไปอย่างนี่�	 ความมั�น่ใจำของต่ำางประเทศ์ที�มีอย้่กับเราจำะเพิ�มมากข่�น่	 แลัะทำาให�

สำมรรถึน่ะด�าน่ความเช่่�อถ่ึอ	 ซ่ึ่�งสำมรรถึน่ะนี่�ไม่ได�หมายถ่ึงสิำ�งที�เป็น่วัตำถุึอย่างเดียว	แต่ำ

หมายความถ่ึงอิทธิพลั	(Influence)	ความเช่่�อถ่ึอที�คน่อ่�น่มีต่ำอเรา	เราอาจำไม่ตำ�องแรง

อะไร	เพราะเขายอมทำาตำามเราเพราะความเช่่�อถ่ึอ	อัน่นี่�การที�เราจำะมกีารเล่ัอกตัำ�งหร่อ

มีรัฐบาลัใหม่ข่�น่ตำามกระบวน่การรัฐธรรมน้่ญนั่�น่	เป็น่การเสำริมสำร�างสำมรรถึน่ะของเรา

ใน่ด�าน่การเช่่�อถ่ึอจำากต่ำางประเทศ์	แต่ำส่ำวน่ที�รัฐบาลัใหม่ที�จำะเข�ามาแลัะจำะเล่ัอกดำาเนิ่น่

ทิศ์ทางอย่างไรนั่�น่	 คิดว่าทางด�าน่การต่ำางประเทศ์นั่�น่	 ผู้ลัประโยช่น์่ของประเทศ์ไม่

เปลีั�ยน่แปลัง	ประโยช่น์่ของช่าติำมีอย่างไร	ก็เป็น่อย่างนั่�น่	ส่ำวน่การที�จำะเปลีั�ยน่บ�าง	ก็

ค่อ	ภาพอัน่ไหน่สำำาคัญ	 อัน่ไหน่ไม่สำำาคัญ	หร่อกลัวิธีบางอย่างอัน่ไหน่ควรทำาได�ดีกว่า	

อัน่ไหน่ทำาไม่ดีก็จำำาเปน็่ตำ�องเปลีั�ยน่แปลังไป	อยา่งนี่�อาจำจำะเปน็่ได�	แลั�วแตำตั่ำวบุคคลัแลัะ

คณะรัฐบาลัที�เข�ามาบริหารประเทศ์	แต่ำผู้มไม่คิดว่าจำะมีการเปลีั�ยน่แปลังจำากหน่�าม่อ 

เป็น่หลัังม่อ	หร่อว่าจำะเปลีั�ยน่แปลังหัน่เหออกไปจำากเดิมอย่างมากมาย	มัน่ก็คลั�ายๆ	 

กับรถึที�วิ�งมาเร็วพอสำมควร	 น่าน่พอสำมควร	 การจำะเลีั�ยวก็ตำ�องค่อยๆ	 เลีั�ยวไป	 การ

เปลีั�ยน่แปลังน่โยบายก็อาจำมีใน่ร้ปแบบของลัำาดับรองลังมาหร่อกลัวิธีหร่อร้ปแบบ 

การดำาเนิ่น่การมากกว่าการเปลีั�ยน่เป้าหมายน่โยบาย
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ข้่อ 14. ถาม้ นโย้บาย้รือบทิศทางข่อง พล.อ.อ. สิู้ทธิิ์ เศวต่ศิลา มี้ผลในทางปฏิิบัติ่

อย่้างไรื

 ต่อบ	คำาว่า	“น่โยบายรอบทิศ์ทาง”	เป็น่น่โยบายที�หมายถ่ึง

	 1.	เราสำน่ใจำทุกเร่�อง	เดิมเราสำน่ใจำเฉัพาะปัญหาการเม่อง	ต่ำอมาปัญหาเศ์รษฐกิจำ	

ปัญหาการประช่าสัำมพัน่ธ์	เราถ่ึอว่ามารวมอย้เ่ป็น่น่โยบายของประเทศ์เป็น่อัน่หน่่�งอัน่

เดียวกัน่

	 2.	 เรามีความสัำมพัน่ธ์กับทุกด�าน่กับทุกประเทศ์	 หมายความว่าเราเปิดการ

ติำดต่ำอหมด	แต่ำถึ�าเขาติำดต่ำอน่�อยก็จำำาเป็น่ที�จำะมีกระแสำการติำดต่ำอน่�อยลังไป	ถึ�าเขาติำดต่ำอ

ด�วยมากหร่อดีกับเรา	การตำดิต่ำอก็มีมากข่�น่	ถึ�าการตำดิต่ำอที�เอาเปรยีบเราหร่อถ่ึอโอกาสำ	

การติำดต่ำอนั่�น่เราก็ไม่น่่าจำะติำดต่ำอด�วย	คำาว่า	“รอบทิศ์ทาง”	จ่ำงมีมิติำทั�งใน่ทางดิ�งแลัะ

ทางราบ	ค่อ	หมายความถ่ึงทิศ์ทางที�จำะไปกับทุกประเทศ์ที�มีอย้	่ซ่ึ่�งไม่จำำาเป็น่ว่าจำะตำ�อง

เท่ากัน่	เราไม่ลัะเว�น่แม�ประเทศ์เลัก็	ประเทศ์ใน่แอฟัรกิา	ประเทศ์ใน่มหาสำมทุรแปซิึ่ฟิัก	

ประเทศ์ใน่ค่ายคอมมิวนิ่สำต์ำ	เราพยายามจำะมีความสัำมพัน่ธ์	แลัะมีการติำดต่ำอใน่ทางที�

จำะเปน็่ประโยช่น์่ซ่ึ่�งกัน่แลัะกนั่	ไม่ใช่่เขาได�ประโยช่น์่ฝ่่ายเดียว	แลัะใน่ทกุเร่�อง	จ่ำงเรียก

ว่าน่โยบายรอบทิศ์ทาง	(Omni-direction)	Omni	หมายถ่ึง	รอบไปหมด	(เหม่อน่คำา

ว่า	Omnipresent	ค่อ	อย้่ทุกหน่ทุกแห่ง)

ข้่อ 15. ถาม้ การืรุืกรืานข่องเวีย้ดนาม้เข้่าม้าในกัม้พ้ชานี� คิดว่าเป็นสิู้�งที�ถ้กต้่องไหม้ 

เพรืาะวา่ในสู้ม้ยั้พอลพต่ปกครืองกมั้พ้ชาม้คีนถ้กฆ่่าต่าย้เปน็ล้าน แลว้เวีย้ดนาม้เข้่า

ม้าช่วย้เหลือหรืือมี้เจต่นาอื�น

 ต่อบ	มีหลัักใน่ความสัำมพัน่ธ์อย่างหน่่�ง	ค่อ	ประเทศ์จำะตำ�องเคารพประช่าธิปไตำย

ซ่ึ่�งกัน่แลัะกัน่	 การที�ประเทศ์หน่่�งจำะดีหร่อเลัว	 ไม่ใช่่ประเทศ์อ่�น่จำะเข�าไปทำาอะไรกับ

ประเทศ์นั่�น่	 สำมมติำว่า	 เรารับหลัักการนั่�น่ถ่ึอว่าถ้ึกตำ�อง	 ไม่ว่าคน่นั่�น่จำะเลัวเท่าไหร่	

อย่างอีดี�	อามิน่	ก็เหม่อน่กัน่	หมายความว่ามีคน่ควรจำะเข�าไปจัำดการไหม	แลัะถึ�าเรา

รับหลัักการที�ว่าประเทศ์อ่�น่มีสิำทธิ�ที�จำะไปวินิ่จำฉััยใครทำาผิู้ดทำาถ้ึก	แลั�วก็ใช่�กฎหมายตัำว

เองเข�าไปดำาเนิ่น่การ	 เป็น่หลัักที�ไม่ถ้ึกตำ�องใน่ความสำัมพัน่ธ์ระว่างประเทศ์	 สำมมตำิว่า	

ประเทศ์เราอย้อ่ย่างนี่�	เราอาจำมีรัฐบาลัดีหร่อเลัว	เราก็จัำดการกัน่เอง	แต่ำไม่ใช่่บังเอิญ
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เราโช่คร�ายมีรัฐบาลัไม่ดี	 แลั�วประเทศ์อ่�น่เห็น่ว่าประเทศ์ไทยปกครองประช่าช่น่ไม่ดี	

ฉัะนั่�น่	มีอำาน่าจำใน่การเข�าไปหร่อมีสิำทธิ�ที�จำะเข�าไปเพราะความถ้ึกตำ�อง	อย่างนี่�ใช่�ไม่ได�	

เพราะความถ้ึกตำ�องนี่�ใครเปน็่คน่วางบรรทดัฐาน่	บรรทดัฐาน่ค่ออะไรใน่ความสำมัพัน่ธ์

ระหว่างประทศ์	บรรทัดฐาน่	ค่อ	การเคารพเอกราช่อธิปไตำยของกัน่ลัะกัน่	แลัะการไม่

เข�าไปแทรกแซึ่งใน่กิจำการของประเทศ์อ่�น่เขา

ข้่อ 16. ถาม้ การืที�สู้หรัืฐฯ นำากฎหม้าย้เจนกิลล์ กับฟ้าร์ืม้แอกต์่ ม้าใช้เป็นวิธีิ์การื

บีบทางเศรืษฐกจิเพื�อให้ไทย้ย้อม้ใหสู้้หรืฐัฯ ม้าตั่�งคลังเก็บอาวุธิ์ในปรืะเทศไทย้หรืือ

ไม่้

 ต่อบ คำาถึามเหล่ัานี่�เป็น่เร่�องที�เกี�ยวกัน่	3	เร่�อง	ค่อ	เจำน่กิลัล์ับิลัล์ั	ฟัาร์มแอกต์ำ	 

แลัะ	War	reserve	stockpile	

	 เร่�องเจำน่กิลัล์ับิลัล์ั	ทางสำหรัฐฯ	บอกว่าเป็น่มาตำรการที�คุ�มครองผู้้�ผู้ลิัตำเส่ำ�อผู้�าใน่

ประเทศ์ของเขา	เพราะถ้ึกโจำมตีำจำากสิำน่ค�าจำากต่ำางประเทศ์เข�าไปบุกตำลัาดของเขามาก	

จุำดมุ่งหมายคงไม่ได�เฉัพาะที�ประเทศ์ไทย	แต่ำเป็น่กลุ่ัมที�โดน่กัน่มาจำากเกาหลีัใตำ�	ไตำ�หวัน่	

ฮ่ึองกง	ไทย	มาเลัเซีึ่ย	อิน่โดนี่เซีึ่ย	โดน่มาทั�งนั่�น่	เคยมีผู้้�ถึามเหม่อน่กัน่ว่า	ทำาไมสำหรฐัฯ	

เขาจ่ำงมุ่งหมายมายังประเทศ์เหล่ัานี่�	คิดว่า	สำหรัฐฯ	เขาคงคิดว่า	การค�าก็ตำ�องเป็น่การ

ค�า	เขาไม่ได�เห็น่ว่า	เราเป็น่ประเทศ์ที�จำะตำ�องโอบอุ�มอีกต่ำอไปแลั�ว	เขาเริ�มเห็น่เราเป็น่ 

ค่้แข่งแลั�วใน่ขณะนี่�	เพราะฉัะนั่�น่	เขาจ่ำงดำาเนิ่น่การใน่ร้ปการออกกฎหมายเจำน่กิลัล์ับิลัล์ั 

นี่�ออกมาตำามที�เขาอ�างว่าเพ่�อที�จำะปกป้อง	แต่ำเขาไม่ได�เจำาะจำงมาที�ประเทศ์ไทย

	 สำำาหรับเร่�องฟัาร์มแอกต์ำ	เขาออกกฎหมายมาไม่ใช่่มีแต่ำเร่�องข�าว	แต่ำที�กระทบ

กระเท่อน่ถ่ึงเราเป็น่เร่�องข�าว	 จำริงๆ	 แลั�วมีผู้ลิัตำภัณฑ์์ทางการเกษตำรอ่�น่อีก	 แต่ำเรายัง

สำงสัำยว่า	 เม่�อเขาร้�อย้่ว่าจำะทำาความเด่อดร�อน่ให�กับเรา	 แลั�วทำาไมเขาถ่ึงทำา	 แลัะเป็น่

มาตำรการที�เราดำาเนิ่น่การแก�ไข	ค่อ	ใน่เร็วๆ	นี่�	น่อกจำากจำะมีการเจำรจำาโดยตำรงแลั�ว	ก็

ให�ประชุ่มกัน่ระหว่างประเทศ์ที�ไม่ได�มีการอุดหนุ่น่ใน่ทางการเกษตำร	ทั�งนี่�เพ่�อให�สำร�าง

แรงบีบใน่ทางการเม่องระหว่างประเทศ์	เพ่�อให�เขาพิจำารณาทบทวน่ให�ดี	ใน่เร่�องนี่�ถ่ึง

แม�ว่าจำะเป็น่ประโยช่น์่กับเขาใน่ระยะสัำ�น่	แต่ำใน่ระยะยาว	เราคิดว่าไม่เป็น่ประโยช่น์่แก่

ผู้้�ใด	
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	 ใน่เร่�องนี่�คิดว่าไม่ใช่่จำะเอามาต่ำอรองกับเร่�อง	War	reserve	stockpile	เพราะ

เป็น่เร่�องคน่ลัะด�าน่กัน่แลัะมีที�มาต่ำางกัน่

ข้่อ 17. ถาม้ การืใช้เครืื�องมื้อด้านกำาลัง โดย้เฉพาะการืแสู้ดงแสู้นย้านภุาพ สู้ำาหรืบั

ปัญหากัม้พ้ชา เรืามี้การืร่ืวม้ซ้อม้รืบกับสู้หรัืฐอเม้ริืกาหรืือกับปรืะเทศอื�น โดย้เฉพาะ

อย่้างยิ้�งที�เพิ�งผ่านม้า คือ การืซ้อม้รืบ Cobra gold ผม้เชื�อว่าเป็นวิธีิ์การืหน่�งที�

เรืาใช้เครืื�องมื้อเรืื�องนี� และทางเวีย้ดนาม้ก็มี้ปฏิิกิริืย้าออกม้าแทบทุกครัื�ง อย้าก

ทรืาบว่า เท่าที�ผ่านม้าเครืื�องมื้ออันนี� เรืาได้มี้การืปรืะเม้ินผลว่าได้ปรืะสิู้ทธิิ์ภาพ

ปรืะสิู้ทธิิ์ผลม้ากน้อย้เพีย้งไรื

 ต่อบ	การซึ่�อมรบระหวา่งไทยกับสำหรัฐฯ	นั่�น่	คิดว่ามิได�มีความมุ่งหมายเฉัพาะ

ใน่เร่�องการสำาธิตำแสำน่ยานุ่ภาพหร่อความมุ่งหมายทางการเม่อง	ซ่ึ่�งมุ่งไปยังเวียดน่าม

โดยเฉัพาะ	ทั�งนี่�เพราะการซึ่�อมรบได�เริ�มมีกัน่มาน่าน่แลั�วตัำ�งแต่ำเริ�มมีซีึ่โตำ�	1954	ก็มีการ

ร่วมซึ่�อมรบกัน่	แลัะจำริงๆ	แลั�วรัสำเซีึ่ยก็ซึ่�อมรบกับเวียดน่ามใน่ทะเลัจีำน่ใตำ�ก็มี	แต่ำของ

เขามีการใช่�การโฆ่ษณาการประช่าสัำมพัน่ธ์	ค่อ	“โวย”	ถึ�าคน่อ่�น่ทำาแลั�ว	“โวย”	แต่ำตัำว

เองทำาไม่เป็น่ไร	

	 ตัำวอย่างการตำ่อตำ�าน่ลััทธิอาณาน่ิคม	 ซ่ึ่�งประเทศ์สำังคมนิ่ยมโจำมตำีอย้่ตำลัอด

เวลัา	 แลั�วการที�เวียดน่ามเข�าไปอย้่ใน่บ�าน่ของคน่อ่�น่เขา	 แลัะพยายามส่ำงคน่เข�าไป

ตัำ�งถิึ�น่ฐาน่ใน่กัมพ้ช่า	 อย่างนี่�เป็น่ความพยายามที�จำะตัำ�งอาณานิ่คมใช่่หร่อไม่	 เขาเคย

ประณามลััทธิเช่่�อช่าติำนิ่ยม	 (Racism)	 ที�ไหน่ก็ตำาม	 แต่ำเขาขับไล่ัคน่เวียดน่ามที�มีเช่่�อ

ช่าติำจีำน่ออกจำากประเทศ์	เขาเป็น่เช่่�อช่าติำนิ่ยมหร่อไม่	ก็ตำอบกัน่ได�เอง	เขาบอกว่าคน่

อ่�น่เป็น่	 Expansionist	 ค่อ	 พยายามที�จำะขยายตัำวขยายอำาน่าจำเข�าไปใน่ประเทศ์คน่

อ่�น่	สิำ�งที�เขากระทำาอย้ข่ณะนี่�เป็น่	Expansionist	หร่อไม่	

	 เพราะฉัะนั่�น่	เราหวน่กลัับมาเร่�องการซึ่�อมรบ	คิดว่า	วัตำถุึประสำงค์ดั�งเดิมเป็น่

วัตำถุึประสำงค์ที�จำะสำร�างความพรักพร�อมของผู้้�ที�ประสำงค์จำะร่วมม่อกัน่	 แลัะความจำริง

แลั�ว	 ทางฝ่่ายไทยตำ�องการได�เทคนิ่คการประสำาน่งาน่	 แลัะสิำ�งที�เรียกว่าส่ำงกำาลัังบำารุง	

การช่่วยกัน่	ถึ�าไมซ่ึ่�อมคงโกลัาหลัเหม่อน่กัน่	ส่ำวน่การที�ว่าเป็น่การส่ำงสำารทางการเม่อง

ให�อีกประเทศ์หน่่�งทราบว่า	เราจำะใช่�อัน่นี่�หร่อไม่	คิดว่า	เรามุ่งหมายใน่ทางนี่�น่�อยมาก	
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เพราะแสำน่ยาน่ภุาพที�เราน่ำามาแสำดงรว่มกัน่ก็เป็น่เพียงเล็ักน่�อยเท่านั่�น่	คงไม่สำามารถึที�

จำะก่อให�เกิดภัยแก่อ่าวคัมรัน่ห์	หร่อว่าแก่เวียดน่ามได�	แต่ำอย่างไรก็ตำาม	เป็น่การแสำดง

ให�เห็น่ว่าเรามีเพ่�อน่อย้่	ไม่ได�มีความมุ่งหมายมากมายว่าเป็น่การสำาธิตำแสำน่ยานุ่ภาพ

ข้่อ 18. ถาม้ เมื้�ออาทิต่ย์้ที�แล้ว รัืฐม้นต่รีืว่าการืกรืะทรืวงพาณิชย์้ข่องสู้หรัืฐฯ นาย้

บอร์ืนเบรืดให้สัู้ม้ภาษณ์บอกว่าจะใช้ม้าต่รืการืที�เหม้าะสู้ม้กับปรืะเทศที�ละเมิ้ด 

สิู้ทธิิ์บัต่รื ลิข่สิู้ทธิิ์� ทีนี�ก็มี้การืพ้ดกันในหอการืค้าอเม้ริืกัน ว่าจะเอาฟ้าร์ืม้แอกต์่ม้า 

เป็นเครืื�องต่่อรืองกับกฎหม้าย้ลิข่สิู้ทธิิ์�สิู้ทธิิ์บัต่รืในปรืะเทศไทย้ ซ่�งปรืะเทศไทย้ 

ค่อนข้่างจะอ่อนในเรืื�องการืบังคับใช้กฎหม้าย้ปรืะเภทนี� และก็มี้การืละเมิ้ดสิู้ทธิิ์บัต่รื

กับลิข่สิู้ทธิิ์�ในกลุ่ม้ปรืะเทศเอเชีย้ต่ะวันออก ไทย้ ไต่ห้วัน และอื�นๆ อีกม้าก จ่งสู้งสู้ยั้

ว่า ม้าต่รืการืการืแทรืกแซงทางเศรืษฐกิจ ซ่�งอเม้ริืกาจะใช้กับปรืะเทศไทย้ โดย้มี้

การืแลกปรืะโย้ชน์กันรืะหว่างการืที�บีบให้เรืาบังคับใช้กฎหม้าย้ กับการืที�อเม้ริืกา

จะใช้กฎหม้าย้เป็นเครืื�องต่่อรือง ไม่้ทรืาบว่ากรืะทรืวงการืต่่างปรืะเทศได้ต่รืะหนัก

ถ่งเรืื�องนี�หรืือมี้นโย้บาย้ในเรืื�องนี�อย่้างไรื

 ต่อบ	3	เร่�องนี่�เรามองเห็น่	ซ่ึ่�งเรากำาลัังพิจำารณาอย้่ว่า	ข�อต่ำอรองอัน่ไหน่ที�เรา

ยอมได�	ข�อต่ำอรองอัน่ไหน่ที�เรายอมไม่ได�	เพราะฉัะนั่�น่	ใน่เร่�องของสิำทธิทรัพย์สิำน่ทาง

ปัญญา	ประโยช่น์่ของประเทศ์กำาลัังพัฒน่ากับประเทศ์ที�พัฒน่าแลั�วไม่ตำรงกัน่ทีเดียว 

แลัะใน่เร่�องของฟัาร์มแอกตำ์	 คิดว่า	 ความจำริงแลั�วไม่เกี�ยวกัน่	 แต่ำก็เป็น่ธรรมดา 

ที�เขาเอามาเป็น่เคร่�องต่ำอรอง	 เป็น่เคร่�องบีบให�ได�สิำ�งที�เขาปรารถึน่า	 ใน่ระยะนี่�เป็น่

ระยะที�พิจำารณากัน่อย้่ว่า	ใน่เร่�องของสิำทธิทรัพย์สิำน่ใน่ทางปัญญานั่�น่	ซ่ึ่�งบางทีเราก็มี

ประโยช่น์่อย้บ่�าง	เช่่น่	เทปเพลังเราขายได�มากใน่อเมริกา	ขายแก่ผู้้�อพยพ	เขาไม่มีเวลัา

แต่ำงเพลังเท่าเม่องไทย	เพราะบ�าน่เม่องเขาไม่อำาน่วยเสีำยแลั�ว	ฉัะนั่�น่	เทปเพลังไทยเรา

จ่ำงขายได�มาก	ซ่ึ่�งมีการลัอกบนั่ท่กไปก็มี	เป็น่มาตำรการการตำอ่รองทางการท้ตำแบบแลัก

ผู้ลัประโยช่น์่กัน่ดังที�ถึามมา	แต่ำข�อนี่�ก็ยังไม่บรรลุัผู้ลัข่�น่มา	เพราะเราไม่ร้�ว่า	เขาจำะทำา

อะไรกับฟัาร์มแอกต์ำ	แต่ำของเขาร้�ส่ำกว่าจำะเรียกร�องให�เราคุ�มครองทุกสิำ�งทุกอย่าง	ซ่ึ่�งเรา

คงรบัไม่ได�	แลัะเราตำระหน่กัดีว่า	เร่�องบีบกัน่ไปบีบกัน่มาเป็น่เร่�องธรรมดาของการเม่อง

ระหว่างประเทศ์	แต่ำเราก็ร้�ส่ำกว่า	ใน่ระยะนี่�สำหรัฐฯ	ค่อน่ข�างจำะใช่�ไม�แข็งทั�งต่ำอประเทศ์
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ปรปักษ์	แลัะที�ง่ายที�สุำด	ค่อ	ใช่�กับมิตำร	แลัะกับมิตำรที�ไม่ค่อยมีหน่ทางต่ำอส้ำ�มากนั่ก	แต่ำ

คิดว่าเขาอาจำประเมิน่ค่าของประเทศ์เราตำำ�าไปก็ได�	เพราะเราก็ได�รวมตัำวกัน่ผู้น่่กกำาลััง

กัน่	 เพ่�อที�จำะคัดค�าน่แลัะกำาหน่ดมาตำรการบางประการที�เราไม่อยากทำาการตำอบโตำ�

ให�ขุ่น่เค่องกัน่	เพ่�อที�จำะประสำาน่ประโยช่น์่แลัะก่อให�เกิดประโยช่น์่แก่กัน่ทั�งสำองข�าง	

	 จำริงๆ	 แลั�วเร่�องฟัาร์มแอกตำ์เขาก็ใช่�เงิน่จำากภาษีของประช่าช่น่ของเขาเองไป

ช่่วยเหล่ัออุดหนุ่น่อย่างมาก	 ซ่ึ่�งอุดหนุ่น่อย่างไม่เป็น่ธรรม	 ใน่ระยะยาวแลั�วเราคิดว่า

ไม่เป็น่ประโยช่น์่	แลัะใน่ขณะนี่�	ใน่สำหรัฐฯ	เองมีบุคคลัสำำาคัญหลัายคน่ที�มองเห็น่แลั�ว

ทั�งตำ�น่ทุน่ใน่ทางวัตำถุึแลัะตำ�น่ทุน่ด�าน่การสัำมพัน่ธ์กับต่ำางประเทศ์	ที�สำหรัฐฯ	จำะตำ�องจ่ำาย

ไปใน่เร่�องฟัาร์มแอกต์ำมีมากกว่าผู้ลัได�

ข้่อ 19. ถาม้ เครืื�องมื้อทางเศรืษฐกิจอันหน่�งที�เป็นข่่าวกันม้าก ซ่�งใช้โดย้กลุ่ม้

ปรืะเทศเครืือจักรืภพต่่อนโย้บาย้เหยี้ย้ดผิวข่องแอฟ้ริืกาใต้่ด้วย้ คิดว่าเป็นการื

สู้ร้ืางความ้กดดันม้ากต่่อแอฟ้ริืกาใต้่ ถ้าม้าเทีย้บกับกรืณีปัญหากัม้พ้ชาแล้ว กลุ่ม้

ปรืะเทศอาเซีย้นสู้าม้ารืถสู้ร้ืางศักย้ภาพในการืใช้เครืื�องมื้อทางเศรืษฐกิจเช่นเดีย้ว

กับที�ปรืะเทศในเครืือจักรืภพอังกฤษใช้อย่้้นี� ต่่อเวีย้ดนาม้ได้ม้ากน้อย้เพีย้งใด

 ต่อบ การเปรียบสำองกรณีเข�าด�วยกัน่จำะเป็น่การลัำาบาก	 ทั�งความแตำกตำ่าง

ระหว่างประเทศ์	 เป้าหมาย	 ค่อ	 ระหว่างแอฟัริกาใตำ�กับเวียดน่ามเอง	 แตำกตำ่างกัน่

หลัายอย่าง	 ทั�งความสำามารถึใน่การพัฒน่าตำน่เอง	 แอฟัริกาใตำ�อย้่คน่เดียวพออย้่ไหว

หร่อมีคน่ที�แอบไปค�าขายกับเขา	 ส่ำวน่เวียดน่ามมีความอดทน่มาก	 แต่ำความสำามารถึ

ทางเศ์รษฐกิจำมีน่�อย	 พ้ดถ่ึงความอดทน่	 คน่เวียดน่ามอดทน่ได�ดีมาก	 เขาอย้่กับการ 

รบราฆ่่าฟััน่กัน่อดอยากกัน่มามากแลั�ว	ดังนั่�น่	จ่ำงน่ำามาเปรียบกัน่ลัำาบาก	

	 แลัะมาตำรการที�เกี�ยวกับการแบ่งแยกผิู้วนี่�	 เห็น่ได�ชั่ด	แลัะหาคน่สำนั่บสำนุ่น่ได�

ง่าย	แลัะเปน็่สิำ�งที�ไม่ถ้ึกตำ�องจำรงิๆ	ส่ำวน่ทางเวียดน่าม	เขามีพวกหน่่�งที�สำนั่บสำนุ่น่เขาอยา่ง

แน่่น่หน่าอย่างน่�อย	3-4	ประเทศ์	แลัะยังมีผู้้�ที�ไม่ร่วมม่อที�จำะบีบคั�น่เขาทางเศ์รษฐกิจำ

ด�วย	ถึ�าท่าน่ไปบีบประเทศ์ที�ขาดแคลัน่อย้แ่ลั�ว	บางทีก็ได�ผู้ลัไม่มาก	เพียงแต่ำว่า	 เขา

ขาดโอกาสำการพัฒน่า	อยา่งเวียดน่ามขณะนี่�	เขามองเห็น่ว่า	เขาลั�าหลัังด�าน่การพัฒน่า	

ถึ�าเปรียบกับประเทศ์ไทยก็ห่างไกลักัน่มากด�าน่การพัฒน่า	การบีบบังคับของมาตำรการ
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ทางเศ์รษฐกจิำที�เกี�ยวกับเวียดน่ามนั่�น่เปน็่น่โยบายประกอบ	ไม่ใช่่น่โยบายหลััก	ซ่ึ่�งเป็น่

น่โยบายของประเทศ์ส่ำวน่ใหญ่ใน่สัำงคมระหว่างประเทศ์ที�ไม่ยอมให�การช่่วยเหล่ัอ	หร่อ

ให�เล็ักน่�อยใน่ทางด�าน่มนุ่ษยธรรม	โดยบอกว่า	ประเทศ์ไทยหร่ออาเซีึ่ยน่ไปชั่กจ้ำงเขา	

การช่ักจ้ำงระหว่างประเทศ์เป็น่สิำ�งที�ไม่ใช่่จำะชั่กจ้ำงกัน่ได�ง่ายๆ	 ถึ�าเขาเห็น่ว่าไม่ถ้ึกตำ�อง	

ไม่เป็น่ประโยช่น์่	เขาก็ไม่ทำา	ไม่มีใครยอมให�ใครมาชั่กจ้ำงง่ายๆ	เขาเองเขาก็เห็น่ว่าควร

จำะดำาเนิ่น่การเช่่น่นั่�น่	เขาจ่ำงให�ความร่วมม่อ	ถึ�าพ้ดถ่ึงผู้ลัใน่การแยกว่าอัน่ไหน่เป็น่ผู้ลั

ของการบีบใน่ทางการเม่อง	 อัน่ไหน่เป็น่ผู้ลัของการบีบใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	 อาจำจำะแบ่ง

แยกยาก	เพราะมัน่เป็น่ส่ำวน่ประกอบกัน่หลัายทาง

ข้่อ 20. ถาม้ เท่าที�ติ่ดต่าม้ข่่าวม้าจะได้ยิ้นเรืื�องความ้เคลื�อนไหวเชิงการืท้ต่ทาง 

การืค้ารืะหว่างปรืะเทศ ซ่�งปัจจุบันเรืาตื่�นตั่วกันม้าก และรัืฐม้นต่รีืพาณิชย์้ ถ้า

จำาไม่้ผิดคงเป็นรัืฐม้นต่รีืปรืะจวบ เสู้นอความ้คิดว่า ไทย้เรืาควรืมี้ตั่วแทนหรืือ  

Negotiator ทางการืค้าข่่�นม้าอย่้างเป็นตั่วเป็นต่น คือ เจรืจาเรืื�องการืค้าอย่้างเดีย้ว

หรืือเฉพาะเรืื�อง เช่น GATT ซ่�งเทีย้บกับข่องสู้หรัืฐฯ ที�มี้คิสู้ซิงเจอร์ื เป็นตั่วแทน

ข่องปรืะธิ์านาธิิ์บดีในเรืื�องการืเมื้องรืะหว่างปรืะเทศ และปรืะเทศไทย้เรืาจะถ่งเวลา

แล้วหรืือยั้งที�จะมี้ Negotiator เป็นการืเฉพาะอย่้างนั�น

 ต่อบ	 สำำาหรับผู้้�ที�ทำาการเจำรจำาทางการค�าเป็น่พิเศ์ษ	 เรายังไม่มีการตัำ�งเป็น่ 

ผู้้�แทน่โดยเฉัพาะหร่อผู้้�แทน่ทางการท้ตำโดยเฉัพาะ	 แต่ำเราใช่�บุคคลัที�รับผิู้ดช่อบใน่

หน่�าที�หน่่วยงาน่นั่�น่ใน่ทางปฏิิบัติำนั่�น่มีอย้่	 แต่ำไม่ได�เป็น่หน่่วยงาน่พิเศ์ษออกมาหร่อ

กลุ่ัมบุคคลัพิเศ์ษ	ตัำวบุคคลันั่�น่อาจำจำะซึ่ำ�าซึ่�อน่	ขอยกตัำวอย่างอธิบดีกรมเศ์รษฐกิจำขณะ

นี่�	เป็น่บุคคลัยน่่บุคคลัหน่่�ง	ไม่ว่าจำะมีการเจำรจำาทางการค�าที�ไหน่	คุณดนั่ย	ดุลัะลััมพะ	

จำะตำ�องตำดิตำามไปด�วย	จำากกระทรวงพาณชิ่ยก็์มีตัำวยน่่ของเขา	อาจำอย้ใ่น่ระดบัสำองสำาม

บุคคลั	น่อกจำากนั่�น่	เริ�มมีหน่่วยราช่การอ่�น่	แต่ำยังไม่มีหน่่วยที�แยกออกไปเฉัพาะ	แต่ำ

ใน่ทางปฏิิบัติำนั่�น่เริ�มมีแลั�ว	แลัะคิดว่า	ต่ำอไปถึ�ามีได�ก็น่่าจำะดี	แต่ำไม่ทราบว่า	ระเบียบ

ราช่การของเราจำะอำาน่วยให�ตัำ�งเป็น่หน่่วยอิสำระข่�น่มาโดยเฉัพาะ	 หร่อระบบราช่การ

ของเราอำาน่วยให�ตัำ�งเฉัพาะเป็น่หน่่วยใน่ร้ปของคณะผู้้�แทน่	 (Delegation)	 โดยเอา

มารวมๆ	 กัน่แบบนี่�	 ที�สำำาคัญค่อว่า	 ผู้้�ที�จำะไปเจำรจำานั่�น่ตำ�องมีข�อม้ลัแลัะได�รับน่โยบาย
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ที�แน่่ชั่ด	ข�อม้ลัส่ำวน่ใหญ่จำะอย้่ใน่กระทรวง	ทบวง	กรม	อย่างเช่่น่	จำะเจำรจำาเร่�องข�าว	

ข�าวใน่สำตำ็อกเรามีอย้่เท่าไหร่	 เกรดไหน่มีอย้่เท่าไหร่	 ราคาตำลัาดภายใน่มีอย้่เท่าไหร่	

ลัักษณะการส่ำงมอบจำะส่ำงมอบได�เม่�อไหร่	ฤด้ไหน่อย่างไร	 ลัักษณะเช่่น่นี่�	 ข�อม้ลัเหล่ัา

นี่�	ถึ�าไปตัำ�งเป็น่หน่่วยงาน่อิสำระ	ใน่บางครั�งไม่ได�รับข�อม้ลัที�ทัน่เวลัาแลัะไม่ได�รับความ

ร่วมม่อเท่าที�ควร	 อาจำเป็น่เหตุำผู้ลัด�าน่เวลัาหร่อตัำวบุคคลัก็ว่าได�	 เหล่ัานี่�เป็น่อุปสำรรค

ที�สำำาคัญ	 การตัำ�งหน่่วยงาน่ข่�น่มาเป็น่พิเศ์ษ	 อาจำมีปัญหาเร่�องงบประมาณตำามมา	 ก็

เป็น่อีกลัักษณะหน่่�งที�อาจำมีปัญหาอย้่บ�าง	 ความจำริงถึ�ากระทำาได�	 เช่่น่	ประเทศ์อ่�น่ที�

ทำาได�	ก็อย้่ใน่เกณฑ์์ดี	โดยมากเป็น่ประเทศ์ใหญ่ที�มีอำาน่าจำทางการเงิน่ดี	แลัะการจัำด

ระบบราช่การย่ดหยุ่น่ได�สำะดวก	 ความคิดเร่�องนี่�ก็เป็น่ความคิดที�ดี	 ถึ�าหากเราทำาได�	

เราจำะได�มีศ้์น่ย์ข�อม้ลัแลัะมีน่โยบายที�แจำ�งชั่ด	จำะไม่ยากเลัยที�จำะหา	Negotiator	หร่อ

ผู้้�เจำรจำาโดยเฉัพาะ

ข้่อ 21. ถาม้ อย้ากทรืาบว่า Proximity Talk ที�จะมี้ข้่อเสู้นอแก้ไข่ปัญหากัม้พ้ชา

เป็นการืเจรืจาแบบไหน และช่วย้วิเครืาะห์ให้ฟั้งด้วย้

 ต่อบ	ปัญหาที�ถึามว่า	ปัญหากัมพ้ช่านั่�น่เข�าลัักษณะปัญหาประเภทไหน่	ก็คง

เป็น่ลัักษณะการท้ตำแบบขน่าน่	เราทำาทั�งระบบ	Summit	ซ่ึ่�งเราเคยทำาการท้ตำแบบนี่�

สำมัยที�ประชุ่มที�บาหลีัเม่�อ	ค.ศ์.	1975	แลัะเป็น่จุำดเลีั�ยว	(Turning	point)	ของอาเซีึ่ยน่	

ทำาให�อาเซีึ่ยน่ได�ก�าวหน่�าแปรสำภาพ	 ไม่เป็น่แต่ำเพียงองค์การที�มุ่งหมายจำะร่วมม่อกัน่

ทางเศ์รษฐกิจำ	 แต่ำจำะร่วมม่อกัน่ทางการเม่องด�วย	 แลัะมีสัำญญาความร่วมม่อเรียกว่า	

สัำญญาอาเซีึ่ยน่คอน่คอร์ด	เป็น่ผู้ลัเกิดข่�น่จำาก	Summit	ครั�งนั่�น่	

	 น่อกจำาก	 Summit	 แลั�วก็ยังมีการเจำรจำา	 2	 ฝ่่าย	 เพียงแต่ำกระทำากัน่ใน่วิถีึ

ทางการท้ตำธรรมดา	จ่ำงมองไม่เห็น่ชั่ดว่าเป็น่ไปใน่ระดับผู้้�แทน่อะไรข่�น่ไป	ระดับเขามี

ท้ตำประจำำา	 เราก็ติำดต่ำอกัน่เสำมอ	 เรามีท้ตำประจำำาเขาใน่หลัายประเทศ์	 ก็ได�ยกปัญหานี่�

ข่�น่มาพ้ดเก่อบทุกครั�ง	 ขณะเดียวกัน่การประชุ่มระหว่างประเทศ์	 เราก็พ้ดแลัะแสำดง	

แต่ำแน่่น่อน่ท่าทีใน่การประชุ่มระหว่างประเทศ์ด้แลั�วอาจำขาดความย่ดหยุ่น่	 ซ่ึ่�งเป็น่

เร่�องธรรมดาแลัะก็เป็น่การแสำดงด�วยใน่ขณะเดียวกัน่	 ใน่องค์การระหว่างประเทศ์ 

พร�อมๆ	 กับเวทีการท้ตำนั่�น่เป็น่เวทีของการแสำดง	 ซ่ึ่�งเวทีของการแสำดงคน่จำะไม่ทิ�งไพ่	
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เพราะฉัะนั่�น่	การท้ตำที�ดำาเนิ่น่ใน่ที�ประชุ่มระหว่างประเทศ์ใน่ปัญหาทางการเม่องแลั�ว

จำะทำาให�ขาดความย่ดหยุ่น่	 แต่ำไม่ได�หมายความว่า	 การท้ตำทั�งหมดของเราขาดความ

ย่ดหยุ่น่	เพราะเราดำาเนิ่น่การท้ตำขน่าน่ด�วยใน่ขณะเดียวกัน่	

	 แลัะตำามความจำรงิแลั�ว	การพ้ดจำากัน่ใน่ทางลัับกมี็ใน่บางเร่�องเปดิเผู้ยกัน่ไมไ่ด�	

การเจำรจำาใน่ทางลัับ	หร่อใช่�ส่ำ�อกลัางอ่�น่ใน่บางครั�งเขามาถ่ึายทอด	จำริงหร่อเปล่ัาก็ไม่ร้�	

ไอ�เส่ำอนั่�น่พ้ดจำริงหร่อเปล่ัา	ซ่ึ่�งบางเร่�องเราก็ร้�ว่าพ้ดอยา่งนั่�น่จำริง	บางเร่�องเราก็ร้�ว่าไม่ได�

พ้ดอยา่งนั่�น่	หร่อบางทเีจำ�าตัำวพ้ดแลั�วเจำ�าตัำวปฏิิเสำธ	หร่อบางทีคน่ที�พ้ดมีอำาน่าจำใน่การ

บอกว่า	ประเทศ์ของเขาตำ�องการอย่างนั่�น่อย่างนี่�มีอำาน่าจำแค่ไหน่เพียงไร	บางครั�งเป็น่

แต่ำเพียงความเห็น่ของตัำวบุคคลัคน่นั่�น่เท่านั่�น่เอง	แลัะเขาปฏิิเสำธได�ง่าย	บางทีการท้ตำ 

ลัับนี่�ปฏิิเสำธได�ง่าย	 แลัะที�ถึามว่า	 เราเข�ากับฝ่่ายไหน่ใน่ขณะนี่�ที�เรากำาลัังดำาเนิ่น่อย้่	 

เรากำาลัังดำาเนิ่น่การท้ตำแบบขน่าน่หร่อเป็น่	 Total	 diplomacy	 ทีเดียว	 ค่อ	 เรามี 

เคร่�องม่ออะไรที�เราใช่�ได�แลัะอย้ใ่น่ฐาน่ะได�เปรียบเราเอามาใช่�หมด

ข้่อ 22. ถาม้ การืที�อาจารืย์้กล่าวว่า ในปรืะเด็นข่องข่่าวสู้ารืถือว่าคนข่องเรืาที�ได้รัืบ

การืฝึักฝันม้าแล้ว จะเป็นคนป้อนข้่อม้้ลได้ดีที�สุู้ด คือ เรืาสู่้งคนไปที�นั�น เพื�อต้่องการื

ได้รัืบข่่าวสู้ารืข่องปรืะเทศนั�น อย้ากจะเรีืย้นถาม้ว่า เรืามั้�นใจข่นาดไหนว่า ข้่อม้้ล

ที�ได้จากคนเหลา่นั�นม้าถ้กต้่อง เพรืาะในบางครัื�งปรืะสู้บการืณที์�ผ่านม้าเหน็ว่า เรืา

ได้รัืบข้่อม้้ลเหล่านั�นม้าแล้วทำาให้ตั่ดสิู้นใจที�ผิดพลาดในขั่�นนโย้บาย้

 ต่อบ	พ้ดถ่ึงความมั�น่ใจำ	เรามั�น่ใจำไม่ได�	100	เปอรเ์ซ็ึ่น่ต์ำ	แต่ำว่าคน่ที�เราฝึ่กฝ่น่แลั�ว	

เราคัดแลั�ว	แลัะเรามอบหมายหน่�าที�ให�เขาไปทำา	เม่�อเขารายงาน่เข�ามา	ไม่ใช่่ว่า	เราจำะ

ปฏิิบัติำตำามนั่�น่ทัน่ที	ปกติำจำะตำรวจำสำอบ	ภายใน่ประเทศ์ที�สำำานั่กงาน่ใหญ่	หมายความ

ว่าที�ศ้์น่ย์กระทรวงต่ำางประเทศ์ก็ดี	ใน่ระดับรัฐบาลัตำรวจำสำอบ	(Check)	กับฝ่่ายทหาร	

หน่่วยงาน่อ่�น่ก็ดี	 ว่าถ้ึกตำ�องแค่ไหน่	แต่ำอย่างไรก็ตำาม	ข่าวบางอัน่มีม้ลัเหตุำที�ชี่�มาก่อน่

หน่�านั่�น่แลั�วว่า	มัน่เป็น่อย่างนั่�น่อย่างนี่�หร่อไม่	ถึ�าหากว่าเป็น่ข่าวที�ตำ�องการที�จำะกระทำา

โดยรวดเร็ว	เดี�ยวนี่�การตำรวจำสำอบก็กระทำาได�ไม่ค่อยยากเท่าใด	อาจำจำะตำรวจำสำอบจำาก

ประเทศ์อ่�น่	จำากท้ตำประเทศ์อ่�น่ที�มี	หร่อให�ท้ตำของเราใน่ประเทศ์อ่�น่ตำรวจำสำอบขา่วนั่�น่

อีกที	หร่อบางทีก็อาศั์ยความร่วมม่อจำากหน่่วยอ่�น่ๆ	หร่อแม�แต่ำฝ่่ายเอกช่น่	ยงัมีข่าวเข�า
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มา	ใน่บางอัน่ผู้้�บรรยายตำรวจำสำอบกับเพ่�อน่นั่กหนั่งส่ำอพิมพ์	ซ่ึ่�งติำดต่ำอกัน่อย้่บ่อยๆ	จำน่

กระทั�งเช่่�อได�ว่าเป็น่ข่าวที�ถ้ึกตำ�อง	ถึ�าหากข่าวนั่�น่ยังไม่ถ้ึกตำ�อง	 เราก็ไม่แสำดงปฏิิกิริยา	

เช่่น่	 ข่าวอาจำจำะคลัาดเคล่ั�อน่ได�	 เช่่น่	การตำายของคิมอิลัซุึ่ง	 เป็น่ตำ�น่	ออกมาเป็น่ข่าว

ใหญ่	โดยที�เป็น่ข่าวที�ไม่แน่่	แลัะเราก็ยงัไม่ได�ให�ความเช่่�อถ่ึออะไร	แลัะยังไม่	React	ค่อ	

ยังไม่มีปฏิิกิริยา	ใครมาขอ	Comment	อะไรก็ยังไม่มีให�ทั�งนั่�น่	ก็ใช่�ความระมัดระวัง

อย้่เหม่อน่กัน่

ข้่อ 23. ถาม้ ผม้อย้ากจะเรีืย้นถาม้ในกรืณีสู้หรัืฐอเม้ริืกากับอิหร่ืาน เรืื�องอาวุธิ์ ใน

ลักษณะข่องข่่าวสู้ารื อย้ากถาม้ว่า การืดำาเนินนโย้บาย้ลักษณะเหล่านี�มี้ผลเสีู้ย้ 

และผลดีอย่้างไรืบ้าง

 ต่อบ	เร่�องทำาน่องนั่�น่ไม่ใช่่เร่�องความถ้ึกตำ�องหร่อความคลัาดเคล่ั�อน่ของข่าวสำาร	

เป็น่เร่�องว่าควรเปิดเผู้ยของข่าวสำารนั่�น่เพียงใด	 อัน่นี่�ก็ข่�น่อย้่กับระบบการปกครอง

ของแต่ำลัะประเทศ์	หร่อประเพณีการปกครองของแต่ำลัะประเทศ์	ถึ�าใน่ประเทศ์ที�เขา

ตำ�องการให�ทุกสิำ�งทุกอย่างเปิดเผู้ย	ใน่ประเทศ์นั่�น่	ถึ�าถ้ึกเขาจัำบได�ก็เป็น่ผู้ลัเสีำย	ประเทศ์

ไหน่ที�ทำาเป็น่เร่�องลัับก็เป็น่เร่�องธรรมดาไป	ประช่าช่น่อาจำไม่มีส่ำวน่ร้�เห็น่ใน่การตำกลัง

ของใน่ระดับรัฐบาลั	อัน่นี่�ก็ตัำวรัฐบาลัเองเป็น่ผู้้�วินิ่จำฉััยว่า	อัน่ไหน่ควรจำะเปิด	อัน่ไหน่

ควรจำะปิดไว�	อาจำกล่ัาวได�อยา่งหน่่�งว่า	ใน่การดำาเนิ่น่การด�าน่การเม่องระหว่างประเทศ์

นั่�น่	มีความจำำาเป็น่บางเร่�องที�ตำ�องปิด	หร่อปิดไว�ก่อน่	มิใช่่ปิดตำาย	ที�เป็น่อยา่งนั่�น่เพราะ

ถึ�าเปิดออกไปแลั�ว	อาจำจำะเป็น่ผู้ลัเสีำยไม่บรรลุัความมุ่งหมายอัน่นั่�น่	แต่ำไม่ใช่่ปกปิดเพ่�อ

ที�จำะไปดำาเนิ่น่การใน่ทางที�มีผู้ลัเสำียหายต่ำอประเทศ์ช่าตำิ	 ซ่ึ่�งใน่ลัักษณะถึ�ากระทำาโดย

จำงใจำก็เข�าลัักษณะขายบ�าน่ขายเม่อง	ค่อ	ร้�อย้่แลั�วว่า	มัน่เสีำยหาย	แลั�วไปทำา	แต่ำถึ�าทำา

โดยความโง่เขลัา	ก็เป็น่เร่�องที�จำะตำ�องพิจำารณากัน่เองใน่ผู้้�ที�เกี�ยวข�อง

ข้่อ 24. ถาม้ งานทางด้านการืท้ต่ การืเจรืจา เรืาสู้าม้ารืถทำาโดย้ที�เรืาเป็นอิสู้รืะใน

ตั่วข่องเรืาเอง หรืือว่าเรืาต้่องด้ท่าทีจากปรืะเทศอื�นด้วย้

 ต่อบ ปกติำแลั�ว	 การดำาเนิ่น่น่โยบายของเรา	 เราย่ดถ่ึอประโยช่น์่ของเราเป็น่

หลัักเป็น่แกน่เลัยทีเดียว	 แต่ำไม่ได�หมายความถ่ึงว่าเราไม่ฟัังหร่อไม่ด้คน่อ่�น่	 ที�เราด้ 
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คน่อ่�น่นั่�น่	ด้ใน่ลัักษณะที�ไม่ได�ตำามเขา	หร่อไม่ใช่่กลััวเกรงใจำอะไรเขา	แต่ำด้ว่ามัน่จำะส่ำง

ผู้ลัสำะท�อน่กลัับมาถึง่เราอยา่งไร	เราจำะไปเจำรจำาอนั่หน่่�ง	เราจำะไมรั่บท่าทีที�ประเทศ์อ่�น่

เขาบงการมา	หร่อชี่�ว่าน่่าทำาอย่างนั่�น่อย่างนี่�	เราคิดของเราเอง	แต่ำเราก็คิดว่า	ถึ�าหาก

เราไปเจำรจำาออกมาร้ปนี่�	 เราตำ�องคาดการณ์ไว�ล่ัวงหน่�าแลั�วว่า	 ผู้ลัที�เกิดข่�น่จำะมาจำาก 

ทิศ์ใดบ�าง	แลัะอัน่นั่�น่คุ�มกัน่หร่อไม่	ถึ�าเราเปรียบเทียบระหว่างตำ�น่ทุน่กับกำาไร	ที�เราจำะ

ได�รับ	แต่ำการดำาเนิ่น่น่โยบายนั่�น่	ผู้้�บรรยายแน่่ใจำเหล่ัอเกิน่ว่า	ใน่ระบอบการปกครอง

ของเรา	ซ่ึ่�งไม่ใช่่เป็น่ระบอบที�เรียกกัน่ว่าเป็น่	Block	อยา่งใน่คา่ย	Socialist	ทกุประเทศ์

ดำาเนิ่น่น่โยบายที�เรียกว่ายด่ถ่ึอประโยช่น์่ของตัำวเองเป็น่หลััก

ข้่อ 25. ถาม้ ข่อเรีืย้นถาม้ต่่อจากคำาถาม้อันก่อนเลย้ อย่้างที�ทรืาบแล้วว่า นโย้บาย้

ต่่างปรืะเทศข่องเรืาปัจจุบันนี�เน้นทางด้านผลปรืะโย้ชนเ์ศรืษฐกจิข่องปรืะเทศม้าก 

จะมี้ความ้เป็นไปได้ม้ากน้อย้เพีย้งใด ถ้าเรืาจะดำาเนินความ้สัู้ม้พันธ์ิ์กับปรืะเทศ

ทางสัู้งคม้นิย้ม้ ซ่�งเรืายั้งไม่้ได้ดำาเนินการืกันอย่้างจริืงจัง ในข่ณะที�โลกเสู้รีืกำาลังใช้

นโย้บาย้การืกีดกันทางการืค้าอย่้างรุืนแรืงในปัจจุบันนี� 

 ต่อบ	 ความจำริงเราก็ดำาเนิ่น่น่โยบายเช่่น่นั่�น่อย้่	 แต่ำการดำาเนิ่น่น่โยบาย	 โดย

เฉัพาะใน่ทางการค�าแลัะใน่ทางเศ์รษฐกิจำ	 ข่�น่อย้่กับการตำอบรับหร่อ	 Response	

จำากประเทศ์เหล่ัานั่�น่อัน่หน่่�ง	 อัน่ที�สำองข่�น่อย้่กับความสำามารถึของประเทศ์เหล่ัา

นั่�น่	 อย่างคณะผู้้�แทน่ของเรา	 ซ่ึ่�งน่ำาโดยรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์ไปจำีน่กลัับมา	 คราวนี่�

ก็ขายข�าวแลัะขายของได�เพิ�มข่�น่อีกมากทีเดียว	 ค่อ	 หลัายร�อยลั�าน่บาท	 อัน่นี่�ก็เป็น่ 

ความพยายามที�ดำาเนิ่น่ไป	แต่ำว่าใน่ค่าย	Socialist	อ่�น่	ค่อ	บางประเทศ์เราก็อยากจำะค�า	

แต่ำว่าเขาไมมี่สิำน่ค�า	ค่อ	ระบบการค�าของเราเปน็่ระบบ	Market	economy	ข่�น่อย้กั่บว่า	

ประช่าช่น่หร่อพ่อค�าเป็น่คน่เล่ัอกใน่การที�จำะซ่ึ่�อสิำน่ค�า	พ่อค�าจำะเล่ัอกซ่ึ่�อสิำน่ค�าช่นิ่ดใด	

จำะเล่ัอกสิำน่ค�าที�คน่ซ่ึ่�อ	คน่จำะซ่ึ่�อสิำน่ค�าช่นิ่ดใด	คน่จำะซ่ึ่�อสิำน่ค�าที�มีคุณภาพแลัะราคาเม่�อ 

เปรียบเทียบแลั�วจำะดีกว่าหร่อถ้ึกใจำมากกว่า	

	 ทีนี่�สิำน่ค�าที�มาจำากประเทศ์	Socialist	ส่ำวน่ใหญ่แลั�วขาด	Competitiveness	

ค่อ	 เม่�อไปแข่งกับสิำน่ค�าประเทศ์อ่�น่	 เม่�อพิจำารณาใน่แง่ของราคาแลัะคุณภาพ	 นั่�น่

เป็น่ประการที�หน่่�ง	ประการที�สำอง	ปัญหาเร่�องการขน่ส่ำงแลัะระยะทาง	ปัญหาที�สำาม	
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ปัญหาเร่�องการช่ำาระเงิน่	 ซ่ึ่�งบางทีเขาไม่มีเงิน่ตำราต่ำางประเทศ์	แต่ำบีบให�เราซ่ึ่�อสิำน่ค�า

เขามาตำอบแทน่ใน่ราคาเดยีวกัน่	ใน่ลัักษณะเชิ่งแลักเปลีั�ยน่สิำน่ค�า	เราก็ตำ�องด้ว่า	สิำน่ค�า 

อ่�น่นั่�น่	เราตำ�องการหร่อไม่	ไม่ใช่่เอามาแลั�วขายไม่ออก	หร่อสิำน่ค�าไปแลักมาแลั�ว	เช่่น่	

รถึแทรกเตำอร์	ได�มาเสำร็จำแลั�วไม่มอีะไหล่ั	วิ�งไปได�สำกัพักเกิดเสีำยแลั�วไม่มอีะไหล่ั	อยา่งนี่� 

มัน่มีปัญหาอย้่บ�าง	แต่ำเราก็ได�ดำาเนิ่น่น่โยบายที�ติำดต่ำอกัน่เสำมอ	ไม่ได�ขาดตำอน่เลัย	ใน่

ทางสำน่ธิสัำญญาทางการค�าก็มีกับเก่อบทุกประเทศ์	ใน่ยุโรปตำะวัน่ออกใน่ค่าย	Socialist	

ทางคณะผู้้�แทน่ได�เดิน่ทางไปบ่อยครั�ง	ปัญหาอุปสำรรคมัน่ก็มีอย้่	แต่ำใน่ปัจำจุำบัน่การค�า

ก็เพิ�มข่�น่พอสำมควร

ข้่อ 26. ถาม้ ข่อเรีืย้นถาม้ต่่ออีก ในการืที�เรืาจะมี้ความ้สัู้ม้พันธ์ิ์ทางเศรืษฐกิจแล้ว 

เรืาจะต้่องคำาน่งถ่งผลปรืะโย้ชน์ทางการืเมื้องข่องเรืาด้วย้ รืะหว่างผลปรืะโย้ชน์

ทางเศรืษฐกจิในปัจจุบันนี� กับผลกรืะทบทางการืเม้อืง อย่้างเช่นว่า ถ้าเรืาจะค้ากับ

ปรืะเทศข่องอินโดจีน แล้วก็เกิดผลกรืะทบทางการืเม้อืง อะไรืที�จะเป็นข้่อตั่ดสิู้นได้

ม้ากกว่ากันหรืืออย่้างไรื

 ต่อบ	 อัน่นี่�เรามีบรรทัดฐาน่อย้่อัน่เดียว	 ค่อ	 อะไรก็ตำามที�ไม่กระทบถ่ึงความ

มั�น่คงของเรา	เราก็ยิน่ดีอย้เ่สำมอ	เพราะได�ประโยช่น์่ด�วยกัน่ทั�งสำองฝ่่าย	เราก็ขายของ

ได�	มีบางอนั่ซ่ึ่�งอาจำจำะสำง่ผู้ลักระทบมาถึง่ความมั�น่คงของเราโดยทางตำรงหร่อทางอ�อม	

การที�จำะวินิ่จำฉััยว่า	 อะไรกระทบถ่ึงความมั�น่คงหร่อไม่	 อัน่นี่�เป็น่ข�อที�เราเถีึยงกัน่เอง	

ปัญหาอัน่นี่�ก็อย้่ที�ว่า	 ผู้้�ที�มีหน่�าที�ใน่การรักษาความมั�น่คง	 ก็วินิ่จำฉััยว่า	 อัน่นั่�น่อัน่นี่�

กระทบถ่ึงความมั�น่คงหร่อไม่	 ความจำริงการค�าใน่ขณะนี่�ดำาเนิ่น่อย้่แลั�ว	 เป็น่การค�า

เรียกว่าน่อกแบบ	ใน่ตำลัาดใน่ประเทศ์เหล่ัานั่�น่	สิำน่ค�าไทยมีวางขายอย้ม่ากพอสำมควร

แลั�ว	ที�ห�ามหร่อควบคุมจำริงๆ	นั่�น่ก็มีบางรายการเท่านั่�น่	ซ่ึ่�งฝ่่ายรักษาความมั�น่คงเห็น่

ว่าอาจำจำะกลัับเข�าเป็น่ผู้ลัเสีำยหายแก่ความมั�น่คงของเราใน่ร้ปหน่่�งร้ปใด	ปัญหามัน่อย้่

ตำรงนั่�น่	

	 ปัญหาที�สำำาคัญที�สุำด	 ก็ค่อ	 ประเทศ์เหล่ัานั่�น่ตำลัาดก็ไม่ได�ใหญ่โตำอะไร	 ความ

สำามารถึใน่การซ่ึ่�อก็ไม่มาก	 ถึ�าจำะเพิ�มจำากปริมาณการค�าที�มีอย้่น่อกร้ปแบบแลั�ว	 ก็

คงจำะมีช่่วงที�ขยับข่�น่ไปได�บ�าง	 แต่ำไม่มากเท่ากับตำลัาดใหญ่	 ซ่ึ่�งถึ�ามีการค�าขาย	 ถึ�ามี
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ตำลัาดใหญ่ได�	เราจำะพยายามมุ่งไปที�ตำลัาดใหญ่ก่อน่	ไม่ได�หมายความว่าเราจำะปิดประต้ำ

ทีเดียว	อย่างสำมมติำตำลัาดเม่องจีำน่	ถึ�าเราขายไก่ได�จำำาน่วน่มาก	ขอให�คน่จีำน่กิน่ไก่เพิ�ม

ข่�น่คน่ลัะขากว่านั่�น่	คิดว่าเม่องไทยก็คงจำะรวยมากกว่า	อัน่นี่�ก็หมายความถ่ึงว่า	หลััก

จำริงๆ	แลั�ว	เราก็คำาน่่งความมั�น่คงด�วย

ข้่อ 27

 ถาม้ อย้ากเรีืย้นถาม้ว่า การืเจรืจารืะหว่างปรืะเทศเป็นศิลปะข่องตั่วท้ต่

เองม้ากกว่า คือ เป็นการืฝึักฝันได้ย้ากอย่้างหน่�ง แล้วก็การืเจรืจาทางการืท้ต่ข่่�น

อย่้้กับศักย้ภาพข่องปรืะเทศจริืงๆ คือ ความ้ยิ้�งใหญ่ข่องปรืะเทศสู่้วนหน่�ง ว่าเรืา

จะมี้ข้่อต่่อรืองเข่าได้ม้ากน้อย้เพีย้งไหน อย้ากทรืาบว่า ในสู่้วนข่องกรืะทรืวงการื

ต่่างปรืะเทศ เมื้�อเข่าออกกฎหม้าย้ฟ้ารืม์้แอกต์่ หรืือเจนกลิล์ออกม้า สืู้�อม้วลชนเข่า

บอกว่า กรืะทรืวงการืต่่างปรืะเทศวิ�งในการื Lobby ในสู้ภาล่างหรืือสู้ภาสู้้งข่อง

สู้หรัืฐฯ ไม่้ได้ผล หรืือว่าการืที�ทรืาบข้่อม้้ลการืออก เจนกิลล์บิลล์ กับฟ้าร์ืม้แอกต์่ 

ล่าช้า อย้ากจะทรืาบความ้เห็นข่องท่านอาจารืย์้ว่าจะมี้การืแก้ไข่อย่้างไรื 

 ต่อบ	อยา่งที�เคยเรียน่แลั�วว่า	งาน่ของกระทรวงการตำา่งประเทศ์คอ่น่ข�างครอบ

จัำกรวาลั	ใน่ทุกเร่�อง	แม�แต่ำเร่�องส่ำวน่ตัำว	เม่�อปัญหาเกิดข่�น่ก็แน่่น่อน่ที�ว่า	ข�อที�ตำำาหนิ่	หร่อ

ข�อที�เราเสีำยประโยช่น์่	หร่อตำามไม่ทัน่ใน่บางอัน่	ก็มาที�กระทรวงต่ำางประเทศ์ก่อน่	ถึ�า

พ้ดถ่ึงใน่การปฏิิบัติำงาน่จำริงๆ	นั่�น่	ฟัาร์มแอกต์ำที�ออกมา	ผู้มได�คุยกับสำมาชิ่กของคณะ

ผู้้�แทน่อเมรกัิน่หลัายคน่ที�มา	ซ่ึ่�งเขาโหวตำออกเสำยีงไปไมมี่ใครอ่าน่ตำลัอด	กลัไกใน่สำภา

ของเขาก็คลั�ายๆ	กับใน่สำภาเรา	มีมติำบางอัน่เกิดมาแปรญัตำติำเอาตำอน่สุำดท�าย	ไม่มีใคร

ร้�เท่าใด	มัน่เป็น่การเดิน่แตำ�มใน่ทางการเม่องภายใน่ของเขา	กลุ่ัมที�รักษาผู้ลัประโยช่น์่

ใน่เร่�องข�าว	สำอดเข�าไปอิงไว�กับอัน่อ่�น่	คน่อ่�น่ยังไม่ทัน่เห็น่	แลั�วกฎหมายฟัาร์มแอกต์ำ

เป็น่กฎหมายที�หน่ามาก	คิดว่า	ใน่เม่องไทยใครที�อ่าน่ตำลัอดคงหาตัำวจัำบยากทีเดียว	คง

นั่บคน่ได�	แม�กระทั�งเจำ�าหน่�าที�	เพราะมนั่เยอะเหล่ัอเกิน่	เพราะฉัะนั่�น่	การที�เขาจำะออก

กฎหมาย	ถ่ึงเราร้�ก่อน่เราคงจำะ	Lobby	บ�าง	น่อกจำากว่า	เราไม่มีโอกาสำที�จำะร้�	เพราะ

เขาสำอดแทรกเข�ามาแลั�ว	 ถ่ึงเราร้�ก่อน่	 โอกาสำที�จำะไปมีอิทธิพลัวิ�งเตำ�น่ภายใน่ประเทศ์

อ่�น่เขายับยั�งการออกกฎมายหร่ออะไร	ถึ�าเวลัามีแค่เล็ักน่�อยหร่อลัำาพังตัำวเราคน่เดียว	
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คงยับยั�งลัำาบาก	 เหม่อน่กับที�กฎหมายไทยจำะออกบางอย่าง	 ประเทศ์อ่�น่จำะมายับยั�ง	

คงจำะลัำาบาก	อัน่นั่�น่เป็น่เร่�องว่า	ทำาไมไม่ร้�ก่อน่	

	 ความจำริงเราก็ตำำาหนิ่ตัำวเราเองเอย้เ่หม่อน่กัน่	แต่ำว่าจำะตำำาหนิ่กระทรวงต่ำางประ

ทศ์	หร่อตำำาหนิ่ใครก็แลั�วแต่ำว่า	 เขาออกอะไรที�ไหน่	 กระทรวงการต่ำางประเทศ์ตำ�องร้�

หมด	 อย่างที�วัน่ก่อน่นั่บตัำวให�ฟัังว่า	 คน่กระทรวงการต่ำางประเทศ์	 ขณะนี่�มีอย้่ทั�ง	 ซีึ่	

1	 ถ่ึง	 ซีึ่	11	ประมาณ	1,500	คน่	ประมาณคร่�งหน่่�งอย้่ใน่ต่ำางประเทศ์	กระจำายอย้่	

40	กว่าหร่อ	50	สำถึาน่ท้ตำ	ฉัะนั่�น่	แห่งหน่่�งมีไม่กี�คน่	แลั�วงาน่ใน่สำถึาน่ท้ตำหน่่�งๆ	งาน่

บริหารก็มีมากอย้่	ตำ�องมีเจำ�าหน่�าที�การคลััง	เพราะการบัญชี่ถึ�าผิู้ดนิ่ดเดียวก็ติำดตำะราง	

มีหน่�าที�รับแขก	 ถึ�าไปถึ่งคน่ไทยไม่ได�รับความสำะดวกสำบายอะไร	 ก็ถ้ึกตำำาหน่ิ	 แลั�วก็

คน่ที�จำะติำดตำาม	 วัน่หน่่�งถ่ึงแม�จำะอ่าน่เอกสำารเพียงใด	 บางทีมัน่รอดห้รอดตำาเหม่อน่

กัน่	 อัน่นั่�น่เป็น่ข�อบกพร่องที�มี	แต่ำว่าบทเรียน่เท่าที�แลั�วมา	 เราก็ถ่ึอเป็น่บทเรียน่ที�จำะ

ตำ�องระแวดระวังใน่เร่�องความเป็น่ไปใน่สำภามาก	ฉัะนั่�น่	ที�เราเชิ่ญคณะผู้้�แทน่ทางสำภา

มาใน่ระยะหลััง	 เป็น่ครั�งแรกที�เขาได�มาสัำมผัู้สำกับปัญหาจำริงๆ	 เขาบอกว่า	 เขาไม่ร้�มา

ก่อน่ว่า	เรามีปัญหาอย่างนี่�	ทางกระทรวงต่ำางประเทศ์เอง	เม่�อมีปัญหาเร่�องข�าวข่�น่	ก็

ตำ�องพยายามศ่์กษาว่า	เร่�องข�าวมัน่เป็น่อย่างไร	มัน่ออกใน่หน่�าไหน่	ราคามัน่ข่�น่ลังใน่

ลัักษณะอย่างไร	กว่าจำะได�ความร้�มาก็ใช่�เวลัาไม่น่าน่นั่ก	เรียกว่าใช่�เวลัาอย้่บ�าง	เสำร็จำ

แลั�วก็ได�ดำาเน่ิน่การทุกทิศ์ทางทัน่ทีเลัย	 ดำาเน่ิน่การด�วยตัำวเอง	 ดำาเน่ิน่การโดยไปหา

เพ่�อน่มาสำนั่บสำนุ่น่	 ดำาเนิ่น่การวิ�งเตำ�น่	 ยอมเสีำยเงิน่บ�าง	 วิ�งเตำ�น่ธรรมดาบ�าง	 ทางไหน่

ทำาได�	ค่อ	เรียกว่าวิ�งกัน่หัวซุึ่กหัวซุึ่น่	ใน่ขณะนี่�ที�บอกว่าไม่ได�ผู้ลัคิดว่าคงจำะไม่ถ้ึกตำ�อง

ทีเดียว	เอาเป็น่ว่ายังไม่ได�ผู้ลัดี	ค่อ	คลั�ายๆ	จำะไปตัำดสิำน่มวยกัน่แค่ยกสำองเท่านั่�น่	ค่อ	

เราจุำกไปใน่ตำอน่ตำ�น่ๆ	ยก	แต่ำเรายังไม่ถ่ึงน็่อกทีเดียว	ประเทศ์ไทยยังขายข�าวได�อย้่ใน่

ขณะนี่�	ปัญหามัน่อย้่ที�ว่า	ราคามัน่ตำำ�า	เพราะว่าสำหรัฐฯ	ให�	Subsidy	แลั�วก็ทำาให�ราคา

ตำลัาดโลักมัน่ตำำ�า	เราก็กำาลัังอธิบายให�เขาอย้่ว่า	มัน่เป็น่การเสีำยหายทั�งแก่สำหรัฐฯ	เอง	

แลั�วก็แม�แต่ำใน่หลัักมนุ่ษยธรรมธรรมดา	 หลัักความสัำมพัน่ธ์ระหว่างประเทศ์	หลัักใน่

สัำงคมธรรมดาการใช่�สิำทธิของตำน่เอง	 ไม่ควรจำะให�ไปกระทบกระเท่อน่สิำทธิหร่อความ

เป็น่อย้่ของบุคคลัอ่�น่	จำะทำาอะไรได�	แต่ำว่าไปรบกวน่บ�าน่อ่�น่เขา	 เช่่น่	ปล้ักเสีำยจำน่บัง

แดดไม่ให�เข�าบ�าน่เขาเลัยก็ไม่ได�	 อัน่นี่�ก็เหม่อน่กัน่	 เขาออกกฎหมายเป็น่การใช่�สิำทธิ
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ภายใน่ประเทศ์เขา	แต่ำเราก็พยายามชี่�แจำง	คิดว่า	เหตุำการณ์ได�คลีั�คลัายไปพอสำมควร

ทีเดียว	ค่อ	เขาเข�าใจำปัญหาแลั�วก็รับฟัังปัญหาแลัะกรั็บปากว่า	เม่�อกลัับไปจำะพยายาม

แก�ไขไม่ให�ผู้ลักระทบกระเท่อน่นั่�น่เกิดข่�น่กับประเทศ์ไทย	ซ่ึ่�งเป็น่มิตำรประเทศ์

ข้่อ 28. ถาม้ ปัจจุบันนี� ลัทธิิ์กีดกันทางการืค้าหรืือ Protectionism เข้่าม้ามี้

บทบาทในการืค้าข่องโลกม้าก อย้ากทรืาบว่า ทางกรืะทรืวงต่่างปรืะเทศจะมี้ 

นโย้บาย้อย่้างไรื ในด้านการืเปิดต่ลาดข่องต่่างปรืะเทศ

 ต่อบ น่โยบาย	 Protectionism	 ใน่ประวัติำศ์าสำตำร์ก็ชี่�มาหลัายหน่ว่าน่ำาไปส่้ำ

ความวบัิติำ	ทั�งใน่ทางเศ์รษฐกจิำ	หร่อใน่ทางการเม่อง	เป็น่สิำ�งที�ชี่�อย้แ่ก่ผู้้�ดำาเน่นิ่น่โยบาย	

Protectionism	ถึ�าท่าน่มองไปใน่ประวัติำศ์าสำตำร์เม่�อราว	ค.ศ์.	1929	1930	1932	ใน่

ช่่วงนั่�น่มัน่ก็เริ�มอยา่งนี่�	แลัะก็น่ำามาส่้ำสำงครามโลัก	ใน่เม่�อเกิดการบีบกัน่ไปบบีกัน่มามาก

ข่�น่	สิำ�งเหล่ัานี่�เราก็พยายามชี่�	แต่ำเวทีที�เราจำะไปกระทำาได�มีอย้ไ่ม่มาก	ค่อ	อย้่ที�คน่ฟััง	

เขาจำะฟัังเราหร่อไม่	อย่างที�ท่าน่ว่ามานั่�น่ถ้ึก	 ว่าเสีำยงของเราไม่ดังมากมายที�จำะทำาให�

เขาตำระหน่กตำกใจำ	อย่างดีที�สุำดเขาก็บอกว่า	น่่าคิดเหม่อน่กัน่	น่อกจำากนั่�น่ใน่องค์การ

ระหว่างประเทศ์จำะผู่้าน่	GATT	ก็ดี	จำะผู่้าน่องค์การระหว่างประเทศ์อัน่ไหน่	เราก็ได�

ระดมการสำนั่บสำนุ่น่จำากประเทศ์ที�กำาลัังพัฒน่าด�วยกัน่	หร่อประเทศ์เกษตำรกรรม	อยา่ง

ที�เห็น่ว่า	 เราได�เรียกประชุ่มที�กรุงเทพฯ	 นี่�เอง	 โดยการริเริ�มของเราเอง	 โดยประชุ่ม

ประเทศ์ที�ไม่ได�ให�การสำนั่บสำนุ่น่แก่สิำน่ค�าเกษตำรเพ่�อมาเป็น่แรงสำนั่บสำนุ่น่	 เข�าใจำว่า	

อย่างน่�อยที�สุำดก็ได�มีเสีำยงรับฟััง	แลัะสีำยงเห็น่อกเห็น่ใจำข่�น่มากทีเดียวใน่สำหรัฐฯ	เราก็

ดำาเนิ่น่การใน่เวทีต่ำางประเทศ์ด�วย	ใน่องค์การระหว่างประเทศ์ด�วย

ข้่อ 29. ถาม้ บางครัื�งในกรืณีมี้คณะผ้้แทนต่่างปรืะเทศม้าเยื้อนในกลุ่ม้ปรืะเทศที�

เป็นอาเซีย้นด้วย้กัน ปรืะเทศเพื�อนบ้านข่องเรืาให้ความ้สู้ำาคัญ มี้การืพบปรืะมุ้ข่

ข่องปรืะเทศ แต่่บางครัื�งในการืม้าเม้ืองไทย้ พบแค่รืะดับม้นต่รืีช่วย้ต่่างปรืะเทศ

ข่องไทย้ ไม่้ทรืาบว่า ปรืะเทศข่องเรืาใช้ปัจจัย้อะไรืเป็นตั่วตั่ดสิู้นในการืที�จะด้แล

ต้่อนรัืบผ้้แทนเหล่านั�น

 ต่อบ	 ค่ออย่างนี่�	 ใน่ระดับประมุขของเรา	 ใครมาก็อยากขอเข�าเฝ้่าพระบาท-
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สำมเด็จำพระเจำ�าอย้่หัว	 พระองค์ท่าน่มีพระราช่ภารกิจำ	 ซ่ึ่�งพระองค์จำะกำาหน่ด 

พระราช่ภาระไว�ลั่วงหน่�า	 หมายกำาหน่ดการของทางสำำานั่กพระราช่วังจำะตำ�องมี 

ล่ัวงหน่�าว่า	 ใน่ช่่วงนั่�น่จำะประทับอย้่ใน่กรุงเทพฯ	 ใน่วัน่ที�เท่านั่�น่	 ใน่ช่่วงนั่�น่	 ท่าน่จำะ

เสำด็จำที�นั่�น่ที�นี่�	แน่่น่อน่การเข�าพบประมุขย่อมเป็น่เกียรติำสำำาหรับผู้้�ขอเข�าพบ	

	 แต่ำการพบประมุขที�ตัำ�งคำาถึามนี่�	 เข�าใจำว่า	 ท่าน่คงหมายถ่ึงหัวหน่�ารัฐบาลั

มากกว่า	ค่อ	เรายด่ถ่ึอระดับ	หมายความว่าถึ�าเขาเป็น่น่ายกฯ	เราก็ให�พบ	อัน่นี่�เป็น่

หลัักเบ่�องตำ�น่	ค่อ	ระดับฐาน่ะตำ�องเท่าเทียมกัน่	หร่อถึ�าระดับไม่เท่าเทียมกัน่	ก็เป็น่ไป

ใน่ลัักษณะที�ว่า	 เร่�องจำะตำ�องมีความสำำาคัญ	 ทางฝ่่ายเราถ่ึงระดับที�น่ายกรัฐมน่ตำรีควร

เป็น่ผู้้�พ้ด	หร่อใน่บางครั�งเป็น่การแสำดงอัธยาศั์ยไมตำรีเป็น่พิเศ์ษกับประเทศ์นั่�น่ๆ	 เรา

ก็มีเกณฑ์์ลังมาเป็น่ลัำาดับ	แต่ำปกติำแลั�วจำะถ่ึอหลัักระดับความสำำาคัญใน่ทางตำำาแหน่่ง	

	 ทีนี่�จำะกล่ัาวถ่ึงว่า	ทำาไมถ่ึงไปพบรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์	บางทีหร่อบางเร่�องมัน่

เป็น่อยา่งนี่�	บางเร่�องรัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์	ปกติำจำะร้�เร่�องโดยทั�วไปแลั�ว	ร้�มากกว่าท่าน่

น่ายกฯ	เพราะว่าน่ายกฯ	ท่าน่รับผิู้ดช่อบหมดทกุด�าน่	ถึ�าเร่�องมานั่�น่เปน็่เร่�องที�เฉัพาะ

เจำาะจำงลังไป	รัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์จำะตำอบแทน่ได�ดีกว่า	จำะแสำดงท่าทีของประเทศ์ออก

ไปได�ดีกว่า	ซ่ึ่�งไม่ได�หมายความวา่	เราไม่ได�เรียน่ท่าน่น่ายกฯ	เราเรียน่ไปภายหลััง	หร่อ

ร้�วงกรอบอย้่แลั�ว	

	 ทีนี่�บอกว่า	ทำาไมถ่ึงรัฐมน่ตำรีช่่วย	ค่อ	รัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์อย้่ไม่ค่อยติำดเก�าอี�	

ค่อ	 ท่าน่เองบางทีเป็น่นั่กการเม่องด�วย	บางทีเดิน่ทางต่ำางประเทศ์ก็บ่อย	 เป็น่อาชี่พ	

ไปสำภา	 หร่อไปประชุ่ม	 อัน่นั่�น่เป็น่อัน่ที�หน่่�ง	 ที�รัฐมน่ตำรีต่ำางประเทศ์มีเวลัาอย้่น่�อยก็

จำำาเป็น่ตำ�องมาพบรัฐมน่ตำรีช่่วย	 หร่อบางทีรัฐมน่ตำรีช่่วยร้�เร่�องนั่�น่โดยเฉัพาะเจำาะจำง	

สัำน่ทัดใน่เร่�องนั่�น่	อย่างเช่่น่สำมัยที�ผู้้�บรรยายเป็น่อย้่	ใน่บางเร่�องอย่างเร่�องที�มีลัักษณะ

ใน่ทางกฎหมายหร่อใน่ทางสำัญญา	 เขาก็ส่ำงมาพบเป็น่ส่ำวน่ใหญ่	 หร่อบางทีแม�แต่ำใน่

ระดับรัฐมน่ตำรีตำ่างประเทศ์	 เขามาพบกับผู้มใน่ระดับรัฐมน่ตำรีช่่วย	 อย่างเวียดน่าม	

เป็น่ตำ�น่	ก็เพราะเห็น่ว่า	ผู้้�บรรยายเคยชิ่น่กับการติำดต่ำอ	ค่อ	ตัำ�งแต่ำเป็น่หัวหน่�ากองทำา

ด�าน่นี่�มาเร่�อย	อัน่นี่�ก็เป็น่อัน่หน่่�งว่า	การที�ติำดต่ำอนั่�น่จำะตำ�องร้�เร่�องกัน่ดี	มิฉัะนั่�น่อาจำจำะ

หลัอกกัน่ได�	 ค่อ	 ข�ามขั�น่กัน่	 อย่างบางทีเร่�องที�พ้ดกัน่ใน่ระดับเจำ�าหน่�าที�	 เราร้�ทัน่กัน่ 

อย่างไปเล่ัาๆ	ให�ฟััง	ถึ�าหากใน่ระดับส้ำงข่�น่ไปร้�เร่�องเหม่อน่กัน่แต่ำว่าร้�ไม่มาก	 เขาก็ไป
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อธิบายตำามวิธีของเขา	ด้เป็น่ขั�น่เป็น่ตำอน่	ด้มีเหตุำมีผู้ลั	เพราะฉัะนั่�น่	ใน่บางครั�งเราให�

พบกัน่ใน่ระดับที�หมายความว่าพิจำารณาระดับของความสัำน่ทัดด�วย

ข้่อ 30. ถาม้ อย้ากถาม้เรืื�องที�เกี�ย้วกับตั่วท้ต่หรืือวิญญาณข่องท้ต่ คือ เดิม้ทีมี้

เด็กหนุ่ม้คนหน่�ง บ้านเดิม้อย่้้ที�สู้งข่ลา และคงเรีืย้นที�นั�น ต่่อม้าได้ไปลงเรืือข่อง

ปรืะเทศอินโดนีเซีย้ ถ้กแข่กใช้แทบแย่้ แต่่หนุ่ม้คนนั�นก็เอาตั่วรือดหนีข่่�นม้าจาก

เรืืออินโดนีเซีย้ได้ จ่งร้้ืสู่้กว่าคงจะมี้การืท้ต่โดย้ธิ์รืรืม้ชาต่ิอย่้างหน่�งที�สู้าม้ารืถเอา 

ตั่วรือดม้าได้ ต่่อม้าก็ได้ม้าเรีืย้นโรืงเรีืย้นเต่รีืย้ม้ม้หาวิทย้าลัย้ธิ์รืรืม้ศาสู้ต่ร์ื ทรืาบม้า

ว่าเป็นคนตั่วเล็กแต่่เป็นหัวหน้าชั�น ต่อนเช้าเวลาเข้่าแถว นักเรีืย้นเต่รีืย้ม้ทั�งผ้้ชาย้

และผ้้หญิงเข้่าแถวย้าวที�หน้าโดม้ นักเรีืย้นรุ่ืนๆ โดย้เฉพาะพวกผ้้หญิงจะยื้นลำ�าไป

ข้่างหน้า บ้างก็ถอย้ม้าข้่างหลัง การืแก้ไข่ปัญหาข่องหัวหน้าชั�นในข่ณะนั�น โดย้ที�เข่า

ตั่วเล็ก เข่าได้ใช้ไหวพริืบข่ณะนั�น โดย้เอามื้อยื้�นต่รืงแล้ววิ�งจากหัวแถวไปท้าย้แถว 

ในที�สุู้ดแถวนั�นก็เรีืย้บร้ือย้ ยื้นเป็นรืะเบีย้บ นี�เป็นวิธีิ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิธีิ์หน่�ง  

ต่่อม้าก็ได้สู้อบชิงทุนไปเรีืย้นที�ปรืะเทศอังกฤษ คงจะไปเรีืย้นเนต่ิบัณฑิ์ต่อังกฤษ  

สู้อบได้ แต่่ไม่้ได้เรีืย้นเพรืาะต่กต่รืวจโรืค เข่าเป็นโรืคบางอย่้างที�ไม่้สู้าม้ารืถสู่้งไป

เรีืย้นได้ ท่านจ่งได้รัืกษาตั่วเองโดย้ใช้สู้เต่รืปโต่มั้ย้ซินฉีดจนหาย้ แล้วก็ไปสู้อบอีก 

ครืาวนี�สู้อบไดทั้�งไปเรีืย้นดอกเต่อร์ืฝัรัื�งเศสู้และอังกฤษ แต่่ในข่ณะที�ไปเรีืย้น ท่านได้

ป่วย้เป็นโรืคเดิม้อีก แล้วถ้กตั่ดปอดไปข้่างหน่�ง แล้วต่่อม้าท่านผ้้นี�กไ็ด้เป็นนักการืท้ต่ 

ต่่อม้าถ่งปัจจุบันนี� การืเป็นท้ต่ต่่างปรืะเทศไม้่ใช่ว่าไปสู้ะดวกสู้บาย้นัก ก็ได้รัืบ

ความ้ทรืม้านต่่างๆ จ่งอย้ากจะเรีืย้นถาม้ว่า ท่านอย่้้ม้าได้อย่้างไรื ถ่งปลอดภัย้ม้า

ถ่งปัจจุบัน โดย้ที�ร่ืางกาย้ข่องทา่นยั้งแข็่งแรืงด ีและคดิว่า ท่านผ้้บรืรืย้าย้คงจะรื้จั้ก

ท่านที�ผม้กล่าวถ่งนี�ดี 

 ต่อบ	เป็น่คำาถึามที�มุ่งมาที�ตัำวผู้ม	ก็จำะขอเล่ัาให�ฟัังว่า	ผู้มเคยไปอิน่โดนี่เซีึ่ย	เม่�อ

ตำอน่เด็กๆ	ตำอน่ที�จำบชั่�น่	ม.6	แลั�วแขกเอาเร่อเข�ามาค�าขายที�สำงขลัา	Spirit	จิำตำใจำของ

ผู้มคงมอีย่างหน่่�ง	ค่อ	ช่อบผู้จำญภยั	เพราะเม่�อตำอน่เล็ักๆ	คุณพ่อมีหนั่งส่ำอเล่ัมหน่่�งเป็น่

เร่�องเกี�ยวกับริคไทเฟิัน่	 ซ่ึ่�งเป็น่นั่กบิน่เยอรมัน่	 แลัะอ่าน่เร่�องเร่อเอน่เดน่ท์	 ผู้มก็ร้�ส่ำก

ใฝ่่ฝั่น่อยากไปเม่องน่อก	 เม่องน่อกครั�งแรกของผู้ม	 ก็ค่อ	 อิน่โดนี่เซีึ่ย	 เกาะเร่อเข�าไป
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แลั�วก็ถ้ึกใช่�สำอยดังกล่ัาว	ไปข่�น่ที�เม่องปัตำตำาเวีย	หลัังจำากนั่�น่มา	30	ปี	ผู้มกลัับไปอีก

ครั�งหน่่�ง	ใน่ฐาน่ะท้ตำที�ไปประจำำาใน่ประเทศ์นั่�น่	

	 ส่ำวน่เร่�องการเจ็ำบไข�ได�ป่วยก็เป็น่เร่�องของสัำงขารจำริงๆ	แลั�วอาจำจำะเป็น่เร่�องจำาก

ความอดอยาก	เพราะเม่�อตำอน่ที�ผู้มเรียน่หนั่งส่ำออย้่ที�ธรรมศ์าสำตำร์นั่�น่	เล่ัาให�ฟัังอย่าง

ไม่อายว่าไม่เคยได�กิน่ข�าวกลัางวัน่	 เพราะไม่มีเงิน่	พอถ่ึงเที�ยงๆ	 ก็อายเพ่�อน่	 จ่ำงอ่าน่

หนั่งส่ำอ	เพ่�อน่ๆ	จ่ำงเห็น่ว่าขยัน่เหล่ัอเกิน่	ผู้ลัตำอบแทน่จำากการอ่าน่ก็มีบ�าง	หนั่งส่ำอก็

แม่น่ข่�น่บ�าง	แต่ำไม่เต็ำมที�	

	 ผู้มคิดว่า	ถึ�ามีสัำกอย่างหน่่�ง	ก็ค่อ	ตำอน่เล็ักๆ	ผู้มเดิน่ไปกับคุณพ่อครั�งหน่่�ง	ที�

รางรถึไฟัที�ปักษ์ใตำ�	 ทางนั่�น่เป็น่ป่า	 ผู้มจ่ำงถึามว่า	 ถึ�าเส่ำอออกมาเราจำะทำาอย่างไรครับ

พ่อ	 คุณพ่อบอกผู้มว่า	 ก็ไม่ร้�จำะทำาอย่างไร	แต่ำถึ�าจำำาเป็น่	 ถ่ึงพบเส่ำอก็ตำ�องส้ำ�สัำกหน่	 ไม่

ว่าจำะเป็น่ตำายอย่างไรก็ตำาม	 ผู้มก็ร้�ส่ำกต่ำอคำาพ้ดของคุณพ่อ	 ซ่ึ่�งเสีำยช่ีวิตำไปน่าน่แลั�วว่า	

ทุกสิำ�งทุกอย่างอย้่ที�ความตัำ�งใจำ	

	 ผู้มตัำ�งใจำจำะไปเม่องน่อก	ครั�งแรกก็เรียน่ที�บพิธพิมุข	เพราะที�นั่�น่ให�ทุน่นั่กศ่์กษา	

ทุน่รุ่น่สุำดท�ายที�ไป	ค่อ	คุณเสำนี่ย	์เสำาวพงศ์์	หร่อคุณศั์กดิ�ชั่ย	บำารุงพงศ์์	หนั่งส่ำอของคุณ

เสำนี่ย	์เสำาวพงศ์์	ผู้มเคยอ่าน่ว่า	เขานั่�งรถึไฟัไปจำน่กระทั�งถ่ึงแมน่จ้ำเรียแลั�ว	เบอร์ลิัน่ก็ถ้ึก

ระเบิดหนั่ก	ไปไม่ได�ก็ตำ�องกลัับมา	เม่�อกลัับมาเงิน่หมด	เขาจ่ำงมาเขียน่หนั่งส่ำอ	เช่่น่ ไม่มี

ข่่าวจากโต์เกียว ช่ั่ยชั่นะข่องผู้้�แพ�	เป็น่ตำ�น่	ก็เริ�มเป็น่นั่กประพัน่ธ์แลัะเป็น่นั่กประพัน่ธ์

ที�ดีมากของประเทศ์ไทย	ผู้มเป็น่รุ่น่ต่ำอมาซ่ึ่�งอยากจำะไปใน่ทางเดียวกัน่	ซ่ึ่�งเบอร์ลิัน่ก็

แหลักพอดี	 ก็เลัยมาเข�าที�ธรรมศ์าสำตำร์ใหม่	 ผู้มคิดว่าเป็น่เพราะความตัำ�งใจำที�อยากจำะ

เดิน่ไปข�างหน่�าอย่างหน่่�ง	

	 ส่ำวน่การรักษาร่างกายนั่�น่ก็เป็น่สิำ�งจำำาเป็น่	 คน่เราจำะดีหร่อไม่ดี	 จำะมีความคิด

อ่าน่ล่ักซ่ึ่�งหร่อไม่ล่ักซ่ึ่�ง	 จำะตำ�องมีร่างกายอย้่ก่อน่	 ถ่ึงแม�ว่าสำภาวะแวดลั�อมต่ำางๆ	 จำะ

อำาน่วยให�แค่ไหน่	แต่ำถึ�าหากเราเอาใจำใส่ำบ�าง	ไม่ว่าร่างกายหร่ออะไรก็เป็น่การสำมควร	

แลัะเช่่�อถ่ึอว่า	ความคดิที�ดี	สำมองที�ดี	จำะอย้ใ่น่รา่งกายที�ดี	ถึ�าเจ็ำบไข�ได�ป่วย	ถ่ึงอย้ไ่ด�ดีก็

เพียงชั่�วคราว	เพราะฉัะนั่�น่	ความเอาใจำใสำเ่ร่�องร่างกายเปน็่สิำ�งสำำาคัญ	ผู้มกไ็ม่ได�พิถีึพิถัึน่

อะไรมาก	การกิน่	การอย้่	อายุมากๆ	แลั�วก็กิน่น่�อยลังหน่่อย	ไม่มีเคล็ัดลัับอะไร	
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	 ถึ�าพ้ดถ่ึงด�าน่การงาน่ก็มอีย้อ่ยา่งเดียว	ค่อ	ผู้มตัำ�งใจำจำะทำางาน่ให�ดทีี�สำดุ	แลัะดีใจำ

ที�ตำน่เองได�มาทำาหน่�าที�ใน่ทางการท้ตำ	ดีใจำที�สุำดที�ได�เป็น่ท้ตำ	เป็น่รัฐมน่ตำรีก็ไม่ดีใจำเท่านี่�	 

เพราะร้�ส่ำกว่าการเป็น่รัฐมน่ตำรีเป็น่ได�ง่ายๆ	 แต่ำตำอน่เป็น่ท้ตำตำ�องใช่�เวลัาหลัายสิำบปี	 

จ่ำงจำะได�เป็น่	 เพราะฉัะนั่�น่	 ผู้มภ้มิใจำใน่วิช่าชี่พมากกว่า	 แลัะเช่่�อว่า	 ใครจำะประกอบ

อาชี่พใดก็ตำาม	 ถึ�ารักใน่วิช่าชี่พนั่�น่ๆ	 ก็คงไปถ่ึงจุำดหมาย	 ผู้มเองมีจุำดหมายไม่ส้ำงนั่ก	

แต่ำคิดว่า	 เหม่อน่เคร่�องบิน่	 ค่อ	 ถึ�าเราข่�น่บิน่	 แม�จำะบิน่ได�ส้ำงไม่มาก	 โลัดโผู้น่ไม่มาก	

แต่ำน่ำาผู้้�โดยสำารแลัะน่ำาเคร่�องบิน่จำอดลังได�เรียบร�อย	 ก็คงจำะเป็น่นั่กบิน่ที�พอจำะใช่�ได�	

แต่ำถึ�านั่กบิน่ที�บิน่ส้ำงอย่างไรก็ตำาม	 โลัดโผู้น่อย่างไรก็ตำาม	 แต่ำถึ�าเคร่�องบิน่เอาหัวลัง

ดิ�งพสุำธาลังมา	 จำะถ่ึอว่าเป็น่นั่กบิน่ชั่�น่เยี�ยมก็คงลัำาบาก	 เหล่ัานี่�เป็น่เร่�องส่ำวน่ตัำวของ 

ผู้มเอง
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