
ທາ່ນເລຂາທິການໃຫຍ ່ທ່ີນບັຖ,ື 
ທາ່ນເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ທງັຍງິແລະຊາຍ,  
ທາ່ນຍງິແລະທາ່ນຊາຍ,  
 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶພາກພມູໃຈເປັນຢາ່ງຍິ່ ງທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກບັບນັດາທາ່ນທ່ີກອງປະຊຸມໃຫຍອ່າຊຽນຄ ັງ້ນີ.້ ນີ້
ເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິ ທ່ີມຕີາງໜາ້ລດັຖະບານຝຣ ັງ່ມາຮວ່ມນະເວທີອນັເປັນສນັຍາລກັແຫງ່ຄວາມສະຫງບົແລະ
ວດັທະນາຖາວອນຂອງທະວບີອາຊ.ີ ຂາ້ພະເຈົາ້ຫວງັໄວແ້ລວ້ວາ່ ກອ່ນທ່ີຈະມາຮວ່ມກບັທກຸທາ່ນໃນມ ືນ້ີ ້
ແມນ່ເພ່ືອສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມສາໍຄນັທ່ີປະເທດຝຣ ັງ່ມຕ່ໍີອາຊຽນແລະປະເທດສະມາຊກິຂອງອາຊຽນທງັ
ໝດົ. 
  
** 
 
ອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ ້ ເປັນຂງົເຂດໜ່ຶງຂອງໂລກ ທ່ີປະເທດຝຣ ັງ່ມສີາຍພວົພນັອນັເປັນປະຫວດັສາດ 
ຍາວນານທ່ີສດຸ. ການພວົພນັນີເ້ລີ່ ມຕ ົນ້ແຕສ່ະຕະວດັທີ 16 ເປັນຕ ົນ້ມາ ໂດຍມຄີະນະນກັເດນີທາງຊາວ
ຝຣ ັງ່ ທ່ີເປັນຄນົທອ້ງຖິ່ນເມອືງນອກມງັດ,ີ ເຊິ່ ງເປັນເມອືງທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ເຄຍີເປັນສະມາຊກິສະພາຂອງເມອືງ
ດ ັງ່ກາ່ວ, ປະກອບມ ີທາ່ນ ປີແອ ໂກເນ ໄດເ້ດນີທາງມາຮອດຝ ັ່ງທະເລເກາະຊູມາຕຣາ ໃນປີ 1527 
ແລະ ພວກອາ້ຍນອ້ງ ປາກມງັຈເີອ ກມໍາຮອດໃນປີ 1529. ຕ່ໍມາ, ໃນສະໄໝເຈົາ້ຊວີດິຫຸຼຍ ທີ 14 
ປກົຄອງປະເທດຝຣ ັງ່ຢູນ່ ັນ້, ກເໍລີ່ ມສາ້ງຕ ັງ້ສາຍພວົພນັດາ້ນການທດູຢາ່ງເປັນທາງການລະຫວາ່ງຣາຊະ
ສາໍນກັຂອງສະຫຍາມກບັຂອງເຈົາ້ຊວີດິຫຸຼຍທີ 14 ແລະກບັລດັຝຣ ັງ່ກບັກງຸອາຍທຸະຍາ. ສາຍພວົພນັ
ດ ັງ່ກາ່ວດາໍເນນີມາຮອດຊຸມປີ 1680. ຕ່ໍມາ, ຄະນະລາຊະທດູສະຫຍາມເຄຍີສນົໃຈຜນົງານຂອງນກັ
ປະພນັຝຣ ັງ່ເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ ເຊ່ັນ: ຜນົງານຂອງ Charles Dufresnoy ເຊິ່ ງເປັນຜູໜ່ຶ້ງທ່ີນຍິມົບດົປະພນັທ່ີ
ຊື່ ວາ່ Lettres persanes ຂອງ Monstesquieu. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ຄະນະລາຊະທດູສະຫຍາມ ກໄໍດ້
ເດນີທາງໂດຍກາໍປັ່ນໄປຮອດທາ່ເຮອືເມອືງ Brest ຂອງປະເທດຝຣ ັງ່. ປດັຈບຸນັຢູເ່ມອືງ Brest ຈື່ງມ ີ
ທາງຫຼວງເສັ້ນໜ່ຶງທ່ີໃສຊ່ື່ ວາ່ ຖະໜມົສະຫຍາມ. 
 
ນບັແຕນ່ ັນ້ມາ, ການພວົພນັເຊິ່ ງກນັແລະກນັກເໍລີ່ ມປາກດົເປັນຈງິ. ແຕວ່າ່, ການພບົກນັລະຫວາ່ງປະເທດ
ຝຣ ັງ່ແລະອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕກ້ບ່ໍໍປາສະຈາກຄວາມຂດັແຍງ່ກນັແຕຢ່າ່ງໃດ. ໃນໄລຍະລດັທິລາ່ເມອືງ
ຂຶນ້ຄອບຄອງແລວ້ ແຕລ່ະປະເທດຕາ່ງກພໍບົກບັຄວາມທນົທກຸທໍລະມານ. ຂາ້ພະເຈົາ້ບ່ໍລືມສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວເຊ່ັນ
ກນັ, ແຕກ່ານຮກັສາສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງຄນົ, ວດັທະນະທາໍ ນຳກນັ ແມນ່ເປັນເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈະເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາຮດັແໜນ້ສາຍສາໍພນັນີໄ້ວ.້ ມືອ້ື່ ນນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະພບົປະກບັຄະນະຜູແ້ທນຂອງປະເທດກາໍປູ



ເຈຍ, ລາວ ແລະຫວຽດນາມ ທ່ີເປັນປະເທດສະມາຊກິຟຣງັໂກໂຟນ ີ ແລະຍງັມປີະເທດທີ 4 ຄໄືທ ໃນ
ຖານະເປັນປະເທດສງັເກດການ. ຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່ ມຫຼີາຍຊຸມຊນົຊາວຕາ່ງດາ້ວທ່ີອາໄສຢຮູວ່ມກນັຢາ່ງສນັຕິ
ແລະຫຼວງຫຼາຍ ໃນນີມ້ ີ ນາງ ອງັງນຸ, ເຊືອ້ສາຍອນິໂດເນເຊຍ ກເໍປັນນກັຮອ້ງທ່ີມຊີື່ ສຽງຄນົໜ່ຶງ ແລະ
ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມຫຼີາຍຄນົທ່ີການເປັນນກັສະແດງຮບູເງາົ, ນກັທລຸະກດິແລະແພດໝໍ… 
 
ຂາ້ພະເຈົາ້ສາລະພາບວາ່ສາຍສາໍພນັຂອງພວກເຮົາ ແມນ່ສະແດງອອກໃນວຖິດີາໍລງົຊວີດິປະຈາໍວນັ ເຊ່ັນ: 
ອາຫານແໜມ ກກໍາຍເປັນມລໍະດກົໜ່ຶງທາງດາ້ນອາຫານຂອງຝຣ ັງ່ ດ ັງ່ດຽວກບັເຂ້ົາຈີ່ກກໍາຍສວ່ນໜ່ຶງຂອງ
ວດັທະນະທາໍຫວຽດນາມໄປແລວ້. ສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີຢາກກາ່ວເພ່ີມເຕມີໃຫທ້ກຸທາ່ນຮບັຊາບວາ່ ດາ້ນວຽກງານສລີະ
ປະວນັນະຄະດ ີ ກມໍນີກັປະພນັຝຣ ັງ່ທ່ີມຊີື່ ສຽງຄນົໜ່ຶງ ຄ ື Antonin Artaud ໄດເ້ປັນຜູຟ້ື້ນຟຄູນືກອງ
ລະຄອນສະໄໝໃໝຂ່ອງຝຣ ັງ່ ເຊິ່ ງລະຄອນທກຸເລື່ ອງຂອງເຂົາ ໄດຖ້ອດເອົາແບບສລີະປະຂອງຫຼາຍປະ
ເທດເຊ່ັນ: ຊາວານ, ບາຫີຼ ແລະຂະເໝນ ທ່ີຜູກ້ຽ່ວນຍິມົຊມົຊອບທ່ີສດຸ.  
 
***     
ນອກຈາກສາສາໍພນັລະຫວາ່ງຄນົດວ້ຍກນັແລວ້, ພວກເຮົາຍງັມທີດັສະນໃນການເບິ່ ງໂລກແບບດຽວກນັ 
ອນັໄດເ້ຮັດໃຫ ້ດາ້ນໜ່ຶງປະເທດຝຣ ັງ່ແລະເອຣີບົ ດາ້ນສອງແມນ່ປະເທດຝຣ ັງ່ກບັອາຊຽນ ກມໍທີດັສະນະທ່ີ
ຫຍບັເຂ້ົາໃກເ້ລື້ອຍໆ. ລະຫວາ່ງເອຣີບົກບັອາຊຽນ ແມນ່ສາມາດບນັລກຸານສາ້ງເຂດສນັຕພິາບ, ເຂດການ
ຮວ່ມມ ື ແລະເພ່ືອວດັທະນນາຖາວອນໄດ.້ ສາໍລບັເອຣີບົ ພາຍລງັການລ ົມ້ສະຫຼາຍຂອງສະຫະພາບໂຊ
ວຽດແລວ້, ອາຊຽນຍງັສາມາຮກັສາບດົບາດຕດັສນີໃນການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີອນັໄດເ້ຮັດ
ໃຫບ້ນັດາປະເທດທ່ີເປັນອນິໂດຈນີແລະພະມາ້ ເຊິ່ ງຕາ່ງກມໍຄີວາມຂດັແຍງ່ກນັມາເປັນສບິໆປີ ກຮໍວ່ມກນັ
ກາ້ວສູອ່ະນາຄດົໃໝທ່ີ່ດກີວາ່ເກົ່ າ ຄ ືການເຊື່ ອມຕວົເຂ້ົາເປັນໜ່ຶງອນັດຽວກນັໃນພາກພ້ືນ.  
 
ເມ ື່ອພວກທາ່ນໄດເ້ລືອກເສັ້ນທາງເດນີທ່ີເປັນຂອງຕນົເອງແລວ້ ແລະຂາ້ພະເຈົາ້ກເໍຊື່ ອວາ່ບດົຮຽນຂອງ
ສະຫະພາບເອຣີບົຈະປະກອບສວ່ນເປັນບອ່ນອງີຢາ່ງໜ່ຶງໃຫບ້ນັດາປະເທດອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ ້ ເຖງິ
ແມນ່ວາ່ພວກທາ່ນຈະມເີສ ັນ້ທາງເດນີຂອງຕນົເອງແລວ້ກຕໍາມ. ກງົກນັຂາ້ມ, ພວກທາ່ນກໄໍດສ້າ້ງບດົຮຽນ 
ກຄໍຄືວາມຫວງັອນັໜ່ຶງໃຫແ້ກພ່ວກເຮົາເຊ່ັນກນັຄ ື ວທີິການແກໄ້ຂວກິດິການທາງການເງນິໃນຊຸມປີ 1990. 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັຈື່ໄດດ້ວີາ່ມນີກັສງັເກດການຫຼາຍຄນົໃນເວລນ ັນ້ໄດພ້ອ້ມກນັຕລີາຄາຢາ່ງຟ້າວຟງັວາ່ ອາຊຽນ 
ມາຮອດຈດຸຈບົແລວ້. ພວກທາ່ນໄດຜ້າ່ນຜາ່ການທດົສອບ ແລະໄດສ້ບືຕ່ໍດາໍເນນີຕາມເສັ້ນທາງການເຊື່ ອມ
ໂຍງເຂ້ົາກນັ ໂດຍໄດຮ້ບັຮອງເອົາກດົບດັອາຊຽນໃນປີ 2008 ແລະກາໍນດົການລວມຕວົກນັເປັນປະຊາຄມົ
ອາຊຽນອນັດຽວກນັທາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ ແລະວດັທະນະທາໍ ໃນປີ 2015. ສາໍລບັເອຣີບົ, 
ພາຍຫຼງັຜາ່ນພ ົນ້ໄລຍະວກິດິການແລວ້ ກກໍາໍລງັຢູໃ່ນໄລຍະຟ້ືນຕວົຄນື. ການອອກຈາກສະພາບຖອຍຫຼງັ



ເລີ່ ມປາກດົຂຶນ້ ເຖງິແມນ່ວາ່ບນັຫາທກຸຢາ່ງຍງັບ່ໍທນັໝດົໄປເທ່ືອ. ພວກເຮົາໄດຮ້ວ່ມແຮງຮວ່ມໃຈກນັເພ່ືອ
ຜາ່ນມາວກິດິການທກຸຢາ່ງ ແລະເລີ່ ມສາ້ງໂຄງການເຕ້ົາໂຮມກາໍລງັແຮງກນັທ່ີຄບົຖວ້ນທ່ີສດຸ. ຂາ້ພະເຈົາ້
ເຊື່ ອໝ ັນ້ວາ່ ສະຫະພາບເອຣີບົຈະສາມາດທດົສອບຕນົເອງໄດເ້ພ່ືອອອກຈາກວກິດິການ ເຊ່ັນດຽວກບັອາ
ຊຽນທ່ີເຄຍີຜາ່ນມາເມ ື່ອ 15 ປີກອ່ນໜາ້ນີ.້ 
 
ອກີດາ້ນໜ່ຶງກຽ່ວກບັວໄິສທດັລວມຕ່ໍໂລກ ແມນ່ຢາກໃຫແ້ບງ່ເປັນໂລກຫຼາຍຂວ ັນ້ຫຼາຍຈອມ. ເມ ື່ອກອ່ນ, 
ໂລກເຮົາເຄຍີແບງ່ເປັນພຽງແຕສ່ອງຂວ ັນ້ຄຂືວ ັນ້ຂອງອາເມລິກາ ແລະຂວ ັນ້ຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ. ຕ່ໍ
ມາພຽງໄລຍະອນັສ ັນ້, ໂລກກກໍາຍເປັນຂວ ັນ້ດຽວ ໂດຍມອີາເມລິການເປັນຈອມ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຄດິວາ່, ບ່ໍວາ່
ໃຜ, ໃນອະນາຄດົ ໂລກຈະກາຍເປັນຫຼາຍຂວ ັນ້ ແລະມລີະບຽບຫຼກັການລວມອນັດຽວກນັ. ດຽວນີ,້ ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ຄດິວາ່ ໂລກບ່ໍມຈີກັຂວ ັນ້ຄເືທ່ົາກບັສນູ ໝາຍຄວາມວາ່ອງົການສະຫະປະຊາຊາດພວມຕກົໃນສະພາບ
ເປັນລອ່ຍ ແລະພວກເຮົາກບ່ໍໍສາມາດແກໄ້ຂຄວາມຂດັແຍງ່ທ່ີສາໍຄນັໄດ ້ເຊ່ັນວາ່ ກລໍະນປີດັຈບຸນັນີ ້ແມນ່ຢູ່
ປະເທດຊຣີ.ີ  
 
ຖາ້ຫາກພວກເຮົາຢາກອອກຈາກຈດຸສນູຄໃືນປດັຈບຸນັ, ພວກເຮົາຄດິວາ່ ຕອ້ງສາ້ງຂວ ັນ້ໂລກເປັນສອງ
ຂວ ັນ້ຄ ື ກຸມ່ມະຫາອາໍນາດ 2 ປະກອບດວ້ຍ: ສະຫະລດັອາເມລິກາແລະປະເທດຈນີເທ່ົານ ັນ້. ແຕວ່າ່ທງັ
ສອງປະເທດຈນີແລະສະຫະລດັອາເມລິກາກບ່ໍໍຕອ້ງການເຊ່ັນນ ັນ້. ສາໍລບັສະຫະພາບເອຣີບົ ກຄໍບືນັດາປະ
ເທດຢູອ່າຊຕີາເວັນຕກົສຽ່ງໃຕແ້ລວ້, ທງັໝດົນ ັນ້ແມນ່ການສນູເສຍຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນຍດຸທະ
ສາດ ແລະບາງເທ່ືອ, ອາດຮາ້ຍແຮງກວາ່ນ ັນ້, ຈະຖກືບງັຄບັໃຫເ້ລືອກເອົາ.  
 
ໃນທ່ີສດຸ, ສິ່ ງທ່ີເຮັດໃຫອ້າຊຽນ, ເອຣີບົ ແລະປະເທດຝຣ ັງ່ຫຍບັເຂ້ົາຫາກນັແມນ່ ຄວາມມຸງ່ຫວງັ ໃນການ
ສາ້ງໂລກໜ່ຶງທ່ີມຫຼີາຍຂວ ັນ້ໃຫປ້າກດົເປັນຈງິ, ເປັນລະບຽບ ດ ັງ່ທ່ີຫວງັໄວ ້ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນເອຣີບົ ຫືຼອາຊຽນ 
ຕາ່ງກມໍບີດົບາດໃນການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົຮວ່ມກນັ. ອາຊຽນມປີະຊາກອນທງັໝດົ 600 ລາ້ນກວາ່ຄນົ, 
ເທ່ົາກບັສອງສວ່ນຫກົຂອງພນົລະເມອືງໂລກ ທ່ີປະກອບມເີສດຖະກດິທ່ີກາ້ວໜາ້, ສວ່ນສະຫະພາບເອຣີບົ 
ມ ີ 500 ລາ້ນກວາ່ຄນົ, ເປັນມະຫາອາໍນາດອາໍດບັໜ່ຶງຂອງໂລກທາງດາ້ນການຄາ້. ເມ ື່ອລວມຂອງ
ພາກສວ່ນນີເ້ຂ້ົາກນັຈະມຈີາໍນວນພນົຫຼວງຫຼາຍທ່ີສາມາດເປັນພະລງັທ່ີສາໍຄນັໃນການຕດັສນີບນັຫາຕາ່ງໆ! 
 
** 
 
 
 



ທາ່ນເລຂາທິການໃຫຍທ່ີ່ນບັຖ,ື ທາ່ນຍງິແລະທາ່ນຊາຍ, 
 
ຜາ່ນມາເຄຍີໄດຍ້ນິການເວ້ົາເຖງິ ແກນອາເມລີກາໝນູຫາອາຊ.ີ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຍງັບ່ໍຮູວ້າ່ໃຊສ້ບັນີ ້ ຖກືຕອ້ງ 
ສ ໍາ່ໃດ. ເຖງິຢາ່ງກຕໍາມ, ປະເທດຝຣ ັງ່ກຍໍງັເປັນແກນໝນູຄກືນັ. ບ່ໍແມນ່ກະແສນຍິມົ, ແຕຍ່ອ້ນວາ່ປະເທດ 
ຝຣ ັງ່ຕອ້ງການສາ້ງອະນາຄດົຮວ່ມກນັ ເພາະຂງົເຂດອາຊປີາຊຟິີກນີ ້ ຈະກາຍເປັນເຂດໃຈກາງ ຂອງ 
ສະຕະວດັທີ 21. ນອກຈາກນີ,້ ປະເທດຝຣ ັງ່ເອງກມໍສີວ່ນໜ່ຶງຢູເ່ຂດອາຊໂີອເຊອານ,ີ ຕາມ ປະຫວດັ 
ສາດຜາ່ນມາ, ດຽວນີ ້ ພນົລະເມອືງຝຣ ັງ່ແມນ່ມຄີນົເຊືອ້ສາຍອາຊຫຼີາຍກວາ່ໜ່ຶງລາ້ນຄນົ ໃນຈາໍນວນ 
ທງັໝດົຂອງພນົລະເມອືງຂອງຕນົ ແລະດນິແດນພ ົນ້ທະເລເຂດປາຊຟິີກຂອງຝຣ ັງ່ກມໍພີນົລະເມອືງເຖງິ 
ໜ່ຶງລາ້ນຄນົ.  
 
ການມໜີາ້ແລະເປັນແກນໝນູຂອງປະເທດຝຣ ັງ່ໃນຂງົເຂດນີບ່ໍ້ກຽ່ວຂອ້ງອາໍນາດທາງການທະຫານ ຄດື ັງ່ 
ແກນໝນູຂອງອາເມລິກາ. ພວກເຮົາມກີາໍລງັທະຫານທ່ີປະຈາໍຢູດ່ນິແດນພ ົນ້ທະເລຂອງພວກເຮົາ ຢູເ່ຂດ 
ປາຊຟິີກ ທ່ີໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການປກົປກັຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ເຊິ່ ງເປັນ 
ສິ່ ງທ່ີທກຸຄນົຮບັຮູທ້ ົ່ວໄປແລວ້. ພວກເຮົາຍງັໄດອ້ອກແຮງປະກອບສວ່ນແລະຮວ່ມມກືບັສາກນົໃນ ອາຟກາ 
ນສິະຖານ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດສູຮ້ບົທ່ີສາໍຄນັເປັນຄູຮ່ວ່ມມທ່ີືສາໍຄນັກບັກອງກາໍລງັຈາກປະເທດອາຊຽນ. 
 
ແກນໝນູຂອງປະເທດຝຣ ັງ່ແມນ່ແນໃ່ສທ່າງດາ້ນການທດູ. ລດັຖະບານໃໝຂ່ອງຝຣ ັງ່ຖເືປັນບລຸິມາສດິໃນ
ການພດັທະນາສາຍສາໍພນັກບັບນັດາປະເທດອາຊຽນ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັການຢືນຢນັໂດຍ ການເດນີທາງ 
ຂອງ ທາ່ນ ຟຣງັຊວົ ໂຮນລງັ, ພາຍຫຼງັການເລືອກຕ ັງ້ສາໍເລັດລງົ, ໄປຢຽ້ມຢາມສີ່ ປະເທດໃນອາຊ ີ ມຄີ ື
ປະເທດລາວ ເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມອາເຊັມ, ຕ່ໍມາແມນ່ອນິເດຍ, ຈນີ ແລະຍີ່ ປຸ່ນ. ພວກເຮົາ 
ໄດວ້າງແຜນໄວແ້ລວ້ເພ່ືອຈະເດນີທາງມາຢຽ້ມຢາມປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ທ່ີສວຍສດົງດົງາມດ ັງ່ກາ່ວ. 
ຄວາມປາດຖະໜາ ທ່ີບ່ໍລດົລະແລະບ່ໍແມນ່ແຕຈ່ະພບົແລະສນົທະນາກບັບນັດາປະເທດໃຫຍເ່ຊ່ັນ ຈນີແລະ 
ອນິເດຍເທ່ົານ ັນ້, ແມນ່ຢາກຢຽ້ມຢາມທກຸໆປະເທດໃນອາຊ ີ ເມ ື່ອມໂີອກາດ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍກາ່ວເຖງິ 
ປະເທດຈນີ ແລະ ອນິເດຍ ເຊິ່ ງເປັນຄູຮ່ວ່ມມຍືດຸທະສາດທ່ີສາໍຄນັຂອງປະເທດຝຣ ັງ່. 
 
ປະເທດຈນີເປັນປະເທດທ່ີອດັຕາລາຍຮບັພາຍໃນເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງວອ່ງໄວ, ເປັນສະມາຊກິຂອງສະພາຄວາມ 
ໝັນ້ຄງົຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ມບີດົບາດເປັນກນຸແຈອນັສາໍຄນັໃນການແກໄ້ຂບນັຫາແລະ ສິ່ ງ 
ທາ້ທາຍຕາ່ງໆໃນເວທີສາກນົ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ການມປີະເທດຈນີເປັນຄູຮ່ວ່ມມແືມນ່ສິ່ ງທ່ີຫີຼກລຽ່ງບ່ໍໄດ.້ ເວລາທ່ີ 
ປະທານາທິບໍດຝີຣ ັງ່ ເຊິ່ ງເປັນຜູນ້າໍຄນົທາໍອດິຂອງເອຣີບົ ໄດເ້ດນີທາງໄປຢຽ້ມຢາມປະເທດຈນີຢາ່ງເປັນ 
ທາງການເມ ື່ອເດອືນເມສາທ່ີຜາ່ນມາ, ກມໍກີານນາໍຂ ັນ້ສງູຂອງຈນີຊຸດໃໝ ່ ໄດຕ້ອ້ນຮບັປະທານາທິບໍດ ີ



ຝຣ ັງ່ຢາ່ງສມົກຽດ. ນີເ້ປັນເຫດການທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັປະທານາທິບໍດຝີຣ ັງ່ ທ່ີສະແດງອອກໃນການເອົາໃສ ່
ເສມີຂະຫຍາຍຄູຮ່ວ່ມມຝືຣ ັງ່-ຈນີ ໃນທກຸຂງົເຂດ. ສາໍລບັປີນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ ຫຼງັຈາກທ່ີຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ ໃນ 
ໜາ້ທ່ີນີມ້າໄດປ້ະມານໜ່ຶງປີ, ກໄໍດເ້ດນີທາງໄປຢຽ້ມຢາມເພ່ືອນມດິຈນີແລວ້ສີ່ ຄ ັງ້ແລວ້. 
 
ປະເທດອນິເດຍ ເຊິ່ ງເປັນປະເທດໜ່ຶງເປັນປະຊາທິປະໄຕທ່ີສດຸປະເທດໜ່ຶງໃນໂລກ ພວກເຮົາມ ີ ສາຍ 
ສາໍພນັພິເສດ, ມຄີວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ແລະຄວາມມຸງ່ຫວງັເຊິ່ ງກນັໃນລະດບັສງູ.  ສອງປະເທດພວກເຮົາໄດເ້ປັນ 
ຄູຮ່ວ່ມມທືາງຍດຸທະສາດການປ້ອງກນັປະເທດ, ການຕາ້ນການກໍ່ການຮາ້ຍ, ດາ້ນພະລງັງານນວິເຄຍຼແລະ 
ດາ້ນອາວະກາດ. ດາ້ນນະໂຍບາຍການເມອືງຂອງປະເທດຝຣ ັງ່ແລະອນິເດຍ ກໄໍດຮ້ບັການ ຢືນຢນັແລະ 
ເສມີຂະຫຍາຍໃຫກ້າ້ວໄກຕື່ ມອກີ ພາຍຫຼງັທ່ີປະທານາທິບໍດຝີຣ ັງ່ໄດເ້ດນີທາງໄປຢຽ້ມຢາມອນິເດຍ ເມ ື່ອ 
ເດອືນກມຸພາທ່ີຜາ່ນມາ.  
 
ຄວາມມຸງ່ຫວງັພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕເ່ສມີຂະຫຍາຍສາຍພວົພນັກບັສອງປະເທດໃຫຍເ່ທ່ົານ ັນ້, ແຕຄ່ຽງຄູກ່ນັ 
ນ ັນ້ ກຕໍອ້ງປະຕບິດັເຊ່ັນດຽວກບັປະເທດອື່ ນໆໃນພາກພ້ືນນີ.້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍເວ້ົາເຖງິ ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ທ່ີມ ີ
ສາຍສາໍພນັປະຫວດັສາດນາໍກນັມາແຕດ່ນົນານແລວ້. ເມ ື່ອເດອືນມຖິນຸາທ່ີຜາ່ນມາ, ປະທານາທິບໍດຝີຣ ັງ່ ກ ໍ
ໄດເ້ດນີທາງໄປຢຽ້ມຢາມປະເທດນີ ້ແລະກໄໍດຕ້ກົລງົຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດພິເສດ ໃນໄລຍະຫາ້ 
ປີຮວ່ມກນັ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມປີະເທດສາທາລະນະລດັເກາົຫີຼ ທ່ີເປັນປະເທດຈະເລີນກາ້ວໜາ້ທາງ 
ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ ແລະການທດູ, ປະເທດ ມງົໂກລີ ແລະໃນທ່ີສດຸ ຂາ້ພະເຈົາ້ກຈໍະເດນີທາງໄປ 
ພບົຜູນ້າໍແລະປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. 
 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຮບັຮູວ້າ່ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ປະເທດຝຣ ັງ່ ຍງັບ່ໍເຄຍີປາກດົຕວົຢູເ່ຂດອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ ້
ເທ່ືອ. ເທ່ືອນີ ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນລດັຖະມນົຕກີານຕາ່ງປະເທດຂອງຝຣ ັງ່ຜູທ້າໍອດິທ່ີເດນີທາງ ມາປະເທດ 
ອນິໂດເນເຊຍ ໃນສບິເຈດັປີຜາ່ນມາ ຈຶ່ງເຫັນວາ່ມຄີວາມໝາຍສາໍຄນັເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ. ຫຼາຍສິ່ ງຫຼາຍຢາ່ງ
ໄດປ້່ຽນແປງໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເຊ່ັນປີທ່ີຜາ່ນມາກມໍກີານປ່ຽນແປງໃໝກ່ເໍກດີຂຶນ້ໃນກຸມ່ປະເທດອາຊຽນ.  
ປະທານາທິບໍດປີະເທດຝຣ ັງ່ ໄດເ້ດນີທາງໄປຮວ່ມກອງປະຊຸມອາເຊັມທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງເຫດ 
ການບລຸິມາສດິຢາ່ງໜ່ຶງຂອງອາຊຽນ. ພາຍຫຼງັຖກືແຕງ່ຕ ັງ້, ນາຍກົລດັຖະມນົຕຝີຣ ັງ່ ກໄໍດເ້ດນີທາງໄປ 
ຢຽ້ມຢາມຫາ້ປະເທດອາຊຽນ. ເມ ື່ອມໍ່ໆມານີ,້ ກໄໍປປະເທດມາເລເຊຍ. ນະໂຍບາຍການເມອືງຂອງ 
ປະເທດຝຣ ັງ່ແມນ່ເລ່ັງປບັປງຸສາຍສາໍພນັກບັອາຊຽນແລະປະເທດສະມາຊກິ.                                  
 
ສາໍລບັອາຊຽນ, ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ທ່ີມພີນົລະເມອືງແລະມຜີນົຜະລິດລາຍຮບັພາຍໃນກວມເຖງິ 40% 
ຂອງອາຊຽນ, ເປັນປະເທດໃຫຍພ່ ົນ້ເດ່ັນແລະມປີະຊາທິປະໄຕຢາ່ງເຕັມສວ່ນ ແລະເປັນຄູຮ່ວ່ມມອືາໍດບັ



ໜ່ຶງ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶດໃີຈທ່ີເຫັນປະເທດອນິໂດເນເຊຍປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ແລະສາ້ງສນັຢູໃ່ນເວທີ
ພາກພ້ືນແລະເພ່ີມທະວບີດົບາດຂອງຕນົໃນເວທີສາກນົ. ມກີານປະກອບສວ່ນອນັສາໍຄນັເຂ້ົາໃນໜາ້ທ່ີ
ຮກັສາສນັຕພິາບ ເປັນຕ ົນ້ ຢູປ່ະເທດລີບງັ ແລະຍງັເປັນສະມາຊກິທ່ີຫາ້ວຫນັຂອງ G20. ອນິໂດເນເຊຍ
ໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການຕາ້ນກບັສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງບນັຍາກາດໂລກ ແລະກເໍປັນ
ປະເທດມສຸລິມ ທ່ີມກີານຜອ່ນຜນັທ່ີສດຸ ນີກ້ສໍະແດງເຖງິຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສາກນົເປັນຢາ່ງດ.ີ ການເປັນ
ຄູຮ່ວ່ມມຂືອງປະເທດຝຣ ັງ່ກບັອນິໂດເນເຊຍແມນ່ສິ່ ງທ່ີຫີຼກລຽ່ງບ່ໍໄດ.້ ສາຍສາໍພນັຂອງປະເທດພວກເຮົາຍງັ
ບ່ໍທນັຂຶນ້ສູຈ່ດຸສງູສດຸເທ່ືອ. ໃນປີ 2011, ສອງປະເທດກໄໍດເ້ຊັນສນັຍາຄູຮ່ວ່ມມຍືດຸທະສາດດວ້ຍກນັ. 
ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຮວ່ມກນັໃນທກຸໆຂງົເຂດ ທ່ີເປັນຂາ້ພະເຈົາ້ຖເືປັນວຽກບລຸິມາສດິ. ມືເ້ຊ້ົານີ,້ ຂາ້ພະ
ເຈົາ້ເອງກໄໍດເ້ຂ້ົາຮວ່ພິທີວາງຫີນສລີາເລີກໂຄງການປກູສາ້ງສະຖານທດູຝຣ ັງ່ຫຼງັໃໝທ່ີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາ
ຕາ ແລະປີໜາ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຕອ້ງຄນືມາສະຫຼອງສະຖານທດູຝຣ ັງ່ຫຼງັໃໝອ່ກີ. 
 
ດາ້ນການທດູ ກມໍລີກັສະນະເສດຖະກດິ ຍອ້ນວາ່ ອາຊເີປັນຂງົເຂດທ່ີຝຣ ັງ່ມາລງົທຶນເປັນອາໍດບັທີຫາ້ 
ແລະເຂດທ່ີຝຣ ັງ່ມຄີູຮ່ວ່ມມຫຼືາຍເປັນອາໍດບັທີສອງ. ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜາ່ນມາ, ການສ ົ່ງອອກຂອງ ຝຣ ັງ່
ເຄິ່ ງໜ່ຶງໄດສ້ ົ່ງມາຍງັຂງົເຂດອາຊ ີເຊິ່ ງເປັນເຂດທ່ີການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງໂລກເຖງິ 50% 
ແຕໄ່ລຍະ 2012 ຫາ 2017 ແລະກເໍປັນການກະຕຸນ້ທ່ີເປັນຍດຸທະສາດຢາ່ງໜ່ຶງຕ່ໍບໍລິສດັຂອງຝຣ ັງ່. 
ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນວາ່ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍໃນການແລກປ່ຽນເຊິ່ ງກນັແລະກບັອາຊ ີ ເຊິ່ ງປດຈບຸນັນີ ້
ແມນ່ມບໍີລິສດັຝຣ ັງ່ຈາໍນວນ 15000 ແຫງ່ໄດມ້າລງົທຶນແລວ້. ການສ ົ່ງອອກຂອງຝຣ ັງ່ໄປຍງັອາຊຽນ ແມນ່
ເທ່ົາກບັການສ ົ່ງອອກໄປຍງັປະເທດຈນີ. ແຕວ່າ່ໜ້ີສນິກເໍທ່ົາທຽມກບັໜ້ີທ່ີມກີບັອາຊຽນ ແລະຂາດດນູການ
ຄາ້ 27 ລາ້ນເອໂີຣ ທ່ີສ ົ່ງໄປຈນີ. ປະເທດຝຣ ັງ່ສ ົ່ງອອກໄປ 47 ປະເທດອາຊ ີໃນນ ັນ້ມ ີ6 ປະເທດອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ ້ຄ ືອນິໂດເນເຊຍ, ສງິກາໂປ, ມາເລເຊຍ, ຟີລີປີນ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມ. ຍອ້ມ
ສະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີເຕບີໂຕຢາ່ງໄວວາໃນຂງົເຂດອາຊ ີ ແລະການສາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີຈະເຮັດ
ໃຫສ້ະຫະພາບເອຣີບົມກີານແລກປ່ຽນສນິຄາ້ກບັຂງົເຂດນີເ້ພ່ີມຂຶນ້. ນອກຈາກນີ,້ ການຫນັເງນິຢວນຂອງ
ຈນີເປັນສະກນຸເງນິເພ່ືອແລກປ່ຽນໃນລະດບັສາກນົ ກຍໍິ່ ງຈະກະຕຸນ້ໃຫເ້ສດຖະກດິຂງົເຂດນີຂ້ະຫຍາຍ ຕວົ
ຢາ່ງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະການສ ົ່ງເສມີສາ້ງເສດຖະກດິຂອງຝຣ ັງ່ແລະເອຣີບົມາຍງັອາຊຫຼີາຍຂຶນ້.  
 
ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້ະເໜີດາ້ນການທດູແລະເສດຖະກດິໄປແລວ້ ແລະຍງັດາ້ນພນົລະເມອືງ. ປດັຈບຸນັນີ ້ ຖວືາ່
ພນົລະເມອືງຝຣ ັງ່ໄດຫ້ນັໜາ້ມາອາຊເີພ່ີມຫຼາຍກວາ່ເກົ່ າ. ຊຸມຊນົຊາວຝຣ ັງ່ຢູຕ່າ່ງປະເທດໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງ
ໄວວາ ໂດຍສະເພາະຢູອ່າຊ ີ ມເີຖງິ 120 000 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 7% ຂອງພນົລະເມອືງຝຣ ັງ່ທ່ີອາໄສຢູ່
ຕາ່ງປະເທດ. ຢູປ່ະເທດຈນີ, ມຊີາວຝຣ ັງ່ 50 000 ຄນົ. ນກັສກຶສາຝຣ ັງ່ຢູຕ່າມມະຫາວທິະຍາໄລໃນຕາ່ງ 
ປະເທດກເໍພ່ີມຂຶນ້ເຊ່ັນດຽວກນັ. ຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່ ມຊີາວໜຸມ່ຝຣ ັງ່ຫຼວງຫຼາຍທ່ີນຍິມົຊມົຊອບນາໍວດັທະນະທາໍ



ອາຊ,ີ ຍີ່ ປຸ່ນແລະເກາົຫີຼ. ການຮຽນພາສາຈນີແລະພາສາອື່ ນຂອງອາຊກີເໍພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງໄວວາ. ການແປປ້ຶມ
ຈາກພາສາຍີ່ ປຸ່ນມາເປັນພາສາຝຣ ັງ່ ແມນ່ຈດັຢູໃ່ນອາໍດບັທີສອງ ຮອງຈາກການແປຈາກອງັກດິເປັນຝຣ ັງ່. 
ຮບູເງາົຈາກປະເທດໄທແລະຟີລີປິນກໄໍດຮ້ບັຄວາມນຍິມົເພ່ີມຂຶນ້. ຊາວໜຸມ່ຍງິສາວ ກຄໍເືດັກນອ້ຍຝຣ ັງ່
ໄຝຝ່ນັຢາກເຫັນປະເທດອນິໂດເນເຊຍ. ຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່ ບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລຕາ່ງໆກໄໍດຮ້ບັເອົານກັ
ສກຶສາຈາກອາຊ ີເຊ່ັນ ຈນີ, ເກາົຫີຼ ແລະຫວຽດນາມຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍເຊ່ັນກນັ ເຊິ່ ງປດັຈບຸນັມເີຖງິ 50 000 
ຄນົ. ມືເ້ຊ້ົາຜາ່ນມາ, ຂາ້ພະເຈົາ້ກໄໍດພ້ບົກບັເອກອກັຄະລດັຖະທດູຝຣ ັງ່ປະຈາໍອນິໂດເນເຊຍ ທ່ີແຈງ້ໃຫ້
ຊາບວາ່ມທຶີນການສກຶສາໃຫນ້ກັສກຶສາອນິໂດເນເຊຍປີລະ 500 ຄນົ. ດາ້ນທອ່ງທຽ່ວ, ກເໍຫັນວາ່ຂງົເຂດ
ອາຊມີນີກັທອ່ງທຽ່ວສາກນົເຂ້ົາມາທຽ່ວປີລະ 4 ລາ້ນຄນົ ໃນນ ັນ້ລວມມນີກັທອ່ງທຽ່ວຝຣ ັງ່ນາໍ. ພວກເຮົາ
ຫວງັວາ່ຈະມເີພ່ີມຂຶນ້ເລື້ອຍໆ.                    
 
** 
 
ທາ່ນເລຂາທິການໃຫຍທ່ີ່ນບັຖ,ື ທາ່ນຍງິແລະທາ່ນຊາຍ,  
 
ຜາ່ນມານ ັນ້ແມນ່ການສະຫຸຼບຫຍໍສ້ະພາບການແລະຄວາມຕ ັງ້ໃຈຂອງປະເທດຝຣ ັງ່. ຕ່ໍຈາກນີ,້ ພວກເຮົາ 
ຈະສະເໜີກຽ່ວກບັການເພ່ີມທະວກີານເປັນຄູຮ່ວ່ມກນັລະຫວາ່ງປະເທດຝຣ ັງ່ແລະອາຊຽນ. 
ທາ່ນເລຂາທິການໃຫຍທ່ີ່ນບັຖ,ື ກອ່ນກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ ້ ພວກເຮົາເຄຍີສນົທະນາບນັຫານີຮ້ວ່ມກນັໄວແ້ລວ້, 
ຈຶ່ງຂໍສະເໜີ ແນວທາງ ໃຫຍສ່ອງຢາ່ງດ ັງ່ນີ:້ 
 
1 - ແນວທາງທີໜ່ຶງ ແມນ່ກາໍນດົວໄິສທດັລວມເພ່ືອສນັຕພິາບແລະການຮວ່ມມ.ື ຄວາມຂດັແຍງ່ທ່ີເກດີຂຶນ້
ໃນປດັຈບຸນັໄດພ້າໃຫມ້ກີານແບງ່ແຍກກນັໃນຫຼາຍແຫງ່ຂອງໂລກເຊ່ັນ ຢູຕ່າເວັນອອກກາງ, ອາຟຣກີາ 
ແລະ ອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ.້ ໃນພາກພ້ືນນີ,້ ຄວາມເຄ່ັງຕງຶຍງັປາກດົມຢີູ ່ ເຖງິແມນ່ວາ່ ສະພາບການ 
ຈະບ່ໍຄກືນັກບັອະດດີກຕໍາມ. ບນັຫາໃນພາກພ້ືນກ່ກໍຽ່ວຂອ້ງກບັພວກເຮົາທງັໝດົ ເພາະວາ່ ອາຊຽນ 
ເປັນໃຈກາງຂອງເສັ້ນທາງເດນີເຮອືສາກນົເຊິ່ ງນາໍຜນົປະໂຫຍດທາງເສດຖະກດິ ແລະ ຍດຸທະສາດມາ 
ໃຫພ້ວກເຮົາ. ຍອ້ນເຫດຜນົດ ັງ່ກາ່ວ ທາ່ນ ເລີດຣຽງ, ລດັຖະມນົປ້ອງກນັປະເທດຈຶ່ງໄດເ້ດນີທາງມາຮວ່ມ
ກອງປະຊຸມຢູປ່ະເທດສຣລີງັກາ. ປະເທດຝຣ ັງ່ບ່ໍມຈີດຸປະສງົທ່ີຈະເຂ້ົາມາແຊກແຊງແລະຕດັສນີບນັຫາ
ລະຫວາ່ງປະເທດຢູໃ່ນພາກພ້ືນນີ,້ ແຕມ່ຄີວາມສາມາດທ່ີຈະເຂ້ົາມາຊອ່ຍເຫືຼອເພ່ືອຫາທາງອອກຢາ່ງສນັຕິ
ວທີິແລະສອດຄອ່ງກບັລະບຽບການສາກນົ. ນອກຈາກນີ,້ ປະເທດຝຣ ັງ່ຍງັຊຸກຍູໃ້ຫອ້າຊຽນແລະປະເທດຈນີ
ປະຕບິດັກດົການນາໍໃຊເ້ສັ້ນທາງເດນີທະເລຢູທ່ະເລຈນີຕອນໃຕ ້ ເຊິ່ ງໄດກ້າໍນດົໃນຂໍຕ້ກົລງົພະນມົເປັນ ປີ 
2002. 



 
ໃນຖານະທ່ີເປັນສະມາຊກິຖາວອນຂອງສະພາຄວາມໝ ັນ້ຄງົອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ປະເທດຝຣ ັງ່ ມີ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນດາ້ນນີຢູ້ແ່ລວ້ ແລະໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທ່ີໃນເວລາທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນບນົພ້ືນຖານການ
ເຄົາລບົກດົໝາຍສາກນົ. ນີກ້ເໍປັນເຫດຜນົໜ່ຶງທ່ີພວກເຮົາໄດຕ້ດັສນີໃຈສ ົ່ງກາໍລງັເຂ້ົາໄປໃນປະເທດມາລີ 
ຕາມຄາໍຮອ້ງຂໍຂອງລດັຖະບານປະເທດດ ັງ່ກາ່ວ ແລະໂດຍໄດຮ້ບັຄາໍອະນຍຸາດຈາກອງົການສະຫະປະຊຊາ
ຊາດ. ພາລະກດິແມນ່ເພ່ືອຊອ່ຍໃນການຕ່ໍຕາ້ນກບັການກໍ່ການຮາ້ຍ ພອ້ມທງັຊອ່ຍປະເທດມາລີຮກັສາ
ອາໍນາດອະທິປະໄຕບນົດນິດແດນຂອງຕນົຢາ່ງສມົບນູ. ພວກເຮົາອອກແຮງສະກດັກ ັນ້ແລະຕາ້ນການແຜ່
ຂະຫຍາຍອາວດຸທ່ີທາໍລາຍລາ້ງສງູ ເຊິ່ ງເປັນປະເດັນທ່ີແຫຼມຄມົຢູແ່ຫຼມເກາົຫີຼປດັຈບຸນັ ແລະຍງັອອກແຮງ
ເພ່ືອປ້ອງກນັຮກັສາຄວາມປອດໄພເສັ້ນທາງເດນີທະເລທ່ີສາໍຄນັລະຫວາ່ງອາຊແີລະມະສະໝດຸອນິອນິເດຍ. 
ພວກເຮົາກຽມພອ້ມຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດອາຊປີະກອບສວ່ນໃນກາໍລງັຮກັສາສນັຕພິາບຂອງອງົການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຊມົເຊຍີປະເທດຫວຽດນາມທ່ີຕດັສນີໃຈສ ົ່ງກາໍລງັທະຫານຂອງຕນົເພ່ືອ
ເຂ້ົາຮວ່ມກບັກາໍລງັຮກັສາຄວາມສະຫງບົໝວກສຟ້ີາຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຈ ົງ່ເຊື່ ອໝນັວາ່
ພວກເຮົາກຍໍນິດສີະໜບັສະໜນູເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ. 
 
ສິ່ ງທ່ີຂາ້ພະເຈົາ້ສະເໜີມານ ັນ້ ກເໍພ່ືອຢາກໃຫມ້ກີານຮວ່ມມກືນັຄດື ັງ່ຜາ່ນມາ ດ ັງ່ໂຕຢາ່ງໃນອະດດີທ່ີເຄຍີ
ຮວ່ມມກືນັນາໍພາເອົາສນັຕພິາບກບັຄນືມາສູອ່ນິໂດຈນີ. ປະເທດຝຣ ັງ່ພມູໃຈທ່ີໄດເ້ປັນປະທານຮວ່ມກບັອນິ
ໂດເນເຊຍຈດັກອງປະຊຸມທ່ີນະຄອນຫຼວງປາຣ ີ ເຊິ່ ງໃນເວລານ ັນ້ໄດນ້າໍພາໄປສູກ່ານເຊັນຂໍຕ້ກົລງົເດອືນ
ຕລຸາ 1991 ວາ່ດວ້ຍສາ້ງສນັຕພິາບຄນືໃນກາໍປເູຈຍ. ປະເທດຝຣ ັງ່ເປັນປະເທດຂອງເອຣີບົທ່ີໄດຮ້ວ່ມເຊັນ
ສນັຍາມດິຕະພາບແລະການຮວ່ມມກືບັອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ.້ ໃນອະນາຄດົ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຫວງັຢາກໃຫ້
ປະເທດຝຣ ັງ່ຮກັສາຖານະການເປັນປະເທດບກຸເບກີເພ່ືອສາ້ງສນັຕພິາບແລະຄວາມປອດໄພກບັອາຊຽນຕ່ໍ
ໄປ. ພາຍໃຕແ້ນວຄດິດ ັງ່ກາ່ວ, ປະເທດຝຣ ັງ່ຈຶ່ງສະແດງເຈດຈາໍນງົຂອງຕນົ ທ່ີຈະເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ
ບນັດາລດັຖະມນົຕກີະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົອາຊຽນ (ADMM). 
 
2 - ສິ່ ງທາໍອດິທ່ີພວກເຮົາຕອ້ງປະຕບິດັຮວ່ມກນັ ແມນ່ພອ້ມກນັກາ້ງໄປຂາ້ງໜາ້ເພ່ືອສາ້ງໂລກໃຫມ້ ີ
ສນັຕພິາບແລະການຮວ່ມມ ື ນີຄ້ແືນວທາງທີສອງ ເຊິ່ ງເປັນການລະດມົແນວຄດິເພ່ືອຊອກທາງອອກໃຫແ້ກ່
ບນັຫາຕາ່ງໆ ແລະສາ້ງການຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມແບບໃໝ ່
ຂຶນ້. ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກເຮອືແກວ້ຕອ້ງໃຫມ້ຂີດີຈາໍກດັ ແລະປະຕບິດັຂໍຈ້າໍກດັໃນທນັທີຖາ້ຕອ້ງຕາ້ນ
ການປ່ຽນແປງສະພາບບນັຍາກາດໂລກຮອ້ນ. ດ ັງ່ທ່ີທກຸຄນົຮູດ້,ີ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້ຢູ່
ທະວບີອາຊແີມນ່ກວມໜ່ຶງສວ່ນສາມຂອງໂລກ ແລະຄາດວາ່ຈະສງູຂຶນ້ເຖງິ 45% ໃນປີ 2030. ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ທະວບີອາຊຈີະເປັນປະເທດທ່ີຈະຕອ້ງປະເຊນີໜາ້ກບັສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ, 



ທກຸທາ່ນຮູບ້ນັຫາດ ັງ່ກາ່ວນີດ້ ີ ແລະຂາ້ພະເຈົາ້ກຂໍໍຊມົເຊຍີຄວາມຕ ັງ້ໃຈຂອງທາ່ນປະທານ Yudhoyono, 
ປະເທດຝຣ ັງ່ໄດສ້ະເໜີຕອ້ນຮບັການຈດັກອງປະຊຸມກຽ່ວກບັ COP21 ທ່ີນະຄອນຫຼວງປາຣ ີໃນປີ 2015 
ເຊິ່ ງຖວືາ່ຈະເປັນກອງປະຊຸມສດຸຍອດແຫງ່ໂລກກຽ່ວກບັບນັຫາການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. ຂາ້ພະ
ເຈົາ້ໄດສ້ະເໜີທາ່ນເລຂາທິການໃຫຍອ່າຊຽນໄວແ້ລວ້ວາ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ຕອ້ງການຮວ່ມມກືບັອາຊຽນ ເພ່ືອເຮັດ
ໃຫກ້ອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ.  
 
ເຖງິແມນ່ວາ່ ປະເທດຝຮ ັງ່ກາໍລງັພບົກບັບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິກຕໍາມ, ແຕລ່ດັຖະບານຝຣ ັງ່ຍງັຮກັສາ
ລະດບັການຊອ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັທະນາໃຫສ້ງູຄເືກົ່ າ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໄວ້
ໂດຍຜາ່ນອງົການຝຮ ັງ່ເພ່ືອການພດັທະນາ ເຊິ່ ງມພີາລະກດິຫຼກັເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການຈະເລີນເຕບີໂຕສຂີຽວ
ແລະການຕາ້ນກບັການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ. 
 
ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົເປັນແລະຍງັຈະສາ້ງໂອກາດໃຫກ້ານພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິລະຫວາ່ງປະເທດຝຣ ັງ່ ແລະບນັດາປະເທດສະມາຊກິກຸມ່ອາຊຽນ ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້ເຊ່ັນ: ດາ້ນການ
ຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະຄ ື ໂຄງການສາ້ງຕວົເມອືງແບບຍນືຍງົ ດາ້ນພະລງັງານ, ຄວາມປອດໄພດາ້ນ
ອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ເຊິ່ ງເປັນວຽກບລຸິມາສດິຂອງພາກພື້ນ, ຕ່ໍບນັຫານີ,້ ບນັດາບໍລິສດັ
ຂອງຝຣ ັງ່ແມນ່ມຄີວາມຊາໍນານທາງວຊິາການສງູແລະພອ້ມທ່ີຈະຊອ່ຍເຫືຼອໃຫແ້ກໂ່ຄງການພວກທາ່ນໄດ.້  
 
ເພ່ືອຂະຫຍາຍສາຍສາໍພນັນີ,້ ການຮວ່ມແຮງຮວ່ມໃຈກນັແມນ່ສິ່ ງຈຳເປັນ ທງັຝາ່ຍບໍລິສດັກຄໍລືດັຖະບານ 
ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີແລະພດັທະນາການເຂົ້າເຖງິຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາຕອ້ງອອກແຮງປກົປ້ອງຊບັສນິທາງປນັຍາ
ແລະເອົາໃຈໃສກ່ວດກາວາ່ການແລກປ່ຽນແບບເສລີຖກືປະຕບິດັໄດດ້ແີລວ້ບໍ ແລະສອດຄອ່ງກບັຫຼກັການ
ໄດຜ້ນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັບໍ. ບນົພ້ືນຖານດ ັງ່ກາ່ວ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຫວງັວາ່ ພວກເຮົາທງັໝດົຈະສາມາດ
ສະຫຸຼບຂໍຕ້ກົລງົຮວ່ມກນັໄດໄ້ວຂຶນ້ ຄດື ັງ່ໄດປ້ະຕບິດັກບັປະເທດສງິກະໂປຜາ່ນມາ. 
        
ທາ່ນເລຂາທິການໃຫຍທ່ີ່ນບັຖ,ື ທາ່ນຍງິແລະທາ່ນຊາຍ, 
 
ໃນປີ 1684, ເຈົາ້ຊວີດິຫຸຼຍ ທີ 14 ໄດຕ້ອ້ນຮບັເອກອກັຄະລດັຖະທດູຝຣ ັງ່ແຫງ່ສະຫຍາມຜູທ້າໍອດິປະຈາໍ
ປະເທດຝຣ ັງ່ທ່ີຫໍຜາສາດແວກຊາຍ. ໃນໂອກາດດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ກມໍກີານຈດັງານລຽ້ງເພ່ືອຕອ້ນຮບັຢາ່ງສມົ
ກຽດ.  



ສາມສະຕວດັຜາ່ນໄປ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍກາ່ວໃນນາມຕາງໜາ້ໃຫປ້ະເທດຝຣ ັງ່ວາ່ ເພ່ືອເປັນການເດນີຮອຍທາ່ນ
ເອກະອກັຄະລດັຖະທດູແຫງ່ສະຫຍາມໃນອະດດີ ຍນິດເີຊືອ້ເຊນີທາ່ນເລຂາທິການໃຫຍໄ່ປຢຽ້ມຢາມປະ
ເທດຝຣ ັງ່. 
 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຂເໍຊືອ້ເຊນີບນັດານກັລງົທຶນອກີນາໍ ເພາະຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່ ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມກີານລງົທຶນຂອງອາ
ຊຽນເພ່ີມຂຶນ້ໄວຢູກ່ຕໍາມ ແຕກ່ເໍຫັນວາ່ຍງັໜອ້ຍຢູ.່ ລງົທຶນຢູປ່ະເທດຝຣ ັງ່ແມນ່ລງົທຶນໃນປະເທດທ່ີຈະເລີນ
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິລາໍດບັຫາ້ຂອງໂລກ, ມກີານລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດຫຼາຍໃນລາໍດບັສີ່ ຂອງໂລກ 
ປດັຈບຸນັມບໍີລສິດັຕາ່ງປະເທດມາລງົທຶນ 20 000 ບໍລິສດັ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັສາມາດເຂົ້າເຖງິເຂດເອໂຣ
ໄດທ້ກຸແຫງ່ ແລະຕະຫຼາດອາຟຣກີາແລະຕາເວັນອອກກາງອກີນາໍ. ຂໍສະແດງຄວາມຕອ້ນຮບັນກັລງົທຶນ
ຈາກອາຊຽນ ເພາະພວກທາ່ນຈະປະກອບສວ່ນສາ້ງຄວາມຮ ັງ່ມ ີ ແລະສາ້ງວຽກງານທ່ີນາໍຜນົປະໂຫຍດມາ
ໃຫທ້ງັສອງຝາ່ຍ. ພວກທາ່ນຈ ົງ່ຟ້າວຕດັສນີໃຈແຕດ່ຽວນີ.້  
 
ສາໍລບັນກັຄ ົນ້ຄວາ້ແລະນກັສກຶສາອາຊຽນ, ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນວາ່ນກັສກຶສາຈາກອາຊຽນທ່ີໄປສກຶສາຕ່ໍທ່ີປະ
ເທດຝຣ ັງ່ຍງັມໜີອ້ຍ ເຖງິແມນ່ວາ່ຕວົເລກຈະເພ່ີມຂຶນ້ກຕໍາມ. ພວກເຮົາກາໍລງັດາໍເນນີການປບັປງຸຂ ັນ້ຕອນ
ການຕອ້ນຮບັນກັສກຶສາໃຫດ້ຂີຶນ້, ບາໍລງຸພາສາອງັກດິໃຫພ້ະນກັງານເພ່ືອຕອ້ນຮບັນກັສກຶສາຕາ່ງປະເທດ 
ທ່ີຍງັບ່ໍສາມາດປາກພາສາຝຣ ັງ່ໄດດ້.ີ ພວກທາ່ນຈ ົງ່ຟ້າວຕດັສນີໃຈແຕດ່ຽວນີ.້ 
 
ຕ່ໍໄປນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສ ົ່ງຂາ່ວເຖງິພນົລະເມອືງຂອງອາຊຽນ ທ່ີສນົໃຈເດນີທາງໄປທອ່ງທຽ່ວທ່ີປະເທດຝຣ ັງ່ 
ຫືຼພນົລະເມອືງຝຣ ັງ່ທ່ີຕອ້ງການເດນີທາງມາທອ່ງທຽ່ວໃນປະເທດອາຊຽນ, ພວກເຮົາກພໍະຍາຍາມປບັປງຸ
ຂ ັນ້ຕອນຂວໍຊີາໃຫສ້ະດວກແລະງາ່ຍຂຶນ້ ເພ່ືອພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວທ່ີປອດໄພໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວຈາກອາຊ.ີ 
 
ຄາໍຂວນັຂອງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ເຊິ່ ງອາດກາຍເປັນຄາໍຂວນັຂອງອາຊຽນຕ່ໍໄປ ແມນ່ : ຄວາມເອກະ
ພາບໃນຄວາມສສີນັ. ທາ່ນອາດຈະຮູແ້ລວ້ວາ່ຄາໍຂວນັນີ ້ ແມນ່ຄກືບັຄາໍຂວນັຂອງສະຫະພາບເອຣີບົ : 
ຄວາມເອກະພາບໃນຄວາມສສີນັ. ຄວາມມຸງ່ຫວງັນີແ້ມນ່ໜ່ຶງໃນພ້ືນຖານອນັໝ ັນ້ແກນ່ໃນການປະສມົ
ປະສານມດິຕະພາບແລະການເປັນຄູຮ່ວ່ມມກືນັລະຫວາ່ງປະເທດຝຣ ັງ່ແລະອາຊຽນ. 
 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶດໃີຈເປັນເປັນຢາ່ງຍິ່ ງທ່ີຈະກາ່ວເປັນພາສາຝຣ ັງ່ແລະພາສາອງັກດິ, ເພາະວາ່ ຂາ້ພະເຈົາ້
ປາກພາສາທອ້ງຖິ່ນບ່ໍໄດ,້ ວາ່ : ອນິໂດເນເຊຍໝັນ້ຍນື! ປະເທດຝຣ ັງ່ໝ ັນ້ຍນື! ທາ່ນເລຂາທິການໃຫຍ່
ໝ ັນ້ຍນື! ອາຊຽນໝັນ້ຍນື! 


