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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ มุงศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจลักษณะการดําเนิน
ความสัมพันธของไทยตออียิปต ในชวงหลังเหตุการณ Arab Spring โดยเนนพิจารณาการดําเนินการ
ของไทยในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi (30 มิถุนายน 2555 – 2 กรกฎาคม 2556) และ
สมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi (ซึ่งในทางปฏิบัติอยูในอํานาจตั้งแต 3 กรกฎาคม 2556
เปนตนมา) โดยใชแนวคิดเรื่อง “การติดตออยางสรางสรรค” (Constructive Engagement) เปน
กรอบแนวคิดในการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเสนอแนะแนวทางและมิติความสัมพันธที่ไทยมีโอกาสรวมมือกับ
อียิปตไดเดนชัดภายใตบริบท เงื่อนไข ขอจํากัด และสภาพการณที่ยังมีความไมแนนอนในชวงของการ
เปลี่ยนผานและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมีผลการศึกษาสรุปได ดังนี้
1. การดําเนินความสัมพันธของไทยตออียิปตในชวงกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring มี
ขอจํากัดสําคัญไดแก การที่ทั้งสองฝายตางจัดลําดับความสําคัญทางนโยบายตางประเทศ (foreign
policy priorities) ซึ่งไดใหความสนใจตอกันในลําดับรอง เปนผลใหความรวมมือไมมีพลวัตเทาที่ควร
แมทั้งสองประเทศได มีความสั มพั น ธทางการทูตตอกันมา 60 ป และมีความรวมมือระหวางกัน ที่
ครอบคลุมแทบทุกมิติ รวมทั้งมีกลไกความรวมมือระหวางกันที่เปนรูปธรรมหลากหลายดาน อยางไรก็
ตาม ทั้งสองฝายตางมีความมุงหวังที่จะเสริมสรางความรวมมือในทุกดานใหกาวหนามากขึ้น
2. ภายหลังเหตุการณ Arab Spring ในชวงที่อียิปตอยูภายใตระบอบทหาร (12 กุมภาพันธ
2555-29 มิถุนายน 2556) การดําเนินความสัมพันธทําไดอยางจํากัดยิ่งขึ้นจากการที่อียิปตตองเผชิญ
ปญหาภายในประเทศ วิกฤตการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และฝายไทยตระหนักวา
ภาวะไรเสถียรภาพในอียิปตทําใหยากแกการผลักดันประเด็นสําคัญในความรวมมือทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลใหฝายไทยตองเฝารอดูความคลี่คลายของสถานการณในอียิปตกอน (Wait-and-See
Approach)
3. ในชวงรัฐบาลประธานาธิบดี Mohamed Morsi ฝายไทยไดพยายามเรงสรางความสัมพันธ
กับผูนําในระบอบใหมของอียิปตที่มีกลุมอิสลามนิยมเปนแกนนํา โดยคาดหวังวา สถานการณในอียิปต
จะกลับสูการมีเสถียรภาพ การฟนตัวทางเศรษฐกิจ และอียิปตจะสามารถกลับมาเปนประเทศผูมี
บทบาทนําที่สําคัญในโลกอาหรับได อยางไรก็ดี การที่ประธานาธิบดี Morsi อยูในตําแหนงเปนเวลา
เพียง 1 ป ทําใหการดําเนินการตางๆ ของไทยยังอยูในระยะเริ่มตน
4. ในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi ซึ่งในขณะนี้นับวายังอยูในชวงเริ่มตน ฝาย
ไทยยังมิไดมุงผลักดันการดําเนินความรวมมือทางการเมือง หรือเศรษฐกิจในเชิงรุก ซึ่งอาจเนื่องจาก
ตระหนักวา สถานการณในทั้งสองประเทศประเทศยังไมเอื้ออํานวย และตางยังอยูในระยะเปลี่ยนผาน
ทางการเมือง การดําเนินความรวมมือในทางเศรษฐกิจและการเมืองในระยะใกล จึงมีแนวโนมจะเปน
การรักษาสถานภาพเดิม พรอมทั้งรักษาการติดตอ ปฏิสัมพันธในดานตางๆ เชน ดานสังคม วัฒนธรรม
และการศึกษาไวไมใหถดถอย
5. ผูศึกษาเห็นวา การที่อียิปตเปนประเทศที่มีความสําคัญในกลุมอาหรับ แอฟริกา และโลก
มุสลิ ม มีความสําคัญตอไทยโดยเฉพาะในดานการศึกษาของเยาวชนไทยมุส ลิม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

จ
ปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ฝายไทยจึงควรหาทางเสริมสรางความสัมพันธกับอียิปตในดานที่มี
โอกาสเด น ชั ด แม ว า ทั้ งสองฝ า ยจะอยู ในระยะเปลี่ ย นผา นทางการเมื อง โดยควรการเสริ มสรา ง
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางฝายทหารใหใกลชิดยิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบวามีโอกาสความ
เปนไปไดสูง และสามารถพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดอีกมาก โดยเฉพาะจากการที่ฝายทหารของทั้งสอง
ประเทศตางมีความสนใจที่จะขยายรวมมือระหวางกัน โดยฝายไทยเห็นวา การสรางความรวมมือทาง
ทหารอี ยิป ต สอดคล องกั บยุ ทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความมั่น คงกับ มิตรประเทศของ
กระทรวงกลาโหม และการติ ดต อสัมพันธระหวางกันจะเปน โอกาสในการใหความเขาใจเกี่ย วกับ
บทบาทของกองทัพไทยในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหอียิปตสนับสนุนไทยใน OIC
และแลกเปลี่ยนประสบการณจากการที่อียิปตเปนประเทศที่มีประสบการณสูงในการตอตานการกอ
ความไมสงบ ขณะที่ฝายอียิปตก็ไดแสดงความกระตือรือรนที่มีความรวมมือกับฝายไทยเห็นไดจากการ
เชิญฝายไทยเขารวมการฝกรวมทางทหาร “Bright Star” และไดเชิญฝายไทยเดินทางไปเยือนเพื่อรวม
พิจารณาหาแนวทางขยายความรวมมือกันตอไป เปนตน
6. ผูศึกษาเสนอวา ฝายไทยสมควรสนับสนุน สงเสริมความรวมมือของฝายทหารของทั้งสอง
ฝาย โดยดําเนินการในลักษณะคอยเปนคอยไป ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมและและเพิ่มระดับความ
เขมขนไปตามลําดับ โดยในระยะสั้นอมีการดําเนินการ ไดแก การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผูแทน
ทางทหารในระดับตางๆ การสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษา และวิชาการ
ทางทหาร สงเสริมความรวมมือในการฝกอบรมทางทหาร สวนในระยะกลางควรมีความรวมมือใน
ระดับที่สูงขึ้น เชน ความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ (military production) การเขารวม
การซอมรบที่แตละฝายเปนเจาภาพ และเมื่อความสัมพันธกาวหนามากขึ้น จึงดําเนินการใหมีกลไก
ความรวมมือมีกลไกที่เปนรูปธรรม เชน การจัดทําบันทึกวาดวยความรวมมือระหวางกัน (MOU) และ
การจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานรวมสองฝาย และการแตงตั้งผูชวยทูตทหารระหวางกัน เปนตน
7. ผูศึกษาเห็นวา การสงเสริมความรวมมือทางทหารระหวางไทยกับอียิปตจะเปนมิติสําคัญ
ในการขับเคลื่อน และเพิ่มพลวัตของความสัมพันธในชวงของการเปลี่ยนผานทางการเมืองในทั้งสอง
ประเทศเพื่อมิใหความสัมพันธหยุดนิ่ง และมีลักษณะการรักษาสถานภาพเดิม (Status Quo) หรือมี
การดํ า เนิ น ภารกิ จ ประจํ า เป น หลั ก อี ก ทั้ง จะเป น การดํา เนิ น การตามแนวทาง “การติด ต ออย า ง
สรางสรรค” (Constructive Engagement) ซึ่งมุงรักษาไมตรีและปฏิสัมพันธกับมิตรประที่เทศในอยู
ภาวะยากลําบากในชวงของการเปลี่ยนผาน โดยมองผลประโยชนรวมกันในระยะยาว
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ภูมิหลัง
กอนเกิดเหตุการณการลุกฮือขับไลผูนําของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ ซึ่งเริ่มจากตูนิเ ซียในเดือนธันวาคม 2553 แลวลุกลามไปยังประเทศอื่น ๆ เชน
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต สาธารณรัฐเยเมน ราชอาณาจักรบาหเรน และสาธารณรัฐอาหรับซีเรียซึ่ง
ปจจุบันปรากฏการณดังกลาวไดถูกเรียกขานโดยทั่วไปวา เหตุการณ Arab Spring นั้น 1 สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปตนับเปนประเทศที่มีความสําคัญตอประประเทศไทย หรือเปนประเทศที่กระทรวงการ
ตางประเทศถือวาเปน “ประเทศยุทธศาสตร” (Strategic Country) ในตะวันออกกลางและแอฟริกา
โดยนอกจากอียิปตจะเปนประเทศแรกในกลุมอาหรับที่สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย
(เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2497) แลว อียิปตยังมีความสําคัญตอไทยจากปจจัยตางๆ สรุปได ดังนี้
1. อียิปตมีบทบาทสําคัญทั้งในกลุมประเทศอาหรับ แอฟริกา และในโลกมุสลิม
จึงมีบทบาทอิทธิพลทางการเมืองและการทูตสูงในภูมิภาคและองคกรที่เกี่ยวของ ไดแก สันนิบาต
อาหรับ (League of Arab States) องคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic
Conference - OIC) และสหภาพแอฟริกา (African Union-AU) รวมทั้งในกลุมประเทศไมฝกใฝฝาย
ใด (Non-Aligned Movement-NAM)
2. อียิปตเปนพันธมิตรสําคัญของสหรัฐฯ ในการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ
ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในการตอสูกับการกอการรายสากล และกลุมขบวนการมุสลิมหัวรุนแรง
ที่เรียกวา กลุมนักรบญิฮาด (Jihadist) อียิปตจึงมีความสําคัญในทางยุทธศาสตรสูงทั้งในระดับภูมิภาค
และในประเด็นความมั่นคงในระดับโลก
3. อียิปตมีบทบาทสําคัญในกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง รวมทั้งในการ
เจรจาสันติภาพระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน และการเจรจาเพื่อสรางความปรองดองระหวางกลุม
Fatah ซึ่งเปนกลุมแกนนําในรัฐบาลปาเลสไตน (Palestinian Authority–PA) กับกลุม Hamas ซึ่ง
เปนกลุมแนวทางอิสลามนิยม (Islamist) ที่ครองอํานาจอยูในฉนวนกาซา
0
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ชาวอียิปตเรียกเหตุการณชุมนุมประทวงของประชาชนครั้งใหญดังกลาววา “การปฏิวตั ิ 25 มกราคม” (“25th
January Revolution”) ซึ่งเริ่มขึน้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และเปนผลใหประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค
ลาออกจากตําแหนงในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 รวมใชเวลาการชุมนุมประทวง 18 วัน
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4. อียิปตเปนตลาดขนาดใหญที่สุดในกลุมประเทศอาหรับ (ประชากรประมาณ
90 ลานคน) และเปนจุดเชื่อมโยงเสนทางการคาระหวางยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและเอเชีย ซึ่ง
ภูมิภาคที่ใหการยอมรับสินคาไทย และการนําเขาจากไทยมีโอกาสเติบโตสูง 2
5. อียิปตเปนศูนยกลางอิสลามศึกษาซึ่งเปนที่นิยมของเยาวชนไทยมุสลิม ทั้งนี้
อียิปตเปน ประเทศมุสลิมขนาดใหญในฝายสุห นี่ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหวางชุมชน (inter-Muslim
community relations) และความเชื่อมโยงดานการศึกษาศาสนาอิสลามกับชุมชนไทยมุสลิมมาชา
นาน โดยจากการศึกษาของ Numan Hayimasae ในเอกสารเรื่อง “Thai Government Concerns
towards Malay-Muslim Students in Saudi Arabia and Egypt, 1940s-1970s” ซึ่งเสนอตอที่
ประชุม International Conference on Thai Studies ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2557
ที่มหาวิทยาลัยซิดนียในออสเตรเลีย 3 พบวา ชาวไทยมุสลิมจากภาคใตเริ่มไดไปศึกษาในอียิปตตั้งแต
ต น ศตวรรษที่ 19 และเพิ่ ม ขึ้ น เป น จํ า นวนมากในทศวรรษที่ 1920 และรั ฐ บาลอี ยิ ป ต ใ นสมั ย
ประธานาธิ บดี Gamal Abdul Nasser ไดใหทุนการศึกษาแกนักเรีย นตางชาติมาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยอัล อัสฮัร (Al Azhar University) ในกรุงไคโรมาตั้งแตทศวรรษที่ 1950 โดยปจจุบันมี
นักศึกษาไทยในอียิปตประมาณ 2,500 คน ฝายไทยจึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากอียิปตในดาน
การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษามุ ส ลิ ม ซึ่ ง เป น ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ และละเอี ย ดอ อ นเนื่ อ งจากเกี่ ย วข อ งกั บ
สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต
จากความสําคัญดังกลาว การพัฒนาความสัมพันธของไทยกับ อียิปตในชวงกอน
เหตุการณ Arab Spring จึงมีความกาวหนามาตามลําดับ มีการขยายความรวมมือระหวางกันใน
หลากหลายมิ ติทั้งทางการเมื อง ข าวกรอง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน พลังงาน การทองเที่ย ว
วัฒนธรรม การศึกษาและความรวมมือทางวิชาการ เปนตน รวมทั้งมีการจัดทํากรอบความรวมมือและ
กลไกความสั ม พั น ธ แ ละการหารื อ ระหว า งกั น เป น จํ า นวนมาก ซึ่ ง อาจกล า วได ว า มากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอาหรั บ อื่ น ๆ ซึ่ ง ส ว นใหญ ค วามสั ม พั น ธ ใ นระยะเริ่ ม ต น (นอกจากกั บ
ซาอุดีอาระเบียซึ่งมีปญหาความสัมพันธกับไทยมา 25 ป) 4 สวนในระดับพหุภาคี ทั้งสองฝายมีความ
ร ว มมื อ ที่ ดี ในเวที ร ะหว า งประเทศ ทั้ งในสหประชาชาติ เวทีกลุ มประเทศไม ฝก ใฝฝ ายใด (Non1
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สินคาสงออกของไทยไปอียิปตที่สาํ คัญ ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
รถยนต ผลิตภัณฑยาง ตูเย็น ตูแ ชแข็งและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องซักผาและเครื่องซักแหง ดายและ
เสนใยประดิษฐ ยางพารา เปนตน
3
Numan Hayimasae, Thai Government Concerns towards Malay-Muslim Students in Saudi Arabia
and Egypt , 1940s-1970s, Paper presented at the 12th International Conference on Thai Studies,
22-24 April 2557, University of Sydney, pp. 10-11.
4
ความตกลงที่สําคัญ เชน ความตกลงทางการคา (2527) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน
ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน (2549) บันทึกความเขาใจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม (JC)
ทางการคา ไทย - อียิปต (2528) ขณะที่มีกลไกหารือทวิภาคีที่สําคัญ เชน Joint Commission (JC) กลไกการ
หารือระหวางกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝาย (Political Consultations) และ Thailand- Egypt
Joint Business Council (JBC)

3
Aligned Movement - NAM) รวมทั้งในระดับภูมิภาค เชน ในเวทีกรอบความรวมมือเอเชีย –
ตะวันออกกลาง (Middle East Dialogue – AMED) เปนตน
ขณะที่ในสวนของฝายอียิปตเอง นั้น ในสมัยประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ก็ไดเริ่ม
ดําเนินนโยบาย “มองตะวันออก” (Look East Policy) อันมีเปาหมายขยายความรวมมือและสราง
ความเปนหุนสวน (partnership) กับประเทศในเอเชีย เชน จีน อินเดีย เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร และ
ไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหความสัมพันธและความรวมมือระหวางทั้งสองฝายมีแนวโนมที่จะขยายตัวตอไปได
อีกมาก โดยฝายไทยมีแผนจะกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนศูนย หรือ Strategic
Post ของภูมิภาคตะวันออกกลางดวย
อยางไรก็ดี หลังเหตุการณ Arab Spring และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
อียิปตจากเหตุการณปฏิวัติ “25 January Revolution” ซึ่งนําไปสูการพนจากอํานาจของอดีต
ประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค เมื่อ 11 กุมภาพัน ธ 2554 และเหตุการณความไมสงบ การใชความ
รุนแรง การชุมนุมประทวง ตลอดจนการกอการราย การจลาจล และความสับสนวุนวายทางการเมือง
ที่ดําเนินอยางตอเนื่องในอียิปตในชวงมากกวา 3 ปที่ผานมา พรอมกับที่อียิปตตองเผชิญกับปญหา
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ 5 ตลอดจนประสบป ญ หาความขั ด แย ง แตกแยกแบ ง ขั้ ว เลื อ กข า งในสั ง คม
(polarization) โดยเฉพาะระหวางฝายนิยมทางโลกย (Secularist) กับฝายอิสลามนิยม (Islamist)
และความขัดแยงทางศาสนาระหวางชาวคริสตกับมุสลิม (Sectarian Conflict) ไดทําใหการพัฒนา
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งไทยกั บ อี ยิ ป ตต ามที่มุ งหวัง สะดุด ลง ไมอ าจผลั กดั น ใหรุ ดหนา ได อย างเต็ ม
ศักยภาพไดทั้งในดานการเมือง และในดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน 6 ซึ่งโดยไดวา มีสาเหตุจาก
ขอจํา กัดทั้ งในส ว นของฝ ายอียิ ป ตและในสวนของฝายไทยเอง กลาวคืออียิป ตตองมุงแกไขปญ หา
การเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ สวนในดานการตางประเทศ นั้น อียิปตก็ไดเนนใหความสําคัญ
แกประเทศตางๆ ที่จะสามารถสนับสนุนชวยเหลือตนไดในระยะเฉพาะหนาทั้งในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเปนอันดับแรก 7
ในสวนของประเทศไทยก็ตระหนักวา ภาวะไรเสถียรภาพในอียิปตทําใหยากแกการ
ผลักดันประเด็นสําคัญตางๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ตองอาศัยการตัดสินใจทางการเมือง ยิ่งกวานั้น เมื่อเกิด
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หลัง “การปฏิวัต”ิ อียิปตประสบปญหาเศรษฐกิจตางๆ เชน การสูญเสียเงินสํารองระหวางประเทศ การลดลงของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) การสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยว การยายเงินทุนและฐานการผลิตของนัก
ลงทุนตางประเทศ การลดลงของการสงออก การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบทุกสาขา การขาดสภาพ
คลองทางการเงิน การขาดดุลงบประมาณ การเพิ่มขึ้นของอัตราการวางงาน การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ขาด
แคลนกระแสไฟฟา การชุมนุมเรียกรองและนัดหยุดงานของคนงานในแทบทุกสาขาอาชีพ เปนตน
6
ฝายไทยจึงไดหันไปดําเนินการในดานที่ในทางทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศเรียกวา เปนประเด็น “Low
Politics” เชน การสงเสริมคุมครองดูแลนักศึกษาไทยในอียิปต และการดําเนินกิจกรรมการทูตวัฒนธรรม เปนตน
7
อาจจัดลําดับประเทศที่อียิปตใหความสนใจและความสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา ไดดังนี้
* ประเทศที่สามารถใหความชวยเหลือทางการเงิน ประเทศผูบริจาคในระยะเฉพาะหนาเชน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร
คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตุรกี ญี่ปุน จีน
* ประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนขนาดใหญ เชน จีน อินเดีย เกาหลีใต และกลุมสหภาพยุโรป (EU)
* ประเทศที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรสูง เชน สหรัฐฯ และรัสเซีย เปนตน
* มิตรประเทศในกลุมอาหรับ แอฟริกา และโลกมุสลิม

4
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก็ไดทําใหฝายไทยตกอยู
ในภาวะของการเปลี่ยนผานและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และตองมุงใหความสนใจแก
การดําเนินการตามแผนทางการเมือง (Roadmap) รวมทั้งการทําความเขาใจและการดําเนินการ
ทางการทูตเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกประเทศที่มีทาทีในทางลบตอการเขาแทรกแซงทางการเมืองของ
ฝายทหารของไทย ซึ่ งส วนใหญไดแก กลุมประเทศตะวันตก จึงมีแนวโนมที่จะเปนผลใหขาดแรง
ขับเคลื่อนและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนความสัมพันธกับอียิปตใหกาวหนายิ่งขึ้น
1.1.2 ความสําคัญของปญหา
การที่อียิปตมีความสําคัญในหลายดานทั้งในระดับภูมิภาค และมีบทบาทสําคัญใน
ประเด็นปญหาระดับโลก ตลอดจนเปนประเทศอาหรับขนาดใหญที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว รวมทั้ง
เปนมิตรประเทศของประเทศไทยในกลุมอาหรับที่มีความสัมพันธอันดีตอกันมายาวนานกวา 60 ป
และมีความรวมมือตอกันอยางรอบดานที่ครอบคลุมแทบทุกมิติ ตลอดจนยังมีกลไกความรวมมือที่เปน
รูปธรรมระหวางกันที่หลากหลาย นอกจากนั้น อียิปตยังมีความสําคัญตอประเทศไทยในดานความ
มั่นคง โดยเฉพาะในดานการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตดังกลาวขางตน 8 ผูศึกษาจึงเห็นวา การศึกษาสภาพการณ รวมทั้งขอจํากัดใน
การดําเนินความสัมพันธกับอียิปตในชวงที่ผานมา โดยเฉพาะในชวงหลังเหตุการณ Arab Spring เปน
ประเด็นสําคัญที่ควรมีการศึกษาวิเคราะห ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางผลักดันการดําเนินความ
รวมมือกับอียิปตในระยะตอไป เพื่อมิใหความสัมพันธและความรวมมือหยุดชะงัก ขาดพลวัต หรือเกิด
การถอยหางออกจากกัน ในขณะที่ทั้งสองประเทศตางประสบปญหาภายในและอยูในชวงของการ
เปลี่ยนผานและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
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1.2 คําถามในการศึกษา
ผูศึกษามีความสนใจวา ในชวงของการเปลี่ยนผานทางการเมืองดังกลาว ฝายไทยควรจะ
บริหารจัดการและผลักดันการเสริมสรางความสัมพันธกับอียิปตอยางไร และควรกําหนดแนวนโยบาย
และแนวทางการเสริ ม สร า งความสั มพั น ธ กับ อียิ ป ต ในปจ จุบั น ในสมั ย ของประธานาธิ บ ดี Abdel
Fattah Al-Sisi ทั้งในระยะใกล ระยะกลาง และระยะยาวอยางไร และมีมิติความสัมพันธดานใดที่
เดนชัดที่ไทยมีโอกาสรวมมือกับอียิปตไดมากที่สุดที่จะสามารถผลักดันใหกาวหนาและเปนประโยชน
สูงสุดตอไป
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห และทําความเขาใจการดําเนินความสัมพันธของไทยตออียิปต
ในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi (30 มิถุนายน 2555 – 2 กรกฎาคม 2556) และสมัยจอม
พล Abdel Fattah Al-Sisi (ตั้งแต 3 กรกฎาคม 2556 เปนตนมา) ทั้งในดานโอกาส ปญหาอุปสรรค
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ปจจุบันอียิปตยังมีตาํ แหนงเปนประธานระดับประมุข (head of states/head of governments) ขององคการ
ความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Organization – OIC) วาระป 2555-2558 ดวย
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ขอจํากัด จุดแข็ง และจุดออนในการดําเนินการ และเสนอแนะมิติการดําเนินความสัมพันธที่เดนชัดที่
ควรไดรับการสงเสริม
1.3.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือของไทยตออียิปต
ในรัฐบาลประธานาธิบดี Al-Sisi เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอฝายไทย
1.4 ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินนโยบายและความสัมพันธของไทยตออียิปตชวง
ของประธานาธิบดี Mohamed Morsi (30 มิถุนายน 2555-2 กรกฎาคม 2556) และชวงรัฐบาล
ภายใตการนําของจอมพล Al Sisi (ตั้งแต 3 กรกฏาคม 2556 จนถึงกรกฎาคม 2557) โดยมุงศึกษา
การดําเนินปฏิสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ (G-to-G)
1.4.2 เสนอแนะแนวทางในการดําเนินนโยบายของไทยตออียิปตในสมัยจอมพล Al Sisi
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
ผูศึกษาใชการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเอกสาร และนําเสนอผลในลักษณะการพรรณา
วิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (documentary research) ทั้ง
เอกสารขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ พรอมทั้งนําเสนอความคิดเห็นจากประสบการณในการทํางานและ
สั ง เกตการณ ข องผู ศึ ก ษาเพื่ อ ประกอบการวิ เ คราะห ประกอบการสั ม ภาษณ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ย วชาญเกี่ย วกับโลกอาหรับโลกมุสลิม และอียิปต และ
เจาหนาที่ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปตประจําประเทศไทย เปนตน ทั้งนี้
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะเปนสวนเสริม หรือเปนการยืนยัน และเปนขอสังเกตเพิ่มเติมจากขอมูล
เอกสาร ที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหและตีความรวมกัน
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินความสัมพันธของไทยตออียิปต หลังจากเกิด
ปรากฏการณ Arab Spring (หรือหลัง “การปฏิวัติ 25 มกราคม” ในอียิปต) ทั้งในดานของโอกาส
และปญหาอุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ
1.6.2 ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย และข อ เสนอแนะเชิ ง ดํ า เนิ น การในการเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธของไทยกับอียิปตในระยะตอไป
1.7 สมมติฐานการศึกษา
การดํ า เนิ น ความสั มพั น ธกับ อียิป ตในชว งเปลี่ย นผานทําไดอยางจํากัด เนื่องจากอียิป ต
ประสบวิกฤตทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ขณะที่ทั้งสองฝายตางใหความสําคัญตอกันในระดับรอง
การดําเนินความสัมพันธในระยะตอไป จึงควรมุงในความรวมมือในดานที่มีศักยภาพและโอกาสสูงที่จะ
สามารถขยายตัวตอไปไดอีก ซึ่งผูศึกษาเห็นวา ไดแกความรวมมือดานการทหาร ซึ่งในปจจุบันทั้งสอง
ฝายมีความสนใจรวมกันแตยังขาดการผลักดันและขับเคลื่อนอยางจริงจัง
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1.8 นิยามศัพท
Arab Spring ซึ่งนักวิชาการและสื่อมวลชนไทยบางสวนแปลเปนภาษาไทยวา “ฤดูใบไม
ผลิในโลกอาหรับ” หมายถึงเหตุการณการลุกฮือของประชาชนอาหรับในตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือเพื่อขับไลผูนํา และเรียกรองการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เริ่มตั้งแตการชุมนุม
ประท ว งในตู นี เ ซี ย เมื่ อวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2553 แลว ลุ กลาม หรือ เกิด การแพร ร ะบาด (domino
effect) ในประเทศอาหรับอื่นๆ (เชน แอลจีเรีย อียิปต ลิเบีย เยเมน บาหเรน และจอรแดน และการ
ชุ ม นุ ม ขนาดย อ ยในมอริ เ ตเนี ย โอมาน ซู ด าน ซี เ รี ย อิ รั ก เลบานอน และโมร็ อ กโก รวมทั้ ง ใน
ปาเลสไตน) โดยปรากฏการณดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตูนีเซีย (ที่เรียกวา
Jasmine Revolution) ทําใหนาย Zine El Abidine Ben Ali ประธานาธิบดีหนีออกนอกประเทศ
เหตุการณในอียิปตที่เรียกวา The 25th Januray Revolution ซึ่งทําใหประธานาธิบดีฮออสนี
มูบารัคตองออกจากตําแหนง และ “การปฏิวัติประชาชน” (Mukhtar Revolution) ในลิเบียได
นําไปสูสงครามกลางเมืองและการสิ้นสุดของระบอบกัดดาฟ เปนตน ทั้งนี้ การเกิด Arab Spring ใน
แตละประเทศมีเงื่อนไขปจจัยแตกตางกัน แตมีขอเรียกรองคลายคลึงกัน ซึ่งอาจสรุปไดจากคําขวัญ
ของผูเขารวมการชุมนุมในประเทศตางๆ คือ “Bread, Freedom, Social Justice and Dignity”
โลกมุสลิม (Muslim World) หรือ โลกอิสลาม (Islamic World) เปนคําที่สรางขึ้น
อย า งหลวมๆ มี ค วามหมายทั้ ง ในเชิ ง วั ฒ นธรรม และในเชิ ง ภู มิ ศ าสตร ก ารเมื อ ง (Geo-politics)
ครอบคลุมถึงประเทศ และประชาคมผูนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีมากกวา 60 ประเทศ ทุกทวีปทั่วโลก
รวมทั้งชุมชนชาวมุสลิมที่อาศัยอยูในประเทศตางๆ ซึ่งมิไดเปนประเทศอิสลาม (Islamic Diaspora)
เชน มุสลิมในยุโรป (European Muslims) ในสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และในไทย เปนตน ปจจุบัน
ประมาณการวา มีคนมุสลิม คือผูนับถือศาสนาอิสลามในโลกประมาณ 1,500 ลานคน หรือประมาณ
1 ใน 5 ของประชากรโลก
ตะวันออกกลาง (Middle East) เปนคําศัพทที่ใชอยางหลวมๆ เรียกตามอังกฤษซึ่งมอง
ยุโรปเปนศูนยกลาง (euro-centric) มาตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 (ประมาณป 1850) แตไมไดมีการ
กําหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตรอยางแนนอนตายตัว สวนใหญหมายถึง 16 ประเทศดังนี้ 1. บาหเรน 2.
อียิปต 3. อิหราน 4. อิรัก 5. อิสราเอล 6. จอรแดน 7. คูเวต 8. เลบานอน 9. โอมาน 10. การตา 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12. ซูดาน 13. ซีเรีย 14. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 15. เยเมน 16. ปาเลสไตน อยางไรก็
ดี นักวิชาการบางสวนและในบางประเทศ เชน อินเดีย นิยมเรียกภูมิภาคแถบนี้วา เอเชียตะวันตก
(West Asia) ขณะที่นักรัฐศาสตรบางสวน เห็นวา ตะวันออกกลางหมายถึง บริเวณ “วงพระจันทรอัน
สมบูรณ” (The Fertile Cresent) ไดแก อิรัก ซีเรีย เลบานอน และอียิปต นอกจากนี้ นัก
ประวัติศาสตรอังกฤษเคยเรียกตะวันออกกลางวา “ตะวันออกใกล” (Near East) หมายถึงอาณาจักร
ออตโตมาน (Ottoman) และประเทศที่เกิดใหมหลังอาณาจักรออตโตมานลมสลาย
กลุมอิสลามนิยม (Islamist) หมายถึงกลุมขบวนการทางสังคมและศาสนาที่ใชแนวทาง
หรืออุดมการณอิสลามในการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง (Grassroots and Religious
Movement) ซึ่งมีทั้งกลุมที่มุงนํารูปแบบการเมืองการปกครองบนฐานของอิสลามดวยการประยุกตใช
กฎหมายอิสลาม (Shariah) และการสรางรัฐอิสลาม (Islamic State) แตปฏิเสธการแขงขันทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และกลุมที่สนับสนุนการตอสูทางการเมืองตามวิถีทาง
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ประชาธิปไตย รวมทั้งการเขารวมในการเลือกตั้ง โดยกลุมอิสลามนิยมที่มีการจัดตั้งองคกรเปนระบบ
กลุมแรกไดแกกลุม Muslim Brotherhood ในอียิปตซึ่งกอตั้งโดย Hassan al-Banna เมื่อป 1928

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผู ศึ ก ษาเห็ น ว า แนวคิ ด เพื่ อ ประกอบการศึ ก ษา วิ เ คราะห และเสนอแนะแนวทางการ
เสริ มสร า งความร ว มมื อกั บ อี ยิ ป ต ที่อาจปรับ ใชไดในการศึก ษานี้ ไดแก แนวคิดหรือแนวทางการ
ดําเนินการทางการทูตที่เรียกวา “การติดตออยางสรางสรรค” หรือ “การเกี่ยวพันอยางสรางสรรค”
(“Constructive Engagement”) ซึ่งกลาวไดวา เปนแนวทางที่ไมไดมีเจาของทฤษฏี หรือมีความเปน
ทฤษฏีความสัมพันธระหวางประเทศ (IR Theory) ที่ไดรับการยอมรับอยางแทจริง แตมีลักษณะเปน
วิธีการ (method) และกระบวนการ (process) ซึ่งจากการสํารวจวรรณกรรมและขอมูลความรู
พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด นี้ พบว า เมื่ อ กล า วถึ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การทางการทู ต ที่ เ รี ย กว า
“Constructive Engagement” แลว กรณีการดําเนินความสัมพันธทางการทูตที่มักจะไดรับการหยิบ
ยกเปนตัวอยางอยูเสมอไดแก
1. กรณี ก ารดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ข องรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ
แอฟริกาใต (2524-2529) ในสมัยประธานาธิบดี Ronald Reagan ตอรัฐบาลในระบอบ Apartheid
ของสาธารณรัฐแอฟริกาใตในสมัยนายกรัฐมนตรี P.W. Botha และพรรค National Party ใน
ระหว า งป 2524-2529 ซึ่ งสรุ ป สาระสํา คัญ ได วา ในขณะที่รั ฐ บาลแอฟริ กาใต ในขณะนั้ น ซึ่ง เป น
ระบอบของชนชั้นนําชาวผิวขาว ไดถูกโดดเดี่ยว ตอตาน รวมทั้งถูกคว่ําบาตรทางการทูตและเศรษฐกิจ
จากนานาประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติ จากการใชนโยบายแบงแยกทางเชื้อชาติ/ชาติพันธ (legal
system of racial separation) การลิดรอนสิทธิทางการเมืองของคนผิวดํา หรือที่เรียกวา นโยบาย
“เหยียดผิว” รวมทั้งการกระทําตอคนผิวดําซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศซึ่งทําใหแอฟริกาใตถูก
โจมตีเรื่องการกดขี่ขมเหงคนผิวดําดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ (racial oppression) การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการกระทําอันเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ (crime against humanity) หรือกลาว
ไดวาไดกลายเปน “แกะดํา” หรือ “จําเลย” ของสังคมโลก นั้น ฝายสหรัฐฯ ยังคงรักษาความเปน
“พันธมิตร” ที่ใกลชิดและคงใหการสนับสนุนรัฐบาลแอฟริกาใต โดยไมไดคว่ําบาตรทางการทูตและ
เศรษฐกิจ หรือโดดเดี่ยวแอฟริกาใต แตรักษาการติดตอสัมพันธ ตลอดจนการคา การลงทุนของเอกชน
สหรัฐฯ ไว (แมจะแสดงความกังวลตอการดําเนินการของรัฐบาลแอฟริกาใตในบางโอกาส) โดยนาย
Chester Crocker ผูชวยรัฐมนตรีตางประเทศฝายกิจการแอฟริกา (Assistant Secretary of State
for African Affairs) ของสหรัฐฯไดเรีย กแนวทางเชน นี้วา “การติดตออยางสรางสรรค”
(Constructive Engagement) ในเอกสารที่เขาเปนผูจัดทําเพื่อเสนอตอพลเอก Alexander Haig
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในป 2524 ที่ชื่อวา “South Africa : Strategy for
Change” โดยใหเหตุผลวา แนวทางดังกลาวจะชวยเปดและรักษา “หนาตางแหงโอกาส” (“window
of opportunity”) ใหสหรัฐฯ สามารถมีอิทธิพลผลักดันใหรัฐบาลแอฟริกาใตมีการเปลี่ยนแปลง
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นโยบาย หรื อ ทํ า การปฏิ รู ป ทางสั ง คมอย า งค อ ยเป น ค อ ยไปซึ่ ง จะทํ า ให ส หรั ฐ ฯ สามารถรั ก ษา
ผลประโยชน ใ นด า นต า งๆ ของตนได ใ นความสั ม พั น ธ กั บ แอฟริ ก าใต ใ นบรรยากาศอั น เป น มิ ต ร
(“Clearly, the fundamental goal, was the emergence of a South African society, with
which the United States can pursue its varied interests in a full and friendly
relationship, without constant embarrassment or political damage”)9
นอกจากนี้ นาย Crocker เห็นวาแนวทางนี้จะนําไปสูการยกเลิกแนวทางการแบงผิว
หรือระบอบ Apartheid ในที่สุดเมื่อรัฐบาลแอฟริกาใตตระหนักดวยตนเองวา นโยบายแบงผิวไดกอ
ความเสียหายรายแรงแกตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงที่ไมไดเกิดจากการถูกบีบบังคับดังกลาวจะเปน
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนระเบียบและยั่งยืน ขณะที่การใชนโยบายกดดัน คว่ําบาตรและโดดเดี่ยว
หรือบีบบังคับในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการแสดงทาที หรือโวหารหรือวาจา (rhetoric) ที่แข็งกราว
ตอแอฟริกาใต นั้น สหรัฐฯ เห็นวา กลับจะไมเปนผลดี (counterproductive) ไมทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากรัฐบาลแอฟริกาใตยังมีความเขมแข็งทางการเมืองและเศรษฐกิจพอที่จะ
ตานทานแรงกดดันตางๆ ได และกลับจะทําใหรัฐบาลของนาย P. W. Botha เพิ่มความดึงดันในการ
ยึดแนวทาง Apartheid ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลเสียตอประชาชนชาวแอฟริกาใตเอง พรอมทั้งอาจทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันทันทีซึ่งจะสงผลกระทบทําใหเกิดภาวะไรเสถียรภาพในแอฟริกาใตและ
ในภูมิภาคได โดยนาย Croker ไดย้ําวาการใชแนวทาง Constructive Engagement มีความชอบ
ธรรมเนื่องจาก เปนการใหความรวมมือแกระบอบที่กําลังมีการเปลี่ยนผานไปในทางสรางสรรค (“We
can cooperate with a society undergoing constructive change”)
ทั้งนี้ กล าวโดยสรุป ไดวา ปจ จัยสําคัญ ที่ส หรัฐ ฯ เลือกใชแนวทางนี้ไดแก การที่ชว ง
ดังกลาวอยูในยุคของสงครามเย็น และสหรัฐฯ ตองการใหแอฟริกาใตเปนพันธมิตรรวมตอตานทัดทาน
สกั ด กั้ น อํ า นาจอิ ท ธิ พ ลฝ า ยคอมมิ ว นิ ส ต นํา โดยสหภาพโซเวีย ต และคิ ว บา ตลอดจนสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น ซึ่ ง กํ า ลั ง ขยายตั ว ในแอฟริ ก า เช น ในแองโกลา โมแซมบิ ก และนามิ เ บี ย เป น ต น
นอกจากนี้ แอฟริกาใต ยังเปน ประเทศที่มีความสําคัญ ทางยุทธศาสตรในแอฟริกา และเปน แหลง
ทรั พยากร ธรรมชาติ ที่สํา คั ญ เช น ทองคํา และยูเรเนีย ม ซึ่งกําลังมีความสําคัญ ตออุตสาหกรรม
นิวเคลียรของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน แอฟริกาใตยังเปนมิตรประเทศที่สนับสนุนสหรัฐฯ และฝายโลก
ตะวันตกในการเขารวมรบในสงครามเกาหลีดวย สหรัฐฯ จึงตองการรักษาความสัมพันธกับแอฟริกาใต
เอาไวใน “คายตะวันตก” เพื่อใหเปนประเทศพันธมิตรหลักในแอฟริกา ดังที่นาย Croker ไดกลาว
สรุปถึงเหตุผลที่สหรัฐฯ เลือกดําเนินแนวทางนี้ วา
“We do not want to destabilize South Africa or jeopardize our own
strategic and economic interest. The power to coerce South Africa is not in our
hands.” 10
9

Shandra D. Hipp, Constructive Engagement : Ronald Reagan’s Problematic Policy of
Appeasement with South Africa (Master thesis of Arts in Liberal Studies , Graduate School of
Arts and Science, Georgetown University, 2012), p.9.
10
Ibid., p.37
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อย า งไรก็ ดี เมื่ อกระแสการตอตา นระบอบ Apartheid และการเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการตอตานการเหยียดผิวทั้งในสหรัฐฯ และในระดับสากลเพิ่มสูงขึ้น ไดเปนผลใหตอมารัฐสภา
สหรัฐฯ ไดออกพระราชบัญญัติ Comprehensive Anti-Apartheid Act 1986 ในป 2529 และไดทํา
ใหรัฐบาลสหรัฐฯ ตองยุติการดําเนินการทางการทูตแบบ “Constructive Engagement” กับ
แอฟริกาใต
ทั้งนี้ เปนการยากที่จะสรุปวา แนวทาง Constructive Engagement นี้ ไดมีสวนทําให
แอฟริกาใตไดเกิดการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกนโยบาย Aparthied ในป 2533 และนํ าไปสูการ
เลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งกลุมขบวนการฝายตรงขามรัฐบาล African National Congress (ANC)
ไดรับชัยชนะ และนาย Nelson Mandela ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีในวันที่ 10 พฤษภาคม
2537 อยางไรก็ดี รัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะนั้น ไดยอมรับวา แมนโยบายนี้จะมีขอจํากัดและไมไดรับการ
สนองตอบจากรัฐบาลนาย P.W. Botha เทาที่คาดหวัง แตก็นับเปน “กาวแรก” ที่นําไปสูการใหสิทธิ
ทางการเมืองของคนผิวดํา และการปฏิรูปทางการเมืองและสังคมในบางดาน เชน การผอนคลายการ
ควบคุมการเคลื่อนยายถิ่นฐานของคนงานชาวผิวดํา การใหคนผิวดําทํางานที่ใชฝมือมากขึ้น และการ
ผอนคลายใหคนผิวดําเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน กีฬา เปนตน
2. การดําเนินความสัมพันธของไทยและอาเซียน (ASEAN) ตอสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร (พมา) กอนที่เมียนมารจะเขาเปนสมาชิกอาเซียน นั้น รัฐบาลทหารของพมานับแตยุคนาย
พลซอ หมอง ไดถูก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และกลุมประเทศตะวันตก ใชนโยบายโดดเดี่ยว และคว่ํา
บาตรทางเศรษฐกิจตอเมียนมาร เชน การหามการคาขาย หามการลงทุนในเมียนมาร (พมา) เพื่อ
กดดัน ใหเ กิ ดการเปลี่ย นแปลงและการปฏิรูป ใหเปน ประชาธิป ไตย และการเคารพสิทธิมนุษยชน
รวมทั้ ง การปล อยตั ว นางออง ซาน ซู จี ขณะที่ ไทยและอาเซี ย นได ใ ช แ นวทาง “การติ ด ต อ อย า ง
สรางสรรค” (“Constructive Engagement”) ซึ่งเริ่มในสมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ซึ่งมีนาย
อาสา สารสิน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ โดยหลัการสําคัญของแนวทางนี้ไดแก
การรักษาการติดตอสัมพันธ การมีความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนกับเมียนมาร และการ
ยึดแนวทางไมแทรกแซงกิจการภายใน (non-interference) รวมทั้งการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับเหตุการณ
ความรุนแรง การปราบปรามประชาชน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาร และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือการสนับสนุนผลักดันในการนําเมียนมารเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540
แมเรื่องนี้จะถูกคัดคานและวิพากษวิจารณจากสหรัฐฯ และกลุมประเทศตะวันตกเปนอยางมากก็ตาม
ทั้ ง นี้ กลุ มอาเซี ย นได ให เหตุผ ลในการใชแ นวทางดัง กล าววา การที่ อาเซี ย นพัฒ นา
ความสัมพันธ หรือยกระดับความสัมพันธกับเมียนมาร จะสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
คอยเปนคอยไปในระบอบการปกครองของเมียนมารได และจะเปนวิธีการโนมนาว จูงใจใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางนิ่มนวล ละมุนละมอม ตามวิถีทางของอาเซียน (ASEAN Way) ทั้งนี้ ไทยและ
อาเซียน ยังคงอาศัยแนวทาง Constructive Engagement ตอเมียนมาร แมในบางชวง จะเปลี่ยน
เรียกชื่อเปนอยางอื่น เชน Flexible Engagement ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ของไทย ที่มีนาย
สุรินทร พิศสุวรรณ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 2541 ซึ่งเสนอวา ประเทศอาเซียน
ควรสามารถพูดคุยปรึกษาหารือในประเด็นปญหาภายในของประเทศสมาชิกที่สงผลกระทบตอกลุม
ประเทศอาเซียนดวยกันได และแนวทาง Enhanced Interaction เสนอโดยนาย Ali Alatas
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รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศของอิน โดนีเซีย (ซึ่งมีส าระหลักเชน เดีย วกับ Flexible
Engagement และสมาชิกอาเซียนสวนใหญเห็นวา เปนถอยคําที่มีนัยทางบวกมากกวา Flexible
Engagement) ทั้งนี้ กลาวไดวา แนวทางดังกลาวมีฐานทางความคิดเดียวกับนโยบาย Constructive
Engagement 11
ป จ จุ บั น อาเซี ย นยั ง คงเห็ น ว า แนวทางของตนได มี ส ว นสํ า คั ญ ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในเมียนมาร เกิดการปฏิรูปทางการเมือง และการเปดพื้นที่ทางการเมืองใหแกฝายตรง
ขามรัฐบาล การปลอยนักโทษการเมือง รวมทั้งการปลอยตัวนางออง ซาน ซูจี รวมทั้งการกําหนดแนว
ทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคมดวยมาตรการตางๆ ที่กําลังดําเนินอยูในเมียนมาร
นอกจากกรณีตัว อย า งทั้ ง 2 กรณีดังกลาวแลว การดําเนินการทางการทูตตามแนวทาง
“การติดตออยางสรางสรรค หรือ Constructive Engagement ที่ถูกอางอิงอยางกวางขวางในระยะ
ปจจุบันไดแก การพยายามเขาหากัน (outreach/ reach out ) ของอิหรานกับสหรัฐฯ จากการที่นาย
Hassan Rouhani ประธานาธิบดีอิห ราน ไดแสดงทาทีตอสาธารณะวาตองการมีการติดตอที่
สรางสรรค (“constructive engagement”) กับสหรัฐฯ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและการให
เกี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น 12 หลั งจากที่ ได มี ความเปน ปฏิ ปก ษ ตอ กัน อยา งยาวนานมาเปน เวลา 34 ป
นับตั้งแตการปฏิวัติอิสลามในอิหราน (Islamic Revolution) และสหรัฐฯ ไดใชแนวทางกดดัน โดด
เดี่ ย ว ป ด ล อม คว่ํ า บาตรอิ ห ร า นมาอย างตอเนื่อ ง โดยสหรัฐ ฯ ได แสดงการสนองตอบที่ จ ะมี การ
เกี่ยวพันที่สรางสรรคกับฝายอิหราน และนาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการปรับทาทีเขาหากันและได
นํา ไปสูการเจรจาว าด วยโครงการนิวเคลียรของอิหรานกับ กลุม P5+1 ในป 2556 และการเจรจา
ตอเนื่องเพื่อนําไปสูการทําความตกลง (Comprehensive Agreement) วาดวยโครงการนิวเคลียร
อิหรานซึ่งกําลังดําเนินไปอยูในปจจุบัน
จากตัวอยางดังกลาว อาจสรุปลักษณะสําคัญของการดําเนินการทางการทูตตามแนวทาง
ของ “การติดตออยางสรางสรรค” หรือ Constructive Engagement” ไดดังนี้
1. เปนแนวทางในการติดตอสัมพันธกับประเทศเปาหมาย ซึ่งอาจเปนประเทศที่มีปญหาใน
สายตาของหลายประเทศ เชน ปญหาการขาดความชอบธรรม การละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชน
หลักการประชาธิปไตย (Democracy Deficit) โดยเลือกใชวิธีการแบบ pragmatism เชน การแสดง
ความเขาใจในบริบทและสภาพการณเงื่อนไขของประเทศดังกลาว มากกวายึดอุดมการณทางการเมือง
หรื อ อุ ด มคติ เ ป น ที่ ตั้ ง หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การรั ก ษาการติ ด ต อ ไว เพื่ อ เป ด ช อ งให ส ามารถ
ติดตอสื่อสารและโนมนาวใหเกิดความเปลี่ยนแปลงได หรือกลาวไดวา เปนวิธีการแบบใชการจูงใจ
มากกวาการกดดัน (“Persuasion over Pressure”)
1 1
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2. เปนแนวทางที่ใชการใหสิ่งตอบแทน (incentive) เพื่อโนมนาวจูงใจ ซึ่งขณะเดียวกันก็
จะเปนการสรางแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม เชน การปฏิรูป อยางคอย
เปน คอยไป แทนการใชไมแข็ง เชน การคว่ําบาตร การเผชิญหนา การใชความแข็งกราว การตัด
สัมพันธ หรือการโดดเดี่ยว
3. มีการแสดงการสนั บ สนุน ชว ยเหลือทั้งในเชิงรูป ธรรม และในเชิงสัญ ลักษณ เพื่อให
กําลังใจในการเปลี่ยนผานโดยเวนจากการแทรกแซงกิจการภายใน ขณะเดียวกันก็อาจ ตองแสวงจุด
รวมสงวนจุดตางในประเด็นที่ไมอาจเห็นพองตองกันได
4. อาจใชการเจรจา ปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ หรือการมี dialogue ทางลับ หรือ
การใช quiet diplomacy ในประเด็นละเอียดออนแทนการใชชองทางการทูตอยางเปนทางการ
5. การใชแนวทาง Constructive Engagement เปนการมองภาพรวมความสัมพันธใน
หลายมิติ และมองในระยะยาว และหวังผลการเปลี่ยนแปลงและผลประโยชนในระยะกลางและระยะ
ยาวมากกวาการหวังผลในระยะสั้น
ทั้งนี้ การใชแนวทาง Constructive Engagement กับประเทศที่มีปญหาที่เรียกวา ปญหา
ดานความชอบธรรม (Legitimacy Deficit) หรือปญหาดานการขาดความเปนประชาธิป ไตย
(Democracy Deficit) อาจมีจุดออนจากความเสี่ยงที่จะถูกตีความวา เปนการใหการสนับสนุน หรือ
การยินยอมอยางไรหลักการ (appeasement) ได เชน อาจถูกกลาวหาวา ใหการสนับสนุนเผด็จการ
หรือสนับสนุนการละเมิดหลักการประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อหวังผลประโยชน (ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ยุทธศาสตร) จนละเลยหลักการที่ถูกตองในทางจริยธรรมทางการเมือง ดังเชนที่
สหรัฐฯ ถูกวิพากษวิจารณโจมตีอยางกวางขวางจากการใชแนวทางนี้ในการดําเนินความสัมพันธกับ
รัฐบาลระบอบ Apartheid ของแอฟริกาใตในชวงป 2524-2529
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับเหตุการณ Arab Spring มีอยูเปนจํานวนมากในภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาหรับ อยางไรก็ดี ผูศึกษาไมพบงานเขียน งานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ความสัมพันธของประเทศไทยกับอียิปตภายหลังเหตุการณดังกลาวโดยตรง อยางไรก็ตาม งานเขียน
และการศึกษาซึ่งผูศึกษาเห็นวา จะสามารถชวยในการใหความเขาใจบางแงมุมและใชประกอบการ
พิจารณาวิเคราะหในหัวขอที่ศึกษาได ไดแก
2.2.1 รังสรรค มณีโรจน รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูตรุน
ที่ 5 ป 2556 เรื่องการเปลี่ยนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ Arab Spring กับโอกาสของไทย
ได ศึ กษาและเสนอแนะแนวทางในการดํา เนิ น ความสั ม พัน ธ กับ ลิ บี ย ในยุค หลั ง
เหตุการณ Arab Spring โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยผูศึกษาเห็นวา ปญหา
การเมืองและความไรเสถียรภาพในลิเบียทําใหโอกาสในการสงเสริมความสัมพันธในทางการเมืองและ
การทู ต มี ขอ จํ า กั ด แต ข ณะเดี ย วกั น การเปลี่ย นแปลงทางนโยบายของลิ เ บีย ที่หั น มาใช แนวทาง
เศรษฐกิจแบบการตลาดเสรี แทนระบบเศรษฐกิจที่ควบคุมโดยรัฐจะทําใหไทยมีโอกาสทางเศรษฐกิจ
ฝายไทยจึงควรมุงดําเนินนโยบายในการสงเสริมความรวมมือและโอกาสทางเศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนในลิเบียเปนอันดับตน
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2.2.2 ดาว วิบูลยพาณิชย รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 3 เรื่อง สถานการณการประทวงในโลกอาหรับ กรณีศึกษาบาหเรน ผลกระทบตอไทย และ
การกําหนดทาทีของไทย
ไดศึกษาเหตุการณชุมนุมประทวงครั้งใหญในบาหเรนที่เรียกวา Pearl Square
Revolt เมื่อป 2554 ทั้งในดานสาเหตุ ผลกระทบตอการเมืองภายในและสถานะทางการเมืองของ
ราชวงศ Al Khalifa ของบาหเรน และผลกระทบตอไทย โดยใชกรอบแนวคิดเรื่อง การทําใหเปน
ประชาธิปไตย (Democratization) ประกอบดวยประเด็นดานความเปนพลเมือง (citizenship) การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic change) และบทบาทของอิสลาม (role of
Islam) ผลการศึกษาพบวา เหตุการณประทวงมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางทั้งสองฝาย ซึ่งที่
ผานมามีความใกลชิดกันเปนอยางมากโดยเฉพาะระหวางนายกรัฐมนตรีบาหเรนกับฝายไทยในกรอบ
ของ OIC โดยเปนผลใหฝายบาหเรนมุงใหความสําคัญตอปญหาภายใน ทําใหไทยไมสามารถดําเนิน
ความสัมพันธกับบาหเรนไดอยางเต็มที่ นอกจากนั้น การที่นายกรัฐมนตรีบาหเรนตกเปนเปาโจมตีวา
เกี่ ยวของกั บการทุจ ริตคอรรั ปชั น และความแตกแยกในราชวงศบ าหเรน ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินความสัมพันธกับไทย ผูศึกษาจึงเสนอแนะการดําเนินนโยบายของไทยตอบาหเรน ไดแก การ
สนั บ สนุ น ราชวงศ Al Khalifa การสรา งความสัม พัน ธ กับ สมาชิก พระราชวงศ พระองคอื่ น
นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีบาหเรน การรักษาสมดุลในความสัมพันธระหวางไทยกับอิหราน และ
ซาอุ ดีอาระเบีย การรักษาความสัมพัน ธไมใหถดถอยโดยการแลกเปลี่ยนการเยือน และการสราง
ความสัมพันธกับหนวยงานของบาหเรนเพื่อชวยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยใน
บาหเรนเมื่อเกิดเหตุการณความไมสงบ เปนตน
2.2.3 จรัญ มะลูลีม (2556) Arab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหนาของโลก
อาหรับ
ศึกษาเหตุการณ Arab Spring ในประเทศตางๆ เชน ตูนีเซีย ลิเบีย เยเมน ซีเรีย
และอี ยิ ป ต โดยในส ว นของอี ยิ ป ต ผู เ ขี ย นเห็ น ว า การลุ ก ฮื อ ของประชาชนจนสามารถโค น ล ม
ประธานาธิบดี Hosni Mubarak ได และนําไปสูปรากฏการณที่เรียกวา “Islamist Spring” กลาวคือ
การขึ้นครองอํานาจทางการเมืองเปนครั้งแรกของกลุมอิสลามนิยมนําโดยประธานาธิบดี Mohamed
Morsi ผานการเลือกตั้งแตก็กลับถูกฝายทหารยึดอํานาจเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 นั้น ยังตองติดตาม
พัฒนาการตอไปวา จะเปนการสิ้นสุด หรือการเริ่มตนใหมของ Arab Spring ทั้งนี้ จรัญฯ เห็นวา การ
ถูกโคนอํานาจของ Morsi เกิดจากความลมเหลวในการตอบสนองความคาดหวังของประชาชนจํานวน
มาก และการมุงรักษาอํานาจและรวบอํานาจมากกวา การพยายามตอบสนองเปาหมายของ “การ
ปฏิวัติ 25 มกราคม” (Bread, Freedom and Social Justice)
2.2.4 Tariq Ramadan (2012) The Arab Awakening : Islam and the New
Middle East
ไดศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ Arab Spring หรือ Arab Awakening และ
เห็นวา การลุกฮือ (uprising) ของชาวอาหรับครั้งนี้ยังไมใช “การปฏิวัติ” เนื่องจากยังไมมีผล
เปลี่ยนแปลงระเบียบทางการเมือง และอํานาจในทางเศรษฐกิจ และยังไมมีผลสิ้นสุดที่แนชัดแตจะ
คลี่คลายตอไป โดยประเด็นที่ Ramadan ใหความสนใจเปนพิเศษไดแก บทบาทของศาสนาในสังคม
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อาหรับมุส ลิมในระยะตอจากนี้ รวมทั้งบทบาทของกลุม Islamist หรือกลุม Political Islam
โดยเฉพาะในความสัมพันธกับตะวันตก (the West) ทั้งนี้ Ramadan เห็นวา Arab Awakening ไมได
เปนผลจากปฏิบัติการของตะวันตก แมประเทศตะวันตกจะมีความพยายามที่จะกําหนดทิศทางของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นก็ตาม นอกจากนั้น เหตุการณนี้ไมไดเปนผลงานของฝาย Islamist แตสะทอนให
เห็นวา ชาวมุสลิมในโลกอาหรับมีความปรารถนาในคุณคา หรือคานิยมเรื่องอิสรภาพ สิทธิเสรีภาพ
และประชาธิปไตย แมจะเปนคานิยมตะวันตกก็ตาม
2.2.5 Hazem Kandil (2012) Soldiers, Spies and Statemen : Egypt’s Road
to Revolt
ซึ่งผูเขียนไดศึกษาประวัติศาสตรการเมืองอียิปต และอธิบายวา หลังจากที่อียิปตได
เปลี่ยนแปลงเปนระบอบสาธารณรัฐจากการโคนลมกษัตริย Farouk โดยคณะนายทหารที่เรียกวา
ขบวนการ Free Officers เมื่อป 2495 เปนตนมา นั้น ลักษณะสําคัญทางการเมืองของอียิปตไดแก
การตอสูเพื่อครองอํานาจระหวาง 3 ฝาย ประกอบดวยฝายทหาร ฝายการเมืองนําโดยประธานาธิบดี
และฝายความมั่นคง (ตํารวจ ตํารวจลับ หนวยงานขาวกรอง) โดยฝายทหารมีอํานาจสูงสุดในทศวรรษ
ที่ 1950-1960 อยางไรก็ดี หลังจากที่ประธานาธิบดีอันวารซาดัต และประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ได
หันไปใชกลไกตํารวจ หนวยขาวกรอง และกระทรวงมหาดไทย เปนเครื่องมือในการรักษาอํานาจและ
ควบคุมประชาชน และฝายตรงขามรัฐ บาลตั้งแตทศวรรษที่ 1970 เปนตน มา ฝายทหารไดถูกลด
บทบาททางการเมืองลง แตก็ไดหันไปขยายบทบาทและผลประโยชนในทางเศรษฐกิจจนสามารถสราง
อาณาจักรทางธุรกิจของตนได ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวา การที่ประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ไดถูกโคนลม
จากการประทวงของมวลชนเปนเวลาเพียง 18 วัน ก็เนื่องจากไดถูกทอดทิ้งจากฝายทหารซึ่งไมพอใจ
ในนโยบายของมูบารัค โดยเฉพาะอยางยิ่งจาการที่ประธานาธิบดีมูบารัคพยายามจะผลักดันใหนาย
Gamal Mubarak บุตรชายขึ้นสืบทอดอํานาจในตําแหนงประธานาธิบดี นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวา
การพนจากอํานาจของมูบารัค ไดทําใหฝายทหารไดรับการยอมรับวา เปนผูที่ยืนอยูขางประชาชน
ในชวงเหตุการณ Arab Spring จากการมีแถลงการณ(เมื่อ 31 มกราคม 2554) วา ทหารจะปกปองผู
ชุมนุมและจะไมใชความรุนแรงตอประชาชน ขณะที่การยึดอํานาจจากประธานาธิบดี Mohamed
Morsi ไดทําใหความนิยมที่มีตอฝายทหารเพิ่มสูงขึ้น โดยเห็นวา เปนการกอบกูประชาธิปไตยใหพน
จากอํานาจอิทธิพลของกลุม Muslim Brotherhood ซึ่งประชาชนในวงกวางเห็นวาไมไดปกครอง
ประเทศอยางเปนประชาธิปไตยโดยแทจริงแมจะมาจากการเลือกตั้งก็ตาม
2.2.6 Steven A. Cook (2011) The Struggle for Egypt : From Nasser to
Tahrir Square
ผูเขียนไดศึกษาการเมืองอียิปตตั้งแตสมัยประธานาธิบดี Gamal Abdel Nasser
จนถึงเหตุการณ “การปฏิวัติ 25 มกราคม” ในป 2554 และอธิบายวา สภาพการณการเมืองของ
อียิปตที่ผานมาเปนผลจากการตอสูของกลุมการเมืองฝายตางๆ ที่สําคัญไดแก กลุมแนวทางชาตินิยม
กลุมแนวทางสังคมนิยมอาหรับที่เรียกวากลุมนิยมนัสเซอร (Nasserism) และกลุมเสรีนิยม เปนตน
นอกจากนั้น ยังเปนผลจากการตอสูแขงขันของอํานาจภายนอก ที่สําคัญไดแก สหรัฐฯ อังกฤษ และ
สหภาพโซเวียตตั้งแตสมัยอาณานิคม จนถึงยุคสงครามเย็น ทั้งนี้ Steven A. Cook เห็นวา เหตุการณ
Arab Spring ในอียิปตมิใชเพียงการตอตานประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค แตเปนการตอตานระบอบ
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การเมืองอํานาจนิยม (authoritarian) ทั้งระบบ และเปนการแสดงความตองการจัดระเบียบทาง
การเมืองใหมในอียิปต อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวา แมชาวอียิปตจะประสบความสําเร็จในการโคนลมมู
บารัค และทําใหมีความหวังมากขึ้นวา จะสามารถสรางระบอบการเมืองใหมและสรางคมที่ดีขึ้นได แต
การที่การตอสูระหวางกลุมตางๆ ที่ผานมาไดสะทอนวา ยากที่กลุมการเมืองแตละฝาย และประชาชน
โดยรวมจะสามารถมีฉันทามติรวมกันเกี่ยวกับแนวทางสังคมการเมืองที่พึงปรารถนา ดังนั้น การเมือง
ของอียิปตตอจากนี้จึงยังอาจพลิกผันไปไดอีกมาก เปนสิ่งที่ไมอาจหยั่งรูได (unknownable) และจะ
ดําเนินไปเชนนี้ตอไปอีกระยะหนึ่ง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ผูศึกษาจะใชแนวคิดเรื่อง “การติดตออยางสรางสรรค” (Constructive Engagement)
ดังกลาวขางตน ในการวิเคราะหวา ประเทศไทยจะสามารถใชแนวทางนี้ในการดําเนินความสัมพันธกับ
อียิปตซึ่งกําลังอยูในระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง และยังมีความไมแนนอนในอนาคตทางเศรษฐกิจ
และสังคมไดอยางไร ทั้งนี้ ผูศึกษาเห็นวา ตามแนวทางนี้ ปจจัยที่จะทําใหการเสริมสรางความสัมพันธ
กับประเทศที่อยูในระยะเปลี่ยนผานดังเชนอียิปตประสบความสําเร็จ ไดแก
2.3.1 การรักษาการติดตอ และปฏิสัมพันธกับฝายอียิปตไว เพื่อมิใหความรวมมือชะงักงัน
หรือถดถอยลง จนขาดพลวัต หรือเกิดการถอยหางจากกัน (Mutual Disengagement) โดยการแสดง
ความเขาใจ และใหความชวยเหลือทั้งในเชิงสัญลักษณ และการเปน “ผูให” ในทางรูปธรรมที่เปนไปได
2.3.2 การมองภาพรวมความสัมพัน ธในหลายมิ ติ และมองในระยะยาว และไมมุงเล็ง
ผลประโยชนที่จะไดรับเฉพาะหนา
2.3.3 ในระยะสั้น นั้น ควรมุงเนนขยายความรวมมือในดานที่สภาพการณ บริบท และ
เงื่อนไขในในระยะเปลี่ยนผานจะเอื้ออํานวยใหดําเนินการได เพื่อมิใหสูญเสียโอกาส โดยเฉพาะการมุง
สงเสริมความรวมมือที่มีศักยภาพ มีโอกาสที่เดนชัดซึ่งที่ผานมาอาจยังไมไดมีการดําเนินการผลักดัน
อยางเต็มที่

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษาการดําเนินความสัมพันธของไทยกับอียิปตในสมัยประธานาธิบดี Mohamed
Morsi และในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi เพื่อตอบโจทยหรือพิสูจนสมมติฐานซึ่งผู
ศึกษาตั้งไววา การดําเนินความสัมพันธกับอียิปตตั้งแตเกิดเหตุการณ Arab Spring เปนตนมา
โดยเฉพาะในทางการเมืองและเศรษฐกิจทําไดอยางจํากัด ฝายไทยจึงควรมุงการขยายความรวมมือใน
ดานอื่นที่มีศักยภาพและมีโอกาสสูง แตที่ผานมายังขาดแรงผลักดันที่เพียงพอ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาไดแก
ความรวมมือในดานการทหาร นั้น ผูศึกษาไดเริ่มตนโดยการทําความเขาใจในสภาพการณของความ
รวมมือและความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตในชวงกอนหนานั้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นวา มี
ความแตกตางอยางไรกับการดําเนินความสัมพันธภายหลังเกิดเหตุการณ Arab Spring ในชวงตน
(กุมภาพันธ 2554-มิถุนายน 255) และในสมัยของประธานาธิบดี Morsi และประธานาธิบดี Al-Sisi
ทั้ งนี้ โ ดยการศึ กษาข อ มู ล ข า วสาร เอกสารปฐมภูมิแ ละเอกสารชั้น รอง รวมทั้งการสัมภาษณผู ที่
เกี่ยวของ และการสังเกตการณจากประสบการณการทํางานของผูศึกษาที่ผานมา สรุปผลการศึกษา
และวิเคราะหไดตามลําดับการนําเสนอ ดังนี้
1. การดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring หรือ
ในชวงของประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค และขอจํากัดในการดําเนินการ
2. การดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตในชวงหลังเกิดเหตุการณ Arab Spring
หรือในระหวางที่อียิปตอยูภายใตการปกครองของคณะทหาร (Supreme Council of the Armed
Forces –SCAF) และขอจํากัด
3. การดําเนินความสัมพันธของไทยในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi และ
ขอจํากัดในการดําเนินการ
4. การดําเนินความสัมพันธของไทยในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi และ
ขอจํากัดในการดําเนินการ
5. โอกาสความเปนไปไดในการเสริมสรางความรวมมือทางการทหาร
3.1. สภาพการณของความสัมพันธของไทยกับอียิปตกอนเกิดปรากฏการณ Arab Spring หรือ
ในชวงกอนการลงจากอํานาจของอดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค
นับแตที่ประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต (Arab Republic of Egypt) ไดสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2497 (ความสัมพันธจะครบรอบ 60 ปใน
ป 2557 โดยอียิปตนับเปนประเทศแรกในกลุมประเทศอาหรับที่สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับ
ประเทศไทย) ตลอดระยะเวลากวา 60 ปที่ผานมา นั้น ความสัมพันธและความรวมมือทวิภาคีระหวาง
กันไดดําเนินมาอยางราบรื่นและขยายขอบเขตและมิติของความรวมมืออยางกวางขวางมาตามลําดับ

17
นอกจากนั้น ทั้งสองฝายยังใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหวางประเทศ เชน ในองคกรและ
กลไกต า งๆ ของสหประชาชาติ และในระดั บ ภู มิ ภ าค เช น ในกรอบของความร ว มมื อ เอเชี ย –
ตะวันออกกลาง หรือ Asia-Middle East Dialogue (AMED) ซึ่งไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีครั้งที่ 3 (AMED III) เมื่อ15-16 ธันวาคม 2553 และในเวทีของกลุมประเทศที่ไมฝกใฝฝายใด
(Non-Aligned Movement- NAM) เปนอยางดี เปนตน 13
3.1.1 ภาพรวมและลักษณะสําคัญในความสัมพันธและความรวมมือ
ความสัมพั นธระหวางทั้งสองฝายนับไดวามีความกาวหนาและขยายตัว มาอยาง
ตอเนื่อง เห็นไดจากการมีความสัมพันธและมีกลไกความรวมมือที่เปนรูปธรรมในมิติตางๆ ดังนี้
3.1.1.1 การมีกลไกความรวมมือระดับทวิภาคีที่กวางขวางครอบคลุม
กลาวไดวา มากกวาที่ประเทศไทยมีกับประเทศอาหรับอื่นๆ ไดแก การ
ประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย – อียิปต (Thai – Egyptian Joint
Commission-JC) ซึ่งจัดตั้งเมื่อป 2532 ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝาย
เปนประธานรวม และที่ผานมาไดจัดประชุมแลวสองครั้ง เมื่อป 2546 และป 2549 (จัดที่กรุงไคโรทั้ง
สองครั้ง) โดยทั้งสองฝายไดใชเวที JC เปนเวทีในการปรึกษาหารือวาดวย ความรวมมือทวิภาคีทุกมิติ
รวมทั้งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาค และประเด็นระดับโลก
(Global Issues)14
นอกจากนั้น ยังมีกลไกการหารือที่เรียกวา Political Consultations
จัดตั้งเมื่อป 2546 ซึ่งมีประธานในระดับปลัดกระทรวงการตางประเทศ หรือผูแทน เพื่อใหสามารถ
ประชุมหารือกันไดอยางคลองตัวมากขึ้น จากการที่รัฐมนตรีตางประเทศทั้งสองฝายมักมีภารกิจมากซึ่ง
เปนการยากที่จะจัดการประชุม JC ไดอยางสม่ําเสมอ 15
3.1.1.2 การมีกรอบ (legal framework) ของความรวมมือหลากหลายมิติ
12

14

13

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร, ความสัมพันธ ไทย-อียิปต [ออนไลน], 8 มกราคม. 2557, แหลงที่มา
http://thaiembassy.org/cairo/th/relation.
14
ในการประชุมคณะกรรมาธิการรวมครั้งที่ 2 ที่กรุงไคโร เมื่อ 28-29 มกราคม 2549 โดยฝายไทยมีนายกันตธีร
ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานและฝายอียิปตมีนาย Ahmed Aboul Gheit เปน
ประธานรวม ทั้งสองฝายไดหารือกันทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และประเด็นภูมภิ าค โดยผลการประชุมที่
สําคัญไดแก การกําหนดอุตสาหกรรมและธุรกิจสาขาเปาหมายที่จะขยายความรวมมือกัน 8 สาขา ไดแก อาหาร
อัญมณี ยานยนตและชิ้นสวน สิ่งทอ วัสดุกอสราง เครื่องหนัง เครื่องไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส และการทองเที่ยว
นอกจากนี้ ไดตกลงที่จะเปนประตูทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคใหแกกันและกัน โดยอาศัยประโยชนจากความตกลง
เขตการคาเสรีตางๆ ของแตละฝาย เชน ความตกลง AFTA ที่ไทยเปนภาคีและความตกลง COMESA หรือ
Common Market for Eastern and Southern Africa ที่อียิปตเปนภาคี เปนตน
15
ที่ผานมาไดมีการจัดประชุม Political Consultations มาแลว 4 ครั้ง การประชุมครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 โดยฝายอียิปตมเี อกอัครราชทูต Ahmed Fathalla ผูชว ยรัฐมนตรี
ตางประเทศฝายกิจการเอเชีย (Assistant Minister for Asian Affairs) เปนประธาน และฝายไทยมีนายอภิชาติ
ชินวรรโณ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน ซึ่งนอกจากไดพิจารณาภาพรวมความรวมมือทวิภาคีใน
ประเด็นตางๆ แลวยังไดหารือเกี่ยวกับประเด็นภูมภิ าค เชน กระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง และพัฒนาการ
ในอาเซียน ตลอดจนการสนับสนุนของไทยตออียิปตในการเลือกตั้งตําแหนงผูอํานวยการใหญของ UNESCO เปนตน

18
ซึ่งกลาวไดวา ไทยมีความตกลง หรือการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือ (MOU) ดานตางๆ กับอียิปตมากกวาที่ไทยมีกับประเทศอาหรับทุกประเทศ รวมทั้งใน
ด า นวั ฒ นธรรม การค า การลงทุ น การบิ น การพั ฒ นา การแลกเปลี่ ย นระหว า งกระทรวงการ
ตางประเทศ การแลกเปลี่ยนระหวางสถาบันดานการอบรมนักการทูต (Egypt-Thailand Exchange
Programme –ETEP) และความตกลงในการสถาปนาความรวมมือดานการขาวระหวางสํานักขาว
กรองของไทยกับ Egyptian General Intelligence Service (EGIS) ของอียิปต เมื่อป 2546 เปนตน
16
นอกจากนั้น ยังมีรางความตกลงและบันทึกความเขาใจที่กําลังอยูในระหวางการดําเนินการเจรจา
อีกหลายฉบับอีกดวย 17
3.1.1.3 การมีกลไกความรวมมือระหวางภาคเอกชน
โดยองคกรเอกชนทั้งสองฝายนําโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กับสภาธุรกิจอียิปต (Egyptian Businessmen Association–EBA) ไดรวมกันจัดตั้งสภาธุรกิจ (Joint
Business Council) เมื่อป 2551 และมีการรวมจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันเปน
ระยะ ซึ่งสะทอนการใหความสําคัญตอกันระหวางทั้งสองประเทศในดานเศรษฐกิจ การคาและการ
ลงทุน 18 นอกจากนั้น ไทยยังมีสํานักงานสงเสริมการคาตางประเทศประจํากรุงไคโรของกระทรวง
พาณิชย ทําหนาที่สนับสนุนการคาการสงออกใหแกภาคเอกชนไทย และการติดตอทางธุรกิจใหเอกชน
อียิปตดวย
3.1.1.4 การมีการปฏิสัมพันธ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเปนระยะและ
ระดับตางๆ อยางสม่ําเสมอ
โดยมีการเยือนของฝายไทยทั้งในระดับสมาชิกราชวงศ บุคคลสําคัญใน
รัฐบาล ภาคราชการ ภาครัฐสภา (ซึ่งมีกลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย-อียิปตดวย) ฝายตุลาการ ผูนําฝาย
15
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ความตกลงที่สําคัญ เชน ความตกลงทางวัฒนธรรม (2519) ตกลงทางการคา (2527) หนังสือแลกเปลี่ยน
(Exchange of Note) เพื่อจัดตั้ง JC (2532) ความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน (2543) ความตกลงวา
ดวยการเวนการเก็บภาษีซอน (2549) ความตกลงวาดวยความรวมมือเพื่อการพัฒนา (2555) บันทึกความเขาใจ
ระหวางสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการกับสถาบันการทูตศึกษาของกระทรวงการตางประเทศอียิปต
(2550)
17
ความตกลงที่อยูในระหวางการพิจารณาจัดทํา เชน ความตกลงวาดวยความรวมมือในสาขาการตอตาน
อาชญากรรม บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเทีย่ ว บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน
สาธารณสุข บันทึกความเขาใจวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และ
แผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม (Executive Programme on Cultural Cooperation) เปนตน
18
อียิปตนับเปนตลาดใหญของไทยในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (ประชากรประมาณ 90 ลานคน ในป
2555 ไทยกับอียิปตมมี ูลคาการคารวม 1,009.2 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออก 964 ลานดอลลารสหรัฐ นําเขา
45.2 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดลุ การคา 918.8 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาออกที่สําคัญของไทย ไดแก อาหาร
ทะเลกระปองและแปรรูป รถยนต ผลิตภัณฑยาง ตูเย็น/ตูแชแข็ง เปนตน สวนสินคานําเขาสําคัญ ไดแก ปุยและ
ยากําจัดศัตรูพืช ดายและเสนใย เครื่องจักรไฟฟา ผาผืน เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑจากสัตว เปนตน ทั้งนี้ การคา
สองฝายในชวง 5 ปที่ผานมา มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากที่ในป 2552 มีมูลคารวม 361.21 ลานดอลลารสหรัฐ

19
ทหาร ฝายความมั่นคง ผูนําศาสนา และองคกรอื่นๆ รวมทั้งองคกรอิสระ เชน สํานักงาน ปปช. 19
อย า งตอเนื่ อง แมว า ในฝ า ยอียิ ป ต จะมีการเยือนไทยในระดับ สูงไมมากนัก 20 และขาดชว งมาเปน
เวลานาน โดยการเยือนระดับสูงครั้งลาสุดของฝายอียิปต ไดแกการเยือนของ นายมูฮัมหมัด ซัยยิด ตัน
ตาวี (Sheikh Muhammad Sayid Tantawy) ผูนําสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต (Grand
Imam of Al Azhar) ซึ่งมีตําแหนงเทียบเทานายกรัฐมนตรีเยือนไทย ในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่
23-27 มิถุนายน 2550 ทั้งนี้ กลาวไดวา ในการเยือนในระดับหัวหนารัฐบาล นั้น ภายหลังการเยือน
อยางเปนทางการของพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2530 แลว ทั้งสอง
ฝายก็ไดวางเวนการเยือนในระดับหัวหนารัฐบาลมาเปนเวลามากกวา 27 ป
3.1.1.5 การมีความเปนหุนสวนเฉพาะดาน (Partnership) ที่เขมแข็ง
ไดแก ในดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการที่อียิปต
เปนศูนยกลางการศึกษาดานศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอัล อัสฮัร (Al Azhar University)
ซึ่งเปนที่นิยมของนักศึกษาไทยมุสลิมมากวา 80 ป ปจจุบันมหาวิทยาลัยดังกลาวมีนักศึกษาไทยมุสลิม
กําลังศึกษาอยูประมาณ 2,500 คน สวนใหญศึกษาดานศาสนานิติศาสตรอิสลาม และภาษาอาหรับ
และประมาณวามีผูสําเร็จการศึกษาจากอัล อัสฮัรในไทยรวมแลวหลายหมื่นคน โดยมหาวิทยาลัย
ดังกล า วได ให ทุน การศึ กษาแก นักศึกษาไทยปล ะ 80 ทุน ไดสงครูมาสอนในโรงเรีย นสอนศาสนา
อิสลามหลายแหงในไทยมาเปนเวลากวา 20 ปแลว และตั้งแตป 2549 ฝายไทยไดบริจาคเงินปละ 1
ลานบาท ใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทย ทั้งนี้ฝายไทยคอนขางประสบ
ความสําเร็จในการสรางสัมพันธกับผูนําและผูบริหารของมหาวิทยาลัย Al Azhar โดยผูนําสูงสุดทาง
ศาสนาอิสลามของอียิปต (Grand Imam of Al Azhar) ทั้งคนกอนหนานี้ (Sheikh Tantawi) และคน
ปจจุบัน (Sheikh Al Tayeb) ตางเคยมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และจากความสัมพันธ
อันดีดังกลาวไดทําใหฝายไทยไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนดูแลนักศึกษา และ
การจั ดกิจ กรรม โครงการสนั บ สนุ น นักศึกษาอยางครบวงจรทั้งในดานวิชาการ สัน ทนาการ การ
บําเพ็ญประโยชน และการฝกอาชีพ รวมแลวมากกวาปละกวา 30 โครงการและกิจกรรม รวมทั้งการ
ลดคาธรรมเนียมการเรียนภาษาอาหรับเพื่อปรับพื้นฐานภาษาใหแกนักศึกษาไทยเปนกรณีพิเศษดวย
นอกจากนี้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทย (มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจ า พระยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม เป น ตน ได มีการจั ดทํา บัน ทึ กวา ดว ยความร ว มมื อกั บ
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การเยือนที่สําคัญ เชน การเสด็จฯ เยือนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (2531) สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2550) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
(2533 และ 2536) การเยือนของพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี (2530) พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน รอง
นายกรัฐมนตรี (2551) นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี (2542) และการเยือนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ไดแก นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย (2546) นายกันตธีร ศุภมงคล (2549) นายกษิต ภิรมย
(2552) และนายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล (2555)
20
เชน การเยือนของนายอัมร มูซา (Amr Moussa) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (2536) การเยือน
ของ เชคอะหหมัด อัล ตอยิบ (Sheikh Ahmed Al-Tayeb) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร เยือนไทย ในฐานะ
แขกของรัฐบาล (2547) การเยือนของนาย Ahmed Fathalla ผูชวยรัฐมนตรีตางประเทศ (2553)

20
มหาวิทยาลัยตางๆ ของอียิปต เชน มหาวิทยาลัย Al Azhar มหาวิทยาลัยไคโร (Cairo University)
และมหาวิทยาลัย 6 ตุลาคม (6th October University) ผูศึกษาจึงเห็นวา ความรวมมือและเปน
หุนสวนในดานการศึกษานับเปนดานที่เดนมากที่สุดของความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับอียิปต
ในชวงกอน Arab Spring หรือกอน “การปฏิวัติ 25 มกราคม” ในอียิปต
3.1.2 ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ
แมการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring
จึงมีความเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง และทั้งสองฝายตาง “แสดงความตั้งใจ” ที่ยกระดับ
ความสัมพันธใหกาวหนา และมีผลอันเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นในการประชุม การหารือตางๆ ทั้งใน JC และ
Political Consultations และการหารือในระดับสูงตางๆ อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติการขับเคลื่อน
ผลักดันความรวมมือในดานตางๆ นับไดวายังไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร และมีลักษะที่เปนภารกิจ
ประจําทางการทูต (routine) โดยเฉพาะอยางยิ่งในความสัมพันธในทางการเมืองในระดับสูงนั้น กลาว
ไดวายังไมใกลชิดเทาที่ควร หรือยังมีการปฏิสัมพันธที่ยังไมเขมขนเพียงพอ เห็นไดจากการที่ไมมีผูนํา
ระดับประมุข หัวหนารัฐบาลของฝายอียิปตมาเยือนไทยนับแตมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต
ระหวา งกั น (แม ฝ า ยไทยจะมี หนั งสือเชิญประธานาธิบ ดีอียิป ตมาเยือนอยางตอเนื่อง) นอกจากนี้
ในทางเศรษฐกิจแมปริมาณการคาโดยเฉพาะการนําเขาจากไทยจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ แตความรวมมือ
ในดานการลงทุนหรือการทองเที่ยวก็กลาวไดวาดําเนินไปอยางไมคึกคักเทาที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับ
การดําเนินสัมพันธกับประเทศอาหรับอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุม GCC 21 ซึ่งจากการศึกษาพบวา ประเด็น
ปญหาสําคัญที่เปนขอจํากัดในการขับเคลื่อนความสัมพันธเกิดจากทั้งสองฝาย สรุปไดดังนี้
3.1.2.1 ขอจํากัดที่เกิดจากฝายอียิปต
1. การที่อียิปตนับวาตนเปนประเทศที่เปนผูนําในโลกอาหรับ แอฟริกา
และตะวันออกกลาง และโลกมุสลิม และมีความสําคัญทางยุทธศาสตรในภูมิภาคซึ่งทําใหตองเผชิญ
วิกฤตและพะวงอยูกับการแกปญหาในระดับภูมิภาค และหลายประเด็นเปนปญหาระดับโลก เชน
ปญหาความขัดแยงอิสราเอล-ปาเลสไตน ปญหาความขัดแยงกับอิหราน ปญหาการกอการรายสากล
ของกลุม Jihadist/violent extremism อยางตอเนื่อง จึงใหความสําคัญตอประเทศอาหรับ ประเทศ
มหาอํานาจตะวันตก และประเทศในแอฟริกาในอันดับตนและใหความสําคัญในทางการเมืองและ
ยุทธศาสตรตอประเทศในเอเชียและประเทศไทยในอันดับรอง
2. รายได ห ลั ก ประการหนึ่ ง ของอี ยิ ป ต ไ ด แ ก เงิ น ช ว ยเหลื อ จาก
ตางประเทศ (แหลงรายไดอื่นไดแก การทองเที่ยว คาธรรมเนียมผานคลองสุเอซ และเงินสงกลับของ
แรงงานอียิปตในตางประเทศ) อียิปตจึงใหความสําคัญแกประเทศผูบริจาค ประเทศที่สามารถใหเงินกู
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จากสถิติของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ในป 2556 มีนักทองเที่ยวอียิปตเดินทางมาประเทศไทย 28,175 คน
ขณะที่มีนักทองเที่ยวจาก UAE จํานวน 123,926 คน และจากคูเวต 71,173 คน และจากซาอุดีอาระเบีย (ซึ่งมี
ปญหาความสัมพันธกับไทยและรัฐบาลยังมีมาตรการหามประชาชนเดินทางมาประเทศไทย) จํานวน 21,452 คน
ในสายตาของฝายไทยตลาดทองเที่ยวอียิปตจึงนับวา มีความสําคัญนอย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาวา อียิปตมี
ประชากรประมาณ 85 ลานคน ขณะที่ UAE มีประชากรประมาณ 9 ลานคน และคูเวตมีประชากรประมาณ 3.3
ลานคน

21
และเงินชวยเหลือ ไดแก สหรัฐฯ 22 ประเทศกลุมสหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุน กลุมประเทศ GCC23
แคนาดา และตุรกี เปนตน นอกจากนั้น นับแตการยึดอํานาจภายใตการนําของจอมพล Al Sis เปนตน
มา อียิปตยังไดใหความสําคัญแก รัสเซีย ซึ่งแสดงเจตนาจะใหความชวยเหลือและการสนับสนุนทาง
การเงินและอาวุธยุทโธปกรณแกอียิปตดวย
3. อียิปตตองการการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะนับแตไดดําเนิน
นโยบายเปดเสรีทางเศรษฐกิจตามนโยบาย Infitah (“การเปดกวาง”) ในสมัยประธานาธิบดีอันวาร
ซาดัต ในทศวรรษ 1970 เปนตนมา ตอเนื่องดวยนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดยมุงสงเสริมเศรษฐกิจ
แบบตลาดและระบบทุนนิยมในสมัย ประธานาธิบดีฮอสนี มูบ ารัค ในทศวรรษที่ 1990 เป นผลให
อียิปตไดใหความสําคัญแกประเทศที่เปนผูลงทุน และมีศักยภาพในการลงทุนในอียิปต เชน สหรัฐฯ
ประเทศตะวันตก ประเทศ GCC และประเทศในเอเชีย เชน จีน อินเดีย และเกาหลีใต เปนตน
4. แมในสมัยประธานาธิบดีมูบารัค รัฐบาลอียิปตจะมีนโยบาย Look
East ที่ใหความสนใจแกประเทศในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และอาเซียนมากขึ้น แตการ
ดํ า เนิ น การตามนโยบายดั ง กล า ว ได เ น น การเพิ่ ม พู น ความร ว มมื อ กั บ ประเทศที่ จ ะสามารถให
ผลประโยชนไดในระยะเฉพาะหนา เชน ประเทศผูลงทุนที่สําคัญในเอเชีย (จีน ญี่ปุน อินเดีย เกาหลี
ใต) และประเทศที่จะสามารถใหความสนับสนุนทางการเงินและเศรษฐกิจแกตนไดอยางเปนรูปธรรม
(เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย สิงคโปร) นอกจากนั้น ความสนใจตอประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะในสมัย
ประธานาธิบดี Morsi ไดใหความสนใจตอประเทศมุสลิมดวยกัน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไนฯ) ทั้งนี้
ในนโยบายการรณรงคหาเสียงของประธานาธิบดี Morsi ไดเสนอนโยบายการขยายความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับมาเลเซียไวเปนขอหนึ่งของนโยบายดวย การใหความสําคัญของอียิปตตอไทยจึง
นับไดวา อยูในระดับรองแมเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกัน
3.1.2.2 ขอจํากัดที่เกิดจากฝายไทย
1. ฝ า ยไทยไม ใ หค วามสนใจในการลงทุน ในอี ยิ ป ต เ ทา ที่ ควรแม ฝ า ย
อียิปตเห็นวา ประเทศไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงในกลุมประเทศเอเชียที่จะทําการลงทุนในอียิปต
ได ม ากกว า ที่ ผ า นมา ทั้ ง นี้ ฝ า ยอี ยิ ป ต ไ ด เ น น ชั ก ชวนให ไ ทยเข า มาลงทุ น ในด า นที่ อี ยิ ป ต ต อ งการ
2 1
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สหรัฐฯ ใหความชวยเหลือทางทหาร (Foreign Military Financing -FMF) ประมาณปละ 1.3 พันลานดอลลาร
สหรัฐ และความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ (Economic Support Fund-ESF) ปละประมาณ 300-400 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ มาตั้งแตป 2530 และจากรายงานของ Congressional Research Service เมื่อ 5 มิถุนายน
2557 ระบุวา ในชวง 66 ป นับแตป 2481-2557 สหรัฐฯ ไดใหความชวยเหลืออียิปตในรูปแบบตางๆ รวมเปน
มูลคา 74.65 พันลานดอลลารสหรัฐ
23
หลังประธานาธิบดี Morsi พนจากอํานาจ ประเทศกลุม GCC ไดแก ซาอุดีอาระเบีย UAE และคูเวต ไดประกาศ
ใหความชวยเหลืออียิปตทั้งในรูปเงินใหเปลา เงินกู และความชวยเหลือทางพลังงาน รวมเปนมูลคาประมาณ 18
พันลานดอลลารสหรัฐ

โดยเฉพาะในดานสิ่งทอ เปนตน 24 อยางไรก็ดี ฝายไทยมิไดใหความสนใจหรือตอบสนองในการลงทุน
ดานดังกลาว
นอกจากนี้ การไมประสบความสําเร็จของบริษัทไทยที่ไดเขาไปลงทุน
ในอียิปต เชน บริษัท ปตท.สผ. (PTT EP) ซึ่งไดรับสัมปทานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในบริเวณ
Sidi Abdel Rahman ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน และบริเวณ Rommana ในเขตไซไนเหนือ และ
บริษัท ปตท. (PTT International) ซึ่งไดเขาซื้อหุนบริษัท East Mediteranean Gas Company
SAE (EMG) รอยละ 25 ในมูลคา 500 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 16,600 ลานบาท) เพื่อดําเนิน
ธุรกิจซื้อกาซจากรัฐวิสาหกิจดานพลังงานของอียิปต (Egyptian General Petroleum Corp. และ
Egyptian Natural Gas Holding Co. (EGAS) เพื่อสงผานทอกาซใหแกรัฐบาลอิสราเอล (Israel
Electricity Corporation) 25 ไดประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจไดเปนสวนหนึ่งที่ทําบริษัทไทยขาด
การให ความสนใจในการลงทุ น ในอียิป ต ทั้งนี้ ฝายไทยโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได
พยายามชี้แนะใหบริษัทดานการเกษตรของไทย เชน เครือเจริญโภคภัณฑเขามาลงทุนทางการเกษตร
(Agro Industry, Agribusiness) ในอียิปตโดยมีจุดแข็งจากการเปนตลาดใหญและตลาดใหการ
ยอมรับสินคาไทย อยางไรก็ดี สถานการณไรเสถียรภาพในอียิปตตั้งแตชวงป 2554 เปนตนมา ทําให
บริษัทตางๆ เห็นวา จะตองรอดูสถานการณตอไปกอน
2. ฝ า ยไทยในสายตาของฝ า ยอี ยิ ป ต มี ภ าพลั ก ษณ ใ นฐานะ “ผู รั บ ”
มากกวา “ผูให” แมกลาวไดโดยรวมวาฝายไทยจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาฝายอียิปต เชน การที่
รัฐบาลอียิปตโดยมหาวิทยาลัย Al Azhar และกระทรวงการอุดมศึกษาอียิปตไดใหทุนการศึกษาแก
นั ก ศึ ก ษาไทยมาเป น เวลาหลายสิ บ ป ปล ะ 80-90 ทุน และให ทุน ฝก อบรมในด า นการเกษตรแก
ประเทศไทยมาตั้งแตป 2516 ขณะที่ปจจุบันกลาวไดวา ฝายไทยเปนผูใหมากขึ้นหรือมากกวาเปนผูรับ
เช น การให ความช วยเหลื อทางวิ ช าการ เชน ทุนฝกอบรมดานประมง สาธารณสุข บริห ารธุร กิจ
ท องเที่ ย วแก ฝ า ยอี ยิ ป ต เป น ต น อย างไรก็ ดีฝา ยไทยยั งไมได เคยแสดงการให ความช ว ยเหลื อที่ มี
นัยสําคัญในยามที่อียิปตประสบวิกฤตการณในทางเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะในชวง Arab Spring
และชวงหลัง Arab Spring
23
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ในการประชุม JC ครั้งที่สองที่กรุงไคโรเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2549 นาย Ahmed Aboul Gheit รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศอียิปตไดกลาววา สิ่งที่อียิปตตองการจากไทยคือ “ investment, investment and
investment” ขณะที่นาง Fayza Aboul Naga รัฐมนตรีแหงรัฐดานการตางประเทศกลาววา อียิปตเห็นวา ฝาย
ไทยควรเขามาลงทุนในดานสิ่งทอ จากการที่อียิปตกําลังอยูในระหวางแปรรูปกิจการดานดังกลาว
25
ตอมาเมื่อเดือนมีนาคม 2554 บริษัท PTTEP และผูร วมทุนทั้งหมดไดขอคืนสัมปทานปโตรเลียมแปลง Sidi Abd
El Rahman Offshore และตอมาไดคืนแปลง Rommana ดวย เนื่องจากการดําเนินงานในแปลงสัมปทานมี
ความลาชา เพราะพื้นที่สัมปทานบางสวนอยูในเขตทหาร ทําใหการใชพื้นที่และการดําเนินการตาง ๆ ตองไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงกลาโหมอียิปต ในสวนบริษัท PTT International ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจใน EMG
เนื่องจากรัฐบาลอียิปตเปลี่ยนนโยบาย เชน การยกเลิก Free Tax Zone และขอปรับเพิ่มราคากาซ ทําให EMG
ขาดทุน ตอมาเกิดกระแสประชาชนตอตานการขายกาซใหอิสราเอล และตอมาบริษัท EGAS ไดขอยกเลิกสัญญา
ซื้อขายกาซกับ EMG และขอพิพาทอยูในระหวางกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)
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3. ฝ า ยไทยอยู ใ นฐานะผู ไ ด เ ปรี ย บดุ ล การค า กั บ ฝ า ยอี ยิ ป ต ม าอย า ง
ตอเนื่อง เชนในป 2554 ไทยไดเปรียบดุลการคา 734.54 ลานดอลลารสหรัฐ (การคาสองฝายรวม
805.62 ล านดอลลารส หรั ฐ) ในป 2555 ฝายไทยไดเปรียบดุล การคา 918.78 ลานดอลลารสหรัฐ
(การคารวม 1009.27 ลานดอลลารสหรัฐ) และในป 2556 ฝายไทยไดเปรียบดุลการคา 872.88 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (จากการคาสองฝายรวม 948.81 ลานดอลลารสหรัฐ) ทั้งนี้ ฝายอียิปตไดแสดงความ
กังวลในป ญหาความไมสมดุ ลทางการคามาอยางตอเนื่อง โดยฝายไทยไดรับไวพิจารณาแตยังไม มี
มาตรการใดที่จะแสดงใหเห็นวา ตองการทําใหการคาสองฝายมีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ยัง
คางคาใจฝายอียิปตมาจนปจจุบัน
4. ในชวงกอน Arab Spring ฝายไทยก็ไดใหความสําคัญตอประเทศ
อาหรับ และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยเนนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เปนตัวนํา จึงใหความสําคัญแกประเทศเปาหมายอื่นๆ ไดแก
- ประเทศที่เปนแหลงพลังงานและกาซธรรมชาติ เชน UAE โอมาน
อิหราน และกาตาร ประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุน หรือมี กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ (Sovereign
Wealth Fund–SWF) เชน คูเวต และกาตาร
- ประเทศที่เปนตลาดสินคาอาหารของไทย จากการที่ไทยพยายาม
ผลักดันการเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และครัวของโลก หรือตองการเปนผูให
ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) แกประเทศอาหรับซึ่งสวนใหญตองนําเขาอาหารจาก
ตางประเทศ และผลิตสินคาเกษตรไดไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ
- ประเทศที่เปนตลาดแรงงาน เชน อิสราเอล (24,000 คน) กาตาร
(14,000 คน) คูเวต (3,000 คน) และลิเบีย (2,000 คน) ขณะที่มีคนงานไทยในอียิปตเพียงประมาณ
400-500 คน
- ประเทศที่ เ ป น ตลาดการท อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง การท อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพ และตลาดบริการดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาล (อิสราเอล UAE คูเวต) ตามนโยบาย
ตองการเปน Medical Hub ของภูมิภาค
- ประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยจะเขาไปรวมลงทุน หรือดําเนินการใน
ดานการออกแบบและกอสรางได เชน กาตาร ลิเบีย และ UAE
- ประเทศที่สามารถถายทอดความรูทางเทคโนโลยี วิทยาการชั้นสูง
แกไทย เชน อิสราเอล
- ในทางการเมืองฝายไทยไดเนนใหความสําคัญแกประเทศที่พรอม
ใหการสนับสนุนไทยอยางแข็งขันในประเด็นปญหาชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต หรือเปน
“พันธมิตร” ของไทยในเวที OIC (Organization of the Islamic Conference ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน
Organization of the Islamic Cooperation) เชน บาหเรน ทิศทางนโยบายดังกลาวจึงเปนผลให
การดําเนินความสัมพันธกับประเทศอาหรับมีจุดเนนอยูที่กลุมประเทศรัฐริมอาว (Gulf Cooperation
Council-GCC) ขณะที่การใหความสนใจแกประเทศอื่นๆ ที่เหลือรวมทั้งอียิปตอยูในอันดับรองดวย
เชนกัน
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ทั้งนี้ กลาวโดยสรุปผูศึกษาเห็นวา ปญหาอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความสําคัญในชวง
กอน Arab Spring ไดแก การที่ทั้งสองฝายตางจัดลําดับความสําคัญทางนโยบายตางประเทศ
(foreign policy priorities) ที่ใหสนใจตอกันในลําดับรอง เปนผลใหทั้งสองฝายขาดความ
กระตือรือรน หรือขาดแรงกระตุนที่จะยกระดับความรวมมือใหสูงขึ้น
อยางไรก็ดี ในชวงดังกลาว (ในสมัยประธานาธิบดีมูบารัคของอียิปตและภายใตรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทย รัฐบาล คมช. นําโดยพลเอก สุรยุทธ จุลานนท และรัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใต
รัฐบาลนายอภิสิทธ เวชชาชีวะ) ฝายไทยก็ไดพยายามผลักดันใหความสัมพันธใหคืบหนาในทุกมิติที่
เปนไปได โดยในชวงกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring ไดมีกิจกรรมเพื่อสรางความรวมมือและความ
เชื่อมโยงกับฝายอียิปตคอนขางมาก เชน การพยายามเสริมสรางความสัมพันธระหวางฝายศาสนา เชน
การจัดการเยือนอียิปตของสมเด็จพระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (2551) และการเยือนไทยของ Sheikh Ali Goma ผูชี้ขาดทางศาสนาอิสลาม (Mufti) ของ
อียิปต (2552) การผลักดันใหเปด Thai Section ขึ้นในมหาวิทยาลัย Al Azhar การสนับสนุนความ
รวมมือทางวิชาการที่ยังไมมีมากอน เชน ความรวมมือในการปองกันการระบาดของไขหวัดนก การ
รวมมือเพาะปลู กมะกอกน้ํามัน การเพาะเลี้ยงปลาและการสรางปะการังเทีย ม (artificial reef
development) และการสรางเครือขายความสัมพันธของหนวยงานดาน Think Tank เชน ระหวาง
สถาบันพระปกเกลากับ Information and Decision Support Center ซึ่งเปนหนวยวิจัยของ
รัฐบาลอียิปต และการสรางความรวมมือทางวิชาการดานโบราณคดี เชน การเชิญ Zahi Hawas
ผูเชี่ยวชาญดาน Egyptology มาเยือนไทย ตลอดจนกิจกรรมเชิงการทูตวัฒนธรรม เชน การกิจกรรม
เผยแพรอาหารไทยรวมกับ Egyptian Chef Association การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
รวมกับสายการบินและบริษัททองเที่ยวของอียิปต เปนตน
ทั้งนี้ ในชวงดังกลาวฝายไทยยังคงเชื่อมั่นวา จะสามารถเสริมสรางความสัมพันธกับอียิปตให
กาวหนายิ่งขึ้น เห็นไดจากการที่ในระหวางการเยือนอียิปตอยางเปนทางการของนายกันตธีร ศุภมงคล
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศเมื่ อ วั น ที่ 27-30 มกราคม 2549 ฝ า ยไทยได ก ล า วกั บ
ประธานาธิบดี Hosni Mubarak ในระหวางการเขาเยี่ยมคารวะวา ฝายไทยมีแผนจะยกระดับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนศูนยของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา (หรือที่กระทรวงการ
ตางประเทศเรียกวา Strategic Post) เปนตน
3.2 การดําเนินความสัมพันธของไทยกับอียิปตหลังเหตุการณ Arab Spring (ระหวางที่อียิปตอยู
ภายใตการปกครองของคณะทหาร (Supreme Council of the Armed Forces–SCAF)
3.2.1 ภาพรวมการดําเนินความสัมพันธ
หลังเกิดเหตุการณ Arab Spring และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอียิปตจาก
เหตุการณลุกฮือขับไลผูนําที่ชาวอียิปตเรียกวา “การปฏิวัติ 25 มกราคม” (25 January Revolution
และการพนจากอํานาจของประธานาธิบดีมูบารัค เมื่อ 11 กุมภาพันธ 2554 ไดเปนผลนําอียิปตการ
เขาสูการเมืองการปกครองภายใตคณะนายทหารที่เรียกวา Supreme Council of the Armed
Forces (SCAF) ซึ่งนําโดยจอมพล Mohamed Tantawi ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 จนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2555 รวมเปนเวลาประมาณ 1 ป 6 เดือน นั้น ไดสงผลกระทบใหความพยายามของ
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ไทยในการเพิ่มพูนและขยายความสัมพันธในหลายดานสะดุดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินการ
ใดๆ ซึ่งเปนการดําเนินการ “เชิงนโยบาย” นั้น ทั้งสองฝายตางสงวนทาที และตางเห็นวา ควรรอให
ฝายอียิปตมีรัฐบาลที่ถาวร หรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกอน เปนผลใหการดําเนินความสัมพันธทํา
ไดไมเต็มศักยภาพ แมวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอียิปตจะทําใหฝายไทยมีทาทีทางบวกตอ
อนาคตทางการเมืองของอียิปตและเห็นวา นาจะเปนกาวสําคัญที่ทําใหความรวมมือมีอนาคตที่แจมใส
และชัดเจนขึ้น ดังเห็นไดจากการที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการตางประเทศซึ่งมีนายกษิต ภิรมย
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดมีแถลงการณ หลังประธานาธิบดีมูบารัคลาออกจาก
ตําแหนง วา
“1. ประเทศไทยยินดีกับการแสดงออกซึ่งความตองการการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
2. ไทยหวังวา จะมีการเปลี่ยนผานที่สงบ สันติและราบรื่น เพื่อใหเปนไปตามความ
ปรารถนาของประชาชนอียิปตที่จะไดมาซึ่งประชาธิปไตย ความกาวหนา และความเจริญรุงเรือง
3. ประเทศไทยหวังที่จะไดทํางานรวมกับรัฐบาลชุดใหมของอียิปตเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธแหงมิตรภาพและความรวมมืออันใกลชิดและยาวนานระหวางประเทศ ทั้งสองใหแนน
แฟนยิ่งขึ้นตอไป” 26
ทั้งนี้ “การปฏิวัติ” ในอียิปต นอกจากสงผลกระทบตอการดําเนินความสัมพันธแลว
ยังไดสงผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง โดยทําใหรัฐบาลไทยตองอพยพคนไทย นักศึกษาไทยมุสลิม
ในอียิปตกลับประเทศในระหวางวันที่ 1-11 กุมภาพันธ 2556 รวมจํานวน 2,308 คน รวม 9 เที่ยวบิน
โดยเที่ยวบินพิเศษของการบินไทยและจางเหมาสายการบินอียิปตแอร 27 ดวย
นอกจากนั้น การพัฒนาความสัมพันธและการขยายความรวมมือหลังจากนั้น ยังไม
อาจเดินหนาไปไดมากเนื่องจากหลังจากนั้น สถานการณในอียิปตยังเต็มไปดวยความไรเสถียรภาพ
ความไม แ น น อน ความไม ส งบ จากการที่ ป ระชาชนได ตื่ น ตั ว ทางการเมื อ ง หรื อ อยู ใ นยุ ค
“ประชาธิปไตยเบงบาน” ซึ่งมีการชุมนุมเรียกรองทางการเมือง ของกลุมพลังตางๆ ทั้งของฝาย
ขบวนการเยาวชน (นําโดยกลุม 6th April Youth Movement และกลุม Youth Revolutionaries
ตางๆ) ฝายอิสลามนิยม (Islamist) นําโดยกลุม Muslim Brotherhood และกลุมมุสลิมเครงจารีต
ซาลาฟ (Salafis) และการชุมนุมนัดหยุดงานของกลุมวิชาชีพตางๆ จากทุกวงการทั้งในกรุงไคโร และ
ตางจังหวัด โดยมีขอเรียกรองที่หลากหลาย จากการที่กลุมตางๆ มีความคาดหวังวา “การปฏิวัติ” จะ
ทําใหไดรับผลประโยชนที่เปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว จึงมีการชุมนุมประทวงและนัดหยุดงานของแทบ
ทุกสาขาอาชีพและทุกภาคสวนของสังคม เชน การประทวงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ
สหภาพแรงงาน นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ พนั ก งานไปรษณี ย ผู พิ พ ากษา ตํ า รวจ ครู โ รงเรี ย นประถม
มัธยมศึกษา อาจารยมหาวิทยาลัย พนักงานควบคุมการบิน พนักงานทาอากาศยาน พนักงานขั บ
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กระทรวงการตางประเทศ, แถลงการณเกีย่ วกับสถานการณในประเทศอียิปต, ขาวสารนิเทศ (12 กุมภาพันธ
2554).
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ฉัตรชัย วิริยเวชกุล, การอพยพคนไทยในตางประเทศ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตผานกรณีศึกษา
เหตุการณอพยพคนไทยที่อียิปต ลิเบีย และญี่ปุนในป 2554, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหาร
การทูตรุนที่ 5, 2556, หนา 26.

26
รถไฟฟาและคนงานของภาคการขนสงคมนาคม พนักงานธนาคาร และพนักงานศูนยวัฒนธรรม และ
การชุมนุมของนักศึกษา เปนตน
ทั้งนี้ ประเด็นปญหาความขัดแยงหลักในอียิปตในชวงดังกลาวไดแกความไมพอใจ
ฝายทหาร (SCAF) ที่การดําเนินการเปลี่ยนผานไปสูความเปนประชาธิปไตยเปนไปอยางลาชา และ
หวาดระแวงว า ฝ า ยทหารจะพยามรั ก ษาอํ า นาจและไม ทํ า ตามเจตนารมณ ก ารปฏิ วั ติ (Bread,
Freedom and Social Justice) ตลอดจนความไมพอใจในการดําเนินการของฝายทหาร เชน การ
พิจารณาคดีพลเรือนโดยศาลทหาร (ประมาณ 12,000 คดี) และการใชกฎหมายสถานการณฉุกเฉิน
(Emergency Law) เปนตน จนเกิดการขัดแยงระหวางฝายประชาชน/ฝายเรียกรองประชาธิปไตย/
พรรคการเมืองกับฝายทหาร และกลุมพลังที่สนับสนุนฝายทหาร และเกิดการชุมนุมประทวงอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งทําใหหลายครั้งประเด็นขัดแยงเพียงเล็กนอย และการชุมนุมโดยสงบไดเกิดการบานปลาย
และกลายเปนเหตุการณความรุนแรง โดยฝายทหารมีแนวโนมที่จะใชกําลังรุนแรงตอผูประทวง โดยใช
ตํารวจจาก Central Security Forces (CSF) รวมทั้งการใช “กลุมอันธพาล” (Thug) เปนตัวชวย จน
กอใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตครั้งแลวครั้งเลา ขณะที่ฝายผูชุมนุมก็ไดตอบโตดวยความรุนแรง (ใน
ลักษณะที่เรียกวา Hooliganism หรือ Vandalism) รวมทั้งการเผาสถานที่ราชการ การทําลาย
ทรัพยสินสาธารณะและของเอกชน ทําใหเกิดการการเผชิญหนาระหวางประชาชนกับทหารตํารวจ
และมีเหตุการณรุนแรงที่ “นับครั้งไมถวน” นอกจากนั้น ยังมีเหตุการณซึ่งมีลักษณะของความขัดแยง
ทางศาสนาระหวางชาวมุสลิมกับชาวคริสต (Coptic Christian) อยูเปนระยะ 28 รวมทั้งการเพิ่มขึ้น
ของปญหาอาชญากรรม 29 และรัฐบาลไมสามารถควบคุมสถานการณและรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไดเต็มที่ จนเกิดความระส่ําระสายไรระเบียบ การใชกฎหมูอยูเหนือกฎหมาย (Rule of the Mob)
และเกิดภาวะที่เรียกวาสุญญากาศทางความมั่นคง (Security Vacuum) หรือความลมเหลวทางความ
มั่นคง (Security Failure)
นอกจากนี้ ปญหาทางการเมืองไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาวะเศรษฐกิจ เกิด
การซบเซาและหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอียิปต โดยมีปญหาเศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญ
เชน การขาดดุลงบประมาณ การลดลงของเงินสํารองระหวางประเทศจนใกลเกิดวิกฤตการคลัง การ
ลดลงของรายไดจากการทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงรายไดสําคัญ การเคลื่อนยายออกของทุน และลดลง
ของการลงทุนจากตางประเทศ ขณะที่ปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ เชน การวางงาน คาครองชีพ
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หลัง “การปฏิวัต”ิ ซึ่งทําใหการรักษาความมั่นคงของตํารวจขาดความเขมแข็งและทําใหกลุมมุสลิมหัวรุนแรง และ
กลุมเครงศาสนา Salafi ที่เคยถูกควบคุมปราบปรามรุนแรงในสมัยประธานาธิบดีมูบารัคไดกระทําการรุนแรงตางๆ
ตอชาวคริสต (Coptic Christian) ซึ่งมีประมาณ 8 ลานคน และเกิดการตอบโตกันเพิ่มขึ้น โดยมีเหตุการณตางๆ
เชน การบุกเผาโบสถคริสต การบุกบานเรือนรานคาของชาวคริสต การประทวงและการปะทะระหวางทั้ง2 ฝาย
และการปราบปรามผูชุมนุมชาวคริสตอยางรุนแรงโดยฝายทหาร
29
หลังการปฏิวตั ิความไรประสิทธิภาพและการเฉื่อยงานของตํารวจไดทําใหเกิดปญหาการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม
ซึ่งหนวยงานตํารวจประเมินวาสูงขึ้นประมาณ 200 % โดยสาเหตุใหญมาจากความหยอนยานในการรักษาความ
ปลอดภัย และการที่ในชวงปฏิวัติประชาชาชนไดบุกรุก/เผาทําลายสถานีตํารวจหลายสิบแหง และปลนปนทั้งปน
สั้นและปนยาวไปจํานวน 15,000 กระบอก และไดมีนักโทษแหกคุกจากการแถลงของกระทรวงมหาดไทยจํานวน
6,513 คน เปนตน
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ราคาอาหารและเชื้ อ เพลิ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง และการที่ รั ฐ บาลต อ งใช จ า ยเพื่ อ การอุ ด หนุ น ประชาชน
(Subsidy Programme) โดยใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ไดทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และตอง
ขอรับเงินกูจาก IMF ทั้งนี้ ปญหาทางเศรษฐกิจไดซ้ําเติมปญหาทางการเมือง โดยการที่รัฐบาลไม
สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความคาดหวังของประชาชนไดกอใหเกิดความไมพอใจและการ
ชุมนุมประทวงกดดันรัฐบาลอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ป 6 เดือนภายใตระบอบ SCAF
3.2.2 ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ
สภาพการณความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคมในอียิปตดังกลาวทําให
การหาทางขยายความรวมมือกับฝายอียิปตทําไดอยางจํากัด พรอมกับที่ความสําคัญของอียิปตใน
สายตาฝายไทยไดลดถอยลง 30 ภารกิจหลักของฝายไทยในชวงดังกลาวไดเนนการติดตามสถานการณ
และพัฒนาการ 31 และการใหความชวยเหลือดูแลนักศึกษาไทยและคนไทยในกรณีที่มีสถานการณ
ฉุกเฉินและจําเปนตองอพยพคนไทยออกจากอียิปต ขณะเดียวกันก็ไดพยายามรักษาความรวมมือใน
ดานที่เปนภารกิจประจํา (routine) ไว โดยตระหนักวา ฝายอียิปตกําลังเผชิญปญหารุมเราทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจซึ่งยากที่จะมีขอริเริ่ม (initiative) หรือผลักดันใหมีความรวมมือในประเด็นใหม
ที่สําคัญได ขณะเดียวกันฝายอียิปตก็ขาดความกระตือรือรนที่จะดําเนินความสัมพันธกับไทย โดยมีสิ่ง
บงชี้ที่สําคัญ ไดแก
1. ฝายอียิปตไมสามารถจัดการประชุม Political Consultations ซึ่งเปนคราวที่
อียิปตจะเปนเจาภาพได
2. ฝายอียิปตไมสามารถกําหนดชวงเวลาที่รัฐมนตรีตางประเทศอียิปตจะสามารถ
เดินทางมาเปนประธานรวมการประชุม Joint Commission ที่ฝายไทยจะเปนเจาภาพได แมวาหลัง
การปฏิวัติ นาย Nabil El Araby รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น จะแสดงทาที
ในโอกาสตางๆ วา อียิปต ตองการเปดหนาใหม (“open a new page”) ในความสัมพันธกับกับทุก
ประเทศรวมทั้งกับประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ตาม
จากสภาพการณดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินความสัมพันธ
กับอียิปตในชวงนี้ มีสาเหตุหลักมาจากปญหาภายในของฝายอียิปต ซึ่งตองเผชิญกับทั้งวิกฤตการเมือง
และวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ดั ง ได ก ล า วข า งต น ซึ่ ง เป น ผลให ฝ า ยไทยต อ งเฝ า รอดู ค วามคลี่ ค ลายของ
สถานการณในอียิปตกอน
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เห็นไดจากการลดระดับเจาหนาทีใ่ นตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทน (Deputy Chief of Mission–DCM) จาก
ระดับอัครราชทูต เปนระดับอัครราชทูตที่ปรึกษา และตอมาลดเปนระดับที่ปรึกษา (Counsellor) นอกจากนั้น
ฝายไทยไดพิจารณาใหกรุงไคโรเปนเมืองที่มีความเปนอยูไ มปกติ (Hardship) ดวย
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การติดตามสถานการณโดยเนนรายงาน วิเคราะห กรณี/เหตุการณ ความเคลื่อนไหวที่อาจกอใหเกิดความไมปกติ
ความไมสงบ และเหตุรุนแรงที่อาจกระทบตอคนไทย นักศึกษาไทย เชน การชุมนุมใหญ การกอการราย เปนตน
รวมทั้งติดตามความคืบหนาทางการเมือง เชน การจัดทํารัฐธรรมนูญ การจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ และประเด็นที่
เกี่ยวกับความสัมพันธของอียิปตกบั ตางประเทศ โดยเนนเรื่องที่อียิปตมีบทบาทสําคัญ เชน ปญหาปาเลสไตน
สถานการณในฉนวนกาซา สถานการณในแหลมไซนาย เปนตน
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3.3 การดําเนินความสัมพันธของไทยกับอียิปตในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi
3.3.1 ภาพรวมการดําเนินความสัมพันธ
หลังจากที่นาย Mohamed Morsi ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งและเขารับตําแหนง
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2555 ฝ า ยไทยเริ่ ม มี ค วามหวั ง ว า อี ยิ ป ต จ ะกลั บ สู ภ าวะปกติ และสั ง คม
การเมืองจะมีเสถียรภาพบนเสนทางประชาธิปไตย ฝายทหารจะถายโอนอํานาจใหแกฝายพลเรือน
และมีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและโปรงใส และเห็นวา บรรยากาศทางการเมืองดังกลาวจะเปน
โอกาสให ส ามารถผลั ก ดั น ประเด็ น ความสั ม พั น ธ ใ ห ก า วหน า ได โ ดยเห็ น ได จ ากการที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ไดกําหนดกรอบแนวทางหรือยุทธศาสตรในการดําเนินความสัมพันธกับ
อียิปตไว โดยเนนประเด็นดานการเมืองในระดับสูง ไดแกการหาทางสรางสัมพันธและความรูจักคุนเคย
กับผูนําของระบอบใหมในอียิปตซึ่งมีฝายอิสลามนิยมเปนแกนนํา และมีกลุม Muslim Brotherhood
เปนฐานอํานาจ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรไดกําหนด Mission Statement ในการดําเนิน
ความสัมพันธกับอียิปตในสมัยนี้ ประกอบดวยการดําเนินการใน 3 ดาน ดังนี้
1. ดานการเมืองและความมั่นคง ไดแก การปูพื้นฐานการติดตอสัมพันธระดับสูง
ระหวางฝายไทยกับผูนําใหมของอียิปต (ระบอบ Islamist ของประธานาธิบดี Morsi การกระชับความ
รวมมือกับอียิปตซึ่งจะเปนประธาน OIC (ป 2555-2558) และการกระชับความรวมมือดานความ
มั่นคงเพื่อตอตานการกอการราย ภัยคุกคามรูปแบบใหม และอาชญากรรมขามชาติ
2. ด า นเศรษฐกิจ ไดแก การรัก ษา และขยายสว นแบงตลาดของสิน คาออกที่
สําคัญของไทยในอียิปต โดยสินคาเปาหมายคือ ปลาทูนากระปอง ผลไมกระปอง และขาว (กระทรวง
การตางประเทศกําหนดใหสถานทูตแตละแหงมีสินคาเปาหมาย 3 รายการ ตามนโยบายที่เรียกวา
“1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ”) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในดานที่ทั้งสองฝายมีศักยภาพสูง
(เชน การทองเที่ยว) รวมทั้งขยายความรวมมือทางเทคนิคและวิชาการ โดยเฉพาะในดานที่ผูนํารัฐบาล
หรือบุคคลในระบอบใหมของอียิปตภายใตประธานาธิบดี Morsi ประสงคเรียนรูจากไทย
3. ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การสรางความเขาใจอันดี และความเขาใจที่
ถูกตองของสาธารณชนอียิปตเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ดวยการทูตสาธารณะ (public
diplomacy) พรอมทั้งการสงเสริมภาพลักษณ และเผยแพรเอกลักษณไทยในอียิปต ดวยการทูต
วัฒนธรรม (cultural diplomacy)
ในการดําเนินการตาม Mission Statement ดังกลาว สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงไคโร ไดเสนอและผลักดันการดําเนินการตางๆ ที่สําคัญ เชน
- การสร า งความคุน เคยระหวา งฝ ายไทยกั บ ผู นํา ใหมข องอียิ ป ต ได เ สนอให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเดินทางไปเยือนอียิปตกอนการประชุมสุดยอด OIC ซึ่งอียิปต
จะเปนเจาภาพ และประธานาธิบดี Morsi เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําไปสูการเยือนอียิปตของ
นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2555
- เสนอใหเชิญประธานาธิบดี Morsi มาเยือนไทย
- สรางความรูจักคนเคยกับ “ศูนยอํานาจใหม” ของอียิปต ไดแกกลุม Muslim
Brotherhood และพรรค Freedom and Justice ของกลุมดังกลาวซึ่งไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง
และครองเสียงสวนใหญทั้งในสภาประชาชน และสภาที่ปรึกษาของอียิปต โดยไดสรางความรูจักกับ
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คณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดี Morsi ที่เรียกวา Nahda หรือ Renaissance Project ซึ่งมีนาย
Khairat Al Shater รองประธานสูงสุด หรือ Deputy Supreme Guide ของกลุม Muslim
Brotherhood เปนประธาน 32 และมีสมาชิกประมาณ 20 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตไดเสนอจัด
โครงการนําคณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีดังกลาวมาเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงาน ซึ่งกลุมดังกลาวซึ่งกลุม
ดังกลาวไดแสดงความสนใจเรียนรูจากประเทศไทยในดานการบริหารจัดการการทองเที่ยว การเกษตร
อุตสาหกรรม และการแกไขปญหาชุมชนแออัด และการพัฒนา SMEs เปนตน
นอกจากนี้ ยังไดสรางความสัมพันธกับ บุคคลสําคัญทางการเมืองอื่นๆ ของกลุม
Muslim Brotherhood ที่สําคัญไดแก นาย Essam al Haddad ที่ปรึกษาประธานาธิบดี Morsi ดาน
การตางประเทศ ซึ่งเปนที่กลาวขวัญ ทั่วไปในอียิปตในยุคดังกลาววา นาย Essam เปนรัฐมนตรี
ตางประเทศที่แทจริง (ขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศคือนาย Mohamed Kamel
Amr) และนาย Talaat Ibrahim Abdullah อัยการสูงสุดซึ่งนับวาเปนบุคคลที่ใกลชิดกับ
ประธานาธิบดี Morsi เปนตน
ในขณะเดี ย วกั น ฝ า ยไทยได พ ยายามสร า งความสั ม พั น ธ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ นั ก
อุตสาหกรรมของฝายอิส ลามนิย มโดยไดเสนอจัด“โครงการนําคณะนักธุรกิจกลุมอิสลามนิยมของ
อียิปตเดินทางไปเยือนประเทศไทย” โดยเชิญสมาชิก Egyptian Business and Investment
Association ซึ่งเปนสมาคมธุรกิจของกลุม Muslim Brotherhood ที่มีนาย Hassan Malek สมาชิก
ระดับนําของกลุม MB เปนประธานสมาคม เพื่อใหเดินทางมาดูกิจการตางๆ รวมทั้งในภาคเศรษฐกิจ
อิสลาม เชน การเงินการธนาคารอิสลาม อุตสาหกรรมฮาลาล และพบปะกับสมาคมนักธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไทย-มุสลิม (Thai Islamic Trade and Industrial Association)
นอกจากนั้น ฝายไทยไดพยายามผูกสัมพันธกับ “ตัวแสดง” ทางการเมืองอื่นๆ ของ
อียิปตที่เริ่มมีบทบาททางการเมือง เชน การสรางความสัมพันธกับนาย El Sayed el-Badawi
ผูบริหารของพรรค WAFD ซึ่งเปนพรรคแนวทางเสรีนิยม อนุรักษนิยม และมีคะแนนเสียงเปนอันดับ
3 ในสภาประชาชนของอียิปต
บรรยากาศทางการเมืองในรัฐบาล Morsi ซึ่งดูเหมือนวา มีแนวโนมที่ดีดังกลาวได
ทําใหฝายไทยหาทางเพิ่มพูนความรวมมือทางเศรษฐกิจดวยการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน
- การสร า งสั มพัน ธและความรว มมือกับ สมาคม ASEAN-Egypt Business
Association (AEBA) เพื่อสงเสริมการสงออกของไทย
- รวมกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงไคโร นํานักธุรกิจไทย
เขารวมงานแสดงสินคาในอียิปต และนํานักธุรกิจอียิปตเขารวมงานแสดงสินคาในไทย
- รวมมือกับสายการบิน Etihad และ ททท. นําคณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ทองเที่ยวอียิปตรายใหญเดินทางมาเยือนประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2555
ขณะที่ในดานสังคมและวัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรมตางๆ งาน Thai Festival ในกรุง
ไคโร และการจัดพิมพหนังสือภาพ (coffee table book) โดยชางภาพสตรีชาวอียิปตชื่อเสียง และ
31
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นาย Al Shater เปนผูที่ไดรับฉายาวา เปน Chief Strategist ของกลุม Muslim Brotherhood และนับเปนผู
ทรงอิทธิพลมากที่สุดในทางการเมืองและธุรกิจของกลุม MB และตอมาไดตกเปนนักโทษการเมือง และปจจุบัน
ยังคงถูกคุมขังในอียิปตในขอหาตางๆ เชน การกอการราย และการทํารายผูชุมนุมทางการเมือง
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การจัดแสดงภาพถายเกี่ยวกับประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2555 และการรวมกับ Egyptian Chefs
Association (ECA) และรานอาหารไทยในอียิปต จัดหลักสูตรสอนการทําอาหารไทย เปนตน รวมทั้ง
การเสนอใหเชิญผูนําสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต (Grand Imam of Al-Azhar) ซึ่งกลาวไดวา
เปนผูนําทางศาสนาที่มีอาวุโสสูงสุดของโลกมุสลิมฝายสุหนี่และไดรับความเคารพศรัทธาสูงในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมาเยือนไทย ซึ่งตอมานายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดมีหนังสือเชิญบุคคลทั้ง
สองไปเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล
3.3.2 ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ
กล า วโดยสรุ ป ได ว า แม ก ารดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ข องไทยกั บ อี ยิ ป ต ใ นช ว ง
ประธานาธิบดี Morsi ทั้งสองฝายไดเริ่มมีความกระตือรือรน และความสนใจตอกันมากขึ้นโดยมี
กิ จ กรรมและการดํ า เนิ น การทั้ งในทางการเมือง เศรษฐกิ จ และสั งคมวั ฒ นธรรมดังกล าวข างต น
อยางไรก็ดี หลังประธานาธิบดี Morsi อยูในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน สถานการณและความขัดแยง
ตลอดจนการใชความรุนแรงในอียิปตไดทวีความตึงเครียดขึ้น และเกิดรวมการชุมนุมประทวงขับไล
ประธานาธิบดี Morsi ของมวลชนอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555 เปนตนมา (จากความ
ไมพอใจที่ประธานาธิบดี Morsi มีประกาศเพิ่มอํานาจใหแกตนเอง) ซึ่งทําใหการพยายามผลักดันความ
รวมมือกับอียิปตของไทยโดยเฉพาะในดานการเมืองอยูในระยะเริ่มตน
3.4 การดําเนินความสัมพันธกับอียิปตในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi
3.4.1 ภาพรวมการดําเนินความสัมพันธ
หลังการลุกฮือของประชาชน นําโดยกลุมที่เรียกตนเองวา กลุม Tamarod (กลุม
กบฏ) ซึ่งมีกลุมการเมืองฝายเสรีนิยม โลกยนิยม (Secularist) และอิสลามนิยมฝาย Salafi ตลอดจน
กลุมเยาวชน 6th April Movement สนับสนุน โดยมีการชุมนุมใหญเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
และการยึดอํานาจโดยฝายทหารที่มีพลเอก Abdel Fattah Al Sisi รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนผูนํา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ฝายไทยไดแสดงทาทีตอเหตุการณในอียิปต สรุปได ดังนี้
1. ฝายไทยไดแสดงความหวงใยตอการ “รัฐประหาร” ดังกลาว แตยังไมไดแสดง
การคัดคาน โดยกระทรวงการตางประเทศโดยนายจักรกฤษณ ศรีวลี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ไดให
สัมภาษณสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 วา
“กระทรวงการต า งประเทศมี ความเป น ห ว งสถานการณ ใ นประเทศอี ยิ ป ต
ภายหลังจากที่กองทัพอียิปตกอรัฐประหารเพื่อควบคุมสถานการณ ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯ กําลังเตรียม
แสดงท า ที ข องประเทศไทยต อ เหตุ ก ารณ นี้ และเรี ย กร อ งให แ ก ป ญ หาทางการเมื อ งตามวิ ถี ท าง
ประชาธิปไตย” 33
2. ตอมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ
ไดกลาวกับสื่อมวลชนในเหตุการณนี้ วา
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บัวแกวหวงเหตุปฏิวัติในอียิปต, เดลินิวส (4 กรกฎาคม 2556).
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“มองวาเหตุการณที่เกิดขึ้น เปนเรื่องภายในของอียิปต แตหวังวา ประชาชน
อียิปตจะสามารถหาหนทางแกไขปญหาในปจจุบันได”34
ทั้งนี้ กล าวได วา ถอยคําของขาราชการระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ
ดังกลาวนั้น ผูศึกษาเห็นวา เปนภาษามาตรฐานทางการทูตตามแบบแผนของไทยที่ไมไดมีลักษณะ
วิพากษวิจารณฝายอียิปต อยางไรก็ดี หลังการใชกําลังสลายการชุมนุมตอตานการรัฐประหารสลาย
การชุมนุมของกลุมตอตานการรัฐประหารที่นําโดยกลุม Muslim Brotherhood และกลุมอื่นๆ ที่รวม
เรียกตนเองวา Anti-Coup Alliance เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนผลใหผูชุมนุมที่จัตุรัส
Rabaa และจัตุรัส Nahda เสียชีวิตหลายรอยคนในวันเดียว ฝายไทยโดยนายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล
ไดมีแถลงการณในทํานองประณามการใชความรุนแรง รวม 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ดังนี้
“1. ประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธที่ใกลชิดและยาวนานกับ
อียิปต มีความหวงกังวลเปนอยางยิ่งตอเหตุการณที่มีการใชกําลัง ทําใหมีผูเสียชีวิตนับรอยคน และ
บาดเจ็บอีกจํานวนมาก อีกทั้งสถานการณสอที่จะลุกลามเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ไทยขอเรียกรองใหทุก
ฝายใชความยับยั้งชั่งใจและยุติความรุนแรงโดยเร็วที่สุด
2. จากประสบการณของไทย การใชความรุนแรงไมใชวิธีการที่จะนําไปสูการแกไข
ปญหาใดๆ ในการนี้ ไทยขอเรียกรองใหทุกฝายยุติความรุนแรงโดยทันทีและใชความพยายามอยาง
เต็ ม ที่ อี ก ครั้ ง เพื่ อพู ด คุ ย สร า งความปรองดองและนํ า พาอี ยิ ป ต ก ลั บ สู ก ระบวนการเปลี่ ย นผ า นสู
ประชาธิปไตย โดยมีทุกฝายมีสวนรวมโดยเร็ว” 35
นอกจากนี้ ในวันเดียวกันนายสุรพงษฯ ไดมีแถลงการณเพิ่มเติม ดังนี้
“1. ประเทศไทยมีความหวงกังวลเปนอยางยิ่งตอสถานการณที่ยังคงเลวรายลงใน
ประเทศอียิ ป ต โดยเหตุ การณรุ นแรงไดสงผลใหมีผูเสียชีวิต และบาดเจ็บ จํานวนมาก โดยเฉพาะ
ประชาชนผูบริสุทธิ์
2. ในฐานะประเทศที่ยึดมั่นในหลักการของประชาธิปไตย และการไมใชความ
รุนแรง ประเทศไทยมีทาทีสอดคลองกับหลายประเทศในการประณามการใชกําลังอยางเกินควร ซึ่ง
ยอมนําไปสูความรุนแรงมากขึ้น และสงผลเสียตอความพยายามตางๆ ที่จะพูดคุยเพื่อนํามาซึ่งการคืน
สูกระบวนการประชาธิปไตย และกระบวนการปรองดองที่ทุกฝายมีสวนรวม อันเปนผลประโยชนของ
ชาวอียิปตทุกคน ซึ่งไทยเชื่อวา เปนสิ่งที่สําคัญสูงสุดในขณะนี้
3. ประเทศไทยเรียกรองใหทุกฝายใชความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุด และหลีกเลี่ยงการใช
ความรุนแรง นอกจากนี้ ขอใหรัฐบาลชั่วคราวของอียิปต ใหการดูแลความปลอดภัยแกชาวตางชาติที่
อาศัยอยูในอียิปตดวย”36
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โคนประธานาธิบดีอียิปต, ไทยรัฐ (5 กรกฎาคม 2556).
กระทรวงการตางประเทศ, นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศแถลงเกี่ยวกับสถานการณในอียิปต, ขาวสารนิเทศ. (16 สิงหาคม 2556).
36
กระทรวงการตางประเทศ, นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศแถลงเกี่ยวกับสถานในอียิปต เพิ่มเติม, ขาวสารนิเทศ. (16 สิงหาคม 2556).
35
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กล าวไดว า ถ อยคําที่ใชในการแสดงความเห็น และประณามเหตุการณในอียิป ต
ดังกลาวนับไดวามีความรุนแรง นอกจากนั้น ยังมีลักษณะของการคัดคานการเปลี่ยนแปลงที่ขัดกับ
หลักการประชาธิปไตย และการเขาสูอํานาจดวยวิธีการนอกรัฐธรรมนูญของฝายทหารอียิปตดวย 37
ทั้งนี้ ทาทีของฝายไทย ไดทําใหรัฐฝายอียิปตมีความกังวล โดยหลังแถลงการณ
ดังกลาว ตอมาในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 นาย Nabil Fahmy รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ต า งประเทศของอี ยิ ป ต ได มี ห นั ง สื อ ถึ ง รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการ
ตางประเทศตางประเทศไทยของไทย มีใจความสําคัญสรุปไดวา
1. ฝายอียิปตขอใหฝายไทยเขาใจวา การชุมนุมของกลุมผูประทว งนําโดยกลุม
Muslim Brotherhood ไมใชการชุมนุมโดยสงบ แตเปนเกิดจากการปลุกเราของกลุมหัวรุนแรง
ดังกลาวที่ปลุกปนยุยงใหประชาชนใหทํารายตํารวจทหาร และยุยงใหทหารละทิ้งหนาที่เพื่อหวังใหเกิด
การนองเลือด
2. ระหวางการชุมนุมไดมีการใชอาวุธทํารายตํารวจ ทหารและประชาชนผูบริสุทธิ์
และการทํารายบานเรือนของราษฎร และทรัพยสินของทางราชการ รวมทั้งการชักธงของกลุม Al
Qaeda
3. เจ า หน า ที่ ตํ า รวจทหารได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ พื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยของ
ประเทศ และปองกันรักษาความมั่นคงแหงรัฐจากการกระทําของอาชญากร และกลุมกอการราย มิใช
การปฏิบัติตอผูที่เห็นตางทางการเมือง
4. ขอใหมิตรประเทศเชนไทยเขาใจในทางการอียิปต ที่มีความรับผิดชอบตอง
ดําเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ และขอใหประณามการกระทําของกลุมผูกระทําการอัน
เปนอาชญากรดังกลาว มิฉะนั้นจะเทากับเปนการใหการสนับสนุนการกระทําดังกลาว
5. เจาหนาที่ตํารวจ ทหารของอียิปตไมไดกระทํารุนแรงเกินกวาเหตุ เห็นไดจากที่
ผานมามีตํารวจทหารเสียชีวิตจากการปะทะ 60 นาย และบาดเจ็บหลายรอยนาย
6. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 ไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชนที่ออกมาเรียกรองจํานวนหลายสิบลานคน เชนเดียวกับการชุมนุมใหญในเดือนมกราคม
2554 เพื่อใหอียิปตมีสังคมที่ยุติธรรม เปนสังคมเปด และมีเสรีภาพ ซึ่งที่ผานมากําลังถูกทําลายจาก
ฝายลาหลัง และพวกที่นิยมความรุนแรง โดยประชาชนชาวอียิปตรูสึกผิดหวังเปนอยางมากที่ รูสึกวา
สาธารณชนในในต า งประเทศมี ท า ที ย อมรั บ การกระทํ า ของกลุ ม หั ว รุ น แรงและสุ ด โต ง
(fundamentalism and extremism) จึงหวังวา มิตรประเทศเชนไทยจะชวยแกไขในเรื่องนี้
7. อียิปตจะยึดมั่นในการเปลี่ยนผานทางการเมืองตามแผนทาง (Roadmap) ที่ได
แถลงไว รวมทั้งการมี dialogue กับทุกกลุมที่ไมไดเกี่ยวของกับการใชความรุนแรงและการนองเลือด
จากทาทีของฝายอียิปตดังกลาว รวมทั้งความไมพอใจของฝายอียิปตตอสื่อมวลชน
ไทย ที่สวนใหญเสนอขาวเกี่ยวกับการยึดอํานาจของทหารอียิปตในเชิงลบ (ขณะที่ฝายอียิปตยืนกราน
วา เหตุการณที่เกิดขึ้นมิใชการรัฐประหาร แตเปนการเขาแกไขปญหาของชาติตามเสียงเรียกรองของ
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หลายฝายเห็นวา ปฏิกิริยาดังกลาว นาจะเนื่องภาวะการเมืองภายในของไทยดวย จากการที่รัฐบาลไทยใน
ขณะนั้น เห็นวา ตนเปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และตองการปองปรามกลุมพลังทางการเมืองในไทยเอง
รวมทั้งกองทัพในการใชการยึดอํานาจมาแกไขปญหาทางการเมือง
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ประชาชน) ไดทําใหบรรยากาศโดยรวมในระยะใกลไมเอื้อที่จะขับเคลื่อนผลักดันความสัมพันธทางการ
เมืองในระดับสูงของทั้งสองฝาย อยางไรก็ดี การที่ฝายอียิปตเพียงแตแสดงทาทีตอฝายไทยโดยผาน
ชองทางการทูต และมิไดใชการตอบโตทางสื่อสาธารณะ ไดทําใหความความขุนของตอกันมิไดลุกลาม
บานปลายออกไป
ทั้งนี้ กลาวไดวา จากการยึดอํานาจดังกลาวซึ่งแมจะมีการแตงตั้งประธานาธิบดีจาก
พลเรือน คือ นาย Adly Mansour อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตก็ไดมีผลใหพลเอก Al-Sisi ขึ้นใน
อียิปต เปนผูมีอํานาจสูงสุดที่แทจริง หรือเปน De Facto Ruler ซึ่งตอมาพลเอก Al-Sisi ไดรับ
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และไดรับการเลื่อนยศเปนจอมพลดวย
รวมทั้งไดทําใหเกิดกระแสความนิยมในจอมพล Al Sisi ในอียิปตที่เรียกวา Sisi Fever หรือ Sisi
Mania เพิ่มขึ้นสูง
การยึดอํานาจของฝายทหารอียิปต ในขณะที่ไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ได
ทําใหฝายไทยไมไดผลักดันประเด็นความสัมพันธในเรื่องสําคัญแตก็มิไดมีการปรับนโยบายที่เปนการ
ถอยหางจากอียิปตและตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย เมื่อ 22 พฤษภาคม
2557 และเมื่อจอมพล Al Sisi ไดรับ ชัย ชนะในการเลือกตั้ง และสาบานตนเขารับ ตําแหน ง
ประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ฝายไทยโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ไดกําหนด
Mission Statement หรือภารกิจสําคัญของสถานเอกอัครราชทูต ดังนี้
“1. การสงเสริมสวัสดิภาพ ชีวิตความเปนอยู การศึกษา ศักยภาพ และความผูกพัน
ใกลชิดกับทางราชการของนักศึกษาไทยในอียิปต และซูดาน
2. การกระตุนความสนใจตอความรวมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางไทย
กับอียิปต
3. การจัดหาที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตแหงใหมที่มีความปลอดภัย และมีสภาพ
สมฐานะศักดิ์ศรีของประเทศ”38
Mission Statement ดั งกล าว ผู ศึกษาเห็ น วา ได ส ะท อนว า การดํ าเนิ น
ความสั ม พั น ธ กั บ อี ยิ ป ต ใ นภาวะที่ ทั้ ง สองฝ า ยอยู ในระยะเปลี่ ย นผ านอาจทํ า ได จํ า กั ด และสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงขอจํากัดที่มีจึงมุงในเรื่องที่อยูในขายที่จะสามารถดําเนินการไดหรือทําให
เกิดสัมฤทธิผลไดเปนหลัก กลาวคือเรื่องที่มีลักษณะที่มิ่ใชประเด็นทางทางการเมือง (non-political
issues)
3.4.2 ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ
3.4.2.1 ขอจํากัดในการพัฒนาความรวมมือทางการเมือง
การพยายามผลักดันประเด็นในเรื่องความสัมพันธทางการเมืองระดับสูง
ใหมีความกาวหนามากขึ้นในระยะเฉพาะหนาอาจทําไดยาก จากสถานการณในอียิปตและในประเทศ
ไทยที่ ยั ง ไม แ น น อน และทั้ ง สองฝ า ยยั ง อยู ใ นระยะเปลี่ ย นผ า นทางการเมื อ ง (ฝ า ยอี ยิ ป ต ยั ง ต อ ง
ดําเนินการตอไปตาม Roadmap ไดแก การจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแทนราษฎร) จึงยากตอการ
ผลักดันเรื่องที่เปนนโยบายระดับสูง เชน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง หรือแมกระทั่งการจัดการ
38
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ประชุมหารือทวิภาคีตางๆ ทั้ง JC หรือ Political Consulatations ก็มีแนวโนมที่ตองรอใหฝายไทยมี
รัฐบาลที่ชัดเจนกอน
ความรวมมือทางการเมืองจึงมีแนวโนมจะเปนการรักษาสถานภาพเดิม
(Status Quo) และปองกันไมใหเกิดการกระทบกระทั่งและปญหาระหวางกัน เชน ในสวนของฝาย
อียิปตเอง เมื่อเกิดการยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2557 รัฐบาลอียิปต หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ และสํานัก
ประธานาธิบดีก็ไมไดแสดงทาทีใดๆ และไมไดมีประกาศแจงเตือนหรือหามมิใหชาวอียิปตเดินทางมา
ประเทศไทย คงมีเพียงการเสนอขาวของสื่อมวลชนอียิปต เชน หนังสือพิมพ Al Ahram Weekly และ
อื่นๆ ซึ่งมิใชกระบอกเสียงของรัฐบาลแตอยางใด
ในขณะเดียวกัน สถานการณการเมืองโดยรวมในอียิปตก็ยังนับไดวา ยัง
อยูในภาวะไมแนนอน และยังขาดเสถียรภาพ โดยประธานาธิบดี Al Sisi จะตองแกไขปญหาการเมือง
และเศรษฐกิจภายนกอน เชน การยังคงมีปญหาความตึงเครียดขัดแยง แบงฝายทางการเมืองและ
สังคม โดยเฉพาะปรากฏการณความเกลียดชังฝายอิสลามนิยม หรือที่เรียกวาปรากฏการณ antiIslamist hypernationalism ในสังคม และปญหาการปราบปรามฝายตรงขามรัฐบาลทุกฝาย เชน
การจับกุมคุมขังสมาชิกกลุม Muslim Brotherhood รวมกวา 20,000 คน การที่ศาลตัดสินประหาร
ชีวิตสมาชิกกลุม Muslim Brotherhood จํานวนกวา 700 คน และการหามการดําเนินกิจกรรมของ
กลุมเยาวชน 6th April Youth Movement และการจับคุมขังสื่อมวลชน รวมทั้งสื่อมวลชน
ตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้ อียิปตยังเผชิญกับเหตุการณการกอการราย การกอวินาศกรรมอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการกอเหตุที่อางความรับผิดชอบโดยกลุม Ansar Beit Al Maqdis ซึ่งเชื่อวา เปน
เครือขายของกลุม Al Qaeda ซึ่งไดปฏิบัติการกอการราย การระเบิดทอสงกาซในไซนาย และการ
โจมตีทหารตํารวจอียิปตมาหลายสิบครั้งนับแตการยึดอํานาจของฝายทหารเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556
ยิ่งกวานั้น วิกฤตการณในตะวันออกกลางในปจจุบัน เชน ปญหาในอิรักที่
เกิดจากกลุม Islamic State of Iraq and Greater Syria (ISIS หรือ ISIL) และความขัดแยงและการ
สูรบรอบใหมระหวางอิสราเอลกับกลุม Hamas ในฉนวนกาซา ซึ่งมีอียิปตเปนตัวกลางในการเจรจา
ไกลเกลี่ยเพื่อการหยุดยิงระหวางทั้งสองฝายที่สําคัญ ก็จะทําใหฝายอียิปต ตองติดพันกับปญหาใน
ภูมิภาคที่จะทําใหยากที่จะอุทิศเวลาและความสนใจแกประเทศไทยไดในระยะปจจุบัน
3.4.2.2 ขอจํากัดในการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลประธานาธิบดี Al Sisi ยังคงเผชิญปญหาตางๆ ทางเศรษฐกิจไม
ตางจากในรัฐบาลที่ผานมา ทั้งปญหาในระดับโครงสราง ปญหาระดับมหภาค การสูญเสียรายไดจาก
การลงทุนและการทองเที่ยว และปญหาประจําวันที่สรางความเดือดรอนแกประชาชน เชน การขาด
กระแสไฟฟ า การขาดน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิง และการเพิ่มขึ้น ของราคาอาหารและคา ครองชีพ เปน ต น
สถานการณการเมืองและเศรษฐกิจของอียิปตภายใตประธานาธิบดี Al Sisi จึงยังคงเต็มไปดวยความ
ไมแนนอนและความตึงเครียด ซึ่งจะทําใหการผลักดันการดําเนินความสัมพันธกับไทยในทางเศรษฐกิจ
การคาและการลงทุนทําไดอยางจํากัด ขณะที่การที่ฝายไทยจะกระตุนหรือสงเสริมใหเอกชนไทยสนใจ
ลงทุนในตลาดอียิปตอาจเปนสิ่งที่ยากจะโนมนาวเอกชนไทยได

35
3.4.2.3 ขอจํากัดในดานความรวมมือทางสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา
กลาวไดวา การพัฒนาความรวมมือดานนี้มีขอจํากัดไมมาก และเปนดาน
หลักของความสัมพันธในปจจุบันซึ่งมีความเขมแข็ง และกาวหนาเปนอันดีอยูแลว และควรดําเนิน
ตอไป โดยอาจเพียงแตเพิ่มการดําเนินการเชิงปริมาณ เชน เพิ่มจํานวนความถี่ และความเขมขนของ
กิจกรรมในเชิงวัฒนธรรม และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) และเพิ่มงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินการ เปนตน
3.5 โอกาสและความเปนไปไดในการเสริมสรางความรวมมือทางทหาร
จากสภาพการณขอจํากัดในการยกระดับความรวมมือในดานตางๆ ดังกลาวขางตน ทําให
การสรางแรงขับเคลื่อน (momentum) ในความสัมพันธในระยะปจจุบันใหกาวหนาขึ้น นั้น ผูศึกษา
เห็นวา ควรมุงผลักดันความสัมพันธในดานที่ยังมีโอกาสความเปนไปไดสูง และยังไมไดรับการกระตุน
หรือสงเสริมอยางจริงจัง และยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งผูศึกษาเห็นวา ไดแกการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางทหารของทั้งสองฝาย (military-to-military cooperation) โดยจาก
การศึกษาขอมูลและการสังเกตการณผูศึกษาเห็นวา เปนมิติความสัมพันธที่ซึ่งจะสามารถสงเสริมให
กาวหนาตอไปไดอีกมาก ดวยดังนี้
3.5.1 สถาบันทหารของทั้งสองฝายนับไดวาเปนสถาบันหลักของชาติที่มีความเขมแข็ง มี
บทบาทสําคัญทางสังคมและการเมืองของชาติ ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปน “ทหารของประชาชน” แม
ในบางชวงจะถูกประชาชนบางสวนตอตานก็ตาม นอกจากนั้น ในฝายสถาบันทหารของอียิปตยังนับได
วามีสมรรถนะสูงที่สุดประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยมีกําลังประจําการประมาณ
500,000 นาย มีกําลังสํารองประมาณ 30,000 คน นอกจากนั้นในทางเศรษฐกิจ ยังมีบทบาทสําคัญ
ใน การเปนผูจางงาน สรางอาชีพในแหประชาชนหลายแสนตําแหนง โดยมีแนวโนมจะมีบทบาทและ
สถานะดังกลาวไมวา สถานการณทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันไปในทิศทางใดก็ตาม 39
การผลักดันใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธอันใกลชิดระหวางทหารทั้งสองฝายเพื่อใหเปนจุด
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ทหารอียิปตไดรับการยอมรับในบทบาทความเปน “ผูพิทักษสาธารณรัฐ” ของทหารอียิปต หลังโคนลมกษัตริย
Farouk มาตั้งแตการปฏิวัติ 23 กรกฎาคมป 2495 และอํานาจอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ และความเปน
อิสระทีฝ่ ายการเมืองไมสามารถควบคุมไดอยางแทจริง ทําใหกองทัพอียิปตถูกฝาย อิสลามนิยมและนักวิชาการ
บางสวนวิจารณวา ฝายทหารของอียิปต มีลักษณะเปน Deep State หรือ “ รัฐซอนรัฐ” (State within State)
ทั้งนี้ ในทางเศรษฐกิจกลาวไดวา ฝายทหารอียิปตมี “อาณาจักรทางงธุรกิจ” ของตนเองที่กวางขวาง โดยมีการ
ประเมินวา ครอบครองระหวางรอยละ 25-รอยละ 40 ในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจและการผลิต โดยมีกจิ การตางๆ
เชน อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค อาหาร คอมพิวเตอร โทรทัศน จักรเย็บผา ตูเ ย็น ผลิตภัณฑทํา
จากพลาสติก น้ําดื่มบรรจุขวด น้ํามันมะกอก อุปกรณการแพทย นอกจากนั้น ยังทําธุรกิจในดานอสังหาริมทรัพย
การทองเที่ยว โรงแรม หางสรรพสินคา และดานพลังงาน และกาซธรรมชาติ เปนตน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
บทบาทความสําคัญของทหารอียปิ ต ดูไดในรายงานตางๆ เชน Nimrod Raphaeli “Egyptian Army’s
Pervasive Role in National Economy” 29 July 2013 ในเว็บไซต www.memri.org. ของ Middle East
Media Research Institute รวมทั้งในงานเขียนอื่นๆ เชน Steven A. Cook The Struggle for Egypt : From
Nasser to Tahrir Square, (London, Oxford University Press, 2011) และ Hazem Kandil Soldiers,
Spies and Statemen : Egypt’s Road to Revolt, (London, Verso, 2012) เปนตน
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เชื่ อ มโยงระหว า งทั้ ง สองฝ า ยอี ก ด า นหนึ่ ง โดยเฉพาะเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ ค วามไม ป กติ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง
3.5.2 ความรวมมือทางทหารทั้งสองฝายมีศักยภาพและโอกาสพัฒนาไดอีกมาก แตที่ผาน
มายังไมไดรับความสนใจและการผลักดันเทาที่ควร ซึ่งแมความรวมมือดานนี้มิไดเปนมิติใหม แตความ
รวมมือที่ใกลชิดขึ้นระหวางทหารของทั้งสองฝายจะเปนปจจัยกระชับสายสัมพันธระหวางไทยกับ
อียิปตใหมั่นคง โดยเฉพาะในภาวะของการเปลี่ยนผานทางการเมืองในทั้งสองประเทศซึ่งทําใหการ
ดําเนินการดานอื่น เชน การเมือง และเศรษฐกิจทําไดอยางจํากัด ดังไดอธิบายแลวในขอ 3.4.2
3.5.3 ฝายทหารของทั้งสองฝายมีความสนใจที่จะขยายความรวมมือกันเปนทุนเดิมอยู
แลว เชน ที่ผานมาไดมีการเยือนอียิปตของผูนําเหลาทัพ เชน การเยือนของพลเอกอนุพงษ เผาจินดา
ผู บั ญ ชาการทหารบก เมื่ อ 10-12 มีน าคม 2551 ซึ่งไดพ บและหารื อกับ นาย Sayed Meshal
รัฐมนตรีวาการกระทรวง Military Production ของอียิปต และไดเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางทหารระหวางกัน และพลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน ขณะเปนรองนายกรัฐมนตรีไดเดิน ทางเยือน
อียิปต ระหวาง 26-27 มกราคม 2551 เปนตน
ทั้งนี้ การแสดงความสนใจที่จะผลักดันความรวมมือระหวางฝายทหารในกรอบของชอง
ทางการทู ต ได เ ริ่ ม สิ่ ง บ ง ชี้ ใ นความเป น ไปได ใ นระหว า งประชุ ม หารื อ ทวิ ภ าคี ร ะหว า งสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของของฝายอียิปต (กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงเกษตรและที่ดิน) ที่เมือง Marsa Alam เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2554 ซึ่งในระหวางการประชุมดังกลาว ฝายอียิปตไดเสนอใหเพิ่มพูนความรวมมือทางทหาร
ระหวางกัน ดังนี้
1. ขอรับความรวมมือจากฝายไทยในการกูและทําลายวัตถุระเบิด โดยขอใหฝายไทยสง
คณะผูเชี่ยวชาญไปใหการอบรมใหแกเจาหนาที่อียิปต
2. เสนอใหทั้งสองฝายพิจารณาใหมีการแตงตั้งผูชวยทูตฝายทหารระหวางกัน 40
จากข อ เสนอดั ง กล า ว ต อ มากระทรวงการต า งประเทศได มี ห นั ง สื อ สอบถาม
กระทรวงกลาโหม และไดรับแจงตอบจากกองความรวมมือดานความมั่นคง สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เมื่อ 6 กุมภาพันธ 255541 สรุปไดดังนี้
กระทรวงกลาโหมเห็นวาอียิปตเปนประเทศที่มีความสําคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ และมีกองทัพที่ใหญที่สุดในทวีปแอฟริกา การสรางความรวมมือระหวางกองทัพของทั้ง
สองประเทศสอดคลองกับแนวคิดทางยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศ
เพื่อนบานและมิตรประเทศ อันจะนํามาซึ่งความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค ดังนั้น กองทัพไทยจึง
สามารถเสริมสรางความรวมมือกับอียิปตไดโดยเริ่มจากการดําเนินกิจกรรมความรวมมืออยางงายและ
ใชงบประมาณนอยกอนในระยะแรก ดังนี้
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร, โทรเลข, ที่ CAI 356/2554, 15 พฤศจิกายน 2554, หนา 11.
กองความรวมมือดานความมั่นคง สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, หนังสือ
ราชการ, ที่ กห. 0207/725, 5 กุมภาพันธ 2555.
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1. รูปแบบความรวมมือในระยะเริ่มตน เชน
1.1 การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําทางทหาร ซึ่งจะเปนโอกาสใหฝายไทยไดใหความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพ โดยเฉพาะในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อทําความ
เขาใจกับประเทศมุสลิมอยางอียิปต ซึ่งเปนประเทศที่มีอิทธิพลตอชุมชนชาวมุสลิม รวมทั้งอียิปตเปน
ประเทศที่ มี ป ระสบการณ ใ นการต อ ต า นการก อ ความไม ส งบ (Counter Insurgency–COIN)
นอกจากนี้ ความสัมพันธอันดีจะทําใหอียิปตสนับสนุนไทยในการสรางความเขาใจที่ถูกตองแกโลก
มุสลิม โดยเฉพาะในเวทีระหวางประเทศที่อียิปตมีบทบาทสําคัญ เชน OIC และสันนิบาตอาหรับ
(Arab League)
1.2 แลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
1.3 ความรวมมือในการฝกอบรมทางทหาร
2. หลังจากนั้น จึงพิจารณาความเปนไปได ความเหมาะสม และประโยชนที่จะไดรับ เพื่อ
พิ จ ารณาดํ า เนิ น กิ จ กรรมความร ว มมือในดา นต างๆ ที่มี ความซั บ ซอ นและใชงบประมาณมากขึ้ น
ตามลําดับ เชน
2.1 การแลกเปลี่ยนการฝกทางทหาร
2.2 การแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรระยะยาว
2.3 ความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ซึ่งอียิปตมีแสนยานุภาพและกําลัง
อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในทวีปแอฟริกา ซึ่งนอกจากไดจากตางประเทศ เชน สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส
แลว ยังสามารถผลิตไดในประเทศ ซึ่งอียิปตมีโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณมากกวา 30 แหง ภายใต
การกํากับดูแลของรัฐ โดยมียุทโธปกรณทางทหารที่สามารถผลิตได ไดแก กระสุนปนเล็กยาว กระสุน
ปนครก ทุนระเบิด ลูกระเบิด จรวดตอสูรถถัง ปนเล็กยาว ปนพก รถหุมเกราะ เครื่องมือสื่อสาร รถถัง
และเครื่ องบิ นฝก ฯลฯ นอกจากนั้ น บางโรงงานยังผลิตอุป กรณทั่วไป เชน ยารักษาโรค อุป กรณ
วินิ จ ฉั ย โรค และอุ ป กรณที่ใช ในครัว เรือนได ดังนั้น หากมีการถายทอดเทคโนโลยีดานการทหาร
ระหวางกัน ก็จะเปนการเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูในระหวางกันได
3. การแตงตั้งผูชวยทูตทหารระหวางกันจะเปนประโยชนในการมีสํานักงานผูชวยทูตทหาร
ในแอฟริ ก าเพิ่ ม ขึ้ น จากสาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต ทํ า ให มี ผู แ ทนกองทั พ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ สริ ม สร า ง
ความสัมพันธและประสานงานกับประเทศในภูมิภาคดังกลาว รวมถึงเปนตัวกลางในการประสานงาน
ดานการทหารและความมั่นคงแกกลุมประเทศมุสลิมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
4. ในส ว นการฝ ก อบรมแก เ จ า หน า ที่ อี ยิ ป ต ใ นด า นการกู แ ละทํ า ลายกั บ ระเบิ ด นั้ น
กระทรวงกลาโหมสามารถใหการสนับสนุนได เนื่องจากมีศูน ยปฏิบัติการทุน ระเบิดแหงชาติ เปน
หนวยงานหลักรับผิดชอบในเรื่องนี้
อยางไรก็ดี กระทรวงกลาโหมมีขอสังเกตดวยวา ในการเสริมสรางความรวมมือระหวาง
กองทัพทั้งสองฝายจําเปนตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินการดวย โดยเห็นวา ในชั้น
นี้ควรพัฒนาความสัมพันธกับทหารอียิปตแบบคอยเปนคอยไป ทั้งนี้ ตอมาฝายไทยไดแจงความเห็น
ของกระทรวงกลาโหมใหฝายอียิปตทราบ และไดรับการแจงตอบจากกระทรวงกลาโหมอียิปตในเดือน
กันยายน 2555 สรุปได ดังนี้
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1. ฝายอียิปตเห็นพองที่จะเสริมสรางความสัมพันธทางทหารกับฝายไทย โดยขอใหมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน อยางสม่ําเสมอ (regular reciprocal visits) เพื่อพิจารณาดานที่มี
ศักยภาพที่จะรวมมือกัน
2. ฝายอียิปตขอเชิญฝายไทยเดินทางมาเยือนเปนเวลา 4-5 วัน ในเดือนพฤศจิกายน 2555
เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความรวมมือและแผนการแลกเปลี่ยนการเยือน อยางไรก็ดี ฝายไทยโดย
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดแจงวา ขอเสนอดังกลาวคอนขางกระชั้นชิด และมิไดอยูในแผน
งบประมาณป 2556 จึงขอชะลอการเดินทางตามขอเสนอดังกลาวออกไปกอน โดยจะพิจารณาบรรจุ
ขอเสนอของฝายอียิปตเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการเยือนในแผนการดําเนินการของกระทรวงกลาโหม
ตามความเหมาะสมตอไป
ทั้งนี้ หลังความพยายามในการประสานงานใหเกิดการติดตอระหวางฝายทหารทั้งสองฝาย
โดยกระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ดังกลาวขางตนแลว ตอมาฝาย
ทหารของอียิปต ไดแสดงความสนใจและแสดงตองการมีปฏิสัมพันธกับกองทัพไทยเพิ่มขึ้นอยางเห็นได
ชัด ขณะที่ฝายไทยก็ไดมีความพยายามในการติดตอกับฝายกองทัพอียิปตดวยเชนกันที่สําคัญสรุปได
ดังนี้
1. เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ฝายอียิปตไดมีหนังสือเชิญไทย เขารวมการฝกทหาร “Bright
Star” ในระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 โดยการฝกดังกลาวจัดขึ้นทุก 2 ป พรอมทั้งขอเชิญ
ฝายไทยเขารวมประชุมเตรียมการในระหวางวันที่ 15-23 ตุลาคม 2555
2. เมื่อเดือนมิถุน ายน 2556 กระทรวงกลาโหมของไทยไดมีหนังสือเชิญ พลเอก Abdel
Fattah Al Sisi รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอียิปตเขารวมงาน “Defense and Security
2013” ที่ ป ระเทศไทยในเดื อ นกั น ยายน 2556 ซึ่ ง ฝ า ยอี ยิ ป ต ไ ด ข อส ง นายพลจั ต วา Ashraf
Mohamed Sultan เปนผูแทนพลเอก Al-Sisi เขารวมงานดังกลาวแทน
นอกจากนี้ จากการที่ ผู ศึ ก ษาได สั ม ภาษณ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งได แ ก ฝ า ยทหารของไทย
ตัวแทนทางการทูตของฝายอียิปตในไทย และนักวิชาการไทยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลก
อาหรับและตะวันออกกลาง เกี่ยวกับโอกาส ความเปนไปได ความเหมาะสม ประโยชน และขอจํากัด
ในการส งเสริ มและเสริ ม สร า งความร ว มมื อระหว างฝ ายทหารของประเทศไทยและอียิป ต ไดรั บ
ความเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ดังนี้
1. พันเอก สุวรรณชัย ชะเอม กองความรวมมือดานความมั่นคง สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เห็นวา การรวมมือกับกองทัพอียิปตเปนสิ่งที่นายินดี ควร
สนั บ สนุ น ตามที่ ก ระทรวงกลาโหมเคยแจ งความเห็ น แลว อย างไรก็ดี ขอจํา กัดที่ ผานมาในการมี
กิจกรรมหรือปฏิสัมพันธกับฝายอียิปตไดแก การที่เมื่อฝายอียิปตเชิญเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การ
เชิญไปเยือน ฝายอียิปตมักกําหนดใหฝายไทยเปนผูรับผิดชอบงบประมาณคาใชจายเอง หรือเพียงมอบ
ให มี เ จ า หน า ที่ อํ า นวยความสะดวกแกคณะ ซึ่งหากเปน เรื่อ งที่มิ ไดอ ยูใ นแผนงบประมาณก็จ ะไม
สามารถปฏิบัติได ตางกับการเชิญของฝายทหารบางประเทศ เชน กาตารที่จะรับผิดชอบคาใชจายให
นอกจากนี้ ตนเห็นวา การเสริมสรางความสัมพันธระหวางกันอาจทําไดดวยการมีการจัดทําบันทึก
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ความเขาใจ (MOU) และการจัดตั้งคณะกรรมการรวมในระดับนโยบายของทั้งสองฝาย เพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางกัน 42
2. รองศาสตราจารย จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นวา
ความรวมมือระหวางทหารทั้งสองฝายเปนสิ่งที่ควรไดรับการสงเสริม และตนเชื่อวา ทั้งสองฝายไดมี
การติดตอกันอยูแลว อยางไรก็ดีในเชิงยุทธศาสตร ทั้งสองฝายอาจมีความสนใจแตกตางกัน เนื่องจาก
ตางสนใจประเด็นใกลตัว หรือประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคของตนมากกวา อยางไรก็ดี การที่ทั้งสอง
ฝายตางมีความใกลชิดกับสหรัฐฯ ตางมีบทบาทในการเปลี่ยนผานทางการเมืองมาคลายคลึงกัน และ
ตางมีภัยคุกคามคลายคลึงกัน เชน ปญหาการตอสูกับการกอความไมสงบ และกลุมสุดโตง จึงนาจะมีจุด
รวม (common ground) ในการมีความเขาใจ และการขยายความรวมมือระหวางทั้งสองฝายไดไมยาก
เชน ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมกันในการตอสูกับการกอการรายสากล เปนตน 43
3. นาย Houssam-Eldine Reda อุปทูตรักษาการ และรองหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต
ของอียิปตประจําประเทศไทย เห็นวา การผลักดันความรวมมือทางทหารทั้งสองฝายเปนแนวคิดที่ดี
อยางไรก็ดีตสเห็นวา ควรดําเนินการอยางรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อไมใหถูกแปลเจตนาผิดหรือ
อาจถูกมอง หรือถูกกลาวหาวา เปนการพยายามรวมตัวกันของระบอบที่มาจากการแทรกแซงทาง
การเมืองของทหาร ดังนั้น แมเรื่องนี้ จะเปนความคิดที่ดีและเปนประโยชน แตก็ตองดูจังหวะเวลาที่
เหมาะสม และการดําเนินการในเชิงรุกนาจะเกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งในประเทศไทยแลว โดยตน
เห็นวา ทั้งสองฝายสามารถที่จะรวมมือกันไดหลายรูปแบบ อยางคอยเปนคอยไป ทั้งในดานการศึกษา
การฝ ก อบรม ความร ว มมื อ ด า นอุ ต สาหกรรมทหาร และการซื้ อ ขายอาวุ ธ เป น ต น ทั้ ง นี้ นาย
Houssam เห็นวา เมื่อระดับความรวมมือและปฏิสัมพันธระหวางกันไดทวีความเขมขนขึ้น ในที่สุดทั้ง
สองฝายก็จะเล็งเห็นความจําเปนในการแตงตั้งผูชวยทูตทหารระหวางกันในที่สุด 44
จากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณดังกลาวขางตน ทําใหไดทราบขอมูลและความคิดเห็น
เพิ่มเติมวา ผูใหสัมภาษณตางเห็นพองในการสงเสริมใหมีความรวมมือทางทหารของไทยกับอียิปตให
ใกลชิดยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี การดําเนินการควรเปนไปอยางคอยเปนคอยไป ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
และเมื่ อความร ว มมื อ ได มีก ารขยายตั ว ในระดั บ ที่ นา พอใจ จึ งดํา เนิ น การพัฒ นาความสัม พัน ธใ ห
กาวหนา โดยการมีกลไกความรวมมือที่เปนรูปธรรม เชน การจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
รวม การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ และการแตงตั้งผูชวยทูตฝายทหารระหวางกัน
ทั้งนี้ ผูศึกษาเห็นวา การสงเสริมความรวมมือทางทหารระหวางไทยกับอียิปตจะเปนมิติ
สําคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธของไทยกับอียิปตในชวงของการเปลี่ยนผานทางการเมืองในทั้ง
สองประเทศมิ ใ ห ห ยุ ด นิ่ ง และเป น การดํ า เนิ น การตามแนวทาง “การติ ด ต อ อย า งสร า งสรรค ”
(Constructive Engagement) ซึ่งมุงรักษาไมตรีและปฏิสัมพันธกับมิตรประที่เทศในอยูภาวะ
ยากลําบากในชวงของการเปลี่ยนผาน โดยมองผลประโยชนรวมกันในระยะยาว
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สุวรรณชัย ชะเอม, กองความรวมมือดานความมั่นคง สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผน
กลาโหม, สัมภาษณทางโทรศัพท, 28 กรกฎาคม 2557.
43
จรัญ มะลูลมี , คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, สัมภาษณ, 28 กรกฎาคม 2557.
44
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการดําเนินความสัมพันธกับอียิปตในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi
และประธานาธิบดี Abdel Fattah Al Sisi ซึ่งอยูในชวงหลัง Arab Spring โดยเปรียบเทียบกับการ
ดําเนินการในชวงกอน Arab Spring พบวา มีลักษณะสําคัญดังนี้
4.1.1 การดําเนินการของไทยในชวงกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring มีปญหาอุปสรรค
สําคัญไดแก การที่ทั้งสองฝายตางจัดลําดับความสําคัญทางนโยบายตางประเทศ (foreign policy
priorities) โดยใหความสนใจตอกันในลําดับรอง เปนผลใหความรวมมือไมมีพลวัตเทาที่ควร แมทั้ง
สองประเทศไดมีความสัมพันธทางการทูตตอกันมา 60 ป และมีความรวมมือระหวางกันที่ครอบคลุม
แทบทุกมิติ รวมทั้งมีกลไกความรวมมือระหวางกันที่เปนรูปธรรมหลากหลายดานก็ตาม อยางไรก็ดี
ในช ว งดั งกล า วทั้ งสองฝ า ยต า งมี ความมุงหวังและตั้งใจที่จ ะเสริมสรางความรว มมือในทุกดานให
กาวหนามากขึ้น
4.1.2 ภายหลังเหตุการณ Arab Spring การดําเนินความสัมพันธทําไดอยางจํากัดยิ่งขึ้น
จากการที่อียิปตตองเผชิญปญหาภายในประเทศ วิกฤตการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
และฝายไทยตระหนักวา ภาวะไรเสถียรภาพในอียิปตทําใหยากแกการผลักดันประเด็นสําคัญในความ
รวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลใหฝายไทยตองเฝารอดูความคลี่คลายของสถานการณใน
อียิปตกอน (Wait-and-See Approach)
4.1.3 ในชวงรัฐบาลประธานาธิบดี Mohamed Morsi ฝายไทยไดพยายามเรงสราง
ความสั ม พั น ธ กั บ ผู นํ า ในระบอบใหม ข องอี ยิ ป ต ที่มี ก ลุ ม อิ ส ลามนิ ย มเป น แกนนํ า โดยคาดหวั ง ว า
สถานการณในอียิปตจะกลับสูการมีเสถียรภาพ การฟนตัวทางเศรษฐกิจ และอียิปตจะสามารถกลับมา
เปนประเทศผูมีบทบาทนําที่สําคัญในโลกอาหรับได อยางไรก็ดี การที่ประธานาธิบดี Morsi อยูใน
ตําแหนงเปนเวลาเพียง 1 ป ทําใหการดําเนินการตางๆ ของไทยยังอยูในระยะเริ่มตน
4.1.4 ในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi ซึ่งนับวาในขณะนี้ยังอยูในชวงเริ่มตน
ฝ ายไทยยั งมิ ได มุ งผลั กดั น การดํ า เนิน ความรว มมื อทางการเมือง หรือเศรษฐกิจ ในเชิงรุก ซึ่งอาจ
เนื่องจากตระหนักวา สถานการณในทั้งสองประเทศประเทศยังไมเอื้ออํานวย และตางยังอยูในระยะ
เปลี่ยนผานทางการเมือง การดําเนินความรวมมือในทางเศรษฐกิจการเมืองที่ผานมาและในระยะใกล
จึงมีแนวโนมจะเปนการรักษาสถานภาพเดิม พรอมทั้งรักษาการติดตอ ปฏิสัมพันธในดานตางๆ เชน
ดานสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาไวไมใหถดถอย
4.1.5 ผูศึกษาเห็นวา การที่อียิปตนับเปนประเทศที่มีความสําคัญในกลุมอาหรับ แอฟริกา
และโลกมุสลิม และการที่อียิปตมีความสําคัญตอไทยโดยเฉพาะในดานการศึกษาของเยาวชนไทย
มุสลิม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ฝายไทยจึงควรหาทางเสริมสรางความสัมพันธ
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กั บ อี ยิ ป ต แม ว า ทั้ ง สองฝ า ยจะอยู ในระยะเปลี่ ย นผ า นทางการเมื อ ง ซึ่ งผลการศึ กษาพบว า การ
เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือระทางทหาร มีโอกาสความเปนไปไดสูง และสามารถพัฒนา
ใหกาวหนาตอไปไดอีกมาก โดยการศึกษาพบวา ฝายทหารของทั้งสองประเทศตางมีความสนใจที่จะ
ขยายรวมมือระหวางกัน โดยฝายไทยเห็นวา การสรางความรวมมือทางทหารอียิปตสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศของกระทรวงกลาโหม และการ
ติดตอสัมพันธระหวางกันจะเปนโอกาสในการใหความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพไทยในการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหอียิปตสนับสนุนไทยใน OIC และแลกเปลี่ยนประสบการณ
จากการที่ อี ยิ ป ต เ ป น ประเทศที่ มี ป ระสบการณ สู งในการต อต า นการก อ ความไม ส งบ (CounterInsurgency – COIN)
ในขณะเดียวกัน ที่ฝายอียิปตก็ไดแสดงความกระตือรือรนที่จะขยายความรวมมือ
กับฝายไทยอยางเห็นไดชัด เชน การเชิญฝายไทยเขารวมการฝกรวมทางทหาร “Bright Star” และได
เชิญฝายไทยเดินทางไปการเยือนเพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางขยายความรวมมือกัน และไดขอรับการ
สนับสนุนการฝกอบรมแกเจาหนาที่อียิปตในดานการกูและทําลายกับระเบิด เปนตน
4.1.6 ผูศึกษาจึงเห็นวา ฝายไทยสมควรสนับสนุน สงเสริมความรวมมือของฝายทหารของ
ทั้งสองฝายใหใกลชิดและกาวหนามากยิ่งขึ้น โดยดําเนินการในลักษณะคอยเปนคอยไป และเพิ่มระดับ
ความเขมขนของการดําเนินการไปตามลําดับในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ฝายไทยควรมุงผลักดันความสัมพันธในดานที่ยังมีโอกาสความเปนไปไดสูง และยัง
ไมไดรับการกระตุนหรือสงเสริมอยางจริงจัง และยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ ไดแกความ
รวมมือระหวางทหารของทั้งสองฝาย (military –to-military cooperation) ซึ่งเปนมิติความสัมพันธ
ที่ซึ่งจะสามารถพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดอีกมาก
4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ
ผูศึกษาเห็นวา สมควรสนับสนุน สงเสริมความรวมมือของฝายทหารของทั้งสองฝาย
ในลักษณะคอยเปนคอยไป เมื่อความรวมมือมีการขยายตัวและมีความใกลชิดในระดับที่นาพอใจจึง
สรางกลไกความสัมพันธที่มีความเปนรูปธรรม หรือมีความเปนสถาบัน (institutionalization) ทั้งนี้
โดยสํานักนโยบายและแผนกลาโหม ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการกําหนดยุทธศาสตรและการพัฒนา
ความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ ฝายไทยควรบรรจุเรื่องการสงเสริมความรวมมือกับฝาย
ทหารของอียิปตไวในแผนงานและแผนงบประมาณประจําปในระยะตอไป
ทั้งนี้ การดําเนินการอาจแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
1. การดําเนินการในระยะสั้น หรือในระยะเริ่มตน ไดแก
- ใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผูแทนทางทหารในระดับตางๆ เริ่ม
จากการเยือนในลักษณะสรางความรูจักคุนเคยในระยะเวลา 1 ป เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความ
รวมมือในระยะตอไป
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
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- สงเสริมความรวมมือในการฝกอบรมทางทหาร รวมทั้งในการสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และองคความรูกับฝายทหารอียิปตในดานการตอตานการกอการรายของ
กลุมมุสลิมหัวรุนแรง และการตอสูกับการกอความไมสงบ (Counter-insurgency – COIN) ซึ่งฝาย
อียิปตมีประสบการณสูง
- สนับสนุนการฝกอบรมแกเจาหนาที่อียิปตในดานการกูและทําลายกับระเบิด
โดยศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ ตามที่ฝายอียิปตขอรับการสนับสนุน
2. การดําเนินการในระยะกลาง
โดยพิจารณาดําเนินกิจกรรมความรวมมือในระดับที่สูงขึ้นมากขึ้น เชน
- การแลกเปลี่ยนการฝกทางทหาร เชน การฝกผสม (Bilateral Exercise)
- การแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรระยะยาว เชน หลักสูตรชั้นนายรอย
หลักสูตรชั้นนายพัน และหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหาร เปนตน
- การแลกเปลี่ยนผูสอน ผูบรรยายระหวางสถาบันการศึกษาทางทหาร
- การแลกเปลี่ยนผูชํานาญการ (Expert Exchange)
- การร ว มมือ ระหวา งสถาบั น วิ ช าการทหาร เช น สถาบัน วิ ช าการปอ งกั น
ประเทศของไทยกับสถาบันวิชาการทหารของอียิปต เพื่อทําการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิชาการ
ทหารรวมกัน
- มีความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ (military production)
- เขารวมการซอมรบที่แตละฝายเปนเจาภาพ (การฝก “Bright Star” ของ
อียิปต และการฝก Cobra Gold ของไทย
3. การดําเนินการในระยะยาว
เมื่อความสั มพันธกาวหนามากขึ้น ควรพิจารณาการดําเนินการในขั้นตอไป
ไดแก
- การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางทั้งสองฝาย (MOU)
และการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการรวม ระหวางทั้งสองฝาย
- การแตงตั้งผูชวยทูตทหารระหวางกัน 45
นอกจากนี้ อาจพิจารณาความเปนไปไดในการมีความรวมมือในดานการซื้อขายทาง
ทางทหาร เชน การซื้อขายสิ่งอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชทางทหาร (Defense Articles) และมีความ
รวมมือในอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ (นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทางทหาร) ที่ปจจุบันฝายทหารของ
อียิปตไดดําเนินการอยูเปนอันมาก เชน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต เปนตน
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ทั้งนี้ ผูศึกษาเห็นวา ในสภาพการณที่ทั้งสองฝายอยูในระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง การ
ส งเสริ มความร ว มมื อทางทหารระหว างไทยกับ อียิ ป ตจ ะเปน มิติสํ าคั ญ ในการเพิ่ม พลวั ตและแรง
ขับเคลื่อนความสัมพัน ธของไทยกับอียิปตมิใหหยุดนิ่ง ในขณะที่การดําเนินการดานการเมืองและ
45

ปจจุบันมีผูชวยทูตฝายทหารของกลุมประเทศอาหรับในไทยเพียงประเทศเดียวคือคูเวต (เขารับตําแหนงเมื่อ 14
พฤศจิกายน 2555) เมื่อขณะที่ปจจุบันในอียิปตมีประเทศในเอเชียทีม่ ีผูชวยทูตฝายทหารของตน ไดแก ญี่ปุน จีน
และอินเดีย

43
เศรษฐกิ จ ทํ า ได จํ า กั ด และเป น การดํ า เนิ น การตามแนวทาง “การติ ด ต อ อย า งสร า งสรรค ”
(Constructive Engagement) ซึ่งมุงรักษาไมตรีและปฏิสัมพันธกับมิตรประที่เทศในอยูภาวะ
ยากลําบาก โดยมองผลประโยชนรวมกันในระยะยาว อยางไรก็ดี เมื่อกาวขามหวงของการเปลี่ยนผาน
ไปแลวทั้งสองฝายก็ควรเรงเสริมสรางความรวมมือในทางการเมืองและเศรษฐกิจใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ก
ประวัติสังเขปของจอมพล Abdel Fattah Al-Sisi
เกิด

19 พฤศจิกายน 2497 (1954) ที่กรุงไคโร ปจจุบันอายุ 59 ป

สถานภาพสมรส

สมรสกับนาง Entissar Amer มีบุตร 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน)

การศึกษา

- สําเร็จการศึกษาจาก Egyptian Military Academy
- สําเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารของอียิปตเมื่อป 2530
- สําเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารจาก Joint Command and Staff
College สหราชอาณาจักร เมื่อป 2535
- สําเร็จหลักสูตรของ US Army College ของสหรัฐอเมริกา เมื่อป
2549

ประวัติการรับราชการ

- เขารับราชการทหารเมื่อป 2520
- ไดรับแตงตั้งในตําแหนงสําคัญ เชน Chief of Staff of the
Northern Military Zone และผูอํานวยการ Military Intelligence
and Reconnaissance Department และนายทหารใน Supreme
Council of the Armed Forces (SCAF) นอกจากนั้น ยังเคยเปน
ผูชวยทูตฝายทหารประจําซาอุดีอาระเบียดวย
- ไดรับเลื่อนยศเปนจอมพลเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

ตําแหนงทางการเมือง

- ได รั บ แต ง ตั้ ง เป น รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม และประธาน
SCAF โดยประธานาธิบดี Mohamed Morsi เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
2555
- หลังการยึดอํานาจจากประธานาธิบดี Morsi เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2556 ไดรับแตงตั้งโดยนาย Adly Mansour ประธานาธิบดีรักษาการ
ให ดํ า รง ตํ า แห น ง รอ ง น าย ก รั ฐ มน ต รี แล ะ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลที่มีนาย Hazem Al Beblawi เปน
นายกรัฐมนตรี
- ลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2557 และประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งจัด
ในระหวางวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557
- ไดรับการประกาศใหเปนผูชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2557 ดวยคะแนนเสียง 23.78 ลานเสียง จากจํานวนผูไป
ออกเสียง 25,578,233 คน หรือคิดเปนรอยละ 96.91 และสาบานตน
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เขารับตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 6 ของอียิปตเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2557
ขอมูลสําคัญอื่นๆ

จอมพล Al-Sisi ไดรับการยกยองจากประชาชนชาวอียิปตและกลุม
การเมื องตางๆ ที่ตอตานรัฐ บาลของประธานาธิบ ดี Morsi วาเปน
“วีรบุรุษของชาติ” จากการเปนผูนําโคนอํานาจประธานาธิบดี Morsi
อยางไรก็ดี ประธานาธิบดี Al-Sisi ถูกวิพากษวิจารณจากบางประเทศ
เชน ตุรกี ตูนิเซีย และกาตาร ซึ่งไมเห็นดวยกับการยึดอํานาจดังกลาว
วา จอมพล Al-Sisi เปนผูนําที่ไดอํานาจมาอยางไมชอบธรรม
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ภาคผนวก ข
ประวัติสังเขปของนาย Mohamed Morsi
เกิด

8 สิงหาคม 2494 (1951) ที่จังหวัด Sharqiya ในภาคเหนือของอียิปต

สถานภาพสมรส

สมรสกับนาง Naglaa Ali Mahmoud มีบุตร 5 คน (บุตรชาย 4 คน
บุตรี 1 คน)

การศึกษา

- ปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยไคโร (ป 2518)
- ปริญญาโทดานวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยไคโร (ป 2521)
- ปริญญาเอกสาขา Material Science จากมหาวิทยาลัย Southern
California

ประวัติการทํางาน

เปนอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย Zagazig (2528-2553)

งานดานการเมือง

- เขาเปนสมาชิกกลุม Muslim Brotherhood เมื่อป 2520 และตอมา
ไดรับแตงตั้งใหเปนสมาชิก “องคกรชี้นํา” หรือ Guidance Bureau
ของกลุมดังกลาว และเคยถูกจับกุมคุมขังดวยขอหาทางการเมืองในป
2549 และในป 2554 (ในชวงการ “ปฏิวัติ 25 มกราคม”)
- เปนสมาชิกสภาประชาชน (People’s Assembly) ในนามของ
ผูสมัครอิสระในระหวางป 2543-2548
- เปนหัวหนาพรรค Freedom and Justice Party (FJP) ซึ่งเปนพรรค
การเมืองของกลุม Muslim Brotherhood) เมื่อป 2554-2555
- ลงสมัค รรั บ เลือ กตั้ ง ในตํ า แหน งประธานาธิ บ ดี ของอี ยิ ป ตซึ่ ง จั ด ใน
ระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555
- ได รั บ ชั ย ชนะในการเลือ กตั้ งประธานาธิบ ดีเ มื่อ วัน ที่ 24 มิ ถุน ายน
2555และสาบานตนเข า รั บ ตํ า แหน ง ประธานาธิ บ ดี เ มื่ อ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2555 และอยูในตําแหนงประธานาธิบดีจนถูกรัฐประหาร
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 รวมเวลาอยูในตําแหนงประธานาธิบดี 1
ป 3 วัน

ขอมูลสําคัญอื่นๆ

รัฐบาลของนาย Morsi ไดถูกคณะฝายทหาร นําโดยพลเอก Abdel
Fattah Al-Sisi รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น ยึดอํานาจ
เมื่ อ วั น ที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดยการรั ฐ ประหารดั งกล า วได รับ การ
สนับสนุนจากกลุมมวลชนผูชุมนุมตอตานรัฐบาลที่เรียกตนเองวา กลุม
Tamarod (กลุมกบฏ) และกลุมพลังทางการเมืองหลายกลุม เชน
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กลุมเสรีนิย ม กลุมอนุรักษ นิยม-ชาตินิยม และกลุมขบวนการเยาวชน
เปนตน ซึ่งมีความไมพอใจวา รัฐบาลของนาย Morsi มุงตอบสนอง
ผลประโยชนของกลุม Muslim Brotherhood มากกวาการทํางานเพื่อ
ผลประโยชนข องคนชาติ การพยายามผูก ขาดอํ านาจ โดยไม ใหกลุ ม
การเมืองอื่นๆ มีสวนรวมทางการเมือง รวมทั้งยังลมเหลวในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หลังถูกยึดอํานาจ นาย Morsi ไดถูกจับกุมคุมขัง
และถูกดําเนินคดีในขอหาตางๆ เชน การปลุกปนยุยงใหเกิดการใชความ
รุนแรงและการฆาตกรรมผูชุมนุมตอตานรัฐบาล การปลุกปนยุงยงใหเกิด
การจลาจล และการเปดเผยขอมูลลับของทางราชการใหแกกลุม Hamas
เปนตน ซึ่งจนถึงขณะนี้ นาย Morsi ก็ยังคงถูกคุมขัง และอยูในระหวาง
การตอสูคดีตางๆ ดังกลาว
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – สกุล

นายสืบสกุล คําโมง

ประวัติการศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Master of Policy Science, Saitama University, Japan

ประวัติการทํางาน

-

ตําแหนงปจจุบัน

ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กระทรวงการตางประเทศ

เริ่มรับราชการที่กระทรวงการตางประเทศเมื่อป 2530
เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน เยอรมนี
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

