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ภายในฉบับนี้: 

พดูคุยและขา่วสารเครือขา่ย 

ขา่วอาเซียน 

การประชุมอาเซียนซมัมิท 

ทวัรอ์าเซียน : พุกาม 

ภาษาอาเซียน : ทกัทาย 

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 



เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนน้ี

นับว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเลวรา้ยช่วงหน่ึง

ของทุกๆคน เพราะตอ้งประสบกบั

อุทกภยัครั้งยิ่งใหญ่ ทางเจา้หนา้ที่

ของมลูนิธิศกัยภาพชุมชนเองก็ไม่

รอดพน้จากภยัครั้งน้ีเช่นกนั และ

พวกเราก็ไดม้ีโอกาสลงพื้ นท่ีใน

หลายๆจุด ทุกพื้ นท่ีก็จะมีพี่นอ้งท่ี

เดือดรอ้นแตกต่างกนัไป ซ่ึงกรณีท่ี

น่าเศรา้ใจท่ีสุด คือ พี่นอ้งคนไร้

สญัชาติท่ีตอ้งอาศยัหลบอยู่ในเมือง

ใหญ่โดยปราศจากรายได ้ในขณะท่ี

พวกเขาไม่กลา้ขอความช่วยเหลือ

จากหน่วยงานใดๆ เพราะเกรงกลวั

การส่งกลบัไปประเทศเดิม 

ทั้งน้ี ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทย

เท่าน้ันท่ีตอ้งประสบอุทกภยัใหญ่

ครั้งน้ี ประเทศอื่นๆในอาเซียนก็ตอ้ง

พบกบัความสญูเสียเช่นกนั ไม่ว่าจะ

เป็น กมัพชูา พม่า ลาว และ

เวียดนาม มีผูเ้สียชวีิตรวมทั้ง5 

ประเทศมากกว่าหน่ึงพนัคน  

นอกจากน้ียงัมีพายุใหญ่ท่ีซดั

ประเทศฟิลิปปินสม์ีผูเ้สียชวีิต

มากกว่าหน่ึงพนัคนเช่นกนั ก็ตอ้งขอ

แสดงความเสียใจต่อผูป้ระสบภยัทุก

ท่าน 

เน่ืองจากภยัพิบติัธรรมชาติเป็น

ประเด็นขา้มชาติ ทางอาเซียนเองก็

ไดเ้ร่ิมใหค้วามสาํคญัเร่ืองการ

จดัการภยัพิบติั ซ่ึงก็หวงัเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะเอื้ อประโยชน์ต่อประชาชน

อาเซียนไดจ้ริง การช่วยเหลือทาง

มนุษยธรรมควรจะทัว่ถึงและเท่า

เทียมกนั  

    

   

   

       

          

 
  

 

  

 

   

    
   

  

  

  

 

หากท่านต้องการ 

 แสดงความคิดเห็นต่อจดหมายข่าว

หรือโครงการอาเซียน 

 สมัครรับข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 น าเสนอบทความลงจดหมายข่าว 

ท่านสามารถตดิต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ /

แฟกซ/์ อีเมล์ ตามกรอบซ้ายมอืสุดนี ้

 

หรือพลาดโอกาสในการเขา้ร่วมเวที 

ก็สามารถสอบถามขอ้มลูเขา้มาได ้

>> ทางโครงการอาเซียน มลูนิธิ

ศกัยภาพชุมชน ตอ้งขออภยัใน

ความต่อเน่ืองของจดหมายข่าวและ

การจดัส่งขอ้มลูเร่ืองอาเซียนใหก้บั

ทุกๆท่าน หากท่านใดท่ีตอ้งการ

ขอ้มลูอย่างรวดเร็วและมีอีเมล์

ส่วนตวั สามารถเขียนอีเมลแ์สดง

ความจาํนงเขา้มาไดท่ี้อีเมลน้ี์

asean@peoplesempowerment.org 

ทางเจา้หนา้ท่ีจะพยายามส่งข่าวไป

ใหอ้ย่างสมํา่เสมอและรวดเร็ว

มากกว่าจดหมายข่าวค่ะ 

>> ดว้ยความร่วมมือของพี่นอ้งทุก

คน ทาํใหก้ารจดัเวทีสาธารณะใน

เร่ืองรายงานทบทวนสถานการณ์

สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic 

Review) ซ่ึงจดัข้ึน 7 เวทีใน 7 

จงัหวดั ช่วงเดือนกนัยายน 2554 

ท่ีผ่านมา เป็นไปไดด้ว้ยดี ตอ้ง

ขอขอบคุณทุกๆคน มา ณ ท่ีน้ีอีก

ครั้ง สาํหรบัท่านใดท่ียงัมีขอ้สงสยั

ข่าวสารเครอืข่ายอาเซียนและเครือข่ายมลูนิธิศกัยภาพชมุชน 

พูดคุยกันก่อน .... 

จดหมายข่าวอาเซียน มูลนิธิศักยภาพชุมชน 
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“ซูจ ีเดินหนา้ตอ่สูป้ล่อยตวันกัโทษการเมือง 

นางอองซานซจีู ใหค้าํมัน่ท่ีจะทาํงานต่อสูเ้รียกรอ้ง

ใหมี้การปล่อยตวันักโทษการเมืองท่ียงัคง ถูก

ควบคุมตวัอยูใ่นเรือนจาํ แมร้ฐับาลพม่าปล่อยตวันัก

วิจารณท่ี์ถูกจาํคุกแลว้ 227 คน แต่นักโทษ

การเมืองอีกราว 2,000 คนยงัคงอยูใ่นเรือนจาํ ท่ี

รวมทั้งบุคคลสาํคญัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุลุกฮือ

ของประชาชนชาวพม่าท่ี นําโดยนักศึกษาในปี 

2531 

พม่าอนุญาตใหแ้รงงานตั้งสหภาพ-ประทว้ง 

เจา้หนา้ท่ีพม่า ระบุวา่ ภายใตก้ฎหมายฉบบัใหม่ท่ี

ลงนามโดยประธานาธิบดีเต็งเส่งน้ัน  มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 11 ต.ค. อนุญาตใหแ้รงงานในพม่าตั้ง

สหภาพไดโ้ดยมีสมาชิกอยา่งตํา่ 30 คน และมี

ช่ือและสญัลกัษณข์องตวัเอง สามารถหยุดงาน

ประทว้งไดแ้ต่ตอ้งแจง้นายจา้งก่อน 14 วนั  การ

อนุญาตดงักล่าวนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบ

ปี ท่ีมีกฎหมายสหภาพแรงงานปี 2505 อยา่งไร

ก็ดี กฎหมายมีขอ้ยกเวน้ในบางภาคส่วนท่ีจาํเป็น

ต่อประเทศ และแรงงานเหล่าน้ีอาจจะยงัไม่มี

ความกลา้พอท่ีจะใชสิ้ทธิน้ี 

ลาวอพยพคน 13 หมู่บา้นหนีเข่ือนน ้าคาน 2 

ทางการลาวไดอ้พยพราษฎรจาํนวน 13 หมู่บา้น 

9 หมู่บา้นอยูใ่นเขตเมือง (อาํเภอ) เซียงเงิน อีก 

4 หมู่บา้นในเขตเมืองปากคนู แขวง 

(จงัหวดั)หลวงพระบาง ออกจากบริเวณท่ีจะ

ไดร้บัผลกระทบจากการกอ่สรา้งเขื่อนผลิต

ไฟฟ้าน้ําคาน 2 ในเขตเมืองเซียงเงิน แขวง

หลวงพระบาง ซ่ึงเร่ิมก่อสรา้งมาตั้งแต่เดือน 

มีนาคม 2554 โดยรฐับาลลาวลงทุนเองถึง 

350 ลา้นดอลลาร ์ในการสรา้งเขื่อนขนาด 

130 เมกะวตัต ์โดยใชเ้งินกูจ้ากจีนผ่าน

ธนาคารส่งออกและนําเขา้ของจีน กาํหนด

เปิดใชก้ารในปี 2557 ไฟฟ้าท่ีผลิตได้

ทั้งหมดจะนําเขา้ระบบของรฐัวิสาหกิจไฟฟ้า

ลาว เพื่อใชใ้นหลายแขวง 

อิสลามโมโร หรือเอ็มไอแอลเอฟไดยึ้ดโรงเรียน

หลายแหง่ จุดชนวนใหก้องทพัรฐับาลเปิดฉาก

ถล่มทางอากาศ และจู่โจมภาคพื้ นดินในวนัท่ี 

24 ตุลาคม 

 

เตรียมเสนอวีซ่าเดียวเทีย่วรอบอาเซียน 

นายมารตี์ นาตาเลกาวา รฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซีย และ

ประธานอาเซียน เปิดเผยในงานอาเซียนพบส่ือ 

เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค.ท่ีผ่านมาวา่ ตวัเขากาํลงั

ผลกัดนัใหมี้การใช ้'วีซ่าอาเซียน' เพื่อการเดิน

ชาวฟิลิปปินสอ์พยพร่วมหม่ืน หนีเหตยุิง

ปะทะรฐับาล-กบฏทางใต ้

ประชาชนร่วม 10,000 ชีวิต ตอ้งหนีออกจาก

บา้นเรือนของตวัเอง ท่ามกลางการยิงต่อสูก้นั

ระหวา่งกบฏมุสลิมโมโร และกองกาํลงัของ

รฐับาล บนเกาะมินดาเนา ทางตอนใตข้อง

ประเทศ รฐับาลฟิลิปปินส ์ระบุวา่ การต่อสูแ้ละ

การอพยพเป็นหน่ึงในปฏิบติัการยอ่ยของทหาร 

เพื่อป้องกนัพลเรือน ขณะท่ีกลุ่มติดอาวุธก็

กล่าววา่กองกาํลงัของพวกเขาถูกโจมตีก่อน

เช่นกนั ทั้งน้ีสมาชิกกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อย

ทางเขา้ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยไม่เสีย

คา่ใชจ้่าย ภายในปี 2015 แต่ไม่ใช่เร่ือง

ง่าย เน่ืองจากบางประเทศยงัไม่พรอ้มใน

เร่ืองน้ี จึงตอ้งดาํเนินการแบบคอ่ยเป็น

คอ่ยไปในบางประเทศ อีกทั้งชาติสมาชิก

อาเซียน มีความรูสึ้กอ่อนไหวต่อเร่ือง

ดินแดนของตวัเองอยา่งมากซ่ึงเห็นไดจ้าก

กรณีขอ้พิพาทในพื้ นท่ีทบัซอ้นระหวา่งไทย

และกมัพชูา 

มนุษยข์องกมัพชูาจากรายงานของ

สหรฐัฯ ท่ีระบุวา่กมัพชูาไม่มีการ

ปรบัปรุงในการคุม้ครองเหย่ือคา้มนุษย ์

หญิงชาวกมัพชูาอยา่งนอ้ย 30,000 

คน ถูกจา้งงานเป็นแรงงานในมาเลเซีย 

เวียดนามใหญ้ี่ปุ่นสรา้งโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร ์  

นายกรฐัมนตรี เหวียน เต๋ิน ยวุ๋ง ของ

เวียดนาม ท่ีอยูใ่นระหวา่งการเดินทาง

เยือนญ่ีปุ่นนาน 4 วนั ไดพ้บกบั

นายกรฐัมนตรี โยชิฮิโกะ โนดะ ทั้งสอง

ฝ่ายลงนามความร่วมมือเพือ่ใหญ่ี้ปุ่น

สรา้งเคร่ืองปฏิกรณนิ์วเคลียร ์2 แห่ง 

แมญ่ี้ปุ่นเองจะประสบกบัวิกฤตโรงไฟฟ้า

นิวเคลียรฟ์กููชิมะก็ตาม 

4ชาตลิุ่มน ้าโขงสรา้งความปลอดภยั

น ้าโขง 

เจา้หนา้ท่ีจากจีน พม่า ลาว และ ไทย 

ไดใ้หค้าํมัน่ร่วมกนัวา่ จะส่งเสริมการ

บงัคบัใชก้ฎหมายสาํหรบัพื้ นท่ีตาม

เสน้ทางแม่น้ําโขง โดยในช่วงไม่ก่ีปีท่ี

ผ่านมา มีการลกัลอบนําเขา้ยาเสพติด

และอาวุธ ผ่านเสน้ทางแม่น้ําโขงเป็น

จาํนวนมาก รวมถึง การก่อ

อาชญากรรม การขนส่งสินคา้ท่ีเป็น "ส่ิง

อนัตราย" แถลงการณด์งักล่าวมีข้ึน 

หลงัเกิดเหตุสงัหารโหดกปัตนัและ

ลูกเรือสินคา้ชาวจีน 2 ลาํ รวม 13 ศพ 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม ใกลก้บัสามเหล่ียม

ทองคาํ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  

กมัพูชายงัส่งแรงงานไปมาเลเซีย 

แมฮุ้นเซนมีค าสัง่หา้ม 

รฐับาลกมัพชูาถูกกดดนัมาเป็นเวลา

หลายเดือนเก่ียวกบัเหตุล่วงละเมิด

แม่บา้นชาวกมัพชูาท่ีทาํงานอยู ่ใน

มาเลเซีย และเม่ือวนัท่ี 15 ต.ค. นายก

ฯฮุนเซน ไดล้งนามในคาํสัง่หา้มบริษัท

จดัหางานกมัพชูาส่งแรงงานในประเทศ

ไปยงัมาเลเซีย 

แต่บริษัทสองแหง่ไม่สนใจคาํสัง่หา้ม

ดงักล่าวและไดส่้งหญิงสาวอยา่งนอ้ย 

25 คน เดินทางไปมาเลเซียในวนัท่ี 17 

ต.ค. ทั้งน้ีการท่ีรฐับาลมีคาํสัง่ดงักล่าว

อาจเพราะทางการกงัวลวา่รฐับาล 

สหรฐัฯอาจลดระดบัสถานะการคา้

ข่าวภายในประเทศอาเซียน — ตุลาคม 

หนา้ 3 

UNเผยน ้าท่วมใหญอ่าเซียน

เด็กดบั1ใน4 

รายงานของสหประชาชาติ 

เร่ืองการเสียชีวิตของเด็ก กบั

อุบติัเหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกบัน้ํา ระบุ

ว่า มีเด็กเสียชีวิต 1 ใน 4 ของ

ผูเ้สียชีวิตโดยทางองคก์ร

พนัธมิตรเพื่อความปลอดภยั

เด็ก ไดท้าํสถิติตวัเลขออกมา

อยา่งชดัเจน ในช่วงเดือน 

สิงหาคม-ตุลาคม 2554 

เด็กไทยเสียชีวิต 50 ราย เด็ก

กมัพชูากว่า 80 ราย และเด็ก

เวียดนาม 49 ราย ซ่ึงส่วน

ใหญ่เพราะเด็กเหล่าน้ีว่ายน้ํา

ไม่เป็น 
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การเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย — ลาว3 

สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหง่ท่ี 3 (นครพนม 

— คาํม่วน) ไดเ้ปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการแลว้ตั้งแต่

วนัท่ี 11 พ.ย. สะพานน้ีก่อสรา้งโดยใช้

งบประมาณจากรฐับาลไทย เร่ิมก่อสรา้งตั้งแต่ปี 

2552 ตั้งอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 212 

เสน้ทางนครพนม-ท่าอุเทน ในเขตบา้นหอ้ม 

ตาํบลอาจสามารถ อาํเภอเมือง จงัหวดันครพนม 

และเช่ือมกบัประเทศลาวท่ีเขตบา้นเวินใต ้เมือง

ท่าแขก แขวงคาํม่วน สะพานน้ีจะเป็นส่วนหน่ึง

ของเสน้ทางหลวงสายเอเซีย เมืองท่าแขก 

เช่ือมโยง ไทย — ลาว — เวียดนาม และจีนตอน

ใตน้อกจากน้ี จะยงัเป็นจุดเช่ือมต่อทางรถไฟจาก

เวียงจนัทน์ ไปยงัเวียดนามในอนาคต เพื่อการ

ขนส่งจากลาวสู่ท่าเรือน้ําลึกท่ีริมฝัง่ทะเลจีนใต้

ในจงัหวดัห่าต๋ีงในเวียดนาม   

UNตั้งปธน.อินโดฯ เป็นนกัลดภยัพิบตัิ 

สาํนักงานวา่ดว้ยกลยุทธ ์ระหวา่งประเทศเพื่อ

การลดภยัพิบติัแหง่ยเูอ็น (ยเูอ็นไอเอสดีอาร)์ 

เแต่งตั้ง "ซซิูโล บมับงั ยุดโดโยโน" 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เป็นนักต่อสูเ้พื่อลด

ความเส่ียงภยัพิบติัคนแรกของโลก 

เพราะไดย้กเร่ืองการลดความเส่ียงภยัพิบติั

เป็นนโยบายสาํคญัระดบัประเทศ หลงัเกิดสึ

นามิในปี 2547 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี ประธานาธิบดี

อินโดนีเซีย เขา้รบัตาํแหน่งไดเ้พียง 2 เดือน 

ศาลพิจารณา 3 อดีตผูน้  าเขมรแดง  

ศาลอาชญากรรมสงครามของกมัพชูา ซ่ึง

ไดร้บัการสนับสนุนจากสหประชาชาติ เร่ิม

เปิดการพิจารณาคดีต่อ 3 ผูนํ้าเขมรแดงแลว้ 

ไดแ้ก่ นายนวน เจีย อดีตผูนํ้าหมายเลข 2 

นายเขียว สมัพนั อดีตผูนํ้า และ นายเอียง 

ซารี อดีตรฐัมนตรีต่างประเทศ ทั้งสามคน

ยงัคงยืนกรานปฏิเสธขอ้หาฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ ์

อาชญากรรมสงคราม และก่ออาชญากรรม

ต่อมนุษย ์ในกรณีการเสียชีวิตของชาว

กมัพชูาถึง 2ลา้นคน ในช่วงท่ีเขมรแดงเรือง

อาํนาจ ระหวา่งปี 2518-2522 ส่วน นาง

เอียง ธิริธ ผูต้อ้งหาคนท่ี 4 ไม่ไดป้รากฏตวั

ในศาล เน่ืองจากป่วยเป็นโรคสมองเส่ือม  

พยายามก่อรฐัประหารหลายต่อหลายครัง้ 

ทั้งน้ี ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั เบนิโญ อา

กิโน ประกาศหลงัชนะเลือกตั้งเม่ือปี2553 

วา่หน่ึงในเป้าหมายลาํดบัตน้ๆ ของเขาคือ

การนําตวัอารโ์รโยเขา้สู่กระบวนการ

ยุติธรรม ซ่ึงทนายส่วนตวัของนางอารโ์รโย

มองวา่เป็นการกลัน่แกลง้ทางการเมือง 

เวียดนามพฒันาบุคลากรดา้นนิวเคลียร ์

งบจาํนวน 142.8 ลา้นดอลลาร ์ถูก

จดัสรรใหก้บัการฝึกอบรมทรพัยากร

มนุษยส์าํหรบัโครงการดา้นพลงังาน

นิวเคลียรใ์นปี 2563 เป็นแผนท่ีวางไว ้

'อารโ์รโย' ถูกจบัฐานโกงการเลือกตั้ง 

ตาํรวจฟิลิปปินสบุ์กจบันางกลอเรีย อารโ์ร

โย อดีตประธานาธิบดีคาเตียงคนป่วยใน

โรงพยาบาลในวนัท่ี 18 พ.ย. ในขณะท่ีเธอ

กาํลงัรกัษาอาการโรคกระดูกไขสนัหลงั 

และก่อนหนา้น้ีเธอตอ้งการไปรกัษาตวั

ต่างประเทศแต่กลบัถูกศาลสัง่หา้ม โดย

เธอถูกกล่าวหาวา่มีพฤติกรรมคอรปัชนั

หลายรปูแบบ อาทิรบัสินบนและพยายาม

โกงการเลือกตั้ง ระหวา่งท่ีเธออยูใ่นอาํนาจ

ตั้งแต่ปี 2544-2553 อีกทั้งเธอยงัรอด

พน้การยื่นถอดถอนของรฐัสภาและความ

สาํหรบัโครงการดา้นนิวเคลียรท่ี์เป็นการ

ดาํเนินงานร่วมกนัระหวา่ง

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและ

กระทรวงศึกษาธิการของเวียดนามกบัทบวง

การพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ 

สถาบนัองคก์รต่างๆ ของเวียดนามจะ

ร่วมกนักบัหุน้ส่วนต่างประเทศผลิตวิศวกร

ทั้งหมด 2,400 คน และผูเ้ช่ียวชาญ 350 

คน ท่ีจบปริญญาโทและเอก เพื่อรองรบัการ

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้านิวเคลียรแ์หง่แรกใน 

จ.นีงหท์วน ทางภาคกลาง และตั้งเป้าสรา้ง

ทั้งหมด 8 แห่ง ภายในปี 2574 

ในวนัท่ี 29 ตุลาคม เม่ือประชาชน

มาเลเซียประมาณ 500 คน 

ประกอบดว้ย นักกฎหมาย นักการเมือง

ฝ่ายคา้น และนักเคล่ือนไหวร่วมตวั

เดินขบวนกลางกรุงกวัลาลมัเปอร ์เพื่อ

คดัคา้นร่างกฎหมายน้ี โดยวิจารณว์า่ 

เป็นภยัต่อเสรีภาพในการแสดง

ความเห็นและตาํรวจมีอาํนาจเกินเหตุ 

สหรฐัฯยงัไม่ผ่อนปรนคว า่บาตรพม่า

แมค้ลินตนัเดินทางเยือน 

สหรฐัฯ ยงัไม่ผ่อนปรนมาตรการควํา่

บาตรพม่า แมว้า่ นางฮิลลารี คลินตนั 

รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัฯ จะเยือน

พม่าก็ตาม       เพราะยงัเร็วเกินไปท่ีจะ

หารือเก่ียวกบัการยกเลิกมาตรการควํา่

บาตรต่อรฐับาลพม่า 

       ก่อนหนา้น้ี รฐับาลพม่าไดเ้ปิด

เจรจากบัฝ่ายคา้นและชนกลุ่มนอ้ย 

ขณะท่ีพรรคเอ็นแอลดีไดต้ดัสินใจ

ลงทะเบียนพรรคการเมืองและนางออง

ซาน ซูจี ก็จะกลบัมาเขา้ร่วมสนาม

การเมืองอีกครั้งในศึกเลือกตั้งซ่อมท่ีจะ

ถึงในปี 2555 หลงัจากพรรคเอ็นแอลดี

ถูกรฐับาลทหารกีดกนัเป็นเวลาหลายปี  

รฐับาลมาเลเซีย ร่างกฎหมายใช้

ส  าหรบัประทว้ง 

ร่างกฎหมายดงักล่าวระบุวา่ เด็กท่ีมี

อายุตํา่กวา่ 15 ปี ไม่ไดร้บัอนุญาตให้

ร่วมชุมนุม และหา้มการรวมตวัประทว้ง

ใกลก้บัสถานศึกษา โรงพยาบาล 

และศาสนสถาน ยินยอมใหมี้การชุมนุม

โดยสงบไดใ้นสถานท่ีตามกาํหนด แต่ผู ้

ท่ีอยูน่อกพื้ นท่ีและตอ้งการร่วมชุมนุม

ตอ้งไดร้บัการพิจารณาจาก ตาํรวจ

เสียก่อน 

 กระแสตอบรบัจากประชาชนหนักข้ึน

ข่าวภายในประเทศอาเซียน — พฤศจิกายน 

หนา้ 4 

น ้าท่วมคร่ากว่า 1,000 

ชีวิตในอาเซียน 

จากเหตุอุทกภยัครั้งใหญ่ 

ประเทศไทยมีผูเ้สียชีวิต

อยา่งนอ้ย533คน กมัพชูา

อยา่งนอ้ย 248 คน 

เวียดนามอยา่งนอ้ย100 

คน ในพม่าเองก็มีเหตุน้ํา

ท่วมฉบัพลนัท่ีเกิดข้ึนใน

ภาคกลางทาํใหป้ระชาชน

เสียชีวิต106 คน ส่วนใน

ลาวมีผูเ้สียชีวิตอยา่งนอ้ย 

30 คน และในฟิลิปปินส์

อีก 98 คน 
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สิงคโปรว์างเงินหา้สิบลา้นดอลลารใ์นการลด

ช่องว่างในอาเซียน 

สิงคโปรป์ระกาศท่ีจะเพิ่มเงินคํา้ประกนักบั

แผนงานการริเร่ิมการรวมกลุ่มอาเซียน 

(Initiative for ASEAN Integration -IAI) สาํหรบั

การดาํเนินงานในส่ีปีขา้งหนา้ (2555-2558) 

รวมเป็นเงินหา้สิบลา้นดอลลาร ์ซ่ึงเป็นการคํา้

ประกนัครั้งท่ีส่ีแลว้โดย IAI เป็นการมุ่งช่วยเหลือ

ประเทศสมาชิกเช่น กมัพชูา ลาว พม่า และ

เวียดนาม ในการลดช่องวา่งการพฒันาเพื่อมุ่งสู่

ความสาํเร็จวิสยัทศัน์ของประชาคมอาเซียน 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจในส่วนอ่ืนๆท่ีสาํคญัของโลก

กาํลงัมีปัญหา อยา่งสหภาพยุโรป และสหรฐัฯ  

ฮุนเซนขออินโดเป็นคนกลางแกช้ายแดนตอ่ 

ในการประชุมทวิภาคีระหวา่งกมัพชูาและอิน

โดฯช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนน้ัน นายก

ฯ ฮุนเซน เสนอให ้อินโดนีเซียทาํหนา้ท่ีใน

นามอาเซียนต่อไปในการแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ชายแดนไทย-เขมร แมมี้การหยุดยิง

และมีสนัติภาพเต็มท่ีระหวา่งไทยและกมัพชูา 

แต่ปัญหายงัไมจ่บ ตามท่ีศาลยุติธรรมระหวา่ง

ประเทศ ไดก้าํหนดมาตรการชัว่คราว เม่ือ

วนัท่ี 18 ก.ค. ใหท้ั้งสองฝ่ายคือ กมัพชูาและ

ไทย ถอนทหารออกจากพื้ นท่ีปลอดทหาร แต่

จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีการถอนทหาร เน่ืองจาก

การเลือกตั้งในไทยและต่อดว้ยปัญหาน้ําท่วม

ในทั้งสองประเทศ 

อินโดนีเซียผลกัดนัปลอดอาวุธนิวเคลียร ์

ประธานาธิบดี ซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน ของ

อินโดนีเซีย ใชโ้อกาสในการกล่าวเปิดประชุม

สุดยอดผูนํ้าอาเซียน ท่ีบาหลี เรียกรอ้งให้

สหรฐัอเมริกา ฝรัง่เศส จีน รสัเซีย และส

หราชอาณาจกัร ใหส้ตัยาบนักบัอาเซียนโดย

ทนัทีวา่ อาเซียนจะเป็นพื้ นท่ีปลอดอาวุธ

นิวเคลียร ์

นอกจากน้ี ยงัเรียกรอ้งใหช้าติสมาชิกอาเซียน

มิใหถื้อครองอาวุธนิวเคลียร ์และใหยึ้ดใน

สตัยาบนัท่ีเคยใหไ้วใ้นสนธิสญัญาเขตปลอด

อาวุธนิวเคลียรใ์น ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้(SEANWFZ) ซ่ึงเคยมีการลงนาม

ร่วมกนัท่ี กรุงเทพมหานคร เม่ือปี 2538 

และประเทศอ่ืนๆอยา่งมาก อาจเป็นตวั

ถ่วงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รฐัมนตรีจากกมัพชูาและมาเลเซียได้

สนับสนุนการยื่นคาํขอของติมอรฯ์อยา่ง

เต็มท่ี ล่าสุดประเทศอ่ืนๆ รวมถึงสิงคโปร์

ก็ตกลงท่ีจะพิจารณาคาํขอของติมอร ์ส่วน

อินโดนีเซียน้ัน ตามปกติจะสนับสนุน

ติมอรฯ์อยา่งเต็มท่ีในเร่ืองน้ี แต่เน่ืองจาก

ปี 2554 อินโดฯเป็นประธานอาเซียน จึง

ไดล้ดบทบาทไป 

หนทางการเป็นสมาชิกของติมอร์

ตะวนัออกเร่ิมสดใส เพราะอาเซียนไดต้ั้ง

คณะทาํงานท่ีจะทบทวนความพรอ้มของ

ติมอรใ์นการมาร่วมเป็นสมาชิก ติมอรฯ์

ไดย่ื้นคาํรอ้งใหท้บทวนคาํขอการเป็น

สมาชิก ต่อประธานอาเซียน 

(อินโดนีเซีย) และเขา้ท่ีประชุมรฐัมนตรี

ต่างประเทศอาเซียน ซ่ึงแต่แรกน้ัน

สิงคโปรไ์ดมี้ท่าทีปฏิเสธคาํขอน้ันมาโดย

ตลอด เพราะสิงคโปรม์องวา่มีความ

แตกต่างทางการพฒันาระหวา่งติมอรฯ์

อยา่งไรก็ดี ติมอรส์มคัรขอเป็นสมาชิก

อาเซียนอยา่งเป็นทางการในเดือนมีนาคม 

2554 และอินโดฯ ไดห้ยิบยกประเด็นน้ีมา

พดูคุยเป็นทางการสั้นๆ แต่ผูนํ้าอาเซียนก็

ยงัคงไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงฉนัทามติได ้

แมใ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีผ่านมา  

ประธานาธิบดี Jose Ramos Horta ของ

ติมอรไ์ดผ้ลกัดนัประเด็นน้ีอยา่งเต็มท่ี เขามี

ความฝันส่วนตวัท่ีจะทาํใหป้ระเทศเขาเป็น

ประเทศท่ี11 ของอาเซียนระหวา่งท่ีเขายงั

เป็นประธานาธิบดี  

ทั้งน้ีเม่ือปี 2549 พม่าถูกกดดนัใหท้ิ้ง

ตาํแหน่งดงักล่าว เน่ืองจากพม่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของ

ประชาชนอยา่งรุนแรง แต่ภายหลงัการ

เลือกตั้ง เม่ือปี2553 รฐับาลใหม่ไดมี้

มาตรการเชิงบวกต่างๆ ท่ีสรา้งความ

พอใจแกห่ลายฝ่าย ทั้งการปล่อยตวั

นักโทษการเมืองบางส่วนในเดือน

ตุลาคม2554 การลดความเขม้งวดใน

การปิดกั้นส่ือ การตั้งคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายการเลือกตั้งท่ีเปิด

โอกาสใหพ้รรคเอ็นแอลดี ของนางออง 

ซาน ซูจี ไดล้งแขง่ขนั 

ในขณะเดียวกนั นักเคล่ือนไหวหลาย

ฝ่ายก็ไดอ้อกมาคดัคา้นการลงมติ

ดงักล่าวของอาเซียน โดยมองวา่เป็น

การสรา้งความชอบธรรมใหก้บัรฐับาล

พม่าท่ียงัไม่มีความเป็นประชาธิปไตยท่ี

แทจ้ริง การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่ง

รา้ยแรงต่อชนกลุ่มนอ้ยยงัมีอยู ่และ

นักโทษการเมืองในพม่าก็ยงัไม่ไดร้บั

การปล่อยตวัทั้งหมด  

ผูนํ้าทั้ง 10 ประเทศ ของชาติอาเซียน

ไดต้กลงใหพ้ม่าเป็นประธานจดัการ

ประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียนในปี 2557 

(2014) ตามการเสนอแนะของ

รฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพราะท่ี

ผ่านมา พม่าไดเ้คล่ือนไหวเชิงบวก

หลายดา้นไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 

อีกทั้งยงัเป็นการสนับสนุนใหพ้ม่าเกิด

การเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ีดีข้ึน

ต่อไป ซ่ึงชาติอาเซียนมีความมัน่ใจวา่ 

ภายในปี 2557พม่าจะมีความเป็น

ประชาธิปไตยมากย่ิงข้ึน  

ข่าวความคืบหน้าในอาเซียน 

อาเซียนก าลังจะทบทวนค าขอเปน็สมาชิกของติมอร์ 

อาเซียนลงมติให้พม่าได้เป็นประธานอาเซียนป ี2557 

หนา้ 5 
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ล าดบัการเป็นประธาน

อาเซียนในช่วงส่ีปีขา้งหนา้น้ี 

2555 กมัพูชา 

2556 บรูไน 

2557  พม่า 

2558 ลาว 

<<ติมอรม์ีรายไดต่้อหวัเป็นเงิน

ประมาณ 14,500 บาทต่อปี 

ผูค้นส่วนมากไดร้บัเงินไม่ถึง 

15 บาทต่อวนั ซ่ึงนับว่าตํา่กว่า

เสน้ความยากจนมาก แต่มี

กองทุนน้ํามนัซ่ึงมีค่ามากกว่า 

30 พนัลา้นดอลลาร ์>> 



ภายหลงัเสร็จส้ิน การประชุมสุดยอดผูนํ้า

อาเซียน เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน ชาติ

สมาชิกอาเซียนไดป้ระกาศ "ปฏิญญาบาหลี 

3 " วา่ดว้ยประชาคมอาเซียนในประชาคม

โลก (Bali Concord III: ASEAN Community 

in a Global Community of Nations) ซ่ึง

ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการผลกัดนัของ

อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนท่ีหวงัจะ

ใหบ้รรลุผลภายในปี 2565 เพื่อสะทอ้นให้

เห็นวา่อาเซียนมีส่วนร่วมและไดร้บัผลกระทบ

จากปัญหาโครงสรา้งพื้ นฐานของโลกมากข้ึน

ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ไม่วา่จะ

เร่ืองของการลุกฮือในโลกอาหรบั วิกฤติหน้ี

ของประเทศท่ีใชย้โูร ปัญหาขาดแคลนอาหาร 

พลงังาน และน้ําสะอาด การเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ และ

ผลกระทบดา้นลบของการปฏิวติัเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปฏิญญาน้ีจึงเป็นการสรา้ง

บทบาทเพื่อจดัการกบัการทา้ทายในระดบั

โลกท่ีเพิ่มข้ึน 

รฐัมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมองวา่ 

อาเซียนจะมีความสมบรูณม์ากขึ้ น สามารถท่ี

จะสรา้งเสถียรภาพ และมีอาํนาจต่อรองทาง

เศรษฐกิจได ้และแมใ้นประเทศอาเซียนจะมี

ความแตกต่างในดา้นอตัลกัษณ ์และภูมิหลงั

ทางวฒันธรรมก็ตาม ผูนํ้าอาเซียนก็มองวา่

อาเซียนยงัสามารถรกัษาสมัพนัธร์ะหวา่งกนั

เอาไว ้

ปฏิญญาน้ีเช่ือมโยงไปถึงสามเสาหลกัของ

ประชาคมอาเซียน  

** ดา้นการเมืองและความมัน่คง ปฏิญญาไดร้ะบุ

ถึงการแกไ้ขความขดัแยง้ อาชญากรรมขา้มชาติ 

และการลดการละเมิดลิขสิทธ์ิ การลดคอรปัชัน่ 

และ การปลอดอาวุธนิวเคลียร ์ 

** ในดา้นเศรษฐกิจ ปฏิญญาไดก้ล่าวถึงการท่ี

อาเซียนมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลก การเพิ่ม

ความเขม้แข็งของเศรษฐกิจอาเซียน รบัรอง

มาตรฐานการผลิตและการจาํหน่ายสินคา้ การ

เขา้ถึงการปรบัปรุงและการใชเ้ทคโนโลยี การ

ลงทุนทางเกษตรกรรม และการใชพ้ลงังาน

ทางเลือก  

** ดา้นสงัคมวฒันธรรม ไดแ้ก่ การจดัการภยั

ธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สาธารณสุข การศึกษาและวฒันธรรม 

อยา่งไรก็ดีเป้าหมายหลกัของปฏิญญาฉบบัน้ี 

คือ อาเซียนตอ้งการผงาดข้ึนและมีบทบาทสาํคญั

ในเวทีระดบัโลก อาเซียนตอ้งดาํเนินมาตรการท่ี

แข็งแกรง่ ในเสาหลกัทั้ง 3 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ 

ซ่ึงอาเซียนจาํเป็นตอ้งพฒันาตวัเองใหเ้ป็นฐาน

ของการแกไ้ขปัญหา ไม่เพียงระดบัภูมิภาค แต่

รวมถึงระดบัโลกดว้ย ความรูสึ้กร่วมกนัใน

ประชาคมอาเซียน จาํเป็นตอ้งถูกปลุกข้ึนมาเพื่อ

ทาํใหอ้าเซียนบรรลุการเป็นประชาคม และตอ้ง

ใหค้วามสาํคญัเพิ่มข้ึนต่อการสรา้งสรรคอ์ตั

ลกัษณข์องภูมิภาคเพ่ือการกา้วสู่เวทีระดบัโลก 

ในท่ีประชุมยงัไดพ้ดูคุยกนัในประเด็นอ่ืนๆ 

เช่น การเช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียน การปฏิบติัตาม

กฎบตัรอาเซียน บทบาทของอาเซียน และการ

แลกเปล่ียนทศันคติกนั 

ผูนํ้าอาเซียนยงัเป็นพยานต่อการลงนามเอกสาร

สาํคญัอีกสองฉบบัท่ีเพิ่งรบัรองอนัประกอบไปดว้ย 

1. ความตกลงวา่ดว้ยการจดัตั้งศนูย์

ประสานงานอาเซียนสาํหรบัใหค้วามช่วยเหลือ 

ดา้นมนุษยธรรมและการจดัการภยัพิบติั (AHA 

Center) ขอ้ตกลงน้ีรบัรองโดยรฐัมนตรี

ต่างประเทศจากชาติสมาชิกอาเซียน 

2. ปฏิญญาวา่ดว้ยเอกภาพอาเซียนในความ

หลากหลาย : สู่การสรา้งความเขม้แข็งของ

ประชาคมอาเซียน ลงนามโดยรฐัมนตรีท่ี

รบัผิดชอบดา้นวฒันธรรมในประเทศสมาชิก

อาเซียน 

+ จุดอ่อนหลกัของอาเซียนคือความ

หลากหลาย ความแตกต่างท่ีมากมายของ

ประเทศต่างๆในเร่ืองของรายได ้ทุน

มนุษย ์ระบอบการเมือง สถาบนั และ

โครงสรา้งพื้ นฐาน 

+ ส่ิงทา้ทายหลกัของอาเซียนคือทาํ

อยา่งไรให ้“ประชาชน”ไดมี้ส่วนใน

กระบวนการของอาเซียน ไม่มีการเป็น

ตวัแทนของประชาชน มีแต่องคก์รท่ีเป็น

ทางการ ประชาชนควรจะไดเ้ก่ียวขอ้งกบั

กิจการอาเซียน  

+ นับแต่การก่อตั้งอาเซียนเม่ือปี 2510 

อินโดนีเซียถือเป็นผูริ้เร่ิมส่ิงใหม่ๆ ให้

อาเซียนมาตลอด อนัท่ีสาํคญัไดแ้ก่การมี

กฎบตัรอาเซียน การขยายของการประชุม

สุดยอดเอเชียตะวนัออก และการสรา้ง

ประชาคมอาเซียน  นอกจากน้ีอินโดนีเซีย

ไดพ้ยายามสรา้งรากฐานในการให้

ประชาคมอาเซียนเก่ียวขอ้งกบัประชาชน 

ปฏิญญาบาหลี 3 << Bali Concord III >> 

หนา้ 6 

“ปฏิญญาบาหลี 3 นับว่า

เป็นผลผลติที่ส าคัญสุด

จากการประชุมอาเซยีนซมั

มิทครั้งที่ 19  ส าหรับ

ผู้น าชาตอิาเซยีน ซึ่งมี

เป้าหมายหลัก คอืให้

อาเซียนมีบทบาทส าคัญใน

เวทรีะดับโลก ” 
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+ ภูมิภาคอาเซียนไดร้บัความสนใจมากขึ้ น

เร่ือยๆ มีมากกวา่ 60 ประเทศทัว่โลก 

รวมถึงสหรฐัอเมริกาและญ่ีปุ่นท่ีส่งตวัแทน

มาเป็นทูตประจาํอาเซียน และตวัเลขก็เพิม่

สงูข้ึนทุกเดือน 

+ การประชุมซมัมิทครั้งท่ี 19 น้ีไดต้อ้นรบั

เลขาธิการสหประชาชาติ บนั คี มุน และ

ประธานาธิบดี โอบามา และการประชุมสุด

ยอดเอเชียตะวนัออก ซ่ึงมีทั้งจีน และรสัเซีย 

เกร็ดความเข้าใจอื่นๆในอาเซียน 



ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (22 พ.ย. 54) 

 

อนิโดฯจีอ้าเซียนสร้างฐานเศรษฐกจิ 

ประธานาธิบดียโูดโยโนของอินโดนีเซีย ชีว้่า 

ทกุประเทศในภมูิภาคนี ้จ าเป็นต้องสร้างการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง เพ่ือให้

อาเซียนมีความยืดหยุ่นตอ่ความผนัผวนของ

เศรษฐกิจโลกมากขึน้ และสามารถเป็นปัจจยัที่

ช่วยสร้างสมดลุให้เศรษฐกิจโลกได้ดีขึน้ด้วย 

สว่นส าคญัท่ีสดุในแผนโรดแมพท่ีออกมา คือ 

การช่วยรักษาการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ

ภมูิภาคเอาไว้ ผ่านทางการเช่ือมโครงการของแต่

ละประเทศ และระดบัภมูิภาคเข้าไว้ด้วยกนั 

นอกจากนี ้อาเซียนจ าเป็นต้องรวมกลุม่กนั

อย่างมัน่คง ในการเจรจากบับรรดาประเทศ

พนัธมิตร และยงัต้องยดึมัน่ในการแก้ไขปัญหา

ตา่งๆ ภายในด้วยเอง เพ่ือรักษาความมัน่คง และ

เสถียรภาพภายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และ

เอเชียตะวนัออกเอาไว้ ยดึจิตวิญญาณรวมศนูย์

อาเซียน 

จดุยืนอนัมัน่คงนี ้ยงัท าให้นายกีตา วีร์จาวนั 

รัฐมนตรีการค้าอินโดนีเซียแสดงความมัน่ใจว่า 

สมาชิกอาเซียน จะยดึมัน่ข้อตกลงการค้าภายใน

กลุม่ตอ่ไป แม้จะมีความกงัวล ตอ่ "จิตวิญญาณ

แหง่การรวมศนูย์" ของอาเซียน หลงัสหรัฐเลือกที่

จะเปิดเจรจาข้อตกลงความเป็นหุ้นสว่นข้าม

แปซฟิิก (ทีพีพี) เฉพาะเพียง 4 ชาตสิมาชกิ

อาเซียน ได้แก่ สงิคโปร์ มาเลเซยี เวียดนาม และ

บรูไนเทา่นัน้ ข้อเสนอดงักลา่วก่อให้เกิดความ

กงัวลถึงเร่ืองความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัของ 

อาเซียน ที่เหลา่ผู้น าชาตสิมาชิกหวงัใช้เป็นพลงั

ผลกัดนักระบวนการสร้างประชาชาคมอาเซียน 

(เออีซ)ี ภายในปี 2558 เพ่ือการรวมตวัด้าน

เศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมือง และความมัน่คง 

ในหมู่ประเทศสมาชิก 10 ชาต ิ

ผวาทีพีพีท าอาเซียนแตกแยก 

รัฐมนตรีการค้าอินโดนีเซีย กลา่วว่า แม้นาย

โอบามา อาจชกัชวนให้สมาชิกอาเซียนเข้าร่วม

เจรจาทีพีพี ระหว่างเข้าร่วมการประชมุสดุยอด

อาเซียนและเอเชียตะวนัออก ท่ีบาหลีเม่ือสปัดาห์

ท่ีแล้ว แตน่ัน่จะไม่เปล่ียนแปลงจิตวิญญาณแหง่

การรวมศนูย์ของอาเซียน "การรวมตวัของเรา

มัน่คงมาก แตก็่ไม่ได้หมายความว่าประเทศใด

ประเทศหนึง่ ไม่อาจแสดงความเหน็ท่ีแตกตา่ง 

รวมถึงเร่ืองผลประโยชน์ของประเทศนัน้ๆ ตอ่การ

เปิดเสรีกบัประเทศพฒันาแล้ว" นายกีตา กลา่ว 

พร้อมกบัเสริมว่า แม้อินโดนีเซียเป็นหนึง่ใน

ประเทศอาเซียนท่ียงัไม่พร้อมเจรจาทีพีพีในตอนนี ้

แตก็่อาจทบทวนทา่ทีได้ในอนาคต 

ข้อตกลงการค้าเสรีถือเป็นความท้าทาย

ส าหรับอตุสาหกรรมท้องถ่ิน เม่ือสนิค้าน าเข้า

บางอย่างมีความสามารถในการแข่งขนัเหนือ

สนิค้าท่ีผลติใน ประเทศ นกัวิจารณ์หลายรายใน

อินโดนีเซียเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการเข้าร่วม 

ในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (เอซีเอฟทีเอ) 

หลงัจากอินโดนีเซียขาดดลุการค้าตอ่จีนเพิ่มขึน้ 

และธุรกิจท้องถ่ินอ้างว่าได้รับผลกระทบจาก

ข้อตกลงดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม ผู้ก าหนดนโยบายทัว่โลกตา่ง

เดนิหน้าสูก่ารเปิดเสรีการค้า เม่ือการเจรจา

การค้าโลกรอบโดฮาท่ีหยดุชะงกั ไม่อาจกระตุ้น

การสง่ออก สร้างงาน และสง่เสริมการเตบิโตของ

เศรษฐกิจทัว่โลก 

นายกีตา กลา่ววา่ อินโดนีเซียเปิดกว้างรับ

การค้าระหว่างประเทศ แตเ่ขาไมเ่หน็ด้วยกบัการ

พึง่พาการค้ากบัตา่งชาต ิเน่ืองจากมีความเสี่ยง

หลายอย่าง ไมใ่ช่ว่าอินโดนีเซียไม่ต้องการเปิด

กว้างทางการค้า แตจ่ะท าเม่ือพร้อมเทา่นัน้ ตอนนี ้

ขอหาประโยชน์จากตลาดในประเทศก่อน 

 

ในการหารือระหวา่งผูนํ้าอาเซียนกบัสภาท่ี

ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Leaders’ 

Meeting with the ASEAN Business Advi-

sory Council: ABAC) ระหวา่งการประชุม

สุดยอดอาเซียน ท่ีปร ะชุมไดแ้สดงความ

สนับสนุน เร่ืองการเสริมสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชน 

โดยเฉพาะในการระดมทุนเพื่อดาํเนินการ

ก่อสรา้งโครงสรา้งพื้ นฐานดา้นความ

เช่ือมโยงต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งเนน้ยํา้

บทบาทท่ีสาํคญัของ ABAC ในการร่วมสรา้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นอกจากน้ี ABAC ไดเ้สนอใหมี้การ

จดัตั้ง ศนูยก์ารคา้และการลงทุนอาเซียน 

ในทุกประเทศสมาชิก ในส่วนของไทย 

นายกรฐัมนตรี ไดย้ํา้ถึงบทบาทท่ีสาํคญัของ 

ABAC ในการเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของ

ภาคธุรกิจอาเซียน โดยเฉพาะ SME และ

เห็นวา่ ABAC ควรมีบทบาทเชิงรุกในการใช้

ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รวมทั้งความตกลงเร่ืองเขตการคา้เสรี

ระหวา่งอาเซียนกบัประเทศคูเ่จรจา  

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของ

อาเซียนไปสู่ทุนนิยมทางเศรษฐกิจท่ี

เพิ่มระดบัมากขึ้ น และการเขา้มาของ

มหาอาํนาจระดบัโลกต่างๆน้ัน เป็นส่ิงท่ี

ประชาชนทุกคนควรเป็นกงัวล 

การกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

ของอาเซียนแมจ้ะมีประโยชน์ต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อประเทศ 

แต่ก็สามารถนําไปสู่การครอบงาํของ

เศรษฐกิจทุนนืยมท่ีใหป้ระโยชน์สงูสุด

กบัคนแคก่ลุ่มเล็กๆ  ไดเ้ช่นกนั 

 

ข่าวเสาเศรษฐกิจอาเซียน 

คิดนิดหนึ่ง .... 
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การประชุมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน 



ผู้แทนประเทศ ผู้แทนคณะกรรมาธิการ

ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสทิธิมนษุยชน  

(AICHR ) และผู้ เช่ียวชาญด้านสขุภาพจาก

ประเทศในอาเซียนได้ร่างยทุธศาสตร์หลงัจากการ

ประชมุสองวนัในมะนิลาเม่ือ 14-15ตลุาคม 2554

เพ่ือปรับปรุงสาธารณสขุของคณุแมใ่นภมูิภาค 

ข้อเสนอแนะตา่งๆจากที่ประชมุ ได้พดูคยุ

เก่ียวกบัการเงิน กฎระเบียบ บริการ ระบบการ

ตดิตามตรวจสอบ และบทบาทของ AICHR ใน

การสง่เสริมสทิธิมนษุยชนของผู้หญิงและเดก็ 

แม้ว่าประเทศในอาเซียนมีอตัราการเสียชีวิต

ของมารดาลดลงอยา่งมากตัง้แตปี่ 1990  

ช่องว่างท่ีชดัเจนยงัคงมีอยู่ทัง้ในระดบัโลกและ

ระดบัภมูิภาคต้องมียทุธศาสตร์ลดช่องว่างและ

ยกระดบัคณุภาพสาธารณสขุคณุแม่ในภมูภิาค  

การประชมุสองวนัมุ่งหวงัที่จะให้ริเร่ิมการ

พฒันาการปฏิบตัท่ีิดีของอาเซยีนและการใช้

แนวคดิระดบัภมูิภาคในการลดอตัราการเสียชีวิต

ของมารดาและการันตีสาธารณสขุมารดาใน

ภมูิภาค 

ข้อเรียกร้อง 

* เพิ่มงบประมาณใช้ส าหรับการสาธารณสขุ 

และรับรองการใช้เงินทนุนัน้อย่างเหมาะสม 

* สนบัสนนุสาธารณสขุมารดาให้เป็นไปตาม

กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ 

* รับรองการเข้าถงึการร้องเรียนหากสทิธิ

อนามยัเจริญพนัธุ์ถกูละเมิด 

* รับรองสทิธิผู้หญิงในการตัง้ครรภ์โดย

ปลอดภยัและการเข้าถงึบริการวางแผนครอบครัว  

 

ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา ลาว ฟิลิปปินส ์

และเวียดนาม 

2. ผูนํ้าอาเซียนเห็นพอ้งกนัวา่อุทกภยั

ครั้งใหญ่น้ีส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อภาค

การเกษตร ความมัน่คงทางอาหารและหว่ง

โซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ทั้งใน

ระดบัภูมิภาคและในระดบัโลก 

3. ยํา้ความสาํคญัของความร่วมมือ 

ความตกลง รวมทั้งกลไกต่างๆ ท่ีอาเซียน

จดัตั้งข้ึนเพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพของ

ภูมิภาคในการบริหารจดัการ ภยัพิบติั และ

ผูนํ้าอาเซียนร่วมรบัรองแถลงการณ ์

ผูนํ้าอาเซียนวา่ดว้ยความร่วมมือในดา้น

การป้องกนัอุทกภยั ซ่ึงไทยเป็นผูคิ้ดเสนอ

แถลงการณด์งักล่าวในการประชุมสุดยอด

ครั้งน้ี โดยทุกประเทศอาเซียนแสดงความ

ช่ืนชมและขอบคุณท่ีไทยมีบทบาทนําใน

เร่ืองน้ี  

โดยมีประเด็นสาํคญั ไดแ้ก ่

1. ผูนํ้าอาเซียนร่วมแสดงความห่วงใย

และเสียใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนท่ี

ไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัครั้งใหญ่ในปีน้ี 

การสรา้งความมัน่คงทางอาหารใน

ภูมิภาค ไดแ้ก่ ความตกลงอาเซียนวา่ดว้ย

การจดัการ 

ภยัพิบติัและการตอบโตส้ถานการณ์

ฉุกเฉิน (AADMER) ศนูยป์ระสานงาน

อาเซียนสาํหรบัความช่วยเหลือดา้น

มนุษยธรรมในการจดัการภยั พิบติั (AHA) 

และความตกลงวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ร

สาํรองขา้วฉุกเฉินของอาเซียน+3 

ประเทศอาเซียน เป็นไปพรอ้มกนักบั "อตั

ลกัษณอ์าเซียนหน่ึงเดียว ประชาคม

อาเซียนหน่ึงเดียวภายในปี 2558" 

ความร่วมมือน้ีจะเปิดโอกาสสาํหรบั

ระบบการแลกเปล่ียนนักศึกษาและความ

ร่วมมือดา้นอ่ืนๆ เพือ่พฒันาทรพัยากร

มนุษย ์เตรียมพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 

ในอินโดนีเซีย มหาวิทยาลยัน้ันคือ 

Universitas Terbuka (UT) ไดเ้ปิดระบบ

การศึกษาทางไกลเพื่อใหป้ระชาชนการ

เขา้ถึงการศึกษาในระดบัสงู รวมถึงพวกท่ี

อาศยัในเกาะห่างไกลทัว่ประเทศ และพวกท่ี

อาศยัอยูท่ี่อ่ืนในโลก เป็นมหาวิทยาลยัเกือบ 30 

ปี มีความยืดหยุน่และไม่แพง เนน้ไปในการ

ใหบ้ริการคนท่ีไม่มีโอกาสท่ีจะไดเ้ขา้การศึกษาใน

ระบบ ซ่ึงผูช้่วยรฐัมนตรีการศึกษาไดก้ล่าววา่

ความร่วมมือดงักล่าวจะทาํใหม้หาวทิยาลยัน้ีเป็น

ศนูยก์ลางของมหาวทิยาลยัเปิดในภูมิภาค 

เรียนรูซ่ึ้งกนัและกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั 

ขณะท่ีในมาเลเซีย ยงัแคพ่ฒันามหาวทิยาลยั

เปิดอยู ่ในขณะท่ีพม่าไม่มีมหาวิทยาลยัเปิดเลย 

เน่ืองจากอาเซียนกาํลงัมุ่งสู่การเป็น

ประชาคมในปี 2558 แนวคิดในการ

เสริมสรา้งการศึกษาผ่านความร่วมมือซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัเปิดในหา้ประเทศ

อาเซียนเกิดข้ึนภายใตค้ณะกรรมาธิการ

ประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซียน ซ่ึง

มหาวิทยาลยัเปิดน้ันมีในอินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส ์ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม ท่ีจะ

ร่วมมือกนั 

อาเซียนหวงัเช่ือมไปถึงเร่ืองชอ่งวา่งของ

การพฒันาดา้นสงัคมและเศรษฐกิจใน 10 

การประชุมอาเซียนผลักดันเรื่องอนามัยของมารดา 

อาเซียนรับรองป้องน้ าท่วม        (ที่มา innnews.co.th) 

ประเทศอาเซียนห้าประเทศร่วมกันเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเปิด 
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การประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติครั้งที่ 4 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2554  
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การประชมุนีมี้ผู้แทนจากรัฐบาล นายจ้างและ องค์กรลกูจ้าง และภาคประชาสงัคมของประเทศอาเซียน เลขาธิการอาเซียน องค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ องค์การระหวา่งประเทศวา่ด้วยการโยกย้ายถ่ินฐาน องค์การสหประชาชาติเพ่ือความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้าง

ศกัยภาพของสตรี (UN Women) และคณะท างานเฉพาะกิจวา่ด้วยแรงงานข้ามชาติอาเซียน (TFAMW) 

การประชมุมีการแบง่ปันข้อมลูและแลกเปลี่ยนมมุมองของความท้าทายสองประการที่ระบใุนปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยการคุ้มครองและ

สง่เสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ อยา่งเชน่ การเสริมสร้างความเข้าใจ สิทธิ และศกัดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติในประเทศผู้ รับ และการสง่กลบั

และการบรูณาการ เชน่เดียวกบัการพฒันาทางเลือกที่ยัง่ยืนของแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง ที่ประชมุยงัได้ทบทวนการปฏบิตัิงานตาม

ข้อเสนอแนะของการประชมุครัง้ที่แล้ว ซึง่จดัขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2553 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ตกลงที่จะเสนอแผนรูปธรรมที่จะสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทาง ประเทศเปลี่ยนผา่น 

และประเทศปลายทาง อนัมีหลกัคร่าวๆดงันี ้

ส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ี สิทธิ และศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติ 

+ ให้ประเทศต้นทางมีการอบรมให้เกิดความเข้าใจก่อนจะออกไปท างาน ไมใ่ชเ่ฉพาะเร่ืองวฒันธรรมและกฎทางสงัคม แตร่วมไปถึงเง่ือนไข

และสภาพในการท างานและความเป็นอยู ่การเงิน กฎหมาย สิทธิที่พงึได้รับของแรงงานข้ามชาติ 

+  ในประเทศปลายทางต้องมีโปรแกรมการปฐมนิเทศหลงัจากเดินทางมาถึง จดัขึน้โดยหน่วยงานรัฐ หรือนายจ้างหรือสหภาพแรงงาน หรือ

องค์กรภาคประชาสงัคมก็ได้ ซึง่จะต้องมีฐานความคิดเร่ืองสิทธิในการให้ความรู้ตอ่แรงงานข้ามชาติ นายจ้าง และรัฐบาล  

+ สร้างความตระหนกัและเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยจ้างงานทัง้ของรัฐและเอกชน หน่วยงานท้องถ่ินและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมดใน

ประเทศต้นทางและปลายทาง และมีการตรวจสอบการจ้างงานเพ่ือประกนัวา่สิทธิของแรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองอยา่งแท้จริง 

+ เก็บข้อมลูที่แท้จริงผ่านสื่อและชอ่งทางอ่ืนๆในเร่ืองการที่แรงงานข้ามชาติสร้างให้กบัประเทศนัน้ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อผลระยะยาว

ในการน าเสนอภาพลกัษณ์ที่ดขีองแรงงานข้ามชาติ  

ส่งเสริมยุทธศาสตร์ส าหรับการกลับประเทศ เช่นเดียวกับทางเลือกที่ย่ังยืนของแรงงานข้ามชาติ 

+ ปรับปรุงการเข้าถึงบริการจดัหางานส าหรับแรงงานข้ามชาติที่กลบัเข้าประเทศ รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยา การเข้าถึงทรัพยากร 

และความชว่ยเหลือทางกฎหมาย บริการนีย้งัควรรวมไปถึงเร่ืองข้อมลู ค าปรึกษา การให้ที่อยู ่สาธารณสขุ และบริการลา่ม และยงัต้องมี

บริการให้กบัสมาชิกในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติด้วย 

+ ให้คา่ชดเชยตอบแทนส าหรับแรงงานที่กลบัประเทศ เชน่ ไมล่งโทษแรงงานที่ผิดกฎหมาย ลดภาษีส าหรับการน าเข้าอปุกรณ์และเคร่ืองมือ 

+รับประกนัให้มากวา่จะไมมี่การสง่กลบัเป็นจ านวนมากเด็ดขาด แตใ่นกรณีที่ต้องสง่กลบัแรงงานข้ามชาติจ านวนมากโดยฉกุเฉิน ต้อง

วางแผนกนัในระดบับริษัทและสถานทตูโดยมีการมีสว่นร่วมของแรงงานข้ามชาติ ความชว่ยเหลือและเงินฉกุเฉินที่จะต้องครอบคลมุถึงคา่

เดินทางกลบัประเทศโดยต้องมีการจดัท าขึน้ในระดบัรัฐ การสง่กลบัประเทศจะต้องเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ยัง่ยืน และอยูบ่นฐานสทิธิ  

+ เร่งให้มีการพฒันากลไกอาเซียนวา่ด้วยการคุ้มครองและสง่เสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติซึง่ต้องครอบคลมุถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย ซึง่

จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศและมาตรฐานแรงงาน และควรต้องผกูพนัตามกฎหมาย 

+ ให้มีข้อตกลงส าหรับประโยชน์เร่ืองความมัน่คงทางสงัคมและปฏบิตัิได้จริง ให้สนบัสนนุด้านกฎหมายและบริการที่จ าเป็น เชน่ บริการกงสลุ 

+ ประเทศปลายทางก็ควรจะให้การอบรมเฉพาะ ตามความสนใจ จดัการเร่ืองหลกัฐานการจ้างงานโดยนายจ้าง และรับรองวา่แรงงานได้รับ

เงินคา่จ้างที่เพียงพอ ไม่มีการตดัเงินคา่จ้างอยา่งผิดกฎหมาย ต้องมีสภาพการท างานที่ดีและปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนษุยชน

และแรงงาน 
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ทัวร์อาเซียน คอลัมน์นี้จะพาผู้อ่านไปเที่ยวชมสถานทีท่่องเที่ยวในประเทศอาเซยีนอืน่ๆ ทีน่่าสนใจ  

เม่ือครั้งวางแผนกนัเดินทางไปเท่ียวพม่า เพื่อนคนหน่ึงไดใ้ฝ่ฝันท่ีจะ

ไปเมือง"ทุ่งเจดีย"์ พรอ้มกบัพรรณนาภาพไวอ้ย่างสวยงามราวกบัเคยไป

มาแลว้ ทาํใหฉ้นัซ่ึงเป็นผูจ้ดัการทริป(จาํเป็น)เร่ิมสนใจท่ีจะไปสมัผัสส่ิง

น้ันดว้ยตาตัวเองบา้งแลว้ จึงไล่หาขอ้มูลและสอบถามเพื่อนชาวพม่าได้

ความมาว่า เมืองท่ีว่าคือเมือง "บากาน (Bagan)" ท่ีสําเนียงพม่าออก

เสียงว่า "ป่าก่าน" ส่วนคนไทยก็คงรูจ้ักเป็นอย่างดีในนามของ "เมือง

พุกาม" ท่ีปรากฏในประวติัศาสตรไ์ทย 

นัง่รถตูแ้คบๆมากัน 5 คน ขา้มรัฐ ขา้มจังหวดั ผ่านด่านตรวจคน

ต่างๆมากมายจนมาถึงพุกามในยามดึก ไฟสองขา้งทางก็ยงัคงดับลง

เช่นเดียวกบัท่ีเดินทางผ่านมา แต่ส่ิงท่ีมองเห็นไดจ้ับตาก็คงเป็น "พระ

ธาตชุเวซิกอง" ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางความมืดมิดน้ัน 

เชา้วนัใหม่เร่ิมตน้ดว้ยเสียงเคาะประตูหอ้ง และภาพท่ีปรากฏอยู่

หน้าหอ้งนัน่คือ บรรดาเพื่อนมือใหม่หัดนุ่งโสร่งทั้ง 3 คน ท่ีพยายาม

พรางตัวดว้ยการแป้ง "ทานาคา"บนใบหน้า ส่วนฉันกบัเพื่อนผูห้ญิงอีก

คนไดแ้ต่เกรงว่าตอนปีนข้ึนชมวิวจะไดเ้ห็นโสร่งหลุดลอยลงมาต่อหน้า

มากกวา่จะเห็นวิวสวยๆ 

ขบวนการสรา้งความเนียนของคุณผูช้ายทั้งสามคนดูท่าจะลม้เหลว 

เพราะการนุ่งโสร่งแต่ถือกลอ้งเด่นแถมยงัทาแป้งแบบดาํๆด่างๆ ก็ย่ิงเป็น

จุดสนใจโดยเฉพาะบรรดาพ่อคา้แม่คา้ตัวใหญ่ตัวน้อยทั้งหลายต่างดา

หนา้เขา้มา บอกราคาของขายเป็นภาษาไทยอย่างชุลมุนในทุกสถานท่ีท่ี

พวกเราเหยียบเขา้ไป ทําใหอ้ดคิดไม่ไดว้่า คนท่ีคิดจะพรางตัวแต่ไม่

เนียนน่ีมีแต่คนไทยใช่ไหม 

การท่องเท่ียวของพม่า เขาจะเรียกเก็บค่าชมเมืองจากคนต่างชาติ

ค่อนขา้งสูง อย่างในพุกามน้ีก็คนละ 10 ดอลล่าร์แถมในเมืองอ่ืนๆน้ัน

บางสถานท่ียงัตอ้งเสียค่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโออีกดว้ย แต่ก็สมควรท่ีจะช่วย

อุดหนุนเขาไปบา้ง ใหไ้ดบ้รูณะโบราณสถานท่ีเก็บรกัษามานับพนัปี การ

จ่ายค่าชมเมืองพุกามน่ีถือว่าคุม้ท่ีสุดแลว้ เพราะไม่มีการเก็บค่าถ่ายรูป

เพิ่มเติมในสถานท่ีต่างๆ และก็มีเจดียง์ดงามจาํนวนมากอย่างน้ัน จนมี

คนกล่าวว่านกบินตกลงมาก็ไม่ถึงพื้ นดิน เพราะคงจะถูกปักอกอยู่บน

ยอดเจดียนั์น่เอง 

หลงัจากชาํระเงินท่ีด่านเมืองเรียบรอ้ยแลว้ พี่คนขบัรถตูก็้พาเราไป

ยงัเขตเมืองเก่า เพียงแคล่อ้รถสมัผสักบัเขตแดนในกาํแพงเมือง พวกเรา

ทั้งหมดก็ไดแ้ต่ตะลึงแบบอา้ปากคา้งโดยไม่รูต้วั เพราะภาพตรงหน้าเป็น

เจดียท่ี์ละลานตาแบบท่ีแมจ้ะถ่ายภาพเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถรูสึ้กถึง

ความย่ิงใหญ่เท่าจริงได ้ แรกๆทุกคนก็พยายามจะจดจาํเจดียข์นาดเล็ก

ขนาดกลางไปดว้ย แต่พอเย่ียมชมมากๆเขา้ แคเ่จดียข์นาดใหญ่ก็แทบจะ

แยกไม่ออกเสียแลว้วา่ช่ืออะไรบา้ง เม่ือกางแผนท่ีพุกามดูก็ย่ิงหนักเขา้ไป

อีก เพราะมีรายช่ือเจดียแ์ละวดัไม่ตํา่กวา่ 150 องค ์ 

ไม่แปลกใจเลยกับสถานะ “มรดกโลก” ของเมืองพุกามน้ี ศาสน

สถานท่ีน่ีมีอายุมานับพันปีและก็ยังมีสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ด้วย

ลักษณะอากาศแหง้แบบทุ่งหญา้ ท่ีทําเอาพวกเราด่ืมน้ําไดค้นละหลาย

ขวดตลอดทาง เป็นความฉลาดของกษัตริย์พม่าในอดีตท่ีเลือกภูมิ

ประเทศไรค้วามช้ืนอย่างน้ี และความโล่งกวา้งของพื้ นท่ีก็ทําใหส้ามารถ

สรา้งไดเ้ป็นจาํนวนมาก ทําใหเ้หล่าเจา้นายไดส้รา้งบุญถวายเป็นพุทธ

บชูา แต่ท่ีน่าเสียดายมากก็คือหลายสถานท่ีมีการขีดเขียนดว้ยฝีมือคนใน

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงตอนน้ีก็คงตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานเหล่าน้ีแลว้ ก็

ดว้ยนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินกนัขวกัไขวใ่นเมืองน้ี 

เม่ือถอดรองเทา้และเขา้ไปเยี่ยมชมในแต่ละวดั ก็จะพบพระพุทธรูป

แปลกตา ส่วนมากจะมีองคท่ี์อว้นทว้นใบหนา้เอิบอ่ิมและมีสีสนัสดใส พอ

กม้กราบและเงยหนา้ข้ึนมองท่านก็รูสึ้กอุ่นใจว่าท่านคงรบัการขอพรของ

เรา ภายในวัดแต่ละวัดนอกจากจะใหญ่โตแล้วการก่อสรา้งของเขาก็

นับว่าลํ้าสมัยจากตอนน้ันอยู่มากเพราะแมแ้ต่มุมต่างๆก็เป็นซุ้มโคง้

เหมือนกบัวา่มีนักวิศวกรชั้นยอดคาํนวณให ้

พอจบัเพื่อนท่ีนุ่งโสร่งโพสท่าเป็นเจา้นายฝ่ายเหนืออยูห่น้าเจดียอ์งค์

น้อยเสร็จแลว้ ก็พากนัไปชมกุฏิสงฆซ่ึ์งเป็นถํ้าจาํลอง นอกจากมืดแลว้ยงั

มีเตียงนอนของพระซ่ึงมรณภาพไปแลว้ใหดู้ต่างหน้า ทําเอาทุกคนเก็บ

กลอ้งท่ีกาํลงัถ่ายอยูแ่ทบไม่ทนั เหมือนกบัวา่ความกลวัทาํหนา้ท่ีมากกวา่

ความอยากรูอ้ยากเห็นซะแลว้ 
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หลังจากน้ันพวกเราก็เดินยํา่เทา้ท่ามกลางแดดเปร้ียงๆ จนคิดกันว่า

ชะตากรรมไม่ต่างจากคนหลงทางในทะเลทราย แต่เม่ือเดินไปถึงวิหารแห่ง

หน่ึงก็เลิกบ่นงุบงิบกนัเพราะไดข้ึ้นไปชมวิวกวา้งของทุ่งเจดีย ์จนผลัดกนัถ่าย

มุมน้ันมุมน้ีเป็นท่ีสนุกสนานกันไป และย่ิงไดช้มเจดียสี์ทองปนแดงของวัด

ธรรมะยาสิขา (Dhamma Yazika) แลว้ก็แทบจะลืมการบ่นเร่ืองการเดินไป

เลย เปล่ียนมาเป็นบ่นเร่ืองโสร่งท่ีมีปัญหาไม่หยุด เพราะทางข้ึนไปเจดียม์นั

ชนัมากจนหวุดหวิดจะเห็นของฟรีๆของเพื่อนเสียก่อน 

เม่ือกองทพัตอ้งเดินดว้ยทอ้ง เราจึงพากนัไปกินอาหารบุฟเฟ่ตแ์บบพม่า 

จ่ายคนละประมาณ 70 บาทก็ไดล้องชิมกบัขา้วพม่าแทบจะทุกอยา่ง อาหาร

พม่ามีเคร่ืองเทศคลา้ยแบบอินเดียและมีน้ํามนัเยอะจนท่วม เพราะเขาเช่ือ

ว่าย่ิงมีน้ํามันในกับข้าวเยอะย่ิงแปลว่ารวย พอลองใส่ปากเข้าไปเลย 

บางอยา่งรสชาติดีมาก แต่บางอยา่งก็ไม่ถูกปากเลย 

เวลาคลอ้ยบ่ายแลว้กวา่เราจะไดเ้ขา้ไปในวิหารท่ีสงูท่ีสุด นัน่คือวัดอนัน

ดา (Ananda Temple) เป็นวิหารท่ีใหญ่ สูงโปร่งเป็นการออกแบบรับแสง

และลมเขา้มาอยา่งลงตวัแต่มีจุดแปลกเพราะมีช่องทางทะลุไปมามากแต่ถูก

ก่ออิฐปิดตายไว ้สงสัยว่าอาจจะซ่อนของสาํคญัแต่ก็ยงัไม่มีใครรูค้าํตอบท่ี

แท้จริงจนทุกวันน้ี และไฮไลท์ของวัดน้ีคือพระพุทธรูปยืนทั้งส่ีด้าน ซ่ึง

สามารถย้ิมและหุบย้ิมได ้เพียงแค่เราค่อยๆเดินจากระยะไกลตรงเขา้ไปหา

องคพ์ระ  

ก่อนวนัจะจบลง พวกเราไดไ้ปเย่ียมชมวัดสุลามนี (Sulamani Temple)  

ท่ีเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองราวพระพุทธเจา้ในแบบฉบับพม่า ท่ี

น่าช่ืนชมก็คือความสามารถของผูว้าดท่ีทาํใหค้นในอนาคตอีกพนัปีขา้งหน้า

ไดช้มความสวยงามน้ีดว้ย และก็เขา้ไปชมวัดธรรมยางจี (Dhamma Yan 

Gyi Temple) วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในพุกาม รูปร่างคล้ายพีระมิดในอียิปต ์

หลังจากน้ันก็เดินทางสู่โปรแกรมสุดทา้ยแต่เป็นท่ีสุดของวนัน้ีก็คือ การชม

พระอาทิตยต์กดินท่ามกลางทุ่งเจดีย ์

สถานท่ีท่ีพวกเราดูพระอาทิตยต์กดินไม่ใช่แบบท่ีคนส่วนมากไปชม แต่

เป็นท่ีเจดียอ์งคไ์ม่ใหญ่มากช่ือ Bhuleti เม่ือพากนัปีนถึงจุดชมวิว แสงสีทอง

สะทอ้นกบัทุ่งเจดียก์บัลมเย็นๆท่ีพดัมาทาํใหรู้สึ้กวา่น่ีมนัสวรรคช์ดัๆ มองไป

ขา้งหน้าดวงอาทิตยก์ลมโตสีสม้กาํลังจะขอตัวไปพกัผ่อน สายตาทุกคนจับ

จอ้งไม่ใหด้วงตะวนัคลาดสายตาไปไหน และแทบจะไม่มีใครส่งเสียงเหมือน

กลวัเจา้ผลสม้ใหญ่น้ันจะตกใจหนีไป และมนัก็คอ่ยๆเคล่ือนลงลบัขอบฟ้า 

อีกไม่นานต่อมาพระจนัทรก็์ข้ึนมาอีกทิศหน่ึง แสงจันทร์สาดลงเจดีย์

และสวา่งจนมองเห็นหนา้ของเพื่อนๆทุกคนท่ีตอนน้ีปราศจากแป้งทานาคา

แลว้ พวกเรานัง่พดูคุยและด่ืมดํา่กบับรรยากาศท่ีคงหาท่ีไหนไม่ไดอี้ก เพราะ

ไม่ใจกลา้พอจะนัง่บนโบราณสถานเวลากลางคืนอีก และก็นัง่อยูต่รงน้ันจนพี่

คนขบัรถมาตามใหก้ลับไป วนัน้ีจึงจบลงดว้ยความประทับใจจนน้ําตาไหล

ดว้ยความรูสึ้กวา่มนัคงเป็นแคค่รั้งเดียวในชีวิตจริงๆ 

 

เช้าวันใหม่ พวกเราทั้งห้าคนขอทําตัวไฮโซสักคร่ึงวัน ด้วยการ

ล่องเรือแบบส่วนตวัขา้มฝัง่แม่น้ําอิระวดี จิบน้ําชาบนเรือพรอ้มกบัของทอด

พื้ นบา้นท่ีอร่อยมาก โดยเฉพาะถัว่เหลืองทอดแป้งเป็นแพ นัง่มองแม่น้ําอิ

ระวดีท่ีทั้งกวา้งและยาวไกลสุดลูกหลููกตา มองกลบัไปฝัง่เดิมมีบอลลูนยกัษ์

ลอยข้ึนแขง่กบัดวงอาทิตยท่ี์ต่ืนมาทาํงานแลว้ อากาศหนาวกาํลังพอดีแต่ก็

ทําใหช้ารอ้นของพวกเราเย็นลงอย่างรวดเร็ว น่ีเป็นการนัง่เรือท่ีประทับใจ

มากท่ีสุดแลว้ นกหาปลาท่ีโผบินไปมาระยะใกล้ๆ ทําใหรู้ว้่าแม่น้ําน้ีมีความ

อุดมสมบรูณอ์ยา่งมาก แต่ก็น่าแปลกใจท่ีเมืองพุกามแหง้แลง้มากขนาดน้ี 

เม่ือขา้มไปถึงอีกฝั่งหน่ึงเราก็ต้องนั่งรถยนต์ต่อไปถึงยอดเนินน้ัน 

ไหวเ้จดียก์นัแลว้ก็ชมวิวฝัง่พุกามทาํใหรู้ว้า่แม่น้ําสายน้ีสมกบัเป็นสายเลือด

ของประเทศน้ีจริงๆ เม่ือชมวิวจนหนําใจก็ลงกลับไปข้ึนเรือ มีเด็กเล็กๆวิ่ง

มาช่วยใหพ้วกเราขึ้ นเรือและพดูเป็นภาษาพม่าประโยคเดิมๆซํ้าๆ คิดว่าคง

ขอตงัคแ์ต่พวกเราฟังไม่เขา้ใจ ท่ีแน่ๆ รูสึ้กว่าไม่อยากสอนใหเ้ขารูจ้กัแต่ขอ 

และท่ีเขารูจ้กัขอก็คงเพราะมีฝรัง่ใจดีใหเ้งินเป็นประจาํ 

แลว้เราก็เดินทางไปพุทธคยาของพม่า หรือ เจดียม์หาโพธ์ิ (มMaha 

Bodi Pagoda) ท่ีทําใหพ้วกเราสนุกกบัการไล่ลําดับเหตุการณ์ประวติัของ

พระพุทธองคก์นั และก็เดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีเป็นสญัลักษณ์ของการมา

เยือนพุกาม ปิดทา้ยการพเนจรในเมืองแห่งโบราณสถานน้ี คือ “พระธาตุช

เวซิกอง” ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในหา้ของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคูเ่มืองพม่า 

คาํวา่ชเวซิกองแปลไดว้า่ทองบนพื้ นทราย และองคท์องบนพื้ นทราย

น้ีเองท่ีมีความมหศัจรรยน์านาประการเป็นท่ีเล่ืองลือกนัมาก พลังศรทัธา

ในพุทธศาสนาของชาวพม่าท่ีปรากฏเป็นหลกัฐาน ณ ท่ีน้ีท่ีไดเ้กิดข้ึนหลาย

รอ้ยปีก่อนจะมีสุโขทยัเสียอีก กองอิฐท่ีเรียงรอ้ยต่อกนัเป็นเจดียแ์ต่ละเจดีย ์

ใหญ่เล็กบา้งน้ันก็สะทอ้นถึงแรงศรทัธา จนถึงความประณีตในทางศิลปะ

และสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเหมือนของขวัญให้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู ้

วฒันธรรมการถอดรองเทา้ตั้งแต่ก่อนเขา้วดัและความศรทัธาศาสนาอย่าง

สูงสุดของชาวพม่าก็ย่ิงทาํใหต้อ้งคิดวา่ชาวพม่าใชศ้าสนาเป็นแรงยึดเหน่ียว

ของชีวิตท่ีแทบจะไม่มีความหวงัอ่ืนๆเลยหรือเปล่า ..... 
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ปฏิญญาฉบบัน้ีไดล้งนามโดยรฐัมนตรีท่ีรบัผิดชอบเร่ือง

วฒันธรรมในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ในชว่งอาเซียนซมัมิทครั้งท่ี 

19 ท่ีบาหลี วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2554 

หากยอ้นกลบัไปน้ัน เสาหลกัดา้นสงัคมและวฒันธรรมมี

เป้าหมายหลกัคือการใหป้ระชาคมอาเซียนมีศนูยก์ลางอยูท่ี่ประชาชน

และมีความรบัผิดชอบทางสงัคม พรอ้มกบัการทาํใหเ้กิดเอกภาพ

ความร่วมมือในหมู่ชาติและประชาชนอาเซียน โดยสรา้งอตัลกัษณ์

ร่วมโดยไมมี่การกีดกนัผูใ้ดและมีความเป็นหน่ึงเดียว ความเป็นอยู่

และสวสัดิการของประชาชนตอ้งดีขึ้ น 

ความสาํคญัของการสรา้งอตัลกัษณอ์าเซียนผ่านการปลกูฝังความ

ตระหนักรูใ้นเร่ืองวฒันธรรมและมรดกท่ีหลากหลายในอาเซียน 

เคารพในความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา และศาสนาของ

ประชากรอาเซียน ซ่ึงจะเน้นยํา้ในคุณค่าร่วมกนัในจิตวิญญาณของ 

“การเป็นเอกภาพในความหลากหลาย” ตอ้งสรา้งความรูส้ึกเป็น

เจา้ของร่วมกนั ความเขา้ใจร่วมกนัในเร่ืองราวท่ีมาของประเทศอ่ืนๆ

ดว้ย 

ทั้งน้ีผูนํ้าอาเซียนไดม้องวา่วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รบัรองการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เพื่อ

ประโยชน์สาํหรบัคนรุ่นปัจจุบนัและอนาคตเพื่อสรา้งความรูส้ึกร่วมใน

อาเซียนผ่านการสรา้งสรรคว์ฒันธรรมและการสง่เสริมความร่วมมือ

ในอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม 

ดงัน้ันประเทศสมาชิกอาเซียนจึงตอ้งปฏิบติัตามความร่วมมือและ

เป้าหมายร่วมกนัอยา่งแข็งขนัดงัน้ี 

1. สง่เสริมแนวความคิดแบบอาเซียน  

เพื่อการบรรลุประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะตอ้งมีแนวคิด

แบบอาเซียนเพื่อการกาํหนดนโยบายและโครงการในระดบัภมิูภาค

ต่อเร่ืองทางวฒันธรรม กรอบการปฏิบติัน้ีจะเป็นการสง่เสริมวาท

กรรมวฒันธรรมร่วมในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

2. ปกป้อง สง่เสริม และรวบรวม ความหลากหลายทาง

วฒันธรรมอาเซียน 

ดว้ยการเคารพในความหลากหลายทางวฒันธรรมน้ัน จะตอ้ง

ปกป้องและสง่เสริมความหลากหลายน้ันเอาไวต้ามพนัธะระหวา่ง

ประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสรา้งความเป็นเอกภาพของความ

หลากหลายเพื่อการสรา้งประชาคมอาเซียน 

3. ยกระดบัการสรา้งสรรคแ์ละอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม 

สง่เสริมความร่วมมือในระดบัภมิูภาคอาเซียนในเร่ือง

อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทาง

วฒันธรรมในระดบัเล็กและกลาง (Small and Medium-sized Cul-

tural Enterprises -SMCEs) 

ใชผ้ลผลิตจากวฒันธรรมทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมในการ

สง่เสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและลดความยากจน 

ขยายเร่ืองการคุม้ครองสิทธิทางปัญญา และสิทธิชุมชนต่อสินคา้

ทางวฒันธรรม ตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มลู ความรูแ้ละประสบการณ์

ทั้งในภาครฐัและเอกชนเพื่อสง่เสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทาํธุรกิจ 

สนับสนุนความเท่าเทียมกนัของอุตสาหกรรมวฒันธรรมเพื่อพาณิชย์

ทั้งตลาดในประเทศและระดบัสากล 

4. วฒันธรรมในฐานะหนทางไปสงัคมแหง่ความเอ้ืออาทรและ

แบ่งปันของอาเซียน 

ตอ้งมีการยกระดบัคุณภาพชีวิตและสวสัดิการของประชาชน รวม

ไปถึงการ หยบิใชว้ฒันธรรมซึ่งเป็นสิ่งสาํคญัของการปกป้องจากภยั

ต่างๆ ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและมนุษยส์รา้งขึ้ น และผลกระทบ

วิกฤติการณต์่างๆในภูมิภาค 

5. ทรพัยากรมนุษยแ์ละเครือขา่ยการพฒันาในบริบททาง

วฒันธรรม 

สมาชิกอาเซียนจะร่วมมือในการเสริมสรา้งทรพัยากรมนุษยใ์น

การปกป้องและอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมผ่านโครงการต่างๆ เชน่ 

การจดัเก็บขอ้มลู การประชุม อบรม การแลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญ การ

แลกเปล่ียนระหวา่งประชาชน ค่ายเยาวชน ทศันศึกษาดา้น

วฒันธรรม 

สง่เสริมเครือขา่ยของการอบรมเร่ืองการอนุรกัษ์มรดกทาง

วฒันธรรมทั้งรปูธรรมและนามธรรมใหเ้ขม้แข็ง และใหมี้การพดูคุย

อยา่งเป็นประจาํระหวา่งศิลปิน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรม เพื่อ

การสรา้งประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซียน 

6. ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในอาเซียน 

มุง่ท่ีจะมีความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อการสง่เสริมและการ

ทาํใหเ้ป็นเอกภาพของวฒันธรรม อยา่งเชน่ในเร่ืองการจดัการภยั

พิบติั และการชว่ยเหลือทางมนุษยธรรม การปกป้องสิ่งแวดลอ้ม การ

สง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาและกีฬา 

หนา้ 12 
ปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม : สู่การสร้างความ

เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน 
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** ภาษาอาเซียน ** 

หนา้ 13 

มาดูกันว่าเราจะทกัทายเพื่อนๆในอาเซียนกันอย่างไร ... 
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เซอลามตั ปากี = สวสัดีตอนเช้า 

เซอลามตัเซียง = สวสัดีตอนกลางวนั 

เซอลามตัมาลาม= สวสัดีตอนหวัค ่า 

เซอลามตัติดร์ู = ราตรีสวสัดิ ์

 
บาฮาซา อินโดนีเซีย—มาเลเซีย 

ซาลามตั ดาตงั= สวสัด ี

เตริมา กะชิ = ขอบคณุ 

มาอาฟ = ขอโทษ (เมื่อท าผิด) 

เปอร์มิซี่ = ขอโทษ (เมื่อขออนญุาต) 

อาปา กา บา = สบายดีไหม 

ซาลามตั จาลนั = ลาก่อน 

ตากาลอ็ก ฟลิิปปินส ์

กมูสุตา= สวสัด ี

ซาลามตั = ขอบคณุ 

ปะ อมุนัฮิน = ขอโทษ  

กมูสุตา กา = สบายดีไหม 

ปาอาลมั = ลาก่อน เขมร กัมพชูา 

ซวัซไดย, จมุเรีย้บซวั = สวสัด ี

ออกนุ, ออกนุเจริญ= ขอบคณุ 

โซ้มโต๊ก = ขอโทษ  

ซกสะบายดี = สบายดีไหม 

โซ้มเรีย, โซ้มจมุเรีย้บเรีย = ขอลา 

เรียนซนัเฮย = ลาก่อน 

เวียดนาม 

ซินจ่าว, จ่าว = สวสัด ี

ก่าม เอิน = ขอบคณุ 

ซินโหลย = ขอโทษ  

บา่ ก๊อ หมาญ ฆแคว คง = สบายดีไหม 

ตาม เบยีด = ลาก่อน 

พม่า 

มิงกะลาบา = สวสัด ี

เจซตูิน บาแด = ขอบคณุมาก 

ควินโละ บา่หนอ่ = ขอโทษ  

เหน ่เก๊า หลา่ = สบายดีไหม 

ตาตา = ลาก่อน 

ลาว 

ซ าบายดี = สวสัด ี

ขอบใจ = ขอบคณุ 

ขอโทด = ขอโทษ  

สบายดีบ ่= สบายดีไหม 

ลาก่อน = ลาก่อน (จากไปไกล) 

โซกดี = ลาก่อน (ยงัอยูใ่กล้) 



 

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน(อาเซียนซัมมิท)ครั้งที่ 19  

หนา้ 14 

หลายประเทศแสดง

ความเห็นเกี่ยวกบัสภาวะ

เศรษฐกิจโลก ซ่ึงมีความผัน

ผวนสงู อาเซียนจึงจาํเป็นท่ี

จะตอ้งเร่งรดัการรวมตวัทาง

เศรษฐกิจ เพื่อเสริมสรา้ง

ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

ของภมูิภาค รวมทั้งเพื่อให้

การพฒันาเศรษฐกิจใน

ภมูิภาคมีความเท่าเทียมกนั  

เด
ือน

ต
ุลา
ค
ม
-พ

ฤ
ศ
จิก

าย
น
 2

5
5
4
 

จด
ห
ม
าย

ข่
าว
อ
าเ
ซ
ีย
น
 

ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 

ประเด็น การหารือหลกั ไดแ้ก่ การสรา้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 การเสริมสรา้งบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก 

(ASEAN Community in a Global Community of Nations) และประเด็นระดบัภูมิภาค และประเด็นระหวา่งประเทศต่างๆ  

ในการประชุมเต็มคณะของการประชุมสุดยอดฯ ผูนํ้าอาเซียนไดร้บัทราบความคืบหนา้ในการดาํเนินการตามแผนงานการ

จดัตั้ง ประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ และสงัคมและวฒันธรรม นอกจากน้ี ท่ี

ประชุมสุดยอดอาเซียน ไดแ้สดงความยินดีต่อพฒันาการดา้นประชาธิปไตย และการปฏิรปูเศรษฐกิจและการเมืองของพม่า 

และสนับสนุนใหพ้ม่าเป็นประธานอาเซียนในปี 2557 โดยหวงัวา่พม่าจะยงัคงดาํเนินการเพื่อรกัษาพฒันาการเชิงบวกน้ี

ต่อไป 

ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน 

> บราซลิได้ให้ลงนามในปฏิญญาการภาคยานวุตัติอ่

สนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือในภมูิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ (TAC)  

> มีการลงนามในข้อตกลงของการก่อตัง้ “สถาบัน

ตรวจเงนิแผ่นดนิแห่งอาเซียน (ASEANSAI)”เพ่ือ

สง่เสริมธรรมาภิบาลและนิตรัิฐ 

> ในเร่ืองการแก้ไขและการจดัการความขดัแย้ง 

รัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียนได้มีข้อเสนอแนะให้

จดัตัง้“สถาบันเพื่อสันตภิาพและการปรองดอง

แห่งอาเซียน (AIPR)” ซึง่จะมีฐานะเป็นหน่วยงาน

ทางการของอาเซยีน โดยจะรับรองภายในปี 2555 

> เร่ืองความร่วมมือทางทะเลเพ่ือการอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อมและการจดัการกระท าผิดกฎหมายใน

น่านน า้ และยงัพดูคยุถึงความร่วมมือในเร่ือง

อาชญากรรมข้ามชาต ิโดยเฉพาะการค้ามนษุย์ 

> การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน

การเมืองและความม่ันคงในภูมภิาคเอเชีย-

แปซิฟิก (ARF) เป็นการประชมุอนัดบัต้นๆในการ

พดูคยุประเดน็ทางการเมืองและความมัน่คงในเอเชีย- 

แปซฟิิค จะต้องยกระดบับทบาทของ ARF ในการเป็น

ศนูย์กลางสถาปัตยกรรมของภมูิภาค  

> ข้อสรุปของการเจรจากบัรัฐท่ีมีอาวธุนิวเคลียร์เร่ือง

การให้สตัยาบนัตอ่พิธีสารเขตปลอดอาวุธ

นิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสญัญาณที่ดี

ว่ารัฐเหลา่นัน้จะลงนามในพิธีสารดงักลา่ว 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

> การท างานของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน (AICHR) มีความก้าวหน้าในการสง่เสริมและคุ้มครอง

สทิธิมนษุยชนมากขึน้นบัตัง้แตก่่อตัง้มา และหวงัที่จะได้เหน็ร่างท่ีเสร็จ

สมบรูณ์ของปฏญิญาอาเซียนว่าด้วยสทิธิมนุษยชน (AHRD) 

>ความร่วมมือเร่ืองวีซ่าอาเซียน ขอยืนยนัความตัง้ใจท่ีจะด าเนินการ

เร่งให้เกิดขึน้ วีซา่เดียวทัว่อาเซียนส าหรับคนชาตอ่ืินนอกอาเซียนจะเอือ้

ตอ่การสร้างประชาคมอาเซยีน โดยขอให้รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง

ท าการศกึษาและควรจะมีค าตอบตอ่ประเดน็ดงักลา่วในการประชมุสดุ

ยอดอาเซียนครัง้ที่ 23  

> จ าเป็นต้องท าให้ทกุภาคสว่นของสงัคมได้รับประโยชน์จากการบรูณา

การเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการในเสาหลกัที่สามของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนด้วยการออกแผนงานอาเซียนเพื่อการพฒันา

เศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่เป็นเป้าหมายระยะยาวท่ีส าคญั 

> มุ่งให้เกิดความม่ันคงทางการเงนิในหมู่ประชาชนทัง้ภมูิภาคอาเซียน โดยจะต้องหารือเพ่ือการ

พฒันาโครงการท่ีเสริมสร้างการเงินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

> มุ่งให้ผลลพัธ์ของการพฒันาข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของบคุคลธรรมดา เพ่ือท่ีจะ

สง่เสริมการเคล่ือนย้ายของคนท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าสนิค้า บริการ และการลงทนุ 

> ภาคการทอ่งเท่ียวได้พยายามปฏิบตัติาม “แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวอาเซียน 2554-2558”  

> เน้นย า้ในเร่ืองสวสัดกิารของประชาชน โดยต้องมีความม่ันคงทางด้านอาหาร น า้ดื่ม และพลังงาน 

จงึขอให้มีการท าวิจยัและพฒันาในภาคเกษตรกรรม รวมทัง้ให้มีนโยบายทางอาหารท่ีร่วมมือกนัใน

ภมูิภาคและการลงทุนท่ีมากยิ่งขึน้ในภาคเกษตร เร่ืองความมัน่คงทางอาหารถือเป็นหนึง่ในประเดน็

ท่ีส าคญัท่ีสดุในการพฒันาภมูิภาคอาเซียน โดยเช่ือมโยงไปกบัการพฒันาการเกษตรกรรมท่ียัง่ยืน 

> สง่เสริมการจดัการทรัพยากรน า้ในภมูิภาค เพ่ือประโยชน์ของประชาชน รวมถงึผู้ ท่ีอาศยัตามลุม่น า้

โขงและประเทศชายฝ่ังทะเล  

> ประชาชนจะต้องได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถงึ เพ่ือจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 



หนา้ 15 
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> การบริหารจดัการภยัพบิัติ ได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วย

การจดัตัง้ศนูย์ประสานงานอาเซียนส าหรับให้ความช่วยเหลือ ด้าน

มนษุยธรรมและการจดัการภยัพิบตัิ (AHA Center)  และขอให้มีความ

ร่วมมือในประเด็นดงักลาวทัง้ภายในภมูิภาคและประเทศคู่เจรจา

ทัง้หมด 

> แรงงานข้ามชาติ มีความก้าวหน้าในการปฏิบตัิตามปฏิญญา

อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ซึง่

เร่ิมมีการพฒันาร่างกลไกอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ 

> การพัฒนาชนบทและการลดความยากจน ได้มีการก่อตัง้การ

ประชมุร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอ็นจีโอ 

> การศึกษา ขอให้มีการสอนเร่ืองอาเซียนในทกุระดบัชัน้ รวมถงึ

โครงการแลกเปลี่ยนนกัเรียนนกัศกึษา และการพฒันาแผนงานการ

โอนย้ายหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลยัในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่

ตอนนีร้ะบบการโอนย้ายดงักล่าวด าเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลยั

อาเซียน (ASEAN University Network– AUN)  

> ผู้หญิง และ เด็ก  รับรองการก่อตัง้ “การประชมุรัฐมนตรีอาเซียนว่า

ด้วยสตรี” (AMMW) รวมไปถงึ”แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย

สตรี” (2554-2558) เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพของผู้หญิงในอาเซียน และ

การสร้างมมุมองความเท่าเทียมระหว่างเพศให้มีความส าคญัในทกุ

ภาคส่วน 

> คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี

และเด็ก (ACWC) ได้ยกร่างกฎข้อบงัคบัจนเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

> เอชไอวีเอดส์ รับรอง”ปฏิญญาอาเซียนเพ่ือความรับผิดชอบ : มุ่งสู่

การปลอดผู้ติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ ปลอดการเลือกปฏิบตัิ และปลอด

การเสียชีวิตจากเอดส์”   

> ผู้พิการ รับรอง “ปฏิญญาบาหลีวาด้วยการยกระดบับทบาทและ

การมีส่วนร่วมของผู้ พิการในประชาคมอาเซียน” และเห็นด้วยกบัการ

ประกาศ “ทศวรรษของผู้ พิการอาเซียน 2554-2563” เพ่ือรับรองการมี

ส่วนร่วมของผู้ พิการในทกุกิจกรรม และเสริมสร้างแนวคิดให้

ความส าคญัต่อผู้ พิการ 

ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

ประเด็นอื่นๆ 

> อาเซียนควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนแม่บท ว่าด้วยความเช่ือมโยง

ในอาเซียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน และช่วย

สนบัสนนุการรวมตวัของอาเซียนในด้านต่างๆ โดยพิจารณาแนวทางใน

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในเร่ืองนี ้

> ให้ความส าคญัต่อการลดช่องว่างความแตกต่างในการพฒันาในหมู่

ประเทศสมาชิกอาเซียน และพยายามลดทอนผลกระทบจากเสรีการค้า 

โดยเน้นไปที่เสาหลกัที่สามของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการพฒันา

ทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกนั 

> พฒันา “บตัรเดินทางธรุกิจอาเซียน” เพ่ือให้นกัธรุกิจในอาเซียนได้

เดินทางภายในภมูิภาคได้สะดวก และยงัเป็นการส่งเสริมการติดต่อกนั

ระหว่างบคุคลต่อบคุคล 

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียน(อาเซียนซัมมิท)ครั้งที่ 19  

> กฬีา การก่อตัง้ หน่วยงานรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยกีฬา มีความก้าวหน้า

ในความร่วมมือทางกีฬาเพ่ือส่งเสริมสขุภาพดีของพลเมืองประเทศอาเซียน 

> เจ้าภาพฟุตบอลโลก คณะรัฐมนตรีอาเซียนท่ีเก่ียวข้องกบักีฬา ได้ก าลงั

จะจดัเตรียมการย่ืนขอให้อาเซียนทัง้ภมูิภาคเป็นเจ้าภาพฟตุบอลโลกปี 
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> อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้มีการลงนามใน”ปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพ

อาเซียนในความหลากหลาย : สู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาคม

อาเซียน “ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้สกึมีส่วนร่วมและส่วนหนึง่ในอาเซียน 

> โทรทศัน์และภาษา สนบัสนนุให้มีช่องอาเซียน หรือเครือข่ายความ

ร่วมมือของสื่อมวลชนในประเทศสมาชิกอาเซียน และจะส่งเสริมให้มีการ

สอนภาษาอาเซียน โดยจะมีศนูย์ภาษาที่ใกล้จะก่อตัง้ขึน้ในอินโดนีเซีย 


