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ทานรองนายกรัฐมนตรีคํ าผุย  คณะรัฐมนตรี  ฯพณฯ คํ าผาย  ทานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุงเวียงจันทน  ทานผูมีเกียรติทั้งฝายลาวและฝายไทย  ผมขอยอมรับวาเม่ือไดรับเชิญมาพูด ณ ที่นี้
และ ณ บัดน้ีน้ัน  ผมมีความประหมาเล็กนอย  ที่ประหมานั้นไมใชอะไรเลย  เพราะวามองดูเวลา
แลวเวลานี้ทุมสี่สิบหานาท ี  ถาผมมาพูดกอนทานอาหารคํ่ าน้ัน  ผมเองและทานทั้งหลายนอกจากไม
สนใจวาผมจะพูดอะไรแลว  แถมจะดาผมดวยถาผมพูดยาว  เพราะทุกทานที่มานี้ผมแนใจวา  สวน
ใหญไมไดมาฟงผมพูด  แตมาเพื่อที่จะมาเปนเกียรติใหกับสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย  กับกิจกรรมที่
เราไดจัดขึ้นในคํ ่าคืนวันน้ี  ซึ่งผมมีความยินดีเปนอยางมาก  ที่ไดมีสวนเกี่ยวของและไดเห็นถึงความ
สนใจทั้งฝายไทยและฝายลาวเปนผลสํ าเร็จเปนอยางดี  หลายคนอาจจะแปลกใจคณะกรรมการฝาย
ไทย  วานายอานันทซึ่งพนจากหนาที่นายกรัฐมนตรีมาแลว ๒ ป  ท ําไมถึงยังมายุงเรื่องลาวอยู
เพราะฉะนั้นเพื่อจะใหหมดความสงสัยวาท ําไมนายอานันทนี ้  ปจจุบันน้ี ๖๒ แลว  แลวก็มีกิจกรร
มมากมายที่จะตองท ํา  แตทํ าไมถึงอยากจะเห็นอนาคตที่ดีของความสัมพันธระหวางไทยกับลาว  ถา
เผื่อจะดูประวัติแลว  พอผมมาจากเช้ือสายมอญอยูทางภาคตะวันตกของประเทศไทย  ไมมีอะไร
เกี่ยวกับลาว  แมผมมาจากจีน  เชื้อสายจีน จีนแคะ  ก็ไมมีอะไรเกี่ยวกับลาวอีก  ผมไมมีพี่นอง  ปน
ยารชุน  อยูภาคอีสานเลยภาษาลาวก็พูดไมได แตต้ังแตไหนแตไรต้ังแตผมเรียนหนังสือจบแลวไป
อยูกระทรวงการตางประเทศอาย ุ  ๒๓ ขวบ  และเม่ือเขารับราชการใหม ๆ หลังจากนั้นก็ไปอยูเปน
เลขานุการรัฐมนตรี  ผมไดเห็นวาในกระทรวงการตางประเทศนี่ก็มีกรมมีกองมากมาย  แตมีกองอยู
กองหนึ่งเปนกองที่มีงานมากที่สุด  กองน้ันคือกองเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูภายใตกรมการเมือง
กองน้ันเขาตองดูแลประเทศหลาย ๆ ประเทศท่ีอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ี  และในจ ํานวนงาน
มากมายที่เขาตองประสบอยูนั้น  งานสวนใหญเปนงานเกี่ยวกับไทยและลาว  ปญหามีมากมายสถาน
การณการเมืองปญหาความสัมพันธที่ไมคอยดีนัก ปญหาบางคร้ังชาวไทยเราเอาเปรียบลาว ปญหา
รสพ.  ปญหาคนไทยที่ท ําตัวเปนพี่ในทางอาย ุ  แตไมท ําตัวเปนพี่ในทางจิตใจ  ปญหาของประเทศ
ไทยหรือของรัฐ  รัฐบาลไทยในยุคเกา ๆ ที่มองเห็นลาวเปนประเทศที่เล็กกวา  มีพลเมืองนอยกวา  มี
พื้นที่นอยกวา  และเปนประเทศที่เราอาจจะตักตวงผลประโยชนทุกดานจากลาวได  ในขณะเดียว



กันทางดานลาวนั้นก็มีความใจนอยและอาจจะเกิดปมดอยดวย  ที่ทุกครั้งที่ถูกพี่ใหญรังแกแทนที่จะ
พยายามพูดใหเขาใจซี่งกันและกัน ความมีปมดอยก็ดี หรือความที่มีลักษณะที่ละเอียดออนก็ดี  ท ําให
ปญหาตาง ๆ ระหวางประเทศของเราท้ังสองน้ัน   แทนที่จะแกไขไดด ีๆ นั้นกลายเปนปญหาที่หนัก
มากขึ้น ๆ และถาจะดูจากประวัติศาสตรไทย  ระหวางไทยกับลาวนั้น  เรามีปญหากันมาชานานท้ัง
ๆ ที่เราเปนประเทศบานใกลเรือนเคียง  เปนประเทศบานพ่ีเมืองนอง  แตความสัมพันธในอดีตไมได
เปนผลสะทอนของค ําพังเพยที่ผมพูดมา  เราผานยุคหลายยุคหลายสมัย  และเราผานหลายยุคหลาย
รัฐบาล  รัฐบาลท่ีทหารปกครองในเมืองไทย  รัฐบาลที่มีอุดมการณขัดแยงกันระหวางไทยกับลาว
ในขณะเดียวกัน ประเทศมหาอํ านาจก็เขามายุงเกี่ยวในกิจการภายในของประเทศในภูมิภาคนี้ดวย
โดยเหตุผลทางประวัติศาสตร  การลาอาณานิคมก็ดี  หรือการตอสูสิทธิทางการเมืองก็ดีมีเหตุพัวพัน
ทํ าใหไทยเรานั้น  ตกอยูในสภาพที่ไมสามารถก ําหนดนโยบายกับลาวดวยความอิสระ  และลาวเองก็
ไมไดอยูในฐานะที่จะก ําหนดนโยบายของประเทศตัวเองดวยความอิสระ  ปญหาตาง ๆ เหลานี้ที่ผม
พูดมาเปนภูมิหลัง  ท ําใหผมมีความรูสึกวา  เหตุไฉนประเทศของเราทั้งสองประชาชนทั้งสองซึ่งมี
เชื้อสาย  เช้ือชาติเดียวกัน  มีความรวมกันในทางดานวัฒนธรรม  ทางดานประวัติศาสตร  ทางดาน
ศาสนา  ท ําไมเรายังอยูกันไมได  ในฐานะพี่นองและในฐานะเพื่อนบาน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากับผมเมื่อ ๔ ปคร่ึงท่ีแลวก็เปนการเปดโอกาสอีกคร้ัง  เปนคร้ังแรกใน
ชีวิตของผม  ผมคิดวาถาพวกเราสามารถที่จะฟนฟูความสัมพันธใหอยูบนพื้นฐานของความทัดเทียม
กันอยูบนพื้นฐานของความจริงใจ และอยูบนพื้นฐานของความเปนพี่นองที่แทจริงที่มีสายเลือดเดียว
กันประโยชนที่เราจะไดรับนั้น  จะเปนประโยชนที่จะตกกับทานทั้งหลายและประชาชนทุกคน  จาก
จุดเร่ิมตนน้ัน  ดวยความรวมมือของรัฐมนตรีตางประเทศในรัฐบาลชดุผม  คือคุณอาสา สารสิน
และในการเดินทางมาคราวน้ี แมจะมีนักธุรกิจมามากมาย แตผมก็ดีใจที่มองไปแลวมีรัฐมนตรีใน
คณะของผมไมนอยกวา ๔ ทาน ณ ท่ีน้ีดวย  มีทานวีรพงษ รามางกูร  ซึ่งสมัยที่ผมเปนนายกฯ น้ัน
ทานเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  ทานผูน้ีเคยเปนนักเศรษฐศาสตรตัวยง  และปจจุบัน
น้ียังเปนนักเศรษฐศาสตรตัวยงอยู และครั้งหนึ่งเคยมาอยูที่ลาว โดยมาทํ าหนาที ่ ที่ปรึกษาทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลลาว  ภายใตการอุปถัมภของธนาคารโลก  โดยมหีมอมราชวงศปรีดิยาธร  ซึ่ง
ปจจุบันเปนประธานธนาคารที่เรียกวา เอ็กซิมแบงค (อิมปอรตเอ็กซปอรตแบงค)  ซึ่งในรัฐบาลผม
หมอมอุย  ก็เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย  แลวก็มีทานโฆษิต  ซึ่งเมื่อพนราชการไปอยู
ผาแดงน้ัน  ปจจุบันเปนเจาหนาท่ีช้ันผูใหญท่ีสุดคนหน่ึงในธนาคารกรุงเทพฯ  ซึ่งเปนธนาคารที่
ใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คุณโฆษิตน่ังอยูในท่ีน้ีดวยก็เคยเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตร  สมัยรัฐบาลอานันท ๒  ในขณะนี้ยังมีกลุมคนอีกหลายทานที่เปนขาราชการทานผู
ใหญ  ในสมัยรัฐบาลผมและสมัยรัฐบาลปจจุบัน  ท่ีมีความเห็นสอดคลองกันวาเราควรจะทํ าอยางไร



เราควรมีมาตรการอยางไรที่จะปลูกฝงสัมพันธนี้ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น  เรามีคุณวิจิตร ผูวาการ
ธนาคารชาติ  รวมเดินทางมาในคณะดวย และยังมีอีกหลายทาน  ซึง่ผมอาจไมเห็นผมอาจจะจํ าไม
ไดแตสิ่งที่ผมอยากจะยํ ้าในคํ่ าวันน้ีก็คือวา  เราสามารถฟนฟูความสัมพันธระหวางรัฐบาลใหดีได

ในปจจุบันรัฐบาลของทานนายกฯ ชวน  ผมเขาใจวาเปนการดํ าเนินนโยบายที่สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลผม  ในขณะนี้เราก ําลังพยายามปรับความสัมพันธ   และเพิ่มพูนความสัมพันธ
ทางดานเศรษฐกิจและการคา ดวยมีการติดตออยางเชนวันน้ี ระหวางทั้งประเทศไทยและทั้งประเทศ
ลาวและสิ่งที่ผมไดวาดไวเพื่อความยั่งยืนของอนาคตของความสัมพันธระหวางไทยกับลาวนั้นสิ่งที่
สํ าคัญที่สุดไมใชความสัมพันธระดับรัฐหรือความสัมพันธระดับเศรษฐกิจเทานั้น  เพราะรัฐบาลมี
ไป ๆ มา ๆ มีการเปลี่ยนใจบาง มีการขัดผลประโยชนทางการเมืองบาง  หรือแมแตความสัมพันธ
ทางดานเศรษฐกิจคือ  ทางการคาก็เปนไปได  ในอนาคตก็อาจมีความขัดแยงกันบาง แตตราบใดท่ี
เราสามารถที่จะเสริมสรางความสัมพันธระหวางประชาชน ระหวางคนในทองถิ่น  ระหวางสถาบัน
การศึกษา ระหวางหนวยงานตาง ๆ  ที่ไมเกี่ยวกับรัฐบาล  ยํ้ าในจิตใตส ํานึกวาไทยกับลาวตองอยู
รวมกัน  เรามีพื้นที่ชายแดนประมาณ ๑,๖๐๐ กิโลเมตร  ปจจุบันยังไมมีการปกปนเขตแดน  เราจะ
ตองเริ่มจะเริ่มที่จุดไหนผมไมวา  แตเราจะตองเร่ิม  แตเปนไปไมได  ที่ประเทศเพื่อนบานทั้งสองคน
จะไมรูวาร้ัวอยูท่ีไหน  เราจะตองใหประชาชนท้ังสองดานรูดวยวาเขตแดนอยูท่ีไหน  และในการ
เจรจานั้น  จะตองมีการอะลุมอลวยซึ่งกันและกัน  บางอยางหรือบางแหงหรือบางพ้ืนท่ี  ทางฝายเรา
ก็อาจจะเสียเปรียบบางแตเราก็อาจจะไปไดเปรียบในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  แตเราไมอาจท่ีจะบอกวาจะ
ไมมีร้ัวกั้นหรือไมทราบเขตแดนของตัวเอง  ในระยะ ๑,๖๐๐ กิโลเมตร  และยังมีปญหาอีกหลาย
อยางในเรื่องของที่ลาวเปนประเทศ land-locked country รัฐบาลไทยหรือธรุกิจของไทยทกุคนจะ
ตองชวยในการขนสงจากทาเรือกรุงเทพฯ มาที่ลาวนั้น อยูในราคาที่เหมาะสม เปนราคาที่มีกํ าไร
และตองเปนราคาท่ีไมโหดราย  ปญหาความม่ันคงในอดีตน้ัน  ปจจุบันน้ีไดเจือจางไปมาก  และเมื่อ
มีความจริงใจซึ่งกันและกันและเมื่อรัฐบาลลาว  ประชาชนลาว  มีความเขาใจดีวารัฐบาลไทยและ
กองทัพไทย  ไมไดมีเจตนาที่จะสรางปญหาความมั่นคงใหกับรัฐบาล  หรือประชาชนลาวแลวทาที
ของผูนํ าลาวในเร่ืองน้ี  ก็ไดโอนออนไป  และพยายามหันหนาเขาหากันเพื่อแกไขปญหาดวยความ
รวมมือของมหาอํ านาจประเทศหน่ึง  สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่พูดกันได

นอกเหนือไปจากนั้น  วันน้ีเราเห็นหงสาลิกไนต  ซึ่งนับวัน ๆ คนไทยเราจะอาศัยพลังไฟฟา
จากลาวมากขึ้น  สมัยผมเปนนายกรัฐมนตรี  ก็มีรัฐมนตรีคร้ังแรกประมาณ ๔๐ คน คร้ังท่ีสอง
ประมาณ ๒๗ คน  คุณวีรพงษ  ที่นั่งอยูเปนรัฐบาลกับผมตลอดเวลา  กระผมไดยั่วทานเสมอวาผม
น่ังขาง ๆ ผมไมแนใจวาระหวางที่ทานนั่งประชุมกับผมในคณะรัฐมนตรีนั้น  ทานดูแลผลประโยชน
ของประเทศไทยหรือดูแลผลประโยชนของประเทศลาว ผมโชคดีตอนท่ีเปนนายกรัฐมนตรีเพราะ



นอกเหนือจากมีรัฐมนตรีที่ดูแลเอาใจใสใกลชิดผลประโยชนของประเทศลาวดวยความเปนฉันท
มิตรนั่นแลว  ผมยังโชคดีที่ในระยะนั้นเปนระยะที่กองทัพไทย ไดปรับนโยบายและไดปรับทาที
หลายอยาง  ไมใชเปนของแปลกประหลาดและไมใชของที่ปดบังอะไร แตในตอนน้ันทานผูบัญชา
การทหารบกคือ พล.อ. สุจินดา คราประยูร  และรองผูบัญชาการทหารบก พล.อ. อิสระพงษ  หนุน
ภักดี  ไมวาทานจะมีปญหาในดานอ่ืน  ตอมาอยางไรก็ตาม  แตในระยะท่ีผมเปนนายกรัฐมนตรีคร้ัง
แรกน้ัน  ทั้งสองนายทหารผูนี้มีสวนและมีบทบาทที่ชวยปรับความสัมพันธระหวางไทยกับลาวดวย
เพราะฉะนั้นในระยะนั้น เปนระยะที่ทั้งพลเรือนและรัฐบาลและทางดานทหาร มีความเห็นสอด
คลองกันและด ําเนินการทุก ๆ วิถีทางที่จะสรางความสัมพันธที่ดีบนฐานที่มีความมั่นคง

ในคํ่ าวันน้ี  ผมมีความดีใจในดานสวนตัว  ที่ไดกลับมาเยี่ยมเวียงจันทนหลังจากที่ไมไดมา
๒  ป กวาแลว  เม่ือ ๔ - ๕ เดือนท่ีแลว  ผมไดรับเชิญไปเปด  ไปรวมงานในพิธีเปดสะพานมิตรภาพ
ระหวางไทยกับลาว  และผมเห็นสะพานแลวผมมีความประทับใจ ซาบซึ้ง  มาถึงวันนี้และวันเวลานี้
ประเทศเราทั้งสองที่มีความสัมพันธกันชานาน  สามารถที่จะติดตอกันได  สามารถที่จะเดินขามนํ ้า
โขงมาได  สามารถที่จะมีการติดตอดวยความใกลชิด  และเราจะมีความหวังตอไปวา  นับวัน ๆ การ
แลกเปลี่ยน  การมาเยือนประเทศของทั้งสองฝาย  รวมถงึทานประธานรัฐมนตรีฝายไทย  หรือการ
มาเยือนลาวของสมเด็จพระบรมฯ ก็ดี  สมเด็จพระเทพฯ ก็ดี  และบุคคลอ่ืนของในราชวงศของเมือง
ไทยน้ัน เปนขบวนที่ท ําใหความสัมพันธระหวางไทยกับลาวแนบแนนยิ่งขึ้น ราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน้ัน  มีความแนนแฟนและมีความยั่งยืนนาน  แตเราในวันน้ี
ที่มารวมงานในวันน้ี ทางดานฝายไทยผมก็แนใจวาทุกทานนั้นมีความตั้งใจเหมือนผม เพ่ือน ๆ อีก
หลายคนที่อยากจะเห็นวา  ไทยกับลาวนั้นตอไปความบาดหมางใจจะไมม ี  ความแคลงนํ้ าใจไมมี
เราจะมีแตความสันพันธที่ดีหรือความสัมพันธฉันพี่นอง  ฉันมิตรประเทศท่ีดี

ถอดค ําโดย
ศูนยขอมูลลาว  มหาวิทยาลัยขอนแกน
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