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กลุ่มวิเชกราด: ที่มาและความสาคัญ
อ.ดร.วริ ตตา ศรี รัตนา
รองประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะอักษรศาสตร์ และรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ศูนย์ยโุ รปศึกษาแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มวิเชกราด (Visegrád Group) หรื อรู ้จกั กันในนาม กลุ่มวิเชกราดสี่ หรื อ กลุ่ม V4 เป็ นกลุ่มความ
ร่ วมมือระดับอนุภูมิภาคในยุโรปกลาง ชื่ อกลุ่ม “วิเชกราด” มีที่มาจากประวัติศาสตร์ ยุโรปกลาง
สมัยศตวรรษที่ 14 เมื่อกษัตริ ยผ์ ูค้ รองดิ นแดนในภูมิภาคยุโรปกลาง อันได้แก่ พระเจ้าญานแห่ ง
โบฮีเมีย พระเจ้าคาชิเมียร์ชที่ 3 แห่ งโปแลนด์ และพระเจ้าการอยแห่ งฮังการี ทรงพบและหารื อกัน
ที่ปราสาทวิเชกราด ซึ่งตั้งอยูใ่ นดิ นแดนฮังการี เมื่อค.ศ. 1335 เหตุการณ์น้ ี เรี ยกว่าการประชุ มแห่ ง
วิเชกราด (Congress of Visegrád) การเจรจาหารื อดังกล่าวใช้เวลาถึ ง 2 เดื อน โดยกษัตริ ยท์ ้ งั 3
พระองค์ทรงเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่ วมกันสร้ างเส้นทางคมนาคมการค้าอันมุ่งที่จะหลี กเลี่ ยงป้ อม
ปราการแห่งเวียนนาเพื่อกรุ ยทางสู่การเข้าถึงตลาดและการแลกเปลี่ ยนทางการค้ากับดิ นแดนอื่น ๆ
ในยุโรปที่สะดวกและรวดเร็ วกว่าเดิม
กลุ่มวิเชกราดก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 อันเป็ นวันที่ผนู้ าประเทศสมาชิ กวิเชกราด
ทั้ง 3 ประเทศ หรื อที่รู้จกั กันในนาม V3 ในขณะนั้น อันได้แก่ ประธานาธิ บดี วาตซลัฟ ฮาเวล
(สาธารณรัฐเชโกสโลวะเกีย) นายกรัฐมนตรี โยเชฟ อานตาล (ประเทศฮังการี ) และประธานาธิ บดี
เลค วาเวนซา (สาธารณรั ฐ โปแลนด์ ) ประชุ ม และร่ า ง “ค าประกาศวิ เ ชกราด” (Visegrád
Declaration) อย่า งเป็ นทางการ ณ ปราสาทวิ เ ชกราด ประเทศฮัง การี อัน เป็ นสถานที่ ที่ มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ดงั ที่กล่าวมา คาประกาศวิเชกราดเป็ นการชี้ แจงวิสัยทัศน์หลักของ
การร่ วมมือในระดับอนุ ภูมิภาคด้านนโยบายการต่างประเทศ 2 ประการที่ สาคัญในขณะนั้น อัน
ได้แก่ ประการแรก การยกเลิกและสลายโครงสร้างด้านความมัน่ คงแห่ งยุคโซเวียต ประการที่สอง
การเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและองค์การสนธิ สญ
ั ญาแอตแลนติกเหนื อ หรื อ นาโต1
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ภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐสโลวักเมื่อค.ศ. 1993 สมาชิ กกลุ่มวิเชกราดจึงเพิ่มจานวนมาเป็ น 4
ประเทศดังปัจจุบนั สมาชิก V4 ประกอบด้วย สาธารณรัฐเช็ก ประเทศฮังการี สาธารณรัฐโปแลนด์
และสาธารณรัฐสโลวัก ความร่ วมมื อระหว่างประเทศสมาชิ กตั้งอยูบ่ นฐานแห่ งวัฒนธรรมและ
รากเหง้าทางภูมิปัญญาที่สมาชิ กทั้ง 4 มีร่วมกันอย่างลึกซึ้ งและยาวนาน2 เพราะเหตุน้ ี ความร่ วมมือ
ดังกล่าวได้ถูกกาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบโครงสร้ างและการดาเนิ นงานของรัฐบาลในแต่
ละประเทศสมาชิ ก อย่างแนบแน่ น จนกล่าวได้ว่ากลุ่มวิเชกราดเป็ นลักษณะความร่ วมมื อที่ยง่ั ยืน
ถาวรแห่งเวทีการเมืองยุโรป3
เจตนารมณ์แห่ งการก่อตั้งกลุ่มวิเชกราดสะท้อนในหัวข้อการประชุ มหารื ออย่างไม่เป็ นทางการ
ระหว่างประธานาธิบดีของกลุ่ม V3 ที่เมืองบราติสลาวาเมื่อค.ศ. 1990 โดยเฉพาะหัวข้อ “การปรับ
นโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน” และ “การประสานขั้นตอนวิธีต่าง ๆ สู่เส้นทางการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
กับยุโรป”4 ผลการประชุ มหารื อดังกล่าวได้นามาปรับใช้อย่างเป็ นทางการและเป็ นรู ปธรรมเมื่ อ
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 อันเป็ นปี ที่สมาชิ ก V4 เห็ นพ้องว่าจะกาหนดให้จดั ประชุ มบรรดา
นายกรัฐมนตรี V4 เป็ นประจา 2 ครั้งต่อปี และให้หน่ วยงานรัฐทุกระดับของประเทศสมาชิ กจัด
ประชุ มอย่างสม่ าเสมอ อี ก ทั้งยังก าหนดตาแหน่ งประธานกลุ่ ม วิ เ ชกราดให้ มี วาระ 1 ปี เป็ น
ตาแหน่ งเวียนในหมู่ประเทศสมาชิ ก ประธานกลุ่มวิเชกราดมีหน้าที่ ประสานงานและประมวล
ข้อมูลเพื่อร่ าง “แผนการทางาน” ประจาปี 5 นอกจากนี้ กลุ่มวิเชกราดได้ก่อตั้ง กองทุนวิเชกราด
นานาชาติ (International Visegrád Fund) เมื่อค.ศ. 2000 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความร่ วมมือ
ในระดับพลเมืองและเพื่อเสริ มสร้างจิต สานึ กในสาธารณประโยชน์ร่วมกัน6 โดยมีงบประมาณ
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ประจาปี ประมาณ 8 ล้านยูโร7 สานักงานบริ หารจัดการกองทุนตั้งอยูท่ ี่กรุ งบราติสลาวา สาธารณรัฐ
สโลวัก ความร่ วมมื อระหว่างประเทศสมาชิ ก V4 และการดาเนิ นงานของกองทุน วิเ ชกราด
นานาชาติบรรลุเป้ าประสงค์เมื่อประเทศสมาชิ ก ได้เป็ นสมาชิ กของสหภาพยุโรปครบทุกประเทศ
ในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 20048 นอกจากนี้ สาธารณรัฐสโลวักยังเริ่ มใช้เงินสกุลยูโรเมื่อค.ศ.
2009
หากนาดินแดนของสมาชิ ก V4 มารวมกัน กลุ่มวิเชกราดมีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 533,000 ตาราง
กิโลเมตร จานวนประชากรของประเทศสมาชิ กรวมกันประมาณ 64 ล้านคน9 จานวนประชากรวิเช
กราดใกล้เคียงกับจานวนประชากรในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส หรื อสหราชอาณาจักร เศรษฐกิ จของ
กลุ่มวิเชกราดใหญ่เป็ นอันดับที่ 5 ของยุโรป และอันดับที่ 12 ของโลก10
ปัจจุบนั ประธานแห่ งกลุ่มวิเชกราดคือสาธารณรัฐโปแลนด์ วาระตาแหน่ งประธานกลุ่มวิเชกราด
จะเวียนเปลี่ยนในเดือนกรกฎาคมของทุกปี นโยบายและการดาเนิ นงานล่าสุ ดภายใต้ประธานกลุ่ม
วิเ ชกราดปั จจุบนั คือการร่ าง “ค าประกาศวอร์ ซอ” (Warsaw Declaration) ร่ วมกัน ระหว่าง
นายกรัฐมนตรี ของประเทศสมาชิ กทั้ง 4 ประเทศ ณ กรุ งวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ เมื่อวันที่ 28
มีนาคม ค.ศ. 2017 เนื้ อความของคาประกาศสะท้อนเจตนารมณ์ของกลุ่ม V4 ที่จะร่ วมมือกันด้าน
นวัตกรรมและกิ จการดิ จิตอลต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ ยง่ั ยืนในโลกที่ เศรษฐกิ จ
ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิตอลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลฉับไว คาประกาศวอร์ ซอเน้นความพยายาม
ที่จะก่อตั้งตลาดร่ วมดิจิตอลแห่งยุโรปเพื่อรองรับและขับเคลื่ อนการเคลื่ อนไหวโดยเสรี ของสิ นค้า
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บุคลากร การบริ การ ข้อมูล และเงินทุน เป็ นตลาดร่ วมที่ปัจเจกบุคคลและธุ รกิ จต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขแห่ งการแข่งขันที่โปร่ งใสและเป็ นธรรม และภายใต้
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลผูบ้ ริ โภคระดับสู งอันมุ่งคุม้ ครองสิ ทธิ ปัจเจก
บุคคลไม่วา่ ปัจเจกบุคคลนั้นจะมีเชื้ อชาติใดหรื อมีภูมิลาเนาอยูท่ ี่ใด เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้คือการเตรี ยม
ความพร้อมสู่เทคโนโลยี 5G นอกจากนี้ คาประกาศวอร์ ซอยังสะท้อนปณิ ธานของกลุ่มวิเชกราดที่
จะส่ งเสริ มให้ภูมิ ภาควิ เ ชกราดเป็ นศู นย์ก ลางด้า นการวิจ ัย และนวัตกรรมที่ พร้ อมร่ วมมื อกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกและร่ วมมือกับต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิ กอีกด้วย11
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