150
การสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่ างเดนมาร์ กกับไทยอย่ างเป็ นทางการเริ่ มขึน้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2401
เมื่อได้ มีการลงนามในสนธิ สัญญาว่ าด้ วยมิตรภาพ การค้ า และการเดินเรื อ โดยสมเด็จพระเจ้ า Frederik ที่ 7 แห่ งเดนมาร์ ก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
บทนาของสนธิสัญญากล่าวว่า
“ให้มีมิตรภาพที่มีสันติภาพที่มนั่ คงและสัมพันธไมตรี ยนื นานระหว่างพระมหากษัตริ ยข์ องเดนมาร์ก
รัชทายาทและผูส้ ื บสันตติวงศ์ฝ่ายหนึ่งและกษัตริ ยล์ าดับที่หนึ่งและสองของสยาม
รัชทายาทและผูส้ ื บสันตติวงศ์อีกฝ่ ายหนึ่งเช่นเดียวกับไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดินของทั้งสองราชอาณาจักรโดยไม่มีขอ้ ยกเว้นไม่วา่ กับผูใ้
ดหรื อสถานที่ใดทั้งสิ้ น”
ถ้อยแถลงนี้ได้กลายเป็ นหลักสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเดนมาร์กกับประเทศไทยจวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั ซึ่งผ่านมา 150
ปี แล้ว
การเริ่ มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตโดยสนธิสัญญานี้ถือเป็ นส่ วนสาคัญของความสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างพ่อค้าชาวเดนมาร์กและไทยตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 17 (พ.ศ.2144-2243)
การติดต่อค้าขายครั้งแรกระหว่างเดนมาร์กกับไทยตามที่มีบนั ทึกไว้คือเมื่อปี พ.ศ.2163 เมื่อเรื อเดินทะเลของเดนมาร์กที่ชื่อ
“โคเปนเฮเกน” แวะที่ท่า Tenasserim โดยการต้อนรับของเจ้าชายแห่ง Tanjore (Prince of Tanjore) ในปี ต่อๆมา การค้าระหว่าง
Trankebar ดินแดนของชาวเดนมาร์ กใน Tanjore ซึ่งปัจจุบนั เป็ นรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Tamil Nadu ในประเทศอินเดีย
กับ Tenasserim จึงเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้น
นักการทูตเดนมาร์ กกลุ่มแรกในประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2403 เดนมาร์กได้ต้ งั สถานกงสุ ลขึ้นในกรุ งเทพซึ่งเป็ นผลมาจากสนธิสัญญาดังกล่าว
กงสุ ลเดนมาร์กคนแรกในประเทศไทยคือ นาย Frederick Carl Christian Koebke
ซึ่งเคยเป็ นกัปตันเรื อใหญ่สยามและผูต้ รวจการการจัดการด้านศุลกากรมาก่อน
ส่ วนประเทศไทยไม่ได้ใช้สิทธิในการส่ งผูแ้ ทนทางการทูตไปประจาอยูท่ ี่เดนมาร์กจนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2425
เมื่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจาเดนมาร์ก
กงสุ ล Koebke ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความแข็งขันเป็ นเวลาหลายปี ในปี พ.ศ.2418 เมื่อกงสุ ล Koebke ได้แนะนานาย Andreas de
Richelieu ผูเ้ พิ่งเข้ามาในประเทศไทยแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่างเดนมาร์กและประเทศไทยก็ได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ ใหม่ นาย Richelieu
ได้รับพระราชทานตาแหนèงในกองทัพเรื อและไม่ชา้ ก็ได้รับการยกย่องให้เป็ นที่ปรึ กษาและพระสหายของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั นาย Richelieu ได้รับแต่งตั้งเป็ นพลเรื อเอกและผูบ้ ญั ชาการของกองทัพเรื อ
และยังเป็ นกาลังสาคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในการปรับปรุ งประเทศไทยให้มีความเป็ นสากลมากขึ้น
เช่น การผลิตไฟฟ้ าใช้ รถรางและทางรถไฟ และด้วยการอุทิศตัวเพื่อความสัมพันธ์ของไทยกับเดนมาร์ก นาย Richelieu
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ได้รับเกียรติอย่างสู งจากทั้งสองประเทศโดยรับพระราชทานเครื่ องอิสริ ยาภรณ์ Knight of Dannebrog
ของเดนมาร์กและประถมาภรณ์ชา้ งเผือกของไทย
นาย Richelieu เป็ นผูป้ ระสานงานที่ยอดเยีย่ มในการดึงดูดผูป้ ระกอบการเดนมาร์กเข้ามาสู่ ประเทศไทย
และในไม่ชา้ กลุ่มนักธุรกิจ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ทหาร และนักเดินเรื อชาวเดนมาร์กในประเทศไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ซึ่งบุคคลสาคัญผูห้ นึ่งคือ นาย H.N. Andersen ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งในกองทัพไทยก่อนจะผันตัวเองมาเป็ นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลยิง่
นาย Andersen ได้จดั ตั้งบริ ษทั Andersen & Co. ซึ่งต่อมาเป็ นที่รู้จกั กันในชื่อบริ ษทั The East Asiatic Company
ที่เป็ นหนึ่งในผูน้ าของเอเชียตะวันออกในด้านการค้า การขนส่ งและอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสู งในประเทศไทย
การปรับปรุ งความสั มพันธ์ ทางการทูตให้ ทันสมัยขึน้
ในปี พ.ศ.2468 มีการแก้ไขสนธิสัญญาที่ทาไว้เมื่อปี พ.ศ.2401
ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของความพยามยามของไทยในการปฏิรูปข้อตกลงด้านกฎหมายสิ ทธินอกอาณาเขตภายใต้สนธิสัญญาโดยเฉพา
ะฉบับที่ทาไว้กบั ฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งไทยเสี ยเปรี ยบอยู่ ในปี พ.ศ.2480
สนธิสัญญาฉบับใหม่ได้รับการเห็นชอบเมื่อสิ ทธิสภาพนอกอาณาเขตได้ถูกยกเลิกไปโดยความร่ วมมือจากทางเดนมาร์ก
ข้อตกลงของรัฐบาลเกี่ยวกับการเดินอากาศในปี พ.ศ.2492 ซึ่งต่อมาได้เป็ นจุดเริ่ มต้นของความร่ วมมือไทยเดนมาร์กในการก่อตั้งบริ ษทั การบินไทย ถือเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างสายการบิน Scandinavian Airline System หรื อ SAS
และ บริ ษทั เดินอากาศไทย จากัด
ช่วงกลางยุค 50 (พ.ศ.2493-2502) เดนมาร์กได้ต้ งั สถานทูตแห่งแรกขึ้นในประเทศไทยโดยมี นาย Gunnar Seidenfaden
นักการทูตที่มีชื่อในขณะนั้นเป็ นเอกอัครราชทูต นาย Seidenfaden
ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้ งั เดิมให้ขยายกว้างไกลและแน่นแฟ้ น
ยิง่ ขึ้นโดยการส่ งเสริ มความร่ วมมือทางด้านเทคนิคและเศรษฐกิจระหว่างเดนมาร์กและไทย
ลดความช่ วยเหลือเพิม่ ความร่ วมมือ
ในปี พ.ศ.2504 ได้มีขอ้ ตกลงในความร่ วมมือทางเทคนิคด้านฟาร์มโคนม โดยข้อตกลงนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นของความร่ วมมือไทยเดนมาร์ก
มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้กา้ วหน้าขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและเศรษฐกิจจากเดนมาร์ก
ในปี ต่อๆ มาข้อตกลงด้านความร่ วมมือทางเทคนิคหลายฉบับ เช่น ด้านการป่ าไม้ ชีววิทยาทางทะเลก็ได้รับการลงนาม
จวบจนปัจจุบนั ความร่ วมมือในการพัฒนานี้ได้ขยายไปในหลายๆ ด้าน
และกาลังลดลงเรื่ อยๆเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ การเป็ นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ขณะนี้ประเทศไทยเองก็ให้ความช่วยเหลือกับประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ
ทุกวันนี้สนธิสัญญาที่ยงั คงอยูร่ ะหว่างเดนมาร์กและไทยนั้นเกี่ยวข้องกับการเก็บภาษี การส่ งผูร้ ้ายข้ามแดน เงินกูย้ มื และการบิน
บทนาของสนธิสัญญาฉบับดั้งเดิมเมื่อพ.ศ.2401 ก็ยงั คงนามาใช้กบั ความสัมพันธ์ระหว่างเดนมาร์กกับไทยอย่างครบถ้วน
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