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เส้นทางการศกึษาขอ้มลูชมุชนหรือพื้นทีน่า่สนใจของต่างแดนในมติคินทัว่ไป
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New Normal



Thailand



Timeline ชะตาชีวิตชาวโรฮิงญา ชาติพันธุไ์ร้แผน่ดิน
https://thematter.co/quick-bite/timeline-of-rohingya/34034

The MATTER



กลุ่มชาติพันธุ์หลัก คือ พมา่ มอญ ฉาน กะเหรีย่ง คะฉิน่ ชิน คะยา ยะไข่

กลุ่มชาติพันธุ์ยอ่ยๆ เช่น ธนุ ตอ่งโย แตะ้ มรมาจี ดายนา อีงตา ระวาง ลีซู ลาหู่ กอ 
ขขุ ลาซี ขมี นาคะ แมว้ วา้ ปะหล่อง ปะเล ยีง ปะโอ ซะโหล่ง ซะเหยง่ ยีงบอ่ บะแระ 
ปะดอ่ง ยีงตะแล ค าตี ่โย หล่า ขมุ ลุ และขึน

(แผน่ดินเมียนมามีทัง้หมด 135 ชนเผา่)



Social Migration 





โรฮีนจา

http://infographic.in.th/infographic



สงครามและความขัดแยง้ที่เกิดข้ึนทัว่โลกท าให้หลายล้านครอบครัวต้องกลายเป็น
ผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์ครั้งส าคัญในประเทศเช่น ซีเรีย เยเมน 
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ และยูเครน พวกเขาตกเป็นเหยื่อ จิตใจบอบช้าจากการ
สูญเสียครอบครัว เจ็บปวดกับเหตุการณเ์ลวร้ายที่ต้องเผชิญทัง้เสียงปืนและระเบิด 
ร่างกายเหน่ือยล้า หิวโหย และเจ็บป่วย จากการเดินทางที่ยาวนานบนเส้นทางที่
อันตรายอย่างไม่มีทางเลือก ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สร้าง
ความป่ันป่วนและกระทบต่อผู้คนทั่วโลกและยิ่งเพิ่มความท้าทายครั้งใหญ่ในการ
เขา้ถึงปัจจัยสี่และการช่วยเหลือต่างๆที่จ าเป็นต่อกลุ่มคนเปราะบางมากที่สุดเช่นผู้
ลีภั้ยและผูพ้ลัดถิน่ทัว่โลก



กลุ่มชนทีถู่กกดขีป่ราบปราม
ชาวโรฮิงญาส่วนใหญเ่ป็นกลุ่มชาติพันธุมุ์สลิม มี
จ านวนประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ส่วนใหญ่
อาศัยอยูใ่นรัฐยะไขท่างตะวันตกของเมียนมา มี
พรมแดนติดกับบังคลาเทศ

ความรุนแรง

พมา่: สงครามกลางเมือง



ประชาไท



สว่นใหญเ่ป็นทีสู่งและเทือกเขาอยูโ่ดยรอบคลา้ยรูปเกือกมา้ กลา่วคือดา้นตะวันตกและดา้นเหนือ
เป็นพื้นทีภู่เขา และดา้นตะวันออกเป็นทีร่าบสูงและภูเขา สว่นพื้นทีร่าบจะอยูต่อนกลางประเทศ 
บริเวณลุม่น้า และตลอดแนวชายฝ่ังทะเล

เจดียช์เวดากอง เป็นมหาเจดียท์ีใ่หญท่ีสุ่ด และมีความส าคัญสูงสุดในประเทศพมา่ ตัง้อยูบ่นเนินเขาเชียงกุตระในเมืองยา่งกุง้ โดยค าวา่ ”ชเว” หมายถึง ทองค า และ ”ดากอง” คือชื่อ
เมืองยา่งกุง้ในอดีต ภายในเจดียเ์ป็นทีป่ระดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของเส้นผมจ านวน 8 เสน้ บริเวณยอดเจดียช์เวดากองประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆ รวมถึงเพชร 
5,448 เม็ด ชัน้บนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ด และเพชรเม็ดใหญ ่76 กะรัต ซ่ึงทัง้หมดมาจากการบริจาคของกษัตริยผ์ูป้กครองแผน่ดินและประชาชนทัว่ไป

ทะเลสาป "อินเล" เป็นที่อยูอ่าศัยของชาติพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 35 เผ่า มีบา้นเรือนชุมชนชาวบา้นอาศัยอยูบ่น "พื้นที่ลอยน้า" 
ซึ่งไม่ใช่พื้นดิน กลางทะเลสาปและโดยรอบ มากกว่า 200 ชุมชนอินเลจึง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ World Class 
Attration ชาวบ้านในทะเลสาปอินเลหลายพันคนยังชีพอยูไ่ด้ด้วยการประมง การท าการเกษตรลอยน้า (Floating Garden) 
หรือปลูกผักบนผืนหญา้และดินทีล่อยบนน้าทีใ่สสะอาด ปราศจากมลพิษหล่อ เลีย้งชาวรัฐฉาน



Myanmar [พมา่]

พระมหาธาตเุจดยีช์เวดากอง
พระเจดียศ์ักดิสิ์ทธิท์ีป่ระดิษฐานพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจ้า ถือเป็นศาสนสถานอันเป็นทีสุ่ด 
แห่งหน่ึงของอุษาคเนย ์ทีอ่ร่ามไปด้วยทองค าและยอดเพชร 76 กะรัตทีเ่ปลง่ประกาย

แผนดินแห่งศรัทธาและความเชื่อ

พุกาม ตัง้อยูใ่นเขตมัณฑะเลย์ (Mandalay Division)

เมืองแห่งเจดียสี์พั่นองค์

อู่อารยธรรมของพมา่

ความขัดแยง้

ต านานในการก่อสร้างเจดีย์ชเวดากอง
คือ มีพ่อค้าชาวมอญ 2 คน คือ ตปุสสะ
และภัลลิกะ ที่เกิดความเล่ือมใสในค า
สอนของพระพุทธเจ้า จากการที่ได้ไปเขา้
เฝ้าถวายข้าวสัตตูและถวายตัวเป็นปฐม
อุบาสก เมื่อจะจากมาก็กราบทูลขอให้
พระพุทธองค์ประทานสิ่งใดเป็นอนุสรณ์
ส าหรับบูชาแทนพระองค์ พระพุทธเจ้าจึง
ได้ประทานเส้นพระเกศาธาตุ 8 เส้นของ
พระองค์ เมื่อชาวมอญทั้งสองกลับมาจึง
ได้ก่อสร้างเจดีย์บนเนินตะเกิงเพ่ือบรรจุ
พระเกศาธาตุและให้นามเจดีย์ว่า เจดีย์
พระเกศาธาตุ

ตัง้อยาเนินเขาสิงคุตระ เมืองยา่งกุง้

พหุอัตลกัษณ์

มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย

ลองยี (Longyi)



วิถีชีวิตวัฒนธรรม...ในพมา่

https://www.silpa-mag.com/culture/article_57993
ปฐมพงษ ์สุขเล็ก วันพุธที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประเทศพม่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยผู้คนมากกว่า 100 
เช้ือชาติ แบง่เป็น 8 กลุ่มหลัก เรียงตามปริมาณ คือ พมา่ ไทใหญ่ กะเหรี่ยง ยะไข ่
จีน มอญ อินเดีย และชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ โดยมีกลุ่มเช้ือชาติพมา่เกินครึ่งเกือบกว่า
ร้อยละ 70 แบ่งอาณาเขตออกเป็น 7 รัฐ และ 7 เขต คือ รัฐกะฉิ่น รัฐกะยา รัฐ
กะเหรี่ยง รัฐชาน (หรือรัฐไทใหญ่) รัฐชิน รัฐมอญ รัฐยะไข ่และอีก 7 เขต คือ เขต
ตะนาวศรี เขตพะโค เขตมัณฑะเลย์ เขตมาเกว เขตย่างกุ้ง เขตสะกาย เขตอิรวดี 
เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมความเจริญตั้งแต่ครั้งอดีต และมีความศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาอยา่งมัน่คง

เมืองหลวงปัจจุบันคือเมืองเนปิดอว์

คนพมา่นิยมกินน้าชาร้อน ชานมร้อน ไมนิ่ยมกินน้าเย็นๆ
อาหารยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนพม่าคือ ขนมจีน ย าใบชา ขา้วซอย ก๋วยเตี๋ยว แกงไก ่
แกงปลา แกงหมูโดยเฉพาะขนมจีน และย าใบชา เป็นอาหารพ้ืนถิ่นในประเทศพมา่ที่ได้รับ
ความนิยมอยา่งแพร่หลายเป็นอาหารทีช่ื่นชอบของคนพมา่ทุกเพศทุกวัย

ขา้ว เป็นอาหารหลัก

ขา้วหอมมะลิไทย เคยครองแชมป์อันดับ 1 ขา้วที่ดีที่สุดของโลกมาหลายปี จนเมื่อปี 2018 
ที่ผ่านมาไทยเสียแชมป์ให้กับ ข้าวหอมกัมพูชา ‘มาลี อังกอร์’ และในปีนี้ (2019) ในงาน
ประกวดขา้วโลกในงาน International Rice Conference 2019 ที่กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์  ก็แพ้ให้กับ ข้าวพันธุ์หลกเจ่ย 28 จากเวียดนาม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ข้าวจาก
เวียดนามชนะการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก โดยเป็นข้าวหอมที่มีเมล็ดเรียวยาวมาก 
ข้าวสารใส ไม่มีท้องไข่ และคุณภาพการหุงต้มดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอม ซึ่งน่าจะเป็นที่
ต้องการของตลาดในอนาคต โดยอันดับ 2 เป็นขา้วจากประเทศไทย และอันดับ 3 เป็นขา้ว
จากฟิลิปปินส์

https://www.tkvariety.com

ประกวดขา้วโลกในปี 2009 มีขา้ว 5 พันธุ์ทีไ่ด้รบัรางวัล ได้แก่
- ขา้วหอมมะลิ จากประเทศไทย
- ขา้วปอซาน จากพมา่
- ขา้วมะลิ จากกัมพูชา
- ขา้วแคลิฟอเนีย แคลโรส จากอเมริกา
- และลา่สุด ขา้วหลกเจ่ย 28 จากเวยีดนาม

ไทย
ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา



พหุอัตลกัษณส์งัคมวฒันธรรม...บน
แผน่ดินพมา่

พุกามไดช้ื่อวา่เป็น "เมืองแห่งทะเลเจดีย"์ หรือ "ดินแดน
แห่งเจดีย"์ เพราะในช่วงรุ่งเรืองเคยมีเจดียม์ากมายทีถู่ก
สร้างข้ึนบนทีร่าบพุกาม เจดียแ์ห่งแรกของพุกาม
คือ เจดียช์เวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐม
กษัตริยแ์ห่งอาณาจักรพุกาม

พระองคเ์ป็นผูก้อ่ตัง้อาณาจักรพุกาม ทรงถือ
เป็นบิดาของประเทศพมา่ ...นับแต่นัน้จึงเป็น
ผลต่อการสร้างประเทศพมา่ในปัจจุบัน

Myanmar 
[พมา่]

พุกาม

มอญ

เป็นชนชาติเจ้าของอารยธรรมอันเกา่แกใ่นแผน่ดินพมา่

พุกาม

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากชน
ชาติหน่ึง จากพงศาวดารพม่ากล่าวว่า "มอญเป็นชน
ชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่า มาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษก่อนคริสตกาล" คาดว่าน่าจะอพยพมาจาก
ตอนกลางของทวีปเอเชีย เขา้มาตัง้อาณาจักรของตน
ทางตอนใต้ บริเวณลุ่มแม่น้าสาละวิน และแม่น้าสะ
โตง ซ่ึงบริเวณนี้ในเอกสารของจีนและอินเดียเรียกว่า 
"ดินแดนสุวรรณภูม"ิ

รามัญประเทศ (Ramannadesa)

พ.ศ.2295 อองไจยะ นายบ้านมุดโชโบ 
หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งทางตอนกลาง
ขอ งพม่ า แ ข็ ง ข้อ ต่ อพวกมอญแล้ ว
สถาปนาตนเองเป็น “พระเจ้าอลองพญา” 
แ ห่ ง ราชวงศ์  คอ งบอง  ( ไทย เรี ยก 
ราชวงศ์อลองพญา) มีเมืองหลวงคือ 
เมืองชเวโบ รวบรวมพมา่เป็นปึกแผน่อีก
ครัง้ ปกครองทัง้พวกมอญและไทยใหญ่

พระเจ้ามินดง กษัตริยร์ัชกาลที ่9 แห่งคองบอง 
ได้สถาปนาเมืองมัณฑะเลยข้ึ์นเป็นเมืองหลวง
แห่งสุดทา้ย (ตรงกับสมัย ร.4 ของไทย)

พม่ารบกับอังกฤษทั้งหมด 3 ครั้ง จนถึงแผ่นดินของพระเจ้าสีป่อ 
กษัตริยร์ัชกาลที่ 10 แห่งคองบอง พมา่ก็เสียเมืองให้กับอังกฤษใน
ปี พ.ศ.2428 (ตรงกับสมัย ร.5 ของไทย)...พมา่เสียเมือง..

ประวัติศาสตร์พม่า ยกย่องนับถือบรรพชนหลัก 2 พวก 
คือ ปยู และ มอญ ปยู (Pyu) หรือ พยู ในเอกสารโบราณ
ของไทยเรียก ผิ่ว เป็นกลุ่มชนพูดตระกูลภาษาจีน-ทิเบต 
มีชุมชนบ้านเมืองตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ.500 (หรือราว 
2,000 ปีมาแล้ว) เช่น ศรีเกษตร, เบกตาโน, ฮาลิน ฯลฯ 
รับพราหมณ-์พุทธจากอินเดีย (ยุคเดียวกับสุวรรณภูมิ, 
ทวารวดี ในไทย)

https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_2571691

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


ความขัดแยง้...บนแผน่ดิน Myanmar

ประธานาธิบดีถิน่ จอ และด่อ ออง ซาน ซูจี

พลเอกอาวุโส มิน ออง หล่าย 

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2022515

เมื่อวันที ่29 มกราคม 64 เว็บไซต์ แชนเนลนิวส์เอเชีย รายงานถึงสถานการณก์ารเมืองในเมียนมา ว่าก าลังเกิดความกังวลหวัน่เกรง ทหารอาจกอ่การปฏิวัติ ขณะที่สมาชิกรัฐสภา
ชุดใหมม่ีก าหนดจะประชุมสภาในวันทื่ 1 กุมภาพันธ ์เน่ืองจากขณะนีค้วามตึงเครียดระหวา่งรัฐบาลพลเรือนทีม่าจากการเลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย กับกองทัพ ก าลังเพิ่มข้ึน 
ขณะทีก่องทัพได้กลา่วหาวา่การเลือกตัง้ทัว่ไปครัง้นี ้ทีม่ีข้ึนเมื่อ 8 พฤศจิกายน ทีผ่า่นมา มีการโกงเลือกตัง้

เมื่อ 1 ก.พ.64 ส านักขา่วรอยเตอร์รายงานวา่ กองทัพเมียนมากอ่
รัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาลชุดใหมภ่ายใต้การน าของนางออง ซาน ซูจี

ประธานาธิบดี อู วิน หมินท์
และด่อ ออง ซาน ซูจี

https://thestandard.co/timeline-myanmar-leader-aung-san-suu-kyi-detained/หลังจากไดร้ับเอกราชจากอังกฤษ ในพ.ศ. 2491

เจ้าฟ้ากัมโพชรัฐสิริปวรมหาวงศาสุธรรมราชา หรือ“เจ้าส่วยแต้ก” เป็นประธานาธิบดีคนแรก 
และ “อู นุ” เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก...เกิดรัฐประหารครัง้แรก พ.ศ. 2491

https://www.prachachat.net/world-news/news-605366

พล.อ. อาวโุส เนวนี”ผูน้ าเผด็จการของรฐับาลทหารของพม่า ด ารงต าแหน่ง

นายกรฐัมนตรีพม่าอย่างยาวนานถงึ 26 ปี ต ัง้แต่ พ.ศ. 2505 ถงึ พ.ศ. 2531

23 กรกฎาคม 2531..ลาออก มีรัฐประหาร ครัง้ที ่2 โดย พล.อ. อาวุโส ซอมอง
การกอ่การก าเริบ 8888

มีปัญหาด้านสุขภาพ

การชุมนุม 26 ส.ค.2531 “อองซาน ซูจี” 
ได้ออกมาร่วมกับผูป้ระทว้งด้วย
ผูเ้สียชีวิตราว 3,000 คน

รัฐประหาร ครัง้ที ่3 โดย พล.อ.อาวโุส ต้าน ชเว พ.ศ. 2535

ผูเ้ปลีย่นช่ือประเทศจากพมา่ 
มาเป็น “เมยีนมา”

เมียนมาร์ (Myanmar (พมา่) (Burma)



การเมือง

ปรากฏการณปั์จจุบนั

1 กุมภาพนัธ ์2564
รัฐประหารครัง้ที ่4 1 เดือน มีผูเ้สยีชีวติแล้ว 18 ชีวิต

https://prachatai.com/journal/2021/02/91812

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2041679





ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ระบุวา่ ฟิลิปปินสผ์ลิตขยะจ านวนกวา่ 35,000 ตันต่อวัน และในจ านวนนีก้วา่ 8,600 ตัน เกิดข้ึนเฉพาะในเขตเมือง Metro Manila เทา่นัน้



สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เป็นประเทศทีป่ระกอบด้วยเกาะจ านวน 7,107 เกาะ ตัง้อยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิก

ประธานาธิบดีโรดริโก “โรดี”้ ดูแตร์เต ผูน้ าฟิลิปปินส์ เปิดเผยแนวคิดเปลีย่นช่ือประเทศจาก
ฟิลิปปินสเ์ป็น “มาฮาร์ลิกา” ซึ่งมีความหมายวา่ความสูงสง่ ทัง้สูงด้วยศักดิ ์และคุณธรรม

ชาวฟิลิปปินสม์ีระบบคิดและวัฒนธรรมคลา้ยชาวตะวันตก

ภาษาฟิลิปิโนเป็นภาษาราชการและภาษากลางทีใ่ช้คูก่ับภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันนี้ ฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 96 
ลา้นคน ประกอบด้วยชนพ้ืนเมืองฟิลิปปินส์ที่
เรียกว่า ชาวมาเลย ์95 % รองลงมาคือ ชาว
จีนและลูกครึ่งชาวจีน 1 % ที่เหลือเป็นเช้ือ
สายอื่นๆ

ประชากรส่วนใหญ่กว่า 83 % นับถือศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อีก 9 % นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ และ 5 % 
นับถือศาสนาอิสลาม



ชุมชนขยะในฟิลปิปินส์

หมูบ่า้นบานายัน ชานกรุงมะนิลา เริม่ด าเนินโครงการขยะพลาสติกแลกขา้วมาตัง้แต่เดือนมิถุนายน ออกเกณฑ์ให้ผูท้ีร่วบรวมขยะพลาสติกมาได้ 2 กิโลกรัม ไมว่า่จะเป็นซอง ขวด 
หรือถุงพลาสติก สามารถน ามาแลกขา้วสารได้ 1 กิโลกรัม โดยขยะพลาสติกทีท่างหมูบ่า้นรวบรวมได้ จะสง่ต่อให้รัฐบาลน าไปก าจัด หรือรีไซเคิล

“ฟิลิปปินส์” (The Philippines) เป็นหน่ึงในประเทศกลุม่อาเซียน ซ่ึงมีปัญหาเรื่อง
ขยะเรื้อรังหมักหมมมานานกว่า20ปี ขยะที่เกิดจากชุมชนแออัดต่างๆ ล้นกระจัด
กระจายไหลลงสู่ล าคลอง แม่น้า จนถึงจุดPain Pointที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาชนตอ้งร่วมมือกันอยา่งจริงจังในการแกไ้ข

สภาพโซนทิง้ขยะแหลง่
ใหญใ่น Las Pinas

ล าธารเอสเตโร เด มักดาเลนา ล าธารสายนี ้ไหลไปสูแ่มน้่าปาสิก แมน้่าสายส าคัญทีสุ่ดของกรุงมะนิลา



ชุมชนขยะในฟิลปิปินส์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผา่นมา ในวารสาร Science Advances ได้เปลี่ยนความคิดขา้งต้นจากหนา้มือเป็นหลังมือ นักวิทยาศาสตร์พบว่าร้อยละ 80 ของขยะพลาสติกที่เคล่ือนตัว
ออกสูท่ะเลมีทีม่าจากแมน้่ามากกวา่ 1000 สาย ไมใ่ช่แคเ่พียง 10 หรือ 20 สายอยา่งทีเ่คยคิดไว ้และพวกเขาได้คน้พบวา่ ขยะพลาสติกส่วนใหญถู่กพัดพาจากแมน้่าสายยอ่ยมากมาย
ที่ไหลผ่านพ้ืนที่เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ไม่ใช่จากแม่น้าสายใหญ่ดังนั้น แม่น้าแยงซีที่ลัดเลาะผ่านประเทศจีนและไหลออกไปสู่ทะเลจีนใต้ และมีความยาวกว่า 63,007 
กิโลเมตร ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นแมน้่าที่มีมลภาวะจากขยะพลาสติกมากที่สุด ยังถูกล้มแชมป์ด้วยแมน้่าปาซิกที่มีความยาวเพียง 25.75 กิโลเมตร ที่ไหลผา่นกรุงมะนิลา เมืองหลวง
ของประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งมีประชากรกวา่ 14 ลา้นคน

“ฟิลิปปินส์” (The Philippines) เป็นชาติสมาชิกอาเซียนมีสว่นสร้างขยะพลาสติกจ านวน
มากเป็นอันดับตน้ของโลก ดว้ยความนิยมในการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้

2021

ขยะในทีล่งสู่ทะเลมากทีส่ดุ คือประเทศจนี 
รองลงมาคอื อินโดนเีซยี

ในปี ค.ศ. 2017 อินโดนีเซียผลิตขยะมากถึง 65.8 ล้านตัน อินโดนีเซียเป็นประเทศที่สร้างขยะทะเลสูงที่สุดเป็นอันดับ
สองของโลก เป็นรองเพียงแค่ประเทศจีน และยืนหน่ึงในอาเซียนแบบขาดลอย สาเหตุหลักมาจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะ
มากกว่า 17,000 เกาะ  แม่น้าสี่สายในอินโดนีเซีย ได้แก ่Brantas, Solo, Serayu และ Progo ติดอันดับแมน้่าที่มีมลภาวะ
พลาสติกสูงที่สุดในโลก ขยะพลาสติกในแม่น้าและทางน้าส่วนใหญ่มาจากเมืองขนาดใหญ่บนเกาะชวาและสุมาตรา รวมทั้ง
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยมเช่นเกาะบาหลี

อินโดนีเซียเป็นประเทศทีส่ร้างขยะทะเลสูงทีสุ่ดเป็นอันดับสองของโลก ปัญหาขยะทะเลและมลภาวะจาก
พลาสติกจึงเป็นหน่ึงในวิกฤติด้านสิง่แวดลอ้มทีรุ่นแรงและสง่ผลกระทบอยา่งกวา้งขวางในระดับภูมิภาค

Pagpag อาหารเหลือทิง้ในถังขยะคือเมนูประทังชีวิตคนสลัม... เฟลิปา ฟาบอน แมค่า้ป๊ักป๊ักทีอ่าศัยอยูใ่นยา่นทอนโด สลัมทีใ่หญที่สุ่ดแห่งหน่ึง
และยากจนทีสุ่ดในกรุงมะนิลาเผยกับส านักขา่ว BBC ว่า ถ้าเป็นกระดูกมากกว่าเน้ือจะขายถุงละ 20 เปโซ หรือ 13 บาท



ชุมชนขยะในฟิลิปปินส์
แม่น้ามาริเลา ในจังหวัดบูลากัน ทางตอนเหนือ
ของกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ซึ่งขยะที่
ลอยในแมน่้านัน้มีจ านวนมากจนเป็นทีน่า่ตกใจ

การใช้ชีวิตประจ าวันของเด็กสลัมชาวฟิลิปปินส์ทางตอน
เหนือของกรุงมะนิลา ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเขตสลัมที่สกปรกและ
โหดร้ายที่ สุดในโลกเลยก็ ว่าได้  เ น่ืองจากในปัจจุบัน
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการเพิ่มจ านวนของเด็กเร่ร่อนสูงที่
ข้ึนทุกปี ท าให้บริเวณดังกล่าวมีเด็กสลัมเร่ร่อนเป็นจ านวน
มาก โดยเด็กๆกลุม่นีจ้ะหาเลีย้งชีพตัวเองดว้ยการเก็บขยะใน
แมน้่าทีเ่นา่เสียน าไปขายให้กับโรงงานด้วยคา่จ้างเพียงแค ่2 
ปอนดต์อ่วันเทา่นัน้

Clipmass.com

ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้
(อาเซ๊ยน) ประเทศอินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินสเ์วียดนาม ไทย เป็น
ประเทศทีมี่การ ปลอ่ยขยะพลาสติก
ลงสูท่ะเลและมหาสมุทรมากทีสุ่ด

19 ธันวาคม 2562



โลก
สหรัฐอเมริกา อันดับ 1 ประเทศสร้างขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกที่ 42 ล้านตัน 130 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ครองอันดับหน่ึงของโลก อังกฤษ 99 
กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี เกาหลีใต ้88 กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี เยอรมนี 81 กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี และประเทศไทย 70 กิโลกรัมตอ่คนตอ่ปี สูงทีสุ่ดในอาเซียน

งานวิจัยทีต่พีมิพใ์นวารสาร Science Advances จากฐานขอ้มลูการ
สร้างขยะใน 217 ประเทศของธนาคารโลก (ขอ้มูลลา่สุดปี 2016)

ปี 2561 ‘ยูโนเมีย รีเสิร์ช แอนด ์คอน
ซัลติง้’ (Eunomia Research and 
Consulting) บริษัททีป่รึกษาดา้น
สิง่แวดลอ้ม ร่วมมือกับส านักงาน
สิง่แวดลอ้มแห่งยุโรป จัดท าขอ้มูลประเทศ
ทีมี่อัตราการรีไซเคิลขยะดีทีสุ่ดในโลก ซ่ึง 
5 อันดับแรกไดแ้ก่ เยอรมนี (ดีทีสุ่ดใน
โลก) รองลงมา คือ ออสเตรีย เกาหลีใต ้
เวลส ์และสวิสเซอร์แลนด์

ปัจจุบันมีประเทศทีย่อมรับการใช้ฉลาก 
Green Dot แลว้รวม 11 ประเทศ คือ 
เยอรมนี ออสเตรเลีย เบลเยียม ฝรัง่เศส 
ไอร์แลนด ์อิตาลี ลักเซมเบิร์ก โปรตุเกส 
สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร



ยาเสพตดิ
“สามเหลี่ยมทองค า” เป็นพื้นที่พรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว และ พมา่ จุดบรรจบระหว่างแมน้่ารวก
กับแมน้่าโขง ค าว่า "สามเหลีย่มทองค า" (อังกฤษ: Golden Triangle) คิดขึ้นโดยซีไอเอ
สามเหลีย่มทองค า (Golden Triangle) เป็นพื้นทีร่อยตอ่ของ 3 ประเทศคือ  บา้นสบรวก จังหวัดเชียงราย 
ของไทย แขวงบ่อแก้วของลาว  และท่าขี้เหล็ก รัฐฉานของพมา่  มีพื้นที่ประมาณ 1.5 แสนตารางเมตร มี
ลักษณะเป็นสามเหลีย่มมาบรรจบกัน   มีแมน้่าโขงตัดผา่นชายแดนไทยและลาว และเป็นที่ๆแมน้่าโขงและ
แมน้่ารวกมาบรรจบกันเรียกว่า “สบรวก”

ในอดีตพ้ืนทีใ่นแถบนีเ้คยเป็นแหลง่ปลูกฝ่ิน และผลิตยาเสพติดแหลง่ใหญข่องโลก มีโรงงานผลิตเฮโรอีนกระจายอยูต่ามชายแดน วา่กันวา่ผลผลิตฝ่ินจากทัว่โลก มาจากสามเหลีย่ม
ทองค าถึง70% มีชนกลุม่นอ้ยและกองก าลังติดอาวุธอยูห่ลายกลุม่เป็นเจ้าของ เมื่อมีการซื้อขายฝ่ินจะท าการล าเลียงกันไปเป็นขบวนคาราวาน ลัดเลาะไปตามไหลเ่ขาพร้อมกองก าลัง
คุม้กันอาวุธครบมือ ซึ่งในสมัยนัน้ฝ่ินมีราคาแพงมาก จนได้ฉายาวา่ ทองด า หรือ Black Gold และการซื้อขายจะไมใ่ช้เงิน แต่จะถูกแลกเปลีย่นกันด้วยทองค าในน้าหนักทีเ่ทา่กัน จึงเป็น
ทีม่าของช่ือ สามเหลีย่มทองค า.....ต านานสามเหลีย่มทองค า แหลง่ผลิตฝ่ินและเฮโลอีนแหลง่ใหญข่องโลกปิดฉากลงเมื่อรัฐบาลไทยท าการปราบปรามอยา่งจริงจัง ในช่วงปี 2510 -
2520 มีการผลักดันกองก าลังติดอาวุธออกจากพ้ืนที ่โดยเฉพาะกองก าลังของขุนสา่ทีม่ีฐานทีม่ัน่อยูท่ีบ่า้นหินแตก ปัจจุบันสามเหลีย่มทองค าเป็นทีรู่้จักกันในฐานะแหลง่ทอ่งเทีย่ว
รอยต่อระหวา่งประเทศทีม่ีธรรมชาติสวยงาม และเป็นพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจทีส่ าคัญ เน่ืองจากมีทา่เรือขนาดเล็กเป็นแหลง่ขนถ่ายสินคา้ไปยังประเทศจีนและลาว

ขุนสา่

หนอ่ค า



ยาเสพตดิ
“ต ารวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับเจ้าหนา้ที่ ป.ป.ส. เปิดยุทธการ "ชัยยะสยบไพรี 60/1" เขา้ยึดทรัพย์
เครือขา่ยยาเสพติดชาวลาวในประเทศไทย รวม 36 จุด ไดท้รัพยร์วมมูลคา่กว่า 100 ลา้นบาท

สปป.ลาว

นายไซซะนะ แกว้พิมพา หัวหนา้เครือขา่ยยาเสพติดขา้มชาติขนาดยักษ ์มหาเศรษฐีและเซเลบไฮโซชาว
ลาวคาสนามบินสุวรรณภูมิเม่ือวันที ่23 มกราคม 2560

แหลง่ขา่วของลาว การจับกุมครัง้นีไ้ดร้ับการสนับสนุนจากรัฐบาลของ นายกฯทองลุน สีสุลิด 
“ลอ่เสือออกจากถ้า” เป็นการร่วมมือกันระหว่างหนว่ยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ไทย จีน ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในการจับกุมนายไซซะนะครัง้นี ้เปรียบเทียบกับเม่ือครัง้ที่
เจ้าหนา้ทีท่างการลาวจับกุมหนอ่ค า เจ้าพอ่ยาเสพติดและโจรสลัดลุม่น้าโขงเม่ือปี 2555 ว่าการ
ประสานงานเตรียมจับกุมครัง้นีไ้ดด้ าเนินการมาอยา่งตอ่เน่ืองในทางลับกว่า 2 ปีแลว้ โดยทาง
ฝ่ายงานปราบปรามยาเสพติดของลาวไดส้ง่ขอ้มูลไปให้ต ารวจไทยอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อรอจังหวะที่
เหมาะสมและมีพยานหลักฐานโยงเขา้หากันอยา่งชัดเจน จึงไดเ้ขา้ท าการจับกุมในพื้นทีที่อิ่ทธิพล
และเงินของไซซะนะไมอ่าจเขา้ถึงได ้และการจับจะไดก้วาดลา้งทัง้เครือขา่ย ไดทั้ง้พอ่เสือ แมเ่สือ 
และลูกเสือพร้อมกันทัง้หมด โดยไมท่ าสิง่ใดเป็นการแหวกหญา้ให้งูต่ืน



 https://www.youtube.com/wa

tch?v=ClFGSsNzBmo&list=RDCl

FGSsNzBmo&start_radio=1&rv=
ClFGSsNzBmo&t=0

https://www.youtube.com/watch?v=ClFGSsNzBmo&list=RDClFGSsNzBmo&start_radio=1&rv=ClFGSsNzBmo&t=0


‘ทะเลสาบอินเล’ ผา่น ‘ชาวอินตา’ ชนเผา่ทีใ่ช้ชีวิตดว้ยวิถีแปลงเกษตรลอยน้ามากว่าพัน
ปี ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศที่ใหญที่่สุดในเมียนมาร์ทางตอนเหนือของเมียนมาร์ 
คือที่ตั้งของ ‘ฉาน’ รัฐที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติซ่ึงห่างจากเมืองตองยีออกไป
ประมาณ 25 กิโลเมตร ผืนน้าใสสะอาดของอินเลมีพื้นทีป่ระมาณ 116 ตารางกิโลเมตร 
ลึกประมาณ 2 – 8 เมตรข้ึนอยูก่ับแต่ละฤดูกาล อุดมไปด้วยปลาหลากหลายสายพันธ ์ุ 
และถูกโอบลอ้มดว้ยทอ้งฟ้าสีคราม ภูเขาเขียวขจีมากมาย  

https://urbancreature.co/inle-intha-myanmar/

‘ชนเผา่อินตา’ (Intha) อยูคู่ก่ับทะเลสาบอินเลมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่18 และสืบทอดเช้ือสายกันมาจน
ปัจจุบันทีมี่ประชากรอยูอ่าศัยราวสองแสนคน ซ่ึงท าเกษตร ประมง ท าเครื่องเงินเครื่องทอง และทอ
ผา้เป็นอาชีพหลัก

“อินตา ในภาษาพมา่แปลวา่ ผูค้นทีอ่าศัยอยูบ่นทะเลสาบ”
ทักษะการพายเรือคือเรื่องทีช่าวอินตามีติดตัวกันอยา่งถ้วนทัว่ แตค่วามพิเศษอยูที่ไ่มไ่ดใ้ช้มือพาย 
เพราะวิธีการพายเรือทีเ่ราคิดว่าสุดเจ๋งของทีนี่คื่อการใช้ ‘เทา้’ พาย เพื่อปรับตัวให้เขา้กับการใช้ชีวิต 
อยา่งการท าเกษตรทีเ่ม่ือเทา้พายแทน มือก็จะคอยเก็บเกีย่ว



วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีตา่งประเทศของสิงคโปร์ แถลงตอ่ทีป่ระชุมรัฐสภาใน
วันจันทร์ (28 ก.พ.) โดยระบุว่า สิงคโปร์จะมีมาตรการคว่าบาตรทีส่อดคลอ้งกับ
บรรดาประเทศทีมี่มุมมองตรงกัน และจะบังคับใช้ขอ้จ ากัดทีเ่หมาะสมตอ่รัสเซีย 
พร้อมระบุว่า การรุกรานของรสัเซียตอ่อธปิไตยของยเูครนเป็นสิง่ที่
ยอมรับไมไ่ด ้และยงัเป็นการละเมิดหลกักฏหมายระหวา่งประเทศ
อยา่งร้ายแรง



"เราจะพิจารณาพวกเขาในทันทีในฐานะผูเ้ขา้ร่วมในความขัดแยง้ 
และไมส่ าคัญว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิกขององคก์รไหน" ปูตินกลา่ว



World Community















1.รัสเซยีเขา้ปกครองบางแควน้ 2.ล้างไพแ่ละแบง่พื้นทีป่กครอง 3.คลื่นความไมส่งบ 4. นาโตปะทะรสัเซยี 5. ปาฏิหารยิ์
คลิฟฟ์ คุปชาน ประธานกลุม่ยูเรเซีย 
ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญสถานการณ์
ยุโรปและนักสังเกตการณค์วาม
ขัดแยง้ระหวา่งรัสเซีย-ยูเครนอยา่ง
ใกลชิ้ด พอคาดการณว์า่ จะได้เห็น
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้
เกลียดชังรัฐบาลยูเครนปัจจุบัน
เพราะปรารถนาเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป (อียู) และสมาชิก
องคก์ารสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือ (นาโต) เขา้วางฐานอ านาจ
ให้กับรัฐบาลใหม ่ซ่ึงเป็นกลุม่โปร
รัสเซีย คาดจ านวนผูลี้ภ้ัยจะมีสูงถึง 
5 -10 ลา้นคนจากยูเครนเดินทาง
ไปยังยุโรปตะวันตก

ทารัส คูซิโอ นักวิจัยสถาบันเฮน
รีแ่จ็คสันของสหรัฐ เขียน
บทความระบุวา่ จุดมุง่หมาย
ของมอสโก "พิชิตทางทหาร
อยา่งสมบูรณใ์นยูเครน  ตาม
ด้วยการแบง่แยกและการก าจัด
ประชากรพลเรือนจ านวนมาก“

“เป้าหมายทีชั่ดเจนของปูตินคือ
การขจัดร่องรอยความเป็น
เอกลักษณยู์เครนทัง้หมด และ
กลุม่เผด็จการทางทหารจะฝ่ัง
รากรึกในจักรวรรดิรัสเซีย
สมัยใหมใ่นประเทศยูเครน

ชาวยูเครนยังคงต่อสูก้ับการปกครอง
โดยรัฐบาลหุ่นเชิดทีโ่ปรรัสเซีย โดย
ความขัดแยง้จะลุกลามไปสูก่ารกอ่
ความไมส่งบในระยะยาว และชาว
ยูเครนทีเ่หลือในประเทศจะพยายาม
โคน่ลม้ระบอบการปกครองดังกลา่ว
ด้วยวิธีการใดๆ ทีม่ีอยู ่

ชัยชนะของรัสเซียในยูเครนจะเป็น 
“ชัยชนะทีลุ่กโชน” นัน่คือชัยชนะทีไ่ม่
คุม้ทีจ่ะชนะเพราะต้องสูญเสียทุก
อยา่งไปมากเพ่ือแลกกับชัยชนะ 
“รัสเซียต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย ์
การเงินและเศรษฐกิจอยา่งมี
นัยส าคัญ”

เอียน เบรมเมอร์ ประธานของ
ยูเรเซีย กรุ๊ป ตัง้ขอ้สังเกตวา่ 
จะไมเ่ห็นชาติตะวันตกสง่ทหาร
ไปรบเคียงบา่เคียงไหลยู่เครน
หรือก าหนดเขตห้ามบินเหนือ
ยูเครน เพราะเทา่กับกองก าลัง
นาโตเผชิญหนา้กองทัพรัสเซีย
โดยตรง เสีย่งเกิดสงครามโลก
ครัง้ที ่3

แต่รัสเซียจะโจมตีกลับ
ทางอ้อม โดยเฉพาะกอ่การ
ร้ายทางไซเบอร์ เพ่ือตอบโต้
ชาติสมาชิกนาโต

นักวิเคราะห์หลายส านักเห็น
ตรงกัน การถอนก าลังทหารออก
จากยูเครนเป็นทางออกดีทีสุ่ด 
โดยพาเวล อิงเกล นักยุทธศาสตร์
ของ Atlantic Council’s กลา่ววา่ 
อันทีจ่ริงในสถานการณ ์
“ปาฏิหาริย”์ นี ้เครมลินตระหนัก
ดีวา่ ในการรุกรานยูเครน “รัสเซีย
ต้องจ่ายต้นทุนทางสงคราม แต่
ตอนนีม้ันเริม่สูงเกินไป” และ
เผชิญกับความลม่สลายทาง
เศรษฐกิจและการทูต ถ้าปูติน
แยกแยะได้ เขาจะสัง่ให้ถอน
ทหารรัสเซียออกจากยูเครน 

วันอังคาร ที ่22 มีนาคม 2565



"ประชาธิปไตยแบบอเมริกา" งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเหรินหมิน
ในงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยเหรินหมิน ประเด็นหลักๆ ระบุว่า อเมริกาใช้ประชาธิปไตยเป็นขอ้อ้างในการเขา้ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

ของอเมริกาเอง และยังใช้ในการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืนๆ อีก ตามขอ้มูลทีอ้่างอิงจาก CGTN สื่อภาคภาษาอังกฤษในเครือ China Media 
Group ส่ือหลักของรัฐบาลจีน

งานวิจัยทีท่างมหาวิทยาลัยเหรินหมินท าออกมาเผยแพร่สมุดปกขาวประเด็น "ประชาธิปไตยแบบจีน" เพียงไมก่ีวั่น ประจวบเหมาะกับการจัดเวทีเสวนา 
A Dialogue on Democracy ทีก่รุงปักกิง่ ประเทศจีน เม่ือ 2 ธันวาคม 2564 ทีผ่า่นมา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตา่งประเทศจีน กลา่วสุนทรพจน์
เปิดงาน “ประชาธิปไตยแบบจีนทีเ่รียกวา่ประชาธิปไตยในทุกกระบวนการ เป็นประชาธิปไตยเพ่ือประชาชนอยา่งแทจ้ริง ทีป่ระชาชน
ไดป้ระโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง มีสิทธิรับรู้ แสดงออก ก ากับดูแล มีส่วนร่วมอยา่งเต็มทีใ่นทุกกระบวนการ ไมใ่ช่ประชาธิปไตยของชนกลุ่ม
นอ้ย หรือประชาธิปไตยทีส่วยแตรู่ป และไมใ่ช่ประชาธิปไตยทีเ่พียงแตป่ลุกประชาชนให้ต่ืนไปเพ่ือลงคะแนนเสียง แตห่ลังจากนัน้ 
กลับมีแตค่วามเงียบงันเม่ือเสร็จสิน้การลงคะแนนแล้ว”

การผลักดันแนวคิด ประชาธิปไตยแบบจีน หรือ ประชาธิปไตยทีป่ระชาชนมีสว่นร่วมทัง้กระบวนการ (Whole-Process People's Democracy) ไมใ่ช่
เพียงเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศจีน แตยั่งเป็นหน่ึงในมาตรการทีจี่นน ามาใช้งัดกับอเมริกา มหาอ านาจตัวแทนฝ่ังประชาธิปไตย

แมจี้นจะมีรูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์แตจี่นภายใตยุ้ค สี จิน้ผิง พยายามสร้างภาพลักษณม์าโดยตลอดว่า “รับฟังเสียงประชาชน” 
หลายนโยบายมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลนสี์ จิน้ผิง น าเสนอแนวคิดนีคื้อ พรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองประเทศจีน แตมี่การขยายการมีสว่นร่วมทางการเมืองไปสูป่ระชาชน
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“ชีวิตต้องมีคุณคา่ทุกเวลานาที ถ้ายังมีลมหายใจ”
ภูสิทธ ์ภูค าชะโนด

จงโชคดีทุกคน


