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หัวข้อ
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The Mekong in the 2020s: A Game of Thrones ?

1. ความเชื่อมโยงภายในอนุภมิูภาคแม่ลุ่มน า้โขง

2. ปิะเดน็ปัญหาในอนุภมิูภาคแม่ลุ่มน า้โขง



บร น า



ิวม
39.28 %

ิวม
42.43 %

ิวมปิะชากิชาวจนี อนุ วปีอนิเดยี (++) อาเซยีน = 48.53 %

สถติ ิีน่่าสนใจดา้นปิะชากิ



อนุภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง



อนุภมิูภาคลุ่มแม่น า้โขง

ปิะเ ศจนี - ยูนาน

สาธาิณิัฐแหง่สหภาพเมียนมาิ์

สาธาิณิัฐปิะชาธิปไตยปิะชาชนลาว

ิาชอาณาจักิกัมพชูา

สาธาิณิัฐสังคมนิยมเวียดนาม



แนวคดิ แผน ยุ ธศาสติ ์เกีย่วกับรอนุภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง

ความเชื่อมโยงภายในอนุภมิูภาคลุ่มน า้โขง 



พ.ศ. 2541 ธนาคาิเพือ่กาิพัฒนาแห่งเอเชยี (The Asian Development 
Bank – ADB) ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาพืน้ท่ีอนภุมิูภาคลุม่น า้โขงโดยเสนอให้
สรา้งเสน้ทางเช่ือมตอ่ระหวา่งประเทศในอนภุมูิภาคลุม่แม่น  า้โขง 2 เสน้ทางคือ 

1. เส้น างิะเบรยีงเศิษฐกจิเหนือใต้ (North South Economic 
Corridor - NSEC) จากคนุหมิง สิบสองปันนา บอ่เดน็ อดุมไซ หลวงพระบาง 
เวียงจนัทน ์หนองคาย อดุร ขอนแก่น นครราชสีมา กรุงเทพ

2. เส้น างิะเบรยีงเศิษฐกจิตะวันออก ตะวันตก (East West 
Economic Corridor - EWEC) จากเมืองเมาะล าเลิง (Mawlamyine) - เมียวดี 
ประเทศเมียนมาร์ มาที่อ  าเภอแม่สอด ผ่าน พิษณโุลก ขอนแก่น มกุดาหาร สู ่
สปป ลาว ท่ีสวุรรณเขต เขา้เวียดนามท่ีจงัหวดัก๋วงตรแิละเมืองดานงั

ธนาคาิเพือ่กาิพัฒนาแห่งเอเชยี (The Asian Development Bank –
ADB) เป็นธนาคารเพ่ือพฒันาระดบัภมิูภาค ตัง้อยู่ประเทศฟิลิปปินส ์ปัจจบุนั มี
สมาชิก 68 ประเทศ มีญ่ีปุ่ นและสหรฐัอเมรกิาถือหุน้สดัส่วน 15.571% จีนถือหุน้ 
6.429% อินเดียถือหุน้ 6.317% และออสเตรเลียถือหุน้ 5.773%



ต่อมา ADB และหน่วยงานต่างๆไดเ้สนอเสน้ทางเช่ือมโยง
กบัประเทศต่างๆในอนภุมิูภาคลุม่น า้โขงเพ่ิมหลายเสน้ทาง

1. เสน้ทางเช่ือมระหวา่งเมืองคนุหมิงกบัฮานอย

ต่อมา ปี พ.ศ. 2553 บรษัิท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั 
(มหาชน) ไดพ้ฒันาท่าเรอืน า้ลกึและนิคมอตุสาหกรรม ท่ีเมือง
ทวาย เมียนมาร ์ท าใหเ้ช่ือมตอ่กบักรุงเทพ EEC พนมเปญ โฮจิน
มินห ์จาก ะเลอันดามันไป ะเลจนีใต้ (EWEC1)

รวมทัง้
3. เขตสามเหลีย่มเศิษฐกจิระหวา่งประเทศ สปป 
ลาว เวียดนามและกมัพชูา

2. เสน้ทางเช่ือมตอ่ระหวา่งกรุงเทพ พนมเปญและโฮจินมินห์



เสน้ระเบียงเศรษฐกิจท่ีผ่านปิะเ ศไ ยสว่นใหญ่จะเป็นถนน 4 เลน

ปิะเ ศเมยีนมาิ ์เน่ืองปัญหาทางดา้นการเมืองภายในและ
ภาวะเศรษฐกิจ จึงไม่มีการลงทนุดา้นคมนาคมท่ีเมาะล าเลิงถึงเมียวดี 
- สว่น า่เิือ ีเ่มอืง วายนัน้ ยงัไม่ไดด้  าเนินการต่อ

เวยีดนามไดล้งทนุถนนแถวเมืองฮานอยและพฒันาท่าเรอืดานงั

สปป ลาว ไดร้บัการสนบัสนนุจากประเทศไทยและรฐับาลจีนสรา้งทาง
เช่ือม EWEC แตถ่นนก็ทรุดโทรมตามสภาพ

แต่อย่างไิกต็าม เมยีนมาิแ์ละ สปป ลาวได้สิ้างเขต
เศิษฐกจิพเิศษบรนเส้น าง EWEC

ผล ีเ่กดิขึน้จากยุ ธศาสติข์อง ADB เกีย่วกับร
ิะเบรยีงเศิษฐกจิ NSEC – EWEC – EWEC 1

กัมพูชา ถนนเช่ือมสีหนวุิลลแ์ละพนมเปญ ไทยสนบัสนนุสรา้งสะพาน



EWEC 1 เป็นเสน้ทางที่เช่ือมตอ่จากทะเลอนัดามนักบั
ทะเลจีนใต ้เริม่จากเมืองทวายที่ก  าลงัสรา้งทา่เรอื ผ่าน
กรุงเทพ เขตอตุสาหรรมภาคตะวนัออกและ Eastern
Economic Corridor (EEC) ทา่เรอืสีหนวุิลล ์พนมเปญ
โอจินมินห ์จะเป็น างเลือกใหม่แ นคอคอดกิะ ?

ปิะเ ศไ ย: คอคอดกิะ

คลองกระไดถ้กูกลา่วถึงตัง้แตปี่ พ.ศ.2401 ในสมัยิัชกาล
 ี ่4 องักฤษไดส้อบถามวา่ จะขอขดุคลองในบรเิวณคอคอดกระ
ของประเทศไทยเพ่ือเป็นทางเดินเรอืใหม่ไดไ้หม ? ปี พ.ศ. 2478 
นายปรดีี พนมยงค ์ไดร้ือ้ฟ้ืนโครงการขดุคลองขึน้มาอีกครัง้ และ
ปี พ.ศ. 2513 รฐับาลไทยจา้งบรษัิท Tams ศกึษาความเป็นไปใน
การขดุคลอง หลงัจากนี ้ก็มีการกล่าวถึงการขดุคลองกระตลอด

ข้อสังเกต

ข้อเสนอ EWEC 1 เป็น างเลือกใหม่



บร บรา ของอินเดยีต่อปิะชาคมอาเซยีน  

Look East Policy – Act East Policy



ปี 2534 อนิเดยีก าหนดนโยบราย Look East Policy เพ่ือสรา้ง
สมัพนัธท์างเศรษฐกิจกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ต่อมา ปี 2014 
ปิับรนโยบรายเป็น Act-East Policy เพ่ือสง่เสรมิความสมัพนัธท์าง
เศรษฐกิจ ยทุธศาสตร ์และวฒันธรรม ท่ีเกีย่วข้องกับรกาิมส่ีวนิ่วมอย่าง
เข้มข้นและต่อเน่ืองกับรปิะเ ศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านกาิ
เชื่อมโยง กาิค้า วัฒนธิิม กาิป้องกันปิะเ ศ และกาิตดิต่อ
ิะหว่างปิะชาชนในิะดับร วิภาค ีภมูภิาคและพหุภาคี

India: Act East Policy

อินเดียสรา้งความสมัพนัธท์างการคา้ วฒันธรรมและการทหารท่ีแน่นแฟ้นกบั
ฟิลิปปินส ์สิงคโปิ ์เวยีดนามและกัมพูชา

Seema Kumari กลา่วว่า It amazes me that how a policy 
enacted in 1990 after 25 years also has works only in 
paper and not in action.

ชาวไ อาหมท่ีแควน้อสัสมัตอ้งการใหส้รา้งทางเช่ือมต่อกบัยา่งกุง้และมายงั EWEC เพ่ือเป็นประตสููอ่าเซียน 
แต.่. ขาดความพรอ้มและไมม่ั่นคงทางการเมืองในเมียนมารท์  าใหโ้ครงการชะลอมานาน



บร บรา ของปิะเ ศจนีต่อปิะชาคมโลก

One Belt One Road หรอื   一带一路



จนี: One Belt One Road

เป็นโครงการพฒันาความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการคา้ของ 78 ปิะเ ศในทวีปเอเชีย แอฟรกิาและยโุรป มีการสรา้งเครอืข่ายถนน ทาง
รถไฟ ท่าเรอืทางทะเล โครงข่ายไฟฟ้า ท่อสง่น า้มนัและก๊าซ และโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งทกุประเภท

เปา้หมายเพื่อกระตุน้การเติบโตภายในประเทศและการทตูทางเศรษฐกิจ ดว้ยการเช่ือมโยงภมิูภาคชายแดนท่ีดอ้ยพฒันาของจีนกบัประเทศ
เพ่ือนบา้น จะเปิดและสรา้งตลาดใหม่ส  าหรบัสินคา้จีน นอกจากนีย้งัควบคมุเสน้ทางการคา้เพ่ือประหยดัตน้ทนุสง่สินคา้

ประกาศเม่ือ ปี 2556 

จีนประสบความส าเรจ็เพราะมีทนุมาก มีการเจรจา
แลกผลประโยชนท์กุรูปแบบ ด าเนินนโยบายต่อเน่ือง 
ประเทศยากจนยอมรบัเง่ือนไข

ชาติตะวนัตกมองว่า เป็นการขยายอ านาจทาง
การเมือง ครอบคลมุประเทศต่างๆทั่วโลก

ตวัอย่างที่น่าสนใจคือ ทวีปอาฟรกิา   จีนกลา่วว่า
ทุกคนเหน็ปัญหา เราเหน็โอกาส 

ตัง้ธนาคารเพ่ือการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานแหง่เอเชีย
(AIIB) เพ่ือสนบัสนนุเงินกูแ้ก่พนัธมิตร

https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/



ความส าเิ็จของจนี: One Belt One Road / อาเซียน

เสน้ทางรถไฟจากคนุหมิงถึงนครหลวงเวียงจนัทนไ์ดก่้อสรา้ง 5 ปี เสรจ็
สมบรูณแ์ลว้และพรอ้มที่จะใหบ้รกิารในช่วงเดือนธนัวาคม รวมทัง้
เสน้ทางถนน 4 ช่องทางวงัเวียง เวียงงจนัทนก็์พรอ้มใหบ้รกิารเช่นกนั

จีนไดส้รา้ง high way และทางรถไฟ จากเมืองคนุหมิงมาถึงพรมแดน 
สปป ลาว ท่ีเมืองบอ่เดน็  

จีนและ สปป ลาว สามารถตกลงรว่มมือกนัเรือ่ง ทางรถไฟความเรว็สงู
เช่ือมจากบอ่เดน็มายงัเวียงจนัทนส์  าเรจ็

ขณะเดียวกนั จีนเจรจากบั สปป ลาว ประเทศไทย มาเลเชีย เพ่ือสรา้ง
ทางรถไฟความเรว็สงูเช่ือมตอ่ทกุประเทศ

ธนาคาิเพือ่กาิลง ุนโคิงสิ้างพืน้ฐานแห่งเอเชยี
(AIIB) มบีร บรา มากในสนับรสนุนเงนิกู้แก่พันธมติิ



ปิะเ ศไ ยจะสามาิถิองิับรสินค้าอุปโภค บริิโภคและคนจากจนีไดไ้หม ??

จะมีการเคลื่ยนยา้ยสินค้าอุปโภค สินค้าบริิโภค จ านวนมากจากประเทศจีนมา
สู ่สปป ลาว ประเทศไทยและอาจจะตอ่ไปยงัเมียนมาร ์กมัพชูาแลเวียดนาม

ผูป้ระกอบการไทยอาจจะเป็นคนกลางรบัสง่สินคา้ตอ่ไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น

สินคา้อปุโภคของไทยสง่ไปขายท่ีประเทศจีนไดส้ะดวก รวดเรว็

ประเทศไทยมีสินคา้จากจีนท่ีหลากหลายใหเ้ลือกและราคาถกู    

จีนจะลงทนุธรุกิจ โดยเฉพาะดา้นการเกษตรท่ี สปป ลาวมากขึน้

ผูป้ระกอบการและเกษตรกรควรเตรยีมพรอ้มรบัมือกบัสินคา้จ านวนมากจากจีน และ
สนิค้า ีจ่ะไปขาย ีป่ิะเ ศจนีต้องเป็นสินค้าคุณภาพสูง สินค้าพิีเมยีม
โดยเฉพาะสินคา้เกษตรควรเป็นเกษตรอินทรยีจ์ึงสามารถแข่งขนักบัสินคา้ประเทศเพ่ือน
บา้นเช่น กลว้ยจาก สปป ลาว ล าไยจากเวียดนาม ทเุรยีนจากมาเลเชีย 
หมายเหตุ ไทยควรสง่เสรมิการขายผลไมพ้รเีมียมไปยงัประเทศในกลุม่อาเซียนมาก
ขึน้เพราะผลไมไ้ทยไดร้บัความนิยมมาก



ปิะเ ศไ ยควิวางแผนตัง้ิับรกาิไหลบ่ราของนัก ่องเ ีย่วจนี 
โดยค านงึถึงความสามาิถในกาิิองิับรนัก อ่งเ ีย่ว (Tourism 

Carrying Capacity)

ผู้ปิะกอบรกาิ นัก ่องเ ีย่วและนักแสวงโชค
เช่ือกนัวา่จะมีคนจีนจ านวนมากเดินทางมา สปป ลาว มีค าถามวา่ หลวง
พิะบราง วังเวียงและเวียงจัน นจ์ะสามาิถิองิับรนัก อ่งเ ีย่วได้กี่
คนและิักษาคุณค่า คุณภาพของสถาน ี ่อ่งเ ีย่วได้กีปี่ ?

ขอนแก่นเป็นศูนยก์ลาง ่องเ ีย่วอนิโดจนี เป็นศนูยก์ลางคมนาคม
ท่ีเช่ือมไปยงัภาคตา่งๆของประเทศไทย รวมทัง้เมียนมาร ์สปป ลาว (ใต)้ 
กมัพชูา และเวียดนาม ขอนแก่นจะเป็นท่ีพกัและช่วยกระจายนกัท่องเท่ียวชาว
จีนไปแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกอ่ืนๆในอินโดจีน

ควรสนบัสนนุการศกึษา Carrying Capacity ของแตล่ะแหลง่ท่องเท่ียวและ
จ ากดันกัท่องเท่ียวตามผลการศกึษาเพื่อรกัษามาตรฐาน คณุคา่ ความสวยงาม
เสน่ห ์เอกลกัษณข์องแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ๆไว้



ขอนแก่น: เขตเศิษฐกิจพิเศษ

ขอนแก่น

เป็นศนูยก์ลางการคมนาคม

มีสถาบนัอดุมศกึษา 7 แห่ง

มีศนูยว์ิจยัเฉพาะทาง 30 สถาบนั

มีศนูยเ์ทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

มีโรงพยาบาลมาตรฐาน 6 แห่ง

มีเขตอตุสาหกรรมท่ีน า้พอง

มีสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนษุย์

มีพืน้ท่ีและโรงงานพรอ้มที่จะเป็น Inland Container Depot

เม่ือการคมนาคมทางบกจากประเทศจีนตดักบัเสน้ทาง EWEC 
ท่ีขอนแก่น ท าใหข้อนแก่นเป็นศูนยก์ลางอนิโดจนี ไปยงัเมียน
มาร ์เวียดนามหรอืสูท่ะเลอนัดามนัและทะเลจีนใตไ้ด ้นอกจากนี ้
ขอนแก่นมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดงันี ้



บร บรา ของสหิัฐอเมิิกา G7 และนาโตต้่อกาิจัดิะเบรยีบรโลก ??

Build Back Better World (B3W) & NATO

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-

launch-build-back-better-world-b3w-partnership/



https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/ (เศกสรรค ์ยงวณิชย ์ปรบัปรุง)

B3W
NATO

ประธานาธิบดีไบเดน้ไดเ้สนอ นโยบาย Build Back Better World (B3W) เพ่ือจะสิ้างโลก ีด่กีว่าดว้ยการใชโ้คิงสิ้าง
พืน้ฐานเป็นแิงขับรเคลือ่นให้กับรปิะเ ศ ีม่ีิ ายได้ต ่าและปานกลาง ซึง่กลุม่ประเทศ G7 จะเป็นหุน้สว่นในการขบั
เคลื่อนท่ีมีคณุคา่ มีมาตรฐานสงูและความโปรง่ใส โดยเฉพาะ ีป่ิะเ ศ ีม่ปีิะชาธิปไตยเป็นส าคญั

นโยบราย One Belt One Road ของปิะเ ศจนีน้ัน   าให้ปิะเ ศจนีมพัีนธมติิจาก
ปิะเ ศต่างๆ ั่วโลก จงึเป็นกาิ ้า ายิะเบรยีบรโลกของปิะเ ศสหิัฐอเมิิกาและพันธมติิ

การลงทนุครัง้ใหญ่ในประเทศก าลงัพฒันาจะกิน
อาณาบรเิวณตัง้แตล่าตินอเมรกิา แครบิเบียน 
แอฟรกิา ไปจนถึงอินโด-แปซิฟิก เรยีกไดว้า่ เป็น
การลงทนุครัง้ใหญ่ครอบคลมุประเทศรายไดป้าน
กลางและรายไดต้  ่าทั่วโลก ด้วยกาิใช้เคิ่ืองมอื
 างกาิเงนิเพือ่กาิพฒันา

โดยจะเนน้เรือ่ง วิกฤตสภาวะอากาศ เรือ่งสขุภาพ
และความมั่นคงทางสขุภาพ เรือ่งเทคโนโลยีดิจิทลั
และความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาค

https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/


จากการประชมุของเม่ือ 12 June 2564 ไดก้ าหนดเปา้หมายไปท่ีปิะเ ศจนีด้วยค าเตอืน ีม่ถี้อยค าิุนแิง โดยประกาศว่า ประเทศ
ดงักลา่วมีความ า้ ายด้านความปลอดภยัอย่างตอ่เน่ือง ก าลังพยายามบรอ่น  าลายิะเบรยีบรโลก

สมาชิกของ NATO ใหค้  ามั่นว่า จะจดัการกบัความ า้ ายด้านความปลอดภยั รวมถึงปัญหาหลายประการท่ีจีนก่อขึน้ ความ
 ะเยอ ะยานและพฤตกิิิม ีแ่น่วแน่ของจนีแสดงใหเ้ห็นความ า้ ายอย่างเป็นิะบรบรต่อิะเบรยีบริะหว่างปิะเ ศท่ีอิงตามกฎ
และพืน้ ี ่ีเ่กีย่วข้องกับรความม่ันคงของพนัธมิติ

https://www.firstpost.com/world/explained-after-russia-nato-now-shift-focus-warns-against-evolving-threats-from-china-9720331.html

ผู้น านาโต้ตกลงที่จะท างานรว่มกนัเพ่ือต่อตา้นความทา้ทายเชิงระบบท่ีเกิดจากนโยบรายเชิงิุกของจนี ท าใหพ้นัธมิติฯ ยุโิปและ
อเมิิกาเหนือต้องยนืหยัดต่อสู้กับริะบรอบรเผดจ็กาิ 

นโยบรายิะหว่างปิะเ ศและอ ิธิพล ีเ่พิม่ขึน้ของจนีเป็นกาิ า้ ายต่อความม่ันคงของพนัธมิติ

นาโต้ตอ้งมีความชดัเจนเก่ียวกบับทบาทท่ีจะสามารถเลน่ไดใ้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผู้ า้ชิงิายใหม่จากตะวันออก

องคก์าิสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ (NATO)

เลขาธิการ Jens Stoltenberg แนะน าว่า พนัธมิติต้องมบีร บรา เป็นป้อมปิากาิแหง่ปิะชาธิปไตย ป้องกันิะเบรยีบรเสินิียม



  าไม อเมิิกา - G7 และนาโต้ถงึได้ปิับรนโยบราย างกาิเมอืงจากิัสเชยีมาเป็นจนี ?

นโยบราย One Belt One Road ท่ีเช่ือมตอ่ 78 ประเทศในทวีปเอเชีย 
แอฟรกิาและยโุรปดว้ยการสรา้งเครอืข่ายถนน ทางรถไฟ ท่าเรอืทางทะเล 
โครงข่ายไฟฟ้า ท่อสง่น า้มนัและก๊าซและโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้งทกุ
ประเภท ท าใหป้ระเทศเหลา่นี ้เป็นคูค่า้ทางธรุกิจ เป็นตลาด เป็นพนัธมิตร 
เป็นปิะเ ศในใต้อ ิธิพลของจนีเพิาะกู้เงนิจากจนี

ภายใต้อ ิธิพลของจนี ?

อเมิิกา
G7
นาโต้

อเมิิกา G7 และนาโต้จงึพยายามปิดล้อมจนี ุกด้าน
เิ่ิมจากเกาหลี ญ่ีปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ (เพิง่เจิจา
กับรอเมิิกา) อนุ วีปอินเดยี และอัฟกานิสถาน ( ี่
อเมิิกาอพยพคนออก ตาลีบรนัไม่ยอมิับรจนี ดังน้ัน 
ควิน า ิัพยากิมาใช้ ีพ่ืน้ ีอ่ืน่ – ปิะเ ศไ ย ?) 



อาเซียน..  จะอยูอ่ยา่งไร ภายใตส้ถานการณนี์้

The Mekong in the 2020s: A Game of Thrones 

อเมรกิา G7 และนาโต ้มีนโยบายกบัอาเซียนอย่างไร ? อาเซียนเป็นการรวมกลุม่ท่ีไดห้ลักกาิสหภาพยุโิป จงึควรรว่มมือกนั
แบบสหภาพยโุรป ท่ีพยายามใหค้นในประชาคมไปในทิศทางเดียวกนั
มีความเขา้ใจกนั รว่มมือกนั ลดความขดัแยง้ในอดีต

ไ ยควิช่วยเหลือปิะเ ศในอนิโดจนีใหม้ากขึน้ ทัง้ทางดา้นการ 
ศกึษา สาธาณะสขุ การเกษตรและสาธารณปูโภค มีการแลกเปลี่ยน
อาสาสมคัร ผูเ้ช่ียวชาญ รวมทัง้สง่เสรมิวฒันธรรมซึง่กันและกนั

ค าถาม

ไทยควรรว่มมือกบัเพื่อนบา้น จัดิะเบรยีบรกาิเคลี่ยนย้ายแิงงาน

Lebanon, Iraq, Arab spring เป็นการคานอ านาจระหวา่งชาติ
ตะวนัตกกบัประเทศรสัเชีย 
สว่น Afghanistan เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ เมือ่นโยบราย
เปลี่ยน ยุ ธศาสติเ์ปลี่ยนตาม ถือวา่ ปฎบิรตักิาิส าเิ็จ

กาิจัดิะเบรยีบรโลกใหม่ ?

ยุ ธศาสติส์ิ้างโลก ีด่กีว่า (B3W) ของอเมิิกา G7 และ
นาโต้น้ัน เป็นนโยบราย ีจ่ะพฒันาปิะเ ศก าลังพฒันาให้
เจิิญก้าหน้าเหมอืน ีเ่คยช่วย เยอิมันตะวันตกหิือ
เกาหลีใต้ --- กจ็ะเป็นผลดตี่ออาเซยีนมาก ???

ไทยควรส่งเสิิมกาิลง ุนในอนิโดจนีใหม้ากขึน้

ไทยควรรเิริม่สง่เสรมิ ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบา้นในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภยัธิิมชาตติ่างๆเช่น ไฟป่า ปัญหาแมน า้โขง



The Mekong in the 2020s: A Game of Thrones 
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