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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 (ซ่ึงในทางปฏิบัติอยูในอํานาจตั้งแต 3 กรกฎาคม 2556 
เปนตนมา) โดยใชแนวคิดเรื่อง “การติดตออยางสรางสรรค” (Constructive Engagement)  เปน
กรอบแนวคิดในการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและมิติความสัมพันธท่ีไทยมีโอกาสรวมมือกับ
อียิปตไดเดนชัดภายใตบริบท เง่ือนไข ขอจํากัด และสภาพการณท่ียังมีความไมแนนอนในชวงของการ
เปลี่ยนผานและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมีผลการศึกษาสรุปได ดังนี้  
           1. การดําเนินความสัมพันธของไทยตออียิปตในชวงกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring มี
ขอจํากัดสําคัญไดแก การท่ีท้ังสองฝายตางจัดลําดับความสําคัญทางนโยบายตางประเทศ (foreign 
policy priorities)  ซ่ึงไดใหความสนใจตอกันในลําดับรอง เปนผลใหความรวมมือไมมีพลวัตเทาท่ีควร 
แมท้ังสองประเทศไดมีความสัมพันธทางการทูตตอกันมา 60 ป และมีความรวมมือระหวางกันท่ี
ครอบคลุมแทบทุกมิติ รวมท้ังมีกลไกความรวมมือระหวางกันท่ีเปนรูปธรรมหลากหลายดาน อยางไรก็
ตาม ท้ังสองฝายตางมีความมุงหวังท่ีจะเสริมสรางความรวมมือในทุกดานใหกาวหนามากข้ึน  

2. ภายหลังเหตุการณ Arab Spring ในชวงท่ีอียิปตอยูภายใตระบอบทหาร (12 กุมภาพันธ 
2555-29 มิถุนายน 2556) การดําเนินความสัมพันธทําไดอยางจํากัดยิ่งข้ึนจากการท่ีอียิปตตองเผชิญ
ปญหาภายในประเทศ วิกฤตการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และฝายไทยตระหนักวา 
ภาวะไรเสถียรภาพในอียิปตทําใหยากแกการผลักดันประเด็นสําคัญในความรวมมือทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ซ่ึงเปนผลใหฝายไทยตองเฝารอดูความคลี่คลายของสถานการณในอียิปตกอน (Wait-and-See 
Approach)  

3. ในชวงรัฐบาลประธานาธิบดี Mohamed Morsi ฝายไทยไดพยายามเรงสรางความสัมพันธ
กับผูนําในระบอบใหมของอียิปตท่ีมีกลุมอิสลามนิยมเปนแกนนํา โดยคาดหวังวา สถานการณในอียิปต
จะกลับสูการมีเสถียรภาพ การฟนตัวทางเศรษฐกิจ และอียิปตจะสามารถกลับมาเปนประเทศผูมี
บทบาทนําท่ีสําคัญในโลกอาหรับได อยางไรก็ดี การท่ีประธานาธิบดี Morsi อยูในตําแหนงเปนเวลา
เพียง 1 ป ทําใหการดําเนินการตางๆ ของไทยยังอยูในระยะเริ่มตน 

4.  ในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi ซ่ึงในขณะนี้นับวายังอยูในชวงเริ่มตน ฝาย
ไทยยังมิไดมุงผลักดันการดําเนินความรวมมือทางการเมือง หรือเศรษฐกิจในเชิงรุก ซ่ึงอาจเนื่องจาก
ตระหนักวา สถานการณในท้ังสองประเทศประเทศยังไมเอ้ืออํานวย และตางยังอยูในระยะเปลี่ยนผาน
ทางการเมือง  การดําเนินความรวมมือในทางเศรษฐกิจและการเมืองในระยะใกล จึงมีแนวโนมจะเปน
การรักษาสถานภาพเดิม พรอมท้ังรักษาการติดตอ ปฏิสัมพันธในดานตางๆ เชน ดานสังคม วัฒนธรรม 
และการศึกษาไวไมใหถดถอย  

5.  ผูศึกษาเห็นวา การท่ีอียิปตเปนประเทศท่ีมีความสําคัญในกลุมอาหรับ แอฟริกา และโลก
มุสลิม  มีความสําคัญตอไทยโดยเฉพาะในดานการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิม ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับ



จ 

ปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ฝายไทยจึงควรหาทางเสริมสรางความสัมพันธกับอียิปตในดานท่ีมี
โอกาสเดนชัด แมวาท้ังสองฝายจะอยูในระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง โดยควรการเสริมสราง
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางฝายทหารใหใกลชิดยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาพบวามีโอกาสความ
เปนไปไดสูง และสามารถพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดอีกมาก โดยเฉพาะจากการท่ีฝายทหารของท้ังสอง
ประเทศตางมีความสนใจท่ีจะขยายรวมมือระหวางกัน โดยฝายไทยเห็นวา การสรางความรวมมือทาง
ทหารอียิปตสอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศของ
กระทรวงกลาโหม และการติดตอสัมพันธระหวางกันจะเปนโอกาสในการใหความเขาใจเก่ียวกับ
บทบาทของกองทัพไทยในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหอียิปตสนับสนุนไทยใน OIC 
และแลกเปลี่ยนประสบการณจากการท่ีอียิปตเปนประเทศท่ีมีประสบการณสูงในการตอตานการกอ
ความไมสงบ ขณะท่ีฝายอียิปตก็ไดแสดงความกระตือรือรนท่ีมีความรวมมือกับฝายไทยเห็นไดจากการ
เชิญฝายไทยเขารวมการฝกรวมทางทหาร “Bright Star” และไดเชิญฝายไทยเดินทางไปเยือนเพ่ือรวม
พิจารณาหาแนวทางขยายความรวมมือกันตอไป เปนตน  

6.  ผูศึกษาเสนอวา ฝายไทยสมควรสนับสนุน สงเสริมความรวมมือของฝายทหารของท้ังสอง
ฝาย โดยดําเนินการในลักษณะคอยเปนคอยไป ในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมและและเพ่ิมระดับความ
เขมขนไปตามลําดับ โดยในระยะสั้นอมีการดําเนินการ ไดแก การแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผูแทน
ทางทหารในระดับตางๆ  การสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษา และวิชาการ
ทางทหาร  สงเสริมความรวมมือในการฝกอบรมทางทหาร  สวนในระยะกลางควรมีความรวมมือใน
ระดับท่ีสูงข้ึน เชน ความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ (military production) การเขารวม
การซอมรบท่ีแตละฝายเปนเจาภาพ และเม่ือความสัมพันธกาวหนามากข้ึน จึงดําเนินการใหมีกลไก
ความรวมมือมีกลไกท่ีเปนรูปธรรม เชน การจัดทําบันทึกวาดวยความรวมมือระหวางกัน (MOU) และ
การจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานรวมสองฝาย และการแตงตั้งผูชวยทูตทหารระหวางกัน เปนตน  

7.  ผูศึกษาเห็นวา การสงเสริมความรวมมือทางทหารระหวางไทยกับอียิปตจะเปนมิติสําคัญ
ในการขับเคลื่อน และเพ่ิมพลวัตของความสัมพันธในชวงของการเปลี่ยนผานทางการเมืองในท้ังสอง
ประเทศเพ่ือมิใหความสัมพันธหยุดนิ่ง และมีลักษณะการรักษาสถานภาพเดิม (Status Quo) หรือมี
การดําเนินภารกิจประจําเปนหลัก อีกท้ังจะเปนการดําเนินการตามแนวทาง “การติดตออยาง
สรางสรรค” (Constructive Engagement) ซ่ึงมุงรักษาไมตรีและปฏิสัมพันธกับมิตรประท่ีเทศในอยู
ภาวะยากลําบากในชวงของการเปลี่ยนผาน โดยมองผลประโยชนรวมกันในระยะยาว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ภูมิหลัง  
กอนเกิดเหตุการณการลุกฮือขับไลผูนําของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลาง

และแอฟริกาเหนือ ซ่ึงเริ่มจากตูนิเซียในเดือนธันวาคม 2553 แลวลุกลามไปยังประเทศอ่ืนๆ เชน 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต สาธารณรัฐเยเมน ราชอาณาจักรบาหเรน และสาธารณรัฐอาหรับซีเรียซ่ึง
ปจจุบันปรากฏการณดังกลาวไดถูกเรียกขานโดยท่ัวไปวา เหตุการณ Arab Spring นั้น 0

1 สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปตนับเปนประเทศท่ีมีความสําคัญตอประประเทศไทย หรือเปนประเทศท่ีกระทรวงการ
ตางประเทศถือวาเปน “ประเทศยุทธศาสตร” (Strategic Country) ในตะวันออกกลางและแอฟริกา 
โดยนอกจากอียิปตจะเปนประเทศแรกในกลุมอาหรับท่ีสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย 
(เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2497) แลว อียิปตยังมีความสําคัญตอไทยจากปจจัยตางๆ สรุปได ดังนี้ 

1. อียิปตมีบทบาทสําคัญท้ังในกลุมประเทศอาหรับ แอฟริกา และในโลกมุสลิม 
จึงมีบทบาทอิทธิพลทางการเมืองและการทูตสูงในภูมิภาคและองคกรท่ีเก่ียวของ ไดแก สันนิบาต
อาหรับ (League of Arab States) องคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic 
Conference - OIC) และสหภาพแอฟริกา (African Union-AU) รวมท้ังในกลุมประเทศไมฝกใฝฝาย
ใด (Non-Aligned Movement-NAM) 

2. อียิปตเปนพันธมิตรสําคัญของสหรัฐฯ ในการรักษาความม่ันคงและเสถียรภาพ
ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในการตอสูกับการกอการรายสากล และกลุมขบวนการมุสลิมหัวรุนแรง
ท่ีเรียกวา กลุมนักรบญิฮาด (Jihadist) อียิปตจึงมีความสําคัญในทางยุทธศาสตรสูงท้ังในระดับภูมิภาค 
และในประเด็นความม่ันคงในระดับโลก 

3. อียิปตมีบทบาทสําคัญในกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลาง รวมท้ังในการ
เจรจาสันติภาพระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน และการเจรจาเพ่ือสรางความปรองดองระหวางกลุม 
Fatah ซ่ึงเปนกลุมแกนนําในรัฐบาลปาเลสไตน (Palestinian Authority–PA) กับกลุม Hamas ซ่ึง
เปนกลุมแนวทางอิสลามนิยม (Islamist) ท่ีครองอํานาจอยูในฉนวนกาซา  

                                                 
1
 ชาวอียิปตเรียกเหตุการณชุมนุมประทวงของประชาชนครั้งใหญดังกลาววา “การปฏิวัติ 25 มกราคม” (“25th 
January Revolution”) ซึ่งเริ่มข้ึนเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2554 และเปนผลใหประธานาธิบดฮีอสนี มบูารัค 
ลาออกจากตําแหนงในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2554 รวมใชเวลาการชุมนุมประทวง 18 วัน 
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4. อียิปตเปนตลาดขนาดใหญท่ีสุดในกลุมประเทศอาหรับ (ประชากรประมาณ 
90 ลานคน) และเปนจุดเชื่อมโยงเสนทางการคาระหวางยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและเอเชีย ซ่ึง
ภูมิภาคท่ีใหการยอมรับสินคาไทย และการนําเขาจากไทยมีโอกาสเติบโตสูง1

2 
5. อียิปตเปนศูนยกลางอิสลามศึกษาซ่ึงเปนท่ีนิยมของเยาวชนไทยมุสลิม ท้ังนี้ 

อียิปตเปนประเทศมุสลิมขนาดใหญในฝายสุหนี่ซ่ึงมีความเชื่อมโยงระหวางชุมชน (inter-Muslim 
community relations) และความเชื่อมโยงดานการศึกษาศาสนาอิสลามกับชุมชนไทยมุสลิมมาชา
นาน โดยจากการศึกษาของ Numan Hayimasae ในเอกสารเรื่อง “Thai Government Concerns 
towards Malay-Muslim Students in Saudi Arabia and Egypt, 1940s-1970s” ซ่ึงเสนอตอท่ี
ประชุม International Conference on Thai Studies ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 22-24 เมษายน 2557 
ท่ีมหาวิทยาลัยซิดนียในออสเตรเลีย 2

3 พบวา ชาวไทยมุสลิมจากภาคใตเริ่มไดไปศึกษาในอียิปตตั้งแต
ตนศตวรรษท่ี 19 และเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากในทศวรรษท่ี 1920 และรัฐบาลอียิปตในสมัย
ประธานาธิบดี Gamal Abdul Nasser ไดใหทุนการศึกษาแกนักเรียนตางชาติมาศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยอัล อัสฮัร (Al Azhar University) ในกรุงไคโรมาตั้งแตทศวรรษท่ี 1950 โดยปจจุบันมี
นักศึกษาไทยในอียิปตประมาณ 2,500 คน ฝายไทยจึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากอียิปตในดาน
การศึกษาของนักศึกษามุสลิม ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญและละเอียดออนเนื่องจากเก่ียวของกับ
สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต  

จากความสําคัญดังกลาว การพัฒนาความสัมพันธของไทยกับอียิปตในชวงกอน
เหตุการณ Arab Spring จึงมีความกาวหนามาตามลําดับ มีการขยายความรวมมือระหวางกันใน
หลากหลายมิติท้ังทางการเมือง ขาวกรอง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน พลังงาน การทองเท่ียว 
วัฒนธรรม การศึกษาและความรวมมือทางวิชาการ เปนตน รวมท้ังมีการจัดทํากรอบความรวมมือและ
กลไกความสัมพันธและการหารือระหวางกันเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจกลาวไดวา มากท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศอาหรับอ่ืนๆ ซ่ึงสวนใหญความสัมพันธในระยะเริ่มตน (นอกจากกับ
ซาอุดีอาระเบียซ่ึงมีปญหาความสัมพันธกับไทยมา 25 ป)3

4 สวนในระดับพหุภาคี ท้ังสองฝายมีความ
รวมมือท่ีดีในเวทีระหวางประเทศ ท้ังในสหประชาชาติ เวทีกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (Non-

                                                 
2
 สินคาสงออกของไทยไปอียิปตท่ีสาํคัญ ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
รถยนต ผลิตภัณฑยาง ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ เมด็พลาสตกิ 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 ความตกลงท่ีสําคัญ เชน ความตกลงทางการคา (2527) ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน 
ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน (2549) บันทึกความเขาใจเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม (JC) 
ทางการคา ไทย - อียิปต (2528) ขณะท่ีมีกลไกหารือทวิภาคีท่ีสําคัญ เชน Joint Commission (JC) กลไกการ
หารือระหวางกระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝาย (Political Consultations) และ Thailand- Egypt 
Joint Business Council (JBC) 
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Aligned Movement - NAM) รวมท้ังในระดับภูมิภาค เชน ในเวทีกรอบความรวมมือเอเชีย – 
ตะวันออกกลาง (Middle East Dialogue – AMED) เปนตน  

ขณะท่ีในสวนของฝายอียิปตเอง นั้น ในสมัยประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ก็ไดเริ่ม
ดําเนินนโยบาย “มองตะวันออก” (Look East Policy) อันมีเปาหมายขยายความรวมมือและสราง
ความเปนหุนสวน (partnership) กับประเทศในเอเชีย เชน จีน อินเดีย เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร และ
ไทยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทําใหความสัมพันธและความรวมมือระหวางท้ังสองฝายมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตอไปได
อีกมาก โดยฝายไทยมีแผนจะกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนศูนย หรือ Strategic 
Post ของภูมิภาคตะวันออกกลางดวย 

อยางไรก็ดี หลังเหตุการณ Arab Spring และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
อียิปตจากเหตุการณปฏิวัติ “25 January Revolution” ซ่ึงนําไปสูการพนจากอํานาจของอดีต
ประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค เม่ือ 11 กุมภาพันธ 2554 และเหตุการณความไมสงบ การใชความ
รุนแรง การชุมนุมประทวง ตลอดจนการกอการราย การจลาจล และความสับสนวุนวายทางการเมือง
ท่ีดําเนินอยางตอเนื่องในอียิปตในชวงมากกวา 3 ปท่ีผานมา พรอมกับท่ีอียิปตตองเผชิญกับปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ 4

5 ตลอดจนประสบปญหาความขัดแยงแตกแยกแบง ข้ัวเลือกขางในสังคม 
(polarization) โดยเฉพาะระหวางฝายนิยมทางโลกย (Secularist) กับฝายอิสลามนิยม (Islamist) 
และความขัดแยงทางศาสนาระหวางชาวคริสตกับมุสลิม (Sectarian Conflict) ไดทําใหการพัฒนา
ความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตตามท่ีมุงหวังสะดุดลง ไมอาจผลักดันใหรุดหนาไดอยางเต็ม
ศักยภาพไดท้ังในดานการเมือง และในดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน 5

6 ซ่ึงโดยไดวา มีสาเหตุจาก
ขอจํากัดท้ังในสวนของฝายอียิปตและในสวนของฝายไทยเอง กลาวคืออียิปตตองมุงแกไขปญหา
การเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ สวนในดานการตางประเทศ นั้น อียิปตก็ไดเนนใหความสําคัญ
แกประเทศตางๆ ท่ีจะสามารถสนับสนุนชวยเหลือตนไดในระยะเฉพาะหนาท้ังในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเปนอันดับแรก6

7 
ในสวนของประเทศไทยก็ตระหนักวา ภาวะไรเสถียรภาพในอียิปตทําใหยากแกการ

ผลักดันประเด็นสําคัญตางๆ โดยเฉพาะเรื่องท่ีตองอาศัยการตัดสินใจทางการเมือง ยิ่งกวานั้น เม่ือเกิด

                                                 
5 หลัง “การปฏิวัต”ิ อียิปตประสบปญหาเศรษฐกิจตางๆ เชน การสญูเสยีเงินสํารองระหวางประเทศ การลดลงของ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) การสญูเสยีรายไดจากการทองเท่ียว การยายเงินทุนและฐานการผลติของนัก
ลงทุนตางประเทศ การลดลงของการสงออก การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบทุกสาขา การขาดสภาพ
คลองทางการเงิน การขาดดุลงบประมาณ การเพ่ิมข้ึนของอัตราการวางงาน การขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง ขาด
แคลนกระแสไฟฟา การชุมนุมเรียกรองและนัดหยุดงานของคนงานในแทบทุกสาขาอาชีพ เปนตน 

6 ฝายไทยจึงไดหันไปดําเนินการในดานท่ีในทางทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศเรียกวา เปนประเด็น “Low 
Politics” เชน การสงเสริมคุมครองดูแลนักศึกษาไทยในอียิปต และการดําเนินกิจกรรมการทูตวัฒนธรรม เปนตน 

7
 อาจจัดลําดับประเทศท่ีอียิปตใหความสนใจและความสําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา ไดดังน้ี 
* ประเทศท่ีสามารถใหความชวยเหลือทางการเงิน ประเทศผูบริจาคในระยะเฉพาะหนาเชน ซาอุดีอาระเบีย กาตาร 

คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตุรกี ญี่ปุน จีน  
 * ประเทศท่ีมีศักยภาพในการลงทุนขนาดใหญ เชน จีน อินเดีย เกาหลีใต และกลุมสหภาพยุโรป (EU)  
 * ประเทศท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรสูง เชน สหรัฐฯ และรัสเซีย เปนตน  
 * มิตรประเทศในกลุมอาหรับ แอฟริกา และโลกมุสลิม 
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การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ก็ไดทําใหฝายไทยตกอยู
ในภาวะของการเปลี่ยนผานและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และตองมุงใหความสนใจแก
การดําเนินการตามแผนทางการเมือง (Roadmap) รวมท้ังการทําความเขาใจและการดําเนินการ
ทางการทูตเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกประเทศท่ีมีทาทีในทางลบตอการเขาแทรกแซงทางการเมืองของ
ฝายทหารของไทย ซ่ึงสวนใหญไดแก กลุมประเทศตะวันตก จึงมีแนวโนมท่ีจะเปนผลใหขาดแรง
ขับเคลื่อนและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนความสัมพันธกับอียิปตใหกาวหนายิ่งข้ึน  

1.1.2  ความสําคัญของปญหา 
การท่ีอียิปตมีความสําคัญในหลายดานท้ังในระดับภูมิภาค และมีบทบาทสําคัญใน

ประเด็นปญหาระดับโลก ตลอดจนเปนประเทศอาหรับขนาดใหญท่ีมีศักยภาพสูงในระยะยาว รวมท้ัง
เปนมิตรประเทศของประเทศไทยในกลุมอาหรับท่ีมีความสัมพันธอันดีตอกันมายาวนานกวา 60 ป 
และมีความรวมมือตอกันอยางรอบดานท่ีครอบคลุมแทบทุกมิติ ตลอดจนยังมีกลไกความรวมมือท่ีเปน
รูปธรรมระหวางกันท่ีหลากหลาย นอกจากนั้น อียิปตยังมีความสําคัญตอประเทศไทยในดานความ
ม่ันคง โดยเฉพาะในดานการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิมซ่ึงเก่ียวเนื่องกับประเด็นการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตดังกลาวขางตน 7

8 ผูศึกษาจึงเห็นวา การศึกษาสภาพการณ รวมท้ังขอจํากัดใน
การดําเนินความสัมพันธกับอียิปตในชวงท่ีผานมา โดยเฉพาะในชวงหลังเหตุการณ Arab Spring เปน
ประเด็นสําคัญท่ีควรมีการศึกษาวิเคราะห ท้ังนี้ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางผลักดันการดําเนินความ
รวมมือกับอียิปตในระยะตอไป เพ่ือมิใหความสัมพันธและความรวมมือหยุดชะงัก ขาดพลวัต หรือเกิด
การถอยหางออกจากกัน ในขณะท่ีท้ังสองประเทศตางประสบปญหาภายในและอยูในชวงของการ
เปลี่ยนผานและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  

 
1.2  คําถามในการศึกษา 

ผูศึกษามีความสนใจวา ในชวงของการเปลี่ยนผานทางการเมืองดังกลาว ฝายไทยควรจะ
บริหารจัดการและผลักดันการเสริมสรางความสัมพันธกับอียิปตอยางไร และควรกําหนดแนวนโยบาย
และแนวทางการเสริมสรางความสัมพันธกับอียิปตในปจจุบันในสมัยของประธานาธิบดี Abdel 
Fattah Al-Sisi ท้ังในระยะใกล ระยะกลาง และระยะยาวอยางไร และมีมิติความสัมพันธดานใดท่ี
เดนชัดท่ีไทยมีโอกาสรวมมือกับอียิปตไดมากท่ีสุดท่ีจะสามารถผลักดันใหกาวหนาและเปนประโยชน
สูงสุดตอไป 
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.3.1  เพ่ือศึกษา วิเคราะห และทําความเขาใจการดําเนินความสัมพันธของไทยตออียิปต
ในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi (30 มิถุนายน 2555 – 2 กรกฎาคม 2556) และสมัยจอม
พล Abdel Fattah Al-Sisi (ตั้งแต 3 กรกฎาคม 2556 เปนตนมา) ท้ังในดานโอกาส ปญหาอุปสรรค 

                                                 
8
 ปจจุบันอียิปตยังมีตาํแหนงเปนประธานระดับประมุข (head of states/head of governments) ขององคการ
ความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Organization – OIC) วาระป 2555-2558 ดวย 
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ขอจํากัด จุดแข็ง และจุดออนในการดําเนินการ และเสนอแนะมิติการดําเนินความสัมพันธท่ีเดนชัดท่ี
ควรไดรับการสงเสริม 

1.3.2  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือของไทยตออียิปต
ในรัฐบาลประธานาธิบดี Al-Sisi เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอฝายไทย 

 
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) โดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ (documentary research) ท้ัง
เอกสารขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ พรอมท้ังนําเสนอความคิดเห็นจากประสบการณในการทํางานและ
สังเกตการณของผูศึกษาเพ่ือประกอบการวิเคราะห ประกอบการสัมภาษณผู ท่ีเ ก่ียวของ เชน 
นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับโลกอาหรับโลกมุสลิม และอียิปต และ
เจาหนาท่ีระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปตประจําประเทศไทย เปนตน ท้ังนี้ 
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจะเปนสวนเสริม หรือเปนการยืนยัน และเปนขอสังเกตเพ่ิมเติมจากขอมูล
เอกสาร ท่ีจะนํามาศึกษาวิเคราะหและตีความรวมกัน 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1  ความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินความสัมพันธของไทยตออียิปต หลังจากเกิด
ปรากฏการณ Arab Spring (หรือหลัง “การปฏิวัติ 25 มกราคม” ในอียิปต) ท้ังในดานของโอกาส 
และปญหาอุปสรรค และขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ  

1.6.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเชิงดําเนินการในการเสริมสราง
ความสัมพันธของไทยกับอียิปตในระยะตอไป 

  
1.7  สมมติฐานการศึกษา 

การดําเนินความสัมพันธกับอียิปตในชวงเปลี่ยนผานทําไดอยางจํากัด เนื่องจากอียิปต
ประสบวิกฤตท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจ ขณะท่ีท้ังสองฝายตางใหความสําคัญตอกันในระดับรอง 
การดําเนินความสัมพันธในระยะตอไป จึงควรมุงในความรวมมือในดานท่ีมีศักยภาพและโอกาสสูงท่ีจะ
สามารถขยายตัวตอไปไดอีก ซ่ึงผูศึกษาเห็นวา ไดแกความรวมมือดานการทหาร ซ่ึงในปจจุบันท้ังสอง
ฝายมีความสนใจรวมกันแตยังขาดการผลักดันและขับเคลื่อนอยางจริงจัง 
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1.8  นิยามศัพท 
Arab Spring ซ่ึงนักวิชาการและสื่อมวลชนไทยบางสวนแปลเปนภาษาไทยวา “ฤดูใบไม

ผลิในโลกอาหรับ” หมายถึงเหตุการณการลุกฮือของประชาชนอาหรับในตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือเพ่ือขับไลผูนํา และเรียกรองการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เริ่มตั้งแตการชุมนุม
ประทวงในตูนีเซียเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2553 แลวลุกลาม หรือเกิดการแพรระบาด (domino 
effect) ในประเทศอาหรับอ่ืนๆ (เชน แอลจีเรีย อียิปต ลิเบีย เยเมน บาหเรน และจอรแดน และการ
ชุมนุมขนาดยอยในมอริเตเนีย โอมาน ซูดาน ซีเรีย อิรัก เลบานอน และโมร็อกโก รวมท้ังใน
ปาเลสไตน) โดยปรากฏการณดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตูนีเซีย (ท่ีเรียกวา 
Jasmine Revolution) ทําใหนาย Zine El Abidine Ben Ali ประธานาธิบดีหนีออกนอกประเทศ 
เหตุการณในอียิปตท่ีเรียกวา The 25th Januray Revolution ซ่ึงทําใหประธานาธิบดีฮออสนี        
มูบารัคตองออกจากตําแหนง และ “การปฏิวัติประชาชน” (Mukhtar Revolution) ในลิเบียได
นําไปสูสงครามกลางเมืองและการสิ้นสุดของระบอบกัดดาฟ เปนตน ท้ังนี้ การเกิด Arab Spring ใน
แตละประเทศมีเง่ือนไขปจจัยแตกตางกัน แตมีขอเรียกรองคลายคลึงกัน ซ่ึงอาจสรุปไดจากคําขวัญ
ของผูเขารวมการชุมนุมในประเทศตางๆ คือ “Bread, Freedom, Social Justice and Dignity” 

โลกมุสลิม (Muslim World) หรือ โลกอิสลาม (Islamic World) เปนคําท่ีสรางข้ึน
อยางหลวมๆ มีความหมายท้ังในเชิงวัฒนธรรม และในเชิงภูมิศาสตรการเมือง (Geo-politics) 
ครอบคลุมถึงประเทศ และประชาคมผูนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีมากกวา 60 ประเทศ ทุกทวีปท่ัวโลก 
รวมท้ังชุมชนชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยูในประเทศตางๆ ซ่ึงมิไดเปนประเทศอิสลาม (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) เปนคําศัพทท่ีใชอยางหลวมๆ เรียกตามอังกฤษซ่ึงมอง
ยุโรปเปนศูนยกลาง (euro-centric) มาตั้งแตตนศตวรรษท่ี 19 (ประมาณป 1850) แตไมไดมีการ
กําหนดพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรอยางแนนอนตายตัว 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) ขณะท่ีนักรัฐศาสตรบางสวน เห็นวา ตะวันออกกลางหมายถึง บริเวณ “วงพระจันทรอัน
สมบูรณ” (The Fertile Cresent) ไดแก อิรัก ซีเรีย เลบานอน และอียิปต นอกจากนี้ นัก
ประวัติศาสตรอังกฤษเคยเรียกตะวันออกกลางวา “ตะวันออกใกล” (Near East) หมายถึงอาณาจักร 
ออตโตมาน (Ottoman) และประเทศท่ีเกิดใหมหลังอาณาจักรออตโตมานลมสลาย  

กลุมอิสลามนิยม (Islamist) หมายถึงกลุมขบวนการทางสังคมและศาสนาท่ีใชแนวทาง
หรืออุดมการณอิสลามในการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง (Grassroots and Religious 
Movement) ซ่ึงมีท้ังกลุมท่ีมุงนํารูปแบบการเมืองการปกครองบนฐานของอิสลามดวยการประยุกตใช
กฎหมายอิสลาม (Shariah) และการสรางรัฐอิสลาม (Islamic State) แตปฏิเสธการแขงขันทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และกลุมท่ีสนับสนุนการตอสูทางการเมืองตามวิถีทาง
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ประชาธิปไตย รวมท้ังการเขารวมในการเลือกตั้ง โดยกลุมอิสลามนิยมท่ีมีการจัดตั้งองคกรเปนระบบ
กลุมแรกไดแกกลุม Muslim Brotherhood ในอียิปตซ่ึงกอตั้งโดย Hassan al-Banna เม่ือป 1928  
 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ผูศึกษาเห็นวาแนวคิดเพ่ือประกอบการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการ
เสริมสรางความรวมมือกับอียิปตท่ีอาจปรับใชไดในการศึกษานี้ ไดแก แนวคิดหรือแนวทางการ
ดําเนินการทางการทูตท่ีเรียกวา “การติดตออยางสรางสรรค” หรือ “การเก่ียวพันอยางสรางสรรค” 
(“Constructive Engagement”) ซ่ึงกลาวไดวา เปนแนวทางท่ีไมไดมีเจาของทฤษฏี หรือมีความเปน
ทฤษฏีความสัมพันธระหวางประเทศ (IR Theory) ท่ีไดรับการยอมรับอยางแทจริง แตมีลักษณะเปน
วิธีการ (method) และกระบวนการ (process) ซ่ึงจากการสํารวจวรรณกรรมและขอมูลความรู
พ้ืนฐานท่ีเ ก่ียวของกับแนวคิดนี้  พบวา เ ม่ือกลาวถึงวิธีการดําเนินการทางการทูตท่ีเรียกวา 
“Constructive Engagement” แลว กรณีการดําเนินความสัมพันธทางการทูตท่ีมักจะไดรับการหยิบ
ยกเปนตัวอยางอยูเสมอไดแก  

1. กรณีการดําเนินความสัมพันธของรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต (2524-2529) ในสมัยประธานาธิบดี Ronald Reagan ตอรัฐบาลในระบอบ Apartheid 
ของสาธารณรัฐแอฟริกาใตในสมัยนายกรัฐมนตรี P.W. Botha และพรรค National Party ใน
ระหวางป 2524-2529 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดวา ในขณะท่ีรัฐบาลแอฟริกาใตในขณะนั้น ซ่ึงเปน
ระบอบของชนชั้นนําชาวผิวขาว ไดถูกโดดเดี่ยว ตอตาน รวมท้ังถูกคว่ําบาตรทางการทูตและเศรษฐกิจ
จากนานาประเทศ รวมท้ังสหประชาชาติ จากการใชนโยบายแบงแยกทางเชื้อชาติ/ชาติพันธ (legal 
system of racial separation) การลิดรอนสิทธิทางการเมืองของคนผิวดํา หรือท่ีเรียกวา นโยบาย 
“เหยียดผิว” รวมท้ังการกระทําตอคนผิวดําซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศซ่ึงทําใหแอฟริกาใตถูก
โจมตีเรื่องการกดข่ีขมเหงคนผิวดําดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ (racial oppression) การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการกระทําอันเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ (crime against humanity) หรือกลาว
ไดวาไดกลายเปน “แกะดํา” หรือ “จําเลย” ของสังคมโลก นั้น ฝายสหรัฐฯ ยังคงรักษาความเปน 
“พันธมิตร” ท่ีใกลชิดและคงใหการสนับสนุนรัฐบาลแอฟริกาใต โดยไมไดคว่ําบาตรทางการทูตและ
เศรษฐกิจ หรือโดดเดี่ยวแอฟริกาใต แตรักษาการติดตอสัมพันธ ตลอดจนการคา การลงทุนของเอกชน
สหรัฐฯ ไว (แมจะแสดงความกังวลตอการดําเนินการของรัฐบาลแอฟริกาใตในบางโอกาส) โดยนาย 
Chester Crocker ผูชวยรัฐมนตรีตางประเทศฝายกิจการแอฟริกา (Assistant Secretary of State 
for African Affairs) ของสหรัฐฯไดเรียกแนวทางเชนนี้วา “การติดตออยางสรางสรรค” 
(Constructive Engagement) ในเอกสารท่ีเขาเปนผูจัดทําเพ่ือเสนอตอพลเอก Alexander Haig 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในป 2524 ท่ีชื่อวา “South Africa : Strategy for 
Change” โดยใหเหตุผลวา แนวทางดังกลาวจะชวยเปดและรักษา “หนาตางแหงโอกาส” (“window 
of opportunity”) ใหสหรัฐฯ สามารถมีอิทธิพลผลักดันใหรัฐบาลแอฟริกาใตมีการเปลี่ยนแปลง
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นโยบาย หรือทําการปฏิรูปทางสังคมอยางคอยเปนคอยไปซ่ึงจะทําใหสหรัฐฯ สามารถรักษา
ผลประโยชนในดานตางๆ ของตนไดในความสัมพันธกับแอฟริกาใตในบรรยากาศอันเปนมิตร 
(“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 ในท่ีสุดเม่ือรัฐบาลแอฟริกาใตตระหนักดวยตนเองวา นโยบายแบงผิวไดกอ
ความเสียหายรายแรงแกตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงท่ีไมไดเกิดจากการถูกบีบบังคับดังกลาวจะเปน
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนระเบียบและยั่งยืน ขณะท่ีการใชนโยบายกดดัน คว่ําบาตรและโดดเดี่ยว 
หรือบีบบังคับในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการแสดงทาที หรือโวหารหรือวาจา (rhetoric) ท่ีแข็งกราว
ตอแอฟริกาใต นั้น สหรัฐฯ เห็นวา กลับจะไมเปนผลดี (counterproductive) ไมทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากรัฐบาลแอฟริกาใตยังมีความเขมแข็งทางการเมืองและเศรษฐกิจพอท่ีจะ
ตานทานแรงกดดันตางๆ ได และกลับจะทําใหรัฐบาลของนาย P. W. Botha เพ่ิมความดึงดันในการ
ยึดแนวทาง Apartheid ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลเสียตอประชาชนชาวแอฟริกาใตเอง พรอมท้ังอาจทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันทันทีซ่ึงจะสงผลกระทบทําใหเกิดภาวะไรเสถียรภาพในแอฟริกาใตและ
ในภูมิภาคได โดยนาย Croker ไดย้ําวาการใชแนวทาง Constructive Engagement มีความชอบ
ธรรมเนื่องจาก เปนการใหความรวมมือแกระบอบท่ีกําลังมีการเปลี่ยนผานไปในทางสรางสรรค (“We 
can cooperate with a society undergoing constructive change”) 

ท้ังนี้ กลาวโดยสรุปไดวา ปจจัยสําคัญท่ีสหรัฐฯ เลือกใชแนวทางนี้ไดแก การท่ีชวง
ดังกลาวอยูในยุคของสงครามเย็น และสหรัฐฯ ตองการใหแอฟริกาใตเปนพันธมิตรรวมตอตานทัดทาน 
สกัดก้ันอํานาจอิทธิพลฝายคอมมิวนิสตนําโดยสหภาพโซเวียต และคิวบา ตลอดจนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซ่ึงกําลังขยายตัวในแอฟริกา เชน ในแองโกลา โมแซมบิก และนามิเบีย เปนตน 
นอกจากนี้ แอฟริกาใตยังเปนประเทศท่ีมีความสําคัญทางยุทธศาสตรในแอฟริกา และเปนแหลง
ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีสําคัญ เชน ทองคํา และยูเรเนียม ซ่ึงกําลังมีความสําคัญตออุตสาหกรรม
นิวเคลียรของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน แอฟริกาใตยังเปนมิตรประเทศท่ีสนับสนุนสหรัฐฯ และฝายโลก
ตะวันตกในการเขารวมรบในสงครามเกาหลีดวย สหรัฐฯ จึงตองการรักษาความสัมพันธกับแอฟริกาใต
เอาไวใน “คายตะวันตก” เพ่ือใหเปนประเทศพันธมิตรหลักในแอฟริกา ดังท่ีนาย Croker ไดกลาว
สรุปถึงเหตุผลท่ีสหรัฐฯ 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 



10 

อยางไรก็ดี เม่ือกระแสการตอตานระบอบ Apartheid และการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการตอตานการเหยียดผิวท้ังในสหรัฐฯ และในระดับสากลเพ่ิมสูงข้ึน ไดเปนผลใหตอมารัฐสภา
สหรัฐฯ ไดออกพระราชบัญญัติ Comprehensive Anti-Apartheid Act 1986 ในป 2529 และไดทํา
ใหรัฐบาลสหรัฐฯ ตองยุติการดําเนินการทางการทูตแบบ “Constructive Engagement” กับ
แอฟริกาใต  

ท้ังนี้ เปนการยากท่ีจะสรุปวา แนวทาง Constructive Engagement นี้ ไดมีสวนทําให
แอฟริกาใตไดเกิดการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกนโยบาย Aparthied ในป 2533 และนําไปสูการ
เลือกตั้งประธานาธิบดี ซ่ึงกลุมขบวนการฝายตรงขามรัฐบาล African National Congress (ANC) 
ไดรับชัยชนะ และนาย Nelson Mandela ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีในวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2537 อยางไรก็ดี รัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะนั้น ไดยอมรับวา แมนโยบายนี้จะมีขอจํากัดและไมไดรับการ
สนองตอบจากรัฐบาลนาย P.W. Botha เทาท่ีคาดหวัง แตก็นับเปน “กาวแรก” ท่ีนําไปสูการใหสิทธิ
ทางการเมืองของคนผิวดํา และการปฏิรูปทางการเมืองและสังคมในบางดาน เชน การผอนคลายการ
ควบคุมการเคลื่อนยายถ่ินฐานของคนงานชาวผิวดํา การใหคนผิวดําทํางานท่ีใชฝมือมากข้ึน และการ
ผอนคลายใหคนผิวดําเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน กีฬา เปนตน  

2. การดําเนินความสัมพันธของไทยและอาเซียน (ASEAN) ตอสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร (พมา) กอนท่ีเมียนมารจะเขาเปนสมาชิกอาเซียน นั้น รัฐบาลทหารของพมานับแตยุคนาย
พลซอ หมอง ไดถูก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และกลุมประเทศตะวันตก ใชนโยบายโดดเดี่ยว และคว่ํา
บาตรทางเศรษฐกิจตอเมียนมาร เชน การหามการคาขาย หามการลงทุนในเมียนมาร (พมา) เพ่ือ
กดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปใหเปนประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิมนุษยชน 
รวมท้ังการปลอยตัวนางออง ซาน ซูจี ขณะท่ีไทยและอาเซียนไดใชแนวทาง “การติดตออยาง
สรางสรรค” (“Constructive Engagement”) ซ่ึงเริ่มในสมัยรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ซ่ึงมีนาย
อาสา สารสิน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ โดยหลัการสําคัญของแนวทางนี้ไดแก 
การรักษาการติดตอสัมพันธ การมีความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนกับเมียนมาร และการ
ยึดแนวทางไมแทรกแซงกิจการภายใน (non-interference) รวมท้ังการไมเขาไปยุงเก่ียวกับเหตุการณ
ความรุนแรง การปราบปรามประชาชน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาร และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือการสนับสนุนผลักดันในการนําเมียนมารเขาเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือเดือนกรกฎาคม 2540 
แมเรื่องนี้จะถูกคัดคานและวิพากษวิจารณจากสหรัฐฯ และกลุมประเทศตะวันตกเปนอยางมากก็ตาม  

ท้ังนี้ กลุมอาเซียนไดใหเหตุผลในการใชแนวทางดังกลาววา การท่ีอาเซียนพัฒนา
ความสัมพันธ หรือยกระดับความสัมพันธกับเมียนมาร จะสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
คอยเปนคอยไปในระบอบการปกครองของเมียนมารได และจะเปนวิธีการโนมนาว จูงใจใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางนิ่มนวล ละมุนละมอม ตามวิถีทางของอาเซียน (ASEAN Way) ท้ังนี้ ไทยและ
อาเซียน ยังคงอาศัยแนวทาง Constructive Engagement ตอเมียนมาร แมในบางชวง จะเปลี่ยน
เรียกชื่อเปนอยางอ่ืน เชน Flexible Engagement ในสมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย ของไทย ท่ีมีนาย
สุรินทร พิศสุวรรณ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 2541 ซ่ึงเสนอวา ประเทศอาเซียน
ควรสามารถพูดคุยปรึกษาหารือในประเด็นปญหาภายในของประเทศสมาชิกท่ีสงผลกระทบตอกลุม
ประเทศอาเซียนดวยกันได และแนวทาง Enhanced Interaction เสนอโดยนาย Ali Alatas 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของอินโดนีเซีย (ซ่ึงมีสาระหลักเชนเดียวกับ Flexible 
Engagement และสมาชิกอาเซียนสวนใหญเห็นวา เปนถอยคําท่ีมีนัยทางบวกมากกวา Flexible 
Engagement) ท้ังนี้ กลาวไดวา แนวทางดังกลาวมีฐานทางความคิดเดียวกับนโยบาย Constructive 
Engagement 11 

ปจจุบัน อาเซียนยังคงเห็นวาแนวทางของตนไดมีสวนสําคัญซ่ึงทําให เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงในเมียนมาร เกิดการปฏิรูปทางการเมือง และการเปดพ้ืนท่ีทางการเมืองใหแกฝายตรง
ขามรัฐบาล การปลอยนักโทษการเมือง รวมท้ังการปลอยตัวนางออง ซาน ซูจี รวมท้ังการกําหนดแนว
ทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคมดวยมาตรการตางๆ ท่ีกําลังดําเนินอยูในเมียนมาร  

 
นอกจากกรณีตัวอยางท้ัง 2 กรณีดังกลาวแลว การดําเนินการทางการทูตตามแนวทาง 

“การติดตออยางสรางสรรค หรือ Constructive Engagement ท่ีถูกอางอิงอยางกวางขวางในระยะ
ปจจุบันไดแก การพยายามเขาหากัน (outreach/ reach out ) ของอิหรานกับสหรัฐฯ จากการท่ีนาย 
Hassan Rouhani ประธานาธิบดีอิหราน ไดแสดงทาทีตอสาธารณะวาตองการมีการติดตอท่ี
สรางสรรค (“constructive engagement”) กับสหรัฐฯ บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและการให
เกียรติซ่ึงกันและกัน 1 1

12 หลังจากท่ีไดมีความเปนปฏิปกษตอกันอยางยาวนานมาเปนเวลา 34 ป 
นับต้ังแตการปฏิวัติอิสลามในอิหราน (Islamic Revolution) และสหรัฐฯ ไดใชแนวทางกดดัน โดด
เดี่ยว ปดลอม คว่ําบาตรอิหรานมาอยางตอเนื่อง โดยสหรัฐฯ ไดแสดงการสนองตอบท่ีจะมีการ
เก่ียวพันท่ีสรางสรรคกับฝายอิหราน และนาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีการปรับทาทีเขาหากันและได
นําไปสูการเจรจาวาดวยโครงการนิวเคลียรของอิหรานกับกลุม P5+1 ในป 2556 และการเจรจา
ตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการทําความตกลง (Comprehensive Agreement) วาดวยโครงการนิวเคลียร
อิหรานซ่ึงกําลังดําเนินไปอยูในปจจุบัน  

จากตัวอยางดังกลาว อาจสรุปลักษณะสําคัญของการดําเนินการทางการทูตตามแนวทาง
ของ “การติดตออยางสรางสรรค” หรือ Constructive Engagement” ไดดังนี้ 

1. เปนแนวทางในการติดตอสัมพันธกับประเทศเปาหมาย ซ่ึงอาจเปนประเทศท่ีมีปญหาใน
สายตาของหลายประเทศ เชน ปญหาการขาดความชอบธรรม การละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชน 
หลักการประชาธิปไตย (Democracy Deficit) โดยเลือกใชวิธีการแบบ pragmatism เชน การแสดง
ความเขาใจในบริบทและสภาพการณเง่ือนไขของประเทศดังกลาว มากกวายึดอุดมการณทางการเมือง 
หรืออุดมคติเปนท่ีตั้ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การรักษาการติดตอไว เพ่ือเปดชองใหสามารถ
ติดตอสื่อสารและโนมนาวใหเกิดความเปลี่ยนแปลงได หรือกลาวไดวา เปนวิธีการแบบใชการจูงใจ
มากกวาการกดดัน (“Persuasion over Pressure”) 

                                                 
11

 สรินณา  อารีธรรมศิริกุล, กะเทาะเปลือกอาเชียน : Constructive Engagement นโยบายเปลี่ยนพมา? 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา http:// www.Siamintelligence.com /constructive-engagement-p; เกียรติชัย  
พงษพาณิชย, พมาผาเมือง (กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, 2553). 

12
 Hassan Rouhani, President of Iran Hassan Rouhani : Time to engage , The Washington Post 
[Online], September 19, 2013, Available from http://www.washingtonpost.com/...rouhani. 
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2. เปนแนวทางท่ีใชการใหสิ่งตอบแทน (incentive) เพ่ือโนมนาวจูงใจ ซ่ึงขณะเดียวกันก็
จะเปนการสรางแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม เชน การปฏิรูป อยางคอย
เปนคอยไป แทนการใชไมแข็ง เชน การคว่ําบาตร การเผชิญหนา การใชความแข็งกราว การตัด
สัมพันธ หรือการโดดเดี่ยว 

3. มีการแสดงการสนับสนุนชวยเหลือท้ังในเชิงรูปธรรม และในเชิงสัญลักษณ เพ่ือให
กําลังใจในการเปลี่ยนผานโดยเวนจากการแทรกแซงกิจการภายใน ขณะเดียวกันก็อาจ ตองแสวงจุด
รวมสงวนจุดตางในประเด็นท่ีไมอาจเห็นพองตองกันได 

4. อาจใชการเจรจา ปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ หรือการมี dialogue ทางลับ หรือ
การใช quiet diplomacy ในประเด็นละเอียดออนแทนการใชชองทางการทูตอยางเปนทางการ 

5. การใชแนวทาง Constructive Engagement เปนการมองภาพรวมความสัมพันธใน
หลายมิติ และมองในระยะยาว และหวังผลการเปลี่ยนแปลงและผลประโยชนในระยะกลางและระยะ
ยาวมากกวาการหวังผลในระยะสั้น 

ท้ังนี้ การใชแนวทาง Constructive Engagement กับประเทศท่ีมีปญหาท่ีเรียกวา ปญหา
ดานความชอบธรรม (Legitimacy Deficit) หรือปญหาดานการขาดความเปนประชาธิปไตย 
(Democracy Deficit) อาจมีจุดออนจากความเสี่ยงท่ีจะถูกตีความวา เปนการใหการสนับสนุน หรือ
การยินยอมอยางไรหลักการ (appeasement) ได เชน อาจถูกกลาวหาวา ใหการสนับสนุนเผด็จการ 
หรือสนับสนุนการละเมิดหลักการประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือหวังผลประโยชน (ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง ยุทธศาสตร) จนละเลยหลักการท่ีถูกตองในทางจริยธรรมทางการเมือง ดังเชนท่ี
สหรัฐฯ ถูกวิพากษวิจารณโจมตีอยางกวางขวางจากการใชแนวทางนี้ในการดําเนินความสัมพันธกับ
รัฐบาลระบอบ Apartheid ของแอฟริกาใตในชวงป 2524-2529  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับเหตุการณ Arab Spring มีอยูเปนจํานวนมากในภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาหรับ อยางไรก็ดี ผูศึกษาไมพบงานเขียน งานวิจัยหรือวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ความสัมพันธของประเทศไทยกับอียิปตภายหลังเหตุการณดังกลาวโดยตรง อยางไรก็ตาม งานเขียน
และการศึกษาซ่ึงผูศึกษาเห็นวา จะสามารถชวยในการใหความเขาใจบางแงมุมและใชประกอบการ
พิจารณาวิเคราะหในหัวขอท่ีศึกษาได ไดแก  

2.2.1  รังสรรค  มณีโรจน รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูตรุน
ท่ี 5 ป 2556 เรื่องการเปล่ียนแปลงในลิเบียภายหลังปรากฏการณ Arab Spring กับโอกาสของไทย  

ไดศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการดําเนินความสัมพันธกับลิบียในยุคหลัง
เหตุการณ Arab Spring โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการพ่ึงพาอาศัยกัน โดยผูศึกษาเห็นวา ปญหา
การเมืองและความไรเสถียรภาพในลิเบียทําใหโอกาสในการสงเสริมความสัมพันธในทางการเมืองและ
การทูตมีขอจํากัด แตขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของลิเบียท่ีหันมาใชแนวทาง
เศรษฐกิจแบบการตลาดเสรี แทนระบบเศรษฐกิจท่ีควบคุมโดยรัฐจะทําใหไทยมีโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ฝายไทยจึงควรมุงดําเนินนโยบายในการสงเสริมความรวมมือและโอกาสทางเศรษฐกิจ การคา การ
ลงทุนในลิเบียเปนอันดับตน  



13 

2.2.2  ดาว  วิบูลยพาณิชย รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนท่ี 3 เรื่อง สถานการณการประทวงในโลกอาหรับ กรณีศึกษาบาหเรน ผลกระทบตอไทย และ
การกําหนดทาทีของไทย  

ไดศึกษาเหตุการณชุมนุมประทวงครั้งใหญในบาหเรนท่ีเรียกวา Pearl Square 
Revolt เม่ือป 2554 ท้ังในดานสาเหตุ ผลกระทบตอการเมืองภายในและสถานะทางการเมืองของ
ราชวงศ Al Khalifa ของบาหเรน และผลกระทบตอไทย โดยใชกรอบแนวคิดเรื่อง การทําใหเปน
ประชาธิปไตย (Democratization) ประกอบดวยประเด็นดานความเปนพลเมือง (citizenship) การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic change) และบทบาทของอิสลาม (role of 
Islam) ผลการศึกษาพบวา เหตุการณประทวงมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางท้ังสองฝาย ซ่ึงท่ี
ผานมามีความใกลชิดกันเปนอยางมากโดยเฉพาะระหวางนายกรัฐมนตรีบาหเรนกับฝายไทยในกรอบ
ของ OIC โดยเปนผลใหฝายบาหเรนมุงใหความสําคัญตอปญหาภายใน ทําใหไทยไมสามารถดําเนิน
ความสัมพันธกับบาหเรนไดอยางเต็มท่ี นอกจากนั้น การท่ีนายกรัฐมนตรีบาหเรนตกเปนเปาโจมตีวา
เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชัน และความแตกแยกในราชวงศบาหเรน ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินความสัมพันธกับไทย ผูศึกษาจึงเสนอแนะการดําเนินนโยบายของไทยตอบาหเรน ไดแก การ
สนับสนุนราชวงศ Al Khalifa การสรางความสัมพันธกับสมาชิกพระราชวงศพระองคอ่ืน
นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีบาหเรน การรักษาสมดุลในความสัมพันธระหวางไทยกับอิหราน และ
ซาอุดีอาระเบีย การรักษาความสัมพันธไมใหถดถอยโดยการแลกเปลี่ยนการเยือน และการสราง
ความสัมพันธกับหนวยงานของบาหเรนเพ่ือชวยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยใน
บาหเรนเม่ือเกิดเหตุการณความไมสงบ เปนตน  

2.2.3  จรัญ  มะลูลีม (2556) Arab Spring : การลุกฮือท่ีเปล่ียนโฉมหนาของโลก
อาหรับ  

ศึกษาเหตุการณ Arab Spring ในประเทศตางๆ เชน ตูนีเซีย ลิเบีย เยเมน ซีเรีย 
และอียิปต โดยในสวนของอียิปต ผูเขียนเห็นวา การลุกฮือของประชาชนจนสามารถโคนลม
ประธานาธิบดี Hosni Mubarak ได และนําไปสูปรากฏการณท่ีเรียกวา “Islamist Spring” กลาวคือ
การข้ึนครองอํานาจทางการเมืองเปนครั้งแรกของกลุมอิสลามนิยมนําโดยประธานาธิบดี Mohamed 
Morsi ผานการเลือกตั้งแตก็กลับถูกฝายทหารยึดอํานาจเม่ือ 3 กรกฎาคม 2556 นั้น ยังตองติดตาม
พัฒนาการตอไปวา จะเปนการสิ้นสุด หรือการเริ่มตนใหมของ Arab Spring ท้ังนี้ 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  

ไดศึกษาขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณ Arab Spring หรือ Arab Awakening และ
เห็นวา การลุกฮือ (uprising) ของชาวอาหรับครั้งนี้ยังไมใช “การปฏิวัติ” เนื่องจากยังไมมีผล
เปลี่ยนแปลงระเบียบทางการเมือง และอํานาจในทางเศรษฐกิจ และยังไมมีผลสิ้นสุดท่ีแนชัดแตจะ
คลี่คลายตอไป โดยประเด็นท่ี Ramadan ใหความสนใจเปนพิเศษไดแก บทบาทของศาสนาในสังคม
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อาหรับมุสลิมในระยะตอจากนี้ รวมท้ังบทบาทของกลุม Islamist หรือกลุม Political Islam 
โดยเฉพาะในความสัมพันธกับตะวันตก (the West) ท้ังนี้ Ramadan เห็นวา Arab Awakening ไมได
เปนผลจากปฏิบัติการของตะวันตก แมประเทศตะวันตกจะมีความพยายามท่ีจะกําหนดทิศทางของ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนก็ตาม 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 

ซ่ึงผูเขียนไดศึกษาประวัติศาสตรการเมืองอียิปต และอธิบายวา หลังจากท่ีอียิปตได
เปลี่ยนแปลงเปนระบอบสาธารณรัฐจากการโคนลมกษัตริย Farouk โดยคณะนายทหารท่ีเรียกวา
ขบวนการ Free Officers เม่ือป 2495 เปนตนมา นั้น ลักษณะสําคัญทางการเมืองของอียิปตไดแก 
การตอสูเพ่ือครองอํานาจระหวาง 3 ฝาย ประกอบดวยฝายทหาร ฝายการเมืองนําโดยประธานาธิบดี 
และฝายความม่ันคง (ตํารวจ ตํารวจลับ หนวยงานขาวกรอง) โดยฝายทหารมีอํานาจสูงสุดในทศวรรษ
ท่ี 1950-1960 อยางไรก็ดี หลังจากท่ีประธานาธิบดีอันวารซาดัต และประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ได
หันไปใชกลไกตํารวจ หนวยขาวกรอง และกระทรวงมหาดไทย เปนเครื่องมือในการรักษาอํานาจและ
ควบคุมประชาชน และฝายตรงขามรัฐบาลตั้งแตทศวรรษท่ี 1970 เปนตนมา ฝายทหารไดถูกลด
บทบาททางการเมืองลง แตก็ไดหันไปขยายบทบาทและผลประโยชนในทางเศรษฐกิจจนสามารถสราง
อาณาจักรทางธุรกิจของตนได ท้ังนี้ ผูเขียนเห็นวา การท่ีประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ไดถูกโคนลม
จากการประทวงของมวลชนเปนเวลาเพียง 18 วัน ก็เนื่องจากไดถูกทอดท้ิงจากฝายทหารซ่ึงไมพอใจ
ในนโยบายของมูบารัค โดยเฉพาะอยางยิ่งจาการท่ีประธานาธิบดีมูบารัคพยายามจะผลักดันใหนาย 
Gamal Mubarak บุตรชายข้ึนสืบทอดอํานาจในตําแหนงประธานาธิบดี นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวา 
การพนจากอํานาจของมูบารัค ไดทําใหฝายทหารไดรับการยอมรับวา เปนผูท่ียืนอยูขางประชาชน
ในชวงเหตุการณ Arab Spring จากการมีแถลงการณ(เม่ือ 31 มกราคม 2554) วา ทหารจะปกปองผู
ชุมนุมและจะไมใชความรุนแรงตอประชาชน ขณะท่ีการยึดอํานาจจากประธานาธิบดี Mohamed 
Morsi ไดทําใหความนิยมท่ีมีตอฝายทหารเพ่ิมสูงข้ึน โดยเห็นวา เปนการกอบกูประชาธิปไตยใหพน
จากอํานาจอิทธิพลของกลุม Muslim Brotherhood ซ่ึงประชาชนในวงกวางเห็นวาไมไดปกครอง
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
อียิปตท่ีผานมาเปนผลจากการตอสูของกลุมการเมืองฝายตางๆ ท่ีสําคัญไดแก กลุมแนวทางชาตินิยม 
กลุมแนวทางสังคมนิยมอาหรับท่ีเรียกวากลุมนิยมนัสเซอร (Nasserism) และกลุมเสรีนิยม เปนตน 
นอกจากนั้น ยังเปนผลจากการตอสูแขงขันของอํานาจภายนอก ท่ีสําคัญไดแก สหรัฐฯ อังกฤษ และ
สหภาพโซเวียตตั้งแตสมัยอาณานิคม จนถึงยุคสงครามเย็น ท้ังนี้ Steven A. Cook เห็นวา เหตุการณ 
Arab Spring ในอียิปตมิใชเพียงการตอตานประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค แตเปนการตอตานระบอบ
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การเมืองอํานาจนิยม (authoritarian) ท้ังระบบ และเปนการแสดงความตองการจัดระเบียบทาง
การเมืองใหมในอียิปต อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวา แมชาวอียิปตจะประสบความสําเร็จในการโคนลมมู
บารัค และทําใหมีความหวังมากข้ึนวา จะสามารถสรางระบอบการเมืองใหมและสรางคมท่ีดีข้ึนได แต
การท่ีการตอสูระหวางกลุมตางๆ ท่ีผานมาไดสะทอนวา ยากท่ีกลุมการเมืองแตละฝาย และประชาชน
โดยรวมจะสามารถมีฉันทามติรวมกันเก่ียวกับแนวทางสังคมการเมืองท่ีพึงปรารถนา ดังนั้น การเมือง
ของอียิปตตอจากนี้จึงยังอาจพลิกผันไปไดอีกมาก เปนสิ่งท่ีไมอาจหยั่งรูได (unknownable) และจะ
ดําเนินไปเชนนี้ตอไปอีกระยะหนึ่ง  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

ผูศึกษาจะใชแนวคิดเรื่อง “การติดตออยางสรางสรรค” (Constructive Engagement) 
ดังกลาวขางตน ในการวิเคราะหวา ประเทศไทยจะสามารถใชแนวทางนี้ในการดําเนินความสัมพันธกับ
อียิปตซ่ึงกําลังอยูในระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง และยังมีความไมแนนอนในอนาคตทางเศรษฐกิจ
และสังคมไดอยางไร ท้ังนี้ ผูศึกษาเห็นวา ตามแนวทางนี้ ปจจัยท่ีจะทําใหการเสริมสรางความสัมพันธ
กับประเทศท่ีอยูในระยะเปลี่ยนผานดังเชนอียิปตประสบความสําเร็จ ไดแก 

2.3.1 การรักษาการติดตอ และปฏิสัมพันธกับฝายอียิปตไว เพ่ือมิใหความรวมมือชะงักงัน 
หรือถดถอยลง จนขาดพลวัต หรือเกิดการถอยหางจากกัน (Mutual Disengagement) โดยการแสดง
ความเขาใจ และใหความชวยเหลือท้ังในเชิงสัญลักษณ และการเปน “ผูให” ในทางรูปธรรมท่ีเปนไปได 

2.3.2 การมองภาพรวมความสัมพันธในหลายมิติ และมองในระยะยาว และไมมุงเล็ง
ผลประโยชนท่ีจะไดรับเฉพาะหนา  

2.3.3  ในระยะสั้น นั้น ควรมุงเนนขยายความรวมมือในดานท่ีสภาพการณ บริบท และ
เง่ือนไขในในระยะเปลี่ยนผานจะเอ้ืออํานวยใหดําเนินการได เพ่ือมิใหสูญเสียโอกาส โดยเฉพาะการมุง
สงเสริมความรวมมือท่ีมีศักยภาพ มีโอกาสท่ีเดนชัดซ่ึงท่ีผานมาอาจยังไมไดมีการดําเนินการผลักดัน
อยางเต็มท่ี 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ในการศึกษาการดําเนินความสัมพันธของไทยกับอียิปตในสมัยประธานาธิบดี Mohamed 
Morsi และในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi เพ่ือตอบโจทยหรือพิสูจนสมมติฐานซ่ึงผู
ศึกษาตั้งไววา การดําเนินความสัมพันธกับอียิปตตั้งแตเกิดเหตุการณ Arab Spring เปนตนมา 
โดยเฉพาะในทางการเมืองและเศรษฐกิจทําไดอยางจํากัด ฝายไทยจึงควรมุงการขยายความรวมมือใน
ดานอ่ืนท่ีมีศักยภาพและมีโอกาสสูง แตท่ีผานมายังขาดแรงผลักดันท่ีเพียงพอ ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาไดแก 
ความรวมมือในดานการทหาร นั้น ผูศึกษาไดเริ่มตนโดยการทําความเขาใจในสภาพการณของความ
รวมมือและความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตในชวงกอนหนานั้น เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นวา มี
ความแตกตางอยางไรกับการดําเนินความสัมพันธภายหลังเกิดเหตุการณ Arab Spring ในชวงตน 
(กุมภาพันธ 2554-มิถุนายน 255) และในสมัยของประธานาธิบดี Morsi และประธานาธิบดี Al-Sisi 
ท้ังนี้โดยการศึกษาขอมูล ขาวสาร เอกสารปฐมภูมิและเอกสารชั้นรอง รวมท้ังการสัมภาษณผู ท่ี
เก่ียวของ และการสังเกตการณจากประสบการณการทํางานของผูศึกษาท่ีผานมา สรุปผลการศึกษา
และวิเคราะหไดตามลําดับการนําเสนอ ดังนี้ 

1. การดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring หรือ
ในชวงของประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค และขอจํากัดในการดําเนินการ 

2. การดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตในชวงหลังเกิดเหตุการณ Arab Spring 
หรือในระหวางท่ีอียิปตอยูภายใตการปกครองของคณะทหาร (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 

นับแตท่ีประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต (Arab Republic of Egypt) ไดสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2497 (ความสัมพันธจะครบรอบ 60 ปใน
ป 2557 โดยอียิปตนับเปนประเทศแรกในกลุมประเทศอาหรับท่ีสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับ
ประเทศไทย) ตลอดระยะเวลากวา 60 ปท่ีผานมา นั้น ความสัมพันธและความรวมมือทวิภาคีระหวาง
กันไดดําเนินมาอยางราบรื่นและขยายขอบเขตและมิติของความรวมมืออยางกวางขวางมาตามลําดับ 
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นอกจากนั้น ท้ังสองฝายยังใหการสนับสนุนซ่ึงกันและกันในเวทีระหวางประเทศ เชน ในองคกรและ
กลไกตางๆ ของสหประชาชาติ และในระดับภูมิภาค เชน ในกรอบของความรวมมือเอเชีย – 
ตะวันออกกลาง หรือ Asia-Middle East Dialogue (AMED) ซ่ึงไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีครั้งท่ี 3 (AMED III) เม่ือ15-16 ธันวาคม 2553 และในเวทีของกลุมประเทศท่ีไมฝกใฝฝายใด 
(Non-Aligned Movement- NAM) เปนอยางดี เปนตน12

13 
3.1.1  ภาพรวมและลักษณะสําคัญในความสัมพันธและความรวมมือ  

ความสัมพันธระหวางท้ังสองฝายนับไดวามีความกาวหนาและขยายตัวมาอยาง
ตอเนื่อง เห็นไดจากการมีความสัมพันธและมีกลไกความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมในมิติตางๆ ดังนี้ 

3.1.1.1 การมีกลไกความรวมมือระดับทวิภาคีท่ีกวางขวางครอบคลุม  
กลาวไดวา มากกวาท่ีประเทศไทยมีกับประเทศอาหรับอ่ืนๆ ไดแก การ

ประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย – อียิปต (Thai – Egyptian Joint 
Commission-JC) ซ่ึงจัดตั้งเม่ือป 2532 ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝาย
เปนประธานรวม และท่ีผานมาไดจัดประชุมแลวสองครั้ง เม่ือป 2546 และป 2549 (จัดท่ีกรุงไคโรท้ัง
สองครั้ง) โดยท้ังสองฝายไดใชเวที JC เปนเวทีในการปรึกษาหารือวาดวย ความรวมมือทวิภาคีทุกมิติ 
รวมท้ังในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเก่ียวกับประเด็นภูมิภาค และประเด็นระดับโลก 
(Global Issues)14 

นอกจากนั้น ยังมีกลไกการหารือท่ีเรียกวา Political Consultations 
จัดตั้งเม่ือป 2546 ซ่ึงมีประธานในระดับปลัดกระทรวงการตางประเทศ หรือผูแทน เพ่ือใหสามารถ
ประชุมหารือกันไดอยางคลองตัวมากข้ึน จากการท่ีรัฐมนตรีตางประเทศท้ังสองฝายมักมีภารกิจมากซ่ึง
เปนการยากท่ีจะจัดการประชุม JC ไดอยางสมํ่าเสมอ14

15 
3.1.1.2 การมีกรอบ (legal framework) ของความรวมมือหลากหลายมิติ  

                                                 
13

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร, ความสมัพันธ ไทย-อียิปต [ออนไลน], 8 มกราคม. 2557, แหลงท่ีมา 
http://thaiembassy.org/cairo/th/relation. 

14
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการรวมครั้งท่ี 2 ท่ีกรุงไคโร เมื่อ 28-29 มกราคม 2549 โดยฝายไทยมีนายกันตธีร  
ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานและฝายอียิปตมีนาย Ahmed Aboul Gheit เปน
ประธานรวม ท้ังสองฝายไดหารือกันท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ และประเด็นภูมภิาค โดยผลการประชุมท่ี
สําคัญไดแก การกําหนดอุตสาหกรรมและธุรกิจสาขาเปาหมายท่ีจะขยายความรวมมือกัน 8 สาขา ไดแก อาหาร 
อัญมณี ยานยนตและช้ินสวน สิ่งทอ วัสดุกอสราง เครื่องหนัง เครื่องไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส และการทองเท่ียว 
นอกจากน้ี ไดตกลงท่ีจะเปนประตทูางเศรษฐกิจในภูมภิาคใหแกกันและกัน โดยอาศัยประโยชนจากความตกลง
เขตการคาเสรีตางๆ ของแตละฝาย เชน ความตกลง AFTA ท่ีไทยเปนภาคีและความตกลง COMESA หรือ 
Common Market for Eastern and Southern Africa ท่ีอียิปตเปนภาคี เปนตน 

15
 ท่ีผานมาไดมีการจัดประชุม Political Consultations มาแลว 4 ครั้ง การประชุมครั้งท่ี 4 จัดข้ึนท่ี
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2553 โดยฝายอียิปตมเีอกอัครราชทูต Ahmed Fathalla ผูชวยรัฐมนตรี
ตางประเทศฝายกิจการเอเชีย (Assistant Minister for Asian Affairs) เปนประธาน และฝายไทยมีนายอภิชาติ 
ชินวรรโณ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน ซึ่งนอกจากไดพิจารณาภาพรวมความรวมมือทวิภาคีใน
ประเด็นตางๆ แลวยังไดหารือเก่ียวกับประเด็นภูมภิาค เชน กระบวนการสันตภิาพตะวันออกกลาง และพัฒนาการ
ในอาเซียน ตลอดจนการสนับสนุนของไทยตออียิปตในการเลือกตั้งตําแหนงผูอํานวยการใหญของ UNESCO เปนตน 
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ซ่ึงกลาวไดวา ไทยมีความตกลง หรือการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือ (MOU) ดานตางๆ กับอียิปตมากกวาท่ีไทยมีกับประเทศอาหรับทุกประเทศ รวมท้ังใน
ดานวัฒนธรรม การคา การลงทุน การบิน การพัฒนา การแลกเปลี่ยนระหวางกระทรวงการ
ตางประเทศ การแลกเปลี่ยนระหวางสถาบันดานการอบรมนักการทูต (Egypt-Thailand Exchange 
Programme –ETEP) และความตกลงในการสถาปนาความรวมมือดานการขาวระหวางสํานักขาว
กรองของไทยกับ Egyptian General Intelligence Service (EGIS) ของอียิปต เม่ือป 2546 เปนตน
1 5

16 นอกจากนั้น ยังมีรางความตกลงและบันทึกความเขาใจท่ีกําลังอยูในระหวางการดําเนินการเจรจา
อีกหลายฉบับอีกดวย16

17  
3.1.1.3 การมีกลไกความรวมมือระหวางภาคเอกชน  

โดยองคกรเอกชนท้ังสองฝายนําโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กับสภาธุรกิจอียิปต (Egyptian Businessmen Association–EBA) ไดรวมกันจัดตั้งสภาธุรกิจ (Joint 
Business Council) เม่ือป 2551 และมีการรวมจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันเปน
ระยะ ซ่ึงสะทอนการใหความสําคัญตอกันระหวางท้ังสองประเทศในดานเศรษฐกิจ การคาและการ
ลงทุน 1 7

18 นอกจากนั้น ไทยยังมีสํานักงานสงเสริมการคาตางประเทศประจํากรุงไคโรของกระทรวง
พาณิชย ทําหนาท่ีสนับสนุนการคาการสงออกใหแกภาคเอกชนไทย และการติดตอทางธุรกิจใหเอกชน
อียิปตดวย  

3.1.1.4 การมีการปฏิสัมพันธ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเปนระยะและ
ระดับตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

โดยมีการเยือนของฝายไทยท้ังในระดับสมาชิกราชวงศ บุคคลสําคัญใน
รัฐบาล ภาคราชการ ภาครัฐสภา (ซ่ึงมีกลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย-อียิปตดวย) ฝายตุลาการ ผูนําฝาย

                                                 
16

 ความตกลงท่ีสําคัญ เชน ความตกลงทางวัฒนธรรม (2519) ตกลงทางการคา (2527) หนังสือแลกเปลี่ยน 
(Exchange of Note) เพ่ือจัดตั้ง JC (2532) ความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน (2543) ความตกลงวา
ดวยการเวนการเก็บภาษีซอน (2549) ความตกลงวาดวยความรวมมอืเพ่ือการพัฒนา (2555) บันทึกความเขาใจ
ระหวางสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการกับสถาบันการทูตศึกษาของกระทรวงการตางประเทศอียิปต 
(2550) 

17
 ความตกลงท่ีอยูในระหวางการพิจารณาจัดทํา เชน ความตกลงวาดวยความรวมมือในสาขาการตอตาน
อาชญากรรม บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียว บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน
สาธารณสุข บันทึกความเขาใจวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และ
แผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือทางวัฒนธรรม (Executive Programme on Cultural Cooperation) เปนตน 

18
 อียิปตนับเปนตลาดใหญของไทยในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (ประชากรประมาณ 90 ลานคน ในป 
2555 ไทยกับอียิปตมมีูลคาการคารวม 1,009.2 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออก 964 ลานดอลลารสหรัฐ นําเขา 
45.2 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดลุการคา 918.8 ลานดอลลารสหรฐั สินคาออกท่ีสําคัญของไทย ไดแก อาหาร
ทะเลกระปองและแปรรูป รถยนต ผลิตภัณฑยาง ตูเย็น/ตูแชแข็ง เปนตน สวนสินคานําเขาสาํคัญ ไดแก ปุยและ
ยากําจัดศตัรูพืช ดายและเสนใย เครื่องจักรไฟฟา ผาผืน เสื้อผาสําเรจ็รูป ผลิตภณัฑจากสัตว เปนตน ท้ังน้ี การคา
สองฝายในชวง 5 ปท่ีผานมา มีแนวโนมขยายตัวตอเน่ืองจากท่ีในป 2552 มีมูลคารวม 361.21 ลานดอลลารสหรัฐ 
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ทหาร ฝายความม่ันคง ผูนําศาสนา และองคกรอ่ืนๆ รวมท้ังองคกรอิสระ เชน สํานักงาน ปปช. 1 8

19 
อยางตอเนื่อง แมวาในฝายอียิปตจะมีการเยือนไทยในระดับสูงไมมากนัก 1 9

20 และขาดชวงมาเปน
เวลานาน โดยการเยือนระดับสูงครั้งลาสุดของฝายอียิปต ไดแกการเยือนของ นายมูฮัมหมัด ซัยยิด ตัน
ตาวี (Sheikh Muhammad Sayid Tantawy) ผูนําสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต (Grand 
Imam of Al Azhar) ซ่ึงมีตําแหนงเทียบเทานายกรัฐมนตรีเยือนไทย ในฐานะแขกของรัฐบาลเม่ือวันท่ี 
23-27 มิถุนายน 2550 ท้ังนี้ กลาวไดวา ในการเยือนในระดับหัวหนารัฐบาล นั้น ภายหลังการเยือน
อยางเปนทางการของพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี เม่ือเดือนมีนาคม 2530 แลว ท้ังสอง
ฝายก็ไดวางเวนการเยือนในระดับหัวหนารัฐบาลมาเปนเวลามากกวา 27 ป 

3.1.1.5 การมีความเปนหุนสวนเฉพาะดาน (Partnership) ท่ีเขมแข็ง  
ไดแก ในดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการท่ีอียิปต

เปนศูนยกลางการศึกษาดานศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอัล อัสฮัร (Al Azhar University) 
ซ่ึงเปนท่ีนิยมของนักศึกษาไทยมุสลิมมากวา 80 ป ปจจุบันมหาวิทยาลัยดังกลาวมีนักศึกษาไทยมุสลิม
กําลังศึกษาอยูประมาณ 2,500 คน สวนใหญศึกษาดานศาสนานิติศาสตรอิสลาม และภาษาอาหรับ 
และประมาณวามีผูสําเร็จการศึกษาจากอัล อัสฮัรในไทยรวมแลวหลายหม่ืนคน โดยมหาวิทยาลัย
ดังกลาวไดใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทยปละ 80 ทุน ไดสงครูมาสอนในโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลามหลายแหงในไทยมาเปนเวลากวา 20 ปแลว และตั้งแตป 2549 ฝายไทยไดบริจาคเงินปละ 1 
ลานบาท ใหแกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทย ท้ังนี้ฝายไทยคอนขางประสบ
ความสําเร็จในการสรางสัมพันธกับผูนําและผูบริหารของมหาวิทยาลัย Al Azhar โดยผูนําสูงสุดทาง
ศาสนาอิสลามของอียิปต (Grand Imam of Al Azhar) ท้ังคนกอนหนานี้ (Sheikh Tantawi) และคน
ปจจุบัน (Sheikh Al Tayeb) ตางเคยมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และจากความสัมพันธ
อันดีดังกลาวไดทําใหฝายไทยไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนดูแลนักศึกษา และ
การจัดกิจกรรม โครงการสนับสนุนนักศึกษาอยางครบวงจรท้ังในดานวิชาการ สันทนาการ การ
บําเพ็ญประโยชน และการฝกอาชีพ รวมแลวมากกวาปละกวา 30 โครงการและกิจกรรม รวมท้ังการ
ลดคาธรรมเนียมการเรียนภาษาอาหรับเพ่ือปรับพ้ืนฐานภาษาใหแกนักศึกษาไทยเปนกรณีพิเศษดวย  

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาของไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนตน ไดมีการจัดทําบันทึกวาดวยความรวมมือกับ
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 การเยือนท่ีสําคญั เชน การเสด็จฯ เยือนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (2531) สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2550) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
(2533 และ 2536) การเยือนของพลเอกเปรม ติณสลูานนท นายกรฐัมนตรี (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
หุนสวนในดานการศึกษานับเปนดานท่ีเดนมากท่ีสุดของความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับอียิปต
ในชวงกอน Arab Spring หรือกอน “การปฏิวัติ 25 มกราคม” ในอียิปต 

3.1.2  ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ  
แมการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับอียิปตกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring 

จึงมีความเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง และท้ังสองฝายตาง “แสดงความตั้งใจ” ท่ียกระดับ
ความสัมพันธใหกาวหนา และมีผลอันเปนรูปธรรมยิ่งข้ึนในการประชุม การหารือตางๆ ท้ังใน JC และ 
Political Consultations และการหารือในระดับสูงตางๆ อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติการขับเคลื่อน
ผลักดันความรวมมือในดานตางๆ นับไดวายังไมเปนท่ีนาพอใจเทาท่ีควร และมีลักษะท่ีเปนภารกิจ
ประจําทางการทูต (routine) โดยเฉพาะอยางยิ่งในความสัมพันธในทางการเมืองในระดับสูงนั้น กลาว
ไดวายังไมใกลชิดเทาท่ีควร หรือยังมีการปฏิสัมพันธท่ียังไมเขมขนเพียงพอ เห็นไดจากการท่ีไมมีผูนํา
ระดับประมุข หัวหนารัฐบาลของฝายอียิปตมาเยือนไทยนับแตมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต
ระหวางกัน (แมฝายไทยจะมีหนังสือเชิญประธานาธิบดีอียิปตมาเยือนอยางตอเนื่อง) นอกจากนี้ 
ในทางเศรษฐกิจแมปริมาณการคาโดยเฉพาะการนําเขาจากไทยจะเพ่ิมข้ึนตามลําดับ แตความรวมมือ
ในดานการลงทุนหรือการทองเท่ียวก็กลาวไดวาดําเนินไปอยางไมคึกคักเทาท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบกับ
การดําเนินสัมพันธกับประเทศอาหรับอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุม GCC21 ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ประเด็น
ปญหาสําคัญท่ีเปนขอจํากัดในการขับเคลื่อนความสัมพันธเกิดจากท้ังสองฝาย สรุปไดดังนี้  

3.1.2.1 ขอจํากัดท่ีเกิดจากฝายอียิปต  
1. การท่ีอียิปตนับวาตนเปนประเทศท่ีเปนผูนําในโลกอาหรับ แอฟริกา 

และตะวันออกกลาง และโลกมุสลิม และมีความสําคัญทางยุทธศาสตรในภูมิภาคซ่ึงทําใหตองเผชิญ
วิกฤตและพะวงอยูกับการแกปญหาในระดับภูมิภาค และหลายประเด็นเปนปญหาระดับโลก เชน 
ปญหาความขัดแยงอิสราเอล-ปาเลสไตน ปญหาความขัดแยงกับอิหราน ปญหาการกอการรายสากล
ของกลุม Jihadist/violent extremism อยางตอเนื่อง จึงใหความสําคัญตอประเทศอาหรับ ประเทศ
มหาอํานาจตะวันตก และประเทศในแอฟริกาในอันดับตนและใหความสําคัญในทางการเมืองและ
ยุทธศาสตรตอประเทศในเอเชียและประเทศไทยในอันดับรอง  

2. รายไดหลักประการหนึ่ งของอียิปต ไดแก  เ งินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ (แหลงรายไดอ่ืนไดแก การทองเท่ียว คาธรรมเนียมผานคลองสุเอซ และเงินสงกลับของ
แรงงานอียิปตในตางประเทศ) อียิปตจึงใหความสําคัญแกประเทศผูบริจาค ประเทศท่ีสามารถใหเงินกู
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 จากสถิติของกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา ในป 2556 มีนักทองเท่ียวอียิปตเดินทางมาประเทศไทย 28,175 คน 
ขณะท่ีมีนักทองเท่ียวจาก UAE จํานวน 123,926 คน และจากคเูวต 71,173 คน และจากซาอุดีอาระเบีย (ซึ่งมี
ปญหาความสัมพันธกับไทยและรัฐบาลยังมีมาตรการหามประชาชนเดินทางมาประเทศไทย) จํานวน 21,452 คน 
ในสายตาของฝายไทยตลาดทองเท่ียวอียิปตจึงนับวา มีความสําคัญนอย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาวา อียิปตมี
ประชากรประมาณ 85 ลานคน ขณะท่ี UAE มีประชากรประมาณ 9 ลานคน และคเูวตมีประชากรประมาณ 3.3 
ลานคน 
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และเงินชวยเหลือ ไดแก สหรัฐฯ 2 1

22 ประเทศกลุมสหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุน กลุมประเทศ GCC23 
แคนาดา และตุรกี เปนตน นอกจากนั้น นับแตการยึดอํานาจภายใตการนําของจอมพล Al Sis เปนตน
มา อียิปตยังไดใหความสําคัญแก รัสเซีย ซ่ึงแสดงเจตนาจะใหความชวยเหลือและการสนับสนุนทาง
การเงินและอาวุธยุทโธปกรณแกอียิปตดวย  

3. อียิปตตองการการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะนับแตไดดําเนิน
นโยบายเปดเสรีทางเศรษฐกิจตามนโยบาย Infitah (“การเปดกวาง”) ในสมัยประธานาธิบดีอันวาร 
ซาดัต ในทศวรรษ 1970 เปนตนมา ตอเนื่องดวยนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดยมุงสงเสริมเศรษฐกิจ
แบบตลาดและระบบทุนนิยมในสมัยประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ในทศวรรษท่ี 1990 เปนผลให
อียิปตไดใหความสําคัญแกประเทศท่ีเปนผูลงทุน และมีศักยภาพในการลงทุนในอียิปต เชน สหรัฐฯ 
ประเทศตะวันตก ประเทศ GCC และประเทศในเอเชีย เชน จีน อินเดีย และเกาหลีใต เปนตน  

4. แมในสมัยประธานาธิบดีมูบารัค รัฐบาลอียิปตจะมีนโยบาย Look 
East ท่ีใหความสนใจแกประเทศในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และอาเซียนมากข้ึน แตการ
ดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ไดเนนการเพ่ิมพูนความรวมมือกับประเทศท่ีจะสามารถให
ผลประโยชนไดในระยะเฉพาะหนา เชน ประเทศผูลงทุนท่ีสําคัญในเอเชีย (จีน ญี่ปุน อินเดีย เกาหลี
ใต) และประเทศท่ีจะสามารถใหความสนับสนุนทางการเงินและเศรษฐกิจแกตนไดอยางเปนรูปธรรม 
(เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย สิงคโปร) นอกจากนั้น ความสนใจตอประเทศในเอเชียโดยเฉพาะในสมัย
ประธานาธิบดี Morsi ไดใหความสนใจตอประเทศมุสลิมดวยกัน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไนฯ) ท้ังนี้ 
ในนโยบายการรณรงคหาเสียงของประธานาธิบดี Morsi ไดเสนอนโยบายการขยายความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับมาเลเซียไวเปนขอหนึ่งของนโยบายดวย การใหความสําคัญของอียิปตตอไทยจึง
นับไดวา อยูในระดับรองแมเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกัน  

3.1.2.2 ขอจํากัดท่ีเกิดจากฝายไทย  
1. ฝายไทยไมใหความสนใจในการลงทุนในอียิปตเทาท่ีควรแมฝาย

อียิปตเห็นวา ประเทศไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงในกลุมประเทศเอเชียท่ีจะทําการลงทุนในอียิปต
ไดมากกวาท่ีผานมา ท้ังนี้ ฝายอียิปตไดเนนชักชวนใหไทยเขามาลงทุนในดานท่ีอียิปตตองการ 
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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 และคเูวต ไดประกาศ
ใหความชวยเหลืออียิปตท้ังในรูปเงินใหเปลา เงินกู และความชวยเหลือทางพลังงาน รวมเปนมลูคาประมาณ 18 
พันลานดอลลารสหรัฐ 



 

 

โดยเฉพาะในดานสิ่งทอ เปนตน 2 3

24 อยางไรก็ดี ฝายไทยมิไดใหความสนใจหรือตอบสนองในการลงทุน
ดานดังกลาว  

นอกจากนี้ การไมประสบความสําเร็จของบริษัทไทยท่ีไดเขาไปลงทุน
ในอียิปต เชน บริษัท ปตท.สผ. (PTT EP) ซ่ึงไดรับสัมปทานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในบริเวณ 
Sidi Abdel Rahman ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน และบริเวณ Rommana ในเขตไซไนเหนือ และ
บริษัท ปตท. (PTT International) ซ่ึงไดเขาซ้ือหุนบริษัท East Mediteranean Gas Company 
SAE (EMG) รอยละ 25 ในมูลคา 500 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 16,600 ลานบาท) เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจซ้ือกาซจากรัฐวิสาหกิจดานพลังงานของอียิปต (Egyptian General Petroleum Corp. และ 
Egyptian Natural Gas Holding Co. (EGAS) เพ่ือสงผานทอกาซใหแกรัฐบาลอิสราเอล (Israel 
Electricity Corporation)25 ไดประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจไดเปนสวนหนึ่งท่ีทําบริษัทไทยขาด
การใหความสนใจในการลงทุนในอียิปต ท้ังนี้ ฝายไทยโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได
พยายามชี้แนะใหบริษัทดานการเกษตรของไทย เชน เครือเจริญโภคภัณฑเขามาลงทุนทางการเกษตร 
(Agro Industry, Agribusiness) ในอียิปตโดยมีจุดแข็งจากการเปนตลาดใหญและตลาดใหการ
ยอมรับสินคาไทย อยางไรก็ดี สถานการณไรเสถียรภาพในอียิปตตั้งแตชวงป 2554 เปนตนมา ทําให
บริษัทตางๆ เห็นวา จะตองรอดูสถานการณตอไปกอน 

2. ฝายไทยในสายตาของฝายอียิปตมีภาพลักษณในฐานะ “ผูรับ” 
มากกวา “ผูให” แมกลาวไดโดยรวมวาฝายไทยจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาฝายอียิปต เชน การท่ี
รัฐบาลอียิปตโดยมหาวิทยาลัย Al Azhar และกระทรวงการอุดมศึกษาอียิปตไดใหทุนการศึกษาแก
นักศึกษาไทยมาเปนเวลาหลายสิบป ปละ 80-90 ทุน และใหทุนฝกอบรมในดานการเกษตรแก
ประเทศไทยมาตั้งแตป 2516 ขณะท่ีปจจุบันกลาวไดวา ฝายไทยเปนผูใหมากข้ึนหรือมากกวาเปนผูรับ 
เชน การใหความชวยเหลือทางวิชาการ เชน ทุนฝกอบรมดานประมง สาธารณสุข บริหารธุรกิจ 
ทองเท่ียวแกฝายอียิปต เปนตน อยางไรก็ดีฝายไทยยังไมไดเคยแสดงการใหความชวยเหลือท่ีมี
นัยสําคัญในยามท่ีอียิปตประสบวิกฤตการณในทางเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะในชวง Arab Spring 
และชวงหลัง Arab Spring  
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 ในการประชุม JC ครั้งท่ีสองท่ีกรงุไคโรเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2549 นาย Ahmed Aboul Gheit รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศอียิปตไดกลาววา สิ่งท่ีอียิปตตองการจากไทยคือ “ investment, investment and 
investment” ขณะท่ีนาง Fayza Aboul Naga รัฐมนตรีแหงรัฐดานการตางประเทศกลาววา อียิปตเห็นวา ฝาย
ไทยควรเขามาลงทุนในดานสิ่งทอ จากการท่ีอียิปตกําลังอยูในระหวางแปรรูปกิจการดานดังกลาว 

25
 ตอมาเมื่อเดือนมีนาคม 2554 บรษัิท PTTEP และผูรวมทุนท้ังหมดไดขอคืนสัมปทานปโตรเลยีมแปลง Sidi Abd 
El Rahman Offshore และตอมาไดคืนแปลง Rommana ดวย เน่ืองจากการดําเนินงานในแปลงสัมปทานมี
ความลาชา เพราะพ้ืนท่ีสัมปทานบางสวนอยูในเขตทหาร ทําใหการใชพ้ืนท่ีและการดําเนินการตาง ๆ ตองไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงกลาโหมอียิปต ในสวนบริษัท PTT International ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจใน EMG 
เน่ืองจากรัฐบาลอียิปตเปลี่ยนนโยบาย เชน การยกเลิก Free Tax Zone และขอปรับเพ่ิมราคากาซ ทําให EMG 
ขาดทุน ตอมาเกิดกระแสประชาชนตอตานการขายกาซใหอิสราเอล และตอมาบริษัท EGAS ไดขอยกเลิกสญัญา
ซื้อขายกาซกับ EMG และขอพิพาทอยูในระหวางกระบวนการอนุญาโตตลุาการ (Arbitration) 
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3. ฝายไทยอยูในฐานะผูไดเปรียบดุลการคากับฝายอียิปตมาอยาง
ตอเนื่อง เชนในป 2554 ไทยไดเปรียบดุลการคา 734.54 ลานดอลลารสหรัฐ (การคาสองฝายรวม 
805.62 ลานดอลลารสหรัฐ) ในป 2555 ฝายไทยไดเปรียบดุลการคา 918.78 ลานดอลลารสหรัฐ 
(การคารวม 1009.27 ลานดอลลารสหรัฐ) และในป 2556 ฝายไทยไดเปรียบดุลการคา 872.88 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (จากการคาสองฝายรวม 948.81 ลานดอลลารสหรัฐ) ท้ังนี้ ฝายอียิปตไดแสดงความ
กังวลในปญหาความไมสมดุลทางการคามาอยางตอเนื่อง โดยฝายไทยไดรับไวพิจารณาแตยังไมมี
มาตรการใดท่ีจะแสดงใหเห็นวา ตองการทําใหการคาสองฝายมีความสมดุลมากข้ึน ซ่ึงประเด็นนี้ยัง
คางคาใจฝายอียิปตมาจนปจจุบัน 

4. ในชวงกอน Arab Spring ฝายไทยก็ไดใหความสําคัญตอประเทศ
อาหรับ และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยเนนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เปนตัวนํา จึงใหความสําคัญแกประเทศเปาหมายอ่ืนๆ ไดแก 

- ประเทศท่ีเปนแหลงพลังงานและกาซธรรมชาติ เชน UAE โอมาน 
อิหราน และกาตาร ประเทศท่ีมีศักยภาพในการลงทุน หรือมี กองทุนความม่ังค่ังแหงชาติ (Sovereign 
Wealth Fund–SWF) เชน คูเวต และกาตาร  

- ประเทศท่ีเปนตลาดสินคาอาหารของไทย จากการท่ีไทยพยายาม
ผลักดันการเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และครัวของโลก หรือตองการเปนผูให
ความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) แกประเทศอาหรับซ่ึงสวนใหญตองนําเขาอาหารจาก
ตางประเทศ และผลิตสินคาเกษตรไดไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ  

- ประเทศท่ีเปนตลาดแรงงาน เชน อิสราเอล (24,000 คน) กาตาร 
(14,000 คน) คูเวต (3,000 คน) และลิเบีย (2,000 คน) ขณะท่ีมีคนงานไทยในอียิปตเพียงประมาณ 
400-500 คน 

- ประเทศท่ีเปนตลาดการทองเท่ียว รวมท้ังการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ และตลาดบริการดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาล (อิสราเอล UAE คูเวต) ตามนโยบาย
ตองการเปน Medical Hub ของภูมิภาค 

- ประเทศท่ีมีศักยภาพท่ีไทยจะเขาไปรวมลงทุน หรือดําเนินการใน
ดานการออกแบบและกอสรางได เชน กาตาร ลิเบีย และ UAE  

- ประเทศท่ีสามารถถายทอดความรูทางเทคโนโลยี วิทยาการชั้นสูง
แกไทย เชน อิสราเอล  

- ในทางการเมืองฝายไทยไดเนนใหความสําคัญแกประเทศท่ีพรอม
ใหการสนับสนุนไทยอยางแข็งขันในประเด็นปญหาชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต หรือเปน 
“พันธมิตร” ของไทยในเวที OIC (Organization of the Islamic Conference ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 
Organization of the Islamic Cooperation) เชน บาหเรน ทิศทางนโยบายดังกลาวจึงเปนผลให
การดําเนินความสัมพันธกับประเทศอาหรับมีจุดเนนอยูท่ีกลุมประเทศรัฐริมอาว (Gulf Cooperation 
Council-GCC) ขณะท่ีการใหความสนใจแกประเทศอ่ืนๆ ท่ีเหลือรวมท้ังอียิปตอยูในอันดับรองดวย
เชนกัน 
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ท้ังนี้ กลาวโดยสรุปผูศึกษาเห็นวา ปญหาอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความสําคัญในชวง
กอน Arab Spring ไดแก การท่ีท้ังสองฝายตางจัดลําดับความสําคัญทางนโยบายตางประเทศ 
(foreign policy priorities) ท่ีใหสนใจตอกันในลําดับรอง เปนผลใหท้ังสองฝายขาดความ
กระตือรือรน หรือขาดแรงกระตุนท่ีจะยกระดับความรวมมือใหสูงข้ึน  

อยางไรก็ดี ในชวงดังกลาว (ในสมัยประธานาธิบดีมูบารัคของอียิปตและภายใตรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทย รัฐบาล คมช. นําโดยพลเอก สุรยุทธ  จุลานนท และรัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใต
รัฐบาลนายอภิสิทธ  เวชชาชีวะ) ฝายไทยก็ไดพยายามผลักดันใหความสัมพันธใหคืบหนาในทุกมิติท่ี
เปนไปได โดยในชวงกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring ไดมีกิจกรรมเพ่ือสรางความรวมมือและความ
เชื่อมโยงกับฝายอียิปตคอนขางมาก เชน การพยายามเสริมสรางความสัมพันธระหวางฝายศาสนา เชน 
การจัดการเยือนอียิปตของสมเด็จพระธรรมโกศาจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (2551) และการเยือนไทยของ Sheikh Ali Goma ผูชี้ขาดทางศาสนาอิสลาม (Mufti) ของ
อียิปต (2552) การผลักดันใหเปด Thai Section ข้ึนในมหาวิทยาลัย Al Azhar การสนับสนุนความ
รวมมือทางวิชาการท่ียังไมมีมากอน เชน ความรวมมือในการปองกันการระบาดของไขหวัดนก การ
รวมมือเพาะปลูกมะกอกน้ํามัน การเพาะเลี้ยงปลาและการสรางปะการังเทียม (artificial reef 
development) และการสรางเครือขายความสัมพันธของหนวยงานดาน Think Tank เชน ระหวาง
สถาบันพระปกเกลากับ Information and Decision Support Center ซ่ึงเปนหนวยวิจัยของ
รัฐบาลอียิปต และการสรางความรวมมือทางวิชาการดานโบราณคดี เชน การเชิญ Zahi Hawas 
ผูเชี่ยวชาญดาน Egyptology มาเยือนไทย ตลอดจนกิจกรรมเชิงการทูตวัฒนธรรม เชน การกิจกรรม
เผยแพรอาหารไทยรวมกับ Egyptian Chef Association การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว
รวมกับสายการบินและบริษัททองเท่ียวของอียิปต เปนตน 

ท้ังนี้ ในชวงดังกลาวฝายไทยยังคงเชื่อม่ันวา จะสามารถเสริมสรางความสัมพันธกับอียิปตให
กาวหนายิ่งข้ึน เห็นไดจากการท่ีในระหวางการเยือนอียิปตอยางเปนทางการของนายกันตธีร ศุภมงคล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเม่ือวันท่ี 27-30 มกราคม 2549 ฝายไทยไดกลาวกับ
ประธานาธิบดี Hosni Mubarak ในระหวางการเขาเยี่ยมคารวะวา ฝายไทยมีแผนจะยกระดับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนศูนยของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา (หรือท่ีกระทรวงการ
ตางประเทศเรียกวา Strategic Post) เปนตน  

 
3.2  การดําเนินความสัมพันธของไทยกับอียิปตหลังเหตุการณ Arab Spring (ระหวางท่ีอียิปตอยู

ภายใตการปกครองของคณะทหาร (Supreme Council of the Armed Forces–SCAF) 
3.2.1  ภาพรวมการดําเนินความสัมพันธ  

หลังเกิดเหตุการณ Arab Spring และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอียิปตจาก
เหตุการณลุกฮือขับไลผูนําท่ีชาวอียิปตเรียกวา “การปฏิวัติ 25 มกราคม” (25 January Revolution 
และการพนจากอํานาจของประธานาธิบดีมูบารัค เม่ือ 11 กุมภาพันธ 2554 ไดเปนผลนําอียิปตการ
เขาสูการเมืองการปกครองภายใตคณะนายทหารท่ีเรียกวา Supreme Council of the Armed 
Forces (SCAF) ซ่ึงนําโดยจอมพล Mohamed Tantawi ตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2554 จนถึงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2555 รวมเปนเวลาประมาณ 1 ป 6 เดือน นั้น ไดสงผลกระทบใหความพยายามของ
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ไทยในการเพ่ิมพูนและขยายความสัมพันธในหลายดานสะดุดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินการ
ใดๆ ซ่ึงเปนการดําเนินการ “เชิงนโยบาย” นั้น ท้ังสองฝายตางสงวนทาที และตางเห็นวา ควรรอให
ฝายอียิปตมีรัฐบาลท่ีถาวร หรือรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งกอน เปนผลใหการดําเนินความสัมพันธทํา
ไดไมเต็มศักยภาพ แมวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอียิปตจะทําใหฝายไทยมีทาทีทางบวกตอ
อนาคตทางการเมืองของอียิปตและเห็นวา นาจะเปนกาวสําคัญท่ีทําใหความรวมมือมีอนาคตท่ีแจมใส
และชัดเจนข้ึน ดังเห็นไดจากการท่ีรัฐบาลไทย โดยกระทรวงการตางประเทศซ่ึงมีนายกษิต  ภิรมย 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดมีแถลงการณ หลังประธานาธิบดีมูบารัคลาออกจาก
ตําแหนง วา  

“1. ประเทศไทยยินดีกับการแสดงออกซ่ึงความตองการการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนสาธารณรัฐอาหรับอียิปต 

2. ไทยหวังวา จะมีการเปลี่ยนผานท่ีสงบ สันติและราบรื่น เพ่ือใหเปนไปตามความ 
ปรารถนาของประชาชนอียิปตท่ีจะไดมาซ่ึงประชาธิปไตย ความกาวหนา และความเจริญรุงเรือง 

3. ประเทศไทยหวังท่ีจะไดทํางานรวมกับรัฐบาลชุดใหมของอียิปตเพ่ือเสริมสราง 
ความสัมพันธแหงมิตรภาพและความรวมมืออันใกลชิดและยาวนานระหวางประเทศ ท้ังสองใหแนน
แฟนยิ่งข้ึนตอไป”26 

ท้ังนี้ “การปฏิวัติ” ในอียิปต นอกจากสงผลกระทบตอการดําเนินความสัมพันธแลว 
ยังไดสงผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง โดยทําใหรัฐบาลไทยตองอพยพคนไทย นักศึกษาไทยมุสลิม
ในอียิปตกลับประเทศในระหวางวันท่ี 1-11 กุมภาพันธ 2556 รวมจํานวน 2,308 คน รวม 9 เท่ียวบิน 
โดยเท่ียวบินพิเศษของการบินไทยและจางเหมาสายการบินอียิปตแอร26

27 ดวย 
นอกจากนั้น การพัฒนาความสัมพันธและการขยายความรวมมือหลังจากนั้น ยังไม

อาจเดินหนาไปไดมากเนื่องจากหลังจากนั้น สถานการณในอียิปตยังเต็มไปดวยความไรเสถียรภาพ 
ความไมแนนอน ความไมสงบ จากการท่ีประชาชนไดตื่นตัวทางการเมือง หรืออยู ในยุค  
“ประชาธิปไตยเบงบาน” ซ่ึงมีการชุมนุมเรียกรองทางการเมือง ของกลุมพลังตางๆ ท้ังของฝาย
ขบวนการเยาวชน (นําโดยกลุม 6th April Youth Movement และกลุม Youth Revolutionaries 
ตางๆ) ฝายอิสลามนิยม (Islamist) นําโดยกลุม Muslim Brotherhood และกลุมมุสลิมเครงจารีต 
ซาลาฟ (Salafis) และการชุมนุมนัดหยุดงานของกลุมวิชาชีพตางๆ จากทุกวงการท้ังในกรุงไคโร และ
ตางจังหวัด โดยมีขอเรียกรองท่ีหลากหลาย จากการท่ีกลุมตางๆ มีความคาดหวังวา “การปฏิวัติ” จะ
ทําใหไดรับผลประโยชนท่ีเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว จึงมีการชุมนุมประทวงและนัดหยุดงานของแทบ
ทุกสาขาอาชีพและทุกภาคสวนของสังคม เชน การประทวงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
สหภาพแรงงาน นักหนังสือพิมพ พนักงานไปรษณีย ผู พิพากษา ตํารวจ ครูโรงเรียนประถม 
มัธยมศึกษา อาจารยมหาวิทยาลัย พนักงานควบคุมการบิน พนักงานทาอากาศยาน พนักงานขับ
                                                 
26

 กระทรวงการตางประเทศ, แถลงการณเก่ียวกับสถานการณในประเทศอียิปต, ขาวสารนิเทศ (12 กุมภาพันธ 
2554). 

27
 ฉัตรชัย  วิริยเวชกุล, การอพยพคนไทยในตางประเทศ : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการวิกฤตผานกรณีศึกษา
เหตุการณอพยพคนไทยท่ีอียิปต ลเิบีย และญี่ปุนในป 2554, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหาร
การทูตรุนท่ี 5, 2556, หนา 26. 
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รถไฟฟาและคนงานของภาคการขนสงคมนาคม พนักงานธนาคาร และพนักงานศูนยวัฒนธรรม และ
การชุมนุมของนักศึกษา เปนตน 

ท้ังนี้ ประเด็นปญหาความขัดแยงหลักในอียิปตในชวงดังกลาวไดแกความไมพอใจ
ฝายทหาร (SCAF) ท่ีการดําเนินการเปลี่ยนผานไปสูความเปนประชาธิปไตยเปนไปอยางลาชา และ
หวาดระแวงวา ฝายทหารจะพยามรักษาอํานาจและไมทําตามเจตนารมณการปฏิวัติ (Bread, 
Freedom and Social Justice) ตลอดจนความไมพอใจในการดําเนินการของฝายทหาร เชน การ
พิจารณาคดีพลเรือนโดยศาลทหาร (ประมาณ 12,000 คดี) และการใชกฎหมายสถานการณฉุกเฉิน 
(Emergency Law) เปนตน จนเกิดการขัดแยงระหวางฝายประชาชน/ฝายเรียกรองประชาธิปไตย/
พรรคการเมืองกับฝายทหาร และกลุมพลังท่ีสนับสนุนฝายทหาร และเกิดการชุมนุมประทวงอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงทําใหหลายครั้งประเด็นขัดแยงเพียงเล็กนอย และการชุมนุมโดยสงบไดเกิดการบานปลาย
และกลายเปนเหตุการณความรุนแรง โดยฝายทหารมีแนวโนมท่ีจะใชกําลังรุนแรงตอผูประทวง โดยใช
ตํารวจจาก Central Security Forces (CSF) รวมท้ังการใช “กลุมอันธพาล” (Thug) เปนตัวชวย จน
กอใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตครั้งแลวครั้งเลา ขณะท่ีฝายผูชุมนุมก็ไดตอบโตดวยความรุนแรง (ใน
ลักษณะท่ีเรียกวา Hooliganism หรือ Vandalism) รวมท้ังการเผาสถานท่ีราชการ การทําลาย
ทรัพยสินสาธารณะและของเอกชน ทําใหเกิดการการเผชิญหนาระหวางประชาชนกับทหารตํารวจ 
และมีเหตุการณรุนแรงท่ี “นับครั้งไมถวน” นอกจากนั้น ยังมีเหตุการณซ่ึงมีลักษณะของความขัดแยง
ทางศาสนาระหวางชาวมุสลิมกับชาวคริสต (Coptic Christian) อยูเปนระยะ2 7

28 รวมท้ังการเพ่ิมข้ึน
ของปญหาอาชญากรรม 2 8

29 และรัฐบาลไมสามารถควบคุมสถานการณและรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไดเต็มท่ี จนเกิดความระส่ําระสายไรระเบียบ การใชกฎหมูอยูเหนือกฎหมาย (Rule of the Mob) 
และเกิดภาวะท่ีเรียกวาสุญญากาศทางความม่ันคง (Security Vacuum) หรือความลมเหลวทางความ
ม่ันคง (Security Failure)  

นอกจากนี้ ปญหาทางการเมืองไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาวะเศรษฐกิจ เกิด
การซบเซาและหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอียิปต โดยมีปญหาเศรษฐกิจมหภาคท่ีสําคัญ 
เชน การขาดดุลงบประมาณ การลดลงของเงินสํารองระหวางประเทศจนใกลเกิดวิกฤตการคลัง การ
ลดลงของรายไดจากการทองเท่ียวซ่ึงเปนแหลงรายไดสําคัญ การเคลื่อนยายออกของทุน และลดลง
ของการลงทุนจากตางประเทศ ขณะท่ีปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ เชน การวางงาน คาครองชีพ 
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 หลัง “การปฏิวัต”ิ ซึ่งทําใหการรกัษาความมั่นคงของตํารวจขาดความเขมแข็งและทําใหกลุมมุสลิมหัวรุนแรง และ
กลุมเครงศาสนา Salafi ท่ีเคยถูกควบคุมปราบปรามรุนแรงในสมยัประธานาธิบดมีูบารัคไดกระทําการรุนแรงตางๆ 
ตอชาวคริสต (Coptic Christian) ซึ่งมีประมาณ 8 ลานคน และเกิดการตอบโตกันเพ่ิมข้ึน โดยมีเหตุการณตางๆ 
เชน การบุกเผาโบสถคริสต การบุกบานเรือนรานคาของชาวคริสต การประทวงและการปะทะระหวางท้ัง2 ฝาย 
และการปราบปรามผูชุมนุมชาวคริสตอยางรุนแรงโดยฝายทหาร 

29
 หลังการปฏิวัติความไรประสิทธิภาพและการเฉ่ือยงานของตํารวจไดทําใหเกิดปญหาการเพ่ิมข้ึนของอาชญากรรม
ซึ่งหนวยงานตํารวจประเมินวาสูงข้ึนประมาณ 200 % โดยสาเหตุใหญมาจากความหยอนยานในการรักษาความ
ปลอดภัย และการท่ีในชวงปฏิวัติประชาชาชนไดบุกรุก/เผาทําลายสถานีตํารวจหลายสิบแหง และปลนปนท้ังปน
สั้นและปนยาวไปจํานวน 15,000 กระบอก และไดมีนักโทษแหกคุกจากการแถลงของกระทรวงมหาดไทยจํานวน 
6,513 คน เปนตน 
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ราคาอาหารและเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึนสูง และการท่ีรัฐบาลตองใชจายเพ่ือการอุดหนุนประชาชน 
(Subsidy Programme) โดยใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ไดทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และตอง
ขอรับเงินกูจาก IMF ท้ังนี้ ปญหาทางเศรษฐกิจไดซํ้าเติมปญหาทางการเมือง โดยการท่ีรัฐบาลไม
สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความคาดหวังของประชาชนไดกอใหเกิดความไมพอใจและการ
ชุมนุมประทวงกดดันรัฐบาลอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ป 6 เดือนภายใตระบอบ SCAF  

3.2.2  ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ  
สภาพการณความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคมในอียิปตดังกลาวทําให

การหาทางขยายความรวมมือกับฝายอียิปตทําไดอยางจํากัด พรอมกับท่ีความสําคัญของอียิปตใน
สายตาฝายไทยไดลดถอยลง 2 9

30 ภารกิจหลักของฝายไทยในชวงดังกลาวไดเนนการติดตามสถานการณ
และพัฒนาการ 3 0

31 และการใหความชวยเหลือดูแลนักศึกษาไทยและคนไทยในกรณีท่ีมีสถานการณ
ฉุกเฉินและจําเปนตองอพยพคนไทยออกจากอียิปต ขณะเดียวกันก็ไดพยายามรักษาความรวมมือใน
ดานท่ีเปนภารกิจประจํา (routine) ไว โดยตระหนักวา ฝายอียิปตกําลังเผชิญปญหารุมเราท้ังทาง
การเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงยากท่ีจะมีขอริเริ่ม (initiative) หรือผลักดันใหมีความรวมมือในประเด็นใหม
ท่ีสําคัญได ขณะเดียวกันฝายอียิปตก็ขาดความกระตือรือรนท่ีจะดําเนินความสัมพันธกับไทย โดยมีสิ่ง
บงชี้ท่ีสําคัญ ไดแก  

1. ฝายอียิปตไมสามารถจัดการประชุม Political Consultations ซ่ึงเปนคราวท่ี
อียิปตจะเปนเจาภาพได  

2. ฝายอียิปตไมสามารถกําหนดชวงเวลาท่ีรัฐมนตรีตางประเทศอียิปตจะสามารถ
เดินทางมาเปนประธานรวมการประชุม Joint Commission ท่ีฝายไทยจะเปนเจาภาพได แมวาหลัง
การปฏิวัติ นาย Nabil El Araby รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น จะแสดงทาที
ในโอกาสตางๆ วา อียิปต ตองการเปดหนาใหม (“open a new page”) ในความสัมพันธกับกับทุก
ประเทศรวมท้ังกับประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ตาม 

จากสภาพการณดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินความสัมพันธ
กับอียิปตในชวงนี้ มีสาเหตุหลักมาจากปญหาภายในของฝายอียิปต ซ่ึงตองเผชิญกับท้ังวิกฤตการเมือง 
และวิกฤตเศรษฐกิจดังไดกลาวขางตน ซ่ึงเปนผลใหฝายไทยตองเฝารอดูความคลี่คลายของ
สถานการณในอียิปตกอน 
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 เห็นไดจากการลดระดับเจาหนาท่ีในตําแหนงรองหัวหนาคณะผูแทน (Deputy Chief of Mission–DCM) จาก
ระดับอัครราชทูต เปนระดับอัครราชทูตท่ีปรึกษา และตอมาลดเปนระดับท่ีปรึกษา (Counsellor) นอกจากน้ัน 
ฝายไทยไดพิจารณาใหกรุงไคโรเปนเมืองท่ีมีความเปนอยูไมปกติ (Hardship) ดวย 

31
 การติดตามสถานการณโดยเนนรายงาน วิเคราะห กรณ/ีเหตุการณ ความเคลื่อนไหวท่ีอาจกอใหเกิดความไมปกติ 
ความไมสงบ และเหตรุุนแรงท่ีอาจกระทบตอคนไทย นักศึกษาไทย เชน การชุมนุมใหญ การกอการราย เปนตน 
รวมท้ังติดตามความคบืหนาทางการเมือง เชน การจัดทํารัฐธรรมนูญ การจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ และประเด็นท่ี
เก่ียวกับความสัมพันธของอียิปตกับตางประเทศ โดยเนนเรื่องท่ีอียิปตมีบทบาทสําคญั เชน ปญหาปาเลสไตน 
สถานการณในฉนวนกาซา สถานการณในแหลมไซนาย เปนตน 
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3.3  การดําเนินความสัมพันธของไทยกับอียิปตในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi  
3.3.1  ภาพรวมการดําเนินความสัมพันธ  

หลังจากท่ีนาย Mohamed Morsi ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งและเขารับตําแหนง
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ฝายไทยเริ่มมีความหวังวา อียิปตจะกลับสูภาวะปกติ และสังคม
การเมืองจะมีเสถียรภาพบนเสนทางประชาธิปไตย ฝายทหารจะถายโอนอํานาจใหแกฝายพลเรือน 
และมีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีและโปรงใส และเห็นวา บรรยากาศทางการเมืองดังกลาวจะเปน
โอกาสใหสามารถผลักดันประเด็นความสัมพันธ ใหก าวหนาได โดยเห็นไดจากการท่ีสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ไดกําหนดกรอบแนวทางหรือยุทธศาสตรในการดําเนินความสัมพันธกับ
อียิปตไว โดยเนนประเด็นดานการเมืองในระดับสูง ไดแกการหาทางสรางสัมพันธและความรูจักคุนเคย
กับผูนําของระบอบใหมในอียิปตซ่ึงมีฝายอิสลามนิยมเปนแกนนํา และมีกลุม Muslim Brotherhood 
เปนฐานอํานาจ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรไดกําหนด Mission Statement ในการดําเนิน
ความสัมพันธกับอียิปตในสมัยนี้ ประกอบดวยการดําเนินการใน 3 ดาน ดังนี้  

1. ดานการเมืองและความม่ันคง ไดแก การปูพ้ืนฐานการติดตอสัมพันธระดับสูง
ระหวางฝายไทยกับผูนําใหมของอียิปต (ระบอบ Islamist ของประธานาธิบดี Morsi การกระชับความ
รวมมือกับอียิปตซ่ึงจะเปนประธาน OIC (ป 2555-2558) และการกระชับความรวมมือดานความ
ม่ันคงเพ่ือตอตานการกอการราย ภัยคุกคามรูปแบบใหม และอาชญากรรมขามชาติ  

2. ดานเศรษฐกิจ ไดแก การรักษา และขยายสวนแบงตลาดของสินคาออกท่ี
สําคัญของไทยในอียิปต โดยสินคาเปาหมายคือ ปลาทูนากระปอง ผลไมกระปอง และขาว (กระทรวง
การตางประเทศกําหนดใหสถานทูตแตละแหงมีสินคาเปาหมาย 3 รายการ ตามนโยบายท่ีเรียกวา    
“1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ”) การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในดานท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพสูง 
(เชน การทองเท่ียว) รวมท้ังขยายความรวมมือทางเทคนิคและวิชาการ โดยเฉพาะในดานท่ีผูนํารัฐบาล 
หรือบุคคลในระบอบใหมของอียิปตภายใตประธานาธิบดี Morsi ประสงคเรียนรูจากไทย 

3. ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การสรางความเขาใจอันดี และความเขาใจท่ี
ถูกตองของสาธารณชนอียิปตเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ดวยการทูตสาธารณะ (public 
diplomacy) พรอมท้ังการสงเสริมภาพลักษณ และเผยแพรเอกลักษณไทยในอียิปต ดวยการทูต
วัฒนธรรม (cultural diplomacy)  

ในการดําเนินการตาม Mission Statement ดังกลาว สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงไคโร ไดเสนอและผลักดันการดําเนินการตางๆ ท่ีสําคัญ เชน  

- การสรางความคุนเคยระหวางฝายไทยกับผูนําใหมของอียิปต ไดเสนอให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเดินทางไปเยือนอียิปตกอนการประชุมสุดยอด OIC ซ่ึงอียิปต
จะเปนเจาภาพ และประธานาธิบดี Morsi เปนประธานการประชุม ซ่ึงไดนําไปสูการเยือนอียิปตของ
นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเม่ือวันท่ี 20-22 ตุลาคม 2555  

- เสนอใหเชิญประธานาธิบดี Morsi มาเยือนไทย  
- สรางความรูจักคนเคยกับ “ศูนยอํานาจใหม” ของอียิปต ไดแกกลุม Muslim 

Brotherhood และพรรค Freedom and Justice ของกลุมดังกลาวซ่ึงไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง 
และครองเสียงสวนใหญท้ังในสภาประชาชน และสภาท่ีปรึกษาของอียิปต โดยไดสรางความรูจักกับ
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คณะท่ีปรึกษาของประธานาธิบดี Morsi ท่ีเรียกวา Nahda หรือ Renaissance Project ซ่ึงมีนาย 
Khairat Al Shater รองประธานสูงสุด หรือ Deputy Supreme Guide ของกลุม Muslim 
Brotherhood เปนประธาน 3 1

32 และมีสมาชิกประมาณ 20 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตไดเสนอจัด
โครงการนําคณะท่ีปรึกษาประธานาธิบดีดังกลาวมาเยือนไทย เพ่ือศึกษาดูงาน ซ่ึงกลุมดังกลาวซ่ึงกลุม
ดังกลาวไดแสดงความสนใจเรียนรูจากประเทศไทยในดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว การเกษตร
อุตสาหกรรม และการแกไขปญหาชุมชนแออัด และการพัฒนา SMEs เปนตน  

นอกจากนี้ ยังไดสรางความสัมพันธกับบุคคลสําคัญทางการเมืองอ่ืนๆ ของกลุม 
Muslim Brotherhood ท่ีสําคัญไดแก นาย Essam al Haddad ท่ีปรึกษาประธานาธิบดี Morsi ดาน
การตางประเทศ ซ่ึงเปนท่ีกลาวขวัญท่ัวไปในอียิปตในยุคดังกลาววา นาย Essam เปนรัฐมนตรี
ตางประเทศท่ีแทจริง (ขณะท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศคือนาย Mohamed Kamel 
Amr) และนาย Talaat Ibrahim Abdullah อัยการสูงสุดซ่ึงนับวาเปนบุคคลท่ีใกลชิดกับ
ประธานาธิบดี Morsi เปนตน  

ในขณะเดียวกัน ฝายไทยไดพยายามสรางความสัมพันธ กับนักธุร กิจ นัก
อุตสาหกรรมของฝายอิสลามนิยมโดยไดเสนอจัด“โครงการนําคณะนักธุรกิจกลุมอิสลามนิยมของ
อียิปตเดินทางไปเยือนประเทศไทย” โดยเชิญสมาชิก Egyptian Business and Investment 
Association ซ่ึงเปนสมาคมธุรกิจของกลุม Muslim Brotherhood ท่ีมีนาย Hassan Malek สมาชิก
ระดับนําของกลุม MB เปนประธานสมาคม เพ่ือใหเดินทางมาดูกิจการตางๆ รวมท้ังในภาคเศรษฐกิจ
อิสลาม เชน การเงินการธนาคารอิสลาม อุตสาหกรรมฮาลาล และพบปะกับสมาคมนักธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไทย-มุสลิม (Thai Islamic Trade and Industrial Association) 

นอกจากนั้น ฝายไทยไดพยายามผูกสัมพันธกับ “ตัวแสดง” ทางการเมืองอ่ืนๆ ของ
อียิปตท่ีเริ่มมีบทบาททางการเมือง เชน การสรางความสัมพันธกับนาย El Sayed el-Badawi 
ผูบริหารของพรรค WAFD ซ่ึงเปนพรรคแนวทางเสรีนิยม อนุรักษนิยม และมีคะแนนเสียงเปนอันดับ 
3 ในสภาประชาชนของอียิปต  

บรรยากาศทางการเมืองในรัฐบาล Morsi ซ่ึงดูเหมือนวา มีแนวโนมท่ีดีดังกลาวได
ทําใหฝายไทยหาทางเพ่ิมพูนความรวมมือทางเศรษฐกิจดวยการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน  

- การสรางสัมพันธและความรวมมือกับสมาคม ASEAN-Egypt Business 
Association (AEBA) เพ่ือสงเสริมการสงออกของไทย  

- รวมกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงไคโร นํานักธุรกิจไทย
เขารวมงานแสดงสินคาในอียิปต และนํานักธุรกิจอียิปตเขารวมงานแสดงสินคาในไทย  

- รวมมือกับสายการบิน Etihad และ ททท. นําคณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ทองเท่ียวอียิปตรายใหญเดินทางมาเยือนประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2555  

ขณะท่ีในดานสังคมและวัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรมตางๆ งาน Thai Festival ในกรุง
ไคโร และการจัดพิมพหนังสือภาพ (coffee table book) โดยชางภาพสตรีชาวอียิปตชื่อเสียง และ
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 นาย Al Shater เปนผูท่ีไดรับฉายาวา เปน Chief Strategist ของกลุม Muslim Brotherhood และนับเปนผู
ทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในทางการเมอืงและธุรกิจของกลุม MB และตอมาไดตกเปนนักโทษการเมือง และปจจุบัน
ยังคงถูกคุมขังในอียิปตในขอหาตางๆ เชน การกอการราย และการทํารายผูชุมนุมทางการเมือง 
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การจัดแสดงภาพถายเก่ียวกับประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2555 และการรวมกับ Egyptian Chefs 
Association (ECA) และรานอาหารไทยในอียิปต จัดหลักสูตรสอนการทําอาหารไทย เปนตน รวมท้ัง
การเสนอใหเชิญผูนําสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต (Grand Imam of Al-Azhar) ซ่ึงกลาวไดวา
เปนผูนําทางศาสนาท่ีมีอาวุโสสูงสุดของโลกมุสลิมฝายสุหนี่และไดรับความเคารพศรัทธาสูงในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมาเยือนไทย ซ่ึงตอมานายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดมีหนังสือเชิญบุคคลท้ัง
สองไปเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล  

3.3.2  ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ  
กลาวโดยสรุปไดวา แมการดําเนินความสัมพันธของไทยกับอียิปตในชวง

ประธานาธิบดี Morsi ท้ังสองฝายไดเริ่มมีความกระตือรือรน และความสนใจตอกันมากข้ึนโดยมี
กิจกรรมและการดําเนินการท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมดังกลาวขางตน 
อยางไรก็ดี หลังประธานาธิบดี Morsi อยูในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน สถานการณและความขัดแยง 
ตลอดจนการใชความรุนแรงในอียิปตไดทวีความตึงเครียดข้ึน และเกิดรวมการชุมนุมประทวงขับไล
ประธานาธิบดี Morsi ของมวลชนอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555 เปนตนมา (จากความ
ไมพอใจท่ีประธานาธิบดี Morsi มีประกาศเพ่ิมอํานาจใหแกตนเอง) ซ่ึงทําใหการพยายามผลักดันความ
รวมมือกับอียิปตของไทยโดยเฉพาะในดานการเมืองอยูในระยะเริ่มตน  

 
3.4  การดําเนินความสัมพันธกับอียิปตในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi  

3.4.1  ภาพรวมการดําเนินความสัมพันธ  
หลังการลุกฮือของประชาชน นําโดยกลุมท่ีเรียกตนเองวา กลุม Tamarod (กลุม

กบฏ) ซ่ึงมีกลุมการเมืองฝายเสรีนิยม โลกยนิยม (Secularist) และอิสลามนิยมฝาย Salafi ตลอดจน
กลุมเยาวชน 6th April Movement สนับสนุน โดยมีการชุมนุมใหญเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
และการยึดอํานาจโดยฝายทหารท่ีมีพลเอก Abdel Fattah Al Sisi รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนผูนํา เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 ฝายไทยไดแสดงทาทีตอเหตุการณในอียิปต สรุปได ดังนี้  

1. ฝายไทยไดแสดงความหวงใยตอการ “รัฐประหาร” ดังกลาว แตยังไมไดแสดง
การคัดคาน โดยกระทรวงการตางประเทศโดยนายจักรกฤษณ ศรีวลี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ไดให
สัมภาษณสื่อมวลชนเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2556 วา  

“กระทรวงการตางประเทศมีความเปนหวงสถานการณในประเทศอียิปต
ภายหลังจากท่ีกองทัพอียิปตกอรัฐประหารเพ่ือควบคุมสถานการณ ซ่ึงขณะนี้กระทรวงฯ กําลังเตรียม
แสดงทาทีของประเทศไทยตอเหตุการณนี้ และเรียกรองใหแกปญหาทางการเมืองตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย”33 

2. ตอมาเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ 
ไดกลาวกับสื่อมวลชนในเหตุการณนี้ วา  
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 บัวแกวหวงเหตุปฏิวัติในอียิปต, เดลินิวส (4 กรกฎาคม 2556). 
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“มองวาเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เปนเรื่องภายในของอียิปต แตหวังวา ประชาชน
อียิปตจะสามารถหาหนทางแกไขปญหาในปจจุบันได”34 

ท้ังนี้ กลาวไดวา ถอยคําของขาราชการระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ
ดังกลาวนั้น ผูศึกษาเห็นวา เปนภาษามาตรฐานทางการทูตตามแบบแผนของไทยท่ีไมไดมีลักษณะ
วิพากษวิจารณฝายอียิปต อยางไรก็ดี หลังการใชกําลังสลายการชุมนุมตอตานการรัฐประหารสลาย
การชุมนุมของกลุมตอตานการรัฐประหารท่ีนําโดยกลุม Muslim Brotherhood และกลุมอ่ืนๆ ท่ีรวม
เรียกตนเองวา Anti-Coup Alliance เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเปนผลใหผูชุมนุมท่ีจัตุรัส 
Rabaa และจัตุรัส Nahda เสียชีวิตหลายรอยคนในวันเดียว ฝายไทยโดยนายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล 
ไดมีแถลงการณในทํานองประณามการใชความรุนแรง รวม 2 ฉบับ เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2556 ดังนี้ 

“1. ประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศท่ีมีความสัมพันธท่ีใกลชิดและยาวนานกับ
อียิปต มีความหวงกังวลเปนอยางยิ่งตอเหตุการณท่ีมีการใชกําลัง ทําใหมีผูเสียชีวิตนับรอยคน และ
บาดเจ็บอีกจํานวนมาก อีกท้ังสถานการณสอท่ีจะลุกลามเพ่ิมมากข้ึน ในการนี้ไทยขอเรียกรองใหทุก
ฝายใชความยับยั้งชั่งใจและยุติความรุนแรงโดยเร็วท่ีสุด 

2. จากประสบการณของไทย การใชความรุนแรงไมใชวิธีการท่ีจะนําไปสูการแกไข
ปญหาใดๆ ในการนี้ ไทยขอเรียกรองใหทุกฝายยุติความรุนแรงโดยทันทีและใชความพยายามอยาง
เต็มท่ีอีกครั้ง เพ่ือพูดคุยสรางความปรองดองและนําพาอียิปตกลับสูกระบวนการเปลี่ยนผานสู
ประชาธิปไตย โดยมีทุกฝายมีสวนรวมโดยเร็ว”35 

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันนายสุรพงษฯ ไดมีแถลงการณเพ่ิมเติม ดังนี้  
“1. ประเทศไทยมีความหวงกังวลเปนอยางยิ่งตอสถานการณท่ียังคงเลวรายลงใน

ประเทศอียิปต โดยเหตุการณรุนแรงไดสงผลใหมีผูเสียชีวิต และบาดเจ็บจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ประชาชนผูบริสุทธิ์ 

2. ในฐานะประเทศท่ียึดม่ันในหลักการของประชาธิปไตย และการไมใชความ
รุนแรง ประเทศไทยมีทาทีสอดคลองกับหลายประเทศในการประณามการใชกําลังอยางเกินควร ซ่ึง
ยอมนําไปสูความรุนแรงมากข้ึน และสงผลเสียตอความพยายามตางๆ ท่ีจะพูดคุยเพ่ือนํามาซ่ึงการคืน
สูกระบวนการประชาธิปไตย และกระบวนการปรองดองท่ีทุกฝายมีสวนรวม อันเปนผลประโยชนของ
ชาวอียิปตทุกคน ซ่ึงไทยเชื่อวา เปนสิ่งท่ีสําคัญสูงสุดในขณะนี้  

3. ประเทศไทยเรียกรองใหทุกฝายใชความยับยั้งชั่งใจถึงท่ีสุด และหลีกเลี่ยงการใช
ความรุนแรง นอกจากนี้ ขอใหรัฐบาลชั่วคราวของอียิปต ใหการดูแลความปลอดภัยแกชาวตางชาติท่ี
อาศัยอยูในอียิปตดวย”36 
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 โคนประธานาธิบดีอียิปต, ไทยรัฐ (5 กรกฎาคม 2556). 
35

 กระทรวงการตางประเทศ, นายสรุพงษ  โตวิจักษณชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศแถลงเก่ียวกับสถานการณในอียิปต, ขาวสารนิเทศ. (16 สิงหาคม 2556). 

36
 กระทรวงการตางประเทศ, นายสรุพงษ  โตวิจักษณชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศแถลงเก่ียวกับสถานในอียิปต เพ่ิมเติม, ขาวสารนิเทศ. (16 สิงหาคม 2556). 
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กลาวไดวา ถอยคําท่ีใชในการแสดงความเห็นและประณามเหตุการณในอียิปต
ดังกลาวนับไดวามีความรุนแรง นอกจากนั้น ยังมีลักษณะของการคัดคานการเปลี่ยนแปลงท่ีขัดกับ
หลักการประชาธิปไตย และการเขาสูอํานาจดวยวิธีการนอกรัฐธรรมนูญของฝายทหารอียิปตดวย 36

37 
ท้ังนี้ ทาทีของฝายไทย ไดทําใหรัฐฝายอียิปตมีความกังวล โดยหลังแถลงการณ

ดังกลาว ตอมาในวันท่ี 18 สิงหาคม 2556 นาย Nabil Fahmy รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของอียิปต ไดมีหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศตางประเทศไทยของไทย มีใจความสําคัญสรุปไดวา 

1. ฝายอียิปตขอใหฝายไทยเขาใจวา การชุมนุมของกลุมผูประทวงนําโดยกลุม 
Muslim Brotherhood ไมใชการชุมนุมโดยสงบ แตเปนเกิดจากการปลุกเราของกลุมหัวรุนแรง
ดังกลาวท่ีปลุกปนยุยงใหประชาชนใหทํารายตํารวจทหาร และยุยงใหทหารละท้ิงหนาท่ีเพ่ือหวังใหเกิด
การนองเลือด 

2. ระหวางการชุมนุมไดมีการใชอาวุธทํารายตํารวจ ทหารและประชาชนผูบริสุทธิ์ 
และการทํารายบานเรือนของราษฎร และทรัพยสินของทางราชการ รวมท้ังการชักธงของกลุม Al 
Qaeda  

3. เจาหนาท่ีตํารวจทหารไดปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ และปองกันรักษาความม่ันคงแหงรัฐจากการกระทําของอาชญากร และกลุมกอการราย มิใช
การปฏิบัติตอผูท่ีเห็นตางทางการเมือง 

4. ขอใหมิตรประเทศเชนไทยเขาใจในทางการอียิปต ท่ีมีความรับผิดชอบตอง
ดําเนินการเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ และขอใหประณามการกระทําของกลุมผูกระทําการอัน
เปนอาชญากรดังกลาว มิฉะนั้นจะเทากับเปนการใหการสนับสนุนการกระทําดังกลาว 

5. เจาหนาท่ีตํารวจ ทหารของอียิปตไมไดกระทํารุนแรงเกินกวาเหตุ เห็นไดจากท่ี
ผานมามีตํารวจทหารเสียชีวิตจากการปะทะ 60 นาย และบาดเจ็บหลายรอยนาย 

6. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเม่ือ 3 กรกฎาคม 2556 ไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชนท่ีออกมาเรียกรองจํานวนหลายสิบลานคน เชนเดียวกับการชุมนุมใหญในเดือนมกราคม 
2554 เพ่ือใหอียิปตมีสังคมท่ียุติธรรม เปนสังคมเปด และมีเสรีภาพ ซ่ึงท่ีผานมากําลังถูกทําลายจาก
ฝายลาหลัง และพวกท่ีนิยมความรุนแรง โดยประชาชนชาวอียิปตรูสึกผิดหวังเปนอยางมากท่ี รูสึกวา
สาธารณชนในในต า งประเทศมีท า ทียอมรับการกระทําของกลุ มหั วรุนแรงและสุด โต ง 
(fundamentalism and extremism) จึงหวังวา มิตรประเทศเชนไทยจะชวยแกไขในเรื่องนี้ 

7. อียิปตจะยึดม่ันในการเปลี่ยนผานทางการเมืองตามแผนทาง (Roadmap) ท่ีได
แถลงไว รวมท้ังการมี dialogue กับทุกกลุมท่ีไมไดเก่ียวของกับการใชความรุนแรงและการนองเลือด  

จากทาทีของฝายอียิปตดังกลาว รวมท้ังความไมพอใจของฝายอียิปตตอสื่อมวลชน
ไทย ท่ีสวนใหญเสนอขาวเก่ียวกับการยึดอํานาจของทหารอียิปตในเชิงลบ (ขณะท่ีฝายอียิปตยืนกราน
วา เหตุการณท่ีเกิดข้ึนมิใชการรัฐประหาร แตเปนการเขาแกไขปญหาของชาติตามเสียงเรียกรองของ
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 หลายฝายเห็นวา ปฏิกิริยาดังกลาว นาจะเน่ืองภาวะการเมืองภายในของไทยดวย จากการท่ีรัฐบาลไทยใน
ขณะน้ัน เห็นวา ตนเปนรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง และตองการปองปรามกลุมพลังทางการเมืองในไทยเอง
รวมท้ังกองทัพในการใชการยึดอํานาจมาแกไขปญหาทางการเมือง 
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ประชาชน) ไดทําใหบรรยากาศโดยรวมในระยะใกลไมเอ้ือท่ีจะขับเคลื่อนผลักดันความสัมพันธทางการ
เมืองในระดับสูงของท้ังสองฝาย อยางไรก็ดี การท่ีฝายอียิปตเพียงแตแสดงทาทีตอฝายไทยโดยผาน
ชองทางการทูต และมิไดใชการตอบโตทางสื่อสาธารณะ ไดทําใหความความขุนของตอกันมิไดลุกลาม
บานปลายออกไป  

ท้ังนี้ กลาวไดวา จากการยึดอํานาจดังกลาวซ่ึงแมจะมีการแตงตั้งประธานาธิบดีจาก
พลเรือน คือ นาย Adly Mansour อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตก็ไดมีผลใหพลเอก Al-Sisi ข้ึนใน
อียิปต เปนผูมีอํานาจสูงสุดท่ีแทจริง หรือเปน De Facto Ruler ซ่ึงตอมาพลเอก Al-Sisi ไดรับ
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และไดรับการเลื่อนยศเปนจอมพลดวย 
รวมท้ังไดทําใหเกิดกระแสความนิยมในจอมพล Al Sisi ในอียิปตท่ีเรียกวา Sisi Fever หรือ Sisi 
Mania เพ่ิมข้ึนสูง 

การยึดอํานาจของฝายทหารอียิปต ในขณะท่ีไทยมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ได
ทําใหฝายไทยไมไดผลักดันประเด็นความสัมพันธในเรื่องสําคัญแตก็มิไดมีการปรับนโยบายท่ีเปนการ
ถอยหางจากอียิปตและตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย เม่ือ 22 พฤษภาคม 
2557 และเม่ือจอมพล Al Sisi ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งและสาบานตนเขารับตําแหนง
ประธานาธิบดี เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2557 ฝายไทยโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ไดกําหนด 
Mission Statement หรือภารกิจสําคัญของสถานเอกอัครราชทูต ดังนี้ 

“1. การสงเสริมสวัสดิภาพ ชีวิตความเปนอยู การศึกษา ศักยภาพ และความผูกพัน
ใกลชิดกับทางราชการของนักศึกษาไทยในอียิปต และซูดาน 

2. การกระตุนความสนใจตอความรวมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางไทย
กับอียิปต  

3. การจัดหาท่ีทําการสถานเอกอัครราชทูตแหงใหมท่ีมีความปลอดภัย และมีสภาพ
สมฐานะศักดิ์ศรีของประเทศ”38  

Mission Statement ดังกลาว ผูศึกษาเห็นวา ไดสะทอนวา การดําเนิน
ความสัมพันธกับอียิปตในภาวะท่ีท้ังสองฝายอยูในระยะเปลี่ยนผานอาจทําไดจํากัด และสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงขอจํากัดท่ีมีจึงมุงในเรื่องท่ีอยูในขายท่ีจะสามารถดําเนินการไดหรือทําให
เกิดสัมฤทธิผลไดเปนหลัก กลาวคือเรื่องท่ีมีลักษณะท่ีม่ิใชประเด็นทางทางการเมือง (non-political 
issues) 

3.4.2 ขอจํากัดในการดําเนินความสัมพันธ 
3.4.2.1 ขอจํากัดในการพัฒนาความรวมมือทางการเมือง  

การพยายามผลักดันประเด็นในเรื่องความสัมพันธทางการเมืองระดับสูง
ใหมีความกาวหนามากข้ึนในระยะเฉพาะหนาอาจทําไดยาก จากสถานการณในอียิปตและในประเทศ
ไทยท่ียังไมแนนอน และท้ังสองฝายยังอยูในระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง (ฝายอียิปตยังตอง
ดําเนินการตอไปตาม Roadmap ไดแก การจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาผูแทนราษฎร) จึงยากตอการ
ผลักดันเรื่องท่ีเปนนโยบายระดับสูง เชน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง หรือแมกระท่ังการจัดการ
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 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร, โทรเลข, ท่ี CAI 146/2557, 16 มิถุนายน 2557 
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ประชุมหารือทวิภาคีตางๆ ท้ัง JC หรือ Political Consulatations ก็มีแนวโนมท่ีตองรอใหฝายไทยมี
รัฐบาลท่ีชัดเจนกอน  

ความรวมมือทางการเมืองจึงมีแนวโนมจะเปนการรักษาสถานภาพเดิม 
(Status Quo) และปองกันไมใหเกิดการกระทบกระท่ังและปญหาระหวางกัน เชน ในสวนของฝาย
อียิปตเอง เม่ือเกิดการยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2557 รัฐบาลอียิปต หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ และสํานัก
ประธานาธิบดีก็ไมไดแสดงทาทีใดๆ และไมไดมีประกาศแจงเตือนหรือหามมิใหชาวอียิปตเดินทางมา
ประเทศไทย คงมีเพียงการเสนอขาวของสื่อมวลชนอียิปต เชน หนังสือพิมพ Al Ahram Weekly และ
อ่ืนๆ ซ่ึงมิใชกระบอกเสียงของรัฐบาลแตอยางใด  

ในขณะเดียวกัน สถานการณการเมืองโดยรวมในอียิปตก็ยังนับไดวา ยัง
อยูในภาวะไมแนนอน และยังขาดเสถียรภาพ โดยประธานาธิบดี Al Sisi จะตองแกไขปญหาการเมือง
และเศรษฐกิจภายนกอน เชน การยังคงมีปญหาความตึงเครียดขัดแยง แบงฝายทางการเมืองและ
สังคม โดยเฉพาะปรากฏการณความเกลียดชังฝายอิสลามนิยม หรือท่ีเรียกวาปรากฏการณ anti-
Islamist hypernationalism ในสังคม และปญหาการปราบปรามฝายตรงขามรัฐบาลทุกฝาย เชน 
การจับกุมคุมขังสมาชิกกลุม Muslim Brotherhood รวมกวา 20,000 คน การท่ีศาลตัดสินประหาร
ชีวิตสมาชิกกลุม Muslim Brotherhood จํานวนกวา 700 คน และการหามการดําเนินกิจกรรมของ
กลุมเยาวชน 6th April Youth Movement และการจับคุมขังสื่อมวลชน รวมท้ังสื่อมวลชน
ตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้ อียิปตยังเผชิญกับเหตุการณการกอการราย การกอวินาศกรรมอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการกอเหตุท่ีอางความรับผิดชอบโดยกลุม Ansar Beit Al Maqdis ซ่ึงเชื่อวา เปน
เครือขายของกลุม Al Qaeda ซ่ึงไดปฏิบัติการกอการราย การระเบิดทอสงกาซในไซนาย และการ
โจมตีทหารตํารวจอียิปตมาหลายสิบครั้งนับแตการยึดอํานาจของฝายทหารเม่ือ 3 กรกฎาคม 2556 

ยิ่งกวานั้น วิกฤตการณในตะวันออกกลางในปจจุบัน เชน ปญหาในอิรักท่ี
เกิดจากกลุม Islamic State of Iraq and Greater Syria (ISIS หรือ ISIL) และความขัดแยงและการ
สูรบรอบใหมระหวางอิสราเอลกับกลุม Hamas ในฉนวนกาซา ซ่ึงมีอียิปตเปนตัวกลางในการเจรจา
ไกลเกลี่ยเพ่ือการหยุดยิงระหวางท้ังสองฝายท่ีสําคัญ ก็จะทําใหฝายอียิปต ตองติดพันกับปญหาใน
ภูมิภาคท่ีจะทําใหยากท่ีจะอุทิศเวลาและความสนใจแกประเทศไทยไดในระยะปจจุบัน  

3.4.2.2  ขอจํากัดในการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
รัฐบาลประธานาธิบดี Al Sisi ยังคงเผชิญปญหาตางๆ ทางเศรษฐกิจไม

ตางจากในรัฐบาลท่ีผานมา ท้ังปญหาในระดับโครงสราง ปญหาระดับมหภาค การสูญเสียรายไดจาก
การลงทุนและการทองเท่ียว และปญหาประจําวันท่ีสรางความเดือดรอนแกประชาชน เชน การขาด
กระแสไฟฟา การขาดน้ํามันเชื้อเพลิง และการเพ่ิมข้ึนของราคาอาหารและคาครองชีพ เปนตน 
สถานการณการเมืองและเศรษฐกิจของอียิปตภายใตประธานาธิบดี Al Sisi จึงยังคงเต็มไปดวยความ
ไมแนนอนและความตึงเครียด ซ่ึงจะทําใหการผลักดันการดําเนินความสัมพันธกับไทยในทางเศรษฐกิจ 
การคาและการลงทุนทําไดอยางจํากัด ขณะท่ีการท่ีฝายไทยจะกระตุนหรือสงเสริมใหเอกชนไทยสนใจ
ลงทุนในตลาดอียิปตอาจเปนสิ่งท่ียากจะโนมนาวเอกชนไทยได  
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3.4.2.3  ขอจํากัดในดานความรวมมือทางสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา  
กลาวไดวา การพัฒนาความรวมมือดานนี้มีขอจํากัดไมมาก และเปนดาน

หลักของความสัมพันธในปจจุบันซ่ึงมีความเขมแข็ง และกาวหนาเปนอันดีอยูแลว และควรดําเนิน
ตอไป โดยอาจเพียงแตเพ่ิมการดําเนินการเชิงปริมาณ เชน เพ่ิมจํานวนความถ่ี และความเขมขนของ
กิจกรรมในเชิงวัฒนธรรม และการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) และเพ่ิมงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินการ เปนตน 

 
3.5  โอกาสและความเปนไปไดในการเสริมสรางความรวมมือทางทหาร 

จากสภาพการณขอจํากัดในการยกระดับความรวมมือในดานตางๆ ดังกลาวขางตน ทําให
การสรางแรงขับเคลื่อน (momentum) ในความสัมพันธในระยะปจจุบันใหกาวหนาข้ึน นั้น ผูศึกษา
เห็นวา ควรมุงผลักดันความสัมพันธในดานท่ียังมีโอกาสความเปนไปไดสูง และยังไมไดรับการกระตุน
หรือสงเสริมอยางจริงจัง และยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงผูศึกษาเห็นวา ไดแกการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางทหารของท้ังสองฝาย (military-to-military cooperation) โดยจาก
การศึกษาขอมูลและการสังเกตการณผูศึกษาเห็นวา เปนมิติความสัมพันธท่ีซ่ึงจะสามารถสงเสริมให
กาวหนาตอไปไดอีกมาก ดวยดังนี้ 

3.5.1  สถาบันทหารของท้ังสองฝายนับไดวาเปนสถาบันหลักของชาติท่ีมีความเขมแข็ง มี
บทบาทสําคัญทางสังคมและการเมืองของชาติ ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปน “ทหารของประชาชน” แม
ในบางชวงจะถูกประชาชนบางสวนตอตานก็ตาม นอกจากนั้น ในฝายสถาบันทหารของอียิปตยังนับได
วามีสมรรถนะสูงท่ีสุดประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยมีกําลังประจําการประมาณ 
500,000 นาย มีกําลังสํารองประมาณ 30,000 คน นอกจากนั้นในทางเศรษฐกิจ ยังมีบทบาทสําคัญ
ใน การเปนผูจางงาน สรางอาชีพในแหประชาชนหลายแสนตําแหนง โดยมีแนวโนมจะมีบทบาทและ
สถานะดังกลาวไมวา สถานการณทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันไปในทิศทางใดก็ตาม 3 8

39 
การผลักดันใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธอันใกลชิดระหวางทหารท้ังสองฝายเพ่ือใหเปนจุด

                                                 
39

 ทหารอียิปตไดรับการยอมรับในบทบาทความเปน “ผูพิทักษสาธารณรัฐ” ของทหารอียิปต หลังโคนลมกษัตริย 
Farouk มาตั้งแตการปฏิวัติ 23 กรกฎาคมป 2495 และอํานาจอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ และความเปน
อิสระท่ีฝายการเมืองไมสามารถควบคุมไดอยางแทจริง ทําใหกองทัพอียิปตถูกฝาย อิสลามนิยมและนักวิชาการ
บางสวนวิจารณวา ฝายทหารของอียิปต มีลักษณะเปน Deep State หรือ “ รัฐซอนรัฐ” (State within State) 
ท้ังน้ี ในทางเศรษฐกิจกลาวไดวา ฝายทหารอียิปตมี “อาณาจักรทางงธุรกิจ” ของตนเองท่ีกวางขวาง โดยมีการ
ประเมินวา ครอบครองระหวางรอยละ 25-รอยละ 40 ในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจและการผลติ โดยมีกิจการตางๆ 
เชน อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอุปโภคบรโิภค อาหาร คอมพิวเตอร โทรทัศน จักรเย็บผา ตูเย็น ผลิตภัณฑทํา
จากพลาสติก นํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้ามันมะกอก อุปกรณการแพทย นอกจากน้ัน ยังทําธุรกิจในดานอสังหาริมทรัพย 
การทองเท่ียว โรงแรม หางสรรพสนิคา และดานพลังงาน และกาซธรรมชาติ เปนตน โดยรายละเอียดเก่ียวกับ
บทบาทความสําคญัของทหารอียปิต 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 รวมท้ังในงานเขียนอ่ืนๆ 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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เชื่อมโยงระหวางท้ังสองฝายอีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตุการณความไมปกติ หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

3.5.2 ความรวมมือทางทหารท้ังสองฝายมีศักยภาพและโอกาสพัฒนาไดอีกมาก แตท่ีผาน
มายังไมไดรับความสนใจและการผลักดันเทาท่ีควร ซ่ึงแมความรวมมือดานนี้มิไดเปนมิติใหม แตความ
รวมมือท่ีใกลชิดข้ึนระหวางทหารของท้ังสองฝายจะเปนปจจัยกระชับสายสัมพันธระหวางไทยกับ
อียิปตใหม่ันคง โดยเฉพาะในภาวะของการเปลี่ยนผานทางการเมืองในท้ังสองประเทศซ่ึงทําใหการ
ดําเนินการดานอ่ืน เชน การเมือง และเศรษฐกิจทําไดอยางจํากัด ดังไดอธิบายแลวในขอ 3.4.2  

3.5.3 ฝายทหารของท้ังสองฝายมีความสนใจท่ีจะขยายความรวมมือกันเปนทุนเดิมอยู
แลว เชน ท่ีผานมาไดมีการเยือนอียิปตของผูนําเหลาทัพ เชน การเยือนของพลเอกอนุพงษ เผาจินดา 
ผูบัญชาการทหารบก เม่ือ 10-12 มีนาคม 2551 ซ่ึงไดพบและหารือกับนาย Sayed Meshal 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง Military Production ของอียิปต และไดเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ทางทหารระหวางกัน และพลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน ขณะเปนรองนายกรัฐมนตรีไดเดินทางเยือน
อียิปต ระหวาง 26-27 มกราคม 2551 เปนตน  

ท้ังนี้ การแสดงความสนใจท่ีจะผลักดันความรวมมือระหวางฝายทหารในกรอบของชอง
ทางการทูตได เริ่มสิ่ งบงชี้ ในความเปนไปไดในระหวางประชุมหารือทวิภาคีระหวางสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของของฝายอียิปต (กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงเกษตรและท่ีดิน) ท่ีเมือง Marsa Alam เม่ือวันท่ี 28 
ตุลาคม 2554 ซ่ึงในระหวางการประชุมดังกลาว ฝายอียิปตไดเสนอใหเพ่ิมพูนความรวมมือทางทหาร
ระหวางกัน ดังนี้ 

1. ขอรับความรวมมือจากฝายไทยในการกูและทําลายวัตถุระเบิด โดยขอใหฝายไทยสง
คณะผูเชี่ยวชาญไปใหการอบรมใหแกเจาหนาท่ีอียิปต 

2. เสนอใหท้ังสองฝายพิจารณาใหมีการแตงตั้งผูชวยทูตฝายทหารระหวางกัน 39

40 
จากข อ เสนอดั งกล าว  ต อมากระทรวงการต า งประ เทศได มีหนั งสื อสอบถาม

กระทรวงกลาโหม และไดรับแจงตอบจากกองความรวมมือดานความม่ันคง สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เม่ือ 6 กุมภาพันธ 255541 สรุปไดดังนี้  

กระทรวงกลาโหมเห็นวาอียิปตเปนประเทศท่ีมีความสําคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ และมีกองทัพท่ีใหญท่ีสุดในทวีปแอฟริกา การสรางความรวมมือระหวางกองทัพของท้ัง
สองประเทศสอดคลองกับแนวคิดทางยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศ
เพ่ือนบานและมิตรประเทศ อันจะนํามาซ่ึงความม่ันคงและสันติภาพในภูมิภาค ดังนั้น กองทัพไทยจึง
สามารถเสริมสรางความรวมมือกับอียิปตไดโดยเริ่มจากการดําเนินกิจกรรมความรวมมืออยางงายและ
ใชงบประมาณนอยกอนในระยะแรก ดังนี้  
  

                                                 
40 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร, โทรเลข, ท่ี CAI 356/2554, 15 พฤศจิกายน 2554, หนา 11. 
41 กองความรวมมือดานความมั่นคง สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม, หนังสือ

ราชการ, ท่ี กห. 0207/725, 5 กุมภาพันธ 2555. 
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1.  รูปแบบความรวมมือในระยะเริ่มตน เชน  
1.1 การแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําทางทหาร ซ่ึงจะเปนโอกาสใหฝายไทยไดใหความ

เขาใจเก่ียวกับบทบาทของกองทัพ โดยเฉพาะในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือทําความ
เขาใจกับประเทศมุสลิมอยางอียิปต ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีอิทธิพลตอชุมชนชาวมุสลิม รวมท้ังอียิปตเปน
ประเทศท่ีมีประสบการณในการตอตานการกอความไมสงบ (Counter Insurgency–COIN) 
นอกจากนี้ ความสัมพันธอันดีจะทําใหอียิปตสนับสนุนไทยในการสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกโลก
มุสลิม โดยเฉพาะในเวทีระหวางประเทศท่ีอียิปตมีบทบาทสําคัญ เชน OIC และสันนิบาตอาหรับ 
(Arab League) 

1.2 แลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น 
1.3 ความรวมมือในการฝกอบรมทางทหาร 

2. หลังจากนั้น จึงพิจารณาความเปนไปได ความเหมาะสม และประโยชนท่ีจะไดรับ เพ่ือ
พิจารณาดําเนินกิจกรรมความรวมมือในดานตางๆ ท่ีมีความซับซอนและใชงบประมาณมากข้ึน
ตามลําดับ เชน 

2.1 การแลกเปลี่ยนการฝกทางทหาร  
2.2 การแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรระยะยาว 
2.3 ความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ซ่ึงอียิปตมีแสนยานุภาพและกําลัง

อาวุธท่ีทันสมัยท่ีสุดในทวีปแอฟริกา ซ่ึงนอกจากไดจากตางประเทศ เชน สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส 
แลว ยังสามารถผลิตไดในประเทศ ซ่ึงอียิปตมีโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณมากกวา 30 แหง ภายใต
การกํากับดูแลของรัฐ โดยมียุทโธปกรณทางทหารท่ีสามารถผลิตได ไดแก กระสุนปนเล็กยาว กระสุน
ปนครก ทุนระเบิด ลูกระเบิด จรวดตอสูรถถัง ปนเล็กยาว ปนพก รถหุมเกราะ เครื่องมือสื่อสาร รถถัง 
และเครื่องบินฝก ฯลฯ นอกจากนั้น บางโรงงานยังผลิตอุปกรณท่ัวไป เชน ยารักษาโรค อุปกรณ
วินิจฉัยโรค และอุปกรณท่ีใชในครัวเรือนได ดังนั้น หากมีการถายทอดเทคโนโลยีดานการทหาร
ระหวางกัน ก็จะเปนการเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูในระหวางกันได 

3. การแตงตั้งผูชวยทูตทหารระหวางกันจะเปนประโยชนในการมีสํานักงานผูชวยทูตทหาร
ในแอฟริกาเพ่ิมข้ึนจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต ทําใหมีผูแทนกองทัพเพ่ือทําหนาท่ีเสริมสราง
ความสัมพันธและประสานงานกับประเทศในภูมิภาคดังกลาว รวมถึงเปนตัวกลางในการประสานงาน
ดานการทหารและความม่ันคงแกกลุมประเทศมุสลิมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

4. ในสวนการฝกอบรมแกเจาหนาท่ีอียิปตในดานการกูและทําลายกับระเบิด นั้น
กระทรวงกลาโหมสามารถใหการสนับสนุนได เนื่องจากมีศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ เปน
หนวยงานหลักรับผิดชอบในเรื่องนี้  

อยางไรก็ดี กระทรวงกลาโหมมีขอสังเกตดวยวา ในการเสริมสรางความรวมมือระหวาง
กองทัพท้ังสองฝายจําเปนตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินการดวย โดยเห็นวา ในชั้น
นี้ควรพัฒนาความสัมพันธกับทหารอียิปตแบบคอยเปนคอยไป ท้ังนี้ ตอมาฝายไทยไดแจงความเห็น
ของกระทรวงกลาโหมใหฝายอียิปตทราบ และไดรับการแจงตอบจากกระทรวงกลาโหมอียิปตในเดือน
กันยายน 2555 สรุปได ดังนี้  
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1. ฝายอียิปตเห็นพองท่ีจะเสริมสรางความสัมพันธทางทหารกับฝายไทย โดยขอใหมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน อยางสมํ่าเสมอ (regular reciprocal visits) เพ่ือพิจารณาดานท่ีมี
ศักยภาพท่ีจะรวมมือกัน 

2. ฝายอียิปตขอเชิญฝายไทยเดินทางมาเยือนเปนเวลา 4-5 วัน ในเดือนพฤศจิกายน 2555 
เพ่ือหารือเก่ียวกับประเด็นความรวมมือและแผนการแลกเปลี่ยนการเยือน อยางไรก็ดี ฝายไทยโดย
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดแจงวา ขอเสนอดังกลาวคอนขางกระชั้นชิด และมิไดอยูในแผน
งบประมาณป 2556 จึงขอชะลอการเดินทางตามขอเสนอดังกลาวออกไปกอน โดยจะพิจารณาบรรจุ
ขอเสนอของฝายอียิปตเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนการเยือนในแผนการดําเนินการของกระทรวงกลาโหม
ตามความเหมาะสมตอไป  

ท้ังนี้ หลังความพยายามในการประสานงานใหเกิดการติดตอระหวางฝายทหารท้ังสองฝาย
โดยกระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ดังกลาวขางตนแลว ตอมาฝาย
ทหารของอียิปต ไดแสดงความสนใจและแสดงตองการมีปฏิสัมพันธกับกองทัพไทยเพ่ิมข้ึนอยางเห็นได
ชัด ขณะท่ีฝายไทยก็ไดมีความพยายามในการติดตอกับฝายกองทัพอียิปตดวยเชนกันท่ีสําคัญสรุปได 
ดังนี้  

1. เม่ือเดือนตุลาคม 2555 ฝายอียิปตไดมีหนังสือเชิญไทย เขารวมการฝกทหาร “Bright 
Star” ในระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556 โดยการฝกดังกลาวจัดข้ึนทุก 2 ป พรอมท้ังขอเชิญ
ฝายไทยเขารวมประชุมเตรียมการในระหวางวันท่ี 15-23 ตุลาคม 2555  

2. เม่ือเดือนมิถุนายน 2556 กระทรวงกลาโหมของไทยไดมีหนังสือเชิญพลเอก Abdel 
Fattah Al Sisi รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอียิปตเขารวมงาน “Defense and Security 
2013” ท่ีประเทศไทยในเดือนกันยายน 2556 ซ่ึงฝายอียิปตไดขอสงนายพลจัตวา Ashraf 
Mohamed Sultan เปนผูแทนพลเอก Al-Sisi เขารวมงานดังกลาวแทน 

นอกจากนี้ จากการท่ีผูศึกษาไดสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของไดแก ฝายทหารของไทย 
ตัวแทนทางการทูตของฝายอียิปตในไทย และนักวิชาการไทยท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับโลก
อาหรับและตะวันออกกลาง เก่ียวกับโอกาส ความเปนไปได ความเหมาะสม ประโยชน และขอจํากัด
ในการสงเสริมและเสริมสรางความรวมมือระหวางฝายทหารของประเทศไทยและอียิปต ไดรับ
ความเห็น ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. พันเอก สุวรรณชัย  ชะเอม กองความรวมมือดานความม่ันคง สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เห็นวา การรวมมือกับกองทัพอียิปตเปนสิ่งท่ีนายินดี ควร
สนับสนุนตามท่ีกระทรวงกลาโหมเคยแจงความเห็นแลว อยางไรก็ดี ขอจํากัดท่ีผานมาในการมี
กิจกรรมหรือปฏิสัมพันธกับฝายอียิปตไดแก การท่ีเม่ือฝายอียิปตเชิญเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การ
เชิญไปเยือน ฝายอียิปตมักกําหนดใหฝายไทยเปนผูรับผิดชอบงบประมาณคาใชจายเอง หรือเพียงมอบ
ใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกคณะ ซ่ึงหากเปนเรื่องท่ีมิไดอยูในแผนงบประมาณก็จะไม
สามารถปฏิบัติได ตางกับการเชิญของฝายทหารบางประเทศ เชน กาตารท่ีจะรับผิดชอบคาใชจายให 
นอกจากนี้ ตนเห็นวา การเสริมสรางความสัมพันธระหวางกันอาจทําไดดวยการมีการจัดทําบันทึก
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ความเขาใจ (MOU) และการจัดตั้งคณะกรรมการรวมในระดับนโยบายของท้ังสองฝาย เพ่ือกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางกัน 41

42 
2. รองศาสตราจารย จรัญ  มะลูลีม คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นวา 

ความรวมมือระหวางทหารท้ังสองฝายเปนสิ่งท่ีควรไดรับการสงเสริม และตนเชื่อวา ท้ังสองฝายไดมี
การติดตอกันอยูแลว อยางไรก็ดีในเชิงยุทธศาสตร ท้ังสองฝายอาจมีความสนใจแตกตางกัน เนื่องจาก
ตางสนใจประเด็นใกลตัว หรือประเด็นความม่ันคงในภูมิภาคของตนมากกวา อยางไรก็ดี การท่ีท้ังสอง
ฝายตางมีความใกลชิดกับสหรัฐฯ ตางมีบทบาทในการเปลี่ยนผานทางการเมืองมาคลายคลึงกัน และ
ตางมีภัยคุกคามคลายคลึงกัน เชน ปญหาการตอสูกับการกอความไมสงบ และกลุมสุดโตง จึงนาจะมีจุด
รวม (common ground) ในการมีความเขาใจ และการขยายความรวมมือระหวางท้ังสองฝายไดไมยาก 
เชน ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการรวมกันในการตอสูกับการกอการรายสากล เปนตน42

43 
3. นาย Houssam-Eldine Reda อุปทูตรักษาการ และรองหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต

ของอียิปตประจําประเทศไทย เห็นวา การผลักดันความรวมมือทางทหารท้ังสองฝายเปนแนวคิดท่ีดี 
อยางไรก็ดีตสเห็นวา ควรดําเนินการอยางรอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือไมใหถูกแปลเจตนาผิดหรือ
อาจถูกมอง หรือถูกกลาวหาวา เปนการพยายามรวมตัวกันของระบอบท่ีมาจากการแทรกแซงทาง
การเมืองของทหาร ดังนั้น แมเรื่องนี้ จะเปนความคิดท่ีดีและเปนประโยชน แตก็ตองดูจังหวะเวลาท่ี
เหมาะสม และการดําเนินการในเชิงรุกนาจะเกิดข้ึนหลังจากมีการเลือกตั้งในประเทศไทยแลว โดยตน
เห็นวา ท้ังสองฝายสามารถท่ีจะรวมมือกันไดหลายรูปแบบ อยางคอยเปนคอยไป ท้ังในดานการศึกษา 
การฝกอบรม ความรวมมือดานอุตสาหกรรมทหาร และการซ้ือขายอาวุธ เปนตน ท้ังนี้  นาย 
Houssam เห็นวา เม่ือระดับความรวมมือและปฏิสัมพันธระหวางกันไดทวีความเขมขนข้ึน ในท่ีสุดท้ัง
สองฝายก็จะเล็งเห็นความจําเปนในการแตงตั้งผูชวยทูตทหารระหวางกันในท่ีสุด 43

44 
จากขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณดังกลาวขางตน ทําใหไดทราบขอมูลและความคิดเห็น

เพ่ิมเติมวา ผูใหสัมภาษณตางเห็นพองในการสงเสริมใหมีความรวมมือทางทหารของไทยกับอียิปตให
ใกลชิดยิ่งข้ึน อยางไรก็ดี การดําเนินการควรเปนไปอยางคอยเปนคอยไป ในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม
และเม่ือความรวมมือไดมีการขยายตัวในระดับท่ีนาพอใจ จึงดําเนินการพัฒนาความสัมพันธให
กาวหนา โดยการมีกลไกความรวมมือท่ีเปนรูปธรรม เชน การจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
รวม การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ และการแตงตั้งผูชวยทูตฝายทหารระหวางกัน 

ท้ังนี้ ผูศึกษาเห็นวา การสงเสริมความรวมมือทางทหารระหวางไทยกับอียิปตจะเปนมิติ
สําคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธของไทยกับอียิปตในชวงของการเปลี่ยนผานทางการเมืองในท้ัง
สองประเทศมิใหหยุดนิ่ง และเปนการดําเนินการตามแนวทาง “การติดตออยางสรางสรรค” 
(Constructive Engagement) ซ่ึงมุงรักษาไมตรีและปฏิสัมพันธกับมิตรประท่ีเทศในอยูภาวะ
ยากลําบากในชวงของการเปลี่ยนผาน โดยมองผลประโยชนรวมกันในระยะยาว 
                                                 
42

 สุวรรณชัย  ชะเอม, กองความรวมมือดานความมั่นคง สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผน
กลาโหม, สัมภาษณทางโทรศัพท, 28 กรกฎาคม 2557. 

43
 จรัญ  มะลูลมี, คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, สมัภาษณ, 28 กรกฎาคม 2557. 

44
 Houssam-Eldine Reda, อุปทูตรักษาการและรองหัวหนาคณะผูแทนทางการทูตของอียิปตประจําประเทศไทย, 
สัมภาษณ, 25 กรกฎาคม 2557. 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการดําเนินความสัมพันธกับอียิปตในสมัยประธานาธิบดี Mohamed Morsi 
และประธานาธิบดี Abdel Fattah Al Sisi ซ่ึงอยูในชวงหลัง Arab Spring โดยเปรียบเทียบกับการ
ดําเนินการในชวงกอน Arab Spring พบวา มีลักษณะสําคัญดังนี้ 

4.1.1  การดําเนินการของไทยในชวงกอนเกิดเหตุการณ Arab Spring มีปญหาอุปสรรค
สําคัญไดแก การท่ีท้ังสองฝายตางจัดลําดับความสําคัญทางนโยบายตางประเทศ (foreign policy 
priorities) โดยใหความสนใจตอกันในลําดับรอง เปนผลใหความรวมมือไมมีพลวัตเทาท่ีควร แมท้ัง
สองประเทศไดมีความสัมพันธทางการทูตตอกันมา 60 ป และมีความรวมมือระหวางกันท่ีครอบคลุม
แทบทุกมิติ รวมท้ังมีกลไกความรวมมือระหวางกันท่ีเปนรูปธรรมหลากหลายดานก็ตาม อยางไรก็ดี 
ในชวงดังกลาวท้ังสองฝายตางมีความมุงหวังและตั้งใจท่ีจะเสริมสรางความรวมมือในทุกดานให
กาวหนามากข้ึน  

4.1.2  ภายหลังเหตุการณ Arab Spring การดําเนินความสัมพันธทําไดอยางจํากัดยิ่งข้ึน
จากการท่ีอียิปตตองเผชิญปญหาภายในประเทศ วิกฤตการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
และฝายไทยตระหนักวา ภาวะไรเสถียรภาพในอียิปตทําใหยากแกการผลักดันประเด็นสําคัญในความ
รวมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนผลใหฝายไทยตองเฝารอดูความคลี่คลายของสถานการณใน
อียิปตกอน (Wait-and-See Approach)  

4.1.3  ในชวงรัฐบาลประธานาธิบดี Mohamed Morsi ฝายไทยไดพยายามเรงสราง
ความสัมพันธกับผูนําในระบอบใหมของอียิปตท่ีมีกลุมอิสลามนิยมเปนแกนนํา โดยคาดหวังวา 
สถานการณในอียิปตจะกลับสูการมีเสถียรภาพ การฟนตัวทางเศรษฐกิจ และอียิปตจะสามารถกลับมา
เปนประเทศผูมีบทบาทนําท่ีสําคัญในโลกอาหรับได อยางไรก็ดี การท่ีประธานาธิบดี Morsi อยูใน
ตําแหนงเปนเวลาเพียง 1 ป ทําใหการดําเนินการตางๆ ของไทยยังอยูในระยะเริ่มตน 

4.1.4  ในสมัยประธานาธิบดี Abdel Fattah Al-Sisi ซ่ึงนับวาในขณะนี้ยังอยูในชวงเริ่มตน 
ฝายไทยยังมิไดมุงผลักดันการดําเนินความรวมมือทางการเมือง หรือเศรษฐกิจในเชิงรุก ซ่ึงอาจ
เนื่องจากตระหนักวา สถานการณในท้ังสองประเทศประเทศยังไมเอ้ืออํานวย และตางยังอยูในระยะ
เปลี่ยนผานทางการเมือง การดําเนินความรวมมือในทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีผานมาและในระยะใกล 
จึงมีแนวโนมจะเปนการรักษาสถานภาพเดิม พรอมท้ังรักษาการติดตอ ปฏิสัมพันธในดานตางๆ เชน 
ดานสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาไวไมใหถดถอย  

4.1.5  ผูศึกษาเห็นวา การท่ีอียิปตนับเปนประเทศท่ีมีความสําคัญในกลุมอาหรับ แอฟริกา 
และโลกมุสลิม และการท่ีอียิปตมีความสําคัญตอไทยโดยเฉพาะในดานการศึกษาของเยาวชนไทย
มุสลิม ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ฝายไทยจึงควรหาทางเสริมสรางความสัมพันธ
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กับอียิปต แมวาท้ังสองฝายจะอยูในระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา การ
เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือระทางทหาร มีโอกาสความเปนไปไดสูง และสามารถพัฒนา
ใหกาวหนาตอไปไดอีกมาก โดยการศึกษาพบวา ฝายทหารของท้ังสองประเทศตางมีความสนใจท่ีจะ
ขยายรวมมือระหวางกัน โดยฝายไทยเห็นวา การสรางความรวมมือทางทหารอียิปตสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศของกระทรวงกลาโหม และการ
ติดตอสัมพันธระหวางกันจะเปนโอกาสในการใหความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของกองทัพไทยในการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหอียิปตสนับสนุนไทยใน OIC และแลกเปลี่ยนประสบการณ
จากการท่ีอียิปตเปนประเทศท่ีมีประสบการณสูงในการตอตานการกอความไมสงบ (Counter-
Insurgency – COIN)  

ในขณะเดียวกัน ท่ีฝายอียิปตก็ไดแสดงความกระตือรือรนท่ีจะขยายความรวมมือ
กับฝายไทยอยางเห็นไดชัด เชน การเชิญฝายไทยเขารวมการฝกรวมทางทหาร “Bright Star” และได
เชิญฝายไทยเดินทางไปการเยือนเพ่ือรวมพิจารณาหาแนวทางขยายความรวมมือกัน และไดขอรับการ
สนับสนุนการฝกอบรมแกเจาหนาท่ีอียิปตในดานการกูและทําลายกับระเบิด เปนตน  

4.1.6  ผูศึกษาจึงเห็นวา ฝายไทยสมควรสนับสนุน สงเสริมความรวมมือของฝายทหารของ
ท้ังสองฝายใหใกลชิดและกาวหนามากยิ่งข้ึน โดยดําเนินการในลักษณะคอยเปนคอยไป และเพ่ิมระดับ
ความเขมขนของการดําเนินการไปตามลําดับในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม 

   
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ฝายไทยควรมุงผลักดันความสัมพันธในดานท่ียังมีโอกาสความเปนไปไดสูง และยัง

ไมไดรับการกระตุนหรือสงเสริมอยางจริงจัง และยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ ไดแกความ
รวมมือระหวางทหารของท้ังสองฝาย (military –to-military cooperation) ซ่ึงเปนมิติความสัมพันธ
ท่ีซ่ึงจะสามารถพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดอีกมาก  

4.2.2 ขอเสนอแนะเชิงดําเนินการ 
ผูศึกษาเห็นวา สมควรสนับสนุน สงเสริมความรวมมือของฝายทหารของท้ังสองฝาย

ในลักษณะคอยเปนคอยไป เม่ือความรวมมือมีการขยายตัวและมีความใกลชิดในระดับท่ีนาพอใจจึง
สรางกลไกความสัมพันธท่ีมีความเปนรูปธรรม หรือมีความเปนสถาบัน (institutionalization) ท้ังนี้
โดยสํานักนโยบายและแผนกลาโหม ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการกําหนดยุทธศาสตรและการพัฒนา
ความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ ฝายไทยควรบรรจุเรื่องการสงเสริมความรวมมือกับฝาย
ทหารของอียิปตไวในแผนงานและแผนงบประมาณประจําปในระยะตอไป  

ท้ังนี้ การดําเนินการอาจแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้  
1. การดําเนินการในระยะสั้น หรือในระยะเริ่มตน ไดแก  

- ใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผูแทนทางทหารในระดับตางๆ เริ่ม
จากการเยือนในลักษณะสรางความรูจักคุนเคยในระยะเวลา 1 ป เพ่ือหารือเก่ียวกับแนวทางความ
รวมมือในระยะตอไป 

- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น 
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- สงเสริมความรวมมือในการฝกอบรมทางทหาร รวมท้ังในการสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และองคความรูกับฝายทหารอียิปตในดานการตอตานการกอการรายของ
กลุมมุสลิมหัวรุนแรง และการตอสูกับการกอความไมสงบ (Counter-insurgency – COIN) ซ่ึงฝาย
อียิปตมีประสบการณสูง  

- สนับสนุนการฝกอบรมแกเจาหนาท่ีอียิปตในดานการกูและทําลายกับระเบิด 
โดยศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ ตามท่ีฝายอียิปตขอรับการสนับสนุน 

2. การดําเนินการในระยะกลาง  
โดยพิจารณาดําเนินกิจกรรมความรวมมือในระดับท่ีสูงข้ึนมากข้ึน เชน 
- การแลกเปลี่ยนการฝกทางทหาร เชน การฝกผสม (Bilateral Exercise) 
- การแลกเปลี่ยนการศึกษาในหลักสูตรระยะยาว เชน หลักสูตรชั้นนายรอย 

หลักสูตรชั้นนายพัน และหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหาร เปนตน 
- การแลกเปลี่ยนผูสอน ผูบรรยายระหวางสถาบันการศึกษาทางทหาร 
- การแลกเปลี่ยนผูชํานาญการ (Expert Exchange) 
- การรวมมือระหวางสถาบันวิชาการทหาร เชน สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศของไทยกับสถาบันวิชาการทหารของอียิปต เพ่ือทําการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิชาการ
ทหารรวมกัน 

- มีความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ (military production)  
- เขารวมการซอมรบท่ีแตละฝายเปนเจาภาพ (การฝก “Bright Star” ของ

อียิปต และการฝก Cobra Gold ของไทย 
3. การดําเนินการในระยะยาว  

เม่ือความสัมพันธกาวหนามากข้ึน ควรพิจารณาการดําเนินการในข้ันตอไป
ไดแก  

- การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางท้ังสองฝาย (MOU) 
และการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการรวม ระหวางท้ังสองฝาย 

- การแตงตั้งผูชวยทูตทหารระหวางกัน44

45 
นอกจากนี้ อาจพิจารณาความเปนไปไดในการมีความรวมมือในดานการซ้ือขายทาง

ทางทหาร เชน การซ้ือขายสิ่งอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชทางทหาร (Defense Articles) และมีความ
รวมมือในอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ (นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทางทหาร) ท่ีปจจุบันฝายทหารของ
อียิปตไดดําเนินการอยูเปนอันมาก เชน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต เปนตน 

 
ท้ังนี้ ผูศึกษาเห็นวา ในสภาพการณท่ีท้ังสองฝายอยูในระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง การ

สงเสริมความรวมมือทางทหารระหวางไทยกับอียิปตจะเปนมิติสําคัญในการเพ่ิมพลวัตและแรง
ขับเคลื่อนความสัมพันธของไทยกับอียิปตมิใหหยุดนิ่ง ในขณะท่ีการดําเนินการดานการเมืองและ
                                                 
45

 ปจจุบันมีผูชวยทูตฝายทหารของกลุมประเทศอาหรับในไทยเพียงประเทศเดียวคือคูเวต (เขารับตําแหนงเมื่อ 14 
พฤศจิกายน 2555) เมื่อขณะท่ีปจจุบันในอียิปตมีประเทศในเอเชียท่ีมีผูชวยทูตฝายทหารของตน ไดแก ญี่ปุน จีน 
และอินเดยี 
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เศรษฐกิจทําไดจํากัด และเปนการดําเนินการตามแนวทาง “การติดตออยางสรางสรรค” 
(Constructive Engagement) ซ่ึงมุงรักษาไมตรีและปฏิสัมพันธกับมิตรประท่ีเทศในอยูภาวะ
ยากลําบาก โดยมองผลประโยชนรวมกันในระยะยาว อยางไรก็ดี เม่ือกาวขามหวงของการเปลี่ยนผาน
ไปแลวท้ังสองฝายก็ควรเรงเสริมสรางความรวมมือในทางการเมืองและเศรษฐกิจใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 
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การศึกษา -  สําเร็จการศึกษาจาก Egyptian Military Academy 

-  สําเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารของอียิปตเม่ือป 2530 
-  สําเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารจาก Joint Command and Staff  

College สหราชอาณาจักร เม่ือป 2535 
-  สําเร็จหลักสูตรของ US Army College ของสหรัฐอเมริกา เม่ือป 

2549 
 

ประวัติการรับราชการ -  เขารับราชการทหารเม่ือป 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 

-  ไดรับเลื่อนยศเปนจอมพลเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2557 
 

ตําแหนงทางการเมือง -  ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และประธาน 
SCAF โดยประธานาธิบดี Mohamed Morsi เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 
2555 

-  หลังการยึดอํานาจจากประธานาธิบดี Morsi เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2556 ไดรับแตงตั้งโดยนาย Adly Mansour ประธานาธิบดีรักษาการ 
ให ดํ า ร ง ตํ า แหน ง รอ งน ายกรั ฐ มนตรี แล ะ รั ฐ มนตรี ว า ก า ร
กระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลท่ีมีนาย Hazem Al Beblawi เปน
นายกรัฐมนตรี   

-   ลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเม่ือวันท่ี 26 
มีนาคม 2557 และประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี ซ่ึงจัด
ในระหวางวันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2557  

-  ไดรับการประกาศใหเปนผูชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือวันท่ี 
3 มิถุนายน 2557 ดวยคะแนนเสียง 23.78 ลานเสียง จากจํานวนผูไป
ออกเสียง 25,578,233 คน หรือคิดเปนรอยละ 96.91 และสาบานตน



48 

 

เขารับตําแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 6 ของอียิปตเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 
2557 

 
ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ จอมพล Al-Sisi ไดรับการยกยองจากประชาชนชาวอียิปตและกลุม

การเมืองตางๆ ท่ีตอตานรัฐบาลของประธานาธิบดี Morsi วาเปน 
“วีรบุรุษของชาติ” จากการเปนผูนําโคนอํานาจประธานาธิบดี Morsi 
อยางไรก็ดี ประธานาธิบดี Al-Sisi ถูกวิพากษวิจารณจากบางประเทศ 
เชน ตุรกี ตูนิเซีย และกาตาร ซ่ึงไมเห็นดวยกับการยึดอํานาจดังกลาว 
วา จอมพล Al-Sisi เปนผูนําท่ีไดอํานาจมาอยางไมชอบธรรม 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติสังเขปของนาย Mohamed Morsi 

 
เกิด 8 สิงหาคม 2494 (1951) ท่ีจังหวัด 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 เม่ือป 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) ซ่ึงเปนพรรค
การเมืองของกลุม Muslim Brotherhood) เม่ือป 2554-2555 

-  ลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงประธานาธิบดีของอียิปตซ่ึงจัดใน
ระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555 

-  ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 
2555และสาบานตนเขารับตําแหนงประธานาธิบดีเม่ือวันท่ี 30 
มิถุนายน 2555 และอยูในตําแหนงประธานาธิบดีจนถูกรัฐประหาร
เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 รวมเวลาอยูในตําแหนงประธานาธิบดี 1 
ป 3 วัน 

 
ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ รัฐบาลของนาย Morsi ไดถูกคณะฝายทหาร นําโดยพลเอก Abdel 

Fattah Al-Sisi รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น ยึดอํานาจ
เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 โดยการรัฐประหารดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจากกลุมมวลชนผูชุมนุมตอตานรัฐบาลท่ีเรียกตนเองวา กลุม 
Tamarod (กลุมกบฏ) และกลุมพลังทางการเมืองหลายกลุม เชน  
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กลุมเสรีนิยม กลุมอนุรักษนิยม-ชาตินิยม และกลุมขบวนการเยาวชน 
เปนตน ซ่ึงมีความไมพอใจวา รัฐบาลของนาย Morsi มุงตอบสนอง
ผลประโยชนของกลุม Muslim Brotherhood มากกวาการทํางานเพ่ือ
ผลประโยชนของคนชาติ การพยายามผูกขาดอํานาจ โดยไมใหกลุม
การเมืองอ่ืนๆ มีสวนรวมทางการเมือง รวมท้ังยังลมเหลวในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ ท้ังนี้  หลังถูกยึดอํานาจ นาย Morsi ไดถูกจับกุมคุมขัง 
และถูกดําเนินคดีในขอหาตางๆ เชน การปลุกปนยุยงใหเกิดการใชความ
รุนแรงและการฆาตกรรมผูชุมนุมตอตานรัฐบาล การปลุกปนยุงยงใหเกิด
การจลาจล และการเปดเผยขอมูลลับของทางราชการใหแกกลุม Hamas 
เปนตน ซ่ึงจนถึงขณะนี้ นาย Morsi ก็ยังคงถูกคุมขัง และอยูในระหวาง
การตอสูคดีตางๆ ดังกลาว 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ – สกุล นายสืบสกุล  คําโมง 
 
ประวัติการศึกษา - รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - Master of Policy Science, Saitama University, Japan 
  
ประวัติการทํางาน - เริ่มรับราชการท่ีกระทรวงการตางประเทศเม่ือป 2530 

- เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน เยอรมนี 
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต 
- อัครราชทูตท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง  
 กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
 กระทรวงการตางประเทศ 
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