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ASEAN (Association of South East Asian Nations)

กําเนิดอาเซียน สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อังกฤษ:
Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เปนองคการทางภูมศ
ิ าสตรการเมืองและองคการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแกไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ และเปนการเปด
โอกาสใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ
กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอ
 ตั้งมี 5 ประเทศ
ไดแก อินโดนิเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งผูแทนทัง้ 5 ประเทศ ประกอบดวย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศ
อินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย)
นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีตา งประเทศสิงคโปร
และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรีตางประเทศไทย) ในเวลาตอมาไดมีประเทศตางๆ
เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม (เปนสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538)
ลาว พมา (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา (วันที่ 30 เม.ย. 2542) ตามลําดับ จากการรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิก
ทําใหอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
การจัดตั้ง
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สมาคม ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ อาเซียน ไดรับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย
ในกระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร
และไทย ตอมา บรูไนดารุสซาลามไดเขารวมเปนสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527 เวียดนามไดเขารวมเมือ
่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2538
ลาวและพมาเขารวมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542
ภูมิภาคอา เซียนนั้น ประกอบดวยประชากรประมาณ 567 ลานคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ลานตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันลานดอลลาร และรายไดโดยรวมจากการคาประมาณ 1.4 ลานลานดอลลาร (สถิติในป 2550)
วัตถุประสงคหลักของการกอตั้งอาเซียน
เพื่อสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร สงเสริมสันติภาพและความ
มั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ สัญลักษณของอาเซียน คือ รูป
รวงขาว สีเหลืองบนพื้นสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาวและสีน้ําเงิน รวงขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุงเรือง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสท
ุ ธิ์
และสีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
ปฏิญญา
อาเซียน (The ASEAN Declaration) ไดระบุวา เปาหมายและจุดประสงคของอาเซียน คือ 1) เรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนาทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมภ
ิ าค และ 2) สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลัก
ความยุติธรรมและ หลักนิติธรรมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแหงกฎบัตร
สหประชาชาติ
ั ทัศน
ใน โอกาสครบรอบ 30ปของการกอตั้งอาเซียน ในป 2540 (ค.ศ.1997) ผูนาํ ของประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับรอง “วิสย
อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพองกันในวิสัยทัศนรวมของอาเซียนที่จะเปนวงสมานฉันทในภูมิภาคตะวันออกเฉียง
ใต ตองการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก การใชชวี ิตในสภาพที่มส
ี ันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรืองผูกมัดกันเปนหุน
 สวนในการ
พัฒนา ที่มีพลวัตและในประชาคมที่มค
ี วามเอือ
้ อาทรระหวางกันป 2546 ผูนาํ อาเซียนไดเห็นพองกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่
ประกอบดวย 3 เสาหลัก อันไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN EconomicCommunity-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community-ASCC) ภายในป 2563 ตอมา ในการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟลิปปนส ผูนาํ ประเทศอาเซียนตก
ลงที่จะเรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลว เสร็จภายในป 2558
โครงสรางและกลไกการดําเนินงาน
นโยบาย
การดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล ระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน การ
ประชุมสุดยอดเปนการประชุมในระดับสูงสุดเพือ
่ กําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศ
เปาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการจัดทําเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan)แถลงการณรวม
(Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement)หรืออนุสัญญา (Convention) เชน Hanoi Declaration,
Hanoi Plan of Actionและ ASEAN Convention on Counter Terrorism เปนตนสวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส
จะเปนการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวม และนโยบายเฉพาะดาน โดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น
หนวยงานทีท
่ ําหนาที่ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของอาเซียน
1.สํานักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat ที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เปนศูนยกลางในการติดตอระหวางประเทศ
สมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เปนหัวหนาสํานักงาน ผูด
 ํารงตําแหนงคนปจจุบันคนไทย คือ
ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนง 5 ป (ค.ศ. 2008-2012)

2.สํานักงานอาเซียนแหงชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เปนหนวยงานระดับกรมในกระทรวงการตางประเทศของประเทศ
สมาชิกอาเซียน มีหนาที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนัน
้ และติดตามผลการดําเนินงาน สําหรับประเทศไทยหนวยงานที่
รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน
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ประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนไดจัดการประชุมขึ้น เรียกวา การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ซึ่งประมุขของรัฐบาลของแตละ
ประเทศสมาชิกจะมาอภิปรายและแกไขประเด็นปญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นทีร่ วมไปถึงการจัดการประชุมรวมกับประเทศนอกกลุมสมาชิก
เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศ
การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งแรกจัดขึน
้ ที่จังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในป พ.ศ. 2519 จากผลของการประชุมสุด
ยอดผูนาํ อาเซียนครั้งทีส
่ าม ณ กรุงมะนิลา ในป พ.ศ. 2530 สรุปวาผูนําประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนควรจะจัดการประชุมขึ้นทุกหาป
ั การประชุมให
[29] อยางไรก็ตาม ผลของการประชุมสุดยอดผูนาํ อาเซียนครั้งตอมาที่ประเทศสิงคโปร ในป พ.ศ. 2535 ไดเสนอใหจด
บอยขึ้น และไดขอสรุปวาจะมีการจัดการประชุมสุดยอดขึ้นทุกสามปแทน[29] ตอมา ในป พ.ศ. 2544 ผูนาํ สมาชิกประเทศกลุม
อาเซียนไดเสนอใหจัดการประชุมขึ้นทุกปเพื่อแกไข ประเด็นปญหาดวนทีส
่ ง ผลกระทบในพื้นที่ ประเทศสมาชิกจะไดรับเลือกใหเปน
เจาภาพจัดการประชุมสุดยอดขึ้นเรียงตามตัวอักษร ยกเวนประเทศพมา ซึ่งถูกยกเลิกการเปนเจาภาพการประชุมในป พ.ศ.2549
เนื่องจากปญหาทางดานสิทธิมนุษยชนซึ่งมีแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมาตั้งแตป พ.ศ. 2547
สํานกงานใหญ กรุงจาการตา อินโดนีเซีย
คํากลาวทักทาย (ภาษาอาเซียน)

ประเทศสมาชิก
1. ประเทศไทย

บรูไน

ซาลามัต ดาตัง

อินโดนีเซีย

ซาลามัต เซียง

มาเลเซีย

ซาลามัต ดาตัง

ฟลิปปนส

กูมุสตา

สิงคโปร

หนีหาว

ไทย

สวัสดี

กัมพูชา

ซัวสเด

ลาว

สะบายดี

พมา

มิงกาลาบา

เวียดนาม

ซินจาว

4

2. ประเทศมาเลเซีย (อังกฤษ: Malaysia)

เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบงเปน 2 สวน โดยมีทะเลจีนใตกั้น สวนแรกคือ คาบสมุทรมลายูมีพรมแดนทิศเหนือ
ติดกับประเทศไทย และทิศใตติดกับสิงคโปร สวนที่สองคือ ทางเหนือของเกาะบอรเนียว มีพรมแดนทิศใตติดอินโดนีเซีย และมี
พรมแดนลอมรอบประเทศบรูไนอาเซียน มาเลเซียเปนสมาชิกกอตั้งของกลุมประเทศอาเซียน
ื ภาษามาเลย
ประเทศมาเลเซียมีศาสนา อิสลาม เปนศาสนาประจําชาติ ภาษาที่ใชคอ
สกุลเงิน ริงกิต
เนื้อรอง
ภาษามลายู อักษรโรมัน

ภาษามลายู อักษรยาวี

คําแปล

Negaraku,
Tanah tumpahnya darahku,
Rakyat hidup,
Bersatu dan maju,

ﻧڬﺎراآﻮ
ﺗﺎﻧﻪ ﺗﻮﻣﭭﻬڽ دارهﻜﻮ
رﻋﻴﺖ هﻴﺪوڤ
ﺑﺮﺳﺎﺗﻮ دان ﻣﺎﺟﻮ

แผนดินของขา
คือผืนดินถิ่นเกิด
ผองประชาพํานัก
ดวยรักสามัคคี กาวหนา

Rahmat bahagia,
Tuhan kurniakan,
Raja kita,
Selamat bertakhta.

رﺣﻤﺔ ﺑﻬﺎڬﻴﺎ
ﺗﻮهﻦ آﻮرﻧﻴﺎآﻦ
راج آﻴﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺗﺨﺘﺎ

จงประสพสุขลวน
ขอพระเจาทรงอํานวยพร
ขอองคราชา
ทรงปกครองแผนดินโดยธรรม

Rahmat bahagia,
Tuhan kurniakan,
Raja kita,
Selamat bertakhta.

رﺣﻤﺔ ﺑﻬﺎڬﻴﺎ
ﺗﻮهﻦ آﻮرﻧﻴﺎآﻦ
راج آﻴﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺗﺨﺘﺎ

จงประสพสุขลวน
ขอพระเจาทรงอํานวยพร
ขอองคราชา
ทรงปกครองแผนดินโดยธรร

เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร (ออกเสียงตามภาษามลายูวา กัวลาลุมปูร; อักษรยาวี: )آﻮاﻻ ﻟﻮﻣﭭﻮرเปนเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเปนเมืองที่
ใหญที่สด
ุ ในประเทศดวย ภายในมาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเปนหนึ่งในสามเขตสหพันธของ
มาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอ (Selangor state) บนชายฝงตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทร
มาเลเซีย (Peninsular Malaysia)ฝายบริหารของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปที่เมืองใหมคือ ปุตราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัตริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝายนิติบัญญัตย
ิ ังคงอยูที่กัวลาลัมเปอร

อาหารขึ้นชือ
่ ของประเทศมาเลเซียไดแก

คลิ๊กที่ธงเพื่อกลับไปยังหนาเมนูประเทศมาเลเซีย

- หมูสะเตะ
- แกงกระหรี่
- แกงมัสมั่น

ดอกไมประจําชาติมาเลเซียคือ ดอกชบา

3.บรูไนดารุสซาลาม
Brunei Darussalam

ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเสนศูนยสูตร)
พื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่รอยละ 70 เปนปาไมเขตรอน
เมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ประชากร 395,027 คน (2553)
ภาษาราชการ ภาษามาเลย (Malay หรือ Bahasa Melayu)
ศาสนา อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต (10%) และฮินดู (10%)
การเมืองการปกครอง
ประมุขและหัวหนาฝายบริหาร สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (Sultan Haji Hassanal
Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)สมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29
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รัฐมนตรีตา งประเทศ เจาชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห (Prince Mohamed Bolkiah)
ระบอบการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเปนองคประมุขผูนาํ รัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เขตการปกครอง แบงเปนสี่เขตคือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong
วันชาติ 23 กุมภาพันธ
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 1 มกราคม 2527
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เศรษฐกิจการคา
เศรษฐกิจ
หนวยเงินตรา บรูไนดอลลาร (1 บรูไนดอลลาร ประมาณ 24.07 บาท)
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 12.0 พันลาน USD (2553)
รายไดประชาชาติตอ
 หัว 28,340 USD (2553)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 0.5(2553)
สินคานําเขาสําคัญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต เครื่องใชไฟฟา สินคาเกษตร อาทิ ขาวและผลไม
สินคาสงออกสําคัญ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ
ความสัมพันธระหวางไทยกับบรูไนดารุสซาลาม
1.ภาพรวมความสัมพันธทว
ั่ ไป
1.1 ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับบรูไนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 เอกอัครราชทูต ณ บันดาร เสรี เบกาวัน คนปจจุบัน คือ
นายพิทักษ พรหมบุบผา และเอกอัครราชทูตบรูไนประจําประเทศไทยคนปจจุบัน คือ Dato Paduka Haji Kamis bin Haji Tamin
1.2 ความสัมพันธระหวางไทยกับบรูไนดําเนินดวยดีมาโดยตลอด ทั้งสองฝายมีความใกลชด
ิ โดยเฉพาะระดับพระราชวงศ และมีการ
ั นคติทด
ี่ ต
ี อกัน ไมมีความบาดหมางทางประวัตศ
ิ าสตร เปนพันธมิตร
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางผูน
 ําระดับสูงอยูเสมอ ทั้งสองฝายมีทศ
ในเรื่องตาง ๆ ทั้งในกรอบอาเซียน และกรอบพหุภาคีอื่น ๆ (OIC สหประชาชาติ เอเปค) โดยมีกลไกกํากับความรวมมือทวิภาคีที่สาํ คัญ
คือ คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-บรูไน (Joint Commission for Bilateral Cooperation : JCBC) ซึ่งไทยเปน
เจาภาพการประชุมครั้งแรกเมื่อป 2546
2. ความสัมพันธดานการเมือง
ความรวมมือทวิภาคีระหวางกันราบรื่นในทุกดาน บรูไนเปนพันธมิตรที่ดีของไทยในเวทีระหวางประเทศ และเปนหุนสวนที่อยูบนพื้นฐาน
ของผลประโยชนรวมกัน ไทยและบรูไนไดจัดตั้งกลไกความรวมมือทวิภาคีระหวางกัน คือ คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิ
ภาคีไทย-บรูไน ซึ่งมีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2546 ที่กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เปนประธานรวม ซึ่งทั้งสองฝายไดหารือเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางทั้งสองประเทศในดานตาง ๆ ไดแก
การทหาร การคา การลงทุน (รวมทั้งการประมง อุตสาหกรรม และธนาคารอิสลาม) แรงงาน ความรวมมือดานวิชาการ การทองเที่ยว
และการสื่อสารและวัฒนธรรม ทั้งนี้ บรูไนจะเปนเจาภาพจัดการประชุม JCBC ครั้งที่ 2 นอกจากนั้น ไทยและบรูไนมีทศ
ั นะทางดาน
การทหารและความมั่นคงทีส
่ อดคลองกัน ความรวมมือทางการทหารดําเนินอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางผูนํา
ระดับสูงของกองทัพทั้งสองประเทศอยางสม่าํ เสมอ

3. ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
3.1 การคา
การคาระหวางไทยกับบรูไนในแตละปขยายตัวไมมากนัก บรูไนเปนคูคาลําดับสุดทายคือที่ 9 ของไทยในอาเซียน และเปนคูคาลําดับที่
68 ของโลก ในขณะที่บรูไนเปนคูคาทั้งตลาดนําเขาและตลาดสงออกอันดับที่ 9 ของไทยในอาเซียน ในป 2552 มูลคาการคารวม 227
ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 โดยไทยสงออกไปบรูไนมูลคา 124 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขาจากบรูไน
87 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 37 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาทีส
่ งออกไป ไดแก ขาว หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ
ปูนซีเมนต ผลิตภัณฑเซรามิก ผลิตภัณฑยาง กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ เปนตน สวนการนําเขาสินคาจากบรูไนมีการนําเขา
สินคาเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
3.2 การลงทุน
3.2.1 การลงทุนของบรูไนในไทยทีส
่ ําคัญ คือ การลงทุนระหวาง Brunei Investment Agency (BIA) และกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) ซึ่งไดรวมกันจัดตั้งกองทุนรวมลงทุน (Matching Fund) ในชื่อกองทุนไทยทวีทุน 1 มูลคา 200 ลานดอลลารสหรัฐ
ในป 2546 มีอายุกองทุน 8 ป กองทุนไทยทวีทุน 1 ไดหมดอายุลงเมื่อ พ.ศ. 2551 และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 กบข. และ BIA
ไดจัดตั้งกองทุนไทยทวีทุน 2 มูลคา 2,530 ลานบาท ซึ่งมีอายุกองทุน 10 ป นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนภายใต BOI จํานวน 1
โครงการ คือ โครงการเอเพ็กซ เซอรคิต (ไทยแลนด) จํากัด
3.2.2 สําหรับการลงทุนของนักธุรกิจไทยในบรูไนสวนใหญจะอยูในสาขารับเหมากอสราง/สถาปนิก โดยบริษัทไทยที่ลงทุนในบรูไนคือ
ั Booty Edwards & Rakan-Rakan บริษัทสถาปนิก (การ
บริษัท Brunei Construction ซึ่งเปนบริษัทรับเหมากอสราง และบริษท
ประกอบธุรกิจของชาวตางชาติในบรูไนจะตองมีชาวบรูไนเปนหุนสวน ซึ่งรัฐบาลไมไดกําหนดอัตราการถือหุน
 สวนอยางตายตัว)
นอกจากนี้ ธุรกิจของคนไทยในบรูไนจะเปนรานขายของ รานอาหาร และอูซ
 อมรถ เปนตน
3.3 การทองเที่ยว
แมวานักทองเที่ยวบรูไนจะเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไมมากนัก (5,998 คน ตั้งแตเดือนมกราคม-ตุลาคม 2552) แตถือไดวาเปน
กลุมนักทองเทีย
่ วทีม
่ ีประสิทธิภาพในการจับจายสูง ขณะเดียวกันรัฐบาลบรูไนมีนโยบายพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางทางการคา
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และการทองเทีย
่ ว ไทยและบรูไนไดเคยหารือกันถึงความรวมมือระหวางกันในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศน (Eco-Tourism) และ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical Tourism) เพราะจะเปนประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวระหวางกันและภายใน
ภูมิภาค
4. ความสัมพันธดานตางประเทศ
4.1 การเยือนที่สําคัญ
(1) ฝายไทย
พระราชวงศ
- เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงทําการบินโดยเครื่องบินพาณิชยของสาย
การบินไทยมายังบรูไน
รัฐบาล
- เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2551 นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เยือนบรูไนอยางเปนทางการ
- เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2551 พล.ร.อ. สถิรพันธ เกยานนท ผูบัญชาการทหารเรือ เยือนบรูไนเพื่ออําลาในโอกาสพน
หนาที่
- เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2552 พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร ผูบัญชาการทหารสูงสุด เยือนบรูไนอยางเปนทางการ
- เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2552 นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เยือนบรูไนเพื่อเขา
รวมการประชุมยอยในภูมิภาคระดับรัฐมนตรีวา ดวยปญหามลพิษ
ั ชาการทหารอากาศ เยือนบรูไนอยางเปนทางการ
- เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2552 พล.อ.อ อิทธิพร ศุภวงศ ผูบญ
- เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร เยือนบรูไนอยางเปนทางการ
- เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2552 นายจุรินทร ลักษณวิศิษฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนบรูไน อยางเปนทางการ เพื่อเขา
รวมการประชุม SEMEO VOCTECH และรวมลงนามในบันทึกความเขาใจดานการศึกษาไทย-บรูไน
(2) ฝายบรูไน
พระราชวงศ
- เมื่อวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2549 สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแหงบรูไน ไดเสด็จมารวมพิธีเฉลิมฉลองการครองสิรริ าช
สมบัตค
ิ รบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ระดับรัฐบาล
- เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552 สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนไดเสด็จมารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
- เมื่อวันที่ 10 -12 เมษายน 2552 สมเด็จพระราชาธิบดีแหงบรูไนเสด็จเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ครั้งที่ 12 และการประ
ชุดสุดยอดเอเชียตะวันออก ครัง้ ที่ 4 ที่พัทยา
- เมื่อวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2552 เจาชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคา คนที่ 1 เสด็จ
เยือนไทยเพื่อทรงเขารวมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ที่จ.ภูเก็ต
- เมื่อวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2552 เจาหญิงมัสนา รักษาการตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เสด็จเยือนไทยเพื่อเขา
รวมประชุม Asean Socio-Cultural Community (ASCC) Council ครั้งที่ 1
- เมื่อวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2552 สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จเยือนไทยเพื่อเขารวมการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 15 การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 12 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐ
เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด) ครั้งที่ 4 ที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
4.2 การประชุมที่สําคัญ
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-บรูไน (Joint Commission for Bilateral Cooperation : JCBC) ซึ่ง
ไทยเปนเจาภาพการประชุมครัง้ แรกเมื่อป 2546
ความตกลงทีส
่ ําคัญระหวางไทย – บรูไน
(1) ความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศระหวางและพนจากอาณาเขตของไทยและบรูไน ลงนามเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530
(2) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวิภาคีไทย – บรูไน ลงนามเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2542
(3) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทวิภาคีดานสารสนเทศและการกระจายเสียงและภาพระหวางไทย-บรูไน ลงนามเมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2544
(4) พิธีสารวาดวยการเปดเสรีดา นการขนสงสินคาทางอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547
(5) บันทึกความเขาใจวาดวยการศึกษาระหวางไทยกับบรูไน ลงนามเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552
(6) บันทึกความเขาใจวาดวยการลงทุนระหวางกองทุนบําเหน็จบํานาญรขาราชการ กับ
Brunei Investment Agency ลงนามเมื่อวันที่ 27สิงหาคม 2545
ั เจียเมง จํากัด ลงนามเมื่อวันที่ 27สิงหาคม 2545
(7) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลบรูไน และ บริษท
(8) บันทึกความเขาใจวาดวยการลงทุนระหวาง Brunei Investment Agency และ the Biz Dimension Co. Ltd.ลงนามเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2545
5.เรื่องอื่น ๆ
ปจจุบันบรูไนหันมาใหความสําคัญกับการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อสรางความมัน
่ คงทางอาหาร โดยจะ
พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมเปนการเกษตรที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งจะนําไปสูการเกษตรเชิงพาณิชย ทั้งนี้ รัฐบาลไดเนนใหมีการ
สงเสริมการปลูกขาวทั่วประเทศ โดยขอความรวมมือจากประเทศตาง ๆ ไดแก จีน ไทย ฟลป
ิ ปนส และสิงคโปร

4.สาธารณรัฐอินโดนีเซียRepublic of Indonesia
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ขอมูลทั่วไปทีต
่ ั้ง
ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟก ทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร-เลสเต และ
ปาปวนิวกินี และทิศใตติดกับทะเลติมอร
พื้นที่ พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตาราง
กิโลเมตร)
เมืองหลวง กรุงจาการตา
ประชากร 243 ลานคน (2553)
ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ศาสนา อิสลามรอยละ 85.2 คริสตนิกายโปรแตสแตนรอยละ 8.9 คริสตนิกายโรมันคาทอลิกรอยละ 3 ฮินดูรอยละ 1.8 พุทธรอยละ
0.8 และศาสนาอื่น ๆ รอยละ 0.3
การเมืองการปกครอง

ประมุข ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ ดร. ซูซโิ ล บัมบัง ยูโดโยโน
ผูนํารัฐบาล (Dr. Susilo Bambang Yudhoyono) ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 (สมัยที่ 2)
รัฐมนตรีตา
 งประเทศ ดร. อาร เอ็ม มารตี้ มูเลียนา นาตาเลกาวา
(Dr. R. M. Marty Muliana Natalegawa) ดํารงตําแหนงเมือ
่ วันที่ 22 ตุลาคม 2552
ระบอบการปกครอง ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเปนประมุข และหัวหนาฝายบริหาร (ดํารงตําแหนงวาระละ
5 ป การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งลาสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552
เขตการปกครอง 30 จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ 3 เขต ไดแก กรุงจาการตา เมืองยอกยาการตา และจังหวัดอาเจห
วันชาติ 17 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 7 มีนาคม 2493
เศรษฐกิจการคา

หนวยเงินตรา รูเปยห (10,000 รูเปยห ประมาณ 36 บาท)
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 706.7 พันลานดอลลารสหรัฐ
รายไดประชาชาติตอ
 หัว 4,222 ดอลลารสหรัฐ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 6.1
สินคานําเขาสําคัญ น้ํามัน เหล็ก ทอเหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก สิ่งทอ
เคมีภัณฑ
สินคาสงออกสําคัญ กาซธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจากไม
สิ่งทอ
ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1.ภาพรวมความสัมพันธทว
ั่ ไป
ไทยสถาปนาความสัมพันธกับอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2493 โดยจะฉลองครบรอบ 60 ปของการสถาปนาความสัมพันธทางการ
ทูตในป 2553
2.ความสัมพันธดานการเมือง
อินโดนีเซียเปนพันธมิตรทีส
่ ําคัญของไทยทั้งในกรอบอาเซียนและในเวทีระหวางประเทศอืน
่ ๆ และการทีอ
่ ินโดนีเซียเปนประเทศที่มี
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จํานวนประชากรมุสลิมมากที่สด
ุ ในโลก ทาทีของอินโดนีเซียเกี่ยวกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ยอมมีผลตอทาทีของ
ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในกรอบ OIC ซึ่งทีผ
่ า นมา อินโดนีเซียใหความรวมมือที่ดี นอกจากนี้ มีความรวมมือในการสงเสริมดาน
การศึกษาและมุสลิมสายกลาง (ระหวางศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และ Nadhalatul Ulama (NU) และ
Muhammadiyah) ในรูปทุนการศึกษาจํานวนประมาณ 200 ทุน แกนักศึกษาไทย จชต. ในสาขาตาง ๆ ที่ไมใชดา นศาสนา
3.ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
3.1 การคา
อินโดนีเซียเปนคูคาอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน (รองจากมาเลเซียและสิงคโปร) และเปนคูคาอันดับที่ 9 ของไทยในโลก ในป
2552 มูลคาการคารวม 8,468 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 27.84 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 โดยไทยไดเปรียบ
ดุลการคา 867 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกของไทย ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ น้ําตาลทราย เคมีภัณฑ
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง เครือ
่ งยนตสันดาบภายในแบบลูกสูบ สินคานําเขาจากอินโดนีเซีย ไดแก ถานหิน น้ํามันดิบ
สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เครื่องจักรกล และสวนประกอบ เคมีภัณฑ
3.2การลงทุน
มูลคาการลงทุนของไทยในอินโดนีเซียตั้งแตป 2519 - ปจจุบันมีมูลคากวา 2 พันลานดอลลารสหรัฐ จัดอยูในอันดับที่ 10 ของประเทศ
ที่เขาไปลงทุนในอินโดนีเซีย ไทยมีมล
ู คาการลงทุนในอินโดนีเซียรวม 328.3 ลานดอลลารสหรัฐ (2551 - กุมภาพันธ 2552) ทั้งนี้ การ
ลงทุนของไทยสวนใหญเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมประมง การเลี้ยงไก การเพาะเลี้ยงกุง อาหารสัตว ผลิตยิปซั่ม กระเบื้อง มุง
หลังคา/ปูพื้น ปโตรเคมี เหมืองแร และถานหิน โดยบริษัทไทยขนาดใหญที่เขาไปลงทุน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ เหมืองบานปู
เครือซิเมนตไทย ธนาคารกรุงเทพฯ ลานนาลิกไนต และ ปตท. สวนอินโดนีเซียมีมูลคาการลงทุนในไทยในป 2551 รวม 10 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
3.3การทองเที่ยว
ในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2552 มีนักทองเที่ยวเดินทางมาไทย 187,412 คน ขณะทีน
่ ักทองเที่ยวจากไทยไปอินโดนีเซีย
28,814 คน (2550)
3.4ประมง
อินโดนีเซียเปนแหลงประมงสําคัญของไทย แตการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานการประมงและนโยบายปกปองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทําใหทางการอินโดนีเซียเพิ่มความเขมงวดในการปราบปรามเรือประมงตางชาติผิดกฎหมาย และ
ปรับปรุงกฎระเบียบประมงลาสุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 กลไกสําคัญสําหรับความรวมมือดานประมงไทย-อินโดนีเซีย ไดแก
คณะอนุกรรมการวาดวยความรวมมือทางการประมงไทย-อินโดนีเซีย (JC Sub-Committee on Fisheries Cooperation) ซึ่งไทยจะ
เปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งที่ 7 ในป 2553 และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสเพื่อหารือทางเทคนิคดานประมงระหวางไทย อินโดนีเซีย (Senior Technical Consultation Meeting) ซึง่ อินโดนีเซียจะเปนเจาภาพการประชุม ครั้งที่ 2 ในป 2553 นอกจากนี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ไดจัดตั้งศูนยแกไขปญหาการประมงผิดกฎหมายของไทยในอินโดนีเซีย เพื่อเปนการใหความ
ชวยเหลือและคุมครองกรณีเรือประมง และลูกเรือประมงของไทยถูกจับกุม และเปนการสงเสริมการทําการประมงอยางถูกกฎหมายของ
อินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยไดตั้ง Task Force on Fisheries เพื่อเปนหนวยงาน
รวบรวมและเผยแพรขอมูลเกีย
่ วกับการทําประมงของไทยในอินโดนีเซีย การแกไขปญหาประมงของภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย
และรับรองเอกสาร (endorse) การแปลงสัญชาติเรือประมงไทยเปนเรือประมงอินโดนีเซีย โดยการประสานงานกับกรมเจาทา
3.5 พลังงาน
อินโดนีเซียมีทรัพยากรปโตรเลียมอุดมสมบูรณ กระทรวงพลังงานไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธที่ดต
ี อ
 กัน โดยเฉพาะความรวมมือ
่ ําคัญ ซึ่งมีการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อ
ดานน้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน โดยมีการประชุม Energy Forum เปนกลไกความรวมมือทีส
วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ อินโดนีเซียเสนอทีจ
่ ะจัดการประชุมครัง้ ที่ 2 ในชวงกลางป 2553
4. ความสัมพันธดานตางประเทศ
4.1 การเยือนที่สําคัญ
การเยือนระดับสูงทีส
่ ําคัญในป 2552 คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายกษิต ภิรมย) เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ การ
เยือนของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสท
ิ ธิ์ เวชชาชีวะ) เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ 2552 นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหเปนผูแทนพิเศษเขารวมพิธีสาบานตน เขารับตําแหนงใหมของประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย เมือ
่ วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2552 สําหรับฝายอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีมาเขารวมประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 14 ที่หัว
หิน ชะอํา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2552 และการประชุมสุดยอดกับคูเจรจา (+3 และ +6) พัทยา และการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 15 ที่หัวหิน เมื่อวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2552 รวมทั้ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซียเยือนไทย
เพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับตําแหนงใหม เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2552
4.2การประชุมที่สําคัญ
มีกลไกความรวมมือ 2 กรอบ ไดแก การประชุมคณะกรรมาธิการรวม (JC) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานรวม
ซึ่งอินโดนีเซียเปนเจาภาพการประชุม ครั้งที่ 7 ในป 2553 และการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee-HLC) โดย
มี ผูบัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองฝายเปนประธานรวม ซึ่งอินโดนีเซียจะเปนเจาภาพการประชุม ครั้งที่ 4 ในป 2553
4.เรื่องอื่น ๆ
ความสัมพันธดา นสังคมและวัฒนธรรม มีกิจกรรมสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกันอยางเปนรูปธรรมและสม่ําเสมอ อาทิ
การอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน ไปถอดถวายยังวัดไทยในอินโดนีเซีย การจัดงาน Wonderful Thailand ของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา การดําเนินโครงการ 100 ป อังกะลุงสยาม: สานสัมพันธไทย-อินโดนีเซีย การสถาปนาความสัมพันธ
บานพี่เมืองนองระหวางกัน รวมทั้ง กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับอินโดนีเซีย
ในป 2553
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นอกจากนี้ ไทยไดใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมในกรณีที่อินโดนีเซียประสบภัยพิบัติในหลายโอกาส ลาสุด เมื่อวันที่ 30
กันยายน และ 1 ตุลาคม 2552 กรณีเกิดเหตุการณแผนดินไหวที่เกาะสุมาตรา รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือในรูปยาและเวชภัณฑ
มูลคา 5 ลานบาท และกองทัพไทยและภาคเอกชนบริจาคสิง่ ของบรรเทาทุกขมูลคา 600,000 บาท รวม 560,000 บาท (ประมาณ
170,000 ดอลลารสหรัฐ)
ิ มฟาหลวงดําเนินโครงการ
ในสวนของความรวมมือดานวิชาการ ไทยสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในจังหวัดอาเจห โดยมูลนิธแ
ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ โดยสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ใหการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้
อินโดนีเซียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการรวมดานวิชาการไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 3 ในป 2553
**************
กุมภาพันธ 2553
5.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Lao People’s Democratic Republic

ขอมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ตั้งอยูท
 างหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับพมาและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใตติดกับกัมพูชา
เปนประเทศเดียวในภูมิภาคทีไ
่ มมีทางออกสูท
 ะเล
พื้นที่ 236,880 ตร.กม. (1/2 เทาของประเทศไทย)
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน (Vientiane)
ประชากร ประมาณ 6 ลานคน (2552)
ภูมิอากาศ ทางตอนเหนือมีภม
ู ิอากาศเย็น
ทางตอนกลางและตอนใตคลายคลึงกับประเทศไทย
ภาษา ภาษาลาว
ศาสนา ศาสนาพุทธ (เถรวาท) รอยละ 75 และนับถือผี รอยละ 16-17
วันชาติ 2 ธันวาคม (2518)
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 19 ธันวาคม 2493
การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัตล
ิ าวเปนองคกรการเมืองสูงสุดชี้นาํ การบริหารประเทศ
ประมุข พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (Lt. Gen. Choummaly Sayasone) ประธานประเทศ สปป. ลาว (President of the Lao PDR)
หัวหนารัฐบาล นายทองสิง ทํามะวง นายกรัฐมนตรี
เศรษฐกิจการคา
หนวยเงินตรา กีบ (1 บาท เทากับประมาณ 250 กีบ) (2553)
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 4.01 พันลานดอลลารสหรัฐ (2551)
รายไดประชาชาติตอ
 หัว 835 ดอลลารสหรัฐ (2551)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 7.9 (2551)
สินคานําเขาสําคัญ รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครือ
่ งใชไฟฟา เครื่องอุปโภคบริโภค
สินคาสงออกสําคัญ ไมซุง ไมแปรรูป ผลิตภัณฑไม สินแร เศษโลหะ ถานหิน เสื้อผาสําเร็จรูป
ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
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1. ภาพรวมความสัมพันธทว
ั่ ไป
ความสัมพันธไทย – ลาวในปจจุบันดําเนินไปอยางราบรื่นใกลชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชนรวมกัน โดยมี
ปจจัยเกื้อกูล ไดแก ความใกลชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะพระราชวงศไทยมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
เสริมสรางความใกลชด
ิ สนิทสนมในหมูประชาชนไทย-ลาว เปนผลใหทั้งสองฝายสามารถใชกลไกความรวมมือดานตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น
ทั้งในกรอบทวิภาคีและ
พหุภาคี ผลักดันความรวมมือใหกาวหนาอยางตอเนื่องและปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาและหาทางออกรวมกันไดอยางสันติ
กลไกความรวมมือทวิภาคีที่สาํ คัญ ไดแก
(1) คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ (Joint Commission on Cooperation : JC) มีรฐ
ั มนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเปนประธานรวม เปนกลไกกํากับดูแลความรวมมือระหวางไทยกับ สปป.ลาว ในภาพรวมในทุกมิติ
(2) กลไกทวิภาคีดา
 นการเมืองและความมั่นคง ไดแก คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไป
(General Border Committee: GBC) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานรวม
การประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย-ลาว มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยเปนประธานรวม
(3) กรอบอื่นๆ เฉพาะเรื่อง อาทิ คณะกรรมาธิการเขตแดนรวม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานรวม และความ
รวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ
ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาหลักของความรวมมือ ที่สาํ คัญ ไดแก การประชุมวาดวยความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
การประชุมวาดวยความรวมมือทางวิชาการ การประชุมวาดวยความรวมมือดานการศึกษา ฯลฯ
(4) Track II ไดแก สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ เปนเครื่องมือเสริมการดําเนินนโยบายของ
รัฐบาลในการสงเสริมความรวมมือระหวางไทย-ลาว โดยเฉพาะในระดับประชาชนสูประชาชน นอกจากนั้น สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนของไทยและ สปป.ลาว มีความรวมมือกันอยางใกลชิด
่ ําคัญ ไดแก การพัฒนาเครือขายคมนาคมเชื่อมโยง
ปจจุบัน ความสัมพันธไทย-ลาวมีพัฒนาการเชิงบวกอยางตอเนื่อง ความคืบหนาทีส
ไทย-ลาว การแกไขปญหาชาวมงลาวลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายโดยใชกลไกคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตาม
ชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว (GBC) การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน และการขยายการรับซือ
้ ไฟฟาจาก สปป.ลาวเพิ่มจาก 5,000 เมกะ
วัตตเปน 7,000 เมกะวัตต ภายในหรือหลังป 2558 รวมทั้งความรวมมือดานการคาและการลงทุน ซึ่งไทยยังคงเปนประเทศคูคา และผู
ลงทุนที่มีมูลคาลงทุนสะสมเปนอันดับ 1 ใน สปป.ลาว
อยางไรก็ตาม ประเด็นที่มีความละเอียดออนในความสัมพันธไทย-ลาว ไดแก ความหวาดระแวงไทยของลาวในเรื่อง “คนบด”ี และ
การนําเสนอของสื่อไทยในลักษณะที่กอใหเกิดความรูสึกวาไทยดูถูกเหยียดหยามลาว หรือเปนประเด็นการเมืองภายในของไทยที่
อาจสงผลตอการเมืองภายในของ สปป. ลาว
่ คง
2. ความสัมพันธดานการเมืองและความมัน
ดานการเมือง รัฐบาลไทยและ สปป.ลาว มีความรวมมือใกลชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
อยางสม่ําเสมอ และการสนับสนุนกันในเวทีระหวางประเทศตาง ๆ
ดานการทหาร กองทัพไทย-ลาวมีความสัมพันธที่ดท
ี ั้งในระดับสวนกลางและทองถิ่น มีความรวมมือทางวิชาการทหารและแลกเปลี่ยน
การเยือนอยางตอเนื่อง สามารถแกไขปญหาและเสริมสรางความมั่นคงทําใหพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-ลาวสวนใหญมค
ี วามสงบ
่ ําคัญ ไดแก การลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-ลาว ระหวาง
เรียบรอย พัฒนาการทีส
รัฐมนตรี วาการกระทรวงกลาโหมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงปองกันประเทศ เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ที่กรุงเทพฯ และการตออายุความ
ตกลงฯ ในป 2552 ใหมผ
ี ลบังคับใชตอไปอีก 5 ป เพื่อเปนกรอบในการปฏิบต
ั ิงานใหชายแดนไทย-ลาวเปนชายแดนแหงมิตรภาพ
สันติภาพ และความมั่นคง และทั้งสองฝายไดปรึกษาหารือเพื่อผลักดันและติดตามความรวมมืออยางสม่าํ เสมอ
การแกไขปญหาบุคคลผูไมหวังดีตอ
 ความสัมพันธไทย-ลาว หรือ “คนบด”ี ทางการไทยไดยืนยันกับฝายลาวในทุกโอกาสวา
รัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนที่จะไมยินยอมใหกลุมหรือบุคคลใดใชดินแดนไทยเปนฐานหรือทางผานเขาไปกอความไมสงบในประเทศ
เพื่อนบาน และไดดําเนินการอยางจริงจังเพื่อแกไขปญหาดังกลาว สําหรับการแกไขปญหาชาวมงลาวลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะที่อยูที่ บานหวยน้าํ ขาว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ประมาณ 7,800 คน และที่ สตม. หนองคาย จํานวน 158 คน ทั้ง
สองฝายไดรวมกันแกไขปญหาผานกลไกคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว (GBC) โดย
สามารถสงทั้งหมดกลับสู สปป. ลาว ไดภายในป 2552 ตามที่ไดตกลงกันไว
การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนไทย-ลาว เขตแดนไทย-ลาวมีระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 1,810 กิโลเมตร แบงเปนเขตแดนทาง
บก 702 กิโลเมตร และเขตแดนทางน้ํา 1,108 กิโลเมตร ไทยและลาว ไดลงนามความตกลงเกี่ยวกับการสํารวจและจัดทําหลักเขต
แดนตลอดแนวรวมกัน โดยมีวต
ั ถุประสงคที่จะจัดทําหลักเขตแดนตลอดแนวเพื่อใหทั้งสองฝายรูท
 ี่ตั้งของเสนเขตแดนอยางแนชด
ั และ
ไดจัดตั้งคณะ กรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-ลาวขึ้น เพื่อเปนกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานดังกลาว มีรฐ
ั มนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของไทยและลาวเปนประธานรวม นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2540 ที่สองฝายไดเริ่มสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนในภูมิ
ประเทศจริงจนถึงปจจุบัน สามารถจัดทําหลักเขตแดนทางบกรวมกันได 204 หลัก ซึ่งรับรองแลว 190 หลัก ระยะทางประมาณ 676
กิโลเมตร ในการนี้ ทั้งสองฝายไดกําหนดเปาหมายที่จะสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนใหแลวเสร็จตลอดแนวโดยเร็ว
ความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไทยและ สปป. ลาว ไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือใน
ั หนวยงานดานการ
การควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทและสารตั้งตน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2544 ปจจุบน
ปราบปรามยาเสพติดไทย-ลาว มีความรวมมืออยางใกลชด
ิ และไดรับผลสําเร็จในการสกัดกั้น การลักลอบคาขายและการลําเลียงขนสง
ยาเสพติดตามบริเวณชายแดน นําไปสูการจับกุมนักคายาเสพติดที่สาํ คัญ และฝายไทยไดเห็นชอบทีจ
่ ะใหความรวมมือดานวิชาการ
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แลกเปลี่ยนประสบการณและการพัฒนากฎหมายยาเสพติดใหแกฝายลาวในระยะตอไป
ความรวมมือในการอํานวยความสะดวกดานการสัญจรของประชาชน ไทยและสปป. ลาว มีพรมแดนติดตอกันรวม 11 จังหวัด /
9 แขวง สองฝายไดลงนามความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และไดรวมมือเพื่อเปดและยกระดับจุดผานแดนในพื้นที่ทม
ี่ ีความพรอมอยางตอเนื่อง ลาสุด
เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ฝายลาวไดยกระดับดานทองถิ่นเมืองเงิน แขวงไชยะบุลี ตรงขามจุดผานแดนถาวรหวยโกน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนาน เปนดานสากลใหเทากับระดับดานฝงไทยเพิ่มอีก 1 จุด

3. ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
ดานการคา การคาไทย-ลาวมีมูลคาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง แตในป 2552 มีมูลคารวม 71,989.4 ลานบาท ลดลงจากป
2551 (78963.9 ลานบาท) รอยละ 8.8 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย อยางไรก็ตาม ไทยยังเปนฝายไดเปรียบดุลการคา
40,101.3 ลานบาท (ป 2551 ไดเปรียบดุลการคา 37,820.6 ลานบาท) สินคาสงออกทีส
่ ําคัญ ไดแก สินคาเชื้อเพลิง สินคาอุปโภค
่ ําคัญ ไดแก ไมและไมแปรรูป เชื้อเพลิง สินแร
บริโภค ยานพาหนะและอุปกรณ สิ่งทอ เครื่องใชไฟฟา สินคานําเขาจาก สปป.ลาว ทีส
โลหะ
ดานการลงทุน ในชวงป 2543 – 2552 (เดือนกันยายน) ไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการลงทุนสะสมใน สปป.ลาว มากทีส
่ ุด มีโครงการ
ลงทุนรวมจํานวน 237 โครงการ มูลคา 2,645 ลานดอลลารสหรัฐ สาขาการลงทุนที่สาํ คัญ ไดแก พลังงานไฟฟา ขนสงและ
โทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมไมแปรรูป เครื่องนุงหมและหัตถกรรม นักลงทุนตางชาติอันดับ
รองลงมา ไดแก จีน (324 โครงการ 2,241 ลานดอลลารสหรัฐ) เวียดนาม (207 โครงการ 2,011 ลานดอลลารสหรัฐ) และฝรั่งเศส
(67 โครงการ 453 ลานดอลลารสหรัฐ)
ดานการทองเที่ยว รัฐบาล สปป.ลาว ชุดปจจุบันใหความสําคัญตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการซึ่งเปนสาขาที่สรางรายไดที่
สําคัญใหแก สปป.ลาว (148 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2548 ซึ่งเพิ่มเปน 173, 275 และ 300 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2549, 2551
และ 2552 ตามลําดับ) ทั้งนี้ ในป 2551 ไทยเปนนักทองเที่ยวตางชาติอน
ั ดับหนึ่งที่เดินทางไป สปป.ลาว (จํานวน 891,448 คน จาก
่ น
นักทองเที่ยวทัง้ หมดประมาณ 1.7 ลานคน) อันดับรองลงมา ไดแก เวียดนาม จีน และฝรั่งเศส ทั้งนี้ สปป.ลาวเปนแหลงทองเที่ยวทีค
ไทยนิยมมากเปนอันดับ 1 ในภูมิภาคอินโดจีน และเปนอันดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากมาเลเซีย โดยมีปจจัยเกื้อหนุน ไดแก การยกเวน
การตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา (มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547) รวมทั้งการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
ระหวางกันใหมค
ี วามสะดวกมากขึ้น
ดานไฟฟาและพลังงาน รัฐบาลไทย-ลาวไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาไฟฟาใน สปป.ลาว 2
ฉบับ เมื่อเดือนมิถุนายน 2536 และเดือนมิถุนายน 2539 สรุปวา
ทั้งสองฝายจะรวมมือพัฒนาไฟฟาใน สปป.ลาวเพื่อจําหนายใหแกไทยจํานวน 3,000 เมกะวัตต ภายในป 2549 ตอมาเนื่องจาก สปป.
ลาว มีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟาอีกหลายโครงการและไทย มีความตองการพลังงานเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไทยจึงได
ตกลงขยายการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว เพิ่มเปน 7,000 เมกะวัตตภายในหรือหลังป 2558 ปจจุบัน มีโครงการที่จายไฟฟาเขาระบบ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแลว 2 โครงการ รวม 346 เมกะวัตต ไดแก โครงการเทิน-หินบูน (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541)
และโครงการหวยเฮาะ (เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542) มีกําลังผลิต ณ จุดสงมอบ 220 เมกะวัตต และ 126
เมกะวัตต ตามลําดับ และโครงการที่อยูร ะหวางกอสราง จํานวน 3 โครงการ ไดแก น้ําเทิน 2 น้ํางึม 2
และเทินหินบูน (สวนขยาย) รวมกําลังการผลิต 1,755 เมกะวัตต รวมทั้งมีโครงการที่มศ
ี ักยภาพอีกจํานวนหนึ่งซึ่งอยูระหวางการเจรจา
รับซื้อไฟฟา รวมกําลังการผลิตประมาณ 5,000 เมกะวัตต
ดานการพัฒนาเครือขายคมนาคม เปนความรวมมือที่สําคัญเพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนไทย-ลาว สามารถเดินทางไปมา
หาสูกันไดสะดวกยิ่งขึ้น และนําไปสูการขยายความรวมมือดานการคา การลงทุนและการทองเที่ยวระหวางกัน และเปนการสนับสนุนให
สปป.ลาวปรับเปลี่ยนจากประเทศที่ไมมท
ี างออกทะเลเปนจุดเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สปป.
ลาวดวย ปจจุบน
ั โครงการพัฒนาเครือขายคมนาคมที่ไทยใหความชวยเหลือแก สปป.ลาว รวมมูลคาประมาณ 6,681 ลานบาท
ประกอบดวยโครงการกอสรางถนน โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเหืองและแมน้ําโขง โครงการกอสรางเสนทางรถไฟ โครงการ
ปรับปรุงสนามบินในแขวงสําคัญตาง ๆ รวมมูลคาโครงการที่เสร็จสมบูรณแลวประมาณ 2,517 ลานบาท ที่สาํ คัญไดแก โครงการ
ปรับปรุงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน โครงการกอสรางเสนทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน (R3) และโครงการกอสรางทาง
รถไฟระหวางไทย-ลาว (หนองคาย-ทานาแลง) มีโครงการทีอ
่ ยูระหวางดําเนินการรวมมูลคาประมาณ 4,142 ลานบาท ทีส
่ ําคัญไดแก
โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 (นครพนม–คํามวน) และแหงที่ 4 (เชียงราย-บอแกว) โครงการปรับปรุงสนามบิน
ปากเซ (ระยะที่ 1) และโครงการพัฒนาถนนระหวางหวยโกน (จังหวัดนาน)–ปากแบง (แขวงไชยะบุลี)
4. ความสัมพันธดานสังคมและวัฒนธรรม
ความรวมมือดานแรงงาน ไทยและ สปป.ลาว ไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการจางแรงงานเมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2545 ทั้งสองฝายไดหารือทั้งในระดับนโยบายและระดับเจาหนาทีอ
่ ยางตอเนื่องเพื่อกําหนดแนวทางรวมมือในการแกไขปญหา
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง กําหนดขั้นตอนการจางแรงงาน และใหการคุมครองแรงงานสัญชาติของแตละฝายอยางเหมาะสม
ปจจุบันความรวมมือมีความคืบหนาตามลําดับ ดังนี้
- การจัดระเบียบแรงงานตางดาวสัญชาติลาวในไทย ทางการลาวไดจัดสงคณะเจาหนาที่ มาพิสูจนสัญชาติแรงงานลาวในไทยตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2548 สรุปผลการดําเนินการ ณ เดือนกรกฎาคม 2552 สามารถพิสจ
ู นสญ
ั ชาติและออกเอกสารรับรองใหแกแรงงาน
ลาวไดจํานวน 58,430 คน (หลังจากเดือน กรกฎาคม 2552 ฝายลาวยังไมไดจัดสงเจาหนาที่มา) คงเหลือแรงงานลาวตกคางที่ไดรับ
การผอนผัน และแรงงานที่ยน
ื่ ขอจดทะเบียนรอบใหม (มิถุนายน-กรกฎาคม 2552 และที่ผอนผันใหยื่นเพิ่มภายหลัง) ที่ยังไมไดรับการ
่ ง
พิสูจนสัญชาติ จํานวน 110,406 คน ซึ่งทั้งสองฝายจะดําเนินการอยางตอเนือ
- การนําแรงงานลาวกลุมใหมมาทํางานในไทยโดยถูกกฎหมาย ทางการลาวไดจัดสง
แรงงานลาวเขามาทํางานในไทยโดยถูกกฎหมายแลว จํานวน 10,212 คน (ธันวาคม 2552) อยางไรก็ดี จํานวนดังกลาวยังต่ํากวา
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ความตองการแรงงานลาวที่นายจางแจงความประสงคไว (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ประมาณ 73,000 คน) ซึ่งหนวยงานที่
เกี่ยวของของไทยและลาวอยูร ะหวางเรงรัดดําเนินการ
ความรวมมือดานการตอตานการคามนุษย ไทยและลาวไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็กไทย-ลาว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ทั้งสองฝายไดแตงตั้งคณะทํางานรวมและผูประสานงานกลาง มีการ
หารือและแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณในปจจุบันเกี่ยวกับการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก การเคลื่อนยายแรงงาน และสนับสนุน
ใหจังหวัดกับแขวงชายแดนทีม
่ ีพรมแดนติดกัน มีความรวมมือดานการประสานการตอตานการคามนุษยเพือ
่ การตอตานการคามนุษยใน
บริเวณชายแดนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไทยไดเริม
่ ดําเนินความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับสปป. ลาวเมื่อ
ป 2516 เนนดานการพัฒนาบุคลากรในลักษณะการใหทุนการศึกษา ทุนฝกอบรม/ดูงาน และโครงการพัฒนาใน 3 สาขาหลัก ไดแก
การเกษตร การศึกษาและสาธารณสุข ความรวมมือดานวิชาการระหวางประเทศทั้งสองเปนไปตามแผนงานโครงการ ความรวมมือทาง
วิชาการรายป ซึ่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของทั้งสองฝายไดรวมกันกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความตองการ ขีดความสามารถและความ
พรอมของแตละฝาย ทั้งนี้ ในชวงป 2539-2552 ไทยไดใหความรวมมือทางวิชาการแก สปป. ลาว (เฉพาะที่อยูใ นความรับผิดชอบของ
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ) รวมมูลคาประมาณ 1,000 ลานบาท (ป 2552 มูลคาประมาณ 90 ลานบาท)
โดย สปป.ลาวเปนประเทศที่ไทยใหความสําคัญในลําดับแรก
โครงการสันถวไมตรี กระทรวงการตางประเทศไดจด
ั สรรงบประมาณภายใตโครงการสันถวไมตรีเพื่อชวยเหลือ สปป.ลาว พัฒนาดาน
การศึกษาและสาธารณสุข อาทิ ไดสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารเรียนที่โรงเรียนประถมแขวงสะหวันนะเขต (1 ลานบาท) แขวง
บอแกว (2.3 ลานบาท) แขวงอุดมไชย (3 ลานบาท) แขวงจําปาสัก (1.5 ลานบาท) การสรางหอนอนทีโ่ รงเรียนเด็กกําพรา แขวงไช
ยะบุลี (2.4 ลานบาท) การสรางสุขศาลาที่เมืองดอนโขง แขวงจําปาสัก (3.2ลานบาท) และตอมาไดริเริ่มโครงการโรงเรียนเพื่อนมิตร
สนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารเรียนที่โรงเรียนในแขวงชายแดนไทย-ลาว ไดแก อาคารเรียนที่โรงเรียนมัธยมสงฆแขวงบอแกว (2
ลานบาท) โรงเรียนประถมสมบูน แขวงสะหวันนะเขต (2 ลานบาท) และที่โรงเรียนมัธยมสมบูนบานนาขา เมืองนาทรายทอง นครหลวง
เวียงจันทน (2 ลานบาท)
การอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการตางประเทศไดเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดใน สปป. ลาว
นับตั้งแตป 2538 อยางตอเนื่อง โดยในป 2552 ไดดําเนินการที่วด
ั สีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน
5. ความสัมพันธดานการทูต
ไทยกับ สปป.ลาวสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 และไดดําเนินสัมพันธไมตรีมาดวยความ
ราบรื่น โดยทั้งสองฝายจะรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในป 2553
ปจจุบัน นายวิบล
ู ย คูสกุล ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน (เขารับตําแหนงเมือ
่ เดือนมีนาคม 2550) และนายอภิชาติ
เพ็ชรรัตน ดํารงตําแหนงกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต (เขารับตําแหนงเมื่อเดือนมีนาคม 2550) สํานักงานของไทยใน สปป.ลาว
ไดแก สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน สถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนนะเขต สํานักงานผูชว ยทูตฝายทหาร (ทหารบกและ
ทหารอากาศ) และสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ
สําหรับฝายลาว ปจจุบัน นายอวน พมมะจัก ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจําประเทศไทย (รับหนาที่เมื่อเดือนมิถุนายน
2549) และนายสีสะหวาด ดนละวันดี ดํารงตําแหนงกงสุลใหญ สปป.ลาว ประจํา-จังหวัดขอนแกน สํานักงานของ สปป.ลาวในไทย
ไดแก สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ณ กรุงเทพ และสถานกงสุลใหญ สปป.ลาว ณ จังหวัดขอนแกน
6. ความสัมพันธดานตางประเทศ
การเสด็จฯ เยือนอยางเปนทางการ และการเยือนอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ฝายไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ว
ั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
- วันที่ 8-9 เมษายน 2537 เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือน สปป. ลาว (ภายหลังจากที่ทรง
เปนประธานรวมกับนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป. ลาว ในพิธีเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทีจ
่ ังหวัดหนองคาย) โดยได
เสด็จฯ เปนองคประธานเปดโครงการศูนยพฒ
ั นาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว อันเปนโครงการในพระราชดําริ รวมกับ
ประธานประเทศ สปป. ลาว ทีเ่ มืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน รวมทั้งทอดพระเนตรโครงการสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรม
เด็กกําพรา หลัก 67 ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฝายลาว
นายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศลาว และภริยา
- วันที่ 6-11 มกราคม 2535 เยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว และภริยา
- วันที่ 14-19 กุมภาพันธ 2538 เยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
นายจูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศลาว และภริยา
- วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2552 เยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ปรับปรุงเมื่อ กุมภาพันธ 2553
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ขอมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (๒,๑๘๕ กม.)
ทิศตะวันออกเฉียงใตตด
ิ กับลาว (๒๓๕ กม.) และไทย (๒,๔๐๑ กม.)
ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (๑,๔๖๓ กม.) และบังกลาเทศ (๑๙๓ กม.)
ทิศใตตด
ิ กับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล
พื้นที่ ๖๕๗,๗๔๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๑.๓ เทาของไทย)
เมืองหลวง นครเนปดอว (Nay Pyi Taw)
(ตามที่ระบุในบทที่ ๑๓ ของรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๑ แตรฐ
ั บาลพมายังไมไดแจงเวียนใหทราบอยางเปนทางการ)
ประชากร ๕๗.๕ ลานคน (ป ๒๕๕๒)
ภาษาราชการ พมา
ศาสนา ศาสนาพุทธ (รอยละ ๙๐) ศาสนาคริสต (รอยละ ๕) ศาสนาอิสลาม (รอยละ ๓.๘) ศาสนาฮินดู (รอยละ ๐.๐๕)
หมายเหตุ* เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลพมาประกาศเปลี่ยนธงชาติและตราประจําชาติอยางเปนทางการ และเมื่อวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๔ ภายหลังจากการเขารวมพิธส
ี าบานตนของประธานาธิบดีพมา รัฐบาลพมาไดเปลี่ยนชื่อประเทศอยางเปนทางการจาก
"สหภาพพมา หรือ Union of Myanmar" ไปใชชื่อประเทศใหมตามรัฐธรรมนูญคือ “สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” (the Republic
of the Union of Myanmar)
การเมืองการปกครอง
ประมุข พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย (Senior General Than Shwe)
ผูนํารัฐบาล นายเต็ง เสง (U Thein Sein)
รัฐมนตรีตา
 งประเทศ นายญาณ วิน (U Nyan Win)
ระบอบการปกครองเผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (State Peace and
Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เปนประมุขประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล
เขตการปกครอง แบงการปกครองเปน 7 รัฐ (state) สําหรับเขตที่ประชากรสวนใหญเปนชนกลุมนอย และ 7 ภาค (division) สําหรับ
เขตที่ประชากรสวนใหญเปนเชื้อสายพมา
วันชาติ ๔ มกราคม ค.ศ. ๑๙๔๘ (๒๔๙๑)
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๘ (๒๔๙๑)
เศรษฐกิจการคา
หนวยเงินตรา จั๊ต อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ ๓๒.๘๖ จัต
๊ เทากับประมาณ ๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ๒๓.๓ พันลานดอลลารสหรัฐ (ป ๒๕๕๒)
รายไดประชาชาติตอ
 หัว ๔๐๕.๗ ดอลลารสหรัฐ (ป ๒๕๕๒)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ ๔.๔ (ป ๒๕๕๒)
สินคานําเขาสําคัญ เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห น้ํามันสําเร็จรูป
สินคาสงออกสําคัญ กาซธรรมชาติ สิ่งทอ ไมซุง
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ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร*
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับพมา
๑. ภาพรวมความสัมพันธทว
ั่ ไป
ไทยกับพมาสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๑ และไดเปดสถานเอกอัครราชทูตของทั้งสองฝายเมื่อวันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๒ ไทยและพมามีความสัมพันธใกลชิดทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน โดยมีความสัมพันธกวางขวางในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการแลกเปลีย
่ นการเยือนในทุกระดับอยางสม่าํ เสมอ
ปจจุบัน นายอภิรัฐ เหวียนระวี ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตไทยประจําสหภาพพมา และนายออง เต็ง (Aung Thein) ดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตพมาประจําประเทศไทย
เมื่อป ๒๕๕๑ ไทยและพมารวมกันฉลองครบรอบ ๖๐ ปแหงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต ซึ่งทั้งสองฝายไดรวมมือกันดําเนิน
โครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนในการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน โครงการทีฝ
่ า ยไทยใหความสําคัญเปนลําดับตน ไดแก
(๑) โครงการจัดทําปายระบุความสําคัญของตน พระศรีมหาโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกไวในระหวางการเสด็จพระราชดําเนินเยือนพมาเมื่อป ๒๕๐๓ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทศ
ั นในบริเวณดังกลาว
(๒) โครงการปรับปรุงหองผาตัดโรงพยาบาลทาขี้เหล็ก (๓) โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ หู คอ จมูก ในพื้นที่ทรุ กันดารของพมา
(๔) โครงการแปลวรรณกรรมราชาธิราชฉบับภาษาพมาเปนภาษาไทย (๕) โครงการอบรมแพทยโรคไซนัสดวยเครื่อง Endoscope (๖)
โครงการปรับปรุงพจนานุกรมภาษาไทย - พมา และภาษาพมา - ไทย และ (๗) โครงการใหความชวยเหลือโรงพยาบาลแมและเด็ก
กรุงยางกุง เปนตน
ปจจุบัน มีคนไทยในพมาประมาณ ๖๐๐ คน สวนใหญพํานักในกรุงยางกุง เมืองมัณฑะเลย และเมืองตะไน รัฐคะฉิ่น
๒. ความสัมพันธดานการเมือง
ไทยและพมามีกลไกความรวมมือทวิภาคี ไดแก
๑.๒.๑ คณะกรรมาธิการรวมไทย - พมา (Thailand - Myanmar Joint Commission on Bilateral Cooperation - JC) ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศทั้งสองประเทศเปนประธานรวมเพื่อสงเสริมความสัมพันธในภาพรวม ไดจัดการประชุมครั้งที่ ๖
เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๔๕ ที่จังหวัดภูเก็ต สําหรับการประชุมครั้งที่ ๗ ซึ่งพมาจะเปนเจาภาพ พมาไดเลื่อนออกมาจนถึงขณะนี้
๑.๒.๒ คณะกรรมการเขตแดนรวม (Joint Boundary Committee - JBC) ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศทั้งสอง
ประเทศเปนประธานรวม เพื่อแกไขปญหาเขตแดนรวมกัน โดยประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ฝาย
ไทยมี ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศ (ตําแหนงในขณะนั้น) เปนประธานคณะกรรมการฯ
รวมกับนายหมอง มิ้น รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศพมา ปจจุบัน นายวศิน ธีรเวชญาน เปนประธานคณะกรรมการฯ ฝาย
ไทยและไดเปนประธานรวมเขารวมการประชุมคณะกรรมการเขตแดนรวมอยางไมเปนทางการเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่เมือง
เมียวดี โดยมีนายหมอง มิ้นท เปนประธานรวมฝายพมา
๑.๒.๓ คณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee - RBC) มีแมทัพภาคทีส
่ ามของไทยและแมทัพภาค
สามเหลีย
่ มของพมา (Triangle Commander) เปนประธานรวมเพื่อสงเสริมความรวมมือและแกไขปญหาความสงบเรียบรอยบริเวณ
ชายแดน โดยประชุมครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่จังหวัดเชียงราย
๑.๒.๔ คณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่น (Township Border Committee - TBC) มีทั้งหมด ๕ แหง (อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง) มีผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่เกี่ยวของของไทยและผูบังคับกองพันที่เกี่ยวของของพมาเปน
ประธานรวมเพื่อสงเสริมความรวมมือและแกไขปญหาความสงบเรียบรอยบริเวณชายแดนในระดับทองถิ่น โดยมีการประชุมอยูอยาง
ตอเนื่อง
๓. ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
๓.๑ การคา
ไทยและพมามีกลไกความรวมมือในกรอบคณะกรรมาธิการรวมทางการคาไทย - พมา (Joint Trade Commission - JTC) ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทั้งสองประเทศเปนประธานรวมเพื่อสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทางการคาระหวางกัน โดย
ไดประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ที่หัวหิน ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยสองฝายไดรับมอบหมายใหเปน
ประธานการประชุม โดยฝายพมารับที่จะจัดประชุมครั้งที่ ๖ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ที่นครเนปดอว
 าอันดับที่ ๒๓ ของไทย) โดยในป ๒๕๕๒ มีมูลคาการคาระหวาง
ไทยเปนประเทศคูคา อันดับ ๑ ของพมา (ในขณะที่พมาเปนคูค
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ประเทศรวม ๔,๓๒๖ ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากป ๒๕๕๑ รอยละ ๔.๙ โดยมูลคาของการคาของไทยคิดเปนรอยละ ๒๖.๓ ของ
มูลคาการคารวมของพมาทั้งหมด โดยเปนการคาชายแดน ๔,๑๕๐ ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ ๙๐.๖๗ ของมูลคาการคารวม
้ กาซธรรมชาติจากพมารอย
ทั้งหมด ไทยขาดดุลการคามูลคา ๑,๒๓๖.๘๘ ลานดอลลารสหรัฐ อันมีปจจัยหลักมาจากการที่ไทยรับซือ
ละ ๙๑.๓๒ ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด สินคาสงออกทีส
่ ําคัญของไทย ไดแก สินคาไขมันและน้ํามันสําเร็จรูปจากพืชและสัตว
เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต สินคาเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ และสินคาเคมีภณ
ั ฑ สินคาเม็ดพลาสติก และสินคาที่ไทยนําเขาจากพมาที่
สําคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ เนื้อสัตวสําหรับการบริโภค สินคาไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผัก
ผลไมและของปรุงแตงทีท
่ ําจากผักผลไม เปนตน
๓.๒ การลงทุน
ในปจจุบัน ไทยเปนประเทศทีล
่ งทุนในพมาเปนอันดับที่ ๑ โดยภาคเอกชนไทยลงทุนในพมารวมทั้งสิ้น ๖๑ โครงการ มีมูลคาการ
ลงทุนสะสมตั้งแตป ๒๕๓๑ - ๒๕๕๓ คิดเปนมูลคา ๙,๕๖๘.๐๙ ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอยละ ๓๐ ของการลงทุนจาก
ตางประเทศในพมาทั้งหมด สวนประเทศที่ลงทุนในพมาเปนอันดับที่ ๒ คือ จีน และอันดับที่ ๓ คือ ฮองกง
การลงทุนของไทยในพมาทีส
่ าํ คัญ ไดแก สาขาพลังงาน น้ํามันและกาซธรรมชาติ เหมืองแร สาขาอุตสาหกรรม กอสราง
อสังหาริมทรัพย ปศุสัตวและประมง การแปรรูปสินคาเกษตรกรรม และสาขาโรงแรมและการทองเที่ยว
ไทยและพมาไดเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางกันตั้งแตป ๒๕๓๒ โดยสามารถบรรลุขอตกลง
ไดในทุกขอบทในรางความตกลงฯ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ และไดมีการลงนามในความตกลงดังกลาวแลวเมื่อวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๑ (ยังไมมีผลบังคับใชเนื่องจากอยูระหวางดําเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร)
๓.๓ การทองเที่ยว
ในป ๒๕๕๒ มีนักทองเที่ยวชาวพมามาไทยจํานวน ๗๙,๒๗๙ คน และในป ๒๕๕๓ (มกราคม - กันยายน ๒๕๕๓) มีนักทองเที่ยวพมา
เดินทางมาไทยแลว ๓๗,๙๕๙ คน และนักทองเที่ยวไทยไปพมา ๓๓,๐๔๘ คน
๓.๔ การพัฒนาโครงขายเสนทางคมนาคม
(๑) การพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงระหวางทาเรือน้ําลึกทวาย - จังหวัดกาญจนบุรี
รัฐบาลไทยสนับสนุนการกอสรางทาเรือน้ําลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเสนทางคมนาคม (ถนน รถไฟ สายสงไฟฟาและทอกาซ/
น้ํามัน เชื่อมตอระหวางเมืองทวายกับชายแดนไทย/พมาที่บา นพุน้ํารอน จังหวัดกาญจนบุร)ี ตามที่ไดตกลงในบันทึกความเขาใจวาดวย
การสรางทาเรือน้ําลึกทวายลงนาม เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ขณะนี้รัฐบาลพมาและบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต จํากัดอยู
่ มโยงโครงขาย economic corridor ระหวางทะเลอันดา
ระหวางการดําเนินการพัฒนาโครงการในรายละเอียด โครงการนี้เปนการเชือ
มันกับอาวไทยที่ลดระยะเวลาการขนสงและการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ชวยรองรับการพัฒนาพื้นที่และความกินดีอยูดีของ
ประชาชนทั้งสองฝาย
(๒) เสนทางถนนสามฝาย ไทย - พมา - อินเดีย (เสนทางแมสอด/เมียวดี - หมูบานติงกะหยิงหยอง เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - พะ
อัน - ทาตอน) รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือแบบใหเปลาเพือ
่ กอสรางเสนทางจากแมสอด/ เมียวดี - หมูบา นติงกะหยิงหยอง เชิงเขา
ตะนาวศรี ระยะทาง ๑๗.๓๕ กิโลเมตร มูลคา ๑๒๒.๙ ลานบาท กอสรางแลวเสร็จเมื่อป ๒๕๔๙ ขณะนี้ รัฐบาลไทยเห็นชอบใน
หลักการใหความชวยเหลือแบบใหเปลาเพื่อกอสรางถนนชวงตอจากหมูบานติงกะหยิงหยอง เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ระยะทาง
๒๘.๖ กิโลเมตร มูลคา ๘๗๒ ลานบาท
(๓) สะพานมิตรภาพไทย - พมาขามแมน้ําเมย แหงที่ ๑ และแหงที่ ๒ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือเพื่อ
กอสรางสะพานฯ แหงที่ ๑ มูลคา ๑๐๔.๖ ลานบาท กอสรางแลวเสร็จเมื่อป ๒๕๔๐ ตอมาในป ๒๕๔๙ สะพานฯ เกิดชํารุด ขณะนี้กรม
ทางหลวงอยูระหวางการดําเนินการเพื่อซอมแซมสะพานฯ แบบถาวร และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีมม
ี ติเห็นชอบให
เรงรัดการกอสรางสะพานฯ แหงที่ ๒ ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ เจาหนาที่เทคนิคสองฝายอยูระหวางการหารือในรายละเอียด
๔. ความรวมมือดานการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา
ไทยและพมามีความรวมมืออยางตอเนื่องในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ทั้งสองฝายเห็นชอบใหบริการการพิสูจน
สัญชาติแรงงานพมาทีศ
่ ูนยออกหนังสือเดินทางชั่วคราวที่อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ระหวางวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
ซึ่งการใหบริการดังกลาวไดชวยอํานวยความสะดวกแกแรงงานตางดาวในการพิสูจนสญ
ั ชาติไดอยางรวดเร็ว สองฝายจึงเห็นประโยชน
ของการขยายเวลาเปดบริการของศูนยฯ นี้ (ตอมาไดขยายเวลาไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) ลาสุด เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศพมาไดหารือเรื่องการพิสูจนสัญชาติ
และการนําเขาแรงงานพมาและรวมเยีย
่ มชมศูนยออกหนังสือเดินทางชั่วคราวที่จังหวัดระนอง ปจจุบัน มีแรงงานพมาทีผ
่ านการพิสูจน
สัญชาติแลวจํานวน ๑๘๘,๓๒๓ คน และยังเหลืออีกจํานวน ๗๐๘,๘๒๖ คน ซึ่งตองดําเนินการพิสูจนสญ
ั ชาติใหเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ขณะนี้มีการนําเขาแรงงานพมาแลวจํานวน ๕๕๑ คน (ขอมูลเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)
๕. ความรวมมือดานยาเสพติด
ไทยและพมามีความรวมมือดานการแกไขปญหาเรื่องยาเสพติดอยางใกลชด
ิ และประสบผลสําเร็จในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร อัน
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นําไปสูการจับกุมขบวนการคายาเสพติดของทัง้ สองฝายในหลายโอกาส อีกทั้งหนวยงานทีร่ ับผิดชอบของทั้งสองฝายมีการประชุม
หารือเปนประจํา นอกจากนี้ ทัง้ สองประเทศยังดําเนินโครงการความรวมมือไทย - พมาดานการพัฒนาทางเลือก ซึ่งมูลนิธิแมฟาหลวง
ไดใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการฝกอบรม ใหคําปรึกษาในการดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกแกฝายพมาตอไป ลาสุด สองฝายรวม
ประชุมทวิภาคีไทย - พมา เรือ
่ งความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่เมือง
มัณฑะเลย
๖. ความรวมมือทางวิชาการ
ไทยใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาในหลายโครงการ ทั้งดานสาธารณสุข (โครงการยกระดับโรงพยาบาลทาขี้เหล็ก หนวยแพทย
เคลื่อนที่หู คอ จมูก การบริจาคเงินใหโรงพยาบาลตาง ๆ) ดานการเกษตร (โครงการพัฒนาระบบปศุสต
ั วตามแนวชายแดน) และดาน
การศึกษา (ทุนศึกษาตอระดับปริญญาโทและการฝกอบรม) ผานสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ที่ได
ดําเนินการมาแลวกวา ๒๐ ป มอบทุนไปแลวกวา ๑,๕๐๐ ทุน ในวงเงินงบประมาณประมาณ ๕๕๐ ลานบาท ในป ๒๕๕๒ คิดเปนมูลคา
รวม ๕๓ ลานบาท รวมทั้งความชวยเหลือดานการพัฒนาทางเลือกซึ่งเปนสวนหนึ่งของความรวมมือเพื่อปราบปรามยาเสพติดตาม
โครงการบานยองขา ดําเนินการโดยมูลนิธิแมฟาหลวง และอยูระหวางการผลักดันใหโครงการหมูบานหนองตะยาเกิดผลเปนรูปธรรม
๗. ความชวยเหลือเพือ
่ การพัฒนาและดานมนุษยธรรม
ไทยเปนประเทศแรกที่ใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมในกรณีที่พมาประสบภัยพิบัตจ
ิ ากพายุไซโคลนนารกส
ี เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตั้งแตเกิดเหตุการณจนถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓ ไทยใหความชวยเหลือคิดเปนมูลคาประมาณ ๙๖๔.๓๖ ลาน
บาท (๒๙.๗ ลานดอลลารสหรัฐ) และจนถึงปจจุบันไทยยังใหความชวยเหลือในการฟนฟูและบูรณะประเทศในลักษณะโครงสราง
พื้นฐาน อาทิ โครงการตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน โครงการกอสรางโรงเรียนทีส
่ ามารถ
เปลี่ยนเปนสถานที่หลบภัยไดที่หมูบานกะดงกะนี โครงการกอสรางศูนยอนามัยทีห
่ มูบานตามาน โครงการกอสรางโรงพยาบาลขนาด
๑๖ เตียงทีห
่ มูบ
 านดอเยง การปรับปรุงศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และในระยะตอไป จะเนนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีด
ความสามารถแกชุมชนทองที่ เชน การฟนฟูภาคการเกษตร การสรางศูนยอนามัย การบูรณะศาสนสถาน การฝกอบรมครูที่โรงเรียนบาน
กะดงกะนี และแผนงานการพัฒนาศักยภาพดานอุตุนิยมวิทยา ระบบการเตือนภัย เปนตน
๘. ความรวมมือดานสังคม วัฒนธรรมและสาธารณสุข
ไทยสงเสริมความสัมพันธในระดับประชาชนตอประชาชน และการสงเสริมความเขาใจระหวางกันผานความรวมมือทางวัฒนธรรม เชน
กระทรวงการตางประเทศไดอญ
ั เชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดในพมาเปนประจําทุกป (ป ๒๕๕๓ กําหนดจัดในวันที่
๑๕ พฤศจิกายน) และสมาคมไทย - พมาเพื่อมิตรภาพยังจัดการทอดกฐินสามัคคีที่พมาตอเนื่องทุกปดวยเชนกัน (ป ๒๕๕๓ กําหนด
จัดในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) นอกจากนั้น กระทรวงการตางประเทศไดจด
ั ทําโครงการฝกอบรมลามภาษาไทย - พมาใหแก
เจาหนาที/่ บุคลากรไทยรวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (เมื่อวันที่ ๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓) และการสัมมนาทางวิชาการความสัมพันธ
ทวิภาคีระหวางไทยกับพมา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ และสมาคมไทย - พมาเพื่อมิตรภาพมีโครงการนํานักศึกษาพมาเยือนไทย
ระหวางวันที่ ๑๔ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีแผนงานจะจัดโครงการนําแพทยพมามาฝกอบรมที่ประเทศไทย และโครงการสนับสนุน
การเตรียมการจัดการแขงขันกีฬาซีเกมสของพมาในป ๒๕๕๖
๙. ความตกลงที่สําคัญๆ กับไทย
๙.๑ ความตกลงทางการคาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมา (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๒)
๙.๒ บันทึกความเขาใจเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมทางการคาไทย - พมา (ลงนามเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๓)
๙.๓ บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนสวน
ภูมิภาค (ลงนามเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๓)
่ วงแมนา้ํ สาย - แมน้ํา
๙.๔ บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาเกี่ยวกับเขตแดนคงทีช
สบรวก (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๔)
๙.๕ ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมไทย - พมา (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๖)
๙.๖ ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยการกอสราง กรรมสิทธิ์ การจัดการและ
บํารุงรักษาสะพานมิตรภาพขามแมน้ําเมย/ทองยิน (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๗)
๙.๗ ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาเพื่อการคาชายแดนระหวางประเทศทัง้ สอง (ลงนาม
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๙)
๙.๘ บันทึกความเขาใจวาดวยการธนาคาร (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๙)
๙.๙ หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางไทยกับพมาวาดวยการขามแดนระหวางประเทศทั้งสอง (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐)
๙.๑๐ บันทึกความเขาใจเรื่องการรับซื้อไฟฟาจากพมา (ลงนามเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐)
๙.๑๑ ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยวระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมา (ลงนามเมื่อ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑)
๙.๑๒ ความตกลงดานวัฒนธรรมระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมา (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๔๒)
๙.๑๓ บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทและสารตั้งตน (ลงนามเมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔)
๙.๑๔ ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสหภาพพมาเพื่อการยกเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกัน
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การเลี่ยงรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได (ลงนามเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๕)
๙.๑๕ บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการจางแรงงาน (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖)
๙.๑๖ ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการลงทุนระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กับคณะกรรมาธิการการ
ลงทุนของพมา (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗)
๙.๑๗ บันทึกความตกลงวาดวยความรวมมือดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานระหวางสหภาพพมา - ไทย (ลงนามเมื่อวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๔๗)
๙.๑๘ หนังสือแลกเปลี่ยนวาดวยการอํานวยความสะดวกงานกอสรางถนนในสหภาพพมาสายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี (ลงนามเมื่อ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗)
๙.๑๙ บันทึกความเขาใจความรวมมือไทย - พมาวาดวยการจัดการทรัพยากรน้ํา (ลงนามเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
่ ุม
๙.๒๐ บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงานไฟฟาพมาวาดวยความรวมมือในโครงการไฟฟาพลังน้ําทีล
น้ําสาละวินและลุมน้ําตะนาวศรี (ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘)
๙.๒๑ บันทึกความเขาใจเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงินเพือ
่ การปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน ระหวางสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ Central Control Board on Money Laundering พมา (ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๔๘)
๙.๒๒ บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการเกษตรไทย - พมา (ลงนามเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘)
๙.๒๓ บันทึกความตกลงวาดวยการกอสราง การถือครองกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําฮัจจี (ลงนามเมื่อ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘)
๙.๒๔ ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (ลงนาม
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑)
๙.๒๕ บันทึกความเขาใจวาดวยการสรางทาเรือน้ําลึกทวาย (ลงนามเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
๙.๒๖ บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทวิภาคี เพื่อตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะหญิงและเด็ก (ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๒)
๙.๒๗ บันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางธุรกิจระหวางสภาธุรกิจไทย - พมากับสภาธุรกิจพมา - ไทย (ลงนามเมื่อวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๕๓)

7. สาธารณรัฐฟลิปปนส
Republic of the Philippines

ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้ง
ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต
ทิศตะวันออกและทิศใตตด
ิ กับมหาสมุทรแปซิฟก
เมืองหลวง กรุงมะนิลา
ประชากร 98 ลานคน
ภูมิอากาศ อากาศเมืองรอน
ภาษา ฟลิปโน และอังกฤษเปนภาษาราชการ
ศาสนา โรมันคาธอลิกรอยละ 83 โปรเตสแตนทรอยละ9 มุสลิมรอยละ 5
หนวยเงินตรา เปโซ (1 เปโซ ตอ 0.70 บาท – 6 ม.ค. 2554)
ผลิตภันฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 194.3พันลานดอลลารสหรัฐ (2553)
รายไดประชาชาติตอ
 หัว 3600ดอลลารสหรัฐ (2553)(GDP per capita)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 7.9 (2553)
๑. การเมืองการปกครอง
๑.๑ ฟลิปปนสปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนประมุข มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน อยูใ นตําแหนงคราวละ 6 ป ดํารงตําแหนงไดไมเกิน 1 วาระ วุฒส
ิ ภามีสมาชิก 24 คน มาจากการเลือกตั้งจากผูมส
ี ิทธิออก
ี ารเลือกตั้งวุฒส
ิ ภาจํานวนครึ่งหนึ่ง (12 คน) ทุก 3 ป
เสียงทั่วประเทศ (nationwide – elected) มีวาระ 6 ป และรัฐบาลจะจัดใหมก

๑.๒ ฟลิปปนสแบงเขตการปกครองออกเปน 17 เขต (region) 80 จังหวัด (province) และ 120 เมือง (city) โดยแบงการปกครอง
ยอยออกเปน 1,499 เทศบาล (municipality) และ 41,969 บารังไก (barangay) ซึ่งเทียบเทาตําบลหรือหมูบาน
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๑.๓ ฟลิปปนสจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี วุฒส
ิ ภา สภาผูแ
 ทนราษฎร และสภาผูแทนทองถิ่นทั่วประเทศ รวม 17,996 ตําแหนงใน
ิ ธิเลือกตั้งทั้งหมด 50.7 ลานคน ในจํานวนนี้ มีผูลงคะแนนเสียง
คราวเดียวกัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 มีผูลงทะเบียนเพื่อใชสท
เลือกตั้งประมาณ 38 ลานคน คิดเปน รอยละ 75 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด โดยนายเบนิกโน เอส อาคีโน ที่สาม (Benigno S. Aquino
III) ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีจากพรรค Liberal (LP) และนายเจโจมาร บิไน (Jejomar Binay) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมากา
ติ (Makati) ไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานาธิบดี
๑.๔ รัฐบาลภายใตการบริหารงานของประธานาธิบดี อาคีโน ที่สาม มุงใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบบริหารประเทศเพื่อปราบปราม
การฉอราษฎรบงั หลวงและขจัดความยากจน จึงไดรับความนิยม จากประชาชนและมีสถานะความมั่นคงทางการเมืองสูง ทั้งนี้ รัฐบาลมี
มาตรการเรงดวน ไดแก การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การสรางมาตรฐานกฎระเบียบดานงบประมาณ การปรับปรุงระบบ
ขาราชการพลเรือน และการปรับปรุงระบบการศึกษา สวนประเด็นดานความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐบาลฟลิปปนสเนนการสงเสริม
ความรวมมือในประเด็นทาทายตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การระบาดของ
โรคติดตอ การฟนฟูสภาพเศรษฐกิจ และการสรางพลังประชาคมระหวางประเทศในทุกภาคสวนเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG) ภายในป 2558
เศรษฐกิจการคา
๒. เศรษฐกิจ
๒.๑ ฟลิปปนสมีระบบเศรษฐกิจที่คลายคลึงกับไทย กลาวคือ เปนประเทศเกษตรกรรม ประชากร รอยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกร
อยางไรก็ดี สภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะสงผลใหพื้นที่เพาะปลูก มีนอย โดยสวนใหญจะอยูบริเวณทีร่ าบต่ําและเนินเขาที่ปรับใหเปน
ขั้นบันไดในบริเวณเกาะลูซอน ขณะเดียวกันประชากรฟลิปปนสสว นใหญนิยมประกอบอาชีพในตางประเทศ ฟลิปปนสจึงพึ่งพารายได
จากแรงงานฟลป
ิ ปนสในตางประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศเปนสวนใหญ
๒.๒ รัฐบาลภายใตการบริหารงานดานเศรษฐกิจของประธานาธิบดีอาคีโน ทีส
่ าม เนนนโยบายสรางวินย
ั ทางการคลัง โดยการบริหาร
งบประมาณแบบสมดุล (zero - budgeting policy) เพื่อแกไขภาวะงบประมาณขาดดุล อันเปนปญหาสืบเนื่องจากรัฐบาลชุดกอน ในป
2553 รัฐบาลไดกําหนดงบประมาณขาดดุลอัตรารอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือประมาณ 625 พันลานเป
โซ เนื่องจากความจําเปนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเรงพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภค และอัดฉีดเม็ดเงินใหกับครัวเรือนที่มีรายได
ต่ําเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยสนับสนุนการสรางกลไกความเปนหุนสวน
ระหวางภาครัฐ - เอกชน (public - private partnerships) และเรงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการลงทุนของ
ตางชาติ ผลักดันกฎหมายปองกันการผูกขาด (anti - trust law) เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเทาเทียม รวมทั้งใหความสําคัญกับการ
สงเสริมการลงทุนในสาขาสาธารณูปโภค การทองเทีย
่ ว ธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เหมืองแร และเกษตรกรรม
๒.๓ ในป 2553 การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของฟลป
ิ ปนส อยูท
 ี่อัตรารอยละ 7.3 เนื่องจากการฟน
 ตัวของ
เศรษฐกิจโลกจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป 2553 การใชจายในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 รวมทั้ง
ปจจัยเชิงบวกดานอื่น ๆ ไดแก การเพิ่มขึ้นของเงินโอนจากแรงงานฟลิปปนสในตางประเทศ การขยายตัวของภาคการสงออก การ
ขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ การเพิม
่ ขึ้นของปริมาณการลงทุน และเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพมากขึ้น ทัง้ นี้ รัฐบาลได
ตั้งเปาหมายใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเติบโตในอัตรารอยละ 7 – 8 ตลอดวาระการบริหารงาน (ป 2553 – 2560) อยางไรก็
ดี นักลงทุนตางชาติยงั มีความกังวลตอปญหา/ อุปสรรคอื่น ๆ ในการลงทุนในฟลิปปนส เชน ความไมแนนอนเชิงนโยบายในระยะยาว
ระบบสาธารณูปโภคขาดคุณภาพและคาใชจายสูง
๓. นโยบายตางประเทศ
๓.๑ นโยบายตางประเทศของฟลิปปนสอยูบนพื้นฐานของนโยบายหลัก 3 ดาน คือ (1) ดานความมั่นคง (2) ดานเศรษฐกิจ และ (3)
ดานแรงงานฟลป
ิ ปนสในตางประเทศ (Overseas Filipinos Workers) โดยเนนการสรางความสมดุลระหวางผลประโยชนแหงชาติกับ
การเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมระหวางประเทศ และยังคงใหความสําคัญกับการมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน
๓.๒ ฟลิปปนสมีความใกลชด
ิ กับสหรัฐอเมริกา เนื่องดวยความเกี่ยวพันทางประวัตศ
ิ าสตร ความเปน พันธมิตรดานความมัน
่ คง และ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศคูค
 ารายใหญทส
ี่ ุด ในระหวางการเยือนสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีอาคีโน ทีส
่ าม เมื่อเดือนกันยายน
2553 รัฐบาลฟลป
ิ ปนสประสบผลสําเร็จในการดึงดูด การลงทุนและเงินชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาพรอมจะ
สนับสนุนนโยบายแหงชาติของฟลิปปนสในทุกมิติ ในการนี้ ฟลิปปนสไดลงนามความตกลง Millennium Challenge Account (MCA)
มูลคา 434 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งความตกลงดังกลาว อยูภายใตการดําเนินงานของความรวมมือแหงความทาทายแหงสหัสวรรษ
(Millennium Challenge Corporation – MCC) โดยเปนเงินทุนจากสหรัฐอเมริกาทีส
่ นับสนุนประเทศทีย
่ ากจนเพื่อใชในการแกไข
ปญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ฟลิปปนสยังไดแสดงความสนใจที่จะเพิ่มพลวัตร และแรงขับเคลื่อน
ทางการคากับสหรัฐอเมริกา โดยการเขารวมการเจรจาความตกลงวาดวยการคาเสรีในกรอบ Trans – Pacific Economic Partnership
๓.๓ ฟลิปปนสมีความสัมพันธในระดับดีกับนานาประเทศ อาทิ (1) กับญี่ปุนในฐานะประเทศทีใ่ หความชวยเหลือทางการเงินที่ใหญ
ที่สด
ุ ของฟลิปปนสและเปนประเทศผูบริจาครายสําคัญตอการพัฒนาในมินดาเนา (2) กับจีนในฐานะประเทศคูคาและผูลงทุนทีส
่ ําคัญ
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และ (3) กับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดิอาระเบีย อิหราน และเยเมน ซึ่งเปนตลาดแรงงานสําคัญของ
ฟลิปปนสและแหลงทุนสําหรับการพัฒนาในมินดาเนา ตลอดจนมีศักยภาพทีจ
่ ะสนับสนุนฟลป
ิ ปนสในการเขาเปนประเทศผูส
 ังเกตการณ
ในองคการ การประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic Conference – OIC)
๓.๔ ฟลิปปนสสงเสริมผลประโยชนแหงชาติในเวทีระหวางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) การรวมมือกับประเทศตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลกับกลุมแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front – MILF)
และกลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติโมโร (Moro National Liberation Front – MNLF) (2) การเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีกลุม NAM วาระพิเศษวาดวยเรื่อง Interfaith Dialogue และความรวมมือเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (Special Non-Aligned
Movement Ministerial Meeting - SNAMM) เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งมีการรับรองปฏิญญามะนิลาเกี่ยวกับหลักสําคัญในการ
บรรลุผลดานสันติภาพและการพัฒนาโดยใช Interfaith Dialogue (3) การเปนประธานการประชุมทบทวนไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
(2010 Review Conference of Non-Proliferation of Nuclear Weapon – NPT) ซึ่งสาระสําคัญเกี่ยวกับการลดและไมแพรขยาย
อาวุธนิวเคลียร และการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติจาํ นวน 64 ขอ ไดรับการบรรจุไวในรายงานสุดทายของการประชุมดังกลาว
(4) การสงกองกําลังฟลิปปนสเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และ (5) การมีบทบาททีแ
่ ข็งขันในกรอบอาเซียน อาทิ
บทบาทในฐานะประเทศ ผูประสานงานการเจรจาระหวางอาเซียน – สหรัฐอเมริกา การสงเสริมการจัดทําแนวทางปฏิบัติ ในทะเลจีนใต
(Code of Conduct in South China Sea) รวมทั้งการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐฟลิปปนส
๑. ความสัมพันธทั่วไป
๑.๑ การทูต
- ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับฟลิปปนสเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2492 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลาคนปจจุบันคือ นาย
 ว ยทูตฝายทหาร สํานักงานสงเสริมการคา
ประศาสน ประศาสนวินิจฉัย และมีหนวยงานใน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแก สํานักงานผูช
ในตางประเทศ และสํานักงานกงสุลกิตติมศักดิไ
์ ทย ณ เมืองเซบู เอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจําประเทศไทย คนปจจุบน
ั คือ นางลิงลี
ไง เอฟ ลาคันลาเล
- ความสัมพันธทวิภาคีไทยกับฟลิปปนสดําเนินไปอยางราบรืน
่ และใกลชิดมานาน เปนประเทศรวมกอตั้งองคการสนธิสญ
ั ญาปองกัน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia Treaty Organization - SEATO) และอาเซียน และเปนแนวรวมในอาเซียนและ
เวทีระหวางประเทศเนื่องจากมีทัศนคติและแนวคิดคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานประชาธิปไตยและการสงเสริมสิทธิมนุษยชน
มีกลไกความสัมพันธทวิภาคี ไดแก คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation –
JCBC) ตั้งเมื่อป 2536 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ ทั้งสองฝายเปนประธานรวม ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม
JCBC ครั้งที่ 4 (ครั้งหลังสุด) เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2550 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติใหปรับรูปแบบการประชุมโดยใหจัดการ
ประชุมเปนประจําทุก 2 ป โดยเปนการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสแลวตามดวยการประชุมระดับรัฐมนตรีในลักษณะไมเปนทางการ
(Retreat) ฝายฟลิปปนสมีกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุม JCBC ครั้งที่ 5 ซึ่งในชั้นนี้ ฟลป
ิ ปนสเสนอจะจัดการประชุมดังกลาวในป
2554
- ในป 2552 ไทยกับฟลิปปนสไดครบรอบ 60 ป ของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต โดยมีการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
ฉลองโอกาสดังกลาว อาทิ นิทรรศการศิลปะ การแสดงทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญการอนุรักษโบราณสถานและการจัด
เทศกาลภาพยนตร
๑.๒ เศรษฐกิจ
๑.๒.๑ การคา
ในป 2553 การคารวมระหวางไทยกับฟลิปปนสมีมูลคา 7,262 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออกไปฟลิปปนส 4,886 ลานดอลลารสหรัฐ
ไทยนําเขาจากฟลิปปนส 2,375 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยเปนฝายไดดุลการคา 2,511 ลานดอลลารสหรัฐ ฟลิปปนสเปนคูคาอันดับ
ที่ 4 ของไทยในอาเซียน และอันดับที่ 15 ในระดับโลก ในขณะที่ไทยเปนคูค
 าอันดับที่ 2 ของฟลิปปนสในอาเซียนและอันดับที่ 9ใน
ระดับโลก
ปญหาทางการคาทีภ
่ าคเอกชนไทยประสบ ไดแก (1) การถูกเรียกเก็บภาษีซ้ําซอน (2) ปญหาการทุมตลาดสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
่ เติมในการใชบริการทา
สินคานําเขาจากจีน (3) สายการบินตองเสียภาษีสูงกวาสายการบินฟลิปปนสและถูกเรียกเก็บคาใชจายเพิม
อากาศยานมะนิลา (4) การมีกฎระเบียบและขอกําหนดดานสุขอนามัยและโรคเกี่ยวกับพืชทีเ่ ขมงวด และ (5) การหามนําเขาผลิตภัณฑ
สัตวปกสดและแชแข็งจากไทยตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2547 ซึ่งจนถึงปจจุบน
ั ยังไมมีการยกเลิก
๑.๒.๒ การลงทุน
ในป 2552 ไทยลงทุนในฟลิปปนสเปนอันดับที่ 18 (อันดับที่ 3 ในอาเซียน) ภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฟลป
ิ ปนส ไดแก เครือโรงแรม
ดุสต
ิ ธานี โรงพยาบาลบํารุงราษฎร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เครืออิตัลไทย เครือซิเมนตไทย เครือเจริญโภคภัณฑ และธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ปจจัยบวกของฟลิปปนสทด
ี่ ึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนไทยและตางชาติ ไดแก บุคลากรใชภาษาอังกฤษได
ดี เปนมิตร และตลาดภายในประเทศมีขนาดคอนขางใหญ เนื่องจากมีจํานวนประชากรมาก สวนปจจัยลบหรือปญหาที่เอกชนไทย
ประสบ เชน กฎระเบียบและมาตรการดานภาษีของฟลิปปนสทซ
ี่ ้ําซอนและไมแนนอน สภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะทําใหมีอุปสรรค
ดานการขนสงสูง และมีความเสี่ยงตอภัยธรรมชาติ
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๑.๒.๓ การทองเทีย
่ ว
ในป 2553 มีนก
ั ทองเที่ยวฟลป
ิ ปนสเดินทางมาไทย 254,048 คน รัฐบาลไทยและรัฐบาลฟลิปปนสเห็นพองที่จะกระชับความรวมมือ
ดานการทองเทีย
่ ว โดยใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผูบริหารระดับสูง การจับคูท
 างธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนประสบการณดานการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ การทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่น และการจัดทําโครงการจุดหมายปลายทางรวมดานการทองเทีย
่ วระหวางไทยกับฟลป
ิ ปนส (ThailandPhilippines Tourist Package) เนื่องจากทั้งสองประเทศมีสถานทีท
่ องเทีย
่ วหลายแหงทีส
่ วยงามและเปนที่นิยมของชาวตางชาติ ซึ่ง
ความรวมมือดังกลาวจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวของอาเซียนในภาพรวมอีกดวย

8. สาธารณรัฐสิงคโปร
Republic of Singapore

ขอมูลทั่วไป
เมืองหลวง สิงคโปร
ที่ตั้ง เปนเกาะ (island city-state) ตั้งอยูท
 างตอนใตของคาบสมุทรมาเลย (หางจากคาบสมุทรประมาณ 137 กิโลเมตร) ทิศเหนือติด
กับรัฐยะโฮร มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและชองแคบมะละกา ทิศใตติดชองแคบ
มะละกา ใกลกบ
ั เกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย
พื้นที่ 699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)
ประชากร 5.08 ลานคน (2553)
ศาสนา พุทธ (รอยละ 42.5) อิสลาม (รอยละ 14.9) คริสต (รอยละ 14.6) ฮินดู (รอยละ 4) ไมนับถือศาสนา (รอยละ 25)
ภาษาราชการ อังกฤษ จีน มลายูและทมิฬ
ประมุข นายเอส อาร นาธาน (2542-ปจจุบัน) ประธานาธิบดี
ผูนํารัฐบาล นายลี เซียน ลุง (2547-ปจจุบัน) นายกรัฐมนตรี
รูปแบบการปกครอง ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มี
ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ (วาระ 6 ป) และนายกรัฐมนตรีเปนผูนาํ รัฐบาล/หัวหนาฝายบริหาร (วาระ 5 ป)
วันชาติ 9 สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2508)
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 20 กันยายน 2508
เงินตรา ดอลลารสิงคโปร
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 226.9 พันลานดอลลารสหรัฐ (2553)
รายไดประชาชาติตอ
 หัว 44,904 ดอลลารสหรัฐ (2553)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 14.7 (2553)
สินคาสงออก เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟา เคมีภัณฑ เสื้อผา
สินคานําเขา เครื่องจักรกล ชิน
้ สวนอุปกรณไฟฟา น้าํ มันดิบ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑอาหาร
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การเมืองการปกครอง
ประเทศสิงคโปรมีการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral
parliament) มีประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐ (วาระ 6 ป) และนายกรัฐมนตรีเปนผูนาํ รัฐบาล/หัวหนาฝายบริหาร (วาระ 5 ป) สิงคโปร
มีเสถียรภาพและความตอเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาลภายใตการนําของพรรค People’s Action Party (PAP) มาโดยตลอด
นับตั้งแตแยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อป 2508 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547 นายลี เซียน ลุง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและประธานธนาคารกลาง (บุตรของนายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร)ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีคนที่สามของสิงคโปร สืบแทนนายโกะ จก ตง (ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงรัฐมนตรีอาวุโส)

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสง
ิ คโปร
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 นายเอส อาร นาธาน ครบวาระดํารงตําแหนงประธานาธิบดีสิงคโปรสมัยแรก (นายนาธานอายุ 81
ป เปนประธานาธิบดีคนที่ 6 ของสิงคโปร แตเปนประธานาธิบดีคนที่ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง) เขาพิธีสาบานตนรับตําแหนงสมัยทีส
่ อง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 [ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการเลือกตั้งประธานาธิบดี (Presidential Elections Committee)
ไดประกาศวา นายนาธานไดเปนประธานาธิบดี โดยอัตโนมัตเนื่องจากผูส
 มัครแขงขันคนอื่นขาดคุณสมบัติ ]

การเลือกตั้งทัว
่ ไป
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 สิงคโปรไดจด
ั การเลือกตั้งทั่วไป กอนสภาผูแทนราษฎรจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายนป 2550
และเปนการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแตนายลี เซียน ลุง เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และเปนครั้งที่ 13 นับตั้งแตสิงคโปรแยกตัวออก
จากสหพันธรัฐมาลายาเมื่อป 2508 ซึ่งพรรคกิจประชาชน (People’s Action Party – PAP) ภายใตการนําของนายลี เซียน ลุง ไดรับ
ชัยชนะอยางทวมทน โดยมีสมาชิกของพรรค PAP ไดรับเลือกตั้งจํานวน 82 ที่นั่งจากทั้งหมด 84 ที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร (ดวย
จํานวนคะแนนเสียงสนับสนุนจากผูลงคะแนนเสียงทั้งหมด รอยละ 66.6) สําหรับอีก 2 ที่นั่งเปนของพรรค Worker’s Party (WP) และ
Singapore Democratic Alliance (SDA)
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีพรรคการเมืองรวม 4 พรรคสงผูสมัครลงแขงขัน ไดแก พรรค People’s Action Party ซึ่งเปนพรรค
ฝายรัฐบาล และพรรคฝายคานอีก 3 พรรค ประกอบดวย (1) พรรค Worker’s Party (WP) กอตั้งเมื่อป 2500 ภายใตการนําของนาย
Low Thia Kiang (2) พรรค Singapore Democratic Alliance (SDA) กอตั้งเมื่อป 2544 และเปนการรวมตัวของหลายพรรคการเมือง
ไดแก National Solidarity Party (NSP), Singapore Malay National Organization (PKMS), Singapore People’s Party (SPP)
และ Singapore Justice Party ภายใตการนําของนาย Chiam See Tong (3) พรรค Singapore Democratic Party (SDP) กอตั้งเมื่อ
ป 2523 โดยมีนาย Chee Soo Juan เปนเลขาธิการ
การเลือกตั้งของสิงคโปรประกอบดวยเขตเลือกตั้งผูแ
 ทนเดียว (Single Member Constituency – SMC) จํานวน 9 เขต และ
เขตเลือกตั้งกลุมผูแทน (Group Representation Constituency – GRC) จํานวน 14 เขต ซึ่งพรรค PAP ไดสงผูลงสมัครในทุกเขต
ขณะที่พรรคฝายคานไดสงผูสมัครในเขต SMC จํานวน 9 เขต และเขต GRC จํานวน 7 เขต รวม 47 ที่นั่ง ซึ่งเปนจํานวนมากกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
มีชาวสิงคโปรที่มีสท
ิ ธิเลือกตั้ง 1.2 ลานคนจากจํานวนประชากรทั้งหมด 4 ลานคน โดยมีผูไปใชสท
ิ ธิเลือกตั้งรอยละ 94.01
ทั้งนี้ รอยละ 40 เปนผูที่เกิดหลังป 2508 ซึ่งเปนปที่สิงคโปรไดประกาศเอกราช นอกจากนี้ เปนครั้งแรกทีส
่ ิงคโปรไดจด
ั ใหมีการ
เลือกตั้งนอกประเทศในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจํานวน 8 แหง (กรุงวอชิงตัน นครซานฟรานซิสโก กรุงโตเกียว กรุง
ปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ เมืองฮองกง กรุงแคนเบอรรา และกรุงลอนดอน)
การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชด
ุ ใหม
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปรไดประกาศแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม ซึ่งจะเขาพิธี
สาบานตนเขารับตําแหนงตอประธานาธิบดีสิงคโปรในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกอบดวยรัฐมนตรีจากคณะรัฐมนตรีชุดกอนและยังคงดํารงตําแหนงเดิมเปนสวนใหญ โดยเฉพาะตําแหนง
ี่ รึกษา ศาสตราจารย เอส จายากูมาร เปนรอง
หลัก อาทิ นายโกะ จก ตง เปนรัฐมนตรีอาวุโส นายลี กวน ยู เปนรัฐมนตรีทป
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกฎหมาย และรัฐมนตรีประสานงานกิจการดานความมั่นคงแหงชาติ นายจอรจ เยียว เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนายเตียว ชี เฮียน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชด
ุ เดิมที่ไมไดกลับมาดํารงตําแหนงอีก ไดแก นายเยียว เชียว ตง รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

นโยบาย
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เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2548 นายลี เซียน ลุงไดกลาวถอยแถลงตอประชาชนในโอกาสวันชาติสิงคโปร (National Day Rally
Speech) โดยไดระบุถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศและการดําเนินนโยบายตางประเทศ โดยในดานการตางประเทศนั้น สิงคโปรจะให
ความสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศอาเซียน (โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซีย) รวมทัง้ กับประเทศมหาอํานาจ
สําคัญๆ ไดแก สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน อินเดีย สหภาพยุโรปและออสเตรเลีย นอกจากนั้น จะใหความสําคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน และการแกไขปญหาการกอการราย สําหรับนโยบายภายในประเทศ สิงคโปรจะมุง เนนเรื่องการปรับตัวทางเศรษฐกิจเพื่อให
ทันตอการเปลีย
่ นแปลงของโลก (remake Singapore) โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมนวัตกรรม การประกอบการ การวิจัยและการ
พัฒนา (innovation, enterprise and R&D) สําหรับดานสังคม จะใหความสําคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชน
การดูแลคนชราและผูทม
ี่ ีรายไดต่ํา รวมทั้งการสงเสริมวัฒนธรรมดานบริการเพื่อใหสิงคโปรมีลักษณะของเมืองที่มีความเปนสากล
การเปดกวางทางสังคม
นายกรัฐมนตรีสิงคโปรไดย้ําในหลายโอกาสวาประสงคที่จะพัฒนาสิงคโปรใหเปนสังคมที่โปรงใสและเปดกวางมากขึ้น (a more
transparent and open society) โดยจะดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงคานิยมที่เปนคุณลักษณะเฉพาะของ
ประเทศ (อาทิ การเปนพหุสังคมที่มค
ี วามแตกตางดานเชื้อชาติและศาสนา) มากกวาการนําระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยของตะวันตกมา
่ ีความ
ปรับใช อยางไรก็ดี ผูเชี่ยวชาญดานการเมืองสิงคโปรเห็นวาประเด็นเรื่องศาสนาและความแตกตางทางเชื้อชาติเปนเรื่องทีม
ละเอียดออนในสังคมสิงคโปร
เศรษฐกิจการคา
นโยบายดานเศรษฐกิจ
สิงคโปรตองเผชิญกับประเด็นทาทายสําคัญสามประการ ไดแก การแขงขันจากประเทศในภูมิภาค การมีประชากรสูงอายุใน
จํานวนเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิดของประชากรลดลง และการปรับโครงสรางในภาคการผลิต ซึ่งเนนการผลิตเพื่อการสงออก
เมื่อเดือนตุลาคม 2548 นายลิม อึง เคียง รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมสิงคโปรไดแถลงตอรัฐสภาเกี่ยวกับ
แนวทางยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม (manufacturing) (ซึ่งมีสด
ั สวนเปนรอยละ 27.7 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ) ใน 15 ปขางหนา ไดแก (1) เพิ่มงบประมาณดานการวิจย
ั และการพัฒนาจากรอยละ 2.1 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเปนรอยละ 3 โดยเนน 3 สาขา ไดแก วิทยาศาสตรชวี ภาพ (biomedical sciences) เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและน้ํา
(environmental and water technologies) และสื่อดิจต
ิ ัล (interactive and digital media) (2) สงเสริมการจัดทําความตกลงทาง
เศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ ทั้งในรูปแบบของความตกลงการคาเสรีทวิภาคี ความตกลงเพื่อสงเสริมการลงทุน ความตกลงวาดวยการ
ั ภาคเอกชนสิงคโปร (3)
ยกเวนภาษีซอนและความตกลงการรับรองมาตรฐานรวม เพื่อขยายชองทางทางการคาและการลงทุนใหกบ
ขยายการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อิเล็กทรอนิกส เคมีภัณฑและวิทยาศาสตรชวี ภาพ และพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมใหม
ๆ อาทิ นาโนเทคโนโลยี สื่อดิจิตล
ั เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน และ (4) ขยายการคาและการลงทุนไปยังตลาดใหมๆ
อาทิ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง ซึ่งมีบริษท
ั Government Investment Corporation (GIC) และ Temasek Holdings ซึ่งรัฐบาล
เปนผูถือหุนมีบทบาทสําคัญในการขยายตลาดดังกลาว
สถานะการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ในป 2548 ธนาคารโลกไดจัดใหสิงคโปรอยูใ นลําดับหนึ่งของประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชียและลําดับ 2 ของโลกที่มีสภาพแวดลอม
ที่เอื้ออํานวยตอการลงทุนและจัดตั้งธุรกิจสูงที่สด
ุ ปจจัยที่สนับสนุนสภาพแวดลอมดังกลาว ไดแก อัตราภาษีศุลกากรทีต
่ ่ํา ระบบ
ราชการอิเล็กทรอนิกสทม
ี่ ีประสิทธิภาพ และความโปรงใสของระบบราชการ (ปจจุบัน สิงคโปรเปนที่ตั้งของบรรษัทขามชาติประมาณ
7,000 แหงจากสหรัฐ ฯ ยุโรปและญี่ปุน วิสาหกิจจํานวน 4,000 แหงจากจีน อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมประมาณ 100,000 แหง)
ในป 2548 สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งตั้งอยูในประเทศสวิตเซอรแลนด
ไดจัดใหสิงคโปรเปนประเทศที่มีศักยภาพการแขงทางเศรษฐกิจสูงสุดเปนลําดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐ ฯ และฮองกงตามลําดับ
โดยประเมินจากปจจัย 4 ดานไดแก ประสิทธิภาพของภาครัฐบาล ประสิทธิภาพของภาคเอกชน สภาวะทางเศรษฐกิจและโครงสราง
พื้นฐาน
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 องคการทรัพยสินทางปญญาของโลกไดเปดสํานักงานภูมิภาคในเอเชียเปนแหงแรกที่สิงคโปร ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นในกฎระเบียบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่มต
ี อสิงคโปร

สถานะเสรีภาพของสื่อมวลชน
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ในรายงานประจําป 2548 ขององคกรเอกชน Reporters Without Borders เกี่ยวกับดัชนีเสรีภาพของสื่อมวลชน (Press
Freedom Index) ของ 167 ประเทศทัว่ โลกไดจัดใหสิงคโปรอยูในลําดับที่ 140 ซึ่งต่ํากวาประเทศสมาชิกกอตั้งอาเซียนอีก 4
ประเทศไดแก อินโดนีเซีย (ลําดับ 102) ไทย (ลําดับ 107) และมาเลเซีย (ลําดับ 113)
สถานะความโปรงใสของรัฐบาล
ในป 2548 สถาบัน Transparency International ไดจัดใหสิงคโปรอยูในลําดับที่ 5 จาก 158 ประเทศทั่วโลกทีม
่ ีการฉอ
ราษฎรบังหลวงนอยทีส
่ ุด (นายโกะ จก ตง รัฐมนตรีอาวุโสไดใหความเห็นวาแมสิงคโปรจะมีระดับเสรีภาพของสื่อมวลชนต่าํ แตรฐ
ั บาล
มีความโปรงใสมากทีส
่ ุดแหงหนึ่งของโลก ดังนั้น การมีเสรีภาพทางสื่อไมไดชวยสงผลใหรัฐบาลของประเทศนั้นๆ มีระบบการปกครอง
ที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสเสมอไป)
สภาวะเศรษฐกิจในป 2548
ในป 2548 เศรษฐกิจของสิงคโปรขยายตัวในอัตรารอยละ 6.4 [อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสิงคโปรในป 2545 รอยละ 2.2
ป 2546 รอยละ 1.1 และ ป 2547 รอยละ 8.4 ตามลําดับ] ทั้งนี้ เปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ฯ ญี่ปุนและสหภาพ
ยุโรป รวมทั้งอุปสงคสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก แมน้ํามันโลกมีราคาสูงขึ้น แตกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมสิงคโปรประเมิน
วาจะไมสงผลกระทบรุนแรงตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจของสหรัฐ ฯ และจีน ซึ่งเปนตลาดสงออกที่สาํ คัญของ
สิงคโปรยังคงมีการขยายตัวอันสงผลใหอุปสงคในสินคาของสิงคโปรยังมีอยางตอเนื่อง สําหรับป 2549 เปนที่คาดวา เศรษฐกิจ
สิงคโปรจะสามารถขยายตัวในรอยละ 5-7

การคาระหวางประเทศ
ในป 2548 การคาระหวางประเทศของสิงคโปรขยายตัวในอัตรารอยละ 15.5 มีมูลคารวม 429.9 พันลานดอลลารสหรัฐ
ประเทศคูค
 าสําคัญๆ ของสิงคโปร ไดแก มาเลเซีย สหรัฐ ฯ ญี่ปุน จีน ฮองกง ไตหวัน และไทย ตามลําดับ
สิงคโปรไดลงนามความตกลงการคาเสรีทวิภาคีกับ 11 ประเทศ ไดแก อาเซียน(ในกรอบเขตการคาเสรีอาเซียน) นิวซีแลนด
เมื่อป 2543 สมาคมเขตการคาเสรียุโรปเมื่อป 2545 ญี่ปุนเมื่อป 2545 ออสเตรเลียและสหรัฐ ฯ เมื่อป 2546 จอรแดนเมือ
่ ป 2547
Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (บรูไน ดารุสซาลาม นิวซีแลนด ชิลีและสิงคโปร) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2548 อินเดียเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 เกาหลีใตเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 และปานามาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ปจจุบันอยู
ระหวางการเจรจา กับอีก 16 ประเทศ ไดแก กรอบอาเซียนกับจีน อาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด อาเซียนกับอินเดีย อาเซียน
กับญี่ปุน อาเซียนกับเกาหลีใต แคนาดา เม็กซิโก ศรีลังกา ปากีสถาน ปานามา เปรู คูเวต อียิปต บาหเรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและ
กาตาร [ขอมูลจากกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมสิงคโปร]

การพัฒนาเปนศูนยกลางของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับประเทศในภูมภ
ิ าคที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา อาทิ เวียดนาม จีนและอินเดีย รัฐบาล
สิงคโปรใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจทีม
่ พ
ี ื้นฐานแหงการเรียนรู (knowledge - based economy) และดําเนิน
นโยบายตางๆ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาใหประเทศเปนศูนยกลางธุรกิจบริการที่มม
ี ล
ู คาเพิ่มสูง
ไดแก (1) ดานการบริการทางการแพทย สิงคโปรมีโครงการ SingaporeMedicine สงเสริมใหชาวตางชาติเดินทางมารักษาพยาบาลที่
สิงคโปร ซึ่งมุงเนนตลาดในจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง (2) ดานการบิน สิงคโปรมีเปาหมายจะรักษาสถานะการเปนศูนยกลาง
ทางการบินในภูมิภาคโดยอยูในระหวางการกอสรางอาคารหลังทีส
่ าม (Terminal 3) ของทาอากาศยานชางงีในมูลคา 1.75 พันลาน
ดอลลารสิงคโปร ใหเสร็จสิ้นภายในป 2551 และอาคารสําหรับสายการบินตนทุนต่ําในมูลคา 45 ลานดอลลารสิงคโปร ไดเปดใหบริการ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2549 ซึ่งคาดวาจะรองรับนักทองเที่ยวไดจํานวน 2.7 ลานคนตอป (3) ดานการทองเที่ยว รัฐบาลสิงคโปรได
จัดสรรงบประมาณในมูลคา 2 พันลานดอลลารสิงคโปรเพื่อสนับสนุนแผนแมบทดานการทองเที่ยวของสิงคโปรใน 10 ปขางหนา
(Tourism Master Plan 2015) เพื่อเสริมสรางใหสิงคโปรเปนแหลงทองเทีย
่ วทีส
่ ําคัญในภูมิภาคและเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวจาก 8
่
ลานคน ในป 2547 เปน 17 ลานคนในป 2558 และรายไดจาก 10 พันลานดอลลารสิงคโปรเปน 30 พันลานดอลลารสงิ คโปร และเมือ
วันที่ 18 เมษายน 2548 นายกรัฐมนตรีสิงคโปรไดแถลงตอรัฐสภาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะสรางบอนการพนันในรูปแบบของ
Integrated Resort - IR จํานวน 2 แหงที่บริเวณอาว Marina ซึ่งใกลกับยานธุรกิจของสิงคโปร และบนเกาะ Sentosa ใหเสร็จสิ้น
ภายในป 2552 (รายงานการศึกษาของบริษัท Merrill Lynch ระบุวาบอนการพนัน 2 แหงดังกลาวจะสรางรายไดใหสิงคโปรประมาณ 2
พันลานดอลลารสหรัฐตอป และมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรประเมินวาจะชวยเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวในอัตรารอยละ 10) การ
รณรงคการทองเที่ยวโดยเนนจุดเดนของสิงคโปรในการเปนสังคมที่มค
ี วามหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม “Uniquely
Singapore” (4) ดานการศึกษา สิงคโปรมีเปาหมายที่จะพัฒนาใหประเทศเปนศูนยกลางดานการศึกษา (global schoolhouse) ตั้งแต
ป 2541 Economic Development Board (EDB) ไดจัดทําโครงการ World Class University (WCU) เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให
สถาบันที่มช
ี ื่อเสียงระดับโลกในสาขาตาง ๆ อาทิ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรมาจัดตั้งสาขาในสิงคโปร สิงคโปรได

รวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่มช
ี ื่อเสียงระดับโลกมากกวา 10 แหง อาทิ Massachusetts Institute of Technology,
University of Pennsylvania, University of Chicago และ INSEAD เปดสาขาที่สิงคโปร ในหลักสูตรดานการบริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตรการแพทยและวิศวกรรมศาสตร (5) ดานอุตสาหกรรมที่ใชความคิดสรางสรรค (creative industries) รัฐบาลจะใช
งบประมาณจํานวน 200 ลานดอลลารสิงคโปร ระหวางป 2547 –2552 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคตามยุทธศาสตรพฒ
ั นา
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค ซึ่งมีกระทรวงขาวสาร สารสนเทศและศิลปะเปนหนวยงานหลักดูแลเรื่องนี้
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ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร
ภาพรวมความสัมพันธทั่วไป
ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสิงคโปรเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปรคนปจจุบันคือ นายนพปฎล
คุณวิบูลย และมีหนวยงานในสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดแก สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ
สํานักงานแรงงาน และสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทยคนปจจุบัน คือ นายปเตอร
ชาน (เขารับตําแหนงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548)
ไทยกับสิงคโปรมีกลไกความรวมมือทวิภาคีหลัก 4 กรอบ ไดแก (1) การ หารือระหวางนายกรัฐมนตรี อยางไมเปนทางการ
(Prime Ministerial Retreat) (2) โครงการความรวมมือระหวางหนวยราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร (Civil Service Exchange
Programme - CSEP) ครอบคลุมความรวมมือ 13 สาขา(3) Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER)
(จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2545) โดยมีวต
ั ถุประสงคเพื่อผลักดันความรวมมือดานเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม 5 สาขา ไดแก
้ สวนประกอบยานยนตและการขนสง และเปนการนํา
การเกษตรและอาหาร การทองเที่ยว การบริการทางการเงิน อิเล็กทรอนิกสและชิน
รองการรวมตัวทางเศรษฐกิจในกรอบอาเซียนตามแนวทาง 2+x และ (4) ความรวมมือดานการทหาร
ดานการทูต
ไทยและสิงคโปรไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 ความสัมพันธไดดําเนินมาอยางราบรื่นมา
ตลอด 40 ป และไดพฒ
ั นาไปเปนลักษณะ "หุนสวนทางยุทธศาสตร" ในการดําเนินการเชิงรุกในภูมภ
ิ าคและระดับระหวางประเทศ อาทิ
การเรงรัดรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแนวทาง 2+X และความรวมมือเพื่อลดชองวางทางการพัฒนาแกประเทศสมาชิกใหม
อาเซียน (กัมพูชา ลาว เวียดนามและพมา)
 กันเปนอยางดี ไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ มีแรงงานจํานวนมากและมีพื้นที่
ไทยและสิงคโปรมีจุดแข็งและมีศักยภาพที่เอื้อประโยชนตอ
กวางใหญ สวนสิงคโปรไมมีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่นอย แตมีความกาวหนาทางดานทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมระดับสูง จึงไดมีการนําจุดแข็งของทั้งสองประเทศมาใชรวมกันจนนําไปสูการสงเสริมความสัมพันธและการพัฒนารวมกันที่
ยั่งยืน
ดานการเมืองและความมั่นคง
ไทยกับสิงคโปรมีความสัมพันธใกลชิดและไมมีปมขัดแยงทางประวัติศาสตรระหวางกัน ทั้งสองฝายใหความสําคัญกับการสงเสริมความ
รวมมือทวิภาคีเพื่อสนับสนุนการเปนประชาคมอาเซียน
ดานการทหาร ไทยกับสิงคโปรมีการแลกเปลีย
่ นการเยือนระหวางผูบังคับบัญชาระดับสูงอยางสม่าํ เสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ
บริหารรวมดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศระหวางกองทัพ คณะทํางานรวมกองทัพเรือไทย-สิงคโปร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความ
รวมมือดานการฝกบุคลากร และการซอมรบรวมกันในหลายโอกาส ลาสุด ไดแก การฝกรวมผสม Exercise Cope Tiger ระหวางไทย
สิงคโปร สหรัฐฯ ระหวางวันที่ 26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2551 และการฝก Cobra Gold ระหวางวันที่ 4-17 กุมภาพันธ 2552
(รวมกับสหรัฐฯ ญี่ปุน อินโดนีเซีย) และระหวางวันที่ 1-11 กุมภาพันธ 2553 (รวมกับไทย ญีป
่ ุน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และ
่ ําคัญ ไดแก ความตกลงเรื่องการฝกของกองทัพสิงคโปรในไทย ฉบับที่ 8
สาธารณรัฐเกาหลี) ความตกลงทวิภาคีดา นการทหารทีส
พ.ศ. 2550-2553 (ลงนามเมื่อ 16 กรกฎาคม 2550) และบันทึกความเขาใจวาดวยการสนับสนุนดานการฝกและการสงกําลังบํารุง
ระหวางกองทัพอากาศสิงคโปรกับไทย ซึ่งไทยอนุญาตใหสิงคโปรใชพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อฝกรบภาคพื้นดิน และทีส
่ นามบิน
กองบินที่ 23 จังหวัดอุดรธานีในการฝกรบทางอากาศ (ลงนามเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2547)
ดานเศรษฐกิจ
ดานการคา สิงคโปรเปนคูค
 าสําคัญอันดับ 5 ของไทย (รองจากญี่ปุน สหรัฐฯ จีนและมาเลเซีย) ไทยเปนคูคาสําคัญอันดับ 9 ของ
สิงคโปร ในป 2552 การคารวมระหวางไทยกับสิงคโปรมีมูลคา 13,298 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยสงออก 7,574 ลานดอลลารสหรัฐ
และนําเขา 5,724 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยเปนฝายไดดล
ุ การคา 1,850 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกจากไทยที่สาํ คัญ ไดแก
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ น้ํามันสําเร็จรูป แผงวงจรไฟฟา สวนประกอบอากาศยานและอุปกรณการบิน สินคาที่ไทย
นําเขาจากสิงคโปร ไดแก เคมีภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร แผงวงจรไฟฟา
ดานการลงทุน สิงคโปรลงทุนในไทยมากเปนอันดับที่ 1 ในกลุมอาเซียน และเปนลําดับที่ 5 ในกลุมเอเชีย (รองจากญีป
่ น
ุ ไตหวัน
ฮองกง สาธารณรัฐเกาหลี) ในป 2552 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนุมัติ 42 โครงการจาก 52 โครงการทีส
่ ิงคโปรยน
ื่
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ขอสงเสริมการลงทุนเปนมูลคา 536 ลานดอลลารสหรัฐ (มกราคม-พฤศจิกายน 2552 มูลคาการลงทุนคิดเปน 157 ลานดอลลาร
สหรัฐ) สวนใหญอยูในสาขาการบริการ เคมีภณ
ั ฑและกระดาษ และอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา การใหบริการทางการเงินและ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย สาขาผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักร นอกจากนั้น สิงคโปรยังมีความสนใจที่จะลงทุนในสาขา อุตสาหกรรมปโตร
ั สวนไมสูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุนรวมของ
เคมี การผลิตยา และไบโอเทคโนโลยี อยางไรก็ดี การลงทุนของสิงคโปรในไทยยังมีสด
สิงคโปร ในตางประเทศ ประเทศทีส
่ ิงคโปรไปลงทุนมากทีส
่ ด
ุ ไดแก หมูเกาะบริตช
ิ เวอรจน
ิ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสหราช
อาณาจักร
ดานการทองเที่ยว ชาวสิงคโปรมีทศ
ั นคติทด
ี่ ีตอประเทศไทยและชาวไทย ในป 2553 ชาวสิงคโปรเดินทางมาไทยจํานวน 576,259
คน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากจํานวนชาวสิงคโปรที่เดินทางมาไทยในป 2552 (จํานวน 563,575 คน)
รอยละ 2.25
ดานแรงงาน สิงคโปรเปนตลาดสําคัญของแรงงานไทยในลําดับสองรองจากไตหวัน ในป 2552 มีแรงงานไทย ทั้งประเภทมีฝมือและ
ไมมีฝมือในสิงคโปรประมาณ 41,893 คนหรือรอยละ 4.14 ของแรงงานตางชาติ (500,000 คน) มีบริษท
ั ที่วาจางแรงงานไทย 281
บริษัทในสาขาการกอสราง อูต
 อเรือ และปโตรเคมี
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

สิงคโปรไดเปนประเทศแรกๆ ที่ใหความชวยเหลือแกประเทศไทยตอกรณีพิบัติภัยทีภ
่ าคใตของประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2547
โดยไดสงเครื่องบิน C -130 พรอมคณะเจาหนาที่คนหาและกูภัยจํานวน 23 คนจาก Singapore Civil Service Defence Force และยา
เวชภัณฑ ผาหม อาหารแหง รวม 13 ตัน รวมทั้ง สงเฮลิคอปเตอร 4 ลํา (Super Pumas 2 ลํา Chinooks 2 ลํา) เพื่อชวยคนหาและ
ิ นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม
กูภัย รวมทั้งไดสงผูเชี่ยวชาญดานชันสูตรศพจํานวน 4 คน ไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิสูจนศพผูเสียชีวต
2549 สิงคโปรไดใหความชวยเหลือในรูปสิ่งของแกผูประสบอุทกภัยในภาคเหนือ รวมมูลคา 50,000 ดอลลารสหรัฐ และไดสง
เฮลิคอปเตอร Chinook ของกองทัพอากาศสิงคโปรซึ่งฝกบินในประเทศไทยใหความชวยเหลือในภารกิจกูภัยทีจ
่ ังหวัดพิษณุโลก

9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Socialist Republic of Vietnam

ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ตั้งอยูด
 านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต
ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใตและอาวตังเกีย
๋
ทิศใตตด
ิ กับอาวไทย
พื้นที่ 331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)
เมืองหลวง กรุงฮานอย (Hanoi)
ประชากร 89.57 ลานคน (2553)
ภูมิอากาศ อากาศรอนชื้น อุณหภูมิต่ําสุดกับสูงสุดอยูร ะหวาง 5 องศาเซลเซียส
ถึง 37 องศาเซลเซียส และมีฝนตกระหวางชวงพฤษภาคม – กันยายน
ภาษา ภาษาเวียดนาม
ศาสนา ไมมีศาสนาประจําชาติ เนื่องจากปกครองโดยระบอบสังคมนิยม (มีผูแสดงตนวานับถือศาสนาตางๆ 15.65 ลานคน โดยศาสนา
พุทธ (มหายาน) มีจํานวนผูนับถือมากทีส
่ ุด (รอยละ 9.3)
การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เปนพรรคการเมืองเดียว
และมีอํานาจสูงสุด
ประมุข นายเหวียน มิง เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) ประธานาธิบดี
หัวหนารัฐบาล นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี

พรรคคอมมิวนิสต นายเหวียน ฝู จอง (Nguyen Phu Trong) เลขาธิการพรรค
วันชาติ 2 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 6 สิงหาคม 2519
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เศรษฐกิจการคา
หนวยเงินตรา เงินดง (1 บาท ประมาณ 625 ดง เมื่อ 4 กุมภาพันธ 2554)
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 102 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2553)
รายไดประชาชาติตอ
 หัว 1,160 ดอลลารสหรัฐ (ป 2553)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 6.78 (ป 2553)
สินคานําเขาสําคัญ น้ํามันสําเร็จรูป เหล็กและเหล็กกลา เสนใยสิ่งทอ เครือ
่ งใชไฟฟา
สินคาสงออกสําคัญ สิ่งทอและเสื้อผา น้ํามันดิบ อาหารทะเล ขาว ยางพารา
กาแฟ รองเทา
ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. ภาพรวมความสัมพันธทว
ั่ ไป
- ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519
และเปดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญที่นครโฮจิมน
ิ ห เมื่อป 2521 และ 2535
ตามลําดับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบดวยสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารและสํานักงานสงเสริมการคาไทยใน
ตางประเทศ สวนสถานกงสุลใหญที่นครโฮจิมน
ิ หประกอบดวยฝายการพาณิชย และสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- ความสัมพันธและความรวมมือระหวางไทย - เวียดนามในปจจุบันอยูในระดับที่ดีมาก
มีการแลกเปลีย
่ นการเยือนในทุกระดับอยางตอเนื่อง มีการไปมาหาสูระหวางกันเพิ่มขึ้น รวมถึงความสัมพันธในระดับทองถิน
่ เนื่องจากมี
เสนทางเชื่อมโยงถึงกันคอนขางสะดวก
- เมื่อพิจารณาจากปจจัยดานภูมิรัฐศาสตร สถานะทางการเมือง ขนาดของประเทศ
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเวียดนาม เจตนารมณที่จะสงเสริมความสัมพันธที่มั่นคงและความเขาใจอันดีกับไทยเพือ
่ เสริมสราง
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว การพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือไทย - เวียดนามตลอดระยะที่ผา นมาจึงมี
ลักษณะของการพัฒนาความรวมมือบนผลประโยชนรวมกันในเชิง "หุนสวนทางยุทธศาสตร"
2. ความสัมพันธดานการเมืองและความมัน
่ คง
- ไทยและเวียดนามมีการวางกรอบความรวมมือทวิภาคีหลายดานในระดับตาง ๆ เชน
ในระดับสูงสุดมีกรอบการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย-เวียดนามอยางไมเปนทางการ (Joint Cabinet
Retreat: JCR) ระดับรองลงมามีกลไกการหารือรวม (Joint Consultative Mechanism: JCM) ซึ่งเปนกลไกการหารือระดับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ทําหนาทีด
่ ูแลกรอบความสัมพันธและประสานความรวมมือในภาพรวม
- ประเด็นดานความรวมมือดานความมั่นคงระหวางไทยและเวียดนามอยูภายใตการ
กํากับดูแลของคณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมัน
่ คง (Joint Working Group on Political and Security
Cooperation: JWG on PSC) ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนประธานฝายไทย ปจจุบัน ไทยและเวียดนามตระหนักถึง
ความจําเปนที่จะตองทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพื่อรับมือกับสิ่งทาทายใหม ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนุภูมิภาค โดยมีแผนงานความรวมมือดาน
การเมืองและความมั่นคง “Thailand-Vietnam Joint Plan of Action on Political and Security Cooperation (2008-2010)”
กําหนดกรอบความรวมมือ
- สําหรับดานการทหาร มีบันทึกความเขาใจวาดวยการลาดตระเวนรวมระหวาง
กองทัพเรือไทย-กองทัพเรือเวียดนาม รวมทัง้ มีการประชุมคณะทํางานรวมไทย-เวียดนามวาดวยการจัดระเบียบทางทะเลอยาง
สม่ําเสมอ
3.ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
3.1 การคา ไทยเปนคูคาอันดับที่ 9 ของเวียดนาม ในป 2553 โดยมีมูลคาการคาทวิภาคีรวม 7,242.16 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 19.43 จากป 2552 (6,063.88 ลานดอลลารสหรัฐ) คิดเปนมูลคาการสงออก 5,845.45 ลานดอลลารสหรัฐ และมูลคาการนําเขา
1,396.71 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยไดเปรียบดุลการคาประมาณ 4,448.75 ลานดอลลารสหรัฐ สวนเวียดนามเปนคูคา อันดับที่ 16
ของไทย (ลดลงจากอันดับ 13 ในป 2552) และเปนคูคาอันดับที่ 4 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สินคาหลัก
ที่ไทยสงออกไปเวียดนาม ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ และผลิตภัณฑยาง สวนสินคาหลักที่ไทยนําเขาจากเวียดนาม ไดแก เครื่องจักร
ไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาในบาน ดายและเสนใย เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช
วิทยาศาสตรการแพทย เลนส แวนตา และสวนประกอบ น้ํามันดิบ สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป เคมีภัณฑ และ
เหล็ก
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3.2 การลงทุน นับตั้งแตป 2533 จนถึงป 2553 ไทยลงทุนในเวียดนามสูงเปนอันดับ 10 จากนักลงทุนตางชาติทั้งหมด (เกาหลีใต
ลงทุนสูงสุด มูลคา 26,880.4 ลานดอลลารสหรัฐ จํานวน 2,560 โครงการ) โดยมีโครงการตาง ๆ รวม 238 โครงการ คิดเปนมูลคาการ
ลงทุนรวม 5,811.44 ลานดอลลารสหรัฐ แหลงใหญทส
ี่ ุดในเวียดนามที่เอกชนไทยไปลงทุน คือ นครโฮจิมินหและจังหวัดขางเคียง
เชน จังหวัดดองไน (Dong Nai) จังหวัดบิ่ญเซือง (Binh Duong) และจังหวัดลองอัน ในสาขาสําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิดและ
การแปรรูป อสังหาริมทรัพย การทองเที่ยว โรงแรม การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ
อุตสาหกรรมการเกษตร อาหารสัตว อุตสาหกรรมพลาสติก ชิน
้ สวนรถจักรยานยนต ปจจุบันมีบริษัทไทยจดทะเบียนทําธุรกิจในภาคใต
ของเวียดนามประมาณ 130-150 บริษัท และมีบริษัทสําคัญ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑลงทุนดานอาหารสัตว เครือซิเมนตไทยลงทุน
 สราง และกลุม
 อมตะลงทุนพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ กระดาษ และวัสดุกอ
3.3 การทองเทีย
่ ว ทั้งสองประเทศมีความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยว ซึ่งลงนามวันที่ 16 มีนาคม 2537 และมีความตก
ลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถ
 ือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งลงนามวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 จากสถิติเมือ
่ สิ้นป 2553
มีนักทองเที่ยวเวียดนามมาไทย 3.969 แสนคน (เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีจาํ นวน 3.63 แสนคน รอยละ 9.35) ในขณะที่นก
ั ทองเที่ยว
ไทยไปเวียดนาม 2.228 แสนคน (เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีจาํ นวน 1.526 แสนคน รอยละ 46)
4. ความสัมพันธทางวัฒนธรรมและวิชาการ
- ไทยและเวียดนามลงนามในความตกลงดานวัฒนธรรมเมือ
่ ป 2539 และเมื่อพิจารณาถึงสถานะความสัมพันธที่ดี ระดับการพัฒนาที่ไม
หางกันมาก และความไวเนื้อเชือ
่ ใจกัน จึงถือไดวาเวียดนามมีความพรอมที่จะรวมมือกับไทยในดานวัฒนธรรมคอนขางมาก
นอกจากนั้น ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามยังสามารถเปนพลังสําคัญในการผลักดันความรวมมือดานนี้ดวยอีกทางหนึ่ง
- ไทยใหความชวยเหลือทางวิชาการแกเวียดนามตั้งแตป 2535 (ค.ศ. 1982) ผานกรอบการประชุมความรวมมือทางวิชาการไทยเวียดนาม ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ปจจุบัน มีการแลกเปลีย
่ นการสอน
ภาษาโดยมีการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 5 แหงของเวียดนาม (ที่กรุงฮานอย นครโฮจิมินห และนครดานัง) และ
สถาบันการศึกษาของไทยหลายแหงก็เปดการสอนภาษาเวียดนาม
- เวียดนามยังใหความสนใจในการพัฒนาหมูบา นมิตรภาพไทย - เวียดนาม ที่บานนาจอก
ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนสถานที่ที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินหเคยพํานักในชวงกอบกูเอกราช เพื่อใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และเวียดนามยังไดสนับสนุนงบประมาณ 350,000 ดอลลารสหรัฐในป 2549 สราง
โรงเรียนสอนภาษาเวียดนามทีจ
่ ังหวัดนครพนม (หรือที่เรียกวา “ศูนยมต
ิ รภาพนครพนม-ฮานอย”) ซึ่งถือเปนสัญลักษณหนึ่งของ
ความสัมพันธอน
ั ดีระหวางไทย-เวียดนาม โดยจังหวัดนครพนมไดทําพิธีเปดศูนยมต
ิ รภาพฯ อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน
2551
- ศาสนาเปนอีกชองทางหนึ่งที่ชวยใหชาวไทยและชาวเวียดนามมีความใกลชิดและความเขาใจระหวางกันมากขึ้น แมวาในความเปน
จริงจะมีชาวเวียดนามเพียงรอยละ 9.3 เทานั้นที่นับถือศาสนาพุทธ (นิกายมหายาน) นับตั้งแตป 2547 ประเทศไทยไดอญ
ั เชิญผาพระ
กฐินพระราชทานไปทอดถวายที่เวียดนามเปนประจําทุกป ในป 2552 ไทยจัดผาพระกฐินไปทอดถวายที่วด
ั โฮ ฟาบ (Ho Phap)
จังหวัดบาเรียวุงเตา และในป 2553 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยไดอัญเชิญผาพระกฐินไปทอดถวายที่วัดตามบาว (Tam Bao)
ซึ่งเปนวัดพุทธนิกายเถรวาทแหงเดียวในนครดานัง
- กลไกสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนและกระชับความสัมพันธภาคประชาชนระหวางไทยและเวียดนาม ไดแก สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ลาสุดไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมรวมกันของสองสมาคมครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 11-13
มีนาคม 2553 ที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งสมาคมมิตรภาพทั้งสองไดกําหนดกิจกรรมและโครงการรวมกันสําหรับป 2553 ดวยแลว เชน การ
แลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับเยาวชนเวียดนาม การสงเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนามในระดับมัธยมและอุดมศึกษา
และการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการศึกษา และระหวางวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2553 คณะผูบ
 ริหารสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามได
เดินทางเยือนกรุงฮานอยเพื่อเขารวมงานฉลองครบรอบ 1,000 ปกรุงฮานอย พรอมทั้งไดมอบภาพวาดวัดพระศรีรต
ั นศาสดารามเปน
ของขวัญใหแกสหพันธองคกรมิตรภาพเวียดนาม (Vietnam Union of Friendship Organization) ในโอกาสนี้ดว ย

29

10.ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia

ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ตั้งอยูกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรรี ัมย)
และลาว (แขวง อัตตะปอและจําปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก สองแบ เตยนิน ลองอาน ด
งทาบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) และทิศใตติดอาวไทย
พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000
กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนติดตอกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร
เมืองหลวง ราชธานีพนมเปญ
ประชากร 14.45 ลานคน (2552)
ภาษาราชการ ภาษาเขมร
ศาสนา พุทธเถรวาท (มหานิกาย รอยละ 90 และธรรมยุตินก
ิ าย)
การเมืองการปกครอง
ประมุข พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
ผูนํารัฐบาล สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีตา
 งประเทศ นายฮอร นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ
ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ
ี ารแบงเขตการปกครอง ดังนี้:แบงเปน 1
เขตการปกครอง ตามกฤษฎีกา ลงนามโดย นรม.กพช. เมือ
่ 12 ม.ค. 2552 กําหนดใหมก
ราชธานี (พนมเปญ) และ 23 จังหวัด ไดแก กระแจะ เกาะกง กันดาล กัมปงจาม กัมปงชนัง กัมปงธม กัมปง สะปอ กัมปอต ตาแกว รัต
นคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย ไปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสี
หนุ และแตละจังหวัดจะมีศูนยกลางการปกครองเรียกวา (อําเภอเมือง) เรียกวา “กรุง” นอกจากนี้ยังมีเมืองสําคัญทีม
่ ีฐานะเปน “กรุง”
อีก 3 แหง คือ กรุงปอยเปต (จ. บันเตียเมียเจย) กรุงบาเว็ต (จ. สวายเรียง) และกรุงสวง (จ.กําปงจาม)
วันชาติ 9 พฤศจิกายน 2496
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 19 ธันวาคม 2493
เศรษฐกิจการคา
หนวยเงินตรา เรียล (1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท)
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 10.9 พันลานดอลลารสหรัฐ (2552)
รายไดประชาชาติตอ
 หัว 635 ดอลลารสหรัฐ* (2552)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ -1.5 (2552)
สินคานําเขาสําคัญ ผลิตภัณฑปโตรเลียม วัสดุกอสราง เครือ
่ งจักร ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟา เครื่องดื่ม ผาผืน และผลิตภัณฑยาง
สินคาสงออกสําคัญ เสื้อผา สิ่งทอ รองเทา ปลา ไม ยางพารา บุหรี่ ขาว และขาวโพด
ความสัมพันธระหวางไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
1. ภาพรวมความสัมพันธทั่วไป
ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับกัมพูชาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 โดยจะครบรอบความสัมพันธ 60 ป ในป 2553
ปจจุบัน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ คือ นายประศาสน ประศาสนวินจ
ิ ฉัย นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานอืน
่ ๆ ไดแก
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สํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร 3 เหลาทัพ สํานักงานผูชวยทูตฝายการพาณิชย และสํานักขาวกรองแหงชาติ ประจําการอยู
ในกัมพูชาดวย ในสวนของกัมพูชา มีนาง You Ay เปนเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย โดยมีสํานักงานผูชวยทูต
ฝายทหารประจําการอยูในกรุงเทพฯ และมีสถานกงสุลใหญ ประจําจังหวัดสระแกวดวย
กัมพูชาและไทยมีประวัตศ
ิ าสตร วัฒนธรรม ศาสนา และรูปแบบการดํารงชีวต
ิ ของประชาชนที่คลายคลึงกัน มีความสัมพันธใน
ระดับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนบริเวณแนวชายแดนที่ใกลชิด และมีการแลกเปลี่ยนทางการคาปริมาณมาก (สินคา
เกษตร และเครือ
่ งอุปโภคบริโภค) อยางไรก็ดี ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาผกผันบอยครั้ง สาเหตุหลักมาจาก
สถานการณการเมืองภายใน การปลุกกระแสชาตินิยมในหมูประชาชน และปญหาเขตแดน
กัมพูชาเคยประกาศตัดความสัมพันธทางการทูตกับไทย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2501 (สถาปนาความสัมพันธกลับคืนในเดือนกุมภาพันธ 2502) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2504
(สถาปนาความสัมพันธกลับคืนในป 2509 สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร) โดยทั้ง 2 กรณี มีสาเหตุมาจากขอพิพาทเรื่องเขา
พระวิหาร
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณเผาสถานทูตไทยเมือ
่ วันที่ 30 มกราคม 2546 จากกรณีที่มีรายงานขาวในกัมพูชาวา นักแสดงชาว
ไทย (กบ-สุวนันท คงยิ่ง) กลาวดูหมิ่นชาวกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลไทย (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ประกาศลดระดับความสัมพันธ
ทางการทูตลง (เหลือเปนระดับอุปทูตเชนในปจจุบัน)
2. ความสัมพันธดานการเมือง
กลไกการเจรจาหารือทวิภาคีที่สาํ คัญ คือ คณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือ ทวิภาคี ไทย-กัมพูชา (Joint Commission
on Bilateral Cooperation – JC) ซึ่งเปนเวทีสําหรับการเจรจา/ตกลงเกี่ยวกับความรวมมือในทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การทองเที่ยว ฯลฯ โดยไดมีการประชุมครั้งแรกเมื่อป 2538 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
และครั้งลาสุด คือ การประชุม JC ครั้งที่ 6 ณ กรุงเทพฯ 6 เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2552
สําหรับการเจรจาหารือเรื่องเขตแดน มีกลไกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนรวม ไทย-กัมพูชา JBC (Joint Boundary
Commission) เปนเวทีหลัก โดยในชั้นนี้ มีการประชุมแลว 3 ครั้ง ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ณ กรุงพนมเปญ
นอกจากนี้ ยังมีกลไกความรวมมือดานการทหาร โดยมี คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย – กัมพูชา (General Border
Committee) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเปนประธาน และคณะกรรมการชายแดนสวนภูมภ
ิ าค
ไทย – กัมพูชา (Regional Border Committee – RBC) ซึ่งมีแมทัพของแตละภูมภ
ิ าคทหารของทั้งสองฝายเปนประธาน
อยางไรก็ดี ปจจุบันความสัมพันธไทย – กัมพูชาอยูในสภาวะไมปกติ นับตั้งแต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาไดแตงตั้ง พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เปนที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจของรัฐบาลและทีป
่ รึกษาสวนตัว (ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552) และ
ดําเนินการแทรกแซงกิจการภายในไทย เปนเหตุใหเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 กระทรวงการตางประเทศเรียก
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กลับประเทศไทย และมีมาตรการตอบโตทางการทูตระหวางกัน
3. ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
3.1 การคา
การคารวมระหวางไทยกัมพูชาป 2552 มีมูลคา 56,578.4 ลานบาท (1,658.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ลดลงจากระยะเดียวกัน
ของป 2551 รอยละ 19 จําแนกเปนมูลคาการสงออก 53,918.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 19 มูลคาการนําเขา 2,659.9 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 11 โดยไทยไดเปรียบดุลการคา 51,258.4 ลานบาท สินคาสงออกทีส
่ ําคัญของไทยไปกัมพูชา ไดแก
น้ํามันสําเร็จรูป น้ําตาลทราย ปูนซีเมนต เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑยาง เครื่องสําอาง
สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว ผาผืน สินคาปศุสัตวอื่น ๆ เปนตน สวนสินคานําเขาที่สาํ คัญจากกัมพูชาไดแก พืชและผลิตภัณฑ
จากพืช ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทําจากผัก ผลไม สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ เสื้อผาสําเร็จรูป เนื้อสัตวสําหรับการบริโภค แรและ
ผลิตภัณฑจากแร สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
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การคาชายแดน ป 2552 มีมูลคา 45,374.6 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันของป 2551 รอยละ 9.8 เปนมูลคาการ
สงออก 42,879.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.5 และมูลคาการนําเขา 2,495.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 15 ซึ่งไทยไดเปรียบ
ดุลการคาชายแดน 40,384.1 ลานบาท ทั้งนี้ สินคาสงออกทีส
่ ําคัญ ไดแก น้ําตาล น้ํามันเชือ
้ เพลิง สุกรมีชวี ิต ปูนซีเมนต ยาง
รถยนตและรถจักรยานยนต อาหารสัตว น้าํ อัดลม เครื่องยนตเบนซิน/ดีเซล อะไหลรถจักรยานยนต ผาถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต สินคานําเขาที่สาํ คัญ ไดแก ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง ขาวโพด เศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม เศษทองแดง เศษกระดาษ
เมล็ดพืชและผลไมอยางอื่นทีม
่ ีน้ํามัน แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ ไมแปรรูป
3.2 การลงทุน
นับตั้งแตรัฐบาลกัมพูชาไดมีกฎหมายการลงทุนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537 จนถึงกันยายนป 2552 ประเทศไทยเปนผูลงทุน
อันดับ 5 มีจํานวนเงินลงทุน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองจากมาเลเซีย จีน ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา ในป 2551 ไทยมี
โครงการที่ไดรบ
ั อนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board: CIB) จํานวน 4
โครงการ เปนเงินลงทุนมูลคา 30.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไดแก การผลิตออยและน้าํ ตาลของกลุมบริษัท Thai Beverage
ธุรกิจภาคการขนสงเพื่อสรางทาเรือโดยบริษัทในกลุมบริษท
ั น้าํ ตาลขอนแกนของไทย และการลงทุนของกลุมโรงพยาบาล
กรุงเทพ เกี่ยวกับโรงพยาบาลนานาชาติในนามบริษท
ั Phnom Penh Medical Service จํากัด สําหรับป 2552 ไทยลงทุนเปน
ลําดับที่ 6 มีจํานวน 5 โครงการ เงินลงทุนมูลคา 15.5 ลานเหรียญสหรัฐ มากเปนอันดับที่ 2 ของเงินลงทุนที่ไดรับอนุมต
ั ิ
ทั้งหมด รองจากจีน ไดแก อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 1 โครงการ อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 3 โครงการ และ
อุตสาหกรรมผลิตรองเทา 1 โครงการ
3.3 การทองเที่ยว
นักทองเที่ยวไทยเดินทางไปทองเที่ยวในกัมพูชาในป 2552 มีจํานวนมากเปนอันดับ 8 โดยมีจาํ นวนนักทองเที่ยว 102,018
คน รองจากเวียดนาม เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ซึง่ มีจํานวนลดลงจากป 2551 รอยละ
6.42 ในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวกัมพูชาไดเขามาทองเทีย
่ วในไทยระหวางเดือนมกราคม - ตุลาคม 2552 มีจํานวน 81,452
คน ซึ่งมากกวาจํานวนนักทองเที่ยวในชวงเวลาเดียวกันของป 2551 รอยละ 8.30 ซึ่งมีจํานวน 75,208 คน
การประชุมสุดยอด "อาเซียน-เกาหลี" แผนสูสันติภาพและความรุงโรจนแหงอนาคต
โดย จ็อง แฮ มุน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต ประจําประเทศไทย
ประเทศไทย.. ประเทศแม ผูใหกําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ประเทศไทย.. ประเทศผูใหกําเนิดกฎบัตรอาเซียน ป 2008 และ...
ประเทศไทย.. ประเทศผูเขารวมการประชุมพิเศษสุดยอดอาเซียน-เกาหลี 2009เกาะเจจู คือสัญลักษณแหงสายสัมพันธทางจิตใจของสองมิตรประเทศ และจะเปนเวทีเริ่มตนแหงการรวมพลัง
อันแรงกลาเพื่อการพัฒนาความรุง โรจนรวมกันของทั้งสาธารณรัฐเกาหลีใต แหงเอเชียตะวันออก และประเทศไทย แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกาะเจจู ซึ่งเสมือนเกาะภูเก็ตของไทย ไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกทางธรรมชาติโดยองคกรยูเนสโก อีกทั้งสถานทีแ่ หงนี้ยงั เปนสถานที่ถายทําละครเรื่อง "แดจังกึม" ละครเกาหลีที่ชาวไทยโปรดปรานและในวันที่ 1 มิถุนายน ณ เกาะเจจู จะ
มีการจัด "การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี" เพือ่ เฉลิมฉลองความสัมพันธครบรอบ 20 ปของกลุมประเทศสมาชิกกับสาธารณรัฐเกาหลีใตนับตัง้ แตป ค.ศ.1989 เปนตนมา โดยในการ
ประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ประธานาธิบดี อี มย็อง บัก จะมาเขารวมประชุมดวยในชวงที่ 1 สุดยอดผูนําของเกาหลีและไทย รวมทั้งผูน ําจากกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนจะเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของความสัมพันธอาเซียน-เกาหลีตลอด 20 ปที่ผานมา อีกทั้งจะมีการอภิปรายเพือ่ หาแนวทางความรวมมือเพื่อการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ,
การเมือง, สังคม, วัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิก ในชวงที่ 2 จะเปนการอภิปรายเพือ่ พิจารณาหาแนวทางเพิ่มมาตรการความรวมมือระหวางประเทศ รวมกันแกไขปญหาโลก อาทิ
มาตรการปองกันโรคติดตอ, วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงิน, มาตรการความปลอดภัยทางดานอาหารและพลังงาน, การรณรงคลดภาวะโลกรอนและการเติบใหญแบบสีเขียว (Low
Carbon, Green Growth) ตางๆ เปนตน"การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี" ในครั้งนี้จะเปนการประชุมอยางเปนทางการครั้งยิ่งใหญครั้งแรก และเปยมไปดวยความหมาย
หลังจากประเทศกลุมอาเซียนไดกําหนดใหกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนธันวาคม ค.ศ.2008ประเทศเกาหลีและอาเซียนมีมติที่จะเพิ่มมูลคาการคาระหวางประเทศจากเดิม 1 แสน
ลานเหรียญสหรัฐ เปน 1 แสน 5 หมื่นลานเหรียญสหรัฐในป 2015 อีกทั้ง ยังขยายบทบาทของ "มาตรการริเริ่มเชียงใหม" (Chiangmai Initiative) รวมทั้งจัดตั้งกองทุน
รวมกันของภูมิภาคอาเซียน ขยายวงเงินทุนจากเดิม 8 หมื่นลานเหรียญ เปน 1 แสนลานเหรียญสหรัฐ เพื่อการชวยเหลือแบบพหุภาคีดว ยการชวยเหลือประเทศสมาชิกทุกที่
การประชุมครัง้ นี้จะมีการประชุมสุดยอดผูนาํ CEO อาเซียน-เกาหลี, การแสดงวงออเคสตราดนตรีพนื้ เมืองอาเซียน-เกาหลี, นิทรรศการการเติบใหญแบบสีเขียว, งานเอ็กซโปการทองเที่ยว
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และวัฒนธรรมนานาชาติ และการแสดงตางๆ บนเวทีอีกนานาชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมสุดยอดผูน ํา CEO นั้น จะเปนการประชุมที่เต็มไปดวยความหมาย เพราะสุดยอดผูน ําของ
ไทยกวา 30 คนจากวงการธุรกิจ จะไดพบปะเจรจากับสุดยอดผูนาํ ผูเชี่ยวชาญทัง้ จากภาครัฐ และภาคเอกชนของประเทศเกาหลีและประเทศสมาชิกอืน่ กวา 450 คน มารวมอภิปรายภายใต
หัวขอ "ความเปลี่ยนแปลง กับความทาทาย และการรวมมือเพือ่ ความรุงโรจนแหงเอเชีย" ทั้งนี้ จะมีการหารือแนวทางแกไขปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่บรรดานานาประเทศประสบอยู ซึ่งเชื่อวา
จะเปนจุดเริ่มตนและประกายแหงความสดใสในอนาคต ในการนี้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะปาฐกถานําการประชุมตอจากประธานาธิบดี อี มย็อง บัก อีกดวย
และในชวงเย็นของวันนั้น จะมีการแสดงดนตรีวงออเคสตราดนตรีพื้นเมืองอาเซียน-เกาหลี นักแสดงดนตรีกวา 86 คน มารวมแสดงดวยกัน สําหรับไทย จะแสดงบทเพลง Rice"s Life
ซึ่งประพันธโดย Chaibhuk Bhutrachinda เปนหนึ่งใน 13 บทเพลงทั่วอาเซียน ซึ่งมีนักแสดงจากประเทศไทยจํานวน 9 คน นับไดวาเปนสัดสวนที่คอนขางมากกวา
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานเอ็กซโปสงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรมนานาชาติ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (TAT) ไดเชิญองคกร บริษัท หางรานที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว และบริษัททัวรตางๆ เขารวมงานเพือ่ ประชาสัมพันธเผยแพรผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวของไทยในงานเอ็กซโปนี้ดวยเชนกัน ซึ่งงานจะเริ่มจัดตัง้ แตวนั ที่ 29 พฤษภาคม เปนเวลา 4
วัน คาดวาประเทศไทย ประเทศหนึง่ ซึ่งเปนยักษใหญในอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะใชโอกาสนี้เปนสื่อกลางเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและพลังแหงธุรกิจทองเที่ยวไทยใหยิ่งใหญและเติบโตยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
หวังเปนอยางยิง่ วา เวทีนี้จะเปนเวทีแลกเปลี่ยน พัฒนาเทคโนโลยีทางธุรกิจทองเที่ยว เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชรวมกันในหมูประเทศพี่นอ งทั่วโลก
ประเทศเกาหลีกับอาเซียนไดมีการรวมมือเพื่อความอยูรอด มีการติดตอแลกเปลี่ยน และพัฒนาความสัมพันธที่ดีกันมาตลอดระยะเวลา 20 ป และการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนไดเริ่มอยาง
เปนทางการตัง้ แตป 1997 เปนตนมา กลุม อาเซียน-เกาหลีไดมีการแถลงความรวมมือเพือ่ ความสัมพันธที่ดี ยิ่งไปกวานั้นประเทศเกาหลี หนึง่ ในประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศผูนํา
ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน-แปซิฟก (ARF) อีกทั้งเปนประเทศสมาชิกที่เขารวมลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(TAC) อีกดวย
ปที่ผานมา การคาระหวางประเทศเกาหลีกับอาเซียนนั้นมีมูลคาถึง 1 แสนลานเหรียญสหรัฐ สําหรับประเทศเกาหลีแลว อาเซียนถือเปนกลุมประเทศคูคาที่สําคัญเฉกเชน ยุโรปและจีน และ
นอกเหนือจากการเจรจาทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) วาดวยการคาและบริการแลว ประเทศเกาหลีจะทําความตกลงวาดวยการลงทุนอีกดวย เพื่อใหสมกับเปนหุนสวนรวมกันสรางการคาเสรี
อยางแทจริงระหวางอาเซียน-เกาหลีเดือนมีนาคมที่ผานมา ไดมีการจัดตั้งศูนยอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korean Centre) อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความรวมมือระหวาง
อาเซียน-เกาหลีอีกดวย โดยมุงเนนเพือ่ กอใหเกิดการพัฒนาและขยายอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีอยูเดิมใหดีและเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคนหา และสรรคสรางธุรกิจใหมๆ ใหเกิดขึ้นมากกวาการ
แลกเปลี่ยนแคทรัพยากรบุคคล หรือวัฒนธรรม
อีกทั้ง สองฝายยังรวมพัฒนาเทคโนโลยีและเจรจาเพื่อหาแนวทาง หรือมาตรการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดั่งเชนโครงการลดโลกรอน (Low
Carbon) การเติบใหญแบบสีเขียว (Green Growth) ที่ประเทศเกาหลีไดเปนแกนนําริเริ่ม ในการประชุมครัง้ นี้ ประเทศเกาหลีไดจัดทําหองแสดงนิทรรศการการ Green
Growth เผยใหเห็นวิสัยทัศนและการนํา Green Tech เขามาประยุกตใชเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม มาเผยแพรในงานดวย
นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีจะเพิ่มมาตรการเพื่อใหผูฝกฝมือแรงงานไดมีโอกาสเขามาทํางานในประเทศเกาหลีมากยิ่งขึ้น จะใหมีการจัดสงคณะอาสาสมัครที่ไดคัดสรรวาเหมาะสมไปยังประเทศ
ตางๆ จะกระตุนใหเกิดการคนควาวิจัยรวมกันในภูมิภาคมากยิง่ ขึ้น ซึ่งคาดวาผลของความรวมมือในการปฏิบตั ิจริงเหลานี้จะกอใหเกิดประโยชนมหาศาลได
เดือนมีนาคมที่ผานมา ประธานาธิบดี อี มย็อง บัก ไดแถลงเรื่อง "แนวทางการทูตเอเชียใหม" วาจะเพิ่มมาตรการความรวมมือแบบหลากทิศทางกับกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนา
ความสัมพันธและรวมมือทางการทูตใหแนนแฟนยิง่ ขึ้น เพราะประเทศเกาหลีพึงตระหนักอยูเสมอวา อาเซียนเปนศูนยกลาง (Centrality) ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีในครัง้ นี้ เกาหลีคาดหวังวาประเทศไทย ประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียน จะมีบทบาทและทําหนาที่ศนู ยกลางที่สาํ คัญไมเหมือนใคร
ในวันสุดทายของการประชุม เหลาผูนาํ จากอาเซียน-เกาหลีจะรวมกันประกาศขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยจะรวมลงนามใน "คําแถลงรวม" และแถลงการณดวยกัน นี่เปน
หลักประกันและทําใหมั่นใจไดวาจะเกิดความสงบสุข, ความปลอดภัย, การพัฒนา, การรวมตัว และความรุงโรจนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยางตอเนือ่ ง
"คําแถลงรวม" ระหวางอาเซียน-เกาหลีในครัง้ นี้ จะเปนการยืนยันไดอยางแนชดั วา สัมพันธภาพระหวางอาเซียน-เกาหลีจะยังคงแนนแฟน เปนหุนสวนเพือ่ สันติภาพและความรุง โรจนแหง
ภูมิภาคตอไปเหมือนดัง่ ที่เคยเปนมาตลอด 20 ป
http://www.matichon.co.th/

33

เรียบเรียงขอมูลโดยกระปุกดอทคอม
เชื่อวาหลายคนคงเริม
่ คุนเคยกับคําวา "การประชุมสุดยอดอาเซียน" หรือ ASEAN SUMMIT Meeting (อาเซียนซัมมิท)
หรือการประชุมระดับผูนําของอาเซียน ที่จด
ั ขึน
้ เปนครั้งที่ 14 กันแลว โดยครั้งนี้ประเทศไทยรับเปนเจาภาพ มีหนาทีต
่ อนรับเหลาบรรดา
ผูนําของประเทศสมาชิกที่จะเดินทางมารวมประชุม ซึ่งหลายคนอาจยังสงสัยวาทําไมตองมีการจัดประชุมอาเซียนซัมมิท ประชุมไปเพือ
่
อะไร และประเทศไทยไดประโยชนอะไรบาง วันนี้กระปุกดอทคอมมีคําตอบมาฝากกันคะ...
การประชุมผูนํารัฐสมาชิกอาเซียน เรียกเปนทางการวา "ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน" ภาษาอังกฤษใชคําวา "ASEAN
SUMMIT" จัดขึ้นโดย สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations)
หรือ อาเซียน (ASEAN) ถูกตั้งขึ้นเพื่อสรางสันติภาพในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และ
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการประชุมอาเซียนนั้น จะมีผูนําแตละประเทศเขารวมประชุม เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาความเจริญกาวหนาของกลุมประเทศอาเซียน
คําวา "SUMMIT" เปนภาษาอังกฤษ หมายถึง จุดปลายสุดของยอดเขา ความสําเร็จสูงสุดของกิจการหรือกิจกรรมใดๆ แต
ในทางรัฐศาสตร แตคําวา "SUMMIT" หมายถึง การประชุมระดับสูงสุดของผูน
 ํารัฐบาล หรือผูนําสูงสุดขององคกรใดๆ ที่จด
ั การประชุม
ประวัติความเปนมา
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน กอตั้งปฏิญญากรุงเทพมหานคร (Bangkok Declaration) ขึ้น
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ณ วังสราญรมย ในกระทรวงการตางประเทศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ
ไดแก ...
นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวา การกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ ประเทศมาเลเซีย
นายนาชิโช รามอส รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐฟลิปปนส
นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร
พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ประเทศไทย
การกอตั้งดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมภ
ิ าค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ
และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สรางสรรคคความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดี
อยูดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน
ตอมากลุมอาเซียนก็มส
ี มาชิกเพิ่มขึ้นอีก โดย บูรไนดารุสซาลาม ไดเขาเปนสมาชิกในลําดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.
2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขาเปนสมาชิกลําดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2538 และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและสหภาพพมา เขาเปนสมาชิกพรอมกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ตอมา กัมพูชา ก็เขาเปนประเทศสมาชิก
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2542 ทําใหปจจุบน
ั อาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ
สถานการณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดเปลี่ยนผานจากสภาวะแหงความตึงเครียด และการเผชิญหนา มาสูสภาวะที่
มีเสถียรภาพ ความมั่นคงและความรวมมือกันอยางใกลชด
ิ จนกลายเปนภูมภ
ิ าคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และเปน
ตัวอยางของการรวมตัวของกลุม
 ประเทศทีม
่ ีบทบาท และพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทําใหมีประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีหลายประเทศในโลกสนใจที่จะเสริมสรางความสัมพันธและกระชับ
ความรวมมือกับอาเซียนในฐานะคูเจรจา (Dialogue Partner)
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ซึ่งในปจจุบันอาเซียนมีคูเจรจา 9 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุน, นิวซีแลนด, สหรัฐอเมริกา,
สาธารณรัฐเกาหลี, อินเดีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน, รัสเซีย และ 1 กลุมประเทศ คือ สหภาพยุโรป รวมทั้ง 1 องคการ
ระหวางประเทศ คือ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) โดยอาเซียนกับคู
เจรจาเหลานีจ
้ ะมีการปรึกษาหารือกันอยางสม่าํ เสมอ ทั้งในลักษณะการประชุมระดับเจาหนาที่และการประชุมระดับรัฐมนตรี
ความกาวหนาของอาเซียนดังกลาว มีปจจัยทีส
่ ําคัญจากความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางประเทศสมาชิก อันกอใหเกิด
บรรยากาศที่สรางสรรคตอความรวมมือ และความเขาใจอันดีตอกัน โดยความรวมมือในอาเซียน ทีส
่ ําคัญๆ ไดแก...
ความรวมมือทางการเมือง
อาเซียนตระหนักดีวา ภูมิภาคทีม
่ ีสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง และความเปนกลางจะเปนพื้นฐานสําคัญ ที่สงเสริมการ
พัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนา จึงไดรวมกันสรางประชาคมอาเซียนใหเปนทีย
่ อมรับของนานาประเทศ และสรางเสริมความเขาใจอันดี
ตอกันในระหวางประเทศสมาชิก ผลงานที่สําคัญที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ คือ สนธิสญ
ั ญาไมตรีและความรวมมือกันใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) การประกาศใหภูมภ
ิ าคอาเซียนเปน
เขตแหงสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality: ZOPFAN ) การกอตั้งการประชุม
อาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum: ARF) และ สนธิสัญญา
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ)
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ปรากฏการณของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึน
้ ในภูมภ
ิ าคตางๆ ของโลก และการแขงขันทางการคาที่เพิ่มมากขึ้น เปน
ปจจัยสําคัญทีผ
่ ลักดันใหอาเซียนตระหนักถึงความจําเปนทีจ
่ ะตองรวมตัวกันใหแนนแฟนยิง่ ขึ้น เพื่อปรับแนวการดําเนินนโยบายของตน
ใหสอดคลอง และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในป พ.ศ.2535 อาเซียนจึงไดตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area: AFTA) ขึ้น เพื่อที่จะสงเสริมการคาระหวางกัน โดยการลดภาษีศุลกากรใหแกสินคาสงออกของกันและกัน และ
ดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาคใหเขามาลงทุนในภูมภ
ิ าคมากยิ่งขึ้น เขตการคาเสรีอาเซียนนี้จะบรรลุผลสมบูรณสําหรับสมาชิก 6
ประเทศแรกใน พ.ศ.2546 ตามดวยเวียดนาม ในป พ.ศ.2549 ลาวและพมา ใน พ.ศ.2551 และกัมพูชาใน พ.ศ.2553
นอกจากนี้ อาเซียนยังไดมีมาตรการตางๆ ในการสงเสริมการคาการลงทุน และความรวมมือกันในดานอุตสาหกรรม การเงินและ
การธนาคาร และการบริการระหวางกัน ทีส
่ ําคัญ ไดแก โครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial
Cooperation: AICO ) และ เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA ) เปนตน นอกจากนี้ เพื่อใหอาเซียนเติมโต มี
ความเจริญกาวหนาและความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ และมีความมั่งคั่งรวมกัน อาเซียนจึงไดมีขอริเริ่มเพือ
่ การรวมตัวของอาเซียน
(Initiative for ASEAN Integration: IAI ) ขึ้น เพื่อที่จะลดชองวางทางการพัฒนาระหวางสมาชิกเกาและใหมของอาเซียนดวย
ความรวมมือเฉพาะดาน
นอกจากความรวมมือทางการเมือง และเศรษฐกิจแลว อาเซียนยังใหความสําคัญตอความรวมมือเฉพาะดาน (Functional
Cooperation) ระหวางประเทศสมาชิก ไดแก ความรวมมือในดานการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและ
สนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการตอตานยาเสพติด ซึ่งลวนเปนพื้นฐานทีส
่ ําคัญในการพัฒนาประเทศ โครงการความ
รวมมือเฉพาะดานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนนี้มีจาํ นวนมาก และครอบคลุมในทุกดาน และมีเปาหมายเพื่อใหประชาคมอาเซียนมี
"ความไพบูลยรวมกัน โดยการพัฒนาคน ความสามารถ ในการแขงขันทางเทคโนโลยี และความเปนปกแผนทางสังคม"
โครงการความรวมมือทีส
่ ําคัญในดานนี้ ไดแก การจัดตั้งเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน การประกาศใหอาเซียนเปนเขตปลอดยาเสพ
ติด
ในป พ.ศ.2558 แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ และการเชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมขนสงทั่วทั้งภูมภ
ิ าค เปนตน นอกจากนี้ อาเซียนยังไดจัดตั้งมูลนิธอ
ิ าเซียน เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในความเปนอาเซียน และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน
วัตถุประสงค
ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) ไดระบุวา เปาหมายและจุดประสงคของอาเซียน คือ
1. เรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค
2. สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุตธ
ิ รรมและ หลักนิติธรรมในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแหง กฎบัตรสหประชาชาติ
ในโอกาสครบรอบ 30 ปของการกอตั้งอาเซียน ใน พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับรอง
"วิสัยทัศนอาเซียน 2020" (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพองกันในวิสัยทัศนรวมของอาเซียนทีจ
่ ะเปนวงสมานฉันทในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต ตองการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก การใชชวี ิตในสภาพที่มส
ี ันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรือง ผูกมัดกันเปน
หุนสวนในการพัฒนา ที่มีพลวัตและในประชาคมที่มค
ี วามเอือ
้ อาทรระหวางกัน
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พ.ศ.2546 ผูนําอาเซียนไดเห็นพองกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน ที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก อันไดแก ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายใน พ.ศ.2563 ตอมา
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟลิปปนส ผูนําประเทศอาเซียนตกลงที่จะเรงรัดกระบวนการสรางประชาคม
อาเซียนใหแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2558

ประชุมอาเซียนแตละป จัดทีไ
่ หนอยางไร
การประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 1 จัดที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 23
– 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 หลังกําเนิดอาเซียนถึง 9 ป อาเซียนในเวลานั้น มีสมาชิกเพียง 5 ประเทศ ซึ่งเปนสมาชิกผูร วม
กอตั้งอาเซียนมาดวยกันโดยการประกาศปฏิญญาที่กรุงเทพฯ การทีผ
่ ูนําประเทศไมมีโอกาสประชุมรวมพรอมๆ กันอยางเปนทางการ
นานถึง 9 ป หลังกําเนิดอาเซียน สะทอนความสัมพันธที่ยังไมแนบแนน และความไมพรอมในการรวมประสานประโยชนของชาติ
ระหวางกัน
กาลเวลาผานไป หลังการประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 1 แลว อาเซียนจัดการประชุมสุดยอดผูนําบอยขึ้น แมจะไมเปน
ประจําทุกป
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 2 จัดทีก
่ ัวลาลัมเปอร ในปถัดมา วางเวนไป 10 ป จึงจัดการประชุม ครัง
้ ที่ 3 ที่มะนิลา
อีก 5 ป พบกันอีกครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนา
ํ อาเซียนครั้งแรก ทีก
่ รุงเทพฯ ในป
พ.ศ.2538 ซึง
่ เปนการประชุมสุดยอดครัง
้ ที่ 5 ครบการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดประชุมของ 5 ประเทศผูกอตั้งอาเซียน สรุปวามี
การประชุมสุดยอดกัน 5 ครั้ง ในชวงเวลาที่ยาวนานถึง 28 ป จากนั้นผูนําอาเซียนก็พบกันแบบไมเปนทางการสองครั้ง ทีอ
่ ินโดนีเซีย ใน
ป พ.ศ.2539 และ ที่มาเลเซีย ป พ.ศ.2540
ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 6 จัดที่ ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังเวียดนามเขาเปนสมาชิกใหม 3 ป มีการ
ประชุมสุดยอดแบบไมเปนทางการคั่นอีกสองครั้งที่ ฟลิปปนส และ สิงคโปร จากนั้น บรูไนดารุสซาลาม สมาชิกลําดับที่ 6 อาสา
เปนเจาภาพ ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 7 ในป พ.ศ.2544 และการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนเริ่มจัดเปนประจําทุกปตอเนื่องจากนั้น
เปนตนมา
ครั้งที่ 8 ป พ.ศ.2545 ที่พนมเปญ ครั้งที่ 9 ป พ.ศ.2546 ที่ บาหลี อีกครั้ง เปนครั้งที่ 2 ที่อน
ิ โดนีเซียเปนเจาภาพ
ครั้งที่ 10 จัดที่เวียงจันทน ป พ.ศ.2547 รัฐบาลลาวในฐานะรัฐสมาชิกใหมที่เพิ่งเขามาได 7 ป ทุมเทหัวใจใหกับการเปนเจาภาพถึง
ขนาดลงทุนสรางบานพักใหมทั้งหมด ใหกับผูนําอาเซียนทุกคนไดพักอยูระหวางการประชุม ไดบรรยากาศเหมือนอยูบา น มิใชอยู
โรงแรมดังที่จัดการกันโดยทั่วไป ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 11 จัดทีก
่ ัวลาลัมเปอร พ.ศ.2548 เปนรอบที่สองของเจาภาพมาเลเซีย
แตเกิดภัยธรรมชาติและปญหาแทรกซอนทางการเมืองในประเทศ ทําใหฟลป
ิ ปนสขอเลื่อนการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 12 ขามป พ.ศ.

2549 ไปจัดในป พ.ศ.2550 ที่เมือง Cebu ซึ่งงานนี้ฟล
 ป
ิ ปนสก็จัดอยางยิ่งใหญสมกับที่ตองรอคอย

36

ASEAN SUMMIT ครั้งลาสุด ครัง
้ ที่ 13 ครั้งลาสุดที่ประเทศสิงคโปรเปนเจาภาพ จัดระหวางวันที่ 18-22 พฤศจิกายน
พ.ศ.2550 สิงคโปรหมดวาระการเปนประธานอาเซียน สงตอหนาทีต
่ ามลําดับอักษรชื่อประเทศใหกับราชอาณาจักรไทย ซึ่งเริ่มเปน
ประธานอาเซียนมาตั้งแต เดือนสิงหาคมป พ.ศ.2551 กําหนดจะจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนตามหนาที่ ซึ่งจะมีโอกาสเดียวใน
รอบ 10 ป โดยจะจัดที่กรุงเทพฯ เดือนธันวาคม พ.ศ.2551
แตปญหาการประทวงทางการเมืองทําใหรฐ
ั บาลไทยตองพยายามอยางหนักในการยึดกําหนดการเดิมและรักษาชือ
่ เสียงของ
ชาติไว โดยไมเลื่อนและยายสถานที่ประชุมไปจังหวัดเชียงใหม แตแลวก็จําตองเลื่อนการประชุมออกไป ดวยความผันแปรทาง
การเมืองที่นําไปสูการจัดตั้งรัฐบาลใหม ทามกลางความแตกตางดานนโยบายและพื้นฐานความคิดทางการเมืองของทั้งสองพรรค มีสงิ่
หนึ่งที่เหมือนกันคือความมุงมัน
่ ที่จะเปนสมาชิกที่ดีของอาเซียน และหนักแนนในการรักษาชื่อเสียงเกียรติภม
ู ิของชาติในการเปน
ประธานอาเซียน และการเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนตอไป
ซึ่งกําหนดการใหมของการจัดการประชุมสุดยอดผูนา
ํ อาเซียนครั้งที่ 14 จะจัดระหวางวันที่ 27-28 กุมภาพันธ และ
1 มีนาคม พ.ศ.2552 ที่โรงแรมดุสิตรีสอรท ชายหาด อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรข
ี ันธ
ทั้งนี้ ไทยไดรับหนาทีป
่ ระธานอาเซียนตอจากสิงคโปร ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ อาเซียน ครั้งที่ 14 ที่สิงคโปร
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 การดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทยอยูในชวงเวลาทีส
่ ําคัญ เนื่องจาก...
1. กฎบัตรอาเซียนจะมีผลใชบังคับ
2. มีการจัดทําแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อมุงไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558
3. อยูในชวงเวลาเดียวกับที่คนไทย คือ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน (วาระ 5 ป ตั้งแต 1 มกราคม
พ.ศ.2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2555)
โดยที่กฎบัตรอาเซียนกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนเปนไปตามปปฏิทิน ดังนัน
้ หากกฎบัตรอาเซียนมีผล
บังคับใชภายในป 2551 ไทยจะดํารงตําแหนงประธานอาเซียนเปนเวลา 1 ป 6 เดือนคือ ตั้งแต กรกฎาคม พ.ศ.2551 – ธันวาคม พ.ศ.
2552 แตหากกฎบัตรฯ ยังไมมผ
ี ลบังคับใช ไทยจะสงมอบตําแหนงประธานใหเวียดนามภายหลังการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 42 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 ตามแนวปฏิบัติเดิม
ในชวงเวลาเปลี่ยนผาน (อาเซียนทีย
่ ังไมมีและมีกฎบัตร) ไทยมีภารกิจตองเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 3 ครั้ง
โดยกําหนดจะจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 วันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ.2552 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15
ปลายป พ.ศ. 2552 รวมทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ASEAN Summit Retreat) ในชวงไตรมาสแรกของป
พ.ศ.2552
นอกจากนี้ ไทยยังไดรบ
ั การรองขอ จากที่ประชุมรัฐมนตรีตา งประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ASEAN FMs’ Retreat) ที่
สิงคโปร ใหเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ.2552 ดวย
นอกจากนี้ ในระหวางการเดินทางเยือนไทยของเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 ไทยไดเสนอทีจ
่ ะจัดการประชุม
สุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 3 ตอเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 ดวย
ขณะนี้ไดรับการตอบรับอยางไมเปนทางการจากเลขาธิการสหประชาชาติแลว
สวนทีป
่ ระชุมคณะกรรมการประจําอาเซียน (ASEAN Standing Committee -ASC) ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมอาเซียนของ
ประเทศสมาชิก จะทําหนาที่กําหนดแนวทาง และเรงรัดการดําเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน และที่ประชุมระดับรัฐมนตรี
รวมทั้งใหความเห็นชอบโครงการความรวมมือดานตางๆ ภายในอาเซียนและระหวางอาเซียน กับประเทศคูเ จรจา ตลอดจนรับทราบผล
การดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนจะตัดสินใจในเรือ
่ งใดๆ โดยใชฉันทามติ
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม (ASEAN Committee in Third Countries) ซึ่งประกอบดวย
เอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศคูเจรจาทั้ง 10 ประเทศ และในประเทศอื่นๆ ที่อาเซียนเห็นสมควรใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการอาเซียน ในประเทศทีส
่ ามจะทําหนาทีใ่ หขอมูล และวิเคราะหทาทีของประเทศที่คณะกรรมการอาเซียนตั้งอยู
สํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยูท
 ก
ี่ รุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานในการดําเนินความ
รวมมือระหวางประเทศสมาชิก มีเลขาธิการอาเซียนเปนหัวหนาผูบริหารสํานักงาน เลขาธิการอาเซียนจะไดรับการเสนอชือ
่ และแตงตั้ง
โดยประเทศสมาชิก (ตามลําดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิก) และมีรองเลขาธิการอาเซียน 2 คน มาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนเรียงลําดับตามตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศ และมีหนวยงานเฉพาะดานที่ดาํ เนินความรวมมือ ในดานตางๆ
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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ในขณะที่กรมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการแหงชาติของแตละประเทศ ประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ของประเทศตนในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือในสาขาตางๆ นโยบายหลักในการดําเนินงานของอาเซียนเปนผลมา
จากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีในสาขาความ
รวมมือตางๆ ของประเทศสมาชิก
อยางไรก็ดี โครงสรางของอาเซียน รวมทั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนตามที่กลาวมาขาวตนกําลังจะถูกปรับเปลีย
่ นตามกฎบัตร
อาเซียนทีค
่ าดวาจะมีผลบังคับใชตั้งแตตนป พ.ศ.2552
เพลงประจําอาเซียน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 กระทรวงการตางประเทศไดจด
ั การประกวดแขงขันเพลงประจําอาเซียน (ASEAN
Anthem Adjudicators’ Panel - A3P) รอบสุดทายขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกเพลงชนะเลิศจาก
เพลงที่เขารอบสุดทายทั้งหมด 10 เพลง โดยมีพลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เปนประธานกรรมการและกรรมการ
ฝายไทย
คณะกรรมการประกอบดวยผูท
 รงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ Mr. Haji Manaf bin Haji Kamis จาก
บรูไนฯ Dr. Sam Ang Sam จากกัมพูชา Mr. Purwa Caraka จากอินโดนีเซีย Mr. Khamphanh Phonthongsy จากลาว Mr. Ayob
Ibrahim จากมาเลเซีย Mr. Tin Oo Thaung จากพมา Mr. Agripino V. Diestro จากฟลป
ิ ปนส Mr. Phoon Yew Tien จากสิงคโปร
Mr. Pham Hong Hai จากเวียดนาม และพลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช เปนกรรมการจากประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการจากประเทศที่ไมใชประเทศสมาชิกอีก 3 ประเทศ คือ Ms.Sandra Milliken จากออสเตรเลีย Mr. Bao
Yuan-Kai จากจีน และ Ms. Keiko Harada จากญี่ปุน หลังจากการถกกันอยางกวางขวางในหมูคณะกรรมการแลว เพลงที่มีชื่อวา
"ASEAN Anthem (The ASEAN Way)" ประพันธโดย นายกิตติคณ
ุ สดประเสริฐ นายสําเภา ไตรอุดม และนางพยอม วลัย
พัชรา จากประเทศไทย ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะเลิศเพลงประจําอาเซียน
เพลง "ASEAN Anthem (The ASEAN Way)" เปน 1 ใน 10 เพลงสุดทาย ที่ไดรับคัดเลือกจากเพลงที่สงเขา
ประกวดทั้งหมด 99 เพลง จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ผูชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัลจํานวน 20,000 ดอลลารสหรัฐ
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะจัดงานเปดตัวเพลงประจําอาเซียนขึ้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ โรงละครอักษรา คิงส พาวเวอร คอม
เพล็กซ และจะมีการนําเพลงประจําอาเซียนไปบรรเลงในชวงพิธีเปดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่เชียงใหม ในวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ.2551
กฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียนเปนความตกลงระหวางประเทศสมาชิก ที่กําหนดกรอบโครงสรางองคกร เปาหมาย หลักการ และกลไกที่
สําคัญตางๆ ของอาเซียน และใหสถานะนิตบ
ิ ุคคลแกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดําเนินการ
ตามเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2558 สรางกลไกที่จะสงเสริมใหรฐ
ั
สมาชิกปฏิบัตต
ิ ามความตกลงตางๆ ของอาเซียน และทําใหอาเซียนเปนองคกรทีใ่ กลชด
ิ และกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง
แทจริงมากขึ้น
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ป พ.ศ.2546 ที่ประชุมไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนภายในป
พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ตอมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน สปป.ลาว ป พ.ศ.2547 ผูนําไดเห็นชอบตอ
แผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Programme –VAP) ซึ่งกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียน
ซึ่งรวมถึงการจัดทํากฎบัตรอาเซียนดวย ซึ่งผูน
 ําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 ปถัดมา ไดเห็นชอบใหจัดทํากฎบัตร
อาเซียนและตั้งคณะผูท
 รงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน (Eminent Persons Group on the ASEAN Charter-EPG) เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการรวมตัวของอาเซียน และสาระสําคัญทีค
่ วรมีปรากฏในกฎบัตรอาเซียน การรางกฎบัตรอาเซียนทํากันใน
ป พ.ศ.2549 โดยใหคณะทํางานระดับสูง และไดเสนอใหผูนาํ อาเซียนลงนามในกฎบัตรอาเซียนระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 13 ทีส
่ ิงคโปร ป พ.ศ.2550
การประชุมอาเซียนครัง
้ ที่ 14 ใครเขารวม ประชุมเรือ
่ งอะไร และจัดที่ไหน
การประชุมอาเซียนครัง้ ที่ 14 จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ณ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมและเปนภารกิจหนึ่งในระหวางการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของ
ประเทศไทย โดยมีผูนําของประเทศสมาชิกฯ เขารวมประชุม จํานวน 10 ประเทศ อาทิ ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย,
ฟลิปปนส, สิงคโปร, บรูไนดารุสซาลาม, เวียดนาม, ลาว, พมา และกัมพูชา
ประเทศไทยจะไดอะไรจากการประชุมอาเซียน
1. เพราะประเทศไทยเปนผูริเริ่มและผูรวมกอตั้งอาเซียนเมื่อ 41 ปที่แลว โดย ดร.ถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของไทย ไดชักชวนเพื่อนรัฐมนตรีจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีก 4 ประเทศ ประกอบดวย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร มารวมหารือ และเห็นพองตองกันที่ประเทศในภูมิภาคนี้ควรรวมตัวกัน เพื่อประโยชนดาน
ความมั่นคง ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม จนนําไปสูการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพฯ" ที่พระราชวังสราญรมย (ที่ทาํ การ
กระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ตอมา นับตั้งแตป พ.ศ.2527 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม,
เวียดนาม, ลาว, พมา และ กัมพูชา ก็ไดทยอยเขาเปนสมาชิกจนครบ 10 ประเทศ ในป พ.ศ.2552
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2. เพราะประเทศไทยไดเขารับตําแหนงประธานอาเซียนตอจากสิงคโปร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 และจะมีวาระ
ไปจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 การทําหนาที่ประธานอาเซียนของไทยในครั้งนี้ มีระยะเวลายาวนานกวาปกติเพื่อใหสอดคลองตาม
กฎกติกาที่กําหนดไวใหอาเซียนเริ่มทํางานตามปฏิทินสากล เริ่มจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม แตการดํารงตําแหนงในคราวนี้เพิ่ม
อีก 6 เดือน เปนหนึ่งปครึ่ง ซึ่งถือเปนความไววางใจที่เพื่อนสมาชิกอาเซียนมอบใหแกเรา

3. เพราะวากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญของอาเซียน ไดมผ
ี ลใชบังคับในชวงที่ไทย
เปนประธานอาเซียนนับตั้งแต วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 เปนตนมา กฎบัตรอาเซียนเปนความตกลงระหวางประเทศ สมาชิกอาเซียน
ทั้งสิบประเทศที่กําหนดเปาหมาย หลักการ โครงสรางองคกร และกลไกทีส
่ ําคัญ ๆ ของอาเซียน และทําใหอาเซียนมีสถานะนิติบุคคล
หรือบรรลุนิตภ
ิ าวะ ทั้งนี้กฎบัตรอาเซียนจะชวย (1) เพิ่มประสิทธิภาพใหอาเซียนสามารถรวมตัวเปนประชาคมไดสําเร็จในป พ.ศ.2558
หรือ 7 ปขางหนา (2) สรางกลไกใหสมาชิกอาเซียนไดปฏิบัติตามความตกลงตางๆ ที่ไดทําไว และ (3) สงเสริมใหอาเซียนเปนองคกร
ที่ใกลชิดกับประชาชน และใหประโยชนแกชาวบานอยางแทจริง
4. เพราะวาในชวงที่ประเทศไทยเปนเจาภาพอยูนี้ คนไทยก็ไดเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน โดย ดร.สุรน
ิ ทร พิศ
สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศไดเขารับตําแหนงเลขาธิการอาเซียนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2551 โดยจะดํารง
ตําแหนงตามวาระ 5 ป จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหประชาคม
อาเซียนบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
5. เพราะวาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ผูนําอาเซียนทั้งสิบจะลงนามในปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคม
อาเซียน พ.ศ.2522 - พ.ศ.2558 ซึ่งสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อกอตั้งอาเซียน กลาวไดวา 41 ปผานไป อาเซียน
กําลังจะกาวเขาสูยค
ุ ที่สอง จากความรวมมือและการรวมตัวกันอยางหลวม ๆ มาบัดนี้มีเปาหมายที่ชด
ั เจนทีจ
่ ะสรางประชาคมอาเซียนให
สําเร็จในอีก 7 ปขางหนา ประชาคมดังกลาวเปรียบเสมือนบานหลังใหญของอาเซียน ซึ่งนอกจากจะมีสามเสาหลัก ไดแก เสาหลักการ
เมืองและความมั่นคง เสาหลักเศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรมแลว ยังมีอีกเสาหนึ่งที่หยั่งรากลึกในการปฏิสม
ั พันธกับ
ประเทศภายนอก ไมวาจะอยูในกรอบอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) หรือในกรอบที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งมี
ถึง ประเทศ ไดแกอาเซียน 10 ประเทศ บวก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
อาเซียนกับประเทศคูเจรจาทั้งหลาย คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา สหภาพยุโรป และองคการสหประชาชาติ
การเปนประชาคมทีส
่ มบูรณ จะทําใหประเทศอาเซียนมีความมั่นคงปลอดภัย มีสันติสุข ประชาชนอาเซียน 570 คน มีโอกาส
ทางเศรษฐกิจ มีตลาดใหญขึ้นเพื่อทํามาคาขาย ลงทุน ทําใหมีรายไดมากขึ้น
6. เพราะวาไทยในฐานะประธานอาเซียนมีความมุงมั่น ที่จะทําหนาที่อยางเต็มกําลัง ในชวงเปลีย
่ นผานที่อาเซียนมีกฎบัตร
ของตัวเอง เพื่อใหอาเซียนเปนพลังขับเคลื่อนที่สาํ คัญในความรวมมือและความสัมพันธที่กาํ ลังหมุนตัวอยูท
 ั่วทั้งภูมภ
ิ าคเอเชีย รวมทั้ง
ประเทศคูเจรจาทั้งหลาย
7. เพราะอาจกลาวไดวาการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งนี้เปนการเปดศักราชใหม ที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนไดริเริ่มให
ภาคประชาชนไดเขามามีสว นรวมในการประชุมสุดยอด ทั้งนีจ
้ ะมีการตอนรับผูแทน 3 กลุม ไดแกผแ
ู ทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน กลุม
เยาวชนอาเซียน ผูแทนภาคประชาสังคมอาเซียน จากประเทศสมาชิก ใหเขามาพบผูนําอาเซียนทั้งสิบประเทศ และแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น จากนี้ไปไทยหวังวาเสาหลักทางดานสังคมซึ่งมีประชาชนอาเซียนเปนฐานทีส
่ ําคัญ จะเขามามีสวนรวมมากขึ้นเรื่อยๆ ใน
กิจกรรมอาเซียน มีความรูสึกเปนเจาของรวมกันและชวยกันเสริมสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง
8. เพราะการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศไทยในครั้งนี้ เกิดขึ้นทามกลางสภาวการณเปลี่ยนแปลงทีส
่ ําคัญของโลก
ตั้งแต วิกฤติการณน้ํามัน วิกฤติการณดานอาหาร วิกฤติการณภัยพิบัตท
ิ างธรรมชาติ และที่สาํ คัญทีส
่ ุดคือ วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ที่
เรียกติดปาก "วิกฤติการณแฮมเบอรเกอร" ซึ่งมีจุดกําเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปทั่วโลกอยูใ นขณะนี้
อาเซียนจะรับมืออยางไร และไทยในฐานะประธานจะมีขอริเริ่มอยางไร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของอาเซียนบวกสาม
(จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) ไดรวมประชุมสมัยพิเศษที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือถึงมาตรการในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจ โดยขอริเริ่ม
เชียงใหม (Chiang Mai Initiatives-CMI) ที่ไทยไดเคยริเริ่มไวตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เรียกกันวา "วิกฤติการณตมยํากุง " เมื่อสิบ
กวาปที่แลว จะไดรับการขยายผลและตอยอดอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมครั้งนี้
9. เพราะวาการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ยังเกิดขึ้นทามกลางความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศของไทย ซึ่ง
สงผลกระทบตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นที่นานาประเทศมีตอไทย จึงเปนโอกาสดีที่เพื่อนสมาชิกอาเซียนและสื่อมวลชนจากทั่ว
โลกจะไดมาเห็นดวยตัวเองวาสถานการณตางๆ ภายในประเทศไดกลับเขาสูสภาวะปกติและมีเสถียรภาพแลว หากจะมีการแสดงออก
ของกลุมตางๆ ก็จะอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย และการใชสิทธิเสรีภาพภายใตรฐ
ั ธรรมนูญ ซึ่งเปนเรื่องปกติ
10. เพราะการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ทีป
่ ระเทศไทยในครั้งนี้ คือการกลับคืนสูเหยา ณ จุดกําเนิดของอาเซียน ซึ่ง
เปนสิ่งที่เพื่อนสมาชิกรอคอย ดังนั้นอยาใหแขกบานแขกเมืองของเราผิดหวัง ชวยกันเปนเจาภาพที่ดี ดวยการใหความรวมมือในการ
เสริมสรางบรรยากาศที่อบอวลไปดวยไมตรีจต
ิ ทีส
่ ําคัญ คือ ความประทับใจในความเปนไทยของเรา เพราะทานเหลานี้จะกลับมา
ประเทศไทยอีกหลายครั้ง ในชวงที่เราเปนประธานอาเซียน จนถึงปลายเดือนธันวาคมปนี้
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