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  วันอนุรักษ์นกเงือก
     วันอนุรักษ์นกเงือก
       วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์   ของทุกปี ได้
กำาหนดเป็นวันอนุรักษ์นกเงือก เริ่มตั้งแต่ 
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก   
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
เห็นถึงความสำาคัญของนกเงือกที่เป็นกลไก
สำาคัญบ่งช้ีว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มาก
น้อยเพียงใดนกเงือก (Hornbill) เป็นนกที่
มีขนสีดำา-ขาว และอาจจะมีสีอื่น ๆ บ้างเช่น 
น้ำาตาลและเทา เป็นต้น มีจุดเด่นคือ จะงอย
ปากหนาที่ใหญ่และมีโหนกทางด้านบนเป็น
โพรง ภายในโพรงมีเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ำา มี
ลิ้นที่สั้นจึงกินอาหารโดยจัดอาหารอยู่ที่ส่วน
ปลายปากแล้วโยนกลับลงคอไปปกติ อาหาร
หลักคือผลไม้ และกินสัตว์เลื้อยคลานเล็ก 
ๆ เป็นอาหารเสริม นกเงือกจะมีส่วนหนัง
เปลือยเป็นสีฉูดฉาดอยู่บ้าง เช่น หนังบริเวณ
คอ ขอบตา เป็นต้น มีขนตายาวงาม ขาสั้น 
ชอบกระโดด ส่วนใหญ่ลำาตัวมีขนาดใหญ่
ถึงใหญ่มาก บางชนิดอาจตัวใหญ่ได้ถึง ๑.๕ 
เมตร ความกว้างของปีกเมื่อกางออกอาจมี
ความ ๒ เมตร บินได้แข็งแรง เวลาบินเสียง
จะดังมาก โดยเฉพาะนกเงือกขนาดใหญ่ 
ซึ่งเสียงดังนี้เกิดจากที่อากาศผ่านช่องว่าง
ระหว่างโคนขนปีกเน่ืองจากนกเงือกไม่มีขน
คลุมด้านใต้ของปีก เมื่อกระพือปีกแต่ละครั้ง
จึงเกิดเสียงดังราวกับรถจักรไอน้ำา และหาก
นกเงือกขนาดใหญ่บินมาเป็นฝูงจะทำาให้เกิด
เสียงดังราวพายุด้วยความที่จะงอยปากและ
ส่วนหัวที่ใหญ่เหมือนโหนกหรือหงอนนั้น 
ทำาให้นกเงือกถูกนำาไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณ โดยใช้ทำาเป็น
เครื่องประดับของชนเผ่าต่าง ๆ อีกด้วย 
       วิถีชีวิตตามธรรมชาติขิงนกเงือก 
เป็นนกที่มีนิสัยรักเดียวใจเดียว ซึ่งเป็น
พฤติกรรมน่าสนใจ ทำาให้เกิดความประทับ
ใจแก่ผู้พบเห็น มีลักษณะการทำารังที่แปลก
จากนกอื่น คือ เมื่อถึงฤดูกาลทำารัง นกเงือก

จะพากันหารังคามโพรงไม้ตามต้นไม้ใหญ่ 
เช่น ต้นยาง ที่อยู่ในที่ลับตา เมื่อตัวเมีย
เข้าไปอยู่ในโพรง จะทำาความสะอาดแล้วเริ่ม
ปิดปากโพรงด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น ดิน เปลือก
ไม้ โคลน หรือมูล หลังจากนั้นตัวเมียจะขัง
ตัวอยู่ภายในเพื่อออกไข่และผลัดขนเพื่อให้
ความอบอุ่นแก่ไข่ และลูกนกที่เกิดมา เมื่อลูก
นกโตพอแล้ว จึงเจาะโพรงออกมา ส่วนตัวผู้
มีหน้าที่หาอาหารมาป้อนให้ถึงรัง ดังนั้นถ้า
หากนกเงือกตัวผู้เสียชีวิตในช่วงฤดูทำารัง นั่น
หมายถึงเราจะต้องสูญเสียนกเงือกแม่-ลูก ที่
เฝ้ารอการกลับมาของนกเงือกตัวผู้ไปด้วย 
เนื่องจากตัวเมียที่ผลัดขนจะไม่สามารถออก
จากรังได้ ทำาให้ค่อย ๆ อดอาหารตายอย่าง
ช้า ๆ ทั้งแม่และลูก ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทำาให้นกเงือกเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ทั้ง
ที่ ๆ ในตามธรรมชาตินกเงือกอาจมีอายุยืน
ยาวได้ถึง ๓๐ ปี บทบาทและความสำาคัญของ
นกเงือกในระบบนิเวศป่า  นกเงือกมีบทบาท
เด่นในระบบนิเวศป่า ด้วยการเป็นตัวช่วย
กระจายพัน ธ์ุ ไม้ ท่ีมีประสิทธิภาพมาก 
เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกกินผลไม้
สุก และนำาพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่าง ๆ ที่
น ก เ งื อ ก บิ น ไ ป ห า กิ น ใ น แ ต่ ล ะ วั น 
จากการวิจัยพบว่านกเงือกกินผลไม้ได้
มากกว่า ๓๐๐ ชนิด ๑๐๐ สกุล ๔๐ วงศ์ 
โดยเฉพาะผลไม้ที่มี
ขนาดผลใหญ่กว่า 
๑.๕  เซนติเมตร 
ซึ่งนกขนาดเล็ก
ไม่สามารถช่วย
กระจายเมล็ดได้
จึงต้องอาศัย
นกเงือกเป็นกำาลัง
สำาคัญ นกเงือก
จึงช่วยรักษา
ความหลากหลาย
ของพืช โดยเป็น

ผู้ล่าที่สำาคัญของระบบนิเวศป่า ช่วยควบคุม
ประชากรสัตว์ขนาดเล็ก เช่น แมลงและ
หนู จากความสัมพันธ์ของนกเงือกกับระบบ
นิเวศป่าสมบูรณ์ในแง่ต่าง ๆ ทำาให้นกเงือกมี
ความอ่อนไหวต่อพื้นท่ีป่าที่เปล่ียนแปลงไป 
หากนกเงือกมีจำานวนลดลงหรือสูญพันธ์ุไป 
จากพื้นที่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกหลายชนิดอาจ
สูญพันธุ์ตามไปด้วย โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ที่เป็น
อาหารของนกเงือก เพราะความสำาคัญนี้
เอง นกเงือกจึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ดุลยภาพต่าง ๆ ในสังคมป่าเขตร้อน ให้คง
อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งแต่ละตัวสามารถช่วย
กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้มากกว่า ๑๐๐ ต้น/
สัปดาห์ หากสมมติว่าไม้เหล่านี้สามารถ
เจริญเป็นไม้ใหญ่ได้ ๕ เปอร์เซ็นต์ หนึ่ง
ชีวิตของนกเงือกจะสามารถปลูกไม้สำาคัญ
ของป่าได้ถึง ๕๐๐๐,๐๐๐ ต้นเลยทีเดียว   
ประกอบกับรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม
ทำาให้นกเงือกถูกรุกรานโดยมนุษย์ผู้ไม่เห็น
คุณค่า ของชีวิตและ ความรักของผู้อื่นหรือ
สัตว์อื่น ทำาให้เผ่าพันธุ์ของนกเงือกต้องตก
อยู่ในภาวะอันตรายและเสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ ทั้งจากการถูกล่าโดยตรง และจากการ
ลดจำานวนของผืนป่าและไม้ใหญ่
         ดังนั้น   การอนุรักษ์นกเงือกจึงเป็น
สิ่งจำาเป็นที่ทุกๆ ส่วนควรจะต้องร่วมมือกัน 
ในสภาวะที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำาลาย
ทั้งโดยฝีมือของมนุษย์และภัยธรรมชาติ    
        ต่าง ๆ พื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ  
              เอาไว้
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รอบรั้ว วปค.
  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

     

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

       นางขนิษฐา บุญราช  นายกสมาคม
แม่บ้านมหาดไทย    เยี่ยมให้กำาลังใจแก่
บุคลากรวิทยาลัยการปกครองในการ
ปฎิบัติหน้าที่ และได้เลี้ยงอาหารแก่
นั ก เรี ยน โรง เรี ยนอนุบาล เชี ย งของ 
จ.เชียงราย ซึ่งได้มาจัดกิจกรรมภายใน
บริเวณวิทยาลัยการปกครอง  โดยมี
นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัย
การปกครอง และนายศิริชัย ไตรสารศรี 
นายอำาเภอธัญบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวัน
อังคารที่ 5 มกราคม 2559    
   

    ร้อยตำารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานใน
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นอาคาร 7 ชั้น 
ประกอบด้วย ห้องบรรยายขนาด 100 
และ 300 ที่นั่ง ห้องพัก 150 ห้อง 
ห้องอาหาร ฯลฯ กำาหนดแล้วเสร็จต้นปี 
พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยการปกครอง 
อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี
นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัย
การปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้มี
เกียรติร่วมในพิธีเป็นจำานวนมาก เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

     นายรณรงค์ นครจินดา อธิการ
วิทยาลัยการปกครองเป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา
อบรมหลักสูตรปลัดอำาเภอ รุ่นที่ 212 
และรุ่นที่ 213  และมอบโอวาทให้แก่
ผู้ท่ีจบการศึกษาอบรมให้เป็นข้าราชการ
ที่ดี ปฎิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการทำางานโดย
ใส่ใจประชาชน คือให้ประชาชนอยู่ในใจ
และให้อยู่ในใจของประชาชน ฯลฯ 
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารสำานัก
อธิการวิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันศุกร์
ที่ 29 มกราคม 2559    
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         ประเทศเวียดนาม หรือชื่อทางการว่า “สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม” (Socialist Republic of Vietnam) ตั้งอยู่
ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีอาณาเขตติดกับ
จีนทางทิศเหนือ และติดกับลาวและกัมพูชาทางทิศตะวันตก ทิศ
ตะวันออกติดอ่าวตังเกี๋ยและทะเลจีนใต้ มีพื้นที่ราว ๓๑๐,๐๖๐ 
ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๙๔,๐๖๖,๘๔๗ คน  แยกออกเป็น 
ชาย ๔๕,๘๗๔,๙๙๔ คน (ร้อยละ ๔๙.๔)   หญิง  ๔๖,๘๙๙,๗๕๓ 
คน  (ร้อยละ ๕๐.๖)  (ข้อมูล country meters , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙)  มีประชากรมากเป็นอันดับ ๑๔ ของโลก   ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม ร้อยละ ๙๐  ที่เหลือคือ ชนกลุ่ม
น้อย ประกอบด้วยชาวจีน ชาวเขากว่า ๓๐ เผ่า และชาวกัมพูชา  
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ร้อยละ ๙๐  ศาสนา
คริสต์ ร้อยละ ๗  และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๓   มีภาษาทางการ 
คือ ภาษาเวียดนาม
    เวียดนาม  อยู่ในเขตลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ อากาศใน
เวียดนามมี ๒ ฤดู คือ ฤดูหนาวและ ฤดูร้อน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน ถึง เมษายน ตอนเหนือของเวียดนามมีกระแสลม
จากขั้วโลกเหนือพัดผ่าน ทำาให้อากาศเย็นจนถึงเย็นจัด (อุณหภูมิ
ตำ่าสุด ๐ องศา) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ช่วง
ที่อากาศร้อนที่สุดคือ เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ในฤดูร้อนมักมี
ลมพายุและฝนตกหนัก ในภาคเหนือและภาคกลางมักมีพายุไต้ฝุ่น
ที่ทำาให้เกิดความเสียหายบ่อย ๆ
    ประเทศเวียดนาม ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์    
โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Viet-
nam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและมีอำานาจสูงสุด ผูกขาดการชี้นำา
ภายใต้ระบบผู้นำาร่วม (Collective Leadership) ที่คานอำานาจ
ระหว่างกลุ่มผู้นำา ได้แก่ กลุ่มปฏิรูป (สนับสนุนการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจ) กลุ่มอนุรักษ์นิยม (ต่อต้านหรือชะลอการเปิดประเทศ)   
และกลุ่มที่เป็นกลาง (ประนีประนอมระหว่างสองกลุ่มแรก) แม้จะ
ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ แต่รัฐบาลเวียดนามก็ได้ให้ความ
สำาคัญกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย “โด่ย เหมย” 
(Doi Moi) ที่ดำาเนินมากกว่า ๒๐ ปี เพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัย
        เวียดนามได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕๘ จังหวัด และ ๕  
เทศบาลนคร มีเมืองใหญ่สำาคัญ ๓ เมือง คือ  ฮานอย (เมืองหลวง) 
กรุงโฮจิมินห์ และไฮฟอง   สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด่ง (ดอง) 
         การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
         ประเทศเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในลำาดับที่ ๗  
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของ
เวียดนามนี้ได้สวนทางกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการก่อตั้งกลุ่ม
อาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ที่มุ่งการต่อต้านประเทศสังคมนิยมโดย
เฉพาะอย่างยิ่งจีนและเวียดนามในทศวรรษที่ ๖๐ อย่างไรก็ตาม   
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

                                            
                                            เข้าเป็นสมาชิกประชาคม
                                            อาเซียน   แยกออกได้เป็น 
                                            ๒ ประการ คือ  
                                                ๑)   ปัจจัยทางการเมือง
                                                      ยุทธศาสตร์และ
                                                      ความมั่นคง การเข้า
เป็นสมาชิกอาเซียนของเวียดนาม  ถือเป็นการปลดปล่อยเวียดนาม
ออกจากความโดดเดี่ยว และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก
และในภูมิภาค ทำาให้เวียดนามสามารถสร้างภาพพจน์ของความ
เป็นประเทศรักสันติ ลบล้างภาพของผู้รุกรานและลบล้างความ
หวาดระแวงกับประเทศในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจรจา
ของเวียดนามกับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องปัญหาผู้ลี้ภัย ปัญหา
เขตแดนทางทะเล ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลและปัญหา
ประมง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคด้วย นอกจาก
น้ีแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนยังเป็นวิธี
การหนึ่งที่เวียดนามหวังว่าจะนำาไปสู่การปรับความสัมพันธ์กับ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ควำ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อเวียดนาม   ดังนั้น   
การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนจึงเป็นโอกาสที่เวียดนามจะเปล่ียน
ภาพพจน์ของตนเองสู่การเป็น “ประเทศสังคมนิยมที่เดินไปสู่
เศรษฐกิจการตลาด”  และ  “ผู้สนับสนุนสันติภาพ”
      ยิ่งกว่านั้น การล่มสลายของสังคมนิยมในสหภาพโซเวียตและ
ในยุโรปตะวันออก ยังทำาให้เวียดนามมีความกังวลใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามจากจีนมากขึ้น ซึ่งเวียดนามมีปัญหาความขัดแย้งกับจีน
กรณีการอ้างสิทธิในดินแดนทั้งทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะ
ปัญหาในทะเลจีนใต้ ดังนั้น อาเซียนจึงเป็นการลดความเสี่ยงและ
เป็นเกราะกำาบังในการเผชิญหน้ากับจีน และอาจสามารถเพิ่ม
อำานาจในการต่อรองกับจีนได้ด้วย   โดยเฉพาะในกรณีความขัด
แย้งเกี่ยวกับหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) ในทะเลจีนใต้ 
ซึ่งมีการเรียกร้องสิทธิในการครอบครองจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อาเซียนเองต่างก็มีความ
กังวลต่อท่าทีและนโยบายของจีนในเรื่องหมู่เกาะสแปรตลีย์ และ
ยังมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพ ทำาให้
อาเซียนเห็นความสำาคัญของเวียดนามในฐานะประเทศที่สกัดกั้น
การเคลื่อนตัวของจีนลงมาทางใต้  
                                                          อ่านต่อหน้า ๕

ตอน ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน
กับประชาคมอาเซียน  ตอนที่ ๖
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

(The Socialist Republic of Vietnam)                         
มองอา

เซียน 

๓๖๐ อ
งศา



๕

วิทยาลัยการปกครอง

     ๒)   ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจจะ
มีความสำาคัญรองจากเหตุผลทางการเมือง  ในการที่อาเซียนรับ
เวียดนามเข้าเป็นสมาชิก แต่ก็ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่มองข้ามไป
ไม่ได้ โดยความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลังจากเวียดนาม
ประกาศถอนทหารออกจากกัมพูชา และได้ลงนามข้อตกลง
สันติภาพที่กรุงปารีสในปี พ.ศ.๒๕๓๔ เหตุผลทางเศรษฐกิจที่เป็น
แรงจูงใจให้เวียดนามต้องการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน แบ่งได้เป็น 
๓ ประเด็นหลักคือ
        ๒.๑)    ความต้องการแรงสนับสนุนและความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน  โดยเวียดนามมองว่าการเข้ารวมกลุ่มอาเซียน
จะทำาให้เวียดนามมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา
ประเทศจากสมาชิกต่าง ๆ อันจะมีส่วนเอื้ออำานวยและเร่งการ
พัฒนาของตนไปสู่ระบบเศรษฐกิจการตลาดที่วางอยู่บนหลักการ
ของการแข่งขันได้ในที่สุด                  
         ๒.๒) ความต้องการมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก และองค์กรการค้าโลก เวียดนามได้ให้ความ
สำาคัญสูงสุดต่อการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก (Asia-Pacific Eco-
nomic Cooperation : APEC)  
และระบบเศรษฐกิจของโลก 
ดังนั้น การเป็นสมาชิกของ
อาเซียน นอกจากจะนำาไปสู่
การมีส่วนร่วมในเขตการค้า
เสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area : AFTA) ยังนำา
เวียดนามไปสู่ความคุ้นเคยกับ
แนวทางปฏิบัติในการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ซึ่งจะมีผลดีและเป็นปัจจัยที่จะผลัก
ดันเวียดนามให้ก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกในระบบเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก)APEC) และองค์กรการค้าโลก (World 
Trade Organization : WTO)
           ๒.๓) ความต้องการผลประโยชน์จากลงทุนและการค้ากับ
ประเทศอาเซียน ในฐานะของสมาชิกอาเซียน เวียดนามหวัง
ที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการค้าและการลงทุน
กับประเทศอาเซียนทั้งหลาย โดยในขณะที่การค้าภายในกลุ่ม
อาเซียนกำาลังขยายตัว เวียดนามได้เตรียมพร้อมและปรับทิศทาง
การส่งออกของตนที่จะไปสู่ตลาดอาเซียนอย่างจริงจังมากขึ้น 
นอกจากนี้ เวียดนามยังหวังว่าตนจะได้รับสิทธิพิเศษ GSP (Gen-
eralized System of Preferences) อย่างน้อย ๑๐ ปี ขึ้นไป 
และเวียดนามยังจะเป็นจุดส่งออกที่สำาคัญสำาหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น ๆ ในด้านการลงทุน ทั้งเวียดนามและประเทศในกลุ่ม
อาเซียนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการที่ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเข้าไปลงทุนในเวียดนาม โดยเวียดนามจะสามารถดูด
ซึมเทคนิค วิทยาการและเทคโนโลยีที่ผ่านมากับการลงทุนต่าง
ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบการร่วมทุน ซึ่งจะนำาไปสู่การ
พัฒนาการผลิตของเวียดนาม
      บทบาทของเวียดนามในอาเซียน
      เวียดนามได้แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติตามพันธ
กรณีของสมาชิกอาเซียน โดยได้ลงนามใน Declaration on 
the Admission ในปี พ.ศ.๒๕๓๘  ตกลงที่จะเข้าเป็นภาคีใน
ปฏิญญาและข้อตกลงฉบับต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึงความตกลง
ที่อาเซียนทำาไว้กับคู่เจรจาทั้งหมด ในปีเดียวกันเวียดนามได้้ลง

นามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงแม่บทว่าด้วยการส่งเสริมความร่วม
มือทางเศรษฐกิจของอาเซียน และพิธีสารว่าด้วยการยอมรับข้อ
ตกลงการกำาหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรร่วม การที่เวียดนาม
ลงนามในข้อตกลงต่าง ๆ ในกรอบของอาเซียนนี้ เป็นการแสดง
ออกถึงการยอมรับข้อผูกพันในความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค การเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและเปิดการค้าให้เป็นเสรีของ
เวียดนาม นอกจากนี้ เวียดนามยังได้เข้าเป็นภาคีในข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๓๙   
มีผลให้เวียดนามสามารถเข้าร่วมในโครงการ AICO ซึ่งมุ่งส่งเสริม
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน โดยมีการแบ่งส่วน
ตลาดและจัดสรรใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
การเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงแม่บทว่าด้วยการบริการของอาเซียน 
ซึ่งเวียดนามต้องเปิดเสรีสาขาบริการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกอาเซียน 
ได้แก่ การท่องเที่ยวและโทรคมนาคม 
       จะเห็นได้ว่า ในช่วง ๒ ปีแรกหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในอาเซียน เวียดนามได้พยายามปรับตัวทางการค้าในการเข้าร่วม
กับ AFTA (อาฟตา) ปรับตัวด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว อีก
ทั้งปรับระบบให้สอดคล้องกับระบบของประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่น ๆ เช่น การยกเลิกการขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำาหรับ

ผู้ถือพาสปอร์ตทางการทูต
และทางราชการจากประเทศ
อาเซียนด้วยกัน ผลจากการ
ปรับตัวทางการค้า ทำาให้
เวียดนามก้าวสู่แนวทางความ
เป็นเสรีทางการค้านับตั้งแต่
เวียดนามเปิดประเทศและ
ประกาศกฎหมาย ว่ าด้ วย
การลงทุนต่างชาติ ประเทศ
ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น ต่ า ง ก็ ใ ห้

ความสนใจและพยายามแสวงหาโอกาสเข้าไปลงทุนในเวียดนาม 
เนื่องจากเวียดนามมีจุดเด่นตรงที่เป็นตลาดใหญ่ มีความสมบูรณ์
ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีแรงงานที่มีศักยภาพและมีราคาเกือบ
ตำ่าสุดในอาเซียนรองจากกัมพูชา การมีเวียดนามเป็นสมาชิกเพิ่ม
ขึ้นจะทำาให้อาเซียนมีประชากรเพิ่มขึ้น    และจะทำาให้อาเซียนมี
ศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการต่อรองทางการเมือง
      ปัจจุบันเวียดนามมีความโดดเด่นในเชิงเศรษฐกิจในอาเซียน 
คือเวียดนามตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่ เอื้อต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจโดยมีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า ๓,๒๐๐ กิโลเมตร มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะนำ้ามันดิบ 
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน โดยมีปริมาณสำารองนำ้ามักมากเป็น
อันดับ ๒ ของเอเชียแปซิฟิก และสามารถส่งออกนำ้ามันดิบได้มาก
เป็นอันดับ ๓ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย มีประชากรอ่านออกเขียนได้สูงเกือบร้อยละ ๑๐๐ ทั้ง
ยังสามารถพูดได้ถึง ๓ ภาษา คือ อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น มีค่าแรง
ยังอยู่ในระดับตำ่า ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำาคัญที่ช่วยดึงดูดทุนจากต่าง
ประเทศให้เข้ามาลงทุนในเวียดนาม ขณะเดียวกันเวียดนามก็
มีจุดอ่อนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาเท่าที่ควร ประชากรส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน ทำาให้
เศรษฐกิจเวียดนามในปัจจุบันต้องพึ่งพารายได้จากการส่งออก
เป็นหลัก ทั้งยังมีต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำานักงานค่อนข้างสูง
                                           เรียบเรียงโดย   นายนพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก   www  :  gotoknow.org    www :  countrymeters.info
               www :  en.wikipedia.org 
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    “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”
  เขียนโดย จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ  

 สำานักพิมพ์โอเดียนสโตร์
         งานทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานที่เชื่อมโยง
กับการปฏิบัติงานและนโยบายขององค์การเป็นสำาคัญ โดยมุ่ง
เน้นให้ความสำาคัญโดยตรงกับตัวบุคลากรในองค์การ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การประกาศรับ เข้ามาทำางาน จนถึงเกษียณตัวเองออก
จากงานแล้ว และกระบวนการต่าง ๆ นั้นจะช่วยให้บุคลากร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและบรรลุวัตถุประสงค์
ของตัวบุคลากรเอง  

“การพัฒนาอีบุ๊คบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา”
เขียนโดย ภาสกร  เรืองรอง  

จัดพิมพ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  เรืองรอง    
         ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
เครื่องมือโปรแกรมและ Application ต่าง ๆ  ต่างก็พัฒนา
ไปอย่างมากเกิดผลงานที่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการ
ศึกษาได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ  อีบุ๊ค (e-Book) 
จึงจัดเป็นนวัตกรรมเพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

“๘ อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน”
 เขียนโดย กานธนิกา  ชุณหะวัตและคณะ  

           สำานักพิมพ์ Feel good          
  ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้ตกลงกันว่าจะเปิด

เสรีการค้า ประชาชนในประเทศอาเซียนจะสามารถเดินทาง
ข้ามประเทศภายในเขตอาเซียนไปทำางานได้อย่างเสรี ซึ่ง
ในการรวมตัวของอาเซียนครั้งนี้ ได้มีการกำาหนดประเทศที่
จะได้รับการเปิดเสรีในอาเซียนขึ้นทั้งหมด ๘ อาชีพ เราจะ
เตรียมตัวอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะแนะนำาวิธีการในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับตัวผู้อ่านและแนวทางการดำาเนินการ
เกี่ยวกับการไปประกอบอาชีพเหล่านั้นได้ค่ะ... 

ยี่โถชวนอ่าน     
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    ประเพณีของประเทศมาเลเซียพบ...บรรณาธิการ

    ประเทศมาเลเซีย
    ด้วยเหตุที่มีหลายชนชาติอยู่รวมกัน ทำาให้ดินแดนแห่งนี้เต็มไป
ด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายผสมผสานกัน ซึ่งมีทั้งการ
ผสานวัฒนธรรมจากชนชาติอื่น และการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของชนแต่ละกลุ่มในแต่ละพื้นที่
 

    การรำาซาพิน (Zapin)
    เป็นการแสดงการฟ้อนรำาหมู่ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย 
โดยเป็นการฟ้อนรำาที่ได้รับอิทธิพลมาจากดินแดนอาระเบียน โดยมีผู้
แสดงเป็นหญิงชายจำานวน 6 คู่ เต้นตามจังหวะของกีตาร์แบบอาระ
เบียน และกลองเล็กสองหน้าที่บรรเลงจากช้าไปเร็ว

 

                    เทศกาลทาเดา คาอามาตัน (Tadau Kaamatan)
     เป็นเทศกาลประจำาปีในรัฐซาบาห์ จัดในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึ่ง
เป็นช่วงสิ้นสุดของฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวและเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ โดยจะมี
พิธีกรรมตามความเชื่อในการทำาเกษตร และมีการแสดงระบำาพื้นเมือง 
และขับร้องบทเพลงท้องถิ่นเพื่อเฉลิมฉลองด้วย
ที่มา : https://sites.google.com/site/05959aon/silp-wathnthrrm-
laea-prapheni-khxng-prathes-xaseiyn

         เดือนกุมภาพันธ์  นอกจากจะเป็นเดือน
แห่งการเฉลิมฉลอง  “เทศกาลตรุษจีน”  หรือ
“วันขึ้นปีใหม่”ของพี่น้องชาวจีน ซึ่งในบ้านเรา
นั้นมีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่จำานวนมาก ซึ่งปีนี้
ตรงกับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และยังมีวัน
สำาคัญทางศาสนาพุทธในเดือนนี้คือวันมาฆบูชา 
ตรงกับวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นอกจากนี้
แล้วยังมี “วันวาเลนไทน์” หรือที่ผู้คนทั่วไปมัก
เรียกกันว่าเทศกาล “วันแห่งความรัก” ซึ่งตรง
กับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี และในฉบับนี้
จึงได้นำาบทความเกี่ยวกับความรักเดียวใจเดียว
ของนกเงือก ตลอดจนบทความที่น่าสนใจต่างๆ
ไว้มากมาย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า


