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วันที่ 16 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2558 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
            

การศึกษาไทยลมเหลว – สอนใหลอก ไมไดสอนใหคิด 

 ผมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาไทย ระดับมหาวิทยาลัยไดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกวา 30 ป

ปจจุบันก็ทํางานเรื่องการศึกษาทุก ๆ วัน แตผูเรียนเปนผูใหญ ทั้งระดับรากหญา มีระดับปริญญาเอกอยูบาง 

ผมสอนใหลูกศิษยผมคิดเปน 

 แตไมวาจะไปที่ไหนก็มีแตคนบนเร่ืองความลมเหลวของการศึกษาไทย 

 ปจจัยแรก การรวมศูนยไวที่กรุงเทพฯ  ไมไดดูขอเท็จจริงของแตละภาค จึงไมมีหลักสูตรที่ตรงกับ

ความตองการของสังคม ตกเรื่องการมีงานทํา รูแตทําไมเปน ไมมีจิตวิญญาณเปนผูประกอบการ 

 ประเด็นที่สอง คือ ใชวิธีการเรียนแบบทองจํา ทําขอสอบ แตไมไดสอนใหเด็กไทย คิดเปน วิเคราะห

เปน และทําเปน 

 พอแมยุคใหมรักลูกเกินไปก็เลยทําการบานแทนลูกเพื่อใหไดคะแนนจากการสอบมาก ๆ และภูมิใจ 

ถามวาลูกทําไดดีไหม คําตอบคือแคไดคะแนนอวดเพื่อน 

 ผมโชคดี ไปเรียนเมืองนอกมาชวงปริญญาตรี ที่นิวซีแลนด 

 นอกจากจะตองเรียนภาษาอังกฤษใหดีคือเขียนใหรูเรื่องและถูกตองแลว ยังตองอานและวิเคราะห 

สรุปประเด็นหลัก ๆ ใหได เชน ครูสอน 1 2 3 นักเรียนคิดตอ 4 5 6  

 ผมจําไดวาวิกฤติที่สุดในชีวิตผมคือ วิชา วรรณกรรมภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนวิชาบังคับ ทั้ง  ๆ ที่ผม

เรียนเศรษฐศาสตร  

 สอบกลางเทอมหลายครั้ง ตกหมด เพราะเขาตองการการวิเคราะหจากวรรณกรรมอังกฤษ ไมได

สอนใหลอก ทองจํา ผมคิดวาขยันอยางไรก็สอบไมรอด จนวันหนึ่งผมคิดไดวา จะผานวิชานี้ไดตองวิเคราะห

เปน โชคดีผมเปนเด็กซนก็เลยอานหนังสือหลาย ๆ เลม และนํามาเปนความคิดของตัวเอง คลายเปนภูมิ
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ปญญาของเราคือ อานและสรุปประเด็นหลัก ๆ ซึ่งเด็กไทยสรุปไมเปน แตลอกเปน ลอกมาทั้งดุน รอดมาได

ทุกวันนี้ ผมจึงเปนคนชอบอานหนังสือ เพราะผมไดความสุข  ไดปญญา ไดความรูใหม ๆ ขามศาสตรทุกวัน  

 สิ่งที่ผมไดติดมาถึงทุกวันนี้คือ จากการวิเคราะหตัวละครของ เชคสเปยรซึ่งเขาเนนพฤติกรรมตาง ๆ 

ที่มีความเจ็บปวด ลางแคน ลมเหลว ความหวัง จินตนาการ แรงบันดาลใจ และความรักอันยิ่งใหญ ใน

วรรณกรรมดังกลาว ถาเราไมมีระบบความคิด Creative and Critical Thinking จะวิเคราะหไมออก จึงแนะนํา

ลูกศิษยทุกคนที่เรียนกับผม สรุปประเด็นหลักแตละบทเรียนใหได 

 ทุกวันนี้ ผมจึงยังใชบทเรียนที่ไดจากวิกฤติจากสอบกลางเทอมไมผานที่นิวซีแลนดมาเปน Chira 

Way  หรือ Learning how to learn ซึ่งประกอบไปดวย 4 เร่ืองคือ  

1. 4L’s  ไดแก  

- Learning Methodology วิธีการเรียนรู 

- Learning Environment บรรยากาศการเรียนรู 

- Learning Opportunities โอกาสจากการเรียนรู 

- Learning Communities สังคมแหงการเรียนรู 

 2. 2R’s ไดแก 

  - Reality การมองความจริง  

  - Relevance  การมองตรงประเด็น และเขากับสถานการณ 

 3. C-U-V ไดแก 

  - Copyการลอก 

  - Understandingการทําความเขาใจ 

  - Value การสรางคุณคา 

4. ชวงหลัง ๆ เนน  3 V ไดแก 

- Value Added การสรางคุณคาเพิ่ม 

- Value Creationการสรางคุณคาจากการสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

- Value Diversity การสรางคุณคาจากความหลากหลาย 

 ผมไดทราบวานายกฯ ตูจะมีการปฏิรูปการศึกษาแน ๆ  อาจใชมาตรา44  

- ยุบแทง 4 แทง กลับไปเปนกรมแบบเดิม ยกเลิกผูอํานวยการเขตทั้งประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาซึ่งมีแตอํานาจและรวมศูนย 

- แตบิ๊กตูอยาลืม เอาการเมืองออกจากการศึกษา 

- จัดระบบการเรียนการสอนใหเด็กไทย คิดเปน วิเคราะหเปน ไมใชลอกจาก Google ไป

สงครูแบบที่ทํากันอยู 

สัปดาหนี้ ผมไดเห็นความกาวหนาของลูกศิษยในประเทศไทยหลายกลุม 
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กรณีศึกษาของคุณจินตนา ไพบูลย ที่จังหวัดชุมพร เปนลูกศิษยของผมแค 3-4 วัน ในโครงการที่จัด

รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดศึกษาและนําเอาแนวคิดของผมไปตอยอดทองเที่ยววิถีเกษตร 

จนกระทั่งไดรับรางวัลกินรี รางวัลดีเดนอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยครั้งที่ 10 ประเภทแหลงทองเที่ยวเชิง

เกษตร 

 สวนอีกทานคือ ดร.ณพพลวรรฒโสมณวัตร หัวหนาศูนยประสานงานปาไม จังหวัดอํานาจเจริญ จบ

คณะวนศาสตร เรียนทุนมนุษยกับผมที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากพื้นฐานของเขาทําใหมีระบบความคิด

ที่ดี ไดตอยอด การกระตุนของผมจึงกลายเปน ดร. ที่มีคุณคา 

 ดร.ณพพลวรรฒ ไมเห็นแกเพียงตําแหนง รุนเดียวกันไดเปนปลัดกระทรวงฯ เปนอธิบดีฯ  ดร.ณพ

พลวรรฒมีความสุขที่ไดเรียนรู ชวยสังคม ชวยดูแลอาจารยอยางผม และหาความรูตลอดเวลา 

 ลาสุดผมไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ก็ไดดูแลตลอดและพาไป สปป.ลาวดวย 

 เปน ดร. ที่ขยันหาความรู และตอยอด ชวยทําให Chira Way มีคุณคาตอการทํางานของผม เชนจาก

การไปบรรยายใหผูนําทองถิ่น ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ดร.ณพพลวรรฒ ก็ไปเปนผูชวยสอน

ดวย 

ทําใหผมมีกําลังใจทํางานตอไปกระตุนให คนไทย คิดเปน วิเคราะหเปน ตอยอด 3 V ตอไป 

สุดทาย กลุมลูกศิษย PSUMED3 บางทานไดรับการแรงกระตุนจากผม จะไปชวยเด็กเทพศิรินทร9

โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ (ดอยอางขาง) ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีชาวเขาเรียนเปนสวนใหญ ใหเขาใจ

ถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรการตอยอดการเรียนและนําไปใชในชีวิต  ลูกศิษยกลุมนี้ก็ไดอิทธิพลจาก 

Chira Way และไดมุงทําเพื่อสวนรวม  

 

ภาพบรรยากาศการไปฉลองรางวัล

ดีเดนอตุสาหกรรมการทองเที่ยว

ไทยครั้งที่ 10 (รางวัลกินรี) หมูบาน

ทองเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง/กลุมโฮมสเตยบานทอน-

อม สวนลุงนิล บานจินตนา 1ไร

พอเพียง และบานธรรมชาติวรรณ

ภัสสร  
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และการรวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

และใหแนวคิดดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนาการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน ใน

วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ 

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริระดับอําเภอ อําเภอทุง

ตะโก จังหวัดชุมพร 

 

 

ภาพการบรรยายพิเศษหัวขอ"การพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ในการสัมมนา“โอกาส 

ผลกระทบ และการปรับตัวสูการเปดเสรทีางการคาในระดับทองถิน่" ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเมื่อวันอังคาร

ที่ 10 พฤศจิกายน 2558  
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ดร.ณพพลวรรฒ โสมณวัตร และคุณพิชญภูรี จันทรกมล เดนิทางไป สปป.ลาว  

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ (ดอยอางขาง) 

 

 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 14 พฤศจิกายน 2558 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2558 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาวถึงการเลือกตั้งในเมียนมา ซึ่งในชวงที่อัดรายการก็มีการเลือกตั้งกัน

แลว ครั้งแรกที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไปเมียนมาในชวงที่ปดประเทศเมื่อ 25 ปที่แลว ตอนนั้นไปในนาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งไดรับงบสนับสนุนจาก Sasakawa Foundation เวลาไปถึง ทางเมียนมาสงทหาร

มาตอนรับ ดูแลรับสง ตอนนั้นเมียนมายังไมไววางใจตางประเทศ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจึงไดมีโอกาสไป

หารือกับทางเมียนมาบางเพื่อไปพัฒนาคนเพราะวา มีมูลนิธิจากญี่ปุนไปชวยเหลือประเทศเวียดนาม ศ.ดร.จี

ระ หงสลดารมภจึงคิดวาถาวันหนึ่งสามารถนําประสบการณไปชวยที่เมียนมาดวยโดยเฉพาะ ทานที่มา

ตอนรับก็เปนระดับรัฐมนตรีผูชวยฝายวางแผน ในที่สุดก็ไมไดทํา เพราะถาพัฒนาคนมากๆในเมียนมาตอน

นั้นคือเมื่อ 25 ปที่แลว ทางเมียนมาคงไมพรอม  

เมื่อ 10 ปที่แลว ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเขาไปในเมียนมาเพื่อทําโครงการดานเศรษฐกิจพอเพียง 

ชวงหลัง เมียนมาเปดประเทศมาก ชวง 2-3 ปที่ผานมา ทานเต็งเสง ซึ่งเปนผูนําทางทหารก็ปลอยอองซานซูจี

ออกมาจากที่คุมขังและก็ใหมีบาทบาทแตก็ยัง ควบคุมอองซานซูจีไวอยู ยังไมใหเปนประธานาธิบดี สมัคร

รับเลือกตั้งไดแตวาไมใหเปนประธานาธิบดีเพราะรัฐธรรมนูญเมียนมายังหามผูหญิงที่มีสามีเปนชาวตางชาติ

หรือมีลูกเปนชาวตางชาติ ชาติตะวันตกดํารงตําแหนงทางการเมือง ถาจะแกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองผานการ

เห็นชอบของทหารกอน คณะของทหารสามารถใชอํานาจยับยั้งได ถามองจากสภาพความเปนจริงและการที่

มีโอกาสไปเยี่ยมเมียนมาเปนเวลา 25 ปที่ผานมา และตอนหลัง ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็ไปเมียนมาเปน

ประจําทุกป ตองยอมรับวา การที่เมียนมามีชนกลุมนอยตามชายแดนตางๆ มีความขัดแยงและรบกันรวมถึง

ทางชายแดนแถวประเทศไทยดวย เมียนมาก็ตองคิดใหดีวาถาเปดเสรีทุกอยาง ก็เกิดความไมมั่นคงขึ้น เมียน

มามีชนกลุมนอยคอนขางจะมาก ามชายแดนไปหมดซึ่งคนไทยก็รูจักกัน เชน กะเหรี่ยง และกลุมตางๆ ที่

เกิดขึ้น แมกระทั่งตอนนี้ ก็ยังมีการรบกันอยู ปญหาภายในเมียนมามีมากมาย แตเมียนมาก็เปดประเทศมาก

ขึ้นแลว 
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การแบงเขตการเลือกตั้งตามกลุมชาติพันธุในเมียนมา 

 

ที่มา: https://deceptivelybalanced.wordpress.com/category/myanmar/ 
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ผลการเลือกตั้งเมียนมาอยางไมเปนทางการแบงตามรัฐ 

 

 

 

 

 

ที่มา:  http://www.mmtimes.com/images/mte/2015/election-liveblog/pyithu-results-map-4-large.jpg 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีความเห็นวา จากการเลือกตั้งเมียนมา ถาไมมีเต็งเสง เมียนมาก็คงเปลี่ยน

ไมได เพราะเต็งเสงเปนคนที่คอนขางจะ Liberal พอสมควร จากการที่ไดไปเมียนมาหลายครั้งในดาน

วิชาการ จึงไดเห็นวา ตอนหลัง ทหารเริ่มเปดโอกาสใหอองซานซูจีมีบทบาทยิ่งขึ้น ไมไดมีการจํากัดพื้นที่

แลว แตยังไมอยากใหอองซานซูจีมีอํานาจเต็มที่เพราะถามีอํานาจเต็มที่ ทหารก็จะไมมีที่อยู ถาเปนแบบแมน

เดลา ทหารคงไวใจเพราะวา เมื่อขึ้นมามีอํานาจแลว จะประนีประนอมกันได ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคของ

อองซานซูจีไดคะแนนเสียงทั้งสภาลางและสภาสูง ในกรณีที่มีจํานวนที่นั่งเกิน 65% ของทั้งหมด อองซานซู

จีก็จะมีสิทธิ์เลือกประธานาธิบดี ถาไดแค 50% ก็ลําบาก เพราะเมียนมามีโควตาทหาร 25% ทั้งสภาลางและ

สภาสูงเปนบล็อกโวตทั้งสองแหง คะแนนนิยมของอองซานซูจีคอนขางจะสูงโดยเฉพาะตามชนบทและ

พื้นที่ของชนกลุมนอย การเลือกตั้งคร้ังนี้นาจะเปนประโยชน  

หนังสือพิมพฉบับหนึ่ง เวลาพูดถึงประชาธิปไตยของเมียนมา เรียกวา ประชาธิปไตยแบบมีวินัย 

(Disciplined Democracy) ชีวิตความเปนอยูของชาวเมียนมาก็ดีขึ้น ทุกครั้งที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไปยาง

กุงหรือเนบิดอว ก็ไดเห็นวา ชาวเมียนมารุนใหมก็เร่ิมใชชีวิตแบบธรรมดา เขาไปนั่งในรานกาแฟ มีแล็ปท็อป

และอุปกรณตางๆ บางคนก็มาอยูที่ประเทศไทย ก็ไดเห็นวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพ ก็เปนเรื่องที่ชาวเมียนมา

สามารถเขาใจถึงประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพมากขึ้น 

 
ชาวเมียนมาหารือทางธุรกิจในรานกาแฟ 

ที่มา: http://hinrichfoundation.com/wp-content/uploads/2015/09/ 

export-trade-assistance-Myat-May-zin-Hinrich-Foundation-2.jpg 
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ตอนทีศ่.ดร.จีระ หงสลดารมภสอนหนังสืออยู ก็มีทหารฝายความมั่นคงเปนลูกศิษย กลาววา ถาออง

ซานซูจีเปนฝายชนะเด็ดขาด แลวไมประนีประนอม ก็ผลักดันตัวแทนไปเปนประธานาธิบดีแลวตนเองคุม

ประธานาธิบดี (Beyond president) เขาจึงบอกวา ทางฝายทหารก็กลัว ลูกศิษยของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็

เลยคาดการณไววา ถามีปญหาแบบนั้น ก็จะมีการอพยพคนเขามาในชายแดนประเทศไทย ถาอองซานซูจี

ชนะทุกอยางแลวไลขยี้ ในที่สุดก็ไมใชการประนีประนอม ในการเปลี่ยนแปลงทุกอยาง เมียนมาก็ตอง

เปลี่ยน ทุกคนก็ตองเปลี่ยน เมื่อเปลี่ยนแลว ก็ตองอยูได อยูอยางยั่งยืน 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภได เคยพูดใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอนที่ไดรับเชิญไปให

ขอเสนอแนะเรื่องอนาคตของมหาวิทยาลัย วา จะทําอะไร อยาทําทุกเรื่อง แตควรเปลี่ยนบางเรื่องที่เปน

จุดสําคัญแลวกระเดงไปในการเปลี่ยนแปลงอยางอื่น เหมือนการปฏิรูปมีการถกเถียงกันทุกเรื่อง มีคนเกง

ทั้งนั้น มีกรรมาธิการมากมาย เมื่อจบไปแลว ทําไมไดดีสักเรื่อง ในการทําวิจัยของนักวิเคราะหทั่วๆไป เขา

มองวา การเปลี่ยนแปลงตองเกิดขึ้น รวมทั้งชัยชนะเล็กๆเพื่อเปนพื้นฐานของชัยชนะครั้งยิ่งใหญ ตอนที่

ออกอากาศรายการนี้ อองซานซูจีชนะแนนอนอยูแลว เกิดกระเดงไปเปนเสียงขางมาก แตเสียงขางมากของ

อองซานซูจีตองไดคะแนน 60% กวา เพื่อคานอํานาจกับคะแนนเสียง 25% ของทหาร ถาไดคะแนนเกิน 60% 

กวาถือเปนชัยชนะถลมทลาย ถาอองซานซูจีบาอํานาจขึ้นมา ไปจัดการ ไมประนีประนอมกับเต็งเสง ทางฝาย

ความมั่นคงจึงเปนหวงวา อองซานซูจีไมไดทํางานคนเดียวแตมีคณะผูบริหารซึ่งเปนผูบริหารคนเดิมที่มาจาก

บิดาของอองซานซูจี แตกอนก็ไมใหอองซานซูจีประนีประนอมเลย ก็มีการควบคุมอยูนาน ตอนหลังออง

ซานซูจีมีอิสรภาพมากขึ้น ขึ้นอยูกับคนที่อองซานซูจีไววางใจ คนเหลานี้คิดอยางไรกับอนาคตของเมียนมา 

บางคนอาจกดดันมาก อาจมีการลางแคน แตยุคตอไปคงลางแคนแบบเดิมไมไดแลว คงจะตองถอยทีถอย

อาศัยกัน 

การที่เต็งเสงเปดโอกาสใหอองซานซูจีมีบทบาท แลวดึงเขามาเปนสวนหนึ่งของการเมือง 2-3 ปที่

ผานมา โดยเฉพาะอองซานซูจีไดรับเกียรติจากสังคมไมวาจะเปนโนเบล โอบามา ฮิลลารี คาเมรอน 

แมกระทั่งผูนําระดับสูงก็เดินทางไปคารวะ ถาควบคุมอองซานซูจีในสภาพที่ไมสามารถมีบทบาทได ความ

กดดันก็คงจะมาก ก็ตองดูกันตอไปวา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไปสูความยั่งยืนหรือไม 

และเปนบทเรียนสําหรับประชาธิปไตย ในอาเซียนดวย ถามีประชาธิปไตยที่ไมเหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศและสภาพความเปนจริง เนนประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเทานั้น เปนตัวอยางเพราะเมียนมาไมกลา

นําประชาธิปไตยมาใชโดยไมเหมาะสมกับกับวัฒนธรรม การเมือง วิถีชีวิต กลายเปนการเมืองแบบเงินเปน

หลัก สรางปญหาการฉอราษฎรบังหลวงของการเมืองในยุคที่ผานมาอยางมากมาย ก็นาจะเปนบทเรียนที่ดี 

เมียนมาพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป เมื่อมีความพรอม จึงคอยเปลี่ยน 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาวถึงเรื่องเครื่องบินที่รัสเซีย ระเบิดแนนอน รัสเซียจึงสั่งหามบิน 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดไปตรวจสอบขอมูล Sharm el-Sheikh ที่เปนแหลงทองเที่ยวของอียิปตสวยงาม

มากติดริมแมนํ้าและทะเล คนจากรัสเซียและอังกฤษก็ไปเที่ยว 
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แผนที่ Sharm el-Sheikh 
ที่มา: http://www.vacationstogo.com/images/ports/maps/364_w.gif 

 

Sharm el-Sheikh 
ที่มา: http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/2/13/1297631386179/Sharm-el-Sheikh-007.jpg 
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ตอนนี้เครื่องบินหลายสายการบินถูกสั่งหามบิน กวาคนจะกลับไดตองรออยู 7-8 วัน ประเด็นคือ

ความปลอดภัย ก็ตองมีการดูแลเชน กระเปาที่เช็คอินเขาใตทองเครื่องบิน ทางสายการบินตางๆควรให

ความสําคัญความปลอดภัยมากที่สุด เรื่องนักบินเหนื่อยเพราะตองขับเครื่องบินเปนเวลานานๆ ก็เปนปญหา

หนึ่ง ตอนนี้ ประเทศไทยขาดแคลนนักบินมาก ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็เดินทางดวยสายการบินไลออนแอร

บอย เปนสายการบินของอินโดนีเซีย เครื่องบินใหมมาก มีเครื่องโบอิ้ง 737 มี 9 ลออยูขางหลัง เปนเวอรชั่น

ใหม เวลาเดินทาง ก็ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจะฟงชื่อนักบิน ชื่อคลายๆกับภาษามาเลย จึงเปนหวงวาถา

นักบินไมเกงหรือเปนนักบินใหม ก็มีปญหาเหมือนกัน  

 

สายการบินไลออนแอร 

ที่มา: http://3.bp.blogspot.com/-QXfo9OoX98Y/Ub7nL6d7PgI/AAAAAAAAADg/  

AGzg-4yBqss/s1600/33.jpg 

ปญหาคือสหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย เสียผลประโยชน มีหลักฐาน ประกาศออกมาเปนระเบิด 

สวนรัฐบาลอียิปตก็ยังไมสามารถชี้แจงออกมาไดอยางชัดเจน และยิ่งไปกวานั้น กอนที่จะมีหลักฐานแนชัด

จากกลองดํา ก็อธิบายวาเปนเครื่องยนตขัดของ ถาเปนปญหานี้ก็ตองมีการอธิบายกันระหวางนักบินกับ

หอบังคับการบิน แตตอนหลังก็ออกมายอมรับ แตวิธีการยอมรับก็กลาววา เวลาเกิดปญหา ประเทศอื่นๆก็ไม

เคยใหดูหลักฐาน 

ประเด็นสุดทายคือขาวปฏิรูปใหญของคณะคสช.โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ตอนนี้เปน

ความจริง ลาสุด ก็จะยุบผูอํานวยการเขตการศึกษาตางๆ ตอนหลังผูอํานวยการเขตการศึกษากลายเปนแหลง

ทํามาหากิน แตกอนมีตัวแทนของการศึกษาอยูในระดับอําเภอ ตําบล ก็ไปกระจุกตัวกันที่เขตการศึกษาจึงไป

สรางปญหามากเหมือนอธิบดีนอย หนวยงานตางๆก็มีอาชีวะ สพฐ. และหนวยงานอื่นดวย สําหรับ

มหาวิทยาลัย คงแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เปนองคกรอิสระแบบสมัยที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภอยู
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ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรซึ่งสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หนวยงานดังกลาวมีหนาที่สนับสนุนเทานั้น ไมได

มีหนาที่กํากับดูแล ถามีการแยกหนวยงานตางๆมาเปนกรม ก็จะเปนแบบเดิม มีปลัดกระทรวงควบคุมดูแล 

งบประมาณก็ยังกระจุกตัวอยูในกรม การบริหารจัดการดีขึ้น มีการศึกษานิเทศกเพิ่มขึ้น มีการเชื่อมโยงกับ

โรงเรียนมากขึ้น นักการศึกษาก็จะกระจายไปอยูตามอําเภอ ตําบลตางๆและอาจทํางานรวมกับองคกร

ปกครองทองถิ่นมากขึ้น  ในอนาคต องคกรปกครองทองถิ่นก็ตองมีบทบาทในการศึกษามากขึ้น ที่ผานมา 

เทศบาลบางแหงก็มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ ก็ควรจะทํางานรวมกัน ควรจะ

ปฏิรูปการศึกษาใหแยกออกจากการเมือง และทําใหการศึกษาชวยใหคนมีทักษะในการทํางาน ตอนนี้ ใน

ตางจังหวัด มีคนเรียนจบปริญญาตรีแตไมมีงานทําจํานวนมาก แตละวันที่อยูก็เลนไลน แชทอินเตอรเน็ต 

Instagram ถายรูป ไมอดทนในการทํางาน ไมทํางานหนักๆ เรียนจบปริญญาตรี พอแมอยากใหเปนเจานาย

คน สวนมากก็เรียนดานสังคมศาสตรมา จึงเปนปญหา ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็ตองการจะทําวิจัยในระดับ

ปริญญาเอกรวมกับลูกศิษยหลายๆคนวา คานิยมปริญญาตรีทั่วประเทศที่เรียนจบปละ 4-5 แสนคน ที่สูญ

เปลามากๆ จํานวนเทาไรและจะแกปญหาอยางไร 

 

http://www.posttoday.com/media/content/2014/04/13/C64F025701FA4200AF242113578246CD.jpg 
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บทความพิเศษ 

เรื่องนารูเก่ียวกับกัมพูชา 

โดย วราพร ชูภักดี 

 

 
แผนที่กัมพูชา 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia 
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ประเทศกัมพูชา หรือชื่ออยางเปนทางการวา ราชอาณาจักรกัมพูชา เปนประเทศตั้งอยูในสวนใต

ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศเหนือติด

กับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย) และลาว (แขวง อัตตะปอและจําปา

สัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก สองแบ เตยนิน ลองอาน ดงทาบ อัน

ซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) และทิศใตติดอาวไทย 

มีขนาด กวาง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมี

ขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมี

เสนเขตแดนติดตอกับประเทศไทยยาว 798กิโลเมตร  

แมนํ้า/ทะเลสาบสําคัญ ไดแก  

(1) แมนํ้าโขง ไหลจากลาวเขาสูภาคเหนือของกัมพูชาแลวไหลผานเขาเขตเวียดนาม มีความยาวใน

เขตกัมพูชารวม 500 กิโลเมตร  

(2) แมนํ้าทะเลสาบ เชื่อมระหวางแมนํ้าโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร  

(3) แมนํ้าบาสัก (Bassac) เชื่อมตอกับแมนํ้าทะเลสาบที่หนาพระราชวัง กรุงพนมเปญ ความยาว 80 

กิโลเมตร  

(4) ทะเลสาบ (Tonle Sap) เปนทะเลสาบขนาดใหญ มีเนื้อที่ 3,000 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิอากาศ 

รอนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 – 36 องศาเซลเซียส  

กัมพูชา มีประชากรกวา 14.8 ลานคน นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเปนศาสนาประจําชาติ ซึ่ง

ประชากรกัมพูชานับถือประมาณ 95% ชนกลุมนอยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจามและชาวเขา

กวา 30 เผา 

เมืองหลวงและเมืองใหญสุด คือ พนมเปญ ซึ่งเปนศูนยกลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ

กัมพูชา  

  
ที่มา: http://static.thousandwonders.net/ 

Phnom.Penh.original.3054.jpg 

ที่มา: http://www.terragalleria.com/images/ 

theravada/camb2944.jpeg 
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ประเทศกัมพูชามีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข มี

นายกรัฐมนตรีเปนผูบริหารประเทศ เปนการปกครองที่มีรูปแบบรัฐเดียว  

กษัตริยองคปจจุบันของกัมพูชา คือ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี” (His Majesty 

King Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni) ขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 

พ.ศ.2547  

 
 

ที่มา: http://www.norodomsihamoni.org/ 

 

และมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เปนนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2536 

จนถึงปจจุบัน  

 
 

ที่มา: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02469/hun-sen_2469368k.jpg 
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ปจจุบัน “กัมพูชา” ไดบูรณะประเทศหลังสงครามกลางเมืองนานหลายทศวรรษ กัมพูชามีความ

คืบหนาอยางรวดเร็วในดานเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย ประเทศกัมพูชามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เฉลี่ย 7.0% ตอเนื่องมาเปนเวลากวา 10 ป ภาคสิ่งทอ เกษตรกรรม กอสราง เสื้อผาและการทองเที่ยวที่

เขมแข็งไดนําไปสูการลงทุนจากตางชาติและการคาระหวางประเทศ  

วันนี้ประเทศกัมพูชายังคงใชหนวยเงินตรา เงินเรียล (Riel) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4,100 เรียลเทากับ 1 ดอลลารสหรัฐ 

หรือ 

 
 

ประมาณ 114 เรียล เทากับ 1 บาท 
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ตลาดสงออกที่สําคัญของกัมพูชา : สหภาพยุโรป อเมริกา จีนฮองกง สิงคโปร แคนาดา  

ตลาดนําเขาที่สําคัญของกัมพูชา : จีน อเมริกา ไทย เวียดนาม จีนฮองกง  

สินคาสงออกที่สําคัญของกัมพูชา : เสื้อผาและสิ่งทอ รองเทา สินคาเกษตรกรรม ไดแก ขาว 

ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว สินคาประมง ใบยาสูบ เศษเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ สินแร

โลหะโลหะ เยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ (มูลคารวม ประมาณ 7,838 ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

สินคานําเขาที่สําคัญ : นํ้ามันเชื้อเพลิง สินคาทุนของธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา พาหนะรถยนตและ

สวนประกอบ เครื่องดื่ม อาหาร ยารักษาโรค เคมีภัณฑ ยารักษาโรค เสื้อผา และเครื่องสําอาง (มูลคารวม

ประมาณ 7,062 ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

และจากขอมูลของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดวิเคราะหลูทางการคาและการลงทุนของไทย

ในกัมพูชา ไวอยางนาสนใจดังตอไปนี ้ 

1) สินคาไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงในตลาดกัมพูชา เน่ืองจากความไดเปรียบดานคุณภาพ

ของสินคา โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนที่นิยมในตลาดกัมพูชา ทั้งยังมีความสะดวกในการขนสง

สินคาขามพรมแดนผานทางการคาชายแดน  

 
การคาชายแดนไทย-กัมพูชา 

ที่มา: http://www.aseanthai.net/images/article/news3847/n20150709115522_77270.jpg 
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2) เน่ืองจากคาแรงในกัมพูชามีราคาถูกกวาคาแรงในไทย จึงเหมาะแกการลงทุนในอุตสาหกรรมที่

ใชแรงงานเขมขน เชน อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม รองเทา อุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ 

 

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  

 
ที่มา: http://www.dw.com/image/0,,15763798_303,00.jpg 

 

อุตสาหกรรมการเกษตร 

 
ที่มา: http://www.unido.org/en/what-we-do/environment/resource-efficient-and-low-carbon-industrial-

production/watermanagement/test/hot-spot-and-test-in-cambodia.html#pp1[g1]/1/ 
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3) อุตสาหกรรมการกอสรางในกัมพูชามีแนวโนมขยายตัว เนื่องจากประเทศตองการพัฒนาและ

ปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน ทําใหมีความตองการสินคาประเภทวัสดุ

กอสราง รวมถึงเคร่ืองจักร และอุปกรณในการกอสราง อยางตอเน่ือง  

 
กัมพูชาสรางสนามกีฬาแหงชาติเพื่อเตรียมพรอมเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาซีเกมสในป พ.ศ. 2566  

โดยไดรับการสนับสนุนจากจีน 

ที่มา: http://news.sabay.com.kh/article/431000 

https://www.facebook.com/groups/476466769159668/search/?query=SEA+Games 

4) กัมพูชาจัดเปนประเทศพัฒนานอยที่สุด (LDC) ซึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) จาก

ประเทศพัฒนาแลว เชน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุน ในการสงออกสินคาประเภทเครื่องนุงหม โดยไม

มีภาษีนําเขา จึงเปนโอกาสในการขยายฐานการลงทุนของไทย เพื่อผลิตและสงออกไปยังตลาดดังกลาว  

และดวยวิธีทางการทูตในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทูตภาคประชาชนที่สามารถทําไดใน

ทุก ๆ ระดับ จะทําใหความสัมพันธระหวางประเทศไทยและกัมพูชาพัฒนาและกาวหนาขึ้นในทุก ๆ มิต ิ

อางอิง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B

8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2  

https://ponpimonthink.wordpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B

9%E0%B8%8A%E0%B8%B2/  

http://www.dtn.go.th/files/86/country/asia/Cambodia_2s_0315.pdf  

http://flashmini.com/asian/system/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%

E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0

%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%

B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html  

http://www.ditp.go.th/contents_attach/93253/93253.pdf  

http://th.coinmill.com/KHR_USD.html?USD=1#USD 
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ขาวอาเซียน 

 

 

เจาะลึกกัมพูชา 

 คอลัมนขาวอาเซียนจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลเชิงลึกที่ไดรับจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา

ประเทศตางๆในอาเซียน 

ในตอนแรกนี้ จะนําเสนอขอมูลเชิงลึกที่ไดจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ดังนี ้

นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต กลาววา ตอนนี้กัมพูชากําลังตื่นตัวในหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และกําลังจะเขาสูประชาคมอาเซียนดวย  

ดานการเมืองกัมพูชา 

นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต กลาววา ในปจจุบันคอนขางจะมีเสถียรภาพมาก เนื่องจากไดผาน

วิกฤติมาเปนเวลานาน ตั้งแตไดรับเอกราชมาตั้งแตปค.ศ. 1950 และไดสมบูรณหลังจากนั้นมา 3 ป ตั้งแต

ไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสก็มีปญหามาตลอด ขาดเสถียรภาพเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมา จนเขาสูยุคมืด

ของกัมพูชา ชวงเขมรแดง ทําใหเข็ดขยาดกับความรุนแรงตางๆ ปจจุบันจึงเปนยุค Renaissance ของกัมพูชา 

ใหมีการพัฒนาเพิ่มเติมทดแทนประชากรที่เสียชีวิตไปเปนจํานวนมากเปนลานคนในชวงวิกฤติทางการเมือง 

เมื่อเขาสูกระบวนการทางประชาธิปไตยในทศวรรษที่ 90 ในปค.ศ. 1991 มีการเลือกตั้ง ตอมาในปค.ศ. 1993 

ปกครองกันมาโดย 2 พรรคคือ พรรคฟุนซินเปกและพรรค CPP ในที่สุดพรรค CPP ก็สามารถที่จะกุมอํานาจ

ไวไดพรรคเดียวอยางตอเน่ืองต้ังแตปค.ศ. 1998 เปนตนมา เพราะฉะนั้นจึงมีความตอเนื่องทางการเมืองตั้งแต

นั้นมา แตพรรคฝายคานก็ใชประเด็นชาตินิยมตางๆ เขามาคานอํานาจอยู แตก็ยังไมสามารถเขามาเปน

ตัวเลือกทางการเมืองได พรรค CPP ก็เคยเพลี่ยงพล้ํา ในการเลือกตั้งครั้งที่แลว เสียคะแนนเสียงไปมาก

พอสมควร ลาสุด ก็มีแนวโนมวาการเลือกตั้งครั้งตอๆไป ไมนาจะมีปญหาเพราะมีนโยบายเอื้อตอคนระดับ

รากหญา เนนประชานิยม ใหความสําคัญดานรายไดและสังคม คอนขางสรางความมั่นใจแกนักลงทุน

ตางชาติ 

นายวัธนชัย ทองประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายความมั่นคง) กลาววา นโยบายพรรค CPP ตาง

เกื้อหนุนในเรื่องคะแนนเสียงการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2561 เชนอนุญาตใหพระสงฆมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 

พรรคการเมืองตางๆตัดคะแนนพรรค CPP ทั้งนั้น  พรรค CPP ยังวางแผนไดดี มีเสถียรภาพการเมือง การขึ้น

คาแรงเปน 140 ก็ทําใหพรรคไดคะแนนดี รัฐบาลภายใตการนําของพรรค CPP ยังประสบปญหาคอรัปชั่น 

การวางงานการเลนพรรค เลนพวก คาแรง และสิ่งที่เหมือนไทยคือการเบื่อหนายการเมือง ซึ่งเปนสิ่งที่ฝาย

คานนํามาโจมตีรัฐบาลไดตลอดเวลา เมื่อมีการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2556 ทําใหพรรค CPP ไดคะแนนลดลง 
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พรรครัฐบาลก็เตรียมตัววาจะแกปญหาอยางไร พรรค CPP ก็ทําเรื่องเยาวชนเชนเดียวกัน ทําใหพรรค

สามารถสรางกําลังใจใหธุรกิจตางๆเขามาลงทุน 

ดานเศรษฐกิจกัมพูชา  

นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต กลาววา ดานเศรษฐกิจกัมพูชาเปนเศรษฐกิจแบบเปด มีมูลคาการ

ลงทุนและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนคือ 

7% ตอปติดตอกันมาเปนระยะเวลา 10 ปแลว เนื่องจากการเปดกวางและเสถียรภาพการเมือง คนตางชาติ

ลงทุนไดและสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนไดเต็มที่  มีการใชระบบ Double Currency คือทั้งใชเงินในสกุล

ดอลลารและสกุลเรียล จึงทําธุรกรรมทางการเงินได นําเงินกลับไปเปนดอลลารได เปนปจจัยที่ดึงดูดนัก

ลงทุนเขามามาก เริ่มนําโมเดลการวางแผนทางเศรษฐกิจที่ดี มีแผนระยะยาวคลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

ไทย เรียกวา ยุทธศาสตรจตุโกณ 4 ดานไดแก   

1. Infrastructure  

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

3. การลงทุนดานอุตสาหกรรม  

4. การสราง SMEs  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากเปนจุดแข็งของกัมพูชาเพราะมีประชากรอายุนอยในวัยทํางาน อายุ

เฉลี่ยประมาณ 24 ปเทานั้น เปนวัยที่ตองการการเปลี่ยนแปลง การทํางาน สรางสิ่งตางๆ ดังนั้นผูประกอบการ

ที่ประสบความสําเร็จในกัมพูชาจึงมีอายุนอยเปนสวนใหญ เปนออกญาตั้งแตอายุ 30 ป ซึ่งเปนตําแหนงที่

ใหแกคนบริจาคใหสังคมมากๆ ก็มีผูมีตําแหนงออกญากันหลายคน พวกนี้เปนผูสําเร็จการศึกษาจาก

ตางประเทศและวางแผนเรื่องนี้คอนขางดี และอยูในแผนของสถานทูตที่จะใหมีการรวมมือกันระหวางผูนํา

รุนใหมทั้งทางดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ ไดแก ผูประกอบการรุนใหมของไทยกับกัมพูชาใหมาพบกัน

ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง ทั้งสองกลุมนี้พูดภาษาเดียวกัน และรสนิยมใกลเคียงกัน ก็ตรงกับแนวนโยบายของ

รัฐบาลที่ตองการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กัมพูชาตื่นตัวการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ 

AEC ชาวกัมพูชารูหลายภาษา มีความรวมมือระดับมหาวิทยาลัย ลูกชายของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเปน

ประธานสมาคมเยาวชนของกัมพูชา และเปนส.ส. รุนใหมของกัมพูชา เพราะฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของกัมพูชาคอนขางจะเปนรูปธรรมมาก 

สมาคมธนาคารไทยมาที่กัมพูชาเพื่อจะขออนุญาตตั้งศูนยเงินสดไทยมาไวที่กัมพูชาแลวกระจายกัน 

ที่กัมพูชาทุกอยางตองแลกเปนดอลลาร แตการตั้งศูนยจะรักษาคาเงินได ทําใหไมเสียอัตราแลกเปลี่ยน 

ตอนนี้มี 4 ธนาคารไทยมาเปดที่กัมพูชา คือ ธนาคารกรุงไทย CCB (ธนาคารไทยพาณิชย) ธนาคารกรุงเทพ 

กําลังจะมีธนาคารกสิกรไทย จะมีการเปดนําเงินบาทเขามาใชดวย 
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ดานสังคมวัฒนธรรมกัมพูชา 

นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต กลาววา สังคมและวัฒนธรรมกัมพูชามีลักษณะใกลเคียงกับไทย

มาก มีพุทธศาสนาเถรวาท 2 นิกายเหมือนกันคือ ธรรมยุตและมหานิกาย แตที่กัมพูชามีมหานิกายจํานวน

มากกวา มีพระสังฆราช 2 องค เวลาทํากฐินหลวง จะสลับกันคนละป ยังมีความแตกตางในหลายดาน ตองให

ความสําคัญความรูสึกของสังคมในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ พระที่กัมพูชาไมคอยออกมา

บิณฑบาตในชวงเดียวกับพระไทย จะออกมาบิณฑบาตตอน 11.00 น. สอดคลองกับกิจวัตรประจําวันของคน

กัมพูชาที่ตองทําอาหารใหตนเองในตอนเชากอนมาทําบุญ คนกัมพูชานิยมไปทําบุญที่วัดมากกวาออกมาใส

บาตร  

ดานการทองเท่ียวกัมพูชา 

นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต กลาววา คนไทยมาเที่ยวกัมพูชามาก แตยังไมมากที่สุด คน

เวียดนามมามากที่สุด สวนคนไทยมาเปนอันดับที่ 5 ตามหลังจีน ปญหาคือคนไมกลามา บางคนไมคิดที่จะ

มา เวลาที่เขามาดู ก็ไดประสบการณ ทําใหเห็นลูทางการลงทุนการคา 

นาวาเอก รณรงค สิทธินันทน ร.น. ผูชวยทูตฝายทหารเรือ กลาววา การทองเที่ยวกัมพูชาพึ่งพิงไทย 

เพราะนักทองเที่ยวตองมาผานไทยกอนที่จะเขากัมพูชา  ถามีเหตุการณในไทย นักทองเที่ยวจะมากัมพูชา

นอยลง ขาวตลอดวา ทางกัมพูชาพยายามจะไปหาสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายังกัมพูชา แทนที่จะผานให

ไทยเปน Hub แลวมายังกัมพูชา  

ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชา 

นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต กลาววา กัมพูชาไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทยมา

ตั้งแตปค.ศ. 1950 มาถงึปนี้ก็จะครบ 65 ป ก็จะมีการเฉลิมฉลองกัน ตลอดระยะเวลา 65 ป ก็มีทั้งที่ดีและไมดี 

เคยมีการตัดความสัมพันธไปแลว 2 รอบ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชติ์ และจอมพลถนอม กิตติขจร กอน

ขึ้นศาลโลกครั้งแรก 

สวนครั้งที่สองมีการเผาสถานทูตจากประเด็นชาตินิยม มีความรูสึกรุนแรงตั้งแตฝรั่งเศสมา 

เวียดนามเขามายึด นอกจากนี้สมัยยุครัฐบาลประชาธิปตย กัมพูชาไดมีการตั้งทักษิณเปนที่ปรึกษา ก็สงผล

มายังการเมืองระหวางประเทศดวย ลาสุดก็เปนเรื่องเขาพระวิหาร ซึ่งก็จบลงไดดวยดี ตอนนี้ยังอยูในระหวาง

การเตรียมการ หารือกันอยูเพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติได ปจจุบันเมื่อความสัมพันธเริ่มกลับมาดีมาก มีผูนํา

ระดับสูงไปเยี่ยมเยือนกัน พลเอกประยุทธ จันทรโอชาก็เพิ่งมาเยือนในเดือนตุลาคมที่ผานมา เนื่องในโอกาส

ฉลองครบรอบความสัมพันธ 65 ป นายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งไมเคยไปเยือนไทยอยางเปนทางการในลักษณะ

ทวิภาคี ก็มีแผนที่ไปเยี่ยมประเทศไทยในวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วันที่ 19 ธันวาคม เปนการฉลอง

ครบรอบความสัมพันธไทย-กัมพูชา เปนการสงสัญญาณที่ดีวา ความสัมพันธดีมาก ในความสัมพันธนี้เปน

แนวนโยบายขึ้นมาในระดับสูง มีการพบกันและรวมมือในเรื่องที่ทําไดกอน  
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ชาวกัมพูชาตามขาวประเทศไทยอยางใกลชิดมาก บางชองมีแตขาวไทยอยางเดียว แตคนไทยไมคอย

สนใจความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบาน  

นาวาเอก รณรงค สิทธินันทน ร.น. ผูชวยทูตฝายทหารเรือ กลาววา ในสวนของกองทัพเรือของทั้ง

สองประเทศคือไทยกับกัมพูชา ในชวงนี้อยูในเกณฑที่ดีมาก เพราะมีการไปมาหาสูกันทั้งสองประเทศ คณะ

ทหารเรือทางฝายประเทศไทยมาเยือนกัมพูชาปละ 10 คณะขึ้นไป ในเรื่องความสัมพันธชวงนี้อยูในเกณฑดี

มากโดยเฉพาะทหารเรือไทยดูแลจังหวัดจันทบุรีและตราดดวย 

ความรวมมือระหวางไทยกับกัมพูชา 

นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต กลาววา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะ

เสด็จตนปพ.ศ. 2559 ที่สถาบันเทคโนโลยีกําปงสะปอซึ่งพระองคทานไดเคยทรงวางรากฐานไว และกําลังจะ

เปดเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา แตละปพระราชทานทุนแกนักศึกษากัมพูชาไปเรียนที่ไทยในหลายสาขาจํานวน 

200 กวาทุน ทําใหมีศิษยเกาที่เปนนักเรียนทุนอยูมากพอสมควร 

เรื่องศิษยเกาเปนเรื่องที่ดีมาก สถานทูตริเริ่มโครงการศิษยเกากัมพูชาที่ไปเรียนที่ไทย จะทําเปน

ฐานขอมูล ทําเปน Hardware และ software จะขอรับขอมูลรายชื่อจากหนวยงานตางๆเพื่อเชิญมารวม

โครงการในอนาคตและสรางเครือขายใหกวางขวางขึ้น 

ในดานทองเที่ยว สถานทูตทํางานใกลชิดกับกระทรวงทองเที่ยวกัมพูชาซึ่งมีความยินดีใหความ

รวมมือ สวนเรื่อง Single visa ยังมีปญหายังทําแบบเชงเกนวีซาไมได เพราะตองจายเงิน 2 ครั้ง อีกปญหาคือ

ไทยใหวีซาฟรีหลายประเทศเกินไป ความเห็นแตละกระทรวงไมเทากัน ประเทศไทยยังขาดเสนหดึงดูด ไทย

ควรเก็บคาวีซาแบบฝรั่งเศส ควรเก็บวีซาครั้งเดียวและแบงประโยชนกัน ในเรื่องความรวมมือ SMEs ภูมิ

ปญญา ทานวันไชลี จะไปไทย มีรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมาเปดงานโอท็อป นําภูมิปญญาแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงกันได กลองผาไหมใสแชมเปญ สรางมูลคาเพิ่ม ในสวนโอท็อป ก็มีการสงเสริมการทองเที่ยวดวย 

พันตํารวจเอก อนุชา สุทธยดิลก ผูชวยทูตฝายตํารวจ กลาววา ในมิติความรวมมือ สภาความมั่นคง

แหงชาติของไทย มีความรวมมือกับทางกัมพูชา ไมใชแคกับตํารวจเทานั้น แตตองประสานงานกับกรมตรวจ

คนเขาเมืองซึ่งแยกตัวออกจากตํารวจแลวตั้งแตปที่แลว มีอธิบดีและเจาหนาที่ที่เคยเปนตํารวจ นอกจากนี้ยัง

ตองประสานงานกับหนวยเจนดา เมอร่ีซึ่งทํางานปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ ดูแลกลุมชุมชน

ก็จะมีความสัมพันธกับตํารวจดวย ในสวนกระทรวงมหาดไทยที่กัมพูชา มีการตั้งศูนยตางๆ เชนศูนย

ปราบปรามสินคาปลอม ในมิติความชวยเหลือ ตํารวจที่กัมพูชาสวนใหญจะตองขอความชวยเหลือจาก

ตางประเทศ เชน รัสเซีย จีนเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา เพราะกัมพูชาไมมีกําลังสงคนไปพัฒนาเอง ตอนนี้ 

สภาความมั่นคงแหงชาติของไทยสวนใหญใหทุนนักเรียนนายรอยตํารวจ มีเฉพาะเมียนมา ลาว เวียดนาม

ฟลิปปนส แตยังไมมีกัมพูชาสงไปเรียน จึงตองพยายามผลักดัน ปญหาคือการศึกษาไทยบังคับใหนักเรียน

ทุนเหลานี้ตองไปฟงภาษาไทย สวนหลักสูตรตางๆไมวาจะเปนหลักสูตรบริหารระดับตน กลาง สูง ก็ใช

ภาษาไทยในการเรียนการสอนเชนเดียวกัน จึงมีคนสนใจมาเรียนนอย แตสนใจไปประเทศอื่นมากกวา เชน 
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ฝรั่งเศส รัสเซีย ไทยไดใหความชวยเหลือมากวา 10 ปแลว เปนสถาบัน International Law Enforcement 

Academy ตั้งอยูบนถนนวิภาวดีรังสิต ตรงสโมสรตํารวจซึ่งไดใหทุนแกตํารวจ อัยการ เจาหนาที่ที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายในกลุมประเทศอาเซียนไปเขารับการอบรมเปนประจําปละประมาณ 30 รุน 

รุนละประมาณ 10 คน แมวาตํารวจและสภาความมั่นคงแหงชาติจะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ แต

งบประมาณสวนใหญที่ใชมาจากการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา 

ดานทัศนคติระหวางไทยกับกัมพูชา 

นายดามพ บุญธรรม อัครราชทูต กลาววา ชาวกัมพูชามีทัศนคติดีมากตอประเทศไทย ชาวกัมพูชา

ชอบสินคาไทยมากกวาประเทศอื่นที่อยูใกลเคียงกัน สินคาไทยเปนสินคาระดับดีเยี่ยมสําหรับชาวกัมพูชา 

ความบันเทิงที่มาจากไทยไดรับความนิยมมาก มีการซื้อรายการจากไทยมาออกอากาศในกัมพูชาซึ่งปจจุบันมี

โทรทัศนกวา 30 ชองแลว มีเคเบิ้ลทีวี คนไทยก็มาลงทุนในเร่ืองนี้ดวย  

นาวาอากาศเอก  ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผูชวยทูตฝายทหารอากาศ กลาววา เวลาคนไทยไปเที่ยว

ตางประเทศ มักวิจารณประเทศเพื่อนบานไมดี แตพวกเขาฟงภาษาไทยรูเรื่อง คนไทยมักสนใจไปเรียน

ประเทศไกลที่ไมคอยสําคัญ ทําใหไมรูจักเพื่อนบาน เขารูเรา แตเราไมรูเขา ประเทศไทยกับประเทศเพื่อน

บานเปนแบบผูใหกับผูรับ ที่ผานมามีการเยี่ยมเยือน และการใหทุนการศึกษามาโดยตลอด ในชวงที่มีปญหา

การเมืองที่คนที่กรุงเทพทะเลาะกับคนที่พนมเปญ ทําใหกิจกรรมเหลานี้หยุดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตอนนี้ก็

กลับมาเริ่มใหม กองทัพทั้งสองประเทศมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  

นาวาเอก รณรงค สิทธินันทน ร.น. ผูชวยทูตฝายทหารเรือ กลาววา ในการคัดเลือกบุคลากรทํางาน

ชายแดน ตองเลือกคนทัศนคติที่ด ีเพื่อสรางความสัมพันธ ความเชื่อมั่นและความไววางใจ คณะทหารเรือมา

กัมพูชาเปนจํานวนมาก แลวไดเรียนรูและสัมผัส ทําใหเปลี่ยนมุมมองไป 

ดานความสัมพันธระหวางประเทศกัมพูชากับประเทศอื่นๆ 

นายวัธนชัย ทองประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายความมั่นคง) กลาววา กัมพูชามีความสัมพันธ

ที่ดีมากกับจีน เนื่องจากไดรับความชวยเหลือจากจีน เปนแบบไมตองตอบแทน สหรัฐอเมริกาเปนตลาด

สงออกสิ่งทอที่สําคัญของกัมพูชา กัมพูชาจึงสนใจ แตสหรัฐอเมริกาก็ไมไดพัฒนาอะไรในอนาคต ตอง

สนใจความสัมพันธกัมพูชากับเวียดนาม กระทบไทยหรือไมในอีก 2-3 ป 

 ขอมูลดังกลาวขางตนน้ีนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชา

ตอไปในอนาคต 
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ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  

          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 21.00-21.25 น.              

            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 

ออกอากาศวันศุกรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

� ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 
 

 
 

 

   


