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ค

ค�ำน�ำ
ในกำรพิมพ์ครั้งที่ 1 

 “ค�ำศัพท์-ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ”	 เล่มนี้	 	 	 จัดทําขึ้น
เนื่องในโอกาสครบรอบ	 125	 ป	 แห่งการสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคําศัพท์และคําย่อต่าง	 ๆ	
ที่มักพบเห็นกันโดยทั่วไปตามส่ือ	 หรือส่ิงพิมพ์	 ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับแวดวง
การทูตการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 รวมทั้งคําศัพท์ที่มีนัยสําคัญ
ทางการทูตและการต่างประเทศ	ตลอดจนคําศัพท์ใหม่	ๆ	ซึ่งเปนที่สนใจในปจจุบัน	
ท้ังนี้	 เพื่อให้สาธารณชนบังเกิดความเข้าใจและนํามาซึ่งความสนใจที่จะติดตาม
สถานการณ์ด้านการต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่ง
	 โดยที่เปนการรวบรวมและจัดทําในระยะเวลาที่กระชั้น	 	 จึงอาจมี
ข้อบกพร่องอยู่บ้าง	 คณะผู้จัดทําต้องขออภัยไว้	ณ	ที่นี้	 และจะได้ปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 หากประสงค์ที่จะได้รับทราบ
รายละเอียดใด	ๆ	 เพิ่มเติม	 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันการต่างประเทศ	
โทร.	0-2643-5173-4

  คณะผูจัดท�ำ
	 	 ตุลาคม	2543



ง

ค�ำน�ำ
ในกำรพิมพ์ครั้งที่ 2

 “ค�ำศพัท์-ค�ำยอทำงกำรทตูและกำรตำงประเทศ”	ฉบบัปรบัปรงุ	ครัง้ที	่1	นี้
จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้สนใจใฝรู ้	 พร้อมกันนั้นก็ได้ถือ
โอกาสเพิม่คาํศพัท์และคาํย่อต่าง	ๆ 		ทีไ่ด้ปรากฏขึน้ในวงการทตูและการต่างประเทศ
ภายหลังจากการพิมพ์ครั้งแรก	เมื่อป	2543	อีกทั้งยังได้พยายามแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง	 ๆ	 ตามที่ได้รับคําแนะนํา	 ทั้งนี้โดยหวังว่าจะมีความสมบรูณ์และทันสมัย
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
	 ในการจัดทําหนังสือ	 “คําศัพท์-คําย่อทางการทูตและการต่างประเทศ” 
ฉบับนี้	 คณะผู้จัดทําต้องขอขอบคุณส่วนราชการและบุคคลต่าง	 ๆ	 ที่ได้กรุณา
ให้ความร่วมมือหรือคําแนะนําอันเปนประโยชน์อย่างย่ิง	 ในขณะเดียวกันคณะ
ผู้จัดทําก็มีความหวังว่าหนังสือดังกล่าว	 จะสามารถตอบสนองตามคาดหวังของ
สาธารณชนในระดับเดียวกับเล่มแรก	ทั้งนี้	 คาดว่าการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม
ยังจะดําเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 เนื่องจากการทูตและการต่างประเทศ
เปนเรื่องที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่

  คณะผูจัดท�ำ
	 	 มกราคม	2548



จ

ค�ำน�ำ
ในกำรพิมพ์ครั้งที่ 4

	 หนังสือ	 “ค�ำศัพท์-ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ”	 ออกสู่สายตา	
ผู้อ่านครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	2543	และได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง	
ในช่วงทีผ่่านมาสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	กระทรวงการต่างประเทศ	
ได้พิมพ์เพิ่มเติมแล้ว	 2	ครั้ง	 	 ใน	พ.ศ.	 2548	 (ฉบับปรับปรุง	 ครั้งที่	 1)	 	 และใน	
พ.ศ.	 2550	 (ฉบับปรับปรุง	 ครั้งที่	 1)	 เมื่อหนังสือหมดลง	 	 แต่ยังมีผู้สนใจและ
ประสงค์จะได้ไว้อีกจํานวนมาก	 	 จึงต้องมีการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่	 	 อนึ่ง	 ในการ
จัดพิมพ์ครั้งนี้	 คณะผู้จัดทําได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบรูณ์และเปน
ปจจุบัน	เพื่ออํานวยประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงยิ่งขึ้น
	 ทั้งนี้	 ทางคณะผู้จัดทําขอขอบคุณทุกส่วนราชการ	 หน่วยงาน	 รวมถึง
ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดทําข้อเสนอปรับปรุง
ครั้งนี้	 คณะผู้จัดทําหวังเปนอย่างยิ่งว่า	 สารัตถประโยชน์ของหนังสือเล่มน้ีจะมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานทางการทูต
และการต่างประเทศให้เปนที่กว้างขวางสืบต่อไป

  คณะผูจัดท�ำ
	 	 กันยายน	2552



ฉ

ค�ำน�ำ
ในกำรพิมพ์ครั้งที่ 5

	 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	 กระทรวงการต่างประเทศ	
ได้จัดทําหนังสือ	 	 “ค�ำศัพท์-ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ”	 	 	 ขึ้นเปน
ครั้งแรก	 เมื่อป	 2543	 ในโอกาสครบรอบ	 125	 ป	 แห่งการสถาปนากระทรวง
การต่างประเทศ	หลังจากนั้น	 ได้ปรับปรุงใหม่และพิมพ์เพิ่มอีก	 3	ครั้ง	 คือ	 ในป	
2548	 (ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	 1)	 ป	 2550	 (พิมพ์เพิ่ม)	 และป	 2552	 (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่	 2)	 ซึ่งสถาบันการต่างประเทศฯ	 ได้ใช้หนังสือเล่มนี้เปนช่องทางหนึ่งใน
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคําศัพท์-คําย่อที่ใช้ในวงการทูต
การต่างประเทศ	การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และความร่วมมือระหว่างประเทศ	 รวมถึง
การกงสุล	 ฯลฯ	 ท้ังท่ีเปนคําศัพท์-คําย่อซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปและที่เปนคําเกิดใหม่
ในแต่ละช่วงของการจัดทํา/ปรับปรุงหนังสือฯ	 	 โดยมีกลุ่มเปาหมายหลัก	 	 คือ	
หน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันอุดมศึกษา	 ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ	 สําหรับ
สาธารณชนผู้สนใจนอกจากจะสามารถศึกษาได้ที่หอสมุดแห่งชาติและห้องสมุด
ประชาชนแล้ว	 สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์	 www.mfa.go.th/dvifa	 ด้วยอีก
ช่องทางหนึ่ง		
	 การจัดทําหนังสือ	 	 “ค�ำศัพท์-ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ” 
(ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	3)	นี้	คณะผู้จัดทําได้พยายามปรับปรุงเพิ่มเติมคําศัพท์-คําย่อ
ให้ครอบคลุมคําใหม่	 ๆ	 ที่เพิ่มมากขึ้นและเปนปจจุบัน	 ในโอกาสนี้	 ขอขอบคุณ
ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือหรอืคําแนะนําอันเปนประโยชน์ต่อการปรับปรุงในครั้งนี้			
ด้วยทุกฝายเห็นพ้องกันว่า	หนังสือฯ	 เล่มนี้เปนประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและ
ต่อการปฏิบัติงานของผู้อ่านทุกท่านโดยแท้จริง	

  คณะผูจัดท�ำ
	 	 กันยายน	2556
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A

1ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

A

AADMER ASEAN Agreement on Disaster Management and 

Emergency Response

 ควำมตกลงอำเซียนวำดวยกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ

และกำรตอบสนองตอสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

	 เปนกลไกในการดําเนินความร่วมมือด้านการจัดการ

ภัยพิบัติระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยในส่วน

ของประเทศไทย	กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย	

กระทรวงมหาดไทย	 เปนหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ในการดําเนินการตามความตกลง	AADMER	 โดยมี

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน

ผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการอาเซียนด้าน

การจัดการภัยพิบัติ	 ทั้งนี้	 ความตกลง	AADMER	มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	24	ธันวาคม	พ.ศ.	2552

AASROC Asian-African Sub-Regional Organizations 

Conference 

กำรประชุมองค์กำรอนุภูมิภำคเอเชีย-แอฟริกำ 

	 มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง	ประเทศอินโดนีเซีย	

เมื่อ	พ.ศ.	2546

AAT ASEAN Association - Thailand

 สมำคมอำเซียน – ประเทศไทย

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2551	 เพื่อสนับสนุนการสร้าง

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน	และความรู้สึกร่วมกัน



2 ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

A ของการเปนประชาคมอาเซียน	 รวมทั้งประสานความ

ร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมและองค์กร

ต่าง	ๆ

ABAC APEC Business Advisory Council 

สภำที่ปรึกษำทำงธุรกิจเอเปค

ABS Access and Benefit Sharing 

กำรแบงปนผลประโยชน์และกำรเขำถึง

ABTC APEC Business Travel Card 

บัตรเดินทำงส�ำหรับนักธุรกิจเอเปค 

	 เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจสมาชิกเอเปค	

(ที่เปนสมาชิกโครงการ)	 สามารถเดินทางเข้า-ออก

ประเทศสมาชิกเอเปค	 (ที่เปนสมาชิกโครงการ)	 ได้	 มี

กําหนดอายุ	3-5	ป

abuse of privilege กำรใชเอกสิทธิ์โดยมิชอบ

ACB ASEAN Centre for Biodiversity

 ศูนย์อำเซียนวำดวยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

	 ตั้งอยู่ที่ประเทศฟลิปปนส์	 มีหน้าที่อํานวยความสะดวก

ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียนในการอนุรักษ์และใช้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน



A

3ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

ACC  ASEAN Coordinating Council

คณะมนตรีประสำนงำนอำเซียน 

	 ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก

อาเซียน	10	ประเทศ	ทําหน้าที่ในการเตรียมการประชุม

สุดยอดอาเซียน	 และประสานงานกับคณะมนตรี

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	คณะมนตรี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และคณะมนตรีประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 เพื่อความสอดคล้องกัน

ตามนโยบายและมีประสิทธิภาพ

ACCC  ASEAN Connectivity Coordinating Committee

คณะกรรมกำรประสำนงำนอำเซียนวำดวยควำม

เชื่อมโยงระหวำงกันในภูมิภำค

	 อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอาเซียน

ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค	 (ASEAN	

Connectivity	Coordinating	Committee	–	ACCC)	

โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ

ทําหน้าที่ดังกล่าวเพื่อประสานงานกับผู้แทนของแต่ละ

ประเทศสมาชิก	 (National	 Coordinator)	 เพื่อ

ผลกัดนัและเร่งรดัการดาํเนนิการตามแผนแม่บทว่าด้วย

ความเชือ่มโยงระหว่างกนัในอาเซยีน	รวมทัง้ประสานกบั

ประเทศคู่เจรจาต่าง	ๆ	อาทิ	จีน	ญี่ปุน	สาธารณรัฐเกาหลี	

และอินเดีย	รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

accession ภำคยำนุวัติ 

	 หมายถงึ	การให้ความยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามสนธสิญัญา

ภายหลังจากที่มีการลงนามในสนธิสัญญาไปแล้ว



4 ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

A accredit  แตงตั้งใหไปประจ�ำ 

	 หมายถึง	 การแต่งตั้งมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทน

ทางการทูตไปประจํายังประเทศอื่น	 และมีอํานาจดูแล

ประเทศนั้นหรือเขตอาณาต่าง	 ๆ	 ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่า	

Accredited	Ambassador

accretion  ที่งอกชำยฝง ที่งอกริมตลิ่ง 

ACCSM  ASEAN Conference on Civil Service Matters

 กำรประชุมอำเซียนวำดวยกิจกำรพลเรือน

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	พ.ศ.	 2523	 	 เดิมมีชื่อเรียกว่า	ASEAN	

Conference	 on	 Reforms	 in	 the	 Civil	 Service	

(ACRCS)	ต่อมาในป	พ.ศ.	 2530	 จึงได้เปลี่ยนชื่อเปน	

ASEAN	Conferences	 on	Civil	 Service	Matters		

(ACCSM)	 โดยมีจุดประสงค์หลักในการกระชับความ

ร่วมมือด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบราชการ	

รวมถึงระบบการบริหารและการจัดการภาครัฐให้มี

ความทันสมัย	 และส่งเสริมการหารือและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่พฒันา

ระบบราชการในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ	

ศักยภาพ	 มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบ

ได้	ทั้งนี้		ACCSM	เริ่มมีการประชุมครั้งแรกในป	พ.ศ.	

2524		โดยสําหรับประเทศไทย	สํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน	 (สํานักงาน	 ก.พ.)	 เปนหน่วยงาน

รับผิดชอบความร่วมมือในกรอบการประชุม	ACCSM
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ACD  Asia Cooperation Dialogue 

ควำมรวมมือเอเชีย 

	 เวทีความร่วมมือในระดับทวีปเอเชีย	 โดยเปนความคิด

รเิริม่ของไทยในการสร้างกรอบความร่วมมือทีค่รอบคลมุ

ทุกอนุภูมิภาคของเอเชีย	 มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยง

จุดแข็งและต่อยอดความร่วมมือต่าง	 ๆ	 ของประเทศ

เอเชยี	โดยอาศยัความแตกต่างหลากหลายและทรพัยากร

ทีอ่ดุมสมบรูณ์ซึง่เอเชยีมอียูม่าใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

และมุ่งสร้างความร่วมมือในวงกว้างทั้งทวีปเอเชีย	 เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน	 ซึ่งจะทําให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่ง

และเปนหุ้นส่วนที่เข้มแข็งสําหรับภูมิภาคอื่น	 ๆ	ACD

ได้มีการประชุมคร้ังแรกเมื่อ	 18-19	 มิถุนายน	 2545	

ท่ีชะอํา	 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก	 18	 ประเทศ

เข้าร่วม	ที่ประชุมได้แบ่งกรอบความร่วมมือเปน	 2	มิติ	

ได้แก่	 มิติการหารือ	 (dialogue	dimension)	 และมิติ

โครงการความร่วมมือ	(project	dimension)	เช่น	การ

ท่องเที่ยว	 ความมั่นคงทางพลังงาน	 และการพัฒนา

ตลาดพันธบัตรเอเชีย	(Asian	Bond	Market)

ACDM  ASEAN Committee on Disaster Management 

คณะกรรมกำรอำเซียนดำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ

	 เปนคณะทํางานท่ีเปล่ียนสถานะมาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

ของอาเซียน	(ASEAN	Experts	Group	on	Disaster		

Management	 :	AEGDM)	ซึ่งตั้งขึ้นในป	พ.ศ.	 2546	

โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้มีการดําเนินการใน
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A เชิงรุก	(Proactive)	ในการจัดการภัยพิบัติภายใต้กรอบ

ความร่วมมือของภูมิภาคอาเซียน	 และกําหนดให้มี

การประชุมเปนประจํา	 อย่างน้อยปละ	 2	 ครั้ง	 โดยมี

พันธกิจ	 คือ	 การส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการ

ภัยพิบัติทุกด้านอย่างครบวงจร	 ได้แก่	 การปองกัน	

การเตรียมความพร้อม	 การตอบโต้	 การบรรเทาและ

ฟนฟู	 โดยผ่านกิจกรรมท่ีดําเนินการร่วมกันเพื่อลด

ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อการพัฒนาด้านสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน

ACE ASEAN Centre for Energy

ศูนย์พลังงำนอำเซียน 

	 จัดตั้งขึ้นที่กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	 เม่ือเดือน

มกราคม	 2542	 มีหน้าท่ีในการแสวงหาความร่วมมือ

ระหว่างสมาชิกอาเซียนและกับประเทศนอกภูมิภาค

ในการศึกษา	 วิจัยและดําเนินโครงการความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน	

ACF  ASEAN Cultural Fund

 กองทุนวัฒนธรรมอำเซียน

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2521	 เพื่อเปนกองทุนสนับสนุน

การดาํเนนิกจิกรรม	/	โครงการความร่วมมอืของอาเซยีน

ทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ	 โดยมีรัฐบาลญี่ปุนให้

การสนับสนุนเงินกับกองทุนฯ	 เพื่อนําดอกผลไปใช้ใน

การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือต่าง	 ๆ	

ด้านวัฒนธรรม
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ACFTA  ASEAN–China Free Trade Area

ควำมตกลงกำรคำเสรีอำเซียน-จีน

อาเซียนและจีนได้ลงนามกรอบความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจอาเซียน	 –	 จีน	 เมื่อป	 พ.ศ.	 2545	 ที่กรุง

พนมเปญ	 ครอบคลุมการค้าสินค้า	 บริการ	 และการ

ลงทุน	 และถือเปนความตกลงเขตการค้าเสรีแรกที่

อาเซียนทํากับประเทศคู่เจรจา	โดยเมื่อวันที่	1	มกราคม	

พ.ศ.	 2553	 เขตการค้าเสรีอาเซียน	 –	 จีน	 ได้มีผลบังคับ

ใช้	 ทําให้อัตราภาษีของสินค้าทั้งหมดต้องลดลงเหลือ

ร้อยละ	 0	ปจจุบัน	 จีนเปนคู่ค้าอันดับหน่ึงของอาเซียน	

มมีลูค่าการค้าระหว่างกนัเกอืบ	3	แสนล้านดอลลาร์สหรฐั

ACIA  ASEAN Comprehensive Investment Agreement

ควำมตกลงดำนกำรลงทุนอยำงเตม็รปูแบบของอำเซยีน

ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาซียนเม่ือวันที่ 	 26	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2552	เปนความตกลงที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้อาเซียนเปนฐานการลงทุนที่สามารถแข่งขันได้

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของโลกที่มีการแข่งขัน

เพิ่มขึ้น	 โดยปรับนโยบายการลงทุนให้เสรีและเปด

กว้างมากขึ้น	 ACIA	 มีขอบเขตครอบคลุมสาขาการ

ผลิต	การเกษตร	ประมง	ปาไม้	 เหมืองแร่	และบริการที่

เกี่ยวข้องกับ	 5	 สาขาข้างต้น	 ในทั้ง	 4	ด้าน	 ได้แก่	 การ

เปดเสรีการลงทุน	 การคุ้มครองการลงทุน	 การอํานวย

ความสะดวกในการลงทุน	และการส่งเสริมการลงทุน
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A ACMECS  Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy 
ยุทธศำสตร์ควำมร วมมือทำงเศรษฐกิจ อิรวดี - 
เจำพระยำ - แมโขง 

	 ACMECS	 หรือชื่อเดิม	 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา	 ลาว	 เมียนมาร์	 และไทย	
(ECS	 :	Economic	Cooperation	Strategy	among	
Cambodia,	 Lao	PDR,	Myanmar	 and	Thailand)	
คือ	กรอบความร่วมมือระหว่าง	5	ประเทศ	คือ	กัมพูชา	
ลาว	 เมียนมาร์	 ไทย	 และเวียดนาม	ACMECS	 เปน
แนวคิดที่	พ.ต.ท.	ดร.	ทักษิณ	ชินวัตร	 (นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้น)	 ได้หยิบยกขึ้นหารือกับผู้นํากัมพูชา	 ลาว	
และเมยีนมาร์	ในช่วงการประชุมผูนํ้าอาเซยีนสมัยพเิศษ
ว่าด้วยโรค	SARS	 เมื่อ	 29	 เมษายน	2546	ที่กรุงเทพฯ	
และได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนถึงการ
ประชุมระดับผู้นํา	 ACMECS	ครั้งที่	 1	 ที่เมืองพุกาม	
ประเทศเมียนมาร์	 เมื่อ	12	พฤศจิกายน	2546	โดยผู้นํา
ทั้ง	 4	 ประเทศร่วมกันออกปฏิญญาพุกาม	 (Bagan	
Declaration)	 รวมทั้งแผนปฏิบัติการ	 (Plan	 of	
Action)	 ครอบคลุมความร่วมมือ	 5	 สาขา	 ได้แก่	
การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน	
ความร ่วมมือทางด ้ านเกษตรและอุตสาหกรรม	
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม	 การท่องเที่ยว	 และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 บนหลักการที่เน้นการ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับ
ความเปนอยู่ของประชาชน	 รวมทั้งเปดกว้างให้นานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้มีส ่วนร่วม
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เปนหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา	 (Development	 Partner)	
ในโครงการต่าง	ๆ	ของ	ACMECS	ด้วย	

	 *	 เวียดนามร่วมเปนสมาชิก	 ACMECS	 เมื่อ	 10	
พฤษภาคม	2547	

	 *	เมื่อวันที่	1-2	พฤศจิกายน	2547	ที่จังหวัดกระบี่	ไทย
เปนเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสมัย
พิเศษและการประชุมรัฐมนตรี	ACMECS	อย่างไม่เปน
ทางการ	 รวมท้ังการประชุมร่วมกับ	 Development	
Partners	 (ผู้แทนจากออสเตรเลีย	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	
ญี่ปุ น	 นิวซีแลนด์	 และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชยี)	ซึง่การประชมุประสบผลสาํเรจ็อย่างดยีิง่		สมาชกิ	
ACMECS	ทั้ง	 5	 ประเทศได้ร่วมกันแสดงความเปน
เอกภาพ	 โดยยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดําเนินการตาม
กรอบความร่วมมือ	 ACMECS	 อย่างเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันต่อผู้แทนของ	Development	 Partners	
รวมทั้งมีการหารือถึงความคืบหน้าของการดําเนิน
โครงการระหว่างกันอย่างเปนรูปธรรม	 นอกจากนี้ยัง
สามารถมีข้อสรุปที่สําคัญ	ๆ	เกี่ยวกับกลไกการประสาน
งานระหว่างกันซึ่งจะช่วยให้การดําเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือของ	ACMECS	มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป	

	 *	 ไทยเปนเจ้าภาพจัดประชุมระดับผู้นํา	 ACMECS	
ครั้งที่	2	เมื่อเดือนธันวาคม	2548	ที่กรุงเทพฯ

ACP  Africa, Caribbean and Pacific Countries 

กลุมประเทศก�ำลังพัฒนำในภูมิภำคแอฟริกำ หมูเกำะ

ในแคริบเบียน และแปซิฟก 

	 ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป
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A Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541 

พระรำชบัญญัติว ำด วยเอกสิทธิ์และควำมคุ มกัน

ทำงกงสุล พ.ศ. 2541

Act on Diplomatic Privileges and Immunities B.E. 2527 

พระรำชบญัญตัวิำดวยเอกสทิธิแ์ละควำมคุมกนัทำงทตู 

พ.ศ. 2527

ACTC ASEAN Committees in Third Countries and 

 International Organizations

 คณะกรรมกำรอำเซียนในประเทศที่สำมและองค์กำร

ระหวำงประเทศ

	 เป นกลไกประสานงานของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นใน

เมืองหลวงของประเทศที่สามหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ	 เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน

และส ่งเสริมผลประโยชน ์ของอาเซียนโดยคณะ

กรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม	 ประกอบด้วย

เอกอัครราชทูตหรือหัวหน้าคณะผู ้แทนทางการทูต

ของประเทศสมาชิกอาเซียนประจําประเทศเจ้าภาพ

หรือองค์การระหว่างประเทศนั้น	ๆ

ACW  ASEAN Committee on Women

 คณะกรรมกำรอำเซียนดำนสตรี

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	พ.ศ.	 2545	 เพื่อเปนกลไกความร่วมมือ

ด้านสตรีในระดับภูมิภาคอาเซียน	 โดยมีการประชุม

ปละครั้ง	 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของสตรีและความ
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เสมอภาคระหว่างเพศ	โดยมเีปาหมายหลกัในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ให้แก่สตรีในอาเซียน	การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

ในเรื่องสิทธิ	 ความยุติธรรมทางสังคม	 การบูรณาการ	

มิติหญิงและชายในประชาคมอาเซียน

ACWC ASEAN Commission on the Promotion and 

Protection of the Rights of Women and Children 

 คณะกรรมำธกิำรอำเซยีนเพือ่สงเสรมิและคุมครองสทิธิ

สตรีและสิทธิเด็ก

	 จัดต้ังขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2552	 เปนองค์กรระหว่างรัฐบาล	

(intergovernmental	 body)	 ในอาเซียน	 และเปน

องค์กรที่ให้คําปรึกษาด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก	 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก

อาเซียน	ประเทศละ	2	คน	คนหนึ่งเปนผู้แทนด้านสิทธิ

สตรี	 และอีกคนเปนผู้แทนด้านสิทธิเด็ก	 ร่วมกันทํางาน

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีและ

เด็ก	 โดยคํานึงถึงภูมิหลังที่แตกต่างของแต่ละประเทศ	

และส่งเสริมการดําเนินการตามกลไกต่าง	 ๆ	 ระดับ

นานาชาติด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็ก

AD  Anti-dumping duty 
ภำษีตอบโตกำรทุมตลำด

	 เปนภาษีที่เรียกเก็บจากผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ	

เนื่องจากผู้ส่งออกในต่างประเทศได้ส่งสินค้านั้นเข้า

มา	 เพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ในราคาที่ตํ่ากว่าราคา
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A จําหน่ายในประเทศของตน	หรือในราคาที่ตํ่ากว่าต้นทุน

การผลิต

ADB  Asian Development Bank 

ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำแหงเอเชีย 

	 ตั้งขึ้นเมื่อป	พ.ศ.	2509	แรกก่อตั้งมีสมาชิก	31	ประเทศ	

ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด	67	ประเทศ (สถานะเมื่อเดือน

สิงหาคม 2556)	แบ่งเปนประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟก	 48	 ประเทศ	 (รวมทั้งไทย)	 และประเทศที่อยู่

นอกภูมิภาคอีก	 19	 ประเทศ	 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

กรุงมะนิลา	ประเทศฟลิปปนส์

ADF ASEAN Development Fund

 กองทุนเพื่อกำรพัฒนำอำเซียน

	 เปนกองทุนของอาเซียนสําหรับใช้ดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง

ประชาคมอาเซียนและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา

ภายในอาเซียน

administration of the Royal Thai Government agencies in foreign 

countries 

กำรบริหำรรำชกำรในตำงประเทศ

ADMM ASEAN Defence Ministers’ Meeting  

กำรประชุมรัฐมนตรีกลำโหมอำเซียน	และ		

ADMM-Plus : ASEAN Defence Ministers’ 
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Meeting-Plus

กำรประชุมรัฐมนตรีกลำโหมอำเซียนกับรัฐมนตรี

กลำโหมประเทศคูเจรจำ

									 เปนกรอบความร่วมมือด้านกลาโหมระดับสูงสุดของ

อาเซียน	 โดยมีการจัดการประชุม	ADMM	ครั้งแรก	

ในป	พ.ศ.	 2549	และจัดต่อเนื่องเปนประจําทุกป	 ส่วน

การประชุม	ADMM-Plus	 จัดขึ้นครั้งแรกในป	 พ.ศ.	

2553	ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ

คู่เจรจาอีก	8	ประเทศ	คือ	จีน	ญี่ปุน	สาธารณรัฐเกาหลี	

ออสเตรเลีย	 	 นิวซีแลนด์	 	 อินเดีย	 	 รัสเซีย	 	 และ

สหรัฐอเมริกา	 โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือ

ใน	 5	 สาขา	 	 ได้แก่	 	 การให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ	 	 ความม่ันคง

ทางทะเล	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 ปฏิบัติการรักษา

สันติภาพ	และการแพทย์ทางทหาร

ADPC  Asian Development Preparedness Center 

ศูนย์เตรียมควำมพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย

AEBF Asia-Europe Business Forum 

สภำธุรกิจเอเชีย-ยุโรป 

	 เปนกลไกหนึ่งภายใต้ความร่วมมืออาเซม	 (ASEM)	

ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนของประเทศสมาชิก

อาเซม	เริ่มดําเนินการเมื่อ	พ.ศ.	2540
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A AEC ASEAN Economic Community 

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

	 เปนหนึ่งในเสาหลักของประชาคมอาเซียน	 โดยอาเซียน

มีเปาหมายจะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้

ภายในวนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2558	เพือ่ให้อาเซยีนมีการ

เคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	แรงงานฝมือ	และ

เงินทุนที่เสรีมากขึ้น	 โดยอาเซียนได้กําหนดยุทธศาสตร์

ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ได้แก่	 (1)	การ

เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน	(2)	การเปนภูมิภาค

ทีม่ขีดีความสามารถในการแข่งขันสงู	(3)	การเปนภูมิภาค

ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน	และ	(4)	การ

เปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

AEC Blueprint ASEAN Economic Community Blueprint

 แผนงำนกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

หรือมักเรียกอย ่างไม ่ เป นทางการว ่า	 พิมพ ์ เขียว

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 เปนแผนบูรณาการงาน

ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เห็นภาพรวมในการมุ่งสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 โดยประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจ

ด้านต่าง	ๆ 	พร้อมกรอบระยะเวลาในการดําเนินมาตรการ

ต่าง	 ๆ	 จนบรรลุเปาหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในป	พ.ศ.	2558

AECC  ASEAN Economic Community Council

หรือ AEC Council คณะมนตรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

		 มีหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานเพื่อมุ ่งสู ่การเปน



A

15ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

ประชาคมอาเซยีน	และกาํกบัการดาํเนนิงานของรฐัมนตรี

รายสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ	 เช่น	 รัฐมนตรี

ด้านการคลัง	 ด้านขนส่ง	 ด้านเกษตรและปาไม้	 การ

ประชุม	 AEC	 Council	 มีขึ้นปละ	 2	 ครั้ง	 ก่อนการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน	 โดยหัวหน้าคณะผู้แทน	 (ของ

ไทย)	 เปนระดับรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงาน

ด้านเศรษฐกิจ

AECF  Asia-Europe Cooperation Framework 

กรอบควำมรวมมือเอเชีย-ยุโรป 

	 เปนเอกสารทีก่าํหนดแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	

การเมือง	 สังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซม	 ซึ่งได้

รับรองในที่ประชุมผู้นําอาเซม	ครั้งที่	2	ที่กรุงลอนดอน

AEETC  Asia-Europe Environmental Technology Centre 
ศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเอเชีย-ยุโรป 

	 เปนกลไกหนึ่งภายใต้อาเซม	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก

AEGDM  ASEAN Experts Group on Disaster Management 

กำรประชุมกลุมผูเช่ียวชำญของอำเซยีนดำนกำรจดักำร

ภัยพิบัติ

AEM  ASEAN Economic Ministers’ Meeting

 กำรประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอำเซียน

	 เปนการประชมุระดบัรัฐมนตรขีองประเทศสมาชกิอาเซยีน
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A ท่ีรับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ	 (ของประเทศไทยคือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)	 ปกติจัดข้ึนปละครั้ง	
ประมาณเดือนสิงหาคม	เพื่อหารือและพิจารณาแนวทาง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

AEMM  ASEAN-EU Ministerial Meeting
 กำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียน-สหภำพยุโรป
	 เปนการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป	จัดขึ้นทุก	2	ป	เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

AERA  Accelerating Economic Recovery in Asia 
โครงกำรเรงรัดกำรฟนฟูเศรษฐกิจในเอเชีย 

	 (สําหรับประเทศไทย)	
	 เปนโครงการท่ีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศในระหว่างการ

ประชมุผูน้าํเศรษฐกจิเอเปค	ครัง้ที	่6	ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์	
เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2541	 ที่จะให้ความช่วยเหลือ
ประเทศในเอเชีย	 3	 ประเทศที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ	คือ	สาธารณรัฐเกาหลี	อินโดนีเซีย	และไทย

AEVG  Asia-Europe Vision Group 
กลุมวิสัยทัศน์เอเชีย-ยุโรป 

	 เปนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจัดตั้งภายหลังจากการประชุม
ผู้นําเอเชีย-ยุโรป	(อาเซม)	ครั้งที่	2	ที่กรุงลอนดอน	เพื่อ
ระดมความคิดเกี่ยวกับอนาคตของกระบวนการอาเซม
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AF  ASEAN Foundation

 มูลนิธิอำเซียน

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2540	 โดยกฎบัตรอาเซียน	 (ข้อ

บท	 15)	 กําหนดบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิอาเซียนว่า	 ให้

สนับสนุนการดําเนินงานของเลขาธิการอาเซียน	 และ

ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องของอาเซียนในการสนับสนุน

การสร้างประชาคมอาเซียน	 โดยการส่งเสริมความ

ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนและจิตสํานึกของการ

เปนประชาชนอาเซียน	 และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนและการดําเนินการร่วมกันที่ใกล้ชิดระหว่าง

ภาคธุรกิจ	 ภาคประชาสังคม	 นักวิชาการ	 ในอาเซียน

การเพิ่มความร่วมมือในการแก้ปญหาความยากจนและ

ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม	 โดยมีสํานักงาน

ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย

AFAS  ASEAN Framework Agreement on Services

 กรอบควำมตกลงวำดวยกำรคำบริกำรของอำเซียน

	 ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาซียนเม่ือวันที่ 	 15	

ธันวาคม	พ.ศ.	 2538	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือและการเปดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน	 โดยประเทศสมาชิกต้องทยอยเปด

ตลาดบริการในสาขาที่กําหนด	 และเพิ่มสัดส่วนการ

ถือหุ้นให้กับบุคคล/นิติบุคคลอาเซียนสําหรับทุกสาขา

บริการ	และทุกรูปแบบของการให้บริการ	 โดยให้ทยอย

เปดตลาดให้กันเปนระยะ	 ในระดับที่สูงขึ้นตามตาราง

ข้อผูกพันการเปดตลาดเปนรอบ	 ๆ	 โดยมีสาขาเร่งรัด
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A ได้แก่	 สาขาสุขภาพ	การท่องเที่ยว	 การบิน	 เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ซึ่งจะต้องอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคล

อาเซียนถือหุ้นได้ร้อยละ	 70	ภายในป	พ.ศ.	 2553	และ

สาขาโลจิสติกส์	ภายในป	2556	ส่วนสาขาอื่น	ๆ	ภายใน

ป	พ.ศ.	2558

AFDM  ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสกระทรวงกำรคลังและ

ธนำคำรกลำงอำเซียน

เปนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง

และธนาคารกลางของอาเซียน	 จัดข้ึนปละ	 1	ครั้ง	 เพื่อ

เปนการเตรียมการสําหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังอาเซียน	 เพื่อติดตามความคืบหน้า

ในการดําเนินงานของคณะทํางานต่าง	 ๆ	ภายใต้กรอบ

การประชุม	AFMM	ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งไปสู่

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	

Economic	Community:	AEC)	ภายในป	 2558	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	การดาํเนนิงานในด้านการพฒันาตลาดทนุ

การเปดเสรีบริการทางการเงิน	 และการเปดเสรีบัญชี
ทุนเคลื่อนย้าย	นอกจากนี้	 ยังมีการประชุมที่เก่ียวข้อง	
คือ	ASEAN	Finance	and	Central	Bank	Deputies	
Meeting+3	หรือ	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวง
การคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3	 ซึ่งเป นการ
ประชุมเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3
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AFDM+3  ASEAN Finance and Central Bank Deputies + 3 
(China, Japan and Republic of Korea)

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสกระทรวงกำรคลังและ
ธนำคำรกลำงอำเซียนกับผูแทนจำกจีน ญี่ปุ น และ
สำธำรณรัฐเกำหลี

AFMM  ASEAN Finance Ministers Meeting
 กำรประชุมรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกำรคลังอำเซียน
	 จัดขึ้นปละครั้ง	ตั้งแต่ป	พ.ศ.	2540	โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังอาเซียนดําเนินการผ่านคณะทํางาน	
3	ด้าน	ได้แก่	(1)	การพัฒนาตลาดทุนภูมิภาค	(Capital	
Market	 Development)	(2)	 การเปดเสรีภาคบริการ
ทางการเงิน	(Financial	 Services	 Liberalization	
under	 the	ASEAN	Framework	Agreement	 on	
Services)	และ	 (3)	 การเปดเสรีบัญชีทุน	(Capital	
Account	Liberalization)	นอกจากนี้	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาเซียนยังเปนผู ้รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตาม	AEC	 Blueprint	ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาคการเงิน	 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเปดเสรีภาคบริการ
ทางการเงิน	และการเปดเสรีบัญชีทุน

AFMM+3  ASEAN Finance Ministers + 3 (China, Japan and 
the Republic of Korea) Meeting 

กำรประชมุรวมระหวำงรฐัมนตรวีำกำรกระทรวงกำรคลงั

อำเซียนกับผูแทนจำกจีน ญี่ปุน และสำธำรณรัฐเกำหลี

	 มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	 30	 เมษายน	 2542	 ใน

ช่วงการประชุมประจําปของธนาคารเพื่อการพัฒนา
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A เอเชีย	 (ADB)	 ที่กรุงมะนิลา	 และได้ตกลงในหลักการ

ที่จะจัดเปนประจําทุกป	 เพื่อหารือสถานการณ์การเงิน

และเศรษฐกิจในภูมิภาค	 และร่วมมือหามาตรการเพื่อ

ปองกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค	ผลงาน

ที่สําคัญ	คือ	 ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่	 (Chiang	Mai	

Initiative)

AFoCo Asian Forest Cooperation 

 กรอบควำมรวมมือดำนปำไมแหงเอเชีย 

เปนกรอบความร่วมมือด้านปาไม้ระหว่างประเทศ

อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี 	 เสนอโดยนายก-

รัฐมนตรี	 อี	 มยอง	 บัค	 ในป	 พ.ศ.2552	 เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือด้านปาไม้ระหว่างประเทศอาเซียนและ

เกาหลีใต้	 และมีจุดประสงค์เพื่อก่อตั้งองค์การความ

ร่วมมือด้านปาไม้แห่งเอเชีย	 ที่ครอบคลุมประเทศ

อาเซียน	เกาหลีใต้	และประเทศต่าง	ๆ	ในเอเชียในที่สุด	

AFTA  ASEAN Free Trade Area

เขตกำรคำเสรีอำเซียน

	 จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	 4	

เพื่อส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	

โดยให้มีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากันตามระยะ

เวลาที่กําหนด	 เริ่มตั้งแต่ป	พ.ศ.	 2536	 โดยให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนเดิม	6	ประเทศ	ลดอัตราภาษีศุลกากรให้

เหลือร้อยละ	0-5	ภายในป	พ.ศ.	2546	และมีระยะเวลา

ผ่อนผันสําหรับประเทศสมาชิกใหม่อีก	4	ประเทศ	ตาม

ช่วงเวลาก่อน/หลังที่เข้าเปนสมาชิกอาเซียน
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AFTA Council  ASEAN Free Trade Area Council

 คณะมนตรีเขตกำรคำเสรีอำเซียน

	 เปนการประชุมระดับรัฐมนตรีคลัง	 เพื่อหารือและ

ตดิตามการดาํเนนิงานในการจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน	

ปกติจะจัดขึ้นประมาณปละครั้งในช่วงการประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

agreement (accord) ควำมตกลง

	 ความตกลงระหว่างประเทศมี	 2	 ลักษณะ	 คือ	 ความ

ตกลงที่มีลักษณะเปนข้อผูกพันตามกฎหมาย	 และ

ความตกลงที่ไม่มีลักษณะเปนข้อผูกพันตามกฎหมาย

Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong River

ควำมตกลงวำดวยกำรเดินเรือพำณิชย์ในแมน�้ำโขง

ตอนบน ระหว่างไทย	ลาว	 เมียนมาร์	 และจีน	 (มณฑล

ยูนนาน)	 ได้ลงนามเมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2543	 และ

มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน	2544 

Agreement on Economic and Technical Cooperation

 ควำมตกลงวำดวยควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจและ

วิชำกำร

Agreement on Promotion and Protection of Investments

 ควำมตกลงวำดวยกำรสงเสริมและคุมครองกำรลงทุน
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A agrément ควำมเห็นชอบ

	 ในการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตไปประจําในประเทศใด	

กําหนดให้ประเทศผู้ส่งขอความเห็นชอบจากประเทศ

ผู้รับก่อน

AHA Centre ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 

Assistance

 ศูนย์ประสำนงำนอำเซียนในกำรใหควำมชวยเหลือ

ดำนมนุษยธรรม

	 จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและอํานวยความ

สะดวกในการประสานงานสําหรับการช ่วยเหลือ

มนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ	 /	 องค์กร

ระหว่างประเทศ	 ภารกิจหลักของ	AHA	 ได้แก่	 การ

ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 รวบรวมข่าวสาร

และวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยดําเนินงานบนพื้นฐานที่ว ่า

ประเทศสมาชิกจะดําเนินการก ่อนเพื่อจัดการกับ

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	ในกรณีที่มีการร้องขอความช่วยเหลือ	

ประเทศผู้ร้องขอจะประสานโดยตรงไปยังผู้ให้ความ

ช่วยเหลือหรืออาจดําเนินการผ่าน	AHA	Centre	 เพื่อ

ช่วยอํานวยความสะดวกในการส่งคําร้องขอดังกล่าว

อีกทางหนึ่ง

AHMM ASEAN Health Ministers Meeting

 กำรประชุมรัฐมนตรีสำธำรณสุขอำเซียน



A

23ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

	 เป น เวทีการหารือและกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

ความร่วมมือด้านสาธารณสุขของประเทศสมาชิก

อาเซียนของรัฐมนตรีด้านสาธารณสุขของประเทศ

สมาชิกอาเซียน	โดยจะจัดขึ้นทุก	2	ป

AIA  ASEAN Investment Area

 เขตกำรลงทุนอำเซียน

	 จัดตั้งขึ้นตามกรอบความตกลงว ่าด ้วยเขตลงทุน

อาเซียน	 ที่ลงนามเมื่อ	 ป	 พ.ศ.	 2541	 เพื่อส่งเสริมให้

มีภาวะการลงทุนที่โปร่งใสและเสรีในอาเซียนในอันที่

จะดงึดดูการลงทนุจากภายในและภายนอกภมูภิาค	โดย

ให้ประเทศสมาชิกเปดให้มีการลงทุนทางอุตสาหกรรม	

และให้มีการประติบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุนอาเซียน

ภายในป	 พ.ศ.	 2553	 และแก่นักลงทุนทั่วไปภายในป	

พ.ศ.	 2563	 โดยครอบคลุมการลงทุนโดยตรงทั้งหมด

ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเกษตร	 ประมง	 ปาไม้	

และเหมืองแร่	 รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขา

การผลิตดังกล่าว	ยกเว้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

AIA Council  ASEAN Investment Area Council

 คณะมนตรีเขตกำรลงทุนอำเซียน

	 เปนการประชมุระดบัรัฐมนตรทีีด่แูลงานด้านการส่งเสรมิ

การลงทุน	เพื่อกําหนดนโยบายและกํากับการดําเนินงาน

จัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน	ปกติมีการประชุมปละครั้ง
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A AICHR ASEAN Inter-Governmental Commission on 

Human Rights

 คณะกรรมำธิกำรระหวำงรัฐบำลอำเซียนวำดวยสิทธิ

มนุษยชน

	 AICHR	หรือไอชาร์	 เปนองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 23	

ตุลาคม	พ.ศ.	 2552	 ตามข้อ	 14	 ของกฎบัตรอาเซียน	

ที่มีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ-

มนุษยชน	 รวมถึงการสร้างความตระหนักรู ้ในด้าน

สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนอาเซียน	 และร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของอาเซียนและองค์กรภาคประชา-

สังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดย	

ดร.เสรี 	 นนทสูติ 	 ดํ ารงตําแหน ่งเป นผู ้แทนไทย

ใน	 AICHR	 คนปจจุบัน	 มีวาระการดํารงตําแหน่ง

ระหว่างป	พ.ศ.	2556-2558

aide-mémoire บันทึกชวยจ�ำ

	 1.	 เปนเอกสารที่สร้างข้อผูกพัน	 ถือเปนรูปแบบหนึ่ง

ของสัญญา	

	 2.	 ในทางการเมืองระหว่างประเทศ	 เปนเอกสารที่ช่วย

ยํ้าประเด็นที่ได้มาพบและพูดไว้	

AIPA ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Organization

 สมัชชำรัฐสภำอำเซียน

	 มีชื่อเดิมว่า	 องค์การรัฐสภาอาเซียน	 (ASEAN	 Inter-

Parliamentary	Organization	 :	AIPO)	ก่อตั้งอย่าง

เปนทางการเมื่อป	พ.ศ.	 2520	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
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ความร่วมมือของรัฐสภาแห่งชาติในอาเซียนให้ใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น	และเปลี่ยนชื่อเปน	AIPA	ในป	พ.ศ.	2549	 โดย	
AIPA	ประกอบด้วยรัฐสภาแห่งชาติของประเทศสมาชิก
อาเซียน	 10	ประเทศ	มีการประชุมกันอย่างเปนประจํา
ทุกป	

AJCEP ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
 Partnership

ควำมตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอำเซียน-ญี่ปุน
เปนกรอบความตกลงเปดเสรทีางการค้าระหว่างประเทศ
อาเซียนทั้ง	 10	 ประเทศกับประเทศญี่ปุ น	 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อลดกําแพงทางภาษีในการค้าสินค้า	
การลงทุน	 และการบริการ	 รวมถึงการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่น	 ๆ	 ระหว่างอาเซียนและ
ญี่ปุนด้วย

AKBC  ASEAN-ROK Business Council
สภำธุรกิจอำเซียน-สำธำรณรัฐเกำหลี

	 จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน	2534

AKFTA ASEAN-Korea Free Trade Area
 ควำมตกลงกำรคำเสรีอำเซียน-เกำหลี

เป นกรอบความตกลงเป ดเสรีทางการค ้า	 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อลดภาษีทางการค้าสินค้า	 บริการ	 และ
การลงทุนระหว่างประเทศอาเซียนกับเกาหลีใต้	 รวมถึง
การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองฝาย
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A ALADI  Asociación Latinoamericana de Integración

สมำคมเพื่อกำรบูรณำกำรแหงภูมิภำคลำตินอเมริกำ

	 ก ่อตั้ ง เมื่อเดือนสิงหาคม	 2523	 ประเทศสมาชิก

ประกอบด้วย	 อาร ์ เจนตินา	 บราซิล	 เม็กซิโก	 ชิลี	

โคลัมเบีย	 เปรู	 อุรุกวัย	 เวเนซุเอลา	 โบลิเวีย	 เอกวาดอร์	

และปารากวัย

ALBA  Agreement for the Application of the Bolivarian 

Alternative for the Peoples of our America and 

the People’s Trade Agreements

ควำมตกลงอัลบำ

	 เกิดขึ้นจากแนวความคิดของประธานาธิบดี	 Hugo	

Chàvez	 แห่งเวเนซุเอลา	หลังประกาศถอนตัวจากการ

เปนสมาชิกประชาคมแอนเดียนเพื่อแสดงความไม่

พอใจที่โคลัมเบียและเปรูจัดทําความตกลงการค้าเสรี

กับสหรัฐฯ	 ข้อตกลง	ALBA	 จึงเปนทางเลือกในการ

จัดทําความตกลงทางการค้าตามแนวสังคมนิยมแทน

การจัดทําเขตการค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา	 (FTAA)	

ปจจุบันมีประเทศสมาชิก	8	ประเทศ	 ได้แก่	 เวเนซุเอลา	

คิวบา	 โบลิเวีย	 แอนติกัวและบาร ์บูดา	 โดมินิกา	

เอกวาดอร์	 นิคารากัว	 เซนต์วินเซนต์และเกรนาเดียส	

(ข้อมูล	ณ	สิงหาคม	2556)

Al Qaeda พื้นฐำน กฎเกณฑ์ (ความหมายตรง)

	 กลุ ่มมุสลิม	 นิกายซุนนีสุดโต่ง	 ซึ่งประเทศตะวันตก

ระบวุ่าเปนกลุ่มก่อการร้าย	ก่อตัง้ขึน้ในช่วงปลายสงคราม
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เย็นโดยนายโอซามา	 บิลลาเดน	 เพื่อต่อต้านสหภาพ

โซเวียตในอัฟกานิสถาน	ปจจุบันเปนเครือข่ายก่อการ

ร้ายสากลที่เรียกร้องให้เกิด	Global	Jihad	เพื่อต่อต้าน

ประเทศและแนวความคิดแบบตะวันตก	 โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา

alternative perimeter แนวเขตท่ีเสนอเปนทำงเลอืกในกำรเจรจำเขตแดน

 ระหวำงประเทศ

AMAF  ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and 

Forestry

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนกำรเกษตรและปำไม

	 การประชุมระดับรัฐมนตรีที่กํากับดูแลด้านการเกษตร

และปาไม้	 จัดขึ้นเปนประจําทุกป	 เพื่อกําหนดนโยบาย

และติดตามความร่วมมือด้านเกษตรและปาไม้ของ

อาเซียน

Ambassador เอกอัครรำชทูต

- Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary : 
เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผูมีอ�ำนำจเต็ม 

	 หมายถึง	 เอกอัครราชทูตที่รัฐผู้ส่งแต่งตั้งไปยังรัฐผู้รับ	

โดยมอบหมายอํานาจให้ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน

ของรัฐผู้ส่ง

	 ในกรณีที่เอกอัครราชทูตมิได้มีถ่ินพํานักอยู่ในรัฐผู้รับ	

เรียกว่า	Non-resident	Ambassador
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A - Ambassador-Designate :	ว่าที่เอกอัครราชทูตประจํา

รัฐผู้รับ	หมายถึง	บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

เอกอัครราชทูต	 แต่ยังมิได้ยื่นสาส์นตราตั้งต่อประมุข

แห่งรัฐผู้รับ

- Ambassador-at-Large : เอกอัครรำชทูตผูแทน

พิเศษ หมายถึง	 ผู้แทนพิเศษของกระทรวงการต่าง-

ประเทศที่มีสิทธิและสถานะเทียบเท่าเอกอัครราชทูต

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานและกิจการเฉพาะกิจ	

หรือเฉพาะเรื่องในต่างประเทศเปนครั้งคราว

 - Ambassador attached to the Ministry of 

Foreign Affairs : เอกอัครรำชทูตประจ�ำกระทรวง

กำรตำงประเทศ	 หมายถึง	 บุคคลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต	 มีภารกิจดูแลกิจการ

ภายในของกระทรวงการต่างประเทศ	 ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 - Resident Ambassador : เอกอัครรำชทูตผูมีถิ่น

พ�ำนักในประเทศไทย	 หมายถึง	 เอกอัครราชทูตของ

ไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ประจําต่อประมุขแห่งรัฐผู้รับ	

แต่ยังคงมีถิ่นพํานักอยู่ในรัฐผู้ส่ง	 เอกอัครราชทูตผู้มี

ถิ่นพํานักในประเทศไทยนี้	 จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ในรัฐผู้รับเปนครั้งคราว

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent 

Representative of Thailand to the United Nations

 เอกอัครรำชทูต ผูแทนถำวรแหงประเทศไทยประจ�ำ

องค์กำรสหประชำชำติ (ณ	นครนิวยอร์ก/นครเจนีวา)
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AMBDC  ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation

 ควำมรวมมือเพื่อกำรพัฒนำอำเซียน-ลุมน�้ำโขง

	 เปนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้ง	10	ประเทศ	และจีน	เพื่อพัฒนาลุ่มนํ้าโขง

AMCA ASEAN Ministers Responsible for Culture and 

the Arts

 กำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียนที่ก�ำกับดูแลงำน

ดำนวัฒนธรรมและศิลปะ

	 เปนกลไกในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายความ

ร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะของอาเซียน	 โดยมุ่ง

เน้นความเข้าใจอันดีและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ในหมู่ประชาชนอาเซียน	 โดยมีภารกิจหลัก	คือ	กําหนด

นโยบายแนวทางและกรอบความร่วมมือด้านวฒันธรรม

และศิลปะในระดับภูมิภาค	 กําหนดนโยบายแนวทาง

ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับประเทศคู่เจรจาและ

แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนกองทุนวัฒนธรรม

อาเซียน	 การประชุม	AMCA	 จะจัดขึ้นทุก	 2	 ป	 เปน

อย่างน้อย	 หรืออาจมีการประชุมเปนกรณีพิเศษหากมี

เร่ืองเร่งด่วนทีต้่องพจิารณา		โดยประเทศสมาชิกอาเซยีน

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเปนเจ้าภาพ	 จัดประชุมตาม

ลําดับตัวอักษรชื่อประเทศ	 ทั้งนี้	 โดยจัดการประชุม	

AMCA	สลับปกบัการประชุมรฐัมนตรสีารนิเทศอาเซยีน	

หรือ	AMRI	 (ASEAN	Ministers	Responsible	 for	

Information)	ซึ่งมีการประชุมทุก	2	ป	 เช่นกัน	สําหรับ

ประเทศไทย	 กระทรวงวัฒนธรรมเปนหน่วยงานที่
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A รับผิดชอบและเปนผู ้ประสานงานหลักในกรอบการ

ประชุม	AMCA

AMED  Asia-Middle East Dialogue 
 กรอบควำมรวมมือเอเชีย-ตะวันออกกลำง

	 เปนความริเริ่มของนายโกะ	จก	ตง	อดีตนายกรัฐมนตรี

ของสิงคโปร์	 เพื่อสร้างความร่วมมือและการเปนหุ้น

ส่วนทางยุทธศาสตร์	 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	

สังคมและวัฒนธรรมระหว่างสองภูมิภาค	 โดยมีการ

ประชมุระดบัรฐัมนตรคีรัง้แรกเมือ่	พ.ศ.	2547	ทีป่ระเทศ

สิงคโปร์	 คร้ังที่สองเมื่อ	 พ.ศ.	 2551	 ที่ประเทศอียิปต์	

และครั้งที่สามเมื่อ	พ.ศ.	2553	ที่ประเทศไทย

AMEICC  AEM-METI Economic and Industrial Cooperation 

Committee

คณะกรรมกำรควำมร วมมือทำงเศรษฐกิจและ

อุตสำหกรรมระหวำงอำเซียนกับญี่ปุน

	 เปนกรอบการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจของ

อา เซี ยนกับกระทรวงการค ้ าต ่ า งประ เทศและ

อุตสาหกรรมของญ่ีปุ น	 จัดประชุมครั้งแรกเม่ือป	

พ.ศ.	2541

AMEM  ASEAN Ministers on Energy Meeting

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนพลังงำน

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน	 จัดขึ้นครั้ง

แรกเมื่อป	พ.ศ.	2525	เพื่อกําหนดนโยบายความร่วมมือ
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อาเซียนด้านพลังงานให้เปนไปตามกรอบนโยบายและ

ทิศทางที่ได้รับมอบจากผู้นําอาเซียน

amendment กำรแกไขเพิ่มเติม

amity สันถวไมตรี

AMM ASEAN Foreign Ministers’ Meeting

 ที่ประชุมรัฐมนตรีตำงประเทศอำเซียน

	 เปนการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อ

ตดิตามความคบืหน้าของความร่วมมือด้านการเมืองและ

ความมัน่คงและผลกัดนัความร่วมมอืในกรอบต่าง	ๆ 	ของ

อาเซียน	รวมถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา

AMMDP  ASEAN Ministers Meeting on Development 

Planning

 กำรประชมุรฐัมนตรอีำเซยีนดำนกำรวำงแผนกำรพฒันำ

AMME  ASEAN Ministerial Meeting on the Environment

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนสิ่งแวดลอม

			 เปนการประชุมระดับรัฐมนตรี	จัดขึ้นเปนประจําทุก	3	ป	

เพื่อหารือ	กําหนดนโยบาย	และติดตามผลความคืบหน้า

ของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้รัฐมนตรีด้านส่ิงแวดล้อมของอาเซียนได้มีโอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และหารือในประเด็น

ปญหาท่ีสําคัญด้านส่ิงแวดล้อม	อาทิ	 เรื่องมลพิษหมอก
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A ควันข้ามแดน	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	 การจัดการทรัพยากรนํ้า	 การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมเมืองและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทางทะเล

และชายฝง	 ส่ิงแวดล้อมศึกษา	 โดยจะมีการประชุม	

Informal	ASEAN	Ministerial	Meeting	 on	 the	

Environment	 หรือ	 IAMME	 ซึ่งเปนการประชุม

รัฐมนตรีส่ิงแวดล้อมอาเซียนอย่างไม่เปนทางการก่อน

การประชุม	AMME

AMMH  ASEAN Ministerial Meeting on Haze

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนเกี่ยวกับปญหำหมอกควัน

	 จัดขึ้นตามความจําเปนและด้วยความเห็นชอบของ

ประเทศสมาชิก	 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านปญหา

หมอกควัน

AMMRDPE ASEAN Ministers’ Meeting on Rural Development 

and Poverty Eradication

 กำรประชุมรฐัมนตรอีำเซียนดำนกำรพฒันำชนบทและ

กำรขจัดควำมยำกจน

	 มหีน้าทีก่าํหนดกรอบแผนงานความร่วมมือในการดําเนิน

งานเพื่อขจัดความยากจน	โดยให้ความสําคัญเปนพิเศษ

ต่อการส่งเสริมชุมชนในชนบทให้สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้	 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียนกันเปน

เจ้าภาพจัดการประชุมทุก	2	ป
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AMMS ASEAN Ministerial Meeting on Sports

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนกีฬำ

	 การประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนเปนผลมาจากการ

ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่	 18	 เมื่อวันที่	 7-8	

พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2554	 ณ	 กรุงจาการ์ตา	 ประเทศ

อินโดนีเซีย	 และครั้งที่	 19	 เม่ือวันที่	 17	 พฤศจิกายน	

พ.ศ.	 2554	 	ณ	 บาหลี	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ซึ่งผู ้นํา

ตระหนักถึงการนํากีฬามาเปนเครื่องมือเช่ือมความ

สัมพันธ์ระหว่างประชาชนในอาเซียนและส่งเสริมการ

พัฒนาระดับภูมิภาค	สันติภาพและความมั่นคง	AMMS	

จะจัดทุก	2	ป	โดยจัดครั้งแรกเมื่อวันที่	12-16	ธันวาคม	

พ.ศ.	 2554	ที่ประเทศอินโดนีเซีย	 สําหรับประเทศไทย	

กองการต่างประเทศ	สํานักงานปลัดกระทรวง	กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา	 เปนหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ

และประสานงานหลัก

AMMST  ASEAN Ministerial Meeting on Science and 

Technology

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี

	 จัดขึ้นเปนประจําทุก	 3	 ป	 เพื่อหารือ	 กําหนดนโยบาย	

และติดตามผลความคืบหน้าของการดําเนินงานความ

ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยในช่วง

กลางระหว่าง	 3	 ปดังกล่าวจะมีการประชุมรัฐมนตรี

อาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เปน

ทางการด้วย
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A AMMSWD ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and 

Development

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนสวัสดิกำรสังคมและ

กำรพัฒนำ

	 มีประชุมทุก	 3	 ป	 เพื่อติดตามผลงานของการประชุม

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการ

พัฒนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง

ในสังคม	 กลุ ่มด้อยโอกาส	 และกลุ ่มคนที่อาศัยอยู่

ในชนบท	 โดยมุ่งให้ทุกฝายมีส่วนร่วมในการพัฒนา	

รวมถึงสตรี	เยาวชน	และชุมชนท้องถิ่น

AMMTC  ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนอำชญำกรรมขำมชำติ

เปนการประชุมของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อป	

พ.ศ.	 2540	การประชุมนี้จะจัดขึ้นทุก	ๆ	 2	ป	 เพื่อเปน

เวทีสําหรบัการหารอืแนวทางในการส่งเสรมิความร่วมมอื

เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรม

ข้ามชาติ	 โดยกําหนดให้มีสาขาความร่วมมือในการ

ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	 8	 สาขา	 ได้แก่	 การ

ก่อการร้าย	ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	 การลักลอบขนส่ง

อาวุธ	 โจรสลัด	 การฟอกเงิน	 อาชญากรรมเศรษฐกิจ	

และอาชญากรรมไซเบอร์
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AMMW ASEAN Ministerial Meeting on Women

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนสตร ี

	 ประชุมครั้งแรกเมื่อป	 พ.ศ.	 2555	 และจัดประชุมทุก	

3	 ป	 เพื่อติดตามผลงานของคณะกรรมการอาเซียน

ด้านสตรี	 การประชุม	AMMW	 เปนการยกระดับความ

ร่วมมืออาเซียนด้านสตรีจากระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไปสู่

ระดับรัฐมนตรี	 ซึ่งสะท้อนถึงความสําคัญที่อาเซียนมี

ต่อสตรีและประเด็นที่มีผลกระทบต่อสตรี	 ซึ่งมีความ

มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมโครงการต่าง	 ๆ	 เพื่อคุ้มครองสิทธิ

สตรี	 และเพื่อสนับสนุนบทบาทของสตรีในการพัฒนา

ประเทศและภูมิภาค

AMMY ASEAN Ministerial Meeting on Youth

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนเยำวชน

	 แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์	 (VAP)	 ส่งเสริมให้เยาวชน

มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อปลูกฝงความเปนผู้นําและเพิ่ม

ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาค	 จึงมีการจัดการประชุม

รัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชนข้ึนทุก	 2	 ป	 เพื่อเปน

เวทีหารือในการกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน

เยาวชนของประเทศสมาชกิอาเซยีน	สาํหรบัประเทศไทย	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปนหน่วยงานประสานงานหลักภายในกรอบ	AMMY

AMRI  ASEAN Ministers Responsible for Information

 กำรประชุมรัฐมนตรีสำรนิเทศอำเซียน

	 เปนการประชุมวางแผนและกําหนดนโยบายด้านความ
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A
ร่วมมือในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่	 ๆ	 ระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือ	 แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและทักษะความรู้

ด้านสารนิเทศ	โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียน

กันเปนเจ้าภาพทุก	 2	 ป	 ทั้งนี้	 การประชุม	AMRI	 จัด

ขึ้นครั้งแรกที่กรุงจาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 เมื่อ

เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	 2536	สําหรับประเทศไทย	กรม

ประชาสัมพันธ์เปนหน่วยงานที่รับผิดชอบและเปน

ผู้ประสานงานหลักในกรอบการประชุม	AMRI

AMRO ASEAN+3 Macroeconomic Research Office

ส�ำนักงำนวิจัยเศรษฐกิจมหภำคของอำเซียน+3 

		 AMRO	 (แอมโร)	 เปดดําเนินการเม่ือเดือนพฤษภาคม	

พ.ศ.	 2554	 ท่ีสิงคโปร์	 ในภาวะปกติ	AMRO	มีหน้าที่

จดัทาํรายงานการประเมนิเศรษฐกิจมหภาคของอาเซยีน

+3	และของประเทศสมาชิกทุกประเทศ	 ในภาวะวิกฤต	

AMRO	มีหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่ขอรับความ

ช่วยเหลือภายใต้ข้อตกลงพหุภาคีสําหรับความร่วมมือ

ด้านการเงินในมาตรการริเริ่มเชียงใหม่	 หรือ	 CMIM	

นอกจากนี้	 AMRO	 ยังมีหน้าที่ในการติดตามผลการ

ใช้เงินที่เบิกไป	 และการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง	 ๆ	

ตามที่ระบุในความตกลงข้อตกลงพหุภาคีสําหรับความ

ร่วมมือด้านการเงินในมาตราการริเริ่มเชียงใหม่ของ

ประเทศสมาชิกที่ขอรับความช่วยเหลือ
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AMTA  Agency for Coordinating Mekong Tourism Activities

ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรดำนกำรทองเที่ยวของ

อนุภูมิภำคลุมน�้ำโขง

Andean Community  (Communidad Andina - CAN)

 ประชำคมแอนเดียน

	 ก่อตั้งเมื่อป	พ.ศ.	2512	ประกอบด้วยสมาชิก	4	ประเทศ	

ได้แก่	 โบลิเวีย	 โคลัมเบีย	 เอกวาดอร์	 และเปรู	 และ

สมาชิกสมทบ	 4	 ประเทศ	 ได้แก่	 อาร์เจนตินา	 บราซิล	

อุรุกวัย	 และปารากวัย	 และประเทศผู้สังเกตการณ์	 2	

ประเทศ	ได้แก่	เม็กซิโก	และปานามา

anti-personnel landmines ทุนระเบิดสังหำรบุคคล

ANZAC Day  Australia New Zealand Army Corps Day

วันที่ระลึกทหำรผำนศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	 2458	หน่วยปฏิบัติการร่วมของ

กองทัพบกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ยกพลข้ึนบก

บนคาบสมุทรกาลิโปลี	(Gallipoli)	ช่องแคบดาร์ดาแนล	

(Dardanelles)	 ประเทศตุรกี	 เพื่อเปดเส้นทางเดินเรือ

ให้กับฝายสัมพันธมิตรไปสู ่ทะเลดําในสงครามโลก

ครั้งที่	 1	 ทําให้ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เสีย

ชีวิตเปนจํานวนมาก	 ทั้งสองประเทศจึงถือเอาวันที่	

25	 เมษายนของทุก	 ๆ	 ป	 เปนวันที่ระลึกและจัดพิธี

ไว้อาลัยแก่ทหารผ่านศึกในสมรภูมิครั้งนั้นและทหาร

ผ่านศึกที่เสียชีวิตในสมรภูมิอื่น	ๆ	ด้วย
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A ANZUS  Australia-New Zealand-US
สนธิสัญญำปองกันร วมกันระหว ำงออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์-สหรัฐอเมริกำ

	 โดยตกลงให้มีการช่วยเหลือประเทศสมาชิกเมื่อถูก
คุกคามจากประเทศนอกภาคี	 ปจจุบัน	ANZUS	ยังคง
สถานะอยูแ่ต่ไม่มกีารดาํเนนิการใด	ๆ 	(non-operational)	
เนื่องจากความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับนิวซีแลนด์ยุติลง	 โดยนิวซีแลนด์ยังไม่ละทิ้งสนธิ
สัญญาดังกล่าว	 เนื่องจากเห็นว่าอาจจะมีการรื้อฟ น
ขึ้นอีก	

apartheid กำรปกครองประเทศแบบแบงแยกผิวพันธุ์
	 เปนระบบปกครองที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก่อน

ที่จะมีการเลือกตั้งโดยไม่แบ่งแยกผิวพันธุ์ครั้งแรกขึ้น
ระหว่างวนัที	่26-29	เมษายน	2537	ในระบบการปกครอง
ดังกล่าวประชาชนแอฟริกาใต้ผิวดําถูกจํากัดสิทธิต่าง	ๆ	
เช่น	 สิทธิทางด้านการเมือง	 สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง	
สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง	 การเปนสมาชิกรัฐสภา	 การมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินบางพื้นที่	 การเลือกที่อยู่อาศัย	 การ
ใช้สถานที่พักผ่อน	การรับราชการ	การเข้ารับการศึกษา	
การประกอบอาชีพ	 และการใช้บริการสาธารณูปโภค
จากรัฐบาล	เปนต้น

APC  Asia-Pacific Inter-Governmental Consultations on 
Refugees Displaced Persons and Migrants
กรอบกำรหำรือระหวำงรฐับำลในภมูภิำคเอเชยี-แปซฟิก
วำดวยผูลี้ภัย ผูพลัดถิ่น และผูโยกยำยถิ่น
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APEC  Asia-Pacific Economic Cooperation

ควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก

	 เปนกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	ก่อตั้งเมื่อ

ป	พ.ศ.	 2532	มีเปาหมายในการเปดการค้าเสรีและการ

ลงทุน	ภายในป	พ.ศ.	 2553	สําหรับสมาชิกพัฒนาแล้ว	

และป	พ.ศ.	 2563	สําหรับสมาชิกกําลังพัฒนา	ขณะนี้มี

สมาชิก	 21	ประเทศ	ประกอบด้วย	ออสเตรเลีย	บรูไน	

ดารุสซาลาม	 แคนาดา	 ชิลี	 จีน	 ฮ่องกง	 อินโดนีเซีย	

ญ่ีปุน	สาธารณรัฐเกาหลี	มาเลเซีย	 เม็กซิโก	นิวซีแลนด์	

ปาปวนิวกีนี	 เปรู	 ฟลิปปนส์	 รัสเซีย	 สิงคโปร์	 จีนไทเป	

ไทย	 สหรัฐอเมริกา	 และเวียดนาม	 โดยประเทศไทย

เปนสมาชิกก่อตั้ง

APM  Anti-Personnel Mines

 ทุนระเบิดสังหำรบุคคล

APO Asian Productivity Organization

 องค์กำรเพิ่มผลผลิตแหงเอเซีย

APSC ASEAN Political-Security Community

 ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน 

	 เปนหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน	 โดยมุ่ง

ส่งเสริมพัฒนาการในด้านการเมืองความมั่นคงของ

อาเซียนให้เปนหลักประกันต่อประชาชนและประเทศ

สมาชิกอาเซียนให้อยู่อย่างสันติระหว่างกันและกับโลก

ภายนอกในบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตย	
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A
ความยุติธรรมและการมีความปรองดองต่อกัน	 โดย

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 	 14	 (ที่ชะอํา-

หัวหิน)	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2552	ที่ประชุมผู้นํา

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน	ซึง่กาํหนดกรอบ

และกิจกรรมที่จะทําให้อาเซียนบรรลุเปาหมายการเปน

ประชาคมการเมืองความมั่นคงที่เน้นความสําคัญของ

ความปลอดภัยของประชาชนภายในป	พ.ศ.	2558

APT-ASEAN Plus Three (ASEAN+3)

  อำเซียนบวกสำม หรือ อำเซียน+3 

	 เปนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	

10	ประเทศ	และประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงเหนือ	3	ประเทศ	ได้แก่	จีน	ญี่ปุน	และ

เกาหลีใต้	 อาเซียน+3	 เร่ิมต้นในป	 พ.ศ.	 2540	 ช่วง

ที่เกิดวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	

และในป	 พ.ศ.	 2548	ผู้นําได้ลงนามใน	Kuala	 Lum-

pur	Declaration	on	 the	ASEAN+3	Summit	 เพื่อ

กําหนดให้กรอบอาเซียน+3	 เปนกลไกหลักในการนํา

ไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก	 อันจะนํามา

สู่ชีวิตความเปนอยู่ที่ดีขึ้นของทั้งคนไทยและประชาชน

ในภูมิภาค	 ไทยมีบทบาทที่แข็งขันในความร่วมมือนี้

มาโดยตลอด	 เช่น	การผลักดันมาตรการริเริ่มเชียงใหม่	

(Chiang	Mai	Initiative)	หรือ	CMI	ซึ่งเปนมาตรการ

ความร ่วมมือเพื่อสร ้างเสถียรภาพทางการเงินใน

ภูมิภาคและการผลักดันจัดตั้งองค ์กรสํารองข ้าว
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ฉุกเฉินอาเซียน+3	 เพื่อช่วยเหลือประเทศในภูมิภาค

ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

APTERR ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve

องค์กรส�ำรองขำวฉุกเฉินของอำเซียน+3

APTERR	หรือ	แอปเตอร์	 เปนโครงการต่อยอดมาจาก

โครงการนําร ่องเพื่อระบบการสํารองข ้าวฉุกเฉิน

ในเอเชียตะวันออก	 ที่จัดตั้งข้ึนในป	 พ.ศ.	 2545	 จาก

ความสําเร็จของโครงการนําร่องฯ	 ประเทศสมาชิก

อาเซียน+3	 เห็นพ้องให้ยกระดับโครงการนําร ่อง

ดังกล่าวให้เปนกลไกสํารองข้าวฉุกเฉินถาวรภายใต้ช่ือ

องค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินอาเซียน+3	 หรือแอปเตอร์	

มีสํานักงานเลขานุการตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ	 ทั้งนี้	 ระบบ

สํารองข้าวฉุกเฉินอาเซียน+3	 จะช่วยสร้างความม่ันคง

ด้านอาหาร	 แก้ปญหาการขาดแคลนอาหารและความ

ยากจน	 รวมทั้งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพด้านราคาสินค้า

ข้าวในภูมิภาคอีกด้วย	

Arab Free Trade Area เขตกำรคำเสรีอำหรับ

	 ตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2541	 โดยมติที่ประชุมสุดยอดอาหรับ

ที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต์	 (มิถุนายน	 2539)	 ภายหลัง

คณะรัฐมนตรีสังคมและเศรษฐกิจแห่งสันนิบาตอาหรับ	

ได้พยายามเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 การค้า	

โดยสร้างเขตการค้าเสรีอาหรับ	 (Grater	Arab	 Free	

Trade	Area:	GAFTA)	 ขึ้นเพื่อขจัดกําแพงภาษี	 ทั้งน้ี	

GAFTA	 เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม	 พ.ศ.	
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A
2548	 มีสมาชิก	 17	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 จอร์แดน	

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 บาห์เรน	ซาอุดิอาระเบีย	 โอมาน	

กาตาร ์ 	 โมร็อกโก	 ซี เรีย	 เลบานอน	 อิรัก	 อียิปต ์	

ปาเลสไตน์	คูเวต	ตูนิเซีย	ลิเบีย	ซูดาน	และเยเมน

Arab League ดู The League of Arab States

Arab Spring วสันตฤดูแหงโลกอำหรับ

	 การชุมนุมประท้วงเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการโดย

ประชาชนในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา

เหนือ	 ซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศตูนิเซียเม่ือ	พ.ศ.	 2554	หลัง

จากนั้นได้แพร่ไปยังประเทศต่าง	 ๆ	 อาทิ	 อียิปต์	 ลิเบีย	

บาห์เรน	 เยเมน	 และซีเรีย	 นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองประหนึ่งฤดูใบไม้ผลิ

ที่สวยงามสดใส

arbitration กำรอนุญำโตตุลำกำร

ARCBC  ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation

 ศูนย์อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของภูมิภำค

อำเซียน

	 จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพ

ยุโรป	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม	 มี

สํานักงานเลขาธิการตั้งอยู ่ที่กรุงมะนิลา	 ประเทศ

ฟลิปปนส์
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ARF ASEAN Regional Forum
 ทีป่ระชุมอำเซียนวำดวยควำมรวมมอืดำนกำรเมอืงและ

ควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟก
	 เปนการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ	 โดยมี

ประเทศเข้าร่วม	 27	 ประเทศ	 ได้แก่	 สมาชิกอาเซียน	
คู่เจรจา	 และอ่ืน	ๆ	 จัดเปนประจําทุกปในช่วงต่อเน่ือง
กับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ	 (AMM)	 ตั้งแต่
ป	 พ.ศ.	 2537	 เปนต้นมา	 คู่เจรจาของอาเซียน	 ได้แก่	
สหประชาชาติ	 จีน	ญี่ปุ น	เกาหลีใต้	สหรัฐอเมริกา	
ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	 แคนาดา	อินเดีย	 รัสเซีย	
สหภาพยุโรป	ปากีสถาน	บาห์เรน	กาตาร์	 คูเวต	 โอมาน	
ซาอุดิอาระเบีย	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 บังกลาเทศ	
ภูฏาน	อินเดีย	มัลดีฟส์	เนปาล	ปากีสถาน	และศรีลังกา	
ARF	 เป นเวทีปรึกษาหารือเ ก่ียวกับการส ่งเสริม
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระดับ
พหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ กเพื่อเสริมสร ้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจและพัฒนาแนวทางการดําเนินการ
ทางการทูตเชิงปองกัน	 โดยจัดกิจกรรมการประชุม
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกใน
สาขาความร่วมมือหลัก	 4	สาขา	 ได้แก่	 การต่อต้านการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	 การบรรเทาภัย
พิบัติ	 ความมั่นคงทางทะเล	 และการไม่แพร่ขยายและ
การลดอาวุธ

arms control กำรควบคุมอำวุธ
	 หมายถึง	 การจํากัดชนิดและจํานวนอาวุธไม่ให้มีมาก

เกินความจําเปน
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A arms reduction กำรลดอำวุธ

	 หมายถึง	การลดจํานวนอาวุธที่ครอบครองอยู่

Arrival Ceremony พิธีกำรตอนรับ

	 ซึ่งมีลําดับขั้นตอน	 (procedure)	 แตกต่างกันไปตาม

ระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน

ASC  APEC Study Center

ศูนย์ศึกษำเอเปค

	 มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาเอเปคในแต่ละประเทศสมาชิก	

15	 ประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยการศึกษา	การ

พัฒนาฝมือแรงงาน	 และอํานวยความสะดวกในการ

แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม	 ตลอดจนส่งเสริม

ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างสมาชิกเอเปค

ในภูมิภาค	 ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาเอเปคได้มีบทบาทสําคัญ

ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของประเทศสมาชิก	 เช่น	 กิจกรรม

การประเมินผลการดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และวิชาการของเอเปค	เปนต้น

ASCC ASEAN Socio-Cultural Community

 ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน

	 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเปนหนึ่งใน

สามเสาหลักของประชาคมอาเซียนซึ่งเน้นการสร้าง

ประชาคมที่ให้ความสําคัญแก่ประชาชน	 โดยการสร้าง

ประชาคมที่เอื้ออาทรและรู้จักแบ่งปน	 ทําให้สังคมมี



A

45ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

สภาพความเปนอยู ่ที่ดี	 และมีการพัฒนาในทุกด้าน	

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน	 รวมทั้งส่งเสริม

อัตลักษณ์ของอาเซียน

ASCOPE  ASEAN Council on Petroleum

 คณะมนตรีอำเซียนดำนปโตรเลียม

	 เปนกลไกการหารอืระหว่างวิสาหกิจแห่งชาตขิองประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่ประกอบกิจการด้านปโตรเลียม	 มี

การประชุมปละ	 2-3	 คร้ัง	 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

แสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน

ASEAN  Association of Southeast Asian Nations

 สมำคมแหงประชำชำติเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ

อำเซียน

	 ก่อตัง้ขึน้โดยปฏญิญากรงุเทพ	(Bangkok	Declaration)	

หรือ	 ปฏิญญาอาเซียน	 (ASEAN	 Declaration)	 ที่

กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510	โดย

ปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด	10	ประเทศ	ประกอบ

ด้วย	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	 ฟลิปปนส์	 สิงคโปร์	 ไทย	

บรูไน	 ดารุสซาลาม	 เวียดนาม	 ลาว	 เมียนมาร์	 และ

กัมพูชา	 มีประชากรในภูมิภาครวมกันประมาณ	 600	

ล้านคน	 อาเซียนก่อต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิกในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคมและวัฒนธรรม	 วิทยาศาสตร ์ 	 การเกษตร	

อุตสาหกรรม	 การคมนาคม	 รวมทั้งยกระดับรายได้
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A ความเปนอยู่ของประชาชน

(บรูไนฯ เขาเปนสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2527 เวียดนาม พ.ศ. 

2538 ลาวและเมียนมาร พ.ศ. 2540 และกัมพูชา พ.ศ. 

2542)

ASEAN Charter กฎบัตรอำเซียน

	 เปนความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพื่อ

ระบุเปาหมายหลักการในการดําเนินการของอาเซียน	

รวมทั้งเพื่อให้สถานะทางกฎหมายหรือนิติฐานะแก่

อาเซียน	 และวางกรอบโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อทําให้

อาเซียนเปนหน่วยงานท่ียึดมั่นมากยิ่งขึ้นต่อกติกาและ

กฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ที่ประเทศสมาชิกร่วมกันกําหนดข้ึน	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอาเซียน	ทั้งนี้	 ผู้นํา

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง	 10	ประเทศ	 ได้ร่วมลงนาม

กฎบัตรอาเซียน	 เมื่อวันที่	 20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2550	

และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2551

ASEAN Committees in Third Countries 
คณะกรรมกำรอำเซียนในประเทศที่สำม

	 เป นกลไกประสานงานของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นใน

เมืองหลวงของประเทศที่สาม	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเปน

ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน	 คณะกรรมการดังกล่าว	

ประกอบด้วย	 เอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิก

อาเซียนประจําประเทศนั้น	ๆ
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ASEAN Common Visa

ผู ้นําอาเซียนมีดําริในการจัดทําการอนุมัติการตรวจ

ลงตราเดียวระหว่างสมาชิกอาเซียนเพื่ออํานวยความ

สะดวกให้แก่คนต่างชาติในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ในภูมิภาคในลักษณะเดียวกับ	 Schengen	Visa	 ของ

สหภาพยุโรป	 (EU)	 โดยมุ่งหวังให้เกิดการไหลเข้าของ

เงินตราต่างประเทศ	 รายได้สู ่ภูมิภาคและส่งผลให้

เศรษฐกิจโดยรวมตลอดจนความเปนอยู่ของประชาชน

อาเซียนพัฒนาในระดับท่ีดีข้ึน	 อย่างไรก็ตาม	 ดําริน้ี

ยังอยู ่ในขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได้และวิธี

ดําเนินการให้เสร็จภายในป	 2558	 เมื่อมีการรวมตัว

เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)

ASEAN Community ประชำคมอำเซียน

	 การรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนให้ใกล้ชิดและ

เปนหนึ่งเดียวกันมากขึ้น	 เพื่อให้มีความแข็งแกร่ง	

สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายได้ทุกด้าน

ในโลกปจจุบัน	 ตลอดจนเพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรอง

และขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนทุกด้าน

ในเวทีระหว่างประเทศ	ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย	

3	 เสาหลัก	 คือ	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และประชาคม

สังคมและวัฒนธรรม	 โดยผู้นําอาเซียนได้กําหนดวัน

ที่จะเปนประชาคมอาเซียนในวันที่	31	ธันวาคม	2558
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A ASEAN Content สัดสวนวัตถุดิบภำยในอำเซียน
	 หมายถึง	สินค้าซึ่งมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีแหล่งกําเนิด

จากประเทศสมาชิกอาเซียน	อย่างน้อยร้อยละ	40

ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)
 ปฏญิญำสมำคมแหงประชำชำตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

(ปฏิญญำกรุงเทพ)
	 เอกสารก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้หรืออาเซียน	 (Association	 of	 Southeast	
Asian	Nations	 :	ASEAN)	ซึ่งได้ลงนามที่กรุงเทพฯ	
เมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2510	 โดยผู ้แทนระดับ
รัฐมนตรีของประเทศผู้ก่อตั้ง	5	ประเทศ	คือ	อินโดนีเซีย	
มาเลเซีย	ฟลิปปนส์	สิงคโปร์	และไทย
(ผูแทนประเทศไทย คอื พนัเอก(พเิศษ) ดร.ถนัด คอมันตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น)

ASEAN DGICM   ASEAN Director General of Immigration Depart-
ments and Heads of Consular Affairs Divisions 
of the Ministry of Foreign Affairs 
กำรประชุมหำรือดำนกำรตรวจลงตรำและกำรตรวจ
คนเขำเมืองของส�ำนักงำนตรวจคนเขำเมืองและ
กรมกำรกงสุลของประเทศสมำชิกอำเซียน

	 มีวัตถุประสงค ์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนทัศนะ/
ประสบการณ์	 และการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับภารกิจที่
เกี่ยวข้อง	ปจจุบันมีการประชุมแล้ว	 16	ครั้ง	 โดยล่าสุด
ไทยเปนเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกันยายน	 2555	
ที่จังหวัดภูเก็ต
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ASEAN Dialogue Partners คูเจรจำของอำเซียน

	 ประกอบด้วย	 9	ประเทศ	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 แคนาดา	

จีน	อินเดีย	ญี่ปุน	สาธารณรัฐเกาหลี	นิวซีแลนด์	รัสเซีย	

และสหรฐัอเมรกิา	และ	2	องค์การระหว่างประเทศ	ได้แก่	

สหภาพยุโรป	 และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	

(United	 Nations	 Development	 Programme:	

UNDP)	โดยคู่เจรจาเหล่านี้	(ยกเว้น	UNDP)	จะเข้าร่วม

การประชุมระดับรัฐมนตรีกับอาเซียนทุกป

ASEAN-Korea Centre ศูนย์อำเซียน-เกำหลี 

จัดตั้งขึ้นเมื่อป	พ.ศ.	 2552	 มีสํานักงานตั้งอยู่ที่กรุงโซล	

โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน	

กระตุ ้นการท่องเที่ยว	 และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้

ASEAN Secretariat ส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียน

	 ตั้งอยู ่ที่กรุงจาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซีย	 มีหน้าที่

ประสานงานและให้การสนับสนุนการประชุม	และเสนอ

ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง	 ๆ	 มีเลขาธิการอาเซียนเปน

หัวหน้าสํานักงาน	 มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ	

5	 ป	 ทั้งนี้	 มีคนไทย	 2	 คน	ที่เคยดํารงตําแหน่งน้ี	 คือ	

นายแผน	 วรรณเมธี	 ระหว่างป	พ.ศ.	 2527-2529	 และ	

ดร.	 สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 เข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่	

1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2551	 และดํารงตําแหน่งถึงวันที่	

31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555
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A ASEAN Sectoral Dialogue Partners

 คูเจรจำเฉพำะดำนของอำเซียน

	 ปจจบุนัมเีพยีงประเทศเดยีว	คอื	ปากสีถาน	ทัง้นี	้คูเ่จรจา

เฉพาะด้าน	มิได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียน	(PMC)

ASEAN SOM  ASEAN Senior Officials Meeting

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสอำเซียน

	 เปนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวง

การต่างประเทศมีหน้าที่หารือและกําหนดแนวทาง

ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองความม่ันคง

และเสนอข้อพิจารณาต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียน

ASEAN Summit  ASEAN Heads of State / Government Meeting

 กำรประชุมสุดยอดอำเซียน

	 เปนการประชุมระดับผู้นํารัฐบาลของประเทศสมาชิก

อาเซียน	 เพื่อพิจารณาหารือ	 ให้แนวนโยบาย	 และ

ตัดสินใจในประเด็นหลักที่ เกี่ยวข ้องกับการบรรลุ

วัตถุประสงค ์ของอาเซียน	 และเรื่องสําคัญที่ เป น

ผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกอาเซียน	 ปจจุบันมี

การประชุมสุดยอดอาเซียนปละ	 2	 ครั้ง	 โดยประเทศ

สมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเปนเจ้าภาพตามลําดับ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศ
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ASEAN Troika กลุมผูประสำนงำนของอำเซียน

	 เปนข้อเสนอของไทยในการประชุมสุดยอดอย่างไม่เปน

ทางการ	ณ	กรุงมะนิลา	 เมื่อ	 28	พฤศจิกายน	2542	ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากผู้นําประเทศ	 /	 รัฐบาลอาเซียน	

เปนกลไกเฉพาะกิจในระดับรัฐมนตรี	 มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้อาเซียนสามารถแก้ไขและร่วมมือกันได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 ทันท่วงทีและใกล้ชิดกันมากย่ิงข้ึนใน

เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ	และในเรื่องที่อาเซียน

มีความห่วงกังวลร่วมกันว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ

ต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค	 ทั้งนี้	 กลุ ่ม

ผู ้ประสานงานอาเซียนจะปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ

ที่สําคัญของอาเซียน	 คือ	 หลักฉันทามติ	 และการไม่

แทรกแซงกิจการภายใน	 กลุ่มผู้ประสานงานอาเซียน

ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ของประเทศที่เปนประธานคณะกรรมการประจําของ	

อาเซียนในปจจุบัน	 ประเทศก่อนหน้า	 และประเทศ

ถัดไป	

ASEAN Vision 2020 วิสัยทัศน์อำเซียน พ.ศ. 2563

	 เป น เอกสารซึ่ งที่ ประชุมสุดยอดอา เซียนที่ กรุ ง

กัวลาลัมเปอร์	 เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2540	ได้ให้

ความเห็นชอบ	 เพื่อแสดงถึงความมุ่งม่ันและพันธกรณี

ของอาเซียนที่จะนําประชาชนในภูมิภาคนี้ไปสู่	 (1)	 การ

เปนภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ	 (2)	ความเปน

หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น	 (3)	 การเปนสังคมที่
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A เปดกว้าง	มีความเปนปกแผ่นและเอื้ออาทรต่อกัน	และ	
(4)	การกระชบัความสมัพันธ์กบัคูเ่จรจาและโลกภายนอก	
บนพ้ืนฐานของความเปนหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันและ
มีความเคารพซึ่งกันและกัน	 ถือว่าเปนเอกสารพื้นฐาน
ที่นําไปสู่แนวคิดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ASEAN+3  ASEAN - China, Japan and the Republic of Korea 
Relationship
ควำมสัมพันธ์อำเซียนกับจีน ญี่ปุน และสำธำรณรัฐ
เกำหลี
เปนกลไกความร่วมมือที่เริ่มมีขึ้นเมื่อป	พ.ศ.	 2540	ซึ่ง
ผู ้นําของอาเซียน	 จีน	 ญี่ปุ น	 และสาธารณรัฐเกาหลี	
ได้พบกันเปนครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	 โดยใน	
พ.ศ.	 2542	ผู้นําอาเซียน+3	 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 (Joint	
Statement	 on	 East	 Asia	 Cooperation)	 เปน
หลักการพื้นฐานของการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	

ASEAN-CCI  ASEAN Chambers of Commerce and Industry
 สภำหอกำรคำและอุตสำหกรรมอำเซียน
	 เป นกรอบความร ่วมมือระหว ่ างหอการค ้ าและ

อุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน	มีการประชุม
ประจําป	 ปละ	 1-2	คร้ัง	 ในช่วงประมาณเดือนเมษายน
และตุลาคมของทุกป	 โดยหารือเรื่องความร่วมมือทาง
ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนในอาเซียนและความร่วมมือ
กับภาคเอกชนนอกภูมิภาค
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ASEAN-WEN ASEAN Wildlife Enforcement Network

เครือขำยปรำบปรำมกำรลกัลอบคำสตัว์ปำและพนัธุพ์ชื

ที่ผิดกฎหมำยในภูมิภำคอำเซียน 

วัตถุประสงค ์ เพื่อประสานความร ่วมมือระหว ่าง

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่มีหน้าที่ปราบปรามการลักลอบค้า

สัตว์ปาและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย	สําหรับประเทศไทย

มีกรมอุทยานแห่งชาติ 	 สัตว ์ป าและพันธุ ์พืชเป น

หน่วยประสานงานกลาง	(National	Focal	Point)	

ASED ASEAN Education Ministers’ Meeting

 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนดำนกำรศึกษำ

	 เปนกลไกสูงสุดของความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิก

กับอาเซียนในด้านการศึกษา	 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อป	

พ.ศ.	 2549	ณ	ประเทศสิงคโปร์	 โดยจัดพร้อมกับการ

ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

(Southeast	 Asian	 Ministers	 of	 Education	

Organization	 –	 SEAMEO)	 ซึ่งรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนจะ

เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายที่เปน

ประโยชน์	พร้อมทั้งรับทราบผลการดําเนินงาน	 รวมถึง

อนมุตัโิครงการและกจิกรรมทีส่อดคล้องกับความสนใจ

และความต้องการของสมาชิก	ทั้งนี้	สําหรับประเทศไทย	

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู ้บริหาร

ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจะเปนผู้แทนเข้าร่วม

การประชุม	ASED
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A ASEF         Asia-Europe Foundation

	 เปนกลไกหนึง่ภายใต้อาเซม	เพือ่ส่งเสรมิการแลกเปลีย่น

ทางวิชาการ	 วัฒนธรรม	 และประชาชนกับประชาชน	

ระหว่างประเทศสมาชิก

ASEM        Asia-Europe Meeting

กำรประชุมเอเชีย-ยุโรป

	 เปนการประชุมระดับผู้นําจากเอเชีย	 10	 ประเทศ	คือ	

ไทย	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	เวียดนาม	ฟลิปปนส์	

บรูไน	ดารุสซาลาม	 จีน	 สาธารณรัฐเกาหลี	ญี่ปุน	 ผู้นํา

จากยุโรป	 15	ประเทศ	คือ	 สหราชอาณาจักร	ฝรั่งเศส	

เยอรมนี	 อิตาลี 	 สเปน	 โปรตุเกส	 เนเธอร ์แลนด์	

เบลเยี่ยม	 ลักเซมเบิร์ก	 เดนมาร์ก	 สวีเดน	 ไอร์แลนด์	

กรีซ	ฟนแลนด์	ออสเตรีย	และประธานคณะกรรมาธิการ

ยุโรป	การประชุมครั้งแรกมีขึ้นที่กรุงเทพฯ	 เมื่อป	พ.ศ.	

2539	

ASEM EMM         ASEM Economic Ministers’ Meeting

                     กำรประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป

ASEM FMM      ASEM Foreign Ministers’ Meeting

                         กำรประชุมรัฐมนตรีตำงประเทศเอเชีย-ยุโรป

ASEM STMM      ASEM Science and Technology Ministers’ Meeting

                    กำรประชมุรฐัมนตรวีทิยำศำสตร์และเทคโนโลยเีอเชยี-

ยุโรป
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ASEP Asia-Europe Parliamentary Meeting

กำรประชุมสภำเอเชีย-ยุโรป

ASF  ASEAN Science Fund

 กองทุนวิทยำศำสตร์อำเซียน

ASFRB   ASEAN Food Security Reserve Board

คณะกรรมกำรส�ำรองอำหำรเพือ่ควำมมัน่คงแหงภมูภิำค

อำเซียน

	 เปนกลไกประสานด้านการสํารองอาหารเพื่อความ

มั่นคงของภูมิภาค	 จัดต้ังขึ้นตามหลักการของปฏิญญา

ความสมานฉันท์แห่งอาเซียน	2514

Asia-Africa Cooperation ควำมรวมมือระหวำงเอเชียกับแอฟริกำ

	 เปนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในภูมิภาค

เอเชียกับภูมิภาคแอฟริกา	 ซึ่งอยู ่ภายใต้กรอบการ

ประชุมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาแอฟริกา	 ณ	

กรุงโตเกียว	 (Tokyo	 International	Conference	 on	

African	Development	-	TICAD)	

ASMC ASEAN Specialised Meteorology Centre

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยำอำเซียน

	 มีสํานักงานตั้งอยู ่ที่ประเทศสิงคโปร์	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	

พ.ศ.	 2536	 ทําหน้าที่เปนกลไกในการติดตามสภาพ

ภูมิอากาศ	 และสภาวะหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้ปา

ในภูมิภาค
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A ASOD      ASEAN Senior Officials on Drugs Matter

 ทีป่ระชุมเจำหนำทีอ่ำวุโสอำเซยีนวำดวยเรือ่งยำเสพตดิ

	 เปนการประชุมประจําปของหัวหน้าหน่วยงานด้าน

ยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน	 ซึ่ งจัดข้ึน

คร้ังแรกเมื่อป	 พ.ศ.	 2519	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้าน

ยาเสพติด	 ทั้งในด้านมาตรการการปองกันและการ

ปราบปราม	การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ	และ

การวิจัยและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ของประเทศสมาชกิอาเซยีนในการแก้ไขปญหายาเสพตดิ

ของภูมิภาค

ASOEN       ASEAN Senior Officials on the Environment

 เจำหนำที่อำวุโสอำเซียนดำนสิ่งแวดลอม

	 ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวง	 มีหน้าที่ดูแล

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน	 รวมทั้งประเทศ	 และองค์กรอื่น	 ๆ	 โดยมีการ

ประชุมปละคร้ัง	 ซึ่งจะรายงานผลต่อที่ประชุมระดับ

รฐัมนตร	ีโดยมกีลไกการทาํงาน	คือ	คณะทาํงานอาเซยีน

ด้านสิ่งแวดล้อม	 7	 ด้าน	 ได้แก่	 คณะทํางานอาเซียน

ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	 คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล

และชายฝง	 คณะทํางานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคี

ด้านสิ่งแวดล้อม	 คณะทํางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองที่ยั่งยืน	 คณะทํางานอาเซียนด้านการจัดการ

ทรัพยากรนํ้า	 คณะทาํงานอาเซยีนด้านการเปลีย่นแปลง
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สภาพภูมิอากาศ	 และคณะทํ างานอาเซียนด ้ าน

สิง่แวดล้อมศกึษา

As-salamualaykum ขอควำมสันติจงมีแดทำน

	 คําทักทายของชาวมุสลิมทั่วโลก	และสําหรับชาวมุสลิม

คนใดที่ได ้รับคําทักทายนี้ 	 มีหน้าที่ต ้องตอบรับว ่า	

“วะอะลัยกุมุสสะลาม”	 ซึ่งมีความหมายเดียวกัน	 (ผู้ที่

มิใช่มุสลิม	 ไม่จําเปนต้องใช้คํานี้ในการทักทายกับ

มุสลิม)

ASV ACMECS Single Visa

	 ผู ้นํากลุ ่ม	 ACMECS	 (ได้แก่	 ไทย	 กัมพูชา	 ลาว	

เมียนมาร์	 และเวียดนาม)	 เห็นว่า	 การจัดการอนุมัติ

การตรวจลงตราเดียว	 (Single	 Visa)	 จะอํานวย

ความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกภูมิภาค

ให ้ เข ้ามาในภูมิภาคมากขึ้น	 ไทยและกัมพูชาเริ่ม

ดําเนินการ	 AVS	 เมื่อ	 27	 ธันวาคม	 2555	 โดยคน

ชาติของ	 35	 ประเทศ	 ตามที่กําหนดไว้ในกรอบความ

ตกลงสามารถขอรับการตรวจลงตรา	 ณ	 สถานทูต/

สถานกงสุลไทยหรือกมัพชูา	เพือ่เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ว

ทั้งสองประเทศโดยจะต้องได้รับการอนุมัติ	 (pre-

clearance)	จากอีกฝายหนึ่งก่อน

ASW          ASEAN Single Window

ระบบกำรอ�ำนวยควำมสะดวกดำนศุลกำกรดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ของอำเซียน
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A 	 ระบบ	 ASW	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการด ้าน

ศุลกากรแบบเบด็เสรจ็ดว้ยการเชือ่มโยงระหว่างผูน้ําเข้า	

ผู้ส่งออก	 ตัวแทนออกของ	 และผู้ประกอบการขนส่ง	

เพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้านําเข้า-ส่งออกเปนไปอย่าง

รวดเร็ว	 และลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการใช้

ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 อันเปนการเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนัทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซยีน	

หน่วยงานหลักของไทยในการดําเนินการ	 คือ	 กรม

ศุลกากร	กระทรวงการคลัง

ATBC        Australia-Thailand Business Council

สภำธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย

	 เปนเวทีความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่าง	2	ประเทศ

ATF   ASEM Trust Fund

กองทุนอำเซม

เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในธนาคารระหว่างประเทศเพื่อ

การฟนฟูและการพัฒนา	 (World	 Bank)	 โดยได้รับ

การสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซม	 เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประเทศในเอเชียที่ประสบกับวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจ	

ATFOA  ASEAN Task Force on AIDS

คณะท�ำงำนเฉพำะกิจของอำเซียนดำนโรคเอดส์
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ATFSSN  ASEAN Task Force on Social Safety Nets

คณะท�ำงำนเฉพำะกจิของอำเซยีนดำนโครงขำยรองรบั

ทำงสังคม

ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement

ควำมตกลงวำดวยกำรคำสินคำของอำเซียน

	 เปนความตกลงท่ีพัฒนามาจากความตกลงว่าด้วยอัตรา

ภาษีพิเศษที่ เท ่ากันสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน	

(Agreement	on	the	Common	Effective	Preferential	

Tariff	Scheme	for	the	ASEAN	Free	Trade	Area:	

CEPT-AFTA)	 เพื่อให้ตอบสนองต่อเปาหมายการ

จัดตั้งประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน	

ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามเมื่อกุมภาพันธ์	

พ.ศ.	 2552	ATIGA	ครอบคลุมทั้งการลดภาษีสินค้า	

มาตรการที่มิใช ่ภาษี	 การอํานวยความสะดวกทาง

การค้า	 กระบวนการด้านศุลกากร	มาตรการสุขอนามัย

พืชและสัตว์	 กฎระเบียบทางเทคนิคที่เปนอุปสรรคทาง

การค้า	 โดยประเทศสมาชิกอาเซียน	 6	 ประเทศ	 (ไทย	

บรูไนฯ	มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	 และฟลิปปนส์)	

ต้องยกเลิกภาษีสินค้าทุกรายการที่ค้าขายระหว่างกัน

ในประเทศสมาชิกอาเซียนภายในป	 พ.ศ.	 2553	 ส่วน	

กัมพูชา	 ลาว	 เมียนมาร์	 และเวียดนาม	 ต้องเปดเสรี

สินค้าทุกรายการภายในป	 พ.ศ.	 2558	 ยกเว้นบาง

รายการที่ชะลอได้ถึงป	พ.ศ.	2561
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A ATM  ASEAN Transport Ministers Meeting

 กำรประชุมรัฐมนตรีขนสงอำเซียน

	 จัดขึ้นปละครั้ง	 เพื่อหารือและกําหนดแนวทางความ

ร่วมมือด้านการขนส่งในอาเซียน	อาทิ	เส้นทาง	ประเภท/

ขนาดรถยนต์	 การประกันภัยรถยนต์	 ใบอนุญาตขับข่ี

รถยนต์	 การตรวจทางศุลกากร	 การขนส่งสินค้าผ่าน

แดน	การขนส่งสินค้าข้ามแดน	และการพัฒนาโครงข่าย

ทางหลวงอาเซียน

audience กำรเขำเฝำฯ

		 ใช้สําหรับการเข้าเฝาฯ	พระมหากษัตริย์	พระราชินี	หรือ

พระราชวงศ์ชั้นสูง	

AU  African Union

สหภำพแอฟริกำ

	 สหภาพแอฟริกาซึ่งเปนความร่วมมือระดับภูมิภาคที่

สําคัญของทวีปแอฟริกา	 ได้ก่อกําเนิดมาจากองค์การ

เอกภาพแอฟริกา	(Organization	of	African	Unity	-	

OAU)	 เมื่อป	 พ.ศ.	 2545	 โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรเดิม

ขององค์การเอกภาพแอฟริกาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะในการจัดตั้งกองกําลังรักษาสันติภาพ

และสามารถแทรกแซงกิจการของประเทศสมาชิก

โดยผ่านกองกําลังรักษาสันติภาพ	 กลไกที่สําคัญของ

สหภาพแอฟริกาที่เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งคือ	 ธนาคาร

กลาง	นอกจากนี้	 นโยบายสําคัญที่สหภาพแอฟริกาเน้น	

คือ	การพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
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ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน	 และได้ใช้โครงการ	

The	New	Partnership	for	Africa’s	Development	

หรือ	 NEPAD	 เปนหลักในการดําเนินการเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกา	ซึ่งมุ่งเน้นการขจัดความ

ยากจน

AUN  ASEAN University Network

 เครือขำยมหำวิทยำลัยอำเซียน

เปนกรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนําของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน	 จัดตั้งขึ้นในป	 พ.ศ.	 2538	 มี

สํานักงานเลขานุการตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

โดยมี	 รศ.ดร.ศุภชัย	 ยาวะประภาษ	 เปนผู้อํานวยการ

บริหาร	 ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน	 27	 สถาบัน	 โดย

สําหรับประเทศไทย	 มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 และ

มหาวิทยาลัยมหิดล	เปนสมาชิก	AUN	

(ขอมูล : สิงหาคม 2556)

AUN+3 ASEAN+3 University Network

เครือขำยมหำวิทยำลัยอำเซียน+3

		 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน	 (ASEAN	University	

Network)	 หรือ	 AUN	 (เอยูเอ็น)	 ก่อตั้งเมื่อป	 พ.ศ.	

2538	 โดยมีสํานักงานอยู่ในประเทศไทย	 เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือและความเปนปกแผ่นของนักวิชาการใน

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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A ทางด้านวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาค	ผลิตและส่งผ่าน

องค์ความรู้และข้อมูลด้านวิชาการ	 ต่อมาในป	 พ.ศ.	

2554	 ได้มีข้อริเริ่มขยายความร่วมมือไปยังประเทศ

จีน	 ญี่ปุ น	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 ภายใต้เครือข่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียน+3	หรือ	AUN+3	 เพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในภูมิภาค	 โดยการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา	ความร่วมมือด้านงานวิจัย	ความร่วมมือทาง

วิชาการเอเชียตะวันออก	 การจัดทําหลักสูตรอาเซียน

ศึกษาและเอเชียตะวันออกศึกษา	เปนต้น	

AusAID  Australia Agency for International Development

หนวยงำนดำนควำมชวยเหลือดำนกำรพัฒนำของ

ออสเตรเลีย

avulsion กำรเปลี่ยนทำงเดินของล�ำน�้ำอยำงฉับพลัน

award ค�ำชี้ขำดอนุญำโตตุลำกำร  

	 (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท)

A-X   ASEAN Minus X formula 

 รูปแบบอำเซียนที่ไมรวมสมำชิกบำงรัฐ

	 การดําเนินการของอาเซียนที่อาจไม่มีประเทศสมาชิก

อาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด	ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเปนไปตาม

ข้อ	 21	 ของกฎบัตรอาเซียนและใช้กับการอนุวัติการ

ตามข้อผูกพันด้านเศรษฐกิจเท่านั้น
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B

Bali Concord II Declaration of ASEAN Concord II

 ปฏิญญำวำดวยควำมรวมมือในอำเซียนฉบับที่ 2

	 เปนเอกสารซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 9	 ที่

เกาะบาหลี	ได้ลงนามร่วมกัน	 เมื่อเดือนตุลาคม	ป	พ.ศ.	

2546	 เพื่อกําหนดจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายใน	พ.ศ.	

2563	 โดยประกอบด้วย	 3	 เสาหลัก	 ได้แก่	 ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน	ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

(ตอมาไดมีการตกลงกันใหเลื่อนกําหนดเปนภายใน 

พ.ศ. 2558)

Bali Concord III Bali Declaration on ASEAN Community in a Global 

Community of Nations

 ปฏญิญำบำหลฉีบบัที ่3 (ปฏญิญำบำหลวีำดวยประชำคม

อำเซียนในประชำคมโลก)

	 ผู้นําอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคม

อาเซียนในประชาคมโลก	ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	

ครั้งที่	 19	 เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก

ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง	เศรษฐกิจ	และสังคม

และวัฒนธรรมภายในอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน	

พ.ศ.	 2554	 และระหว่างอาเซียนกับองค์การระหว่าง

ประเทศต่าง	 ๆ	 ที่ เกี่ยวข้อง	 	 รวมทั้งเพื่อยกระดับ

บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก
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Bali Process  Regional Ministerial Conference on People 

Smuggling, Trafficking in Persons and Related 

Transnational Crime

กระบวนกำรบำหลี เกี่ยวกับกำรลักลอบขนคนเขำเมือง 

กำรคำมนุษย์ และอำชญำกรรมขำมชำติในเอเชียและ

แปซิฟก

Bangkok Declaration: Global Dialogue and Dynamic Engagement

 ปฏิญญำกรุงเทพ : กำรหำรือและกำรมีสวนรวมอยำง

มีพลวัตของประชำคมโลก

	 -	 หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด	ครั้งที่	

10	 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด	 190	

ประเทศ	 เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อ

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	รวมทัง้แสดงเจตนารมณ์

ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วม

มือกันดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อ

ทําให้สมาชิกทั้งหมด	 โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา	

ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการ

ค้า	 การเงิน	การลงทุน	และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ได้

อย่างทั่วถึงและเปนธรรม	 อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกําลัง

พัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และสามารถหลกีเลีย่งผลกระทบ

ด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้	

	 -	 แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย	

แต่ก็เปนเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง	 เปนสัญญา

ประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะ
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ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ใน

เอกสารดังกล่าว	 และเอกสารนี้สามารถใช้เปนเอกสาร

อ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ	 เกี่ยวกับการ

กําหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของ

การเงิน	การค้า	การลงทุน	และการพัฒนาได้	

Bangkok Plan of Action แผนปฏิบัติกำรกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด)

	 เปนเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย	 วิธีการ	

และมาตรการในการดํา เนินนโยบายด ้านการค ้า	

การเงิน	 การลงทุน	 และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก

อังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอังค์ถัด	

ครั้งที่	 10	 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสํานัก

เลขาธิการอังค์ถัดดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ	 และเปนเอกสารที่มี

ผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน	 แผนปฏิบัติการ

กรุงเทพ	แบ่งออกเปน	4	ส่วนหลัก	ดังนี้	(1)	การประเมิน

ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และ

การเปดเสรีต่อการพัฒนา	 (2)	 การประมวลพัฒนาการ

ของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สําคัญ	ๆ	 (3)	 มาตรการ

และข้อริเริ่มต่าง	 ๆ	 ที่นํามาใช้โดยประชาคมระหว่าง

ประเทศ	 เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกําลังพัฒนารวมตัว

เข้ากับเศรษฐกิจโลกได้	 และ	 (4)	บทบาทในอนาคตของ

อังค์ถัด
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B
Bangkok Process เปนการประชุมอย่างไม่เปนทางการในระดับรัฐมนตรี	

เพือ่แลกเปล่ียนข้อคดิเหน็ระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมา

และสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุน

กระบวนการสร้างความปรองดองภายในชาติและการ

พัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ตาม	 “Roadmap	

towards	Democracy	 in	Myanmar”	 เดิมเรียกว่า	

Forum	 on	 International	 Support	 for	 National	

Reconciliation	 in	Myanmar	 ประเทศไทยได้เปน

เจ้าภาพจัดการประชุม	 Bangkok	 Process	 ครั้งแรก

เมื่อ	 15	 ธันวาคม	 2546	 ที่กระทรวงการต่างประเทศ	

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือ

ผู ้แทนพิ เศษของรัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงการ-

ต่างประเทศจาก	 12	 ประเทศ	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	

ออสเตรีย	 จีน	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 อินเดีย	 อินโดนีเซีย	

อิตาลี	 ญี่ปุ น	 เมียนมาร์	 สิงคโปร์	 และไทย	 รวมทั้ง

นาย	 Razali	 Ismail	 เปนผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ

สหประชาชาติว่าด้วยเมียนมาร์เข้าร่วม

BCF  Bureau de Cooperation pour le Français
ส�ำนักงำนควำมรวมมือดำนภำษำฝรั่งเศส

	 ปจจบุนัมคีวามร่วมมอืระหว่างรฐับาลฝรัง่เศสกับรฐับาล

ไทยเพื่อดําเนินโครงการ	 BCF	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส	 ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา	 โดยรัฐบาล

ฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ	ทุนการศึกษา	

ทุนฝกอบรม	เปนต้น
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BEC  Bilateral Economic Consultation

	 การประชุมระหว่างไทยกับอาร์เจนตินาที่กรุงเทพฯ	

เมื่อเดือนสิงหาคม	 2547	 เพื่อเตรียมการประชุม

คณะกรรมการร่วมไทย-อาร์เจนตินา	 ครั้งที่	 1	 (Thai-

Argentine	Joint	Committee	-	JC)

Berne Initiative กำรหำรือดำนกำรโยกยำยถิ่นฐำนระหวำงประเทศ

ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์	เมื่อป	พ.ศ.	2544

bilateralism ระบบทวิภำคี

Bilateral Cooperation ควำมรวมมือแบบทวิภำคี

	 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล	

ในรูปโครงการ	ทุน	ผู้เชี่ยวชาญ	และวัสดุอุปกรณ์

BIMSTEC  Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation  
ควำมริเริ่มแหงอ ำวเบงกอลส�ำหรับควำมร วมมือ

หลำกหลำยสำขำทำงวิชำกำรและเศรษฐกิจ

	 เปนกรอบความร่วมมือระหว่าง	 7	 ประเทศ	 ในบริเวณ

อ่าวเบงกอล	ได้แก่	บังกลาเทศ	ภูฏาน	อินเดีย	เมียนมาร์	

ศรีลังกา	 และไทย	 โดยเปนกรอบความร่วมมือเดียวที่

เชื่อมระหว่างอนุภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	เริ่มก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2540	ภายใต้ชื่อ	BIST-EC	

(Bangladesh-India-Sri	Lanka-Thailand	Economic	

Cooperation)	 โดยการริเริ่มและผลักดันของไทย	
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B
และเปลี่ยนชื่อเปน	BIMST-EC	 เมื่อเมียนมาร์เข้าร่วม

เปนสมาชิกในปเดียวกัน	จากนั้นในปลายป	พ.ศ.	 2546	

เนปาลและภูฏานได้เข้าร่วมเปนสมาชิกใหม่	 สําหรับชื่อ

ปจจุบันของ	 BIMSTEC	นั้น	 ที่ประชุมผู้นําครั้งแรกที่

ไทยเปนเจ้าภาพเมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2547	ได้

มีมติให้เปลี่ยนชื่อเพื่อสะท้อนคุณลักษณะของกรอบ

ความร่วมมือแทนตัวย่อของชื่อประเทศสมาชิก

biodiversity ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

biological weapons อำวุธชีวะ

	 หมายถึง	อาวุธที่ใช้เชื้อโรคและชีวพิษในการทําลายล้าง

Bi-Polar   มหำอ�ำนำจสองขั้ว/สองคำย

	 ในช่วง	40	ป	ของสงครามเย็น	ซึ่งเริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	2490	

โลกแบ่งออกเปนมหาอาํนาจสองข้ัว	ได้แก่	สหรฐัอเมรกิา

และสหภาพโซเวียต

black tie ชุดรำตรีสโมสร

	 เสื้อสูทสีดํา	 ปกหุ้มต่วนแพรหรือไหมสีดํา	 หรือเสื้อสูท

สีขาว	ปกไม่หุ้มต่วนแพร	 เสื้อเชิ้ตสีขาว	อกตีเกล็ดหรือ

มีระบายลูกไม้ท่ีสาบอก	ผ้าผูกคอหูกระต่าย	 (bow-tie)	

สีดํา	 กางเกงสีดํามีแถบดิ้นไหมสีดํา	 มีผ้าคาดเอวสีดํา	

ใช้สําหรับงานเลี้ยงอาหารคํ่าหรืองานกลางคืนที่จัดข้ึน

อย่างเปนทางการ	 ทั้งงานของราชการและงานสังคม

ของบุคคลธรรมดาที่จัดอย่างหรู	black	tie	 เรียกชื่ออื่น
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ได้อีก	 เช่น	 tuxedo	 หรือ	 smoking	 jacket	 หรือ	

dinner	jacket

bold measures มำตรกำรเขมขน

	 หมายถึง	มาตรการพิเศษที่กําหนดโดยที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน	ครั้งที่	6	เมื่อเดือนธันวาคม	2541	เพื่อส่งเสริม

การค้าและการเร่งรัดลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียน	

ในอันที่จะช่วยประเทศในภูมิภาคฟนฟูเศรษฐกิจจาก

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

Broadcasting Division, Information Department

 กองวิทยุกระจำยเสียง กรมสำรนิเทศ

	 สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ	 	 	 เปนผู้ดําเนินการ

สถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์	 คลื่นความถ่ีระบบ	

AM	1575	KHz

BSEC Black Sea Economic Cooperation

กลุมควำมรวมมอืทำงเศรษฐกิจของประเทศรมิฝงทะเลด�ำ

	 ก่อต้ังขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2535	 มีสมาชิก	 11	 ประเทศ	

ประกอบด้วย	 รัสเซีย	แอลเบเนีย	อาร์เมเนีย	อาร์เซอร์-

ไบจาน	จอร์เจีย	บัลแกเรีย	กรีซ	มอลโดวา	ตุรกี	ยูเครน

และโรมาเนีย

Buakaew ตรำบัวแกว

	 ตราบัวแก้วซึ่งเปนรูปเทพยดานั่งในดอกบัว	ถือดอกบัว

ข้างขวา	ถอืวชริะ	(สายฟา)	ข้างซ้าย	เปนตราของกระทรวง
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การต่างประเทศซึง่ใช้มาตัง้แต่กรงุศรอียธุยาเปนราชธานี	

ในสมยักรงุรตันโกสนิทร์		ตราบวัแก้วเปนตราซึง่เจ้าพระยา

พระคลงัใช้ประทบัในเอกสารของกรมท่า	และทีเ่ก่ียวข้อง

กับต่างประเทศ	เช่น	สนธิสัญญาต่าง	ๆ	ในป	พ.ศ.	2418	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้แยกราชการด้านการคลัง

ออกจากกรมท่า	 ตราบัวแก้วจึงเปนตราประจําตําแหน่ง

เสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า	 และต ่อมาเมื่อได ้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 จัดระบบราชการใหม่โดยแบ่ง

เปน	12	กระทรวง	ตราบัวแก้วจึงเปนตราประจําเสนาบดี

ว่าการต่างประเทศ	และกลายมาเปนตราของกระทรวง

การต่างประเทศ

BWC  Convention on the Prohibition of the Development, 

Production and Stockpiling of Bacteriological 

(Biological) and Toxin Weapon and on their 

Destruction

อนุสัญญำวำดวยกำรหำมพัฒนำ ผลิต และสะสมอำวุธ

บักเตรี (ชีวะ) และอำวุธทอกซิน และวำดวยกำรท�ำลำย

อำวุธเหลำนี้ (หรือเรียกส้ัน	ๆ	 ว่า	 อนุสัญญาห้ามอาวุธ

ชีวภาพ)
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C

C.I.F Cost, Insurance and Freight

มูลคำสินคำที่ค�ำนวณ ณ แหลงซื้อ

	 เปนมูลค่าสินค้าเข้าซึ่งรวมต้นทุนสินค้า	 ค่าประกัน

ภัย	 และค่าระวาง	 ซึ่งคํานวณจากจุดส่งออก	ณ	ท่าเรือ

หรือท่าอากาศยาน	 ไปสู่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานของ

ประเทศผู้ซื้อ

CABIS China-ASEAN Business and Investment Summit

 กำรประชุมสุดยอดดำนธรุกิจและกำรลงทนุอำเซยีน-จนี 

	 เปนการประชุมระดับสูงสุดระหว่างกลุ่มนักธุรกิจและ

ผู้นําจากประเทศอาเซียนและจีน	 โดยจัดตั้งขึ้นในป	

พ.ศ.	 2547	 และมีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองทุกปใน

ประเทศจีน

CACM Central American Common Market 

 (หรือ Mercado Común Centroamericano – MCCA)
กลุมตลำดรวมอเมริกำกลำง

	 ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน	 2503	มีสํานักงานเลขาธิการ

ตั้งอยู่ที่กรุงกัวเตมาลา	 ประเทศกัวเตมาลา	 มีสมาชิก

ประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง	 5	

ประเทศ	 ได้แก่	 กัวเตมาลา	 ฮอนดูรัส	 เอลซัลวาดอร์	

นิการากัว	และคอสตาริกา
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CAP  Common Agricultural Policy

นโยบำยรวมเกษตร

	 เปนนโยบายด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป

career consular officer เจำพนักงำนกงสุลอำชีพ

CARICOM Caribbean Community and Common Market

ประชำคมตลำดรวมแคริบเบียน

	 จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญา	 Chaguaramas	 ประกอบ

ด้วยสมาชิก	 15	ประเทศ	 ได้แก่	 แอนติกัวและบาร์บูดา	

บาฮามาส	บาร์เบโดส	เบลซี		โดมินิกา	เกรนาดา	กายอานา	

เฮติ	 จาเมกา	 มอนต์เซอร์รัต	 เซนต์คริส ์และเนวิส	

เซนต์ลูเซีย	 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์	 ซูรินาเม	

ตรินิแดดและโตเบโก	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน	 รวมทั้ง

เพื่อประสานนโยบายต่างประเทศระหว่างสมาชิก	 และ

ดําเนินความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องสาธารณสุข	

การศึกษา	วัฒนธรรม	การคมนาคม	และอุตสาหกรรม

casual ชุดล�ำลอง ชุดสุภำพไมผูกผำผูกคอ (necktie)

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman and Degrading Treatment or Punishment

อนุสัญญำตอตำนกำรทรมำน และกำรปฏิบัติ หรือกำร

ลงโทษอื่นที่โหดรำย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี
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CBD Convention on Biological Diversity

 อนุสัญญำวำดวยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

CBMs  Confidence Building Measures

มำตรกำรสรำงควำมไวเนื้อเชื่อใจ

	 เปนมาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐ/

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ทั้งด้านการเมือง	ความมั่นคง	และการ

ทหาร	 เพื่อลดความหวาดระแวง	ลดความขัดแย้ง	 และ

สร้างความมั่นใจระหว่างสองฝายหรือหลาย	 ๆ	 ฝาย	

อันจะเปนการส่งเสริมการทูตเชิงปองกัน	ทั้งน้ี	 CBMs	

เปนกระบวนการที่สําคัญในกรอบการประชุม	ARF

CCCA  Coordinating Committee on the Implementation 

of the CEPT Scheme for AFTA

คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรด�ำเนินงำนตำม

พันธกรณีภำยใต CEPT ของ AFTA

	 เปนกรอบการหารือในระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการ

คลัง	 เพื่อติดตามและประสานงานการดําเนินการตาม

พันธกรณีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากันของเขต

การค้าเสรีอาเซียน	ซึ่งปกติจัดขึ้นประมาณปละ	3-4	ครั้ง

CCI  ASEAN Coordinating Committee on Investment

คณะกรรมกำรประสำนงำนดำนกำรลงทุนของอำเซียน

	 จัดตั้งขึ้นจากความตกลงพื้นฐานว่าด้วยเขตการลงทุน

อาเซียน	 (AIA)	 โดยเปนการประชุมระหว่างรองหัวหน้า

หน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุน	 เพื่อดูแลและ
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ประสานการดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยเขตการ

ลงทุนอาเซียน	

CCS  ASEAN Coordinating Committee on Services

คณะกรรมกำรประสำนงำนดำนบริกำรของอำเซียน

CCW  Convention on Prohibitions or Restrictions on the 

Use of Certain Conventional Weapons Which May 

Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have 

Indiscriminate Effects

อนุสัญญำหำมอำวุธตำมแบบบำงชนิดที่กอใหเกิดกำร

บำดเจ็บรำยแรงเกินควำมจ�ำเปนหรือกอใหเกิดผลโดย

ไมจ�ำกัดเปำหมำย

	 มสีาระสาํคญัเกีย่วกบัการห้ามหรอืการจาํกดัการใช้อาวธุ

ตามแบบบางชนิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงด้าน

มนุษยธรรม	 โดยสาระสําคัญของการควบคุมอาวุธตาม

แบบแต่ละชนิดจะถูกกําหนดไว้ในพิธีสารแต่ละฉบับ

ต่างหาก	 ซึ่งในชั้นนี้	 มีพิธีสาร	 5	 ฉบับ	 และรัฐต่าง	 ๆ	

สามารถเลือกยอมรับพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาฯ	ฉบับ

ใดก็ได้อย่างน้อยจํานวน	2	ฉบับ

CD  Conference on Disarmament

กำรประชุมวำดวยกำรลดอำวุธ

จัดตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2522	 เพื่อเปนเวทีเจรจาการลด

อาวธุระหว่างประเทศ	มขีอบเขตความรบัผดิชอบเกีย่วกบั

ประเด็นด้านการลดอาวุธทุกด้าน	 และมีหน้าที่รายงาน
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ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติทุกป	 ป จจุบันมี

สมาชิก	65	ประเทศ	(ไทยมิได้เปนสมาชิก)	โดยที่ผ่านมา

ประสบผลสําเร็จในการเจรจาจัดทําความตกลงระหว่าง

ประเทศด้านการลดอาวุธหลายฉบับ	 ที่สําคัญ	 ได้แก่	

สนธิสัญญาไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์	 อนุสัญญาห้ามเคมี	

อนสุญัญาห้ามอาวธุชวีภาพ	และสนธสิญัญาห้ามทดลอง

นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

CDM  Clean Development Mechanism

 กลไกกำรพัฒนำที่สะอำด

-	 พิธีสารเกียวโต	 (Kyoto	 Protocol)	 ซึ่งเปนกฎหมาย

ระหว่างประเทศ	ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (UNFCCC)	

ได้กําหนดพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยกาซ

เรือนกระจกให้กับกลุ่มประเทศภาคีสมาชิกที่เปนกลุ่ม

ประเทศอุตสาหกรรม	 (เรียกว่า	 ภาคผนวกที่	 1	 หรือ	

Annex	 1	Country)	 สําหรับกลุ่มที่อยู่นอกภาคผนวก	

ที่	 1	หรือ	Non-Annex	1	Country	 เช่น	ประเทศไทย	

พิธีสารโตเกียว	 ไม่ได้กําหนดให้มีหน้าที่ลดปริมาณการ

ปล่อยกาซเรือนกระจกในแต่ละป

	 -	 พิธีสารโตเกียว	 ได้กําหนดกลไกเพื่อช่วยให้ประเทศ

กลุ ่มภาคผนวกที่ 	 1	 สามารถบรรลุพันธกรณีได้	 3	

กลไก	คือ	 (1)	 การซื้อขายกาซเรือนกระจก	 (Emission	

Trading-ET)	 (2)	 การดําเนินการร่วมเพื่อลดกาซ

เรือนกระจก	 (Joint	 Implementation-JI)	 และ	 (3)	

กลไกการพัฒนาที่สะอาด	 (Clean	 Development	
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Mechanism	CMD)	 ซึ่งเปนกลไกที่เปดโอกาสให้เกิด

การร่วมมือกันระหว่างประเทศกลุ่มภาคผนวกที่	 1	 กับ

ประเทศนอกกลุ่มภาคผนวกที่	 1	 โดยให้กลุ่มประเทศ

ภาคผนวกท่ี	 1	 ลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดการ

ถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในประเทศนอกกลุ่มภาคผนวกที่	1

CEDAW  Convention on Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women

อนุสัญญำวำดวยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต อสตรี

ในทุกรูปแบบ

	 ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	

เมื่อวันที่	 18	 ธันวาคม	 2522	 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 	 3	 กันยายน	 2524	 ไทยเข้าเปนภาคีโดยการ

ภาคยานุวัติ	 เมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	 2528	 และมีผล

บังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่	 8	 กันยายน	 2528	มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี

ในทุกรูปแบบและเพื่อความเสมอภาคระหว่างสตรีและ

บุรุษในทุกด้าน	 ขณะนี้มีประเทศต่าง	 ๆ	 เปนภาคี

อนุสัญญาฯ	 แล้ว	 187	 ประเทศ	 (ขอมูล ณ สิงหาคม 

2556)	 ไทยยังคงมีข้อสงวนอีก	 2	 ข้อ	 ในอนุสัญญาฯ	

คือ	 ข้อ	 16	 เรื่องความเสมอภาคในด้านครอบครัวและ

การสมรส	 และ	 ข้อ	 29	 เรื่องการระงับการตีความ	

การระงับข้อพิพาท	โดยรับอนุญาโตตุลาการ
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CEFTA  Central European Free Trade Agreement

เขตกำรคำเสรียุโรปกลำง

	 ก่อตั้งเมื่อป	 พ.ศ.	 2535	ปจจุบันประกอบด้วยประเทศ

ยุโรปกลาง	 7	 ประเทศ	 ได้แก่	 ฮังการี	 โปแลนด์	 เช็ก	

สโลวัก	สโลเวเนีย	โรมาเนีย	และบัลแกเรีย

CEPT  Common Effective Preferential Tariff

อัตรำภำษีพิเศษที่เทำกัน

	 เปนกลไกหลักในการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกัน

ภายใต้กรอบการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนให้อยู่ใน

ระดับร้อยละ	0-5	โดยครอบคลุมสินค้าทุกชนิด	

Certificate of Alien ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนตำงดำว

Certificate of Identity (C.I.) หนังสือส�ำคัญประจ�ำตัว

	 จะออกให้แก่คนไทยในต่างประเทศที่มีความจําเปน

ต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยรีบด่วน	หากแต่ไม่มี

หนังสือเดินทาง	 เพราะสูญหายหรือปล่อยให้ขาดอายุ

นาน	 แต่ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะต่ออายุหรือออก

หนังสือเดินทางให้ใหม่

Certificate of Residence ใบส�ำคัญถิ่นที่อยู

CFSP  Common Foreign and Security Policy

นโยบำยรวมดำนกำรตำงประเทศและควำมมั่นคง 

(ของสหภาพยุโรป)
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	 ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลในเรื่องนี้	 คือ	 ผู้แทน

ระดับสูงด้านนโยบายร่วมต่างประเทศและความมั่นคง	

(High	 Representative)	 หรือเปนที่รู ้จักกันในชื่อว่า	

Mr.	CFSP	

CGIF Credit Guarantee and Investment Facility 

หนวยงำนค�้ำประกันเครดิตและกำรลงทุน

ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3	 ครั้งที่	 13	 เมื่อป	

พ.ศ.	 2552	ที่ประเทศอินโดนีเซีย	 ได้เห็นชอบให้มีการ

จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่คํ้าประกันเครดิตและ

การลงทุนให้กับภาคเอกชนในประเทศอาเซียน+3	ที่มี

อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่น่าลงทุน	 สามารถ

ออกตราสารหนี้ในสกุลเงินท้องถ่ินในภูมิภาคอาเซียน

+3	 ให้มากขึ้น	 โดยจะช่วยให้ผู้ออกตราสารหนี้สามารถ

ออกตราสารท่ีมีอายุยาวขึ้น	 ทําให้การระดมเงินทุน

เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการใช้เงิน	 และยังเปนการช่วยพัฒนาตราสารหนี้

ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาค	 ซึ่งจะช่วยพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคโดยรวม

ด้วย	CGIF	 จัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อป	 พ.ศ.	 2553	 โดยมี

เงินลงทุนตั้งต้นจํานวน	 700	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 และ

มีขอบเขตการดําเนินงานหลัก	 คือ	 การคํ้าประกัน

ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลในประเทศอาเซียน+3	

ในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศตนหรือสกุลเงินอื่น	 ๆ	
เช่น	ดอลลาร์สหรัฐ
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chancery อำคำรที่ท�ำกำร

	 เช ่น	 ที่ทําการสถานทูต	 สถานกงสุล	 ซึ่งมีหัวหน้า

สํานักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	

Chargé d’ Affaires  อุปทูต

	 เดิมเรียกว่า	 อุปทูตประจํา	 ซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่า	

Chargè	d’	Affaires	ad	hoc	บ้าง	Chargè	d’	Affaires	

en	 pied	 หรือ	 Chargè	 d’ Affaires	 avec	 lettres	

บ้าง	ปจจุบันเรียกเพียง	อุปทูต	 (Chargè	d’ Affaires)	

เท่านั้น	 รัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับอาจจะตกลงกันให้มีหัวหน้า

คณะผู้แทนเพียงระดับอุปทูตก็ได้	 (ต่างกันกับตําแหน่ง

อุปทูตชั่วคราว)

Chargé d’ Affaires ad interim 

 อุปทูตรักษำรำชกำรสถำนเอกอัครรำชทูต หรือ อุปทูต

ชั่วครำว

ในกรณีที่ตําแหน่งของหัวหน้าคณะผู้แทนว่างลง	 หรือ

หัวหน้าคณะผู้แทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้	

อปุทตูชัว่คราวจะปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทน

เปนการชั่วคราวได้	 โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจะแจ้งนาม

อุปทูตชั่วคราวให้กระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ

ทราบ	 หรือหากหัวหน้าคณะผู้แทนไม่สามารถแจ้งได้	

กระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้ส่งจะแจ้งนามอุปทูต

ชั่วคราวไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ



80 ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

C

charter กฎบัตร หนังสือสัญญำกอตั้ง

	 เปนหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ	มีข้อผูกพันแน่นอน	

เช่น	กฎบัตรสหประชาชาติ

chemical precursor สำรตั้งตนซึ่งน�ำไปใชในกำรผลิตสำรเสพติด

chemical weapons อำวุธเคมี

	 หมายถึง	อาวุธที่ใช้สารเคมีในการทําลายล้าง

CHR  Commission on Human Rights

คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนแหงสหประชำชำติ

	 เปนคณะกรรมาธิการหลัก	 ซึ่งรับผิดชอบในการเสาะหา

มาตรการในการส่งเสริมเร่ืองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 รวมทั้งตรวจสอบและสอดส่องการ

ดําเนินการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในประเทศต่าง	ๆ 	ด้วย	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย

สมาชิกจํานวน	 53	 ประเทศ	มาจากการเลือกตั้ง	 ดํารง

ตําแหน่งวาระละ	 3	 ป	 โดยจะมีการประชุมเปนประจํา

ทุกป  	 ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน	 ณ	 นคร

เจนีวา	 ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเข ้าเป นสมาชิก

คณะกรรมาธิการฯ	สําหรับวาระ	พ.ศ.	2544-2546

CICA  Conference on Interaction and Confidence-Building 

Measures in Asia

กำรประชมุวำดวยกำรสงเสรมิปฏสิมัพนัธ์และมำตรกำร

สรำงควำมไวเนือ้เชือ่ใจระหวำงประเทศในภมูภิำคเอเชยี
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	 CICA	ได้รับการจัดตั้งเมื่อป	พ.ศ.	2535	โดยความริเริ่ม

ของคาซัคสถาน	และมีสมาชิก	24	ประเทศ	(สมาชิกต้อง

มีดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งในเอเชีย)	 ได้แก่	 คาซัคสถาน	

จีน	 	 อินเดีย	 	 ปากีสถาน	 	 รัสเซีย	 	 อาเซอร์ไบจาน		

อัฟกานิสถาน	 	อียิปต์	 	มองโกเลีย	 	 อิหร่าน	 	อิสราเอล	

อุซเบกิสถาน		ทาจิกิสถาน		บาห์เรน		คีร์กิซสถาน		ตุรกี		

ไทย	 	 เกาหลีใต้	 	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 	 จอร์แดน		

เวียดนาม	 อิรัก	 โดยสมาชิกล่าสุด	 คือ	 กัมพูชา	 และ

ปาเลสไตน์	 มีประเทศผู้สังเกตการณ์	 8	ประเทศ	 ได้แก่	

อินโดนีเซีย	 	ญี่ปุน	 	 มาเลเซีย	 	 ยูเครน	 	 สหรัฐอเมริกา	

กาตาร์	 บังกลาเทศ	 ฟลิปปนส์และมีองค์กรสังเกต-

การณ์	 3	 องค์กร	 ได้แก่	 สันนิบาตอาหรับ	 องค์การ

เพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป	 (OSCE)	

และสหประชาชาติ

CIDA  Canadian International Development Agency

องค์กำรเพื่อกำรพัฒนำระหวำงประเทศแหงแคนำดำ

CIS  Commonwealth of Independent States

เครือรัฐเอกรำช

	 กลุ ่มประเทศเครือรัฐเอกราชเกิดจากการรวมตัวกัน

ของบรรดาประเทศเกิดใหม่ภายหลังการล่มสลายของ

สหภาพโซเวียต	 (ยกเว้นประเทศกลุ่มทะเลบอลติก	 3	

ประเทศ	 ได้แก่	 ลิธัวเนีย	 แลตเวีย	 และเอสโตเนีย)	 ซึ่ง

ได้ร่วมลงนามในปฏิญญา	Alma-Ata	 ก่อตั้งเครือรัฐ
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เอกราชเมื่อป	 พ.ศ.	 2534	 ประกอบด้วยสมาชิก	 12	

ประเทศ	 ได้แก่	 รัสเซีย	 ยูเครน	 เบลารุส	 มอลโดวา	

คาซัคสถาน	 อุซเบกิสถาน	 เติร์กเมนิสถาน	 คีร์กิซสถาน	

ทาจิกิสถาน	อาร์เมเนีย	อาเซอร์ไบจาน	และจอร์เจีย	

CITES  Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora 

อนุสัญญำวำดวยกำรคำระหวำงประเทศซึ่งชนิดสัตว์

ปำและพืชปำที่ใกลสูญพันธุ์

civil society ประชำสังคม

	 หมายถึง	สังคมที่ประชาชนในระดับต่าง	ๆ	มีการรวมตัว

กนัอย่างแขง็แกร่ง	เพือ่ทีจ่ะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตัดสินทางเลือกสาธารณะที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการ

ในด้านต่าง	ๆ	ของท้องถิ่นและประเทศโดยรวม

climate change กำรเปลี่ยนแปลงสภำพทำงภูมิอำกำศ

CLMV  Cambodia-Laos-Myanmar-Viet Nam

กลุมประเทศกัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ และเวียดนำม

Cluster munitions ระเบิดพวง

	 เปนลูกระเบิดชนิดท่ีปล่อยจากเครื่องบินหรือลูกกระสุน

ปนใหญ่ที่ภายในบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็ก	 (submuni-

tion)	 ไว้จํานวนมาก	 อาจมีจํานวนถึงหลายร้อยลูก	 ซึ่ง

จะระเบิดกลางอากาศและปล่อยลูกระเบิดขนาดเล็ก	
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และสะเก็ดระเบิดกระจายเปนวงกว้าง	 มีอัตราความ

คลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเปาหมายสูงและบางครั้ง

อาจไม่ระเบิดในทันที	 และตกค้างบนพื้นดิน	 ซึ่งมีผล

ทําลายล้างเหมือนกับทุ่นระเบิด

CM  Coordinators Meeting

กำรประชมุประเทศผูประสำนงำน	(เอเชยี-ยโุรป	:	ASEM)

CMI Chiang Mai Initiative

 มำตรกำรริเริ่มเชียงใหม

		 แนวคิดที่จะจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการเงินใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้รับความสนใจอย่างมาก

ตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในเอเชียในป	 พ.ศ.	 2540	 ใน

การประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3	หรืออาเซียนบวก	

จีน	ญี่ปุ น	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 ครั้งที่	 3	 ที่จังหวัด

เชียงใหม่	 เมื่อป	 พ.ศ.	 2543	 ที่ประชุมเห็นชอบในการ

จัดทํามาตรการริเริ่มเชียงใหม่	 หรือ	 Chiang	Mai	

Initiative	 (CMI)	 ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ	 2	

ประการ	คือ	 (1)	 เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

แก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปญหาดุลการชําระเงิน

หรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น	 และ	 (2)	 เพื่อส่งเสริม

กลไกการเงินระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้ว	 ทั้งนี้	 ความ

ร่วมมือที่สําคัญ	 ได้แก่	 ความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยน

เงนิตราในประเทศสมาชกิทีม่คีวามตกลงทวภิาครีะหว่าง

กัน
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CMIM Chiang Mai Initiative Multilateralisation

มำตรกำรริเริ่มเชียงใหมไปสูพหุภำคี

		 ในป	 พ.ศ.	 2548	 การประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน+3	

ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่	

ให้สามารถดําเนินการแก้ไขปญหาด้านการเงินใน

ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และได้มีมติให้

ศึกษาแนวทางการจัดทําข้อตกลงพหุภาคีสําหรับความ

ร่วมมือด้านการเงินในมาตรการริเริ่มเชียงใหม่	 ซึ่งในป	

พ.ศ.	2552	ได้มีการจัดทําข้อตกลงพหุภาคีสําหรับความ

ร่วมมือด้านการเงิน	ซึ่งเรียกว่า	Chiang	Mai	Initiative	

Multilateralisation	 (CMIM)	 โดยมีผลบังคับใช้เม่ือ

วันที่	24	มีนาคม	พ.ศ.	2553	มีเงินกองทุนตั้งต้น	จํานวน	

1.2	 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	 พัฒนาการทางการเงิน

ดังกล่าวนี้จะช่วยให้ประเทศที่เข้าร่วมมีความม่ันคง

ทางการเงินมากขึ้น	 โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องประสบ

ปญหาดุลการชําระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น

CND Commission on Narcotic Drugs

คณะกรรมำธิกำรยำเสพติด

CNRT Conselho Nacional da Resistência Timorense 

(National Council of Timorese Resistance)

	 เปนองค์กรที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของชาวติมอร์

ตะวันออกจากอินโดนีเซีย	 โดยมีนายซานานา	 กุสเมา	

(Xanana	Gusmao)	เปนผู้นําคนสําคัญ	
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Cobra Gold กำรฝกรวม/ผสมคอบรำโกลด์

	 เปนการฝกทางทหารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในภูมิภาคเอเซยี

ตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งกองทัพไทยและกองกําลังสหรัฐ

อเมริกาภาคพื้นแปซิฟก	 (USPACOM)	 ร่วมกันเปน	

เจ้าภาพจัดการฝกในประเทศไทยเปนประจําทุกป	 การ

ฝกคอบร้าโกลด์พัฒนามาจากการฝกผสมยกพลขึ้นบก

ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

และกองกําลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งทําการฝก

ร่วมกันมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2499	ต่อมาใน	พ.ศ.	 2525	 ได้

รวมการฝกหลายอย่างเข้าด้วยกันแล้วกําหนดช่ือรหัส

การฝกขึ้นใหม่ว่า	 “การฝกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์” 

ปจจุบัน	 มีประเทศที่ร่วมฝกรวมทั้งร่วมสังเกตการณ์

หลายประเทศ	 รวมทั้งได้ขยายการฝกครอบคลุมการ

ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	 การตอบโต้การ

ก่อการร้ายด้วย

COC Code of Conduct in the South China Sea

แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต 

	 ซีโอซี	 เปนข้อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติของประเทศ

อาเซียนและจีนในทะเลจีนใต้	 โดยเปนเอกสารต่อยอด

จาก	DOC	โดยมีจุดประสงค์เพื่อกําหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม

ในทะเลจีนใต้ท่ีเอ้ือต่อสันติภาพ	 เสถียรภาพ	และความ

มั่งคั่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค	ปจจุบันอยู่ระหว่างการ

หารือเพื่อเริ่มต้นการเจรจา
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COCI  Committee for Culture and Information

 คณะกรรมกำรดำนวัฒนธรรมและสำรนิเทศ

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม	 พ.ศ.2521	 เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสารนิเทศ	 โดยมี

จดุประสงค์หลกัในการเพ่ิมความเข้าใจและความสามคัคี

ของประชาชนอาเซียน	 รวมถึงการพัฒนาภูมิภาค	กลไก

การทํางานประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ	2	ฝาย	ได้แก่	

คณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมและคณะ

อนุกรรมการที่รับผิดชอบเร่ืองสารนิเทศ	 โดยคณะ

อนุกรรมการทั้ง	 2	 ฝายจะวางแผน	 ดําเนินการและ

ตรวจสอบโครงการต่าง	 ๆ	 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสารนิเทศ	

โดยมีการประชุมปละครั้ง

co-host เจำภำพรวม	(ในกรณีเจ้าภาพมากกว่า	1	คน)

COMESA  Common Market for Eastern and Southern 

Africa

ตลำดรวมแหงภมูภิำคแอฟรกิำตะวนัออกและแอฟรกิำ

ตอนใต

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม	 2537	 มีประเทศสมาชิก

รวม	 19	ประเทศ	 ได้แก่	 บุรุนดี	 คอโมโรส	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก	จิบูตี	 อียิปต์	 เอริเทรีย	 เอธิโอเปย	

เคนยา	มาดากัสการ์	มาลาวี	มอริเชียส	นามิเบีย	รวันดา	

เซเชลส์	 ซูดาน	 สวาซิแลนด์	 แซมเบีย	 ซิมบับเว	 และ

ยูกันดา	
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Commemorative Summit กำรประชุมสุดยอดหรือกำรประชุมระดับผูน�ำ

ประเทศ/หัวหนำรัฐบำลในโอกำสครบรอบปส�ำคัญ 

อาทิ	การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

COMMIT  Coordinated Mekong Ministerial Initiative against 

Trafficking

 กำรประชุมระดบัรฐัมนตรขีองประเทศไทยในอนภุมูภิำค

แมน�้ำโขงเพื่อตอตำนกำรคำมนุษย์

common heritage of mankind มรดกรวมกันของมนุษยชำติ

compact ควำมตกลงระหวำงประเทศ

comprehensive plan of action แผนปฏิบัติกำรที่สมบูรณ์แบบ

	 เปนแผนปฏิบัติการแก้ไขปญหาผู้หนีภัยอย่างสมบูรณ์	

โดยความร่วมมือระหว่างประเทศต้นเหตุ	 ประเทศที่

ต้องแบกรับภาระ	 สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัย

แห่งสหประชาชาติ	 และประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ	

แผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบนี้เปนการแก้ไขปญหา

แบบครบวงจร	 ตั้งแต่กระบวนการปองกันปญหา	 การ

ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัย	 โดยจัดที่พักพิงชั่วคราวตาม

หลักมนุษยธรรม	 การส่งตัวกลับเมื่อสถานการณ์ใน

ประเทศต้นเหตุกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว	 และการหา

ที่พักพิงให้แก่ผู้หนีภัยในประเทศที่สาม
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concert of nations ควำมปรองดองระหวำงชำติ
	 หลักการและแนวคิดเรื่องความปรองดองระหว่างชาติ

เกิดขึ้นในยุโรป	 ระหว่าง	พ.ศ.	 2357-2358	 ซึ่งเรียกว่า	
Concert	of	Europe	หรือบางครั้งเรียกว่า	Concert	of	
Allies	 โดยการรวมตัวของกลุ่มรัฐพันธมิตรที่ต่อต้าน
การขยายอํานาจของฝร่ังเศส	 คือ	 รัสเซีย	 ออสเตรีย	
ปรัสเซีย	 และอังกฤษ	 ได้รวมตัวกันเปนระบบแห่งยุโรป	
(European	 system)	 หรือระบบแห่งมหาอํานาจใน
ยุโรป	 ซึ่งต่อมาฝรั่งเศสและสเปนได้เข้าร่วมในระบบ
ความปรองดองแห่งยุโรปด้วย	นอกจากนี้การเกิดระบบ
ความปรองดองแห่งยโุรปซึง่มรีะบบการประชุมคองเกรส
ระหว่างชาติมหาอํานาจเปนกลไกสําคัญนั้น	 ยังเปนการ
แสดงถึง	“มหาอํานาจแห่งปฐมลําดับ”	(The	powers	of	
the	first	order)	และยังถือว่าเปนครั้งแรกที่มีการเรียก
ชื่อที่ระบุคําว่ามหาอํานาจ	 (The	 first	 expression	 of	
the	idea	of	the	Great	Powers)	อย่างไรก็ตาม	ระบบ
ความปรองดองแห่งยุโรปได้ล่มสลายลงในป	พ.ศ.	2365

Conciliation กำรประนีประนอม		(Mediation	การไกล่เกลี่ย)

Conference of Ambassadors and Consuls-General of Thailand
กำรประชุมเอกอัครรำชทูตและกงสุลใหญของไทย
ทั่วโลก

Conference of Honorary Consuls-General of Thailand
 กำรประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย
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confiscation and seizure กำรยึดและริบทรัพย์สิน

consensus ฉันทำมติ
	 หมายถึง	 แนวปฏิบัติในการตัดสินใจที่จะมีมติ

ดําเนินการหรือไม่ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง	
โดยแม้ทุกฝายจะมิได้เห็นพ้องร่วมกัน	 แต่ก็ไม่มี
ผู้ใดคัดค้าน

constructive engagement กำรเกี่ยวพันอยำงสรำงสรรค์

constructive intervention กำรแทรกแซงอยำงสรำงสรรค์

consular officer      เจำพนักงำนกงสุล

Consulate-General สถำนกงสุลใหญ
	 ทีท่าํการซึง่มหีวัหน้าสํานักงานเปนกงสลุใหญ่	และ

มี เจ ้ าหน ้าที่ปฏิบัติงานด ้านหนังสือเดินทาง	
คุ้มครองคนไทย	ตลอดจนด้านเอกสารนิติกรรม
ต่าง	 ๆ	 ในต่างประเทศ	 ตําแหน่งต่าง	 ๆ	 ประจํา
สถานกงสุลใหญ่	มีดังนี้

	 -	 Consul-General		 กงสุลใหญ่	
	 -		Deputy	Consul-General	 รองกงสุลใหญ่	
	 -		Consul										 กงสุล	
	 -		Vice-Consul									 รองกงสุล	
	 -		Chancellor									 ผู้ช่วยกงสุล	
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continental shelf ไหลทวีป

	 ไหล่ทวีปของรัฐชายฝงประกอบด้วย	พื้นดินท้องทะเล

และดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเล	 ซึ่งขยายเลยทะเล

อาณาเขตของรัฐตลอดส่วนต่อออกไปตามธรรมชาติ

ของดินแดนทางบกของตนจนถึงริมนอกของขอบทวีป	

หรือจนถึงระยะ	 200	 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งใช้วัด

ความกว้างของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของ

ขอบทวีปขยายไปไม่ถึงระยะนั้น

convention อนุสัญญำ

	 โดยมากแล้ว	 อนุสัญญามักเปนหนังสือสัญญาทํากัน

ระหว่างหลายประเทศที่มาประชุมกัน	 และจัดวาง

บทบัญญัติเปนกฎเกณฑ์ของกฎหมายขึ้น

Convention against Transnational Organized Crime

 อนุสัญญำวำดวยกำรตอตำนองค์กรอำชญำกรรม

ขำมชำติ

Convention for the Avoidance of Double Taxation with Respect 

to Taxes on Income

อนุสัญญำเพื่อกำรเวนกำรเก็บภำษีซอนในสวนที่

เกี่ยวกับภำษีเก็บจำกเงินได

Convention on Cluster Munitions อนุสัญญำวำดวยระเบิดพวง

	 มีสาระสําคัญคือ	 การห้ามใช้	 สะสม	 ผลิตและโอน

รวมทั้งต้องทําลายระเบิดพวง	 โดยมีการยกเว้นระเบิด
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พวงบางประเภทที่มีความแม่นยําต่อเปาหมายและมี

อัตราความเส่ียงตํ่า	 โดยเปดให้ลงนามอนุสัญญาฯ	

เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2551	 	 	 ณ	 กรุงออสโล	

ประเทศนอร์เวย์เปนต้นไป	และจะมีผลบังคับใช้วันแรก

ของเดือนที่หกหลังจากที่	30	ประเทศ	ได้ให้สัตยาบัน

Convention on Establishment อนุสัญญำกำรตั้งถิ่นฐำน

conventional weapons อำวุธตำมแบบ/อำวุธธรรมดำ

	 หมายถึง	 อาวุธที่ไม่ใช่อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง	

ตัวอย่างเช่น	ปน	รถถัง	ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

cooperative security ควำมมั่นคงโดยกำรรวมมือกัน

COPUOS  Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

 คณะกรรมกำรวำดวยกำรใชอวกำศสวนนอกในทำง

สันติ

COREPER  Committee of Permanent Representatives

คณะกรรมกำรในกรอบสหภำพยุโรป

	 ประกอบด้วยผู ้แทนถาวรประจําสหภาพยุโรปของ

ประเทศสมาชิก

COSD Committee on Social Development

 คณะกรรมกำรอำเซียนดำนกำรพัฒนำสังคม
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COST  ASEAN Committee on Science and Technology

 คณะกรรมกำรอำเซยีนดำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

	 มหีน้าท่ีดแูลความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจา

และองค์กรอ่ืน	 ๆ	 ประชุมปละ	 2	 ครั้ง	 โดยแยกเปน

อนุกรรมการ	9	คณะ	คือ

		 (1)	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	

	 (2)		ด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟสิกส์	

	 (3)		ด้านไมโครอิเลก็ทรอนกิส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 (4)		ด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี

	 (5)		ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

									 (6)		ด้านการวิจัยพลังงานนอกแบบ

																		 (7)		ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

																					 (8)		ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและทรพัยากรด้าน

	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

																			 (9)		ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์	

countermeasures มำตรกำรตอบโต

countertrade กำรคำตำงตอบแทน

	 เปนระบบการค้าระหว่างประเทศที่ผู ้ขายตกลงแลก

เปลี่ยนสินค้าจากผู้ซื้อ	 แทนการชําระเงินทั้งหมดหรือ

เพียงบางส่วน	

courtesy call กำรเยี่ยมคำรวะ

	 เปนการเข้าพบเพื่อทําความรู้จักกันของบุคคลสําคัญ
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หรือนักการทูต	 เช่น	 การเข้าพบระหว่างนักการทูตด้วย

กัน	 หรือนักการทูตเข้าพบรัฐมนตรี	 หรือรัฐมนตรีของ

ประเทศอื่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี	ฯลฯ

covenant กติกำสัญญำ 	(สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง)

CPR  Committee of Permanent Representatives to ASEAN 

คณะกรรมกำรผูแทนถำวรประจ�ำอำเซียน

	 ประกอบด้วยผูแ้ทนถาวร	(ระดับเอกอคัรราชทตู)	ประจาํ

อาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง	 10	 ประเทศ	ทําหน้าที่

ในการติดต่อประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียน

และสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคม

อาเซียน	 	 	 รวมทั้งองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน

เฉพาะสาขาต่าง	ๆ

CPS Colombo Plan Secretariat 

ส�ำนักเลขำธิกำรแผนโคลัมโบ

	 สํานักเลขาธิการแผนโคลัมโบ	 ตั้งอยู ่ที่กรุงโคลัมโบ	

ประเทศศรีลังกา	 โดยมีเลขาธิการแผนโคลัมโบเปน

ผู้บริหารงานภายใต้แผนโคลัมโบ	 ซึ่งเปนความร่วมมือ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟก

CRC  Convention on the Rights of the Child
อนุสัญญำวำดวยสิทธิเด็ก

	 ได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติ	 เม่ือวันที่	 20	
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พฤศจิกายน	 2532	 โดยอนุสัญญาฯ	มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่	2	กันยายน	2533	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครอง
สิทธิของเด็ก	 (บุคคลอายุตํ่ากว่า	 18	 ป)	 เพื่อให้ได้รับ
การศึกษา	การดูแล	 ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือกระทํา
ทารุณกรรม	 ปจจุบันมีประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ที่เปนภาคีอนุสัญญาฯ	 แล้ว	 191	 ประเทศ	 คงเหลือ
โซมาเลียและสหรัฐอเมริกาที่ยังมิได ้ให ้สัตยาบัน	
ประเทศไทยเข้าเปนภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ด้วยการภาคยานุวัติ	 อนุสัญญาฯ	 มีผลบังคับใช้กับ
ประเทศไทยเมื่อวันที่	 26	 เมษายน	2535	ขณะนี้ไทยยัง
คงมีข้อสงวน	2	ข้อ	คือ	ข้อ	7	 เรื่องสัญชาติ	และข้อ	22	
เรื่องการให้สถานะเปนผู้ลี้ภัย

credentials, letters of credence
1. อักษรสำส์นตรำตั้ง พระรำชสำส์นตรำตั้ง	 (การทูต)	
หมายถึง	 หนังสือแต่งต้ังเอกอัครราชทูตจากประมุข
ของรัฐผู้ส่ง	ถึงประมุขของรัฐผู้รับ	 (การสะกดคําเปนการใช

เฉพาะราชการของกระทรวงการตางประเทศ)

2. ตรำสำรแตงตัง้	(ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ)	

CSCAP  Council for Security and Cooperation in the Asia-
Pacific
ชมรมดำนควำมมั่นคงและควำมรวมมือในเอเชีย-
แปซิฟก

	 เปนสถาบันเอกชนก่อตั้งขึ้นเม่ือ	 8	 มิถุนายน	 2536	ณ	
กรุงกัวลาลัมเปอร์	 โดยมีสถาบันศึกษาความมั่นคงและ
นานาชาติ	(Institute	of	Security	and	International	
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Studies	:	 ISIS)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เปนสถาบัน
ก่อตั้งร่วมกับสถาบันอื่น	 ๆ	 จากประเทศอาเซียนและ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก	CSCAP	 เปนกลไก
ที่ไม่ใช่เปนทางการ	 เพื่อให้นักวิชาการ	 เจ้าหน้าที่รัฐบาล
ในฐานะส่วนตัวและบุคคลอื่นได้อภิปรายปญหาทาง
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

CSD  Commission on Sustainable Development
คณะกรรมำธิกำรรวมวำดวยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

	 ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเปนกรรมาธิการฯ	 สําหรับ
วาระป	พ.ศ.	2548-2550

CSEP  Thailand-Singapore Civil Service Exchange 
Programme
โครงกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำนขำรำชกำร
พลเรือนไทย-สิงคโปร์

CSI	 เปนโครงการที่ริเร่ิมขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2545	 โดยสํานัก
ศลุกากรและปองกนัชายแดนสหรฐัอเมรกิา	(US	Bureau	
of	 Customs	 and	 Border	 Protection)	 ภายใต้
กระทรวง	 Department	 of	 Homeland	 Security	
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้า
ที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐอเมริกา	 ด้วยการติดตั้งระบบ
ติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย	
และมีระบบตรวจสอบตู ้บรรทุกสินค้าก่อนออกจาก
ประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา
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CSW  Commission on the Status of Women

คณะกรรมำธิกำรวำดวยสถำนภำพสตรี

CTBT  Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty 

สนธิสัญญำวำดวยกำรหำมทดลองอำวุธนิวเคลียร์

โดยสมบูรณ์

	 มีจุดมุ ่งหมายหลักคือ	 ห้ามมิให้มีการทดลองอาวุธ

นิวเคลียร ์และระเบิดนิวเคลียร ์อื่น	 ๆ	 	 ไม ่ว ่ าใน

สิ่งแวดล้อมใด	 (ในอวกาศส่วนนอก	อากาศ	 ใต้นํ้า	 และ

ใต้ดิน)	 โดยมีคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับ

องค์การสนธิสัญญาว่าด ้วยการห้ามทดลองอาวุธ

นิวเคลียร์โดยสมบรูณ์	 (Preparatory	Commission	

for	 the	 Comprehensive	 Nuclear-Test-Ban	

Treaty	 Organization	 –	 CTBTO/PrepCom)	 ทํา

หน้าที่ดูแลนโยบาย/การดําเนินงาน

CTBTO  Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty 

Organization

องค์กำรสนธิสัญญำวำด วยกำรหำมทดลองอำวุธ

นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

Cultural Attaché ผูชวยทูตดำนวัฒนธรรม

Cultural Diplomacy กำรทูตวัฒนธรรม

	 หมายถึง	 กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้าง	 ทั้ง

ภาษา	ความคิด	อุดมการณ์	ทัศนคติ	ประเพณี	วิทยาการ
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ความรู้	 การกีฬาและวิถีชีวิต	 (ไม่เพียงแต่การส่งคณะ

นาฏศิลปไปแสดงในต่างประเทศเท่านั้น)	 ทั้งนี้	 เพื่อใช้

สิ่งเหล่านี้เปนเครื่องมือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน	 โดย

ใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อ

ให้เข้าถึงประชาชน

CWC  Convention on the Prohibition of the Develop-

ment, Production, Stockpiling and Use of Chemical 

Weapons and on Their Destruction 

อนุสัญญำวำดวยกำรหำมพัฒนำ ผลิต สะสม และใช

อำวุธเคมี และวำดวยกำรท�ำลำยอำวุธเหลำนี้ 

(หรือเรียกสั้น	ๆ	ว่า	อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี)
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D-8 กลุมควำมรวมมือของประเทศก�ำลังพัฒนำที่เปนมุสลิม

และเปนสมำชิก OIC

	 ซึ่งมีประชากรมากที่สุด	ประกอบด้วยสมาชิก	8	ประเทศ	

ได้แก่	 บังกลาเทศ	 ปากีสถาน	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	

อียิปต์	อิหร่าน	ตุรกี	และไนจีเรีย	จัดการประชุมสุดยอด

ครั้งแรกเมื่อวันที่	 15	มิถุนายน	 2540	ที่นครอิสตันบูล	

ประเทศตุรกี	

dark suit ชุดสำกลสีเขม		(สีดําหรือสีนํ้าเงินเข้ม)

	 ใช้ในโอกาสไปร่วมงานทางการ	 เช่น	 งานเลี้ยงอย่างเปน

ทางการ	การเข้าพบบุคคลสําคัญ	การไปร่วมงานสําคัญ

ทางการท่ีมิได้มีการระบุในบัตรเชิญหรือกําหนดการ

ให้เปนการแต่งกายแบบอื่น	

Dawah กำรเรียกรองเชิญชวน		(ความหมายตรง)

	 การเชิญชวนไปสู่การรู ้จักพระเจ้าและการทําความดี

โดยใช้วิธีการต่าง	 ๆ	 ปจจุบันการ	Dawah	 ถูกมองว่า	

เปนช่องทางหนึ่งในการปลุกปนแนวคิด	 Islamist	 ใน

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลาย	ๆ	กลุ่ม

Dean (of the Diplomatic Corps) คณบดีคณะทูต

	 เอกอัครราชทูตที่อาวุโสที่สุด	 (ย่ืนสาส์นตราตั้งก่อน

ผู้อื่น)	 ในประเทศนั้น	 ทําหน้าที่เปนหัวหน้าหรือผู้แทน

ของคณะทูตานุทูต	 (ในกรณีที่รัฐผู ้รับนับถือศาสนา
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คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก	 สมณทูตวาติกันจะดํารง

ตําแหน่งคณบดีทูต)

de bellatio รัฐคูสงครำม

debt agreement หนังสือสัญญำรับรองกำรชดใชเงินคืน

debt installment agreement หนังสือสัญญำรับสภำพหนี้

decision ขอตัดสินใจ

declaration ปฏิญญำ

	 มีความหมาย	3	อย่าง	คือ	

	 (1)	ความตกลงระหว่างประเทศ	ซึ่งมีลักษณะผูกพัน	

	 (2)	ปฏิญญาฝายเดียว	 ซึ่งก่อสิทธิและหน้าที่ให้แก่

ประเทศอื่น	

																			 (3)	ปฏิญญาซึ่งรัฐหนึ่งแถลงให้รัฐอื่นทราบความเห็น

และเจตนาของตนในเรื่องบางเรื่อง

de facto โดยพฤตินัย

Defence Attaché ผูชวยทูตฝำยทหำร

	 (แทนทั้งสามเหล่าทัพ	 :	นายทหารยศ	พันเอก	นาวาเอก	

นาวาอากาศเอก)	 บางประเทศใช้	Military	Attachè	

สําหรับตําแหน่งเฉพาะเหล่าของไทย	เรียกดังนี้	
	 Army	Attachè		 ผู้ช่วยทูตฝายทหารบก	
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	 Naval	Attachè		 ผู้ช่วยทูตฝายทหารเรือ
	 Air	Attachè		 ผู้ช่วยทูตฝายทหารอากาศ	

de jure    โดยนิตินัย

delict ละเมิด

delimitation กำรปกปนเขตแดน	(ทางบก)	/	กำรแบงเขต	(ทางทะเล)
	 การกําหนด	 หรือการอธิบาย	 หรือการจํากัดขอบเขต

ดินแดนของประเทศ

demarcation กำรจัดท�ำหลักเขตแดน
	 การจัดทําหลักเขตแดน	 เพื่อแสดงแนวเขตแดน

ในภูมิประเทศ

demarche กำรยื่นหนังสือประทวง

demilitarisation กำรปลอดทหำร

Department of Homeland Security
 กระทรวงควำมมั่นคงภำยใน	(ของสหรัฐฯ)

Departure Ceremony พิธีกำรสง
	 ซึ่งมีลําดับขั้นตอน	 (procedure)	 แตกต่างกันออกไป

ตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน
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departure report รำยงำนกอนกำรพนหนำที่ของหัวหนำส�ำนักงำน

ทำงกำรทูต

deposit the instrument of ratification

 มอบสตัยำบนัสำรไวกบัตวักลำงหรอืประเทศภำคหีนึง่ใด

ที่ตกลงกัน

depositary ผูเก็บรักษำสนธิสัญญำ อนุสัญญำ

Diplomacy for the Peoples กำรทูตเพื่อประชำชน

	 หมายถึง	 การดําเนินนโยบายต่างประเทศหรือกิจกรรม

ทางการทูตในส ่วนที่ เกี่ยวข ้องกับประชาชน	 เช ่น	

โครงการส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปช่วยรักษาพยาบาล

ชาวกัมพูชา

diplomatic agent ตัวแทนทำงทูต

	 คือ	หัวหน้าของคณะผู้แทน	หรือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่

ฝายทูตของคณะผู้แทน

diplomatic clearance number

หมำยเลขกำรอนุญำตใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งของประเทศ

หนึ่ง ๆ ผำนเขำไปในอำณำเขตของอีกประเทศหนึ่ง

ไดโดยเหตุผลทำงกำรทูต อาทิ	 อากาศยานเฉพาะกิจ	

เรือที่ใช้ในการสงคราม	ฯลฯ
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diplomatic corps คณะทูตำนุทูต

	 หมายถึง	 	 กลุ่มเอกอัครราชทูต	 	 กงสุล	 	 และหัวหน้า

องค์การระหว่างประเทศ	 รวมทั้งภริยาและเจ้าหน้าที่

ทางการทูตที่อยู่ในประเทศนั้น	ๆ

diplomatic courier ผูถือสำรทำงทูต

diplomatic identity card บัตรประจ�ำตัวคณะผูแทนทำงทูต

diplomatic pouch ถุงเมล์กำรทูต

diplomatic privileges and immunities

 เอกสิทธิ์และควำมคุมกันทำงกำรทูต

disarmament กำรลดอำวุธ

	 หมายถึง	การดําเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง

disaster relief กำรบรรเทำภัยพิบัติ

discrimination กำรเลือกประติบัติ

disguised extradition กำรสงผูรำยขำมแดนแฝง

(หรือการผลักดันออกนอกประเทศ)

displaced persons ผูพลัดถิ่น ผูหนีภัย

	 หมายถึง	 บุคคลที่ออกมาจากประเทศของตนเอง	มิใช่
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โดยวิธีการธรรมดาหรือปกติ	 อาจเนื่องมาจากภัย

สงคราม	ภัยทางเศรษฐกิจ	 ฯลฯ	 เปนการเข้ามาช่ัวคราว	

จะไม่ได้ภูมิลําเนา

dispute settlement กำรระงับขอพิพำท

DOC  Declaration on the Conduct of the Parties in the 

South China Sea

 ปฏิญญำวำดวยกำรปฏิบัติของภำคีในทะเลจีนใต 

			 ดี โอซี 	 เป นเอกสารสํ าคัญ	 ลงนามโดยรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียนและจีน	 เมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน	

พ.ศ.	2545	ณ	กรุงพนมเปญ	แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน

และพันธกรณีทางการเมืองระหว่างอาเซียนกับจีน	 ใน

การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค	 โดย

กําหนดแนวทางการดําเนินความสัมพันธ์และกิจกรรม

ความร่วมมือต่าง	ๆ	ในบริเวณทะเลจีนใต้

Donor Countries/International Organizations

 ประเทศ/องค์กำรระหวำงประเทศผูให

double criminality ควำมผิดตำมกฎหมำยของทั้ง 2 ประเทศ 

	 ใช้ในกรณีส่งผู้ร้ายข้ามแดน

DP.1 (Entry Form for Customs Clearance)

 แบบฟอร์มกำรขอยกเวนภำษีน�ำเขำของผูมีเอกสิทธิ์

ทำงกำรทูต
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drafting committee (style committee)

 คณะกรรมกำรยกรำง

Drug-Free ASEAN อำเซียนที่ปลอดจำกยำเสพติด

	 เปนคําประกาศของอาเซียนในระหว่างการประชุม

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	สมัยที่	 31	ที่กรุงมะนิลา	

เมื่อเดือนกรกฎาคม	 2541	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่

จะร่วมกันแก้ไขปญหายาเสพติดด้วยการตั้งเปาหมาย

ที่จะทําให้ภูมิภาคนี้ปลอดจากยาเสพติดในป	 พ.ศ.	

2563	และต่อมาที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	

สมัยที่	 33	 ที่กรุงเทพฯ	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	 2543	 ได้

ประกาศร่นกําหนดเวลาดังกล่าวให้เร็วขึ้น	5	ป	จากเดิม

ในป	พ.ศ.	2563	เปนป	พ.ศ.	2558

DSM     Dispute Settlement Mechanism   

 กลไกระงับขอพิพำท
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EAC               East African Community

ประชำคมแอฟริกำตะวันออก

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	พ.ศ.	2510	มีประเทศสมาชิก	5	ประเทศ	

คือ	เคนยา	ยูกันดา	แทนซาเนีย	รวันดา	และบุรุนดี	เพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สมาชิก	และการจัดตั้งตลาดร่วมขึ้น	

EAC  East Asia Community

 ประชำคมเอเชียตะวันออก

EACC  East Asia Academic Cooperation Council

คณะกรรมกำรควำมรวมมอืดำนวชิำกำรเอเชียตะวนัออก 

	 เป นคณะกรรมการของไทยที่จัดตั้งโดยกระทรวง

การต่างประเทศในป	 พ.ศ.	 2550	 โดยมีจุดประสงค์

เพื่อเปนศูนย์กลางของประเทศสําหรับความร่วมมือ

ด้านวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3	

ร่วมมือกับสถาบันศึกษาต่าง	ๆ	ภายใต้กรอบอาเซียน+3	

และเผยแพร่ผลการวิจัยต่อประชาชน	 โดยมีสมาชิก

เปนมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน

EAF  East Asia Forum

เวทีเอเชียตะวันออก
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EALAF  East Asia Latin American Forum

เวทีหำรือระหวำงภูมิภำคเอเชียตะวันออกและลำติน

อเมริกำ

	 ก่อตั้งเมื่อป	 พ.ศ.	 2542	ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน	

10	ประเทศ	จีน	ญี่ปุน	 สาธารณรัฐเกาหลี	 ออสเตรเลีย	

นิวซีแลนด์	 และประเทศจากภูมิภาคลาตินอเมริกา	

12	 ประเทศ	 เม็กซิโก	 ปานามา	 โคลัมเบีย	 เอกวาดอร์	

เวเนซุเอลา	 เปรู	 บราซิล	 ชิลี	 อาร์เจนตินา	 อุรุกวัย	

ปารากวัย	 และโบลิเวีย	ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน	 Forum	

for	 East	Asia-Latin	America	Cooperation	 (ดูที่	

FEALAC)

e-ASEAN  ASEAN Electronic Commerce Cooperation

ควำมรวมมอืดำนกำรพำณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ในอำเซยีน

e-ASEAN Initiative  ASEAN Initiative on Electronic Commerce 

Cooperation

ควำมริเริ่มดำนกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอำเซียน

	 เปนแผนงานหลกัในการพัฒนาและส่งเสรมิความร่วมมอื

ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน	 ประกอบ

ด้วย	(1)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	

(2)	 การกําหนดนโยบายและกฎหมายที่อํานวยความ

สะดวกการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (3)	 การเปดเสรี

ด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยการจัดทํากรอบความตกลงว่าด้วย

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (4)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	 (5)	การส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ	

EAS  East Asia Summit 

กำรประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 

EAS	 (อีเอเอส)	 เปนเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับ

ผู้นํา	 เดิมทีเปนข้อริเริ่มในกรอบอาเซียน+3	 อย่างไร

ก็ดี	 อาเซียนเห็นว่าควรเปดกว้างให้ประเทศนอกกลุ่ม

อาเซียน+3	 เข้าร่วมด้วย	 โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์	

3	 ข้อสําหรับการเข้าร่วม	 ได้แก่	 (1)	 การเปนคู่เจรจา

เต็มตัวของอาเซียน	 (2)	การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน

กับอาเซียน	และ	 (3)	 การภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรี

และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ปจจุบัน

มีประเทศที่เข ้าร ่วมใน	 EAS	 จํานวน	 18	 ประเทศ	

ได้แก่	 อาเซียน	 10	 ประเทศ	 ออสเตรเลีย	 จีน	 อินเดีย	

ญี่ปุน	เกาหลีใต้	นิวซีแลนด์	รัสเซีย	และสหรัฐอเมริกา

EASG East Asia Study Group

กลุมศึกษำเอเชียตะวันออก

East-West Economic Corridor 

 กำรพัฒนำแนวพื้นที่เศรษฐกิจเฉพำะฝงตะวันออก-

ตะวันตก

เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม
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EATF e-ASEAN High Level Task Force

 คณะท�ำงำนเฉพำะกิจระดับสูงด ำนกำรพำณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์ของอำเซียน

EAVG  East Asia Vision Group

กลุมวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก

	 จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของประธานาธิบดีคิม	แด	จุง	แห่ง

สาธารณรัฐเกาหลี	 ในระหว่างการประชุมหัวหน้ารัฐบาล

อาเซียนกับจีน	 ญ่ีปุ น	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 ที่กรุง

ฮานอย	 เมื่อเดือนธันวาคม	 2541	 เพื่อเปนเวทีระดม

ความคดิและแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมอืระหว่าง

กันในทุกด้านและทุกระดับเพื่อมุ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ

และพัฒนาภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง

	 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอช่ือจากอาเซียน+3	

ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจัดทํารายงานวิสัยทัศน์	 เพื่อ

นําเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน+3	 ได้นําเสนอรายงานฉบับแรกในป	 พ.ศ.	

2544	และได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก	

กลุ ่มที่ 	 2	 (EAVG	 II)	 โดยได้นําเสนอรายงานต่อ

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน+3	ในป	พ.ศ.	2555

EAWG  e-ASEAN Working Group

 คณะท�ำงำนดำนกำรพำณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ของอำเซยีน

ECB  European Central Bank

ธนำคำรกลำงยุโรป
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	 มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงเฟร์ต	ประกอบด้วย

ผู ้ว ่าธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป	

มีหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินและการนําเงินสกุลยูโร

มาใช้ในระบบยูโร	(EURO	System)

ECO Economic Cooperation Organization

องค์กรควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจ

	 เปนองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ตั้งข้ึนเม่ือ	พ.ศ.	 2528	 เพื่อ

แทนที่	 Regional	Cooperation	 for	Development	

(RCD)	ที่ตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2507	ปจจุบันประกอบด้วย

ชาติสมาชิก	 10	 ประเทศจากทวีปเอเชียและภูมิภาค

ยูเรเซีย	มีเปาหมายเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน	

โดยเฉพาะการจัดตั้งตลาดร่วมดังเช่นในสหภาพยุโรป

ECOFIN  Council of Economic and Finance Ministers

คณะมนตรียุโรปดำนเศรษฐกิจและกำรคลัง

	 เปนองค์กรในสหภาพยุโรปประกอบด้วยรัฐมนตรี

เศรษฐกจิและ	การคลงัจากประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป	

Economic Corridor พื้นที่เศรษฐกิจซึ่งจะเนนกำรพัฒนำตำมแนวโครงขำย

คมนำคม

	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน

ในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง	ๆ

Economic Integration กำรรวมกลุมทำงเศรษฐกิจ

	 หมายถึง	 การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในภูมิภาคเดียวกัน	 ตั้งแต่	 2	 ประเทศข้ึนไป	 โดยการ



110 ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

E

ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีศุลกากรและมาตรการอื่น	 ๆ	

ท่ีเปนอุปสรรคทางการค้าให้แก่กันและกัน	 รวมทั้ง

อาจใช้นโยบายต่าง	ๆ	 ร่วมกัน	 จําแนกได้หลายรูปแบบ	

เช่น	 เขตการค้าเสรี	 สหภาพศุลกากร	 ตลาดร่วม	 และ

สหภาพเศรษฐกิจ	

ECOSOC  Economic and Social Council

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม	(แห่งสหประชาชาติ)

	 เปนองค์กรหลักของสหประชาชาติ	 ที่ทําหน้าที่ในการ

ศึกษาและรายงานเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศทาง

เศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	การศึกษา	อนามัย	และอืน่	ๆ 	

ที่เกี่ยวข้อง	และจัดทําคําแนะนําเสนอต่อสมัชชาสมาชิก

ของสหประชาชาติ	 ตลอดจนทบวงการชํานัญพิเศษที่

เกี่ยวข้อง	 โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการเคารพ	 และการ

ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน	และอิสรภาพของมวลมนุษย์	

ทัง้นี	้ประกอบด้วยสมาชกิของสหประชาชาต	ิ54	ประเทศ

ECOTECH  Economic and Technical Cooperation

ควำมรวมมือทำงดำนเศรษฐกิจและวิชำกำร

ECOWAS Economic Community of West African States

ประชำคมเศรษฐกิจแหงรัฐแอฟริกำตะวันตก

	 จัดตั้งขึ้นในป	 พ.ศ.	 2518	 มีประเทศสมาชิกรวม	 16	

ประเทศคือ	 เบนิน	 บูร์กินาฟาโซ	 เคปเวิร์ด	 โกตดิวัวร์	

แกมเบีย	กานา	กินี	กินีบิสเซา	ไลบีเรีย	มาลี	มอริเตเนีย	

ไนเจอร์	ไนจีเรีย	เซเนกัล	เซียร์ราลีโอน	และโตโก	โดยมี
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จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการรวม

กลุ ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในทุกด้าน	 อาทิ	

การคมนาคม	พลังงาน	การเกษตร	การเงิน	เปนต้น

EEPs  Experts and Eminent Persons

ผูเช่ียวชำญและผูทรงคุณวุฒขิองคณะกรรมกำรอำเซยีน

วำดวยควำมรวมมือดำนกำรเมืองและควำมมั่นคง

ในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟก

EEZ  Exclusive Economic Zone

เขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะ

	 คอื	บรเิวณทีอ่ยูเ่ลยไปจากและประชดิกบัทะเลอาณาเขต	

สิทธิและเขตอํานาจของรัฐชายฝ งและสิทธิเสรีภาพ

ของรัฐอื่นถูกกําหนดโดยบทบัญญัติที่เก่ียวข้องของ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 พ.ศ.	

2525

electronic commerce กำรพำณิชย์ทำงอิเล็กทรอนิกส์

electronic signature ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

embassy สถำนเอกอัครรำชทูต

	 ที่ทําการที่มีหัวหน้าสํานักงานในระดับเอกอัครราชทูต

หรืออุปทูต	ตําแหน่งต่าง	ๆ	ประจําสถานเอกอัครราชทูต	

มีดังนี้	
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	 Ambassador	 เอกอัครราชทูต

		 Minister	 อัครราชทูต

		 Minister	Counsellor		 อัครราชทูตที่ปรึกษา	

	 Counsellor		 ที่ปรึกษา	

	 First	Secretary		 เลขานุการเอก	

	 Second	Secretary	 เลขานุการโท

	 Third	Secretary		 เลขานุการตรี	

	 Attachè	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

	 นอกจากนี้	 บางสถานเอกอัครราชทูต	 มีข้าราชการจาก

กระทรวงอื่น	ๆ 	นอกเหนือจากกระทรวงการต่างประเทศ

ไปปฏิบัติหน้าท่ีด้วย	 เช่น	 ผู้ช่วยทูตฝายทหาร	ที่ปรึกษา

ฝายการพาณิชย์	ที่ปรึกษาฝายแรงงาน	เปนต้น	

emergency certificate เอกสำรเดินทำงฉุกเฉิน

	 เอกสารเดินทางที่ออกให้แก่ผู้ลี้ภัยทางการเมือง	 เด็กที่

ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์	

คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและทํา

หนังสือเดินทางสูญหาย	 รวมทั้งเด็กต่างด้าวที่เกิดใน

ประเทศไทย	ซึ่งไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลของคนชาติ

นั้นในประเทศไทย

emerging markets ตลำดเกิดใหม

	 มี	 2	 ความหมาย	 ความหมายที่	 1	 คือ	 ตลาดที่อยู่ใน

ช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เริ่มเติบโตขึ้น

และซับซ้อนมากขึ้น	 ส่วนความหมายที่	 2	 คือ	 ตลาด

ในประเทศกาํลงัพฒันาทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาต่อไปได้
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employment prohibited หำมท�ำงำน
	 คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทเดินทาง

ผ่าน	 นักท่องเที่ยว	 และคนอยู่ชั่วคราว	 (บางประเภท)	
จะถูกห้ามทํางานขณะพํานักในราชอาณาจักร

endorsements and amendments
 รำยกำรบันทึกและแกไขหนังสือเดินทำง

Enhanced Interaction กำรสงเสริมปฏิสัมพันธ์
	 การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เปนคําที่เสนอโดย	 นายอาลี	

อาลาตัส	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย	ในที่ประชุม	AMM	ครั้งที่	31	ณ	กรุงมะนิลา	
ซึ่งในด้านสารัตถะมีความหมายเช่นเดียวกับนโยบาย	
Flexible	Engagement	แต่เปนคําที่อาเซียนส่วนใหญ่
เห็นว่า	 มีความเหมาะสมที่จะใช้สื่อเจตนารมณ์ของ
อาเซียนในการยกระดับความร่วมมือที่เพิ่มพูนและ
เปดกว้างระหว่างกัน

enjoy privileges ใชเอกสิทธิ์ที่มีอยู

enter into force มีผลบังคับใช

entourage คณะผูติดตำมทำงกำรของแขกผูมำเยือน

EP  European Parliament
สภำยุโรป

	 เปนองค์กรหนึ่งในสหภาพยุโรป	 สมาชิกสภายุโรปจะ
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เปนผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งมาจากกลุ่มประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป	ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2505

equality of treatment กำรประติบัติเทำเทียมกัน

equitable geographical distribution

 กำรกระจำยตัวอยำงเทำเทียมกันตำมเขตภูมิศำสตร์

	 เปนคําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกรอบสหประชาชาติ	 หมายถึง	

การมีส่วนร่วมและการเปนตัวแทนของประเทศสมาชิก

สหประชาชาตทิีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคต่าง	ๆ 	อย่างเท่าเทยีมกัน

equivalence ควำมเทำเทียมกัน

ERIA  Economic Research Institute for ASEAN and East 

Asia

สถำบนัวจิยัเศรษฐกจิส�ำหรบัอำเซยีนและเอเชยีตะวนัออก 

ERIA	 (อีเรีย)	 เปนสถาบันวิจัยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	

2550	 โดยมีสํานักงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตา	 มีจุดประสงค์

เพื่อจัดทําวิจัยและการศึกษาที่จะช่วยเร่งรัดการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเอเชียตะวันออก	 และ

ให้คําแนะนําด้านนโยบายแก่สํานักเลขาธิการอาเซียน

และประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับและกรอบต่าง	 ๆ	

สนับสนุนการลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาค	 และการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และสร้างความรู้สึก

ของการเปนประชาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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ESC  SOM Sub-committee on ECOTECH
คณะอนุกรรมกำรเจำหนำที่อำวุโสเอเปควำดวยควำม
รวมมือทำงดำนเศรษฐกิจและวิชำกำร

ESCAP  Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific
คณะกรรมำธกิำรเศรษฐกจิและสงัคมส�ำหรบัเอเชยีและ
แปซิฟก มีสํานักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ

ethnic conflict ควำมขัดแยงทีเ่กดิจำกควำมแตกตำงทำงดำนชำตพินัธุ์

EU  European Union
สหภำพยุโรป

	 สหภาพยุโรปได้มีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ	 นับแต่การ
ก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้า	 (European	
Coal	and	Steal	Community)	ใน	พ.ศ.	2494	ต่อมา
ใน	 พ.ศ.	 2500	 	 ได้มีการจัดทําสนธิสัญญากรุงโรม	
(Treaty	of	Rome)	เพื่อก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	
(European	Economic	Community	 :	 EEC)	 และ
ประชาคมพลังงานปรมาณู	 (Euratom)	 ในช่วงเวลานั้น
จึงเรียกชื่อกันว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	(EEC)	ต่อมา
ได้มีการรวม	 3	ประชาคมเข้าด้วยกันและได้มีกฎหมาย
ยุโรปตลาดเดียว	 (Single	 European	Act)	 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ในป	 พ.ศ.	 2530	 เพื่อให้ประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรปเข้าสู่ขั้นตอนการเปนตลาดร่วมและตลาดเดียวที่
สมบูรณ์ในป	พ.ศ.	 2535	ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงเปลี่ยน
มาเรียกชื่อเปนประชาคมยุโรป	 (European	Commu-
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nities	 :	EC)	ตั้งแต่	พ.ศ.	 2530	ต่อมาเมื่อสนธิสัญญา

มาสทริชท์	 (Maastricht	 Treaty)	 มีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2536	ซึ่งได้กําหนดเปาหมาย	

และขั้นตอนให้ประชาคมยุโรปพัฒนาไปสู ่การเปน

สหภาพยุโรป	 จึงได้เปลี่ยนมาเรียกช่ือในทางปฏิบัติว่า	

สหภาพยุโรป	 (European	Union	 :	 EU)	ตั้งแต่	 พ.ศ.	

2536	 เปนต้นมา	ปจจุบันมีสมาชิก	 27	ประเทศ	 ได้แก่	

ออสเตรีย	 เบลเยี่ยม	 เดนมาร์ก	 ฟนแลนด์	 ฝรั่งเศส	

เยอรมนี 	 กรีซ 	 ไอร ์แลนด ์ 	 อิตาลี 	 ลักเซมเบิร ์ก	

เนเธอร์แลนด์	โปรตุเกส	สเปน	สวีเดน	สหราชอาณาจักร	

ไซปรัส	เช็ก	เอสโตเนีย	ฮังการี	ลัตเวีย	ลิทัวเนีย	มอลตา	

โปแลนด์		สโลวีเนีย	สโลวะเกีย	โรมาเนีย		และบัลกาเรีย	

นอกจากนี้	 มีประเทศที่ได้สมัครเข้าเปนสมาชิกสหภาพ

ยุโรป	ได้แก่	โครเอเชีย	มาซิโดเนีย	และตุรกี

	 สหภาพยุโรปเปนการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด

และก้าวหน้าทีส่ดุในโลก	(supranational	cooperation)	

มีบทบาทสําคัญต่อทิศทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และ

สังคมระดับโลก	 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์	

ประเทศเบลเยี่ยม

evening dress ชุดรำตรี (สั้นหรือยาว)

	 หากเปนงานทางการที่สําคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว

EVSL Early Voluntary Sectoral Liberalization

กำรเปดเสรีลวงหนำรำยสำขำตำมควำมสมัครใจ 

	 (ในกรอบความร่วมมือเอเปค)
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ex officio โดยต�ำแหนง

exactions ขอเรียกบังคับ หรือภำระเรียกบังคับ
ใช้ในเรื่องของการเรียกเก็บภาษี

excess of power ปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนำจ

exchange of notes หนังสือแลกเปลี่ยน

exemption from taxation กำรยกเวนภำษี

exequatur อนุมัติบัตร
	 หมายถึง	 การอนุมัติจากรัฐผู้รับไม่ว่าจะเปนในรูปใด

ก็ตาม	ยอมรับให้หัวหน้าสถานทําการทางกงสุลของรัฐ
ผู้ส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้	 (อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางกงสุล พ.ศ. 2506)

exile เนรเทศ	(กริยา)	  กำรเนรเทศ	(นาม)

extraditable offence ควำมผิดที่สงผูรำยขำมแดนได

extradition กำรสงผูรำยขำมแดน
	 โดยมสีนธสัิญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศรองรบั

extraterritoriality สภำพนอกอำณำเขต
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facility agreement ควำมตกลงเกี่ยวกับสถำนที่ (รวมถึงสิ่งอํานวยความ

สะดวกอื่น	ๆ)

FAO  Food and Agriculture Organization

องค์กำรอำหำรและเกษตรแหงสหประชำชำติ

	 เปนทบวงการชํานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ	

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 16	ตุลาคม	2488	มีหน้าที่บรรเทาความ

อดอยากและหิวโหยของประชากรโลกด้วยการส่งเสริม	

และพัฒนาเกษตรกรรม	 การปรับปรุงโภชนาการ	 และ

แสวงหาความมั่นคงทางด้านอาหาร	 ปจจุบันมีสมาชิก	

171	ประเทศ	มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม	ประเทศ

อิตาลี	

Fast Track กลุมสินคำที่จะตองเรงลดภำษี (ในกรอบเขตการค้าเสรี

อาเซียน)

	 มี	 15	 รายการ	 ได้แก่	 ปูนซีเมนต์	 ปุ ย	 เยื่อกระดาษ	

เฟอร ์นิ เจอร ์ไม ้และหวาย	 ผลิตภัณฑ์หนัง	 สิ่งทอ	

อัญมณี	 และเครื่องประดับ	 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์	

นํ้ามันพืช	 เคมีภัณฑ์	 เภสัชภัณฑ์	พลาสติก	ผลิตภัณฑ์

ยาง	 ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว	 และแคโทดที่ทําจาก

ทองแดง

Fatwa ค�ำวินิจฉัยทำงศำสนำ

	 คําตัดสินโดยนักวิชาการผู้ทรงความรู้	 (Ulama)	 เพื่อ
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นํามาใช้ในการชี้ขาดข้อขัดแย้งในสังคม	 เช่น	 กษัตริย์
อับดุลลอฮุของซาอุดีอาระเบียประกาศให้สภาที่ปรึกษา
แห่งชาติ	 (Shoura)	มีผู้หญิงรวมอยู่ด้วยจํานวนร้อยละ	
20	ภายหลังจากที่คณะ	Ulama	 มีคําวินิจฉัยว่า	 การมี
ส่วนร่วมของสตรีในทางการเมืองนั้น	 ไม่เปนการขัดกับ
หลักกฎหมายซะรีอะห์	เปนต้น

FCDI  Forum for Comprehensive Development of 
Indochina
เวทีเพื่อกำรพัฒนำอยำงสมบูรณ์แบบในอินโดจีน

	 เปนความริเร่ิมโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ น
ที่จะให้มีเวทีปรึกษาหารือเพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาว	
กัมพูชา	 และเวียดนาม	กลไกประกอบด้วยคณะทํางาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 คณะที่ปรึกษาภาค
เอกชนโดยเน้นบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนาภาคเอกชนตลอดจนการสร้างความ
เชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง	
(GMS)

FEALAC  Forum for East Asia - Latin America Cooperation
เวทีควำมรวมมือระหวำงเอเชียตะวันออกและลำติน
อเมริกำ

	 จัดตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2542	ประกอบด้วยสมาชิก	33	ประเทศ	
โดยมีสมาชิกจากฝายเอเชียตะวันออก	 15	 ประเทศ	
ได้แก่	 กลุ ่มอาเซียน	 จีน	 สาธารณรัฐเกาหลี	 ญี่ปุน	
ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	และจากฝายลาตินอเมริกา	
18	ประเทศ	 ได้แก่	 เม็กซิโก	 กัวเตมาลา	 เอลซัลวาดอร์	
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คอสตาริกา	 นิการากัว	 คิวบา	 ปานามา	 เปรู	 โคลัมเบีย	

เวเนซุเอลา	 บราซิล	 โบลิเวีย	 เอกวาดอร์	 ปารากวัย	

อุรุกวัย	 อาร์เจนตินา	 ชิลี	 และสาธารณรัฐโดมินิกัน	 มี

การประชุมระดับสูงสุดเปนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ

ทุก	ๆ	2	ป	

final perimeter แนวเขตที่ยอมรับกันในที่สุด

flag of convenience กำรใชธงเพื่อควำมสะดวก

Flexible Engagement ควำมเกี่ยวพันอยำงยืดหยุน

	 ความเกีย่วพันอย่างยดืหยุน่เปนข้อเสนอของ	ดร.	สรุนิทร์	

พิศสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ของไทย	 (ในขณะนั้น)	 ที่เสนอในการประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียน	(ASEAN	Ministerial	Meeting	:	

AMM)	ครั้งที่	 31	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	 2541	ณ	กรุง

มะนิลา	 ฟลิปปนส์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการหารือและแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็กนัอย่างสร้างสรรค์		เปดกว้างและเปนกันเอง

ในเรื่องหรือประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่เห็นว่าเปนผลประโยชน์

ร ่วมกันหรือที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และ

ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของนานาประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อันสืบเนื่องจาก

การที่อาเซียนมีสมาชิกครบ	10	ประเทศ	และอยู่ในภาวะ

ที่เผชิญปญหาท้าทายต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีความเชื่อมโยงและ

เกี่ยวพันกัน
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food security ควำมมั่นคงทำงดำนอำหำร

	 หมายถึง	 การที่ประชากรโลกมีอาหารเพียงพอกับ

ความต้องการ	 (availibility)	มีเสถียรภาพ	 (stability)	

และสามารถเข้าถึงได้	 (accessibility)	 แนวความคิด

เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารนี้	 เปนผลสืบเนื่องมา

จากการรับรองปฏิญญากรุงโรมของที่ประชุมสุดยอด

อาหารโลก	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2539	 ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ที่จะขจัดความหิวโหย	 และลดปญหา

ทุโภชนาการของประชากรโลก	 โดยตั้งเปาหมายที่จะ

ลดจํานวนประชากรที่ขาดอาหารให้เหลือครึ่งหนึ่ง

จากที่มีอยู่ในปจจุบัน	ภายใน	พ.ศ.	2558

force majeure เหตุสุดวิสัย

Forward Engagement กำรทูตเชิงรุก

	 ยุทธศาสตร์กรอบใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของ

ไทย	 ท่ีมีเปาหมายท่ีจะขยายกรอบความร่วมมือให้

ครอบคลุมทุกมิติความร่วมมือกับต่างประเทศ	 รวมทั้ง

การส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศ

ทั่วโลก	 เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนและความรุ ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจสําหรับประชาคมโลก

Four Eyes  กำรหำรือสองตอสอง

	 การหารือเปนการส่วนตัวซึ่งไม่มีบุคคลอื่นเข้าร่วมและ

ไม่มีการจดบันทึกหรือบันทึกเสียง	 โดยเน้ือหาของการ

หารือนั้นไม่เปนที่เปดเผย	 ในบางกรณีอาจอนุโลมให้มี
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การบันทึกภาพหรือมีผู้จดบันทึกเข้าร่วมได้	 แต่ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับวาระและการตกลงระหว่างกัน

(เปนคําที่ใชอยางไมเปนทางการ / informal)

Francophonie โปรดดู	OIF

FPDA  Five Power Defence Arrangement

ควำมตกลงดำนกำรปองกันประเทศระหวำงสมำชิก 

5 ประเทศ 

	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	 สิงคโปร์	มาเลเซีย	และ

อังกฤษ	จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ป	พ.ศ.	2514

Free Trade Zones เขตปลอดภำษี

	 เปนอาณาบริเวณที่อยู่ใกล้ท่าเรือหรือท่าอากาศยานที่

อนุญาตให้นําเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีนําเข้า	 ทั้งนี้	 อาจ

เปนการนําเข้าเพ่ือส่งไปยังประเทศที่สาม	 หรือนําเข้า

เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสําหรับส่งออกตามที่กฎหมาย

กําหนด	จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการผลิตสินค้าของประเทศน้ัน	ๆ	 ให้สามารถส่งออก

ไปขายแข่งกับตลาดโลกได้มากขึ้น

freedom from fear สภำพที่ปลอดจำกควำมกลัว

freedom from want สภำพที่ปลอดจำกควำมขำดแคลน
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Friends of Young Ambassador of Virtue

 เพื่อนยุวทูตควำมดี

	 หมายถึง	 สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ	

สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย	 องค์กรหรือภาค

เอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ	ที่ตอบรับเปน

ผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน

ในโครงการยุวทูตความดี

FTA  Free Trade Area 

เขตกำรคำเสรี

	 การรวมกลุ ่มเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพื่อลดภาษี

ศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุด	

หรือเปน	0%	และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศ

นอกกลุ่ม

FTAA Free Trade Area of the Americas

เขตกำรคำเสรีแหงทวีปอเมริกำ

	 ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดขององค์การรัฐ

อเมรกินั	(OAS)	ยกเว้นประเทศคิวบา	ปจจบุนัการเจรจา

ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร	 และยังไม่มีข้อสรุป

ในประเด็นหลัก	 ๆ	 อาทิ	 สินค้าบริการ	 ทรัพย์สินทาง

ปญญา	และการสนับสนุนสินค้าเกษตร

full dress uniform with sash and decoration

 เคร่ืองแบบเต็มยศ ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ชั้นสูงสุด	(ข้าราชการพลเรือน)
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full dress uniform with sash and decoration without sword

 เคร่ืองแบบเต็มยศ ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ชั้นสูงสุด งดคำดกระบี่ (ข้าราชการทหารตํารวจ)

full powers หนังสือมอบอ�ำนำจเต็ม

functional cooperation ควำมรวมมือเฉพำะดำน

	 หมายถึง	 ความร่วมมือด้านอื่น	 ๆ	 ของอาเซียนที่

นอกเหนือจากความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
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GAM  Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement)

ขบวนกำรอำเจห์เสรี

	 เปนกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย	

ตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2519	มี	นาย	Hasan	Tiro	เปนหัวหน้า

Ganga-Suwanabhumi-Mekong Cooperation

ควำมรวมมือลุมน�้ำคงคำ-สุวรรณภูมิ-ลุมน�้ำโขง

	 ประกอบด้วย	 ไทย-ลาว-พม่า-เวียดนาม-กัมพูชา	 และ

อินเดีย	 เปนกรอบความร่วมมือที่ เสนอในระหว่าง

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี

ต่างประเทศประเทศคู่เจรจา	 ครั้งที่	 33	 เม่ือวันที่	 28	

กรกฎาคม	พ.ศ.	2543	โดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรี

ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน	2543

GBC General Border Committee

คณะกรรมกำรชำยแดนทั่วไป

	 เปนกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน	 ซึ่งมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและประเทศ

เพื่อนบ้านเปนประธานร่วมกัน	ทําหน้าที่กําหนดแนวทาง

และมาตรการท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการส่งเสริมความ

ร่วมมือ	 รักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพ

ในพื้นที่บริเวณชายแดน	 ซึ่งกลไกนี้ไทยมีกับประเทศ

เพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันทั้ง	4	ประเทศ
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GCC  Gulf Cooperation Council/Cooperation Council for 

the Arab States of the Gulf

คณะมนตรีควำมรวมมือรัฐอำวอำหรับ

	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2524	ปจจุบันมีสมาชิก	 6	ประเทศ	

ได้แก่	 ซาอุดีอาระเบีย	บาห์เรน	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	

คูเวต	โอมาน	และกาตาร์

GCIM  Global Commission on International Migration

คณะกรรมำธิกำรวำดวยกำรโยกยำยถิ่นฐำนระหวำง

ประเทศ

GE  General Exception

รำยกำรยกเวนทั่วไป

	 สําหรับสินค้าบางรายการที่ไม่ต้องนํามาอยู่ในรายการ

ลดอัตราภาษีศุลกากรของเขตการค้าเสรีอาเซียน

ตลอดไป	 ได้แก่	 สินค้าที่มีผลต่อความม่ันคง	 ศีลธรรม	

ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์	 สัตว์และพืช	 ศิลปะและ

โบราณวัตถุ

genocide กำรฆำลำงเผำพันธุ์

GICHD  Geneva International Centre for Humanitarian 

Demining

ศูนย์ระหวำงประเทศเพื่อกำรเก็บกูทุนระเบิด

 ดำนมนุษยธรรมแหงนครเจนีวำ
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GIZ  German International Cooperation 
 (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) 
 องค์กรควำมรวมมือระหวำงประเทศของเยอรมัน
	 เปนองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดําเนินงานอยู่ในกว่า	

130	 ประเทศทั่วโลก	 เพื่อให้บรรลุเปาหมายด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในหลากหลายสาขา	 อาทิ	 เศรษฐกิจและการจ้างงาน	
ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย	 การรักษาความ
ปลอดภัย	 การสร้างสันติภาพและลดความขัดแย้ง	
ความปลอดภัยด้านอาหาร	 สาธารณสุข	 การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน		การคุม้ครองสิง่แวดล้อม		การอนุรกัษ์ทรพัยากร	
และการปกปองสภาพภูมิอากาศ

globalisation (globalization) โลกำภิวัตน์

GMS  Greater Mekong Subregion Economic Cooperation
กรอบควำมรวมมอือนุภมูภิำคลุมน�ำ้โขง หรอื กรอบควำม
รวมมือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ

	 ประกอบด้วย	ไทย	พม่า	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	และจีน	
(มณฑลยูนนาน)	 มีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย	
(ADB)	 เปนกลไกประสานความร่วมมือ	 โดยริเริ่มข้ึน
เมื่อ	 พ.ศ.	 2535	 ประกอบด้วยความร่วมมือ	 8	 สาขา	
ได้แก่	 คมนาคมขนส่ง	 พลังงานสื่อสาร	 โทรคมนาคม	
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ท่องเที่ยว	สิ่งแวดล้อม	และการ	
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	การค้า	และการลงทุน
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good offices กำรชวยเปนสื่อกลำงใหมีกำรเจรจำกัน

goods in transit สินคำที่สงผำนแดน

	 หมายถึง	 สินค้าที่มีการส่งจากรัฐหน่ึงผ่านรัฐหน่ึงรัฐใด	

หรือหลายรัฐไปยังอีกรัฐหนึ่ง	 โดยมีการขนถ่ายสินค้าที่

ต้นทางและปลายทางเท่านั้น	 ซึ่งเรื่องนี้เปนส่วนหนึ่งของ

ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน

Goodwill Representative ผูแทนสันถวไมตรี

	 หมายถึง	 การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้	 ความ

ประพฤติ	 และบุคลิกที่เหมาะสมในการเปนผู้แทนของ

ประเทศ	ให้ไปเยอืนต่างประเทศ	เพือ่อธัยาศยัไมตร	ีหรอื

ผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง	โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GSP  Generalized System of Preferences

ระบบกำรใหสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเปนกำรทั่วไป

	 มีที่มาจากการประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของ

องค์การสหประชาชาติ	 (UNCTAD)	 เม่ือ	 พ.ศ.	 2510	

ภายใต้ระบบนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเปดโอกาสให้

ประเทศกําลังพัฒนาสามารถส่งสินค้าไปขายแข่งขันใน

ประเทศพัฒนา	 โดยการยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษี

ขาเข้าให้แก่สินค้าที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิพิเศษ	 โดยไม่

เรียกร้อง	ผลประโยชน์ตอบแทนใด	ๆ
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GSTP  Global System of Trade Preferences among 

Developing Countries

ระบบสำกลวำดวยสิทธิพิเศษทำงกำรคำในระหวำง

ประเทศก�ำลังพัฒนำดวยกัน

guard of honour กองทหำรเกียรติยศ

guest(s) of honour แขกเกียรติยศในกำรจัดเลี้ยง

	 หมายถึง	แขกที่ได้รับการจัดเลี้ยงเพื่อเปนเกียรติ
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HABITAT โปรดดู	UNCHS

Hajj ฮัจย์

	 การปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะห์ตามแบบอย่างของ

ศาสดา	 นบีมุฮัมมัด	 ระหว่างวันที่	 8-13	 ของเดือน

ชุลฮิจญะฮุตามปฏิทินอาหรับ	 (ประมาณวันที่	 13-18	

ตุลาคมของทุกป)	ถือเปนหนึ่งในหลักปฏิบัติ	5	ประการ

ของชาวมุสลิม

HAPUA  Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities

กำรประชุมหัวหนำองค์กำร/หนวยงำนสำธำรณูปโภค

ดำนพลังงำนอำเซียน

head (leader) of delegation

 หัวหนำคณะผูแทนในกำรเยือนหรือในกำรประชุม

ระหวำงประเทศ

head of consular post หัวหนำสถำนท�ำกำรทำงกงสุล

	 หมายถึง	 	 บุคคลที่ได ้รับมอบหน้าที่ให ้กระทําการ

ในฐานะนั้น	หัวหน้าสถานทําการทางกงสุลแบ่งออกเปน	

4	 ชั้น	 คือ	 (1)	 กงสุลใหญ่	 (2)	 กงสุล	 (3)	 รองกงสุล	

(4)	 ตัวแทนทางกงสุล	 (อนุสัญญากรุงเวียนนา วาดวย

ความสัมพันธทางกงสุล พ.ศ. 2506)
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head of the mission หัวหนำคณะผูแทน

	 หมายถึง	หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต	 ซึ่งแบ่งเปน	 3	 ชั้น	

(1)	 ชั้นเอกอัครราชทูต	 หรือเอกอัครสมณทูต	 (2)	 ช้ัน

รัฐทูต	 อัครราชทูต	 และอัครสมณทูต	 (3)	 ชั้นอุปทูต	

(อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต 

พ.ศ. 2504)

Hegemonic Power มหำอ�ำนำจที่ครอบง�ำ

	 เมือ่สหภาพโซเวยีตล่มสลายใน	พ.ศ.	2534	สหรฐัอเมรกิา

ได้กลายเปน	 “มหาอํานาจเดียว”	 หรือ	 “มหาอํานาจที่

ครอบงํา”

Hezbollah พรรคของอัลลอฮฺ (ความหมายตรง)

	 กลุ่มการเมืองและการทหารของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์

ที่มีอิทธิพลสูงในเลบานอน	 ก่อตั้งข้ึนเม่ือ	 พ.ศ.	 2525	

เพื่อต ่อต ้านการรุกรานของอิสราเอล	 	 โดยได้รับ

แรงบันดาลใจจากการปฏิวัติของอิหม่ามโคมัยนีใน

อิหร่านเมื่อป	 พ.ศ.	 2522	 	 	 ปจจุบันชาติตะวันตก

บางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

ประกาศให้เปนกลุ่มก่อการร้าย

High Commissioner 1. เอกอัครรำชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจ�ำ

ในสหรำชอำณำจักรหรือประเทศในเครือจักรภพ

ดวยกัน 

 2. ขำหลวงใหญ ใช้เรียกหัวหน้าสํานักงานบางแห่งใน

กรอบสหประชาชาติ	 เช่น	 United	 Nations	 High	
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Commissioner	 of	 Refugee	 (UNHCR)	 หมายถึง	

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

high contracting parties อัครภำคีผูท�ำสัญญำ

Hijra (A.H.) ฮิจเรำะห์ศักรำช

	 ปฏิทินจันทรคติที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศ

อาหรับ	 เร่ิมนับตั้งแต่ศาสดา	 นบีมุฮัมมัด	 อพยพออก

จากเมืองมักกะห์ไปยังเมืองมาดีนะห์

HLP  High Level Panel on Threats, Challenges and 

Change

คณะผูทรงคุณวุฒิระดับสูงวำดวยภัยคุกคำม ควำม

ทำทำย และกำรเปลี่ยนแปลง

	 แต่งตั้งโดยนาย	Kofi	Annan	 เลขาธิการสหประชาชาติ	

ประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวฒุจิาํนวน	16	คน	มีนายอานันท์	

ปนยารชุน	 อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธาน	 เม่ือ	พ.ศ.	

2547-2548

Honorary Consul กงสุลกิตติมศักดิ์

	 ได้แก่	 	 บุคคลในท้องถิ่นผู ้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและ

มอบหมายให้ดูแล	 ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ

และคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา	 และดําเนินการตรวจ

ลงตราหนงัสอืเดนิทางแก่บคุคลทีจ่ะเดนิทางเข้าประเทศ

ทีก่งสลุกติตมิศกัดิเ์ปนผูแ้ทน				การแต่งตัง้ผูดํ้ารงตาํแหน่ง

ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ	 และ
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ต้องยื่นสัญญาบัตร	 และได้รับอนุมัติบัตรเช่นเดียวกับ

ผู้แทนฝายกงสุลอาชีพ	 (career	 consular	 officer)	

ทั้งนี้	 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแล

เขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าและสําคัญกว่า	

ในส่วนของไทย	 กงสุลกิตติมศักดิ์แตกต่างจากกงสุล

อาชีพใน	 3	ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 (1)	 กงสุลกิตติมศักดิ์

ส่วนใหญ่เปนชาวต่างประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม	หรือเปนผู้นําที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับไทย	

(2)	 กงสุลกิตติมศักดิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

จัดตั้งสํานักงาน	ได้แก่	สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์หรือ

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้งหมด	 (3)	 กงสุลกิตติมศักดิ์

ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ ้มกันทางกงสุลน้อยกว่า

กงสุลอาชีพ	 ในการปฏิบัติงานของกงสุลกิตติมศักดิ์

ของไทยจะมีคู ่มือกงสุลกิตติมศักดิ์ 	 เป นระเบียบ

กฎเกณฑ์และข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงาน

host เจำภำพฝำยชำย

host country ประเทศเจำภำพ

host state รัฐผูรับ

hostess เจำภำพฝำยหญิง

HPA  Hanoi Plan of Action

แผนปฏิบัติกำรฮำนอย
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	 เปนแผนงานระยะ	 6	ป	 ระหว่าง	พ.ศ.	 2542-2547	 ซึ่ง

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เปนทางการ	ครั้งที่	 2	

ที่กรุงฮานอย	 เมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2541	 ได้ให้

ความเห็นชอบเพื่อใช้เปนแผนงานฉบับแรกของอาเซียน

สําหรับการสร้างเสริมความร่วมมือของอาเซียนในด้าน

ต่าง	ๆ	ซึ่งจะนําไปสู่วิสัยทัศน์อาเซียน	พ.ศ.	2563

(โปรดดู ASEAN Community เพิ่มเติม)

HRC  Human Rights Committee

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

	 เปนกลไกติดตามผลการอนุวัติกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

	 (International	Covenant	 on	Civil	 and	Political	

Rights	:	ICCPR)

HRDWG  Human Resources Development Working Group

คณะท�ำงำนวำดวยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

	 (ในความร่วมมือเอเปค)

HSL  Highly Sensitive List

รำยกำรออนไหวสูง

	 หมายถึง	 รายการสินค้าท่ีมีความอ่อนไหวสูงของแต่ละ

ประเทศที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากแผนงาน

ความร่วมมือด้านการค้าเสรี	 หรือการลงทุนเสรี	 อาทิ	

สินค้าข้าวของประเทศที่เสียเปรียบทางการผลิต
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HSN  Human Security Network

 เครือขำยควำมมั่นคงของมนุษย์

human rights สิทธิมนุษยชน

human security ควำมมั่นคงของมนุษย์

	 หมายถึง	 การสร้างสภาพที่มั่นคงให้แก่มนุษย์โดย

ครอบคลุมทุกด้าน	 ทั้งในด้านการเมือง	 (เช่น	 การ

ปลอดจากภัยสงคราม)	 ด้านเศรษฐกิจ	 (เช่น	 การกินดี

อยู่ดี	 การมีสุขอนามัย)	 และด้านสังคม	 (เช่น	การมีสิทธิ

พื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด)

humanitarian assistance ควำมชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม

Humanitarian Intervention  กำรแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม

	 เปนแนวคิดที่นายโคฟ	อันนาน	เลขาธิการสหประชาชาติ

เสนออย่างเปนทางการครั้งแรกต่อที่ประชุมสมัชชา

สหประชาชาติ	 สมัยที่	 54	 เมื่อป	 พ.ศ.	 2542	 โดยมุ่ง

จะให้สหประชาชาติสามารถเข้าไปแก้ไขปญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนภายในประเทศต่าง	 ๆ	 ได้โดย

คํานึงถึงประเด็นเรื่องมนุษยธรรมเปนหลัก	 ขณะนี้	

แนวคิดนี้ยังคงเปนที่ถกเถียงกันและยังไม่ยุติ	 โดย

บางประเทศเห็นว่า	 เปนการดําเนินการที่ขัดต่อกฎบัตร

สหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ	 เน่ืองจาก

เปนการละเมิดอธิปไตยของรัฐ	 บางประเทศเห็นว่า

เปนมาตรการที่จําเปนเพื่อแก้ปญหาของมนุษยชาติ	
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H

ส่วนบางประเทศเห็นว่าการแทรกแซงดังกล่าวจะต้อง

อยู่ใต้กรอบหลักเกณฑ์	หรือกรอบกฎหมายบางประการ	

เช่น	กฎบัตรสหประชาชาติ
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IAEA  International Atomic Energy Agency

ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหวำงประเทศ

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2500	 เปนทบวงการชํานัญพิเศษ

ของสหประชาชาติเพื่อทําหน้าที่เปนองค์กรกลางใน

การตรวจพสิจูนน์วิเคลยีร์	ความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์	

และส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ

IAI  Initiatives for ASEAN Integration

 ขอริเริ่มเพื่อกำรรวมตัวของอำเซียน

	 วัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการรวมตัวของประเทศสมาชิก

อาเซยีน	โดยการลดช่องว่างทางการพฒันา	(Narrowing	

the	 Development	Gap	 –	NDG)	 ระหว่างประเทศ

สมาชกิเดมิ	6	ประเทศ	 (ASEAN	6)	กบัประเทศสมาชกิ

ใหม่	 4	ประเทศ	 (CLMV)	 และเพื่อเสริมสร้างขีดความ

สามารถของประเทศ	CLMV	 เพื่อลดช่องว่างด้านการ

พัฒนา	 และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	

โดยมีแผนงาน	 IAI	Work	 Plan	 I	 รองรับระยะเวลา	

6	 ป	 (2545-2551)	 ปจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินงานใน

แผนงานฉบับที่	2	IAI	Work	Plan	II	(2552-2558)	

IBRD  International Bank for Reconstruction and 

Development

ธนำคำรระหวำงประเทศเพื่อกำรบูรณะและกำรพัฒนำ

	 เป นที่รู ้จักกันในชื่อ	 ธนาคารโลก	 (World	 Bank)	
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สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน	 สหรัฐอเมริกา	 เริ่ม

ปฏิบัติงานตั้งแต่ป	 พ.ศ.	 2489	 เพื่อส่งเสริมให้เงินทุน

มกีารไหลเวยีนระหว่างประเทศ		รวมทัง้ให้ความช่วยเหลอื

ในด้านการให้กู ้ในโครงการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา

IBSA  India-Brazil-South Africa 

เวทีเจรจำสำมฝำย ระหวำงอินเดีย บรำซิล และ

แอฟริกำใต

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบใต้-ใต้

ในวงกว้าง	 เปาหมายหลัก	 IBSA	คือ	 การส่งเสริมและ

ขยายโอกาส	 ด้านการค้า	 การลงทุน	 การพัฒนาสังคม	

และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

ICAO  International Civil Aviation Organization

องค์กำรกำรบินพลเรือนระหวำงประเทศ

	 เปนทบวงการชํานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ	

ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี	 4	 เมษายน	พ.ศ.	 2490	 โดยอนุสัญญา

ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (Convention	

on	 International	Civil	Aviation)	มีวัตถุประสงค์ที่

จะเปนหน่วยงานกลางระหว่างประเทศสมาชิก	 ในการ

ออกกฎ	ระเบียบ	และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบินพลเรือน	

ปจจุบันมีสมาชิก	 185	ประเทศ	มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่

ที่เมืองมอนทรีออล	ประเทศแคนาดา	
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ICBL  International Campaign to Ban Landmines
องค์กรสำกลรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights
กติกำระหวำงประเทศวำดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทำงกำรเมือง

	 เป นสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสห-
ประชาชาติหลักด้านสิทธิมนุษยชน	 1	 ใน	 2	 ฉบับ	 ซึ่ง
แปรข้อบทในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้
มีพันธะผูกพันทางกฎหมายแก่ประเทศภาคี	 สหประชา-
ชาติรับรองเมื่อวันที่	 16	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2509	 มีผลใช้
บงัคบัเมือ่	พ.ศ.	2519	ไทยเข้าเปนภาคโีดยการภาคยานวุตัิ
เมื่อวันท่ี	 29	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2539	 และมีผลบังคับใช้
กับไทยเมื่อวันที่	29	มกราคม	พ.ศ.	2540

ICESCR  International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights
กติกำระหวำงประเทศวำดวยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม

	 เป นสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสห-
ประชาชาติหลักด้านสิทธิมนุษยชน	 1	 ใน	 2	 ฉบับ	 ซึ่ง
แปรข้อบทในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มี
พนัธะผกูพนัทางกฎหมายแก่ประเทศภาคี	สหประชาชาติ
รับรองเมื่อวันที่	16	ธันวาคม	พ.ศ.	2509	มีผลใช้บังคับ
เมื่อป	พ.ศ.	 2519	 ไทยเข้าเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	พ.ศ.	 2542	 และมีผลบังคับใช้
กับไทยเมื่อวันที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2542
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ICFD  International Conference on Financing for 

Development

กำรประชุมนำนำชำติวำดวยกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

ส�ำหรับกำรพัฒนำ

ICJ  International Court of Justice

 ศำลยุติธรรมระหวำงประเทศ

ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก	ประเทศเนเธอร์แลนด์

ICRC  International Committee of the Red Cross

คณะกรรมกำรกำชำดระหวำงประเทศ

ICSC  International Civil Service Commission

คณะกรรมำธิกำรพนักงำนพลเรือนระหวำงประเทศ

ICTR  International Criminal Tribunal for Rwanda

ศำลอำญำระหวำงประเทศส�ำหรับรวันดำ

ICTY International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia

ศำลอำญำระหวำงประเทศส�ำหรับอดีตยูโกสลำเวีย

IEG  Investment Expert Group

กลุมผูเชี่ยวชำญดำนกำรลงทุน

	 เปนกลไกหนึ่งภายใต้	ASEM
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IFAD  International Fund for Agricultural Development

กองทุนระหวำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำเกษตรกรรม

IFC  International Finance Corporation

บรรษัทกำรเงินระหวำงประเทศ

	 มีความเกี่ยวเนื่องกับธนาคารโลก	แม้ว่าจะมีสถานะเปน

องค์กรแยกต่างหาก	 IFC	 มีหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชน

ในประเทศกําลังพัฒนา	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ

IGC  Intergovernmental Conference

กำรประชุมระหวำงรัฐบำลของสหภำพยุโรป

	 เปนการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ	 เพื่อกําหนด

ทิศทางและโครงสร้างของสหภาพยุโรป	ตามสนธิสัญญา

หลัก	ๆ	ที่สหภาพยุโรปมี

IL  Inclusion List

รำยกำรในบัญชี

	 หมายถึง	 รายการสินค้าท่ีอยู่ในแผนความตกลงใน

แต่ละกรณี	 อาทิ	 รายการสินค้าในบัญชีลดอัตราภาษี

ศุลกากรให้เหลือร ้อยละ	 0-5	 ของเขตการค้าเสรี

อาเซียน

ILEA  International Law Enforcement Academy

สถำบันฝกอบรมระหวำงประเทศวำดวยกำรด�ำเนินกำร

ใหเปนไปตำมกฎหมำย
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	 จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน	พ.ศ.	 2541	

โดยความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา	 เปน

สถาบันสําหรับจัดการฝกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ	

อาทิ	 ยาเสพติดและการก่อการร้าย	 ให้แก่หลายประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	รวมทั้งให้เช่าสถานที่สําหรับ

การจัดฝกอบรมที่เกี่ยวข้อง	

ILO International Labor Organization

องค์กำรแรงงำนระหวำงประเทศ

	 มีสถานะเปนทบวงการชํานัญพิเศษ	ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา	

สวิตเซอร์แลนด์	 มีหน้าที่ส่งเสริมปรับปรุงสภาพความ

เปนอยู่ของผู้ใช้แรงงาน	 โดยการตั้งมาตรฐานในด้าน

ค่าจ้าง	 ชั่วโมงการทํางาน	 เงื่อนไขการว่าจ้าง	 และการ

ประกันสังคม

Imam ผูน�ำทำงศำสนำอิสลำม

	 บางครั้งถูกนําไปใช้เพื่อยกย่องผู้ทรงความรู้ด้านศาสนา

ด้วย

IMF  International Monetary Fund

กองทุนกำรเงินระหวำงประเทศ

	 จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน	 อํานวย

ความสะดวก	 เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตด้านการค้า

ระหว่างประเทศ	 ส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยน
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เงินตราที่มั่นคงและเปนระเบียบ	 การกําจัดข้อจํากัด

ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ	 และช่วย

เหลือประเทศสมาชิกโดยการจัดหาทรัพยากรด้าน

การเงินเปนการชั่วคราว	 เพื่อแก้ไขปญหาด้านดุลการ

ชําระเงิน

IMO  International Maritime Organization

องค์กำรกิจกำรทำงทะเลระหวำงประเทศ

	 เปนทบวงการชํานัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ	

ตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2502	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปนเวที

ระหว่างประเทศสมาชิกในการกําหนดมาตรฐาน	 และ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ	

และการคุม้ครองสิง่แวดล้อมทางทะเล	รวมทัง้เปนกลไก

ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

สมาชิก	ปจจุบันมีสมาชิก	 155	ประเทศ	สํานักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

implement the provisions of a convention

 ด�ำเนินกำรใหเปนผลตำมบทบัญญัติแหงอนุสัญญำ

IMT-GT  Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle

ควำมรวมมือเขตเศรษฐกิจสำมฝำย อินโดนีเซีย-

มำเลเซีย-ไทย

	 ก่อตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 2536	 โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียใน

สมัยนั้นเปนผู้ริเริ่มแนวความคิด	 โดยมีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม	 ซึ่ง
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พื้นที่ในเขตความร่วมมือได้มีการเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่ก่อตั้งจนปจจุบัน	 พื้นที่	 IMT-GT	 ครอบคลุม

จังหวัดสุมาตราเหนือ	 มณฑลพิเศษอาเจห์	 จังหวัด

สุมาตราตะวันตก	จังหวัดเรียว	 จังหวัดเบงกูลูและจัมบี	

จังหวัดสุมาตราใต้ของอินโดนีเซีย	รัฐเกดะห์	 เประ	ปนัง	

ปะลิส	 และสลังงอร์	 ของมาเลเซีย	 และจังหวัดสงขลา	

สตูล	ปตตานี	ยะลา	นราธิวาส	ตรัง	และพัทลุง	ของไทย

inalienable right สิทธิที่มิอำจท�ำใหเปนอื่นได

INCB  International Narcotics Control Board

คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดระหวำงประเทศ

	 ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	ทําหน้าที่ติดตาม

ความเคล่ือนไหวของสารเสพติดที่ใช้ในด้านการแพทย์	

รวมทั้งควบคุมดูแลการค้าสารเคมีระหว่างประเทศ	เพื่อ

กําจัดช่องทางการลักลอบใช้สารดังกล่าว

indigenous people ชนพื้นเมืองดั้งเดิม

infringement กำรละเมิด

initial ลงนำมยอ

	 หมายถึง	 การลงลายมือชื่อย่อในร่างสนธิสัญญาเพื่อ

ยืนยันความถูกต้องของร่างนั้น
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initial term (of a convention) วำระเริ่มแรก (ของอนุสัญญำ)

INSTRAW  United Nations International Research and Training 
Institute for the Advancement of Women
สถำบันวิจัยและฝกอบรมระหวำงประเทศเพื่อควำม
กำวหนำของสตรีแหงสหประชำชำติ

	 เปนสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคโดย
สมัครใจจากประเทศสมาชิก	มีเปาหมายที่จะเร่งรัดและ
ช่วยเหลือให้สตรีสามารถมีบทบาทอย่างแข็งขันและ
อย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการพัฒนา

instrument of acceptance ตรำสำรรับรอง
	 เปนหนงัสอืรบัรองว่ายนิยอมทีจ่ะผกูพนัทางสนธสิญัญา

หลังจากลงนามในสนธิสัญญาแล้ว

INTERFET  International Force in East Timor
กองก�ำลังนำนำชำติในติมอร์ตะวันออก

	 จัดตั้งขึ้นตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสห-
ประชาชาติที่	1264	(1999)	เมื่อวันที่	15	กันยายน	พ.ศ.	
2542	มีภารกิจหลัก	3	ประการ	คือ	ฟนฟูสันติภาพและ
เสถียรภาพในติมอร์ตะวันออก	ปองกันและสนับสนุน
งานของเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ	 และอํานวยความ
สะดวกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	กอง
กําลังนานาชาติปฏิบัติหน้าที่ในติมอร์ตะวันออกจนถึง
วันที่	1	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2543
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instrument of ratification สัตยำบันสำร

	 เปนหนงัสอืรบัรองว่ายนิยอมทีจ่ะผกูพนัทางสนธิ

สัญญาหลังจากลงนามในสนธิสัญญาแล้ว

international engagements ควำมตกลงระหวำงชำติ ค�ำมั่นสัญญำระหวำง

ชำติ

international terrorism กำรกอกำรรำยสำกล

Inter-state transport กำรขนสงระหวำงรัฐ

	 หมายถึง	การขนส่งจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง

intervention 1. กำรเขำแทรกแซง 

 2. กำรเขำร วมอภิปรำย กำรเขำร วมกลำว

ถอยแถลง 

	 (ใช้ในกรณีการประชุมพหุภาคี)

intrusion กำรลวงล�้ำ

inviolability ควำมละเมิดมิได

IOM  International Organization for Migration

องค์กำรระหวำงประเทศเพือ่กำรโยกยำยถิน่ฐำน
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IOR-ARC  Indian Ocean Rim Association for Regional 

Cooperation

สมำคมควำมรวมมือแหงภูมิภำคมหำสมุทรอินเดีย

	 ก่อตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 2538	 มีสมาชิกผู้ก่อตั้งมี	 7	 ประเทศ	

ได้แก่	ออสเตรเลีย	อินเดีย	แอฟริกาใต้	เคนยา	สิงคโปร์	

โอมาน	 และมอริเซียส	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

ในลักษณะไตรภาคี	คือ	ตัวแทนจากภาครัฐบาล	เอกชน

และวิชาการ	 โดยยอมรับในอํานาจอธิปไตยเขตแดน

ไม่แทรกแซงกิจการของกันและกัน	 การตัดสินใจใน

ทุกระดับจะอาศัยฉันทามติ	 (consensus)	 และจะไม่มี

การนําปญหาทวิภาคีรวมทั้งกรณีใด	ๆ	ที่อาจจะนําไปสู่

ความขัดแย้งเข้ามาพิจารณาในกรอบของสมาคมฯ	

สํานักงานเลขาธิการ	 ตั้งอยู ่ที่สาธารณรัฐมอริเซียส	

ไทยได้เข้ามาเปนสมาชิก	 IOR-ARC	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2542	

ปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด	 18	 ประเทศ	 คือ	

ออสเตรเลีย	 อินเดีย	 แอฟริกาใต้	 เคนยา	 สิงคโปร์	

โอมาน	มอริเซียส	 อินโดนีเซีย	 มาดากัสการ์	 มาเลเซีย	

โมซัมบิก	ศรีลังกา	แทนซาเนีย	 เยเมน	ไทย	บังกลาเทศ	

อิหร่าน	 และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 นอกจากน้ี	 ยังมี

ประเทศคู่เจรจา	 (dialogue	 partners)	 ได้แก่	 อียิปต์	

ญ่ีปุน	 สหราชอาณาจักร	 จีน	 และฝรั่งเศส	 รวมทั้งมี

องค์การการท่องเที่ยวแห่งมหาสมุทรอินเดีย	 (Indian	

Ocean	 Tourism	 Organization-IOTO)	 เป น

ผู้สังเกตการณ์



148 ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

I

IP  Intellectual Property

ทรัพย์สินทำงปญญำ

	 หมายถึง	 ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ

มนุษย์ซึ่งผู้เปนเจ้าของสามารถถือครองและ/หรือเก็บ

เกี่ยวสิทธิประโยชน์ได้	 นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์

และอสังหาริมทรัพย์	

- Patent  สิทธิบัตร 

	 หมายถงึ	สิง่ประดษิฐ์ทีส่ร้างใหม่	ยังไม่เคยมีการเปดเผย

มาก่อน	 และเปนสิ่งประดิษฐ์ที่มีข้ันตอนการประดิษฐ์

ที่สูงขึ้น	 และการประดิษฐ์นั้นสามารถประยุกต์ใช้ใน

ทางอุตสาหกรรมได้	

- Copy Rights  ลิขสิทธิ์ 

	 หมายถงึ	งานหรือความคดิสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม	

ศิลปกรรม	 ดนตรี	 งานภาพยนต์	 หรืองานอื่นใดใน

แผนกวิทยาศาสตร์

- Neighboring Rights  สิทธิขำงเคียง 

	 เปนความคุ้มครองที่แตกแขนงมาจากลิขสิทธิ์	 เนื่องจาก

งานที่สร้างขึ้นไม่สามารถถูกจัดเข้าเปนงานลิขสิทธิ์ได้

โดยตรง	 เพราะผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้มีบุคคลอื่นเข้ามา

เปนสื่อกลาง	 และก่อให้เกิดผลงานโดยใช้เครื่องมือใน

ทางวิชาชีพสร้างงานขึ้นมา	ดังนั้น	 บุคคลผู้ที่เข้ามาเปน

สื่อกลางเพื่อผลิตงานให้แก่ผู้สร้างงานจึงควรมีสิทธิใน

ผลงานนั้นเหมือนกับเจ้าของงานลิขสิทธิ์ด้วย

- Trade Marks  เครื่องหมำยกำรคำ 

	 หมายถึง	 เครื่องหมาย	 สัญลักษณ์	 หรือตราที่ใช้กับ

สินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะได้ว่าสินค้าน้ัน
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เปนของผู้ใด	 ใครเปนเจ้าของ	 และมีความแตกต่างกัน

อย่างไร	 ซึ่งโดยท่ัวไปจะเรียกว่า	 ย่ีห้อ	 สําหรับเครื่อง

หมายการค้านั้น	 จะเปนภาพเปนคํา	 หรือเปนตัวอักษร

ก็ได้	

- Service Marks  เครื่องหมำยบริกำร 

	 เปนเรื่องที่ เกิดใหม่เนื่องจากสินค้าบริการได้เจริญ

เติบโตอย่างรวดเร็ว	 เช่น	 การให้บริการด้านการเงิน	

การโทรคมนาคม	 จึงทําให้ผู ้ให้บริการต้องการที่จะ

ใช้เครื่องหมาย	 เพื่อชี้ให้เห็นถึงการบริการของตน	

เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้า

IPAP  Investment Promotion Action Plan

แผนปฏิบัติกำรสงเสริมกำรลงทุน	 (ระหว่างเอเชีย-

ยุโรป)

	 ได้รับความเห็นชอบในการประชุม	 ASEM	ครั้งที่	 2	

เมื่อ	พ.ศ.	2541

IPU  Inter- Parliamentary Union

สหภำพรัฐสภำ

	 ก่อตั้งเมื่อ	 พ.ศ.2432	 มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู ่ที่นคร

เจนีวา	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มีสมาชิกจํานวน	

153	 ประเทศ	 และ	 8	 กลุ่มสมาชิกสมทบ	 (ขอมูล ณ 

กันยายน 2552)

irreceivability ควำมรับไมได
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ISESCO  Islamic Education, Scientific and Cultural 

Organization

 องค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมอิสลำม

	 เปนองค์กรชํานัญพิเศษขององค์การความร่วมมือ

อิสลาม	หรือ	OIC	ที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา	

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก	OIC	

ก่อต้ังขึ้นจากข้อมติท่ีประชุม	 Islamic	 Conference	

of	 Foreign	Ministers	คร้ังที่	 10	ที่ประเทศโมร็อกโก	

เมื่อ	พ.ศ.	2522	ปจจุบันมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงราบัต	

ประเทศโมร็อกโก

ISO  International Organization for Standardization

องค์กำรมำตรฐำนระหวำงประเทศ

	 เปนองค์กรระหว่างประเทศทําหน้าที่ในการกําหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม	

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ITC  International Trade Centre

ศูนย์พำณิชยกรรมระหวำงประเทศ

	 ภายใต้อังค์ถัดและองค์การการค้าโลก	 เปนศูนย์กลาง

ของสหประชาชาติ	 สําหรับการให้ความช่วยเหลือทาง

วิชาการแก่ประเทศกําลังพัฒนาในด้านการส่งเสริม

การค้าและการพัฒนาการส่งออก
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ITU  International Telecommunication Union

สหภำพโทรคมนำคมระหวำงประเทศ

	 ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 มีหน้าที่

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ	ในด้านการติดต่อ

สื่อสารโทรคมนาคม	 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่

ประเทศกําลังพัฒนาในด้านโทรคมนาคม	 สนับสนุน

การพัฒนาในด้านดังกล่าว	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

ประชาชาติทั้งปวง

IUCN  International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources 

สหภำพสำกลวำดวยกำรอนุรักษ์

	 (ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเปน	 The	World	Conservation	

Union)

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry

สหภำพระหวำงประเทศวำดวยเคมีบริสุทธิ์และเคมี

ประยุกต์
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JAGEF  JAPAN-ASEAN General Exchange Fund
กองทุนกำรแลกเปลี่ยนญี่ปุน-อำเซียน

	 เปนกองทุนสําหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
สมาชิกใหม่และการพัฒนาสํานักเลขาธิการอาเซียน	
โดยญ่ีปุนบริจาคเงินจํานวน	 2,542,000	 เหรียญสหรัฐ	
ในปงบประมาณ	2543	ได้จัดตั้งกองทุน	JAGEF	ขึ้นมา
ใหม่	แทนกองทุนความร่วมมือเดิม	(JACPP)

JAIF Japan-ASEAN Integration Fund
กองทุนรวมอำเซียน-ญี่ปุน 

		 จัดตั้งขึ้นอย่างเปนทางการเมื่อป	 พ.ศ.	 2549	 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน	
เปนจํานวนเงินประมาณ	70	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 โดยมี
สาขาความร่วมมือหลัก	 ได้แก่	 การปองกันไข้หวัดนก
และโรคระบาด	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 การจัดตั้ง
ระบบเตือนภัยพิบัติ	 การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการ
ลดช่องว่างด้านการพัฒนา	การแลกเปลี่ยนเยาวชน	และ
การจัดการทุ่นระเบิดและสรรพาวุธที่ยังไม่ระเบิด	 โดย
ล่าสุดในป	 พ.ศ.	 2552	 ได้มีการเพิ่มเติมเงินกองทุน
อีก	 90	 ดอลลาร์สหรัฐ	 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือใน	
3	ด้านหลัก	ได้แก่	(1)	การจัดการด้านภัยพิบัติ	(2)	ความ
ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคอาเซียน	 และ	 (3)	 การฝกอบรมภาษาญี่ปุน
สําหรับพยาบาลและคนดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ นที่ได้รับ
การรับรอง
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JAGEF JAPAN-ASEAN General Exchange Fund

 กองทุนกำรแลกเปลี่ยนญี่ปุน-อำเซียน

	 เปนกองทุนสําหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ

สมาชิกใหม่และการพัฒนาสํานักเลขาธิการอาเซียน	

โดยญ่ีปุนบริจาคเงินจํานวน	 2,542,000	 เหรียญสหรัฐ	

ในปงบประมาณ	2543	ได้จัดตั้งกองทุน	JAGEF	ขึ้นมา

ใหม่	แทนกองทุนความร่วมมือเดิม	(JACPP)

JC  Joint Commission

คณะกรรมำธิกำรรวม

	 เปนกลไกความร่วมมือในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 JC	 มีบทบาทในการ

ดูแลและส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	ด้าน

การเมือง	 เศรษฐกิจ	การค้า	การลงทุน	วัฒนธรรม	และ

สังคม	 โดยแต่ละฝายจะสลับกันเปนเจ้าภาพในการจัด

การประชุม	 ซึ่งอาจมีขึ้นปละครั้งหรือ	 2-3	 ปต่อครั้ง	

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของทั้งสอง

ฝาย	JC	อาจมีกลไกย่อยหรือคณะกรรมการภายใต้	JC	

เพื่อกํากับดูแลเฉพาะเรื่องหรือมีคณะกรรมการในระดับ

ส่วนภูมิภาค	 เช่น	 ไทยกับมาเลเซียมีคณะกรรมการ

ชายแดนทั่วไป	(General	Border	Committee	-	GBC)	

มีบทบาทในการดูแลความร่วมมือด้านการทหารและ

ความมั่นคงบริเวณชายแดน	 และมีคณะกรรมการ

จัดทํ าหลักเขตแดนทางบก	 (Land	 Boundary	

Committee	 -	 LBC)	 เพื่อดูแลการจัดทําหลักเขตแดน

ระหว่างประเทศท้ังสอง		นอกจากนัน้		ยงัมคีณะกรรมการ
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ร่วมทางการค้า	 (Joint	 Trade	Committee	 -	 JTC)	

ระหว่างไทยกับบางประเทศ	 เปนกลไกเพื่อส่งเสริม

การค้าและขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

JDA  Joint Development Area

พื้นที่พัฒนำรวม

	 หมายถึง	พื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซีย	 อัน

เปนผลสืบเนื่องมาจากการแก้ไขปญหาเขตแดนทาง

ทะเลระหว่างทั้งสองประเทศ	ทั้งน้ี	 ทั้งสองฝายได้ตกลง

ที่จะแปรปญหาเขตทับซ้อนในไหล่ทวีป	ซึ่งมีพื้นที่	7,250	

ตารางกิโลเมตร	 ให้เปนพื้นที่พัฒนาร่วม	 โดยการแสวง

หาและนําเอาทรัพยากรปโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าว

มาใช้และแบ่งปนผลประโยชน์บนพื้นฐานของความ

เท่าเทียมกันในลักษณะ	 50	 :	 50	 ซึ่งนับว่าเปนตัวอย่าง

ที่ดีในการแก้ไขกรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตทับซ้อนทาง

ทะเลสําหรับประเทศอื่น	ๆ

JDS  Thailand-Malaysia Committee on Joint Development 

Strategy for border areas 

คณะกรรมกำรวำดวยยทุธศำสตร์กำรพฒันำรวมส�ำหรบั

พื้นที่ชำยแดนไทย-มำเลเซีย

JICA  Japan International Cooperation Agency

องค์กำรควำมรวมมือระหวำงประเทศของญี่ปุน

เปนองค์กรอิสระของรัฐบาลญี่ปุ น	 มีวัตถุประสงค์

ในการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศที่กําลัง
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พัฒนา	 ในรูปแบบของโครงการเงินกู้	 โครงการเงินช่วย

เหลือแบบให้เปล่า	 โครงการจัดส่งผู ้เช่ียวชาญญี่ปุ น	

อาสาสมคัรญีปุ่น	โครงการฝกอบรม	และความช่วยเหลอื

ฉุกเฉินอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Jihad กำรตอสูดิ้นรน	(ความหมายตรง)

	 การใช้ความรู ้	 ความสามารถและทรัพย์สินที่มีอยู ่ใน

การฟนฝาอุปสรรคและความยากลําบากต่าง	 ๆ	 เพื่อ

ดํารงรักษาศาสนาอิสลามไว้	ญิฮาดมิได้หมายถึงการทํา

สงครามด้วยอาวุธแต่เพียงด้านเดียว	 แต่ยังรวมถึง

การต่อสู้กับจิตใจของตนเองอีกด้วย	 ซึ่งถือว่าเปนการ

ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

joint committee คณะกรรมกำรรวม

Joint Statement ถอยแถลงรวม

	 เอกสารที่คู ่ภาคีสองฝายหรือมากกว่าตกลงร่วมกัน

ที่จะมีท ่าที 	 แนวคิด	 หรือการดําเนินการร ่วมกัน	

ถ้อยแถลงร่วมเปนเอกสารที่ประสงค์ให้เปนที่รับทราบ

แก่สาธารณะ

Joint Working Group คณะท�ำงำนรวม

	 กลุ ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสองฝาย

หรือมากกว่า	 เพื่อพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องหน่ึง	

เพื่อนําผลศึกษาหรือข้อเสนอแนะให้กับที่ประชุมมา

พิจารณาต่อไป
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JSEP  Joint Strategy for Economic Partnership

ยุทธศำสตร์รวมเพื่อควำมเปนหุนสวนทำงเศรษฐกิจ

ไทย-เวียดนำม

	 เปนแผนแม่บทเพื่อกํากับการดําเนินความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจไทย-เวียดนาม	 ในทุกมิติ	 ครอบคลุมด้าน

การค้า	 การลงทุน	 การผลิต	 การเงิน	 การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน	พลังงาน	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

JT-CTP  Japan - Thailand Joint Taks Force on Counter 

Trafficking in Persons

คณะท�ำงำนเฉพำะกจิรวมไทย - ญีปุ่นวำดวยกำรตอตำน

กำรคำมนุษย์

	 จัดตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 2549	 เพื่อเปนกลไกในการประสาน

ความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน	 ระหว่าง

รัฐบาลกับรัฐบาล	 ครอบคลุมความร่วมมือใน	 3	 เรื่อง	

ได้แก่	 (1)	 การปองกันการค้ามนุษย์	 (prevention)	

(2)	 การบังคับใช้กฎหมาย	 (law	 enforcement)	 และ		

(3)	การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์	(protection)

JTEPA Japan-Thailand Economic Partnership Agreement 

ควำมตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน

	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2550	

ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยและ

ญี่ปุนแบบรอบด้าน	

ดำนกำรคำ	ญี่ปุนยอมเลิก/ลดภาษีสินค้าเกษตรแก่ไทย	

2,000	 รายการ	 ครอบคลุมสินค้าสําคัญ	 เช่น	 กุ ้งสด	
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แช่เย็นแช่แข็ง	กุ้งต้ม	ผักผลไม้	ทูน่ากระปอง	ไก่ปรุงสุก	

โดยมีกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าที่ไม่เปนอุปสรรคและ

ผู้ผลิตไทยทําได้	 และในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรม	

ญ่ีปุนยกเลิกภาษีให้สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ

ไทยทันที	 ในขณะที่สิ่งที่ฝายญี่ปุ นได้หลัก	 ๆ	 ได้แก่	

ผลิตภัณฑ์เหล็ก	รถยนต์	ชิ้นส่วนรถยนต์	

ดำนกำรลงทุน	 ญี่ปุ นเปดเสรีให้บริษัทไทย/คนไทย

เข้าไปลงทุนในเกือบทุกสาขา	 ยกเว้นสาขาที่เกี่ยวกับ

ความมั่นคง	 ในขณะที่สาขาที่ญี่ปุนได้คือ	 การเปดเสรี

การลงทุนภาคผลิตรถยนต์	(ถือหุ้นได้น้อยกว่า	50%)	

ดำนกำรคำบริกำร ญี่ปุนเปดเพิ่มจาก	WTO	 ให้ไทย	

135	 สาขาย่อย	 	 ในขณะที่ญี่ปุ นได้จากไทยเพิ่มจาก	

WTO	14	สาขาย่อย

juridical personality สภำพนิติบุคคล

jurisdiction เขตอ�ำนำจศำล

jurisprudence นิติธรรม

juristic person, legal person นิติบุคคล

jus cogens	 กฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่ มี

ลักษณะเปนกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้
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JUSMAGTHAI Joint US Military Advisory Group Thailand 

คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรชวยเหลือและติดตอ

ทำงทหำรประจ�ำประเทศไทย

	 เปนหน่วยงานดูแลความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย

และสหรัฐอเมริกา	 ท้ังในด้านการฝกและการปฏิบัติร่วม

ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย	 JUSMAGTHAI	 รับผิดชอบ

การฝกร่วมและผสมประมาณ	 40	 การฝกต่อป	 และ

ดูแลโครงการ	 International	Military	 Education	

and	Training:	IMET

jus sanguinis		(ภาษาลาติน)	 กฎหมำยที่ก�ำหนดสัญชำติตำมหลักสำยโลหิต

jus soli		(ภาษาลาติน)  กฎหมำยที่ก�ำหนดสัญชำติตำมหลักดินแดน
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KBE  Knowledge-based Economy

กำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของกำรพัฒนำควำมรู

Kizuna Project  โครงกำรแลกเปล่ียนเยำวชนภูมิภำคเอเชีย-โอเชียเนีย 

และอเมริกำเหนือ 

	 เปนโครงการของประเทศญี่ปุนที่จัดขึ้นในป	พ.ศ.	 2555	

ที่เชิญเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย	

และอเมรกิาเหนอืเดนิทางเข้าร่วมโครงการเพ่ือแลกเปลีย่น

วัฒนธรรม	 เยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัย	 และการทํางาน

อาสาสมัครในประเทศญ่ีปุน	 และส่งเยาวชนจากพื้นที่

ประสบภยัในประเทศญีปุ่นไปยังพืน้ทีต่่าง	ๆ 	เพือ่ส่งเสรมิ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ นฟูประเทศญี่ปุ นให้กับ

ต่างประเทศ

KOICA  Korea International Cooperation Agency        

องค์กำรควำมรวมมือระหวำงประเทศของเกำหลี  

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้มีมติให้จัดตั้งโครงการ

ให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ	เมื่อวันที่	1	เมษายน	

2534	 โดยให้ความสนับสนุนทางด้านเงินช่วยเหลือ	

และโครงการความร่วมมือทางด้านเทคนิค	 เพื่อมุ่งหวัง

ที่จะมีส ่วนช่วยในการผลักดันให้แต่ละประเทศมี

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง	 และสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากการเอาชนะความยากจน
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League of Arab States หรือ Arab League
	 ก่อตัง้เมือ่วนัที	่22	มนีาคม	พ.ศ.	2488	มีเปาหมายทาง

การเมืองเปนเปาหมายหลัก	 คือ	 สร้างเอกภาพ	
รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์อาหรับ	 รวมทั้ง
เปนกลไกประสานนโยบายเพื่อความร่วมมือ	
และไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสมาชิก	และ
ระหว่างสมาชิกกับประเทศที่สาม	 ปจจุบันมี
สมาชิก	22	ประเทศ	(รวมปาเลสไตน์)

legal age บรรลุนิติภำวะ

Legalisation (legalization) นิติกรณ์
	 กระบวนการรับรองความถูกต้อง	 คําแปลหรือ

ลายมือชื่อผู ้มีอํานาจลงนามในเอกสาร	 โดย
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ	 สถานทูต	
สถานกงสุล	 หรือหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กําหนด	 เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและสามารถ
นําไปใช้ได้ในทางการระหว่างประเทศ

letter of certification หนังสือรับรอง

letter of commission สัญญำบัตรตรำตั้งของหัวหนำสถำนท�ำกำรทำง
กงสุลซึ่งรัฐผูสงมีถึงรัฐผูรับ

letter of consent หนังสือแสดงควำมยินยอม



L

161ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

letter of credence สำส์นตรำตั้ง

	 หนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูต	 จากประมุขรัฐผู้ส่งถึง

ประมุขของรัฐผู้รับ	

(การสะกดคําเปนการใชเฉพาะราชการของกระทรวงการ-

ตางประเทศ)

letter of recall สำส์นถอน

	 หนังสือแจ้งการถอดถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน	 จาก

ประมุขรัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับ

liaison officer เจำหนำที่ติดตอประสำนงำน

liberalisation (liberalization) กำรเปดเสรี

light weapons อำวุธเบำ

	 หมายถงึ	อาวธุท่ีมเีส้นผ่าศนูย์กลางของขนาดปากกระบอก

ปนตํ่ากว่า	 100	 มิลลิเมตร	 และต้องนําไปใช้โดยคน

มากกว่า	1	คน

long evening dress with sash and decoration

 ชุดรำตรียำว ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

Look West Policy นโยบำยมองตะวันตก	(ของไทย)

	 เปนแนวความคดิทีจ่ะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเผชญิ

กับการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
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โดยสอดคล้องกบัความเปนจรงิของยคุหลงัสงครามเยน็	

ประเทศเปาหมาย	 ได้แก่	 ประเทศต่าง	 ๆ	 ในเอเชียใต้	

ตะวันออกกลาง	และแอฟริกา

loss of nationality กำรเสียสัญชำติ

lounge suit ชุดสำกล

	 ใช้ในโอกาสที่ไม่เปนทางการทั่วไป	 เช่น	 การพบปะ

สังสรรค์	งานเลี้ยงที่ไม่เปนทางการ
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mandate อำณัติ

mandated territories อำณำเขตในอำณัติ

mandatory provision บทบัญญัติบังคับ

mandatory state รัฐผูใชอำณัติ

MAP  Madagascar Action Plan

แผนปฏิบัติกำรมำดำกัสกำร์

	 เปนแผนพฒันาประเทศมาดากสัการ์ทีเ่ปนรปูธรรมฉบบั

แรกนับตั้งแต่มาดากัสการ์ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส	

เมื่อวันที่	 26	มิถุนายน	พ.ศ.2503	 รัฐบาลมาดากัสการ์	

ได้รับงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ	 (ประมาณ	9	พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ)	 มาจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศ	 เปาหมายหลักของ	MAP	

ได้แก่	การพัฒนาระบบคมนาคม	การพัฒนาชนบท	การ

ปรับปรุงระบบสาธารณสุข	 และการส่งเสริมบทบาท

ของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

marginalisation (marginalization) กำรถูกเบียดตกขอบ

	 สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออนาคต

การพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง	

ทําให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเศรษฐกิจโลก
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ที่มีบูรณาการ	 (integration)	 เพิ่มข้ึน	 สภาพการณ์

ดังกล่าวมักถูกมองว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์	

และประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อย

ท่ีสุดมีโอกาสเส่ียงท่ีจะตกอยู่ในสภาวการณ์นี้	 เนื่องจาก

ประสบความยากลําบากในการปฏิบัติตามพันธกรณี

การเปดเสรีทางการค้า	 กอปรกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ที่ประเทศเหล่านี้พึ่งพาตกตํ่าลง

maritime casualities ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติทำงทะเล

mediation กำรไกลเกลี่ย

MDGs  Millennium Development Goals

 เปำหมำยกำรพัฒนำแหงสหัสวรรษ

	 เปาหมายการพัฒนาที่มีการตกลงร่วมกัน	 เปนผลจาก

การประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของผู้นําจาก	 189	

ประเทศ	 เมื่อเดือนกันยายน	 2543	 ที่สํานักงานใหญ่

องค์การสหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก	มีการให้คํารับรอง

ปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ	ประกอบด้วย	 เปาหมาย	 8	 ข้อ	

และกําหนดเวลาบรรลุสัมฤทธิผลภายในป	2558

meeting in camera กำรประชุมภำยในเฉพำะผูที่เกี่ยวของ

member of the administrative and technical staff

 บุคคลในคณะเจำหนำที่ฝำยธุรกำรและฝำยวิชำกำร

	 คือ	 บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งทํางาน
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เกี่ยวกับบริการฝายธุรการและฝายวิชาการของคณะ

ผู้แทน

member of the diplomatic staff บุคคลในคณะเจำหนำที่ฝำยทูต

	 คอื	บคุคลในคณะเจ้าหน้าทีข่องคณะผูแ้ทนซึง่มีตาํแหน่ง

ทางทูต

member of the mission บุคคลในคณะผูแทน

	 คือ	หัวหน้าคณะผู้แทนและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของ

คณะผู้แทน

member of the service staff บุคคลในคณะเจำหนำที่ฝำยบริกำร

	 คอื	บคุคลในคณะเจ้าหน้าทีข่องคณะผูแ้ทนในฝายบรกิาร

รับใช้ของคณะผู้แทน

member of the staff of the mission

บุคคลในคณะเจำหนำที่ของคณะผูแทน

	 คือ	บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝายทูต	คณะเจ้าหน้าที่ฝาย

ธุรการและฝายวิชาการ	 และคณะเจ้าหน้าที่ฝายบริการ

ของคณะผู้แทน

memorandum บันทึก

MEPP  Middle East Peace Process
กระบวนกำรสันติภำพในตะวันออกกลำง

	 ความพยายามของฝายต่าง	 ๆ	 ทั้งประเทศในภูมิภาค
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มหาอํานาจและองค์การระหว่างประเทศที่ต้องการให้
เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์	ซึ่งขัดแย้ง
กันมาตั้งแต่ป	 พ.ศ.	 2491	 เมื่อชาวยิวเข้าไปก่อตั้งรัฐ
อิสราเอลในดินแดนของชาวปาเลสไตน์

MERCOSUR  Southern Common Market 
(Mercado Común del Sur	หรือ	Mercado Commun 
do Sul MERCOSUL)
กลุมตลำดรวมอเมริกำใตตอนลำง

	 ก่อต้ังเมื่อเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2534	 ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิก	 4	ประเทศ	 ได้แก่	 อาร์เจนตินา	บราซิล	
ปารากวัย	และอุรุกวัย	 โดยมีโบลิเวียและชิลีเปนสมาชิก
สมทบ

MFA Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงกำรตำงประเทศ

	 ในแต่ละประเทศอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป	 อาทิ	
Department	of	State	ของสหรัฐอเมริกา	(Secretary	
of	 State	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ)	 Department	 of	 Foreign	 Affairs	 and	
Trade	(DFAT)	ของออสเตรเลีย	Ministry	of	Foreign	
Affairs	and	Trade	(MFAT)	ของนิวซีแลนด์	เปนต้น

MFA’s Press Release  ขำวสำรนิเทศ

	 ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของกระทรวงการต่าง-

ประเทศที่สื่อมวลชนควรรับทราบและเปนประโยชน์

ต่อสาธารณชน
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MGC  Mekong - Ganga Cooperation

ควำมรวมมือแมน�้ำโขง - คงคำ

	 ริเริ่มขึ้นเมื่อกรกฎาคม	พ.ศ.	2543	ที่กรุงเทพฯ	มีสมาชิก	

6	 ประเทศ	คือ	 กัมพูชา	 อินเดีย	 ลาว	พม่า	 ไทย	 และ

เวียดนาม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงกับประเทศในลุ่มแม่น้ําคงคา

ในด้านการท่องเทีย่ว	การศกึษา	วฒันธรรม	และคมนาคม

ขนส่งโดยอาศัยปจจัยทางเศรษฐกิจที่เก้ือกูลกันและ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	 และเปนยุทธศาสตร์

เชื่อมโยง	GMS	(จีน)	ไปสู่อินเดีย

MI  Mekong Institute

สถำบันควำมรวมมือเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจลุมน�้ำโขง

militia พลเรือนติดอำวุธ

Millennium Summit กำรประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษ

	 การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้า

รัฐบาลท่ีจัดขึ้น	 ณ	 สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ	

ณ	นครนิวยอร์ก	ระหว่างวันที่	6-8	กันยายน	พ.ศ.	2543	

(ค.ศ.	2000)	เพือ่ให้ผู้นาํประเทศต่าง	ๆ 	เสนอข้อคดิเหน็ต่อ

การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหประชาชาติใน

ศตวรรษที่	21	ให้สามารถเผชิญต่อความ	เปลี่ยนแปลง

และสิ่งท้าทายต่าง	ๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 [ที่ประชุม

ยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
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ให้แก่สหประชาชาติในการดําเนินการเรื่องสําคัญ

ของมนุษยชาติ	 ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ	

(Millennium	Declaration)]

Mine Ban Convention อนุสัญญำหำมทุนระเบิดสังหำรบุคคล

	 หรืออนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้	 สะสม	ผลิตและโอน

และการทําลายทุ่นระเบิดสังหารบคุคล	(Convention	on	

the	Prohibition	of	Use,	Stockpiling,	Production	

and	Transfer	 of	Anti-Personnel	Mines	 and	 on	

Their	Destruction)	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	1	มีนาคม	

พ.ศ.	 2542	 และโดยแคนาดาได้เปนเจ้าภาพจัดพิธี

ลงนามอนุสัญญาดังกล่าวที่กรุงออตตาวาเมื่อเดือน

ธันวาคม	พ.ศ.	 2540	ดังนั้นบางครั้งก็เรียกอนุสัญญาน้ี

ว่า	อนุสัญญาออตตาวา	(The	Ottawa	Convention)

Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศ

	 ที่จัดให้ประจําบุคคลสําคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไป

ที่มาเยือนไทยอย่างเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล

Ministry of Foreign Affairs’s Spokesman (MFA’s Spokesman)

โฆษกกระทรวงกำรตำงประเทศ

	 อธิบดีกรมสารนิเทศทําหน้าที่โดยตําแหน่ง

MNLF  Moro National Liberation Front

 แนวรวมปลดปลอยแหงชำติโมโร (ในฟลิปปนส์)
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MNNA  Major Non-NATO Ally

พันธมิตรหลักนอกสนธิสัญญำนำโต

	 ประเทศนอกกลุ่ม	 NATO	 ที่เปนพันธมิตรทางทหาร

กบัสหรฐัอเมรกิา	ม	ี15	ประเทศ	รวมถึงประเทศไทยด้วย

model agreement ควำมตกลงแมแบบ

model law กฎหมำยแมแบบ

moratorium ประกำศพัก/ระงับชั่วครำว

morning coat ชุดพิธีกำรกลำงวัน

	 ที่มีลักษณะเปนเส้ือสูทกางเกงยาวสีดํา	 กางเกงลาย	

เสื้อเชิ้ตสีขาว	ผ้าผูกคอ	(necktie)	สีเทาเงิน	สีขาว	หรือ

ลายดํา-ขาว	 มีหมวกและถุงมือ	 ใช้สําหรับงานที่เปน

พิธีทางการสําคัญ	เช่น	การเข้าเฝาฯ	ถวายสาส์น	พิธีศพ	

หรือพิธีสมรสในตอนเที่ยงหรือบ่าย

Most Favoured Nation (MFN) Treatment

กำรประติบัติเยี่ยงชำติที่ไดรับควำมอนุเครำะห์ยิ่ง

	 (ใช้ในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ)

MOU Memorandum of Understanding

 บันทึกควำมเขำใจ
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MPAC Master Plan on ASEAN Connectivity

 แผนแมบทวำดวยกำรเชื่อมโยงระหวำงกันในอำเซียน

	 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	 17	 เมื่อเดือนตุลาคม	

2553	ณ	กรงุฮานอย	ประเทศเวยีดนาม	ได้ให้การรบัรอง

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

เพื่อเปนกรอบความร่วมมือในการสร้างความเช่ือมโยง

ระหว่างกัน	 โดยความเชื่อมโยงดังกล่าวจะเน้นภายใน

อาเซียนในเบื้องต้นและจะเปนพื้นฐานการเชื่อมโยง

ไปสู่ภูมิภาคต่าง	 ๆ	 อาทิ	 เอเชียตะวันออก	 เอเชียใต้	

และอ่ืน	ๆ	ต่อไป

	 แผนแม่บทฯ	 มีเจตนารมณ์ที่จะเร่งรัดการเชื่อมโยง

ประเทศสมาชกิท้ัง	10	ประเทศให้เปนหนึง่เดยีวทัง้ในด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน	 ด้านกฎระเบยีบและด้านประชาชน	โดย

มีเปาหมายสูงสุดเพื่อการสนับสนุนการสร้างประชาคม

อาเซยีนอย่างแท้จรงิภายในป	 2558	และให้อาเซยีนเปน

ศนูย์กลางของสถาปตยกรรมภมิูภาค

MRA  Mutual Recognition Arrangement 

 ขอตกลงเพื่อกำรยอมรับรวม

MRC  Mekong River Commission
 คณะกรรมำธิกำรแมน�้ำโขง

MSC  Ministerial Steering Committee on Transboundary 
Haze Pollution

 คณะกรรมกำรระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอม 5 ประเทศ
เรื่องมลพิษจำกหมอกควันขำมแดน 
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	 5	ประเทศดังกล่าว	ได้แก่	บรูไนฯ	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	
สิงคโปร์	 และไทย	มีหน้าที่หลักในการวางนโยบายและ
ติดตามการแก้ไขปญหาไฟปาและหมอกควันในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนตอนล่าง

MSC Mekong  Sub-Regional Ministerial Steering Committee on 
Transboundary Haze Pollution in the Mekong 
Sub-Region

 คณะกรรมกำรระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอม 5 ประเทศ
อนุภูมิภำคลุ มแมน�้ำโขงเรื่องมลพิษจำกหมอกควัน
ขำมแดน 

	 5	ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง	ได้แก่	ลาว	เมียนมาร์	
เวียดนาม	 กัมพูชา	 และไทย	 มีหน้าที่หลักในการวาง
นโยบาย	 และติดตามการแก้ไขปญหาไฟปาและหมอก
ควันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง

MTCP Malaysian Technical Cooperation Programme
โครงกำรควำมรวมมือทำงวิชำกำรมำเลเซีย

	 รัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านทุน
แก่รัฐบาลไทยภายใต้	 MTCP	 ในลักษณะหลักสูตร
ฝกอบรมประจาํปและทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโทและ
เอกในทุกสาขาวิชา	 โดยรัฐบาลมาเลเซียจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 รวมท้ังค่าเดินทางไป-กลับระหว่าง
ประเทศ

multilateralism ระบบพหุภำคี
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Multi-Polar มหำอ�ำนำจหลำยขั้ว

Muslim Brotherhood กลุมภรำตรภำพมุสลิม
	 กลุ่มการเมืองอิสราเอลซึ่งก่อตั้งข้ึนในอียิปต์เม่ือ	พ.ศ.	

2471	 แต่แพร่หลายไปยังประเทศต่าง	ๆ	 ในตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือ	 มีเปาหมายเพื่อนําเอาระบอบ
การปกครองแบบอิสลามกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งผ่าน
การดําเนินนโยบายทางสังคมและการเมือง

Muslim World League (Rabitah) สันนิบำตมุสลิมโลก
	 ก่อตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 2505	 โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย

เปนองค์กรพัฒนาเอกชนอิสลามที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ช่วยเหลือและเผยแพร่ศาสนาอิสลาม	 และปกปอง
สิทธิประโยชน์ของชาวมุสลิมทั่วโลก

mutual consent ยินยอมรวมกัน

mutual legal assistance ควำมชวยเหลือซึ่งกันและกันทำงอำญำ
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NAASP  New Asian-African Strategic Partnership
ควำมรวมมือทำงยุทธศำสตร์ใหมระหวำงเอเชียกับ
แอฟริกำ

	 เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน	 พ.ศ.	 2548	 (ค.ศ.	 2005)	
ระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา	 (Asian-
African	 Summit)	 ที่ประเทศอินโดนีเซีย	 เพื่อเปน
เวทีเจรจาในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมือง	
เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรมระหว่างสองภูมิภาค	
โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือเอเชีย-แอฟริกา	 เพื่อ
สนองเจตนารมณ์บันดุง	 (Bandung	Spirit)	 หลังการ
ประชุมแห่งประวัติศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา	 (Asian-
Africa	Conference)	เมื่อป	2498	(ค.ศ.	1955)

NAFTA  North American Free Trade Area
เขตกำรคำเสรีอเมริกำเหนือ

	 ก ่อตั้งเมื่อวันที่ 	 1	 มกราคม	 2537	 ประกอบด้วย
สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	และเม็กซิโก

national คนชำติ

NAM Non-Aligned Movement
กลุมประเทศไมฝกใฝฝำยใด

	 ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	 2504	ปจจุบัน	มีสมาชิก	 120	ประเทศ	
(ขอมูล ณ กันยายน 2556)	ไทยเปนสมาชิกตั้งแต่	พ.ศ.	
2536
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national dress ชุดประจ�ำชำติ

national dress with sash and decoration

 ชุดประจ�ำชำติ ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

nationalization หลักกำรโอนเปนของชำติโดยรัฐ 

national reconciliation กำรปรองดองแหงชำติ

	 หมายถึง	 กระบวนการสร้างสันติภาพ	 และเอกภาพ

ภายในชาติ	 โดยให้กลุ่มต่าง	 ๆ	 ที่ขัดแย้งกันได้มีส่วน

ร่วมในการกระบวนการดังกล่าว

national treatment กำรประติบัติเยี่ยงคนชำติ 

(ใช้ในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ)

native subject คนในบังคับพื้นเมือง

NATO North Atlantic Treaty Organisation

องค์กำรสนธิสัญญำปองกันแอตแลนติกเหนือ

	 ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	 2492	NATO	หรือนาโต้	 เปนองค์การ

ร่วมมือทางการทหารมีประเทศสมาชิกทั้งหมด	 19	

ประเทศ	 คือ	 เบลเยี่ยม	 แคนาดา	 สาธารณรัฐเช็ก	

เดนมาร์ก	 ฝร่ังเศส	 เยอรมนี	 กรีซ	 ฮังการี	 ไอซ์แลนด์	

อิตาลี	 ลักเซมเบิร์ก	 เนเธอร์แลนด์	 นอร์เวย์	 โปแลนด์	

โปรตุเกส	สเปน	ตุรก	ีสหราชอาณาจกัร	และสหรฐัอเมรกิา
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natural person บุคคลธรรมดำ

naturalization กำรแปลงสัญชำติ

NEAT  Network of East Asian Think Tanks
เครือขำยคลังสมองเอเชียตะวันออก
เปนองค์การที่รวมเครือข่ายคลังสมอง	 (Think	Tank)	
ต่าง	 ๆ	 ในอาเซียน+3	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อทําการวิจัย
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน+3	ก่อตั้งขึ้นในป	พ.ศ.	
2546	ตามข้อเสนอของ	East	Asia	Vision

NECF  Neighbouring Countries Economic Development 
Cooperation Fund
กองทุนใหควำมชวยเหลือพัฒนำเศรษฐกิจแกประเทศ
เพื่อนบำน

	 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่
ประเทศเพ่ือนบ้าน	พ.ศ.	2539	โดยให้สาํนกังานเศรษฐกจิ
การคลัง	 กระทรวงการคลัง	 เปนหน่วยงานรับผิดชอบ	
มีวัตถุประสงค์ให้เงินกู ้ผ ่อนปรนแก่รัฐบาล	 	 หรือ
รัฐวิสาหกิจ	 หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศ
เพื่อนบ้าน	ได้แก่	ลาว	กัมพูชา	เมียนมาร์	และเวียดนาม	
เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศ	โดยเงินกู้ที่รัฐบาล
ไทยปล่อยให ้กู ้นี้ 	 จะต ้องเป นเงินสกุลบาท	 และ
ส่วนหนึ่งของเงินกู ้จะต้องนําไปซื้อสินค้าและบริการ
จากภาคเอกชนไทย	
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negative vote ลงคะแนนเสียงคัดคำน

negotiating conference กำรประชุมเจรจำ

NEPAD  The New Partnership for Africa’s Development

หุนสวนใหมเพื่อกำรพัฒนำแอฟริกำ

	 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแอฟริกา	 มี

วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ	 และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศแอฟริกา	

การขจัดความยากจนและการขจัดความเสียเปรียบของ

ประเทศแอฟริกาในยุคโลกาภิวัตน์	NEPAD	พัฒนามา

จากการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มประเทศ	G8	ที่ญี่ปุน

เมื่อป	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งในการประชุมนี้	 ประธานาธิบดี

แอฟริกาใต้	 ประธานาธิบดีไนจีเรีย	 และประธานาธิบดี	

แอลจีเรียได้เสนอต่อที่ประชุม	 ขอให้กลุ่มประเทศเหนือ

และประเทศใต้ร่วมกันแก้ปญหาที่ทั้งสองกลุ่มประเทศ

เผชิญอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน	 โดยเน้น

การพัฒนาประเทศที่ยากจน	 เช่น	 ประเทศในภูมิภาค

แอฟริกา	 ต่อมาบรรดาผู้นําของกลุ่มประเทศแอฟริกา

ได้ร่วมกันกําหนดแผนพัฒนาแอฟริกาสําหรับใช้ขอรับ

การสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วในเวทีการประชุม

ระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	ทีเ่รยีกว่า	New	Africa	Initiative	

(NAI)	 ที่ประชุมองค์การเอกภาพแอฟริกา	 หรือ	OAU	

(ซึ่งต่อมากลายเปน	African	Union	-	AU)	ได้เห็นชอบ

ต่อแผน	NAI	ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม	 2544	ผู้นํา

ของประเทศแอฟริกาได้นําเสนอ	 NAI	 ต่อที่ประชุม
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สุดยอดผู้นํากลุ่มประเทศ	G8	 เม่ือ	พ.ศ.	 2544	และได้

รับการปรับปรุงแก้ไขจนเปน	NEPAD	ในปจจุบัน

NFP  The Netherlands Fellowship Programmes

แผนงำนดำนทุนของเนเธอร์แลนด์

	 รัฐบาลเนเธอร ์แลนด์ได ้ให ้ความร ่วมมือด ้านทุน

การศึกษาและฝกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่

ผู้สนใจในประเทศกําลังพัฒนา	 โดยมีหลักสูตรต่าง	 ๆ	

ดังรายละเอียดใน	www.nuffic.nl	 โดยผู้สมัครจะต้อง

เปนผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้อง

ทํางานไม่ตํ่ากว่า	 2-3	 ป	 เพื่อให้มีประสบการณ์ในการ

ทํางานและเพื่อนําสิ่งที่ได้จากการฝกอบรมมาพัฒนา

งานของตน	ทั้งนี้	 เน้นการให้ทุนฝกอบรมระยะสั้นเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา

NGOs  Non-governmantal Organizations 

องค์กรพัฒนำเอกชน

เปนองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานพัฒนาสังคม	

โดยเน้นการพัฒนาคนและการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไม่จดทะเบียนก็ได้	

และในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนเปนนิติบุคคล	จะต้องมี

การจัดองค์กรเปนคณะบุคคลขึ้นมาดูแลรับผิดชอบใน

การดําเนินกิจการอย่างมีระเบียบแบบแผนตามสมควร	

ดําเนินงานโดยอิสระ	มีกิจกรรมต่อเนื่องและไม่แสวงหา

ผลประโยชน์	หรือค้ากําไร
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NHAP  National Haze Action Plan

แผนปฏิบัติกำรแหงชำติดำนปญหำหมอกควัน

	 (ในกรอบความร่วมมืออาเซียน)

NMD  National Missile Defence

โครงกำรตอตำนขีปนำวุธพิสัยกลำงและไกล

	 เปนโครงการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลาง

และไกล	 เพื่อปองกันขีปนาวุธจากภายนอกประเทศ

ของสหรัฐอเมริกา	NMD	 จัดตั้งภายในประเทศ	 ส่วน	

Theatre	Missile	Defence	(TMD)	เปนระบบขีปนาวุธ

ในยุทธบริเวณนอกประเทศ	อาทิ	 พื้นที่ที่สหรัฐอเมริกา

มีฐานทัพอยู่	เปนต้น

N.O.C No Objection Certificate

	 เปนเอกสารรับรองว่า	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องสําหรับ

บุคคลที่จะนําเอกสารนี้ไปใช้	 เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน

สถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามคําร้องขอของ

รัฐบาลปากีสถาน	หรือใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะ

วีซ่าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งตามที่ต่าง

ประเทศนั้น	 ๆ	 เปนคนกําหนด	 กรณีนักศึกษาไทยไป

ศึกษาที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน	 แต่ภายหลัง

ประสงค์จะขอเปลี่ยนวีซ่าเปนวีซ่าทํางานตามกฎหมาย

ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา
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non discrimination กำรไมเลือกประติบัติ

non-traditional security issues ประเด็นควำมมั่นคงในรูปแบบใหม

NPT  Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
สนธิสัญญำไมแพรขยำยอำวุธนิวเคลียร์

NTO’s Meeting  National Tourism Organizations’ Meeting
กำรประชุมหนวยงำนสงเสริมกำรทองเที่ยว 

	 (ของอาเซียน)

nuclear non-proliferation กำรไมแพรขยำยอำวุธนิวเคลียร์
	 หมายถึง	 การไม่ส่งมอบอาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แก่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์	 และการไม่รับหรือ
แสวงหาอาวุธหรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากประเทศที่มี
อาวุธนิวเคลียร์

nuclear safeguards กำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
	 หมายถงึ	การควบคมุไม่ให้มกีารนาํเอาพลงังานนวิเคลยีร์

ในทางสันติไปใช้เปนอาวุธ

nuclear waste management กำรจัดกำรกำกนิวเคลียร์
	 หมายถึง	 การดูแลควบคุมเก็บรักษาของเสียจากการ

ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในทางสันติ
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N

nuclear weapons อำวุธนิวเคลียร์

	 หมายถึง	 อาวุธท่ีใช้กัมมันตภาพรังสีจากปฏิกิริยาฟชชั่น

ในการทําลายล้าง

nuclear-weapons-free zone เขตปลอดอำวุธนิวเคลียร์

Nuffic  The Netherlands Organization for International 

Cooperation in Higher Education

องค์กำรควำมรวมมอืระหวำงประเทศดำนกำรอดุมศกึษำ

แหงเนเธอร์แลนด์

	 เปนองค์กรผู ้บริหารการจัดการแผนการดําเนินงาน

ด้านทุนของเนเธอร์แลนด์	(NFP)

null and void เปนโมฆะ 

NZAID  New Zealand’s International Aid & Development 

Agencies

หนวยงำนควำมชวยเหลือดำนกำรพฒันำของนวิซแีลนด์

	 เปนหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่แทน	NZODA	 (New	

Zealand’s	Official		Development	 Assistance	

Program)	 เมื่อวันที่	 1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2545	 โดยเปน

หน่วยงานด้านนโนยายและปฏบิตักิารให้ความช่วยเหลอื

ด้านการพัฒนา	 ลักษณะการดําเนินงานเปนอิสระ	 แต่

ยังขึ้นตรงต่อกระทรวงการต่างประเทศและการค้า

นิวซีแลนด์	 มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่

ประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนา	 โดยมีเปาหมาย
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หลัก	 เพื่อขจัดความยากจน	 การพัฒนาการศึกษาขั้น

มูลฐาน	 และเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ

ในภูมิภาคแปซิฟกเปนลําดับแรก
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O

O

OAS  Organization of American States

องค์กรรัฐอเมริกัน

	 ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	 2491	 เปนองค์กรความร่วมมือในทวีป

อเมริกา	 ปจจุบันขยายบทบาทเน้นหลักความร่วมมือ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดและการฉ้อราษฎร์

บังหลวง	 (corruption)	 มีสมาชิก	 35	ประเทศ	 (สหรัฐ

อเมริกา	 แคนาดา	 เม็กซิโก	 อาร ์เจนตินา	 โบลิเวีย	

บราซิล	 ชิลี	 โคลัมเบีย	 คอสตาริกา	 คิวบา	 สาธารณรัฐ

โดมินิกัน	 เอกวาดอร์	 เอลซัลวาดอร์	 กัวเตมาลา	 เฮติ	

ฮอนดูรัส	 นิการากัว	 ปานามา	 ปารากวัย	 เปรู	 อุรุกวัย	

เวเนซุเอลา	 แอนติกัวและบาร์บูดา	 เซนต์วินเซนต์และ

เกรนาดีนส์	 จาเมกา	 บาร์เบโดส	 เกรนาดา	 ซูรินาเม	

โดมินิกา	 เซนต์ลูเซีย	 	 บาฮามาส	 	 เซนต์คิตส์และเนวิส		

เบลิซ	 กายอานา	 ตรินิแดดและโตบาโก)	 และประเทศ

ผู้สังเกตการณ์	 63	ประเทศ	 (ไทยเข้าร่วมเปนผู้สังเกต-

การณ์ถาวรของ	 OAS	 เมื่อวันที่	 16	 กันยายน	 พ.ศ.	

2541)

OAU  Organization of African Unity

องค์กำรเอกภำพแอฟริกำ

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2506	 ที่กรุง

แอดดิสอาบาบา	 ประเทศเอธิโอเปย	OAU	มีประเทศ

สมาชิกทั้งหมด	53	ประเทศ	(ณ กันยายน 2556)
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objection กำรคัดคำน

obligation พันธกรณี 

observance of rights กำรเคำรพสิทธิ

ODA  Official Development Assistance

ควำมชวยเหลือเพื่อกำรพัฒนำอยำงเปนทำงกำร

	 เปนความช่วยเหลือของภาครัฐบาลที่ประเทศพัฒนา

แล้วให้กับประเทศกําลังพัฒนา	 เพื่อการปรับปรุง

โครงสร้างเศรษฐกิจ	มาตรฐานความเปนอยู่	 การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และสถาบันต่าง	 ๆ	 เพื่อการพัฒนา	

ประกอบด้วย	ความช่วยเหลือ	 3	 ด้านหลัก	 คือ	 ความ

ช่วยเหลือให้เปล่า	ความร่วมมือทางวิชาการ	และเงินกู้	

OECD  Organisation for Economic Co-operation and 
Development

องค์กำรเพื่อควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ

	 จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาที่ลงนามในกรุงปารีส	 เมื่อวันที่	

14	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2503	 และมีผลบังคับใช้	 วันที่	 30	

กันยายน	พ.ศ.	 2504	ปจจุบัน	 (พ.ศ.	 2556)	 มีสมาชิก	

34	 ประเทศ	 (ส่วนใหญ่เปนประเทศพัฒนาแล้ว)	 เปน

เวทีหารือระหว่างรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจ

และสังคม	 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส	 ประเทศ

ฝรั่งเศส
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OECS  Organization of Eastern Caribbean States

องค์กำรรัฐแคริบเบียนตะวันออก

	 ก่อตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 2524	 ประกอบด้วย	 แอนติกัวและ

บาบูดา	 	 โดมินิกา	 	 เกรนาดา	 	 มองเซรัต	 	 เซนต์คิตส์

และเนวิส	 เซนต์ลูเซีย	 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์	

โดยมีอังกิราและหมู ่เกาะบริติชเวอร์จินเปนสมาชิก

สมทบ	

OIC  Organization of Islamic Cooperation

องค์กำรกำรประชุมอิสลำม

	 เปนองค์การระหว่างรัฐที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศ

มุสลิม	 เดิมใช ้ชื่อว ่า	 องค ์การการประชุมอิสลาม	

(Organisation	of	 the	 Islamic	Conference)	ก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	 2514	ปจจุบันมีสมาชิก	

57	ประเทศ	(รวมปาเลสไตน์)	ไทยเข้าเปนผู้สังเกตการณ์

เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2541

OIF Organisation Internationale de la Francophonie

องค์กำรระหวำงประเทศของกลุมประเทศที่ใชภำษำ

ฝรั่งเศส

	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 20	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2513	 ที่เมือง	

Niamey	ประเทศ	Niger	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและวิชาการและวิชาการ	

ตลอดจนความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ	 ของกลุ่มประเทศ

ท่ีใช้ภาษาฝรั่งเศส	 และเปนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน

เรื่องต่าง	 ๆ	 ของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส	 และ
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เปนเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ปจจุบัน	OIF	 เปนเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศที่มี

ความแตกต่างทางประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	และระดับ

การพัฒนา	 แต่มีความประสงค์ร่วมกันที่จะใช้ภาษา

ฝรั่งเศสในการสื่อสารเพื่อความร่วมมือระหว่างกัน

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 4	มกราคม	พ.ศ.	 2548	

เห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครเข้าเปนผู้สังเกตการณ์	

ใน	OIF	 และในการประชุมสุดยอดระดับประมุขแห่ง

รัฐและหัวหน้ารัฐบาลขององค์การระหว่างประเทศของ

กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส	ครั้งที่	 12	 เมื่อวันที่	 19	

ตุลาคม	พ.ศ.	 2551	ณ	นครควีเบค	ประเทศแคนาดา	

ได้มีมติเปนเอกฉันท์รับประเทศไทยเปนผู้สังเกตการณ์

ขององค์การฯ	 ปจจุบัน	 OIF	 มีสมาชิก	 56	 ประเทศ/

รัฐท้องถิ่น	และผู้สังเกตการณ์	14	ประเทศ	

Oil - for – Food โครงกำรน�้ำมันเพื่ออำหำร

	 เปนโครงการภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง

สหประชาชาติ	 ที่	 986	 (พ.ศ.	 2538)	 ซึ่งอนุญาตให้อิรัก

นํารายได้จากการขายนํ้ามันดิบไปซื้อสินค้าทางด้าน

มนุษยธรรม	เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนอิรัก

omni - directional foreign policy นโยบำยตำงประเทศรอบทิศทำง

	 เปนนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วง	ป	พ.ศ.	2523	–	

2533
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O

OOSA  Office for Outer Space Affairs

 ส�ำนักงำนวำดวยกิจกรรมอวกำศสวนนอก

OPCW  Organisation for the Prohibition of Chemical 
Weapons

องค์กำรหำมอำวุธเคมี

order at sea กำรจัดระเบียบทำงทะเล

	 เช่น	 ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทย-เวียดนาม

ในการลดความขัดแย้งในทะเลระหว่างกัน	 อาทิ	 การ

ล่วงลํ้าน่านนํ้าและลักลอบทําประมง	 โดยมีมาตรการ

สําคัญ	คือ	 การลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ประชิดกันทาง

ทะเลระหว่างกองทัพเรือทั้งสองฝายเปนประจํา

order of precedence  ล�ำดับอำวุโส

	 เปนลําดับที่ใช้ในการจัดที่นั่งหรือแถวคณะทูตานุทูต	

โดยดูจากวันเดือนปที่เอกอัครราชทูตเข้ารับหน้าที่	 หรือ

ยื่นสาส์นตราตั้ง	แล้วแต่ข้อกําหนดของแต่ละประเทศ

order of events ล�ำดับงำน/เหตุกำรณ์

order public ควำมสงบเรียบรอย

organized criminal group กลุมองค์กรอำชญำกรรม
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OSCE Organisation for Security and Cooperation in 
Europe

องค์กำรเพื่อควำมมั่นคงและควำมรวมมือในยุโรป

	 เปนองค์กรที่ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความ

มั่นคงในลักษณะรอบด้าน	 กล่าวคือ	 ด้านเศรษฐกิจ	

การเมือง	 และสังคม	 โดยดําเนินนโยบายปองกันทาง

การทูต	 (preventive	 diplomacy)	 มีประเทศสมาชิก

จํานวน	 55	ประเทศ	ก่อตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2517	 ไทยได้

สมัครเข้าเปนหุ ้นส่วนทางความร่วมมือของ	 OSCE	

เมื่อ	พ.ศ.	2543
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P

P

PA Palestinian Authority 
องค์กรฝำยบริหำรของ PLO 

	 ตั้งขึ้นใหม่จาก	Oslo	Accords	 อันเปนผลมาจากการ
เจรจาระหว่าง	PLO	กับรัฐบาลอิสราเอล

pacific settlement of disputes กำรระงับขอพิพำทดวยสันติวิธี

pact กติกำสัญญำ

pacta sunt servanda หลักสัญญำตองเปนสัญญำ
	 เปนหลักที่คู่สัญญาทั้งสองฝายเคารพในสัญญา

pariah state รัฐที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคมนำนำชำติ
	 อาทิ	มีรัฐบาลที่ถูกนานาชาติควํ่าบาตร

partnership ควำมเปนหุนสวน

Partnership Cooperation ควำมรวมมือแบบหุนสวน
	 (1)	 เปาหมายการพัฒนาที่มีการตกลงร่วมกัน	 เปนผล

มาจากการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของผู้นําจาก	
189	ประเทศ	เมื่อเดือนกันยายน	พ.ศ.	2543	ที่สํานักงาน
ใหญ่องค์การสหประชาชาติ	 นครนิวยอร์ก	 มีการให้
คํารับรองปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ	 	 	 ประกอบด้วย
เปาหมาย	 8	 ข้อ	 และกําหนดเวลาบรรลุสัมฤทธิผล
ภายใน	พ.ศ.	2558
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	 (2)	 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่เน้น
ความเปนหุ้นส่วนในการดําเนินโครงการ	หรือกิจกรรม	
มี	 2	 ลักษณะ	คือ	ความร่วมมือระหว่างแหล่งคู่ร่วมมือ
กับไทย	 ซึ่งมีความตกลงในการรับภาระค่าใช ้จ ่าย
ร่วมกัน	 โดยเปนความร่วมมือแบบหุ ้นส่วนทวิภาคี
และ/หรือความร่วมมือแบบหุ ้นส่วนพหุภาคี	 	 อีก
ลักษณะหนึ่ง	 คือ	 ความร่วมมือหุ ้นส่วนแบบใต้-ใต้	
(South-South	Cooperation)	ที่ประเทศกําลังพัฒนา
ร่วมกันออกค่าใช้จ่าย

PBC  Peacebuilding Commission 
คณะกรรมำธิกำรเสริมสรำงสันติภำพ

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2548	 เพื่อให้คําปรึกษาเรื่องการ
เสริมสร้างสันติภาพในกรอบสหประชาชาติแก่ประเทศ
ที่เพิ่งผ่านพ้นความขัดแย้ง	 รวมทั้งเปนตัวกลางในการ
เชื่อมต่อระหว่างกระบวนการสร้างสันติภาพ	 (peace	
enforcement)	 การรักษาสันติภาพ	 (peacekeeping)	
และการเสริมสร้างสันติภาพ	(peacebuilding)

peacebuilding กำรสรำงสันติภำพ
	 เปนการสร้างและพัฒนาเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสันติภาพที่

ถาวร	อันรวมถึงการสร้างสถาบันและโครงสร้างพื้นฐาน
ของชาติท่ีถูกทําลายโดยสงครามกลางเมืองหรือการ
สู้รบขึ้นมาใหม่
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Peace Corps Thailand  Peace Corps of the United States / Thailand

 หนวยสันติภำพสหรัฐอเมริกำประจ�ำประเทศไทย

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ร่วมลงนาม

ในข้อตกลง	 (Country	Agreement)	 เกี่ยวกับความ

ร่วมมอืด้านอาสาสมคัรอเมรกินั	เม่ือวนัที	่28	พฤศจกิายน	

2504	โดยหน่วยสันติภาพสหรฐัอเมรกิา	(Peace	Corps)	

ได้เริ่มส่งอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ามาในประเทศไทย	

ตั้งแต่ป	 พ.ศ.	 2505	 เพื่อช่วยปฏิบัติงานให้แก่หน่วย

ราชการของไทยในสาขาการศึกษาภาษาอังกฤษ	 การ

พัฒนาชนบท	และการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา

peace enforcement กำรบังคับใหเกิดสันติภำพ

	 เปนมาตรการใช้กําลังบังคับผู้ที่กําลังดําเนินการที่เปน

การละเมิดสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ให้ยุติการกระทําดังกล่าว

peacekeeping กำรรักษำสันติภำพ

	 หมายถึง	 การส่งคณะเจ ้าหน้าที่ทั้งฝ ายทหารและ

พลเรือนในนามของสหประชาชาติเข้าไปในพื้นที่ที่มี

ความขัดแย้งโดยความยินยอมของทุกฝายที่เก่ียวข้อง	

เพื่อทําหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง	

หรือความตกลงสันติภาพ	หรือกระบวนการแก้ไขปญหา

โดยวิถีทางการเมือง	
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peacemaking กำรท�ำใหเกิดสันติภำพ

	 เปนการดําเนินการทางการทูตโดยมักใช้วิธีไกล่เกลี่ย	

และเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี

peace operations ปฏิบัติกำรสันติภำพ

	 การดําเนินการด้านสันติภาพ	 ซึ่งครอบคลุมถึงการ

สร้างสันติภาพ	 (peacemaking)	 การรักษาสันติภาพ	

(peacekeeping)	 	 และการเสริมสร ้างสันติภาพ	

(peacebuilding)

permanent resident in the receiving state

 บุคคลผูมีถิ่นที่อยูถำวรในรัฐผูรับ

permit of stay กำรอนุญำต/ใบอนุญำตใหพ�ำนักอยูในรำชอำณำจักร/

ประเทศ

person in distress คนตกทุกข์ไดยำก

person under protection บุคคลซึ่งอยูในอำรักขำ

persona non grata บุคคลทำงกำรทูตที่รัฐผูรับไมยอมรับ

	 เช่น	 กรณีนักการทูตทําผิดกฎหมายหรือข้อบังคับทาง

ศาสนาในประเทศทีพ่าํนกัอยู่	จนทางรฐับาลของประเทศ

นั้นไม่อาจยอมรับได้และต้องให้เดินทางกลับออกนอก

ประเทศนั้น	 อย่างไรก็ตาม	 นักการทูตอาจถูกรัฐบาล

ของรัฐผู้รับให้ออกนอกประเทศเปน	 persona	 non	
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grata	 ด้วยเหตุผลของการดําเนินการโต้ตอบทาง

การเมืองระหว่างรัฐผู้รับและรัฐผู ้ส่งก็เปนได้	 โดยที่

นักการทูตผู ้นั้นมิได้กระทําผิดกฎหมายของรัฐผู ้รับ

หรือกระทําผิดทางศาสนาของรัฐผู้รับแต่อย่างใด

persons of concern บุคคลในควำมหวงใย

	 หมายถึง	 ผู ้หนีภัยจากการประหัตประหารที่มิได้มี

สถานะเปนผู้ลี้ภัย	หรือผู้พลัดถิ่น	 แต่สํานักงานข้าหลวง

ใหญ่ผู ้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (UNHCR)	 จะดูแล

ช่วยเหลือโดยมีสถานะพิเศษตามที่ได้ตกลงกับประเทศ

ผู้รับ

PIF  Pacific Islands Forum

	 PIF	 เปนองค์กรระดับภูมิภาคของประเทศในมหาสมุทร

แปซิฟก	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2514	 (ในชื่อ	 South	

Pacific	 Forum	ต่อมาเปลี่ยนเปน	 Pacific	 Islands	

Forum	 ในป	พ.ศ.	 2543)	 เพื่อขยายความร่วมมือด้าน

การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ธรรมาภิบาล

และความมั่นคง	 ปจจุบันมีสมาชิก	 16	 ประเทศ	 คือ	

ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 นาอูรู	 หมู ่เกาะคุก	 ตองกา	

ฟจิ	 	 ซามัว	 	 หมู่เกาะโซโลมอน	 	 หมู่เกาะมาร์แชลล์	

ปาปวนิวกีนี	 วานูอาตู	 ปาเลา	 ไมโครนีเซีย	 คิริบาส	

นีอูเอ	 	 และตูวาลู	 	 มีประเทศคู ่เจรจา	 (Dialogue	

Partner)	 จํานวน	 12	 ประเทศและ	 1	 กลุ่มเศรษฐกิจ	

ประกอบด้วย	แคนาดา	จีน	ฝรั่งเศส	อินเดีย	อินโดนีเซีย	

เกาหลีใต้	 มาเลเซีย	ฟลิปปนส์	ญี่ปุน	 สหราชอาณาจักร	



P

193ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 ไทย	และสหภาพยุโรป	นอกจากนี้	 ยังมี
ประเทศผู ้สังเกตการณ์	 (Observer	 Status)	 อีก	
3	 ประเทศ	 	 คือ	 	 ติมอร์เลสเต	 	 นิวแคลิโดเนีย	 	 และ
เฟรนซ์โปลินีเซีย	 	 สํานักเลขาธิการ	 PIF	 	 ตั้งอยู่ที่กรุง
ซูวา	ประเทศฟจิ

PLC  Palestinan Legislation Council
 องค์กรฝำยนิติบัญญัติของ PA 

มีจํานวนที่นั่งในสภา	132	ที่นั่ง

plenary meeting กำรประชุมเต็มคณะ

PLO  The Palestine Liberation Organization
องค์กำรปลดปลอยปำเลสไตน์

	 องค์การทางการเมืองและการทหารของปาเลสไตน์ที่ตั้ง
ขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2507	เพื่อเปนตัวแทนนของชาวปาเลสไตน์
ในการต่อกรการยึดครองของอิสราเอล	 ได้รับสถานะ	
Observer	Entity	จากสหประชาชาติเมื่อ	พ.ศ.	2517

PMC  ASEAN Post Ministerial Conferences
 กำรประชุมรัฐมนตรีตำงประเทศอำเซียนกับรัฐมนตรี

ตำงประเทศของคูเจรจำ
	 เปนการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับ

รัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจา	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	
นิวซีแลนด์ 	 ญ่ีปุ น	 จีน	 เกาหลี 	 อินเดีย	 แคนาดา	
สหรัฐอเมริกา	 รัสเซีย	 สหภาพยุโรป	 ซึ่งมักจะจัดขึ้น
ต่อเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศประจําป	
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PNA    Palestinian National Authority		ดู	PA

PNC Palestinian National Council

สภำแหงชำติปำเลสไตน์ 

	 องค์กรฝายนิติบัญญัติของ	 PLO	มีอํานาจในการเลือก	

Executive	Committee	ซึ่งเปนฝายบริหารของ	PLO

point of order ประทวง หรือขัดจังหวะในระหวำงกำรประชุม หรือ

ระหวำงกำรกลำวถอยแถลงในเรื่องผิดขอบังคับ

กำรประชุม

Political Islam อิสลำมกำรเมือง

	 แนวคิดที่มิได้แยกการเมืองออกจากศาสนา	 ต้องการ

ออกแบบสังคมการเมืองให้สอดคล้องกับแนวทาง

ของศาสนาอิสลาม	 ซึ่งเป นแรงผลักดันสําคัญต่อ

ปรากฏการณ์	Arab	 Spring	 โดยแนวคิดอิสลามการ

เมืองนั้น	 ประกอบขึ้นจากหลายแนวคิด	 อาทิ	 Islamic	

Fundamentalism	 	 แนวคิด	 Pan	 Islam	 	 แนวคิด	

Ummah	และแนวคิด	Jihad

political offence ควำมผิดทำงกำรเมือง

power of attorney หนังสือมอบอ�ำนำจ
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PPP  Plan Puebla-Panama

	 มีประเทศสมาชิก	 	 คือ	 	 เม็กซิโก	 เบลิซ	 กัวเตมาลา	

ฮอนดูรัส	 เอลซัลวาดอร์	 นิการากัว	 คอสตาริกา	 และ

ปานามา	 	 ริเริ่มโดยประธานาธิบดี	 Vicente	 Fox	

ของเม็กซิโก	 เมื่อป	 พ.ศ.	 2543	 เพื่อแสวงหาความ

ร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศ

ภูมิภาคอเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคม

และสาธารณูปโภค	 เช่น	 ถนน	 สายส่งไฟฟา	 ท่อกาซ	

ฯลฯ	 ทั้งนี้	 เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจาก

เม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้	 ดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศร่วมกัน	 และเพื่อแก้ไขปญหาการ

อพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบ

อเมริกากลางเข้าสู่เม็กซิโก	 (Puebla	 เปนชื่อเมืองทาง

ตะวนัตกเฉยีงใต้ของเมก็ซโิก	และเปนจดุเริม่ต้นโครงการ	

ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา)

predicate offence ควำมผิดมูลฐำน

preferential rights บุริมสิทธิ

premises of the mission สถำนที่ของคณะผูแทน

	 คือ	 อาคารหรือส่วนของอาคารและที่ดินซึ่งอาคาร

ตั้งอยู ่	 	 ซึ่งใช้เพื่อความมุ ่งประสงค์ของคณะผู ้แทน	

โดยไม่คํานึงถึงกรรมสิทธิ์	 รวมถึงที่อยู ่ของหัวหน้า

คณะผู้แทนด้วย



196 ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

P

prerogatives อ�ำนำจพิเศษ อภิสิทธิ์

prescriptive power อ�ำนำจในกำรออกกฎหมำย

presentation of the letter of credence

 กำรยื่นสำส์นตรำตั้ง

	 เปนการกําหนดให้เอกอัครราชทูตย่ืนสาส์นตราตั้งต่อ

ประมุขของประเทศที่เข้าไปพํานักอยู่	 ซึ่งรูปแบบพิธีการ

ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Press Attaché ผูชวยทูตดำนสำรนิเทศ

	 มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานกับ

สื่อมวลชน

preventive action มำตรกำรปองกัน

proactive foreign policy นโยบำยตำงประเทศเชิงรุก

	 เปนนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วงยคุหลงัสงคราม

เย็นที่การแข่งขันและความขัดแย้งทางอุดมการณ์

ทางการเมืองระหว่างประเทศได้เกือบหมดสิ้นไป	 โดย

ประเทศไทยได้เน้นบทบาทนําทางการทูต	 และมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบในกิจการต่าง	 ๆ	 ของประชาคมระหว่าง

ประเทศมากขึ้น	

proceeds of crime ทรัพย์สินที่ไดมำจำกกำรกระท�ำควำมผิด
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Protégé/protected person คนในอำรักขำ

protected state, protectorate รัฐในอำรักขำ

protocol 1. พิธีกำรทูต 

	 หมายถึง	 	 หลักปฏิบัติ 	 	 หรือมารยาททางการทูต	

(etiquette)	 ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในนานาประเทศ

จนกลายเปนรูปแบบที่ใช้กันในงานพิธีการ	 หรือรัฐพิธี

ต่าง	ๆ	 รวมถึงเร่ืองเอกสิทธิ์	 ความคุ้มกัน	ลําดับอาวุโส	

ฯลฯ	ทั้งนี้	 บุคคลซึ่งเปนหัวหน้ารับผิดชอบด้านพิธีการ

ทูต	 เรียกว่า	 Chief	 of	 Protocol	 สําหรับประเทศไทย	

คือ	 อธิบดีกรมพิธีการทูต	 ส่วนเจ้าหน้าที่พิธีการทูต	

เรียกว่า	protocol	official	

2. พิธีสำร 

	 เปนความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง	 โดยมากเปน

พิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา	หรือพิธีสาร

แก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานั้น	

PSI  Proliferation Security Initiative

ควำมรวมมือเพื่อปองกันและสกัดกั้นกำรขนสงอำวุธ

ที่มีอำนุภำพท�ำลำยลำงสูง ระบบเครื่องสง และวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวของ ทั้งทำงบก ทะเล และอำกำศ

Public Diplomacy กำรทูตสำธำรณะ

	 หมายถึง	 การดําเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อ

โน้มน้าวชักจูงให้สาธารณชนและกลุ่มเปาหมายและ
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กลุ่มผลประโยชน์ต่าง	ๆ 	ในต่างประเทศทีม่บีทบาทสาํคญั

ต่อการตัดสินใจของรัฐให้มีความชื่นชมและเข้าใจถึง

แนวทางการดําเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟน	และประสบ

ผลสําเร็จอย่างแนบเนียน	 โดยจะมีความแตกต่างจาก

การดําเนินการทางการทูตแบบด้ังเดิม	ที่เน้นการสื่อสาร

ระหว่างรัฐต่อรัฐ	 (Government	 to	Government)	

แต่การทูตสาธารณะจะเน้นวิธีการดําเนินความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับประชาชน	 (Government	 to	 People)	

ภาคเอกชน	 ประชาสังคม	 หรือสื่อมวลชนในต่าง-

ประเทศหรือระหว่าประชาชนด้วยกันเอง	 อนึ่ง	 การทูต

วัฒนธรรม	(Cultural	Diplomacy)	ที่ใช้วัฒนธรรมเปน

สื่อเชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนน้ัน	 ถือเปน

เครื่องมือหนึ่งของการดําเนินการทางการทูตสาธารณะ

punishable offence กำรกระท�ำผิดที่มีโทษตำมกฎหมำย



Q

199ค�ำศัพท์ - ค�ำยอทำงกำรทูตและกำรตำงประเทศ

Q

Quadrangle Economic Cooperation

 กรอบควำมรวมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

	 ประกอบด้วย	ไทย	พม่า	ลาว	และจีน	(มณฑลยูนนาน)

quorum องค์ประชุม
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R.S.V.P.	 เปนคําย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า	 Rèpondez	 s’il	

vous	plaít	 ซึ่งระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง	ๆ	แปล

ว่า โปรดตอบใหผูเชิญทรำบดวยวำผูไดรับเชิญจะไป

รวมงำนหรือไม

racial discrimination กำรเลือกประติบัติทำงเชื้อชำติ

rapporteur ผูเสนอรำยงำนกำรประชุม

ratification การให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเปนการให้ความยินยอมของ

รัฐ	เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา

RCEP  Regional Comprehensive Economic Partnership

ควำมตกลงพันธมิตรทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	 19	 เมื่อวันที่	 15-

18	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2554	ณ	 เมืองบาหลี	 ประเทศ

อินโดนีเซีย	 	 	 ผู ้นําอาเซียนได้รับรองเอกสารกรอบ

อาเซียนสําหรับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค	 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้เกิด

การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจตามแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดย	 RCEP	 เปนความ

ตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	

6	ประเทศ	ที่มี	FTA	กับอาเซียนแล้ว		ได้แก่		จีน	เกาหลี	

ญ่ีปุน	 อินเดีย	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	ครอบคลุม
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ทุกมิติการค้า	 (สินค้า	 บริการ	 ลงทุน	ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและทางเทคนิค)	 	 และประเด็นปจจุบันที่

เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ	 เช่น	 นโยบาย

การแข่งขัน	 ทรัพย์สินทางปญญา	 การระงับข้อพิพาท	

ฯลฯ	 เพื่อให้การรวมตัวกันทางภูมิภาคมีประสิทธิภาพ	

และมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น	การเจรจา	RCEP	

เริ่มต้นในป	2556	และคาดว่าจะให้เสร็จในป	พ.ศ.	2558

receivables สิทธิเรียกรองทำงกำรเงิน

reciprocity  หลักถอยทถีอยประตบิตัหิรือกำรประตบิตัติำงตอบแทน

recognition กำรรับรอง

recommendation ขอเสนอแนะ ค�ำแนะน�ำ

reconciliation กำรปรองดองและลดควำมเปนศัตรูตอกัน

recovery of nationality กำรกลับคืนสัญชำติ

reformasi กำรปฏิรูปประเทศในดำนตำง ๆ

	 (ศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย-มาเลเซีย)

refugee ผูลี้ภัย

	 หมายถึง	 บุคคลที่พึงได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วย

สถานภาพผู้ลี้ภัย	ป	พ.ศ.	 2494	อาทิ	 สิทธิในการได้รับ
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ความคุ้มครอง	 การได้รับการพิจารณาให้ไปตั้งถ่ินฐาน

ในประเทศที่สาม	การทํางานและการได้รับการศึกษา

Regional Code of Conduct in the South China Sea

 แนวทำงปฏิบัติระดับภูมิภำคในทะเลจีนใต

	 เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศใน

บริเวณทะเลจีนใต้ที่จะรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ

ของภูมิภาค

regionalism ภูมิภำคนิยม

	 เปนการรวมกลุ ่มของประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐาน

ของการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนา

และความจําเปนที่จะต้องร่วมมือกันในด้านต่าง	ๆ	 เพื่อ

เปนการระดมพลังในการปกปองและเสริมสร้างความ

ก้าวหน้าและสันติภาพความมั่นคงของแต่ละประเทศ

และของภูมิภาคโดยส่วนรวม	

- open regionalism ภูมิภำคนิยมแบบเปด 	 	 เปน

กระบวนการรวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลด

อุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน	 โดยไม่มีการกีดกัน

ประเทศภายนอก

- closed regionalism ภูมิภำคนิยมแบบปด	 เปน

กระบวนการรวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลด

อุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน	 โดยมีการกีดกัน

ประเทศภายนอก	
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register a treaty ลงทะเบียนสนธิสัญญำ

register of experts/eminent persons

 ทะเบียนผูเชี่ยวชำญ/ผูทรงคุณวุฒิ

Regrets Only	 เปนคําที่ระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง	 ๆ	 ซึ่งหาก

ผู้ได้รับเชิญจะไม่ไปร่วมจะต้องตอบให้ผู ้เชิญทราบ	

หากสามารถไปร่วมได้	ไม่ต้องตอบ

remain open to all states for signature and acceptance

 เปดใหรัฐทั้งปวงลงนำมและใหกำรยอมรับ

renunciation of area  กำรสละพื้นที่

renunciation of nationality กำรสละสัญชำติ

reprisal	 การตอบโต้การกระทําของรัฐอื่นซึ่งเปนความผิดในทาง

กฎหมายระหว่างประเทศ	กล่าวคือเปนการตอบโต้การ

กระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

requested perimeter  แนวเขตที่มีกำรรองขอ

reservations ขอสงวน

resolution ขอมติ
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respondent state รัฐที่ถูกฟอง

retain nationality คงสัญชำติ

retortion	 การตอบโต้การกระทําของรัฐอื่นซึ่งมิได้เปนความผิด

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	แต่มีลักษณะที่ไม่เปน

มิตร

retreat กำรประชุมหำรืออยำงเปนกันเอง

	 ปจจุบันมีทั้งในระดับหัวหน้ารัฐบาล	 ระดับรัฐมนตรี	

และระดับปลัดกระทรวง	 โดยส่วนใหญ่จะเปนการ

หารือเปนการเฉพาะระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทน	 โดย

ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดตามและไม่มีระเบียบวาระที่แน่นอน	

แต่จะเปดกว้างให้มีการหารือได้ในทุก	ๆ	ประเด็น

retroactivity	 การมีผลย้อนหลังของกฎหมายที่ออกมาภายหลัง

กฎหมายฉบับเก่า

reunification กำรรวมประเทศ

	 หลังจากประเทศถูกแบ่งแยกออกเปนสองประเทศ

right of reply สิทธิโตตอบ

right to development สิทธิในกำรพัฒนำ
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Rio Group กลุมริโอ

	 ก่อตัง้เมือ่	พ.ศ.	2529	ตามปฏญิญาแห่งเมอืงรโีอเดจาเนโร

ปจจุบันประกอบด้วยสมาชิก	 23	 ประเทศ/องค์การ

ระหว่างประเทศ	 ได้แก่	 อาร์เจนตินา	 เบลิซ	 โบลิเวีย	

บราซิล	 ชิลี	 โคลัมเบีย	 คอสตาริกา	 คิวบา	 สาธารณรัฐ

โดมิกัน	เอกวาดอร์	เอลซัลวาดอร์	กัวเตมาลา	กายอานา	

เฮติ	 ฮอนดูรัส	 เม็กซิโก	 นิการากัว	 ปานามา	 ปารากวัย	

เปรู	อุกรุกวัย	เวเนซุเอลา	และ	CARICOM

ROC  Regional Operate Center 

ศูนย์ปฏิบัติกำรรวม กลุมจังหวัดภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ

	 ROC	เปนโครงการนําร่อง	ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย	สํานกังาน	ก.พ.ร.	และ	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	 ได้ร่วมกันจัดตั้งข้ึน	 เปดดําเนินการอย่าง

เปนทางการเมื่อ	 พ.ศ.	 2549	 เพื่อพัฒนาการทํางาน

ร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยทํา

หน้าทีป่ระสานเชือ่มโยงการทาํงานระหว่างเอกอคัรราชทตู

กับผู้ว่าราชการจังหวัด	 เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ต่างประเทศ	 รวมทั้งให ้บริการข ้อมูลและความรู ้

เกีย่วกบัประเทศเพือ่นบ้านและจงัหวดัในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัย

ในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ
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rule of speciality/specialty

 หลักเกณฑ์วำดวยกำรพิจำรณำควำมผิดเฉพำะเรื่อง

	 หลักเกณฑ์ไม่ให้ลงโทษผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดอื่น	

นอกเหนือจากความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

rule of origin กฎแหลงก�ำเนิดสินคำ

	 เปนเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่า	 สินค้ามีแหล่งกําเนิด

จากประเทศใด	 เนื่องจากการผลิตอาจมิได้ผลิตจาก

วัตถุดิบภายในประเทศเท่านั้น	 แต่มีการนําเข้าวัตถุดิบ

หรือชิ้นส่วนจากนอกประเทศมาใช้ในการผลิต

rules of procedure ขอบังคับกำรประชุม

R2P Responsibility to protect

หลักกำรควำมรับผิดชอบในกำรคุมครอง

	 เปนหลักการที่ได้รับการรับรองในการประชุมระดับผู้นํา	

เพื่อทบทวนผลของปฏิญญาสหัสวรรษ	 (High	 Level	

Panel	Meeting–HLPM)	 เมื่อวันที่	 14-16	 กันยายน	

พ.ศ.2548	ณ	นครนิวยอร์ก	 ที่เก่ียวข้องกับการแทรก

แซงทางมนุษยธรรม	 (humanitarian	 interference	 /	

intervention	 of	 humanity)	 เพื่อคุ้มครองประชาชน

จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	การฆ่าล้างชนชาติ	อาชญากรรม

สงคราม	และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ	โดยจะถือเปน

ความรับผิดชอบและที่จะต้องดําเนินการร่วมกัน	 โดย

ประชาคมระหว่างประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 หลักการ

เรื่องนี้มีนัยเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ	
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อธิปไตยของรัฐ	 ความอ่อนไหวทางการเมือง	 และ

ความชอบธรรมในการปฏิบัติ	 จึงยังไม่มีการนิยาม

แนวความคิด	R2P	รวมถึงขอบเขตของ	R2P	ที่ชัดเจน
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SAARC  South Asian Association for Regional Cooperation

สมำคมควำมรวมมือแหงภูมิภำคเอเชียใต

	 จัดตั้งขึ้นอย่างเปนทางการเมื่อเดือนธันวาคม	 2528	

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการ

ระหว่างกนั	โดยมสีมาชกิประกอบด้วยประเทศในภูมิภาค

เอเชียใต้	 8	ประเทศ	 ได้แก่	 อินเดีย	ปากีสถาน	 เนปาล	

ศรีลังกา	ภูฏาน	บังกลาเทศ	มัลดีฟส์	และอัฟกานิสถาน	

และประเทศผู้สังเกตการณ์	คือ	จีน	ญี่ปุน	สหภาพยุโรป	

อิหร่าน	 เกาหลีใต้	 สหรัฐอเมริกา	 ออสเตรเลีย	 และ

มอริเชียส

SACU  Southern African Customs Union

สหภำพศุลกำกรแอฟริกำใต

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2512	ปจจุบันประกอบด้วยสมาชิก	

5	ประเทศ	คือ	บอตสวานา	เลโซโธ	นามิเบีย	แอฟริกาใต้	

และสวาซิแลนด์

SADC  Southern African Development Community

ประชำคมเพื่อกำรพัฒนำแอฟริกำตอนใต

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	 2535	 ประกอบด้วย	

14	 ประเทศ	คือ	 อังโกลา	 บอตสวานา	 เลโซโธ	 มาลาวี	

มอริเชียส	 โมซัมบิก	นามิเบีย	 แอฟริกาใต้	 สวาซิแลนด์	

แทนซาเนีย	แซมเบีย	ซิมบับเว	สาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก	และเซเชลส์	
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SAFTA South Asian Free Trade Area

เขตกำรคำเสรีในเอเชียใต (ภายใต้	SAARC)	

	 เปนไปตามมติของที่ประชุมสุดยอดของ	 SAARC	

ครั้งที่	 10	ที่กรุงโคลัมโบ	ประเทศศรีลังกา	 เมื่อป	พ.ศ.	

2541

SAGQ  South Asian Growth Quadrangle

โครงกำรสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแหงเอเชียใต

	 เปนโครงการความร่วมมือระหว่างบังกลาเทศ	 เนปาล	

อินเดีย	 และภูฏาน	 เพื่อปรับปรุงมาตรการความเปนอยู่

ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียใต้ให้ดีขึ้น	

SALW  Small Arms and Light Weapons

อำวุธขนำดเล็กและอำวุธเบำ

sanction กำรคว�่ำบำตร (ในกรอบสหประชาชาติ)

	 หมายถึง	 มาตรการลงโทษที่คณะมนตรีความมั่นคง	

ใช้ต่อประเทศสมาชิกที่มีการกระทําที่ละเมิดกฎบัตร

สหประชาชาติ	 รวมทั้งเปนภัยต่อสันติภาพและความ

มั่นคงระหว่างประเทศโดยการจํากัด	หรือห้ามประเทศ

สมาชิกอื่น	ๆ	ติดต่อในด้านต่าง	ๆ	(เช่น	ด้านการค้า	การ

คมนาคมขนส่ง)	 อย่างเปนทางการกับประเทศนั้น	 ๆ	

เพื่อบีบบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรี

ความมั่นคง	 มาตรการห้ามการติดต่อเหล่านี้	 บางครั้ง

เรียกว่า	ปดลอม (embargo)	 เช่น	 ปดล้อมด้านอาวุธ	

ปดล้อมด้านการค้า	เปนต้น	
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SAPTA  South Asia’s Preferentral Trading Agreement

ควำมตกลงพิเศษทำงกำรคำในภูมิภำคเอเชียใต

	 เปนไปตามมติของที่ประชุมสุดยอดของ	 SAARC	

ครั้งที่	8	ที่กรุงนิวเดลี	ประเทศอินเดีย	เมื่อป	พ.ศ.	2538

Schengen States	 กลุ่มประเทศทั้งในและนอกสหภาพยุโรปบางประเทศ

ท่ียอมรับกันให้ประชาชนของแต่ละประเทศเดินทางไป

มาถึงกันและเข้าเมืองได้โดยไม่มีการตรวจลงตราหรือ

มีการควบคุมใด	 ๆ	 ระหว่างกัน	 และสําหรับประชาชน

จากประเทศที่สาม	 หากได้รับอนุญาตให้เดินทางไป

ประเทศหนึง่ประเทศใดในกลุ่มประเทศนีแ้ล้วจะสามารถ

เดินทางต่อไปประเทศอื่น	 ๆ	 ในกลุ ่มน้ีได้โดยไม่มี

การควบคุม	 ปจจุบันมีสมาชิก	 25	 ประเทศ	 ประกอบ

ด้วย	 	 เบลเยี่ยม	 	 เดนมาร์ก	 	 เยอรมนี	 	 กรีซ	 	 สเปน	

ฝรั่งเศส	อิตาลี	 ลักเซมเบอร์ก	 เนเธอร์แลนด์	 ออสเตรีย	

โปรตุเกส	 	ฟนแลนด์	 	 สวีเดน	 	 นอร์เวย์	 	 ไอซ์แลนด์	

เอสโตเนีย	 ฮังการี	 ลัตเวีย	 ลิทัวเนีย	มอลต้า	 โปแลนด์	

สโนวีเนีย	สโนวาเกีย	เช็ก	และสวิตเซอร์แลนด์		นอกจาก

นี้มีประเทศที่อยู ่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าร่วม	

ได้แก่	ไซปรัส	โรมาเนีย	และบัลแกเรีย

SCO  Shanghai Cooperation Organization 

	 พัฒนามาจากเวทีการประชุม	 Shanghai	 Five	 ซึ่งจีน

เปนผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2539	 เดิมมีสมาชิก	

5	ประเทศ	 ได้แก่	 จีน	 รัสเซีย	คาซัคสถาน	สาธารณรัฐ

คีร์กีซ	 และทาจิกิสถาน	ต่อมาเม่ือเดือนมิถุนายน	2544	
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อุซเบกิสถาน	 ได้เข้าเปนสมาชิกด้วย	จึงมีการเปลี่ยนชื่อ

กลไกความร่วมมือนี้เปน	 Shanghai	 Cooperation	

Organization	 เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความมั่นใจและแก้ไขข้อพิพาทเก่ียวกับพรมแดนของ

ประเทศสมาชกิ	และต่อมาได้ขยายขอบเขตความร่วมมือ

ให้ครอบคลุม	ทั้งด้านการเมือง	ความม่ันคง	 เศรษฐกิจ

การค้า	 วิทยาศาสตร์	 วัฒนธรรม	 การศึกษา	พลังงาน	

การคมนาคม

SEAFILD  Southeast Asia Fund for Institutional and Legal 

Development

กองทุนเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพือ่กำรพฒันำสถำบนั

และกฎหมำย

	 ไทยและแคนาดาได้จัดทําร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง

กัน	เพื่อจัดตั้งสํานักงานกองทุนฯ	ในประเทศไทย

SEAMEO  Southeast Asian Ministers of Education 

Organization

 องค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

	 เปนองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค	 ตั้งข้ึนเม่ือ

วันที่	 30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2508	ภายใต้ความตกลง

ร่วมกันระหว่างรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ในปจจุบันมีประเทศสมาชิก	 10	

ประเทศ	 คือ	 อินโดนีเซีย	 ลาว	 มาเลเซีย	 ฟลิปปนส์	

สิงค์โปร์	 ไทย	 กัมพูชา	 บรูไน	 ดารุสซาลาม	 เวียดนาม	

และเมียนมาร์	 และมีสมาชิกสมทบอีก	 6	 ประเทศ	 คือ	
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ออสเตรเลีย	 ฝร่ังเศส	 นิวซีแลนด์	 แคนาดา	 เยอรมนี	
และเนเธอร์แลนด์

SEANWFZ Treaty  Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty
 สนธิสัญญำเขตปลอดอำวุธนิวเคลียร์ในภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต
	 เปนสนธิสัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง	 10	

ประเทศ	ซึ่งลงนาม	ณ	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	
2538	 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 28	 มีนาคม	 2540	
โดยมีใจความสําคัญ	 คือ	 ไม่ให้รัฐภาคีพัฒนา	 ผลิต	
ครอบครอง	หรือทดสอบอาวธุนวิเคลยีร์ภายในอาณาเขต
เศรษฐกจิจาํเพาะและไหล่ทวปี	เพือ่ปองกนัการแพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

seating plan แผนผังที่นั่ง (ในโตะอำหำร)

SEATO  Southeast Asia Treaty Organization
องค์กำรสนธิสัญญำปองกันภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต	(สปอ.	หรือซีโต้)

	 -	 ก่อต้ังขึ้นตามสนธิสัญญามะนิลา	 หรือที่รู ้จักกันอีก
ชื่อหนึ่งว่า	“กติกามนิลา”	(Manila	Pact)	ซึ่งการลงนาม
มีขึ้นในวันที่	 8	 กันยายน	พ.ศ.	 2497	ณ	 กรุงมะนิลา	
ประเทศฟลิปปนส์	 	 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 19	
กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2498	 ในช่วงสงครามเย็น	 โดย	 8	
ประเทศที่เข้าร่วม	คือ	 สหรัฐอเมริกา	 สหราชอาณาจักร	
ฝรั่งเศส	 ออสเตรเลีย	 นิวซีแลนด์	 ปากีสถาน	 ไทย	
และฟลิปปนส์		
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	 -	 โดยมีวัตถุประสงค์	 คือ	 บรรดาประเทศสมาชิกต่าง
แสดงความปรารถนาที่จะประสานความพยายามของ
ตนที่จะปองกันร่วมกัน	 เพื่อธํารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
และความมั่นคง	 โดยเฉพาะข้อ	 4	 ของสนธิสัญญาเปน
ข้อสําคัญที่สุด	 คือ	 แต่ละประเทศภาคีคู่สัญญาตกลง
เห็นพ้องกันว่า	 หากดินแดนของประเทศใดถูกรุกราน
จากการโจมตีด้วยกําลังอาวุธ	 ประเทศภาคีทั้งหมดที่
เหลือจะถือว่าเปนอันตรายร่วมกัน	 และจะปฏิบัติการ
เพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายร่วมกัน	 หรือถ้าหากพื้นที่
ภายในเขตครอบคลุมของสนธิสัญญาถูกคุกคามด้วย
ประการใด	ๆ	ประเทศภาคีทั้งหมดจะปรึกษากันในทันที	
เพื่อตกลงในมาตรการเพื่อการปองกันร่วมกัน

	 -	 สํานักงานใหญ่ขององค์การเคยตั้งอยู ่ที่กรุงเทพ-
มหานคร	มี	 นายพจน์	 สารสิน	 จากประเทศไทย	ดํารง
ตําแหน่งเลขาธิการทั่วไป	ซึ่งเปนตําแหน่งผู้นําอย่างเปน
ทางการขององค์การ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2500	-	2507	(ปจจุบัน
นี้บริเวณที่เคยเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ่ขององค์การ	
SEATO	 ที่ถนนศรีอยุธยา	 ได้กลายเปนที่ตั้งของ
กระทรวงการต่างประเทศ)

	 -	 ซีโต้ยุบเลิกอย่างเปนทางการเมื่อวันที่	 30	 มิถุนายน	
พ.ศ.	 2520	 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของ
โลกได้เปลี่ยนไปมาก	 สหรัฐอเมริกาถอนกําลังทหาร
ออกจากเวียดนามใต้	 และรัฐบาลที่อเมริกาสนับสนุน
ประสบความพ่ายแพ้ทั้งในเวียดนาม	ลาว	 และกัมพูชา	
และทําให ้องค ์การซีโต ้หมดความจําเป นในฐานะ
เคร่ืองมือในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้
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second, support a proposal รับรอง, สนับสนุนขอเสนอ

security community ประชำคมควำมมั่นคง

	 เปนการรวมตัวกันของบรรดาประเทศในภูมิภาคเพื่อ

ศึกษาและเสริมสร้างความมั่นคงของภูมิภาค	 โดยเน้น

การส่งเสริมความร่วมมือบนพื้นฐานของแนวความคิด

ของความมั่นคงร่วมกัน

self-determination กำรก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง

	 หมายถึง	 สิทธิและเสรีภาพในการที่จะให้ชนกลุ ่มใด

กลุ่มหนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่งตัดสินหรือกําหนด

สถานะด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม

ของตน	โดยเลือกที่จะอยู่อย่างเดิมหรือแยกตัวออกไป

self-governing country ประเทศที่ปกครองตนเอง

SEMIS  Subregional Environmental Monitoring Information 

System

ศูนย์ข อมูลติดตำมดำนสิ่งแวดลอมในอนุภูมิภำค

ลุมแมน�้ำโขง

SENASA  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

 Agroalimentaria

ส�ำนักงำนตรวจสอบสุขอนำมัยพืชและสัตว ์ของ

อำร์เจนตินำ

	 เปนหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบมาตรฐาน
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การส่งออกและนําเข้าสินค้าเกษตรและสัตว์	 ซึ่งอยู่

ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการ

ผลิตของอาร์เจนตินา	 โรงงานผลิตสัตว์น้ําของไทยที่

ส่งออกสินค้าไปยังอาร์เจนตินาจะต้องได้รับใบรับรอง

มาตรฐานการผลิตจาก	 SENASA	 ก่อนที่จะได้รับ

อนุญาตให้นําสินค้าเข้าสู่อาร์เจนตินา

SEOM  Senior Economic Officials Meeting

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสเศรษฐกิจอำเซียน

	 คือการประชุมของผู้แทนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนระดับอธิบดี	 (ของไทย	 ได้แก่

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวง

พาณิชย์)	 จัดขึ้นปละ	 3	 ครั้ง	 (หรืออาจมีสมัยพิเศษ	

หากเห็นเหมาะสม)	 เพื่อหารือทบทวน	 และพิจารณา

กําหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

session (meeting) สําหรับการประชุม	หมายถึง	สมัยประชุม	 หรือชวงกำร

ประชุม

Shanghai Five	 ดูที่	SCO		Shanghai	Cooperation	Organization

Shari’ah Law กฎหมำยชะอีระห์

	 กฎหมายอิสลามที่มีรากฐานมาจากคัมภีร์อัลกุรอาน	

แบบอย่างคําสอนของศาสดา	 นบีมุฮัมมัด	 และความ

เห็นพ้องต้องกันของบรรดาผู้ทรงความรู้ในเรื่องศาสนา

บัญญัติอิสลาม
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Shi’a นิกำยชีอะห์

	 นิกายที่มีชาวมุสลิมนับถือมากเปนอันดับที่	 2	 ของ

ศาสนาอิสลาม	 มีจุดเริ่มต้นจากมุสลิมกลุ ่มหนึ่งที่

สนับสนุนอะลี	 ลูกพี่ลูกน้องและลูกเขยของศาสดา

นบีมุฮัมมัดให้เปนประมุข	 (เคาะลีฟะห์)	 ของประชาคม

มุสลิมหลังจากศาสดา	 นบีมุฮัมมัดเสียชีวิต	 ปจจุบัน	

มุสลิมที่นับถือนิกายชีอะห์อาศัยอยู ่ในอิหร่านและ

อิรักเปนส่วนใหญ่

shirt and tie ชุดเสื้อเชิ้ต ผูกไท

short dress ชุดกลำงวันส�ำหรับสุภำพสตรี

Shuttle Diplomacy กำรทูตแบบกระสวย

	 หมายถึง	 การเดินทางไปเจรจาทางการทูตเพื่อคลี่คลาย

ปญหาหรือกรณีพิพาทโดยผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเดินทาง

กลับไป-กลับมาระหว่างประเทศหรือคู่กรณีที่มีความ

ขัดแย้งกัน	เช่น	การแก้ปญหาในตะวันออกกลาง

SICA Central American Integration System  

	 หรือ		Sistema de la Integración Centroamericana
ระบบกำรรวมกลุมในอเมริกำกลำง

	 ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2534	 	 	 เพื่อกระตุ้น

กระบวนการบูรณาการกลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกา

กลาง	 ประกอบด้วยสมาชิก	 7	 ประเทศจากอเมริกา

กลาง	ได้แก่	เบลิซ	คอสตาริกา	เอลซัลวาดอร์	กัวเตมาลา	
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ฮอนดูรัส	 นิการากัว	 และปานามา	 และสมาชิกสมทบ	

1	 ประเทศ	 	 คือ	 	 สาธารณรัฐโดมิกัน	 	 และประเทศ

ผู้สังเกตการณ์	3	ประเทศ	ได้แก่	สเปน	จีน	และเม็กซิโก

Sida Swedish International Development Cooperation 

Agency 

 ส�ำนักงำนควำมรวมมือเพื่อกำรพัฒนำระหวำงประเทศ

แหงสวีเดน

Sister Cities บำนพี่เมืองนอง

	 หมายถึง	 ความตกลงระหว่างประเทศ	 หรือเมือง

ในประเทศทีต่่างกนั		ในการทีจ่ะสถาปนาเมืองในประเทศ

ของแต่ละฝายให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเปนพิเศษ	

เช่น	นครเชียงใหม่เปนบ้านพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้	

หรอืกรงุเทพฯ	เปนบ้านพีเ่มอืงน้องกับนครลอสแอนเจลสิ

sit-down dinner งำนเลี้ยงอำหำรค�่ำที่มีกำรจัดแผนผังที่นั่ง

SL  Sensitive List

 รำยกำรออนไหว

	 หมายถึง	 รายการสินค้าหรือสาขาการลงทุนที่มีความ

อ่อนไหวของแต่ละประเทศที่จะได้รับผลกระทบจาก

แผนงานความร่วมมือด้านการค้าเสรีหรือการลงทุนเสรี	
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small arms อำวุธขนำดเล็ก

	 หมายถึง	 อาวุธที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดปาก

กระบอกปนตํ่ากว่า	 100	มิลลิเมตร	และสามารถพกพา

ไปใช้ได้โดยคนคนเดียว

SME  Small and Medium-Sized Enterprises

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอม

Social Safety Nets โครงขำยรองรับทำงสังคม

	 หมายถึง	 มาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางสังคม

แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตต่าง	ๆ	อาทิ	ปญหา

การว่างงาน	 ปญหาความยากจน	 และการส่งเสริม

ผู ้ด้อยโอกาสทางสังคม	 	 	 ด้วยการดําเนินนโยบาย

ระยะส้ันในการสร้างงาน	 การให้การฝกอบรมวิชาชีพ

ใหม่	และอื่น	ๆ 	อันจะนําไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการพัฒนาสังคมอย่าง

รอบด้านในภาพรวม

SOM  Senior Officials Meeting

กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสระดับปลัดกระทรวง

SOM-AMAF  Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers 

on Agriculture and Forestry

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสของรัฐมนตรีอำเซียน

ดำนกำรเกษตรและปำไม

	 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่กํากับดูแลด้าน
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การเกษตรและปาไม้	 จัดขึ้นเปนประจําทุกป	 เพื่อ

กําหนดนโยบายและติดตามความร่วมมือด้านเกษตร

และปาไม้ของอาเซียน	 เพื่อเตรียมการสําหรับการ

ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและปาไม้

SOM-DP  Senior Officials Meeting on Development Planning

กำรประชุมเจำหนำทีอ่ำวุโสดำนกำรวำงแผนกำรพฒันำ

อำเซียน

SOM-ED Senior Officials Meeting on Education

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสดำนกำรศึกษำของอำเซียน

	 เปนเวทีหารือความคืบหน้าและร่วมมือดําเนินกิจกรรม

ต่าง	ๆ	ด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพื่อ

พัฒนาคุณภาพและความเท่าเทียมในการได้รับโอกาส

ทางการศึกษา	โดยจะจัดขึ้นทุก	2	ป

SOM-I Senior Officials Meeting on Investment

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสดำนกำรลงทุน

SOME  Senior Officials Meeting on Energy

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสอำเซียนดำนพลังงำน

	 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงาน	 เพื่อ

เตรียมการสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน

พลังงาน
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SOMHD Senior Officials Meeting on Health Development

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสดำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 

	 เปนเวทีหารือความคืบหน้าการดําเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ด้านสาธารณสุขเพื่อนําข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู ่เวที

การประชุมระดับรัฐมนตรี	 โดยจะจัดข้ึนเปนประจํา

ทุกป

SOMRDPE  Senior Officials Meeting on Rural Development 

and Poverty Eradication

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสอำเซียนดำนกำรพัฒนำ

ชนบทและกำรขจัดควำมยำกจน

	 เปนกลไกในการวางแผน	ประสานงาน	ติดตามผล	และ

ดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากที่ประชุมระดับ

รัฐมนตรี	 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียน

เปนเจ้าภาพจัดการประชุมปละครั้ง

SOMS Senior Officials Meeting on Sports

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสดำนกีฬำ

	 เปนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในกรอบความร่วมมือ

ด้านกีฬาโดยมีการจัดประชุมทุกป

SOMSWD Senior Officials Meeting on Social Welfare and 
Development

 กำรประชุมเจำหนำท่ีอำวุโสอำเซยีนดำนสวสัดกิำรสงัคม
และกำรพัฒนำ
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	 มีการประชุมทุกป	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
เปราะบางในสังคม	 กลุ ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มคนที่
อาศัยอยู่ในชนบท	 โดยมุ่งให้ทุกฝายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา	 รวมถึงสตรี	 เยาวชน	 และชุมชนท้องถ่ิน	 และ
ให้ความสําคัญกับการกระชับความร่วมมือในประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพ่ือช่วยเหลือเด็ก	 สตรี	 คนชรา	 และ
คนพิการที่ตกเปนเหยื่อของความเสี่ยงทางสังคม

SOMTC  Senior Officials Meeting on Transnational Crime
 ที่ประชุมเจำหนำที่อำวุโสวำดวยอำชญำกรรมขำมชำติ
	 เปนการประชมุระดบัหวัหน้าหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด้าน

การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อหารือและกําหนด
แนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน	 และ
เสนอข้อพิจารณาต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ	(AMMTC)

SOMTI  Senior Officials’ Meeting on Trade and Investment
กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสดำนกำรคำและกำรลงทุน
ของเอเชีย-ยุโรป

	 เปนกลไกหนึ่งภายใต้อาเซม	สําหรับความสัมพันธ์ด้าน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก	 เริ่มเมื่อป	
พ.ศ.	2539

SOMY Senior Officials Meeting on Youth

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสดำนเยำวชน

	 เปนการประชมุระดบัเจ้าหน้าทีอ่าวโุสเกีย่วกบัการดาํเนนิ
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งานและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในกรอบความร่วมมือด้าน
เยาวชน	โดยมีการจัดประชุมทุกป

South-South Cooperation
 ควำมรวมมือใต-ใต หรือ	ควำมรวมมือระหวำงประเทศ

ก�ำลังพัฒนำ
	 เปนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศ

กําลังพัฒนา/ด้อยพัฒนา	 ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกนัภายหลงัจากทีค่วามช่วยเหลอืทางเศรษฐกิจและ
วิชาการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้แก่ประเทศกําลัง
พฒันา/ด้อยพฒันามแีนวโน้มลดลงและมกีารนาํเงือ่นไข
อื่น	 ๆ	 มาผูกกับการให้ความช่วยเหลือมากขึ้น	 อาทิ	
ประเด็นส่ิงแวดล้อม	 โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการระหว่างประเทศกําลังพัฒนา/ด้อยพัฒนา
นี้	 จะเปนทั้งในลักษณะของการให้	 (เช่น	ทุนการศึกษา/
ทุนฝกอบรม/ทุนดูงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/วัสดุอุปกรณ์)	 ของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฝายเดียว	อาทิ	 การให้ความ
ร่วมมือด้านทุนฝกอบรมระยะสั้นในสาขาการเกษตร
ของไทยแก่ประเทศในแอฟริกา	และในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน	

sovereignty อธิปไตย อ�ำนำจอธิปไตย

SPAE Strategic Plan of Action on Environment
แผนปฏิบัติกำรกลยุทธ์ดำนสิ่งแวดลอม

	 เปนแนวทางในการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของ
อาเซียน
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SPDC  State Peace and Development Council

สภำเพื่อสันติภำพและกำรพัฒนำแหงรัฐ

	 เป นองค ์กรปกครองสูงสุดของพม่า	 เดิมมี ช่ือว ่า

สภาฟ นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ	 (SLORC	 -	

State	 Law	 and	 Order	 Restoration	 Council)	

อันเปนกลุ ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอํานาจการปกครอง

ในวันที่	 18	 กันยายน	 2531	 ภายหลังจากที่ประชาชน

ชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้

การนําของพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า	 การเข้ายึด

อํ านาจรัฐในครั้ งนั้น เป นไปอย ่ างนองเลือดและ

คณะทหารดงักล่าวได้ให้สญัญาว่าจะจดัให้มีการเลอืกตัง้	

แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่	 27	พฤษภาคม	 2533	

SLORC	 กลับปฏิเสธที่จะมอบอํานาจการปกครอง

ให้แก่พรรค	 National	 League	 for	 Democracy	

(NLD)	และเมื่อเดือนพฤศจิกายน	2540	SLORC	ก็ได้

เปลี่ยนชื่อเปน	SPDC

Special and Differential Treatment (S and D)

กำรประติบัติแบบพิเศษและแตกตำง

	 ในความตกลงต่าง	 ๆ	 ของ	WTO	จะมีข้อบทเกี่ยวกับ

การให้การปฏิบัติเปนพิเศษและแตกต่างแก่สมาชิกที่

เปนประเทศกําลังพัฒนา	ข้อบทดังกล่าวอาจแบ่งกว้าง	ๆ 	

ได้เปน	 3	 ลักษณะ	คือ	 (1)	 ข้อบทที่กําหนดให้ประเทศ

พัฒนาแล้วต้องดําเนินมาตรการเพื่อช่วยอํานวยความ

สะดวกทางการค้าแก่ประเทศเหล่าน้ี	 (2)	ความยืดหยุ่น

ในการปฏิบัติตามพันธะกรณีในความตกลงต่าง	ๆ	อาทิ	
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ระยะเวลาปรับตัวที่นานกว่าหรือระดับการเปดตลาดที่

น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว	 (3)	การให้ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่ประเทศเหล่านี้	

Specialised Agency ทบวงกำรช�ำนัญพิเศษ	(ในกรอบสหประชาชาติ)	

	 เปนองค์การปฏิบัติงานเฉพาะสาขา	 ได้รับการจัดตั้ง

โดยความตกลงระหว่างประเทศ	 และมีความสัมพันธ์

กับสหประชาชาติตามความตกลงพิเศษ	 เช่น	 องค์การ

ศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	

(UNESCO)

Special Envoy ผูแทนพิเศษท่ีไดรับกำรแตงตั้งหรือมอบหมำยในกรณี

ตำง ๆ

SPF South Pacific Forum

เวทีหำรือของกลุมประเทศในภูมิภำคแปซิฟกใต

	 จัดตั้งขึ้นเมื่อป	 พ.ศ.	 2514	 ประเทศสมาชิกประกอบ

ด้วย	 ออสเตรเลีย	 หมู่เกาะคุก	 ไมโครนีเซีย	 คีรีบาส	

หมู่เกาะมาร์แชล	 เนารู	 นิวซีแลนด์	 นุย	 ปาปวนิวกินี	

หมู ่ เกาะโซโลมอน	 ตูวาลู	 ซามัวตะวันตก	 วานูอาตู	

ตองกา	และฟจิ	

sponsoring state parties รัฐภำคีผูอุปถัมภ์

SPS  Sanitary and Phytosanitary

สุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช
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	 เปนมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับ

ผู้บริโภค	 ในขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวจะต้องไม่

เปนอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ

standing arrangement แนวปฏิบัติที่วำงไว

State Banquet งำนเลี้ยงอำหำรค�่ำที่ประมุขของรัฐผูรับจัดขึ้นอยำงเปน

ทำงกำร เพื่อเปนเกียรติแกประมุขของรัฐผูมำเยือน

	 สําหรับงานเลี้ยงอาหารคํ่าซึ่งประมุขของรัฐผู้มาเยือน

อย่างเปนทางการ	 จัดขึ้นเพื่อเปนการตอบแทนแก่

ประมุขของรัฐผู้รับ	เรียกว่า	Return Banquet

State of Palestine รัฐปำเลสไตน์

	 ชื่ออย่างเปนทางการของปาเลสไตน์มีข้ึนหลังจาก	PLO	

ประกาศความเปนรัฐฝายเดียว	 (Self-Declaration)	

เมื่อ	พ.ศ.	2531

State of residence รัฐถิ่นที่อยู

STOM  ASEAN Senior Transport Officials Meeting

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสดำนกำรขนสงอำเซียน 

มีการประชุมปละ	 2	 ครั้ง	 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม

ความคืบหน้าการดําเนินโครงการความร่วมมือต่าง	 ๆ	

ตามทีไ่ด้มอบหมายให้คณะทาํงานอาเซยีนด้านการขนส่ง

สาขาต่าง	ๆ 	ได้แก่	คณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการอํานวย
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ความสะดวกในการขนส่ง	 คณะทํางานอาเซียนว่าด้วย

การขนส่งทางอากาศ	 คณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการ

ขนส่งทางนํ้า	 และคณะทํางานอาเซียนว่าด้วยการขนส่ง

ทางบก	ดําเนินการ	 การควบคุม	 ชี้แนะแนวทาง	 และ

กํากับการดําเนินงานต่าง	ๆ	ให้เปนไปตามที่	(ASEAN	

Transport	Ministers	Meeting	 :	 ATM)	 กําหนด

ไว้	 รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานต่าง	 ๆ	 ให้ที่

ประชุม	ATM	ทราบเปนประจําทุกป

strategic partnership หุนสวนทำงยุทธศำสตร์

	 เปนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มี

ความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างยิ่งอยู่บนพื้นฐานของความ

เสมอภาค	มนีโยบายและแนวคดิทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	

สังคม	และการทหารไปในแนวทางเดียวกัน

Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development 

Cooperation

คณะอนกุรรมกำรพฒันำควำมรวมมอืทำงเศรษฐกจิกบั

ประเทศเพื่อนบำน

	 -	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ	18	พฤศจิกายน	2546	ให้จัดตั้ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน	 (อพบ.)	 ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 ได้มีคําสั่งที่	 4	 /	 2547	 เมื่อ	

6	พฤษภาคม	2547	จัดตั้ง	 อพบ.	 แล้ว	 โดยมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปนประธาน	 ผู้แทน
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หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องจากภาครัฐและเอกชนเป น

อนุกรรมการ	 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศเปนอนุกรรมการ

และฝายเลขานุการ	

	 -	 อพบ.	มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอแนะนโยบาย	

แผนงานและโครงการตามแผนงานการจดัระบบเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดนและการพัฒนาความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งครอบคลุมการ

ดําเนินงาน	ACMECS	 ด้วย	 ทั้งนี้	 ในส่วนของ	AC-

MECS	มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติทําหน้าที่เปนหน่วยงานหลักในการ

ประสานกับหน่วยงานภายในของไทยให้ดําเนินงานเปน

ไปตามแผนปฏิบัติการ	 และกระทรวงการต่างประเทศ

ทําหน้าที่เปนหน่วยงานหลักในการประสานกับประเทศ

สมาชิก	ACMECS

subject  คนในบังคับ

submit a draft resolution เสนอรำงขอมติ

subordinate  ผูอยูใตบังคับบัญชำ

succession of states  กำรสืบทอดของรัฐ
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suite of honour คณะผูติดตำมเกียรติยศ

	 -	 สําหรับการเยือนอย่างเปนทางการระดับประมุขของ

รัฐ	 จะประกอบด้วย	 ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ที่ประมุขของ

รัฐจัดให้มาประจําประมุขของรัฐผู้มาเยือน

	 -		สาํหรบัการเยอืนอย่างเปนทางการระดับหวัหน้ารฐับาล	

จะประกอบด้วย	รฐัมนตรเีกยีรตยิศ	เอกอคัรราชทตูไทย

ประจําประเทศผู้มาเยือน	อธิบดีกรมพิธีการทูต	พร้อม

ทั้งนายทหารเกียรติยศ	 ในกรณีที่ผู้มาเยือนมีคู่สมรส	

ก็จะเพิ่มคู่สมรสของคณะผู้ติดตามเกียรติยศ	และนาย

ตํารวจหญิงประจํา	ตลอดการเยือน

Sunni นิกำยซุนนี

	 นิกายที่มีชาวมุสลิมนับถือเปนจํานวนมากที่สุดของ

ศาสนาอิสลาม	เปนนิกายที่ปฏิบัติตามแบบอย่างคําสอน

ของศาสดา	นบีมุฮัมมัด	อย่างเคร่งครัด

Superpower อภิมหำอ�ำนำจ

suspension กำรระงับกำรใชบังคับของสนธิสัญญำ

sustainable development กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

	 หมายถึง	การพัฒนาใด	ๆ	ที่ไม่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมได้รับผลกระทบเสียหายและเกิดการ

เสื่อมโทรม
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TAC  Treaty of Amity and Cooperation

สนธิสัญญำไมตรีและควำมรวมมือในเอเชีย

 ตะวันออกเฉียงใต

	 เปนสนธิสัญญาที่จัดทําขึ้นโดยอาเซียนเมี่อ	พ.ศ.	 2519	

เพื่อกําหนดหลักการดําเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค	

โดยมีหลักการที่สําคัญ	 ได้แก่	 การเคารพในอํานาจ

อธิปไตย	 ความเท่าเทียมกัน	 บูรณภาพแห่งดินแดน	

การไม่แทรกแซงกิจการภายใน	 การแก้ไขปญหาโดย

สันติ	 การไม่ใช้หรือขู ่ว่าจะใช้กําลัง	 และการส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างกัน	 รวมทั้งมีมาตรการเก่ียวกับ

แนวทางยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี	 โดยอาศัยกลไก

คณะอัครมนตรี	 (High	Council)	 ปจจุบันประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง	 10	ประเทศ	 เปนภาคีสนธิ

สัญญาฯ	

Taliban นักเรียนศำสนำ	(ความหมายตรง)

	 ชื่อกลุ่มการเมืองและการทหารในอัฟกานิสถาน	ตั้งข้ึน

โดยมุลลอฮ์	 มุฮัมมัร	 อุมัร	 ครูสอนศาสนา	 ซึ่งรวบรวม

นักเรียนที่มีอุดมการณ์เดียวกันลุกฮือขึ้นโค ่นล ้ม

ผู้บัญชาการทหารในจังหวัดกันดาฮารใน	พ.ศ.	 2537	

โดยมี เป าหมายที่จะทําให ้ประเทศปกครองด ้วย

กฎหมายอิสลาม	 และประสบความสําเร็จสามารถ

ยึดครองกรุงคาบูลได้เมื่อ	พ.ศ.	2539
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TCDC Technical Cooperation among Developing 
Countries
ควำมรวมมือทำงวิชำกำรระหวำงประเทศก�ำลังพัฒนำ

	 เปนกิจกรรมการแลกเปล่ียนความร่วมมือทางวิชาการ
ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ	 โดยเปนการ
แลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าที่เพื่อการดูงาน/ฝกอบรม	และ
แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศกําลังพัฒนา
ด้วยกัน	โดยประเทศที่ขอหรือส่งเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบ
ค่าเดินทางระหว่างประเทศ	 ในขณะที่ประเทศเจ้าภาพ
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศ	 อาทิ	 ค่ากินอยู่	
ค่าฝกอบรม/ดูงาน

TCJDS  Thailand - Cambodia Joint Development Study for 
Economic Cooperation Plan
โครงกำรจัดท�ำแผนควำมรวมมือทำงเศรษฐกิจและ
แผนปฏิบัติกำรระหวำงไทย-กัมพูชำ

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา	
ตลอดจนสาขาทางเศรษฐกจิที่ควรมีความร่วมมือต่อกัน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทย-กัมพูชาในระยะสั้น 	 ระยะปานกลาง	 และ
ระยะยาว	 รวม	 5	 สาขา	 ได้แก่	 โครงสร้างทางกายภาพ	
(ถนนและไฟฟา)	 อุตสาหกรรมการเกษตรและประมง	
อุตสาหกรรมเบา	 การพัฒนาการท่องเที่ยว	 และการ
เชื่อมโยงทางการค้า	 โดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า
มามบีทบาทและลงทนุในกจิกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว	
ทั้งนี้	 โครงการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 จะใช้ระยะเวลา
ดําเนินการ	15	ป	เริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	2545	เปนต้นไป
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TCTP  Third Country Training Programme

โครงกำรฝกอบรมประเทศที่สำม

	 เปนรูปแบบการให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

กรมวิเทศสหการ	 (ปจจุบัน	 คือ	สํานักงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่าง-

ประเทศ)	 กับองค ์การระหว ่างประเทศและ/หรือ

รัฐบาลต่างประเทศในการจัดหลักสูตรการศึกษา/

ฝ กอบรม/ดูงานให ้แก ่ผู ้รับทุนจากประเทศกําลัง

พัฒนา	 โดยองค์การระหว ่างประเทศหรือรัฐบาล

ต่างประเทศเปนผู ้สนับสนุนค่าใช้จ ่ายของผู ้รับทุน

และค่าใช้จ่ายในการศึกษา/ฝกอบรม/ดูงาน

Team Thailand ทีมประเทศไทย

	 หมายถึง	 รูปแบบของการทํางานที่เปนเอกภาพของ

หน่วยราชการไทยในการปกปอง	 รักษา	 และส่งเสริม

ผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ	 ตลอดจนเพื่อ

ช่วยประหยัดงบประมาณ	 ขจัดความซํ้าซ้อน	 ลดการ

ทํางานที่ไม่จําเปนให้หมดไป	และช่วยให้มีการประสาน

งานระหว่างหน่วยงานมากย่ิงขึ้น	 อันจะช่วยส่งเสริม

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของการทํางาน	

แนวคิดเร่ืองทีมประเทศไทยเปนการสร้างวัฒนธรรม

ใหม่ในการทํางานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศ	

โดยเน้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจใน

ต่างประเทศทํางานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ	 ไม่ซํ้าซ้อน	

มีทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเปาหมาย

ร่วมกันบนพื้นฐานของแผนงานรวมที่เปนเอกภาพ	
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(unified	 work	 plan)	 มีสํานักงานที่เปนเอกภาพ	

(unified	 structure)	 และมีกรอบการประสานงาน

ที่เปนเอกภาพ	 (unified	 command)	 โดยมีกระทรวง

การต่างประเทศซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของการดําเนิน

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศทําหน้าที่เปนหัวหน้าทีม

ในการประสานงาน	ทั้งนี้	 เปนไปตามนโยบายการปฏิรูป

ระบบราชการในต่างประเทศ	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบ	เมื่อวันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2541

TEL  Temporary Exclusion List

รำยกำรขอยกเวนเปนกำรชั่วครำว

	 หมายถึง	 รายการที่ขอยกเว้นจากแผนความตกลงเปน

การชั่วคราว	 เพ่ือให้มีระยะเวลาในการปรับตัว	 อาทิ	

รายการขอยกเว้นเปนการชั่วคราวของเขตการค้าเสรี

อาเซียน	 หรือรายการขอยกเว ้นจากการเป ดเสรี

อุตสาหกรรมและการประติบัติเยี่ยงคนชาติของเขต

การลงทุนอาเซียน

TELMIN  Telecommunications and IT Ministers Meeting

 กำรประชุมรัฐมนตรีดำนโทรคมนำคมอำเซียน

จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อป	พ.ศ.	 2544	 โดยจะจัดการประชุม

ปละ	 1	 คร้ัง	 	 	 เพ่ือหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน

โทรคมนาคมของอาเซียน	 โดยมีการประชุมระหว่าง

รัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน	

และการหารือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน	 ได้แก่	

จีน	 ญี่ปุ น	 เกาหลีใต้	 และอินเดีย	 ทั้งน้ี	 การจัดการ
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ประชุมความร่วมมือด้านโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEM)	 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจ

อาเซียน	(SEOM)

TELSOM  Telecommunications and IT Senior Officials 

 Meeting

 กำรประชุมเจำหนำที่อำวุโสดำนโทรคมนำคมอำเซียน

	 คอืการประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสด้านโทรคมนาคมอาเซยีน

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยมีการประชุมอย่าง

น้อยปละ	 1	ครั้ง	 ควบคู่ไปกับการประชุมรัฐมนตรีด้าน

โทรคมนาคม	แต่อาจมีการประชุมพิเศษได้หากจําเปน	

หรือตามที่การประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมขอให้

จัดเพิ่มเติม

terms and conditions ขอก�ำหนดและเงื่อนไข

terms and modalities ขอก�ำหนดและแบบวิธี

terms of reference ขอบเขตอ�ำนำจหนำที่

territorial sea ทะเลอำณำเขต

	 รัฐทุกรัฐมีสิทธิกําหนดความกว้างของทะเลอาณาเขต

ของตนได้จนถึงขอบเขตหน่ึง	 ซึ่งไม่เกิน	 12	 ไมล์ทะเล	

โดยวัดจากเส้นฐานที่กําหนดขึ้นตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	พ.ศ.	2525
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territory อำณำเขต/ดินแดน

TFAP  Trade Facilitation Action Plan 

แผนปฏิบัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำระหวำง

เอเชีย-ยุโรป

	 มีการจัดลําดับความสําคัญไว้หลายสาขา	 เช่น	ทางด้าน	

ทรัพย์สินทางปญญา	E-commerce	การจัดซื้อจัดจ้าง

ของรัฐบาล	กระบวนการทางด้านศุลกากร	ฯลฯ

Thai Centre ศูนย์วัฒนธรรมไทย

	 เปนโครงการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ	

เพื่อให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักและเข้าใจประเทศไทย

Thai Corner มุมหนังสือไทย

	 เปนโครงการบริจาคหนังสือ	ตําราเรียนภาษาไทย	 รวม

ทั้งศิลปวัตถุของไทย	 หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อ

การเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่

ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ	 โดยอาจใช้สถานที่

ในห้องสมุดสาธารณะ	 หรือในมหาวิทยาลัยของต่าง

ประเทศ	หรือในสถานเอกอัครราชทูต	สถานกงสุลใหญ่

ของไทยโดยจัดตั้งเปนมุมเฉพาะสําหรับจัดวางหนังสือ

ไทยให้ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย	บางแห่ง

อาจเรียกชื่อว่า	Thai	Collection	ก็ได้	

thalweg รองน�้ำลึก

	 ร่องทางเดินของนํ้าในท้องนํ้าของแม่นํ้าซึ่งเปนส่วนที่ลึก
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ที่สุดของแม่นํ้าสายหนึ่ง	 ๆ	 เปนลักษณะทางธรรมชาติ	

ซึ่งรัฐที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณานํามาใช้เปนเส้นเขตแดน

ระหว่างประเทศได้	 เช่น	 ร่องน้ําลึกเปนเส้นเขตแดน

ในแม่นํ้าโขงระหว่างไทยกับลาว

The Great Wonders of Suwannabhumi

โครงกำรสิ่งมหัศจรรย์แหงสุวรรณภูมิ

	 หมายถึง	 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ	 อันประกอบ

ด้วย	 ไทย	 ลาว	 กัมพูชา	 และพม่า	 โดยร่วมกันจัด

รายการนําเที่ยวในโบราณสถานที่สําคัญต่าง	 ๆ	 ซึ่ง

ถือว่าเปนส่ิงมหัศจรรย์ของ	 4	 ประเทศ	 ได้แก่	 วัด

พระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ	นครวัดในกัมพูชา	

โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า	 และแขวง

หลวงพระบางในลาว	 เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มา

สนใจในดินแดนแห่งนี้	 และนํามาซึ่งการพัฒนาสถานที่

ดังกล่าว	 รวมท้ังยังจะเปนการเช่ือมโยงการเดินทาง

ระหว่าง	 4	 ประเทศอย่างสมบูรณ์	 โครงการนี้เสนอ

โดย	 ฯพณฯ	ดร.	 สุรินทร์	 พิศสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	(ในขณะนั้น)	และได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ลาว	กัมพูชา	 และพม่า	 เมื่อวันที่	 27	พฤศจิกายน	พ.ศ.

2542	 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่

เปนทางการ	ครั้งที่	3	ที่กรุงมะนิลา	ประเทศฟลิปปนส์
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the motion is rejected (lost) ญัตติเปนอันตกไป

The Overseas Election Coordination Centre

 ศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้งนอกรำชอำณำจักร

TICAD  Tokyo International Conference on African 

Development

กำรประชุมระหวำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำแอฟริกำ 

ณ กรุงโตเกียว

	 เปนการริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุนร่วมกับองค์การระหว่าง

ประเทศต่าง	ๆ	อาทิ	UNDP,	World	Bank	เปนเจ้าภาพ

ร่วมจัดการประชุม	 และมีองค์การต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค

มาเข้าร่วมด้วย	 อาทิ	Global	 Coalition	 for	Africa,	

African	Development	 Bank	 และ	NEPAD	ทั้งนี้	

เพื่อเปนเวทีสําหรับแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น	 	 รับทราบ

ความต้องการ	 และจัดลําดับความสําคัญของการ

ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ผู้ให้และประเทศต่าง	 ๆ	 ในทวีปแอฟริกา	 มีกําหนด

จัดขึ้นทุก	5	ป	การประชุมที่ผ่านมามีขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2536		

พ.ศ.	 2541	 	พ.ศ.	 2546	 	พ.ศ.	 2551	ที่นครโยโกฮามา	

ประเทศญี่ปุ น	 ซึ่งได้มีการรับรองปฏิญญาโยโกฮามา	

(Yokohama	 Declaration)	 และแผนปฏิบัติการ

โยโกฮามา	 (Yokohama	 Action	 Plan)	 ในโอกาส

ดังกล่าวด้วย	 และการประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่	

1-3	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ที่นครโยโกฮามา
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TMD  Theatre Missile Defence

โครงกำรตอตำนขีปนำวุธพิสัยกลำงและไกล

	 (ดูคําอธิบายที่	NMD	:	National	Missile	Defence)

to be a party to a convention เปนภำคีแหงอนุสัญญำ

To Remind	 เปนคําที่ระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง	 ๆ	 ในกรณีที่

การเชิญนั้นผู ้ได้รับเชิญได้ตอบรับการเชิญอย่างไม่

เปนทางการแล้ว	 การส่งบัตรเชิญโดยระบุคําว่า	 “To	

Remind”	เปนการส่งมาเตือนอีกครั้งหนึ่ง

toast กำรดื่มอวยพร

	 ซึ่งเจ้าภาพเชิญดื่มให้แก่แขกเกียรติยศ	สําหรับการดื่ม	

อวยพรซึ่งแขกเกียรติยศเชิญด่ืมให้เจ้าภาพ	 เรียกว่า	

return toast

TOC  Transnational Organized Crime

อำชญำกรรมขำมชำติ

traditional security issues ประเด็นควำมมั่นคงในลักษณะเดิม

traffic in transit  กำรสัญจรผำน

transfer of ownership กำรโอนกรรมสิทธิ์

transfer of prisoners กำรโอนตัวนักโทษ
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transit passage  กำรเดินทำงผำน

transnational issues  ปญหำขำมชำติ
	 	 อาทิ	ปญหายาเสพติด	การฟอกเงิน

travaux préparatoires งำนเตรียมรำง

travel document for alien เอกสำรเดินทำงส�ำหรับคนตำงดำว

treaty  สนธิสัญญำ

Trilateral Cooperation ควำมรวมมือแบบไตรภำคี
	 ความร่วมมอืทีแ่หล่งคูร่่วมมอืหรอืแหล่งผูใ้ห้เดมิร่วมมอื

กับประเทศไทยดําเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนา	 ซึ่งอาจเปนประเทศเดียวหรือ
หลายประเทศ

TRIPs  Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights 

	 หมายถึง	 สิทธิในทรัพย์สินทางปญญาที่เก่ียวกับการ
ค้า	 เช่น	 เคร่ืองหมายการค้า	 (trademark)	 ลิขสิทธิ์	
(copyrights)	และสิทธิบัตร	(patent)	เปนต้น

TWG Tourism Working Group
คณะท�ำงำนวำดวยกำรทองเที่ยว

	 (ในกรอบความร่วมมือของ	APEC)
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UDHR  Universal Declaration of Human Rights
ปฏิญญำสำกลวำดวยสิทธิมนุษยชน

	 เปนเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก	 ซึ่งที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองตามข้อมติที่	
217	A	(III)	เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	พ.ศ.	2491	โดยไทย
ออกเสียงสนับสนุน

Ultra Orthodox ชำวยิวอนุรักษ์นิยม
	 คาํทีใ่ช้อธบิายชาวยวิเคร่งศาสนาทีมี่แนวทางการตคีวาม

คัมภีร์โตราห์แบบประเพณีนิยม	 ซึ่งการอรรถาธิบาย
คัมภีร์ด้วยวิธีดังกล่าวนั้น	เปนส่วนหนึ่งของการให้ความ
ชอบธรรมกับชาวยิวในการเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขต
ของปาเลสไตน์	 อันเปนดินแดนแห่งพันธสัญญาของ
พระเจ้านํามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างชาวยิวกับชาว
ปาเลสไตน์ที่ยืดเยื้อจนถึงปจจุบัน

ultra vires เกินขอบอ�ำนำจ

Ummah ประชำชำติ
	 มีนัยถึงประชาชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม	 ซึ่งเป น

กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรม	ความเชื่อ	 และวิถีการดํารงชีวิต
ที่ เหมือนกัน	 โดยไม่แบ่งแยกตามรัฐชาติสมัยใหม่	
มกัถกูใช้อ้างถงึอดุมการณ์ทีต้่องการรวบรวมประชาชาติ
ที่นับถือศาสนาอิสลามให้มีความยิ่งใหญ่เปนปกแผ่น
ดังเช่นในอดีต
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Umrah อุมเรำะห์

	 การไปเยือนมัสยิดฮะรอม	ณ	 เมืองมักกะห์	 เพื่อปฏิบัติ

ศาสนกิจนอกช่วงเวลาการทําพิธีฮัจย์

unanimous vote คะแนนเสียงเอกฉันท์

UNAIDS  United Nations Programme on HIV/AIDS 

โครงกำรเอดส์แหงสหประชำชำติ

UNASUR Uniôn of South American Nations (Union de 
Naciones Suramericanas-UNASUR	 หรือ	União de 

Nações Sul-Americanas-UNASUL)
สหภำพประชำชำติอเมริกำใต

	 เปนสหภาพระหว่างรัฐบาลของประเทศในภูมิภาค

อเมริกาใต้	 12	 ประเทศ	 ได้แก่	 อาร์เจนตินา	 บราซิล	

ปารากวัย	 อุรุกวัย	 เวเนซุเอลา	 โบลีเวีย	 โคลัมเบีย	

เอกวาดอร์		เปรู	 กายอานา	 สุรินาเม	 และชิลี	 ถือกําเนิด

จากการรวมสองสหภาพศุลกากรที่สําคัญของภูมิภาค

คือ	กลุ่มตลาดร่วมอมริกาใต้ตอนล่าง	 (MERCOSUR)	

และประชาคมแอนเดียน	 (ANDEAN	Community)	

มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีกรุงกีโต	 ประเทศเอกวาดอร์	

และกําหนดจะมีรัฐสภาอเมริกาใต้ที่เมืองโกชาบามมา	

ประเทศโบลิเวีย	 และมีธนาคารกลางตั้งอยู ่ที่กรุง

คารากัส	ประเทศเวเนซุเอลา
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UNCDF  United Nations Capital Development Fund
กองทุนพัฒนำเงินทุนแหงสหประชำชำติ

UNCED  United Nations Conference on Environment 
and Development 
กำรประชุมสหประชำชำติวำดวยกำรพัฒนำและ

 สิ่งแวดลอม

UNCHS  United Nations Centre for Human Settlements หรือ	
HABITAT
ศูนย์เพื่อกำรตั้งถิ่นฐำนมนุษย์แหงสหประชำชำติ

	 ทําหน้าที่เปนสํานักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่า
ด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์		(Commission	on	Human	
Settlements)	 ซึ่งเปนหน่วยงานประสานงานกิจกรรม
การพัฒนาการต้ังถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติที่เน้น
ในเรื่องที่พักพิง	 (shelter)	 และบริการทางสังคม	 การ
จัดการเมือง	 สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน	 และ
การประเมิน	 ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่น
ฐานมนุษย์

UNCT  United Nations Country Team 
ทีมงำนองค์กำรสหประชำชำติประจ�ำประเทศไทย

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and 
Development
กำรประชุมสหประชำชำติวำดวยกำรคำและกำรพัฒนำ 
(อังค์ถัด)
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	 เปนองค์กรของสหประชาชาติที่รับผิดชอบเรื่องการ

ค้า	 การเงิน	การลงทุน	 เทคโนโลยี	 และการพัฒนาแบบ

เบ็ดเสร็จ	 โดยมีหน้าที่เปนเวทีประสานนโยบายระหว่าง

รัฐบาล	 ศึกษาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจโลกและให้

ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกําลังพัฒนา	

ปจจุบันมีรัฐสมาชิก	 194	ประเทศ	 (ณ กันยายน 2556) 

มีการประชุมระดับรัฐมนตรีปละ	 4	 ครั้ง	 ประเทศไทย

เคยเป นเจ ้าภาพจัดการประชุมอังค ์ถัดครั้งที่ 	 10	

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2543	 และ	 ดร.ศุภชัย	

พานิชภักดิ์	 เคยดํารงตําแหน่งเลขาธิการ	 (รับตําแหน่ง

เมื่อวันที่	 1	กันยายน	พ.ศ.	 2548	ถึงวันที่	 31	สิงหาคม	

พ.ศ.	2556)

UNDCP  United Nations Drug Control Programme

โครงกำรควบคุมยำเสพติดแหงสหประชำชำติ

	 ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา	 ประเทศออสเตรีย	 ทําหน้าที่เปน

ศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสาร	 และความรู้ในด้านการ

ควบคุมยาเสพติด	โดยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ	

สมาชิกในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์ควบคุมยาเสพติด

UNDG  United Nations Development Group 

กลุมพัฒนำแหงสหประชำชำติ

UNDP  United Nations Development Programme

โครงกำรพัฒนำแหงสหประชำชำติ

	 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู ่ที่นครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	
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ทาํหน้าทีบ่ริหารและประสานความช่วยเหลอืด้านวชิาการ

ทั้งหมดในระบบสหประชาชาติ

UNDRO Office of the United Nations Disaster Relief 

Co-ordinator

ส�ำนักงำนผูประสำนงำนในกำรบรรเทำภัยพิบัติแหง

สหประชำชำติ

UNEP  United Nations Environment Programme

โครงกำรสิ่งแวดลอมแหงสหประชำชำติ

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization

องค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแหง

สหประชำติ

UNFPA  United Nations Population Fund

กองทุนประชำกรแหงสหประชำติ

UN-HABITAT  United Nations Human Settlements Programme 

โครงกำรพัฒนำกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์

UNICEF  United Nations Children’s Fund

กองทุนสงเครำะห์เด็กแหงสหประชำชำติ
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UNIDIR  United Nations Institute for Disarmament Research

สถำบันวิจัยเพื่อกำรลดอำวุธแหงสหประชำชำติ

UNIDO  United Nations Industrial Development Organization

องค์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแหงสหประชำชำติ

UNIFEM United Nations Development Fund for Women

กองทุนเพื่อกำรพัฒนำสตรีแหงสหประชำชำติ

unilateralism กำรกระท�ำฝำยเดียว

UNISDR  United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction 

องค์กรยุทธศำสตร์ระหวำงประเทศเพื่อกำรลดภัยพิบัติ

แหงสหประชำชำติ

UNITAR United Nations Institute for Training and 

Research

สถำบนัเพือ่กำรฝกอบรมและกำรวจิยัแหงสหประชำชำติ

UNMAS United Nations Mine Action Service

องค์กรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทุนระเบิด

 แหงสหประชำชำติ
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UNOCHA  United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs 

ส�ำนักงำนเพื่อกำรประสำนงำนดำนมนุษยธรรมแหง

สหประชำชำติ

UNODC  United Nations Office on Drugs and Crime

ส�ำนักงำนวำดวยยำเสพติดและอำชญำกรรมแหง

สหประชำชำติ

UNOHCHR  United Nations Office for the High Commissioner 

for Human Rights     

ส�ำนักงำนขำหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงองค์กำร

สหประชำชำติ

UNOPS United Nations Office for the Project Services 

ส�ำนักงำนบริกำรโครงกำรแหงสหประชำชำติ 

UNPAF  United Nations Partnership Framework Thailand 

2012-2016

กรอบภำคีควำมร วมมือหุ นส วนระหว ำงไทยกับ

สหประชำชำติ ระหวำง พ.ศ. 2555-2559 

	 เปนกรอบการดําเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย

และหน่วยงานสหประชาชาติในไทย	 ภายใต้	 6	 สาขา

ความร่วมมือ	คือ	

	 1.	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	

	 Change)	
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													 2.	ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 (International	

	 Cooperation)

															 3.	เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	(Creative	Economy)

															 4.	การคุ้มครองทางสังคม	(Social	Protection)

															 5.	ข ้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร ์ 	 (Strategic	

	 Information)

														 6.	สิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	

	 (Human	Rights	and	Access	to	Justices)

UNOHCHR United Nations Office for the High Commissioner 

for human Rights 

ส�ำนักงำนขำหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงองค์กำร

สหประชำชำติ

UNOPS United Nations Office for the Project Services 

ส�ำนักงำนบริกำรโครงกำรแหงสหประชำชำติ

UN PoA UN Programme of Action to Prevent, Combat 

and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms 

and Light Weapons in All its Aspects

แผนปฏิบัติกำรสหประชำชำติว ำด วยกำรปองกัน

ปรำบปรำม และขจัดกำรคำอำวุธขนำดเล็กและเบำ

อยำงผิดกฎหมำยในทุกรูปแบบ

	 เป นแผนปฏิบัติการที่ มีผลผูกพันทางการ เมือง	

(Political-binding)	 ต่อรัฐภาคีสหประชาชาติในการ

ดําเนินมาตราการและใช้กฎหมายในประเทศในเรื่อง
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การควบคุมการใช้อาวุธขนาดเล็กและเบาที่ผิดกฎหมาย

ให้เปนไปอย่างรอบคอบและรัดกุม

UNRISD  United Nations Research Institute for Social 

Development

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำสังคมแหงสหประชำชำติ

UNRWA  United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East

ส�ำนกังำนบรรเทำทกุข์และจดัหำงำนของสหประชำชำติ

ส�ำหรับผูลี้ภัยปำเลสไตน์ในตะวันออกใกล

UNSC  United Nations Security Council

คณะมนตรีควำมมั่นคงแหงสหประชำชำติ

	 ประกอบด้วยสมาชิกสหประชาชาติ	 15	 ประเทศ	 แบ่ง

ออกเปนสมาชิกถาวร	 5	 ประเทศ	 ได้แก่	 จีน	 ฝรั่งเศส	

รัสเซีย	 สหราชอาณาจักร	 และสหรัฐอเมริกา	 (กําหนด

ในกฎบัตรสหประชาชาติ)	 และสมาชิกไม่ถาวรที่มาจาก

การเลือกตั้งจากสมัชชาฯ	 อีก	 10	 ประเทศ	 มีกําหนด

คราวละ	 2	 ป	 คณะมนตรีความม่ันคงฯ	ทําหน้าที่หลัก

ในการธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงระหว่าง

ประเทศ	 โดยกระทําในนามของสมาชิกสหประชาชาติ

ทั้งหมด	 และสมาชิกสหประชาชาติมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามคําวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงฯ
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unsettled dispute ขอพิพำทที่ยังไมระงับ

UNSG  United Nations Secretary-General

เลขำธิกำรสหประชำชำติ

เปนหวัหน้าเจ้าหน้าทีฝ่ายบรหิารขององค์การสหประชาชาติ

UNTAET  United Nations Transitional Administration in East 

Timor

องค์กรบริหำรช่ัวครำวของสหประชำชำติในติมอร์

ตะวันออก

	 จัดตั้งขึ้นตามมติสหประชาชาติที่	1272	(1999)	เมื่อวันที่	

25	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2542	พลโทบุญสร้าง	 เนียมประดิษฐ์	

นายทหารไทย	 ได้รับเลือกให้เปนผู้บัญชาการกองกําลัง

รักษาสันติภาพของ	 UNTAET	 ในติมอร์ตะวันออก	

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2543

UNV  United Nations Volunteers 

อำสำสมัครสหประชำชำติ

สมัชชาสหประชาชาติมีมติเมื่อวันที่	1	มกราคม	2514	ให้

จดัตัง้โครงการอาสาสมคัรสหประชาชาต	ิโดยมีสาํนักงาน

อาสาสมัครสหประชาชาติ	 (UNV)	 เปนเจ้าของโครงการ

ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานักงานโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ	 (UNDP)	 เพื่อพิจารณาคัดเลือก

อาสาสมัครจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั่วโลก

เข้าปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาต่าง	ๆ
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UN Women  United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women 

องค์กำรเพื่อกำรสงเสริมควำมเสมอภำคระหวำงเพศ

และเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชำชำติ

UPU  Universal Postal Union

สหภำพไปรษณีย์สำกล

UPR  Universal Periodic Review  

กำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน

USAID United States Agency for International Development

	 เปนหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ดูแล

เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ทางทหารแก่

ต ่างประเทศ	 โดยรับนโยบายจากรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 ความช่วยเหลือ

ของ	 USAID	 ครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมความ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	 เกษตรกรรมและการค้า	 การ

สาธารณสุข	 ประชาธิปไตย	 การปองกันความขัดแย้ง	

และการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ
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valid ที่มีผลตำมกฎหมำย

validity of visa อำยุกำรตรวจลงตรำ

VAP  Vientiane Action Programme

แผนปฏิบัติกำรเวียงจันทน์

	 เปนแนวปฏิบัติการอาเซียนฉบับที่ 	 2	 ต่อจากแผน

ปฏิบัติการฮานอย	ซึ่งจะช่วยกําหนดกรอบความร่วมมือ

ระยะ	 6	ป	 (พ.ศ.	 2547	 -	 2553)	 เพื่อการอนุวัติให้เปน

ไปตามวิสัยทัศน์อาเซียน	ค.ศ.	 2020	 และปฏิญญาว่า

ด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่	2

verbal contract สัญญำดวยวำจำ

verbatim record บนัทกึกำรประชมุละเอยีด, บนัทกึกำรประชุมทกุถอยค�ำ

verification กำรตรวจพิสูจน์ กำรตรวจสอบ

veto, impose a veto ยับยั้ง ใชสิทธิยับยั้ง

Vin d’ honneur งำนเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกำสวันชำติ

	 จัดขึ้นในเวลากลางวัน	 ตั้งแต่เวลาประมาณ	 11.00	 	 -	

13.00	 น.	 งานนี้เจ ้าภาพจะเปนเจ้าภาพเด่ียว	 และ

ไม่เชิญคู่สมรสของแขกที่เชิญ
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visa กำรตรวจลงตรำ

	 การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง	 หรือ

เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดย

เจ้าพนักงานของรัฐ	เพื่อแสดงว่าผู้เดินทางได้รับอนุญาต

ให้เข้ามาพํานัก	 เดินทางผ่าน	 และเดินทางออกจาก

ราชอาณาจักร

- courtesy visa กำรตรวจลงตรำประเภทอัธยำศัย

ไมตรี  การตรวจลงตราประเภทนี้จํากัดเฉพาะคน

ต่างด้าวทีเ่ดนิทางเข้ามาในราชอาณาจกัรเปนการช่ัวคราว	

ซึ่ง	 (1)	 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการ

เข้ามาปฏบิตัหิน้าทีท่างการทตู	กงสลุ	หรอืราชการ	(สาํหรบั

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต	หนังสือเดินทางราชการ	หรือ

หนงัสอืเดนิทางสหประชาชาตทิีเ่ทยีบเท่าหนงัสอืเดนิทาง

ทูต	 หรือหนังสือเดินทางราชการ)	 และ	 (2)	 เข้ามาใน

ฐานะเปนพระราชอาคันตุกะ	 ราชอาคันตุกะ	 แขกของ

รัฐบาล	หรือหน่วยของรัฐ	(สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดา)	

- diplomatic visa  กำรตรวจลงตรำประเภททูต

- immigrant visa กำรตรวจลงตรำประเภทคนเขำ

มำมีถิ่นที่อยูในรำชอำณำจักร

- non-immigrant visa  กำรตรวจลงตรำประเภท

คนอยูชั่วครำว 

 - non-quota immigrant visa กำรตรวจลงตรำประเภท

คนเขำเมืองนอกก�ำหนดจ�ำนวนคนตำงดำว ซึ่งเข้ามา

อยู่ในราชอาณาจักรเปนรายป	 การตรวจลงตราประเภท

นี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้	1	ป	
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- official visa กำรตรวจลงตรำประเภทรำชกำร

-  re-entry visa กำรตรวจลงตรำประเภทใหกลบัเขำมำ

ในรำชอำณำจักรไดอีก

- tourist visa กำรตรวจลงตรำประเภทนักทองเที่ยว 

- transit visa กำรตรวจลงตรำประเภทคนเดินทำง

ผำนรำชอำณำจักร 

- visa on arrival กำรตรวจลงตรำ ณ ชองทำงอนญุำต

ของดำนตรวจคนเขำเมือง 

Visa Waiver Agreement ควำมตกลงยกเวนกำรตรวจลงตรำ

visit กำรเยือน

- State Visit  กำรเยือนอยำงเปนทำงกำรในระดับ

ประมุขของรัฐ 

	 หมายถึง	 การเยือนของบุคคลสําคัญของต่างประเทศ

ในระดับประมุขของรัฐที่มีสถานะเปนกษัตริย ์หรือ

ประธานาธิบดี	 โดยเปนการเยือนอย่างเปนทางการ

ในฐานะแขกของรัฐผู้รับ	 รัฐผู้รับจะจัดพิธีการต้อนรับ

อย่างเปนทางการเต็มรูปแบบ	

- Official Visit กำรเยือนอยำงเปนทำงกำรในฐำนะ

แขกของรัฐบำล 

	 หมายถึง	 การเยือนเปนทางการของประมุขของรัฐ	

มกุฎราชกุมาร	 หัวหน้ารัฐบาล	 หรือหัวหน้าองค์การ

ระหว่างประเทศที่มีตําแหน่งเทียบเท่า	 โดยเปนแขก

รับเชิญของรัฐบาลและจัดพิธีการรับรองต่าง	 ๆ	 อย่าง

เปนทางการเต็มรูปแบบ	
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- Visit as Guest of the Royal Thai Govern-

ment  กำรเยือนในฐำนะแขกของรัฐบำล 

	 หมายถึง	 การเยือนของประมุขของรัฐ	 หัวหน้ารัฐบาล

และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่ มีตําแหน่ง

เทียบเท่าซึ่งไม่ได้เดินทางมาเยือนอย่างเปนทางการ

หรือเพื่อเจรจาทํางาน	 รวมทั้งการเสด็จฯ	 เยือนของ

พระราชวงศ์	รองประธานาธิบดี	และบุคคลสําคัญอื่น	ๆ	

ที่มีตําแหน่งเทียบเท่า	 ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะ

แสดงไมตรีจิตโดยเชิญให้มาเยือนประเทศไทยในฐานะ

แขกของรัฐบาล	 และจัดการต้อนรับให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเยือนในแต่ละกรณี	

- Working Visit  กำรเยือนเพื่อเจรจำท�ำงำน

	 หมายถึง	 การเยือนของบุคคลสําคัญจากต่างประเทศ

ในระดับประมุขของรัฐ	 หัวหน้ารัฐบาล	 และหัวหน้า

องค์การระหว่างประเทศที่มีตําแหน่งเทียบเท่าที่ มี

จุดมุ ่ งหมายเพื่อ เจรจาในป ญหาหรือประเด็นใด

เปนการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น	

- Visit as Guest of Their Majesties the King 

and Queen of Thailand  กำรเยือนในฐำนะ

พระรำชอำคันตุกะสวนพระองค์ 

	 หมายถึง	 การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ต่างประเทศ	

หรอืการเยอืนของบคุคลสําคญัจากต่างประเทศ	ในฐานะ

พระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ

- Private Visit กำรเยือนสวนตัวหรือแวะผำน 

	 หมายถึง	 การเยือนของบุคคลสําคัญจากต่างประเทศ
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ในระดับประมุขของรัฐ	 พระราชวงศ์	 หัวหน้ารัฐบาล	

หรือผู้นําองค์การระหว่างประเทศที่มีตําแหน่งเทียบเท่า	

และบุคคลสําคัญอื่น	 ๆ	 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยือนเปน

การส่วนตัวหรือการแวะผ่านประเทศในระยะเวลา

อันสั้น	 รัฐผู้รับจะจัดการอํานวยความสะดวกต่าง	ๆ	 ให้

ตามความเหมาะสม	
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Wahhabi วำฮำบี

	 แนวทางการตีความศาสนาอิสลามของเชค	 มุฮัมมัด	

บิน	 อับดุลวะฮาบ	 (พ.ศ.	 2246)	นักวิชาการศาสนาชาว

อาหรับทีป่ฏรูิปความเชือ่ของผูค้นในคาบสมทุรอาหรบัให้

ถูกต้องตามหลักการอันบริสุทธิ์ของศาสดา	นบีมุฮัมมัด	

โดย	 เชค	 มุฮัมมัด	 บิน	 อับดุลวะฮาบเปนผู ้ให้ความ

ช่วยเหลืออิบนุสะอูดก่อต้ังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย	

ดังนั้น	Wahhabi	 จึงเปนแนวทางการตีความศาสนา

ที่ เป นที่มาของความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่

ผู้ปกครองในซาอุดีอาระเบีย

waiver of immunities กำรสละควำมคุมกัน		(ทางการทูตและกงสุล)	

watershed สันปนน�้ำ

	 แนวสันเขาซึ่งโดยปกติเปนส่วนที่สูงที่สุดของภูเขาที่

แบ่งนํ้าให้ตกออกสองข้างของภูเขานั้น	 ๆ	 เปนลักษณะ

ทางธรรมชาติซึ่งรัฐที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณานํามาใช้

เปนเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้	 เช่น	 สันปนน้ํา

ของเทือกเขาตะนาวศรีเปนเส้นเขตแดนระหว่างไทย

กับพม่า

WB  World Bank 

ธนำคำรโลก
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weapons of mass destruction อำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยลำงสูง

	 เปนอาวุธที่มีอานุภาพทําลายมวลชน	 สัตว์	 พืช	 และ

สิ่งของ	 โดยไม่อาจจํากัดหรือควบคุมเปาหมายและ

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้แน่ชัด	 ประกอบด้วย

อาวุธเคมี	อาวุธชีวะ	และอาวุธนิวเคลียร์

WEF  World Economic Forum

กำรประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก”

	 นาย	Klaus	Schwab	 ได้ริเริ่มให้มีการประชุมครั้งแรก

ขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2513	 ท่ีเมืองดาวอส	ประเทศสวิตเซอร์-

แลนด์	 ซึ่งใน	พ.ศ.	 2514	นาย	Schwab	 ได้จัดตั้งเปน	

European	Management	 Forum	 ในลักษณะของ

องค์กรที่ไม่หวังผลกําไร	 และเปดให้นักธุรกิจชั้นนํา	

รวมทั้งนักการเมืองระดับสูงเปนสมาชิก	 ต่อมาใน	

พ.ศ.	 2530	 ได้เปลี่ยนชื่อเปน	World	 Economic	

Forum	และเปดรับสมาชิกจากประเทศต่าง	 ๆ	ทั่วโลก	

มสํีานกังานตัง้อยู	่ณ	นครเจนวีา	ประเทศสวติเซอร์แลนด์	

กิจกรรมสําคัญประจําป	 ได้แก่	 การประชุมประจําป

ที่เมืองดาวอส	(มกราคม	หรือ	กุมภาพันธ์)	การจัดพิมพ์	

World	Competitiveness	Report	และการจัดประชุม

เพื่อหารือประเด็นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองใน

ประเทศต่าง	ๆ

wetlands พื้นที่ชุมน�้ำ

	 หมายถึง	พื้นที่ลุ่ม	พื้นที่ราบลุ่ม	พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ	พื้นที่

ฉํ่านํ้า	 มีนํ้าท่วม	 มีนํ้าขัง	 พื้นที่พรุ	 พื้นที่แหล่งน้ํา	 ทั้งที่
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เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น	 โดยอาจ

เปนแหล่งนํ้านิ่งและนํ้าไหล	 ทั้งที่เปนน้ําจืด	 น้ํากร่อย

และนํ้าเค็ม	รวมไปถึงพื้นที่ชายทะเล	และพื้นที่ของทะเล	

ในบริเวณซึ่งเมื่อนํ้าลดลงตํ่าสุดมีความลึกของระดับนํ้า

ไม่เกิน	 6	 เมตร	ซึ่งภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนํ้า	

ประเทศต่าง	 ๆ	 สามารถที่จะกําหนดให้พื้นที่ดังกล่าว

เปนพื้นที่ชุ ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ	 เช่น	

ประเทศไทยได้ประกาศให้บริเวณเขตพรุควนข้ีเสียน	

และบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ปาทะเลน้อย	เปนพื้นที่ชุ่มนํ้า	

นอกจากนี้	 พื้นที่ชุ ่มนํ้าบางแห่งอาจอยู่ตามพรมแดน

ระหว่างประเทศด้วย

WEU  Western European Union

องค์กำรควำมรวมมือทำงดำนกำรทหำรของประเทศ

ในทวีปยุโรป

	 ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด	10	ประเทศ	คือ	เบลเยียม	

เยอรมนี	 อิตาลี	 เนเธอร์แลนด์	 สเปน	 ฝรั่งเศส	 กรีซ	

ลักเซมเบิร์ก	 โปรตุเกส	และสหราชอาณาจักร	ก่อตั้งขึ้น

เมื่อ	พ.ศ.	2501

WFC  World Food Council

สภำอำหำรโลก

WFP  World Food Programme

โครงกำรอำหำรโลก
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WGIC  Working Group on Industrial Cooperation

คณะท�ำงำนดำนควำมรวมมือทำงอุตสำหกรรมของ

อำเซียน

WGIPC  Working Group on Intellectual Property 

Cooperation

คณะท�ำงำนดำนควำมรวมมอืดำนทรพัย์สินทำงปญญำ

ของอำเซียน

white tie ชุดรำตรีสโมสร

	 เสื้อสูทหางยาวสีดํา	 กางเกงสีดํา	 มีผ้าผูกคอหูกระต่าย	

(bow-tie)	 สีขาว	 เสื้อเชิ้ตสีขาว	แถบด้ินไหมสีดํา	 ใช้ใน

โอกาสงานกลางคืนที่จัดอย่างเปนทางการ	 (งานราตรี

สโมสร	 -	 formal	 evening	 entertainments)	 เช่น	

งานพระราชทานเลี้ยงกระยาหารคํ่าเพื่อเปนเกียรติแก่

ประธานาธิบดี	 ซึ่งมาเยือนไทยอย่างเปนทางการ	 งาน

แสดงอุปรากร	งานเต้นรํา	

white tie with sash and decoration

 ชุดรำตรีสโมสร ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

white uniform เครื่องแบบปกติขำว

white uniform girded with sword 
ชุดเครื่องแบบปกติขำวคำดกระบี่
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WHO  World Health Organization

 องค์กำรอนำมัยโลก

WIPO  World Intellectual Property Organization

 องค์กำรทรัพย์สินทำงปญญำแหงโลก

WMO  World Meteorological Organization

 องค์กำรอุตุนิยมวิทยำโลก

working lunch งำนเลี้ยงอำหำรกลำงวันเพื่อเจรจำท�ำงำน

working uniform	 สําหรับข้าราชการพลเรือน	 หมายถึง	 เครื่องแบบปกติ

สีกากี	 คอพับ	แขนยาว	สําหรับข้าราชการตํารวจ/ทหาร	

หมายถึง	เครื่องแบบปกติ	คอพับ	สีตามเหล่าทัพ	

World Food Summit  กำรประชุมสุดยอดอำหำรโลก

	 จัดโดย	 FAO	ที่กรุงโรม	 ประเทศอิตาลี	 ระหว่างวันที่	

13-17	 พฤศจิกายน	 2539	 เปนการประชุมระดับผู้นํา

รัฐบาล	 เพื่อสร้างเจตนารมณ์ด้านการเมือง	 และข้อ

ผูกพันระหว่างประเทศให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร	

และการขจัดปญหาความหิวโหยสําหรับประชากรโลก

written contract สัญญำเปนหนังสือ
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WSIS  World Summit on Information Society

กำรประชุมสุดยอดระดับโลกวำดวยสังคมสำรสนเทศ

WTO  World Trade Organization

องค์กำรกำรคำโลก

	 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.	 2538	 บนพื้นฐาน

ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า	

(General	 Agreement	 on	 Tariffs	 and	 Trade	 -		

GATT)	เมื่อ	พ.ศ.	2490	ซึ่งได้ปรับปรุงและมีภาคผนวก

เพิ่มเติมเปน	 GATT	 	 พ.ศ.	 2537	 มีสมาชิกทั้งหมด	

159	ราย (ณ มีนาคม 2556) สํานักงานเลขาธิการตั้งอยู่

ที่นครเจนีวา	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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Young Ambassador of Virtue ยุวทูตควำมดี

	 โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	 6	 รอบ	 ซึ่งกระทรวงการต่าง-

ประเทศ	 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มโครงการ

ขึ้นเมื่อวันที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2542	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในบรรดาเยาวชน

ไทย	 อันเปนการเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีครบ

ทั้งความเก่ง	 ความดี	 และมีความสุข	 โดยหวังผลใน

ที่สุดว่าคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยจะเปนการ

เสริมสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งแก่สังคมไทยและ

ส่งเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยในโลก

อนาคตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์	นอกจาก

การส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู ้คู ่คุณธรรมแล้ว	

โครงการยวุทตูความดฯี	ยงัส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่าง

เยาวชนไทยและเยาวชนของประเทศต่าง	 ๆ	 โดยผ่าน

ทางโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง	(Sister	schools	–	โรงเรียน

ในประเทศที่ต่างกันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน)	 มี

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ	ครั้ง

แรก	 76	 โรงเรียนจาก	 76	 จังหวัด	 ปจจุบันมี	 2,571	

โรงเรียน	(ขณะนั้นยังไมมีจังหวัดบึงกาฬ)
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Z

ZOPFAN  Zone of Peace Freedom and Neutrality

 เขตสันติภำพ เสรีภำพ และควำมเปนกลำงในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

	 เปนการแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียน	 ให้ภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้เปนภมูภิาคทีป่ลอดจากการแทรกแซง

จากภายนอก	 เพื่อเปนหลักประกันต่อสันติภาพและ

ความมั่นคงของภูมิภาคและเสนอให้อาเซียนขยาย

ความร่วมมือให้ครอบคลุมทุก	 ๆ	 ด้าน	 อันจะนํามาซึ่ง

ความแข็งแกร่ง	 ความเปนปกแผ่น	 และความสัมพันธ์

ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิก	 รัฐมนตรีต่างประเทศ

ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประกาศลงนาม	ZOP-

FAN	 เมื่อวันที่	 27	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2514	ณ	 กรุง

กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
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