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10 ประเทศ
อาเซียน    

ไทย มาเลเซีย 
ฟิลิปินส์ 

อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ 

บรูไน กัมพชูา 
เวียดนาม 

ลาว และพม่า



การก่อเกดิของรัฐในอาเซียน
(Reid, Anthony. 2010. Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in 

Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press.) 

1. ไทย พม่า และเวียดนาม เป็นรัฐที่เกดิจากมีแกนกลางของส านึกชาตพิันธ์ุ
ร่วมกัน 

2. ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นรัฐเกดิจากพืน้ที่ซึ่งมีหลายรัฐซ้อนกันอยู่ก่อน จงึ
ไม่มีแกนกลางของส านึกชาตพิันธ์ุร่วมกัน 

3. อนิโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เป็นรัฐที่เกดิจากการปฏวัิตชิาตนิิยมหลังสงครามโลก 
ซึ่งเกดิจากสังคมที่ไม่เคยมีส านึกร่วมกันมาก่อน แล้วสร้างตัวตนขึน้มาในสังคม
อาณานิคม โดยเจ้าอาณานิคมสร้างส านึกร่วมนีข้ึน้มา จากนัน้ส านึกร่วมนีจ้งึถูก
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยจากเจ้าอาณานิคม 

ส านึกชาตพิันธ์ุร่วมกัน คือ การสร้างส านึกร่วมของชนชาตมัิกอาศัยแบบแผน 

ธรรมเนียมปฏบิัต ิหรือวัฒนธรรมตลอดจนประวัตศิาสตร์ร่วมกัน



ราก 5 ด้านของรัฐในอาเซียน
(ยุกต ิมุกดาวิจิตร, 2555)

1. ท้องถิ่นนิยม 

2. กลุ่มชนบนที่สูง ไม่เคยมีอ านาจเหนือพืน้ที่บนที่สูงของชนกลุ่มน้อย พืน้ที่
สูงเหล่านีเ้ปิดโอกาสให้เกดิชุมชนบนที่สูงที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตพืน้ที่แบบ
ที่คนซึ่งอยู่ในพืน้ราบจะเข้าใจได้

3. ภูมปิระเทศ ไม่เคยมีอ านาจเบด็เสร็ดเดด็ขาดเหนือดนิแดนที่ครอบครอง
ได้ตลอดรอบหน่ึงปี

4. ภาษา มี 5 ตระกูลส าคัญ  แสดงความมีอยู่ร่วมกันของภาษา

5. เป็นสังคมเปิด เกดิการตดิต่อระหว่างประเทศ ระหว่างถิ่นที่กว้างใหญ่ มี
ความหลากหลาย แต่ต่างกรั็กษาความเป็นตัวเอง และไม่เอาตัวเองไป
เปล่ียนแปลงคนอ่ืน



เสาไหนส าคัญมากที่สุด

1. หนึง่ ประชาคม
การเมอืง-ความม ัน่คง
อาเซยีน (ASEAN 
Political-Security 
Community – APSC) 

2. สอง ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 
(ASEAN Economic 
Community – AEC) 

3. สาม ประชาคมสงัคม
และวฒันธรรมอาเซยีน 
(ASEAN Socio-
Cultural Community 
– ASCC) 

สามเสาหลกัแหง่ประชาคมอาเซยีน



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกจิของอาเซียน ผ่านนโยบาย

ต่าง ๆ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้ด้านการเงนิ การขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพลังงาน นอกจากนีย้ังเน้นการพัฒนาเศรษฐกจิอย่าง
เสมอภาค เพื่อลดช่องว่างการพฒันาทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
สมาชิก และบรูณาการเศรษฐกจิของอาเซียนให้เช่ือมโยงกับเศรษฐกจิ
โลก

• อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวที่สามารถเคล่ือนย้ายปัจจัย
การผลิต การลงทุน แรงงาน สินค้า และบริการได้อย่างเสรี โดยไม่มี
ข้อจ ากัดทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นก าแพงภาษีหรือระบบโควต้า 

• สร้างกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสินค้าและบริการใน 11 
สาขาน าร่อง ส าหรับการเปิดเสรีการค้า บริการ การลงทุน การอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือด้านอื่นๆ 

เป้าหมาย

กระบวนการ

เริม่ตน้...



แบ่งหน้าที่จัดท า Roadmap

   ไทย : ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)       

   พม่า : สินค้าเกษตรและสินค้าประมง                                  
อินโดนีเซีย : ยานยนต์และผลิตภณัฑ์ไม้                                 
มาเลเซีย :    ยางและสิ่งทอ                                                     
ฟิลิปปินส์ :   อิเล็กทรอนิกส์                                                         
สิงคโปร์ :     เทคโนโลยีสารสนเทศ และ                              

                      การบริการด้านสุขภาพ

• จะเร่ิมต้นปี 2558 ส าหรับ การเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี 7 สาขา
วิชาชีพ คอื วศิวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ 
ทนัตแพทย์ และ บัญชี



Master Plan on 

ASEAN Connectivity (ASEAN 2011) 

1. ความเช่ือมโยงทางกายภาพ ผ่านเครือข่ายคมนาคม (ถนน
ทางรถไฟ) เครือข่ายเทคโนโลยีส่ือสาร และพลังงาน 

2. ความเช่ือมโยงเชิงสถาบัน มีเสรีการค้าและการอ านวย
ความสะดวกให้กับการค้า เสรีการลงทุนและการอ านวย
ความสะดวกการลงทุน มีข้อตกลงร่วม ข้อตกลงด้านการ
คมนาคม แนวทางการข้ามแดน โครงการสร้างศักยภาพ

3. ความเช่ือมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชน ระบุไว้ 2 
ด้าน คือ การศึกษากับวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว



ตารางแสดงก าลังแรงงานและ GDP ของประเทศสมาชิก

ประเทศ

ก าลงั

แรงงาน

(ลา้นคน)*

อตัราการ

วา่งงาน

(รอ้ยละ)*

รายได้

ประชาชาติ

ตอ่หวั ($ US)**

กมัพชูา 6.3 1.8 692

ไทย 38.6 1.0 3,950

บรไูน 0.2 2.6 26,486

พมา่ ไมม่ขีอ้มลู 4.0 419

ฟิลปิปินส์ 38.9 7.4 1,749

มาเลเซยี 11.5 3.4 6,822

ลาว 2.8 1.3 910

เวยีดนาม 50.4 2.6 1,119

สงิคโปร์ 3.1 2.8 36,631

อนิโดนเีซยี 116.5 7.1 2,363ทีม่า: * “Statistical Database System”, จาก Asian Development Bank (2011) Asian Development Bank (2011). “Statistical Database 
System”,https://sdbs.adb.org/sdbs/index.jsp [accessed on September 30, 2011]  และ ** : ASEAN (2011) ASEAN (2011c). 
“Selected basic ASEAN indicators”, http://www.asean.org/stat/Table1.pdf[accessed on June 30, 2012]



ร้อยละของผู้ยากจนในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศ รอ้ยละ ปีทีค่าดประมาณ

ไทย 8.1 2009

กมัพชูา 30.1 2007

ลาว 27.6 2008

พมา่ 33* 2007

เวยีดนาม 14.5 2008

มาเลเซยี 3.8 2009

อนิโดนเีซยี 12.5 2011

ฟิลปิปินส์ 26.5 2009

บรไูน -

สงิคโปร์ -

ทีม่า: The World Bank, 2012



อนาคตตลาดแรงงานในอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2558
• จ านวนประชากรในอาเซียนจะเพิ่มขึน้จาก 588 ล้านคนในปี 

2553 เป็น 621 ล้านคนในปี 2558 และจะเพิ่มเป็น 651 ล้านคนใน
ปี 2563 

• ก าลังแรงงานเพิ่มจากประมาณ 250 ล้านคน เป็นประมาณ 300 
ล้านคน 

• อัตราค่าแรงงานต่อช่ัวโมงมีความแตกต่างกันอย่างมากในกลุ่ม
อาเซียน ท าให้เกดิการเคล่ือนย้ายแรงงานเพิ่มสูงขึน้อย่างรวดเร็ว 

• ค่าแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศพม่า ลาว กัมพชูา และเวียดนาม 
จะท าให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากประเทศเหล่านีสู่้ประเทศที่
เจริญกว่าและมีการจ่ายค่าแรงสูงกว่า



ประชาคมอาเซียนกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ

• ขอ้มลู ILO : พ.ศ. 2548 – มแีรงงานขา้มชาติ
จ านวน 13.5 ลา้นคนทีม่ถี ิน่ตน้ทางมาจาก
ประเทศในอาเซยีน

- 39 % (5.3 ลา้นคน) ยา้ยขา้มชาตใินกลุม่
ประเทศอาเซยีนดว้ยกนั

- ทีเ่หลอื 26 % ไปอเมรกิา, 9 % ไปสหภาพ
ยโุรป, และทีเ่หลอื 26 % ไปภมูภิาคอืน่ๆ

• ประเทศสง่ออกแรงงาน : อนิโดนเีซยี พมา่ 
และฟิลปิินส ์

• ประเทศรบัเขา้แรงงาน : บรไูน มาเลเซยี 
สงิคโปร ์และไทย



การขยายตวัของเครือข่ายสาธารณูปโภคและตลาด              
ในประเทศลุ่มน า้โขง 6 ประเทศ                                                      

(ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพชูา และจีนตอนใต้)

1992 2006 2015

Source: Combined from ADB Maps



แผนการเคล่ือนย้ายแรงงานในอาเซียนก่อน 2558
ระดับประเทศ

• การเคล่ือนย้ายนักธุรกจิ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือ และผู้มีความสามารถ
พเิศษ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดนิทางให้แก่นักธุรกจิ อาท ิการปรับประสานพธีิการ
ตรวจลงตรา 

• การจัดท า ASEAN Business Card และการเร่งพฒันา มาตรฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการเข้ามาประกอบวิชาชีพของผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝีมือ และผู้มี
ความสามารถพเิศษภายในอาเซียน

ระดับอาเซียน

• จัดท า Mutual Recognition Agreement (MRA) เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ยอมรับคุณสมบัตขิองนักวิชาชีพที่ส าคัญร่วมกัน เพื่อการถ่ายเทแรงงานฝีมือได้เสรีมากขึน้ แต่
การเข้าเมืองและการท างาน ยังต้องเป็นไปตามกฎระเบยีบของแต่ละประเทศสมาชิก (เช่น การ
สอบใบอนุญาต)

• มีการลงนามร่วมกันใน MRA 7 สาขาอาชีพ คือ วิศวกรรม การส ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ 
ทนัตแพทย์ พยาบาล และบัญชี



จ านวนแรงงานมีทกัษะจากประเทศอาเซียน
ในประเทศไทย ณ ธันวาคม 2555

ประเทศ รวม มทีกัษะ สง่เสรมิการ
ลงทนุ

Philippines 9,209 8,500 709

Malaysia 2,329 1,634 695

Myanmar 1,512 1,409 117

Singapore 1,719 1,323 396

Indonesia 837 684 153

Vietnam 495 431 64

Cambodia 400 384 16

Lao PDR 142 133 9

Source: Office of Foreign Workers Administration, Ministry of Labour
Website: http://wp.doe.go.th/home











ปี 2555 แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ รวม 79,628 คน  



แรงงานไทยข้ามชาตส่ิงเงนิกลับบ้านจ านวนมาก จากการ
ประมาณการผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2542 – 2553 
แรงงานไทยในต่างแดนส่งน าเงนิเข้าประเทศ 751,302 ล้านบาท 
เฉล่ียปีละ 66,161.1 ล้านบาท โดยในปี 2555 มีเงนิโอนจาก

แรงงานข้ามชาต ิ90,117 ล้านบาท* คดิเป็น 1.02% ของ GDP ใน
ปีเดียวกัน** และคดิเป็น 2.5 เท่าตัว ของภาษีเงนิได้บุคคล

ธรรมดาที่รัฐจดัเกบ็ได้ในปี 2555*** 

*http://www.overseas.doe.go.th/statsti

c_worker/incomeYear46-56_Mar.pdf

**http://www.nesdb.go.th/Default.a
spx?tabid=95 
*** http://www.mof.go.th/home/dw
foc22.html 



กระแสการย้ายถิ่นข้ามชาตใินอาเซียน
1. จ านวนแรงงานข้ามชาตทิัง้ถกูกฎหมายและผดิกฎหมายจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว 

โดยปัจจยัเร่งคอืการรวมตวักันทางเศรษฐกจิของอาเซียน ท าให้ตลาดแรงงาน
ขยายตวัขึน้

2. โครงสร้างการจ้างงานมีความซับซ้อนมากขึน้ จะมีความเช่ือมโยงระหว่างอุปสงค์
และอุปทานด้านแรงงานระหว่างประเทศมากขึน้

3. นโยบายประเทศต่าง ๆ จะเปิดกว้างด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาตมิากขึน้ 
4. สังคมวัยชราก าลังคืบคลานเข้าสู่หลายประเทศในอาเซยีน คาดว่าจะมีการน าเข้า

แรงงานต่างชาตมิากขึน้แบบก้าวกระโดดใน ค.ศ. 2015-2020 ในหลายประเทศ 
5. การย้ายถิ่นของแรงงานจนีจ านวนหลายล้านคนก าลังมุ่งสู่อาเซียนและประเทศอื่นๆ

ในเอเชีย 
6. แรงงานวชิาชีพจากอาเซียนที่ในอดตีมุ่งสู่ประเทศตะวันตกเป็นหลัก ก าลังหนั

กลับมายังอาเซยีนด้วยกนั เน่ืองจากโอกาสที่เปิดกว้างมากขึน้ 



สถานะประเทศไทยกับการย้ายถิ่นข้ามชาต ิ        
ในอาเซียน

1. เป็นประเทศสง่ออกแรงงาน –
sending country

2. เป็นประเทศน าเขา้แรงงาน  –
receiving country

3. เป็นทางผา่นการเคลือ่นยา้ย
แรงงาน  – transit  country

4. เป็นศนูยก์ลางของการคา้มนษุย ์
– trafficking hub



ปัญหาที่ไทยต้องเผชิญ
1. ผู้ประกอบการต่างชาต ิดงึบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป

ร่วมงาน ด้วยค่าแรงที่จงูใจมากกว่า ซึ่งอาจจะก่อปัญหาสมองไหล 
(Brain Drain) ได้

2. หลักสูตรการศึกษาหรือใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพของไทยไม่ได้รับ
การยอมรับ (accredited) ในระดบัสากล อาจท าให้แรงงานฝีมือ
หรือผู้ประกอบวิชาชีพของไทย เสียโอกาสที่จะได้งานใน
ต่างประเทศ 

3. ความอ่อนด้อยทางด้านภาษาต่างประเทศ จะท าให้แรงงานไทยไม่
สามารถแข่งขันกับแรงงานชาตอิื่นได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้ได้ต าแหน่ง 
หรือค่าจ้างที่ต ่ากว่าแรงงานฝีมือในระดบัเดียวกัน



4. การคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศจะต้องมีมาตรการร่วมกับ
สมาชิกอาเซียน อาจท าให้แรงงานไทยเสียเปรียบนายจ้าง เช่น การท าสัญญา
จ้าง ค่าจ้าง สวัสดกิาร และกรณีเกดิข้อพพิาทด้านแรงงาน

5. ต้องปรับกฎหมายและกฎระเบียบเร่ืองการจ้างแรงงานข้ามชาต ิรวมทัง้ระบบ
สวัสดกิารสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการสากล เช่น ประเภทของวีซ่าและ
ระยะเวลาของการพ านักในประเทศไทย กฎหมายเร่ืองอสังหาริมทรัพย์ ระบบ
สาธารณสุขมูลฐานและการควบคุมโรค เป็นต้น ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับพลวัตร
ของการรวมตัวของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

6. ต้องวางแผนด้านการศกึษา การฝึกอบรมแรงงาน และการจ้างงานที่เชื่อมโยงกับ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของภูมภิาคอย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

7. ต้องเข้าใจและปรับกระบวนการคดิใหม่ให้มีลักษณะเป็นกรอบวเิคราะห์แบบ
ภูมภิาค (regional approach) มากขึน้

ปัญหาที่ไทยต้องเผชิญ (ต่อ)



คนไร้รัฐ...
ขาดสถานะบุคคลตามกฎหมาย,                                 

ได้สิทธิเพียงน้อยนิด,                                              

ต้องอยู่อย่างปกปิด,                                                

มักถูกลืมเสมอ
(Forced Migration Review, April, 2009)

ประชาคมอาเซียนกับชนกลุ่มน้อย                     
คนไร้รัฐ และผู้ลีภ้ยั



• ในรฐัสมยัใหมก่ารมสีญัชาตวิา่เป็นคนในรฐัเพราะ „สญัชาต‟ิ

เป็นความผกูพนัทางกฎหมายระหวา่งคนกบัรฐัทีอ่าศยัอยู ่

• คนไรร้ฐัตามกฎหมาย‟ (de jure stateless) คอื ผูท้ ีไ่มไ่ดถ้กู

นบัรวมวา่เป็น „คนชาต‟ิ (nationals) โดยกฎหมายของรฐัใด ๆ 

เลย  

•„คนไรร้ฐัตามขอ้เท็จจรงิ‟ (de facto stateless) เกดิไดใ้น
หลายสถานการณ์ เชน่ เป็นผูพ้ลดัถิน่ทีไ่มส่ามารถเดนิทาง
กลบัประเทศตนเองได ้หรอือยูร่ะหวา่งการรอพสิจูนส์ญัชาติ

• ภาวะไรร้ฐัและไรส้ญัชาตมิกัมาจากการเลอืกปฏบิตัจิากรฐัใน

การพจิารณาใหส้ญัชาตติอ่คนในรฐัตนเอง ท าใหค้นไรร้ฐัมี

ชวีติอยูใ่นสภาพเปราะบาง และมโีอกาสสงูทีจ่ะถกูเอารดัเอา

เปรยีบ ถกูแสวงหาประโยชน ์และถกูเลอืกปฏบิตั ิ

  คนไร้รัฐ 



คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาตใินอาเซียน

ประเทศ จ านวนผูไ้ร ้

สญัชาติ

  บรไูน 20,552

  มาเลเซยี 40,001

  พมา่ 808,075

  ไทย 506,197

  เวยีดนาม 10,200

รวม 1,385,025

ทีม่า: UNHCR Global Trends 2011

ปจัจยัทีน่ าไปสูก่ารไรร้ฐั

บางประเทศในอาเซยีน มอีตัราการจดทะเบยีนการเกดิทีต่ า่มาก:                   
อนิโดนเีซยี-55% ใน พ.ศ. 2545; พมา่-65% ในพ.ศ. 2546;                             

ลาว-72% ในพ.ศ. 2549 (UNHCR, 2010)

1. ไมม่ชีือ่ใน 
     ทะเบยีนราษฎร
2. ไมถ่กูแจง้เกดิ 
3.  ถกูถอนชือ่ออกจาก

ทะเบยีนราษฎร



ปัญหาผู้ลีภ้ยัในอาเซียน
1. ผูล้ ีภ้ยัจากประเทศพมา่ เขา้มาอยูใ่นไทยเป็น

ระลอกๆ สว่นใหญเ่ป็นชนกลุม่นอ้ย ไดแ้ก ่กะเหรีย่ง 
กะเรนน ีไทยใหญ ่มอญ และอืน่ๆ

2. ผูล้ ีภ้ยัชาวโรฮงิญา เขา้มาในประเทศไทยและ
มาเลเซยี แลว้ผนัตวัเป็นแรงงาน 

3. ผูล้ ีภ้ยัลีภ้ยัชาวขแมรก์รอม (เขมรลา่ง) เป็นกลุม่
ชนเชือ้สายเขมรทีอ่าศยัอยูใ่นภาคใตข้องเวยีดนาม
บรเิวณปากแมน่ า้โขงและทางภาคตะวนัออกของ
กมัพชูาทีต่ดิตอ่กบัเวยีดนาม ปจัจบุนับางสว่นอยูใ่น
กมัพชูา และจ านวนหนึง่หลบมาเป็นแรงงานขา้ม
ชาตใินประเทศไทย



วิเคราะห์พหุวัฒนธรรม การพัฒนา 
และความขัดแย้งในประชาคมอาเซียน

1. เสาสงัคมวฒันธรรม ดจูะเป็นตวัประกอบของเสา
เศรษฐกจิ และมมุมองตอ่วฒันธรรมในแผนยงัคงอนรุกัษ์
นยิมมาก มองวฒันธรรมวา่เป็นมรดก เป็นสิง่ทีง่ดงามมี
คณุคา่ เป็นสมบตัติกทอด  

2. ใครคอืประชาชนในอาเซยีน? ชนกลุม่นอ้ย กลุม่ชาติ
พนัธุ ์คนไรร้ฐั หรอืกลุม่เพศทางเลอืก ดไูมม่ตีวัตนเลยใน
แผนอาเซยีน เพราะไมป่รากฎในแผนงาน ไมว่า่ทีใ่ดที่
หนึง่

3. การรกุคบืของประเทศทีม่อี านาจทางเศรษฐกจิสงู ใน
รปูแบบแปลกใหม ่เชน่ การเชา่ทีด่นิระยะยาวในลาวเหนอื 
99 ปี เพือ่เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ โดยผูเ้ชา่ดเูหมอืนจะมี
อธปิไตยเหนอืทีด่นิ มากกวา่เจา้ของประเทศ ดจูะเป็น
"สทิธสิภาพนอกอาณาเขต" มากกวา่



อะไรที่แผนเช่ือมโยงของอาเซียนไม่มี?
(ยุกต ิมุกดาวิจติร, 2555)

1. ดา้นสทิธ ิเสรภีาพ และประชาธปิไตย ไมพ่บค าวา่ democracy เลย ไม่
พบค าวา่ rights, human rights, freedom

2. ดา้นความเหลือ่มล า้ของสงัคม พบค าวา่ inequality คร ัง้เดยีวใน
ภาคผนวก นอกจากน ัน้ ค าวา่ class, hierarchy ไมป่รากฏในความหมา
เชงิสงัคมหรอืเชงิการเมอืง แตม่คี าวา่ gap ชอ่งวา่ง

3. ดา้นประชาสงัคม เมือ่ลองคน้ค าวา่ community, participation ไมพ่บ
ค าสองค านีใ้นความหมายของการมสีว่นรว่มของประชาชน มเีพยีงค าวา่ 
participation of stakeholders และ participation of ASEAN‟s 
members สว่นค าวา่ community ในความหมายของการเป็นหนว่ยทาง
สงัคมหรอืการเมอืงของประชาชน ก็ไมม่ี

4. ดา้นกลุม่คนทีค่วรไดร้บัการเอาใจใส ่พบค าวา่ women คร ัง้เดยีว ค าวา่ 
youth มมีากกวา่ แตท่ ัง้สองค าน ัน้ก็อยูใ่นบรบิทของการรบัความ
ชว่ยเหลอื โดยเฉพาะผูห้ญงิ ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้สดงของตนเองเลย สว่นค าที่
ไมพ่บเลยคอืค าวา่ ethnic

อาเซยีนสนใจเพยีงลดความเหลือ่มล า้

โดยไมส่นใจปญัหาเชงิโครงสรา้งทีก่อ่ใหเ้กดิและธ ารงความเหลือ่มล า้อยู ่

และไมส่นใจประชาชนทีเ่ป็นกลุม่ทางสงัคมหรอืกลุม่ทางการเมอืง



ข้อพพิาทยืดเยือ้ระหว่างประเทศสมาชิก
จะน าไปสู่จุดจบของอาเซียนหรือไม่? 

- ชายแดนไทย-กัมพชูา ชายแดนไทย-มาเลเซยี 
ชายแดนไทย-พม่า ข้อพพิาทในทะเลจีนใต้

- ความตงึเครียดจากการย้ายถิ่นข้ามชาตไิม่ปกต ิ
ระหว่าง ไทย-พม่า; เขมร-เวียดนาม; 

- ฟิลิปปินส์-สิงคโปร์; มาเลเซีย-อนิโดนีเซีย 



ถึงเวลา

แลกเปลี่ยน


