


 

 

ค ำน ำ 

 หลังจากการเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือใน 3 เสาหลัก บนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) ทั้งในด้านกายภาพ ด้านกฎระเบียบ 
และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน เพื่อบูรณาการความแตกต่างหลากหลายในมิติต่าง ๆ ของ 
แต่ละประเทศให้มีความสอดคล้องกัน อันจะน าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว ความเข้มแข็ง ความมั่งคั่ง 
เสถียรภาพ และความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนอย่างยั่งยืน  

 ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย พร้อมส าหรับการรับมือและการเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงควรตระหนักถึงการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ และกระตุ้นให้มีความสนใจใฝ่รู้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์
ระหว่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 ในการนี้ ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จึงได้จัดท าเอกสารองค์ความรู้ เรื่อง “รู้เฟ่ืองเรื่องอาเซียน”  
โดยการรวบรวมบทความจากจุลสาร “รอบรู้อาเซียน” ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
นอกจากนี้ ยังประมวลค าศัพท์ที่น่าสนใจจากจุลสารแต่ละฉบับ พร้อมทั้งจัดท าตัวอย่างบทสนทนา
ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซยีน รวมทั้งบทสนทนาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
กับประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรของส านักงานฯ 
หรือผู้ที่สนใจ ในการสืบค้นหรือศกึษาขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งนี้ ส านักภาษาต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าองค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและผู้สนใจ ในการน าไป 
ต่อยอดความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

ส านักภาษาต่างประเทศ 
กรกฎาคม 2560 

 
 



 

 

รูเ้ฟื่องเรื่องอาเซียน 
 
 

จุลสาร รอบรู้อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2560 1 

 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกรกฎาคม 2560) 

ค าศัพท์น่ารู้ รอบรูอ้าเซียน 2  

บทสนทนาเพื่อการสื่อสารกับประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 3 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

จุลสาร รอบรู้อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

(เดือนตุลาคม 2559 - เดอืนกรกฎาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอมราํลึกในพระมหากรณุาธิคุณหาที่สุดมิได  
ขาพระพุทธเจา สํานักภาษาตางประเทศ 

 สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธกิารสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ



 

 



 

 

 เดือนกรกฎาคมของทุกปี ธนาคารโลก (World Bank) จะประเมินรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปี (Gross  
National Income per Capita) ของแต่ละประเทศทัว่โลก โดยใช้ขอ้มลูอ้างอิงการประเมนิรายได้มวลรวมประชาชาติ
เฉลี่ยต่อหัวประชากรในปีปฏิทินที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรบอกฐานะของคนในประเทศนั้น ๆ          
ซึ่งนักลงทุนให้ความสําคัญมากเพราะมีผลต่อการวางแผนการลงทุนและแผนการตลาด การจัดแบ่งกลุ่มประเทศ
ต่าง ๆ โดยใช้รายได้ประชาชาติต่อคนเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 

(1) ประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้ตํ่าจะต้องมีรายได้ต่อคนน้อยกว่า 1,045 ดอลลาร์สหรัฐ  
(2) ประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้ปานกลางขั้นตํ่าจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 1,046-4,125 ดอลลาร์สหรัฐ   
(3) ประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้ปานกลางขั้นสูงจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 4,126-12,745 ดอลลาร์สหรัฐ   
(4) ประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้ขัน้สงูจะมรีายได้สงูกว่า 12,745 ดอลลาร์สหรัฐ ขึน้ไป  

 ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปี ในปี 2558 ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Gross National Income per Capita 2015 by World Bank 

โดย นางสุวรรณี  หุตายน 

ธนาคารโลกปรับสถานะกัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ํา 



 

 

 ธนาคารโลกได้เลื่อนสถานะของกัมพูชาจากประเทศท่ีมีรายได้ตํ่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางข้ันตํ่า 
(Lower-middle-income economies)  มีผลต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยพิจารณาจากปี 2558 กัมพูชามี
รายได้ประชาชาติต่อคนต่อปี (GNI per capita) อยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าเกณฑ์ประเทศที่มีรายได้ตํ่าซึ่ง
อยู่ที่ 1,045 ดอลลาร์สหรัฐ เศรษฐกิจของกัมพูชามีการขยายตัวต่อเน่ืองหลังจากได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี 
2542 และเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) ในปี 2547 กัมพูชากําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือมุ่งขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและ    
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท กัมพูชาสามารถลดสัดส่วนประชากรยากจนจากจํานวน 
คนยากจนที่มีอยู่เกือบร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2550 เหลือเพียงร้อยละ 19 ในปี 2555 กอปรกับ
รักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนประมาณร้อยละ 5-7 ต่อปี โดยระหว่างปี 2550-2557 อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละร้อยละ 6.5 และในปี 2558 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.3   

การท่ีธนาคารโลกปรับสถานะของกัมพูชาสูงขึ้นทําให้กัมพูชาต้องสูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้าบางอย่าง 
รวมถึงนโยบายสิทธิพิเศษยกเว้นการเก็บภาษีนําเข้าและยกเลิกการกําหนดโควตาการนําเข้าสินค้าทุกชนิดยกเว้น

  
Countries : LDCs) เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่ผ่านมา การได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าช่วยให้
อุตสาหกรรมสําคัญของกัมพูชาขยายตัวอย่างก้าวกระโดด เช่น สินค้าเกษตรกรรม และสิ่งทอ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี การก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับตํ่านับเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับกัมพูชาถึงแม้จะถูก
ลดทอนสิทธิการช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ตาม เพราะเป็นความท้าทายใหม่สําหรับกัมพูชาที่ต้องเตรียมพร้อม
รับมือกับการลดความช่วยเหลือด้านการพัฒนาในรูปแบบเงินให้เปล่าซึ่งเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียตํ่า 
มาเป็นเงินกู้ดอกเบ้ียสูงขึ้นและข้อเสนอทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต  

นายพัน สอระสัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา ให้ความเห็นว่าการปรับระดับให้กัมพูชา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับตํ่าจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากการถูกตัดสิทธ์ิ EBA 
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี จึงจะถูกตัดสิทธ์ิโดยสมบูรณ์ และแม้ว่ากัมพูชาจะถูกตัดสิทธ์ิ EBA แล้ว กัมพูชาจะยัง
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) ที่อนุญาตให้
สินค้าจากกัมพูชาเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาโดยยกเว้นการเก็บภาษีและยกเว้นการกําหนดโควต้าการนําเข้า ซึ่งยังมี
อัตราภาษีนําเข้าตํ่ากว่าภาษี Most Favored Nation : MFN2 โดยจะมีระยะเวลาในการปรับตัวเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบ 3 ปี นับจากวันที่ประกาศถูกตัดสิทธ์ิ EBA ดังน้ัน กัมพูชาจะใช้ช่วงเวลาน้ีให้เป็นประโยชน์กับประเทศ
มากท่ีสุดในการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะสูญเสียสิทธิพิเศษต่าง ๆ และจะพยายามเจรจาเพ่ือให้ได้สิทธิพิเศษจาก
ข้อตกลงทางการค้าในตลาดอ่ืน 
 
ข้อมูลอ้างอิง                             
http://www.ryt9.com/s/ryt9/241929 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2% 
https://www.aseanthai.net/mobile_detail.php?cid=4&nid=3347 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GNI_(nominal,_Atlas_method)_per_capita 
http://www.worldbank.org/th/news/press-release/2011/08/02/thailand-now-upper-middle-income-economy 
 

1 เป็นโครงการที่สหภาพยุโรป ให้สิทธิพิเศษด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีนําเข้าและยกเลิกการกําหนดโควตานําเข้าให้แก่สินค้านําเข้าที่มี
แหล่งกําเนิดจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยครอบคลุมสินค้าทุกประเภท ยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อช่วยให้กลุ่ม LDCs มีรายได้จาก
การส่งออกเพิ่มข้ึน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวสูงข้ึนด้วย 
2 การปฏิบัติต่อสินค้าจากทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ แต่ละประเทศจะต้องเรียกเก็บภาษีศุลกากร หรือค่าธรรมเนียม หรือใช้
มาตรการใด ๆ กับสินค้าที่นําเข้าจากประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ เท่าเทียมกันทุกประเทศ  



 

 

อาเซียนกับยคุดิจิทัล 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน ช่วยผลักดันให้เกิด

การขยายตัวทางการค้า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ลดช่องว่างการพัฒนาและความเหลื่อมล้ําภายใน 

ประ เทศสมาชิ กและระหว่ า งประ เทศสมาชิ ก 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

เป็นผลจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศตามที่ได้กําหนดไว้ในพิมพ์เขียวประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master 

Plan on ASEAN Connectivity - MPAC)  

 อาเซียนเตรียมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามกระแสโลก เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่ได้มีบทบาทเพียงสนับสนุนการทํางานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทา่นัน้ แตยั่ง
หลอมรวมเข้ากับชีวิตประจําวันของผู้คน เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงคือ
ฟันเฟืองสําคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การดําเนินธุรกิจการค้า การบริการทางการเงิน 
การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ เช่น ในทศวรรษหน้า ภาคการผลิตจะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 
4.0) ซึ่งนําเทคโนโลยีสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) เทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT)1 ระบบอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายมาใช้ในกระบวนการผลิต ทําให้ผลิตสนิค้าคุณภาพไดม้าก
ขึน้ เวลาการผลติและตน้ทนุการผลติลดลง หรือภายในปี 2568 เมืองใหญ่ของอาเซยีนอย่างน้อย 35 เมืองจะ
พัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ (Smart Cities) เทคโนโลยีทันสมัยช่วยอํานวยความสะดวก 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และใชท้รัพยากรต่าง ๆ ของประเทศไดอ้ย่างเต็มประสิทธภิาพทั้งดา้น
ระบบขนสง่ สิง่แวดลอ้ม พลงังาน อาคาร/ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยสาธารณะ นอกจากนั้น อาเซียนจะ
พัฒนาสู่สังคมปลอดเงินสด (Cashless Society) โดยการบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Financial Services) เข้ามามีบทบาทแทนที่  

 

 
1 การนําอุปกรณ์หรือสิง่ตา่ง ๆ เชือ่มตอ่กบัเซ็นเซอร์และเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เชน่ เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ รถยนต ์เคร่ืองจกัร ทําให้มนุษย์สามารถควบคุม
การทํางานของอุปกรณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้  

โดย นางสาวธนิยา  อุมะวิชนี 



 

 

ศักยภาพของอาเซียนในการเป็นผู้นําด้านดิจิทัล 
 ในบทความเรื่อง “The ASEAN Digital Revolution” อาเซียนมีศักยภาพพอท่ีจะก้าวเป็นผู้นําด้าน
ดิจิทัลด้วยปัจจัยสําคัญ คือ 1) อาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของโลก ในปี 2557 มูลค่า    
จีดีพีของสมาชิกอาเซียนทั้งหมดรวมกันอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ รองจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และจีน 2) มีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ช่วงระยะเวลา 
10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทุ่มงบลงทุนสําหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจํานวน
มหาศาล ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด 3) อาเซียนมีจํานวนประชากร
มากกว่า 627 ล้านคน2  ซึ่งร้อยละ 40 เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีอายุต่ํากว่า 30 ปี เป็นกลุ่มที่เกิดในยุคที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ดังนั้น อาเซียนจะมีประชากรกลุ่มใหญ่ที่พร้อมเรียนรู้และปรับตัว
เข้าสู่ยุคดิจิทัล ภายในปี 2568 ประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียนจะเป็นชาวดิจิทัลโดยกําเนิด (Digital        
Native) คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทํากิจกรรมต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ทั้ง
เร่ืองงานและเรื่องส่วนตัว 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงไป  ผู้บริโภคต้องการ
ความสะดวกสบาย สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้รวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา ไม่จําเป็นต้องไปเลือกซื้อที่หน้าร้าน
เหมือนในอดตี อปุกรณต์อ่พว่ง (Devices) โดยเฉพาะสมารท์โฟนทีเ่ชือ่มตอ่กับโครงขา่ยอนิเตอร์เนต็ความเร็วสงู
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband Network) ส่งเสริมให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการซื้อขาย
สินค้าและบริการแบบออนไลน์สร้างรายได้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้จากเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมด
ของอาเซียน (ประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)3 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และการบริการทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่น 
Mobile Banking Mobile 
Wallet ห รื อ  PayPal) คื อ
หัวใจหลักของการขับเคลื่อน

 
ระดับความ ก้าวหน้ าด้ าน
พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ระหว่างสมาชิกอาเซียนยังคง
แตกต่างกัน สิงคโปร์พัฒนา
อุตสาหกรรมนี้จนแข็งแกร่ง
เพราะโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทั่วถึง สําหรับประเทศสมาชิกอื่น 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่งเติบโตข้ึนมา ยังคงมีโอกาสขยายตัวอีกมาก 
 

2 ขนาดประชากรเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและอินเดีย อาเซียนจึงเป็นตลาดผูบ้ริโภคขนาดใหญ่ 
3 ข้อมูลจาก A.T. Kearney analysis เร่ือง “The ASEAN Digital Revolution”  



 

 

การซื้อขายสินค้าออนไลน์เฉพาะในหกประเทศอาเซียนที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด (อินโดนีเซีย ไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) มีมูลค่า 9 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ถึงร้อยละ 1 
ของยอดการขายปลีกในโลกทั้งหมด อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและความเชื่อม่ันของผู้บริโภคเร่ืองความ
ปลอดภัยในการชําระเงินออนไลน์และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมความแข็งแกร่งให้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ความท้าทายของอาเซียน 
 การเข้าสู่ยุคดิจิทัล อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 1) สมาชิกอาเซียนยังคงมีความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวประชากรสัมพันธ์กับอัตราการ
เข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูง เช่น สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี ย่อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศท่ี
รายได้ต่อหัวประชากรน้อย ดังนั้น อาเซียนจึงมีช่องว่างการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ
เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตภายในประเทศสมาชิกและระหว่างสมาชิก อาเซียนต้องเร่ง
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  
ถ้าบุคลากรไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทํางานแบบใหม่ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทันสมัย 
ดังนั้นองค์กรต้องเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการทํางานได้อย่างคล่องแคล่ว 
 3) ประเทศในอาเซียนจะยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกโดยกําหนดช่วงเวลา
แตกต่างกัน แต่อย่างช้าที่สุดภายในปี 2563 ทุกประเทศจะเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล การเปลี่ยนระบบการรับสง่
สญัญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะลอ็กเป็นระบบดิจิทัลทําให้สามารถส่งชอ่งสัญญาณโทรทัศน์ได้จํานวน
มากข้ึน คุณภาพสูงขึ้น แต่ใช้คลื่นความถี่ลดลง คลื่นความถ่ีจากสัญญาณโทรทัศน์ที่ว่างลงในลักษณะนี ้
เรียกวา่ Digital Dividend ซึง่แตล่ะประเทศตอ้งจดัสรรคลืน่ความถีใ่หมี้ประสิทธภิาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะเป็นทรัพยากรสื่อสารสําคัญในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลคือหัวใจในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนในอนาคต 
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunications and  
Information Technology Ministers Meeting - TELMIN) คร้ังที่ 15 จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้การรับรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       
ปี 2563 (ASEAN ICT Master Plan 2020 – AIM 2020) AIM 2020 จะเป็นเคร่ืองมือกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและความร่วมมือด้านไอซีทีของอาเซียนตลอด 5 ปีข้างหน้า (ปี 2559 - 2563) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หลัก คือ“นําอาเซยีนสูร่ะบบเศรษฐกิจและสงัคมทีใ่ชด้จิทิลัอย่างม่ันคง ปลอดภัย ย่ังยืน และสามารถปรับเปลีย่น
ได ้อันจะก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม มีความเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกัน”  
 
ข้อมูลอ้างอิง 
https://www.atkearney.com/innovation/asean-innovation/asean-digital-revolution 
https://www.accenture.com/sg-en/blogs/blogs-preparing-asean-digital-workforce 
http://mict.go.th/view/14/AIM%202020 



 

 

เขื่อนทําลายชีวิต แม่นํ้าโขงกําลังจะส้ินใจ 

 แม่นํ้าโขงมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก มีความยาว 4,160 กิโลเมตร หรือยาวเป็นอันดับ 10 ของโลก  

ของเทือกเขาหิมาลัยบนที่ราบสูงทิเบต มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน คนจีนเรียกว่า “แม่นํ้าหลานซาง” แปลว่า แม่นํ้า
ที่ไหลอย่างเช่ียวกราก แม่นํ้าน้ีไหลผ่านดินแดน 6 ประเทศ โดยมีความยาวในแต่ละประเทศ ดังน้ี 
 1.  อยู่ในประเทศจีน   2,130 กิโลเมตร 
 2.  เป็นเส้นก้ันเขตแดนจีน - เมียนมา         31 กิโลเมตร 
 3.  เป็นเส้นก้ันเขตแดนเมียนมา – ลาว   234 กิโลเมตร 
 4.  เป็นเส้นก้ันเขตแดนไทย – ลาว   955 กิโลเมตร 
 5.  อยู่ในประเทศลาว     789 กิโลเมตร 
 6.  อยู่ในประเทศกัมพูชา       490 กิโลเมตร 
 7.  อยู่ในประเทศเวียดนาม       230 กิโลเมตร 

 แม่นํ้าโขงมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก กระแสน้ําที่ไหล
ขึ้นลงตามธรรมชาติได้นําพาเอาตะกอนดินช้ันดีมาด้วย ก่อเกิดพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
ประมงน้ําจืดขนาดใหญ่เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสืบพันธ์ุของพันธ์ุปลามากกว่า 1,245 สายพันธ์ุ1 ร้อยละ 50 
ของจํานวนพันธ์ุปลาดังกล่าวเป็นพันธ์ุปลาที่พบเฉพาะเขตลุ่มนํ้าโขง แม่นํ้าโขงหล่อเลี้ยงชีวิต เป็นทั้งแหล่งนํ้า 
แหล่งประมง แหล่งเพาะปลูกริมโขง กล่าวโดยสรุปคือแม่นํ้าโขงเป็นแหล่งรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้
ผู้คน/ชุมชนที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งลํานํ้า 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ ความต้องการพลังงานเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ทําให้

เกือบคร่ึงหน่ึงของแม่นํ้าทั้งสาย จีนมีโครงการสร้างเข่ือนตลอดลํานํ้าโขงตอนบนหลายโครงการ โครงการบางส่วน
ได้ดําเนินการสําเร็จลุล่วงแล้ว ได้แก่ 
 1.  เขื่อนม่านวาน เริ่มก่อสร้างปลายปี 2536 สร้างเสร็จในปี 2539  มีความสูง 126 เมตร ปริมาณกักเก็บ
รวม 920 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 2.  เขื่อนต้าเฉาซวน เริ่มก่อสร้าง ปี  2533 สร้างเสร็จในปี 2546 มีความสูง 110 เมตร ปริมาณกักเก็บรวม 
933 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 3.  เขื่อนจิงฮอง เริ่มก่อสร้างปี 2535 สร้างเสร็จในปี 2540 มีความสูง 118 เมตร ปริมาณกักเก็บรวม 
1,233 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  
เขื่อนตันสินบา และเขื่อนเมงซอง 

โดย นายสักกะ  จราวิวัฒน์ 
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 

1  มีความหลากหลายของพันธ์ุปลามากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ําอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้และแม่น้ําแซร์ในแอฟริกา  



 

 

 โครงการสร้างเขื่อนบนลุ่มนํ้าโขงตอนบน
 

พันธ์ุสัตว์ประจําถิ่น และพันธ์ุพืชถูกคุกคามจน
เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ซึ่งมีปัจจัยหลายประการ 
ดังน้ี 
  
ระดับนํ้าขึ้นลงเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ ความ
ผันผวนของปริมาณการไหลของนํ้าก่อผลกระทบ
ต่อวัฏจักรนํ้าท่วม-นํ้าแล้งตามฤดูกาล ระดับนํ้า  
ที่ขึ้นลงจากการกักนํ้าและปล่อยนํ้าของเขื่อน   
ทําให้ปริมาณของพันธ์ุไม้นํ้าและสาหร่ายใต้ผิวนํ้า
ลดน้อยลง ปลาหลายสายพันธ์ุเกิดการหลงน้ํา  
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับนํ้าและการไหลของน้ํา จึงส่งผลต่อการ
อพยพและการวางไข่ อีกทั้งปริมาณนํ้าที่เพ่ิมมาก
ขึ้นผิดปกติในฤดูแล้งส่งผลกระทบต่อการเดินทาง 
วางไข่ และที่อยู่อาศัยของปลา ส่วนในฤดูฝน
เขื่อนกักเก็บนํ้าเอาไว้ ทําให้นํ้าไม่หลากตาม
ธรรมชาติ ระดับนํ้าในพ้ืนที่ป่านํ้าท่วมถึงบริเวณ
ตอนใต้ของประเทศลาวและกัมพูชาจึงลดลง 
ส่งผลกระทบไปถึงแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธ์ุวางไข่ และแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้า  
 ประการที่สอง การสร้างเขื่อนทําให้แม่นํ้าเกิดการแยกส่วน เป็นการตัดเส้นทางการย้ายถิ่นและเส้นทางการ

ไม่สามารถว่ายทวนนํ้าขึ้นไปวางไข่ทางตอนบนและว่ายตามนํ้ากลับมาทางตอนล่างของแม่นํ้าได้ 
 ประการที่สาม การสร้างเข่ือนทําให้เกิดอ่างเก็บนํ้าเหนือเขื่อน และน้ําท่วมพ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ กินอาณาบริเวณกว้าง ทําให้แหล่งอาศัยของพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ลดน้อยลง ประมาณการว่า      
ถ้าเขื่อน 15 เขื่อนในลํานํ้าโขงตอนบนสร้างเสร็จทั้งหมด จะทําให้แม่นํ้าโขงกลายเป็นอ่างเก็บนํ้าถาวรถึงร้อยละ 54 
ของความยาวลํานํ้า และปลาอย่างน้อย 41 สายพันธ์ุ เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
 ประการที่สี่ การสร้างเขื่อนกักก้ันการไหลของตะกอนดิน แร่ธาตุตะกอนอาหารของสัตว์นํ้าถูกทําลาย เมื่อ
สร้างเข่ือน แม่นํ้าจะกลายเป็นอ่างเก็บนํ้า ตะกอนดินที่โดยปรกติจะไหลเวียนตามกระแสนํ้าไปสู่ตอนล่างของลํานํ้า 
จะถูกเก็บกักและสะสมอยู่พ้ืนล่างของอ่างเก็บนํ้า นํ้าที่ปล่อยจากเขื่อนจึงใสผิดปรกติ ไม่เหมาะที่จะเป็นแหล่งอาศัย
และแหล่งอาหารของสัตว์นํ้า 
 นอกจากผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้ว การสร้างเข่ือนยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชนริมฝั่งโขง เมื่อจีน
เริ่มกักเก็บนํ้าเหนือเขื่อนม่านวาน ส่งผลให้ปริมาณนํ้าโขงไหลผ่านกัมพูชาลดลงคร่ึงหน่ึง ปริมาณนํ้าที่น้อยลง ส่งผล
กระทบโดยตรงกับ 2 พ้ืนที่ คือทะเลสาบเขมรที่เช่ือมต่อกับแม่นํ้าโขงโดยตรง หากนํ้าในทะเลสาบลดต่ําลง      

 



 

 

อีกพ้ืนที่หน่ึง คือ บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าโขงของเวียดนาม ช่วงปลายของแม่นํ้าโขงจะแยกเป็นแม่นํ้า 9 สาย

และไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ พ้ืนที่ดอนปากแม่นํ้าเหล่าน้ี เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวแหล่งใหญ่ของโลก หากนํ้าโขงมี

ปริมาณน้ําน้อยจนเกินไป นํ้าทะเลจะรุกเข้ามาถึงพ้ืนที่ตอนในซึ่งเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก จนสร้างความเสียหายให้แก่

ชาวนาในเวียดนามนับสิบล้านคน  

 ระดับนํ้าโขงที่ขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติ ส่งผลต่อวิถีชีวิตด้ังเดิมของผู้คนริมนํ้าโขง ชุมชนมีวิถีการผลิตที่
แตกต่างกันไปตามฤดูกาลนํ้าขึ้นนํ้าลง แต่เดิมจะได้ทําการเกษตรริมโขงในช่วงที่นํ้าลดเพราะสภาพพ้ืนที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกเน่ืองจากมีการสะสมของแร่ธาตุตามธรรมชาติ พอถึงฤดูนํ้าหลาก ก็จะเปลี่ยนวิถี
การทํามาหากินเป็นอีกรูปแบบหน่ึง แต่เมื่อมีการสร้างเขื่อน ชุมชนริมฝั่งโขงไม่สามารถรู้ช่วงเวลานํ้าขึ้นนํ้าลงอีก 
และหากระดับนํ้าเพ่ิมสูงกะทันหัน ย่อมสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน 

 สรุปแล้ว สถานการณ์ของแม่นํ้าโขงกําลังวิกฤต หากการสร้างเข่ือนแล้วเสร็จทั้งหมด จะส่งผลร้ายแรงต่อ
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิถีชีวิตการทํามาหากินของผู้คนริมสองฝั่งโขง ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหา
ระดับสากล เกินกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะแก้ไขเพียงลําพังได้ เพราะแม่นํ้าโขงเป็นแม่นํ้านานาชาติ รัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ ควรตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืนตลอดไป 
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พระพุทธศาสนาเช่ือมโยงอาเซียนกับอินเดีย 

 ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลเป็นดินแดนต้นกําเนิดพระพุทธศาสนา จึงมีสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา
มากมายหลายแห่ง เมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีการเผยแผ่หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาสู่ดินแดน
อ่ืน รวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานว่าครอบคลุมประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันด้วย 
 พุทธศาสนิกชนทั่วโลกมีจํานวนประมาณ 450 - 480 ล้านคน พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ 
คือ นิกายมหายาน มีพุทธศาสนิกชนถือวัตรปฏิบัติตามนิกายนี้ ราว 185 ล้านคน ในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน 
เกาหลใีต้ ญีปุ่่น และยังรวมถงึประเทศอาเซยีนอยา่งสงิคโปรแ์ละเวียดนาม นิกายเถรวาท มีผู้ถือปฏิบัติประมาณ 125 
ล้านคน  
ในทิเบต มองโกเลีย และภูฏาน 
 อินเดียมีความสําคัญในฐานะดินแดนพุทธภูมิ อินเดียและประเทศแถบลุ่มแม่นํ้าโขงซึ่งประชาชนศรัทธา
เลื่อมใสพระพุทธศาสนา1 จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันต้ังแต่สมัยพ่อค้าและสมณทูตชาวอินเดียเดินทางเข้ามา   
เผยแผ่หลักธรรมคําสั่งสอนบนดินแดนสุวรรณภูมิ อิทธิพลของศาสนาสะท้อนให้เห็นทั้งด้านภาษา วรรณกรรม 
ศิลปะ วัฒนธรรม พ้ืนฐานความคิด พุทธศาสนาจึงเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างผู้คนแถบลุ่มนํ้าโขง และระหว่าง      
อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงกับอินเดีย จํานวนชาวพุทธจากประเทศแถบน้ีแสวงบุญท่องเที่ยวมิติทางศาสนาในอินเดีย      
เพ่ิมมากขึ้น โดยจุดหมายปลายทางหลักคือการสักการะพุทธสังเวชนียสถานสี่แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของ
พระพุทธศาสนาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ 
  - ลุมพินี ประเทศเนปาล สถานที่ประสูติ 
  - พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 
   
  - กุสินารา ที่ต้ังของสาลวโนทยาน รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพาน 
  นอกจากน้ัน  สถานที่ อ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง กับพระพุทธศาสนา  เ ช่น  เมืองนาลันทาและเมือง 
ราชคฤห์ รัฐพิหาร ในฐานะศูนย์กลางการศึกษาในสมัยพุทธกาล Unseen Buddhist Circuit  อย่างเมืองสาวัตถี 
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงจําพรรษาอยู่นานถึง 26 พรรษา ถ้ําอชันตา และถ้ําเอลลอรา พุทธสถานมรดกโลกใน          
รัฐมหาราษฏระ เป็นสถานที่ที่เริ่มได้รับความนิยมในบรรดาผู้แสวงบุญชาวพุทธ 

โดย นางสุเภาวดี  ศรศักดา 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

1  ประชากรทีน่บัถือศาสนาพทุธในไทย ประมาณร้อยละ 95 กมัพชูา ร้อยละ 95 เมยีนมา ร้อยละ 90 สปป.ลาว ร้อยละ 75 และเวียดนาม 

ร้อยละ 70  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รัฐบาลอินเดียภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดิมีแผนงานส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว 
ระหว่างประเทศในมิติศาสนาโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในประเทศ
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญและนักทอ่งเทีย่ว รวมทัง้เรง่รดัการเช่ือมโยงทางกายภาพระหวา่งอินเดียและ
อาเซยีนผา่นโครงการสําคญั ๆ คือ โครงการทางหลวงสายเอเชีย (Asian Highway) โครงการเส้นทางรถไฟเชื่อม
เอเชีย (Trans-Asian Railway) การเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย (Mekong-India Economic    
Corridor) และเส้นทางหลวงไตรภาคี อินเดีย-เมียนมา- ไทย (India-Myanmar-Thailand Tripartite Highway)     
ซึง่เช่ือมโยงภูมภิาคตะวันออกเฉยีงเหนือของอินเดียกับประเทศลุ่มนํ้าโขงและประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน2  
 การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศในอาเซียนเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย “Act East 
Policy” ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-คงคา (Mekong – Ganga Cooperation 
Ministerial Meeting) ครั้งที่ 49 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อกรกฎาคม 2559 ที่ประชุมสนับสนุนการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเส้นทางแสวงบุญตามสถานที่สําคัญทางศาสนาในอินเดียและลุ่มแม่นํ้าโขง (Buddhist Trail) เพ่ือ
กระตุ้นตลาดการท่องเท่ียวจากปัจจัยแวดล้อมที่มีร่วมกันคือศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
หลั่งไหลเข้ามายังประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง-คงคามากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือน้ี 
 การท่องเที่ยวในมิติทางศาสนานอกจากจะส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาคแล้ว 
ยังมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยงระหว่างประชาชนอาเซียน และระหว่างประชาชนอาเซียนกับชาวอินเดียที่ต่าง
นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน ทั้งยังช่วยพัฒนา กล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์ิขึ้น ทําให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในภูมิภาค 
 
ข้อมูลอ้างอิง 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a0b004004618b490804eb99916182e35/
Buddhist+Circuit+Tourism+Strategy+Final.pdf?MOD=AJPERES 
http://newdelhi.thaiembassy.org/th/useful-knowledge-th/pilgrimage-in-india-th/ 
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5906&filename=index 

2  ระยะทางรวม 3,200 กิโลเมตร เร่ิมต้นจากเมืองโมเรห์ รัฐมณีปุระของอินเดีย ผ่านมัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ย่างกุ้งของเมียนมา สิ้นสุด

เส้นทางที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  



 

 

“... การผูกน้้าใจกันไว้นั้น ธรรมดาญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมเยียนถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน 
แต่ส้าหรับประเทศไทยนั้น ประชาชนนับแสนนับล้านจะไปเยี่ยมเยียนกันก็ยาก เขาจึงยกให้
เป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศในการเยี่ยมเยียนประเทศต่าง ๆ ข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อ
ประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่าประชาชนชาวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขา และข้าพเจ้า
จะพยายามเต็มที่เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทยและเกิดมีน้้าใจที่ดีต่อชาวไทย ...” 

พระราชด้ารัสอ้าลาประชาชนในโอกาสเสด็จพระราชด้าเนินเยือนตา่งประเทศ 
เมื่อวันที่ ๑๓ มถิุนายน ๒๕๐๓    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

รอบรู้อาเซียน 
ปี ที่  ๔  ฉ บั บ ที่  ๒  ส้านักภาษาต่ างประ เทศ ส้านั กงานเลขาธิการ วุฒิสภา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙             

 
  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์
ล าดบัที ่๙ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ทรง
ครองสิริราชสมบัติ  

 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศไทย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีป
ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ โดยเสด็จด้วยทุกครั้ง  
เพ่ือเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศเหล่านั้น ท าให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก  
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทรงเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้นานาชาติได้รู้จัก นับเป็นการสร้างเกียรติภูมิ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล  

 ส าหรบัประเทศในประชาคมอาเซยีน ทัง้สองพระองคไ์ดเ้สดจ็พระราชด าเนนิเยอืนประเทศตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 ๑. ประเทศแรกที่ทั้ งสองพระองค์
เสด็จพระราชด าเนนิเยอืน ระหวา่งวนัที ่๑๘ - 
๒๑ ธนัวาคม ๒๕๐๒ คอื ประเทศเวยีดนามใต ้
(ในขณะนั้น ประเทศเวียดนามแบ่งเป็นสอง
ประเทศคือเวียดนามเหนือ

ไซง่อนได้ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
เสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเวียดนามใต ้

ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒  



 

 

- ๔ - 

      ๒. ในปี ๒๕๐๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ได้เสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศ
อนิโดนเีซยี ในโอกาสนี ้พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดชไดพ้ระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสงูแดป่ระธานาธบิดีซูการ์โน รัฐมนตรีที่มีบทบาท
ส าคัญของประเทศอินโดนีเซียและเอกอัครราชทูต
อินโดนี เซียประจ าประเทศไทย ในการเสด็จ 
พระราชด า เนิน เยือนในครั้ งนี้  มหาวิทยาลัย 
กัดจาห์มาดา เมืองยอร์กยาการ์ตาได้ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

      ๓. ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ปีเดียวกัน 
ทั้ งสองพระองค์ ได้ เสด็จพระราชด าเนิ น เยือน 
สหภาพพม่ า  ( ใ น ขณะนั้ น )  ใ น โ อก าสนี้  ได ้
เสด็จพระราชด าเนินไปนมัสการเจดีย์ชเว่ย์ดาโก่น  
(ชเวดากอง) และได้ทรงบริจาคเงินบ ารุงพระเจดีย ์
เป็นจ านวน ๒๕๐๓ จ๊าต เท่าปี พ.ศ. 

       ๔. ในปี ๒๕๐๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ 
มถินุายน ไดเ้สดจ็พระราชด าเนนิเยอืนสหพันธรฐัมาลายา 
(มาเลเซยีในปจัจบุนั) โดยการเสดจ็พระราชด าเนนิเยอืน   
ในครัง้นี ้สมเดจ็พระราชาธบิด ี(ยงั ด ิเปอรต์วน อากง) 
และสมเด็จพระราชินี (รายาประไหมสุหรี อากง)  
พร้อมด้วย ตวนกูอับดุล ระมาน นายกรั ฐมนตรี 
ในขณะนั้น ได้จัดพิธีรับ เสด็จอย่างสมพระเกียรต ิ 
ในโอกาสนี ้สมเดจ็พระราชาธบิดีและสมเดจ็พระราชินี 
ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ชั้นสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดลุยเดชและสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ   

 

  

 

เสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓  

เสด็จพระราชด าเนินเยือนสหภาพพม่า 
ระหว่างวันท่ี ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๐๓  

เสด็จพระราชด าเนินเยือนสหพันธรัฐมาลายา  
ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๕  



 

 

- ๕ - 

 ๕. จากนั้นในปี ๒๕๐๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนิน
เยือนประเทศฟิลิปปินส์ และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เมืองเกซอน ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
 ในระหว่างปี ๒๕๐๗ - ๒๕๐๙ เป็นช่วงระยะเวลาที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนิน 
เยอืนประเทศในทวปียโุรป อาท ิประเทศเดนมารก์ ประเทศนอรเ์วย ์และประเทศสเปน ตัง้แตป่ ี๒๕๑๐ เปน็ตน้มา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มิได้เสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศอีก ทั้งนี้ 
เพราะทรงตระหนักว่าพระองค์มีพระราชภารกิจที่จะต้องทรงปฏิบัติในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้พระราชโอรสและพระราชธิดาตลอดจน
พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ เยือนต่างประเทศแทนพระองค์    
 ๖. ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชด าเนินเยือนอีกประเทศ  
คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗ ทั้งสองพระองค์ 
ได้เสด็จพระราชด าเนินไปประกอบพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๑ ร่วมกับประมุข 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน และหลังพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงงานยังโครงการพระราชด าริต่าง ๆ ที่ได้
พระราชทานแก่ประชาชนชาวลาว  

ส าหรับประเทศในประชาคมอาเซียนที่พระองค์ท่านยังมิได้เสด็จพระราชด าเนินเยือนจึงมีเพียง
ประเทศบรูไน กัมพูชา และสิงคโปร์ แต่พระประมุขและประมุขของทั้ง ๓ ประเทศต่างเคยเสด็จฯ  
และเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แล้วทั้งสิ้น  

อีกทั้ง ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที ่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดพ้ระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหน้ายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ 
นายกรฐัมนตร ี(ขณะนัน้) น าคณะผูน้ าอาเซยีน เลขาธกิารอาเซยีน พรอ้มดว้ยคูส่มรสเฝา้และเฝา้ทลูละอองธลุพีระบาท  
ณ พระต าหนกัเปีย่มสขุ วงัไกลกงัวล พรอ้มทัง้ไดถ้วายเลีย้งและพระราชทานเลีย้งรบัรองแกค่ณะผูน้ าอาเซยีน 
ในโอกาสนี้ด้วย และในปีเดียวกันนี้ พระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชัย ชิดชอบ 
ประธานรัฐสภาและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน น าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
และคณะผู้แทนประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย เพ่ือเขา้รว่มการประชมุใหญส่มชัชารฐัสภาอาเซยีน ครัง้ที ่๓๐ ณ โรงแรมรอยลั คลฟิ บชี รสีอรท์ 
พัทยา จงัหวดัชลบรุ ีซึง่รฐัสภาไทยท าหนา้ทีเ่จา้ภาพจดัการประชมุ ระหวา่งวนัที ่๒ - ๘ สงิหาคม ๒๕๕๒ ดว้ย  

 



 

 

- ๖ - 

 นอกจากนี้  แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้เปน็หลักคิด หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิด
สมดุลในชีวิต ยังได้รับการยอมรับจากประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ดังจะเห็นได้จากสุนทรพจน์
ของนาย Rodolfo C. Severino Jr. เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวในงานสัมมนา 
Symposium on AFTA and Beyond ณ กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปนิส ์เมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ว่า 
“... การรวมกลุ่มกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพียงทางเลือกเดียวที่จะท าให้เกิดกิจกรรม
เศรษฐกจิพอเพียง ปรบัปรงุประสทิธภิาพ ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั ดงึดดูการลงทนุ และสรา้งงาน” 

 พระปรีชาสามารถและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช เป็นที่ประทับใจชาวต่างชาติ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ได้ทรงยกย่องพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงพระราชทานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นหลักในการพัฒนาประเทศไทย ดังความตอนหนึ่งในพระราชสาส์นแสดง  
ความเสยีพระราชหฤทยัวา่ “... วสิยัทศันข์องพระองคท์า่นดา้นหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ไดส้รา้งแรงบนัดาลใจ
ด้านการพัฒนาแก่ประชาคมระหว่างประเทศ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 แม้เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์ยังคง
ได้รับการยกย่องในเวทีระหว่างประเทศ ในฐานะกษัตริย์และผู้น้าท่ีย่ิงใหญ่ของโลก ดังเช่นในการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
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His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the ASEAN Community 
- ๗ - 

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej ascended the throne as the ninth monarch of the 
Chakri Dynasty on 9 June 1946. From then on, His Majesty had consistently performed his royal 
duties for the boundless benevolence to Thai people. 
 In the area of international relations, His Majesty King Bhumibol Adulyadej, as Head of State, 
accompanied by Her Majesty Queen Sirikit, had visited various countries in Europe, America 
and Asia to enhance relations between Thailand and those countries. These state visits put 
Thailand on the global stage and Thailand gained well-known reputation internationally. Besides, 
the impact of these visits enormously brought prestige to Thailand and were hugely beneficial 
to the country. 
 As for the countries in the ASEAN Community, Their Majesties periodically visited many 
countries as follows: 
 1. South Vietnam was the first country Their Majesties visited during 18 - 21 December 1959. 
(In that time, Vietnam was divided into North Vietnam and South Vietnam.) In this occasion, 
Saigon University humbly presented the Honorary Doctor of Laws to His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej. 
 2. In 1960, during 8 - 16 February, Their Majesties visited the Republic of Indonesia. During 
this royal visit, His Majesty King Bhumibol Adulyadej granted the Royal Thai decorations of High 
Rank to President Sukarno, high ranking ministers and the ambassador of the Republic of Indonesia 
to the Kingdom of Thailand. In this occasion, Gadjah Mada University in Yogyakarta humbly 
presented the Honorary Doctor Degree to His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 
 3. During 2 - 5 March of the same year, Their Majesties visited the Union of Burma (the name  
in that time). Their Majesties paid homage to Shwedagon Pagoda and made a donation of 
2503 Kyat which was equalent to the year. 
 4. In 1962, during 20 - 27 June, Their Majesties visited Malayan Union (The name is Malaysia 
at present.). In this occasion, His Majesty Yang di-Pertuan Agong and Her Majesty the Queen 
together with Tunku Abdul Rahman, the then Malayan Prime Minister, organized an elegant 
welcoming ceremony in honour of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty 
Queen Sirikit. During this visit, Their Majesties Yang di-Pertuan Agong and Her Majesty the 
Queen presented the Royal Decorations of the Highest Rank to Their Majesties King Bhumibol 
Adulyadej and Queen Sirikit. 
 5. In 1963, during 9 - 14 July, Their Majesties King Bhumibol and Queen Sirikit visited the 
Republic of the Philippines. In this occasion, University of the Philippines in Quezon humbly 
presented the Honorary Doctor of Laws to His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 
 During the period of 1964 - 1966, Their Majesties visited the countries in Europe, for example 
Denmark, Norway and Spain. Since the year 1967, Their Majesties did not travel abroad since 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej realized that His Majesty had a great number of the royal  
activities to perform. Nevertheless, His Majesty King Bhumibol Adulyadej assigned his son and 
daughters as well as members of the royal family to visit other countries instead. 
   



 

 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the ASEAN Community 

- ๘ - 

 6. Another country of the ASEAN Community which Their Majesties visited is Lao People’s 
Democratic Republic during 8 - 9 April 1994. Their Majesties kindly presided over the Opening 
Ceremony of the first Thai - Laos Friendship Bridge together with H.E. Nuhak Phymsawan,  
the then President of Laos. After the ceremony, Their Majesties proceeded to perform royal 
activities at the royal projects granted to the people of Laos.  
 There are only three ASEAN member countries, Their Majesties have not visited namely 
Brunei Darussalam, Cambodia and Singapore. However, the heads of these states, each had a 
chance to visit Thailand to receive an audience of Their Majesties King Bhumibol Adulayadej 
and Queen Sirikit. 
 Besides, in the occasion that Thailand hosted the 14th ASEAN Summit from 28 February to  
1 March 2009 at Dusit Thani Hua Hin Hotel, Prachaup Khiri Khan Province, His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej, Her Majesty Queen Sirikit and Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn granted an audience to H. E. Mr. Abhisit Vejjajiva, Prime Minister of Thailand (at that 
time), to introduce the Heads of ASEAN countries, ASEAN Secretary-General and their spouses 
at Piam Suk Mansion, Klai Kangwon Palace. In this occasion, Their Majesties kindly hosted a 
dinner to the Heads of ASEAN countries.  In the same year, His Majesty granted an audience to 
H.E. Mr. Chai Chidchob, president of the National Assembly of Thailand and president of 
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly or AIPA (at that time), to introduce the representatives of 
AIPA member countries and the representatives of Special Observer Countries in the occasion 
of the participation in the 30th General Assembly of the AIPA at Royal Cliff Beach Hotel, Pattaya 
District, Chonburi Province hosted by the National Assembly of Thailand from 2 to 8 August 2009. 
 Moreover, the development concept corresponding to the Philosophy of Sufficiency 
Economy, royally initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej, as a practice for a living 
and a balance of life was praised by the ASEAN community and global community. In his 
speech delivered in the Symposium on AFTA and Beyond in Manila, the Philippines, on 30 May 
2002, Rodolfo C. Severino Jr. (ASEAN Secretary-General at that time) stated that “… The Association 
of ASEAN Community is the only option to achieve sufficiency economy, improve efficiency, 
increase competitiveness, attract investment and create new jobs.” 
 His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s immense wisdom, abilities and gracious manner 
impressed a great number of foreigners. In his message of condolence following the passing of 
King Bhumibol Adulyadej, His Majesty the Sultan of Brunei Darussalam praised His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej that “… His visionary thinking on Sufficiency Economy is a global inspiration for 
people-centred and sustainable path towards human development.” 
 Even though His Majesty King Bhumibol Adulyadej had passed away, His Majesty was still 
praised in international arena to be “The great King and Leader of the world” as in the ASEAN  
Defence Minister’s Meeting Retreat in Vientiane, Lao People’s Democratic Republic between 
15 - 17 November 2016. 



 

 

Sa Majesté le Roi Bhumibol et l’ANASE 

- ๙ - 

Phra Bat Somdet Phra Paramindra Maha Bhumibol Adulyadej, couronné le neuvième 

roi de la dynastie Chakri, accède au trône le 9 juin 1946. Depuis son couronnement,  

Sa Majesté se consacre sans relâche à son peuple tout au long de 70 ans de règne. 

 En ce qui concerne les relations internationales, Sa Majesté le Roi Bhumibol,  

en tant que chef d’État, accompagné habituellement de Sa Majesté la Reine Sirikit,  

se rend en Europe, en Amérique du Nord ainsi qu’en Asie pour exprimer le souhait de la 

Thaïlande d’intensifier les liens d’amitié avec les différents pays. Grâce à des visites,  

la réputation de la Thaïlande est largement répandue dans le monde entier. Elles étendent  

en même temps la notoriété du pays et apportent de nombreux avantages à la population.  

 Quant à l’Asie du Sud-Est, Leurs Majestés le Roi et la Reine se déplacent aux pays suivants: 

 1. Visite au Viêt-Nam au Sud du 18 au 21 décembre 1959. (À cette époque, le Viêt-Nam 

est divisé en deux : le Viêt-Nam au Nord et le Viêt-Nam au Sud). C’est le premier pays 

auquel Leurs Majestés le Roi et la Reine rendent visite dans cette région. Sa Majesté  

le Roi reçoit le Grade de Docteur en Droit, Honoris Causa, décerné par l’Université  

de Saignon; 

 2. Visite en Indonésie du 8 au 16 février 1960. À cette occasion, Sa Majesté le Roi remet 

la haute décoration honorifique thaïlandaise à M. le Président Sukarno, aux ministres 

d’élite et à l’Ambassadeur de l’Indonésie en Thaïlande. Le Roi obtient lors de cette  

visite le Grade de Docteur, Honoris Causa, décerné par l’Université Gadjah Mada  

à Jogjakarta; 

 3. Visite de la même année à l’Union de Birmanie (le nom de cette époque) du 2 au 5 

mars. Leurs Majestés vénèrent une relique du Bouddha à la pagode Shwedagon et font  

un don de 2 503 Kyat. C’est une somme équivalant à l’année bouddhique; 

 4.  Visite à la Fédération de Malaisie (la Malaisie actuelle) du 20 au 27 juin 1962. Yang  

di-Pertuan Agong et Raja Permaisuri Agong, le Roi et la Reine de Malaisie, en compagnie du 

Premier ministre, M. Tunku Abdul Rahman, réservent un accueil officiel en l’honneur de  

Leurs Majestés le Roi Bhumibol et la Reine Sirikit. Lors de ce déplacement, ils leur attribuent  

la plus haute décoration honorifique malaisienne; 

 5. Visite aux Philippines du 9 au 14 juillet 1963. Sa Majesté le Roi reçoit le Grade 

de Docteur en Droit, Honoris Causa, décerné par l’Université des Philippines à Quezon; 

 Entre 1964 et 1966, Leurs Majestés le Roi et la Reine effectuent une visite aux 

pays d’Europe, par exemple, le Danemark, la Norvège et l’Espagne. Depuis 1967, le Roi 

s’attache fermement à son pays en vue d’accomplir la volonté d’amélioration du  

bien-être de son peuple. Cependant, Leurs Altesses Royales le Prince héritier et la  

Princesse ainsi que membres de la Famille Royale se chargent des missions attribuées 

par Sa Majesté à l’étranger.   

 6. Jusqu’en 1994, Leurs Majestés le Roi et la Reine retournent visiter au pays  

voisin, du 8 au 9 avril, pour procéder à  la cérémonie d’inauguration du premier pont de 

l’amitié  “Thai-Lao” vis-à-vis du Président de la République démocratique populaire Lao,  

M. Nouhak Phoumsavanh. Après la cérémonie, Leurs Majestés suivent l’avancement des 

projets d’initiatives visant à aider la population laotienne. 



 

 

Sa Majesté le Roi Bhumibol et l’ANASE 

- ๑๐ - 

 Parmi les pays membres de l’ANASE, il y a trois pays, le Brunei Darussalam, le 

Cambodge et la République de Singapour, auxquels Leurs Majestés le Roi et la Reine 

n’effectuent pas encore une visite. Toutefois, les chefs d’État et du gouvernement de 

chaque pays se rendent en Thaïlande et s’adressent à Leurs Majestés.   

 À l’occasion du 14ème Sommet de l’ANASE organisé à l’Hôtel Dusit Thani, la 

province de Prachuab Kirikhan, du 28 février au 1 mars 2009, Sa Majesté le Roi Bhumibol 

et Sa Majesté la Reine Sirikit accompagnés de Son Altesse Royale la Princesse  

Sirindhorn permettent M. Abhisit Vejjajiva, Premier ministre, d’emmener les chefs 

d’État et du gouvernement de l’ANASE, le Secrétaire général de l’ANASE et leur 

époux à la villa Piam Suk du Palais Klai Kangwon pour les accueillir et leur offrir  

le Dîner d’État. De la même année, lors de 30ème  l’Assemblée générale de l’Assemblée 

inter-parlementaire de l’ANASE, organisée par l’Assemblée nationale de Thaïlande  

à l’Hôtel Royal Cliff Beach, Pattaya, la province de Chonburi entre les 2 - 8 août,  

Sa Majesté le Roi permet de lui rencontrer les délégations de pays membres de l’Assemblée 

inter-parlementaire de l’ANASE et celles de pays du statut d’observateur en compagnie 

de M. Chai Chidchob, Président de l’Assemblée nationale de Thaïlande et Président de 

l’Assemblée inter-parlementaire de l’ANASE.  

 En outre, la philosophie de l’économie de suffisance, une approche de la vie et  

de la conduite basée sur une voie médiane, préconisée par Sa Majesté le Roi Bhumibol, 

s’implante comme un modèle pour le développement durable. La communauté internationale, 

en particulier pour les pays de l’ANASE, rend hommage à cette philosophie. M. Rodolfo  

C. Severino Jr. a pris la parole au poste de Secrétaire général de l’ANASE de cette époque 

lors du Symposium sur la zone de libre-échange de l’ANASE (AFTA en anglais) et des 

autres: “… L’intégration régionale des pays de l’ANASE est une meilleure voie pouvant  

encourager l’économie de suffisance, améliorer les compétences, élever une capacité de 

concurrence à l’échelle mondiale, attirer de nouveaux investissements et former aux 

postes de travail.” 

 L’habileté et le comportement digne de vénération de Sa Majesté le Roi Bhumibol sont 

distingués. Le Sultan de Brunei se souvient des mérites de Sa Majesté ayant la vision  

exceptionnelle et l’engagement remarquable afin de fonder la philosophie de l’économie de 

suffisance comme un nouveau paradigme pour le développement du pays. D’après le 

message de condoléances, le Sultan de Brunei a exalté: “… La vision sur la philosophie de 

l’économie de suffisance de Sa Majesté le Roi Bhumibol inspire la communauté  

internationale en produisant les effets pour le développement au bénéfice du peuple et  

le développement durable.” 

 Après être décédé, Sa Majesté le Roi Bhumibol est respectable dans la communauté 

mondiale en tant que Grand Monarque et Leader du monde comme l’a honorablement 

désigné lors de la réunion informelle des ministres de la Défense de l’ANASE (ADMM 

Retreat en anglais) tenue à Vientiane, la R.D.P Lao, du 15 au 17 novembre 2016.  



 

 

泰皇 陛下与东盟共同体 

- ๑๑ - 

1946 6 9
第九世皇。泰皇陛下自登基起在位70年，持续推展各项御务工作，旨在使 

国民安居乐业。 

增进泰王国与世界各国的友好关系，曾多次出访世界各国，如欧洲、 

   

也在世界上建立起良好的国际声誉。由此可见泰皇陛下对泰国带来的巨大 

贡献。 

在东盟共同体的成员国中，泰皇陛下曾经出访的圣迹如下： 

当时越南分为越南民主共和國「北越」和 

越南共和國「南越」，公元1976 年統一為越南社會主義共和國），此次访问时

西贡大学 (Saigon University, SGU) 授予泰皇蒲美蓬‧阿杜雅德陛下荣誉法学

博士学位。 

二、公元1960年2月8至16日泰皇陛下出访印度尼西亚共和国，并为 

 

雅德陛下荣誉博士学位。 

共和国，并在仰光朝拜瑞光大金塔 (Shwedagon Pagoda)，同时 

泰皇陛下为保护大金塔捐款 缅币，捐出款额跟出访的佛历一样。 

1962
最高元首 (Yang di-Pertuan Agong) 携妻 (Raja Permaisuri Agong)
‧ ‧ 在吉隆坡国际机场举行隆重的接驾仪式

并为泰皇蒲美蓬‧阿杜雅德陛下和诗丽吉皇后殿下颁授高等皇家勋章。 

1963 7月9至14日
授予泰皇蒲美蓬‧阿杜雅德陛下荣誉法学博士

学位。 



 

 

泰皇 陛下与东盟共同体 
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1964至1966年间，泰皇陛下和皇后殿下曾数次访问欧洲国家，如: 

丹麦、挪威和西班牙等。从1967年起，泰皇陛下不再出访他国，那时他意识到， 

还有许多国内事务需要他处理;但泰皇陛下仍请皇储殿下、公主殿下和皇室 

成员多次代表陛下本人出国访问。 

六、时隔多年，公元1994年4月8至9日，泰皇蒲美蓬‧阿杜雅德陛下

率同诗丽吉皇后殿下御驾东北部廊开府与老挝国家主席诺哈·冯沙万阁下 

(Nouhak Phoumsavanh)  

2 0 0 9年2月2 8日至3月1日泰王国班武里府华欣杜斯特塔尼酒店举办 

第14届东盟首脑会议 (Asean Summit)，泰皇蒲美蓬‧阿杜雅德陛下、诗丽吉

王后殿下和诗琳通公主殿下恩准时任总理的阿披实带领莅泰出席第14届东盟

首脑会议的领导和东盟秘书长到华欣忘忧宫觐见，并在此举办皇家盛宴进行

款待。同年在8月2至8日泰王国国会在芭堤雅市皇家悬崖海滩度假村 (Royal Cliff 
Beach Resort) 举办第30届东盟议会大会 (AIPA)，泰王国国会主席兼东盟议会

主席猜·奇触带领前来参加会议的成员国代表和观察员国 代表觐见泰皇陛下。 

除此之外，泰皇蒲美蓬‧阿杜雅德陛下倡导的「自给自足均衡经济

5月30日在菲律宾首都马尼拉举办东盟自由贸易区研讨会，时任东盟秘书长

鲁道夫·C.塞韦里诺Jr. (Rodolfo C. Severino Jr.) 发表时提到说：东南亚国家  

集合成立为组织，是促成自给自足的经济活动，提升效率，提高竞争能力，

吸引外资和增加就业机会的唯一选择。 

泰皇陛下的英明睿智和良好的品行感动世界，汶莱苏丹哈吉·哈桑纳

尔‧博尔基亚陛下对泰皇蒲美蓬‧阿杜雅德陛下就赞美有加，汶莱苏丹陛下

的唁电中表示：泰皇陛下「自给自足均衡经济理念」高瞻远瞩，鼓舞国际

联盟共同体，以人民为中心可持续性发展。 

虽然泰皇蒲美蓬‧阿杜雅德陛下已驾崩，但在国际上泰皇陛下依旧

享有崇高的赞誉，如：2016年11月15至17日在老撾人民民主共和國首都万象

举行的东盟国防部长非正式会议 (ADMM Retreat) 上，参会国家共同称赞泰皇

蒲美蓬‧阿杜雅德陛下是世界上非常伟大的帝王和领导者。 



ผลกระทบตออาเซียนเม่ือ “โดนลัด ทรัมป” ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

 จากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2016 ผลปรากฏวาประธานาธิบดีคนใหมของ
สหรัฐอเมริกา คือ นายโดนัลด ทรัมป จากพรรครีพับริกัน ซ่ึงจะเขารับตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

คือ หัวหนาทางการทูต (Chief of Ambassadors) และ 

บทบาทนี้มีอํานาจตอนโยบายตางประเทศและนโยบาย
ทางทหารอยางสําคัญ  
 ในระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง นายโดนัลด ทรัมป 
ชูนโยบาย “America First” หรืออเมริกามากอน ซ่ึงเนน
การปฏิรูปและไมสนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ดังนั้น
ทิศทางการดําเนินนโยบาย

รัฐบาลใหมจะใหความสําคัญกับการเพิ่มอุปสงคภายในประเทศ โดยเฉพาะ

ปฏิเสธผูลี้ภัยตางชาติและแรงงานตางชาติ และลดความสําคัญดานประเด็นสิ่งแวดลอม สําหรับนโยบาย
ตางประเทศ 
อยางไรก็ตาม ยังมีขอสงสัยวานโยบายเหลานี้จะสามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม ซ่ึงอาจนําไปสูความไมเชื่อม่ัน 
ในระบบเศรษฐกิจและเกิดความผันผวนในระยะสั้นได  
 อาเซียนเปนภูมิภาคที่มีเขตเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 7 ของโลก และมีประชากรวัยหนุมสาวมากที่สุด 

บารัก โอบามา ที่มีนโยบายตั้งเข็มหมุดในเอเชีย (Pivot to Asia) ซ่ึงถือเปนนโยบายความม่ันคงหลักที่มุงให
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีแรงตานทานตอการขยายอิทธิพลของจีน การเขาดํารง

โดย นายจรงค  กลับชนะ 
กลุมงานภาษาอังกฤษ 

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (ธันวาคม 2559) 



เสรีเอเชีย-แปซิฟก (Trans Pacific Partnership: TPP) ซ่ึงสหรัฐอเมริกาเปนผูริเริ่ม ทําใหสมาชิกอาเซียน  
4 ประเทศที่ไดเขารวมกรอบการคานี้ คือ เวียดนาม บรูไน สิงคโปร และมาเลเซีย ตองกําหนดทาทีใหมตอ 
TPP เพราะถาสหรัฐอเมริกาไมเขารวม เวทีการคานี้ก็ไมมีความหมาย หากสหรัฐอเมริกาลดบทบาทตัวเอง
ในภูมิภาคอาเซียน มีความเปนไปไดวาประเทศซ่ึงมีความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกาและจีน จะหันไปพึ่งพา 
จีนมากขึ้น เชน มาเลเซียหรือฟลิปปนส บทบาทของจีนในอาเซียนจะเพิ่มขึ้น อีกทั้ง การขยายความรวมมือ

 
 ร.ศ.ดร. ประภัสสร เทพชาตรี ผูอํานวยการศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายก
สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศ กลาววา นายโดนัลด ทรัมป มองวาสาเหตุที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ตกต่ําเกิดจากโลกาภิวัฒน เชน การทําความตกลงเขตการคาเสรีทําใหสินคาราคาถูกจากตางประเทศ 
เขามาตีตลาด โดยเฉพาะสินคาจากจีน เปนเหตุใหโรงงานในสหรัฐอเมริกากวา 50,000 แหง ตองเลิกกิจการ

เวทีพหุภาคีคอนขางชัดเจน เพราะมองวาทําใหสหรัฐอเมริกาเสียเปรียบ การเจรจาแบบ

สมัยประธานาธิบดีบารัก โอบามาอยางแนนอน เพราะอาเซียนมีลักษณะเปนเวทีพหุภาคี สําหรับผลกระทบ

มากขึ้น ปจจุบันไทยสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาเกือบรอยละ 10 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด ซ่ึงถือเปน
อัตราที่คอนขางสูง ขณะเดียวกันการลงทุนของสหรัฐอเมริกาในไทยจะลดลง เพราะนายโดนัลด ทรัมป
สนับสนุนใหบริษัทอเมริกาลงทุนในประเทศมากขึ้น 

นายสุรินทร พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กลาวถึงกรณีที่นายโดนัลด ทรัมป ชนะเลือกตั้งเปน

ในเรื่อง
การวางงาน ดังนั้น ประเทศที่พึ่งพาการสงออกสินคาอยางประเทศไทยหรือภูมิภาคอาเซียนตองมอง

ปญหาและหาทางแกไขดวยการเรงผนึกอาเซียนใหเปนหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มอํานาจตอรอง และใหประเทศ
สมาชิกอาเซียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงอาจตองพึ่งพาตลาดใหญอยางจีนมากยิ่งขึ้น   
 
 

ขอมูลอางอิง 
- http://themomentum.co/momentum-follow-up-trump-effect-to-asia  
- http://www.isranews.org/isranews-article/item/51689-tpp-51689.html 
- http://www.posttoday.com/biz/aec/scoop/465534 
- https://www.pptvthailand.com/news 
- http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1478685826 
- http://www.thaisohot.com/content 
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ภายใตระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลขนาดใหญเขามามีบทบาทสําคัญตอภาคการผลิต 

เปน
สาเหตุสําคัญทําใหเกิดภาวะโลกรอน เม่ืออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น ยอมทําใหสภาพภูมิอากาศ

การเกิดปรากฏการณเอลนิโญ ลานีญา เปนตน  
  ในป 2531 โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: 
UNEP) รวมกับองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) ซ่ึงตระหนักถึง
ผลกระทบอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ไดจัดตั้งคณะกรรมการระหวางรัฐบาลดานการ

หนวยงานกลางในการศึกษาใหขอมูลทางวิทยาศาสตร ทั้งดานเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน 
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากจุดเริ่มตนดังกลาว อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change) 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference 
of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change) หรือ COP 
อยางสมํ่าเสมอ  
 ในการประชุม COP 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ไดมีการรับรอง
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซ่ึงเปนตราสารกฎหมายที่รับรองภายใตกรอบอนุสัญญา UNFCCC 
ฉบับลาสุด ตอจากพิธีสารเกียวโตและขอแกไขโดฮา เพื่อกําหนดกฎกติการะหวางประเทศที่มีความมุงม่ัน
มากยิ่งขึ้นสําหรับการมีสวนรวมของภาคีในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเนนเรื่อง
การตอบสนองตอภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกในบริบทของการพัฒนา 
อยางยั่งยืนและการขจัดความยากจน 
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โดย นายปกรณ  นวลมณ ี
กลุมงานภาษาฝร่ังเศส รัสเซีย และอิตาลี 

การมีสวนรวมของอาเซียน (ASEAN) ในการประชุมรัฐภาคี (Conference of the Parties)  
กรอบอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)  



ทั้งการเกิดไฟปา การเกิดพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นและบอยครั้งขึ้น อุทกภัย ภัยแลง รวมถึงการเกิด
 

สภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

ดังนี้ 
1)

Contributions) 
 การลงนามในความตกลงปารีส เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2559
 การดําเนินการตาม ASEAN Community Roadmap 2009 - 2015 รวมทั้ง ASEAN Action 

Plan on Joint Response to Climate Change และ ASEAN Forging Ahead Together 2025 รวมถึง
การพัฒนา ASEAN Post 2015 Strategic Plan on Environment และ ASEAN - UN Action Plan on  
Environment and Climate Change 2016 - 2020 

 การสงเสริมการจัดการปาไมอยางยั่งยืน ลดพื้นที่ปาเสื่อมโทรมและการตัดไมทําลายปา และ
สงเสริม

ที่สอดคลองกับความตกลงปารีส อาท ิ 
 - สนับสนุนการยึดหลักความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกันโดยคํานึงถึงขีดความสามารถ
ของแตละภาคี พรอมทั้งเสนอแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 
ในการรับมือกับสภาวะโลกรอน โดยเรงสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 
  - เนนย้ําการพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและอยูบนพื้นฐานของความตองการ  
การเสริมสรางศักยภาพ และการสนับสนุนดานการเงินในการดําเนินการลดกาซเรือนกระจกและปรับตัว 
ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสงเสริมความตระหนักรูในภูมิภาคอาเซียน   
 - แสดงความหวงใยเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดในภูมิภาคอาเซียน
ที่ปรากฏในรายงานการประเมินของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ในขอบขายดานอาหาร น้ํา ความม่ันคงดาน
พลังงาน สาธารณสุข การใชประโยชนจากที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ  
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สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในการนําเสนอทาทีรวมของอาเซียนในประเด็น
เก่ียวกับการเกษตรสําหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP 22) และมอบหมายใหสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเปนตัวแทนหลัก 
ของไทยสําหรับการประชุมครั้งนี้ โดยนําทาทีรวมของอาเซียนในประเด็นเก่ียวกับการเกษตรผนวกเขากับ
ทาทีของประเทศไทยในภาคเกษตรไปใชปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวของตอไป สาระสําคัญของทาทีรวมอาเซียนคือ
ประเด็นดานการเกษตรที่ไดเสนอเปนจุดยืนระดับภูมิภาคในการประชุมองคกรยอยเพื่อใหคําปรึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมัยที่ 44 (Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice: 
SBSTA 44) ภายใตการประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยืนยันจุดยืน 
ที่เก่ียวของดานการเกษตรที่ระบุในความตกลงปารีส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการประชมุ COP 22 ทีป่ระชมุไดหารอืประเดน็ทางดานเทคนคิ การเงนิ และแนวทางการดําเนินงาน
หลังจากความตกลงปารีสมีผลบังคับใช นอกจากนั้น มีการหารือเพื่อยกระดับมาตรการระหวางประเทศ 
รวมทัง้หาแนวทางสนบัสนนุทางการเงนิใหสําเรจ็กอนป 2563 หลงัจากนัน้ ประเทศภาคตีองเปลีย่นคําม่ันสญัญา 
ทั้งหลายใหกลายเปน “รูปธรรม” ที่สามารถจับตองไดจริง 

 
 

 
 
 
เอกสารอางอิง  
- www.mfa.go.th  
- www.mnre.go.th 
- www.onep.go.th  
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and Social Affairs) คาดการณวาจํานวนประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9,700 ลานคนภายในป 2593 
(ค.ศ. 2050) หรือเพิ่มขึ้นราว 2,400 ลานคนจากจํานวนประชากรปจจุบัน จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นยอม
หมายถึงความตองการในการบริโภคอาหารมากขึ้น ทุกวันนี้โลกเผชิญความเสี่ยงตอ

หรือเขตอุตสาหกรรม ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง
หรือเสียหายสืบเนื่องจากภาวะโลกรอนทําใหสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง น้ําทวม หรือเกิดภาวะแหงแลง 
ประเด็นเรื่อง "ความม่ันคงดานอาหาร (Food Security)” ไดกลายเปนวาระเรงดวนของรัฐบาลทั่วโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในฐานะประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดของโลก จีนเตรียมแนวทางรับมือกับวิกฤตการณ 
ดานอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในป 2555 รัฐบาลทุมงบประมาณกวา 4,000 ลานหยวน หรือกวา 
20,000 ลานบาท สําหรับดําเนินโครงการ “Weifang Food Valley” ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาพื้นที่ 

ความ
การศึกษาตาง ๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการขยายและตอยอดองคความรูและผลงานวิจัยทางวิชาการ 

ใหเห็นเปนรูปธรรม สามารถผลักดันใหออกสูตลาดในเชิงพาณิชยไดอยางรวดเร็ว 
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โดย นางพรพิมล  ศรีแกว   
กลุมงานบริหารทั่วไป 

Weifang Food Valley กบัการกาวสูความม่ันคงดานอาหารของจีน  



 รัฐบาลจีนมุงพัฒนาเขตพื้นที่เมืองเวยฟาง มณฑลซานตง (Shandong province) ซ่ึงเปนมณฑล
ชายฝงทะเลทางภาคตะวันออกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ ใหเปนเขตผลิต 
และสงออกทรัพยากรอาหารและผลผลิตการเกษตรที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่ง ในแตละป สามารถผลิตอาหาร
ไดประมาณ 5 ลานตัน ประกอบดวยผัก 1.2 ลานตัน เนื้อ 1.4 ลานตัน และอาหารทะเล 600,000 ตัน  

สวนปริมาณการสงออกผักคิดเปนหนึ่งในสิบ ตลาดสงออกหลัก ไดแก สิงคโปร ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐฯ 
รวมถึงกลุมประเทศสหภาพยุโรป สะทอนถึงศักยภาพในการผลิต
อาหารใหมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของประเทศคูคา Weifang 
Food Valley จึงเปนกุญแจสําคัญตอความม่ันคงทางอาหาร 
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 โครงการครอบคลุมพื้นที่กวา 60 ตารางกิโลเมตร ประกอบ 
ดวยศูนยนวัตกรรมเกษตรและอาหารสมัยใหม อุตสาหกรรมผลิต
และแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลเพื่อผลิตและ
แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสะอาดและผลิตภัณฑออรแกนิค  
โรงเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ โรงคัดแยกสินคาและสงออก  
ศูนยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร รวมถึงศูนยการศึกษา
บุคลากรโดยผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ จากทั่วโลก เชน ศูนยนวัตกรรมเกษตรจีน -สหรัฐฯ ที่กอตั้ง 
โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เดวิส รวมกับรัฐบาลเมืองเวยฟาง  

 การจัดตั้ง Food Valley ขนาดใหญที่เมืองเวยฟางเปนอีกกาวสําคัญของจีนในการนํานวัตกรรมและ

เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรคือปจจัยหลักในการผลิตอาหารใหเพียงพอตอ
จํานวนประชากร อีกทั้ง ยังแสดงศักยภาพของจีนในการบูรณาการปจจัยการผลิตอยางครบวงจร ทั้งแหลง
เงินทุน นวัตกรรม การทําแบรนดสินคา และระบบโลจิสติกส ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด  
 
 
 
 
 

ขอมูลอางอิง 
- https://www.scbeic.com/th/detail/product/759 
- https:/www.thansettakij.com/2016/11/27/115582 
- http://www.mfa.go.th/business/th/articles/88/73421 
- http://www.chinadaily.com.cn/regional/2016-07/22/content_26184778.htm  
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 เม่ือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติในป 2532 นับแตนั้น 
เปนตนมา สปป.ลาวคือประเทศจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะจากเอเชีย-แปซิฟก
และยุโรป อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ภาคการทองเที่ยวเปนภาค

ใหเกิด 

ของสปป.ลาว รัฐบาลจะสงเสริมการลงทุน
ดานการทองเที่ ยวทั้งจากนักลงทุนใน
ประเทศและนักลงทุนตางชาติ ภาคการ
ทองเที่ ยวจะเปนหนึ่ ง ในฟนเฟองหลัก
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังที่ไดวางกรอบไวในวิสัยทัศนสปป.ลาว ป 2573 (Vision 2030 
of the Lao Government) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2568 (2025  

(8th Social and Economic Development Plan 2016-2020)  
 

ปจจัยเกื้อหนุนการลงทุนดานการทองเท่ียว  
 จุดแข็งที่ทําใหสปป.ลาวกลายเปนหนึ่งในประเทศอาเซียนที่นาเขาไปลงทุน คือ การเมืองมีเสถียรภาพ 
สังคมสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อัตราคาจางแรงงานไมสูงนัก แหลงทองเที่ยวมีความ
หลากหลายทั้งทรัพยากรทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร และเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงยังคงรักษาสภาพ
ธรรมชาติหรือสภาพภูมิทัศนเดิมไวได  
 นอกจากนั้น ยังมีปจจัยเก้ือหนุนอ่ืน คือ 
 1) รัฐบาลเรงปฏิรูปกฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคทางการคา กฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับใหม 
ซ่ึงประกาศใชตั้งแตป 2552 สงเสริมการแขงขันอยางเทาเทียมระหวางผูประกอบการชาวตางชาติและ
ผูประกอบการชาวลาวโดยใชมาตรฐานกฎหมายเดียวกัน ไมกีดกันการลงทุนจากตางประเทศ เปดโอกาส 
ใหนักลงทุนตางชาติเชาหรือขอสัมปทานที่ดินไดเปนระยะเวลานาน ขึ้นกับประเภทการลงทุน ซ่ึงเอ้ือกับ 
ภาคธุรกิจที่มีการลงทุนขนาดใหญและระยะเวลาคืนทุนคอนขางนาน เชน ธุรกิจโรงแรม นอกจากนั้น  
การเพิ่มรูปแบบการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไดชวยอํานวยความสะดวก ทําใหการคา 
การลงทุนเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น 

 
ภูมิภาค มี  
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โดย นางสาวสวางใจ  มนตรีพิลา 
กลุมงานบริหารทั่วไป 

โอกาสการลงทนุภาคธุรกิจการทองเที่ยวและบรกิารใน สปป.ลาว 



ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ecotourism) การทองเที่ยวที่ชุมชนมีสวนรวมเพื่อพัฒนาใหเกิดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุมชาติพันธุในพื้นที่ นําไปสูอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ทันสมัย
อยางเปนขั้นตอน 
 3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเติบโตตอเนื่อง มีการเชื่อมโยง 
ดานการคมนาคมและขนสงทั้งทางบกและทางอากาศ เชน การปรับปรุงถนนที่เชื่อมโยงระหวางแขวงตาง ๆ  
หรือเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน การเปดสนามบินนานาชาติแหงที่หาในแขวงอัตตะปอเม่ือป 2558  
ชวยใหเขาถึงดินแดนทางตอนใตสุดของประเทศซ่ึงเปนพื้นที่ที่เขาถึงยาก เปดโอกาสใหเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ไมจําเพาะแตดานการทองเที่ยว 
 
ธุรกิจทองเท่ียวท่ีนาลงทุนในสปป.ลาว 

 ธุรกิจโรงแรม 
แมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะเติบโตรวดเร็ว แตธุรกิจภาคบริการที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยว

ยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก โดยเฉพาะการทําธุรกิจโรงแรมหรือที่พักรูปแบบอ่ืน ๆ สําหรับนักทองเที่ยว 
ซ่ึงนักลงทุนไทยมีศักยภาพดานนี้อยูแลว จากขอมูลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน เรื่อง  

4 หอง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนแกนักเดินทาง  

 ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย 
เปนธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพเนื่องจากมีประสบการณและความชํานาญหลากหลายรูปแบบ ทั้งการ

แชตัว การอบตัว การนวดดวยการใชสมุนไพรประกอบ จนเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
ดังนั้น จึงเปนโอกาสของผูประกอบการไทยในการขยายธุรกิจดังกลาว
ไปยังประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะสปป.ลาว ซ่ึงมีแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติเหมาะแกการตั้งสถานประกอบการ นอกจากนี้ สปป.ลาว  
ยังมีวัตถุดิบจําพวกดอกไม เชน ดอกมะลิ ดอกราตรี ดอกลีลาวดี 
(ดอกไมประจําชาติ สปป.ลาว) รวมถึงพืชสมุนไพรอ่ืน ๆ ที่มีสรรพคุณ

ตอสุขภาพ เชน ขม้ิน มะขาม แตงกวา ขิง ขา ตะไคร มะนาว และมะเขือเทศ เปนตน ดอกไมทองถิ่น 
และสมุนไพรพื้นบานสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูประกอบการไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม อาจมีความ
เสี่ยง

ซ่ึงใหคาจางสูงกวา   
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 ธุรกิจรานอาหาร 
สําหรับธุรกิจรานอาหารในสปป.ลาว ผูประกอบการไทยมีความไดเปรียบ

และอาหารลาวมีความใกลเคียงกัน

และขนาดใหญแบบครบวงจร แตยังคงสงวนธุรกิจรานอาหารขนาดเล็กไวใหชาวลาว 

 รัฐบาล สปป.ลาวใหความสําคัญกับการสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจดานการทองเที่ยวของประเทศ  
ไมวาจะเปนนโยบายยกเลิกการขอวีซาใหกับนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน ยกเวนวีซา

เปน 30 วัน สงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานทางเว็บไซต และการจัดทําหนังสือแนะนํา 
การทองเที่ยว 4 ภาษาหลัก ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน และภาษาจีน เพื่อใหนักทองเที่ยว
สามารถเขาถึงขอมูลแหลงทองเที่ยว โรงแรมที่พัก หมายเลขโทรศัพทสําคัญไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในลาวจึงมีอนาคตสดใส 

 นักลงทุนไทยที่ตองการเขามาลงทุนในสปป.ลาว จะมีความไดเปรียบจากการเปนประเทศเพื่อนบาน 
ที่มีพรมแดนติดกัน มีจุดเชื่อมโยงกับไทยผานการคมนาคมทางอากาศ ทางน้ํา และทางบกผานสะพาน

ภาคบริการซ่ึงไทยมีศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลอางอิง 
- http://www.exim.go.th/doc/newscenter/40079.pdf 
- http://www.posttoday.com/biz/aec/column/464206 
- http://www.posttoday.com/biz/aec/column/465308 
- http://www.thaisavannakhet.com/vientiane/th/about/about_investments/detail.php? 
  ELEMENT_ID=742 
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และภูมิภาค แมรัฐบาลของแตละประเทศใชเงินจํานวนมากเพื่อปองกัน ปราบปราม และลดการแพรระบาด

จากการดําเนินการโดยปจเจกชนหรือกลุมบุคคล พัฒนากลายเปนการดําเนินการแบบองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย มีผูกระทําผิดมากกวาหนึ่งเชื้อชาติ พัฒนารูปแบบการกระทําความผิด 
จนทําใหปญหายาเสพติดมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น  
 
ในรูปแบบใหม ๆ การคา และการแพรระบาดของยาเสพติด ประเทศสมาชิกตระหนักถึงภัยคุกคามจาก 
ยาเสพติดที่สามารถทําลายความม่ันคงของรัฐทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ประเทศใดประเทศหนึ่งไมอาจ
แกไขปญหาไดเพียงลําพัง อาเซียนจึงเรงสงเสริมความรวมมือเพื่อแกไขปญหาไดครอบคลุมทุกมิติและ 
ขจัดยาเสพติดใหหมดไปจากภูมิภาค ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ

ซ่ึงเปนการเลื่อนกําหนดการเปนเขตปลอดยาเสพติดอาเซียนใหเร็วขึ้น 5 ป จากเดิมที่ไดประกาศวิสัยทัศน
ของการเปนเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน ภายในป 2563 ทั้งนี้ เรื่องอาเซียนเปนเขตปลอดยาเสพติดไดถูก
บรรจุอยูในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน และแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดวย  
 อาเซียนมีกลไกความรวมมือที่เก่ียวของกับการตอตานยาเสพติด อาท ิ

สมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพเรียงตามลําดับตัวอักษร ในการประชุมครั้งแรก เม่ือป 2519 
ที่ประชุมกําหนดเปาหมายคือการสงเสริมความรวมมือดานการตอตานยาเสพติด และการแสวงหามาตรการ
ตาง ๆ ทั้งในดานการปราบปราม การปองกัน และการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติด    
 ในการประชุมฯ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ป 2522 ที่ประชุมกําหนดมอบหมายภารกิจ
ใหประเทศอาเซียนรับผิดชอบแตละดาน ประเทศฟลิปปนสดูแลดานการปองกันยาเสพติด มาเลเซียดูแล 
ดานการบําบัดรักษาและฟนฟู ไทยดูแลดานการปราบปรามยาเสพติด และสิงคโปรเปนผูดูแลดานการวิจัย 
เม่ือเดือนสิงหาคม 2559 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด 
ครั้งที่ 37 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงานดานยาเสพติดของแตละประเทศ
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นางสาวอัมพะวัน  ปฐมกุล 
กลุมงานภาษาจีนและภาษาอื่น 

ปญหายาเสพตดิในอาเซียน 



เพื่อประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ป 2559 - 2568" และเรงหามาตรการเสริมสรางความ
รวมมือในการสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดระหวางประเทศ
สมาชิก/อาเซียนกับประเทศคูเจรจาใหใกลชิดยิ่งขึ้นอันนําไปสูการเปนประชาคมที่ปลอดจากยาเสพติด  
 
 
 
 
 
 

 
 - การประชุมประจําปของเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนวาดวยอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN Senior 
Officials on Transnational Crime: SOMTC) จะดูแลภาพรวมดานอาชญากรรมขามชาติทั้ งหมด  
ในป 2540 มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนวาดวยอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN Declaration on 

ไว 8 ดาน ซ่ึงการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเปน 1 ใน 8 สาขาความรวมมือ โดยประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบ
หลักดานการปราบปรามยาเสพติด  
 อาเซียนยกระดับความสําคัญปญหายาเสพติด จนนําไปสูการจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center: ASEAN-NARCO) ในป 2557 โดยมีสถานที่
ตั้งอยูที่สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประเทศไทย ทําหนาที่เปนศูนยกลางความรวมมือและ 

สรางการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลยาเสพติดระหวางประเทศสมาชิก ซ่ึงนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติการ
เพื่อการสกัดก้ันและยับยั้งการแพรระบาดยาเสพติดในประเทศสมาชิกอยางเปนรูปธรรม   
 
 

 

 

 
 
ขอมูลอางอิง 
- http://www.manager.co.th/      - http://www.mfa.go.th/asean/th/  
- https://www.etda.or.th/content/1660.html - http://www.aseanthai.net/  
- http://www.thairath.co.th/content/650032  - https://aseannarco.oncb.go.th 
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รอบรูอาเซียน 

บททดสอบของรัฐบาลเมียนมากับวิกฤติโรฮิงญา 
 

นางสาวสุภัจฉร ีเรอืงสิทธชิยั 
กลุมงานภาษาฝรัง่เศส รสัเซยี และอิตาลี 

 
 หลังจากการเปล่ียนผานทางการเมืองคร้ังประวัติศาสตรของ
ประเทศเมียนมาท่ีนําไปสูการเปดประเทศและการเลือกต้ังท่ัวไป 
ในป 2558 พรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National League 
for Democracy - NLD) ของนางออง ซาน ซูจี ไดรับชัยชนะครองเสียง
ขางมากในรัฐสภา และเธอใหสัญญาวาจะนําพาประเทศไปสู 
“สันติภาพและความปรองดอง” (Peace and National Reconciliation) 
ประชาคมโลกจับตามองพัฒนาการของเมียนมาเน่ืองจากเปน 

คร้ังแรกในรอบ 50 ป ท่ีเมียนมาหลุดพนจากการปกครองโดยรัฐบาลทหาร 

การทวีความรุนแรงของวิกฤติโรฮิงญา 
 หากแตเสนทางสูสันติภาพและความปรองดองน้ันไมไดราบเรียบเสมอไป ประเด็นวิกฤติโรฮิงญาไดกลายเปน
บททดสอบสําคัญสําหรับรัฐบาลเมียนมา เจตนารมณของนางออง ซาน ซูจี คือการสรางความปรองดองระหวาง 
ชาวพุทธและชาวมุสลิมในประเทศ อยางไรก็ตาม เหตุการณความรุนแรงเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในเดือน
ตุลาคม 2559 เม่ือกองกําลังรัฐบาลปฏิบัติการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาจนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 86 คน และอีกกวา 
27,000 คนตองอพยพไปยังบังคลาเทศ เหตุการณปะทะกันดังกลาวเช่ือวาเปนการตอบโตของรัฐบาลตอการโจมตี 
ดานตรวจ ซ่ึงทําใหเจาหนาท่ีตํารวจเสียชีวิต 9 นาย โดยเช่ือวาเปนฝมือของชาวมุสลิมโรฮิงญา 

 เหตุการณรุนแรงน้ีกอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณ เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2559 นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย ไดนําขบวนชาวโรฮิงญานับหม่ืนคนประทวงหนาสถานทูตเมียนมาในกรุงกัวลาลัมเปอรและเรียกรองให
สหประชาชาติสนใจวิกฤติโรฮิงญา ซ่ึงนายนาจิบ ราซัค เรียกวิกฤติการณดังกลาววาเปนการฆาลางเผาพันธุ (genocide) 
ท่ีจําเปนตองมีการหารือในเวทีระดับโลก อยางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ถูกวิจารณวาการแสดงออก
ดังกลาวเปนเพียงความพยายามในการเบ่ียงเบนความสนใจจากกรณีคดีทุจริตคอรรัปช่ันของตนและเรียกคะแนนเสียง
จากชาวมุสลิมในมาเลเซียเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเลือกต้ังท่ัวไปท่ีจะมีข้ึนในป 2561 

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 4  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (มกราคม 2560) 
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ในขณะท่ีกลุมวิกฤติสากล (International Crisis Group - ICG) ออกรายงานระบุถึงความเช่ือมโยงระหวาง
เหตุการณความรุนแรงในรัฐยะไขกับกลุมหัวรุนแรงในซาอุดิอาราเบียและปากีสถาน รายงานน้ีระบุวากลุมหัวรุนแรง
อิสลามท่ีเรียกตัวเองวา Harakah al-Yakin ไดประกาศแสดงความรับผิดชอบตอการโจมตีดานตรวจท่ีทําใหเจาหนาท่ี
ตํารวจเมียนมาเสียชีวิต พรอมอางวาไดจัดต้ังคณะกรรมการซ่ึงมีสมาชิก 20 คน ทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
นักรบภาคสนามในรัฐยะไขอีกดวย โดยเปาหมายหลักของกลุมหัวรุนแรงน้ีคือการกดดันรัฐบาลเมียนมาใหยุติการละเมิด
สิทธิ และใหสัญชาติและสถานะพํานักถาวรตอชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมา 

กระแสวิพากษวิจารณกอใหเกิดแรงกดดันจนรัฐบาลเมียนมาตองเรียกประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
อยางไมเปนทางการเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 ณ นครยางกุง เปนการประชุมลับโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือช้ีแจง
ขอเท็จจริงและหารือเร่ืองการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมตอชาวมุสลิมโรฮิงญา รัฐมนตรีกระทรวง 
การตางประเทศมาเลเซียแสดงจุดยืนของประเทศวาวิกฤติโรฮิงญาเปนประเด็นระดับภูมิภาคท่ีประเทศอาเซียน 
ควรรวมกันแกไข ในขณะท่ีนางออง ซาน ซูจี ออกมาช้ีแจงวา “รัฐบาลตระหนักถึงปญหาชนกลุมนอยอยางจริงจัง 
หากแตการแกไขปญหาท่ีซับซอนตองอาศัยเวลาและพ้ืนท่ีใหรัฐบาลไดดําเนินการ” การประชุมดังกลาวถือเปนการประชุม
แบบพหุภาคีคร้ังแรกท่ีรัฐบาลเมียนมาเปนผูริเร่ิมการประชุม ท้ังน้ี ในป 2558 อาเซียนไดเรียกประชุมเพ่ือหารือประเด็น
วิกฤติผูอพยพ หากแตรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธท่ีจะใชคําวา ‘โรฮิงญา’ ในท่ีประชุม คําวาโรฮิงญาจึงไมปรากฏในเอกสาร
ทางการใด ๆ นักสิทธิมนุษยชนจึงถือวาการประชุมคร้ังดังกลาวเปนเพียงหน่ึงในเวทีสนทนาของอาเซียนท่ีขาดผลลัพธ
อันเปนรูปธรรม (talk-shop) 

แรงกดดันตอนางออง ซาน ซูจี 
 ในฐานะนักรณรงคประชาธิปไตยท่ีพาประเทศหลุดพนจากรัฐบาลทหาร นางออง ซาน ซู จี เปรียบเสมือน

สัญลักษณแหงความหวังของประชาธิปไตย เธอไดรับการจับตามองวาจะมีวิธีรับมือกับปญหาชนกลุมนอยในเมียนมาได
อยางไร นางออง ซาน ซูจี ถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวางโดยส่ือตะวันตกวาน่ิงเฉยและละเลยสิทธิพ้ืนฐาน 
ของชนกลุมนอยในประเทศ โดยไมมีการออกมาประณามเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ในเดือนธันวาคม 2559  
กลุมผูไดรับรางวัลโนเบลย่ืนจดหมายเปดผนึกถึงคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ ระบุถึงความผิดหวังในตัว
นางออง ซาน ซูจี ผูเคยรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แตวันน้ีเธอกลับไมสามารถยืนหยัดตอสูเพ่ือรับรองสิทธิพลเมือง
แกชาวโรฮิงญาไดอยางสมบูรณ พรอมระบุวาเหตุการณความรุนแรงในเมียนมาอาจมีนัยยะสําคัญท่ีเขาขายการฆา 
ลางเผาพันธุหรืออาชญากรรมตอมนุษยชาติอีกดวย 

 นายไมเคิล บูหเลอร ผูเช่ียวชาญดานการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําโซแอส มหาวิทยาลัย
แหงลอนดอนใหความเห็นวา “ออง ซาน ซูจี อยูในฐานะลําบาก เพราะหากเธอออกมาปกปองชาวโรฮิงญาอยางเต็มตัว 
เธอจะถูกกลุมชาวพุทธชาตินิยมมองวาเปน ‘ผูทรยศ’ แตถาไมออกมาปกปองชาวโรฮิงญา ชนกลุมนอยทุกกลุมในเมียนมา
จะเร่ิมไมสนับสนุนรัฐบาลของเธอเพราะไมสามารถการันตีวาจะปกปองสิทธิความเปนพลเมืองของพวกเขาได” 

อยางไรก็ตาม นางออง ซาน ซูจี ก็ไมไดเพิกเฉยตอเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน เธอไดเชิญนายโคฟ อันนัน 
อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเปนหัวหนาการประชุมหารือเพ่ือหาทางออกตอความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในรัฐยะไข และ 
ในท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ นางออง ซาน ซูจี ไดช้ีแจงวารัฐบาลเมียนมาตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาท่ีมีแนวโนมทวีความรุนแรงข้ึน พรอมตอบรับความชวยเหลือทางมนุษยธรรม และยินดีอนุญาต
ใหส่ือตางประเทศลงพ้ืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดตามสมควร 
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ขอจํากัดในบทบาทของอาเซียน 
อาเซียนเองเปนองคกรบูรณาการระหวางประเทศท่ีมีขอจํากัดในการแกไขปญหาความขัดแยง เน่ืองจาก

อาเซียนไมมีกลไกรูปธรรมในการแกไขคล่ีคลายปญหาความขัดแยงระหวางประเทศสมาชิก หากแตอาเซียนมักนิยมใช
การทูตเชิงปองกัน หรือมาตรการท่ีไมเปนทางการเพ่ือจัดการความขัดแยง (conflict management) มากกวาการแกไข
ความขัดแยง (conflict resolution) ซึ่งสัมพันธกับหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน (non-interference) ของประเทศ
สมาชิก ทําใหเกิดขอจํากัดในการจัดการกับปญหาชนกลุมนอยโรฮิงญา เน่ืองจากรัฐบาลเมียนมามองวาวิกฤติโรฮิงญา
เปนปญหาภายในประเทศ และการหารือเพ่ือนํามาซ่ึงมาตรการแกไขปญหาตาง ๆ ตองคํานึงถึงอํานาจอธิปไตยของ
เมียนมา  

ความกังวลของประเทศอาเซียนคือการเพิกเฉยของรัฐบาลเมียนมาตอเหตุการณความรุนแรงท่ีเปนปจจัย 
บีบบังคับใหชาวมุสลิมโรฮิงญาตองอพยพไปยังประเทศอ่ืน แตละประเทศสมาชิกอาเซียนมีศักยภาพในการรับภาระ 
ผูอพยพไดแตกตางกัน และยังไมมีกลไกระดับภูมิภาคในการรับรองปญหาดังกลาวรวมกัน นางอังคณา นีละไพจิตร  
กรรมาธิการประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงประเทศไทย ใหความเห็นวา “อาเซียนควรทบทวนกฎระเบียบท่ี
หามประเทศสมาชิกแทรกแซงกิจการภายในของแตละประเทศ ถาไปใชกฎระเบียบแบบฉันทามติ (consensus) ก็จะ
สามารถกดดันใหเมียนมาแกไขปญหารุนแรงตอชาวโรฮิงญาได นอกจากน้ีประชาคมอาเซียนใหความสําคัญแตเร่ือง
เศรษฐกิจ แตลืมใหความสําคัญกับคุณคาความเปนมนุษยของประชากรในภูมิภาค เพราะในเวลาน้ีชาติตะวันตกกําลัง
เหอท่ีเมียนมาเปนประชาธิปไตย แตลืมไปวาปญหาเหลาน้ียังคงมีอยู” 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมาตระหนักดีถึงความจําเปนในการสรางสันติภาพและความปรองดองในประเทศ 
เพ่ือปูพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเพ่ิงเร่ิมตน เน่ืองจากรัฐธรรมนูญเมียนมากําหนดใหทหารสามารถยึดอํานาจคืน
จากพลเรือนไดในกรณีท่ีเกิดความไมสงบและความรุนแรงภายในประเทศ รัฐบาลเมียนมาชุดปจจุบันยอมไมตองการให
ขอบเขตความรุนแรงลุกลามบานปลายจนอาจสงผลตอความนาเช่ือถือและความชอบธรรมของรัฐบาล ท่ีอาจเปนเหตุให
รัฐบาลทหารกลับสูอํานาจอีกคร้ัง ดังน้ัน นอกจากปญหาวิกฤติโรฮิงญาจะเปนบททดสอบอันย่ิงใหญสําหรับรัฐบาล
เมียนมาแลว ยังเปนบทเรียนสําหรับอาเซียนในการทบทวนวิถีอาเซียน หลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน หลักสิทธิ
มนุษยชนสากล รวมถึงมาตรการในการจัดการและการแกไขความขัดแยงภายในภูมิภาคอีกดวย 

 
ขอมูลอางอิง: 
- http://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-asean-malaysia-idUSKBN1480E1 
- http://themomentum.co/momentum-feature-myanmar-aungsan-suukyi-rohingya-problem 
- http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1169161/rohingya-plight-now-an-asean-issue 
- http://www.aljazeera.com/news/2016/12/urged-rohingya-human-crisis-161230202804249.html 
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การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง คร้ังท่ี 2 
 

นายปยะชาติ ชืน่จิต 
กลุมงานภาษาฝรัง่เศส รสัเซยี และอิตาลี 

 
 การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือ 
แมโขง - ลานชาง คร้ังท่ี 2  (the 2nd Mekong - Lancang  
Cooperation Foreign Ministers’ Meeting) ไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  
23 ธันวาคม 2559 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
 กรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง ไดกอต้ังข้ึนอยาง
เปนทางการจากท่ีประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง -
ลานชาง คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ณ เมืองซานยา 
มณฑลไหหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายกรัฐมนตรี
ไทยและจีนเปนประธานรวมกัน และมีประเทศในลุมนํ้าโขง

อีก 4 ประเทศรวมเปนสมาชิก ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนา 
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงอยางย่ังยืน ลดความเหล่ือมลํ้าดานการพัฒนาระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และ
ระหวางอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงกับภูมิภาคอ่ืน ๆ สงเสริมความแข็งแกรงใหกับประชาคมอาเซียนในภาพรวม ผลักดันให
บรรลุเปาหมายขององคการสหประชาชาติท่ีใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืนในป 2573 รวมท้ังเปนโอกาสของไทยในการ
แลกเปล่ียนองคความรูในการพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสมาชิกในกลุมดวย 

 ในสวนของท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือแมโขง  - ลานชาง คร้ังท่ี 2 น้ัน กัมพูชาและจีนเปน
ประธานรวม ภายใตแนวคิด “Shared River, Shared Future” (สมาชิกทุกประเทศท่ีต้ังอยูบนแมนํ้าสายเดียวกันและมี
อนาคตรวมกัน) เพ่ือติดตามความคืบหนาของการดําเนินการตามวิสัยทัศนและขอริเร่ิมท่ีเปนผลลัพธจากการประชุม
ผูนํากรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง คร้ังท่ี 1 โดยเฉพาะการสรางกลไกการทํางานในสาขาท่ีผูนําใหความสําคัญ
เปนลําดับตน และการดําเนินโครงการเรงดวนตามรายการโครงการซ่ึงท่ีประชุมผูนําใหความเห็นชอบ รวมท้ังหารือ
แนวทางขับเคล่ือนความรวมมือในอนาคตเพ่ือรักษาพลวัตใหมีความตอเน่ืองและเกิดผลเปนรูปธรรม 

 ท่ีประชุมไดทบทวนความคืบหนาของกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง และไดหารือทิศทางความรวมมือ
ระหวางประเทศสมาชิกในอนาคต โดยเฉพาะการผลักดันการจัดต้ังคณะทํางานใน 6 สาขา ท่ีใหความสําคัญเปนลําดับตน 
ไดแก 1) ความรวมมือทรัพยากรนํ้า 2) ความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน 3) การเกษตร 4) การลดความยากจน  
5) ความเช่ือมโยง และ 6) การสงเสรมิศักยภาพในการผลิต เพ่ือดําเนินโครงการเรงดวนท่ีเก่ียวของใหแลวเสรจ็หรือเกิด
ผลลัพธอยางชัดเจน พรอมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป และพิจารณาโครงการความรวมมือ รุนท่ี 2 เพ่ือเสนอตอ 
ท่ีประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจะจัดข้ึนในชวงตนป 2561 นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได
เห็นพองท่ีจะจัดต้ังกลไกประสานงานกลางในประเทศภายใตกระทรวงการตางประเทศตามหลักปฏิบัติของแตละ
ประเทศ 

 



  

 

  ในสวนทาทีของจีน รัฐมนตรีตางประเทศของจีนไดเนนยํ้าถึงความสําเร็จของความรวมมือวา ต้ังแตการประชุม
กรอบความรวมมือแมโขง  - ลานชาง คร้ังท่ี 1 กลไกของกรอบความรวมมือดังกลาวไดพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยมีการ
จัดต้ังคณะทํางานรวมกัน (joint working groups) ในหลายสาขา ในการน้ี การดําเนินโครงการจํานวน 45 โครงการ
ไดรับผลสําเร็จอยางตอเน่ือง และในขณะน้ี ความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมกําลังจะขยายครอบคลุมในทุกภาคสวน ดังน้ัน 
กรอบความรวมมือแมโขง  - ลานชางจึงพรอมแสดงใหท่ัวโลกเห็นถึงความเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วและศักยภาพของ
ความรวมมือในกลุมดังกลาว 

 ในสวนของกัมพูชาไดใหขอสังเกตตอพัฒนาการของกรอบความรวมมือฯ วาสามารถตอบสนองตอความตองการ
ในการพัฒนาของแตละประเทศในภูมิภาค และทุกฝายลวนช่ืนชมจีนท่ีใหความสําคัญตอกรอบความรวมมือฯ และหวังวา
จีนจะยังคงมีบทบาทสําคัญและเปนผูนําในกระบวนการพัฒนากรอบความรวมมือของภูมิภาค 

 สําหรับประเทศไทยไดเสนอสาขาความรวมมือท่ีควรใหความสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ อาทิ 
ความรวมมือดานทรพัยากรนํ้า ความเช่ือมโยงดานดิจิทัล การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือสรางหวงโซอุปทานและหวงโซ
คุณคาในอนุภูมิภาค การสรางแบรนดแมโขง (Mekong Branding) การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูประกอบการ ความรวมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการสรางความตระหนักรู 
ดานส่ิงแวดลอม รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Greening SMEs) นอกจากน้ี ไทย
สนับสนุนขอเสนอใหมของเวียดนาม ท่ีใหมีชองทางแลกเปล่ียนขอมูลเรงดวน (Hotline) ดานทรัพยากรนํ้า ซ่ึงประเทศ
สมาชิกจะไดหารือกันตอไป  

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดรับรองเอกสารผลลัพธ 3 ฉบับ ไดแก ถอยแถลงรวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
กรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง คร้ังท่ี 2 เอกสารหลักการในภาพรวมสําหรับการจัดต้ังคณะทํางานในสาขาท่ีให
ความสําคัญเปนลําดับตน และตารางติดตามความคืบหนาของผลลัพธการประชุมผูนํากรอบความรวมมือ 
แมโขง - ลานชาง คร้ังท่ี 1 

  กรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง เปนตัวอยางท่ีดีของความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ลดความเหล่ือมลํ้าระหวางประเทศสมาชิกเพ่ือสงเสริมประชาคมอาเซียน  
เนนการดําเนินการใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม โดยสงเสริมเติมเต็มและใหคุณคาเพ่ิมตอการดําเนินการท่ีมีอยูแลว 
ในกรอบความรวมมืออ่ืน ๆ 
 
 
ขอมูลอางอิง 
 

- www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1427021.shtml 
- www.mfa.go.th 
- www.newsdatatoday.com/index.php/politic/2015-12-27-03-26-45/75059 
- www.tnamcot.com/content/619902 
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มรดกอุทยานแหงอาเซียน 
     นางสุวรรณี  หุตายน 

ผูบังคับบัญชากลุมงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 
 

  มรดกอุทยานแหงอาเซียน (ASEAN Heritage Parks: AHP) เปนหน่ึงในกลไกความรวมมือดานส่ิงแวดลอมของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีท่ีมาจากการเร่ิมตนของประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ไดรวมลงนามในปฏิญญาอาเซียนวาดวยเร่ืองมรดกอุทยานและการอนุรักษ (ASEAN Declaration 
on Heritage Parks and Reserves) เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2527 และตอมาในการประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดลอมอาเซียนท่ี
กรุงยางกุง ประเทศเมียนมา เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2546 ไดตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษสภาพธรรมชาติและระบบ
นิเวศท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงความจําเปนในการดูแลพ้ืนท่ีคุมครองของแตละชาติสมาชิก ผานการสรางเครือขาย 
แหงภูมิภาคในการเปนตัวแทนเพ่ือปกปองพ้ืนท่ี ท้ังน้ีประเทศเวียดนาม  สปป. ลาว  เมียนมา  และกัมพูชา ไดรวมลงนามใน
ปฏิญญาดังกลาวภายหลังการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน  

 ดวย “เปนพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญสูงท่ีเปนตัวแทนระบบนิเวศของภูมิภาค” พ้ืนท่ีท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน
พ้ืนท่ีคุมครองในฐานะมรดกอุทยานแหงอาเซียน ตองเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเดนท้ังสภาพภูมิทัศน มีความสมบูรณ 
ทางนิเวศ มีความหลากหลายทางชีวภาพท้ังท่ีเปนทรัพยากรทางทะเลหรือทรัพยากรทางบก เปนพ้ืนท่ีคุมครองกลุมชาติพันธุและ
วัฒนธรรมอันหลากหลาย หรือเปนแหลงอนุรักษถ่ินท่ีอยูสําคัญของพืชหรือสัตว หรือเอ้ือตอการดํารงชีวิตของประชาชนจํานวน
มากท่ีตองพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติจากพ้ืนท่ีคุมครองน้ี ดังน้ัน จึงควรคาตอการสงวนรักษาไว เพ่ือเปนมรดกทางธรรมชาติ
ของภูมิภาคอาเซียน ปจจุบัน มรดกอุทยานแหงอาเซียนประกอบดวยพ้ืนท่ีอนุรักษจํานวน 38 แหง1 ไดแก 

1 ขอมูลจาก CHM ASEANBIODIVERSITY (http://chm.aseanbiodiversity.org/) CHM (Clearing-House Mechanism) คือ กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร  
ตามมาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  ซ่ึงไดรับการลงนามในการประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและ
การพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development: UNCED) ระหวางวันท่ี 5-14 มิถุนายน 2535  ณ นครริโอ เดอ จาเนโร 
สหพันธสาธารณรัฐบราซิล เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

Brunei Darussalam Tasek Merimbun Heritage Park 
Cambodia Preah Monivong (Bokor) National Park / Virachey National Park 
Indonesia Gunung Leuser National Park / Kerinci-Seblat National Park / Lorentz National Park /  

Way Kambas National Park 
Lao PDR Nam Ha National Protected Area 
Malaysia Kinabalu National Park / Gunung Mulu National Park / Taman Negara National Park 
Myanmar Alaungdaw Kathapa National Park / Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary / Inle Lake Wildlife 

Sanctuary / Hkakaborazi National Park / Lampi Marine National Park / Meinmahla Kyun 
Wildlife Sanctuary / Nat Ma Taung National Park 

Philippines Mt. Apo Natural Park / Mounts Iglit-Baco National Park / Mt. Kitanglad Range Natural 
Park / Mt. Malindang Range Natural Park / Mt. Makiling Nature Reserve / Mt. Hamiguitan 
Range Wildlife Sanctuary / Tubbataha Reefs Natural Park / Mount Timpoong-Hibok-Hibok 
Natural Monument 

Singapore Sungei Buloh Wetland Reserve / Bukit Timah Nature Reserve 
Thailand Ao Phang-Nga-Mu Ko Surin-Mu Ko Similan National Park / Kaeng Krachan Forest  

Complex / Khao Yai National Park / Tarutao National Park 
Viet Nam Kon Ka Kinh National Park / Chu Mom Ray National Park / Ba Be National Park / Hoang 

Lien Sa Pa National Park / U Minh Thuong National Park /  Bai Tu Long National Park 
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  พ้ืน ท่ีอนุ รักษ ท้ั ง  38 แห ง  
มีคุณคาท้ังตอระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก  เชน  Gunung Leuser 
National Park เปนสวนหน่ึงของ
พ้ืน ท่ีมรดกโลกทางธรรมชา ติ 
“มรดกของปาฝนเขตรอนบนเกาะ 
สุมาตรา (Tropical Rain Forest Heritage 
of Sumatra)” รวมถึงเปนถ่ินอาศัยท่ี
สําคัญของอุรังอุตังสุมาตราซ่ึงพบ
เฉพาะบนเกาะน้ี และอยูในสถานะ
ใกลสูญพันธุ Kerinci Seblat National 
Park ปาฝนเขตรอนท่ีเกาแกท่ีสุดใน
เอเชีย เปนแหลงรวมพืชพรรณและ

สัตวปาหายากนานาชนิด โดยเฉพาะเสือโครงสุมาตรา Nam Ha National Protected Area เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติด้ังเดิมท่ีสภาพ
ยังคงสมบูรณมาก ครอบคลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดหลวงนํ้าทาซ่ึงอยูทางตอนเหนือของ สปป.ลาว ระดับความสูงของพ้ืนท่ีท่ีมี 
ความแตกตาง ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ อีกท้ัง เปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ท้ังไทล้ือ ไทดํา ขมุ 
อาขา ลาหู เยา และมง  Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary ทะเลสาบนํ้าจืดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในเมียนมา และเปนหน่ึงใน
ทะเลสาบขนาดใหญของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเปนพ้ืนท่ีสําคัญเพ่ือการอนุรักษนก (lmportant Bird Area : IBA) กลาวคือ 
เปนแหลงอาศัยของนก 10 ชนิดพันธุท่ีถูกคุกคามของโลก และเปนพ้ืนท่ีสําคัญสําหรับการอนุรักษนกอพยพ เปนตน 

อาเซียนแสดงถึงความมุงม่ันในการสงวนรักษา/ลดความสูญเสียความหลากหลายระบบนิเวศ ศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงอาเซียน (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) มีบทบาทสําคัญในฐานะหนวยงานเลขานุการของโครงการ
มรดกอุทยานแหงอาเซียน ทําหนาท่ีสนับสนุนขอมูลและองคความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
รวมถึงการจัดการประชุมระดับภูมิภาคทุก ๆ สามป นอกจากน้ัน ยังเผยแพรความกาวหนาในการอนุรักษมรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของอาเซียนใหประชาคมโลกไดรับรู โดยลาสุดในการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ คร้ังท่ี 13 ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ระหวางวันท่ี 2-17 ธันวาคม 2559 ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ 
แหงอาเซียน ไดเผยแพรขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค พรอมระบุวาอาเซียนสนับสนุนการจัดต้ังโครงการทุน
ขนาดเล็ก (Small Grants Programme) ท่ีมีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนทุนในการปรับปรุงวิถีการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการดํารงชีวิตของผูคนในพ้ืนท่ีมรดกอุทยานแหงอาเซียน 

 
ขอมูลอางอิง 
- http://www.siamintelligence.com/asean-heritage-park/   - http://aseanwatch.org/2016/11/29/%    
- http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5872/        - http://chm.aseanbiodiversity.org/            
- http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5824&filename=index 
      
 

ท่ีมาภาพ 
- http://www.fondationsegre.org/sumatran-orang-utan-conservation-in-gunung-leuser-national-park-and-singkil-wildlife-reserve/ 
- http://ykharsanatours.blogspot.com/2012/04/taman-nasional-kerinci-seblat.html#!/2012/04/taman-nasional-kerinci-seblat.html 
- http://www.fauna-flora.org/news/large-group-of-rare-crane-species-found-in-northern-myanmar/ 
- http://www.namha-npa.org/info/nam_ha_npa.htm 
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ฟลิปปนส : บทบาทการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนในป 2560 
 

นายสักกะ จราววิฒัน 
กลุมงานภาษาอังกฤษ 

 
  ในพิธีปดการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 28 และ 29 และ
การสงมอบตําแหนงประธานอาเซียน ซ่ึงไดจัดข้ึนในวันท่ี 8 กันยายน 2559 
ณ กรุงเวียงจันทน พลโทจูมมะลี ไซยะสอน ประธานประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สงมอบตําแหนงประธานอาเซียนให 
นายโรดรีโก ดูแตรเต ประธานาธิบดีฟลิปปนส  

  นายดูแตรเต กลาวสุนทรพจนระหวางข้ึนรับตําแหนงประธาน
อาเซียนวา “เราจะผลักดันใหอาเซียนเปนโมเดลของภูมิภาคนิยมและ

เปนองคกรท่ีมีความสําคัญระดับโลก โดยยึดผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก และสงเสริมความรวมมือกับหุนสวน
ระดับโลก สรางความเช่ือม่ันตอพลเมืองอาเซียนวาประเทศในภูมิภาคจะอยูรวมกันอยางสันติ มีเสถียรภาพ มีความ
ปลอดภัย และเจริญกาวหนา โดยรักษาความเปนศูนยกลางและความเปนหน่ึงเดียวกันของอาเซียน” การดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียนเปนเวลาหน่ึงปนับแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 น้ัน ฟลิปปนสมุงม่ันผลักดันบทบาทของอาเซียน
ในเวทีโลก ประเด็นหลักของอาเซียนในรอบปน้ี คือ “หุนสวนเพ่ือการเปล่ียนแปลง การมีสวนรวมกับโลก” (Partnering 
for change,  engaging the world) ซ่ึงอางอิงมาจากคําขวัญในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดีของดูแตรเต
ท่ีวา “การเปล่ียนแปลงกําลังจะมา” 

  การดํารงตําแหนงประธานอาเซียนคร้ังน้ี ถือเปนคร้ังท่ีสามของฟลิปปนส คร้ังแรกเกิดข้ึนในป 2530 สมัยประธานาธิบดี 
คอราซอน อากีโน คร้ังท่ีสอง ในป 2550 สมัยประธานาธิบดี กลอเรีย อารโรโย คร้ังท่ีสามน้ีจะมีความพิเศษกวา 
สองคร้ังท่ีผานมา เน่ืองจากเปนปฉลองครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนาอาเซียน ในฐานะประเทศผูกอต้ังอาเซียน
รวมกับ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และไทย รัฐบาลฟลิปปนสไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการเฉลิมฉลอง 
และจัดการประชุมระดับตาง ๆ ซ่ึงในแตละป มีการประชุมจํานวนมาก ท้ังน้ี เปนไปตามกฎบัตรอาเซียน หมวด 10  
การบริหารและข้ันตอนการดําเนินงาน ขอ 31 ขอยอย 2 ท่ีระบุวา “ในหน่ึงปปฏิทิน อาเซียนจะมีตําแหนงประธานเดียว 
โดยรัฐสมาชิกท่ีรับตําแหนงประธานน้ันจะทําหนาท่ีเปนประธานของ (ก) การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุม
สุดยอดท่ีเก่ียวของ (ข) คณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน (ค) คณะมนตรีประชาคมอาเซียนท้ังสามคณะ (ง) องคกรระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจาหนาท่ีระดับสูงท่ีเก่ียวของ ตามท่ีเหมาะสม และ (จ) คณะกรรมการผูแทนถาวร” 
โดยรัฐบาลฟลิปปนสไดกระจายงบประมาณไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานประธานาธิบดี (The Office 
of the President) กรมการทองเท่ียว (Department of Tourism) กรมกิจการภายในและทองถ่ิน (Department of the Interior 
and Local Government)  

   เร่ืองท่ีชาวโลกจับตามองมากท่ีสุด คือ ทาทีของฟลิปปนสตอปญหาความขัดแยงในทะเลจีนใต เน่ืองจากนโยบาย
ของประธานาธิบดีดูแตรเต แตกตางจากประธานาธิบดีคนกอน ๆ โดยลดระดับความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา และ
หันไปสงเสรมิความสัมพันธกับจีนแทน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับขอพิพาททะเลจีนใต ฝายจีนมีทาทีท่ีชัดเจนมาตลอดวา
ตองการเจรจาเพ่ือคล่ีคลายปญหาความขัดแยงเปนรายประเทศ แตกฎบัตรอาเซียนขอ 32 บทบาทของประธานอาเซียน  
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ระบุถึงบทบาทของรัฐสมาชิกท่ีดํารงตําแหนงประธานอาเซียนไววา “... (ข) ทําใหแนใจถึงความเปนศูนยรวมของ
อาเซียน (ค) ทําใหแนใจถึงการตอบสนองตอประเด็นเรงดวนหรือสถานการณวิกฤติท่ีมีผลกระทบตออาเซียนอยางมี
ประสิทธิภาพและทันทวงที รวมถึงเปนคนกลางท่ีนาเช่ือถือและจัดใหมีการจัดการอ่ืนเชนวา เพ่ือสนองตอบขอกังวล
เหลาน้ีโดยทันที...” น่ันหมายถึง ประธานาธิบดีดูแตรเต จะตองเปนตัวแทนของอาเซียนในการเจรจากับจีน ไมมีการ
เจรจาเปนรายประเทศตามท่ีจีนตองการ อยางไรก็ตาม อาเซียนยังคงเห็นตางในประเด็นน้ี กลาวคือ กัมพูชาสนับสนุนจีน
ในการเปดเจรจาเปนรายประเทศ สวนเวียดนามตองการใหอาเซียนรวมตัวกันเจรจาตอรองกับจีน 

 ภายใตการนําของประธานาธิบดีดูแตรเต ท่ัวโลกให 
ความสนใจทาทีของอาเซียนตอกรณีพิพาททะเลจีนใต ทิศทาง
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับจีน (ซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังการ
สนับสนุน ตอตาน หรือวางตนเปนกลาง) รวมถึงเร่ืองการออก
แถลงการณรวมของสมาชิกอาเซียน และรายละเอียดท่ีบรรจุอยู
ในแถลงการณ  
 
 

 
 
ขอมูลอางอิง 
- https://kopitiambot.com/2016/10/28/the-duterte-challenge-for-asean/ 
- http://cnnphilippines.com/news/2016/09/10/asean-2017-philippines-duterte-chairmanship.html  
- http://aseanwatch.org/2016/09/12/ 
- http://www.voathai.com/a/phil-asean-ct/3643194.html 
- http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20130528-092411-875705.pdf 



  

 

 
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย  

อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย 
 

นางสาวอัมพะวนั ปฐมกุล 
กลุมงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 

 
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) เร่ิมตนในชวงป 2536 

ผูนําของท้ัง 3 ประเทศเห็นชอบการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีภายใตกรอบความรวมมือ 
อนุภูมิภาค กรอบ IMT-GT ครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใตของไทย 8 รัฐของมาเลเซีย และ 10 จังหวัดบนเกาะสุมาตรา 
วัตถุประสงค คือ 

- มุงสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง 3 ประเทศ จัดสรรการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนความรวมมือดานการผลิตและการสงเสริมการลงทุน 

- ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
- พัฒนาการเช่ือมโยงดานโครงสรางพ้ืนฐานระหวางประเทศ 
 

 
 

  กรอบความรวมมือ IMT - GT มีกลไกการดําเนินงานท้ังระดับภาครัฐและภาคเอกชน ในสวนของภาครัฐ 

มีการประชุมไตรภาคีระดับผูนําสูงสุดของประเทศสมาชิก การประชุมระดับรัฐมนตรี การประชุมระดับมุขมนตรีและ

ผูวาราชการจังหวัด การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโส การประชุมคณะทํางาน เปนตน สํารับภาคธุรกิจ สภาธุรกิจรวม 

สามฝาย (Joint Business Council : JBC) จะจัดการประชุมรวมของภาคเอกชนท้ัง 3 ประเทศ กอนการประชุมระดับ

เจาหนาท่ีอาวุโสและการประชุมระดับรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาแผนงานโครงการความรวมมือระหวางภาคเอกชน  

ซ่ึงสภาธุรกิจชายแดนภาคใตของไทยเปนผูประสานงานกลาง 
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        IMT-GT เนนยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีกระชับและปฏิบัติไดจริง โดยมีความรวมมือใน 6 สาขาหลัก 

ประกอบดวย 1) การคาและการลงทุน  2) การเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร และส่ิงแวดลอม 3) การทองเท่ียว  

4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม  5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  6) ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล 

แนวทางดําเนินการเนนความรวมมือตามแผนงานและโครงการท่ีภาคเอกชนสนใจอยางแทจริง แตตองเปนโครงการ

ท่ีปฏิบัติไดโดยไมขัดผลประโยชนแหงชาติสมาชิก หัวใจการขับเคล่ือนภายใตแผนดําเนินงานระยะหาป แผนท่ี 2  

ป 2555 - 2559 (Implementation Blueprint 2012-2016) คือการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจ สงขลา-ปนัง-เมดาน 

(Seamless Songkhla-Penang-Medan Economic Development Corridor) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง 

สงขลา ยะละ ปตตานี รัฐปนัง เมืองเมดานในจังหวัดสุมาตราเหนือ อันนําไปสูการเช่ือมโยงศักยภาพการพัฒนาใน

แนวพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจของแตละประเทศ เปนฐานเศรษฐกิจหลักและกระจายการพัฒนาไปสูพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 

การประชุมคร้ังลาสุด 
ประเทศไทยเปนเจาภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 22 และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ระหวาง

วันท่ี 22-23 กันยายน 2559 ณ จังหวัดพังงา สามารถสรุปสาระสําคัญ ๆ ได ดังน้ี 

1) การดําเนินงานโครงการแผนงาน IMT-GT ปสุดทายของแผนดําเนินงานระยะหาป แผนท่ี 2 ป 2555-2559 

ประสบผลสําเร็จ โดยมีการขับเคล่ือนในประเด็นสําคัญ ๆ ตามขอส่ังการของผูนํา คือ การจัดทํากรอบการพัฒนา

เมืองท่ีย่ังยืน การจัดต้ังกลุมผูเช่ียวชาญในการจัดทําระบบฐานขอมูล IMT-GT การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน  

การพัฒนาดานชายแดนสะเดา (อ. สะเดา) - บูกิตกายูฮิตัม (รัฐเกดะห) ดานบานประกอบ (อ.นาทวี) - ดูเรียนบุหรง 

(รัฐเกดะห) การกอสรางทาเรือนาเกลือในจังหวัดตรัง การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย เช่ือมโยง

สงขลากับรัฐเกดะหและปะลิส และนราธิวาสกับรัฐกลันตัน 

2) ความรวมมือในกรอบ IMT-GT สรางการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนท่ีสามเหล่ียมเศรษฐกิจ และภูมิภาค

อาเซียนท้ังดานปริมาณการคา การลงทุน การทองเท่ียว ผลิตภัณฑมวลรวมระดับพ้ืนท่ีของ IMT-GT คิดเปนรอยละ 16 

ของอาเซียน 

3) การจัดทําแผนการดําเนินงานระยะหาปแผนท่ี 3 ป 2560-2564 ใหความสําคัญกับการสรางสรรค

นวัตกรรม การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกภาคสวนเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า และเกิดความย่ังยืนเพ่ือให IMT-GT ยังคง

บทบาทท่ีสําคัญทามกลางความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ/สังคมของโลกและภูมิภาค โครงการท่ีเตรียมบรรจุ 

ในแผนระยะหาป แผนท่ี 3 ท่ีสําคัญ เชน การกอสรางดานศุลกากรสะเดาแหงใหมโดยบูรณาการการกอสราง

เช่ือมโยงกับดานศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ซ่ึงกําหนดแลวเสร็จป 2562 การกอสรางสะพานขามแมนํ้าโกลกแหงใหม 

ท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เมืองตุมปต รัฐกลันตัน และสะพานแหงท่ี 2 ขามแมนํ้าโกลกท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก-

เมืองรันเตาปนยัง รัฐกลันตัน เปนตน 
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4) เรงขับเคล่ือนโครงการเรงดวนเพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงระหวางอนุภูมิภาคและอาเซียนตามแนวพ้ืนท่ี
เช่ือมโยงอนุภูมิภาค IMT-GT และโครงการสําคัญอ่ืน ๆ ไดแก 

- การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงไทยและมาเลเซียพรอมบูรณาการยุทธศาสตรการเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนบริเวณอําเภอสะเดาและจังหวัดนราธิวาส  

- การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรเพ่ือเพ่ิมฐานวัตถุดิบอยางย่ังยืน  
- โครงการพัฒนาแนวพ้ืนท่ียางพาราเช่ือมโยงสามประเทศ ระหวางนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา กับ

ภาคเอกชนในรัฐเกดะหของมาเลเซีย  
- การจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในกลุมมหาวิทยาลัยในเครือ IMT-GT UNINET  
- การพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการท่ีเก่ียวกับฮาลาล ท้ังการพัฒนาฐานขอมูลสินคาฮาลาล การพัฒนา

เสนทางทองเท่ียวฮาลาล การพัฒนามาตรฐานใหมสําหรับกิจการดานฮาลาลโลจิสติกส 
- จัดทําแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวเพ่ือขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีนํารอง ณ เมืองมะละกา มาเลเซีย เทศบาลนคร

หาดใหญและเทศบาลนครสงขลาของไทย และเมืองเมดานและบาตัมของอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนความรวมมือกับธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB) ผานความชวยเหลือดานวิชาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว 
 5) ในสวนความรวมมือกับสภาธุรกิจ IMT-GT สภาธุรกิจ IMT-GT เสนอใหมีการบูรณาการการขับเคล่ือน 
ความรวมมือท่ีมุงเนนในสาขาสําคัญและสรางรายได ไดแก การคาการลงทุน การทองเท่ียว การเกษตรและฮาลาล 
รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 พ้ืนท่ีภายใตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย มีความใกลชิดกันท้ังดาน 
สภาพภูมิศาสตร ภาษา วัฒนธรรม อีกท้ังยังมีความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงเหลาน้ีลวนเอ้ือตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กรอบความรวมมือ IMT-GT มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพ
ความเขมแข็งในระดับอนุภูมิภาคดวยการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีเปาหมาย ลดความเหล่ือมลํ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
คนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเช่ือมโยงสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน 
 
 
ขอมูลอางอิง 
- http://secretary.mots.go.th  
- http://www.apecthai.org  
- http://www.thaifta.com  
- http://www.jpp.moi.go.th/  
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เศรษฐกิจโลกเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา วิกฤตผู้อพยพจากสงครามที่หลั่งไหลเข้าสู่ยุโรป การปรับนโยบายเศรษฐกิจ 
การเงิน และการเมืองของจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอื่น การที่ประเทศพัฒนาแล้วออกมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีด้านสิ่งแวดล้อมหรือสิทธิมนุษยชนเพื่อลดการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ด้วยปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้ รัฐบาลของสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดผลบวก
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งไทย จึงผลักดัน
นโยบายเพื่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอย่างย่ังยืน 

ในปี 2559 รัฐบาลไทยออกมาตรการส่งเสริมภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุนก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และโครงการ 

ท่าเทียบเรือชายฝั่ง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้ง จัดทําแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า Thailand 4.0 ซึ่งต้อง

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-based economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

รัฐบาลนําแนวคิดเ ร่ืองการพัฒนาสู่ 
“ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” ด้วยการสร้าง 
“ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคล่ือนตาม
แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก 
“ประชารัฐ” ผนวกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งกําหนดเป้าหมายให้ไทย
หลุดจากกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลาง  
โดยสนับสนุนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจกระแส
ใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจชีวภาพ” หรือ “Bioeconomy” 

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย       

โดย นายปกรณ์  นวลมณี 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี 



 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพนําเทคโนโลยีและความก้าวหน้า 

ในภาคอุตสาหกรรม ผนวกเข้ากับการส่งเสริมความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือสินค้า

เกษตรในระดับปฐมภูมิให้มีมูลค่ามากขึ้น ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาได้จัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา หรือบางประเทศในสหภาพยุโรป

กําหนดนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาสหภาพยุโรป ปี 2572 รวมถึงใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ

และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเคร่ืองมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

หัวใจหลักของเศรษฐกิจชีวภาพคือการเปลี่ยน

เศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรม 

ไทยมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยรูปแบบนี้ 

เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนสําคัญ  

อีกทั้ง พื้นฐานเศรษฐกิจของไทยเป็นเศรษฐกิจฐาน

เกษตรกรรมท่ีเน้นการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว อ้อย  

มันสําปะหลัง และน้ํายาง ดังนั้น เม่ือนําความรู้ทาง

นวัตกรรมมาใช้ในการผลิต จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

เกษตรเหล่านี้ อาทิ ข้าวสามารถแปรรูปเป็น Gluten-

free rice flour (แป้งข้ าว เจ้ าที่ ไ ม่ มี โปรตีนกลู เตน )      

มันสําปะหลังและอ้อยแปรรูปเป็นเคมีชีวภาพ หรือน้ํายาง

นําไปผลิตเป็นยางรถยนต์หรือยางล้อเครื่องบิน ทั้งยังส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด อาทิ 

อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวเคมี พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และ

อุตสาหกรรมทางชีวเภสัชภัณฑ์ 

รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้แข็งแกร่ง มีความสามารถในการ

จึงได้ลงนามความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเม่ือวันที่ 23 มกราคม 

2560 เพื่อร่วมกันผลักดันประเทศให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพของอาเซียน นอกจากนั้น           

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจชีวภาพได้ถูกกําหนดให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor : EEC) ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรม    

  โดยมุ่งดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศและรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเป็น

ผู้นําในด้านเศรษฐกิจชีวภาพของอาเซียนในอนาคต  



รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงที่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้ามาศึกษา พัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สร้างเมือง

เศรษฐกิจและนวัตกรรมอย่างครบวงจร กระทรวงพลังงานส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดพลังงานชีวภาพตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 2558 - 2579 ที่มีเป้าหมายลดการนําเข้าพลังงาน สนับสนุนให้ใช้พลังงาน

ทดแทน และลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ปัจจุบันประเทศไทยจัดตั้งสํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืน  

นอกจากนั้น ประเทศไทยขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ความร่วมมือกับกลุ่ม

ประเทศ CLMV และมาเลเซีย รวมถึงประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย       

เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์โดยความร่วมมือ

ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อริเร่ิมกระบ่ี (Krabi Initiative)1   

  ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทย จําต้องปรับกระบวนทัศน์ 

ด้วยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยการแปรรูปทรัพยากรที่แต่ละ 

ประเทศมีอยู่แล้ว นอกจากจะสามารถสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากต้นน้ําสู่ปลายน้ําแล้ว ยังเป็นการ

ช่วยยกระดับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถงึช่วยลดการทําลายสภาพแวดล้อมโลกอีกด้วย  
 
 
ข้อมูลอ้างอิง 
www.aseansti.org 
www.prachachat.net 
www.posttoday.com  

1 กรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับความเห็นชอบจาก    
ที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 60 และที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 6 (Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and  
Technology)  



ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เกิดจากจีนอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ โดยใช้แผนที่เส้นประ 9 เส้น 
(9 dash line) ซึ่งครอบคลุมน่านน้ําส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ แนวปะการัง หินโสโครก และเกาะเล็กเกาะน้อย
ประมาณ 200 เกาะ ในแนวหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) และหมู่เกาะพาราเซล (
จนีอา้งวา่ทะเลจนีใตเ้ป็นของจนีเพราะในประวตัศิาสตร์ทะเลจนีใตอ้ยู่ในอํานาจจนี 

แผนที่เส้นประ 9 เส้นของจีนครอบคลุมเข้ามาถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic 
Zone) ของบางประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
(United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 - UNCLOS) กฎหมายนี้บัญญัติว่าพื้นที่ที่
อยู่ในรัศมี 200 ไมล์ทะเล ถัดจากน่านน้ําของประเทศนั้น ๆ โดยประเทศหรือรัฐชายฝั่งของเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ จะมีอํานาจอธิปไตยทั้งเร่ืองการสํารวจและการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณน่านน้ําเหนือพื้นทะเลบริเวณน้ัน รวมทั้ง
พื้นทะเลและชั้นดินใต้พื้นทะเลบริเวณน้ันด้วย ดังนั้น จีนซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์จากสิทธิทางประวัติศาสตร์ด้วย
การใช้เส้นประ 9 เส้น กับรัฐที่มีข้อพิพาทเร่ืองพื้นที่ทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ บรูไน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งอ้างสิทธิตามกฎหมายทะเล (UNCLOS) จึงขัดแย้งกันในด้านการ
สํารวจ/การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานที่คาดว่ามีปริมาณมหาศาล 

 

 

ความคืบหน้าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ 

โดย นายณัฐภูมิ  พลสนะ 
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 



เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในทะเลจีนใต้ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททะเลจีนใต้ 
ในปี 2559 มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น อาทิ 
- เดือนมีนาคม ฟิลิปปินส์ยืนยันว่ากองทัพเรือจีนได้ส่งเรือ 7 ลําเข้าไปปิดน่านน้ําของเกาะแจ็คสัน 

ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ ซึ่งจีนและฟิลิปปินส์ต่างอ้างว่าเป็นดินแดนในอธิปไตยของตน 

ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของอินโดนีเซีย บริเวณดังกล่าวคาบเก่ียวกับอาณาเขตตอนใต้สุดของทะเล
จีนใต้ เขตเศรษฐกิจจําเพาะของอินโดนีเซียรอบหมู่เกาะนาตูนาทับซ้อนกับพื้นที่ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ 

- เดือนกรกฎาคม กองทัพเรือจีนจัดการซ้อมรบคร้ังใหญ่ในทะเลจีนใต้ ใกล้พื้นที่พิพาทระหว่างจีน
กับฟิลิปปินส์ บริเวณหมู่เกาะพาราเซล การฝึกซ้อมคร้ังนี้มีขึ้นก่อนหน้าศาลอนุญาโตตุลาการถาวร  
ณ กรุงเฮก จะตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตามคําร้องของฟิลิปปินส์ 

- 12 กรกฎาคม ศาลอนุญาโตตุลาการตัดสินคําร้องของฟิลิปปินส์ที่ ย่ืนต่อศาลในปี 2556         
เพื่อพิจารณาว่าแผนที่เส้นประ 9 เส้นของจีนสอดคล้องหรือไม่กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล โดยศาลพิจารณาว่าแผนที่เส้นประ 9 เส้นของจีนไม่สอดคล้องกับกฎหมายทะเล และไม่สามารถอ้าง
สิทธิตามประวัติศาสตร์ได้ นอกจากนี้ จีนไม่มีสิทธิอ้างว่าเกาะต่าง ๆ ที่จีนถมทะเลสร้างขึ้นมาเป็น         
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ พร้อมระบุด้วยว่าจีนได้ละเมิดสิทธิอธิปไตยของฟิลิปปินส์ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ฝ่ายจีนประกาศไม่ยอมรับคําตัดสิน และไม่ยอมรับว่าศาลอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัย
ในเรื่องนี้ 

แนวทางการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน คร้ังที่ 19 ซึ่งเป็นวาระพิเศษ จัดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียน คร้ังที่ 28 และคร้ังที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2559  
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ดังนี้  

- แถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน คร้ังที่ 19 ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง 2559 – 2563  

ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทะเลจีนใต้ แถลงการณ์ร่วมมุ่งผลักดันการใช้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea - DOC)  
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ 

1) ให้เคารพเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตามหลักการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  



2) ให้ประเทศที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติ ด้วยการเจรจาหาทางออกร่วมกันใน
ฐานะมิตรประเทศ ไม่ใช้การข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง 

3) ประเทศที่เก่ียวข้องต้องไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะทําให้ความขัดแย้งบานปลาย  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ 

4) สนับสนุนให้ประเทศที่เก่ียวข้องจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การวิจัยทางทะเล การส่งเสริม      
ความร่วมมือทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

5) สนับสนุนประเทศที่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามปฏิญญานี้ และ 
6) การปฏิบัติตามปฏิญญานี้ช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค  
- แนวทางสําหรับการสื่อสารสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางทะเลในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วย   
การปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ 

- แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแนวทางปฏิบัติสําหรับการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดฝันในทะเลจีนใต้  
(Code for Unplanned Encounters at Sea in the South China Sea - CUES) 

หลักการสําคัญคือการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยการเดินเรือและการบินในทะเลจีนใต้ 
ส่งเสริมแนวทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้ รวมถึงสนับสนุน
การเคารพกฎกติกาที่จะธํารงรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค 

นอกจากนั้น การพบปะเจรจาแบบทวิภาคีเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจอันดีต่อกัน รวมถึงลดความตึงเครียดกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ เช่น ในการเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อเดือนมกราคม 2560    
ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรร่วมกันขับเคล่ือนความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้า และแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจา 
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง 
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 จากผลการประเมินด้านการศึกษาในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme 
for International Student Assessment: PISA) โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ      
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) เพื่อประเมิน
คุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 72 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเก็บข้อมูล
เม่ือเดือนสิงหาคม 2558 จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี จํานวน 8,249 คน จาก 273 โรงเรียน
ของทุกสังกัดการศึกษา และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบที่ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และ
ทักษะด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลปรากฏว่าผลคะแนนของนักเรียนไทยด้าน 
การอ่านอยู่อันดับที่ 54 ด้านวิทยาศาสตร์อยู่อันดับที่ 54 และคณิตศาสตร์อยู่อันดับที่ 57 ของโลก  
ในอาเซียน นักเรียนจากประเทศสิงคโปร์มีคะแนนสูงสุดจากการประเมินทั้งสามด้าน นอกจากนี้ รายงาน 

 
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศตา่ง ๆ ทีเ่ลอืกมาศึกษารวม 140 ประเทศ พบว่าดัชนีคุณภาพด้าน
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา  

ด้วยมุ่งหวังที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 9 และการประชุมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (9th ASEAN Ministers 
Meeting on Education and the related meetings) เ ม่ือวันที่  23-26 พฤษภาคม  2559 ได้

 
ด้านการศึกษาของอาเซียน 2559 – 2563 (2) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการศึกษาเพื่อเด็กตกหล่น1 
(3) กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (4) เครือข่ายการประกันคุณภาพทางการศึกษาอาเซียน  

ประเทศไทยกับแผนการศึกษาอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 

โดย นางสาวมัญชรี  พงศ์สุทธิ 
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 

1  ตามปฏิญญาอาเซียน เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียน เด็กที่ยังไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่เส่ียง

ออกจากโรงเรียนกลางคัน เด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน  



ในการประชุมแผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อดําเนินความร่วมมือด้าน
การศึกษา 19 สาขา รวม 70 กิจกรรม ประเทศไทยได้ เสนอเ ป็นเจ้ าภาพ  5  กิจกรรม  ได้ แ ก่  
1) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในอาเซียน 2) การจัดทําปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กตกหล่น 3) การพัฒนาแนวทางส่งเสริมแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียน

 
4) การสร้างความเข้มแข็งให้มิติทางการศึกษาและสาขาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ย่ังยืน 5) การส่งเสริมกลไกการประกันคุณภาพในอาเซียน (ร่วมกับประเทศมาเลเซีย) 

 ประเทศสมาชิกให้ความสําคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะเร่ืองการถ่ายโอนหน่วยการเรียน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง  
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกให้ครอบคลุมถึงระดับอาชีวศึกษา  
ไม่จํากัดเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาเท่านั้น  

การประชมุในคร้ังนี ้ประเทศไทยถอืโอกาสร่วมหารือทวภิาคีกับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์
เพื่อเสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเร่ิมต้นจากการสอน
ภาษาอังกฤษและขยายไปสู่การสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านศูนย์ RELC (Regional    
Language Center หรือศูนย์ภาษาภูมิภาค) ที่ใช้เป็นแม่ข่ายในการกระจายสัญญาณไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น ๆ เนื่องจากสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรการสอนดีและผู้สอน 
มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เห็นว่า การดําเนินการดงักลา่วควรเร่ิม
ดว้ยความร่วมมือระดับทวภิาคีก่อน แลว้จงึขยายสูร่ะดบัภูมิภาคในอนาคต สงิคโปร์พร้อมใหก้ารสนบัสนนุไทยใน
การพฒันาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและการศึกษาทกุระดบั 

 ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับในระดับโลก สิงคโปร์เร่ิมปฏิรูปการศึกษาเม่ือปี 2502  
ด้วยการกําหนดนโยบายการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (Bilingual policy) การสร้างทักษะด้านวิชาชีพ 
และการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นนักคิด นอกจากนั้น การพัฒนาระบบการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ 
“Thinking Schools, Learning Nation” มุ่งเสริมสร้างทักษะการมีส่วนร่วม การคิดเชิงสร้างสรรค์ และ
การคิดค้นนวัตกรรมให้แก่ผู้เรียน เพื่อปลูกฝังลักษณะนักคิดตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงเน้นส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนเพื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยการอบรมสั่งสอนและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทั้งในและนอกห้องเรียน  

  



 
หนังสือ และบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการสร้างนวัตกรรม 
ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการดําเนินการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนจึงต้องการ
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้ทดลองและ

การสอน

ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ปัจจุบันนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิยุวสเถียรจัดการอบรมเพ่ือสร้างครูไทย
พันธุ์เอ็กซ์ขึ้น เพื่อรับการประเมิน PISA ในปี 2564 ต่อไป โดยเปลี่ยนครูให้เป็นผู้
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสอดแทรกวิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์แทนการเน้นเนื้อหาวิชา  
พร้อมกับจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นจินตนาการ  

 ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จะส่งผลให้เยาวชนของประเทศ
สมาชิกมีความรู้ ความสามารถ ในยุคแห่งสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วันตรุษจีนคือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินทางจันทรคติของจีน เป็นเทศกาลสําคัญสําหรับชาวจีน 
ทั่วโลก อีกทั้ง ถือเป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจะมีพิธียาวนานถึง 15 วัน ส่วนใหญ่การเตรียมงาน
ฉลองจะเร่ิมขึ้นหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน ทุกคนต่างพากันทําความสะอาดครัวเรือนด้วยเชื่อว่าเป็นการกวาด
เอาโชคร้ายออกไป ทําความสะอาดประตูหน้าต่างและทาสีใหม่ด้วยสีแดง รวมทั้งประดับประดากระดาษที่
เขียนคําอวยพรอย่างเช่น “อยู่ดีมีสุข” “รํ่ารวย” และ “อายุยืน” คืนก่อนวันตรุษจีน (ฉูซี่/除夕) เป็นคืนที่
ครึกคร้ืนที่สุด ธรรมเนียมปฏิบัติจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจําวันตั้งแต่เร่ืองอาหารจนถึงการแต่งกาย สมาชิก
ทุกคนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน ล้อมโต๊ะอาหารหรือที่ชาวจีนเรียกว่า “ถวนเหนียนฟั่น” (团年饭) 
ม้ืออาหารค่ําประกอบด้วยอาหารทะเล และอาหารประเภทนึ่งซึ่งจะสื่อความหมายอันเป็นมงคล เช่น  
กุ้งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสุขในชีวิต เป๋าฮ้ือแห้งหมายถึงการประสบแต่สิ่งดี ๆ สลัดปลาสด
หมายถึงความโชคดี จี้ไช่ (ผมเทวดา) หรือสาหร่ายที่มีลักษณะคล้ายเส้นผม จะนําความความรํ่ารวยมาให้ 
และเก๊ียวหมายถึงคําอวยพรจากบรรพบุรุษ  

ในวันตรุษจีน มีธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติและห้ามปฏิบัติ อาทิ วันนี้จะไม่โกรธ ไม่ริษยา แสดงความ 
ไม่พอใจ หรือกล่าวคําพูดหยาบคายหรือเร่ืองไม่ดี การสวมใส่เสื้อผ้าจะเลือกใช้สีแดง ซึ่งเป็นสีมงคลที่ใช้ไล่
ปีศาจร้าย งดการสวมใส่เสื้อผ้าสีดําหรือสีขาวเพราะเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์ ผู้อาวุโสจะแจกเงินขวัญถุง 
แก่ผู้เยาว์ หรือที่ประเพณีแต่โบราณเรียกว่า อังเปา (หงเปา/红包) ซึ่งหมายถึง กระเป๋าแดงหรือซองแดงที่
เด็ก ๆ รอรับจากผู้ใหญ่ การฉลองในวันตรุษจีนสิ้นสุดลงด้วยงานโคมไฟ ซึ่งประกอบด้วยการร้องเพลง  
การเต้นรํา และการแสดงโคมไฟ  

หลายประเทศในอาเซียนกําหนดให้วันตรุษจีนเป็นวันสําคัญ นอกจากนั้น บางประเทศยังกําหนดให้
เป็นวันหยุดราชการด้วย เทศกาลตรุษจีนในประเทศอาเซียนแม้มีธรรมเนียมปฏิบัติที่คล้ายกัน แต่ก็มี
ลักษณะที่โดดเด่นต่างกันออกไป อาทิ 

เวียดนาม 
เทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลใหญ่และครึกคร้ืน

ที่สุดของชาวเวียดนาม เพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งชาว
เวียดนามเรียกว่า วันเต็ด หรือตรุษญวน (ตรุษเวียดนาม) 
เวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ
จากจีน ปฏิทินทางจันทรคติของเวียดนามจึงตรงกับปฏิทิน
ทางจันทรคติของจีน ดังนั้นวันตรุษจีนและวันตรุษญวน   
จึงตรงกัน 

 

เก็บตกงานเทศกาลตรุษจีนในอาเซียน 
โดย นายนัฐพล  บุญสอน 

กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น 

ขนมเค้กขา้วและขนมจั่ง  
ขนมโบราณของชาวเวียดนาม 



การเตรียมสิ่งของสําหรับเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนจะเร่ิมตั้งแต่กลางเดือน 12 ตามปฏิทิน
จันทรคติ สิ่งของที่สําคัญที่สุดคือดอกไม้สด ขนมจ่ังสําหรับไหว้เจ้า กลอนคู่สําหรับติดบนประตู และประทัด 
พอถึงคืนวันส่งท้ายปีเก่า ชาวเวียดนามจะกินขนมเค้กข้าวที่มีลักษณะกลม และกินขนมจั่งที่มีลักษณะเป็น
เหลี่ยม ตามอิทธิพลความเชื่อที่ว่า ฟ้ากลม แผ่นดินเหลี่ยม หากกินของเหล่านี้แล้วจะทําให้ฟ้าฝนตกต้องตาม
ฤดูกาลและมีแต่เร่ืองมงคลเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการแขวนธงยาวเพื่อขับไล่วิญญาณร้าย มีการเด็ดยอด 
ก่ิงไม้ที่เพิ่งงอก และนํามาปักในแจกันบูชาบรรพบุรุษโดยเชื่อว่าจะนําโชคลาภและสิริมงคลมาให้ ในตอน
เช้าตรู่ของวันขึ้นปีใหม่ ทุกครัวเรือนจะทําพิธีเซ่นไหว้บรรพชน เจ้าที่เจ้าทาง เทพเจ้าเตาไฟและเทพเจ้าแห่ง   
สรรพวิทยา หลังจากนั้น ลูกหลานจะไหว้อวยพรญาติผู้ใหญ่ และรับอังเปา  

สิงคโปร์ 
 จํานวนชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนคิดเป็น 2 ใน 3 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมดของประเทศ เทศกาลตรุษจีนจึงเป็นเทศกาลสําคัญ ชาวสิงคโปร์จะ
ประดับบ้านด้วยต้นส้มเขียวหวานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล 
ต้นไผ่กวนอิมเป็นสัญลักษณ์ของการรวมทรัพย์และรับโชค ดอกเบญจมาศ
เป็นสัญลักษณ์ของความรํ่ารวย และต้นไม้เงินต้นไม้ทองหมายความถึงเงิน
ไหลนองทองไหลมา ฯลฯ ในวันตรุษจีน ชาวสิงคโปร์จะเชิญคณะเชิดสิงโต
มาทําการเชิดที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งไม่ดี ในเร่ืองอาหาร 
มีอาหารเมนูพิเศษอย่างหนึ่งเรียกว่า Lao Yu Sheng (捞鱼生) หรือ 
เลาอวี๋เชิง หรือสลัดปลาดิบปรุงรส ทําจากวัตถุดิบ ซึ่งแทนสิ่งมงคลในเชิงสัญลักษณ์ไว้ในจานเดียว 
ประกอบด้วยเนื้อปลา หอยเป๋าฮ้ือแทนความมีอายุยืนนาน ขนมกรอบชิ้นเล็กๆ แทนเงินและทอง ก่อนทาน 
จะมีคนกล่าวให้พรพร้อมราดนํ้าซอสจนทั่วจาน จากนั้น  ทุกคนจะใช้ตะเกียบคีบอาหาร ยกชูสูง ๆ แล้วให้
พรแก่กันว่า เลาฉี่ เลาฉี่ เลาเก้อเฟิงเซิงสุ่ยฉี่ (捞起! 捞起！捞个风生水起!) ซึ่งหมายความว่า 
ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง โชคลาภไม่ขาดสายในปีใหม่ หากชูตะเกียบสูงขึ้นมากเท่าไร ย่อมหมายถึงมีความ
เจริญก้าวหน้ามากข้ึนเท่านั้น 

อินโดนีเซีย 
 ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจะเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าตั้งแต่
วันส่งท้ายปีเก่า ลักษณะการไหว้คือคุกเข่าและยกธูปที่จุดบูชาไว้เหนือศีรษะ
แล้วอธิษฐานขอพร หลังออกจากศาลเจ้า จะแจกอังเปาให้กับเด็กและสตรีที่รอ
รับอยู่ด้านนอก ซึ่งถือเป็นการแบ่งบุญวาสนาช่วงเทศกาลให้กับทุกคน ในคืน 
วันส่งท้ายปีเก่า ชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจะรวมตัวกันที่บ้านของผู้อาวุโส 

นอกจากจะมีอาหารรสชาติดีหลากหลายรายการแล้ว ยังมีไข่ไก่ทาสีแดง สื่อถึง
ความเป็นสิริมงคล และผัดหม่ีซั่ว สื่อถึงการมีอายุม่ันขวัญยืนวางอยู่บนโต๊ะ
อาหารด้วย 

เมนูพิเศษ Lao Yu Sheng 

ไข่ไก่ทาสีแดง 
ส่ือถึงความเป็นสิริมงคล 



มาเลเซีย 
 ในชุมชนชาวมาเลย์เชื้อสายจีน จะมีการประดับประดาด้วยโคมไฟ
สีแดง และคืนวันส่งท้ายปีเก่า ครอบครัวจะล้อมวงรับประทานอาหาร

มีโชคลาภตลอดปีใหม่ จากนั้นจึงไปเย่ียมเยียนญาติมิตร ชาวมาเลย์ 
เชื้อสายจีนยังคงรักษาธรรมเนียมที่สืบสานมาอย่างยาวนาน คือ ชายหญิง

ส่วนฝ่ายหญิงจะโยนส้มให้ฝ่ายชาย เพื่อสื่อคําอวยพรว่าในอนาคตจะได้
เนื้อคู่ที่ดี อ่อนโยนสมดังปรารถนา 

ฟิลิปปินส์ 
 ฟิลิปปินส์กําหนดให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการคร้ังแรกในปี 2555 การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

จะดําเนินการตามวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมา เช่น การติดกลอนคู่อวยพรวันตรุษจีน แขวนโคมแดง 
ที่เรียกกันว่าโคมเต็งลั้งหรือโคมตรุษจีน มีการเชิดสิงโต จุดพลุ ประทัด กิจกรรมเหล่านี้จะครึกคร้ืนเป็นพิเศษ
ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ซึ่งชาวฟิลิปปินส์เชื้อสายจีนจะรวมตัวกันในชุมชนชาวจีนเหมือนย่านเยาวราชของไทย   
มีการแสดงต่าง ๆ โดยศิลปินชาวฟิลิปปินส์ สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมจีนและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของฟิลิปปินส์อีกด้วย 

ไทย 
 ตั้งแต่วันที่ 29 – 30 เดือนสิบสอง และวันที่ 1 เดือนหน่ึง ตามปฏิทินจันทรคติ จะมีชื่อเรียกต่างกัน
ออกไป และกิจกรรมที่ทําก็ต่างกันด้วย เช่น วันที่ 29 เดือนสิบสอง เรียกว่า “วันจ่าย” ชาวไทยเชื้อสายจีน
จะออกไปซื้อของเตรียมไว้สําหรับวันตรุษจีน วันที่ 30 เดือนสิบสอง เรียกว่า “วันไหว้” มีการเซ่นไหว้ 
เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อขอพร ในช่วงคํ่า ครอบครัวทานอาหารร่วมกัน วันที่ 1 เดือนหนึ่ง ซึ่งเป็น 

จากนั้นจึงเย่ียมเยียนญาติมิตร และสมาชิกในครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน 

 การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาคอาเซียนผสมผสานระหว่างการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ/
ประเพณีแบบดั้งเดิม (อาทิ การทําความสะอาดและการประดับตกแต่งบ้านเรือน การเลือกใช้สีแดง  
การแสดงพลุ/ดอกไม้ไฟ) และการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สาระสําคัญของการ
เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน คือ สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้า และการส่งความปรารถนาดี   
คําอวยพร และความสุขให้กับคนที่เรารัก  
 

ข้อมูลอ้างอิง 
 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A5%BA%E5%AD%90 
 http://www.chinavista.com/experience/spring/chspring.html 
 http://www.china.com.cn/ch-jieri/chunjie/1.htm 

การประดับโคมไฟในวันตรุษจีน  
ที่วัด Kek Lok Si รัฐปีนงั 



    

 

ปี ที่  4  ฉ บั บ ที่  6  ส ำนักภำษำต่ำงประ เทศ ส ำนักงำน เลขำธิกำรวุฒิสภำ เดือนมีนำคม 2560             

 นางสุวรรณี หุตายน 
 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น 

การวิจัยและพัฒนา : รากฐานเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 
 สภาวิจัยนวัตกรรมและวิสาหกจิ (Research Innovation and Enterprise Council) ซึ่งนายกรัฐมนตร ีลี เซียน ลุง  
เป็นประธาน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน 19,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ส าหรับการวิจัยและพัฒนาระหว่างปี 2559 – 25631 หรือเกือบ 4,000 ล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี โดยเน้นการวิจัย 4 ด้าน คือ วิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing and 
Engineering) วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ (Health and Biomedical Sciences) ภาคบริการและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Services and Digital Economy) และการแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Urban Solutions 
and Sustainability)  
 นอกจากนั้น รัฐบาลยังส่งเสริมความร่วมมือกับหลายภาคส่วน อาทิ  
 - ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสงูเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคตหรือเพื่อต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ  
การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยส าหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมนักวิจัยให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับมีความรู้ทางธุรกิจ  
 - ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือ  
ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ และการสนับสนุนทุนฝึกอบรมระดับสูงให้แก่นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยประจ า
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือสถาบัน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ให้ความส าคัญกับการดึงดูดการลงทุน  
ด้านเทคโนโลยีจากบริษัทข้ามชาติที่มีทักษะเชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อผลประโยชน์ต่อสิงคโปร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ยกระดับธุรกิจท้องถิ่นขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศให้สามารถน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อีกทั้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต 
 เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2560 คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ
ในอนาคต (Committee on the Future Economy - CFE)  
ได้น าเสนอรายงานแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์  
ซึ่งยังคงให้ความส าคัญกับการสร้างความเชี่ยวชาญและทักษะ
เชิงลึกเพื่อรองรับงานในอนาคต การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
เครอืขา่ยให้กา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่งส าหรบัเชือ่มตอ่กบัโลกภายนอก
ไดอ้ยา่งสะดวก/รวดเรว็ โดยมแีผนยทุธศาสตร ์7 ดา้น ดงันี ้
 

 1งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนือ่งตลอดหลายสิบปีทีผ่่านมา กล่าวคือ ป ี2544 – 2548 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณมูลค่า 
6,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ปี 2549 – 2553 มูลค่า 13,900 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และปี 2554 – 2558 มูลค่า 16,100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในอนาคต 
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1) การสร้างปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศในเชิงลึกและหลากหลายมิติ  มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ด้วยการส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมถึงมุ่งพัฒนาคนและภาคธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัตลาดตา่งประเทศมากยิง่ขึน้ ในดา้นนวตักรรม คณะกรรมาธกิารฯ เสนอการจดัตัง้ Global Innovation Alliance 
โดยสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยโพลีเทคนิค ภาคเอกชน  
และหุ้นส่วนต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 

2) การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะ ชาวสิงคโปร์ต้องได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ตนเองซึ่งจะเอ้ือต่อการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในสายงานใหม่ ๆ ของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้วยการสนับสนุนโครงการศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดแรงงาน  

3) การสร้างศักยภาพขององค์กรในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจต่อองค์กร 
คณะกรรมาธิการฯ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการท าธุรกิจใหม่ ๆ และขยายจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งนี้ ภาครัฐช่วยสนับสนุนด้านเครือข่าย
เทคโนโลยีและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน    

 4) การสร้างความแข็งแกร่งด้านดิจิทัล มุ่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อต่อยอดการท าธุรกิจ ภาครัฐส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(Data Scientist) ที่สามารถวิเคราะห์และปกป้องข้อมูลให้มีความปลอดภัย รวมถึงการดึงดูดผู้ประกอบการชั้นน า  
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เข้ามาท าธุรกิจในสิงคโปร์ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs  
ในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจ 

 5) การพฒันาเพื่อขยายโอกาสในการเชื่อมโยงกบัประเทศภายนอก สิงคโปร์จะรักษาความเข้มแข็งด้านการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศและทางเรือ และสร้างสรรค์กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง  
ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสิงคโปร์และกรุงกัวลาลัมเปอร์2 

6) การพัฒนาและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เน้นการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมด้วยการรวมกลุ่ม 
คลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ระหว่างกัน
โดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปี 2559 ได้เริ่มด าเนินการ  
กับอุตสาหกรรม 6 แห่ง และปี 2560 จะด าเนินการกับอุตสาหกรรมอีก 23 แห่ง นอกจากนั้น ยังสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งใช้แรงงานฝีมือระดับล่างให้เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

7) การสร้างหุ้นส่วนเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรม มุ่งปรับปรุงกฎระเบียบ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการด าเนินงานของผู้ประกอบการ รวมถึงการปรับปรุงระบบภาษี
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ผู้น าสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะตระหนักถึงข้อจ ากัดด้านพื้นที่
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ “การวิจัยและพัฒนา” จึงเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้น
ข้อจ ากัดต่าง ๆ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้  

ข้อมูลอ้างอิง 
 http://www.straitstimes.com/singapore/committee-on-the-future-economy-outlines-7-strategies-to-take-singapore-forward 
 https://www.gov.sg/microsites/future-economy/the-cfe-report/engagement- 
 https://www.gov.sg/microsites/future-economy/gallery/photos/content/committee-on-the-future-economy-report-launch 
 

 
2โครงการก่อสร้างนี้ คาดว่าจะแลว้เสร็จภายในป ี2569  

https://www.gov.sg/microsites/future-economy/gallery/photos/content/committee-on-the-future-economy-report-launch


 3  

 

 
นางสาวสรวงกนก  สระบัว 

ผู้บังคับบัญชากลุม่งานบริหารทั่วไป 

 สิงคโปร์พัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่ความเป็น Smart Nation ความก้าวหน้าด้านดิจิทัลคือเครื่องมือส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศที่มีข้อจ ากัดด้านพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่ง เทคโนโลยี  
ถูกน ามาใช้ทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ สิงคโปร์  
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา จากข้อมูล  
ในหน้าเว็บไซต์ data.gov.sg ที่ให้บริการข้อมูลสาธารณะของภาครัฐ ในปี 2559 จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีสัดส่วนสูงกว่าจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 149.1 และเกือบทุกครัวเรือน 
หรือประมาณร้อยละ 96 สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ นอกจากนั้น ยังเป็นหนึ่งในประเทศ  
แถบเอเชีย-แปซิฟิกที่ความเร็วอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยในประเทศสูงที่สุด ความเร็วอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายอยู่ที่  
17.2 MBPS (เมกะบิตต่อวินาที) และความเร็วอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ 8.1 MBPS (เมกะบิตต่อวินาที) 

 

Source : Akamai’s State of the Internet Report, Q2 2016  

 สงิคโปรเ์ปน็ศนูยก์ลางทางการเงนิ (Financial Hub) ของโลก ภาคการเงนิขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ และเปน็หนึง่ในประเทศ 
ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายมากที่สุดในโลก ด้วยเหตุนี้ อัตราการโจมตีทางไซเบอร์จึงเพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ (Cyber Security Agency of Singapore - CSA) รายงานว่าในปี 2559 มัลแวร์เรียกค่าไถ่  
หรือ Ransomware1 เป็นการโจมตีรูปแบบหลักโดยร้อยละ 47.5 ของการโจมตีมุ่งเป้าไปยังภาคการเงินของประเทศ 
เช่น ด้านสินเชื่อ การประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การโจมตีไม่ได้มุ่งเป้าเฉพาะบริษัทน้อยใหญ่เท่านั้น 
บุคคลทั่วไปก็ตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยเช่นกัน รวมถึงยังแพร่ระบาดสู่พื้นที่ใหม่ ๆ เช่น อุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ 
ระบบคลาวด์ เป็นต้น  
 
 1Ransomware เป็นมัลแวร์ (Malware) ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการท างานต่างจากมัลแวร์ประเภทอื่น ๆ คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมย
ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่อย่างใด แต่จะท าการเข้ารหัสหรือล็อกไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์ ใด ๆ ได้เลย
หากไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัส ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้คีย์ในการปลดล็อคเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายเงินตามข้อความ "เรียกค่าไถ่" ที่ปรากฏ  
(ข้อมูลจาก https://www.it.chula.ac.th/th/node/3351) 

ยุทธศาสตร์ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของสิงคโปร์  
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 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คือกุญแจส าคัญในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ -สังคมแบบดิจิทัล รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้
ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อ
ภาคธรุกจิจ านวนมหาศาล รวมถงึการให้ความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล รฐับาลไดก้ าหนดแนวทางส าคญัไว ้คอื การบงัคบัใช้
กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฉบับใหม่ (Cybersecurity Act) ภายในปีนี้ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาต ิ(Singapore’s Cybersecurity Strategy) ซึง่เปน็แผนยทุธศาสตรฉ์บบัแรกของสงิคโปร์ 
 ในงานสัปดาห์ไซเบอร์นานาชาติ (Singapore International Cyber Week - SICW) นายกรัฐมนตรลี ีเซยีน ลุง 
ไดเ้ปดิตวัแผนยทุธศาสตรค์วามมัน่คงไซเบอรแ์ห่งชาต ิซึง่มุง่ให้ความส าคญั 4 ดา้น ดงันี ้
  - การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ให้มีความยืดหยุ่น 
  - การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้โลกไซเบอร์เพิ่มขึ้น 
  - การพัฒนาระบบนิเวศทางไซเบอร์ 
  - การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ให้มีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการปกป้องระบบควบคุมอุปกรณ์  
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐจะส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
ในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ เช่น โรงไฟฟ้า ระบบคมนาคมขนส่ง เขื่อน ฯลฯ รวมถึงวางแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการ เพื่อรองรับ  
ภัยคุกคาม/การโจมตีทางไซเบอร์ที่ไม่อาจคาดคิด หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ภายใต้หลักการการฟื้นฟูระบบ  
เพื่อกลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด 
   การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้โลกไซเบอร์เพิ่มขึ้น มุ่งสร้างโลกไซเบอร์ที่มีความปลอดภัย สร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้น่าเชื่อถือ โดยสร้างความตระหนักรู้ เร่ืองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป การจัดการความท้าทายจากภัยคุกคามไซเบอร์ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของภาครัฐเท่านั้น 
   การพัฒนาระบบนิเวศทางไซเบอร์ รัฐบาลจะสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบั น 
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากร นอกจากนั้น ยังร่วมมือกับภาคเอกชน  
ในการพัฒนาเทคโนโลยี อบรมบริษัทเปิดใหม่ให้เห็นความส าคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงสนับสนุน  
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
   การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยตระหนักดีว่าภัยคุกคามไซเบอร์เป็นปัญหาระดับโลก 
รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน อาทิ การแลกเปลี่ยน
ด้านนโยบาย หรือตัวบทกฎหมาย  

 สิงคโปร์วางเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เป็น Smart Nation การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงในภาคธุรกิจ การค้า ท าให้ชาวสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โลกไซเบอร์คือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาล  
ให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น พัฒนาจนสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภูมิภาคอาเซียน  

 

ข้อมูลอ้างอิง 
https://www.techinasia.com/asia-internet-speeds-mobile-broadband 
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639786 
https://www.csa.gov.sg/news/press-releases/pm-launches-singapore-cybersecurity-strategy 
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นางสาวอัมพะวัน  ปฐมกุล 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

 ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา การท่องเที่ยวสร้างงาน 
สรา้งรายได ้และขยายโอกาสทางธรุกจิไปยงัภาคบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิโรงแรม รา้นอาหาร ธรุกจินวดสปา พาหนะรบัจา้ง 
ตลอดจนสินค้าพื้นเมือง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และบรรเทาปัญหาความยากจนของคนในชาติ หลังจากเผชิญวิกฤต
เศรษฐกิจโลกตกต่ าในปี 2551 และปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส A/H1N1 ในปี 2552 การท่องเที่ยวของกัมพูชา 
เริม่ฟืน้ตวัในปตีอ่มา โดยมจี านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางมาเยอืนกมัพชูาราว 2.5 ลา้นคน และเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งทกุป ี 

 

 ที่มา: Statistics and Tourism Information Department, MOT 

 ภาพรวมการท่องเที่ยวในปี 2559 จ านวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนเดินทางเยือนกัมพูชาสูงที่สุด 
รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวจากจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา หากพิจารณาเป็นรายประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ที่เดินทางเยือนกัมพูชาสูงสุด 10 อันดับแรก คือ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Statistics and Tourism Information Department, MOT 

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 2555 - 2563 (Tourism Development Strategic Plan 
2012 - 2020) รฐับาลก าหนดเปา้หมายวา่ภายในป ี2563 จะมนีกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางมาเยอืนกัมพูชาราว 7 ล้านคน 
โดยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยค าขวัญ “Kingdom of Wonder” ชูความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรมทรงคุณค่าในแหล่งท่องเที่ยวที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรขอม และแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาตทิีย่งัคงสภาพความอุดมสมบรูณ ์รฐับาลพฒันาการทอ่งเทีย่วตามลกัษณะเดน่ทีม่อียูใ่นเขตพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์คอื 

ภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชา  

ปี 
จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่เดินทางเยือนกัมพูชา (คน) ปี 

จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่เดินทางเยือนกัมพูชา (คน) 

2551 2,125,465 2556 4,210,165 
2552 2,161577 2557 4,502,775 
2553 2,508,289 2558 4,775,231 
2554 2,881,862 2559 5,011,712 
2555 3,584,307     
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 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเสียมเรียบ (Siem Reap) - เมืองพระนคร (Angkor) 
จังหวัดเสียมเรียบ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ปีละประมาณ 2 ล้านคน TripAdvisor เว็บไซต์

ท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ของอเมริกาจัดอันดับให้เสียมเรียบเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ 5 ของโลกในปี 2559  
แหล่งท่องเที่ยวหลักคือเมืองพระนคร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานส าคัญ คือ
ปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม ปราสาทบายน ปราสาทบาปวน รายได้จากค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานในเขต
เสียมเรียบนี้ มีจ านวนมหาศาลต่อปี รัฐบาลจึงพยายามต่อยอดการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใกล้เคียงโดยการพัฒนา  
แหล่งท่องเที่ยวทางตอนใต้ของเมืองพระนคร เช่น หมู่บ้านลอยน้ า Chong Kneas และทะเลสาบโตนเล (Tonle Sap)  
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบทะเลสาบจากการให้บริการเรือหรือร้านอาหาร นอกเหนือจากการท า
ประมงน้ าจืด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากตอนเหนือของเมืองพระนครสู่เขาพระวิหาร จังหวัดสตึงแตรง ( Stung Treng) 
และเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมั่งคั่งด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชนเผ่าต่าง ๆ 

 กรุงพนมเปญในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
กรงุพนมเปญคอืหนึง่ในเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเอเชยี เปน็ศนูยก์ลางการคมนาคมทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

เชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนอ่ืนของประเทศและประเทศต่าง ๆ ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญรองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 
1 ล้านคนต่อปี การท่องเที่ยวในพนมเปญมีความหลากหลาย ผสมผสานทั้งการท่องเที่ยวแบบเมือง การท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมในเขตพระราชวังหลวง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดพนม รวมถึงอาคารสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียล 
และการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตแถบชนบทรอบกรุงพนมเปญ เช่น การล่องเรือเที่ยวชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตริมโขง เยี่ยมชม
หมู่บ้านหัตถกรรมหรือหมู่บ้านทอผ้า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น 
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 การพัฒนาพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล 
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศในจังหวัดแก๊บ (Kep) กัมโป๊ต (Kompot) พระสีหนุ (Preah 

Sihanouk) และเกาะกง (Koh Kong) กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรองจาก 
เมืองพระนคร พื้นที่ชายฝั่งทะเลนี้เข้าเป็นสมาชิกคลับสโมสรอ่าวที่สวยที่สุดในโลก (World's Most Beautiful Bays 
Club) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จังหวัดชายฝั่งทะเลของกัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าชายเลน 
พืชและสัตว์ทะเล (ปะการัง ดอกไม้ทะเล หญ้าทะเล และปลาทะเลหลายสายพันธุ์) รวมถึงมีสภาพแวดล้อมต่างกัน  
คือมีทั้งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ลุ่มน้ า พื้นที่เกษตรกรรม จึงมีความหลากหลายทางชวีภาพมาก พระสีหนุเป็นหัวใจหลักของพื้นที่
ตอนใต้ ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม มีสนามบินนานาชาติ ท่าเรือน้ าลึก ส าหรับเชื่อมโยงกับพื้นที่
อ่ืนและกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 โตนเลสาบ 
นอกจากข้ึนชื่อด้านความอุดมสมบูรณ์ของปลาชนิดพันธุ์ต่าง ๆ จนเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญของภูมิภาค 

โตนเลสาบยังร่ ารวยทางวัฒนธรรมและสภาพธรรมชาติ พื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ เสียมเรียบ กัมปงธม 
(Kampong Thom) กัมปงชนัง (Kampong Chhnang) โพธิสัต (Pursat) และพระตะบอง (Battambang) รัฐบาล
พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า ล่องเรือชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตของผู้คนรอบทะเลสาบ รวมถึงส่งเสริม  
การท่องเที่ยวในจังหวัดพระตะบองซึ่งมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากมีทั้ง  
วัดเก่าแก่ สถาปัตยกรรมสกุลช่างเขมร และสถาปัตยกรรมจากสมัยอาณานิคม 

รัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหรือการท่องเที่ยวสีเขียว เร่งขยายการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยพัฒนาภาคบริการภายใต้กรอบ “Clean city, Clean resort, Good service” พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นแรงงานคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุน  
การลงทนุของภาคเอกชน เพือ่รองรบัการเตบิโตของจ านวนนกัทอ่งเทีย่วและยกระดบัมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสูร่ะดบัสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอ้างอิง  
http://www.tourismcambodia.org/images/mot/statistic_reports/tourism_statistics_year2016.pdf 
http://www.tourismcambodia.org/images/mot/legal_documents/tourism_development_stategic_plan_2012_2020_english.pdf 
http://www.indexmundi.com/cambodia/economy_profile.html 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1438778787 
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_cambodia/2010_cam_7_2.html 
http://www.tradingeconomics.com/cambodia/tourist-arrivals 
  

http://www.tourismcambodia.org/images/mot/statistic_reports/tourism_statistics_year2016.pdf
http://www.indexmundi.com/cambodia/economy_profile.html
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1438778787
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_cambodia/2010_cam_7_2.html
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 นายปกรณ์  นวลมณ ี
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 

 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวช้าเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรป 
จีน และญี่ปุ่น ยังคงชะลอตัว การออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ปัญหาวิกฤตผู้อพยพหนีภัย
สงครามที่หลั่งไหลสู่ยุโรป การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลง การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหลักในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีอัตราต่ า หรือจากปัจจัยข้อก าหนดอ่ืนอันไม่เกี่ยวข้องกับด้านภาษี ปัจจัยเหล่านี้ล้วน
สง่ผลต่อการส่งออก และยงัสรา้งผลกระทบเปน็ลกูโซไ่ปจนถึงเจา้ของกจิการและลกูจา้ง ดงันั้น ตอ้งปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงโดยน านโยบายที่รัฐก าหนดมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
  

 รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและน าพาประเทศให้หลุดจากกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 2579) ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้กลไกการขับเคลื่อนแบบใหม่ หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า 
เชงินวตักรรม การค้าการลงทุน และการคมนาคมของอาเซียน  
 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ สอดรับ
กับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ช่วยลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา จะเปน็พืน้ที่ยทุธศาสตรก์ารลงทุนและรองรบัการเติบโตของอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดในพื้นที่เดิม
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  

 

 

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)   
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อุตสาหกรรมทีเ่นน้การพฒันาจากเศรษฐกจิฐานเกษตรกรรมหรอื Bioeconomy อุตสาหกรรมดจิทิลั ฯลฯ รฐับาลมนีโยบาย
พฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐานทัง้ไฟฟา้ ประปา และระบบเครอืขา่ยในพืน้ที ่ยกระดบัเสน้ทางคมนาคมพืน้ฐานทางบก ทางเรอื 
และทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่ประเทศแถบลุ่มน้ าโขง ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกลุ่ม 10 จังหวัด
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อาทิ การยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติ การพัฒนาการขนส่งทางเรือ  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ าลึกทวายของเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของเวียดนาม  
การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง และถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ นอกจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(Member of the Board of Investment) ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในส่วนสิทธิพิ เศษที่ ไม่ ใช่ภาษี เพื่อชักจูง
ผู้ประกอบการจากต่างชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมให้แก่
ผูป้ระกอบการใน 3 จงัหวดัตามโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก วทิยาลยัพาณชิยศาสตรไ์ดจ้ดัโครงการ 
Matching Researchers and Businessman for Research ขึ้น โดยนักวิจัยและผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมพูดคุย 
วางแผน แกไ้ขปญัหาตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสมและตรงจดุ ซึง่ชว่ยพฒันาเศรษฐกจิของประเทศภายใตร้ปูแบบ Thailand 4.0   

 ในการผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดประสิทธิผล มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด 
กล่าวคือ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ   
โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย อนุมัติแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้  
การพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม และเช่ือมโยงกันอย่างสมบูรณ์ และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวนัออกซึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ มีหน้าท่ีเสนอแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้อง  
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และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อทราบความคืบหน้าเป็นระยะ 
รวมทั้ง มีการจัดตั้งส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวง
อุตสาหกรรม ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 
 

 นโยบายดังกล่าวไม่ได้เกิดประประโยชนเ์ฉพาะตลาดในประเทศเท่านัน้ นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเชื่อมต่อไปยังประเทศ CLMV ในด้านแหล่งวัตถุดิบ การขยายตลาด การผลิต และการเป็น
ศูนย์กระจายสินค้า จึงคาดการณ์ว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจะช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้าง
ประโยชน์เชิงสังคม ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคในระยะยาว  
 การส่งเสริมและพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมุ่งขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ  
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง 
www.posttoday.com 
www.bangkokbiznews.com  
www.ratchakitcha.soc.go.th  

http://www.posttoday.com
http://www.bangkokbiznews.com
http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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นางสาวธนิยา  อุมะวิชน ี
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement - TPP)1 เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักภายใต้นโยบาย “Rebalancing to Asia” ของรัฐบาลโอบามาเพื่อสร้างสมดุล
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส าหรับรัฐบาลโอบามา TPP ท าให้อเมริการักษาบทบาทน าทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมืองในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก สหรัฐฯ สามารถเข้าถึงตลาดแถบนี้ และก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อปกป้องการลงทุน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม 
และทรัพย์สินทางปัญญาได้มากข้ึน รวมถึงถ่วงดุลอ านาจจีนที่ก าลังแผ่ขยายอิทธิพล TPP เป็นความตกลงการค้าเสรีแบบพหุภาคี
ทีก่้าวหน้ามากท่ีสุด มาตรฐานสูงที่สดุ และมขีนาดเศรษฐกจิใหญท่ี่สดุในโลก โดยรัฐภาคีมขีนาดเศรษฐกจิรวมกันคิดเปน็รอ้ยละ 40 
ของ GDP โลก การที่สหรัฐฯ รวมกลุ่มได้ โดยที่จีนไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ย่อมเป็นการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนได้อีกทางหนึ่ง  

เมื่อการเมืองสหรัฐฯ เปลี่ยนขั้วอ านาจ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามค าสั่งฝ่ายบริหารให้สหรัฐฯ ถอนตัวออก
จาก TPP โดยมองว่าการท าความตกลงการค้าเสรีแบบพหุภาคีเท่าที่ผ่านมาให้ประโยชน์เฉพาะหมู่คนรวยและนายทุน เกิดการ
ย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ท าให้ชาวอเมริกันสูญเสียต าแหน่งงานจ านวนมาก ดังนั้น การค้าระหว่าง
ประเทศจะต้องสร้างประโยชน์ต่อแรงงานและประชาชนทั่วไปเป็นอันดับแรกตามนโยบาย “America First” เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจภายใน ดึงภาคการผลิตและการจ้างงานกลับสู่ประเทศ ส าหรับรัฐบาลทรัมป์ การเจรจาการค้าแบบทวิภาคีจะท าให้
สหรัฐฯ ได้ประโยชน์มากกว่า 

บทความเรื่อง “What Would US Withdrawal Mean?”2 วิเคราะห์ว่าการถอนตัวจาก TPP จะลดทอนภาพลักษณ์ 
ความน่าเช่ือถือ และอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก เสียโอกาสเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอย่างจีนผงาดขึ้นมาแสดงบทบาทน า  
ในภูมิภาค แม้ทรัมป์แสดงท่าทีว่าอาจให้น้ าหนักและความส าคัญกับเอเชียและอาเซียนลดลงเมื่อเทียบกับรัฐบาลชุดที่แล้ว  
 

 
 1รัฐภาคีท่ีร่วมลงนามความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ 
ประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์
 2จาก http://thediplomat.com/2016/11/what-would-us-tpp-withdrawal-mean/ 

ภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิก หลังการถอนตวัจาก TPP ของสหรัฐอเมรกิา   
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แต่คาดการณ์ว่าทรัมป์ยังคงส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอื่น เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งสหรัฐฯ ได้จัดท ากับบางประเทศ  
ในภูมิภาคไว้แล้ว (ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ( East Asia Summit - EAS)  
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum - ARF) 
การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Summit) เป็นต้น ดังน้ัน แม้ถอนตัวจาก TPP แล้วก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทั้งด้านความมั่นคงและการค้าในภูมิภาคนี้ต่อไปเนื่องจากประเทศในเอเชียและภูมิภาคอาเซียนเป็น
พันธมิตรกับสหรัฐฯ มายาวนาน ทิศทางเศรษฐกิจยังคงสดใส กอปรกับชนช้ันกลางมีก าลังซื้อมหาศาล  

รัฐภาคีที่เหลือของ TPP ต้องการผลักดันให้ TPP เดินหน้าต่อไป การค้าภายใต้กรอบพหุภาคีอ านวยความสะดวกให้ 
รฐัสมาชิก ไมต่้องเผชิญความยุ่งยากจากกฎระเบียบ/มาตรการการค้าที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ชาติการค้าอย่างสิงคโปร์
ตระหนักดีว่า ถ้าไม่มี TPP และต้องเจรจาการค้าเสรีเป็นรายประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสิงคโปร์ ต้องเตรียม
รับมือกับกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (RULES OF ORIGIN - ROO) ซึ่งสัมพันธ์กับการปรับลดภาษีน าเข้าของประเทศคู่ค้าโดยมี
แนวปฏิบัติต่างกันไปในแต่ละประเทศ กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนอาจลดทอนโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ในการเข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ หลังการลงนาม TPP เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แต่ละประเทศต้องกลับไปขอ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภาภายใต้ก าหนดระยะเวลา 2 ปี ความตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อ 6 ประเทศที่ได้รับความเห็นชอบ  
มี GDP รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ GDP รวมของประเทศสมาชิกที่ลงนาม สหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว มี GDP สูงถึง 
ร้อยละ 60 ผู้น าของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ก าลังเร่งหาทางออกจากการถอนตัวของสหรัฐฯ นายกรัฐมนตรี  
มัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ แห่งออสเตรเลียกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการเชิญจีน และประเทศอ่ืนในเอเชียเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP 

การถอนตัวของสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้จีนขยายบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาค เครื่องมือ
ส าคัญในการขยายพันธมิตรและตลาดการค้าของจีน เช่น  

- ความตกลงหนุสวนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ในการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี 23 ระหว่างวันท่ี 8 - 10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
ที่ประชุมก าหนดจุดยืนร่วมกันเรื่องการเปิดตลาดสนิคา้ และเรง่ผลกัดนัเพือ่หาขอ้สรปุความตกลง RCEP ใหส้ าเรจ็ภายในปนีี ้

- การก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB)  
โดยความริเริ่มของจีน เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือและโครงการความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเชือ่มโยงระหว่างประเทศ ปจัจบุนัมสีมาชิก 57 ประเทศ การก่อตั้ง AIIB สนบัสนุนวธิีการขยายอ านาจของจีนแบบที่เรยีกว่า  
Soft power  

- “One Belt and One Road - OBOR” หรือเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 21 ของจีน เป็นการรื้อฟื้นเส้นทางสายไหม 
ในประวัติศาสตร์จีนท้ังเส้นทางบกและเสน้ทางทะเล OBOR เชื่อมเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง 
ตะวันออกกลาง แอฟริกา จรดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านการส่งเสริมการค้า และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

มหาอ านาจทางเศรษฐกิจอย่างจีนสามารถเติมเต็มช่องว่างจากการถอนตัวออกจาก TPP ของสหรัฐฯ ได้ แต่คงต้อง 
จับตาดูต่อไปว่ารัฐภาคีที่เหลือจะผลักดัน TPP ไปในทิศทางใด อย่างไรก็ตาม เมื่อสหรัฐฯ ถอยห่างจากพันธมิตรในอาเซียนและ
ภมูภิาคเอเชีย-แปซฟิกิ นา่จะเปน็โอกาสของจนีในการขบัเคลือ่นเขตการคา้เสร ีและขยายการเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิกบัประเทศตา่ง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การพฒันาเศรษฐกิจของเวยีดนามในปัจจุบนั 

โดย นายปิยะชาติ  ชื่นจิต 
กลุ่มงานภาษาฝร่ังเศส รัสเซีย และอิตาล ี

 เ วี ย ดน าม ไ ด้ รั บ ก า ร จับต ามองจ าก       
นักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก หน่วยวิเคราะห์
เศรษฐกิจของนิตยสาร The Economist ได้จัด
อันดับให้เวียดนามเป็นประเทศท่ีดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยเป็น
รองแค่เพียงกลุ่มเศรษฐกิจบริคส์ (BRICS)1  
แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2560 ยังคง
เผชิญกับความไม่แน่นอนและผันผวนอย่าง
ต่อเน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายด้าน
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลของ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ การเปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพยุโรป และทิศทาง
ของราคาน้ํามันในตลาดโลก เป็นต้น แต่เศรษฐกิจของเวียดนามกลับเติบโตอย่างเข้มแข็งและ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยในปีน้ีต้ังเป้าการเติบโตประมาณร้อยละ 7 ซึ่งจะทําให้เวียดนาม
กลายเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเติบโตเร็วท่ีสุดในบรรดาประเทศตลาดเกิดใหม่             

 

ท่ีมา : http://www.tradingeconomics.com/vietnam/gdp-growth 

 
1  ประกอบด้วยประเทศ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa)  



เวียดนามประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการส่งออก 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจาก 2.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2529 เป็น 176.63 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรฐั ในปี 2559 และยงัมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อยา่งต่อเน่ืองในปี 2560 ความสําเรจ็ดังกล่าวเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบการวางแผนจากส่วนกลางไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบกลไกตลาดภายใต้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย” (Doi Moi Revolution)2 ซึ่งเริ่มใช้
ต้ังแต่ปี 2529 การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศส่งผลให้เวียดนามเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
มากขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนโยบายโด่ย เหมย เวียดนาม
สามารถพลิกฐานะจากหน่ึงในประเทศยากจนท่ีสุดในโลก เป็นประเทศท่ีประสบความสําเร็จด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยท่ีสร้างความสําเร็จคือ ผู้นํามีวิสัยทัศน์ สังคมมีเป้าหมายร่วมกัน และมี
ความมุ่งม่ันพัฒนาเพ่ืออนาคต หลอมรวมเข้ากับเศรษฐกิจตลาดและเศรษฐกิจโลก ทําให้เวียดนาม
เติบโตสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางในปัจจุบัน นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ปี 2543-
2553 ซึ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือพ้นสภาพประเทศยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และ
ก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี 2563 ทําให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และโครงสร้าง
เศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้เวียดนามดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี   

 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เวียดนามประสบความสําเร็จในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ รัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบการค้า และการลงทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากล ส่งเสริมการลงทุนด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ กอปรกับเวียดนามมีเสถียรภาพทางการเมืองมาก
ท่ีสุดประเทศหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ค่าจ้างแรงงานถูก และทรัพยากรธรรมชาติยัง 
อุดมสมบูรณ์ ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนส่งผลให้เวียดนามเป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติมากท่ีสุด  
ในภูมิภาค นอกจากนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายกระตุ้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจให้อยู่ใน
ระดับสูงควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี (2559-
2563) ควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงสถาบัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเพ่ิมสัดส่วนและบทบาทของเอกชนในรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังการบูรณาการกับเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

2  นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย” ได้กําหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ เพ่ือยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังน้ี  
1) การกระจายอํานาจบริหารแก่ภาคธุรกิจและท้องถิ่น 2) ระบบเศรษฐกิจเสรี 3) อัตราการแลกเปลี่ยนและดอกเบ้ียเป็นไป
ตามกลไกตลาด 4) สําหรับนโยบายการเกษตร ให้สิทธิครอบครองท่ีดินในระยะยาวและเปิดเสรีการซ้ือขายสินค้าเกษตร    
5) เพ่ิมบทบาทภาคเอกชน และ 6) เปิดเสรีด้านลงทุน  



 อน่ึง เวียดนามอาจได้รับผลกระทบจากการท่ีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถอนตัวจาก 
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership - 
TPP) จากเดิม เวียดนามจะได้เข้าถึงตลาดสหรัฐฯ โดยไม่มีกําแพงภาษีในเกือบทุกหมวดสินค้า และ
มีเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเวียนในประเทศ กลายเป็นอาจต้องเสียภาษีมากขึ้น และส่งผลต่อ
การลงทุนระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม เวียดนามอาจได้รับประโยชน์จากนักลงทุน
จีนท่ีกําลังหาแหล่งพ้ืนท่ีสํารองเพ่ือรักษาต้นทุนการผลิตให้ตํ่าโดยการโยกย้ายฐานการผลิตเพ่ือ
การส่งออกมายังประเทศเศรษฐกิจตลาดบุกเบิกใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ซึ่งเวียดนามมีจุดแข็ง
ด้านเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจมหภาค และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศพัฒนา
อย่างมีเสถียรภาพ นอกจากน้ี การจัดทําข้อตกลงการค้ากับประเทศอื่น ๆ  
กับกลุ่มมหาอํานาจ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ และสามารถผลักดันการส่งออกของเวียดนามได้อีกทางหนึ่ง 

 ประเทศไทยในฐานะ 1 ใน 10 ประเทศท่ีเข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นลําดับต้น ๆ ในช่วง 2 ปี 
ท่ีผ่านมา ซึ่งลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร อสังหาริมทรัพย์ และเทคโนโลยี ควร
หันมาจับมือเป็น “พันธมิตร” แทนการเป็น “คู่แข่ง” ทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนของไทยในเวียดนาม ไทยจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับ
เวียดนามในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่ีท้ัง 2 ฝ่ายได้รับประโยชน์ โดยมี
ภาคเอกชนเป็นกลไกขับเคล่ือนสําคัญ และภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน อันจะนําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจร่วมกัน และสร้างบรรยากาศท่ีน่าลงทุนในอาเซียนต่อไปในอนาคต 

 เห็นได้ว่าเวียดนามกลายเป็นประเทศท่ีน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ความสําเร็จของเวียดนามด้านการค้าและการลงทุนในช่วงเวลาท่ีท่ัวโลกกําลังเผชิญกับความ 
ผันผวนทางเศรษฐกิจ ถือเป็นสัญญาณท่ีดีสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในปีต่อ ๆ ไป สัญญาณ
บวกเช่นน้ี ไม่ใช่เป็นเพียงสัญญาณเฉพาะสําหรับเวียดนามเท่าน้ัน หากแต่เป็นสัญญาณท่ีส่งถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนรวมท้ังประเทศไทยด้วย 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง  
- http://thaipublica.org/2014/11/the-success-of-vietnam/ 
- http://thaipublica.org/2017/02/pridi32/ 
- http://www.aec10news.com 
- http://www.thansettakij.com/content/27253 
- www.dtn.go.th/files/58/asia/Vietnam/p1.pdf 
- www.dtn.go.th/images/86/Documents/Vietnam_Eco.pdf 



 “ชา” หรือในภาษาจีนกลางอ่านว่า  “ฉา” (茶) เป็นเครื่องด่ืมท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวัน
ของชาวจีนและผู้มีเชื้อสายจีน รวมถึงเป็นหน่ึงในสิ่งของเจ็ดอย่างท่ีจําเป็นในครัวเรือน คือ ไม้    
(มู่ 木) ข้าว (หม่ี米) นํ้ามัน (อิ๋ว油) เกลือ (เอี๋ยน盐) ซีอิ้ว (เจ้ียงอิ๋ว 酱油) นํ้าส้ม (ชู่ 醋) 

และชา (ฉา 茶) ชาจีนมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีรสชาติ สี กล่ิน และสรรพคุณต่างกัน 
ผู้เขียนมีเพ่ือนชาวอาเซียน ซึ่งมีเชื้อสายจีน เม่ือเพ่ือน ๆ เหล่าน้ีมาเยี่ยมเยือน มักถือชาท่ีขึ้นชื่อของ
ประเทศเขาติดไม้ติดมือมาฝากเสมอ และนัดพบกันตามร้านนํ้าชามากกว่าตามร้านอาหารไทยหรือ
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ชาเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรี การเล้ียงนํ้าชาแก่แขกเป็นประเพณีและ
มารยาทพ้ืนฐานของชาวจีน เจ้าของบ้านจะชงชาท่ีมีกล่ินหอมเพื่อแสดงถึงความยินดีท่ีได้ต้อนรับ 
ด่ืมชาไปพลางคุยกันไปพลางในบรรยากาศสบาย ๆ นอกจากน้ัน ไม่ว่าชาวจีนจะอพยพย้ายถิ่นฐาน
ไปอยูท่ี่ไหน จะยังคงรกัษาวัฒนธรรมการด่ืมชา ลักษณะเชน่น้ีแสดงวา่การด่ืมชาได้หลอมรวมเขา้กับ 
วถิชีวีติประจําวันของชาวจีนท้ังท่ีอาศัยอยู่ในประเทศจีนและในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  

 วัฒนธรรมการด่ืมชา (เฮอ ฉา 喝茶 ) มีมานานกว่า 4,000 ปี เล่ากันว่า 280 ปี  
ก่อนคริสตกาล มีประเทศเล็กอยู่ทางตอนใต้ของจีน ชื่อว่า อู่กั๋ว กษัตริย์ของประเทศน้ีโปรดจัดงาน
เล้ียงขุนนาง ทุกคนล้วนด่ืมเหล้าเมามาย แต่ขุนนางคนหน่ึงชื่อ เหว่ยจาว ด่ืมเหล้าไม่เก่ง กษัตริย์
เลยโปรดให้ด่ืมชาแทน ต้ังแต่น้ัน ปัญญาชนจึงเริ่มใช้ชาเล้ียงแขก จนถึงสมัยราชวงศ์ถัง การด่ืมชา
กลายเป็นความเคยชินของชาวจีนทุกหมู่เหล่า ท้ังยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วย กล่าวคือ 
เม่ือประมาณปี ค.ศ 713 – 741 พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในนิกายเซนของจีนต้องน่ังเข้าฌาน
เป็นเวลานาน บางครั้งรู้สึกง่วงจนขาดสมาธิ เจ้าอาวาสจึงคิดวิธีให้ประสาทตื่นโดยการด่ืมชา 
หลังจากนัน้ การด่ืมชาได้แพรห่ลายไปตามท้องถิน่ต่าง ๆ  ซึง่ในชว่งเวลาเดียวกนัน้ีเอง ผูท่ี้มีฐานะม่ังค่ัง
จัดห้องต้มนํ้าชา ชิมชา และห้องอ่านหนังสือไว้ภายในบ้านโดยเฉพาะ ส่วนในพระราชวังหลวงนิยม
จัดงานเล้ียงนํ้าชาแก่ทูตานุทูตต่างประเทศ ปี ค.ศ. 780 นายลู่อวี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านใบชาของ 
ราชวงค์ถัง เขียนตําราชาเล่มแรกของจีน โดยรวบรวมเรื่องการกําเนิดชา การผลิตชา ประเภท 
ของชา และประเพณีการดื่มชา จวบจนสมัยราชวงศซ์ง่ ฮอ่งเต้ซง่ฮยุจง จัดงานเลีย้งนํ้าชาขุนนาง
ผูใ้หญ ่โดยทรงชงชาดว้ยพระองค์เอง ปัจจุบัน ในเทศกาลปีใหม่ หรือตรุษจีน หน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ จะจัดงานเล้ียงนํ้าชาขึ้นด้วย  

 

 

วัฒนธรรมการดื่มชา 

โดย นายนัฐพล  บุญสอน 
กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 



 ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนชอบชาแดง (หงฉา 
红茶) ในมณฑลหูหนานทางภาคใต้ของจีน มีการใส่เครื่องปรุงรสในนํ้าชา คือนอกจากใบชาแล้ว 
ยังมีเกลือ ขิง ถั่วเหลือง ผักสุกและเมล็ดงา เทใส่ในแก้วท้ังหมด ชงนํ้าแช่ไว้ ด่ืมนํ้าชาก่อน สุดท้าย
จึงเทถั่วเหลือง เมล็ดงา ขิง และใบชาเข้าปาก ค่อย ๆ เค้ียวจนได้กล่ินหอม ดังน้ัน บางท้องถิ่นจึง
เรียกว่า “กินชา”  

การต้มนํ้าชาและการชิมชาเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง วิธีชงชา (ชงฉา 冲茶 หรือเพ่าฉา 泡茶) 
และมารยาทการด่ืมชาของท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ไม่เหมือนกัน เช่น วิธีการต้มนํ้าชาทางภาคตะวันออก
ของจีน ส่วนมากใช้กาต้มขนาดใหญ่ พอมีแขกมาบ้าน จะใส่ใบชาในกาและเทน้ําร้อนลงไป แช่ไว้จน
ได้กล่ินและมีสีชา จึงรินใส่แก้วให้แขกด่ืม ส่วนในเมืองจังโจว มณฑลฮกเกี้ยนจะมี “กังฮูเต๊” หรือ
เครื่องถ้วยชา/กาต้มชาเป็นชุด ซึ่งวิธีการชงชาและกระบวนการล้ิมรสชากลายเป็นศิลปะประจํา
ท้องถิ่น ส่วนมารยาทการด่ืมชาในกรุงปักกิ่ง เม่ือเจ้าของบ้านยกถ้วยนํ้าชามาให้ แขกต้องลุกขึ้น
ทันที  เอาสองมือรับไว้และกล่าวขอบคุณ  แต่พ้ืนท่ีทางใต้เช่นในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลกวางสี 
เม่ือเจ้าของบ้านยกชามาให้ แขกต้องใช้น้ิวกลางขวามือเคาะโต๊ะเบา ๆ สามครั้งเพ่ือแสดงความ
ขอบคุณ ในบางท้องถิ่นถ้าแขกต้องการด่ืมชาต่อควรเหลือนํ้าชาสักเล็กน้อยไว้ในถ้วย เม่ือเจ้าของ
บ้านเห็นจะรินเติมให้ ถ้าด่ืมนํ้าชาในถ้วยจนหมด เจ้าของบ้านจะคิดว่าแขกไม่ต้องการด่ืมอีก และจะ
ไม่เติมนํ้าชาให้  



ในอาเซียน มีขั้นตอนการด่ืมชาท่ีแตกต่างกันออกไป ผู้เขียนขอยกตัวอย่างขั้นตอน 
การด่ืมชาของชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน เน่ืองจากมีโอกาสไปด่ืมชากับเพ่ือนอยู่บ่อย ๆ การด่ืมชา 
แบ่งออกเป็นสองข้ันตอน คือการดมชาและการด่ืมชา ชาวสิงคโปร์จะเทชาจากกาใส่ถ้วยใบใหญ่ 
เรียกว่า “Fair Cup” จากน้ันรินต่อใส่ถ้วยชาใบแคบ ๆ ทรงสูง เรียกว่า “Fragrance cup” หรือ
ถ้วยสําหรับดมชา ซึ่งรักษาความร้อนได้ดี แล้วค่อยเทลงถ้วยใบเล็กท่ีสุดซึ่งใช้สําหรับจิบชา หรือ 
“Drinking cup” ในส่วนของการดมชา เราต้องดมเฉพาะ “Fragrance cup” วิธีการดมชา     
มีสามขั้นตอน คือ 1) ดมขณะชายังร้อน ๆ 2) หลังจากเทชาลง Drinking cup แล้ว ให้ดม  
Fragrance cup อีกครั้งในขณะท่ีถ้วยยังคงอุ่น 3) เม่ือเทชาจนเหลือถ้วยเปล่าแล้ว ใช้มือท้ังสอง
คลึง Fragrance cup แล้วดมอีกที โดยแต่ละขั้นตอนให้กล่ินหอมต่างกัน ข้ันตอนการด่ืมชา  
ก็มี 3 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ชา 1 ถ้วย ต้องด่ืมให้หมดภายใน 3 ครั้ง 1) จิบแรก จิบชาแล้ว 
กล้ัวนิดหน่อย 2) จิบท่ีสองให้อมไว้ 1-3 วินาที แล้วค่อยกลืน 3) ส่วนจิบสุดท้าย คือด่ืมชาท่ีเหลือ
ท้ังหมด 

 วัฒนธรรมการด่ืมชามีกระบวนการเริ่มต้ังแต่เรื่องการคัดสรรใบชา การชงชา การดมชม  
การชิมชา และการด่ืมชา เป็นองค์ความรู้และเทคนิคท่ีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งแต่ละพ้ืนท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะ การด่ืมชาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของชาวจีน การเรียนรู้วัฒนธรรม     
อันหลากหลายของประเทศเพ่ือนบ้านหรือมิตรประเทศอย่างจีน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน หากมีความเข้าใจ วัฒนธรรมสามารถเช่ือมโยงคนต่างชาติต่างภาษาเข้าด้วยกัน 
ผู้เขียนหวังว่าเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการด่ืมชานี้จะให้ประโยชน์กับผู้อ่านบ้าง โอกาสหน้าผู้เขียน 
จะนําเรื่องเกร็ดความรู้ประเพณีวัฒนธรรมจีนท่ีพบเห็นได้ในอาเซียนมาฝากอีกนะครับ 

 

 
 
ข้อมูลอ้างอิง 
- http://www.woosee.com/zhongguotea/zhongguotea.htm 
- http://tea.zjol.com.cn/cywh/index.shtml 
- http://www.manager.co.th 



ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากศาสนาฮินดูและ 
ศาสนาพุทธ ดังน้ัน ประเพณีบางอย่างจึงมีรูปแบบคล้ายคลึงกันในหลายประเทศ ประเพณีเล่นนํ้า
สงกรานต์ของไทยเป็นอีกประเพณีหน่ึงท่ีแพร่หลายในสปป. ลาว กัมพูชา เมียนมา จนถึง 
สิบสองปันนา ดินแดนทางตอนใต้ของจีน วัฒนธรรมร่วมเกี่ยวกับประเพณีน้ี คือ 1) “นํ้า”  
คือหัวใจหลักของงาน ซึ่งในเชิงสัญลักษณ์ “นํ้า” หมายถึงแหล่งกําเนิดชีวิต 2) ประเพณีเล่นนํ้า  
ในภูมิภาคแถบนี้เชื่อมโยงกับสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าด้ังเดิม และการเปล่ียนผ่านสู่
ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ 3) กําหนดวันเทศกาลใกล้เคียงกัน คือ ระหว่าง 13 – 15 เมษายน ถือเป็น
การเปล่ียนผ่านสู่ศักราชใหม่โดยการนับทางสุริยคติ ดังน้ัน จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่โบราณ  

ประเพณีเล่นนํ้าสงกรานต์มีรายละเอียดทางวัฒนธรรมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่มี
จุดร่วมกันหลายประการ เช่น การทําบุญ การสรงนํ้าพระพุทธรูป การรดนํ้าผู้มีอาวุโส เป็นต้น  

ประเพณีสงกรานต์ในกัมพูชา 
สงกรานต์ของกัมพูชา เรียกว่า 

หมายถึงการเข้าสู่ปีใหม่ กําหนดจัด 3 วัน 
วันแรกคือวันท่ี 13 เมษายน เรียกว่า “ทไง 

 
ในช่วงเช้า ชาวกัมพูชานําภัตตาหารไป
ถวายพระ ทําความสะอาดบ้านเรือน และ
ก่อเจดีย์ทรายในตอนคํ่า วันท่ีสอง เรียกว่า 
“ทไง ก็อน ดาล” หรือ “ทไง วัน นะ บ็อด” 
หรือวันบอด ถือเป็นวันครอบครัว สมาชิก
จะอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตา มีการ 
รดนํ้าขอพรญาติผู้ใหญ่ ลูกหลานจัดเตรียม
อาหารและเส้ือผ้าใหม่ให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และผู้มีพระคุณ รวมถึงถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ี
วัดเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ วันท่ีสามเรียกว่า “ทไง เลิง ซ็อก” หรือวันเถลิงศก ชาวกัมพูชา
สรงนํ้าพระพุทธรูปด้วยนํ้าท่ีมีกล่ินหอมเพ่ือขอพรปีใหม่ รดนํ้าผู้ท่ีเคารพนับถือ จากน้ันจึงเล่น 
สาดน้ํากัน นอกจากน้ี ยังมีการละเล่นต่าง ๆ เช่น สะบ้า มอญซ่อนผ้า ลูกช่วง ชักเย่อ ในเมือง 
พระตะบอง และเสียมเรยีบ มีการเล่น “โร บัม ตรด” หรือระบําตรุษ   

ประเพณีสงกรานต์ในประเทศอาเซียน 

โดย นางสุเภาวดี  ศรศักดา 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 



ประเพณีสงกรานต์ในสปป.ลาว 
ประเพณีสงกรานต์ในสปป. ลาว เรียกว่า “งานบุญ

ปี ให ม่” หรื องาน บุญเ ดือน ห้า  งาน บุญปี ให ม่ของ  
ชาวหลวงพระบางยังคงรักษาขนบประเพณีแบบเดิมไว้  
จนมีชื่อเสียงมากท่ีสุด และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จํานวน
มาก กําหนดจัดงานส่ีวัน วันแรกเรียกว่า “วันสังขารล่วง” 
หรือวันส้ินปีเก่า ชาวลาวทําความสะอาดบ้านเรือนเพื่อ 
ปัดเป่าส่ิงไม่ดีให้ผ่านพ้นไป ในช่วงเย็น มีการลอยกระทง
โดยใส่เส้นผมและเล็บของผู้ลอย และอธิษฐานให้ทุกข์โศก
โรคภัยลอยไปกบักระทง วนัท่ีสองเรยีกวา่ “วนัเนา” ชว่งเชา้
จะมีขบวนแห่ปู่เยอ ย่าเยอ เทวดาซึ่งชาวลาวนับถืออย่าง
สูง และสิงห์แก้ว สิงห์คํา สัตว์เล้ียงของปู่เยอ ย่าเยอ  
วันท่ีสามเรียกว่า “วันสังขารขึ้น” เป็นวันนับการเริ่มต้นศักราชใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ ในตอนเช้ามืด 
ทุกบ้านจะจุดธูป เทียน พร้อมวางดอกไม้ตามทางขึ้นบ้าน เพ่ือแสดงความเคารพต่อเจ้าท่ีเจ้าทาง
และความเป็นสิริมงคลของผู้อยู่อาศัย หลังจากการตักบาตรข้าวเหนียวแล้ว มีการแห่นางสังขาร
รอบเมือง การนมัสการพระธาตุพูสี  ซึ่งเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์คู่เมืองหลวงพระบาง โดยตลอดทาง
ขึ้นพระธาตุพูสี ชาวหลวงพระบางวางข้าวเหนียวก้อนเล็ก ๆ ไว้ตามก้อนหิน โคนต้นไม้ เชิงบันได 
ฯลฯ เพ่ือเป็นทาน พอถึงองค์พระธาตุ จะป้ันข้าวเหนียวแล้วโยนขึ้นไปยังยอดพระธาตุ เรียกว่า  
“การตักบาตรให้องค์พระธาตุพูสี” ส่วนวนัสุดท้ายของเทศกาลมีการอัญเชญิพระบาง พระพุทธรูป 
คู่เมือง ออกจากหอพิพิธภัณฑ์ให้ชาวเมืองได้สรงนํ้าปีละครั้ง 
ประเพณีสงกรานต์ในเมียนมา 

สงกรานต์ในเมียนมา เรียกว่า “ตะจ่าน
หรือตีนจ่าน (Thin-gyan)” กําหนดจัดในช่วง
สัปดาห์ท่ีสองของเดือนเมษายน หรือท่ีเรียกกัน
ว่ า เ ดือน  Takudela (เ ดือนแห่งการข้ าม ไป สู่ 
ปีใหม่) ตรงกับวันท่ี 13 - 17 เมษายนของทุกปี 
วันสําคัญในเทศกาลวันแรกเรียกว่า “อะโจ่ เนะ 

พระอินทร์ซึ่งทรงนําปีใหม่มาประทานให้ วันท่ี
สองเรียกว่า “อะจ้ะ เนะ (AkyaNae) ” หรือ    
วันมหาสงกรานต์ เป็นวันท่ีพระอินทร์ประทับอยู่บนโลกมนุษย์ วันท่ีสามเรียกว่า “อะจ๊ัต เนะ 
(AkyatNae)” เป็นวันท่ีองค์อินทร์เสด็จคืนสู่สวรรค์ ในวันรุ่งขึ้น กําหนดให้เป็นวันขึ้นศกใหม่ หรือ
เรียกกันว่า “อะเต๊ะ เนะ (AtakNae)” ธรรมเนียมปฏิบัติคือการทําบุญ การถือศีล สรงน้ํา
พระพุทธรูปและพุทธเจดีย์ ชาวเมียนมานิยมบูชาพระด้วยใบหว้า แล้วนํากลับมาประดับบ้าน 
ร้านค้า พาหนะ หรือพกติดตัวเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง นอกจากน้ัน มีการรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ซึ่ง
เป็นท่ีเคารพรัก 
ข้อมูลอ้างอิง 
- http://vientiane.thaiembassy.org/th/news/activity/detail.php?ID=431 
- http://www.lib.ru.ac.th/journal2/?p=4797 
- https://www.gotoknow.org/posts/15558 
- http://www.edutoday.in.th/upload-files/0005436/html/2b2292103e/pagein.htm 
- http://louangprabang.net/LPBDetail.asp?ID=348 

ขบวนแห่ปู่เยอ ย่าเยอ สิงห์แก้ว สิงห์คํา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นับเ ป็นเวลากว่า  4 ปีแล้ว ท่ีรัฐบาลฟิลิปปินส์นํา โดย  นายเบนิกโน  อากี โน ท่ี  3 

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในขณะน้ัน และนายมูราด อิบราฮิม หัวหน้าขบวนการปลดปล่อยอิสลาม
โมโร (MILF - Moro Islamic Liberation Front) ไ ด้ลงนามข้อตกลงสันติภาพเพ่ือส้ินสุด 
ความขัดแย้งเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 กรอบข้อตกลงดังกล่าวกําหนดให้จัดต้ังเขตปกครอง
ตนเองใหม่ขึ้นบนเกาะมินดาเนา ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ โดยใช้ชื่อ "บังซาโมโร" ซึ่งแปลว่า  
"ชาติมุสลิม" ภายในปี 2559 

ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และขบวนการ
ปลดปล่อยอิสลามโมโรท่ีเกิดขึ้นราวปี 2510 บนเกาะมินดาเนา 

 
ประชาชนเสียชีวิตกว่าแสนคน แม้ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประ เทศร้อยละ  92 นับถือศาสนาคริส ต์  แต่ประชากร 
ร้อยละ 5 ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณ 
เ ก า ะ มินดา เนาซึ่ งพวก เขามองว่ า เ ป็น ดินแดนมา ตุภู มิ  
ก่อนท่ีประเทศตกเป็นอาณานิคมของสเปนและการเผยแผ่
ศาสนาคริสต์เม่ือราว 500 ปีท่ีแล้ว 

ล่าสุด นายมูราด อิบราฮิม ให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าว 
เคียวโดว่าได้กําหนดเป้าหมายท่ีจะจัดต้ังเขตปกครองตนเอง 
บังซาโมโรให้สํา เร็จภายในปี 2562 กรอบเวลาดังกล่าว 

ความคืบหน้าในการจัดต้ังเขตปกครองตนเอง “บังซาโมโร”  
บนเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ 

โดยนางสาวกัฑลี  กนกคีขรินทร์  
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 



เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีผู้นําขบวนการปลดปล่อยอิสลามโมโรและนายโรดริโก ดูเตร์เต 
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้วางไว้ คาดว่ารัฐสภาจะให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายการจัดต้ัง 
เขตปกครองตนเองภายในปีน้ี จากน้ันจึงจัดการลงประชามติภายในปี 2561 และจะสามารถจัดการ
เลือกต้ังเพ่ือจัดต้ังรัฐบาลท้องถิ่นภายในปี 2565 

ความคืบหน้าในการจัดต้ังเขตปกครองตนเองบังซาโมโรเคยหยุดชะงักลงในเดือนมกราคม 
2558 เนื่องจากเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างตํารวจหน่วยคอมมานโดกับขบวนการปลดปล่อย
อิสลามโมโร จนเป็นเหตุให้ตํารวจเสียชีวิตกว่า 30 นาย สภาจึงชะลอการพิจารณาร่างกฎหมาย
ดังกล่าวไว้ก่อน จนกระท่ังนายโรดริโก ดูเตร์เต ร่วมผลักดันให้ดําเนินการต่ออีกครั้ง นายมูราด  
อบิราฮิม ได้กล่าวยกย่อง นายโรดริโก ดูเตร์เตว่าเป็นประธานาธิบดีท่ีเข้าใจปัญหาในเขตบังซาโมโร
เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีพ้ืนเพอยู่บนเกาะมินดาเนา ท้ังยังพยายามเชิญกลุ่มกบฏต่าง ๆ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพเสมอมา 

นายมูราด อิบราฮิม ให้สัมภาษณ์ว่าจะบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับชาวมุสลิม และ
กฎหมายอาญากับประชาชนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งอาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเอง รวมทั้ง
เคารพในสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคนท้ังผู้ท่ีนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืน ๆ  

ในการเจรจาเบ้ืองต้นระหว่างการลงนามข้อตกลงสันติภาพ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยินดีมอบ 
ส่วนแบ่งร้อยละ 75 ของรายได้ท้ังหมดจากทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ รวมถึงแร่โลหะท่ีหาได้ใน
พ้ืนท่ีให้กับเขตปกครองตนเองบังซาโมโร ส่วนรายได้จากทรัพยากรด้านพลังงาน อาทิ นํ้ามัน และ
ก๊าซธรรมชาติ จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันฝ่ายละครึ่ง 

 
 

ข้อมูลอ้างอิง 
- “Rebel chief eyes autonomy by 2022”, Bangkok Post 12 เมษายน 2560 หน้า 4 
- http://www.komchadluek.net/news/detail/142675 
- http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_94.pdf 
- http://transbordernews.in.th/home/?p=7202 
- http://www.aljazeera.com/video/asia-pacific/2012/10/2012101524117145978.html 
- http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/3632 



การก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกปากบารา เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
ด้านการขนส่งทางบก เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในพ้ืนท่ีภาคใต้
ของไทย และเป็นโครงการท่ีจะนําไปสูก่ารกอ่สรา้งสะพานเศรษฐกจิเชือ่มโยง (Landbridge) ระหวา่ง
ท่าเรือฝั่งทะเลภาคตะวันตก (อันดามัน) กับฝั่งทะเลตะวันออก (อ่าวไทย) เป็นระยะทาง 142 
กิโลเมตร โดยใช้ระบบรถไฟรางคู่ ซึ่งจะขยายโครงข่ายให้เชื่อมโยงได้โดยตรงไปยังท่าเรือสงขลา 
แห่งท่ี 2 ท่ีจะมีการก่อสร้างในอนาคต ท่าเรือนํ้าลึกปากบาราจะเป็นศูนย์กลางรับ-ส่งสินค้า โดยรับ
สินค้าท่ีขนส่งลําเลียงมาทางเรือเดินสมุทร เพ่ือขนถ่ายขึ้นรถไฟและขนส่งต่อไปยังพ้ืนท่ีด้านฝั่ง 
อ่าวไทย หรือส่งสินค้าท่ีขนส่งมาทางรถไฟจากฝ่ังอ่าวไทย และลําเลียงสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรท่ี
จอดเทียบท่าอยู่เพ่ือขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป   

 โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ต้ังอยู่บริเวณปากคลองปากบารา ตําบลปากนํ้า 
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 5,000 ไร่ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการขนส่ง/ขนถ่ายสินค้าทางทะเลด้านฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยง
อาเซียนกับเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป ช่วยย่นระยะทางการขนส่งได้กว่า 2,000 กิโลเมตร 
ทําให้เรือขนส่งสินค้าไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา ลดระยะเวลาการเดินทางจาก 24 ชั่วโมง 
เหลือเพียง 6 ชั่วโมงและยังผลักดันให้ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่างกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทาง
ทะเล เม่ือเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
 2. เพ่ือพัฒนาพื้นท่ีหลังท่าให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น นิคม
อุตสาหกรรมยางพารา นิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเล นิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ เป็นต้น 
 3. เพ่ือจัดต้ังคลังนํ้ามันขนาดใหญ่บนเน้ือท่ี 5,000 ไร่ และขนส่งนํ้ามันผ่านท่อไปยังจังหวัด
สงขลา 
 4. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทําให้เกิดการจ้างงาน  
อันจะนําไปสู่การยกระดับฐานะการครองชีพของประชาชนในจังหวัดสตูล และพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
  

ท่าเรือน้ําลึกปากบารา  

โดยนายสักกะ  จราวิวัฒน์  
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 



ภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังไม่มีท่าเรือ แต่มีสินค้าส่งออกในพ้ืนท่ีดังกล่าวปริมาณมากกว่า 8 แสนตู้ต่อปี
การขนส่งสินค้าโดยรถยนต์และรถไฟเพ่ือไปขนถ่ายสินค้าลงเรือเดินสมุทรท่ีท่าเรือปีนังของ
มาเลเซีย อันเป็นประตูหลักสู่มหาสมุทรอินเดียน้ัน มีต้นทุนสูง ดังน้ัน หากมีท่าเรือนํ้าลึกปากบารา
จะช่วยลดต้นทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออกได้ เพราะย่นระยะทางเหลือเพียง 100-200 กิโลเมตร 
โดยประมาณ ซี่งเร็วกว่าการเดินทางไปถึงท่าเรือปีนังท่ีมีระยะทางถึง 300-400 กิโลเมตร    

 อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ยังได้รับการคัดค้านจากประชาชนใน
จังหวัดสตูลและพื้นท่ีใกล้เคียง รวมถึงนักวิชาการจากหลายสถาบัน ด้วยเหตุผลด้านส่ิงแวดล้อม
และปัจจัยด้านเส้นทางการขนส่งทางเรือ ท้ังน้ี ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเป็นเหตุผลหลักของ 
การคัดค้าน เน่ืองจากพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเรือน้ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก เช่น พ้ืนท่ีด้าน  
หัวเกาะตะรุเตาเป็นแหล่งอนุบาลปลาเก๋า หรือกลุ่มเกาะบุโหลนมีกองหินขาวซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ี
ขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 1 สนาม อุดมไปด้วยปะการังนานาพันธ์ุ นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรายังเป็นท่ีอยู่อาศัยของฝูงปลาขนาดเล็กและใหญ่ ปลาผิวนํ้า รวมถึงนกทะเลหายาก
หลากหลายสายพันธุ์ เช่น นกโจรสลัด เป็นต้น อีกท้ัง ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวประมง
พ้ืนบ้าน ท่ีใช้เวลาในการออกทะเลเพียง 4-5 ชั่วโมง สามารถสร้างรายได้เฉล่ียมากกว่า 1,000 
บาทต่อวัน  
 ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระหว่างการ
ก่อสร้าง และช่วงหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ   

 ช่วงระหว่างการก่อสร้างท่าเรือ พื้นที่ของหมู่เกาะเภตรา และพื้นที่บางส่วนของหมู่เกาะ
ตะรุเตา จะถูกเพิกถอนจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้าง จากน้ันจะมีการ
ระเบิดภูเขา 8 ลูก ประกอบด้วยภูเขาในอําเภอดอนกาหลง 6 ลูก อําเภอทุ่งหว้า 1 ลูก และ อําเภอ
ละงู 1 ลูก และขุดทรายจากชายหาด จํานวน 20 ล้านคิว คือ ขุดจากบ้านบ่อเจ็ดลูก อําเภอละงู 
จํานวน 10 ล้านคิว และจากบ้านปากละงู บ้านหัวหิน อําเภอละงูอีก 10 ล้านคิว เพ่ือการถมทะเล
ทําฐานรากในการก่อสร้างท่าเรือ ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะก่อให้เกิดตะกอนดินฟุ้งกระจายไปท่ัว
ท้องทะเล ทําให้ปะการังและส่ิงมีชีวิตในทะเลตายเกือบหมด ระบบนิเวศจะได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรง   

 ช่วงหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ สิ่งแวดล้อมจะถูกทําลายอย่างต่อเนื่อง จากการถ่าย
นํ้ามันและการปล่อยท้ิงส่ิงปฏิกูลลงทะเล ไม่มีการนําไปกําจัดบนฝ่ังเน่ืองจากจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 
นอกจากน้ี การทอดสมอขนาดใหญ่ของเรือเดินสมุทรจะทําให้ปะการังท่ีเหลือรอดจากการทําลาย
ช่วงการก่อสร้างได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น ชาวบ้านต้องดําเนินชีวิตอยู่กับขยะและมลพิษ 
เช่นเดียวกับกรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านเป็นอย่างมาก   

 นอกจากน้ัน ท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ยังมีคู่แข่งคือท่าเรือนํ้าลึกทวายท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศจีนตอนใต้ และ สปป.ลาวได้ ด้วยเหตุน้ีสินค้านําเข้าและส่งออกท่ีจะมาจากสองประเทศนี้ 
จะใช้ท่าเรือทวายเป็นหลัก ประกอบกับเรือสินค้าบางส่วนจะยังคงเทียบท่าท่ีท่าเรือสิงคโปร์ 
เน่ืองจากมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากกว่า อีกท้ังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าขึ้น
รถไฟเพ่ือส่งต่อไปยังเรืออีกลํา ดังน้ัน อาจจะมีเรือสินค้าเข้าเทียบท่าท่ีท่าเรือปากบาราไม่มาก
ตามท่ีคาดการณ์เอาไว้   

 กล่าวโดยสรุป โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา ยังต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ผลดีด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องรับฟังเสียงของประชาชนเกี่ยวกับผลเสียด้านส่ิงแวดล้อมอันส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 
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รอบรูอาเซียน 
ปท่ี 4 ฉบับท่ี 8  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (พฤษภาคม 2560) 

สถานการณในคาบสมทุรเกาหลกีบัอาเซยีน 

  นางสาวสภุจัฉร ีเรอืงสทิธชิยั 

กลุมงานภาษาฝรัง่เศส รสัเซยี และอติาล ี

 
  ในป 2560 บรรยากาศบนคาบสมุทรเกาหลีเต็มไปดวยสถานการณตึงเครียดอีกคร้ัง เม่ือเกาหลีเหนือ 
ไดทําการยิงทดสอบขีปนาวุธทั้งที่ทราบชนิดและไมทราบชนิดขึ้นหลายตอหลายคร้ัง แมสหประชาชาติและ
ประเทศตาง ๆ ไดออกแถลงการณประณามการกระทําดังกลาวก็ตาม แตเกาหลีเหนือยังไมมีทีทาวาจะยุติ 
การทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร ในขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายไมค เพนซ ไดออกมาเตือนวา 
“เกาหลีเหนืออยาทดสอบความเด็ดเดี่ยวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ หรือความแข็งแกรงของกองทัพสหรัฐฯ  
ในภูมิภาคน้ี” ท้ังยังกลาวถึงนโยบายสหรัฐฯ ตอเกาหลีเหนือซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความอดทนอดกล้ันและ
การเจรจาตอรองวายุคแหงความอดทนอดกลั้นดังกลาวน้ันสิ้นสุดลงแลว 
 สถานการณทวีความตึงเครียดยิ่งขึ้น เม่ือสหรัฐฯ ไดออกคําสั่งใหกองเรือโจมตีคารล วิลสันไป
ประจําการในคาบสมุทรเกาหลี พรอมจัดซอมรบรวมกับกองทัพเรือญี่ปุนในนานนํ้าทะเลฟลิปปนส  
นอกจากน้ีรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังไดเดินทางเยือนเกาหลีใตในชวงกลางเดือนเมษายนเพื่อหารือประเด็น
คาบสมุทรเกาหลีอีกดวย ในขณะที่ทางเกาหลีเหนือยังคงสงสัญญาณไมเปนมิตรอยางตอเน่ือง ในงานเฉลิม
ฉลองเน่ืองในโอกาสคลายวันเกิดปที่ 105 ของอดีตผูนําคิม อิล ซุง มีการจัดขบวนพาเหรดแสดงแสนยานุภาพ
ทางการทหาร การเดินขบวนของรถถังบรรทุกขีปนาวุธหลากหลายชนิด ท้ังยังประกาศเดินหนาทดสอบ
ขีปนาวุธนิวเคลียรทุกสัปดาห จัดการซอมรบ และขูจะตอบโตดวยอาวุธนิวเคลียรในสงครามเต็มรูปแบบกรณี
เกิดการโจมตี 
 ยอนกลับไปเม่ือชวงสงครามเย็นยุติลง เกาหลีเหนือภายใตผูนําคิม อิล ซุง และเกาหลีใตภายใตผูนํา 
โร แต วู เคยลงนามในแถลงการณรวมเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียรในคาบสมุทรเกาหลี ท้ังสองฝายไดใหสัญญา
วาจะไมทดสอบ ครอบครอง ผลิต รับ กักตุน หรือใชอาวุธนิวเคลียรใด ๆ ท้ังสิ้น และเกาหลีเหนือยังเคยลงนาม
ในสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร และทําขอตกลงกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
(International Atomic Energy Agency หรือ IAEA) อีกดวย อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบของ IAEA 
พบวาเกาหลีเหนือยังไมลมเลิกการผลิตพลูโตเนียมและไมใหความรวมมือดานเทคนิคและดานขอมูล ทายที่สุด
เกาหลีเหนือไมอนุญาตให IAEA เขาประเทศเพื่อตรวจสอบอีกตอไป จนองคการดังกลาวตองยื่นเร่ืองถึง 
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติในป 2516 
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ปญหาของระเบยีบโลกทีเ่ก่ียวของกบัความพยายามควบคมุการเผยแพรอาวธุนิวเคลียรคอื ความไมสมดลุ
เร่ืองสิทธิการครอบครอง มีเพียงรัฐมหาอํานาจ 5 ประเทศ ท่ีประสบความสําเร็จในการผลติอาวธุนิวเคลียรกอนป 
2510 ไดแก รัสเซีย จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝร่ังเศส ไดรับสทิธิอันชอบธรรมครอบครองอาวธุดงักลาว และ
เพ่ือปองกันไมใหเกิดการแขงขันทางอาวุธนิวเคลียร สหประชาชาติเปดใหลงนามในสนธิสัญญาไมแพรขยาย
อาวุธนิวเคลียร (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons หรือ NPT) ซ่ึงตลอด 50 ป 
ที่ผานมา กลายเปนสนธิสัญญาหลักที่ควบคุมและตรวจสอบอาวุธนิวเคลียรในประชาคมระหวางประเทศ 

  การพยายามใด ๆ ในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพ่ือใช
ในการทหารจึงถือเปนการละเมิดสนธิสัญญาดังกลาว แตมีหลาย
ประเทศท่ีพยายามสรางและพัฒนาอาวุธนิวเคลียรเพ่ือความ
ไดเปรียบทางยุทธศาสตรหรือเปนการคานอํานาจกับรัฐศัตรู เชน 
อินเดีย ปาเลสไตน อิสราเอล เกาหลีเหนือ และอิหราน เปนตน  
ทําใหรัฐมหาอํานาจและองคการระหวางประเทศพยายามใช
มาตรการคว่ําบาตรเพ่ือใหรัฐเหลาน้ีเปดเผยขอมูลและลมเลิก
การพัฒนานิวเคลียรหรือเปลี่ยนไปพัฒนาการใชพลังงาน
นิวเคลียรอยางสันติภายใตการดูแลของ IAEA เกาหลีเหนือเปน
หน่ึงในประเทศท่ียืนหยัดครอบครองและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร
เปนของตนเอง ความจําเปนในการครอบครองอาวุธทําลายลาง

สูงน้ี อาจเปนไปเพ่ือจุดประสงคในการปองกันตนเองและการคานอํานาจในภูมิภาคตามทฤษฏีความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ทฤษฎีสัจนิยม (Realism) ซ่ึงหน่ึงในสมมติฐานหลักของทฤษฎีน้ีอธิบายวารัฐเลือกขยาย
อํานาจดวยเหตุผลดานความม่ันคงและเพื่อบรรลุเปาหมายพ้ืนฐานของรัฐ น่ันคือความอยูรอด เราจะเห็นไดวา
เกาหลีเหนือใชการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียรเปนนโยบายตางประเทศและยุทธศาสตรความม่ันคงหลักในการ
ตอรองกับรัฐอ่ืน ๆ เพื่อไมใหรัฐอ่ืนเขามาแทรกแซงกิจการภายในและสามารถปกครองประเทศไดอยาง
สมบูรณ แมวาตองเผชิญกับการถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติก็ตาม  

นานาชาติไดใชความพยายามทางการทูต ท้ังการบริจาคเงินชวยเหลือ การจัดใหมีการเจรจา 6 ฝาย 
(Six-Party Talks) และการใชมาตรการคว่ําบาตรเพ่ือใหเกาหลเีหนือยนิยอมปลดอาวธุนิวเคลียร  อยางไรกต็าม 
การดําเนินการตาง ๆ ไมประสบผลสําเร็จ ปจจุบันเกาหลีเหนือยังมีทาทีแข็งกราวและยืนหยัดที่จะพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียรตอไป มีรายงานการวิเคราะหวาเกาหลีเหนือครอบครองและทดลองขีปนาวุธพิสัยกลางที่ระดับ 
ความไกล 1,000-3,500 กิโลเมตร คาดวาความสามารถในการโจมตีเปาหมายครอบคลุมประเทศในเอเชีย
ตะวันออกทั้งหมด โดยความพยายามลาสุดของเกาหลีเหนือคือการเรงพัฒนาขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลท่ีสามารถ
โจมตีระยะไกลขามทวีปไดกวา 10,000 กิโลเมตร หรือสามารถโจมตีรัฐฮาวาย อลาสกา หรือแมกระทั่งชายฝง
ตะวันออกของสหรัฐฯ ไดน่ันเอง 

ดวยเหตุน้ี การเขามามีบทบาทของสหรัฐฯ ในคาบสมุทรเกาหลีจึงเปนไปตามยุทธศาสตรความม่ันคง
ของประเทศเพื่อยับยั้งและรับมือกับศักยภาพอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือและเพ่ือปองกันจากสถานการณที่
เลวรายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น (worst-case scenario) สหรัฐฯ รวมมืออยางใกลชิดกับพันธมิตรอยางญี่ปุนและ
เกาหลีใต โดยเฉพาะความรวมมือติดตั้งระบบปองกันขีปนาวุธ THAAD ในเกาหลีใต ทามกลางความไมพอใจ
ของจีน โดยโฆษกกระทรวงการตางประเทศของจีนออกมาแถลงตอบโตการติดตั้ง THAAD และเรียกรองให
สหรัฐฯ ยุติการดําเนินการดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด 
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ฝายเกาหลีเหนือเองก็ไมไดน่ิงนอนใจ เม่ือปลายเดือนมีนาคมท่ีผานมา รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การตางประเทศเกาหลีเหนือไดสงจดหมายขอความสนับสนุนจากอาเซียนเพื่อปองกันสิ่งที่เขาเตือนวาอาจ
กลายเปน “การสังหารหมูทางนิวเคลียร” ท้ังยังระบุวาสถานการณในคาบสมุทรเกาหลีน้ัน กําลังใกลเขาสู
สงครามเน่ืองดวยพฤติกรรมของวอชิงตัน และเรียกรองใหอาเซียนแสดงจุดยืนท่ียุติธรรม ซ่ึงอาเซียนได
จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีมะนิลาในวันท่ี 29 เมษายน 2560 ในแถลงการณอาเซียนไดแสดง 
ความกังวลอยางยิ่งตอความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี พรอมทั้งเรียกรองใหเกาหลีเหนือปฏิบัติตาม
พันธกรณีที่เกิดขึ้นจากขอมติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศท่ี
เก่ียวของอยางเต็มที่เพ่ือรักษาไวซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 

ที่ผานมา ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับเกาหลีเหนืออยูในระดับปกติและคอนขางคงที่ เกาหลีเหนือ
เปนประเทศผูเขารวมประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง (ARF) มาตั้งแตป 2543 
และไดเขารวมเปนภาคีในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ในป 2551 ซ่ึงเปนสนธิสญัญาวาดวยการไมรุกรานซ่ึงกนัและกัน 
นอกจากน้ีเกาหลเีหนือเสริมสรางความสมัพนัธทางการทตูกับประเทศสมาชกิอาเซียน โดยมีสถานทตูเกาหลีเหนือ
ตั้งอยูในประเทศสมาชิก 8 ประเทศ ไดแก ลาว กัมพูชา ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และ
เมียนมา 

อยางไรก็ตาม ในป 2560 เปนปที่สถานการณนากังวล ไมวาจะเปนการทดลองขีปนาวุธนิวเคลียรและ
เหตุลอบสังหารนายคิม จอง นัม พ่ีชายตางมารดาของผูนําสูงสุดแหงเกาหลีเหนือท่ีเกิดขึ้นในมาเลเซียเม่ือ 
เดอืนกุมภาพนัธทีผ่านมา ตามมาดวยมาตรการโตตอบทางการเมืองระหวางรัฐบาลเกาหลเีหนือและรัฐบาลมาเลเซีย 
เชน การสั่งหามพลเมืองมาเลเซียเดินทางออกจากเกาหลีเหนือ การออกคําสั่งขับคณะทูตของท้ังสองฝาย 
เหตุการณเหลาน้ีลวนเปนเหตุใหความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศยิ่งถดถอย นอกจากน้ี พบวาผูตองสงสัย
ในเหตุฆาตกรรมดังกลาวมีทั้งชาวเกาหลีเหนือ ชาวมาเลเซีย ชาวเวียดนาม และชาวอินโดนีเซียอีกดวย  

แมอาเซียนจะไมไดเปนตัวแสดงหลักที่มีบทบาทในคาบสมุทรเกาหลีโดยตรง แตบทบาทของอาเซียน 
ก็มีความสําคัญมิใชนอย สังเกตไดจากทาทีและความคาดหวังของเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกาที่มีตออาเซียน  
ไมวาจะเปนการทีเ่กาหลเีหนือสงจดหมายถงึเลขาธกิารอาเซียนกอนการจัดการประชมุสดุยอดอาเซียนท่ีกรุงมะนิลา 
ประเทศฟลิปปนส โดยเรียกรองใหอาเซียนแสดงจุดยืนท่ีเปนธรรม สวนสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีทรัมป 
ไดโทรศัพทถึงนายโรดริโก ดูแตรเต ประธานาธิบดีฟลิปปนส และพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เพ่ือเชิญใหเดินทางเยือนสหรัฐฯ อยางเปนทางการ พรอมแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณในคาบสมุทร
เกาหลีและสถานการณในทะเลจีนใตอีกดวย  

ลาสุด รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐยังไดหารือกับรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อ
วันท่ี 4 พฤษภาคม นักวิเคราะหเชื่อวาในขณะน้ี สหรัฐฯ กําลังพยายามเจรจาใหประเทศสมาชิกอาเซียนลด
ทาทีน่ิงเฉยและเร่ิมบังคับใชมาตรการตอบโตพฤติกรรมของเกาหลีเหนือมากขึ้น เชน มาตรการควํ่าบาตร  
การตัดความสัมพันธทางเศรษฐกิจหรือการทูต เปนตน ท้ังน้ี ยุทธศาสตรสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตจะเปนไปทิศทางใด และจะสามารถคงไวซ่ึงสันติภาพและความสงบสุขภายในภูมิภาคตามที่คาดหวังได
หรือไม คงเปนเร่ืองที่ตองติดตามกันตอไป 
 

ขอมูลอางอิง: 
- http://thediplomat.com/2017/05/asean-and-north-korea-strange-bedfellows/ 
- http://www.bbc.com/thai/international-39624104      
- http://www.bbc.com/thai/international-39607016 
- http://www.mfa.go.th/asean/th/news/5702/77238-Chairman%E2%80%99s-Statement-30th-ASEAN- 
  Summit.html 
- http://www.straitstimes.com/world/united-states/trump-calls-asean-leaders-over-north-korea 
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นางสาวกัฑลี กนกคีขรนิทร 
กลุมงานภาษาอังกฤษ 

 
การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 

คร้ังที่  30 จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 
เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2560 โดยมีหัวขอของการประชุม
คือ “การเปนสวนรวมสรางความเปลี่ยนแปลงและการมี
สวนรวมกับประชาคมโลก (Partnering for Change, 
Engaging the World)” โดยมีนายโรดริโก ดูแตรเต 
ประธานาธิบดีของฟลิปปนสในฐานะประธานอาเซียน 
ป 2560 กลาวเปดการประชุม ซ่ึงในปน้ีนับเปนปสําคัญ 
ครบรอบ 50 ปในการกอต้ังประชาคมอาเซียน 

ในการประชุมคร้ังน้ี ผูนําอาเซียนท้ัง 10 ประเทศไดรวมลงนามปฏญิญาอาเซยีนวาดวยบทบาทของ
ราชการพลเรือนในฐานะผูเรงรัดใหวิสัยทัศนประชาคม
อาเซียน 2025 บรรลุผล (ASEAN Declaration of the 
Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving 
the ASEAN Community Vision 2025) โดยสาระสําคญั
ของปฏิญญาฉบับน้ีคือ 
  1. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาและ
การดําเนินการตามแผนการสรางศักยภาพและแบงปน
วิ ธีปฏิบัติที่ เปนเลิศในดานที่กํ าลังเปนท่ีสนใจ เชน  
การพฒันาสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ การจัดการดานสุขภาพ  
ความเทาเทียมกันทางเพศในท่ีทํางาน ธรรมาภิบาล  
การจัดการประชากรในเชิงรุก ผลการปฏิบัติงานของ
องคกรและการมีสวนรวมของพนักงาน การเสริมสราง
ทักษะและความสามารถพิเศษใหขาราชการในอาเซียน 
 2. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของ
ขาราชการในสายงานตางๆ และเสริมสรางการรวมกลุม
ของแตละสายงานเพื่อใหมีความใกลชิดและความ
รวมมือกันมากขึ้น  
  

ผูนาํอาเซยีนรวมลงนามปฏญิญาอาเซยีนวาดวยบทบาทของราชการพลเรือน 
ในฐานะผูเรงรดัใหวสิยัทศันประชาคมอาเซยีน 2025 (พ.ศ. 2568)  

บรรลุผลในการประชุมสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) ครัง้ที ่30 
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3. สงเสริมหลักธรรมาภิบาลในวงงานราชการของอาเซียน เชน การมีประชาชนเปนศูนยกลาง และ 
การเสริมสรางนวัตกรรม รวมถึงการแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและความรูในดานเหลาน้ีเพ่ือประโยชนรวมกัน 
และเพ่ือสรางสถาบันของรัฐที่มีความยืดหยุน เปนท่ีนาเชื่อถือ พรอมเผชิญกับอนาคต และพรอมรับมือกับ
อุปสรรคและปญหาที่มีความซับซอนในรูปแบบใหม 

4. ปกปองและรักษาสวัสดิการของขาราชการในภูมิภาค ขาราชการที่มีความรับผิดชอบระหวาง
ภูมิภาค และขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่สําคัญในชวงภัยพิบัติและสถานการณอันตราย 

5. เสริมสรางเครือขาย/สมาคม/การมีสวนรวมระหวางรัฐสมาชกิอาเซียน รวมถึงประเทศคูเจรจาอาเซียน 
องคกรระดับภูมิภาคและพหุภาคี เครือขายราชการ ภาคสวนเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสีย  เพ่ือสนับสนุนให
เกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่เกิดจากปฏิญญาฉบับน้ี 

ปฏิญญาดงักลาวไดระบใุหกลุมความรวมมืออาเซียนดานกิจการราชการพลเรอืน (ASEAN Cooperation 
on Civil Service Matters - ACCSM) เปนผูนําเพ่ือประสานงานความรวมมือเพ่ือพัฒนาแผนการทํางาน
ตอไป  

 
  ในแถลงการณการประชุมสุดยอดอาเซียน นายโรดริโก ดูแตรเต ประธานาธิบดีฟลิปปนส ไดเนนย้ําถึง
การดําเนินงานของอาเซียนเพ่ือใหบรรลวุสิยัทัศนประชาคมอาเซียน 2025 ซ่ึงมีสาระสําคญัแบงตาม 3 เสาหลัก
ของอาเซียน ดังน้ี 

 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) 2025 เนนความรวมมือหลัก ๆ 4 ดาน คือ  
ความรวมมือในการสงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน  
ความรวมมือในการพัฒนาบรรทัดฐาน  
ความรวมมือในการพัฒนากลไกแกไขความขัดแยง  
ความรวมมือในการจัดการกับปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2025 กําหนดคุณลักษณะ 5 ประการ ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีตอง
บรรลุผลภายในป ค.ศ. 2025 ไดแก  

มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง  
มีความสามารถในการแขงขัน นวัตกรรม และพลวัต  
มีการสงเสริมการเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและการรวมตัวรายสาขา  
มีความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคสวนและมีประชาชนเปนศูนยกลาง  
การเปนสวนสําคัญของประชาคมโลก 
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 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASCC) 2025 เนนความรวมมือ 5 ดาน คือ  
ความรวมมือในการพัฒนามนุษย โดยเฉพาะความรวมมือดานการศึกษา  
ความรวมมือดานสวัสดิการสังคม  
ความรวมมือเร่ืองสิทธิผูดอยโอกาส  
ความรวมมือดานการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม  
ความรวมมือในการสรางอัตลักษณอาเซียน 

นอกจากน้ี สาระสําคัญของแถลงการณยังกลาวถึงความคืบหนาของการเจรจากรอบความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (RCEP) โดยระบุวาขอตกลงการคาเสรีฉบับน้ีจะสงเสริมการคาโลก  
นายโรดริโก ดูแตรเตยังเนนย้ําพันธกิจในการใหความชวยเหลือกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามใหบรรลุ
เปาหมายของอาเซียน เพ่ือใหการรวมกลุมอาเซียนสัมฤทธ์ิผลและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การลงนามปฏิญญาอาเซียนวาดวยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผูเรงรัดใหวิสัยทัศน
ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล แสดงใหเห็นวาอาเซียนใหความสําคัญกับภาคราชการพลเรือนในฐานะ
กลไกขับเคล่ือนแผนงานของประชาคมใหเปนไปตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน 2025 โดยเนนการพัฒนา
ขีดความสามารถของขาราชการผานโครงการความรวมมือภายในภูมิภาค ตลอดจนสงเสริมหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบตัิงานอันจะนําไปสูการยกระดบัระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ เปนมืออาชีพ และมคีวามนาเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น ปจจัยเหลาน้ีจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองอาเซียนและการเสริมสรางประชาคม
อาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง 

 
ขอมลูอางอิง 
- Chairman’s Statement in 30th ASEAN SUMMIT, Manila, 29th April 2017 
- ASEAN Declaration on the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the - ASEAN  
  Community Vision 2025 
- http://aseanwatch.org/2017/05/03/การประชุมสุดยอดอาเซียน/ 
- https://www.asean2017.ph/asean-strengthen-civil-service-achieve-vision-2025/ 
- http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/77226-นายกรฐัมนตรเีขารวมการประชมุสุดยอดอาเซยีน- 
  ครัง้ท.ีhtml 
- http://www.drprapat.com/อาเซียน-2025/ 



 

7 

 
 
 

นางพรพิมล  ศรีแกว 
กลุมงานบริหารทั่วไป 

 
นโยบายเศรษฐกิจ “โดย เหมย (Doi Moi)” เปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของเวียดนามตั้งแต 

ป 2529 และทําใหระบบเศรษฐกิจพัฒนาอยางเขมแข็งตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา จากรายงานเร่ือง  
“The World in 2050” คาดการณวาเวียดนามจะกลายเปนหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตอเน่ืองอยูที่รอยละ 5 ตอปโดยเฉลี่ย จนถึงป 2593 รวมถึงมีขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นอยางรวดเร็ว กลาวคือ 
ในป 2559 มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 32 ของโลก ป 2573 จะขยับขึ้นเปนอันดับท่ี 29 ของโลก และ
ในป 2593 เปนอันดับท่ี 20 ของโลก   

  หากพิจารณาดานรายไดของ
ประชากร ปจจุบันเวียดนามจัดอยู 
ในระดับประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง
ระดับตํ่า1 กลุมผูบริโภคระดับกลางมี
แนวโนมเพิม่ขึน้ กําลงัซ้ือของประชากร
ที่มากขึ้นตามรายไดและการขยายตัว
อยางรวดเร็วของสังคมเมือง ทําให
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
ผูบริโภคชาวเวียดนามนิยมซ้ือสินคา
คุณภาพระดับกลางถึงระดับบน รวมถึง
สินคาฟุมเฟอยเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกบัชวีติในแบบสงัคมเมอืง พฤติกรรม
การบริโภคเชนน้ีไมไดจํากัดเฉพาะใน
เ มืองหลวงอย างกรุ งฮานอยหรือ 
เมืองใหญอยางนครโฮจิมินหเทาน้ัน  

แตขยายไปสูเมืองลําดับรองในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ 

    ดวยศักยภาพทางเศรษฐกิจทีโ่ดดเดน เวยีดนามจึงเปนเปาหมายหลกัของนักลงทนุตางชาต ิกอปรกบัรัฐบาล
ทําขอตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศ สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ มีนโยบายเปดกวางพรอมรองรับ
การลงทุนหลายรูปแบบ ตลอดจนเสริมสรางบรรยากาศการลงทุนดวยการปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมาย
การลงทุนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักลงทุน ทําใหเม็ดเงินลงทุนจากตางประเทศมูลคามหาศาลหล่ังไหล 
สูเวียดนามอยางตอเน่ือง ชวงที่ผานมาการลงทุนจากตางชาติมักกระจุกตัวในเมืองหลักอยางกรุงฮานอยและ 
นครโฮจิมินห เน่ืองจากจุดแข็งดานความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานสําหรับการลงทุน ความไดเปรียบ
ดานแรงงาน และกําลังซ้ือของผูบริโภคอยูในระดับสูง อยางไรก็ตาม เม่ือการลงทุนในเมืองหลักตองใช
ตนทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะคาเชาที่ดินและคาสาธารณูปโภค รวมถึงการแขงขันท่ีรุนแรง เปนเหตุใหนักลงทุน
ตางชาติพิจารณาพื้นท่ีลงทุนในเมืองรองที่มีศักยภาพแทน  

1 รัฐบาลเวียดนามกําหนดเปาหมายวาจะผลักดันสูการเปนประเทศรายไดปานกลางระดับสูงภายในป 2578 

การพฒันาเศรษฐกจิเมอืงรองของเวยีดนาม 
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หากแบงเมืองรองตามภูมิภาคของเวียดนาม พบวานครไฮฟอง (Hai Phong) ทางภาคเหนือ นครดานัง 
(Da Nang) ทางภาคกลาง และนครเกิ่นเทอ (Can Tho) ทางภาคใต คือเมืองรองที่มีการพัฒนาโดดเดน 

 นครไฮฟอง : เมืองทาชายฝงทะเลและประตูการคาสําคัญของเวียดนามภาคเหนือ 
  ต้ังอยูในเขตท่ีราบลุมแมนํ้าแดง (Red River Delta) 
หางจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกราว 100 กิโลเมตร  
มีฐานะเปนเมืองทาและเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญซ่ึงมี
ความพรอมดานระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
ทาเรือไฮฟองเปนหน่ึงในสามทาเรือหลักซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
ตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ2 ท้ังยังเปนประตู 
สูจังหวัดภาคเหนือ โดยรอยละ 98 ของปริมาณสินคาทั้งหมด
ในภาคเหนือสงผานจากทาเรือน้ี (ขอมูลป 2557) นครไฮฟอง
มีโอกาสพัฒนาเปน Logistics Hub ของภูมิภาคและเชื่อม
เวยีดนามสูโลก เน่ืองจากกําลงัดําเนินโครงการพฒันาโครงสราง
พืน้ฐานขนาดใหญ โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนสงเพือ่รองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน การกอสรางทางดวนเชื่อมกรุงฮานอยและไฮฟอง (Hanoi-Hai Phong  
Expressway) ระยะทาง 105.5 กิโลเมตร ซ่ึงมีเสนทางผานเขตเศรษฐกิจสําคัญในภาคเหนือ การกอสราง
โครงการ Tan Vu-Lach Huyen Highway and Bridge ระยะทาง 15.6 กิโลเมตร เชื่อมชุมชนเมืองทางฝง
ตะวันออกเขากับทาเรือไฮฟอง เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Dinh Vu-Cat Hai และทางดวนฮานอย-ไฮฟอง 
รวมถึงการขยายและปรับปรุงทาเทียบเรือนํ้าลึก Lach Huyen Deep Sea Port  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเขต
ทาเรือไฮฟองและคาดวาจะแลวเสร็จในป 2563 เพื่อผลักดันสูการเปนทาเรือนานาชาติ  

นครไฮฟองสามารถดึงดูดเงินลงทุนเขาสูเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมูลคา 14,000 ลานดอลลารสหรัฐ  
จากโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI projects) จํานวน 486 โครงการ (ของ 36 ประเทศ)  
โดยเปนฐานการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและสินคาไฮเทคของบริษัทชั้นนําของโลก เชน บริษัทแอลจี 
อิเลค็ทรอนิกส (LG Electronics) และกลุมอุตสาหกรรมหนักประเภทอุตสาหกรรมเคมี การตอเรือ และวสัดกุอสราง 

 นครดานัง : ศูนยกลางการทองเที่ยวและการคมนาคมแถบชายฝงทะเลภาคกลาง 
 เขตชายฝงทะเลภาคกลางตอนเหนือ (North Central 
Coast) และเขตชายฝงทะเลภาคกลางตอนใต (South Central 
Coast)  เปนภูมิภาคที่ทิวทัศนสวยงาม และมี ศักยภาพ 
ดานการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ นครดานังตั้งอยูในเขต
ชายฝงทะเลภาคกลางตอนใต เปนศูนยกลางการคมนาคม
เชือ่มโยงพืน้ท่ีชายฝงภาคกลางเขากบัพ้ืนท่ีสวนอ่ืนของประเทศ
และตางประเทศดวยมีระบบคมนาคมทีด่ ีทาเรือดานัง (Da Nang 
Port) เปนทาเรือหลักเพียงแหงเดียวในแถบน้ัน มีสนามบิน
นานาชาติดานัง (Danang International Airport ) อุโมงค 
Hai Van ความยาว 6.28 กิโลเมตรเปนจุดเชื่อมตอระหวาง
นครดานังกับจังหวัดเถ่ือเทียน-เว รวมถึงถนนเลียบชายฝง 
ที่เชื่อมระหวางดานังและฮอยอันระยะทาง 30 กิโลเมตร ดังน้ัน 
การเดินทางจากนครดานังสูแหลงทองเที่ยวในจังหวัดอ่ืนจึงสะดวกสบาย ดานังจึงกลายเปนฐานการทองเที่ยว  

2 ประกอบดวยทาเรอืไซงอน (Saigon port) ซึง่ตัง้อยูทางตอนใต และทาเรอืดานงั (Da Nang port) ทางตอนกลางของประเทศ 
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สูแหลงทองเท่ียว 4 แหง ในเขตชายฝงภาคกลางซ่ึงไดรับการขึน้ทะเบยีนเปนมรดกโลกจากองคการ UNESCO 
ไดแก พระราชวังเมืองเว เมืองโบราณฮอยอัน ปราสาท My Son ซ่ึงเปนหลักฐานความรุงเรืองของอาณาจักร
จามปา (Champa Kingdom) และอุทยานแหงชาติ Phong Nha-Ke Bang ในจังหวัด Quang Binh ทั้งน้ี 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 นครดานังเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค จึงไดรับประโยชน
จากโครงการปรับปรุงถนนสายหลกัและการกอสรางอาคารผูโดยสารระหวางประเทศแหงใหมของทาอากาศยาน
นานาชาติดานัง3 
 ดวยภูมิศาสตร ระบบขนสง และเปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเท่ียว กอปรกับสวนบริหาร
ราชการทองถิ่นออกนโยบายสงเสริมการลงทุนอยางเต็มที่  นครดานังสามารถดึงดูดการลงทุน 
ดานอสังหาริมทรัพยไดมหาศาลโดยเฉพาะนักลงทุนตางชาติจากฮองกง สิงคโปร เกาหลีใต ญี่ปุน (มีเสนทาง
การบินตรงจากประเทศ/เขตเศรษฐกิจสูนครดานัง) พ้ืนท่ีริมฝงทะเลจึงเรียงรายดวยรีสอรทและโรงแรมหรู 
นอกจากน้ีญี่ปุนยังมีแผนลงทุนพัฒนาการขนสงระบบรางเดี่ยวโมโนเรลระหวางทาอากาศยานนานาชาติ
ดานังและเมืองฮอยอันเพ่ือลดความแออัดในเขตเมืองและเพ่ิมศักยภาพใหกับการทองเที่ยวในจังหวัดใกลเคียง 

นครเกิ่นเทอ : เมืองแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศของเวียดนามตอนใต 
  ตัง้อยูในเขตท่ีราบลุมแมนํ้าโขง (Mekong delta region) ทางภาคใตของเวยีดนาม อยูหางจากนครโฮจมิินห
ราว 170 กิโลเมตร ดวยมีแมนํ้า Hua ซ่ึงเปนแมนํ้าที่แยกออกมาจากแมนํ้าโขงไหลผาน เก่ินเทอจึงเปนแหลง
ปลูกขาวใหญที่สุดของเวียดนามและเปนศูนยกลางการคมนาคมทางนํ้าบริเวณสามเหลี่ยมปากแมนํ้า  
สภาพธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณทําใหการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติไดรับความนิยมสูง
ควบคูกับการตอยอดสูการทองเท่ียวชมวิถีชีวิตริมนํ้าโขง การทองเท่ียวเชิงนิเวศชมความงามของนาขาว  
หรือการทองเทีย่วตลาดนํ้า Cai Rang และตลาดนํ้า Cai Be อันโดงดัง นอกจากธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
ที่เก่ียวเน่ืองแลว นครเก่ินเทอยังมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอมลูอางอิง 
- http://www.ryt9.com/s/exim/2630810 
- http://www.vir.com.vn/hai-phong-fosters-investment-tourism-links-with-japan.html 
- http://english.vov.vn/trade/can-tho-succeeds-in-2016-socioeconomic-development-340718.vov 
- http://www.property-report.com/danang-vietnam-why-foreign-investors-should-pay-attention/ 
- http://www.ttrweekly.com/site/2017/05/danang-airport-opens-new-terminal/ 

3 เปดใหบริการอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
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นางสาวอัมพะวนั ปฐมกุล 
กลุมงานภาษาจีนและภาษาอืน่ 

 
 การสํารวจทะเล1 ของเจ้ิงเหอ2 มหาขันทีในรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอ และจักรพรรดิเซวี๋ยนเตอ  
แหงราชวงศหมิงแสดงใหเห็นวานับแตคร้ังอดีตกาล การปฏิสัมพันธระหวางจีนกับโลกเนนการเสริมสราง
ความสัมพันธในเชิงสรางสรรค เจ้ิงเหอนํากองเรือมหาสมบัติออกสํารวจทะเลเม่ือตนศตวรรษที่ 15  
(ออกเดินเรือคร้ังแรกในปพ.ศ. 1948 หรือค.ศ. 1405) เร่ิมตนจากเมืองนานกิง มณฑลเจยีงซู ผานเสนทาง
การคาทางทะเลสูเมืองทาตาง ๆ ในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต เอเชยีใต ตะวนัออกกลาง จรดแอฟริกา 
สินคาที่นําไปคาขายแลกเปล่ียน ไดแก ผาไหมชั้นดี ผาปก เคร่ืองเคลือบ ใบชา สวนสินคาพื้นเมืองทีจี่น
ตองการ เชน เคร่ืองเทศ ทอง อัญมณี การเดินเรือของเจ้ิงเหอไดเสริมสรางภาพลักษณความเปนชาติ
มหาอํานาจทางทะเล และทําใหการคาของจีนเฟองฟู รัฐบาลจึงยกยองเจ้ิงเหอในฐานะนักเดินเรือ 
คนสําคัญและเปน“ทูตสันติภาพ” เผยแพรความยิ่งใหญของจีนท้ังดานการคา การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมและองคความรูในลักษณะฉันมิตร 

 ในสมัยเต้ิงเสี่ยวผิงดํารงตําแหนงผูนําประเทศ จีนกําหนดนโยบายดานตางประเทศใหเอ้ือตอ 
การพัฒนาในประเทศ กลาวคือไมไดดําเนินนโยบายท่ีมุงชัยชนะของโลกสังคมนิยมเหมือนเชนในอดีต3 
หากแตกําหนดนโยบายเปดประเทศ ยอมรับบทบาทของกลไกตลาด และปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจกับโลก
ภายนอกเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนใหทันสมัย เพราะตระหนักดีวาการสรางสภาวะแวดลอมในเวที
ระหวางประเทศท่ีเปนมิตรมีสวนสําคัญตอการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสรางประเทศ 
ใหทันสมัย นับแตยุคหลังสงครามเย็น จีนดําเนินยุทธศาสตรดานตางประเทศท่ีเรียกวา “สันติภาพและ 
การพัฒนา รวมถึงมีบทบาทในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศเพิ่มขึ้น 

 เม่ือเขาสูทศวรรษ 2000 จีนใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนทางการคาและวัฒนธรรมกับ
ตางประเทศในบรรยากาศที่เปนมิตรเพ่ือรักษาผลประโยชนรวมกัน โดยนําการเดินทางของเจ้ิงเหอ 
บนเสนทางสายไหมทางทะเลมาเปนตนแบบ จนถึงยุคของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ไดฟนเสนทางสายไหม
ในอดีต กลายเปนเสนทางสายไหมใหม (The New Silk Road) ในศตวรรษที่  21 ซ่ึงเปนกรอบ 
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพหุภาคี ประกอบดวยเสนทางสายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt)  
และเสนทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Route Economic Belt) เสนทางสายไหมทางทะเลจึง
กลายเปนยุทธศาสตรหน่ึงที่มุงขยายบทบาทของจีนในเวทีโลก สรางความเชื่อมโยงและความรวมมือ  
ในทุกมิติกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียกลาง เอเชียใต ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และยุโรป  

 

 

 

“เจิ้งเหอ” แรงบนัดาลใจสูการฟนเสนทางสายไหมในศตวรรษที ่21 

1 การเดนิทางของเจิง้เหอใชเวลาทัง้หมด 28 ป สํารวจมหาสมุทรรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ รวมระยะทางไมตํ่ากวา 50,000 กโิลเมตร ตามบนัทกึ
ในสมัยราชวงศหมิงระบุวา เรือธงของเจิ้งเหอมีขนาดความยาวถึงลําละ 400 ฟุต กวาง 160 ฟุต มี 9 เสากระโดงเรือ ในขบวนกอง
เรือประกอบไปดวยเรือเสบียง เรือกําลังพล เรือรบ ฯลฯ รวมกวา 300 ลํา ลูกเรือเกือบ 28,000 ชีวิต   
2 เจิ้งเหอ （郑和）(พ.ศ. 1914 – 1976) เดิมแซหมา（马）(มาจากภาษาอาหรับวา Muhammad) ชื่อ เหอ และมีชื่อรองวา ซันเปา 
(ภาษาอาหรับคือ Abdul Subbar) ถือกําเนิดที่เมืองคุนหยาง มณฑลยูนนานทางตอนใตของจีน ครอบครัวเปนชาวมุสลิม 
3 ในยุคแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและปกครองดวยระบบคอมมิวนิสตเม่ือปพ.ศ. 2492 จีนกําหนดยุทธศาสตร 
ดานตางประเทศภายใตอิทธิพลของสงครามเย็นและแนวความคิดของเหมาเจอตง โดยเนนการสรางแนวรวมกับประเทศนอกคาย
สังคมนิยมเพื่อตอสูกับสหรัฐอเมริกา 
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เสนทางการเดินเรือของเจ้ิงเหอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 
  
  ประธานาธิบดสี ีจ้ินผิง มุงเสริมสรางความสมัพนัธกบัประเทศเพือ่นบานซ่ึงมีความสําคญัทางยทุธศาสตร
กับจีนบนพื้นฐานการอยูรวมกันฉันมิตร การปฏิบัติตอกันดวยความจริงใจ ผลประโยชนรวมกัน การยอมรับ
ความแตกตางและอยูรวมกันอยางเทาเทียม  ภูมิภาคอาเซียนซ่ึงตามประวัติศาสตรอยูในแนวเสนทาง 
การเดินเรือของเจิ้งเหอ คือยุทธศาสตรสําคัญทั้งในฐานะการเปนแหลงพลังงาน ตลาดสินคา ฐานการผลิต  
และเสนทางสูมหาสมุทรอินเดีย ท้ังยังเปนจุดเชื่อมของเสนทางสายไหมทางทะเลยุคใหม ในป 2556 นายสี 
จ้ินผิงไดกลาวสนุทรพจน ณ รัฐสภาของสาธารณรฐัอินโดนีเซีย เกีย่วกับ “เสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษ
ที ่21” โดยเนนย้ําวาจีนและกลุมประเทศอาเซียนมีความสัมพันธอันดีตอกันมาอยางยาวนาน และกําลัง
อยูบนจุดเร่ิมตนแหงประวัตศิาสตรหนาใหม  เสนทางดังกลาวจะชวยเปลี่ยนทศวรรษแหงยุคทอง (Golden 
Decade) ระหวางจีนและภูมิภาคอาเซียนสูการเปนทศวรรษแหงเพชร (Diamond Decade)  จีนพรอมเปน
เพ่ือนบานทีด่ ีเปนมิตรท่ีด ีเปนหุนสวนท่ีด ีพรอมกาวเดนิไปดวยกัน แมการฟนเสนทางสายไหมทางทะเลจะมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อขยายการเติบโตทางการคาและการลงทุนระหวางกัน แตจีนหวังใหเปนอีกกลไกหน่ึง
ซ่ึงชวยขยายความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียนในทุก ๆ ดานไดอยางเปนรูปธรรมในลักษณะ 
ความรวมมือท่ีทุกฝายลวนไดประโยชนและเพ่ือเผชิญกับความทาทายในยุคโลกาภิวัตน 
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  รัฐบาลจีนมุงม่ันพัฒนาเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ควบคูกับการใหความสําคัญประเทศ
ทางตอนใต ซ่ึงหมายถึงประเทศแถบลุมนํ้าโขง โดยมณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกวางซี ทําหนาที่
สะพานเชื่อมความสัมพันธกับอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงดวยมีพรมแดนติดตอกับเมียนมา ลาว และเวียดนาม 
ในขณะทีม่ณฑลฝเูจ้ียนในพืน้ท่ีทางตอนใตของจีนและเคยเปนศูนยกลางการคาขายทางทะเลและการแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมตามเสนทางการคาทางทะเลของเจ้ิงเหอ จะกลายเปนศูนยกลางเช่ือมตอทางทะเลกับอาเซียน 
รัฐบาลมณฑลฝูจ้ียนเรงดําเนินนโยบายกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ/การคาผานการเชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกับประเทศตามเสนทางสายไหมทางทะเล รวมถึงความสัมพันธทาง
ประเพณีวัฒนธรรมระหวางชาวจีนโพนทะเลซ่ึงสวนใหญอพยพจากฝูเจ้ียนเขามาอาศัยอยูในหลายประเทศ
ของอาเซียนนาจะเปนกุญแจสําคัญชวยใหการพัฒนาความรวมมือกับอาเซียนบรรลุผล 

 อน่ึง จีนเปนเจาภาพจัดการประชุมเสนทางสายไหมและเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมี
ผูนําหลายชาติทั่วโลกเขารวมการประชุม ณ กรุงปกกิ่ง ระหวางวันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งรัฐบาลจีน
ประกาศสนับสนุนเงินลงทุนมูลคา 124,000 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือสรางความเชื่อมโยงดานโครงสราง
พื้นฐานกับประเทศคูคาของจีนท้ังการสรางถนน ทาเรือ และขยายเสนทางรถไฟ  
 
 
 
ขอมลูอางอิง 
- สีจิ้นผิง. สีจิ้นผิง ยุทธศาสตรการบริหารประเทศ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2559. 
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิพล เครอืรฐัตกิาล, ภาพลักษณของเจิง้เหอในความสัมพันธระหวางประเทศกบัจนี  
   จาก digi.library.tu.ac.th/thesis/ig/0075/01title-illustrations.pdf 
- http://kositthiphon.blogspot.com/2008/12/china-threat-theory-21.html 
- http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/03/24/finance-and-investment/mapping-the-new-silk-road/ 



 

 

โดย นางสุวรรณี  หุตายน 
กลุมงานภาษาจีนและภาษาอื่น 

การพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวไทย 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยคือกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ สรางรายไดสูง  
และสามารถกระจายรายไดสูภูมิภาค ในป 2559 อัตราการทองเที่ยวของไทยขยายตัวมากที่สุดในอาเซียน รวมทั้งเปน 
1 ใน 10 ประเทศของโลกที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเติบโตอยางตอเนื่อง โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8-10 ทุกป  

ในสวนภาพรวมการทองเที่ยวโลกที่ไดจากการสํารวจขององคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization)
1
  

ปรากฏวาในป 2558 ไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวสูงเปนอันดับที่ 5 ของโลก และมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทาง 
มาเยือนมากเปนอันดับ 11 ของโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council) คาดการณวาในป 2573 จะมี
นักทองเที่ยวเดินทางกวา 1,800 ลานคน และเคลื่อนสูภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกในสัดสวนหนึ่งในสี่ สงผลใหการทองเที่ยว

ปรับตัวรับความทาทายใหม ๆ สามารถแขงขันในตลาดโลก และสรางความเติบโตอยางยั่งยืน กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาไดกําหนดแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยกําหนดจากบริบทสําคัญ ๆ  
 
 
1
 

ในระดับรัฐบาล 

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 9  สํานักภาษาตางประเทศ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (มิถุนายน 2560) 

รอบรูอาเซียน 



 

 

กับเปาหมายความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals 

โดยบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในยุค 4.0 เริ่มจากการสรางความเขมแข็งจากภายใน แลวจึงเชื่อมโยง 
สูเศรษฐกิจโลก โดยมุงเนนการสรางชุมชนทองเที่ยวที่ยังคงรักษาอัตลักษณทั้งในเรื่องจุดแข็งของแหลงทองเที่ยวในพืน้ที่ 
ประเพณี วัฒนธรรมที่เปนคุณคาดั้งเดิม การใหบริการที่ไดมาตรฐาน และการผลิต/การออกแบบสินคาอยางสรางสรรค

และตลาดภายในประเทศ 1 ลานลานบาท อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ใหหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลางสูประเทศรายไดสูง และลดความเหลื่อมล้ํา 
 ในการสงเสริมความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศ นอกจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่ม

สงเสริมตลาดทองเที่ยวไทยสูการเปน “จุดหมายปลายทางเพื่อการเดินทางมาพักผอนที่มีคุณภาพ” ควบคู
กับการเพิ่ม

ของตนเพื่อจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวตลอดป การสรางกลไกที่เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
จะมุงเรื่อง 

ของนวัตกรรม และ 5) การสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ  
 
“Visit ASEAN at 50” ในโอกาสเฉลิมฉลองการกอตั้งอาเซียนครบรอบ 50 ป และพยายามยกระดับใหอาเซียนเปน 
“จุดหมายปลายทางเดียวกัน” หรือ “Single Tourist Destination” ของนักทองเที่ยวทั่วโลก อาเซียนไดเรงพัฒนา

2

ไปยังประเทศเพื่อนบานเปนไป
อยางสะดวกและรวดเร็ว ไทยจึงมีความพรอมในการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของอาเซียน 
 

*********************** 
ขอมูลอางอิง  
- http://www.thansettakij.com/content/142156 
- http://www.thaihotelbusiness.com/news/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0 
- http://tourism2.tourism.go.th/home/details/11/221/25516 
- http://www.tourism.gov.my/statistics 
- http://www.catacambodia.com/Cambodia%20Tourism%20Statistic-2017-February.pdf 
 

2
  

- 2 - 



 

 

 
 
 

 
 

โดย นายปกรณ  นวลมณ ี
กลุมงานภาษาฝร่ังเศส รัสเซีย และอิตาลี 

“สมุนไพรไทย” ไดรับการผลักดันใหเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมสําหรับขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ 

 
อยางนอย 1 โรค โครงสรางของสังคมโลกกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) อันสงผลใหภาระคาใชจาย 
ดานสุขภาพของประเทศเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตองพึ่งพาการนําเขายาและวัตถุดิบในการผลิตจากตางประเทศ ดังนั้น 
การสงเสริมการใชสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรคและสรางเสริมสุขภาพรวมกับการใชยาและการรักษาของแพทย 
แผนปจจุบัน จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยลดคาใชจายดานสุขภาพในภาพรวม  

 ดวยภูมิประเทศของไทยตั้งอยูในเขตรอนชื้น ทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชพันธุหลากหลายชนิด 
ที่สามารถนํามาใชเปนยารักษาโรคทั้งในรูปแบบของยาสมุนไพรที่ตองผานการตมหรือชง หรือการกินใบหรือผลสด หรือ

ใหกับพืชสมุนไพร  

 
 
 

4 ยุทธศาสตร คือ 
 1) สงเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ  
 2) พัฒนาอุตสาหกรรม และตลาดสมุนไพรใหมีคุณภาพระดับสากล  
 3) สงเสริมการใชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค และการเสริมสรางสุขภาพ  
 4) สรางความเขมแข็งดานการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทย   

 นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป เพื่อรองรับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เนนการ
ยกระดับธุรกิจสมุนไพรไทยสูสากลตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาสมุนไพรไทยอยางเปนระบบและยั่งยืน  
โดยสงเสริมการพัฒนาตอยอดยารักษาโรค การใชยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน การสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
ในแตละชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไทยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
และการนําสมุนไพรมาใชในสถานพยาบาลเพื่อรักษาโรคมากขึ้น อีกทั้งไดกําหนดสมุนไพร Product Champions ซ่ึงเปน

โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซ่ึงขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติลงสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด ทําใหเกิดการพัฒนา 

พื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงราย สกลนคร สุราษฎรธานี และปราจีนบุร ี
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ผลิตภัณฑสมุนไพรไทยสูตลาดอาเซียน 
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 ในจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงสาธารณสุขสงเสริม “ธุรกิจและผลิตภัณฑสมุนไพรของโรงพยาบาลเจาพระยา 
อภัยภูเบศร” และสนับสนุนโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรใหเปนโรงพยาบาลนํารองเรื่องการแพทยแผนไทย 

 

คือ  
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากการเชื่อมโยงกับชุมชนทองถิ่นดวยการสนับสนุนกลุมเกษตรกรใหปลูกสมุนไพรอินทรียปลอดสารเคมี 
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลว โรงพยาบาลฯ มุงเชื่อมโยงกับตลาดอาเซียนและตลาดโลกดวยการยกระดับเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ เม่ือวันที่ 14-19 พฤษภาคม ที่ผานมา โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรไดจัดงาน
มหกรรมสุขภาพอาเซียนขึ้น เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนองคความรูดานการแพทยดั้งเดิมในอาเซียนโดยระดมหมอยา
พื้นบานที่มีความเชี่ยวชาญดานการรักษาดวยศาสตรเฉพาะจากทั่วภูมิภาค อันจะเปนประโยชนตอการสรางเสริม
สุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังสรางภาพลักษณการเปนผูนําดานการแพทยดั้งเดิมในอาเซียน  

1) เพิ่มชองทางกระจายสินคา 5) ขยายตลาดตางประเทศรวมกับเครือขาย 

2) เพิ่มการยอมรับในกลุมวิชาชีพ 6) สรางงานวิจัยและนวัตกรรม 

3) พัฒนาบรรจุภัณฑหีบหอใหแขงขันได 7) พัฒนาการตลาดออนไลน 

4) พัฒนาตลาดโดยบูรณการกับการทองเที่ยว 8) สรางภาพลักษณ Thailand as Health Hub 

ขม้ินชัน 

บัวบก กระชายดํา 

ไพล 

สมุนไพร Product Champions 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จามู เม่ียงคํา และยําใบชา พรอมชมการสาธิตเมนูจากสมุนไพรตาง ๆ ทั้งรางจืด บัวบก ขม้ินชัน เพชรสังฆาต ฯลฯ 
รวมถึงการจัดแสดงสมุนไพรที่ใชรวมกันในสวนสมุนไพรอาเซียน ตลอดจนหารือกับเครือขายประเทศอาเซียนเรื่อง 
การอนุรักษภูมิปญญาและการขึ้นทะเบียนสมุนไพรเพื่ออนุรักษภูมิปญญาบรรพบุรุษมิใหสูญหายไป 

การสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาสมุนไพรไทยอยางครบวงจร จะนําไปสูกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ 

นับไดวาเปนนโยบายที่สอดคลองกับศาสตรการพึง่ตนเองซ่ึงเปนพระราชดํารสัและคําสอนของพระบาทสมเดจ็
มหาภูมิพลอดลุยเดช โดยการผลิตเอง บริโภคเอง ลดการนําเขา อันจะสรางความยั่งยืนใหกับประเทศไทยตอไป 
 

*********************** 
 

ขอมูลอางอิง 
- www.hsri.or.th 
- www.abhaiherb.com 
- www.manager.co.th 
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โดย นายณัฐภูมิ  พลสนะ 
กลุมงานภาษาอังกฤษ 

 ป 2560 เปนปครบรอบความสัมพันธ 40 ป อาเซียนและแคนาดา ความสัมพันธสองฝายเริ่มตนเม่ือรัฐมนตรี
ตางประเทศแคนาดาเห็นความสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเสนอโครงการชวยเหลือดานการพัฒนา
ในอาเซียน นํามาสูการจัดการประชุมอยางเปนทางการระหวางอาเซียน-แคนาดาในป 2520 จากนั้นมีการลงนาม 

และความม่ันคง สังคมและวัฒนธรรม ความรวมมือระหวางสองฝายดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ “Plan of Action 
to Implement the ASEAN-Canada Enhanced Partnership” (ป 2559-2563) ซ่ึงที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ

ความรวมมือตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับเดิม (ป 2553-2558) แตไดขยายความรวมมือในระดับที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น  

การประชุมลาสุดระหวางอาเซียน-แคนาดา 
แคนาดาเปนเจาภาพจดัการประชมุเจาหนาทีอ่าวโุสอาเซียน-แคนาดา ครัง้ที ่14 (14th ASEAN-Canada Dialogue) 

เปน
มิตรที่ดีกับอาเซียน และชวยเสริมสรางสันติภาพและเสถียรภาพ ทําใหภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกม่ันคงมากขึ้น โดยการ

กับอาเซียนอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมความม่ันคงในภูมิภาคและเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอมกัน 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

กอนการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 14 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวย
 

และสรางความรวมมือใหมในอนาคตอันจะเปนประโยชนรวมกัน นอกจากนั้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
โครงการความรวมมือใหมของแคนาดา ประกอบดวย การปราบปรามลัทธิกอการราย การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ความเสมอภาคดานเพศภาวะ สิทธิสตรี การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และอ่ืน ๆ   
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ความสัมพันธอาเซียน-แคนาดา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความรวมมืออาเซียน-แคนาดา 
ดานการเมืองและความมั่นคง 

ดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกในป 2537 ซ่ึงเปนเวทีหารือ/แลกเปลี่ยนขอมูลและแนวปฏิบัติ
ดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาค รวมถึงสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน (Confidence Building) และ
การทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) ในชวงป 2557-2560 แคนาดาทําหนาที่ประธานรวมในการประชุม 
ARF Inter-Sessional Meeting on Non-Proliferation and Disarmament รวมกับมาเลเซียและนิวซีแลนด 

แคนาดาใหความสําคัญกับความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางมาก โดยมีการเสริมสราง
ความรวมมือที่เก่ียวของกับภัยคุกคามรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม (Traditional and Non-traditional Security)  
โดยจัดทําโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาการสืบสวนในการตอตานการกอการรายและความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ป 2557-2558) และโครงการเตรียมความพรอมสมาชิกอาเซียนใหทันตอเหตุการณที่เก่ียวของกับ 
การกอการราย (ป 2558) 

ดานเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและแคนาดาเปนความสัมพันธที่ดี มูลคาการคาระหวางอาเซียน

และแคนาดาขยายตัวทุกป ในป 2558 มูลคาการคารวมระหวางสองประเทศคิดเปน 11.8 พันลานดอลลารสหรัฐ 
(ประมาณ 4 แสนลานบาท) แคนาดาเปนประเทศคูคาอันดับที่ 9 ของอาเซียนในแงมูลคาการคา และเขามาลงทุน 
ในอาเซียนสูงเปนอันดับที่ 9 ดวยมูลคาการลงทุนจํานวน 898 ลานดอลลารสหรัฐ  

แคนาดาใหความสําคัญกับการคาและการลงทุน ธุรกิจ และความรวมมือดานพลังงานกับอาเซียนเปนอยางมาก 
ดานการคาและการลงทุน อาเซียนและแคนาดาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนการขยายการคาและการลงทุน 
รวมถึงสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ดานธุรกิจ แคนาดาสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ASEAN Strategic Action 

ในอาเซียน สําหรับดานพลังงาน แคนาดาสงเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน โดยอุดหนุน

ศูนยพลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy)  
ดานสังคมและวัฒนธรรม 

ประชาชน และสิทธิทางเพศ ตั้งแตป 2554-2560 แคนาดาสนับสนุนโครงการ International Research Initiative 
on Adaptation to Climate Change ที่มีเปาหมายในการศึกษาความรูเก่ียวกับการปรับตัวและการสรางที่อยูอาศัย
ใหเขากับสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนั้น ยังสนับสนุนโครงการปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม 
(Emerging Infectious Disease - EID) สงเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิสตรี 

ป 2560 เปนปครบรอบความสัมพันธ 40 ป ระหวางอาเซียนกับแคนาดา ทั้งสองฝายมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
เสมอมา โดยมีความรวมมือที่ครอบคลุมทั้งสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ทั้งยังคงผลักดันความรวมมือ 
อยางตอเนื่องเพื่อผลประโยชนรวมกัน 

*********************** 
ขอมูลอางอิง 
- http://asean.org/storage/2012/05/Overview-of-ASEAN-Canada-Dialogue-Relations-March-2017.pdf  
- http://www.aseanthai.net/english/ewt_news.php?nid=1956&filename=index  
- http://www.aseanthai.net/english/ewt_news.php?nid=1849&filename=index 
- http://aseanregionalforum.asean.org/about.html  
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โดย นางสาวมัญชรี  พงศสุทธ ิ
กลุมงานภาษาอังกฤษ 

 รัฐบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนสงเสริมศักยภาพดานการแขงขันใหกับภาคธุรกิจ นอกจากวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมหรือ SMEs ที่กําลังขยายตัวแลว รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนตางคํานึงถึงความสําคัญของธุรกิจ

 
อยาง 500 Startups จาก Silicon Valley ไดเริ่มเขามาลงทุนในเวียดนามและกัมพูชา สงผลใหธุรกิจ Startups เหลานี้
มีเงินทุนในการดําเนินธุรกิจและขยายสาขาไปยังพื้นที่ตาง ๆ ซ่ึงสงผลดีตอการเพิ่มมูลคาของธุรกิจและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 ธุรกิจ Startups ที่รูจักกันทั่วโลกไมวาจะเปน Uber หรือ Airbnb ซ่ึงใหบริการเรียกรถแท็กซ่ี และจองโรงแรม
หรือที่พัก ผานแอพพลิเคชั่นในโทรศัพทมือถือ ธุรกิจทั้งสองนี้เติบโตอยางกาวกระโดดและสรางมูลคาทางธุรกิจมหาศาล 
ดวยโอกาสในการสรางธุรกิจและสรางแรงขับเคลื่อนใหกับเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงตื่นตัวและเริ่มให
ความสําคัญกับธุรกิจ Startups มากขึ้น ยกตัวอยางเชน เว็บไซตขาวบันเทิง Khmerload ซ่ึงเปนธุรกิจ Startup  
ดานเทคโนโลยีแหงแรกของกัมพูชา เปดใหบริการเม่ือป 2543 ไดรับเงินลงทุนจํานวน 2 แสนดอลลารสหรัฐจากบริษัท
รวมทุน 500 Startups ในปจจุบันมีผูเขาใชเว็บไซตดังกลาว 17 ลานครั้งตอเดือน และไดขยายธุรกิจออกไปยังประเทศ
เมียนมา ภายใตชื่อ Myanmarload ซ่ึงมีผูเขาชมเว็บไซตถึง 20 ลานครั้งตอเดือน สรางมูลคาใหกับธุรกิจ Startups นี้
สูงถึง 1 ลานดอลลารสหรัฐ  

 ในประเทศไทย ธุรกิจ Startups ที่ประสบความสําเร็จ ไดแก บริษัท Ookbee ซ่ึงทําธุรกิจหนังสืออิเล็กทรอนิกส
หรือ e-book บริษัท Wongnai Media ซ่ึงเปนธุรกิจแอพพลิเคชั่นรีวิวรานอาหาร ธุรกิจ Co-working Space ตาง ๆ  
ที่กําลังเปนที่สนใจของคนรุนใหมซ่ึงตองการเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานและไดพบปะกับผูคนเพื่อใหเกิดความคิด

และการทําธุรกิจผานชองทางดิจิทัล นอกจากนี้ รัฐบาลยังรวมมือกับบริษัท Alibaba และ Huawei เพื่อเพิ่มชองทาง 
ทําธุรกิจ Startups และ SMEs ใหมากขึ้น อีกทั้งไดแกไขกฎหมายเพื่อใหการจัดตั้งบริษัทดําเนินการไดงายขึ้น จากเดิม 
ตองมีผูรวมกอตั้ง 3 คน กลายเปนมีเจาของบริษัทเพียงคนเดียวก็ได สําหรับบริษัท Startups ที่เพิ่งเริ่มประกอบกิจการ 
และยังมีความเสี่ยงสูง รัฐบาลไดเปดโอกาสใหหนวยงานเอกชนเขามาลงทุนกับบริษัทตาง ๆ เหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริษัทรวมทุน หรือ Venture Capital ที่กําลังมีบทบาทดานการสงเสริมเงินทุนใหกับบริษัท Startups ไดแก InVent, 
SCB Digital Venture, dtac accelerate, AddVenture by SCG และ Ananda Urban Tech เปนตน ซ่ึงจะเปน
ศูนยบมเพาะธุรกิจ Startups  
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อาเซียนกับการสนับสนุน Startups 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Startups ของประเทศ พยายามสนับสนุนการขยายตัวของ Startups ของมาเลเซียมายังประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 

 สวนเวียดนามไดรับความสนใจอยางมากจากนักลงทุนตางชาติ รัฐบาลมีแนวคิดกอตั้ง Vietnam Silicon Valley 
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ Startups โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจดานเทคโนโลยี เปาหมายของการกอตั้ง Vietnam Silicon  
Valley คือการสรางสภาวะที่เอ้ืออํานวยตอผูประกอบธุรกิจใหสามารถเขาถึงเงินทุนไดงายขึ้น 

 สิงคโปรคือประเทศที่ใหการสนับสนุนและสรางสภาวะที่เอ้ืออํานวยตอธุรกิจ Startups มากที่สุด มีการสนับสนุน
เงินทุนจํานวนมหาศาล โดยเงินทุนสวนหนึ่งมาจากรัฐบาลที่ตองการสงเสริมธุรกิจประเภทนี้อยางจริงจัง และยังไดสราง 

ให Startups ไดพบปะกับนักลงทุน การเปดโอกาสให Startups ไดพบกับที่ปรึกษาผูมีความเชี่ยวชาญ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน การสนับสนุน Startup Ecosystem สงผลใหธุรกิจ Startups  
ในสิงคโปรขยายตัว 

 

 
และการทําธุรกิจ พรอมกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโทรคมนาคมและโครงขายอินเตอรเน็ต
เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสูยุคดิจิทัลในอนาคต  
 

*********************** 
 
ขอมูลอางอิง 
- https://www.voathai.com/a/khmerload-buzzfeed-silicon-valley/3782667.html 
- http://forbesthailand.com/news-detail.php?did=1635 
- http://www.posttoday.com/biz/aec/column/424389 
- http://www.posttoday.com/biz/aec/column/424389 
- https://www.scbeic.com/th/detail/product/2656 
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โดย นางสาวธนิยา  อุมะวิชนี 
กลุมงานภาษาฝร่ังเศส รัสเซีย และอิตาลี 

อันดีตอกัน แมจะรักษาระยะหางในมิติทางการเมือง อินเดียดําเนินนโยบายตางประเทศตามแนวทางไมฝกใฝฝายใด 

(Non-Aligned Movement)
1
 แตในทางปฏิบัติ อินเดียไดรับความชวยเหลือทางการทหารจากสหภาพโซเวียต  

(ภายใตเงื่อนไขความขัดแยงระหวางอินเดียกับปากีสถาน และสหรัฐอเมริกาสนับสนุนปากีสถาน) ตางจากญี่ปุน 
ที่เสริมสรางความสัมพันธใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา ชวงทศวรรษ 1970 ความสัมพันธระหวางสองประเทศไมราบรื่นนัก 

เพื่อสันติ ในขณะที่ญี่ปุนพยายามสงเสริมการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรในเวทีระหวางประเทศ 

 
ระหวางประเทศ การเมืองโลกที่เปลี่ยนจากระบบสองขั้วอํานาจเปนระบบขั้วอํานาจเดียวสงผลตอรูปแบบเศรษฐกิจ 
และการคาโลกดวย ดังนั้น อินเดียจึงตองปฏิรูปเศรษฐกิจใหเปดกวางและเสรียิ่งขึ้นตามสภาพแวดลอมโลกเพื ่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันภายใตระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสามารถเชื่อมโยงการคาเขากับตลาดโลก การปฏิรูป
สรางอินเดียใหกลายเปนกลุมเศรษฐกิจเกิดใหม สามารถดึงดูดการคา/การลงทุนจากตางชาติไดมากโดยเฉพาะนักลงทุน
จากญี่ปุน รวมถึงทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธอินเดีย-สหรัฐฯ เม่ือสหรัฐฯ เริ่มปรับทาทีตออินเดีย  
การเยือนอินเดียของประธานาธิบดีบิล คลินตันในเดือนมีนาคม ป 2000 ถือเปนการเยือนอินเดียครั้งแรกในรอบ 20 ป 

ของผูนําสหรัฐฯ และเปดทางสูการขยายความรวมมือสมัยตอมา
2
 ตามดวยการเยือนของนายกรัฐมนตรีโยชิโร โมริ  

ในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน ซ่ึงมีการประกาศยุทธศาสตรการเปนหุนสวนระดับโลกกับอินเดีย (Global Partnership 
between Japan and India) จนนํามาสูการเจรจาความรวมมือแบบทวิภาคีอยางรอบดาน  
 
ดังนี้ 1) การทะยานขึ้นมาเปนมหาอํานาจทางการทหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการแผอิทธิพลของจีนในภูมิภาค

ทางทะเลของจีนแถบมหาสมุทรแปซิฟกและสูมหาสมุทรอินเดีย กอปรกับอินเดียและญี่ปุนมีขอพิพาททางดินแดน  
 
 

นโยบายตางประเทศตามแนวทางของนายยาวาหระลาล เนหรู นายกรัฐมนตรีคนแรกหลังไดรับเอกราชจากอังกฤษในป 1947 

อินเดียรวมกลุมกับประเทศเกิดใหมจัดตั้งกลุมไมฝกใฝฝายใดและจัดการประชุมคร้ังแรกขึ้นในป 1961 เพ่ือไมใหประเทศอยูภายใต
อิทธิพลของชาติมหาอํานาจชาติหน่ึงชาติใด โดยนายกรัฐมนตรีเนหรูเปนหน่ึงในผูนําท่ีจัดตั้งกลุมน้ี  
2
 ภัยคุกคามความม่ันคงรูปแบบใหมประเด็นการกอการรายเปนปจจัยสําคัญผลักดันสหรัฐฯ ใหสานสัมพันธกับอินเดียจนกลายเปน

หุนสวนดานความม่ันคง  
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ความสัมพันธอินเดีย-ญี่ปุนในบริบทโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลักดันความสัมพันธอินเดียและญี่ปุนสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร สวนสหรัฐฯ ซ่ึงเปนพันธมิตรของอินเดีย 

การคาเสรี การรักษากฎกติกา และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เนื่องจากอินเดียเปนประเทศประชาธิปไตยที่มีขนาด
ใหญที่สุด และญี่ปุนเปนประเทศประชาธิปไตยที่มีเศรษฐกิจแข็งแกรงที่สุดในภูมิภาค  

 
โคะอิซูมิ เยือนอินเดียในเดือนเมษายน 2005 มีการจัดการประชุมสุดยอดระหวางผูนําของทั้งสองประเทศเปนประจํา
ทุกป สวนการเยือนญี่ปุนของนายกรัฐมนตรีมานโมฮัน ซิงหในเดือนธันวาคม ป 2006 ชวยยกระดับความสัมพันธ 
เปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรและหุนสวนระดับโลก (Global and Strategic Partnership)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมาภาพ http://www.newsbharati.com 
 

 ความสัมพันธอินเดียและญี่ปุนรุดหนาอยางมากภายใตการนําของนายนเรนทรา โมดิ และนายชินโซ อาเบะ  
เม่ือนายโมดิ
2014 ครั้งนี้ความสัมพันธกาวหนาอีกขั้นสูการเปนหุนสวนพิเศษในเชิงยุทธศาสตรและระดับโลก (Special Strategic 

ในเชิงยุทธศาสตรและระดับโลก (India and Japan Vision 2025 Special Strategic and Global Partnership)” 
โดยหวังใหเปนแนวทางพัฒนาความสัมพันธอินเดีย-ญี่ปุนในศักราชใหม   

 กรอบความรวมมือหลักอินเดีย-ญี่ปุน จะครอบคลุมดานเศรษฐกิจ ความม่ันคง และระบบคมนาคมขนสง อาทิ
 เศรษฐกิจ 
 
มีวัตถุประสงคขยายเสนทางการคา การลงทุน เสริมสรางความม่ันคงที่มีรากฐานจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ตอรัฐสภาอินเดียเม่ือเดือนสิงหาคม 2007 ถึงการขยายความเชื่อมโยงระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย 
ตอมาไดขยายผลอยางเปนรูปธรรมโดยเสนอเปนโครงการความรวมมืออินเดีย-ญี่ปุนในการประชุมสุดยอดประจําป
ระหวางญี่ปุน-อินเดีย ณ กรุงโตเกียว ซ่ึงจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน 2016 อินเดียและญี่ปุนจะรวมมือกันสนับสนุน
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแถบแอฟริกาตะวันออก ทาเรือเมืองชาบาฮาร (Chabahar Port) ของอิหราน 
ทาเรือทรินโคมาลี 

ความเชื่อมโยงเอเชีย-แอฟริกา 
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แอฟริกา” ซ่ึงจัดขึ้นระหวางการประชุมประจําปของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาครั้งที่ 52 ณ เมืองอาหเมดาบัด 

อินเดีย-ญี่ปุนนี้ คือการตอบสนองความทาทายที่มาจากโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (One Belt One Road) ซ่ึงจีน
เปนผูริเริ่ม  
 ความมั่นคง 
 อินเดียและญี่ปุนเปนหนึ่งในผูเลนหลักดานความม่ันคงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ทั้งสองประเทศใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางความม่ันคงทางทะเลอยางยิ่ง กองทัพเรืออินเดียกับกองกําลังปองกันตนเองทางทะเลของญี่ปุนมีความ
รวมมือกันอยางใกลชิดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร เชน การลงนามขอตกลงเก่ียวกับการซ้ือขายยุทโธปกรณ
และเทคโนโลยีเครื่องบินสะเทินน้ําสะเทินบก US-2 ของญี่ปุน การสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางทะเล 
บนหมูเกาะอันดามันและนิโคบาร การฝกซอมรวมระหวางกองทัพเรือของอินเดียกับกองกําลังปองกันตนเองทางทะเล
ของญี่ปุนหรือ “Japan India Maritime Exercises (JIMEX)” นอกจากนั้น ยังผสานความรวมมือสามฝายโดยจับมือ
กับสหรัฐฯ เขารวมการซอมรบทางทะเลภายใตรหัส Malabar  
 ระบบคมนาคมขนสง 
 ญี่ปุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซ่ึงเปนพื้นที่หางไกลจาก
ดินแดนสวนอ่ืน โดยญี่ปุนใหเงินกูดอกเบ้ียต่ําเพื่อกอสรางเครือขายถนนระยะทาง 1,200 กิโลเมตร เชื่อมโยงภายใน
ภูมิภาค นอกจากนั้น รัฐบาลอินเดียและองคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JICA) ไดลงนามความรวมมือ

ฝงตะวันตกของประเทศระหวาง มุมไบ-อาหเมดาบัด (Mumbai–Ahmedabad) คาดวาจะเริ่มกอสรางในป 2018  
และกําหนดแลวเสร็จ ป 2023  

 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของระบบโลกซ่ึงเริ่มตนจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นไดสงผลตอการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูแสดงตาง ๆ บนเวทีโลก ความทาทายในศตวรรษที่ 21 ทั้งความม่ันคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ทําให
หลายประเทศแสวงหากลไกความรวมมือในทุกมิติทั้งดานความม่ันคง การคา การลงทุน รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ
ผานการรวมกลุมในระดับโลก ภูมิภาค หรืออนุภูมิภาค ตลอดจนความสัมพันธระดับทวิภาคี อินเดียและญี่ปุนมองเห็น
โอกาสและประโยชนจากการบูรณาการความรวมมือระหวางกันจึงไดยกระดับความสัมพันธที่มีมาเนิ่นนานสูการเปน
หุนสวนเชิงยุทธศาสตรและระดับโลก ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธอันแนบแนนระหวางสองชาติยักษใหญของภูมิภาค 

 

*********************** 
ขอมูลอางอิง 

- http://mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/27599/IndiaJapan+Joint+Statement+during+the+visit+of+Prime+ 
Minister+to+Japan 

- https://www.quora.com/What-role-did-India-play-in-the-cold-war-of-US-and-Soviet 
- http://www.newindianexpress.com/opinions/2017/may/22/new-delhis-answer-to-obor-1607503.html 
- http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html 
- http://www.newsbharati.com/Encyc/2017/5/23/India-set-to-counter-China-s-OBOR 
- http://www.orfonline.org/research/importance-japan-india-cooperation-south-china-sea/ 
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ปี ที่  4  ฉ บั บ ที่  1 0  ส ำนักภำษำต่ ำงประเทศ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เดือนกรกฎำคม 2560            

 

 

 

 ปี 2560 เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปี อาเซียนและอินเดีย โดยอาเซียนและอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์  
อย่างเป็นทางการในปี 2535 ในลักษณะคู่เจรจาเฉพาะด้าน และยกระดับขึ้นเป็นคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์เมื่อปี 2538 ต่อมา 
ได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ระดับการประชุมสุดยอดครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา  
และในการประชมุสดุยอดอาเซยีน - อินเดยี สมยัพิเศษ เพ่ือเฉลมิฉลองโอกาสครบรอบความสมัพันธ ์20 ป ีอาเซยีน - อินเดยี
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ผู้น าทั้งสองฝ่ายได้ร่วมรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน - อินเดีย (ASEAN - India Vision 
Statement) ซึ่งก าหนดแนวทางการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายในอีกทศวรรษข้างหน้า นอกจากนี้ ผู้น าได้
ประกาศยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) และได้จัดท าความตกลงด้านการค้า
บริการและการลงทุนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย (ASEAN - India FTA) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 
อินเดียได้แต่งตั้งให้ นาย Suresh K. Reddy ด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าอาเซียน  

การประชุมลา่สดุระหวา่งอาเซียน - อินเดีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน - อินเดีย ครั้งที่ 17  
(17 th ASEAN-India Joint Cooperation Committee Meeting) ณ ส านักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา 
อินโดนีเซีย เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปี อาเซียน - อินเดีย โดยมีเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวร
ประจ าอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและนาย Suresh K. Reddy เอกอัครราชทูตอินเดียประจ าอาเซียน 
เข้าร่วมประชุม ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการยกระดับความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน ที่ประชุม  
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ โดยเฉพาะการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน - 
อินเดีย พ.ศ. 2559 - 2563 และแสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตลอดระยะเวลา 1 ปีครึ่ง 

นายจรงค์ กลับชนะ  
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ  

ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย  
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ซึ่งสนบัสนนุการเปน็หุน้สว่นทางยทุธศาสตรร์ะหวา่งอาเซยีนกับอินเดยี นอกจากนีอิ้นเดยีสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 

รวมถงึกลไกความรว่มมือที่อาเซยีนมบีทบาทน า  

 ในด้านเศรษฐกิจ ต่างมุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 

ปี 2565 ที่ประชุมให้ความส าคัญกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership: RCEP) ระหว่างอาเซียนกับอินเดียซึ่งเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจระหว่างเอเชียใต้และเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต ้

 ส าหรับความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เน้นการส่งเสริมการติดต่อเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการ

แลกเปลีย่นนกัเรยีนและสือ่มวลชน 

 ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดียครบรอบ 25 ปี จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและโครงการต่าง ๆ  

เชน่ การประชมุสดุยอดอาเซยีน - อินเดยี ในโอกาสเฉลมิฉลอง 25 ปแีหง่ความสมัพันธ ์(ASEAN - India Commemorative Summit)  

ณ กรุงนิวเดลี โดยฝ่ายอินเดียเสนอให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ซึ่งตรงกับวันชาติของอินเดีย และ 

ในการประชมุครัง้นีจ้ะเชิญผูน้ าจากประเทศสมาชกิอาเซยีนเข้ารว่มเป็นแขกกิตตมิศักดิด์ว้ย 

ความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย 

  ด้านการเมืองและความม่ันคง   

 อินเดียได้เข้าร่วม ASEAN Regional Forum (ARF) ตั้งแต่ปี 2539 โดยเน้นบทบาทเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคง

ทางทะเล อีกทั้งได้รับรองแถลงการณ์ร่วมกับอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการต่อต้านการก่อการร้ายสากลในปีเดียวกัน 

นอกจากนี้ อินเดียได้เข้าเป็นภาคี Treaty of Amity and Cooperation (TAC) เมื่อปี 2546 และได้เข้าร่วมใน East Asia 

Summit (EAS) ในปี 2548 

 ด้านเศรษฐกิจ 

 อาเซียนและอินเดียได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเมื่อปี 2546 โดยได้  
ลงนามความตกลงด้านการค้าสินค้าเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 และได้ลงนาม  
ความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนในปี 2557 ต่อมาในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) กับประเทศ 
คู่เจรจาเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องให้มีการทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้า โดยเน้นการอ านวย 
ความสะดวกทางการค้าและการเข้าถึงตลาด รวมทั้งประกาศให้ความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ประเทศที่ให้สัตยาบันต่อความตกลงฯ ดังกล่าวแล้ว ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย เมียนมา 
สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และอินเดีย 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 อินเดียจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศ CLMV เพ่ือลดช่องว่างด้านการพัฒนาในอาเซียน ตลอดจน
สง่เสริมความร่วมมือกับอาเซียนในสาขาที่อินเดยีมศีักยภาพ เชน่ วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้จดัตั้ง ASEAN - 
India Science & Technology Fund ด้วยเงินตั้งต้น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ ASEAN - India Green Fund เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมการปรับตัวและลดผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคด้วยเงินตั้งต้น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ อินเดียยัง มีความร่วมมือ
กับอาเซียนในสาขาอ่ืน ๆ อาทิ การพัฒนาการแพทย์แผนโบราณ การให้ทุนการฝึกอบรมด้านอายุรเวชแก่บุคลากรของอาเซียน 
และการผลิตยา 
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ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย 
 อาเซียนและอินเดียให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างรอบด้าน ทั้งทางบก เรือ และอากาศ อินเดียสนใจ

ที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียนผ่านทะเลอันดามัน โดยมีทวายของเมียนมาเป็นประตูส าคัญ สนับสนุนการสร้าง  

ทางหลวงสามฝ่าย (ไทย - เมียนมา - อินเดีย) จนถึงการขยายเส้นทางดังกล่าวไปยังกัมพูชา รวมทั้งการสร้างทางหลวงสายใหม่

เชื่อมโยงอินเดียกับเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และการพัฒนา Mekong - India Economic Corridor  

(โฮจิมินห์ - พนมเปญ - กรุงเทพฯ - ทวาย - เจนไน) เพ่ือเป็นเส้นทางลัดเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงกับอินเดีย 

ฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ อินเดียยังสนับสนุนการเปิดน่านฟ้าเสรีกับอาเซียน ในด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน อินเดีย  

ได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักศึกษา สื่อมวลชน นักการเมือง และนักการทูต รวมทั้ง

ได้จัดตั้ง Inter - Ministerial Group on ASEAN Connectivity เพ่ือเป็นกลไกปรึกษาหารือร่วมกับ ASEAN Connectivity  

Coordinating Committee (ACCC) ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียน 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 ปี 2560 เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ 25 ปี ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ทั้งสองฝ่ายพยายามส่งเสริมความร่วมมือ  
ด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างกัน  
เพ่ือผลประโยชนข์องทัง้สองฝ่าย 

***************************** 

ข้อมูลอ้างอิง 

- http://asean.org/asean-india-reaffirm-commitment-to-strengthening-cooperation 
- http://asean.org/?flickr=17th-asean-india-joint-cooperation-committee-meeting 
- http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20170418-114051-848092.pdf 
- http://www.mfa.go.th/asean/th/code 
 

 

http://asean.org/?flickr=17th-asean-india-joint-cooperation-committee-meeting
http://www.mfa.go.th/asean/th/code


4 

 

นายปิยะชาติ ชื่นจิต 
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี 

 “ความมั่นคงทางไซเบอร์” (Cybersecurity) หมายถึงการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพ่ือปกป้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงข้อมูลในโลกออนไลน์จากการถูกโจมตี โจรกรรม หรือการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต  

 ในโลกยุคปัจจุบันที่ เทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็น
องค์ประกอบส าคัญของวิถีชีวิตมนุษย์ โลกไซเบอร์ถือเป็นดาบสองคม 
นอกจากจะมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว ยังกลายเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูก
คุกคาม ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องหันกลับมาทบทวนถึงความจ าเป็น 
ใ นก า ร รั บ มื อ กั บภั ย คุ ก ค ามค ว ามมั่ น ค งที่ ต า มม าพร้ อมกั บ 

ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส าหรับอาเซียน ความมั่นคงไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้เสาหลักประชาคม
การเมืองและความม่ันคง  

ตามที่นายกรัฐมนตรีของไทย 
ได้ เสนอต่อที่ ประชุมสุดยอดอาเซียน  
ครัง้ที ่28 และ 29 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดตั้งหน่วยงาน
ติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์
เป็นการเฉพาะ รวมทั้งก าหนดมาตรการ 
ด้านกฎหมายร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริม
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง 
ไซเบอร์นั้น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม เชิ งปฏิบั ติ ก ารว่ าด้ วย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ภายใต้หัวข้อ “Strengthening and Enhancing 
Cybersecurity Cooperation in the ASEAN Region: Towards an Integrated Approach in Addressing Transnational 
Crime” ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 ที่อาคาร The Ninth ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นการสานต่อข้อเสนอของ
นายกรัฐมนตรี  

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์  

(ASEAN Workshop on Strengthening and Enhancing Cybersecurity Cooperation in the 
ASEAN Region : Towards an Integrated Approach in Addressing Transnational Crime) 
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ในการนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน วิทยากรจากประเทศภายนอก
ภูมิภาคอาเซียน อาทิ ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และนิวซีแลนด์ องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป 
(Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) และภาคเอกชน อาทิ สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย 
บริษัทไมโครซอฟท์ และบริษัทวีซ่า  

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และมิตรประเทศนอกอาเซียนในประเด็น
ส าคัญ ดังนี้  

(1) แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(2) การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน   
(3) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านภัยคุกคาม  

ที่สืบเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การจัดตั้งศูนย์ความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งอาเซียน 
(ASEAN Centre on Cybersecurity) ตามทีน่ายกรัฐมนตรไีดเ้สนอในทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิบทบาทของไทย
ในระดับภูมิภาคต่อไป 

ที่ประชุมตระหนักถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ที่เพ่ิมขึ้น ทั้งขอบเขต (scope) ขนาด (magnitude) และรูปแบบ (forms) ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก ดังนั้น 
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาค องค์กรระดับภูมิภาค ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงพัฒนา  
ขีดความสามารถด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

ที่ประชุมเห็นว่ารัฐต้องเสริมสร้างมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งระหว่างภาครัฐ 
ภาครัฐกับภาคเอกชน องค์กรระดับภูมิภาคกับองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งกับสื่อมวลชน อันจะน าไปสู่การหารือกันอย่าง
สม่ าเสมอ รัฐสนับสนนุการแลกเปลี่ยนข้อมลู จัดตั้งจดุประสานงาน สร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับภัยคุกคาม
รวมทั้งอาชญากรรมทางไซเบอร์ ลดช่องว่างด้านขีดความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึงลดช่องว่าง
ของกฎหมายและฐานความผิดทางไซเบอร์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องต่อข้อเสนอให้พิจารณากลไกระดับภูมิภาคเพ่ือบูรณาการความร่วมมือด้านไซเบอร์  
โดยอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียนหรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน 
(ASEAN Cybersecurity Centre of Excellence) หรือหน่วยงานอิสระ ( independent body) หรือเวที  (platform)  
โดยกลไกนี้ควรประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพ่ือเป็นเวทีส าหรับ  
การหารือเชิงนโยบายหรือเชิงเทคนิค เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ  
วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนางานวิจัยในประเด็นความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ประสานงานด้านข้อมูลและข่าวกรอง ด าเนินงาน  
เชิงปฏิบัติการ เสนอแนะแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ในระดับชาติ และจัดการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง  
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกัน 
(synergies) ระหว่างกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนด้านความม่ันคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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จะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นความท้าทายที่ส าคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือกันผ่านเวทีต่าง ๆ อย่างจริงจังในการป้องกันภัยคุมคามที่
อาจเกิดข้ึน เพ่ือให้ภูมิภาคอาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีเสถียรภาพและปลอดภัยทางไซเบอร์ในที่สุด 

 

***************************** 
 

 

 

ข้อมูลอ้างอิง 

- http://aseanwatch.org/2016/06/30/current-issue-0259/ 
- http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78632-Strengthening-and-Enhancing-Cybersecurity-  
  Cooperat.html 
- http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/78959-ASEAN-Workshop-on-Strengthening-and-Enhancing- 
  Cybe.html 
- http://www.mict.go.th/view/1/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0% 
  B8%AD/2572/ 
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นางสุวรรณี  หุตายน 
กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 

 

 บรูไนมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงถึง 49,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี จัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูง (Upper income class) บรูไนร่ ารวยด้วยแหล่งน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ เป็นประเทศผู้ผลิตน้ ามัน 
รายใหญ่เป็นอันดับสามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับสี่ของโลก การส่งออกน้ ามัน
จึงมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นรายได้หลัก ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งน้้ามันและก๊าซธรรมชาตขิองบรูไนตั้งอยู่ที่เมือง Seria ในเขต Belait  
 

 บรูไนก าลังเผชิญความท้าทายในอนาคต เมื่อมีการคาดการณ์ว่าปริมาณส ารองน้ ามันและก๊าซธรรมชาติจะหมดลงในอีก 
25 ปีข้างหน้า ผู้น าประเทศและรัฐบาลจึงเตรียมรับมืออย่างเร่งด่วน เร่งผลักดันและสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจในยุคที่ไร้น้ ามัน  
โดยปรับเปลี่ยนและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากประเทศที่พ่ึงพารายได้จากการส่งออกน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเป็นประเทศ
ที่ระบบเศรษฐกิจมีความหลากหลายยิ่งขึ้น (Economic diversification) เพ่ือช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ชื่อว่า “วิสัยทัศน์บรูไนปี 2578”1 ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาค
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยล าดับแรก รัฐบาลบรูไนมุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร อาทิ ป่าไม้ การประมง และแร่ทรายขาว
เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
 
 

1ในเดือนมกราคม 2551 รัฐบาลบรูไนได้ประกาศวิสัยทัศน์บรูไนปี 2578 (Wawasan 2035 – Vision Brunei 2035) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ชาติ  
จะใช้ควบคู่กับแผนพัฒนาระยะสั้น 5 ปี  

การปรับตัวในอนาคตของบรูไนหลังยุค Oil - rich economy  
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 ทั้งนี้ ในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งสภาที่ปรึกษา  
ด้านเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น  
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการร่วมทุนกับต่างชาติ การสนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเปิดการค้าเสรีและ
การสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เอ้ือต่อนักลงทุน การขยายฐานการจัดเก็บภาษี การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การลงทุนใน
ต่างประเทศโดยหันมาลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความเสี่ยงต่ า การขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง  
การสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงินภายในประเทศเพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเงินระหว่างประเทศ   
 อย่างไรก็ตาม บรูไนต้องเผชิญกับความท้าท้ายด้วยมีข้อจ ากัดบางประการ ดังนี้ 
 - ปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะช่างฝีมือ ประชากรบรูไนได้รับการศึกษาและมีอัตราการรู้หนังสืออยู่ใน
ระดับสูง แต่มักขาดทักษะความเชี่ยวชาญส าหรับการปฏิบัติงานที่หลากหลาย กอปรกับจ านวนประชากรน้อย ท าให้จ านวน
แรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศน้อยลงไปด้วย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้
ภาคเอกชนต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและการเร่งยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพ่ือช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่าง
มั่นคงและมีเสถียรภาพต่อไป 
 - ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ บรูไนมีขนาดพ้ืนที่เล็กเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ บรูไนจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้มีความหลากหลาย ตลอดจนใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ผลตอบแทน
อย่างเหมาะสม  
 - ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก แม้ชาวบรูไนจะมีก าลังซื้อสูงและรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง รวมถึงมีปัจจัยพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่บรูไนไม่ใช่ตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนท าธุรกิจเพ่ือเปิดตลาด
ภายในประเทศเนื่องจากมีจ านวนประชากรน้อย 

 ทั้ งนี้  บรู ไนพยายามเสริมสร้ า งความเข้มแข็ งของ
กฎระเบียบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศ ล่าสุดมีการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยบริษัท (Companies Act) ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โดยกระทรวงการคลังแถลงว่า
สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน  
วัดเดาละห์ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจโดยเฉพาะการให้สิทธิแก่

ผู้มีเงินทุนน้อย เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่มักมีรากฐานจากความเข้มแข็งของผู้ประกอบการวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น มหาวิทยาลัยในบรูไนกระตุ้นนักศึกษาปริญญาตรีให้เป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ
แนะน าให้นักศึกษาปริญญาตรีเริ่มลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อขึ้นชั้นปีที่สาม โดยมหาวิทยาลัยจะท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพ่ือสนับสนุนแนวทางการท าธุรกิจให้แก่นักศึกษา  

***************************** 

 

ข้อมูลอ้างอิง 
- https://www.forbes.com/pictures/ejmj45k/no-9-brunei/#5b49fd90609f 
- http://www.ditp.go.th/ewt_news_ditp.php?content=90512&cate=250&country=81&type=0&title=&filename=index 
- http://aseanwatch.org/2017/05/17/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99-1-15-%E0%B8%9E    
  -%E0%B8%84-60/#!prettyPhoto 

มหาวิทยาลัยในบรูไนกระตุ้นนักศึกษาปริญญาตรีให้เป็นผู้ประกอบการ 

http://aseanwatch.org/2017/05/17/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99-1-15-%E0%B8%9E-%E0%B8%84-60/#!prettyPhoto
http://aseanwatch.org/2017/05/17/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99-1-15-%E0%B8%9E-%E0%B8%84-60/#!prettyPhoto
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นางสาวอัมพะวัน ปฐมกุล 
กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 

 เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทีผ่่านมา ฮ่องกงจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกง 
คนืสูจ่ีน ยอ้นกลับไปในวนัที ่1 กรกฎาคม 2540 เจา้ฟ้าชายชาลส์ นายโทนี แบลร ์นายกรัฐมนตรอัีงกฤษ  และนายเจยีง เจ๋อหมิน 
ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงหลังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษยาวนานกว่าศตวรรษ 
 ในสมัยราชวงศ์ชิง ช่วงยุคล่าอาณานิคมของมหาอ านาจตะวันตก (กลางศตวรรษที่ 19) จีนมีความบาดหมางทางการค้า

กับอังกฤษ จวบจนกระทั่งเกิดปัญหาเรื่องการค้าฝิ่น ซึ่งน าไปสู่สงครามฝิ่นครั้งที่ 1 (2377 - 2386) และครั้งที่ 2 (2399 - 

2403)  ผลจากสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 จีนซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่ออังกฤษได้ลงนามสนธิสัญญานานกิงเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2385 

เพ่ือยุติสงคราม รวมถึงการยกเกาะฮ่องกงและเกาะโดยรอบเป็นเขตเช่าของอังกฤษ ประวัติศาสตร์กล่าวถึงการสูญเสียเกาะ

ฮ่องกง จากสนธิสัญญา 3 ฉบับ ได้แก่ “สนธิสัญญานานกิง” ว่าด้วยราชส านักชิงยินยอมยกเกาะฮ่องกงให้แก่อังกฤษ 

อย่างเด็ดขาด “สนธิสัญญาปักกิ่ง” ว่าด้วยการยกเกาะจิ่วหลงหรือเกาลูนให้แก่มหาอ านาจอังกฤษอย่างเด็ดขาด และ 

“ข้อตกลงพิเศษว่าด้วยการขยายอาณาเขตเกาะฮ่องกง” เป็นสัญญาเช่า “ดินแดนใหม่” ซึ่งหมายถึงเกาะเกาลูนและหมู่เกาะ

โดยรอบอีกกว่า 200 เกาะเป็นเวลา 99 ปี สัญญาทั้งหมดลงนามในสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งจีนเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งสามฉบับ 

 หลังสิ้นสุดยุคสงครามฝิ่น ฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษที่มุ่งพัฒนาด้านการค้า วางรากฐานด้านการศึกษา 

และการปกครอง กอปรกับท าเลที่ตั้งของฮ่องกงเป็นเมืองท่าน้ าลึก เหมาะแก่การจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่ จึงท าให้ฮ่องกง

กลายเป็นหนึ่งในเมืองท่าส าคัญของโลกและเมอืงเศรษฐกจิส าคญัของเอเชยี หลงัจากเหตกุารณป์ระวตัศิาสตรซ์ึง่ฮ่องกงไดก้ลบัคนื

สูแ่ผ่นดินจนี รัฐบาลจีนไดห้ลอมรวมฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ และพัฒนาฮ่องกงจนมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด 

อีกท้ังได้สร้างความเชื่อม่ันว่าเขตบรหิารพิเศษฮ่องกงจะปกครองภายใตน้โยบาย “หนึง่ประเทศ สองระบบ”1 เปน็ระยะเวลา 50 ป ี

(จะสิน้สดุในป ี2590) นโยบายนี้ระบุไว้ว่าฮ่องกงจะเป็นอิสระจากจีนในแง่ของระบบการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ การเงิน และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีกฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) เป็นกฎหมายหลักหรือเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของฮ่องกง 

ในพิธีร าลึกครบรอบ 20 ปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมายังเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง นับแต่ขึ้นรับต าแหน่งผู้น าสูงสุดของจีน โดยได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ าถึงการใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศ 

สองระบบ” ว่าฮ่องกงยังคงรักษาเสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และอัตลักษณ์ของตนไว้ วิถีชีวิต กฎหมายทั่วไปยังไม่มี  

การเปลี่ยนแปลง ฮ่องกงยังคงบริหารกิจการภายในด้วยตนเอง  

นอกจากพิธีเฉลิมฉลองครบรอบสองทศวรรษการส่งมอบคืนฮ่องกงให้กับจีนแล้ว ยังมีพิธีเข้ารับการสาบานตนอย่า ง 
เป็นทางการของ นางแคร์รี แลม (Carrie Lam) ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ชุดที่ 5 หลังจากได้รับชัยชนะ 
ในการเลือกตั้งเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นางแคร์รี แลม อดีตหัวหน้าเลขาธิการฝ่ายบริหารฮ่องกง ถือเป็นผู้น าหญิง  
คนแรกของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

 
 

1นายเติ้ง เสี่ยวผิง ผู้น าคนส าคัญของจีนในอดีต ได้เป็นผู้เสนอแนวความคิดนี้   

งานเฉลมิฉลองครบรอบ 20 ปี ฮ่องกงกลับสูแ่ผ่นดินจีน 
และความสัมพันธ์อาเซยีน - ฮ่องกง 
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ในด้านความสัมพันธ์อาเซียน – ฮ่องกง อาเซียนให้ความส าคัญกับฮ่องกงเนื่องจากการก าหนดนโยบายของจีน 

ต่อฮ่องกง ย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนทั่วทั้งภูมิภาค อีกท้ังฮ่องกงอยู่ในฐานะศูนย์กลางการเงินของโลกและเป็นประตู

สู่การค้าขายกับประเทศจีน ส่วนฮ่องกงตระหนักถึงความส าคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียน โดยในการประชุ ม

รัฐมนตรีการค้าอาเซียน (AEM-Retreat) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ประเทศเวียดนาม ที่ประชุมมีมติเสนอให้อาเซียนจัดท า

เขตการค้าเสรีกับฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong FTA) ในการนี้ ที่ประชุมผู้น าอาเซียนได้รับรองมติของ AEM ให้อาเซียนจัดท า

เขตการค้าเสรีกับฮ่องกง ซึ่งอาเซียนจะได้รับประโยชน์ทางการคา้และการลงทนุในหลายดา้น อาท ิการลดตน้ทนุในการผลติสนิคา้

ทีน่ าเขา้วตัถดุบิจากฮ่องกง โอกาสการเขา้สูแ่หลง่ทนุในฮ่องกง การยกมาตรฐานภาคบรกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญจากฮ่องกง และอาเซยีน

ยงัสามารถใชฮ่้องกงเปน็ศนูยก์ลางการกระจายสนิคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่อย่างจีน  

ด้านการค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง ในปี 2559 ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ากว่า 1.3 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกส าคัญของไทย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ 
แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าว ผลไม้สด และผลไม้แห้ง สินค้าน าเข้าส าคัญของไทย ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี  
เงินแท่งและทองค า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องประดับอัญมณี 
และผ้าผืน ด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวฮ่องกงเดินทางมาไทย 7.5 แสนคน ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปฮ่องกง  
5.9 แสนคน ส่วนด้านแรงงาน  มีแรงงานไทยเข้าไปท างานในฮ่องกงประมาณ 2,000 คน ส่วนมากประกอบอาชีพผู้ช่วยแม่บ้าน 
พนักงานบริการ และผู้ประกอบอาหาร  

ทีผ่า่นมา แมฮ่้องกงเคยได้รบัผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงนิในเอเชยี และการระบาดของโรคซาร์ แต่ยังสามารถ
รักษาเสถียรภาพการเป็นศูนย์กลางการเงิน การขนส่ง การพาณิชย์ที่ยังคงได้รับความเชื่อม่ันจากทั่วโลก การสร้างความสัมพันธ์
กับฮ่องกงจะเป็นโอกาสต่อทั้งอาเซียนและไทยในการได้รับผลประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน ส่งผลให้เศรษฐกิจของภูมิภาค
เกิดเสถียรภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน 

***************************** 

 

ข้อมูลอ้างอิง 

- https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E9%B8%A6%E7%89%87%E6%88%98%E4%BA%89 
- http://www.xinhuanet.com/gangao/zt/qzhkhg20/dhzb/ 
- http://news.xinhuanet.com/politics/2017-07/01/c_1121247124.htm 
- http://www.thansettakij.com/content/119909 
- http://www.scmp.com/news/hong-kong/economy/article/2102213/hong-kongs-giant-bridge-road-nowhere-or-path-new 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E9%B8%A6%E7%89%87%E6%88%98%E4%BA%89
http://www.xinhuanet.com/gangao/zt/qzhkhg20/dhzb/
http://news.xinhuanet.com/politics/2017-07/01/c_1121247124.htm
http://www.thansettakij.com/content/119909
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นางสาวสว่างใจ มนตรีพิลา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 เวียดนามรุกท าการตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ในรปูแบบการประชาสมัพันธท์ัง้ประเทศ หรอืการประชาสมัพันธ์เฉพาะส่วน
โดยแต่ละภูมิภาคด าเนินการเอง ดังตัวอย่างพ้ืนที่ ชายฝั่งทะเลตอนกลาง  
ซึ่งแบ่งเป็นเขตชายฝั่งทะเลภาคกลางตอนเหนือ (North Central Coast) และ
เขตชายฝัง่ทะเลภาคกลางตอนใต ้(South Central Coast) ภมูภิาคชายฝัง่ทะเล
ภาคกลางมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เมืองท่องเที่ยวส าคัญ คือ ดานัง  
เถื่อเทียน-เว้  และกว๋างนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเวียดนาม  

 ปัจจุบัน การท่องเที่ยวในเขตชายฝั่งทะเลภาคกลางของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว จากสถิติรอบปีที่ผ่านมา  จ านวน
นกัทอ่งเที่ยวเยือนเวจ้ านวน 3.25 ล้านคน เป็นนกัท่องเทีย่วตา่งชาต ิ1.78 ลา้นคน สว่นดานังมจี านวนนกัท่องเทีย่ว 5.54 ล้านคน 
เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.66 ล้านคน และกว๋างนาม จ านวน 4.36 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.25 ล้านคน โดยเขต
ชายฝั่งทะเลภาคกลางมีจุดแข็งด้านความหลากหลายทางการท่องเที่ยว นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ยังมีสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกหลายแหง่ ผนวกกบัเสนห่บ์รรยากาศเมอืงเกา่ทีย่งัคงความสวยงาม
ของอาคารสถาปัตยกรรม และการรักษาวิถีการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม อาทิ 
  - ดานัง เป็นเมืองท่าส าคัญของเวียดนามตอนกลาง ตั้งอยู่ระหว่างเว้และฮอยอัน จึงเป็นเมืองศูนย์กลาง  
การคมนาคม ดานังโดดเด่นเรื่องความสวยงามของชายหาดที่ทอดยาว ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิด  
การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการพ านักและการจับจ่ายใช้สอยในดานัง เช่น ชมพิพิธภัณฑ์โบราณ  
ของชนชาติจาม เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงที่ยังคงท าประมงพ้ืนบ้านด้วยเรือทรงถ้วยสานจากไม้ไผ่ 1 การเยีย่มชมหมูบ่า้นฝรัง่เศส
แห่งบาหน่าฮิลล์ (Bana Hill) ที่สะท้อนสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การเที่ยวชมโถงถ้ า 
แห่งเทือกเขาถวีเซิน (Thuy Son) หนึ่งในเทือกเขาหินอ่อนห้าลูกท่ีเรียงตัวทางตอนเหนือของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1เรือทรงถ้วยกลมสานจากไม้ไผ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเวียดนาม เรียกว่า “Thung Chai” หรอื “Basket Boat” 

เวียดนามกระตุ้นการทอ่งเที่ยว หวังดึงดดูนักท่องเที่ยว 
สู่ภาคกลางของประเทศมากข้ึน 

วิถีชีวิตชาวประมงในดานัง  เมืองท่าฮอยอนั  
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  - จังหวัดกว๋างนาม เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) และปราสาทหมี เซิน (My Son Sanctuary) 
ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมหาศาลในแต่ละปี เมืองโบราณฮอยอันยังคงรักษา
สภาพเมืองท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าในช่วงศตวรรษที่ 15 – 19  จุดเด่นของเมืองคือสถาปัตยกรรมซึ่งหลอมรวมวัฒนธรรม
จีน ญี่ปุ่น และตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน ส่วนปราสาทหมี เซินคือศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู สร้างขึ้นระหว่าง
ศตวรรษที่ 4 – ศตวรรษท่ี 13 สะท้อนความเคารพศรัทธาของผู้คนในอาณาจักรโบราณจามปา นอกจากนี้ ฮอยอันยังสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การสาธิตงานหัตถกรรม การประดิษฐ์โคมไฟผ้าหรือโคมกระดาษสีสันสดใส การวาดภาพ
แสดงวิถีชีวิตอันเรียบง่าย เป็นต้น  
  - เมืองเว้ เมืองมรดกโลก ในอดีต เว้เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง ศาสนา และวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์
เหงียน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802 – 1945 ปัจจุบันเว้รักษาสภาพบ้านเมืองดังเช่นในยุคเรืองรอง แม่น้ าหอม ไหลผ่านอดีตราชธานีเก่า 
สิ่งก่อสร้างอันประกอบเป็นหมู่โบราณสถานเมืองเว้ยังคงความสมบูรณ์ อาทิ ประตูทางเข้าพระราชวัง ( Ngo Mon Gate) 
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน (the Imperial City) สุสานขององค์จักรพรรดิ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานเทศกาลส าหรับดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น เว้เฟสติวัล เป็นงานแสดงแสง สี เสียง และวฒันธรรม
กว๋างนาม เฮอริเทจ เฟสติวัล น าเสนอศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เทศกาลโคมไฟในฮอยอัน และดานังอินเตอร์เนชั่นแนล ไฟร์เวิร์ก รวมถึงดานังจะเป็นสถานที่รองรับการจัดการประชุ มเอเปก 
ช่วงปลายปี 2560 อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อพิจารณาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว จากสถิติเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีเที่ยวบินแบบบินตรง
ในเส้นทางระหว่างประเทศมาลงที่เมืองดานัง จ านวน 26 เที่ยว นอกจากนี้ในเดือนกันยายนจะเพ่ิมเที่ยวบินแบบบินตรงจาก
เมืองโอซากามายังเมืองดานัง ส าหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์และไทยแอร์เอเชียให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังดานัง  
เพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งติดหนึ่งในสิบของจ านวนนักท่องเที่ยวรายประเทศที่เดินทางท่องเที่ยว  
ในเวียดนามมากที่สุด ในด้านที่พัก แต่ละเมืองท่องเที่ยวมีที่พักหลากหลายรูปแบบและหลากหลายระดับไว้รองรับนักท่องเที่ยว  
เชน่ เวม้ทีีพั่ก 509 แห่ง ดานังมี 617 แห่ง และกว๋างนามมี 460 แห่ง 

 ทัง้นี ้เวยีดนามคาดหวงัวา่การทอ่งเทีย่วเชงิรกุนีจ้ะสามารถดงึดดูกลุม่นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและชาวตา่งชาต ิเพ่ิมการจบัจ่าย 
และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวในภาคกลางของเวียดนามให้มากข้ึน  

***************************** 
 
ข้อมูลอ้างอิง 
- http://www.posttoday.com/biz/aec/news/498941 
- http://theguide.vneconomictimes.com/culture/weaving-through-waves-20170310205623469.htm 
- http://event-carnival.com/vietnam/hue-festival 

เว้เฟสตวัิล 

http://www.posttoday.com/biz/aec/news/498941


 

 

 

 

 

 

ค าศัพท์น่ารู้ รอบรู้อาเซียน 
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ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

1.  Act East Policy นโยบายปฏิบัตกิารตะวันออก ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

12 

2.  Advanced Manufacturing  
and Engineering 

วิศวกรรมและการผลิตขั้นสงู  
 

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

1 

3.  AEC Blueprint พิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ฉบับที ่1  
เดือน ตุลาคม 2559 

5 

4.  Ageing Society สังคมผู้สูงอาย ุ ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

3 

5.  America First อเมริกามาก่อน ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

1 

6.  ascended the throne  
 

เสด็จขึน้สืบราชสันตติวงศ ์
 

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

7.  ASEAN - India 
Commemorative Summit 
 

การประชมุสุดยอดอาเซียน - 
อินเดีย ในโอกาสเฉลิมฉลอง  
25 ปี แห่งความสมัพันธ ์

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

2 

8.  ASEAN Center for 
Biodiversity: ACB 

ศูนย์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหง่อาเซียน 

ฉบับที ่4  
เดือนมกราคม 2560 

7 

9.  ASEAN Centre for Energy ศูนย์พลังงานอาเซียน ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

7 

10.  ASEAN Centre on Cybersecurity ศูนย์ความมัน่คงทางไซเบอร ์
แห่งอาเซียน 

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

5 

11.  ASEAN Cooperation on Civil 
Service Matter-ACCSM 

กลุ่มความรว่มมืออาเซียน 
ด้านกิจการราชการพลเรือน 

ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

5 

12.  ASEAN Cybersecurity Centre 
of Excellence 
 

ศูนย์ความเป็นเลศิดา้น 
ความมั่นคงและปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ของอาเซียน 

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

5 

ค ำศัพท์น่ำรู้ 
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ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

13.  ASEAN Declaration of the 
Role of the Civil Service as a 
Catalyst for Achieving the 
ASEAN Community Vision 2025 

ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยบทบาท
ของราชการพลเรือนในฐานะ 
ผู้เร่งรดัใหว้ิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน 2025 

ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

4 

14.  ASEAN Declaration on 
Heritage Parks and Reserves 

มรดกอุทยานและการอนุรกัษ์ ฉบับที ่4  
เดือนมกราคม 2560 

6 

15.  ASEAN Declaration on 
Transnational Crime  

ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ย
อาชญากรรมข้ามชาต ิ

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

12 

16.  
ASEAN Heritage Parks: AHP มรดกอุทยานแห่งชาต ิ

ฉบับที ่4  
เดือนมกราคม 2560 

6 

17.  ASEAN ICT Master Plan  
2020 – AIM 2020  

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ของอาเซียน ป ี2563      

ฉบับที ่1  
เดือนตุลาคม 2559 

7 

18.  ASEAN Inter-Parliamentary 
Assembly or AIPA  

สมัชชารฐัสภาอาเซียน  
 

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

19.  ASEAN Joint Statement on 
Climate Change  

แถลงการณร์่วมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

4 

20.  ASEAN Narcotics Cooperation 
Center: ASEAN-NARCO 

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเซียน 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

12 

21.  ASEAN Regional Forum - ARF 
 

การประชุมอาเซียนว่าด้วย 
ความรวมมือดานการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย- 
แปซิฟก  

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

12 

22.  ASEAN Senior Officials 
Meeting on Drug Matters: SOD 

การประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุส
อาเซียนด้านยาเสพติด 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

11 

23.  ASEAN Senior Officials on 
Transnational Crime: SOMTC  

การประชมุประจ าปขีอง
เจ้าหนา้ที่อาวุโสอาเซียนวา่ด้วย
อาชญากรรมข้ามชาต ิ

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

12 

24.  ASEAN Summit การประชมุสุดยอดอาเซียน ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

4 

25.  ASEAN-Canada Economic 
Cooperation Agreement - ACECA 

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา 

ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

6 



3 
 

 
 

  
  

ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

26.  ASEAN-Canada Joint 
Cooperation Committee - 
ACJCC 

การประชมุคณะกรรมการรว่ม 
ว่าดว้ยความร่วมมืออาเซียน-
แคนาดา 

ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

6 

27.  ASEAN-U.S. Summit 
 

การประชมุสุดยอดอาเซียน-
สหรัฐฯ 

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

12 

28.  
Asian Highway โครงการทางหลวงสายเอเชยี 

ฉบับที ่1  
เดือนตุลาคม 2559 

12 

29.  Asian Infrastructure Investment 
Bank - AIIB 

ธนาคารเพ่ือการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเอเชีย 

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

12 

30.  assigned 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม 

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

31.  
Basic Law กฎหมายพ้ืนฐาน 

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

9 

32.  
Big Data ข้อมูลปริมาณมหาศาล 

ฉบับที ่1  
เดือนตุลาคม 2559 

5 

33.  
Bioeconomy เศรษฐกิจชีวภาพ 

ฉบับที ่5  
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

1 

34.  boundless benevolence  
 

เป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนชาว
ไทยอย่างหาที่สุดมิได ้

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

35.  
brought prestige  สร้างเกียรติภมู ิ

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

36.  
Cashless Society สังคมปลอดเงินสด 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

5 

37.  Chakri Dynasty  
 

ราชวงศ์จักรี  
 

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

38.  
Chief of Ambassadors หัวหน้าทางการทตู 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

1 

39.  Code for Unplanned 
Encounters at Sea in the 
South China Sea - CUES 

แถลงการณร์่วมว่าดว้ยแนวทาง
ปฏิบัติส าหรบัการเผชิญหนา้
อย่างไมค่าดฝันในทะเลจนีใต้ 

ฉบับที ่5 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

6 

40.  Commander-in-Chief ผู้บัญชาการทหารสงูสุด ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

1 



4 
 

 
 

  
  

ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

41.  Conference of the Parties to 
the United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change: COP 

การประชมุรัฐภาคีอนุสญัญา
สหประชาชาตวิ่าดว้ย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

3 

42.  
Confidence Building ส่งเสริมความไว้เนือ้เชื่อใจ 

ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

7 

43.  
conflict management การจดัการความขดัแย้ง 

ฉบับที ่4  
เดือนมกราคม 2560 

3 

44.  
conflict resolution การแก้ไขความขัดแย้ง 

ฉบับที ่4  
เดือนมกราคม 2560 

3 

45.  
consensus ฉันทามต ิ

ฉบับที ่4  
เดือนมกราคม 2560 

3 

46.  Cyber Security Agency of 
Singapore - CSA 

หนว่ยงานความมัน่คงปลอดภัย 
ไซเบอร์แห่งสิงคโปร ์

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

3 

47.  
Cybersecurity ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

4 

48.  Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea 
- DOC 

ภาคีในทะเลจีนใต้ ฉบับที ่5 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

5 

49.  
Devices อุปกรณต์่อพ่วง 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

6 

50.  
Diamond Decade ทศวรรษแห่งยุคเพชร 

ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

11 

51.  
Digital Economy เศรษฐกิจดิจิทัล 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

5 

52.  
Digital Native ชาวดิจิทัลโดยก าเนิด 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

6 

53.  Doi Moi Revolution 
 

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ 
โด่ย เหมย 

ฉบับที ่7 
เดือนเมษายน 2560 

2 

54.  
Drinking cup ถ้วยส าหรับจบิชา 

ฉบับที ่7 
เดือนเมษายน 2560 

6 



5 
 

 
 

  
  

ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

55.  East Asia Summit - EAS การประชมุสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก 

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

12 

56.  Eastern Economics Corridor - 
EEC 

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ฉบับที ่5 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

2 

57.  e-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

6 

58.  Economic diversification 
 

ระบบเศรษฐกิจม ี
ความหลากหลาย 

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

7 

59.  Ecotourism การท่องเที่ยวทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

9 

60.  Emerging Infectious Disease - 
EID 

โรคติดเชื้ออุบตัิใหม่  
 

ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

7 

61.  Everything But Arms (EBA) อาวุธของสหภาพยุโรป ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

4 

62.  Exclusive Economic Zone เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ฉบับที ่5 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

4 

63.  Financial Hub ศูนย์กลางทางการเงิน ฉบับที ่6 
เดือนมีนาคม 2560 

3 

64.  Food Security ความมั่นคงด้านอาหาร ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

6 

65.  Fragrance cup  ถ้วยส าหรับดมชา ฉบับที ่7 
เดือนเมษายน 2560 

6 

66.  Generalized System of 
Preferences (GSP) 

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็น
การทัว่ไป 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

4 

67.  genocide การฆ่าลา้งเผ่าพันธุ ์ ฉบับที ่4  
เดือนมกราคม 2560 

1 

68.  Global and Strategic 
Partnership 

หุ้นสว่นเชงิยุทธศาสตร์และ
หุ้นสว่นระดบัโลก 

ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

11 

69.  global stage  นานาชาต ิ ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

70.  GNI per capita รายได้ประชาชาตติ่อคนต่อปี ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

4 



6 
 

 
 

  
  

ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

71.  Golden Decade ทศวรรษแห่งยุคทอง ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

11 

72.  granted an audience  พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

73.  granted the Royal Thai 
decorations of High Rank 

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นสูง 

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

74.  Gross  National Income per 
Capita 

รายได้ประชาชาตติ่อคนต่อปี ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

3 

75.  Health and Biomedical 
Sciences 

วิทยาศาสตร์สขุภาพและ 
ชีวเวชศาสตร ์

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

1 

76.  Honorary Doctor Degree  
 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติตมิศกัดิ์ 
 

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

77.  hosted เป็นเจา้ภาพ ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

78.  Independent body หนว่ยงานอิสระ ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

5 

79.  India-Myanmar-Thailand 
Tripartite Highway 

เส้นทางหลวงไตรภาคี อนิเดยี-  
เมียนมา- ไทย 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

12 

80.  Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

3 

81.  Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

4 

82.  International Atomic Energy 
Agency หรือ IAEA 

ทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 

ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

1 

83.  international relations ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ  ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

84.  Landbridge สะพานเชื่อมโยง  ฉบับที ่7 
เดือนเมษายน 2560 

11 

85.  Least Developed Countries 
(LDCs) 

กลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยทีสุ่ด ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

4 



7 
 

 
 

  
  

ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

86.  Lower-middle-income 
economies 

ประเทศที่มรีายได้ปานกลาง 
ขั้นต่ า 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

4 

87.  made a donation  ทรงบริจาค ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

88.  Maritime Silk Route 
Economic Belt 

เส้นทางสายไหมทางทะเล ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

10 

89.  Master Plan on ASEAN 
Connectivity (MPAC) 

แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

5 

90.  Mekong – Ganga Cooperation 
Ministerial Meeting 

การประชมุระดับรัฐมนตรีกรอบ
ความร่วมมือลุม่แมน่้ าโขง-คงคา 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

12 

91.  Mekong delta region ที่ราบลุ่มแมน่้ าโขง ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

9 

92.  Mekong-India Economic    
Corridor 

การเชือ่มโยงระเบียงเศรษฐกิจ
แม่โขง-อินเดีย 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

12 

93.  member countries  ประเทศสมาชิก ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

94.  Member of the Board of 
Investment 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

9 

95.  message of condolence  
 

พระราชสาส์นแสดง 
ความเสียพระราชหฤทัย 

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

96.  Mobile Broadband Network โครงข่ายอนิเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

6 

97.  Mobile Financial Services การบริการทางการเงินผา่น
โทรศัพท์เคลื่อนที ่

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

5 

98.  Most Favored Nation (MFN) อัตราภาษนี าเข้าต่ ากว่าภาษ ี ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

4 

99.  Non-Aligned Movement แนวทางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

10 

100.  non-interference การไม่แทรกแซง ฉบับที ่4  
เดือนมกราคม 2560 

3 

101.  North Central Coast 
 

เขตชายฝั่งทะเลภาคกลาง 
ตอนเหนือ 

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

11 



8 
 

 
 

  
  

ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

102.  One Belt One Road โครงการหนึง่แถบหนึ่งเส้นทาง ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

12 

103.  Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development - OECD 

องค์การเพ่ือความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

ฉบับที ่5 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

7 

104.  Organization for Security and 
Co-operation in Europe - OSCE 

องค์การวา่ดว้ยความมัน่คงและ 
ความร่วมมือในยโุรป 

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

5 

105.  paid homage  นมัสการ ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

106.  Paris Agreement ความตกลงปารีส ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

3 

107.  Partnering for Change, 
Engaging the World 

การเป็นสว่นรว่มสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงและการมี
ส่วนรว่มกับประชาคมโลก 

ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

4 

108.  performed his royal duties 
 

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ในด้านต่าง ๆ  

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

109.  Pivot to Asia  เข็มหมุดในเอเชีย ฉบับที ่3 
เดือนธนัวาคม 2559 

1 

110.  presided over  ประกอบพิธ ี ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

111.  Preventive Diplomacy การทตูเชิงป้องกัน ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

7 

112.  Programme for International 
Student Assessment - PISA 

โครงการประเมนิผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาต ิ

ฉบับที ่5 
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

7 

113.  Realism ทฤษฎีสัจนิยม ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

2 

114.  Red River Delta ที่ราบลุ่มแมน่้ าแดง ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

8 

115.  Regional Comprehensive 
Economic Partnership - RCEP 

ความตกลงหนุสวน 
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

12 

116.  Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP 

ความตกลงหุ้นสว่นทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

2 



9 
 

 
 

  
  

ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

117.  RULES OF ORIGIN - ROO  กฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสนิคา้ ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

12 

118.  Services and Digital Economy ภาคบริการและเศรษฐกิจดจิิทัล  ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

1 

119.  Silk Road Economic Belt เส้นทางสายไหมทางบก ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

10 

120.  Single Tourist Destination จุดหมายปลายทางเดียวกนั ฉบับที ่9 
เดือนมิถนุายน 2560 

2 

121.  Six-Party Talks การเจรจา 6 ฝา่ย ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

2 

122.  Small Grants Programme โครงการทนุขนาดเล็ก ฉบับที ่4 
เดือนมกราคม 2560 

7 

123.  Smart Cities เมืองอัจฉริยะ ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

5 

124.  South Central Coast 
 

เขตชายฝั่งทะเลภาคกลาง 
ตอนใต ้

ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

11 

125.  Special Observer Countries  
 

คณะผู้แทนประเทศ 
ผู้สังเกตการณ์พิเศษ  

ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

126.  Special Strategic and Global 
Partnership 

หุ้นสว่นพิเศษในเชิงยุทธศาสตร์
และระดบัโลก 

ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

11 

127.  Startup Ecosystem สภาวะที่เอื้ออ านวยต่อการจัดต้ัง
บริษัท 

ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

9 

128.  state visits  เยือนประเทศต่าง ๆ ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

129.  Strategic Partnership หุ้นสว่นทางยุทธศาสตร ์ ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

1 

130.  Sustainable Development 
Goals: SDGs 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

4 

131.  Telecommunications and  
Information Technology 
Ministers Meeting (TELMIN) 

ประชมุรัฐมนตรีอาเซียนดา้น
โทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฉบับที ่1 
เดือนตุลาคม 2559 

7 
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ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

132.  The New Silk Road เส้นทางสายไหมใหม ่ ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

10 

133.  Tourism Development 
Strategic Plan  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การท่องเที่ยว  

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

5 

134.  Trans Pacific Partnership: TPP กรอบการคา้เสรเีอเชีย-แปซฟิิก ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

2 

135.  Trans Pacific Strategic 
Economic Partnership 
Agreement - TPP 

ความตกลงหุน้ส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

11 

136.   Trans-Asian Railway โครงการเสน้ทางรถไฟเชื่อมเอเชีย ฉบับที ่1  
เดือนตุลาคม 2559 

12 

137.  Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast 
Asia หรอือ TAC 

สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

3 

138.  Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear 
Weapons หรือ NPT 

สนธิสญัญาไมแ่พร่ขยายอาวธุ
นิวเคลียร ์

ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

2 

139.  United Nation Convention on 
the Law of the Sea 1982 - 
UNCLOS 

อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

ฉบับที ่5  
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

4 

140.  United Nations Department 
of Economic and Social Affairs 

ส านักงานกิจการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาต ิ

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

6 

141.  United Nations Environment 
Programme: UNEP 

โครงการสิง่แวดล้อมแห่ง
สหประชาชาต ิ

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

3 

142.  United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change: UNFCCC 

อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
หรืออนุสัญญา UNFCCC 

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

3 

143.  Unseen Buddhist Circuit   ศูนย์กลางการศึกษาใน 
สมัยพุทธกาล 

ฉบับที ่1  
เดือนตุลาคม 2559 

11 

144.  Upper income class กลุ่มประเทศที่มีรายได้สงู ฉบับที ่10  
เดือนกรกฎาคม 2560 

7 
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ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย ฉบับ หน้ำ 

145.  Urban Solutions and 
Sustainability 

การแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ฉบับที ่6  
เดือนมีนาคม 2560 

1 

146.  Venture Capital  บริษัทรว่มทนุ  ฉบับที ่9  
เดือนมิถนุายน 2560 

8 

147.  welcoming ceremony  พิธีรับเสด็จ ฉบับที ่2 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

148.  World Bank ธนาคารโลก ฉบับที ่1  
เดือนตุลาคม 2559 

3 

149.  World Meteorological 
Organization: WMO 

โครงการสิง่แวดล้อม 
แห่งสหประชาชาต ิ

ฉบับที ่3  
เดือนธนัวาคม 2559 

3 

150.  World Tourism Organization องค์การการท่องเที่ยวโลก ฉบับที ่9 
เดือนมิถนุายน 2560 

1 

151.  World Trade Organization 
(WTO) 

องค์การการค้าโลก ฉบับที ่1  
เดือนตุลาคม 2559 

4 

152.  World Travel and Tourism 
Council 

สภาการเดินทางและ 
การท่องเที่ยวโลก 

ฉบับที ่9 
เดือนมิถนุายน 2560 

1 

153.  worst-case scenario สถานการณ์เลวรา้ยที่สุดที่อาจ
เกิดขึ้น 

ฉบับที ่8  
เดือนพฤษภาคม 2560 

2 

 



 

 

 

 

 

 

บทสนทนาเพื่อการสื่อสารกับประชาชน 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ 

 



Conversations for Communicating with People from Other 
ASEAN Member Countries 

 

1. Talking about ASEAN  การพูดถึงอาเซียน 
 ที่มาของอาเซียน (Origin of ASEN) 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

A:  What is ASEAN?  
     อาเซียนคืออะไรค่ะ 
 

B: ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. 
    อาเซียนเป็นตัวย่อของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

A: Do you know about ASEAN? 
    คุณรู้จักอาเซียนไหมค่ะ 

B: Yes, I do. 
    ครับ รู้จักครับ 

A: Could you give me more information about ASEAN? 
    คุณช่วยอธิบายเรื่องอาเซียน ให้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยได้ไหมค่ะ 

B: Yes, absolutely. ASEAN originated from the security and  
    military cooperation of the five original countries namely  
    Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.  
    ASEAN was officially established on 8th August 1967 when  
    the five foreign ministers of those countries met and signed  
    the ASEAN Declaration, or the Bangkok Declaration at the  
    Ministry of Foreign Affairs in Bangkok. Later Brunei, Vietnam,  
    Lao, Myanmar and Cambodia joined. 

    ยินดีอย่างยิ่งครับ อาเซียนเกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านความม่ันคงและ 
    ด้านการทหารของห้าประเทศผู้ริเริ่มได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
    ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยมีการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่  
    8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เม่ือรัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศ 
    ดังกล่าวเข้าประชุมและร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญา 
    กรุงเทพที่อาคารของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร  
    ต่อมาประเทศบรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เข้าร่วมเป็น 
    สมาชิกตามล าดับ 
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A: How does AEC relate to ASEAN? 
    AEC เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างไรค่ะ 
 

B: AEC is one of the three pillars of ASEAN.  As later in October  
   2003, the ten member countries agreed to sign the declaration  
   to achieve the single community in 2015 and ASEAN was  
   divided into three Sub-Communities or three pillars namely:  
   APSC standing for ASEAN Political and Security Community,  
   AEC standing for ASEAN Economics Community and ASCC  
   standing for ASEAN Socio-cultural Community. 
   AEC เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียน เนื่องจากต่อมาประเทศ 
   สมาชิกทั้งสิบประเทศได้ร่วมลงนามในปฏิญญาเพื่อให้เป็นประชาคม 
   เดียวกันให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 และอาเซียนได้ถูกแบ่งออกเป็น 
   ประชาคมย่อย ๆ สามประชาคมหรือที่เรียกว่าสามเสาหลัก ได้แก่  
   APSC ย ่อมาจาก  ASEAN Political and Security Community  
   หรือประชาคมการเมืองและความม่ันคงแห่งอาเซียน AEC ย่อมาจาก  
   ASEAN Economics Community หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่ง 
   อาเซียน ASCC ย่อมาจาก ASEAN Socio-cultural Community  
   หรือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน 

A: What is the main objective of AEC? 
    วัตถุประสงค์หลักของ AEC คืออะไร 

B: The objective of AEC establishing is to enhance the bargaining power with trading  
    partners and the competitiveness of the global economy. The member nations  
    agree to join together to reach the four important goals by 2015. 
    1. To be Single Market  and Production Base 
    2. To be high competitive economic region 
    3. To be equitable economic development 
    4. To be fully integrated into global economy 

   วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง AEC คือเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองกับคู่ค้าและเพิ่มขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลกโดยชาติสมาชิกท าความตกลงร่วมกันเพื่อจะไปให้ถึง 
   เป้าหมายส าคัญสี่ประการภายในปี พ.ศ. 2558 เป้าหมายดังกล่าวได้แก่ 
    1. เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
    2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
    3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างสมบูรณ์ 
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A: Who is the first Secretary-General of ASEAN? 
   ใครเป็นเลขาธิการอาเซียนคนแรก 

B: Mr. Hartono Dharsono from Indonesia. 
   นายฮาร์โตโน ดาร์โซโน จากประเทศอินโดนีเซีย 

A: Who is the present Secretary-General of ASEAN? 
    ใครเป็นเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน 

B: The present Secretary-General of ASEAN is  
    Mr. Le Luong Minh from Vietnam. 
    เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือ คุณ เล เลือง มิงห์  
    จากประเทศเวียดนาม 

A: Where is the Secretariat Headquarter of ASEAN? 
    ส านักงานใหญ่เลขาธิการอาเซียนอยู่ท่ีไหน 

B: It is located in Jakarta, Indonesia. 
   ตั้งอยู่ท่ีเมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย 
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 ASEAN Member Countries/States  ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

A: What kind of government does Lao have? 
   ประเทศลาวมีระบอบการปกครองแบบใด 

B: Lao is ruled by the Socialist Communist Government with the 
   only legal political party called the Lao People’s Revolutionary  
   Party or LPRP. 
   ประเทศลาวปกครองโดยรัฐบาลสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีพรรคประชาชน 
   ปฏิวัติลาวเพียงพรรคเดียวที่มีอ านาจปกครองประเทศ 

A: What languages do people in Lao speak? 
    คนในประเทศลาวพูดภาษาอะไรกันบ้าง 

B: Most people speak Lao which is the national and official  
    language but some can also speak English, French and others. 
    คนส่วนใหญ่พูดภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติและยังใช้เป็นภาษา 
    ทางการด้วยแต่บางคนก็พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและภาษาอ่ืน ๆ ได้ด้วย 

B: It is the Lao People’s Democratic Republic. 
   ชื่อเป็นทางการของลาว คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

A: What is the official name of Lao? 
    ประเทศลาวมีชื่อทางการว่าอะไร 

A: What city is the capital of Lao? 
    เมืองใดเป็นเมืองหลวงของประเทศลาว 

B: Vientiane is the capital city of Lao. 
    เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว 

Boungnang Vorachit is the Secretary-General of the LPRP. He is also the head of 
state or the president. The Prime Minister of Lao PDR is Thongloun Sisoulith who 
is considered as the head of government and he is also a senior member of the 
Politburo of Revolutionary Party. 
บุนยัง วอระจิต เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรค LPRP และยังเป็นประมุขของประเทศหรือต าแหน่ง 
ประธานาธิบดีของลาว ส่วนนายกรัฐมนตรีของลาวชื่อ ทองลุน สีสุลิด ซึ่งถือว่าเป็นผู้น ารัฐบาล
และยังเป็นสมาชิกอาวุโสของคณะกรรมการบริหารแห่งพรรคปฏิวัติลาวด้วย 
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A: Apart from Vientiane, Does Lao have  
    other important or interesting cities? 
    นอกจากนครเวียงจันท์แล้วลาวยังมีเมืองที่ส าคัญ  
    หรือน่าสนใจอื่นอีกไหม 

B: Yes it does. Luang Prabang, Savannakhet and Pakse are     
    another three large important cities in Lao. 
    มีครับ ลาวยังมีเมืองหลวงพระบาง สะหวันนะเขตและปากเซซ่ึงเป็น 
    อีกสามเมืองใหญ่ท่ีส าคัญ 

A: Could you recommend the Lao delicious dishes? 
    ช่วยแนะน าอาหารลาวอร่อย ๆ ให้หน่อย 

B: Yes, I could. There are many of them such as chicken soup and  
    Luang Prabang Salad. These two things are very popular among  
    Laotians and visitors.  
    ได้ครับ อาหารลาวมีมากมายหลายอย่างเช่น ซุปไก่และสลัดหลวงพระบาง  
    สองอย่างนี้เป็นที่นิยมของชาวลาวและนักท่องเที่ยว 

A: What about the interesting tourist attractions in Lao? 
    ลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนบ้างครับ 

B: Chiangtong Temple, Luang Phrabang Palace, Phusi, Ting Cave,   
    Tadkuangsi Waterfall and etc. They are all well known by tourists. 
    วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบาง ภูสี ถ้ าติ่ง น้ าตกตาดกวางสี และอ่ืน ๆ  
    อีกมากมายล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคยกันดีทั้งนั้น 
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2. Introducing and Greeting  การแนะน าและการทักทาย 
 

 Introducing and Greeting someone you meet for the first time  การแนะน าและ 
การทักทายคนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก 

 เมื่อได้รับการแนะน าให้รู้จักใครเป็นครั้งแรก จะเป็นการทักทายอย่างเป็นทางการ ควรพูดดังนี้ 
 
 

  
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เมื่อคู่สนทนาพูดว่า ‘How do you do’ ให้ตอบ ‘'How do you do’ เป็นส านวนที่ใช้กับคนที่  
               เพ่ิงพบครั้งแรก  หรือ อาจพูดว่า Nice to meet you. ผู้ตอบจะตอบว่า Nice to meet you too. 

Bob: Ken, I´d like to introduce you to Mark, he is in charge of human resources. 
        เคน ผมขอแนะน าคุณให้รู้จัก Mark เขารับผิดขอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

Ken: How do you do, Mark?/Nice to meet you, Mark.  I’m Ken.  
       I’m responsible for legal affairs. 
       คุณเป็นอย่างไร Mark /ยินดีที่ได้รู้จัก ผมคือ Ken ผมรับผิดขอบด้านกฎหมาย 

Mark: How do you do?./Nice to meet you too. 
         คุณเป็นอย่างไร/ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน 
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 Greeting someone you have known before   การทกัทายคนที่เคยพบกนัแล้ว 
 
เมื่อทักทายบุคคลทีเ่คยพบกนัแลว้ การทักทายจะเป็นทางการน้อยลง ดงันี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Steve: How are you Bob?   
          คุณเป็นอย่างไรบ้าง Bob 

 

Steve: I’m fine  
          thank you.   
          ผมสบายดี  
          ขอบคุณ 

 

 
Bob:  I’m fine, thank you and you?   
        ผมสบายดี ขอบคุณ  
        แล้วคุณละ 
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 Self-introductions  การแนะน าตัวเอง 
 

การแนะน าอย่างเป็นทางการ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timothy: May I introduce myself? I'm Timothy Johnson.  
              ขออนุญาตแนะน าตัวเอง ผมคือ Timothy Johnson. 

 

Mary:  It's a pleasure to meet you. My name is Mary Leslie.   
          ยินดีที่ได้รู้จัก ดิฉันชื่อ Mary Leslie 
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การแนะน าอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gordon: Hello.  
            My name is Gordon Brown. 
            สวัสดี ผมชื่อ Gordon Brown 

Helen:  How do you do?  
           I'm Helen Bradley.   
           สวัสดี ดิฉันคือ Helen Bradley 

 
Sandy: Hi. I'm Sandy.   
           สวัสดี ฉันคือ Sandy 

 
Ted: Hi. I'm Ted.   
       สวัสดี ผมคือ Ted 
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3. Welcoming visitor at the office การต้อนรับแขกที่ท างาน 
 

บทสนทนาจะกล่าวถึงวิธีการต้อนรับแขกที่มาเยือนที่ส านักงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 

 
Visitor:   Good morning. I am Jonathan Johnson  
             from the Embassy of Canada. I have an  
              appointment with Mr. Tanorm at 11:00 a.m.   
              and I am sorry I arrive a little early. 
              สวัสดีครับ ผมคือ Jonathan Johnson  
             มาจากสถานทตูแคนาดา ผมมีนัดกับคุณถนอม 
      ตอนสิบเอ็ดโมงเช้า ผมต้องขอโทษที่มาก่อนเวลานัด 

 

Official: It’s all right, Mr. Johnson.  
            Take a seat please. Mr. Tanorm   
            hasn’t come yet. Today he will  
            be here at 10: 30 a.m. By the  
            mean time, would you like to  
             have a cup of coffee or tea? 
             ไม่เป็นไรค่ะ คุณจอห์นสัน เชิญนั่งก่อนค่ะ  
            คุณถนอมยังไม่เข้ามาที่ท างานวันนี้ท่าน 
            จะเข้ามาตอนสิบโมงครึ่ง ระหว่างรอจะ 
            รับกาแฟหรือชาดีค่ะ 

 

Declining   การตอบปฏิเสธ  Accepting   การตอบรับ 

Visitor: Coffee would be pleased. 
           กาแฟก็ดีครับ 

 

Official: How do you like your coffee? 
           รับกาแฟแบบไหนดีค่ะ 

 

Visitor:  With cream and  
            a little sugar. 
           ใส่ครีมและน้ าตาล 
           เล็กน้อยครับ 

 

Visitor:  No, thank you.  
           I have just had it. 
           ไม่ล่ะครับ ขอบคุณ  
           ผมเพิ่งดื่มมาครับ 

 Official: Wait a moment please. 
             รอสักครู่ค่ะ 
 

 

Official:  Good morning. 
            สวัสดีค่ะ 
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4. Thanking People and Responding to Thanks   
การขอบคุณและการตอบ 

 การกล่าวขอบคุณและการตอบการขอบคุณในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Thanking for invitations  ขอบคุณส าหรับการเชิญ 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A: Thank you for inviting me.  
    Of course I'll come. 
    ขอบคุณที่เชิญ ผมไปแน่นอน 

B: Great! We're sure to have  
    a lot of fun. 
    วิเศษเลย เราแน่ใจว่าสนุกมากแน่นอน 

ตอบปฏิเสธ 

A: Thanks for your invitation, but I'm afraid   
    I won't be able to come. I've got  
    an appointment. 

ขอบคุณที่เชิญ แต่ผมเกรงว่าไม่สามารถไปได้  
    ผมมีนัดแล้ว 

 

ตอบไม่แน่ใจ 
 A: Thank you, but I'll have to check my calendar.  
    Do you mind if I tell you on Monday? 
    ขอบคุณ แต่ผมต้องดูปฏิทนิของผมก่อน  
    ผมบอกคุณวันจันทร์ได้ไหม 

 
 

ตอบรับ 
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 Thanking for gifts  ขอบคุณส าหรับของขวัญ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Thanking for offers of help  ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ  thanks มี s เสมอ 

A: Thank you very much for the flowers.  
    They look so beautiful.  
    Are they from your garden? 

ขอบคุณมากส าหรับดอกไม้ สวยมาก  
    จากสวนของคุณหรือ 

B: Yes. I'm glad you like them. Happy Birthday! 
    ใช่ ผมดีใจที่คุณชอบ สุขสันต์วันเกิด 

A: Thanks a lot, but you really  
    shouldn't have. 

ขอบคุณมาก 
แต่คุณไม่จ าเป็นต้องให้ 

B: Well, I just wanted to show  
    my appreciation for your kindness. 
    ผมต้องการแสดงความชื่นชม 
    ส าหรับความใจดีของคุณ 

A: Can I take you to the airport? 
    ผมไปส่งคุณที่สนามบินไดไ้หม 

B: Thank you. That would be great. 
    ขอบคุณ วิเศษมาก 

A: Do you need help carrying  
    these suitcases? 
    คุณต้องการให้ช่วยถือ 
    กระเป๋าเดินทางไหม 

B: Thanks, but can carry  
    by myself. 
    ขอบคุณ แต่ผมถือได้ 
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5. Making and Receiving Phone Calls  การโทรศัพท์และการรับโทรศัพท์ 

 Making Phone Calls  การโทรศัพท์ 
 

 แนะน าตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรณีคนที่จะพูดด้วยไม่สามารถพูดด้วยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 
 
 
 

 
 
 

1. Good morning/afternoon/evening.   
    This is Mike from Canadian Embassy. Could I speak to Mr. Wichai? 
    สวัสดีครับ ผมคือ Mike จากสถานทูตแคนาดา ผมขอพูดกับคุณวิชัยครับ 

 

2. Good morning/afternoon/evening. 
   This is Mike from Canadian Embassy.  
    I’m calling about ….. /I’m calling because …… 
   สวัสดีครับ ผมคือ Mike จากสถานทูตแคนาดา  
   ผมโทรมาเกี่ยวกับ ...../ผมโทรมาเพราะ ....... 

 

1. Can I leave a message for him/her? 
   ขอฝากข้อความให้เขา/เธอ 

2. Could you tell him/her to call me back, please? 
    กรุณาบอกเขา/เธอ ให้โทรกลับผม 

3. Thank you. I’ll call back later. 
    ขอบคุณ ผมจะโทรกลับมาภายหลัง 

1. Thank you very much.  Have a good day. 
ขอบคุณมาก ขอให้มีวันที่ดี 

2. Thanks for your help.  Have a good day. 
   ขอบคุณมากส าหรับความช่วยเหลือ ขอให้มีวันที่ดี 

การจบการสนทนา 
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 Receiving Phone Calls  การรับโทรศัพท์ 
 
 การรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การขอทราบชื่อผู้โทร 
 
 
 
 

  
 
 

 
  การตอบค าขอของผู้โทร 
 
 
 
 
 
 
  
 

การขอให้ผู้โทรรอ 
 

 
 
 

 
 
 
 การจดข้อความ 

1. The Secretariat of the Senate. This is Wichai. How can I help you? 
    ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ผมคือวิชัย ให้ช่วยอะไรครับ 

2. Good morning/afternoon/evening. The Secretariat of the Senate.   
    How can I help you? 
    สวัสดี ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะให้ช่วยอะไรครับ 

1. May I have your name, please? 
    กรุณาบอกช่ือได้ไหมคะ 

2. May I ask who’s calling? 
   ขอทราบว่าใครโทร8t 

1. Certainly, let me check on that. 
    แน่นอนครับ ขอผมตรวจสอบเกี่ยวกับท่ีถามก่อน 

2.  Let me see if she’s available. 
    ขอดูก่อนว่าเธอสะดวกรับโทรศัพท์หรือไม่ 

1. Can I put you on hold for a minute? 
    รอสักครู่คะ 

2. Do you mind holding while I check on that?/while  
    I check to see if she’s available? 
   จะรังเกียจไหมที่จะถือสายรอขณะที่ดิฉันตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น/ 
   ขณะที่ดิฉันตรวจสอบว่าเธอรับโทรศัพท์ไดห้รือไม ่
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  การจดข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  การจบการสนทนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. He/she’s not available at the moment.   
    Would you like to leave a message? 
    เขา/เธอไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในตอนนี้  
    คุณจะฝากข้อความไหมคะ 

3. I’m sorry.  Could you repeat that? 
   ขอโทษ พูดอีกครั้งได้ไหมคะ 

2. He/she’s out of the office right now.  Can I take a message? 
    เขา/เธอออกไปข้างนอก จะฝากข้อความไหมคะ 

Is there anything else I can help you with?  
Thanks for calling.  Have a good day. 
มีอะไรให้ช่วยอีกไหมครับ ขอบคุณที่โทรมา  
ขอให้มีวันที่ดี 
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ตัวอย่างบทสนทนา 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichai: Good morning.  The Secretariat of the Senate.  How can I help you? 
           สวัสดีครับ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะให้ช่วยอะไรครับ 

Mike: Good morning. I’m Mike from Canadian Embassy.   
        I’m calling because I’d like to have more information about the staff exchange project. 
        สวัสดีครับ ผมคือ Mike จากสถานทูตแคนาดา  
        ผมโทรมาเพราะผมต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

Wichai: Can I put you on hold for a minute?  I’ll check on that. 
           กรุณาถือสายรอสักครู่ครับ  ผมจะตรวจสอบเร่ืองนั้นให้ .......... 

Wichai: I’m sorry.  Miss Pranee is responsible for this project but she has gone out.  
           Would you like to leave a message? 
 ขอโทษครับ คุณปราณีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ แต่ตอนนี้เธอออกไปข้างนอก  
           คุณจะฝากข้อความไหม 

Mike:   Could you tell her to call me back at 081 111 0000? 
          ช่วยขอกให้เธอโทรหาผมที่เบอร์ 081 111 0000 

Wichai: Could you repeat the number, please? 
           กรุณาทวนเบอร์โทรศัพท์อีกคร้ัง 

Mike:  It’s 081 111 0000 
          เบอร์โทรศัพท์คือ 081 111 0000 

Wichai: I’ll give her a message. 
           ผมจะให้ข้อความเธอ 

Mike: Thank you very much for help.  Have a good day. 
        ขอบคุณมากส าหรับความช่วยเหลือของคุณ ขอให้มีวันที่ดี 

Wichai: Thanks for calling.  Have a good day. 
           ขอบคุณที่โทรมา  ขอให้มีวันที่ดี 
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