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สโมสรสราญรมย์
1

สโมสรสราญรมย์ตั้งขึ้นเพื่อให้บรรดาข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 
ท้ังท่ียังคงรับราชการประจำการอยู่ และทีพ้่นหนา้ทีป่ระจำการไปแลว้

ได้มีโอกาสวิสาสะปลูกฝังสามัคคีธรรมระหว่างกัน 
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นต่าง ๆ 

กับจะได้มีโอกาสสังสรรค์รื่นเริงกันในทางสังคมและทางกีฬา

2
เพื่อให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก ตลอดจนให้บริการ 
หรือจัดกิจกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก

3
ประสานการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม

วัตถุประสงค์ของ
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สาร
นายกสโมสรสราญรมย์

	 เป็นเวลากว่า	 140	 ปีแล้วที่กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเรือธงในการดำเนินความสัมพันธ ์
ทางการทูตระหว่างไทยกับนานาประเทศ	 ซึ่งด้วยเงื่อนไขของเวลาและพลวัตการเปลี่ยนแปลงทัง้ของ 
สังคมโลกและไทย	 รูปแบบและการดำเนินงานของกระทรวงฯ	 ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยน	 เพือ่ธำรง 
เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต	นั่นคือ	ผลประโยชน์ของชาติและเพื่อคนไทย 
ทุกคน
	 การบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าวนั้นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนสำคัญอย่างข้าราชการและ 
บุคลากรของกระทรวงฯ	 ทุกคนทีเ่ปรียบเสมือนด่านหน้าของการดำเนินงานด้านการทูตและการ 
ตา่งประเทศ	ในการเผยแพรบ่ทบาทและภาพลกัษณข์องไทยใหเ้ปน็ที่ยอมรบัในเวทีโลก	นำองคค์วามรู้ 
และแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศจากต่างประเทศมาปรับใช้	 รวมถึงแก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทาย 
ในมิติด้านการต่างประเทศทีม่ีต่อประเทศไทย	 นอกจากนี	้ ข้าราชการและบุคลากรทุกคนย่อมต้อง 
พัฒนาตนเองอยูเ่สมอให้มีองค์ความรู ้และทักษะทีร่อบด้าน	 เพื ่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่การ 
เปลี่ยนแปลงทางการทูตและการต่างประเทศในทศวรรษหน้า
	 วารสารสราญรมย์ฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นสมุดบันทึกรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ	
ของอดีตข้าราชการ	 ข้าราชการปัจจุบัน	 และบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ	 รวมทั้งผู้ทีอ่ยูใ่น 
แวดวงการต่างประเทศ	 ทีช่่วยสะท้อนประสบการณ์	 แง่คิด	 มุมมอง	 และข้อคิดเห็น	 ซึ่งย่อมมีส่วน 
สำคัญในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และองค์ความรู้สำหรับข้าราชการประทรวงการต่างประเทศในการ 
ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางการทูต	 และการดำเนินภารกิจทีเ่กี่ยวข้องกับต่างประเทศ	 อีกทัง้เป็น 
คลังความรู้แก่บุคคลทัว่ไปทีส่นใจในมิติการทูตและการต่างประเทศเพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้อง 
กับผลประโยชน์ของตนและองค์กรต่อไป

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายกสโมสรสราญรมย์
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สาร
เลขาธิการสโมสรสราญรมย์
	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง	 ๆ	 ทีถ่ือเป็นทัง้โอกาสและความท้าทาย 
สำหรับการทูตและการต่างประเทศของประเทศเรา	ไม่ว่าจะเป็นในยุคกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีการคบค้ากับ 
ชาวต่างชาติหลายถิ่นหลากภาษา	และเริ่มมีการส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักตะวันตก 
จนมาถงึยุคกรงุรตันโกสนิทรท่ี์สยามตอ้งเผชญิกบัลทัธลิา่อาณานคิม	ถกูบบีใหเ้ลอืกขา้งในชว่งสงคราม
โลกครั้งที่	2	และเผชิญกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น	เรื่อยมาจนถึงความท้าทายรูปแบบใหม่
ในปัจจุบัน	เช่น	อาชญากรรมข้ามชาติ	ขณะเดียวกัน	การรวมตัวเป็นประชาคมที่เข้มแข็งของอาเซียน 
ก็เป็นโอกาสสำคัญของไทยและมิตรประเทศอาเซียนในการร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาและความอยู่ดีกินดี 
ของประชาชน
	 ในขณะที่ในวันนี้	นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยี
การสื่อสาร	รวมถึงโซเซียลเน็ตเวิร์ค	 ได้ลดช่องว่างของระยะทาง	ทำให้โลกของเราเชื่อมต่อกันมากขึ้น	 
ทัง้ในการติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน	 และการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารความเป็นไปได้ 
รอบตัวและรอบโลกได้ภายในเสี ้ยววินาที	 ซึ ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเหล่านี ้ 
เป็นท้ังโอกาสและความท้าทายใหม่สำหรับ	การขับเคล่ือนการทูตและการต่างประเทศไทยและรูปแบบ 
และวิธีการดำเนินงานของนักการทูตไทย	 จึงก่อให้เกิดคำถามว่า	 การทูตและการต่างประเทศ 
ในทศวรรษหน้าจะมีทิศทางอย่างไร	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนทีง่านด้านการทูตและ 
การต่างประเทศมากแค่ไหน	และบทบาทของนักการทูตในทศวรรษหน้ายังจำเป็นอยู่มากน้อยเพียงใด 
เป็นต้น
	 ผมหวงัวา่	ขอ้ความและขอ้คดิเหน็ในวารสารสราญรมย์ฉบบัปี	2560	นี้จะบง่บอกถงึพฒันาการ 
ทิศทางการทูตไทยท่ีผ่านมา	อันจะช่วยช้ีแนวทางการขับเคล่ือนการทูตของเราท่ามกลางการเปล่ียนแปลง 
ดังกล่าวในวันหน้าต่อไป

(นายภาสกร ศิริยะพันธุ์)
		รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เลขาธิการสโมสรสราญรมย์
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บรรณกรแถลง

ประจำปี 2560

	 ตลอดเวลาทีผ่่านมา	 การจัดทำวารสารสราญรมย์เคยเป็นภารกิจประจำปีด้านหนึง่ของ 
สโมสรสราญรมย์	 เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางการทูต	 การต่างประเทศ 
และเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ	 ระหว่างสมาชิกสโมสรฯ	 ตลอดจนผูส้นใจ	 มีการจัดทำต่อเนือ่งกันมา 
ไม่ขาดสาย	
	 ในระยะหลัง	 การจัดทำวารสารสราญรมย์อาจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรายประจำทุกปี	 ล่าสุดคือ 
ฉบับปี	 2558	 วารสารฯ	ฉบับปีที่	 70	นี้	 จึงควบทั้งปี	พ.ศ.	 2559	 -	 2560	และเกิดขึ้นท่ามกลาง 
ความท้าทายทีม่าจากสภาพการรับรู ้และสือ่สารในโลกแห่งการเรียนรู ้ในปัจจุบันทีข่ับเคลือ่น 
ด้วยเทคโนโลย	ี สือ่อิเล็กทรอนิกส	์ และ	 social	 media	 ทีด่ึงดูดผูค้นส่วนใหญ่ให้หันไปเสพ 
องค์ความรู้และข้อมูลจากสิง่เหล่านีม้ากกว่าจะจับต้อง	 ‘หนังสือ’	 จริง	 ๆ	 จึงเป็นความท้าทาย 
ของคณะบรรณกรทีพ่ยายามจัดทำหนังสือนีใ้ห้เกิดขึ ้น	 โดยให้สามารถตอบสนองความสนใจ 
หรือสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกสโมสรสราญรมย	์ และคงเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านประสบการณ์และความรู้ของนักการทูตแก่สาธารณชนผู้สนใจได้อีกทางหนี่ง				
	 วารสารสราญรมย์ฉบับน้ีจงึจดัทำขึ้นภายใตแ้นวคดิ	“การทตูในทศวรรษหน้า”	เพื่อสะท้อน 
ภารกจิของกระทรวงการตา่งประเทศ	ท่ีจะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยุคสมัยและกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป
จากการพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากมุมมองและประสบการณ์ของบุคลากร 
ด้านการต่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน	รวมทั้งจะมีการจัดทำเป็น	“e-book”	เพื่อตอบสนอง 
วัฒนธรรมในการเสพความรู้ผ่าน	“e”	ตามยุคปัจจุบันต่อไปอีกด้วย	
	 สุดท้ายนี	้ คณะบรรณกรหวังเป็นอย่างยิง่ว่า	 วารสารสราญรมย์ฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ 
ทัง้ในแง่วิชาการและการสร้างความเพลิดเพลินใจ	 รวมถึงจุดประกายความคิดแก่ผ ูอ้ ่าน 
ทีไ่มเ่พียงเพื่อการปรับใช้กับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศเท่านัน้	 แต่เพื่อผูส้นใจทัว่ไป 
ในแบบฉบับของตนเอง	 ในยุคทีก่ารต่างประเทศเป็นเรื ่องของทุกคน	 และขอขอบพระคุณ 
ท่านอดีตข้าราชการ	ข้าราชการปัจจุบัน	ที่สละเวลาสนับสนุนบทความที่มีค่า	ตลอดจนภาคเอกชน 
ที่ให้การอุปการะการจัดพิมพ์วารสารฯ	ในครั้งนี้

(ภัทรัตน์  หงษ์ทอง)
บรรณกร
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นายดอน  ปรมัตถ์วินัย นายกสโมสรสราญรมย์

นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล อุปนายกสโมสรสราญรมย์

นางบุษยา  มาทแล็ง อุปนายกสโมสรสราญรมย์

นายภาสกร  ศิริยะพันธุ์ เลขาธิการสโมสรสราญรมย์

นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง  กรรมการฝ่ายบรรณกร

นางสาวศศิริทธิ์  ตันกุลรัตน์ กรรมการและนายทะเบียน

นายฉัตรชัย  วิริยเวชกุล กรรมการและเหรัญญิก

นางมาฆวดี  สุมิตรเหมาะ กรรมการและเลขานุการ

นายวราวุธ  ภู่อภิญญา กรรมการ

นางกาญจนา  ภัทรโชค กรรมการ

นายโวสิต  วรทรัพย์ กรรมการ

นายจักรกฤดิ  กระจายวงศ์ กรรมการ

นายธนวัต  ศิริกุล กรรมการ

รายนามคณะกรรมการ
สโมสรสราญรมย์

ประจำปี 2560
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27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
	 •	 การประชุมสุดยอดผู ้นำอาเซียน ครั ้งที ่ 14 
ที่ ชะอำ - หัวหิน มีหัวข้อหลักคือ “กฏบัตรอาเซียนเพือ่ 
ประชาชนอาเซียน” (ASEAN Charter for ASEAN 
Peoples) เพือ่ย้ำถึงเจตนารมณ์ของไทยในฐานะประธาน 
อาเซียนในอันที่จะเสริมสร้างการดำเนินงานของอาเซียน 
ภายหลังจากการที ่กฏบัตรมีผลบังคับใช้ และเพือ่ให้  
ตอบสนองต่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
5 มีนาคม
	 •	 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงตริ โปลี  
ราชอาณาจักรลิเบีย เปิดทำการ
12 - 14 พฤษภาคม
	 •	 ประธานแห่งประเทศลาวและภริยาเยือนไทย 
อย่าง เป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

15 – 19 เมษายน
 • ไทยและกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงด้วยวาจาต่อศาล 
ยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร
24 กรกฎาคม
 • การจัดตั้ง “ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์” ของกรมเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ เพือ่สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ 
สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนไทยกับต่างประเทศ และ 
เผยแพรข่อ้มลูดา้นเศรษฐกจิ ตลอดจน “ชี้ชอ่งทาง” “สรา้งโอกาส” 
และ “เตือนภัย” แก่ภาคเอกชน
28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม
 • นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศในแอฟริกา 
ได้แก่ สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และ 
สาธารณรัฐยูกันดา ซ่ึงเป็นการเยือนประเทศดังกล่าวเป็นคร้ังแรก 
ในระดับนายกรัฐมนตรีของไทย

กุมภาพันธ์
 • เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารไทยและ 
กัมพูชาบริเวณพืน้ที่ทับซ้อนชายแดนบริเวณปราสาท 
เขาพระวิหาร
กุมภาพันธ์ - มีนาคม
 • การอพยพคนไทยกว่า 10,000 คน ออกจาก 
ลิเบียจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในลิเบีย
มีนาคม
 • การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพือ่ให้ความ 
ช่วยเหลือแก่คนไทยที ่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวและสึนามิ  และให้ความช่วยเหลือทาง 
มนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น
28 เมษายน
 • กัมพูชายื ่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศ เพือ่ขอให้ศาลตีความข้อพิพากษาคดีปราสาท 
พระวิหาร ปี 2505

21 - 23 กรกฎาคม
	 •	 นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนประเทศไทยเพือ่เข้าร่วม 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42
24 กรกฎาคม
	 •	 นายเซอรเ์กย ์ลาฟรอฟ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การต่างประเทศรัสเซียเข้า เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเข้าร่วม 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42
23 - 25 ตุลาคม
	 •	 การประชุมสุดยอดผู ้นำอาเซียน ครั ้งที ่ 15 
ที่ ชะอำ - หัวหิน มีหัวข้อหลัก คือ “เชื่อมโยงประชาคม 
สร้างเสริมประชาชน” (Enhancing Connectivity 
Empowering Peoples) เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายแห่งการ 
สร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ให้เป็นประชาคม 
ที่เน้นการปฏิบัติ (Community of Action) ประชาคม 
ที ่เน้นการเชื ่อมโยงระหว่างกัน (Community of 
Connectivity) และประชาคมเพ่ือประชาชน (Community 
of Peoples)

16 สิงหาคม
 • กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเปิดตัวการสมัคร 
ตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั ่นคงแห่ง 
สหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. 2017 – 2018 ของไทย
11 พฤศจิกายน
 • ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอ่านคำพิพากษาในคดี 
ตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505
22 พฤศจิกายน
 • การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ 
สาธารณรัฐคอซอวอ
5 ธันวาคม
 • การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ 
สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

2552 2554 2556 2558 2560

2557 2559

10 กุมภาพันธ์
 • ครบรอบ 500 ปี  การสถาปนาความสัมพ ันธ์  
ทางการทูตไทย – โปรตุเกส
กรกฎาคม - สิงหาคม
 • การช่วยเหลือคนไทยทีป่ระสบภัยสงครามกลางเมือง 
ในซีเรียให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
1 สิงหาคม
 • ไทยประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง 
ไทยกับรัฐปาเลสไตน์
11 กันยายน
 • พ ิธี เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา 
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
12 กันยายน
 • นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาและอดีตนายก 
สมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทย ผู้สมคัรชาวไทย ไดร้บัเลอืกตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
แห่งสหประชาชาติ (Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities-CRPD) วาระปี 2556-2559
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13 กันยายน
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เปิดให้บริการ 
ทำบัตรประจำตัวประชาชน นับเป็นครั้งแรกที่มีการให้บริการ 
ด้านนี้ของไทยในต่างประเทศอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรก
25 กันยายน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย 
ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดย 
เป็นการหารือระดับรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งแรกในรอบ 21 ปี
18 – 19 พฤศจิกายน
 • ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการ และเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
20 - 21 พฤศจิกายน
 • นายกรัฐมนตรี  สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน 
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ 10 ปี

18 กรกฎาคม
 • ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีมติ 11 ต่อ 
5 เสียง ให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารทั้งหมดออกจากเขต 
พื้นที่พิพาทเขาพระวิหาร
21 ธันวาคม
 • ไทยและกัมพูชาได้ตกลงกันว่าจะจัดตั้งคณะ 
ทำงานร่วมเพือ่เป็นกลไกในการพิจารณาการปฏิบัติ 
ตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลยตุธิรรมระหวา่ง 
ประเทศร่วมกัน
ธันวาคม
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วย 
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
สมยัที่ 21 แหง่สหประชาชาต ิ(Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice - CCPCJ)

1 มกราคม
 • ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - 
อินเดีย มีผลบังคับใช้
24 มีนาคม
 • Chiang Mai Initiative 
Multilateralization (CMIM) มีผลบังคับใช้
13 พฤษภาคม
 • ประเทศไทยได้รับเลือกจากที่ประชุม 
สมัชชาสหประชาชาติให้เป็นสมาชิกคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human 
 Rights Council) วาระปี พ.ศ. 2553 - 2556 
27 สิงหาคม
 • การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง 
กรมการกงสุล และกรมจัดหางาน เรื ่องการ 
ปกป้องคุ้มครองและดูแลแรงงานไทยและการ 
ส่งเสริมขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
26 ตุลาคม
 • นายบนั ค ีมนุ เลขาธกิารสหประชาชาต ิ
เยือนประเทศไทย 
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28 ตุลาคม
 • ผู้นำอาเซยีนได้ใหก้ารรบัรองแผนแมบ่ท 
ว่าด้วยการเชื ่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
(Master Plan on ASEAN Connectivity) 
ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั ้งที ่ 17 
ณ กรุงฮานอย แผนแม่บทนี้มีเจตนารมณ์ที่จะ 
เร่งรัดการลงทุนจากทั ้งภายในและภายนอก 
อาเซียนให้เกิดการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกทั้ง 
10 ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งในด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน
4 ธันวาคม
 • ไทยส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเพือ่ 
เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่าง 
สหภาพแอฟริกากับสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ 
(African Union - United Nations Hybrid  
Operation in Dafur - UNAMID)

1 มกราคม
	 •	 ดร. สุ รินทร์ พ ิศสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่ง 
เลขาธิการอาเซียน
8  กรกฎาคม
	 •	 องค์การยูเนสโกประกาศขึ ้นทะเบียนตามคำขอ 
ของกัมพูชาให้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก
24 กรกฎาคม
	 •	 ไทยรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจาก 
สิงคโปร์
15 ธันวาคม
	 •	 กฏบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีผลบังคับใช้
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 1 มกราคม
 • ประเทศไทยและประเทศสมาชกิอาเซยีนกา้วเข้าสู่การเปน็ 
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
16 มกราคม
 • สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องความร่วมมือเพือ่การพัฒนา 
ระหว่างประเทศ เล่ือนสถานะเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
28 กุมภาพันธ์
 • การช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย 4 คน จากกลุ่มโจรสลัด 
โซมาเลีย
21 เมษายน
 • สหภาพยุโรปได้ประกาศให้  “ใบเหลือง” ไทยในประเด็น 
การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ 
ไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)  
Fishing)

1 มีนาคม
 • ครบรอบ 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทาง 
การทูตไทย – ฝรั่งเศส
พฤษภาคม 
 • การให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยในอินโดนีเซียเพือ่ 
ส่งกลับประเทศไทย เป็นจำนวนมากกว่า 1,900 คน นับตัง้แต่ 
ช่วยเดือนตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2560
14 มิถุนายน 
 • ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี อดีตเอกอัครราชทูตไทย 
ประจำสหพันธรัฐรัสเซีย ได้รับเลือกตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International  
Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) วาระระหว่าง 
ค.ศ. 2017-2026

7 เมษายน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงประกอบพิธีเจิมตราครุฑประจำที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองชิงต่าว ซึ ่งเป็นสถานกงสุลใหญ่แห่งที ่ 9 ของไทยใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
22 พฤษภาคม
 • คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) เขา้บรหิารประเทศ 
กระทรวงการตา่งประเทศมบีทบาทในการทำความเขา้ใจเกี่ยวกบั
สถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทยกับ 
ประเทศต่าง ๆ และในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 
เปลี ่ยนแปลงทางการเมือง ตลอดจนถึงการเดินหน้าปฏิรูป 
ประเทศตามขั้นตอน
27 ตุลาคม
 • ไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพ 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication 
Union – ITU) วาระปี 2015 – 2018
5 ธันวาคม
 • องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที ่ 5 ธันวาคม 
ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี 2558 
เป็นปีดินสากล ซึ ่งเป็นผลจากการผลักดันของประเทศไทย 
ในเวทีสหประชาชาติ

12 มกราคม
 • ไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม G77 โดย ดร.วีรชัย 
พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู ้แทนถาวรไทยประจำองค์การ 
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ทำหน้าที่ประธาน
14 มกราคม
 • เปิดตัว “e-Privilege” ซึ่งเป็นระบบการยื่นคำร้องขอ 
อำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์ทางการทูตแบบออนไลน์ ให้แก่ 
คณะผู้แทนทางการทูตต่างประเทศในประเทศไทย
21 มิถุนายน
 • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐ 
โมซัมบิก เปิดทำการ
30 มิถุนายน
 • ประเทศไทยได้รับการยกระดับจาก Tier 3 เป็น Tier 2 
Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี 
ค.ศ. 2016 (TIP Report 2016)
8-10 ตุลาคม
 • ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความ 
ร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (2nd Asia Cooperation Dialogue-ACD 
Summit)

เมษายน - พฤษภาคม
 • การอพยพคนไทที ่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวในเนปาล และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
โดยรัฐบาลไทยแก่ประเทศเนปาล
28 กันยายน
 • กรมการกงสุลเปิดศูนย์บริการ Call Center 24 ชั่วโมง 
แอพพลเิคชั่นออนไลน ์อาท ิLINE WeChat Facebook ภายใตช้ื่อ 
“Thaiconsular” เพือ่เพิม่ช่องทางและประสิทธิภาพในการดูแล 
และคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศแบบ One Stop 
Service 
18 – 19  ธันวาคม 
 • สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตร ี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
ในโอกาสครบรอบ 65 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 
ระหว่างไทยกับกัมพูชา

3 กรกฎาคม 
 • ครบรอบ 120 ป ีการสถาปนาความสมัพันธท์างการทตู
ไทย – รัสเซีย
8 สิงหาคม
 • ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน 
2-4 ตุลาคม
 • นายกรัฐมนตรีเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ 
และพบหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
26 ตุลาคม
 • ประมุขแห่งรัฐ  พระราชวงศ์และผู ้นำรัฐบาลจาก 
46 ประเทศ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เส้นทางการทูตไทย
ในทศวรรษก่อน
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	 เช้าวันหนึ ่งกลางเดือนกุมภาพันธ์	 2561	 ลมอุน่พัดมาพร้อมกับ 
ฝนที ่ตั ้งเค้าอยู ่ไม่ไกล	 ท่านเตช	 บุนนาค	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ	 ได้ต้อนรับคณะบรรณกรด้วยความสดใสและกระฉับกระเฉง 
ในห้องทำงานขนาดเล็กกะทัดรัดของท่าน	 ในฐานะผู ้ช่วยเลขาธิการ 
สภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร
	 หากดู เผิน	 ๆ	 แล้ว 	 คงไม่มี ใครคาดคิดว่าห้องขนาดเล็กห้องนี ้ 
จะเป ็นสถานที ่ทำงานของสุภาพบุรุษท่านหนึ ่ง 	 ที ่มีส่วนสำคัญในหน้า 
ประวัติศาสตร์การทูตไทยสมัยใหม่ 	 และ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ	
ของกระทรวงการต่างประเทศ	ทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ	ปลัดกระทรวงฯ 
ไปจนถึงเอกอัครราชทูตอีกหลายประเทศด้วย
	 คณะบรรณกรมี โอกาสสัมภาษณ์ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการฯ 
เพื่อทบทวนเรื่องราวการทูตและการต่างประเทศของไทยในอดีต	 ซึ่งจะช่วย 
สร้างความเข้าใจถึงบทบาทและท่าทีของไทยในเวทีโลก	 และเป็นรากฐานสำคัญ 
ในการปูทางสู ่การมองการทูตและการต่างประเทศไทยในทศวรรษหน้า 
ทั ้งยังมีทัศนะและข้อคิดที ่เป ็นประโยชน์ต่อการทำงานในกระทรวงการ 
ต่างประเทศของพวกเราชาวบัวแก้วทุกคน

ย้อนรอยการทูตไทย
ก่อนเข้าสู่ยุคสมัย 4.0

บทสัมภาษณ์	ดร.	เตช	บุนนาค	
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เรียบเรียงโดย ศิวกร ธาราวัชรศาสตร์, ฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ นักการทูตปฏิบัติการ
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เอกลักษณ์การทูตไทย
กับความเป็นตัวของตัวเอง
	 การสัมภาษณ์เริ ่มต้นด้วยการพูดคุยถึง 
เอกลักษณ์การทูตไทยทีโ่ดดเด่นเรื่อยมานับตั้งแต่ 
อดีตถึงปัจจุบันว่า	 ถ้าเปรียบเทียบเอกลักษณ์ 
การทูตไทยเป็นคนๆ	 หนึ่งแล้วก็คือคนทีมี่ความ 
เป็นตัวของตัวเองและเป็นมิตรกับคนรอบข้าง 
จนทำให้เป็นทีน่่าจดจำและห้อมล้อมไปด้วย 
กัลยาณมิตร	การท่ีเอกลักษณ์การทูตไทยเป็นเช่นน้ี 
ก็เพื่อให้ไทยสามารถรักษาเอกราชและอิสรภาพ 
ของประเทศตั้งแตอ่ดตีมาถงึปจัจุบนั	และตอ่เนื่อง 
ไปถึงอนาคตได้	 ซึ ่งหลายคนได้ให้นิยามว่า	
เป็นการทูตแบบ	 “ลู ่ตามลม”	 แต่ท ่านเตชฯ	
กลับเห็นต่าง
	 “ผมเห็นว่า	 การทูตของไทยไม่ใช่เป็น 
การทูตทีลู่่ตามลม	 ซึ่งมีลักษณะทีอ่าจจะเรียกว่า	
ฉวยโอกาส	 แต่เราพยายามทีจ่ะลู่ก่อนที่ลมจะมา 
หมายความว่าเราควรทีจ่ะดูทิศทางว่าโลกกำลัง 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วจึงเตรียมการที่จะรับ 
สถานการณ์ก่อนทีค่วามเสี ่ยงหรืออันตรายจะ 
มาถึงตน”

	 ท่านเตชฯ	ยกตวัอย่างนโยบาย“ลู่กอ่นลม”	
ในสมัยปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจา้อยู่หวั	ท่ีทรงรบัสั่งวา่	“การศกึสงครามขา้งญวน 
ข้างพม่า	 ก็เห็นจะไม่มีแล้ว	 จะมีอยูก่็แต่พวกฝรั่ง 
ให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้	 การงานสิ่งใด 
ของเขาทีค่ิดควรจะเรียนเอาไว้	 ก็เอาอย่างเขา 
แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว”	
	 “การไม่เสียทีคืออย่างไร	เราจะสังเกตเห็น 
ได้ว่า	ตลอดมาตั้งแต่รัชกาลที่	 4	มาจนถึงรัชกาล 
ที่	 9	 เราไม่เคยที ่จะซื ้อไข่แล้วใส่ไว้ในตะกร้า 
หรือกระจาดเดียวกัน	ตลอดเวลาพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที	่ 4	 ท่านก็เปิด 
ประเทศรับเซอร์จอห์น	 เบาริ่ง	 เข้ามา	 แล้วก็มี 
สนธิสัญญาเบาริ ่ง	 แต่ในขณะเดียวกันท่านก็มี 
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝรั่งเศส	 ท่านมีความสัมพันธ์ 
อย่างดีเยีย่มกับบิชอปปาลเลอกัวซ์	 เพราะฉะนั้น 
ก็คือว่า	ตั้งแต่รัชกาลที่	4	เราก็พยายามที่จะรักษา
ดลุยภาพความสมัพนัธร์ะหวา่งเรากบัองักฤษ	และ 
ระหว่างเรากับฝรั่งเศส
	 ดว้ยเหตท่ีุวา่เราใช้นโยบายเช่นน้ัน	เราถึงได ้
อยูร่อดมาได้จากเขี้ยวเล็บ	 และก็การคุกคามของ
มหาอำนาจของพวกที่มาล่าอาณานิคมในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้
	 แล้วยิง่ไปถึงปลายคริสต์ศตวรรษที	่ 19	
ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี	20	เมื่อมมีหาอำนาจใหม่ๆ 	
ทีจ่ะเข้ามาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เราก็ 
สามารถทีจ่ะดำเนินนโยบายการทตูทีว่่าไม่ใช่ใช้ 
2	ขั้วเทา่นั้นระหวา่งองักฤษกบัฝรั่งเศส	แตว่า่จะม ี
หลายขั้ว	 [เช่น]	 มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับ 
รัสเซียให้เป็นประโยชน์	 พัฒนาความสัมพันธ์กับ 
เยอรมนีให้เป็นประโยชน์	จนในท่ีสุดพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้า เจ้ าอย ูห่ั วก็สามารถท ีจ่ะ 
เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆ	 ใน 
ยุโรปได้ถึง	 2	 ครั้ง	 ทำให้เรารักษาเอกราชและ 
อิสรภาพไว้ได้เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้	 ซึ ่งก็เป็นสิ ่งทีน่่าภูมิใจและคนไทยโดย 
ทั่วไปก็ควรที่จะภูมิใจต่อไป”	

หมายความว่า

เราควรที่จะดูทิศทางว่า
โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
แล้วจึงเตรียมการที่จะรับสถานการณ์
ก่อนที่ความเสี่ยงหรืออันตรายจะมาถึงตน

เราพยายาม
ที่จะลู่ก่อนที่ลมจะมา
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นักการทูตที่ยอดเยี่ยม
	 นอกจากความเป็นตัวของตัวเองที ่เป็น 
เอกลักษณ์ของการทูตไทยแล้ว	ท่านเตชฯ	ยังมองว่า	
ความสามารถของนักการทูตไทยคือปัจจัยสำคัญ
ทีท่ำให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ใหญ่หลายครั ้ง 
มาได้		
	 “เรามีนักการทูตทีด่ีเด่นจริงๆ	 นะครับ	
เมือ่สมัยก่อน	 เสด็จในกรมฯ	 (พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นนราธปิพงศป์ระพนัธ)์	ท่านเปน็นกัการทูต 
ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ	ด้วยเหตุนี้ท่านถึงได้รับเลือกตั้ง 
เป็นประธานสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่	11	เมื่อ 
ปี	ค.ศ.	1956	(พ.ศ.	2499)	ซ่ึงในปีน้ันก็เกิดวิกฤตการณ์ 
ในระดับโลก	 ซึ ่งอาจจะทำให้เกิดสงครามโลก 
ครัง้ที	่3	ได	้กคื็อตอนท่ีอังกฤษ	ฝรั่งเศสและอสิราเอล 
รบกับอียิปต์และโลกอาหรับในตะวันออกกลาง 
และยงัมีเหตุการณ์ในฮังการีทีม่ีการปราบปราม 
ผู ้ท ีพ่ยายามจะกู ้อ ิสรภาพชาวฮังการี	 ซึ ่งเป็น 
วิกฤตการณ์ใหญ่มากทีเ่สด็จในกรมฯ	 ท่านก็ 
สามารถทำให้เรียบร้อย	ไกล่เกลี่ยกันไปได้”	

การทูตไทยในความทรงจำ
	 ท่านเตชฯ	 เล่าย้อนถึงความหลังครั้งเป็น 
ข้าราชการกระทรวงฯ	แรกเข้า	เมื่อปี	พ.ศ.	2512	
ว่าเป็นช่วงกลางของสงครามเวียดนามทีเ่ริ ่ม 
สง่สญัญาณการยุตสิงครามในไมช่า้	และแนน่อนวา่ 
ทุกการย ุติของสงครามย่อมตามมาด้วยการ 
เปลี่ยนแปลงทีส่ำคัญ	 ซึ ่งสำหรับกระทรวงการ 
ต่างประเทศในเวลานั้น	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
คือการปรับความสัมพันธ์ของไทยกับสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนให้เป็นปรกติ
	 “ผมอยูก่รมสารนิเทศเมือ่ปี	 พ.ศ.	 2512	
แล้วก็ทำงานอยู่ประมาณ	3-4	ปี	แล้วก็ย้ายไปอยู่ 
กรมการเมือง	 เมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	 2515-2516	
แล้วเราก็เห็น	ผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศ
ก็เห็น	 ว่า เราจะต้องปรับความสัมพันธ์กับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นปรกติ	ท่านอธิบดี 
กรมการเมืองในขณะนั้น	 คือคุณแผน	 วรรณเมธี 

ก็มอบหมายให้ผมเป็นเจ้าหน้าทีโ่ต๊ะจีน	 โดยมี 
หัวหน้ากองคือคุณชวาล	ชวณิชย์	 (ก่อนท่ีท่านเตชฯ 
จะดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองในเวลาต่อมา) 
กเ็ริ่มตน้ปรบัปรงุความสมัพนัธก์บัจนีใหเ้ปน็ปรกติ 
ทีละน้อยด้วยการทูตทางกีฬาไปจนถึงการเจรจา 
แถลงการณ์ร่วมร่วมกัน	 ใช้เวลาอยู	่ 2	 ปี	 ซึ่งเป็น 
ช่วงชีวิตของผมที่สนุกและตื่นเต้นที่สุด
	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2518	ตอนที่ 
เราปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปรกติระหว่างไทย 
กับจีน	 เราก็น่ังเคร่ืองบินไปจีนผมยังจำได้ดีว่าคร้ังน้ัน 
เป็นครั ้งแรกที่เค้าอนุมัติให้เราบินขึ้นไปฮ่องกง 
ผ่านดานัง	 เพราะเค้าปิดมาตลอด	 นั ่นก็เป็น 
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์	 เป็นเที่ยวบินจาก 
ประเทศไทยเที่ยวบินแรกที่บินผ่านดานังได้”
	 นอกจากความทรงจำเกี ่ยวกับหน้าที ่ 
ที่สำคัญในช่วงเวลานั้นแล้ว	 ท่านเตชฯ	 ยังมองว่า 
เป็นความโชคดีทีไ่ด้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้ใหญ่
ท่ีใหค้วามไวว้างใจ	และเปดิโอกาสใหล้งมอืทำงาน
อย่างเต็มที	่ ซึ ่งท่านเตชฯ	 ไล่เรียงรายนามของ 
ผู้ใหญ่เหล่าน้ันด้วยสายตาท่ีเต็มเป่ียมด้วยความสุข 
และรอยยิม้ทีแ่สดงออกถึงความระลึกถึง	 อาทิ	
ม.ร.ว.	คกึฤทธิ์	ปราโมช	พลเอกชาตชิาย	ชุณหะวณั	 
ท่านอานันท	์ ปันยารชุน	 อดีตนายกรัฐมนตรี	
รวมถึงท่านแผน	วรรณเมธี	ศ.ดร.อรุณ	ภาณุพงศ์	
และท่านโกศล	สินธวานนท์	เป็นต้น

การทูตภายใน
	 “การทูตของไทย	-	สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
เราจะต้องโน้มน้าวหน่วยราชการของไทยกันเอง 
ให้เห็นว่าอะไรเป็นสิ ่งทีถู่กที ่ควร”	 ท่านเตชฯ 
กล่าวขึ ้นก่อนทีเ่ราจะเข้าสู ่คำถามต่อไป	 ซึ่ง 
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหลายท่าน 
คงจะเห็นด้วยกับประโยคดังกล่าวไม่มากก็น้อย 
เพราะเมื่อมองย้อนกลับไปถึงบริบทช่วงปี	 พ.ศ.	
2516	 -	 2518	 ทีท่่านเตชฯ	 ดำรงตำแหน่งเป็น 
หัวหน้ากอง	หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งผู้อำนวยการ 
กองในปัจจุบัน	 จะพบว่า	 การโน้มน้าวความคิด 
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ของฝ่ายความมั่นคงต่อการแพร่ขยายของลัทธิ 
คอมมวินสิตใ์หเ้ปน็ไปในทิศทางบวกนั้น	แทบเปน็ 
เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย	
	 แต่ด้วยทักษะทางการทูตของท่านเตชฯ 
และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศใน 
สมัยนั้น	 เรื ่องทีย่ากจะเป็นไปได้กลับเกิดขึ้นได้ 
ในที่สุด
	 “กระทรวงการต่างประเทศจะต้องโน้มน้าว 
ให้ฝ่ายความม่ันคง	คือ	ฝ่ายทหาร	ตำรวจ	กระทรวง 
กลาโหม	 สภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ย	 ให้เข้าใจ 
( เน้นเสียง)	 ในบริบทของการต่างประเทศ	
เพราะฉะน้ัน	‘การทูตภายใน’	จึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญมาก
	 สิ่งทีส่ำคัญในการทำงานกับหน่วยราชการ 
กันเองก็คือว่า	 ต้องโปร่งใส	 และอธิบายให้เค้าฟัง 
ว่าโลกมันเป็นอย่างไร	 และในทีสุ่ดเค้าก็จะเข้าใจ 
แล้วก็จะให้ความร่วมมือ	 ผมก็โชคดีทีไ่ด้ทำงาน 
กับหน่วยงานความมั่นคงของชาติอย่างใกล้ชิด 
มาตลอด	 แล้วก็ด้วยความเข้าใจซึ ่งกันและกัน	
เพราะว่าเค้าก็มีอีกมุมมองหนึ่ง	 มุมมองทีจ่ะต้อง 
รักษาความมัน่คงของชาติ	 เราก็จะต้องอธิบาย 
ให้ฟังว่า	การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	นอกจาก 
มิติภายในประเทศแล้วยังมีมิติด้านการต่างประเทศ 
ที่เราจะไปฝืนกระแสของการต่างประเทศไม่ได้”	

ย้อนไปในอนาคต
	 คณะบรรณกรไดข้อใหท่้านเตชฯ	มองย้อน 
กลับไปในอดีต	 ว่าท่านเคยคาดการณ์ไว้อย่างไร 
เกี ่ยวกับอนาคตของการทูตไทยจากวันนั้น	 ซึ่ง 
ก็คือปัจจุบันในวันนี้	
	 คำตอบของท่านเตชฯ	ท่ีพวกเราไดร้บักลบั 
เป็นเพียงรอยยิม้ทีมุ่มปาก	 และเอื้อมมือไปหยิบ 
เอกสารที่วางไว้ข้างกาย	
	 “เราเคยมีการประชุมทูตกันเมื่อปี	 พ.ศ.	
2542	ท่านรฐัมนตรวีา่การฯ	สรุนิทร	์พศิสวุรรณได ้
ขอให้ผมเขียนเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่ง	 ให้ชื่อว่า 
‘การเมืองระหว่างประเทศ	 ยุทธศาสตร์	 และ 
นโยบายตา่งประเทศของไทย	สำหรบัตน้ศตวรรษ 
ที่	21’

	 ก็อาจจะเป็นข้อพิสูจน์กันเองว่าที่ผมเขียน 
ไว้เมื่อปี	พ.ศ.	2542	เนี่ย	มันใช้ได้หรือไม่ในฐานะ
ข้าราชการตอนนั้น	 ซึ ่งเป็นเอกอัครราชทูต	 ณ	
กรุงปารีส
	 ผมก็จบด้วยว่า	 ‘การดำเนินนโยบายการ 
ตา่งประเทศของไทย	การเผชิญกบัสิ่งท้าทายใหม่ๆ 	
ท่ีมากบักระแสโลกาภวิตัน์	จะประสบความสำเรจ็ 
เพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ได้	 ก็ด้วย 
การมีบุคลากรการต่างประเทศทีไ่ด้มาตรฐาน 
สากล	 ซึ่งมีแรงดลบันดาลใจให้ปฏิบัติหน้าทีด่้วย	 
‘อาชีวะปณิธาน’	 ในระบบที่เอื้ออำนวยต่อความ 
เป็นเลิศ	 หาไม่แล้วการดำเนินนโยบายการ 
ต่างประเทศของไทยก็คงจะดำเนินไปเรื่อยๆ	 แต่ 
จะไม่มีบทบาทดีเด่นในการมีส่วนกำหนดทิศทาง 
ของกระแสโลกาภิ วัตน์ให้ เป็นประโยชน์แก่  
ประเทศไทยอย่างแท้จริง	 สมศักดิ์ศรีประวัติการ 
ต่างประเทศของไทยในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา’”	

อาชีวะปณิธาน
	 “ตอนทีผ่มเข้ากระทรวงฯ	 พวกผู ้ใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านอธิบดีแผน	 วรรณเมธี 
( ด ำร งตำแหน่ งผู ้อ ำนวยการ ในขณะนั ้น )	
ท่านจะใช้คำว่า	 อาชีวะปณิธาน	 มาอยูเ่รื ่อยๆ	
พวกเราเด็กๆ	 ก็จะพูดกันเสมอว่า	 คำว่าอาชีวะ 
ปณิธานแปลว่าอะไร
	 อาชีวะ	 ก็คืออาชีพ	 เราเป็นนักการทูต 
อาชีพ	เราเป็นข้าราชการ
	 แต่ปณิธานนี ่แปลว่าอะไร	 ในทีสุ่ดแล้ว 
แปลว่าความตั ้งใจ	 เราทำอะไรแล้วเราต้องมี 
ความตั้งใจ	 เราตั้งใจให้เป็นนักการทูตอาชีพทีด่ี 
ทีส่ดุ	แปลเปน็ภาษาองักฤษผมใชค้ำวา่	Vocation	
แตท่่านปลดัแผนฯ	ใช้คำวา่	Profess	คอืเราจะตอ้ง 
เป็นคนที่	Profess	ของการเป็นนักการทูตอาชีพ
	 สำหรบัผมเองตลอดชวีติ	ตั้งแตเ่ปน็นกัเรยีน	
นกัศกึษา	ขา้ราชการชั้นผู้นอ้ย	แลว้กม็าจนถงึเปน็ 
ผู ้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร	
ทำงานอะไรแล้วเนี่ย	 เราต้องตั้งใจทำงาน	 100 
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เปอร์เซ็นต์	 หรือใช้ศัพท์ท่านราชเลขาฯ	 อาสา	
สารสิน	 ก็คือ	 1,000	 เปอร์เซ็นต์	 เราทำทุกอย่าง 
เราตอ้งทำดว้ยจิตใจเตม็รอ้ย	บวก	เราถงึจะประสบ 
ความสำเร็จ”	

การทูตไทยในวันหน้า
	 บนเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีไทย 
ร่วมเป็นหนึ ่งในผู ้เล่นอยูน่ั ้น	 พวกเราได้เห็น 
ตัวละครมหาอำนาจโลดแล่นและโดดเด่นกลาง 
แสงไฟท่ีฉายอยู่บนเวที	แต่ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี	พวกเรา 
เริ ่มเห็นนักแสดงหน้าใหม่เข้ามาแย่งชิงบทบาท 
ตัวแสดงหลักมากข้ึน	ในช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลง 
เช่นนี้	ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า	แล้วการทูตไทย
ในทศวรรษหน้าควรจะดำเนินไปอย่างไร
	 “เราก็ควรทีจ่ะยึดถือและดำเนินการทาง 
การทูตท่ีเราไดด้ำเนนิการมาโดยตลอด	นั่นกค็อืวา่ 
เป็นตัวของตัวเอง	 ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายได้	 อย่าถลำตัวลง 
ไปโดยไม่จำเป็นและเกินเหตุ”	ท่านเตชฯ	กล่าวส้ันๆ 
ก่อนจะหยุดให้พวกเราได้คิดตาม
	 “ในโลกปัจจุบัน	 จีนได้ผงาดขึ ้นมาเป็น 
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่	2	และมีทางที่จะเป็น
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่	1	ของโลก	และขึ้นมา 
เป็นมหาอำนาจทางทหาร	 ใน	 4	 -	 5	 อันดับแรก 
ของโลก	 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่พอสมควร	 แต่ 
ในขณะเดียวกันในเอเชียตะวันออกก็ยังมีตัวเล่น 
มีผู้แสดงอื่นๆ	 ซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากตัวแสดง 
เดิมๆ	 มากนัก	 ก็มีรัสเซีย	 สหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 
เกาหลี	 และอาเซียน	 นี่หมายความว่าการเมือง 
การตา่งประเทศของไทยมีหลายขั้ว	เรากค็วรท่ีจะ 
ใช้ประโยชน์ต่างๆ	 เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์มาก 
ที่สุด
	 ทัง้นี้ทัง้นั้นเราก็ควรทีจ่ะรักษาความเป็น 
ศูนย์กลาง	 หรือ	 Centrality	 ของอาเซียนไว้ 
ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของ 
ไทยเพื่อผลประโยชน์ของการต่างประเทศของ 
ไทยเอง”

ฝากทิ้งท้าย
	 “ผมเห็นว่าสมัยนี ้ข้อมูลทุกอย่างอยูใ่น 
โทรศัพท์มือถือ	แต่ผมอยากจะฝากไว้ว่า	[ข้าราชการ]	 
ยังมีความจำเป็นต้องอ่านหนังสือพิมพ์	 ต้อง 
อ่านนิตยสาร	 ต้องอ่านหนังสือ	 ถึงจะรู้ว่าอะไร 
กำลังเกิดขึ ้น	 ต้องอ่านเยอะๆ	 และคิดมากๆ	 
ไม่ใช่คิดในทางวิชาการเท่านั้น	 แต่คิดว่า	 ถ้าเป็น 
อย่างงี้แล้ว	 เราจะทำยังไงถึงจะให้ประเทศไทย 
ของเราอยูร่อดได้	 มีเอกราช	 อิสรภาพ	 มีศักดิ์ศรี 
และเจรญิรุ่งเรอืง	และจะทำอย่างนี้ไดก้ต็อ่เมื่อเรา 
ใส่ใจในการงาน”
	 ในฐานะผู้ใหญ่ทีข่้าราชการกระทรวงการ 
ต่างประเทศล้วนให้ความเคารพรัก	 ท่านเตชฯ 
ได้ฝากทิง้ท้ายข้อคิดเตือนใจว่า	 ไม่อยากให้	
‘พวกเรา’	 ทำงานเฉพาะหน้าเป็นเพียงเรื่องๆ	 ไป	
แต่อยากให้มีเวลาคิดถึงภาพใหญ่ว่าประเทศไทย 
อยูท่ีไ่หนในโลกที่มีพลวัตเช่นทุกวันนี้	 และต้อง 
ไม่ลืมคิดถึงวิสัยท ัศน์ 	 และย ุทธศาสตร์ของ 
กระทรวงฯ	 เพื่อทีท่ศวรรษหน้าของการทูตและ 
การต่างประเทศไทยจะได้เดินไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
และพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงในเวที 
โลกแห่งนี้

การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทย 

การเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ จะประสบความสำเร็จ

เพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ได้ 
ก็ด้วยการมีบุคลากรการต่างประเทศ

ที่ได้มาตรฐานสากล 
ซึ่งมีแรงดลบันดาลใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

‘อาชีวะปณิธาน’
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ภาคผนวก

	 หลังจากกล่าวขอบคุณคุณจูเลีย	 ท่ีได้ดูแลท่านเป็นอย่างดีในช่วงท่ีท่านเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล	 

ตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศที่สหราชอาณาจักร	 ท่านที่ปรึกษาฯ	 ได้เล่าให้ 

ที่ประชุมฟังถึงการริเริ ่มประสานความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล	 และ	 สอท. 

ณ	 กรุงลอนดอน	 อันเป็นจุดเริ่มของความเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นทีม	 อันเป็นหัวใจหลักของ 

การทำงานของกระทรวงการต่างประเทศได้เกิดขึ ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในสมัยที ่ท่านอดีต 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	แผน	วรรณเมธี	เป็นเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงลอนดอน	

	 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศนั้นท่านได้ให้ 

ข้อสังเกตว่าไม่เพียงผ่านการคัดเลือกที่ยากที่สุดของกระบวนการสอบชิงทุนเท่านั้น	 ยังต้องผ่าน 

การทดสอบที่นอกเหนอืจากขอ้สอบปกตขิอง	กพ.	ซึ่งทา่นเองมปีระสบการณ	์เนือ่งจากเปน็นกัเรยีนทนุ 

กต.	คนแรกที่ผ่านการสอบคัดเลือกนอกราชอาณาจักร	โดยกระทรวงจัดการสอบที่สำนักงานผู้ดูแล 

นักเรียนในประเทศอังกฤษณ	กรุงลอนดอน

	 หลังจากที่ท่านจบการศึกษาเมื่อปี	 2511	 และได้กลับมาทำงานใน	 กต.	 ในปีถัดมา 

ข้าราชการใหม่มีน้อย	 ในปีนั้นมีเพียงท่านและท่านเอกอัครราชทูตสุรพงษ์	 โปษยานนท์	 ดังนั้น	

จึงไม่มีการจัดการฝึกอบรมต่าง	ๆ	ดังที่มีในปัจจุบันและต้องเรียนรู้จากการทำงานจริงโดยเฉพาะ 

	 สำหรับคำถามสุดท้ายว่า	 ท่านมีข้อคิด 
ในการทำงานสำหรับข้าราชการกระทรวงการ 
ต่างประเทศรุ ่นใหม่	 และผู ้ทีส่นใจรับราชการ 
ท่ีกระทรวงฯ	อย่างไรบ้างนั้น	ท่านเตชฯ	ขออา้งถงึ 
รายงานการสัมมนานักเรียนทุนกระทรวงการ 
ต่างประเทศในภาคพืน้ยุโรปทีจ่ัดขึ ้นครั ้งแรก	
ระหว่างวันที	่ 21-22	 เมษายน	 2549	ณ	 สถาน-
เอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงลอนดอน	 ซึ่งนายกฤษณ์ 
กาญจนกุญชร	 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ขณะนั ้นเป็นประธาน	 และปลัดกระทรวงการ 
ต่างประเทศปัจจุบันนางบุษยา	 มาทแล็ง	 จัดทำ 
ขึ้นเป็นเอกสารสำหรับการสัมมนานักเรียนทุน 
รัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการ 

ตา่งประเทศในภมิูภาคยุโรป	ระหว่างวันท่ี	20–	22 
กุมภาพันธ์พ.ศ.	 2552	ณ	 สถานเอกอัครราชทูต 
ณ	กรุงลอนดอน	ซึ่งนายชัยสิริ	อนะมาน	รองปลัด 
กระทรวงการต่างประเทศขณะนั้นเป็นประธาน	
โดยสรุปการบรรยายเรื ่อง	 “ประสบการณ์การ 
ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ”	 ของอดีต 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 ซึ่งขณะนั้นดำรง 
ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ	ดังปรากฏ 
ข้อความดังต่อไปนี้	 ตามทีอ่ดีตปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศตรวจแก้เพิ ่มเติมการบรรยาย 
เรื่อง“ประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการ 
ต่างประเทศ”	 โดยทีป่รึกษาสำนักราชเลขาธิการ 
(นายเตช	บุนนาค)
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จากหัวหน้ากอง	 ซึ่งเป็นเสมือนพี่เลี้ยงไปในตัว	 โดยท่านเองโชคดีที่ได้	 ดร.	 มนัสพาสน์	 ชูโต 

เป็นหัวหน้ากองที ่ตั ้งใจที ่จะเป็นพี ่เลี ้ยงที ่ดีอย่างแท้จริงตรวจแก้งานอย่างละเอียดถี ่ถ้วนทั ้ง 

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	 และแสดงตนเป็นผู้นำที่อุทิศตนแก่งานการต่างประเทศอย่างเต็มที่ 

เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาจนถึงทุกวันนี้	

	 ทา่นเตชฯ	ไดฝ้ากบทเรยีนชีวติจากการทำงานในกระทรวงมานานสามสบิปกีวา่	ไวห้ลายขอ้ 

ดังต่อไปนี้

	 1.	ควรมีทัศนคติว่าสามารถทำงานได้ทุกอย่าง	และไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย

		 	 สำหรับ	กต.	นั้น	ต่างกับกระทรวงอื่นตรงที่ไม่อาจทราบได้เลยว่า	กระทรวงจะจัดให้ไป 

ทำงานที่กรม	 กอง	 ไหน	 แม้แต่นักเรียนที่จบจากสายวิชาอาชีพเฉพาะ	 เช่น	 กฎหมายก็จะต้อง 

ย้ายสังกัดไปเรื่อย	 ๆ	 เพื่อให้เรียนรู้งาน	 มีหลายกรณีที่ข้าราชการที่จบจากสายนั้น	 ไม่ได้ทำงาน 

ในสายวิชาอาชีพที่ตนเองจบมาเลย	อาทิ	ม.ร.ว.	เทพกมล	เทวกุล	ซึ่งแม้จบกฎหมายมา	แต่ไม่ได้ 

รับราชการในกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 ปรัชญาเบื้องหลังการจัดข้าราชการเข้าทำงานใน 

กรมที่อาจจะไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ตนเรียนมา	 และ/หรือการที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนกรม	 กอง 

กเ็พือ่ใหข้า้ราชการสามารถทำงานเปน็ในทกุ	ๆ 	ดา้น	ทั้งดา้นนโยบายและการบรหิาร	เพราะการที่ 

จะเป็นผู้นำได้นั้น	ต้องสามารถที่จะทำงานทุกอย่างเป็นเสียก่อนที่จะสั่งหรือสอนใครได้

	 สำหรับตัวท่านเอง	 จบประวัติศาสตร์มาได้เริ ่มทำงานที่กรมสารนิเทศ	 ซึ่งต้องทำงาน 

ในเชิงการทูตสาธารณะ	(Public	Diplomacy)	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ข่าว	งานประชาสัมพันธ์ 

วัฒนธรรมไทย	 การจัดการสื่อมวลชนผ่านสื่อของกระทรวงฯ	 เช่น	 วิทยุสราญรมย์	 เป็นต้น	 ซึ่งมี 

ประโยชน์อย่างมากต่อประสบการณ์การทำงานทำให้เข้าใจความสำคัญของสื่อต่อการทูต

	 2.	เราต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

		 	 เนื่องจากงานของ	 กต.	 ต้องประสานงานกับผู้คนมากมาย	 ดังนั้น	 ข้าราชการกระทรวง 

การต่างประเทศต้องพร้อมที่จะลดอัตตา	 หรือความเป็นปัจเจกบุคคล	 เพื่อความสอดคล้องของ 

การทำงานเป็นกลุ่ม	เพื่อความสำเร็จของส่วนรวม	

	 3.	มุ่งมั่นหาความรู้ใหม่	ๆ	ตลอดชีวิตการทำงาน

		 	 เนื่องจากงานกระทรวงการต่างประเทศจำเป็นต้องใช้ความสามารถต่าง	ๆ 	เพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	 ดังนั้น	 การมีความสามารถรอบด้านเป็นสิ่งสำคัญ	 ซึ่งต้องพยายาม 

ขวนขวายสั่งสมตลอดชีวิต

	 4.	ความเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารกระทรวง	โดยเฉพาะการคัดเลือกโพสต์แรก
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		 ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อรับราชการได้ระยะหนึ่ง	 จะได้รับพิจารณาคัดเลือก 

เพื่อออกไปประจำการสถานทูตตามจุดต่างๆ	 ทั่วโลก	 ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่ที่ที่คาดหวังไว้	

อย่างไรก็ตาม	 ทางกระทรวงฯ	 ได้เลือกให้ตามความสามารถและความเหมาะสมในขณะนั้น 

ในกรณีของท่านเองหลังจากกลับมารับราชการท่ีกระทรวงฯ	 ได้ประมาณสามปี	 ตามปกติจะถึงวาระ 

แรกในการออกปฏิบัติการประจำสถานทูตนอกราชอาณาจักร	 แต่ท่านอดีตปลัดฯ	 แผน	 วรรณเมธี 

ขอร้องให้อยู่ช่วยราชการในกระทรวงฯ	 เมื่อปลายปี	 2514	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการต่างประเทศ	 และไม่ได้ออกประจำการต่างประเทศ	 จนกระทั ่งปี	 2519	

ที่สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงจาการ์ตา	ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ยังยากลำบากไม่เหมือนจาการ์ตา 

ปัจจุบัน	แต่ท่านก็ได้เรียนรู้อะไรต่อมิอะไรมากมายมหาศาล	ทำให้ท่านมีจิตใจเป็นอาเซียนจนถึง

ปัจจุบัน

	 5.	ความสามารถในการบริหารจัดการ

		 	 ในการออกไปประจำการต่างประเทศนั้นเจ้าหน้าที่การทูตต้องช่วยเหลือตนเองในทุก	ๆ	

ด้าน	 เนื่องด้วยข้อจำกัดในทรัพยากรต่างๆ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน	 ดังนั้น	 ความรู้ 

ความสามารถในการบริหารจัดการต่างๆ	จึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างย่ิงในการรับราชการต่างประเทศ

	 6.	ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมสายวิชาชีพการทูตต่างประเทศ

		 	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีทางการทูตจากประเทศเพ่ือนบ้าน	 ซ่ึงจะเติบโตข้ึนด้วยกันจนได้เป็นทูต	 

อธิบดี	 และปลัดกระทรวงฯ	 ด้วยกัน	 ทั้งนี้	 เพราะความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	

คือหัวใจหลักของการทูตไทย

	 7.	การมีหัวคิดทางการเมือง	(Political	Sense)

		 	 การทำงานการทูตนั้น	 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหัวคิดการเมือง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวคิด 

ทางการเมืองระหว่างประเทศ	ดังนั้นการมีทักษะในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

	 8.	สำคัญที่สุด	 คือ	 การรู้แน่ชัดว่าตนเองนั้นเหมาะกับวิชาชีพการทูต	 และชีวิตการทำงาน 

ของ	กต.

	 	 เส้นทางชีวิตของนักการทูตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่บรรจุจนกระทั่งเกษียณ 

ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของทุกคน	 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ไตร่ตรอง 

ว่าจะเลือกเส้นทางอาชีพและเส้นทางชีวิตนี้หรือไม่	 หากเห็นว่าตนเองไม่เหมาะสมกับกระทรวง 

การต่างประเทศก็ควรลาออกเสีย	ก่อนที่จะช้าไป	เพราะเราแต่ละคนมีชีวิตเดียวกะพริบตาเดียวก็จบ 

เพราะฉะนั้นควรที่จะทำงานที่ตนรักและอุทิศตนให้ได้	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ต้องมีอาชีวะปณิธาน 

ที่จะเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ	จึงจะอยู่กระทรวงฯ	อย่างมีความสุขตลอดชีวิต	
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การเมืองระหว่างประเทศ :
ยุทธศาสตร์

และนโยบายต่างประเทศของไทย
สำหรับต้นศตวรรษที่ 21

ดร. เตช บุนนาค
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

	 เมื่อปี	2542	กระทรวงฯ	กำหนดให้มีการประชุมทูต	รัฐมนตรีฯ	ขณะนั้นได้แก่	
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ	ท่านได้โทรศัพท์ไปถึงผมที่ปารีส	และขอให้ผมเขียนเอกสารขึ้น 
เรื่องหนึ่ง	โดยใหห้วัขอ้ไปดว้ยวา่	“การเมอืงระหว่างประเทศ : ยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย 
การต่างประเทศของไทยสำหรับต้นศตวรรษที่ 21” เพื่อเสนอต่อที่ประชุมในลักษณะ 
เอกสารสำหรับถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	 ระหว่างผู้ใหญ่ในกระทรวงฯ 
และทูตทัง้หลายเกี่ยวกับทิศทางการต่างประเทศของไทยในต้นคริสต์ศตวรรษที่	 21 
ที่กำลังจะมาถึง	2	ปีหลังจากนั้น
	 การท่ีรฐัมนตรสีรุนิทรใ์หเ้กยีรตผิมอย่างสงูเชน่นั้น	อาจเปน็เพราะผมรู้จกัท่านมา 
ตั้งแต่ท่านกลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆ	 เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์	 ธรรมศาสตร์	
สำนักเก่าของท่าน	(รุ่นราวคราวเดียวกับ	เสกสรรค์	ประเสริฐกุล	ฯลฯ)	และผมแวะไปหาพ่ีๆ 
และเพื่อนๆ	ที่ธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 แทบทุกบ่าย	 ตั้งแต่ผมกลับมารับราชการที่ 
กระทรวงฯ	เมื่อ	2512	เป็นต้นมา
	 ผมไม่เคยเสนอเอกสารลักษณะนี้มาก่อน	แต่ก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสนอง
ความปรารถนาดีของรัฐมนตรีสุรินทร์	 เพราะผมเห็นว่าท่านเป็นนักการเมืองคุณภาพ 
ทีม่ีประวัติดีงามมาตั้งแต่เป็นนักศึกษา	 เมื่อเป็นนักวิชาการก็เป็นทีเ่คารพนับถือของ 
เพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์	การเป็นนักการเมืองก็มาจากการเลือกตั้ง	
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	 ครั ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นทีย่อมรับโดย 
ข้าราชการประจำของกระทรวงฯ	 โดยทัว่ไป	 อีกทัง้ได้รับการเคารพยกย่องในวงการ 
ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง
	 คุณูปการของรัฐมนตรีสุรินทร์	 ต่อการต่างประเทศของไทยมีมากมาย	 ทีส่ำคัญ 
ที่สุดน่าจะเป็นการริเริ่มให้มี	ASEAN	Regional	Forum	–	ARF	ซึ่งทำให้อาเซียนเป็น 
เวทีกลางสำหรับการถกแถลงเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียและ 
แปซิฟิกโดยมหาอำนาจ	และเม่ือพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ไปแล้ว	 ท่านยังได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนที่โดดเด่นทีสุ่ดที่อาเซียนเคยมีมา 
นำชื่อเสียงมาให้ประเทศไทยเพิ่มเติมอีกมากมาย	
	 นอกจากนั้น	 ในสมัยของท่านยังได้เริ่มมีการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปยัง 
วัดในประเทศพุทธด้วยกัน	ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 ซึ่งมีประโยชน์มหาศาลต่อการทูตไทย	ทั้งนี้	 ที่น่าสรรเสริญ 
เป็นพิเศษก็เพราะท่านเป็นมุสลิม
	 การประชุมทูต	 เมื่อปี	 2542	 มีขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนของปีนั้น	
กำหนดการแน่นเอีย้ด	 รวมทัง้การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื ่อรับพระราชทาน 
พระบรมราโชวาทและการดูงานนอกสถานที่	 จนกระทัง่เมื่อถึงวาระทีผ่มจะเสนอ 
เอกสารท่ีรัฐมนตรีสุรินทร์ขอให้เตรียมมา	ผมมองไปรอบ	ๆ 	แล้วเห็นผู้ใหญ่และเพ่ือนร่วมงาน 
ทัง้หลายเหนื ่อยล้าเต็มท	ี ผมจึงกล่าวว่าสำหรับเอกสารทีผ่มได้รับมอบหมายให้ 
เสนอนั้น	ขอให้ท่านไปอ่านเอาเองก็แล้วกัน	ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมถอนหายใจกันอย่าง 
โล่งอก	และรีบเก็บข้าวของก่อนที่ประธานจะปิดประชุม
	 อย่างไรก็ตาม	 ผมขอนำเสนอเอกสารฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่ง	ณ	 ที่นี้	 เพื่อเป็นการ 
รำลึกถึงท่านรัฐมนตรีฯ	 สุรินทร์ พิศสุวรรณ	 ผู้จากไปก่อนกาลในขณะทีย่ังสามารถ 
มีคุณูปการแก่ประเทศชาติ	และการต่างประเทศของไทยได้อีกเหลือหลาย

สิ ่งท้าทายสถานการณ์ด้านการเมือง-
ความมั่นคงในโลก
	 สงครามโคโซโว	สหรัฐอเมรกิาและพนัธมติร 

อ้างว่าเป็น	 humanitarian	 intervention	

และโจมตีเซอร์เบียทางอากาศอยู่	78	วัน	ซึ่งเป็น

การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ	เพราะเซอร์เบีย

เป็น รั ฐอธิปไตยและคณะมนตรี ความมั น่ คง 

สหประชาชาติไม่เคยมีมติให้	NATO	ดำเนินการ

	 อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ	 Boutros	

Boutros -Gha l i 	 เ ล ขา ธิ ก า ร อ ง ค์ ก า ร 

Francophonie	ปัจจุบันบอก	ASEAN	Paris	

Committee	 (APC)	 ว่า	 การกระทำดังกล่าว	

completelyillegal	ในขณะที่อธิบดีกรมเอเชีย	

กระทรวงการตา่งประเทศฝรั่งเศส	บอก	APC	วา่	เปน็	

history	in	themaking
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	 ต่อมาประธานาธิบดี คลิน ตันได้พูด ที ่ 

Macedonia	ว่า	สิ่งที่ทำไปในสงครามโคโซโว 

เป็นตัวอย่างสำหรับการแทรกแซงในยุโรป 

ตะวันออกและแอฟริกา	 แต่ที ่ประชุมขั ้นสุดยอด 

เพื่อฉลอง	 50	 ปี	 NATO	 ที่กรุงวอชิงตัน	 ตกลง 

กันว่า	NATO	มีอาณัติเหนือเขตสนธิสัญญาเท่านั้น	

	 บทเรียนสืบเน่ืองมาจากสงครามโคโซโว 

มีดังต่อไปนี้

	 1.	สหรฐัฯ	มอีาวธุยทุโธปกรณเ์หนอืประเทศ 

อื่นในโลกเป็นอันมาก	 ฝ่ายฝรั่งเศสบอกว่าแต่ละ 

ประเทศสหภาพยุโรปจะต้องใช้งบประมาณทาง 

ทหารเพ่ิมข้ึนร้อยละ	10	ต่อปี	อีก	10	ปี	จึงอาจจะ 

ตามทัน	 ซ่ึงไม่มีประเทศยุโรปประเทศใดต้องการ 

หรือสามารถจะกระทำได้เพราะสังคมจะไม่ยอมรับ

	 2.	การนำปญัหาสทิธมินษุยชน	มนุษยธรรม	

มาเป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงและละเมิด 

อธิปไตยของรัฐ	ซึ่งรัฐนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนของ 

ชนกลุ่มน้อย	 ด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ	์ ก่อให้เกิด 

ผู้ลี ้ภัยซึ ่งเดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศ 

เพือ่นบา้น	และกอ่ใหเ้กดิปญัหาความชว่ยเหลอืทาง

มนุษยธรรม	(humanitarian	aid)	แก่ประเทศ 

เพื่อนบ้าน	 ทำให้ประชาคมระหว่างประเทศต้องเข้า 

ช่วยเหลือและก่อให้เกิดปัญหาความมั ่นคงใน 

อนุภูมิภาค	 (บัลข่านใต้-กรีซ-ตุรกี	 ซึ่งเป็นสมาชิก	

NATO)

	 3.	 NATO	 จะไม่สามารถดำเนินการได้ 

หากสหภาพโซเวียตยังอยู่หรืออีกนัยหนึ่งหากยัง 

เป็นยุ คสงครามเย็นที ่โลกแบ่ ง เป็นสองขั ้วที ่ 

ประจันหน้ากันทางทหาร

	 4.	 ความล้มเหลวของสหประชาชาติซึ ่ง 

เป็นข้ออ้างให้	 NATO	 ดำเนินการโดยพลการ	

โดยอ้างต่าง	ๆ 	นา	ๆ 	ว่าสมาชิกถาวรบางประเทศ 

ในคณะมนตรีความมัน่คงอย่างไร	 ๆ	 ก็จะใช้ 

สทิธยิบัยั้งและสหประชาชาตเิคยล้มเหลวมาแลว้ใน

บอสเนีย	 ทำให้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร 

เสียหน้า	 (humiliated)	 หลายครั้ง	 ซึ่งการที่ 

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรถูก	 humiliated	 

ในบอสเนียนี้	 สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรพูดแล้ว 

พูดอีก	 ท้ังก่อนระหว่างและหลังสงครามโคโซโว	 

รวมทั ้งในการบรรยายสรุปของฝ่ายฝรั ่งเศสแก่	

APC	

	 5.	 การให้อัยการศาลอาชญากรรมสงคราม 

ระหวา่งประเทศ	(International	War	Crimes	

Tribunal-Tribunal	 Penal	 Interna-

tional)	 ดำเนินคดี	 (indict)	 หัวหน้ารัฐบาล 

เซอร์เบียว่าก่ออาชญากรรมสงครามต่อมนุษยชาติ 

เป็นการยกบทบาทของศาลอาชญากรรมสงคราม 

ระหว่างประเทศให้สำคัญยิ่งขึ้น	หลังจากที่สถาปนา 

ขึ ้นเพื่อพิพากษาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติใน 

รวันดา	 บูรุนดีและบอสเนีย	 วิวัฒนาการนี้ท้าทาย 

อธิปไตยของรัฐ	ถ้าขยายตัวออกไปอีก	ยกตัวอย่าง	

ความพยายามของสหประชาชาติที ่จะแทรกแซง 

ในการดำเนินคดีต่ออดีตผู้นำเขมรแดงในปัจจุบัน	

	 6.	 สิ ่งที ่ประธานาธิบดีสหรั ฐฯ	 พูดที่ 	 

Macedonia	 แสดงให้เห็นถึงความปรารถนา 

ที่แท้จริงของสหรัฐฯ	 ซึ่งก็ได้ปฏิบัติมาแล้ว	 อาทิ 

การจับประธานาธิบดีปานามาไปดำเนินคดีใน 

สหรัฐฯ	 ในข้อหายาเสพย์ติดข้ามชาติการยิงจรวด 

ขีปนาวุธเข้าไปในอัฟกานิสถานและซูดานเพื่อ 

หวังที่จะล้างแค้นผู้ก่อการร้ายที่วางระเบิดสถานทูต 

สหรัฐฯ	 ณ	 กรุงไนโรบีและกรุงดาร์เอสซาลาม 

ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นการละเมิดอธิปไตยของรฐั

	 7.	history	in	the	making	คือการ 

โลกาภิวัตน์ของการเมือง-ความมั ่นคงตาม 

โลกทัศน์ของสหรัฐฯ	 และพันธมิตร	 ซึ่งหมายถึง 

การบีบบังคับให้เคารพมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 

ของเขาโดยมขีอ้อา้งการฆา่ลา้งเผา่พนัธุ์เปน็จดุเริ่ม 

(เมื่อกระทบกระเทือนประเทศเพื่อนบ้านที ่เ ป็น 

พันธมิตร	 และเมื่ออาจกระทบกระเทือนความ 

มั ่นคงของอนุภูมิภาคและภูมิภาค	 ซึ ่งอาจลาม 

ไปมากกว่านั้นในระยะยาว)	 แต่ก็อาจขยายไปถึง 

เรื่องอื่น	ๆ 	ได้	อาท	ิการคา้ยาเสพย์ติดใหโ้ทษขา้มชาต ิ

จนถึงประชาธิปไตยตามที ่พวกเขานิยาม	 นี่คือ 

ข้ออ้างในการที่รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้อัยการ 

30     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     31

61-03-055_029-039 new3-8 Saranlrom_J-Un.indd   31 8/3/18   7:59:52 PM



สเปนดำเนินคดีข้ามชาติกับอดีตประธานาธิบดี 

ชิลี	นายพล	Pinochet	ที่ลอนดอน	ซึ่งน่าจะเป็น 

อุทาหรณ์สำหรับผู้รับผิดชอบกรณี	14	และ	6	ตุลา	 

และพฤษภาทมิฬด้วย

	 8.	สงครามโคโซโวย่ัวยุชนกลุ่มน้อยท่ัวโลก 

ที่ปรารถนาอิสรภาพและเอกราชมีกำลังใจลุกขึ้น 

ต่อต้านและต่อสู้รัฐบาลกลาง	 โดยหวังว่าสหรัฐฯ	

และพันธมิตรจะมาช่วย	 อนึ่ง	 ตามการนิยามสกุล 

หนึ่งในยุโรปตะวันตก	 ยุโรปที่เป็นประชาธิปไตย 

เต็มที่แล้วจะเป็นยุโรปแห่งภูมิภาค	 (Europe	 of 

regions	ไม่ว่าเล็กเพียงใดท่ีประชาชนเคล่ือนย้าย 

ไดโ้ดยเสรี)	มใิชย่โุรปแหง่ประชารฐั	(Europe	of	

Nations)	 การที ่สหราชอาณาจักรปล่อยให้ 

สก็อตแลนด์และเวลส์ปกครองตนเอง	 เป็นตัวอย่าง 

ของแนวความคิดดั งก ล่าว	 และตามทฤษฎี 

เดียวกันนี ้	 โคโซโวควรเป็นรัฐหลายเชื้อชาติ 

หลายศาสนาซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสหภาพ 

ยุโรป	 เช่นเดียวกับเซอร์เบียซึ ่งควรแตกออกไป 

ได้อีก	แต่ตามทฤษฎีนี้	Bretagne	หรือ	Savoie	

ก็อาจจะแตกออกไปจากสาธารณรัฐฝรั ่งเศสก็ได้ 

ซึ่งคนฝรั ่งเศสส่วนใหญ่ยังรับไม่ได้	 และสหรัฐฯ	

คงจะไมส่นบัสนนุ	อยา่งไรกต็าม	ทฤษฎน้ีีใชไ้ด้กับ 

ดาเกสถาน	 ทิเบต	 ตีมอร์ตะวันออก	 แม้แต่กับ 

สามจังหวัดภาคใต้ของไทย

ในภูมิภาค
	 จากเอเชียตะวันออกไกลไปจนถึงเอเชีย 

ตะวันออกกลางและเอเชียกลางปรากฏสถานการณ์ 

ด้านการเมือง-ความมั่นคงที่ละเอียดอ่อนล่อแหลม 

ที ่อาจกระทบกระเทือนมาถึงไทยด้วย	 มากบ้าง 

น้อยบ้าง	 โดยมีสหรัฐฯ	 เกี่ยวข้องอยู่ทุกแห่งหน 

ในฐานะอภิมหาอำนาจเดียวที ่เหลืออยู่หลังจาก 

สหภาพโซเวียตล่มสลาย	 ในเอเชียตะวันออกไกล	

ปัญหาคาบสมุทรเกาหลีและปัญหาจีน-ไต้หวัน 

เป็นปัญหาอันตราย	 เพราะทั ้งญี ่ปุ ่นและไต้หวัน 

อาศัยการป้องกันของสหรัฐฯ	ในขณะท่ีการป้องกันของ 

สหรฐัฯ	(Theatre	Defence	Missile	–	TDM)		 

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ	กับจีนตึงเครียด 

ขึ้นเป็นลำดับ	 ในเอเชียใต้	 อินเดียและปากีสถาน 

ได้กลายเป็นรัฐนิวเคลียร์	 ซึ่งยังไม่นำไปสู่การอยู่ 

ร่วมกันอย่างสันติ	แต่กลับนำไปสู่การสู้รบ	ซึ่งไม่มี 

ใครทราบวา่จะยตุลิงอยา่งไร	ในที่สดุพนัธมติรจาก 

สมยัสงครามเยน็	กลา่วคอื	อนิเดยี-สหภาพโซเวยีต	 

ปากสีถาน-จนี-สหรฐัฯ	อาจเปลี่ยนแปลงโดยสหรัฐฯ	 

เข้าไปแทนทีส่หภาพโซเวียต	 ซึ ่งก็จะเพิ ่มการ 

ห้อมล้อมจีนโดยสหรัฐฯ	 ขึ้นอีก	 โดยเฉพาะเมื่อ 

คำนึงถึงปัจจัยทิเบตด้วย	 ในเอเชียตะวันออกกลาง	

ปัญหาอิรักและปัญหาอื่น	 ๆ	 อันสืบเนื่องมาจาก 

การสถาปนาอิสราเอลยังเป็นปัญหาสำหรับสหรัฐฯ 

และพันธมิตรอยู่	 แต่จุดยุทธศาสตร์ที ่จะมีการ 

ช่วงชิงกันอย่างหนักหน่วงในต้นศตวรรษที ่	 21 

ในแถบนี้ของโลกน่าจะอยู่เหนือขึ้นไปทางเอเชีย 

กลาง	ซึ่งมีรัฐเกิดขึ้นใหม่หลายรัฐจากการล่มสลาย 

ของสหภาพโซเวียต	 ซึ่งมีเพื่อนร่วมชาติเป็นชน 

กลุ ่มน้อย	 นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันอยู่ทาง 

ภาคตะวันตกของจีนที่ต้องการจะแยกตนออกจาก 

จีนไปร่วมกับเพื่อนร่วมชาติ	 และประเทศเอเชีย 

กลางมีน้ำมันและก๊าซสำรองจำนวนมหาศาล	 ซึ่ง 

รสัเซยีกด็	ีจนีกด็	ีคงมอิาจปลอ่ยใหต้กไปอยูภ่ายใต ้

อิทธิพลของสหรัฐฯ	และพันธมิตรได้

ในอนุภูมิภาค
	 หลงัจากที่กอ่ตั้งมาได	้32	ป	ีในที่สดุอาเซยีน 

ได้รวมประเทศทั้ง	10	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เขา้มาไวด้ว้ยกนัสำเรจ็	แตใ่นวาระแหง่ความสำเรจ็ 

นั ้นเอง	 อาเซียนก็เริ ่มเผชิญกับปัญหาภายนอก 

นั่นคือ	 ปัญหาทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้ประเทศอาเซียน

บางประเทศเผชิญหน้ากับจีน	 (และไต้หวัน)	 และ 

โดยที่ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการ 

เดินเรือ	ญี่ปุ่นก็ดี	สหรัฐฯ	ก็ดี	ตลอดจนมหาอำนาจ 

ทางทะเลอื่น	ๆ	ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องตัวอาเซียนเอง 

ก็เป็นสมาคมที ่แปลกประหลาด	 ไม่เหมือนกับ 
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สมาคมระหว่างประเทศอื่น	ๆ	เป็นสมาคมที่สมาชิก 

มิใช่ว่ามีระดับการพัฒนาแตกต่างกันเท่านั้น	แต่ยัง 

มีลัทธิอุดมการณ์ระบบเศรษฐกิจการเมืองแตกต่าง 

กันโดยสิ้นเชิงอีกด้วย	นอกจากนั้นแล้ว	ยังมีปัญหา 

เขตแดนอย่างรุนแรงอยู่ ระหว่างบางประเทศ	

ในขณะที่ยกตัวอย่าง	 Western	 European	

Union	ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า	ประเทศใด 

ก็ตามจะเข้าเป็นสมาชิกไม่ได้หากมีปัญหาเขตแดน 

ระหว่างกัน

	 การรวมตัวของอาเซียนทางเศรษฐกิจเป็นไป 

อย่างล่าช้า	หลังจาก	32	ปี	อาเซียนยังไม่มีความ 

คืบหน้าในการสถาปนาสหภาพศุลกากรหรือ 

ตลาดร่วม	 แม้แต่การค้าขายระหว่างประเทศ 

อาเซียนกันเองก็มีน้อย	 ประมาณร้อยละ	 25	 เป็น 

อย่างสูงที ่สุดของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด 

ของแต่ละประเทศอาเซียน	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ประเทศสหภาพยุโรปซึ่งอาจสูงถึงกว่าร้อยละ	 80	

ซ้ำร้าย	การเข้ามาของเวียดนาม	ลาว	พม่า	และ 

กัมพูชา	ยิ่งทำให้อาเซียนมีภาระหนักยิ่งขึ้น	เพราะ 

ดึงอาเซียนเข้าไปให้มีปัญหากับมหาอำนาจเพิ่ม 

ข้ึนอกีจากปญัหาทะเลจีนใต้	ซึ่งถึงอยา่งไรกจ็ะตอ้ง 

เผชิญอยู่แล้วสืบเนื่องจากประเทศอาเซียนหมู่เกาะ 

มีปัญหาเขตแดนทางทะเลกับจีน	 (และไต้หวัน)	

กล่าวคือ	 ปัญหาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศเหล่านั ้น	 ซึ ่งทำให้ประเทศก่อตั ้ง 

อาเซียนต้องเสียเวลาไปกับความเป็นปึกแผ่นกับ 

ประเทศอาเซียนใหม่ในเวทีระหว่างประเทศและ 

ทำให้ความคืบหน้าในการพัฒนาภายในของ 

อาเซียนเชื่องช้าลงไปอีกด้วยโดยปริยาย

ไทย
	 เมื่อปลายศตวรรษที่	 19	 ต้นศตวรรษที่	 20	 

สยามรอดพ้นมาจากการถูกยึดครองเป็นอาณานิคม 

โดยมหาอำนาจอย่างหวุดหวิด	 และมีความภูมิใจ 

เป็นอย่างมากที ่มิได้ตกเป็นเมืองขึ ้น	 ถึงแม้ว่า 

ความเป็นรัฐอธิปไตยจะไม่สมบูรณ์นัก	 เพราะต้อง 

ยอมรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนต่างชาติ 

พร้อมกับศาลต่างประเทศบนผืนแผ่นดิน	 ตลอดจน 

การถูกจำกัดอิสรภาพในการเก็บภาษีศุลกากร 

ก็ตาม

	 100	 ปี ต่อมา	 ปลายศตวรรษที ่	 20	

ตน้ศตวรรษที	่21	มหาอำนาจตะวนัตกกำลงัทดลอง 

ทฤษฎีใหม่	 ซึ่งไม่รับรองรัฐอธิปไตยและกฎหมาย 

ระหว่างประเทศที่ตนเองพัฒนามา	 300	 กว่าปี	

โดยอ้างว่าในยุคโลกาภิวัตน์	 สิทธิมนุษยชนเป็น 

ลัทธิสากลข้ามชาติที ่อยู่ เหนือรัฐอธิปไตยและ 

กฎหมายระหว่างประเทศ	 และมอบอำนาจให้ 

ตนเองสามารถแทรกแซงในกิจการภายในของรัฐ 

ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ในหลักการ	 ถึงแม้ว่า 

จะจำกัดตนเองไว้บ้างก็ตาม	 กล่าวคือ	 มหาชน 

ส่วนใหญข่องมหาอำนาจผู้แทรกแซงต้องสนับสนนุ 

การกระทำของรัฐบาล	 ทหารของตนเองจะต้อง 

ไม่ตาย	 ประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะต้อง 

สนับสนุนหรืออย่างน้อยก็วางเฉยเพราะรัฐที ่ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนทำผิดจริง	 ๆ	 และไม่มีทางสู้ 

ดังที่เงื่อนไขเหล่านี้ปรากฏเด่นชัดในกรณีสงคราม 

โคโซโว

	 การดำเนินวิเทโศบายของมหาอำนาจ 

ตะวันตกดังกล่าวมิได้แตกต่างไปจาก	 Gunboat	

Diplomacy	 เมื่อ	 100	 ปีที่แล้วในสาระสำคัญ 

แต่ประการใด	 เพียงแต่เปลี ่ยนอำนาจในการ 

คุกคามจากเรือปืนเป็น	laser-guided	cruise	 

missiles	ที่ยิงมาจาก	“เครื่องบินแอบทิ้งระเบิด”	

(stealth	 bombers)	 และเรือดำน้ำนิวเคลียร์ 

เท่านั้นเอง

	 ในสถานการณ์เช่นนี	้ ประเทศไทยไม่มี 

ศักยภาพที ่จะต่อสู้อำนาจทางทหารของมหา 

อำนาจตะวันตกอย่างแน่นอน	 แม้แต่เซอร์เบีย 

ซึ่งแข็งแรงกว่าไทยมากก็ยังต้องยอมแพ้หลังจาก 

ถูกทิ้งระเบิดทั้งวันทั้งคืน	 เป็นเวลา	 78	 วัน	ใช่ว่า 

ประเทศไทยมีเรื่องที่จะต่อสู้กับมหาอำนาจตะวันตก

ซึ่งเป็นพันธมิตรกันมาในยุคสงครามเย็น	 ลำพัง 
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จากกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจเท่านั ้น 

ประเทศไทยก็ไม่มีศักยภาพที่จะป้องกันตนเองได้ 

อยู่แล้ว	 ดังปรากฏเด่นชัดในวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ 

ของไทย	 เมื่อรัฐบาลต้องปล่อยให้เงินบาทลอยตัว 

เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2540	เงินทุนต่างประเทศที่

นายทุนไทยเคยกู้มาในอัตราดอกเบี ้ยต่ำอย่าง 

ง่ายดาย	แล้วนำมาปล่อยให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยสูง

จนเกิดมหาเศรษฐีใหม่ข้ามคืนก็หายไปในชั ่ว 

พริบตา	 ทำให้ฟองสบู่สีรุ้งน้อยใหญ่แตก	 รัฐบาล 

ต้องขอความช่วยเหลือจากองค์การเงินระหว่าง 

ประเทศต่าง	 ๆ	 ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลมหาอำนาจ 

ตะวันตก	 IMF,	 World	 Bank,	 Asia 

Development	Bank	และจนถึงวันนี้เศรษฐกิจ 

ไทยก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

	 ในขณะเดียวกัน	 ประเทศไทยเป็นประเทศ 

ที ่ยังไม่ได้มาตรฐานสากลในหลายประเด็นที  ่

มหาอำนาจตะวันตกเพ่งเล็ง	 อาทิ	 ทางด้านสิทธิ 

มนุษยชน	 มีปัญหาแรงงานสตรี	 รวมทั ้งการค้า 

โสเภณี	 แรงงานเด็ก	 ชนกลุ ่มน้อย	 ผู้ ลี้ ภั ย	

ผู้ เข้า เมืองโดยผิดกฎหมาย	 แล้วยังมีปัญหา 

สิ่งแวดล้อมและปัญหาการค้ายาเสพย์ติดให้โทษ	

ซึ ่งในกรณีนี	้ สหรัฐฯ	 ได้นำคนชาติไทยจาก 

ประเทศไทย	 ด้วยความร่วมมือของทางการไทย 

อย่างถูกต้องตามกฎหมายไปขึ ้นศาลสหรัฐฯ	

และลงโทษในสหรัฐฯ	มาแล้ว	ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี

ตัวหนึ่งของโลกาภิวัตน์	 ในกรณีนี้คือความร่วมมือ 

ข้ามชาติทางศาลในการต่อสู้การค้ายาเสพย์ติด 

ให้โทษ	 ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติทั้งมวล 

ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติชนิดหนึ่ง

ทิศทางของไทย
	 เพื่อเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง	ๆ 	ทางการเมือง 

และความมั ่นคงระหว่างประ เทศในบริบทที ่ 

เปลี ่ยนแปลงไปในช่วงต้นศตวรรษที ่	 21	 ไทย 

ควรจะมองตัวเองและปฏิรูปตัวเองเสียก่อนจึง 

จะสามารถมีสมรรถนะที ่จะดำเนินนโยบาย 

ต่างประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ	 ตัวอย่างคือการ 

ปฏิรูปการปกครองเมื่อ	100	ปีที่แล้วในรัชกาลที่	5	

ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ 

กับมหาอำนาจตะวันตก

	 การปฏิรูปของไทยในต้นศตวรรษท่ี	21	ค่อย	ๆ  

เริ่มมาแล้วตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	 20	 เช่นเดียวกับ 

เมื่อปลายศตวรรษท่ี	19	ต้นศตวรรษที	่20	แต่คราวนี ้

เป็นการปฏิรูปการเมืองให้ไทยมีประชาธิปไตย 

ที่แท้จริงตามมาตรฐานสากล	 ซึ่งความเป็นจริง 

ยังห่างไกลจากอุดมคติและจะต้องพัฒนาคุณภาพ 

อี กมาก 	 โดยอา ศั ย รั ฐ ธ ร รมนู ญฉบั บใหม่ 	

ศาลรัฐธรรมนูญ	 กฎหมายการเลือกตั้ง	 รวมทั้งการ 

ปฏิรูประบบการปกครองแบบรวมศูนย์	 ซึ่งเป็นผล 

มาจากการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่	 5	 เพื่อต่อต้าน 

อาณานิคมนิยมตะวันตกให้มีการกระจายอำนาจ 

ออกไปอย่างแท้จริง	 เพื่อที่ประชาชนในท้องถิ่น 

จะได้มีส่วนในการปกครองตนเอง	อันจะช่วยแก้ไข 

ปัญหาชนกลุ ่มน้อยที ่สำคัญที ่สุดของไทยด้วย	

กลา่วคอื	ในสามจงัหวดัภาคใต	้ตลอดจนสนบัสนนุ 

และป้องกันสหภาพแรงงานที ่เสรี	 ที ่ปลอดจาก 

อิทธิพลอาชญากรรมและมีประสิทธิภาพ	 ในการ 

เจรจาต่อรองอย่างมีเหตุผล	 รัฐบาลจะต้องปฏิรูป 

ระบบเศรษฐกิจต่อไปจนกว่าระบบการเงิน	 การคลัง	

การธนาคารของไทยจะได้มาตรฐานสากล	 และ 

ได้รับความเชื่อถือระหว่างประเทศว่าไว้วางใจได้	

ที่เมื่อให้กู้แล้วจะจ่ายหนี้ได้ด้วยการควบคุม	 ดูแล 

การลงทุนในสิ ่งที ่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง 

และสังคมโดยส่วนรวม	 มิใช่เป็นการใช้จ่ายเพื่อ 

เปิดโอกาสให้มีการกอบโกยฉ้อราษฎร์บังหลวง 

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของหมู่คณะมิตรสหาย

	 เมื่อเศรษฐกิจไทยฟื้นฟูแล้ว	 รัฐบาลควร 

นำรายไดไ้ปปฏริปูและพฒันาระบบการศกึษา	ระบบ 

สวัสดิการสังคม	 ตลอดจนปรับปรุงสิ ่งแวดล้อม 

ให้ได้มาตรฐานสากล	 เมื่อนั้นประเทศไทยโดย 

สว่นรวมกจ็ะไดร้บัความเชือ่ถอืจากมหาอำนาจและ

ประชาคมระหว่างประเทศ	 ซึ่งจะทำให้มีสมรรถนะ 

ที ่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศได้อย่างเต็ม 

ศักยภาพ
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	 แต่แน่นอนการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น 

ไปตามอดุมคต	ิและไดม้าตรฐานสากลยอ่มใชเ้วลา 

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยภายในต่าง	 ๆ	 ของสังคมไทย	

ดังเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วใน	 100	 กว่าปีแห่งการ 

ปฏิรูปและเปลี ่ยนแปลงที ่ผ่านมา	 และในปลาย 

ศตวรรษที ่	 20	 ต้นศตวรรษที ่	 21	 ในกระแส 

โลกาภิวัตน์ที่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

กว่า	 เมื่อปลายศตวรรษที่	 19	 ต้นศตวรรษที่	 20 

เป็นอันมากนโยบายการต่างประเทศที ่แข็งขัน	

ก้าวหน้า	 มีวิสัยทัศน์อาจจะช่วยปกป้องประเทศให้

อยู่รอดต่อไปอีกได้เช่นเดียวกันกับใน	 100	 กว่าปี 

ที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์
	 ภูมิหลัง

	 เมื่อปลายศตวรรษที่	 19	 ต้นศตวรรษที่	 20	

ใจกลาง	 (central	 theme)	 ของนโยบายการ 

ต่างประเทศไทย	คือ	ความรอดพ้นจากมหาอำนาจ 

อาณานิคมนิยมที ่คุกคามอิสรภาพและบูรณภาพ 

แห่งดินแดงของชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ใช้คือการเจรจา 

โดยตรงกับมหาอำนาจที่คุกคาม	 ดังนั้น	 สยามจึง 

ได้เปิดสถานอัครราชทูตที ่ลอนดอนและปารีส 

เมื่อ	ค.ศ.	1882	และ	1883	ตามลำดับ	ในขณะที่ 

พยายามตลอดเวลาที่จะให้อังกฤษระแวงฝรั่งเศส 

และสร้างมิตรภาพกับมหาอำนาจอื่น	 ๆ	 ในยุโรป	

อาทิ	 รัสเซีย	 เยอรมนี	 ออสเตรีย-ฮังการี	 เพื่อ 

อย่างน้อยจะได้เป็นสื่อให้	 ตลอดจนพัฒนาความ 

สมัพนัธก์บัมหาอำนาจใหม	่ๆ 	คอื	สหรฐัฯ	และญี่ปุ่น 

หรอือีกนัยหน่ึง	เปน็การดำเนินการทตูตามแบบฉบับ	 

นั่นคือ	 เจรจา	 สร้างความแตกแยกระหว่างศัตรู 

แสวงหามิตรเพื่ อสร้างดุลยภาพแห่งอำนาจ		

ยอมเสียสละอิสรภาพบางประการ	 รวมทั้งแม้แต่ 

ยอมเสียดินแดนเพื่อรักษาแกนกลางส่วนใหญ่ 

ไว้ให้ได้

	 การที่สยามเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้ง 

ที่	 1	 ทำให้ได้มีที่นั่งในการประชุมสันติภาพแห่ง 

แวร์ไซย์	 แม้จะเป็นเพียงในฐานะประเทศที ่มี 

ผลประโยชน์จำกัด	 (powers	 with	 limited 

interests)	 ก็ตาม	 แต่ก็นำไปสู่สมาชิกภาพใน 

สันนิบาตชาติ	 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเจรจายกเลิก 

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต	 และการได้คืนมาซึ ่ง 

อิสรภาพทางศุลกากรอย่างสมบู รณ์ ระหว่าง 

สงครามโลก	ครั้งที่	1	และสงครามโลกครั้งที่	2	

	 ประเทศไทยรอดพ้นมาจากผลของสงคราม 

โลกครั้งที่	 2	 อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือ 

ของสหรัฐฯ	 และรอดพ้นมาจากสงครามเย็นอีก 

ในเมื่อสหรัฐฯ	 และมหาอำนาจตะวันตกใช้ไทย 

เป็นศูนย์กลางสำหรับการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (SEATO)	 และ 

โดยเฉพาะสหรัฐฯ	 ได้ให้ความช่วยเหลือพัฒนา 

ประเทศไทยเป็นการใหญ่	 เพื่อที ่จะได้เป็นฐาน 

ที่มั่นคงในการณ์ดังกล่าว

	 ความพ่ายแพ้ของสหรัฐฯ	 ในสงคราม 

เวียดนามเป็นความสิ้นสุดของยุคที ่มหาอำนาจ 

ตะวันตกเข้ามาตั้งตัวเป็นเจ้าอาณานิคมในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้เปน็เวลาเกอืบ	500	ป	ีและการที่ 

กัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกที่	 10	 ของสมาคมอาเซียน 

เมื่อ	 2542	 ทำให้ใจกลางของนโยบายการต่าง 

ประเทศไทยกลับมาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	 แทนที่จะ 

มุ่งไปสู่เมืองแม่ของประเทศเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ 

เป็นครั ้งแรก	 หลังจากตั ้งแต่ต้นศตวรรษที ่	 19	

โชคดีที่ไทยมี	 ดร.ถนัด	 คอมันตร์	 เป็นรัฐมนตรี 

ต่างประเทศ	 ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 เตรียมการ 

ไว้รับสถานการณ์นี ้ไว้ให้แล้ว	 ในรูปธรรมของ	

ASEAN	(1967)	และแม้แต่	ASPAC	ซึ่งท่านเป็น 

ผู้ก่อตั ้งเช่นกัน	 จะล้มเหลวไปแต่ก็เป็นตัวอย่าง 

สำหรับ	APEC	ต่อมา

	 อยา่งไรกต็าม	ดงัที่นโยบายการตา่งประเทศ 

จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิรูปภายใน 

ประเทศ	การดำเนินยุทธศาสตร์ในการต่างประเทศ 

ก็เช่นกัน	 เราคงจะไม่สามารถลำดับความสำคัญ	

(priorities)	ก่อนหลงัได้	หากจะต้องดำเนนิการ 
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พร้อม	 ๆ	 กันไปในทุกระดับ	 อนุภูมิภาค	 ภูมิภาค	

ทวิภาคี	 พหุภาคี	 จากความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ 

ประเทศเพื่ อนบ้านและความร่วมมือพหุภาคี 

ไปจนถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศมหา 

อำนาจ	ความร่วมมอืพหุภาคีในกรอบความร่วมมอื 

ภูมิภาคต่อภูมิภาค	ไปจนถึงความสัมพันธ์ในกรอบ 

ของโลกภายในสหประชาชาติ	 และสถาบัน	 

Bretton	 Woods	 เพื่อความอยู่รอดในกระแส 

โลกาภวิตันแ์ละ	Guided	Missile	Diplomacy 

โดยอาจมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของ 

กระแสนั้นได้ด้วยซ้ำ	 หากแข่งขันกระตือรือล้นและ 

มีวิสัยทัศน์

	 อนุภูมิภาค

	 ไทยควรจะใช้อาเซียนให้เป็นประโยชน์แก่

ตัวเราเองอย่างเต็มที่ในทุกทาง	 ทางความมั่นคง 

แหง่ชาต	ิความเจรญิรุ่งเรอืงทางเศรษฐกจิ	ตลอดจน 

ทางการเมืองระหว่างประเทศ

	 ในกระบวนการสถาปนาอาเซียนระหว่าง	

1965-1967	 ส่วนหนึ ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหา 

ระหวา่งมาเลเซยีกบัอนิโดนเีซยี	(Konfrontasi)	

และในปีแรก	ๆ	อาเซียนมีส่วนสำคัญในการรักษา

ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ 

(กรณีการประหารชีวิตทหารอินโดนีเซีย)	 และ 

ระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์	 (กรณีซาบาห์)	

การรับบรูไนเข้าเป็นสมาชิกที่	 6	 ของอาเซียนช่วย 

ประกันอิสรภาพและเอกราชของบรูไน	ซึ่งช่วยแก้ปั

ญหาอันอาจเกิดขึ้นระหว่างบรูไน	(อังกฤษ)	กับมาเ

ลเซียและอินโดนีเซียบนเกาะบอร์เนียว/กะลิมันตัน	

หรืออีกนัยหนึ่ง	ปฏิญญากรุงเทพที่สถาปนาอาเซียน 

ขึ้น	ช่วยแก้ปัญหาระหว่างประเทศหมู่เกาะในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

	 เมื่อรับสมาชิกเข้ามาอีก	4	ประเทศหลังจาก 

สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์	 ด้วยการ 

ประชมุระหวา่งประเทศวา่ดว้ยกมัพชูาแหง่กรงุปารสี	

(PICC-Paris	International	Conference	 

on	 Cambodia)	 แล้ว	 ประเทศเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ท้ัง	10	ก็เข้ามาอยู่ในอาเซียนตามเจตนารมณ์ 

ดั้งเดิมของปฏิญญากรุงเทพ	 เปิดโอกาสให้ไทยใช้ 

อาเซียนแก้ปัญหาของไทยเองบนผืนแผ่นดินใหญ่ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้าง	โดยอ้าง	Bangkok	

Declaration,	 Treaty	 of	 Amity	 and	

Cooperation	in	South	East	Asia,	ASEAN	

Vision	2020	และ	Hanoi	Plan	of	Action 

ในทุกโอกาสเพื่อ	 engage	constructively	

และ	enhance	interaction	ดว้ยการแกป้ญัหา 

กบัประเทศเพือ่นบา้น	เริ่มตั้งแตค่วามรว่มมอืในการ 

ปกัปนัเขตแดนระหวา่งกนัใหเ้รยีบรอ้ย	การแกป้ญัหา 

การข้ามพรมแดนของชนกลุ่มน้อย	 ผู้ลี้ภัย	 และ 

ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 รวมทั้งปัญหา 

การนำเขา้แรงงาน	ปญัหาสาธารณสุขขา้มพรมแดน	 

รวมทั้งการคา้ยาเสพย์ติด	ตลอดจนปญัหาส่ิงแวดล้อม	 

ซึ ่งควันจากไฟป่าในสุมาตราก็พัดมาถึงภาค 

ตะวันตกเฉียงใต้ของไทยด้วย	 มิใช่ทำให้อากาศ 

เป็นพิษที ่สิงคโปร์กับภาคตะวันตกของมาเลเซีย 

เท่านั้น

	 นอกจากจะใช้อาเซียนเป็นพาหนะในการ 

แก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ของชาติกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว	

ไทยควรใช้ประเทศเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ใน 

เรือ่งอืน่	ๆ 	อกีดว้ย	เชน่	ความรว่มมอืในการพฒันา 

ลุ่มแม่น้ำโขง	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ไทย	 ลาว	

กมัพชูา	และเวยีดนาม	และเมือ่รวมกบัความรว่มมอื 

กับพม่าทางตะวันตกแล้ว	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเทศบนผืนแผ่นดินใหญ่กับประเทศหมู่ เกาะ 

ของอาเซียนก็จะสมดุลย์ขึ ้นอีกมาก	 ซึ ่งน่าจะ 

เ ป็ นป ร ะโยชน์ แ ก่ ไทยที ่อ ยู่ ต ร ง กลา งพอดี 	

ในขณะเดียวกัน	ไทยควรจะใช้	ASEAN	Vision	

2020	และ	Hanoi	Plan	of	Action	ผลักดัน	

การพัฒนาการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน	

(AFTA)	ใหร้วดเรว็ขึ้น	เพราะไทยนา่จะอยูใ่นฐานะ 

ที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากการนี้

	 ในขณะที ่ไทยไม่ควรจะร่วมกับสิงคโปร์ 

และมาเลเซียในการโฆษณาผลักดันคุณค่าของ 
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เอเชยี	(Asian	Values)	ซึ่งเปน็ลทัธิท่ีสรา้งขึ้นมา 

เพื่อรับใช้การเมืองภายในของประเทศทั้งสองนี ้

เท่านั้น	 แต่ก็ย่อมใช้ประโยชน์จากความช่างคิด	 

ช่างเขียน	 ช่างริเริ่มของผู้นำของสองประเทศนี้ได้ 

ในการคัดค้านต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ที่มาจาก 

สหรัฐฯ	 และมหาอำนาจตะวันตก	 ในขณะเดียวกัน	

ไทยควรประชาสัมพันธ์ตนเองในฐานะประเทศ 

ประชาธิปไตย	 ซึ ่งมีหลายพรรคการเมืองและ 

มีสื่อมวลชนที ่เสรี	 ซึ ่งเป็นประโยชน์มากกว่า 

ในความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก

	 ภูมิภาค

	 ปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้กระทบกระเทือน 

สันติภาพแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยที่ 

ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางเดินเรือสายยุทธศาสตร์ 

สายหนึ่งของโลกที่เชื่อมภูมิภาคตะวันออกกลาง 

กับตะวันออกไกล	 ตลอดจนมหาสมุทรแปซิฟิกและ 

อเมริกาเหนือ	 ปัญหานี้จึงมีมิติกว้างไกลกว่ามิติ 

อนุภูมิภาคและภูมิภาคตะวันออกไกล	 เพราะ 

มหาอำนาจสหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนเกี ่ยวข้อง 

แต่ต้น	ในฐานะผู้พิทักษ์ญี่ปุ่นและไต้หวัน

	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหานี ้ควรเปิดโอกาส 

ให้ไทยใช้	 ASEAN	 Regional	 Forum-ARF 

ให้เป็นประโยชน์แก่ไทยเองได้อย่างเต็มที	่ และ 

ไทยควรจะฉวยโอกาสเป็นตัวกลางในการเจรจา 

หารอืระหวา่งจีนกบัทกุฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง	ในการจดัทำ	

Regional	 Code	 of	 Conduct	 on	 the	

South	China	Sea	เพราะไทยไม่มีผลประโยชน์ 

โดยตรงและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย

	 ด้วยเหตุผลเดียวกัน	โดยอาศัย	ARF	ไทย 

ควรมีบทบาทและมีส่วนซึ ่งอาจเป็นบทบาทนำ 

และมีส่วนสำคัญก็ได้	 สุดแล้วแต่ความสามารถ 

ในการสร้าง	 Confidence	 Building 

Measures	 -	 CBM	 และ	 Preventive 

Diplomacy	 -	 PD	 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

เพราะสันติภาพระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ฝ่ายหนึ่ง	

กับญี่ปุ่น-สหรัฐฯ-ไต้หวัน	 อีกฝ่ายหนึ่ง	 ตลอดจน 

สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีย่อมมีความสำคัญ 

ต่อไทยเหมือนกัน	 ในสถานการณ์ที่อาจกลายเป็น 

สงครามนวิเคลยีรข์ึ้นได	้และดว้ยเหตนุี้จงึควรผลกัดนั 

ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอด 

อาวธุนวิเคลยีร	์(SEANWFZ)	ตอ่ไป	ทั้งในหลกัการ 

และในลักษณะของกลยุทธ์ที่ทำให้ประเด็นนี้อยู่ใน 

ความสนใจของมหาอำนาจและประชาคมโลก

	 ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคที ่เ กิดขึ ้น 

ในทศวรรษที่ผ่านมาต่างเสริมการดำเนินนโยบาย 

การต่างประเทศของไทย	 APEC	 ก็ดี	 ASEM	 ก็ดี 

มี	CBM	และ	PD	อยู่ในตัว	ซึ่งเพิ่มความปลอดภัย 

ให้แก่ไทย	เพราะช่วยลดการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจ 

และการเมืองกับสหรัฐฯ	 และประเทศตะวันตกลง 

โดยปริยาย	 ในขณะที ่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

และเพิ ม่โอกาสให้ไทยมีบทบาทเพิ ม่ขึ น้ใน 

การเมืองระหว่างประเทศ

	 ASEM	 น่าจะเป็นเวทีที่ไทยควรหาโอกาส 

ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อ 

การประชุมสุดยอดของ	 ASEM	 ครั ้งแรกจัดที ่ 

กรุงเทพฯ	 หลังจากความคิดริเริ่ม	 ASEM	 มาจาก 

สงิคโปร	์ASEM	สามารถเปน็องคก์รที่จะคานสหรฐัฯ	 

ได้เพราะครอบคลุมอาณาเขตข้ามทวีประหว่าง 

มหาสมุทรแปซิฟิก ถึงมหาสมุทรแอตแลนติก	

และมีสหภาพยุโรปเป็นน้ำหนัก	 และประเทศ 

สหภาพยุโรปบางประเทศสามารถพูดกับสหรัฐฯ	

ได้อย่างตรงไปตรงมา	 ยกตัวอย่าง	 ฝรั่งเศสแจ้ง 

สหรัฐฯ	 ว่าไม่เห็นด้วยกับการพัฒนา	 Theatre	

Missile	 Defence	 (TMD)	 ระหว่างสหรัฐฯ	

กับญี่ปุ่น	 เพราะเสี ่ยงที ่จะเพิ ่มความตึงเครียดขึ ้น 

ระหว่างสหรัฐฯ	 กับจีน	 ซึ่งการที่ประเทศสหภาพ 

ยโุรปจะเตอืนสหรฐัฯ	ดกีวา่และมคีวามเสี่ยงนอ้ยกวา่ 

ที ่จีนจะ เผชิญหน้ากับสหรั ฐฯ-ญี ่ปุ ่น-ไต้หวัน 

ในเอเชีย-แปซิฟิก	 ซึ ่งอันตรายอย่างยิ ่งต่อทั ้ง 

ภูมิภาค	 และไทยไม่ควรสนับสนุนอยู่แล้ว	 แต่ก็ 

ไม่ควรหลวมตัวเข้าไปเป็นแนวร่วมกับจีนคาน 

อำนาจสหรัฐฯ	 โดยควรเตือนให้จีน	 สหรัฐฯ	
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และญี่ปุ่น	ใช้	 ARF	ให้มากที่สุดในการแก้ปัญหา 

ความมั่นคงระหว่างกัน

	 ส่วนความริเริม่ล่าสุดของไทยในความ 

ร่วมมือส่วนภูมิภาค	 BIMST-EC	 ทำให้เครือข่าย 

ความร่วมมือทางการทูตระดับภูมิภาคของไทย 

สมบูรณ์ทางด้านทะเลอันดามัน/อ่าวเบงกอล/

มหาสมทุรอนิเดยีตะวนัออก	ซึ่งนา่จะเปน็ประโยชน์ 

ทั ้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองในการดำเนิน 

นโยบายการต่างประเทศของไทย	 แต่ก็ต้องระวัง 

มิให้ถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งภายในของ 

อนุทวีปเอเชียใต้

โลก
	 ไทยรอดพ้นมาจากยุคล่าอาณานิคมก็จริง 

แต่ความเป็นไทของไทยนั่นเองทำให้ไทยมีเพื่อน 

น้อยกว่าประเทศอื่น	 ๆ	 ที ่ต้องต่อสู้เพื่อเอกราช 

ซึ ่งทำให้เขาตระหนักในความสำคัญของความ 

จำเป็นที ่จะต้องมีเพื่อน	 มีแนวร่วมในการต่อสู้ 

เมืองแม่เจ้าอาณานิคมชาติจักรพรรดินิยม	 ซึ่งใน 

ยุคหลังอาณานิคมทำให้เขามีความรับผิดชอบ 

และมีเจตนารมณ์แห่งความเป็นปึกแผ่นระหว่าง 

ประเทศ	 ในขณะที่คนไทยแทบจะไม่มีความรู้สึก 

และเจตนารมณ์เช่นนั้น	 และส่วนใหญ่สนใจแต่ 

ตัวเองเท่านั้น	 เมื่อเปรียบเทียบกับคนของประเทศ 

เพื่อนบ้าน	อาทิ	พม่า	(สมัยอู	นุ)	อินโดนีเซีย	หรือ 

ศรีลังกา

WTO
	 เมือ่ไทยเขา้สูเ่ศรษฐกจิโลกมากขึ้น	ในทีส่ดุ 

กต็อ้งเขา้เปน็สมาชกิ	GATT	เมือ่	1982	และเขา้รว่ม 

ในการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย	 ซึ่ง 

ระหว่างนั้นมีการสถาปนากลุ่ม	Cairns	โดยไทย 

มีบทบาทสำคัญ	 (อธิบดีดนัย	 ดุละลัมพะ)	 เพื่อ 

ผนึกกำลังประเทศส่งออกสินค้าเกษตรในการ 

เจรจาดังกล่าว	 เมื่อการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย 

สิ ้นสุดลงและมีการสถาปนา	 World	 Trade 

Organization	ขึน้แทนสำนกัเลขาธกิาร	GATT	

ไทยได้เปิดคณะผู้แทนถาวรประจำ	 WTO	 ขึ้น 

โดยเฉพาะ	 และเอกอัครราชทูตดนัย	 ดุละลัมพะ	 

ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกคนแรก 

ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ 

เกษตรคนแรกของ	WTO	ด้วย

	 การที่	 ดร.ศุภชัยฯ	 จะได้เป็นผู้อำนวยการ 

ใหญ่	WTO	ในปี	2003	ซึ่งจะเป็นตำแหน่งสูงสุด 

ในองค์การระหว่างประเทศที่คนไทยจะเคยดำรง 

เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งวุฒิภาวะของไทยใน 

วงการระหว่างประเทศ	 เพราะแสดงให้เห็นว่าไทย 

ก็มีความรับผิดชอบและเจตนารมณ์ ระหว่าง 

ประเทศ	 พร้อมที ่จะรับใช้ประชาคมระหว่าง 

ประเทศ	เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของโลก

	 การที ่	 ดร.ศุภชัยฯ	 ต่อสู้จนถึงที ่สุดนำ 

ชัยชนะมาสู่ไทยและประเทศที ่สนับสนุนไทย 

ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิก	 WTO 

ทั ้ง ป ร ะ เ ท ศ ที ่พั ฒ น า แ ล้ ว แ ล ะ ก ำ ลั ง พั ฒ น า 

ในหลักการที ่ว่าไม่ควรที ่จะยินยอมอ่อนข้อต่อ 

การกดดันบีบบังคับของสหรัฐฯ	

	 นอกจากความอาจหาญและความสามารถ 

ฉะเพาะตัวของ	 ดร.ศุภชัยฯ	 แล้ว	 ไทยได้อาศัย 

ความร่วมมือและความช่วยเหลือของมิตรประเทศ 

ทั่วโลก	 ซึ่งไทยได้พัฒนาให้มีมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 

อันมาก	 โดยการเข้าเป็นสมาชิกในขบวนการ 

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด	(Non-Aligned	Movement	- 

NAM)	 หรือการเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์การ 

กลุ ่มประเทศอิสลาม	 (OIC)	 และองค์การกลุ่ม 

ประเทศภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ที ่ไทยเพิกเฉยละเลย 

มาช้านาน	 เพราะเห็นว่าไม่เกี ่ยวข้องกับตัวเอง 

เพิ่งจะมาเห็นความสำคัญในระยะหลัง	 ๆ	 นี้เอง 

เมื่อไทยต้องการเพื่อนมากขึ ้น	 ตั ้งแต่มีปัญหา 

กมัพชูาจนถงึการสมคัรเปน็ผูอ้ำนวยการใหญ	่WTO	

ของ	 ดร.ศุภชัยฯ	 ถึงได้รู้สึก	 บางกลุ ่มที ่ไทย 

เคยพลาดโอกาสเปน็สมาชกิกอ่ตั้ง	ไทยกค็วรขอเขา้ 

เป็นสมาชิกเสีย	 โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่ม	 G15	
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ซึ่งสามารถส่งสาร	ความต้องการของประเทศกำลัง 

พัฒนาไปยังที่ประชุมขั้นสุดยอด	G7	(+1)	World	

Bank	และ	IMF	

IMF/World	Bank
	 หลังจากประสบการณ์อันเจ็บปวดของ 

วิกฤติการณ์เศรษฐกิจ	2	กรกฎาคม	2540	ซึ่งไทย 

ต้องกู้เงิน	17.2	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	จาก	IMF	

มากู้สถานการณ์	 ไทยควรจะสนับสนุนความริเริ่ม 

ของฝรั่งเศสในวงการต่าง	 ๆ	 ในการปฏิรูประบบ 

การเงินของโลก	รวมทั้งการควบคุมการเคลื่อนไหว 

ของกองทุนต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 hedge 

funds	 ซึ่งสหรัฐฯ	 คัดค้าน	 และในการปฏิรูป 

IMF	ด้วย

สหประชาชาติ
	 การที ่ไทยรับเป็นเจ้าภาพการประชุมขั ้น 

สุดยอด	 UNCTAD	 10	 ต้นปี	 2000	 ซึ่งเป็นการ 

ประชุมขั ้นสุดยอดครั ้งแรกของสหัสวรรษ	 เป็น 

การตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างยิ่ง	เพราะการประชุมดัง

กล่าวจะกำหนดระเบียบวาระของต้นศตวรรษ 

ที่	 21	 สำหรับความสัมพันธ์ทางการค้าและการ 

พัฒนาของโลก	 ซึ ่งจะมีอิทธิพลต่อการเจรจา 

การค้าหลายฝ่ายรอบใหม่ที ่จะเริ ่มที	่ Seattle	

ปลายปีนี้ด้วย

	 หลังจากการประชมุ	UNCTAD	10	เปดิฉาก 

ให้แก่ไทยอย่างดีเยี่ยมแล้ว	 ไทยควรจะมีบทบาท 

ที่แข็งขันยิ่งขึ้นในองค์การระหว่างประเทศทั้งหมด 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ 

ของไทยทั้งมวล

	 ที่นิวยอร์ก	 ไทยควรจะสนับสนุนการปฏิรูป 

สหประชาชาติและคณะมนตรีความมั น่คงให้ 

สามารถปฏิบั ติ การได้ อย่ างคล่ องตั วและมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน	 โดยฉะเพาะ 

อย่างยิ่งทางด้านการรักษาสันติภาพ	 ทั้งนี้	 เพื่อ 

ที ่จะหลีกเลี ่ยงมิให้มีการปฏิบัติการฝ่ายเดียวใน 

ลักษณะสงครามโคโซโวอีก	

ส่งท้าย
	 การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของ 

ไทยในการเผชญิกับส่ิงท้าทายใหม	่ๆ 	ที่มากับกระแส 

โลกาภิวัตน์จะประสบความสำเร็จเพื่อผลประโยชน์ 

ของชาติอย่างเต็มที ่ได้ก็ด้วยการมีบุคลากรการ 

ต่างประเทศที ่ได้มาตรฐานสากล	 ซึ ่งมีแรง 

ดลบันดาลใจให้ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยอาชีวปณิธาน 

ในระบบที่เอื้ออำนวยต่อความเป็นเลิศ	 หาไม่แล้ว	 

การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทย 

ก็คงจะดำเนินไปเรื่อย	 ๆ	 แต่จะไม่มีบทบาทดีเด่น 

ในการมส่ีวนกำหนดทิศทางของกระแสโลกาภวิตัน ์

ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างแท้จริง 

สมศักดิ์ศรีประวัติการต่างประเทศของไทยใน	 100	

กว่าปีที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงปารีส

6	กันยายน	2542
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แหลมแท่น
สู่อนาคต

	 ปี	พ.ศ.	2562	เป็นอีกปีสำคัญของการทูตไทย	ด้วยไทยจะแสดงบทบาทในฐานะประธานอาเซียน
อีกครั้งต่อจากสิงคโปร์โดยจะเป็นการรับตำแหน่งครั้งที	่ 3	 ของไทยนับตั้งแต่มีการประชุมสุดยอด 
อาเซียนครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2519	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย
	 ประธานอาเซียนเป็นตำแหน่งที ่มีความสำคัญ	 เพราะนอกจากประเทศเจ้าภาพจะได้แสดง 
บทบาทประธานแล้ว	 ยังมีส่วนในการกำหนดทิศทางของอาเซียนในปีนั้น	 ๆ	 เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 
ของทุกประเทศสมาชิก	 และจะเป็นโอกาสให้เจ้าภาพได้เผยแพร่ชื่อเสียง	 และภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในเวที 
ระดับภูมิภาค	และระดับโลกอีกด้วย

จาก

บทสัมภาษณ์นายวิทวัส		ศรีวิหค
เอกอัครราชทูต	ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ	ณ	นครนิวยอร์ก

เรียบเรียงโดย ศิวกร ธาราวัชรศาสตร์, ฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์ นักการทูตปฏิบัติการ
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 หากย้อนกลับไปในการดำรงตำแหน่ง 
ประธานอาเซียนคร้ังท่ี 2 ของไทยเม่ือ 10 ปี ท่ีแล้ว 
(ปี 2551) ประเทศไทยได้แสดงความสามารถ 
และศกัยภาพไดอ้ย่างเตม็ท่ี ไม่วา่จะเป็นการดำรง 
ตำแหน่งประธานทีย่าวนานทีสุ่ดถึงหนึง่ปีครึ่ง 
ซึ่งเป็นช่วงทีก่ฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ หรือ 
แนวคิดริเริ ่มสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน  
(connectivity) ในกลุม่ประเทศสมาชิกทีเ่ริ่ม 
เป็นรูปธรรมและเป็นประเด็นสำคัญทัง้ในระดับ 
ภูมิภาคและระดับโลกในทุกวันนี้
 ผลงานเหล่านีจ้ะเกิดขึ ้นไม่ได้หากขาด 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
ในช่วงเวลานัน้ทีร่่วมกันผลักดันสิง่เหล่านีใ้ห้ 
เกิดขึ้นได้ ซึ่งหนึง่ในนัน้คือหัวเรือสำคัญอย่าง 
ท่านวิทวัส ศรีวิหค ในฐานะอธิบดีกรมอาเซียน 
ณ ขณะนัน้ ซึ่งทีมงานบรรณกรได้มีโอกาสเข้า 
สัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือขอทราบเร่ือง 
เก่ียวกับความสัมพันธ์ของไทยกับอาเซียน ตั้งแต่ 
ช่วงสมัยการก่อต้ังในฐานะท่ีท่านเอกอัครราชทูตฯ 
เคยได้รับฟังเรื่องเล่าจากบุคคลประวัติศาสตร์ 
ดร. ถนัด คอมันตร์ เรื ่อยมาจนถึงการเป็น 
ประธานอาเซียนสมัยทีท่่านเอกอัครราชทูตฯ 
ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอาเซียน และทิศทาง 
อาเซียนในยุคปัจจุบัน

จากแหลมแท่น
สู่พระราชวังสราญรมย์
 “ท่าน ดร. ถนัด คอมันตร์ เป็นผูท้ ีม่ ี 
บทบาทสำคัญอย่างยิง่ของฝ่ายไทยในฐานะ 
ผูร้่วมก่อตั้งอาเซียนท่านสำคัญ ซึ่งในขณะนัน้ 
ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศในรัฐบาลของจอมพลถนอม  
กิตติขจร ผมเองเคยมีโอกาสได้กราบเรียนถาม 
ท ่านถึงความหล ังในสม ัยท ีก่่อตั ้งอาเซียน 
ซึ่งท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า ในสมัยนั้นมีปัญหา 
ในเรื่องการเมืองระหวา่งประเทศ จากภยัคกุคาม 

ของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค ท่านจึงเห็นว่า 
เป็นโอกาสสำคัญของประเทศในภูมิภาคที่จะมา
จับมือรวมกัน และช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
เพื ่อทีจ่ะทำให้ภูม ิภาคมีความสงบสุข ท่าน 
ดร. ถนัดฯ จึงนำความคิดนีไ้ปเสนอต่อจอมพล 
ถนอมฯ ซึ่งท่านก็เห็นด้วย จนนำไปสู่การพบกัน 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
5 ประเทศ ที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ซี่งเป็น 
บ้านพักของท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีต-
นายกรัฐมนตรี
 ท ่านถน ัดฯ เล ่าว่า  ท ่านได้ชักชวน 
พรรคพวกเพื ่อนสมาชิกมาปรึกษาหารือกัน 
ซึ ่งไม่ใช่เรื ่องทีง่่ายนัก เท่าทีผ่มเห็นในภาพ 
ในอดีต กเ็ป็นภาพขาวดำ ซ่ึงเป็นภาพท่ีรัฐมนตร ี
ท้ังหลายน่ังขัดสมาธิกันอยู่ในบ้านพักตากอากาศ 
ของจอมพลสฤษดิ์ฯ เรียกได้ว่าแทบจะจับเข่า 
คุยกัน ซึ่งถ้าหากมองย้อนกลับไปในอดีต ก็คง 
จะเห็นว่าท่านถนัดฯ คงใช้ความพยายาม ใช้เทคนิค 
ในการเจรจาอยู่มากโขทีเดยีว ท่ีจะเอาท่านเหล่าน้ี 
มาให้เห็นพ้องต้องกันได้ มีเกร็ดทีท่่านเล่าต่อว่า 
การพูดคุยใช้ทัง้ในสนามกอล์ฟ เดินเล่นริมหาด 
บางแสนตรงข้ามกับบ้านแหลมแท่น
 ในท่ีสุดแล้วหลังจากท่ีได้คุยกันท่ีแหลมแท่น 
และสามารถชกัชวนใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การตา่งประเทศอีก 4 ประเทศเหน็ถงึความสำคญั 
ของการรวมตัวกนัได้ นำไปสู่การลงนามในความ 
ตกลงปฏญิญากรงุเทพฯ ท่ีพระราชวงัสราญรมย์ 
ในอีกไม่กี่วันถัดมา เมือ่วันที ่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2510 เพราะฉะนัน้ในฉากแรกของการก่อตั้ง 
อาเซียน ก็จะเห็นถึงบทบาทและความสำคัญ 
ของไทยท่ีค่อนข้างมีความโดดเด่นและชัดเจนมาก 
นับตั้งแตก่ารเจรจาหวา่นล้อมตา่ง ๆ  การชี้แจงถงึ 
เหตุถึงผล และนำไปสูส่ถานทีส่ำคัญอย่างยิง่ 
ของอาเซียน 2 ท่ี คอืท่ีแหลมแท่นและพระราชวงั 
สราญรมย์
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 จากเกร็ดต่าง ๆ ทีท่่านกรุณาเล่าก็พอ 
ที่จะทำใหเ้ราเหน็วา่ การท่ีจะอยู่รว่มกนัได้อย่าง 
สันติกับประเทศที่เป็นพรรคพวกเรา อันดับแรก 
ที่สุดก็คือว่าจะต้องเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา แล้วก็ 
แบ่งปันผลประโยชน์ให้ม ีความทัดเทียมกัน 
ให้ทุกประเทศได้มีหน้ามีตา ได้มีศักดิ์ศรี ได้ม ี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่”

จากห้ามาเป็นสิบ
 “ถ้าลองมองย้อนกลับไปในยุค 20 ป ี
แรกของการก่อตั้งอาเซียน ก็จะเห็นว่าแต่ละ 
ประเทศมีความแตกต่างกันทัง้ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมค่อนข้างมาก อาจจะกล่าว 
ได้ว่า ไม่มีภูมิภาคอ่ืนใดเลยในโลกท่ีมีความต่างกัน 
มากเช่นน้ี ในเร่ืองของลัทธิการเมืองการปกครอง 
ในเรื่องของศาสนาความเชื่อ ในเรื่องของสังคม 
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ก็ต้องคิดว่าจะทำ 
ยังไงให้แตกต่างแต่ไม่ทะเลาะกัน สามารถทีจ่ะ 
อยูก่ันได้อย่างกลมกลืนและเป็นเอกภาพซ่ึงกัน 
และกัน
 ผมคดิวา่ในชว่งตน้ของการกอ่ตั้ง อาเซยีน 
ตอ้งตอ่สู้มากในการรวมตวั ชว่ยกนัรกัษาภมิูภาค 
ของเราใหร้อดปลอดภยั ขณะท่ีในทศวรรษต่อมา 
คือการลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศ 
สมาชิกดั้งเดิมทีก่่อตั ้งกับประเทศสมาชิกใหม ่
ซึ่งจะเห็นได้ว่าก็คือเพื่อนบ้านทีส่ำคัญของเรา 
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพม่า ลาว กมัพชูา เวยีดนาม 
ที่เข้ามาทีหลัง เพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องการลด 
ช่องว่างของการพัฒนาระหว่างกลุม่ประเทศ 
สมาชิกอาเซียน เป็นปัญหาทีเ่รียกว่าเกิดขึ้นนับ 
ตั้งแต่รวมตัวกันได้เป็นสิบประเทศมาจนกระทัง่ 
ทุกวันนี ้ ถือว่าเป็น agenda ทีส่ำคัญอันหนึง่ 
ของอาเซียนทีเดียว นอกเหนือจากเร่ืองการเมือง 
ความมั่นคง

 ความแตกต่างทางด้านสังคมก็เป็นสิ ่ง 
ท้าทายอีกอันหน่ึงเหมือนกนั วา่จะทำอย่างไรท่ีจะ 
ทำให้ท้ังสิบประเทศได้มีความกลมกลืน อยู่ด้วยกัน 
อย่างมีเอกภาพ ดังจะเห็นได้ว่าประชากรของ 
อาเซียนซึ ่งจากเ ดิมม ีอย ูไ่ม ่กี ่ร้ อยล ้านคน 
จนปัจจุบัน ท้ังสิบประเทศรวมกันแล้วมีประชากร 
กว่า 700 ล้านคน ความแตกต่างจึงย่อมมีอยู่มาก”

บทบาทของไทยในอาเซียนในอดีต
 อาจกล่าวได้ว่า ไทยมีบทบาทสำคัญต่อ 
พัฒนาการอาเซียนในทุกก้าว เมือ่อาเซียน 
เติบโตขึน้พร้อมกับความร่วมมือของอาเซียน 
ท่ีแน่นแฟน้กนัมากขึ้นในทุกดา้น ไทยกมี็บทบาท 
สำคัญอีกครั้ง ในฐานะผูร้ิเริ่มแนวคิดเขตการค้า 
เสรีอาเซียน และความเชื่อมโยงระหว่างกัน
 “ถ้านับเป็นยุค ยุคของท่านรัฐมนตรีฯ  
ถนัดฯ ถือว่าเป็นยุคทีไ่ทยโดดเด่นในเรื่องของ 
การเมืองความมัน่คง ในยุคของท่านนายก-
รัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน ก็ถือว่าโดดเด่น 
ในเรื ่องของเสาเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จาก 
การกอ่ร่างสร้างตัวของกลไกต่าง ๆ  ในยุคของท่าน 
ไม่วา่จะเป็น FTA กด็ ีเขตการคา้เสรขีองอาเซยีนกด็ ี
ประชาคมเศรษฐกิจก็ดี ส่วนในยุคของท่าน 
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิฯ ซ่ึงเรากลับมาเป็นประธาน 
อาเซียนอีกครั้งหนึ่ง จะเห็นได้ว่าเราเน้นในเรื่อง
ของเสาสังคมและวัฒนธรรมค่อนข้างมาก เน้น 
people-centred ซ่ึงอาเซียนก็ได้ดำเนินการอย่าง 
ค่อนข้างจะแข็งขัน จากการมีกฏบัตรอาเซียน 
จากการที่เอาภาคส่วนต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ 
สมาชิกมามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนก็ดี เราค่อนข้างโดดเด่น
 จะว่าไปแล้ว ประเทศไทยก็ถือว่าเป็น 
ผูน้ำประเทศหนึง่ทีส่ำคัญในเรื่องของการค้ำจุน 
และส่งเสริมเสาทัง้สามเสาในช่วงต่างกรรม 
ต่างวาระกัน”
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ไทยในฐานะประธานอาเซียน
เมื่อทศวรรษที่แล้ว 
 “เมือ่ประมาณ 10 ปีทีแ่ล้วทีไ่ทยเป็น 
ประธานอาเซยีน และผมไดมี้โอกาสทำงานตรงน้ี 
โดยเป็นอธบิดกีรมอาเซยีน ผมกไ็ดเ้หน็พฒันาการ 
ที่สำคัญทีเ่กิดขึ้น การประชุมในครั้งนัน้เกิดขึ้น 
ในช่วงรอยต่อของอาเซียนพอดี พรรคพวก 
สมาชิกก็มาถามผมว่าประเทศไทยจะรับเป็น 
ประธานอาเซียน 1 ปี หรือ 1 ปีครึ่ง ผมก็ตอบไป 
โดยไม่ลังเลยใจเลยว่า เรายินดีรับเป็นประธาน 
อาเซียน 1 ปีครึ่ง ทำให้เราเป็นประเทศสมาชิก 
อาเซียนประเทศเดียวในประวัติศาสตร์ทีด่ำรง 
ตำแหน่งประธานอาเซยีนนานท่ีสุด และคาบเกี่ยว 
ช่วงรอยต่อ
 รอยต่อทีว่่านีก้็คือการทีอ่าเซียนจะมี 
กฏบัตรของตัวเองเป็นครั้งแรก ที่สะท้อนให้เห็น 
ว่าอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศทีเ่ป็น 
rule-based กค็อืมีกฎ กตกิา มารยาทของตวัเอง 
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และก็เป็นทีน่ ่า 
ภาคภูมิใจทีก่ารรับรองกฎบัตรอาเซียนเกิดขึ้น 
ระหวา่งการประชมุสุดยอดผู้นำอาเซียน ท่ีชะอำ-
หัวหิน

 นอกจากนี ้ ไทยได้ยกร่างกฎบัตรว่าด้วย 
สิทธมินุษยชนของอาเซยีนขึ้น เราไดเ้ปล่ียนแปลง 
รูปแบบของอาเซียนให้มีความกระฉับกระเฉง 
มากขึ ้น รวมถึงการพบปะระหว่างผูน้ำของ 
ประเทศสมาชิกกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น กลุ่ม 
NGOs กลุ่มผู้แทนเยาวชน และกลุ่มผู้แทนรัฐสภา 
ก็ได้ เกิดขึ ้นระหว่างการประชุมทีเ่ม ืองไทย 
ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ
 เช่นเดียวกัน วาระหนึง่ทีเ่ราได้นำเสนอ 
ขึ้นมาแล้วก็ติดตลาด ก็คือเรื่อง connectivity 
ซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันได้ก่อกำเนิด 
ขึ้นในประเทศไทย แล้วในระยะต่อมาก็แพร่ไป 
ท่ัวโลกในเรื่องของการเชื่อมโยงในรปูแบบตา่ง ๆ  
ซึ ่งส ิง่ทีเ่ราคิดเกี ่ยวกับเรื ่อง connectivity 
ในช่วงนัน้ก็คือการเชื่อมโยงประเทศทีม่ีระดับ 
การพฒันาทางเศรษฐกจิและสังคมในหมู่สมาชกิ
ในอาเซียนทีไ่ม่เท่ากัน เพื่อทีจ่ะเชื่อมประเทศ 
เหล่าน้ีเขา้มาดว้ยกนัได ้ซึ่งบัดน้ีกมี็ความกา้วหนา้ 
เป็นอย่างมาก”

บ้านพักตากอากาศแหลมแท่น หาดบางแสน ชลบุรี
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อาเซียนในทศวรรษต่อไป
 “วาระของโลกขณะนีเ้น้นในเรื ่องของ 
การพัฒนาแบบยัง่ยืน โดยมีเป้าหมายไปจนถึง 
ปี ค.ศ. 2030 อาเซียนก็เช่นเดียวกัน ก็เน้นใน 
เปา้หมายน้ี และในทุกประเทศตา่งกมี็แผนแม่บท 
มีแผนพัฒนาประเทศของตัวเอง ท่ีเน้นเป้าหมาย 
ของสหประชาชาติ ประเทศไทยเองก็มีบทบาท 
สำคัญในฐานะเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียน 
กับสหประชาชาติในเรื ่องของการพัฒนาแบบ 
ยั่งยืน อันนีก้็จะเป็นวาระทีอ่ยูก่ับเราไปอีกเป็น 
สิบปี เพราะเมือ่มองเข้าไปในต่ละเป้าหมาย 
ทั ้งส ิบเจ็ดเป้าหมายของสหประชาชาติแล้ว 
ทุกเป้าหมายล้วนแต่ม ีความสำคัญอย่างย ิง่ 
กับการพัฒนาสมาชิกทั้งสิบประเทศ โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่การพัฒนาคน ซึ ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจ 
ที่สำคัญที่สุดของแต่ละประเทศ
 ประเด็นถัดไปก็คือว่าเม ือ่ถึงจุดหนึง่ 
อาเซียนก็คงจะต้องมองย้อนกลับมาดูกิจการ 
ภายในของตวัเอง วา่ท่ีผ่านมาการบริหารงานของ 
อาเซียน หรือองค์กรของอาเซียนได้มีประสิทธิภาพ 
ในการทำงานมากน้อยแค่ไหน และมีอะไร 
ท่ีจะต้องปรับปรุงบ้าง เช่น ข้อวิจารณ์ทีว่่ามี 
การประชุมมากเกินไป มีเอกสารมากเกินไป 
โดยทีไ่ม่ค่อยได้เน้นผลในทางปฏิบัติ หรือว่า 
การบริหารจัดการสำนักเลขาธิการอาเซียน 
ควรจะมีการปรับปรุงอะไรบ้าง
 ผมอยากจะฝากข้อเสนอไว้ว่า ในการประชุม 
ของอาเซียนซึ่งมีมากกว่าปีละ 800 ครั้ง และ 
เป ็นการประชุมซึ ่งหม ุนเวียนกันไปในท ัง้ 
สิบประเทศสมาชิกและประเทศหุ้นส่วน ทำไม 
เราจึงไม่ใช้โมเดลของสหประชาชาติ เพื่อช่วย 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเมืองหลวงของ 
อาเซียน คือกรุงจาการ์ตา ทีเ่ป ็นทีตั่ ้งของ 
สำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยให้การประชุม 

จำนวนมากส่วนใหญ่ท ัง้หลายเกิดขึ ้นท ีน่ ัน่ 
ถ้ า ก า รประชุ มส ่วน ใหญ ่เ กิ ดขึ ้น ไ ด้ ท ีน่ ัน่  
ก็จะถือว่าการเจรจาทัง้หลายทีม่ีความสำคัญ 
จะรวมกันอยูท่ีส่ำนักงานใหญ่ ส่วนการประชุม 
ในลักษณะเพื่อการส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศ 
สมาชิกอาเซียนในด้านการท่องเทีย่ว สังคม 
วัฒนธรรม ฯลฯ ก็ยังให้มีอยู่ต่อไปได้ แต่ก็ควรจะ 
ลดน้อยลง”

นักการทูตไทยกับอาเซียน
 “ไทยเองมีโอกาสได้มีเลขาธิการอาเซียน 
เป็นชาวไทยมาแล้วถึงสองท่าน คือท่านแผน 
วรรณเมธี และท่าน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่ง
เป็นทีน่่าเสียดายและเป็นทีอ่าลัยของประเทศ 
สมาชกิอย่างย่ิงท่ีท่านสุรนิทร ์ไดถ้งึแกอ่สัญกรรม 
ในวัยทีย่ังไม่น่าจะจากไป ซึ่งท่านได้ทิง้ผลงาน 
ไว้มากมาย
 ท ่านส ุรินทร์ เป ็นเลขาธิการอาเซียน 
ท่านหนึง่ทีไ่ด้นำพาอาเซียนเปิดสูโ่ลกภายนอก 
อย่างมาก ในการทีไ่ปปฏิสัมพันธ์กับประเทศ 
ต่าง ๆ ทัว่โลก ผมก็ถือว่าท่านได้มีคุณูปการ 
อย่างมากกับอาเซียนของเรา ทัง้ในแง่วิธีคิด 
ทัง้ในแง่ของการสง่เสริมบทบาทในระดับโลก 
ของอาเซียนเอง ทุกวันนีทุ้กคนก็รำลึกถึงสิง่ที ่
ท่านได้ทำเอาไว้ พวกเราก็คงจะต้องสานต่อ”
 “อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มี 
ความสำคัญมากทีสุ่ดของการทูตไทย เพราะ 
ผลประโยชน์ของประเทศไทยผูกพันกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านอย่างมาก เพราะฉะนั้น นักการทูตไทย 
ควรทีจ่ะเรียนรู ้ผลประโยชน์ระหว่างไทยกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านให้มาก ท้ังประเทศท่ีมีชายแดน 
หรือไม่มีชายแดนติดต่อกับไทย ย่ิงในเวทีพหุภาคี 
ทีเ่ป็นวงทีใ่หญ่ออกไปเรื่อย ๆ การทีเ่ราได้รู้จัก 
ตัวของเราเองมันสำคัญยิ่งกว่าทีเ่ราได้ไปรู้จกักบั 
คนอืน่ ตัวของเราเองในทีน่ ีค้ือ ไม่ใช่เฉพาะ 
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แค่รู้จักประเทศไทยเท่านัน้ แต่ต้องรู้จักว่าเราม ี
ความสัมพนัธท์างดา้นประวตัศิาสตร ์สังคม และ 
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านีอ้ย่างไร
บ้าง ผมถือว่า นีเ่ป็นแก่นของนักการทูตไทย 
ที่จะไปโลดแล่นอยูใ่นเวทีไม่ว่าจะเป็นองค์กร 
ระดับภูมิภาค หรือองค์กรระดับสหประชาชาติ 
ก็ตาม”

จับชีพจรอาเซียน
 “เคยมีส ือ่มวลชนมาถามผมถึงความ 
แตกตา่งระหวา่งการเป็นทูตท่ีลาวในโพสต์ท่ีสอง 
กับการเป็นนักการทูตทีน่ิวยอร์กตอนโพสต์แรก 
ผมก็ตอบไปว่า อยูน่ิวยอร์กก็ดีเพราะทำให้เรา 
รู ้จักโลก แต่การอยูล่าวทำให้เรารู ้จักตัวเอง 
เพราะเวลาอยูใ่นประเทศเพื่อนบ้าน เราจะต้อง 
จับชีพจรประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ เราต้องรู้จัก 
จงัหวะการเตน้ของประเทศเพื่อนบ้าน วา่ในเรื่อง 
การเมือง เศรษฐกจิ สังคม ฯลฯ ความรู้สึกนึกคดิ 
วฒันธรรมเคา้เป็นยังไง ตอ้งเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั 
เมื ่ออยูไ่ปสักพักเราก็จะรู ้ว่าเค้ามองเรายังไง 
เค้ารู ้สึกอย่างไรกับเรา ซึ ่งมันแตกต่างจากที ่
นวิยอรก์ท่ีเราไม่ตอ้งไปสังเกตอะไรมากขนาดน้ัน 
เพราะสหประชาชาติมีสมาชิกเป็นร้อยประเทศ

 ส ิง่น ีจ้ะเป ็นส ิง่ท ีม่ ีค่ ามากท ีจ่ะทำให้  
เราปรับวางวิธีคิด ม ุมมอง หรือแม้กระทัง่ 
น โยบายย ุทธศาสตร์ เร าท ีม่ ีต่ อประ เทศ 
เพื ่อนบ้านปรับเปลีย่นไป เพราะพอเรารู ้จัก 
ตัวเองมากขึน้ เราก็จะเริ่มเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา 
เราเริ่มจะติดตามพัฒนาการต่าง ๆ ของประเทศ 
เพื่อนบ้านในลักษณะทีเ่ป็นการจับชีพจร ซึ่งเรา
ต้องรู้ใหแ้น่ชดัวา่ชพีจรเคา้อยู่ท่ีไหน เพราะถ้าเกดิ 
เราจับชีพจรผิดไปตลอด เราก็จะไม่รู้ว่าจังหวะ 
การเต้นของเคา้ในเร่ืองต่าง ๆ  มันอยู่ตรงไหนบ้าง 
ซึ่งเป็นเรื่องที่นักการทูตไทยต้องทราบ ว่าชีพจร 
ประเทศเจ้าบ้านกำลังเต้นอยู่ตรงไหน”
 เม่ือกวา่ 50 ปีท่ีแล้ว บ้านพกัท่ีแหลมแท่น 
เป็นสถานทีส่ำหรับการพูดคุยเพื่อหาแนวทาง 
ยับยัง้การลุกลามของลัทธิคอมมิวนิสต์ของ 
ผู้นำเพียง 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน มาถึงวันนี้
บ้านพักแห่งนีก้ำลังได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
เพื ่อเป็นอนุสรณ์สถานให้คนรุ ่นหลังได้เรียนรู ้
ประวัติความเป็นมาทางการทูตบทสำคัญของไทย 
ทีท่ำให้เรามีความเป็นปึกแผ่น มัน่คง ก้าวหน้า 
ทางเศรษฐกิจและสังคมและมีอำนาจการต่อรอง 
ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคทีส่ำคัญมาก 
กลุ่มหน่ึงของโลกในฐานะประชาคมอาเซียนของ 
พวกเราทุกคน
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ณ นครโฮจิมินห์

เปิดตำนาน (การก่อสร้าง)

สถานกงสุลใหญ่

อุรีรัชต์  รัตนพฤกษ์ 
กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์
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ณ นครโฮจิมินห์

เปิดตำนาน 

	 ตั ้งแต่มารับตำแหน ่งกงส ุลใหญ	่ ณ	
นครโฮจิมินห์	 เมือ่ปลายเดือนเมษายน	 2559	
ก็มีความตั้งใจมาโดยตลอดว่า	 อยากจะศึกษา 
ประวัติอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ	 และบ้านพัก 
กงสุลใหญ่ฯ	 ซึ่งเคยเป็นสถานเอกอัครราชทูต 
ณ	 กรุงไซ่ง่อน	 และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ	 
มาก่อน	 ในช่วงทีไ่ทยสถาปนาความสัมพันธ์กับ 
รัฐเวียดนาม	ทั้งนี้	เมื่อแรกมารับหน้าที่	เว็บไซต์
และหน้าเฟซบุก๊ของสถานกงสุลใหญ่ฯ	 ระบุว่า 
นายประสิทธิ ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ได้ซื้อ 
ที่ดินมาจากนาย Antonio Maria da Cruz 
รองกงสุลโปรตุเกส	 (บางข้อมูลระบุว่าเป็น 
กงสุลกิตติมศักดิ์โปรตุเกส)	 เมื่อปี	 2495	 ซึ่งใน 
ชว่งปีแรกท่ีมาประจำการ	ไดเ้คยตดิตอ่ใหส้ถาบัน 
ทางการศึกษาทีม่ีชือ่เสียงแห่งหนึง่ทำการวิจัย 
ค้นคว้า	 ปรากฏว่าข้อมูลทีน่ำมาเสนอก็อ้างอิง 
จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ	 ในขณะนัน้ 
นัน่เอง	 ในขณะทีก่ารขอความอนุเคราะห์จาก 
หอจดหมายเหตุ	 สำนักงานสถาปตัยกรรมและ 
ผังเมืองของนครโฮจิมินห์	 ก็พบเอกสารสำเนา 
หนังสือจากสถานอัครราชทูต	 ณ	 กรุงไซ่ง่อน 
ไม่กี่ฉบับ	 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการขออนุญาตทำ 
การก่อสร้างสถานอัครราชทูต	 ซึ่งทัง้หมดเป็น 
ภาษาฝรั่งเศส	ทำให้เข้าใจว่า	เอกสารใด	ๆ	ก่อน 
การรวมชาติของเวียดนามอาจจะไม่ได้มีการ 
เก็บรักษาไว้เท่าทีค่วร	 ทำให้ความตั ้งใจทีจ่ะ 
ศึกษาประวัติของอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ	
และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ	 สัน่คลอนอ่อนไหว 
ไประยะหนึ่ง		
	 วันดีคืนดี 	 สถานกงส ุลใหญ่ฯ	 ได้รับ 
การติดต่อจากนาย	 Pedro	 P.	 Guterres	
ซึ ่งบอกว่าเป็นหลานตาของนาย	 da	 Cruz	

ขอเขา้มาเย่ียมชมสถานท่ี	เน่ืองจากไดยิ้นมารดา 
พูดถึงช่วงเวลาเยาว์วัยอันแสนสุขในบ้านแห่งนี ้
นาย	 Guterres	 ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษ 
เท่าทีม่ีมาให้ด้วยตามทีไ่ด้ขอไป	 ทำให้ได้ทราบ 
เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่า	นาย	da	Cruz	มีชื่อเต็ม 
ว่า	 Antonio	 Maria	 Augusto	 Botelho 
da	 Cruz	 เกิดเม ือ่ป	ี 2421	 ทีป่ระเทศจีน	
(มณฑลกวางตุ ้ง)	 และเสียชีวิตทีไ่ซ่ง่อนเมือ่ 
ปี	2499	โดยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ 
โปรตเุกสระหวา่งปี	2463-2493	และเป็นเจา้ของ 
นาข้าวหลายแห่งในอินโดจีน	 เป็นทีรู่้จักในนาม	
“The	Rice	King”	จึงแทบตกเก้าอ้ี	เม่ืออ่านพบว่า 
สถานอัครราชทูตจำต้องชำระเงินค่าน้ำประปา 
ที่นาย	da	Cruz	ค้างไว้เป็นเวลา	10	เดือน	
	 แต่เหตุการณ์ท่ีจุดประกายความพยายาม 
ทีจ่ะศึกษาและบันทึกประวัติอาคารสถานกงสุล 
ใหญ่ฯ	 และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ	 ขึ้นมาอีกครั้ง 
ก็เม ือ่ได้ม ีโอกาสไปร่วมทัวร์อาคารโบราณ 
ในนครโฮจิมินห์สำหรับคณะกงสุลใหญ่ต่างประเทศ 
นำโดยนาย Tim Doling	 นักประวัติศาสตร์ 
มีชือ่เสียงเป็นทีรู่ ้จักกันดีในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ 
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมยุคกลาง	 อดีตทีป่รึกษา 
องค์กร	 UNESCO	 เคยศึกษาและวิจัยด้าน 
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนาม1

	 จริง	ๆ	ในช่วงที่มาประจำการใหม่	ๆ	มีผู้ 
แนะนำให้ไปคุยกับ	 Tim	 เรื่องนี้	 แต่ขณะนัน้	
เรารู้สึกว่า	เราควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตึกของเรา 
เองก่อนบ้างไม่มากก็น้อยก่อนทีจ่ะไปคุยกับเขา 
อย่างไรก็ดี	 ในการร่วมทัวร์คร้ังน้ันซ่ึงจบลงท่ีบ้าน 
พักกงสุลใหญ่ฝรั่งเศส	 ก็ได้มีโอกาสคุยกับ	 Tim	
เกี่ยวกับอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ	 และได้เชิญ 

1	 ข้อมูลเพิ่มเติมที่	www.historicvietnam.com
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Tim	 มารับประทานอาหารกลางวันทีบ่้านพัก 
เพื่อเยีย่มชมตึกและพูดคุยกันเพิ่มเติม	 Tim	 ได้ 
ช่วยค้นคว้ามาให้ว่า	 อาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ	
และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ	 ได้รับการออกแบบ 
โดยนาย Rene Nguyen Khac Scheou2  
เป็นอาคารลักษณะ	modernist	 ซึ่งมีผลงาน 
การออกแบบอาคารทัง้ในไซ่ง่อนและพนมเปญ 
เม่ือถึงจุดน้ี	จึงตัดสินใจให้คนช่วยค้นคว้าเพ่ิมเติม 
ท่ีสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	 เน่ืองจาก 
ความอยากรู้อยากเห็นนี่มันไม่เข้าใครออกใคร
	 จากการศึกษาเอกสารโต้ตอบระหว่าง 
สถานอัครราชทูต	 ณ	 กรุงไซ่ง่อน	 หรือสถาน- 
อัครราชทูตประจำรัฐเวียดนามกับกระทรวง 
การต่างประเทศเกี ่ยวกับการก่อสร้างสถาน 
อัครราชทูตฯ	และบ้านพกัขา้ราชการ	ซ่ึงได้รับมา	 
3	ปึกใหญ่	และไดอ่้านจบในคนืเดยีว	ประกอบกบั 
การค้นคว้าเพิ่มเติม	 ทำให้ทราบว่า	 เดิมรัฐบาล 
ไทยได้ตั ้งสถานกงสลุใหญ	่ ณ	 เมืองไซ่ง่อน	
และนายประสิทธิ	 นรินทรางกูร	 ณ	 อยุธยา	
(หลวงลัทภวาท)	 กงสุลใหญ่ฯ	 ขณะนัน้	 เป็นผู้ 
ดำเนินการจัดซื ้อทีด่ินสำหรับเป็นทีท่ำการ 
อัครราชทูต	 โดยมีอาคารติดมา	 1	 หลัง	 ซึ่ง 
หน้าตาไม่ไดล้ะม้ายคล้ายคลึงกบัอาคารปัจจุบัน 
แตอ่ย่างใด	อน่ึง	กงสุลใหญ่ฯ	ท่านน้ี	เม่ือปี	2493	
ได้รับการแต่งตั ้งเป ็นอ ุปท ูตประจำลาวอ ีก 
ตำแหน่งหนึ่ง	
	 จนเม ือ่ยกระดับสถานกงส ุลใหญ ่ฯ	
เป็นสถานอัครราชทูต	ณ	กรงุไซง่อ่น3	และพลตร	ี
ฟอ้น	ฤทธาคนี	ยอดอาวธุ	เดนิทางไปรบัตำแหน่ง 
อัครราชทูตแล้ว	ในปี	2496	จึงเริ่มกระบวนการ
ขอรับงบประมาณเพื ่อทำการก่อสร้าง	 โดย 

พลตรีฟ้อนฯ	ได้มีหนังสือลงวันที่	23	กรกฎาคม 
2496	 กราบทูลกรมหมืน่นราธิปพงศ์ประพันธ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใน 
ขณะนั้นว่า	ที่ดินดังกล่าวอยู่ในทำเลที่เหมาะสม	
มีบริเวณกว้างขวาง	รับถนนสองด้าน	และตัวตึก 
ของท่ีดินยังมีรากฐานม่ันคงสามารถจะดัดแปลง 
และเพิ่มเติมได้	สร้างเป็นสถานอัครราชทูตแทน
การเช่าจากเอกชนซึ ่งพลตรีฟ้อนฯ	 ระบุว่ามี 
ขนาดเล็กและคบัแคบ	ตลอดจนสภาพความเปน็
อยูข่องกรุงไซ่ง่อนในขณะนัน้ทำให้หาบ้านพัก 
อาศัยสำหรับข้าราชการได้ยาก	 มีค่าเช่าแพง 
และเรียกร้องเงินล่วงหน้าจำนวนมาก	
	 ในหนังสือฉบับดังกล่าว	พลตรีฟ้อนฯ	ได้
กราบทูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ถงึแผนการดำเนินงานของนายประสิทธฯิ	ดว้ยวา่	
แบ่งเป็นสองระยะ	กล่าวคือ	ระยะที่	1	ดัดแปลง 
ซ่อมแซมตัวตึกใหญ	่ สำหรับเป ็นท ีพ่ักของ 
อัครราชทูต	ครัว	โรงรถ	ที่พักคนรับใช้	(ปัจจุบัน 
เรียกว่าผูต้ิดตาม)	 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 
โดยกำหนดให้ติดด้านถนนเพื ่อความสะดวก 
ในการติดต่อของประชาชน	 และปรับปรุงพื้นที ่
รอบอาคาร	เชน่	ถนน	สนาม	สวนดอกไม้	เป็นตน้	
และระยะที่	2	สร้างบ้านพักข้าราชการ	เป็นตึก 
2	 ชั้น	 4	 ตึก	 สำหรับ	 4	 ครอบครัว	 โดยเสนอ 
งบประมาณ	 3,020,000.00	 เปียสตร์4	 สำหรับ 
การดำเนินงานระยะที	่ 1	 และงบประมาณ	
2,115,000.00	เปียสตร์	สำหรับการดำเนินงาน 
ระยะที	่ 2	 รวมทัง้สิน้	 5,135,000.00	 เปียสตร์ 
บวกกับค่าวางแผนผังและควบคุมงานก่อสร้าง 
อีกร้อยละ	5	รวมเป็น	5,391.750.00	เปียสตร์ 
ตลอดจนขอต้ังงบประมาณสำหรับค่าเคร่ืองเรือน 

2	 นาย	Rene	Nguyen	Khac	Scheou	(2451	–	2528)	เป็นสถาปนิกออกแบบอาคารแบบ	modernist	มีผลงานในเวียดนามภาคใต้	และกัมพูชา
3	 เอกสารบางฉบับใช้ว่า	สถานอัครราชทูต	ณ	เมืองไซ่ง่อน	หรือ	สถานอัครราชทูตประจำรัฐเวียดนาม	
4	 เงินสกุลเปียสตร์	หรือ	piastre	ในที่นี้	ออกโดยฝรั่งเศสสำหรับใช้ในอาณานิคมอินโดจีน	เมื่อปี	2428		เรียกเต็มว่า	French	Indochinese		 	
	 piastre	หรือ	piastre	de	commerce	อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงก่อสร้างสถานอัครราชทูต	ณ	กรุงไซ่ง่อนน่าจะ	อยู่ระหว่าง	27-29	บาท 
	 ต่อ	100	เปียสตร์
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และค่าตกแต่งอีก	 2,000,000.00	 เปียสตร์	 ซึ่ง 
ตามเอกสารแนบของหนังสือดังกล่าว	 เป็น 
ใบเสนอราคาของนาย	 Rene	 Nguyen	 Khac	
Sheou5	 บุคคลเดียวกับทีน่าย	 Tim	 Doling	
เคยค้นคว้ามาให้		
	 หลังจากนัน้	 ปรากฏหลักฐานเป็นสำเนา 
โทรเลขสถานอัครราชทูตถึงกระทรวงการ 
ต่างประเทศอ้างถึงหนังสือกระทรวงฯ	 ลงวันที ่
9	ตลุาคม	2496	ขอใหร้อรายงานของอัครราชทูต 
ก่อนจะเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี	 โดยรายงาน 
จะออกไปในวันที	่ 23	 ตุลาคม	 2496	 (แม่เจ้า	
ยุคนัน้กว่าจะได้ออกถุงเมล	์ เวลาห่างกันหลาย 
สัปดาห์)	 ซึ่งพลตรีฟ้อนฯ	 ได้มีหนังสือลงวันที ่
21	ตุลาคม	2496	กราบเรียนท่านวรการบัญชา 
รัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศ	 ให้เหตุผลเพิ่มเติมถึงความจำเป็น 
ที่จะต้องก่อสร้างสถานอัครราชทูต	 และทีพ่ัก 
ข้าราชการ	 เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้เสนอของบประมาณไปแล้ว	 แต่ถูกระงับด้วย 
คณะกรรมการคลัง	 กระทรวงการต่างประเทศ 
จึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึง่	
ซึ่งหนังสอืฉบับนี้	ทำให้ไดท้ราบขอ้มูลทีน่่าสนใจ 
อีก	2	ประการ	ได้แก่	(1)	สถานอัครราชทูตเดิม6 

เป็นทัง้ทีท่ำการและทีพ่ักของอัครราชทูต	 โดย 
เป็นตึก	2	ชั้น	ชั้นล่างมี	4	ห้อง	เป็นห้องทำงาน 
ของเจ้าหน้าทีร่วมทัง้ท ูตฝ ่ายทหารบกและ 
เจ้าหน้าที	่ เลขานุการ	 และเสมียน	 ห้องที่	 2 
เป็นห้องรับแขกพร้อมห้องรับประทานอาหาร	 
ห้องที่	 3	 เป็นห้องเตรียมอาหารหรือ	 pantry	
และห้องที่	4	เป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่วิทยุ 
(ปัจจุบันเราเรียกเจ้าหน้าทีส่ือ่สาร)	 ส่วนชั้นบน 
มี	4	ห้อง	เป็นห้องพักอัครราชทูตและครอบครัว	

2	ห้อง	ห้องทำงานของอัครราชทูต	1	ห้อง	และ 
ห้องน้ำ	 1	 ห้อง	 ซึ่งอ่านดูแล้วก็เห็นว่า	 ช่างม ี
ขนาดเล็กและคับแคบจริง	ๆ	และ	(2)	ขณะนั้น	
รัฐเวียดนามมีสถานอัครราชทูตขึ ้นไปเพียง 
4	ประเทศ	ได้แก่	สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ	
สถานอัครราชทูตไทย	อังกฤษ	และออสเตรเลีย	
	 เป็นที่น่ายินดีว่า	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	
2496	 กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือ 
แจ้งว่า	 คณะรัฐมนตรีได้ม ีมติให้กระทรวง 
การต่างประเทศตั ้งงบประมาณค่าซ่อมแซม 
สถานอัครราชทูต	ณ	 ไซ่ง่อน	 ในปีงบประมาณ	
2497	เป็นเงนิ	1	ล้านบาท	โดยไม่น่าจะไดร้บัการ 
จัดสรรเพิ่มเติม	 เมือ่คำนึงถึงคำของบประมาณ 
เพื ่อซื ้อทีด่ินและก่อสร้างสถานอัครราชทูตที ่
เยอรมนีและออสเตรเลียในงบประมาณท่ีต่ำกวา่ 
1	ล้านบาท		ทั้งนี้	กระทรวงการต่างประเทศได้ 
เริ ่มขอทำการเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง 
ตั ้งแต่เดือนม ีนาคม	 2497	 และได้นำเ งิน 
เข้าบัญชีกระทรวงการต่างประเทศทีธ่นาคาร 
แห่งประเทศไทย	 โดยจะนำเงินเข้าบัญชีสถาน 
อัครราชทูตท่ีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดเม่ือได้รับ 
คำขอเป็นคราว	ๆ	ไป		
	 ต่อมาในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน	
สถานอัครราชทูตฯ	ได้ดำเนินการประกวดราคา 
เพื่อทำการก่อสร้าง	 ซึ่งบริษัททีช่นะประมูลคือ 
บริษัทของนาย Vong-Xa-Giap	 และโดยที ่
ได้รับงบประมาณอย่างจำกัด	 จึงทำให้สามารถ 
ก่อสร้างที่อยู่ของอัครราชทูต	1	หลัง	โดยใช้ฐาน 
ของตึกเดิมทีต่ิดมากับที	่ และอาคารทีท่ำการ 
ชั้นเดยีว	1	หลังเท่าน้ัน	แตใ่หอ้ยู่ในลักษณะพรอ้ม 
ทีจ่ะก่อสร้างต่อเป็นสองชั้นตามแผนเดิม	 โดย 
ได้เทคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นพื้นในชั้นที่	 2	 ไว้ 

5	 ในการออกแบบอาคารสำหรับสถานอัครราชทูต	ณ	กรุงไซ่ง่อนครั้งนี้	นาย	Rene	Nguyen	Khac	Scheou	ดำเนินการในฐานะสถาปนิก	(นายช่าง) 
	 ของกระทรวงโยธาธิการเวียดนาม	ตามที่ฝ่ายไทยได้ขอความร่วมมือ	
6	จากเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเช่าอาคารที่ทำการสถานอัครราชทูต	เดือนมกราคม	2493		พบว่าตั้งอยู่ที่	253		Rue	Legrand	de	la	Liraye 
	 ซึ่งปัจจุบันคือถนน	Dien	Bien	Phu	ในนครโฮจิมินห์	
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และทำหลังคาชั่วคราวคลุมอีกชั้นหนึง่7	 ทำให้ 
งบประมาณเหลือพอทีจ่ะนำไปซื้อเครื่องเรือน 
และของตกแต่งได้	 ส่วนแผนการที่จะสร้างที่พัก 
ให้ข้าราชการอีก	4	ครอบครัวในโครงการระยะ 
ที่สองก็เป็นอันพับไป	 ไม่เช่นนัน้	 เราคงมีกลุม่ 
อาคารลักษณะ	 modernist	 4	 ตึกสวยงาม 
ตามแบบแปลนเป็นแน่	ทัง้นี	้สถานอัครราชทูตฯ 
ได้มีหนังสือให้บริษัทผูร้ับเหมาลงมือก่อสร้าง 
ได้ตั ้งแต่วันที	่ 10	 มิถุนายน	 2497	 กำหนด 
ระยะเวลาก่อสร้าง	 5	 เดือน	 และระหว่างนัน้	 
มีเหตุให้สถานอัครราชทูตฯ	ต้องยกที่ดินจำนวน	 
12.5	 ตารางเมตรให้กับเทศบาลไซ่ง่อน-โซลอง	 
ตรงมุมถนน	Eyrlaud	de	Vergnes8	และถนน 
Thevenet9	 ด้านละ	 5	 เมตร	 เพื่อเปิดทางให้ 
ผูข้ับขี ่รถยนต์เห็นบริเวณสีแ่ยกดังกล่าวอย่าง 

ชัดเจน	 โดยสถานอัครราชทูตฯ	 จะได้รับเงิน 
ชดใช้ค่าทีด่ินประมาณ	 15,000.00	 เปียสตร์ 
แต่โดยทีส่ถานอัครราชทูตฯ	 ได้รับการยกเว้น 
ภาษีในการก่อสร้าง	และภาษีอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
จากฝ่ายเวียดนาม	 เป็นจำนวนเงินประมาณ	
150,000.00	 เปียสตร์	 จึงเสนอไม่รับค่าชดใช้ 
ที่ดินจำนวนดังกล่าว	
	 จากการได้มีโอกาสพูดคุยกับนาย Thierry  
Delfosse	 ผูเ้ขียนหนังสือ	 “Saigon	 Phnom-
Penh	Saigon	The	itinerary	of	Rene	Nguyen 
Khac	 Scheou,	 a	 modern	 architect”	
ทำให้ทราบว่า	 สถาปนิกผูอ้อกแบบอาคาร 
สองหลังนี	้ ได้ย ้ายไปพำนักทีก่รุงพนมเปญ 
ในช่วงปลายปี	2500		และอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ/ 
บ้านพักกงสุลใหญ่	ณ	 นครโฮจิมินห์นี้	 อาจเป็น 

7	 ปัจจุบันได้รับการต่อเติมเป็นอาคารที่ทำการ	2	ชั้นแล้ว	
8	ปัจจุบันคือถนน	Tran	Quoc	Thao	(ในปี	2497	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	Troung	Minh	Giang	และในปี	2518	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	Tran	Quoc	Thao 
	 จนถึงปัจจุบัน
9	 ปัจจุบันคือถนน		Tu	Xuong
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ผลงานสุดท้าย	และเป็น	1	ใน	2	ของผลงานชิ้นเอก 
ของนาย Rene Nguyen Khac Scheou ใน 
ไซ่ง่อนเลยทีเดียว	
	 น่าเสียดายทีเ่อกสารทีค่้นมาได้จบลงที ่
เดือนกันยายน	 2497	 ซึ่งการก่อสร้างน่าจะยัง 
ไม่แล้วเสร็จ	หากสร้างเสร็จในปี	2497	ก็นับว่า 
อาคารสองหลังนีม้ีอายุ	 64	 ปีแล้วในปีนี	้ และ 
เป็นท่ีน่าเสียดายอีกเชน่กนั	ท่ียังไมส่ามารถคน้หา 
ข้อมูลพัฒนาการปรับปรุงอาคารทัง้สองหลัง 
ตลอดจนภาพเครื่องเรอืนและการตกแต่งภายใน 
ในยุคน้ันเอาไว	้ทำใหไ้ม่ทราบวา่	ไดมี้การตอ่เตมิ
อาคารสำนักงานเป็น	2	ชัน้	และการปรบัระเบียง 
ดา้นข้างของอาคารบ้านพกัเป็นหอ้งกระจก	หรอื 
แม้แต่การเปลีย่นสีอาคารภายนอกจากขาว 
กลับไปเป็นเหลือง	 (น่าจะเป็นสีดั้งเดิมของตึก 
ทีส่ถาปนิกออกแบบไว้)	 ตั้งแต่เมือ่ใด	 รวมทัง้ 
รปูแบบเครื่องเรอืนและการตกแตง่ภายในตั้งแต่ 
แรกเริ่ม	แต่คาดว่า	น่าจะได้ปรับปรุงการตกแต่ง 
ภายในเมื่อปี	2544		โดยเครื่องเรือนและผ้าม่าน 
(ที ่ยังคงใช้อยูใ่นปัจจุบัน)	 มีลักษณะทางการ 
เป็นอย่างมาก	 ชนิดทีถ้่านัง่คุยกันเป็นต้องหารือ
ข้อราชการกันทันที	
	 อย่างไรกด็	ีเอกสารรายงานเท่าท่ีมีกท็ำให ้
ได้รับข้อมูลทีน่่าสนใจหลายประการเกี ่ยวกับ 
ความเป็นมาและการก่อสร้างอาคารสองหลัง 
ทีเ่ป็นสมบัติของแผ่นดินไทยในนครโฮจิมินห์ 
ไว้บอกเล่าแก่ผูม้าเยือน	 	 และนอกจากจะได้ 
สัมผัสสำนวนและรูปแบบของหนังสือราชการ 

และการทำงานของกระทรวงบัวแก้วของเราใน 
สมัยก่อนแล้ว	 ยังทำให้ต้องค้นคว้าเพิ ่มเติม 
เกี่ยวกับความเป็นมาของอาคารทัง้สองหลังใน 
ประเด็นต่าง	ๆ	เช่น	เงินสกุลเปียสตร์	สถาปนิก 
ผ ูอ้อกแบบตึก 	 และสถาป ัตยกรรมแบบ 
modernist	เป็นตน้	ตลอดจนเกรด็เล็กเกรด็น้อย 
ระหว่างการก่อสร้าง	 ทัง้การแก้ไขปัญหาอัตรา 
แลกเปลี่ยนที่ผันผวน	ทำให้ขาดทุนงบประมาณ	
หรือการเบิกจ่ายต่าง	ๆ		ที่ต้องคำนึงถึงระเบียบ 
ของไทยและกฎหมายของประเทศเจ้าบ้าน 
ทำให้นึกถึงเมือ่ครั้งประจำการทีก่รุงปักกิ่งและ 
ทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการกอ่สร้างอาคาร 
ท่ีทำการสถานเอกอัครราชทูตแหง่ใหม่วา่	ภารกจิ 
ทีไ่ด้รับมอบหมายในลักษณะนีเ้ป็นโอกาสและ 
สิง่ท้าทาย	 (แต่มีน้อยรายมากทีอ่ยากจะถูกท้า 
ในเรื่องนี้)	และที่แน่	ๆ	คือ	นอกจากกฎระเบียบ 
ต่าง	 ๆ	 ทีเ่กี่ยวข้องแล้ว	 นักการทูตของไทยยุค 
ไหน	 ๆ	 ก็ควรมีความรู้ด้านการก่อสร้างไว้บ้าง 
เพื่อที่จะได้คุยกับผู้รับเหมารู้เรื่องไม่มากก็น้อย

20	เมษายน	2561
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	 ในอดีต 	 วิทยุสราญรมย์ยั ง ไม่ เป ็นที ่รู ้จักมากนัก	
มีที่ทำงานอยู่ในอาคารเล็ก	 ๆ	 ข้างกองโทรเลข	 ที่ตึกหลังเก่า	
ของกระทรวงฯ	 ซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักองคมนตรี	 ขณะนั้นผม 
ทำงานที่กองเอเชียตะวันออก	4	กรมเอเชียตะวันออก	อยู่มา 
ได้มา	 2	 ปี	 รู ้สึกว่าอยากจะเปลี ่ยนงานเสียบ้าง	 จึงได้ขอกับ 
ท่านอธิบดี สุวิทย์ สิมะสกุล	เพื่อย้ายกอง	จากนั้นมีคำสั่งให้ผม 
ย้ายไปกรมสารนิเทศ	 ทำงานที่กองวิทยุกระจายเสียง	 ซึ่งมี 
หน้าที่ดูแลสถานีวิทยุของกระทรวงฯ	 	 ซ่ึงเป็นคล่ืนในระบบ	 	A.M.	
ซ่ึงคนในเมือง	 ไม่นิยมฟังกันแล้วและไม่มีเนื้อหาด้านสาระที่สนใจ 
มากนัก

	พิษณุ	จันทร์วิทัน
อดีตเอกอัครราชทูตไทย	ณ		เวียงจันทน์

*บทความนี้ถอดความจากการพูดของเอกอัครราชทูตพิษณุฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จัดโดยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ

สถานี
ประวัติ

วิทยุสราญรมย์ 
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 ในช่วงสงครามเย ็น สถาน ีวิทย ุของ 
กระทรวงฯ มีความสำคัญเชิงนโยบาย เพราะ 
เป็นช่วงของการต่อสูก้ันด้วยข่าวสารระหว่าง 
โลกเสรี นำโดยสหรัฐฯ กับประเทศในค่าย 
คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ คือ จีน และเวียดนาม 
 ท่านมนัสพาสน์ ชูโต เป็นผูอ้ำนวยการ 
กองวิทยุคนแรก ท่านได้ลงนามในความตกลง 
ที่จะให้สหรัฐฯ ใช้สถานี “วิทยุเอเชียเสรี” ส่ง 
คลืน่วิทยุเข้าไปในเขตพื้นทีข่องฝ่ายคอมมิวนิสต์ 
เพื่อกระจายข่าวเกี่ยวข้องกับโลกเสรี โดยมีการ 
จ้างล่ามซึ่งในสมัยนัน้ส่วนมากเป็นทหาร แปล 
ข่าวหนังสือพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เป็นภาษากัมพูชา 
และเวียดนาม เพื่ออัดเทปรายการให้เสร็จก่อน 
เวลา 13.00 น. เพราะทุกวันเมือ่ถึงเวลาจะ 
ม ีคนมารับเทปไปออกอากาศเผยแพร่ต่อ 
ในส่วนของกระทรวงฯ ก็ได้ใช้สถานีวิทยุแห่งนี ้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงฯ บ้าง 
 จนเม ือ่สงครามเย ็นส ิน้ส ุดลง ก็ได้ม ี 
ขอ้เสนอในกระทรวงฯ วา่ ควรปิดสถานีวทิยุเสีย 
เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าไฟฟ้าเดือนละกว่า 
แสนบาท รวมทัง้ค่าจ้างแปลข่าว ณ ตอนนัน้  
ผมใช้เวลาประมาณ 15 วัน เพื ่อศึกษาเรื ่อง 
การปรับเปลีย่นวิทยุเอเชียเสรี ก็ได้ค้นพบว่า 
สถานีฯ มีคลืน่วิทยุใหญ่ขนาดกำลังส่งมหาศาล 
ถึง 1,000 กิโลวัตต์ ถือเป็นรัศมีทีแ่รงและไกล 
มาก คือสามารถฟังทีโ่คราชได้อย่างชัดเจน 
ขณะทีค่ลืน่ A.M. ในไทยโดยทัว่ไปมีขนาด 
50 กิโลวัตต์เท่านัน้ จึงเสนอว่า น่าจะเปลีย่น 
เป้าหมายสถานีฯ มาเพื่อรับใช้ประชาชนในไทย 
 ผมจึ ง ได้ เชิญค ุณ  Chr i s topher 
Telladilla ซึ ่งเป็นช่างเทคนิคชาวอเมริกัน 
ประจำอยู่ท่ีสถานีแม่ข่ายเสียงอเมริกา (Voice of 
America) ท่ี ต. ระโสม อ. ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา  
มาหารอืและขอใหเ้ขาหาทางเปล่ียนทิศทางของ 

การออกอากาศสถานีวทิยุฯ ใหค้รอบคลุมท่ัวไทย  
ซึ ่งแต่เดิมนัน้การส่งคลืน่ของสถานีแม่ข่ายจะ 
ยิงสัญญาณไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ ซึ่งรับฟังได้ไกลถึงเวียดนามเหนือ 
และจีนตอนใต้ แต่ในทางทิศใต้ระยะทางเพียง 
แค่ราชบุรีก็รับฟังแทบไม่ได้แล้ว เพราะมิได้มี 
การ “ยิง” สัญญาณพุ่งไปทางทิศนั้น 
 ซึ่งคุณ Christopher เขาก็ได้ช่วยเหลือ 
ปรับท ิศทางการส ่งคล ืน่วิทย ุให้ครอบคลุม 
ทั่วไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สถานีวิทยุของ 
กระทรวงฯ จึงได้มีคลืน่ทีส่ามารถรับฟังได้ทั่ว 
ประเทศรวมทั้งในท้องทะเลอ่าวไทย และได้เริ่ม 
ปรับเปล ีย่นมาเป ็นวิทย ุสราญรมย ์ ซึ ่ง เรา 
พุ่งเป้าหมายทำรายการเพื่อคนในชนบท ทัง้นี ้
เพราะเรารู้ดีว่า คลืน่ในระบบ A.M. นัน้คน 
ในเมืองไม่มีใครฟังกันอีกต่อไปแล้ว 
 ทุกคนในกองต้องจัดรายการเอง โดยผมเอง 
ได้จัดรายการข่าวสารด้านการต่างประเทศ 
ชื่อ “รายการรอบบา้นเรา” พดูคยุขา่วเป็นภาษา 
ง่าย ๆ เปิดเพลงลูกทุง่เก่า ๆ โดยตอนแรกนัน้ 
จำได้ว่าต้องไปเดินแถวย่านสะพานเหล็ก เพื่อ 
หาเพลงลูกทุง่เก่าทีห่ายาก ๆ เอามาเปิดให้ 
ประชาชนฟังในรายการ
 สักพกัหน่ึง เราเริ่มใหค้นฟงัเขยีนจดหมาย 
ถึงสถานีฯ และได้เริ่มทำวารสารวิทยุสราญรมย์ 
ขึ้น โดยได้ชวนพี่ประภัสสร เสวิกุล ซึ่งขณะนั้น 
เพิ ่งกลับจากประจำการ นัง่อยูท่ ีก่องกลาง 
ม ีหน ้าท ีดู่แลถุงเมล ์ มาเป ็นบรรณาธิการ 
เราทดลองจัดรายการอยูป่ระมาณ 3 เดือน 
และเริ่มสนุกในการจัดรายการมากขึ้น มีกลุม่ 
คนฟังทีห่ลากหลาย ตั้งแต่คนในเดินเรือสมุทร  
ชาวนาชาวไร่ ครูในโรงเรียนต่างจังหวัด จนถึง 
คนในเรือนจำ
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 เมือ่ผมเป็นเลขานุการสมาคมไทย-ลาว  
ได้ตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่หลวงพระบาง ก็ได้พบว่า 
ทีน่ ัน่สามารถรับฟังสถานีวิทยุสราญรมย์ได้ 
ชดัเจน จงึเกดิความคดิจะจดัรายการเพ่ือรองรับ
คนฟังในลาวด้วย เมือ่กลับถึงกระทรวงฯ ก็ได้ 
หาขา้ราชการท่ีพดูภาษาอีสานได ้จนได้คุณสรุพล  
เพชรวรา มาดำเนินรายการให ้สถานีฯ เริ่มมีคน 
ติดตามฟังจำนวนมาก มีคนเขียนจดหมาย 
เข้ามากว่าวันละ 50 ฉบับ ซึ่งเราได้ปักหมุดลง 
บนแผนที่บนฝาผนังที่กองวิทยุฯ ว่า มีจดหมาย 
มาจากจังหวัดไหนแล้วบ้าง ประมาณ 7 เดือน 
ก็ปักได้ครบทุกจังหวัด โดยจังหวัดสุดท้าย คือ 
จังหวัดระนอง ซึ ่งน ับเป ็นความสำเร็จของ 
วิทยุสราญรมย์ที่มีคนติดตามทั่วประเทศ 
 เราไดจ้ดังานครบรอบ 1 ปี วทิยุสราญรมย์ 
โดยกำหนดให้งานมีบรรยากาศของความเป็น 
ชนบทและให้สอดคล้องกับสโลแกนของสถานีฯ 
คือ “เพื่อไทย ก้าวไกล ทันโลก” งานจัดขึ้นที่ 
กรมสารนิเทศเก่า ติดกับสวนสราญรมย์ ซึ ่ง 
ปัจจุบันนี้คือที่ตั้งของทำเนียบองคมนตรี 
 โดยผมได้เชิญลำตัดระดับศิลปินแห่งชาติ 
หวังเต๊ะ มาขับร้องเก่ียวกับบทบาทของกระทรวงฯ 
ในด้านต่าง ๆ  รวมถึงด้านอาเซียนและการส่งออก 
ของไทย ได้เชิญคุณรุง่ สุริยา ซึ่งกำลังโด่งดัง 
จากเพลง “รักจร ิงให้ต ิงน ัง” มาอัดเพลง 
“กระทรวงการต่างประเทศเพื่อไทย” แต่งโดย 
คุณมิน นักการกรมอาเซียน และยังได้คุณจรัล 
มโนเพ็ชร มาร้องเพลงชื่อ “น้องสาว” มีเนื้อหา 
เตือนผูห้ญิงไทยทีจ่ะไปทำงานในต่างประเทศ 
เพลงนี้แต่งโดยคุณประภัสสรฯ
 นอกจากนี ้ เรายังได้ร่วมมือกับกระทรวง 
มหาดไทยทำเทปเพลงเกี่ยวกับผลกระทบของ 
ยาเสพติด จำนวน 1,000 ม้วน สำหรับแจกจ่าย 
ให้เสียงตามสายของกระทรวงมหาดไทยใน 

หมู่บ้านต่าง ๆ อีกทั้งได้ร่วมมือกับสถานี Radio  
Australia ส่งเทปรายการของวิทยุสราญรมย์ 
ไปออกอากาศให้ชุมชนไทยในออสเตรเลยีได้ 
รับฟัง การจัดงานในครั้งนัน้ เราไม่ต้องเสียค่า 
ใชจ้า่ยใด ๆ  มากนักเพราะบรรดานักรอ้ง นักแสดง 
ล้วนมาช่วยเรา ด้านอาหารก็จัดแบบบ้าน ๆ คือ  
ซุ้มอาหารต่าง ๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทยและ 
ซุ้มยาดอง มีส่ือมวลชนหลายแห่งสนใจเข้าร่วมงาน 
 สม ัยก่อนหนังส ือของกองวิทย ุฯ ชื ่อ 
“สารเอเชียเสรี” พิมพ์ออกมาแล้วไม่ค่อยมี 
คนอ่าน เพราะไม่สามารถสือ่สารให้ประชาชน 
เข้าใจได้ ผมจึงได้บอกกับทีมงานว่า เราต้องทำ 
วารสารวิทยุสราญรมย์ทีเ่ข้าถึงประชาชนได้ 
เมือ่ได้มีการปรับรูปแบบเป็นพ็อกเก็ตบุค๊ราย 
ไตรมาส ชื่อ “วารสารวิทยุสราญรมย์” โดยมี 
คุณประภัสสรฯ เป ็นบรรณาธิการได้ รับ  
การตอบรั บท ีด่ี ม าก  ต้ อ งพิ มพ์ ว า รสาร 
วิทยุสราญรมย์ถึง 2,000 เล่ม เพราะมีเนือ้หา 
และบทความทีด่ีจำนวนมาก ผมเองในฐานะ 
ผ ูอ้ำนวยการกองวิทย ุฯ ก็ ต้องไปชี ้แจงกับ 
ท่านอธิบดีทีม่ารับหน้าทีใ่หม่ทุกคร้ังว่าเหตุใด 
จึงต้องพิมพ์มากถึงขนาดน้ัน 
 นอกจากรายการประจำแล้ว วทิยุของเรา 
มีรายการน่าสนใจมากมาย เราได้สัมภาษณ ์
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ  อาทิ คุณยุวรัตน์ กมลเวช  
ประธาน กกต. คนแรกของไทย ดร. วีรพงษ์ 
รามางกูร และยังมีนักเขียนหลายท่านท่ีมีช่ือเสียง 
เช่น ว. วินิจฉัยกุล และทมยันตี กองวิทยุจึงมี 
ความเคลื่อนไหวคึกคักในช่วงนั้น 
 เมือ่ปี 2542 กระทรวงฯ ได้ย้ายเข้ามา 
ยังทีท่ำการปัจจุบัน เราจึงได้เรียนท่านปลัดฯ 
ในขณะนัน้ว่า วิทยุสราญรมย์จำเป็นทีจ่ะต้องมี 
ห้องส่งและมีไฟฟ้าของตัวเอง เพราะอุปกรณ์ 
การทำรายการของเราเป็นอุปกรณ์ทีท่ันสมัย 
มากส่ังมาจากสวิสเซอร์แลนด์มีราคาหลายล้านบาท  
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เท่าท ีท่ราบแม ้แต่สถาน ีวิทย ุกระจายเส ียง 
แห่งประเทศไทยก็ยังไม่ใช้แบบเรา ถือได้ว่าเมือ่ 
กว่า 20 ปีที่แล้ว กระทรวงฯ มีห้องส่งสถานีวิทยุ 
ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ 
 ในปีเดียวกันนัน้เอง สือ่มวลชนได้มีการ 
สำรวจเกีย่วกับกระทรวงทีเ่ป ็นทีรู่ ้จักในหมู ่
ประชาชนวา่มีผลงาน กระทรวงการต่างประเทศ 
ของเราก็ติด 1 ใน 10 กระทรวงด้วย ส่วนหนึ่ง 
น่าจะเพราะวิทยุและวารสารสราญรมย์ทีท่ำให ้
กระทรวงการต่างประเทศของเราเป็นทีรู่้จักใน 
หมู่ประชาชน 
 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันโลกได้เปลีย่นไปแล้ว 
เชน่เดยีวกบัการเสพส่ือ ซึ่งแม้วา่วทิยุ A.M.จะยังมี 
คนฟงัอยู่บ้าง เราจงึตอ้งทราบวา่ ประชาชนยังคง 
ติดตามวิทยุสราญรมย์อยูไ่หม หากเขาต้องการ 
ติดตามรับฟังทางวิทยุ F.M. เราก็อาจจะสร้าง 
เครือข่ายกับวิทยุ F.M. ท้องถิ่น หรือถ้าติดตาม 
วารสารวทิยุสราญรมย์ กต็อ้งแจกจา่ยไปกบัตาม 
หมู่บ้าน ในอดตีเป็นท่ีชดัเจนวา่ คนในชนบทและ 
พนักงานโรงงานรับฟังสือ่ทางวิทยุกัน เราควร 
สำรวจเพื่อรับทราบจำนวนคนที่ติดตามสือ่ใน 
ประเภทต่าง ๆ ทัง้คนในเมืองและชนบท และ 
วิจัยว่าผูร้ับฟังเสพสือ่ประเภทใด ผมขอแนะนำ 
ให้มีการทำวิจัยเรื่องนีด้้วย ซึ่งถ้ากองวิทยุฯ ได้ 
ข้อมูลมาแล้ว เราจะสามารถสือ่สารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

 นอกจากนี ้ หากเรามีข้อความอะไรที ่
ต้องการสนับสนุนจากเสียงประชาชน ก็ต้องไป 
ชี้แจงและรบัฟงัเพื่อสรา้งความกระจา่งใหเ้ขา้กบั 
ประชาชน ในสมยัท่านปลัดกระทรวงฯ ธีรกุล 
นิยม ประเทศไทยเราต้องไปขึ้นศาลระหว่าง 
ประเทศเร่ืองเขาพระวหิาร ได้มีการต้ังกรรมการ 
ด้านต่าง ๆ และมีกรรมการคณะหนึง่มีหน้าที ่
ชี้แจงกับสือ่และชาวบ้านในต่างจังหวัดเพื่อให้ 
เข้าใจวา่กระทรวงฯ และรัฐบาลไทยกำลังทำอะไร  
เช่น ทำไมไทยถึงได้ไปขึ้นศาลโลกกับกัมพูชา 
กรณีปราสาทเขาพระวิหาร ไม่ไปได้ไหม ไปแล้ว 
ถ้าแพ้จะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งผมกับคณะได้มีโอกาส 
เดินทางไปตามจังหวัดชายแดนต่าง ๆ ได้พบว่า 
ข้าราชการกระทรวงฯ ส่วนใหญ่เวลาพูด หรือ 
บรรยายอะไรไม่สามารถ “เข้าถึง” ประชาชน 
ได้มาก บางคนใช้ภาษาไทยคำอังกฤษคำ ซึ่งก็ 
ต้องยอมรับว่าเป็นสิง่ทีพ่วกเราทำกันเป็นปกติ 
เวลาพูดกันเองในกระทรวงฯ แต่เวลาไปพูด 
ข้างนอก ยิง่ตามต่างจังหวัดทำให้คนข้างนอก 
อาจเกิดความหมัน่ไส้ ผมจึงแนะนำให้พวกเรา 
พูดเฉพาะภาษาไทย และพูดให้เข้าใจง่าย ใช้ 
ภาษาอังกฤษเท่าท่ีจำเป็นต้องทับศพัท์ และเวลา 
ออกไปต่างจังหวัด เช่น กิจกรรมบวัแก้วสัญจร 
ขอแนะนำว่าข้าราชการกระทรวงฯ ควรมีหลัก 
การพูดคือ (1) ให้สนใจเสียก่อนว่าผูฟ้ังเป็นใคร 
(2) จากนัน้ข้อความทีจ่ะสือ่สารต้องชัดเจนว่า 
คืออะไร และ (3) เมื่อทราบข้อ 1 และ 2 แล้ว 
เราก็จะรู้ว่าจะใช้วิธีการสื่อสารอย่างไร
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วันวานใน

วังสราญรมย์
ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ

อัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
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 หากกล่าวถึงวังสราญรมย์ ข้าราชการกระทรวง 
การต่างประเทศรุ่นเก่าส่วนใหญ่ รวมทั้งผู ้เขียน คงมี 
ความผูกพันกับสถานที่สำคัญแห่งนี้บ้างไม่มากก็น้อย 
ในฐานะที่เคยเป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ 
มายาวนาน สำหรับผู ้เขียน ความทรงจำเกี ่ยวกับ 
ชีวิตการทำงานในวังสราญรมย์ยังคงประทับอยู ่ใน 
ความทรงจำของผู้เขยีนเสมอมา แมว้า่กาลเวลาจะผา่นมา 
เนิ ่นนานพอสมควร ภาพแห่งความทรงจำก็ยังคงอยู่  
จึงขอถ่ายทอดความทรงจำนี้ไว้ในบทความนี้
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	 พระราชวังสราญรมย์เป็นอาคารก่ออิฐ 
ถือปูน	2	ชั้น	ตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวัง 
กับวัดราชประดิษฐ์ฯ	เร่ิมก่อสร้างในปี	พ.ศ.	2409	
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	เล่ากันว่า	พระองค์ทรงมีพระราชดำริ 
ท่ีจะย้ายมาประทับท่ีพระราชวังแห่งน้ี	 เน่ืองด้วย 
มีพระราชประสงค์ทีจ่ะสละราชสมบัติให้แก่ 
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์	 พระราชโอรส 
แต่เสด็จสรรคตเสียก่อนทีพ่ระราชวังแห่งนี ้
ซึ ่งทรงพระราชทานนามว่า	 “สราญรมย์” 
จะสร้างแล้วเสร็จ
	 ก า รก่ อส ร้ า ง ไ ด้ ด ำ เน ิน ต่ อมาและ 
แล้วเสร็จในต้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั	ซึ่งมีพระราชประสงค ์
ใหใ้ชพ้ระราชวงัสราญรมย์	เป็นท่ีประทับชั่วคราว 
ของเจา้นาย	(ฝ่ายหน้า)	เม่ือแรกออกจากพระบรม 
มหาราชวัง	 ก่อนทีว่ังถาวรของเจ้านายแต่ละ 
พระองค์จะก่อสร้างแล้วเสร็จ	 สมเด็จเจ้าฟ้า 
ภาณุรังษีสว่างวงศ์	 พระอนุชาร่วมพระมารดา 
เดยีวกบัรชักาลท่ี	5	เคยประทับท่ีวงัแหง่น้ีระหวา่ง 
ปี	 พ.ศ.	 2419-2424	 ในระหว่างการก่อสร้าง 
วังบูรพาภิรมย์	 ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้ใช้ 
วังสราญรมย์เป็นทีป่ระทับรับรองของพระราช 
อาคนัตกุะจากตา่งประเทศท่ีเสดจ็มาเยือนสยาม	
ซึ ่งรวมถึงพระเจ้าซาร์น ิโคลัสที	่ 2	 เมือ่ครั ้ง 
ดำรงพระราชอ ิสริยยศเป ็นมกุฏราชกุมาร 
แห่งรัสเซียในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ 
เกล้าเจา้อยู่หวั	ทรงโปรดใหเ้รยีกวงัสราญรมย์วา่	
“พระราชวังสราญรมย์”	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2459	
แต่คนท่ัวไปยังคงเรียกติดปากว่า	“วังสราญรมย์”	
	 ในปี	 พ.ศ	 2428	 พระเจ้านอ้งยาเธอ	
กรมหมืน่เทวะวงศ์วโรปการ	 เสนาบดีกระทรวง 
การต่ า งประ เทศ 	 ทรงขอพระราชทาน 
วังสราญรมย์	 ให้เป็นทีท่ำการของกระทรวง 

การต่างประเทศ	 เดิมทีเมือ่แรกตั้งกระทรวงฯ 
เม่ือปี	พ.ศ.	2427	ท่ีทำการกระทรวงการต่างประเทศ 
ต้ั ง อ ยู่ ท่ี บ้ า น ข อ ง เ จ้ า พ ร ะ ย า ภ า ณุ ว ง ศ์  
มหาโกษาธบิด	ี(ท้วม	บุนนาค)	เสนาบดกีระทรวง 
การต่างประเทศคนแรก	 ต่อมาเมือ่เจ้าพระยา-
ภาณุวงศม์หาโกษาธบิด	ีกราบถวายบังคมลาออก 
จากตำแหน ่ง 	 เน ือ่ ง จ ากป ัญหาส ุขภาพ 
เมื่อวันที่	 1	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2428	 พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล ้า เจ้าอย ูห่ั ว จึงทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ	แตง่ตัง้พระเจา้น้องยาเธอ	
กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ	ดำรงตำแหน่งแทน 
ในวันที	่ 8	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2428	 พระองค์ได้ 
กราบบังคมทูลขอให้กระทรวงฯ	 มีทีท่ำการ 
ของตนเอง	 ซึ ่งก็ได้รับพระบรมราชานุญาต 
ให้ใช้วังสราญรมย์เป็นทีท่ำการเป็นการชั่วคราว	
จนกว่าจะมีการสร้างที่ทำการขึ้นใหม่		 	
	 ภายหลังทีไ่ด้รับพระบรมราชานุญาต 
ให้ ใช้วั งสราญรมย ์เป ็นท ีท่ำการอย ่างเป ็น 
ทางการ	 ก็ม ีเหตุอ ันทำให้กระทรวงการ 
ต่างประเทศต้องย้ายทีท่ำการเข้าออกจาก 
วังสราญรมย	์ รวมท ัง้ส ิน้ถึง	 6	 ครั้ ง 	 โดย 
ครั้งสุดท้ายได้ย้ายจากตึกราชวัลลภกลับมายัง 
วังสราญรมย์	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	พ.ศ.	2469	
และได้เป็นท่ีทำการของกระทรวงการต่างประเทศ 
เร่ือยมา	จนกระท่ังมีการก่อสร้างอาคารท่ีทำการ 
แห่งใหม่ของกระทรวงฯ	 ท ีถ่นนศรีอย ุธยา 
กระทรวงจึงได้ย้ายมาตั้งยังทีอ่าคารปัจจุบัน	 
เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2542				
	 แม้ว่าปัจจุบันวังสราญรมย์จะมิได้เป็น 
อาคารทีท่ำการของกระทรวงการต่างประเทศ 
อีกต่อไป	 แต่ข้าราชการกระทรวงฯ	 โดยเฉพาะ 
ข้าราชการรุ่นเก่าทีเ่คยใช้ชีวิตการทำงานทีว่ัง 
แห่งนี้	 รวมทัง้ผูเ้ขียน	 ยังคงมีความผูกพันกับ 
สถานทีส่ำคัญแห่งนี	้ ซึ่งนอกจากจะเคยใช้เป็น 
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ทีท่ำการของกระทรวงการต่างประเทศมาอย่าง 
ยาวนานแล้ว ยังเป็นสถานทีล่งนามปฏิญญา 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.  2510 ซึ่ง
นำไปสูก่ารจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนด้วย
 สำหรับคนท่ัวไป การมีท่ีทำการอยู่ในอาคาร 
ทีเ่คยเป็นพระราชวังอาจจะดูโก้เก๋ สอดรับกับ 
ภาพลักษณ์ของกระทรวงฯ ในสายตาของคนภายนอก 
ซึ่งมักจะมองว่ากระทรวงการต่างประเทศเป็น 
“กระทรวงไฮโซ” เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่
จบจากต่างประเทศ และในอดีตมีข้าราชการ 
หลายคนทีเ่ป ็นราชสกุล เม ือ่ตอนทีผ่ ูเ้ขียน 
เข้ารับราชการในตำแหน่งนายเวร ช้ัน 11 เม่ือปี 
พ.ศ. 2532 กระทรวงฯ ไม่มีข้าราชการที่เป็น 
เจ้านายแล้ว ทำให้ต้องเลิกใช้คำขึ้นต้นในบันทึก
เรียนเสนอ จากเดิมทีเ่คยใช้ “ขอประทาน 
เรียนเสนอ” เป็น “เรียนเสนอ” เช่นทีใ่ช้ใน 
ปัจจุบ ัน อย่างไรก็ดี ย ังม ีข้าราชการท่ีเป็น 
หม่อมราชวงศ์หลายคน ต้ังแต่ปลัดกระทรวง  
อธบิด ีเอกอัครราชทูต เจา้หน้าท่ีโต๊ะ และแม้แต่
พนักงานขับรถส่วนกลางก็เป็นหม่อมราชวงศ์ 
 แม ้จะม ีท ีท่ำการเป ็นพระราชวังเก่า 
แต่ตัวอาคารก็ทรุดโทรมไปตามสภาพ แม้จะม ี
การปรับปรุงซ่อมแซมเป็นระยะ ๆ และได้ 
มีการก่อสร้างอาคารเพิ ่มเติม เช่น อาคาร 
ของกรมพิธีการทูต และกรมสารนิเทศ และ 
กองกลางในบริเวณเขตอุทยานสราญรมย์ติดกับ 
วัดราชประดิษฐ์ฯ และต่อเติมอาคารบางส่วน 
ในเขตวังสราญรมย์ เช่น อาคารกรมเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้ เนือ่งจากความคับแคบของพื้นที ่ 

ทำให้จำเป็นต้องย้ายหน่วยงานบางส่วน ได้แก่ 
กรมอาเซียน กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย 
กรมองค์การระหว่างประเทศ และกองหนังสือ 
เดนิทาง ไปยังอาคารท่ีทำการของสำนักงานซโีต้ 
ซึ่งได้ถูกยุบเลิกไป บริเวณถนนศรีอยุธยา (ทีต่ั้ง 
ของกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบัน)
 ผูเ้ขียนเมือ่แรกเข้าทำงานทีก่ระทรวงฯ 
อย ูท่ ีก่รมอาเซียน ต่อมาได้ย ้ายไปอย ูก่รม 
เศรษฐกิจ (สมัยนัน้ย ังใช้ชื ่อกรมเศรษฐกิจ 
ก่อนทีจ่ะเปลีย่นชื่อเป็นกรมเศรษฐกิจระหว่าง 
ประเทศในปัจุบัน) ซึ่งเดิมเคยตั้งอยูท่ีอ่าคาร 
ถนนศรีอยุธยา แต่ถูกย้ายกลับไปอยู่ท่ีวังสราญรมย์ 
โดยการย้ายครั้งนี ้ ได้มีการปรับพื้นทีท่ำงาน 
ซึ ่งทำให้กรมเศรษฐกิจม ีพื ้นท ีท่ำงานแบบ 
สำนักงานสมัยใหม่ อาทิ มีฉากกั้นโต๊ะทำงาน 
และม ีการตกแต่งคล ้ายท ีท่ำงานท ีเ่ห็นอย ู ่
ในปัจจุบัน ซึ ่งในสมัยนัน้ถือเป็นครั ้งแรกใน 
กระทรวงฯ และเป็นความโก้เก๋พิ เศษของ 
กรมเศรษฐกิจในยุคนัน้ ในขณะทีก่รมอืน่ๆ 
มีสภาพที่ทำงานไม่ต่างกับที่เคยเป็นมา 
 ภายหลังทีม่ีการแยกกรมการเมืองเป็น 
กรมภูมิภาค 4 กรม ทำให้ต้องมีการปรับพื้นที ่
ทำงานในกระทรวงฯ ซึ่งทำให้สภาพทีท่ำงาน 
ในวังสราญรมย์แออัดมากยิง่ขึ ้น แม้ว่าภาพ 
ภายนอกของอาคารทีท่ำการ อาจจะมองดูดี 
แต่สภาพภายในเกา่และแออัดอย่างมาก พวกเรา 
มิได้อยู่กนัอย่างคณุชายหรือคณุหญิงแต่อย่างใด 
แม้แต่รถยนต์ส ่วนกลางของกรมเศรษฐกิจ 
ทีผู่เ้ขียนทำงาน ก็เป็นรถเบนซ์เก่าสีดำคันใหญ่ 
ท ีเ่รียกกันว่ารุ ่นหางปลากะพง (นำมาจาก 

1 ตำแหน่งนายเวร ชั้น 1 เป็นตำแหน่งที่ใช้ในกระทรวงฯ ก่อนจะมีการเปลี่ยนระบบกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
เป็นระบบซี 3-11 ตอนที่ผู้เขียนเข้ารับราชการ ได้มีการใช้ระบบซีแล้ว แต่ไม่ทราบว่าด้วยเหตุใด ในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเข้าใหม่ 
ในช่วงที่ผู้เขียนเข้ารับราชการ จึงมีข้าราชการบางคนได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งนายเวร (ชั้น1) และบางคนได้รับแต่งตั้ง
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 3 ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระบบปริญญาตรี
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สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ก่อนที่ลาว
จะมีการเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบ 
สังคมนิยม) รถมีสภาพเก่าโบราณเข้ากับอาคาร
ท่ีทำงาน ซ่ึงเป็นวังโบราณเป็นอย่างดี 
 วังสราญรมย์ได้รับการปรับปรุงหลายคร้ัง 
การปรับปรุงบางคร้ังก็ทำให้ส ูญเสียคุณค่า 
ทางสถาปัตยกรรมไป เชน่ การย้ายกองคลังมาท่ี 
ชั ้นล ่างของอาคาร ทำให้ ต้องปรับพ้ืนด้วย 
การเทปูนปิดทับพ้ืนกระเบ้ืองเดิมท่ีนำเข้ามาจาก 
อิตาลี เพื่อปูกระเบือ้งยาง แม้จะมีผูท้ีเ่สียดาย  
อยากท่ีจะแกะเอากระเบ้ืองเกา่ออกไป กอ่นท่ีจะ 
มีการเทปูนทับ แต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ ทำให้ 
พื้นกระเบือ้งโบราณดั่งเดิมบริเวณชั้นล่างของ 
วังสราญรมย์ต้องถูกเททับไปอย่างน่าเสียดาย
 ภายหลังกลับจากการลาศกึษาต่อ ผู้เขียน 
ได้กลับมาปฏิบัติหน้าทีท่ีก่รมเศรษฐกิจอีกครั้ง 
ในปี พ.ศ. 2541 กระทรวงฯ กำลังกอ่สร้างท่ีทำการ 
แห่งใหม่ แทนอาคารสำนักงานซีโต้เก่า และ 
กำลังมีการเตรียมย้ายมายังอาคารแห่งใหม่ที ่
ใกล้จะแล้วเสร็จ ของเก่าในวังสราญรมย์จำนวนมาก 
ได้ถูกขนมาเก็บรวมกันไว้ท ีบ่ริ เวณชั ้นลอย 
ของห้องประชุมนราธิป มีครั ้งหนึง่ผูเ้ขียนได้ 
เข้าประชุมทีห่้องประชุมนราธิป และได้ขึ้นไป 
เดินดูของเก่าต่าง ๆ ซึ่งมีทัง้เครื่องลายคราม 
เฟอร์นิเจอร์และรูปภาพโบราณ โดยหนึง่ใน 
จำนวนรูปภาพ ทีเ่ห็นและพอจำได้เป็นภาพ 
ของสตรีในชุดแต่งกายในสมัยรัชกาลที ่ 5 - 6 
ซึ ่งเป ็นรูปภาพขนาดใหญ่แต่อย ูใ่นสภาพที ่
ชำรุด ภาพถ่ายรวมทัง้ของเก่าเหล่านี ้ ผูเ้ขียน 
ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่รู ้ว่าเดิมเก็บไว้ทีห่้องใด 
ในวังสราญรมย์ เครื่องลายครามบางชิ้นก็อยู ่
ในสภาพท่ีชำรุด เม่ือผู้เขียนเดินลงมาจากช้ันลอย 
ที่ใช้เก็บรักษาของเก่าดังกล่าวชั่วคราว ได้คุยกับ
ข้าราชการชั้นผูใ้หญ่ท่านหนึง่ ซึ่งเดินขึ้นไปชม 

ด้วยกัน และเห็นตรงกันว่า ถ้าไม่เก็บรักษาให้ดี 
ของเก่าเหล่านีอ้าจสูญหายไปได้ ซึ่งภายหลัง 
ทราบว่า มีการสูญหายเกิดขึ้นจริง ๆ เสียดายว่า 
ในขณะนัน้ ยังไม่มีกล้องมือถือเช่นในปัจจุบัน 
หากมี ผูเ้ขียนคงจะได้ถ่ายภาพของเก่าเหล่านัน้ 
เก็บไว้
 ปี พ.ศ. 2546 ผูเ้ขียนเดินทางกลับจาก 
การประจำการครั้งแรก กระทรวงฯ ได้ย้ายมายัง 
ทีอ่าคารทีท่ำการทีส่ร้างขึ ้นใหม่แทนอาคาร 
หล ัง เ ดิมท ีถ่นนศ รีอย ุธยา เ รี ยบ ร้อยแล ้ว  
ความจริงแล้วเรื ่องการขยายพื้นทีท่ำงานเพื่อ 
รองรับการขยายตัวของหน่วยงานในกระทรวงฯ 
เป็นเรื ่องทีม่ ีการหารือกันมานานตั้งแต่ก่อน 
ที่ผู้เขียนจะเข้าทำงานที่กระทรวงฯ แนวทางที่มี 
การหารือกันในตอนนัน้ มอียู ่ 2 แนวทางหลัก 
คอื (1) การขยายพ้ืนท่ีในบริเวณเดิม โดยการขอ 
แลกเปล่ียนอาคารของกรมแผนท่ีทหาร ซ่ึงต้ังอยู่
ด้านหล ังของวังสราญรมย ์ ซึ ่ง เป ็นอาคาร 
ทีส่ร้างในสถาปัตยกรรมคล้ายกับวังสราญรมย ์
โดยแลกกับอาคารทีท่ำการของกระทรวงฯ 
ท่ีถนนศรอียุธยา และ (2) การย้ายมาสรา้งอาคาร 
ที่ทำการใหม่แทนอาคารเก่าที่ถนนศรีอยุธยา 
 มีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับข้อดี 
และข้อ เส ียของทาง เล ือกท ัง้ สองอาคาร 
กรมแผนท่ีทหาร แม้จะอยู่ตดิกบัวงัสราญรมย์และ 
ดูสง่างามเม่ือมองจากภาพนอก แต่สภาพภายใน 
ชำรุดทรุดโทรมและคับแคบ ไม่น่าจะเพียงพอ 
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กับการขยายตัวของกระทรวงฯ ในระยะยาว 
นอกจากนี ้ การสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขต 
เกาะรัตนโกสินทร์ ก็ถูกจำกัดด้วยระเบียบที ่
เข้มงวด ซึ่งทำให้ในที่สุด ได้มีการตัดสินใจเลือก 
ทางเลือกที่สอง กระทรวงฯ จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่
อาคารหลังใหม่ทีใ่หญ่โตและสง่างามในปัจจุบัน 
แต่น ่าเส ียดายทีต่้องย ้ายจากวังสราญรมย ์ 
ซึ่งมีประวตัศิาสตรแ์ละความผูกพนักบักระทรวง 
การต่างประเทศมาอย่างยาวนาน
 ภายหลังการย้ายมาตั้งทีอ่าคารทีท่ำการ 
แห่งใหม่แล้ว กระทรวงฯ ได้ทำการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารวังสราญรมย์ครั ้งใหญ่ ซึ ่งใช้ 
เวลาหลายปี ณ วันทีม่ ีการเขียนบทความนี ้
การปรับปรุงซ่อมแซมก็ยังคงดำเนินอยู ่ ผูเ้ขียน 
ได้ม ีโอกาสผ ่านไปวั งสราญรมย ์บ ้า ง เป ็น 
ครั้งคราว และแวะทานอาหารกลางวันทีร้่าน 
ซึ่งเคยทานสมัยที่ยังทำงานอยู่ที่วังสราญรมย์ 
 มีอยูค่รั ้งหนึง่ ผูเ้ขียนมีเวรเฝ้าต้องเข้า 
ร่วมงานพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง รถตู้ 
ที่พาข้าราชการกระทรวงฯ ไปร่วมงานได้เข้าไป 
จอดในวงัสราญรมย์ ภาพท่ีผู้เขยีนและข้าราชการ 
ท่านอื่น ๆ ได้เห็น ทำให้พวกเราอดที่จะสลดใจ 
ไม่ได้ คือ วังสราญรมย์อยู่ในสภาพเหมือนวัดร้าง 
ในจังหวัดอยุธยา ผนังอาคารได้ถูกกะเกาะเอาปูน 
ทีฉ่าบออกจดหมด เหลือเพียงอิฐมอญสีแดง 
แม้จะตระหนักดีว่า วังสราญรมย์กำลังอยูใ่น 
ระหว่ า งการปรับปรุ งซ่ อมแซมครั ้ง ใหญ  ่
แต่พวกเราทีล่งมาจากรถ ยังอดตกใจไม่ได้กับ 
สภาพของวงัสราญรมย์ ท่ีกอ่นหน้าน้ี แม้จะอยู่ใน 
สภาพที่ทรุดโทรม แต่ก็ยังคงความสง่างาม
 ปัจจุบ ันการปรับปรุงวังสราญรมย์ได้ 
คบืหน้าไปมากแล้ว มีการทาสีใหม่ตัวอาคารใหม่ 
ต่างไปจากของเดิมท่ีเคยเป็นสีขาว และมีการสร้าง 
พระบรมราชานุสาวรีย ์รัชกาลที ่ 4 บริเวณ 
สวนด้านหน้านอกกำแพงวังสราญรมย์ 

 ยุคสมัยเปล่ียนไป กระทรวงการต่างประเทศ 
ซึ ่งม ีประวัติยาวนานกว่า  100 ป ี ก็ต้อง 
เปลีย่นแปลงตามไปเช่นกัน สำหรับข้าราชการ 
รุ ่นเก่าอย่างผูเ้ขียน ยังคงระลึกถึงอดีตเก่าๆ 
สมัยท่ียังทำงานท่ีวงัสราญรมย์ แม้มิไดถ้า่ยภาพไว ้
แต่ความทรงจำเกี่ยวกับสถานทีแ่ห่งนีก้็ยังคงอยู่ 
วิถีชีวิตของข้าราชการกระทรวงฯ ในปัจจุบัน 
ก็แตกต่างไปจากในสมัยทีก่ระทรวงฯ ยังอยูท่ี ่
วังสราญรมย์ 
 ตอนพักกลางวัน พวกเรามักจะออกไป 
หาอาหารกลางวันทานแถวแพร่งด้านหลัง 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีรา้นอาหารท่ีหลากหลาย  
การอยู่เวรกระทรวงฯ ชว่งกลางคนื กแ็ตกตา่งกับ 
ในปัจจุบัน โดยในสมัยนั้นต้องใช้เชือกผูกกุญแจ 
ประตูอาคารต่าง ๆ แล้วใช้ดินน้ำมันปิดทีเ่งื่อน 
ทีผ่ ูกไว้ และใช้ตราครุฑทองเหลืองประทับ 
การไปไหว้พระแก้วมรกตในวันพระ ก็แสน 
สะดวกสบาย เพียงแคเ่ดินผ่านประตูสวสัดิโสภา 
ซึ ่งอยูเ่ยือ้งกับวังสราญรมย์ และการได้ไปวิ ่ง 
ออกกำลังกายในสวนสราญรมย์ข้างกระทรวงฯ 
หลังเลิกงานก็เป็นอีกภาพความประทับใจซึ ่ง 
ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้เขียน 
 ความทรงจำเหล่านีแ้ละความผูกพัน 
ของข้าราชการกระทรวงฯ ทีม่ีต่อวังสราญรมย ์
คงจะคอ่ย ๆ  จางหายไปในท่ีสุด เพราะข้าราชการ 
ท่ีเคยมีโอกาสทำงานท่ีวงัสราญรมย์ คงจะทยอย 
เกษียณไปจนหมดในวันหนึง่ข้างหน้า คงจะ 
เป็นการดี หากข้าราชการกระทรวงฯ รุ่นใหม่ 
จะได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับสถานทีแ่ห่งนีบ้้าง  
เพื ่อสานต่อความผูกพัน สำหรับผูเ้ขียน เพื่อ 
เป็นการบันทึกความทรงจำทีก่ำลังรางเลือนไป 
ตามวัยท ีเ่พิ ่มขึ ้นท ุกท ี จึงได้ตัดส ินใจเขียน 
บทความนี ้ แม้จะเป็นสิง่เล็กน้อยแต่ก็หวังว่า 
จะทำให้ข้าราชการรุ ่นหล ังได้พอเห็นภาพ 
ของวันวานในวังสราญรมย์  

62     S A R A N R O M

61-03-055 056-062 saranrom i_uncoated.indd   62 7/18/18   3:11:55 PM



การทูตไทย 
ทศวรรษหน้า

61-03-055 063 saranrom i_uncoated.indd   63 7/18/18   3:12:30 PM



64     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 064-072 new3-8 Saranrom J-uncoated.indd   64 8/3/18   5:59:59 PM



บทสัมภาษณ์นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 หากมีผู้ตั ้งคำถามถึงการทูตไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้าว่าจะดำเนินไป 
ในทิศทางใด และประเทศไทยจะยืนอยู่จุดใดในเวทีโลก การที่ได้มีโอกาสรับฟัง 
ความคิดเห็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน 
ปรมัตถ์วินัย ผู้สั่งสมประสบการณ์จากการเป็นนักการทูตที่มากกว่า 40 ปี  
ย่อมทำให้เห็นความเป็นไปของนโยบายการต่างประเทศของไทยได้อย่างแจ่มชัด  
 คณะบรรณกรได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรัฐมนตรีฯ ถ่ายทอด 
ประสบการณ์และสะท้อนมุมมองการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็น 
พื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การดำเนินงานของ “การทูตไทย ในทศวรรษหน้า”

ที่ยั่งยืน
สู่ทศวรรษหน้า

เรียบเรียงโดย ศิวกร ธาราวัชรศาสตร์, ฌาณัฐ อนันทปัญญสุทธิ์, เกศกัญญา เจียรพินิจนันท์ นักการทูตปฏิบัติการ
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เปลี่ยนหมวก
 “ถ้าพูดถึงพัฒนาการนโยบายการทูต 
ของประเทศไทย กต้็องเริ่มต้นดว้ยการสวมหมวก 
ข้าราชการมาตอบ” 
 ท่านรัฐมนตรีฯ เริ ่มต้นการสนทนาด้วย 
ประโยคสั้น ๆ  เขา้ใจงา่ย แตส่ะท้อนถงึประสบการณ ์
การทำงานที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
 “ตอนเริ ่มต้นทำงานให้กระทรวงการ 
ต่างประเทศ ซึ ่งถือเป็นอาชีพเดียวทีเ่คยทำ 
เมื่อ พ.ศ. 2517 ซึ่งล่วงมาแล้วประมาณ 44 ปี 
ในยุคนั้นนโยบายการต่างประเทศของประเทศ 
ไทยถือว่าเป็นนโยบายทีพ่ยายามเชื่อมโยงกับ 
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพราะว่าเราคงทราบ 
กันดีอยูว่่าหลังสงครามโลกครั ้งทีส่อง หลาย 
ประเทศพน้จากการเป็นอาณานคิม ตา่งคนตา่งกมี็ 
ภูมิหลั งท ีแ่ตกต่ างกันและมีปัญหาต่ างกัน 
ทัง้ในแง่เชื ้อชาติ ความเชื ่อ ลัทธิ พรมแดน 
เขตแดนต่าง ๆ ซึ่งไม่มีความชัดเจน และเราก็ 
รับรู ้กันอย ูว่่าในย ุคนั ้นย ังไม่ม ีการรวมตัวกัน 
อย่างทีเ่ป็นในปัจจุบัน ดังนั ้น พัฒนาการใน 
ช่วงนั ้นจึงเป็นทีป่ระจักษ์ ว่า นานาประเทศ 
พยายามรวมตัวกันเพื ่อหาทางคลี ่คลายปัญหา  
หรือแก้ไขปัญหาระหว่างกันทีม่ีอยู่ และพยายาม 
ร่วมมือกัน เพราะตระหนักดีถึงปัญหาทีถ่ือเป็น 
วิกฤตของโลกและเป็นวิกฤตของภูมิภาค ซึ่งคือ 
ลัทธิความเชื ่อท ีแ่ตกต่างกันระหว่างโลกเสรี 
กับโลกคอมมิวนิสต์ ความเคลื่อนไหวทางการทูต 
ในโลกขณะนั ้น จึงเป็นความเคลื ่อนไหวของ 
บรรยากาศระหว่างประเทศทีเ่ต็มไปด้วยความ 
แตกต่างและการแข่งขัน
 จนกระทัง่ม ีการก่อตั ้งอาเซียนเกิดขึ ้น 
เมือ่ปี 2510 โดยมีประเทศไทยมีส่วนร่วมเป็น 
สถาปนิกหรือผู ้ก่อตั ้งสำคัญ ด้วยตระหนักถึง 
ความจำเป็นของการก่อตั ้งท ีมี่อย ูอ่ย ่างมาก 
ทีจ่ะให้นานาประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคมี 
การรวมตัวกันเพื ่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้กันและกัน ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ที่มาจากความแตกต่างของอุดมการณ์ที่มี
อยู่ในโลกในเวลานั้น ดังนั้น พัฒนาการการทูตจึง
ก้าวสู่อีกสภาวะหนึ่ง คือ สงครามเย็น
 เมื ่ออาเซียนมีการก่อตั ้งเป็นตัวเป็นตน 
จากสมาชิก 5 ประเทศเป็น 10 ประเทศ อาเซียน 
ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวและสถานการณ์ต่าง ๆ 
สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ มีอยูช่่วงหนึ่งที่อาเซียนมุ่ง 
พัฒนาสมาคมหรือองค์กรของตนเองด้วยการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 
ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือปี  2519 ซึ ่ง เป็นช่วงที ่ 
อาเซียนตกลงกันว่าควรจะมีการพบปะในระดับ 
สูงสุดเป็นครั ้งแรก ซึ ่งก่อนหน้านั ้นตั ้งแต่ปี  
2510 - 2519 เปน็ตน้มา ไมเ่คยมกีารพบในระดบั 
หัวหน้ารัฐบาลหรือประมุขของประเทศมาก่อน  
โดยการพบปะในครั ้งนั ้นมีการทำความเข้าใจ 
ระหว่างกัน และตกลงกันว่าอาเซียนจะเดินหน้า 
ต่อไปอย่างไร ทัง้ด้านเศรษฐกิจและการเมือง 
การพบปะในครั ้ง นั ้นรู ้จักกันในนาม ‘Bal i 
Summit’ เกิดการแบ่งกันว่าจะทำอย่างไร 
ในการส่งเสริมความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ซึ่ง 
ทำให้ในทางการเมืองมีการจัดทำ Treaty of 
Amity and Cooperation ซึ่งในปัจจุบันก็ยังม ี
ประเทศต่าง ๆ ทีเ่ข้ามาภาคยานุวัติ มีการจัดตั้ง 
ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and 
Neutrality) และเริ ่มมี dialogue partner 
เพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่อาเซียนจะมีความสัมพันธ์ 
กันเองเพียงลำพังภายใน แต่ต้องเชื อ่มกับ 
นานาประเทศ เพราะฉะนั ้นถึ งได้ เริ ่มไปมี  
สัมพันธภาพกับออสเตรเลีย เป็น dialogue 
partner แรก”
 ท่านรัฐมนตรีฯ เล่าต่อว่า ในการประชุม 
คร้ังน้ัน ประเทศสมาชิกหารือในประเด็นเศรษฐกิจ 
เรื ่องใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่ง 
การค้าขาย การเงินและการธนาคาร ฯลฯ รวมถึง
ความพยายามในการเชื ่อมโยงอาเซียนกับ 
ประชาคมโลกมากขึ้น
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 “โดยนัยหนึ ่งก็คืออาเซียนพยายามจัด 
ระเบียบของตัวเอง หลังจากทีท่ดสอบตัวเอง 
มาแล้ว ตั ้งแต่ปี 2510 ถึง 2519 ทีเ่ริ ่มรู ้ถึง 
ความจำเป็นทีจ่ะต้องดำเนินการด้านเศรษฐกิจ 
อย ่างชัดเจน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสำคัญถ้า 
จะก้าวหน้ากนัตอ่ไป”
 ท่านรัฐมนตรีฯ เห็นว่า พัฒนาการของ 
อาเซียนเช่นนี ้เป็นการนำไปสู ่การรวมตัวของ 
อาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้น และเป็นช่วงที่ประเทศ 
ไทยมีบทบาทในอาเซียนในด้านการเมืองอย่าง 
ชัดเจน ด้วยความพยายามให้เกิดการยุติการใช้ 
กำลังในเวียดนามและกัมพูชา โดยไทยได้เข้าไป 
เกี่ยวข้องอย่างมาก ข้าราชการของกระทรวงฯ 
ต้ังแต่ระดับเจ้าหน้าท่ีมีความทุ่มเท เอาใจใส่ ห่วงใย 
ตอ่สถานการณ์ประเทศ และเม่ือความสงบเกดิขึ้น 
ก็นำมาสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ 
ความร่วมมือกับประเทศคูเ่จรจาที่มีความสำคัญ 
ทีต่อกย้ำถึงบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับ 
สถานการณ์ต่าง ๆ และย ังมีความคิดริ เริ ่ม 
ในเร่ืองใหม่ ๆ  ทำให้อาเซียนมีตัวตนในเวทีระหว่าง 
ประเทศ และทัง้หมดนี ้ทำให้เห็นว่าอาเซียนมี 
ความเป็นปึกแผ่น
 “นี ่คือพัฒนาการทีเ่ราเห็นว่า การต่าง 
ประเทศของไทยเริ่มอิงกับอาเซียนอย่างชัดเจน 
และรับรู ้ด้วยว่าเราต้องอย ูด่้วยกันเป็นกลุ ่ม 
เป ็น ก้อน เพราะโดยลำพั งแต่ละประเทศ 
ไม่สามารถท่ีจะรับมือกับการถาโถมของสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ในภูมิภาคทีม่าจากประเทศทีใ่หญ่กว่า 
หรือจากความแตกต่างของอุดมการณ์ นี ่คือ 
พัฒนาการส่วนหนึ ่งท ีเ่ริ ่มชัดเจนตั ้งแต่ เป็น 
ข้าราชการมา”

ความเปลี่ยนแปลง
 แม้หลายฝ่ายอาจเห็นว่านโยบายการ 
ต่างประเทศไทยทีม่ีการเปลี ่ยนแปลงไปตาม 
บริบทแต่ละยุคสมัยสร้างความท้าทายต่อการ 
ต่างประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ท่านรัฐมนตรีฯ  

เห็นว่าสิ ่งทีไ่ทยเผชิญมาโดยตลอดเป็นเรื ่องที ่
ไม่ยากเกินความสามารถนัก เห็นได้จากมุมมอง 
เกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของไทยซึ่งท่าน 
ได้สะท้อนไว้
 “สำหรับประเทศไทยเอง เรามาถึงจุดที ่
เรียกว่ามีวิกฤตการยอมรับสถานะของรัฐบาลใน 
ช่วงที ่ผ่านมา การทูตของเราในช่วงเวลานี ้คือ 
การพยายามรักษาไมตรีความสัมพันธ์กับนานา 
ประเทศทีเ่คยมีมาอย ่างดี  รวมถึงพยายาม 
ส่งเสริมการติดต่อกันในทุกด้านที ่มีอยูแ่ต่เดิม 
ไม่ให้ขาดช่วงหรือเกิดปัญหา
 ในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางนี้ 
นอกจากจะพยายามรักษาแนวทางเดิมทีเ่คย 
ปรากฏแล้ว เราก็พยายามทีจ่ะเริ ่มต้นใหม่กับ 
หลาย ๆ ประเทศท่ีเราอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสอย่าง 
ใกล้ ชิดมากพอให้ มีความใกล้ ชิดมากย ิง่ขึ ้น 
ขณะเดียวกันทิศทางทีจ่ะไปก็ไปให้ทัว่ เพราะ 
เราตระหนักดีว่าประเทศไทยมีทุนเดิมท่ีดีอยู่แล้ว 
ท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เพราะฉะน้ัน 
เราควรใช้ต้นทุนดังกล่าวให้ เสริมประโยชน์  
กับนโยบายและท ิศทางที ่เราจะเดินไปของ 
ประเทศไทย” 
 ท่านรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวว่าสถานการณ์ 
ภายในประเทศทีม่ีความสงบเรียบร้อย ย่อมเป็น 
พื้นฐานสำคัญในการเกื้อหนุนการดำเนินนโยบาย 
การต่างประเทศของไทยในเวทีโลก
 “การทูตและการต่างประเทศจะดำเนิน 
ไปได้อย่างมีอนาคตทีแ่จ่มใส ย่อมต้องมีพื้นฐาน 
สำคญัอย่างหนึ่ง คอื ความเขม้แขง็ภายในประเทศ 
ถ้าภายในประเทศมีเสถียรภาพ มีการพัฒนา 
สืบต่อทีไ่ม่ถูกรบกวนและมีความสามัคคีกัน 
ของประชาชน มีความพยายามที่จะเดินหน้าไป 
ในทุกด้าน มีหลักชัยทีเ่ราจะเหนี่ยวยึดไว้อย่าง 
ชัดเจนน้ัน ก็ย่อมจะเป็นพ้ืนฐานให้การต่างประเทศ 
ของเราเข้มแข็งและได้รับการยอมรับ เพราะลอง 
มองในมุมกลับกัน ถ้าบ้านเมืองวุ่นวาย ไร้ซึ ่ง 
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เสถียรภาพ ก็ย่อมไม่มีใครพร้อมที่จะรับประเทศ 
ไทยหรือประเทศนั้น ๆ เพราะประเทศที่มีปัญหา 
ก็ย่อมจะมีปัญหาในด้านอืน่ด้วยเช่นกัน รวมถึง 
ด้านการต่างประเทศ
 เพราะฉะนั ้น จึงมีการเดินควบคู ่กันไป 
ระหว่างการต่างประเทศกับการพยายามให้ 
สถานะของประเทศไทยท่ีมีกิจการภายในทุกด้าน 
มีความแข็งแกร่ง มีพื ้นฐานทีม่ัน่คง ซึ ่งจะเป็น 
แรงเสริมซึ่งกันและกันของด้านการต่างประเทศ 
หมายความว่า ด้านการต่างประเทศหลายเรื่อง 
ก็จะมาช่วยทำให้เรื ่องต่าง ๆ ภายใน สามารถ 
จะขับเคลื่อนออกไปได้ด้วยเช่นกัน”

ภายในเข้มแข็ง ภายนอกก้าวหน้า 
 ความท้าทายสำคัญอย่างหนึ ่งของการ 
ต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน มาจากแรงกดดัน 
จากประเทศต่าง ๆ ซึ่งท่านรัฐมนตรีฯ เห็นว่า 
สาเหตุหลักทีท่ำให้ประเทศไทยก้าวผ่านความ 
ท้าทายเหล่านี ้มาได้ เกิดจากความตั ้งใจจริง 
ในการทำงานที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 “กิจกรรมใด ๆ ก็ตามทีท่ำอยู ่ มักจะต้อง 
ถามตัวเองว่า ประชาชนจะได้อะไรจากการ 
ดำเนินงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะทัง้ในหรือนอก 
ประเทศ เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีสิ่งที่เราถือว่าเป็น 
หลักชัดเจน สามารถยึดเหนี ่ยวได้ และเป็น 
ประโยชน์ต่อภาพใหญ่ของประเทศแล้ว การ 
ทำอะไรก็จะชัดเจนและได้รับการยอมรับ และ 
เราเชื ่อว่านี ่เป็นส่วนหนึ ่งท ีท่ำให้เราสามารถ 
กล่าวได้ว่า การต่างประเทศของเราประสบความ 
สำเร็จในระดับทีน่่าพอใจ ทัง้ทีม่ีความพยายาม 
จากนานาประเทศท่ีมากดดันเรา แต่นานาประเทศ 
ไม่สามารถมีเหตุทีจ่ะมากดดันอะไรเราได้เป็น 
พิเศษ เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในประเทศ 
เดินหน้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว 
 ในภาพของการทูตของเราต้ังแต่ต้นจนถึง 
ช่วงเวลาน้ีได้มีพัฒนาการตามกาลเวลา ทำให้รับรู้ 
ว่านโยบายการต่างประเทศทีพ่ยายามหาทาง 
เป็นมิตรกับนานาประเทศ พยายามเชื่อมโยง 

กับท ุกท ิศทาง พยายามที ่จะใช้ความพอดี   
ความสมดุลในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับนานา 
ประเทศ ไม่เอียงกระเท่เร่จนเกินไป ไม่เกิด 
พฤติกรรมใด ๆ ที่ถูกมองว่าไร้ซึ่งพื้นฐาน เพราะ 
สิ่งต่าง ๆ ทีท่ำล้วนแต่อธิบายได้ เพราะฉะนั้น 
[ไทย] จึงได้รับการยอมรับจากหลายประเทศที ่
อาจจะมีปัญหาในช่วงต้นของรัฐบาล แต่ปัจจุบัน 
ได้ผ่อนคลายท่าทีเหล่านั้นจนเรียกได้ว่าแทบจะ 
หมดแล้ว ไม่ว่าจะในภูมิภาคใกล้หรือไกล
 ไกลท่ีเป็นปัญหามาแต่ต้นก็คืออภิมหาอำนาจ 
ทางตะวันตกและมหาอำนาจต่าง ๆ ในทวีปยุโรป 
ซึ ่งมีการยอมรับในระดับที ่ถือว่ามีการติดต่อ 
ไปมาหาสู ่จนเป็นเรื ่องปกติแล้ว [เห็นได้จาก] 
การเยือนระดับนายกรัฐมนตรีที ่สหรัฐอเมริกา 
การมี strategic dialogue (การหารอืยุทธศาสตร)์ 
ระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับ 
รัฐมนตรีต่าง ๆ เช่นเดียวกันทางด้านยุโรป ทีม่ี 
การเยือนกันของรัฐมนตรีในวงการต่าง ๆ  จนกระท่ัง 
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ของท้ังสองฝ่ายก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน 
ระหว่างกัน
 ณ วันนี้ เราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยการ 
ทำหน้าทีเ่ป็นประธาน ACMECS ซึ่งเป็นไข่แดง 
ของอาเซียน และปีหน้าเราจะเป็นประธาน 
อาเซียนสืบต่อไป ซึ ่งเราจะได้เดินต่อไปกับ 
เหตุการณ์และเรื ่องราวต่าง ๆ ทีเ่กี ่ยวโยงกับ 
การต่างประเทศ และมีความเป็นมิตรกับนานา 
ประเทศจนเราไม่เห็นข้อขัดข้องจากทิศทางใด 
 ถ้าจะให้สรุปว่าพัฒนาการ [การต่าง 
ประเทศไทย] เป็นอย่างไรจนถึงทุกวันน้ี ต้องถือว่า 
มีเส้นทางที่ไม่ได้ราบเรียบ แต่เส้นทางดังกล่าว 
ท่ีวา่ไมไ่ดร้าบรื่นไมไ่ดเ้กดิกบัเฉพาะเรา แตเ่กดิขึ้น 
กับทุกประเทศบนโลกน้ี ซ่ึงจะว่าไปแล้ว เหตุการณ์ 
ทีเ่กิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
อาจเรียกได้ว่าเป็นปัญหาและส่งผลกระทบ 
มากกว่าปัญหาจากต่างประเทศ 
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 เหตุการณ์ทีเ่กิดในประเทศไทยทำให้เกิด 
‘ทศวรรษทีห่ายไป’ พัฒนาการจึงไม่ได้เสมอต้น 
เสมอปลาย และมีผลต่อไทยในหลาย ๆ ด้าน 
ซึ่งเราก็พยายามให้ทุกอย่างกลับมา แม้จะไม่ดี 
เหมือนอดีต เช่น GDP แต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น 
เป็นลำดับเรื ่อย ๆ และมีความเกี ่ยวข้องกับ 
นโยบายต่างประเทศอย่างชัดเจน เช่น โครงการ 
รถไฟฟ้าความเร็วสูง ระเบียงเศรษฐกิจภาค 
ตะวันออก นโยบาย Thailand 4.0 หรือโครงการ 
กับประเทศเพื ่อนบ้านทีเ่ชื ่อมโยงกับไทย เช่น 
One Belt One Road ซึ่งก็ทำให้รู ้ทิศทางว่า 
นโยบายของไทยจะไปอย่างไร” 
 ท่านรฐัมนตรฯี ไดย้้ำอีกครั้งวา่ “ความกนิด ี
อยูด่ี  อย ูเ่ย ็นเป็นสุขตั ้งแต่ต้นของประชาชน 
ไม่ได้ถูกลิดรอนเลือนหายไป แต่กลับได้รับการ 
เสริมให้มากขึ ้น ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจ 
ทีเ่ดินหน้า สถานะของประเทศทีไ่ม่ถูกเผชิญ 
อ ันตรายจนเกินไป จะด้วยแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถด้านสาธารณสุข 
หรือการท่องเที่ยวที่มากขึ้น”

5S สำหรับการทูตในทศวรรษหน้า
 จากสิ่งท่ีท่านรฐัมนตรฯี กลา่วมาทำใหม้ั่นใจ 
ไดว้า่ ปจัจยัสำคญัท่ีสง่ผลตอ่การตา่งประเทศไทย 
คือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งจะนำ 
ไปสู่การพัฒนาได้ในทีสุ่ด และเป็นแรงเสริมหลัก 
ให้การต่างประเทศของไทยก้าวต่อไปได้ในเวทีโลก 
 ในทศวรรษใหม่ทีใ่กล้มาถึงนี ้ ประเด็น 
ใหม่ ๆ ทีเ่กิดขึ้นอาจเป็นปัจจัยที่กระทบทิศทาง 
การต่างประเทศไทยได้เช่นกัน เช่น การพัฒนา 
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือปัญหา 
สิ่งแวดล้อม ทีข่ยับใกล้ตัวพวกเราเข้ามามากขึ้น 
ซึ ่งท ่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้ความมัน่ใจว่า การ 
เปลี ่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ ้นสามารถรับมือได้ด้วย 
การนำกรอบ ‘การทูต 5S’ มาปรับใช้ 
 “ส่ิงท่ีเราวางเป็นพ้ืนฐานไว้เป็นเหมือนกับ 
ได้วางไว้เพื ่อรับมือกับสถานการณ์ที ่จะเกิดขึ ้น 

ในทศวรรษข้างหน้า เป็นต้นว่าเวลาเราดำเนิน 
ความสัมพันธ์ เราจะพูดในภาพรวม แต่ว่าใน 
ภาพรวมนั ้นมี เรื ่องเกิดขึ ้นเยอะแยะไปหมด 
ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ ความมั ่นคง 
วัฒนธรรม และอื ่น ๆ ซึ ่งในวันนี้เราสามารถ 
จะอธิบายได้ในกรอบที่เราเรียกว่า 5S เพราะเป็น 
กรอบนโยบายที่เป็นแบบแผน ต่างจากอดีตทีพู่ด 
โดยเน้น issues (ประเด็น) เป็นหลัก”

S - Security
 “การต่างประเทศไม่หนีเรื่องทีเ่ราต้องให้ 
ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือเรื ่องการเมือง 
และความมั่นคง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการ 
ปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศ ปัญหาต่าง ๆ ที ่
เกิดขึ ้นที ่กระทรวงการต่างประเทศต้องเข้ามา 
ดูแล มักจะมาจากความขัดแย ้งหรือท ่าท ีที ่ 
แตกต่างกัน โดยความขัดแย้งเกิดจากหลาย 
สาเหตุ อาทิ เรื่องเขตแดน การปะทะกันระหว่าง 
ชายแดน ผลประโยชน์ทีข่ัดกัน หรือแม้กระทั่ง 
การขาดแคลนทรัพยากรทีท่ำให้สองประเทศ 
ต้องวิวาทกัน
 เพราะฉะน้ัน เร่ืองความม่ันคงจึงเป็นหัวใจ 
มาแต่ไหนแต่ไร แต่ปัจจุบันความมั ่นคงไม่ได้ 
จำกัดอยูท่ ีเ่รื ่องการใช้กำลังกัน แต่มาจากอีก 
หลาย ๆ เรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ ทีเ่รียกว่า ความ 
ม่ันคงรูปแบบใหม่ (non-traditional security) 
ตั ้งแต่ด้านสาธารณสุข ก็มีคำจำกัดความของ 
คำว่าความมั ่นคงทางสาธารณสุข (health 
security) ด้านสิ่งแวดล้อมทีม่ีการพูดถึงในเชิง 
ความมั่นคงทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม (environmental 
security) หรือด้านความมั ่นคงทางพลังงาน 
(energy security) ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทั้งภายใน 
และภายนอกได้อย่างง่ายดาย
 จึงสามารถกล่าวได้ ว่า ท ุกอย ่างมีมุม 
ทางด้านของความมั ่นคงเข้ามาเกี ่ยวเนื ่องอยู ่
ตลอดเวลา นี ่จึงเป็น S แรก คือ Security 
(ความมั่นคง) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศดูแล 
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อยูใ่นทุกมิติ ด้วยการเตรียมความพร้อมที ่จะ 
รับมือทัง้ความมัน่คงรูปแบบเดิม (traditional  
security) และความมั่นคงรูปแบบใหม่ (non-
traditional security)”

S - Sustainability
 “แต่ความมั่นคงควบคู่เสมือนเป็นเหรียญ 
สองด้านกับการพัฒนา ถ้าไม ่มีความมั ่นคง 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบ ความมี 
เสถียรภาพ เราก็ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้ 
ถ้าเราพัฒนาได้อย่างโดดเด่น ก็ล้วนเป็นเพราะ 
บา้นเมอืงมีความมั่นคง ทำใหเ้ราสามารถเดนิหนา้
ให้ เกิดความตื ่นตัวต่าง ๆ ด้านการพัฒนา 
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
หรือการค้าและการลงทุน 
 แต่เป้าหมายสุดท้ายท่ีทุกประเทศต้องเล็ง 
คือ Sustainability (ความยัง่ยืน) หรือความ 
พยายามให้การดำเนินการในทุกเรื ่องราวทีท่ำ 
กันอยูม่ ีความต่อเนื ่อง ซึ ่งความยัง่ยืนดังกล่าว 
ย ่อมจะส่งผลประโยชน์กลับมาอย่างเป็นชิ ้น 
เป็นอัน อย่างหนักแน่นและมั่นคง”

S - Standard
 “S ที่สอง (Sustainability) จะมาได้จาก 
S ทีส่ามทีม่ ีความหมายมาก คือ Standard 
(มาตรฐาน) คือจะทำอะไรโดยไร้ทิศทางไม่ได้ 
จากทีเ่คยทำอะไรตามวิสัย ตามความชอบใจ 
แต่ไม ่รู ้เลยว่าสิ ่งท ีท่ำเหม ือนการย ่ำอย ูก่ับที ่ 
ไม่ได้ช่วยยกระดับมาตรฐานของเราให้ดีขึ ้น 
กว่าเดิม ให้เป็นระดับมาตรฐานสากล ซึ่งย่อม 
จะเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศ และเป็นที ่
เชิดหน้าชูตาว่ามีความเจริญ 
 เป็นต้นว่ า  การทำการประมงแบบ 
ผิดกฎหมาย ไร้การรายงานและไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) ทีต่้องมีการปรับเพื่อให้เรามีมาตรฐาน 
ทีด่ีขึ ้นและไม่เป็นเป้าโจมตีของหลายประเทศ 

เพราะทีผ่่านมาเราจับปลาอย่างไม่อินังขังขอบ 
กับประชากรปลาในอดีต ไม่เคยคิดว่าจะต้อง 
ปล่อยให้สัตว์น้ำสามารถเจริญพันธุ ์จากการ 
วางไข่สำหรับการประมงในรอบต่อ ๆ ไปใน 
อนาคตข้างหน้า 
 หรือจะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ที่อยูก่ับ 
เรามานานปีแต่ไม่มีใครเอาใจใส่ดูแล จนกระทัง่ 
รัฐบาลชุดนี ้มาดูแลและถือเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยหาทางจัดการกับการค้ามนุษย์หรือการค้า 
ทาสยุคใหม่ หรือปัญหาการบินซ่ึงเรามีสายการบิน 
เยอะแยะแต่ไม่ได้ดูถึงส่วนอันสำคัญ คือคุณภาพ 
ของการบินและอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องรับประกัน 
ความปลอดภัยของการเดินทาง เพราะฉะนั้น 
มาตรฐานจึงเป็นเรื ่องสำคัญ และเรากำลัง 
พยายามทำประเทศไทยให้เป็นประเทศที ่มี  
มาตรฐาน”

S - Status
 “จาก Standard (มาตรฐาน) ก็จะเข้าไปสู่ 
Status (สถานภาพ) คือเมื ่อเรามีส่วนเหล่านี ้
พร้อม ทัง้ด้านของการรับรู้และดูแลปัญหาเรื่อง 
Security (ความมั่นคง) ในรูปแบบต่าง ๆ และ 
ให้เกิด Sustainability (ความยัง่ยืน) ของการ 
พัฒนาทั้งปวง ทำให้มาตรฐานดีขึ ้นสถานภาพ 
ของประเทศเราก็ดีขึ้น 
 การได้รับสถานภาพของประเทศย่อมดี 
ต่อสังคม ต่อประชาชนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยง 
กับประเทศ 
 เราเป็นประเทศกำลังพัฒนาทีม่ีของดี  
ของเด่น จนบางคนบอกว่าเราเป็น ‘แชมเปี้ยน 
ของ Soft Power (อำนาจละมุน)’ ก็คือมีความเด่น 
จนเป็นเอก ซึ่งไม่ได้มีแค่ศิลปวัฒนธรรม แต่เรา 
มีของดีอย่างความสามารถทางด้านสาธารณสุข 
การท่องเทีย่ว อาหาร กีฬา รวมถึงฐานสำคัญ 
ของเรา คือเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สถานภาพ 
ของเราจากการเป็นประเทศผู ้รับในอดีต เป็น 
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ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือในประเทศท่ีเป็นรอง  
หรือประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ที่อยากจะเรียนรู้ 
วิทยาการของเรา 
 นี ่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสถานภาพของ 
ประเทศไทยดีขึ ้นไปในแวดวงต่าง ๆ และจะดี 
ไปเรื่อย ๆ ถ้าพวกเราช่วยกัน” 

S - Synergy
 “ทัง้หมดนี้จะเข้มแข็ง แข็งแกร่ง มั่นคง 
ยัง่ยืน และเดินต่อไปข้างหน้าอย่างชัดเจนก็ด้วย 
Synergy คือ การรวมพลังกัน การช่วยกันจาก 
พวกพรรคต่าง ๆ ภายในประเทศ ไม่ใช่ว่าต่างคน 
ต่างทำ 
 รัฐบาลย ุคนี ้ม ีการทำงานร่วมกันแบบ 
Publ ic-Pr ivate-People Partnership 
(ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
ประชาชน) หรือเรียกว่า ‘ประชารัฐ’ คือภารกิจ 
ทุกด้านต้องทำงานอย่างเข้มแข็งร่วมกัน และ 
ยังเป็นนโยบายของการต่างประเทศของไทยด้วย 
เช่นกัน คือหลายเรื ่องเราไม่ได้ทำเพียงลำพัง 
เราอาศัย NGOs (องค์กรทีไ่ม่ใช่ภาครัฐ) มาเป็น 
ส่วนทีใ่ห้ความร่วมมือและข้อมูล หรืออาศัย 
ชุมชนคนไทยในต่างประเทศมาทำงานเป็น 
แนวร่วม เป็นพันธมิตรในหลายกิจกรรม
 เรื ่องการรวมพลังกันย ังรวมไปถึงการ 
ทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทีเ่รียกว่าไตรภาคี 
เพื ่อร่วมมือกับประเทศทีส่ามในการให้ความ 
ช่วยเหลือประเทศที่ด้อยกว่า”
 หากจะให้สรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่าน 
รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวมาทัง้หมดคือหน้าที ่และ 
ความรับผิดชอบของบุคลากรของกระทรวงการ 
ต่างประเทศทีล่้วนปฏิบัติอยูเ่ป็นนิจ เพียงแต่มี 
เป้าหมายและความชดัเจนของการทำงานมากขึ้น 
ทำให้เกิดความเชื่อมั่น อธิบายได้ และมีทิศทาง 
ซึ่งท่านรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำกับคณะบรรณกรว่า  
ในอีกเพียงสองปี ก็เรียกได้ว่าพวกเราจะก้าวเข้าสู่ 
ทศวรรษใหม่แล้ว

 “เราจะทำทุกอย่างที่เคยทำ แต่ทำอย่าง 
มีเป้าหมายชัดเจน และทุกเรื ่องโยงได้หมด 
มีคำตอบที่อธิบายได้ในทุกขั้นตอน”

ปัญหาและคำตอบ
 ในช่วงท้ายนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้สะท้อน 
ความเชื ่อมโยงระหว่างการรับมือกับความ 
เปลี ่ยนแปลงกับการเตรียมความพร้อมของ 
‘คน’ ว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากที่สุด
 “เวลาเราพูดถึงโจทย์นี ้ มี keyword 
ทีส่ำคัญสองคำ คือ ‘นักการทูต’ และ ‘ความ 
เปลี่ยนแปลง’ 
 ตั ว นักการท ูต มีความสำคัญ เพราะ 
นักการทูตคือคน และ ‘คนคือคำตอบสุดท้าย 
ของทุกปัญหา’ ในขณะทีทุ่กปัญหาที ่เกิดขึ ้น 
ล้วนมาจากคน คุณสมบัติของนักการทูตจึง 
เป็นส่ิงจำเป็น คือต้องเป็นนักการทูตท่ีมีจิตสำนึก 
และมีสติ ทำให้เห็นสิ่งต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและ 
การเตรียมตัวได้ชัดเจน 
 นักการทูตต้องมีส่ิงน้ีเป็นพ้ืนฐานอยู่ในตัว 
ถ้ า เป็นนักการท ูตแค่ เพี ยงอาชีพ  แต่ ไ ม่มี  
คุณสมบัติพื ้นฐานอื ่น ๆ เวลามองปัญหาหรือ 
แกป้ญัหา กอ็าจจะฉาบฉวย ไปไมไ่ดต้ลอดรอดฝั่ง 
หรือไม่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเหล่านี ้ต้อง 
ปลูกฝังด้วยตัวเองได้ คือจะทำอะไรต้องมองหน้า 
มองหลัง มีการรับรู้ว่าปัญหามีหลายมิติ ไม่ใช่มี 
หลายมิติเดียว เช่นเดียวกับเวลาเรามองแก้ว
 ถ้าเรามองแก้วแต่เพียงด้านหน้าก็อาจจะ 
เห็นแต่เพียงสีสัน แต่ถ้าพลิกมาด้านหลังก็อาจจะ 
เห็นตราครุฑ ทำให้รับรู ้ว่าแก้วใบนี้มีทีม่าทีไ่ป 
เพราะฉะนั ้นเราจะมองอะไรด้านเดียวไม่ได้ 
ต้องมองด้านอื่น ๆ ประกอบกัน นี่คือทุกมิติที ่
จะต้องเห็น ถึงจะทำให้เราตัดสินใจและวินิจฉัย 
ปัญหาของเรื่องต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และ 
ทำให้ทราบได้ว่าเราจะรับมือกับปัญหาเหล่านั้น 
ได้อย่างไร” 
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 “จึงอยากจะฝากไว้ว่า นักการทูตต้องไม่ 
จัดการกับปัญหาไปตามสามญัสำนกึโดยไมม่สีต ิ
ไม่มีการรับรู้ ไม่มีการมองรอบด้าน ไม่เช่นนั้น 
จะเป็นการแก้ปัญหาที ่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี 
ประสิทธิภาพ หรืออย่างน้อยที ่สุดไม่ประสบ 
ความสำเร็จ
 และควรใช้คุณสมบัตินี้เป็นที่ตั้ง อย่าเพิ่ง
นึกถึงการแก้ปัญหาในแต่ละเรื ่องว่าควรทำ 
อยา่งไร แต่ตอ้งแกท้ี่ตวัเองกอ่น โดยทำใหต้วัเอง 

มคีณุสมบตัเิหลา่นี้ใหค้รบถว้น ไมห่ยดุการเรยีนรู้ 
มองทุกแง่ทุกมุม เพราะไม่มีอะไรจะเหลือบ่า 
กว่าแรงคนที่สามารถมองทุกมุมได้ เนื่องจาก 
ทุกมุมและทุกเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน ถ้าเรา 
มองเห็นมิติเหล่านั้นได้ ก็จะกลับเข้าไปสู่คำพูด 
เดมิ ๆ  ที่เรารบัรู้กนัอยู่วา่ ทกุปญัหาหรอืคำตอบ
สุดท้ายของปัญหา ก็คือคน”
 ท ่านรัฐมนตรีฯ ท ิง้ท ้ายเพื ่อฝากเป็น 
ข้อเตือนใจให้กับพวกเราชาวบัวแก้วทุกคน

Security
Sustainability
Standard
Status
SynergyS
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A Personal Perspective
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

อดีตเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ASEAN
andBeyond:

คณะบรรณกรไดัขอรับบทความมาจากเลขานุการของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ สำหรับพิมพ์ลงวารสารสราญรมย์ 
เพื่อรำลึกถึง ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการอาเซียน

After 50
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he world is now celebrating 
the Association of Southeast  
Asian Nations (ASEAN) at 50 

with enthusiasm and high expectations for  
its continued prosperity and fulfilling its 
role as the fulcrum of the various parts of 
architecture of regional cooperation in the 
Asia–Pacific region. Politically and in terms 
of security, ASEAN has provided the 
wider region with a credible platform for 
consultations and exchanges amongst 
major players that have a direct interest in 
the stability and peace of the region once 
described as ‘the Balkan of Asia’. Over half 
of ASEAN’s 640 million people are now 
enjoying their ‘middle class’ status with 
rising purchasing power and sustainable  
growth with a total gross domestic product 
(GDP) of US$2.5 trillion. They have 
participated in the production network for 
many industries relocated from around 
the world and have become lucrative 
markets for imported consumer goods. 
Their combined trade volume has reached 
US$2.6 trillion and foreign direct invest-
ment has been hovering around US$130 
billion–US$150 billion a year. From its 
humble birth back in 1967, ASEAN has  
earned global recognition and contributed  
much to the cooperative evolution of the  
Indo–Pacific landscape. 
 Henry A. Kissinger observed that the  
Indo-Pacific region has many flashpoints 
and fault lines, but that there is no effective 
institution to manage looming crises 
if conflicts erupt. ASEAN is the only 
region-wide platform serving as a mecha-
nism of consultation and reconciliation 
to avoid possible confrontations. This is 
precisely why power plays by major 

powers in this strategic landscape will 
inevitably play themselves out on the 
ASEAN stage. ASEAN’s challenge is 
whether it is willing or capable and 
ready to play that larger role. 
 In recent years, several factors have  
put much stress and imposed strains 
on the ASEAN platform. As such, the  
grouping would need to enhance capacity, 
streamline decision-making processes, 
reconfigure working processes, and adopt  
a new mindset of proactive engagement 
by moving away from the passive ‘ASEAN  
Way’ of the past 50 years. 
 Firstly, a more assertive China has 
undermined ASEAN’s long-held basic 
assumption that the grouping has always 
been solid on issues of external relations. 
In the past 2 decades, as a major ASEAN 
Dialogue Partner, China was courting 
ASEAN to gain trust and goodwill. ASEAN 
reciprocated with an olive branch, welcoming 
a peaceful rise of China. Maritime disputes 
with some ASEAN members were kept 
under wraps and economic relations 
developed in leaps and bounds. China 
now is the world’s second-largest economy 
and all ASEAN countries have become 
dependent on its market. With China 
having replaced the European Union, 
Japan, and the United States (US) as 
the grouping’s largest trading partner – as 
China has chosen to reconf igure 
its ties with its southern neighbours – 
ASEAN’s overall agenda has been 
frustrated, its normal practices have been 
altered, and its traditional solidarity has 
been disrupted.
 Secondly, a seismic shift of emphasis 
in the global diplomatic landscape from 

T
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multilateralism to bilateralism is challenging  
ASEAN and the ‘open regionalism’ 
approach it has practiced over the past 5 
decades. ASEAN has grown from the 
original 5 members to all 10 countries of  
Southeast Asia, which has attracted 
attention and earned it respect from the  
international community. The reason is  
simple: ASEAN is a multilateral entity,  
negotiating from a position of combined 
strength with one voice. It has enjoyed 
convening power’ on strategic, political, 
security, trade, and other issues relevant  
to the regional agenda. The Trump 
administration has given strong signals to 
the international community that the rules 
of engagement with the US will be  
changed. The US preference would be for 
one-on-one bilateral deals, rather than for  
the ‘ASEAN Way’ of collective bargaining. 
Major powers will pick and choose when 
to engage with ASEAN either as a group  
or with each member separately. This new 
trend will have an impact on the grouping’s  
profile and bargaining power. 
 Thirdly is the recent anti-globalisation 
trend. ASEAN has benefited greatly 
from the waves of globalisation in the form 
of open trade, free flows of investment,  
relocation of manufacturing, effective 
transfer of technology, and human 
resource development. The ASEAN 
members are the star witnesses to the 
positive and productive gains of liberal 
trade rules and freer flow of capital. They 
have adapted and tamed the force of 
globalisation to their advantage. Over half 
of its population is now in the middle- 
income category, with a higher quality of  
life, consuming goods and services from 
abroad, and ASEAN Member States 

have become export-oriented economies. 
The recent phenomena of withdrawal 
from commitments on global trade deals, 
Western economies pulling back investment,  
rising protectionist trends, and an emphasis 
on ‘my country first’ are potentially damaging  
to the ASEAN approach of welcoming 
and accommodating trade and foreign  
investment. Foreign direct investment is 
likely to shrink and markets are showing  
signs of fatigue for foreign goods. 
 Fourthly, ASEAN has relied too 
much on foreign contributions to its own 
growth to the point that it has neglected 
development of its own science, technology,  
and innovation. This modality of economic  
development served ASEAN well with 
capital, management, and technology from 
abroad with eventual goods and services 
exported back to the countries of origin or 
the global market at large. But this could 
be an Achilles heel for ASEAN going 
forward. Except Singapore (spending 
around 2% of its GDP on research and 
development), none of the ASEAN Member  
States spend a significant amount on this 
critical area for future economic growth. 
All of the ASEAN Member States are at 
risk of being caught in the middle-income  
trap, as they are unable to progress to the  
high-income category due to their lack of 
a scientific and technological base.
 Fifthly, the political vehicles that have 
brought prosperity and buoyancy to ASEAN  
are all in need of reform. Strong and 
personalised leadership bordering on 
authoritarianism and centralised bureaucracy 
are characteristics of all the ASEAN 
countries. Political stability and stable 
policies in older member states like 
Thailand, Indonesia, the Philippines, 

74     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     75

61-03-055 073-078 new3-8 Saranrom_J-Un.indd   75 8/3/18   6:01:21 PM



Malaysia, and Singapore have attracted  
foreign investment to help propel economic  
growth and industrialisation. Now that there  
is a higher level of economic complexity 
and political awareness amongst the 
population is rising, the political structures 
need to be reconfigured to allow greater 
participation, transparency, accountability, 
and the rule of law. Social media and the  
younger generation want more space for 
themselves to shape and mould the future  
of their countries in a way different from 
previous generations. If ASEAN has 
acquired its present status of respect and 
admiration thanks to strong leadership  
figures, the next half-century of the journey 
would require fuller participation by its  
people, which could prove problematic for 
some member countries.

Way Forward for ASEAN
 The global community has changed 
dramatically after ASEAN’s inception half 
a century ago. Competition with other 
emerging economies has become fiercer. 
In the past years, India, China, Africa, and 
Latin America have been diverting foreign 
investment from the region and the trend 
will continue. The force of globalisation 
has enabled all traders and investors from 
all corners of the world. For the ASEAN 
Community to prosper and promote the 
well-being of 640 million people, some  
constructive steps could be taken. 
 Firstly, all ASEAN members must  
deliver on the agreed commitments.  
ASEAN prides itself on having established 
most of the legal instruments set out in the 
Charter of 2007 and the various blueprints.  
But what is lacking is the will to implement 

those instruments at the national levels. In  
the past, we made do with accommodation  
and collegial compromises. This ASEAN 
way of procrastination and evading 
responsibility will not work in future. The 
global community would like to see 
promises delivered. As one integrated 
market without barriers, tariff or non-tariff,  
the ASEAN Community must provide 
access to all investments in member 
countries. Frequent delays and missing 
of deadlines have reduced creditability of 
the ASEAN Community and the regional 
business community. Intra-ASEAN trade 
is around 24%–25% and trade with 
non-ASEAN countries about three times 
higher.
 Secondly, there is an urgent need 
for solidarity in ASEAN’s posturing towards 
external partners. There will be increasing 
pressure to divide the grouping, given the 
preference of external powers to deal with 
the ASEAN Member States on a bilateral 
basis as they would have more power to 
extract concessions. Whether in strategic 
and security matters, trade negotiations, 
or on other issues on the global agenda, 
ASEAN needs a more common and more 
solid front than it has shown so far. Signs 
abound that when East Asia has become 
more important to the world than before in 
all areas of global interactions, ASEAN as 
the fulcrum of power play will be coveted 
for strategic interest of external powers. 
If ASEAN succumbs to these pressures, 
it will lose all the global trust and confidence 
it has carefully cultivated over the past 5 
decades. There is a common desire for 
ASEAN to develop and present one united 
response to the myriad global issues and 
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challenges. Putting this into practice is now 
a matter of urgency.
 Thirdly, the imperative of popular 
participation will gain wider support from 
an increasingly aware and prosperous 
constituency in ASEAN. The Charter calls 
for building a ‘people-oriented organisation’  
with adherence to the principles of 
democracy and respect for human rights. 
So far ASEAN has been driven by leaders  
and diplomats, drawing bargaining power 
from the profile of the regional grouping. 
As each country has gone through its own  
evolution and transformation, more people 
from all levels of their societies would want 
to take part and contribute more to the 
future course of this regional body. They 
would sooner or later find out that some 
member states are benefiting more than 
others from the ASEAN Community. They 
would also inevitably find out that for 
them to benefit as much, some reforms 
of political governance and economic 
management would be required. Without 
such reforms – and some would be 
painful – inequity amongst member 
countries would remain. This would lead 
to demand for change and reform at 
the national level, which would be best 
managed by a more open democratic 
system. Some ASEAN members are still 
resisting this imminent trend emerging 
from the grass-roots level. 
 Fourthly, if anti-globalisation sentiment  
continues, liberal trade would be curtailed, 
foreign investment would shrink, most of  
ASEAN’s traditional markets would turn 
inward with aversion to foreign imports, 
and the region would only have itself 
to rely on. This is why a widening of 
regional economic integration to include 

other larger economies, closer to us and 
important to our success and survival, will 
become another urgent agenda. The ASEAN  
Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) with six other regional 
trading partners – China, Japan, the 
Republic of Korea, India, Australia, and 
New Zealand – must be the front runner 
with a sense of regional urgency, turning  
existing bilateral trade agreements into one  
encompassing trading entity. As protectionist  
tendencies grow outside the region, it is 
only prudent to consolidate the base for a 
closer economic community.
 Fifthly, as the need for infrastructure 
financing increases, and with ASEAN 
having embarked on its own connectivity 
master plan with a view to facilitating 
transport of people and goods across 
the ASEAN landscape, there is a need 
for mobilising ASEAN’s resources. The 
combined foreign exchange reserves of all 
the ASEAN members currently exceed 
US$1 trillion. Indeed, a mere 10% of the 
combined reserves would go a long way 
in bridging the funding gap that now exists  
in the Master Plan on ASEAN Connectivity.  
This could be in the form of concessionary 
loans to member states who need to 
finance their own parts of the plan. 
Furthermore, if each country would agree 
to put a portion of its foreign exchange 
reserve into a fund for a trusted Asian 
Development Bank to manage, it would 
increase the chances of expanding 
connectivity in ASEAN. As such, ASEAN 
would be less dependent on external 
funding sources for its members’ own 
infrastructure development. 
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Conclusion
 ASEAN has survived many challenges  
to its resilience and existence over the 
past 50 years. But the next few decades  
will see formidable threats from the 
changing landscape of the global 
community. The only prescription for 
survival is greater cohesiveness in 
its community coordination and more 
innovation in managing its much-heralded 
past accomplishments.
 Competing external powers will 
demand a high sense of solidarity amongst  
the ASEAN members. Only its combined 
resources and strength would enable it to 
survive in this uncertain and fractured 
world. There will be temptations for 
individual member states to pursue their  
self-interest in the face of contending 
pressures being piled upon the ASEAN 
platform. A phrase from the ASEAN 
Declaration heralding its birth back on 8 
August 1967 could give inspiration to the 

current ASEAN Leaders deliberating on  
the road map for the next 50 years:
 ... the Association represents 
the collective will of the nations of 
South-East Asia to bind themselves 
together in friendship and cooperation 
and, through joint efforts and sacrifices,  
secure for their peoples and for poster-
ity the blessings of peace, freedom and 
prosperity.
 Much has been accomplished, but 
so much more remains to be done. The 
second half of the first century of ASEAN 
will require the full ownership, the active 
part ic ipat ion, and the meaningful 
contributions of all its peoples. For 
ASEAN, from its inception, has been a 
‘collective will’ and a common aspiration  
of the peoples. It was meant to be a 
democratic construct. The next generation 
of leadership cannot deviate from that 
sacred path of the first 50 years.
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	 เมื ่อได้ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน	ณ	กรุงจาการ์ตา 
ได้ ไม่นานนัก	 ดิฉันได้มีโอกาสเข้าพบ	 ดร.	 สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 อดีตเลขาธิการอาเซียน 
ที่โรงแรม	Melia	กรุงจาการ์ตา	 เพื่อขอรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของอาเซียน 
และมุมมองของท่านต่อความคาดหวังต่อบทบาทของคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน	 
(Committee	of	Permanent	Representatives	–	CPR)	ณ	กรุงจาการ์ตา
	 แม้ว่าดิฉันได้เคยพบท่านในหลายโอกาสเมื่อดิฉันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน 
ที่กระทรวงการต่างประเทศ	 ในการพบกันครั้งนั้นที่กรุงจาการ์ตา	 แม้ว่าท่านมีเวลาไม่มากนัก 
เนื่องจากติดภารกิจแต่	 ดร.	สุรินทร์ฯ	 ได้สละเวลาและกรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์	 โดยได้ 
กล่าวถึงสภาวะแวดล้อมในบริบทของการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
ความท้าทายต่องานของอาเซียน	 และความพร้อมของประเทศสมาชิกที่จะตอบสนองและรับมือ 
ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความหมาย	ทั้งนี้	 ดร.	สุรินทร์ฯ	ยังเห็นว่า	การมีผู้แทนไทยที่เข้มแข็ง 
และตอ้งแสดงบทบาทในทกุเวทกีารประชมุอยา่งตอ่เนื่องมคีวามสำคญั	เพราะสะทอ้นถงึนำ้หนกัและ 
เสยีงของไทยในการมคีวามเหน็และแสดงทา่ทตีอ่เรื่องสำคญัๆ	ในโลก	ซึง่	ดร.สรุนิทรฯ์	กเ็ชื่อมั่นวา่ 
CPR	จะทำงานได้ดีนอกเหนือจากการช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของสำนักเลขาธิการ 
ของอาเซียน	รวมทั้ง	CPR	 ยังน่าจะทำงานร่วมกันที่จาการ์ตาได้ดีบนพื้นฐานของความคุ้นเคย 
สนิทสนมกลมเกลียวเพื ่อส่งเสริมท่าทีของอาเซียนและที ่จะผลักดันกับประเทศคู ่เจรจาและ 
นานาประเทศได้	โดยเฉพาะประเด็นที่มีความสำคัญ
	 ดร.	สุรินทร์ฯ	ยังตั้งคำถามด้วยว่า	“มีทูตคนไหนที่เสียงดังบ้าง”		ซึ่งดิฉันก็ได้ตอบไปตาม 
ที่สังเกตจากการประชุม	และมาปะติดปะต่อภายหลังในการปฏิบัติหน้าที่ว่าท่านได้กรุณาให้ข้อคิด
ว่า	 การมีและการเป็นทูตเสียงดังย่อมมีน้ำหนักในวงการอาเซียนไม่ว่าจะอยู ่ที ่ใด	 และยังคง 
เป็นหัวใจสำคัญของการทูตพหุภาคีและการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยนั่นเอง	จากที่ได้พบ 
ท่านวันนั้น	ก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่าให้ท่านฟังอีกว่าการทำงานของ	CPR	ได้พัฒนาไปมากเพียงใด

บุษฎี	สันติพิทักษ์*
อธิบดีกรมสารนิเทศ

ประชาคมอาเซียน

คณะกรรมการผู้แทนถาวร
ประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

และการขับเคลื่อน

* อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
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 แต่เมือ่ได้มีโอกาสพิเคราะห์พัฒนาการ 
และความก้าวหน้าของอาเซียนในด้านต่าง ๆ  แล้ว 
โดยเฉพาะเรื่องการทำงานของอาเซียนและการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอาเซียน 
แล้ว สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้หรืออาเซียนได้ก่อตั ้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2510 ด้วยการลงนาม Bangkok Declaration 
หรอื ปฏญิญากรงุเทพฯ ท่ีวงัสราญรมย์ นับจนถงึ 
ปัจจบัุน อาเซยีนมีอายุมากกวา่ครึ่งศตวรรษ ท้ังน้ี 
เป็นทีท่ราบกันดีว่าวิธีการทำงานของอาเซียน 
และการขับเคล่ือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ 
ในด้านการเมอืงความมัน่คง เศรษฐกิจ รวมทัง้ 
สังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้การมีปฏิสัมพันธ์ 
กบัประเทศคู่เจรจาหรอืองคก์รตา่ง ๆ  ท่ีมีสถานะ 
ความสัมพนัธก์บัอาเซยีนจะตอ้งมีการขบัเคล่ือน 
ผ่านกลไก (mechanism/body) ทีม่ ีการ 
จัดตั้งตามกรอบ (framework) หรือรายสาขา 
ความรว่มมือ (sectoral cooperation) และเป็น 
ส่วนสำคัญของกระบวนการการทำงานและ 
การตดัสินใจ (decision making process) ของ 
อาเซียนทีม่ ีความสลับซับซ้อนแต่ก็ยังคงเป็น 
ปัจจัยสำคัญในกระบวนการทำงานของอาเซียน 
และทำให้การทำงานของอาเซียนมีความก้าวหน้า 
อย่างต่อเนื่อง 
 กลไกทีเ่กี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบเนือ้หา 
สาระกับการประสานงานในโครงสร้างการทำงาน 
ของอาเซียนมีความสำคัญในการขับเคลือ่น 
ความร่วมมือภายในอาเซียน โดยเฉพาะในการ 
ประสานงานให้เป็นไปตามการตัดสินใจของที ่
ประชุมส ุดยอดหรือผ ูน้ำอาเซียน (ASEAN  
Summit/Leaders) การประชุมระดับรัฐมนตรี 
(ASEAN Ministerial Meeting) และการประชมุ 
เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting)  
คือ ระดับอธิบดีกรมอาเซียน (Directors- 

General) ซึ ่งประชุมเป ็นประจำในกรอบ 
ASEAN Standing Committee โดยกลไก 
ท ัง้หมดจะต้องประสานงานอย ่างใกล ้ชิด 
โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  
ซึ ่งตั ้งอย ูท่ ีก่รุงจาการ์ตาสนับสนุน ติดตาม 
ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะกับประเทศ 
สมาชิกและองค์กรต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับความ 
ร่วมมือภายในอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจา 
บนพื ้นฐานของความร่วมมือด้านการเม ือง 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 ก่อนทีอ่าเซียนจะรับรองกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) กลไกระดับอธบิดีกรมอาเซียน 
ซึ่งถือว่าเป็นผูแ้ทนหน่วยงานหลักของประเทศ 
สมาชิกในฐานะสำน ักเลขาธิการอาเซียน 
แห่งชาติจะประชุมกันอย่างต่อเนือ่งในกรอบ 
ของการประชมุ ASEAN Standing Committee 
เพื่อติดตามงานหลัก ๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงเรื่องกำหนดการการประชมุระดับต่าง ๆ  
และการประสานงานงานกับองค์กรต่าง ๆ 
ของอาเซียน อย่างไรก็ดี กลไกหนึง่ซึ่งอาจจะ 
เป็นทีก่ล่าวถึงในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการรับรู้ 
กันอย่างกว้างขวางมากนักในกระบวนการ 
การทำงานของอาเซยีน คอื คณะกรรมการผู้แทน 
ถาวรประจำอาเซียน หรือ Committee of the  
Permanent Representatives to ASEAN 
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า CPR ซึ ่งประกอบด้วย 
เอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 
10 ประเทศ ทำงานร่วมกันอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา 
นับว่าเป็นกลไกที่มาทดแทน ASEAN Standing 
Committee ในอดีต
 คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน 
ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2552 ภายหลัง 
การรับรองของกฎบัตรอาเซียนเม่ือปี พ.ศ. 2551 
ทัง้นี ้ การได้มาซึ่งกฎบัตรอาเซียนถือได้ว่าเป็น 
เอกสารสำคัญชิ้นหนึง่ในประวัติศาสตร์ของการ
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กอ่ตั้งอาเซยีนและพฒันาการและความกา้วหน้า 
ของอาเซียนทีม่ีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนเป็น 
องค์กรทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล พัฒนาความ 
รว่มมือบนพื้นฐานของการมีกฎเกณฑ์และกตกิา 
เคารพและยึดในหลักนิติธรรม ทัง้นี ้ เพื่อการ 
ขับเคลือ่นประชาคมอาเซียนซึ่งมีประชาชนเป็น 
ศูนย์กลาง การปฏิบัติตามข้อบทหรือมาตรา 
ทีเ่กี ่ยวข้องยังคงเป็นการดำเนินการทีท่้าทาย 
สำหรับอาเซียนซึ ่งม ีเป ้าหมายทีจ่ะต้องการ 
ทำงานให้มีประสทิธิภาพและให้เปน็ไปตาม 
เจตนารมณ์ของกฎบัตรอาเซียน
 ดงัน้ัน การจดัตั้ง CPR ในกฎบัตรอาเซยีน 
ถือเป็นการจัดตั ้งกลไกใหม่ และเป็นแนวคิด 
ซึ ่งได้มีการนำเสนอมานานพอควรตั ้งแต่ช่วง 
ปี พ.ศ. 2524-2525 และมีการหยิบยกขึ้นมาอีก 
เมื่อปี พ.ศ. 2535 และบังเกิดผลเมื่อ Eminent 
Persons Group on the ASEAN Charter ได้
เสนอให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนแต่งตั้ง 
ผู้แทนถาวรในระดับเอกอัครราชทูตให้ประจำ 
อาเซยีนท่ีกรงุจาการต์า ดงัน้ัน ในกฎบัตรอาเซียน 
จึงได้มีการกล่าวถึง CPR ภายใต้ ข้อ 12 ระบุถึง 
ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการผูแ้ทน
ถาวรประจำอาเซียนซึ่งเป็นกลไกทีเ่กิดขึ้นใหม ่
ภายใต้กฏบัตรอาเซียนและในทางปฏิบัติเป็น 
กลไกทีท่ดแทนกลไกของอธิบดีกรมอาเซียน 
หรือ ASEAN Standing Committee ดังนี้ 

“Article 12: Committee of 
Permanent Representatives 
to ASEAN
 1. Each ASEAN Member State shall  
appoint a Permanent Representative to 
ASEAN with the rank of Ambassador 
based in Jakarta.
 2. The Permanent Representatives 
collectively constitute a Committee of 

Permanent Representatives, which 
shall:
  (a) Support the work of the 
ASEAN Community Councils and ASEAN 
Sectoral Ministerial Bodies;
  (b) Coordinate with ASEAN 
National Secretariats and other ASEAN 
Sectoral Ministerial Bodies;
  (c) Liaise with the Secretary-
General of ASEAN and the ASEAN 
Secretariat on all subjects relevant to its 
work;
  (d) Facilitate ASEAN cooperation 
with external partners; and
  (e) Perform such other functions 
as maybe determined by the ASEAN 
Coordinating Council. ” 
 ในการตีความอำนาจหน้าทีข่องคณะ 
กรรมการผูแ้ทนถาวรอาเซียนนัน้ ตัวอย่างหรือ 
ต้นแบบหรือทีม่าของกลไกนีน้่าจะมาจากการ 
ดูแบบอย่างจากสหภาพยุโรป (European 
Union – EU) ซึ่งมีการจัดตั้ง Permanent 
Representatives Committee (COREPER) 
ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูตจากประเทศ 
สมาชิกสหภาพยุโรป ปฏิบ ัติหน้าท ีป่ระชุม 
ปรึกษาชงเรื ่องสำคัญ ๆ ทีก่รุงบรัสเซลส์ ซึง่ 
เปรียบเสมือนเมืองหลวงของสหภาพยุโรป 
เนือ่งจากเป็นทีตั่้งของคณะกรรมาธิการยุโรป 
คณะมนตรียุโรป และสภายุโรป ซึ่งเป็นองค์กร 
และกลไกหลักในการบริหารราชการและการ 
ตัดสินใจของสหภาพยุโรป ดังนั้น จึงเป็นที่เข้าใจ 
ได้ว่า คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน 
จึงปฏบัิติหน้าท่ี ณ กรุงจาการ์ตา ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ 
สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อจะได้ประสานงาน 
อย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขาธิการอาเซียน
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ประมวลภาพถ่ายอดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา จนถึงปัจจุบัน
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 ในช่วงแรก ๆ ของการปฏิบัติหน้าทีข่อง 
คณะกรรมการผู้แทนถาวรฯ ดูจะประสบปัญหา 
และความขลุกขลักเนือ่งจากแต่ละประเทศ 
อาจตีความหรือมีความคาดหวังกับบทบาทและ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการผู้แทนถาวรฯ ท่ีแตกตา่ง 
กัน โดยเฉพาะการเผชิญกับความท้าทายว่าจะ 
ปฏิบัตหิน้าท่ีให้ดไีดอ้ย่างไรตามข้อกำหนดท่ีระบุ
ไว้ในกฏบัตรอาเซียน ซึ ่งมีความยาก ดังนัน้  
ในช่วงต้น ๆ CPR จึงได้ใช้เวลาประชุมและหา 
บทบาทของตนและไปมุง่เน ้นการทำงานที ่
เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือพยายามทีจ่ะ 
ไปก้าวก่ายอำนาจการบริหารสำนักเลขาธิการ 
อาเซียน ซึ ่งเป ็นประเด็นทีก่่อให้เกิดความ 
ไม่สบายใจตอ่สำนักเลขาธกิารอาเซยีน โดยเฉพาะ 
ในช่วงที ่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเปน็เลขาธิการ 
ซึ่งโดยตำแหน่งแล้วเทียบเท่ากับรัฐมนตรี (และ 
ดร.สุรินทร์ฯ ก็ยังเป็นอดีตรัฐมนตรี) จึงมีการ 
ปรารภและวิพากษ์กันว่า มีความเหมาะสม 
เพียงใดทีเ่อกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิก 
อาเซียนจะตรวจสอบ ควบคุม พิจารณาอย่าง 
เข้มงวดถึงวิธีการทำงานของเลขาธิการอาเซียน 
แม้ว่างบประมาณอุดหนุนซึ่งใช้ในการบริหาร 
สำนักเลขาธิการอาเซียนนัน้มาจากประเทศ 
สมาชิกอาเซียนก็ตาม แต่คำตอบที่น่าจะอธิบาย 
ได้ก็คือการท่ีประเทศสมาชิกล้วนแล้วแต่ต้องการ 
มีสำนักเลขาธิการทีม่ีบุคลากรทีม่ีความสามารถ 
เป็นมอือาชีพ มุง่มัน่ ทุม่เท ได้รับค่าตอบแทน 
ค่าสวัสดิการ การพัฒนาความเชี ่ยวชาญ 
ด้วยการรับการฝึกอบรมทีจ่ะสร้างมาตรฐาน 
การทำงานที่ตอบสนองความท้าทาย ความต้อง 
การของประเทศสมาชิก และเพ่ือสร้างเสริมให้ 
อาเซียนมีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นนั่นเอง
 เม่ือปี พ.ศ. 2554 กอ่นพน้หน้าท่ีเลขาธกิาร 
อาเซียน ดร. สุรินทร์ฯ ได้เสนอรายงานเรื่อง 

ASEAN’s Challenge: Some Reflections 
and Recommendations on Strengthening 
the ASEAN Secretariat ซึ่งมีทั้งฉบับเต็มและ 
ฉบ ับย ่อ  ม ุง่ เน ้นท ีจ่ ะ เสนอแนวทางการ 
เสริมสร้ าง ให้สำน ัก เลขาธิการอาเซียนม ี 
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมองประเด็นต่าง ๆ 
ในองค์รวม ซึ ่งในส ่วนท ีเ่กี ่ยวข้องกับการ 
ประสานงานกับ CPR ท่านได้ตั้งคำถามหลาย 
ประการเก่ียวกับการทำงานหรือการประสานงาน 
กับสำนักเลขาธิการอาเซียน และความสัมพันธ์ 
กับสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติด้วย ซึ่ง 
ควรกำหนดบทบาทและขอบเขตใหช้ดัเจนย่ิงขึ้น 
เพื่อส่งเสริมการทำงานระหว่างกันมากกว่าการ 
ก้าวก่ายอำนาจหน้าทีข่องเลขาธิการอาเซียน 
และรองเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี ้ ในการ 
นำเสนอความเห็นเพื ่อเพิ ่มพูนประสทิธิภาพ 
การทำงานของ CPR รายงานฯ ยังให้ข้อเสนอแนะ 
ว่าควรมีการจัดทำ Rules of Procedure หรือ 
แนวทางการทำงานของ CPR ให้ชัดเจนขึ ้น 
รวมท ัง้การมอบหมายให้ม ีเจ้าหน ้าท ีห่รือ 
ขา้ราชการจากเสาความรว่มมืออ่ืน ๆ  นอกเหนือ 
จากเสาการเมืองความมัน่คงมาประจำการกับ 
แต่ละคณะผ ูแ้ทนถาวรฯ ด้วยเพื ่อจะได้ม  ี
ข้าราชการอืน่นอกเหนือจากกระทรวงการ 
ต่างประเทศของแต่ละประเทศ เพื่อจะได้มีการ
ประสานงานและติดตามการทำงานด้านอืน่ ๆ 
ได้ดียิง่ขึ ้นทีก่รุงจาการ์ตา ในการศึกษาและ 
หาทางนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้เกิดการปฏิบัติ 
ไ ด้จ ริงตามขอบเขตของกฎบัตรอาเซียน  
ประเทศสมาชกิจึงเหน็พ้องใหจั้ดต้ัง High Level 
Task Force on the Strengthening of the  
ASEAN Secretariat and Reviewing the 
ASEAN Organs เมื่อปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งใน 
ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการปรับปรุงการทำงานของ 
CPR ซึ่งประเด็นหลักประการหนึง่เกี่ยวโยงกับ 
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1 กรอบเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
2 คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ทำหน้าที่เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน 
โดยประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก

ทา่ทีหรอืนโยบายของเมืองหลวงดว้ยวา่ ประสงค์ 
จะให้อำนาจหรืออาณัติแก่ผูแ้ทนถาวรฯ ของ 
ประเทศตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
ต้องการจะจำกัดขอบเขตการทำงานเพื่อไม่ให้ 
กลไกนี้มีอำนาจมากเกินไป เพราะในช่วงหลัง ๆ  
ผู้นำและข้าราชการระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ 
ซึ ่งเดินทางมาเย ือนอินโดนีเซียม ักจะเย ือน 
สำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยและขอพบหารือกับ 
CPR เพ่ือแลกเปล่ียนความเห็นเร่ืองอาเซียนด้วย   
 อย ่าง ไรก็ดี  ใน ช่วงไม ่กี ่ป ีท ีผ่ ่านมา 
การปฏบัิตหิน้าท่ีของ CPR  ซึ่งเพิ่งจะใกล้ครบรอบ 
10 ปีในปีหน้า ได้เปล่ียนไปในหลายมิติตาม 
ภารกิจท่ีมีมากย่ิงข้ึน แม้ว่าจะยังคงมีคำถาม 
อยูเ่สมอ ๆ ว่า ทำไมทีป่ระเทศอินโดนีเซีย 
จึงต้องมีเอกอัครราชทูตไทย 2 คน ซึ่งก็ต้องมี 
การอธิบายให้เป็นที่เข้าใจกันว่า เอกอัครราชทูต
ท่านหนึง่นัน้ปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นเอกอัครราชทูต 
ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียดูแลความสัมพันธ์ 
ทวิภาคีหรือระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และ 
เอกอัครราชทูตอีกท่านหนึง่นัน้ปฏิบัติหน้าที ่
เป ็นผ ูแ้ทนถาวรไทยประจำอาเซียนซึ ่งม ิใช่ 
การทำงานทีส่ำนักเลขาธิการอาเซียน แต่เป็น 
การปฏิบัติหน้าท่ีเ พ่ือผลักดันผลประโยชน์ 
ของไทยในอาเซยีน อย่างไรกด็ ีการมีผู้แทนถาวรฯ  
ทีม่ ีคุณภาพและให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ง 
ย่อมมีความสำคัญและส่งผลทีด่ีกับการสร้าง 
บารมีหรือน้ำหนักในการเจรจาต่อรองใด ๆ
 บทบาทของ CPR นั้นได้ประจักษ์ชัดเจน 
มากย่ิงข้ึนในชว่ง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งดิฉันเหน็พอ้ง 
กับสิ่งที่ ดร. สุรินทร์ฯ ได้กล่าวไว้ว่า การมี CPR  
ท ีก่รุ งจาการ์ตาน ัน้ม ีความสำคัญอย ่างย ิง่ 

นอกเหนือจากการร่วมมือกับสำนักเลขาธิการ 
อาเซียนอย่างใกล้ชิดแล้ว มิติของการติดต่อและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผูแ้ทนของประเทศคู่เจรจา 
(Dialogue Partners) ทัง้ 10 ราย ตลอดจน 
การมีเอกอัครราชทูตประเทศอืน่ ๆ มาประจำ 
อ า เ ซี ยน ด้ ว ย  ( ซึ ่ง ป ัจ จุ บ ัน ม ีจ ำน วนถึ ง 
90 ประเทศแล้ว) ทำใหก้ารทำงานของ CPR น้ัน 
เป็นจุดติดต่อสำคัญอีกด่านหนึง่กับประเทศ 
นอกภูมิภาค และเปน็โอกาสให้ม ีการสร้าง 
ความคุ้นเคยและการทำงานท่ีใกล้ชิดกับประเทศ 
คู ่เจรจาในการขับเคลือ่นความสัมพันธ์ของ 
อาเซียน และพัฒนาการทีส่ำคัญทีต่ามมา คือ  
CPR และทูตประเทศคู่เจรจาอีก 8 ประเทศ หรอื 
ประเทศสมาชิกกรอบเอเชียตะวันออก หรือ 
East Asia Summit (EAS)1 ก็ได้เริ่มประชุมกัน
อย่างเป็นทางการเพ่ือติดตามผลการประชมุผู้นำ
และการยกรา่งเอกสารผลลัพธข์องการประชมุฯ 
อีกด้วย นับเป็นพัฒนาการท่ีเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ของ CPR ได้มากในด้านของการเจรจาเนือ้หา 
สารตัถะ วา่ไม่ใชเ่พยีงแตท่ำเรื่องการบรหิารของ
สำนักเลขาธิการอาเซียนเท่านัน้ นอกจากนี ้
ภาระที่เพิ่มมากขึ้นของ CPR คือการดำเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ ตามแต่ ASEAN Coordinating 
Council2 มอบหมาย และเสนอแนะประเด็น 
คาบเกี่ยวใหก้รอบการประชมุ Joint Consulta-
tive Committee (JCM) ตัดสินใจและทำหน้าท่ี 
ได้อย่างจริงจังในการรับมือกับประเด็นข้ามเสา 
ซ่ึงต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานกันมากข้ึน 
ก่อนเสนอแนะให้ผู้นำตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ  
และสำนักเลขาธิการอาเซียนสามารถแก้ไขปัญหา 
คาบเกี่ยวข้ามเสาได้ ทั้งนี้ ภารกิจอื่น ๆ ที่ CPR 
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ได้รับมอบหมายครอบคลุมการเจรจาเอกสาร 
ผลลัพธ์การประชุม (Outcome Documents) 
กับคู่เจรจา หรือถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement)  
ระหว่างผูน้ำทีส่ำคัญ หรือแผนปฏิบัติการร่วม 
(Joint Plan of Action) ระหว่างอาเซียน 
กับคู่เจรจา กลับกลายเป็นความรับผิดชอบของ 
CPR ด้วย ในขณะเดียวกัน ผูแ้ทนถาวรแต่ละ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้รับการแต่งตั ้ง 
จากเมืองหลวงให้ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ ๆ ด้วย เช่น 
สมาชิก Board of Trustees of the ASEAN 
Foundation; High Representative to 
the ASEAN Coordinating Committee on 
Connectivity; Member of Task Force on 
the Initiative on ASEAN Integration 
เป็นต้น
 ตามสถิติทีม่ ีการรวบรวมไว้ ในช่วงป ี
ทีผ่่านมา CPR ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา 
วาระปกติ รวมประมาณ 45 ครั้ง ทั้งนี้ ยังไม่นับ 
จำนวนการประชุมเพื่อเจรจาเอกสารผลลัพธ์ 
การประชุมต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น และ 
เมือ่ปี 2560 ได้มีการจัดทำ Committee of 
Permanent Representatives Handbook 
 เมือ่พิจารณาจากภารกิจทีม่ีมากยิง่ขึ ้น 
และไม ่ม ีแนวโน ้มท ีจ่ะลดลง การท ี ่ CPR 
จะทำงานได้อย่างเข้มแข็ง ก้าวหน้าและเป็น 
กลไกทีท่ำงานได้อย ่างม ีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น น่าจะคำนึงถึง :
 1) การเชื ่อมัน่ว่าอาเซียนคือเสาหลัก 
ที่สำคัญของนโยบายต่างประเทศและเป็นเรื่อง 
ใกล ้ตัวและอาเซียนเป ็นองค์กรท ีม่ ีพลวัต 
รวมทัง้อาเซียนไม่ใช่สหภาพยุโรปหรือต้องการ 
จะเป็นเหมือนสหภาพยุโรป แต่สามารถเรียนรู ้
ประสบการณ์จากกันได้ 
 2) การคัดสรรบุคลากรที ่จะไปปฏิบัติ 
หน้าท่ีในคณะผู้แทนถาวรฯ และออกไปประจำการ 

ควรจะต้องเป็นผูท้ีม่ีความรอบรู้ในเรื่องอาเซียน 
กระบวนการการทำงานและกลไกของอาเซียน 
ดีมากพอสมควร
 3) ควรจะได้รับการสน ับสน ุนอย ่าง 
เต็มทีจ่ากเมืองหลวง และสามารถทำงานและ 
ประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ 
ของตนได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน
 4) พัฒนาและสร้างบุคลากรในทุกระดับ 
ให้มีความรู้และเชี ่ยวชาญเรื่องอาเซียนอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพื่อจะได้มีบุคลากรเพียงพอในการให้ 
ออกประจำการท่ีคณะผู้แทนถาวรฯ ท้ังน้ี ในการ 
เสริมสร้างบุคลากร ควรตระหนักว่า การทูต 
อาเซียนน ัน้ เป ็นการท ูตพหุภาคีแบบหน ึง่ 
มีเอกลักษณ์แต่สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่น 
และความเป็น “ครอบครัวอาเซียน” ได้ท ี ่
จาการ์ตา 
 5) สนับสนุนให้มี Road Show หรือ 
ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับ 
การทำงานและบทบาทของ CPR ในอินโดนีเซีย  
หรือหาก CPR ออกไปประชุมต่างประเทศ 
ก็ควรจะมีการจัดเสวนาหรือกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจกับสาธารณชน สถาบันการศึกษา 
และผูท้ีม่ีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องอาเซียนพร้อม 
ไปกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
โดยรวม
 6) การเพิ่มบุคลากรให้สามารถรับมือ 
กับการปฏิสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา กรอบ  
EAS และประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการรู้จักอาเซียน 
มากยิ่งขึ้น และนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น
 7) การประสานงานและรักษาความ 
สัมพันธ์ทีแ่น่นแฟ้นกับสำนักเลขาธิการอาเซียน 
ในฐานะท่ีเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของอาเซียน 
ในทุกส่วน โดยให้เป็นการทำงานทีเ่กื้อกูลและ 
สนับสนุนซึ ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นไปตามความคาดหวัง
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A Broad Overview of 
ASEAN/Thailand and China:

Cultural and Economic Cooperation - Past and Present

Good morning ladies and 
gentlemen,

hen I was approached a 
few weeks ago by Professor 
Dr. Prapin Manomaivibool 

through the good offices of Professor 
Dr. Khunying Suchada Kiranandana to be 
a speaker at this international conference, 
I accepted without hesitation. I always 
feel delighted and honored to be here at 
Chulalongkorn University, my alma mater, 
from where I graduated in 1977.
 In 2005, when I was then ambassador 
of Thailand to the Hashemite Kingdom of 
Jordan, I had a great honour to accom-
pany His Majesty King Abdullah II bin 
Al-Hussein of the Hashemite Kingdom of 
Jordan to this prestigious Chulalongkorn 

University for His Majesty to receive an 
honorary doctoral degree of Philosophy 
in Political Science conferred upon him by 
the university. His Majesty King Abdullah 
also took the opportunity to deliver the 
Amman Message, conveying the true 
essence of Islam. That was during the US 
invasion of Iraq, and I was then assigned 
as ambassador to Iraq with residence in 
Jordan due to the war.
 Again, today, I have the honour to 
attend this conference as a keynote 
speaker, so I would like to take this 
opportunity to express my sincere 
appreciation to the Asia Research Center 
of Chulalongkorn University and the 
Institute of International Studies (IIS) and 
Asia Research Center of Fudan University 
for inviting me here.

W

Mr. Wiboon Khusakul
Former Ambassador to the People’s Republic of China*

*A keynote speech at the International Conference on ASEAN and China’s Perspectives on Mainland and Maritime Asia:
Historical, Cultural and Social Contexts December 16, 2016 at Chulalongkorn University
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The Past
 Historically, in the context of cultural, 
social, and trade relations, there would be 
no better example of dynamic interactions 
than the traditional relations between 
ASEAN countries and China. This can be 
seen and manifested in, for example, the 
name “Indo-China”, a peninsula where most 
mainland ASEAN countries are situated. 
The name of this peninsula signifies the 
influences that two great civilizations,  
namely Chinese and Indian, have had on 
this region since ancient times. And in this 
respect, nowhere in the ASEAN region 
would serve as a better example of close 
relations with China than in the case of 
“Siam”, the name Thailand was then 
called.

 I will start from Sukhothai, the first 
unified Thai kingdom dating back 800 
years ago. It was during the reign of King 
Ramkhamhaeng, one of Thailand’s great 
kings, that Siam had a particularly close 
relationship and frequent cultural exchanges 
with China. One of the most significant 
areas of cultural exchanges was in the field 
of chinaware or ceramic manufacturing, 
which is well known in Thai as Sangkhalok, 
the name referring to the pottery produced 
in today’s Sangkhalok district of Sukhothai 
province.
 The Sukhothai kingdom had even 
sent local craftsmen to learn porcelain-
crafting techniques in China. I presume 
that they may have been sent to the 
southern parts of China such as Guangdong 
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along with Chinese migrants began to 
travel to this region.
 Ayutthaya, the former capital of 
Siam was one of Zheng He’s very first ports 
of call. According to historical records, 
Zheng He himself paid at least three 
visits to Ayutthaya during that time. 
Interestingly, Ayutthaya was then a 
cosmopolitan place with several foreign 
communities. Its leaders and people were 
willing to embrace and accommodate 
different cultures and religions without 
discrimination. I should say that this has 
certainly become a solid foundation for 
Thai land’s subsequent successful 
integration and assimilation processes.
 Some background information 
should be shared with you in this regard. 
In the 1970s, when China established 
diplomatic relations with ASEAN countries, 
Thailand was regarded by the Chinese 
government as a model for other ASEAN 
countries to follow concerning itspractical 
and successful handling of complicated 
overseas Chinese issues in the normaliza-
tion of diplomatic relations between 
several ASEAN countries and China 
during that time.
 Let’s get back to Zheng He. He was 
known to the peoples of this region as San 
Bao Gong. San Bao (  - รัตนตรัย) 
means the “three precious treasures” of 
Buddhism, namely the Lord Buddha, 
Dhamma (or Buddhist teachings), and 
Sangkha (or Buddhist monks). According 
to some historical records, Zheng He 
himself had deep faith in Buddhism, and 
this led him to convert to a Buddhist 
in 1403.
 Many temples under Zheng He’s 

and Fujian provinces, or even as far as 
Jingdezhen in Jiangxi province, China’s 
porcelain capital which has since ancient 
times produced high quality chinaware 
well-known to the world. Chinese porcelain 
was well known by the Thais as Kangsai, 
which literally is the word “Jiangxi” in the 
Chaozhou Chinese dialect. Subsequently, 
porcelain-crafting techniques in Thailand 
were further developed by Thai craftsmen 
to produce even finer quality and more 
famous multi-coloured ceramics, called 
Benjarong, which means “five colours”. 
 Let’s now talk about Ayutthaya, the 
second unified Thai kingdom, dating back 
more than 600 years ago. It was during 
this period that Zheng He, China’s greatest 
maritime admiral, was commissioned by 
Emperor Yongle of the Mingdynasty to 
lead a historic expedition to extend 
friendship and trade relations with Southeast  
Asia and beyond. It is noteworthy that 
Zheng He’s voyage took place even before 
the arrival of Europeans to Southeast Asia 
in the early 15th century and happened 80 
years before thediscovery of the Americas 
by Christopher Columbus.
 Southeast Asia, located right at 
the crossroads of the world’s trading 
routes, has been very open to various 
influences from the outside. As I have 
mentioned earlier, all of these influences 
were absorbed and adapted into local 
cultures, arts and languages, and way of 
life. Even the name of the peninsula itself, 
“Indo-China”, reflects foreign influence.  
Zheng He’s expedit ion led to the 
emergence of new settlements in the 
coastal regions of Southeast Asia. Since 
then, more Chinese merchant vessels  
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name San Bao were built in Chinese 
communities in Southeast Asia to worship 
him. For example, the Sam Poo Kong 
temple in Indonesia and Sam Po Kong 
temple in Malaysia. As for Thailand, we 
have a famous temple Wat Panuncheng 
in the present Ayutthaya province with a 
huge San Bao Gong Buddha image. In 
addition, we now have the Bang Pakong 
(Bao Gong) district in Chachoengsao 
province and a most famous Bang Pakong 
river in the central region close to 
Bangkok, which has inspired countless 
romantic Thai folk songs.
 The success of Zheng He’s 
expedition not only signified the great 
achievement of Chinese mari t ime 
expertise and techniques, but was also a 
good showcase of friendship and the 
farsighted outlook of China since the past. 
It also helped to foster deeper understanding  
and relations between the Chinese Ming 
court and ASEAN countries at that time.
 I am convinced that the Ming 
court’s principle of  
which means mutually sharing the benefits 
of peace andcooperation, has inspired 
today’s Maritime Silk Road initiative, and 
perhaps the “One Belt, One Road” 
initiative as a whole, or even the “Chinese 
Dream”.
 The Silk Road enabled China to 
expand its trade activities with foreign 
nations. While exporting its specialties 
such as silk, chinaware, tea, and valuable 
metals, it imported from foreign countries 
what it lacked. This is a good example of 
China’s complementary trade relations and 
share of mutual benefits with other 
countries. Whenever China opened up its 
doors, it flourished, and whenever it closed 

its doors, it failed. The latter was evident 
in the mid-19th century to the mid-20th 
century when China shut its doors to the 
world and Western powers forced their 
way in, leading to the “hundred years of 
humiliation”.
 The Chinese leaders have realized 
this since the very beginning of China’s 
economic reforms and opening up to the 
outside world in the late 1970s, that it is 
only by opening up and maintaining good 
relations with other countries like in the 
past that would enable China to prosper, 
as evident in the Silk Road during the Han 
dynasty and most notably, the Silk Road 
during the Tang dynasty, which allowed 
China to reach its height of prosperity in 
history, an era proudly known by the 
Chinese as  (zenith of prosperity).
 In addition, some valuable lessons 
that the ancient time Silk Road gave us 
are: first and foremost, economic and 
cultural exchanges have existed since 
ancient times. Secondly, through these 
processes, cultural exchanges between 
the peoples of ASEAN and China have 
flourishedfor hundreds of years. Most 
importantly, such relations demonstrate 
that it is entirely possible to establish 
win-win cooperation between the peoples 
of ASEAN and China.
 In this regard, when I was ambassador  
to the People’s Republic of China, 
many times to the media or during 
seminars whenever I was asked about the 
ancient Silk Road’s complementary and 
mutually beneficial nature, I would raise a 
good example between Thailand and 
China that during the reign of King Rama 
III, vessel trade between Siam and China 
flourished to its height. It was during this 
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time that Chinese vessels and junks 
brought what Thailand neededfrom China 
such as silk, tea, and chinaware, and in 
exchange carried back what China lacked, 
including timber, our well-known jasmine 
rice, and Siam bird nests. Life-sized 
ancient Chinese stone dolls, an important 
import, were indispensible in the sense 
that they were used to balance ships 
returning from China and still stand to 
greet Chinese tourists in Thai temples 
today. King Rama III was very keen to 
maintain and strengthen trade relations 
with China. He brought prosperity to Siam 
through suchmaritime trade and went 
down in history as the “Father of Thai 
trade”. The king even had aviharn built in 
the shape of a Chinese junk ship as a 
memorial at Yannawa temple in Bangkok. 
This replica is made of concrete and is 
over 40 metres long. Apart from this, the 
king also incorporated Chinese art into the 
architecture of Bangkok’s Ratchanadda 
temple.
 The above illustrates the mutually 
beneficial relationship that has existed 
since ancient times. This is what we call 
today, “win-win cooperation”. This happened 
within the context of ancient time Silk 
Road. I certainly believe that it can happen 
again within the context of the “One Belt,  
One Road” initiative, which supposedly 
has been initiated and inspired by the 
spirit of ancient time Silk Road.

The Present
 Let us now come back to the present. 
This year marks the 25th anniversary of 
ASEAN-China dialogue relations. For the 
past 25 years, the ASEAN-China 

relationship has been multidimensional. 
It covers politics and security, as well 
as social and cultural fields. But notably,  
success stories have been concentrated 
i-economic relations. Evidently, all statistics  
on trade and investment show remarkable 
progress and potential.
 As can be seen that in 1991, bilateral  
trade between ASEAN and China was only 
around $8 billion US dollars ($7.96 billion). 
But s ince then, i t  has increased 
significantly. Last year, bilateral trade 
between the two sides reached over $470 
billion ($472.16 billion), a nearly 60 
time sincrease, or an average increase of 
18.5%per year.
 During the first ten months of this 
year, the two-way trade between ASEAN 
and China totaled more than $360 billion 
($362.599). Although there was a 
slight decrease in trade volume due to 
the economic downturn, China is still 
among ASEAN’s top trade partners, and 
ASEAN remains China’s third largest trade 
partner.
 Last year, we also witnessed a 
significant rise in Chinese investment in 
ASEAN. It totaled $14.6 billion, which was 
an 87% increase from 2014. In the same 
year, we also saw a rise in ASEAN 
investment in China. The number reached 
$7.8 billion, which was an increase of 
nearly 21%. Then, up until May this year, 
the two-way ASEAN-China investment 
reached a height of $160 billion US dollars.
 In this regard, I believe that the 
ongoing “go global” or “going out”  
policy to encourage Chinese businesses 
to inves tmore overseas, and the Asian  
Infrastructure Investment Bank (AIIB), as 
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well as the “One Belt, One Road” initiative 
would bring even more substantial 
Chinese investment opportunities into 
ASEAN countries in the future. Hence, 
obviously, ASEAN-China economic ties 
will remain the cornerstone of the overall 
relationship between the two sides. This of 
course includes the key role of tourism, 
which I will later discuss.
 ASEAN-China economic cooperation 
is promising, but what is perhaps even 
more important is people to people 
cooperation. While ASEAN aspires to be 
a people centered community, China also  
stresses the importance of the same 
concept  or placing people at 
the foundation or the centre of development.  
When discussing human development, 
education is certainly the key focus.

 This year marks the “ASEAN-China 
Educational Exchange Year”. We have 
witnessed over 300 education projects this 
year, encompassing student exchanges, 
and activities organized by the Confucius 
Institutes and the China Cultural Center 
in Thailand.
 I still remember when I accompanied 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn to meet with the then Vice 
President Xi Jin Ping. He emphasized the 
importance of youth education exchanges. 
He, along with Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn both 
wish to see even greater cooperation in this  
field. President Xi also shared his personal 
experiences. He was convinced that 
exchanges in education from a young age 
would certainly help foster understanding 

Dato Lim Jock Hoi, Secretary-General of ASEAN 
and H.E. Mr.Wang Yi, State Councillor Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China

92     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 087-095 new3-8 Saranrom_J-uncoated.indd   92 8/3/18   6:03:05 PM



and early acquaintances among youths who 
are the future of our cooperation. Therefore,  
it is encouraging that education has become 
one of the highlights of cooperation between 
the two sides, and I am glad to see that 
ASEAN and China can share educational 
resources and draw upon each other’s 
strengths for mutual benefits. The co-
hosting of today’s international conference 
between Chulalongkorn University and 
Fudan University is also a good example 
of such cooperation.
 Apart from education, nowhere in 
people to people exchange between 
ASEAN and China would be more palpable 
than tourism. Last year, the number of 
outbound Chinese tourists reached more 
than 120 million, remarkably exceeding 
even the figures projected by the World 
Tourism Organization (UNWTO) of 100 
million by the year 2020. Of the 120 million 
Chinese tourists, 17 million people or 14.7% 
chose ASEAN as their first destination. 
This was an increase of nearly 50% 
(49.9%) from the previous year.
 It appears even more evident in 
the case of Thailand. Last year, nearly 8 
million (7.9 million) Chinese tourists visited 
Thailand. They represented 27% of all 
foreign tourists visiting the country. This 
year, as of January alone, Thailand 
received over 800,000 tourists from China. 
Despite some recent setbacks regarding 
the “zero-dollar tour” problem, the prospect 
of attracting even more quality Chinese 
tourists to Thailand is still promising. 
We believe that this people to people 
exchange will become a new pillar of 
strategic partnership between ASEAN 
and China in the long run.

Looking Back and Looking 
Ahead
 ASEAN and China’s economic 
and cultural exchanges have flourished 
for over 800 years under the spirit of 
mutually sharing benefits of peaceful 
cooperation. The cooperationhas benefitted  
both ASEAN and China, economically 
and culturally. At present, it is widely 
acknowledged that the 21st century is 
Asia’s century. And the limelight, of course, 
is on China, East Asia, and ASEAN.
 At present, ASEAN’s interaction and 
cooperation with China present both 
opportunities and challenges. One of the 
most important challenges, for example, is 
the South China Sea issue. In this regard,  
latest developments in this sphere of 
cooperation are encouraging, especially 
since there have been positive develop-
ments in the bilateral relationship between 
China and one of the major claimants of 
the South China Sea, the Philippines. This 
matter, if handled properly, would certainly 
be able to serve as a good example of a 
win-win cooperation model for other 
ASEAN claimant countries to follow. 
Also, striking a modus vivendi to avoid  
unexpected incidents would also help 
contribute to the safeguarding of peace 
and security in thisregion. At the same 
time, it would contribute to the realization 
of China’s aspiration of a new Maritime 
Silk Road. I hope that the resulting peace  
dividend and mutual benefits of economic 
cooperation will have spillover effects 
to eventually dilute the existing geopolitical 
tensions between China and other 
claimant countries.

Dato Lim Jock Hoi, Secretary-General of ASEAN 
and H.E. Mr.Wang Yi, State Councillor Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China
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 It should also be observed here that, 
recently the word “initiative” has been 
used more frequently by the Chinese side 
to refer to the “One Belt, One Road” 
instead of the word“strategy”. The word 
“initiative” conveys a greater sense of 
mutual cooperation and interests, which 
I think reflects the spirit and charm of the 
ancient Silk Road. The concept of the Silk 
Road also indicates a sense of shared 
history and mutually beneficial cooperation. 
This will enable China to enhance mutual 
trust with other countries and would also 
help, to a certain extent, convince them that 
the “rise of China” is actually a peaceful 
one, and alleviate the notion of threat.
 In bettering relations with ASEAN, 
nothing is more important than building 
and deepening mutual trust through sharing 
of mutual security and economic benefits. 
In this regard, China, rising in its global 
stature, will be expected also to play an 
even more significant role, perhaps even 
as one of the “free trade leaders” in order 
to help preserve the present global 
economic order which has benefitted more 
than 80% of the world population, 
including China. In this part, it is also 
encouraging to learn that President Xi Jin 
Ping has, during his recent conversation 
with president-elect Donald Trump 
reiterated that there is no other choice but 
cooperation between the world’s largest and 
second largest economies.
 At the same time, the Regional 
Comprehensive Economic Partnership 
or RCEP, which includes ten ASEAN 
countries in addition to China, Japan, 
South Korea, India, Australia, and New 
Zealand, accounting for a total population 
of 3500 million and a third of the global 
GDP should be accelerated if it is 

beneficial to ASEAN and China. And if so, 
this process should be completed sooner 
rather than later, especially given the 
departure of the Trans - Pacific Partnership, 
or the TPP.
 The next point that I would like to 
make is about people to people exchange. 
The arrival of millions of Chinese tourists 
to ASEAN has contributed not only to the 
economies of ASEAN countries, but has 
also strengthened people to people 
contact, which is highly important, and 
if cultivated properly, would help to 
facilitate cultural exchange and deepen 
mutual understanding. For instance, 
there is a belief that the lack of effective 
people to people interactions can bring 
about negative perceptions between 
countries and peoples. As a case in point, 
when I was ambassador to the Lao 
People’s Democratic Republic, I came to 
the conclusion that “the more the visits, 
the less the problems”. There was a year 
when the number of Thai tourists visiting 
the Lao PDR reached a peak of 1 million, 
and surprisingly, there were fewest 
incidents of misunderstandings between 
the two sides that year.
 Most of the Chinese tourists who 
visit ASEAN countries are more or less 
considered middle class, which brings us 
to our next point. There is an emerging 
Chinese middle class of over 200 million 
with an annual income of 10,000 to 40,000 
RMB. ASEAN should take this into con-
sideration. It is paramount to reach out to 
this demographic of people as they do not 
only form the solid consumption base for 
China and ASEAN’s economies, but are 
also the ones who will play key roles in 
bolstering ASEAN-China relations in the 
future. According to the Economist 

94     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 087-095 new3-8 Saranrom_J-uncoated.indd   94 8/3/18   6:03:05 PM



magazine, there are about 250 million 
middle class people in China, but Alibaba’s 
Jack Ma puts the estimate higher at 300 
million, and forecasts that this number 
would even increase to 500 million within 
ten years. This would be a figure larger 
than the current population of the US.
 The middle class is actual ly 
inseparable from social media, which I 
would like to discuss now. When I was 
ambassador to China, we set up a Weibo 
account and accumulatedaltogether over 
100,000 Chinese followers. Now if you 
don’t know Weibo, like Wechat, it is one 
of China’s enormously popular and largest 
social media platforms, similar to Twitter 
and Facebook. Interestingly, we have 
learnt from Weibo and other platforms that 
the Chinese middle class attaches much 
more importance to different cultural 
aspects of the Thailand-China relationship 
and cooperation rather than common 
ancestry compared to their previous 
generations. So, how to effectively further 
reach out and establish a more extensive 
connection with the new generations is 
something both ASEAN and China must 
focus on and carefully cultivate. As another 
case in point, let’s look at Japan’s decision 
not long ago to boldly open up to Thai 
tourists. The decision was made originally 
out of their economic considerations, 
but eventual ly, Japan gained not 
only economically but also in terms of 
spreading its soft power effectively, as all 
the hype about Japan can be felt 
everywhere in Thailand now, particularly 
among the middle class.
 Enhancing ASEAN-China physical-
connectivity by building all the hard 
infrastructures is important, but what is 

more important is creating a good 
“software”, which includes effective 
communication through social media 
plat forms. Interestingly, we have found out 
from our interaction with Chinese netizens  
both directly and through Weibo that the 
Chinese middle class is actually very 
interested in our cultural aspects of “soft 
power”. And that is why we should not 
forget that there are currently over 712 
million Chinese Internet users, or around 
52% of China’s total population. This 52% 
of people hold economic and consumer 
power, and again, are the ones who will 
become the future of China and of our 
cooperation. Hence, it is now high time 
that we shift our focus from once a 
traditional, official, and authority- oriented-
communication to give more importance 
to people to people platforms like this, 
particularly with the Chinese middle 
class.
 Cyber connectivity is an extremely-
important dimension of our relationship. 
This is the last point that I would like to 
reiterate here. In our age of innovative 
technology, people are connected not only 
physically but also virtually. Thus, we must 
harness the potential of the middle class, 
and effectively catch up andcarefully utilize 
the now highly advanced and dynamic 
digital information technology, both 
economically and socially. This, once 
handled well and properly, can help foster 
even greater understanding and mutual 
benefits, and would make the new Silk 
Road cooperation between ASEAN and 
China, and even the Chinese Dream, more 
beneficial and more meaningfulfor all.
 Thank you for your kind attention.
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การทูต
ความสัมพันธ์ระหว่าง

ฝ่ายนโยบายกับฝ่ายวิชาการ
สมปอง สงวนบรรพ์ *

อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

 เมื่อก่อนนี้เรื่องการทูตและการต่างประเทศเป็นเรื่องลับเฉพาะ 
ของรัฐและทางราชการ มีหลายประเด็นเกี ่ยวกับความมั ่นคงและ 
ความละเอียดอ่อน จึงมีผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยมาก ความเปลี่ยนแปลงและ 
พัฒนาการต่าง ๆ  ในโลก ทำให้วิวัฒนาการทางการทูตก้าวหน้าไปใน
ทางที่เปิดกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบันที่การทูตเกี่ยวข้อง 
กับสาธารณะมากขึ้น และในทางกลับกัน สาธารณะได้เข้ามาเกี่ยวข้อง 
กับการทูตมากขึ้นเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้สภาวะโลกาภิวัตน์นี ้
การต่างประเทศมีผลกระทบโดยตรงต่อสาธารณะและประชาชน 
มากขึ้น

* ปัจจุบัน คณบดี สถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ
สองประการ คือ
 ประการแรก ช่วยให้สาธารณชนในทุก 
สาขาอาชีพมีความเข้าใจในเบ้ืองต้น และตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการเรียนรู้เกี ่ยวกับการทูต 
และการต่างประเทศ เพือ่เป็นพื้นฐานในการ 
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที ่
ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงการในทางใดทางหนึ่ง 
 ประการท่ีสอง เพ่ือแสดงให้เห็นวิวัฒนาการ 
ของการทูตทีค่่อย ๆ พัฒนาจากเรื่องลับเฉพาะ 
ไปเป็นเรื่องทีเ่ปิดกว้างขึ้น โดยมีผู้เล่นหรือผูท้ีม่ี
บทบาทในทางการทูตมากขึ้น รวมท้ังนักวชิาการ 
และสาธารณชน 
 บทความนี ้ กล่าวถึงความหมายในทาง 
วิชาการและความสำคัญ ประวัติความเป็นมา 
ของการทูตโดยสังเขป ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การทูตของฝ่ายปฏบัิตกิบันักวชิาการหรอืทฤษฎี 
ว่าด้วยวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย 
และแนวโน้มอนาคตของการทูต

ความหมายและความสำคัญ
 ในข้อเท็จจริง การทูตเป็นวิชาชีพหนึง่ 
ซึ่งมีลักษณะพิเศษทีเ่ป็นงานทีด่ำเนินการโดย 
ปัจเจกชนเพื่อสือ่สารระหว่างกันระดับรัฐบาล 
หรือรัฐ ซึ่งหากจะอธิบายคุณสมบัติของการทูต 
อย่างชัดเจนเบ็ดเสร็จนัน้เป็นไปได้ยาก เพราะ 
ลักษณะของการทูตไม่สามารถจับต้องได้ชัดเจน 
มีความเกี ่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา เช่น 
ประวัติศาสตร์ การเมือง การค้า ปรัชญา 
จิตวิทยา วรรณกรรม เป็นต้น จึงทำให้วิชาชีพ 
การทูตแตกต่างจากวิชาชีพอื่น ๆ
 การทูตเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง 
และเป็นส่วนสำคัญของอำนาจ เป็นวิธีการทีร่ัฐ 
ติดต่อสือ่สารกัน มีการทำงานทีต้่องสือ่สารกับ 
เจ้าหน้าทีท่ ีไ่ด้รับมอบหมายในการส่งเสริม 

นโยบายต่างประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพือ่ 
ให้ รัฐสามารถบรรลุเป ้าหมายของนโยบาย 
ตา่งประเทศ การทูตสามารถเสรมิความแขง็แกร่ง 
ของฝ่ายหนึง่เหนืออีกฝ่ายหนึง่ รวมทัง้มีพลัง 
ท้ังท่ีกอ่ใหเ้กดิความตึงเครียด และพลังท่ีส่งเสรมิ 
ความร่วมมือระหว่างกันด้วย
 ในทางทฤษฎี น ักวิชาการตะวันตก 
หลายคนได้ ให้ความหมายหรือคำอธิบาย 
ทีไ่ม่แตกต่างกันนัก ได้แก่ Harold Nicolson 
นิยามตามความหมายใน Oxford English 
Dictionary ว่า การทูตคือ ‘การจัดการความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการเจรจา เป็น 
ความสัมพันธ์ทีไ่ด้รับการปรับปรุงและจัดการ 
โดยทูตหรือผูแ้ทนพิเศษ เป็นงานหรือศิลปะ 
ของนักการทูต’ หรอื Raymond Cohen นิยาม 
การทูตว่าเป็น ‘ห้องเครื่อง’ ของความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุผลสองประการ คือ 
การทูตเป็นทีท่ีค่วามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เกิดขึ ้นจริง และเป็นพลังขับเคลือ่นโดยตรง 
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีด่ำเนินการ
กันอยู่
 การทูตเป็นเครื ่องมือของฝ่ายนโยบาย 
ต่างประเทศของทุกประเทศ กล่าวคือ ในขณะที่
นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญของ 
ฝ่ายกำหนดนโยบาย การทูตเป็นวิธีการและ 
เปน็หนว่ยปฏิบตัิการในด้านความส ัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ และกิจสำคัญเบือ้งต้นของ 
การทูตคือ เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษา 
และปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทัง้ในทาง 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 
หนทางแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ระหว่างประเทศ ทัง้ในสภาวะปกติและยาม 
วกิฤติโดยสันติวธิ ีอันหมายถงึการเจรจา ซ่ึงจะมี
ผลช่วยประวิงเวลาหรือยืดเวลาของความขัดแย้ง 
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ให้นานทีสุ่ด ถ้าหากการทูตล้มเหลวหรือการ 
แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีไม่ได้ผล จำเป็นต้องใช้ 
วธิกีารอ่ืนในการแกปั้ญหา ไดแ้ก ่วธิกีารทางทหาร  
ซึ ่งถือว่ากำล ังทหารเป ็นป ัจจัยสำคัญท ีอ่ย ู ่
เบ ือ้งหลังทำให้การทูตประสบความสำเร็จ 
ไดต้ามเป้าหมายแหง่ชาต ิเพราะกำลังทหารเป็น 
อำนาจต่อรองทีส่ำคัญ เพราะกำลังทหารคือ 
อำนาจสำคัญประการหนึง่ในทางการเมือง 
ระหว่างประเทศ ทัง้เพื่อการเสริมสร้างความ 
มั่นคงปลอดภัย หรือในทางที่จะทำลายล้างศัตรู 
หรือ บ ีบบ ังคับให้อ ีกฝ ่ายหนึง่ยอมทำตาม 
(อำนาจมีหลายแบบได้แก่ แบบบีบบังคับ แบบ 
สร้างแรงจูงใจ และแบบใช้ในการต่อรองแลกเปล่ียน 
นอกจากนัน้อำนาจยังมีหลายประเภท ได้แก่ 
อำนาจทหาร อำนาจทางการเมือง อำนาจทาง 
เศรษฐกจิและอำนาจทางอุดมการณ์ ซึ่งประการ 
สุดท้ายนีน้ ับเป็นอำนาจทีท่รงพลังทีส่ ุดและ 
มีผลยืนยาว)
 ตัวอย่างทีโ่ดดเด่น คือการทูตมีบทบาท 
สำคัญในศตวรรษที ่ 19 ในฐานะทีท่ำให้เกิด 
เสถียรภาพและสันติภาพในระบบการเมือง 
ระหวา่งประเทศ (ตามแนวคดิการถว่งดลุอำนาจ) 
ในยุโรป ในทางตรงข้าม สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 
หรือ the Great War (ค.ศ. 1914-1918)  
เกิดจากดุลอำนาจทีไ่ม่สมดุล อันมีสาเหตุจาก 
ความล้มเหลวทางการทูต
 จากคำอธิบายข้างต้น ทำให้เห็นว่าความ
ต่อเนือ่งของการทูตมีความจำเป็น และเป็น 
สภาพข้อเท็จจริงทีจ่ะต้องรักษาให้มีการเจรจา 
อย ่างต่อเน ือ่งไว้  เพื ่อรักษาดุลยภาพและ 
เสถียรภาพในการเมืองระหว่างประเทศ

วิวัฒนาการของการทูต
 ตามหล ักฐานของทางฝ ่ายตะวันตก 
มกีารคน้พบเอกสาร บันทึกและขอ้ตกลงเกี่ยวกบั 

การทูต เชน่ ประมาณ 3,000 ปีกอ่นครสิตศกัราช 
ในยุคของเมโสโปเตเมียเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน 
คณะทูต ประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช  
อาณาจักรอียิปต์และอาณาจักร Hittite ได้ 
แลกเปลีย่นจดหมายและข้อตกลงระหว่าง 
กษัตริย์หลายองค์ ในส่วนของเอเชีย พบว่า 
ประมาณ 1,000 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช จนี อินเดีย 
และกรีกได้พัฒนาแบบแผนการสือ่สารและ 
แนวปฏบัิติทางการทูตใหซั้บซ้อน (The Essence 
of Diplomacy, Christopher Hill)
 การทูตใน 3 ยุคต่อมา ได้แก่ สมัยโรมัน 
(มีการใช้คำทีส่ ือ่ถึงการทูต ได้แก่ ข้อตกลง 
การปรองดอง พันธมิตร สัญญาทางการค้า 
เป็นต้น อาณาจักรโรมันใช้วิธีการบีบบังคับตาม 
เจตนารมณ์ของตน ไม่ใช่การเจรจาบนพื้นฐาน 
ที่เท่าเทียมกัน และเน้นผลประโยชน์ทางการค้า 
มากกว่า) ยุคไบเซนไทน์ (ใช้ทุกวิถีทางเพื ่อ 
หลีกเล่ียงสงคราม ได้แก่ การติดสินบน การรวบรวม 
ข่าวกรอง การจัดงานเฉลิมฉลองเพื ่อแสดง 
ความยิง่ใหญ่ การปล่อยข่าว เป็นต้น) และ 
ยุคอาณาจักรเวนิช (Venetian) ช่วงศตวรรษ 
ที ่ 16 (นักวิชาการตะวันตกถือว่า เป็นยุคที ่
มีการจัดองค์กรทางการทูตอย่างเป็นระบบ 
ครั้งแรก คือมีการเปิดสถานทูตอย่างถาวร) นัน้ 
มีลักษณะทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของระบบ 
กษัตริย์หรือกลุม่ชนชั ้นนำ (Elite) ทีผ่ ูกขาด 
อำนาจ
 วิวัฒนาการทางการทูตทีส่ำคัญทีส่ ุด 
เกิดขึ ้นจากสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย 
(The Treaty of Westphalia ค.ศ. 1648) 
ท่ีสร้างระบบรัฐแบบใหม่ข้ึนมา (State System) 
โดยใหมี้ระบบการเคารพต่ออำนาจอธปิไตยและ 
บูรณภาพแหง่ดนิแดนของรฐั มิใหมี้การแทรกแซง 
ระหว่างรัฐ ซึ่งมีผลต่อระบบการทูตอย่างมาก 

98     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 096-104 saranrom i_uncoated.indd   98 7/18/18   3:25:22 PM



คือ ได้พัฒนาจากการท ูตแบบศาสนจั กร 
ในยคุศักดินา หรือนครรัฐ ไปสูห่ลักการของ 
การทูตแบบรัฐต่อรัฐ ซึ ่งมีหลักการสำคัญคือ 
ความสัมพนัธร์ะหวา่งระบบรฐักบัการทูต (state  
system and diplomacy) และมีผลหรอือิทธพิล 
ต่อการทูตในสมัยต่อ ๆ มา
 การทูตทีม่ ีแบบแผนอันเป็นทีย่อมรับ 
อย่างกว้างขวางและเป็นมรดกจนถึงปจัจุบัน 
เป็นผลอันเกิดจากการปฏิวัติฝรั ่งเศส ในช่วง 
ศตวรรษที ่ 17-18 โดยมีการพัฒนาแบบแผน 
ของพิธีการทูต มีการเจรจาในทางลับ และ 
การค่อย ๆ สร้างความเป็นนักการทูตอาชีพ 
(Sustainable Diplomacies, Costas 
Constantinou, James Der Derian)
 ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วง 
ศตวรรษที ่ 17 และ 18 ต่อเรื ่อยมาถึงช่วง 
สงครามโลกครั้งทีห่นึง่ ประธานาธิบดีวูดโรว์ 
วิลสัน ซ่ึงมีทัศนะแบบเสรีนิยม นำการเปล่ียนแปลง 
จากการทูตแบบลับไปสูก่ารทูตแบบเปิดเผย 
ซึ ่งนำไปสูก่ารจัดระเบียบใหม่โลก คือ การ 
ปลดปล่อยลัทธิอาณานิคม ทำให้เกิดผูเ้ล่นรัฐ 
ใหม่ ๆ (new state actor) ในเวทีการเมือง 
ระหว่างประเทศ และช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
ท่ีมีองค์การระหว่างประเทศระดับโลกเกดิข้ึน
 จากวิวัฒนาการข้างต้น รวมทัง้ผลจาก 
การสิน้ส ุดลงของสงครามเย็น และสภาวะ 
โลกาภิวัตน์ทีท่ำให้เกิดมีผูม้ ีบทบาททีไ่ม่ใช่รัฐ 
(non-state actors) เพิ ่มจำนวนมากขึ ้น 
รวมทัง้ภัยคุกคามแบบใหม่ และประเด็นปัญหา 
ข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น (Sustainable Diploma-
cies, Costas Constantinou and James 
Der Derian) และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกา้วหน้า 
จงึทำใหก้ารทูตในยุคปัจจบัุนมีความหลากหลาย 
และสลับซับซ้อนมากขึ้น กล่าวคือ มีฝ่ายปฏิบัติ

ทางการทูตหลายฝ่ายหลายด้านท่ีดูแลรับผิดชอบ 
ประเด็นปัญหาแตกต่างกันไป แต่หัวใจสำคัญ 
ของการทูตระบบรัฐก็ย ังม ีความสำคัญเป็น 
แกนหลักอยู ่ และเป็นการทูตทีไ่ม่ใช่เป็นเรื ่อง 
ส่วนตัวมคีวามรับผดิชอบต่อรัฐสภาและประชา 
สังคม

การทูตกับทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
 นักวิชาการตะวันตกอภิปรายกันอย่าง 
กว้างขวางเกี่ยวกับปัญหาทีว่ิชาการทูตไม่ได้รับ 
ความสนใจจากนักวิชาการ หรือไม่มีส่วนในการ 
ศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เหตุผลสำคัญส่วนหนึง่เป็นเพราะว่าการทูต 
เป็นเร่ืองของการปฎบัิติ ซ่ึงบางคนเหน็วา่ในการ 
ศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องของการทูต
 วิ ช าการท ูตส ่วน ใหญ ่เป ็นข้ อ เขี ยน 
ของนักการทูตหรือผูป้ฏิบัติ ในส่วนทีเ่กี่ยวกับ 
ประสบการณ์ หรือนักประวัติศาสตร์การทูต 
ทีเ่ขียนในเชิงพรรณาบรรยายความ ดังนั ้น 
นักวิชาการตะวันตกส่วนใหญ่ไม่ว่าเป็น ฝ่าย 
substantialism (เหน็ความสำคญัของปัจเจกชน 
ทีส่ามารถดำรงอยูไ่ด้ด้วยตนเองในสังคม) หรือ 
ฝ่าย relationalism (ให้ความสำคัญต่อความ 
ส ัมพันธ์และปฏิส ัมพันธ์ของคนในส ังคม) 
ต่างเห็นว่าการทูตเป็นเพืยงเครื่องมือหนึง่ มิใช ่
ตั วหล ักสำคัญดั ง เช่ นรั ฐ  หรื อ เป ็น เพี ย ง 
กระบวนการ
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นปัญหา 
นีเ้พิ่มขึ้น ขออ้างคำอธิบายจากหนังสือ The 
Essence of Diplomacy ของ Christer 
Johnsson and Martin Hall เกี่ยวกบัความเหน็ 
ของสำนักทฤษฎีหล ักสำคัญของวิชาความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อการทูต ดังนี้
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 ในทัศนะของฝ่ายสัจนิยม (Realism)  
ดังทีไ่ด้กล่าวในข้างต้นแล้วว่ากระบวนการ 
การเมืองระหว่างประเทศ เป็นการต่อสู้ระหว่าง
กลไกสองประการ คือสงครามและการทูต 
ซึ่ง Hans Morgenthau เห็นว่า การทูตมิใช่ 
เป็นส่วนสำคัญ เพราะไม่ใช่เป็นหลักสำคัญของ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนัน้ 
หลักการสำคัญของทฤษฎีนี ้ คือ ผลประโยชน์ 
และอำนาจ ซึ่งเปลีย่นแปลงได้ แต่รัฐซึ่งเป็น 
เจา้ของการทูตยังคงอยู่เชน่เดมิ จงึไม่มีการสร้าง 
ทฤษฎีการทูต
 ซ่ึงในทัศนะของฝ่ายเสรีนิยม (Liberalism)  
เน้นความร่วมมือและความสัมพันธ์อย่างสันติ 
มีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ในฐานะทีเ่ป็นผลรวมของพฤติกรรมของรัฐ 
และผูเ้ล่น ทีถู่กกำหนดโดยความสัมพันธ์ของ 
สังคมรัฐ ฝ่ายเสรีนิยมจึงวิเคราะห์การเมืองระหว่าง 
ประเทศในรูปของนโยบาย (ความต้องการหรือ 
สิ่งที่ประสงค์) ของกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น การทูตจึง
เกิดขึ้นภายใต้บริบทของกฎเกณฑ์ สถาบันและ 
การปฏิบัติระหว่างประเทศ จึงไม่มีความสำคัญ 
ที่จะสร้างเป็นทฤษฎี
 ในทัศนะของโครงสรา้งนิยม (Structural-
ism) หรือมาร์กซิส ซึ ่งม ีสามแนวคิด คือ 
(1) ทฤษฎรีะบบโลก (World System Theory)  
(2) ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ 
กรัมชี่ (Gramscian International Relations 
Theory) และ (3) มารก์ซสิใหม่ (New Marxism)  
ไม่เห็นความสำคญัของการทูตโดยส้ินเชงิ เท่ากบั 
‘ปิดทาง’การทูต ด้วยเห็นว่าโลกอยูภ่ายใต้ 
คณาธิปไตย (anarchy) ในฐานะรูปแบบทาง 
สังคมอันเกิดจากวิถีการผลิตของระบบทุนนิยม 
จึงสนใจแต่เรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสังคม
 กล่าวโดยสรุป การทูตในรอบหลาย 100 ปี 

ทีผ่่านมาดำเนินไปภายใต้ทฤษฎีสัจนิยม ต่อมา 
ภายหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบทุนนิยมและ 
ระบบประชาธิปไตย มีอิทธิพลครอบงำประเทศ 
ในยุโรป แนวคิดตามทฤษฎีเสรีนิยมจึงเกิดขึ้น 
เพื ่อแข่งกับทฤษฎีสัจนิยม แต่ทัง้สองทฤษฎี 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ 
อำนาจ การแข่งขันผลประโยชน์ทีไ่ม่นำไปสู ่
สภาวะสงคราม โดยทฤษฎสัีจนิยมพ่ึงพาหลักการ 
ดุลยภาพหรือการไม่ผูกขาดอำนาจของฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึง่ และทฤษฎีเสรีนิยมยอมรับส่วนที ่
เกี่ยวกบัอำนาจ โดยไม่มีการแทรกแซงระหวา่งกนั  
เน้นความร่วมมือและการค้า สำหรับทฤษฎี 
โครงสร้างนิยมเน้นเศรษฐกิจทางการเมือง โดย 
ถือว่าระบบโลกมีระบบทุนนิยมและประเทศ 
อุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลาง ขยายอิทธิพล 
ลักษณะจักรวรรดินิยมในประเทศบริวารอยู ่
รอบ ๆ ซึ่งมีทัง้ขุนศึก ขุนนาง นายทุน พ่อค้า 
เป็นพวกทีแ่สวงผลประโยชน์จากระบบทุนนิยม 
การเปลี่ยนแปลงมิได้เกิดจากการแข่งขันอำนาจ  
แต่เกิดจากการแย่งผลประโยชน์กัน ดังนัน้ 
ทัง้สามทฤษฎีจึงไม่ได้ให้ความสำคัญในการ 
ที่จะพัฒนาทฤษฎีการทูต

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ
ทางการทูตกับนักวิชาการ
 ภายใตว้ชิาการเมืองโลก ชอ่งวา่งระหวา่ง
ผูม้ ีประสบประการณ์กับฝ่ายทฤษฎีในสาขา 
การทตูมีกว้างมากทีส่ ุดในรอบสามทศวรรษ 
ท ีผ่ ่านมา ท ัง้ฝ ่ายปฏิบ ัติการทางการท ูต  
(หมายรวมถึ งฝ ่ายกำหนดนโยบาย และ 
นักการทูต) และฝ่ายนักวิชาการได้มีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างกันมากขึ ้น เพราะต่างเห็นถึงความ 
สำคัญของการมีบทบาททีส่่งเสริมระหว่างกัน 
และความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน
 โดยทีว่ิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากวิชาสังคมศาสตร์ 
อืน่ ๆ คือ ประการแรก มีลักษณะทัง้ทีเ่ป็น 
ความลับและเกี่ยวกบัความม่ันคง ประการท่ีสอง 
เรื ่องทีอ่ภิปรายกันเป็นเรื ่องระหว่างประเทศ 
ทีม่ ีความละเอียดอ่อนและความสำคัญของ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 Christopher Hill ได้แสดงให้ถึงความ 
สัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการกับนักวิชาการ 
3 แง่มุม คือ (1) แง่มุมทางด้านประวัติศาสตร ์
(2) แงมุ่มทางดา้นอุดมการณ์ (3) ประเด็นปัญหา 
ว่าด้วยความเป็นมืออาชีพและอสิรภาพของ 
นักวิชาการ
 1) ประเด็นทางด้านประวัติศาสตร์ เป็น 
เรื ่องท ีว่ิชาความส ัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ถูกครอบงำโดยสถานการณ์ของโลกและเรื่อง 
เกี่ยวกับทัศนะของสาธารณะ และการเผยแพร่ 
ข่าวสาร
 วชิาความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศเกดิข้ึน
จากประเดน็ท่ีเรยีกวา่ high politics คอืเริ่มจาก 
ที่ประชุมสันติภาพปารีส ค.ศ. 1919 ซึ่งมีเจตนา 
จะสร้างระเบียบโลกใหม่ทีด่ีกว่าเดิมและเพื่อ 
เป็นการกำจัดความโหดร้ายของ power politics 
โดยผ่านการใช้กฎหมายและระบบความมัน่คง 
ร่วม (collective security) หลังจากน้ันเป็นต้นมา 
วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้รับความ 
สนใจจากฝ่ายวิชาการมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 
รัฐบาลต่าง ๆ ได้ตั้งสถาบันศึกษาวิจัยด้านการ 
ต่างประเทศ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบโลกใหม่ 
ภายหลังสงครามโลกครั้งทีส่องแนวคิดเกี่ยวกับ 
การถ่วงดุลอำนาจได้กลับมามีอิทธิพลในวงการ 
ศึกษาอีกครั้ง บรรยากาศภายหลังการสิน้สุด 
สงครามเย็นสถานการณ์ได้เปิดทางให้กับทฤษฎ ี
เสรนิียมกลับเข้ามาในวงการศกึษาเชน่กนั ต่อมา 
ถึงยุคสมัยการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ (interde-

pendence) ทีเ่ข้ามามีบทบาทในวงการศึกษา 
ทำให้มีนักวิชาการเกิดขึ้นจำนวนมาก รวมทัง้ 
นักวิชาการทีเ่ชี่ยวชาญในมิติต่าง ๆ หรือแง่มุม 
ใดแง่มุมหนึง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
นักวิชาการต้องแข่งขันกับสำนักข่าวต่าง ๆ ที ่
กำหนดให้ตัวเองเป็นผ ูเ้ชี ่ยวชาญ ยังผลให้ 
สาธารณชนเข้ามาเกี ่ยวข้องในความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศมากขึ้น
 ส่ิงท่ีเป็นขอ้กงัวลในเรื่องน้ี คอื การตคีวาม 
ความสัมพนัธร์ะหวา่งนักประวตัศิาสตรใ์นระบบ 
สากล (International system) หรือฝ่ายวชิาการ  
กบัพฤติกรรมของผู้เล่น (ฝ่ายนโยบายและปฏบัิต)ิ 
ซ่ึงสามารถสรุปได้สองประเด็น คอื (1) ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยอมแกล้ง 
หลับต่อเรื่องทางการเมือง โดยไปทำงานด้าน 
ประวัติศาสตร์ หรือนักวิเคราะห์ข่าว/ผูส้ือ่ข่าว  
หรอื ฝ่ายกดดนัทางการเมือง (pressure group)  
และ (2) การเข้าไปพัวพันยุง่เกี่ยวกับการเมือง 
ทำใหนั้กวชิาการต้องเสียสละโลกทัศน์เชงิทฤษฎ ี
และประวัติศาสตร์ และการไปยุง่เกี่ยวกับฝ่าย 
กำหนดนโยบาย หรือนักวิเคราะห์ข่าว/ผู้สื่อข่าว 
เพื ่อคาดหวังท ีจ่ะม ีอ ิทธิพลต่อการกำหนด 
นโยบายนัน้ ทำให้นักวิชาการสูญเสียความเป็น 
อิสระและความเชื่อถือ
 2) ประเด็นทางด้านอุดมการณ์ การร่วม 
งานของฝ่ายปฏิบ ัติกับฝ่ายวิชาการมีน ัยยะ 
สองด้าน คือ ด้านหนึง่ ฝ ่ายนักวิชาการม  ี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับฝ่ายต่าง ๆ ทีต่้องการ 
โลกทีม่ีสันติภาพและประเทศต่าง ๆ มีความ 
ร่วมมือกัน แต่นักวิชาการย่อมมีอุดมการณ์และ
พื ้นฐานความเชื ่อของตนเอง ความเห็นของ 
นักวิชาการย ่อมมีผลกระทบต่อพัฒนาการ 
ด้านการเมืองโลก อีกด้านหนึง่ ฝ่ายกำหนด 
นโยบายต้องการทำให้สาขาวิชาความสัมพันธ์ 
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ระหว่างประเทศเป็นพื ้นทีข่องเป้าหมายทาง 
การเมืองและเชิงวิชาการควบคู่กันไป ดังทีเ่ห็น 
ไดจ้ากรฐับาลของหลายประเทศใหเ้งินสนับสนุน 
หน่วยงานสถาบันคลังสมองที ่ม ีชื ่อเส ียงใน 
ประเทศนัน้ ๆ ปัญหาในข้อนี ้คือการรักษา 
ดุลยภาพ การคงบรรทัดฐานไว้อย่างมัน่คง 
โดยไม่ออกนอกลูน่อกทางอันเกิดจากประเด็น 
ทางด้านการเมืองหรือนโยบาย
 3) ความเป็นอิสระของนักวิชาการ เป็น 
เรื่องสำคัญทีสุ่ด หากนักวิชาการเข้าไปพัวพัน 
ยุ่งเกี่ยวกับนโยบายมากเท่าไร ก็เป็นการยาก 
ที่จะรักษา intellectual integrity ไว้ได้ ปัญหา 
ที่สำคัญคือวิชาการมักเดินตามหลังผูก้ำหนด 
นโยบาย ปัญหานีเ้กิดจากทัง้จากตัวนักวิชาการ 
เองและจากปัจจัยภายนอก
 Christopher Hill สรุปว่านักวิชาการ 
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลัง 
เผชิญหน้ากับปัญหา 2 ประการ คือ (1) นักวิชาการ 
ควรหลีกเล่ียงความหย่ิงยโสทางวิชาการและต้อง 
ยอมรับว่าฝ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ฝ่ายกำหนดนโยบาย  
ผูส้ือ่ข่าว เป็นต้น ต่างก็มีความปรารถนาทีจ่ะ 
สร้างเงื ่อนไขให้มนุษย์อยูอ่ย่างเสรีและมีชีวิต 
ทีด่ีเช่นเดียวกับนักวิชาการ (2) นักวิชาการ 
ควรจะตอ้งปกปักรกัษาวตัถปุระสงคท่ี์ไม่เหมือน
กับฝ่ายนโยบายและจะต้องไม่ทำให้สูญเสีย 
ความได้ เปรี ยบในฐานะเปน็น ักวิ ชาการ 
งานวิชาการควรจะมีความสำคัญกว่าการเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการการกำหนดนโยบาย 
เพราะหัวใจของงานวิชาการอยู่ทีค่วามรู้ไม่ใช่ 
การกระทำ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ความสำคัญ 
ต่อม ูล เหตุขั ้นพื ้นฐาน และข้อ ได้ เปรี ยบ 
อีกประการหน่ึงของงานวิชาการคือการมองปัญหา 
ในระยะยาว ซึ ่งการใช้ท ัง้ทฤษฎีและการ 
เปรยีบเทียบจะช่วยให้รฐัหรอืผู้มีบทบาทกำหนด 

นโยบายมองการณ์ไกล
 เมือ่วิเคราะห์ให้ถึงทีสุ่ดแล้ว นโยบายจะ 
ต้องวางอย ูบ่นพื ้นฐานของแนวความคิด 
ซึ่งเป็นที่ที่นักวิชาการจะเข้ามาช่วยได้

เหตุผลสำคัญที่ต้องศึกษา
วิชาการทูต
 ถึงแม้ว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศไม ่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา 
วิชาการทางด้านการทูต แต่ประวัติศาสตร์ได้ 
แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางการทูต ที่ดำเนิน 
มาอย่างต่อเน่ือง (มิใช่เป็นการพัฒนาในเชิงปฏิวัติ) 
และทิศทางที่ฝ่ายปฏิบัติทางการทูต (หมายรวม 
ถึงฝ่ายนโยบายและนักการทูต) กับฝ่ายวิชาการ
สามารถร่วมงานกันเพื่อสร้างสรรค์งานวิชาการ  
และส่งเสริมนโยบายต่างประเทศ
 มีเหตุผลสำคัญ 3 ประการ ที่จำเป็นต้อง
มีการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการทูต คือ
 (1) การทูตได้พัฒนาจากการทูตทีเ่ป็น 
เร่ืองส่วนตัว ไปสู่การทูตภายใต้ระบบรัฐ ตามลำดับ 
จนมาถึงปัจจุบันท่ีการทูตเกี่ยวข้องกบัสาธารณะ 
มากขึ้น นโยบายการต่างประเทศจึงควรได้รับ 
การสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ด้วย 
เหตผุลท่ีรฐัตอ้งมี accountability ทางการเมือง  
ดังนัน้ การส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้สาธารณะ 
มีความเข้าใจในงานทีฝ่ ่ายปฏิบัติดำเนินการ 
และเข้าใจการต่างประเทศโดยรวม ย่อมจะ 
ช่วยให้การดำเนินนโยบายต่างประเทศเป็นไป 
อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ
 (2) นับต้ังแต่การส้ินสุดลงของสงครามเย็น  
อำนาจได้มีการเปลีย่นแปลง ทัง้ในทางทีย่้าย 
จากตะวนัตกไปสู่ตะวนัออก (power shift) และ 
ในทางทีก่ระจัดกระจายไปยังผ ูเ้ล ่นใหม่ ๆ 
(power diffusion) ได้แก่ ประเทศทีเ่กิดใหม่ 
บรรษัทข้ามชาติ องค์การไม่แสวงผลกำไร สมาคม 
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กลุ่มธรุกจิ รวมท้ังชมุชนุตา่ง ๆ  ทำใหเ้น้ือหาและ 
รูปแบบ
 (3) ในทางวิชาการ การศึกษาวิชาการทูต 
จะช่วย (3.1) เป็นพ้ืนท่ีท่ีฝ่ายปฏิบัติสามารถตอบ 
นักวิชาการและเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับวิชาการทูต 
ต่างกันอย่างไร (3.2) เปิดโลกทัศน์ให้ทุกฝ่าย 
ทีศ่ึกษามิติต่าง ๆ ในสาขาวิชานีส้ามารถที ่
จะเข้าไปเกี ่ยวกับกับวิชาการต่างประเทศ 
ในประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น 
เพื่อวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าสิง่ทีเ่กิดขึ้นคืออะไร 
และทำไม (3.3) เขา้ไปมีส่วนในเรื่องผลประโยชน์ 
และความคาดหวังจากสาธารณะในวงกว้าง 
และช่วยฟื ้นฟูผลประโยชน์โดยรวมของการ 
ศึกษาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อนาคตของการทูต
 1. อนาคตของการทูตกำลังเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างมาก ด้วยเหตุผลและพัฒนาการต่าง ๆ 
ดังนี้
  1.1 ปัจจุบันมีผูเ้ล่น (actor) และ 
ผู ้ปฏิบัติการทางการทูตเพิ ่มมากขึ ้น รวมทัง้  
non-state actors ประเดน็ปัญหาทางการเมือง 
ระหว่างประเทศมีความหลากหลายและมีปริมาณ 
มากขึ้นภายหลังการส้ินสุดสงครามเย็น (ประเด็น 
ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงมีเกิดขึ้น 
มานานแล้ว เพียงแต่ถูกโครงสร้างของการเมือง
ระหว่างประเทศในยุคโลกสองขั้วบดบังเอาไว้ 
เน ือ่งจากช่วงน ัน้ป ัญหาท ีส่ำคัญคือป ัญหา 
ความมั่นคง) องค์การระหว่างประเทศมีมากขึ้น 
ทัง้ในระดับโลกระดับภูมิภาครวมทัง้องค์กร 
ที่เป็นของเอกชน
  1.2 สถานการณ์การเมืองโลกยัง 
ไม่แน่นอนว่าจะเดินไปในทางทิศทางใดและ 
มีบรรยากาศอย่างไร ขั ้วทางการเมืองกำลัง 

เปลีย่นแปลงไปมากประเทศในเอเชียมีบทบาท 
มากขึ้น ผลประโยชน์ร่วมกนัของภมิูภาคมีความ 
สำคัญมากขึ้น
  1.3 เทคโนโลยสารสนเทศ และ 
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ท่ีเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ ย่อมมีผล 
ตอ่การเมือง เศรษฐกจิ และสังคมระหวา่งประเทศ 
อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
  1.4 รูปแบบต่าง ๆ ของการทูต ได้แก่ 
การทูตสาธารณะ (public diplomacy ทีม่ี 
เป้าหมายเพื่อสร้างความนิยมในหมูส่าธารณชน 
ในต่างประเทศ), การทูตเศรษฐกิจ (economic 
diplomacy), การทูตเกี ่ยวกับสิง่แวดล้อม 
(environmental diplomacy) เป ็นต้น 
มีการขยายตัวอย่างมาก
 2. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การทูต 
ควรดำเนินไปในทิศทีส่อดคล้องกับแนวโน้ม 
ของสถานการณ์โลกและความก้าวหน้าทางด้าน 
เทคโนโลยี ดังนี้
  2.1 เปิดทางและเวทีให้กับผู้เล่นใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะ non-State actors และสรา้งบุคลากร 
ทีม่ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับมิติใหม่ 
ต่าง ๆ ทางด้านการทูตทีม่ีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 
เช่น มิติด้านอวกาศ มิติด้านชีวภาพต่าง ๆ
  2.2 ทำงานร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อ 
ให้ช่วยเผยแพร่ความเข้าใจทีถู่กต้องต่อการทูต 
และการต่างประเทศเพื ่อให้เกิดความเข้าใจ 
เดียวกนั เพ่ือสนับสนุนนโยบายการต่างประเทศ
นัน้ ๆ รวมทัง้การให้ความรู้แก่ผูท้ีม่ ีส่วนร่วม 
ทางการเมือง สถาบันการเมืองท่ีมี accountabilities 
ต่อประชาชนหรือสถาบันทีม่ีส่วนในการกำหนด 
นโยบายต่างประเทศให้มีความเข้าใจด้านการทูต 
และการต่างประเทศ รวมท้ังการสร้างความเข้าใจ 
และสามารถแยกแยะได้ว่า ประเด็นใดทีเ่ป็น 
เรื ่องละเอ ียดอ ่อนท ีต่้ องอาศัยความเป ็น 
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ส่วนทีย่ังไม่สามารถเปิดเผยได้ และประเด็นใด 
ที่ผู้เล่นในมิติใดควรเข้ามามีบทบาทได้
  2.3 ทำงานใกล้ชิดกับสือ่มวลชน 
ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการทูตและ 
การต่างประเทศแก่สาธารณชน
 โดยสรุป ประเด็นทีส่ำคัญยิง่สำหรับ 
อนาคตของการทูต ยังคงเป็นเรื ่องการสร้าง 
ความน่าเชื่อถือทัง้ในด้านนโยบายและในด้าน 
การนำไปปฏิบัติ การทูตจะต้องมีการพัฒนา 

สร้างสรรค์และมีนวัตกรรม รัฐและผูแ้ทน 
ทางการทูตทางการจากกระทรวงการต่างประเทศ 
จะย ังคง เป ็นผ ูม้ ีบทบาทหล ัก ในด้ านการ 
ต่างประเทศ เนือ่งจากงานประจำ งานวิกฤติ 
งานยุทธศาสตร์ ประเด็นปัญหาหลักความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงเป็นเรื ่องของ 
การต่อรองผลประโยชน์และอำนาจ ซึ่งผูเ้ล่น 
อืน่ ๆ ทีไ่ม่ใช่รัฐไม่สามารถมีบทบาทได้เพราะ 
ไม่มีอำนาจหน้าที่ (authorities)
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วอชิงตันที่เปลี่ยนไป 
 ในการไปประจำการทีก่รุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
ครั ้งท ีส่องและสุดท้ายนีต้่างและเหมือนกับ 
ครั้งแรกมาก ต่างตรงทีก่ารเมืองประเทศไทย 
อย ูใ่นสถานการณ ์พิ เศษท ีร่ั ฐบาลโอบามา 
ไม่ปลาบปลืม้ เหมือนตรงทีค่วามรู้ ความเข้าใจ 
การทำงานในกรุงวอชิงตันท่ีได้รับเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว 
ได้ใช้และใช้ได้ทันที โดยเฉพาะประสบการณ์ 
ที่รัฐสภาคองเกรส 1 ปี เครือข่ายที่รักษาไว้และ 
การทำงานทีส่ถานทูตอีก 3 ปี ภายใต้การนำ 
และแบบอย่างนักการทูตอย่างท่านทูตอาสา – 
ม.ร.ว. สุจติคณุ สารสิน กบัท่านทูตวทิยา – อรสา 
เวชชาชีวะ แบบอย่างทีด่ี เป ็นความถูกต้อง 
สง่างาม และงดงามทีใ่ช้ได้ผลในทุกกาลเวลา 
และสภาพแวดล้อม
 สภาพบ้านเมืองกลางกรุงวอชิงตันได้รับ 
การพัฒนาให้มีชีวิตชีวาขึ ้น น่าอยูอ่าศัยและ 
ดูปลอดภัยกว่าสามสิบปีก่อนมาก อย่างไรก็ดี 
ความต่างทีส่ำคัญกว่าหน้าตาของถนน อาคาร 
คือ สถาบันหลักทางการเมืองโดยเฉพาะรัฐสภา 
คองเกรสท่ีกลับกา้วถอยหลัง เกดิความแบ่งแยก 
ชะงักงัน รุนแรงขึ ้น จนแทบจะแก้ไขปัญหา 
สำคัญของประเทศไม่ได้ แม้แต่ในวุฒิสภาซึ่ง 
เคยมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเป็นสถาบัน 
ทีม่ ีวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกัน สปิริต 
และความเป็นผูด้ีในเรื ่องนีก้็ส ูญหายไปมาก 
ประชาชนในหลายมลรัฐทีไ่ม่พอใจการเมือง 
ในกรุ งวอชิ งตันก็ ได้พยายามส ่งส ัญญาณ 
ความไม่พอใจหลายคร้ัง เช่น การเลือกนักการเมือง 
หน้าใหม่ทีต่้องการล้มล้างระบบการเมืองใน 
วอชิงตันทีเ่ป็นอยู ่ ผลทีเ่กิดคือ การเมืองยิง่ 
ชะงักงัน ต่างพรรคต่างโยนความผิดให้กันและกัน
 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ยอมรับว่า 
ความแบ่งแยกและความชะงักงันทางการเมือง 
ในกรุงวอชิงตันเป็นจุดบอดจุดหนึง่ในช่วง 8 ป ี

ของตน ที่ไม่ได้ยอมรับคือ ทำเนียบขาวกับผู้นำ 
พรรคเดโมแครตทัง้สองสภาก็เป็นจำเลยด้วย 
เช่น การใช้เสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายที่รู้จัก 
กันในนามโอบามา แคร์ โดยไม่สนใจทีจ่ะได้รับ 
เ ส ีย ง สน ับสน ุน จ ากสมาชิ ก รั ฐ สภาจ าก 
พรรครีพับริกันแม้แต่เสียงเดียว หรือการใช้ 
อำนาจบริหารในการออกระเบยีบเรือ่งต่าง ๆ 
ท ีอ่ ีกพรรคคัดค้ าน เป ็นตั วอย ่างท ีท่ ำ ให้  
ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้วิธีการน้ีมาบริหารประเทศ 
เช่นกัน 

เหตุใดทรัมป์ชนะแบบพลิกทุกตำรา 
 โดนัล ทรัมป์ สนใจที่จะลงสมัครเลือกตั้ง 
เป็นประธานาธิบดีมาหลายสบิปแีล้ว เพียงรอ 
จังหวะและโอกาส เช่น ย ้ายสังกัดสมาชิก 
พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันกลับไปมาหลายคร้ัง 
หรือเคยคิดทีจ่ะสมัครอิสระ ต่อมาได้ใช้ทีวี 
ในช่วงค่ำจัดรายการ the Apprentice รวม 
92 ตอน ระหว่างช่วงปี 2547 - 2558 ที่ประสบ 
ผลสำเร็จอย ่างงดงาม เป ็นเครื ่องม ือสร้าง 
ความนิยมกับคนอเมริกันทีต่ิดตามและชื่นชอบ 
ท่ัวประเทศ ท่ีสำคญัคอื ทรัมป์ได้ใชป้ระโยชน์จาก 
ผลการศึกษาทีส่ำรวจความห่วงกังวลของชาว 
อเมริกัน คือ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากผู้เข้าเมือง  
โดยผ ิดกฎหมาย และการป ิดย ้ายโรงงาน 
อุตสากรรมท่ีทำใหช้าวอเมรกินัตกงาน ทรมัป์จงึ 
ยืนหยัดหาเสียงและเสนอนโยบายสองเรื่องนีท้ี ่
ดลใจคนเหล่านีตั้ ้งแต่ต้นจนจบ และเมือ่เป็น 
ประธานาธิบดีก็ยังหาเสียงต่อว่าตนเป็นคนทำ 
ตามคำพูดหาเสียง
 เมือ่ทรัมป์ประกาศเปิดตัวต่อหน้าสือ่ 
มวลชนทีอ่าคารของตนในนครนิวยอร์กด้วย 
ถ้อยคำแบบไม่มีใครกล้าพูด ทัง้เรื่องผูเ้ข้าเมือง 
ผิดกฎหมาย เช่น ชาวเม็กซิกัน และความตกลง 
เปิดเสรีทางการค้า ผูส้ันทัดกรณีต่างมองทรัมป์ 
เป็นตัวตลกมาสร้างสีสันชั่วคราว แต่การประเมิน 
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ทีต่่ำและการมาแบบผิดแผกจากนักการเมือง 
คนอ่ืน ทำให้ทรัมป์ได้รับการติดตามทางทวิตเตอร์ 
ของตนเป็นล้าน ๆ  คนตอ่วนั และจากส่ือโทรทัศน์ 
หลักทุกช่องทีค่ิดแต่กำไรทางโฆษณาจากการ 
ติดตามชมของคนดู จึงแห่ตามถ่ายทอดสดให้ 
ทรัมป์ได้ทุกวัน ทุกโอกาส ทำให้ทรัมป์แทบไม่มี 
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเพื ่อซื ้อเวลาทีวีของ 
สื่อหลักเหมือนผู้สมัครคนอื่น
 แม้ส่วนตวั ทรมัป์ตอ้งการไดร้บัความสนใจ 
จากสื่อ จากทุกคน แต่ก็พร้อมเปิดแนวรบแบบ 
ไม่ต้องง้อหรือเอาใจสือ่หลักเหมือนผูส้ม ัคร 
นักการเมืองทัว่ไป เพราะทรัมป์มาถูกจังหวะ 
ของเวลาทีม่ีเครื่องมือทรงพลังราคาถูกอยูใ่นมือ 
ที่ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คนอ่านทวิตเตอร์ของ 
ตนมีมากกวา่คนอ่านหนังสือพมิพนิ์วยอรก์ ไทม์ส 
หรือคนดูข่าวช่องหลักหลายสิบเท่า และสือ่ที ่
ไม่ชอบทรมัป์เหล่าน้ียังชว่ยถา่ยทอดขอ้ความใน 
ทวิตเตอร์ หรือคำพูดของทรัมป์ต่อในสือ่ตัวเอง 
(นอกจากเพราะทำให้ขายดีแล้ว อีกส่วนหนึง่ก็ 
เพื ่อหวังให้คนอ ่านคนดู เห็นตามว่าทรัมป ์ 
ไม่เหมาะที่จะเป็นประธานาธิบดีเพียงใด)
 ยิ่ งนักการเมืองที่ เป็นคู่ แข่ งทั้ งจาก 
พรรครพีบัลิกนัและเดโมแครต ตลอดจนส่ือหลัก 
ที่ทรัมป์โจมตีว่าเป็น fake news วิจารณ์ทรัมป์ 
อย่างรุนแรงต่อเนือ่งเท่าใด จุดขายของทรัมป ์
ยิง่กระจ่างชัดเจนในกลุม่เป้าหมายของทรัมป์ 
คือ เขาไม่ใช่นักการเมืองทัว่ไปทีท่ำแต่การเมือง 
เพื่อตวัเองหรอืบรษิทันายทุน แตเ่ขาต้องการเป็น 
ปากเสียง เป็นตัวแทนตอบสนองคนอเมริกันที ่
ทำงานหนักแต่ต้องตกงานหรือไม่เคยได้รับ 
ผลพวงทางเศรษฐกิจทีด่ีแบบที ่วอลล์สตรีท 
และนักการเมืองได้รับ
 ไม่ว่าทรัมป์จะมีข้อเส ียทีเ่ป ็นจุดด้อย 
ส่วนตัวมากมายเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ 
ไมเ่ปิดเผยบัญชกีารเสียภาษ ีการตั้งมหาวทิยาลัย 

ทรัมป์ต้มตุ๋นคนท่ีหวงัรวยแบบทรัมป์ ข้อกล่าวหา 
การพัวพันกับรัสเซียทีแ่ทรกแซงการเลือกตั ้ง 
สหรัฐฯ พฤติกรรมทีคุ่กคามดูถูกสตรี เพศ 
คนอเมริกันทีโ่กรธเคืองนักการเมืองและระบบ 
การเมืองในกรุงวอชิงตันก็ได้ปักใจท่ีจะให้โอกาส 
ทรัมป์ ไม่ถือโทษ พร้อมจะอภัยในเรื่องเหล่านี้
 ทรัมป์โชคดีทีไ่ด้นางฮิลลารี คลินตัน 
เป็นคู่แข่งขัน แม้ว่าเมือ่พิจารณาจากชีวประวัต ิ
และประสบการณ์ก็ต้องถือว่า คลินตันเป็นผู้สมัคร 
ทีม่ีคุณสมบัติพร้อมทีสุ่ดทีจ่ะเป็นประธานาธิบดี 
เธอสามารถตอบคำถามและแสดงความรอบรู้ 
ได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่ภูมิหลังจนถึงพัฒนาการล่าสุด 
ด้วยเหตุผลและท่าทีข้อเสนอทีสุ่ขุม รอบคอบ 
แตค่ลินตนัมีจดุดอ้ยมากมาย เชน่ อภสิิทธิ์ตา่ง ๆ  
ซึ่งเห็นได้ชัดจากกรณีอือ้ฉาวด้านการใช้อีเมล ์
ส่วนตัวในหน้าทีก่ารงานขณะเป็นรัฐมนตรี 
ต่างประเทศ ความไม่โปร่งใสในมูลนิธิคลินตัน 
ความใกล้ชิดกับระบบอุปถัมภ์ในกรุงวอชิงตัน    
และวอลล์ สตรีท การพูดดูถูกผู้สนับสนุนทรัมป์ 
และความรู ้ส ึกว่าคล ินตันเสแสร้งไม ่ติดดิน 
ไม่สามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้อย่างจริงใจ  
ซึ่งเป็นคุณสมบัติโดดเด่นของบิล คลินตัน สามี
 ทรัมป์หาเสียงหนักในมลรัฐท่ีคะแนนเสียง 
สูสี เชน่ วสิคอนซิน ท่ีคลินตันไม่เคยคดิวา่จำเป็น 
ต้องไปปรากฏตัว และมลรัฐ เช่น มิชิแกนกับ 
เพนซิลเวเนีย ในทีสุ่ด ทรัมป์ก็สามารถเฉือน 
คลินตันอย่างหวดุหวดิใน 3 มลรัฐน้ี ด้วยคะแนนท่ี 
มากกว่าคลินตันรวมกันเพียง 106,107 เสียง 
(จากคนทีม่าออกเสียงใน 3 มลรัฐ รวมกัน 
13,097,705 คน) ในระบบเลือกต้ังประธานาธบิด ี
ชนะเพียงหนึง่เสียงในมลรัฐใด ก็ถือว่าผูน้ ัน้ 
กวาด electoral vote ของมลรัฐนั้น ๆ  ทั้งหมด 
ดังนัน้ คะแนน electoral vote ทัง้ 3 มลรัฐ 
รวม 46 เสียง จึงเทมารวมกับมลรัฐอืน่ ๆ ที่ 
ทรัมป์ชนะ ทำให้ทรัมป์ได้เกิน 270 ไป 34 เสียง 
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เมื่อเทียบกับ 227 เสียงของนางคลินตัน (ใครได้ 
electoral vote เกิน 270 คะแนน ผู้นั้นชนะ 
เลือกต้ังเป็นประธานาธิบดี) แม้คะแนนผู้ออกเสียง 
ให้ทรัมป์รวมทัง้ประเทศจะน้อยกว่าคลินตันถึง 
3,868,691 เสียงก็ตาม นี่คือความเจ็บปวดของ 
ฮิลลารี คลินตัน
 จากตัวเลขเพียงแสนกว่าเสียงทีท่ำให้ 
ทรัมป์ได้คะแนน 46 เสียงสำคัญข้างต้น คือ 
เหตุผลว่าทำไมประธานาธิบดีทรัมป์จึงสนใจ 
การทำแต้มคะแนนทุกวันกับคนอเมริกันบางส่วน 
ของประเทศ เช่น คนงานโรงงานเหล็กหรือ 
เหมืองถ่านหิน เพราะไม่ว่าทรัมป์จะเลิกเป็น 
ทรัมป์ในบัดดล คนอเมริกันส่วนใหญ่จากมลรัฐ 
สีน ้ำเงิน (ของพรรคเดโมแครต สีแดงของ 
พรรครีพับลิกัน) เช่น แถบชายฝั่งตะวันตกด้าน 
แคลฟิอร์เนียและตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าน 
นิวยอร์ก ก็จะเลือกผูส้มัครเป็นประธานาธิบดี 
จากพรรคเดโมแครตวันยังค่ำ การแพ้/ชนะ 
ตำแหน่งประธานาธิบดีจึงขึ ้นอยูก่ับเสียงและ 
ความรู ้สึกนึกคิดทีส่วิงได้ของชาวอเมริกันใน 
มลรัฐตอนกลางและใต้ไม่กี่มลรัฐ
 ทุกวันนีค้ล ินตันยังกล่าวโทษเรื ่องนัน้ 
เรื่องนี ้ ทีท่ำให้ตนพ่ายแพ้ทรัมป์อยู ่ โดยไม่เคย 
ยอมรับอย่างจริงใจว่า ทีแ่พ้เพราะการหาเสียง 
ของตนไม่มี “message” ที่จะชนะใจคนมีสิทธิ 
ออกเสียง โดยเฉพาะคนอเมริกันท่ีคลินตันดูแคลน  
ในขณะทีท่รัมป์แสดงความเข้าใจกลุม่นีอ้ย่าง 
แรงกล้าและพร้อมจะเป็นปากเสียงให้ทรัมป ์
แม้ส่วนตัว อยากให้คนรักเยอะ ๆ ก็ไม่ยีห่ระ 

เกนิไปกบัคะแนนนิยมที่ไดต้ำ่กวา่คะแนนไมนิ่ยม 
เมื่อสำรวจจากทัว่ประเทศ เพราะตัวเลขทีเ่ขา 
สนใจทีแ่ท ้จริง คือ คะแนนนิยมทีส่ ุม่จาก 
ผู ้สน ับสนุนพรรครีพับล ิกัน โดยเฉพาะผ ูท้ ี ่
ลงคะแนนเสียงให้เขาในมลรัฐที่มีคะแนนสูสีกัน

หนึ่งปีที่ทรัมป์ยึดพรรครีพับลิกัน
มาเป็นของตน
 ตำแหน่งประธานาธิบดีได้ทำให้ทรัมป ์
ม ีอำนาจการต่ อรอง เหน ือกว่ าผ ูน้ ำและ 
ลูกพรรคของตนในรัฐสภาคองเกรส เหนือกว่า 
ผูน้ำภาคธุรกิจทีเ่ห็นว่าไม่คุ้มทีจ่ะต่อความยาว 
กับประธานาธิบดี นอกจากนี ้ ทรัมป์ยังกล้าชน 
สือ่หลักทุกวัน จนทำให้ชาวอเมริกันบางส่วน 
คล้อยตาม และผูน้ำ เช่น อินเดีย มาเลเซีย  
เอาอย่างในการออกกฎหมายหรือมาตรการ 
จำกัดเสรีภาพสื่อที่เสนอข่าว “fake news” 
 งานแรก คือ การแต่งตั ้งผ ูพ้ิพากษา 
สายอนุรักษ์นิยมในศาลฎีกาได้สำเร็จ รวดเร็ว  
ทำให้ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมจากผูส้นับสนุน 
พรรคสายอนุรักษ์นิยมอย่างมาก รวมทัง้การที ่
ทรมัป์ตอ้งการเพิ่มงบประมาณกลาโหม ตอ่เรอืรบ 
เรอืดำน้ำ สรา้งเครื่องบินรบรุ่นใหม่ เพิ่มเงนิเดอืน 
กำลังพล
 การยกเลิกกฎหมายโอบามา แคร์ แม้ยัง 
ไม่สำเร็จ ทรัมป์มาแก้ตัวได้ในการผ่านร่างกฎหมาย 
ปฏิรูปภาษีภายในปีแรก การปลดล็อค ลด เลิก 
ระเบียบ และข้อจำกัดของการทำธุรกิจด้วย 
อำนาจทางบรหิารของประธานาธบิด ีโดยเฉพาะ 
ในธุรกิจทีเ่กี่ยวกับพลังงาน ทำให้ทรัมป์ได้รับ 
คะแนนนิยมจากภาคธรุกจิพอ ๆ  กบัเสียงตอบรับ 
ของการลดภาษีธุรกิจในกฎหมายปฏิรูปภาษี 
การม ุง่ม ัน่ท ีจ่ ะทำตามคำม ัน่ส ัญญาเรื ่อง 
การจัดระเบียบผูเ้ข้าเมือง โดยผิดกฎหมายและ 
การสรา้งกำแพงตามแนวฝ่ังชายแดนกบัเม็กซโิก 
ตลอดจนการเอาจรงิกบัการยกเลิก หรอืทบทวน 
ความตกลงเปิดเสรีทางการค้าทีค่นงานอเมริกัน 
เชื่อตามทรัมป์ว่าตนเองไม่ได้ประโยชน์ รวมกัน         
ท้ังหมดแล้ว ถือว่าเป็นผลงานภายในปีแรกท่ีเข้าตา 
ผู้สนับสนุนทรัมป์และพรรครีพับลิกันโดยรวม
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 ถ้าจะมีเรื ่องทีน่อกเหนือจากอุปนิส ัย 
ส่วนตัวของทรัมป์ทีแ่กนนำของพรรครีพับลิกัน 
มีความอึดอัดไม่สบายใจก็พอสรุปได้ 2 เรื ่อง 
เพราะฉีกแนวออกไปจากพื้นฐาน ท่าทีเดิมของ 
พรรค
 เรื ่องแรก คือ ความสัมพันธ์กับรัสเซีย 
โดยเฉพาะความรู้สึกญาติดีกับประธานาธิบดี 
ปูตินท ีม่ ีมากเกินไปของผ ูน้ำสหรัฐฯ ท ีย่ ัง 
ไม่ยอมรับว่า รัสเซียภายใต้ปูตินมีเจตนาร้ายกับ 
สหรัฐฯ และพันธมิตรของสหรัฐฯ ในยุโรป ผู้นำ 
พรรครีพับลิกันเชื่อตามข้อสรุปของหน่วยงาน 
ข่าวกรองท้ังหมดของสหรัฐฯ ว่า รัสเซียแทรกแซง 
การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเรื่องทีย่อมรับ 
ไม่ได้ ในใจทรัมป์มองว่า การรักษาความรู้สึกที่ดี 
กับปูตินน่าจะช่วยแก้ปัญหาสำคัญเรื่องอืน่ ๆ 
มากกว่าการเผชิญหน้า
 เรื ่องท ีส่อง คือ การละท ิง้นโยบาย 
เปดิเสรทีางการคา้ ซึ่งเป็นรากฐานของความม่ังคั่ง 
ของระบบเศรษฐกจิสหรฐัฯ ผู้นำพรรครีพับลิกนั
ถือเป็นจุดเด่นของพรรคท่ีต่างจากพรรคเดโมแครต 
ท ีม่ ักชอบล ัทธิปกป ้องทางการค้า เรื ่องน ี ้
ฝ่ายทัดทานทรัมป์ได้ผนึกกำลังทัง้จากรัฐสภา 
และผูน้ำธุรกิจ สามารถลดทอนแผนดั ้งเดิม 
ของทรัมป์มาเล่นงานจีนแทนพันธมิตรตะวันตก 
ดว้ยกนั แม้กระน้ัน ดชันี Dow Jones S&P 500  
ก็ฟ้องความไม่พอใจในมาตรการนีข้องตลาด  
ในขณะที่ทรัมป์มองว่า เป็นนโยบายที่หาเสียงที่ 
ได้รับการตอบรับดีมากจากรากหญ้าของ 
ทัง้สองพรรค นับว่าทรัมป์สามารถเปลีย่น 
ท่าทีพรรครีพับลิกันและสร้างบรรทัดฐานให้ 
ผู้นำสหรัฐฯ คนต่อ ๆ ไป มีแนวโน้มที่จะปกป้อง
ตลาดภายในจากสินค้านำเข้ามากขึ้น (ทางออก 
ของไทยและประเทศอื่น ๆ คือ การเข้ามาลงทุน 
ในสหรัฐฯ และหรือการทำความตกลงการค้า 
เสรี)

การต่างประเทศสไตล์ทรัมป์
 ฝ่ายไม่เอาทรัมป์และสือ่หลักทีท่รัมป์ 
สร้างกระแสว่าเป ็นส ือ่เท ็จได้ร่วมกันแสดง 
ความหวั ่นวิตก และวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย 
การต่างประเทศของทรัมป ์อย ่างต่อเน ือ่ง 
โดยเฉพาะการตัดสินใจถอนตัวจากความตกลง 
ต่อสู้โลกร้อน การเผชญิหน้ากบัผู้นำเกาหลีเหนือ 
ในลักษณะสุม่เสีย่งกับการใช้ทางออกทางทหาร 
การขู่จะถอนตวัจากความตกลงหยุดการทดลอง 
อาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่าน การประกาศจะย้าย 
สถานทูตสหรัฐฯ จากกรุงเทลอาวีฟไปทีเ่มือง 
เยรูซาเล็ม การแสดงความไม่สนใจในสถาบัน 
พหุภาคีทีส่หรัฐฯ เป็นผูจั้ดตั้งและมีบทบาทนำ 
มาตลอดหลายทศวรรษ การประกาศขึ้นภาษี 
นำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมทีส่่งผลกระทบต่อ 
การค้าระหว่างประเทศและนำไปสูก่ารตอบโต้ 
ทางการค้ากับจีน การละเลยทีจ่ะผดุงรักษา 
คุณค่าประชาธิปไตย และแสดงความกดดัน 
ขึงขังกับพันธมิตร เช่น นาโต เกาหลีใต้ แต่กลับ 
เป็นมิตรกับรัสเซีย และผู้นำค่ายเผด็จการ ฯลฯ 
 ทั้งหมดทั้งปวงข้างต้นนี้ ผู้ที่ไม่เอาทรัมป์ 
และสาธารณชนในพันธมิตรตะวนัตกต่างเหน็วา่ 
เป ็นการถดถอยบทบาทนำในเวท ีโลกของ 
สหรัฐฯ เป็นการถอยหลังของความเป็นผูน้ำ 
ด้านคุณค่าประชาธิปไตยทีเ่ป ็นจุดเด่นของ 
สหรัฐและโลกตะวันตก และเปิดโอกาสให้ผูน้ำ 
จีนแสดงวิสัยทัศน์ด้านการเปิดเสรี ทัง้จีนกับ 
รสัเซยีเขา้มามีอิทธพิลกบัหลาย ๆ  ประเทศท่ีเหน็ 
ประโยชน์ของการมีผ ูน้ำทีเ่ด็ดขาดเข้มแข็ง 
แต่ไม ่จำเป ็นต้องชูประชาธิปไตยและเรื ่อง 
สิทธิมนุษยชนตามแบบอย่างของฝรั่งตะวันตก 
ซึ่งกำลังประสบปัญหาประชาธปิไตยในบ้านของ 
ตัวเองทัง้ในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักรและ 
อีกหลายประเทศในอียู 
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 หากจะดูตัวอย ่างการทูตเชิง รุกท ีไ่ ด้  
ประโยชน์จากนโยบายถดถอยของทรัมป์ ก็คง 
เป็นฝร่ังเศสท่ีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง  
สามารถเดนิหมากทางการทูตท้ังกบัทรัมป์ ปูติน 
ภายในอีย ู และประชาคมระหว่างประเทศ 
แบบเป็นมวยในช่วงขาลงของผูน้ำเยอรมันและ 
สหราชอาณาจักร
 ทรัมป์ไม่ได้เผชิญกับคนเห็นแย้งในประเทศ 
พันธมิตรตะวันตกเท่านัน้ แต่ยังมีข้าราชการ 
ฝ่ายประจำในกระทรวงต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศทีท่รัมป์เรียก 
กลุ่มนี้ว่า deep state ด้วยเหตุผลนี้ ทรัมป์จึง 
ต้องเปล่ียนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศและท่ีปรึกษา 
สภาความม่ันคงมาเป็นคนท่ีคิดในแนวเดียวกับตน  
และยังไม ่เห็นหัวหรือไว้ใจฝ ่ายประจำของ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม 
ภายใตก้ารนำของพลเอกจมิ แมททสิ ไดก้ลายเป็น 
หลักทีพ่อจะสร้างความเชื่อมัน่ให้มิตรประเทศ 
และเล่นบทบาททางการทูตระหว่างประเทศ 
ได้มากกว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 
ด้วยซ้ำ
 สิง่ทีเ่กิดขึ ้นในหนึง่ปีทีผ่ ่านมาตามแนว 
นโยบาย “America First” ก็มีผลงานหลาย 
อย่างทีส่มัยประธานาธิบดีโอบามาก็ไม่สามารถ 
ทำได ้เชน่ การเอาชนะขบัไล่นักรบ ISIS ออกจาก 
เมืองฐานท่ีม่ันในอิรัก การผลักดันร่างข้อมติกดดัน 
ควำ่บาตรเกาหลีเหนือในคณะมนตรีความม่ันคง 
โดยได้เสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์จากทัง้รัสเซีย 
และจีน นโยบายกดดันทางเศรษฐกิจและทหาร 
ทีเ่อาจริงเอาจังกับเกาหลีเหนือ ทำให้ผ ูน้ำ 
เกาหลีเหนือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการทูต
ท่ีปราศจากเขี้ยวเล็บในอดตีของสหรัฐฯ ได้ และ 
อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ คิม จองอึน เล่นบทใหม่ 
กับเกาหลีใต้ นำมาซึ่งโอกาสการพบปะระหว่าง 
ผู้นำสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ

 ความสำเร็จของการทูตสไตล์ทรัมป์ใน 
การกดดันพันธมิตรทางทหารก็เริ ่มเห็นผล 
เมือ่ประเทศสมาชิกนาโตหลายประเทศพากัน 
เพิ่มงบประมาณทางทหาร ซึ่งอดตีประธานาธบิด ี
สหรัฐฯ ทุกคนเรียกร้องเหมือนกัน แต่ไม่เคย 
เหน็ผล นอกจากน้ี อียูได้พยายามเอาจริงเขม้งวด 
มากขึ้นกับการทำตามความตกลงกับอิหร่าน 
เพื่อหวงัโน้มน้าวมิใหท้รมัป์ตดัสินใจถอนตวัออก 
จากความตกลงฯ ในเดือนพฤษภาคม ศกนี ้
ซึ่งถือเป็นผลงานความสำเร็จทางการทูตทีเ่ด่น 
ทีสุ่ดของประธานาธิบดีโอบามาร่วมกับอียู จีน 
และรัสเซีย
 การประกาศย้ายสถานทูตไปเมืองเยรูซาเล็ม 
ก็เป็นการทำตามคำมัน่สัญญาทีห่าเสียงเพื ่อ 
เอาใจกลุม่ชาวยิวอเมริกัน และเป็นการทำตาม 
กฎหมายท่ีผ่านรฐัสภา แตป่ระธานาธบิดท่ีีผ่านมา 
ใช้อำนาจบริหารผ ่อนผ ันเล ือ่นการทำตาม 
ถา้สังเกตคำพดูของทรมัป์จะเหน็วา่ ไม่เคยพดูถงึ 
เยรูซาเล ็มว่า เป ็น undiv ided capital 
ของรัฐอิสราเอล ตามที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู 
อยากจะได้ยิน เหมือนทรัมป์ต้องการบอกผูน้ำ 
ปาเลสไตน์วา่ ควรใชโ้อกาสน้ีหาทางเจรจาตกลง 
ส ัญญาส ันติภาพกับอ ิสราเอล หากทำได้  
เมืองเยรูซาเล็มซีกตะวันออกซึ่งโดยทางปฏิบัติ 
ก็เป็นถิ ่นพักอาศัยของชาวปาเลสไตน์อยูแ่ล้ว 
อาจจะได้รับการรับรองจากวอชิงตันให้เป็น 
เมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ 
 การเจรจากับผู้นำประเทศต่าง ๆ  ตามสไตล์ 
ทรัมป์ เป็นทีรู่ ้กันในหมูส่ถานเอกอัครราชทูต  
ทีก่รุ งวอชิงตันว่าการเตรียมการท ีจ่ะให้ม ี 
ผลสำเรจ็ ผู้นำประเทศน้ัน ๆ  ควรจะมาพรอ้มกบั 
“ของขวัญ” ทีจ่ะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป ์
สามารถส่งข้อความในทวิตเตอร์ถึงผูส้นับสนุน 
ในประเทศได้วา่เขาสามารถทำประโยชน์ในเรื่อง
การสร้างงาน หรือในเร่ืองการส่งออกเป็นรูปธรรม 
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เท่าใด จึงไม่น่าแปลกใจว่า ผูน้ำภาคเอกชน 
สหรัฐฯ และประชาชนทีเ่ลือกทรัมป์จะมีความ 
พงึพอใจกบัยุคของประธานาธบิดีทรมัป์มากกวา่ 
แปดปีของประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งไม่ได้ให้ 
ความสำคัญในเรื่องการรับฟังความต้องการของ
ภาคธุรกิจและการพูดแทนผลประโยชน์นัน้ ๆ 
ชัดเจนเช่นทรัมป์
 ในขณะท่ีผู้นำญ่ีปุ่น อาเซยีน เชน่ มาเลเซีย 
เวียดนาม และสิงคโปร์ ได้ยอมออกแถลงการณ์
ร่วมรับปากว่าจะซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ ๆ และลงทุน 
ในสหรัฐฯ ผูน้ำไทยได้ใช้ความระมัดระวังและ 
ประสบผลสำเร็จจากการเยือนอย่างงดงาม 
โดยไม่ได้ผูกมัดเรื่องที่จะต้องยอมใด ๆ 

อนาคตทรัมป์
 กล่าวไดว้า่ ทรมัป์เป็นนักการเมืองอเมริกนั 
ที่โชคดี มีอภิสิทธิ์ที่สุด นั่นคือ ทรัมป์ได้ลดระดับ 
มาตรฐานของประธานาธิบดีในด้านการวางตัว 
ลดความคาดหวังจากความประพฤติ  ความถูกต้อง 
ของข้อมูลตัวเลข มารยาททางการเมืองและกับ 
สื่อมวลชน ฯลฯ ปัญหาที่ทรัมป์ประสบจากเรื่อง
ส่วนตัวในอดีต หรือการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม 
เช่น มีคนดีในกลุม่ขวาตกขอบที่นิยมชมชอบ 
นโยบายนาซี หากเกิดกับประธานาธิบดีหรือ 
นักการเมืองคนอืน่ก็คงหมายถึงการปิดอนาคต 
ทางการเมืองของบุคคลน้ัน ๆ ไปนานแล้ว
 แม้โชคจะเข้าข้างทรมัป์เพยีงใด แต่ทรมัป์
จะประมาทไม่ไดก้บัเรื่องกระบวนการตรวจสอบ 
ซึ ่งเป็นสิง่ทีอ่ย ูน่อกเหนือการใช้อิทธิพลทาง 
การเงินหรือทนายมาข่มขู่แบบทีท่รัมป์ในสมัย 
ที ่เป ็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จอยูเ่สมอ 
การสอบสวนกรณีการแทรกแซงการเลือกตั้ง 
โดยรัสเซียและความเกี ่ยวพันกับทีมงานของ 
ผู้สมัครทรัมป์ โดยนายโรเบิร์ต มูลเล่อร์ อดีต  
ผอ. เอฟบีไอ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความน่าเชื่อถอืสูง 
กำลังจะคืบคลานเข้ามาในส่วนทีท่รัมป์ถือว่า 

เป็น “เขตหวงห้าม” คือ เอกสารเกี ่ยวกับ 
การเสียภาษีและการทำธุรกิจในอดีตกับรัสเซีย 
นอกจากการสอบสวนของนายโรเบิร์ต มูลเล่อร์ 
แล้ว เรื่องท่ีใกล้ตวัและอันตรายตอ่ทรมัป์ท่ีสุดใน
ขณะนี้คือการที่ทนายคู่ใจส่วนตัว คือนายไมเคล 
โคน กำลังถูกเล่นงาน เอกสารที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึด
ไปตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ทีช่่วยทรัมป์จาก 
ความส ัมพันธ์กับผ ูห้ญ ิงหลายคนอาจเป ็น 
หลักฐานผูกมัดและโยงมาถึงทรัมป์ได้
 ถึ งแม ้ฝ ่ายไม ่เอาทรัมป ์ โดยเฉพาะ 
พรรคเดโมแครตในรัฐสภาคองเกรส จะม  ี
ความกระตอืรือร้นท่ีจะเล่นงานและเปิดกระบวน 
การสอบสวนเพื่อนำไปสูก่ารเอาประธานาธิบดี 
ออกจากตำแหน่งเพียงใด ตราบใดท่ีพรรครีพับลิกัน 
ยังครองเสียงขา้งมากในท้ังสองสภา กระบวนการ 
impeachment นีก้็เกิดขึ้นไม่ได้ ด้วยเหตุผลนี ้
ทุกฝ่ายจึงจับตามองผลการเลือกตั้งซ่อมในสาม
มลรัฐที่ผ่านมา คือ เวอร์จิเนีย แอละแบมา และ 
เพนซิลเวเนีย ซึ่งปรากฏว่าเป็นพื้นที่สีแดงเดิมที่
ทรัมป์ชนะ แต่ผูส้มัครพรรครีพับลิกันก็ปราชัย 
กับผูส้มัครพรรคเดโมแครตทัง้สามคน ดังนัน้ 
ทุกสายตาจึงมองไปทีก่ารเลือกตั ้งทีเ่รียกว่า 
mid term elections ในเดือนพฤศจิกายนนี ้
ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ท้ังสภาผู้แทนราษฎรและ 
การเลือกต้ัง ส.ว. หน่ึงในสามของวุฒิสภา ตามสถิติ 
ผลการเลือกต้ังท่ีผ่านมา พรรคของประธานาธบิด ี
จะแพ้การเลือกตั้ง เสียเสียงข้างมากให้กับอีก 
พรรค สัญญาณทีบ่ ่งบอกว่าพรรครีพับลิกัน 
น่าจะเสียเสียงข้างมากในสภาผูแ้ทนราษฎร 
เมื่อนายพอล ไรอัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประกาศไม่ลงรับเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้
 พรรคเดโมแครตเองก็ควรระวังกระแส 
ตีกลับโดยประชาชนทีเ่ลือกทรัมป์มาเห็นว่า 
มีการปฏิวัติเงียบด้วยอำนาจตุลาการภิวัฒน  ์
แบบจงใจแกล้งกันเกินไป แม้ชาวอเมริกันโดย 
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ทั่วไปจะมีความเคารพในสถาบันตุลาการในกรณี 
ทีท่รัมป์เกิดหลุดจากตำแหน่งขึ ้นมา ก็อาจม ี
กระแสเลือกคนแบบทรมัป์ท่ีตอ้งการทำลายล้าง
ระบบหลักในกรุงวอชิงตันมาเป็น ส.ส. ส.ว. 
มากขึ้น แม้แต่สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบด ี
บุญของประเทศนีย้ ังม ีท ีส่ถาบันการเมืองมี 
ความมัน่คง สถาบันตุลาการยังมีความอิสระ 
และทำงานได้ดี และการเมืองในระดับมลรัฐ 
และเมืองยังเดินหน้าได้ นักการเมืองต่างพรรค 
ยังทำงานด้วยกันในระดับมลรัฐและเมืองได้ 
แม้จะมีปัญหาในระดับประเทศก็ตาม หลาย ๆ 
ปัญหาทีแ่ก้ไม่ได้ เดินไม่ได้ในรัฐบาลกลางก็ 
กำลังเดนิไดใ้นระดบัมลรฐั เช่น การตอ่สู้โลกรอ้น 
หรือการควบคุมการจำหน่ายอาวุธปืน 
 ถ้าทรัมป์ไม่เพลีย่งพล้ำกับกระบวนการ 
ตรวจสอบและเรื่องผู้หญิง ไม่ไดน้ำประเทศเขา้สู่ 
สงครามกับเกาหลีเหนือหรืออิหร่านแบบที ่
ประชาชนไม่สนับสนุน โอกาสทีท่รัมป์จะได้รับ 
การเลือกตั ้งอกีในสองปีเศษข้างหน้ายังมีสงู 
ยกเวน้นางโอปราห ์วนิเฟร จะเปล่ียนใจกระโดด 
เล่นการเมืองเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตท้าชิง 
ซึ่งนักวิจารณ์ ก็บอกไว้แล้วว่า แม้นางวินเฟรจะ
มีท ุกอย่างทีท่รัมป์ขาดในด้านดีและเด่นดัง 
มากกว่าทรัมป ์ทางท ีวีและธุรกิจ แต่ก็จะ 
หมายถึงจุดตกต่ำสุด ๆ ของการเมืองอเมริกัน 
ทีแ่สดงว่าคนเบือ่และหมดหวังกับนักการเมือง 
อาชีพ จึงต้องหันมาเลือกดารา คนดังในจอทีวี 
ด้านบันเทิงแทน

ผลพลอยได้จากการเปลี่ยนขั้ว
การเมืองในทำเนียบขาว
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
ได้รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ 
เป็นระยะถึงแนวนโยบายและโอกาสของ 
ประเทศไทยในคณะผูบ้ริหารไม่ว่าจะเป็นของ 

คลินตันหรือทรัมป์ สำหรับคลินตัน นโยบายจะเป็น 
ความต่อเนือ่งจากยุคสมัยของประธานาธิบดี 
โอบามา แต่หากเป็นทรัมป์ จะเป็นโอกาสของ 
การเปลีย่นแปลงในทางทีดี่ขึ้น เพราะประเด็น 
ของเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยจะไม่ใช่ 
เป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นของการต่างประเทศ  
คณะผ ูบ้ริหารทรัมป ์จะให้ความสำคัญกับ 
พันธมิตรเกา่ ในกรณีของไทยจะเน้นความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคง และบทบาทที่ไทยจะสนับสนุน 
สหรัฐในป ัญหาหล ักของคาบสม ุทรเกาหล ี 
ทะเลจีนใต้ การก่อการร้ายข้ามชาติ และ 
การส่งเสริมการค้า สร้างงานในสหรัฐฯ
 คณะผูบ้ริหารทรัมป์ดำเนินตามแนวทาง 
ข้างต้นโดยการส ่งส ัญญาณมาถึงผ ูน้ำไทย 
อย่างชัดเจน ด้วยการต่อสายโทรศัพท์จาก 
ประธานาธิบดีถึงนายกรัฐมนตรี ตามด้วยการ 
พบปะท ีท่ำ เน ียบขาวระหว่ าง เลขาธิการ 
สภาความมัน่คง การส่งรัฐมนตรีต่างประเทศ 
และรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ มาประเทศไทย  
จนถึงการปูพรมแดงต้อนรับพลเอกประยุทธ์  
และ รศ.นราพร จนัทรโ์อชา เม่ือ 2 ตลุาคม 2560  

อยา่งสมเกยีรตโิดยประธานาธบิดแีละสภุาพสตร ี
หมายเลขหนึง่ภายหลังการหารือในห้องทำงาน 
รูปไข ่กมี็การเล้ียงอาหารแยกกนั โดยในส่วนของ 
ประธานาธิบดีเป็นการประชุมและรับประทาน 
อาหารกลางวันโดยมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที ่
อาวุโสเข้าร่วม
 สำหรับผ ูท้ ีส่นใจการเตรียมการและ 
ผลการเยือน สามารถศึกษาค้นคว้าต่อได้จาก 
รายงานการปฏิบัติภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงวอชิงตัน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 - 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 และ Joint Statement 
betweenthe United States of America and 
the Kingdom of Thailand, October 2 2017 
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การดำเนินความสัมพันธ์ 
ไทย-สหรัฐฯ ในอนาคต
	 ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ	 มีประวัติที ่
ยืนยาวต่อเนือ่งในด้านดีโดยรวม	 จึงเป็นจุดแข็ง 
และพื ้นฐานท ีท่ ัง้สองประเทศสามารถใช้  
ประโยชน์ในการเดินความสัมพันธ์เชิงรุกได้	
จากการประจำการในสหรัฐฯ	 สองช่วงรวม 
เกือบ	7	ปี	กล่าวได้ว่า	ภาพลักษณ์ประเทศไทย 
และคนไทยในสายตาสาธารณชนชาวอเมริกัน 
โดยรวมเป็นด้านบวกทั้งสิ้น
	 เม่ือมองไปขา้งหน้า	ฝ่ายไทยควรตระหนัก 
อยู่เสมอว่า
	 1)		สหรฐัฯ	เป็นมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ 
ในทุกส่วนของโลก	ความสำคญัของประเทศไทย 
จงึเป็นเพยีงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน	ความสำคญัของไทย 
จะลดหรือเพิ ่มตามลำดับความสำคัญของ 
ผลประโยชน์สหรัฐฯ	 อีกทัง้สหรัฐฯ	 จะไม่รีรอ 
ทีจ่ะให้ความสำคัญหรือใช้มาตรฐานต่างกัน 
ในการเอาใจกับประเทศทีม่าหลังไทยหรือทีแ่ม ้
เคยเป็นศัตรูกันเพ่ือผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ 
ของตวัเองตลอดเวลา	หลาย	ๆ 	ประเทศมักประเมิน 
ความสำคัญของตัวเองกับสหรัฐฯ	 สูงกว่าทีฝ่่าย 
สหรัฐฯ	 ให้	 เช่น	 สหราชอาณาจักรมักเชื่อมัน่ 
ข้างเดียวว่ามีความสัมพันธ์พิเศษ	 (special 
relationship)	กบัสหรฐัฯ	ดงัน้ัน	ผู้นำไทยไม่ควร 
คิดว่า	 หากไทยดีกับมหามิตรหรือประเทศทีน่ับ 
ไทยเป็นญาติแล้ว	 เขาจะดีตอบหรือเป็นที่พึ่งพา 
เราได้	 ลองดูท่าทีและการลงคะแนนเสียงของ 
บรรดามิตรประเทศของไทย	กรณีไทยสมัครเป็น 
สมาชิกคณะมนตรีความมัน่คงในสหประชาชาติ
เมื่อไม่นานนี้	เป็นตัวอย่าง	
	 2)	 ประธานาธิบดีทรัมป์มีประเด็นทีต่น 
ให้ความสำคัญแตกต่างจากประธานาธิบดี 
โอบามาในการคบหากับไทย	 และในอนาคต 
ผู้นำสหรัฐฯ	 คนต่อ	 ๆ	 ไปก็คงจะมีประเด็นที่ให้ 

ความสำคัญแตกต่างจากทรัมป์ในปัจจุบัน	 แต่มี 
สิง่หนึง่ทีจ่ะไม่เปลีย่นตลอดกาลสำหรับสหรัฐฯ	 
ไม่ว่าผู้นำจะมาจากพรรคใด	นั่นคือ	สหรัฐจะไม่ 
ยอมให้มีประเทศใดโดยเฉพาะประเทศทีเ่ป็น 
คู่แข่งทางยุทธศาสตร์	 มีขีดความสามารถทาง 
ทหารและเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวกับความมัน่คงเกิน 
กว่าสหรัฐฯ	 หรือสามารถท ้าทายคุกคาม 
ความมัน่คงปลอดภัยของสหรัฐทัง้ในประเทศ 
และในกองกำลังฐานทัพที่มีอยู่ทั่วโลกได้		
	 3)	ยุคนี้และยุคต่อไป	เหตุผลการเคยเป็น
พันธมิตรเก่าแก่กับสหรัฐฯ	 หรือไทยเคยร่วมรบ 
เคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัสหรัฐฯ	มา	ไม่มีน้ำหนักแบบ 
ในอดีตทีส่หรัฐฯ	 มีผลประโยชน์ต่างกับปัจจุบัน 
อีกต่อไปแล้ว	 ไทยต้องถามตัวเองว่าเรามีอะไร 
ทีเ่ป็นผลประโยชน์ของสหรัฐฯ	 ทีไ่ทยสามารถ 
ทำให้ได้และอะไรคือส ิง่ท ีไ่ทยต้องการจาก 
สหรฐัฯ	(สามารถเปล่ียน	“สหรฐัฯ”	เป็นประเทศ 
ใหญ่ที่ไม่ใช่อื่นไกลได้เช่นกัน)	
	 ดงัน้ัน	การวางนโยบายของไทยตอ่สหรฐัฯ	 
ในอนาคต	 จึงควรยึดการขยายผลประโยชน ์
ร่วมทัง้ด้านพันธมิตรความมัน่คงและเศรษฐกิจ 
เพราะผลประโยชน์ร่วมเท่านัน้ทีจ่ะทำให้ไทย 
คงความสำคัญและน่าสนใจในกรุงวอชิงตัน
	 ในด้านความมัน่คง	 ควรเน้นเสริมสร้าง 
พันธมิตรทางทหาร	ไม่เปล่ียนระบบอาวุธ	หลักคิด 
ทางทหารทีส่อดคล้องกับระบบของสหรัฐฯ 
ไม่สรา้งเงื่อนไขใหเ้กดิความระแวงสงสัย	ส่งเสรมิ 
และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพให้ 
แน่นแฟน้อยู่เสมอ	โดยใชป้ระโยชน์ในเชงิต่อรอง 
จากยามท่ีสหรฐัฯ	ตอ้งพึ่งพาไทย	ใหเ้ป็นประโยชน์ 
ในด้านอืน่ทีไ่ทยต้องการจากสหรัฐฯ	 แต่ใน 
ขณะเดียวกัน	 รัฐบาลไทยต้องมีความอิสระพอ 
ทีจ่ะเพิ ่มพูนความร่วมมือด้านความมัน่คงกับ 
ประเทศในภูมิภาค	 ทัง้ในอาเซียน	 จีน	 ญี่ปุ่น	
และอินเดีย
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	 ในด้านเศรษฐกิจ	กระทรวงการต่างประเทศ 
ตอ้งสามารถเป็นผู้นำและประสานงานกบัหน่วย 
ราชการต่าง	 ๆ	 และภาคเอกชน	 บริษัททีท่ำ 
การค้าโดยเฉพาะการนำเข้า	 เช่น	 สินค้าเกษตร 
จากมลรัฐท ีม่ ีความสำคัญในการเล ือกตั ้ง 
ประธานาธบิด	ีอาทิ	การนำเข้าข้าวสาลีมาทำแป้ง 
ในไทยจากมลรัฐไอโอวา	หรือการลงทุนโดยเฉพาะ 
การลงทุนในสหรฐัฯ	ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการวา่จา้งงาน 
คนอเมริกันในมลรัฐสำคัญในการเมืองของ 
วอชิงตัน	อาทิ	มลรัฐเพนซิลเวเนีย	โอไฮโอ	และ 
มิชิแกน	 เพื ่อใช้เดินความสัมพันธ์แบบมีพลัง 
แบบทีฝ่่ายสหรัฐฯ	 เห็นความสำคัญ	 มิใช่มีบาง 
หน่วยงานทีใ่ห้ความร่วมมือกับฝ่ายสหรัฐฯ 
เกินกว่าทีค่วรจะทำและรัฐบาลหรือกระทรวง 
การตา่งประเทศไม่เคยทราบ	ไม่เคยใชป้ระโยชน์ 
ในการเจรจาต่อรอง
	 ในการพูดคุยเจรจากับสหรัฐฯ	 ฝ่ายไทย 
ควรนำวัฒนธรรมอเมริกันมาใช้ให้มากกว่าที ่
เคยเป็น	 กล่าวคือพูดแบบตรงไปตรงมาเมือ่ 
มีความเห็นต่าง	 พร้อมทีต่่างคนต่างเดิน	 และ 
ร่วมกันเดินในสิง่ทีเ่ป ็นผลประโยชน์ร่วมกัน	
ควรน่ิงในบทและหว้งเวลาท่ีเหมาะ	ไม่งา่ยในการ 
อ่านหรือคาดหวัง	 แต่คงความจริงใจ	 น่าเชื่อถือ 
อันจะนำมาซึ่งความยำเกรง	 ไม่ให้อีกฝ่ายอ่าน 
ความสุภาพอัธยาศัยไมตรีจิตเป็นความอ่อนแอ 
การต่างประเทศไทยต้องทำให้มิตรประเทศ 
เหน็วา่	ไทยยินดรีว่มมือในส่ิงท่ีไทยรับได้	แต่เม่ือ 
ไทยต้องการอะไรก็ควรทำให้ไทยด้วย	การไม่ทำ 
ตามส่ิงท่ีไทยตอ้งการอาจมี	“รายจา่ย”	ท่ีต้องเสีย 
ในภายหลังหรือทันทีได้	
	 ภารกิจหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศ 
คือ	อย่ามัวแต่เขียนหรือหมกหมุ่นกับการยกร่าง 
แผนยุทธศาสตร์และประเด็นสนทนาสละสลวย 
แบบกว้าง	ๆ	ลอย	ๆ	อย่างเดียว	แต่ควรค้นหา	
สร้างและขยาย	 “จุดแข็ง”	 ของไทยต่อประเทศ 

ต่าง	 ๆ	 เพื่อเสริมอำนาจต่อรองให้มิตรประเทศ 
ตระหนักถงึ	“รายจา่ย”	ท่ีจะขาดหายไป	ภารกจิ 
ทีว่่านีเ้ป็นเรื ่องยาก	 แต่สิง่ทีท่ำได้ยากมักจะม ี
คุณค่าสูง	 นี่คือ	 ภารกิจสำคัญของข้าราชการ 
กระทรวงฯ	 ในอนาคตทีจ่ะทำให้กระทรวง 
การต่างประเทศมีบทบาทนำและได้รับการยอมรับ 
จากหน่วยราชการไทยด้วยกันเอง	 และในเวที 
ระหว่างประเทศ	

สร้างเครือข่าย ขยายการเข้าถึง
	 วอชงิตันเป็นเมืองของการสร้างเครือขา่ย 
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
และการเข้าถึงข้าราชการของกระทรวงการ 
ต่างประเทศและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทีจ่ะไป 
ประจำการ	 ควรเป ็นผ ูท้ ีม่ ีความสามารถ 
ในการติดต่อขยายเครือข่ายและเพิ่มการเข้าถึง 
บุคคลที่จะเป็นประโยชน์
	 เอกอ ัครราชท ูตและตัวแทนสถาน-
เอกอ ัครราชทูต	 รวมทัง้จากหน่วยงานอืน่ 
ควรได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมให้มีความรอบรู้	
ความเข้าใจในการทำงานในวอชิงตันทีล่ ึกซึ ้ง	 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ	ควรยกระดับ
ให้เป็นสถาบันทีข่้าราชการทีจ่ะไปประจำการ 
อย่างน้อยในประเทศทีส่ำคัญสูงและคู ่สมรส	 
ควรเข้าเรียน	 รับการฝึกอบรมหลักสูตรผูแ้ทน 
ประเทศไทยชั้นสูง	มีการสอบท้ังภาษาและความรู ้
ความเข้าใจผลประโยชน์ของไทย	 การทำงาน 
ร่วมกันเป็นทีม	 มิฉะนัน้ไม่สมควรใส่เสือ้ทีม 
ประเทศไทย	 ถือหนังสือเดินทางการทูต	 และ 
บริโภคเอกสิทธิ์คุ้มกันทางการทูต	
	 ในเวทีสหประชาชาติ	 เอกอัครราชทูต 
จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับหัวหน้าคณะ 
ผู้แทนถาวรของประเทศต่าง	ๆ 	100	กวา่ประเทศ 
ซึ่งเป็นเรื่องทีไ่มเ่กินความสามารถนัก	 เพราะ 
ต่างฝ่ายต่างเป็นนักการทูตอาชีพด้วยกัน	 และ 
จำเป็นจะต้องพึ ่งพาอาศัยกันในโอกาสของ 
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การลงคะแนนเสียงท่ีจะมีการขอรอ้งระหวา่งกนั 
และกัน	 ในวันข้างหน้า	 ในขณะที่กรุงวอชิงตัน 
เอกอัครราชทูตควรจะใช้เวลาเกือบทั ้งหมด 
ในการสร้ าง เครือข่ ายปฏิส ัมพันธ์และหา 
ผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายอเมริกันทัง้สิน้	 ไม่ว่า 
จะเป็นที่ทำเนียบขาว	 คนรอบตัวประธานาธิบดี	 
สม าชิ ก รั ฐ สภ าคอ ง เ ก ร ส 	 น ัก วิ ช า ก า ร	
สถาบันวิเคราะห์นโยบาย	 ภาคประชาสังคม 
และสือ่มวลชน	 ทีแ่ม ้โดยรวม	 จะให้เกียรติ 
เอกอัครราชทูต	 แต่ไม ่ใช่เป ็นคนยึดการทูต 
เป็นวิชาชีพหรือจำเป็นต้องพบ	 รับฟังมุมมอง 
ทูตต่างชาติ
	 ถ้าจะมีการแข่งขันเป็นนัย	 ๆ	 ระหว่าง 
นักการทูตดว้ยกนัเอง	คอื	ใครจะเขา้ถึงคนสำคญั
ทีม่ ีบทบาทอำนาจในวอชิงตันได้มากกว่ากัน 
ตัวชี ้วัดความสำเร็จในการเข้าถึงบุคคลสำคัญ 
อันหนึง่	 ดูได้จากการได้รับเชิญไปในงานสำคัญ 
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 งานเลีย้ง	 Black	 Tie	 ประจำปี 
ของสมาคม	 Alfalfa	 ซึ่งมีสมาชิกจำนวนจำกัด 
ที่มาจากบุคคลระดับสูงในวงการ	 แม้แต่	 Bill	 
Gates	 ก็เพิ่งได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกเมือ่สองปี 
ทีผ่่านมานีเ้อง	 หรืองานเลีย้ง	White	 Tie	 ของ	
Gridiron	 และงานเลีย้งประจำปีของผูส้ือ่ข่าว 
ประจำทำเนียบขาว	 ซึ ่งประธานาธิบดีและ 
นักการเมืองชั้นนำจะได้รับเชิญและมีการกล่าว	
แสดงบทเวท	ี โดยนักข่าวสือ่มวลชนล้อเลียน 
การเมือง	 นำความสนุกสนานและโอกาสของ 
การเน็ตเวิร์ก	มาให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน
	 ในกรุงวอชิงตัน	 คู่สมรสมีบทบาทสำคัญ	
หลายครั้งมีมากกว่าตัวทูต	 ในสามปีทีผ่่านมา 
คู ่สมรสทูตไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกสมาคมที ่
ถูกต้องคือ	 International	 Club	 Number 
One	 ซึ ่งมีสุภาพสตรีหมายเลขหนึง่	 ภรรยา 
คณะรฐัมนตร	ีและภรรยานักการเมอืง	ผู้พพิากษา 

บุคคลสำคัญเป็นสมาชิกครบ	 และความสำเร็จ 
ของการทำงานของทูตหลายงานเป็นผลจาก 
ฝีมือและเครือข่ายการเข้าถึงของคู่สมรสทัง้สิน้ 
เม ือ่มองโครงสร้างและแนวโน ้มกระทรวง 
การต่างประเทศใน	10	-	20	ปีข้างหน้า	อดคิดไม่ได้ว่า 
บุคลากรในสถานทูตไทยจะเปล่ียนโฉมไปพอควร	 
คือ	 นักการทูตส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้สำนักงาน 
จะเป็นสตรี	ซึ่งมักเป็นโสดหรือสามีไม่ได้ติดตาม 
มาด้วย	 บทบาทคู่สมรสในการทูตกระแสหลัก 
ที่เคยมีมาก็คงจะหายไปมาก
	 ในกรุงวอชิงตัน	 สมาชิกรัฐสภาคองเกรส 
คือ	กลุ่มเป้าหมายหลักในงานล็อบบ้ีของสถานทูต	 
เพราะแต่ละคนสามารถและอยากมีบทบาท 
แต่ไม่มีใครจะมีเวลาไปทำความรู้จักกับ	 ส.ส. 
ทั้ง	435	คน	หรือ	ส.ว.	100	คน	การทำงานจึง 
ต้องม ีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลั ง	
โดยทัว่ไป	 ส.ว.	 มีบทบาทและอำนาจมากกว่า	
ส.ส.	 (ยกเว้น	 ส.ส.	 คนนัน้จะมีความอาวุโสสูง 
เช่น	 เป็นประธานสภา	 เป็นวิป	 หรือประธาน 
คณะกรรมาธิการสำคัญ)	 เพราะ	 ส.ว.	 อยูใ่น 
ตำแหน่งนานกว่า	 ส.ส.	 ถึงสามเท่า	 คือ	 6	 ปี 
และ	ส.ว.	เสียงเดียวสามารถกดดัน	เปล่ียนแปลง 
นโยบาย	หรือเตะถ่วงการเสนอช่ือจากฝ่ายบริหาร 
เข้ารับตำแหน่งระดับสูงต่าง	ๆ 	เป็นพัน	ๆ 	ตำแหน่ง 
หรือปรับเปลีย่นข้อเสนอวงเงินงบประมาณ 
ของฝ่ายบริหารได้	
	 เร่ืองท้าทายของทูตแทบทุกคนในวอชิงตัน	 
คือ	นักการเมืองเหล่าน้ีไม่มีความจำเป็นท่ีจะต้อง 
คล้อยทำตามสิง่ทีน่ักการทูตต่างชาติมาขอร้อง 
เน่ืองจากชาวต่างชาติไม่ได้มีสิทธิในการออกเสียง 
เลือกตั้งให้ตนได้กลับมาอยูใ่นตำแหน่งอีกครั้ง 
และอาจเป็นเหตุให้คู ่แข่งนำมาโจมตีก่อนการ 
เลือกตั้ง	 ดังนั้น	 ทูตจึงต้องหาเหตุผลให้เขายอม 
ให้เข้าพบ	 เมือ่ได้เข้าพบ	พูดอย่างไร	 ส.ว.	 ส.ส.	
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จึงเห็นว่าเราเป ็นประโยชน์กับเขา	 นั่นคือ 
การผ ูกโยงผลประโยชน์ของสิ ่งท ีส่ถานทูต 
ตอ้งการกบัส่ิงท่ีนำผลประโยชน์มาสู่เขตเลือกตั้ง 
ของนักการเมืองนั้นเอง		
	 หากจะสรุปประสบการณ์	 1	 ปี	 ในการ 
ฝึกงานทีร่ัฐสภาคองเกรสเมือ่	 30	 ปีที่แล้ว	 คือ 
การท่ีตอ้งสามารถเรยีบเรยีงคำพดูใน	1	-	2	นาที	
ของการพบปะครั ้งแรกให้ได้ใจความเป็นที ่
น่าสนใจของ	 ส.ว.	 หรือ	 ส.ส.	 ทีก่ำลังพบอยู	่
หากทำไม่ได้ดี	 ส.ว.	 ส.ส.	 นั้น	 ๆ	 จะหมดสมาธิ 
ทีจ่ะฟังต่อ	 และสรุปว่าต่อไปจะไม่เสียเวลา 
พบกับคนแบบนีอ้ีก	 ประสบการณ์นีส้ามารถใช้ 
ได้กับการรายงานผูบ้ังคับบัญชา	 การประชุม	
และการล็อบบี้ในทุกประเทศ	ทุกโอกาส
	 ด้วยเหตุผลการสร้างความสำคัญให้ไทย 
เพื่อการล็อบบ้ีน้ีเอง	ในบันทึกส่งท้ายการประจำ
การรายงานกระทรวงฯ	 เอกอัครราชทูตได้เน้น 
แนวทางและโครงการที่จะบ่มเพาะ	สร้าง	ขยาย	 
จุดแข็งเพื่อใช้เป็นพลังสร้างอำนาจการต่อรอง 
ท่ีไทยมีอยู่ในสหรฐัใหเ้กดิประโยชน์ในการติดต่อ 
กับรัฐบาลสหรัฐฯ	ทุกระดับและรัฐสภาให้มากท่ีสุด
	 การสร้ า งความส ัมพันธ์ ส ่วนตั วกับ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 เป็นเรื ่องทีด่ีแน่นอน 
แต่แม้ว่าจะสร้างไว้แล้วอย่างดี	 ก็ไม่ได้แปลว่า 
ทุกอย่างจะไปไดส้วยเสมอไป	ลองพจิารณากรณี 
นายกรัฐมาตรีอาเบะทีส่ามารถไปพบว่าท ี ่
ประธานาธิบดีทรัมป์ทีเ่พนท์เฮ้าส์หรูของทรัมป์ 
ในนครนิวยอร์กได้ก่อนผูน้ำอืน่	 สามารถไป 
ตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟในมลรัฐไมอามีของทรัมป์ 
ได้ 	 ผ ูกใจทรัมป ์ด้วยการมอบหัวไม ้กอล ์ฟ 
ราคาแพงให้ เป ็นท ีร่ะล ึก	 ภายหล ังทรัมป ์ 
เข้ารับตำแหน่งแล้ว	 ยังให้การต้อนรับทรัมป ์
อย่างอบอุน่ทีก่รุงโตเกียว	 พร้อมจะเสริมสร้าง 
กองกำลังทางทหารและปรับเปลีย่นการตีความ

ในกฎหมายให้กองกำลังป้องกันตัวเองญ่ีปุ่น 
สามารถชว่ยรบร่วมกบัสหรัฐฯ	ได้	ฯลฯ	แต่พอถงึ 
เวลาทีท่รัมป์จะตอบตกลงพบผูน้ำเกาหลีเหนือ 
ญีปุ่น่ได้รับทราบพร้อมเกาหลีเหนือ	 หรือการที ่
ทรัมป์ตัดสินใจยกเว้นการเก็บภาษีเหล็กและ 
อลูมิเนียมชั่วคราวให้กับประเทศพันธมิตร	 เช่น	
อียู	 แคนาดา	 เม็กซิโก	 ปรากฏว่า	 ในเอเซีย	
มีแต่เกาหลีใต้รวมอยู่ด้วย	 แต่ไม่มีญ่ีปุ่นผู้ยอม 
ตามลูกพ่ีทุกเร่ือง
	 อนาคตของความสัมพันธก์บัสหรัฐฯ	ไทย
ต้องแข่งกับนานาประเทศเป็นร้อย	และที่สำคัญ 
กว่าคณะทูต	คือสถานทูตจะต้องแข่งกับกลุ่มผล
ประโยชน์ภายในสหรัฐฯ	 เป็นพันองค์กรทีม่ ี
ผลประโยชน์ต่างกับไทย	เช่น	AFL-CIO	Green	
Peace	 Humanity	 United	 ฯลฯ	 นักการทูต 
จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างผลประโยชน์ร่วมให้มากข้ึน 
และลงพ้ืนท่ีในมลรัฐท่ีเป็นเขตเลือกต้ังของสมาชิก 
รัฐสภาทีม่ ีอิทธิพล	 เพื ่อพบปะกับบริษัทไทย 
ชมุชนชาวไทยท้ังรุ่นปัจจบัุน	และรุ่นลูกท่ีทำธรุกจิ 
สาขาต่าง	ๆ 	เพื่อสรา้งพลังในระบบการเมืองของ 
สหรัฐฯ	 โดยมีสถานทูตเป ็นผ ูป้ระสานงาน	
หากเล่นได้ถูกต้อง	 นักลงทุนไทย	 นักธุรกิจ	
ผูป้ระกอบการในสาขาต่าง	 ๆ	 ตลอดจนวัด	
สมาคม	ชุมชนชาวไทยก็จะได้ประโยชน์ท่ีมาจาก 
การสนับสนุน	 การอุดหนุนของเมืองมลรัฐและ 
รัฐบาลกลาง	และเม่ือชุมชนไทยรุ่นท่ีสองสามารถ 
เข้าถึงระบบการเมืองการปกครอง	 โดยเริ่มจาก 
การเป ็นอาสาสม ัคร	 การเป ็นสมาชิกของ 
คณะกรรมการโรงเรียน	 แล้วจะนำไปสูบ่ทบาท 
ทางการเมืองท้องถิ่น	เพื่อไตเ่ตา้ขึ้นไปถงึเมืองและ 
มลรัฐ	เชน่ท่ีคณุชญัชนิษฐ์	มาร์เทอร์แรล	คนไทย 
ตัวอย่างในนครลอสแอนเจลิสที่ทำอยู่
	 นักลงทุนไทยกำลังขยายบทบาทในมลรฐั 
ต่าง	ๆ	เป็นบริษัทที่มีเงินทุนและการดำเนินการ

118     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 105-119 new3-8 Saranrom_J-Un.indd   118 8/3/18   6:27:50 PM



แบบมืออาชพีไม่วา่จะเป็นไทยยูเน่ียน	ไทยซัมมิท 
อินโดรามา	บ้านปู	ซีพี	ปตท.	และเอสซีจี	ต่างมี
ความสามารถในชั้นเชิงธุรกิจดีอยูแ่ล้ว	 หากจะ 
ขาดก็คือ	 การเชื่อมโยงพลังธุรกิจเข้ากับระบบ 
การเมืองในมลรัฐและระดับประเทศ	 เพื่อหนุน 
ผลประโยชน์ของบริษัทและประเทศ	 เมือ่มีการ
ทำงานร่วมกันและมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ 
ของการใช้ประโยชน ์จากระบบการเม ือง 
ในวอชิงตันร่วมกับสถานทูตฯ	 ประเทศไทย 
จะมีพลังกว่าทีเ่ป็นอยูอ่ีกมาก	 ความน่าสนใจ 
ในประเทศไทยภายในกรุงวอชิงตันจะเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการลงทุนทีส่ร้างงานในมลรัฐทีม่ ี 
สมาชิกรัฐสภาในตำแหน่งทีม่ ีอ ิทธิพล	 เช่น	
มลรัฐเคนทักกี	 ท่ีไทยซัมมิทไปเปิดโรงงาน 
ช้ินส่วนรถยนตแ์หง่ท่ีสอง	ม	ีส.ว.	ตวัแทนมลรฐัน้ี 
ดำรงตำแหน่งผู้นำเสียงข้างมากของพรรคริพับลิกัน 
หรือการสร้างงานในรัฐทีม่ ีคะแนนสูส	ี เช่น	
เ พ น ซิ ล เ ว เ น ีย 	 ก็ จ ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม สน ใจ 
จากประธานาธิบดี
	 ผูป้ระกอบการนักธุรกิจไทยทีป่ระสบ 
ผลสำเร็จในมลรัฐต่าง	ๆ	คือ	ประตูที่จะนำ	SME	
และ	 start	 up	 จากประเทศไทยเข้าสูส่หรัฐฯ 
ชุมชนชาวไทยอเมริกันรุ ่นทีส่องทีไ่ด้รวมกลุม่ 
ในนามของ	“สามัคคซีมัมิท”	ไดเ้ดนิมาถกูทางแล้ว 
สถานทูตฯ	และทางราชการควรใหก้ารสนับสนุน 
ต่อเนือ่ง	 เพื ่อให้กลุม่น ีข้ยายเครือข่ายและ 
การทำงานในเมืองหลักทัว่สหรัฐฯ	 และสร้าง/ 
รวมกลุม่กันเป็นสมาคมนักวิชาชีพอเมริกัน 
เชื้อสายเอเชียอื่น	ๆ	เช่น	นักกฎหมาย	สถาปนิก	
แพทย์	และวศิวกร	กจ็ะเป็นพลังสนบัสนุนวชิาชพี 
ของตนและชุมชนของตนท ัง้ ในอ เมริ กา 
และความสำคัญของประเทศไทยในระบบ 
การเมืองสหรัฐฯ
	 การทีม่ี	 ส.ว.	 เป็นลูกครึ ่งไทยอเมริกัน 

ทีเ่กิดในไทยคนแรก	 คือ	 นางแทมมี	่ ดั๊กเวอร์ธ	
จากมลรัฐอิลลินอยส์	นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและ
จะมีประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ	 
แต่ต้องถือว่าเปน็กรณพีิเศษ	 (exception)	
เช่นเดียวกับการที่บารัค	โอบามา	ได้รับเลือกตั้ง
เป ็นประธานาธิบดีผ ิวดำคนแรก	 ในขณะที ่
การต่อสูก้ารเหยียดผิว	 ยังมีหนทางอีกยาวไกล	
ดงัน้ัน	ยุทธศาสตรข์องไทยตอ่สหรฐัฯ	ในอนาคต	 
จงึตอ้งบ่มเพาะคนอเมรกินัเชื้อสายไทย	รุ่นท่ีสอง 
และรุ ่นต่อ	 ๆ	 ไป	 ให้เป็นพลังทางการเมือง 
พร้อมกับการขยายผลประโยชน ์ร่วมทาง 
เศรษฐกิจระหว่าง	นักธุรกิจ	นักลงทุน	ผู้ส่งออก 
และนำเข้าของทั้งสองประเทศ

สรุป
	 ในการเดนิหมากความสัมพนัธก์บัสหรฐัฯ	
การทำงานของกระทรวงฯ	 และสถานทูตฯ	 
จะต้องปรับเปลีย่นไปในทิศทางทีจ่ะสร้างพลัง 
ต่อรองทีม่าจากปัจจัยในประเทศไทยทีส่หรัฐฯ	 
ให้ความสำคัญ	 เช่น	 พันธม ิตรทางทหาร	
ความมัน่คงทางทะเล	 การต่อสูป้ัญหาข้ามชาติ 
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ	 โดยบริษัทสหรัฐฯ	

ในไทย/อาเซยีนและปจัจยัท่ีมาจากภายในสหรฐัฯ	 
อันเป็นพลังทีส่ ่งผลถึงนักการเมืองในระดับ 
ท้องถ่ิน	 เมือง	 มลรัฐ	 และประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็น 
การลงทุนของไทย	 การสัง่ซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรท่ีมีฐานการเมือง 
ในมลรัฐสำคัญ	 และการขยายและรวมพลังของ
ผูป้ระกอบการนักวิชาชีพร่วมกับชาวอเมริกัน 
เชื้อสายเอเชีย	เมื่อการล็อบบี้ให้กับประเทศไทย
ทำเป็นกระบวนการต่อเนือ่งแบบ	 “ระเบิดจาก 
ภายใน”	ไดเ้ม่ือไร	เม่ือน้ัน	ประเทศไทยจะมีน้ำหนัก 
และความสำคัญในกรุงวอชิงตันแบบย่ังยืนไม่ต้อง 
พ่ึงความหลังท่ีหมดพลังแล้วของพันธมิตรเก่าแก่ 
ที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานานอีกต่อไป
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ในยุคประเทศไทย 4.0 
ถอดรหัสจากยุโรป

สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

 เป ็นที ่ประจักษ์ชัดว่าความสำเร็จของยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
ขึ้นอยู่กับมิติและการดำเนินงานด้านต่างประเทศไม่น้อยทีเดียว อีกทั้งในช่วงที่ 
ประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในโค้งสุดท้ายและการปฏิรูป 
เศรษฐกิจที่กำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ความเชื่อมั่นของต่างประเทศ 
ในทิศทางที ่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าอยู ่ดังกล่าวย่อมต้องอาศัยบทบาท 
ที่แข็งขันของกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลก โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มประเทศตะวันตก ซึ่งมีสหภาพยุโรปเป็นเป้าหมายหลักทั้งในแง่อิทธิพล 
ทางการเมืองระหว่างประเทศและเศรษฐกิจของโลก

การทูตไทย
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 ขณะน้ีความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง 
ไทยกับสหภาพยุโรปได้ปรากฏความก้าวหน้า 
ขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากทีส่หภาพยุโรปได้ตัดสินใจ 
ทีจ่ะยกเลิกข้อมติทีร่ะงับการติดต่อระดับสูง 
กับไทย ซึ ่งเป็นทีท่ราบดีว่าการยกเลิกข้อมติ 
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการผลักดันของประเทศ
ท ีถ่ือเป ็นผ ูน้ำของสหภาพย ุโรป กล ่าวคือ  
สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส ดังนั้น 
ในภาวะการณ์ใหม่นี ้ สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ของเราจำเป็นต้องเร่ง 
การขับเคลือ่นความสัมพันธ์ทางการเมืองให้มี 
พลวตัย่ิงขึ้นควบคู่ไปกบัการดำเนินการในเชงิรุก 
เพื่อนำยุทธศาสตร์ประเทศ 4.0 ไปสู่ภาคเอกชน
ของบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและ 
ภูมิภาคยุโรป เพราะประเทศเหล่านีล้้วนแต่มี 
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา 
วิจัยชั้นสูงทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการที ่
ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0
 ต่ อ ไ ป น ี ้ ก า ร ท ูต ไ ท ย จึ ง ต้ อ ง เ ป ็น 
การทูต 4.0 ด้วย เราจำเป็นต้องสร้างสิง่ที ่
ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า “narrative” ท่ีน่าเช่ือถือ 
และหนักแน่นให้กับประเทศไทยทีเ่ป็นภาพ 
ท่ีชัดเจน ภาพท่ีต่อเน่ือง และภาพท่ีมองไปข้างหน้า 
เราต้องนำประเทศไทย 4.0 ไปเช่ือมกับยุทธศาสตร์ 
ของภาคเอกชนในยุโรปทีก่ำลังมองมาทีเ่อเชีย 
และอาเซียน โดยมุง่ไปยังบริษัทชั้นนำของโลก 
ท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ท่ีเราตอ้งการ 
เชิญชวน ให้มาร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
ท่ีสำคัญ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษระเบียง 
ตะวันออก (East Economic Corridor – EEC) 
ซ่ึงต่อไปจะเป็นสะพานสู่อนาคตของประเทศไทย 
ถึงเวลาแล้วท่ีนักการทูตของไทยในยุคประเทศไทย  
4.0 จะตอ้งไม่เพยีงแค ่“Talk the talk” แตต่อ้ง 
“Walk the talk” ให้ได้ เพื่อให้การทำงาน 
เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม

 ต่อไปนี ้ จะเป็นบทให้สัมภาษณ์ของผม 
กับวิทยุสราญรมย์เมือ่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี ้
ซึ่งจากวันนัน้ถึงวันนีน้ับว่ามีพัฒนาการล่าสุด 
หลายประการในทางบวกเกี่ยวกับความสัมพันธ ์
ระหวา่งไทยกบัสหภาพยุโรป อย่างเชน่ การเยือน 
สหราชอาณาจักรและฝรั ่งเศสของท่านนายก 
รัฐมนตรี ระหว่างวันที ่ 20-25 มิถุนายน ศกนี้ 
รวมถึงการลงนามในหล ักการของบริษัท 
ร่วมลงทุนของศูนย์ซ่อมบำรุง MRO ระหว่าง 

แอรบ์สัและการบนิไทยที่อู่ตะเภา ซึ่งเมื่อเสรจ็แลว้ 
ก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงทีอ่าศัยเทคโนโลยีที ่
ทันสมัยทีสุ่ดในเอเชีย เป็นการเปิดศักราชใหม ่
ของประเทศไทย 4.0

พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ฝรั่งเศสโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

 ฝรั่งเศสให้ความสนใจกับภูมิภาคเอเชีย 
ภายใตแ้นวคดิ Asia Rising โดยมองมาท่ีอาเซยีน 
ซึ ่ง เป ็นตลาดท ีส่ำคัญท ีก่ำล ังม ีการรวมตัว 
ทางเศรษฐกิจ และฝรั ่งเศสให้ความสนใจกับ 
ประเทศไทยซึ ่งอยูใ่นช่วงของการฟื ้นตัวทาง 
เศรษฐกิจให้กลับไปสูก่ารขยายตัวอย่างมัน่คง 
เรามียุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เรามีโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เราม ี
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมดล้วนเป็น
โอกาสสำหรั บภาค เอกชนของฝรั ่ง เ ศส  
เพราะฉะนัน้ ฝรั่งเศสจึงมีความตื่นตัวในเรื่อง 
ของการค้าการลงทุนกับประเทศไทยอย่างมาก 
โดยภาคเอกชนของฝรั ่งเศสมีคณะเดินทาง 
มาเยือนไทยถึง 2 ครั้ง มีการลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างภาคเอกชนของ 
ทั้งสองฝ่าย มีการระบุอุตสาหกรรมสาขาใหม่ ๆ  
ท่ีจะร่วมมือกัน เช่น agro-food biotechnology  
พลังงานทดแทน โครงสรา้งพื้นฐาน Smart City  
เป็นต้น
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บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต 
ในการผลักดันโครงการลงทุน
ของบริษัท Airbus ที่จะมาสร้าง
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 โครงการนีถ้ือว่ามีความสำคัญต่อการ 
พัฒนาโครงการระเบ ียง เศรษฐกิจพิ เศษ 
ภาคตะวันออก และมีความสำคัญต่อการทีจ่ะ 
นำประเทศไทยไปสูเ่ศรษฐกิจทีม่ ีนวัตกรรม 
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ถ้า Airbus  
เข้ามาจัดตั ้งศูนย์ซ่อมบำรุงก็หมายความว่า 
หน่ึง ประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรม 
การบิน และสอง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ด้านการบินและด้านอื่น ๆ ก็จะตามเข้ามา เช่น 
อ ุตสาหกรรมผล ิตชิ ้นส ่วนเครื ่องบ ิน หรือ 
อุตสาหกรรมท่ีเรามีอยู่ในปัจจุบันคืออุตสาหกรรม 
ยานยนต์ก็จะสามารถยกระดับไปผลิตชิ้นส่วน 
เคร่ืองบินได้ จุดน้ีจึงเป็นโครงการท่ีมีความสำคัญ 
ท่ีผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามผลักดัน 
สนับสนุนแนวทางเร่ืองน้ีในแง่ของการประสานงาน 
ติดตามการดำเนินงานกับภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าท่ีเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ 
การประสานการเชิญประธาน Airbus มาเยือน
ประเทศไทยเมื่อต้นปีที่แล้ว

ความร่วมมือของประเทศไทย
กับองค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)  

 โดยท ีฝ่รั ่ง เศสเป ็นท ีต่ั ้งของ OECD 
ซึ่งเป็นองคก์รท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องขององคค์วามรู้ 
ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื ่องนโยบาย 
เศรษฐกิจ และสามารถช่วยประเทศต่าง ๆ  
เพิ ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย 
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจมหภาค  
การค้าการลงทุนและมาตรฐานทางเศรษฐกิจ 

ทีเ่ป็นทีย่อมรับของระหว่างประเทศ มีการ 
กล่าววา่ OECD เป็น rich man club อย่างไรกด็ ี 
ในระยะหลัง OECD ได้พยายามปรับนโยบาย 
พยายาม reach out ไปสู่ประเทศท่ีกำลังพฒันา 
ทีม่ ีศักยภาพทีจ่ะก้าวไปสูก่ารเป็นประเทศที ่
พัฒนา ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึง่ทีอ่ยูใ่น 
ข่ายนี ้ OECD เห็นถึงศักยภาพ (potential) 
ของประเทศไทย จึงมีการพูดคุยในเรื ่องของ 
โครงการความร่วมมือ เรียกว่า “Country 
Programme” OECD ไดส่้งคณะมาศกึษาดงูาน 
ว่าประเทศไทย ณ ขณะนีอ้ยูใ่นสถานะเช่นใด    
สถานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไร มีนโยบายหรือ 
ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร และได้เสนอแผนงาน 
ข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี และประเทศไทย 
4.0  ซึ่งปัจจุบันแผนงานนี้หลัก ๆ ประกอบด้วย 
4 เสาหลักเสาแรก เรียกว่า public sector  
reform (การปฏิรูปภาครัฐ) เพื ่อให้ เกิด 
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ 
ในการทำงานของภาครัฐมากขึ้น เพื่อรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสาทีส่อง เป็นเรื่อง 
ของการเสริมสร้างบรรยากาศการลงท ุน 
และการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ทางเศรษฐกจิโดยการทบทวนนโยบายการลงทนุ 
และการปรบัปรงุระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้ง 
การพัฒนา SMEs เสาที่สาม ก็จะเป็นเรื่องของ 
นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยตรง ซึ่งประกอบ
ด้วยการเสริมสร้างนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลย ี นวัตกรรม รวมทัง้การพัฒนา 
Digital economy และทรัพยากรมนุษย์ 
ส ่วนเสาทีส่ ี ่ ก็จะเป็นเรื ่องของการส่งเสริม 
การพัฒนาทีย่ ัง่ย ืนภายใต้ Development  
Agenda 2030
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บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็น soft power ของประเทศไทย

 ทีจ่ริงแล้ว soft power มิใช่เพียงแค่ 
เรื ่องศิลปะวัฒนธรรมเท ่าน ัน้ แต่หมายถึง 
ทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของไทยหรือ 
การดำเนินการใด ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา 
การให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาทีจ่ะ 
ช่วยให้เกิดความประทับใจและทัศนคติทีดี่ 
ตอ่ไทยในระดบัประชาชน ในส่วนวฒันธรรมไทย 
ทีส่ถานเอกอัครราชทูตฯ พยายามส่งเสริม 
ให้มีการเผยแพร่ในขณะนีค้ือ (1) มวยไทย 
เพราะว่าฝรั ่งเศสนิยมมวยไทยเป็นอย่างมาก 
(2) ภาพยนตร์ไทย มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ 
อาเซียน และ (3) อาหารไทย ซึ ่งทัง้หมดนี ้
ไม่ใช่เรื ่องง่าย เพราะต้องทำงานร่วมกันกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย อาท ิ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา ดังน้ัน จึงจำเป็น 
ต้องม ีการบูรณาการการทำงานภายใต้ท ีม 
ประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื ่อให้การทูตแบบ 
soft power บรรลุผลสำเร็จสูงสุด

ความร่วมมือระหว่างไทยกับ
องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) 

 UNESCO มีสำนักงานตั้งอยูท่ีก่รุงปารีส  
เอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสจึงสวมหมวก
หลายใบ โดยนอกจากงานการทูตเพื่อส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝร่ังเศสในทุกมิติซ่ึง 
เป็นภารกิจหลัก รวมทั้งการเป็นเอกอัครราชทูต 
ทีดู่แลงาน OECD แล้วยังเป็นเอกอัครราชทูต 
ประจำ UNESCO ด้วย ในส่วนของ UNESCO  
เป็นงานทีส่ำคัญ เพราะว่าเป็นกลไกนำในเรื่อง 
การศึกษา เรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องวัฒนธรรม 
ล้วนเป็นเรื่องท่ีมีความสำคญัตอ่คน ตอ่การพฒันา 
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บุคลากร และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ัง่ยืน 
ไทยจึงพยายามทีเ่ข้าไปมีบทบาททีม่ากขึ้นใน 
UNESCO บทบาทของไทยทีเ่ห็นได้ชัด คือ  
การทีป่ระเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุม่ 
ภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิกิ แสดงให้เหน็วา่นานาชาต ิ
ก็ยอมรับบทบาทของไทยในเรื ่องการศึกษา 
ในกรอบของ UNESCO 

ช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในฝรั่งเศส
 การติดต่อส ือ่สารกับคนไทยทีอ่ย ูใ่น 
ฝรั ่งเศสเป็นเรื ่องทีส่ำคัญ เพราะฉะนัน้ จึงมี 
การดำเนินการหลายช่องทาง ได้แก่ การจัดทำ 
เวบ็ไซต ์มี Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ   
ซึ่งในกรณีทีม่ีข่าวสำคัญทีเ่กี่ยวกับสถานการณ ์
ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั กอ็าจจะ 
มีการแจง้ผ่านชอ่งทางดงักล่าว  ในขณะเดยีวกนั 
ม ีหมายเลขโทรศัพท ์สายด่วน (hotl ine) 
ทีส่ามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั ่วโมง โดยม ี
เจ้ าหน ้าท ีส่ถานเอกอ ัครราชท ูตเป ็นผ ูถ้ื อ   
การสือ่สาร รวมทัง้ม ีการพยายามให้ข้อมลู 
เกี ่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื ่อให้คนไทยม  ี
ความระมัดระวังและก็มีความเตรียมพร้อม 
อย่างไรก็ดี การสือ่สารซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ 
public diplomacy นัน้ มิใช่เฉพาะในเรื่อง 
ของสถานการณ์ความปลอดภัยเท่านัน้ แต่เป็น 
ช่องทางในการให้ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับประเทศ 
ฝรั ่งเศสทีจ่ะทำให้คนไทยทีเ่ป็นนักท่องเทีย่ว 
ได้พำนักในฝรั ่งเศสสะดวกและมัน่ใจยิง่ขึ ้น 
รวมทัง้เป็นช่องทางทีจ่ะทำให้คนไทยในฝรั่งเศส 
ได้รับทราบสถานการณ์ทีส่ำคัญในไทยและ 
การดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตในด้าน 
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นผลประโยชน์ของคนไทยและ 
ประเทศไทย 

ทิศทางสถานการณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป
ในทศวรรษหน้าและผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
 เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงทีว่่าสำหรับ 
ประเทศในสหภาพยุโรป ค่านิยมประชาธิปไตย 
และสิทธิมนุษยชนเป็นบรรทัดฐานทีส่ำคัญ 
ของเขาในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ ในส่วนของประเทศไทยนัน้ เขาเริ่ม 
มีความเชื่อม่ันในทิศทางการเมืองท่ีเราดำเนินอยู่ 
โดยเฉพาะอย ่างย ิง่ เราคงย ึดม ัน่ในค่าน ิยม 
ประชาธิปไตย และบัดนีเ้ขาก็เห็นความคืบหน้า 
และมีความคาดหวังมากขึ ้น ขณะเดียวกัน 
ประเทศหลัก ๆ ในสหภาพยุโรปก็เริ่มเปลีย่น 
ท่าที เน่ืองจากตระหนักว่าเขาไม่สามารถมองข้าม 
ประเทศไทย ดว้ยขนาดเศรษฐกจิอันดบัสองของ 
ไทยในอาเซียน ด้วยความสำคัญทางภูมิศาสตร์ 
ของไทยและศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จึงเชื่อว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปกำลัง 
“back on track” และก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

คุณสมบัติของนักการทูต
ในทศวรรษหน้า
 หน้าทีข่องทูตจะไม่เหมือนเดิมแล้ว คือ 
จะตอ้งรู้ในเรื่องใหม่ๆ มากขึ้น ไม่ใชอ่อกไปพดูแค่ 
ประเทศไทยทั่ว ๆ ไป ต้องสามารถพูดในเชิงลึก
ในเรื่องเศรษฐกจิ ตอ้งมีความรู้เรื่องวทิยาศาสตร ์ 
ต้องรู้จักและเรียนรู้นวัตกรรมต่าง ๆ ต้องรู้ว่า 
ประเทศไทยต้องการอะไร และบางครั้งก็ต้อง 
ทำให้มันเป็นโครงการหรือมีความเป็นรูปธรรม 
ขึ้นมา จะไม่สามารถนำเสนอหรือกล่าวแบบ 
ลอย ๆ  ได้ แต่ต้องมีโครงการ มีอะไรท่ีเป็นรูปธรรม 
และต้องติดตามให้เกิดผลด้วย
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แรงบันดาลใจในการทำงานในฐานะ
นักการทูต และข้อแนะนำสำหรับผู้ที่
สนใจจะเข้าสู่เส้นทางของนักการทูต

 ปัจจุบ ันบทบาทนักการทูตเปลีย่นไป 
อย่างมาก เราจะต้องทำงานในลักษณะเชิงรุก 
มากขึ้น อย่างบทบาทการเป็นเอกอัครราชทูตนี้ 
ไม่ใช่ทำงานใน office แต่จะต้องใช้ เวลา 
ออกไปข้างนอก ไปหาบุคคลทีม่ีความสำคัญ 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สร้างเครือข่าย 
ที่เรียกว่า “Friends of Thailand” แต่ทีจ่ริง 
ต้องเป็นยิ่งกว่านั้น คือเป็น “Constituency of 
Thailand” คือ ผนึกกำลังเพื่อสนับสนุนไทย 
ในระดบัตา่ง ๆ  ดว้ย เม่ือเรามีเครอืขา่ยเหล่าน้ีแล้ว 
หากมีอะไรหรือเมือ่ต้องการผลักดันเรื ่องใด 
เครอืขา่ยน้ีกจ็ะคอยชว่ย เพราะฉะน้ันการทำงาน 
อันดับแรก การเป็นทูตต้อง proactive มากขึ้น
สอง ปัจจุบันทุกอย่างกลายเป็นยุค globaliza-
tion เพราะฉะนัน้การทำงานก็ต้องรวดเร็ว 
มากขึ ้น แต่ไม ่ใช่เป ็นการทำงานแข่งขันกับ 
CNN เพราะว่าถึงอย ่างไร เราก็แข่งไม ่ได้  
แตก่ารรายงาน การทำงานกต็อ้งเร็วขึ้น แต่ไม่ใช่
รายงานในเชิงข่าวเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ ้นเท่านัน้ 
เราจะต้องรายงานในล ักษณะท ีม่ ีม ุมมอง 
ข้อวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
ถ้าเป็นเรื ่องทีม่ ีน ัยทางด้านนโยบาย มีการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร 
การทำงานต้องรวดเร็ว ท ันต่อเหตุการณ์  
สาม คือ ภายใต้ประเทศไทย 4.0 เราต้องหา 
ความรู้ใหม่ ๆ เช่น คำว่า S-curve คืออะไร 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมด้านใดบ้าง แล้วเรา 
จะส่งเสริม S-curve ได้อย่างไรบ้าง ประเทศ 

ท ีเ่ราประจำอย ูม่ ีศักยภาพอะไรท ีต่รงกับ 
S-curve ที่เราต้องการ โดยในขณะเดียวกันก็มี 
หน้าทีต่้องแสวงหาสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์กับ 
ประเทศไทย ซึ่งต้องมีความเป็นรูปธรรมในการ
ทำงานด้วย และมีเป้าหมาย (agenda) ชัดเจน 
เชน่ กรณีฝรั่งเศส กต็อ้งศกึษาวา่มีบรษิทัอะไรบ้าง 
ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีประเทศไทยต้องการ 
แสวงหาเทคโนโลยีท่ีอยู่ใน S-curve ท่ีสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทย เช่น 
กรณีบริษัท Airbus เป็นการทำงานแบบไปเจาะ
ลึกไปถงึบรษิทั ซึ่งกค็อืการทำงานท่ีเป็นรปูธรรม 
และก็พยายามให้มีผล (impact) มีความสำคัญ 
อีกประเด็นหนึง่ท ีส่ำคัญในการทำงานของ 
เ อกอ ัครราชท ูต  สถาน เอกอ ัครราชท ูต  
สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการคา้ หรือกระทรวง 
การตา่งประเทศน้ัน  ในชว่งท่ีเป็นโฆษกกระทรวง 
การต่างประเทศ ได้พยายามเอาคำนีม้าใช้ คือ 
“Public Diplomacy” เพราะในยุคทีเ่ป็น 
ประชาธิปไตย ในยุคทีค่นมีความสนใจเกี่ยวกับ 
เหตุการณ์ด้านการต่างประเทศมากขึ้น เราต้อง 
เล่าให้ประชาชนทัว่ไปได้ทราบว่ากระทรวง 
การต่างประเทศทำงานอย่างไรทีเ่ป็นประโยชน์ 
กับประเทศไทย ทีเ่ป็นประโยชน์กับคนไทย 
เพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจและสนับสนุนการ 
ทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ 
เป็นส่ิงท่ีอยากฝากไว้ให้เป็นข้อคิดให้แก่นักการทูต 
ในปัจจุบันนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานและ 
เป ็นประโยชน์แก่ผ ูท้ ีส่นใจจะเข้าส ูง่านด้าน 
การทูตเพ่ือทำความเขา้ใจกบังานของนักการทูต 
ในยุคประเทศไทย 4.0

124     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     125

61-03-055 120-125 saranrom i_uncoated.indd   125 7/18/18   3:24:34 PM



126     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 126-133 new3-8 Saranrom_J-Un.indd   126 8/3/18   6:29:50 PM



I. Introduction

he need for combating piracy  
became a serious issue of the 
coastal States in Southeast  

Asia in the early 2005, especially those  
bordering the Straits of Malacca and 
Singapore, and when the Joint War Com-
mittee of the Lloyd’s Market Association  
declared the Strait of Malacca and some 
parts of the Philippines as a “war-risk” 
area2. Those States had to come up with 
a proper and timely solution because 
shipments of goods and petroleum through  
the Strait of Malacca accounted for about  
forty percent of world trade, thus rendering 
the Strait of Malacca to be the most 
shipping lane in the world3. The increase 
in the commission of piracy and armed 
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4 Signed in Manila on December 20, 1997
5 Adopted in Hanoi on December 16, 1998

T
robbery against ships at sea could affect 
the overall maritime security in the region.      
In fact, Southeast Asia is facing threats  
from within and outside the region, other 
than piracy and armed robbery at sea, for  
example,	terrorism,	human	trafficking,	etc.
 With a view to suppressing piracy 
and armed robbery against ships at sea, 
international cooperation is required to 
address the issues of common concern. 
In this region, the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN), an inter-governmental 
organization, recognized the need for 
international cooperation in the combat of 
such crimes by categorizing piracy as 
a transnational crime within the scope 
of the 1997 ASEAN Declaration on 
Transnational Crime4 and the 1998 Hanoi  
Declaration5.
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II. Need for an Information-
Sharing Centre
 In the Straits of Malacca and 
Singapore, law enforcement agencies had 
intensified	 their	 cooperation	 to	 reduce 
piracy incidents6. In 2003, coordinated 
patrols by Malaysia and Thailand were 
initiated, followed by the same among 
Malaysia, Indonesia and Singapore in the 
following year.  In addition, another step 
was taken by some Asian countries in the 
suppression of these transnational crimes, 
while mindful of the jurisdictional issue and 
overlapping claims over the maritime 
zones of some Asian countries, by 
concluding the Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and 
Armed Robbery against Ships in Asia 
(ReCAAP) in Tokyo on November 11, 
20047. ReCAAP is another multilateral 
effort created to solidify foundation, at the 
government level, to promote cooperation 
by means of information-sharing among 
the law enforcement agencies and other 
relevant agencies of the Contracting Parties. 
 The latest statistics revealed that the 
number of piracy incidents stood at 73 
incidents in Asia during January – June 
2014 .  It has decreased from 78% during 
the	first	half	of	2012	to	55%9. Based on 
ReCAAP characteristics of incidents, many 
cases	 were	 considered	 less	 significant	
(Category 3 incidents) and petty thefts.  
Even though it was not because of the 
efforts by ReCAAP alone which brought 

down the number of piracy attacks, credits 
should be given to the law enforcement 
agencies which serve as Focal Points of 
the ReCAAP Contracting Parties.  It should 
be noted that other relevant government 
agencies do have a role to play and 
deserve no fewer credits than the Focal 
Points, without which the Focal Points 
would	 not	 have	 been	 able	 to	 fulfill	 their	
tasks	efficiently.
 There are also some other factors 
which	might	have	an	influence	on	the	decline	 
in the number of attacks, for example, 
monsoon season, utilization of private-
armed guards on board a vessel, as a 
deterrent measure to combat piracy and 
armed robbery at sea, etc.
 In accordance with the ReCAAP 
Agreement, the ReCAAP Information 
Sharing Centre (ReCAAP ISC) was 
established, which has, since its inception,  
served its Member States and the 
international community by disseminating 
information received from stakeholders 
and Focal Points when piracy attacks 
occur. The ReCAAP ISC has its function 
to make analytical reports for submission 
to the Governing Council of Member 
States with a view to making assessment 
for policy guidance of the ReCAAP ISC.  
Such reports prepared by the ReCAAP 
ISC are useful tools for all the Focal Points 
and stakeholders in the maritime industry 
to adopt preventive measures as appropriate.  
It was observed that the ReCAAP ISC                       

6 Panos Koutrakos and Achilles Skordas, in footnote 1 supra, p.282
7 The ReCAAP Agreement entered into force on September 4, 2006.  There are 20 member states as of September 2014
8 “Half Year Report. 1st January – 30th June 2014.  Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia”, ReCAAP 
 Information Sharing Centre, p.3
9 Ibid, p.9
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“has	 significantly	 enhanced	 information	
sharing among the maritime nations using 
the Singapore and Malacca Straits and 
surrounding waters”10. 
 In the year 2016, ReCAAP is aimed 
at commemorating its 10th Anniversary.  
This article illustrates how ReCAAP has 
made achievements during the past years 
and how its prospects would be in the new 
decades.

III.  Keys to Success
 The ReCAAP ISC has made a lot 
of contributions to the safety of sea lines 
of communication.  It was also used as 
a model for the establishment of the 
information sharing centers set up under 
the Djibouti Code of Conduct in close 
collaboration with the International 
Maritime	Organization	(IMO).		This	reflects	
the international recognition of the role of  
ReCAAP in the combat against piracy and 
armed robbery against ships.
 The author of this article observed 
that the following elements, when put 
together, would illustrate how the ReCAAP 
ISC had proven itself a success in 
accordance with the objectives and 
mandate under the ReCAAP Agreement:
 1. Analytical reporting. The ReCAAP 
ISC has categorized all piracy attacks 
in 3 categories, namely CAT I (very 
significant),	CAT	II	(moderately	significant)	
and	CAT	III	(less	significant).	The	catego-
rization of incidents is based on the degree 
of violence and the economic loss that 
may be accrued.  Later on, petty theft was 
included as a sweeping clause to include 
other commission of offences which are 

not	defined	as	piracy	and	armed	robbery 
against ships. To put it in another way, not  
all acts of crime once reported will be 
considered as piracy and armed robbery 
against ships. Thus, the number of 
incidents reported to public is rather as 
opposed to figures released by other 
sources. ReCAAP ISC reports are 
available on a monthly, quarterly, half-
yearly and annual basis.
 The ReCAAP ISC has launched 
some other tools to assist members of  
the maritime industry and the shipping 
industry, for example, anti-piracy poster, 
maritime security charts, etc.                     
 2. External partnership. The ReCAAP 
ISC has been engaging with the public and 
private sectors, the purposes of which are 
to	raise	the	profile	of	ReCAAP	and	also	to	
enhance cooperation with all stakeholders.  
Right now, ReCAAP has adopted its 
principle of “shared responsibility”. It 
means that it is not only for the ReCAAP 
ISC which will disseminate information and 
coordinate with the focal points of the 
Member States, but all stakeholders need 
to report incidents in a timely manner, 
while preventive measures will have to be 
adopted as necessary. Member States are 
duty- bound to encourage individually or 
collectively their maritime industries to be 
aware of the situation alerts put forward 
as warnings by the ReCAAP ISC and for 
their maritime industry to be mindful of the 
benefit	of	reporting	which	in	many,	if	not	
most, cases may save a lot of lives. 
External partnership also covers the 
encouragement of Indonesia and Malaysia 
to become parties to ReCAAP at the 

10 Bernard D. Cole, in footnote 2 supra, p. 183
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earliest possible opportunity. While 
ReCAAP may be another avenue for both  
countries to make the best use of informa-
tion shared among its Member States, 
capacity building is another component of 
the ReCAAP ISC which could contribute 
to the information-sharing systems of 
these two countries, and vice versa.
 So far, ReCAAP has concluded 
memoranda of understanding (MOUs) with 
a number of international organizations,  
entities and private industry. 
	 3.	Confidentiality	and	safeguarding	
of information.  Since the ReCAAP ISC is 
an inter-governmental organization, it has 
its own organizational structure and 
answers to the Member States through 
their representatives who serve as 
Governors of their respective countries and 
gather together as the Governing Council 
once a year to give policy guidance to the 
ReCAAP ISC.  In that case, this collabora-
tion is a government – to – government 
cooperation to tackle piracy situations, 

particularly in Asia, and elsewhere. 
Information gathered through their focal 
points	will	always	be	kept	confidential	and	
be used for making appropriate recom-
mendations to the Governing Council for 
action and adoption of policy directions to 
the Membership in the area of combating 
piracy and armed robbery at sea.
 On top of that, it is a result of the 
political will of the Member States in Asia 
and outside Asia, which collectively 
join efforts together in eliminating 
transnational crime.
 4. Consensus-building. As of now, 
decision-making is made by consensus. 
Even though securing consensus is time-
consuming, the end results, which the 
Governing Council aims to achieve upon 
the	 conclusion	 of	 meetings,	 reflect	 the	
spirit of compromise that all Governors 
have shown when working with one 
another with a view to arriving at a 
consensus. Once there is an objection, 
there is no consensus.  The technique of 
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paving the way to reach consensus and 
securing it requires a lot of diplomatic 
skills, as well as a lot of efforts and 
perhaps charisma, to liaise with all 
involved. Once consensus is achieved, the 
issue at hand is supposed to subside since 
the solution reached by consensus is not 
meant to be short-lived.  Based on the 
author’s experience, informal setting on 
different occasions serves the purpose of 
consensus - building better than formal 
meetings. For some grouping, like ASEAN,  
a lot of agreed texts and decisions came 
to fruition after many rounds of informal 
discussions in a casual manner had been 
exhausted.
 5. Capacity-building. It is one of the 
three pillars of the ReCAAP ISC, which 
comprises information-sharing; capacity-
building and cooperative arrangements.  
As stated earlier, capacity-building is 
aimed to ensure that all Focal Points are 
efficiently coordinated among them in 
response to the situations at hand It helps 
ensure trust-building among law enforce-
ment	officers	taking	shifts	to	monitor	their	
respective waters. It is hopeful that 
contributions from different Member States 
will	enhance	capacity-building	for	the	benefit	 
of all the Focal Points, other relevant 
government	officials	and	for	the	ReCAAP	
ISC staff members. 

IV. Approach to Meet 
New Challenges in
the Upcoming Decades
 The Governing Council, at its 8th 
Meeting held on 4-6 March 2014, took up 
the issue of the future of the ReCAAP ISC 
for deliberation since the ReCAAP ISC  

had to be adaptive to the changing  
environment and, in particular, the 
geopolitical architecture in Asia and the 
rest	of	the	world.	Some	floated	the	idea	of	
the ReCAAP ISC becoming a center of 
excellence. The Meeting also decided to 
commemorate the 10th Anniversary of the 
establishment of the ReCAAP ISC, which 
was launched on 29 November 2006 after 
the ReCAAP Agreement came into force 
on 4 September 2006, because the 
ReCAAP ISC is approaching the next 
decade. 
 It should be noted that the Joint 
Statement on the Occasion of the Tenth 
Anniversary of the ReCAAP Information 
Sharing Centre, adopted by the Governing 
Council on 15 March 2016, recognized the 
aspiration of the Contracting Parties to 
upgrade the ReCAAP ISC to become a 
center of excellence within the framework 
of the Regional Cooperation Agreement 
on Combating Piracy and. Armed Robbery 
against Ships in Asia of 2004 (ReCAAP 
Agreement) and to set up a working group 
comprising representatives of Governors 
to come up with a roadmap for that 
purpose. So far, the Governing Council 
has its goal to expedite to process of 
becoming a center of excellence with in 
2020, bearing in mind that some areas 
of cooperation remain ongoing even 
beyond the silver jubilee of the ISC 
establishment. 
 On 18 March 2016, a High Level 
Meeting was conducted at the Shangri-La 
Hotel, Singapore, and was originally 
planned to be chaired by H.E. Don 
Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs 
of Thailand but in the end, it was actually 
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co-chaired by the Minister of Foreign 
Affairs of Thailand and Mr. Khaw Boon 
Wan, Transport Minister of the Republic 
of Singapore. The High Level Meeting 
produced useful deliverables, some 
of which included the introduction on 
the “Development of the ReCAAP over 
the Decade”, the “10th Anniversary 
Commemorative Publication”, “Guidance 
for Tankers Operating in Asia Against 
Piracy and Armed Robbery involving 
Oil cargo theft”, and “Regional Guide to  
Counter Piracy and Armed Robbery 
against Ships in Asia”. The Meeting also 
gave blessings to the Joint Statement, 
adopted at the 10th Governing Council 
Meeting on 15 March 2016. In the 
afternoon of 18 March 2016, the Thai 
Foreign Minister was accorded with the 
honour to deliver a keynote address at the 
symposium under the theme, “Emerging 
Maritime Security Challenges in Asia and 
Region’s Responses.”  
 The above-mentioned idea of 
becoming a center of excellence is the 
best way the ReCAAP ISC could be 
responsive to new challenges. When the 
ReCAAP ISC claims itself to be a center 
of excellence, it may need to come up with 
appropriate key performance indicators 
(KPIs)	for	its	justification.		In	any	case,	the	
ReCAAP ISC should always be in the 
driver’s seat to disseminate, share and 
perhaps operate relevant information to  
combat piracy and armed robbery at sea 
on behalf of the Membership.  A roadmap 
towards a center of excellence should be 
drawn to set benchmarks and to lay 
down certain criteria and any necessary 
components in detail.  At the same time, 

the ReCAAP ISC should be able to 
contribute to the needs and interests of 
the information-sharing community, 
especially all stakeholders, including the 
maritime industry.  If this is the case, the 
ReCAAP ISC needs to take stock of what 
it	has	fulfilled	and	where	its	positioning	is	
at the moment.          
 The other issue which is worth being 
revisited for the purpose of strengthening 
the role of the ReCAAP ISC is the issue 
of coordination among the Focal Points, 
on the one hand, and between the Focal 
Points and the ReCAAP ISC, on the other 
hand. Focal Points are, in fact, law 
enforcement agencies of the Member 
States and serve as coordinating partners 
with the ReCAAP ISC in order to exercise 
their respective jurisdictions to combat 
piracy and armed robbery at sea in 
accordance with the ReCAAP Agreement.  
Their role is very vital to translate the 
concept of information-sharing into action 
on the ground.  Information-sharing may 
be rendered ineffective or may come to no 
avails at all if law enforcement is in limbo.  
So far, the Focal Points have done an 
excellent job for ReCAAP as a whole.  Still, 
capacity-building is needed to boost the 
efficiency	of	the	Focal	Points.		In	so	doing,	
the ReCAAP ISC has arranged year-round 
activities to ensure effective responses to 
the situations at hand.  The expansion of 
membership could be a way to tap new 
resources pertaining to work of the 
ReCAAP ISC.                  
 Public awareness is the third issue 
which needs a lot of attention of each and 
every member State.   Each Member State 
needs to raise and appreciate work of the 
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ReCAAP ISC. While the ReCAAP ISC is 
in full support of “shared responsibility”, 
the Member States, their Focal Points, and 
the maritime and shipping industries all 
share the responsibility of disseminating 
information in a timely manner and do 
everything in their power to combat piracy 
and armed robbery against ships at sea.  
Bearing in mind that any perpetrator must 
not be given a safe haven, preventive 
measures should, by all means, be 
promoted within the territory of each 
Member State.
 It was agreed that the future of the 
ReCAAP ISC would remain on the agenda 
of the Governing Council until such time 
when discussions are exhausted. It is 
hopeful that the Working Group would 
make appropriate recommendation to the 
Governing Council within March 2017 so 
that consensus could be arrived at on this 
very important agenda item.

V. Conclusion
 The ReCAAP ISC has come a long 
way and has been recognized as a model 
of	success	at	the	regional	level	in	the	field	
of combating piracy and armed robbery at 
sea.  It is interesting to note that cooperation  
existing so far is attributable to the political 
will and the common desire to deal 
with this kind of transnational crime in a 
concerted manner from countries within 
and outside Asia. The “ReCAAP Model” 
could become a case study for other 
regions, or it could spill over to other 

regions, for inter- or intra-regional 
cooperation	 in	 this	 field	 or	 in	 any	 other	
fields	 as	 the	 countries	 concerned	may	
want to adopt or apply.
 On top of that, it has been a venue 
for the Contracting Parties to practice 
Oceans diplomacy since Governors have 
exchanged views with the strong 
commitment	 to	 fight	 against	 piracy	 and	 
armed robbery at sea, by putting aside 
the	maritime	conflicts	they	may	have	with 
others bilaterally or multilaterally. It is 
also the platform where a positive-sum 
solution	is	manifested	for	the	benefit	of	all	
stakeholders.
 In conclusion, as new Member 
States have added their names on the list 
of ReCAAP Membership over the years, 
coupled with the fact that some countries 
with interest in joining ReCAAP are still in 
the pipeline, it illustrates the success and, 
at the same time, achievements the 
ReCAAP ISC has made since its inception 
thanks to the efforts and political will of 
all the Member States invested in this 
organization during the past years, with 
the original mandate in accordance with 
the ReCAAP Agreement and with the 
focus of work on Asia.  
 Still, more needs to be done when 
taking into consideration the year of  2016 
which should not only be dedicated to 
mark the commemoration of the 10th 
Anniversary, but also open a new chapter 
of the future of ReCAAP.
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โอกาสใหม่ที่ไม่อาจมองข้าม
เปิดประตูสูแ่อฟริกา :

เชิดเกียรติ อัตถากร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

 แอฟริกาสำหรับคนโดยทั่วไป อาจจะยังนึกภาพเด็กขาดอาหารเอธิโอเปียตามแคมเปญ 
เพลง We Are the World  หรือสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาจาก 
ภาพยนตร์เรื่อง Hotel Rwanda โดยไม่ทราบว่าในปัจจุบันเอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศที่มี 
อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก และรวันดากำลังจะผันตัวเองเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกา  
 แอฟริกาเป็นทวีปที ่มีพลวัตและเต็มไปด้วยสีสัน มีทั ้งประเทศที ่พัฒนาน้อยที ่สุดและ 
ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในด้าน 
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา
 การมองแอฟริกาอย่างผิวเผินเป็น “กาฬทวีป” หรือภาพสีดำเพียงอย่างเดียว ทำให้ 
ไม่น่าแปลกใจว่า เมื่อผู้เขียนเข้าไปทำงานในแอฟริกา ปัญหาเบื้องต้นที่ประสบคือ ความไม่รู้จักกัน 
อย่างแท้จริง  ทั้งเขาและเรา ทั้งที่โลกในยุคดิจิทัล ช่วยให้เราได้สัมผัสแอฟริกาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  
นักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวไทยยังไม่กล้าที่จะเข้ามาเปิดตลาดหรือเดินทางไปติดต่อกับ 
ประเทศในแถบนี้ หลายคนยังมองวา่ภมูภิาคนี้มเีตม็ไปดว้ยความแหง้แลง้ ความอดอยาก และโรคภยั  
ที ่น่าสนใจคือ ก่อนที่ผู ้เขียนจะออกประจำการที ่เคนยา เมื ่อไปลาญาติและผู ้ ใหญ่ที ่นับถือ  
บางท่านได้มอบพระเครื่องไว้เพื่อปกปักรกัษาจากภยันตรายซึ่งสะท้อนได้ดีถงึภาพลักษณเ์ชิงลบ 
ของแอฟริกาในสายตาคนทั่วไป 
  ความจริงแล้วภูมิภาคนีย้ังมีศักยภาพอีกมากทีค่นไทยมองข้าม บทความนี้จึงพยายาม 
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่หลากหลายของแอฟริกา1 อย่างไรก็ตาม ภาพแอฟริกาก็ ไม่ได้ 
สวยหรูไปเสียทั้งหมด ยังมีความท้าทายสำหรับคนไทยที่จะเจาะเข้ามายังภูมิภาคนี้   

1 บทความนี้จะเน้นกลุ่มประเทศในแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราจำนวน 49 ประเทศ โดยไม่รวมแอฟริกาเหนือ 
ซึ่งมีลักษณะทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และระดับการพัฒนาแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ 
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 :
สิงโตแห่งแอฟริกา : ความคาดหวังใหม่
 ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมผัสความเป็นแอฟริกา 
ต้ังแต่ท่ียังไม่เคยไปทวีปน้ี โดยเม่ือ ค.ศ. 1993 ผู้เขียน 
ได้ไปศึกษาด้านการพัฒนาทีส่ถาบันแห่งหนึง่ใน
กรุงเฮก เพ่ือนร่วมช้ันมากกว่าคร่ึงมาจากแอฟริกา 
ก่อนจะจบการศึกษา พวกเราจะต้องทำงาน 
วิจัยร่วม ซึ ่งในช่วงนัน้กระแสแอฟริกากำลัง 
มาแรง เนือ่งจากเป็นช่วงสิน้สุดยุคการเหยียด 
สีผิวในแอฟริกาใต้และมีการเลือกต้ังท่ัวไป 
ซึ่งนาย Nelson Mandela ได้รับชัยชนะขึ้น 
บริหารประเทศ งานวิจัยของชั้นเรียนพวกเราใน
ปีนัน้จึงได้เลือกทำเรื่อง การออกแบบแผนการ 
พัฒนาประเทศแอฟริกาใต้ โดยเน้นให้มีมุมมอง 
ทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่จากภาครัฐอย่างทีเ่ป็นมา 
ในอดีต ในช่วงนัน้ พวกเรามองพัฒนาการใน 
แอฟริกาด้วยความคาดหวัง ท่ามกลางกระแส 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคหลังสงครามเย็น  
 แอฟรกิาในทศวรรษ 1990 เป็นชว่งฟื้นตัว 
หลังจากท่ีหลายประเทศในภูมิภาคตอ้งเผชญิกบั 
ปัญหาสงครามกลางเมือง คอรัปชั่น และความ 
ยากจนอย่างต่อเนือ่ง ต่อมาในทศวรรษ 2000 
เศรษฐกิจของแอฟริกาขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
โดยบางประเทศในภูมิภาคอยูใ่นกลุม่ประเทศ 
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทีสุ่ดในโลก 

และตลาดแอฟริกากำลังกลายเป็น frontier 
market2

 นักวิชาการระบุว่า ประเทศที่เป็น “สิงโต 
แห่งแอฟริกา” (Africa’s Lions) มี 6 ประเทศ 
ได้แก่ แอฟริกาใต้ เอธิโอเปีย กานา เคนยา 
โมซัมบิก และไนจีเรีย3 โดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีข่ยายตัวอย่าง 
มากในชว่ง ค.ศ.  2001 - 2010 แตผู่้เขยีนมขีอ้สงัเกต 
ว่า งานวิชาการในช่วงดังกลา่วอาจจะมองภาพ 
แอฟรกิาสดใสเกนิจรงิ เน่ืองจากในทศวรรษตอ่มา 
อ ัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในแอฟริกา 
ในหลายประเทศขึ้นลงอย่างมาก นำไปสู่คำถาม 
ถึงความยัง่ยืนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ 
ภูมิภาคนี้ 
 ในชั้นนี้ เอธิโอเปียยังสามารถรักษาอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในระดับโลกอย่าง 
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ “สิงโตแห่งแอฟริกา” อาจ 
ไม่ไดจ้ำกดัแคป่ระเทศขา้งตน้เท่าน้ัน ยังมีประเทศ 
อ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ น่าจับตามอง  
ท้ังน้ี ในช่วง ค.ศ. 2015 – 2020 IMF คาดว่า  
ประเทศทีจ่ะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สูงทีสุ่ดในโลก 10 ประเทศแรก เป็นประเทศ 
ในแอฟริกา 5 ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย  
โกตดิวัวร์ รวันดา เซเนกัล และแทนซาเนีย 

ที่มา : IMF World Economic Outlook (WEO) Database, October 2017 (IMF staff estimates)

2 frontier market คือ ตลาดประเทศกำลังพัฒนาที่มีระดับการเติบโตที่สูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ โดยทั่วไป แต่ยังเป็นตลาดที่เล็กกว่า 
emerging market อย่างไรก็ตาม มีข้อดีคือโอกาสในการได้ผลตอบแทนสูง จึงทำให้นักลงทุนสนใจ ดูรายละเอียดใน  David Maten. Africa :
the Ultimate Frontier Market. (Hampshire : Harriman House, 2012).
3 Haroon Bhorat and Finn Tarp (eds). Africa’s Lions : Growth Traps and Opportunities for Six African Economies. 
(Washington DC : The Brookings Institution, 2016).

ประเทศ	 ร้อยละ
ภูฏาน  8.6
เอธิโอเปีย 8.5
โกตดิวัวร์ 7.5
อินเดีย  7.5
เมียนมา 7.1
รวันดา บังกลาเทศ สปป. ลาว 7.0
เซเนกัล 6.8
แทนซาเนีย 6.7

ประเทศที่มีอัตราการเติบโต GDP สูงที่สุดในโลก 10 ประเทศแรก (ค.ศ. 2015 – 2020)
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 การเติบโตของแอฟริกาท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสุด 
คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถูกทอดทิง้มานาน 
ในช่วงทศวรรษ 1980 – 2000 และเพิ่งกลับมา 
ได้รับความสนใจอย่างจริงจังในทศวรรษนี ้ โดย 
ปัจจุบันกลายเป็นประเด็นหลักของนโยบาย 
การพฒันาประเทศตา่ง ๆ  ในแอฟรกิา การพฒันา 
โครงสร้างพื้นฐานหลัก ๆ คือ การก่อสร้างถนน 
ระบบราง ท่าอากาศยาน และท่าเรือน้ำลึก 
 การพัฒนาเครือข่ายถนนจะช่วยให้  
แอฟริกาสามารถเชื่อมโยงกันมากขึ้น และส่งผล 
ใหต้ลาดของแอฟรกิาขยายตวั โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เปิดโอกาสในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศ 
ทีไ่ม่มีทางออกทะเลซึ ่งมีทัง้สิน้ 15 ประเทศ 
ธนาคารโลกระบุวา่ใน ค.ศ. 2010 ระบบการขนส่ง 
ข้ามทวีปแอฟริกา (trans-African transport 
corridors) มีถนนระยะทางรวมกันแล้วไม่เกิน 
10,000 กิโลเมตร หากจะเชื่อมทัง้ภูมิภาคด้วย 
ทางรถยนต์ จะต้องสร้างถนนเพิ่มอีกระหว่าง  
60,000 – 1000,000 กิโลเมตร ในปัจจุบัน 
ประเทศในแอฟริกาได้เพิ ่มงบประมาณเพื ่อ 
การสร้างถนนเชื่อมภายในภูมิภาคและภายใน 
ประเทศของตนเพิ่มขึ้น โดยจนีเปน็แหล่งเงนิทุน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุด 
 นอกจากนี ้ ระบบรางได้ขยายตัวมากขึ้น 
ในแอฟริกา กรณีตัวอย่างก็คือ เคนยาได้สร้าง 
ทางรถไฟรางมาตรฐาน (Standard Gauge 
Railways - SGR) เชื ่อมเมืองมอมบาซากับ 
กรุงไนโรบี และเอธิโอเปียสร้างทางรถไฟระบบ 
ไฟฟ้าเชื่อมจิบูติ ทั้งสองเส้นทางสร้างโดยบริษัท 
จีน แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 2016 และเป็นทางเชื่อม 
ไปยังท่าเรือน้ำลึก นอกจากนี ้ แทนซาเนียกับ 
รวันดากำลังจะสร้างทางรถไฟระบบไฟฟ้าราง 
มาตรฐานเชื่อมเมืองท่าดาร์เอสซาลามกับกรุง 
คิกาลี โดยคาดหวังว่าจะเป็นเส้นทางขนส่ง 

ผ ูโ้ดยสารและส ินค้าท ีเ่ร็วท ีส่ ุดในแอฟริกา 
ตะวันออก
 ในขณะเดียวกนั ปริมาณการเดินทางและ 
การขนส่งทางอากาศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ในแอฟริกา ทัง้นี ้ ในด้านภูมิศาสตร์ แอฟริกา 
ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของแผ่นดินโลก มีข้อสังเกต 
ว่า หากเราจะเดินทางจากแอฟริกาไปยังทวีป 
อืน่ๆ สามารถใช้เทีย่วบินตรงโดยไม่ต้องแวะ 
เปลีย่นเครื ่อง นอกจากนี ้ หากเราลองหาซื้อ 
แผนทีโ่ลกในตลาด จะพบว่า เราหาซื้อแผนที ่
โลกที่ไม่มีทวีปแอฟริกาอยู่ตรงกลางได้ยาก   
 อย่างไรกต็าม ในทางปฏบัิต ิดว้ยขอ้จำกดั 
ด้านเทีย่วบิน ทำให้ย ังต้องเปลีย่นเครื ่องที ่
ตะวันออกกลางหรือยุโรปก่อน ในขณะเดียวกัน 
ประเทศในแอฟริกาทีม่ ีจำนวนเทีย่วบินตรง 
ระหว่างกันเองน้อย โดยในขณะน้ีมีเพียง 5 ประเทศ 
ท่ีมีเท่ียวบินเชื่อมกบัประเทศในแอฟรกิาดว้ยกัน
เองมากกว่า 20 เมือง ได้แก่ เอธิโอเปีย เคนยา 
โมร็อกโก แอฟริกาใต้ และไนจีเรีย การรอต่อ 
เครื่องบินนานกว่า 24 ชั่วโมงเป็นเรื่องไม่แปลก 
ในแอฟริกา จากประสบการณ์ของผู้เขียนเม่ือคร้ัง 
เดินทางไปยืน่พระราชสาสน์ตราตั ้งทีเ่ซเชลส ์
เมือ่เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 โดยทีไ่ม่ม ี
เท่ียวบินทุกวนัระหวา่งเคนยากบัเซเชลส์ ผู้เขยีน 
ต้องพักอยู่กรุงวิกตอเรียนานถึง 5 วัน 
 ในอนาคต ประเทศในแอฟริกากำลัง 
พยายามขยายเทีย่วบินระหว่างกันมากขึ ้น  
มีการทำความตกลง Single African Air  
Transport Market และเมืองต่าง ๆ ได้เร่ง 
ปรับปรุงและก่อสร้างสนามบินให้ทันสมัย เช่น  
Bole International Airport (เอธิโอเปีย)  
Jomo Kenyatta International Airport  
(เคนยา) Nnamdi Azikiwe International  
Airport (ไนจีเรีย) Sikhuphe International  
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Airport (สวาซิแลนด์) Gaborone Airport  
(บอตสวานา) และBugesera Airport (รวันดา)  
เป็นต้น       
 สำหรบัการพฒันาทา่เรอืน้ำลกึ หลายประเทศ 
ในแอฟริกาใช้ระบบ landlord port system  
กล่าวคือ รัฐถือครองทีด่ินและดูแลโครงสร้าง 
พื้นฐานหลัก แต่ให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหาร 
จัดการท่าเรือ เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติ เช่น  
Bollore Africa Logistics (ฝรั่งเศส) DP World  
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และ Hutchison Port  
Holdings (ฮ่องกง) เข้ามาลงทุนในท่าเรือสำคัญ 
ต่าง ๆ ของภูมิภาค ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน 
ด้านโลจิสติกส์การขนส่งทางเรือ ขณะเดียวกัน  
บางประเทศได้สร้างและพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่  
เพื่อลดความแออัดของท่าเรอืเดมิ เชน่ Richards  
Bay (แอฟริกาใต้) Lamu (เคนยา) Lekki  
(ไนจีเรีย) เป็นต้น     
 จุดแข็งทีส่ำคัญอีกประการของแอฟริกา 
คอื ประชากร ในขณะท่ีภมิูภาคอ่ืน ๆ  กำลังเผชญิ 
กับปัญหาสังคมคนสูงวัย แอฟริกาตอนใต้ 
ทะเลทรายซาฮารากลับมีอัตราการเพ่ิมประชากร 
สูงมาก ทั้งนี้ Population Reference Bureau 
ประมาณการว่า ในแอฟริกาตอนใต้ทะเลทราย 
ซาฮาราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก 874 ล้านคน 
ใน ค.ศ. 2010 เป็น 1.83 พันล้านคนใน ค.ศ. 2050 
นับเปน็อตัราการเพิม่ร้อยละ 110 ในช่วงเวลา 
เพียง 40 ปี โดยอัตราการเพิ ่มประชากรใน 
แอฟริกาเฉลีย่อยูท่ีร่้อยละ 2.5 ขณะที่อัตรา 
การเพิ่มประชากรโลกมีเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้น 
ประเทศทีม่ ีอตัราการเพิ ่มประชากรสูงทีส่ ุด 
ในแอฟรกิาไดแ้ก ่ไนจเีรยี เอธโิอเปีย สาธารณรฐั-
ประชาธิปไตย คองโก แทนซาเนีย และเคนยา 

    ในป ัจ จุบ ัน แอฟริกาม ีหลายกรอบ 
ความรว่มมือ ท้ังในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค4  
กรอบความร่วมมือทีส่ำคัญทีสุ่ดคือ สหภาพ- 
แอฟริกา (African Union-AU) ซึ่งมีสมาชิก  
55 ประเทศ ทิศทางความร่วมมือภายใต้กรอบ 
ดงักลา่ว คอื การสง่เสรมิการเชื่อมโยงระหวา่งกนั  
การลดกำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้า  
การส่งเสริมการเคลือ่นย้ายประชากรโดยเสรี 
ภายในภมิูภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิง พยายามผลักดนั 
นโยบายใหป้ระเทศในแอฟรกิาชว่ยตวัเองมากขึ้น  
ลดการพึ่งพิงทางการเงินจากประเทศผูบ้ริจาค  
ซึ่งกำลังจะส่งสัญญาณว่า คนแอฟริกาจะต้อง 
กุมบังเหียนการพัฒนาของตนเองในอนาคต
 อย่างไรก็ตาม แอฟริกายังต้องอาศัย 
ต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาอำนาจที่ขยาย 
บทบาทเข้ามาในแอฟริกาอย่างต่อเนือ่งและมี 
ความโดดเด่นกว่าชาติอื่น ๆ คือ จีน และกำลัง 
เป็นพลังขับเคลือ่นการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
แอฟริกาอย่างทีไ่ม่เคยปรากฎมาก่อน ความ 
สัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกาขยายตัวและ 
มีความซับซ้อนมากขึ ้น ในด้านหนึง่แอฟริกา 
คือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทีจ่ีนนำเข้าไป 
พัฒนาเศรษฐกิจในช่วงหลายทศวรรษทีผ่่านมา 
ทัง้ในด้านแร่ธาตุ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ   
ขณะเดียวกันแอฟริกาก็ เป ็นตลาดส ินค้ า 
ขนาดใหญ่ของจีน การลงทุนและโครงการ 
ความช่วยเหลือจากจีนมีหลากหลาย เช่น ถนน 
รางรถไฟ ท่อน้ำมัน โรงกลัน่น้ำมัน โรงผลิต 
ปิโตรเคมี ท่าเรอืน้ำลึก เขื่อน สนามกฬีา ท่ีทำการ 
พรรคการเมือง ค่ายทหาร ทีพ่ักประธานาธิบด ี
รวมถึงอาคารท ีท่ำการสำน ักงานใหญ่ของ 
สหภาพแอฟริกาทีจ่ีนมอบเป็นของขวัญเมือ่ 

4 กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เช่น  East African Community (EAC) Common Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) Economic Community of Central African States (ECCAS) และ Economic Community of West African States 
(ECOWAS) เป็นต้น
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ตึกระฟ้าย่านธุรกิจในกรุงไนโรบี สถานีรถไฟฟ้ากลางกรุงแอดดิสอาบาบา เอธิโอเปียที่ทันสมัย
ขณะเดียวกันก็ยังใช้ลาเพื่อการขนส่งแบบพื้นเมือง

วิศกรและแรงงานไทยร่วมก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำไนล์ที่เมืองจินจา ยูกันดา
เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศ โดยความช่วยเหลือจาก JICA

มุมสินค้าไทยในห้างคาร์ฟูที่กรุงไนโรบี
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ค.ศ. 2012 ดังนัน้ ยากทีจ่ะมีประเทศใดใน 
แอฟรกิาท่ีไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืหรือการลงทนุ 
จากจีน ประมาณการว่ามีชาวจีนในแอฟริการาว  
1 ล้านคน จีนเปิดสถานทูตในแอฟริกาตอนใต้ 
ทะเลทรายซาฮารา 39 แห่งจากทัง้หมด 49 
ประเทศ5 จนมีผูก้ล่าวว่าแอฟริกาคือทวีปทีส่อง 
ของจีน (China’s second continent)   

ความท้าทาย : ปมปัญหา
ที่ยังไม่แปรเปลี่ยน
 โอกาสการพัฒนาของแอฟริกาไม ่ได้ 
ปราศจากอ ุปสรรค เส ้นทางของแอฟริกา 
ในทศวรรษหน้าย ังจะต้องเผชิญสิง่ท ้าทาย 
ทีห่ลากหลาย คำถามสำคัญคือ ความสำเร็จ 
ในการพฒันาทางเศรษฐกจิของแอฟริกาจะยั่งยนื 
หรือไม่ โดยคำนึงถึงว่า อัตราการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจในหลายประเทศเป็นการอัดฉีดในเร่ือง 
โครงสร้างพื ้นฐาน ภาคอุตสาหกรรมยังเน้น 
การทำเหมืองแร่ ซึ่งเป็นการผลิตทีส่ร้างรายได้ 
ต่อเนื่อง (value chain) ได้อย่างจำกัด ขณะที่ 
อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสินค้ายังมีไม่มากนัก 
นอกจากนี้ นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา  
แม ้ว่ ารายได้จากภาคอ ุตสาหกรรมลดลง  
แต่ส ัดส ่วนรายได้จากภาคบริการมีมากขึ ้น  
โดยภาคการผลิตของแอฟริกายังเน้นการใช้ 
ทรัพยากรพื ้นฐาน  แรงงานฝ ีม ือ ไ ร้ ฝ ีม ือ   
และงานทีม่ ีผลิตภาพ (productivity) ต่ำ  
หลายประเทศยังประสบปัญหาความยากจน  
การกระจายรายได้และความเหล ือ่มล ้ำ   
ขณะเดียวกันได้อาศัยเงินกู ้จำนวนมหาศาล  
ซึ่งเป็นภาระทางการเงนิในระยะยาว และอาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาแอฟริกา 
ในอนาคต

 เสถียรภาพทางการเมืองของแอฟริกา 
ยังเป็นตัวแปรทีส่ำคัญ แม้ว่าในช่วงทศวรรษ 
ทีผ่ ่านมา หลายประเทศได้เดินตามครรลอง 
ประชาธิปไตยมากขึ้น แม้แต่สหภาพแอฟริกา 
ก็กำหนดเป็นหลักการว่า จะไม่มีปฏิสัมพันธ์ 
กับประเทศทีผู่น้ำขึ้นสูอ่ำนาจโดยไม่เป็นไปตาม 
รัฐธรรมนูญ แต่แอฟริกาก็ยังมีประเด็นท้าทาย 
ในเรื่องความพยายามผูกขาดอำนาจของผูน้ำ 
เช่น ประธานาธิบดี Joseph Kabila ของ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ไม่ยอมจัดการ 
เลือกต้ังตามกำหนดในช่วงสิน้ปี ค.ศ. 2017 
เพื่อจะได้ครองอำนาจต่อเนือ่ง ประธานาธิบดี 
Yoweri Museveni ของยูกันดา ครองอำนาจ 
มาตั้งแต่ ค.ศ. 1986 และได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ยกเลิกข้อกำหนดอายุผูส้มัครตำแหน่งดังกล่าว  
ซึ่งเปิดโอกาสใหเ้ขาสมัครรบัเลือกตัง้ชงิตำแหน่ง 
ประธานาธิบดีได้อีกสมัย และรวันดาได้แก้ไข 
รัฐธรรมนูญให้ขยายวาระการดำรงตำแหน่ง 
ประธานาธิบดี ซึ่งอาจส่งผลให้ประธานาธิบดี 
Paul Kagame สามารถครองอำนาจไปได้ถึง 
ค.ศ. 2034 ในขณะเดียวกันหลายประเทศใน 
แอฟริกาก็ประสบปัญหาความวุ ่นวายทาง 
การเมอืงจนผู้นำตอ้งลาออกจากตำแหน่ง ดงัเชน่ 
ในชว่ง ค.ศ. 2017 – 2018 มีการเปล่ียนแปลงผู้นำ 
ในแกมเบีย ซิมบับเว แอฟริกาใต้ และเอธิโอเปีย 
ตามลำดับ
 คอรัปชันยังเป็นปมปัญหาสำหรับแอฟริกา  
แม้ว่ารัฐบาลของหลายประเทศจะพยายามชู 
ประเด็นการต่อต้านคอรัปชัน แต่ดูเหมือนจะ 
ยังไม่เป็นผลต่อความเชื ่อมัน่ของประชาคม 
ระหว่างประเทศเท่าทีค่วร ทัง้นี ้ รายงานของ  
Transparency International’s Corruption 

5 Robert I. Rotberg, Africa Emerges : Consummate Challenges, Abundant Opportunity. (Cambridge : Polity Press, 2013), 
p. 155.
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Perception Index 2017 ระบุว่า ในแอฟริกา 
ตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา มีเพียงรวันดา และ 
บอตสวานา ทีอ่ยูเ่หนือระดับ 50 จากทัง้หมด 
176 ประเทศ ประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่อยู ่
ในระดบัรอ้ยกวา่ โดยโซมาเลียอยู่ในระดบัตำ่สุด 
(176) (ไทยอยู่ในระดับ 96) ปัญหาคอรัปชันส่ง
ผลกระทบตอ่บรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การลงทุนและ
ทำให้ต้นทุนต่อการผลิตสูงขึ้นโดยไม่เป็นธรรม    
 ประชากรทีเ่พิ ่มขึ ้นอาจจะเป็นจุดแข็ง 
ในด้านแรงงาน แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะต้อง 
ไม่ใช่แค่ด้านปริมาณ จะต้องคำนึงถึงการเพิ่ม 
ด้านคุณภาพด้วย การเพิ ่มของประชากรใน 
แตล่ะปี ตามมาดว้ยความจำเป็นท่ีจะตอ้งเตรยีม
การรองรบัดา้นโรงเรยีน โรงพยาบาล ท่ีพกัอาศยั 
และโครงสรา้งพื้นฐานตา่ง ๆ  มิเช่นน้ัน ประชากร 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้คุณภาพจะกลับเป็นผลเชิงลบ 
ต่อภูมิภาคโดยรวม ซึ่งดูเหมือนว่า รัฐบาลของ 
หลายประเทศในแอฟริกายังไม่สามารถเตรียม 
การรองรับเพื่อให้การขยายตัวของประชากร 
เป็นการขยายตัวเชิงคุณภาพ 
 นอกจากนี ้ แอฟริกายังประสบปัญหา 
ความม ัน่คงปลอดภัย โดยเฉพาะกล ุม่ al  
Shabaab เคลื่อนไหวในโซมาเลียและพรมแดน
ทีต่ิดกับเคนยาและเอธิโอเปีย กลุม่ Boko 
Haram ในไนจีเรีย และกลุ่ม Al-Qaida in the 
Islamic Maghreb (AQIM) ในแอลจีเรียและ 
บางประเทศในแอฟรกิาตะวนัตก ซึ่งสถานการณ์
ความรุนแรงและความไม่ปลอดภัยจากการ 
ก่อการร้ายของกลุม่ดังกล่าวได้บั่นทอนโอกาส 
ในการพัฒนาประเทศ 

โอกาสสำหรับไทย : การก้าวข้าม
มายาคติ
 ภ าค เอกชน ไทย โดยท ัว่ ไ ปย ัง ไ ม ่ม ี 
ความคุ้นเคยกับตลาดแอฟริกา ส่วนหนึง่เพราะ 

ภาพลักษณ์ว่าเป็นภูมิภาคทีย่ากจนและเป็น 
ตลาดท ีไ่ม ่ม ีศักยภาพ อ ีกส ่วนหน ึง่ เพราะ 
ประสบการณ์ของบางบริษัททีป่ระสบปัญหา 
ในการดำเนินธุรกิจในบางประเทศในทวีปนี้ 
 ในขณะเดียวกัน ก็มีตัวอย่างของบริษัท 
ของไทยทีส่ามารถบุกตลาดแอฟริกา ปตท.สผ.  
ไดปั้กหมุดในแอลจเีรยีมานานแล้ว กำลังรว่มทุน
ในการพัฒนาแหล่งก๊าซในโมซัมบิก และให้ 
ความสนใจเข้าไปสำรวจและขุดเจาะในประเทศ
แอฟริกาอืน่ๆ เช่น เซเนกัล และอียิปต์ บริษัท 
CP Group ได้ดำเนินธุรกิจในแอฟริกาใต้ 
แทนซาเนีย โมซัมบิก และกำลังดูลูท่างการ 
ลงทุนในเอธิโอเปีย บริษัท Minor Group มี 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือมากกว่า 20 แห่งใน 
แอฟริกา นอกจากนี ้ เครือดุสิตได้เริ ่มเข้ามา 
บริหารโรงแรมบางแห่งในแอฟริกา 
 ภาคเอกชนไทยยังมีช่องทางในการขยาย
การค้าการลงทุนในแอฟริกาอีกมาก โดยเฉพาะ 
ในด้านทีไ่ทยมีศักยภาพ เช่น ธุรกิจบริการ 
การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการ 
เกษตรทีใ่ช้เทคโนโลยีทันสมัย เครื ่องจักรกล 
การเกษตร การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
การสง่ออกข้าวและอาหาร ทรัพยากรแร่ธาตุ 
การพฒันาแหล่งกา๊ซธรรมชาตแิละน้ำมัน เป็นตน้  
แต่จำเป็นจะต้องศึกษาตลาดอย่างรอบคอบ 
โดยในการลงทุนบางสาขา อาจต้องมีหุ้นส่วน 
ท้องถิ ่นทีน่ ่าเชื ่อถือ ทัง้นีพึ้งตระหนักว่าการ 
ดำเนินธุรกิจในแอฟริกาอาจจะยังมีอุปสรรค 
ด้านกฎระเบียบ และแนวปฏิบ ัติท ีอ่ย ูน่อก 
กฎระเบียบ บางธุรกิจจะต้องแข่งกับกิจการของ
นักการเมืองทีเ่ป็นผูค้รองตลาดรายใหญ่อยู ่
แต่ เ ดิมก็อาจประสบป ัญหาการแข่ง ขันท ี ่
ไม่เป็นธรรม 
 ตลาดแอฟรกิาโดยรวมยังเน้นการแขง่ขนั
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ด้านราคา (price sensitive market) เม่ือปลายปี 
ค.ศ. 2017 ผู้ประกอบการส่งออกรองเท้าของไทย 
รายหนึง่มาพบผูเ้ขียนและเล่าให้ฟังว่า หุ้นส่วน 
คนแอฟริกาขอให้เดินทางมาสำรวจตลาดรองเท้า 
ในเคนยา ยูกันดา และแทนซาเนีย เนือ่งจาก 
ยอดขายตกลงมาก จากการศกึษาพบวา่ รองเท้า 
ของไทยถกูตตีลาดโดยสนิค้าลอกเลยีนแบบลกูคา้ 
ในแอฟริกาเลือกของราคาถูกมากกว่าเลือก 
ของทีม่ีคุณภาพ ทำให้บริษัทต้องปรับกลยุทธ 
ทางการตลาด โดยเน้นจบัตลาดกลุ่มคนชั้นกลาง 
ซึ่งสนใจเรื่องคุณภาพและมีกำลังซื้อ ผูบ้ริโภค 
กลุ่มนี้มีแนวโน้มขยายตัวในแอฟริกา 
  ในชั้นนี ้ เราคงจะต้องพยายามวางกลไก 
เพื่อคุ้มครองนักลงทุนไทย โดยเฉพาะความตกลง 
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลง 
ยกเว้นภาษีซ้อน การสนับสนุนให้ธนาคารไทย 
ทำข้อตกลง correspondent bank กบัธนาคาร 
ในภูมิภาค การสนับสนุนให้นักลงทุนไทยเข้าไป 
ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง 
ความน ่า เชื ่อถือในระยะยาว นอกจากน ี ้ 
ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงาน 
ทางการทูตในภูมิภาคแอฟริกาเพิ ่มเติมจาก 
ท ีม่ ีอย ูใ่นป ัจจุบ ัน เพียง  8  แห่ ง  ซึ ่ง ดูแล  
54 ประเทศเพื่อจะได้ช่วยขยายความสัมพันธ์ 
และรักษาผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคนี้  
 นอกจากน ี ้ ไทยย ังม ีช่องทางท ีจ่ะม ี 
ปฏิสัมพันธ์กับแอฟริกาได้อีกหลายช่องทาง 
ไม่เฉพาะด้านการเมือง การค้า และการลงทุน 
หากยังรวมถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
กับประชาชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ที่
ยัง่ยืน โครงการความร่วมมือเพื ่อการพัฒนา 
และการให้ทุนการศึกษาฝึกอบรมของกรม- 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นตัวอย่างหนึ่ง 
ของความสำเร็จดังกล่าวและควรดำเนินต่อไป 
อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังอาจปรับทิศทางและรูปแบบ 
ความร่วมมือเป ็นระยะ ให้สอดคล ้องกับ 
ความต้องการของผ ูร้ั บและม ีผลส ัมฤทธิ ์ 
อย่างเป็นรูปธรรม (impactful) นอกจากนี ้ 
การทูตเชิงวัฒนธรรมจะช่วยสร้างความเข้าใจ 
และลดมายาคติ ระหว่ า งประชาชนของ 
ทัง้สองฝ ่าย ในความเป ็นจริงคนแอฟริกา 
จำนวนมากก็ไม่รู ้จักคนไทยเช่นกัน การสร้าง 
ความเขา้ใจอันดรีะหวา่งกนัย่อมจะชว่ยขยายผล 

ไปยังโอกาสทางการคา้และการลงทนุในแอฟรกิา 
หากคนในภูมิภาคนี้มีความนิยมไทย  

บทสรุป
 แอฟริกาคือภูมิภาคแห่งโอกาสใหม่ทีเ่รา 
ไม ่ควรจะละเลย เราคงจะไม่สามารถมอง 
แ อ ฟ ริ ก า ด้ ว ย แว่ น ท ีม่ ีส ีเ ดี ย ว อ ีก ต่ อ ไ ป  
แต่ขณะเดียวกัน การพัฒนาของแอฟริกาก็ยังม ี
อุปสรรคและความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิง่  
เสถยีรภาพทางการเมือง และความย่ังยืนในด้าน
การขยายตวัทางเศรษฐกจิ ดงัน้ัน การเจาะตลาด 
การค้าการลงทุนจึงยังจะต้องใช้ความระมัดระวัง 
และความรอบคอบ โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ 
ในเชิงลึก 
 นอกจากนี้ ไม่ว่าปัจจัยด้านการเมืองและ 
เศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับประชาชนจะยัง่ยืนและ 
ฝังรากลึกทีสุ่ด การส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนจึ ง เป ็นแกนหล ัก 
ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกา 
ในระยะยาว
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ซาอุดีอาระเบีย
บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง

ดนัย เมนะโพธิ     
อุปทูต  ณ กรุงริยาด
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ก. บทนำ
 เมื่อเอ่ยถึงซาอุดีอาระเบีย สำหรับผู้คนทั่วไปแล้ว น่าจะนึกถึงประเทศในทะเลทรายที่มีดินแดน 
กว้างใหญ่มหึมา มีรายได้จากการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก เป็นประเทศอาหรับที่ครอบครองศาสนสถาน 
สำคัญของโลกมุสลิมถึงสองแห่งที่นครเมกกะห์ (มัสยิดฮารอม) และนครมะดีนะห์ (มัสยิดนาบาวี) และ 
เป็นดินแดนที่มีคนมุสลิมจากทั่วโลกมาแสวงบุญเป็นจำนวนมหาศาลทุกปี นอกจากนี้ ในอีกมิติหนึ่ง 
และในสายตาของชาวโลก ซาอุดีฯ ยังมีภาพของการเป็นประเทศที่มีข้อห้ามทางศาสนาที่เคร่งครัดมาก 
แห่งหนึ่งของโลก เช่น ไม่มีสิ่งบันเทิง ไม่มีโรงหนัง โรงละคร ไม่อนุญาตให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ผู้หญิงยังอยู่ในสังคมที่ถูกจำกัดเสรีภาพหลายอย่าง เช่น ต้องแต่งตัวมิดชิดและใช้ผ้าคลุมศรีษะและ 
ใบหน้า ไม่สามารถเดินทางได้ตามลำพัง ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่สามารถ 
ประกอบธุรกิจของตนเองได้โดยลำพัง และไม่สามารถขับรถยนต์ได้ พลเมืองต้องมีศรัทธาในศาสนา 
ปฏิบัติตนตามแนวทางพระศาสดา/คัมภีร์อัลกุรอาน รวมถึงการสวดมนต์วันละ 5 ครั้งโดยไม่อนุญาต 
ให้กระทำธุรกรรมอย่างอื่นในขณะสวดมนต์ได้ เป็นต้น

	 มาบัดนี	้ ซาอุดีฯ	 กำลังจะเปลี ่ยนแปลง 
แนวทางทีถ่ือปฏิบัติอย ่างเคร่งครัดมาเกือบ 
40	 ปี	 อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 เป็นขั้นเป็นตอน	
และด้ วยความระมัดระวั ง 	 ตามแนวทาง 
การฟื้นฟเูพื่อปรบัแนวคดิ/แนวปฏบิตัขิองอสิลาม 
ในซาอุ ดีฯ 	 ใ ห้ก ลับคืน สู่รากเห ง้า เ ดิมและ 
ความเป็น	“อิสลามสายกลาง”	ซึ่งมีความยืดหยุ่น	
มีการยอมรับ	ให้เกียรติแก่ทุกกลุ่มท่ีมีความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรมและศาสนา	 ขณะเดียวกันรัฐบาล 
ซาอุดีฯ	 ได้ขอความร่วมมือนักปราชญ์ศาสนา	
(อูลามะ)	 และฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษา 
ในการรณรงค์และสรา้งทัศนคตติา่ง	ๆ 	ในสงัคมให ้
สอดคล้องกับแนวคิดอ ิสลามสายกลางและ 
ต้องปฏิเสธความสุดโต่งในทกุรูปแบบ	 ทั้งนี้ 
การเปลี ่ยนแปลงข้างต้นถือเป็นเรื ่องที ่ได้รับ 
การช่ืนชมและยอมรับจากฝ่ายต่าง	ๆ 	เป็นอย่างมาก	
ท้ังจากภายในประเทศและจากประชาคมระหว่าง 
ประเทศ		
	 ด้วยเหตุนี	้ “ซาอุดีอาระเบียบนเส้นทาง 
ของการเปลี่ยนแปลง”	 ซึ่งผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่ 
ในบทความนี	้ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในช่วง 
เปล่ียนผ่านของซาอุดีฯ	 นับแต่กษัตริย์ซัลมาน	 บิน	
อับดุลอะซีซ	อัลซะอูด	ได้ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

ขึ ้นเ ป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ ที ่	 7	
ของซาอุดีอาระเบีย	 (ต่อจากอดีตกษัตริย  ์
อับดุลเลาะห์)	 เมื่อวันที่	 23	 มกราคม	 2558 
ซึ ่ง ถื อ เป็ นจุ ด เริ ่มต้ นแห่ งศั ก ราช ใหม่ ของ 
การเปลี ่ยนแปลงครั ้งสำคัญในประวัติศาสตร์ 
ของซาอดุฯี	มาจนถงึปจัจบุนั	อกีท้ังยังเปน็มมุมอง 
ทีอ่าจสะท้อนถึงทิศทางการทูต/การต่างประเทศ 
ของไทยในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศในทศวรรษข้างหน้าในอีกมิติหนึ่งด้วย	

ข. การปิดตัวเอง : ที่มาและสาเหตุ
	 จุดเปลี่ยนทีท่ำให้สังคมซาอุดีฯ	 ถูกมองว่า	
เริ ่มปิ ดตั ว เ อ งและกลาย เป็ นประ เทศท ีมี่  
ความเคร่งครัดมากข้ึนทางศาสนาเกิดข้ึนในปี	2522 
(ค.ศ.1979)	 อันเป็นปีท่ีมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดข้ึน 
3	 แห่ง	 และมีอิทธิพลพอทีเ่ปลี่ยนแปลงซาอุดีฯ 
จากวิถีอิสลามสายกลางทีเ่ชื ่อว่าเคยมีอยูก่่อน 
หน้านั้นไปสู่วิถีทีเ่คร่งครัดขึ้น	 คือ	 (1)	 เหตุการณ์ 
ยึดมัสยิดใหญ่ในนครเมกกะห์โดยกลุ่มหัวรุนแรง 
และสดุโตง่ชาวซาอดุฯี	ซึ่งไดโ้จมต/ีประณาม	กลุ่ม 
ราชวงศ์ผู้ปกครองซาอุดีฯ	 ว่ามีความฝักใฝ่และ 
หลงใหลค่านิยมตะวันตก	 (2)	 เหตุการณ์ปฏิวัติ 
อิสลามล้มล้างระบอบกษัตริย์ในอิหร่าน	 และ 
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(3)	 กรณีสหภาพโซเวียตยึดครองอัฟกานิสถาน 
เหตุการณ์เหล่าน้ีนำไปสู่ความหวาดกลัวและ 
ความกังวลของผู้ปกครอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 
ทางศาสนาของซาอุดีฯ	 ในยุคนั้น	 จนต้องสร้าง 
และนำระเบียบ/กฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวดมาบงัคบัใชใ้น
สังคมซาอุดีฯ	ตามแนวทาง	“Salafiah	/Wahhabi”	 
(เป็นสาขาของอิสลามนิกายซุนหนี่)	 ในขณะที ่
รัฐบาลซาอุดีฯ	 ต้องต่อสู้และแข่งขันอย่างเข้มข้น 
กบัแนวทางการเผยแพรอ่สิลามของอีกฝา่ย/นิกาย		 
(ชีอะห์)	 ในยุคอะยาตุลเลาะห์	 โคไมนี	 ผู้นำสูงสุด 
ในการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านในขณะนั ้น	
ด้วยเหตุนี	้ ซาอุดีฯ	 จึงผลักดัน/ตีกรอบประเทศ 
ให้เป็นสังคมทีม่ ีลักษณะเฉพาะและเข้มงวด 
ในวิถีอิสลามของตนมาเป็นเวลาเกือบ	 40	 ปีแล้ว 
จนกระทั่งปัจจุบัน		

ค. บทเรียนที่ต้องนำมาทบทวน
	 ซาอ ุดีฯ	 อย ูใ่นสภาพสังคมที ่ปิดและ 
มีข้อจำกัดต่าง	 ๆ	 มากมาย	 การพัฒนาประเทศ 
ดำเนินไปอย่างมีอุปสรรค	 ล่าช้า	 และไม่สามารถ 
แข่งขัน	(ในเชิงเศรษฐกิจ)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ซาอุดีฯ 	 จึ ง ไม ่ต้องการให้ประเทศของตน 
อย ูใ่นสภาพ	 “ถูกท ิง้ ไว้ข้ างหลั ง”	 ในด้าน 
การพัฒนาและการยอมรับสถานภาพทีด่้อยหรือ 
ตกต่ ำ ในสั งคมระหว่ างประเทศ	 และเ มื ่อ 
เหตุการณ์คลื่นปฏิวัติมหาชน	 “Arab	 Spring”	 
อุบัติขึ ้นครั ้งแรกในตูนีเซีย	 เมือ่ปลายปี	 2553	 
(ค.ศ.	2010)	และต่อมาได้ลุกลามเข้ามาในอียิปต์	 
ลิเบีย	 เยเมน	 และอีกหลายประเทศในแอฟริกา- 
ตอนบน	 และรวมถึงบางประเทศริมอ่าวอาหรับ	 
ซึ ่งได้คุกคามความมัน่คงของหลายประเทศ	 
รวมท้ังซาอดุฯี	เองดว้ย	และไดส้รา้งความหวาดหวั่น 
ต่อสถานะของชนชั้นผู้ปกครองด้วยข้อกล่าวหา 
ของประชาชนทีม่ักโจมตีในลักษณะคล้ายคลึงกัน	
เช่น	 ปัญหาคอรัปชั่น	 ปัญหาทางเศรษฐกิจและ 
ปากท้อง	ปัญหาความเหล่ือมล้ำทางสังคม	กอปรกับ 
สภาพเศรษฐกิจทีไ่ม่เอือ้อำนวยในขณะนั ้นคือ 

ราคาน้ำมันท่ีเร่ิมตกต่ำและไม่มีเสถียรภาพ	 เหล่าน้ี 
ล้วนเป็นชนวนและเป็นเหตุล่อแหลมทีอ่าจทำให้ 
เกิดการลุกฮือของประชาชนข้ึนมาต่อต้านผู้ปกครอง 
ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง	 จึงทำให้ผู้ปกครองซาอุดีฯ	
ชดุใหม	่(ภายใตก้ารนำของกษตัรย์ิซลัมาน)	เริ่มคดิ 
ท่ีจะ	“ตดัไฟแตต่น้ลม”	หรอืตดัวงจรท่ีอาจนำไปสู่ 
ปรากฏการณเ์ปลี่ยนแปลงที่ประชาชนจากขา้งลา่ง	 
(bottom-up	change)	ลกุฮอืขึ้นปราบปรามรฐับาล/
ผู ้ปกครองทีม่ักถูกกล่าวหาว่า	 ขี้ฉ้อ	 ไม่สนใจ 
ในความทุกข์/เดือดร้อนของราษฎร	 ด้วยการที ่
รัฐบาล/ผู้ปกครองนั้นเป็นฝ่ายเริ่มเปลี่ยนแปลง 
ตนเอง	 (top-down	 change)	 เสียก่อนแล้วนำ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่คนข้างล่างด้วยการปฏิรูป 
โครงสร้าง	 ปรับการบริหารงานของรัฐเพื ่อให้ 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนมากขึ้นและ 
ตรงจุด	 รวมทัง้การเข้าไปแก้ปัญหาทีเ่ป็นต้นเหตุ 
ของมะเร็งร้ายต่อการพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะ 
ปัญหาคอรัปชั ่น	 ซึ ่งในแต่ละปีเกิดการทุจริต 
ในโครงการต่าง	 ๆ	 ของรัฐประมาณร้อยละ	 10	 
จากระดบับนสู่ระดบัลา่ง	แมว้า่รฐับาลไดพ้ยายาม 
อย่างเต็มท่ีในการปราบปรามแต่ก็ล้มเหลว	 
เพราะมักเริ่มต้นและเน้นเฉพาะคนในระดับล่าง	
เมื ่อกษัตริย์ซัลมานเสด็จฯ	 ขึ ้นครองราชย์ในปี	
2558	(ค.ศ.	2015)	ทรงรับสั่งให้ทีมงานที่ใกล้ชิด 
ทำการรวบรวมข้อมูล/หลักฐานการทุจริตของชน
ในระดับบนทัง้หมด	 ได้แก่	 ราชวงศ์และบุคคล 
ระดับสูง	 ซึ่งทีมงานใช้เวลากว่า	 2	 ปีถึงมีข้อสรุป 
และนำเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกว่า	200	คน 
และส่งมอบข้อมูลให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อไป	 
ซึ่งในเวลาต่อมาได้ปรากฏเป็นข่าวการจับกุมและ
ควบคุมตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าชาย 
ในราชวงศ์หลายพระองค์	 นักธุรกิจ/บุคคลที่มี 
ชื่อเสียงและเคยมีตำแหน่งในรัฐบาลก่อน	ๆ	ทั้งนี้	
การดำเนินการของทางการซาอุดีฯ	 ในเรื ่องนี ้ 
สามารถยึดทรัพย์เข้าคลังหลวงได้จำนวนหลาย 
พนัลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ	เพื่อแลกกบัอสิรภาพของ
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ผู้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเหล่านั้น	ทำให้นักวิเคราะห์ 
สถานการณ์มองกันว่า	น่ีเป็นกระบวนการปรองดอง 
ทีแ่ยบยลของรัฐบาลในสถานการณ์ทีเ่รียกว่า	
“win-win”	หรอืชนะดว้ยกนัทุกฝา่ย	โดยประเทศ 
ชาติยังคงได้ประโยชน์และสามารถเดินหน้าพัฒนา 
ต่อไปได้				

ง. การผลัดแผ่นดินที่นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
	 เมือ่สิ้นรัชสมัยกษัตริย์อับดุลเลาะห์ในช่วง
ต้นปี	พ.ศ.	2558	การสืบราชสันติวงศ์ของกษัตริย์ 
ซาอุดีฯ	 พระองค์ต่อไปเพื่อขึ้นครองราชย์บัลลังก์ 
ได้ผ่านตามระเบียบ	ขั้นตอน	และขนบธรรมเนียม 
ราชประเพณีมาสู่ในมือของเจ้าชายซัลมาน	 บิน	
อับดุลอาซีซ 	 อ ัลซาอ ูด 	 ซึ ่งดำรงตำแหน่ ง 
มกุฎราชกุมารในขณะนั ้น	 และเป็นผู ้ได้รับ 
ขนานนามว่า	 “Sudairi	 Seven”	 หรือกลุ ่ม 
พระราชโอรสของปฐมกษัตริย์ท่ีมีพระประสูติกาล
จากพระนางอัซซา	 อัซสุดัยรี	 และในที่สุดเจ้าชาย 
ซัลมานได้เสด็จพระราชดำเนินขึ ้นครองราชย ์
เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที	่ 7	 ของ 
ซาอุดีอาระเบีย	เมื่อวันที่	23	มกราคม	พ.ศ.	2558	
โดยมีพระปรมาภิไธยว่า	 “King	 Salman	 bin 
Abdullaziz	Al	Saud”	ในขณะท่ีมีพระชนมายุถงึ		
80	พรรษาแล้ว
	 ด้วยประสบการณ์ของกษัตริย ์ซัลมาน 
ที่เคยทรงผ่านร้อนผ่านหนาวมาในหลายยุคสมัย 
แผ่นดินในฐานะเจ้าชายท ีใ่นอดีตเคยได้รับ 
การสถาปนาเปน็มกฎุราชกมุาร	รองนายกรฐัมนตร ี
คนที่ 	 1	 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม	
(ระหวา่งป	ีพ.ศ.	2555-2558)	และย้อนกลบัไปใน 
ช่วงเวลาทีย่าวนานถึง	 48	 ปี	 (ระหว่างปี	 พ.ศ.	 
2506-2554)	ในฐานะผู้วา่ราชการมณฑลรยิาด	ซึง่ 
ไม่เคยมีความด่างพร้อยในเรื ่องทุจริต	 แต่กลับ 
ได้รับคำชื ่นชมในแง่ดีมาโดยตลอด	 ด้วยเหตุนี ้ 
กษัตริย์ซัลมานจึงไม่ร้ังรอหรือลังเลท่ีจะทำความฝัน 
ของพระองค์ทีจ่ะพัฒนาซาอุดีฯ	 ให้เป็นไปใน 

แนวทางที่ทรงมุ่งหวังและเป็นจริงให้จงได้	จึงทรง
แต่งตั ้งพระราชโอรสพระองค์หนึง่ในวัย	 30 
ขณะนั ้นทีถ่ือเป็นหัวแก้วหัวแหวนและมีแวว 
ทีจ่ะช่วยถักทอ/สานฝันของพระองค์ได้	 ซึ่งก็คือ	
เจ้าชายมูฮัมหมัด	บิน	ซัลมาน	(Prince	Mohammad	 
bin	 Salman	 :	 MbS)	 ขึ ้นดำรงตำแหน่ง 
รองมกุฎราชกุมาร	 รองนายกรัฐมนตรีคนที	่ 2	
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 เพื่อ 
เตรยีมการใหค้มุบงัเหยีนการบรหิาร/เปลี่ยนแปลง 
ประเทศครั ้งใหญ่	 และในเวลาต่อมาจึงเกิดมี 
วิสัยทัศน์	 “Saudi	 Vision	 2030”	 ทีมุ่่งปฏิรูป/ 
เปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบทางการเมือง	เศรษฐกิจ	 
และสังคมให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
ของโลกสมัยใหม่	ด้วยการนำวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี 
ตลอดจนนวัตกรรมทีท่ันสมัยทีสุ่ดของโลกมาเป็น 
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	
โดยทรงมอบหมายให้ เจ้ าชาย	 MbS	 เป็น 
ผู้รบัผดิชอบในการกำกบั/ควบคมุหลกัในนโยบาย 
ท่ีจะขับเคลื่อนวสิยัทศัน์ซาอดุฯี	2030	และในท่ีสดุ 
เม่ือกษัตริย์ซัลมานทรงบริหารอำนาจของประเทศ 
ไปได้ระยะหนึ่ง	(กว่า	2	ปี)	ในวันที่	20	มิถุนายน		
พ.ศ.	2560	ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 
แต่งตั้งเจ้าชาย	MbS	ขึ้นสู่ตำแหน่งมกุฎราชกุมาร	
รองนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีกลาโหม	 โดยทรง 
ปลดองค์รัชทายาทซึ ่งมิ ใช่สายเลือดตรงคือ	
เจ้าชายมูฮัมหมัด	บิน	นาเยฟ	(Mohammad	bin 
Nayef	 :	MbN)	ออกจากตำแหน่งมกุฎราชกุมาร 
และทุกตำแหน่ง	 เป็นผลทำให้เจ้าชาย	 MbS 
กลาย เป็ น รั ชท าย าท โดยตร งท ีจ่ ะ มี สิ ท ธิ  
สืบราชสันติวงศ์ตามกฎหมายและจารีตประเพณี
ของซาอุดีฯ	อีกท้ังต้องถือว่า	เจ้าชาย	MbS	กลายเป็น 
ผู้ทรงอทิธพิลมากท่ีสดุคนหนึ่งของซาอดุฯี	ไปแลว้ 
ในขณะนี้		

จ. การตั้งเป้าหมายของชาติ
	 เป้าหมายการพัฒนาประเทศของซาอุดีฯ	
ในช่วง	 1-2	 ปีแรกนับแต่กษัตริย์ซัลมานทรงขึ้น 
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ครองแผ่นดินเมื ่อต้นปี	 2558	 นั ้นชัดเจนคือ 
(1)	 เพื่อตอบสนองให้ประเทศมีความมั่นคงและ 
มั ่งคั ่งเป็นลำดับแรกก่อนในท่ามกลางความไม่ 
มั ่นคงท ีม่ี สา เหตุมาจากภายนอกประเทศ	
โดยเฉพาะภัย/ปัญหาการก่อการร้ายรอบบ้าน	
และในภูมิภาคตะวันออกกลาง	 การยุยงปลุกปั่น 
ของลัทธิ/นิกายฝ่ายตรงข้ามทีห่วังสร้างปัญหา 
ภายในและเชื่อมตอ่การหนนุจากตา่งประเทศดว้ย
มุง่หวังให้เกิดเป็นกระแสต่อต้านของประชาชน	 
เช่น	ปรากฏการณ์	“Arab	Spring”	ขึ้นอีก	และ 
บ่อยครั้งทีปั่ญหาความมั่นคงก็รุกเข้ามาทำร้าย 
และสร้างความเสียหายในดินแดนของซาอุดีฯ	 
เองด้วยซ้ำ	 และ	 (2)	 ประเทศจะพัฒนาก้าวไป 
ข้างหน้าได้ต้องมีเศรษฐกิจทีเ่ข้มแข็ง	 การพึ่งพา 
กินบุญเก่าโดยหวังรายได้จากทรัพยากรน้ำมัน 
อย่างเดียว	 ประเทศคงไปไม่รอดเมื่อราคาน้ำมัน 
ในตลาดโลกมีราคาตกต่ำและเป็นเรื่องทีค่วบคุม 
ได้ยาก	 อีกทัง้โลกมีแนวโน้มจะหันไปพึ่งพลังงาน 
ทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักมากขึ้น
ในอนาคต	ซาอดุฯี	จงึจำเปน็ท่ีจะตอ้งหนัไปพฒันา 
ศักยภาพและสร้างแหล่งรายได้ของประเทศที ่
นอกเหนือจากรายได้หลักท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรม 
นำ้มันเพยีงอย่างเดยีว	อีกท้ังการพฒันาในทุกดา้น
ต่อจากนี้ไปจำเป็นต้องคิดคำนึงถึงความยัง่ยืน 
และมีความครอบคลุมให้มากขึ้น	 ทีส่ำคัญต้อง 
เป็นไปเพื่อประชาชนคนในชาติเป็นสำคัญ	

ฉ. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน
รัชสมัยของกษัตริย์ซัลมาน
	 เหตุการณ์/ผลงานทีส่ำคัญในช่วง	 3	 ปี 
ที่ผ่านมาภายใต้การบริหาร/ปกครองแผ่นดินของ
กษัตริย์ซัลมานสามารถสรุปได้พอสังเขป	ดังนี้	
 (1)	 ในด้านความมั่นคง	
	 	 ซาอุดีฯ	 ริ เริ ่มการจัดตั ้งพันธมิตร 
ทางทหารของประเทศอิสลาม	 (Islamic	Military	 
Alliance:	IMA)	34	ประเทศ	เมื่อเดือน	ธันวาคม	 
พ.ศ.	 2558	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือการต่อสู้/ต่อต้าน 

การก่อการร้ายข้ามชาติเป็นสำคัญ	 ปัจจุบัน	 IMA	 
มีสมาชิกเพิ่มเป็น	41	ประเทศแล้ว	ถือเป็นกลไก 
ทางการทูตและการทหารที่รัฐบาลซาอุดีฯ	ใช้เพื่อ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและภาพลักษณ์	 
(เชิงจิตวิทยา)	ของการเป็นผู้นำและแสดงบทบาท 
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค	
	 	 นอกจากนี้	รฐับาลซาอดุฯี	ยังไดจ้ดัตั้ง 
องค์กรใหม่ด้านความมั่นคง	 “Presidency	 for	
State	Security”	 เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	พ.ศ.	
2560	 เป็นองค์กรท่ีมีแนวคิดแบบเดียวกับ 
การจัดต้ังกระทรวง	 “Homeland	 Security” 
ของสหรัฐฯ	ในภาวะที่สถานการณ์ในภูมิภาคและ
ในโลกมีการขยายตัวของเหตุการณ์ก่อการร้าย 
รุนแรงขึ้น	และอีกเหตุผลหนึ่งคือ	เป็นการกระชับ 
อำนาจในราชสำนกั	ตลอดจนองคก์รและหนว่ยงาน 
ของรฐัท่ีเกี่ยวข้องกบัดา้นความม่ันคงใหมี้เอกภาพ 
และงา่ยตอ่การควบคมุและกำกบัดแูล	นอกจากนี้ 
เม่ือวนัที่	4	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2560	รฐับาลซาอดุฯี 
ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงแห่งชาติเพื่อ 
ปราบปรามการทุจริต	 (High	 Committee	 for	
Anti-Corruption)	โดยมีเจ้าชาย	MbS	เป็นประธาน 
ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลได้มีการควบคุมตัว 
เจา้ชายในราชวงศห์ลายพระองค	์บคุคล/นกัธรุกจิ 
ทีท่รงอิทธิพลหรือเคยมีผลประโยชน์ในกิจการ 
ของรัฐในระดับสูงในข้อหาทุจริต	 และสามารถ 
เรียกร้องเป็นรายได้ให้แก่รัฐมากมาย		
	 (2)	 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/
การต่างประเทศ 
	 	 ก ษัต ริ ย์ ซั ลมานทรง ริ เ ร่ิ ม เจ ริญ 
ความสัมพันธ์กบัประเทศตา่ง	ๆ 	มากขึ้นอย่างไมเ่คย 
ปรากฏมาก่อน	 และแม้แต่บางประเทศทีเ่คยมี 
อุดมการณ์ที่ขัดแย้งหรือเคยบาดหมางกันในอดีต	 
โดยซาอุดีฯ	 เปิดรับการเยือนของผู้นำประเทศ 
ต่าง	 ๆ	 ทีต่้องการมาเจริญสัมพันธไมตรีและมุ่ง 
มีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน	 ในขณะที ่
กษตัริยซ์ลัมานเองได้เสด็จฯ	ไปเยอืนประเทศต่าง	ๆ 	 
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โดยทรงคำนึงถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที ่
สามารถตอบสนองดา้นความมั่นคงและความมั่งคั่ง 
ทางเศรษฐกจิใหแ้กซ่าอดีุฯ	ได้	เชน่	การเสดจ็ฯ	เยอืน 
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศคณะมนตรี 
ความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ	(Gulf	Cooperation	 
Council	 : 	 GCC)	 และประเทศมุสลิมท ีมี่ 
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์	เช่น	อียิปต์	ตุรกี	 
โมร็อคโค	 จอร์แดน	 ส่วนในเอเชียได้ทรงริเริ ่ม 
การเสด็จฯ	 เยือนตามนโยบายมองตะวันออก	 
(look	east)	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	 
และบรูไน	 ในปี	 2560	 และการเสด็จฯ	 เยือน 
ต่างประเทศทีส่ร้างมิติความสัมพันธ์ที ่ไม่เคย 
ปรากฏมาก่อนคือ	 เป็นการเสด็จฯ	 เยือนรัสเซีย 
เป็นครั้งแรกของกษัตริย์ซาอุดีฯ	 เมื่อวันที่	 5-8	 
ตุลาคม	 พ.ศ.	 2560	 ทำให้เห็นแนวคิดใหม่ของ 
ซาอุดีฯ	 ทีเ่ปิดกว้างขึ ้นไม่ผูกติดความสัมพันธ์ 
กับสหรัฐฯ	 พันธมิตรเก่าแก่แต่เพียงฝ่ายเดียว	 
การคบหากับรัสเซียทำให้ซาอุดีฯ	 มีความมั่นใจ 
ในเรื่องความร่วมมือด้านราคาน้ำมันในตลาดโลก 
รวมถึ งความร่ วมมื อด้ านการค้ าและด้ าน 
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีทีจ่ะทำให้ทัง้สองฝ่าย 
ต่างได้รับประโยชน์ต่อกันมากขึ ้น	 อย่างไรก็ดี	 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งซาอดุฯี	กบัสหรฐัฯ	แมลุ้่ม	ๆ 	 
ดอน	ๆ 	ในบางชว่งเวลา	แตก่ก็ลบัมาแนน่แฟน้อกีครั้ง 
เมื ่อประธานาธิบดีทรัมป์ก้าวขึ ้นสู ่อำนาจจาก 
การเลือกต้ัง	และได้มาเยือนซาอุดีฯ	เป็นประเทศแรก 
ในแผนการเยือนต่างประเทศ	 รวมทัง้ได้เข้าร่วม 
การประชมุสดุยอดระหวา่งกลุ่มอาหรบัอสิลามกบั 
สหรัฐฯ	 ระหว่างวันที	่ 20-22	 พฤษภาคม	 2560	 
ซึ่งในระหว่างการเยือนดังกล่าว	 ผู้นำของสหรัฐฯ	 
และผู ้นำอาหรับ/อิสลามได้ร่วมกันทำพิธีเปิด 
ศูนย์ต่อต้านแนวคิดสุดโต่งของโลกด้วย	 และมี 
การประกาศลงนามและซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์ 
ที ่เปิ ด เผยสื ่อสาธารณะเป็นมู ลค่ าจำนวน	 
110	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	

 (3)	 ในด้านเศรษฐกิจ 
	 	 รัฐบาลซาอุดีฯ	 ได้ประกาศนโยบาย 
เน้นการกระจายแหล่งรายได้ของประเทศให้มี 
ความหลากหลายมากขึน้	และออกจากการพึ่งพา 
แหลง่รายได้จากอตุสาหกรรมน้ำมนัเพียงอยา่งเดียว 
มีการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศ	 
ลดการพึ่งพาความช่วยเหลือ/การอุดหนุนจาก 
ภาครัฐ	(subsidy)	ลดสัดส่วนรายจ่ายที่ไม่จำเป็น 
ของภาครฐั	มุ่งหารายไดจ้ากภาคอตุสาหกรรมอื่น	ๆ 	 
รวมถึงภาคบรกิารและการท่องเท่ียว	การนำระบบ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 มาเรียกเก็บกับ 
คนต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในซาอุดีฯ	และบริษัททางธุรกิจ	 
มีการเรียกเก็บค่าบริการชาวต่างชาติผู ้เข้ามา 
แสวงบญุในการทำพธิฮีจัญแ์ละอมุเราะหป์ระจำปี 
การนำระบบภาษมีลูคา่เพิ่มมาใชเ้ปน็ครั้งแรกเพื่อ 
เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐเมื่อต้นปี	 2561	
นอกจากน้ี	รัฐบาลยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา 
ตลาดหุ้น	กองทนุเพื่อการพฒันาประเทศ	มกีารใช้
ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ากทรัพย์สินของรัฐ	 เช่น	
บรรษัทน้ำมัน	 “Aramco”	 โดยคาดจะเสนอขาย
หุ้นใหม่ให้แก่สาธารณะ	(Initial	Public	Offering	:	 
IPO)	 เป็นครั้งแรกในราวปลายปี	 2561	 การนำ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการ 
พัฒนาประเทศ	 และประกาศการริเริ่มโครงการ	 
“Neom”	หรือเมืองแห่งอนาคต	ซึ่งเป็นโครงการ
สร้างเมืองและเขตเศรษฐกิจใหม่ขนาดใหญ่ 
ในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของซาอดุฯี	บนเนื้อที่	 
26,500	ตารางกโิลเมตร	สามารถเช่ือม/ครอบคลมุ 
พื้นที่ยุทธศาสตร์ของ	 3	 ประเทศ	 (สามเหลี่ยม 
ทองคำ)	 คือ	 ซาอุดีฯ	 อียิปต์	 และจอร์แดน	 โดย 
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนา 
มุ่งสู ่การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ทีมี่การออกแบบ 
ให้ทันสมัยทีสุ่ดในโลกและจะไม่อยูภ่ายใต้กฎ/ 
ระเบียบทางศาสนาที ่บังคับใช้อย ่างเข้มงวด 
เหมือนในโลกปัจจุบัน		
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 (4)	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	
	 	 ทีเ่ห็นเด่นชัดทีสุ่ดคือ	 ความพยายาม 
เพื ่อผ่อนคลาย/คืนสิทธิสตรีและนำพลังสตรี 
ใหมี้บทบาท/มสีว่นชว่ยในการพฒันาประเทศ	เช่น 
การให้สิทธิในการเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง 
ในองค์กรปกครองท้องถิ ่น	 เปิดโอกาสให้สตรี 
เขา้มาเปน็สมาชกิรฐัสภาเพื่อออกกฎหมายท่ีคำนงึ 
ถึงสิทธิของพวกเขา	 สตรีสามารถเข้าทำงานและ 
สามารถเตบิโตในระดบัผู้บรหิารในหน่วยงานของรฐั 
และภาคเอกชนได้มากขึ้น	รวมถงึการเรียกร้องสิทธิ 
และความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจนกระทัง่ 
ไดเ้หน็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการประกาศยกเลกิ 
ขอ้หา้มสตรขัีบรถซ่ึงจะมผีลเปน็รปูธรรมในกลางปี	 
2561	 การอนุญาตให้สถาบันการศึกษาบรรจุ 
หลักสูตรพลศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาสตรี	 
และกำลังขยายไปในเรื่องเสรีภาพในการเดินทาง
และการแต่งกายมากขึ้นต่อไป	 ในขณะทีเ่ยาวชน 
ซาอุดีฯ	 (ทัง้หญิงและชาย)	 ถือเป็นกลุ่มพลเมือง 
กลุ่มใหญ่ของประเทศ	 และถือเป็นกำลังสำคัญ 
ต่อการพัฒนาและอนาคตของซาอุดีฯ	
	 	 นอกจากนี	้รฐับาลซาอดุฯี	ไดป้ระกาศ 
และริเริ่มเผยแพร่แนวคิดเพื่อฟื้นฟูสังคมซาอุดีฯ	 
ใหก้ลบัไปสู่ความเปน็	“อิสลามสายกลาง”	ละจาก 
ความประพฤติหรือข้อปฏิบัติท่ีสุดโต่งหรือเกิดจาก 
การตีความอิสลามในทางทีผ่ิด	 รัฐบาลได้จัดตั้ง 
กลไกในรูปคณะกรรมาธิการด้านการบันเทิง 
(General	 Entertainment	 Authority	 :	 GEA)	
ขึ ้นมาเพื ่อพิจารณาความเหมาะสม	 กำหนด 
กฎเกณฑ ์สำหรับกิจกรรมท ีเ่ป็นประโยชน์  
ไม่ขดัแย้งกบัหลกัการทางศาสนา	สามารถเตมิเตม็ 
และสรา้งความสุข	ความสามัคคีใหเ้กดิข้ึนในสงัคม	 
จึ งม ีการพิจารณานำกลับมาซึ ่งการแสดง 
ด้านบันเทิงเพื ่อให้ผู ้คนมีความผ่อนคลายและ 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี	 เช่น	 การเปิดโรงภาพยนต์	
โรงละคร	 โรงแสดงคอนเสิร์ต	 สนามแข่งกีฬา	 
โดยในช่วงปีทีผ่่านมา	 ผู้คนทีอ่าศัยอยูใ่นซาอุดีฯ 
ตา่งไดเ้ริ่มสมัผสักบักจิกรรมบนัเทงิดี	ๆ 	ระดบัโลก

ไม่ว่าจะเป็นดนตรีคอนเสิร์ตโดยศิลปิน/นักร้อง/ 
นักดนตรีท ีมี่ ชื ่อเสียงในหลากหลายรูปแบบ	
การแสดงของคณะละครสตัว	์คณะศลิปวฒันธรรม 
จากต่างประเทศ	การแข่งขันมวยปล้ำ	และแม้แต่
การแสดงเดินแฟช่ันสไตล์อาหรับก็กำลังจะเกิดข้ึน 
ในซาอุดีฯ	อีกไม่นาน	
 (5)	 ด้านมนุษยธรรม	
	 	 การเอื้ออาทรตอ่ผู้ยากไรแ้ละประสบภยั 
ต่าง	ๆ	ถือเป็นพระจริยวัตรและพระอุปนิสัยเฉพาะ 
ส่วนพระองค์ทีมี่มานานโดยทรงได้รับการซึมซับ/ 
ปลกูฝงัมายาวนานจากครอบครวัของพระองคเ์อง	
และภายหลังจากขึ ้นครองราชย์ได้ประมาณ 
3	 เดือน	 กษัตริย ์ซัลมานได้ทรงออกพระราช 
โองการใหจ้ดัตั้งศนูย์กษตัรย์ิซลัมานเพื่อชว่ยเหลอื 
ด้านมนุษยธรรม	(King	Salman	Humanitarian	
Aid	 and	 Relief	 Centre	 :	 KSrelief)	 ขึ้นมา 
เน่ืองจากได้ทรงตระหนักในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ลำบาก	ยากไร	้และเลง็เหน็ความสำคญัท่ีซาอดีุฯ 
จะมีบทบาทนำด้านมนุษยธรรมแก่ประชาคมโลก	
โดยตั้งเป้าว่า	 ศูนย์	 KSrelief	 จะเป็นแบบอย่าง 
ชั้นนำของโลกในด้านมนุษยธรรม	 และนับตั้งแต่ 
กอ่ตั้งศนูย์ดงักลา่วเปน็เวลาเกอืบ	3	ปแีลว้	ซาอดุฯี 
ได้มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปแล้วกว่า	 
300	 โครงการ	 อาทิ	 ด้านอาหาร	 น้ำ	 การศึกษา	
สาธารณสุข	 และที่พักอาศัย	 ให้แก่	 37	 ประเทศ 
ทั่วโลก	เช่น	เยเมน	เลบานอน	ซีเรีย	คาซัคสถาน	
ฟิลิปปินส์	 เมียนมา	 ศรีลังกา	 ทาจิกีสถาน	 และ 
มัลดีฟ	เป็นต้น	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า	1	พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ	
ช. บทสรุป : ทิศทาง/อนาคต
ของการเปลี่ยนแปลง
	 ทา่มกลางเสน้ทางของการเปลี่ยนแปลงตอ่
จากนี ้	 แม้กษัตริย์ซัลมานจะเข้าสู ่ในปัจฉิมวัย 
82	 พรรษาแล้ว	 แต่ก็นับว่ายังทรงบารมีอยูม่าก 
และยังสามารถเป็น	 “ลมใต้ปีก”	 ให้แก่เจ้าชาย/
มกุฎราชกุมาร	MbS	ในพระชันษา	32	ปี	เพื่อให้ 
สามารถบริหารปกครองประเทศได้ต่อไปอย่าง 
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ราบรื่นอีกระยะหนึ่ง	 ก่อนทีจ่ะทรงก้าวขึ้นเป็น 
กษตัรย์ิพระองคถ์ดัไปในอนาคตไม่นาน	และแม้ว่า 
จะมีสิ ่งท้าทายต่าง	 ๆ	 ทัง้จากภายในประเทศ 
อันได้แก่	ปัญหาการต่อต้านจากกลุ่มคนที่คิดเห็น
ต่างและเป็นปฏิปักษ์	 (บุคคลในราชวงศ์ทีสู่ญเสีย 
อำนาจ	ขา้ราชการ/นกัวชิาการทางศาสนาสายเกา่ 
ที่เครง่ครดัทางศาสนา)	ตลอดจนการฝา่ฟนัในปญัหา 
เศรษฐกิจเพื่อความมั่งคั่งและการอยูด่ีกินดีของ 
ประชาชน	 และสิ่งท้าทายทีเ่ป็นปัจจัยภายนอก 
ประเทศทีม่าจากแนวคิด/อุดมการณ์ที ่สุดโต่ง	 
มุง่การก่อการร้ายและทำลายล้างซาอุดีฯ	 จนเกิด 
เห็นภาพของสงครามตัวแทน	 (proxy	 war)	
ระหว่างซาอุดีฯ	 กับอิหร่าน	 ทีเ่กิดขึ้นในประเทศ 
ต่าง	ๆ	หลายแห่ง	เช่น	ในซีเรีย	เยเมน	อิรัก	และ 
เลบานอน	และรวมถงึสถานการณร์ะหวา่งประเทศ 
อื่น	 ๆ	 ทีอ่าจมีความสลับซับซ้อนและคุกคาม 
สันติภาพของโลก	 ซึ่งทีก่ล่าวมาทั้งหมดนับเป็น 
ความท้าทายทีอ่าจส่งผลกระทบต่อท ิศทาง 
การพัฒนาของซาอุดีฯ	ได้ไม่มากก็น้อย		
	 ด้ ว ย ค ว า มมุ ่ง มั ่น แ ล ะ แน่ ว แ น่ ท ีจ่ ะ 
เปลี ่ยนแปลงเพื ่อให้ เกิดความมั ่นคง	 มั่ งคั่ ง 
สถานะ/เกียรติภูมิทีง่ดงาม	 การพัฒนาประเทศ 
อย่างมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน	กอปรกับ 
ความหวังของคนรุ่นใหม่	 “กองหนุน”	 ทีม่าจาก 
เยาวชนและกลุ ่มสตรีซึ ่งเป็นฐานเสียงสำคัญที ่ 
รัฐบาลต้องการสร้างให้เป็นพลังทีเ่ข้มแข็งของ 
สังคม	 และคนเหล่านี้ในวัย	 30-40	 ปี	 (มิใช่	 60) 
จะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนการปฏิรูปทางศาสนา 
และเศรษฐกิจ	 จะเป็นผู ้ใช้ภาษาเทคโนโลย ี 

ในการขับเคลื ่อนการพัฒนา	 ซึ ่งถ้าหากการ 
บริหารงานและการดำเนินการของรัฐบาลมี 
ความสำเร็จก้าวหน้า	โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ	 
การค้า	 การลงทุน	 ก็น่าจะเป็นปัจจัยที ่ทำให้ 
ความนยิมในรฐับาลของหมู่ประชาชนมเีพิ่มมากขึ้น 
เปน็ลำดบั	อย่างไมต่อ้งสงสยั	โดยเฉพาะเมื่อแนวคดิ 
อสิลามสายกลางไดเ้ขา้มา	“โดนใจ”	ผู้คนสว่นใหญ ่
ของประเทศ	การเปลี่ยนแปลงประเทศก็จะมีพลัง 
ทางบวกเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาล	 เราอาจ 
เห็นซาอุดีฯ	เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนแทบ
ไม่เชื่อในสายตาของเราเองก็เป็นได้
	 หากมีผู้ตั้งคำถามว่า	 กระบวนการปฏิรูป/ 
เปลี่ยนแปลงประเทศที่ยิง่ใหญ่หรือมีความสำคัญ
ทีสุ่ดทีเ่กิดขึ้นในตะวันออกกลางทุกวันนี้อยูท่ีใ่ด	
ซาอุดีฯ	น่าจะเป็นคำตอบที่ใช่	ซึ่งกำลังดำเนินอยู่
บนเส้นทางของตัวเองในแบบซาอุดีฯ	 (Saudi	
Style)	 และไม่เหมือนการปฏิวัติแบบ	 “Arab	 
Springs”	 ทีเ่คยเกิดขึ้นมาเมื่อปลายป	ี 2553	 ซึ่ง 
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการลุกฮือโดยคน 
ข้างล่างขึ้นมา	แต่ก็ล้มเหลวทั้งหมดยกเว้นเพียงที่
ตูนีเซีย	 อย่างไรก็ดี	 ที่ซาอุดีฯ	 ความเปลี่ยนแปลง 
กำลังเกิดขึ้นจากคนข้างบน	 โดยคนหนุ่มทีก่ำลัง 
ก้าวเป็นผู ้นำเพื ่อเปลี ่ยนแปลงประเทศของตน 
อย่างขนานใหญ่	 คือ	 เจ้าชาย/มกุฎราชกุมาร	
โมฮัมหมัด	 บิน	 ซัลมาน	 (MbS)	 ซึ่งหากสำเร็จ	
มันไม่เพียงเปลี่ยนรูปแบบ/ลักษณะ/ภาพลักษณ์ 
ของประเทศซาอุดีฯ	 เท่านั ้น	 แต่จะหมายถึง 
การเปลี่ยนอิสลามทั่วทั้งโลกทีเดียว		

150     S A R A N R O M

61-03-055_142-150 new3-8 Saranrom_J-Un.indd   150 8/3/18   6:31:46 PM



APEC
กับก้าวสำคัญสู่อนาคต

ชนิดาภา ยุกตะทัต
นักการทูตปฏิบัติการ

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 ก ร อ บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ก่อตั้งขึ ้น 
เมื่อปี 2532 มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมการค้า 
การลงทุน และต่อมาได้ขยายความร่วมมือไปยัง 
มิติ ด้านสังคมและการพัฒนาด้านอ ืน่  ๆ เช่น 
ความร่วมมือด้านการเกษตร การลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติ การพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย 
หลักสำคัญ คือเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) 
ที่ระบุให้สมาชิกเอเปคเปิดเสรีการค้าและการลงทุน 
ในปี 2563
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	 เอเปคมีสมาชิกทั้งหมด	21	เขตเศรษฐกิจ	
และประชากรรวมกันมากกว่า	 2.8	 พันล้านคน 
GDP	 รวมกันกว่าร้อยละ	 59	 ของ	 GDP	 โลก	
สัดส่วนการค้าร้อยละ	48	ของมูลค่าการค้าโลก	
จุดเด่นของเอเปค	 คือหลักการดำเนินงานทีย่ึด 
หลักฉันทามติ	ความสมัครใจ	และการสนับสนุน
การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบกว้าง	
(open	 regionalism)	 ควบคู่กับการเสริมสร้าง 
ศกัยภาพ	(capacity	building)	ของเขตเศรษฐกจิ 
สมาชิก	โดยไม่หยิบยกประเด็นการเมือง	
	 เกือบ	30	ปีที่ผ่านมา	เอเปคถือว่าประสบ 
ความสำเร็จในการส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ในภูมิภาค	ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่าง 
สมาชกิกวา่	20	ล้านล้านดอลลารส์หรฐั	(เกอืบ	7	
เท่า)	ในระหว่าง	ปี	2532	–	2558	การลดอัตรา 
ภาษศีลุกากร	(MFN	Applied	Tariff)	จากรอ้ยละ	
16.9	ในปี	2532	เหลือร้อยละ	5.5	ในปี	2558	
และการส่งเสริม	 Ease	 of	 Doing	 Business	
โดยสามารถลดขั้นตอนทำธุรกิจจาก	 29	 วัน 
เหลือ	15	วันได	้ท่ีสำคญั	คอื	บัตรเดนิทางสำหรบั 
นักธุรกิจเอเปค	(APEC	Business	Travel	Card	
หรือ	ABTC)	ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า	1.6	แสนคน 
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการข้ามพรมแดน 
ถึงร้อยละ	38	นอกจากนี้	การหารือบางประเด็น 
ในเวทีเอเปค	 เช่น	 Information	Technology	
Agreement	 และ	 List	 of	 Environmental	
Goods	 and	 Services	 ได้นำไปสูก่ารเจรจา 
ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้	WTO
วิสัยทัศน์เอเปคหลังปี 2563
(APEC Post-2020 Vision)
	 สมาชิกเอเปคเหลือเวลาอีกเพียง	 2	 ปี 
เท่านัน้ทีจ่ะบรรลุเป้าหมายโบกอร์	 ในปี	 2563 
จากการศึกษา	 2nd	 Term	 Review	 of	 Bogor	
Goals	ของ	APEC	Policy	Support	Unit	พบวา่ 
แม ้ว่ า เอเปคจะม ีความก้าวหน ้าด้านภาษี  
ทางการค้า	การอำนวยความสะดวกด้านการค้า 

และการลงทุนในภูมิภาค	
	 แต่ในขณะเดียวกนักพ็บวา่	เขตเศรษฐกิจ
สมาชิกเอเปคมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า 
ท่ีไม่ใชภ่าษ	ี(non-tariff	measures	หรอื	NTMs)	
และภาษี ส ินค้ า เ กษตรกล ับ เพิ ่มมากขึ ้น 
โดยประเดน็ท่ียังคา้งคา	(unfinished	business) 
ซึ่งจะสมาชิกเอเปคจะต้องร่วมกันจัดการเพื่อ 
ที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายโบกอร์	ได้แก่	
 1) การค้าบริการ	โดยอาจเพ่ิมความสนใจ 
ไปทีป่ระเด็นอืน่	 ๆ	 เช่น	 กฎระเบียบภายใน 
ประเทศ	 (domestic	 regulation)	 การขยาย	
APEC	 Business	 Travel	 Card	 (ABTC)	 ไปสู่ 
การเคลือ่นย้ายด้านอืน่ๆ	 ทีน่อกเหนือจาก 
นักธุรกิจ	และการลดข้อจำกัดทางการลงทุน	
 2) การลงทุน	 ทีต่้องมีความครอบคลุม 
(Inclusive)	มากข้ึน	โดยควรเน้นการเพ่ิมร่วมมอื 
กับวิสาหกิจขนาดกลาง	 (medium-sized 
enterprises)	
 3) ภาคการเกษตร	 โดยสมาชิกอาจใช้ 
เอเปคเป็นเวทีในการหารือประเด็นที่ไม่สามารถ 
หารือในองค์การการค้าโลก	(WTO)	ได้	รวมทั้ง 
ควรให้ความสำคัญกับประเด็น	 อาท	ิ มาตรฐาน 
ความปลอดภัยด้านอาหาร	 (food	 safety 
standards)	 การสูญเสียอาหาร	 (food	 loss)	
และห่วงโซ่อุปทานอาหาร	(food	supply	chain)	
 4) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
วิชาการ	โดยส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างศักยภาพ 
(capac i ty 	 bu i ld ing ) 	 ตลอดท ัง้ ระบบ 
และการฝึกอบรมซ้ำ	(re-training)	เพ่ือท่ีจะใหผู้้ท่ี 
เข้าร่วมการอบรมยังสามารถรักษาความรู ้ 
ขององคก์ร	(institutional	memory)	รวมถงึอาจ 
ต้องม ีการพิจารณาเรื ่องการระดมทุนจาก 
แหล่งเงินทุนต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ธนาคารพัฒนาแห่ง 
เอเชีย	(Asian	Development	Bank	หรือ	ADB)
	 สำนักเลขาธิการเอเปค	 (APEC	 Secre-
tariat)	 ได้เสนอแนวทางสำหรับวิส ัยท ัศน ์	 
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3	แนวทาง	ได้แก่	1)	Bogor	Plus	คือ	พยายาม 
บรรลุเป้าหมายโบกอร์	 และพิจารณาเป้าหมาย 
ใหม่	 เช่น	 ทุก	 5	 ปี	 2)	 การให้ความสำคัญ 
กับการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก	
(FTAAP	 Centrality)	 และ	 3)	 ประเด็นอืน่	 ๆ 
ท่ีกว้างข้ึนโดยคำนึงถึงบรบิทของโลกท่ีเปล่ียนไป 
และความท้าทายในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ประเด็น 
ทีเ่ชื่อมโยงกับเป้าหมายวาระการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 
ของสหประชาชาติ 	 (SDGs)	 เช่น	 การลด 
ความยากจน	 การศึกษาทีม่ีคุณภาพอย่างทัว่ถึง 
และเท่าเทียม	สุขาภบิาลน้ำ	(water	sanitation)	 
การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ	(climate	
change)	 ความยัง่ยืนในมหาสมุทรแปซิฟิก	
ซ่ึงเอเปคอาจพิจารณาจัดทำ	Post	-	Bogor	Asia	- 
Pacific	Development	Goals		การเคล่ือนย้าย 
บุคคล	(movement	of	persons)	ที่นอกเหนือ 
จากกรอบของ	 ABTC	 และความเชื ่อมโยง 
(connectivity)	 เช่น	 นโยบาย	 One	 Belt, 
One	Road	ของจีน	เป็นต้น
	 ด้านสภาทีป่รึกษาธุรกิจเอเปค	 (APEC	
Business	 Advisory	 Council	 หรือ	 ABAC) 
มองว่าการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
และการปฏิรูปโครงสร้างเป ็นกุญแจสำคัญ 
ทีจ่ะนำไปสูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเปค	
หลังปี	 2563	 และได้เสนอให้สมาชิกเอเปคให้ 
ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี	้ 1)	 FTAAP 
2)	 หลักนิติธรรม	 (rule	 of	 law)	 โดยเฉพาะ 
หลักปฏิบ ัติท ีด่ีสำหรับกฎระเบ ียบ	 (good 
regulatory	 practices)	 3)	 ความเชื ่อมโยง 
ในด้านต่าง	ๆ	และ	4)	แรงงานที่มีผลิตภาพและ
สุขภาพทีด่ี 	 (healthy	 and	 productive 
workforce)	
	 ในขณะเดียวกัน	 บรรดาสมาชิกเริ่มทีจ่ะ 
ระดมสมองเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ใหม่ของเอเปค 
โดยในปี	 2560	 ได้มีการริเริ่มจัด	Multi-stake-
holder	Dialogue	on	APEC	Towards	2020	

and	 Beyond	 ทีก่รุงฮานอย	 สาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม	 ซึ ่งได้เชิญผูท้รงคุณวุฒิ 
จากหลากหลายสาขาทัง้ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
และภาควิชาการ	 ร่วมหารือเกี ่ยวกับทิศทาง 
ของเอเปคในอนาคต	 ซึ ่ง ไ ด้ เส ียงตอบรับ 
เป็นอย่างดี	 ต่อมากระทรวงการต่างประเทศ 
ในฐานะผู้ประสานงานหลักเอเปคของไทย	ได้จดั 
การสัมมนาในลักษณะเดียวกันทีก่รุงเทพฯ	
ซึ่งถือเป็น	 domestic	 consultation	 ที่จัดขึ้น 
ครั้งแรกภายนอกเขตเศรษฐกิจทีเ่ป็นเจ้าภาพ 
เอเปค	โดยได้เชญิ	Dr.	Alan	Bollard	ผู้อำนวยการ 
บริหาร	(Executive	Director)	ของเอเปค	และ	
ดร.	ณรงคช์ยั	อัครเศรณี	ผู้แทนไทยใน	Eminent 
Persons	Groups	ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสำคญั
ในการจัดทำเป ้าหมายโบกอร์ ในป	ี 2537 
ร่วมอภิปรายเกี ่ยวกับเป ้าหมายของเอเปค 
หลังปี	 2563	 ด้วย	 อีกทัง้ถือเป็นการสร้าง 
ความตระหนักรู ้เกี ่ยวกับบทบาทของเอเปค 
ในปัจจุบันและอนาคตให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้อย่างดี
	 เส้นทางสูก่ารกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของ 
เอเปคเร่ิมชัดเจนย่ิงข้ึนหลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
เอเปคเห็นชอบให้มีการจัดต้ังกลุ่มวิสัยทัศน์เอเปค	 
(APEC	Vision	Group	หรอื	AVG)	เพื่อสนับสนุน 
การทำงานของเจ้าหน้าท่ีอาวุโสเอเปคโดยเฉพาะ 
ป ัจ จุ บ ัน 	 สม าชิ ก เ อ เปคย ัง ม ีค ว าม เ ห็ น 
ทีห่ลากหลายต่อท ิศทางของหล ังป ี	 2563 
โดยเบ้ืองต้นแบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม	คอื	กลุ่มท่ีเหน็วา่ 
เอเปคควรมุง่เน้นประเด็นด้านการค้าการลงทุน
อย่างชัดเจน	 และเป็นรูปธรรมมากขึ ้น	 และ 
กลุม่ท ีเ่ห็นว่า	 เป ้าหมายของเอเปคควรให้ 
ความสำคญักบัมิติทางด้านการพัฒนา	เพ่ือสร้าง 
การเตบิโตอย่างครอบคลุม	อย่างไรกด็	ีวสัิยทัศน์ 
ใหม ่ของเอเปคจะต้องคำน ึงถึงบริบทของ 
เศรษฐกจิโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป	เชน่	การชะลอตวั 
ทางเศรษฐกิจ	 การมีปัจจัยทีข่ับเคลือ่นทาง 
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เศรษฐกจิใหม่	ๆ 	เช่น	การคา้	ภาคบรกิาร	การคา้ 
ดิจิทัล	 (digital	 trade)	 MSMEs	 การศึกษา	
ความเป ็นเม ือง	 (urbanization)	 รวมถึง 
การลดลงของประชากรวัยแรงงาน	 ซึ่งนำไปสู ่
การเกิดสังคมผูสู้งอาย	ุ (aging	 society)	 และ 
เทคโนโลยีใหม่ทีเ่ข้ามาแทนทีเ่ทคโนโลยีทีม่ีอยู่	
(disruptive	 technologies)	 ถือเป ็นทัง้ 
ความท้าทายและเปิดโอกาสให้เอเปคขยาย 
ความร่วมมือไปยังด้านต่าง	ๆ
	 สำหรับไทย	 มองว่า	 วิสัยทัศน์ใหม่ของ 
เ อ เปคควร เป ็น เป ้าหมายระยะยาวท ีม่  ี
ความชัดเจนและมองไปข้างหนา้และสอดคล้อง
กับ	SDGs	โดยเอเปคอาจเสนอตัวเป็น	“champion”	 
ของบางเป ้าหมาย	 SDGs	 เช่น	 เป ้าหมาย 
ท่ี	8	การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน 
และเป้าหมายที	่ 9	 การส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ท ีย่ ัง่ ย ืนและม ีนวั ตกรรม	 รวมท ัง้อาจให้  
ความสำคัญเป็นพิเศษกับประเด็นการเติบโต 
ท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม	 การพัฒนาบุคลากร	
ความเชื่อมโยงในทุกมิติ	 และส่งเสริมให้เขต 
เศรษฐกิจกำลังพัฒนามีบทบาทมากข้ึนใน 
ธรรมาภิบาลโลกทีม่ีความโปร่งใสและเท่าเทียม	
ในขณะเดียวกัน	เอเปคควรกระชับความร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศท่ีมีแนวคิดคล้ายคลึง 
กัน	 (like-minded	 partners)	 เช่น	 อาเซียน	
กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก	(Pacific	Alliance)	และ	
OECD	 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของนโยบาย 
และขยายผลประโยชน์ในวงกว้าง
อนาคตของเอเปคท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค
	 แม้วา่เอเปคจะถือเป็นกรอบความรว่มมือ 
ท่ีประสบความสำเร็จในระดับหน่ึงในการส่งเสริม 
การบ ูรณาการทาง เศรษฐกิ จ ในภูม ิภาค	

อย่างไรก็ดี	อนาคตของเอเปคมีความไม่แน่นอน 
อันเกดิจากความท้าทายตา่ง	ๆ 	ซึ่งรวมถงึกระแส
ตอ่ตา้นโลกาภวิตัน์		และจำนวนของกรอบความ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 
ที่เพิ่มขึ้น	 ทำให้เกิดคำถามต่อความสำคัญและ 
ความเกี่ยวข้องของเอเปคในปัจจุบัน	นอกจากนี้	
ท่าทีของสหรัฐอเมริกาทีเ่ปลีย่นไปจากนโยบาย 
ของประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ที่ถอนตัวจาก 
ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้น 
แปซฟิกิ	(Trans-Pacific	Partnership	หรอื	TPP) 
หลีกเล ีย่งการกล่าวสนับสนุนระบบการค้า 
พหุภาคี	(multilateral	trading	system	หรือ	
MTS)	 และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกลไก	WTO 
รวมท้ังมุ่งเจรจาข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีแทน 
อันเป ็นหนึง่ในสาเหตุหล ักทีท่ำให้การออก 
ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคในป	ี 2560	 ล่าช้า 
กวา่กำหนดถงึ	2	วนั	ถอืเป็นความท้าทายสำหรบั 
ทุกเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค	 โดยเฉพาะ 
การจัดตั้ง	FTAAP	ซึ่งดูจะเป็นไปได้ยากมากขึ้น
ทุกที
	 อ ีกหนึง่ป ัจจัยทีอ่าจส ่งผลต่ออนาคต 
ของเอเปค	คอื	การแขง่ขนักนัระหวา่งมหาอำนาจ 
โดยมีข้อริเริ่มต่าง	 ๆ	 อาทิ	 Belt	 and	 Road 
Initiative,	Quality	Infrastructure	และ	Free	
and	Open	Indo-Pacific	Strategy	
	 การแข่งขันกันระหว่างมหาอำนาจอาจ 
เป็นการแย่งชิงพื ้นทีก่ารเป็นศูนย์กลางของ 
โครงสร้างสถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	 
ซึ ่งอาจขยายจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไปสู ่
อ ินโด-แปซิฟิกได้ 	 และเพื ่อเป ็นการทำให้ 
ข้อริเร่ิม	Free	and	Open	Indo-Pacific	Strategy 
เป็นรปูธรรม	จงึอาจมีแนวโน้มสูงท่ีสหรฐัฯ	จะใช้
โอกาสการหารือเกี ่ยวกับอนาคตเอเปคหลัง 
ปีพ.ศ.	2563	สนับสนุนใหอ้ินเดียเข้าเป็นสมาชิก
เอเปคซ่ึงข้อเสนอของสหรัฐฯ	จะได้รับการสนับสนุน 
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จากญีป่ ุน่ทีป่ระสงค์จะยับยัง้อิทธิพลของจีน 
ในภูมิภาคเช่นกัน	อย่างไรก็ดี	หากสหรัฐฯ	และ
ญีป่ ุน่สนับสนุนอินเดียเข้าเป็นสมาชิกเอเปค 
อาจทำให้สมาชิกเอเปคอืน่	 ๆ	 เรียกร้องให้ 
เพื่อนบ้านของตนเข้ามาเป็นสมาชิกเอเปคบ้าง	 
เช่น	 กลุม่พันธมิตรแปซิฟิก	 (Pacific	 Alliance	
หรือ	PA)	ที่ประกอบด้วยสมาชิกเอเปคอย่างเปรู	
ชิลี	 และเม็กซิโก	 จะสนับสนุนให้โคลอมเบีย 
เข้าเป็นสมาชิกเอเปคอย่างแน่นอน	
	 ในขณะเดียวกัน	 รัสเซียก็จะพยายาม 
ผลักดนัใหส้มาชกิของสหภาพยูเรเชยี	(Eurasian	
Economic	 Union	 หรือ	 EAEU)	 เข้าร่วม 
ในเอเปคเช่นกัน	 สำหรับอาเซียน	 ซึ ่งขณะนี ้
มีสมาชิกอาเซียนในเอเปค	 7	 ประเทศ	 และ 
ถือว่าเป็นกลุม่ทีม่ ีจำนวนมากทีส่ ุด	 อาจจะ 
ต้องขอให้กัมพูชา	สปป.ลาว	และเมียนมา	เข้าร่วม 
เป็นสมาชกิเอเปคดว้ย	เพื่อท่ีจะรกัษาสมดลุและ
เสียงของอาเซียนในเอเปค	 รวมถึงความเป็น 
แกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
ในภูมิภาค
	 อย่างไรก็ตาม	 การเปิดรับสมาชิกเพิ ่ม 
ของเอเปคอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของเอเปค	 โดยปัจจุบันเอเปคดำเนินงานโดย 
ยึดหลักฉันทามติ	 (consensus)	 ดังนั้น	 การมี 
สมาชิกเพิ่มอาจทำให้การตดัสินใจตา่ง	ๆ 	ล่าชา้ขึ้น 
ไม่ต่างจากความยืดเยือ้ในการเจรจาของ	WTO	 
ซ่ึงอาจเป็นการบ่ันทอนลักษณะเฉพาะของเอเปค 
ในการเป็นแหล่งบ่มเพาะทางความคิดใหม่	 ๆ	
(incubator	 of	 ideas)	 เพื ่อสร้างมาตรฐาน 
ระหวา่งประเทศท่ีทันสมัยนำไปสู่การดำเนินการ 
ในกรอบพหุภาคีอื่น	ๆ	
บทบาทของไทยต่ออนาคตของเอเปค
	 ไทยเป็นหนึง่ในสมาชิกก่อตั้งของเอเปค 
ที่ผ่านมา	 ไทยถือเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดกลาง	 
ม ีผลงานท ีส่ำคัญ	 คือ	 การผล ักดันให้ เกิด 

การจัดต้ังสำนักเลขาธิการเอเปค	 (APEC 
Secretariat)	ณ	สิงคโปร์	ในปี	2535	นอกจากนี้	
เมือ่ครั ้งทีไ่ทยเป็นเจ้าภาพเอเปค	 ไทยริเริ ่ม 
จัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านสาธารณสุข 
ครัง้ที	่1	ในปี	2546	เพื่อหารอืวาระพเิศษเกี่ยวกบั 
โรค	SARS	และการจัดตั้ง	APEC	Life	Science	
Innovation	Forum	(LSIF)	ซึ่งยังเป็นกลไกหน่ึง 
ของเอเปคมาจนถึงทุกวันนี	้ เมื่อปี	 2560	 ไทย 
ร่วมกับเปรูและเวียดนามผลักดันการจัดทำ	
APEC	Strategy	for	Green,	Sustainable	and	
Innovative	MSMEs	 ให้ได้รับการรับรองโดย 
รัฐมนตรีเอเปค	
	 ในปี	2565	ไทยจะเป็นเจา้ภาพการประชมุ 
เอเปคอีกครั ้งหนึง่	 ต่อจากปาปัวนิวกิน	ี ชิลี	
มาเลเซีย	 และนิวซีแลนด์	 ดังนั้น	 อนาคตของ 
เอเปคก็คือ	อนาคตของไทย	ภายในไม่ก่ีปีข้างหน้า	
ไทยจะต้องเริ ่มมีบทบาทนำในเอเปคมากขึ ้น 
ในทุกระดับ	 ไมใ่ช่แค่ในระดับเจ้าหน้าทีอ่าวุโส 
เท่านัน้	 โดยจะต้องเริ ่มคิดถึงหัวข้อหลักและ 
ประเด็นสำคัญทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะยาวและม ีความต่อเน ือ่งกับประเด็น 
ทีไ่ทยผลักดันในการเป็นเจ้าภาพ	 ACMECS	
และอาเซียนด้วย	 นอกจากนี	้ ไทยจะมีบทบาท 
ส ำ คั ญ ใ น ก า ร ก ำ หน ด วิ ส ัย ท ัศ น ์เ อ เ ป ค 
หลังป	ี 2563	 ในฐานะสมาชิก	 SOM	 Steering	
Group	 ซึ่งประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจเจ้าภาพ 
เอเปคในอนาคต	 เพื่อประสานงานระหว่างกลุม่ 
วิสัยทัศน์เอเปคและเจ้าหน้าทีอ่าวุโส	 อีกทั้ง 
จะ เป ็น โอกาสท ีด่ี ท ีจ่ ะหารื อกับ เจ้ าภาพ 
ในการกำหนดประเด็นสำคัญของเอเปคให้เป็น 
ไปในทิศทางเดียวกันและสะท้อนผลประโยชน ์
ของแต่ละเขตเศรษฐกิจและภูมิภาคเอเชีย	 -	
แปซิฟิกในภาพรวม
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ในบริบทระดับระหว่างประเทศ

บทนำ

	 ปัจจุบันมีการกล่าวอ้างถึง	 “หลักนิติธรรม”	 (The	Rule	of	 Law)	กันอย่างมาก 
ในประเทศไทย	 ทั ้งในด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์	 แต่กลับไม่ค่อยมีการกล่าวถึง 
หลักนิติธรรมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงอย่างไรในทางระหว่างประเทศเท่าใดนัก 
ทั้งที่ประเทศไทยมีฐานะเป็นสมาชิกสหประชาชาติ	 และเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง 
อาเซียน	
	 บทความนี	้ จึงได้พยายามศึกษาที่มาของหลักนิติธรรม	 ในมุมมองของระหว่าง 
ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่มีสภาพการณ์ที ่แตกต่างจากภายในประเทศ 
และกฎหมายภายในว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร	และหลักนิติธรรมมีสาระสำคัญอย่างไร	 
มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างจากหลักนิติธรรมที่ใช้หรือปรากฏอยู่ในประเทศ 
ทั้งหลายที่มีการใช้หลักนิติธรรมดังกล่าวหรือไม่	 ทั้งนี้	 มีข้อสังเกตว่า	 ตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศมีเพียงรัฐ	 (State)	 และองค์การระหว่างประเทศ	 (International 
Organization)	 เท่านั้นที่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิ	 (Subject	 of	 International	 Law) 
ขณะที่ปัจเจกชน	 (Individual)	 ไม่ได้มีสถานะดังกล่าว	 แต่เป็นผู้ทรงสิทธิเฉพาะตามระบบ 
กฎหมายภายในประเทศ
	 แม้บทความนี้จะยังไม่สามารถวิเคราะห์	หรือหาบทสรุปแน่ชัดได้ว่า	หลักนิติธรรม 
ได้พัฒนาเป็นกฎเกณฑ์ที่มีค่าบังคับในทางระหว่างประเทศกับรัฐแล้วหรือไม่	 อย่างไร 
ซึ่งหากมีผลใช้บังคับก็ย่อมหมายความว่า	หลักนิติธรรมมีสถานะเป็นกฎหมายระหว่าง 
ประเทศที่มีผลผูกพันรัฐ	จึงหวังไว้ว่า	บทความเรื่องหลักนิติธรรมในบริบทระดับระหว่าง 
ประเทศ	 อย่างน้อยจะเป็นจุดเริ ่มต้นให้แก่ผู ้สนใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และกฎหมายระหว่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมถึงสถานะของหลักนิติธรรมและ 
สาระสำคัญของหลักดังกล่าวในโอกาสต่อไป

ชาตรี	อรรจนานันท์	
อธิบดีกรมการกงสุล

หลักนิติธรรม
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แนวคิด ความหมาย และหลักการ
ของหลักนิติธรรมในระดับ
ระหว่างประเทศ
	 ในแวดวงการศึกษาทัง้นิติศาสตร์และ 
รัฐศาสตร์ของไทย	 ได้มีการให้คำจำกัดความ 
หรือคำนิยามของ	หลักนิติธรรม	(The	Rule	of	
Law)	ซ่ึงมีท่ีมาจากหลักกฎหมายของต่างประเทศ 
ไว้ค่อนข้างหลากหลาย	โดยส่วนใหญ่มักถอดความ 
มาจากนักคิด	นักปรัชญา	นักกฎหมายตะวันตก	
ไม ่ว่าจะเป ็น	 Aristotle,	 John	 Locke, 
Montesquieu,	A.V.	Dicey,	Friedrich	August	
Hayek	 และ	 Lon	 Fuller	 โดยมีสาระสำคัญ 
พอทีจ่ะประมวลได้ว่า	 หลักนิติธรรม	 หมายถึง 
หลักแห่งความเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย	 ทั้งนี้	
การกระทำใด	ๆ	ที่ขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรม	
ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ	
	 อนึ่ง	 มีข้อพึงสังเกตถึงการใช้คำในทาง 
ภาษาอ ัง กฤษด้ วยว่ า 	 “หลั กน ิติ ธ ร รม” 
(The	 Rule	 of	 Law)	 มีรูปแบบการใช้หรือ 
มีความหมายแตกตา่งจากคำวา่	“หลักกฎหมาย”	 
(A	Rule	of	Law)	ซึ่งคำหลังมีความหมายเพียง
กฎเกณฑ์หรือระเบียบทีใ่ช้บังคับในทางปฏิบัติ 
มิได้มีความหมายท่ีรวมถึงแนวคิดในทางปกครอง	 
หรือหลักการของระบบกฎหมายด้วย	
	 ตามรฐัธรรมนูญไทยท่ีผ่านมา	ประเทศไทย 
ไม ่เคยม ีการบ ัญญ ัติ ถึงหล ักนิ ติธรรมไว้ ใน 
รัฐธรรมนูญมาก่อนกระทัง่มีการบัญญัติเป็น 
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พ.ศ.	2550	โดยกล่าวถึงหลักนิติธรรมใน	มาตรา	3 
วรรคสอง	 “การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐสภา	
คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
และหน่วยงานของรัฐต้องเป ็นไปตามหลัก 
นิติธรรม”	 และในมาตรา	 78	 (6)	 บัญญัติถึง 
การดำเนินการของรฐัตามแนวนโยบายด้านการ 

บริหารแผ ่นดินว่าจะต้อง	 “ดำเนินการให้ 
หน่วยงานทางกฎหมายทีม่ีหน้าทีใ่ห้ความเห็น 
เกี่ยวกบัการดำเนินงานของรฐัตามกฎหมายและ 
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ	 ดำเนินการ 
อย่างเป็นอิสระเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นไปตามหลักนิติธรรม”
	 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	(พ.ศ.	2560)	
ได้ปรากฏหล ักน ิติ ธรรมอย ูใ่นบทบ ัญญ ัติ  
มาตรา	 3	 วรรคสอง	 ทีก่ำหนดให้การปฏิบัติ 
หน้าทีข่องรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 องค์กร-
อิสระ	 และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที ่
ให้ เป ็น ไปตาม รัฐธรรมน ูญกฎหมายและ 
หลักน ิติธรรม	 เพื ่อประโยชน์ส ่วนรวมของ 
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน 
โดยรวม	 ทั้งนี้	 หลักการสำคัญหรือแก่นของ 
หลักนิติธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสรีภาพของ 
บุคคล	 ความเป็นอิสระของสถาบันตุลาการ	
การใช้อำนาจของเจ้าหน้าทีร่ัฐ	 ฯลฯ	 ล้วนได้ 
ปรากฏแทรกอยูใ่นบทบัญญัติต่าง	 ๆ	 ของ 
รัฐธรรมนูญ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	 ในหมวด	 3 
ว่าด้วยเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
อาทิ	กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังในทาง
ที่เป็นโทษ	(ex	post	facto	Law)	ผู้ต้องหาหรือ
จำเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสูค้ดี 
อย่างเป็นธรรม	(Right	to	Fair	Trial)
	 สำหรับหลักนิติธรรมในระดับระหว่าง 
ประเทศ	 ปัจจุบันอาจถือได้ว่าเป็นหลักสากล 
ท ีม่ ีการยอมรับและใช้กันอย ่างแพร่หลาย 
ในระดับประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
ในการประชุมระหว่างประเทศได้มีการกล่าวถึง
หลักนิติธรรมในหลายโอกาส	อาทิ	ตามกฎบัตร 
สหประชาชาติ	 (Charter	 of	 the	 United 
Nations)	ท่ีจัดทำข้ึนในปี	ค.ศ.	1945	เพ่ือกำหนด 
หลักการและรายละเอียดในการดำเนินงานของ
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สหประชาชาติให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก	 
3	ดา้น	ประกอบดว้ย	(1)	สันตภิาพและความม่ันคง 
ระหว่างประเทศ	 (International	Peace	and	
Security)	(2)	สิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)	
และ	(3)	การพัฒนา	(development)	กฎบัตร
สหประชาชาติมีบทบัญญัติด้วยกัน	111	มาตรา 
แม้จะไม่มีปรากฏคำว่า	 หลักนิติธรรม	 ในทีใ่ด 
ของกฎบัตรก็ตาม	 แต่ในอารัมบทของกฎบัตร 
ได้วางรากฐานของหลักนิติธรรมโดยกล่าวถึง 
ความมุง่หมายของการจัดตั ้งสหประชาชาติ 
ประการหน่ึงวา่	“สหประชาชาตจิะจัดต้ังเง่ือนไข 
ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและเคารพพันธกรณี 
ต่าง	ๆ	ท่ีมีตามสนธิสัญญาและท่ีมาของกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ”	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการได้ 
มาอย่างสันตวิธิ	ีสอดคล้องกบัหลักยุติธรรม	และ 
กฎหมายระหว่างประเทศ		
		 นอกจากนี	้ ในปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน	 ค.ศ.	 1948	 (1948	 Universal	
Declaration	on	Human	Rights)	ซึ่งประกาศ 
โดยสมัชชาสหประชาชาต	ิกล่าวถึงหลักนิติธรรม 
โดยระบุถือเป็นเงื ่อนไขสำคัญในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนว่า	 “…	 สิทธิมนุษยชนจะต้อง 
ได้รับการปกป้องโดยหลักนิติธรรม”	 ในการนี ้
หลักนิติธรรมจึงถือเป็นหลักประกันทีส่ำคัญ 
ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลจากผู้ใช้อำนาจรัฐ
		 หลักนิติธรรมได้มีการพัฒนาก้าวหน้า 
เป็นอย่างมากในด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยในส่วน 
ของไทย	นับแต่ประเทศไทยได้เข้ารับรองปฏิญญา 
สากลวา่ดว้ยสิทธมินุษยชน	หลักนิตธิรรมในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนก็ได้รับการบัญญัติ 
อยู่ในรฐัธรรมนูญหลายฉบับ	รวมถงึฉบับปัจจบัุน	 
ทัง้ในเรื่องสิทธิของพลเมือง	 สิทธิทางการเมือง	
สิทธิทางสังคม	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 และสิทธิ 
ทางวัฒนธรรมซึ่งในทรรศนะของศาสตราจารย์ 

วิทิต	 ม ันตาภรณ	์ เห็นว่า	 หล ักน ิติธรรมม  ี
ความสัมพันธ์อย่างเลีย่งไม่ได้กับแนวคิดทีเ่ป็น 
นามธรรม	เชน่	สิทธแิละหน้าท่ี	สิทธทิางการเมือง	
สิทธิทางเศรษฐกิจ	 ฯลฯ	 อีกทัง้หลักนิติธรรม 
มีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งกับที่	จึงอาจกล่าวได้ว่า 
หลักนิติธรรมในทางระหว่างประเทศได้รับการ 
ยอมรับและพัฒนาจนแปรสภาพกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรมของไทยไปแล้ว
		 ในช่วงหลัง	 20	 ปี	 นับแต่ป	ี ค.ศ.	 2000	
เป็นต้นมา	 หลักนิติธรรมได้รับการกล่าวถึงใน 
บริบทระดับระหว่างประเทศอย่างแพร่หลาย 
ใน	United	Nations	Millennium	Declaration	
ทัง้ในหัวข้อทีว่่าด้วยสันติภาพ	 ความมัน่คง	
และการลดอาวุธ	 (Peace,	 Security	 and 
Disarmament)	 ซึ ่งกล่าวถึงหลักนิติธรรม 
ในบริบททางระหว่างประเทศในฐานะทีเ่ป็น 
กิจการภายในของรัฐสมาชิกสหประชาชาติ 
ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศ	 (International	 Court	 of 
Justice)	 หรือ	 ICJ	 การปฏิบัติตามกฎบัตร 
สหประชาชาติ	 ในเรื่องทีว่่าด้วยสิทธิมนุษยชน	
ประชาธิปไตย	และธรรมาภิบาล	(Human	rights,	 
Democracy	and	Good	Governance)	การย
อมรับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั ้นพื ้นฐาน	
รวมทั้งสิทธิในการพัฒนา	(Right	to	Develop-
ment)	
	 อนึ่ง	เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพสังคมระหว่าง
ประเทศว่า	 มีข้อแตกต่างอย่างมากจากภายใน 
ประเทศ	 เน ือ่งจากสังคมระหว่างประเทศ 
เกิดจากการรวมตัวของบรรดารัฐอธิปไตยทีม่ี 
ฐานะเท่าเทียมกัน	 และการมีอยูข่ององค์การ 
ระหว่างประเทศโดยสภาพจึงไม ่ม ีองค์กร 
นิติบัญญัติ	 บริหาร	 ตุลาการทีม่ีลักษณะเหมือน 
สังคมภายในรัฐ	 หากแต่มีเพียงอำนาจในการ 
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ออกกฎเกณฑ์	 (normative)	 ซึ่งไม่ใช่อำนาจ 
นิติบัญญัติ	(legislative)	แตกต่างจากการบัญญัติ 
กฎหมายเพ่ือใช้ภายในประเทศ	อีกท้ังไม่มีองค์กร 
ท่ีทำหน้าท่ีบริหารกลาง	และแม้จะมีศาลยุติธรรม 
ระหว่างประเทศ	 แต่ก็ไม่ได้มีอำนาจดังเช่นศาล 
ภายในประเทศเนื่องจากขึ้นอยู่กับความยินยอม 
ของรฐัเป็นสำคญั	นอกจากน้ี	โดยที่ในการประชมุ 
ระหว่างประเทศมีผูเ้ข้าร่วมจากหลายประเทศ	
จากระบบกฎหมายท่ีหลากหลาย	และมีความเชื่อ 
ในระบบการปกครองทีแ่ตกต่างกันตลอดจน 
นิติวิธี	 จึงเป็นสาเหตุประการสำคัญซึ่งทำให้ 
ยังหาข้อยุติในนิยามของหลักนิติธรรมในบริบท 
ทางระหว่างประเทศไม่ได้จนถึงปัจจุบัน	 แต่ก็ 
สามารถหาข้อสรุปร่วมกันของหลักนิติธรรม 
ในลักษณะกว้าง	ๆ
	 อย่างไรก็ดี	 แม้จะยังไม่สามารถแสวงหา 
ข้อยุติในเรื ่องคำนิยามของหลักนิติธรรมได้ 
นาย	Kofi	Annan	อดตีเลขาธกิารสหประชาชาติ	
ได้พยายามประมวลและริเริ่มวางกรอบแนวคิด 
และองค์ประกอบทีส่ำคัญของหลักนิติธรรม 
(concept	 and	 common	 language)	 ไว้ใน 
รายงานเรื ่อง	 “The	 Rule	 of	 Law	 and 
Transnational	 Justice	 in	 Conflict	 and 
Post-conflict	 Societies”	 ซึ ่งได้เสนอต่อ 
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติเมือ่ 
ปี	 ค.ศ.	 2004	 โดยแนวคิดและองค์ประกอบ 
ของหลักนิติธรรมประกอบด้วย
	 •	บุคคลทุกคน	 สถาบัน	 และองคภาวะ	
ทัง้ทางมหาชนและเอกชน	 รวมทัง้รัฐเองต้อง 
เคารพกฎหมายทีต่นเกี่ยวข้อง	 (all	 persons,	 
institutions	 and	 entities,	 public	 and 
private,	 including	 the	 state	 itself,	 are 
accountable	 to	 laws,	 which	 for	 their 
part	must	be)

	 •	ต้องประกาศใช้เป็นการท่ัวไป	(publicly 
promulgated)
	 •	ต้องใช้บังคับโดยเสมอกัน	 (equally	
enforced)
	 •	ต้ อ ง พิ จ า รณ า ตั ด ส ิน โ ด ย อ ิส ร ะ 
(independently	adjudicated)
	 •	ต้องสอดคล ้อ งกับแบบแผนและ 
มาตรฐานส ิทธิมน ุษยชนระหว่างประเทศ 
(consistent	 with	 international	 human	
rights	norms	and	standards)	
	 •	นอกจากนี	้ จะต้องมีมาตรการในการ 
ประกันหลักการของหลักนิติธรรมด้วย	ได้แก่
	 •	ความเป็นอำนาจสูงสุดของกฎหมาย 
(supremacy	of	law)
	 •	ความเสมอภาคตามกฎหมาย	(equality	 
before	the	law)
	 •	ความสำนึกต่อกฎหมาย	 (account-
ability	to	the	law)
	 •	ความเป็นธรรมในการปรับใช้กฎหมาย	
(fairness	in	the	application	of	the	law)
	 •	การแบ่งแยกอำนาจ	 (separation	 of	
powers)
	 •	การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ	
(participation	in	decision-making)
	 •	ความแน ่นอนในการใช้กฎหมาย 
(legal	certainty)
	 •	การหลีกเล่ียงการใชดุ้ลยพนิิจตามอำเภ
อใจ	(avoidance	of	arbitrariness)
	 •	กระบวนการและกฎหมายทีโ่ปร่งใส	
(procedural	and	legal	transparency)
	 รายงานข้างต้นนับเป็นจุดเริ ่มพื ้นฐาน 
ทีส่ำคัญในการพัฒนาและสร้างความเข้าใจ 
เกี ่ยวกับหล ักการและองค์ประกอบของ 
หลักนิติธรรม	 ซึ่งต่อมา	 ในการประชุม	World 

158     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     159

61-03-055 156-163 saranrom i_uncoated.indd   159 7/18/18   3:22:48 PM



Summit	 Outcome	 ในป ี	 ค.ศ. 	 2005	
บรรดารัฐต่าง	 ๆ	 ได้เห็นพ้องกับความเห็นของ 
เลขาธิการสหประชาชาติถึงความจำเป็นใน 
ระดับสากลทีจ่ะต้องย ึดถือและปฏิบ ัติตาม 
หลักนิติธรรม	 ทัง้ระดับภายในประเทศและ 
ระดับระหว่างประเทศ	 และยืนยันคำมัน่ทีจ่ะ 
ปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศบนพื้นฐาน 
ของหลักนิตธิรรมและกฎหมายระหวา่งประเทศ
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการธำรงรักษาสันติภาพ 
และความร่วมม ือระหว่างรัฐ 	 นอกจากน ี	้
บรรดาประเทศต่าง	 ๆ	 ยังสนับสนุนกิจกรรม 
และโครงการต่าง	 ๆ	 ของสหประชาชาติในการ 
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่การใช้ 
หลักนิติธรรมแก่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
		 ในปี	ค.ศ.	2012	สหประชาชาติได้เน้นย้ำ
ความสำคัญของหลักนิติธรรมในระดับระหว่าง 
ประเทศอีกครั้ง	 โดยปรากฏใน	 “Declaration	
of	the	High-level	Meeting	of	the	General	
Assembly	 on	 the	 Rule	 of	 Law	 at	 the 
National	and	International	Level”	ซึ่งรบัรอง 
โดยมติสมัชชาสหประชาชาติ	 เมื่อวันที่	 24	
พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2012	 ยืนยันความเข้าใจ 
ร่วมกันในความสำคัญของหลักนิติธรรมทีม่  ี
ต่อสันติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ	
ส ิทธิ มน ุษยชน	 และการพัฒนา	 ซึ ่ง เป ็น 
ความมุง่ประสงค์และหลักการของกฎบัตร 
สหประชาชาติ	 หลักนิติธรรมจะต้องปรับใช้กับ 
ทุกรัฐอย่างเท่าเทียมกัน	 รวมทัง้ปรับใช้กับ 
องค์การระหว่างประเทศ	ตลอดจนสหประชาชาติ 
และหน่วยงานของสหประชาชาติด้วย	
	 จะเห็นได้ว่า	 สหประชาชาติได้พัฒนา 
หลักการและแนวคิดของหลักนิติธรรมให้ม  ี
การใช้อย่างแพร่หลาย	 และยังช่วยสนับสนุน 
ใหค้วามชว่ยเหลือบรรดาประเทศสมาชกิเพ่ือให ้

ม ีการปฏิบ ัติตามหล ักน ิติ ธรรมไ ด้อย ่างม  ี
ประสิทธิภาพ	 และเชื่อว่า	 หากมีความก้าวหน้า 
ในการใช้หลักนิติธรรมท้ังในระดับภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ	 ก็จะมสี่วนสำคัญในการ 
พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
	 นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 ค.ศ.	
2015	 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้รับเอา	 
(adopt)	 เป ้าหมายการพัฒนาอย่างย ัง่ย ืน 
(Sustainable	Development	Goals	–	SDG)	 
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญหลัก	 3	 ประการ	
กล่าวคือ	 การขจัดความยากจน	 รักษ์โลก	 และ 
การสร้างให้ม ีความมัง่คั ่งทัว่กัน	 โดยตั ้งเป้า 
จะใหบ้รรลุผลใหไ้ด้ภายใน	ค.ศ.	2030	เป้าหมาย 
ดังกล่าว	 ไม่เพียงเป็นส่ิงท่ีภาครัฐจะต้องดำเนินการ 
เท่านัน้	 แต่หากยังได้เรียกร้องให้ภาคเอกชน	
ภาคสังคม	ตลอดจนประชาชน	ดำเนินการด้วย	
ทั้ งนี้ 	 ในส ่วนท ีเ่กี ่ยวข้องกับหล ักน ิติธรรม 
จะปรากฏอยูใ่นเป้าหมายที	่ 16	 ซึ ่งเป็นมิติ 
ทางกฎหมายและความยุติธรรม	โดยหลักนิติธรรม 
จะเป็นเครื่องมือทีช่่วยในการเสริมสร้างความ 
ยุติธรรม	 สันติภาพ	 และการมีส่วนร่วมของ 
ภาคสังคม
	 นอกจากหลักนิติธรรมจะมีการใช้กันอย่าง 
แพร่หลายในทางระหว่างประเทศ	 ซึ่งรวมถึง 
องคก์ารระหวา่งประเทศแล้ว	เป็นท่ีน่าสังเกตวา่	 
หลักนิติธรรมยังปรากฏอยู่ในการรวมกลุ่มประเทศ 
ระดับภูมิภาคอื่น	ๆ	อีกด้วย	 เช่น	สหภาพยุโรป	
(European	Union)	หรือ	EU	โดยหลกันติิธรรม
ถือเป็นเสาหลักของบรรดาประเทศสมาชิก	 EU	 
ซึ่งล้วนเป็นประเทศทีม่ีค่านิยมหรือวัฒนธรรม 
ในการปกครองทีย่ ึดถือเอารัฐธรรมนูญเป็น 
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ	นอกจากน้ี 
หลักน ิติธรรมย ังถือเป ็นเงื ่อนไขบังคับก่อน 
(precondition)	กอ่นท่ีรฐัใด	ๆ 	จะสามารถเขา้เป็น 

160     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 156-163 saranrom i_uncoated.indd   160 7/18/18   3:22:49 PM



สมาชิก	EU	ได้	จะเห็นได้ว่า	ประเทศสมาชิก	EU 
ท ัง้หลายได้ ให้การเคารพและปฏิบ ัติตาม 
หลักนิติธรรมในระดับภายในประเทศอย่าง 
แข็งขัน	 (national	 level)	 เพื่อประโยชน์ของ 
คนชาติ	EU	(EU	citizens)	จนทำให้สถานภาพ 
ของ	EU	น้ันเป็น	“เขตพ้ืนท่ีแห่งเสรีภาพ	ความม่ันคง	 
และความยุติธรรมโดยปราศจากพรมแดน 
กั ้นระหว่างกัน”	 และแม้ว่าหลักนิติธรรมจะ 
บังคับใช้ในประเทศสมาชิก	 EU	 แตกต่างกัน 
เพราะต้องขึ้นอยูก่ับระบบกฎหมายของแต่ละ 
ประเทศ	 อย่างไรก็ดี	 การมีศาลยุติธรรมแห่ง 
สหภาพยุโรป	 (Court	 of	 Justice	 of	 the 
European	Union)	และศาลสิทธมินุษยชนยุโรป	
(European	Court	of	Human	Rights)	ซึ่งเป็น 
องค์กรชี้ขาดทางกฎหมาย	จะเป็นองค์กรที่คอย 
ช่วยกำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจของ 
รัฐสมาชิกให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
	 สำหรับองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค 
ทีป่ระเทศไทยมีส ่วนร่วมในการก่อตั ้ง	 เช่น	
อาเซียน	(ASEAN)	ก็มีหลักนิติธรรมปรากฏเป็น
พื้นฐานนับแต่การก่อตั้งเช่นกัน	 โดยหลักการ 
ดังกล่าวได้รับการยอมรับในปฏิญญากรุงเทพ	 
(Bangkok	 Declaration)	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 1967 
ในลักษณะของวิธีการท่ีจะแสวงหาสันติภาพและ 
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และหลักการดังกล่าวได้รับการยอมรับจวบจนถึง 
ปัจจุบ ัน	 ดังท ีป่รากฏอยูใ่นอารัมภบทของ 
กฎบัตรอาเซยีน	(ASEAN	Charter)	ซึ่งกล่าวอ้าง 
ถึง	 “การยึดมัน่ในหลักการแห่งประชาธิปไตย	 
หลักนิติธรรม	และธรรมาภิบาล	การเคารพและ 
คุ้มครองสิทธมินุษยชนและเสรภีาพขั้นพ้ืนฐาน”	
นอกเหนือจากกฎบัตรอาเซียนแล้ว	 อาเซียน 
ยังกล่าวถึงหลักนิติธรรมในปฏิญญาอาเซียน 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Human	Rights	 

Declaration)	 แผนพิมพ์เขียวในการก่อตั ้ง 
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน	
(ASEAN	 Political-Security	 Community	
Blueprint)	 ตลอดจนในการประชุมรัฐมนตรี 
อาเซียนด้านกฎหมาย	(ASEAN	Law	Ministers 
Meeting)	อีกด้วย
	 จึงกล่าวได้ว่า	 หลกันิติธรรมได้ปรากฏ 
อยูใ่นทางระหว่างประเทศมานานนับแต่ม  ี
กฎบัตรสหประชาชาติ	 และได้รับการยอมรับ 
แพร่หลายเป็นหลักสากลทีใ่ช้ในระดับระหว่าง 
ประเทศ	รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ	ตลอดจน 
องคก์รในระดบัภมิูภาคตา่ง	ๆ 	เชน่	สหภาพยุโรป 
และอาเซียน
หลกันติธิรรมในบรบิทของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
	 กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎเกณฑ ์
ทีใ่ช้บ ังคับในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ	 และ 
ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศซึ ่งม  ี
สถานะเป็นผูท้รงสิทธิตามกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ	 (Subject	 of	 International	 Law) 
และโดยทีส่ังคมระหว่างประเทศประกอบด้วย 
รัฐทีม่ีความเท่าเทียมกัน	 การมีกฎหมายและ 
การบังคับใช้กฎหมายจึงขึ้นอยูก่ับความยินยอม 
ของรฐัเป็นสำคญั	จะผูกพนัรฐัใดรฐัหน่ึงกต่็อเม่ือ 
รัฐนัน้ให้ความยินยอม	 จะบังคับรัฐอืน่ให้ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายไม่ได	้ แม้ในทางการเมืองอาจจะมี
การแทรกแซงหรือบางรัฐมีอำนาจมากกวา่รัฐอ่ืน 
ก็ตาม
	 ในตำรากฎหมายระหว่ างประเทศ 
ได้อธิบายแหล่งทีม่าหรือบ่อเกิดของกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ	 (Sources	of	 International	 
Law)	 โดยอ้างถึงธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นตราสารทีศ่าลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศใช้ในการวิน ิจฉ ัยตีความข้อพิพาท 
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ระหว่างประเทศทีม่ีมาถึงศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศ	ซึ่งตามข้อ	38	ได้ระบุถึง	
	 •	สนธสัิญญา	(Treaties)	หมายถึงตราสาร 
ระหว่างประเทศซึ่งเกิดจากความยินยอมของ 
รัฐต่าง	ๆ	ผูกพันเฉพาะรัฐที่แสดงเจตนายินยอม 
เข้าผูกพัน	(Consent	to	be	Bound)	โดยการ 
ลงนาม	ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ	
	 •	กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ	
(Customary	 International	 Law)	 หมายถึง 
กฎเกณฑ์อันเกิดจากการปฏิบัติของรัฐ	 (State	 
Practice)	 ซ้ำไปซ้ำมาบนพื้นฐานความเชื่อว่า 
เรื ่องทีถ่ือปฏิบัติอยูน่ัน้มีสถานะเป็นกฎหมาย 
(opinion	juris	sive	necessitatis)	
	 •	หลักกฎหมายท่ัวไป	(General	Principles 
of	International	Law)	มีลักษณะเป็นหลักการ	 
(Concept)	 หรือแนวคิด	 (Doctrine)	 ทาง 
น ิติศาสตร์ท ีม่ ีขึ ้น เพื ่อผดุ งความย ุติ ธรรม 
ส ่วนใหญ ่หล ักกฎหมายท ัว่ ไปในกฎหมาย 
ระหว่างประเทศมีทีม่าจากหลักกฎหมายตาม 
กฎหมายภายใน	อาทิ	หลักสุจริต	(bona	fide)	 
แต่บางหลักก็มีท่ีมาจากกฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยแท้	อาทิ	หลักการห้ามแทรกแซงกิจการของ
รัฐอื่น	(Non-intervention)
	 •	แนวคำตัดส ินของศาล	 (Judicial 
Decisions)	 และความเห็นของนักกฎหมาย 
(Teachings)	 อนึ่ง	 แนวคำตัดสินของศาลและ 
ความเห็นของนักกฎหมายไม่ถือว่าเป็นทีม่า 
ของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริง 
เป็นแตเ่พยีงเครื่องมือในลำดบัรอง	(Subsidiary	 
Means)	 ในการค้นหาและการตีความกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ
	 ประเด็นท ีต่้ องพิจารณาต่อมา	 คือ 
หล ักน ิติธรรมท ีไ่ด้กล ่าวถึ งมาแล ้วข้างต้น 
จะสามารถถือว่าเป็นทีม่าของกฎหมายระหว่าง 

ประเทศได้หรือไม	่ ซึ่งเมือ่พิจารณาจากข้อ	 38 
ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้ว	
ในความเห็นของผูเ้ขียน	 หลักนิติธรรมอาจ 
เข้าเงื่อนไขข้อ	38	 (ซี)	 เรื่องหลักกฎหมายทั่วไป 
มากกวา่แหล่งท่ีมาในขอ้อ่ืน	ๆ 	ทัง้นี	้ตำรากฎหมาย 
ระหว่างประเทศส่วนใหญ่ได้อธิบายหลักกฎหมาย 
ทัว่ไปไว้ว่า	 เป ็นหลักกฎหมายหรือแนวคิด 
ทางนิตศิาสตรท่ี์มีไวเ้พื่ออุดชอ่งวา่งทางกฎหมาย 
ในกรณีทีศ่าลไม่อาจหาหลักกฎหมายทีม่าจากส
นธิสัญญาหรือกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง 
ประเทศมาปรับใช้ได้	 (non	 liquet)	 โดยม  ี
เป้าหมายเพื่อผดุงความยุติธรรม	 หลักกฎหมาย 
ส่วนใหญ่นำมาจากกฎหมายภายในซึ ่งเป ็น 
หลักนิติธรรมทีใ่ช้กันแพร่หลายภายในประเทศ 
ตะวันตกทีเ่ป็นแม่แบบประชาธิปไตยนัน่เอง 
อาทิ	สหราชอาณาจกัร	ฝรั่งเศส	และสหรฐัอเมรกิา 
จนได้รับการยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
ในท ีส่ ุดได้แปรเปล ีย่นเป ็นหล ักสากลและ 
ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	 อาทิ	
สหประชาชาติ	และองค์การระดับภูมิภาคอื่น	ๆ
	 ทั้งนี้	 มีข้อสังเกตว่า	 มีความเป็นไปได้ที ่
หลักนิติธรรมดังกล่าวจะมีโอกาสแปรเปลีย่น 
เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
ในอนาคต	 (lex	 ferenda)	 ได้	 หากการกระทำ 
ของรัฐเข้าองค์ประกอบทีส่ำคัญ	 2	 ประการ	 
กล่าวคือ	 การปฏิบัติของรัฐทีต่่อเนือ่งกันมา 
อย่างยาวนาน	 และความเชื ่อของรัฐว่าเรื ่อง 
ทีป่ฏิบัติอยูน่ ัน้ผูกพันตน	 การกระทำนัน้ก็จะ 
กลายเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง 
ประเทศ	(lex	lata)

บทส่งท้าย
	 หลักนิติธรรมเปรียบเสมือนเสาหลัก 
ทีค่อยผดุงความยุติธรรม	 เป็นหลักประกัน 
พื้นฐานทีช่่วยคุ้มครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของ 
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ประชาชน	 รวมทัง้เป็นเครื ่องมือสำคัญทีใ่ช้ 
เป็นกรอบกตกิาสำหรบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ	ท้ังฝ่าย 
นิติบัญญัติ	 บริหาร	 และตุลาการในการปฏิบัติ 
หน้าที่
	 หลักนิตธิรรมน้ัน	มีพฒันาการท่ีไม่หยุดน่ิง 
อยูก่บัที	่(dynamic)	สามารถเปล่ียนแปลงไปตาม 
สภาพของสังคม	การเมือง	 และเศรษฐกิจ	ทั้งนี้ 
การนำหลักนิติธรรมมาปรับใช้กับประเทศใด 
จึงควรคำนึงถึงสภาพการและบริบทของสังคม 
ในประเทศน้ัน	ๆ	ประกอบด้วย	แม้ว่าหลักนิติธรรม 
จะมีคุณค่าเป็นหลักสากลก็ตาม

		 แม้หลักนิติธรรมจะได้รบัการบัญญัติไวใ้น 
รัฐธรรมนูญของไทยแล้วก็ตาม	 แต่หากผูใ้ช้และ
ประชาชนยังไม่ตระหนักรู ้และมีความเข้าใจ 
ในสาระสำคญัอย่างดีพอ	ตลอดจนการมีจิตสำนึก 
และมีวัฒนธรรมการปฏิบัติเคารพกฎหมายอย่าง 
เคร่งครัด	ประเทศไทยก็คงจะขาดรากฐานท่ีม่ันคง 
ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยัง่ย ืน	 อีกทั้ง 
หลักนิติธรรมดังกล่าวก็ไม่อาจทำหน้าทีเ่ป็น 
เสาหลักทีจ่ะคอยช่วยค้ำจุนความยุติธรรม	 และ 
เป็นหลักประกันทีจ่ะคอยปกป้องคุ้มครองสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของประชาชนสมดังเจตนารมณ์
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	 หนึ่งในภารกจิหลกัของกระทรวงการตา่งประเทศที่นา่ทึ่งคอื	งานเขตแดน 
ซ่ึงกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	โดยกองเขตแดน	เป็นผู้ดำเนินการ	งานเขตแดน 
โดยหลักคืองานเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสำรวจ	 (survey)	 และ 
จัดทำหลักเขตแดน	 (demarcate)	 เนื่องจากเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศ 
เพื่อนบ้านถูก	“ปักปัน”	(delimit)	ไว้แล้ว	โดยสนธิสัญญาที่ไทยทำกับประเทศ 
มหาอำนาจที ่เ ข้ามายึดครองประเทศเพื ่อนบ้านของเราในช่วงสมัย	
ต้นคริสตศตวรรษที่	 20	 งานเขตแดนจึงเกี่ยวกับงานค้นคว้าเอกสารทาง 
ประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจบริบทการทำสนธิสัญญาเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านตามกลไกที่จัดตัง้ขึ ้นในปัจจุบัน	 ซึ่งเป็น 
ส่วนสำคัญในการตีความสนธิสัญญา	ตามหลักการที่ระบุไว้ ในข้อ	 31	 และ 
32	ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา	ค.ศ.	1969

กับหอจดหมายเหตุ
ดร.ปริม	มาศรีนวล

นักการทูตชำนาญการ	(ที่ปรึกษา)
กองเขตแดน	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

งานเขตแดน
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	 สนธิสัญญา/พิธีสารเขตแดนมักประกอบ
ด้วยข้อบททีพ่รรณนาแนวเขตแดนตามลักษณะ 
ภูมิประเทศ	อาทิ	เขตแดนไปตามแนวสันปันน้ำ	
ตามลำน้ำ	เป็นตน้	โดยเม่ือลงนามในสนธสัิญญา 
หรือพิธีสารเขตแดนนัน้แล้ว	 เพื่อให้การปักปัน 
เขตแดนเป็นรปูธรรม	ท้ังสองฝ่ายกต็กลงกนัท่ีจะ 
ส่งชุดสำรวจร่วมลงไปสำรวจภูมิประเทศเพื่อ 
เก็บข้อมูลมาจัดทำแผนที	่ และลงไปปักหลัก 
เขตแดนสำหรับบางกรณี	 โดยแผนทีท่ีจั่ดทำ 
ในขณะนัน้มีความละเอียดน้อยเมือ่คำนึงถึง 
วทิยาการดา้นแผนท่ีในสมัยน้ัน	และการปักหลัก 
ในภูมิประเทศก็ทำไว้ในระยะห่าง	
	 โดยทีป่ ัจจุบันพื ้นทีช่ายแดนเป็นพื ้นที ่
ศักยภาพแห่งการค้า	ประชาชนของแต่ละประเทศ 
ต่างต้องการไปจับจองเพื ่ออยู ่อาศัยหรือใช้ 
ประโยชน์	เกดิเป็นปัญหาการรกุล้ำ	หรอือ้างสิทธ ิ
ทับซ้อนกัน	 ซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
แนวเส้นเขตแดน	 ดังนั้น	 เพื่อหลีกเลีย่งความ 
ขัดแย้งทางดินแดนซึ่งอาจนำไปสูก่ารกระทบ 
กระทัง่ตามแนวชายแดนอันเป็นอุปสรรคต่อ 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน	กอปรกับบริบทที่ 
ประเทศเพื่อนบ้านมีความพร้อมมากขึ้น	 ไทย 
กบัประเทศเพื่อนบ้านจงึไดร้ว่มกนักำหนดกรอบ 
ทางกฎหมายในการเจรจาเพื่อสำรวจและจัดทำ 
หลักเขตแดนบนพื้นฐานของสนธิสัญญา	พิธีสาร 
รวมทัง้แผนทีท่ีท่ ัง้สองฝ่ายได้จัดทำไว้	 มีการ 
จดัตั้งกลไกในหลายระดบั	ท้ังระดบันโยบายและ
เทคนิคเพื่อการลงไปสำรวจ	และปักหลักเขตแดน 
ในพื้นทีก่ันใหม่เพื ่อให้มีความชัดเจนเกี ่ยวกับ 
แนวเส้นเขตแดนในปัจจุบันมากขึ้น	 ชุดสำรวจ 
ร่วมในปัจจุบันทีม่ีหน้าทีไ่ปสำรวจหลักเขตแดน 
หรือแนวส ันป ันน ้ำเดิมต้องเผชิญกับความ 
เปล ีย่ นแปลง เกิ ดขึ ้น ในภู ม ิประ เทศจริ ง 
โดยกาลเวลาผ่านไปเป็นรอ้ยปี	ส่ิงท่ีพรรณนาไวใ้น 

อดีตซึ่งบรรพบุรุษในสมัยนัน้คิดว่าเพียงพอต่อ 
การกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างกันแล้วกลายเป็น 
ถ้อยคำทีอ่าจจะกว้าง	 หรือคลุมเครือ	 หรือไม่ 
สอดคล ้องกับภูม ิประเทศท ีเ่ปล ีย่นไปแล ้ว 
หลักเขตแดนทีป่ักไว้ก็อาจถูกเคลือ่นย้าย	 หรือ 
ถูกทำลาย	 รวมทัง้จากเหตุทีค่าดไม่ถึง	 อาทิ	
ถูกช้างป่าเหยียบทำลาย	 อีกทัง้แผนทีท่ ีเ่คย 
จัดทำร่วมกันไว้ซึ ่งม ีมาตราส ่วนขนาดเล ็ก 
มีความละเอียดน้อยตามวทิยาการในยุคสมัยน้ัน 
อาจมีความผิดพลาดไม่สอดคล้องกับภูมิประเทศ 
จริง	 หรือมีความคลาดเคลือ่นทางเทคนิคบาง 
ประการ	ขอ้เท็จจรงิดังกล่าวจงึเป็นความท้าทาย 
ของทัง้ชุดสำรวจ	 และผูเ้จรจาระดับนโยบายที ่
จะต้องเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
	 เพื่อเตรยีมการเจรจา	ฝ่ายไทยจำเป็นต้อง 
ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื ่อ 
สนับสนุนท่าท ีของไทยในการอ้างอธิปไตย 
เหนือดินแดนหรือพื้นทีห่นึง่	 ๆ	 ซึ่งทัง้สองฝ่าย 
ต่างอ้างสิทธิ	โดยจะกล่าวถึงหลักการตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ	 รวมทัง้ทีเ่ป็นแนวบรรทัดฐาน 
คำพิพากษาซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
หรอืกลไกระงบัขอ้พพิาทระหวา่งประเทศใชเ้พ่ือ
พิสูจน์สิทธิหรือกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในกรณี 
พิพาทเกี ่ยวกับเขตแดน	 (I)	 และจะกล่าวถึง 
ประสบการณ์ในการทำงานค้นคว้าเอกสารใน 
หอจดหมายเหตุทางการทูตในประเทศฝร่ังเศส	(II)

I  หลักกฎหมายในการตีความ
สนธิสัญญาเขตแดน
	 การศึกษาคำตัดส ินหรือคำพิพากษา 
เกี ่ยวกับคดีพิพาททางดินแดน/เขตแดนของ 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ	อนุญาโตตุลาการ 
ระหวา่งประเทศ	หรอืกลไกระงบัขอ้พพิาทแสดง 
ให้เห็นว่า	 นอกเหนือจากการพิจารณาข้อบท 
สนธิสัญญา	 หรือพิธีสารเกี่ยวกับเขตแดนทีม่ีอยู ่
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ศาลยังพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอื่น	ๆ	อาทิ	หลัก
ฐานการใช้อำนาจทางบริหารและทางการปกครอง 
เพื ่อพิส ูจน ์การครอบครองดินแดนอย ่างม ี 
ประสิทธผิล	(effectivité)	แผนท่ี	รวมท้ังเอกสาร 
หรือหนังสือโต้ตอบทางการ	 หรือทางการทูต 
อื่น	ๆ	ประกอบด้วย
	 เชน่เดยีวกบัสนธสัิญญาอ่ืน	ๆ 	การตีความ
สนธิสัญญาเขตแดนต้องอาศัยหลักการตีความ 
สนธิสัญญาตามข้อ	31	และ	32	ของอนุสัญญา 
กรงุเวยีนนา	ค.ศ.	1969	เป็นหลัก	โดยการตคีวาม 
สนธสัิญญาจะตอ้งเป็นไปโดยสุจรติ	(good	faith) 
โดยสอดคล้องกับความหมายปกติของตัวบท 
ของสนธิสัญญา	 ในบริบทของตัวมันเอง	 และ 
โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และประเด็นแห่ง 
สนธิสัญญานัน้	 ๆ	 ดังนั้น	 นอกเหนือจากต้องดู	
ตัวบท	 และอารัมภบท	 และภาคผนวก	 ของ 
สนธิสัญญาแล้ว	 จะต้องพิจารณาถึง	 “บริบท” 
ซึ ่งรวมถึงความตกลงหรือตราสารทีเ่กี ่ยวกับ 
สนธิส ัญญาในการตีความสนธิส ัญญาด้วย	
นอกจากน้ี	ข้อ	31	ยังระบุว่าการตีความสนธิสัญญา 
ตอ้งคำนึงถึงความตกลงภายหลัง	(subsequent	
agreement)	 ทีเ่กี่ยวกับการตีความหรือการใช ้
ข้อบทของสนธิสัญญานัน้	 ๆ	 เช่นเดียวกับการ 
ปฏิบัติภายหลัง	 (subsequent	 practice) 
ซ่ึงเป็นการใช้สนธิสัญญาอันเป็นการแสดงให้เห็น 
ถึงการตกลงระหว่างคู่ภาคีเกี่ยวกับการตีความ 
สนธสัิญญาน้ัน	ๆ 	ดว้ย	นอกจากน้ี	มีการกล่าวถงึ 
แนวคดิท่ีวา่ดว้ย	“หลักความรว่มสมัย	(contem-
poraneity1	)”	เพ่ือประกอบการตีความสนธิสัญญา 
เขตแดน	 กล่าวคือสนธิสัญญาจะถูกตีความโดย 

อ้างถึงสภาวการณ	์ (circumstances)	 ในขณะ 
การจัดทำสนธิสัญญา	 ซึ่งรวมถึงการตีความวลี 
หรือถ้อยคำตามความหมายทีค่วรจะเป็นใน 
ขณะนั้น
	 การปฏิบ ัติภายหลัง	 (subsequent 
practice/conduct)	 เป็นหลักฐานทีม่ีบทบาท 
สำคัญในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับ 
เขตแดน	 หลักฐานดังกล่าวอาจประกอบด้วย	 
การแสดงแผนที	่ โดยหากเป็นแผนทีท่ีผ่นวก 
เข้ากับสนธิสญัญาเขตแดนย่อมมีผลผูกพันรัฐ 
คู่ภาคี	 แต่หากเป็นแผนทีซ่ึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ 
ของสนธิสัญญา	 ก็จะต้องพิจารณาทีม่าของ 
แผนท ีด่ั งกล ่าว	 มาตราส ่วนและคุณภาพ 
เชิงเทคนิคการทำแผนท่ี	ท่าทีของรัฐคู่ภาคีต่อแผนท่ี 
ดังกล่าว	(ดังเช่นคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศในคดีปราสาทพระวิหารเมือ่ปี	 2505	
ซึ่งศาลเห็นว่า	 ในการพิจารณาตัดสินว่ารัฐใด 
มีอธปิไตยเหนือปราสาทพระวหิาร	ศาลพจิารณา 
ถึงการปฏิบัติของไทยภายหลังการผลิตแผนที ่
ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนผนวกของสนธิสัญญาเขตแดน2  
เช่นการไม่ทักท้วงว่าแนวเส้นเขตแดนในแผนที ่
ดังกล่าวมีข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกับภูมิประเทศ 
จริง	อีกท้ังยังขอใหผ้ลิตแผนท่ีเพ่ิมเป็นการแสดง 
ถึงการยอมรับ	 และทำให้ศาลตัดสินว่าแผนที่มี 
ผลผูกพัน	 (treaty	 settlement3)	 สำหรับการ 
ตัดสินว่าปราสาทพระวิหารอยูภ่ายใต้อธิปไตย 
ของกัมพูชา		
	 นอกจากนี	้ จะเห็นได้ว่า	 ในการต่อสูค้ดี 
พิพาทด้านเขตแดนในศาลระหว่างประเทศ 
รัฐภาคีคู่พิพาทต่างรวบรวมหลักฐานหรือเอกสาร 

1	 คำตัดสินของคณะกรรมาธิการเขตแดนระหว่างเอธิโอเปียกับเอริเทรีย	เมื่อ	13	เมษายน	ค.ศ.	2002	วรรค	3.5	
http://www.haguejusticeportal.net/Docs/PCA/Ethiopia-Eritrea%20Boundary%20Commission/Decision_13-4-2002.pdf
2	 หากแต่ว่า	แผนที่ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนาม	“แผนที่ภาคผนวก	1”	ซึ่งเป็นแผนที่มาตราส่วน	1:	200,000	ซึ่งจัดทำขึ้นทั้งหมด	11	ระวาง
ภายหลังสนธิสัญญาเขตแดนเมื่อปี	ค.ศ.	1907	ระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศส	แต่ต่อมาเมื่อกัมพูชาฟ้องประเทศไทยเพื่อให้ศาลตัดสินว่า
ปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทย	ก็ได้แนบแผนที่ดังกล่าว	(ระวางดงรัก)	ในเอกสารคำขอของกัมพูชาต่อศาล	
เป็นภาคผนวก	1	ของคำขอ
3	 Case	concerning	the	Temple	of	Preah		Vihear	(Cambodia		v.	Thailand),	Merits,	Judgment	of	1.5	June	1962:	I.C.	J.	
Reports	1962,	p.	33”
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ท่ีแสดงถึงกิจกรรมหรือการใช้อำนาจทางอธิปไตย 
เพื ่อย ืนย ันการครอบครองดินแดนอย ่างม  ี
ประสิทธิผล	 (effectivité)	 อาทิ	 หลักฐานทาง 
ทะเบียนราษฎร	 การเก็บภาษีอากร	 การออก 
กฎระเบียบ	 การให้การบริการทางสาธารณสุข 
เป็นต้น	 ซึ ่งล้วนเป็นปัจจัยทีศ่าลจะพิจารณา 
ประกอบกันโดยรวม	 นอกจากนี้	 หนังสือแลก 
เปลีย่นทางการทูตในสมัยการทำสนธิสัญญา 
หรือเอกสารทางการของรัฐเปรียบเสมือนเป็น 
งานเตรียมการ	(travaux	préparatoires)	ของ 
สนธิสัญญาหนึ่ง	ๆ	ก็สามารถมีส่วนในการทำให้ 
เข้าใจบริบทของการทำสนธิสัญญา	 หรือการใช้ 
สนธสัิญญาในขณะน้ัน	และถกูนำมาใชส้นับสนุน 
ท่าทีในการต่อสู้คดีหรือการเจรจาได้ด้วย

II หอจดหมายเหตุ
	 ในการเตรียมการเจรจากับประเทศ 
เพื ่อนบ้าน	 โดยเฉพาะข้อพิพาทเฉพาะจุดที ่
แต่ละฝ่ายต่างอ้างสิทธิทับซ้อนกัน	 หรืออ้าง 
แนวเส้นเขตแดนทีแ่ตกต่างกัน	 จะต้องมีการ 
เตรียมเอกสารหลักฐานทีจ่ะเป็นประโยชน์ 
แก่การสนับสนุนท่าทีของไทย	 กองเขตแดนมี 
แนวปฏิบัติทีจ่ะส่งบุคลากรไปค้นคว้าเอกสาร 
ทางประวัติศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องในห้องสมุดหรือ 
หอจดหมายเหตุในประเทศที ่เป ็นอดีตเจ้า 
อาณานิคม	 นอกจากจะเป็นโอกาสในการพบ 
เอกสารใหม	่ ๆ	 ทีอ่าจเป็นประโยชน	์ ก็ยังเป็น 
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการ 
สร้างความคุ้นเคยกับเอกสารทางประวัติศาสตร ์
และเข้าใจบริบทในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น	
	 งานค้นคว้าเอกสารยังเปน็ปัจจัยสำคัญ 
ในการต่อสูค้ดีด้านเขตแดนเพราะดังทีก่ล่าวใน 

ตอนตน้	ศาลจะพจิารณาเอกสารแวดล้อมตา่ง	ๆ  
ประกอบท้ังหมด	นอกจากน้ี	การคน้ควา้เอกสาร 
ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของการทำงานเขตแดน 
เป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิง	โดยอาจนำไปสู่การคน้พบ 
เอกสารทีส่ำคัญจนกระทัง่เป็นคำขอให้ศาล 
ทบทวนคำพิพากษา	 ดังเช่นกรณีมาเลเซียได้ยืน่ 
คำขอทบทวน4	คำพิพากษาเมือ่ปี	 ค.ศ.	 2008	
ซึ่งตัดสินให้อธิปไตยเหนือเกาะ	Pedra	Branca	
แก่สิงคโปร์	 โดยมาเลเซียระบุว่าค้นพบเอกสาร 
ชิ ้นใหม่ในหอจดหมายเหตุของอังกฤษ	 (UK 
National	 Archives)	 ช่วงเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	
2559	–	มกราคม	2560	เป็นเอกสารโต้ตอบภายใน 
ของทางการสิงคโปร์ในช่วงปี	ค.ศ.	1958-1960 
ทีแ่สดงให้เห็นว่า	 Pedra	 Branca	 ไม่ได้เป็น 
ส่วนหนึง่ของสิงคโปร์	 จากตัวอย่างดังกล่าว 
ง านค้ นคว้ า เ อกสารทางประวั ติ ศ าสตร์  
เปรียบเสม ือนกับการเจอทองในระหว่าง 
การร่อนทองในเหมืองทองคำ	
	 หอจดหมายเหตุของท้ังฝร่ังเศสและอังกฤษ 
มีระบบการจัดเก็บเอกสารภายในซ่ึงเป็นเอกสาร 
โต้ตอบระหวา่งสถานทูต	สำนักงานข้าหลวงใหญ่ 
สถานกงสุลทีอ่ยูใ่นต่างแดนกับส่วนกลางไว้ 
อย่างดี	 เปิดให้บุคคลทีอ่ยูร่ะหว่างการศึกษา 
ค้นคว้าเรื่องทีเ่กี่ยวข้องยืน่เรื่องขอเข้าไปศึกษา 
เอกสารทีจ่ัดแยกตามประเทศหรือภูม ิภาค 
ชือ่แฟม้	และชว่งเวลา	ซ่ึงบางครั้งอาจไม่สอดคล้อง 
กบัส่ิงท่ีคาดหวงัวา่จะเจอเสมอไป	เป็นงานท่ีต้อง 
ใช้ความละเอียดในการอ่าน	 และความรวดเร็ว 
ในเวลาเดียวกนั	ด้วยเวลาท่ีจำกดัในขณะเดียวกนั 
ต้องพยายามเรียกแฟ้มเอกสารมาศึกษาให้มาก 
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้	โดยในแต่ละครั้งต้องกำหนด 

4	 มาเลเซียได้ยื่นคำขอให้ศาลทบทวนคำพิพากษาในคดี	Case	concerning	the	Sovereignty	over	Pedra	Branca/Pulau	Batu	Puteh,
Middle	Rocks	and	South	Ledge	(Malaysia/Singapore),	Judgment	of	23	May	2008	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2017
ซึ่งมาเลเซียเห็นว่า	ยังอยู่ในเงื่อนไขของการยื่นขอทบทวนคำพิพากษาตามข้อ	61	ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ที่ว่า	ให้ยื่นคำขอทบทวนภายใน	6	เดือนหลังจาการค้นพบข้อเท็จจริงใหม่	และภายใน	10	ปี	ภายหลังจากคำพิพากษาเดิม
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เป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งรู้ท่าทีทั้งของไทยและ 
ของประเทศเพื ่อนบ้านเองเพื ่อมธีงในการหา 
เอกสารให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมือ่พบเอกสาร 
ที่น่าสนใจ ก็สามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บมาศึกษาใน 
รายละเอียดตอ่ไปไดด้ว้ย (หรอืนำไปใชป้ระกอบ 
เป็นหลักฐานสนับสนุนแนบในคำให้การแก่ศาล 
ในชว่งการทำคดตีคีวามคำพพิากษาคดปีราสาท 
พระวิหารในช่วงปี 2554-2556) การจัดเก็บ 
เอกสารในหอจดหมายเหตุทางการทูตของ 
ฝรั่งเศสเป็นทีน่่าทึง่อย่างยิง่ แม้เอกสารทีม่ีอาย ุ
กว่าร้อยปียังอยูใ่นสภาพดี แต่ก็มีบางชิ้นทีเ่ริ่ม 
จะเสื่อมสภาพด้วยคุณภาพของกระดาษ
 การเปิดเอกสารอ่านทีละแผ่นเปรียบเสมือน 
กันย้อนกลับไปในบรรยากาศความคิดของผูค้น 
บริบททางการเมืองทางสังคมของสังคมในสมัยน้ัน  
อาทิ การรายงานการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต 
ไทย-กัมพูชา ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2504 ซ่ึงอยู่ 
ในช่วงคดีปราสาทพระวิหารทีส่องประเทศมี 
ความขัดแย ้งกัน โดยฟางเส ้นส ุดท ้ายเป ็น 
เพราะการทีผู่น้ำของไทยมีถ้อยแถลงทีรุ่นแรง 
เปรียบเท ียบกัมพูชาเป ็นหม ู การรายงาน 
เหตุการณ์ว่าในช่วงปี ค.ศ. 1915 เรือพายของ 
คนสยามไม่ได้รับอนุญาตให้ชักธงไทยในแม่น้ำโขง  
เพราะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำของฝรั่งเศสทัง้หมด 
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารในช่วงก่อนการจัดทำ 
อนุสัญญาเมือ่วันที ่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1926 
ซึ ่งระบุเกี ่ยวกับเขตแดนระหว่างสยามและ 
อินโดจีนฝรั่งเศส (กล่าวคือลาว ซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิ 
จากฝรั่งเศสในปัจจุบัน) ในส่วนที่เป็นแม่น้ำโขง 

ให้ใช้หลักร่องน้ำลึก ซึ่งเมือ่ศึกษาจากเอกสาร 
ต่าง ๆ ในแฟ้ม ทำให้เข้าใจว่า การใช้ร่องน้ำลึก 
เป็นท่าทีของสยามทีฝ่รั่งเศสต้องยอมรับว่าเป็น 
แนวทางท่ีสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ  
เป็นต้น

สรุป
 แม้ปัจจุบัน ผู้คนจะพูดถงึโลกไร้พรมแดน 
(borderless) ซึ่งมีนัยถึงการไปมาหาสูร่ะหว่าง
ประชาชน การทำมาคา้ขายท่ีคล่องตวั ปราศจาก 
การกีดกั้น หรืออุปสรรคทางการค้า ซึ่งต้องไม่ 
สับสนกับความจำเป็นในการทำเส้นเขตแดน 
ให้ชัดเจนทีย่ังเป็นนโยบายของรัฐบาลทุกสมัย 
ท้ังในแงค่วามม่ันคงของชาต ิรวมถงึความชดัเจน 
ในการบังคบัใชก้ฎหมาย และยังเป็นปัจจัยสำคญั 
ต่อการสร้างส ันติส ุขกับประเทศเพื ่อนบ้าน 
โดยธรรมชาติ งานเขตแดนเป็นงานเจรจาที่ม ี
ความละเอียดอ่อน เพราะเกี่ยวเน่ืองกบัอธปิไตย 
ของชาติ งานค้นคว้าเอกสารประวัติศาสตร์ 
ในงานเขตแดนสะท้อนใหเ้หน็วา่ การดำเนินการ 
ต้องเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ และ 
ม ีหล ักฐาน หล ักกฎหมายสน ับสน ุนเสมอ 
ในขณะเดียวกัน ในบริบทการพัฒนาความ 
เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและระดับภูมิภาค 
งานเขตแดนต้องเผชิญกับความท้าทายอีก 
ประการหนึง่คือ การหาแนวทางไม่ให้เขตแดน 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทีต่้องการการเปิด 
พรมแดนเพื ่อการ ไปมาหาส ูแ่ ละค้ าขาย  
โดยหาทางรักษาสิทธิด้านเขตแดนของไทย 
เอาไว้อย่างเต็มที่
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บทสัมภาษณ์นางบุษยา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

การทูตยุคหน้า :
ผู้หญิง – ความครบเครื่อง –

และโลกนวัตกรรม

 ปัจจุบัน เมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมในวงการ 
การทูตและการต่างประเทศ ภาพที่เห็นมักจะเป็น 
การปรบัเปลี่ยนไปของวธิกีาร/รปูแบบการขบัเคลื่อน 
งานด้านนี้โดยมีปัจจัยมาจากความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยี แต่ที ่จริงวันนี้ ในวงการนี้มีนวัตกรรม 
อีกมติหินึ่งทีค่่อย ๆ  บม่เพาะตลอดหลายปีที่ผา่นมา 
น่ันคือเราได้เห็นบทบาทการขับเคล่ือนและเคล่ือนไหว 
ของผู ้หญิงที ่ขึ ้นมาโลดแล่นในระดับชั ้นแนวหน้า 
มากขึ้นกว่าในอดีต ในหลายประเทศ และในหลาย 
องค์การระหว่างประเทศสำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงิน 
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund – 
IMF) นางสาวมาลาลา ยูซาฟไซ นักเคลื ่อนไหว 
เพื ่อสิทธิเสรีภาพทางการศึกษา เจ้าของรางวัล 
โนเบลสาขาสันติภาพ หรือนางซาแมนธา พาเวอร์ 
อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ 
ผู้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในที ่ประชุมสมัชชา 
สหประชาชาติ สมัยที่ 71 ที่เราต่างจำกันได้ดี
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	 ประเทศไทยก็เช่นกัน	กระทรวงการต่างประเทศ 
ใ น วัน น้ี มี จ ำ น วนและ สัด ส่ ว น นัก ก า ร ทู ต 
หญิงเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัด	 และ 
ส่วนมากมีความสามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทนำ 
ในตำแหน่ งสำ คัญ	 ๆ	 ซึ ่ง รวมถึ งตำแหน่ ง 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	คือท่านปลัดฯ	บุษยา 
มาทแลง็	ซึ่งเขา้รบัตำแหนง่เม่ือเดอืนตลุาคม	2559 
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทูตไทยที่มี 
เจ้ากระทรวงเป็นผู้หญิง	 และในท่ามกลางกระแส 
ความท้าทายในการขับเคลื่อนงานการทูตที่มาถึง 
จุดสูงสุดของนวัตกรรมเทคโนโลย	ี รวมทั้งการ 
มีส่วนร่วมและความคาดหวังของทุกภาคส่วน 
ในงานต่างประเทศ	
	 คณะบรรณกรได้มีโอกาสเรียนรู้จากท่าน 
ปลดัฯ	เกี่ยวกบัทัศนคตแิละมุมมองตอ่การทำงาน 
ที่ผา่นมาและอนาคตของกระทรวงบวัแกว้	รวมท้ัง 
แนวทางการดำเนินนโยบายการทูตของไทย 
ในปัจจุบันและอนาคต	 ในฐานะนักการทูตหญิง 
ท่ีอยู่เบ้ืองหลังการขับเคล่ือนความสัมพันธ์ระหว่าง 
ไทยกับนานาประเทศ

บทบาทของนักการทูตหญิง
เปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด
	 ดิฉันมองว่ากระทรวงฯ	 โดยพื้นฐานเป็น 
หนว่ยงานท่ีมีความเท่าเทียมกนัทางเพศ	นกัการทูต 
ในกระทรวงฯ	ได้รับการยอมรับ	และได้รับโอกาส 
เท่าเทียมกนัไม่ว่าหญงิหรอืชาย	โอกาสและบทบาท 
จึงเป็นของทุกคน	 เพียงขอให้ทำงานตามทีไ่ด้รับ 
มอบหมายให้ดีทีสุ่ด	 บทบาทของนักการทูตหญิง 
จึงไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไรนัก	
	 แต่หากจะมองว่ามีการเปล่ียนแปลง	นา่จะ
เกดิจากการท่ีนกัการทูตหญงิสามารถใชป้ระโยชน์
จากโอกาสท่ีไดร้บัเท่า	ๆ 	กนันั้นอย่างมีประสทิธภิาพ	
เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ 
ได้ไม่ขาดตกบกพร่องไปกว่านักการทูตชาย	 และ 
ร่วมกันขับเคลื่อนกระทรวงฯ	 ไปพร้อม	 ๆ	 กัน	
เป็นทีมเดียวกันได้อย่างมีพลวัต	

	 ความโชคดีของกระทรวงฯ	อีกประเด็นคือ 
การมีต้นแบบนักการท ูตที ่มีความสามารถ 
รอบด้าน	 เป็นแรงบันดาลใจ	 และสร้างพลังงาน 
ในการทำงานให้กับนักการทูตรุ ่นใหม่มาตลอด 
นักการทูตหญิงหรือชายต่างก็ได้รับประโยชน์ 
จากรุ่นพี่เท่าเทียมกัน
	 ความเปล่ียนแปลงท่ีดิฉันสังเกตเห็นมากข้ึน 
กลับเป็นเรื ่องของคู ่สมรสและครอบครัวของ 
นักการทูตหญิงปัจจุบัน	 ทีม่ีความเข้าใจและ 
สนับสนุนบทบาทและภารกิจของนักการทูตหญิง 
มากขึ ้น	 ซึ ่งดิฉันเห็นเป็นสิ ่งทีด่ีและสำคัญมาก 
ในปัจจุบัน	 เพราะความสมดุลของครอบครัว 
ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างทีห่ล่อหลอมให้ลูกหลาน 
และคนรุ ่นใหม่ไม่มีทัศนคติที ่แบ่งแยกบทบาท 
ระหว่างหญิงชายในครอบครัว	 สังคม	 และ 
ประเทศชาติ	 ก่อให้เกิดเป็นวงจรในการสร้าง 
บุคลากรที่คิดดีทำดีที่เริ่มจากครอบครัวต่อไป

นักการทูตหญิงจะมีบทบาทต่อ
การต่างประเทศในอนาคตอย่างไร
	 นักการทูตไม่ว่าจะเพศใด	 ล้วนมีบทบาท 
ต่อการดำเนินการและกำหนดอนาคตการ 
ต่างประเทศของไทยทัง้นั้น	 กระทรวงฯ	 โชคดีที่ 
เป็นหน่วยงานทีมี่วัฒนธรรมองค์กรทีมี่ความ 
เท่าเทียมกันทางเพศทีน่่าชื่นชม	 ความสำคัญจึง 
อยูที่่การเป็นนักการทูตที่	 “ครบเครื่อง”	 เพื่อหา 
ทางออกที่ดีให้กับประเทศไทยได้	บนพื้นฐานของ 
หลกัการ	คณุธรรม	จรยิธรรม	และยึดผลประโยชน ์
ของประเทศเปน็ท่ีตั้ง	และอย่างมีสต	ิเพราะปญัหา 
ส่วนใหญ่ของการทำงานในทุกอย่าง	 มักเกิดจาก 
การไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด	และมักจะไม่ 
“เพ่งพินิจ”	ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ	ดังน้ัน	ข้าราชการ 
ทุกคนมีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีเท่าเทียมกัน 
ไมว่า่จะเปน็หญงิหรอืชาย	การทำหนา้ท่ีของตนเอง 
ให้ดีท่ีสุด	คือการแสดงบทบาทท่ีล้วนแต่มีประโยชน์ 
ต่ออนาคตของการต่างประเทศของเราทั้งสิ้น
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ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักการทูตที่ 
“ครบเครื่อง”
	 นักการทูตที่ครบเครื่อง	คือ	นักการทูตที่มี
ความสามารถและมีความรอบรู้	 รู้อย่างรอบด้าน 
และลึกซึ้ง	ทัง้	“รู้เขา	รู้เรา”	และเปน็หนา้ดา่นของ 
ประเทศได้อย่างสมบูรณ์	เช่น	สามารถเป็นผู้แทน
ไทยเจรจาความบา้น	ความเมอืงได	้เจรจาระดบัสงู 
ได้	 แต่ก็สามารถสนับสนุนงานอำนวยการและ 
บริหารจัดการได้	 เช่น	 การจัดขบวนรถ	 การจัด 
โต๊ะอาหาร	 การรับแขก	 การดูแลประชาชนที่ 
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	การกำกับดูแลการ 
ซอ่มแซมอาคาร	ท่ีทำการของ	สถานเอกอัครราชทูต 
หรือสถานกงสุลใหญ่	 การจัดซื้อจัดจ้างทั้งในและ
ตา่งประเทศ	เปน็ตน้	แมแ้ตก่ารเปน็เลขานกุารคณะ 
ซึ่งต้องพร้อมที่จะทำงานทุกด้าน	เช่น	การจัดการ 
เรื ่องสัมภาระ	 การทำบันทึกและรายงานการ 
ประชุม	 ขณะเดียวกันก็สามารถจัดรายละเอียด 
การสำรองห้องพักของคณะในการเยือนต่างประเทศ 
การจัด	 (set	 up)	 ห้องปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการ 
ของการประชุมหรือการเยือน	เป็นต้น		
	 การทีจ่ะเป็นนักการทูตทีค่รบเครื ่องได้ 
เบื้องต้นจะต้องมีความเอาใจใส่และให้คุณค่าและ 
เชื่อม่ันในสิ่งท่ีตนทำ	และสิ่งท่ีคนอ่ืนทำ	รู้จักหน้าท่ี 
ของตัวเอง	มีความรับผิดชอบ	ต้องรู้จักช่างสังเกต	 
เรียนรู ้ตลอดเวลา	 มีมารยาทดี	 รู ้จักกาลเทศะ 
และจะต้องไมข่าดการสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลา	
ต้องเข้าใจเป้าหมายด้านการต่างประเทศอย่าง 
ชดัเจน	รู้วา่ผลประโยชนข์องชาตคิอือะไรบา้งเพื่อ 
จะไดเ้ปน็ผู้แทนของไทยไดส้มบรูณ์แบบ	นอกจากนี้	
สิ ่งทีส่ำคัญทีสุ่ด	 คือ	 จะต้องเป็นนักการทูตทีมี่ 
หลกัการ	มีคุณธรรม	จรยิธรรม	และยึดมั่นในการทำ 
ความดี	 โดยเอาผลประโยชน์ของชาติและคนไทย
เป็นที่ตั้งเสมอ	

นอกจากการมีนักการทูตที่ 
“ครบเครื่อง” แล้ว นวัตกรรมเอง
ก็จะมีส่วนสำคัญในการทำงานด้าน
การทูตและการต่างประเทศเช่นกัน 
	 แน่นอนว่าการพัฒนานวัตกรรมย่อมทำให้
การทำงานของเรามีความสะดวก	และรวดเร็วขึ้น	 
และเป็นปัจจัยกำหนดรูปแบบและกลไกการ 
สนับสนุนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม	 วิทยาศาสตร์	 และสิ่งแวดล้อมในประเทศ 
ต่าง	 ๆ	 มากขึ้น	 แต่การดำเนินการทางการทูต 
เพื่อปกป้อง	ส่งเสริม	และรักษาผลประโยชน์ของ 
ประเทศและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ในด้านต่าง	ๆ	 ท่ีนวัตกรรมดังกล่าวมีส่วนสนับสนุน 
จะต้องประกอบไปด้วยทักษะ	 และประสบการณ์
ของตัวนักการทูตเองเสมอ	
	 เพราะการทูตและการต่างประเทศเป็น 
สายอาชีพทีต่้องพึ่งพา	 soft	 skill	 ซึ่งเป็นทักษะ 
เฉพาะตัว	 เป็นทักษะทีจ่ะต้องได้รับการบ่มเพาะ 
ปลูกฝังและฝึกฝนจากความหมั่นเพียรและการ 
สำรวจตนและเรื่องรอบตัวอย่างสม่ำเสมอ	 หาก 
เปรียบเทียบการทูตและการต่างประเทศเป็น 
เสมือนการวิ่งมาราธอน	 นวัตกรรมคืออุปกรณ์ 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีส่นับสนุน 
ให้นักวิ่ง	วิ่งได้เร็วขึ้น	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
ในขณะทีทั่กษะทางการทูต	 คือ	 ความพร้อมทาง 
ร่างกายและจิตใจและการมีสติ	 ทีต่้องได้รับการ 
ฝึกฝนให้แข็งแรงและเข้มแข็งอยูเ่สมอซึ ่งหาก 
ขาดไปจะไม่สามารถนำพาตนเองเข้าเส้นชัยได้	
	 ดังนั้น	 เราจะต้องรู ้จักใช้ประโยชน์จาก 
นวัตกรรมและทักษะการดำเนินการทางการทูต 
ไปพร้อมกัน	เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนขับยุทธศาสตร์ 
ของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 และเดิน 
บทบาทไทยในเวทีโลกให้ได้ประโยชน์สูงสุด
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สิ่งทีเรียนรู้มากที่สุดจากการ
เป็นปลัดกระทรวงฯ คืออะไร
	 นอกเหนือจากจำนวนภารกิจที่รอบด้าน 
ในปริมาณมากในทุกวันแล้ว	 ดิฉันได้เรียนรู ้ 
จากการจัดการกับความท้าทายทีส่ำคัญทีสุ่ด 
ของกระทรวงฯ	 ตั้งแต่ดิฉันมารับตำแหน่ง	 คือ	
ทำอย่างไรใหก้ระทรวงฯ	เปน็กระทรวงฯ	ท่ีเปน็เลศิ 
ในทุกด้าน	 มีนักการทูตทีค่รบเครื ่อง	 และมี 
เป้าหมายร่วมกัน	 เพื่อทีจ่ะทำให้การทำงานของ 
กระทรวงฯ	 สนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ 
ของรัฐบาลและประเทศในเชิงรุกทีมี่เป้าหมาย 
สุดท้ายคือเพื ่อให้ประเทศชาติและประชาชน 
ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากภารกจิของเรา	ทำอย่างไร 
ทีก่ระทรวงฯ	 จะทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

กับภาคส่วนต่างๆ	ได้	สามารถเช่ือมโยงกับประชาชน 
ทัง้ประเทศได้	 หรือจะทำอย่างไรให้กระทรวงฯ 
มีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชนให้มาก 
ที่สุด	
	 นอกจากนี	้ คือ	 ความท้าทายในการสร้าง 
นักการทูตรุ ่นใหม่ที ่มีประสิทธิภาพ	 มีความ 
ครบเครื ่อง	 และมีคุณธรรม	 มีจริยธรรม	 คือ	
“ทัง้ดีและเก่ง”	 ซึ ่งเป็นกระบวนการทีด่ิฉันได้ 
เรยีนรู้จากการทำงานในทุก	ๆ 	วนั	ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ดฉินั 
สอนน้อง	 ๆ	 ข้าราชการรุ่นใหม่เสมอ	 และยังใช้ 
กับตนเองทุกวัน	 คือ	 การตระหนักถึงคุณค่าของ 
สิ่งท่ีตนทำเสมอ	ไมว่า่จะเปน็งานเลก็	หรอืงานใหญ ่
ล้วนมีคนได้ประโยชน์จากการกระทำของเรา 
ทั้งนั้น

นักการทูตที่ครบเครื่อง คือ
นักการทูตที่มีความสามารถ

และมีความรอบรู้ รู้อย่างรอบด้าน 

และลึกซึ้ง ทั้ง “รู้เขา รู้เรา”
และเป็นหน้าด่านของประเทศ

ได้อย่างสมบูรณ์
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Disruptive Technology, Social Media 
และ New Normal ของการต่างประเทศ

โกศล สถิตธรรมจิตร 
รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

DIGITAL
Revolution,
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The future of diplomacy is assured as long as humanity ex-
ists…Undoubtedly it will be practised differently… 
In such situation, diplomats cannot take their position 
and role for granted. They have to justify their continuing 
existence…

George F. Vella

บทนำ
	 Disruptive	 Technology	 หรือทีเ่ดิม 
เรยีกวา่	Disruptive	Innovation	เป็นผลลัพธห์น่ึง 
ของกระบวนการปฏวิตัดิจิทัิล	(Digital	Revolu-
tion)	 ทีเ่ริ่มเห็นผลชัดๆ	 ตั้งแต่ปลายทศวรรษที	่ 
1970	เป็นต้นมา	โดยในประเทศไทย	มีคนแปล 
คำนีแ้ตกต่างกัน	 บ้างก็แปลว่า	 “เทคโนโลยี 
เปลีย่นโลก”	 บ้างก็เรียกว่า	 “เทคโนโลยีทีส่ร้าง 
ความพลิกผัน”			บ้างกอ็ธบิายวา่คอื	“เทคโนโลยีท่ี 
สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ 
เทคโนโลยีและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ 
ตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม...อาจจะทำให้ธุรกิจ 
ทีใ่ช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ	 ล้มหายตายจากไป	 
ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทัว่ไปทีอ่าจจะเพียงช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือ 
ลดต้นทุน”	
	 ไม่ว่าจะใช้คำนิยามใด	 ประเด็นสำคัญคือ	

Disruptive	Technology	ไดท้ำให้หลาย	ๆ 	อาชีพ 
ต้องล่มสลาย	 หรือมิฉะนัน้	 ก็ต้องปรับตัวกัน 
ขนานใหญ่	 หรือยังเป็นปัญหาคาราคาซังในแง่ 
การออกกฎหมายมาใช้บังคับ	 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ 
เกดิข้ึนกบัทุกประเทศท่ัวโลก	โดยทวคีวามรนุแรง 
ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา	 ทัง้ในแง่ขอบเขตและ 

จำนวนผูท้ ีไ่ด้รับผลกระทบ	 เช่น	 Uber	 กับ 
แท็กซี่ 	 Airbnb	 กับผูป้ระกอบการโรงแรม 
Youtube	 กับนักร้องและค่ายเพลง	 Amazon	
กับห้างสรรพสินค้า	 และเว็บข่าวออนไลน์กับ 
หนังสือพิมพ์	ฯลฯ
	 การปรบัตวัขนานใหญ่ในการทำมาหากิน
ของคนหลากหลายอาชีพ	 โดยเฉพาะอาชีพ 
ทีไ่ด้รับผลกระทบโดยตรงจากเทคโนโลย ี 
Disruptive	Technology	นั้น	ๆ	 ได้กลายเป็น 
มาตรฐานใหม่ของอาชีพดังกล่าวไปโดยปริยาย	
ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้	 มีศัพท์ที่เราได้ยินบ่อย	ๆ	
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ว่า	“New	Normal”			
	 ตัวอย่างในเรื ่องนี	้ พบได้ทัว่ไปในชีวิต 
ประจำวัน	 แบบแทบไม่ต้องสังเกตก็เห็น	 เช่น	
New	 Normal	 ของอาชีพนักร้องในปัจจุบัน	
คื อ ผล ิต ผล ง านและ เ ผยแพร่ ท ีล ะ เพล ง	
(“ออกซิงเกิ้ล”)	 ผ่าน	 social	media	 เพื่อให้ 
เพลงนัน้ได้รับความนิยม	 โดยพึง่พารายได้ 
หลักจากคา่โฆษณา	คา่จ้างออกงานและส่วนแบ่ง 
ของยอดดาวน์โหลดเพลง	โดยแทบไม่มีผู้ใดผลิต 
ผลงานเพลงทีเดียว	 12	 เพลงแล้วเผยแพร่ 
พร้อม	ๆ	กัน	(ที่เรียกกันในอดีตว่า	“ออกเทป”) 
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และพึ่งรายได้หลักจากยอดขายซีดีอัลบัม้นัน้	 ๆ	
อีกต่อไป	
	 สิง่พิมพ์และหนังสือพิมพ์เป็นอีกธุรกิจ 
หนึ่งที่มี 	 New	 Normal	 เปล ีย่นจากอดีต 
แบบหน้ามือเป็นหลังมือ	กล่าวคอืตอ้งขายเน้ือหา 
สาระและโฆษณาในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก 
โดยสิง่พิมพ์ทีแ่บกรับต้นทุนไม่ไหวก็ทยอยปิด 
กจิการ	ขณะท่ีรา้นหนังสือ	หากไม่ทยอยปิดสาขา 
หรือป ิดกิจการ	 ก็ต้องปรับขนาดของร้าน 
และหันไปขายสินค้าอย่างอืน่มากยิง่ขึ้น	 รวมถึง 
เปิดบริการขายหนังสือออนไลน์
	 หากเช่ือว่าคงไม่มีอาชีพใดท่ีหนีผลกระทบ 
ของ	 Disruptive	 Technology	 ไปได้แล้ว	

“นกัการทตู” กเ็ปน็อกีอาชพีหน่ึงท่ีไมม่ขีอ้ยกเวน้	 
โดยเทคโนโลยีทีส่ร้างความพลิกผันให้แก่วงการ
ทูตมากทีสุ่ดน่าจะเป็น	 “การสือ่สารสมัยใหม่”	
รวมถึง	 social	 media	 หรือ	 “สือ่ส ังคม”	
ในศัพท์บัญญัติภาษาไทย	 เป็นทีท่ราบกันดีว่า	
ภารกิจหลักของนักการทูตคือ	 การเป็นตัวแทน 
ประเทศ	การเจรจา	การสืบและแบ่งปันข่าวสาร 
ข่าวกรอง	 การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แก่รัฐบาล	การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ 
และการดู แลและคุ ้มครองผลประโยชน  ์
ของคนชาติตนในต่างประเทศ	
	 การสือ่สารทีพ่ัฒนาขึ้น	 รวมถึง	 social	
media	 ได้ส่งผลกระทบต่อนักการทูตถึงขั้น 
มีผูต้ั ้งคำถามว่าอาชีพนี	้ โดยเฉพาะตำแหน่ง 
เอกอัครราชทูต	ยังมีความจำเป็นอยู่หรอืไม่ในโลก 
ปัจจุบัน	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	เราสามารถให้ 
ใครใช้เทคโนโลยีสือ่สารสมัยใหม่ทำภารกิจหลัก
ข้างต้นแทนนักการทูตอาชีพก็ได้ใช่หรือไม่
	 บทความน้ีมีวตัถปุระสงคห์ลัก	3	ประการ	 
คือ	หน่ึง	วิเคราะห์ว่าเทคโนโลยีส่ือสารในปัจจุบัน	 
โดยเฉพาะ	social	media	ได้สร้างเงื่อนไขใหม่ 

ในการทำงานด้านต่างประเทศจนกลายเป็น	
New	 Normal	 ของการท ูตอย ่างไรบ ้าง 
สอง	 ช้ีให้เห็นว่ามีความท้าทายหลักของโลก 
ประเด็นใดบ้างทีน่ักการทูตควรอ่านสถานการณ์
ให้ออกและเตรียมแนวทางรับม ือไว้ 	 และ 
สาม	 ให้ข้อเสนอแนะว่าควรวางระบบ	 New	
Normal	 ของการต่างประเทศไทยอย่างไร 
เพ่ือให้สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่าน้ันได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

Social Media กับการกำหนด 
New Normal ของการต่างประเทศ 
	 ก่อนหน้า	 social	 media	 โลกาภิวัตน์	
(g lobal izat ion) 	 เป ็นศัพท ์อ ีกคำหน ึง่ท ี ่
ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการดำเนิน 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและการตา่งประเทศ 
รวมถึงตัวนักการทูตทุกคน		
	 พจนาน ุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.	 2542	 นิยามโลกาภิวัตน์ไว้ว่า	 “การแพร่ 
กระจายไปทัว่โลก	 การทีป่ระชาคมโลกไม่ว่า 
จะอยู่	ณ	 จุดใด	 สามารถรับรู้	 สัมพันธ์	 หรือรับ 
ผลกระทบจากสิง่ท ีเ่กิดขึ ้นได้อย ่างรวดเร็ว 
กว้างขวาง	 ซึ่งเนือ่งมาจากการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเป็นต้น”
	 กล่าวโดยย่อ	โลกาภิวิตน์	ได้ค่อย	ๆ 	สร้าง	
New	 Normal	 ของการทูตและการกำหนด 
นโยบายต่างประเทศขึ ้นหลายประการ	 อาทิ 
การมีตัวแสดงหรือผูเ้ล่นทีห่ลากหลายมากขึ้น	
โดยเฉพาะผู้เล่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ	ความไม่สามารถ
แบ่งได้อย่างเด็ดขาดระหว่างกิจการภายในประเทศ 
กับกิจการภายนอกประเทศ	 การทีน่ักการทูต 
ต้องรู ้กว้างขึ ้นและลึกขึ ้น	 (ไม่เฉพาะเพียงแต่ 
เรื่องการเมืองระหว่างประเทศ)	 โดยเฉพาะเรื่อง 
ทีเ่กี ่ยวกับการเคลือ่นย้ายระหว่างประเทศ 
ของสินค้า	บริการ	เงินทุนและคน	ตลอดจนผลกระทบ 
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หากเชื่อว่าคงไม่มีอาชีพใด
ที่หนีผลกระทบของ

ไปได้แล้ว “นักการทูต”
ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่มีข้อยกเว้น

Disruptive
Technology

งาช้างอย่างผิดกฎหมายเป็นตัวอย่างสำคัญ 
ทีช่ี ้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทีค่ละกันของมิตินี	้
กล ่าวคือ	 มีผ ูเ้ล ่นทีห่ลากหลายมาก	 มีพลัง 
ของ	 social	 media	 และภาครัฐมีอำนาจ 
ในการคุมเกมได้น้อยมาก)	
 	มีเวทีด้านการต่างประเทศทีเ่ปิดกว้าง	
รวมถึงผ่านสือ่	 social	media	 ซึ่งทำให้ผูเ้ล่น 
ทีห่ลากหลายสามารถหาเวทีเล่นและกำหนด 
วาระเองได้	
 	มีวาระทีห่ลากหลาย	 ซับซ้อน	 และ 
เชื่อมโยงกันมากขึ้น	 ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหา 
หนึ่ง	 ๆ	 จะมีผลไปถึงอีกปัญหาหนึง่	 เช่น	 เรื่อง 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเก่ียวพัน 
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา
อ ุตสาหกรรม	 และป ัญหาการก่อการร้าย 
มีความเก่ียวพันกับนโยบายตรวจคนเข้าเมือง	
การกระจายรายได้	และการส่งเสริมการท่องเท่ียว	
เป็นต้น	
 	มีการแข่งขันภายในระหว่างกระทรวง 
การต่างประเทศกับหน ่วยงานภาครัฐอ ืน่ 
ในการผลักดันมิติต่างประเทศของประเด็นท่ีเป็น
ภารกิจหลักของหน่วยงานน้ัน	ๆ 	เชน่	เรื่องการคา้ 
การลงทุน	 สิง่แวดล้อม	 ความมัน่คงของมนุษย์	
วิทยาศาสตร์	 สาธารณสุข	 และการท่องเทีย่ว	 
เป็นต้น			
 	ม ีความคาดหวังมากขึ ้นในบทบาท 
ของกระทรวงการต่างประเทศ	(และบทบาทของ 
ภาครัฐโดยทัว่ไป)	 โดยมักส่งความคาดหวัง 
ดังกล่าวผ่าน	social	media	ทัง้นี	้ความคาดหวงั 
หลายอย่างเป ็นส ิง่ท ีก่ฎหมายไม ่ให้อำนาจ 
กระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการ	เชน่	 
มีความคาดหวังให้กระทรวงการต่างประเทศ 
ทราบถึงจำนวนทีแ่น่ชัดของคนไทยทีอ่ย ูใ่น 
ต่างประเทศ	 ขณะทีป่ ัจจุบัน	 ไม่มีกฎหมาย 

ท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนย้ายดังกล่าว	ความจำเป็น 
ในการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพกับผูม้ีส่วน 
เกี่ยวขอ้งและสาธารณชนท้ังของประเทศตนเอง 
และประเทศทีไ่ปมีความสัมพันธ์ด้วย	 และ 
ความได้เปรียบของประเทศท่ีรู้จักใช้	soft	power	 
ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ	เป็นต้น
	 ในยุค	 Digital	 Revolution	 ที่	 social	
media	 มีบทบาทสำคัญเช่นในปัจจุบัน	 New	
Normal	ที่เกิดจากโลกาภิวัตน์ก็ยังคงดำเนินอยู่	
แต่ทีต่่างกันคือ	 แต่ละมิติมีความเข้มข้นและ 
ลงลึกมากขึ้น	ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและบ่อยครั้ง
	 Brexit	ท่ีเกดิข้ึนเม่ือปี	2559	เป็นตัวอย่าง 
เชิงประจักษ์ท่ีมักถูกหยิบยกมาอธิบายปรากฏการณ์ 
New	Normal	ดา้นการตา่งประเทศ	และพลังของ	
social	media	ต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
	 โดยสรุป	 New	 Normal	 ของการ 
ต่างประเทศ
	 ในยุคปฏิวัติดิจิทัลมีลักษณะดังนี้	
 	มีผูเ้ล่นทีห่ลากหลายขึ้น	 โดยอำนาจ 
ของรัฐในการ	“คุมเกม”	จะมากหรือน้อย	ข้ึนอยู่กับ 
ประเด็นนั้น	ๆ	(สำหรับไทยแล้ว	กรณีที่ถูกกล่าว
หาว่ามีแรงงานทาสในเรือประมงและการค้า 
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ที ่บังคับเป็นหน้าทีใ่ห้คนไทยในต่างประเทศ 
ลงทะเบียนกับกระทรวงการต่างประเทศ	 หรือ 
ม ีความคาดหวั งจากผ ูป้ ระกอบการไทย 
ให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยดำเนินคดีกับ 
คู่ค้าต่างประเทศเมือ่มีการละเมิดสัญญาซื้อขาย 
เชิงพาณิชย์	เป็นต้น	
 	มีเวลาในการคดิและดำเนินการน้อยลง	
เนือ่งจากมีความคาดหวังทีสู่งขึน้	 และคนทัว่ไป
มีช่องทางการสือ่สารและตอบโต้ทีห่ลากหลาย 
และสะดวกรวดเรว็ในลักษณะ	“เพยีงแคป่ลายน้ิว 
สัมผัส”			
 	ม ีงบประมาณน ้อยลงหรือเพิ ่มขึ ้น 
แต่ไม่เป็นสัดส่วนกับปริมาณงานและความคาดหวัง 
ซ่ึงเป็นแนวโน้มของภาครัฐของเกือบทุกประเทศ	
 	ม ีความจำเป็นต้องใช้ข้อความทีส่ ัน้ 
และเข้าใจง่ายในการสือ่สาร	 รวมถึงการใช้ 
infographics		
 	มีความไม่เป็นทางการในการติดต่อ 
ราชการมากขึ้น	 (แต่คาดหวังคำตอบอย่างเป็น 
ทางการ)	
 	มีการใช้อารมณ์และความเชื่อมากกว่า 
เหตุผลและข้อเท็จจริง	 (ในส่วนของผูร้ับสาร)	
โดยมี	social	media	เป็นชอ่งทางในการส่งผ่าน
และปลุกปั่นอารมณ์และความเชื่อเหล่านั้น
	 ในส ่วนของนักการทูต	 แต่ไหนแต่ไร	
เรามักได้ยินว่า	 คุณสมบัติพื้นฐานทีจ่ำเป็นคือ 
ความรู ้ด้านภาษา	 ทักษะการเจรจา	 ทักษะ 
การวิเคราะห์และจับประเด็น	 ความรู้เกี่ยวกับ 
การเมืองระหว่างประเทศ	 และความรู้เกี่ยวกับ 
ประเทศตนเองและประเทศท่ีประจำการ	แตเ่ม่ือ 
บริบททางการทูตเปล่ียนแปลงไปดังท่ีได้กล่าวถึง 
ข้างต้น	 คุณสมบัติพื ้นฐานเหล่านีจ้ึงไม่น่าจะ 
เพียงพออีกต่อไป	
	 กล่าวอีกนัยหนึง่	 คุณสมบัติทีเ่ป็น	 New	

Normal	 ของน ักการท ูตในป ัจจุบ ันน ่าจะ 
ประกอบด้วย	
 	สามารถคิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์
 	ชำนาญเฉพาะด้าน	 (อย่างน้อยก็ต้อง 
ด้านใดด้านหนึ่ง)
 	สามารถเชื ่อมโยงประเด็นต่าง	 ๆ	
เข้าด้วยกัน	 และสามารถใช้การเชื ่อมโยงนัน้ 
ให้เป็นประโยชน์
 	ฉับไวในการดำเนินการ
 	สามารถรู ้ว่ าจะสร้างเครือข่ายคน 
ทีเ่กี ่ยวข้องเพื ่อช่วยกันแก้ ไขป ัญหาหน ึง่ๆ	
ได้อย่างไร
 	มีใจที่เปิดกว้าง	 และคนอืน่สามารถ 
เข้าถึงได้ง่าย
 	รู้จักท่ีจะส่ือสารและแจ้งข่าวกับผู้ท่ีมีส่วน 
เกี่ยวข้องอยูเ่สมอ	 (ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญทีช่่วย
สร้างความไวเ้น้ือเชื่อใจระหวา่งกนั)	และท่ีสำคญั
รู้จักใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่	

ความท้าทายที่มากับโลกที่หมุนเร็ว 
(ขึ้น)
	 การเกดิ	New	Normal	ของการตา่งประเทศ 
และนักการทูตท่ีกล่าวถงึขา้งตน้	ไม่ใชส่ิ่งท่ีเกดิข้ึน 
เป็นครั้งแรก	 ย้อนกลับไปเมือ่ประมาณ	 150	 ปี 
ที่แลว้	เมื่อไฟฟา้และเครื่องจกัรไอน้ำถกูคดิคน้ขึ้น	 
และต่อยอดไปสูส่ิง่ประดิษฐ์อืน่	 ๆ	 อีกมากมาย 
ในชว่ง	50	ปตีอ่จากน้ัน	การเปลี่ยนแปลงในวงกวา้ง 
ก็เกิดขึ้นมากมายกับคนหลากหลายอาชีพ	
	 แต่ทีก่ารเปลีย่นแปลงในปัจจุบันและ 
ในอนาคตจะไมเ่หมอืนกบัครั้งกอ่น	ๆ 	คอื	ชว่งเวลา 
ทีใ่ช้ในการเปลีย่นแปลงของสังคมจะถูกย่น 
ให้สั้นลง	ๆ	 เป็นอย่างมาก	หรือพูดง่าย	ๆ	ก็คือ	
เวลา	40	-	50	ปีของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ทีเ่กิดขึ ้นหลังการคิดค้นไฟฟ้าและเครื ่องจักร 
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ไอน้ำ	อาจเหลือเพียง	10	ปี	 ในยุคปฏิวัติดิจิทัล 
ในปัจจุบันก็เป็นได้	เพราะ	“the	Technology	
is	driving	itself!”		
	 มาดูว่า	 นักวิเคราะห์ต่าง	 ๆ	 มองกันว่า	
ในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 โลกเราจะเปลีย่นแปลง 
ไปเช่นไร	 ด้วยเทคโนโลยีอะไร	 และมีเรื ่องใด 
ที่เป็นประเด็นท้าทายร่วมกันของประชาคมโลก
 	ในด้านเทคโนโลย	ี ส ือ่หลายสำนัก		
วเิคราะหต์รงกนัวา่	เทคโนโลยีท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อสังคมโลกขนานใหญ	่ ทั้งที่เป็น	 Disruptive	
Technology	 และ	 Sustaining	 Technology 
(เทคโนโลยีทีช่่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่ได้ 
มาแทนที่ธุรกิจเดิม	ๆ	อย่างชัดแจ้ง)	คือ	
  	 Cloud	 computing	 –	 เทคโนโลย ี
การเก็บและเรียกใช้ข้อม ูลและซอฟต์แวร์ 
จำนวนมากในราคาทีต่่ำและมีความเร็วส ูง	 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักธุรกิจขนาดย่อม	
  	 Big	data	–	เทคโนโลยีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงปริมาณจำนวนมาก	 ๆ	 เพื่อนำข้อมูล 
ไปใช้ในการวางแผน	โดยเฉพาะด้านการตลาด	
  	 Internet	 of	 Things	 –	 เทคโนโลยี 
เชื ่อมต่ออ ุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล ็กทรอน ิกส  ์
ต่างๆ	 เข้าด้วยกันผ ่านระบบอ ินเตอร์ เน ็ต 
โดยมีตัวควบคุมตัวเดียวหรืออยู่ในวงเดียวกัน	
  	 Machine	learning	–	เป็นขั้นตอ่ยอด 
ของเทคโนโลย ี	 Artificial	 Intelligence 
ทีใ่ห้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู ้	 วิเคราะห์ 
และตัดสินใจด้วยตัวเองจากฐานข้อมูล
  	 Blockchain	 –	 เทคโนโลยีการทำ 
ธุรกรรมออนไลน์โดยไม่ผ่านบุคคลที่สาม
  	 3D	printing	–	เทคโนโลยีการพิมพ์ 
แบบ	 3	 มิติเสมือนจริงซึ ่งช่วยลดต้นทุนและ 
เวลาในการผลิต	ตลอดจนมีราคาตำ่ลง	(ปัจจุบัน	
มีใชบ้้างแล้วในหลายธรุกจิ	เชน่	การผลิตวสัดเุทียม 

ทางการแพทย์)
  	 Autonomous	 vehicles	 รวมถึง	
drone	–	เทคโนโลยีพาหนะไร้คนขับ	
  	 Advanced	Robotics	–	หุ่นยนตผ์า่ตดั 
ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อลดผลกระทบต่อคนไข้
  	 Next	 generation	 genomics	 – 
เทคโนโลยีการพัฒนาพันธุกรรมเพื่อรักษาโรค	
  	 Next	 generation	 storage	 –	 
เทคโนโลยีการเก็บพลังงานและไฟฟ้าให้ใช้ได้ 
นานขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแบตเตอร่ี 
รถยนต์
	 หลายคนอ ่านข้อความข้ างต้นแ ล้ว 
อาจคดิวา่หากทำไดจ้รงิ	เทคโนโลยีขา้งตน้กค็งมี 
ราคาแพง	 และมีใช้เฉพาะกลุม่	 ไม่น่าจะเปลีย่น 
โลกได้เร็วอย่างที่คิด	แต่เมื่อ	10	ปีที่แล้ว	ก็มีคน 
อีกจำนวนมากเช่นกันทีไ่ม่คิดว่าประชากรโลก 
จะใช้สมาร์ทโฟนกันอย ่างแพร่หลายกว่า 
2.5	พันล้านเครื่องในปัจจุบัน!
	 ในส่วนประเด็นท้าทายร่วมทีโ่ลกจะต้อง 
เผชิญในอีก	10	–	20	ปีข้างหน้า	นอกเหนือจาก 
ปัญหาความขดัแย้งใน	“conflict	zones”	ท่ีเปน็ 
ปัญหามาหลายยุคหลายสมัยแล้ว	 นักวิชาการ 
นักวิเคราะห์และนักหนังสือพิมพ์จากหลากหลาย 
สำนัก	ล้วนใหภ้าพท่ีสอดคล้องกนัวา่	ความท้าทาย 
ตา่งๆ	ท่ีพบเหน็อยู่แล้วในทุกวนัน้ีหรือกำลังเร่ิมมี 
เค้าลาง	 ก็จะยังคงเป็นปัญหาสำคัญต่อไปและ 
บางปัญหาจะทวคีวามรนุแรงและซับซ้อนในการ 

แกไ้ขมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะเมื่อคำนึงวา่	ปญัหาหน่ึง 
จะนำไปสูอ่ ีกปัญหาหนึง่จากผลกระทบของ 
การสือ่สารทีส่ะดวกขึ้น	 ดังนั้น	 จึงควรหาทาง 
เตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นเหล่านี้ไว้	เช่น	
 	ปัญหาช่องว่างของรายได้	 ทัง้ระหว่าง 
พฒันาแล้วกบัประเทศกำลังพฒันา		และระหวา่ง 
คนในชาติเดียวกันเอง	 โดยผูม้ีรายได้น้อยและ 
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ไร้ทักษะจะยิง่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก 
มากขึ้น	 เพราะถูกแทนทีด่้วยเทคโนโลยี	 และ 
ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงกว่าค่าแรง	โดยปัญหานี้ 
จะเป็นรากฐานท่ีบ่ันทอนสันติภาพและเสถียรภาพ 
ของสังคมตา่งๆ	ท่ัวโลก	ขณะเดยีวกนั	เศรษฐกโิลก 
ในช่วงส ิบถึงย ีส่ ิบป ีข้างหน ้าก็จะไม ่เ ติบโต 
มากเท่าไรนัก	 ทั้งนี้	 โดยมีคำเตือนว่าปัญหานี ้
จะเกดิมากในเอเชยีและแอฟรกิา	ซึ่งมีประชากร 
รวมกันกว่าร้อยละ	 75	 ของประชากรโลก	 
โดยเฉพาะ	 จีน	 อินเดีย	 อินโดนีเซีย	 ปากีสถาน	 
ไนจี เรี ย 	 บ ังกลา เทศ 	 ญี่ ปุ่ น 	 ฟิ ล ิปป ินส 	์ 
เอธิโอเปีย	และเวียดนาม	ซึ่งมีประชากรรวมกัน 
กว่าครึ่งหนึ่งของโลก	แต่มีพื้นที่เพียงร้อยละ	12		
 	การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้น	ไม่วา่จะเป็นน้ำแขง็ขั้วโลก 
ละลาย	 น้ำทะเลหนุนสูง	 หลายเมืองจะจมหาย	
ภาวะน้ำท่วม	ภาวะแห้งแล้ง	และภัยพิบัติอื่น	ๆ	
ซึ่งจะนำไปสู่ความท้าทายอื่น	 ๆ	 อีกมากตามมา 
ในด้านความมัน่คงของมนุษย	์ โดยเฉพาะเรื่อง 
ปัญหาโรคระบาดและการสาธารณสุข	
 	ปัญหาทีเ่กี ่ยวกับการขาดน้ำกินน้ำใช้ 
และข้อพิพาทระหว่างประเทศเกี ่ยวกับน้ำ 
เน ือ่งจากการขาดกลไกท ีม่ ีประส ิทธิภาพ 
ในการแบ่งปันและจัดสรรน้ำของประเทศทีใ่ช้ 
ต้นน้ำจากแหล่งเดียวกัน	 โดยนักวิเคราะห์ 
คาดการณ์ว่า	 ปัญหานีจ้ะเกิดในหลายพื้นที	่
รวมถึง	“แม่น้ำโขง”		
 	ความไม ่สมดุลของประชากรในวัย 
ต่าง	 ๆ	 โดยจะมีคนชรามากขึ้น	 ขณะที่เด็กและ 
วัยทำงานลดลง	 อันเนือ่งมาจากความก้าวหน้า 
ทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางพันธุกรรม	 
(โดยประเทศท่ีจะมีประชากรวยัทำงานมากท่ีสุด 
คือ	 ประเทศในแอฟริกา	 ตะวันออกกลาง	 และ 
เอเชียใต้)	 ซึ่งจะทำให้หลายประเทศต้องปรับ 

นโยบายเกษียณอายุ	 สาธารณสุข	 แรงงาน	 
(ต่างด้าว)	 รวมถึงระบบภาษี	 และเงินบำเหน็จ 
บำนาญ	
 	ลัทธิสุดโต่งและการก่อการร้าย	ถือเป็น
ปัญหาท่ีมีรากฐานมาจากหลายปัญหารวม	ๆ 	กนั	
เช่น	ความขัดแย้งทางศาสนา	ความไม่เป็นธรรม
ของการกระจายรายได้	 ความรู้สึกไม่เท่าเทียม 
กันในสังคม	 ฯลฯ	 โดยมีการคาดการณ์กันว่า 
ปัญหานีม้ีแนวโน้มทีจ่ะรุนแรงขึ้น	 โดยเฉพาะ 
ในตะวนัออกกลาง	เอเชยีใต้และเอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้	และบางส่วนของแอฟริกา	
 	ความท้าทายทีเ่ป ็นผลสืบเนือ่งจาก 
ปัญหาอ่ืน	ๆ 	เชน่	การอพยพของผู้คนท้ังท่ีเป็นไป 
โดยสมัครใจและสภาพความจำเป ็นบ ังคับ	
สงครามไซเบอร	์การกลับมาของนโยบายปกป้อง 
ทางการค้า	 และการขาดแคลนพลังงานในบาง 
พื้นที่	เป็นต้น	
	 ทั้ง	 tech	 trends	 และประเด็นท้าทาย 
ร่วมของโลกข้างต้น	 ส่งผลให้ประเทศต่างๆ	
ต้องปรับตัวกันยกใหญ่	 ในอีก	 10	 ปีข้างหน้า 
หลายประเทศหลายกลุม่ประเทศอาจมีหน้าตา 
และองค์ประกอบไม่เหมือนเดิม	 เช่นเดียวกับ 
บทบาทในโลกของอีกหลายประเทศ	ซึ่งในเรื่องน้ี	
Statfor	 Worldview	 ได้คาดการณ์เม ือ่ป ี 
ค.ศ.	 2015	 เกี่ยวกับหน้าตาของโลกภายในปี	
ค.ศ.	2025	ไวอ้ย่างน่าสนใจ	(ซ่ึงจนถึงขณะท่ีเขียน 
บทความนี้	หลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้ว)	ดังนี้
 	สหรัฐฯ	 จะยังคงเป็นมหาอำนาจแต่ 
จะยุง่เกี่ยวกับโลกน้อยลง	 เพราะจะใช้นโยบาย	
“selective	engagement”
 	สหภาพยุโรปจะเจอวิกฤตทีไ่ม่สามารถ
แก้ได้	 และจะไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองเหมือน 
ทีเ่คย	 โดยเยอรมนีจะประสบวิกฤตเศรษฐกิจ 
ครั้งใหญ่	ขณะที่โปแลนด์จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่น 
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สำคัญ	 (โดยเฉพาะในการต่อต้านรัสเซีย) 
โดยการสนับสนุนของสหรัฐฯ	
 	รัสเซียจะพบความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 
(บางคนใชค้ำวา่ล่มสลาย!)	โดยมีสาเหตหุลักจาก
ราคาน้ำมันและพลังงานทีล่ดต่ำลง	 (ซึ ่งเป็น 
สินค้าออกหลักของรัสเซีย	 เคยคิดเป็นสัดส่วน 
กว่า	 70%	 ของยอดส่งออกทัง้หมด)	 ซึ ่งการ 
เปลีย่นแปลงนีอ้าจนำมาสูก่ารเปลีย่นมืออาวุธ 
นิวเคลียร์ทีร่ัสเซียมีอยูไ่ปสูก่ลุม่ต่าง	 ๆ	 จึงมี 
ความเป็นไปได้สูงทีส่หรัฐฯ	 จะต้องใช้อาวุธ- 
นิวเคลียร์เพื่อปกป้องตนเอง!
 	ตุรกีจะก้าวขึ ้นมาเป ็นมหาอำนาจ 
ในภูมภิาค	เน่ืองจากสถานการณ์การกอ่การร้าย 
และความไร้เสถียรภาพในตะวันออกกลางและ 
ตอนเหนือของแอฟริกา	 โดยตุรกีกับสหรัฐฯ	
จะเป็นพันธมิตรท่ีแน่นแฟ้น	ขณะเดียวกัน	 ก็จะมี 
ความตึงเครียดมากขึ้นระหว่างตุรกีกับอิหร่าน
 	จนีจะไม่สามารถเป็น	“โรงงานของโลก”	
ไดอี้กตอ่ไป	และจะตอ้งสาละวนอยู่กบัการแกไ้ข
ปัญหาความเหล่ือมล้ำภายในประเทศ	(โดยเฉพาะ 
ระหว่างมณฑลชายฝัง่ทะเลกับมณฑลตอนใน)	
โดยผลจากการลดลงของบทบาทของจีน	 จะทำ
ใหญ่ี้ปุ่นเสรมิอำนาจทางทะเลของตนเองมากข้ึน	
ขณะที่	16	ประเทศจะรับหน้าที่โรงงานของโลก
แทน	โดยเฉพาะในผลิตภณัฑ์เส้ือผ้าเครื่องนุ่งหม่	

รองเทา้และสมารท์โฟน	ไดแ้ก	่กมัพูชา	สปป.	ลาว	 
เมียนมา	 อินโดนีเซีย	 ฟิล ิปปินส	์ เวียดนาม	
ศรีล ังกา	 บ ังกลาเทศ	 เคนยา	 แทนซาเนีย	
เอธิโอเปีย	ยูกันดา	เม็กซิโก	นิการากัว	เปรู	และ 
สาธารณรัฐโดมินิกัน	

วางระบบ New Normal
ที่พร้อมรับทุกความท้าทาย
	 บรบิทตา่ง		ๆ 	ท่ีกล่าวถึงข้างต้น	ทำใหเ้กดิ 

แนวโน้มใหม่ของการต่างประเทศท่ัวโลก	คือ	แต่ละ 
ประเทศพยายามหาวิธีท ีจ่ะจัดระบบ	 New 
Normal	 ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศ 
และนักการทูตของประเทศตนเอง	 เพื ่อให้ 
สามารถรบัมือกบัความท้าทายตา่งๆ	ในอนาคตได	้
หลายประเทศทุ่มเททรัพยากรมากข้ึนเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพนักการทูตของประเทศตนให้มีคุณสมบัติ 
และความพรอ้มมากย่ิงขึ้น	ควบคู่กบัการปรบัปรงุ 
กลไกการกำหนดนโยบายต่างประเทศ	 เพื่อให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น		
	 ด้วยข้อจำกัดหลายประการ	ผู้เขียนไม่อยู่
ในสถานะทีจ่ะให้ภาพได้ครบว่า	 ควรจัดระบบ	
New	 Normal	 ของการต่างประเทศอย่างไร 
เนือ่งจากการทำเช่นนัน้จำเป็นต้องมีการศึกษา 
วิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยตรง	ดังน้ัน	ท่ีจะกล่าวถงึต่อไปน้ี	จงึเป็นเพยีง 
ข้อเสนอแนะบางประการเกี ่ยวกับมาตรการ 
ท ีค่ วรดำ เน ินการ เพื ่อ เพิ ่มประส ิทธิภาพ 
การต่างประเทศของไทย		
 	จัดทำแผนพัฒนานักการทูตเพื ่อให้ม ี
คุณสมบัติพื้นฐานตาม	 New	 Normal	 โดยให้ 
แผนครอบคล ุมตั ้งแต่ขั ้นตอนการสรรหา		
การฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพ	 การเลือ่นลำดับ	
และการเข้าตำแหน่ง	 โดยควรเป็นแผนทีเ่ปิด 
ทีร่ับรู ้กันอย่างกว้างขวาง	 และคนส่วนใหญ่ 
ในองค์กรมีส่วนร่วมออกความเห็นในการจัดทำ 
แผนดังกล่าว	และควรให้เริ่มมีผลที่เป็นรูปธรรม 
ภายใน	3	-	5	ปี	
 	จัดลำดับความสำคัญอย ่างจริงจัง 
ของเรื่องทีค่วรดำเนินการ	 (Refocusing	with	
less)	 โดยควรสามารถบอกได้ชัดว่าจะผลักดัน 
หรือไม่ผลักดันประเด็นใด	 เพราะเหตุใด	 และ 
ผลการจัดลำดับความสำคัญควรเป็นแนวปฏิบัติ
รว่มของคนในองคก์รทุกคนทุกระดบั	ทัง้นี	้แม้วา่ 
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การทำทุกเรื่อง	โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่นอกอำนาจ 
หน้าทีต่ามกฎหมาย	 จะได้รับคำชมเชยจาก 
ผ ูท้ ีไ่ ด้ รั บประโยชน 	์ แต่ การ ไม ่จั ดลำ ดับ 
ความสำคัญของงานจะส่งผลทางลบอย่างน้อย 
สองประการคือ	หน่ึง	อาจเหลือทรัพยากรไม่เพียงพอ 
ในการผลักดันแผนงานหลัก	ตลอดจนเจ้าหน้าที่
จะมีคุณภาพชีวิตการทำงานทีไ่ม่ดีอันส่งผลต่อ 
ขวัญและกำลังใจ	 และสอง	 สร้างความขัดแย้ง 
ระหว่างหน ่วยงาน	 หากเรื ่องท ีก่ระทรวง 
การต่างประเทศพยายามจะดำเนินการอยู่ภายใน 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น	ๆ	
 	สรา้งกลไกบรหิารจดัการความคาดหวงั
ของฝ่ายตา่งๆ	(manage	expectation)	เกี่ยวกบั 
บทบาททีถู่กต้องของกระทรวงการต่างประเทศ	
โดยหากสามารถลดปริมาณงานที่จะต้องดำเนิน
การได	้กจ็ะมีทรพัยากรท่ีเพยีงพอในการผลักดัน 
ประเด็นตามแผนงาน
 	พัฒนากลไกควบคุมและใช้ประโยชน์ 
จาก	 social	 media	 โดยควรกำหนดให้เป็น 
การฝึกอบรมภาคบังคับของเจ้าหน้าทีท่ ุกคน 
และมีระเบียบและแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนกำกับ 
การใช้	social	media	
 	สร้างวัฒนธรรมการทำงานและวัฒนธรรม 
องค์กรใหม	่ รวมถึงการจัดให้มีกลไกถาวรทีเ่ปิด 
โอกาสให้มีการแลกเปลีย่นและเสนอความเห็น 
แบบไม่ยึดติดกับสายบังคับบัญชาหรือลำดับชั้น	 
โดยเฉพาะข้อคิดเห็นของคนรุ่นใหม่	ๆ		
 	สร้างกลไกถาวรทีเ่ป ิดโอกาสให้ทุก 
ภาคส่วนเข้ารว่ม	“กำหนด”	นโยบายตา่งประเทศ 
(มิใช่เพียงมาให้ความเห็นในการประชุมระดม 
สมองเพื ่อให้กระทรวงการต่างประเทศนำไป 
กำหนดนโยบาย)	 ทัง้หน่วยงานภาครัฐอืน่	 ๆ	
ภาคประชาสังคม	 ภาคเอกชน	 และสือ่มวลชน	
โดยประเทศต่าง	 ๆ	 ทีเ่ริ ่มใช้ระบบนี	้ ได้เรียก 

ชื่อต่าง	ๆ	กันไป	เช่น	Open	Situation	Room,	
National	Diplomatic	 System	และ	Policy	 
Network	 เป็นต้น	 โดยประโยชน์สำคัญของ 
การมีกลไกลักษณะนี้	คือ	ทุกฝ่ายจะมีความเป็น 
เจ้ าของของนโยบายท ีร่่ วมกันกำหนดขึ ้น 
โดยผลลัพธ์ของกลไกน้ีควรเป็นแผนงานหรือ 
นโยบายต่างประเทศต่อสถานการณ์หนึง่	 ๆ 
ทีก่ำหนดไว้อย ่างชัดเจนถึงส ิง่ท ีแ่ต่ละฝ ่าย 
ท่ีเข้าร่วมกำหนดนโยบายจะต้องนำไปดำเนินการ 
ตลอดจนมีแผนการติดตามและประเมินผล 
ที่ชัดเจน
 	ปรับโครงสร้างองค์กรให้พร้อมรับ 
ความท้าทาย	โดยหลายประเทศลดความสำคัญ 
ของการแบ่งกรมกองตามภูมิภาคลง	 แต่ให้ 
ความสำคัญมากข้ึนกับการมีโครงสร้างหรือกลไก
ท่ีรับผิดชอบวาระคาบเกี่ยว	 (cross	 cutting 
issues)	ตา่ง	ๆ 	มากขึ้น	นอกจากน้ี	ควรมีการสรา้ง 
เครือข่ายของผ ูท้ ีม่ ีความรู ้ความเชี ่ยวชาญ 
ในเรื ่องหน ึง่ 	 ๆ	 ท ัง้จากเจ้าหน ้าท ีป่ ัจจุบ ัน	
ข้าราชการเกษียณ	 และบุคคลภายนอกไว้ใช้ 
ประโยชน์ยามจำเป็น	

บทสรุป
	 เช่นเดียวกับอีกหลายสาขา	 นักการทูต 
เป็นอาชีพท่ีได้รับผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจ 
ของตนเองจากการสือ่สารสมัยใหม	่ โดยเฉพาะ 
พลังของ	social	media	จนถึงขั้นมีผู้ตั้งคำถาม 
เกี่ยวกับความจำเป็นของการคงไว้ซึ่งนักการทูต
อาชีพในยุคปฏิวัติดิจิทัลทีใ่ครก็สามารถใช้การ 
สื่อสารสมัยใหม่ปฏิบัติภารกิจของนักการทูตได้	
	 เป็นความจริงที	่ social	media	 ทำให้ 
โลกหมุนเรว็ขึ้น	และส่งผลใหเ้กดิ	New	Normal	
ของบริบทในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ 
และคุณสมบัติพื้นฐานของนักการทูต	 แต่เมือ่ 
คำนึงถงึความท้าทายต่าง	ๆ 	ของโลกท่ีนับวนัจะทว ี
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ความซับซ้อนขึ ้นดังทีไ่ด้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว	 
คงเป็นการยากทีป่ระเทศใด	 ๆ	 จะรับมือกับ 
ความท้าทายเหล่านัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยปราศจาก	 “นักการทูตอาชีพ”	 ทีผ่่านการ 
ฝึกฝนและการส่ังสมประสบการณ์	เพ่ือทำหน้าท่ี 
แทนประเทศในการเจรจา	 หาข่าว	 อ่านเกม	 
ให้ข้อเสนอแนะ	 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ 
นานาประเทศ	 และร่วมแก้ไขปัญหาระดับโลก	 
ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกงสุลในต่างประเทศ	 
ดังนั้น	การจัดระบบ	New	Normal	ของการทูต 
และน ักการท ูตจึ ง เป ็นประ เด็นท ีค่ ว ร ให้  
ความสำคัญอย่างจริงจัง	

	 ในทางกลับกัน	 นักการทูตทีไ่ม่สามารถ 
ปรับตัวตาม	 New	 Normal	 ได้	 จะมีโอกาส 
น้อยมากทีจ่ะก้าวทันกับโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และนั่นหมายถึงความ	(ไม่)	ก้าวหน้าในตำแหน่ง 
หน้าท่ีด้วย	และในภาพใหญ่	หมายถึง	ประสิทธิภาพ 
ทีล่ดลงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ 
ของประเทศน้ัน	ๆ 	หากกระทรวงการตา่งประเทศ 
ของประเทศดังกล่าว	 ไม่มีระบบทีป่รับตาม 
New	Normal	ที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้

i	 https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation
ii	 เศรษฐพงค์	มะลิสุวรรณ,	“เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”,	https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-technol-
ogy,	13	สิงหาคม	2559
iii ศุภวุฒิ	สายเชื้อ,	“เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน”,	http://www.thaivi.org,	12	กันยายน	2559	
ivพิพัฒน์	เหลืองนฤมิตชัย,	“Disruptive Technology กับการลงทุน”,	https://thaipublica.org/2016/07/pipat-48/,	22	
กรกฎาคม	2559	
v ผู้เขียนเป็นผู้หน่ึงท่ีมีประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกับอาชีพท่ีต้องล่มสลายจาก	Disruptive	Technology	โดยครอบครัวของผู้เขียน 
เคยทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไฟแช็คยี่ห้อชั้นนำของประเทศไทย	แต่ต้องเลิกกิจการดังกล่าวในเวลาเพียงไม่กี่ปีภายหลัง 
การเข้าสู่ตลาดของไฟแช็คสำเร็จรูปอัดแก๊ส
vi New	Normal	เดิมเป็นศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์	เริ่มใช้ในปี	2551	เพื่ออธิบายถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะมีอัตราการเติบโต
ชะลอตัวลงจากในอดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม	ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
หลังเกิดวิกฤติการเงินซับพาร์มของสหรัฐฯ	ในปี	2550-2551	อย่างไรก็ดี	ในภายหลัง	คำนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการ 
อ่ืนๆ	ด้วย	เพ่ิมเติมดู	https://en.wikipedia.org/wiki/New_Normal_(business)	และเขมรัฐ	ทรงอยู่,	“ความปกติในรูปแบบใหม่ 
(New Normal)”,	นิตยสารการเงินธนาคาร	ฉบับเดือนพฤษภาคม	2558	หรือสืบค้นได้จาก	https://www.scbeic.com/th/
detail/product/1313	
viii สุทธิชัย	หยุ่น,	“หรือโลกดิจิทัลกำลังทำให้ นักการทูตตกงานอีกอาชีพหนึ่ง”,	กรุงเทพธุรกิจ	8	กุมภาพันธ์	2561	หน้า	2
		เป็นการประมวลขึ้นจากงานเขียนหลายๆ	ชิ้น	อาทิ	Clingendael	(Netherlands	Institute	of	International	Relations),	
“Future for diplomacy, Integrative Diplomacy in the 21st Century”,	No.	1	Report,	October	2012;	Ron	Ton,	
“Trends in Diplomacy”,	https://www.clingendael.org/publication/trends-diplomacy,		15	กรกฎาคม	2558;	
Jeffrey	Bleich,	“Trump, Disruptive Technology, and the Role of Education in a Changing Economy”,	https://
theconversation.com,	2	มีนาคม	2559;	Maximilian	Stern,	“5 Trends for the Future of Diplomacy”,	https://www.
weforum.org/agenda/2015/08/5-trends-for-the-future-of-diplomacy,	14	สิงหาคม	2558	เป็นต้น	
ix Maximilian	Stern,	อ้างแล้ว
x Jeffrey	Bleich,	อ้างแล้ว
xi อาทิ	วราภรณ์	สามโกเศศ,	“รู้จัก Disruptive Technologies”,	กรุงเทพธุรกิจ	ฉบับวันที่	22	พฤศจิกายน	2559;	ศุภวุฒิ	
สายเชื้อ,	อ้างแล้ว;	เศรษฐพงค์	มะลิสุวรรณ,	อ้างแล้ว;	Stan	Delaney,	“5 Big Disruptive Trends Investors Should 
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xii อาทิ	BBC,	“10 Grand Challenges We’ll Face by 2050”,	http://www.bbc.com/future/story/20170713-what-
will-the-challenges-of-2050-be;	Dileep	Padgaonkar,	“All Our Challenges in the Next Decade Are Interlinked”,	
https://www.huffingtonpost.com/dileep-padgaonkar/all-our-challenges-interlinked_b_4619930.html	เป็นต้น	
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ที่ควรทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงการต่างประเทศ	โดยเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ไม่ยาก	และแทบไม่มีค่าใช้จ่าย
xxi Nicholas	Kralev,	Executive	Director	of	Washington	International	Diplomatic	Academy	เป็นผู้หนึ่งที่เห็นด้วยเป็น
อย่างมากกับการเสริมสร้างศักยภาพของการทูตและนักการทูตให้สามารถรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	โดยได้เผยแพร่แนวคิดนี้ผ่านบทความเรื่อง	“Diplomats	Are	Made,	Not	Born”	ในหนังสือพิมพ์	New	York	Times	
ฉบับวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561
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วิทยาศาสตร์
(Science Diplomacy) จำเป็นหรือไม่?

การทูต
นงนุช เพ็ชรรัตน์ 

อดีตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

 การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) กำลังมีบทบาทสำคัญในยุคที่โลกปัจจุบัน 
และอนาคตเป็นมิติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology and 
Innovation - STI)  ประเทศต่าง ๆ จึงกำหนดนโยบายแห่งชาติด้าน STI เพื่อให้สามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ IoT (Internet of Things) Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ไดเ้ป็นตวัแปรสำคญัในการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เกอืบหนึ่งทศวรรษ 
ที่โลกได้เริ่มรับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ นำไปสู่การสร้าง applications ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ทำให้โลกมีการ 
พัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข 
คมนาคมและโลจิสติกส์ ธุรกิจการค้าและธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เกษตร อุตสาหกรรม 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ smart cities ฯลฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
ของประชาชน 
 รัฐบาลไทยได้ริ เริ ่มนโยบาย Thailand 4.0 และให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
ศักยภาพด้าน STI เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกยคุใหม ่ ภารกจิดา้นการทตูวทิยาศาสตรน์า่จะชว่ยสนบัสนนุนโยบายนี้ได ้ผ่านความรว่มมอื 
ระหว่างประเทศในสาขา STI การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ 
ที่ไทยอาจนำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของไทย 
ในด้าน STI ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ ทั้งในสาขาวิจัยและวิทยาศาสตร ์
ประยุกต์ (applied science)

186     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 186-190 new3-8 Saranrom_J-Un.indd   186 8/3/18   6:38:46 PM



	 หลายประเทศเริ ่มตื ่นตัวทีจ่ะใช้การทูต 
วิทยาศาสตร์เป็นเครื ่องมือหนึง่ในการดำเนิน 
นโยบายต่างประเทศมากขึ้น	 และมีบรูณาการ 
การทำงานระหว่างนักการทูตและนักวิทยาศาสตร์ 
บางประเทศมีการจัดต้ังหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ 
ในกระทรวงการต่างประเทศ	 บางประเทศไม่มี 
การจดัตั้งหน่วยงานลักษณะน้ี	แตไ่ดมี้การทำงาน 
ร่วมกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และการวจิัย 
ภายใตโ้ครงสรา้งท่ีชัดเจน	อาทิ	คณะกรรมการรว่ม 
หรือการมีตำแหน่งทีป่รึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
ในกระทรวงการตา่งประเทศ	มีการเปิดรบัสมัคร 
นักการทูตสายวิทยาศาสตร์	 มีการจัดฝึกอบรม 
ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักการทูต	 และการรับ 
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก	 
หรือจากสถาบันการศึกษาผลัดเปลีย่นกันเข้าไป
ปฏิบัติงานในกระทรวงการต่างประเทศ	
	 ในระยะหลัง	 ๆ	 นี้	 จะเห็นว่ามีสถาบัน 
การศกึษาดา้นการทูตและความสัมพนัธร์ะหวา่ง 
ประเทศท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง	อาทิ	The	Fletcher	
School 	 o f 	 Law	 and	 D ip lomacy 
ได้บรรจุวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท	 นอกจากนี	้ สถาบันชั ้นนำ	 เช่น 
The	World	 Academy	 of	 Sciences	 และ	
Center	 for	 Science	 Diplomacy	 ที่จัดตั้ง 
โดย	 the	 American	 Association	 for 
the	Advancement	of	Science	ไดเ้ปิดหลักสูตร 
ฝึกอบรมระยะสัน้ท ีเ่น ้นทักษะและพื ้นฐาน 
ความรู ้ท ีส่ ามารถนำ ไป ใช้ ปฏิ บ ัติ ไ ด้ จ ริ ง 
ในการดำเนินการทูตวิทยาศาสตร์	ให้แก่นักการทูต 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่	และบุคคลจากหลากหลาย 
อาชีพทีท่ำงานเกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี	 	 วิชาในหลักสูตรอบรมครอบคลุม 
ในหลายสาขา	อาทิ	environmental	science, 
health,	 water	 diplomacy,	 natural 

resource	issues,	technology,	international 
research,	 large-scales	 infrastructure,	
transboundary	 issues,	 etc.	 ซึ ่งล้วนเป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของทุก	ๆ	ประเทศ
	 แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศในอีก 
หลาย	 ๆ	 ประเทศยังไม่มีการกำหนดโครงสร้าง 
การทำงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ทีช่ัดเจน 
แต่ได้มีการกำหนดภารกิจในต่างประเทศทีเ่น้น 
การแสวงหาความรว่มมือด้าน	STI	กบัหน่วยงาน 
ด้านวทิยาศาสตร์	สถาบันการศกึษา	สถาบันวจิยั	 
องค์การระหว่างประเทศ	 ฯลฯ	 ในประเทศ 
ท่ีนักการทูตไปประจำการ		นักการทูตท่ีมีความรู ้
ความเข้าใจด้าน	 STI	 ย ่อมสามารถเชื ่อม 
การทำงานกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทัง้ 
ภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ในมิติ 
ท่ีลึก	ซ่ึงจะเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จในการริเร่ิม 
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่เป็นรูปธรรมได้	
	 The	 UK	 Royal 	 Soc iety 	 และ 
t h e 	 Ame r i c an 	 A s so c i a t i o n 	 f o r 
the	 Advancement	 of	 Science	 ซึ่งเป็น 
สถาบันหลักทีม่ีข้อริเริ่มต่าง	 ๆ	 ในเรื่องการทูต-
วิทยาศาสตร์	 ได้ให้คำอธิบายภารกิจด้านนี ้
ใน	3	รูปแบบ	
	 -	Diplomacy for Science	การดำเนนิ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีน่ำไปสูก่ารทำ 
ความตกลง	 หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านวิทยาศาสตร์	 (กรณีนี	้ จะช่วยสนับสนุน 
การเสริมสร้างสมรรถนะ	 และศักยภาพด้าน 
วิทยาศาสตร์ของประเทศคู่สัญญาด้วย)
	 -	 Science in Diplomacy	 การนำ 
วิ ท ย า ศ า สต ร์ ม า สน ับ สน ุน ภ า ร กิ จ ด้ า น 
การตา่งประเทศ	อาทิการใชร้ะบบฐานขอ้มูลเพื่อ 
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย	 หรือการให้ 
คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับกระทรวง 
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การต่างประเทศเพ่ือเจรจาต่อรองกับประเทศ 
ต่าง	ๆ
	 -	Science for Diplomacy	เป็นการใช ้
ความร่วมมือและเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ 
มาช่วยสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศ 
(การจัดทำ	 ASEAN	 Plan	 of	 Action	 in 
Science,	 Technology	 and	 Innovation 
ใน	ค.ศ.	2017	น่าจะเข้าข่ายในกรณีนี้ได้)	
	 ภารกิจการทูตวิทยาศาสตร์ทีป่ระสบ 
ความสำเร็จได้ 	 มาจากบทบาทท ีแ่ข็ งขัน 
ของนักวิทยาศาสตร์	 รวมถึงสถาบันวิจัยและ 
องค์กรต่าง	ๆ	และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	
เรียกรวม	 ๆ	 ได้ว่า	 science	 community 
ซึ ่งบางประเทศได้กำหนดให้นักการทูตและ 
กระทรวงการต่างประเทศเป็นส่วนหนึง่ของ 
science	community	เพื่อทำหน้าท่ีชว่ยแสวงหา 
และผลักดนัภารกจิความรว่มมือด้าน	STI	ใหเ้กดิ 
ประโยชน์แห่งชาติอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น	
	 มีข้อสังเกตว่า	 แต่ละประเทศใช้การทูต 
วิทยาศาสตร์เพื ่อตอบสนองผลประโยชน์ของ 
ชาติตามเป้าหมายและจุดประสงค์ทีต่่างกัน 
ประเทศมหาอำนาจใช้ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
ในการขยายอิทธิพลทางทหาร	 การแสวงหา 
ข่าวกรอง	การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ
ต่าง	 ๆ	 ผ่านทุนการศึกษา	 การแลกเปลีย่น 
นักวิทยาศาสตร์และน ักวิจัย 	 การต่อต้าน 
การกอ่การรา้ย	อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		
ฯลฯ	 	 ในขณะทีป่ระเทศกำลังพัฒนาต้องการ 
สรา้งขดีความสามารถดา้นวทิยาศาสตรเ์พื่อเป็น 
รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ ัง่ย ืน	 จึงให้ 
ความสำคัญกับการแสวงหาความร่วมม ือ 
ระหว่างประเทศในด้าน	 STI	 อย ่างไรก็ดี 	
ประเด็นทีส่ำคัญยิง่	 คือการทูตวิทยาศาสตร์ 
ได้สร้างการตระหนักรู้ร่วมกัน	 ทั้งประเทศใหญ ่

และเล็ก	ในการรับมือกับปัญหาใหญ่	ๆ	ของโลก 
ท ีม่ ีผลต่อมวลมน ุษยชาติ โดยเฉพาะเร่ือง 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศปัญหาน้ำ 
และระบบน ิเวศ 	 ภั ยพิบั ติ 	 ความม ัน่ ค ง 
ด้านพลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 การอนุรักษ์ป่าและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ	 การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเล	 ฯลฯ	 ซ่ึงมีความสำคัญต่อการเติบโต 
ท่ี ย่ัง ยืนของโลกต่อไป	 เรื ่องของ	 global 
governance	 และ	 scientific	 evidence 
จึงเป็นสิง่ทีต่้องมองควบคู ่กันจะขาดอีกส่วน 
ไปไม่ได้
	 ข้อมติสหประชาชาติในป	ี พ.ศ.	 2558		
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	(Sustainable 
Development	 Goals)	 17	 เป ้าหมาย 
ท่ีทุกประเทศจะตอ้งเรง่ดำเนินการ	ล้วนเกี่ยวขอ้ง 
กับมิติด้านวิทยาศาสตร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง	
การใช้	STI	เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย	17	ข้อ 
ก า ร ท ูต วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จึ ง ม ีค ว า ม ส ำ คั ญ 
ในการเชื่อมโยงผูก้ำหนดนโยบายทัง้ในระดับ 
ประเทศ	 ภูมิภาค	 และระดับโลก	 โดยนัยยะ 
ของการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	
การเจรจาต่อรอง	การประชมุ	การจดัทำรายงาน 
ต่อสหประชาชาติ	 การจัดทำความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ	 	 การทำงานร่วมกันระหว่าง 
นักวทิยาศาสตร์และนักการทูตจึงมีความจำเปน็
ย่ิงในปัจจบัุน	หากประเทศใดสามารถผสมผสาน
ทักษะความเชี ่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ 
ทักษะการทูตได้ลงตัว	 การดำเนินภารกิจด้าน 
การทูตวิทยาศาสตร์ย่อมเกิดผลสำเร็จเป็น 
รูปธรรมและเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของ 
ประเทศตน	
	 ทีผ่า่นมา	 องค์การสหประชาชาติได้ใช้ 
นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากในการรวบรวม	
วิเคราะห์	 วิจัยข้อมูลเพื ่อใช้ในการตัดสินใจ 
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ดา้นนโยบายท่ีจะกระทบตอ่ผู้คนในวงกวา้งและ 
รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์เพื ่อรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต	 ก่อนที่จะ 
เป ็นร่ างข้อมติสหประชาชาติว่ า ด้วยการ 
พัฒนาท ีย่ ัง่ ย ืน 	 น ักวิ ทยาศาสต ร์ภายใ ต้  
the	 International	 Council	 for	 Science	
(ICSU)	 และนักวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์จาก 
the	International	Social	Science	Council	
(ISSC)	 กว่า	 40	 คนได้ทำงานร่วมกันในการ 
กลั่นกรอง	SDGs	17	เป้าหมาย	เป็นการสะท้อน 
ให้เห็นว่า	 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับ 
การบูรณาการการแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์
ท ีเ่ชื ่อมโยงม ิติ วิทยาศาสตร์และม ิติส ังคม 
เข้าด้วยกัน	เพื่อให้โลกสามารถบรรลุการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
	 ในการประชมุ	International	Dialogue 
on	 Integrating	 Science	 and	Technology	
Advice	into	Foreign	Ministries	จดัขึน้ที	่Tufts 
University	European	Center	เมือง	Talloires 
ประเทศฝรั่งเศส	เมื่อเดือนกันยายน	พ.ศ.	2560		 
ม	ี17	ประเทศจากทุกภมิูภาคท่ีส่งผู้แทนเขา้ร่วม 
และแลกเปลีย่นประสบการณ์เกี่ยวกับการทูต 
วิทยาศาสตร์	 	 ข้อสรุปทีน่่าสังเกตประการหนึง่ 
คือ	 ในปัจจุบัน	 ไม ่เฉพาะประเทศใหญ่ท ีมี่ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	อาทิ	สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร	 กลุม่ประเทศสหภาพยุโรป	
แคนาดา	 ญี่ปุ่ น 	 ฯลฯ	 ท ีใ่ช้วิทยาศาสตร์  
เป ็นเครื ่องมือทางการทูต	 แต่ย ังม ีประเทศ 
ขนาดกลางอีกหลายประเทศ	 อาท	ิ นิวซีแลนด์ 
ส ิงคโปร์ 	 อ ิสราเอล	 กล ุม่ประเทศนอร์ ดิก	
สวิสเซอร์แลนด์	 ทีป่ระสบความสำเร็จในการใช้ 
การทูตวิทยาศาสตร์เพื ่อขับเคลือ่นเศรษฐกิจ	
และการสร้างสมรรถนะด้าน	 STI	 เพื่อสร้าง 
ความก้าวหน ้าให้แก่ประเทศในม ิติต่าง	 ๆ 

และยังมีอีกหลายประเทศ	อาทิ	เกาหลีใต	้โอมาน	
เคนยา	 เซเนกัล	 ล ิท ัวเน ีย	 และไทย	 ที่ ให้ 
ความสนใจทีจ่ะศึกษาจากประสบการณข์อง 
ประเทศอืน่ทีม่ ีความก้าวหน้าในด้านการทูต 
วิทยาศาสตร์	
	 กรณีของนิวซีแลนด์	 ได้มีการใช้การทูต 
วิทยาศาสตร์เป็นวาระแห่งชาติ	 มีการจัดตั ้ง 
คณะทีป่รึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของนายก-
รัฐมนตรี	โดยแต่งต้ัง	Prof.	Sir	Peter	Gluckman 
เป็นหัวหน้าคณะทีป่รึกษาและทำหน้าทีเ่ป็น 
ผูแ้ทนพิเศษของรัฐมนตรีต่างประเทศและ 
การค้าอีกตำแหน่งด้วย	 นิวซีแลนด์ประสบ 
ความสำเร็จในนโยบายส่งเสริม	 STI	 และ 
การลงทุนด้านวิจัย	 โดยเฉพาะด้านเกษตรและ	
food	 science	 ซึ่งรวมถึงเรื่อง	 biosecurity 
และ	food	safety	ในขณะเดียวกัน	นิวซีแลนด์ 
ยังมีบทบาทสำคัญอย่างต่อเน่ืองในเวทีการเจรจา 
การค้าระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะในองค์การ 
การค้าโลก	(WTO)	และได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
ในการสรา้งกฎระเบียบการคา้โลกในด้านเกษตร	
อาหารและสิง่แวดล้อม	 นำไปสูก่ารสร้างรายได้ 
หลักจากการส่งออกในภาคเกษตรและอาหาร 
ความสำเร็จของการวิจัยและนวตกรรมเพื ่อ 
พัฒนาผลไม้กีวี	 ในด้านการเพาะปลูก	 พัฒนา 
สายพันธุ์ใหม่	 ๆ	 การจัดเก็บและบรรจุหีบห่อ 
ท ีส่ ามารถรั กษาความสดของกี วี ไ ด้ นาน 
และการบริหารจัดการด้านส่งออก	 ได้ทำให้กีวี 
เป็นผลไม้ทีส่ ่งออกไปทัว่โลก	 ทำรายได้เข้า 
ประเทศหลายพันล้าน	
	 การทูตวิทยาศาสตร์เป ็นภารกิจหนึง่ 
ของการทูตไทยมานับทศวรรษ	 มีการจัดทำ 
ความตกลงกับประเทศต่าง	 ๆ	 เพื ่อส่งเสริม 
ความร่วมมือและการแลกเปล่ียนด้านวิทยาศาสตร์	
มีการกำหนดประเทศยุทธศาสตร์ทีไ่ทยควร 
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ส่งเสริมความร่วมมือ	 มีการจัดการศึกษาดูงาน 
ในประเทศเป ้าหมายให้แก่บ ุคลากรด้าน 
วิทยาศาสตร์และภาคธุรกิจของไทย	 จัดการ 
ส ัมมนาและฝ ึกอบรมโดยผ ูเ้ชี ่ยวชาญจาก 
ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ เพื ่อ ถ่ า ยทอดอ ง ค์ ค ว า ม รู ้ 
ด้ า น เ ทค โน โ ลย ีแ่ ล ะน วตก ร รม ใหม ่	 ๆ 
สถานเอกอัครราชทูตไทยทัว่โลกทำหน้าท ี ่
เป็น	 	 door	 knocker	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการสร้าง 
เครือข่ายสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 
ของไทยกับต่างประเทศ	 มีการจัดกิจกรรม 
พบปะกับนักวิชาชีพ	 และนักศึกษาไทยในสาขา 
วิทยาศาสตร์อย ่างสม ่ำ เสมอ	 นอกจากน ี	้
แนวโน้มในอนาคตงานการทูตทีเ่ป็น	 science-
related	 issues	 จะมีมากขึ้น	 การเสริมสร้าง 
ความรู ้พื ้นฐานด้าน	 STI	 ให้แก่บุคลากรของ 
กระทรวงการต่างประเทศจึงมีความสำคัญ 
พอ	ๆ	กับการมีโครงสร้างการทำงานท่ีสนับสนุน 
ภารกิจด้านการทูตวิทยาศาสตร์อย่างสอดคล้อง 
และต่อเนือ่ง	 เป็นทีน่่ายินดีว่าในป	ี พ.ศ.	 2558	 

กระทรวงการต่างประเทศได้ริ เริ ่มจัดทำ 
ร่างยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ร่วมกับ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน)	
และกระทรวงวิทยาศาสตร์	 ม ีการกำหนด 
โครงการนำร่องในเรื ่องอาหาร	 ยา	 ยานยนต์ 
การบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย	
โครงการ	 Young	 Scientists	 ในกรอบ 
ลุม่แม่น้ำโขงตอนล่าง	 และการจัดทำฐานข้อมูล 
ด้าน	 STI	 ทีเ่ป็นพื้นฐานในการประชุมระหว่าง 
ประเทศ	 ซึ่งล้วนเป็นโครงการทีส่อดคล้องกับ 
นโยบายการพัฒนาประเทศ	 จึงน่าทีจ่ะมีการ 
สานต่อให้ร่างยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ 
ได้รับการรับรอง	 เพื ่อนำไปสูก่ารบูรณาการ 
การทำงานทีใ่ช้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือ 
แสวงประโยชน์ทีเ่ป็นรูปธรรมต่อการพัฒนา 
ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของไทย	
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รุจ ธรรมมงคล
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต 

ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

การพัฒนา
งานพิธีการทูต

ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 กรมพิธีการทูตเป็นหนึ่งในหน่วยงานแรก ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายในพระราชวังสราญรมย์ภายหลัง 
ปี พ.ศ. 2428 โดยทำหน้าที่รับแขกบ้านแขกเมืองที่เป็นพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ จากอดีต 
จนปัจจุบัน การรับรองพระราชอาคันตุกะขององค์พระประมุข ผู้นำรัฐบาล และรัฐมนตรีที่เป็นแขก 
รัฐบาล ตลอดจนการจัดงานสำคัญ ๆ ของประเทศ อาทิ งานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 
60 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประชุมระดับผู้นำและระดับต่าง ๆ 
ในกรอบ ASEAN ASEM BIMSTEC APEC และ ACD กรมพิธีการทูตอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ 
ดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งแขกบ้านแขกเมืองทุกระดับต่างแสดงความประทับใจต่อการต้อนรับที่อบอุน่  
อาหารไทยที่อร่อย มิตรไมตรีจิตของคนไทย และประเทศที่สวยงาม ก่อนจะขึ้นเครื่องบิน มักจะหันมาพูด
กับเจ้าหน้าที่เสมอว่า “ ขอบคุณมาก..หากมีโอกาส จะต้องกลับมาเที่ยวอีกครั้ง” 
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	 ภารกิจงานด้านพิธีการทูตในการรับรอง 
ตอ้นรบัคณะผู้แทนจากตา่งประเทศ	หรอือาจจะ 
พูดได้ว่า	 วิธีการสร้างความประทบัใจให้แก่แขก 
จากต่างประเทศ	 มีความเกี ่ยวข้องกับหลาย 
หน่วยงานราชการ	 และมีกระบวนการและ 
ขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ทีม่ีรายละเอียดมาก	 นับตั้งแต่ 
เรื่องการหารือกับผูแ้ทนสถานเอกอัครราชทูต 
ของประเทศน้ัน	ๆ 	เพื่อเตรยีมการตอ้นรบั	การจดั 
ประเภทของการเยือน	การขอประวตัิ	กรุ๊ปเลือด	
ประเภทอาหาร	 คู ่สมรส	 และรายชื ่อคณะฯ	
การขออนุญาตเครื่องบินบินผ่านไทย	การจัดให้ 
เครื ่องบินลงจอด	 การตรวจลงตรา	 การทำ 
ขอนำเข้าอาวุธปืนของฝ่ายรักษาความปลอดภัย	
ส ัมภาระและการขนถ่าย	 การจัดขบวนรถ	
การจัดหาตำรวจนำ	 การติดตั้งธงชาติประจำรถ	
ป้ายต้อนรับ	 และธงชาติในสถานทีจ่ัดงาน 
เส้นทางเดินรถ	 โรงแรมทีพ่ัก	 การต้อนรับและ 
ส่งหน ้าโรงแรม	 การรักษาความปลอดภัย	
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการในโรงแรม	 การแลก 
ของทีร่ะลึก	 การนัดหมายสำหรับการพบหารือ 
ทวิภาคี	 จำนวนคณะผู้เข้าร่วม	 การบริหารเวลา 
ในกำหนดการเยือน	 การจัดเลีย้งและแผนทีน่ัง่	
การจัดโปรแกรมสำหรับคู่สมรส	การไปเยี่ยมชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง	ๆ 	หรอืแม้กระท่ังการพบปะ 
นักธุรกิจและหรือประชาชน/ชุมชนของชาติ 
นั้น	ๆ	ที่พำนักในประเทศไทย	
	 ภาพข่าวท่ีปรากฏในโทรทัศน์และหนังสือ
พิมพ์เกี ่ยวกับการเยือนประเทศไทยของผูน้ำ 
ต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
สวยงามตลอดช่วง	100	กว่าปีที่ผ่านมา	เป็นผล 
มาจากการเตรียมงานของมดงานหรือเจ้าหน้าที่ 
กองรับรอง	 กรมพิธีการทูต	 การจัดเตรียมด้าน 
สารัตถะหรือประเด็นหารือของผ ูน้ำ โดย 
กรมภูมิภาค	การดูแลส่ือมวลชนของกรมสารนิเทศ 

การขอเข้าเฝ้าฯ	 โดยกองแบบพิธี	 และการ 
ประสานงานกับหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง 
มีความสำคัญทีจ่ะต้องบูรณาการและทำงาน 
ร่วมกัน
	 การพัฒนางานของกองรับรอง	 กรมพิธี 
การทูต	 จึงมีความสำคัญยิง่	 ซึ่งในช่วงหลายปี 
ท่ีผ่านมา	ต้องมีการคดัเลือกบุคลากรอย่างรดักมุ	 
เน ือ่งจากหากเกิดข้อผ ิดพลาดขึ ้นมาเม ือ่ไร	
ก็จะเกิดขึ้นหน้างาน	 กล่าวคือ	 เกิดขึ้นต่อหน้า 
สาธารณชนและแขกจากต่างประเทศ	 ดังนั้น	
เพื ่อหลีกเล ีย่งป ัญหาดังกล่าว	 จึงเริ ่มม ีการ 
พัฒนาและปรับปรุงงานใน	3	ด้าน	ดังนี้
 1. บุคลากร :	 การคัดเลือกบุคลากรที่ม ี
ประสบการณ์ในงานด้านการรับรอง	 และ 
การถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล ่าวให้แก่ 
ข้าราชการรุ ่นใหม่	 คุณสมบัติของข้าราชการ 
รุ่นใหม่นัน้จะต้องเป็นบุคคลทีม่ีอัธยาศัยไมตรี 
ที่ดี	 มีความสุขุม	 ละเอียดรอบคอบ	 มีไหวพริบ 
ปฏิภาณ	 และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี	
และทีส่ำคัญคือมีความอดทน	 และการทำงาน 
เป็นทีมเวิร์คจึงต้องเน้นการซักซ้อมการปฏิบัติงาน 
ในแบบ	on-the-job	training	ควบคุมดูแลโดย 
หัวหน้าฝ่าย	 	
 2. การจ ัดทำข ัน้ตอนปฏิบัต ิงาน : 
การประสานงานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ 
กับท่าอากาศยาน	 โรงแรม	 สำนักงานตำรวจ 
แห่งชาติและหน่วยงานราชการอื่น	ๆ	โดยจัดทำ	
SOP	 (Standard	 Operation	 Procedures) 
ที่ รั ดกุ ม 	 เป ็นระบบและม ีประส ิทธิภาพ 
และการประเมินผลการเยือนไทยทุก	ๆ	ครั้ง
 3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
สนับสนุนการทำงาน : การนำไอทีเข้ามาช่วย 
ในการตดิตอ่	ส่ือสาร	การจดัทำไลน์กรุ๊ปเฉพาะกจิ	 
การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือประสานงานกับ 
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หน่วยงานทีเ่กี ่ยวข้องและระบบซอฟต์แวร์ 
ในการจัดที่นั่งสำหรับงานจัดเลี้ยง 
 หากเปรียบเปรยงานกรมพิธีการทูตเป็น 
เหรียญ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือการรับรองแขกบ้าน 
แขกเมืองจากต่างประเทศ อีกด้านของเหรียญ 
คืองานอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผูแ้ทน 
ทางการทูตทีป่ระจำการอยูใ่นประเทศ หรือใน 
ศัพท์วิชาการก็คือ งานด้านเอกสิทธิ์และความ 
คุ้มกันทางการทูตซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากทีจ่ะ 
เข้าใจสำหรับสาธารณชนเนือ่งจากเกี ่ยวข้อง 
กับกฎหมายระหว่างประเทศท่ีทุกประเทศในโลก 
ทีใ่ห้การยอมรับคณะผูแ้ทนทางการทูตทีม่า 
ประจำการในประเทศตน ตั้งแต่การเดินทาง 
รับหน้าที ่ การขอพำนักในราชอาณาจักรให้แก่ 
ตนและครอบครัว (stay permit) การทำบัตร 
ประจำตัว การนำเข้าสิง่ของส่วนตัว ใบขับขี ่ 
รถยนต์ บัตรเข้าสนามบิน การนำเข้า/โอน/
จำหน่าย/ส่งออกรถยนต์ รวมทัง้สิทธิแห่งความ
คุ ้ม กั นและความละ เม ิดม ิไ ด้ ข อ งผ ูแ้ ทน 
ทางการทูตและกงสุลในส่วนของบุคคล สถานที่ 
และเอกสารราชการ ตลอดจนการยกเว้นภาษี 
บางประเภท เป็นต้น ซึ ่งระบุไว้ใน Vienna 
Convention on Diplomatic Relations 
ค.ศ. 1961 และ Vienna Convention on 
Consular Relations ของเจ้าหน้าทีก่งสุล 
ค.ศ. 1963 ตามลำดับ      
 ปัจจบัุน ไทยเป็นบ้านของสถานเอกอัคร-
ราชท ูตต่างประเทศจำนวน 76 ประเทศ 
สถานกงสุลใหญ่ 14 แหง่ สถานกงสุลกติตมิศกัดิ์ 
113 แหง่ และสำนักงานองคก์ารระหวา่งประเทศ 
37 แห่ง โดยมีจำนวนนักการทูต ครอบครัว 
และผูต้ิดตามจำนวนมากกว่า 10,000 คนที ่
พำนักในไทย  นอกจากการอำนวยความสะดวก 
ให้แก่นักการทูตเหล่านีแ้ล้ว เราจะต้องป้องกัน 

มิให้เกิดการละเมิดเอกสิทธิ ์ของนักการทูต 
และขณะเดียวกันก็ต้องดูแลมิให้นักการทูต 
ทีม่ีเอกสิทธิ์ดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศ 
ของเราด้วย ในอดีตได้มีการตรวจพบปัญหา 
หลายเรื่อง อาทิ การนำเขา้รถหรโูดยไม่จำหน่าย 
จ่ายโอน/คืนป้ายทะเบียนและหลีกเลีย่งภาษี 
ศุลกากร การปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อ 
ขอบัตรนักการทูต ปัญหาการหลีกเลีย่งค่า 
ธรรมเนียม stay permit ข้อมูลอาวุธปืนที ่
ถือครองโดยเจ้าหน้าทีส่ถานเอกอัครราชทูต 
ไม่ครบถ้วน การทีส่ถานเอกอัครราชทูตจำนวน 
มากถอืครองบัตรเขา้-ออก สนามบินจำนวนมาก 
ปัญหาเรื่องการปลอมทะเบียนรถยนต ์และไม่คืน 
ป้ายทะเบียน และการฝ่าฝืนกฎจราจรของไทย  
 กรมพิธีการทูตจึงได้ปฏิรูปงานเอกสิทธิ ์
และความคุ ้มกันทางการทูต ซึ ่งเจ้าหน้าท ี ่
กองเอกสิทธิ์ฯ ทุกคนในช่วง 4 ปีทีผ่่านมาได้ 
ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
ด้านเอกสิทธิ์ฯ ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงระบบการตรวจสอบ 
และขัน้ตอนการทำงานเพือ่ให้บริการด้าน 
เอกสิทธิ์ฯ    
 การจัดทำแบบฟอร์มใหม่โดยมี check-
list กำกับการตรวจสอบเอกสารแต่ละประเภท 
การจัดทำบัตรประจำตัวนักการทูตรูปแบบใหม่ 
และการจัดทำทะเบียนผูถ้ือครองอาวุธป ืน 
ตลอดจนการขอปรับระยะเวลาของ stay 
permit และ re-entry visa ให้สอดคล้องกัน 
ซึ่งผลการดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปี 2558 มีการตรวจพบคำร้องไม่ถูกต้องผิด 
ประเภทถึง 275 ราย ทำให้รัฐสามารถจัดเก็บ 
รายได้เพิ่มเติมจาก stay permit และจาก 
re-entry visa เป็นจำนวนเงินมากกว่า 1 ล้านบาท   
นอกจากน ี ้ ย ังม ีการ จัดทำแผน/ขั ้นตอน 
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การอพยพใหแ้กเ่จา้หน้าท่ีของสถานเอกอัครราช
ทูตต่างประเทศในไทยกรณีถูกปิดล้อมทาง 
การเมืองอีกด้วย 
 2. การริเริ่มโครงการ e- Privilege 
 โครงการ e- Privilege ขึ้นโดยมีรูปแบบ 
คล้าย ๆ ระบบ E-Submission โดยคณะผู้แทน 
ทางการทูตต่างประเทศในไทยจะมีรหัสเข้าระบบ 
ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าทีแ่ต่ละแห่งสามารถกรอก 
แบบฟอรม์เอกสารตา่ง ๆ  online และติดรูปถา่ย 
โดยส่งตรงมายังกรมพิธีการทูต ซึ ่งจะอนุมัติ 
เอกสารต่าง ๆ online เช่นกัน เราได้จัดทำ 
โครงการคลอบคลุมทุกแห่ง ซึ่งช่วยลดขั้นตอน 
การทำงานจากเดิม 25 วันเป็น 5 วัน และลด 
การใช้กระดาษลงอีกจำนวนมาก  ทั้งน้ี โครงการฯ 
จะพัฒนาการเชื ่อมโยงระบบกับหน่วยงาน 
ราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 3.  การนำหลักประติบัติต่างตอบแทน 
มาปฏิบัติใช้ (Principle of Reciprocity) 
  3.1 กรมพิธีการทูตได้เริ ่มใช้หลักการ 
ดังกล่าวเพื ่อผลักดันให้สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศได้รับเอกสิทธ์ิ 
เท่าเทียมกัน ซึ่งประเทศทีไ่ม่ได้ให้เอกสิทธิ์ด้าน 
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ ่มแก่ไทย รวมทัง้ในเรื ่อง 
การเช่าทีด่ินของสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ในต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต 
ต่างประเทศในไทย ให้มีอัตราค่าเช่าและระยะ 
เวลาค่าเช่าให้เท่าเทียมและยุติธรรม ซึ่งรวมถึง 
กรณีของการเช่าทีด่ินของสถานเอกอัครราชทูต 
บางประเทศโดยปรับขึ ้นค่าเช่าท ีร่าชพัสดุ 
ในอัตราที่เหมาะสม
  3.2 นอกจากนี ้ ได้ร่วมมือกับบริษัท 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ข้อมูลจากจำนวน 
บัตรเข้าสนามบินทีส่ถานเอกอัครราชทูตไทย 
ในตา่งประเทศไดร้บั นำมาประกอบการพิจารณา 

ออกบัตรเข้า-ออกสนามบิน เนือ่งจากในอดีต 
สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทยหลาย 
แห่งถือครองบัตรดังกล่าวจำนวนมาก บางแห่ง 
มีถึง 120 ใบ บางแห่ง 20 – 50 ใบ โดยสามารถ 
เข้าไปถึงลานจอดเครื่องบิน ซึ่งมีความสุม่เสีย่ง 
อย่างสูงต่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 
จึงได้ทำการปรับลดจำนวนการถือบัตรดังกล่าว 
ไปจำนวนมาก
 4. การแก้ไขปัญหาการละเมิดเอกสิทธิ์ 
และความคุ้มกันทางการทูต 
 การจัดประชุมเพื ่อป้องกันการละเมิด 
เอกสิทธิ์ฯ อย่างต่อเนือ่งโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ 
จากสำนักงานตรวจคนเข้าเม ือง ส ันติบาล 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด บริษัทท่าอากาศยานฯ กรมขนส่ง 
ทางบก กรมพิธีการทูตจึงได้เวียนหนังสือเก่ียวกับ 
ระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผูแ้ทนทางการทูต 
ทราบทั้งเรื่องระเบียบการถือครองป้ายทะเบียน 
รถยนต์ทูต ขั้นตอนปฏิบัติการขอบัตรเข้า-ออก 
สนามบิน กฎหมายจราจรไทยและการเคารพ 
กฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนค่าปรับ 
จะส่งผลต่อการระงับการโอนและจำหน่าย 
รถยนต์ดังกล่าว 
 5. การประชาสัมพันธ์ความรูเ้กี่ยวกับ 
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต 
 การจัดทำคู่มือเอกสิทธิ์ทางการทูต เล่ม 1 
(ส่วนบุคคล) คู่มือเอกสิทธิ์ฯ เล่มที่ 2 (อาคาร/ 
สถานที)่ โดยใช้ภาษาง่าย ๆ และยกตัวอย่าง 
เป็นกรณี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ 
ในเรื่องน้ีแกห่น่วยงานราชการตา่ง ๆ   นอกจากน้ี 
กองเอกสิทธิ์ฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ outreach 
โดยจัดคณะเดินทางไปเยีย่มเยียนและหารือ 
กับกงสุลต่างประเทศทีป่ระจำอยูใ่นจังหวัด 
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เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น เพื ่อรับฟัง 
ปัญหาทีป่ระสบในแต่ละท้องที ่ และให้ความ 
ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ง 
ที่ผ่านมาได้ช่วยแก้ไขเรื่องการงดเว้นไม่ต้องนำ 
รถยนต์ไปตรวจสภาพทีก่รุงเทพฯ แต่สามารถ 
ดำเนินการ ณ กรมขนส่งทางบกประจำจังหวัด 
 ความพยายามในการแก้ไขปัญหาและ 
การพัฒนางานด้านพิธีการทูตในช่วงปีทีผ่่านมา 
จะยังคงขับเคลือ่นไปอย่างต่อเนือ่งไม่มีวันจบ 
ตราบใดทีไ่ทยยังเป็นหนึง่ในสมาชิกทีเ่ข้มแข็ง 
ของประชาคมโลกการแลก เปลี่ยนการเยือนใน 
ระดับต่าง ๆ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ 
คณะผูแ้ทนทางการทูตทีป่ระจำการในประเทศ 
ไทยล้วนเป็นเรื ่องสำคัญยิง่ต่อการเจริญไมตรี 
กับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่บนโลก 
ปัจจุบันทีค่วามก้าวหน้าทางโทคโนโลยี ทำให้ 
โ ลก เร าแคบลง  และก็ ม ีพลวั ตของการ 
เปลีย่นแปลงสูงก่อให้เกิดประเด็น ท้าทาย 
ใหม่ ๆ เช่นกัน อาทิ แนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที ่
อารักขาผ ูน้ำท ีข่ออน ุญาตนำอาวุธป ืนเข้า 
ราชอาณาจักรและพกพาไปสถานทีต่่าง ๆ 
กรณีทีผู่ต้้องสงสัยค้ายาเสพติดวิ่งหนีเข้าไปใน 
สถานเอกอัครราชทูต การตีความของกฎหมาย
ขัดกันระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและ 
กฎหมายภายในประเทศ กงสุลกิตติมศักดิ์และ 
การใช้เอกสิทธิ์ฯ เกินขอบเขต องค์การระหว่าง 
ประเทศประเภทต่าง ๆ ทีม่ ีเอกสิทธิ ์ต่างกัน 
ปัญหามลพิษจากรถยนต์มือสองจำนวนมาก 
ที่นำเข้าโดยผู้อุปโภคเอกสิทธิ์ฯ และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับถุงเมล์การทูต เป็นต้น

 กรมพธิกีารทูตในยุค 4.0 จงึเป็นเรือ่งของ 
การแกไ้ขปัญหา ปรบัปรงุการทำงานและพฒันา
วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพความ 
เป็นจริงในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีเข้ามา 
สนับสนุนงาน และการดำเนินนโยบายโดย 
คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักสำคัญ  
สิง่ทีส่ำคัญอย่างยิง่คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือ 
บุคลากรของกรมพิธีการทูต ทีจ่ะต้องใส่ใจและ 
ให้บริการแก่แขกต่างประเทศทุกระดับรวมทัง้ 
คณะผูแ้ทนทางการทูตทีป่ระจำการในไทย 
ด้วยใจและไมตรีจิต ซึ ่งงานของเราจะช่วย 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในสายตาชาวโลก 
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และสร้างรอยยิ้ม 
และความประทับใจให้เกิดขึ้น
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กาญจนา ภัทรโชค
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

การทูตไทยในทศวรรษหน้า : 
การทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ท่านบรรณาธิการวารสารสราญรมย์ขอให้ช่วยเขียนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของกระทรวงการ
ตา่งประเทศในทศวรรษหนา้ โดยขอใหเ้ขยีนเนน้ในสายงานพหภุาคซีึ่งเป็นงานที่ขา้พเจา้รบัผดิชอบอยู่ใน
ขณะนี้ ก่อนที่จะเน้นลงในส่วนนั้น ขออนุญาตเขียนในภาพรวมก่อน

บริบทของการต่างประเทศ
ในทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร
	 คำถามนีย้ากแก่การตอบ	 เพราะทุกวันนี ้
ความแน่นอนท่ีสุดคอืความไม่แน่นอน	คาดการณ์ 
ได้ยากมาก	 ขึ้นอยูก่ับผูน้ำทีข่ึ้นมาครองอำนาจ		 
กระแสสังคม	ภัยพิบัติ	เศรษฐกิจ	การเมือง	และ 
ปัจจัยอืน่ๆ	 อีกมากมายนโยบายทีร่ัฐบาลหนึง่ 
ประกาศไว้	 อาจถูกล้มล้างโดยอีกรัฐบาลหนึง่ 
เสียเฉยๆ		อันนี้	ดูได้จากกรณีของสหรัฐฯ		ไม่ว่า 
จะเป็นในเรื่องการถอนตัวจากความตกลงปารีส 
และยูเนสโก	ท่าทีในเรื่อง	JCPoA	อิหร่าน		ซีเรีย		
เกาหลีเหนือ	 และล่าสุดการถอนตัวออกจาก 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
ของสหรฐัฯ	เม่ือเดอืนมิถุนายน	2561	โดยส่วนตัว	 
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า	 scenario	 planning	 สำคัญ 
แต่ไม่สำคัญเท่าการรู้จักตัวเองให้ดี	
	 ในขณะทีเ่รากำลังพูดกันถึง	 Disruptive	 
Technology	 และการปรับตัวของภาค 
อุตสาหกรรม	ซ่ึงภาคเอกชนดูจะมีความต่ืนตัวสูง 
ภาครัฐเองก็ต้องปรับตัวเช่นกัน	 การทูตการ 
ต่างประเทศก็หลีกเลีย่งไม่พ้นทีจ่ะถูกกระทบ 
ปัจจุบันความรู้ในด้านการต่างประเทศไม่ได้จำกัด 

อยู่เพยีงในแวดวงนักการทูต		แตส่มัยน้ีภาคธรุกิจ 
การธนาคาร	 ภาควิชาการหรือแม้แต่ประชาชน 
ทัว่ไปก็อย ูใ่นวิส ัยท ีจ่ะม ีความรู ้ในด้านการ 
ต่างประเทศได้มากหรือแม้แต่มากกว่านักการทูต	 
และเป็นผูเ้ล่นในการติดต่อกับต่างประเทศได้ 
อย่างมาก	การตดิตอ่ระหวา่งภาคประชาชนผ่าน 
การท่องเทีย่ว	 การสือ่สารผ่าน	 social	media 
ทำให้การต่างประเทศเข้าถึงทุกครัวเรือน	 การ 
ดำเนินงานด้านการต่างประเทศของรัฐจึงย่อม 
ต้องมีการปรบัเปล่ียน	นอกจากน้ัน	ยังจำเป็นต้อง 
หาวิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือให้การบริการ 
ประชาชนมีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณค่า 
เพิ่ม	 โดยเฉพาะงานทีเ่กี ่ยวข้องกับประชาชน 
โดยตรง	 เช่น	 ด้านกงสุล	 สัญชาติและนิติกรณ์		
การคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ	 หรือแม้แต่ 
การเลือกต้ังของคนไทยท่ีพำนักอยู่ในต่างประเทศ
	 ในอนาคต	คนท่ีจะเข้ามาสู่อาชีพนักการทูต 
คงน้อยลง	เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสสัมผัสโลกภายนอก 
มากกว่าคนรุ่นก่อน	การเดินทางไปต่างประเทศ 
มีค่าใช้จ่ายทีล่ดลง	 การไปต่างประเทศเป็นเรื่อง 
ธรรมดา	 เด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบการทำงานประจำ	 
รับเงินเดือนและนัง่กับโต๊ะ	 โดยเฉพาะระบบ 
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 : ราชการไม่น่าจะ	 attractive	 ต่อวิถีชีวิตของ 
เด็กรุ ่นใหม่นัก	 แถมเงินเดือนข้าราชการก็ยัง 
ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ	ยกเว้นเวลาออกไป
ประจำการในต่างประเทศซึ ่งข้าราชการได้ 
เบ้ียเล้ียงพิเศษเพ่ือให้สามารถครองชีพได้ระหว่าง 
ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
	 การเมืองไทย	 สังคมไทย	 อันนีย้ากจะ 
คาดเดา	 แต่คาดว่าน ่าจะย ังซับซ้อนและมี 
ความไม่แน่นอนสูงเช่นกัน	 จะเป็นอย่างไร	 ก็คง 
ต้องปรับตัวกันไป	 ข้อดีคือ	 สังคมไทยเราเป็น 
สังคมทีม่ีความยืดหยุน่และความต้านทานสูง 
เราก็ผ่านวิกฤตการณ์กันมามากอยู่	

การทูตไทยควรเป็นเช่นไร
	 เม ือ่คำน ึงถึงความเปล ีย่นแปลงและ 
ความไม่แน่นอนต่างๆ	ข้าพเจ้าเห็นว่า
 1. การทูตไทยยิ่งต้องตั้งอยู่บนหลักการ 
และผลประโยชน์ของชาติ 
 ทีจ่ริงอันนีเ้ป็นเรื่องปกติทีด่ำเนินการกัน
มาทุกยุคทุกสมัยแต่ในบรรยากาศของความ 
ไม่แน่นอน	 การดำเนินการทางการทูตของไทย 
ต้องยิง่ตั้งอยูบ่นฐานทีไม่สัน่คลอนง่าย	 โดยต้อง 
ตั ้งอยูบ่นหลักการสากลอันได้แก่	 สันติภาพ 
ความเสมอภาค	 ส ิทธิมน ุษยชน	 และหลัก 
มนุษยธรรม	บนผลประโยชน์ของไทย	ท้ังในดา้น 
เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิง่แวดล้อม	 ความอยูด่ีกินดี 
ของประชาชนไทย		
 การตีความคำว่าผลประโยชน์แห่งชาติ
ต้องกว้างขวางครอบคลุมมากกว่าแค่เม็ดเงิน
 บางคนเห็นว่าเรื ่องสิทธิมนุษยชนเป็น 
ค่านิยมฝรั่งตะวันตก	 หรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น 
เรื่องเงื่อนไขทางการคา้	หรอืเรื่องเหล่าน้ีเป็นเรื่อง 
ของพวกโลกสวย	 ข้าพเจ้าเห็นตรงกันข้ามและ 
เหน็วา่เรื่องเหล่าน้ีเป็นเรื่องใกล้ตวั	หากเราทำไม่ดี 
เบียดเบียนผู้อ่ืน	เบียดเบียนธรรมชาติ	เบียดเบียน 

ทรัพยากรของคนรุ่นหลัง	 โลกจะอยูก่ันอย่างไร 
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบ		
	 การทีตั่ ้งอยูบ่นหลักทีม่ ัน่คงนัน้	 ไม่ได้ 
หมายถึงว่าเราจะไม่มีความยืดหยุน่	 นักการทูต 
ไทยต้องมีทกัษะในการเจรจา	รู้เขา	รู้เรา	มีความ 
รอบรู้	 มีทกัษะในการฟังทีม่ากกว่าหรือดีพอๆ	 
กับการเขียน	 การพูด	 การอ่าน	 ต้องรู้จัก	 read	 
between	the	lines	ถึงท่าทีของฝ่ายต่างๆ	ได้	
ต้องรู้จักพูดเป็น	 อธิบายเป็นให้แต่ละฝ่ายเข้าใจ 
ในท่าทีทีเ่ป็นหลักการของไทย/ผลประโยชน์ 
ของไทย	 โดยเราต้องไม่ปรับเปลีย่นท่าทีไปตาม 
แรงกดดันจนอธิบายไมไ่ด้	 ประเทศมหาอำนาจ 
ทัง้หลายต้องเคารพท่าทีทีเ่ป็นหลักการของไทย 
และประเทศเล็กๆ	ด้วย	อันน้ีอาจจะฟังดูโลกสวย 
อีกแล้ว	 แต่อันนีเ้ป็นหลักสำคัญของการทูต 
พหุภาคี	 	 เมื่อเป็นประเทศเล็ก	ก็ต้องรวมตัวกัน 
เพื่อมีปากมีเสียงและพยายามสร้างสังคมโลก 
ทีอ่ยูบ่นหลักนิติธรรม	 (rules-based)	 แน่นอน 
ที่สุด	 เราก็ต้องชั่งตรองดูให้ดีและต้อง	 realistic	 
และ	practical	ด้วย	ไม่ใช่จะแสดงหลักการโดย
ไม่ฟังเหตุฟังผล	 อย่างทีพ่ระพุทธเจ้าสอนไว้	
เราพดูในส่ิงท่ีจรงิ	เป็นประโยชน์	ดว้ยความเมตตา	 
และรู้กาลเทศะ	 การแสดงท่าทีของเราในเวท ี
พหุภาคีก็เป็นเช่นนั้นแล	
 2.การทูตไทยยุคใหม่ต้องใช้ประโยชน ์
เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยี
	 ในขณะทีโ่ลกและสังคมถูกกระทบจาก 
เทคโนโลยี	 เราต้องเตรียมตัว	 ปรับเปลี่ยน	 และ 
คิดไปข้างหน้าว่า	 เราจะใช้ประโยชน์อะไรจาก 
เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เช่น	การใช้	 digital	 tech-
nology	 กับงานบริการประชาชน	 งานนิติกรณ ์
งานบริการคณะทูต	งานเลือกตั้งในต่างประเทศ	 
เพื่อชว่ยใหง้านรวดเรว็ขึ้น	และลดต้นทุนท้ังเวลา	
บุคลากรและงบประมาณ	ในอนาคตเราคงจดัทำ 
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วีซ่าโดยใช้เทคโนโลยีช่วยได้มากขึ้น	 วันก่อน 
ขา้พเจา้เพิ่งทำวซีา่ไปศรลัีงกา	มันง่ายมาก	กรอก 
ออนไลน์	จ่ายออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต	วันรุ่งขึ้น 
ได้เอกสารตอบรับอนุญาตให้เดินทาง	 ในวัน 
เดินทางเข้าประเทศต้องให้เอกสารทีใ่ช้ตรงกับ 
ทีก่รอก	 จบเท่านัน้	 ถ้าทำเช่นนี	้ ต่อไปเราน่าจะ 
ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ได้		
	 กระทรวงการต่างประเทศคงต้องมีคน 
ท่ีรู้เร่ือง	digital	technology	มากกว่าน้ี	ศูนย์	ICT	 
ควรได้รับการเพิ่มบุคลากรและงานเชิงรุก	 หรือ 
เราควร	outsource	งานดา้น	IT	ใหบ้รษิทัมืออาชพี 
ดแูลไปเลย	กระบวนการตดัสินใจและแลกเปล่ียน 
ข้อมูลควรต้องกระทำผ่าน	 digital	 platform	
มากขึ้น	เพื่อลดขั้นตอนและเวลา
 3. การทูตไทยต้องมีหุ ้นส่วนใหม่ๆ 
การทูตการต่างประเทศไม่ใช่เร่ืองของกระทรวง 
การต่างประเทศเท่านั้น  
	 ท ุกหน ่วยงาน	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
ประชาชน	เราต้องทำด้วยกัน	โดยส่วนตัว	ข้าพเจ้า 
ไม่คัดค้านการทีห่น่วยงานอืน่ๆ	 จะส่งคนไป 
ประจำการในสถานทูตของไทยในต่างประเทศ 
หากมีความจำเป็นและผลประโยชน์เด่นชดั	และ
ต้องทำงานเป็นทีมประเทศไทยกันให้ได้อย่าง 
แท ้จริงภายใต้การนำของเอกอ ัครราชท ูต 
ภายใต้ย ุทธศาสตร์และเป ้าหมายเดียวกัน 
การส่งข้าราชการไปทำงานในต่างประเทศต้อง 
เป็นไปเพื่องานและผลประโยชน์ของประชาชน 
อย่างคุ ้มค่า	 เอกอัครราชทูตต้องมีภาวะผูน้ำ 
และทักษะการเป็นผู้นำทีม
	 บทบาทของภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	
ภาควิชาการ	มีเพิ่มขึ้นได้เสมอ	 เราเพียงแต่ต้อง 
คดิวา่เราจะรว่มกนั	co-create	policies	อย่างไร	
จะร่วมกันติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือ 
การบังคบัใชก้ฎหมายอย่างไร		ปัจจบัุน	กรมองค ์

การระหว่างประเทศทำงานกับหลายภาคส่วน 
แม้กรมเราเล็ก	แต่ใจเราใหญ่		เราจึง	reach	out	
ไปทำงานกับคนต่างๆ		
	 ในแง่ส ิทธิมนุษยชน	 เรามีหน่วยงาน 
เพื่อนมิตรทีเ่ยีย่มยอดคือกรมคุ้มครองสทิธิและ 
เสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรมเราร่วมงานกันมา 
จนถึงจุดทีว่่า	 ใครจะทำอะไร	 เราจะชวนกันทำ 
ด้วยวิธีนี้ 	 เราท ัง้สองหน่วยงานสามารถใช้ 
ทรัพยากรบุคคล	 เวลา	 งบประมาณได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ	 และในขณะเดียวกัน	 ร่วมกัน 
สร้างงานและสร้างผลดีให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ะ 
เป็นไปได้			
	 ในแง่การพัฒนา	เรามีเพ่ือนในภาคประชา 
สังคม	 มีมูลนิธิมัน่พัฒนา	 สมาคมการจัดการ 
แห่งประเทศไทย	 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อ 
การพัฒนาทีย่ ัง่ยืน	 SDG	 Move	 ของ	 สกว. 
เรายังได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ผูท้รง 
คุณวุฒิและนักวิชาการในด้านต่างๆ		

ประเทศไทยกับการทูตพหุภาคี
	 ประวัติศาสตร์การทูตพหุภาคีของไทย 
ที่ผ่านมานับว่าทรงคุณค่า	 ไทยเป็นประเทศจาก 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเดียวทีเ่ป็น 
สมาชกิ	League	of	Nations	เราใชก้ารทูตพภุาคี 
เพื่อสร้างเสริมบทบาทของประเทศให้ทัดเทียม 
กับนานาอารยประเทศมาตั ้งแต่นัน้	 อันนีข้อ 
แนะนำให้อ่าน	 Siam	 and	 the	 League	 of 
Nations	:	Modernisation,	Sovereignty	and 
Multilateral	 Diplomacy,	 1920-1940	 โดย	
Stefan	Hell		
	 ในห้ วงหล ังสงครามโลกครั ้งท ีส่อง 
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติใน 
ปี	ค.ศ.	1946		และพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 
กรมหมืน่นราธิปพงศ์ประพันธ์	 ดำรงตำแหน่ง 
ประธานสมัชชาสมัยสามัญ	 ครั้งที่	 11	 เมื่อปี 

200     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055 198-204 saranrom i_uncoated.indd   200 7/18/18   3:21:31 PM



ค.ศ.	 1956	 คนไทยทีเ่คยดำรงตำแหน่งสำคัญ 
ในห้วงหลังๆ	 นี้	 มีอาทิ	 ดร.	 ศุภชัย	 พานิชภักดิ์ 
ผูอ้ำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกและเลขา-
ธิการ	 UNCTAD	 เอกอัครราชทูต	 สีหศักดิ์ 
พวงเกตุแก้ว	 เอกอัครราชทูตผู ้แทนถาวร	 ณ	
นครเจนีวา	 ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรี 
ส ิทธิมน ุษยชนแห่ งสหประชาชาติในห้วง 
ค.ศ.	 2010-2011	 และเอกอัครราชทูตวีรชัย	
พลาศยั	ในฐานะประธานกลุ่ม	77	ท่ีนครนิวยอรก์	 
เมื่อปี	 2559	 ท ีจ่ริงม ีอดีตเอกอ ัครราชทูต 
อีกมากมายทีม่ีบทบาทเข้มแข็งในเวทีพหุภาคี 
ไม่วา่จะเป็นท่านทูตมนัสพาสน์	ชโูต	ท่านทูตเตช	 
บุนนาค		ท่านทูตอัษฎา	ชัยนาม		ท่านทูตลักษณาจันทร	 
เลาหพันธุ์ 	 ท ่านรองปลัดกระทรวงฯ	 ธานี	
ทองภักดี	 ความนุม่นวลโดยนิสัยของคนไทย	
ความไม่ม	ี historical	 baggage	 และไม่มี 
hidden	 agenda	 ทำให้บทบาทไทยในฐานะ 
สะพานเชื่อมความแตกต่างระหว่างฝ่ายต่างๆ 
มักได้รับการยอมรับและกล่าวขานชื่นชม			
	 มากล่าวถึงปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าในฐานะ 
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศอาจม  ี
แนวคิดในเรื่องการทูตพหุภาคีต่างกับ	conven-
tional	wisdom	อยู่บ้าง	สำหรบัขา้พเจา้	การทูต 
พหุภาคีไม่ใช่เรื่อง	 representation	 หรือการมี 
บทบาทในตา่งประเทศเท่าน้ันหรอืเป็นหลักใหญ่		
โดยเฉพาะในภาวะทีบ่้านเมืองอยู่ในห้วงปฏิรูป 
เช่นปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าเชื ่ออย่างแท้จริงในเรื ่อง	 
การเชื่อมไทยสูโ่ลก	 และเชื่อมโลกสูไ่ทย	 ไป 
บรรยายท่ีไหน	กมั็กจะบอกวา่	งานของกระทรวง 
การต่างประเทศคือเช่นนี	้ ในแง่ของงานกรม 
องคก์ารระหวา่งประเทศท่ีทำอยู่	สิ่งท่ีบอกน้องๆ 
เสมอก็คือ	 เรื่องทีเ่ราจะมีบทบาทสำคัญในเวที 
ระหว่างประเทศต้องเป็นเรื ่องทีเ่กี ่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ของประชาชนเรา	 เพราะกรมเรา 

กระทรวงเรามีบุคลากรจำกัด	 จะเล่นทุกเรื่อง 
ในโลกคงไม่ได้	 และเราต้องมองเวทีระหว่าง 
ประเทศและสหประชาชาติในลักษณะท่ีเช่ือมโยง 
กบัผลประโยชน์ท่ีเป็นรปูธรรมของประชาชนเรา 
ให้ได้	ไม่ใช่เวทีท่ีเสียเวลาเจรจาหรือพูดมากกว่าทำ
	 บทบาทในการเชื่อมไทยสู่โลก	คอื	เม่ือเรา 
มีดอีะไร	เรากไ็ปแบ่งปันกบัคนอ่ืนเขา		อันน้ีทำให ้
การทำงานในเรื ่อง	 SEP	 for	 SDGs	 หรือ 
Sufficiency	 Economy	 Philosophy	 for 
Susta inable	 Development	 Goals	
เป็นเรื่องทีเ่ราเอาจริงเอาจัง	 เพราะเราเชื่อใน 
ผลงานทีเ่ห็นจากการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
จากตัวอย่างการเติบโตอย่างยัง่ยืนของชุมชน 
ท่ีได้ยึดถือตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 ทำให้เราเห็นว่า	 SEP	 เป็นแนวทางที ่
ควรได้รับการเผยแพร่ไปเป็นแบบอย่างเพื ่อ 
นำไปสู่การพฒันาท่ีย่ังยืน		ไม่ไดจ้ำเป็นวา่ประเทศ 
ไทยทัง้ประเทศจะต้องพัฒนากันอย่างยัง่ยืน 
แล้วทัง้ประเทศ	 จึงค่อยไปเผยแพร	่ การพัฒนา 
ประเทศต้องเริ ่มจากฐานรากชุมชนทีเ่ข้มแข็ง 
ต้องมาจากความรูค้วามต้องการของพื ้นท ี ่
ต้อง	 “ระเบิดจากข้างใน”	 การพัฒนานัน้ถึงจะ 
ยั่งยืน	นอกจากนั้น	เรายังเห็นว่า	การที่โลกหรือ
ประชาคมระหวา่งประเทศตระหนักและยอมรบั	
SEP	 จะช่วยทำให้คนไทยได้ตื่นรู้ว่าเรามีของดีที่ 
เราต้องย่ิงปฏบัิติใหม้าก	ใชใ้หเ้ป็น	ดังน้ัน	ในหว้งท่ี 
ประเทศไทยเป็นประธานกลุม่	 77	 ไทยจึงได้ 
เน้นการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง	ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิในการ 
ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ัง่ยืน	 และไทยน่าจะได้ 
สานต่อในเรื่องการพัฒนาทีย่ ัง่ยืนบนพื้นฐาน 
ของหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียงได้ใน 
กรอบเวทีระหว่างประเทศอืน่ๆ	 ไม่ว่าจะเป็น 
ACMECS,	ACD,	ASEAN
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	 บทบาทในการเชื ่อมโลกสูไ่ทย	 อันนี้ 
ก็มีความสำคัญมาก	 มีหลายเรื่องทีย่ังเป็นความ 
ท้าทายของไทย	เราอาจเรียนรู้ได้จากประชาคม 
ระหว่างประเทศ	 เช่น	 ในเรื ่องส ิง่แวดล้อม		
เรื่องสิทธิมนุษยชน	 ธรรมาภิบาล	 การต่อต้าน 
อาชญากรรมข้ามชาต	ิการคา้มนุษย์	การต่อต้าน 
คอรัปชั่น	 เด็ก	 ผู้หญิง	 ผู้พิการ	 มาตรฐานที่เป็น 
สากลในเรื ่องเหล่านี	้ เราสามารถรับรู	้ นำมา 
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของไทย	เสนอแนะแนวทาง 
ปฏิรูป	 มาตรการ	 กฎหมายใหม่ๆ	 เพื่อคุ้มครอง 
ประชาชนไทย		
	 ไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนทีส่ำคัญ	 อาทิ	 อนุสัญญาว่า 
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
อนุสัญญาสิทธิเด็ก	 สิทธิผูพ้ิการ	 การขจัดการ 
เลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ	การต่อต้าน 
การทรมาน	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ 
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 กติการะหว่าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
วฒันธรรม	กตกิาและอนุสัญญาระหวา่งประเทศ 
เหล่าน้ีได้ช่วยนำมาตรฐานสากลมาเป็นประโยชน์ 
แกป่ระชาชนไทย	และการเขา้เป็นภาคอีนุสัญญา 
เหล่านีจ้ะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนของ 
ทุกหน่วยงานทีเ่กี ่ยวข้องว่าประเทศไทยม  ี
ความพรอ้ม	กฎหมายของเราไม่ขดั	จึงจะสามารถ 
เข้าร่วมเป็นภาคีได้	 ไม่ใช่เรื่องการตัดสินใจของ 
กระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น	
	 ในห้วงหลายปีมานี้	ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการจัดทำรายงานประเทศ	 ร่วมใน 
คณะนำเสนอรายงานประเทศด้วยวาจาต่อ 
คณะกรรมการของสหประชาชาติประจำ 
อนุสัญญาหลายฉบับในห้วงหลายปีทีผ่่านมานี ้
ซึ่งถือเปน็ประสบการณ์ทีล่ำ้ค่ามาก	 ในแง่การ 
ได้รับทราบความคืบหน้าและความท้าทาย 

ในเรื่องเหล่านีข้องสังคมไทย	 และการพยายาม 
ช่วยกันผลักดันแก้ไขปัญหาทีย่ังมีอยูเ่ป็นงาน 
ทีท่้าทายและมีคุณค่ายิง่	 การได้มีโอกาสเข้าใจ 
และร่วมแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย	การเสริม
สร้างชุมชนเข้มแข็งตามหล ักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง	 การผลักดันเวทีสาธารณะ 
หรือวัฒนธรรมในการแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
และทำงานร่วมกันของฝ ่ายต่างๆ	 ในเรื ่อง 
การพัฒนาทีย่ัง่ยืน	 เป็นอีกงานหนึง่ทีพ่วกเราที ่
กรมองค์การระหว่างประเทศทำได้ไม ่รู ้จัก 
เหน็ดเหนือ่ย	 อาจฟังดูเหมือนไม่ใช่งานของ 
กระทรวงการตา่งประเทศ	แตเ่ราคดิวา่	กระทรวง 
การต่างประเทศเป็นส่วนหน่ึงของทีมประเทศไทย	 
เราต้องช่วยกันแก้ไข	 ปฏิรูป	 และสง่เสริมความ 
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ี	 ทีง่ดงาม	 งานของเรา 
แต่ละวันต้องมีคุณค่าต่อประเทศไทย	ไม่เล่ือนลอย
	 ปัจจุบันไทยมีบทบาทในประเด็นสำคัญๆ	
ของโลก	ถา้จะดจูากเวทีตา่งๆ	ท่ีไทยดำรงตำแหน่ง 
อยู่	 ดังนี้	 	 ไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การ 
ทางทะเลระหว่างประเทศ	หรือ	International	 
Maritime	Organization	มา	7	สมัยติดต่อกัน 
ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2006	ที่จริงการเป็นสมาชิกก็ไม่ได้ 
หมายถึงเราจะมีบทบาท	 active	 เสมอไป	 แต่ 
อย่างน้อยก็สะท้อนว่าเป็นเรื ่องทีเ่ราให้ความ 
สำคัญ	 อันทีเ่ราให้ความสำคัญอีกอันและเป็น 
สมาชิกมายาวนานคือ	คณะกรรมาธิการยาเสพติด 
แห่งสหประชาชาติ	 หรือ	 Commission	 on 
Narcotics	 Drugs	 โดยเราเน้นเผยแพร่เรื ่อง 
การพัฒนาทางเลือกทดแทน	หรือ	Alternative 
Development	 มากกว่าทีจ่ะเน้นปราบปราม 
อย่างเดียว		โดยเฉพาะการพัฒนาทางเลือกทดแทน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่จริง 
ในปัจจุบัน	 มีอีกหลายองค์กรทีไ่ทยเป็นสมาชิก 
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หรือเป็นคณะกรรมการบริหารทีต่้องได้รับการ 
เลอืกตั้ง	ในแงบุ่คคล	อยากจะเอ่ยมาเป็นตัวอย่าง 
เพียงสองสามท่าน	 ได้แก่	 เอกอัครราชทูต 
เกรียงศักดิ์	 กิตติชัยเสรี	 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรง 
ตำแหน่งผูพ้ิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่าง 
ประเทศ	 วาระป ี	 ค.ศ.	 2017	 ถึง	 2026	
นายมณเฑียร	 บุญตัน	 สมาชิกคณะกรรมการ 
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 ระหว่างปี	 2012-2020 
สองสมัยด้วยกัน	 อาจารย์มณเฑียรเองเป็น 
ผูพ้ิการทางสายตา	 ท่านเป็นคนเก่งมากและ 
เป็นปากเสียงให้ผู้พิการทั่วโลก	มีบทบาทสำคัญ 
อย่างย่ิงในการยกรา่งอนุสัญญาระหวา่งประเทศ		 
ว่าด้วยสิทธิของผู้พิการ
	 พระบรมวงศานุวงศข์องไทยเองทรงไดร้บั
การชื่นชมและถวายพระเกียรติ	 อาทิ	 พระบาท 
สมเด็จพระปรม ินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	 ทรงได้รับการทูลเกล้าถวาย 
รางวัล	 UNDP	 Human	 Development 
Lifetime	 Achievement	 Award	 เมื่อปี 
ค.ศ.	 2006	 จากการทรงงานด้านการพัฒนา			
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม-
ราชกุมารี 	 ทรงปฏิบ ัติหน ้าท ีท่ ูตพิ เศษของ 
โครงการอาหารโลก	(	Word	Food	Programme:	 
WFP)	ดา้นอาหารโรงเรยีน	และทูตพเิศษโครงการ 
Zero	 Hunger	 ขององค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ	 (Food	 and	 Agriculture 
Organization	of	the	United	Nations	:	FAO) 
ท้ังยังทรงเป็นทูตสันถวไมตรดีา้นการสร้างความ 
เข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนกลุ ่มน้อยในด้าน 
การศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
ทีจ่ับต้องไม่ได้	 ให้กับองค์การยูเนสโก	 (United	
Nations	 Educational,	 Scientific	 and 
Cultural	Organization	:	UNESCO)	นอกจากน้ัน	
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริม 
หลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา 
สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ 
สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม 
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	 (United 
Nations	 Office	 on	 Drugs	 and	 Crime	 : 
UNODC)	 พระองค์ภาฯ	 ทรงปฏิบ ัติหน้าที ่
เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเวียนนา	และเอกอัครราชทูต 
ผูแ้ทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงาน 
สหประชาชาต	ิณ	กรงุเวยีนนา	ระหวา่งปี	2555- 
2557	 พระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถ	
และทรงงานจริงจัง	เป็นที่ชื่นชมมาก		
	 เวท ีท ีไ่ ท ยจะม ีบทบาท ในอนาคต	
โดยส่วนตัว	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 เรื ่องทีไ่ทยควร 
ให้ความสำคัญคือเรื ่องการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
เพราะจะยังคงเป็นความท้าทายของไทย	 ของ 
ประเทศในภูมิภาคและของโลกต่อไปอีกนาน 
เท่านาน	 และเป็นเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรง 
ต่อประชาชนไทยและมนุษยชาต	ิ ตลอดจนโลก 
ใบน้ี	อันหน่ึงท่ีเรามองกนัอยู่คอื	บทบาทของไทย 
ในด้าน	Science,	Technology	and	Informa-
tion	for	SDGs		เนื่องจากเราเห็นว่าหน่วยงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยม  ี
บุคลากรท่ีมีความสามารถมาก	น่าจะเพ่ิมบทบาท 
ในเวทีระหว่างประเทศได้มากขึ้น	 ในลักษณะ 
เดียวกับทีผ่ ูแ้ทนด้านสาธารณสุขของไทยได้ 
เข้าไปมีบทบาทในเวท	ี WHO	 และเวทีของ 
สหประชาชาติอย่างเข้มแข็ง	 โดยกระทรวง 
สาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศได้ 
ร่วมกันจัดทำ	 Thailand’s	 Global	 Health 
Strategies	 เพื่อให้การมีบทบาทในเวทีระหว่าง
ประเทศของไทยในดา้นสาธารณสุขเป็นไปอย่าง 
สอดประสาน	มีทิศทาง		บทบาทของไทยในด้าน 
สาธารณสุขในเวทีโลกในปัจจุบันมีเช่น	การเผยแพร่ 
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ความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
หรือ	 Universal	 Health	 Coverage	 เราได้ 
จุดประกายความหวังให้ประเทศกำลังพัฒนา 
ทัง้หลายว่า	 ไม่ต้องรวยก็สามารถลงทุนเพื ่อ 
สุขภาพของประชาชนได้	 นอกจากนัน้	 เราก็มี 
บทบาทเข้มแข็งในเรื่องโรคไม่ติดต่อหรือ	 NCD,	
โรคติดเชื ้อดื ้อยา	 และเรื ่องการเข้าถึงบริการ 
สุขภาพของแรงงานต่างด้าวและกลุ่มชายขอบ
	 ในเรื่อง	STI	for	SDGs	นั้น		เรามองกันว่า 
เทคโนโลยีของไทย	more	 affordable	 and	
more	applicable	สำหรบัประเทศกำลังพฒันา 
และเรามองว่า	 มีตัวอย่างดีๆ	 มากมายทีไ่ทย 
ทำในเรื ่องการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการ 
การใชน้้ำ	การแกปั้ญหาท่ีดนิทำกนิ	การคดัเลือก 
เมล็ดพันธุ ์พืช	 การปลูกพืชทีส่อดคล้องตาม 
ฤดูกาล	 การป้องกันภัยพิบัติ	 ดังนั้น	 การเพิ่ม 
บทบาทของไทยในเวทีในด้าน	 STI	 for	 SDGs 
น่าจะช่วยสร้าง	visibility	ให้แก่ไทยได้อีกระดับ 
หนึ่งและเป็นประโยชน์ต่อโลก	
	 ข้าพเจ้ามองว่า	 การมีบทบาทในเวท  ี
ระหว่างประเทศของประเทศไทยถ้าจะทำให้ดี 
และจะขยายบทบาท	กระทรวงการต่างประเทศ 
จำเป็นตอ้งชว่ยสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ	ใหเ้พ่ิม 
บทบาทในเวทีทีเ่ป็นเรื ่องของหน่วยงานนัน้ๆ	 
อย่างเข้มแข็ง	 ไม ่ม ีทางท ีค่นกระทรวงการ 
ต่างประเทศจะรู ้ทุกเรื ่องอย่างลึกซึ ้งได้	 เรื่อง 
ในโลกนีเ้ยอะมาก	 สิง่ทีเ่ราต้องทำคือ	 สามารถ 
ระบุเวทีท่ีสำคญั	ชว่ยเสรมิสรา้งศกัยภาพ	ทักษะ 
ให้หน่วยงาน	 เป็นลมใต้ปีกทีช่่วยส่งให้บินไป 
ได้ถูกทิศทางและอย่างสง่างาม	 ข้าพเจ้ามอง 
หน่วยงานเป็นหุ ้นส่วน	 และมองว่าย ิง่เรามี 
หุ้นส่วนมาก	 มีเพื่อนมาก	 เราก็ช่วยกันทำงาน 
ได้มาก	 ไม่ได้ต้องเป็นกระทรวงการต่างประเทศ 
หรือนักการทูตเท่านั้นที่ไปเล่นบทบาทนำในเวท ี

ระหว่างประเทศ	 ยกเว้นในเรื่องทีเ่ป็นประเด็น 
การเมืองและ	 cross	 cutting	 และอาศัย 
ความรู้กว้างในลักษณะที	่ transdisciplinary 
ทีก่ระทรวงการต่างประเทศอาจช่วยได้มากกว่า
ในชั้นนี้	 เนื่องจากเราต้องเข้าทุกเวที	อย่างไรก็ดี	
ข้อจำกัดของกระทรวงการต่างประเทศก็คือ 
จำนวนบุคลากรที่มีน้อยมาก	
	 อีกอย่างหนึง่ท ีเ่ห็นได้ชัดคือเรื ่องการ 
ขาดงบประมาณ	 เพราะแต่ละกระทรวงมักเห็น 
งานภายในประเทศเป็นงานหลัก	 จึงมักไม่ได้ตั้ง 
งบประมาณไวเ้พ่ือการไปเรียนรู้หรือมีบทบาทใน
เวทีระหวา่งประเทศ	หรอืเม่ือไป	กมั็กจะเป็นระดับ 
ผู้ใหญ่	 โอกาสของระดับเด็กๆ	 ชั้นผู้น้อยที่จะไป 
เรยีนรู้ในเวทีระหวา่งประเทศจงึมีไม่มาก	ปัจจบุนั	
ถ้าเราเห็นว่ามีข้าราชการระดับเจ้าหน้าทีข่อง 
กระทรวงใดทีม่ีศักยภาพ	 เราก็พยายามระบุตัว 
บุคคลเชิญน้องไปร่วมประชุมเรียนรู้ในต่างประเทศ 
โดยเราออกงบประมาณค่าใช้จ่ายให้	 เราถือเป็น 
การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของประเทศ
	 การทูตไทยในทศวรรษหน้า	ไม่ว่าตัวแปร
ของโลกภายนอกและสถานการณ์ภายในประเทศ 
จะเป็นอย่างไร	 ไม่ว่าจะยังมีสหประชาชาติหรือ 
มีกลไกอ่ืนใดขึ้นมาแทนท่ี		ไม่วา่กลุ่มความรว่มมอื 
จะปรบัเปล่ียนเป็นใครไปรวมกบัใคร		อำนาจของ 
ประเทศใดจะเพิ ่มขึ ้นหรือลดลง	 ทีส่ำคัญคือ	
เราต้องจับหลักของเราเองให้ม ัน่	 เข้าใจว่า 
อะไรคือจุดอ่อน	 จุดแข็งของเราอะไรคือความ 
ท้าทายของประเทศเรา	 สังคมเรา	 และในฐานะ 
นักการทูต	 ผูท้ีอ่อกไปเรียนรู้จากโลกข้างนอก 
เรามีหน้าทีต่้องเชื ่อมโลกสูไ่ทยและเชื ่อมไทย 
สู่โลก	และต้องมีหน้าที่เป็นลมใต้ปีกให้ทุกหน่วย 
งานและให้ทุกภาคส่วนในการขับเคลือ่นนำพา 
สังคมเราไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืน
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“คบเด็กสร้างเมือง”
TOWARDS  SDGs :

	 กระทรวงการต่างประเทศ	 โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ	 ได้จัดการเสวนา 
ระดับเยาวชน	เรื่อง	SDGs	สร้างด้วยกัน	ตอน	“คบเด็กสร้างเมือง”	เพื่อสร้างความ 
ตระหนักรู้และเปิดเวทีแลกเปล่ียนความเห็นกับกลุ่มเยาวชนเก่ียวกับการพัฒนาเมือง 
และชุมชนอย่างยั่งยืน	 ซึ่งการเสวนาฯ	 ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั้งในระดับ 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจำนวนกว่า	160	คน	ทั้งที่เป็นผู้แทนสภาเด็ก 
และเยาวชน	กทม.	 และเยาวชนผู้สนใจทั่วไป	 โดยการเสวนาเยาวชนครั้งนี้ถือเป็น 
ภาคตอ่ของการเสวนาเยาวชนเกี่ยวกบัการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื	 
(Sustainable	Development	Goals	หรือ	SDGs)	ที่กระทรวงฯ	ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
9	มิถุนายน	2560	และเป็นการดำเนนิการอยา่งตอ่เนื่องของกระทรวงฯ		เพื่อเสรมิสรา้ง 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะเยาวชนท่ีสามารถเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง	 
(Agent	of	Change)	และนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

กัลย์วนา	เหมกมล	
นักการทูตชำนาญการ	(ที่ปรึกษา)

และ	ปุณณภา	ผดุงโยธี	
นักการทูตปฏิบัติการ	

กองกิจการเพื่อการพัฒนา	กรมองค์การระหว่างประเทศ

“เยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
	 ในช่วงพิธีเปิด	นางกาญจนา ภัทรโชค 
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ	 กล่าวว่า 
ในปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับปัญหาและความ 
ท้าทายต่าง	ๆ 	มากมาย	อาทิ	ปัญหาขยะมูลฝอย 
ทีเ่พิ ่มมากขึ ้นทัง้บนบกและในทะเล	 ปัญหา 
พื้นทีส่ีเขียวลดลง	 ปัญหาระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 

ซึ่งปัญหาต่าง	 ๆ	 ล้วนเกิดจากการกระทำของ 
มนุษย์และส่งผลกระทบในเชิงลบกลับมาที ่
ตัวมนุษย์เอง	และเน้นย้ำว่า	ปัญหาต่าง	ๆ 	ท่ีเกิดข้ึน 
ล้วนแต่เป็นสิง่ใกล้ตัวของทุกคน	 ซึ่งทุกคนมี 
บทบาทและหน้าทีใ่นการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เหล่านี	้ มิเช่นนั้น	 ผลกระทบดังกล่าวจะตกไปสู ่
คนรุ่นต่อไป	 นอกจากนี	้ ปัญหาในโลกปัจจุบัน 
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มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่ประเด็นสิ่งแวดล้อม	แต่ยัง 
มีปัญหาด้านสังคม	 อาท	ิ การก้าวเข้าสูส่ ังคม 
ผู้สูงอายุของไทย	การโยกย้ายถิ่นฐานเขา้สู่สังคม 
เมือง	การขาดการศึกษาที่มีคุณภาพ	การเข้าถึง 
บรกิารสาธารณะอย่างไม่ท่ัวถงึ	และโดยท่ีเยาวชน 
ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ	 จึงควรมอง 
ปัญหาเรื่องเมืองให้ครอบคลุม	การเปลี่ยนแปลง 
ต้องเริ ่มจากตัวบุคคลโดยการ	 “ระเบิดจาก 
ข้างใน”	 ตามแนวพระราชดำริของพระบาท 
สมเด็จพระปรม ินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพติร	ส่ิงท่ีสำคญัคอื	เราจะต้องตระหนัก 
ว่าการเปล่ียนแปลงควรเร่ิมจากท่ีใด	และพิจารณา 
ว่าสิง่ใดเป็นปัญหาและอุปสรรค	 จึงจะสามารถ 
หาแนวทางเพื ่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และ 
ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน	

“เยาวชนและอนาคตที่ยั่งยืน”
 คุณเดียร์ดรา บอยด์ ผูป้ระสานงาน 
สหประชาชาติประจำประเทศไทย	 (United 
Nations	 Resident	 Coordinator	 –	 UNRC)		 
ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “เยาวชนและ 
อนาคตทีย่ัง่ยืน”	 (Youth	 and	 Sustainable	
Future)	 มีใจความสำคัญว่า	 (1)	 เป้าหมาย 
การพัฒนาทีย่ัง่ยืน	 หรือ	 SDGs	 ประกอบด้วย 
17	 เป้าหมาย	 ครอบคลุมทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม	 สิง่แวดล้อม	 เป็นแนวทางสำหรับการ 
พัฒนาประเทศ	 แก้ไขปัญหาและความท้าทาย 
ตา่ง	ๆ 	ท่ีโลกกำลังเผชญิ	อาทิ	ปัญหาทางเศรษฐกจิ 
ความยากจน	 การศึกษาทีม่ีคุณภาพและทัว่ถึง 
การสาธารณสุข	ส่ิงแวดล้อม	รวมถึงปัญหาใหม่	ๆ  
เช่น	 ปัญหาการขยายตัวของความเป็นเมือง 
(urbanization)	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 เป้าหมายการ 
พฒันาท่ีย่ังยืนจงึเป็นเหมือนแผนท่ีนำทาง	(road 
map)	สำหรับโลกยุคปัจจุบัน	 (2)	การมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนมีความสำคัญต่อการบรรล  ุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความร่วมม ือและความคิดสร้างสรรค์จาก 
เหล่าเยาวชน	ในทุก	ๆ 	ปี	ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
นำโดยเลขาธิการสหประชาชาต	ิ จะย้ำถึงความ 
สำคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูแ้ทน 
เยาวชน	ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน	 (3)	 เยาวชนยุคปัจจุบันอาศัยอยูใ่นยุค 
ที่มีการขยายตัวของความเป็นเมือง	(urbaniza-
t ion)	 โดยส ังคมเม ืองม ีส ่วนสำคัญในการ 
ขับเคลือ่นเศรษฐกิจ	 จากสถิติพบว่าสังคมเมือง 
ประกอบเป็นเพียงร้อยละ	 2	 ของพื้นทีท่ัง้หมด 
บนผืนโลก	 แต่กลับสร้างรายได้ถึงร้อยละ	 70	
ของเศรษฐกิจโลก	 อย่างไรก็ตาม	 แนวโน้มของ 
การขยายตัวของความเป็นเมือง	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา	นำมาซึ่งปัญหา 
และความท้าทายต่าง	 ๆ	 จำนวนมาก	 ดังนั้น 
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน	 เป้าหมายที	่ 11 
ซ่ึงเก่ียวกับเมืองและชุมชนท่ีย่ังยืน	จึงมีวัตถุประสงค์ 
รับมือกับการขยายตัวของเมือง	 โดยคำนึงถึง 
การทำให้เมืองและชุมชนนัน้ปลอดภัย	 มีความ 
สามารถในการปรับตัวอย่างครอบคลุมทัว่ถึง 
สำหรับทุกคน	และมีความยั่งยืน	 (4)	ระดับการ 
พัฒนามนุษย์	 (Human	Development)	 เป็น 
ดัชนีหนึง่ทีอ่งค์การสหประชาชาติใช้วัดระดับ 
การพัฒนาของประเทศต่าง	 ๆ	 มีลักษณะเป็น 
ดัชน ีชี ้วั ดแบบเฉพาะท ีส่ะท ้อนให้ เห็นถึ ง 
ความต้องการม ีชีวิตท ีดี่และม ีประส ิทธิผล 
(productive	life)	โดยวดัจากองคป์ระกอบหลัก	
3	ประการ	ได้แก	่รายได้	การศกึษา	และลักษณะ 
ทีอ่ยูอ่าศัย	 ทั้งนี้	 หากวัดระดับการพัฒนาของ 
ประเทศไทยจากระดับรายได้	 ไทยจะจัดอยูใ่น 
กลุม่ประเทศทีม่ีรายได้ปานกลาง	 แต่หากวัด 
จากระดับการพัฒนามนุษย์	 ไทยจะอยูใ่นกลุม่ 
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ประเทศทีม่ีการพัฒนามนุษย์ระดับสูง	 ซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่าเยาวชนไทยอาศัยอยู ่ในสังคมทีม่ ี 
ความพร้อมทีจ่ะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
และก้าวไปสูก่ารเปลีย่นแปลงและการพัฒนา 
อย่างยัง่ยืนได้	 (5)	 ได้ยกคำพูดของนางสาว	
Jayathma	Wickramanayake	 ซึ่งมีตำแหน่ง 
เป็นผูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ 
ด้านเยาวชน	 (UNSG’s	 Envoy	 of	 Youth)	
ซึ ่งกล่าวไว้ว่า	 “ประชาชนยุคปัจจุบันมีความ 
เพียบพร้อมทัง้ด้านความรู	้ ความกระตือรือร้น 
และเทคโนโลยีอย่างทีไ่ม่เคยมีมาในยุคก่อน 
โดยเยาวชนคืออาวุธลับทีจ่ะนำพาประเทศไปสู ่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”	(Never	
before	 has	 a	 generation	 been	 so 
well-equipped	 –	with	 the	 knowledge, 
the	passion,	and	the	technology	–	to	put	 
the	planet	and	our	societies	on	a	sustain-
able	path.	Young	people	are	the	secret 
weapon	 to	 achieving	 the	 Sustainable	 
Development	Goals)	

“วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง”
 คุณแทม ฮอง	 ผูเ้ชี่ยวชาญจากโครงการ 
ตั ้งถิ ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ	 (UN- 
Habitat)	 ได้กล่าวว่า	 เยาวชนคือผูน้ำการ 
เปลีย่นแปลง	 โดยปัจจุบันประชากรโลกกว่า 
1.8	 พันล ้านคนเป ็นเยาวชนอาย ุระหว่าง 
10	 ถึง	 24	 ปี	 ส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอง 
ก็มีประชากรเป็นเยาวชนถึงร้อยละ	 60	 ของ 
ประชากรทัง้หมด	 นายแทม	 ฮอง	 ได้กล่าวถึง	 
“วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง”	(New	Urban	
Agenda	 –	 NUA)	 ซึ ่งถือเป็นแผนทีน่ำทาง 
ของโลกในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและ 
ชุมชนทีย่ัง่ยืนว่า	 NUA	 ได้ตระหนักถึงบทบาท 
และศักยภาพของเยาวชนในการขับเคล่ือนชุมชน 

ให้เกิดการพัฒนาทีย่ ัง่ย ืน	 ในขณะเดียวกัน	 
การขับเคลื่อน	NUA	จำเป็นต้องอาศัยศักยภาพ 
ของเยาวชนในการมีส่วนร่วมวางกรอบนโยบาย
และโน้มน้าวให้หนว่ยงานด้านบริหารวางแผน 
เมืองทีม่ ีลักษณะปลอดภัย	 เป็นเมืองทีน่่าอยู ่
สำหรับเพื่อทุกคน	 และมีบริการที่ตอบสนองต่อ
ประชาชนทุกกลุม่	 จึงขอเรียกร้องให้เยาวชน 
ส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้มากขึ้น	 โดยเริ่ม 
จากการพูดคุยและหารือกันว่า	 ตนเองสามารถ 
ทำอะไรเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม 
ท่ีย่ังยืนได้บ้าง	(What	can	my	own	individual	
contribution	to	development	be?)	

“เปิดหูเปิดตา...สู่วาระการพัฒนา
ระดับโลก”  
 คุณวงศกร ชัยชนะ	นักการทูตปฏบัิติการ	 
กองกิจการเพื่อการพัฒนา	 ได้บรรยายในหัวข้อ 
“เปิดหเูปิดตา...สู่วาระการพฒันาระดบัโลก”		ว่า 
ความยากจนมีหลายมิติ	 (Multidimensional)	 
ซึ่งไม่สามารถใช้เส้นความยากจนเป็นเครื่องวัด 
เพียงอย่างเดียวได้	ดังนั้น	การขจัดความยากจน
จึงต้องการการพัฒนาอย่างยัง่ยืนทีจ่ะต้องไม่ทิ้ง
ภาระให้ชนรุ่นต่อไป	และจะต้องเป็นการพัฒนา 
ทีไ่ปด้วยกันในทุกมิติ	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม	 และสิง่แวดล้อม	 รวมทัง้ได้กล่าวถึงวาระ 
ด้านการพัฒนาระดับโลกต่าง	 ๆ	 ทีส่่งเสริมให้ 
เกิดการพัฒนาทีย่ัง่ยืน	 ได้แก่	 (1)	 เป้าหมาย 
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Millennium 
Development	Goals:	MDGs)	ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ 
ปี	 ค.ศ.	 2000	 และสิน้สุดลงเมือ่ป	ี ค.ศ.	 2015 
โดยประเทศไทยประสบความสำเร็จในการ 
อนุวัติเป้าหมายดังกล่าวในการลดระดับความ 
ยากจน	 การให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการ 
จัดให้ม ีระบบประกันส ุขภาพถ้วนหน้า	 (2)	
วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน	ค.ศ.	2030	ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่ 
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ปี	 ค.ศ.	 2016	 ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนทั้งหมด	17	เป้าหมาย	ครอบคลุมทั้งมิติ 
ด้านสังคม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกิจ	 โดยไทย 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็น	Home-grown	approach	เพื่อนำไปสู่ 
การบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (3)	ความตกลงปารีส 
ซึ่งเป็นความตกลงด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 (4)	 กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อ 
การลดความเส่ียงจากภยัพบัิต	ิและ	(5)	วาระใหม่ 
แห่งการพัฒนาเมือง	

“พลังเยาวชน...ระเบิดจากข้างใน”
	 วิทยากรซึ่งเป็นนักพัฒนาและนักปฏิบัติ 
ในพื้นทีจ่ริงได้มาร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
เพื ่อจุดประกายและสร้างพลังให้กับเยาวชน	
ดังนี้
 คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธกิารและ 
นักเขียนเว็บไซต์	 the	 Cloud	 ได้ถ่ายทอด 
ประสบการณ์การทำงานเพื ่อสังคมและการ 
ทำงานด้านงานเขียนบนเว็บไซต์	 the	 Cloud 
ซึ่งมีจดุประสงคเ์พื่อกระตุ้นใหผู้้อา่นตระหนักถงึ 
คณุคา่ของตนเองและสังคมผ่านการเล่าเรื่องราว	 
รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่การ 
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาเม่ือสมัยยังเป็นนักศึกษา 
จนกระทัง่มาจัดกิจกรรมเรียนรู ้ส ังคมและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น	อาทิ	การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
หรอืสถานท่ีสำคญัทางประวตัศิาสตร	์การรว่มกนั 
รณรงค์และอนุรักษ์อาคารเก่า	 โดยเล ่าว่า	
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทีดู่เหมือนเป็นเพียงแค่เรื ่อง 
ธรรมดาซ่ึงไม่สามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ทางสังคมได้	 แท้จริงแลว้มีคุณค่าและประโยชน์
แฝงอยู่	การทำกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นกระบวนการ 
ในการเรียนรู้และบ่มเพาะความคิดและทัศนคติ 
ของคนแต่ละคนได	้ ซึ่งนำไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
จากภายใน	 โดยเริ ่มจากตัวผูท้ำกิจกรรมและ 

ขยายไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสังคมต่อไป	 ดังนั้น 
การเข้าร่วมและการสรรค์สร้างกิจกรรมทีม่ ี 
ประโยชน์สามารถจุดประกายความคิดแก่ผูค้น 
และปลูกฝังทัศนคติแก่เยาวชนทีจ่ะเติบโตไป 
ในอนาคต	 นอกจากนี	้ ได้ให้แง่คิดว่า	 การสร้าง 
เมืองใหพ้ฒันาอย่างย่ังยืนเป็นกจิกรรมระยะยาว 
ท ีต่้องใช้ เวลาและความอดทนให้ เกิดการ 
เปลีย่นแปลง	 แต่หากสามารถปลูกฝังความคิด 
และจุดประกายให้เกิดการเปลีย่นแปลงได้	
การรอคอยย่อมคุ้มคา่	เพราะเม่ือเราเปล่ียนแปลง 
ผู้คนได	้คนกจ็ะเป็นผู้เปล่ียนเมือง	และเมืองกจ็ะ 
กลับมาสร้างคนให้ดีได้ในที่สุด
 คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ	 สมาชิกกลุม่ 
Trawell	(ทีม	Mayday	พัฒนาขนส่งสาธารณะ)	 
กล่าวว่า	ปัจจุบันการขยายตัวของความเป็นเมือง	 
หรอื	“Urbanization”	กำลังเป็นประเดน็ท่ีไดร้บั 
ความสนใจในไทย	 โดยประชากรจำนวนมาก 
มีแนวโน้มทีจ่ะหลัง่ไหลเข้าสูส่ังคมเมือง	 ดังที่ 
คาดการณ์ว่าในป	ี ค.ศ.	 2030	 จะมีประชากร 
กว่าร้อยละ	 60	 อาศัยอยูใ่นชุมชนเมือง	 และ 
จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 70	 ในปี	 ค.ศ.	 2050 
อย่างไรก็ตาม	 การขยายตัวของความเป็นเมือง 
ยังคงก่อให้เกิดปัญหาความเหลือ่มล้ำทางสังคม 
ที่สูงขึ้น	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม 
สามารถกระทำได้โดยมี	 2	 ทฤษฎี	 คือ	 1)	 การ 
“Co-creation”	 หรือการสร้างสรรค์ร่วมกัน 
โดยเน้นการเปล่ียนแปลงท่ีทุกคนมีส่วนรว่มและ 
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน	 โดยยกตัวอย่าง 
โครงการพัฒนาเมืองทีส่วรรคโลกซึ่งเน้นการ 
พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน 
ทุกมิติ	 โครงการออกแบบอาคารโรงพยาบาล 
เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการออกแบบระหว่าง 
ผู้สร้างกบัคนในพ้ืนท่ี	เป็นต้น	1)	การ	“Nudge” 
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หรือการกระตุน้ให้ผูค้นเกิดการเปลีย่นแปลง	 
โดยคณุศานนท์ฯ	และทีมงาน	Mayday	ไดเ้ลือก 
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ	 “ระบบขนส่งสาธารณะ 
ไทย”	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงตาม 
คำขวัญ	“small	change,	big	move”	โดยเริ่ม 
จากการพัฒนาป้ายรถเมล์อัจฉริยะ	 ซึ ่งเป็น 
กิจกรรมทีเ่กิดจากการระดมสมองของเยาวชน 
และประชาชนท่ีสนใจ	เพื่อใหป้้ายรถเมล์สามารถ 
ให้ข้อมูลเส้นทางเดินรถทีถู่กต้อง	 ชัดเจน	 และ 
เขา้ใจงา่ย	ท่ัวเกาะรตันโกสินทร์	นอกจากน้ียังได้ 
จัดกิจกรรมทีร่ณรงค์ให้มีการรักษาภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชมุชน	โดยเน้นการดงึ 
ศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน 
และการสร้างอาชีพ	 อาทิ	 การตัดเย็บเสือ้ผ้า 
และกระเป๋าโดยใช้เศษผ้าทีเ่หลือจากการผลิต 
จีวรสงฆ์	การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในชุมชน 
ให้เป็นมัคคุเทศก์	 โดยกิจกรรมเหล่านีม้ ีจุด 
มุง่หมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูท้ีอ่าศัยใน 
ชุมชนให้สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลง 
และเตรียมพร้อมรับมือกับการขยายตัวของ 
ชุมชนเมือง
 ดร.ทวนทอง นิยมชาติ หัวหน้าโครงการ 
พัฒนาเยาวชน	Youth	of	Nation	 (ดนตรีและ 
ศิลปะเพื่อเยาวชนด้อยโอกาส)	 เล่าว่า	 ตนได้ 
ก่อตั้งโครงการ	 Youth	 of	 Nation	 จากแรง- 
บันดาลใจทีไ่ด้รับขณะเดินทางไปแสดงดนตรี 
ทีต่่างประเทศ	 โดยได้พบว่า	 หลายประเทศได้ 
จัดสรรพื้นทีส่าธารณะให้แก่เยาวชนเพื่อแสดง 
ดนตรีโดยตรง	 จึงได้รับแนวคิดในการใช้ดนตรี 
เพื ่อแก้ไขปัญหาสังคมของเยาวชนมาปรับให้ 
เข้ากับบริบทของสังคมไทย	 โครงการดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา 
ให้เป็นประโยชน	์ โดยพัฒนาทักษะและความ 
สามารถทางดนตรีให้แก่เยาวชนที่สนใจ	 รวมไป 

ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เติบโตเป็นบุคลากร 
ทีม่ีคุณค่าของสังคม	 ในช่วงนี	้ ดร.ทวนทองฯ	
ได้แนะนำให้รู้จักกับคุณบีเวอร์	 ซึ่งเป็นหนึง่ใน 
เยาวชนทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว	 ปัจจุบัน 
โครงการนีม้ีเยาวชนจากทัว่ทุกภาคเข้าร่วมกว่า 
7,000	 คน	 และทีผ่่านมาได้จัดกิจกรรมร่วมกับ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ 
มนุษย์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความ 
สามารถทางดนตรีในพื้นที่สาธารณะ	นอกจากนี ้
มีการจัดโครงการห้องเรียนดนตรีซึ ่งไม่มีค่า 
ใช้จ่าย	มีจุดประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนที่มี 
ความเส่ียงหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย	

“แลกเปลี่ยนแบ่งปัน...
กับประชาคมโลก”
	 ช่วงต่อมา	 เป็นช่วงทีน่้อง	 ๆ	 เยาวชนที ่
เคยเป็นตัวแทนในการประชุมระหว่างประเทศ 
ต่าง	 ๆ	 ได้มาแลกเปลีย่นประสบการณ์ให้กับ 
ผู้เข้าร่วมได้รับฟัง	ได้แก่	นายพชรพล	พรหมทัต 
ผูแ้ทนเยาวชนไทยทีร่่วมการนำเสนอรายงาน 
ความคืบหน้าการดำเนินงานของไทยตามวาระ 
การพฒันาท่ีย่ังยืนฯ	เม่ือปี	2560	นางสาวอาซลีา	 
ดอรอแต	 ผู้แทนเยาวชน	One	 Young	World	
Summit	 2017	 นายปราชญา	 ศรีวัชโรดม	 
(ผู้แทนเยาวชนไทยในการประชมุ	UNGA	สมัยท่ี	
72		นางสาวภทัรวด	ีใจทอง	และนางสาวสุภาพชิญ ์
ไชยดิษฐ์	 ผูแ้ทนเยาวชน	 ECOSOC	 Youth 
Forum	ครั้งที่	6	และ	7	ตามลำดับ	โดยน้อง	ๆ	 
ได้เล่าถึงบทบาทของเยาวชนไทยในเวทีระหว่าง 
ประเทศ	 และความท้าทายต่าง	 ๆ	 ทีพ่บเจอ 
ในการประชุมระหว่างประเทศ	ดังนี้	
 1) บทบาทของเยาวชนไทยในการ 
ขับเคลื่อน SDGs	ปัจจุบันประเทศต่าง	ๆ	ล้วน 
ให้ความสำคัญกับเยาวชนในฐานะผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสีย	 และเป็นกลไกหนึง่ทีส่ำคัญในการ 
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ขับเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน	 (SDGs) 
รวมทัง้รัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสให้เยาวชน 
เขา้มามีส่วนรว่มในกจิกรรมดงักล่าวมากขึ้น	ทัง้นี ้
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของไทย 
ตามวาระการพัฒนาทีย่ัง่ยืนฯ	 	 (Voluntary	
National	 Review	 หรือ	 VNR)	 ของหลาย 
ประเทศต่างก็กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการ 
ขบัเคล่ือน	SDGs	มากน้อยตา่งกนัไป	โดยรายงาน 
ของไทยเอง	 ได้มีคำว่า	 “เยาวชน”	 ปรากฏ 
อยู่ในรายงานท้ังหมด	25	ครั้ง	ซึ่งถอืเป็นประเทศ 
ท่ีกล่าวถึง	“เยาวชน”	ในรายงาน	VNR	มากท่ีสุด 
ในเอเชีย	 และทัดเท ียมกับประเทศต่าง	 ๆ 
ในภูมิภาคยุโรป
 2) จุดเริม่ต้นของการเข้ามาเป็นผู้แทน 
เยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ	 เกิดจาก 
การเขา้รว่มทำกจิกรรมเพื่อการพฒันาตา่ง	ๆ 	เชน่	 
1)	 นางสาวภัทรวดีฯ	 และนางสาวสุภาพิชญ์ฯ 
ได้มีโอกาสทำงานในสภาเด็กและเยาวชนแห่ง 
ประเทศไทย	 ซึ ่งจัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับ 
เป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน	เชน่	โครงการอบรม 
ให้กับ เยาวชนในพื ้นท ีใ่นประเ ด็นต่าง 	 ๆ 
(สิทธิมนุษยชน	สาธารณสุข	พลังงาน	และน้ำสะอาด)	 
จนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไปเข้าร่วม 
การประชุม	 ECOSOC	 Youth	 Forum 
2)	นางสาวอาซลีาฯ	ไดเ้ริ่มตน้ทำกจิกรรมรณรงค ์
ยุตคิวามรนุแรงกบักลุ่ม	“ลูกเหรยีง”	ซึ่งเป็นกลุ่ม 
เยาวชนท ีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ  ์
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย 
และได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์จาก 
ตัวแทนประเทศต่าง	 ๆ	 ในการประชุมผูน้ำ 
เยาวชนโลก	“One	Young	World”	ท่ีกรุงเทพฯ	
จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจและได้รับโอกาสเป็น 
ตวัแทนเขา้รว่มแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็น 
เรื่องความยุติธรรมและสันติภาพในการประชุม	 

One 	 Young 	 Wo r l d 	 ท ีก่ รุ ง โ บ โกตา 
3)	นายปราชญาฯ	มีโอกาสฝึกงานกับกระทรวง 
การต่างประเทศ	 และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	
ทีจั่ดโดยมหาวิทยาลัย	 และได้สมัครเข้ามาเป็น 
ตัวแทนเยาวชนไทยเพื ่อเข้าร่วมการประชุม 
สม ัชชาสหประชาชาติ 	 สม ัยล ่าส ุด 	 และ 
4)	 นายพชรพลฯ	 มีความสนใจในประเด็น 
การพัฒนาเศรษฐกิจ	 และได้ศึกษาต่อยอด 
ในประเด็นเรื่อง	SDGs	จนได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
ในการประกวดสุนทรพจน์เรื่อง	SEP	for	SDGs	 
ทีจ่ัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ	 รวมทัง้ 
มีโอกาสเป็นตวัแทนเยาวชนไทยเขา้รว่มนำเสนอ
รายงาน	VNR	2017
 3) การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเข้าร่วม 
การประชุม	 น้อง	 ๆ	 หลายคนได้เตรียมตัวโดย 
การศึกษาข้อมูล	จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น 
และแลกเปลีย่นมุมมองกับเยาวชนจากพื ้นที ่
ต่าง	 ๆ	 ในประเทศ	 รวมทัง้เดินทางไปพูดคุย 
เกี่ยวกบัปัญหา	ความท้าทาย	และการดำเนินการ 
เชิงบวกต่าง	 ๆ	 ของเยาวชน	 เพื่อรวบรวมและ 
จัดเตรียมข้อมูลไปนำเสนอในการประชุมระหว่าง 
ประเทศ	 โดยกระบวนการเตรียมการดังกล่าว 
นอกจากจะเป็นกระบวนการเตรียมตัวของ 
เยาวชนไทยผู้ท่ีจะเขา้รว่มประชมุเองแล้ว	ยังเป็น 
โอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน 
ทั่วไปด้วย
 4) ประสบการณจ์ากการประชุมระหว่าง 
ประเทศ	 ทุกคนเห็นพ้องกันว่า	 การเข้าร่วมการ 
ประชุมในระดับโลก	 ทำให้มีโอกาสแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์กับตัวแทนเยาวชนจากประเทศ 
ตา่ง	ๆ 	และไดเ้ปิดโลกทัศน์ใหก้วา้งขึ้น	เกดิความ 
ตระหนักรู้และตื่นตวัในประเดน็ตา่ง	ๆ 	ตลอดจน 
เข้าใจประเด็นปัญหาและมุง่หาแนวทางแก้ไข 
นอกจากนี	้ ได้รับทราบถึงบทบาทของเยาวชน 
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ต่างชาติในการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ 
ของตน	ซึ่งมีบทบาทและการรวมกลุ่มเพื่อเสนอ 
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง	 ๆ	 อย่างมีพลัง 
จึงนำประสบการณ์และตัวอย่างทีด่ีมาเป็น 
แรงบันดาลใจและเป็นพลังในการขับเคลือ่น 
บทบาทของเยาวชนไทยในการพัฒนาประเทศ 
ไทยต่อไป
 5) การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ 
ขับเคลื่อน SDGs	 เหล่าผูแ้ทนเยาวชนมองว่า 
เยาวชนทุกคนล้วนมีบทบาทท่ีสำคัญและสามารถ 
ร่วมกันขับเคลื่อน	SDGs	โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่
รอบตัวก่อน	 อาทิ	 การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ 
SDGs	การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมประจำวัน	 ซึ่งโดยที ่
เยาวชนมีส่วนเกี ่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมาย 
การพฒันาท่ีย่ังยืน	เป้าหมายท่ี	4	เรื่องการศกึษา	 
ดังนั้น	การร่วมกันขับเคลื่อน	SDGs	ที่ทำได้ง่าย 
ที่สุด	 คือ	 การมีวินัย	 ตั้งใจเล่าเรียน	 และศึกษา 
หาความรู้ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน	 ฝึก 
การคิดวิเคราะห์	และการตั้งคำถาม	พร้อมกันนี้ 
เหล่าผ ูแ้ทนเห็นพ้องกันว่า	 ภาษาอังกฤษมี 
ความสำคัญมาก	 ดังนั้น	 ควรเน้นการพัฒนา 
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ	 และการติดตาม 
ข่าวสารของโลก
 6) ความท้าทายของเยาวชนในการ 
ขับเคลื่อน SDGs	แม้จะมีข้อจำกดัต่าง	ๆ 	ในการ 
ดำเนินการขับเคลือ่นการพัฒนาทีย่ ัง่ยืน	 แต่ 
เยาวชนจะต้องใช้ปัญญาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด 
และลองลงมือทำ	 โดยนางสาวอาซีลาฯ	 เล่าว่า 
ตนได้มีโอกาสทำกิจกรรมกับกลุม่ลูกเหรียงเพื่อ 
รณรงค์ประเด็นสิทธิเด็กและเรียกร้องให้ยุติการ 
ใช้ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	
แม้จะพบอุปสรรคต่าง	 ๆ	 อาท	ิ การไม่สามารถ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 การขาดแคลนด้านการ 

ศึกษา	 หากเชื ่อว่าสิง่ทีท่ำอยูเ่ป็นสิง่ทีดี่และ 
ถูกต้อง	 และเริ ่มลงมือทำจากสิง่ท ีเ่ล ็กทีสุ่ด 
ทีศ่ักยภาพและความสามารถของเราพอจะ 
ทำได้	 ก็จะเกิดเป็นแรงผลักดันให้เรามีแรงใจ 
ในการดำเนินการต่อไปอีกในอนาคต	 ดังนั้น	
ประสบการณ์ทำให้เห็นว่า	เยาวชนไทยสามารถ 
มีส่วนร่วมในการขับเคลือ่น	 SDGs	 ได้โดยการ 
หาโอกาสและเริ่มลงมือทำ

“ถอดรหัส...พัฒนาเมือง”
	 ในชว่งสุดท้ายของงาน	เยาวชนได้เข้าร่วม	 
Workshop	 ซึ่งนำโดย	ดร.อรช กระแสอินทร์ 
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร	์มีลักษณะเป็นกจิกรรมระดมสมอง 
ทีเ่ป ิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น 
เกี ่ยวกับปัญหา	 อุปสรรค	 และความท้าทาย 
ทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาอย ่างย ัง่ย ืนในชุมชน 
ของตน	 เยาวชนได้ร่วมกันวิเคราะห์และคิดหาทาง 
แก้ปัญหาผ่านการแสดงบทบาทสมมติ	(role	play) 
ซึ ่งสะท้อนมุมมองของเยาวชนต่อการพัฒนา 
เมือง	 โดยมีประเด็นทีเ่ยาวชนให้ความสำคัญ	
สรุปได้ดังนี้
	 1)	การสร้างงานและโอกาสประกอบอาชพี 
สำหรับผู้ด้อยโอกาส	คนพิการ	ผู้สูงอายุ	รวมถึง 
ประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม	เชน่	ผู้พน้โทษ	
โดยคนกลุ่มน้ีมักขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
ท่ีเทียบเท่ากบับุคคลท่ัวไป	และโดยท่ีประเทศไทย 
กำลังก้าวเข้าสูก่ารเป็นสังคมผูสู้งอายุ	 (ageing	
society)	 จึงจะต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับ 
กลุม่ผูสู้งอายุทีจ่ะมีจำนวนเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี ้
ได้ระบุถึงความจำเป็นในการปลูกฝังทัศนคติ 
เชิงบวกแก่บุคคลในกลุม่ข้างต้นว่าทุกคนล้วนมี 
ศักยภาพและความสามารถในการทำงาน	 และ 
เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลือ่นการพัฒนาของ 
ประเทศ
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	 2)	 การเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ 
การให้ความสำคัญกับการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(life-long	 learning)	 การฝึกอาชีพ	 และการ 
ไดร้บัการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ	เป็นส่ิงสำคญั 
ทีจ่ะช่วยทัง้เสริมพลังให้เยาวชนมีศักยภาพ 
ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตท ีด่ี ให้กับผ ูใ้หญ ่และผ ูส้ ูงอาย ุ					
โดยได้ยกตัวอย่างปัญหาต่าง	 ๆ	 ทีเ่กิดจากการ 
ขาดการเข้าถึงการศึกษาทีด่ี	 ได้แก่	 (1)	 ปัญหา 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	ซึ่งเกิดจากการขาด 
ความรู ้ด้านเพศศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้การเสพสือ่โดยขาดความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ทีเ่หมาะสม	 นอกจากนี	้ การ 
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรยังส่งผลให้การเลีย้งดู 
บุตรขาดประสิทธิภาพ	 เนือ่งจากขาดความรู	้
ความเข้าใจ	 และไม่มีความพร้อมในการดูแล 
บุตร	 ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของ 
ประเทศ	(2)	เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ	 โดยได้ 
ยกตัวอย่างบริเวณพื้นทีช่ายแดนซึ่งมักมีปัญหา 
เรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 เยาวชนจึง 
อาจถูกชักชวนให้ย ุง่ เกี ่ยวกับยาเสพติดได้  
ดังนั้น	 การเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพจึงม ี
ความสำคัญในการจัดกระบวนความคิดของ 
เยาวชนให้ถูกต้องและป้องกันเยาวชนจากการ 
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	(3)	การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่แกผู้่ใหญ่และผู้สูงอายุ 
จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันสะดวก 
สบายขึ้น	รวมทั้งสร้างอาชีพได้	เช่น	การซื้อขาย 
สินค้าออนไลน์
	 3)	การเดนิทางและการคมนาคมท่ีสะดวก	
ครอบคลุม	 และปลอดภัย	 ซึ ่งมีการออกแบบ 
โดยคำนึงถงึประชาชนทุกกลุ่ม	ไม่วา่จะเป็นกลุ่ม 

คนพิการ	 ผูสู้งอายุ	 ฯลฯ	 (universal	 design) 
และเมื่อคำนึงว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การ
เป็นสังคมผูสู้งอายุ	 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่ง 
ท่ีจะออกแบบผังเมืองให้สามารถรองรับประชากร 
ผูสู้งอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเยาวชน 
ไ ด้ร่วมกันยกตัวอย ่างป ัญหาเกี ่ยวกับการ 
เดินทางและการคมนาคมในปัจจุบ ัน	 อาทิ	
การขับขี ่จักรยานบนทางเท้า	 ซึ ่งก่อให้เกิด 
อันตรายตอ่คนเดนิถนน	รวมท้ังมีขอ้เสนอแนะวา่	
นอกจากการออกแบบเมืองและการคมนาคม 
ทีม่ ีประสิทธิภาพแล้ว	 ควรใช้กฎหมายเป็น 
เครื ่องมือบังคับให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่าง 
ถูกต้อง	 อันจะส่งผลให้เกิดเม ืองและสังคม 
ที่น่าอยู่
	 4)	 การส่งเสริมสุขภาพทีดี่	 และการมีคำ 
แนะนำในการดูแลส ุขภาพอย ่างเพียงพอ 
ซึ่งกระทำได้ประการหนึง่ด้วยการจัดสรรให้ม ี
บริเวณสาธารณะเพื ่อให้ประชาชนสามารถ 
รวมกลุม่ทำกิจกรรมเพื ่อส ุขภาพได้มากขึ ้น	
โดยตระหนักว่า	 การมีสุขภาพทีแ่ข็งแรงส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีส่วน 
สำคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ	 
นอกจากนี	้ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ 
ทีด่ีเป็นการแก้ปัญหาทีต่้นเหตุ	 ทำให้สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายทีร่ัฐจะต้องนำไปสนับสนุนระบบ 
ประกันส ุขภาพและการรักษาผ ูป้ ่วย	 ทั้ งนี้ 	
เยาวชนส่วนใหญ่ตระหนักดีว่า	 ตนมีบทบาท 
ในการสร้างความเปลีย่นแปลงและให้ความ 
สำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อจะนำ 
ไปสูก่ารพัฒนาสังคมต่อไป	 ซึ ่งกระบวนการ 
ดงักล่าวถอืเป็นการ	‘ระเบิดจากขา้งใน’	กล่าวคือ 
การสร้างความเข้มแข็งภายในตนเองก่อน 
แล้วจึงสร้างความเปล่ียนแปลงสู่สังคมของตน
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พานพบ
เพื่อ...

พอเพียง
และเพียงพอ

	 มกีารพดูถงึความ	“พอเพยีง”	หรอื	“เพยีงพอ”	บอ่ยครั้ง 
และใกล้ตัวเรามากขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน	กับที่เราได้รับทราบ
ข่าวการประชวรของในหลวงรัชกาลที	่ 9	 เนื่องจากมีการจัดทำ 
สารคดีและสื่อประชาสัมพันธ์	 ในรูปแบบต่าง	ๆ	อย่างมากมาย 
และหลากหลายเกี ่ยวกับพระปรีชาสามารถในด้านต่าง	 ๆ	
และพระราชกรณียกิจ	 ทั ้งปวงของพระองค์ท่าน	 จนในที ่สุด 
เมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัย	 	พระมหากรุณาธิคุณ 
ซึ่งเป็นคุณูปการ	 ที่ในหลวงรัชกาลที่	 9	 ได้ทรงพระราชทาน 
แก่ประชาชนชาวไทยได้รับการกล่าวขานและเทิดพระเกียรติว่า 
เป็น	“ศาสตรพ์ระราชา”	และหนึ่งในศาสตรเ์หลา่นั้นคอื	ปรชัญา 
ของเศรษฐกิจ	 “พอเพียง” (Philosophy of Sufficiency 
Economy - SEP)

ตุลาคม*

* อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
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	 ท ัง้ ชาว ไทยและชาวต่ า งชาติ ได้ ให้  
ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับความหมาย	 แนวคิด	
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะเม่ือได้รับรู้รับทราบเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ 
ของการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่
เป็นตัวอย่างของความสำเร็จเชิงประจักษ์ท้ังระดับ 
บุคคล	ชุมชน	องค์กร	และประเทศ	ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทัศน์และได้ 
กลายมาเป็นแนวคิดเพื ่อการพัฒนาทีป่รากฏ 
อยูอ่ย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่	9	เป็นต้นมา
	 นอกจากการขับเคล ือ่นปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืนของ 
ประเทศไทยเองแล้ว	 รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย	 
SEP	 for	 SDGs	 Partnership	 ซึ ่งส่งเสริม 
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ 
มิตรประเทศดว้ยการนำใชป้รชัญาของเศรษฐกจิ 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 
แห่งสหประชาชาติ	 กรมความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศซึ ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวง 
การต่างประเทศในการดำเนินความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนากับประเทศต่าง	ๆ 	ได้ตอบสนองนโยบาย 
น ีด้้ ว ยการขยายและการริ เริ ่ม กิ จก ร รม 
ความร่วมมือท่ีสอดแทรกแนวคิดตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ	 “พอเพียง”	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ตาม 
กรอบความร่วมมือทวิภาคี	ไตรภาคี	อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค	และระหว่างประเทศ
	 แล้วทำไมจึงเป ็น	 “พานพบ...เพื ่อ...
พอเพียงและเพียงพอ”	 การดำเนินโครงการ 
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ	“พอเพียง”	 
ในต่างประเทศ	ทำให้เราได้มีโอกาส	“พานพบ... 
เพื่อ...พอเพียงและเพียงพอ”	 อย่างไม่ได้ตั้งใจ 
และไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน	 การเดินทางไปสำรวจ 
พื ้นทีชุ่มชนตามโครงการทีป่ระเทศคู ่ร่วมมือ 

เป็นผูก้ำหนดเองนัน้เป็นขั ้นตอนแรกและมี 
ความสำคัญต่อการเรียนรู	้ “ภูมิสังคม”	 ของ 
ชุมชนนั้น	ๆ	หมายความว่า	เราต้อง	“พานพบ”	 
กับข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ	ประชากร	การปกครอง	การบริหาร 
จัดการ	 สภาพแวดล้อม	 วัฒนธรรมท้องถิ ่น	
ความเชื ่อและศรัทธา	 ตลอดจนวิถีการดำรง 
ชีวิตของครัวเรือนและชุมชน	
	 สมาชิกในคณะจากไทยทีเ่ดินทางไปยัง 
พื ้นทีใ่นแต่ละประเทศจะต้องพูดคุยกันก่อน 
เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจ	 ใครถนัดงานด้านไหน	
ใ ค ร จ ะมอ งห าอ ะ ไร 	 ใ ค ร จ ะพู ด คุ ย กั บ 
กลุม่เป้าหมายไหน	 ใครจะเก็บรายละเอียด 
ด้วยวิธีใด	 คำถามเหล่านีผุ้ดขึ้นมาเป็นความคิด 
มากมายจากทีส่ิง่ทีเ่ราพอรู้อยูบ่้างและทีย่ังไม่รู้ 
เป็นความคาดหวังในจิตใจเกี่ยวกับสิง่ทีจ่ะได้ไป 
“พานพบ”	ถา้จะเปรียบเทียบกนัใหเ้ขา้ใจง่าย	ๆ 	
ก็คล้าย	 ๆ	 กับการไปออกเดทครั้งแรกกับแฟน 
เลยทีเดยีว	ไม่รู้วา่	จะได	้“พานพบ”	กบัอะไรบ้าง	
แต่คาดหวังท ีจ่ะรู ้จักและเข้าใจกันมากขึ ้น 
ประเม ินปฏิกิริยาและความรู ้ส ึกท ีม่ ีต่อกัน	
สร้างความสนิทสนมเพื ่อคบหากัน	 เม ือ่ได้	
“พานพบ”	 กับภูมิสังคมเหล่านี	้ เราก็สามารถ 
ใช้แนวคิด	 3	 ห่วง	 2	 เงื่อนไขตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ	 “พอเพียง”	 มาประยุกต์ใช้กับ	
“ชุมชน”	ด้วยกิจกรรมความร่วมมือที่เหมาะสม 
กับบริบทของชุมชนเป้าหมายเพื่อให้เกิดผล 
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ราชอาณาจักรเลโซโท
(Kingdom of Lesotho)
	 ความประท ับ ใจประการแรกจาก 
การ	“พบพาน”	กับเลโซโทคือ	ภูมิประเทศท่ีแปลกตา	 
ซึ ่งมองเห็นได้ตั ้งแต่เม ือ่น ัง่อยูบ่นเครื ่องบิน 
โดยสารเลยทีเดียว	 หากใครได้เคยเห็นวิวของ	
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Table	Mountain	 ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
มาแล้ว	 ก็พอจะนึกภาพภูมิประเทศของเลโซโท 
ได้ทันที	 ลักษณะเป็นแนวภูเขาทีด้่านบนตัด 
เป็นแผ่นราบสีเขียวเข้มปนน้ำตาล	สลับกับพื้นที่ 
ราบเป็นระยะ	ๆ	
	 จุดหมายปลายทางของคณะผูแ้ทนไทย 
คือการเดินทางไปเยีย่มชมกิจการของโครงการ 
พัฒนาศูนย ์เรี ยนรู ้เ กษตรย ัง่ ย ืนท ีอ่ ำ เภอ 
Matsiang	 ซึ่งตั ้งอยูใ่กล้เขตพระราชฐานของ 
กษัตริย์	Letsie	ที่	3	และพระราชินี	Masenate 
Mohato	 Seeiso	 เพราะเป็นพื้นทีท่ีโ่ครงการฯ 
ได้รับพระราชทานให้ใช้ดำเนินการจัดตั้งเป็น 
ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ขึ้น	 โครงการฯ	 มีความก้าวหน้า 
เป็นอย่างมากและสามารถพฒันาตอ่ยอดใหเ้ป็น 
ประโยชน์แก่เกษตรและสถาบันการศึกษาทีจ่ะ 
เข้าไปเรียนรู้และรับการถ่ายทอดแนวคิดตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้	 ในลักษณะ 
เดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนือ่ง 
มาจากพระราชดำรฯิ	ท่ีอยู่ในไทย	6	แหง่	จดุเด่น 
ของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ของเลโซโทคือ	 การแบ่งพื้นที่ 
เป็นแปลงกิจกรรมต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจนเพื ่อ 
การเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน	มีแปลงปลูกพืช 
ท่ีใชเ้ป็นอาหาร	พชืใหผ้ล	พชืใชไ้ม้	และการเล้ียงไก	่
จึงมีความเหมาะสมเป็นพื ้นทีส่าธิตอย่างยิง่ 
เจ้าหน้าทีดู่แลพื้นทีส่าธิตเหล่านีก้็เป็นเกษตรกร
ที่อาศัยอยู่โดยรอบศูนย์เรียนรู้ฯ	 เกษตรกรจึงได้ 
เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคต่าง	 ๆ	 โดยตรงจาก 
การปฏิบัติงานในศูนย์เรียนรู้ฯ					
	 คณะเราโชคดีมากทีไ่ด้ไปเยีย่มพื้นทีข่อง 
เกษตรกรใกล้เคียงและเป็นเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ 
ในการสนับสนุนให้เป็น	 “เกษตรกรตัวอย่าง” 
คนแรกเป็นเกษตรกรหญิงทีเ่ป็นข้าราชการ 
เกษียณจากกระทรวงเกษตรเลโซโทและ	 ได้ใช้ 
ชีวิตหลังเกษียณในเขต	Matsiang	เกษตรกรผู้นี้

ใช้เวลาว่างทำสิง่ทีต่นเองรักและใกล้ชิดมาโดย 
ตลอดคือการเพาะปลูกพืชผักและพืชผลรอบ	 ๆ	
บ้าน	 เมือ่เราเดินผ่านทางเข้าบ้านมา	 ก็ได้เห็น 
แนวต้นพีชส ีเหล ืองกำล ังออกผลเล ็กบ ้าง 
ใหญ่บ้าง	 ดิบบ้างสุกบ้าง	 พีชบางลูกทีสุ่กงอม 
หล ่นจากต้นมาอย ูบ่นพื ้นดิน	 เราเข้าไปท ี ่
ใต้ต้นพีชแล้วก้มลงหยิบขึ้นมาด้วยความอยากรู ้
อยากเห็น	และเมื่อได้รับทราบว่า	 เจ้าบ้านไม่ได้ 
ใช้ปุย๋เคมีใด	 ๆ	 กับต้นพีช	 ทำให้เรากล้าชิม 
รสชาตขิองผลไม้ในมือโดยทันที	เป็นพชีสีเหลือง	 
(yellow	 peach)	 จริง	 ๆ	 ไม่ใช่	 apricot	 หรือ 
ผลไม้อื่น	ๆ 	ที่ดู			สีหรือรูปร่างของผลที่คล้ายกัน 
ความหวานของพีชสีเหลืองทำให้เรามัน่ใจว่า 
พืชพันธ์ุท้องถ่ินของเลโซโทควรได้รับการส่งเสริม 
ให้เป็นผลผลิตของชุมชนเพื่อการประกอบธุรกิจ 
ได้เลย
	 เกษตรกรรายท่ีสอง	ย่ิงทำใหค้ณะเราเกดิ
ความประทับใจในความ	 “พอเพียง”	 ที่ได้	
“พบพาน”	 ในเลโซโท	 เพราะผูช้ายคนนีไ้ด้รับ 
การศึกษาในระดับปริญญาด้านการบัญชีและ 
ได้ประกอบอาชีพนักบัญชีในเมืองหลวงอยู ่
ระยะหนึ่งหลังจากที่จบการศึกษา	แต่ไม่นานนัก 
เขาเกิดความคิด	ซึ่งมองได้ว่า	เป็นการ	“ระเบิด 
จากข้างใน”	ท่ีจะกลับมายังถ่ินฐานของครอบครัว 
ในเขต	 Matsiang	 เขาเล่าให้คณะเราฟังว่า	
เขาเสนอโครงการด้านการเกษตร	 ทีม่ีอยูใ่นใจ 
เขา้ประกวดเพื่อชงิเงนิทุนสนับสนุนจากองคก์าร 
ระหว่างประเทศแห่งหนึง่	 และเมือ่เขาชนะ 
การประกวดและได้รับเงินทุนมาก้อนหนึง่แล้ว 
เขาไดข้อพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนหน่ึงจากพอ่แม่และ
เข้าไปติดต่อศูนย์เรียนรู้ฯ	 เพื่อติดอาวุธความรู ้
ให้กับตัวเองในการเริ ่มต้นโครงการในฝันนี	้
เขาเรียนรู ้แนวคิด	 3	 ห่วง	 2	 เงื ่อนไข	 และ 
ประยุกต์กับพื ้นฐานความรู ้ด้านการบัญชีได้ 
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เป็นอย่างดี	 เขาจดบันทึกทุกอย่างทีเ่ขาทำ 
โครงการ	 ใช้ ข้อม ูลด้ านตั ว เลขและสถิติ  
ในการวางแผน	การตดัสินใจเลือกพนัธุ์พชืท่ีจะป
ลูก	 การดูแลแปลงปลูกพืช	 การพิจารณาระยะ 
การปลูกและเก็บเกี่ยว	การเจรจาด้านการตลาด 
ล่วงหน้าเพื่อนำผลผลิตไปจำหน่ายในปริมาณ 
และราคาทีค่าดหวังไว้	 หลังจากการพูดคุยและ 
ได้เห็นทุกสิง่อย่างทีเ่ขาได้เริ่มต้นและทำอยูแ่ล้ว	
คณะเรา	 ซึ่งมีผูเ้ชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาชุมชน 
ร่วมด้วย	 ก็ลงความเห็นตรงกันว่า	 เขาช่างเป็น	
“เกษตรกรตน้แบบ”	ท่ีมีความคดิและการกระทำ 
ที่ตั้งอยู่บนความ	“พอเพียง”	อย่างแท้จริง	และ
สมควรทีเ่กษตรกรในเลโซโทรายอืน่	 ๆ	 จะนำ 
ไปเป็น	“แบบอย่าง”	อย่างยิ่งโดยที่การเดินทาง 
ไปครั ้งน ี	้ คณะเราประสบความสำเร็จเกิน 
ความคาดหมายเพราะได้เห็นจุดเด่นด้านต่าง	 ๆ 
ของศูนย์เรียนรู้ฯ	 และศักยภาพของการมี	
“เกษตรกรตัวอย่าง”	 ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จ 
ของโครงการฯ	ระยะที่	1	ที่สามารถพัฒนาเป็น
ความรว่มมือในระยะท่ี	2	ได	้ฉะน้ัน	ในลำดบัตอ่ไป	
ศูนย์เรียนรู้ฯ	จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนแม่บท 
ทีจ่ะกำหนดยุทธศาสตร์ท ีส่ำคัญอย่างน ้อย 
3	ด้าน	ที่มีผลต่อแผนปฏิบัติงาน	ได้แก่	ด้านที่	1 
ย ุทธศาสตร์	 ด้านการศึกษาและวิจัย	 เช่น 
การพัฒนาแหล่งน ้ำ	 การคัดเล ือกพันธุ ์พืช	
การป้องกันโรคพืช	เป็นต้น	ซ่ึงจะทำให้		ศูนย์เรียนรู้ฯ	
เป็นแหล่งค้นคว้าหาคำตอบทางวิชาการท่ีถูกต้อง 
และเหมาะสมแก่ประเด็นปัญหาทีเ่กษตรกร 
เผชิญอยู่	นั่นหมายถึง	การนำเหตุหรือเป้าหมาย 
มาเป ็นตัวตั ้ง เพื ่อให้ ได้ทางออกท ีเ่ป ็นทาง 
สายกลาง	 ปฏิบัติได้	 เข้าถึงได้	 และเกิดผลต่อ 
ประเด็นปัญหานัน้อย่างเฉพาะเจาะจงและช่วย 
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน	ด้านที่	2	ยุทธศาสตร์			
ด้านข้อมูลและการเผยแพร่	 ซึ ่งจะทำให้ศูนย ์

เรียนรู้ฯ	เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้	แนวทาง 
การปฏบัิติ	และผลการศกึษาวจิยั	อีกท้ังสามารถ 
ถ่ายทอดในวงกว้างและมีจำนวนของผูท้ีไ่ด้รับ 
ประโยชน ์มากขึ ้น 	 ศูนย ์เรียนรู ้ฯ 	 จะต้อง 
มีการบันทึก	รวบรวม	ประมวล	และจดัเกบ็ขอ้มูล 
อย่างเป็นหมวดหมูเ่พื่อประโยชน์ในการอ้างอิง 
และส่งเสริมการนำมาใช้ในการเผยแพร่ด้วย 
วธิกีารท่ีหลากหลายและกบักลุ่มเป้าหมายตา่ง	ๆ 	 
โดยเฉพาะสมาชิกชุมชน	 ในพื้นทีแ่ละต่างพื้นที	่
ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
การดงูาน	และดา้นท่ี	3	ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิาร 
จัดการ	 ซึ่งจะทำให้ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ปฏิบัติงาน 
อย ่าง เป ็นระบบ	 ม ีความชัด เจนเกี ่ยว กับ 
โครงสรา้ง	และกลไกการทำงาน	จำนวนบุคลากร	 
และการจัดทำรายงานการดำเน ินงานโดย 
มุง่หมายให้การทำกิจกรรมของศูนย์เรียนรู ้ฯ	
บังเกดิผลตอ่การปลูกฝังแนวคดิ	3	หว่ง	2	เงื่อนไข 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อ 
ความ	“พอเพยีง”	และ	“เพยีงพอ”	ตอ่การดำรง 
ชีวิตของเกษตรกร	 ครัวเรือน	 และชุมชนใน 
เลโซโท	

สาธารณรัฐเบนิน
(Republic of Benin)
	 เม ือ่ได้ไป	 “พบพาน”	 กับเบนินแล้ว	
ต้องยอมรับว่า	 เบนินมีความคล้ายคลึงกับไทย 
ในเร่ืองอาหารอย่างมาก		ในระหวา่งการเขา้ร่วม 
ประชุม	Workshop	 in	 South-South	 and 
Trilateral Cooperation: As Acceleration 
Tools	 for	 Achieving	 SDGs	 ทีเ่มืองโกโตน ู
เบนิน	 เจ้าภาพได้จัดอาหารเล ีย้งผ ูเ้ข้าร่วม 
ประชุมอย่าง	 “เพียงพอ”	 และ	 “พอเพียง”	
กล่าวคือ	 เจ้าภาพใช้อาหารพื ้นเมืองจัดเลีย้ง 
ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคนเพื่อให้ได้ลิม้ลองทุกวัน 
ไม่ว่าจะเป็นผูแ้ทนจากแอฟริกาด้วยกันหรือ 
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ผูแ้ทนจากภูมิภาคอืน่อย่างเช่นคณะเราและ 
คณะจากบังกลาเทศ	 อาหารพื ้นเมืองเบนิน 
หน้าตาคล้าย	 ๆ	 “ข้าวราดแกง”	 ในโรงอาหาร 
โรงเรยีนประจำ	เพยีงแตไ่ม่ไดใ้ชห้ลุมถาดเท่าน้ัน
เอง	 รสชาติคุ ้นลิน้เพราะทุกวันจะมีปลาทอด 
ที ่ม ีร ส เ ค็ มน ำ 	 ม ีน ้ำ เ ก ร วี ่ร ส เ ค็ ม เ ป รี ้ย ว 
(จากมะเขือเทศ)	 ราดนิดหน่อย	 และผัดผักทีใ่ส่ 
กระเทียมสับด้วย	 ข้าวทีหุ่งมาเสิร์ฟอาจจะ 
แข็ง	ๆ	เล็กน้อยเพราะเค้าใช้ข้าวนึ่ง	
	 เมือ่จบการประชุมนีแ้ล้ว	 ในวันรุ ่งขึ ้น 
แต่เช้าตรู ่	 คณะเราก็ออกเดินทางโดยรถยนต์ 
ไปดูพื้นทีท่ีห่น่วยงานของเบนินเสนอให้อยูใ่น 
โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ	 “พอเพียง”	 
2	แห่ง	ใกล้	ๆ 	กัน	ในเขตเทศบาล	Djakotomey	 
เราขบัรถออกจากเมืองโกโตนูไปราว	ๆ 	3	ชั่วโมง	
จุดแรกทีค่ณะเราแวะพักเป็นชุมชนชุมทาง 

การค้าขายแห่งหนึง่	 มร้ีานค้าเป็นตึกแถวและ 
เพิงขายของตลอดสองฝ ัง่ถนน	 ผ ูค้นและ 
ยานพาหนะประเภทต่าง	 ๆ	 ขวักไขว่	 จอแจ 
และวุ ่นวายจากการขนส่งและขนถ่ายสินค้า 
วัตถุประสงค์สำคัญในการแวะทีจุ่ดนัน้	 ก็คือ 
การรับประทานอาหารเช้า	 คณะเราเดินเข้าไป 
ในร้านทีเ่ป็นห้องตึกแถว	 เดินผ่านเข้าไปด้าน 
หลังซึ่งเป็นทีโ่ล่ง	 ก็เป็นบริเวณทีต่ั้งโต๊ะเก้าอีไ้ว้ 
บริหารลูกค้า	 บรรยากาศปลอดโปร่งกว่าโต๊ะ 
เก้าอีใ้นตัวตึก	 เรารู ้ว่า	 เค้ามีอาหารประเภท 
ไข่แน่	 ๆ	 สือ่สารกันอยู	่ สักพักหนึง่	 ก็ตกลงว่า	
จะเป็นเมนูไข่นัน่แหละ	 เมือ่อาหารมาเสิร์ฟ 
ก็ร้อง	 “อ๋อ	 มันก็คือ	 ขนมปัง	 ไข่เจียวแบบฝรั่ง	
(omelet)”	นั่นเอง		ไม่ใช่	“ข้าวไข่เจียว”	เค้าใช้ 
ขนมปัง	Baguette	แบบฝรั่งเศสแทนขนมปังปิ้ง	 
Toast	 เลยน่าจะเรียกว่า	 “ขนมปังไข่เจียว”	 ได้	
โดนใจอีกแล้ว....เพราะรสชาติไข่เจียวไม่ได้เป็น 
อย่างฝรั ่ง	 แต่คุ ้นลิน้คนไทยมาก	 เนีย่...ถ้าม  ี
น้ำปลาพริกขี ้หนูหรือซอสพริกศรีราชา	 ก็คง 
ต้องขอเปลีย่นจากขนมปังเป็นข้าวสวยแทน 
อย่างแน่นอน							
	 ห ล ัง จ า ก ล ง พื ้น ท ีใ่ น เข ต เ ท ศบ า ล	
Djakatomey	 แล ้ว	 นายกเทศมนตรีและ 
เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นก็พาคณะเรา	 ไปทานอาหาร 
กลางวันก่อนกลับเมืองโกโตนู	 ร้านอาหาร 
ข้างทางริมถนนตั้งวางหม้อใส่อาหารโชว์ลูกค้า 
เหมือน	 “ร้านข้าวแกง”	 ในบ้านเรา	 หม้อหนึง่ 
ใส่ข้าวสวย	 หม้ออื่น	 ๆ	 ใส่กับข้าวทีห่น้าตา 
เหมือนแกง	 มีปลาทอดทัง้ตัวใหญแ่ละตัวเล็ก 
ในตู ้กระจกให้ล ูกค้า เล ือกทาน	 ตอนแรก 
นายกเทศมนตรีจัดแจงจะให้เจ้าของร้านเอา 
กญุแจไปเปิดหอ้งจดัเล้ียงท่ีตดิเครื่องปรบัอากาศ
ให้คณะเรานั่งสบาย	ๆ	แต่เรายืนยันว่า	อยากนั่ง 
ทานเหมือนลูกค้าคนอ่ืน	ๆ	ท่ีโต๊ะหน้าร้านมากกว่า			
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	 นอกจากอาหารทีเ่ป็นมือ้เป็นคราวแล้ว	
คณะเรายังไดเ้รยีนรู้ความ	“พอเพยีง”	จากอาหาร 
ขบเคี้ยวของคนเบนินอีกด้วย	 รวมทัง้ทำให้เรา 
ย้อนรำล ึกถึงประเทศไทยในอดีตทีร่ัฐบาล 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ล ิต ส ิน ค้ า ต า ม โ ค ร ง ก า ร 
“หน่ึงผลิตภัณฑ์	หน่ึงตำบล”	หรือท่ีเรียกกันติดปาก 
แล้วว่า	“สินค้าโอทอป”	(OTOP)	ซึ่งช่วงแรก	ๆ	
แถบจะทุกตำบลของจงัหวดัตา่ง	ๆ 	ในไทยลุกขึ้น 
ทำ	“กล้วยฉาบ”	 เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของตน 
กันหมดเพราะมีการปลูกกล้วยกันทุกภูมิภาค 
ของประเทศ	 เบนินก็เช่นเดียวกันว่า	 ท้องถิ่น 
ใดเป็นแหล่งเพาะปลูกพชืพนัธุ์ใด	กจ็ะนำผลผลิต 
ทางการเกษตรทีป่ลูกได้มานำเสนอผูบ้ริโภค		
สำหรบัในเมืองโกโตนู	คณะเราไดมี้โอกาสล้ิมลอง 
“กล้วยฉาบ”	 เบนิน	 ซึ ่งฝานกล้วยชิ ้นหนา	
มีความแข็ง	 ไม่กรอบ	 และรสชาติไม่หวานและ 
ไม่จัดจ้านเท่า	 “กล้วยเบรกแตก”ทีเ่ป็นสินค้า 
โอทอปบ้านเราซึ ่งมีความหวานกว่า	 แต่เจือ 
รสเค็มมันนิด	 ๆ	 ทานแล้วหยุดไม่ได้	 วางไม่ลง		
ใ น วั น ท ีเ่ ร า น ัง่ ร ถ อ อ ก ไ ป เข ต เ ท ศ บ า ล 
Djakotomey	ที่อยู่นอกเมืองโกโตนู	 เราได้เห็น 
ผูค้นข้างถนนแบกถาดใส่สินค้าในถุงพลาสติก 
มาวางจำหน่าย	 เมือ่สอบถามเพื่อนเบนินทีน่ัง่ 
มาในรถดว้ย	กไ็ดท้ราบวา่	แถว	ๆ 	นัน้	ปลูกถ่ัวลิสง	 
และข้าวโพดกันเยอะ	 ชาวบ้านก็เลยต้มถั่วต้ม 
ข้าวโพดมาแกะใส่ถุงมาขายเป็นอาหารขบเคี้ยว 
และแก้ง่วงแก่ผูขั้บรถสัญจรไปมา	 คณะเรา			
ก็ขอให้หยุดรถและซื้อ	“ถั่วต้ม”	“ข้าวโพดต้ม”	
มาทาน	 แต่ต้องเลือกเอาถุงทีย่ังมีอุณหภูมิร้อน 
หน่อย	 เพราะยังพอมัน่ใจได้ว่า	 จะไม่ทำให้ 
ท้องไส้ปั่นป่วนขึ้นมากะทันหัน
	 ความ	 “พอเพียง”	 ทีเ่ราได้	 “พานพบ” 
ในอาหารท้องถิ่นของเบนินทำให้เรารู้สึกใกล้ชิด
และมีความสนิท	 กับชาวเบนินอย่างรวดเร็ว	
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เรายอมรับว่า	ความรู้สึกดี	ๆ	นี้กลายเป็นปัจจัย 
พื ้นฐานทีส่ำคัญต่อการสร้างความเข้าใจกัน 
และกัน	 ซึ ่งเอือ้อำนวยแก่การมีความร่วมมือ 
ตามโครงการพัฒนาฯ

ราชอาณาจักรตองกา 
(Kingdom of Tonga)
	 ตองกาเป็นอีกประเทศหนึ่งทีค่ณะเราไป	
“พานพบ”	แล้ว	ตอ้งนำเอาเรื่องความ	“พอเพียง”	
ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัอาหารมาเล่าสู่กนัฟงั	ชาวตองกา 
ทัง้หญิงและชายมีรูปร่างสูงใหญ่โดยเฉลีย่บุรุษ 
มีโครงสรา้งสรรีะท่ีสูงกวา่สตรี	เม่ือได	้“พานพบ”	 
ใกล	้ ๆ	 ก็ทำให้รู้สึกว่า	 คนตองกาเป็นนักรักบี ้
กันทั้งประเทศเลย		แต่ความ	“พอเพียง”	ที่เรา 
ได้เรียนรู้จากผูค้นทีร่่างกายสูงใหญ่เหล่านีค้ือ 
อาหารทีเ่ขาทัง้หลายรับประทานกันอยูทุ่กมือ้ 
ทุกวัน

	 มื้อแรกของคณะเราในตองกาเป็นอาหาร 
ในร้านเล็ก	ๆ	ที่เรียกว่า	Escape	Cafe	ลักษณะ 
คล้าย	 ๆ	 กับร้านอาหารบูติกในไทยทีม่ีอยูทุ่ก 
มุมเมืองเลย	มีโต๊ะเก้าอี้ไม่มากนัก	มีอาหารเมนู 
ดว่นประจำวนัแบบอาหารจานเดียว	มีเครือ่งดืม่ 
และน้ำผลไม้ปัน่แบบ	 Smoothie	 แถมด้วย 
ขนมอบประเภทเบเกอรี ่ไม ่กี ่อย ่างท ีเ่อาไว้ 
เลือกทานตบท้ายมือ้อาหารพร้อมกาแฟสด 
ความน่าสนใจอยูท่ีเ่มนูของร้านทีม่ีทัง้อาหาร 
แบบตะวนัตกและแบบท้องถิ่นไวบ้รกิาร	สมาชิก 
คณะเราทุกคนเลือกทานอาหารท่ีคุ้นเคยมากกว่า 
เช่น	สลัดทูน่า	Fish	&	Chips	แฮมเบอร์เกอร์กับ 
มันฝรั่งทอด	 แต่เพื่อนชาวตองกาสัง่เมนูท้องถิ่น 
ทาน	 พอเห็นอาหารมาเสิร์ฟบนโต๊ะแล้ว	 เราก็ 
สงสัยเป็นอย่างยิง่ว่า	 ถ้วยทีม่ีเนือ้ปลาหั่นเป็น 
สีเ่หลีย่มลูกเต๋า	 ราดด้วยน้ำกะท	ิ มีหอมใหญ่ 
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ซอยบาง	 ๆ	มะเขือเทศหั่นเป็นชิ้น	 ๆ	พริกขี้หนู 
หั่นหยาบ	 ๆ	 และต้นหอมซอยโรยหน้าด้วยจะม ี
รสชาติยังไงเอ่ย	 เขาเรียกเมนูนีว้่า	 “ปลาดิบ” 
ในภาษาพื้นเมืองเรียกว่า	 Ota	 Ika	 พอได้ชิม 
เขา้	1	คำ	กท็ำใหรู้้ถงึรสชาตขิอง	“ปลาดบิตองกา”	 
เหมือนเอาปลาดิบญีปุ่น่ไปใส่น้ำยาซาวน้ำของ 
ไทยทำนองนัน้	 เพราะมีรสเค็มเปรี ้ยวจาก 
น้ำมะนาวด้วย	 แต่เมนูน ีเ้ป ็นจานอาหารที ่
เครื่องปรุงล้วนดิบ	 ๆ	 สด	 ๆ	 ทีห่าได้ในท้องถิ่น 
ทั้งนั้น	และไม่ได้ปรุงด้วยความร้อนแต่อย่างใด
	 อาหารหลักประเภทธัญพืชของชาวตองกา 
คือ	มันสำปะหลัง	มันเทศ	เผือก	ซ่ึงจะเปรียบเสมือน 
ข้าวของ	 คนไทย	 ซึ่งปลูกกันในตองกาทัง้เพื่อ 
บริโภคภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่าย 
ให้ชาวตองกาทีไ่ปทำงานอยูใ่นนิวซีแลนด์และ 
ออสเตรเลียด้วย	 กรรมวิธีของการเตรียมเพื่อ 
รบัประทานคอื	การหั่นเป็นชิ้นใหญ่	ๆ 	แล้วนำไป 
ต้มหรือนึง่ให้สุก	 จัดวางใส่จานเสิร์ฟบนโต๊ะเลย 
หรือใช้เป็นส่วนประกอบของขนมหวานด้วย 
การนำไปบดและตั้งไฟกวนให้สุกจนเหนียวแล้ว
เติมน้ำตาล	เกลือ	และน้ำกะทิลงไป	มีรสหวานและ 
เค็มปะแล่ม	ๆ	
	 เขามีอาหารทีท่านกับพืชหัวเหล่านีอ้ยู ่
ไม่กี่อย่างนัก	เขาทานอาหารซ้ำ	ๆ	กันทุกมื้อเลย	
“ปลาดิบ”	 ก็เป ็นอาหารทีม่ ีอย ูป่ระจำโต๊ะ	
“หมูหั ่น”	 เป็นอาหารยอดนิยม	 เขาใช้ลูกหมู 
พันธุ ์พื ้นเมืองสีน้ำตาลทีเ่ล ีย้งในตองกาและ 
นำไปย่างไฟให้หนังกรอบ	 ๆ	 มีรสเค็มนิดหน่อย 
แบบบ้านเรา	เสิรฟ์โดยไม่มีน้ำจิ้มใด	ๆ 	อาหารอีก 
อย่างหนึ่งที่ เห็น	 ทุกแห่งก็คือ	 “หมูสับห่อ 
ยอดใบเผือกน่ึง”	หอ่เป็นชิ้นพอประมาณคำใหญ่		
ทานเข้าไปสักประมาณ	2-3	ชิ้น	ก็เริ่มรู้สึกคัน	ๆ	
ใต้เพดานปาก	 ไม่รู ้เหมือนกันว่า	 คิดไปเอง 
หรือเปล่า	 เพราะจำได้ว่า	 แม่ห้ามไม่ให้เอามือ 

ไปแตะใบบอนหรือใบเผือกเล่นเพราะจะคันมือ	
	 สิง่ทีค่ณะเราชอบกันมากคือ	 สาหร่าย-
พวงองุ ่น	 และไข่หอยเม่นแกะสด	 ๆ	 ซึ่งทั้ง 
สองอย่างนีห้าได้จากทะเลแถบนัน้	 ไม่ได้นำเข้า 
จากต่างประเทศ	 เค้าต้องเอาสาหร่ายองุ่นมา 
ล ้างแช่น ้ำ เพื ่อไล ่รสเค็มจากน ้ำทะเลก่อน	
ส่วนหอยเม่นนัน้	 เพื่อนตองกาเล่าว่า	 เค้าเดิน 
ลงไปในทะเลทีม่ีแนวโขดหิน	 แล้วก็ก้มลงหยิบ 
หอยเม่นขึ้นมาแกะออกและตักไข่ออกมาได้เลย 
เมือ่รับประทานมือ้สองมือ้แรก	 เราก็ยังรู ้สึก 
ตื ่นเต้นและอยากลองอาหารท้องถิ ่นเหล่านี	้		
แต่พออาหารเหมือนกันทุกมือ้	 ก็เริ่มรู้สึกว่า 
เราได้	“พานพบ”	กับความ	“พอเพียง”	เข้าให้แล้ว 
ใครคดิจะไปลงทุนเปิด	“ศนูย์อาหาร”	ในตองกา 
ก็อาจจะต้องมาศึกษาตลาดและสร้างกระแส 
นิยมก่อน	 มิฉะนัน้	 อาจจะต้องเก็บกระเป๋า 
กลับบ้าน	 สินค้าอาหารและเครื่องปรุงทีน่ำเข้า 
จากออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 และจีนก็มีอยูม่าก 
จำพวกเนือ้วัว	 ผลิตภัณฑ์จากนม	 และอาหาร- 
กระป๋อง	 แต่มักจะบริการกลุม่ผูบ้ริโภคทีไ่ม่ใช่ 
คนตองกาเป็นหลัก	
	 คณะเราได้ม ีโอกาสไป	 “พานพบ” 
ร้านอาหารพื ้นเม ืองแห่งหนึง่ของตองกาที ่
มีความ	“พอเพียง”	อย่างมากในการจัดการกับ 
อาหารทีบ่ริการเพื่อให้เกิดผลดีต่อสิง่แวดล้อม 
แม้ว่าจะเป็นร้านที่มีนักท่องเที่ยวไปรับประทาน 
กันมาก	เพราะมีช่ือเสียง	เก่าแก่	และอาหารอร่อย 
เจ้าของทีด่ำเนินการอยูเ่ป็นรุ่นลูก	 ซึ่งไปทำงาน 
อยูใ่นออสเตรเลยีมาแลว้เกือบครึ่งชีวิต	 แต่เมื่อ 
บิดาเสียชวีติ	รา้นอาหารกถ็กูปล่อยรา้งอยู่หายปี 
จนกระทัง่บุตรชายคนนีต้ัดสินใจกลับมาฟื้น 
ชื่อเสียงให้ร้านอีกครั้งหนึง่	 นอกจากวิธีการปรุง 
อาหารของตองกาทีจ่ะมีเพียงการย่าง	 การต้ม	 
และการนึง่แล้ว	 ร้านอาหารนีย้ังตัดต้นกล้วย 
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เพ่ือนำหยวกกล้วยมาใช้แทนจานอาหารให้ลูกค้า 
ทุกคน	 หลังจากทีร่ับประทานอาหารเสร็จแล้ว 
ก็จะแยกจานหยวกกล้วยออกจากช้อมส้อม 
โดยนำจานหยวกกล้วยนีไ้ปหั่นซอยและผสมกับ 
เศษอาหารท่ีเหลือจากการรบัประทานเพื่อนำให้
เลี้ยงสุกรต่อ	เราดีใจกันที่ร้านยังเตรียมช้อนและ 
ส้อมไว้ให้	 ม ิฉะนัน้	 คณะผูแ้ทนไทยคงต้อง 
เปิบข้าวด้วยมือจากหยวกกล้วย	แต่ไม่ใช่ใบตอง 
จากที่เราเคยใช้ในอดีตเช่นกัน

หมู่เกาะโซโลมอน
(The Solomon Islands)
	 เหมือนกับการเดินทางหลายคร้ังท่ีผ่านมา	 
คณะเรามักจะมองออกไปนอกหน้าต่างเคร่ืองบิน 
โดยสารเพื ่อสำรวจภูมิประเทศด้านล่างของ 
ประเทศท่ีเราไปเยือนครั้งแรก	ผู้แทนกรมส่งเสรมิ 
การเกษตรทีร่่วมคณะไปด้วย	 เริ่มยิม้ออกทันที 
ทีน่ ัง่รถจากสนามบินเข้าตัวเมืองและได้เห็น 
ต้นไม้มากมายหลายพันธุ์ตามข้างทางทีไ่ม่ต่าง 
ไปจากเมืองไทยเลย	 เช่น	 กระถิ่นณรงค์	 ยี่โถ	 
มะม่วง	 ลัน่ทม	 มะพร้าว	 ฯลฯ	 เมือ่คณะเราได้ 
เดินทางออกจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตก 
เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชนที่น่าจะกำหนดให้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ	 “พอเพียง”	
เราได้	 “พานพบ”	 กับเกษตรกรผูห้นึง่ทีเ่ป็น 
หัวหน้าครอบครัวและเป็นเจ้าของพื ้นทีส่วน 
ที ่เต็ม ไปด้วยพันธุ ์ไม ้	 ท ีอ่อกดอกผลและ 
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ เป ็นอย ่างดี 
ความ	 “พอเพียง”	 ทีเ่ราได้เห็นจากครอบครัวนี ้
คือการใช้มือสองข้างทีส่มาชิกครอบครัวทุกคน 
มีอยูก่ับร่างกายในการรังสรรค์พื ้นทีส่วนและ 
แหล่งน้ำของตนจน	 สามารถจำหน่ายผลผลิต 
ใหแ้กลู่กคา้ขาประจำ	เชน่	รา้นอาหารและโรงแรม 
ต่าง	ๆ	ได้อย่างต่อเนื่อง	

	 แต่ความ”พอเพียง”	 ของเกษตรกรผู้นี ้
ก็ยังไม่	 “เพียงพอ”	ที่จะทำให้การดำรงชีพจาก 
การทำสวนแหง่น้ีเกดิความย่ังยืน	เพราะเหตุใด?	 
ประการแรก	 คณะเราได้มีโอกาสได้ชิมรสชาติ 
ของผลไม้ต่าง	 ๆ	 จากสวน	 ได้แก่	 มะละกอ	 
สับปะรด	 แตงโม	 ฝรั่ง	 มะพร้าวอ่อน	 เงาะ	 
มะเฟือง 	 ซึ ่ง เป ็นผลไม ้ท ีไ่ทยปล ูก เช่นกัน 
ปรากฏว่า	 ผลไม้จากสวนเหล่านีย้ ังไม่ได้รับ 
การพัฒนาพันธ์ุเพ่ือการทำการตลาดท่ีดี	เน่ืองจาก
รสชาติยังไม่เป็นจุดเด่น	 มะพร้าวอ่อน	 แตงโม	 
และฝรั ่งย ังขาดรสหวาน	 เงาะย ังม ีผลเล ็ก	
เมล็ดใหญ่	 เนื้อน้อย	รสเปรี้ยว	มีเพียงสับปะรด 
และมะละกอท่ีมีความหวานฉ่ำ	แตเ่น้ือน้อยและ 
เละง่าย	ประการท่ีสอง	บริเวณพ้ืนท่ีของครัวเรือนน้ี 
ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มทีแ่ละไม่ได้มีการจัดสัดส่วน 
ในการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถ 
สร้างความมัน่คงทางอาหารแก่ครัวเรือนและ 
ควบคุมผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีค่วร 
คณะเราเห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงเกษตร 
และป่าไม้ของโซโลมอนทีจ่ะให้โอกาสแก่พื้นที่ 
ของครัวเรือนนีอ้ยูใ่นโครงการพัฒนาชุมชน 
เศรษฐกิจ	 “พอเพียง”	 สิง่หนึง่ทีเ่ราสังเกตเห็น 
ได้คือ	 เกษตรกรผ ูน้ ีแ้สดงความมุง่ม ัน่และ 
ความพร้อมในการเรียนรู้เพิ่มเติมและการปรับ 
เปลีย่นเพื่อให้มีการจัดการและการผลิตทีดี่ขึ้น 
เขาหันมาตั้งคำถามหนึ่งกับคณะเราว่า	หลังจาก 
ท่ีเราเดนิทางมาดพูื้นท่ีของสวนเขาแล้ว	คณะจาก 
ไทยจะกลับมาหาเขาอีกเมือ่ไหร่	 ภายใน	 1	 ปี	
หรือ	 10	 ปีหน้าเอ่ย	 เขาเคยต้อนรับคณะจาก 
ประเทศอืน่	 ๆ	 ทีม่าเยีย่มชมพื้นทีเ่พาะปลูก 
แห่งนี้	และไม่เคยกลับไปทำงานกับเขาอีกเลย
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บทส่งท้าย 
	 เมือ่ไรก็ตามทีเ่ราสัมผัสกับทุกสิง่ทีอ่ยู ่
รอบ	 ๆ	 ตัวเองด้วยประสาทสัมผัสทีเ่รามีอยู	่
เราจะ	 “พานพบ”	 กับความ	 “พอเพียง”	 และ	
“เพียงพอ”	ได้อย่างไม่รู้จบ	แม้ว่ามันจะเกิดจาก 
การเปรียบเทียบอย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ระหว่าง 
สิง่ทีเ่ป็นของเรากับสิง่ทีเ่ป็นของเขา	 ดังเช่น 
ท ีค่ณะเราได้ เดินทางไป	 “พานพบ”	 กับ 

ความ	“พอเพยีง”	และ	“เพยีงพอ”	ในวถิชีวีติของ 
ผู้คนในประเทศตา่ง	ๆ 	ท่ีมีเชื้อชาตแิละวฒันธรรม 
ทีแ่ตกต่างจากสังคมไทย	 ประสบการณ์เหล่านี ้
ทำใหเ้ราได้กลับมาคดิคำนึงถงึความ	“พอเพยีง”	
และ	“เพียงพอ”	ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา	หลายคน 
อาจจะให้คำอธิบายด้วยหลักธรรมทีก่ล่าวว่า 
“สุขทุกข์อยูท่ีใ่จ”	 นั่นคือ	 เราจะมีสุขหรือทุกข์ 
กับอะไรทีเ่ราเผชิญอยูก่็เพราะเราเปรียบเทียบ 
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ถ้าเราได้	‘พานพบ’
กับความรู้สึกและแนวคิด

ของผู้คนที่หลากหลายมากขึ้น	
เราก็จะเข้าใจและรู้จักความ	

‘พอเพียง’
            และ ‘เพียงพอ’ 
ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ความรู้สึกนึกคิดของเรากับผู้อื่นต่อสิ่งนั้น	 ๆ	
หรือสถานการณ์นั้น	ๆ	แต่ถ้าเราได้	“พานพบ”	
กบัความรู้สึกและแนวคดิของผู้คนท่ีหลากหลาย
มากขึ้น	เรากจ็ะเขา้ใจและรู้จกัความ	“พอเพยีง”	
และ	“เพียงพอ”	ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น		
	 หากจะใช้หล ักเศรษฐศาสตร์มาเป ็น 
อรรถาธิบาย	 ก็คงต้องหย ิบแนวคิด เรื ่อง 
“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ”มาพูดกัน	
แต่ในที่นี้	 คงจะต้องเปลีย่นเป็นแนวคิดเรื ่อง	
“ความสุขเชิงเปรียบเทียบ”	 กล่าวคือ	 ความสุข 
ของเราและของเขาขึ้นอยูก่ับการนิยามความ 
“พอเพยีง”	และ	“เพยีงพอ”	ในเชงิเปรยีบเทียบ												
ซึ่งอาจจะฟังดูแล้วเข้าใจยาก	 แต่เมือ่ไม่นานนี ้

นักเรียนหญิงระดับมัธยมทีช่นะการประกวด 
เรียงความของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ใช้คำว่า 
“สุขสมดุล”	 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในทีน่ีเ้พื่อสือ่ 
กับความหมายของ	“ความสุขเชิงเปรียบเทียบ”	
ทีเ่กิดจากความ	 “พอดี”	 ในมิติต่าง	 ๆ	 ของ 
ชวีติได้เป็นอย่างดี	เราเชื่อวา่	เม่ือเกดิ	“สุขสมดุล”	 
แก่ตัวเรา	 ครัวเรือน	 ชุมชน	 ประเทศชาติ	 และ 
ประชาคมระหว่างประเทศบนโลกใบนีแ้ล้ว	
ก็จะเป็นหนทางทีน่ำเราไปสู	่ “สุขเสถียร”	 ซึ่ง 
เราสามารถรักษาระดับและภาวะความสุข 
ในช่วงเวลาใดก็ได้ เพื ่อให้ชีวิตของเรา	 ได้ 	
“พานพบ”	กับ	“สุขยั่งยืน”
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	 ชาวสิงคโปร์มีความรู ้จักและคุ ้นเคยกับสินค้าและบริการ 
ของไทยเป็นอย่างดี	กล่าวได้ว่า	คนสิงคโปร์เกือบจะทุกคนเคยเดินทาง 
ไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยกันหมด	 และไปกันคนละหลายๆ	 ครั้ง	 และ 
เป็นประจำ	 โดยกรุงเทพฯ	 เป็นที ่ที ่ชาวสิงคโปร์นิยมไปกันมากที่สุด	
และมีวัตถุประสงค์เพื่อการ	 ‘ช้อปปิง้’	 ชาวสิงคโปร์นิยมสินค้าไทยและ 
ชอบอาหารไทยมากๆ	 และด้วยความที่ชาวสิงคโปร์รู ้จักประเทศไทย 
ดีมาก	จึงเป็น	 ‘ความท้าทาย’	 ของสถานเอกอัครราชทูต	ณ	สิงคโปร์ 
ในฐานะตัวแทนประเทศไทย	ว่า	 จะนำเสนอสินค้าและบริการอะไรใหม่ๆ	 
ให้พวกเขาดี?

ความเป็นไทยในสิงคโปร์
Thai’

อรวิจิตร์	ชูเพชร
เลขานุการโท	สถานเอกอัครราชทูต	

ณ	สิงคโปร์

‘The Fines t
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	 ท ีผ่ ่านมา	 สถานเอกอ ัครราชท ูต	 ณ	
สิงคโปร์	 ได้จัดงานเทศกาลไทยอย่างต่อเนือ่ง 
เป็นประจำทุกปี	โดยปี	2560	จัดเป็นครั้งที่	15	 
แล้ว	 โดยงานเทศกาลไทย	 เรามุง่เน้นการเปิด 
โอกาสให้ผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการไทย	 โดยเฉพาะ 
สินค้าระดับ	SMEs	ที่มีศักยภาพได้นำสินค้าของ
ตนเองเข้าสูต่ลาดสิงคโปร์และต่อยอดในการ 
สรา้งเครอืขา่ยธรุกจิ	โดยใชต้น้ทุนไม่สูง	ท่ีผ่านมา	 
สถานเอกอัครราชทูตฯ	 พยายามคัดเล ือก 
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ	ใหม้าออกงานเทศกาล 
ไทย	หลายๆ	คนมาเปิดตลาดท่ีสิงคโปร	์เป็นตลาด 
ต่างประเทศครั้งแรก
	 ในงานเทศกาลไทย	 ณ	 สิงคโปร์	 หรือ 
ทุกๆ	 งานเทศกาลไทยในต่างประเทศ	 สิ่งที่ 
ขายดท่ีีสุดย่อมหนีไม่พน้	‘อาหารไทย’	ท่ีสิงคโปร ์
ก็เช่นเดียวกัน	 ร้านขายผัดไทย	 หมูปิ้ง	 ส้มตำ 
ชาเย็น	 ฯลฯ	 มีคิวยาวตลอดทัง้วัน	 นอกจากนี	้
ผลไม้ไทย	 เช่น	 ทุเรียน	 ก็ฮอตฮิตมากในหมู ่
ชาวสิงคโปร์เช่นเดียวกัน	 ชาวสิงคโปร์นิยมทาน 
ทเุรยีนท่ีมีกล่ินแรงๆ	เน้ือน่ิมๆ	ดงันั้น	ทุเรยีนไทย 
ทีน่ำมาเข้ามาขายในงานจะเป ็นพันธุ ์ชะน ี	
ซึ ่งถูกปากชาวสิงคโปร์มาก	 แม้อาหารและ 
เครื่องดื่มจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า	 แต่ยอดขาย 
มูลค่าสูงสุดภายในงานเทศกาลไทย	ณ	สิงคโปร์ 
คือสินค้าในหมวด	 ‘เครื ่องประดับจิวเอลรี’	 
ชาวสิงคโปร์มีกำลังสูงมาก	 กล่าวได้ว่า	 ‘ราคา 
ไม่ใช่ปัญหา	หากถูกใจเสียอย่าง’
	 เม่ือเราจบัจดุไดว้า่	‘เราต้องการนำเสนอ 
อะไรใหม่ๆ ให้ชาวสิงคโปร์’	และ	‘เขาก็พร้อมจ่าย’ 
ทำไมเราไม่ลองนำเสนออะไรทีแ่บบเพิ่มระดับ 
ขึ้นมา	เน้นสินค้า	บริการไลฟ์สไตล์แบบพรีเมียม 
ขึ ้นมา	 ซึ ่งน ่าจะถูกใจชาวส ิงคโปร์ ไม ่น ้อย	
ประจวบเหมาะกับที	่ ‘บริษัท แสนสิริ จำกัด 

(มหาชน)’	บรษิทั	developer	อสังหารมิทรพัย์ 
ชื ่อดังของไทย	 ก็เพิ ่งมาตั ้งสำนักงานขายที ่
สิงคโปร์	 และอยากจะร่วมมือทำงานเทศกาล 
ทีน่่าสนใจกับสถานเอกอัครราชทูตฯ	 กอปรกับ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ	เอง	กมี็พื้นท่ีลานกจิกรรม 
ใหญ่โต	สามารถเป็นท่ีจัดงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 
และน่ีจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของงาน	‘The	Finest	Thai’	 

‘The Finest Thai’ เทศกาลนำเสนอ 
lifestyle แบบ พรีเมียม
	 งาน	‘The	Finest	Thai’	ถือเป็นครั้งแรก 
ทีส่ถานเอกอัครราชทูต	ณ	 สิงคโปร์	 เปิดพื้นที่ 
ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ	 จัดงานร่วมกับ 
ภาคเอกชนอย่างเป็นทางการ	สถานเอกอัครราช-
ทูตฯ	ได้จับมือกบับริษทั	แสนสิริ	จำกดั	(มหาชน)	
ภาคเอกชนพันธมิตร	 โดยมีวัตถุประสงค์ทีจ่ะ 
ชี้ให้เห็นว่า	 ประเทศไทยยังมีสินค้าและบริการ 
แบบ	 พรีเมียม	 ทีเ่หนือกว่าทีไ่ด้เคยเห็นจาก 
เทศกาลไทยอีกมาก	 งาน	 ‘The	 Finest	 Thai’	
จัดขึ้นเมือ่วันที	่ 8-10	 กันยายน	 2560	 ภายใน 
สถานเอกอัครราชทูตุ	 ณ	 สิงคโปร์	 บนถนน 
Orchard	ใจกลางเมืองสิงคโปร	์โดยใชป้ระโยชน์ 
จากทำเลท่ีเหมาะสมของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เป็นการจัดงานตามการบริหารแบบ	 “กลไก 
ประชารัฐ”	ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาค
รัฐและภาคเอกชน	 โดยให้ภาคเอกชนทีม่  ี
ศักยภาพเป็นแกนหลักในการนำเอกชนพันธมิตร 
และเอกชนกลุม่อืน่ๆ	 มาร่วมงาน	 ซึ่งมุ่งเน้น 
เป้าประสงค์เดียวกันคือ	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
สินค้าและบริการของไทย	 และส่งเสริมให้ทุก 
ภาคส่วนมีส่วนร่วม	
	 ภายในงาน	 ‘The	 Finest	 Thai’	 มกีาร 
แบ่งพื้นที่ออกเป็น	6	โซน	ได้แก่	
 (1) The Finest of Living มีการจัด 
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แสดงนิทรรศการในแนวคดิ	‘Bangkok’s	Finest 
District’	 ถ่ายทอดวิถีการใช้ชีวิตคนเมืองแบบ 
เหนือระดับในย่านทองหล่อและเอกมยั	 ซึ่งเป็น 
พื้นทีท่ำเลทีม่ีศักยภาพ	 และเป็นทีช่ื่นชอบของ 
ชาวต่างชาติ	 ชาวสิงคโปร์มีความคุ้นชินกับย่าน 
สุขุมวทิอยู่แล้ว	ดงัน้ัน	ในโซนน้ี	จะมีการนำเสนอ 
ร้านค้า	 ร้านอาหาร	 ร้านกาแฟ	 ให้ได้รู้จักกัน 
มากขึ้น	 นอกจากนี	้ โรงพยาบาลสมิติเวช	 ซึ่ง 
ตั้งอยู่ในพื้นที่สุขุมวิท	 ได้มาออกร้านเปิดรับจอง
นัดหมายให้แก่ชาวสิงคโปร์	 ซึ ่งประสงค์จะ 
เดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลฯ	ด้วย	
  (2) The Finest of Cuisine	 มีร้าน 
อาหารไทยเข้าร่วมออกร้านภายในงานมากกว่า	
35	 ร้าน	 ทัง้ร้านอาหารชื่อดังจากประเทศไทย 
ทีเ่ดินทางบ ินตรงมาย ังส ิงคโปร์ เพื ่องานน ี ้
โดยเฉพาะ	และร้านอาหาร/ขนมไทยในสิงคโปร์	
รวมทั้ง	food	trucks	โดยเมนูที่ได้รับความนิยม
สูงสุดภายในงาน	คือ	Shibuya	Honey	Toast 
และน้ำแข็งไสบิงซูรสทุเรียนและชาไทย	 จาก 
รา้น	After	You	Café	ประเทศไทย	ซึ่งถอืวา่เป็น 
การออกร้านในต่างประเทศครัง้แรกของร้าน	

นอกจากนี	้ ภายในงาน	 เราได้รับการสนับสนุน 
ภาชนะใส่อาหารทัง้หมดจากบริษัท	 SCG	 เป็น 
วัสดุย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 (3) The Finest of Fashion & Design  
Siam Center และ Siam Discovery เราได้ 
คดัสรรเส้ือผ้า	กระเป๋า	รองเท้า	และเครื่องประดบั	
จากแบรนด์ดีไซน์เนอร์ไทยรุ ่นใหม่	 ทีม่ ีการ 
ออกแบบเทียบเท่ามาตรฐานแฟชั่นระดับโลก	
อาทิ	Tube	Gallery,	Good	Mixer,	Q	Design	
and	 Play,	 Iconic	 O.D.S.	 และ	 FABLAB 
Multi-Designer	 House	 นอกจากนี	้ ยังมี	 
showcase	 ผ้าไหมจาก	 จ.	 สุรินทร์	 ที่มีวิธี 
การทอแบบพิเศษ	 ม ีลวดลายวิจิตรงดงาม	
มีมูลค่าสูงถึง	 16,000	 ดอลลาร์สิงคโปร์	 หรือ 
ประมาณ	400,000	บาท
 (4) The Finest of Craftsmanship 
นำโดย SACICT	 หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ 
ระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	หรือ	ศ.ศ.ป.	
นำกจิกรรม	workshop	สอนประดิษฐพ์วงมาลัย 
จากไม้ไผ่	 เพ๊นท์ลายถ้วยด้วยเปลือกไข่	 สอนทำ 
กระดาษตกแต่งแบบล้านนา	ฯลฯ	ใหช้าวต่างชาต ิ
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และชาวสิงคโปร์ได้ร่วมกิจกรรม	และการท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย	 สำนักงานสิงคโปร์	 ได้นำ 
‘Pa	Sa	Thai	machine’	ซึ่งเป็นเครื่องคาราโอเกะ 
ให้ชาวต่างชาติได้ฝึกพูดภาษาไทย	และกิจกรรม 
นวดไทย	เข้าร่วมออกร้านภายในงานด้วย
 (5) The Finest of Gift ของที่ระลึก 
หลากหลายจาก	20	แบรนด์ไทยชั้นนำ	ที่ได้รับ 
การรับรองผลงานและความโดดเด่นของงาน 
ออกแบบด้วยรางวัลสินค้าไทยทีม่ีดีไซน์ดีเด่น 
DEmark	Award	และ	
 (6) The Finest of Performances 
workshop	 มีการสอนการวาด/ประดิษฐ์ตัว 
อักษรไทย	(Thai	Calligraphy)	การทอผ้าแบบไทย 
สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์	 (SCB)	 และ 
กิจกรรมสร้างเสริมจินตนาการของเด็กและ 
เยาวชน	เช่น	การระบายสีตัวการ์ตูนไทยโบราณ 
นอกจากนี	้ ย ังม ีการสาธิตทำอาหาร	 และ 
การแสดงนาฏศิลป์ไทยจาก	 Jim	 Thompson	
และคอนเสิรต์จาก	Paradise	Bangkok	Molam	
International	 Band	 วงดนตรีทีใ่ช้ตัวโน้ต 
สำเนียงอีสานผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ 

กลายเป ็นวงแนวหมอลำท ีม่ ีท ่ว งทำนอง 
กลมกล่อม	 และวงประสานเสียงสวนพลูคอรัส 
มาสร้างความเพลิดเพลินภายในงานอีกด้วย

ผลสำเร็จทะลุเป้า ผู้คนเข้าร่วมงาน
อย่างล้นหลาม
	 งาน	 ‘The	 Finest	 Thai’	 นีไ้ด้รับความ 
สนใจอย่างดีย ิง่เกินความคาดหมาย	 มีผู้คน 
หลั่งไหลเข้ามาชมงานเฉลี่ยสูงกว่า	 40,000	 คน 
ต่อวัน	หรือตลอดงานกว่า	120,000	คน	(ซึ่งเดิม 
แสนสิริประเมินว่า	 จะพอใจอย่างยิง่	 หากมีคน 
เข้ามาเทีย่วชมงาน	 วันละ	 4,000	 คน)	 ซึ่งยอด 
ผูเ้ข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นยอดผูเ้ข้าร่วมงาน 
ทีม่ากทีส่ ุดเป็นประวัติการณ	์ หรือสูงกว่าที ่
แสนสิริคาดการณ์ไว้ถึง	 10	 เท่า	 ผูเ้ข้าร่วมงาน 
ส่วนใหญ่เดินทางมาร่วมงานมากกว่า	 1	 วัน 
ผู้เข้าร่วมงานเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง	และ
มีความเต็มใจจะใช้จ่ายในหมวดสินค้า	 พรีเมียม	
โดยเป็นการต่อยอดจากการจัดงานเทศกาลไทย	
ซึ่งชี้ให้เห็นว่า	 กลุม่ลูกค้าในตลาดสิงคโปร์นั้น 
ราคาไม่ใช่ปญัหาเนือ่งจากลูกค้ามีความเต็มใจ 
จะจ่าย	หากสินค้ามีคุณภาพดีจริง
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	 ภายในงาน	‘The	Finest	Thai’	อาหาร 
ระดับพรีเมียม	 ได้รับความสนใจอย่างสูงมาก	
โดยเฉพาะร้าน	 After	 You	 Café	 ผูค้นต้อง 
รอคิวนานกว่า	 90	 นาที	 โดยราคาและเวลา 
ในการรอคิวไม ่ได้ เป ็นป ัญหาหรืออ ุปสรรค 
แตป่ระการใด	ผู้คนท้ังชาวสิงคโปร์	ชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติ	 ต่างยืนรอคิวอย่างเป็นระเบียบ	
เพื่อจะไดล้องล้ิมชมิรสขนมปัง	Shibuya	Honey 
Toast	 ทีโ่ด่งดัง	 และน้ำแข็งไสบิงซูรสชาไทย 
และรสทุเรียน	 ท ีต่้องจำกัดจำนวนการซื ้อ 
ในแต่ละคน	 เน ือ่งจากต้องการให้ท ุกคนที ่
เข้าร่วมงานฯ	มีโอกาสได้ชิมกันทุกคน	ซึ่ง	After	
You	 Café	 ต้องสัง่นำเข้าวัตถุดิบจากไทยเป็น 
การด่วนตั้งแต่วันแรก	 เพราะประเมินตัวเลข 
คนเข้าร่วมงานต่ำกว่าที่คิด	10	เท่า
	 ในขณะทีส่ินค้าเครื่องประดับและสินค้า 
กลุม่แฟชั่นได้รับความนิยมในระดับทีใ่กล้เคียง 
กับงานเทศกาลไทยทีจ่ัดโดยสถานเอกอัคร-
ราชทูตฯ	 โดยภายในงาน	 ‘The	 Finest	 Thai’ 
มีรายได้เดินสะพัดทั้งสิ้นประมาณ	25	ล้านบาท 
ซึ่งขอย้ำว่า	 25	 ล้านบาทนี	้ เป็นการขายสินค้า 
ทัว่ไปเท่านัน้	 แสนสิริมิได้นำโครงการคอนโด-
มิเนียมมาขายในงานนี	้ เพียงแต่แนะนำแหล่ง 
ที่อยู่อาศัยในย่านเอกมัย-ทองหล่อ
	 เป็นที่น่าสังเกตว่า	บริษัท	แสนสิริ	จำกัด	
(มหาชน)	มีหุ้นส่วนเป็นบริษัท	partners	ชั้นนำ 
และมีศักยภาพหลายแห่ง	อาทิ	Siam	Center,	
FABLAB,	 After	 You	 Café	 ซึ่งหุ้มส่วนเหล่านี้ 
กำลังหาลูท่างเข้าสูต่ลาดสิงคโปร์	 โดยงานนี ้
เป็นงานที่	 After	 You	Café	 มาเปิด	 pop	up	
store	ขายในต่างประเทศเป็นครั้งแรก	ซึ่งได้รับ 
กระแสตอบรับอย่างดีมาก	 และมีน ักธุรกิจ 
แมวมองชาวสิงคโปร์มาล ้อมหน้าล ้อมหลัง 

เจ้าของร้าน	 แสดงความสนใจต่อยอดธุรกิจร่วม 
ในอนาคต	 โดยภาคเอกชนพันธม ิตรท ีม่า 
ร่วมงานท ัง้หมดพอใจอย ่างย ิง่ ต่อผลล ัพธ์  
ทีอ่อกมา	 และเห็นว่า	 เป็นงานทีป่ระสบความ 
สำเร็จในระดับที่สูงมาก
	 ในงาน	‘The	Finest	Thai’	ไม่เพียงแต่มี
ภาคเอกชนขนาดใหญ่ทีเ่ข้าร่วมงานฯ	 เท่านัน้	
แต่ยังมีผูป้ระกอบการไทยระดับ	 SMEs	 ได้มา 
ทดลองตลาด	ณ	สิงคโปร์	เป็นคร้ังแรก	โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่กลุม่นักออกแบบเสือ้ผ ้าและเครื ่อง 
ประดับ	 ทีม่าออกร้านภายในงาน	 และได้รับ 
ความนิยม	ถอืเป็นการมาทดลองตลาด	และขาย
สินค้าที่ถือว่ามีความคุ้มทุนอย่างสูง
	 งาน	‘The	Finest	Thai’	จะสำเรจ็ไม่ไดเ้ลย	
หากไม่ม ีผ ูบ้ริหารทีม่ ีวิส ัยทัศน์ร่วมกันอย่าง 
ท่านเอกอัครราชทูตธงชัย	 ชาสวัสดิ์	 และท่าน	
CEO	อภิชาติ	จูตระกูล	ทั้ง	2	ท่าน	ถือเป็นผู้ใหญ่ 
ทีม่ ีความใจกว้าง	 เป ิดรับความคิดเห็นใหม	่
มีแนวคิดทันสมัย	และมีใจที่พร้อมจะร่วมมือกัน 
โดยไม ่ถือว่าตนจะเป ็นภาครัฐหรือเอกชน 
ตลอดจนทีมงานทุกคนของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มาร่วมงาน	 ไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูต	
ณ	 สิงคโปร์	 กระทรวงพาณิชย	์ การท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ	(องค์การมหาชน)	หรือ	ศ.ศ.ป.	ฯลฯ	และ 
ภาคเอกชนพันธมิตรทุกราย	 ทีร่่วมแรงร่วมใจ 
ทำให้งานนีเ้กิดขึ้นเป็น	 showcase	 และเป็น 
ตัวอย่างทีส่ะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการ 
ร่วมแรงร่วมใจระหว่างคนไทยไม่ว่าจะเป็น 
ภาครัฐหรือเอกชน	 ภายใต้วัตถุประสงค์  
เดียวกับคือ	 ส่งเสริมภาพลักษณ์	 สินค้าและ 
บริการของไทย	 และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วม
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	 ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย	 งานกงสุล	 (Consular	 affairs)	 ก็ถือเป็นเสาเอก 
ของงานด้านการต่างประเทศไทย	 ทั ้งนี ้ด้วยเหตุผลหลักสองประการ 
ประการแรก	 กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตและ 
สถานกงสุลใหญ่เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว	 (single	 authority) 
ที่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของ 
คนไทยในต่างประเทศ	 ประการที ่สอง	 งานกงสุลนั ้นเป็นงานที ่เกี ่ยวข้อง 
กับทุกข์สุขและผลประโยชน์ของคนไทยโดยตรงและเห็นผลเป็นรูปธรรม 
มากที่สุดงานหนึ่งของการต่างประเทศไทย	 หากทว่าในบริบทยุคปัจจุบัน 
งานกงสุลทวีความสำคัญมากยิ่งขึ ้นเนื่องจากรัฐต้องสามารถตอบสนอง 
ความคาดหวังของประชาชน	 (Public	 expectation)	 ได้อย่างทันท่วงที 
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการต่างประเทศก็มีจำนวนเพิ ่มจำนวน 
มากขึ้นด้วย	พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจสอบงานต่างประเทศ 
อย่างแข็งขัน	 ไม่ว่าจะเป็นสื ่อ	 หรือภาคประชาสังคมท่ีพร้อมตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพ	 ความโปร่งใส	 (Transparency)	 และความรับผิดชอบ 
(Accountability)	ของหน่วยงานภาครัฐ

งานกงสุลไทย
ในทศวรรษหน้า
วรินทร์ธร	ตันวิเชียร,	วิธวินห์	โตเกียรติรุ่งเรือง

กันติชา	บุญวานิตย์	และพิมพ์	ไชยสาส์น*

* นักการทูตแรกเข้าปี 2560 ฝึกปฏิบัติงานกรมการกงสุล

ส ร า ญ ร ม ย์     231

61-03-055_231-237 new3-8 Saranlrom_J-Un.indd   231 8/3/18   6:50:56 PM



 บทความน้ีมุ่งนำเสนอและเน้นย้ำแนวคดิ
ที่ว่า งานด้านการกงสุลในทศวรรษหน้าจะทวี 
ความสำคัญมากยิง่ขึ ้นในฐานะการทูตเพื ่อ 
ประชาชนและต้องการความมุง่มัน่เอาใจใส  ่
(commitment) ของนักการทูตไทยทัง้ในเชิง 
นโยบายและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและบริบทท ี ่
เปลีย่นแปลงไปได้อย่างทันท่วงที “Consular 
Affairs will be at the front door of Thai 
diplomacy from now on and for decades  
to come” โดยจะทบทวนงานด้านกงสุลไทย 
ในปัจจุบัน และความท้าทายทีก่ำลังเผชิญใน 
บริบทแห่งการเปลีย่นแปลง พร้อมทัง้นำเสนอ 
ขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้เพื่อเตรยีมพร้อมรับมือกบั
ความท้าทายดังกล่าว   

1. การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
คนไทยในศตวรรษหน้า
 การคุ ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย 
ในต่างประเทศเป็นหน้าทีซ่ึ่งได้รับการบรรจุใน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
และเป็นภารกิจท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
ใหค้วามสำคญัมาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2560 
กระทรวงฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ 97 แห่งทั่วโลกได้ให้ความช่วยเหลือ 
คนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศทัง้สิน้จำนวน 
10,216 ราย อย่างไรกด็ ีบรบิทโลกท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปย่อมจะทำให้รูปแบบและแนวทางการให้ 
ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศในทศวรรษ 
หน้าต้องเปลีย่นแปลงไปอย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ 
ท่ามกลางบรบิทดงักล่าวปัจจยัท่ีเขา้มามีอิทธพิล 
ในงานกงสุลไทยสามารถระบุได้ ดังนี้
 1.1 รุ่งอรุณแห่งยุคสมองกล
 เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วยที ่
สำคัญทีท่ำให้การให้ความช่วยเหลือคนไทย 

ในต่างประเทศม ีประส ิทธิภาพมากย ิง่ ขึ ้น 
โดยในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ปรับตัวและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางในการ 
เพิ ่มช่องทางการสือ่สารกับประชาชน เพิ ่ม 
ประสิทธภิาพในการใหบ้รกิารดา้นกงสุล โดยเน้น 
การส่ือสารและเชื่อมต่อกบัประชาชนโดยเฉพาะ
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางทีท่ันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว และทันท่วงที ได้แก่ การเปิด 
บริการ Call center การจัดทำแอปพลิเคชัน 
โทรศัพท์ม ือถือทีม่ ีชื ่อว่า Thai Consular 
การสื่อสารผ่านทาง Line และ Wechat ตลอด 
24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ และ 
เพจ Facebook “กรมการกงสุล กระทรวงการ 
ต่างประเทศ” เพื ่อเผยแพร่ข้อมูลทีจ่ำเป็น 
ทั้งการเตือนภัย ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว (travel 
advisory) และประชาสัมพันธข์อ้มูลงานบริการ
ต่าง ๆ
 ถา้หากมองไปในทศวรรษหน้า เทคโนโลยี 
จะยิง่ทวีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ในการ 
เพิ ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนให้มากยิง่ขึ้น อาทิ การใช้ระบบ IT 
ทีม่าช่วยทำระบบรับคำส ัง่และติดตามผล 
เพื่อชว่ยเหลือคนไทยท่ีตกทุกข ์ไดย้ากครบวงจร  

232     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     

61-03-055_231-237 new3-8 Saranlrom_J-Un.indd   232 8/3/18   6:50:56 PM



ระหวา่งกรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานทีเ่กี ่ยวข้อง 
การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  
intelligent – AI) มาประยุกต์ใช้กับโซเชียล 
มีเดียเพื่อช่วยตรวจสุขภาวะทางจิตของคนไทย 
ในต่างแดน โดยสามารถตรวจพบคนท่ีประสบ 
ปัญหาและมีแนวโน้มจะคิดส ัน้ ได้  การใช้  
เทคโนโลยีการตรวจจับและรู้จำใบหน้า (Facial  
Recognition) ซึ่งทำให้สามารถติดตามคนไทย 
ท ีส่ ูญหายได้อย ่างม ีประส ิทธิภาพมากขึ ้น  
และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเมื่อใช้
ประกอบกบัการวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูล 
ขั ้นสูงจะทำให้สามารถวิเคราะห์และจำแนก 
ประเภทปัญหาของคนไทยในต่างประเทศ 
ได้ล ึกซึ ้งมากขึ ้นเพื ่อตอบสนองกับรูปแบบ 
การเดินทางที่หลายหลาย เป็นต้น
 1.2 ความท้าทายจากโลกที่ใบเล็กลง 
และการเสริมสร้างความร่วมมือทางกงสุล 
เพื่อความอุ่นใจของชาวไทย
 ในปัจจุบัน การเดินทางระหว่างประเทศ
มีความสะดวกมากขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนชาวไทยที่
เดินทางไปต่างประเทศมีมากข้ึนพร้อมท้ังรูปแบบ 
การเดินทางและวัตถุประสงค์ที ่หลากหลาย 
มากย ิง่ขึ ้นทำให้ความท ้าทายในการดูแล 
คนไทยมีมากขึ้นตามไปด้วย การประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีเชิงรุก เพื่อเผยแพร่คำแนะนำเพื่อ 
ความปลอดภัยให้คนไทยได้ทราบ พร้อมทัง้ 
บูรณาการภารกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ใน 
ประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจจะต้องมาพร้อมกับการเสริมสร้างความ 
รว่มมือทางกงสุลกบัตา่งประเทศเพื่อความอุ่นใจ 
ของชาวไทยและเพื่อผลประโยชน์ของคนไทย 
ให้มากยิง่ขึ้น โดยกระแสความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศทีพ่ัฒนาในหลายมิติก่อให้เกิดความ 

ร่วมมือทีส่ร้างสรรค์มากยิง่ขึ้น โดยในทศวรรษ 
หน้า อาจมีการนำเสนอข้อตกลงหรือความ 
ร่วมม ือทางการกงส ุล อาท ิเช่น ข้อริ เริ ่ม 
Consular Assistance by ASEAN Missions  
in Third Countries to Nationals of ASEAN  
Member  States  ห รือ  Emergency 
Assistance by ASEAN Miss ions in 
Third Countries  to Nationals of ASEAN 
Member States in Crisis Situations ที่ทำให้
คนไทยสามารถรับความช่วยเหลือทางกงสุล 
จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 
ของประเทศอาเซียนอ่ืนได้ด้วย ซ่ึงเป็นประโยชน์ 
อย่างยิง่เมือ่ชาวไทยประสบความเดือดร้อนใน 
ประเทศทีส่ามทีไ่ม่มีสำนักงานผูแ้ทนของไทย 
ตั้งอยู่

2. การตรวจลงตราในโลก
ที่ไร้พรมแดน 
 “โลกไร้พรมแดน” เป็นคำจำกัดความ 
ทีใ่ช้อธิบายโลกปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ทัง้มิติ 
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การติดต่อสือ่สารระหว่างกันหรือการเดินทาง 
ไปมาระหว่างผู้คนในประเทศต่าง ๆ  ทั้งในระดับ 
รัฐทีม่ ีการเย ือน การทำธุรกิจข้ามประเทศ 
การศึกษาในต่างประเทศ หรือแม ้กระท ัง่ 
นักท่องเท ีย่วทีม่ ีจุดหมายปลายทางต่าง ๆ 
มากมาย ซึ่งผลจากโลกทีไ่ร้พรมแดนนีจ้ะทำให้ 
ผูค้นทีอ่ยูใ่นแต่ละมุมโลกรู ้จักกันมากขึ้นและ 
โลกอุดมคติทีไ่ร้พรมแดนแทบจะกลายเป็น 
ความจริง 
 แต่ในความเป็นจริงแล้วหากมองในด้าน 
การระหว่างประเทศจะเห็นว่ามีหลายมิติซ่อน 
อยูใ่นการเดินทางเหล่านัน้ มิติทีส่ำคัญประการ 
หนึง่ในมุมมองของรัฐผูร้ับคือ การตรวจลงตรา 
หรือเป็นทีรู่ ้จักกันดีในชื่อของ “วีซ่า” (Visa) 
เมื ่อนักเดินทางมีแผนการในการเดินทางไป 
ต่างประเทศ เป็นทีแ่น่นอนว่าจะต้องมีการ 
วางแผนการเดินทาง หนึง่ในลิสต์เหล่านัน้คือ 
เรื่องการเดนิทางเขา้ประเทศ นักเดินทางจะต้อง
ศึกษาเป็นอย่างดีว่าการเดินทางเข้าประเทศ 
นั้น ๆ จะต้องใช้วีซ่าเดินทางเข้าประเทศหรือ 
สามารถเดินทางเข้าได้เลยเพราะได้รับการยกเว้น 
วีซ่า ซึ่งถ้าหากมีข้อบังคับในการต้องสมัครวีซ่า 
จะเป็นทีรู่้ดีกันว่าจะต้องใช้เอกสารและขัน้ตอน
มากมายเพื่อรับการพิจารณาออกวีซ่า หรือใน 
บางประเทศทีม่ีการตรวจทีร่ัดกุมอาจจะต้อง 
มีการนัดสัมภาษณ์ผูส้มัครวีซ่าก่อนได้รับการ 
พิจารณา 
 ทำไมการเดนิทางเขา้ประเทศถงึเป็นเรื่อง
ใหญ่และการตรวจลงตราหรือวีซ่าน ัน้ม ีม ิติ 
อะไรทีม่องไม่เห็นซ่อนอยูบ่้าง? ประการแรก 
ในม ิติด้ านเศรษฐกิจ  ถ้าหากประเทศใด 
ประเทศหนึง่ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ 
นักเดินทางเข้าประเทศ เป็นท่ีแน่นอนว่าจะเป็น 
แรงจงูใจใหนั้กท่องเท่ียวมหาศาลในการเดนิทาง 
ไปในประเทศนัน้ ไม่ว่าเหตุผลแท้จริงของการ 

เดินทางจะคืออะไร แต่การไหลเข้ามาของ 
นักเดินทางจะสามารถสร้างเม็ดเงินและขับเคล่ือน 
ภาคธุรกิจภายในได้อย่างมาก แต่ในมิติด้าน 
ความมัน่คงการเปิดเดินทางเข้าประเทศอย่าง 
เสรีเปรียบเสมือนดาบสองคม ถ้าหากปราศจาก 
การคัดกรองทีร่ัดกุมแล้วนัน้ เป็นไปได้ว่าอัตรา 
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายทีเ่ป็นภัย 
ต่อความมัน่คงของชาติ หรือแม้กระทัง่การ 
โยกย้ายถิ่นฐานแบบผิดปกติ จะเพิ่มขึ้นอย่าง 
มีนัยสำคัญ โดยท้ายทีสุ่ดจะกระทบต่อหลาย 
หน่วยงานทีเ่กี ่ยวข้อง ทัง้น ี ้ กระทรวงการ 
ต่างประเทศถือเป็นหนึง่ในหน่วยงานสำคัญ 
ทีก่ำหนดนโยบายการตรวจลงตราและเป็นหน้า 
ด่านสำคัญในการพิจารณาคัดกรองผูข้อรับการ 
ตรวจลงตรา ซ่ึงเปรียบเหมือนจุดเล็ก ๆ  ท่ีสำคญั 
ที่จะส่งผลต่อมิติทางสังคมในอย่างมีนัยสำคัญ 
 ถ้าหากพูดถึงวีซ่าในทศวรรษหน้าน้ันถือว่า 
เป็นโจทย์ทีน่่าสนใจและสำคัญมากโจทย์หนึง่ 
ของงานด้านการต่างประเทศไทย ซึ ่งจำเป็น 
จะเป็นต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีและดิจิทัล 
เข้ามาช่วยควบคุมและกำกับดูแลงานตรวจ 
ลงตรา ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ Electronic Visa 
หรอื E – Visa ซึ่งหลายประเทศไดน้ำรอ่งทดลอง 
การตรวจลงตราทีใ่ช้ระบบออนไลน์และดิจิทัล 
ในทุกกระบวนการตั ้งแต่การเตรียมเอกสาร 
การสมัครวีซ่า การพิจารณาวีซ่าจะทำผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ หรือแม้กระท่ังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรทัง้ 
สำหรับนักเดินทางและเจ้าหน้าทีก่งสุล ทัง้นี ้
ถ้าหากการใช้ E-Visa ประสบผลสำเร็จโลก 
แห่งการเดินทางในทศวรรษหน้าจะสะดวกขึ้น 
อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องการ 
สร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจและความ 
มัน่คงยังคงเป็นประเด็นหลักทีต้่องคำนึงถึงและ 
ต้องมีมาตรการรองรับอย่างรัดกุม
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 งานการทูตหรือการระหว่างประเทศที ่
อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวอาจจะไม่ไกล 
ตัวประชาชนเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้าน 
งานกงสุลทีเ่กี ่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 
ทัง้ในม ิติด้านความมัน่คง เศรษฐกิจ และ 
สังคม เช่นงานตรวจลงตราซึ่งเป็นงานทีต่้องใช้ 
ความละเอียดและรอบคอบเป็นอย่างมาก  

3. งานหนังสือเดินทางในทศวรรษหน้า
 หนังสือเดนิทาง (Passport) เปรียบเสมือน 
ใบเบกิทางท ีใ่ช้ เพื อ่ย ืนย ันอตัล ักษณ์ตัวตน 
( identity) และสร้างความมัน่ใจในการม ี 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของรัฐหนึง่กับอีก 
รัฐหนึง่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผูเ้ดินทางสามารถ 
บรรลุวตัถุประสงคก์ารเดนิทางใหส้ำเรจ็ได้ด้วยดี 
ดังนัน้ หนังสือเดินทางจึงเป็นเอกสารสำคัญ 
ประจำตัวอันดับแรกทีผู่เ้ดินทางไปต่างประเทศ 
ต้องใช้เพื ่อแสดงตัวตนทุกครั ้งท ีเ่ดินทางไป 
ต่างประเทศ 
 กระทรวงการต่างประเทศมุง่มัน่ทีจ่ะ 
พัฒนาหน ังส ือเดินของไทยให้ม ีมาตรฐาน 
ทันสมัย น่าเชื่อถือ และบรรลุวัตถุประสงค์การ 
ยืนยันบุคคลเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับรัฐผูร้ับ 
โดยทีผ่่านมาประเทศไทยนับเป็นประเทศลำดับ 
ต้นในภูมิภาคเอเชียทีพ่ัฒนารูปแบบหนังสือ 
เดินทางเป็นหนังสือเดินทางอิเล ็กทรอนิกส  ์
(e-passport) 
 พร้อมกันนี ้ ในห้วงทศวรรษทีผ่ ่านมา 
ได้มีการพัฒนารูปแบบของหนังสือเดินทางให้ 
รุดหน้าโดยมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเก่ียวกับ 
การจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics 
Data) มาปรับใช้ให้การจัดเก็บข้อมูลบุคคลให้มี 
ความถูกต้องและแม่นยำผ่านการจัดเก็บลาย 
นิว้มือ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการ 
ป้องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทางและ 

ป้องกันการสวมตัวบุคคล อาทิ การเลือกใช้ 
หมึกพิมพ์พิเศษ การทำลายน้ำ และการใชเ้ลเซอร ์
เป็นต้น ให้ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การ 
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
 นอกจากน้ี การพัฒนาระบบและงานบริการ 
หนังสือเดินทางได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนมากยิง่ขึ้น 
โดยการนำเทคโนโลยต่ีาง ๆ เข้ามาช่วยอำนวย 
ความสะดวกในการใหบ้รกิารประชาชน เริ่มตั้งแต ่
ขั้นตอนการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไป 
จนถึงการจ่ายเล่มหนังสือเดินทางให้มีความ 
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ได้แก่ ระบบ 
การจองคิวออนไลน์เพื ่ออำนวยความสะดวก 
ประชาชนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก สบาย 
ประหยัดเวลา การเปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง 
ชั่วคราวตามแหล่งต่าง ๆ โดยในทศวรรษหน้า 
จะต้องมีการพัฒนาระบบดังกล่าว มาประยุกต ์
ใช้กับสำนักงานหนังสือเดินทางชั ่วคราวทัว่ 
ประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล 
ใหญ่ทั่วโลก และที่สำคัญหนังสือเดินทางอาจได้
รับการพัฒนาให้มีส่วนช่วยในการอำนวยความ 
สะดวกระหว่างเดินทางในฐานะอุปกรณ์การ 
เดินทาง (Travel gadget) ที่สามารถทำให้การ 
เดนิทางไปตา่งประเทศมีความสะดวกสบายมาก 
ยิง่ขึ้น อาทิ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ 
การใช้งานระบบผ่านแดนอัตโนมัติ (Autogate) 
ก็เป็นได้

4. “e” ในงานสัญชาติและนิติกรณ์
 งานให้บริการด้านสัญชาติและนิติกรณ์ 
เป็นภารกิจอีกด้านหนึง่ของกรมการกงสุลทีใ่ห้ 
บริการแก่คนไทย คนโดยทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคย 
แต่หากเป็นคนไทยทีต่้องใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
สมรสกบัคนตา่งชาต ิศกึษาตอ่ ทำงาน ฯลฯ หรอื 
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ทำธุรกรรมในตา่งประเทศจะรู้จกักนัด ีโดยเฉพาะ 
ในด้านการรับรองเอกสาร เพราะหลายคร้ังจำเป็น 
ตอ้งนำเอกสารเหล่าน้ันไปใช ้ท้ังเอกสารของไทย 
และเอกสารของต่างประเทศ หากปราศจาก 
ข้ันตอนการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ 
ของทัง้สองประเทศแล้ว เอกสารนัน้ก็จะขาด 
ความน่าเชื่อถือและอาจจะไม่สามารถนำไปใช้ 
ในต่างประเทศหรือในประเทศได้     
 สำหรบัคนไทยท่ัวไป ส่ิงท่ีตามมาเม่ือตอ้ง
มาขอรับรองเอกสารคือความรู้สึกว่าเป็นเรื่อง 
ซับซ้อนด้วยขั้นตอนกระบวนการตามข้อตกลง 
และระเบียบ กว่าจะได้รับเอกสารของไทยเพื่อ 
นำไปใช้ในต่างประเทศ หรือนำเอกสารต่างประเทศ 
มาใช้ในประเทศไทย จะต้องผ่านการแปล 
การรบัรอง และยืนยัน รอกนัแล้วรอกนัอีกเอกสาร 
อาจจะไม่ครบ หรือแปลผิด สารพัดปัญหา จึง 
เป็นเรื่องท่ีไม่น่าแปลกใจท่ีในจำนวนข้อร้องเรียน
จากประชาชนเกี่ยวกับภารกิจกงสุล กรมการ 
กงสุลจะไดร้บัคำรอ้งเรยีนเรื่องการใหบ้ริการงาน 
รับรองนิติกรณ์เอกสารมากที่สุด
 ในโลกปัจจุบันทีเ่ครื่องมือสือ่สารเข้ามา 
เป็นตัวช่วย งานด้านสัญชาติและนิติกรณ์ก็เช่นกัน 
กำลังปรับเปลี่ยน   รูปโฉมไปสู่การให้บริการที่มี 
‘e” มากขึ้น เพื่อลดภาระ ลดเวลาและคา่ใชจ้า่ย 
ของประชาชน ในวันนี ้ กรมการกงสุลและ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำลัง 
จับมือกันพัฒนาระบบเชื่อมโยงทะเบียนราษฎร
กบันิตกิรณ์ และการรบัรองเอกสารแบบ online  
ให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ ้น โดยใช้ 
เทคโนโลยีมาจัดวางระบบการตรวจสอบข้อมูล 
ข้ามหน่วยงานและการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ชื่อมโยง 
กนั  อีกไม่นานวนัหน่ึงเราจะไดเ้หน็ระบบการรบั
คำรอ้งรปูแบบ “e-Application” ท่ีเปิดบริการให ้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการให้บริการรับ  

คำร้องเพื ่อตรวจสอบความถูกต้องให้รวดเร็ว 
มากขึ้นนอกจากน้ีจะมีการใช้แบบฟอร์มเอกสาร 
ราชการสองภาษาคอืไทยและอังกฤษ โดยเฉพาะ 
ในส่วนของเอกสารทีป่ระชาชนจำเป็นต้องใช้ 
เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
เพื ่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการแปล 
เอกสาร และเป็น “e” คอืสามารถตรวจสอบดว้ย 
ระบบ online จะลดท้ังกระดาษและเวลา และใน 
ท้ายสุดเม่ือมีการจัดทำเอกสารราชการสองภาษา 
เราอาจจะได้เห็นการทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
ในอนุส ัญญา The Hague Convention 
Abolishing the Requirement of Legalisation 
for Foreign Public Documents หรือ 
Apostile Convention ท่ีจะทำใหเ้ราลดขั้นตอน 
การรับรองเอกสารสำหรับใช้ในธุรกรรมระหว่าง 
ประเทศต่อไป

ความท้าทายของงานกงสุล
ในทศวรรษหน้าที่ต้องพร้อมรับมือ
 งานคุ ้มครองและช่วยเหลือคนไทยใน 
ต่างแดนเป็นงานหน้าด่านแรกทีจ่ะต้องพบกับ 
ความท้าทายมากท่ีสุดงานหน่ึงของงานกงสุลไทย 
ในทศวรรษหน้า เน่ืองจากพัฒนาการด้านรูปแบบ 
และวัตถุประสงค์ทีห่ลากหลายของการเดินทาง 
ของคนไทยทำให้รูปแบบและแนวทางการให้ 
ความช่วยเหลือก็ล้วนแตกต่างกันไปด้วย ไม่ว่า 
จะเป็นการเดินทางไปท่องเท่ียวในรปูแบบต่าง ๆ   
นักเรียนนักศึกษาไทย แรงงานไทยประเภท 
ต่าง ๆ  การบริหารจัดการภัยพิบัติในต่างประเทศ 
ทัง้จากภัยธรรมชาติจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ ภยักอ่การรา้ย อาชญากรรมขา้มชาต ิ
และการช่วยเหลือเหยือ่การค้ามนุษย์ ไม่นับ 
รวมถึงงานกงสุลมิติอื่น ๆ 
 อย ่างไรก็ดี  ทรัพยากรบุคคลในงาน 
บริการด้านกงสุลในปัจจุบันมีอยูม่ีอย่างจำกัด 
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โดยเฉพาะเม ือ่รูปแบบงานด้านกงส ุลต้อง 
ปรับเปลีย่นเป็นแบบอิเล ็กทรอนิกส์และใช้ 
เทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้น งานบริการด้านกงสุล 
จึงม ีความจำเป ็นมากขึ ้นกว่าเดิมท ีต่้องใช้ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดูแล 
ระบบและรักษาผลประโยชน์ทางเทคนิคของรัฐ 
อย่างเท่าทันการจัดเตรียมบุคลากรทัง้สาย 
การทูตและสายสนับสนุนและพัฒนาระบบให้ 
พร้อมรับกับความท้าทายของงานกงสุลจึงถือเป็น 
หัวใจสำคัญลำดับต้น (priority) ของงานด้าน 
การต่างประเทศไทยในทศวรรษหน้าและถือว่า 
เป็นสิง่ทีท่ ้าทายทีต่้องเร่งดำเนินการเพื ่อให้ 
สามารถตอบสนองความต้องการและบริบท 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะงานด้าน 
กงสุลนัน้เกี ่ยวของกับทุกข์สุขของประชาชน 
โดยตรง รวดเร็ว และเป็นรูปธรรมมากทีสุ่ด 
งานหนึ่งของการต่างประเทศไทย 

 นอกจากน้ี งานด้านกงสุลยังเป็นท้ังโอกาส 
ท่ีสำคญั (golden opportunity) ของกระทรวง 
การต่างประเทศในการสือ่สารงานด้านการต่าง 
ประเทศและนโยบายต่างประเทศกับประชาชน  
เป ็นโอกาสท ีจ่ะทำให้งานการท ูตและการ 
ต่ างประเทศเข้า ถึ งประชาชนมากย ิง่ ขึ น้   
(reaching out) เป็นโอกาสในการเผยแพร่ 
ประชาส ัมพันธ์  และยกระดับภาพล ักษณ  ์
กระทรวงฯ ในด้านการต่างประเทศทีส่ำคัญ 
โดยเฉพาะการบริการประชาชนและการให้ 
ความช่วยเหลือคนไทย และเป็นโอกาสสำคัญ 
ในการเร่งพัฒนาการให้บริการประชาชนให้ 
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างม  ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก

	 1.	เหลียวหลังแลหน้า:	ความสำเร็จในรอบ	4	ทศวรรษ 
ของจีน	
 จีนประสบความสำเร็จในการเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมาอย่างสง่างาม ผ่านการขับเคลื่อนของนโยบายพรรค 
คอมมิวนิสต์จีนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ดำเนินมาได้ 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จีนในวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ 
ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเอเชียและเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองก็เพียง 
สหรัฐอเมริกา โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงถึง 
13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ ่งใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจเมื ่อปี 2521 
ถึงเกือบ 60 เท่า 

โอกาสสำหรับไทยในกระแสความเชื่อมโยง
ของทศวรรษหน้า

การทูตโครงสร้าง
พื้นฐานของจีน:
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1 ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจีนในประเด็นต่าง ๆ          
ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจีน จากเดิมที่กำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่ง
ได้ไม่เกิน 2 สมัย (วาระละ 5 ปี) ซึ่งจะเป็นผลให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกหลังจากดำรงตำแหน่งครบ 10 ปี
ในปี 2566
2 ความร่วมมือหลักของข้อริเริ่ม BRI ประกอบด้วย (1) นโยบาย (2) โครงสร้างพื้นฐาน (3) การค้า (4) การเงิน และ (5) ประชาชน

 ความสำเร็จของจีนทีเ่ดินมาครบ 40 ปี 
ในปีนี้ จะได้รับการยกระดับให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น  
ด้วยการนำนโยบายทีต่กผลึกจากการประชุม 
สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั ้งที ่ 19 เมื ่อ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งจีนได้ประกาศอย่าง 
ภาคภมูใิจว่า จีนไดเ้ขา้สู่ “ยุคใหม่” ของการพฒันา 
แล้ว มาประกอบเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559 - 2563) 
เดินหน้าผลักดันให้แผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
เกดิผลอันเป็นรปูธรรมต่อไป สรา้งสรรค ์“ระบอบ 
สังคมนิยมทีม่ ีอ ัตลักษณ์แบบจีนในย ุคใหม่” 
ใหป้ระสบความสำเรจ็ และทำใหค้วามฝนัท่ีจนีจะ
สร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างท่ัวถึงภายในปี พ.ศ. 2563 
ซึ่งเป็นปีครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต์จีนและความฝันทีจ่ะเป็นประเทศ 
พัฒนาแล้วทีเ่จริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งภายในปี 
พ.ศ. 2592 ซ่ึงเป็นปีครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนา 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นความจริง ควบคู่ 
ไปกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การสร้างประชาคม 
ทีม่ีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติตามคำประกาศ 
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้ซึ่งมีแนวโน้มทีจ่ะ 
เป็นผู้นำสูงสุดของจีนต่อไปอีกกว่าทศวรรษ1  
 เมื ่อพิจารณาจากความสำเร็จทีผ่่านมา 
ผนวกเขา้กบัความพรอ้มและความมุ่งมั่นที่จะกา้ว 
ต่อไปในวันนี ้ของจีน เชื ่อว่าวันที ่จะได้เห็นจีน 
ผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจอย่างเต็มตัวบนเวทีโลก 
นั้นอยู่อีกไม่ไกลเลย ซึ่งในบรบิทเชน่นี้ ประเทศไทย 
จำเปน็อย่างย่ิงท่ีจะตอ้งรู้จกัและทำความเขา้ใจจนี 
ให้ลึกซึ้งยิง่ขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดท่าทีและ 
นโยบายต่างประเทศต่อจีนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
กับความเป็นจริง และสอดรับกับสถานะหุ้นส่วน 

เชิงยุทธศาสตร์ของกันและกันตามทีท่ัง้สองฝ่าย 
ได้ร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วย 
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีนเอาไว้และ 
ดำเนนิการมาแลว้ถงึฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ซึ ่งแผนดังกล่าวได้ครอบคลุมความร่วมมือ 
ระหว่างกันอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความ 
รว่มมือทวภิาคหีรอืพหพุาค ีท้ังในระดบัอนภุมิูภาค 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 ความสัมพันธ์ ไทย  -  จีนจะต้องอย ูบ่น 
พื้นฐานของผลประโยชน์ทีส่อดคล้องต้องกันของ 
ท้ังสองฝา่ย ไทยสามารถกระชบัความรว่มมอืดา้น 
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และการพัฒนาอย่าง 
ยัง่ยืนกับจีนได้ ในขณะที่จีนก็ร่วมมือกับไทยเพื่อ 
ผลักดันวาระการเมืองและการพัฒนาทีส่ำคัญ 
ของจีน กล่าวคือ ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
 การจะเข้าใจจีนนั ้น ย่อมหมายรวมถึง 
การเข้าใจในยุทธศาสตร์ นโยบาย และเครื่องมือ 
ทีจ่ีนใช้เพื ่อนำไปสู ่ความสำเร็จด้วย อย่างเช่น 
การทูตชนิดใหม่ทีจ่ีนได้เริ ่มนำมาใช้แล้ว และมี 
แนวโนม้วา่จะเดนิหนา้ตอ่ไปไดอ้ย่างดใีนทศวรรษ 
หน้า ชนิดทีว่่ายากจะหาประเทศใดมาแข่งขัน 
ได้ นั่นก็คือ “การทูตโครงสร้างพื้นฐาน”

2.	การทูตโครงสร้างพื้นฐาน:	
เครื่องมืออันแหลมคมของ
การต่างประเทศจีน	
 โครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในสาขาความ 
ร่วมมือทีเ่ป็นองค์ประกอบสำคัญของข้อริเริ ่ม 
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง2 หรือทีรู่ ้จักกันดีทั้งในชื่อ  
One Belt One Road (OBOR) และ Belt and  
Road Initiative (BRI) ซึ ่งเป็นยุทธศาสตร์ 
อันชาญฉลาดของจีนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเช่ือมโยง 

238     S A R A N R O M ส ร า ญ ร ม ย์     239

61-03-055 238-244 new23-7 Saranrom_J-Un.indd   239 7/23/18   8:00:07 PM



จีนกับประเทศต่าง ๆ โดยนำแนวคิดเส้นทาง 
สายไหมท ีเ่คยรุ ่ง เรืองในอดีตมาปัดฝุ ่นใหม่  
ให้กลับมาเรืองรองอีกคร้ังในศตวรรษท่ี 21 แบ่งเป็น 
เส้นทางสายไหม ทั้งทางบกและทางทะเล 
 เมือ่พิจารณาอยา่งใกล้ชิด จะพบว่า BRI 
เป็นแนวคิดทีจี่นต่อยอดมาจากการพัฒนาภายใน 
ประเทศของจีน ซึ ่งในช่วงหลายสิบปีทีผ่่านมา 
รัฐบาลจีนได้ลงทุนด้วยเม็ดเงินและสรรพกำลัง 
มหาศาลสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานภายใน 
ประเทศให้ทันสมัย ด้วยตระหนักดีว่า ความ 
เชื ่อมโยงทีม่ีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านกายภาพ 
(hardware) และระบบ (software) จะทำให้จีน
สามารถพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจและ 
สังคมได้สำเร็จ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นปัจจัย 
ทีส่่งเสริมการขยายบทบาทของจีนไปยังพื ้นที ่
นอกประเทศได้  
 จนีไดเ้ดนิหนา้พฒันาความเช่ือมโยงภายใน 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างถนน ท่าเรือ ทางรถไฟ 
รวมถึงระบบทีจ่ะเชื ่อมโยงการคมนาคมขนส่ง 
หลากหลายรูปแบบ เป็นผลให้ทุกวันนี้ จีนมีถนน 
ในประเทศรวมกันถึง 4,696,300 กิโลเมตร  
มีท่าเรือขนาดใหญ่เล็กกว่า 2,000 แห่ง มีเส้นทาง 
ในระบบรางถึง 127,000 กิโลเมตร และมี 
เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
ด้วยเส้นทางรวม 25,000 กิโลเมตร อีกทัง้ยังได ้
กำหนดแผนโครงข่ายรถไฟระยะกลางและ 
ระยะยาว เพื ่อขยายเครือข่ายรถไฟต่อไปให้ 
ได้ถึง 175,000 กิโลเมตร และต่อรางรถไฟความ 
เร็วสูงให้ยาวถึง 38,000 กิโลเมตร ภายในปี พ.ศ. 
2568 นอกจากนี้ ยังประสบความสำเรจ็ในการวจิยั 
และพัฒนาเทคโนโลยีทีล่้ำสมัยเป็นของตัวเอง 
เช่น ระบบรถไฟความเร็วสูง “ฟู่ซิง” ที่สามารถวิ่ง 
ได้ด้วยความเร็วจริงถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 เมือ่โครงสร้างพื ้นฐานภายในประเทศมี 
ความเข้มแข็งแล้ว จีนก็ได้วางหมากขั้นต่อไป 
เพื่อก้าวออกนอกประเทศ เริ่มจากการกำหนด 

จดุยุทธศาสตรท์ี่จะเช่ือมโยงกบัภมิูภาคตา่ง ๆ  อาท ิ
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นประตูเชื ่อม 
อาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล มณฑลยูนนาน 
เป็นศูนย์กลางเชื่อมกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
ผา่นเสน้ทางทางบก และนครฉงช่ิงเปน็จดุเช่ือมตอ่ 
กับเส้นทางรถไฟสายจีน - ยุโรป 
 จีนเล็งเห็นว่า การเชื ่อมโยงออกไปสู ่ 
ประเทศต่าง ๆ นั้น จะทำให้จีนได้ประโยชน์ 
ไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดสร้างโอกาสการค้า 
และการลงทุน การลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ รวมถงึการสง่ออกอปุทานสว่นเกนิ  
ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นช่องทางทีจ่ีนใช้ขยาย 
บทบาททัง้ในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ 
โดยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนำ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง 
การยอมรับสถานะของจีน และส่งเสริม รวมถึง 
ส่งออกการใช้ เทคโนโลย ีจีนเพื ่อการพัฒนา 
ในมิติต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจีนก็ได้พิจารณาแล้วว่า 
ประเทศตามแนวเส้นทาง BRI ทีเ่กิดจากทัง้การ 
กำหนดของจีน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 
และจากการยินดีนำตัวเองเข้ามาผูกสมัครไมตรี 
ในกรอบนี้ คอืประเทศเปา้หมายท่ีจะไดป้ระโยชน์ 
ร่วมกัน 
 แม้ว่าจีนจะไม่เคยประกาศหรือวาดแผนที่ 
อย่างเปิดเผยให้ใครได้เห็นว่า ต้องการหมายตา 
หมายใจรวมประเทศใดไว้บ้าง แต่ก็ประมาณการ 
ได้ว่า จะสามารถขยายขอบเขตต่อกันไปได้เกินกว่า 
ครึ่งโลก ซึ่งทุกวันนี้มีประเทศที่เข้าร่วม BRI ทั้งที่
ลงนามในความตกลงกับจีนและที ่ประกาศ 
สนับสนุน BRI แล้วมากกว่า 70 ประเทศ เท่ากับ 
จำนวนประชากรกว่าร้อยละ 63 และขนาด GDP 
กวา่รอ้ยละ 30 ของโลก และเปน็พื้นท่ีท่ีมีโครงการ 
การลงทนุทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะดา้นโครงสรา้ง 
พื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน 
 นับตั้งแต่ประธานาธิบดีจีนได้ประกาศข้อ 
ริเริ่ม BRI เมื่อปี พ.ศ. 2556 มาจนถึงวันนี้ BRI ได้ 
กลายมาเป็นกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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ที่ใหญ่ทีสุ่ดกรอบหนึ่งของโลกแล้ว ซึ่งจีนเองได้ 
ดำเนนิการผลกัดนัขอ้รเิริ่มเชงินโยบายดงักลา่วใน 
ทุกมิติ ทัง้ในด้านทวิภาคีกับคู่ประเทศต่าง ๆ ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป  
และแอฟริกา และในด้านพหุภาคี ซึ่งล่าสุด จีนก็ 
ได้ประสบความสำเร็จในการตอกหมุดย้ำการ 
ยอมรับข้อริเริ่มนี้ในระดับสากลผ่านการจัดการ 
ประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ (Belt and Road Forum 
for International Cooperation: BRF) 
ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
 นอกจากนี ้ จีนย ังได้ตระหนักด้วยว่า 
ความพรอ้มของจนีแตฝ่า่ยเดยีวนั้นไมอ่าจบนัดาล 
ให้ความม ุง่มาดปรารถนาเป็นจริงได้  จึงได้  
ดำเนินการสร้างความพร้อมให้กับประเทศ 
ปลายทางด้วยเช่นกัน โดยยุทธวิธีทีจ่ีนนำมาใช้ 
ในการนี ้ ก็คือการนำเอาการเชื ่อมโยงด้วย 
“โครงสร้างพื ้นฐาน” มาใช้เป็นเครื ่องมือทาง 
“การทูต” ซึ่งได้กลายมาเป็น “การทูตโครงสร้าง 
พื้นฐาน” (Infrastructure Diplomacy) ใน 
รูปแบบทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะของจีนทีเ่ป็นรูป 
เป็นร่างชัดเจนขึ้นมาเป็นลำดับ 
 การจะใชก้ารทูตในลกัษณะนี้ไดน้ั้น มเีพยีง 
แนวคิดคงไม่เพียงพอทีจ่ะก่อให้เกิดแรงผลัก 
ขึ ้นมาได้จริงและได้ในเวลาอันรวดเร็ว จีนเอง 
ก็รู้ดี จึงได้หยิบเอาจุดแข็งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเงิน 
ทุนมหาศาล แรงงานจำนวนมาก หรือเทคโนโลยี 
ทีก่้าวหน้าในราคามิตรภาพมาใช้ทุม่เป็นต้นทุน 
สำคัญในการดำเนิน “การทูตโครงสร้างพื้นฐาน” 
รกุคืบเขา้ไปสรา้งเครอืขา่ยสายสัมพนัธข์องจนีเอง 
ในภมิูภาคตา่ง ๆ  อย่างรวดเรว็ฉบัไว ตรงเปา้หมาย 
และทรงประสิทธิภาพ และเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้ว 
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียกลางและ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ทัง้นี ้ ความสำเร็จของการทูตโครงสร้าง 
พื้นฐานคงไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากจีนจะเป็นฝ่ายรุก 

อยูแ่ต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั ้น ในสถานการณ์ที ่ 
การเมอืงเศรษฐกจิโลกตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั 
มากขึ้นเป็นลำดับเช่นนี้ ประเทศต่าง ๆ เองก็ 
ตระหนกัดถีงึความสำคญัของการขยายโครงสรา้ง 
พื ้นฐานเพือ่นำไปสู ่การพัฒนาทางการค้าและ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ จึงยินดี 
ทีจ่ะตอบรับสัมพันธไมตรีนี้ของจีน โดยเฉพาะ 
ในประเทศทีย่ังขาดความพร้อมทีจ่ะดำเนินการ 
เองเพียงลำพัง 
 เมื่อทัง้ฝ่ายรุกและฝ่ายรับมีความต้องการ 
ทีส่อดรับกัน ประกอบเข้ากับความพร้อมของ 
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เม็ดเงิน และ 
เทคโนโลยีของจีน ทำให้จีนสามารถรุกเร็ว รุกแรง  
และรกุไดต้รงเปา้หมาย มคีวามหลกัแหลมแทงได้
ตรงประเด็นยุทธศาสตร์ จึงกล่าวได้เช่นกันว่า 
การทูตโครงสรา้งพื้นฐานแบบจีนน้ันเป็น “การทตู 
ทีแ่หลมคม” (Sharp Diplomacy) อย่างยิง่ 
และในหลายครั้ง จีนก็ได้ใช้ความคมนี้เจาะพื้น 
วางเสาเข็มโครงการของตนก่อนเวลาทีป่ระเทศ 
เจ้าของพื้นที่จะคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไป 
 จากสถิตเิม่ือป ี2560 ในสว่นของการลงทนุ 
ก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐานของประเทศต่าง ๆ 
บนเส้นทางสายไหมนั้น ประมาณการได้ว่า น่าจะ 
มีมูลคา่สงูกวา่ 6 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั ในขณะที่ 
จนีไดล้งนามในสญัญารบัเหมากอ่สรา้งในประเทศ
เหล่านี้แล้ว 7,217 สัญญา มีมูลค่าเฉพาะสัญญา 
ใหม่ของปี 2560 คิดเป็น 1.44 แสนล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 14.5 
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.4 ของมูลค่า 
โครงการรับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศทัง้หมด 
ของจีน 
 ไม่เพียงเท่านั้น จีนยังได้สร้างหรือเป็นผู ้
สนบัสนนุหลกัของกลไกทางการเงนิใหท้ั้งประเทศ 
ทีพ่ัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาได้กู ้ยืม 
เม็ดเงินมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การ 
ขับเคลื ่อนนโยบาย BRI ราบรื ่นยิง่ขึ ้น อาทิ 
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(1) ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment 
Bank: AIIB)3 (2) กองทุนเส้นทางสายไหม 
(Silk Road Fund)4 (3) กองทุนความร่วมมือ 
ทางทะเลจีน - อาเซียน (China - ASEAN 
Maritime Cooperation Fund)5 (4) ธนาคาร 
เพื่อการพฒันาใหม่ (New Development Bank)6 

ภายใต้กลุ่ม BRICS และ (5) กองทุนความร่วมมือ 
แม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang 
Cooperation Fund)7 
 นอกจากนี ้ จีนยังได้ท ุม่เทสร้างบริบท 
แวดล้อมที่จะกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ เห็นความ 
จำเป็นของการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมา
อีกด้วย กล่าวคือ การสร้างระเบียงเศรษฐกิจ 
6 เส้นทาง ประกอบด้วย (1) ระเบียงเศรษฐกิจจีน - 
มองโกเลีย - รัสเซีย (2) ระเบียงเศรษฐกิจ 
ยูเรเซยีใหม ่(3) ระเบยีงเศรษฐกจิจนี - เอเชยีกลาง 
และตะวนัตก (4) ระเบยีงเศรษฐกจิจนี - ปากสีถาน 
(5) ระเบียงเศรษฐกิจบังกลาเทศ - จีน - อินเดีย - 
เมียนมาร์ และ (6) ระเบียงเศรษฐกิจจีน -  
คาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดโครงข่าย 
การเชื ่อมโยงทีม่ีจีนเป็นแกนหลักได้อย่างเป็น 
รูปธรรม
 การผลักดันการทูตโครงสร้างพื ้นฐาน 
และระเบียงเศรษฐกิจไม่ได้ตอบสนองเฉพาะ 
ผลประโยชนด์า้นการนำเขา้ส่งออกและการลงทุน 
เท่านั้น แต่จีนยังสามารถอาศัยช่องทางนี้ในการ 
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรภายนอกประเทศได้ด้วย 
โดยเฉพาะแหล่งพลังงาน อาทิ การลงทุนพัฒนา 
โครงสร้างพื ้นฐานตามระเบียงเศรษฐกิจจีน - 
ปากีสถาน ที่คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 5.4 หมื่นล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ ไม่เพียงแต่จะทำให้จีนส่งออกสินค้า 

จากเขตปกครองตนเองซนิเจยีงไปถงึทะเลอาหรบั 
ได้เท่านั ้น แต่จะทำให้จีนเข้าถึงบ่อน้ำมันและ 
กา๊ซธรรมชาตใินเอเชยีกลางไดด้ว้ย และยังสามารถ 
เพิ่มอทิธพิลของจนีในดา้นความมั่นคง เชน่ ในกรณี 
ของศรีลังกาที่จีนได้รับสัมปทานท่าเรือนานถึง 
99 ปี ในขณะที่ระเบียงเศรษฐกิจจีน - คาบสมุทร 
อินโดจีน ก็จะช่วยทำให้บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ 
ของจนีในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ำ้โขงหย่ังรากแขง็แรง 
ในระยะยาว 
 ดงัน้ัน จึงอาจกลา่วไดว้า่ ไม่วา่จะเปน็การทตู 
โครงสร้างพื ้นฐาน ระเบียงเศรษฐกิจ หรือข้อ 
ริเริ ่ม BRI ล้วนได้รับการผลักดันเพื่อสนับสนุน 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีน รวมไปถึงของ 
ประเทศทีเ่ข้าร่วม แต่ก็มองในอีกแง่มุมหนึ่งได้ 
เช่นกันว่า การดำเนินการของจีนมีวัตถุประสงค์ 
ครอบคลุมไปถึงผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วย 
รวมถึงการสร้างเวทีระหว่างประเทศขึ้นมาใหม่ 
โดยเป็นเวทีทีจี่นจะสามารถเป็นผู้กำหนดทิศทาง 
และขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายของจีนได้ แม้ว่า 
จีนจะไม่เคยเอ่ยออกมาเช่นนี้ตรง ๆ และแม้ว่า 
หลายต่อหลายประเทศจะตั้งข้อกังขาต่อการทูต 
โครงสร้างพื ้นฐานของจีนด้วยข้อสันนิษฐานว่า 
อาจมีค่าสมการเท่ากับการแผ่ขยายอิทธิพลแบบ 
มหาอำนาจ รวมถึงได้เริ ่มมีความพยายามของ 
บางประเทศท่ีจะรบัมือกบัการเตบิโตของ BRI แลว้ 
แต่จีนก็ยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การดำเนิน
การของจีนเป็นไปด้วยความปรารถนาทีมุ่ ่งเน้น 
การพัฒนาร่วมกันเป็นสำคัญ 
 อย่างไรก็ดี ย่อมจะปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า 
การทูตโครงสร้างพื้นฐานของจีนทีรุ่กด้วยความ 
แรงและความเรว็เชน่นี้ ไดส้รา้งภมูทิศันใ์หมใ่หก้บั 
การเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงระหว่าง 

3 ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียมีสมาชิก 84 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ มีเงินทุนจดทะเบียน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยมีจีนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 31 และไทยได้เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งด้วยเงินจำนวน 1,427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4 กองทุนเส้นทางสายไหมจัดตั้งด้วยเงินทุนจำนวน 4 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ
5 กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน - อาเซียนก่อตั้งด้วยเงินทุน 473 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
6 ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่มีเงินทุนจัดตั้งจำนวน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
7 กองทุนความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างมีวงเงินกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ประเทศทัง้ทีไ่ด้เริ่มต้นแล้วในทศวรรษนี้ และที ่
จะสบืเนื่องตอ่ไปยังทศวรรษหนา้ จึงจำเปน็อย่างย่ิง 
ทีป่ระเทศต่าง ๆ จะต้องตั้งรับด้วยความเข้าใจ 
ทีถู่กต้องถ่องแท้ เพื ่อมองให้เห็นถึงทั ้งโอกาส 
ทีจ่ะได้รับและความท้าทายทีต่นเองจะต้องเผชิญ 
ต่อไป

3.	โอกาสของไทยในการทูต
โครงสร้างพื้นฐานของจีน	
 เมือ่มองว่า การทูตโครงสร้างพื้นฐานของ 
จีนเป็นการทูตเพื่อการพัฒนาและสร้างผลลัพธ์ที่ 
เป็นรูปธรรมได้ก็จะเห็นโอกาสท่ีไทยจะได้ประโยชน์ 
จากการดำเนินการทูตสมัยใหม่ในลักษณะนี้ 
ของจีน โดยเฉพาะในแง่ท ีจ่ะสามารถนำมา 
เชื ่อมโยงกับย ุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ของไทยและการเสริมสร้างบทบาทของไทย 
ในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาค
 3.1 การเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาประเทศของไทย
  3.1.1 เนื้อแท้ของ BRI และประเด็น 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น ถือได้ว่าสอดรับ 
กับแนวทางการพัฒนาประเทศของไทยตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
และนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีมุ่งสรา้งความม่ันคง 
และมัง่คั ่งอย่างยัง่ยืน ซึ ่งการพัฒนาโครงสร้าง 
พื ้นฐานถือเป็นงานด้านหนึ ่งท ีม่ีความสำคัญ 
อย่างยิง่ทีจ่ะทำให้สามารถเพิ ่มศักยภาพของ 
ประเทศได้ ทัง้เพื ่อการพัฒนาภายในประเทศ                 
เพิ่มการกระจายรายได ้ลดชอ่งวา่งของการพฒันา  
และเพื่อยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัทาง
เศรษฐกิจ ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนกับ 
ตา่งประเทศ โดยไทยสามารถรว่มมอืกบัจนี รวมถงึ 
อาศัยสภาพแวดล้อมของการขยายตัวด้าน 
โครงสร้างพื ้นฐานท ีจี่นเร่ งสร้างในภูมิภาค 
มาผลักดันให้โครงการของไทยดำเนินไปได้อย่าง 
รวดเร็ว ก้าวหน้า และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

  3.1.2 ด้านการต่างประเทศ การ 
เชื่อมโยงการพัฒนาของไทยและจีนถือเป็นหนึ่ง 
ในเป้าหมายของย ุทธศาสตร์กระทรวงการ 
ต่างประเทศทีต่้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
อย่างรอบด้านกับจีน ซึ่งเป็นประเทศหุ้นส่วนทาง 
ยุทธศาสตร์ทีส่ำคัญ และใช้การทูตสนับสนุนการ 
พัฒนาของประเทศ นอกจากนี้ ความร่วมมือด้าน 
คมนาคมและโครงสร้างพื ้นฐานก็อยูใ่นสาขาที ่
ทัง้สองประเทศมีศักยภาพทีจ่ะร่วมมือกันตาม 
แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิง 
ยุทธศาสตร์ไทย - จีน ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ที่กำหนด 
ทิศทางความสัมพันธ์ในภาพรวม
  3.1.3 นอกจากนี้ ไทยยังสามารถ 
อาศัยการท ูตโครงสร้างพื ้นฐานของจีนเป็น 
เครื่องมือนำเข้าเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ 
ความรู้สมัยใหม่ในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการรถไฟความเรว็สงูไทย - จนี ความรว่มมอื 
กับจีนจะทำให้ไทยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้
เกี ่ยวกับระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ ่งจะทำให้ 
การพฒันา การบรหิารจดัการ และการใชป้ระโยชน ์
จากระบบรถไฟความเร็วสูงของไทยมีความ 
ก้าวหน้า และสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาตอ่ยอดสู่การพฒันาประเทศในทศวรรษหนา้ได ้
ซึ่งในขณะนี้ นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ทีจ่ะเกิดขึ ้นภายใต้โครงการดังกล่าว สถาบัน 
การศึกษาของไทยหลายแห่งก็ได้เริ ่มร่วมมือกับ 
สถาบันต่าง ๆ ของจีนเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ 
ที่มีความเชี่ยวชาญในระบบรางด้วยแล้ว 
 3.2 การเสริมสร้างบทบาทของไทย 
ในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาค 
  3.2.1 ไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก 
การทูตโครงสร้างพื ้นฐานทีจ่ีนนำพาเข้าไปใน 
ประเทศเพื ่อนบ้านประกอบเข้ากับแนวทาง 
การยกระดับความพร้อมภายในประเทศ 
มาสนับสนุนนโยบายทีจ่ะผลักดันให้ไทยเป็น 
ศูนย์กลางความเช่ือมโยงของภูมิภาคได้ โดยเฉพาะ 
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การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ 
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างไทยกับประเทศ CLMV ไทย
กับจีนต่อไปยังประเทศอืน่ในภูมิภาคและโลก 
รวมถงึเชื่อมตอ่กบัการเปน็หุ้นสว่นเชงิยุทธศาสตร์
กับประเทศใหญ่เช่นจีนและอินเดีย โดยสามารถ 
ใช้จุดเด่นทัง้ในด้านทีต่ั ้งทางภูมิศาสตร์ของไทย 
ในใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความสัมพันธ์ฉันมิตร 
กบัทุกฝา่ย และความพรอ้มของโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบต่าง ๆ และกฎหมายกฎระเบียบที่มีความ 
เป็นสากลมาสอดประสานกับการพัฒนาความ 
เชื่อมโยงนี้ได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสทั้งสำหรับการค้า 
การลงทุน การท่องเท่ียว และสง่เสรมิความเช่ือมโยง 
ระดบัประชาชน โดยลว้นแตเ่ปน็ประโยชน์สำหรบั 
ประชาชนและภาคธุรกิจของไทยทั้งสิ้น 
  3.2.2 เมื่อไทยสามารถแสดงบทบาท 
ในฐานะศูนยก์ลางการเชื ่อมโยงของภูมิภาคได้ 
อย่างแข็งขันก็จะส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ สนใจ 
ท่ีจะมีปฏสิมัพนัธก์บัไทยมากขึ้น มองไทยเปน็ฐาน 
ทีม่ีทัง้ความพร้อมและความเหมาะสมสำหรับ 
การเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะในระเบียงเศรษฐกิจ 
พเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ท่ีไทยกำลงัเรง่พฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมต่อทัง้ใน 
และนอกประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาส 
สำหรับประเทศเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาส 
ทีด่ียิง่ของไทยทีจ่ะเลือกเอาทุนและเทคโนโลยี 
ของประเทศเหล่านั้น มาใช้พัฒนาประเทศอย่าง 
สมดุล รวมถึงเพิ่มอำนาจการต่อรองและนำมาซึ่ง 

โอกาสความร่วมมือใหม่ ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านอื่น ๆ ให้ไทยด้วย 

4.	บทสรุป	
 หากจะ เปรี ยบแนว โน้ มการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของโลกเป็นดังกระแสลมแล้ว 
ก็นับได้ว่า จีนเป็นผู ้กระพือพัดให้กระแสลมนี้ 
มีความแรงและความเร็วมากยิง่ขึ้น ผ่านการใช้ 
“การทูตโครงสร้างพื้นฐาน” ทีจ่ีนรุกคืบเข้าไปใน 
แต่ละภูมิภาคด้วยท่วงท่าทีห่นักแน่นและต้นทุน 
ท่ีแขง็แกรง่ท้ังการเงนิและเทคโนโลยี ซึ่งในสภาวะ 
แวดล้อมของความเปล่ียนแปลงท่ีการทูตโครงสร้าง 
พื้นฐานของจนีกำลงัพดัพามานี้ ไทยกอ็ยู่ในสถานะ 
ไม่ต่างจากประเทศทัง้หลายทีจ่ะต้องทำความ 
เข้าใจกับกระแสลมทีเ่กิดขึ้น พินิจพิเคราะห์ทั้ง 
ปัจจัยการพัฒนาภายในประเทศและปัจจัย 
ภายนอกทีจ่ะเกิดขึ ้นทัง้จากการทูตโครงสร้าง 
พื้นฐานท่ีจนีใช้ และปฏกิริยิาจากนานาประเทศตอ่ 
ความเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้สามารถกำหนดท่าท ี
ชั ้นเชิง และวิธีการทีจ่ะร่วมมือกับจีนให้เกิด 
ประโยชน์มากทีสุ่ด รวมถึงมองให้ทะลุถึงความ 
ท้าทายหลายหลากรูปแบบที่จะเกิดขึ ้นได้ใน 
อนาคตและเตรยีมพรอ้มท่ีจะรบัมอื เพื่อใหส้ามารถ 
ใช้กระแสดังกล่าว ทีอ่าจสร้างได้ทัง้ลมและคลื่น 
ส่งให้ไทยขับเคล่ือนนาวาประเทศผ่านไปสู่จุดหมาย 
ปลายทางในทศวรรษหน้าได้อย่างราบรื่น มั่นคง  
สมประโยชน์ และสมศักดิ์ศรี 
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นอร์เวย์
ชีวิตประจำวันจากโลกอนาคตใน

	 เมื่อวันที่	28	มกราคม	2561	สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงออสโล 
ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ศาสตราจารย์	 Ole	 Petter	Ottersen	 
President	 of	 Karolinska	 Institute	 ของสวีเดน	 และภริยาซึ ่งเป็น 
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ของ	 Karolinska	 Institute	 ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์อันดับหนึ่งของสวีเดน 
และในพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปีล่าสุด	 เป็นผู้ประกาศบรรยาย 
เกียรติคุณผู้ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ก่อนที่จะขึ้นกล่าว	 lecture 
ทั้งนี้	ศาสตราจารย์	Ottersen	เคยเป็น	President	ของ	University	of	Oslo 
และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของนอร์เวย์

ศุภโชค	เย็นทรวง
ที่ปรึกษา	สถานเอกอัครราชทูต	
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	 นอกจากความเชี่ยวชาญด้านการแพทย ์
แล้ว	ศาสตราจารย์	Ottersen	ยังมีความรอบรู้ 
ในเรื่องศลิปะและประวตัศิาสตร	์โดยเม่ือเดินผ่าน 
ห้องโถงในสถานเอกอัครราชทูตฯ	 ได้สะดุดตา 
กับรูปถ่ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวท่ีเสด็จฯ	เยือนนอร์เวย์เม่ือปี	ค.ศ.	1907 
โดยได้ให้เกร็ดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ว่ารูป 
ถา่ยน้ีเป็นรปูถา่ยท่ีโดง่ดงัและมีความสำคญัมาก
ทางประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์	 โดยบุคคลทีน่ัง่ 
ในรถเบนซ์กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจา้อยู่หวัดา้นหน้าสุดขวามือ	(คนท่ีมีหนวดสีดำ) 
คือนาย	 Sam	 Eyde	 ซึ ่งเป็นผู ้ก่อตั ้งบริษัท	
NORSK	HYDRO	ซ่ึงถือว่าเป็นบริษัทท่ีสำคัญท่ีสุด 
ของนอร์เวย	์ และเป็นผูร้ิเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า 
ดว้ยพลังน้ำ	ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่ัวทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระราช 
ประสงค์ทีจ่ะนำวิทยาการนีก้ลับไปประยุกต์ 
ที่ประเทศสยามในขณะนั้น
	 คืนนั้น	 ผมกลับไปบ้านหลังจากงานเลีย้ง	
ผมรู้สึกท่ึงและภูมิใจในพระวิสัยทัศน์ของพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว	 และแอบคิด 
ในใจว่าถ้าพระองค์ได้มีโอกาสเสด็จฯ	 เยือน 
นอร์เวย์อีกครั้งในป	ี ค.ศ.	 2018	 รูปถ่ายรูปนี ้
จะมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง	ในความคดิกระผม 
ประการแรก	รถยนตใ์นรปูจะเปล่ียนจากรถเบนซ ์
เป็นรถ	Tesla	model	S	ประการที่สอง	ทายาท 
ของนาย	 Sam	 Eyde	 คงจะกราบบังคมทูล 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของนอร์เวย์ว่า 
“ตามทีพ่ระองค์ได้เคยเสด็จฯ	 ดูงานเรื่องไฟฟ้า 
พลังน้ำเม่ือ	111	ปีท่ีแล้ว	หลังจากน้ันไฟฟา้พลังน้ำ 
ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในนอร์เวย	์ จนบัดนี ้
แม้แต่รถยนต์ทีพ่ระองค์ประทับก็ได้ใช้พลังงาน 
จากน้ำด้วยเช่นกัน”	 เม่ือกล่าวจบคณะก็พา 
กันดูงานการวางระบบชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
(Electrical	Vehicle:EV)	ที่มีอยู่รอบกรุงออสโล	
ที่กล่าวมาข้างต้นคือจินตนาการของผม	แต่เป็น
จินตนาการท่ีมีพ้ืนฐานจากข้อเท็จจริงท่ีว่าปัจจุบัน 
กรุงออสโล	 คือเมืองหลวงของ	 EV	 โลก	 และ 
นอร์เวย์คือประเทศทีเ่ป็นผูน้ำของโลกในการ 
ผลักดันการใช้	EV	ในชีวิตประจำวัน
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ความสำเร็จในการผลักดันการใช้  
EV ของนอรเ์วย:์ การผลกัดนัอนาคต 
ให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน
	 แม ้ว่ า แนว โน ้ม เรื ่อ งการแก้ป ัญหา 
สิ ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจ	 ซึ่ง	 EV 
ดูเหมือนจะเป็นหนึง่ในคำตอบสำหรับปัญหานี้	
โดยจากรายงานของสถาบัน	 HSBC	 Global 
Research	 เม่ือเดือนกรกฎาคม	 ค.ศ.	 2016	
คาดการณ์ว่า	 EV	 จะมีสัดส่วนยอดขายสูงถึง 
ร้อยละ	 35	 ของยอดขายรถยนต์ใหม่ภายใน 
ปี	ค.ศ.	2040	แต่ถ้ามองในสภาพการณ์ปัจจุบัน 
ในตลาดรถยนตท่ั์วโลก	EV	ดเูหมือนจะเป็นเร่ือง 
ของอนาคตอันห่างไกล	 เมือ่คำนึงถึงข้อเท็จจริง 
ที่ว่า	 ในปัจจุบันทัว่ทัง้โลกมีรถยนต์โดยสาร 
ขนาดเล็ก	(light-duty	vehicles)	ท่ีเป็นแบบ	EV	 
เพยีงรอ้ยละ	0.2	จากปรมิาณท่ีหมุนเวยีนท้ังหมด	
ในปี	ค.ศ.	2015	ยอดขาย	EV	ทั่วโลกมีน้อยกว่า 
รอ้ยละ	1	ของยอดขายรถยนตท้ั์งหมด	แต่อนาคต 
ของการใช้	EV	ในชวีติประจำวนัอย่างกวา้งขวาง 
ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันในนอร์เวย์์

ข้อมูลสถิติจำนวน EV ของนอร์เวย์ 
เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ  
	 1.	 4	 ประเทศแรกในโลกท่ีมีจำนวน	 EV	
มากกว่า	100,000	คัน

 ประเทศ	 									จำนวนประชากร
	 1.	จีน	 ประมาณ	 1,350	 ล้านคน
	 2.	สหรัฐอเมริกา	 ประมาณ	 315	 ล้านคน
	 3.	ญี่ปุ่น	 ประมาณ	 128	 ล้านคน
	 4.	นอร์เวย์	 ประมาณ	 5.2	 ล้านคน

	 2.	จำนวน	EV	ที่ลงทะเบียนรถยนต์ใหม่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	ในยุโรป
	 (ข้อมูลจาก	information	provider	IHS	
จาก	3	เดือนแรกของปี	ค.ศ.	2016)

	 ทัง้นี	้จากตารางท้ังสองจะเหน็วา่	นอร์เวย์ 
มีสัดส่วนการใช้	 EV	 ทีม่ากกว่าประเทศอืน่ๆ	
ทัว่โลกอย่างมีนัยสำคัญ	 โดยจากรายงานของ	
The	Norwegian	EV	Association	 ในปี	ค.ศ.	
2017	มี	EV	ในนอร์เวย์ประมาณ	200,000	คัน	
โดยมากกว่าร้อยละ	 50	 ของรถยนต์ทีข่ายใน 
ออสโลในปี	ค.ศ.	2017	เป็น	EV	
 

 ประเทศ		 	ร้อยละของ	EV	เทียบกับ
	 	 รถยนต์ท่ีลงทะเบียนใหม่
 	 ท้ังหมด
	 1.	นอร์เวย์	 	 24.4
	 2.	เนเธอร์แลนด์	 	 1.8
	 3.	ฝรั่งเศส	 	 1.5
	 4.	สหราชอาณาจักร	 1.3
	 5.	เยอรมนี	 	 0.7
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	 นอกจากน้ี	นอร์เวย์ยังเป็นตลาดต่างประเทศ 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ	Tesla	เม่ือนับตามจำนวนท่ีขายได	้
และนอร์เวย์ยังประสบความสำเร็จในการทำตาม 
เป้าหมายทีต่้องการทีจ่ะมีรถยนต์ทีไ่ม่ปล่อย 
มลพิษเลย	 (zero-emission	 vehicles)	
อยูใ่นถนนจำนวน	 50,000	 คัน	 ได้เมือ่เดือน 
เมษายน	ค.ศ.	2015	ซ่ึงเป็นการถึงเป้าก่อนเป็นเวลา	 
3	ป	ีทัง้นี	้พรรค	Fremskrittspartiet	หรอื	พรรค 
Progress	Party	ซึ่งเป็นพรรครว่มรฐับาลปัจจบัุน	
มีนโยบายทีจ่ะผลักดันกฎหมายห้ามการขาย 
รถยนต์ทีใ่ช้เชื้อเพลิงทัง้น้ำมันเบนซินและดีเซล 
ทั้งหมดภายในปี	ค.ศ.	2025	ซึ่งแม้ว่ากฎหมาย 
จะยังไม่ผ ่าน	 แต่การกำหนดนโยบายเช่นนี ้
เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์และความก้าวหน้า 
ของนอร์เวย์ที่ยากที่ประเทศอื่น	ๆ	จะตามได้ทัน 
ในเรื่อง	 EV	 ซึ่งความสำเร็จทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี ้
ไม่ใช่เรื ่องบังเอิญแต่เกิดจากการวางนโยบาย 
ทีม่ีวิสัยทัศน์และต่อเนือ่งของรัฐบาลนอร์เวย์ 
มามากกว่าสองทศวรรษ	

เบื ้องหลังความสำเร็จในการผลักดัน 
การใช้ EV ของนอร์เวย์: ความลงตัว 
ของนโยบายภาครัฐในการส่ง เสริม 
การรักษาสิ ่งแวดล้อมและการสร้าง 
แรงจูงใจในด้านเศรษฐกิจ

 เรื่องความสำเร็จในการผลักดัน	 EV	 ของ 
นอร์เวย์นัน้	 ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จในการ 
วางแผนทีส่อดรับของนโยบายด้านสิง่แวดล้อม 
และการสร้างแรงจูงใจในด้านเศรษฐกิจทีล่งตัว 
นอร์เวย์อาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกก็ได้ 
ทีส่ามารถดำเนินนโยบายการใช้	 EV	 หมด 
ทัว่ประเทศได้ในขณะนี	้ แล้วอะไรคือคำตอบ 
หลายคนอาจจะเริ่มคิดถึงนโยบายการสร้างแรง
จูงใจต่างๆ	 ให้คนหันมาใช้	 EV	 ซึ่งค่อนข้างจะ 
เป็นคำตอบทีป่ลายเหตุ	 แต่นัน่ไม่ใช่คำตอบ 
ที่ถูกที่สุด	 ความสำเร็จทีเ่ป็นเงื ่อนไขแรกสุด 
อยู่ที่โครงสร้างพลังงานของนอร์เวย์	
	 จากข้อมูลโครงสร้างด้านพลังงานของ 
นอร์เวย์จาก	IEA	ในปี	ค.ศ.	2016	จะเห็นวิสัยทัศน์ 
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ของการกำหนดนโยบายด้านพลังงานของนอร์เวย์ 
กล่าวคือ	 ในแผนภูมิแท่งจะเห็นว่านอร์เวย์เป็น 
ประเทศทีผ่ลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ใน 
สัดส่วนทีสู่งมากเมือ่เทียบกับพลังงานน้ำ	 โดย 
นอร์เวย์เป็นผูส้่งออกน้ำมันทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรป 
ตะวันตก	และเป็นประเทศท่ีส่งออกก๊าซธรรมชาติ 
ท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ีสามของโลก	แต่เม่ือดูท่ีโครงสร้าง 
การใช้พลังงานภายในประเทศ	 นอร์เวย์เลือกที ่
จะใช้พลังงานน้ำเป็นสัดส่วนท่ีสูสีกับการใช้น้ำมัน 
และก๊าซธรรมชาติ	โดยในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในนอรเ์วย์น้ัน	ใชพ้ลังงานน้ำถงึรอ้ยละ	97	ทำให ้
นอร์ เวย ์เป ็นประเทศท ีส่ามารถแก้ป ัญหา 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 จากกราฟของ	 IEA	 จะเห็นว่า	 แม้ว่า 
จำนวนประชากรและ	 GDP	 ของประเทศ 
จะเพิ ่มขึ ้นต่อเนือ่ง	 แต่การปล่อย	 CO

2
	 นั้น 

ถูกจำกัดและไม่ได้เพิ่มขึ้นเกินระดับเมือ่ก่อนป	ี
ค.ศ.	2000
	 จากข้อมูลของ	 The	 Norwegian	 EV 
Association	การกำหนดนโยบายที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมอย่างชาญฉลาด	 ทำให้ถ้าในวันนี ้
หากรถยนต์บนถนนทัง้หมดจำนวน	 3	 ล้านคัน 
เปลีย่นเป็น	 EV	 จะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า 

พลังน้ำเพียงร้อยละ	5-6	ของพลังงานน้ำที่ผลิต 
ได้ในแต่ละปี	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีน
ซึ ่ง เป ็นประเทศท ีป่ล ่อยก๊าซเรือนกระจก 
มากท่ีสุดในโลก	จากข้อมูลของ	IDTechEx	ซ่ึงเป็น 
สถาบ ันวิจัยท ีใ่ห้ข้อม ูล ด้านธุ รกิจ 	 พบว่ า 
ถ้าชาวจีนซ้ือรถ	EV	จำนวนมากอย่างมีนัยสำคญั 
จากวนัน้ีไปอีก	5	ป	ีจะเพิ่มภาวะโลกรอ้นอย่างมี
นัยสำคญั	(ซึ่งเป็นเรื่องท่ีฟงัดตูลกถา้คดิวา่การใช้	
EV	ท่ีเหมือนเป็นการแกปั้ญหากลับสรา้งปัญหา)	
เพราะปัจจุบันโรงไฟฟ้าของจีนส่วนใหญ่ยังไม่มี 
ประสิทธิภาพและยังใช้พลังงานจากถ่านหินอยู่
	 ซ่ึงขอ้ได้เปรยีบในเรื่องโครงสรา้งพลังงาน
ทีม่ ีมากเกินพอและมาจากพลังงานน้ำทำให้ 
นอร์เวย์สามารถดำเนินนโยบายผลักดัน	 EV	 ได้ 
อย่างเต็มที	่ โดยภาครัฐของนอร์เวย์ได้ออก 
มาตรการส่งเสริม	EV	อยู่บน	3	หลักการสำคัญ 
ได้แก่	 EV	 ต้องราคาถูก	 (Cheap	 to	 buy)	
ค่าใช้จ่ายถูกลงเมื่อเลือก	EV	 (Cheap	to	use)	
และสะดวกเมื่อใช้	(Convenient	to	use)
 EV ต้องราคาถูก (Cheap to buy)	รัฐบาล 
นอร์เวย์กำหนดนโยบายเก็บภาษีมูลค่าเพิ ่ม 
รถยนตท ีใ่ช้ เชื ้อเพล ิงฟอสซิลในราคาท ีส่ งู	
ในอัตราร้อยละ	 25	 และเก็บค่าธรรมเนยีม 
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ทีจ่่ายครั้งแรกครั้งเดียวโดยคำนวณจากน้ำหนัก
ของรถยนต์	การปล่อยมลพิษ	(CO

2
	และ	NOX)	

และขนาดของเครื่องยนต์	 ในขณะทีไ่ม่เก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมสำหรับ	 EV	 ทำให้ 
การซื ้อ	 EV	 ประหยัดลงอย่างน้อยประมาณ	
10,000	ยูโร	(ประมาณ	400,000	บาท)	ยกตัวอย่าง 
ร า ค า ร ถ ยนต์ ใ ห้ เ ห็ น ภ าพชั ด เจ น 	 เช่ น 
ในนอร์เวย์	 รถยนต์รุ ่น	 VW	 Golf	 ที่ใช้น้ำมัน 
จะราคาอยูท่ีป่ระมาณ	 30,000	 ยูโร	 ในขณะที ่
ถ้าเป็นรุ ่น	 VW	 E-Golf	 ราคาอยูท่ ีป่ระมาณ	
28,500	ยูโร	ในขณะท่ีในสวเีดน		รถยนตร์ุ่น	VW	
Golf	 ที่ใช้น้ำมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ	 20,000	
ยูโร	 และ	 VW	 E-Golf	 ราคาอยูท่ ีป่ระมาณ	
41,200	ยูโร

ออสโลในอดีต

ออสโลในปัจจุบัน

 ค่าใช้จ่ายถูกลงเมื่อเลือก EV (Cheap 
to use)	การใช้	EV	จะทำให้สามารถได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการใช้ถนน	 เช่น	 ได้รับการยกเว้น 
ค่าผ่านทาง	 (Toll)	 ซึ่งในออสโลตกประมาณ 
3-5	ยูโร	และในทางหลวงและอุโมงค์ซ่ึงอาจแพง 
ถึง	20	ยูโร	 ได้รับการยกเว้นค่าจอดรถ	ซึ่งอยู่ที่ 
ประมาณ	2-5	ยูโร	ต่อชั่วโมง	สามารถชาร์จไฟ 
ได้ฟรี	 ซึ่งปกติจะตกประมาณ	3-9	 ยูโร	 ต่อครั้ง 
สามารถขับในเส้นทางรถโดยสารและแท็กซี่ได้	
ซึ ่งช่วยประหยัดเวลาได้	 30	 นาท	ี –	 1	 ชม.					
ต่อวัน	 ได้ รับการยกเว้นการขึ ้นเรือเฟอร์รี ่ 
ข้ามฝั่ง	ซึ่งตกประมาณเที่ยวละ	12-24	ยูโร	และ
ได้รับการยกเว้นค่าใช้อุโมงค์ซึ ่งตกประมาณ	
เที่ยวละ	12-24	ยูโร	เป็นต้น
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 สะดวกเมื่อใช้ (Convenient to use) 
ปัจจุบันเทศบาลเมืองออสโลเป็นเจ้าของจุด 
ชาร์จไฟ	 EV	 ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในนอร์เวย์	 (และเป็น 
อันดับต้นๆ	 ในระดับโลก)	 โดยเป็นเจ้าของ 
ทั้งหมด	1,300	จุดที่อยู่ตามถนน	โดยที่ชาร์จไฟ 
สาธารณะทัง้หมดในออสโลมีท ัง้หมดเกือบ	
2,000	จุด	และจำนวนจุดชาร์จจะเพิ่มขึ้น	3	เท่า 
ในปี	ค.ศ.	2018-2020	ซึ่งการมีจดุชารจ์ท่ีสะดวก	
เข้าถึงง่าย	 นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวก
ให้ผู้ใช้	 EV	 แล้ว	 ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ 
และความเข้าใจของสาธารณชนต่อการใช้	 EV	
อีกด้วย
	 นอกจากสร้างแรงจูงใจจากสามหลักการ
ข้างต้นแล้ว	 รัฐบาลยังได้เตรียมออกนโยบาย 
เพื่อผลักดันการใช้	 EV	 ได้แก่	 การสัง่ห้ามขาย 
รถยนต์ท ีใ่ช้ น ้ำม ัน เบนซินและดี เซลในป ี 
ค.ศ.	2025	การส่ังห้ามใช้รถยนต์เคร่ืองยนต์ดีเซล 
เป ็นการชั ่วคราวในวันทีม่ ีมลพิษมาก	 ในปี 
ค.ศ.	 2017	 นโยบายการขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ	
(Demand	 for	 green	 freight	 deliveries 
in	 public	 procurements)	 ในปี	 ค.ศ.	 2018	
นโยบายรถแท ็กซี ่ปราศจากมลพิษ	 ในป  ี
ค.ศ.	 2024	 นโยบายการเพิ ่มการเก็บภาษี 
ลดความแออัด	 (Congestion	 Tax)	 อีกร้อยละ	
74	สำหรับรถยนต์ที่ไม่ใช่	 EV	 ในปี	ค.ศ.	2017	
นโยบายกำหนดเขตปราศจากมลพิษในป ี 
ค.ศ.	 2019	 และการด่านเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม 
จาก	22	เป็น	73	จุด	เป็นต้น
	 ด้ วยการวางแผนท ีด่ี ตั ้งแต่การวาง 
โครงสร้างด้านพลังงาน	 จนถึงการออกกฎ	 และ 
มาตรการสร้างแรงจูงใจต่าง	 ๆ	 ทำให้นอร์เวย์ 
สามารถทีจ่ะผลักดันนโยบายการส่งเสริม	 EV 
ทีเ่หมือนมาจากโลกอนาคตให้เกิดขึ ้นได้ใน 
ปัจจุบัน	และยากที่ประเทศอื่น	ๆ	จะตามได้ทัน

อนาคตของการผลักดัน
นโยบายส่งเสริม EV ในไทย: 
เดินทางร้อยลี้ย่อมต้องมีก้าวแรก
	 ในส่วนของประเทศไทยเอง	 รัฐบาล 
ชุดปัจจุบันให้ความสำคัญกับการส่งเสริม	 EV 
รองนายกรฐัมนตร	ีสมคดิ	จาตศุรพีทัิกษ	์ไดยื้นยัน 
วา่ไทยตอ้งรว่มมือกนัผลักดนัเทคโนโลยีน้ีเพราะ 
เป็นเรื่องของอนาคต	 โดยเริ่มมีมาตรการต่าง	 ๆ 
เช่นกระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายทีจ่ะ 
เพิ่มปรมิาณ	EV	ในไทยใหถ้งึ	1.2	ล้านคนั	กอ่นปี 
ค.ศ.	2036	และการผลิต	EV	ยังอยู่ในยุทธศาสตร ์
ชาติ	โดยเป็น	1	ใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
สำหรับการเติบโตของประเทศ	และ	BOI	กไ็ด้ให้
แรงจูงใจด้านภาษีในการส ่งเสริมการผล ิต	
การนำเข้า	EV	การผลิตชิ้นส่วน	และการพัฒนา 
ระบบสถานีชาร์จไฟ	กระทรวงพลังงานได้ลงมือ
ทำแผนที่มีระยะเวลา	3	ปี	ในการให้เงินอุดหนุน 
การติดตั้งสถานีชาร์จไฟเพิ่มขึ้นอีก	 150	 สถานี 
และให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ภาคเอกชน
ที่จะเข้ามาลงทุนวางระบบ	เป็นต้น	
	 อย่างไรกดี็	จากประสบการณ์ของนอร์เวย์ 
ท ีใ่ช้ เวลามากกว่า 	 20	 ปี 	 ในการเตรียม 
ความพรอ้มกอ่นท่ีจะผลักดนันโยบายน้ีจนสำเรจ็ 
ในปัจจุบัน	 ก่อนทีไ่ทยจะมาถึงระดับเดียวกับ 
นอร์เวยไ์ด้	 ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องดังต่อไปนีต้้อง 
ได้รับการพิจารณาวางแผนรองรับอย่างถี่ถ้วน
	 จากตารางจะเหน็วา่ปัจจบัุนไทยยังพึ่งพา
กา๊ซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหลัก	โดยมีแผน
ในระยะยาวท่ีจะปรับลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ 
ลงและเพิ ่มส ัดส ่วนของพล ังงานทดแทน	
อย่างไรก็ดี	 ประเทศไทยจะมีแหล่งพลังงาน 
สะอาดทีเ่พียงพอต่อ	 EV	 ทีไ่ทยตั ้งเป้าหมาย 
ที่จะมี	 1.2	 ล้านคันก่อนปี	 ค.ศ.	 2036	 หรือไม	่
เป็นเรื ่องทีต่้องติดตามต่อไป	 เพราะตัวอย่าง 
สมมติของจีนทีย่กมาข้างต้น	 การเปลีย่นไปใช้ 
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EV	 จะไม่เป็นผลดีต่อสิง่แวดล้อมเสมอไปหาก 
ที่มาของพลังงานไม่ได้มาจากพลังงานสะอาด
 2. การทำให้ EV มีราคาถูกพอสำหรับ 
ผู้บริโภคต้องใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐจำนวน
มาก	 จากตัวอย่างของนอร์เวย์จะเห็นว่าหนึง่ 
ในสามหลักการสำคัญในการส่งเสริม	EV	คือ	EV	
ตอ้งราคาถกู	(Cheap	to	buy)	ซึ่งรฐับาลนอรเ์วย์ 
ได้ใช้นโยบายด้านภาษีในการสร้างแรงจูงใจ	
แต่ทั้งนี้	 ฐานะทางการเงินของไทยและนอร์เวย์ 
มีความต่างกันทำให้การอุดหนุนด้านการเงิน 
จากภาครัฐอาจเป็นเรื ่องยาก	 ดังทีน่ายวิชัย	
จิราธิยุต	ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์	ได้กล่าว 
ไว้ว่าการพึ ่งพาสิทธิประโยชน์อาจก่อให้เกิด 
ภาระสำหรับรัฐบาล	 และรัฐบาลไทยอาจ 
ไม่สามารถให้เงินอุดหนุนเพื่อทำให้ราคา	 EV	
ถูกลง	 และส ่งเสริมการขายเพราะต้องใช้ 
งบประมาณจำนวนมหาศาล
 3. ปัญหาในด้านเทคนิค	 ปัญหาในด้าน 
เทคนิคนั้นแบ่งได้เป็น	2	ประเด็น	

 1. โครงสร้างด้านพลังงานของไทย

	 (ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน:	การประมาณการการผลิตพลังงานของไทยในแผนพัฒนาพลังงาน	ค.ศ.	2015)

ประเภทของพลังงาน	 ร้อยละในปี	ค.ศ.	2014	 ร้อยละในปี	ค.ศ.	2026	 ร้อยละในปี	ค.ศ.	2036

พลังงานน้ำนำเข้า	 7	 10-15	 15-20

ถ่านหินสะอาดรวมถึงลิกไนต์	 20	 20-25	 20-25

พลังงานทดแทนรวมถึงพลังงานน้ำ	 8	 10-20	 15-20

ก๊าซธรรมชาติ	 64	 45-50	 30-40

พลังงานนิวเคลียร์	 -	 -	 0-5

ดีเซล/น้ำมัน	 1	 -	 1

 ประเด็นแรก	คือคำถามในลักษณะไก่กับ
ไข่อะไรเกิดก่อนกัน	กล่าวคือ	ต้องมีความพร้อม 
ของระบบชาร์จไฟก่อนหรือไม่จึงจะมีความต้อง
การ	 EV	 มากขึ้นตามมา	 ซึ่งถ้ามองในมุมนีภ้าค 
เอกชนและภาครัฐจะต้องเสีย่งลงทุนวางระบบ 
กอ่นซึ่งไม่ทราบแน่ชดัวา่ตอ้งลงทุนมากถงึระดบั 
ไหนจึ งจะเพียงพอท ีจ่ะ เหน ีย่วนำให้ เกิด 
ความต้องการ	EV	ในระดับท่ีเหมาะสม	หรือ	ถ้ามอง 
ในมุมกลับคืออาจจะต้องรอให้ความต้องการ 
EV	 มีมากถึงจุดทีภ่าครัฐและเอกชนจะเข้าไป 
ลงทุนวางระบบซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลา 
นานเท่าใดกว่าจะมีความต้องการ	 EV	 ในระดับ 
ที่เหมาะสม
 ประเด็นที่สอง	 เทคโนโลยี	 EV	 ยังไม่นิ่ง 
โดยยังมีข้อถกเถียงกันว่า	 EV	 ในรูปแบบไหน 
ทีจ่ะได้รับความนิยมในระยะยาว	 โดย	 EV	
ในปัจจุบันมี	 4	 ลักษณะ	 (platforms)	 โดย 
Hybrid	 EV	 และ	 Plug-in	 Hybrid	 EV	 ได้เริ่ม 
พัฒนาด้วยสองระบบนีก้่อนคือ	 ใช้ไฟฟ้าควบคู ่
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กับน้ำมันเบนซิน	 และใช้ไฟฟ้าควบคู่กับน้ำมัน 
ดีเซล	 ต่อมาได้มีการใช้แบตเตอรี่ซึ่งเป็นระบบ 
ทีใ่ช้พลังงานไฟฟ้าทัง้หมด	 และแบบล่าส ุด 
คือการใช้	Fuel-cell	เป็นแหล่งพลังงาน
	 ทั้งนี้	 แม้ว่าเรื ่อง	 EV	 ยังเป็นเรื ่องใหม่ 
ทีม่ีประเด็นท้าทายและอุปสรรคอยูม่ากในการ 
เริ่มต้นในประเทศไทย	แต่สถานเอกอัครราชทูต 
ณ	กรุงออสโล	เชื่อในสุภาษิตจีนที่ว่า	“เดินทาง 
ร้อยลี ้ย่อมต้องมีก้าวแรก”	 และพร้อมทีจ่ะ 
สนับสนุนการผลักดันการใช้	 EV	 ให้เกิดขึ้นใน 
ไทยให้ ได้ 	 โดย ในป ีงบประมาณ	 2561 
สถานเอกอัครราชทูตฯ	 ได้เตรียมความพร้อม 
ทีจ่ะนำผูเ้ชี ่ยวชาญจากนอร์เวย ์เดินทางไป 
ถ่ายทอดแลกเปลีย่นประสบการณค์วามสำเร็จ 
ในด้านการส่งเสริม	 EV	 ให้กับหน่วยงานไทย 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน	 ทัง้ในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคซึ ่งหากมีโอกาสก็จะได้รายงาน 
ความก้าวหน้าของโครงการนี้ต่อไป
	 เช้าวันต่อมาหลังจากงานเลีย้งอาหารค่ำ 
แก่ศาสตราจารย์	 Ole	 Petter	 Ottersen	
ผมมาทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ	ตามปกติ 
และได้เดินผ่านรูปถ่ายของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับนาย	 Sam	 Eyde	
ทีอ่ยูใ่นห้องโถง	 ผมหยุดยืนมอง	 นึกถึงสิ่งที่ 
ศาสตราจารย์	 Ottersen	 เล่าให้ฟังเมือ่คืน 
การเสด็จเยือนนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวเมือ่ปี	 ค.ศ.	 1907 
เพื่อหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในขณะนัน้มาใช้กับ 
ประเทศสยาม	 เป็นการแสดงถึงพระวิสัยทัศน์ 

ของพระองค์ทีไ่ด้ทรงเชื่อมโยงการต่างประเทศ 
และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เข้าไว้ด้วยกัน	 ซึ่งการดำเนินการด้านการทูต 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเมือ่ประมาณ 
หนึง่ศตวรรษทีแ่ล้วของพระองค์ได้ส่งผลยัง่ยืน 
ต่อความเจริญของประเทศมาจนถึงทุกวันนี	้
ผมคงจะดีใจมากถ้าในศตวรรษหน้า	การดำเนิน
การในด้านการทูตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ท่ีสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรงุออสโล	ไดผ้ลักดนั	
เช่น	 การผ่าตัดเปลีย่นถ่ายอวัยวะข้ามหมูเ่ลือด	
การผลักดันการใช้	 EV	 ในประเทศไทย	 รวมถึง 
อีกหลาย	ๆ	ความพยายามของเพื่อนข้าราชการ 
ของผมในกระทรวงการต่างประเทศท่ีประจำการ 
อยูต่ามสถานเอกอัครราชทูต	 และสถานกงสุล 
ใหญ่ทัว่โลกจะสร้างความเจริญยัง่ย ืนทีเ่ป็น 
รูปธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกับ 
ทีพ่ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
ได้ทรงริเริ่มการทูตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไว้เมื่อศตวรรษที่แล้ว	

ข้อมูลอ้างอิงจาก
1.	บทความ	“Shifting	Paradigms”,	นิตยสาร	Norway-Asia	Business	Review	ฉบับที่	3	2017
2.	บทความ	“Changing	Thailand’s	Power	Portfolio”,	นิตยสาร	Norway-Asia	Business	Review	ฉบับที่	3	2016
3.	บทความ	“Electric	Ride”,	นิตยสาร	Norway-Asia	Business	Review	ฉบับที่	3	2016
4.	บทความ	“The	Slow,	Steady	Race	to	EV	Acceptance”,	นิตยสาร	Norway-Asia	Business	Review	ฉบับที่	3	2016
5.	Power	Point	Presentation	“The	future	is	electric!	The	Oslo	Solution”,	โดยนาย	Sture	Portvik,	Project	
	 leader	Electro	mobility	Agency	for	Urban	Environment,	City	of	Oslo
6.	เอกสาร	Norway-Energy	System	Overview	2016,	โดย	International	Energy	Agency

ให้เกิดขึ้นในไทยให้ได้	

เดินทางร้อยลี้
ย่อมต้องมกี้าวแรก
และพร้อมที่จะสนับสนุน
การผลักดัน

การใช้ EV
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trust that this letter finds you 
mutually excited about our on-
the-job training in the different  

Departments and eager for the final 
integration into the Ministry of Foreign 
Affairs. As the next generation of young 
diplomats, we are primed to inject vitality  
into the Saranrom bloodline and ready to 
explore the new frontiers of diplomacy. 

Newly-Recruited Diplomats on
the Future Direction of Thai Diplomacy

in the 21st Century
Supachai Teeramungcalanon*

Department of East Asian Affairs

Standing at the forefront of Thailand and 
the world, we cannot lose bearings of 
where we are headed, not just as 
individuals, but collectively as a Ministry 
and a nation. And if “success is where  
preparation and opportunity meet”, our 
conquest in the next decade will rest on 
our readiness to promptly learn from each 
other and embrace opportunities and 

I
Dear fellow junior diplomats,

A Letter to Fellow

* นักการทูตแรกเข้าปี 2560
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Newly-Recruited Diplomats on
the Future Direction of Thai Diplomacy

in the 21  Century

challenges alike. Thus, I dare not preach, 
but humbly wish to take advantage of my 
current training at the Office of Policy and 
Planning to shed light on the future 
direction of Thai diplomacy in the 21st 
century. 
 The world today is more inter- 
connected and intertwined than ever be-
fore, moving with “Tesla” speed that is 
fueled by globalisation and technological 
advancement seeking to induce new 
change - changes with multifarious 
implications. The meteoric rise of China, 
the emergence of India, and the significant 
economic and political achievements of 
ASEAN have signaled the dawn of 
the Asian century and ushered in the 
multi-polar world. These geo-political and 
geo-economic shi f ts coupled with 
the global spread of nationalistic sentiment,  
and the concept of Free and Open 
Indo-Pacific are just some of the telltale 
signs that a seismic shift in the global 
order since the post-Cold War era has 
already begun to take shape. With Asia 
on the rise, it is timely that Thailand 
undertakes various reforms to cultivate 
new impetus for growth. The time has 
come for Thailand to build on its strength 
and reap the full benefits from its richness 
in bio-diversity, strategic geographical 
location, diverse production base, and 
strong economic fundamentals. 
 While Thailand in the past has fared 
well in the eyes of the international 
community and is heralded for its astute 
diplomacy in its response to external  
threats, it may yet be too early for Thailand 
to rest on its laurels. Instead, we must 
increase our focus as a new world order 

gradually unfolds and brace ourselves 
for the imminent changes. Perceptive 
understanding and close coordination 
among all stakeholders both from within 
and externally across all spectrums will be 
the decisive factors in turning potential into 
risk reduction and ultimately growth for our 
nation. 
 Thus, the newly-minted foreign 
policies must be executed appropriately 
to keep Thailand in tune with an ever 
changing world. To that end, the Ministry  
of Foreign Affairs of the Kingdom of 
Thailand has launched a comprehensive  
20-Year Foreign Affairs Master Plan 
with strategic priorities in Security, 
Sustainability, Standard, Status and 
Synergy (hence abbreviated as “5S”), 
comprising of clear issue-based goals and 
devoted strategies to implement alongside 
the Regional Strategy, which targets 
bilateral partnerships in an area-based 
context. Both wi l l  be enforced to 
complement the country’s first ever long 
term development plan, coined The 
20-Year National Strategy (2017-2036) to 
navigate Thailand through the complexities 
of the next two decades and propel the 
country forward on its path to becoming a 
highly developed nation.  

Security 
 For the most part, Thai diplomacy 
in the past few centuries was pre- 
dominantly centered on upholding 
national sovereignty. Yet, the 21st century 
has brought with it profound demographic 
changes and the advent of non-traditional 
threats such as transnational crimes, 
terrorism, epidemics and disasters. Hence 

A Letter to Fellow
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the need for the strategic priority in the first 
“S”, which aims to ensure comprehensive 
security, with human security at heart, and 
equip Thailand with the right tools to 
address all forms of challenges. This 
involves carrying forward Thailand’s 
balanced strategic engagement, one that 
warrants Thailand’s relationship and 
cooperation with both the rising and 
the remaining major powers are based on 
mutual respect and mutual interests. 
Granted balanced relations with key 
countries is our long-standing diplomatic 
achievement, which earned the country’s 
independence in the past, however this 
will not suffice for a Middle Power such as 
Thailand. 
 In the 21 st century, regional 
diplomacy remains quintessential in 
the country’s diplomatic toolbox to keep 
Thailand safe and secure. As a co-founder  
of ASEAN, Thailand will seek to build on 
the success of ASEAN unity, and 
enhance ASEAN solidarity and centrality 
in the evolving regional order to bring 
ASEAN Community Vision 2025 to 
realization.

Sustainability 
 For so long, Thailand has relied 
on industrialisation and urbanisation to 
stimulate its economy, but all at the cost  
of  env i ronment  degradat ion and 
the depletion of national resources. 
In addition, a shortage of labor and an 
ageing soc iety have undermined 
Thailand’s competitiveness. 
 As the world welcomes the 4 th 
Industrial Revolution, relying solely on 
the nation’s natural endowment and innate 
characteristics will not provide an escape 

from the middle-income trap, rather 
innovation-based development is our 
safest bet towards a developed country. 
As such, the Thai government has 
kick-started the “Thailand 4.0” policy to 
upgrade the country’s factors of production 
through science, technology and innovation,  
and fortify the country’s competitive 
advantages in different cluster industries. 
 The solution lies in “Sustainability” - 
MFA’s second strategic priority to boost  
Thailand’s competitive edge in a sustained 
manner for the Thai people and 
the planet. The twin goal is to become 
a key regional hub for trade and service,  
and connectivity as well as to strive for 
sustainable development for the nation 
and the region at large.  
 Thailand’s natural gravitation 
towards constructive dialogue and 
cooperation have led to a series of 
regional economic fora initiated by 
Thai land. Not only wi l l  economic 
integration be strengthened in the region, 
but the 20-Year Plan seeks to reinforce 
Thailand’s role as an international partner 
for sustainable development. Reinforcing  
Thailand’s commitment to universal 
partnership for development is the 
Sufficiency Economy Philosophy (SEP),  
which was conceived by the late 
King Bhumibol Adulyadej. As a proven  
homegrown development, SEP has been 
applied in numerous developing countries 
across the world as a pathway towards 
achieving the SDGs, particularly in food 
and water security. Our chairmanships of 
ACMECS, ASEAN and APEC will be 
aiming towards the greater goals of 
the region with green growth and shared  
prosperity at heart. 
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Standard 
 Recognizing the mounting complexity 
of global issues, and the heightened role 
of global governance, it is imperative to 
uphold international norms. Hence, 
ensuring the accordance of Thailand’s 
varied facets of development with the 
international norms has been inscribed in 
MFA’s third strategic priority - “Standard”. 
 E f fec t i ve imp lementa t ion o f 
international obligations is fundamental 
to sustainable development. Thailand will 
s tep-up i ts endeavors to ensure 
the protection of human rights, and 
eradication of human trafficking and 
forced labour in supply chains. Meanwhile, 
compliance to industrial standards and 
regulations will boost our competitiveness 
and form the basis for good business.
 At the same time, Thailand will 
maintain active and constructive engage-
ment in global norm-setting undertakings 
in those areas in which we have best 
practises. We are not afraid to champion 
what is best for humanity. Our relentless 
multilateral efforts to include Universal 
Health Coverage as a target in the SDG 3  
on healthy lives and our bold position to 
include SDG 16 on rule of law in the set 
of SDGs have won accolades from 
the international community. We are 
committed to impart a valuable lesson 
that peace and security, respect for basic  
human rights, and development are indeed 
inter-dependent. 
 We must not shy away from our 
defects, but maintain an outward-looking 
approach to resolving them. In this 
regards, Thailand has close collaboration 
with the United States and the EU to 
tackle issues such as human trafficking and 

IUU (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) and will continue to boost 
closer partnership with the UN and 
i n t e r na t i ona l  o r gan i sa t i ons .  As 
the “Geneva of Asia”, we are a proud host 
of various UN agencies, and other 
inter-governmental and non-governmental 
organizations, as norms and best 
practices are incubated and exchanged in 
our country. 

Status
 The new century of change 
demands a stronger brand of Thailand that 
is both consistent and comprehensive, 
which brings us to MFA’s fourth strategic 
priority - “Status”.
 Thailand is known for the most part 
as an international tourist destination, 
synonymous with titles such as the “Land 
of Smiles”, “Kitchen of the World”, meanwhile  
our capital city, Bangkok, a.k.a. the 
“City of Angels” remains the most visited 
destination in Asia Pacific, according to the 
Mastercard Asia Pacific Destinations Index 
2017. Every year, we open our doors to 
millions of foreigners, letting them get 
a glimpse of not just the Thai hospitality,  
but our way of life. It is here where our 
soft power lies, in every spoonful of Tom 
Yum Kung, in every fist of Muay Thai, in 
every “wai” of the people that invariably 
leaves our heart print and in doing so, 
creates impacts on every level. The Thai 
Embassies in every region across the 
world have enjoyed significant success in 
organizing Thailand Festivals and numerous 
other events that showcase the best of Thai 
culture and broadcast our identity to 
the world.  
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 Nevertheless, Thailand can no 
longer get by with just being recognized 
as a tropical getaway; rather, our foreign 
policy in the next decade will require an 
elevation of our country’s prominence in 
the international community. Thailand is 
well-positioned to serve as a consensus-
builder and a bridge for partnership on 
global issues of common concern between 
developed and developing countries, as 
well as between Asia and the rest of 
the world. As such, we will accentuate 
our active role in development and 
humanitarian diplomacy because actions 
speak louder than words, and the most 
impactful ones are those devoted towards 
a greater cause. 

Synergy 
 In order to create a win-win 
scenario and secure the full benefits for 
our country, “Synergy” or MFA’s last 
installment of its 5S strategic priority is 
indispensible to create cohesion and unity 
within Thailand that will make possible 
the dynamism to induce progress. 
 From within, it all comes down to 
breaking the silos and encouraging both 
intra and inter-Ministry as well as public 
and private sectors coordination based on 
inclusive diplomacy. Thai diplomacy under 
the “5S” Model seeks to prompt change 
from the bottom up, starting at the grass-
roots level. If inclusive diplomacy is the 
engine, then digital diplomacy is perhaps 
the fuel to augment efficiency and efficacy. 
Concurrently, enhanced capacity building 
and the competency of Thai personnel 
must be progressed in unison to create 
the foreign policy that can give our country 
that much needed push. 

 From the outside, we must simulta-
neously create the same drive. Our 
Embassies and Consulates will need to 
collaborate with our “Friends of Thailand” 
networks, while at the same time join 
hands to service and uplift the Thai people 
dispersed throughout the world, who are 
in every way as much representatives of 
our country as any diplomat. After all, 
foreign affairs is a team effort, and every-
one can have a constructive role to play. 
 Today  Tha i l a nd  s t ands  a t 
a crossroads surveying a new era. The “5S”  
20-Year Foreign Affairs Master Plan will 
bring the implementation of the 20-Year  
National Strategy on global issues to 
fruition and steer the country towards 
a bright new future. As new recruits, fresh 
on board, traversing through a new age of 
subtleties and intricacies, we have our 
work cut out to realize a world of peace, 
progress and prosperity that Thailand so 
encapsulates. Staying motivated and 
focused will be vital, as is the confidence 
to reach for that light at the end of 
the tunnel. For the sun never sets at 
the Ministry of Foreign Affairs, our work is 
a race against the clock and our pursuit 
for the global change will continue so long 
as the last ray of sunlight still remains. 
At the very least, we could say that we 
strove hard to make this world a better 
place to live in for us and the generations  
to come. After all, the legacy of Thai 
diplomacy l ies not in our ult imate 
accomplishments, but rather in our 
intentions and what we set out to achieve 
for the benefits of our country and 
the world. 

Sincerely yours,
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จังหวัดหนึ่งของเวียดนาม
ที่น่าไปเยือน

ฟู้เอียน:
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้มี 
โอกาสไปเยือนจังหวัดฟู้เอียน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง 
ของประเทศเวียดนาม กึ่งกลางระหว่างนครโฮจิมินห์และ 
นครดานัง เพื ่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและส่งเสริม 
การลงทนุของจงัหวดั ซึ่งจดัเป็นครัง้แรก ตลอดจนเยีย่มชม 
กิจการของภาคเอกชนไทยในจังหวัดดังกล่าว 
 เมื ่อเดินทางไปถึงแล้วจึงพบว่า จังหวัดฟู ้เอ ียน 
มีสภาพภูมิประเทศที ่มีความหลากหลาย อุดมไปด้วย 
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีชายหาดที่สวยงาม  
ภูเขา ป่าไม้  ตลอดจนพื้นที่ลุ ่มแม่น้ำที่เหมาะแก่การทำ 
เกษตรกรรม การประมงชายฝั่ง เป็นแหล่งของพลังงาน 
ทางเลือกในอนาคต ตลอดจนเป็นแหล่งปลาทูน่าท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ของเวียดนาม จึงเป็นที่น่าแปลกใจว่า ด้วยความงดงามและ 
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เหตุใดจึง 
ไม่ค่อยมีใครรู้จักจังหวัดนี้มากนัก
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	 ในดา้นการท่องเท่ียว	น้อยคนจะทราบวา่	
จั งหวัดฟู ้เอ ียนม ีแนวหินภู เขาไฟริมทะเล 
ในคาบสมุทรดา๊เหย่ีย	(Da	Dia)	เปน็หวิบะซอลท์ 
สีดำสลับแนวสูง-ต่ำ	 ทัง้แบบกลมและเหลีย่ม 
สวยงามแปลกตา	แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีภูมิทัศน์ 
แบบนีใ้นประเทศเอเชียตะวันออกเฉ ียงใต้		
สถานทีแ่ห่งนี	้ ยังเคยเป็นทีถ่่ายทำภาพยนตร์ 
เรื่อง	 “เราสองสามคน”	 และยังมีสถานที ่
ท่องเท่ียวทางธรรมชาตท้ัิงภเูขา	ทะเล	คาบสมุทร	 
น้ำตก	 และแหล่งท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์ 
ทีม่ีชื่อเสียง	 อาทิ	 ชายหาดไบ๋เซ๊ป	 (Bai	 Xep)	
ชายหาดบ่าง	 บาว	 (Bang	 Bau)	 น้ำตกฟู้เซ็น 
(Phu	Sen)	และ	ศาลเจา้เลืองหวา่นจา๊น	(Luong 
Van	Chanh)	ตลอดจนมีเทศกาลประจำท้องถิ่น 
ท ีน่ ่าสนใจ	 ได้แก่ 	 เทศกาลไหว้ เจ้ าก่ าวงู  
(Cau	Ngu)	เทศกาลแขง่เรอืพายในทะเลเออลวน	 
(O	Loan)	เทศกาลวิ่งควาย	และอ่ืน	ๆ 	อีกมากมาย		
แล ้วจะม ีใครทราบบ ้างว่า	 จังหวัดฟู ้เอ ียน 
เป็นทีต่ั ้งของจุดตะวันออกสุดของเวียดนาม	
เป็นทีพ่ระอาทิตย์ขึ ้นแห่งแรก	 แบบเดียวกับ 
แหลมพรหมเทพ	จังหวัดภูเก็ตของไทย	
	 นอกจากน ี	้ ด้ วยความท ีเ่ป ็นแหล ่ง 
ปลาทูน่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ	จงัหวดัฟู้เอียน
ย ังม ีอาหารท ้องถิ ่นท ีห่ารับประทานทีไ่หน 
ไม่ได้อีกแล้ว	 นั่นก็คือ	 ตาปลาทูน่าตุ๋นสมุนไพร 
นัน่เอง	 เพียงแค่ตาเดียวก็อิม่	 เพราะปลาทนู่า 
ที ่นีม่ ีขนาดใหญ่	 หนึง่ลูกตาของปลามีขนาด 
เกือบ	ๆ	จะเท่ากำปั้นเล็ก	ๆ	แล้ว	
	 ทางด้านเศรษฐกิจ	 จังหวัดก็มีตัวเลข 
ทีน่่าสนใจไม่น้อย	 อัตราการเจริญเติบโตของ 
GDP	 ประมาณร้อยละ	 7.8	 ต่อปี	 มีการลงทุน 
โดยตรงจากต่างประเทศมากที ่สุดเป็นลำดับ 
ที่	 2	 ของกลุม่จังหวัดภาคกลางของเวียดนาม 
ปัจจุบันมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศรวม 

4.9	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เป็นลำดับที	่ 16	
ของประเทศ	 รวมทัง้เป็นแหล่งพลังงานลม/ 
แสงอาทิตย์อีกด้วย	 และอย่างทีก่ล่าวมาแล้ว 
ข้างต้น	จังหวัดฟู้เอียนเป็นแหล่งปลาทูน่าที่ใหญ่ 
ท่ีสุดของประเทศ	ปัจจบัุน	มีบรษิทั	Food	Tech 
ของไทยมาลงท ุนในการแปรรูปปลาท ูน ่า 
เพ่ือบรรจุกระป๋องส่งออกไปขายในประเทศต่าง	ๆ	
	 ในปี	พ.ศ.	2561	จังหวัดเน้นการส่งเสริม 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	และในประเทศ 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจ	 SMEs	มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้ง 
ถูกวางให้เป ็นจังหวัดทีพั่ฒนาอุตสาหกรรม 
อย่างเต็มรูปแบบภายในปี	2573	โดยมีโครงการ 
ลงทุนท่ีสำคญัไดแ้ก	่โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิ 
นามฟู้เอียน	 (Nam	 Phu	 Yen)	 โดยเฉพาะการ 
พัฒนาโรงกลัน่ปิโตรเคมีหวุงโร่	 (Vung	 Ro)	
โครงการพฒันาภาคการท่องเท่ียว	โดยเฉพาะเขต	 
การท่องเท่ียวแหง่ชาติหวิ่งซวนด่าย	(Vinh	Xuan	
Dai)	 และการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์	 โครงการ 
อุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม	 โครงการเกษตรกรรมขั ้นสูง 
การสร้างศูนย์โลจิสติกส์เพื ่อการประมงและ 
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ทั้งนี้	ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดทะเล 
189	กโิลเมตร	ทำใหโ้ครงการลงทุนอุตสาหกรรม 
ด้านการประมงและพลังงานลม	 -	 แสงอาทิตย์ 
เป็นที่น่าสนใจ	
	 การเดนิทางกส็ะดวก	โดยมีท่าอากาศยาน 
ทุย้หว่า	 (Tuy	 Hoa)	 เชื ่อมต่อการเดินทาง 
ทางอากาศกับจังหวัดต่าง	 ๆ	 จากนครโฮจิมินห์ 
ไปจังหวัดฟู ้เอียน	 ใช้เวลาบินเพียง	 45	 นาท	ี	
ซึ ่งในอนาคต	 สายการบ ินเวียดเจ๊ตม ีแผน 
จะยกระดับให้กลายเป ็นหน ึง่ ในสนามบ ิน 
ทีส่ำคัญของภาคกลางตอนล่างของเวียดนาม 
อีกด้วย
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	 กงสุลใหญ่อุรีรัชต์	 รัตนพฤกษ์	 และคณะ 
ได้เยีย่มชมกิจการของภาคเอกชนไทย	 2	 แห่ง 
คือ	บริษัท	 Food	Tech	ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	
และบริษัทไทยนครพัฒนา	 เวียดนาม	 ผลิตยา 
ทิฟฟี่	 ทีพ่วกเรารู้จักกันดี	 และเครื่องดื่มชูกำลัง 
ยี่ห้อท้องถิ่น		
	 บริษัท 	 Foodtech	 ตั ้งอย ูใ่นน ิคม 
อุตสาหกรรม	 HoaHiep	 Dong	 ดำเนินธุรกิจ 
รับซื ้อปลาท ูน ่าจากพื ้นท ีภ่าคกลาง	 ได้แก่ 	
เม ืองกวีเย ิน	 จังหวัดบ ิง่ดินห์	 เม ืองญาจาง	
จังหวัดคั ้นหว่า	 และจังหวัดฟู ้เอ ียน	 ซึ่งเป็น 
บริ เวณทีส่ามารถจับปลาท ูน ่าได้มากท ีส่ ุด 
ในเวียดนาม	(สายพันธุ์	Skipjack)	โดยปลาทูน่า 
ทีม่ีขนาดใหญ่และคุณภาพดีจะแช่งแข็งทัง้ตัว 
ส่วนทีเ่หลือทำเนือ้ปลาทูน่าเนือ้ขาวนึง่สุกและ 
แช่แข็งบรรจุในซองสูญญากาศ	 มีกำลังการผลิต	 
100	 ตัน/วัน	 และสามารถเก็บปลาแช่แข็งได้ 
สูงสุด	 2,000	 ตัน	 จากนัน้จึงนำส่งไปยังโรงงาน 
หลักของบริษัททีจ่ังหวัดลองอาน	 เพื่อบรรจุ 
กระป๋องสำหรบัการส่งออก	และสว่นเน้ือท่ีเหลือ
จากกระบวนการผลิตจะนำไปทำปลาป่นต่อไป
	 ส่วนบริษัท	 ไทยนครพัฒนา	 เวียดนาม 
เริ ่มจากการนำเข้าสินค้าประเภทยารักษาโรค 

มาขายในเวียดนามตั้งแต่ปี	 2538	และต่อมาได้
ตั้งโรงงานผลิตยาขึ้นที่จังหวัดฟู้เอียนในปี	2545	 
นับเป็นต่างชาติรายแรกท่ีเขา้มาลงทุนในจังหวดั	
เลยทีเดียว	 ปัจจุบัน	 บริษัทได้เพิ ่มการผลิต 
เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อท้องถิ่นด้วย	
	 แม้ว่านักลงทุนไทยทีล่งทุนในจังหวัด 
ฟู้เอียนจะมีเพียง	2	ราย	แต่ก็มีบทบาทที่สำคัญ 
ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของจงัหวดั	ท้ังในดา้น 
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างอาชีพ	 และยังมี 
การทำกิจกรรม	 CSR	 ทีเ่ป็นประโยชน์แก่สังคม 
เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น 
และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย	 เป็นการสร้าง 
ภาพลักษณ์ทีดี่ของประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ 
จึงไม่น่าแปลกใจที่	2	บริษัทได้รับการสนับสนุน 
จากจังหวัดด้วยดีมาโดยตลอด	 ซึ ่งในการ 
เข้าเย ีย่มคารวะนาย	 Huynh	 Tan	 Viet	
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์	 จังหวัดฟู ้เอียน	 
ของกงสุลใหญ่ฯ	 และคณะ	 เลขาธิการพรรคฯ	 
ได้กล ่าวชื ่นชมภาคเอกชนไทย	 และพร้อม 
ต้อนรับน ักลงท ุนจากประเทศไทยมากขึ ้น 
ในอนาคต	 เพื ่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
สองประเทศต่อไป	
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he Federal Republ ic of 
Germany is home to the 
second-largest Thai population  

outside Thailand after the United States 
of America2. Thais started to migrate to 
Germany in the early 1960s, and by 1975 
there were approximately 2,000 Thais 
living in Germany, with a nearly equal 
distribution of men and women: 1,004 men 
and 988 women (Ruenkaew P ., 2009, 
p. 60). In fact, statistics show that the Thai 
population in Germany has steadily 
increased from only 915 persons in 1965 
to 58,784 persons in 2015 (Federal 
Statistics Office of Germany, 2016). 
Married women account for the largest 
share of the total Thai population in 
Germany followed by single women, 
divorced women and single men. In 2015, 
there were 51,211 Thai women, 67.2 percent 
of whom were married, 13.1 percent were 
single, 12.3 percent were divorced and 3.7 
percent were widowed. It is important to 

note that the share of divorced women has 
grown steadily from only 5.5 percent of 
the total female population in 1998 to 
12.3 percent in 2015. Single men account  
for the largest share of the Thai male 
population in Germany. The number of 
married men has remained comparatively 
stable over time. Although same-sex 
marriage was not legal in Germany until  
2017, registered partnerships for same-sex 
couples have been legal since 2001, as 
reflected in the statistics of both genders 
starting in 2011. The registration of 
same-sex partnerships between Thai 
males has become evidently high and has 
steadily increased since then.
 Earlier researches on Thai migrants 
in Germany did not place much emphasis 
on roles of technologies in migration and 
migrants’ everyday lives, because informa-
tion and communication technologies were 
not widely available to Thai migrants until 
late the 2000s, when smartphones 

T

Diasporic Approach
to People’s Diplomacy:

Germany as a Case Study1

1This paper is based on the author’s doctoral thesis entitled ‘Thai Marriage Migration in Germany and Their Employment 
Dilemma after the Residence Act of 2005’ submitted to the Doctoral Committee Board of Humboldt-Universität zu Berlin in 
January 2018. The online publication can be found at https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/19485.
2Statistics from the website of Consular Affairs Department of Thailand, 2012

ดร.วรมน สินสุวรรณ นักการทูตชำนาญการ
(ที่ปรึกษา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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Diasporic Approach
to People’s Diplomacy:

Germany as a Case Study

become accessible at affordable prices in 
the global market. Linkages between 
migrants and their country of origin were 
examined mainly on the basis of migration 
processes and remittances that migrants  
sent home. Other key aspects of transnational 
migration, such as diaspora, religion, 
homeland politics, have not been analysed 
in depth. In the age of globalisation, where 
the Internet, smart phones and free chat 
applications are available at low cost, Thai 
marriage migration and migrants’ everyday 
lives have changed considerably. Inevitably,  
information and communication technologies 
have become part of everyone’s daily 
l ives, provid ing accessib i l i t ies to 
information and connecting them to 
anyone in the world.
 This paper explores the present-day 
transnationalism of Thai migrants in 
Germany after the enforcement of 
the Residence Act of 20053. The 2005 
Residence Act and long-standing 
integrat ion pol ic ies have fostered 
the emergence of what I refer to as a 
‘new-generation’ of Thai migrants in 
Germany. Compared to Thai female 
migrants described by scholars such as  
Ruenkaew (Ruenkaew P. , 2009), 
Chantavanich (Chantavanich, et al., 2001) 
and Mix & Piper (Mix & Piper, 2003), this 
research, which focuses on marriage 
migrants after the Residence Act of 2005 
finds an increasing number of so-called 
‘new-generation’ persons, who are 
characterised as more educated, more 
financially independent and better 
integrated into German society. How do  

‘New-generation’ marriage migrants interact  
with the Thai diaspora in Germany, and 
what are their everyday transnational 
lives? How do advanced technologies play 
a role in modern-day migrants? How do 
homeland politics and Buddhism have 
an impact on ‘New-generation’ Thai 
migrants? 
 According to the Federal Statistical 
Office of Germany (2017), there are 
approximately 7,600 Thai marriage 
migrants who have resided in Germany 
since 2005. Qualitative interviews with 38 
informants and a quantitative questionnaire  
filled out by 125 additional respondents 
were conducted between 2016 and 2017, 
providing one of the most comprehensive 
researches on Thai marriage migrants in 
Germany to date.
Diaspora
 The Thai diaspora differs from other 
ethnic diaspora in Germany in many ways. 
Most migrants migrated individually. 
Almost 99 percent of Thai migrants in 
Germany are first-generation migrants, 
who were born outside Germany. In 
Germany, Thai migrants either have no 
relatives or only a short link of kinship, for  
instance, mother and daughter, or sister 
and sister. Thus, most of them do not have 
strong familial bonds. Unlike Turkish 
migrants, who are most likely to marry 
among themselves, Thai migrants are 
married to ‘others’, who do not share their 
language, religion and culture. Their 
locations are dispersed throughout 
Germany, depending on work places or  
households of their husbands. Moreover, 

3Germany’s new Immigration Act entered into force on 1 January 2005 and contains provisions for the entry of foreigners 
into Germany, their residence in the country, various residence purposes, termination of residence and asylum procedures. 
It is hereinafter referred to as the Residence Act (Aufenthaltsgesetz).
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Thai migrants also do not share life-
threatening feelings experienced similar 
to those of refugees, asylum seekers or 
displaced persons, who are forced to leave 
their countries of origin due to war, 
persecution or natural disaster. Thus, the 
feeling of ‘togetherness’ in the diaspora 
cannot be manifested in this regard.
 Most persons in the diaspora are in 
subordinate positions. At home, they are 
subordinate to and dependent on their 
husbands, who provide subsistence and 
control over their residency. Almost all 
German husbands earn higher incomes 
and are responsible for all household 
expenses and childcare, while incomes 
earned by Thai wives are solely for their 
own personal use and remittances. 
Outside home, they are migrants, living in 
an alienated and highly-regulated social 
structure. Their incapability to communicate  
and commute freely generate, more or 
less, their inferiority complex. Most women, 
regardless of their educational level, have 
difficulties entering the high-wage labour 
market in Germany. Those with jobs are 
subject to Class V taxation, discouraging 
them from working full-time. Sizable 
numbers of women are breadwinners, who 
support their parents and children left 
behind; thus a large part of their income 
is spent on remittances. At present, the 
Thai massage and spa business is the 
only entrepreneurship feasible for them, 
due to lower investment costs and fewer 
legal restrictions, compared to opening a 
restaurant. Given financial constraints and 
lack of knowledge about doing business 
in a foreign land, the chances that Thai 
wives will become large investors or en-
trepreneurs on their own without support 
from their spouses are limited. Obviously, 

most of them are not capable of financially 
assisting other migrants in the diaspora, 
and most of their financial decisions are 
subject to their husbands’ approval.
 The feminisation of migration has 
led to nearly a one-sex population, with an 
increasing number of homosexual men. 
Naturally, jealousy and competition among 
the same sex population are more severe 
than among those of diverse groups. 
Economically, there are many forms of  
symbolic success, ranging from the wealth 
of husbands to brand-name handbags, 
remittances, houses and properties in 
Thailand; and the list goes on. Political  
influence is provided by leadership in 
non-profit associations. Nonetheless, all  
association leaders, sooner or later, would 
be challenged by other members, leading 
to a split and founding of new associations, 
most of which become financial competitors 
for limited funding. 
 Competition within the diaspora has 
become fiercer with the mushrooming of 
Thai massage and spa businesses. Thai 
women are competing against each other, 
not only in business, but also in snatching 
masseuse. On the positive side, the high 
demand for masseuse has granted Thai 
women greater negotiating power in terms 
of employment contracts, hourly wages, 
holidays, etc. On the negative side, Thai  
masseuses can easily ‘hop around’, 
quitting the old and applying for the new. 
Finding and replacing masseuses has 
always been the largest problem for all 
owners. Masseuse staffers, after being 
trained, often quit to start their own 
businesses and become competitors. 
Often, they not only bring their co-workers  
along by offering better wages or employment  
contracts, but also ‘steal’ customers from 
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their previous employers. Clients can 
easily follow a masseuse, because they  
like her skill and personality. Consequently,  
owners are left with few options to keep 
their businesses running: train non-Thais, 
or import Thais from elsewhere, be they 
from Thailand or other neighbouring 
countries. Many women find self-employment  
to be the best option for their business, 
because they do not have to deal with 
staff problems, and the success of their  
businesses is solely based on their skills. 
Overall, competition within the diaspora 
has been a reason contributing to 
the weakness in solidarity of the Thai 
community, as compared to many other 
ethnic minorities in Germany.
Transnationalism
 The majority of the Thai population 
in present-day Germany is transmigrant. 
They maintain close links with families 
and friends in Thailand and actively 
use technologies for connection and 
communication. Cheap Internet service 
and chat applications on mobile phones  
have replaced cheap international 
telephone calls. For a majority of 
informants in this research, Line has 
become the integral part of their 
transnational lives. They are actively using 
Line daily in connecting themselves, both 
with families and friends in Thailand, but 
also with their peer migrants in Germany. 
The use of Facebook, on the other hand, 
serves three main purposes: (1) personal 
use and networking; (2) cheapest business 
adverts; and (3) group discussions of 
shared interests. For instance, a Facebook 
page named ‘Sa-pai, German’ (translated 
to ‘German daughters-in-law’), uses the 
diasporic identity to attract almost 6,000 
members. Technology, while connecting 

Thais across borders, plays a contrasting 
role in pulling Thais in the diaspora further 
apart. Messaging applications and social 
media have become the ‘alternative 
meeting point’ where no one actually is 
present. Facebook groups, for instance, 
allow strangers and non-friends to 
exchange views on posted topics. One can 
carelessly or inconsiderately express a 
hurtful opinion and get into an embarrassing 
argument in front of thousands of witnessing  
readers, without any fear, because 
their identities and real selves are not 
exposed. One finds these channels of 
communication as ways for revenge, to  
slander or to embarrass others in public, 
particularly in the diaspora, as words are 
in the Thai language. Some gain popularity  
and leadership by becoming Facebook 
group administrators with several 
thousand followers.
Buddhism
 Mos t  Tha i  m ig ran ts  rema in 
Buddhists in Germany. Currently, there are 
28 Thai temples, monasteries and 
Dhamma studies/practice centres listed on 
the Thai Embassy’s website (Royal Thai 
Embassy in Berlin, 2017). Earlier research 
on Thai migrants and their participation 
in Buddhist temples in Germany states 
that:

 Thai women imported parts of  
Thai society into Germany, creating 
opportunities to visit Thai temples in 
Germany, read Thai publications and 
watch videos showing Buddhist religious 
practices for the temple and home. In 
addition, some Thai women measured 
their success in Germany based on the 
accumulation of wealth and material 
possessions. Success depended on how 
much money they saved, how much 
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money they sent to Thailand and how 
much jewelry and other accessories they 
acquired (especially gold necklaces). They 
did not view success in terms of how well 
they fitted into German society, their 
acculturation to German cuisine, the 
quality of their living arrangements, or 
the extent to which Germans accepted 
them socially (Chantavanich, et al., 2001, 
p. 30).

 However, the interviews with 38 
migrants in this research indicate that 
many new-generation Thai migrants do not 
pay attention to religious gatherings in 
Germany. Their main reasons are (1) long 
distances between home and temples, (2) 
time is better invested in work and family 
affairs, (3) being sceptical of the commercial  
aspects of temples and wrong-doing of 
monks, (4) unwillingness to associate with 
Thai people, and (5) Buddhism can be 
practiced at home. Many informants say 
Thais gather at temples for free Thai food 
and small talk. They do not really pay 
much attention to Dhamma practice. 
L ikewise, the representat ive and 
co-founder of Wat Dhammaniwasa 
Buddhistische Gemeinschaft Städteregion 
Aachen e.V., sheds similar light on 
the negative role of new-generation Thai 
migrants towards the sustainability of 
Buddhism in Germany:

 The new-generation neither has a 
voluntary spirit nor willingness to work for 
personal sacrifices. They avoid association 
with older generation Thais, because they 
have negative opinions about them. They 
only go to temples for personal purposes, 
such as birthdays and merit-making. 

 In light of this negative propensity of 
local communities in supporting religious 

activities and representation, homeland 
religious associations are expected to play 
more active roles in maintaining Buddhism 
in Germany in the years to come.
Homeland Politics
 The Thai Government has actively 
strived to engage Thai migrants overseas 
through i ts outreach pol ic ies and 
unconvent ional schemes. Off ic ia l 
representations, i.e. Embassies and 
Consulates, are tasked with ‘strong Thai 
community’ schemes, with the aim of 
strengthening overseas communities to 
become vital parts of Thailand’s economic  
development and foreign affairs. Activities 
vary, ranging from religious, cultural, 
economic, political, to educational and 
many more. In addition, the Ministry of 
Social Development and Human Security 
has launched a pilot project to financially 
support Thai non-profit organisations and 
informal associations in Germany, with the 
aim of mobilising volunteers to assist 
other Thais living in Germany (National 
News Bureau of Thailand, 2017).
 Similar to their lack of engagement 
in religion, new-generation Thais also do 
not participate in activities implemented by 
Governmental representations, unless 
they are deemed beneficial to them. 
Activities such as mobile consular days or 
massage training offered free of charge 
are at the top of their interest. Most 
interviewed migrants do not participate in 
activities implemented by Governmental 
representations, i.e. Thai Embassy in 
Berlin and Thai Consulate-General in 
Frankfurt. They do not follow Facebook 
pages of the Embassy or the Consulate 
on a regular basis. They do not participate 
in the national day celebrations, when 
most Thais gather to celebrate the birthday 
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of His Majesty the King, mainly because 
it is difficult for them to commute to and 
from outside the Berlin and Frankfurt 
areas. A large number of them do not 
closely follow politics and the economic 
situation in Thailand. Most of them deny 
being associated with or provide any 
contribution to any political party in 
Thailand. Again, the diaspora has been 
gradually weakened due to the lack of 
participation and interest of Thai migrants 
in strengthening solidarity. The government  
and its representations will have to find an 
alternative way to engage these new-
generation Thais, who are more educated, 
but are less interested in matters of 
homeland politics and development.
Diasporic Associations
 There is a recorded number of more 
than 100 Thai non-profit organisations, 
including religious associations, in 
Germany, varying from cultural (traditional 
music and instruments, dances, Thai 
language for second-generation youth, 
boxing and sports, arts), pol i t ical 
(anti-human trafficking), economic and 
sk i l l  improvement (massage and 
spa, professional interpreters). The 
establishment of non-profit organisations 
also empowers one to a leadership 
position within the diaspora. As outlined 
above, competition among agents in the 
Thai diaspora is fierce. Disagreement 
amongst members is common, which 
results in divisions and formation of new 
associations. For instance, the founder 
of the Thai Culture and Art in Hagau 
Bodensee (Thailändischer Kunst-und 
Kulturverein, Hegau Bodensee e.V. in 
German) mentions: “At the beginning, 
there were roughly 200 members in this 
association, but now there are less than 

40-50 persons left”. Competition and 
disagreement between and amongst 
organisations can be intensified when 
politics and financial support are factored 
in. The Thai Government’s annual budget 
under the ‘strong Thai community’ scheme 
is rather limited, and equal funding to 
satisfy all associations in Germany is 
impossible.
 Unlike the older types of diasporic 
associations, new-generation Thai 
migrants are using social media to form 
their own online associations. Benefits of 
online associations are (1) lower costs and 
fewer legal restrictions; (2) ability to have 
unlimited numbers of interested members; 
(3) spontaneous interaction among 
members 24/7; and (4) the personal lives 
and privacy of administrators, as well as 
members, are kept apart. At present, there 
are five to six Facebook pages that have 
more than one thousand followers. The 
Facebook page called ‘Sharing the 
Experience of Learning Berufsausbildung 
in Deutschland’, for instance, has more 
than 6,000 members. Members in this 
page exchange their experiences of taking 
Ausbildung and giving moral support and 
advice to those with difficulties. Another 
Facebook page called ‘Arbeitsplatz für 
Thai in Deutschland’ has more than 3,500 
members, who share their experiences in  
seeking employment in Germany. The 
page also provides opportunities for 
employers, mostly massage businesses, to  
place job adverts for potential employees. 
There is a sizable number of German-
language Facebook groups among Thai 
migrants. To name a few, a page called 
‘Keine Angst vor der Prüfung A1-B2’ has 
more than 2,000 members and ‘Wir Lernen 
Jeden Tag ein Neues Deutsches Wort’ has 
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more than 5,000 members. Both pages 
provide followers with language exam 
samples and tips. Similar to its business 
community, Facebook groups related to 
massage and spas are mushrooming. One 
Facebook page, which can be translated  
to ‘New Lady Boss (Thai massage in 
Germany and Europe)’ has become a 
huge hit and has almost 3,800 members 
today. Another similar page called 
‘German Language for Therapists’ has 
around 1,300 members. More importantly,  
many new-generation Thais avoid 
participating in traditional diasporic 
associations, because Thai cultural values 
of respecting the elderly can limit their 
freedom of expression. A majority of Thai 
migrants’ Facebook pages are closed-
group and are administered by ‘new-
generation’ Thai wives. The administrators 
have absolute control over membership, 
i.e. who should be accepted, rejected or 
expelled. Some conduct surveys on their 
members’ identities and interests. 
 In the wake of social media and 
privacy consciousness, leaders of diasporic 
associations, too, have difficulties attracting 
the interest of Thai migrants and recruiting  
new faces. Not only are the social media 
easy and powerful tools for communication, 
migrants are inclined to avoid bureaucracies  
and work ethics of Thai associations. They 
also place high importance on protecting 
their own privacy and that of their families 
in Germany.
Conclusion
 The immigration and integration 
policies imposed by the Residence Act of 
2005, which are linked to the residence 
permits, have forced new-generation Thai 
migrants to learn the German language 
before arriving in Germany and to pay 

more attention to German-language 
training to secure their residence permits. 
Most of them spend their first years 
learning the German language to achieve 
the minimum level of B1 proficiency 
as soon as possible. Through the 
transnationalism lens, the research finds 
that a majority of new-generation Thai 
marriage migrants is able to quickly 
integrate into German society, due to their 
improved language skills and supportive 
husbands. Advanced technologies and 
social media, such as Line and Facebook, 
have played important roles in their 
transnational lives. However, the more 
they are easily integrated, the more likely 
they will distance themselves from the Thai 
diaspora. The diasporic association, for 
instance, has transformed into Facebook 
pages, where several thousands of 
members are actively involved. Even 
though almost all new-generation Thai 
migrants keep their connections with 
families and friends in Thailand, little 
efforts have been made to support 
the betterment of the Thai diaspora in 
Germany and the development of their 
homeland. The popularity of the Thai 
massage and spa business has resulted 
in great competition and conflicts in the 
diaspora. The research findings, therefore, 
lead to a prediction that new-generation 
Thai migrants will continue to loosen ties 
with their homeland, as they are quickly 
and happily integrating into German 
society.
 To this end, I hope this thesis sheds 
some light on modern-day Thai marriage 
migration and Thai migrants in Germany. 
I hope better understanding will lead to 
better policies of both sending and receiv-
ing countries in empowering these men 
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and women to improve their well-being in 
Germany. I hope that data and analysis 
provided in this thesis will lay a solid foundation 
for diasporic-based policies towards 
Thai migrants in each country. Today, 

Germany is home to the second largest 
Thai migrant population. I believe that great 
attention needs to be paid to this population  
and specific, instead of generalised, policies 
should be formulated.
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Vox pop
ผู้ บ ริ ห า ร

ธานี ทองภักดี
รองปลัดกระทรวง

“การทูตในยุคดิจิตอลจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
โปร่งใส และการสื่อสารแบบสองทิศทาง ทั้งกับภาครัฐ

และภาคประชาสังคม ในประเทศและในต่างประเทศ มิฉะนั้น 
จะไม่ได้รับการสนับสนุนในวงกว้างและจะไม่ยั่งยืน”

อภิชาติ ชินวรรโณ
อดีตปลัดกระทรวง

“การทูตยุค 4.0 ต้องสร้างสรรค์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของไทย ในขณะเดียวกัน 
นักการทูตควรรู้จักนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

มาปรับใช้ในงานการทูตให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุด”

ธีรกุล นิยม
อดีตเอกอัครราชทูต และปลัดกระทรวง
“โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อน ร่วมมือและแข่งขันกันโดยนวัตกรรม 
นักการทูตต้องตื่นรู้ เข้าใจและรู้ทันต่อนวัตกรรมใหม่ๆ 
และต้องพยายามแสวงหาและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน
ทางนวัตกรรมระหว่างไทยกับนานาชาติ เพื่อความมั่นคง 
ความมั่งคั่ง และความผาสุกของคนไทย
และเพื่อนมนุษย์ในสังคมโลก”

กาญจนา ภัทรโชค
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
“นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่หมายรวมถึง
นวัตกรรมทางนโยบาย การให้บริการ 
การตอบสนองต่ออนาคตเป็นต้น การทูตต้องช่วยสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมภาครัฐ 
นักการทูตมีหน้าที่เป็นหูเป็นตา แสวงหาองค์ความรู้
และแนวปฏิบัติที่ดีในนานาประเทศในการส่งเสริมนวัตกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ระบบโครงสร้าง และการหาหุ้นส่วน
เพื่อการสร้างเสริมนวัตกรรม เราคงต้องเพิ่มบทบาท
ให้ตอบสนองต่อความต้องการและสิ่งท้าทาย
ของประเทศให้มากขึ้นในส่วนนี้”
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นวัตกรรม
จะมีผลต่องานการทูตอย่างไร

ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
อธิบดีกรมพิธีการทูต 

“นวัตกรรมสามารถสื่อได้หลายเรื่อง 
แต่อาจไม่สามารถสื่อบางเรื่อง

ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้ 
ซึ่งก็คือ Thai Touch ที่เป็นเอกลักษณ์

ของการทูตไทยมายาวนาน”

บุษฎี สันติพิทักษ์
อธิบดีกรมสารนิเทศ 
“ในโลกปัจจุบันซึ่งการรับข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนสำคัญ
ของการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น งานด้านการทูต
และการสื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบท่าทีหรือข้อคิดเห็น
หรือปฏิกิริยาของรัฐบาลในมิติการต่างประเทศอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องและทันการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งนักการทูต
จะต้องรู้จักใช้นวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุน
การดำเนินนโยบายการทูตสาธารณะและการสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับองค์กรและการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย”

จักรกฤดิ กระจายวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“การหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
เป็นทักษะที่นักการทูตไม่ว่าในยุคใดต้องฝึกฝน 
ให้เชี่ยวชาญ แต่ในยุคดิจิทัล ทักษะดังกล่าว
ยิ่งต้องการความรวดเร็ว และเฉียบคมมากขึ้น 
นักการทูตต้องหาคำตอบให้ได้ว่า เราจะคัดกรอง
และเพิ่มคุณค่าให้แก่ข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลได้อย่างไร 
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ
และของประชาคมโลก”

วิชาวัฒน์ อิศรภักดี
อดีตเอกอัครราชทูต

“การทูตในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
ให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายทางการทูตของไทย 
นอกจากนั้น ก็ควรมุ่งสื่อสารให้ประชาชนชาวไทยตระหนักว่า

การดำเนินการทางการทูตของไทยเป็นประโยชน์อย่างไรต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

และเว็บไซต์ของกระทรวงฯ / สถานเอกอัครราชทูต ในทางการทูต
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที

และมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นเยาวชนมากยิ่งขึ้นด้วย”
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อิทธิ์  ธีรรัฐ (อิทธิ์)
“Diplomacy is more important than 

ever as we face challenges 
from climate change to 
migration, from energy 

security to food security, 
and from terrorism to 

cyber-warfare.”

ศุภชัย  ธีระมังคลานนท์ (เบล)
“ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างรอบด้าน และทำให้เห็นว่าการต่างประเทศ
เป็นเรื่อง close to home ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม”

สรัญญู  บุหลัง (ยู)
“ยิ่งโลกมีก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ 

จะไม่มีประเด็นใดเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ 
การทูตในศตวรรษหน้าจึงมีความท้าทายมากขึ้น

อย่างแน่นอน”

เกศกัญญา  เจียรพินิจนันท์ (มายด์)
“นวัตกรรมดิจิทัลเป็นทั้งโอกาส
และความท้าทายทางการทูต
นักการทูตต้องพิสูจน์ value added
มากกว่าการเป็นแค่ผู้ส่งสาร”

กณวัณ  ไวทยกิจกำจร (มิกกี้)
“ต้องส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพของไทยให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

และต้องอธิบายให้ได้ว่านโยบาย
ต่างประเทศตอบความต้องการ

ของประชาชนอย่างไร”

วรินทร์ธร  ตันวิเชียร (อีฟ)
“การทูตในทศวรรษหน้า
คือการทูตที่สามารถแปลง
(translate) ผลประโยชน์ชาติ
ให้เป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง”

จิรพนธ์  บุญพอ (โอม)
“หวังว่าการทูตทศวรรษหน้า

จะนำมาซึ่งความร่วมมือ
อย่างจริงจัง ของทุกประเทศ

 ทุกฝ่าย เพื่อลดช่องว่าง
ทางความสุขเศรษฐกิจ

และสังคมของคนทุกคน”

อัคคณิต  คามเกตุ  (แม็กซ์)
“ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
และกำหนดทิศทางของนโยบาย
การต่างประเทศมากขึ้น”

วรันณ์ธร  คชทโรภาส (แชมป์)
“ประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์

จะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการขับเคลื่อน
การทูตในทศวรรษหน้า ในยุคที่เทคโนโลยี

ทำให้ประชาคมโลกใกล้ชิดกัน
มากกว่าที่เคยเป็นมา”

พีระภัทร  ทองรอด (เฟรม)
“E-Diplomacy จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
การทูตจะต้องมุ่งเน้นการเข้าถึงและติดตาม

การเปลี่ยนแปลงมุมมองทางความคิด
ของประชาชนผ่าน social media”

นนทสิทธิ์  แก้วหานาม (นิค)
“จะเป็นการทูตที่ประชาชน
มีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายมากขึ้น”

อรดาพร  ผิวเงิน (แหวน)
“การทูตในอนาคต
จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น
ทั้งในแง่วิชาชีพ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติ นักการทูตจึงต้อง
ทันต่อทุกเรื่องราวบนโลก
ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการต่างประเทศ”

Vox pop
นั ก ก า ร ทู ต แ ร ก เ ข้ า  2 5 6 0
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นภัสสร  เอึ่ยมสุรนันท์ 
(นิวเคลียร์)
“ประชาชนจะมีส่วนร่วม
และเป็นตัวแทนของการทูต
ในมิติต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ร่วมกัน”

จุฑามาศ  ฉันทบรรเลิศ (กวาง)
“การทูตในศตวรรษหน้าจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นภาพว่า
คืออะไร และเข้าใจว่าตนเองจะสามารถ
มีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง”

กุสุมา  สารีบุญฤทธิ์ (เฟิร์น)
“เราคงจะมี lifestyle diplomacy - 
วันที่การทูตโดยตัวเอง
เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง”

พามิลา  สิริชัชนินทร์ (ฝ้าย)
“การทูตที่มีประชาชน

เป็นศูนย์กลาง 
เชื่อมไทยกับโลก” 

ณิชาบูล  อังเกิดโชค (ณิชา)
“ในเวลาที่ข้อมูลข่างสารและเทคโนโลยีมีความเร่ง
แบบ exponential curve การทูตต้องกลั่นกรอง 

big data ได้อย่างรวดเร็ว ละเอียด และ focus” 
ฐิตารีย์  ลภนะพันธุ์ (แนท)
“การทูตทศวรรษหน้า
จะเริ่มจากประชาชนมากขึ้น”

ศิวพล กิตติวงศากูล (ศิลป์)
“ไม่ว่าจะอีกกี่ทศวรรษ
สิ่งสำคัญของการทูตคือการเป็น
“Trust Builder” หากไร้ซึ่ง
ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้ว
กิจการใด ๆ ก็ยาก
ที่จะบรรลุผล” 

ภูผา สุทธิ (ต่อต้าน)
“การรู้เท่าทันเทคโนโลยี
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการต่างประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ของการทำงานด้านการทูต
ในปัจจุบันที่จะสืบเนื่องไป
ถึงอนาคต”

วิธวินห์  โตเกียรติรุ่งเรือง (อู๋)
“การทููตรอบด้าน
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

กันติชา บุญวานิตย์
(เนอร์ส)

“การทูตที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างสร้างสรรค์

 และเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ”

ฌาณัฐ  อนันทปัญญสุทธิ์
(พลุ)

“เน้นประเด็นความมั่นคง
รูปแบบใหม่ เรื่อง AI เทคโนโลยี ฯลฯ 

จะมีบทบาทมากขึ้น อาจใช้ 
teleconference ในการประชุม

สำคัญมากขึ้นเช่นกัน”

พิพัฒน์  เจริญสุข (โอ๊ต)
“การทูตจะเป็นไปตาม
ระเบียบระหว่างประเทศ
มากขึ้น และมีระเบียบ
ระหว่างประเทศด้านใหม่ ๆ
ที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นแน่นอน”

การทูตในทศวรรษหน้า
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สิรวิชญ์ สินเจริญกุล (บุ๊ค)
“people-centered 
diplomacy”

ปภาดา  ภักดีธนากุล (ปิงปอง)
“หลายอย่างอาจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี 
นักการทูตควรให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์มากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชน หรือการทูตเพื่อประชาชน”

เกล็ดดาว  บุญมณี (แก้ม)
“การทูตในทศวรรษหน้านอกจากจะต้อง
เผชิญกับโลกไร้พรมแดน ความรวดเร็ว
และความท้าทายใหม่ ๆ แล้ว ยังต้องเป็น

การทูตที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ของมนุษย์มากยิ่งขึ้น

เพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ
 การทูตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทูตวิทยาศาสตร์ 

การทูตเชิงเศรษฐกิจหรือการทูตดิจิทัลนั้น
ล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินการทูต

เพื่อประชาชนโดยแท้จริง”

ศุภัชชา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา (อุ่นใจ)
“การทูตรอบด้าน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น
นวัตกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศ”

ภาณุวิชญ์  เวชสัมพันธ์ (เอิร์ธ)
“ไม่ใช่เฉพาะผลประโยชน์ของคนในชาติ 
แต่คือผลประโยชน์ของคนทั่วโลก”

ชนัญธิญา  เตมหิวงศ์ (โบ๊ธ)
“การทูตที่เสริมสร้างความร่วมมือ
ในสาขาใหม่ๆ ที่เราคาดไม่ถึง”

ชุติกาญจน์  ปะการะสังข์ (เอย)
“เข้าสู่ยุค digital diplomacy 

อย่างเต็มรูปแบบ”

พิมพ์  ไชยสาส์น (พิมพ์)
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ของการต่างประเทศมากขึ้น”

อภิภพ  ภูลพิพัฒน์ (รัก)
“โลกขับเคลื่อนด้วย Internet of things
การทูตสาธารณะจะมีบทบาทมากขึ้น
ในรูปแบบ Digital Diplomacy ที่เข้าถึง
ประชาชนทุกประเทศได้โดยตรง”

วิรัญญา  ตินโนเวช (วิ)
“การทูตยุคใหม่ 

ประชาชนคือหัวใจ
เชื่อมโลก ฉับไว เข้าใจ

เข้าถึง พัฒนา”

อริสา  วิวัฒน์สมวงศ์ (ซา)
“นักการทูตในศตวรรษหน้า

จำเป็นต้องมีองค์ความรู้
อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

เช่น วิทยาศาสตร์ การแพทย์
  วัฒนธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์

ของประเทศชาติต่อไป”

สาริศา  บุตรวงศ์ (อ้อ)
“การทูตศตวรรษหน้าจะต้องรับมือ
กับความหลากหลาย ความซับซ้อน
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสถานการณ์โลก”
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ปิ่นพงศ์  เชาวชตา (เฟิสท์)
“LGBT rights and space
diplomacy will be
the main highlight of  
the next decade” 

พิชิตพันธ์  ศาตะจันทร์ (ต่อ)
“การทูต 3P ที่ตอบสนองต่อ Policy
ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ก่อประโยชน์ต่อ 
People และอนุรักษ์ Planet”

ธรินด์  เลิศสุขีเกษม (เต้ย)
เทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนกับการดำเนิน
นโยบายต่างประเทศอย่างซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
แต่ก็อาจทำให้เกิดมิติใหม่ซึ่งช่วยส่งเสริม
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกัน 

วรกานต์  ชอบพัฒนา (กานต์)
“จะเป็นการบูรณาการ

ในศาสตร์ทุกแขนง 
โดยเฉพาะนวัตกรรม

และเทคโนโลยี”

วศิน  เกียรติปริทัศน์ (เบียร์)
“เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น การทูตจะเป็นของ
ทุกคน ในการเผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์ 

และเทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
ทิศทางของอนาคตมากกว่าที่เป็น”

จักรกฤษณ์  ทองเฟื้อง (กฤษณ์)
“การทูตที่ ‘เชื่อมประสาน’
ผลประโยชน์ของประชาชน

ทั้งในและนอกประเทศ
บนบริบทของ

Globalized World”

สิริสาข์  ประชุมญาติ (อุ้ยอ้าย)
“การทูตที่ใกล้ชิดกับผู้คนกว่าเดิม
ไม่ใช่แค่ภายในประเทศ  แต่ต่างประเทศด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จะช่วยให้สามารถ
สื่อความรู้สึกถึงกันได้ง่ายขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่” 

ธนพล พุฒิแก้ว (จ๊อบ)
“เพิ่มสำนักงานในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และงานกงสุลให้คนไทยทั่วโลก”

ณัฐนนท์  ต่างงาม (นัทนน)
“เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

หรือมีการเยือนอย่างเป็นทางการ
ผ่าน Hologram”

จิระ สุทธิวไลรัตน์ (ตูน)
“ต้องเป็นการทูตที่ไม่ใช่การแข่งขัน

เพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง 

แต่ต้องเป็นผลประโยชน์ของ
พลเมืองโลกโดยรวม”
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	 1.	 นาย	พงศ์ศิษฎ์	ปังศรีวงศ์

	 2.	 นาย	ธิติ	จาละ

	 3.	 นาย	วิรัช	ศรีพงษ์

	 4.	 นาย	ฐาวัน	ปะรักกะมานนท์

	 5.	 นาย	กรินทร์	กุญชร	ณ	อยุธยา

	 6.	 นาย	บวรพงษ์	วัฒนาธนากุล

	 7.	 นาย	ธรณัส	คุณยศยิ่ง

	 8.	 นางสาว	กาญจนาธร	กาญจนศูนย์

	 9.	 นางสาว	ณัฐอร	ลิมปิชาติ

	10.	 นางสาว	ปวีณา	สุภิมารส

	11.	 นาย	พลกฤต	วราวัชร์

	12.	 นางสาว	ธีรนาถ	สุจารีกุล

	13.	 นางสาว	มนรดา	แย้มกสิกร

	14.	 นางสาว	ชนิดาภา	ยุกตะทัต

	15.	 นางสาว	ณัฏฐยาภรณ์	ขาวผ่อง

	16.	 นางสาว	ฐิตาภา	ภาตะนันท์

	17.	 นาย	ปฐวี	อินทรอภัยพงษ์

	18.	 นาย	สรคม	สุทธิเสงี่ยม

	19.	 ว่าที่	ร.ต.ต.	พิชาน	แจ่มเวหา

	20.	 นางสาว	ภาณิกา	พิทยะเวสด์สุนทร

	21.	 นาย	ณัชพล	บุญปาลิต

	22.	 นางสาว	ธัญสิริ	ยอดเสมอ

	23.	 นางสาว	อานิสา	บูรพชัยศรี

	24.	 นาย	ฐิติวุฒิ	เตชะพันธุ์

	25.	 นางสาว	ณพชรภัทร	โพธิแพทย์

	26.	 นางสาว	ณัฏฐาพร	พรหมเลิศ

	27.	 นางสาว	พริษา	คุณวุฒิกร

	28.	 นาย	ชุตินันท์	กลิ่นมาลัย

	29.	 นางสาว	พนิตนาฏ	โรจนเบญจวงศ์

รายนามนักการทูตแรกเข้าปี 2558
	30.	 นางสาว	ณพศี	นิยมาภา

	31.	 นาย	นราวิชญ์	องคมงคล

	32.	 นาย	จีรยุทธ	เล่ห์ทองคำ

	33.	 นางสาว	นพวรรณ	สุวรรณกุล

	34.	 นาย	ณัฐกิตติ์	สิงห์โต

	35.	 นางสาว	พัชรสิริ	ชลาลัย

	36.	 นาย	จิรัฐิดล	ตันติภักดี

	37.	 นาย	อิทธิมนต์	สุมิตไพบูลย์

	38.	 นางสาว	วิรัตินี	วทัญญูทวีวัฒน์

	39.	 นาย	ปณธาน	ทองบุญอยู่

	40.	 นางสาว	จิรวรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา

	41.	 นาย	วิศรุต	ปิยะวงศ์สมบูรณ์

	42.	 นาย	ศิวกร	ธาราวัชรศาสตร์

	43.	 นางสาว	ธิดาภา	สิทธิกรไพบูลย์

	44.	 นาย	จุลฉัตร	กาญจนโอฬารศิริ

	45.	 นางสาว	ธิราพร	ไตรวชิรางกูร

	46.	 นางสาว	กนกพรรณ	ชินสวนานนท์

	47.	 นางสาว	นวพรรณ	คันธชา

	48.	 นางสาว	ปรินทร	อนุศักดิ์ประสิทธิ์

	49.	 นางสาว	มนัสสินี	มุทธาธาร

	50.	 นางสาว	กรวัลย์	เงินศิลปโชค

	51.	 นางสาว	ญาณิศา	ชูโชติถาวร

	52.	 นางสาว	สุชานรี	ธรณธรรม	

	53.	 นางสาว	พิชามญชุ์	ปินโฑละ

	54.	 นางสาว	ชญานิษฐ์	ประเสริฐผล

	55.	 นาย	วงศกร	ชัยชนะ

	56.	 นางสาว	จิตรเลขา	ลือนาม

	57.	 นาย	มงคล	ศิวารักษ์
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สมาช�กดัชนีเพื่อความยั�งยืน ดาวโจนส� สำหรับตลาดเกิดใหม� ป�ที่ 4 ติดต�อกัน
เป�นผู�นำด�านการพัฒนาที่ยั�งยืนจาก  Sustainability Leader of the Year 

ที่ ไทยยูเนี่ยน ว�สัยทัศน�ของเราคือ การเป�นผู�นำธุรกิจ
ทางด�านอาหารทะเลที่น�าเช�่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส�ใจดูแล
ทรัพยากรต�างๆ เพื่อรักษาให�คงไว�แก�คนรุ�นหลังเรามุ�งมั�นเป�นผู�นำ

แตกต�างเช�งบวก ให�เกิดข��นจร�งต�อผู�บร�โภค ลูกค�าและแนวทาง
การบร�หารจัดการธุรกิจ 

กว�า 40 ป� 
ไปยังต�างประเทศ จวบจนวันนี้ ไทยยูเนี่ยนได�ก�าวเป�นผู�นำธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจขององค�กร 
ความยั�งยืนและนวัตกรรมสู�อนาคต ไทยยูเนี่ยนเป�นเจ�าของแบรนด�

โภชนาการ รสชาติที่ยอดเยี่ยมและได�รับความนิยมจากผู�บร�โภค
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บร�ษัทที่มีการบร�หารจัดการดีเด�นในประเทศไทย
บร�ษัทที่มีความมุ�งมั�นต�อหลักบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมในประเทศไทย
บร�ษัทที่มีความรับผิดชอบต�อสังคมดีเด�น
นักลงทุนสัมพันธ�ดีเด�นในประเทศไทย
สมาช�กดัชนีเพื่อความยั�งยืน ดาวโจนส� สำหรับตลาดเกิดใหม� ป�ที่ 4 ติดต�อกัน
เป�นผู�นำด�านการพัฒนาที่ยั�งยืนจาก edie Sustainability Leader of the Year 

ที่ ไทยยูเนี่ยน ว�สัยทัศน�ของเราคือ การเป�นผู�นำธุรกิจ
ทางด�านอาหารทะเลที่น�าเช�่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส�ใจดูแล
ทรัพยากรต�างๆ เพื่อรักษาให�คงไว�แก�คนรุ�นหลังเรามุ�งมั�นเป�นผู�นำ
การเปลี่ยนแปลงในอ�ตสาหกรรมอาหารทะเลและสร�างความ
แตกต�างเช�งบวก ให�เกิดข��นจร�งต�อผู�บร�โภค ลูกค�าและแนวทาง
การบร�หารจัดการธุรกิจ 

กว�า 40 ป� ที่เร��มต�นจากผู�แปรรูปทูน�ากระป�องและส�งออก
ไปยังต�างประเทศ จวบจนวันนี้ ไทยยูเนี่ยนได�ก�าวเป�นผู�นำธุรกิจ
อาหารทะเลระดับโลกที่มีความเช�่ยวชาญและสร�างสรรค�นวัตกรรม

การดำเนินธุรกิจขององค�กร ตั�งอยู�บนรากฐานของ
ความยั�งยืนและนวัตกรรมสู�อนาคต ไทยยูเนี่ยนเป�นเจ�าของแบรนด�
ผลิตภัณฑ�อาหารทะเลมากมายทั�วโลกที่เป��ยมด�วยคุณค�าทาง
โภชนาการ รสชาติที่ยอดเยี่ยมและได�รับความนิยมจากผู�บร�โภค
มาเป�นเวลากว�าศตวรรษ

ไทยยูเนี่ยน
เติบโตสู�อนาคต
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