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 ก่อนอ่ืน ผมขอขอบคณุกระทรวงการตา่งประเทศของไทยจากใจจริงท่ีจดังานวนันีไ้ด้อยา่งยอดเย่ียม 
และท่ีส าคญักวา่นัน้ ได้ริเร่ิมให้ปี 2562 นีเ้ป็นวาระแหง่การเฉลิมฉลองครบรอบ 333 ปีท่ีคณะทตูซึง่สมเดจ็
พระนารายณ์มหาราชทรงแตง่ตัง้ โดยมีออกพระวิสทุสนุทร หรือ โกษาปาน เป็นราชทตู ได้เดนิทางไปเจริญ
สมัพนัธไมตรีกบัฝร่ังเศส คณะราชทตูสยามเดนิทางถึงทา่เรือเมืองแบรสต์ใน พ.ศ. 2229 ก่อนเดินทางตอ่ไป
ยงัราชส านกัของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ณ พระราชวงัแวร์ซายส์ เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นท่ีมาของช่ือถนนสยามท่ี
เมืองแบรสต์ และถนนแบรสต์ท่ีกรุงเทพมหานคร ในปัจจบุนั 
 
 นบัเป็นครัง้แรกท่ีสองอารยธรรมอนัไกลโพ้นมาพบกนั จากโลกท่ีแตกตา่งกนั ตา่งฝ่ายตา่งมองกนั
อยา่งแปลกตา เลา่กนัวา่ความสงัสยัใคร่รู้ของโกษาปานนัน้ไมส่ิน้สดุ ชาวฝร่ังเศสท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์ในสมยั
นัน้สงัเกตว่าถ้าใครถามโกษาปาน 4 ค าถาม ทา่นจะถามกลบั 6 ค าถาม ทา่นจดทกุอยา่ง บนัทึกของท่านท่ี
เหลืออยูเ่พียงสว่นเดียวยงัคงได้รับการเก็บรักษาไว้ในปัจจบุนั โดยบนัทกึถกูพบอยา่งน่าอศัจรรย์ท่ีหอ
จดหมายเหต ุส านกัมิซซงัตา่งประเทศ กรุงปารีส ตอ่มาได้มีการแปลเป็นภาษาองักฤษและพิมพ์เผยแพร่ใน
ประเทศไทยในชว่งทศวรรษ 1980 
 
 ในสมยัก่อนฝร่ังเศสมองสยามเหมือนเป็นสวนอีเดน็ ดจุสวรรค์แหง่หนึง่ ดงัจะเห็นได้จากบนัทึก
โบราณหลายฉบบัของนกัเดินทางชาวฝร่ังเศสซึง่ได้บรรยายภาพสยามไว้วา่ “ต้นไม้อดุมไปด้วยผล แมน่ า้
อดุมไปด้วยปลา หวา่นเมล็ดพนัธุ์ ปลกูต้นกล้า แล้วปล่อยให้พระอาทิตย์ดแูล” 
 
 แนน่อนวา่ภาพท่ีดเูรียบง่ายเหลา่นีไ้ด้เปล่ียนไปตามกาลเวลา ยิ่งเราได้รู้จกักนัมากเทา่ไหร่ ภาพ
ดงักลา่วก็ยิ่งซบัซ้อนมากขึน้ตามไปด้วย ทัง้สองประเทศยงัคงมีการแลกเปล่ียนการเยือนในระดบัสงูจนถึง
ปัจจบุนั โดยได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูขึน้ใน พ.ศ. 2399 ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั ได้เสดจ็ฯ เยือนฝร่ังเศสใน พ.ศ. 2440 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในประวตัิศาสตร์



ท่ีเสดจ็ฯ เยือนฝร่ังเศส จากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ได้เสดจ็ฯ เยือนฝร่ังเศส พร้อมด้วย สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพนัปีหลวง ใน พ.ศ. 2503 ตอ่มา นายฌกั ชีรัก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝร่ังเศส และภริยา ได้เดินทาง
เยือนไทย ใน พ.ศ. 2549 นบัเป็นประธานาธิบดีฝร่ังเศสคนแรกในประวตัิศาสตร์ท่ีเดนิทางเยือนไทย  
 
 ย้อนกลบัมาปัจจบุนั  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่มีขึน้อยา่งยิ่งใหญ่ เม่ือเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา แสดงถึงความ
รุ่งเรืองและเก่าแก่ของราชประเพณีไทย 
 
 การจดัการเลือกตัง้ทัว่ไปเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมาเป็นย่างก้าวส าคญัในการฟืน้ฟสูถาบนั
ประชาธิปไตยในไทย ปัจจบุนั พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรีคนใหม ่พลเอก
ประยทุธ์ได้เดนิทางเยือนฝร่ังเศสเม่ือเดือนมิถนุายน 2561 ขณะด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรีในตอนนัน้ และ
ได้พบหารือกบันายเอมานแุอล มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝร่ังเศส ก่อให้เกิดการกระชบั
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั ฝร่ังเศสจะท างานกบัรัฐบาลไทยชดุใหมเ่พ่ือสร้างเสริมความสมัพนัธ์กบัไทย
ซึง่เป็นหุ้นสว่นเศรษฐกิจอนัดบัสองของฝร่ังเศสในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ให้มีความแข็งแกร่งมาก
ยิ่งขึน้ 
 
 ภาคเอกชนฝร่ังเศสแสดงความสนใจอยา่งมากท่ีจะประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กรอบ Thailand 
4.0 เน่ืองจากฝร่ังเศสมีความรู้ความช านาญท่ีตรงกบัความต้องการของเศรษฐกิจไทยซึง่มุง่เน้นอตุสาหกรรม
การผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงูและบริการท่ีมีมลูคา่สงู รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดจิิทลั นวตักรรม และการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 ดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพฒันา หรือ ธีออส-2 และศนูย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภาท่ีบริษัทแอร์
บสัร่วมทนุก่อตัง้ จะชว่ยสนบัสนนุการยกระดบัเศรษฐกิจไทย ทัง้นี ้ภาคเอกชนไทยได้เร่ิมเข้าไปลงทนุใน
ฝร่ังเศส ซึง่เสริมสร้างความเป็นหุ้นสว่นระหวา่งกนั ขณะเดียวกนั ฝร่ังเศสก็สนบัสนนุความตกลงการค้าเสรี
ระหวา่งสหภาพยโุรปกบัไทย เพ่ือเร่งพฒันาความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกิจระหวา่งสองประเทศ นอกจากนี ้
ฝร่ังเศสเห็นพ้องเอกสารมมุมองของอาเซียนตอ่อินโด-แปซิฟิกท่ีได้มีการรับรองเม่ือเดือนมิถนุายนท่ีผา่นมา 
เอกสารฉบบันีค้ านงึถึงหลกัการมีสว่นร่วมและมุง่ปกป้องระเบียบท่ียดึกฎหมายเป็นพืน้ฐานเชน่เดียวกบั
ยทุธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของฝร่ังเศส ผมขอถือโอกาสนีแ้สดงความช่ืนชมการด ารงต าแหนง่ประธาน
อาเซียนของไทยในปัจจบุนัอีกครัง้ 
 



 ฝร่ังเศสและไทยบรรลคุวามส าเร็จมากมายร่วมกนัในด้านวิทยาศาสตร์ การศกึษา และวฒันธรรม 
ฝร่ังเศสสนบัสนนุโครงการหลายโครงการในไทยเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือด้านการอดุมศกึษาระหวา่งสอง
ประเทศ ไมว่่าจะเป็นโครงการทนุส าหรับนกัศกึษาปริญญาโทและปริญญาเอกซึง่มอบไปแล้วราว 180 ทนุ 
ตัง้แตปี่ 2554 โครงการทนุส าหรับนกัวิจยัรุ่นเยาว์จากหน่วยงานวิจยัตา่งๆ ของไทย โดยมีผู้ได้รับทนุไปแล้ว 
150 คน ตัง้แตปี่ 2554 โครงการเหลา่นีส้ร้างความร่วมมือใหม่ๆ  ท่ีมีอนาคต ผมขอกล่าวเพิ่มเตมิวา่เน่ืองจาก
ทัง้สองประเทศตา่งเป็นสมาชิกในครอบครัวประชาคมผู้ใช้ภาษาฝร่ังเศสโลก เราจงึให้ความเอาใจใสต่อ่
การศกึษาและการฝึกอบรม ตลอดจนความหลากหลายทางวฒันธรรมเหมือนกนั เราสนบัสนนุการจดังาน
วฒันธรรมมากกว่า 40 งานตอ่ปี และยงัมุง่มัน่ในการริเร่ิมความร่วมมือท่ีศลิปินฝร่ังเศสและไทยมีสว่นร่วม  
 
 ในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบครัง้นี ้เราก็ได้สนบัสนนุการจดักิจกรรมวฒันธรรมเชน่เดียวกนั อาทิ 
โครงการ D17/20 ซึง่เป็นโครงการท่ีนกัออกแบบชาวฝร่ังเศส 4 คนท างานร่วมกบันกัออกแบบชาวไทย 4 คน 
ซึง่ขณะนีก้ าลงัท างานอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่โดยโครงการดงักลา่วถ่ายทอดความโดดเดน่ของภมูิปัญญาของ
ผู้ผลิตและชา่งฝีมือท้องถ่ินผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจากนกัออกแบบของทัง้สองประเทศ ผลงานดงักลา่ว
จะจดัแสดงในงาน Bangkok Design Week และในประเทศฝร่ังเศส ท่ีเมืองลีล ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเมือง
หลวงแหง่การออกแบบโลกประจ าปี 2020 (World Capital of Design 2020) 
 
 นอกจากนี ้ยงัมีงาน Gallery's Night ท่ีเป็นอีกหนึง่ความร่วมมือระหวา่งฝร่ังเศสกบัไทย โดยงาน
ครัง้ตอ่ไปจะมีขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ซึง่จะจดัภายใต้ตราสญัลกัษณ์ 333 ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรี
คลาสสิกสไตล์บาโรกท่ีกรุงเทพฯ โดยวาทยกรชาวฝร่ังเศส และนกัดนตรีไทย ซึง่ขณะนีก้ าลงัอยูใ่นระหวา่ง
การวางแผน 
 
 รายการกิจกรรมทัง้หมดท่ีสถานเอกอคัรทตูฝร่ังเศสประจ าประเทศไทยสนบัสนนุได้รวมไว้ในเอกสาร
ส าหรับส่ือมวลชน 
 
 อีกสกัครู่ ไทยและฝร่ังเศสจะลงนามในบนัทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) 
ระหวา่งกรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ (Thailand International Cooperation Agency : TICA) กบั
ส านกังานเพ่ือการพฒันาแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Agence française de développement : AFD) เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองหนว่ยงานตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะในด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ผา่นความร่วมมือ
ไตรภาคีในเอเชียและแอฟริกา (triangular cooperation in Asia and Africa) 
 



 ทา่นคงเห็นแล้ววา่จากแวร์ซายส์เม่ือพ.ศ. 2229 สูก่รุงเทพมหานครในปัจจบุนั ฝร่ังเศสและไทยได้
เดนิทางด้วยกนัมาอยา่งยาวนาน ตลอดการเดนิทาง โลกรอบตวัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากนีไ้ป ทัง้
สองประเทศจะต้องเผชิญความท้าทายร่วมกนัซึง่จะท าให้ความสมัพนัธ์ของเรายิ่งมีความหมายและมีคณุคา่
มากขึน้กว่าแตก่่อน 
 
 ดงันัน้ผมจงึขอกล่าวสรุปด้วยค าอวยพรว่า ขอให้มิตรภาพระหวา่งฝร่ังเศสกบัไทยจงเจริญ 


