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อาเซียนในภาพรวม ๕

	 “ประชาชนชาวไทยท้ังหลาย	บดันี	้ถึงวาระขึ้นปใีหม	่ขา้พเจา้ขอสง่ 

ความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสุข	 มีความเจริญ	 

และความสำเร็จ	สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

	 ขา้พเจา้ขอขอบใจท่านเปน็อย่างมาก	ทีพ่รั่งพรอ้มกนัมาอำนวยชยั 

แก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิดด้วยความหวังดีจากใจจริง	 น้ำใจไมตรีจิต	 

ที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกในวันนั้นยังประทับอยูใ่นความทรงจำของ 

ข้าพเจ้าไม่รู้ลืม

	 ในปีใหม่นี้	ขา้พเจา้จงึปรารถนาอย่างยิ่ง	ทีจ่ะเหน็คนไทยตั้งจติตั้งใจ 

ให้มั่งคงอยู่ในความเมตตา	และหวังดีต่อกัน	ดูแลเอาใจใส่กัน	ช่วยเหลือ 

เกื้อกูลกัน	 ให้กำลังใจแก่กันและกัน	 ผูกพันกันไว้อย่างญาติฉันมิตร	 

ทุกคนทุกฝ่ายได้ร่วมมือสร้างสรรค์ความสุข	ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน 

แก่ชาติได้อย่างทีต่ั้งใจปรารถนา	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิง่ศักดิ ์สิทธิ ์	 จงคุ ้มครองรักษาท่านทุกคน	 ให้ปราศจากทุกข์	 

ปราศจากภัย	ให้มีความสุขกาย	สุขใจ	ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชดำรัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย 
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

ณ โรงพยาบาลศิริราช ความว่า 
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 หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ถือเป็นฉบับต้อนรับปี ๒๕๕๖ เป็นปีมะเส็ง  
(งเูล็ก) ซึ่งถอืเปน็ปแีห่งความฉ่ำช่ืนและความมีโชค ในโอกาสนี้ ผมและเจา้หนา้ท่ี 
สถานีวทิยุสราญรมย์ทุกคนขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัดลบนัดาลใหผู้้อา่น 
หนังสราญรมย์ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ อายุยืนยาว ปราศจาก 
โรคภัยและภยันตรายทั้งปวง ตลอดจนมีความก้าวหน้าในการงานที่ทำ 

 หนังสอืวิทยสุราญรมยฉ์บับนี้มเีนื้อหาท่ีสอดรบักบัการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ของการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน จึงเป็นฉบับที ่
นา่สนใจสำหรบัผู้ท่ีตดิตามความเปลี่ยนแปลงของการเมอืงและเศรษฐกจิของโลก 
ในยุคที่ไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเกดิขึ้นอย่างตอ่เนื่องมานบัทศวรรษ แต่เป็นการปรบัเปลี่ยนขั้วอำนาจ 
จากเดิมในอดีตมี ๒ ขั้ว (bi-polarism) เป็นแบบหลายขั้ว (multi-polarism)  
กอปรด้วยประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย รัสเซีย ญี่ปุ่น  
และอืน่ ๆ ทีต่่างแข่งขันกันมีอิทธิพลในภูมิภาคหรือในบางครั้งก็ข้ามภูมิภาค  
จึงทำให้ภูมิภาคเอเชียของเรามีสีสันและน่าติดตามอย่างมากในสายตาของ 
นักวิชาการสายสังคมศาสตร์ 

สวัสดีครับ
ท่านผู้อ่านหนังสือ

วิทยุสราญรมย์
ทุกท่าน

ถ้อยแถลง

วิทยุสราญรมย์
๘
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ถ้อยแถลง ๙

 การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้างต้นทำให้มหาอำนาจ 
ตา่งหนัมาใหค้วามสำคญักบัภมูภิาคเอเชยีมากข้ึน โดยเฉพาะสหรฐัฯ ท่ีได้เปลี่ยน 
ทิศทางนโยบายต่างประเทศมาทางภูมิภาคนี้ (US Pivot to Asia) ซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อไทยและอาเซียนอย่างแน่นอน โดยไทยจะต้องดำเนินนโยบาย 
ตา่งประเทศเพื่อรกัษาดลุยภาพทางการทตูกบัมหาอำนาจแตล่ะขั้ว ในขณะเดยีวกนั 
ก็ตอ้งระวังมิใหเ้กดิผลกระทบทางลบตอ่ความมั่นคงในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ เราจึง 
ต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  
หรือวัฒนธรรม ภายใต้ขอบเขตอันสมควร ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนด้วย เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและการพัฒนาอย่างยัง่ยืนใน 
ภูมิภาคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

 เพื่อให้ท่านผู ้อ่านเกิดความกระจ่างถึงบทบาทของไทย โดยเฉพาะ 
กระทรวงการต่างประเทศ ในการรักษาดุลยภาพดังกล่าวท่ามกลางภาวะของ 
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งนี้ ครั้งที่นโยบายต่างประเทศของไทยต้องปรับ 
ทิศทางให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง หนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้จึงขอ 
นำเสนอบทความเกี่ยวกบัอำนาจการเมอืงใหม ่(new political order) ท่ีจะอธบิาย 
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  อาทิ การท่ีสหรัฐฯ หันมาดำเนนินโยบายใหค้วามสำคญั 
และตอ้งการกลบัคนืสู่ภมิูภาคเอเชีย การท่ีจนีเตบิโตขึ้นอย่างรวดเรว็ การที่อนิเดยี 
กำลังพยายามเขา้สู่ภมูภิาค การที่เกดิตลาดใหม ่ๆ  เชน่ ละตินอเมรกิา แอฟรกิา และ 
การเกิดปัญหาข้ามชาติหรือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่อันเป็นผลกระทบจาก 
ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ที่ทำให้ทุกประเทศต้องหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  
โดยไม่มีประเทศใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรืออยู่ตามลำพังได้อีกต่อไป

 นอกจากมิติทางการเมืองและความมั่นคงแล้ว ประเด็นเศรษฐกิจก็มีนัย 
สำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมือง 
ระหว่างประเทศข้างต้นส่งผลให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามามีบทบาทใน 
การกำหนดกฎเกณฑ์ของการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ ้น  
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้)  
ส่งผลให้ไทยต้องเพิ ่มบทบาททางเศรษฐกิจในเวทีโลกเพื ่อให้มีส่วนร่วมใน 
การกำหนดทิศทางการพฒันาของเศรษฐกจิโลก ด้วยเหตุนี้ หนงัสอืวทิยุสราญรมย์ 
ฉบบันี้จงึขอนำเสนอบทความเกี่ยวกบัเกี่ยวกบัเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะ 
บทบาทของไทยในการประชุมเอเปค หรือกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 
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วิทยุสราญรมย์
๑๐

เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) และความรู้ 
เรื่องความตกลงคุ้มครองการลงทุน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากความตกลง 
เหล่านี้เพื่อคุ้มครองนักลงทุนไทย 

 เชน่เคยครบั หนงัสอืวทิยุสราญรมย์ยังมบีทความปกณิกะอื่น ๆ  ท่ีนา่สนใจ 
และชวนตดิตาม ไม่วา่จะเปน็บทความเกี่ยวกบักฐินพระราชทานในประเทศลาว  
หรือภาพยนตร์ในประเทศอิหร่าน นอกจากนี้ยังมีบทความทีน่่าสนใจเกี่ยวกับ 
กิจกรรมของสถานทูตประเทศสมาชกิอาเซยีนในกรงุเตหะราน ประเทศอหิรา่น  
และหนังสือวิทยุสราญรมย์ฉบับนี้ก็ยังมีบทความนำเที่ยวเช่นเคย โดยฉบับนี้จะ 
ขอนำเที่ยวเมียนมาร์ นอกจากนี้ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกในเล่ม

 มีท่านผูอ้่านกี่ท่านกันหนอทีเ่ป็นแฟนพันธุ์แท้ของสถานี ทีค่อยติดตาม 
ทั้งรายการวิทยุ และตั้งหน้าตั้งตารอหนังสือสราญรมย์ของเราทุก ๆ ๓ เดือน  
เหมือนทีเ่ราตั้งใจผลิตรายการและละเมียดกับหนังสือสราญรมย์ ให้สมกับที ่
ท่านผู้อ่านตั้งตารอคอย ยุคนี้ สมัยนี้ เทคโนโลยีก้าวไกล ไม่ต้องรอแต่คลื่นวิทยุ  
AM 1575 kHz แต่ท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ทาง saranrom.mfa. 
go.th หรือจะติดต่อผ่าน facebook จากทีอ่ยู ่ www.facebook.com/ 
ThaiMFA และทาง YouTube รายการ “สายตรงบัวแก้ว” ได้จากเว็บไซต์  
www.mfa.go.th อย่าลมืนะครบัวา่ สถานวีทิยุสราญรมย์อยู่ได้ด้วยกำลงัใจจาก 
แฟนรายการทุกท่านเช่นที่เคยเป็นตลอดมา หากว่าง ก็เขียนไปรษณียบัตรและ 
จดหมายมาหาเราบา้ง หากสะดวก กส็ง่อเีมลมาชมหรอืเลา่เรื่องราวใหเ้ราฟงับ้าง  
หากคิดถึงกันวันไหน ก็กด LIKE มาให้เราด้วย เสียงสะท้อนของท่านทำให้เรา 
จัดรายการด้วยรอยยิ้มนะครับ ขอบคุณครับ 

	 รอพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ	

ด้วยความปรารถนาดี

 (บัณฑิต หลิมสกุล)

 นายสถานีวิทยุสราญรมย์

 (บัณฑิต หลิมสกุล)
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	 การตา่งประเทศทุกวนันี้ไม่ใช่เร่ืองไกลตวั	หรอืถอืเปน็ภาระหนา้ท่ีเฉพาะ 

ของกระทรวงการต่างประเทศ	 หรือส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งอีกต่อไป	 

เพราะไม่ว่านักวิชาการ	ภาคธุรกิจ	 เอกชน	ภาคประชาสังคม	ประชาชน	หรือ 

สาธารณชนทั่วไป	ล้วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และสามารถมีส่วนร่วม	ในด้าน 

การตา่งประเทศได	้	ไมท่างตรงกท็างออ้ม	นบัตั้งแตก่ารรบัรู้ขา่วสารขอ้มูลที่ถกูตอ้ง	 

ไปจนถึงการแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกำหนดนโยบายต่างประเทศ

	 ดว้ยเหตนุี้	กระทรวงการตา่งประเทศจงึมุ่งใหค้วามสำคญักบัการเผยแพร ่

ขอ้มูลขา่วสารที่ถกูต้องเกี่ยวกบัประเดน็ด้านการตา่งประเทศท่ีอยู่ในความสนใจ	 

หรืออาจส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกวา้ง	เพื่อความรู้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 

ของประชาชน	ในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจ	“การทูตเพื่อประชาชน”	เพื่อให้ 

การตา่งประเทศเป็นเรื่องใกลต้ัวและตอบสนองความตอ้งการในชีวติประจำวนั 

ของประชาชนได้มากที่สุด

	 บ่อยครั้งทีท่ัง้ภาครัฐและเอกชนได้เชิญปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ไปบรรยายสรุปเรื ่อง	 “ทิศทางการต่างประเทศของไทย ในปี ๒๕๕๖”  

ท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ในภูมิภาคและ 

ทิศทาง
การต่างประเทศของไทย

ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

การต่างประเทศของไทยการต่างประเทศของไทยการต่างประเทศของไทยการต่างประเทศของไทยการต่างประเทศของไทยการต่างประเทศของไทยการต่างประเทศของไทย
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สถานการณ์โลกในปัจจุบัน	 ซึ่งต้องนับเป็นความโชคดีของผู้เขียนทีม่ีโอกาส 

ได้ไปร่วมรับฟัง	 และสรุปผลการบรรยายดังกล่าวในหลายโอกาส	 ตลอดจนมี 

โอกาสได้รบัฟงัการประชมุระดมสมองระหวา่งผู้บรหิารกระทรวงการตา่งประเทศ 

กับกลุม่นักวิชาการ	 ผู้เขียนจึงขอประมวลสาระสำคัญจากทีไ่ด้สดับตรับฟัง 

มาเล่าสู่กันฟัง	เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

	 นับตั้งแตน่างสาวย่ิงลกัษณ	์ชนิวตัร	นายกรฐัมนตรไีด้แถลงนโยบายรฐับาล 

ต่อรัฐสภา	เมื่อวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๔	จนถึงขณะนี้	ต้องถือว่าประเทศไทย 

ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเรียกคืนความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติต่อ 

ประเทศไทย	 ทีเ่ห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้นำจำนวนมาก	 

ท้ังท่ีเราไปเยือนเขา	และเขามาเยือนเรา	ซึ่งการไปมาหาสู่ระหวา่งกนัในระดับผู้นำ 

พร้อมกับการนำคณะนักธุรกิจเยือนด้วยเหล่านี้	 สะท้อนถึงการยอมรับและ 

ความเชื่อมั่นในการเข้าลงทุนในประเทศไทย

	 ถึงวันนี้	 คงกล่าวได้เต็มปากแล้วว่า	 ไทยกลับคืนสู่จอเรดาร์แล้ว	 ทั้งจาก 

ปัจจัยภายในของไทย	 ความสำเร็จทีเ่ด่นชัดในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทีด่ีกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน	 ตลอดจนสถานการณ์ในภูมิภาค	 และสถานการณ์โลกที ่

สนับสนุนการมีบทบาทสำคัญของไทยในภูมิภาคและโลก

	 ปัจจัยภายในทีเ่รียกคืนความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติต่อประเทศไทย	 

คือ	 สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทยที ่มีเสถียรภาพมากขึ ้น	 

ซึ่งเสถียรภาพด้านการเมืองและเศรษฐกิจนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนิน 

นโยบายตา่งประเทศ	เนื่องจากประเทศตะวนัตกใหค้วามสำคญักบัประชาธปิไตย	 
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และให้การยอมรับรัฐบาลทีม่าจากการเลือกตั ้ง	 ในขณะทีเ่ศรษฐกิจไทย 

ได้กลับฟื้นตัวขึ้นมามีความเข้มแข็งอีกครั้ง	 หลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่	 

เมื่อปี	 ๒๕๕๔	 ทำให้ชาวต่างชาติและนักลงทุนมีความมั่นใจทีจ่ะเข้าลงทุนใน 

ประเทศไทยมากขึ้น	 ดังจะเห็นได้จากการทีบ่ริษัท	 Fitch	 Ratings	 (Fitch)	 

ได้ประกาศปรับเพิ่มระดับเพดานอันดับความน่าเชื ่อถือของประเทศไทย 

จากระดับ	BBB+	เป็น	A-	เมื่อวันที่	๘	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ในขณะเดียวกัน	 ความสำเร็จในการฟืน้ฟูความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ- 

เพื่อนบ้าน	ส่วนใหญ่เปน็ผลมาจากการท่ีไทยดำเนนินโยบายตา่งประเทศเชงิรกุ 

มากขึ้น	 โดยเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น	และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน	โดยเน้นการใช้	soft	power	diplomacy	คือ	การให้ความ 

ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและความช่วยเหลือทางวิชาการ	เพื่อสร้างความมั่งคั่ง	 

มัน่คงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมถึงการใช้การทูตวัฒนธรรมเพื่อกระชับ 

ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน	 ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 

ทางวัฒนธรรม	ท้ังดา้นอาหาร	ดนตร	ีกฬีา	ภาพยนตรแ์ละศาสนา	เพื่อเสรมิสรา้ง 

ความไวเ้น้ือเชื่อใจ	ตลอดจนสนบัสนนุการพฒันาเพื่อสง่เสรมิใหช้ายแดนไทยกบั 

ประเทศเพื่อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือและแก้ไขปัญหาข้ามแดน 

ร่วมกัน
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	 ปัจจัยภายนอก	 หรือสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์โลกที่กำลัง 

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ไดท้ำใหน้านาประเทศหนัมาใหค้วามสำคญักบัอาเซยีน 

และประเทศไทยมากขึ้น	ไดแ้ก่	วกิฤติเศรษฐกิจโลกที่เกดิขึ้นทั้งในสหรฐัฯ	ยุโรป	 

และจีน	 ทีย่ังมีแนวโน้มชะลอตัว	 เนื่องจากขาดกลไกการแก้ปัญหาที่ชัดเจน	 

ทำให้ชาติตะวันตกหันมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น	 ในฐานะ 

หัวจักรขับเคลื ่อนเศรษฐกิจโลก	 ตลอดจนอาเซียนในฐานะตลาดใหญ่ทีมี่ 

ประชากรมากกวา่	๖๐๐	ลา้นคน	และการท่ีไทยต้ังอยู่ศนูย์กลางของอนภูุมิภาค 

และภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้โดยเฉพาะอย่างย่ิง	เมื่อไทยมบีทบาทสำคญั 

ในการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและอาเซียน	ทำให้ไทยกลายเป็นประตูสู่อาเซียน

	 นอกจากนี	้ ยังมีปัจจัยภายนอกอื่น	 ๆ	 เช่น	 การทีส่หรัฐฯ	 หันมาดำเนิน 

นโยบายให้ความสำคัญและต้องการกลับคืนสู่ภูมิภาคเอเชีย	 การทีจ่ีนเติบโต 

ขึ้นอย่างรวดเรว็	การท่ีอนิเดยีกำลงัพยายามเขา้สู่ภมูภิาค	การที่เกดิตลาดใหม	่ๆ 	 

เช่น	 ลาตินอเมริกา	 แอฟริกา	 และการเกิดปัญหาข้ามชาติหรือภัยความมั่นคง 

รูปแบบใหม่	 ทีท่ำให้ทุกประเทศต้องหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา	 และไม่มี 

ประเทศใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	หรืออยู่ตามลำพังได้อีกต่อไป	 	

	 นโยบายสำคัญทีส่ร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ไทยได้รับความไว้วางใจ 

จากนานาชาต	ิคอื	การมองไกลกวา่แคผ่ลประโยชนข์องไทย	การมองผลประโยชน ์
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ร่วมกันกับประเทศเพื ่อนบ้าน อาเซียน และภูมิภาคเพื ่อสันติภาพและ 

ความม่ันคงรว่มกนั การแสดงบทบาทและความรบัผดิชอบตอ่สงัคมโลกมากขึ้น  

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาข้ามชาติต่าง ๆ ทีเ่ป็นภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

ทีต่้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

เช่น ประเด็นสภาพภูมิอากาศโลก การก่อการร้าย ภัยพิบัติ การค้ามนุษย์  

อาชญากรรมข้ามชาติ และการแสดงท่าทีทีช่ัดเจนต่อสถานการณ์ในภูมิภาค  

เช่น ในตะวันออกกลาง และการส่งเสริมค่านิยมสากล เช่น สิทธิมนุษยชน 

และการเป็นประชาธิปไตย 

 หากถามว่า ประเด็นท้าทายในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 

ในขณะนีค้ืออะไร คงไม่พ้นเรื ่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ที ่ดีกับประเทศ- 

เพื่อนบ้าน เช่น กรณีกัมพูชา ไทยได้แยกประเด็นปัญหาคดีปราสาทพระวิหาร 

ออกจากการดำเนินความสัมพันธ์กับกัมพูชา โดยเน้นความสำคัญที่ว่าไทยและ 

กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านทีจ่ะต้องดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

ในด้านอืน่ ๆ ต่อไป และไม่ว่าผลการตัดสินคดีปราสาทพระวิหารจะออกมา 

อย่างไร จะต้องไม่ให้ผลการตัดสินคดีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินความสัมพันธ์ 

หรือถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศของทั้งสองฝ่าย

 ส่วนกรณีของเมียนมาร์ ไทยเน้นการสนับสนุนการปฏิรูปการเมือง  

เศรษฐกิจ และกระบวนการประชาธิปไตยของเมียนมาร์ โดยเฉพาะโครงการ 

ทวาย ซึ่งมีความสำคญัต่อเศรษฐกจิไทยและภมูภิาค และไทยพรอ้มเปน็ตวัเชื่อม 

เมียนมาร์กับโลกตะวันตก โดยให้การสนับสนุนทัง้นางอองซานซูจีและ 

ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ในฐานะผู้นำการปฏิรูปและประชาธิปไตยสู่เมียนมาร์  

นอกจากนี้ ไทยยงัใหค้วามสำคญักบัการปกัปนัเขตแดนร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้น 

เพื่อเร่งการเชื่อมโยงอนุภูมิภาค และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ 

ชายแดนร่วมกันเพื ่อสร้างความมั ่งคั ่ง สันติภาพ และความมั ่นคงทีย่ ัง่ยืน 

อย่างแท้จริง
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 ประเด็นท้าทายถัดมา คือ การรักษาบทบาทนำของไทยในอาเซียน 

อย่างต่อเนือ่ง และการขับเคลื ่อนอาเซียนให้คงความเป็นหนึ ่งเดียว โดย 

การส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการเชื ่อมโยงในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ำโขงและ 

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย การใช้ประโยชนจ์ากกรอบความรว่มมอืตา่ง ๆ  ท่ีมอียู่  

เช่น GMS แม่โขง-ญี่ปุ่น แม่โขง-เกาหลีใต้ ตลอดจนสนับสนุนให้อาเซียนเป็น 

แกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค มีความเป็นเอกภาพและความเป็น 

อันหนึง่อันเดียวกันภายในอาเซียน และทำให้ประชาคมอาเซียนมีประชาชน 

เป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์ 
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ทิศทางการต่างประเทศของไทย ๑๗

 ประเด็นท้าทายทีส่ำคัญของอาเซียนในขณะนี้ คือ ปัญหาทะเลจีนใต้  

ซึ่งเป็นปัญหาระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ (ฟิลิปปินส์  

เวยีดนาม บรไูน มาเลเซยี) ไม่ใช่ปญัหาระหวา่งอาเซยีนกบัจนี ซึ่งมคีวามรว่มมอื 

ระหว่างกันครอบคลุมในหลายมิติ แม้อาเซียนยังไม่สามารถแสดงท่าที 

เป็นอันหนึง่อันเดียวกันต่อปัญหานี้ได้ ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงาน 

อาเซียน-จีน สามารถดำเนินบทบาทสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่น 

โดยเน้นการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจและจุดร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันติ 

 การรกัษาดลุยภาพระหวา่งมหาอำนาจในภมูภิาคเปน็อกีประเดน็ท้าทาย 

ทีน่่าสนใจ เพราะในขณะทีจ่ีนกำลังเพิ่มอิทธิพลมากขึ้น สหรัฐฯ ก็ได้ดำเนิน 

นโยบาย Strategic Rebalancing เพื่อรักษาอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค 

เอเชียและคานอำนาจกับจีน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเป็น 

ปัจจัยสำคัญในการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ 

ความมัน่คงของโลก ไทยต้องรักษาดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์กับ 

มหาอำนาจทัง้สองประเทศ โดยไทยต้องสนับสนุนให้ทัง้สองประเทศเข้ามาม ี

บทบาทในภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์ในขอบเขตทีจ่ะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ 
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วิทยุสราญรมย์
๑๘

ความมัน่คงในภูมิภาค และช่วยหนุนเสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาค  

เช่น การส่งเสริมการค้า การลงทุนในภูมิภาค เพื่อให้ตอบสนองวาระของ 

อาเซียนมากที่สุด 

 อีกประเด็นท้าทายทีไ่ม่อาจมองข้าม คือ เรื่องสถานการณ์ในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจสำคัญในการชี้แจงทำ 

ความเข้าใจกับโลกมุสลิมและองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC เพื่อไม่ให้ 

ประเด็นนีก้ลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศ ซึ ่งอาจกลายเป็นการสร้าง 

ความชอบธรรมให้กับผู้ก่อความไม่สงบในเวทีระหว่างประเทศ และกระทรวง 

การต่างประเทศได้เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมและ OIC  

อย่างต่อเนือ่ง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะของ 

นักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ดร. สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์  

อดีตเอกอัครราชทูตและนักวิชาการด้านจีน ได้เสนอแนวคิดในการประชุม 

ระดมสมองระหว่างผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศกับนักวิชาการ เรื่อง 
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ทิศทางการต่างประเทศของไทย ๑๙

การพัฒนาภาคใต้ให้เป็นพื้นทีท่ีมี่เงื่อนไขทางเศรษฐกิจทีส่ร้างความพอใจให้ 

ชุมชนได้ และการเชื่อมโยงท้องถิ่นกับโลกในระดับประชาชน ด้วยการส่งเสริม 

โอกาสทางธุรกิจระหว่างมุสลิมไทยกับมุสลิมในยุโรป เช่น อาหารฮาลาล และ 

มะพรา้ว ซึ่งเป็นพชืเศรษฐกจิท่ีสามารถนำไปใชเ้ป็นอาหาร ทำกระดุม เชอืก และ 

แปรรปูเป็นน้ำตาล ฯลฯ โดยใชก้ลไกท่ีรฐับาลมอียู่แลว้ เชน่ ธนาคารอสิลาม และ 

เครือข่ายในยุโรป

 การนำธรุกจิมาสง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดใีนชมุชนนี้ เปน็แนวคดิ 

เดียวกับการใช้เศรษฐกิจสร้างความมัง่คั่งและมั่นคงของประเทศ และใช้เป็น 

กลไกสำคัญในการส่งเสริมบทบาทและนโยบายการทูต หรือการทูตเศรษฐกิจ  

คือ การเน้นการเชื่อมโยงนโยบายต่างประเทศกับนโยบายในประเทศเพื่อให้ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 

ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ เชน่ การแสวงหาตลาดใหม ่ตอ้งอาศยัความรว่มมอื 

จากภาคเอกชน และการเคาะประตหูรอืเปดิประตูตลาดที่มีศกัยภาพแต่ยังต้อง 

พัฒนา เช่น แอฟริกา ต้องอาศัยกลไกการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา 

ท้ังแบบทวภิาคแีละไตรภาค ีซึ่งนอกจากเปน็การแสวงหาตลาดใหม่แลว้ ยังเป็น 

การเพิ่มบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ใหห้รอืประเทศหุ้นสว่นท่ีเท่าเทียมกนั  

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ด้วย
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วิทยุสราญรมย์
๒๐

 ประเดน็ทา้ทายสดุท้าย คอื การดำเนนิการทูตภายในประเทศ เพื่อสง่เสรมิ 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น รัฐสภา นักวิชาการ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม และสาธารณชนทั่วไป การทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ  

ท้ังในประเทศและตา่งประเทศอย่างมบีรูณาการ โดยอาศยัจดุแขง็ของกระทรวง 

การต่างประเทศ ซึ่งมีสำนักงานอยูใ่นพื้นทีท่ัว่โลกและสามารถเข้าถึงข้อมูล 

เชิงลึกได้ และการมีทีมประเทศไทยทัง้ในต่างประเทศและภายในประเทศ  

ตลอดจนการดำเนินงานการทูตสาธารณะเพื ่อให้ความรู ้ความเข้าใจด้าน 

การต่างประเทศทีถู่กต้องแก่ประชาชนและสาธารณชนทัว่ไปทัง้ชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติ

 ไม่ว่าการต่างประเทศของไทยจะปรับทิศทางไปทางใด นโยบาย 

ต่างประเทศทีด่ีต้องสะท้อนและมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ในประเทศเป็นหลักเสมอ นั่นคือ ต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนิน 

นโยบาย และการสรา้งความเชื่อมั่นของตา่งชาติต่อไทยด้วยการเพิ่มบทบาทนำ 

ของไทยในอนุภูมิภาค อาเซียน หรือในเวทีระหว่างประเทศ โดยเน้นการแสดง 

ท่าทีท่ีชดัเจนตอ่ประเด็นปญัหาต่าง ๆ  และการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมโลก  

โดยมองไปไกลกวา่แคป่ระโยชนเ์ฉพาะหนา้ของไทย ต้องนำมาซึ่งประโยชนแ์ละ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศไทยได้ในท้ายที่สุด  

ประเดน็ทา้ทายสดุท้าย คอื การดำเนนิการทูตภายในประเทศ เพื่อสง่เสรมิ
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แนวโน้มนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียในรัฐบาลสมัยที่สอง 
ของประธานาธิบดีโอบามา

สหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย
ในรัฐบาลสมัยที่สองของ

ประธานาธิบดีโอบามา

๒๑

 การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นสมัยที่สองของ 

นายบารคั โอบามา และเม่ือวนัท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ นอกจากจะปดิประเดน็วา่ 

ใครจะเป็นหัวเรือใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในอีก ๔ ปีข้างหน้าแล้ว ยังได้รับ 

การตอ้นรบัจากหลายฝา่ยในภมูภิาคเอเชยีดว้ยความยินดี เนื่องจากในชว่ง ๔ ปี 

ทีผ่่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ของนายโอบามา ได้ให้ความสำคัญและสนใจต่อ 

แนวโน้มนโยบายของ

พิษณุ โสภณ
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การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเอเชียอย่างเป็นรูปธรรม  

อย่างไรก็ตาม คำถามทีต่ามมา คือ นโยบายของรัฐบาล “โอบามา ๒”  

จะต่อเนื่องหรือแตกต่างจาก “โอบามา ๑” หรือไม่ อย่างไร จะให้ความสำคัญ 

ต่อเอเชีย-แปซิฟิก เช่นในรัฐบาลสมัยแรกหรือไม่ 

 นโยบายต่อเอเชีย   
 ของ “โอบามา ๑” – เราจะกลับสู่เอเชีย

 หากมองกลับไปเมือ่ ๔ ปีก่อน ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่ง 

สมัยแรกภายใต้ความสนใจจากทัว่ทุกมุมโลก เพราะเขามีความโดดเด่นจาก 

การเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ และจาก “สาร”  

ทีเ่ขาได้พยายามสื่อในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ทีเ่น้นเรื่องการมีความหวัง 

และความเชื่อมั่นท่ีจะสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหส้หรฐัฯ ซึ่งถอืเป็นสิ่งที่ “ไดใ้จ”  

หลาย ๆ  คนในสหรฐัฯ ท่ีเริ่มลา้และเบื่อหนา่ยกบัสงครามในอริกัและอฟักานสิถาน 

ทีค่รอบงำนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีจอร์จ  

ดับเบิ้ลยู บุช มาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ผู้คนในภูมิภาคเอเชียก็มีความสนใจ 

ประวัติการเติบโตในอินโดนีเซียในวัยเด็กของนายโอบามา ว่าจะมีส่วนช่วย 

ให้เขาให้ความสนใจและความสำคัญกับเอเชียมากเป็นพิเศษด้วยหรือไม่
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๒๓

	 เมือ่เข้ามารับตำแหน่งสมัยแรก	 นายโอบามาได้ประกาศว่านโยบาย 

ตา่งประเทศของเขาจะให้ความสำคญักับการดำเนนิการทางการทตูเพื่อการคงไว้ 

ซึ่งบทบาทและอิทธพิลของสหรฐัฯ	ในฐานะผู้นำในระดบัโลก	มากกวา่การแกไ้ข 

ปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหาร	 และมุง่ปรับปรุงภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ	 

โดยการให้ความสำคัญกับการกระชับมิตรกับสหายเก่าและใหม่ของสหรัฐฯ	 

มากย่ิงขึ้น	ซึ่งรวมถงึสหายเกา่แกใ่นเอเชยีอย่างไทย	ผลงานที่เดน่ชดัของนโยบาย 

ดงักล่าว	คอืการท่ีนายโอบามาได้ถอนทหารออกจากอริกัภายในปลายป	ี๒๕๕๔	 

และได้ประกาศจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานทั้งหมดภายในปี	๒๕๕๗	

	 สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ไฮไลท์ของนโยบายต่างประเทศของ 

รัฐบาลนายโอบามาสมัยแรก	คอื	การท่ีสหรฐัฯ	ประกาศจะใหค้วามสำคญักบัเอเชยี 

มากขึ้น	 โดยประธานาธิบดีโอบามาได้เดินทางไปร่วมการประชุม	 East	 Asia	 

Summit	ที่บาหลี	อินโดนีเซีย	เมื่อวันที่	๑๘	-	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	และได้ 

ประกาศว่าสหรัฐฯ	 จะกลับมามีบทบาทมากขึ ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ในฐานะ	 “Pacific power”๑	 และหลังจากนั้น	 ผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ	 

ได้กล่าวย้ำในทุกเวทีตลอดปี	 ๒๕๕๔-๒๕๕๕	 ถึงการปรับนโยบายดังกล่าว	 

ซึ่งได้รับการเรียกขานว่า	 เป็นการปรับความสมดุลทางยุทธศาสตร	์ (strategic	 

rebalancing)	เพื่อให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยิ่งขึ้น	ในขณะที่ยัง 

คงไว้ซึ ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกกลางซึ่งยังคงมี 

ความสำคัญอย่างมากต่อสหรัฐฯ	 โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมมิติทัง้ด้าน 

การเมือง	 ความมัน่คง	 เศรษฐกิจ	 การค้าและการพัฒนา	 ทีเ่น้นการเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ	 และประเทศมิตรเก่าและมิตรใหม่ในภูมิภาค	 

และพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันแบบเผชิญหน้ากับจีนโดยตรง	 ซึ่งทีผ่่านมา	 

ความสนใจไดพุ้่งไปสู่มิติด้านการทหารและความมั่นคงกบัการที่สหรฐัฯ	จะปรบั 

แนวโน้มนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียในรัฐบาลสมัยที่สอง 
ของประธานาธิบดีโอบามา

.............................................

	 ๑	 โดยเปน็ประธานาธบิดสีหรฐัฯ	คนแรกท่ีเขา้รว่มประชมุ	East	Asia	Summit	(http://www. 

whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/19/fact-sheet-east-asia-summit)
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กำลังทหารสหรัฐฯ ให้อยู่ในสดัสว่น ๖๐ : ๔๐ ระหวา่งในมหาสมทุรแปซฟิกิและ 

มหาสมุทรแอตแลนติกภายในปี ๒๕๖๓ แทนระดับ ๕๐ : ๕๐ ในปัจจุบัน๒  

ซึ่งได้ไปบดบังการปรับความสมดุลในมิติด้านอื่น ๆ ไปพอสมควร

 ในความเปน็จรงิแลว้ สหรฐัฯ กไ็มเ่คย “ไปจากเอเชยี” เพราะสหรฐัฯ เอง 

ก็ถอืว่าตนคอืมหาอำนาจในภมูภิาคแปซฟิกิ (resident Pacific power) อยู่แลว้  

แตก่ารประกาศนโยบาย strategic rebalancing เป็นการสง่สญัญาณวา่ สหรฐัฯ  

จะหันมาให้ความสำคัญกับเอเชีย กับพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาค เช่น ญี่ปุ่น ไทย  

ฟิลิปปินส์ มากยิ่งขึ้น และแน่นอนที่สุดก็เป็นการส่งสัญญาณต่อมหาอำนาจอื่น 

ในภมิูภาค คอื จนีและอินเดียดว้ย รวมท้ังใชเ้ปน็กรอบเพื่ออธบิายการปรบัเปลี่ยน 

การวางกำลังพลทางทหารของสหรัฐฯ บางส่วน

 การดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางนี ้ เป็นเพราะสหรัฐฯ  

ตระหนักถึงความสำคัญทีเ่ด่นชัดขึ ้นเรื ่อย ๆ ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

ทัง้ในมิติด้านการทหาร ความมั่นคง การเมือง และเศรษฐกิจ จากการที ่

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใตต้ั้งอยู่ในจดุท่ีมคีวามสำคญัในเชงิยุทธศาสตร ์มีเสน้ทาง 

การขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญยิ่งต่อการค้าโลก คือ เส้นทางที่เชื่อมระหว่าง 

มหาสมุทรอินเดยีและมหาสมุทรแปซฟิกิ และเสน้ทางท่ีเชื่อมระหวา่งออสเตรเลยี 

และนิวซีแลนด์ กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ การที ่

มหาอำนาจใหญ่ของเอเชียอย่างจีนมีความเข้มแข็งขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและ 

พัฒนาการทางทหาร และได้เริ ่มแพร่ขยายอิทธิพลไปในภูมิภาคต่าง ๆ  

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ก็ทำให้สหรัฐฯ ต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเก่าและแสวงหา 

พันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟทีก่ำลังวิ่งเข้าหาโอกาสใหม่ ๆ 

.............................................

	 ๒	 สุนทรพจน์ทีน่าย	 Leon	 Panetta	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	 กล่าวที	่ 

Shangri-La	 Dialogue	 ทีส่ิงคโปร์	 เมื่อวันที่	 ๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕	 (http://www.defense.gov/ 

transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5049)	เป็นการสรปุมติดิา้นการทหารของ	rebalancing	 

ที่ชัดเจน
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ทีเ่กิดขึ้นในเอเชีย รวมทัง้ผลักดันนโยบายทางการค้าและเศรษฐกิจในเอเชีย 

ที่สหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญ เช่นการจัดทำ Trans - Pacific Partnership (TPP)  

เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนของสหรัฐฯ ในภูมิภาค โดยสมาชิก TPP  

ซึ่งไม่รวมจีน๓ เป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ของเอเชียทีม่ีมูลค่าการส่งออกเกือบ 

ร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าการส่งออกรวมของเขตเศรษฐกิจใน APEC ซึ่งหลายฝ่าย 

ได้มองการดำเนินการต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคว่าเป็นการดำเนินการเพื่อ 

ล้อมกรอบจีน

แนวโน้มนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียในรัฐบาลสมัยที่สอง 
ของประธานาธิบดีโอบามา

.............................................

	 ๓	 ประเทศทีเ่จรจา	 TPP	 อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยออสเตรเลีย	 บรูไนฯ	 ชิลี	 แคนาดา	 

มาเลเซีย	 เม็กซิโก	 นิวซีแลนด์	 เปรู	 สิงคโปร์	 และเวียดนาม	 โดยล่าสุดญี่ปุ่นได้ประกาศทีจ่ะเข้าร่วม 

เมื่อต้นเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๖	 และไทยได้แสดงความสนใจทีจ่ะศึกษาเรื่องการเข้าร่วม	 ในแถลงข่าว 

ร่วมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 และนายกรัฐมนตรีไทย	 ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 

ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ	เมื่อวันที่	๑๘	-	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	(http://www.whitehouse.gov/ 

the-press-office/2012/11/18/joint-press-statement-between-president-barack-obama- 

and-prime-minister-)	
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 แนวโน้มนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลโอบามา 
 สมัยที่สอง

 เมือ่เอเชียได้รับความสำคัญและสนใจจากรัฐบาลโอบามาสมัยแรก  

คำถามทีต่ามมาคือ เอเชียจะยังได้รับความสนใจเช่นเดิมภายใต้รัฐบาล 

โอบามาสมัยที่สองหรือไม่ ซึ่งก็น่าจะตอบได้ในระดับหนึ่งว่า นโยบายของ 

รัฐบาลโอบามาต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกน่าจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

เมื่อคำนึงถึงความสำคัญของภูมิภาคต่อยุทธศาสตร์การเมือง ความมั่นคง และ 

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ก็ต้องคำนึงเสมอว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศ 

มหาอำนาจของโลก มผีลประโยชนแ์ละขอ้ผกูพนัในรปูแบบตา่ง ๆ  ท่ัวทกุมมุโลก  

ดังนั้น ความสนใจที่สหรัฐฯ จะให้ต่อภูมิภาค ก็จะต้องควบคู่ไปกับความสำคัญ 

ทีส่หรัฐฯ ย่อมต้องให้กับภูมิภาคอื ่น ๆ ดังทีไ่ด้เคยกระทำเสมอมา เช่น  

กบัตะวนัออกกลาง ยุโรป และโดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัการดแูลกจิการภายในของ 

สหรัฐฯ เอง 

56-03-096_001-109_X.indd   26 6/18/13   4:52:45 PM



๒๗

 การส่งสัญญาณทีช่ัดเจนทีสุ่ดของความต่อเนื่องทางนโยบายต่อภูมิภาค 

เอเชียของรัฐบาลโอบามา คือ การที่ประธานาธิบดีโอบามาได้เดินทางมาเยือน 

ภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังการมีชัยชนะในการเลือกตั ้ง 

ประธานาธิบดีไม่ถึงสองสัปดาห์ โดยได้เยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรก 

เมือ่วันที ่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ก่อนทีจ่ะเดินทางไปเยือนเมียนมาร์  

และไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ และการประชุม East Asia  

Summit ที่กัมพูชา 

 ในขณะเดียวกัน หากอ่านสุนทรพจน์แถลงนโยบายต่อรัฐสภาสหรัฐฯ  

ของประธานาธิบดีโอบามา (State of the Union Address) เมื่อวันที่ ๑๒  

กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖๔ จะเหน็ไดว้า่สาระใหค้วามสำคญักบัประเดน็การแกไ้ขปญัหา 

ภายในประเทศและการปรบัปรงุชวีติความเปน็อยู่ของชาวอเมรกินัเป็นสว่นใหญ่  

โดยเนน้เรื่องการสรา้งความแข็งแกร่งและขดีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ 

เศรษฐกจิสหรฐัฯ อาทิ การหาทางออกสำหรับปญัหาการขาดดลุทางงบประมาณ 

อย่างสมดุลเพื่อไม่ให้ต้องถูกปรับลดงบประมาณโดยอัตโนมัติ (sequester)  

ตามทีก่ฎหมายบังคับ โดยเน้นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ และการปฏิรูป 

ระบบสวัสดิการสังคมและระบบภาษี 

 การพัฒนาภาคพลังงานคู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมิูอากาศ การปฏริปูระบบคนเขา้เมอืงอย่างเต็มรปูแบบ และการสนบัสนนุ 

ให้บริษัทสหรัฐฯ ทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศ กลับมาลงทุนในสหรัฐฯ เพื่อ 

สร้างงานในประเทศ 

 ส่วนในดา้นตา่งประเทศ ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ได้กลา่วยืนยันเจตนารมณ์ 

การถอนทหารสหรัฐฯ ออกจากอัฟกานิสถานตามกำหนดเวลาเดิม คือปี  

๒๕๕๗ และให้ความสำคัญกับนโยบายปราบปรามเครือข่ายก่อการร้าย  

แนวโน้มนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียในรัฐบาลสมัยที่สอง 
ของประธานาธิบดีโอบามา

.............................................

	 ๔	 สามารถอ่านสุนทรพจน์ได้ที	่ (http://www.whitehouse.gov/the-press-office/ 

2013/02/12/president-barack-obamas-state-union-address)
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ป้องกันการแพร่ขยายของอาวุธทีมี่อำนาจทำลายล้างสูงโดยการร่วมมือกับ 

พันธมิตรมากขึ้นในการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้ผู้นำอิหร่านเข้าสู ่

การเจรจาเพื่อป้องกันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับ 

การเสริมสร้างความมัน่คงในโลกไซเบอร์ และการสนับสนุนอิสราเอลใน 

การแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืน

 นอกจากนี ้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แจ้งเจตนารมณ์ที ่จะขยาย 

ความร่วมมือด้านการค้ากับต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้บรรลุผลเจรจา  

TPP ภายในปี ๒๕๕๖ และเร่ิมเจรจา Comprehensive Transatlantic Trade  

and Investment Partnership กับสหภาพยุโรป และยืนยันที่จะส่งเสริม 

และร่วมมือเพื ่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยใน 

ต่างประเทศ โดยได้ยกตัวอย่างการปฏิรูปสู่ประชาธิปไตยของเมียนมาร์

 จากสุนทรพจน์ดังกล่าว มองได้ว่าในด้านการต่างประเทศ ภูมิภาค 

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือน่าจะเป็นจุดทีร่ัฐบาลสหรัฐฯ จะให้ 

ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย 

ของสหรัฐฯ เชน่ เยเมน ลเิบยี และโซมาเลยี และกบัเสถยีรภาพในตะวนัออกกลาง  

เชน่ อิสราเอล อียิปต์ ซเีรีย โดยประธานาธบิดีโอบามาไดร้ะบวุา่จะเยือนภมูภิาค 

ดังกล่าวในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และการเยือนต่างประเทศครั ้งแรกของ 

นายจอห์น เคอร์รี ่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของ 

นายโอบามา กค็อืการเยือนยุโรปและตะวนัออกกลางตามลำดบัเมื่อปลายเดอืน 

กุมภาพันธ์-ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

 ในขณะเดียวกัน สุนทรพจน์ดังกล่าวก็ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายต่อภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟิก หรือประเด็นเกี่ยวกับจีนนัก แต่ไปผูกโยงเข้ากับนโยบาย 

เศรษฐกิจ อาทิ การเจรจา TPP และการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อ 

ลดการลงทุนในจีน ซึ่งการยืนยันเรื่องการบรรลุผลการเจรจา TPP ในปีนี้  

ถือเป็นการยำ้ท่าทีของสหรัฐฯ ทีจ่ะเพิ่มปฏิสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนกับ 

56-03-096_001-109_X.indd   28 6/18/13   4:52:45 PM



๒๙

ภูมิภาค นอกจากนี้ การทีไ่ด้มีการกล่าวถึงเมียนมาร์เป็นการเฉพาะในบริบท 

ของการส่งเสริมประชาธิปไตยในต่างประเทศ ทำให้มองได้ว่าสหรัฐฯ ยังคงให้ 

ความสำคัญกับพัฒนาการของเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปูทางสู่การเอื้อ 

ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ทางเศรษฐกิจในการขยายโอกาสใหภ้าคเอกชนสหรฐัฯ  

เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ได้มากขึ้น

แนวโน้มนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียในรัฐบาลสมัยที่สอง 
ของประธานาธิบดีโอบามา

 นโยบายต่อเอเชียของ   
 “โอบามา ๒” – เราขาดเอเชียไม่ได้

 ดงัน้ัน เม่ือพจิารณาท้ังการกระทำของประธานาธบิดโีอบามา ควบคู่ไปกบั 

สาระการแถลงนโยบายต่อรฐัสภากพ็อมองไดว้า่ รฐับาลโอบามาสมยัท่ีสองนา่จะ 

ดำเนินนโยบายต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในลักษณะทีต่่อเนื่องจากสมัยแรก  

โดยมองวา่ภูมภิาคนี้มคีวามสำคญัตอ่สหรฐัอเมรกิาในทางยทุธศาสตรค์วามมั่นคง 

และเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ 

สหรัฐอเมริกาเอง ขณะเดียวกันก็ต้องการคงหรือเพิ่มบทบาทและอิทธิพลของ 

สหรฐัอเมรกิาในภมิูภาค โดยเฉพาะในบริบทท่ีจนีไดก้า้วขึ้นมาเปน็มหาอำนาจท่ีมี 

บทบาทและอิทธิพลอย่างสำคัญในภูมิภาค และอินเดียก็กำลังเจริญรอยตาม 
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วิทยุสราญรมย์
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 เพราะปัจจัยเหล่านี้ รัฐบาลโอบามาจึงจะยังคงให้ความสำคัญสูงสุด 

กับการปฏิสัมพันธ์กับเอเชีย โดยเฉพาะกับจีนและอินเดียในฐานะหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพร้อม ๆ กับการโน้มน้าวให้จีนเป็นประเทศ 

มหาอำนาจทีม่ีบทบาทและความรับผิดชอบต่อประชาคมระหว่างประเทศ  

โดยเฉพาะในประเด็นร้อนทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาค  

เช่น ปัญหาในคาบสมุทรเกาหลี และข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ โดยจะให้ 

ความสำคัญกับการดำเนินการผ่านกลไกในภูมิภาคทีส่หรัฐฯ สนับสนุน เช่น  

ASEAN Regional Forum (ARF) และ East Asia Summit (EAS) Lower  

Mekong Initiative (LMI) และ TPP 

 อย่างไรกต็าม การดำเนนินโยบายตอ่ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิในทางปฏบิตั ิ 

จะต้องได้รับผลกระทบจากปัจจัยและข้อเท็จจริงหลายประการซึ ่งมีสิทธิ 

เบี่ยงเบนความสนใจและกำลังแรงของรัฐบาลสหรัฐฯ เช่น 

 ๑. บทบาทของนายจอหน์ เคอรร์ี่ ท่ีผา่นมานางฮลิลารี่ คลนิตนั รฐัมนตรี 

ต่างประเทศในรัฐบาลโอบามาสมัยแรก เป็นผู้ทีม่ีบทบาทสูงในการส่งเสริม 

ความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

ทัง้ในด้านการเดินทางมาภูมิภาคอย่างสม่ำเสมอ และการมีบทบาทโดยตรง 

ในการผลักดันผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ  

ความริเริ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) หรือยุทธศาสตร์ 

ทางเศรษฐกิจ E๓ (Economic Engagement Initiative) ที่สหรัฐฯ เสนอต่อ 

อาเซียน ซึ่งแม้นายจอห์น เคอร์รี่ รัฐมนตรีคนใหม่ จะเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคย 
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๓๑แนวโน้มนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียในรัฐบาลสมัยที่สอง 
ของประธานาธิบดีโอบามา

กับภูมิภาคเป็นอย่างดี จากประสบการณ์เป็นทหารสหรัฐฯ ในสมรภูมิสงคราม 

เวียดนามในอดีต และต่อมาในฐานะสมาชิกและประธานคณะกรรมาธิการ 

ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐฯ ตามลำดับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 

นายเคอร์รี่จะให้ความสนใจต่อเอเชียเป็นพิเศษ หรือเทียบเท่านางคลินตัน 

 ในการให้การต่อคณะกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐฯ  

ในช่วงการรับรองเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ 

ปลายเดอืนมกราคม ๒๕๕๖๕ นายเคอรร์ี่ไดก้ลา่วถงึนโยบายด้านการต่างประเทศ 

ท่ีเขาให้ความสำคญั อาทิ การรื้อฟื้นการเจรจาสนัตภิาพตะวนัออกกลางขึ้นมาใหม่ 

เพื่อแสวงหาสันติภาพอย่างยัง่ยืน การแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมืองในซีเรีย  

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน รวมทัง้ 

สถานการณ์ความไม่สงบในแอฟริกาตอนเหนือ ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ  

กับรัสเซียและจีน ปัญหาในอัฟกานิสถานและปากีสถาน และนโยบายการทูต 

เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง 

การสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน 

ในสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเด็นต่าง ๆ ในตะวันออกกลางเป็นสิ่งทีอ่ยู ่

ในเรดาร์ของนายเคอร์รี่มาก

 นอกจากนั ้น นายเคอร์รี ่ได้ประกาศจะให้ความสำคัญกับนโยบาย  

economic statecraft ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งก็คือ 

การดำเนินนโยบายต่างประเทศและการใช้การทูตในมิติต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง 

เศรษฐกิจของสหรฐัฯ อาทิ การชว่ยขยายการส่งออกของสหรฐัฯ เปิดตลาดใหม่  

และสร้างโอกาสให้ธุรกิจสหรัฐฯ โดยนายเคอร์รี ่ได้เคยยกตัวอย่างการที ่

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ช่วยส่งเสริมให้บริษัท 

สหรัฐฯ ได้รับสัมปทานการสร้างดาวเทียมดวงใหม่ของไทยในมูลค่ากว่า  
.............................................

	 ๕	 สามารถอ่าน	 text	 ของคำให้การได้ที่	 http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/ 

texttrans/2013/01/20130124141423.html#ixzz2IvnRWYtL
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๑๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนะคู ่แข่งจากฝรั ่งเศสและรัสเซีย และ 

ส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเชิงบวกถึงชุมชนสหรัฐฯ ทัง้ทางฝั่งตะวันออก 

และตะวันตก๖

 ๒. สถานะทางงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ รัฐบาลสมัยทีส่องของ 

ประธานาธิบดีโอบามาเริ่มบริหารประเทศภายใต้บรรยากาศการขัดแย้งทาง 

อุดมการณ์และทิศทางนโยบายอย่างรุนแรงในรัฐสภาสหรัฐฯ ระหว่างพรรค 

เดโมแครตของนายโอบามาทีคุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภา และพรรครีพับลิกัน 

ท่ีคมุเสียงขา้งมากในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสง่ผลใหท้ั้งสองฝา่ยไมส่ามารถตกลง 

กันได้ในเรื่องการผ่านงบประมาณประจำปีของรัฐบาล และผลสุดท้ายเมื่อต้นปี  

๒๕๕๖ ก็ทำให้เกิดการตัดงบประมาณโดยอัตโนมัติข้ามทุกหน่วยงานของ 

รัฐบาลกลาง (automatic sequestration) ตามกฎหมาย ๒๐๑๑ Budget  

Control Act ซึ่งแม้จะคาดการณ์ว่า รัฐบาลโอบามาและพรรคเดโมแครต 
.............................................

	 ๖	 สุนทรพจน ์ของนายเคอร์รี ่ท ีม่หาวิทยาลัยเวอร์จิ เนีย 	 ๒๐	 กุมภาพันธ์ 	 ๒๕๕๖	 

(http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/02/205021.htm)
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๓๓แนวโน้มนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชียในรัฐบาลสมัยที่สอง 
ของประธานาธิบดีโอบามา

ในรัฐสภาน่าจะหาทางตกลงกับพรรครีพับลิกันในรัฐสภา เพื่อให้มีการผ่าน 

งบประมาณประจำปีของรัฐบาลได้ แต่ก็ค่อนข้างแน่นอนว่าจะต้องมีการตัด 

งบประมาณบางส่วนเพื่อลดระดับการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งน่าจะกระทบต่อ 

งบประมาณด้านการต่างประเทศและการทหาร และอาจมีผลในทางลบต่อ 

ประสิทธิภาพของรัฐบาลโอบามาในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ รวมทัง้ 

ต่อภูมิภาคเอเชีย อาทิ อาจต้องลดจำนวนกองเรือบรรทุกเครื่องบินทีป่ฏิบัต ิ

หน้าทีใ่นภูมิภาคลง ลดการฝึกอบรมทางทหาร ลดจำนวนทุนการศึกษาและ 

ความช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น

 ๓. การสรา้งมรดกทางการเมอืงของประธานาธบิด ีพธิสีาบานตนเขา้รบั 

ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นสมัยทีส่องของนายโอบามา ที่หน้ารัฐสภา 

สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีประชาชนชาวอเมริกันเดินทางไปร่วม 

ชมพิธีเพียงประมาณ ๘ แสนคน น้อยกว่า ๑.๘ ล้านคนที่ไปชมพิธีสาบานตน 

เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเมือ่ปี ๒๕๕๒ มาก ซึ่งเป็นการสะท้อนสถานะ 

การเป็นประธานาธิบดีสมัยสุดท้ายของนายโอบามาเป็นอย่างดี คือการขาด 

ความสด ใหม่ และเปี่ยมไปด้วยความหวงัเหมือนเมื่อป ี๒๕๕๒ แตใ่นขณะเดยีวกนั 

การเป็นประธานาธิบดีสมัยสุดท้าย ก็ย่อมเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีโอบามา 

มุ่งให้ความสำคญักบัการสรา้งผลงานของตนเพื่อเป็นมรดกทางการเมืองสำหรบั 

ชนรุ ่นหลัง (legacy) ได้อย่างเต็มที ่ ซึ ่งหลายฝ่ายประเมินว่า ประเด็นที ่ 

นายโอบามาน่าจะให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานมรดกทางการเมือง และ 

จะทุม่เทความพยายามในช่วงรัฐบาลสมัยทีส่อง คือ การแสวงการสันติภาพ 

ท่ีย่ังยืนในตะวนัออกกลาง ซึ่งเปน็เปา้หมายของประธานาธบิดสีหรฐัฯ มาหลายยุค 

หลายสมัย ในนัยผลงานของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ ในการช่วยให้ 

อิสราเอลกับอียิปตบ์รรล ุCamp David Accords เม่ือปี ๒๕๒๑ ซึ่งได้มีสว่นชว่ย 

เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ของนายคาร์เตอร์ในฐานะผู้สง่เสรมิสนัตภิาพในประชาคม 

ระหว่างประเทศ จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในที่สุดเมื่อปี ๒๕๔๕ 
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 บทสรุป

 สหรัฐฯ ไม่อาจไม่ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ แม้จะมี 

ปัจจัยหรือประเด็นอืน่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีด่ึงดูดความสนใจ  

โดยเป้าประสงค์และความท้าทายของรัฐบาลโอบามาสมัยทีส่องในการดำเนิน 

นโยบายของสหรฐัฯ ต่อภมิูภาคฯ ได้รบัการสะท้อนเปน็อย่างดเีรว็ ๆ  นี้ในคำใหก้าร 

ของนาย Joseph Yun เจ้าหน้าทีอ่าวุโสกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  

ต่อกรรมาธิการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ดังนี้ 

 “In conclusion, Mr. Chairman, I would underscore that  

from a strategic perspective, as we continue to implement  

our strategic rebalance, we are acting in recognition of  

the emerging realities of the new Indo-Pacific world. Our  

commitment to the Asia-Pacific region is strong and irreversible,  

and we support and welcome the involvement of India and  

other countries of South Asia in the Asia-Pacific region as well.  

We face numerous challenges in continuing our involvement  

in the region, but the United States will also realize multiple  

benefits as well.”๗  

.............................................

	 ๗	 “The	Rebalance	to	Asia:	Why	South	Asia	Matters”	คำให้การของนาย	Joseph	

Yun	รกัษาการผู้ชว่ยรฐัมนตรดีา้นกจิการเอเชยีตะวนัออกและแปซิฟกิ	กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัฯ	

ต่อคณะอนุกรรมการด้านเอเชีย-แปซิฟิกของคณะกรรมาธิการต่างประเทศ	 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ	

เมื่อวันที่	 ๒๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 (http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2013/02/205208. 

htm)

	 หมายเหตุ:	บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
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 ในช่วงปลายปี ๒๕๕๕ เราอาจได้ยินข่าว 

เก่ียวกับการเขา้รว่มเจรจาความตกลงการคา้เสรทีี ่

มีชื ่อว่า RCEP (Regional Comprehensive  

Economic Partnership) และ TPP (Trans- 

Pacific Partnership) อยูบ่่อยครั้ง ซึ่งหลายคน 

RCEP & TPP:
โอกาสและความท้าทาย
ของประเทศไทย

นายไกรจักร ธีรตยาคีนันท์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โอกาสและความท้าทาย
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อาจสงสยัวา่ความตกลงทั้งสองฉบบันี้คอือะไร การเขา้เปน็สมาชกิของประเทศไทย 

จะมีผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวหรือมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน และ 

ภาคประชาชนจะได้รับประโยชน์หรือไม่ อย่างไร คำถามเหล่านี้คงจะเกิดขึ้น 

ในใจหลาย ๆ ท่าน ไม่มากก็น้อย ในบทความนี้ เราจะมาทำ ความรู้จัก 

กับความตกลงทัง้สองฉบับ และวิเคราะห์ถึงโอกาสและความท้าทายของ 

ประเทศไทยในการเจรจากัน

 ก่อนทีเ่ราจะมาทำความรู้จักกับความตกลง RCEP และ TPP ซึ่งเป็น 

ความตกลงการค้าเสรีหรือทีม่ ักเรียกกันติดปากว่า FTA (Free Trade  

Agreement) เราตอ้งทำความเขา้ใจถงึบรบิทของระบบการคา้ระหวา่งประเทศ 

ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization – WTO) กนัเสยีกอ่น  

เพื่อที่จะรู้ที่มาที่ไปของความตกลงการค้าเสรีเหล่านี้

 ปัจจุบัน WTO มีสมาชิก ๑๕๘ ประเทศ (ลาวเป็นประเทศที ่ ๑๕๘  

ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกในเดือน ก.พ. ๒๕๕๖) เป็นองค์กรหลักทีก่ำกับดูแลการค้า 

ระหวา่งประเทศ มีหนา้ท่ีสำคญั ๓ ประการ คอื ๑) เปน็เวทีใหส้มาชกิเจรจาเปดิ 

เสรีการค้าและกำหนดกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ โดยทำการเจรจา 

เป็นรอบ ๆ (รอบปัจจุบัน คือ การเจรจารอบโดฮา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔)  

๒) บังคบัใชก้ลไกระงบัขอ้พพิาทระหวา่งสมาชกิ โดยผา่นองคก์รระงบัขอ้พพิาท  

(Dispute Settlement Body – DSB) และ ๓) ตรวจสอบนโยบายการค้าของ 

สมาชิก โดยผ่านกลไกทบทวนนโยบายการค้า (Trade Policy Review  

Mechanism – TPRM) 
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 ถึงแม้ว่า WTO จะเป็นทีย่อมรับในเวทีระหว่างประเทศว่าทำหน้าทีใ่น 

ประการที่ ๒ และ ๓ ได้เป็นอย่างดี แต่ WTO กลับล้มเหลวในการผลักดันให้ 

สมาชิกหาข้อสรุปให้กับการเจรจารอบโดฮาได้ แม้ว่าจะเริ่มเจรจามานานกว่า  

๑๑ ปีแล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี ้ สมาชิก WTO จึงได้หันมาให้ความสนใจกับ 

การเจรจา FTA กันมากขึ้นเรื่อย ๆ

 ทำความรู้จัก FTA: RCEP & TPP

 การเปิดเสรีการค้าภายใต้ FTA จะต่างจากการเปิดเสรีภายใต้ WTO  

เนือ่งจากเป็นการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศภาคีเท่านั้น โดยไม่เปิดให้กับ 

ประเทศอื่น ๆ ในขณะที่การเปิดเสรีภายใต้ WTO จะเป็นการเปิดตลาดให้กับ 

ประเทศสมาชิกที่เหลือทั้ง ๑๕๗ ประเทศ และในทางกลับกันก็จะสามารถเข้าสู่ 

ตลาดของทัง้ ๑๕๗ ประเทศได้ด้วย และโดยทีก่ารเจรจา FTA ส่วนใหญ่ 

จะประกอบด้วยประเทศภาคีเพียงไม่กี่ประเทศ จึงมักเป็นที่เข้าใจกันว่า FTA  

สามารถเจรจาให้สำเร็จได้ง่ายกว่าการเจรจารอบโดฮา

 หากสมาชกิ WTO จะเจรจา FTA สกัฉบบัหนึ่ง สมาชกินั้นมีหนา้ท่ีต้องแจ้งให ้ 

WTO ทราบ เพื่อใหมี้ความโปรง่ใสและชว่ยใหส้มาชกิอื่น ๆ  ท่ีไมไ่ดเ้ปน็ภาคขีอง  

FTA นั้น ๆ สามารถปรับตัวเพื่อรับผลกระทบได้แต่เนิ่น ๆ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 

ปี ค.ศ. ๑๙๔๘ – ๒๐๑๑ ม ีFTA (ท่ีแจง้ตอ่ WTO และยังมีผลใชบั้งคบั) ไม่ต่ำกวา่  

๓๐๐ ฉบับ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

 สำหรับประเทศไทย ความตกลงการค้าเสรีไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด  

จนถึงปัจจุบัน เราได้ทำความตกลงในลักษณะนี้มาแล้วถึง ๑๑ ฉบับ๑ คือ  

ระดบัทวิภาค ี๕ ฉบบั (ไทย-ออสเตรเลยี ไทย-อนิเดยี ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-นวิซแีลนด ์ 

.............................................

	 ๑	 FTA	บางฉบับอาจทำการเจรจาในส่วนของสินค้าแล้วเสร็จ	แต่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา 

บทการค้าบริการและบทลงทุน	เช่น	FTA	ไทย-เปรู	และ	อาเซียน-ญี่ปุ่น	เป็นต้น
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และ ไทย-เปรู)๒ และภายใต้กรอบอาเซียนอีก ๖ ฉบับ (เขตการค้าเสรีอาเซียน  

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ญี่ปุ่น  

และอาเซียน-เกาหลีใต้)

 มาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านคงพอทีจ่ะเข้าใจแล้วว่า ความตกลงการค้าเสรี 

เป็นส่วนหนึง่ของระบบการค้าระหว่างประเทศ ที่มี WTO คอยกำกับดูแล  

อย่างไรก็ตาม จากความชะงักงันของการเจรจารอบโดฮา ทำให้ประเทศต่าง ๆ  

หันมาให้ความสนใจกับ FTA มากขึ้น ซึ่ง FTA ทีอ่ยูร่ะหว่างการเจรจาและมี 

ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ (โดยวัดจากขนาดเศรษฐกิจของประเทศภาคีและ 

ปริมาณการค้า) คงหนีไม่พ้นความตกลง RCEP และ TPP นั่นเอง

 RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)  

เป็นความตกลงการคา้เสรรีะหวา่ง ๑๖ ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชกิ 

อาเซียน ๑๐ ประเทศ (บรูไนฯ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์  

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม) ออสเตรเลีย จีน อินเดีย เกาหลีใต้  

ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ความตกลงนี้พฒันามาจากแนวคิดที่จะจัดทำความตกลง  

ASEAN+๖ โดยสมาชิกทั้ง ๑๖ ประเทศ ได้แสดงเจตจำนงที่จะเริ่มเจรจา RCEP  

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมีแผนทีจ่ะเริ่มเจรจาจริงในเดือนกุมภาพันธ์  

๒๕๕๖ โดยตั้งเป้าหมายที่จะเจรจาให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘

 ทีนี้ เรามาทำความรู้จัก TPP กันบ้าง 

 TPP (Trans-Pacific Partnership) เป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่าง  

๑๑ ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยออสเตรเลีย บรูไนฯ ชิลี แคนาดา มาเลเซีย  

เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม จุดเริ่มต้นของ  
.............................................

	 ๒	 FTA	 ไทย-ชิลี	 ได้มีการเจรจากันมาตั้งแต่ต้นปี	 ๒๕๕๔	 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	 

๒๕๕๖
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TPP เริ่มมาจาก บรูไนฯ ชิลี นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ (P๔ – ภาคี ๔ ประเทศ)  

หันมาเจรจา FTA กันเมื่อปี ๒๕๔๘ ต่อมา เมื่อปี ๒๕๕๓ ออสเตรเลีย มาเลเซีย  

เปรู สหรฐัอเมรกิา  และเวยีดนาม ตกลงใจเขา้รว่มการเจรจาดังกลา่ว (กลายเป็น  

P๙) และเมือ่ปลายปี ๒๕๕๕ แคนาดาและเม็กซิโกก็ได้เข้าร่วมการเจรจา 

เป็นสองประเทศล่าสุด โดยประเทศสมาชิกมีความตั้งใจที่จะเจรจาให้แล้วเสร็จ 

ในเดือนตุลาคมของปี ๒๕๕๖ ใครได้ ใครเสีย

 แน่นอนว่า เมื่อ RCEP และ TPP เจรจาแล้วเสร็จ ก็จะมีผลกระทบต่อ 

ประเทศภาคแีละประเทศนอกภาคเีปน็อย่างมาก ผลกระทบท่ีวา่นีจ้ะแตกต่างกนั 

ออกไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน

 ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นกับประเทศนอกภาคีมีแนวโน้มทีจ่ะเป็นผลเสีย  

เนื่องจากประเทศภาคีจะให้สิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนที่ดีกว่าแก่ 

ประเทศในภาค ีเชน่ ภายใตเ้ขตการคา้เสรไีทย-เปร ูผู้สง่ออกเปรสูามารถสง่ออก 

สินค้ามายังไทยได้โดยไม่ต้องเสียภาษี ขณะทีผู่้ส่งออกจากอุรุกวัยไม่สามารถ 

ทำได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ส่งออกอุรุกวัยส่งออกมายังไทยได้น้อยลงกว่าเดิม เพราะ 

ราคาสินค้า (บวกภาษี) สูงกว่าสินค้าจากเปรูที่ไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้น ประเทศ 

นอกภาคีจึงมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศภาคี 

นั่นเอง

 สรปุว่า ในทางทฤษฎแีลว้ ประเทศนอกภาคมีแีนวโนม้ท่ีจะเสยีประโยชน ์ 

จงึไม่น่าแปลกใจท่ีประเทศนอกภาคมีกัจะปรบัตวัรบัผลกระทบจาก FTA หนึ่ง ๆ   

โดยการจัดทำ FTA กับประเทศภาคีของ FTA นั้น ๆ  เช่น การที่ประเทศสมาชิก 

อาเซยีนทยอยจัดทำ FTA ระดบัทวภิาคกัีบญ่ีปุ่น หลงัจากสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี 

ได้จัดทำ FTA กับญี่ปุ่นสำเร็จในปี ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๘ ตามลำดับ๓

.............................................

	 ๓	 ลำดับการจัดทำ	 FTA	 กับญี่ปุ ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน	 ตามเวลาทีค่วามตกลง 

มีผลบังคับใช้	 ดังนี้	 ไทย	 (พ.ย.	๒๕๕๐)	บรูไนฯ	 (ก.ค.	๒๕๕๑)	 อินโดนีเซีย	 (ก.ค.	๒๕๕๑)	ฟิลิปปินส์	 

(ธ.ค.	๒๕๕๑)	และเวียดนาม	(ต.ค.	๒๕๕๒)
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 ในทางกลับกัน ในการเปิดเสรีภายใต้ FTA ประเทศภาคีจะสามารถ 

ทำการค้าขายและแลกเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกันได้ง่ายและสะดวกยิง่ขึ้น  

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่า FTA หนึ่ง ๆ ให้ประโยชน์แก่ประเทศภาคีใด 

ภาคีหนึง่ไม่ใช่เรื ่องง่ายและมีวิธีคิดได้หลากหลาย ซึ ่งบางครั ้ง เราอาจให้ 

ความสำคัญกับค่าตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง เช่น ตัวเลขการส่งออกสินค้าจากไทย 

ไปอินเดียทีเ่พิ ่มขึ ้นหลังจากการจัดทำ FTA ไทย-อินเดีย เป็นต้น แต่ว่า 

ตัวเลขการส ่งออก “สินค้า” ก็อาจไม ่เพียงพอทีจ่ะใช้ตัดสินว่า FTA  

ไทย-อินเดีย ให้ประโยชน์ต่อไทยจริง ๆ และมากเท่าใด โดยเฉพาะเมื่อคิด 

รวมถึง “การค้าบริการ” และ “การลงทุน”๔ 

 ดังนั้น การพิจารณาว่า FTA หนึ่ง ๆ จะให้ประโยชน์แก่ประเทศภาคีใด 

ภาคหีน่ึง อาจมีตัวชี้วดัได้ หลายตัว ซึ่งทำใหย้ากตอ่การคดิคำนวณ และหลายครั้ง 

ตัวชี้วัดบางตัวอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือยากทีจ่ะเก็บรวบรวมในเชิงสถิติ  

เช่น ปริมาณการค้าบริการระหว่างประเทศ เป็นต้น

 นอกจากการพิจารณาในเชิงปริมาณแลว้ ยังมกีารพจิารณาในเชงิคณุภาพ 

อีกดว้ย (เชน่ ความรว่มมือในดา้นการสง่เสรมิทักษะในด้านต่าง ๆ  และการถา่ยทอด 

เทคโนโลยี เป็นต้น) ซึ่งทำให้การพิจารณาว่า FTA หนึ่ง ๆ ให้ประโยชน์ต่อไทย 

หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนมาก 

  ขอ้หว่งกงัวลหลกั ๆ  ของภาคธรุกิจไทยตอ่การเจรจา FTA คอื การแขง่ขนั 

ทีจ่ะเพิ ่มขึ ้นจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้ FTA โดยเฉพาะในส่วนของ 

สินค้าอ่อนไหว (เช่น สินค้าเกษตร เป็นต้น) และในส่วนของภาคบริการและ 

การลงทุน ในทางกลับกัน ผู้ส่งออก-นำเข้าของไทยอาจได้รับผลประโยชน์จาก 

การเปิดเสรกีารคา้ภายใต้ FTA เนื่องจากอตัราภาษท่ีีตำ่ลงและกฎเกณฑท์ี่เอื้อตอ่ 

การทำธรุกิจระหวา่งประเทศภาค ีนอกจากนี้ ภาคประชาชนกจ็ะไดร้บัประโยชน์ 

จากการที่สินค้าและบริการที่นำเข้าจากประเทศภาคีมีราคาถูกลงเช่นกัน
.............................................

	 ๔	 FTA	 ไทย-อินเดีย	 อยู่ระหว่างการเจรจาบทบริการและการลงทุน	 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ในปี	๒๕๕๖
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 จะเห็นได้ว่า การมี FTA สักหนึ่งฉบับ อาจมีผลดีและผลเสียต่อภาคส่วน 

ต่าง ๆ ของไทยแตกต่างกัน สิ่งที่สำคัญสำหรับรัฐบาล คือ จะทำอย่างไรที่จะให้ 

ผลกระทบโดยรวมเป็นบวกกับประเทศ (ถ้าผลกระทบโดยรวมไม่เป็นบวกก็ 

ไม่ควรเจรจาตั้งแต่ต้น) และจะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาภาคส่วน 

ที่ได้รับผลเสียจาก FTA ได้อย่างไร 

 RCEP และ TPP จะทำให้เราต้อง  
 กังวลกันมากแค่ไหน 

 สำหรับ RCEP มีข้อห่วงกังวลว่า ความตกลงนี้จะให้ประโยชน์อะไร 

เพิ่มเติม (value-added) จาก FTA ASEAN+๑ ทีอ่าเซียนได้จัดทำกับทั้ง  

๖ ประเทศ แล้ว การที่อาเซียนมีความตกลง ASEAN+๑ กับออสเตรเลีย จีน  

อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ นั้น ทำให้อาเซียนได้เปรียบประเทศทั้ง  

๖ เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนกลายเป็น “hub” (“ศูนย์กลาง”) และ 

ประเทศทั้ง ๖ เป็น “spokes” (“หัวเมือง”) ในการค้าระหว่างกัน 

 ความสัมพันธ์ “hub-and-spokes” คืออะไร เพื่อให้ง่ายต่อการทำ 

ความเข้าใจ ผมขอยกตัวอย่างผู้ส่งออกชาวอินเดียยังต้องเสียภาษีเมื่อส่งสินค้า 

ไปขายทีอ่อสเตรเลีย เพราะว่าอินเดียไม่มี FTA กับออสเตรเลีย แต่เนื่องจาก 

ทัง้สองประเทศมี FTA กับอาเซียน ผู้ส่งออกชาวอินเดียอาจหันมาตั้งฐาน 
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การผลิตสินค้าในสมาชิกอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์จาก ๑) FTA อาเซียน- 

อินเดีย (นำเข้าวัตถุดิบจากอินเดียเข้ามาในอาเซียนโดยไม่เสียภาษี) และ  

๒) FTA อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด ์(สง่สนิคา้ท่ีผลติเสรจ็แลว้จากอาเซยีน 

ไปยังออสเตรเลียโดยไม่เสยีภาษี) สถานการณเ์ชน่นี้ เราจะถอืวา่อาเซยีนวา่เปน็  

“hub” ส่วนอินเดยีและออสเตรเลยีเปน็ “spokes” ซึ่งจะทำใหป้ระเทศสมาชกิ 

อาเซียนสามารถดึงดูดการค้าและการลงทุนจากประเทศ ที่เป็น “spokes” ได้

 การจัดทำ RCEP จงึจะมีผลใหค้วามสมัพนัธ ์“hub-and-spokes” ระหวา่ง 

อาเซียนกับทัง้ ๖ ประเทศ เปลี่ยนไป เนื่องจากภายใต้ RCEP ออสเตรเลีย  

จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ จะสามารถทำการค้าและลงทุน 

ระหว่างกันได้โดยเสรี ดังนั้น อาเซียนก็จะสูญเสียความได้เปรียบจากการเป็น  

“hub” ไป อย่างไรกต็าม ผู้สนบัสนนุ RCEP เหน็วา่ การที่ RCEP เปน็ความตกลง 

การคา้เสรีท่ีมีตลาดขนาดใหญม่ากนั้น นา่จะทำใหก้ารคา้และการลงทุนระหวา่ง 

ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๖ ประเทศ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และหักล้างกับการที่ 

อาเซียนจะต้องสูญเสียความได้เปรียบจากการเป็น “hub” ไป

 นอกจากนี้ ยังมีความกังวลว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง FTA ASEAN+๑  

ท่ีมีอยู่กับ RCEP จะเปน็เชน่ไร เนื่องจากการม ีFTA ใหเ้ลอืกใชห้ลายฉบบัสำหรบั 

ประเทศคู่คา้หนึ่ง ๆ  นั้น อาจทำใหเ้กดิความสบัสนและเพิ่มตน้ทุนใหก้บัภาคธรุกจิ  

ซึ่งจะทำให้ประเทศภาคีได้ประโยชน์จาก RCEP ไม่มากเท่าที่ควร
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 สำหรับข้อห่วงกังวลทีส่ำคัญข้อหนึ่งของ TPP คือ มาตรฐานการให้ 

การคุ้มครองสิทธทิรพัย์สนิทางปญัญาท่ีสงูมาก โดยเฉพาะในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 

การขยายระยะเวลาของสิทธิบัตรยา (patent) และการควบคุมการใช้ข้อมูล 

ท่ีเกี่ยวขอ้ง (data exclusivity) ซึ่งหลายฝา่ยกงัวลวา่จะกระทบตอ่การเขา้ถงึยา 

ของคนไทยดว้ยราคาท่ีสงูจนคนท่ัวไปไมส่ามารถซื้อได้ และรฐับาลจะไม่สามารถ 

บังคับใช้สิทธิบัตร (compulsory licensing – CL) ได้ ข้อห่วงกังวลนี้ เป็นข้อ 

ห่วงกังวลที่ละเอียดอ่อน และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเจรจา FTA ระหว่าง 

ไทย-สหรัฐอเมริกา ต้องล้มเลิกไปเมื่อปี ๒๕๔๙

 ข้อห่วงกังวลอีกข้อหนึ่งสำหรับ TPP คือ การที่ประเทศไทยอาจจะต้อง 

เปิดเสรีการค้าในภาคบริการและการลงทุนในระดับที่สูงมาก ซึ่งสหรัฐอเมริกา 

ผลักดนัมาโดยตลอดภายใตค้วามตกลงการคา้เสรขีองตน นอกจากนี้ ภาคธรุกจิ 

ไทยยังจะตอ้งปรบัตวัเพื่อใหผ้า่นมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้มและแรงงานท่ีระบุไว้ 

ภายใต้ TPP ซึ่งคาดว่าจะมีระดับสูง และส่งผลต่อต้นทุนการผลิตอย่างแน่นอน 

 โอกาสของไทยใน RCEP และ TPP

 มาถงึตรงนี้ กพ็อจะเหน็ได้วา่ RCEP และ TPP มศีกัยภาพท่ีจะสรา้งโอกาส 

ใหกั้บภาคธรุกิจและเปน็ประโยชนอ์ย่างมากต่อเศรษฐกจิไทย แตใ่นขณะเดยีวกนั 

กมี็ความท้าทายไมน่อ้ยท่ีเราจะตอ้งคดิ วเิคราะห ์และพจิารณากนัอย่างรอบคอบ  

เพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากความตกลงทัง้สอง (ในกรณีของ TPP  

ถ้าผลกระทบโดยรวมเป็นบวกกับประเทศ และประเทศไทยตัดสินใจเข้าร่วม 

เจรจา)

 อย่างไรก็ตาม กระบวนการและขั้นตอนในการเจรจาความตกลงทั้งสอง 

มีความแตกต่างกัน และอาจส่งผลต่อยุทธศาสตร์และท่าทีของประเทศไทย

 สำหรบั RCEP ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชกิอาเซยีน เป็นหนึ่งใน 

ประเทศภาคีอยู่แล้ว และสามารถรักษาท่าทีและผลประโยชน์ของไทยได้จาก 

กระบวนการเจรจาที่กำลังจะเริ่มขึ้น
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 แตส่ำหรบั TPP ประเทศไทยยังถอืวา่เปน็ประเทศนอกภาคแีละไมส่ามารถ 

มีอิทธพิลใด ๆ  ตอ่การเจรจาท่ีประเทศสมาชกิท้ัง ๑๑ ประเทศ กำลงัดำเนนิการ 

อยู่เลย 

 ถงึแม้วา่เราจะไดแ้สดงเจตนารมณท่ี์จะเขา้รว่มการเจรจา TPP ในระหวา่ง 

การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดี บารัค โอบามา เมื่อเดือนพฤศจิกายน  

๒๕๕๕ ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะสามารถเข้าร่วมการเจรจา TPP  

ได้เลย ในความเป็นจริง มีกระบวนการสองอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นเสียก่อน คือ  

๑) ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๑ ประเทศ จะต้องมีฉันทามติให้ประเทศไทยเข้าร่วม  

และ ๒) รัฐบาลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ  

ปี ๒๕๕๐๕ ซึ่งกระบวนการท้ังสองนี้ อาจใช้เวลาอกีนานพอสมควรทีเดยีว ดงันั้น  

การเข้าร่วมเจรจา TPP ของประเทศไทย จึงยังคงต้องใช้เวลาและอาจมี 

ความไม่แน่นอนอีกมาก

 ประเดน็สำคญัประเดน็หนึ่งท่ีมีการพดูถึงในการเปรยีบเทียบ RCEP และ  

TPP คือ การที ่ RCEP เป็นความตกลงทีจ่ีนให้ความสำคัญ ในขณะที ่ TPP  

เป็นความตกลงที่สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญ สำหรับไทยนั้น ประเทศทั้งสอง 

.............................................

	 ๕	 มาตรา	 ๑๙๐	 วรรค	 ๒	 ระบุไว้ว่า	 หนังสือสัญญาระหว่างประเทศทีมี่ผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวาง	หรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้	การลงทุน	 

หรืองบประมาณของประเทศ	 อย่างมีนัยสำคัญ	 (ซึ่งรวมถึง	 FTA)	 ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน	 และต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาต่อกรอบการเจรจา	 เสียก่อนจึงจะสามารถ 

ดำเนินการเจรจาได้
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RCEP & TPP: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ๔๕

เป็นคู่คา้อันดบัตน้ ๆ  ของเรา และคงปฏเิสธไมไ่ด้วา่ ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์  

“รักพีเ่สียดายน้อง” เราเองก็อยากทีจ่ะเพิ ่มการค้าและการลงทุนกับจีน 

ผ่านทาง RCEP และกับสหรัฐอเมริกาผ่านทาง TPP 

 อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจว่า จีนคงจะไม่เข้าร่วม TPP ในอนาคตอันใกล้  

(เนือ่งจากมาตรฐานต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นระดับสูง ซึ่งผลักดันโดยสหรัฐอเมริกา)  

ในขณะทีส่หรัฐอเมริกาก็คงจะไม่เข้าร่วม RCEP ในอนาคตอันใกล้เช่นกัน  

(เน่ืองจาก RCEP เปน็ความตกลงระหวา่ง ASEAN+๖) นอกจากนี้ สหรฐัอเมรกิา 

ยังมีนโยบายที่จะไม่เจรจา FTA อื่น ๆ นอกจาก TPP ดังนั้น หากประเทศไทย 

ต้องการทีจ่ะมี FTA กับสหรัฐอเมริกา TPP ก็ดูเหมือนจะเป็นหนทางเดียว 

ในขณะนี้

 ทัง้จีนและสหรัฐอเมริกาต่างก็ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลงัจากวกิฤตการเงนิแฮมเบอรเ์กอรเ์มื่อป ีค.ศ. ๒๐๐๘  

ทีล่ ุกลามจนกลายมาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลก ในขณะที ่ทั ้งสหรัฐอเมริกา 

และสหภาพยุโรปไดร้บัผลกระทบเปน็อย่างมาก ตลาดในภูมิภาคเอเชยี-แปซฟิกิ  

(โดยเฉพาะเอเชีย) กลับรอดพ้นมาได้และมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้น จึงไม่น่า 

แปลกใจวา่ ท้ังจนีและสหรฐัอเมรกิาตอ้งการท่ีจะใช ้RCEP และ TPP ในการเพิ่ม 

โอกาสและบทบาทของตนในภูมิภาคนี้

 สำหรับประเทศไทยนั้น เราคงจะต้องวางตัวให้เหมาะสม แต่เนื่องจาก 

การเขา้รว่มเจรจา TPP ของไทยยังตอ้งผา่นกระบวนการอกีมาก การเปรยีบเทยีบ 

ระหว่าง RCEP และ TPP บนเหตุผล “จีน-สหรัฐอเมริกา” คงยังไม่จำเป็น 

ในขณะนี้
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วิทยุสราญรมย์
๔๖

 ส่ิงท่ีสำคญัท่ีสดุสำหรบัรฐับาลนา่จะเปน็การหาท่าทีท่ีชดัเจนในการเจรจา  

RCEP (และ TPP ในอนาคต) โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของข้อมูลทางเศรษฐกิจ  

การค้า และการลงทุนทีถู่กต้อง นอกจากนี้การบูรณาการนโยบาย FTA กับ 

แผนการพฒันาประเทศกเ็ปน็สิ่งท่ีจำเปน็ เพื่อท่ีจะไดว้างยุทธศาสตรท้ั์ง ระยะสั้น 

และระยะยาวได้อย่างถูกต้อง เช่น การส่งเสริมและพัฒนาแรงงานคุณภาพ  

การมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบขนส่งแบบรางและถนนระหว่างตะวันออก- 

ตะวันตก และ เหนือ-ใต้ ของประเทศ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(ASEAN Economic Community: AEC) ในปี ๒๕๕๘ และ RCEP (เมื่อเจรจา 

แล้วเสร็จ) ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรองรับการขนส่งสินค้าในภูมิภาค 

ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (ศูนย์กลางโลจิสติกส์) 

 ท้ายสุด รฐับาลควรจะใหค้วามรู้และอำนวยความสะดวกใหก้บัภาคธรุกจิ 

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญ รัฐต้อง 

ไม่ลืมทีจ่ะดำเนินมาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ทีไ่ด้รับ 

ผลกระทบจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอและยั่งยืน 

56-03-096_001-109_X.indd   46 6/18/13   4:52:49 PM



สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี: ปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงหรือ ๔๗

 เมือ่เอ่ยถึงสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี หลายคนคงจะคิดถึงปัญหา 

โครงการพฒันาอาวธุนวิเคลยีรแ์ละการพฒันาขปีนาวธุของเกาหลเีหนอืขึ้นเปน็ 

อย่างแรก ท่ีผ่านมา เกาหลเีหนอืทดลองอาวธุนวิเคลยีรม์าแลว้ ๓ ครั้ง ในป ี๒๕๔๙  

ปี ๒๕๕๒ และลา่สดุในป ี๒๕๕๖ นี้ และนบัต้ังแตป่ ี๒๕๓๖ เกาหลเีหนอืไดท้ดลอง 

ขปีนาวธุมาเป็นระยะ ท้ังขปีนาวธุวสิยักลางและวสิยัไกล รวมทั้งการเพิ่มสมรรถนะ 

ของกองทัพและยุทโธปกรณ์ตา่ง ๆ  ทำให้เกิดความตงึเครยีดในคาบสมทุรเกาหลี 

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ สือ่มวลชนต่าง ๆ ก็มักให้ความสนใจ 

เสนอข่าวในประเด็นดังกล่าวเป็นพิเศษทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า สถานการณ์ 

ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเกิดขึ้นจากการกระทำของเกาหลีเหนือ 

เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เราควรทีจ่ะพิจารณาความเป็นมาของประเด็นปัญหา 

สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่เริ่มต้น และตั้งคำถามว่า เพราะเหตุใด 

เกาหลีเหนือถึงต้องขวนขวายทีจ่ะเสริมสร้างอำนาจทางการทหารของตนใน 

ลักษณะทีเ่ป็นนโยบายแห่งชาติว่านโยบายการทหารต้องมาก่อน (Military  

First Policy) และเราจะหาทางออกของเรื่องนี้อย่างไรต่อไป 
.............................................

	 *	 บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

ปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงหรือ*
คาบสมุทรเกาหลี: 

ณัฐพล ทรัพย์สินสุนทร
นักการทูตชำนาญการ กองเอเชียตะวันออก ๔ กรมเอเชียตะวันออก

สถานการณ์ใน
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วิทยุสราญรมย์
๔๘

 รากเหง้าของปัญหา

 ในภาษาเกาหลมีีการขนานนามคาบสมทุรเกาหลวีา่เป็น “ดนิแดนรุ่งอรณุ 

อันสงบสุข” (Land of the Morning Calm) ซึ่งบ่งบอกถึงความงดงาม 

ทางธรรมชาติทีส่งบเงียบ อย่างไรก็ดี ตั ้งแต่อดีต คาบสมุทรเกาหลีเป็น 

จุดย ุทธศาสตร์ท ีส่ำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เนื ่องจากเป็น 

จุดเชื่อมต่อระหว่างจีน รัสเซีย และญี่ปุ่น รวมทั้งยังเป็นทางออกทะเลที่สำคัญ  

โดยกล่าวกันว่า ประเทศทีส่ามารถครอบครองดินแดนดังกล่าวได้จะสามารถ 

ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้ทัง้หมด  

ประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ในภูมิภาคจึงต่างแข่งขันกันเพื่อมีอิทธิพลเหนือ 

ดินแดนแห่งนี ้ ประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีจึงเต็มไปด้วยสงครามแย่งชิง 

อำนาจระหว่างประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะระหว่างจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย  

รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยในเวลาต่อมา 

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที ่ ๒ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสอง 

ส่วนทีเ่ส้นขนานที ่ ๓๘ เนื่องจากสหภาพโซเวียตเป็นผู้ปลดอาวุธญี่ปุ ่นทาง 

ตอนเหนือ และสหรัฐฯ เป็นผู้ปลดอาวุธญี่ปุ่นทางตอนใต้ ซึ่งต่อมาพื้นที่บริเวณ 

ตอนเหนือของเสน้ขนานนี้ก็ได้ถกูสถาปนาขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย 

ประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือซึ่งปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ซึ ่งมี ประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือซึ่งปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ซึ ่งมี
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สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี: ปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงหรือ ๔๙

ประเทศพันธมิตรสำคัญ คือ สหภาพโซเวียตและจีน ในขณะที่ประเทศที่อยู่ใต้ 

เส้นขนานก็ถูกสถาปนาขึ้นเป็นสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ซึ่งปกครอง 

โดยระบอบประชาธปิไตย มสีหรฐัฯ เปน็พนัธมติรท่ีสำคญั โดยรฐับาลที่ต้ังขึ้นใหม่ 

ของทัง้สองเกาหลีต่างมีนโยบายทีจ่ะรวมประเทศโดยยึดถือแนวทางของตน 

เป็นหลักจึงนำมาซึ่งการกระทบกระทัง่ทางพรมแดนระหว่างกันเป็นระยะ  

จนในที่สุดได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามเกาหลี ในช่วงปี ๒๔๙๓ – ๒๔๙๖  

ซึ ่งเกาหลีเหนือส่งกองทัพบุกลงมายังเกาหลีใต้และสามารถบุกยึดกรุงโซล  

ได้เพียงไม่กี่วัน และกองทัพเกาหลีเหนือสามารถยึดครองพื้นทีข่องเกาหลีใต้ 

ได้เกือบหมดยกเว้นพื้นทีบ่ริเวณรอบ ๆ นครปูซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของ 

ประเทศ จนกระท่ังกองกำลงัสหประชาชาตนิำโดยกองทัพสหรฐัฯ เขา้มารว่มรบ 

ผลักดนัเกาหลีเหนอืใหล้า่ถอยกลบัไป และตอ่มามกีองทัพของจนีเขา้มารว่มรบ 

กับฝ่ายเกาหลีเหนือทำให้การสงครามยืดเยื้อออกไป แต่ในที่สุดสงครามเกาหลี 

ก็ยุติลงในปี ๒๔๙๖ โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองกำลัง 

สหประชาชาติกับกองทัพจีนและเกาหลีเหนือ และได้จัดตั้งเขตปลอดทหาร  

(Demilitarized Zone: DMZ) ขึ้นมาโดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันดูแล 

 สงครามดงักลา่วถอืเปน็การทำลายลา้งระหวา่งคนชาติเดียวกนัท่ีได้สรา้ง 

ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทัง้สองประเทศ บ้านเมืองถูกทำลายและ 

ประชาชนกว่าหลายล้านคนต้องล้มตาย 
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วิทยุสราญรมย์
๕๐

	 ปัจจบัุนดเูหมือนวา่สงครามเกาหลไีดยุ้ตไิปแลว้กวา่	๖๐	ป	ีแตใ่นทางเทคนคิ 

ยังสามารถเรยีกไดว้า่ท้ังฝา่ยเกาหลเีหนอืกบัฝา่ยสหรฐัฯ	และเกาหลใีต้ยังคงอยู่ใน 

สภาวะสงคราม	เนื่องจากยังไม่ได้มีการทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันเพื่อ 

ยุติสถานะความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างเป็นทางการ	 ดังนั้น	 ในปัจจุบัน	 

สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลียังมีการเผชิญหน้าและการปะทะกำลังกัน 

เป็นระยะ	ๆ 	โดยมีเหตกุารณ์สำคญั	๒	คร้ังคอื	(๑)	กรณเีรอืรบชอนนัของเกาหลใีต ้

ถกูตอรปิ์โดยิงจนอับปางลงท่ีบริเวณใกลเ้สน้พรมแดนทางทะเลระหวา่งเกาหลใีต ้

และเกาหลีเหนือในทะเลตะวันตก	(ทะเลเหลือง)	เมื่อมีนาคม	๒๕๕๓	ส่งผลให้ 

นักเรียนนายเรือของเกาหลีใต้เสียชีวิตกว่า	 ๔๖	 นาย	 ซึ่งเกาหลีใต้เชื่อว่าเป็น 

การกระทำของเกาหลีเหนือ	 และ	 (๒)	 เหตุการณ์เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ถล่ม 

เกาะยอน-พยองของเกาหลีใต้ในบริเวณใกล้เส้นพรมแดนทางทะเลระหว่าง 

เกาหลีใตแ้ละเกาหลเีหนอืในทะเลตะวนัตก	(ทะเลเหลอืง)	เมื่อเดอืนพฤศจกิายน	 

๒๕๕๓	 ส่งผลให้นายทหาร	 ๒	 นายและประชาชน	๒	 คนเสียชีวิต	 การปะทะ 

ดงักล่าวนับเป็นเหตุการณก์ารเผชญิหนา้ท่ีรา้ยแรงท่ีสดุนบัตั้งแตก่ารยุตสิงคราม 

เกาหลีเป็นต้นมา

จัตุรัสคิม อิล ซุง กรุงเปียงยาง
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	 เราจึงเห็นได้ว่าปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีทีเ่กิดขึ้นในทุกวันนี้เป็นผล 

สืบเนือ่งมาจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองทีไ่ม่ได้รับการแก้ไข 

มาตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี	 ไปถึงช่วงสงครามเย็น	นำไปสู่การเผชิญหน้าและ 

ความหวาดระแวงซึ่งกนัและกนัมาจนถงึทุกวนันี้	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกาหลเีหนอื 

มีความหวั่นเกรงว่าสหรัฐฯ	 มีเป้าหมายทีจ่ะล้มล้างระบอบการปกครองของ 

เกาหลีเหนือ	 เช่นเดียวกับอัฟกานิสถาน	 อิรัก	 และลิเบีย	 จึงนำไปสู่การทุม่เท 

งบประมาณส่วนใหญ่ไปในการเสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพ	 ตลอดจน 

การครอบครองอาวธุนวิเคลยีร	์เพื่อเปน็หลกัประกนัความม่ันคงและการอยู่รอด 

ของประเทศจากการโจมตขีองประเทศศตัร	ูเชน่	สหรฐัฯ	และเกาหลใีต	้จงึทำให ้

การพฒันาความเปน็อยู่ท่ีดีของประชาชนทำได้อย่างจำกดั	จนนำไปสู่ปญัหาตา่ง	ๆ 	 

ตามมา	เช่น	การขาดแคลนอาหาร	พลังงาน	สิทธิมนุษยชน	การลี้ภัยออกนอก 

ประเทศ	ปญัหาสิ่งแวดลอ้ม	ความลม้เหลวในการจดัการภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิฯลฯ	 

โดยได้ยืนกรานทีจ่ะพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง	 โดยไม่ฟัง 

เสียงคัดค้านจากประชาคมโลก	

 บทบาทประเทศไทยต่อสถานการณ์ใน  
 คาบสมุทรเกาหลี 

	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก	 ๆ	 ในจำนวน	 ๑๖	 ประเทศที่ส่ง 

กองกำลังทหารเข้าร่วมสงครามเกาหลีภายใต้กองกำลังสหประชาชาติใน 

ปี	๒๔๙๓	 -	๒๔๙๖	รวมทั้งสิ้น	๒๓	ผลัด	กำลังพล	๑๑,๗๘๖	นาย	 เสียชีวิต	 

๑๓๖	นาย	และไทยถอนกำลงัทหารหลกัออกจากเกาหลใีตใ้นป	ี๒๕๑๕	เนื่องจาก 

เห็นวา่สถานการณค์าบสมทุรเกาหลมีเีสถยีรภาพขึ้น	แตไ่ทยยังคงจัดสง่นายทหาร 

ติดต่อประจำคณะกรรมาธิการหยุดยิงทางทหาร	 และเจ้าหน้าทีห่น่วยแยก 

กองทัพบกไทยประจำกองร้อยทหารเกียรติยศ	 (Honour	 Guard)	 ประมาณ	 

๖	-	๗	นาย	อยู่ที่กองบัญชาการสหประชาชาติ	ณ	กรุงโซล	เพื่อดำรงการติดต่อ 

ทางทหารและการมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีมา 

จนถึงปัจจุบัน
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 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้  

โดยไทยและเกาหลีใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  

๒๕๐๑ และต่อมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือเมื่อวันที่  

๘ พฤษภาคม ๒๕๑๘ โดยทีผ่่านมาประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายกระชับ 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 

 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาทีเ่กิดปัญหานิวเคลียร์ขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี 

ในช่วงปลายปี ๒๕๔๕ ประเทศไทยมีจุดยืนที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

โดยสันติวิธีผ่านการเจรจาหารือ และสนับสนุนการรักษาสันติภาพและ 

เสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลี ทัง้นี้ ไทยคาดหวังที่จะเห็นคาบสมุทรเกาหลี 

เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ไทยได้กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ 

ใกล้ชดิกับเกาหลเีหนอืเพื่อผลกัดนัใหเ้กาหลเีหนอืกลบัสู่การหารอืกบัประชาคม 

ระหวา่งประเทศ โดยไทยไดเ้ปน็ผู้เชญิใหเ้กาหลเีหนอืเขา้รว่มการประชมุรฐัมนตรี 

ตา่งประเทศ ASEAN Regional Forum (ARF) ครั้งท่ี ๗ ท่ีกรงุเทพฯ เม่ือปี ๒๕๔๓  

เพือ่คลีค่ลายวิกฤตการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี และได้พยายามโน้มน้าวให้ 

เกาหลีเหนือกลับเข้าสู่กิจกรรมในกรอบ ARF 

 ความพยายามในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์  
 ในคาบสมุทรเกาหลี

 นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ทีเ่กาหลีเหนือระงับความร่วมมือให้เจ้าหน้าทีข่อง  

International Atomic Energy Agency (IAEA) เข้าไปตรวจสอบโครงการ 

นิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือ และยังได้เดินหน้าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดย 

ไม่ฟงัเสียงคดัคา้นจากประชาคมโลก ประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งไดพ้ยายามจดัการเจรจา  

๓ ฝ่ายระหว่างจีน สหรัฐฯ และเกาหลีเหนือเพื่อแก้ไขปัญหา จนขยายไปสู ่

การเจรจา ๖ ฝ่าย โดยรวมเกาหลใีต้ ญ่ีปุ่น และรสัเซยี ท้ังนี้ ไดม้กีารเจรจาไปแลว้  

๖ รอบ ในชว่งปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ แต่ไม่คอ่ยมีผลคบืหนา้เท่าท่ีควร โดยประเทศ 

ที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจา ได้แก่ สหรัฐฯ เกาหลีเหนือ และจีน ในขณะที่ 
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บทบาทของรสัเซยี เกาหลใีตแ้ละญี่ปุ่นเริ่มลดลง ลา่สดุ สถานการณ์ในคาบสมุทร 

เกาหลีมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้น โดยเกาหลีเหนือประกาศที่จะไม่เข้าร่วม 

การเจรจา ๖ ฝ่ายเพ่ือแก้ไขปญัหาอาวธุนวิเคลยีร ์และไดป้ระกาศยกเลกิขอ้ตกลง  

หยุดยิงของสงครามเกาหลีแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 ในปัจจุบัน การกลับสู่การเจรจาของประเทศสมาชิกการเจรจา ๖ ฝ่าย 

กไ็ม่มีผลคบืหนา้ เพราะปมปญัหาท่ีแท้จรงิไมไ่ด้รบัการแกไ้ข ซึ่งสิ่งท่ีเกาหลเีหนอื 

กล่าวไว้อย่างชดัเจนวา่ต้องการจดัทำสนธสิญัญาสนัตภิาพ เพื่อยตุสิถานะสงคราม 

และปรับสถานะความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ และให้มีการยกเลิกมาตรการลงโทษ 

(sanctions) ของประชาคมโลกท่ีมีตอ่เกาหลเีหนอืกอ่นเปน็อนัดบัแรก แลว้จงึจะ 

กลับคืนสู่โต๊ะเจรจา ในขณะที่ สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รวมทั้งจีนและรัสเซีย 

อยากเห็นเกาหลีเหนือกลับสู่การเจรจา ๖ ฝ่ายก่อน เพื่อหาทางให้เกาหลีเหนือ 

ยุติโครงการนิวเคลียร์หลังจากนั้นจึงจะหารือเรื่องสนธิสัญญาสันติภาพ และ 

ยกเลิกมาตรการลงโทษ 

 ดังนัน้แนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ คือ 

การแก้ปัญหาความหวาดระแวงและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างเกาหลีเหนือกับ 

สหรฐัฯ และประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยอาจเริ่มตน้ในลกัษณะ ๒ ชอ่งทางพรอ้มกนัไป  

ได้แก่ (๑) การมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับเกาหลีเหนือ (constructive  

engagement) ในระดบัรฐับาลและระดบัประชาชน ท้ังในด้านการแลกเปลี่ยน 

ทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน การให้ความช่วยเหลือเพื่อ 

การพฒันา โดยเฉพาะในสาขาท่ีเหมาะสมและเปน็ประโยชนใ์นการแกไ้ขปญัหา 

หอคอยจูเช่	กรุงเปียงยาง	
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ตา่ง ๆ  ภายในประเทศเกาหลเีหนอื เชน่ การพฒันาเทคโนโลยีการเกษตร การปา่ไม ้ 

การประมง การแพทย์และสาธารณสขุ เปน็ตน้ ท้ังนี้ การดำเนนิการดงักลา่วอาจ 

กระทำได้ในลักษณะทัง้ในระดับทวิภาคี ไตรภาคี หรือแม้กระทั่งผ่านองค์การ 

ระหว่างประเทศ เช่น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  

องคก์ารอนามัยโลก (WHO) เปน็ต้น และ (๒) การเปดิการเจรจาโดยตรงระหวา่ง 

เกาหลีเหนือและสหรัฐฯ 

 ท้ังน้ี ความรว่มมือดงักลา่วนา่จะชว่ยใหบ้รรยากาศระหวา่งเกาหลเีหนอืกบั 

ประเทศที่เกี่ยวข้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ฝ่ายต่าง ๆ เริ่มมีความไว้เนื้อเชื่อใจ 

และเห็นถึงความจริงใจทีจ่ะร่วมกันแก้ไขปัญหาทีมี่อยู ่ รวมทัง้ยังเป็นการเปิด 

ช่องทางในการหารือและนำเกาหลีเหนือกลับคืนสู่เวทีระหว่างประเทศต่อไป  

ซึ่งก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหาจากรากเหง้าที่แท้จริงได้  

ในขณะเดยีวกัน ความรว่มมอืกนัในกรอบการเจรจา ๖ ฝา่ยและกรอบอื่น ๆ  เพื่อ 

แกไ้ขปัญหาโครงการอาวธุนวิเคลยีรใ์นเกาหลเีหนอืกด็ำเนนิคู่ขนานไปกบัการมี 

ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ข้างต้นกับเกาหลีเหนือก็น่าจะยิง่ช่วยให้ส่งเสริม 

การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรยากาศในกรุงเปียงยาง
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 เมื่อต้นเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว ผลลัพธ์ของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 

ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น สมัยที ่ ๑๘ และพิธีสารเกียวโต 

สมัยท่ี ๘ ท่ีกรงุโดฮาร ์รฐักาตาร ์หรอืท่ีรู้จกัในนามเวทีสหประชาชาตเิรื่องโลกรอ้น 

ได้สร้างความตื่นเต้นและตื้นตันให้กับประชาคมโลกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัฐสมาชิก  

เห็นพ้องกับข้อตัดสินใจให้มีพันธกรณีที่สองของพิธีสารเกียวโตเริ่มขึ้น ณ วันที่  

๑ มกราคม ๒๕๕๖ ขอ้ตดัสนิใจดังกลา่ว เปน็การตอ่ชวีติใหก้บักลไกความรว่มมอื 

ทีใ่ห้ประเทศพัฒนาแล้ว (กลุ่มภาคผนวกที ่ ๑) ยอมถูกผูกมัดในการทำหน้าที ่

ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างแข็งขันต่อไป ผ่านโครงการความร่วมมือและ 

ความช่วยเหลือในรูปแบบที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ  

CDM (Clean Development Mechanism) ที่ต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

ประเทศกำลังพัฒนา (ประเทศนอกภาคผนวกที ่ ๑) ในกิจกรรมการลด 

ฤามังกรใหญ่จะพ่นไฟที่ไร้ก๊าซเรือนกระจก : จีนกับนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
ผอ. กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญาฯ

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ
จีนกับนโยบายการเปลี่ยนแปลง

ฤามังกรใหญ่จะพ่นไฟ 
ที่ไร้ก๊าซเรือนกระจก : 
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ก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำคาร์บอนเครดิตทีไ่ด้ไปคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศตนแต่ก็มีจุดเปลี่ยนแปลงที่น่าเศร้า คือ ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง 

แคนาดา ได้ตบเท้าออกจากภาคีพิธีสารลอยนวลตามไปอยูก่ับสหรัฐอเมริกา 

ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ ก็ธำรงความเป็นภาคีไว้อย่างมีเงื่อนไข 

ไม่เต็มร้อย

 พัฒนาการทีส่ำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การเปิดเวทีเจรจาใหม่ทีเ่รียกว่า  

เวทีเดอร์บ ัน (Durban Platform) เป็นผลมาจากการประชุมรัฐภาคี 

อนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๗ ในปลายปี ๒๕๕๔ ที่แอฟริกาใต้ เวทีดังกล่าวได้เปิด 

โอกาสให้ประเทศสมาชิกได้หารือกันว่าจะทำอะไรต่อไปดีเมื่อความฝันที่จะ 

สามารถควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน ๒ องศาในปี ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐)  

เริ่มเล่ือนลอยและเลอืนลางจากการคาดการณ์ของคณะกรรมการระหวา่งรฐับาล  

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel  

on Climate Change) IPCC ดงันั้น เพื่อไมใ่หค้วามฝนันั้นหลดุลอยไป Durban  
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๕๗

Platform จึงเปิดเวทีให้กับการเจรจาต่อรองว่าด้วยการเพิ่มขีด (ambition)  

ในการลดก๊าซเรือนกระจก ทีต้่องหาทางออกให้กับการร่วมแรงร่วมใจลดก๊าซ 

ทีเ่ข้มข้นยิง่ขึ ้นและอีกด้านหนึ ่งก็เปิดโอกาสให้แสดงวิสัยทัศน์ (vision)  

ทีทุ่กภาคีจะต้องมาช่วยคิดหาแนวทางการจัดการการเปลี ่ยนแปลงสภาพ 

ภูมอิากาศในรูปแบบทีเ่หมาะสมให้เสร็จสิ้นและได้รับการยอมรับในปี ๒๕๕๘  

เพื่อนำไปใช้ในปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 กระแสนี ้ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเกิดปฏิกิริยา  

climate change ในตวัเอง หรือท่ีเรียกวา่อาการหนาว ๆ  รอ้น ๆ  เพราะเริ่มกลวั 

กระแสของการถกูผกูมดัแบบถว้นท่ัวทุกประเทศ (universality) ในการมีพนัธะ 

ลดก๊าซเรือนกระจกดังเช่นทีป่ระเทศพัฒนาแล้วกำลังทำอยู ่ โดยเฉพาะพวก 

ประเทศกำลังพัฒนาแบบไม่หยุดยัง้อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทัง้  

อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ฯลฯ ซึ่งหากไล่ลงมาอีกหน่อยก็น่าจะมี 

ไทยตดิกลุ่มอยู่ดว้ย กลุ่มประเทศกำลงัพฒันานอกภาคผนวกท่ี ๑ ท่ีเรยีกตัวเองวา่  

G 77 and China ทีย่ังไม่ถูกบีบบังคับให้ลดก๊าซโดยมีตัวเลขระบุและได้รับ 

ความช่วยเหลือผ่านกลไกการพัฒนาทีส่ะอาดด้วยนั้นจึงชักไม่แน่ใจในหลักการ 

อมตะ common but differentiated responsibility วา่การบงัคบัตามพนัธกรณ ี

จะแปรเปลีย่นไปในรูปแบบใดและจะต้องต่อรองอย่างไรเพื่อให้เป็นไทจาก 

การถูกผูกมัดโดยตัวเลข โดยเฉพาะตามข้อเท็จจริงนั ้น ประเทศทีป่ล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณมากทีสุ่ดในโลกมิใช่พญาอินทรีย์ตะวันตกอย่าง 

สหรัฐอเมริกา แต่กลายเป็นพญามังกรตะวันออกอย่างจีน ซึ่งเป็นประเทศนอก 

ภาคผนวกที่ ๑ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมาจีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็น 

อันดับหนึ่งของโลก (๖,๒๖๐.๐๓ และ ๗,๗๑๐.๕๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่า ในปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๒ ตามลำดับ) แซงหน้าสหรัฐอเมริกา  

(๖,๐๑๘.๑๓ และ ๕,๔๒๔.๕๓ ลา้นตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ ในป ี๒๕๕๐  

และ ๒๕๕๒ ตามลำดับ) และข้อมูลสถิตินี้เอง ยิ่งทำให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐ 

เกี ่ยงงอนทีจ่ะยอมรับพันธกรณีทีบ่ีบบังคับตามแบบพิธีสารเกียวโต ทัง้นี ้  

ฤามังกรใหญ่จะพ่นไฟที่ไร้ก๊าซเรือนกระจก : จีนกับนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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วิทยุสราญรมย์
๕๘

สภาสหรัฐฯ ได้มีมติมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ มิให้รัฐบาลสหรัฐเข้าร่วมลงนามใน 

ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใด ๆ ที่ไม่มี 

ข้อบังคับการลดก๊าซสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทีก่้าวหน้า ซึ่งมีความหมาย 

เต็ม ๆ ว่า จีน เป็นลำดับต้น ดังนั้นกระแสความเปลี่ยนแปลงของการอัพเกรด 

ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศให้มาร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้แบบมีตัวเลข 

กำกับก็เริ่มแรงขึ้น ทั้งโดยสมัครใจและโดยขัดใจ

 แม้ว่านักเจรจาดา้นโลกรอ้นของจนีจะยืนกระต่ายขาเดียวท่ีจะไม่ยอมถกู 

ผูกมัด แต่จีนเองก็ไม่ได้เพิกเฉยทีจ่ะสร้างมาตรการภายในประเทศ จีนเป็น 

ประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลก และกเ็ปน็ประเทศท่ีประสบปญัหาภยัพบิตัิ 

มากทีสุ่ดในโลก รัฐบาลจีนพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ แม้จะ 

เพิ่มปรมิาณมากขึ้นอย่างรวดเรว็มากแลว้ แต่ประชากรสว่นหนึ่งกยั็งอยู่ในสถานะ 

ที่ยากจนอีกมากกว่า ๑๐๐ ล้านคน ดังนั้น จีนจึงมองว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ  

ทีเ่น้นการเจริญเติบโต ยังคงมีความจำเป็น โดยเฉพาะการหาแหล่งพลังงาน  

เพื ่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็ 

ตระหนกัแลว้วา่ ตนเองเปน็ประเทศท่ีเปราะบางและลอ่แหลมตอ่ภยัพบิตัธิรรมชาต ิ 

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในโลก เฉพาะภัยพิบัติอุทกภัยครั้งยิง่ใหญ่ใน 

ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นบนโลก ๕ อันดับแรก เป็นของจีนแต่เพียงผู้เดียว 

 ในปี ๒๕๕๐ จนีเปน็ประเทศแรกในเอเชีย ท่ีประกาศและใชแ้ผนเฉพาะใน 

ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ และไดเ้สนอเปา้หมายในป ี๒๕๕๒ ที่จะลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ ๔๐ - ๔๕ ภายในปี ๒๕๖๓ โดยใช้ฐานปี  

๒๕๔๘ ดังนัน้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ฉบับที่ ๑๑  

(๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) จึงได้วางมาตรการว่าด้วยการลดก๊าซและการปรับตัวไว้ 

อย่างชัดเจน และการดำเนินงานยังคงให้ความสำคัญต่อสิ ่งแวดล้อมและ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศอย่างตอ่เนื่อง ในแผนฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ท่ีกำลงัใชอ้ยู่ 

ในปัจจุบัน โดยมแีผนเลก็แผนนอ้ย อาทิ “แผนตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลง 
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๕๙

สภาพภมูอิากาศ”“แผนการพฒันาพลังงานทดแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว” 

และ “นโยบายและแผนปฏบิตักิารเพ่ือตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ” เป็นตัวเชื่อมโยงผลักดันนำแผนสู่ระดับปฏิบัติ 

 หากมองในภาพรวม นโยบายและมาตรการท่ีมเีปา้หมายชดัเจน ท่ีรฐับาล 

จีนได้เริ่มจริงจัง มีสาระสำคัญและเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้

 ประการแรก จนีเปน็ประเทศท่ีมีความต้องการดา้นพลงังานมหาศาล และ 

การใช้พลังงานหลายประเภทมีผลต่อการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก จีนจึง 

ผลักดันมาตรการยกระดับการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ โดยพัฒนาตัวชี้วัดผูกพันลงไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และ ๑๒ รวมทั้งแผนงานระยะสั้นและระยะยาวอื่น ๆ ที่ 

เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม รวมท้ังเนน้ใหม้กีารจดัทำสถติแิละ 

การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

 ประการท่ีสอง จนีตอ้งการแสวงหา และพฒันาพลงังานทดแทนในระดบั 

กว้าง เพื่อให้ปริมาณของการใช้พลังงานประเภทนี้เพิ ่มเป็นจำนวนร้อยละ  

๑๕ รวมท้ังไดร้ะบวุา่ตอ้งเพิ่มสดัสว่นพลงังานท่ีไมใ่ชเ่ชื้อเพลงิฟอสซลิใหไ้ดร้อ้ยละ  

ฤามังกรใหญ่จะพ่นไฟที่ไร้ก๊าซเรือนกระจก : จีนกับนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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แผนที่แสดงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายประเทศ

วิทยุสราญรมย์
๖๐

๑๑.๔ การลดการใชพ้ลงังานตอ่หนว่ย GDP ใหไ้ด้ รอ้ยละ ๑๖ และ ลดการปลอ่ย 

คาร์บอนต่อหน่วย GDP ให้ได้ร้อยละ ๑๗ ภายในปี ๒๕๕๘

 ประการที่สาม จีนต้องการเพิ่มปริมาณแหล่งเก็บกักคาร์บอน (carbon  

sink) โดยท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีปา่ไม ้ภายในป ี๒๕๖๓ ใหไ้ด้ ๔๐๐,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร  

ซึ่งเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๘ หรือเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ ๒๑.๖ เพื่อให้มีปริมาณเนื้อไม้ 

ในป่าจะเพิ่มขึ้น ๑.๓ พันล้านลูกบาศก์เมตร (หวังว่าจะไม่เอาสวนยางใน 

สิบสองปันนามานับรวม)
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๖๑

 ประการที่สี่ จนีกำลงัมุ่งหนา้สู่เศรษฐกจิสเีขยีว เศรษฐกจิคารบ์อนตำ่ และ 

เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีสะอาด และสนับสนุน 

การเรียนรู้และการส่งเสริมสมรรถนะ (capacity building) ในเรื่องเทคโนโลยี 

ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศให้กับทุกภาคส่วน

 จีนเป็นประเทศทีม่ีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเช่นเดียวกับอัตรา 

การปล่อยก๊าซที่สูงเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

ฟอสซิลต่อ GDP มีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๔  

เนือ่งจากการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานและการใช้พลังงานที่สะอาด 

มากขึ้น จนีเป็นประเทศท่ีลงทุนดา้นพลงังานสะอาดเปน็อนัดบัท่ีสองของโลกโดย 

ในปี ๒๕๕๔ มีการลงทุนกวา่ ๔๕.๕ พันลา้นเหรยีญสหรฐัโดยมสีดัสว่นการลงทุน 

ในพลังงานลมมากทีสุ่ดคิดเป็น ๒๙ พันล้านเหรียญสหรัฐและมีการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากทีสุ่ดในโลกด้วย นอกจากนั้นรัฐบาลจีนยังมี 

แผนพัฒนาระบบการซื้อขายคาร์บอนในพื้นที่ ๗ แห่งทั้งระดับมณฑลและเมือง  

โดยการดำเนินการเริ่มขึ้นในปีนี้ และจะขยายให้ครอบคลุมทัง้ประเทศหลังปี  

๒๕๕๘

 จึงอาจกล่าวได้ว่า ตอนนี้จีนได้จัดเต็มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการดำเนินงานภายในประเทศ  

อย่างไรก็ตาม จีนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีจ่ะต้องมุ่งมั่นสร้างการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง การส่งเสริมงาน 

ดา้นสวสัดกิารความมั่นคงของมนษุย์ และการใหค้วามสำคญักบัการพฒันาจัดหา 

แหลง่พลงังาน โดยสง่เสรมิการรว่มมอืกบันานาชาต ิสง่เสรมิการแลกเปลี่ยนทวภิาค ี

และพหุภาคี ขยายพื้นทีค่วามร่วมมือ และส่งเสริมการเข้าร่วมตลาดพลังงาน 

ระดับนานาชาติ และป้องกันความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกับประเทศอื่น ๆ

 หลายปีที่ผ่านมา นับว่าจีนโชคดีทีม่ีรัฐบาลนำโดยสองผู้นำเด็กวิทย์ คือ  

ประธานาธิบดี หู จินเทา วิศวกรไฟฟ้าพลังน้ำ กับนายกรัฐมนตรี เหวิน เจียเป่า  

ฤามังกรใหญ่จะพ่นไฟที่ไร้ก๊าซเรือนกระจก : จีนกับนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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นักธรณีวิทยา ไดช้ว่ยนำพาใหแ้ผนพฒันาประเทศท่ีเปน็เรื่องเทคนคิ วทิยาศาสตร ์ 

วิชาการ ทัง้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ และ 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานก้าวหนา้ม่ันคงอย่างรวดเรว็ ควบคู่ไปกบัการพฒันา 

เศรษฐกิจและในฐานะทีก่ารเมืองจีนมีพรรคทีเ่ป็นใหญ่เพียงพรรคเดียวคือ 

พรรคคอมมิวนิสต ์การบรหิารของรฐับาลชดุใหมภ่ายใตก้ารนำของนายส ีจิ้นผงิ  

ก็คงไม่ล้มกระดานงานดี ๆ ที่ผู้นำชุดก่อนเคยทำไว้เป็นแน่

 อย่างไรก็ตาม เมื่อมองข้ามออกไปในเวทีเจรจาระหว่างประเทศในด้าน 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ จีนยังถือว่าทัง้นโยบายและการกระทำ  

กายกรรมและมโนกรรมทัง้หลายนั้นเป็นการทำด้วยความสมัครใจ ไม่ต้องการ 

ให้มีเป้าหมายระหว่างประเทศมาบังคับ วจีกรรมของจีนในเวทีโลกร้อนจึงมัก 

แข็งกร้าว มิยอมให้ผู้ใดมากดดัน จีนได้กลายเป็นหัวหอกจัดตั้งกลุ่มใจเดียว  

(Like-minded partners) ซึ ่งเป็นกลุ ่มประเทศกำลังพัฒนาที ่ออกแนว  

hardcore ในการเรียกร้องความรับผิดชอบของประเทศพัฒนาแล้ว  

โดยในกลุ่มนี้ มีประเทศกำลังพัฒนาหลัก ๆ อื่น ๆ เข้าร่วมด้วย อาทิ อินเดีย  

ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวเนซุเอลา โบลีเวีย และบางช่วง 

ฤกษ์งามยามดี ก็มีไทยเข้าไปร่วมสังฆกรรมด้วย

 ในขณะเดียวกัน หากมีการนำเรื่องสถิติการปล่อยก๊าซในปัจจุบันมา 

พิจารณา จีนก็มกัใชป้ระเดน็ใหย้้อนกลบัไปดผูลงานในประวติัศาสตร ์ท่ีประเทศ 

ตะวนัตกสมัยปฏวิตัอุิตสาหกรรมทำกบัโลกใบนี้มานบัรอ้ยปีมาคำนงึและคำนวณ 

ดังนั้น เวทีเจรจาย่อยใหม่ในนาม Durban Platform (ADP) ที่เปิดให้กระแส 

การเจรจาต่อรองดำเนินไปอีก ๓ ปี จะสามารถหาคำตอบให้กับโลกได้หรือไม่  

ว่ากฎกติกามารยาททีจ่ะเกิดขึ้นใหม่ หรือของเก่าทีจ่ะเอามาปรับปรุงใหม่ซึ่ง 

จะนำมาใช้ในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) จะออกมาในรูปแบบใด และมหาอำนาจ 

ท่ีย่ิงใหญ่ของโลกอย่างพญาอนิทรย์ีจะสามารถลากพญามังกรมารว่มรบัผดิชอบ 

โลกร้อนแบบภาคบังคับ เพื่อแลกกับทิฐิมานะของตนทีไ่ม่ยอมแสดงสปิริตใน 
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๖๓

ฐานะประเทศพัฒนาแล้วได้หรือไม่ ดังนั้นท่าทีของทัง้สหรัฐฯ และจีน จึงเป็น 

ตวัแปรสำคญัตอ่ความสำเรจ็หรอืลม้เหลวของการเจรจาในเวทีระหวา่งประเทศ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 เม่ือเขยีนบทความจบ ผู้เขยีนได้พกัสายตาเปดิหนา้ตา่ง มองไปบนทอ้งฟา้  

จินตนาการเห็นภาพพญาอินทรีย์กับพญามังกรกำลังต่อสู้กันท่ามกลางอากาศ 

ที่กำลังแปรปรวนและร้อนอบอ้าว ก็ได้แต่หวังว่าประเทศผู้นำในประชาคมโลก 

จะรว่มกนัแกไ้ขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยความต้ังใจจรงิ และ 

นำพาความฝันของการควบคมุอณุหภมิูโลกไม่ใหเ้พิ่มขึ้นไปมากกวา่ที่ควรสำเรจ็ 

ใหจ้งได ้หลังจากนั้นพอผู้เขยีนปดิหนา้ต่างกลบัเขา้มา มองไปยังหนา้จอโทรทัศน ์

ก็พบฉากการตอ่สู้ของพญาครฑุกบัพญานาคของละครทีวชีอ่ง ๓ กย่ิ็งชว่ยใหเ้หน็ 

ภาพกระจ่างขึ้นอีก นกึถงึบรรยากาศการตอ่สู้ที่แบ่งมนษุยชาติออกเป็นสองวงศ ์ 

คือวงศ์ครุฑพ่าห์พญาอินทรีย์ของประเทศพัฒนาแล้วทีม่องว่าตนนั้นยิง่ใหญ่ใน 

โลกา กับวงศ์นาคาพญามังกรของประเทศกำลังพัฒนาที่มองว่าตนเคยถูกกดขี่ 

รังแกและกำลังเรียกสินไหมทดแทน จนหลายครั้งทีก่ารต่อสู้ ทำให้ปฐพีคงคา 

และอากาศต้องสั่นสะเทือน 
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 คงไดแ้ตห่วงัวา่การต่อรองเจรจาท่ีอปุมาจากการตอ่สู้ของสองวงศน์ี้จะกอ่ 

ใหเ้กดิอัญมณีสีเขยีวสกุใส มณสีวาท รตันชาตท่ีิแทนความหมายแหง่การพฒันา 

ท่ีย่ังยืน และนำพาโลกท้ังใบใหก้า้วไปพรอ้ม ๆ  กนั ในสไตล ์Green Growth ไดส้ำเรจ็ 

ในที่สุด Op opopopOppa Green Growth Style op opopop …

 แหล่งที่มาของข้อมูล

 สำนักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : เอกสาร 

สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็น สมัยที่ ๑๘ และพิธีสารเกียวโตสมัยที่ ๘ ที่กรุงโดฮาร์ รัฐกาตาร์ ระหว่าง 

วันที่ ๒๖ พ.ย. – ๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ 

 http://www.manager .co.th/China/ViewNews.aspx? 

NewsID=9530000101307

 http://www.chinadaily.com.cn/world/2012-10/23/content_ 

15840402.htmhttp://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10- 

23/india/34679063_1_durban-climate-climate-talks-rich-countries

 http://www.measwatch.org/writing/4444

 http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jan/31/ 

world-carbon-dioxide-emissions-country-data-co2#data  
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	 เมื่อวันที่	๑๒	มิถุนายน	 

๒๕๕๕	 ม ีการรวมตัวของ 

กลุม่ประเทศทีเ่รียกตัวเองว่า	 

“ พ ัน ธ มิ ต ร แ ป ซิ ฟ ิก ”  

( P a c i fi c 	 A l l i a n c e )	 

ประกอบด้วยประเทศชิลี 	 

โคลอมเบีย	เม็กซิโก	และเปรู	 

โดยมี	 คอสตาริกา	 ปานามา	 

พันธมิตรแปซิฟิก :  มหาอำนาจดาวรุ่งหรือเสือกระดาษ? 

.............................................

 *	 นกัเรยีนทุน	กพ.	ตามความตอ้งการของกระทรวงการตา่งประเทศ	ขณะเขยีนบทความ 

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่	มหาวิทยาลัยแคลร์ม้อนท์แม็คเคนนา	แคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาอำนาจดาวรุ่งหรือ
เสือกระดาษ? 

พันธมิตรแปซิฟิก:

มนัสสินี มุทธาธาร *  

อุรกุวยั	และแคนาดา	เปน็ประเทศสมาชิกสมทบ	กอ่นหนา้นี้ประเทศในภมูภิาค 

ลาตินอเมริกามีองค์กรต่าง	ๆ	หลายองค์กร	อาทิ	UNASUR	ALBA	CARICON	 

CELAC	 และประชาคมแอนเดียน	 พันธมิตรแปซิฟิกนี้มีจุดประสงค์ใหญ่เพื่อ 

ส่งเสรมิความรว่มมือทางเศรษฐกจิกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี	แตม่ผีู้วเิคราะห์ 

ว่าน่าจะเป็นองค์กรทีต่ั้งขึ้นมาเพื่อถ่วงอิทธิพลขององค์กร	MERCOSUR	 ที่มี 

บราซิลเป็นหัวเรือใหญ่	 คำถามคือว่า	 องค์กรใดจะมีอำนาจและความสามารถ 

ในการแข่งขันมากกว่ากันในภูมิภาคลาตินอเมริกา
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	 พันธมิตรแปซิฟิก	-	อนาคตที่สดใส?

	 หล ังจากก่อตั ้งกลุ ่มพันธมิตรแปซิฟิกมีแรงกระเพื ่อมท ันท ีต่อ	 

MERCOSUR	 เนื่องจากพอรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับ	 ๙	 ของ 

โลก	มีประชากรรวมกัน	๒,๐๐๐	ล้านคน	และรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า	 

๑๐,๐๐๐	ดอลลาร์สหรัฐ	มูลคา่การสง่ออกคดิเปน็มลูคา่เกนิครึ่งของการสง่ออก 

ทัง้หมดของลาตินอเมริกา	 ประเทศสมาชิกทัง้สี ่ของพันธมิตรตั ้งเป้าจะ 

ดำเนินการยกเลิกกำแพงภาษีการค้าและกฎระเบียบทีเ่กี ่ยวข้องเพื ่อเป็น 

การอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันภายในปี	 ๒๕๕๕	 นอกจากนั้น	 

ยังมีการแลกเปลี ่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสร้างระบบระงับข้อพิพาท 

ร่วมกันโดยอาศัยกลไกขององค์การทีม่ีอำนาจเหนือชาตินี้ด้วย	 ซึ่งจะทำให้ 

เกิดความเชื่อมัน่ของเอกชนในการลงทุนในกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกนี้มากขึ้น	 

ในปี	๒๕๕๔	ตลาดหุ้นของสามประเทศ	คือ	เปรู	โคลอมเบีย	และชิลี	ได้ร่วมมือ 

กันเป็น	 “Mila”	 และคาดว่าเม็กซิโกจะเข้าร่วมด้วยภายหลัง	 เมื่อดูจากสถิติ 

ในปี	๒๕๕๔	ประเทศสมาชกิของกลุ่มมี	GDP	รวมกนั	๓	แสนลา้นดอลลารส์หรฐั	 

ประชากร	 ๒๕๐	 ล้านคน	 เทียบกับกลุ่มประเทศ	MERCOSUR	ทีม่ีประชากร	 

๒๖๐	ล้านคน	(รวมประเทศสมาชิกใหม่เวเนซุเอลาแล้ว)	และ	GDP	ประมาณ	 

๒.๙	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	จึงถือว่ากลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ 

ใหญ่อันดับ	๔	ของโลกทีเดียว	
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 ดจูากปริมาณการคา้ระหวา่งสมาชิก พบวา่มปีรมิาณเพิ่มขึ้นอย่างเหน็ได้ 

ชัดโดยเม็กซิโกดูจะได้เปรียบกว่าเพื่อน เนื่องจากปัจจุบันสินค้าส่งออกของ 

เม็กซิโกไปยังกลุ่มประเทศแอนเดียนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีมูลค่าเพิ่ม  

ขณะทีส่ินค้าเข้าจากชิลีและเปรูยังเป็นสินค้าเกษตรทีม่ีปริมาณไม่มากนัก  

อย่างไรตาม กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกนี้ ยังมีศักยภาพในความร่วมมือด้านอื่นด้วย 

เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและตลาดทุน โดยชิลีซึ่งเป็นประเทศทีม่ี 

โครงสร้างพื้นฐานดีทีสุ่ดอาจให้ความช่วยเหลือในด้านดังกล่าวแก่ประเทศ 

สมาชกิอ่ืน ๆ  นอกจากนั้น ท้ังสี่ประเทศยังมโีครงการแลกเปลี่ยนด้านการศกึษา 

คล้าย ๆ โปรแกรม ERASMUS ของยุโรป

 ถึงกาลอวสานของ MERCOSUR?

 กลุ่ม MERCOSUR มีจดุประสงคเ์นน้นโยบายการคา้เสรตีามโมเดลสหภาพ 

ยุโรป ขณะน้ีเอกวาดอรซ์ึ่งกำลงัขอเขา้เปน็สมาชกิ แต่องคก์ารนี้ยังมีปัญหาหลาย 

อย่าง อาทิ การขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎขององค์การโดยการเจรจาของฝ่าย 

การเมือง โดยเฉพาะรัฐบาลที่มีนโยบายเอียงซ้ายอย่างอาร์เจนตินาและบราซิล  

ท่ีเหน็วา่องคก์ารเปน็ปอ้มปราการมากกวา่เปน็สะพานเชื่อม อารเ์จนตนิาขอเพิ่ม 

รายการสินค้าที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตนำสินค้าเข้า ทำให้ประเทศสมาชิกองค์การ 
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การค้ า โลกหรือแม้แต่สมาชิก  

M E R C O S U R  เ อ ง ป ร ะ ท ้ว ง 

อาร์เจนตินา บราซิลตอบโต้โดย 

การตั ้งกำแพงภาษีสินค้าส่งออก 

ของอาร์เจนตินา ทัง้บราซิลและ 

อาร์เจนตินาต่างใช้นโยบายกีดกัน  

Protect ionism เพิ ่มขึ ้นโดย 

การขึ ้นภาษีนำเข้าเพื ่อปกป้อง 

ผู้ผลิตสินคา้ภายในประเทศของตน  

อ ุรุกวัยซึ ่งไม ่พอใจอาร์เจนตินา 

เกี่ยวกบัปัญหาโรงงานเย่ือกระดาษ 

ทีช่ายแดนจึงหันไปทำความตกลง 

ด้ านการค้ าและการลงท ุนกับ 

สหรัฐอเมริกาโดยไม่ปรึกษาหารือ 

กลุ่ม MERCOSUR จงึเกิดคำถามวา่  

ถ้าสมาชิกกลุม่ไม่สามัคคีกัน กลุ่ม MERCOSUR จะแข่งขันกับกลุ่มพันธมิตร 

แปซิฟิกได้อย่างไร? ในขณะที่กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกประกาศว่ากลุ่มไม่ต้องการ 

แข่งขันกับใคร จุดประสงค์ของกลุ ่มท ีแ่ท ้จริงคือการสร้างสันติภาพ  

นายฟรานซิสโก จาเวียร์ รามิเรส เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำสเปน 

กล่าวว่า “คนมักมองว่าการรวมตัวของกลุ ่มมีจุดประสงค์เพือ่ต่อต้าน 

ประเทศอืน่ แต่ที ่จริงเรารวมกันเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศ 

สมาชิกเทา่น้ัน” ประธานาธบิดีเปรู   โอแลนตา้ ฮมัมาลา กลา่ววา่ “กลุ่มพันธมติร 

แปซิฟิกคือกลุ่มที่ไม่ต้องการเผชิญหน้า หรือเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองลัทธิ 

การเมอืงใด ๆ ” ประธานาธบิดีโคลอมเบยีกลา่ววา่ “เราไมเ่ปน็ปฏปิกัษ์ หรอืแยกตวั 

ออกจากกลุ่มอื ่น แต่ตรงกันข้าม เราจะส่งเสริมการรวมตัวกับกลุ ่มอื ่น 

ในภูมิภาคให้มากขึ้น”
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	 กลุม่พันธมิตรแปซิฟิกไม่ใช่ผู ้แข่งขันรายแรกกับ	 MERCOSUR	 เช่น	 

ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๘	 มีการรวมตัวกันเป็นสหภาพศุลกากร	 หรือ	 the	 Union	 

of	 South	 American	 Nations	 (UNASUR)	 ซึ่งไม่ได้เน้นความร่วมมือด้าน 

การค้าระหว่างประเทศสมาชิกมากนัก	 แต่กลับไปเน้นด้านความมั่นคงและ 

ประเด็นการเมืองแทน	 เช่น	 จัดการประชุมเกีย่วกับทางทหารระดับภูมิภาค	 

แต่	ณ	เวลานี้	กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกกับ	MERCOSUR	เป็นสององค์การที่สำคัญ 

ในการแข่งขันด้านการค้าเสรี

 ทฤษฎี Statist Forces

	 กลุม่พันธมิตรแปซิฟิกโดดเด่นขึ ้นมาท่ามกลาง	 statist	 forces	 

อันประกอบด้วยประเทศสมาชิกทีด่ำเนินนโยบายแบบค้าเสรีมากทีสุ่ดในทวีป 

เช่นเดียวกับกลุม่	 MERCOSUR	 นายรูเบ็น	 บาร์โบซา	 นักการทูตชาวบราซิล 

ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกอ่ตั้งองคก์าร	กลา่ววา่	“MERCOSUR” กำลงัสญูเสยี 

หลักการผู้ขับเคลื่อนการค้าเสรีในอดีตของตน เนื่องจาก MERCOSUR  

กลายเป็นเวทีทางการเมืองและสังคมไปแล้ว และการบริหารจัดการด้าน 

เศรษฐกจิกจั็ดอยู่ในระดับไมโครเทา่นั้น”	ประธานาธบิดีชาเวซของเวเนซเุอลา 

มีท่าทีไม่ต้องการเปิดการค้าเสรีเท่าใดนัก	 แถมยังเรียกร้องให้มี	 MERCOSUR	 

ยุคใหม่	 เพื่อต่อต้าน	 “ลัทธิเสรีนิยมใหม่” โดยให้ความสำคัญกับประเด็น	 

“สังคมนิยม”	แทน	ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ 

นีเ้ลย	 เวเนซุเอลาซึ ่งเป็นประเทศร่ำรวยจากสินค้าส่งออกน้ำมัน	 มีจีดีพี	 

๓๗๘.๙	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	ดูแล้วน่าจะทำให้	MERCOSUR	มีความมั่งคั่ง 

ทางเศรษฐกิจแต่ในความเป็นจริงไม่เกิดผลดีเช่นว่า	 ดังนั้น	 จึงมีผู้ตั้งคำถามว่า	 

เวเนซเุอลาเป็นตวัชว่ยสรา้งความเจรญิหรอืตวัถว่งความเจรญิของ	MERCOSUR	 

กันแน่

	 บทบาทของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การจะเป็นอย่างไร?	 

มีผูใ้ห้ความเห็นว่าการเข้ามาของเวเนซุเอลาน่าจะมีเหตุผลด้านภูมิศาสตร์และ 

การเมืองเป็นสำคญั	ไม่ใชเ่หตผุลทางดา้นเศรษฐกจิ	นายซามูเอล	พนิไฮโร	กมิาเรซ	 
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นักการทูตชาวบราซิลที่มีอิทธิพลคนหนึ่งเห็นว่า “ยุทธศาสตร์ของบราซิล คือ  

หนึง่ ต้องการขัดขวางเวเนซุเอลาไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเศรษฐกิจ 

อเมร ิกาเหนือ สอง ต ้องการให้โบลิเว ียและเอกวาดอร์เป็นสมาชิก  

MERCOSUR และ สาม ไม่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามามีอิทธิพลเหนือ 

กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก” อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของเวเนซุเอลาทำให้สมาชิก 

อื่น ๆ ของ MERCOSUR รู้สึกอึดอัดใจ เช่น การประชุมวันที่ ๒๙ มิถุนายน  

๒๕๕๕ ทีเ่มืองเม็นโดซา ประเทศอาร์เจนตินา บราซิล อาร์เจนตินา และ 

อุรุกวัย ได้เสนอให้ระงับการเป็นสมาชิกของปารากวัยเป็นเวลา ๑ ปี  

นอกจากปารากวัยดำเนินคดีกับประธานาธิบดีหัวเอียงซ้าย เฟอนันโด ลูโก้  

โดยให้เหตุผลว่าการขับไล่รัฐบาลขัดกับบทบัญญัติเกี่ยวกับประชาธิปไตยของ 

องคก์าร พรอ้มกบัเสนอใหร้บัเวเนซเุอลาเขา้เปน็สมาชกิแทนในเดอืนกรกฎาคม  

โดยก่อนหน้าน้ีการขอสมัครเปน็สมาชกิ MERCOSUR ของเวเนซเุอลาถกูเตะถว่ง 

มาระยะหน่ึง เน่ืองจากวฒุสิภาของปารากวยัไมเ่หน็ชอบดว้ย แตโ่ดยขอ้เท็จจรงิ 

แล้ว ประชาธิปไตยในเวนซุเอลามีสภาพไม่ต่างหรือแย่กว่าประชาธิปไตยใน 

ปารากวยัเสียอีก เหลา่นี้ทำใหภ้าพลกัษณ์ของ MERCOSUR เปน็องคก์ารท่ีไมม่ ี

ประสิทธภิาพ และถกูตราหนา้วา่ดำเนนินโยบายแบบ “ปากวา่ตาขยบิ” อกีดว้ย 

56-03-096_001-109_new25-06_X.indd   70 6/25/13   5:57:46 PM



พันธมิตรแปซิฟิก :  มหาอำนาจดาวรุ่งหรือเสือกระดาษ? ๗๑

 มองเอเชีย

	 ในปี	๒๕๕๕	เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอเมรกิาและยุโรป	ท้ังสองกลุ่มจงึ 

เหน็วา่ความตอ้งการวตัถดุบิจากลาตนิอเมริกาย่อมลดลงไปดว้ย	ในขณะเดยีวกนั	 

บราซลิและอาร์เจนตินาเร่ิมรู้สกึกับการทะลกัเขา้มาของสนิคา้ราคาถกูจากเอเชยี	 

กลุม่พันธมิตรแปซิฟิกหันมาร่วมค้าขายและขยายความเป็นหุ้นส่วนกับเอเชีย	 

ดังจะเห็นได้จากการมีคณะผู้แทนทางการค้าจากออสเตรเลียเดินทางมาร่วม 

ลงนามสนธิสัญญาที่เมืองอันโตฟากาสต้าในชิลี	 อีกทั้งจีนกำลังกลายเป็นแหล่ง 

เงนิกู้และการลงทุนโดยตรงท่ีสำคญัของลาตนิอเมรกิา	และอาจกลายเปน็ตลาด 

การส่งออกอันดับหนึ่งแทนที่สหรัฐฯ	สำหรับชิลี	(๒๒.๕	%)	และเปรู	(๑๕.๒	%)	 

ส่วนญีปุ่น่และเกาหลีก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเนื่องจากเป็นประเทศทีเ่ข้ามา 

ลงทุนรายใหญ่	 โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์	 

ทีส่ำคัญกลุม่พันธมิตรแปซิฟิกกำลังเจรจาทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับ 

กลุม่อาเซียน	 โดยสมาชิกของกลุ่มล้วนได้ทำเอฟทีเอกับสหรัฐอเมริกาด้วยแล้ว	 

ดังนั้นการทำเอฟทีเอกับเอเชียก็ไม่ใช่เรื่องยาก	เช่น	ชิลีกับเปรูได้ทำเอฟทีเอกับ 

จีน	 ญีป่ ุน่และเกาหลีแล้ว	 ขณะทีโ่คลอมเบียและเม็กซิโกกำลังเจรจากับ 

ท้ังสามประเทศดงักลา่ว	ชลิ	ีเปรูและเม็กซโิกยังเปน็สมาชกิเอเปค	(APEC)	ซึ่งเปน็ 

องค์กรภูมิภาคริมขอบมหาสมุทรแปซิฟิก	 ประกอบด้วยสมาชิก	 ๒๑	 ประเทศ	 

ทีก่ำลังมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	 โดยคาดว่ากลุ่มพันธมิตร 

แปซฟิกิจะทำเอฟทีเอกบัอินเดยีในอกีไมช่า้	กล่าวโดยสรปุ	กลุ่มพนัธมติรแปซฟิกิ 

มีความสนใจกับการเป็นหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับเอเชีย	 (Trans-Pacific	 

Partnership)	 เป็นอย่างมาก	 แต่ทั้งนี้	 ย่อมขึ้นอยูก่ับสมาชิกของกลุ่มว่าจะ 

สามารถร่วมแรงร่วมใจกันประสานนโยบายต่างประเทศให้สอดคล้องกันได้ 

มากแค่ไหน

	 ในทางตรงข้าม	MERCOSUR	 ยังไม่ตัดสินใจว่าจะดำเนินนโยบายด้าน 

การค้าอย่างไร	 ตั้งแต่ก่อตั้งองค์การมา	MERCOSUR	 ได้เจรจาทำเอฟทีเอกับ 
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อิสราเอลในปี ๒๕๓๔ เพียงประเทศเดียว ประเทศสมาชกิตา่งมนีโยบายแตกตา่ง 

จากประเทศในกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกอย่างสิ้นเชิง เช่น ต้องการค้าขายกับจีน 

เพื ่อแก้ปัญหากำแพงภาษีทีสู่งและอุตสาหกรรมทีอ่่อนแอของตน รวมถึง 

การต่อต้านสหรัฐฯ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความล้มเหลวของการก่อตั้งองค์กร  

Free Trade Agreement of the Americas (FTAA) ซึ่งจากการริเริ่มของ 

สหรัฐฯ ประเทศสมาชิกของ MERCOSUR มีนโยบายต่อเอเชียและประเทศ 

เศรษฐกิจเกิดใหม่คนละทิศละทาง โดยไม่ใช้วิธีการรวมตัวเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง 

 ปัจจบุนั  กลุ่มพนัธมติรแปซฟิกิยงัถอืว่าไม่ใชอ่งคก์ารที่มีตวัตนจรงิ  เนื่องจาก 

องค์ประกอบที่เป็นสถาบันยังไม่ครบถ้วน อาทิ ไม่มีสำนักงานหรือสภาร่วมกัน  

อีกท้ังยังมีความไมล่งรอยหรอืความแตกต่างดา้นนโยบายการคา้ระหวา่งสมาชกิ 

องค์การด้วยกัน เช่น ชิลี โคลอมเบีย และเปรูต่างอยู่ในกลุ่มสหภาพแอนเดียน 

ดว้ยกนั แตก่ยั็งมีความขดัแย้งทางการเมือง ระหวา่งโบลเิวยีท่ีมนีโยบายเอยีงซา้ย 

กบัเอกวาดอรค์ู่หนึ่ง กบัโคลมัเบยีท่ีเอยีงขวากบัชลิอีกีคู่หนึ่ง ท่ีซบัซอ้นไปกวา่นั้น  

เม็กซิโกเป็นสมาชิกขององค์การ NAFTA ซึ่งมปีรมิาณการคา้รอ้ยละ ๘๐ กบัสหรฐัฯ  

และแคนาดา การมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทีท่ับซ้อนและความไม่ลงรอย 

ทางกลุ่มการเมืองเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกจะต้องแก้ไข

 แล้วกลุ่ม MERCOSUR จะไปทางไหนล่ะ? บางคนก็อยากเห็นองค์การนี้ 

ล่มสลายไป แต่บางคนอยากให้องค์การเข้าไปร่วมมือกับเอเชียหรือกลุ ่ม 

เศรษฐกิจใหม่แทน โดยสมาชิกบางประเทศก็ได้หันไปฉวยโอกาสเช่นว่านั้น 

บ้างแล้ว ประธานาธิบดี โฮเซ่ มูจิก้าของอุรุกวัยเคยให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ของ 

รัฐบาลว่า “เราจับตา MERCOSUR แต่เรากม็องแปซิฟิกด้วย จดุมุ่งหมายคือ 

การรวมพลังของกลุ่มแต่ขอให้มีความยืดหยุ่นบ้าง” นายชอง โกฟอร์ธ  

นักหนังสือพมิพว์จิารณ์วา่ “อนาคตของ MERCOSUR ขึ้นอยู่กับการชี้นำของ 

บราซิลยุคหลังสิ้นยุคชาเวซ” แต่ก็ขึ้นอยูกั่บว่าประเทศอื่นเช่น อาร์เจนตินา  

ปารากวัย และอุรุกวัย จะยอมรับบทบาทนำของบราซิลหรือไม่ด้วย
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	 กล่าวโดยสรุป	 ลาตินอเมริกาแบ่งกลุ่มเป็นสองค่ายอย่างชัดเจน	 คือ 

กลุม่พันธมิตรแปซิฟิกทีม่ีนโยบายเสรีนิยมใหม่	 เอนเอียงไปทางอเมริกา	 กับ 

กลุ่ม	 MERCOSUR	 ทีแ่ม้จะไม่ประกาศตัวว่ามีนโยบายเอนไปทางสังคมนิยม	 

และต่อต้านอเมริกาอย่างโจ่งแจ้ง	 แต่ก็ยอมรับกันว่ามีนโยบายเอียงซ้ายแบบ 

สังคมนิยม	 หากพิจารณาโดยคำนึงถึงตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 

ในอนาคต	 กลุม่พันธมิตรแปซิฟิกน่าจะมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากกว่า 

กลุ่ม	 MERCOSUR	 อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่า	 กลุ่ม	 MERCOSUR	 ยังคงมี 

ความสำคัญต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาต่อไปโดยประเทศสมาชิกต้องคิดใหม่	 

ทำใหม่	 ทัง้ด้านนโยบายและการปฏิรูปองค์การของตน	 โดยเฉพาะการให้ 

ความสำคัญในการเป็นหุ้นส่วนกับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น	 รวมทั้งสองกลุ่มจะ 

ต้องมีความยืดหยุน่ในด้านนโยบายเพื่อตอบสนองกับตลาดในภูมิภาคและ 

ตลาดโลก	 มิเช่นนั ้นแล้ว	 ลาตินอเมริกาจะถูกทิง้ไว้เบื ้องหลังและสูญเสีย 

ความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของตลาดโลกทีเ่ต็มไปด้วย 

การแข่งขันกันอย่างรุนแรง  

.............................................

	 หมายเหตุ	 :	 แปลจากบทความ	The	Pacific	Alliance:	 Promising	 Regional	 Force	 

or	Cookie	Cutter	Bloc?	By	Manassinee	Moottatarn	ในวารสาร	The	Keck	Journal	of	 

Foreign	Affairs

	 http://www.keckjournal.com/2/post/2012/11/the-pacific-alliance-promising-

regional-force-or-cookie-cutter-bloc-by-manassinee-moottatarn-13.html

พันธมิตรแปซิฟิก :  มหาอำนาจดาวรุ่งหรือเสือกระดาษ? 
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 หลาย ๆ ท่านคงจะยังพอจำกันได้ว่าในการประกวดออสการ์เมื ่อปี  

๒๕๕๕ ภาพยนตร์อิหร่านเรื ่อง “A Separation” (ชื ่อภาษาฟาร์ซี:  
    - Jodái-e Náder az Simin  “การหยา่รา้งของนาเดอร ์

และซีมนิ”) ไดร้บัรางวลัภาพยนตรภ์าษาตา่งประเทศยอดเย่ียม (Best Foreign  

Language Film) ซึ่งแม้คุณภาพของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้รับการยอมรับ 

และประจักษ์ชัดอยูแ่ล้วจากการกวาดรางวัลจากเวทีการประกวดภาพยนตร์ 

นานาชาตมิานับไม่ถว้น แต่ดว้ยสถานการณท์างการเมอืงท่ีละเอยีดออ่นระหวา่ง 

สหรัฐฯ กับอิหร่าน ก็ทำให้หลายฝ่ายไม่แน่ใจและคาดเดากันแทบไม่ถูกว่า 

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล*

A Separation -
หนังดี ไม่มีพรมแดน

.............................................

	 *	 เลขานุการเอกและกงสุล	ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงเตหะราน
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ผลการเข้าชิงรางวัลออสการ์จะออกมาเป็นเช่นไร แต่เมื่อ “A Separation”  

สามารถก้าวผ่านความท้าทายและพิชิตรางวัลฯ มาได้ ก็ทำให้เกิดกระแส 

ฟีเวอร์ทัง้ในอิหร่านและทัว่โลกเลยทีเดียว และผมเองก็เป็นคนที่อาศัยอยูใ่น 

อิหร่านอีกคนหนึ่งที่ต้องไปหาซื้อภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมาชมหลังจากที่ได้รับ 

การประกาศให้เป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

แตท่ี่ผมไม่ไดเ้ขยีนถงึ “A Separation” ในครั้งที่เพิ่งชนะรางวลัหมาด ๆ  เพราะ 

ไม่อยากจะใหบ้ทความของผมหลงอยู่ในวงัวนแหง่กระแสฟเีวอร ์และแมว้า่บดันี ้

เวลาจะผ่านเลยมาจนเกอืบครบรอบหนึ่งป ีนบัแตภ่าพยนตรอ์หิรา่นเรื่องนี้ไดร้บั 

รางวัลอันทรงเกยีรต ิแตม่นัคงไม่สายเกนิไปท่ีผมจะเขยีนถงึ “A Separation”  

ในตอนน้ี เพราะหนงัดก็ีคงไม่ต่างจากหนงัสอืด ีๆ  ระดบัมาสเตอรพ์ซี ท่ีสามารถ 

อยู่เหนือขอ้จำกัดของกาลเวลา ความแตกตา่งทางสงัคม เชื้อชาต ิหรอืวฒันธรรม  

และการเปล่ียนแปลงอนัเปน็นจิของสถานการณโ์ลก ซึ่งไม่วา่จะกลบัมาชมครั้งใด  

หนังท่ีดก็ียังสามารถเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกบัสถานการณใ์นปจัจบุนั และยังคง 

สามารถสือ่สารและสะท้อนประเด็นทีผู่้สร้างหนังต้องการจะนำเสนอได้อย่าง 

ไม่ล้าสมัย โดยที่เนื้อหาไม่ได้เลือนลางหรือเจือจางลงเลย

  “A Separation” เขียนบทและกำกับภาพยนตร์โดย Asghar Farhadi  

ผู้กำกบัภาพยนตรแ์ละนกัเขยีนบทภาพยนตรช์าวอหิรา่น ซึ่งไดร้บัการยอมรบัทั้งใน 

ประเทศและต่างประเทศ จากการกำกับภาพยนตร์เปี่ยมคุณภาพ เพราะแม้ว่า 

เขาจะเริ่มกำกบัภาพยนตร์เร่ืองแรกเม่ือป ีค.ศ. ๒๐๐๓ และ “A Separation”  

ก็เป็นเพียงผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องที ่ ๕ ของเขาเท่านั้น แต่กระนั้น  
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Farhadi ก็สามารถพิชิตรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยีย่มจากการประกวด 

ภาพยนตร์ Farj Festival ของอิหร่านได้ถึง ๓ ครั้ง และนอกเหนือจากรางวัล 

ออสการ์แล้ว ภาพยนตร์ของเขายังสามารถกวาดรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที 

การประกวดภาพยนตรน์านาชาตอิื่น ๆ  อาทิ รางวลั Golden Bear จากการประกวด  

Berlin International Film Festival ครั้งที ่ ๖๑ รางวัลภาพยนตร์ภาษา 

ต่างประเทศยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองคำ (Golden Globe) ฯลฯ

  ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของครอบครัวชนชัน้กลางของอิหร่านทีม่ีชีวิต 

ธรรมดาในยุคปัจจบุนั ซึ่งประสบพบเจอกับปญัหาสามญัท่ีเรา ๆ  ทา่น ๆ  ตอ้งเผชญิ 

ในแตล่ะวนั โดยมตัีวละครหลกั ๆ  เพยีง ๖ – ๗ ตวั อนัไดแ้ก ่ซมินิ (รบับทโดย เลลา  

ฮาตามี) นาเดอร์ (รับบทโดยเพย์มัน โมอาดี) นายธนาคารหนุ่ม สามีของซิมิน  

เทอร์เมห์ (รับบทโดย ซารินา ฟาร์ฮาดี – บุตรสาวของผู้กำกับเอง) ลูกสาววัย  

๑๑ ปีของนาเดอร์และซิมิน ซึ่งเป็นชนวนหลักของความขัดแย้งระหว่างคู่สามี 

ภรรยา เพราะซิมินต้องการจะพาลูกสาวอพยพไปยังต่างประเทศเพื่อโอกาส 

ทางการศกึษาและชีวติท่ีดกีวา่ แตน่าเดอร์ไม่สามารถยอมรบัไดเ้นื่องจากหว่งบดิา 

ผูป้่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ทำให้ซิมินตัดสินใจยืน่ขอหย่าจากนาเดอร์ และย้าย 

กลับไปอาศัยอยูก่ับพ่อกับแม่ของเธอ ทิง้ให้สามีต้องดูแลบิดาผู้แก่ชราและ 

ป่วย และลูกสาวที่ต้องไปโรงเรียน แต่ในเมื่องานก็ต้องทำ พ่อก็ต้องดูแล ทำให้ 

นาเดอร์จำเป็นต้องจ้าง ราเซีย (รับบทโดย ซาเรห์ บายัท) หญิงสาวผู้มาจาก 

ครอบครัวที่ยากจนและเคร่งศาสนามาก อีกทั้งกำลังตั้งท้องอ่อน ๆ อยู่ และมี 

ลูกสาวเล็ก ๆ ตามมาทำงานด้วย โดยทีร่าเซียแอบมาทำงานโดยไม่ได้ขอ 
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อนุญาตจากฮอดจาด สามีอารมณ์ร้ายของเธอ ซึ่งถือว่าผิดธรรมเนียมปฏิบัติ  

ซึ่งหนังมาเฉลยในภายหลังว่า เหตุผลทีร่าเซียจำเป็นต้องแอบมาทำงานนั้น  

เป็นเพราะสามีของเธอกำลังตกอับจากการตกงานและมีหนี้สินล้นตัว เธอจึง 

จำเป็นต้องหนีออกมาทำงานเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว

  ปมปัญหาและประเด็นความขัดแย้งต่าง ๆ ในเรื ่องก็เกิดขึ ้นจาก 

ความแตกตา่งทางภมิูหลงั และความคดิ ความอา่นของตวัละครหลกั ๆ  ท่ีกลา่วมา 

ข้างต้นนี ้ โดยราเซียต้องประสบปัญหาตั้งแต่การทำงานในวันแรก เมื่อจำเป็น 

ตอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ใหก้บัพอ่ของนาเดอร ์ซึ่งเปน็ชายแปลกหนา้ที่แมจ้ะชว่ยเหลอื 

ตวัเองไม่ได ้แตก่ไ็ม่ใชค่นในครอบครวั จนเธอตอ้งโทรศพัท์กลบัไปสอบถามผู้ให ้

คำแนะนำทางศาสนา เพราะกลัวบาป และหลังจากทีท่ำงานให้นาเดอร์มา 
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หลายวนั เธอก็ต้องตกใจสดุขดี เมือ่กำลงัทำความสะอาดบา้นอยู่ กพ็บวา่พอ่ของ 

นาเดอร ์หายไปจากหอ้งนอน ทำใหเ้ธอตามหาจนวุ่นและในท่ีสดุกพ็บวา่เขาเดิน 

ออกไปนอกบ้าน และทำใหเ้ธอตอ้งเสี่ยงชวีติของตวัเองและลกูนอ้ยท่ีอยู่ในท้อง  

วิ่งขา้มถนนท่ีขวักไขวไ่ปนำตัวชายชรากลบัมาบา้น โดยเธอไมไ่ดบ้อกใหน้าเดอร์ 

รับรู้ คงเพราะเกรงจะถูกต่อว่าหรือถูกไล่ออกจากงานและจัดการกับปัญหานี ้

ด้วยแนวทางของเธอเอง 

 แตแ่ล้ววนัหนึ่ง นาเดอรก์ลบับา้น มาพบวา่ นอกจากราเซยี จะไม่อยู่บ้าน และ 

ปล่อยใหพ้อ่ของเขาต้องอยู่ตามลำพัง แลว้พ่อของเขายังถกูผกูมอืตดิกบัหวัเตยีง  

และตกลงมาจากเตียงด้วย และเมื่อราเซียกลับมา นาเดอร์ก็ไม่ยอมรับฟังว่า 

สาวทำความสะอาดหายตัวไปไหนมา และไล่เธอออกทันทีด้วยโทสะ อีกทั้ง 

ไม่ยอมจา่ยคา่จา้งใหเ้ธอ เพราะพบวา่เงนิในหอ้งหายไปจำนวนหนึ่ง (ซึ่งตอนเริ่ม 

เรื่องทีซ่ิมินเก็บข้าวเก็บของเพื่อย้ายไปอยูก่ับพ่อแม่ของเธอนั้น เธอหยิบเงิน 

จำนวนน้ันไปโดยท่ีนาเดอรไ์มทั่นสงัเกต) แตร่าเซยีปฏิเสธวา่เธอไม่ได้เป็นคนเอา 

เงินไป และยืนยันเรียกร้องค่าจ้าง จนเกิดการทะเลาะกับนาเดอร์อย่างรุนแรง  

จนนาเดอร์ขาดสติและผลักหญิงสาวออกจากบ้าน ทำให้ราเซียพลัดตกบันใด

 เหตุการณ์เริ่มเข้มข้นขึ้น เมื่อปรากฏว่าราเซียแท้งลูกและนาเดอร์ถูก 

กลา่วหาวา่เป็นตน้เหตกุารตายของลกูในทอ้งของราเซยีจากการผลกัเธอตกบนัได  

และนำตวัไปขึ้นศาล แตน่าเดอร์ก็ปฏเิสธวา่เขาไมเ่คยรบัรู้มากอ่นวา่อกีฝา่ยหนึ่ง 

ตั้งท้องอยู่ (ทั้ง ๆ  ที่ในตอนต้นเรื่อง ราเซียเคยพูดคุยกับเทอร์เมห์ โดยที่นาเดอร์ 

อยู่ในระยะท่ีไดยิ้น) เพราะหากศาลตดัสนิวา่เขาผดิจรงิ กจ็ะตอ้งตอ้งโทษถกูจำคกุ  
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A Separation – หนังดี ไม่มีพรมแดน ๗๙

๑ – ๓ ปี ในระหวา่งนี้ ฮอดจาดกต็ามรงัควานนาเดอร ์และขู่กรรโชก และปะทะกนั 

ทั้งกำลังและวาจากันอย่างรุนแรง อีกทั้งยังตามรังควานเทอร์เมห์ด้วย จนซิมิน 

ซึ่งยังรักและอาวรณ์นาเดอร์อยู่ และเป็นห่วงเทอร์เมห์ อดเป็นกังวลไม่ได้ และ 

เสนอให้นาเดอรจ์า่ยเงนิจำนวนหนึ่งใหก้บัฮอดจาดและราเซยี เพื่อเปน็การไถโ่ทษ  

ซึ่งแม้นาเดอร์จะไม่ยอมในตอนแรก แต่ก็จำยอมทำตามข้อเสนอของภรรยาใน 

ท้ายที่สุด 

  ตัวละครหลัก ๆ  (แทบทั้งหมด ยกเว้นบิดาของนาเดอร์) มาอยู่พร้อมหน้า 

พร้อมตากันทีบ่้านของฮอดจาดและราเซีย โดยนาเดอร์ยอมทีจ่ะจ่ายเงิน 

คา่สินไหมทดแทนให้กับราเซยี หากเพียงเธอยอมสาบานตอ่พระคมัภรีอ์ลักลุอา่น 

ว่าเธอแท้งเพราะถูกเขาผลักตกบันได ซึ่งราเซียไม่กล้าสาบานแม้จะถูกกดดัน 

จากสามีเจ้าอารมณ์ของเธอ เพราะเธอเกรงว่าการทีเ่ธอเอ่ยอะไรออกไปโดยที่ 

ไม่มีหลักฐานชี้ชัด (และแท้ทีจ่ริงแล้วเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุ 

ของการแท้งของเธอกันแน่) จะเป็นบาป และส่งผลต่อลูกสาวของเธอ ทำให้ 

นาเดอร์ยังไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทน ส่งผลให้ฮอดจาดโมโหอย่างรุนแรง  

และหุนหันออกไปจากบ้าน และเมื่อนาเดอร์ ซิมิน และเทอร์เมห์กลับออกมา 

จากบ้านของคู่กรณีก็พบว่ากระจกรถของพวกเขาถูกทุบแตกไปแล้ว

  ฉากจบของหนงั เปน็ฉากท่ีเทอรเ์มหต้์องใหค้ำตอบกบัศาลวา่ เธอจะเลอืก 

อยูกั่บใคร ระหว่างบิดาหรือมารดา แต่หนังจบลงโดยทีเ่ด็กสาววัย ๑๑ ปี  

ไม่ได้ให้คำตอบทีช่ัดเจน และบอกเพียงว่าเธอตัดสินใจได้แล้วว่า เธอจะเลือก 

อยู่กบัใคร โดยผู้กำกบัใหเ้กยีรตคินดไูดต้รกึตรองและพจิารณาเองวา่คำตอบของ 

เทอร์เมห์จะเป็นเช่นไร

  เสน่ห์ของภาพยนตร์เรื ่องนี ้ คงไม่ได้อยูเ่ฉพาะแค่คุณภาพของบท 

ภาพยนตร ์การถา่ยทำ การนำเสนอ หรือการกำกบัการแสดงอย่างมชีั้นเชงิ หรอื 

การแสดงของนักแสดงทุกคนทีส่ามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของ 

ตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้คนดูรู้สึกผูกพันกับตัวละครทุกตัว  
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และอดทีจ่ะมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครเหล่านี้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสงสาร  

สงสัย โกรธ หรือลุ้นระทึก หากแต่เป็นการผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ  ข้างต้นอย่าง 

ลงตัวจนแทบไม่มีทีต่ิ และสำหรับตัวผมเอง ซึ่งอาศัยอยูใ่นอิหร่านในยุคสมัย 

เดียวกันกับทีภ่าพยนตร์นำเสนออยู ่ สามารถบอกได้เต็มปากว่าภาพยนตร์ 

เรื่องนี ้ เสมือนพาคนดูเข้าไปสัมผัสกับชีวิตและปัญหาทีช่าวอิหร่านโดยทัว่ไป 

กำลังเผชิญอยู่รายวันอย่างแท้จริง...

 ผมมีเพื่อนชาวอิหร่านทีก่ำลังดิ้นรนหาทางออกเพื่อสร้างอนาคตทีด่ีกว่า 

สำหรับบุตรหลานของตัวเอง ไม่ต่างไปจากซิมิน... ผมมีเพื่อนชาวอิหร่านทีร่ัก 

และผูกผันกับครอบครัวจนไม่ยอมให้มีอะไรมาพลัดพรากจากไปได้ ไม่ต่าง 

ไปจากนาเดอร์... ผมเห็นคนอิหร่านที่ต้องดิ้นรนทำงานแบบปากกัดตีนถีบเพื่อ 

แลกกับค่าตอบแทนอันน้อยนิดเพียงเพื่อทีจ่ะหาซื้อข้าวปลาอาหารมาจุนเจือ 

ครอบครัวไปวัน ๆ  ไม่ต่างจากราเซีย... ผมเห็นเด็ก ๆ  และเยาวชนอิหร่านที่ต้อง 

เผชิญกับความกดดันอันเนื่องมาจากสภาพสังคมทีมี่ข้อจำกัดและข้อหวงห้าม 

มากมาย และความสับสนวุ่นวายเพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไร 

ขึ้นบา้งกับอนาคตทีไ่ร้ซึ่งความแน่นอน และเห็นชาวอิหร่านที่ต้องทนทุกข์และ 

เผชิญกับความยากลำบากอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ  

ท่ีพวกเขาไม่ไดก้อ่และคงไม่ต้องการ แตต้่องมารบักรรมอยู่ทุกวี่วนั ซึ่งความทุกข์ 

ตรม ความยากลำบาก และความท้าทายเหล่านี้ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในอิหร่านใน 

ยามนี ้ ไม่ว่าจะเป็นคนอิหร่านหรือชาวต่างชาติ ต่างก็ร่วมกันแบกรับและ 

ต้องเผชิญหน้าไปพร้อมกันทั้งสิ้น 

 ดังนัน้ สำหรับผม “A Separation” จึงเป็นมากกว่าเพียงภาพยนตร์ 

สะท้อนสังคมที่มีคุณภาพที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง แต่ยังมีคุณค่าในฐานะ 

ท่ีเป็นดั่งสะพานท่ีทอดขา้มผา่นพรมแดนและสามารถแสดงใหค้นท่ัวไปเหน็และ 

สัมผัสได้ถึงสภาพความเป็นอยู่ และความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของคนอิหร่านใน 

ปัจจุบัน รวมถึงความท้าทายต่าง ๆ และสามารถช่วยให้คนจากข้างนอกเข้าใจ 

คนที่อยู่ในอิหร่านได้ดีขึ้นอย่างแท้จริง 

56-03-096_001-109_X.indd   80 6/18/13   4:53:57 PM



“ความตกลงคุ้มครองการลงทุน” และเศรษฐกิจไทยในบริบทโลก ๘๑

 หลายท่านอาจเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาทีร่อรับ 

การลงทุนจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงแล้ว ข้อมูลจาก  

World Investment Report ๒๐๑๒ ระบุชัดว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ไทยได้เปลี่ยน 

จากประเทศผู้รบัการลงทุนจากตา่งประเทศมาเปน็ผู้สง่ออกการลงทุนสทุธ ิ(net  

investment exporter) แลว้ โดยการลงทุนขาออกมีมูลคา่เพิ่มขึ้นกวา่ ๑๐ เท่าตัว 

ในระยะเวลา ๕ ปี เป็น ๑๐,๖๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๕๔ และเป็น 

ครั้งแรกทีก่ารลงทุนขาออกมีมูลค่ามากกว่าการลงทุนขาเข้า (มูลค่า ๙,๕๗๒  

ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภาคเอกชนไทยมีความแข็งแกร่งและ 

ไดอ้อกไปลงทุนในตา่งประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ขอ้เท็จจรงินี้เปน็การสะท้อน 

ถงึการบูรณาการของ “เศรษฐกจิไทยในบรบิทโลก” ท่ีนบัวนัจะมคีวามซบัซอ้น 

และท้าทายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในภาวะทีเ่งินบาทแข็งตัวและต้นทุนการผลิต 

ภายในประเทศมีแนวโน้มทีจ่ะสูงขึ้นเรื่อย ๆ การไปลงทุนในต่างประเทศของ 

ภาคธุรกิจไทยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรได้รับการสนับสนุน 

 การออกไปลงทุนในต่างประเทศไม่ใช่เรื ่องง่ายและมีหลายปัจจัยที ่

ผู้ประกอบการจะตอ้งคดิและพิจารณาให้รอบคอบ ไมว่า่จะเปน็ความเสี่ยงในเชงิ 

พาณิชย์ หรอืปัจจยัแวดลอ้มท่ีเพ่ิมความเสี่ยงอื่น ๆ  เชน่ เสถยีรภาพทางการเมอืง 

นายไกรจักร ธีรตยาคีนันท์
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การลงทุน” 

ในบริบทโลก
และเศรษฐกิจไทย

“ความตกลงคุ้มครอง
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ของประเทศท่ีจะไปลงทุน ระบบกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนมาตรการ 

ส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ 

 ประเทศทีม่ีความมั่งคั่งด้านทรัพยากรและเป็นทีส่นใจของนักลงทุนไทย 

และนักลงทุนอื่น ๆ อาจยังเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายภายในที่ยังไม่เป็นที่ 

ยอมรับในสากล หรอืมรีะบบเศรษฐกจิในระยะเปลี่ยนผา่น เชน่ เปลี่ยนจากระบอบ 

คอมมิวนิสต์หรือระบอบเผด็จการมาสู่ประชาธิปไตย นักลงทุนจึงอาจต้องเพิ่ม 

ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีไมใ่ชค่วามเสี่ยงเชงิพาณชิย์ (non-commercial  

risks) ด้วย เช่น การที่รัฐบาลอาจออกมาตรการที่เอื้อประโยชน์แก่ประเทศใด 

ประเทศหน่ึงมากกวา่ท่ีให้กับนกัลงทุนไทย หรือเอื้อประโยชนแ์กน่กัลงทุนท้องถิ่น 

มากกว่านักลงทุนไทย มีการเวนคืนโรงงานของนักลงทุนไทย หรือมีมาตรการ 

จำกัดไม่ให้นักลงทุนไทยโอนเงินรายได้กลับประเทศ เป็นต้น

 สิง่เหล่านี ้ถือได้ว่าเป็นความเสี ่ยงทีไ่ม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ ่งรัฐบาลไทย  

โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงาน 

หลักในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงทีไ่ม่ใช่ความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ในการ 

ไปลงทุนในตา่งประเทศ โดยการจดัทำความตกลงเพื่อการสง่เสรมิและคุ้มครอง 

การลงทุน (Investment Promotion and Protection Agreement –  

IPPA) ระหว่างไทยกบัประเทศตา่ง ๆ  ซึ่งขอเรยีกสั้น ๆ  วา่ “ความตกลงคุ้มครอง 

การลงทุน” 
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“ความตกลงคุ้มครองการลงทุน” และเศรษฐกิจไทยในบริบทโลก ๘๓

 ท่านผูอ้่านอาจสงสัยว่า ความตกลงคุ้มครองการลงทุนเหล่านี้จะช่วย 

คุ้มครองนักลงทุนไทยได้อย่างไร 

 ความตกลงคุ้มครองการลงทุนเป็นความตกลงระหว่างประเทศทีม่ีขึ้น 

เพื ่อสร้างความมัน่ใจให้กับนักลงทุนต่างชาติว่าการลงทุนของตนจะได้รับ 

การคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศทีร่ับการลงทุนในระดับทีเ่ป็นมาตรฐาน 

สากล และจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

 สิทธิทีน่ักลงทุนไทยพึงจะได้รับภายใต้ความตกลงคุ้มครองการลงทุน 

หลัก ๆ ได้แก่ ๑) สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นหรือ 

ชาติอื่น ๆ  ที่มาลงทุนในประเทศที่รับการลงทุน ๒) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง 

จากการเวนคนืทั้งทางตรงและทางออ้ม หรอืถา้ทรพัย์สนิถกูเวนคนืเพื่อประโยชน ์

สาธารณะกจ็ะตอ้งได้รับคา่ชดเชยท่ีเหมาะสมและรวดเรว็ ๓) สทิธทิี่จะสามารถ 

โอนเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศไทยได้โดยเสรี ๔) สิทธิที่จะได้รับ 

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และ ๕) สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยที่ 

เหมาะสมและรวดเร็ว ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ไม่สงบต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการจลาจล การประท้วง หรือรัฐประหาร สิทธิเหล่านี้จะช่วยให้ 

นักลงทุนไทยสามารถแขง่ขนักบันกัลงทุนท้องถ่ินหรอืชาติอื่น ๆ  ได้ดีย่ิงขึ้น และ 

เพิ่มความอุ่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจคาดไม่ถึง

 คณุลักษณะท่ีสำคญัท่ีสดุของความตกลงคุ้มครองการลงทนุ คอื พนัธกรณ ี

ในการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐภาคี (Investor-State Dispute  

Settlement – ISDS) โดยนักลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศที ่

เข้าไปลงทุนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนภายใต้ความตกลงได้ ด้วยกระบวนการ 

อนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศ (international arbitration) ซึ่งถอืเป็นสิ่งท่ี 

น ักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้ในกรณีที ่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

โดยไม่จำเป็นต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย สิทธิในการใช้อนุญาโต- 

ตุลาการระหว่างประเทศเปรียบเสมือนการให้ “ดาบ” แก่นักลงทุนเพื่อใช้ 

ปกป้องตนเอง
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วิทยุสราญรมย์
๘๔

 ในทางกลบักัน นกัลงทุนตา่งชาติก็อาจใชก้ลไก ISDS ฟอ้งรอ้งรฐับาลไทย 

เพื่อปกป้องสิทธิของตนภายใต้ความตกลงได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี ความตกลง 

คุ้มครองการลงทุนจะมีข้อยกเว้นให้แก่รัฐบาลในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีทีต้่อง 

ออกมาตรการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ มาตรการในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  

เป็นตน้ ขอ้ยกเวน้เหลา่นี้เปรยีบเสมอืน “โล”่ ที่รฐับาลสามารถใชป้้องกนัตนเอง 

ได้อย่างชอบธรรม

 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ปรับปรุงร่างความตกลงคุ ้มครอง 

การลงทุนฉบับมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาความตกลงคุ้มครอง 

การลงทุนของไทยอยู่เสมอ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองการลงทุนของ 

นักลงทุนไทยในต่างแดน และความสามารถของรัฐบาลไทยในการดำเนิน 

นโยบายตา่ง ๆ  ได้โดยไมต้่องกลวัการถกูฟอ้งรอ้งโดยนกัลงทุนตา่งชาต ินอกจากนี้  

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังพยายามให้ความรู้แก่หน่วยงานของไทย 

เกี่ยวกบัพนัธกรณีต่าง ๆ  ภายใต้ความตกลงคุ้มครองการลงทุน เพื่อเปน็การเพิ่ม 

ความระมัดระวังในการออกมาตรการหรือดำเนินนโยบายต่าง ๆ และลด 

ความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องภายใต้ ISDS

 ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้เริ่มจัดทำความตกลง 

คุ้มครองการลงทุนตั้งแตป่ ี๒๕๐๕ ปจัจบุนั ไทยได้ลงนามในความตกลงลกัษณะ 

นี้แล้ว ๓๙ ฉบับ มีผลใช้บังคับแล้ว ๓๖ ฉบับ ฉบับล่าสุดที่รัฐบาลได้ดำเนินการ 

ให้มีผลใชบั้งคบั คอื ความตกลงคุ้มครองการลงทุนกบัเมียนมาร ์ซึ่งมีผลใชบั้งคบั 

ตั้งแต่วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ ความตกลงฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือภายใต้กฎหมาย 

ระหว่างประเทศ ทีจ่ะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนไทยทีเ่ข้าไปลงทุนใน 

เมียนมาร ์โดยเฉพาะท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายได้ นอกจากนี้ ไทยยังอยู่ระหวา่ง 

การเจรจากบัประเทศท่ีมีความสำคญัทางยุทธศาสตรก์ารคา้และการลงทุนอื่น ๆ   

อีก เช่น ในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาทิ กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

ซึ ่งจะเป็นเป้าหมายในการขยายการลงทุนของไทยในด้านการก่อสร้าง  

ความม่ันคงทางอาหาร ในภมิูภาคเอเชยีกลาง อาทิ คาซคัสถานและอซุเบกสิถาน  
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“ความตกลงคุ้มครองการลงทุน” และเศรษฐกิจไทยในบริบทโลก ๘๕

ซึ ่งเป็นแหล่งพลังงานและก๊าซธรรมชาติ และในภูมิภาคแอฟริกา อาทิ  

มาดากัสการ์ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น 

 โดยทีต่้นทนุการผลิตภายในประเทศมีแนวโน้มทีจ่ะสูงขึน้เรื่อย ๆ ภาค 

ธรุกิจไทยจึงมีความจำเปน็ท่ีจะตอ้งแยกขั้นตอนการผลติต่าง ๆ  ที่ต้องใชแ้รงงาน 

มากไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดต้นทุนการผลิต ความตกลงคุ ้มครอง 

การลงทุนท่ีมีอยู่กับประเทศเพ่ือนบา้น อาทิ กัมพชูา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม  

จึงน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนไทยทีไ่ป (หรือกำลังคิดจะไป)  

ลงทุนในประเทศเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย

 ความตกลงคุ้มครองการลงทุนนี้ ถือว่าเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา  

๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดว่า  

กอ่นการเจรจา หนว่ยงานท่ีรับผดิชอบจะต้องจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จาก 

ประชาชน และจดัทำกรอบการเจรจาเพ่ือขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาเสยีกอ่น  

ซึ่งกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

โดยกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการสง่เสรมิและคุ้มครองการลงทุนระหวา่ง 

ไทยกบัประเทศตา่ง ๆ  ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาแลว้เมื่อวนัท่ี ๘ กนัยายน 

๒๕๕๓ 

 หากท่านสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น หรือมี 

ข้อเสนอแนะ ขอเชิญเข้ามาที ่ http://www.mfa.go.th/business/th/ 

cooperation/134 
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วิทยุสราญรมย์
๘๖

 ในเวลานี้ ใคร ๆ  ตา่งกพ็ดูถงึประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มกีารประชาสมัพนัธ์ 

และเผยแพร่ข้อมูลทั้งจากภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ปรากฏตามสื่อมากมาย 

หลายแขนง ทำใหอ้ดคดิไม่ได้วา่จะมีกรอบความรว่มมอือื่นใดอกีหรอืไมท่ี่นา่จะ 

พูดถึงได้บ้าง มองไปมองมาก็เห็นการประชุมหนึ่งทีน่ายกรัฐมนตรีไทยต้องไป 

เข้าร่วมทุกปี และถ่ายรูปในชุดแต่งกายพื้นเมืองของประเทศเจ้าภาพร่วมกับ 

ผูน้ำอืน่ ๆ หรือถ้าลองนึกย้อนไปกว่านั้น ครั้งหนึ่ง ไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพ 

การประชุมผูน้ำทีม่ีการต้อนรับอย่างอลังการงานสร้าง ทัง้การแสดงกระบวน 

พยุหยาตราทางชลมารคพร้อมการแสดงแสง-สี-เสียง และเสื้อผ้าไหมยกทองที่ 

ผูน้ำใส่ถ่ายรูปร่วมกัน นั่นก็คือ การประชุมเอเปค หรือกรอบความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation –  

APEC) นั่นเอง 

น.ส. รัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ นักการทูตชำนาญการ
น.ส. ภัทรวรรณ ณ นคร นักการทูตปฏิบัติการ

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อะไรดี ๆ  ในเอเปคดี ๆดี ๆ
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อะไรดี ๆ ในเอเปค ๘๗

 ในความเปน็จรงิแลว้ เอเปคมอีะไรดี ๆ  มากกวา่ท่ีจะเปน็เพยีงการประชมุ 

ประจำปีท่ีผู้นำจะมาพบปะจบัมอืกนั ถา่ยภาพหมู่ กลา่วถอ้ยแถลง แลว้กแ็ยกย้าย 

กันไป เพราะเอเปคถือเป็นเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจและการค้าทีม่ีความสำคัญ 

ในอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แม้แต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง 

สหรัฐฯ ก็ยังจัดให้เอเปคเป็น “premier economic forum” ในเอเชีย- 

แปซิฟิกเลยทีเดียว นอกจากนี้ เอเปคยังให้อะไรหลายอย่างทีด่ี ๆ แก่ไทย 

มากกว่าที่เราคิด และที่สำคัญ ไทยเราเองก็ได้ให้อะไรดี ๆ  แก่เอเปค และมีส่วน 

ช่วยสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าของเอเปคให้เป็นอย่างทีเ่ป็นอยูทุ่กวันนี้ 

เช่นเดียวกัน

 แรกเริ่มเดิมที....

 เอเปคก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๒ (ค.ศ. ๑๙๘๙) เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็น 

ในการร่วมมือและพึ่งพาทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อ 

สร้างอำนาจต่อรองในเวทีเจรจาการค้าพหุภาคี เพื่อถ่วงดุลการรวมกลุ่มทาง 

เศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหภาพยุโรป เอเปคเริ่มต้นด้วยการหารือ 

อย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีด้วยสมาชิกเพยีง ๑๒ ราย ซึ่งไทยกเ็ปน็หนึ่งใน 

เขตเศรษฐกจิที่ร่วมก่อตั้งเอเปค ปจัจบุนั เอเปคไดพ้ฒันาจนกลายเปน็เวทีระดบั 

โลกที่มีสมาชิกถึง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ

 หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมจึงไม่เรียกว่า “ประเทศ” (country) แต่ใช้ 

คำวา่ “เขตเศรษฐกิจ” (economy) ก่อนอื่นก็ตอ้งขอแจกแจงวา่ สมาชกิท้ังหมด 

ของเอเปค ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง  

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู  

ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป (ไต้หวัน) ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  

จะเห็นได้ว่า ในเวทีนี้ มีทัง้ฮ่องกง และไต้หวัน ทีไ่ม่มีสถานะเป็นประเทศ  

ร่วมเป็นสมาชิกเคียงบ่าเคียงไหล่กับจีน ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ไม่อาจใช้คำว่า  

“ประเทศ” ได้
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วิทยุสราญรมย์
๘๘

 เอเปคได้ระงับการรับสมาชิกใหม่มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เนื่องจาก 

เอเปคมีภารกิจทีต่้องดำเนินการให้ลุล่วงมากมายหลายอย่างจนเกรงว่า  

สมาชิกทีเ่ข้ามาใหม่อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จนถึงขณะนี้ เอเปค 

จงึยังมิไดต้อบรบัสมาชกิเพิ่มเติม แม้จะมีประเทศตา่ง ๆ  ตบเท้าเขา้แถวเพื่อขอเปน็ 

สมาชิกแล้วหลายราย ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ มาเก๊า มองโกเลีย  

คอสตาริกา ปานามา โคลอมเบีย ศรีลังกา เอกวาดอร์ กัมพูชา และลาว 

 สู่เวทีโลกที่เปิดกว้าง

 ปัจจุบัน เอเปคมีประชากรรวมกันเกือบ ๓ พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 

ประมาณร้อยละ ๔๕ ของประชากรโลก มี GDP รวมกันร้อยละ ๕๗ ของ GDP  

โลก และสัดส่วนการค้าร้อยละ ๔๖ ของมูลค่าการค้าโลก จากตัวเลขเหล่านี้  

คงพอจะเห็นได้ว่า เอเปคเป็นภูมิภาคทีม่ีความสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลก 

ทีเดียว ทีส่ำคัญ ไทยมีมูลค่าการค้ากับสมาชิกเอเปคมากถึงเกือบร้อยละ ๗๐  

ของมูลคา่การคา้ระหวา่งประเทศของไทย ประเทศคู่คา้สำคญั ๕ อนัดบัแรกของ 

ไทย๑ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ก็ล้วนเป็นสมาชิกเอเปค  

เอเปคจึงเปรียบเสมือนเวทีที่รวมเพื่อนคู่ค้าหลัก ๆ ของไทยไว้เกือบทั้งหมด 

 หล ักการดำเนินงานของเอเปคตั ้งอย ูบ่นพื ้นฐานของฉันทามติ   

(consensus) ความสมัครใจ (voluntarism) และสนับสนุนการรวมกลุ่ม 

.............................................
	 ๑	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	๖๕.๖	ของมูลค่าการค้าของไทยไปยัง
เขตเศรษฐกิจเอเปคทั้งหมด	(เฉลี่ย	๓	ปีระหว่างปี	๒๕๕๑-๒๕๕๓):	
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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ทางเศรษฐกจิในภมิูภาคแบบเปดิกวา้ง (open regionalism) ซึ่งหมายความวา่  

เรื ่องใดทีร่ับกันไม่ได้ทุกเขต ก็ต้องเจรจาเกลี้ยกล่อมกันทัง้ในและนอกเวที  

หากกล่อมไม่สำเร็จจริง ๆ ก็อาจเสนอให้แต่ละเขตทำตามความสมัครใจ  

นอกจากน้ี เร่ืองใดท่ีตกลงกนัระหวา่งสมาชกิเอเปคแลว้ (เชน่ การเปิดเสรสีนิคา้)  

สมาชิกเอเปคก็จะประติบัติต่อสมาชิกนอกเอเปคในแบบเดียวกันด้วย  

ซึ่งหลักการนี้ แสดงให้เห็นถึงความใจกว้าง และการไม่ปิดกั้นสิทธิพิเศษเฉพาะ 

สมาชิกเหมือนอย่างกรอบความร่วมมือหรือความตกลงการค้าเสรีทั่ว ๆ ไป  

หลักการดำเนินการตาม “ความสมัครใจ” ยังช่วยเอื้อให้เกิดความร่วมมือได้ 

ง่ายขึ้น เนื่องจาก “ความสมัครใจ” ทำให้สมาชิกมีความรู้สึกกล้าที่จะค่อย ๆ  

เปิดรับ “ยาขม” และเหตุผลนี้เองทีช่่วยให้เอเปคสามารถบรรลุข้อตกลงใน 

ประเด็นยาก ๆ ระดับโลกได้ 

 เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

 เอเปคมุ่งสง่เสรมิการเปดิเสรกีารคา้และการลงทุนในภมูภิาค ย้อนไปเมื่อป ี 

๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ผู้นำเอเปคได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายกว้าง ๆ  ให้สมาชิก 

เปิดเสรีการค้าและการลงทุน เรียกว่า “เป้าหมายโบกอร์” (Bogor Goals)  

ณ เมืองโบกอร์ อนิโดนีเซีย ซึ ่งกำหนดให้เขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเข้ารับ 

การประเมินผลในปี ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐)๒ และเขตเศรษฐกิจทั้งหมดรับ 
.............................................
	 ๒	 ในการประเมนิเปา้หมายโบกอรร์อบแรกเมื่อป	ีค.ศ.	๒๐๑๐	มีเขตเศรษฐกจิเขา้รว่ม	๑๓	เขต	 
ได้แก่	 เขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว	 ๕	 เขต	 (ออสเตรเลีย	 แคนาดา	ญี่ปุ่น	 นิวซีแลนด์	 และสหรัฐฯ)	 และ 
เขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนาที่เข้าร่วมการประเมินโดยสมัครใจ	๘	เขต	(ชิลี	จีนฮ่องกง	เกาหลีใต้	มาเลเซีย	 
เม็กซิโก	 เปรู	สิงคโปร์	และจีนไทเป)	ซึ่งผลการประเมินสรุปว่า	 เขตเศรษฐกิจได้ประสบความสำเร็จใน 
การบรรลุเป้าหมายโบกอร์	 ทั้งในด้านการลดภาษ	ี 	 การขยายการค้าบริการ	 และการลงทุน	 แต่เอเปค 
จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้น
	 อปุสรรคทางภาษ	ีอุปสรรคท่ีไมใ่ชภ่าษ	ีการคา้บริการ	การลงทุน	มาตรฐานและความสอดคลอ้ง	 
กระบวนการศุลกากร	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 นโยบายการแข่งขัน	 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	 การปฏิรูป 
กฎระเบียบ	 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า	 การดำเนินการตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก	 
การไกล่เกลี่ย	ข้อพิพาท	การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ	และการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติกรมเจรจา 
การค้าระหว่างประเทศ
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การประเมินร่วมกันอีกครั้งในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ซึ่งจะว่าไป การกำหนด 

เป้าหมายดังกล่าวถือเป็นความชาญฉลาดของอินโดนีเซีย ทีท่ำให้เป้าหมาย 

โบกอร์เป็นธงในการทำงานต่อเนื่องระยะยาวของเอเปค ทำให้ในการประชุม 

เอเปคทุกครั้งตอ้งมีการกลา่วถงึเปา้หมาย โบกอร ์และวธิกีารท่ีจะบรรลเุปา้หมาย  

ผ่านพ้นมากว่า ๒๐ ปี เอเปคมีความก้าวหน้าด้านการเปิดเสรีทางการค้าและ 

การลงทุนมาก มีการคา้กนัเองภายในกลุ่มรอ้ยละ ๗๐ และการคา้นอกกลุ่มรอ้ยละ  

๓๐ ซึ่งการทีเ่อเปคมีสัดส่วนการค้าภายในกลุ่มสูงทำให้เอเปคเป็นตลาดที่มี 

ศักยภาพและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของภูมิภาค นอกจากนี้ เอเปคยัง 

เป็นทีม่าของแนวความคิดในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free  

Trade Area of the Asia-Pacific - FTAAP) โดยใช้พื้นฐานจากความตกลง 

การค้าเสรีใด ๆ ทีม่ีอยูแ่ล้ว เช่น Regional Comprehensive Economic  

Partnership (RCEP) หรือ Trans-Pacific Partnership (TPP) 

 นอกจากเรื่องการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนแล้ว เอเปคยังส่งเสริม 

ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical  

Cooperation) ซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษของเอเปคทีไ่ม่เหมือนใครและไม่มี 

ใครเหมือน เหตุผลเบื้องลึกก็คือ เอเปคเห็นว่า การทีจ่ะเปิดเสรีการค้าได้นั้น  

สมาชิกจะต้องมีความพร้อมเสียก่อน จึงต้องมีการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ของสมาชิกในหลาย ๆ ด้าน เพื่อช่วยลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างเขต 

เศรษฐกจิพฒันาแลว้กบัเขตเศรษฐกจิกำลงัพฒันา สว่นนี้เองท่ีถอืเป็นหวัใจสำคญั 

ในการทำงานของเอเปค ซึ่งดำเนินควบคู่กันไปกับการลดอุปสรรคทางการค้า 

 อีกเรื่องหนึ่งทีเ่อเปคทำและน่าสนใจ คือ การแก้ประเด็นหลังพรมแดน  

(behind-the-border issues) เพราะเอเปคมองว่า นอกจากการลดภาษี 

ซึ่งถือเป็นอุปสรรคทางการค้าที่พรมแดน (at-the-border) แล้ว ยังมีอุปสรรค 

หลังพรมแดน เช่น ความแตกต่างของกฎระเบียบและมาตรฐาน ซึ่งต้องแก้ไข 

เพื่อให้สินค้าไปถึงผู้บริโภคได้ตลอดรอดฝั่ง และยังมีอุปสรรคข้ามพรมแดน  
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(across-the-border) ซึ่งก็คือการอำนวยความสะดวกให้สินค้า บริการ และ 

คน ข้ามพรมแดนได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งประเด็นนี้ เอเปคได้จัดเต็มทัง้เรื ่อง 

พิธีการศุลกากร ระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการออกบัตร  

APEC Business Travel Card สำหรับนักธุรกิจเอเปค เพื่อให้สะดวกใน 

การเดินทางเข้าออกเขตเศรษฐกิจเอเปคด้วยกันและในการติดต่อธุรกิจ 

 ศักยภาพไม่เหมือนใคร

 จากวัตถุประสงค์แรกเริ่มทีต่้องการสร้างอำนาจต่อรองกับกลุ ่มทาง 

เศรษฐกิจต่าง ๆ จนถึงวันนี้ เอเปคได้มีพัฒนาการทีก่้าวไกลไปกว่านั้นมาก  

และมีศักยภาพทีย่ิง่ใหญ่ โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นทียุ่ง่ยากและซับซ้อน 

ระดับโลกให้สำเร็จได้อย่างงดงาม ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เอเปคเป็นทีร่วม 

ของเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วชั ้นนำ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย  

นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ซึ่งต่างก็คร่ำหวอดในวงการการค้าโลกอย่างมาก ในช่วง 

ทศวรรษทีผ่่านมา เขตเศรษฐกิจเหล่านี ้ได้ใช้เอเปคเป็นเวทีทดสอบ หรือ  

“testing ground” ในประเด็นอ่อนไหวต่าง ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้ในองค์การ 

การคา้โลก (World Trade Organization: WTO) ประมาณวา่ ถา้รบักนัไดใ้นเอเปค  

ก็จะนำเรื่องเดียวกันนั้นไปขยายต่อที่ WTO 
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 ยกตัวอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา (๒๕๕๕) คือ 

 การทีเ่อเปคได้ประกาศรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม (Environmental  

Goods) จำนวน ๕๔ รายการ๓ เพื่อจะลดภาษีสินค้าดังกล่าวให้ได้ร้อยละ ๕  

หรือต่ำกว่า ภายในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ซึ่งใน WTO ได้หารือกันมากว่า  

๑๐ ปี แล้วแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ 

 ความสำเร็จทีย่ิง่ใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นชั ่วข้ามคืน เอเปคใช้เวลาถึง ๒ ปี 

ในการถกเถยีงและทำงานกนัอย่างหนกัเรื่องสนิคา้สิ่งแวดลอ้ม จากต้นปี ๒๕๕๔  

(ค.ศ. ๒๐๑๑) ที่สหรฐัฯ เปน็เจา้ภาพ ยาวมาจนถงึปลายป ี๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒)  

ท่ีรสัเซยีเป็นเจา้ภาพ ขอ้เสนอดงักลา่วเปน็ท่ีถกเถยีงกนัมาก๔ และได้แบ่งเอเปค 

เป็น ๒ ขั้ว คอื ฝ่ายเขตเศรษฐกจิพฒันาแลว้ นำโดยสหรฐัฯ และออสเตรเลยี กบั 

ฝ่ายเขตเศรษฐกิจกำลังพัฒนา นำโดยจีนและอินโดนีเซีย แต่ท้ายที่สุด ทุกฝ่าย 

กป็ระนีประนอมจงึทำใหมี้ฉนัทามตใินเรื่องนี้ได ้ไทยเราเองกไ็ดม้บีทบาทสำคญั 

ในการนำเสนอความเห็นทีท่ำให้สมาชิกทัง้ ๒ ขั้วอะลุ่มอล่วยกันจนสามารถม ี

ข้อสรุปในเรื่องนี้ได้ 

 การจัดทำรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปคถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ 

ของเอเปค เพราะเปน็การแสดงถงึสปริติของความเป็นเอเปค การประนปีระนอม  

การยึดมั่นในจุดยืนในการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน และการรักษา credit  

ของเอเปค แต่นี่ไมใ่ชเ่รื่องราวของความสำเรจ็ท่ีลำ้หนา้องคก์รอื่น ๆ  เพยีงเรื่องเดยีว 

ของเอเปค เมือ่ ๑๐ กว่าปีทีผ่่านมา ความตกลงสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หรือ Information Technology Agreement ก็ประสบความสำเร็จในเวที 

เอเปค จากการผลักดันของเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว จากนั้น จึงไปสำเร็จลุล่วง 

อย่างสวยงามในเวที WTO เมื่อปี ๒๕๓๙ (ค.ศ. ๑๙๙๖) 
.............................................
	 ๓	 รายการสินค้าสิ่งแวดล้อมเอเปค	 อาทิ	 สินค้าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์	 กังหันลม	 
กังหันก๊าซ	และหม้อไอน้ำชีวมวล	มีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึง	๔๓๐	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
	 ๔	 ประเด็นทีถ่กเถียงกันมาก	 คือ	 นิยามของสินค้าสิ่งแวดล้อม	 (ยังไม่มีข้อสรุปแม้ในเวที	 
WTO)	ความอ่อนไหวในแต่ละเขตเศรษฐกิจ	และปัญหา	dual	use	(สินค้าที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ 
ทางสิ่งแวดล้อม	และเพื่ออุตสาหกรรมอื่น	โดยไม่สามารถพิสูจน์ได้)

56-03-096_001-109_X.indd   92 6/18/13   4:54:01 PM



อะไรดี ๆ ในเอเปค ๙๓

 ก็ตอ้งลองดกูนัตอ่ไปวา่ เอเปคจะสามารถผลกัดนัเรื่องอื่น ๆ  ท่ียังคา้งคาใน  

WTO หรือประเด็นทีล่้ำหน้าใด ๆ ได้อีกหรือไม่ แต่คาดการณ์กันได้แน่ ๆ  

ว่าเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ จะต้องมีการเสนอและผลักดัน 

ข้อริเริ่มต่าง ๆ ในเวทีเอเปคอีกอย่างแน่นอน รวมทัง้ประเด็นทีย่ังไม่มีข้อยุติ 

ใน WTO 

 แล้วไทยได้อะไรจากเอเปค

 เมือ่พิจารณาว่า เพื่อนคู่ค้าหลักของไทยอยูใ่นเอเปค และการทีเ่อเปค 

มีศักยภาพด้านการเปิดเสรีการค้าการลงทุนในภูมิภาคสูง ก็พอจะประเมิน 

ได้ว่าเอเปคไม่ธรรมดา และให้อะไรดี ๆ กับไทยมากทีเดียว 

 ประสบการณ์ตั้งแต่ไทยเร่ิมนบั ๑ พร้อมเอเปคจนถงึวนันี้ ไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่  

ไทยได้รับประโยชน์อย่างยิง่จากการเป็นสมาชิก และบทบาทของไทยก็เป็น 

ท่ียอมรบัในเวทเีศรษฐกิจโลกอย่างเอเปค เนื่องจากไทยมสีว่นรว่มในการประชมุ 

ทุกระดับ (คณะทำงาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าทีอ่าวุโส รัฐมนตรี และผู้นำ)  

จงึเปิดโอกาสใหไ้ทยไดผ้ลกัดนัประเดน็ท่ีสอดคล้องกบันโยบายและผลประโยชน์ 
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วิทยุสราญรมย์
๙๔

ของไทย รวมทัง้ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือของเอเปค นอกจากนี ้  

เสียงของไทยก็มีน้ำหนักพอทีส่มาชิกจะรับฟัง และขอให้สนับสนุนท่าทีต่าง ๆ  

เพื่อเพิ่มฐานเสียงที่แข็งแกร่ง

 ประโยชนใ์นแงเ่ศรษฐกจิอีกมติหินึ่งกค็อื โอกาสท่ีไทยจะได้รบัประโยชน์ 

จากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่ 

มากขึ้น และโอกาสทีไ่ทยจะปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากแรงกระตุ้นใน 

การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเอเปค เพราะการรู้เขารู้เราเป็นวิถีทางที่ดีที่สุด  

ถ้าเราไม่เปิดประเทศก็จะเสียโอกาสในการค้าขาย และไม่มีปัจจัยเร่งให้ต้อง 

ปฏิรูปโครงสร้าง 

 ท่ีสำคญั ดว้ยความท่ีสมาชกิมีระดบัการพฒันาท่ีแตกต่างกนัมาก เอเปคจึง 

มีกลไกชว่ยเสริมศกัยภาพ โดยการใหส้มาชกิเสนอโครงการ capacity building  

เพื่อขอรับงบประมาณจากเอเปค นี่คือมิติทีใ่ห้ประโยชน์อย่างยิง่ต่อประเทศ 

กำลังพัฒนา ซึ่งทีผ่่านมา ไทยก็ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ และนำเอาแบบอย่างท่ีดีจากคนอื่นมาปรบัใชพ้ฒันาตนเองไมน่อ้ย  

เชน่ การพัฒนาอนัดับของไทยในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการดำเนนิธรุกจิ  

(Ease of Doing Business) หรอืแมแ้ตก่ารนำแนวปฏบิตัท่ีิเปน็เลศิเรื่องมาตรการ 

ส่งเสรมิ SMEs ดา้นกฎหมายภาษใีนเอเปค มาเปน็ benchmark ของสำนกังาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โครงการ capacity  

building เหล่านีอ้าจประเมินผลทีไ่ด้รับเป็นราคาค่างวดไม่ได้ในทันที แต่ 

การพัฒนาตนเองในลักษณะนี ้จะเป็นเสมือนน้ำซึมบ่อทรายที ่ส่งผลดีกับ 

ประเทศในระยะยาว ซึ่งหากหนว่ยงานไทยเหน็โอกาสของ capacity building  

ตโีจทย์แตกวา่ตอ้งการอะไร และกระตือรือร้นท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากการเขา้รว่ม 

กิจกรรมเอเปค รวมถึงการเสนอโครงการ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจของไทย และเป็นการใช้ประโยชน์จากเอเปคอย่างจริงจังและคุ้มค่า  

ไม่แพ้เขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเลยทีเดียว
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อะไรดี ๆ ในเอเปค ๙๕

 ท้ายสุด การทีส่มาชิกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพก็เป็นการเปิด 

โอกาสใหเ้ขตเศรษฐกิจท่ีเปน็เจา้ภาพได้ผลกัดนัประเดน็สำคญัของตน ไดก้ระตุ้น 

เศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเทีย่วไปพร้อมกัน หลังจากทีไ่ทยเป็นเจ้าภาพ 

มาแล้วเมื่อปี ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) หรือเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว จึงถึงเวลาเหมาะสม 

ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกคราหนึ่ง ดังนั้น ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  

ครั้งที่ ๒๐ เมื่อปี ๒๕๕๕ ณ นครวลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย นายกรัฐมนตรี 

ยิง่ลักษณ์ ชินวัตร จึงได้แจ้งต่อทีป่ระชุมถึงความประสงค์ของไทยในการเป็น 

เจา้ภาพจดัการประชมุเอเปคในป ี๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ซึ่งบรรดาสมาชกิเอเปค 

ก็ได้เห็นชอบกับข้อเสนอของไทยแล้ว

 ในอีกเกือบ ๑๐ ปีข้างหน้า ไทยก็จะได้แสดงบทบาททีส่ำคัญอีกครั้ง 

ในการเป็นเจา้ภาพเอเปค และถงึตอนนั้น ก็จะเปน็ยุคของ beyond the Bogor  

Goals ซึ่งเป็นความท้าทายที่สำคัญของเอเปค และของประเทศไทยด้วย 
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ของสหรัฐอเมริกา
(ตอน ๑)

วิทยุสราญรมย์
๙๖

 ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) ประกอบด้วย 

รัฐทั้งหมด ๕๐ รัฐถ้าดูจากแผนที่ของสหรัฐอเมริกาแล้ว จะเห็นได้ว่ามีอยู่เพียง  

๔ รฐัท่ีมีมุมเขตแดนชนตดิกันท่ีจดุเดียวกัน เรียกบรเิวณนี้วา่ สี่มมุรฐั (The Four  

Corners) น่ันคอื เปน็จดุท่ีมมุของรฐัท้ังสี่ชนตดิเป็นมุมฉากต่อกนั รฐัทั้งสี่นี้เรยีง 

จากขวาไปซ้ายตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ รัฐโคโลราโด (Colorado) รัฐนิว เม็กซิโก  

“สี่มุมรัฐ”

แผนที่แสดงรัฐทั้งสี่ในสี่มุมรัฐ

สุภาศิริ อมาตยกุล
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“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๑ ) ๙๗

(New Mexico) รัฐอริโซนา (Arizona) และรัฐยูทาห ์(Utah) ท้ังสี่รฐันี้ตั้งอยู่ทาง 

ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มมุท่ีชายแดนชนตดิกนัคอื มมุตะวนัตกเฉยีงใต้ 

ของรฐัโคโลราโด มมุตะวนัตกเฉียงเหนอืของรฐันวิ เมก็ซโิก มมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของรัฐอริโซนา และมุมตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ 

 จุดทีมุ่มของรัฐทัง้สี่ชนติดกันนั้น มีสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมตั้งไว้เป็น 

อนุสาวรีย์ แสดงรฐัท้ังสี่และมุมที่ชนกนัเปน็มมุฉาก เพื่อเปน็การบอกกลา่วดว้ยวา่  

ณ ทีน่ีค้ือแห่งเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ีสี่รัฐชนติดกัน บริเวณทีเ่ป็น 

ส่ีมุมรฐัน้ีคอืส่วนหนึ่งของท่ีราบสงูโคโลราโด (Colorado Plateau) ซึ่งการเดินทาง 

เพื่อไปหาจุดสัญลักษณ์ของ “สี่มุมรัฐ” นี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดนัก เพราะต้อง 

ขับรถผ่านพื้นที่ทีม่ีภูมิประเทศหลากหลายและบางแห่งเป็นชนบททีแ่ห้งแล้ง  

เราต้องเข้าทางรัฐนิว เม็กซิโก เพื่อไปสู่ทางเข้าอนุสาวรีย์แห่ง “สี่มุมรัฐ”  

ดังกล่าว 

 ดิฉันและครอบครัวเคยเดินทางไปยัง “สี่มุมรัฐ” และเทีย่วชมสถานที ่

สำคญั ๆ  หลายแห่งในแต่ละรัฐท้ังสี่โดยเราบนิจากกรงุวอชงิตนั ดซี ี(Washington  

D.C) นครหลวงของสหรัฐอเมริกา ไปยังเมืองอัลบูเกอร์กี (Albouqueque)  

สี่มุมรัฐ

สี่มุมรัฐที่มีมุมเป็นมุมฉากต่อกัน

56-03-096_001-109_X.indd   97 6/18/13   4:54:01 PM



วิทยุสราญรมย์
๙๘

เมืองหลวงของรัฐนวิ เม็กซโิก จากนั้นเดนิทางไปสมทบกบัครอบครวัชาวอเมรกินั  

(George and Georgia Blackwell) ผู้ท่ีเคยดูแลดฉินัเมื่อครั้งเรยีนหนงัสอือยู่ท่ี 

รัฐเท็กซัส 

 คณะของเราได้เช่ารถขับไปชมอนุสาวรีย์ “สี่มุมรัฐ” ที่ต้องเข้าทางด้าน 

รัฐนิว เม็กซิโก จากนั้น เราได้เทีย่วชมสถานทีส่ำคัญ ๆ ซึ่งในแต่ละรัฐทัง้สี ่

ดงักล่าวตา่งกม็สีถานท่ีท่ีนา่สนใจหลายแห่ง จงึขอนำเรื่องราวของสถานท่ีเหลา่นี ้

มาเสนอ โดยจะเริ่มต้นการเดินทางในรัฐอริโซนา

 รัฐอริโซนามีสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งคือ หลุมอุกกาบาต (Meteor Crater)  

ขนาดใหญ่มหมึา ซึ่งถา้มองจากพื้นท่ีราบรอบ ๆ  ขอบของหลมุอกุกาบาตจะดคูลา้ย 

เนินเขาเตี้ย ๆ ทำให้ดูไม่ออกว่าเป็นขอบของหลุมอุกกาบาตทีล่ึกมโหฬารที ่

ขอบสันนัน้โอบรอบไว้ หลุมอุกกาบาตนี้เกิดจากการทีลู่กอุกกาบาตยักษ์ได้พุ่ง 

ตกลงมาปะทะกบัพืน้ผวิโลกเมือ่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ปีกอ่น ทำให้เกดิหลุมยักษ์ 

บนดินแดนรกร้างของอริโซนา หลุมนี้มีความกว้างราว ๑.๒ กิโลเมตร และมี 

ความลึกถงึ ๑๘๐ เมตร มีขอบสงูจากท่ีราบ ๔๕ เมตร สว่นพื้นของหลมุอกุกาบาต 

ภายในน้ัน มีลักษณะคลา้ยผวิของดวงจนัทร ์จนองคก์ารอวกาศหรอื NASA ของ 

สหรฐัฯ ไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีสำหรบัการฝกึปฏบิตักิารของนกับินอวกาศยาน Apollo  

และยังเป็นที่ทดสอบยานสำรวจดวงจันทร์อีกด้วย 

อนุสาวรีย์สี่มุมรัฐ
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“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๑) ๙๙

 นักดาราศาสตร์คาดคะเนว่าอุกกาบาตลูกนี้น่าจะมีความเร็วประมาณ  

๗๕,๐๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และระเบิดออกด้วยพลังมากกว่าระเบิดทีถ่ล่ม 

เมืองฮิโรชิมาในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ ถึง ๑,๐๐๐ เท่า แรงระเบิดจากอุกกาบาตนั้น  

ส่งผลให้ดินและหินประมาณ ๕–๖ ล้านตัน ปลิวว่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าและบดบัง 

แสงอาทิตย์ไปหลังจากเหตุการณ์นั้น อุกกาบาตซึ่งเป็นมวลของธาตุนิกเกิล 

และเหล็ก คำนวณวา่คงมีขนาดกวา้งราว ๔๐ เมตร และหนกักวา่ ๓๐๐,๐๐๐ ตนั  

ก็แตกสลายและหลอมละลายไป แต่ยังคงมีการพบซากทีเ่หลืออยูใ่นรัศมี  

๑๐ กิโลเมตร

ภาพถ่ายหลุมอุกาบาต (ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)

ภาพถ่ายทางอากาศหลุมอุกาบาต
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หลุมอุกกาบาตในรัฐอริโซนา

	 ได้เคยมีผู ้เชื ่อว่าหลุมยักษ์นี ้ได้แก่	 ภูเขาไฟ	 แต่นักธรณีวิทยาและ 

นักดาราศาสตร์ชื่อ	 นาย	 Eugene	 Shoemaker	 เป็นผู้ทีร่ะบุว่าเป็นหลุมที ่

เกิดจากลูกอุกกาบาต	 นอกจากนี้	 วิศวกรเหมืองแร่จากรัฐเพนซิลวาเนียชื่อ	 

นาย	 Danial	 Barringer	 ก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรก	 ๆ	 ทีม่ั ่นใจว่าหลุมนี้คือ	 

หลุมอุกกาบาต	เขายังเชื่อดว้ยวา่หลมุนี้มธีาตนุกิเกลิและเหลก็หลงเหลอือยู่มาก	 

จงึไดเ้ส่ียงลงทุนซื้อกรรมสทิธิ์ท่ีดนิผนืนี้เมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๐๒	และพยายามขดุหาแร	่ 

แตก่ยั็งไม่เป็นผล	อย่างไรกต็าม	หลมุนี้ไดช้ื่อวา่	หลมุบารร์งิเกอร์	เชื่อกนัวา่ยังคง 

เป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลของเขาอยู่	

ภายในหลุมอุกกาบาต (ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)
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“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๑) ๑๐๑

 นักดาราศาสตร์คำนวณวา่โดยเฉลี่ยแลว้ มอีกุกาบาตยักษต์กสู่โลกหนึ่งครั้ง 

ในทุก ๆ  ๑,๓๐๐ ปี อุกกาบาตสภาพสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาจตกลงมา 

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น หนักราว ๖๐ ตัน พบใกล้เมืองกรุตฟอนเทน  

ในประเทศนามิเบีย ทวีปแอฟริกา ส่วนอุกกาบาตลูกใหญ่รองลงมานั ้น  

หนัก ๓๐ ตัน ตกลงทางภาคตะวันตกของประเทศกรีนแลนด์ในช่วงปลาย 

ทศวรรษ ๑๘๙๐ ปัจจุบันเศษของอุกกาบาตทีก่รีนแลนด์นั้นถูกจัดแสดงอยู ่

ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 ในรัฐอริโซนายังมีสถานทีส่ำคัญยิง่คือ แกรนด์ แคนยอน (Grand  

Canyon) หรือที่แปลกันว่า “หุบเขาอันยิ่งใหญ่” เป็นภูมิประเทศที่สร้างสรรค์ 

โดยธรรมชาตไิดอ้ย่างงดงามและนา่มหศัจรรย์ย่ิง เกดิจากการกดัเซาะของแมน่ำ้ 

โคโลราโด (Colorado River) นานเป็นพันล้านปี เกิดเป็นหุบเหวกว้างใหญ่ 

ไพศาลสมดังชื่อจริงๆ หุบเขาแกรนด์ แคนยอนเป็นหนึ่งในภูมิประเทศทีน่่า 

มหัศจรรย์ของโลก ความยิ่งใหญ่นั้นเหนือกว่าจินตนาการใด ๆ ทั้งปวง 

 การกัดเซาะของแม่น้ำโคโลราโด ทำให้เกิดหุบเหวกว้างลึกต่างกันไป  

โดยเฉลี่ยลึกประมาณ ๑.๖ กิโลเมตร ส่วนที่เป็นริมหุบผาทางด้านใต้ (South  

Rim) ลึก ๑,๒๔๐ เมตร และริมหุบผาทางด้านเหนือ (North Rim) ลึกถึง  

๑,๗๖๗ เมตร ส่วนช่วงกว้างของหุบเหว บางช่วงกว้างถึง ๒๙ กิโลเมตร และ 

บางชว่งกวา้งเพยีง ๘ กโิลเมตร สว่นความยาวนั้นไดท้อดตวัยาวคดเคี้ยวรวมกนั 

เปน็ระยะทางประมาณ ๔๔๓ กิโลเมตร สำหรับริมหุบผาทางด้านเหนือ คือ  

ทีร่าบสูงไคบับ (Kaibab) สูงกว่าริมหุบผาทางด้านใต้ทีเ่ป็นที่ราบสูงโคโคนิโน  

(Coconino) ราว ๓๖๕ เมตร สายนำ้ทางด้านเหนอืของหบุเขาแกรนด ์แคนยอน  

ทำให้เกิดหุบเหวย่อยต่าง ๆ มากมาย เราสามารถเห็นได้ชัดถึงการกัดเซาะของ 

แม่น้ำโคโลราโดในบรเิวณนี้ สว่นสายนำ้ทางดา้นใตน้ั้น ไหลผา่นไปโดยไมก่ดัเซาะ 

เป็นหุบเหว ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางของหุบเขาแกรนด์ แคนยอนก้อนหินและภูเขา 

ได้ถูกกัดเซาะพังทลาย เศษหินทีอ่ยูต่ามก้นบึ้งของแม่น้ำนัน้ ยิง่ทำให้แม่น้ำ 

ไหลเชี่ยวยิ่งขึ้น

56-03-096_001-109_X.indd   101 6/18/13   4:54:02 PM



วิทยุสราญรมย์
๑๐๒

 หุบเขาแกรนด์ แคนยอนเป็นอุทยานแห่งชาติและสถานทีท่่องเทีย่ว 

สำคัญยิง่ของสหรัฐอเมริกา เพราะมีภูมิประเทศที่สวยงดงามมหัศจรรย์มาก  

ประกอบด้วยหุบผา หุบเหวลึกชัน มีบางส่วนที่เป็นเหมือนหอคอยที่ราบ และ 

แม้แต่ส่วนทีเ่ป็นน้ำตกย่อย ๆ บรรยากาศและสีสันของหุบเหวและหุบผาใน 

แกรนด์ แคนยอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามโมงยามของเวลาในแต่ละวันและ 

ตามชว่งฤดกูาลดว้ย ในยามรุ่งอรณุ แสงพระอาทติย์สะทอ้นหบุเหวและหนา้ผา 

เป็นสีเงนิสีทองเลื่อมพรายเหนอืหุบเหว สนีำ้เงนิอยู่เบื้องลา่ง สว่นยามเย็นพลบคำ่ 

แสงพระอาทิตย์ฉาบหน้าผาเป็นสีกุหลาบเข้ม เมื่อเวลามีฝนตก น้ำฝนส่วนมาก 

จะระเหยไปก่อนตกถึงก้นหุบเหว ทำให้พื้นทีร่ิมแม่น้ำโคโลราโดมีลักษณะเป็น 

ทะเลทรายแห้งแล้ง แต่ริมหุบผาด้านเหนือซึ่งอยูสู่งกว่าด้านใต้มากนั้น มีหิมะ 

ปกคลุมอยูใ่นช่วงฤดูหนาวจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ถ้าไต่เขาจากเบื้องล่าง 

หุบเหวขึ้นไปในทุกระดับความสูง ๓๐๐ เมตร จะพบว่ามีภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป  

ทัง้นี ้ นอกจากภูมิอากาศทีต่่างกันอย่างมากนี้แล้ว ยังมีภูมิอากาศแบบอื่นอีก  

เช่น แบบทีร่าบทุนดรา แบบป่าไม้เขตอบอุน่และแบบป่าสน ถ้าจะเดินทาง 

จากรมิผาของหุบเหวด้านหนึ่งไปยังอกีดา้นหนึ่ง กจ็ะผา่นเขตนเิวศนของสิ่งมชีวีติ 

ถึง ๗ เขตด้วยกัน ในบริเวณริมผาทางด้านเหนือเป็นเขตที่มีป่าไม้ด้วย

แม่น้ำโคโลราโดในหุบเขาแกรนด์แคนยอน
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หุบเขาแกรนด์แคนยอน

แกรนด์แคนยอน

	 สำหรบัแมน่ำ้โคโลราโดนั้น	เปน็สว่นหนึ่งของระบบแม่นำ้โคโลราโดท้ังหมด	 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิแม่น้ำโคโลราโดได้รับน้ำจากหิมะทีล่ะลายมาจากเทือกเขา 

ร็อกกี้	(Rocky	Mountains)	ทางตอนใต้	ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโคโลราโด 

น่ันเอง	สายน้ำโคโลราโดนี้อาจเปน็กระแสนำ้ท่ีเชี่ยวและพดัพาตะกอนมาวนัละ 

หมื่น	 ๆ	 ตัน	 ลำน้ำสาขาทีร่ับน้ำจากหิมะละลายเป็นตัวการสำคัญทีก่ัดเซาะ 

“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๑) ๑๐๓
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วิทยุสราญรมย์
๑๐๔

ให้หุบเขากว้างขึ้น โดยมีสายลม น้ำค้างแข็ง และน้ำฝนช่วยกันกัดกร่อนอีก 

นานกว่า ๕ ล้านปีส่วนเหวลึกตรงกลางนั้น เป็นผลงานของแม่น้ำโคโลราโด  

ทัง้นีน้ักสำรวจยุคแรก ๆ เข้าใจว่าแม่น้ำโคโลราโดกัดเซาะตัวเองลึกลงเรื่อย ๆ  

มาจนถึงระดับปัจจุบัน แต่ตามความเป็นจริงแล้ว แม่น้ำโคโลราโดอยูต่รง 

ตำแหน่งเดมิตลอดเวลา คอื สงูกวา่ระดบันำ้ทะเลราว ๖๐๐ เมตร พื้นดนิตา่งฟาก 

ทีย่กตัวสูงขึ้นอย่างช้า ๆ จนแรงกัดเซาะของแม่น้ำยังคงรักษาตำแหน่งพื้นที่ 

ของมันไว้ได้ในขณะที่ผนังหุบเหวยกตัวสูงขึ้น

 ชั้นหินที่มีอายุต่าง ๆ กันเรียงซ้อนกันนั้น แสดงให้เห็นถึงการยกตัวของ 

หินขึ้นทีละขั้น ชั้นบนสุดคือหินปูนทีเ่รียกว่า Kaibab Limestone ชั้นต่อมา 

คือ หินทราย เรียกว่า Coconia Sandstone และยังมีชั ้นหินต่าง ๆ  

อีกหลายชั้นอยู่ถัดลงไป จากเบื้องลึก ตำแหน่งต่ำสุดคือ โตรกธารตรงที่แม่น้ำ 

โคโลราโดไหลผา่นเมื่อสองพนัลา้นปกีอ่น หนิผาสเีขม้บรเิวณนี้เคยเปน็สว่นหนึ่ง 

ของแนวเขาที่สูงพอ ๆ กับเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเทือกเขานี้ได้ทลายลงเป็นที่ราบ 

และถูกแทนทีด่้วยทะเลตื้น ๆ หินปูนในชั้นทีเ่คยเป็นทะเล จึงมีซากฟอสซิล  

แพลงกต์อน ท่ีมอีายุมากกวา่หนึ่งพันลา้นป ีหินผานี้ยังบง่บอกถงึการเปลี่ยนแปลง 

สำคัญ ๆ ของธรรมชาติยุคโบราณทีซ่ึ่งเทือกเขากลายเป็นทีร่าบจมอยูใ่ต้เลน  

ยังคงมีรอยเท้าของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน มีชั้นหินที่เคยเป็น 

หนองบึง ทะเลทราย และตอ่มาเปน็ทะเล มปีะการงัอาศยัอยู่ แม่นำ้เริ่มไหลกดัเซาะ 

พื้นที่บริเวณนี้เมื่อ ๖ ล้านปีก่อน ทั้งนี้ เมื่อลาวาไหลลงมายังปลายด้านหนึ่งของ 

โตรกธารเมื่อไม่ถึง ๑ ล้านปีก่อนนั้น หุบผาชันแห่งนี้ก็ลึกได้ ๑๕ เมตรแล้ว

ภมูปิระเทศในหบุเขาแกรนดแ์คนยอน
(ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)
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“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๑) ๑๐๕

 หุบเขาแกรนด์ แคนยอน แต่เดิมเป็นทีอ่ยูข่องชนพื้นเมืองอินเดียนแดง 

เผ่าอนาซาซี (Anasazi) สำหรับประวัติการค้นพบหุบเขาแกรนด์ แคนยอนนี้  

มีหลักฐานว่าชาวยุโรปทีไ่ด้พบเป็นกลุ่มแรก นำโดยนักสำรวจชาวสเปนชื่อ  

Francisco Vazques de Coronado ซึ่งออกเดินทางจากสเปนใหม่ หรือ 

ปัจจุบันคือประเทศเม็กซิโก เมื ่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๕๔๐ และได้ 

พบหบุเขาแกรนด ์แคนยอนในปนีั้นเอง แตด่ว้ยขอ้จำกดัท่ีไม่สามารถเขา้ไปลกึได้  

จงึไม่สามารถเข้าไปสำรวจไดเ้ท่าใดนั้น ดงันั้น การสำรวจหบุเขาแกรนด ์แคนยอน 

อย่างจริงจังและทั่วถึง จึงได้ทำหลังจากนั้นอีก ๓๐๐ ปี โดยเริ่มเมื่อทศวรรษที่  

๑๘๕๐ ที่ได้มีการส่งคณะต่าง ๆ ไปสำรวจกัน

 ตามเส้นทางที่จะเดินทางไปยังหุบเขาแกรนด์ แคนยอนในรัฐอริโซนานั้น  

ต้องผ่านภูมิประเทศลักษณะต่าง ๆ อีกมากมาย ทีน่่าสนใจคือ ทะเลทรายสี  

และป่าไม้ที่กลายเป็นหิน

 ในบริเวณที่เป็นทะเลทรายสี (Painted Desert) นั้น เกิดจากแร่ธาตุที่ 

ทำให้พื้นของทะเลทรายเป็นสีสันต่าง ๆ ราวกับจิตรกรได้มาวาดและแต่งแต้ม 

สีสันไว้ ท้องทะเลทรายสุดลูกหูลูกตามีสีสันต่าง ๆ งดงามมากจริง ๆ ทั้งสีขาว  

สีเทา สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีน้ำเงิน และบางช่วงก็ดูเป็นสีรุ้ง 

ภูมิประเทศในทะเลทรายสี (ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)
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วิทยุสราญรมย์
๑๐๖

 ในท้องทะเลทรายนี้ มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิคอื ปา่ไมท่ี้กลายเปน็หนิ  

(Petrified Forest) อันเป็นปฏิกิริยาของแร่ธาตุทีก่ระทำต่อต้นไม้ทีแ่ห้งตาย  

ท่อนไม้เกลือ่นกลาดทอดตัวระเกะระกะไปทัว่ ทัง้ท่อนซุงขนาดใหญ่และ 

ท่อนไม้เล็ก ๆ  ตา่งกแ็หง้และแขง็จนกลายเปน็หนิ ซึ่งเมื่อ ๒๐๐ ลา้นปท่ีีผา่นมานั้น  

ในบริเวณนี้คือป่ากึ่งร้อนชื้น มีที่ราบต่ำ น้ำท่วมถึง มีภูเขาไฟคุกรุ่น เต็มไปด้วย 

สัตวค์รึ่งบกครึ่งนำ้และสตัวเ์ลื้อยคลานขนาดใหญ ่ตน้ไมช้นดิตา่ง ๆ  ท่ีอยู่ในปา่นี้  

เม่ือกาลเวลาผ่านไป กไ็ดล้ม้ตายลง ท้ังจากการแกต่าย ไฟไหม้ นำ้ท่วม โรคภัย และ 

สาเหตอ่ืุน ๆ  บางสว่นถกูนำ้พดัพาลงมายังท่ีตำ่ และบางสว่นสะสมอยู่ตามรมิฝั่ง 

แม่น้ำ ตอ่มาถกูทรายและโคลนดิน ตลอดจนเถา้ถา่นภมูขิาไฟทับถม ทำใหท่้อนซงุ  

ท่อนไม้เหล่านั้นขาดออกซิเจนและค่อย ๆ ตายไป ในขณะเดียวกันก็เริ่มมี 

การเปล่ียนแปลงภายในเย่ือไม้ แรธ่าตตุา่ง ๆ  ท่ีถกูนำ้พดัพา ซมึเขา้ไปในเย่ือไม้นั้น ๆ   

ได้ทำปฏิกิริยาอยา่งช้า ๆ จนเกิดการตกผลึกเป็นหินตามส่วนต่าง ๆ ของไม้  

จนทำให้ท่อนไม้นั้นกลายเป็นหินในที่สุด

ภูเขาในทะเลทรายสี (ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)

เทือกเขาในทะเลทรายสี (ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)
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“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๑) ๑๐๗

	 การตกผลึกและตกตะกอนของแร่ธาตุในเนื้อไม้เหล่านั้น	 มีทั้งที่เป็นแร่ 

ควอซตแ์ละอัญมณชีนดิตา่ง	ๆ 	ดว้ยทำใหท่้อนไมเ้หลา่นั้นมสีสีนัตา่ง	ๆ 	ตามลกัษณะ 

ของแรธ่าต	ุเชน่	แร่ควอซต์ทำให้กลายเปน็สขีาว	สแีดงของแรเ่หลก็ทำใหเ้ปน็สแีดง	 

สีส้ม	สีเหลือง	สีน้ำเงิน	และสีเขียว	ส่วนแร่คาร์บอนและแมงกานีส	ทำให้เป็น 

สีดำ	 เป็นต้น	 บางส่วนก็เป็นสีสันทีชั่ดเจน	 บางส่วนก็เกิดการผสมผสาน 

ระหว่างส	ี ดูงดงามแปลกตา	 ไม่มีรูปแบบหรือบรรทัดฐานทีแ่น่นอน	 นับเป็น 

ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทีถู่กสร้างสรรค์ตลอดช่วงเวลา	 ๒๐๐	 ล้านปี 

เมือ่เวลาผ่านไป	 ก็เกิดการทับถมของหน้าดินและหินเป็นชั้น	 ๆ	 จนประมาณ	 

๖๕	ล้านปีก็ได้เกิดการปรับเปลี่ยนทางธรณีวิทยาอีก	ต่อมาในช่วง	๑๐	ล้านปี	 

เกิดการผลักดันของพื้นภายใต้ผิวโลกทำให้เกิดเป็นแนวเทือกเขาร็อกกี	้ และ 

เทือกเขาในทะเลทรายสี (ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)

ไม้ที่กลายเป็นหิน

ภายในท่อนซุงที่กลายเป็นหิน (ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)
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วิทยุสราญรมย์
๑๐๘

ท่ีราบสูงโคโลราโดถกูยกสงูขึ้นมา ทำใหส้ิ่งท่ีถกูทับถมภายใตน้ั้นถกูนำกลบัขึ้นมา 

บนผิวโลกอีกด้วย ซึ่งก็รวมถึงบรรดาไม้ทีก่ลายเป็นหินเหล่านั้น นักธรณีวิทยา 

และนักวิทยาศาสตรต์า่งทำการศกึษาถงึการเปลี่ยนแปลงทางธรณวีทิยาเหลา่นี้  

พวกเขาไดค้น้พบซากของฟอสซลิท่ีถกูทับถมด้วย ทำใหไ้ด้เรยีนรู้ถงึววิฒันาการ 

ของชีวิตสัตว์และพืชต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เป็นต้นมา

 นักธรณีวิทยาเชื่อว่า ณ บริเวณทะเลทรายสีและป่าไม้ทีก่ลายเป็นหิน  

แม้วา่จะไม่ใชศ่นูย์กลางของวฒันธรรมและอารยธรรมโบราณ แตก่เ็ชื่อวา่เปน็จดุ  

(melting pot) ที่เชื่อมโยงผสมผสานระหว่างชนพื้นเมือง

 ในอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ๓ กลุ่ม คือ พวกอนาซาซีจาก 

ทางเหนือและตะวันออก พวกโมโกลลอน (Mogollon) จากทางใต้ และ 

พวกซินากัว (Sinagua) จากทางตะวันตก เรื่องราวของการเชื่อมโยงผสมผสาน 

ระหว่างชนกลุม่เหล่านี้มีน้อยมาก และไม่มีหลักฐานว่ามีการต่อสู้ทำสงคราม 

กันระหวา่งกลุ่มชนเหลา่นี้เลย ซากวตัถโุบราณบางชิ้นชี้ใหเ้หน็ถงึการผสมผสาน 

ระหว่าง ๒ ถึง ๓ อารยธรรมด้วยกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าชนกลุ่มเหล่านี้อยูด้่วยกัน 

ไม้กลายเป็นหิน (ภาพโดยสุภาศิริ อมาตยกุล)
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“สี่มุมรัฐ” ของสหรัฐอเมริกา (ตอน ๑) ๑๐๙

อย่างสันติ	 ซากปรักหักพังทีค่้นพบยังแสดงให้เห็นถึงการอยูร่่วมกันเป็นชุมชน 

หลายชุมชน	 มีบ้านและทีอ่ยูอ่าศัยเป็นลักษณะของการขุดลงไปใต้ดินบ้าง	 

สร้างที่อยู่อาศัยตามถ้ำบ้าง	ส่วนวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีทั้งอิฐ	หิน	ดิน	โคลน	และไม้	 

นอกจากนีย้ังมีการพบซากของเครื่องมือ	 เครื่องใช้เพื่อการยังชีพในยุคโบราณ 

ด้วย

	 ยังมีสถานท่ีอีกแห่งหนึ่งในรัฐอริโซนา	คอื	แคนยอนเดอเชย์	(Canyon	de	 

Chelley)	เป็นภูมิประเทศที่มีผนังหินสูงตระหง่านแต่มีความสงบโดดเดี่ยวและ 

มีอิทธิพลต่อชีวิตและความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่อย่างมาก	 แคนยอนเดอเชย์ 

ไม่ได้เป็นหุบเขาโดด	 ๆ	 แต่เป็นหมู่หุบผาชันวกวนที่แม่น้ำไหลเอื่อยกัดเซาะจน 

กร่อนลึกเข้าไปในหินทรายสีแดงของทีร่าบสูงฟิอังส์	 (Fiance)	 ผนังลึกตั้งแต่	 

๙	เมตร	จนถึง	๓๐๐	เมตร	ต่างกันไปในแต่ละจุด	สูงชัน	แต่ก็มีความเรียบลื่น	 

ริ้วลายสีเข้มคล้ายแถบสีที่วาดทาไว้บนผนังหุบผานั้น	เรียกกันว่า	“สีเคลือบเงา 

ทะเลทราย”	 เกิดจากน้ำทีม่ีแร่ธาตุไหลผ่านผิวหน้าของแผ่นหินมานานเป็น 

ล้าน	 ๆ	 ปี	 ทั้งนี้	 แม้ว่าน้ำและน้ำค้างแข็งจะกัดเซาะขอบผาหินจนแตกร้าว	 

กลายเป็นเศษหินร่วงหล่นสู่ก้นหุบเหว	 แต่ปรากฏว่ามีเศษหินหลงเหลืออยู ่

น้อยมาก	เพราะไม่นานหลังจากนั้น	เศษหินก็ได้ผุพังกลายเป็นทรายและถูกลม 

พัดพาไป	 พื ้นหุบผากว้างจึงดูเรียบสะอาดตา	 โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ	 

เมื่อธารน้ำไหลผ่านเลี้ยวไปตามสันดอนทราย	ได้ช่วยหล่อเลี้ยงสวนผลไม้เล็ก	ๆ 	 

ของชนเผ่านาวาโฮได้	 เช่น	 ต้นพีชและแอปเปิล	 ส่วนฤดูหนาวนั ้น	 แม้ว่า 

อากาศจะเยือกเย็น	แต่มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่เสมอ	ตรงเชิงผาสูงตระหง่านนั้น	 

มักจะมีซอกผาเว้าลึกเข้าไป	 เป็นทีต่ั ้งของซากสิ่งก่อสร้างที่ทำจากหินของ 

ชนเผ่าอนาซาซี

	 นี่คือเรื่องราวของสถานที่สำคัญ	ๆ	ในรัฐอริโซนา	ซึ่งเป็น	๑	ใน	๔	รัฐที่ 

ตา่งมีมุมหน่ึงชนตดิกันจนกลายเปน็	“สี่มมุรฐั”	ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ดฉินัยัง 

มีสถานที่ที่น่าสนใจในอีก	๓	รัฐคือ	รัฐยูทาห์	รัฐโคโลราโด	และรัฐนิว	เม็กซิโก	 

ท่ีจะขอนำมาเสนอกนัตอ่ไปในฉบบัหนา้	ขอไดโ้ปรดติดตามกนัต่อไป	สวสัดีคะ่... 
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ภาพประกอบบางส่วนโดย สุภาศิริ อมาตยกุลและบางส่วนจากเว็บไซต์

 หนังสืออ้างอิง

 1. Redfern, Ron. The Making of a Continent. New York : Time  

  Books. 1983

 2. Mountains : The Illustrateed Library of the Earth. USA :  

  Rodale Press, Inc. 1994

 3. National Geographic Society Restless Earth : Nature Awesome  

  Powers. USA : National Geographic Society. 1997

 4. Elsom, Derek. Earth : The Making, Shaping and Workings of  

  a Planet. New York : Marshall Editions Developments  

  Limited. 1992

 5. Allan, Tony; and Andrew Warren. Deserts : The Encroaching  

  Wilderness. New York : Oxford University Press. 1993 

 6. Geographica : The Complete Illustrated Atlas of the World.  

  New York ; Welcome Rain Publishers Llc. 2000

 7. Reader’s Digest. Our National Parks : America’s Spectacular  

  Wilderness Heritage. New York : The Reader’s Digest  

  Association, Inc. 1985

 8. Reader’s Digest. See the USA the Easy Way. New York :  

  The Reader’s Digest Association, Inc. 1995

 9. The World’s Greatest Places.Munich :Verlag Wolfgang  

  Kunth GmbH & Co.KG. 2009 
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สปิริตแห่งอาเซียนในกรุงเตหะราน ๑๑๑

สปิริตแห่งอาเซียน
ในกรุงเตหะราน

 “ในกรุงเตหะราน มสีถานทูตอาเซยีนกี่แหง่?” มกัจะเปน็คำถามแรก ๆ   

จากนักการทูตอาเซียนทีเ่พิ่งเดินทางมารับหน้าทีใ่นประเทศอิหร่านหมาด ๆ  

เสมอ 

  คำตอบกค็อื หกประเทศ ไดแ้ก่ บรไูน ดารสุซาลาม อนิโดนเีซยี มาเลเซยี  

ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งขาดก็เพียง พม่า ลาว กัมพูชา และสิงคโปร์  

ทีย่ังไม่มีสถานทูตในเมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และเพื่อให้ 

เขา้สมัยกบัการเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic  

Community – AEC) วันนี้ ผมจึงจะขอมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังว่าพวกเรา 

นักการทูตอาเซียนในกรุงเตหะราน อยู่กันอย่างไรและทำอะไรกันบ้างนะครับ

ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล*

.............................................

	 *	 เลขานุการเอก	และกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเตหะราน
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วิทยุสราญรมย์
๑๑๒

  สถานทูตอาเซียนทัง้หกประเทศทีก่ล่าวมาข้างต้น รวม ๆ กันแล้ว  

มีเจ้าหน้าที่การทูต และเจ้าหน้าที่สนับสนุน รวมถึงครอบครัว เกือบ ๑๐๐ คน  

มีตั ้งแต่สถานทูตทีม่ีเจ้าหน้าทีเ่พียง ๒–๓ คน อย่างเช่นสถานทูตบรูไน  

ดารุสซาลาม ไปจนถึงสถานทูตทีมี่เจ้าหน้าทีร่่วม ๒๐ คน อย่างเช่นสถานทูต 

อินโดนีเซีย ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้น นับว่าอยูใ่นระดับกลาง ๆ เพราะมี 

เจ้าหน้าทีท่ัง้หมด ๖ คน (เอกอัครราชทูต + ๕) แต่สถานทูตที่ต้องดูแล 

คนชาติตัวเองเยอะทีสุ่ดต้องยกให้สถานทูตฟิลิปปินส์ เพราะมีชาวฟิลิปปินส์ 

อาศัย ทำงาน และแวะเวียนมาเปลี่ยนวีซ่าที่เกาะคิชของอิหร่านอยู่เป็นประจำ  

รวมแล้วประมาณหนึ่งหมื่นคน โดยจากทั้งหกสถานทูตอาเซียน มีสถานทูตไทย 

และสถานทูตเวียดนาม ทีมี่สำนักพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบภารกิจส่งเสริมการค้า 

ระหว่างประเทศตั้งอยูด่้วย และมีเพียงประเทศไทยและมาเลเซียเท่านั้น ทีม่ี 

ตัวแทนขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอิหร่านด้วย 

  สถานทูตอาเซียนในอิหร่านรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมขึ้นมาสองสมาคม  

ไดแ้ก่ คณะกรรมการดา้นการกฬีาและวฒันธรรม (Asean Sport and Cultural  

Committee - ASCC) โดยแต่งตั้งตัวแทนจากแต่ละประเทศเข้าเป็นกรรมการ  

และมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 

ทางวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างสถานทูตอาเซียน โดยแต่ละสถานทูตเป็น 

เจา้ภาพจดัการแขง่ขนักีฬาในแต่ละรอบป ีและมกีารแจกรางวลัใหก้บัผู้ชนะเลศิ 
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สปิริตแห่งอาเซียนในกรุงเตหะราน ๑๑๓

ด้วยในช่วงท้ายปี อาทิ สถานทูตบรูไนฯ เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่ง 

มินิมาราธอน (ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ผมและภรรยาเข้าร่วม หลังจากที่เดินทาง 

มารับตำแหน่งได้ไม่ถึงหนึ ่งสัปดาห์) สถานทูตอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัด 

การแข่งขันแบดมินตัน สถานทูตฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง  

สถานทูตเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปิงปอง ฯลฯ 

  อีกสมาคมหนึ่ง คือ กลุ่มสตรีอาเซียน (Asean Ladies Circle - ALC)  

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มภริยานักการทูต และนักการทูตสตรีอาเซียน  

โดยมีภริยาเอกอัครราชทูตอาเซียนทุกประเทศเป็นประธานกิตติมศักดิ ์  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานทูตอาเซียน และจัด 

กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ คอฟฟี่มอร์นิ่ง ซึ่งแต่ละสถานทูตผลัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

ในแต่ละเดือน จัดการทัศนศึกษาไปเยีย่มชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่ที่น่าสนใจ 

ต่าง ๆ และร่วมมือกับกลุ่มสตรีอื่น ๆ ในอิหร่าน อาทิ กลุ่มสตรีนักการทูต  

(Diplomatic Ladies Group – DLG) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มภริยา 

นักการทูตทุกประเทศในอิหร่าน ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และจัดกิจกรรม 

ร่วมกันเป็นประจำ โดยทั้ง ASCC และ ALC เป็นอิสระจากกัน และต่างดำเนิน 

กิจกรรมของตนไปอย่างแข็งขัน แต่ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมที่ทัง้สองสมาคม 

จะร่วมมือกันอยูอ่ย่างน้อย ๑ กิจกรรม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของปี ได้แก่  

วันครอบครัวอาเซียน (ASEAN Family Day) แต่ละสถานทูตฯ จะเวียนกันเป็น 

เจ้าภาพจัดวันครอบครัวอาเซียน โดยเชิญสมาชิกอาเซียนทัง้หมดในอิหร่าน  

ทัง้ทีเ่ป็นคณะทูต และทีไ่ม่ใช่คณะทูตเข้าร่วมงาน โดยภายในงาน นอกจาก 

จะมีการแจกรางวลัใหแ้ก่ผู้ชนะเลศิในการแขง่ขนักฬีาประเภทตา่ง ๆ  ซึ่งจดัโดย  

ASCC แล้ว ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารประจำชาติเจ้าภาพ และมีกิจกรรมต่าง ๆ  

สำหรับเด็ก ๆ และมีการแสดงของแต่ละชาติ ทำให้งานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและ 

เสียงหัวเราะ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนาน ยังสร้างความอบอุ่นให้กับ 

ผูเ้ข้าร่วมงานเสมอ ๆ เพราะแม้จะอยูห่่างไกลบ้านเกิดเมืองนอน แต่ก็เหมือน 

ได้มาอยู่ท่ามกลางเพื่อนพ้องน้องพี่อย่างแท้จริง 
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  นอกจากนี้ สถานทูตอาเซียน ยังรวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเสมอ ๆ   

อาทิ งานบาซาร์การกุศล เพื่อนำเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิใน 

อินโดนีเซยี เม่ือป ี๑๕๕๔ หรอืการออกรา้นจดั ASEAN Bazaar เมื่อตน้ป ี๒๕๕๕  

โดยแตล่ะประเทศกน็ำสนิคา้หตัถกรรม และอาหารประจำชาติมาออกรา้น และ 

เชิญชวนนักการทูตจากประเทศอื่น ๆ รวมถึงชาวอิหร่านเข้าร่วมงาน ซึ่งงาน 

บาซาร์การกุศลก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และนอกจากจะช่วยส่งเสริม 

ความร่วมมือระหว่างกันแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้ผู ้เข้าร่วมงานเห็นถึง 

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอาเซียนอีกด้วย

  พวกเรานักการทูตชาวอาเซียนในอิหร่านสนิทสนมกันมาก เพราะพบปะ 

กันบ่อยครั้งในงานเลี้ยงวันชาติต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ๆ  

ดังทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น อีกทัง้ยังมีการพบปะหารือกันในระดับต่าง ๆ เสมอ  

ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การรับประทานอาหารร่วมกันของ 

เอกอัครราชทูตอาเซียน เพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี ่ยวกับ 

สถานการณ์ในอิหร่านและในภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และ 

บางครั้งเอกอัครราชทูตจากประเทศอาเซยีนอื่นท่ีไมไ่ดม้สีถานทูตในอหิรา่น อาท ิ 

สิงคโปร์ ก็จะแวะเวียนมาเยีย่มเยียนและเข้าร่วมการหารือกับเอกอัครราชทูต 

อาเซียนด้วย และเวลาที่ใครได้ข่าวสารอะไรก็มักจะโทรศัพท์หากันและกันเพื่อ 

แบ่งปันข้อมูลและเช็คข่าวสารด้วย
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สปิริตแห่งอาเซียนในกรุงเตหะราน ๑๑๕

 ในส่วนตัวของผมเอง ในฐานะกงสุล ก็มีการแวะเวียนไปพบกับกงสุล 

ประเทศอาเซียนอยู่สม่ำเสมอ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน 

ในภารกิจท่ีเหลา่กงสลุตอ้งรบัผดิชอบ อาทิ การดแูลคนสญัชาตขิองตนท่ีถกูคมุขงั 

ในคกุ หรอืการจัดทำแผนอพยพในกรณีเหตุฉุกเฉนิ ซึ่งแนน่อนวา่แตล่ะประเทศม ี

การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้แล้วในระดับที่ต่างกันไป แต ่

ข้อคิดเห็นและข้อมูลทีเ่ราแลกเปลี ่ยนกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา  

ก็ทำให้ได้เรียนรู้ถึงข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสหรือศึกษา 

ด้วยตนเอง แต่อาจเป็นประโยชน์ในการเป็นทางเลือกในยามคับขันก็เป็นได้

  และแน่นอนวา่ เม่ือมีการพบปะ กต็อ้งมกีารจากลา เพราะการหมนุเวยีน 

ของเจ้าหน้าทีก่ารทูตเกิดขึ้นเป็นประจำ และในยามทีม่ีเพื่อนนักการทูตชาว 

อาเซียนครบวาระประจำการ และต้องเดินทางกลับประเทศ พวกเราก็จะจัด 

งานเลีย้งส่งให้เขาและครอบครัว และอาจเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ใน 

โอกาสเดยีวกนัดว้ย หากเดินทางมารับตำแหนง่ไดทั้นกนั ซึ่งจะมกีารเชญิสมาชกิ 

จากสถานทูตอาเซียนทัง้หมดเข้าร่วมงาน และแต่ละครอบครัวก็มักจะทำ 

อาหารประจำชาติติดไม้ติดมือมาร่วมงานด้วยเสมอ ทำให้เป็นงานเลี้ยงทีม่ี 

ความหลากหลายและรสชาติแห่งอาเซียนอย่างครบถ้วน และอบอวลไปด้วย 

ความอบอุ่นเป็นกันเองอย่างแท้จริง และคนที่อยู่มาก่อนก็จะบอกเล่าถ่ายทอด 

ประสบการณ์และเทคนคิการทำงานในอิหร่านใหก้บัผู้ท่ีมาใหมอ่ย่างไมห่วงแหน 

ข้อมูล เพราะมองว่าล้วนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้น และในโอกาส 

งานเลี้ยงส่งเหล่านั้น พวกเรามักมีการกล่าวอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นเกียรติ 

ใหก้บัผู้ท่ีกำลังจะจากไปและตอ้นรบัผู้ท่ีมาใหม่เสมอ ๆ  และขอ้สรปุหนึ่งที่ชดัเจน 

และได้รับการสะท้อนและเอ่ยถึงเสมอ ๆ ก็คือ พวกเราชาวอาเซียนทุกคนต่าง 

รู้สึกว่า พวกเราเป็นมากกว่าแค่คนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงาน และยิง่สภาวการณ ์

ซึ่งเปีย่มไปด้วยความยากลำบากจากสถานการณ์ทีอ่ิหร่านถูกคว่ำบาตรทาง 

เศรษฐกิจโดยสหรัฐและประเทศตะวันตก ความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงว่า 
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ความลม้เหลวในการเจรจาเรื่องการพฒันานวิเคลียรข์องอิหรา่นจะนำไปสู่สงคราม 

หรือการใช้กำลังระหว่างอิหร่านกับฝ่ายตรงข้าม รวมถึงข้อจำกัดทางสังคม 

ต่าง ๆ ในอิหร่าน ทีท่ำให้ชีวิตความเป็นอยูใ่นแต่ละวันของพวกเราทุกคน 

เต็มไปด้วยความท้าทาย จะหนักหน่วงขึ้นเท่าไหร่ ก็เหมือนยิ่งทำให้พวกเรารัก 

และสนิทสนมกันมากขึ ้นเท่านั ้น และแม้ในครั ้งแรกทีพ่วกเราพบเจอกัน  

เราอาจจะเป็นคนไทย คนอินโดนีเซีย คนบรูไนฯ คนฟิลิปปินส์ คนมาเลเซีย  

หรือคนเวียดนาม แต่เมือ่เราจากอิหร่านไป ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และ 

ประสบการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ทีพ่วกเราได้ประสบร่วมกัน ได้หล่อหลอม 

ให้พวกเราได้กลายเป็นชาวอาเซียนอย่างแท้จริง 

  นี่แหละครับ คือสปิริตแห่งอาเซียนในอิหร่าน  
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๑๗

กฐินพระราชทาน
ในแขวงเชียงขวางและ
การสร้างอาคารคอมพิวเตอร์
ในแขวงหัวพัน

 ในปี ๒๕๕๕ สมาคมไทย-ลาว  

เพื่อมิตรภาพ ได้ดำเนินกิจกรรมกระชับ  

ความสัมพันธ์ประชาชนต่อประชาชนใน   

ไทย-ลาว ตลอดปี ทั้งนี้ มีโครงการสำคัญ   

๒ โครงการ คือ

 • กฐินพระราชทานปี ๒๕๕๕ ในแขวงเชียงขวาง

 • การจดัสร้างอาคารศนูย์คอมพิวเตอร ์และหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์ 

ให้แก่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน ทัง้ ๒ โครงการอยูใ่น 

แขวงทางเหนือของ สปป. ลาว

 กฐินพระราชทานปี ๒๕๕๕ ใน สปป. ลาว
 ในปี ๒๕๕๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ไป 

ทอดถวายทีว่ัดสีพม เมืองคูน แขวงเชียงขวาง ตามคำขอพระราชทานจาก 

กระทรวงการตา่งประเทศ คำขอดงักลา่วเปน็ข้อเสนอรว่มของสมาคมไทย-ลาว 

เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ

สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
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 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้อัญเชิญ 

ผ้าพระกฐนิพระราชทานไปทอดถวาย ณ วดัสพีม ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ 

ได้มอบหมายให้นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ อัญเชิญกฐินพระราชทาน 

ไปทอดใน สปป. ลาว อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔

วัดสีพม	เมืองคูน
แขวงเชียงขวาง
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๑๙

	 แขวงเชียงขวางเป็นถิ่นกำเนิดของคนพวน	 ผู้นำ	 สปป.	 ลาว	 หลายท่าน 

เป็นชาวพวน	อาทิ	ท่านพูมี	วงวจิดิ	อดีตประธานประเทศ	สปป.	ลาว	อนึ่ง	มคีนไทย 

เชื้อสายพวนกว่า	๒	ลา้นคน	บรรพบรุุษไทยพวนไดเ้ขา้มาพึ่งพระบรมโพธสิมภาร 

มาตั้งแตแ่ผ่นดนิกรงุศรอียุธยา	และตน้รตันโกสนิทร์	คนไทยพวนได้จัดต้ังชมรม 

ไทยพวนแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี	๒๕๒๒	

	 เดิมวัดสีพมเป็นวัดเก่าแก่	 สร้างขึ้นเมื่อปี	 ค.ศ.	 ๑๓๗๔	 (พ.ศ.	 ๑๙๑๗)	 

โดยเจ้าล้านคำกองได้นำพาชาวเมืองพวนสร้างวัดนี้ขึ้น	วัดนี้ถูกสงครามทำลาย 

มาหลายครั้ง	จนเหลือแต่ซากเจดีย์	๑	องค์	และท่านพูมี	วงวิจิด	ได้ระดมปัจจัย 

ก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่เมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๙๖	(พ.ศ.	๒๕๓๙)	

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ	 ได้เริ่มถวาย 

ส่ิงปลูกสรา้งแกว่ดัท่ีไดร้บัพระราชทานผา้กฐนิ	เพราะเลง็เหน็วา่มีผู้รว่มโดยเสด็จ 

พระราชกศุลพอสมควร	และการถวายถาวรวตัถเุพื่อการพระศาสนาใน	สปป.	ลาว	 

นอกจากจะเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว	 ยังช่วยลดภาระแก่วัดและชาวบ้านใน 

การบริหารปัจจัยที่รวบรวมได้จากการโดยเสด็จพระราชกุศล
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 ในปี ๒๕๕๓ สมาคมจึงได้ช่วยจัดสร้างหอแจก	 (ศาลากลางเปรียญ)	 

ที่วัดพมสิลา	 เมืองไกสอน	พมวิหาน	แขวงสะหวันนะเขต	อยู่ห่าง	๒๐๐	 เมตร 

จากบ้านเกิดของนายไกสอน	พมวิหาน	ประธานประเทศ	 สปป.	 ลาว	 คนแรก	 

หอแจกดังกล่าวเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงนายไกสอน

 ในปี ๒๕๕๔	 สมาคมได้ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระทาดจุนละมะนี	 

แขวงอัดตะปอื	 ซึ่งอยูห่่าง	 ๓๐๐	 เมตรจากบ้านพักของพลเอกจูมมาลี	 

ไซยะสอน	ประธานประเทศ	สปป.	ลาว	คนปัจจุบัน	วัดนี้	มีสถูปบรรจุอัฐิของ 

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช	 กษัตริย์ผู ้ยิง่ใหญ่ของลาว	 นอกจากการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ของวัดแล้ว	 ยังได้สร้างศาลากันแดด/ฝน	 ให้แก่สถูปอัฐิของพระเจ้า- 

ไชยเชษฐาธิราชด้วย

หอแจก (ศาลากลางเปรียญ) วัดพมสิลา แขวงสะหวันนะเขต 

56-03-096_110-210_X.indd  120 6/18/13  6:16:28 PM



กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๒๑

	 สำหรับกฐินพระราชทานในปี	 

๒๕๕๕	 แขวงเชียงขวางได้ขอให้สร้าง 

หอกลอง/หอระฆั ง ให้แก่ วั ดสีพม	 

ทั้งนีแ้ขวงเชียงขวางได้แจ้งให้ทราบ 

ว่ า วัดอารามในแขวงย ังต้ องการ 

ความช่วยเหลืออีกมาก	 ในชั ้นแรก 

สมาคมรับภาระการก่อสร้างหอกลอง/ 

หอระฆัง	

	 ปรากฏวา่	มผีูไ้ดร้บัการสนบัสนนุ 

โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นอันมาก	 

ทั้ ง ก า รสน ับสนุ น จ ากกระทรว ง 

การต่างประเทศ	สถานเอกอัครราชทูต	 

ณ	 เวียงจันทน์	 กรรมการและสมาชิก	 

ฯลฯ	 สมาคมจึงได้จัดสรรเงินบริจาค 

ปรบัปรงุภมูทิศันว์ดัพระทาดจนุละมะน ี  
แขวงอัดตะปือ

สถูปอัฐิของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
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โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงพระศาสนา	 ตามคำขอจากแขวงเชียงขวาง	

สรุปได้ว่าในการกฐินพระราชทานปี	 ๒๕๕๕	 สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 

ได้บำรุงพระศาสนาในแขวงเชียงขวาง	ดังนี้	

ก่อสร้างหอกลอง/หอระฆังวัดสีพม	
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๒๓

ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงเรียนสงฆ์วัดสันติพาบ	 

(วัดศูนย์กลางของแขวง	เชียงขวาง) 

ซึ่งค้างการก่อสร้างเพราะขาดปัจจัย	จนแล้วเสร็จ	

ทาสีอุโบสถ	วัดบ้านยอน	
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	 นอกจากนี	้ สมาคมได้ถวายวัสดุก่อสร้างให้แก่การซ่อมแซมวัดใน 

เมืองคูนและเมืองแปกอีก	๑๐	วัด

 กิจกรรมพ่วงของกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๕ 
		 การพิมพ์หนังสือ	 “ความทรงจำของชีวิตเราในขบวนวิวัฒน์แห่ง 

ประวัติศาสตร์ของประเทศลาว”	 ในโอกาสการอัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอด 

ทีเ่ชียงขวาง	 ถิ่นกำเนิดของนายพูม	ี วงวิจิด	 สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 

ได้จัดพิมพ์หนังสือชื ่อ	 “ความทรงจำของชีวิตเราในขบวนวิวัฒน์แห่ง 

ประวัติศาสตร์ของประเทศลาว” 

	 ซึ่งเป็นอัตชีวประวัติของท่านพูมี	วงวิจิด	พร้อมทั้งคำแปลเป็นภาษาไทย	 

ซึ่งเอกอัครราชทูตพิษณุ	จันทร์วิทัน	ได้แปลไว้ตั้งแต่ปี	๒๕๔๘
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๒๕

	 การจัดพิมพ์ครั ้งนี ้ได้ รับอนุญาตจาก	 ฯพณฯ	 ทองลุน	 สีสุลิด	 

รองนายกรัฐมนตรี	สปป.	ลาว	ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์	คุณโยธิน	ดำเนินชาญวนิชย์	 

กรรมการผู้จดัการ	บรษิทั	ดั๊บเบิ้ล	เอ	(๑๙๙๑)	จำกดั	(มหาชน)	ได้ใหก้ารสนบัสนนุ 

ทั้งหมด	โดยจัดพิมพ์เป็นปกแข็ง	๘๐	เล่ม	ปกอ่อน	๑,๘๕๐	เล่ม

	 สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ	ได้มอบหนังสือปกอ่อนจำนวน	๔๐๐	เล่ม 

ให้แก่สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ	 สำหรับหนังสือปกแข็งได้จัดส่งถวาย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 บุคคลสำคัญในรัฐบาล 

ไทยและรัฐบาล	สปป.	ลาว

	 หนังสือเล่มนี้ขาดตลาดไปจาก	สปป.	ลาว	มานานหลายป	ีการจดัพมิพค์รั้งนี้ 

จึงเป็นที่พึงพอใจของสมาคมลาว	-	ไทยเพื่อมิตรภาพ	และทางการ	สปป.	ลาว

 “คบงัน”	 เป็นคำลาว	 ใช้เรียกการสมโภชกองกฐิน	 สมาคมได้จัดคบงัน 

กฐินพระราชทานตั ้งแต่ปี	 ๒๕๔๔	 ด้วยหมอลำท้องถิ ่น	 และต่อมาได้เพิ ่ม 

การแสดงร่วมสมัย	เช่น	

 • ในปี ๒๕๔๘ บานเย็น	 รากแก่น	 ได้ไปแสดงเพลงในคบงันกฐิน	 

เมืองโขง	แขวงจำปาสัก	

 • ปี ๒๕๕๓	 จินตหรา	 พูนลาภ	 ได้ไปแสดงเพลงในคบงันกฐินที ่

แขวงสะหวันนะเขต	

 • ปี ๒๕๕๔	 ไมค์	 ภิรมย์พร	 ได้ไปแสดงในการคบงันกฐินแขวง 

อัดตะปือ	ทางใต้สุด
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 • ปี ๒๕๕๕ ในแขวงเชียงขวางมี	โจนัส	แอนเดอร์สัน	คัทลียา	มารศรี	

และนาฏศิลป์ไทยพวนจากท่ายาง	เพชรบุรี	ได้ไปแสดงในงานคบงันที่สวนพูคำ	

เมืองแปก	แขวงเชียงขวาง	แต่ละปีมีผู้ชมแน่นขนัด	ประมาณปีละ	๓	หมื่นคน	

เต็มแน่นสถานที่จัดงาน

 การจัดโครงการฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนลาว	เป็นกิจกรรมพ่วงสำหรับ 

การฉลองกฐินพระราชทานที่จัดเป็นครั้งแรกเพื่อเยาวชนลาว	สมาคมไทย-ลาว 

เพื่อมิตรภาพ	 ได้ขอให้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ	 จำกัด	 (มหาชน)	 ส่งคาราวาน 

ครูฝ ึกสอนกีฬาฟุตบอลไปสอนให้แก่เยาวชนในแขวงเชียงขวาง	 โดยมี 

คุณชาญวิทย	์ ผลชีวิน	 รองอธิบดีกรมพลศึกษา	 อดีตทีมชาติไทย	 เป็นหัวหน้า 

คณะฝึกสอน	การสอน	มีขึ้นระหว่างวันที่	๒๑	-	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๕

	 แขวงให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยจัดเยาวชนลาวจากหลาย 

ภาคส่วน	 ๑๒๐	 คน	 เข้ารับการอบรม	 การฝึกสอนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ	 

เพราะเยาวชนเชียงขวางสนใจกิจกรรมนี้กันอย่างจริงจัง

วิทยุสราญรมย์
๑๒๖
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๒๗

 ขบวนโตโยต้า ไฮลกัซแ์รลล ี่ คณุวลีะจดิ พลิาพนัเดด ประธานโตโยตา้ลาว  

และคุณกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ อัครราชทูตทีป่รึกษา สถานเอกอัครราชทูต  

ณ เวียงจันทน์ ร่วมกันทดลองจัดขึ ้นเป็นครั ้งแรกเพื ่อเป็นกิจกรรมพ่วง 

ของกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๕ มีรถโตโยต้า ไฮลักซ์ จากกรุงเทพฯ  

อุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ รวม ๔๐ คัน ๘๐ คน เดินทางไปร่วม 

งานกฐินพระราชทาน  

 ผู้เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๕ ใน สปป. ลาว มาจาก 

หลายภาคส่วน คือ

 • ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ๙๐ คน ทัง้นี้ สมาคมได้เชื้อเชิญ 

ชมรมมาร่วมกิจกรรม เพราะเป็นการอัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอดในถิ่นกำเนิด 

ของชาวพวน 

 • คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ  

สถานกงสลุใหญ ่ณ แขวงสะหวนันะเขต โดยการนำของเอกอคัรราชทูตพษิณ ุ 

จันทร์วิทัน และกงสุลใหญ่รัศม์ ชาลีจันทร์ รวม ๑๘ คน
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 • สื่อมวลชน โทรทัศน์ไทย ช่อง ๗ ช่อง ๑๑ โทรภาพลาว ซึ่งทำ 

รายการออกเผยแพร่ในวันที ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คุณเอนก นาวิกมูล 

คุณสันติ อิ่มใจจิตต์ คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสด รวม ๙ คน

 • คณะจากสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ รวม ๒๐ คน

 กฐินพระราชทานใน สปป. ลาว ได้พัฒนาเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ประชาชน 

ชาวลาวเข้าร่วมหลายหมืน่คนในแต่ละปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ชาวไทยและชาวลาวได้ร่วมกันประกอบ 

การกุศลซึ ่งชาติอื ่นมิอาจทำตามได้ กฐินพระราชทานจึงเป็นสิ ่งที ่กระชับ 

ความสัมพันธ์อันแนบแน่นของคนไทยและคนลาว

 อาคารคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการสร้าง 

โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ ที่เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน

 คุณสมพงษ์ รังษีหิรัญรัตน์ ทีป่รึกษาสมาคมฯ และคุณบรรณสาร  

จันทร์สมศักดิ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้นำความเรียนนายกสมาคมฯ ว่า  

แขวงหัวพัน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ฯพณฯ ทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป. 

ลาว ยังขาดโรงเรียนหลายเมือง และนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว พยายามสร้าง 

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาให้แก่เมืองต่าง ๆ ในแขวงหัวพัน

 จากการสืบหาข้อมูล พบว่า แขวงหัวพันมีโครงการจะสร้างโรงเรียนที่ 

เมืองสุย และเมืองเวียงไซ การเดินทางไปยังทั้งสองจุด ในขณะนี้ยังใช้เวลามาก  

เพราะเส้นทางยงัลำบากอยู่ ประชากรของแขวงนี้มท้ัีงลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสงู  

หลายชนเผ่า การให้การศึกษาแก่ประชากรเหล่านี ้เป็นปัจจัยสำคัญต่อ 

การพัฒนาสังคม และการสร้างความมั่นคงเสถียรภาพของ สปป. ลาว

 เมืองเวียงไซ เคยเป็นชัยภูมิที่สำคัญยิ่งในการต่อสู้เพื่อก่อตั้ง สปป. ลาว  

เมืองเวียงไซมีถำ้ผู้นำในเทือกเขา ถำ้ผู้นำเปน็ศนูย์บญัชาการสำคญัของการตอ่สู้  

เมืองเวียงไซจึงเป็นจุดกำเนิดของ สปป. ลาว เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น 

ทิวทัศน์ทีง่ดงามมาก สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี และจะหนาวมาก 
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๒๙

ในฤดูหนาว ในอนาคตเมืองนี ้มีศักยภาพทีจ่ะเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับ 

การท่องเที่ยว 

 ทัง้นี ้ เมืองเวียงไซอยูใ่นเขตรอยต่อระหว่างลาว เวียดนาม และจีน  

บทบาทของสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพในการช่วยพัฒนาแขวงนี้จะเป็น 

ประโยชน์อย่างแน่นอน

 นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ จึงได้มอบหมายให้เลขาธิการหารือ 

และประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ  

เวียงจันทน์ ได้สนองตอบด้วยดียิง่ในทันที โดยได้ขอจัดสรรเงินจำนวน  

๒ ล้านบาท จากกระทรวงการตา่งประเทศ ใหเ้ปน็กองทุนต้ังต้นสำหรบัการสรา้ง 

โรงเรียนในแขวงหัวพัน ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบเช็คจำนวนดังกล่าว 

ให้แก่ ฯพณฯ ทองสิง ทำมะวง ในระหว่างการเยือนเวียงจันทน์ เมื่อวันที ่ 

๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

 เมือ่มีเงินทุนตั้งต้นเช่นนี้ คุณสมพงษ์ และคุณบรรณสาร จึงได้ออก 

เดินทางไปสำรวจสถานที่ระหว่าง ๒๓-๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ การเดินทางด้วย 

รถยนตจ์ากเวียงจนัทนถ์งึเมอืงเวยีงไซใชเ้วลา ๒ วนั ขอ้มูลในชั้นแรก คอื แขวงมี 

โครงการสรา้งโรงเรยีนระดบัมธัยม ซึ่งทางการลาวเรยีกวา่ โรงเรยีนมัธยมสมบูรณ ์ 

จำนวน ๒ อาคาร แต่ยังขาดงบประมาณก่อสร้าง
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๐

รายชื่อกรรมการและสมาชิกสมาคมที่ได้บริจาคในโครงการ

นายอมฤต สุวรรณเศวต ที่ปรึกษาบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)

มอบเงินให้แก่ ดร.จันแสง พิมมะวง รองเจ้าแขวงหัวพัน     

นางธารทิพย์  ศิรินุพงศ์ กรรมการ ผู้จัดการ

เป็นตัวแทนมอบเงินบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๓๑

นายคำผุย  จีราระรื่นศักดิ์ ผู้อำนวยการบริษัทไฟฟ้า น้ำงึม ๒ จำกัด  

และเป็นตัวแทนมอบเงิน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  

ท่านทำเนียบ นวลแสง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

บริษัท หงสา พาวเวอร์ จำกัด
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๒

นายวิชิต นิเวศน์รังสรรค์ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด

ท่านสุนทอน  พมมะจัก รองผู้อำนวยการ  

บริษัท เบียร์ลาว จำกัด

• บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) บริจาค ๓๐๐,๐๐๐ บาท

• กลุ่มบริษัทดาวเลือง   บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท           
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๓๓

	 โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์	 เมืองเวียงไซ	 มีนักเรียน	 ๑,๖๐๐	 คน	 นั่งเรียน 

เบียดเสียดกันในอาคารโรงอาหารเก่าของค่ายทหาร	 มีห้องน้ำเพียง	 ๔	 ห้อง 

สำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน

	 ในชั ้นแรก	 ทีป่ระชุมคณะกรรมการสมาคมสมาคมไทย-ลาวเพื ่อ 

มิตรภาพ	 ครั้งที่ 	 ๓/๒๕๕๔	 เมื่อวันที่ 	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 ได้มีมติให้ 

การสนับสนุนโครงการนี ้โดยรับทีจ่ะก่อสร้างอาคารศูนย ์คอมพิวเตอร์ 	 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	ห้องพักครู	และห้องสมุด	พร้อมจัดหาอุปกรณ์ให้	 

สำหรับอาคารเรียนอีก	๑	หลัง	 ได้ขอให้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

ระหว่างประเทศ	(สพร.)	กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา

พิธีลงเสาเอกอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๔

 นายกสมาคมไทย-ลาวเพื ่อมิตรภาพ ได้เดินทางไปทำพิธีลงเสาเอก 

ให้แก่อาคารคอมพิวเตอร์หลังนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ การก่อสร้าง 

ใช้เวลา ๑๐ เดือน ก็เสร็จเรียบร้อย 

 สำน ักความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวง 

การต่างประเทศ ได้จัดหาคอมพิวเตอร์ ๓๐ ชุด พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ มอบให้แก ่

โครงการนี ้ นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ รองเลขาธิการสมาคมไทย-ลาว 

เพื่อมิตรภาพ ได้ส่งมอบอาคารหลังนี้ให้แก่โรงเรียนเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  

๒๕๕๕ 

 สำน ักความร่วมม ือเพื ่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้ครูสอน 

คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแห่งนี ้ไปรับการอบรมทีว่ิทยาลัยการอาชีพเซกา  

จังหวัดบึงกาฬ และศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งแรกของเมืองเวียงไซ สามารถเริ่ม 

ผลิตบุคคลากรได้ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕

 สำหรับอาคารเรียนอีก ๑ หลัง ซึ่งจะเป็นอาคารเรียน ๑๖ ห้องเรียน   

ค่าก่อสร้าง ๒๒ ล้านบาท  ทราบมาว่าสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

ระหว่างประเทศได้จัดสรรงบประมาณไว้ให้แล้ว  
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กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน ๑๓๕

ส่งมอบอาคารคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

สมบูรณ์เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ ห้อง ห้องพักครู จำนวน ๑ ห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน ๒ ห้อง

กฐินพระราชทานในแขวงเชียงขวาง และการสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ในแขวงหัวพัน
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๖

	 หายหน้าหายตาไปนาน	 หวังว่าท่านผู้อ่านหนังสือวิทยุสราญรมย์ที่เป็น 

แฟนดั้งเดิมหรือ	“แฟนพันธุ์แท้” คงยังไม่ลืมกันนะคะ

	 ผู้เขยีนกยั็งอยู่ในประเทศไทยคะ่	เพยีงแต่ย้ายท่ีทำงานจากกรมสารนเิทศ	 

ถนนศรอียุธยา	(กลางกรุง)	ไปท่ี	“สถาบนัการตา่งประเทศเทวะวงศว์โรปการ”  

ที่ศูนย์ราชการฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	(ชานเมือง)

	 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	 เป็นหน่วยงานระดับสำนัก 

ของกระทรวงการต่างประเทศ	 มีหน้าทีห่ลักคือ	 การจัดทำแผนพัฒนา	 และ 

จัดอบรมให้แก่บุคลากรของกระทรวงฯ	 เพื่อให้มีขีดความสามารถแข่งขันกับ 

นานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ว่าจะในเรื่องการทูต	การต่างประเทศ	 

การเจรจา	 รวมทัง้ภาษาต่างประเทศ	 ทัง้ภาษาตะวันตก	 และภาษาของ 

ประเทศในเอเชีย	เช่น	ภาษาจีน	พม่า	บาฮาซ่า	ฯลฯ	

เมียนมาร์
(ภาคแรก)

สุวรรณา ฟองสมุทร 

มิง กะลา บา...
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มิง กะลา บา...เมียนมาร์ (ภาคแรก) ๑๓๗

	 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ	ยังมีหลักสูตรอบรมรมภาษาอังกฤษ 

และภาษาต่างประเทศให้แก่หน่วยราชการภายนอกอีกด้วยค่ะ	 ข้าราชการ 

กระทรวงต่าง	 ๆ	 ทีป่ระสงค์จะฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม	 หรือเรียนรู้ภาษา 

ของประเทศเพื่อนบา้นเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ของไทยในปลายปี	๒๕๕๘	ก็ติดต่อสอบถามสถาบันฯ	ได้ค่ะ

	 อีกหนึง่ภารกิจสำคัญของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ	 ก็คือ 

การให้บริการจัดสอบวัดผลภาษาอังกฤษแก่ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน	 กพ.	 

ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	 หรือผู ้ท ีป่ระสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษา/ 

ทุนฝึกอบรมที่ต่างประเทศให้ประเทศไทย	โดยผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อ 

การพัฒนาระหวา่งประเทศ	หรอืในชื่อย่อท่ีรู้จกักนัดีวา่	สพร.	อกีหนว่ยงานหนึ่ง 

ของกระทรวงการต่างประเทศ	รวมทั้งจัดสอบให้แก่ข้าราชการกระทรวงต่าง	ๆ 	 

เช่น	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงพาณิชย์	หรือมหาวิทยาลัย	ฯลฯ	เพื่อประกอบ 

การพิจารณาการออกประจำการในต่างประเทศ	หรือการรับทุนของหน่วยงาน 

ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	

รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ภควัต ตันสกุล รับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม  
ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
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วิทยุสราญรมย์
๑๓๘

	 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ	 ยังเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งของ 

กระทรวงการต่างประเทศและของรัฐบาลไทยในการใช้	“Soft Power”๑ หรือ 

การดำเนินการการทูตสาธารณะ๒	ในการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ	 

โดยการจัดอบรมใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ีรฐัของประเทศต่าง	ๆ 	ท่ีผา่นมา	สถาบันฯ	ได้จัด 

การอบรมหลักสูตร	“ความรู้ด้านการทูต”	 ให้แก่นักการทูตจากประเทศลาว	 

“การทตูทวิภาค”ี	ใหแ้กน่กัการทูตเมียนมาร	์	หลกัสตูร	“ความรู้เกีย่วกบัการทตู”  

ให้แก่นักการทูตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้	 และประเทศติมอร์เลสเต	 

ประเทศน้องใหม่ในภูมิภาคอุษาอาคเนย์ของเรา	และที่สด	ๆ	ร้อน	ๆ	สถาบันฯ	 

ได้จัดหลักสูตรเดียวกันนี้ให้แก่นักการทูตจากประเทศลาว	 เมื่อเดือนมีนาคม	 

๒๕๕๖	

	 ถึงตรงน ี	้ คงม ีคำถามว่า	 ท ีเ่กริ ่นมาท ัง้หมดนี ้เกี ่ยวข้องอะไรกับ  

“มิง กะลา บา...เมียนมาร์”	ที่จ่าหัวไว้	

.............................................

	 ๑.	 Joseph	 S.	 Nye	 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 สหรัฐอเมริกา	 

อธบิายวา่	soft	power	ในความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ	คอื	อำนาจท่ีทำใหป้ระเทศอื่น	ๆ 	ยนิดปีฏบิตัติาม 

ความตอ้งการของเรา	โดยไมต้่องบังคบัขนืใจ	หรือมขีอ้แลกเปลี่ยน	อกีนยัหนึ่ง	เปน็ความสามารถท่ีทำให้	 

ผู้อื ่นมีความพอใจในการเลือกทีส่อดคล้องกับความต้องการของเรา	 โดยใช้เสน่ห์หรือการดึงดูดใจ	 

ซึ่งมกัจะนำไปสู่การยอมรบัโดยดษุณี	แหลง่ที่มาของ	soft	power	กค็อื	วฒันธรรม	คา่นยิมทางการเมอืง	 

นโยบายต่างประเทศที่สร้างสรรค์ต่อประชาคมระหว่างประเทศ	ระบบการศึกษา	ระบบเศรษฐกิจ	หรือ 

นวัตกรรมทีไ่ด้รับความนิยมจากประชาชนของนานาประเทศ	 ต่างจาก	 hard	 power	 ซึ่งเป็นอำนาจ 

หรือความแข็งแกร่งทางด้าน	 การทหาร	 หรือเศรษฐกิจ	 (เช่น	 การใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ 

ต่อประเทศอื่น)	

	 ๒.	 Edmund	A.	Gullion	อดีตนักการทูตและคณบดีของ	Fletcher	School	of	Law	and	 

Diplomacy	มหาวิทยาทัฟส์	 สหรัฐอเมริกา	และผู้ก่อตั้ง	 Edward	R.	Murrow	Center	of	 Public	 

Diplomacy	ใหค้ำจำกดัความวา่เปน็การโนม้นา้วทัศนคตขิองสาธารณชนในเรื่องท่ีเกีย่วกบัการกำหนด	 

และดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	 ซึ่งครอบคลุมมิติต่าง	 ๆ	 ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 

ที่นอกเหนือไปจากการทูตแบบดั้งเดิม	รวมถึงการดำเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชน 

ในต่างประเทศ	 การปฏิสัมพันธ์ของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ	 และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 

แนวความคิด	
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	 ก่อนอื่น	ขออนุญาตอธิบายคำว่า	มิง กะลา บา	ก่อนนะคะ	มิง	กะลา	บา	 

เป็นคำทักทาย	เวลาเจอหนา้กนั	เหมือนกบัคำวา่สวสัดท่ีีเราใชก้นั	หรอื	“อายบุวร”  

ของศรลัีงกา	“มงิ กะลา บา เมยีนมาร”์	จงึหมายถงึ	“สวัสดเีมยีนมาร”์ นั่นเองคะ่	 

อ้อ!	คำว่า	มิง	กะลา	ตรงกับคำว่า	“มงคล”	ของไทยค่ะ	เป็นที่น่าสังเกตนะคะ	 

ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ	คำทักทายจะมีนัยถึงความดีงาม		 	

 ทำไมจึง มิงกะลา บา เมียนมาร์? 
	 เมียนมาร์๓	 หรือพม่าในชื่อเดิม	 จะเป็นประธานอาเซียนในปี	 ๒๕๕๗๔	 

และเนือ่งจากเมยีนมาร์ไม่เคยจัดการประชุมใด	 ๆ	 ในกรอบอาเซียนมาก่อน	 

กระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์จึงขอความร่วมมือจากประเทศไทย	 

(กระทรวงการตา่งประเทศ)	ซึ่งมีประสบการณ์ในการเปน็ประธานอาเซยีน	และ 

จัดการประชุมระหว่างประเทศมาแล้วหลายครั้ง	 ให้ช่วยเตรียมความพร้อมให ้

แก่บุคลากรของพม่า	กระทรวงการต่างประเทศ	(ของไทย)	จึงได้มอบหมายให้	 

สพร.	จดัทำแผนงานสนบัสนนุการเปน็ประธานอาเซยีนและการประชมุสดุยอด 

ผู้นำอาเซียนในปี	๒๕๕๗	ของเมียนมาร์	 (แปลว่า	ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วย)	 

และมอบหมายให้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดทำหลักสูตร 

ฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์	

.............................................

	 ๓.	 มีความหมายตามภาษาท้องถิ่นว่า	 เข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว	 (เมียน	 –	Myan	=	 รวดเร็ว,	 

มา	–	ma	=	 เข้มแข็ง)	 รัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศ	 ได้เปลี่ยนชื่อเรียกประเทศในภาษาอังกฤษว่า	 

เบอร์มา	 (Burma)	 เป็นเมียนมาร์	 (Myanmar)	 ในปี	 ๒๕๓๒	 คำว่า	 เบอร์มา	 (Burma)	 สันนิษฐาน	

วา่น่าจะเพี้ยนมาจากคำวา่	“บามาร”์	(Bamar)	ซึ่งเปน็ชื่อชนเผา่ท่ีใหญท่ี่สดุของประเทศ	สว่นคำวา่พมา่ 

ทีค่นไทยใช้กันมาแต่ครั ้งโบราณ	 ก็น่าจะมาจากคำว่าบามาร์	 เมียนมาร์เป็นสมาชิกอาเซียนเมื ่อ 

ปี	๒๕๔๐	

	 ๔.	 เดิมที	เมียนมาร์มีกำหนดจะเป็นประธานอาเซียนในปี	๒๕๕๙	แต่ขอแลกกับลาว	
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	 ในขณะเดียวกนั	ในการเยือนประเทศไทยของ	U	Kyaw	Thu	ประธานของ	 

Union	 Civil	 Service	 Board	 (เทียบเท่ากับสำนักงาน	 กพ.	 ของเรา)	 เมื่อ 

เดือนกันยายน	๒๕๕๕	ท่านก็ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ 

ใหจ้ดัการอบรมหลกัสตูรการจดัการประชมุระหวา่งประเทศใหแ้กเ่จ้าหนา้ที่	กพ.	 

เมียนมาร์เช่นกัน	เนื่องจาก	กพ.	เมียนมาร์	จะเป็นประธานการประชุมอาเซียน 

ว่าด้วยกิจการพลเรือน	(ASEAN	Conference	on	Civil	Service	Matters	–	 

ACCSM)	ครั้งที่	๑๗	ระหว่างปี	๒๕๑๓-๒๕๑๔	

	 เมือ่ได้รับมอบหมาย	 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ	 ก็ได้ประสาน 

กับกรมต่าง	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ	 ได้แก่	 กรมอาเซียน	 

กรมสารนิเทศ	 และกรมพิธีการทูต	 จัดทำหลักสูตรอบรม	“การเป็นประธาน 

อาเซียน”	 ซึ่งสาระสำคัญของหลักสูตรก็คือ	 ต้องปูพื้นฐานความรู้เกี ่ยวกับ 

การประชมุระหวา่งประเทศ	ความรู้เกี่ยวกบัอาเซยีนและการประชมุระดบัตา่ง	ๆ 	 

ในกรอบอาเซียน	การจัดการประชุมซึ่งต้องมีองค์ประกอบ	๔	ด้าน	คือสารัตถะ	 

การบริหารจัดการ	(Logistics)	พิธีการ	(การรับรองแขก	การจัดเลี้ยง	เจ้าหน้าที่ 

ติดต่อประสานงาน	 หรือ	 liaison	 officer	 ฯลฯ)	 และการบริหารสื่อและ 

อธิบดีกรมอาเซียนอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร บรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
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การประชาสัมพนัธ ์ตลอดจนทาบทามขา้ราชการระดบัสงู ไดแ้ก ่เอกอคัรราชทูต 

ประจำกระทรวง อิศร ปกมนตรี อธิบดีกรมอาเซียน อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร  

อธบิดกีรมสารนิเทศ มนสัว ีศรีโสดาพล รองอธบิดกีรมอาเซยีน บษุฎ ีสนัตพิทัิกษ ์ 

รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ภควัต ตันสกุล และนักการทูตระดับปฏิบัติการ –  

ชำนาญการ จากกรมทัง้สามทีเ่อ่ยชื่อมาแล้ว รวมทัง้ผู้อำนวยการสถาบันฯ  

ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และอาจารย์ของสถาบันฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ 

ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ และ กพ. ของ 

เมียนมาร์

 มาถงึตรงนี้ กป็รากฏวา่พรรคพวกท่ียืนอ่านอยู่ทำเสยีงสงสยั (แทนผู้อา่น)  

ว่า ผู้อำนวยการกับอาจารย์ของสถาบันฯ ไปสอนวิชาอะไร 

 ก็ขอวิสัชนาว่า ผู้อำนวยการสถาบันฯ ไปสอนเรื่องเทคนิคการเป็นล่าม  

ส่วนอาจารย์ของสถาบันอีก ๓ ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ไทย (อาจารย์อุสนา  

วงษ์นาคเพ็ชร์) สอนเทคนิคการแนะนำตัว (Presentation Techniques)  

และการกล่าวคำปราศรัย (Speech Delivery) และอาจารย์ฝรั่ง (อังกฤษ)  

อีก ๒ ท่าน (อาจารย์ David Gardner และอาจารย์ Frank Thorne)  

เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เปิดการอบรม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
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สอนเทคนิคการจดบนัทึก (Note-Taking) และเทคนคิการเขยีน (ภาษาองักฤษ)  

ทีด่ีและถูกต้อง (Effective Writing) วิชาเหล่านี ้เป็นเรื ่องจำเป็นสำหรับ 

การประชมุ ลืมบอกไปวา่ อาเซยีนตกลงกนัวา่ จะใชภ้าษาองักฤษเปน็ภาษากลาง  

เพราะฉะนั้น เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกันหรือในการประชุมจึงต้องเป็น 

ภาษาอังกฤษ ผู้เขา้ร่วมประชุมบางท่านอาจใช้ภาษาของตน (เชน่ ภาษาเมยีนมาร ์ 

ภาษาเขมร) ในการประชุม แต่ต้องมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้เข้าประชุม 

จากประเทศอื่น ๆ เข้าใจด้วย 

 ภายหลังการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเมียนมาร์โดยผ่านสถาน 

เอกอัครราชทูต (ต่อไปจะเรียกวา่ สถานทูต) ของเราท่ีกรงุย่างกุ้ง (อดตีเมอืงหลวง 

ของเมียนมาร ์ตอนนี้ เมียนมารส์รา้งเมืองหลวงใหมแ่ลว้ ชื่อ เนปดิอว์๕ แตส่ถานทูต 

ตา่งประเทศประจำเมียนมาร์ ยังคงอยู่ท่ีกรุงย่างกุ้ง ทำนองเดยีวกบัอสิราเอลคะ่  

ทีเ่ขาบอกว่าเมืองหลวงของเขาคือเยรูซาเล็ม แต่ว่าสถานทูตต่างประเทศ 

ประจำอิสราเอล ยังคงตั้งอยู่ที่กรุงเทลอาวีฟ เมืองหลวงเก่า) แล้วก็ได้กำหนด 

เวลาการอบรมหลักสูตร “การเป็นประธานอาเซียน” ให้ข้าราชการจาก 

กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาเซียนของเมียนมาร์ รวม ๒๖ กระทรวง  

.............................................

	 ๕.	 เมียนมาร์ย้ายเมืองหลวงมายังกรุงเนปิดอว์	 เมื่อวันที่	 ๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๔๘	 คำว่า	 

เนปิดอว์	 มีความหมายว่า	 “ราชธานี”	 ว่ากันว่า	 ทีย้่ายเมืองหลวงนี่เป็นเพราะมีหมอดูทำนายว่า	 

หากไม่ย้ายเมืองหลวง	จะทำให้ผู้นำหมดอำนาจลงได้	แต่	ดร.สุเนตร	ชุตินธรานนท์	ผู้อำนวยการสถาบัน 

เอเชียศึกษาและศูนย์ไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และผู้เชี ่ยวชาญด้านพม่าของไทย	 

ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการย้ายเมืองหลวงของพม่าครั้งนี้ว่า	 เป็นไปเพื่อต้องการสร้างเสถียรภาพและ 

ความมั่นคงใหป้ระเทศเปน็สำคญั	เน่ืองจากกรงุยา่งกุ้ง	(ท่ีองักฤษเจ้าอาณานคิม	สถาปนาเปน็เมืองหลวง)	 

ถือเป็นที่ตั้งของทั้งฝ่ายกองทัพและฝ่ายต่อต้าน	ดังนั้น	หากเกิดการเคลื่อนไหวหรือปะทะกัน	ฝ่ายทหาร 

จะไม่มีจุดตั้งรับหรือล่าถอยในการสู้รบได้	 ดังนั้น	 การย้ายเมืองครั้งนี้	 จึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง 

ให้แก่รัฐบาลทหารเมียนมาร์	 เนือ่งจากเนปิดอว์ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ	 และเป็นเส้นทางคมนาคม 

หลกัท่ีเชื่อมกรงุยา่งกุ้งและมณัฑะเลย	์อกีท้ังยงัเปน็จดุศนูยก์ลางคมนาคมใหญส่ดุของประเทศ	นอกจากนี	้ 

สภาพภมูปิระเทศของเนปิดอวท่ี์ลอ้มรอบไปด้วยภเูขา	ชว่ยลดปญัหาการถกูจบัสญัญาณจากฝา่ยตรงขา้ม 

และทำให้ยากต่อการถูกโจมตีจากชนกลุ่มน้อยและศัตรูของรัฐบาล
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ระหว่างวันที ่ ๑๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ โดยท่านเอกอัครราชทูต 

พิษณุ สุวรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาร์ (ต่อไปจะใช้คำว่า  

ท่านทูต) กรุณาเอือ้เฟื ้อสถานที ่ (สถานทูตฯ) ให้เป็นทีจั่ดอบรม และ 

จดัอบรมให้บุคลากรของ กพ. เมียนมาร ์ระหวา่งวนัท่ี ๑๕-๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  

ทีศู่นย์ฝึกอบรม กพ. ทีเ่มืองเปายี (Central Institute of Civil Service –  

Phaunggyi) 

ถ่ายรูปหมู่ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

เอกอัครราชทูตอิศร ปกมนตรี บรรยาย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
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 ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ ได้มอบหมายให้ผู้เขียน 

และน้องซิ่ว (คณุมนีา กลการวทิย์ นกัการทูตปฏบิตักิาร) เดนิทางไปเมยีนมารใ์น 

ฐานะผู้ประสานงานอยู่ท่ีกรุงย่างกุ้ง และท่ีเมืองเปายี ผู้เขยีนในฐานะที่อาวโุสกวา่  

ขอใชสิ้ทธเิลือกกอ่น ไปเปายี (เพราะกลวัจะถกูประณามวา่เอาเปรยีบเด็ก) และ 

ให้น้องซิ่วอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง 

ผู้เข้าอบรมขะมักเขม้นทำแบบฝึกหัด โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ให้คำนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์ฝึกอบรม กพ. ณ เมืองเปายี

รองอธิบดีกรมอเซียน บุษฎี สันติพิทักษ์ รับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม  
ณ ศูนย์ฝึกอบรม กพ. เมืองเปายี
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 เราสองคนเดนิทางถงึกรงุย่างกุ้ง ในชว่งบ่ายของวนัท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖  

หลังจากเชค็อินท่ีโรงแรม Kandawgyi Palace แลว้ นอ้งนก (คณุวชิญา สนิธเุสน)  

เจ้าหน้าทีส่ถานทูตฯ ก็พาเรา (พร้อมด้วยเอกสารการอบรม และของจำเป็น 

อืน่ ๆ) ไปสถานทูตฯ เพื ่อตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องอบรมและ 

บรรยากาศในห้องอาหารศูนย์ฝึกอบรม กพ. เมืองเปายี อาหารเต็มโต๊ะอย่างนี้เอง 
เวลาที่เพื่อนๆ ถามว่า เปายีเป็นอย่างไรบ้าง คำตอบก็คือ “อดอยากปากเป็นมัน”

ดร. วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 

ณ ศูนย์ฝึกอบรม กพ. เมืองเปายี
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๑๔๖

ห้องรับประทานอาหารกลางวัน (เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเสียเวลาเดินทางไปหา 

อาหารรับประทานข้างนอก) ระหว่างนั้น ท่านทูตพิษณุฯ ซึ่งกำลังเดินเล่นอยู ่ 

(สถานทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตอยูติ่ดกัน) ก็มาทักทายและสอบถามว่า 

ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหม จะได้จัดหาให้ ท่านทูตและภริยายังพาชมสถานทูต  

จำได้ว่า ได้เรียนท่านทูตไปว่า ชอบเมียนมาร์ เพราะต้นไม้เยอะมาก ท่านทูต 

บอกว่า นีข่นาดโดนพายุนาร์กิสถล่ม ต้นไม้เสียหายไปร้อยละ ๘๐ แล้วนะ  

เราอยู่ที่สถานทูตจนเย็น แดดร่มลมตก น้องนกก็พาเราไปไหว้เจดีย์ชเวดากอง  

(แขกที่ดีไปถึงบ้านใคร ก็ควรจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนั้นก่อน) 

อธิบดีกรมสารนิเทศ มนัสวี ศรีโสดาพล มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ตั้งคำถามดีถูกใจ 
ณ ศูนย์ฝึกอบรม กพ. เมืองเปายี

อาหารแห้งสำเร็จรูปที่วางขายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ในเมืองย่างกุ้ง 
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 แต่ก่อนที่เราจะไปไหว้เจดีย์ชเวดากอง   
 มารู้จักเจดีย์องค์นี้ก่อนดีไหมคะ
	 เจดีย์ชเวดากอง	 หมายถึงเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง	 หรือเมืองตะเกิง	 

(ชเว	=	ทอง,	ดากอง	หรือตะเกิง	เป็นชื่อเก่าของเมืองย่างกุ้ง)	เป็นพระธาตุเจดีย์ 

ประจำปีเกิดมะเมีย	 (ม้า)๖	 ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าและ 

.............................................

	 ๖.	 ความเชื่อเรื่องพระธาตปุระจำปเีกดิ	เปน็คตคิวามเชื่อดั้งเดมิของชาวลา้นนา	มบีนัทึกอยู่ใน 

ตำราพื้นเมืองโบราณ	 สรุปใจความได้ว่า	 ก่อนทีว่ิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดานั้น	 

วญิญาณจะลงมา	ชธุาต	ุซึ่งหมายถงึการท่ีดวงวญิญาณจะลงมาพกัอยู่ท่ีเจดยีแ์หง่ใดแหง่หนึ่ง	โดยม	ีตั๋วเปิ้ง	 

(สัตว์ประจำนักษัตร)	 พามาพักไว้	 เมื่อได้เวลา	 ดวงวิญญาณก็จะเคลื่อนจากพระเจดีย์ไปสถิตอยู่บน 

กระหม่อมของผู้เป็นบิดา	 เป็นเวลา	 ๗	 วัน	 ก่อนทีจ่ะเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดา	 และเมื่อเสียชีวิต 

ลงแล้ว	ดวงวิญญาณก็จะกลับไปพักอยู่ที่เจดีย์นั้น	ๆ	ตามเดิม	ตามคติความเชื่อดังกล่าว	บุคคลซึ่งเกิด 

ในปีนักษัตรใดก็ตาม	 สมควรทีจ่ะหาโอกาสไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนให้ได้อย่างน้อย 

ครั้งหน่ึงในชวีติ	เพื่อเปน็มงคลแกช่วีติ	มอีานิสงสส์งูและจะทำใหม้อีายยุนืนาน	รวมถงึเชื่อวา่หากสิ้นชพีไป	 

ดวงวิญญาณจะได้กลับไปยังพระธาตุองค์นั้น	ไม่ต้องเร่ร่อนไปในทุคคติภพอื่น	ๆ	ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ได้ 

แพร่หลายไปสู่หลาย	 ๆ	 พื้นทีข่องประเทศ	 ก่อให้เกิดคติความเชื่อเช่นเดียวกัน	 แต่จะแตกต่างกันบ้าง 

ในส่วนของพระธาตุประจำปีนักษัตรต่าง	ๆ	

วิทยุสราญรมย์
๑๔๘
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“พระพุทธรูปหยก” ที่สลักจากหินอ่อนสีขาว
ก้อนเดียว	วัดเจ้าดอจี	กรุงย่างกุ้ง

วัดเจ้าดอจี	กรุงย่างกุ้ง	ทาสีทอง
ดูอลังการมาก

ช้างเผือก	3	ช้างที่โรงช้างเผือกในกรุงย่างกุ้ง
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พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี	“พระ (นอน) ตาหวาน”	ในกรุงย่างกุ้ง

“พระ (นอน) ตาหวาน” พระบาทซ้อนเหลื่อมกันพร้อมลายมงคล	๑๐๘	ประการ	
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ชาวมอญ (ทัง้มอญพม่าและมอญไทย) เจดีย์ชเวดากองเป็น ๑ ใน ๕ ของ 

พุทธสถานทีศั่กดิ ์สิทธิ ์ของเมียนมาร์ท ีพุ่ทธศาสนิกชนต้องไปสักการะ  

พุทธสถานอีก ๔ แห่ง ได้แก่ เจดีย์ไจก์ทิโย (Kyaikhitiro) พระธาตุประจำปีเกิด 

จอ๗ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อพระธาตุอินทร์แขวน ที่เมืองไจก์โถ่ ในรัฐมอญ  

ใกล ้ชายแดนไทย-เมียนมาร์ (ตรงจุดอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก)  

เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon) ทีเ่มืองพุกาม (Pagan) พระเจดีย์ชเวมอดอว์๘ 

(Shwemawdaw) ท่ีเมอืงพะโค (Bago) หรอืชื่อเดมิท่ีเรารู้จกั กนัด ีคอื หงสาวด ี 

.............................................

	 ๗.	 ตามคตคิวามเชื่อของลา้นนา	คนเกดิปจีอ	ใหไ้หวพ้ระเกศแกว้จฬุามณบีนสวรรคช์ั้นดาวดงึส์	 

ตามพทุธประวตั	ิตอนเจา้ชายสทิธตัถะทรงตดัสนิพระทัยออกบรรพชา	เม่ือทรงม้ากณัฐกะมาถงึฝั่งแม่นำ้ 

อโนมายามรุ่งสาง	ไดร้บัสั่งกบันายฉนันะ	อำมาตยค์นสนทิผู้เปน็สหชาติและสารถี	ซึง่ตามเสด็จมาด้วยว่า	 

“เราจักบรรพชาถือเพศบรรพชิต ณ ที่นี้”	 และทรงเปลื้องเครื่องประดับสำหรับขัตติยราชทัง้หมด 

ให้นายฉันนะนำกลับไป	 และทรงจับพระโมลี	 (มวยผม)	 ด้วยพระหัตถ์ซ้าย	 พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ 

ตัดพระโมลีให้ขาดออก	 และทรงโยนขึ้นไปในอากาศ	 ทันใดนั้น	 พระอินทร์ก็เอาผอบทองมารองรับไว้	 

และนำไปบรรจใุนพระจฬุามณ	ีโดยท่ีไมม่เีสน้ทางไปสู่สวรรค	์คนเกดิปจีอกเ็ลยไมรู่้วา่จะไปไหวพ้ระธาต ุ

ประจำปเีกดิของตนไดอ้ยา่งไร	คนโบราณท่านเลยหาทางออกใหว้า่	ใหต้ั้งจติอธษิฐานอยู่ในใจ	หรอือาจไป 

ไหว้พระธาตุอินทร์แขวน	ซึ่งเชื่อกันว่า	พระอินทร์ได้สร้างแขวนไว้บนหน้าผาให้ผู้คนมากราบไหว้แทน	

	 ๘.	 มีชื่อเรียกที่คนไทยรู้จักว่า	“พระเจดีย์มุเตา”	 ซึ่งแปลว่า	 จมูกร้อน	กล่าวกันว่าพระเจดีย์ 

องคน้ี์สงูมาก	(สงูถงึ	๓๗๔	ฟตุ	เป็นพระเจดยีท่ี์สงูท่ีสดุในเมยีนมาร)์	ตอ้งแหงนหนา้จนเมื่อยคอ	จงึจะมองเหน็ 

ยอดพระธาตุ	 เป็นเหตุให้แสงแดดทีแ่รงกล้าเผาจมูกจนแสบร้อน	 เป็นพระเจดีย์โบราณสร้างมาตั้งแต่ 

สมัยมอญเรืองอำนาจ	 โดยอ้างว่าเป็นพระเจดีย์ทีบ่รรจุพระเกศาธาต	ุ ๒	 เส้นทีพ่ระพุทธองค์ประทาน 

ให้แก่พี่น้องชาวมอญ	 ๒	 คน	 นอกจากนี	้ ยังเชื่อกันว่าภายในพระเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ตั้งแต่ 

สมยัพระเจา้ราชาธริาช	พระเจดยีอ์งคน้ี์มคีวามสำคญัทางประวตัศิาสตร์	กลา่วคอื	พระเจา้ตะเบง็ชะเวตี้	 

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของตองอู	 เมื่อมีพระชนม์เพียง	๑๔	พรรษา	กล้าที่จะนำทัพบุกเข้าไปเมืองมอญ	 เพื่อ 

ทรงประกอบพิธีเจาะพระกรรณ	 (หู)	 ตามราชประเพณีทีพ่ระเจดีย์มุเตา	 โดยมีทหารมอญล้อมรอบ	 

แต่ด้วยความกล้าของพระองค์	 ได้นำกำลังทหารฝ่าวงล้อมกลับตองอูได้อย่างปลอดภัย	 และเมื่อ 

ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์	 ก็ได้ย้ายราชธานีจากตองอูมาทีห่งสาวดี	 รัชกาลต่อมาคือพระเจ้าบุเรงนอง	 

ได้ทรงถอดมณีทีป่ระดับยอดมงกุฎของพระองค์ถวายเป็นพุทธบูชา	 อีกทัง้กล่าวกันว่าก่อนทีพ่ระองค์ 

จะออกทำศึกคราใด	จะทรงมานมัสการพระเจดีย์นี้ก่อนทุกครั้ง	ซึ่งจุดที่เชื่อว่าพระองค์ทำการสักการะ 

กย็งัปรากฏอยู	่และกลา่วกนัวา่	เมื่อครั้งท่ีสมเดจ็พระนเรศวรประทับอยู่ท่ีหงสาวด	ีกไ็ดเ้สดจ็ไปสกัการะ 

พระเจดีย์องค์นี้อยู่เสมอ
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โพโพยี	“เทพทันใจ”	แห่งวัดโบตะทาวน์	ในกรุงย่างกุ้ง
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มิง กะลา บา...เมียนมาร์ (ภาคแรก) ๑๕๓

และพระมหามยัมนุหีรอืพระมหาเมยีะมนุ ี(Mahamuni Buddha) พระพทุธรปู 

คู่บ้านคู่เมืองของเมียนมาร์ เปรียบได้กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ 

พระแก้วมรกตของไทย 

 เจดีย์ชเวดากองตั้งอยูบ่นเนินเขาสิงฆุตตระ (Singu Titara) เชื่อว่าเป็น 

เจดีย์ทีบ่รรจุพระเกศาพระพุทธเจ้า ๘ เส้น ตามพุทธประวัติ ภายหลังตรัสรู้  

พระพุทธองค์ได้เสด็จประทับใต้ต้นเกต๙ พ่อค้า ๒ คน คือตปุสสะและภัลลิกะ  

เข้ามาถวายสัตตุผงสัตตุก้อน (ข้าวตู) และได้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสกถึง 

สรณะสอง (พระพุทธและพระธรรม) พ่อค้าทั้งสองได้ขอประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เพื่อเป็นอนุสรณ์บูชาพระพุทธคุณ พระพุทธองค์จึงเสยพระเศียร ได้พระเกศา 

๘ เส้น ประทานให้แก่พ่อค้าทั้งสอง

.............................................

	 ๙.	 ตามพุทธประวัติ	 ภายหลังทีพ่ระพุทธองค์ตรัสรู ้แล้ว	 ได้เสวยวิมุตติสุข	 (สุขเกิดแต่ 

ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวงทุกข์)	๗	สัปดาห์	โดยในสัปดาห์ที่	๗	ประทับใต้ต้นไม้เกต	หรือ 

ราชายตนะ
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 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงวินิจฉัย 

ในพระนิพนธ์ “เที่ยวเมืองพม่า” ว่า ชาวมอญได้นำมาผูกเรื่องเป็นตำนาน  

อ้างว่าพ่อค้าทั้งสองเป็นชาวมอญพี่น้อง ได้อัญเชิญพระเกศาพระพุทธเจ้ามายัง 

เมืองมอญ แล้วสร้างพระเจดีย์บนยอดเนินตะเกิง บรรจุพระเกศาธาตุไว้ตั้งแต่ 

ครั้งพุทธกาล คือประมาณ ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว 

 ตำนานยังได้ระบุด้วยว่า ในขณะทีก่ำลังขุดดินเพื่อก่อสร้างพระเจดีย์  

ก็พบบริโภคเจดีย์๑๐ ของอดีตพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ในพุทธกัลป์ปัจจุบัน  

ได้แก่ ไม้เท้าของพระกกุสันธะ กระบอกกรองน้ำของพระโกนาคมน์ และ 

.............................................

	 ๑๐.	เจดีย์เกี ่ยวกับพระพุทธเจ้ามี	 ๔	 ประเภทได้แก่	 ธาตุเจดีย์	 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	

บริโภคเจดีย์	 คือสิ่งหรือสถานทีพ่ระพุทธองค์เคยทรงใช้สอยธรรมเจดีย์บรรจุพระธรรม	 คือพุทธพจน์	

และอุทเทสิกเจดีย์	คือพระพุทธรูป		

กล้วยหวาน	ๆ	ราคาไม่แพงจ้า	พ่อค้าขายกล้วย
หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ในกรุงย่างกุ้ง

ขนมครก	ขนมเบื้อง	ที่	“เมืองจีน” 
(China	Town)	ในกรุงย่างกุ้ง	

ขายกลางคืนนะ	
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ผ้าอาบน้ำของพระกัสสปะ จึงได้บรรจุบริโภคเจดีย์ทัง้หมดในพระเจดีย ์

พร้อมกับพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า (พระโคตมพุทธเจ้า) จึงนับว่า  

พระเจดีย์ชเวดากองเป็นพระสถูปเจดีย์องค์เดียวในโลกทีม่ีสัญลักษณ์ของ 

พระพุทธเจ้า ๔ พระองค์บรรจุไว้ด้วยกัน 

 นับตั ้งแต่ก่อสร้างพระเจดีย์ (นักโบราณคดีเชื ่อว่าสร้างมาประมาณ  

๑,๒๐๐ ปีทีแ่ล้ว) กษัตริย์พม่าและมอญเกือบทุกพระองค์ในสมัยต่อ ๆ มา  

ต่างถือเป็นพระราชภารกิจในการก่อเสริมองค์พระเจดีย์ให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง  

๓๒๖ ฟุตในปัจจุบัน 

 เพราะว่าเราเป็นชาวต่างชาติ ก็เลยต้องเสียค่าธรรมเนียมไปไหว้ 

พระเจดย์ีชเวดากอง คนละ ๕ ดอลลารส์หรฐั (ประมาณ ๑๕๐ บาท) แลว้ขึ้นลฟิต์ 

ไปไหว้เจดีย์ (ก่อนขึ้นลิฟต์ ต้องถอดถุงเท้ารองเท้าฝากไว้) โดยเจ้าหน้าที่จะติด 

สติ๊กเกอร์สีประจำวันทีห่น้าอกของเรา เพื่อแสดงว่าจ่ายค่าธรรมเนียมถูกต้อง 

ร้านขายผักใน	“เมืองจีน”	ถั่วพูฝักยาวกว่า
ถั่วพูบ้านเรามาก

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด	
ณ	เจดีย์ชเวดากอง
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แล้ว ในขณะที่คนเมียนมาร์เองเข้าฟรี โดยจะเดินขึ้นบันไดซึ่งมีอยูท่ัง้ ๔ ทิศ  

ท่านผูอ้่านอาจจะฉงนว่า ทำไมเราสามคนไม่ทำตัวเป็นคนเมียนมาร์ เพราะ 

อย่างไรเสีย เจา้หนา้ท่ีคงดไูม่ออกวา่เราเปน็ชาวต่างชาติ ไม่ได้คะ่ เพราะเราเป็น 

คนดีนั่นเอง บวกกับเสื้อผ้าการแต่งกายของเรา คือน้องนกนุ่งกระโปรง ผู้เขียน 

กับน้องซิ่วก็นุง่กางเกง ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราเป็นชาวต่างชาติ เพราะผู้หญิง 

เมียนมาร์จะนุ่งผา้ซิ่นท่ีเรยีกวา่ “ลองย”ี อ้อ! เกอืบลมืไป สำหรบัคณุสภุาพสตรี 

ที่นุ่งกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้น พอขึ้นลิฟท์ไปแล้ว ก่อนจะเดินเข้าสู่บริเวณ 

ลานพระเจดีย์ เขามีลองยีบริการค่ะ

 เม่ือออกจากลฟิต ์มีทางเดินเขา้สู่เจดย์ีชเวดากองดา้นทิศตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

ก่อนจะถงึองคเ์จดีย์ ทางดา้นขวามือ จะเหน็ตน้โพธิ์ซึ่งนอ้งนกบอกวา่เปน็หนอ่ของ 

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาในอินเดีย  

 บริเวณลานเจดีย์สะอาดสะอ้านมาก ชาวเมียนมาร์ (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง  

แสดงว่าผู้หญิงใฝ่ธรรมมาก) นั่งสวดมนต์กันเป็นกลุ่ม ๆ  สักพักก็เห็นกลุ่มผู้หญิง 

เดินเรียงแถวประมาณ ๔-๕ แถว กวาดฝุ่นผงกองไว้ แล้วก็มีหน่วยโกยฝุ่นผงซึ่ง 

เป็นผู้ชายตามมาเก็บ ทุกคนทำงานกันอย่างตั้งใจและสนุกสนาน อย่างนี้นี่เอง 

ลานองคพ์ระเจดย์ีจงึสะอาด ผู้คนสามารถก้มลงกราบไดอ้ย่างสนทิใจ ไมรู่้วา่จะ 

มีโอกาสเห็นภาพอย่างนี้ในบ้านเราบ้างไหม? 

 น้องนกพาเราไปกราบพระเจดยี ์แลว้กถ็ามผู้เขยีนกบันอ้งซิ่ววา่เกดิวนัไหน  

พอได้คำตอบก็ล้วงโพยขึ้นมาดู และพาเราไปไหว้พระพุทธรูปประจำวันเกิดที่ 

ประดิษฐานรอบองค์พระเจดีย์ทั้ง ๘ ทิศ พอเห็นพระพุทธรูป ก็เข้าใจทันทีว่า 

ทำไมต้องดูโพย เพราะว่าพระพุทธรูปประจำวันเกิดของที่นี่จะต่างจากบ้านเรา  

เชน่ พระประจำวนัเกดิของคนเกดิวนัศกุรค์อืพระพทุธรปูปางรำพงึ แต่พระประจำ 

วันเกิดทีพ่ระเจดีย์ชเวดากองนี้ เป็นพระพุทธรูปนั่ง ดูไม่ออกว่าเป็นปางสมาธิ 

หรือปางมารวิชยั เพราะมีพวงมาลยัวางอยู่เตม็ไปหมด ขนืไม่ดูโพย อาจไหวพ้ระ 

ผิดวนักไ็ด ้สำหรับผู้อา่นท่านใดหากมีโอกาสไปไหวพ้ระเจดย์ีองคน์ี้ และประสงค ์
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จะไหว้พระพุทธรูปประจำวันเกิด ขอแนะให้สังเกตสัตว์ประจำวันเกิดข้างใต้ 

พระพุทธรูปค่ะ รับรองว่าไหว้ไม่ผิดแน่ 

 ทีเ่มียนมาร์ ไหว้พระแล้วก็ต้องสรงน้ำพระด้วย เห็นคนพื้นเมืองสรงน้ำ 

พระพุทธรูปหลายขัน ก็ยังนึกค่อนขอดว่า ช่างไม่เกรงใจคนทีร่อจะสรงน้ำ 

ตอ่เลยนะ ท่ีไหนได ้พอกลบับา้นหาหนงัสอือา่นถงึไดรู้้วา่ ตามคตขิองชาวเมยีนมาร ์ 

เขาจะสรงน้ำพระประจำวนัเกดิของตน โดยตักดว้ยขนัเลก็ ๆ  ท่ีทางวดัเตรยีมไวใ้ห ้ 

จำนวนเท่าตัวเลขอายุ + ๑ เรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่าน จะไปไหน  

ไม่วา่จะเป็นในประเทศไทยของเราเองหรอืตา่งประเทศ กข็อใหศ้กึษาวฒันธรรม/ 

ธรรมเนียมของเขาล่วงหน้า เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสร่อแบบผู้เขียน 

 ที่บ้านเรา เราจะสรงน้ำพระพุทธรูปเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น  

ส่วนพระประจำวันเกิดเรามักจะเติมน้ำมันหรือไม่ก็ใส่บาตรเหรียญ (๒๕,  

๕๐ สตางค ์หรอื ๑ บาท) เท่าจำนวนกำลงัพระเคราะหข์องเทวดาประจำวนัเกดิ  

อย่างเช่น เกิดวันจันทร์ ก็จะใส่บาตร ๑๕ เหรียญ วันศุกร์ก็ ๒๑ เหรียญ  

เป็นต้น 

 ที่ชเวดากองนี้ นอกจากจะมีเจดีย์องค์เล็กองค์น้อยแล้ว ยังมีพระพุทธรูป 

อ ีกมากมาย ท ีส่ำคัญท ีสุ่ดคือ พระพุทธเจ้าและอดีตพระพุทธเจ้าอีก  

๓ พระองค์๑๑ ประดิษฐาน ณ วิหารประจำทิศรอบฐานพระเจดีย์ ได้แก่  

พระกกุสันธะทางทิศตะวันออก พระโกนาคมน์ทางทิศใต้ พระกัสสปะทางทิศ 

ตะวันตก และพระพุทธโคดม ทางทิศเหนือ และทีล่านประทักษิณมีซุ ้ม 

พระประจำวันเกิด (ประกอบด้วยพระพุทธรูป เสา เทวดา และสัตว์) ประจำทิศ 

ทัง้ ๘ โดยตั้งอยู ่ ๒ ข้างของวิหารประจำทิศแกนทัง้ ๔ (รวม ๘ ซุ้ม) และ 

ที่ทิศเฉียงอีก ๔ ซุ้มดังนี้

.............................................

	 ๑๑.	พระพุทธเจ้าแห่งภัทรกัปปัจจุบัน	มี	๕	องค์	อีกองค์หนึ่งคือพระเมตเตยยะ	หรือที่เรียกกัน 

ทั่วไปว่า	พระศรีอาริย์	หรือพระศรีอริยเมตไตรย	ซึ่งจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
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 ทิศ วัน สัตว์สัญลักษณ์

 ตะวันออก จันทร์ เสือ

 ตะวันออกเฉียงใต้ อังคาร สิงโต

 ใต้ พุธ (กลางวัน)  ช้างมีงา

 ตะวันตกเฉียงใต้  เสาร์ พญานาค

 ตะวันตก พฤหัสบดี หนู

 ตะวันตกเฉียงเหนือ พุธ (กลางคืน) ช้างไม่มีงา

 เหนือ ศุกร์ หนูตะเภา

 ตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิตย์ ครุฑ

“มิง กะลา บา ชิน”  “น้องซิ่ว”  
มีนา	กลการวิทย์	แปลงโฉมเป็นสาวเมียนมาร์	กับ

สาวเมียนมาร์ตัวจริง	ณ	เจดีย์		ชเวดากอง

อรุณรุ่ง	ณ	ชเวดากอง
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	 บริเวณลานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระเจดีย์	 ซึ ่งมีการปูพื้น 

ด้วยกระเบือ้งสีแตกต่างจากลานอืน่	 ๆ	 และมีผู้คนคึกคักเป็นพิเศษ	 เรียกว่า	 

“ลานอธษิฐาน” หรอื “ลานสมัฤทธผิล” เปน็ลานท่ีชาวเมยีนมารน์ยิมมานั่งสมาธ	ิ 

กราบไหว้บูชา	 และอธิษฐาน	 มีเรื่องเล่าว่า	 พระเจ้าบุเรงนองจะเสด็จมาตั้งจิต 

อธิษฐาน	 ณ	 ลานแห่งนี้	 ก่อนทีจ่ะออกศึกทุกครั้ง	 บางคนจึงเรียกลานนี้ว่า	 

“ลานบุเรงนอง” 

	 พระเจดยีช์เวดากองนอกจากจะเปน็พุทธสถานท่ีศกัดิ์สทิธิ์ของเมยีนมาร์ 

แล้ว	 ยังเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการนักศึกษาและขบวนการชาตินิยมของ 

เมียนมารด์ว้ย	คอืในปี	๒๔๖๓	ผู้นำนกัศกึษาวทิยาลยัย่างกุ้ง	ไดป้ระชมุวางแผน 

นัดหยุดเรียน	ณ	บริเวณใต้ต้นโพธิ์มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลานประทักษิณ	 

ประท้วงการออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย	(University	Act)	ของอังกฤษ	 

ยกฐานะของวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นมหาวิทยาลยั	โดยกำหนดให้สภามหาวิทยาลัย 

มีสมาชิกชาวพม่าเพียง	 ๕	 คน	 จากจำนวน	๖๔	 คน	 การประท้วงครั้งนี้ได้รับ 

การสนับสนุนจากพระสงฆ์และประชาชน	 จนในทีสุ่ด	 อังกฤษก็ต้องยอมแก้ไข 

พระราชบัญญัติดังกล่าว	 และแต่งตั้งตัวแทนนักศึกษาเข้าไปเป็นกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย

	 นักประวัติศาสตร์เมียนมาร์ยกย่องเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการแสดงออกถึง 

ลัทธชิาตนิิยมและการต่อตา้นการปกครองขององักฤษอย่างเปดิเผยเปน็ครั้งแรก	 

ณ	จดุนี	้ในปัจจบัุน	ได้มีการสร้างเสาท่ีระลกึ	(Commemorative	Column)	จารกึ 

รายชื่อนักศึกษาที่ก่อการประท้วงเป็นภาษาพม่า	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	และรัสเซีย	 

และว่ากันว่า	 ในปี	๒๔๗๙	ออง	ซาน	วีรบุรุษกู้ชาติของเมียนมาร์	 ซึ่งขณะนั้น 

ยังเป็นนักศกึษาอยู่	กไ็ด้นำนกัศกึษามหาวทิยาลยัย่างกุ้งประท้วงขบัไลอ่ธกิารบด ี

ชาวอังกฤษ	และเมื่อปี	๒๕๓๑	ออง	ซาน	ซูจี	บุตรสาวของออง	ซาน	ก็ได้นำ 

มวลชนมาเรียกร้องประชาธิปไตย	ณ	ที่นี้	 

โปรดติดตามภาคสองต่อฉบับหน้า

มิง กะลา บา...เมียนมาร์ (ภาคแรก)
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วิทยุสราญรมย์
๑๖๐

.............................................

	 ๑.	 นายบรรจง	 อมรชีวิน	 ผู ้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือ 

กับต่างประเทศ	สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ

	 ๒.	 ดร.หทัยชนก	 ศิริวัฒนกุล	 นักวิเทศสหการชำนาญการ	 ส่วนวางแผนและติดตามผล 

การให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ	 สำนักงานความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 

กระทรวงการต่างประเทศ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของไทย :
บนเส้นทางสู่การบูรณาการ

ระดับภูมิภาค
(Thailand’s International 

Development 
Cooperation: Pathway 

to Regional Integration)
นายบรรจง อมรชีวิน๑, ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล๒
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๑๖๑

 การบูรณาการระดับภูมิภาค
 ประชาคมยุโรป (European Community) เป็นเสมือนต้นแบบของ 

ความรว่มมือท่ีประสบความสำเรจ็ของการบรูณาการในระดับภูมิภาค (regional  

integration) และเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคอย่างเช่น 

อาเซยีนและองคก์รระดบัภมิูภาคในภมูภิาคอื่น ๆ  ของโลก เนื่องจากการบรูณาการ 

ของประเทศสมาชิกเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของประชาคมยุโรปทำให้สิ ่งที ่

ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างกรณีประเทศทีเ่คยเป็นศัตรูกันข้ามศตวรรษอย่าง 

ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสกลับเป็นมิตรกัน และทำให้ทวีปยุโรปมีสันติภาพ  

ความมั่นคง และความเข้มแข็งในเชิงการต่อรองทางเศรษฐกิจ

 นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายคน เช่น David  

Mitrany, Ernest Haas, Joseph Nye และKarl W. Deutsch ได้ศกึษาวเิคราะห ์

กระบวนการบูรณาการของประเทศในภูมิภาคของยุโรปเพื่อสร้างเป็นทฤษฎี 

บูรณาการในภมูภิาค (Regional Integration Theory) ผา่นทฤษฎีสหพนัธน์ยิม  

(Federalism Theory) ทฤษฎภีารกจินยิมใหม ่(Neo-Functionalism Theory) 

และทฤษฎีคมนาคมสื่อสาร (Communication Theory) เพื่อประโยชน์ของ 

ความร่วมมือของกลุ่มภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย: บนเส้นทางสู่การบูรณาการระดับภูมิภาค
(Thailand’s International Development Cooperation: Pathway to Regional Integration)
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 กรณีการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนเองได้ใช้แนวคิดของทั้ง ๓ ทฤษฎี 

มาเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือและบูรณาการ ดังจะเห็นได้จาก  

“ปฏญิญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจดัตั้งกลุ่มสมาคมอาเซยีน  

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) โดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  

และสิงคโปร ์ระบวุตัถปุระสงคส์ำคญั ๗ ประการของการจัดต้ังอาเซยีน โดยเนน้ถงึ 

ความต้องการร่วมมือกันรักษาสันติภาพในภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ต่อมาได้มี บรูไนดารุสซาลาม 

เวียดนาม สปป. ลาว เมียนมาร์และกัมพูชา เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามลำดับ  

รวมประเทศสมาชิกปัจจุบันจำนวน ๑๐ ประเทศ 

 จากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา การเกิดกระแส 

โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การคมนาคมและการสื่อสาร  

เช่น อินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ  

วิทยุสราญรมย์
๑๖๒
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๑๖๓

ต้องพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน ปัญหาทีเ่กิดขึ ้นในประเทศหนึ ่งสามารถ 

ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านและภายในภูมิภาค เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ 

เอเชีย การระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น HIV/AIDS, SARS โรคไข้หวัดนก เป็นต้น  

ปัญหาเหล่าน้ีจำเปน็ตอ้งอาศยัความรว่มมอืกบัประเทศเพื่อนบ้าน ระดับภูมิภาค  

และระดับระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ทีป่ระเทศสมาชิกอาเซียน 

ต้องรวมตัวกันหรือบูรณาการเข้าเป็นประชาคมทีพ่ึ่งพาอาศัยกันอย่างซับซ้อน 

มากยิ่งขึ้น กลุ่มประเทศอาเซียนจึงมีข้อตกลงก่อตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN  

Community) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งในปัจจุบันได้จัดทำกฎบัตรอาเซียน  

(ASEAN Charter) แล้ว แผนการร่วมมือดังกล่าวของอาเซียนสอดคล้องกับ 

ทฤษฎีบูรณาการในภูมิภาคข้างต้นและสอดคล้องกับประสบการณ์ของ 

การบูรณาการในภูมิภาคของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป

 ความรว่มมือเพื่อการพฒันา: ภายใตก้รอบทวภิาค ี 
 กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคต่าง ๆ
 ความร่วมมือเพื ่อการพัฒนา (Development Cooperation)  

เป็นเครื ่องมือสำคัญของการดำเนินนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ  

โดยเริ ่มต้นอย่างเป็นทางการภายหลังสงครามโลกครั ้งที ่สองช่วงทศวรรษ  

๑๙๕๐ จากแผนการมาร์แชลทีส่หรัฐฯ ช่วยฟื ้นฟูยุโรปหลังสงครามโลก 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย: บนเส้นทางสู่การบูรณาการระดับภูมิภาค
(Thailand’s International Development Cooperation: Pathway to Regional Integration)
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ครั้งทีส่องซึ่งต่อมามีการพัฒนาการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการแก่ 

ประเทศกำลังพัฒนาอย่างจริงจังภายใต้กรอบการดำเนินงานของ OECD  

(Organization for Economic Development Cooperation)

 สำหรับประเทศไทย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยจะเป็นกลไก 

สำคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ  

การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งการมีส่วนช่วย 

อย่างสำคัญในประชาคมโลกในการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อช่วยลดปัญหา 

ความยากจน การพฒันาใหเ้กดิความย่ังยืน ในปจัจบุนัประเดน็ท้าทายที่สดุกค็อื  

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยจะนำไปสู่การบูรณาการ 

ระดับภูมิภาคในฐานะเครื่องมือของนโยบายต่างประเทศได้อย่างไร

 แม้ว่าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยจะเป็นกลไกอันสำคัญดังที่ 

กล่าวขา้งตน้ แตภ่ารกิจดังกลา่วมีมากเกินกวา่กำลงัทรพัยากรของประเทศไทย 

จะเอือ้อำนวยให้กระทำได้ทุกเรื่อง จึงมีความจำเป็นทีจ่ะต้องมีการจัดลำดับ 

ความสำคัญต่อวาระการพัฒนาที่จะมีขึ้นในระยะกลาง ระหว่าง ๕ ปีข้างหน้า  

เพื ่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมทัง้ต่อประเทศทีมี่ความร่วมมือ และต่อ 

ประเทศไทย

 การดำเนินงานความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาระหว่างประเทศภายใต้ 

ข้อจำกัดของงบประมาณการให้ความช่วยเหลือของไทยต่อประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย จึงให้ความสำคัญกับองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการดังนี้

56-03-096_110-210_X.indd  164 6/18/13  5:18:20 PM



๑๖๕

 ประการแรก การให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศภายใต้กรอบนโยบาย 

ของรฐับาลไทยอนัเปน็การสง่เสรมิและขยายความรว่มมือกบัประเทศเพื่อนบ้าน 

ของไทย การส่งเสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศอาเซยีนเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศใน 

ภมิูภาคเอเชยีภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่ง ๆ  และสง่เสรมิความรว่มมอืหุ้นสว่น 

ทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

 ประการท่ีสอง การดำเนนิงานความรว่มมอืภายใตพ้นัธกรณทีี่รฐับาลไทย 

ไดท้ำไวก้บัประเทศในกรอบภมิูภาคและอนภุมูภิาคตา่ง ๆ  รวมท้ังเปน็ขอ้มตหิรอื 

การได้รับการร้องขอให้ไทยให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและการถ่ายทอด 

องค์ความรู้

 ประการทีส่าม การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศคู่ร่วมมือ 

ของไทย นอกเหนือจากการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศผู้รับ  

และการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีแล้ว การให้ความร่วมมือยังมุ่งเน้นใน 

การเชื่อมโยงให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อการเชื่อมโยงกับการขยายผลไปสู่ 

การร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางด้านอื่น ๆ ด้วย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย: บนเส้นทางสู่การบูรณาการระดับภูมิภาค
(Thailand’s International Development Cooperation: Pathway to Regional Integration)

56-03-096_110-210_X.indd   165 6/18/13   5:18:21 PM



วิทยุสราญรมย์
๑๖๖

 ประการทีส่ี ่ การให้ความร่วมมือของไทย คำนึงถึงความเหมาะสม 

กับประเทศคู่ร่วมมือของไทยบนขีดความสามารถ ความรู้ และความพร้อม 

ของประเทศไทยทีม่ี ดังนั ้น การให้ความช่วยเหลือต้องนำไปสู่ผลสัมฤทธิ ์

ที่จะเกิดขึ้นได้

 ด้วยหลักการดังกล่าว ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศจึง 

ประกอบด้วยความร่วมมือทัง้ในกรอบทวิภาคีตามประเทศเป้าหมายทีไ่ทยให ้

ความสำคัญ กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค และกรอบพหุภาคี ซึ่งในบทความนี้ 

จะกลา่วถึงความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในกรอบทวิภาคีและ 

กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคเป็นหลัก
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 ภายใต้กรอบทวิภาคี มีความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

หลากหลาย ท้ังในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคเอเชยี 

เนือ่งจากเอเชียเป็นภูมิภาคทีม่ีความสำคัญกับประเทศไทยทัง้ในเรื ่องของ 

ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ ความร่วมมือมีทั ้งใน 

กรอบทวิภาคี และภายใต้กรอบความร่วมมือภูมิภาคและอนุภูมิภาค ซึ่งหลาย 

กรอบความรว่มมือเปน็ความรเิริ่มโดยรฐับาลไทย อาท ิACMECS, BIMSTEC และ  

IMT - GT ในขณะเดียวกันก็มีกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มโดยแหล่งความร่วมมือ 

อื่น และกรอบความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว อาทิ ASEAN ดังนั้น ความร่วมมือเพื่อ 

การพัฒนาในเอเชียจึงประกอบด้วยวาระการพัฒนา และประเด็นทีท่้าทาย 

เป็นอันมากท่ีจะต้องมกีารขบัเคลื่อน โดยเฉพาะการดำเนนิการใหบ้รรลเุปา้หมาย 

การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕

 ความร่วมมือภายใต้กรอบทวิภาคีทีส่ำคัญประกอบด้วยความร่วมมือกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัร 

กัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

หรอืท่ีเรามักเรยีกย่อ ๆ  กันวา่ CLMV ความร่วมมอืกบัประเทศเอเชยีตะวนัออก- 

เฉียงใต้อื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่อยู่นอกเหนือจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยใน 

ภูมิภาคได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไนฯ ซึ่งล้วนมี 

ความสำคญัตอ่ประเทศไทยอย่างย่ิงท้ังในดา้นความสมัพนัธแ์ละความเชื่อมโยง 

ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทัง้มีวาระการพัฒนาร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือ 

จำนวนมากโดยเฉพาะประชาคมอาเซยีนท่ีจะต้องมีการบูรณาการเขา้ด้วยกนัใน 

เรื่องตา่ง ๆ  ความรว่มมอืกบักลุ่มประเทศเอเชยีใต้และหมู่เกาะประเทศคู่รว่มมือ 

ทีส่ำคัญได้แก่ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์  

เนปาล และศรีลังกา โดยส่วนใหญ่ย ังอยู ่ในภาวะยากจนและต้องการ 

ความช่วยเหลือเพื ่อการพัฒนา นอกจากนี ้ ยังมีความร่วมมือกับประเทศ 

กลุม่เอเชียกลางซึ่งเป็นภูมิภาคทีม่ีความยากจนอยูม่าก เนื่องจากภัยสงคราม 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย: บนเส้นทางสู่การบูรณาการระดับภูมิภาค
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และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศและเป็นภูมิภาคที ่จะมี 

ความสำคัญต่อประเทศไทยและต่ออาเซียนในการเชื่อมโยงไปสู่ตะวันตกใน 

ระยะต่อไป

 นอกจากความรว่มมือภายใตก้รอบทวภิาคแีลว้ ความรว่มมอืภายใตก้รอบ 

ภูมิภาคและอนุภูมิภาค นับว่าทวีความสำคัญมากขึ้นในการทีจ่ะเป็นเครื่องมือ 

ในการขบัเคล่ือนและการบรูณาการภมิูภาคเขา้ดว้ยกนั เพื่อสรา้งความแขง็แกรง่ 

ร่วมกัน การให้ความรว่มมอืเพื่อการพฒันาของไทยต่อภูมิภาคดังกลา่วนี้ จึงเป็น 

พันธกิจท่ีสำคญัในการขบัเคลื่อนการบรูณาการดงักลา่วใหส้มัฤทธิ์ผล โดยในที่นี้ 

จะกล่าวถึงเพียงบางกรอบความร่วมมือหลักที ่สำคัญ โดยในแต่ละกรอบ 

ความร่วมมือมีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

 กรอบ AEC (ASEAN Economic Community)

 การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน มปีจัจยัแหง่ความสำเรจ็ท่ีสำคญั  

คือ การทีจ่ะต้องทำให้ประเทศสมาชิกบางประเทศทีย่ังต้องมีการพัฒนาขีด 

ความสามารถให้ทัดเทียมหรือได้รับการยกระดบัอย่างเหมาะสมตอ่การรวมกลุ่ม 

ประชาคมที่ต้องสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน ประเทศไทยในฐานะที่มีการพัฒนา 

มากกว่าบางประเทศ ได้แก่ สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม  

จึงควรมีบทบาทนำในการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศดังกล่าว และ 

ร่วมมือกับกลุม่ประเทศอืน่ของอาเซียนทีม่ีระดับการพัฒนาทีใ่กล้เคียงกัน 
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ในลักษณะของการร่วมมือแบบหุ้นส่วน รวมทัง้การร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือ 

กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า

 การสนับสนุนของประเทศไทย มีในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความพยายามให้ 

สอดคล้องกบัความตอ้งการของประเทศสมาชกิอาเซยีนดงักลา่ว เพื่อสนบัสนนุ 

การเป็นประชาคมอาเซียนทัง้ในมิติการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และ 

สังคมวัฒนธรรม รวมทัง้การดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง 

ระหว่างกันในอาเซียน

 กรอบ ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic  

 Cooperation Strategy)

 เป็นกรอบความร่วมมือทีร่ิเริ ่มจากรัฐบาลไทยทีต่้องการผลักดันให้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคมีการเติบโตและมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ก้าว 

ตามกันของประเทศใน ACMECS คือ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม  

และไทย ทีย่ังมีความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยทีต่้องอาศัย 

การพฒันา ท้ังในดา้นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและการเสรมิสรา้งสมรรถนะและ 

องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อีกมากสำหรับสาขาความร่วมมือประกอบด้วย  

Trade and Investment Facilitation, Agricultural and Industrial  

Cooperation, Transport Linkages, Tourism และ Human Resource  

๑๖๙ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย: บนเส้นทางสู่การบูรณาการระดับภูมิภาค
(Thailand’s International Development Cooperation: Pathway to Regional Integration)

56-03-096_110-210_X.indd   169 6/18/13   5:45:09 PM



วิทยุสราญรมย์
๑๗๐

Development ความรว่มมือเพื่อการพฒันามุ่งเนน้การพฒันาทรพัยากรมนษุย์  

เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านความรู้และวิชาการในการที่จะทำให้ 

การพัฒนาในแต่ละสาขาความร่วมมือดำเนินไปได้อย่างราบรื ่น โดยให้ 

ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การจัดการศึกษาและพัฒนา 

ทรพัยากรมนุษย์ด้านวชิาการและอาชีพ และการสง่เสรมิการเรยีนรู้ระหวา่งกนั  

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ไทยได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้กรอบ ACMECS มูลค่า  

๑๐.๓๘ ล้านบาท

 กรอบ GMS (Greater Mekong Sub-region)

 เป็นกรอบความร่วมมือทีธ่นาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้ริเริ่มขึ้น 

เพื่อตอ้งการผลักดนัการพฒันาในอนภุมูภิาคนบัตั้งแตป่ ีค.ศ. ๑๘๘๒ เปน็ตน้มา  

คือ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และ จีนตอนใต้ (ยูนนาน) และไทย  

โดยกำหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ด้าน คือ Infrastructure Linkage,  

Facilitate Across Border, Trade and Investment, HRD และ  

Environmental Protection and Sustainable Use of Share Resources  

ความร่วมมือของไทยต่อ GMS ในฐานะของความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนากับ  

ADB ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ชว่ยในการประสานการดำเนนิงานดา้นการพฒันา 

มนุษย์ เพื่อการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาในสาขาอื่น ๆ ต่อไปในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ และ ๒๐๑๑  

ไทยได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้กรอบ GMS มูลค่า ๒๒.๑๕ และ ๑.๑๐  

ล้านบาทตามลำดับ

 กรอบ ASEAN – IAI (ASEAN-Initiative for ASEAN Integration)

 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ คือ ต้องการให้ประเทศสมาชิก 

อาเซยีนใหม่ คอื สปป. ลาว กมัพชูา เมยีนมาร ์และเวยีดนาม มรีะดบัการพฒันา 

ทางเศรษฐกิจทีดี่ขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดช่องว่างด้าน 

การพัฒนาในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยประเทศสมาชิก 
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อาเซียนเดิม ๖ ประเทศให้การช่วยเหลือ โดยการให้ความช่วยเหลือเพื่อ 

การพัฒนาให้ความสำคัญในด้าน Infrastructure Development, HRD,  

Information and Communication Technology และ Regional Economic  

Integration ประเทศไทยไดร้บัการมอบหมายเป็นประธานกลุ่ม (Co-shepherd)  

ดา้นการคมนาคมขนสง่ ในการประสานการใหค้วามชว่ยเหลอื สำหรบัความรว่มมอื

ทางด้านวิชาการนั้นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขา 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ไทยได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้กรอบ  

ASEAN - IAI มูลค่า ๐.๖๖ ล้านบาท

 กรอบ IMT – GT (Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth  

 Triangle)

 เป็นความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยเน้นสาขา 

ความร่วมมือด้าน Investment, Technology Transfer, Production,  

Natural Resources, Infrastructure และ Transportation Linkages  

จุดมุ่งหมายสำคัญ คือ ต้องการพัฒนาในเขตจังหวัดพื้นที่ทางตอนใต้ โดยเน้น 

บทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทัง้นี้ ความร่วมมือ 

เพื่อการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาสหสาขา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ 

 กรอบ BIMSTEC

 กรอบความร่วมมือของ ๗ ประเทศ คือ บังกลาเทศ อินเดีย เมียนมาร์  

เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา และไทย สาขาความร่วมมือที่มุ่งเน้น คือ Trade and  

Investment, Transport and Communication, Tourism, Energy, HRD,  

Agriculture and Fisheries, Science and Technology, Culture,  

Counter-Terrorism and Transnational Crimes, Environment and  

Disaster Management, Public Health และ People to People  

Contact 
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 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามุ่งเน้นการเข้าช่วยแก้ไขข้อขัดข้องในเชิง 

เทคนิคที่จะเป็นการช่วยเสริมต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุน คือ

 • ให้ความร่วมมือแก่ประเทศสมาชิกในแนวทางที่จะส่งเสริมให้บรรลุ 

วตัถปุระสงคค์วามร่วมมือตามกรอบ กลา่วคอื เพื่อสง่เสรมิผลประโยชนภ์มูภิาค 

ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ให้ความช่วยเหลือระหว่าง 

ประเทศสมาชิก ขยายปริมาณการคา้และการลงทุน และยกระดบัความเป็นอยู่ 

ของประชาชนในภูมิภาค

 • ส่งเสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประเทศสมาชกิ โดยผลกัดนั 

ให้ประเทศสมาชิกทีมี่ศักยภาพในเชิงเปรียบเทียบได้มีส่วนรับผิดชอบใน 

การดำเนินกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกอื่นด้วย

 • การเสาะหาการสนับสนุนจากแหล่งผู้ให้อื่นในการดำเนินกิจกรรม 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบดังกล่าว

 ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ และ ๒๐๑๑ ไทยได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้ 

กรอบ BIMSTEC มูลค่า ๗.๖๘ และ ๔.๓๕ ล้านบาทตามลำดับ

วิทยุสราญรมย์
๑๗๒
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๑๗๓

 บทสรุปความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง  
 ประเทศของไทย: บนเส้นทางสู่การบูรณาการ  
 ระดับภูมิภาค
 จะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ นับเป็น 

วาระสำคัญทีต่้องมีการขับเคลื ่อนร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื ่อให้ 

การรวมกลุม่มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยได้มีความพยายามทีจ่ะมีบทบาท 

ในการส่งเสริมการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยการสนับสนุน 

และเสริมสร้างความพร้อมให้กับประเทศทีย่ังขาดความพร้อม โดยเฉพาะ 

ประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชีย/กลุ่มประเทศ 

อาเซียนทีอ่าจจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถใน 

ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการรวมตัวและลดข้อติดขัดทีจ่ะเปิดเสรีทางด้าน 

การค้าและการลงทุนให้มากทีสุ่ด และเป็นการตอบสนองต่อการรวมตัวไปสู่ 

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในที่สุด

 สำนักงานความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวง 

การตา่งประเทศในฐานะกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนความรว่มมือเพื่อการพฒันา 

ระหวา่งประเทศของไทยจงึไดต้อบสนองนโยบาย/ยุทธศาสตรข์องรฐับาลไทยใน 

การรวมตัวไปสูก่ารจัดตั้งประชาคมอาเซียนด้วยการดำเนินงานความร่วมมือ 

ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น ACMECS, GMS,  

ASEAN – IAI, IMT – GT, BIMSTEC และกรอบอื่น ๆ โดยทีมุ่่งหวังจะลด 

ช่องว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ/สังคมและขยายโอกาสในการพัฒนา 

ประเทศในภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การบูรณาการระดับภูมิภาคต่อไป  

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย: บนเส้นทางสู่การบูรณาการระดับภูมิภาค
(Thailand’s International Development Cooperation: Pathway to Regional Integration)
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วิทยุสราญรมย์
๑๗๔

 “ทรัพย์สินทางปัญญา” คืออะไรกันแน่???
 เมื่อนึกถึงคำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” หลาย ๆ คนมักจะคิดถึงสิ่งที่ 

ต้องคิดค้นขึ้นมาใหม่ มีคุณสมบัติหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเมื่อพูดถึง  

“การคุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา” หลายคนมักจะนึกถึงกลไกหรือวิธีการ 

ในการป้องกันไม่ให้มีผู้อื่นมาลอกเลียนแบบหรือแสวงหาประโยชน์ (จากสิ่งที ่

คิดค้นขึ้นมานัน้) ในทางทีม่ิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ 

ความคิด บางคนอาจคุ้นหูมาบ้างกับคำว่า “สิทธิบัตร” “ลิขสิทธิ์” หรือ  

“เคร่ืองหมายการคา้” แตอ่าจยังไมเ่ขา้ใจเกี่ยวกบัความหมายหรอืความแตกต่าง 

ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ 

การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา

และ ความหวัง
ของรากหญ้าไทย
เมื่อข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ 
“โกอินเตอร์” จุฑาภรณ์ งอกขึ้น*

.............................................

	 จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	 จากมหาวิทยาลัย	 Leibniz	 University	 

Hannover	 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี เมื ่อเดือนกันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เน้นด้าน 

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา	 โดยศึกษาเรื ่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะสิ่งบ่งชี ้ทาง 

ภูมิศาสตร์	และบทบาทของการคุ้มครอง	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	หรือจีไอ	ต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือน 

เกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้	และต่อการพัฒนาท้องถิ่นชนบท
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๑๗๕

 กอ่นอ่ืน เรามาทำความเขา้ใจกับคำวา่ “ทรพัยส์นิทางปญัญา” กนัสกันดิ  

ทรัพย์สินทางปัญญามีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ความลับทางการค้า  

(trade secrets) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication: GI)  

แบบผังภูมิของวงจรรวม (layout-design) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (traditional  

knowledge: TK) ทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resources: GR) ทรัพยากร- 

พันธุกรรมทีม่ ีความเกี ่ยวพันกับภูมิปัญญาท้องถิ ่น (genetic resources  

associated with TK) การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (traditional  

cultural expressions: TCEs) และสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ๆ (rights in plant  

varieties) เป็นต้น 

 ปัจจุบันนานาประเทศได้ตระหนักว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จำเป็น 

ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยมีความพยายามทีจ่ะสร้างมาตรฐานและ 

กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับสากลขึ้น ความยาก 

จึงอยูท่ีว่่า แต่ละประเทศมรีะดับของการพัฒนาและกลไกทางด้านทรัพย์สิน 

ทางปัญญาทีแ่ตกต่างกัน ทัง้ในแง่ของตัวบทกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย  

ซึ่งมักขึ้นอยูกั่บว่า ประเทศนั้น ๆ อิงกับระบบกฎหมายแบบไหน และให้ 

ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาชนิดใดในประเทศของตน 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และความหวังของรากหญ้าไทย
เมื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ “โกอินเตอร์”
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 ประเทศไทยกับการคุ้มครอง  
 ทรัพย์สินทางปัญญา
 ประเทศไทยมีพระราชบญัญตัคิุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญาประเภทตา่ง ๆ   

จำนวนมาก โดยอยูใ่นการกำกับดูแลของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. 

คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรมพัฒนา 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข) พ.ร.บ. 

คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔  

(กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ) พ.ร.บ.สทิธบิตัร พ.ศ. ๒๕๒๒  

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ.  

คุ ้มครองสิง่บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา  

กระทรวงพาณิชย์) 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังค่อนข้าง 

กระจัดกระจาย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะรายละเอียดทางเทคนิคของทรัพย์สิน 

ทางปัญญาแต่ละประเภทจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานทีม่ีความเชี ่ยวชาญ 

เป็นผูก้ำกับดูแล อย่างไรก็ดี หน่วยงานหลักของไทยทีดู่แลด้านการคุ้มครอง  

ทรพัย์สินทางปัญญาในภาพรวม คอื กรมทรัพย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย์  

วิทยุสราญรมย์
๑๗๖
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๑๗๗

โดยมีหน้าทีป่กป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกือบทุกประเภท ยกเว้น  

(๑) ทรพัยากรพนัธกุรรม รวมถงึทรพัยากรพนัธกุรรมที่มคีวามเกี่ยวพนักบัภมูปิญัญา 

ท้องถิ่น (๒) ภมิูปญัญาท้องถิ่น และ (๓) การแสดงออกทางวฒันธรรมแบบด้ังเดิม  

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มี พ.ร.บ. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ทัง้สามเป็นการเฉพาะ แม้แต่ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การประชุม  

Intergovernmental Committee on Intellectual Property, Genetic  

Resources, Traditonal Knowledge and Folklore (IGC) ขององค์การ 

ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization:  

WIPO) ก็ไดมี้ความพยายามเจรจากนัมานานเกอืบ ๑๓ ปแีลว้ แตก่ยั็งไมส่ามารถ 

หาขอ้สรปุท่ีเห็นชอบรว่มกนัได ้โดยยังมกีารถกเถยีงกนัวา่ ทรพัย์สนิทางปัญญา 

ท้ังสามประเภทนี้ควรจะได้รับการคุ้มครองหรือไม ่และการคุ้มครองควรเปน็ไป 

ในลักษณะเฉพาะ (sui generis system of protection) หรือคุ้มครองใน 

รูปแบบสิทธิบัตร 

 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลก
 ปัจจุบันมีสององค์กรหลักทีดู่แลประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ 

โลกโดยตรง คือ (๑) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งไทยเข้าเป็น 

สมาชกิเม่ือปี ๒๕๓๒ และ (๒) องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization:  

WTO) ซึ่งเป็นเวทีสำหรบัเจรจาและกำหนดขอบเขตและมาตรฐานการคุ้มครอง 

ทรัพย์สินทางปัญญาทีเ่กี ่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of  

Intellectual Property Rights: TRIPS) ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  

ลิขสิทธิ์ การออกแบบวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และความลับทางการค้า  

โดยมีการจัดทำข้อตกลงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในเรื่องที่ยังไม่มี 

กฎเกณฑ์ของความตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General  

Agreement on Tariffs and Trade: GATT) กำกับมากอ่น (หรอืหากมีกน็อ้ยมาก) 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และความหวังของรากหญ้าไทย
เมื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ “โกอินเตอร์”
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วิทยุสราญรมย์
๑๗๘

 ทำไมทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องได้รับ  
 การคุ้มครอง 
 แน่นอนว่า ทรัพย์สินทางปัญญาสะท้อนถึงสิ ่งทีไ่ด้มาจากความคิด 

สร้างสรรค์หรือภูมิปัญญา จึงย่อมมี “คุณค่า” ในตัวของมันเองอยูแ่ล้ว  

แตท่รัพย์สินทางปญัญายังม ี“มลูค่า” ในเชงิเศรษฐกจิเพราะกอ่ใหเ้กดิรายไดต้อ่ 

ผูเ้ป็นเจ้าของจากการนำภูมิปัญญานั ้น ๆ ไปพัฒนาและต่อยอด ดังนั ้น  

การครอบครองหรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจึงมักจะนำมาซึ่ง 

การใช้ประโยชน์ทางตรงและในเชิงพาณิชย์ ซึ่งการนำทรัพย์สินทางปัญญา 

มาใชป้ระโยชน ์ก็ต้องผา่นกระบวนการมากมาย และเกี่ยวขอ้งกบัขั้นตอนตา่ง ๆ   

ของหว่งโซอุ่ปทาน นั่นคอื การผลติสนิคา้ การแปรรปูสนิคา้ บรรจภุณัฑ์ การขนสง่  

การตลาด และการจำหน่าย ดังนั้น กว่าจะถึงมือผู้ใช้/ผู ้บริโภคสินค้าหรือ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากภูมิปัญญาของคน ๆ หนึ่งหรือกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง อาจไม่มี 

ใครรู้หรือสนใจแล้วว่าใครกันนะที่เป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ในสินค้าหรือ 

ผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ และทีแ่ย่ไปกว่านั้นอีกก็คือ อาจมีบุคคลหรือกลุ่มคนหัวใส  

(แต่หัวใจไม่ค่อยซื ่อนัก) ทีเ่กิดความคิดทีจ่ะหาประโยชน์ใส่ตนเองจาก 

ความเป็นเลิศหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั ้น ๆ ด้วย 

การลอกเลียนแบบหรือแอบอ้างว่าเป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตโดยเจ้าของ 

ผูส้รรค์สร้างสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือมาจากแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ๆ  

ซึ่งส่วนใหญ่ของทีล่อกเลียนแบบมักมีคุณภาพและคุณสมบัติทีแ่ตกต่างออกไป  

(พูดง่าย ๆ คือ ไม่ดีเท่าของแท้) ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดแล้ว  

ยังทำให้ผูเ้ป็นเจ้าของทีแ่ท้จริงของสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั ้น ๆ ต้องเสื ่อมเสีย 

ชื่อเสียงด้วย (เพราะผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าจากผู้ผลิตเดียวกันแต่  

คณุภาพลดลง) ดังนั้น ทรัพย์สนิทางปญัญาและผู้เปน็เจา้ของทรพัย์สนิทางปญัญา 

จึงควรได้รับการปกป้องคุ้มครองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในการแบ่งปันผลประโยชนท่ี์ผู้เปน็เจา้ของควรไดร้บัและเนน้ใหเ้หน็ความสำคญั 

ของการเคารพในภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น
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๑๗๙

 ทรัพย์สินทางปัญญา...ความเกี่ยวข้องกับ   
 “รากหญ้า” ของไทย 
 ในหลายพื้นทีข่องไทย ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญใน 

การดำรงชีพของชาวเมืองและชาวชนบท และถือว่าเป็นกลจักรสำคัญของ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แรงงานภาคเกษตรกรรมซึ่งมจีำนวน 

มากกวา่ ๑๓.๕ ล้านคน หรอืประมาณรอ้ยละ ๓๕ ของแรงงานท้ังหมดของประเทศ  

บุคคลเหล่านี ้ โดยเฉพาะชาวนาของไทย มักได้รับการกล่าวถึงในฐานะ  

“รากหญา้” ของสงัคมไทย ฉะนั้น คำถามท่ีนา่สนใจ (นอกเหนอืไปจากคำถามที่วา่  

ทรัพย์สินทางปัญญาช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากน้อย 

เพียงใด) ก็คือ แล้วคนกลุ่มใหญ่ของประเทศเหล่านี้ จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง 

จากการคุ้มครองหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ  

ทีก่ล่าวมาข้างต้น และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดทีพ่อจะสร้างความหวัง 

ในระยะยาวให้กับชาวรากหญ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และความหวังของรากหญ้าไทย
เมื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ “โกอินเตอร์”
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๑๘๐

 “สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์” ตามทีน่ิยามไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ 

ทางภมิูศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๖ หมายถงึ ช่ือ สญัลกัษณ ์หรอืสิ่งอื่นใดที่ใชเ้รยีกหรอื 

ใชแ้ทนแหล่งภมูศิาสตร ์(geographical origin) และที่สามารถบ่งบอกวา่สนิคา้ 

ที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ 

เฉพาะของแหล่งภมิูศาสตร์ดงักลา่ว ฉะนั้น สิ่งบง่ชี้ทางภมูศิาสตรจ์ะเกดิขึ้นไดก้ ็

ต่อเมือ่มีองค์ประกอบทีส่ำคัญสองประการคือ ธรรมชาติกับมนุษย์ในแหล่ง 

ภมิูศาสตรน้ั์น โดยธรรมชาติมีหนา้ท่ีสรา้งวตัถดุบิและสิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้ออำนวยให ้

แก่การผลิตสินค้า ส่วนมนุษย์มีการใช้ทักษะ ความชำนาญ ประสบการณ์ และ 

ภูมิปัญญาทีส่ืบทอดกันมาในการผลิตสินค้านั้น ๆ ทัง้สององค์ประกอบจึงได้ 

ก่อให้เกิดสินค้าทีมี่คุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษทีเ่ฉพาะ ด้วยเหตุนี้ สิทธิใน 

การครอบครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จึงถือว่าเป็นสิทธิชุมชน (community  

right) หรอืสิทธิของกลุ่มคนท่ีอยู่ในท้องถิ่นท่ีผลติสนิคา้นั้น ซึ่งสทิธนิี้ไมส่ามารถ 

ซื้อ ขาย หรือถ่ายโอนไปให้บุคคลที่สามได้ 

 การจะใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งบง่ชี้ทางภมูศิาสตร ์เริ่มตน้ดว้ยการขอขึ้นทะเบยีน 

ส่ิงบ่งชี้ทางภมิูศาสตรส์ำหรบัสนิคา้นั้น ๆ  ซึ่งมเีงื่อนไขท่ีสำคญั คอื จะตอ้งเปน็ชื่อ 

ท่ีเป็นท่ีรู้จักของผู้บรโิภคและมีการใชก้นัมาแลว้ ไมใ่ชส่ิ่งท่ีสามารถคดิขึ้นใหมเ่พื่อ 

นำมาขอขึ้นทะเบยีนได ้และไม่ใชใ่ครกไ็ดท่ี้จะขอขึ้นทะเบยีน แตต่อ้งเปน็บคุคล  

หรอืหน่วยงานสามกลุ่มหลกั ดงันี้ (๑) สว่นราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐทีเ่ป็นนิติบุคคลซึ่งมีเขต 

รับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า (๒) บุคคลธรรมดา  

กลุม่บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ 

ทางภมิูศาสตร ์และมถีิ่นท่ีอยู่ในแหลง่ภมูศิาสตร์ของสนิคา้ และ (๓) กลุ่มผู้บรโิภค 

หรือองค์กรผู้บริโภคสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ 

 หลังจากท่ีสิ่งบง่ชี้ทางภมิูศาสตรน์ั้น ๆ  ไดร้บัการขึ้นทะเบียนแลว้ ผู้มีสทิธ ิ

ใชส่ิ้งบ่งชี้ทางภมิูศาสตร์ภายใต้กฎหมาย คอื ผู้ผลติสนิคา้ที่อยู่ในทอ้งถิ่นนั้นและ 
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ผูป้ระกอบการค้าทีเ่กี่ยวกับสินค้านั้น (มิใช่เฉพาะผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีสิทธิใช้)  

ส่ิงบ่งชี้ทางภมิูศาสตรจ์งึแตกต่างจาก “เครื่องหมายการคา้” ซึ่งไมม่กีารกำหนด 

เรื ่องแหล่งภูมิศาสตร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิส่วนตนหรือ 

กลุ่มบุคคล หรอืนติิบคุคล ท่ีสามารถซื้อขาย หรอืถา่ยโอนตอ่ไปยังบคุคลท่ีสามได ้ 

เชน่เดยีวกัน ส่ิงบง่ชี้ทางภมิูศาสตรก์แ็ตกตา่งจาก “สทิธบิตัร” ท่ีใหก้ารคุ้มครอง 

เฉพาะนวัตกรรม (innovation) และสิ่งประดิษฐ์ (invention) ใหม่ที่มีขั้นตอน 

การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดยสิทธิบัตร 

จะมีการกำหนดอายุการคุ้มครองเพียง ๒๐ ปี 

๑๘๑
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และความหวังของรากหญ้าไทย

เมื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ “โกอินเตอร์”

 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้กับความหวัง  
 ของรากหญ้าไทย
 ข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้ เป็นตัวอย่างของทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเภท “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” โดยเป็นข้าวหอมมะลิชนิดหนึ่งที่ปลูก 

ในพื้นทีทุ่ง่กุลาร้องไห้เท่านั้น และรวมถึงข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว 
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วิทยุสราญรมย์
๑๘๒

ทีแ่ปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมทีไ่วต่อช่วงแสงเพียงสองพันธุ์ คือ  

พันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และพันธุ์ กข ๑๕ โดยจะมีการปลูกเฉพาะในฤดูนาปี 

เท่านัน้ และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ควบคุมความหอมโดยสารหอมระเหย 

ทีช่ื ่อ ๒-acetyl-๑-pyroline เกษตรกรทีผ่ลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

ต้องมีการขึ ้นทะเบียนสมาชิกและได้รับการรับรองสมาชิกจากกระทรวง 

พาณิชย์ก่อนเริ่มทำการเพาะปลูกทุกปี และต้องมีการจดบันทึกข้อมูลการใช้ 

ปัจจยัการผลิต มีระบบการตรวจสอบย้อนหลงัได ้(traceability) ตั้งแตข่ั้นตอน  

การปลูกไปจนถงึการขนย้าย สว่นผู้แปรรปูหรอืโรงสจีะต้องได้รบัการขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้แปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยเช่นกัน 

 อ่านถงึตรงนี้แลว้ อาจมีคำถามวา่ หากเอาขา้วสองพนัธุ์นี้ไปปลกูในพื้นที ่

อื่นของประเทศไทย เช่น จ. ชัยนาท เป็นต้น หรือปลูกในฤดูนาปรังแทนที่จะ 

เป็นฤดนูาปี คณุภาพของขา้วท่ีได้จะแตกต่างกนัหรอืไม ่คำตอบกค็อื แตกตา่งกนั  

โดยความแตกต่างถูกกำหนดโดยคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของทุ่งกุลาร้องไห้  

ซึ่งเป็นพื้นทีร่าบขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นทีม่ากกว่า ๒ ล้านไร่ใน ๑๒ อำเภอ  

ของ ๕ จังหวัดทางภาคอีสานของไทย ได้แก่ อ. เกษตรวิสัย อ. สุวรรณภูมิ  

อ.ปทุมรัตน์ อ. โพนทราย และ อ. หนองฮี ของ จ. ร้อยเอ็ด อ. ราษีไศล และ 

อ. ศิลาลาด ของ จ. ศรีสะเกษ อ. ท่าตูม และ อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ อ. ค้อวัง  

และ อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร และ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม ซึ่งพื้นที่ 

ดังกล่าวนัน้มีความแห้งแล้ง ดินมีลักษณะร่วนปนทรายที ่ประกอบด้วย 

ธาตุอาหารน้อยและมีความเค็ม ผนวกกับสภาพอากาศทีม่ีปริมาณฝนน้อย  

ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดและหลั่งสารหอม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จึงมี 

ความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิอื่น เมื่อหุงแล้วจะมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย 

หรือคล้ายกลิน่มะลิและมีความนุ่ม ทัง้นี ้ ได้เคยมีการทดลองนำข้าวพันธุ ์ 

ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และ กข ๑๕ ไปปลูกในพื้นที่อื่นของประเทศไทยแล้ว  

และพบว่า คุณภาพของผลผลิตข้าวทีไ่ด้ไม่เหมือนข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้  
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๑๘๓
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และความหวังของรากหญ้าไทย

เมื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ “โกอินเตอร์”
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และความหวังของรากหญ้าไทย
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วิทยุสราญรมย์
๑๘๔

กล่าวคือ ไม่หอม และเมื่อนำมาหุง ข้าวจะมีความแข็งและไม่นุ่ม คุณภาพ 

ความนุม่และความหอมของข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้จึงเป็นเอกลักษณ์ที ่

ทำให้ข้าวชนิดนี้แตกต่างจากข้าวหอมมะลิชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด

 เมื่อต้นเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

ของไทยไดเ้ดนิทางไปรับประกาศนยีบตัรซึ่งรับรองการจดทะเบยีนขา้วหอมมะล ิ

ทุ่งกุลาร้องไหเ้ปน็สิ่งบง่ชี้ทางภมิูศาสตรโ์ดยสำนกัทะเบยีนจไีอของสหภาพยุโรป  

(EU’s GI Registry) จากนาย โฮเซ มานเูอล บารโ์รโซ ประธานคณะกรรมาธกิารยุโรป  

(EU Commission) หลาย ๆ ท่านคงจะได้อ่านข่าวหรือพอจะได้ยินชื่อเสียง 

เรียงนามในเรื ่องคุณภาพของข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้กันมาบ้างแล้ว  

แตห่ลายท่านอาจสงสยัวา่ “สิ่งบง่ชี้ทางภมูศิาสตร”์ คอือะไร และแตกตา่งจาก  

“เครื่องหมายการค้า” หรือ “สิทธิบัตร” อย่างไร และการได้รับการยอมรับ 

ในระดับสากลของข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไห้นั้น ประเทศไทย โดยเฉพาะ 

รากหญ้าหรือชาวนาไทยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จะได้ประโยชน์อะไร

 ทั้งหมดนี้ อาจสรุปได้ว่า การได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จากสหภาพยุโรป ทำให้ข้าวชนิดนี้เป็นทีย่อมรับใน 

ระดับสากล จึงนับเป็นความหวังของชาวนาไทยในพื้นทีทุ่ง่กุลาร้องไห้ที่น่าจะ 

ได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการได้รับรองในครั้งนี้ เนื่องจากตลาดของ 

สินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในสหภาพยุโรป ถือว่าเป็นตลาดระดับบน  

เกียรตยิศชื่อเสียง (reputation) ของสนิคา้ GI จงึถอืเปน็ศกัดิ์ศรขีองประเทศไทย 

และเป็นเครื่องประกันในเรื่องคุณภาพทีเ่ป็นทีย่อมรับในหมู่ผู้บริโภคทัง้ในและ 

ต่างประเทศ โดยผู้บริโภคยินดีทีจ่ะจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้สินค้าทีม่ีคุณภาพ 

หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างแท้จริง ดังนั้น เมื่อมีคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติ 

ทีไ่ม่เหมือนใคร สินค้า GI จึงมีราคาค่อนข้างสูง ทัง้นี ้ เมื ่อข้าวหอมมะลิ 

ทุง่กุลาร้องไห้ได้รับความนิยมและการประกันคุณภาพจากสหภาพยุโรปเช่นนี้  

ผูผ้ลิตต้นน้ำทีเ่ป็นกลุ่มรากหญ้าหรือชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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จากการขายขา้วให้กับโรงสหีรือผู้แปรรูปท่ีได้รับการรบัรองสิ่งบง่ชี้ทางภมูศิาสตร ์ 

ผู้ส่งออกขา้วหอมมะลทุ่ิงกลุารอ้งไหก้จ็ะไดก้ำไรมากขึ้นเชน่เดียวกนั นอกจากนี้  

เกษตรกรทุง่กุลาร้องไห้ก็จะมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น โดยใช้คุณภาพข้าว 

และปริมาณข้าวทีม่ีจำกัดเป็นเครื่องมือทีส่ำคัญในการต่อรองกับผู ้ซื ้อข้าว  

(เนือ่งจากผลิตได้แค่ในฤดูนาปี และผลิตได้เฉพาะพื ้นทีท่ ีจ่ำกัดอยูใ่นเขต 

ทุง่กุลาร้องไห้เท่านั้น ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่ทีต่่ำ) เมื่อมีรายได้จากการขายข้าว 

เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นในระยะยาว 

 อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ทีร่ากหญ้าของไทยจะได้รับก็ขึ้นอยูก่ับว่า  

เกษตรกรและผู้แปรรูปจะสามารถรักษาคุณภาพข้าวของตนไว้ได้มากน้อย 

เพียงใด นโยบายข้าวของรัฐบาลก็เป็นปัจจัยสำคัญทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ 

การผลิตข้าวได้ไม่มากก็น้อย เช่น การจำนำข้าวที่สูงเกินไปสำหรับข้าวคุณภาพ 

ตำ่และมีผลผลิตตอ่ไรท่ี่สงูกวา่ขา้วหอมมะลทุ่ิงกลุารอ้งไหอ้าจสง่ผลใหเ้กษตรกร 

หันไปปลูกข้าวชนิดอืน่ทีมี่คุณภาพต่ำกว่าแต่ให้ปริมาณผลผลิตทีม่ากกว่าและ 

สามารถขายได้ในราคาจำนำที่สูง เป็นต้น ฉะนั้น การรักษาผลประโยชน์ใน 

ระยะยาวจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยที่ได้รับการคุ้มครองและยอมรับใน 

ระดบัสากล จะตอ้งอาศยัความรว่มมอืรว่มใจจากทุกฝา่ย จึงจะทำใหโ้อกาสทอง 

ของรากหญ้าไทยท่ีไดรั้บในคร้ังนี้ นำไปสู่การสรา้งประโยชนท่ี์เปน็รปูธรรมและ 

ยัง่ยืนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรของไทยมีขวัญและกำลังใจสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้ และหลุดพ้นความยากจนได้ในที่สุด   

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และความหวังของรากหญ้าไทย
เมื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ “โกอินเตอร์”
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บ้านบาตร
ชุมชน

วโรตม์ ชอินทรวงศ์ 
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์ กองวิทยุกระจายเสียง

วิทยุสราญรมย์
๑๘๖
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ชุมชนบ้านบาตร ๑๘๗

ชุม   ชนบ้านบาตรสร้าง ทำบาตร ด้วยมือ

ชน   สืบมรดกชาติ ทั่วหล้า 

บ้าน   เมืองชูเชิดปราชญ์ สรรสร้าง มรดกไทย 

บาตร  สงฆ์กุศลแรงกล้า สืบทอดพระศาสนา

 บาตรเป็นภาชนะใสอ่าหารสำหรบัภกิษสุงฆ ์ 

ซึ่งมีความสำคญัอย่างย่ิงยวดตอ่พระภกิษแุตล่ะรปู  

เพราะเป็นหนึ ่งในอัฏฐบริขาร ๘ ของพระสงฆ์  

ถา้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมอุปสมบทไม่ได้ เมื่อบวชแลว้ 

ก็ต้องใช้บาตรในการออกบิณฑบาต การออกบิณฑบาตของ 

พระภิกษุเป็นกิจวัตรทีพ่ระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ 

ของพระภิกษุสามเณรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ 

การบิณฑบาตว่าเปน็กิจอันประเสริฐ หรือในสามญัเรยีกวา่การโปรดสตัว ์เพราะ 

การออกบิณฑบาตนั้นนับว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนาทางหนึ่งด้วย พระสงฆ์ 

แต่ละรูปต้องมีบาตรใช้เพียงใบเดียว ถ้าเกินถือว่ามีความผิดพระวินัยของพระ  

ดังนัน้ บาตรจึงมีความสำคัญอย่างสูงต่อพระสงฆ์แต่ละรูป และจะต้องรักษา 

เป็นอย่างดี ต้องเช็ดและล้างทุก ๆ วัน 
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วิทยุสราญรมย์
๑๘๘

 แต่ในมุมของพุทธศาสนิกชนนั้น มองดูผิวเผินเหมือนไม่เกีย่วข้องกับ 

ปุถุชนธรรมดาเท่าใดนัก แต่แท้จริงแล้ว บาตร เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่าง 

พระพทุธศาสนากบัพทุธศาสนกิชน เพราะพระภิกษสุงฆอ์ุ้มบาตรเพื่อบิณฑบาต  

แล้วชาวบ้านกใ็ส่บาตรมจีติใจนอ้มนำไปสู่พระพทุธศาสนา พระสงฆก์น็ำอาหาร 

ทีบ่ิณฑบาตมานัน้มาฉันเพื่อดำรงชีวิตอยูใ่ห้เพียงพอสำหรับวันหนึ่ง ๆ ไม่ม ี

การเก็บสำรองหรือกักตุนอันนำไปสู่ทางแห่งความโลภ

 ดังนัน้ บาตรจึงมีความสำคัญทัง้สำหรับพระสงฆ์และปุถุชนคนธรรมดา  

ในบทความนี้ ผมจะขอกลา่วถงึผู้ท่ีอยู่เบื้องหลงั การผลติบาตรพระ “คนทำบาตร”  

ทำด้วยมือเป็นงานหัตถกรรมทีเ่ป็นการรวมทัง้ศาสตร์และศิลป์ซึ่งควรอนุรักษ์ 

ไวคู้่สังคมไทย แตทุ่กวนันี้ดว้ยเทคโนโลยีสมัยใหมก่อ่เกดิบาตรท่ีผลติจากโรงงาน 

หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “บาตรปั๊ม” ซึ่งมีน้ำหนักเบา ราคาถูก เข้ามาตีตลาด 

ทำให้บาตรทำมือซึ่งหนักและราคาแพงเริ่มสู้ไม้ได้ และสถานการณ์ปัจจุบัน  

บาตรทำมือเริ่มเลือนหายไป บางคนเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น เหลือเพียงชุมชน 

แห่งเดียวทีย่ังคงอนุรักษ์การทำบาตรทำมือแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น  

ชุมชนนั้นคือ “ชุมชนบ้านบาตร”
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วิทยุสราญรมย์
๑๙๐

 คุณหิรัญ เสือศรีเสริม ประธานชุมชนบ้านบาตร กลุ่มอนุรักษ์บาตรไทย  

ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู ้และคุณภาพเยาวชน กระทรวง 

ศึกษาธิการ ได้ประกาศเป็นครูผู้สอนดีเด่นเรื่องการทำบาตร ประจำปี ๒๕๕๔  

นอกจากนีคุ้ณหิรัญฯ ยังมีโอกาสทำบาตรทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งทรงเสด็จเปิดอาคารรำไพพรรณี  

ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว ในวันที ่ ๙ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกด้วย

 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านบาตร
 ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช รชักาลท่ี ๑  

ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี มีพระราชประสงค์จะให้กรุงเทพฯ เป็นราชธาน ี
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ชุมชนบ้านบาตร ๑๙๑

แห่งใหม่ เป็นศนูย์กลางอาณาจกัร ดว้ยเปน็เมอืงอู่ขา้วอู่นำ้ที่ม่ังคั่งสมบูรณไ์ม่แพ ้

กรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านที่อพยพมาจากกรุงเก่า และชาวบางกอกเดิม ต่างก็ต้อง 

ปรับตัวให้ตนอยูร่อดมากทีสุ่ด ดังนั้น ชุมชนเดิมที่รวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านแบบ 

เฉพาะถิ่น อาทิ กลุ่มชาวนา กลุ่มพ่อค้า กลุ่มชาวจีน ชาวญวน หรือแม้แต่ 

กลุม่อาชีพดั้งเดิมก็ถูกรื ้อฟื้นให้มีขึ ้น และทีถ่นนบำรุงเมืองหลังวัดสระเกศ  

ใกล้กับเมรุปูน เป็นที่เรียกกันว่าย่าน “บ้านบาตร”

 บ้านบาตรตั้งขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานทีแ่น่ชัด ประมาณกันว่า  

ชมุชนมีอายุยาวนานกวา่สองร้อยป ีแหลง่ท่ีมาของชาวบา้นบาตร มปีระวตัศิาสตร ์

บอกเล่าทีแ่ตกต่างกัน ตามบรรพบุรุษทีม่าตั้งถิ่นฐานในละแวกนี้ คุณหิรัญ  

เสือศรีเสริม ได้เล่าว่า 

	 “ประวตัคิวามเปน็มาของชมุชนบา้นบาตร	ชมุชนบา้นบาตรคนสมยักอ่น 

เป็นคนสายเลือดอยุธยาซึ ่งอพยพมายังกรุงเทพฯ	 โดยเดินทางทางเรือ	 

และมาลงที่คลองผ่านฟ้า	 แล้วมาตั้งรกรากอยู่ละแวกใกล้เมรุปูนวัดสระเกศ	 

โดยบรรพบรุุษผู้มาตั้งรกรากคอื	ปู่อนิกบัยา่ต่วน	เข้ามาตั้งรกรากอยู่บา้นเลขที	่ 

๘	โดยสมัยก่อนอพยพมา	๕-๖	บ้าน	ที่ทำบาตรสังเกตได้จากการที่บ้านไหน 

มีเตาสูบแสดงว่าเป็นบ้านที่ทำบาตร	 แล้วก็เกณฑ์คนใกล้	 ๆ	 มาทำบาตร	 

จนกลายมาเป็นชุมชนบ้านบาตรจนปัจจุบันนี้”	

 ขั้นตอนการทำบาตร 
 ขัน้ตอนที่ ๑ ทำขอบบาตร เป็นขั้นตอนแรกของการทำบาตรพระ  

เนือ่งจากขอบบาตรจะเป็นตัวกำหนดว่าบาตรใบนั้นจะมีขนาดและรูปทรง 

อย่างไร การขึ้นรูปขอบบาตรเร่ิมจากการนำเหลก็มาตดัตามแตข่นาดของบาตร  

เชน่ บาตรขนาด ๗ นิ้ว จะต้องตดัแผน่เหลก็ให้มคีวามยาว ๘ นิ้ว เพื่อเหลอืเนื้อท่ี 

ไวป้ระกบปลายท้ังสองขา้ง เม่ือได้เหลก็ท่ีมีขนาดตามตอ้งการแลว้ กน็ำมาตขีมวด 

เป็นวงกลม ซึ่งเหล็กที่นำมาใช้นั้นจะใช้ฝาถังน้ำมันหรือใช้เหล็กแผ่นก็ได้ 
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ชุมชนบ้านบาตร ๑๙๓

 ขัน้ตอนที่ ๒ การประกอบกง ช่างจะตัดแผ่นเหล็กเป็นรูปกากบาท  

ซึ่งเรียกว่า ‘กง’ จากนั้นจึงดัดงอขึ้นรูปแล้วนำมาติดกับขอบบาตร เมื่อขึ้นรูป 

เสร็จจะเหลือช่องว่างรูปสามเหลี่ยมใบโพ ๔ ช่อง ช่างจะวัดและตัดแผ่นเหล็ก 

รูปร่างเหมือนใบหน้าวัว ๔ ชิ้น ที่เรียกว่า ‘หน้าวัว’ หรือ ‘กลีบบัว’ จักฟันโดย 

รอบเพ่ือใชเ้ป็นตะเขบ็เชื่อมกบัสว่นตา่ง ๆ  ตใีหง้อเลก็นอ้ยตามรปูทรงของบาตร  

ซึ่งเมื่อประกอบกันแล้ว จะได้บาตรที่มีตะเข็บ ๘ ชิ้นพอดี 

 ขั้นตอนที่ ๓ การแล่น คือ การเชื่อมประสานรอยตะเข็บ ให้เหล็กเป็น 

เนือ้เดียวกัน โดยใช้ผงทองแดงกับน้ำประสานทองทาให้ทั่วบาตรก่อน เพื่อให้ 

น้ำประสานทองเช่ือมโลหะไม่ใหมี้รูร่ัว สมัยโบราณใชเ้ตาแลน่แบบที่ใชม้อืสบูลม 

เร่งไฟ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เครื่องเป่าลมไฟฟ้าแทน 

 ขั้นตอนที่ ๔ การลาย หรือการออกแบบรูปทรง เป็นการนำบาตรที่แล่น 

แล้วมาเคาะให้ได้รูปทรงที่ต้องการ โดยจะใช้ ‘ค้อนลาย’ ซึ่งเป็นค้อนรูปโค้งงอ  

หัวค้อนมีลักษณะแหลม เคาะด้านในของบาตร สำหรับที่รองเคาะนั้นเป็นทั่งไม้ 

สี่เหลี่ยมขนาดพอเหมาะกับบาตร 
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ชุมชนบ้านบาตร ๑๙๕

 ขั้นตอนที่ ๕ การตี ช่างจะใช้ค้อนเหล็กตีผิวด้านนอกของบาตรให้รอบ  

เพื่อให้ส่วนทีนู่นออกมาจากการลายเรียบเสมอกัน รวมทัง้ตีให้รอยตะเข็บทีย่ัง 

ขรุขระเรียบเสมอกัน จากนั้นต้องนำไป ‘ตีลาย’ บนทั่งไม้ เพื่อให้ได้รูปทรง 

ตามต้องการ แล้วนำไปเจียต่อโดยใช้เครื่องเจียไฟฟ้า แล้วจึงตะไบตกแต่งให้ 

สวยงามอีกครั้ง ซึ่งจะได้บาตรสีเงินขึ้นเงาแวววับ 

 ขั้นตอนที่ ๖ การสุม หรือระบมบาตร เพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยใน 

สมัยก่อนจะใช้กำมะถันทา จากนั้นจึงนำบาตรมากองรวม ๆ กัน แล้วใช้หม้อ 

ครอบสุม เชื ้อเพลิงทีใ่ช้จะเป็นเศษไม้สักจากร้านขายเครื่องไม้ซึ ่งมีอยูร่อบ 

ภูเขาทอง เนือ่งจากไม้สักเป็นไม้ทีใ่ห้ความร้อนสูง บาตรทีไ่ด้จากการสุม 

จะมีสีดำ จากนั้นจึงใช้น้ำมันมะพร้าวทาทับอีกครั้ง แต่ปัจจุบันนิยมใช้น้ำมัน 

กันสนิมชโลมให้ทั่วตัวบาตรแทน 

 ขั้นตอนที่ ๗ การทำสี เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งทำให้บาตรเป็นสีต่าง ๆ  

เช่น สีเขียว สีดำสนิท ถือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของช่างแต่ละคน รวมทั้ง 

การแกะสลักลวดลายไทย การตีตรา การสลักชื่อช่างผู้ทำ ซึ่งจะทำหรือไม่ก็ 

แล้วแต่ความพอใจของช่างตีบาตร

 บ้านบาตรในปัจจุบัน
 เม่ือสอบถามถงึอัตราการผลติตอ่วนั คณุหริญัฯ อธบิายวา่ “อตัราการผลติ 

ต่อ	๑	วันผลิตได้	๕	-	๖	ใบ	ต่อวัน	ต่อกลุ่มผู้ผลิตบาตร	โดยแต่ละกลุ่มก็จะมี 

การแบง่งานกนัเปน็ขั้นตอนซ่ึงแต่ละขั้นตอนกกิ็นเวลานานทกุขั้นตอนเพราะ 

ต้องใช้ความละเอียด” เมือ่สอบถามถึงสถานการณ์บาตรทำมือในปัจจุบัน 

เป็นอย่างไร “เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 มีการก่อตั้งโรงงานผลิตบาตรพระขึ้นมา 

ครัง้แรกจึงทำให้กิจการทำบาตรพระที่บ้านบาตรค่อย	 ๆ	 ลดน้อยลงไป	 

ก่อนหน้านัน้บ้านบาตรทำบาตรพระกันทั้งหมู่บ้าน	 พอเจอบาตรปั๊มจาก 
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โรงงานตีตลาด	 เราก็หยุดไปประมาณ	 ๒๐-๓๐	 ปี	 มาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 

มีการตัง้กลุ่มทำบาตรพระขึ้นมา	 โดยคุณชาญชัย	 วามะศิริ	 ผู้อำนวยการ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 ท่านได้ส่งเสริมอนุรักษ์การทำบาตรของเรา	 

โดยการส่งเสริมพานักท่องเที่ยวเข้ามาดูวิธีการทำบาตร	 ตอนนี้งานเริ ่ม 

ขยับตัวขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔-๒๕๔๕” 

 อยากฝากอะไรให้กับผู้อ่าน  
 หนังสือวิทยุสราญรมย์ ?
 “อยากจะฝากงานทำบาตรซ่ึงเปน็งานอนรุกัษ์	ซึ่งอยู่คู่พระพุทธศาสนา	 

อยากจะให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม	ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
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๑๙๗

กระทรวงวัฒนธรรมอยู่แล้ว	 อยากจะให้กระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นคุณค่า 

ของบาตรไทย	 เรื่องการทำสื่อทำโฆษณา	 หรือกองทุนมาช่วยสนับสนุนก็ด	ี 

การที่เรามาลงทำงานตรงนี	้ เพราะอยากให้บาตรไทยอยู่คู่พระพุทธศาสนา	 

ใครมาชวนทำงานอ่ืน	ๆ 	ผมไมไ่ป	เพราะผมชอบงานตรงนี้	เพราะผมทิ้งไมไ่ด	้ 

เพราะอยากให้บาตรไทยอยู่คู่พระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละ”	

 เม่ือปี ๒๕๕๕ ท่ีผา่นมา กระทรวงวฒันธรรม โดย กรมสง่เสรมิวฒันธรรม  

ได้ประกาศให้ “บาตรบ้านบาตร” ขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

ของชาติ ในสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ประเภทเครื่องโลหะ จากจำนวนทั้งสิ้น  

๗๐ รายการ

  “ผมยนิดท่ีีจะสอนเพ่ือสบืทอด	ผมรอมานานมากที่จะใหบ้าตรไทยเปน็ 

มรดกของชาติไทย	รอมาตลอดชีวิตการทำงานของผม”	คุณหิรัญฯ ทิ้งท้าย

 จากท่ีไดมี้โอกาสสมัภาษณ์คณุหิรัญฯ ประธานชมุชนบา้นบาตร ทา่นผู้อา่น 

คงจะมองเห็นความสำเร็จของเขา จากการที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างชัดเจน  

เขามีสิทธท่ีิจะไปประกอบอาชีพอื่นท่ีมีรายได้มากกวา่ แตเ่ขากไ็ดป้ฏเิสธเพื่อมา 

อนุรกัษก์ารทำบาตรเพ่ือสบืทอดศลิปะการทำบาตรทำมอืไมใ่หเ้ลอืนหายไปจาก 

ประเทศไทย และสมควรได้รับรางวัลในระดับประเทศมากมาย และรางวัลที ่

น่าภูมิใจคือ บาตรบ้านบาตรเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  

เป็นรางวลัชิ้นสำคญัท่ีทำใหบ้าตรบา้นบาตรเปน็ที่ยอมรบัและควรอนรุกัษไ์ม่ให้ 

เลือนหายไปจากประเทศไทย...    

ชุมชนบ้านบาตร
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ไขมันในเลือดสูง
กองบรรณาธิการ

 ไขมันจัดเปน็อาหารหมู่หนึ่งซึ่งมีความจำเปน็สำหรบัรา่งกาย ไขมนั ๑ กรมั 

ให้พลังงาน ๙ แคลอรี ไขมันเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และ 

สมอง ถ้ามีมากก็จะเก็บสะสมไว้ใต้ผิวหนัง เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  

ไขมันในเลือดจะไม่เกิดโทษแก่ร่างกายถ้าไม่สูงเกินค่าปกติ

 ภาวะไขมันในเลือดสูง

 ภาวะไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะทีร่่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่า 

เกณฑ์ทีเ่หมาะสม เป็นปัจจัยเสี ่ยงทีท่ำให้หลอดเลือดในสมองตีบและ 

สมองฝ่อ หลอดเลือดทีไ่ปเลี ้ยงหัวใจตีบ ซึ่งนำไปสู ่โรคหัวใจขาดเลือดได้  
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นับเป็นโรคร้ายอีกชนิดหนึ ่ง ทีท่ำให้ประชากรเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ  

ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นความผิดปกติทีพ่บบ่อยในประเทศไทยปัจจุบัน  

ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้น เนื่องจากการดำเนินชีวิตทีเ่ปลี่ยนไป โดยเอาอย่าง 

ประเทศตะวันตกมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถควบคุมและป้องกัน  

ไม่ให้เกิดภาวะนี้ได้ไม่ยาก ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้อย่างมาก

 ชนิดของไขมันในเลือด

 ไขมันในเลือดมีหลายชนิด ทีถู่กกล่าวถึงเสมอ ๆ คือ โคเลสเตอรอล  

(Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) 

 โคเลสเตอรอล

 เป็นสารไขมันที่ตับสร้างขึ้น เพื่อใช้ใน

การสร้างฮอร์โมนเพศ เซลล์ประสาทและ

น้ำดี นอกจากนี้ ร่างกายยังได้รับ

โคเลสเตอรอลจากอาหารประเภท

เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

ค่าปกติของโคเลสเตอรอล 

ไม่ควรเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม

ต่อเดซิลิตร 

ไขมันในเลือดสูง ๑๙๙
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จากการศึกษาพบว่า ถ้าลดระดับโลเลสเตอรอลลงได้ร้อยละ ๑ จะทำให้โอกาส 

เกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบลดลงถึงร้อยละ ๒

 โคเลสตอรอลจะแบ่งย่อยออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ โคเลสเตอรอล 

ชนิดให้โทษ และโคเลสเตอรอลชนิดให้คุณ

 • โคเลสเตอรอลชนิดให้โทษ   

  (Low Density Lipoprotein - LDL Cholesterol) 

 โคเลสเตอรอลในเลือดส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูป LDL โดยมีที่มาจากกรด 

ไขมันอิม่ตัว (น้ำมันจากสัตว์ เช่น หมู ไก่ และจากพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว 

และน้ำมันปาล์ม) ซึ่งเป็นไขมันไม่ดี ไขมันชนิดนี้หากมีเกินความต้องการของ 

ร่างกาย ก็จะไปสะสมตามผนังหลอดเลือด ทำให้เส้นเลือดแข็งตัว และเสีย 

ความยืดหยุน่ หรือไปอุดตันทางเดินโลหิต การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก  

จึงเสีย่งต่อการเกิดโรคเส้นเลือดตีบตันได้มาก หัวใจทำงานหนักมากขึ ้น  

เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  ซึ่งอาจทำให้เป็นอัมพาต หรือ 

เป ็นอ ันตรายถึงชีวิตได้ หากเส้นเลือดในสมองแตกหรือเกิดหัวใจวาย  

นอกจากนี้ ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  

มะเร็งเต้านม ฯลฯ ระดับปกติของโคเลสเตอรอลชนิด ให้โทษ หรือ LDL  

ในเลือดของแต่ละคนไม่ควรเกิน ๑๓๐ มิลลิกรัม/เดซิลิตร
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ไขมันในเลือดสูง ๒๐๑

 • โคเลสเตอรอลชนิดให้คุณ   

  (High Density Lipoprotein - HDL Cholesterol)

 เป็นไขมันดีทีร่่างกายสร้างขึ้นมาจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  

มีหน้าทีจ่ับโคเลสเตอรอลทีอ่ยูต่ามผนังหลอดเลือด และนำกลับมาทีต่ับเพื่อ 

เผาผลาญเป็นกรดน้ำดี ทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดไม่สูง ดังนั้น HDL  

จึงทำหน้าทีป่้องกันหลอดเลือดแข็ง นอกจากนี้ ยังเชื่อว่า HDL เป็นสารต้าน 

อนุมูลอิสระ ป้องกนั LDL ทำปฏกิริยิากบักา๊ซออกซเิจน ซึ่งจะนำไปสู่การแขง็ตวั 

ของหลอดเลือด มีฤทธิ ์ต้านการอักเสบของผนังหลอดเลือด และป้องกัน 

ลิ่มเลือดแข็งตัว ค่าปกติของ HDL ควรมีมากกว่า ๔๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

 ไตรกลีเซอไรด์

 สารอาหารประเภทไขมันทีไ่ด้จากอาหารไขมันจากสัตว์ เช่น เนื้อ หมู  

ไก่ ท่ีรบัประทานเขา้ไปโดยตรง และจากการท่ีตับและลำไสเ้ลก็สรา้งขึ้นเองจาก 

น้ำตาล แป้ง และแอลกอฮอล์ ทีเ่รารับประทานเข้าไป ไตรกลีเซอไรด์ช่วยให ้

อาหารมีรสชาติ และทำให้อิม่ท้องอยูน่าน ช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี 

และเค และทีส่ำคัญคือไตรกลีเซอไรด์เป็นสารทีใ่ห้พลังงานทีส่ำคัญแก่ร่างกาย  

ไตรกลีเซอไรด์ ๑ กรัม ให้พลังงาน ๙ แคลอรี แต่หากได้รับไตรกลีเซอไรด์ 

จากอาหารมากเกินกว่าทีร่่างกายต้องการ ไตรกลีเซอไรด์จะถูกสะสมไว้ตาม 

ส่วนตา่ง ๆ  ของรา่งกาย ทำให้นำ้หนกัเพ่ิมและอว้นขึ้น นอกจากนี้ ไตรกลเีซอไรด ์

สูงในเลือดทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว ถ้าเกิดทีห่ัวใจทำให้เป็นโรคหัวใจ 

ขาดเลือด (แต่วงการแพทย์ยังไม่ทราบว่าไตรกลีเซอไรด์เป็นปัจจัยเสีย่งเพราะ 

ตัวเอง หรือเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์สัมพันธ์ผกผันกับ HDL (คือเมื่อ HDL  

ในร่างกายต่ำ มักจะพบว่าไตรกลีเซอไรด์สูงเสมอ) ถ้าเกิดทีส่มองทำให้เป็น 

อัมพาต และทำให้เกิดอาการร่วมคือ ปวดท้อง ตับโต ม้ามโต และ 

ทำให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ ปวดข้อ ค่าปกติของไตรกลีเซอไรด์ใน 

เลือดไม่ควรเกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
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วิทยุสราญรมย์
๒๐๒

 สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

  ๑. การรับประทานอาหารทีม่ ีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์  

อาหารทีม่ ีส ่วนผสมของกะทิ และการรับประทานขนม ของหวานทีม่ี 

น้ำตาลทรายเป็นส่วนผสม

 ๒. เกิดจากโรคและภาวะบางอย่างทีท่ำให้เกิดความผิดปกติของระดับ 

ไขมันในร่างกาย ได้แก่ โรคของต่อมไร้ท่อบางชนิด เช่น เบาหวาน ไทรอยด์  

และโรคของต่อมหมวกไตบางอย่าง โรคตับโรคไตบางชนิด การรับประทาน 

ยาคุมกำเนิด และยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ การดื่มสุราเป็นประจำ และ 

ขาดการออกกำลังกาย
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ไขมันในเลือดสูง ๒๐๓

 ๓. ความผิดปกติทางกรรมพันธุ ์ เช่น บิดา มารดา มีภาวะไขมัน 

ในเลือดสูง

 อาการเมื่อภาวะไขมันในในเลือดสูง

 เมือ่ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงมากเป็นระยะเวลานาน โรคทีเ่กิด 

ตามมาและพบบ่อย คือ โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งอาการเตือน 

อาจไม่เด่นชัดนัก คือ เหนื ่อยง่ายขณะออกกำลัง เจ็บหน้าอก เมื ่อพัก 

อาการจะดีขึ ้น อาจมีอาการเจ็บหน้าอกร้าวไปแขนซ้ายหรือหลัง หากมี 

อาการเช่นนี้ควรไปพบแพทย์ทันที

 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 ๑. อายุ : ชาย มากกว่า ๔๕ ปี, หญิง มากกว่า ๕๕ ปี

 ๒. มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบ 

  ก่อนวัยอันควร (ชาย ก่อนอายุ ๕๕ ปี หญิง ก่อนอายุ ๖๖ ปี)

 ๓. เป็นโรคความดันโลหิตสูง

 ๔. สูบบุหรี่

 ๕. ค่าของโคเลสเตอรอลชนิดให้คุณ (HDL Cholesterol) ในเลือด 

  น้อยกว่า ๔๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
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วิทยุสราญรมย์
๒๐๔

 การประเมินความเสี่ยงต่อ  
 การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 ๑. คนที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หลอดเลือดแดงที ่ขาตีบ 

หรือโรคเบาหวาน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  

ประมาณกันว่า ร้อยละ ๒๐ ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

ภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า

 ๒. คนที ่มีปัจจัยเสี ่ยงข้างต้นตั ้งแต่ ๒ ข้อขึ ้นไป ถือว่ามีความเสี ่ยง 

ปานกลางต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล่าวคือ ร้อยละ ๑๐ - ๒๐  

ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า

 ๓. คนที่มีปัจจัยเสี ่ยงข้างต้นเพียงข้อเดียว ถือว่ามีความเสี ่ยงต่ำต่อ 

การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 ท้ังน้ี หากคา่ของโคเลสเตอรอลชนดิใหคุ้ณ (HDL Cholestero) เอชดีแอล 

โคเลสเตอรอลมากกว่า ๖๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถือว่าได้ลดปัจจัยเสี่ยงได้  

๑ ปัจจัย
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ไขมันในเลือดสูง ๒๐๕

 จะทราบได้อย่างไรว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือไม่

 การทีเ่ราจะทราบว่าไขมันในเลือดสูงหรือไม่นั้น จำเป็นต้องตรวจเลือด  

ในการตรวจเลือดต้องเตรียมตัวดังนี้

 ๑. รับประทานอาหารตามปกติที ่เคยรับประทาน ไม่ควรงดอาหาร 

ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ก่อนเจาะเลือด

 ๒. หยุดรับประทานยาทุกชนิดก่อนเจาะเลือด (หากสามารถหยุดยานั้น 

ได้โดยไม่เป็นอันตราย) โดยเฉพาะยาลดไขมัน

 ๓. ไม่ควรเจาะเลือดเพื่อตรวจหาไขมันในช่วงที่มีอาการป่วยรุนแรง

 ๔. ควรงดอาหารประมาณ ๙ - ๑๒ ชั่วโมง ดังนั้น จึงนิยมให้งดอาหาร 

และเครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นน้ำเปล่าหลังอาหารเย็นจนถึงเช้า และเจาะเลือด 

ก่อนรับประทานอาหารเช้า

 การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง

 ประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนิน  

ชีวิตและการใช้ยาลดระดับไขมัน
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 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต 

 เป็นการกำจัดปัจจัยเสี ่ยงทีเ่กิดจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่  

การสูบบุหรี่ การนั่งการยืนอยู่กับที่เป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวัน และความเครียด  

ร่วมกับการเพิ่มการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง

 ๑. ลดการรับประทานอาหารไขมันอิ่มตัวสูง เช่น น้ำมันหมู หมูสามชั้น  

เนย ครีม  น้ำมันมะพร้าว  น้ำมันปาล์ม อาหารที่ทำจากกะทิ เพราะกรดไขมัน 

อิ่มตัวส่วนใหญ่ ทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น

 ๒. จำกัดปริมาณอาหาร ทีม่ีโคเลสเตอรอลสูง ไม่ควรรับประทาน 

โคเลสเตอรอลเกิน ๓๐๐  มิลลิกรัมต่อวัน โดยปฏิบัติดังนี้     

  • จำกัดไข่แดงไม่เกินสัปดาห์ละ ๒ ฟอง หลีกเลี่ยงเครื่องในสัตว์

  • เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังและมัน

  • เลือกรับประทานเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์ในบางครั้ง

  • เลอืกรบัประทานอาหารประเภท  ตม้  นึง่  ย่าง  อบ  ยำ แทนอาหาร 

   ทอดหรืออาหารผัด ที่ใช้น้ำมันมาก ๆ

  • เลือกดื่มนม หรือผลิตภัณฑ์จากนมพร่องมันเนย หรือนมขาด 

   ไขมันเท่านั้น

วิทยุสราญรมย์
๒๐๖
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ไขมันในเลือดสูง ๒๐๗

 ๓. หลีกเลี่ยงอาหารทีป่รุงด้วยน้ำมันจากสัตว์ โดยใช้น้ำมันจากพืชแทน  

เช่น น้ำมันถั ่วเหลือง ซึ ่งจะมีกรดไลโนเลอิกทีเ่ป็นตัวนำโคเลสเตอรอลไป 

เผาผลาญ

 ๔. รับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารให้มากขึ้น เช่น ผัก ผลไม้ต่าง ๆ  

ข้าวซ้อมมือ และเมล็ดถั่วแห้ง เป็นต้น อาหารทีม่ีเส้นใยสูงจะช่วยลดระดับ 

โคเลสเตอรอล โดยจับกับน้ำดีที่มีโคเลสเตอรอลสูง ทำให้การดูดซึมลดลง

 ๕. หลีกเลี ่ยงน้ำหวาน ขนมหวานทุกชนิดที่มีน้ำตาลหรือแป้งมาก  

รวมทั้งผลไม้ที่มีรสหวานจัด รับประทานข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมปังแต่พอสมควร  

เพราะจะสะสมเกิดเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้   

 ๖. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มทีมี่แอลกอฮอล ์  เนื่องจากกระตุ้นให้มีการสร้าง 

ไตรกลีเซอไรด์มากขึ้น   

 ๗. ควรหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างทีมี่โคเลสเตอรอลต่ำ หรือไม่สูงมาก  

แต่มีปริมาณไขมัน จำนวนมาก ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นโคเลสเตอรอลในร่างกาย  

เช่น ถั่ว หนังเป็ด หนังไก่ เนย เป็นต้น ซึ่งมีไขมันถึง ๖๐-๗๐% 

 ๘. ไขมันจากปลาทะเลสามารถลดระดบัไตรกลเีซอไรด์ ทำใหเ้กลด็เลอืด 

จับตัวน้อยลง และเส้นเลือดบีบตัวน้อยลง แต่มีผลต่อโคเลสเตอรอลและ 

โคเลสเตอรอลชนิดให้คุณ (HDL Cholesterol) ไม่ชัดเจน   

 ๙. การออกกำลังกาย จะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและเพิ่มระดับ 

ของระดับโคเลสเตอรอลชนิดให้คุณ (HDL Cholestero) ควรทำอย่างต่อเนื่อง 

สัปดาห์ละ ๓ - ๔ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ - ๓๐ นาที การออกกำลังกายทีด่ี เช่น  

การเดินเร็ว จ๊อกกิ้ง เต้นรำ ขี่จักรยาน

 ๑๐. งดสูบบุรี ่ เพราะบุหรี ่ทำให้ระดับโคเลสเตอรอลชนิดให้คุณ  

(HDL Cholesterol) ในเลือดต่ำลงและบุหรี่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 

โรคหัวใจขาดเลือด
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ไขมันในเลือดสูง ๒๐๙

 การรักษาโดยการใช้ยา

 เมื ่อมีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม 

การดำเนินชีวิตแล้วไขมันในเลือดยังสูงอยู ่ 

แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาใช้ยาลดไขมันเพื่อ 

ลดความเสี ่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดหัวใจตีบ

 เอกสารอ้างอิง

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง- 

 สาธารณสุข. ตารางแสดงคุณค่า 

 ทางโภชนาการของไทย กรุงเทพ:  

 โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก,  

 ๒๕๔๔ 

พรรณีเมนะเศวต. เอกสารคำแนะนำเรื่อง 

 ไขมันในเลือดสูง

วีรพันธุ  ์ โขวิฑ ูรกิจ .  Dysl ip idemia  

 การประชมุวชิาการโรคตอ่มไรท้อ่ใน 

 เวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๔๙

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  

 กระทรวงสาธารณสุข. อาหารทั่วไป 

 และเฉพาะผู้สูงอายุ

www.yourhealthyguide.com   
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