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การศึกษาดานวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรชาติพันธุ 
ในเขตพ้ืนที่ชายแดนภาคใตของไทย และพื้นที่ชายแดน
ตอนเหนอืของมาเลเซยี ถอืเปนสนามวจิยัทางวฒันธรรม
ที่นาสนใจแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เนือ่งจากบรเิวณดงักลาวมคีวามเหลือ่มลํา้ทบัซอนกนัระหวาง
ความเปนชาต ิและความเปนชาตพินัธุ การกําหนดพรมแดน
แหงรัฐระหวางไทยกบัมาเลเซยี ในป 2452 ทาํใหกลุมชน 
เชื้อสายมลายูจํานวนมากกลายเปนพลเมืองของไทย 
ขณะเดียวกันกลุมชนเช้ือสายไทยสวนหนึ่งไดกลายเปน
พลเมืองของมาเลเซีย 

สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมมา คอื เอกลกัษณทางวฒันธรรม
ของชนทั้งสองกลุม มีความแตกตางจากชนสวนใหญ 
ของประเทศตน และคลายคลงึกบัชนสวนใหญของประเทศ
เพื่อนบาน ท่ีนาสนใจไปกวาน้ันคือ ขณะที่กลุมชนชาว
มาเลเซยีเชือ้สายไทยอยูในสงัคมรวมกบัชนสวนใหญของ
ประเทศอยางสงบสขุ แตชาวไทยเช้ือสายมลายตูองดํารงอยู
ในสังคมไทยที่เต็มไปดวยความขัดแยงและความรุนแรง 

แมจะมีการศกึษาเกีย่วกับชนทัง้สองกลุมในหลาย
ประเด็นแตการศกึษาทีมุ่งเจาะลกึถงึแกนของการแสดงออก
ที่มีตอกันระหวางกลุมชนผานการสื่อสารอันเปนกลไก
สําคัญในการสรางหรือลดความขัดแยงระหวางกันยังคง
มีชองวางขององคความรูอยูมาก

ความสัมพันธดานวัฒนธรรม และประวัติศาสตรชาติพันธุของชาวไทยเชื้อสายมลายูในภาคใตของไทย

และชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน

Cultural and Historical Relations of Thai Malay in Southern Part of Thailand and Malay Thai Kelantan.

โดย รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  มะลูลีม
ผูเชี่ยวชาญประจําศูนยวิจัยและคณะผูเชี่ยวชาญดานอาเซียนฯ (SAREC)

จากบันทึกประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับชาวไทย
เชื้อสายมลายู มักมีลักษณะเชิงลบตอความสัมพันธ
ระหวางกลุมชน แตสําหรับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
กลับเปนไปในทิศทางที่ตรงกันขาม เมื่อพิจารณาขอมูล
ที่คนพบกับแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม พบวา ระบบ
การศึกษา1 และครอบครัวของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
ตางชวยกันขัดเกลาใหชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่เกิดใน
รัฐกลันตันเติบโตมาดวยความเขาใจเรื่องประวัติศาสตร
ชาติพันธุของตนและประวัติศาสตรแหงชาติมาเลเซีย 
เนื่องจากมีสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันอื่น ๆ ทําหนาที่เปน “ตัวแทน” ในการขัดเกลา
ทางสังคม 

แตประวัติศาสตรชาติพันธุของชาวไทยเชื้อสาย
มลายูกลับเปนประวัติศาสตรปกปด สถาบันครอบครัว 
สวนใหญไมมคีวามเขาใจเกีย่วกบัประวตัศิาสตรชาตพินัธุ
ของตนเอง สวนสถาบนัการศกึษากส็อนแตเพยีงประวัตศิาสตร
ชาตไิทยทีค่อนขางจะไมลงรอยกบัประวัตศิาสตรชาตพินัธุ 
ของชาวไทยเชื้อสายมลายู 

1 รัฐบาลมาเลเซียจัดสวัสดิการดานการศึกษาใหกับคนมาเลเซียทุกเชื้อชาติ
อยางเทาเทียมกัน การศึกษาภาคบังคับทุกคนตองจบมัธยมศึกษาปที่ 5 กรณี
มีฐานะยากจน รัฐจะมีกองทุนพิเศษใหการชวยเหลือ พอแมที่ไมสงลูกไปเรียน
ก็จะมีความผิดตามกฎหมายและในกรณีท่ีตองการจะเรียนในระดับสูงขึ้นไป 
รัฐก็จะมีกองทุนใหความชวยเหลือและตองใชคืนเมื่อมีงานทําแลวภาษาที่ใช
ในการเรียนจะมี 2 ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษามลายู เด็กที่มีเชื้อชาติใดก็จะ
เรียนภาษาของเช้ือชาตินั้น เชน ภาษาจีน ฮินดี (อินเดีย) มลายู เปนตน แตเด็ก
มาเลเซียเชื้อชาติไทยไมไดเรียนภาษาไทย  จึงตองเรียนภาษาไทยที่วัด ซึ่งสอนโดย
พระภิกษุหรือสอนโดยพอแม ดูรายละเอียดเร่ืองนี้ในตนยํากุง : สถานภาพของ
คนไทยในมาเลเซียใน Check & Balance อางถึงแลว, หนา 7
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สิง่นีท้าํใหสถาบันครอบครวัและสถาบันการศกึษา
ไมสามารถทาํหนาทีใ่นการเปนตวัแทนในการขดัเกลาทาง
สงัคมใหกบัเยาวชนชาวไทยเช้ือสายมลายูได ขณะเดยีวกัน
ตวัแทนอืน่ ๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่สือ่มวลชนกมั็กนาํเสนอ
ภาพของความขัดแยงรุนแรงระหวางชาติพันธุอยูเสมอ2

เอกลักษณทางวฒันธรรมของชาวมาเลเซยีเชือ้สาย
ไทยมกัถูกนาํไปใชในเชงิบวก แตเอกลกัษณทางวฒันธรรม
ของชาวไทยเชื้อสายมลายูมักถูกนําไปใชในเชิงลบ สวน
ภาพลกัษณของชาวไทยเชือ้สายมลายสูวนใหญมลัีกษณะ
เปนเชิงลบ แตภาพลักษณของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
มักมีลักษณะเปนเชิงบวก

เมือ่นาํขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาชนทัง้สองกลุมมา
เปรยีบเทยีบกนั จะคนพบความแตกตางทีส่าํคญัคอืมโนทศัน
ทีอ่ธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารของชาวไทยเชือ้สายมลายู
ที่มีตอชาวไทยเชื้อสายไทยไดแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศ
การสื่อสารในเชิงลบเปนสวนใหญ แตมโนทัศนที่อธิบาย
พฤตกิรรมการสือ่สารของชาวมาเลเซยีเชือ้สายไทยท่ีคนพบ
กลบัแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศการสือ่สารในเชงิบวกมากกวา 
โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาพฤตกิรรมการสือ่สารในลักษณะ
ที่เปนการปรับตัวเขาหากันและแยกตัวออกจากกัน 

เน่ืองจากพฤตกิรรมดงักลาวมกัเกดิขึน้บนพืน้ฐาน
ของความไมลงรอยกัน เชน ชาวไทยเชื้อสายมลายูมี
พฤติกรรมการสื่อสารที่พยายามปรับตัวเขาหากันใน
เชิงรักษาสายสัมพันธภายใตสถานการณไมสงบในพื้นที่ 
แตชาวมาเลเซยีเชือ้สายไทยกลับแสดงการปรับตวัเขาหากนั
ในเชิงเพิ่มความสัมพันธอันดีใหมีมากขึ้น 

นอกจากนีย้งั พบวา ชาวมาเลเซยีเชือ้สายไทยแสดง
การแยกตัวออกจากชาวมาเลเซียเช้ือสายมลายเูมือ่ตองมี
การติดตอสื่อสารในเร่ืองศาสนา3 และวัฒนธรรมเทานั้น 
แตชาวไทยเชือ้มลายนูอกจากจะแสดงพฤตกิรรมแยกตวั
ออกจากชาวไทยเชือ้สายไทย ดวยเหตุผลทางศาสนาและ
วัฒนธรรมแลวยังมีเหตุผลเรื่องอํานาจของคูสื่อสาร และ
ผลกระทบจากเหตุการณไมสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อีกดวย 

ปจจัยทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมการสือ่สารของชน
ทัง้สองกลุม โดยสามารถจาํแนกไดเปน 2 ประเดน็ไดแก
ประเด็นท่ี 1 เกิดจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่ 
ประเดน็ที ่2 เกดิจากอํานาจทีม่มีากกวาของเจาหนาท่ีของรฐั 
ซึง่น้ําหนกัอยูท่ีประเดน็หลงัมากกวา สวนปจจัยดานอ่ืน ๆ 
ทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมการสือ่สารระหวางวัฒนธรรมของ
ชนทัง้สองกลุมมลีกัษณะคอนขางใกลเคยีงกนั

เมือ่นาํปจจัยดงักลาวมาพิจารณาผานแนวคดิกระจก
สะทอนตวัตนของ Charles Horton Cooley ซ่ึงเปนรากเหงา 
ของแนวคดิการขดัเกลาทางสังคม พบวา สภาพแวดลอม
ทางวฒันธรรมและจิตวทิยาในประเทศไทยกําลงัสะทอน
ภาพในเชิงลบตอความสัมพันธระหวางชาวไทยเชื้อสาย
มลายูกับชาวไทยเชื้อสายไทยและรัฐบาลไทย ขณะ
เดียวกันสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและจิตวิทยาใน
ประเทศมาเลเซียก็กําลังสะทอนภาพในเชิงบวกระหวาง
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยกับชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู
และรัฐบาลมาเลเซีย 

สภาพแวดลอมดงักลาวเปรยีบไดกบักระจกสะทอน
ตัวตนของชนทั้งสองกลุม ซ่ึงกระจกสะทอนบานนี้อาจ
สะทอนภาพในเชงิลบหรอืบวก ตรงไปตรงมาหรอืบดิเบีย้ว
ก็ได แตสิ่งที่นาสนใจก็คือ กระจกสะทอนบานนี้สะทอน
ภาพทีส่อดคลองกับขอมลูเชิงประจกัษในการสือ่สารของ
ชาวไทยเชือ้สายมลายสูวนใหญมลีกัษณะในเชิงลบ 

2 ดรูายละเอยีดเรือ่งนีใ้นพีรยทุธโอรพนัธ การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมของชาวไทย
เชือ้สายมลายใูนภาคใตของไทย และมาเลเซยีเชือ้สายไทยในรฐักลนัตนั ประเทศ
มาเลเซีย วิทยานิพนธ (คณะวรสารศาสตร และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2550)

3 คนมาเลเซียเชื้อชาติไทยประมาณรอยละ 49 นับถือศาสนาพุทธและมีวัด
ในประเทศมาเลเซีย รวม 89 วัด มีวัดอยู ในรัฐกลันตันมากที่สุดคือ 42 วัด 
งบประมาณในการบาํรุงวดัสวนใหญไดรบัการสนบัสนนุจากคนมาเลเซยีเชือ้สายจีน
ที่นับถือศาสนาพุทธ
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ขณะท่ีบรรยากาศการสื่อสารของชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทยสวนใหญมีลักษณะที่เปนเชิงบวก การศึกษา
สภาพแวดลอมทางสงัคมของชาวไทยเชือ้สายมลาย ูพบวา
ความเปนมลายขูองชาวไทยเชือ้สายมลายมูกัไมคอยไดรบั
การยอมรบัในสงัคมไทย ขณะทีค่วามเปนไทยของชาวมาเลเซยี
เชือ้สายไทยคอนขางไดรบัการยอมรบัจากสงัคมมาเลเซีย 

เอกลกัษณบางอยางของชาวมาเลเซยีเชือ้สายไทย
กย็งัลงรอยกบัเอกลกัษณของความเปนชาตมิาเลเซีย เชน 
การเปนภมิูบตุร แตความลงรอยดงักลาวแทบไมพบในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใตของประเทศไทย เม่ือพจิารณาขอมลูทีค่นพบ
กับแนวคิดของ Brown4 จะพบวาความเปนชาติของท้ัง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซยีมลีกัษณะผสมผสานกัน
ระหวางชาตใินเชงิการเมอืงและชาตใินเชงิวัฒนธรรม แตหาก
พิจารณาใหละเอียด จะพบวา มาเลเซียมีลักษณะของ
ความเปนชาติในเชิงการเมืองมากกวาประเทศไทย 
เนื่องจากสังคมมาเลเซียยังคงยืนยันในความเปนสังคม
พหุวัฒนธรรม 

แตไทยก็ไมไดเปนพหสุงัคมอยางแทจริง เอกลักษณ
ของความเปนไทยทีม่ศีนูยรวมอยูท่ีสวนกลางของประเทศ
ก็ยังคงตอตานเอกลักษณทางสังคมของชาวไทยเชื้อสาย
มลายอูยูในหลายรปูแบบ ขอมลูท่ีไดตอกยํา้แนวความคดิ
ของ Brown ทีว่าความเปนชาตใินเชงิการเมอืงเปนส่ิงที่
เหมาะสมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มากกวาความเปนชาติในเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมของ
ชาวไทยเชื้อสายมลายูและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
แสดงภาพรวมทีเ่หมือนกนั คือ การสือ่สารในลักษณะที่
ไมแสดงออกใหเหน็อยางชดัเจน และการแสดงออกใหเหน็
ชดัเจนเปนอยางมาก

ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยสามารถใชเอกลักษณ
รวมกนักบัชาวมาเลเซียเชือ้สายมลายไูดในหลายลักษณะ 
แตชาวไทยเชื้อสายมลายูแทบไมมีการใชเอกลักษณใด ๆ 
ในการสรางความเปนพวกพองเดยีวกนักบัชาวไทยเชือ้สาย
ไทย ดงันัน้ ควรมีการคนหาเอกลกัษณรวมของคนในพืน้ท่ี 
(เชน ความเปนคนพื้นที่ดั้งเดิมเหมือนกัน) และเนนยํ้า
เอกลักษณดังกลาวใหเปนเสมือนอุดมการณที่สามารถ
ทําใหชนทุกกลุมที่อยูในพื้นท่ีมีความรูสึกรวมกันวาเปน
พวกพองเดียวกัน 

อุดมการณดังกลาวจะผลักดันใหชนทุกกลุ มมี
ความตองการอยูรวมกนัอยางสนัติ และตองการมสีวนรวม
ในการพัฒนาพื้นที่ของตน ขณะที่ความเปนไทยของชาว
มาเลเซียเชื้อสายไทยคอนขางไดรับการยอมรับในสังคม
มาเลเซีย แตความเปนมลายูของชาวไทยเชื้อสายมลายู
ยงัไมไดรับการยอมรบัเทาทีค่วร ดงันัน้ จึงควรสงเสริมให
มกีารยอมรบัความเปน “คนมลาย”ู ของชาวไทยเชือ้สาย
มลายูในพื้นท่ี ทั้งที่เปนการยอมรับในลักษณะที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เชน การสงเสริมใหมีการ
ยอมรับการใชภาษามลายูในพื้นที่มากขึ้น สงเสริมเรื่อง
ความเขาใจในวิถีชีวิตแบบอิสลาม การแสดงการยอมรับ
ดังกลาวจะเปนกุญแจสําคัญนําไปสูบรรยากาศแหงการ
การสื่อสารที่ดีระหวางกัน

ในมาเลเซียมีการหยิบใชความแตกตางทางดาน
เอกลักษณของกลุมชนในเชิงบวก ขณะที่ในประเทศไทย
การหยิบใชเอกลักษณในลกัษณะดงักลาวแทบไมมใีหเหน็ 
ดงันัน้ จงึควรสงเสริมใหคนในพืน้ทีแ่ละคนในสวนอืน่ของ
ไทยมองความแตกตางทางวฒันธรรมและสงัคมของกลุม
ชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ชายแดนภาคใตในลักษณะที่เปน
จุดเดนมากกวาจุดดอย โดยมุ งไปที่การชี้ใหเห็นวา
ความแตกตางสามารถนํามาซึ่งความสัมพันธ อันดี
ระหวางกันได

บรบิทรอบขางในดานความแตกตางทางวฒันธรรม
และศาสนาของชาวไทยเชื้อสายมลายูและชาวไทย
เช้ือสายไทยแมจะทําใหชนท้ังสองกลุมตองแยกตัวออก
จากกันบางแตก็มิไดสงผลกระทบเทียบเทาการเกิดขึ้น

4 David Brown, The State and Ethnic Politics in South East Asia, 
(London and New York : Routledge, 1994) pp. 260-261 อางถึงในพีรยุทธ
โอรพันธ การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในภาคใตของ
ไทยและมาเลเซียเชื้อสายไทยรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย, อางถึงแลว, หนา 16
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ของเหตกุารณความไมสงบและการใชอาํนาจทีม่มีากกวา
ของเจาหนาที่ของรัฐในทางที่ผิด ดังนั้น สิ่งที่ควรเกิดขึ้น
ก็คือการยุติเหตุการณ ไมสงบท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่และ
การทําใหอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐไมสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางกัน 

สวนผลกระทบทีเ่กดิจากอาํนาจของเจาหนาทีข่องรฐั
น้ันก็ควรแกไข โดยการสรางความยุติธรรมที่แทจริงให
เกิดขึน้ในพืน้ที ่โดยการบังคบัใชกฎหมายทกุรปูแบบใหมี
ความยตุธิรรมตอชนทุกกลุมในพืน้ท่ี ความยตุธิรรมดังกลาว
จะทําใหอํานาจท่ีอยูในมือของเจาหนาท่ีของรัฐไมถูกใช
ไปในทางที่ผิด ซ่ึงนําไปสูบรรยากาศแหงการส่ือสารที่ดี
ระหวางกันในที่สุด5

บทบาทของมาเลเซียในฐานะประธานองคการการประชมุ
โลกอิสลามและมุมมองท่ีมีตอความไมสงบในภาคใต
ของไทย

ในฐานะที่เคยเปนประธาน OIC มาเลเซียมีความ
ออนไหวในความจําเปนที่จะปกปองผลประโยชนของ
ชาวมุสลมิทัว่โลก รฐับาลมาเลเซยีจะมคีวามสนใจตอการ
ดแูลชาวมสุลมิกลุมนอย โดยรฐับาลทีมิ่ใชมสุลมิ อยางไรก็ตาม
รัฐบาลมาเลเซียก็ไมมีนโยบายตอชาวมุสลิมเชื้อสาย
มาเลยเปนพเิศษ มาเลเซยีจะมปีฏิกริยิาตอปญหาใหญ ๆ  
ที่เกิดขึ้น ซึ่งเขาไปเกี่ยวของกับชาวมาเลย-มุสลิมเปน
เรื่อง ๆ ไป 

การขานรับของมาเลเซียจะถูกถือเปนมาตรวัดใน
การพิจารณา ท้ังในความออนไหวของไทยตลอดจน
ขอเรยีกรองทางการเมอืงในมาเลเซยี ในฐานะประธานของ
ขบวนการไมฝกใฝฝายใด (Non-Aligned Movement) 
หรือ NAM ชื่อเสียงระหวางประเทศของมาเลเซียไดรับ
การยกระดับขึ้นมา 

สิ่งที่สําคัญกวาอื่นใด คือนโยบายตางประเทศ
ของมาเลเซียที่ไดยํ้าถึงความสําคัญที่มีตอหลักการที่มี
ความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องการไมเขาไปยุงเก่ียวกับ
กิจการภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความสัมพันธ
ในภูมิภาค6

คร้ังหนึง่รัฐสภาของมาเลเซียไดมมีติประณามการ
ใชกําลังอยางไมเหมาะสมโดยกองกําลังรักษาความสงบ
ของไทยในเหตุการณตากใบ (TakBai incident) แตชาว
มาเลเซียสวนใหญมองวาไทยเปนประเทศที่เขาถึงไดงาย
ทีสุ่ด สะดวกสบายและเปนประเทศทีเ่ปนมิตรทีจ่ะเยีย่มเยือน
ไมวาจะเปนในเรือ่งของธุรกิจหรอืการทองเทีย่ว และตองการ
เห็นการแกไขวิกฤติการณเสียแตเนิ่น ๆ คนทุกอาชีพใน
มาเลเซียมีความกังวลหากวิกฤติการณขยายตัวออกไป
ก็จะมีอันตรายอยางแทจริง ความขัดแยงก็จะลามมาถึง
มาเลเซีย ซึ่งไมอาจจินตนาการถึงสิ่งท่ีจะตามมาได 
อยางนอยที่สุดความเงียบและสงบของมาเลเซียก็จะ
ถูกทําลายลงไป

การใหที่ล้ีภัยทางการเมืองแกชาวมุสลิมเช้ือสาย
มาเลยจากภาคใตของไทยในป 2548 โดยรฐับาลมาเลเซยี 
ถูกมองวาเปนดั่งหลักฐานความพยายามของมาเลเซีย
ที่จะเขามายุงเกี่ยวกับกิจการภายในของไทย ทรรศนะนี้
รัฐบาลมาเลเซียไมเห็นดวย โดยมาเลเซียมองวาเรื่องของ
ผูลีภ้ยัเปนปญหาดานมนษุยธรรมแท ๆ  บางทอีาจจะเปน
เรือ่งความออนไหวทางการเมอืงทีว่าทาํไมรฐับาลมาเลเซยี
จึงไมมีทางเลือกนอกไปจากการใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมแกผู ลี้ภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อหลีกหนี
พรรคฝายตรงขามคอื พรรคอสิลาม (Pan Islamic Party) 
ที่จะทําใหประเด็นนี้เปนการเมือง 

เปนครัง้แรกทีม่าเลเซยีใหทีพ่กัพงิแกผูล้ีภยัมุสลิมที่
หนมีาจากความรนุแรงทางการเมอืงทีบ่าน และไมใชการ
สมรูรวมคดิทีม่าเลเซยีประโคมขึน้มา7 เมือ่มองยอนกลบัไป
มาเลเซียคอนขางจะมีความสัมพันธท่ีใกลชิดและมีชีวิต
ชวีากบัประเทศไทย ดวยเหตุผลท่ีไดอธบิายมาแลว รวมทัง้
ชวงเวลาที่มีความตึงเครียด โดยรวมแลวความสัมพันธ

5 จรญั มะลลูมี, มองลอดแวนความสมัพนัธไทย-มาเลยผานวทิยานิพนธของพรียทุธ
โอรพันธ  คณะวรสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
สมาคมไทย-มาเลย (3) มติชนสุดสัปดาห 15-21 กุมภาพันธ ป 2551, หนา 69 
6 Website of the Malaysian Ministry of Foreign Affairs, http://www. Kln.
gov.my. อางถึงใน Omar Farouk Bajunid, The Malaysian Factor in the Prospects 
for Peace in Sourthern Thailand in Imtiyaz Yusuf and Lars Peter. 
Schmidt (eds) Understanding Conflict and Approaching Peace in 
Southern Thailand (Bangkok :Konrad-Adenauer Stiftung, 2006) , p.224. 7 Ibid.,  p.230
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ระหวางสองประเทศเต็มไปดวยไมตรีจิตและมิตรภาพ 
เชนกันมาเลเซยีและไทยมปีระวตัศิาสตรของความสาํเรจ็
ในความรวมมอืดานความมัน่คงมากกวา 40 ป ซ่ึงในทีส่ดุ
ไดนําไปสูการยุบพรรคคอมมิวนิสตมาลายา8

ความสัมพันธไทย-มาเลเซีย (ป 2549-2550)
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวง 4 ปที่ผานมานี้ (2547-

2550) เปนชวงท่ีรฐับาลไทยและมาเลเซยีฟนฟคูวามเขาใจ
และมีความรวมมือกวางขวางกวาเดิม รัฐบาลทั้งสอง
ตางมุงมั่นที่จะรักษาความสงบสุขจากภัยคุกคามของ
ขบวนการแบงแยกดินแดนอาชญากรรมขามชาติ และ
กลุมผูกอการรายสากลดวยจิตวิญญาณแหงความเปน
เพื่อนบานที่ดีและวิถีของ ASEAN มาเลเซียไดเสนอที่จะ
ใหการฝกอบรมดานอาชวีศกึษาใหแกเยาวชนไทยเชือ้สาย
มาเลยจากจังหวัดชายแดนภาคใต ในทํานองเดียวกัน
รัฐบาลไทยได แสดงความสนใจที่จะให มาเลเซีย
ชวยเปนคนกลางไกลเกลี่ยระหวางรัฐบาลไทยกับผูกอ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พัฒนาการเชนนี้
ไดชวยเพิ่มความกาวหนาของความรวมมือทั้งในกรอบ
ความมัน่คงและในกรอบเศรษฐกจิของ JDA และเปนหนึง่
ในลักษณะที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธไทย-มาเลเซีย
ตลอด 50 ปที่ผานมา 

แมความมัน่คงจะเปนประเดน็หลกัในความสมัพันธ
ระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย แตก็มีความรวมมือ
ในดานอื่น ๆ ดวย เชนความรวมมือทางเศรษฐกิจ และ
ความรวมมือในประเดน็ตาง ๆ  เชน สิง่แวดลอม สาธารณสุข 
และการศกึษา อยางไรก็ด ีความรวมมือประเภทหลังอาจดู
สาํคัญนอยกวาเรือ่งความมัน่คง ขอหวงกังวลในลาํดบัแรก
ของรัฐบาลไทยและมาเลเซียตลอด 50 ป ที่ผานมาและ
ตอไปอีกหลายสิบปจะยังเปนการรักษาความมั่นคงทาง
ภูมิรัฐศาสตร ทั้งทางบกและทางทะเล9 ตอไป

ประเทศไทยกับมาเลเซียมีภารกิจรวมกันในการ
นําเอาความสงบสุขกลับมาสูภาคใตตอนลางของไทย 
มาเลเซียม ีTaskforce 2001 ทีน่าํเอาคนหนุมสาวจากไทย
ไปฝกฝนทีเ่รยีกกนัวา Vocational training ทัง้สองประเทศ
มีหนวยงานที่พรอมจะทํางานรวมกันในนามรัฐบาล 

นับต้ังแต 2547 ซึ่งมีการปลนปนที่คายกองพัน
พัฒนาตําบลปเล็ง อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 
ก็ดูเหมือนวาสามจังหวัดภาคใตของไทยจะไมเคยมี
ความสงบอยางตอเน่ืองอีกเลย โดยเฉพาะเม่ือความ
รุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งที่มัสญิดกรือเซะ เมื่อวันท่ี 28 
เมษายน ป 2547 ซึ่งทําใหมีผู เสียชีวิต 32 คนและ
เจาหนาท่ีเสียชีวิต 3 นาย ตามมาดวยเหตุการณชุมนุม
ประทวงที่อําเภอตากใบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ปเดียวกัน
ทีท่าํใหมผีูเสยีชวีติในเบือ้งตน 6 คน และเสียชวิีตระหวาง
การขนยาย โดยรถยนตทหารอีก 78 คน

ความขัดแยงอืน่ ๆ  ทีต่ามหลงัสองเหตกุารณดงักลาว
ยังคงดํารงอยูอยางตอเนื่อง และที่สงผลกระทบตอความ
สมัพนัธไทย-มาเลยและตอชาวมสุลมิในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตและโลกมุสลิมอยางมาก ไดแก การอพยพของ
ชาวมสุลมิ 131 คน จากจงัหวดันราธวิาส ไปยงัมาเลเซยีดวย
ขออางที่วาในบานเกิดของพวกเขาไมมีความปลอดภัย 
หลงัจากอมิามทีไ่ดรบัความเคารพในหมูบานของพวกเขา 
ถกูอางวาถกูสังหารโดยคนในเคร่ืองแบบ สงผลกระทบตอ
ความรูสกึของคนจํานวนมากทีม่องวาไทยเคยเปนดนิแดน
ทีม่ผูีล้ีภยัมาอยูอาศยั ไมใชดินแดนทีผู่คนลีภ้ยัไปอยูทีอ่ืน่ 
ชาวมุสลิมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตและองคการ 
การประชุมอิสลาม (OIC) ตางก็มีความคิดเห็นไปใน
ทาํนองเดียวกนัวาเหตุการณใน 3 จังหวัดภาคใตของไทย 
เปนเรื่องของการแยกดินแดนความใกลชิดกับวัฒนธรรม
มาเลยมากกวาจะเปนเรื่องของศาสนา ประเทศมาเลเซีย
และทกุองคกรมสุลมิตองการใหประเทศไทยแกไขปญหา
ดวยสันติวิธีมากกวาการใชวิธีอื่นใด

8 ดู KittiRatanachaya, General Dato, The Communist Party of Malaysia 
and Thailand (Bangkok : Duangkaew Publishing House, 1996) , p.33 
อางถึงใน Omar Farouk, Ibid. 
9 มาลา ราโจ เสถียร, ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย :50 ป 
แหงมิตรภาพและความเปนมิตร, อางถึงแลว, หนา 138
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มเีหตุการณหลายอยางทีต่องนาํมาพจิารณาเพราะ
โลกทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสงผล
กระทบเปนวงกวาง เชน การแขง็คาข้ึนอยางกะทนัหนัของ
เงินฟรังสวิส สงผลใหคนท้ิงเงินฟรังสวิส และหันไปซื้อ
ทองคํา ทําใหราคาทองคําสูงคาขึ้น สิ่งเหลานี้สะทอน
ใหเห็นวาโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากในลักษณะ
พลวัตร และเมื่อมีสิ่งหนึ่งเปลี่ยนไป จะสงผลกระทบตอ
หลายสิง่ตามมา และสิง่หน่ึงท่ีควรดคูอื สหรฐัฯ กบัเอเชีย

พฒันาการ ป 2011 ประธานาธบิด ีบารกั โอบามา
กําลงัหยดุยัง้การเขาไปมบีทบาทในกระบวนการสนัตภิาพ
ในตะวันออกกลาง หลังจากท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต
การนําของพรรคริพับลิกันที่นําโดยประธานาธิบดี จอรจ 
ดบัเบลิย ูบชุ เขาไปติดหลมในสงครามอิรกัและอัฟกานสิถาน 
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็เวียนหัวกับปญหาความขัดแยง
ทางการเมือง ในปากีสถาน และผดิหวงัในสงครามในอฟัรกิา 
และมองเห็นเคาลางแลววาวิกฤตคาเงินในยุโรปกําลัง
ทํารายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดวยเหตุนี้เอง ภายใตการนํา
ของพรรคดโีมแครต โดยประธานาธบิด ีบารัก โอบามาจึง
แสวงหาโอกาสใหม ๆ สําหรับสหรัฐฯ ในเอเชีย-แปซิฟก

จุดเริ่มตนของนโยบายเอเชีย - แปซิฟก เริ่มตนที่
ฮาวาย ป 2011 เมื่อสหรัฐฯ เปนเจาภาพการประชุม 
21 ชาต ิ(Asia Pacific Economic Cooperation – APEC) 
หลังจากนั้นประธานาธิบดี บารัก โอบามา ก็เดินทาง
เยือนออสเตรเลียโดยพูดคุยในประเด็นความรวมมือทาง
ทหารอยู ตอจากน้ันผูนําสหรฐัฯ กไ็ปเมอืงบาหล ีประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือเขารวมประชุม East Asia Summit 
เหตุการณเหลานี้แสดงใหเห็นวาสหรัฐฯ มีผลประโยชน
ในเอเชยี-แปซฟิกเพิม่มากขึน้ ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา 
ในทีส่ดุประธานาธบิด ีบารกั โอบามา กป็ระกาศออกมาวา

“...สหรัฐอเมริกาไมใช เป นมหาอํานาจใน
แอตแลนตกิ (Atlantic) เทานัน้ แตสหรฐัอเมรกิายงัเปน
มหาอาํนาจในเอเชีย-แปซฟิก (Asia Pacific) อีกดวย...”

หากยอนกลับไปดูในอดีต จะพบวารัฐมนตรี
ตางประเทศของรัฐบาลบารัก โอบามา คือ นางฮินลารี่ 
คลินตันไดเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดย
เปนการเยือนตางประเทศหลังเขารับตําแหนงครั้งแรก
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2009 การเดินทางเยือนเอเชีย-
แปซิฟกครัง้นัน้ นบัไดวาไมมรัีฐมนตรีตางประเทศสหรฐัฯ 
เยอืนภูมิภาคนีเ้ลยนบัตัง้แตรฐัมนตรตีางประเทศ ดนีรสัช 
(Dean Rush) ซ่ึงเดินทางมาเยือนเอเชียแปซิฟกครั้ง
สุดทายเมื่อป 1961 อันเปนชวงสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐฯ 
มีบทบาทอยางสูงในสงครามครั้งนั้น

เมื่อรัฐมนตรี นางฮินลารี่ คลินตันเยือนเอเชีย-
แปซิฟก เธอและรัฐบาลสหรัฐพยายามอยางมากในการ
เขามาสรรสรางโครงสรางสถาปตยกรรมทางการเมือง
การทูตในภูมิภาค (Regional architecture) ลงนาม
ในสนธิสัญญาอีกหลายฉบับ เขารวมประชุม Summit 
นบัสบิ ๆ  ครัง้ โดยเปนทัง้ผูเสนอและรวมรเิริม่ความรวมมอื
ภมูภิาคระดบัเลก็ ๆ  อกีมากมาย ซึง่นางคลนิตนัเคยเขยีน
บทความลงใน Foreign Policy magazine เพือ่ชีใ้หเหน็วา
เอเชีย-แปซิฟกเปนตัวขับเคล่ือนหลักทางเศรษฐกิจ
การเมอืงโลก และเอเชยี-แปซฟิกคอื ความจรงิของโอกาส
ในศตวรรษที่ 21

ประเมินและทบทวน
ป 2015 หรอืเมือ่เวลาลวงเลยมเีกอืบ 5 ป และเมือ่

ใกลถงึกาํหนดการเลือกต้ังประธานาธบิดสีหรฐัฯ คนใหม
อีกครั้งหนึ่ง พบวา เอเชีย-แปซิฟกไมใชหมูสําหรับสหรัฐ

สหรัฐกับเอเชียบททบทวน

Re – Thinking : USA & ASIA

โดย ดร.อุกฤษฏ ปทมานันท
ผูเชี่ยวชาญประจําศูนยวิจัยและคณะผูเชี่ยวชาญดานอาเซียนฯ (SAREC)
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อกีตอไปแลว แมวาสหรฐัฯ จะใหความสาํคญัและพยายาม 
เขามามบีทบาทในหลายวถิทีางในเอเชยีแปซฟิก กลาวคอื

เมียนมาร เมื่อเมียนมารเปดประเทศอีกคร้ังหลัง
จัดการใหมีการเลือกตั้งในป 2010 ทั้งที่สหรัฐฯ มีสวน
ในการชวยใหเปดประเทศโดยการยกเลิกการแซงชั่น
เมียนมาร แตเมียนมารก็ผันแปรตามสภาพแวดลอม
ระหวางประเทศทั้งภายในและระหวางประเทศอยางท่ี
ไมมใีครคาดถงึ เชน การมสีวนรวมทางการเมอืงและการแสดง
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของคนเมียนมารทั้งเพิ่มสูงขึ้น
และทรงพลัง 

แรงกดดนัทีเ่รยีกรองใหรฐับาลเมยีนมารรบัฟงและ
รับขอเสนอของคนเมยีนมาร เชน เรือ่งปญหาสิง่แวดลอม 
ผลกระทบการลงทนุจากตางประเทศ การชุมนมุประทวง 
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของคนเมียนมาร
แพรกระจายออกไปอยางรวดเร็วและทรงอานุภาพ
แตไมไดเกิดขึ้นในรัฐสภาเมียนมาร หากทวาเกิดขึ้นใน
บรรยากาศชีวิตประจํา ตามหนาหนังสือพิมพ รวมทั้งใน
สังคมออนไลน ประธานาธิบดี บารัก โอบามาเคยเยือน
เมียนมารแลว และอาจจะเยือนอีกจนกลายเปนผูนํา
สหรัฐฯ ท่ีเยือนเมียนมารมากท่ีสุดในประวัติศาสตร แต
ทานไมใชผูนําคนสําคัญสําหรับเมียนมารเพียงคนเดียว 
ผูนําจีน อินเดีย ญี่ปุน เยอรมันลวนแตเปนเปนผูนําของ
เมียนมารทั้งสิ้น

จีน ไดกลายเปนพญามังกรผู ไร เทียมทานใน 
ยุทธจักรและนําหนาประเทศมหาอํานาจอื่น ๆ รวมถึง
สหรฐัฯ ดวย จนีเปนชาตเิดยีวท่ีสงขาวสารไปชวยรัฐบาล
ประเทศมัลดีฟ ซึ่งใคร ๆ ก็มองวาเปนเกาะเล็ก ๆ ที่มีคา
เพยีงแคสถานทีต่างอากาศ แตสาํหรับสี ่จิน้ผงิ ประธานาธบิดี 
ของจีนมองวามัลดีฟเปนจุดยุทธศาสตรของเสนทาง
เอเชียใต ดวยเหตุนี้เอง ขาวที่สงไปชวยเหลือจึงเปน
สินคาการเมืองและสัญลักษณของยุทธศาสตรเชิงรุก
อยางรวดเร็วของจีนในเอเชียใต

ตอนนีค้าํวา ถนน (Roads) รางรถไฟ (Rails) ทาเรอื 
(Ports) และเขม็ขดั (Belts) เปนคาํทีป่รากฎในสือ่มวลชน
ของจีนมากและจะมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือ Connectivity 
หรอืความเชือ่มโยงท่ีเปนพหพูจน โยงใย ทบัซอน เชือ่มตอ
ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ท้ังชา เร็ว และเร็วจัด 

ซึ่งจีนไดมีสวนในการขยายการเชื่อมตอเหลานี้ระหวาง
เอเชียกับเอเชียใต เอเชียกับเอเชียกลาง เอเชียกลางกับ
ยุโรป และจากเหนือจรดใต

ไมว ารัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งเชนรัฐบาล
อภิสิทธิ์ชน หรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร จีน
สามารถสรางสัมพันธไมตรีไดหมด และยังไมมีรัฐบาล
ประเทศไหนที่ปดประตูไมตอนรับจีน แตไดรับการ
ตอนรับอยางอบอุน อยางเพื่อน อยางมหามิตร เปนสิ่งที่
ผูนําของทุกประเทศตางสัมผัสไดจากจีนเชนกัน

ไทย มหามิตร วิทยุสหรัฐฯ และสื่อมวลชนไทย
ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษรายงานวา นายแดเนยีน รสัเชล 
ผู ชวยรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ 
วิจารณการทํางานของรัฐบาลไทย ทั้งกรณีการใช
กฎอยัการศกึและกระบวนการถอดถอนอดตีนายกรฐัมนตรี 
ยิ่งลักษณ ชินวัตร โดยกลาววา “...การที่ผูนําที่มาจาก
การเลอืกตัง้ถูกยดึอาํนาจ แลวถูกดําเนนิคดอีาชญากรรม 
นานาชาตยิอมอดคดิไมไดวา การกระทาํดงักลาว มแีรง
ผลักดันมาจากการเมือง...”10

การเดินทางเขามาของรัฐมนตรีชวยตางประเทศ 
รัสเซล ไดสรางความกังวลหลายอยาง รวมทั้งคิดวา ผูนํา
ของกลุมคนที่นิยมอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ตองการใชสหรัฐฯ ขับเคลื่อนในการเมืองภายในของไทย 
สหรฐัฯ อาจตองการใชโอกาสนีเ้พือ่กอรปู “อาหรบัสปรงิ” 
ในประเทศไทย รวมทั้งการแขงขันระหวางสหรัฐฯ - จีน
สามารถขยายความขัดแยงตาง ๆ ที่มีอยูแลวในไทยก็ได 
และส่ิงหนึง่ทีเ่กดิขึน้พรอมกนัคอื การใชการฝก “คอบรา โกลด” 
เปนเครื่องมือสรางแรงกดดันตอรัฐบาลไทย

Washington Post รายงานวา รัฐบาลสหรัฐฯ 
ยังคงสงเจาหนาท่ีทหารมารวมฝกคอบรา โกลดที่
ประเทศไทย ระหวางวันที่ 9 - 20 กุมภาพันธ 2558 โดย
อางคํากลาวของเจาหนาที่สหรัฐฯ รายหนึ่งวา กระทรวง
กลาโหมของสหรฐัฯ ไดสงทหาร 3,600 นาย เดนิทางมายงั
ประเทศไทยในสัปดาห เพื่อรวมฝกทหารดวยกัน แมวา
ไทยยังอยูในชวงของการรัฐประหารก็ตาม

10 Arian Kupferman-Suthavong, PrangthongJitcharoenkul and 
PatsaraJikkan, “ US warns on political ‘ fairness” Bangkok Post 27 
January 2015 :10
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แตเดมิท ีรฐับาลสหรฐัฯ ไดยกเลกิความชวยเหลอื
ทางทหารและการแลกเปลีย่นใด ๆ  กบัรฐับาลไทยหลงัเกดิ
เหตุรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ประเทศไทยยังคง
อยูภายใตกฎอัยการศึก แตรัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสินใจจะ
ไมนําเรื่องทางการเมืองเขามาเกี่ยวของรวมกันตอไป

รัฐบาลสหรัฐฯ รูสึกลังเลที่จะเลิกการฝกคอบรา 
โกลด เกรงวาอาจจะเปนอันตรายตอความสัมพันธทาง
ทหารอันยาวนานระหวางสหรัฐฯ กับไทยที่มีมาเกือบ 
200 ป และเปนหวงวา การแตกแยกระหวางท้ังสอง
ประเทศอาจจะสงผลใหกองทัพไทยใกลชดิกบัประเทศจนี
มากขึน้ ซึง่จนีเปนประเทศมหาอํานาจทีแ่ขงขันกับสหรัฐฯ 
และเขามามบีทบาทในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตในขณะนี้ 
ในเวลาเดยีวกนัรัฐบาลสหรฐัฯ กร็ะมดัระวงักบัการถกูมองวา
ใหการสนับสนุนรัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นางสาวเมลซิา เอ. สวนินยี โฆษกสถานทตูสหรฐัฯ 
ประจาํประเทศไทย เปดเผยวา สหรฐัฯ ไดตดัสนิใจทีจ่ะฝก
คอบรา โกลดตอ โดยปรบัเปลีย่นและลดขนาดของการฝกลง 
โดยจะเนนการฝกการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ 
บรรเทาทกุข ขณะท่ีการฝกสะเทินนํา้สะเทินบกถกูยกเลกิไป 
สวนการฝกดวยกระสนุจรงิจะยงัคงมอียูตอไป และลดจํานวน
ทหารลงจาก 4,300 นาย ปท่ีแลว เหลอื 3,600 นาย ในปนี้

อยางไรก็ตาม แรงกดดันทั้งจากการวิจารณและ
การเคลือ่นไหวของรฐัมนตรชีวยกระทรวงการตางประเทศ
สหรฐัฯ ตอไทยกไ็มประสบความสาํเรจ็ ผูกาํหนดนโยบาย
สหรฐัฯ หลายฝายมองวา การเขาพบอดตีนายกรฐัมนตรีไทย 
ยิ่งลักษณ ชินวัตร ทําใหหลายฝายใชการเคลื่อนไหวของ
รัฐมนตรี รัสเซล เพื่อประโยชนทางการเมืองของฝาย
ตนเอง ผูนาํทางนโยบายในวอชงิตนัมองเหน็วา การประกาศ
ลดกําลังการฝกคอบรา โกลดเปนการชักจูงใหไทยหันไป
เขาขางจีนมากขึ้น มีการวิเคราะหกันวา รัฐบาลสหรัฐฯ 
ต องต อสู กับการเติบโตของจีนที่กําลังเสริมสร าง
ความสัมพันธที่ดีดานความมั่นคงและเศรษฐกิจกับไทย 

ความแนบแนนระหวางกองทัพจีนและไทยมี
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งในแงจีนไมยุงเกี่ยวกับการเมืองภายใน
ของไทย การเดินทางระหวางผูนํากองทัพและรัฐบาล
ท้ังจนีและไทยมเีพ่ิมข้ึนหลงัการรัฐประหารในเดอืนพฤษภาคม 
2557 ข อเสนอในการให  สินเช่ือต อการซื้ออาวุธ
ยทุโธปกรณจากกองทพัจีน การเขารับการศึกษาฝกอบรม
ของนายทหารไทยในโรงเรยีนเสนาธกิารทหารจนี ในขณะ
เดียวกัน การเสนอโครงการกอสรางและการปลอยเงินกู
โครงการรถไฟฟาจากทางรฐับาลจนียอมทาํใหมองเหน็ถงึ
ความสมัพนัธทีแ่นนเฟนและหลายมติมิากขึน้ของรฐับาล
จีนและกองทัพจีนที่มีตอทางการไทย

ในปจจบุนันี ้การฝกคอบรา โกลดจึงมคีวามสาํคญั
ตอสหรัฐฯ เพราะเปนหนึ่งในการฝกกองทัพรวมกัน
ระหวางประเทศที่ใหญที่สุดในโลก นําโดยกองทัพไทย
และสหรัฐฯ ที่มีมายาวนานกวา 30 ป และในที่สุด
การเคล่ือนไหววพิากษวจิารณการเมอืงไทยของรัฐมนตรชีวย
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ นายแดเนียล รัสเซล 
รวมทั้งการใชการฝกคอบรา โกลด กดดันการเมืองไทย
หลงัการรฐัประหารในเดอืนพฤษภาคม 2557 ก็ไมประสบ
ความสําเร็จ 

พลเอก วรพงษ สงาเนตร ผูบญัชาการทหารสงูสดุ
เปดเผยวา การฝกทหารรวมระหวางไทยกบัสหรฐัฯ คอบรา 
โกลด 2015 มีพิธีเปดอยางเปนทางการทีโ่รงเรยีนเตรยีมทหาร
ในวนัท่ี 9 กมุภาพันธ 255811 โดยทานกลาววา ยอดกําลงั
พลไมไดลดลง แตก็ใกลเคียงกับปที่แลว อีกท้ังอุปทูต
สหรัฐฯ ประจําไทยก็เขารวมในพิธีเปดการซอมรบอยาง
เปนทางการ หลังจากบายเบี่ยงพอเปนพิธีมาตลอด

จากเหตุการณดังกลาว มองแคเมียนมาร จีนและ
ไทย ก็เห็นแลววาเอเชียไดเปล่ียนแปลงไปมาก มีความ
สลับซับซอนและหลายชาติ รวมทั้งสําหรับสหรัฐฯ ตอง
ทบทวนและทําความเขาใจอะไรใหม ๆ อีกมากและ
ตลอดเวลา
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