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แถลงการณ์ 
การประชมุอาเซียน ภาคประชาสังคม และประชาชน 2022 

ปกป้อง และยืนยันพื�นที�ทางสังคมของประชาชน ประชาธิปไตย และสิทธิมนษุยชน  
เพื�อก้าวสู่สังคมที�เสมอภาค และเป็นธรรม 

ท่ามกลางสถานการณที์�ผนัแปรในปัจจุบนัอนัเนื�องมาจากวิกฤตการณท์างสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และภูมิอากาศ ที�มี
ผลกระทบต่อภูมิภาคและทั �วโลก ผูเ้ขา้ร่วมประชมุกว่า 500 คน ซึ�งมีสดัส่วนหญิงชายที�สมดุลกนั จากหลากหลายภาคส่วน
ของประชาสงัคม ทั�งชนกลุ่มนอ้ย กลุ่มชาติพนัธุ ์คนพื� นเมือง กลุ่มหลากหลายทางเพศสภาพและเพศวิถ ีสตรี คนพิการ ผูสู้ง
วยั พระภิกษุสงฆ ์ศาสนิก แรงงานอพยพ แรงงานอกระบบ สหภาพแรงงาน เกษตรกร ชาวไร่ชาวนา ชาวประมง เยาวชน 
นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้เรื�องที�ดิน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน องคก์รภาคประชาชน
ในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดป้ระชมุร่วมกนั ณ กรุงพนมเปญ กมัพูชา ระหว่างวนัที� 3 - 5 พฤศจิกายน 2565 พิธี
การเปิดประชุมเริ�มดว้ยการลั �นกลองอนัทรงพลงัจากกลุ่มศิลปินหญิงดา้นวฒันธรรมพื� นบา้นของกมัพูชา เป็นการเรียกรอ้ง
เอกภาพและความสามคัคีของประชาชนในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นการเปล่งเสียงของประชาชนรากหญา้ 
ชมุชนคนชาวขอบ และสานต่อเจตจํานงที�ยึดมั �นมายาวนานกว่า 17 ปีนบัแต่การประชมุครั�งแรก 

การประชมุภาคประชาสงัคม และประชาชนอาเซียน มีเป้าหมายในการเปิดพื� นที�ปลอดภยัใหก้บัประชาชนในการสื�อสารและ
สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัการเชื�อมรอ้ยความสามคัคีในบรรดาขบวนการทางสงัคมจากหลากหลายภาคส่วนในภูมิภาคเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากนี� ยงัเป็นเวทีการแลกเปลี�ยนเรียนรู ้และเสริมสรา้งความร่วมมือของประชาชนในระดบัภูมิภาค 
ท่ามกลางการแผ่อิทธิพลของระบอบทหารและอํานาจนิยม นาํมาซึ�งความถดถอยของประชาธิปไตย นอกจากนี� ยงัจะเป็นการ
เตือนให้รฐัภาคีสมาชิกของอาเซียนไดใ้ห้ความสําคญักบัการจัดการปัญหาความไม่เสมอภาคและประเด็นปัญหาสิทธิ
มนุษยชน ซึ�งผลกระทบส่วนหนึ�งเกิดจากการระบาดของโควิด-19 วิกฤตการณใ์นพม่า วิกฤตการณภู์มิอากาศโลก และภยั
คุกคามต่อสิทธิมนุษยชนและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนการใหค้วามสําคญัต่อการฟื� นฟูเพื�อความยั �งยืนของ
ประชาชนในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในช่วงสามวนัที�ผ่านมา การประชมุใหญ่ 4 ครั�ง ประชมุกลุ่มปฏิบติัการ 20 หอ้งที�ไดจ้ัดขึ� นภายใต ้5 พื� นที�บริบทที�เชื�อมโยง
กนั ที�ประชุมไดอ้ภิปรายถึงปัญหาความทา้ทายที�ประชาชนกําลงัเผชิญหนา้อยู่ในปัจจุบนั พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย และ
ทางเลือก และยงัเรียกรอ้งใหร้ฐับาลอาเซียนไดแ้สดงท่าที และจุดยืนใหช้ดัเจนในการจัดการกบัปัญหาความทา้ทายเบื� อง
หนา้เหล่านี�  

ปกป้องพื� นที�ของภาคประชาสงัคม จากระบอบทหารและอํานาจนิยม 

ความพยายามในการก่อรฐัประหาร เมื�อ 1 กุมภาพนัธ ์2564 ในพม่า ไดบ้่งชี� ถึงความพยายามของระบอบอตัตาธิปไตย
ทหาร ภายใตเ้สรีนิยมใหม่ไดก้่อปัญหาวิกฤตการณท์างการเมือง สิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรมอย่างชดัแจง้ ช่วงเวลากว่าปี
ครึ�งนบัแต่ความพยายามในการก่อรฐัประหาร และตามดว้ยการออกฉนัทมติ 5 ขอ้ของอาเซียน จวบจนปัจจุบนัมีประชาชน
กว่า 15,000 รายถูกจบักุมคุมขงั ในขณะที�ประชาชนผูบ้ริสุทธิ� อีกกว่า 2,300 รายถูกฆาตกรรม และสงัหารอย่างโหดรา้ย
ทารุณจากกลุ่มกว๊นทหาร ทว่าอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศยงัมิไดม้ีท่าทีและปฏิบติัการที�ชดัแจ้งใดๆ ในการใส่ใจ
และจดัการปัญหาวิกฤตการณสิ์ทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และโควิด-19 อย่างจริงจงั และเพื�อที�จะใหเ้กิดความมั �นใจในการ
จัดการกบัปัญหาโรฮิงญาที�ยืดเยื� อมายาวนาน ผูแ้ทนรฐับาลฝ่ายเอกภาพประชาธิปไตย (National Unity Government - 
NUG) บางรายไดก้ล่าวแสดงความเสียใจต่อถอ้ยแถลงที�กระทบต่อจิตใจต่อชาวโรฮิงญาในเหตุการณค์วามรุนแรง เมื�อปี 
2560 การลงทุนในบรรษทัธุรกิจจากประเทศจีน ออสเตรเลีย ไทย มีผลใหป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจและภูมิรฐัศาสตรข์อง
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พม่าไดพ้ยุงตวัและมีความยั �งยืนขึ� น ซึ�งกลบัเอื� อประโยชนใ์ห้กบักลุ่มก๊วนทหารพม่าที�พยายามก่อการรฐัประหาร และ
ครอบงําธุรกิจหลกัของประเทศ ยิ�งเป็นความทา้ทายต่อความพยายามของประชาชนพม่าที�มุ่งผลกัดนัใหเ้กิดสหพนัธรฐั
ประชาธิปไตยบนหลกัการสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความเป็นหนึ�งเดียว นอกจากนี� ยงัตอ้งตระหนกัไวด้ว้ยว่า
กระบวนการสภาที�ปรึกษาเพื�อเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Consultative Council - NUCC)ในปัจจุบนั ถือเป็น
กระบวนการที�เปิดกวา้ง มีความชอบธรรม และเป็นการพฒันานโยบายที�ประชาชนมีความคาดหวงั แต่ผูม้ีส่วนร่วมใน
กระบวนการดงักล่าวกลบัถูกคุกคามและไดร้บัผลกระทบดา้นมนุษยธรรมอนัเป็นผลจากการโจมตีรายวนัของ “กลุ่มกว๊น
ทหาร” ที�ผิดกฎหมาย ไรค้วามชอบธรรมใดๆ 

ปัจจยัหลกัของการกีดกนัทางโครงสรา้งและสงัคมอนัส่งผลใหก้ารละเมิดสิทธิมนุษยชนแผ่ขยายมากยิ�งขึ� น ซึ�งก็เป็นปัญหา
ร่วมในประเทศภาคีสมาชิกอื�นๆ ของอาเซียนในช่วงหลายปีที�ผ่านมาอีกดว้ย ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากปัญหาสิทธิในที�ดิน นกั
ปกป้องสิ�งแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศยงัคงถูกคุกคามดว้ยมาตรการฟ้องรอ้งคดีความและข่มขู่ (Strategic 
Lawsuit against Public Participation - SLAPP) โดยอํานาจรฐั ดว้ยขอ้หาหมิ�นราชวงศ ์“lese-majeste” บา้ง ละเมิดคําสั �ง
สาธารณะ และ/หรือ ภยัก่อการรา้ย เป็นตน้ ในประเทศอินโดนีเซียและไทยกลุ่มองคก์รภาคสงัคมประทว้งรฐับาลในการ
แกไ้ขกฎหมายซึ�งมีผลต่อการลดทอนพื� นที�ของภาคประชาสงัคม การเลือกตั� งครั�งอปัยศในฟิลิปปินส์เมื�อไม่นานมานี�  
เช่นเดียวกบัอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนยงัเป็นปัญหา การคุกคามสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของพรรค
การเมืองฝ่ายคา้นในกมัพูชาในการเลือกตั�งครั�งล่าสุด  สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอีกแง่มุมของระบอบอํานาจนิยมที�ขยายตวัและการ
ใหข้อ้มูลผิดๆ กบัประชาชน ระบบการเลือกตั�งและคณะกรรมาธิการการเลือกตั�งในหลายประเทศยงัคงมีการคดโกงและ
ขาดความเที�ยงธรรม ละเลยการจดัการเลือกตั�งใหบ้ริสุทธิ� ยติุธรรม เหยื�อผูไ้ดร้บัผลกระทบภายใตร้ฐับาลซูฮารโ์ตเมื�อหลาย
สิบปีก่อนยงัคงพยายามแสวงหาความจริงเกี�ยวกบัการสงัหารหมู่ชาวอินโดนีเซียนบัลา้นเมื�อปี 1965 (พ.ศ. 2508) เขายงั
เรียกรอ้งความยุติธรรมและการเยียวยาความสูญเสียที�เกิดขึ� นในอดีต รวมถึงการฟื� นฟูจิตใจ และคําขออภยัจากรฐับาล 
นอกจากนี� ยงัพบว่าวิกฤตการณม์นุษยธรรมและการลดทอนพื� นที�สาธารณะของภาคประชาสงัคมในภูมิภาคเอเซียยงัเป็น
ปัญหาที�หนกัหน่วงยิ�งขึ� นทุกที 

เราเรียกรอ้งให ้

1. รฐัภาคีอาเซียนและติมอรต์ะวนัออก ไดย้ึดมั �นในหลกัการสิทธิมนุษยชน และยกระดบัความพยายามในการปกป้อง
คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และเพื�อป้องกนัและยุติการละเมิดสิทธิประชาธิปไตยอันชอบธรรมของ
ประชาชนพลเมืองทุกคนในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ�งเยาวชน คนหนุ่มสาวที�ยืนอยู่แนวหนา้ของ
ขบวนการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ผูซึ้�งถูกคุกคามดว้ยมาตรการทางกฎหมาย การอุม้หาย หรือแมแ้ต่การ
ปลิดชีวิตผูเ้ห็นต่างภายใตร้ะบอบเผด็จการทหารและอํานาจนิยม ดงัเช่นในพม่า 

2. ประชาคมภูมิภาคและนานาชาติพงึใหค้วามช่วยเหลือทางมนุษยธรรมขา้มพรมแดนในระดบัชมุชนดว้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งกบัผูพ้ลดัถิ�น ผูล้ี� ภยัทางการเมือง และประชาชนผูห้นีภยัสงคราม การประหตัประหารและความขดัแยง้ 
นอกจากนี� รฐับาลที�ชอบธรรมของพม่า (National Unity Government) พึงยกระดบัความพยายามในการกล่าวขอ
อภยัต่อสิ�งที�เกิดขึ� นกบัประชาชนชาวโรฮิงญาในครั�งอดีต ซึ�งนี�จะเป็นปัจจัยสําคญัที�จะนําพาสู่การส่งเสริมความ
ยติุธรรมในระยะเปลี�ยนผ่าน (transitional justice) และเป็นวิธีการที�สามารถหลีกเลี�ยงการกระทําอนัจะนําไปสู่การ
ล่วงละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพนัธุแ์ละชนกลุ่มนอ้ยในอนาคต 

3. ตอ้งปฏิรูประบบความมั �นคงปลอดภยั และระบบยุติธรรมอย่างจริงจังรวมถึงกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี�ยน
ผ่าน เพื�อเป็นหลกัประกนัความยติุธรรมใหก้บัผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

4. สรา้งเสริมความสมานฉนัท ์ความสามคัคีอย่างเป็นรูปธรรม เพื�อร่วมกนัต่อสูค้ดัคา้นระบบทหารนิยม อํานาจนิยม 
อีกทั�งการจัดใหม้ีการศึกษาอบรมผูใ้ชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั�ง และพลเมืองศึกษา ผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิรูประบบ
การเลือกตั�งที�เที�ยงธรรม เป็นประชาธิปไตย รวบรวมเรื�องราว สื�อวีดีทศัน ์ภาพถา่ย ต่างๆ เพื�อประมวลการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และความความรุนแรงในครอบครวั เพื�อนาํไปใชเ้ผยแพร่ต่อไป 
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เผชิญหนา้ระบอบเสรีนิยมใหม่ เพื�อสรา้งเศรษฐกิจที�เป็นธรรม ภูมิอากาศที�เป็นธรรม และอธิปไตยทางอาหาร 

ขณะที�อาเซียนใหค้วามสนใจในการธํารงไวซึ้�งความมั �นคงของรฐัและภูมิภาค อีกทั�งความสําคญักบัภูมิภาค ผ่านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)ซึ�งเนน้การแข่งขนัและผลิตภาพ แต่ผิดพลาดในการบูรณาการ
หลกัการสิทธิมนุษยชน ความยติุธรรมทางสงัคมและเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมดา้นภูมิอากาศ ความฉุกเฉินดา้นภูมิอากาศ
และความมั �นคงยั �งยืนของสภาวะแวดลอ้ม ระบอบเสรีนิยมใหม่ในภูมิภาคเอเซียไดแ้ผ่ขยายไปครอบงําตลาดและทุน ดว้ย
ตน้ทุนที�ตอ้งสูญเสีย ปัญหาความอยติุธรรม ความยากจน และความเสื�อมโทรมของสภาวะแวดลอ้มที�เลวรา้ยมากยิ�งขึ� น สิ�ง
เหล่านี� กลบัถูกละเลย  ภาวะที�ไรม้าตรการการคุม้ครองทางสงัคมปรากฏใหเ้ห็นอย่างชดัแจง้เมื�อมีการแพร่ระบาดของโควิด-
19 ซึ�งไดส่้งผลกระทบต่อความมั �นคงปลอดภยั สวสัดิการ และวิถชีีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก 

เรามีความเห็นและขอ้เสนอแนะว่า 

1. ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมและสมานฉนัท ์ (Social and Solidarity Economy - SSE) สามารถใหห้ลกัประกนัแก่
ผูใ้ชแ้รงงาน และเป้าหมายการพฒันาที�ย ั �งยืน (SDG)ได ้ทั� งนี� ไดร้บัการรบัรองจากองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization-ILO) มาแลว้ และไดร้บัการส่งเสริมและสนบัสนุนจากคณะทํางาน
ดา้น SSE ขององคก์ารสหประชาชาติ (UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy - 
UNTFSSE). สํานกังานเลขาธิการอาเซียน ควรประสานใหเ้กิดกระบวนการสรา้งความเขา้ใจและผลกัดนัใหเ้กิด 
SSE ขึ� นในประเทศภาคีสมาชิกของอาเซียนอย่างจริงจัง เพื�อทําใหเ้กิดการพฒันาระบบนิเวศของ SSE และเกิด
กรอบนโยบายซึ�งจะช่วยสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ธุรกิจ SSE ชุมชน และประชาชน โดยเฉพาะองคก์รระดบัราก
หญา้ 

2. อาเซียนควรจะพจิารณาอย่างถอ่งแทถ้งึประสบการณต์รง บริบท และการเกื� อหนุนที�สําคญัต่อเศรษฐกิจสําหรบัสตรี
และเด็กสตรี ในการจดัทํานโยบายเศรษฐกิจซึ�งจะสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจที�เสมอภาคกนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งเพื�อ
การปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ และบรรเทาปัญหาลง และดําเนินการอย่างเป็นจังหวะกา้วเพื�อการยุติ
การกระทําความผิดต่อสตรีและเด็กสตรี แลว้ผูก้ระทําความผิดกลบัลอยนวล 
 

3. รบัรอง และดําเนินการใหม้ีกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วม และมีความโปร่งใส ในการประเมินการเกษตรแบบ
ดิจิทลัว่าเป็นหลกัประกนัความตอ้งการที�แทจ้ริง  สอดคลอ้งกบัสถานการณที์�เป็นจริง และมีการตดัสินใจร่วมกนั
โดยชุมชนและประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และใหห้ลกัประกนัว่า digitalization จะไม่ก่อใหเ้กิด
ปัญหาความเสื�อมโทรมต่อสภาวะแวดลอ้มและมลภาวะสรา้งความรุนแรงต่อวิกฤตภูมิอากาศบ่อมทําลายอธิปไตย
ทางอาหาร และสรา้งความเหลื�อมลํ� าทางเศรษฐกิจที�เพิ�มมากขึ� น รวมถงึปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 

4. ชนพื� นเมืองไดดู้แลและจัดการที�ดินทํากิน เขตแดน และทรพัยากรโดยผ่านสถาบนัทางสงัคมของเขา กฎหมาย
จารีต และภูมิความรูด้า้นการจัดการทรพัยากรอย่างยั �งยืน และการดําเนินการจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิความรูเ้หบ่านี� พึง
ไดร้บัการยอมรบั และภูมิความรูเ้ช่นนี� ควรจะเป็นหวัใจของการแกไ้ขปัญหาความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ อธิปไตย
ทางดา้นอาหาร และในการเผชิญหนา้กบัขอ้ทา้ทายอนัเกิดจากการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ 
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence- HRDD) ตอ้งมีการดําเนินการตั�งแต่
ตน้ นอกจากนี�  “หลกัการฉนัทานุมติัที�ไดร้บัการรบัรูแ้ละบอกกล่าวล่วงหนา้และเป็นอิสระ” (Free, Prior  and 
Informed Consent- FPIC) ตอ้งเป็นหลกัการเบื� องตน้ในการดําเนินธุรกิจ ซึ�งจะมีการดําเนินการในเขตแดนของชน
พื� นเมืองชาติพนัธุ ์และชมุชนทอ้งถิ�นอื�นใด และควรจะตอ้งเป็นพื� นฐานในการเจรจาหารือทางนโยบายอีกดว้ย 

ชีวิตที�มีศกัดิ�ศรี: การคุม้ครองทางสงัคม งานที�มีคุณค่า และการบริการดา้นสุขภาพถว้นหนา้ หลงัการฟื� นตวัจากการระบาด
ของโควิด-19 

อาเซียนมีมติรบัรองปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัการคุม้ครองทางสงัคมและกรอบนโยบายและ
แผนปฏิบติัการระดบัภูมิภาคในการดําเนินการ ตามดว้ยการประชมุระดบัรฐัมนตรีว่าดว้ยการคุม้ครองทางสงัคม  อย่างไรก็
ตาม รฐัภาคีของอาเซียนยงัคงขาดเจตจํานงทางการเมืองในการดําเนินการตามปฏิญญาดงักล่าวนั�น  การแปรรูปรฐัวิสาหกิจ 
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และมาตรการที�เขม้งวดต่างๆ ไดส้รา้งความเสียหายต่อสงัคมเศรษฐกิจที�กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ความยากจนที�เพิ�ม
มากขึ� น ค่าแรงถูกแย่งชิงไป การกระจายรายไดที้�เสื�อมถอยและถูกกดดนัให้ลดทอนการคุม้ครองทางสงัคมต่อกลุ่ม
เปราะบางทั�งหลาย รวมทั�ง สตรี เด็ก เยาวชน กลุ่มเพศวิถี ผูสู้งวยั และผูพ้ิการ ชนเผ่าพื� นเมือง ชาติพนัธุ ์คนกลุ่มนอ้ย 
เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ แรงงานอพยพ และกลุ่มที�ตกหล่นตามรายทาง อาทิเช่น คนงานในภาคการผลิตนอกระบบ 
พนกังานบริการในภาคบนัเทิง แพลตฟอรม์ดิจิทลั (digital platform) และคนทํางานที�บา้น เป็นตน้ SSE ถอืว่าเป็นมาตรการ
ที�สําคญัอนัเป็นทางออกหนึ�งที�จะช่วยใหเ้กิดความสมดุลของวตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยให้
ยึดถอืประชาชนและโลกเป็นศูนยก์ลางการพฒันา เพื�อกา้วไปสู่อนาคต 

บริการสาธารณะซึ�งจดัใหโ้ดยภาครฐัยงัไม่เพยีงพอ คนยากจนและกลุ่มคนชายขอบยงัไม่สามารถเขา้ถงึได ้คนเหล่านี� รวมถึง
แรงงานทํางานที�บา้น แรงงานภาคการขนส่ง เจ้าหนา้ที�ดา้นสุขภาพอนามยั ซ่อมบํารุง ผูดู้แลเด็กเล็กและผูสู้งวยั แรงงาน
อพยพ คนพิการ สตรี กลุ่มคนขา้มเพศ การให้บริการดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อีกทั�งยงัมีขอ้จํากดัดา้น
คุณภาพ และสิทธิประโยชนใ์นดา้นการคุม้ครองทางสงัคมเพื�อทุกคน ผูใ้ชแ้รงงานยงัคงถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งเพศ
สภาพ เพศวิถขีองเขา และสถานการณจ์า้งงาน ในกรณีแรงงานอพยพเขาถูกกีดกนัดว้ยเหตุแห่งสถานะการเขา้เมืองรวมถึง
ภาคส่วนที�เขาทํางานอยู่ดว้ย  นอกจากนี�  นบัแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 รฐัไดด้ําเนินมาตรการที�เขม้งวด รวมทั�งการ
ลดทอนการบริการสาธารณะลงไปอีก รวมถึงโครงการคุม้ครองทางสงัคม สําหรบัสตรี เด็ก ผูสู้งวยั และกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 
คนชายขอบอื�นๆ  ดว้ย 

เราจึงเสนอแนะว่า 

5. การคุม้ครองทางสงัคมรวมถงึการบริการสุขภาพ ค่าตอบแทนที�เหมาะสม และสิทธิมนุษยชนเพื�อทุกคน ไม่ว่าจะมี
เพศสภาพ หรือนบัถือศาสนาใด ชาติพนัธุ ์สถานะพลเมือง หรือสถานะทางเศรษฐกิจอย่างไร จะตอ้งไดร้บัการ
ดําเนินการ และปรบัปรุงแกไ้ขให้สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างมีคุณภาพ รวมถึงชุดสิทธิประโยชนที์�จําเป็นสําหรบั
โครงการคุม้ครองทางสงัคมตามความสมคัรใจสําหรบัแรงงานนอกระบบ โครงการคุม้ครองทางสงัคมจะตอ้ง
ครอบคลุมถึงการคุม้ครองสิทธิในการลาคลอดสําหรบัสตรีทุกคนที�มีความจําเป็น รวมถึงสิทธิการลาคลอดของ
มารดา และของผูป้กครอง อีกทั�งบริการดา้นสุขภาพ ดา้นอนามยัเจริญพนัธุ ์การดูแลเด็กเล็ก ค่าตอบแทนการ
ว่างงาน และการเขา้ถงึค่าตอบแทนในการดูแลรกัษา 

6. สรา้งความเขม้แข็งใหก้บักฎหมายในประเทศ อีกทั�งนโยบาย และระเบียบปฏิบติัในการช่วยเหลือแรงงานอพยพ
และครอบครบัของเขาที�อาจตอ้งปรบัตวัยามเผชิญกบัปัญหาวิกฤตในอนาคต มาตรการการคุม้ครองทางสงัคมที�
ครอบคลมุ และสุขภาพ รวมถึงการใหบ้ริการอื�น แต่ไม่จํากดัเฉพาะดา้นสุขภาพจิต การใหค้วามช่วยเหลือในดา้น
จิตสงัคม ดงันั�นเราจึงขอเรียกรอ้งใหร้ฐัเร่งดําเนินการใหเ้กิดสิทธิประโยชนใ์นหลกัประกนัสงัคมซึ�งแรงงานอพยพ
สามารถเขา้ถงึได ้โดยผ่านขอ้ตกลงหลกัประกนัสงัคม ไมว่่าจะเป็นขอ้ตกลงแบบพหภุาคึ หรือทวิภาคี 

7. ตระหนกัว่าการคุม้ครองทางสงัคมแบบถว้นหนา้ รวมถงึสุขภาพถว้นหนา้สําหรบัทุกคน โดยการพฒันาศกัยภาพใน
การรองรบั และเตรียมความพรอ้ม เผชิญหนา้ และปรบัตวัใหป้ระชาชนสามารถดํารงอยู่ไดใ้นสถานการณที์�น่า
ตระหนกในอนาคต เช่น วิกฤตการณภู์มิอากาศ แลวิกฤตสุขภาพ เป็นตน้ 

8. การบริการสาธารณะในดา้นสงัคมจะตอ้งมีความพรอ้มดว้ยคุณภาพ สามารถเขา้ถึงได ้และสามารถหาไดส้ําหรบั
ทุกคนซึ�งมีความจําเป็น  รฐัภาคีตอ้งยติุการแปรรูปรฐัวิสาหกิจที�ใหบ้ริการสาธารณูปโภคและสงัคม เพื�อลดปัญหา
ค่าใชข่้ายดา้นบริการสุขภาพและการศึกษา รฐับาลตอ้งกําหนดมาตรการภาษีแบบกา้วหนา้สําหรบัธุรกิจที�แสวงหา
กําไร ธุรกรรมทางดา้นการเงิน ความมั �งคั �ง การใหบ้ริการดิจิตลั ฯลฯ และปรบัการจัดสรรงบประมาณค่าใชจ่้าย
สาธารณะเพื�อการลงทุนที�ก่อประโยชนต่์อสงัคมมากยิ�งขึ� น 

สนัติภาพและความมั �นคงของมนุษย ์

โลกในปัจจุบนั โดยเฉพาะในอาณาบริเวณอินโด-แปซิฟิก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กําลงัอยู่ในระยะเปลี�ยนผ่าน มีความ
ซบัซอ้นและเป็นจริงว่าภยัคุกคามไดส้รา้งความตระหนกเป็นอย่างสูง และถอืเป็นความซบัซอ้นอย่างที�ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ในหลายทศวรรษที�ผ่านมา การแข่งขนัทางยุทธศาสตรข์องชาติมหาอํานาจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งระหว่างสหรฐัอเมริกากบัจีน 
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ไดทํ้าใหส้ถานการณใ์นภูมิภาคมีความซบัซอ้นขึ� นเป็นอย่างมาก  วิกฤตการณยู์เครน เป็นผลมาจากมหาอํานาจคู่กดั และ
ความไม่ใยดีต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ไดเ้พิ�มความเสี�ยงใหก้บัการแข่งขนัเพื�อขยายแสนยานุภาพทางการทหารครั�งใหม่ 
และละเลยสภาวะแวดลอ้มดา้นสนัติภาพและความมั �นคงในเอเซียโดยภาพรวม และโดยเฉพาะเจาะจงสําหรบักลุ่มอาเซียน
และรฐัภาคี นอกจากนี� สถานการณใ์นพม่าไดส่้อใหเ้ห็นถึงความทา้ทายหลายประการต่อการฟื� นตวัทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคหลงัจากการแพร่ระบาดของโตวิด-19 เป็นอุปสรรคขดัขวางการพฒันาและการอยู่ดีกินดีของประชาชนพม่า และ
อาเซียนอีกดว้ย ความขดัแยง้ที�ไม่สิ� นสุดและขอ้พิพาทต่างในพื� นที� “รอ้น” รวมทั�งในอาณาบริเวณทะเลจีนใต ้คาบสมุทร
เกาหลี ช่องแคบไตห้วนั เชื� อของการก่อการรา้ย กลุ่มการเมืองสุดขั�วที�คลั �งลทัธิศาสนา ไดคุ้กคามความมั �นคงของประชาชน 
และวิถชีีวิตของประชาชน 

ประเด็นความมั �นคงที�ไม่มีรูปแบบนั�นรวมถึงมลภาวะสิ�งแวดลอ้ม การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบับรรยากาศที�เปลี�ยนไปดว้ย ภาวะฉุกเฉินของภูมิอากาศ ปัญหาความมั �นคงปลอดภยัของระบบดิจิทลั แรงงานอพยพ การ
ผลกัดนัชนพื� นเมือง ชนเผ่า ขนกลุ่มนอ้ยออกนอกพื� นที� เช่น กรณีขะแมรก์รอม และวิกฤตผูล้ี� ภยั หนีภยัสงครามอนัเป็นผล
มาจากความหวาดผวา หวาดกลวัอิสลามมิกชน เลือกปฏิบติัทางเชื� อชาติ หวาดกลวัคนอื�น หวาดกลวัเกลียดชงัชาวต่างชาติ 
ซึ�งนบัวนัก็ยิ�งมีความสลบัซบัซอ้นขึ� น อนัตรายมากยิ�งขึ� น กระทบต่อประชาชน ชมุชน และรฐัอีกดว้ย  

เรามีขอ้เสนอแนะว่า 

9. ดําเนินการอย่างแข็งขนัเป็นขั�นเป็นตอนในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยสนัติวิธี ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมทั�งกฎบตัรสหประชาชาติ ขอ้ตกลงสนัติภาพ ณ กรุงปารีส 1991 (ของกมัพูชาสามฝ่าย) 
อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทางทะเล และใหห้ลีกเลี�ยงการใชก้ําลงั หรือคุกตามดว้ยกําลงัในการ
ดําเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ แต่ควรเป็นการส่งเสริมการเจรจาเพื�อจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้และเปิด
พื� นที�สําหรบักระบวนการเจรจาเพื�อความมั �นคงร่วมกนั 

10. ดําเนินการอย่างเป็นขั�นตอนในการปรบัลดงบประมาณรายจ่ายทางการทหาร และถ่ายโอนทรพัยากรไปตอบสนอง
ความตอ้งการทางสงัคม อีกทั� งตอ้งมีความโปร่งใสในการติดตามตรวจสอบบญัชีการซื� อขายอาวุธยุทโธปกรณ ์ 
สนบัสนุนใหร้ฐัภาคีลงสตัยาบนัสนธิสญัญาการหา้ม(ใชห้รือผลิต)อาวุธนิวเคลียรใ์นภูมิภาคเอเชีย และขยายพื� นที�
รูปแบบเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรใ์นภูมิภาคอาเซียนไปยงัภูมิภาคอื�นทั �วโลก รวมทั�งเอเซียตะวนัออกเฉียงเหนอื 

11. ดําเนินการอย่างแข็งขนัในการจัดการกบัภยัคุกคามที� “ไม่เป็นไปตามแบบ” ซึ�งกระทบต่อความมั �นคงของมนุษย์
และวิถชีีวิตที�ย ั �งยืน รวมถงึการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศ ประกนัความมั �นคงทางอาหาร 
และพฒันาพลงังานหมุนเวียนที�ไม่ใช่พลงังานนํ� า อีกทั�งการปกป้องทรพัยากรนํ� าในแม่นํ� าโขงดว้ย 

12. อาเซียนพงึยึดมั �นในหลกัการสิทธิมนุษยชน และสถาปัตยกรรมบนฐานคิดสิทธิมนุษยชนระดบัภูมิภาค และกลไกที�
ประชาชนอาเซียนมีบทบาทนาํที�สําคญัในการสรา้งสนัติภาพของมนุษยชาติ ความมั �นคง และสิทธิมนุษยชน 

ภูมิภาคนิยมที�เป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

50 กว่าปีนบัแต่การก่อตั�งสมาคมประขาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) เป็นองคก์รระดบัภูมิภาค ซึ�งถือไดว่้า
ประสบความลม้เหลวในการใหค้วามใส่ใจอย่างมีความหมายต่อความห่วงใยของประชาชน หากแต่เป็นเพียงประโยชนที์�ตก
แก่ชนชั�นนํา นกัการเมือง และกลุ่มธุรกิจ  ในขณะที�ความไม่เสมอภาคกลบัทวีความรุนแรงมากขึ� น สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโควิด-19 ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าการตอบสนองของเจ้าหนา้ที�อาเซียนส่วนใหญ่ทําไปพอเป็นพิธีเท่านั�น ขาดความ
จริงจงั ไรป้ระสิทธิภาพ และยงัมีลกัษณะที�แบ่งแยกกีดกนัอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งกบักลุ่มสตรี แรงงานอพยพ แรงงาน
นอกระบบเศรษฐกิจหลกั กลุ่มเพศสภาพ-เพศวิถ ีชนพื� นเมืองชนเผ่า ชาติพนัธุ ์ชนกลุ่มนอ้ย คนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ และคนพลดั
ถิ�น ผูใ้ชแ้รงงาน และคนจนเมือง นอกจากนี� รฐับาลอาเซียนยงัถือโอกาสช่วงวิกฤตนี� เป็นอาวุธในการสยบเสียงเรียกรอ้งของ
กลุ่มประชาขนผูเ้ห็นต่าง และแพร่ขอ้มูลข่าวสารที�บ ั �นทอนพลงัของภาคสงัคมในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใตน้ี� ใหอ้ยู่ใน
สภาพชะงกังนั อย่างไรก็ตามองคก์รภาคประชาชนและชุมชนรากหญา้ก็ยงัคงเพียรพยายามหาหนทางในการจัดการกบั
ปัญหาที�เป็นผลกระทบจากการระบาด และเป็นแบบอย่างของการสมานฉนัทข์า้มพรมแดน และการช่วยเหลือเจือจุนซึ�งกนั
และกนั 
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ผ่านประสบการณแ์ละความพยายามอย่างต่อเนื�องของภาคประชาสงัคมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้�ไดร่้วมกนั
แสวงหาความร่วมมือกบัอาเซียน ซึ�งทําใหเ้รามีภูมิปัญญาเพียงพอที�ขบัเคลื�อนใหไ้ปไกลกว่าความร่วมมือกบัองคก์รระดบั
ภูมิภาค และพฒันาวิสยัทศันเ์พื�อทางเลือกใหม่ของภูมิภาคนิยมซึ�งสามารถเชื�อมประสานความริเริ�มของประชาชนรากหญา้
บนพื� นฐานแห่งความร่วมมือร่วมใจสมานฉนัท ์ประโยชนร่์วมกนั เห็นร่วมกนั และร่วมกนัพฒันาขบัเคลื�อนไป ทางเลือกใหม่
ของภูมิภาคนิยมสามารถใหแ้นวทางสําคญัในการผลกัดนันโยบายใหเ้กิดการยอมรบัในหลกัแห่งสิทธิมนุษยชนในเรื�องเพศ
วิถ ีอตัลกัษณท์างเพศและการแสดงออก และบุคลิกทางเพศ สภาพการทํางานที�ปลอดภยั และมีค่าตอบแทนที�เป็นธรรม มี
การคุม้ครองทางสงัคม สิทธิในที�ดินทํากิน ทรพัยากร และการตดัสินใจดว้ยตนเอง  การเขา้ถึงบริการสุขภาพ การใหค้วาม
ช่วยเหลือเหยื�อหรือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบติัทางเพศ สิทธิในการเขา้ถึงดิจิตลั การปฏิรูป
การเกษตรและระบบอาหารที�ย ั �งยืน และกระบวนการจดัทําแผนพฒันาและผงัเมืองเพื�อที�อยู่อาศยัที�ประชาชนมีส่วนร่วม 

รูปแบบใหม่ที�เป็นทางเลือกของภุมิภาคนิยมนี�  จะผลกัดนัใหเ้กิดขึ� นไดโ้ดยผ่านการแบ่งปันประสบการณแ์ละความร่วมมืออนั
ดีระหว่างประชาชนกบัประชาชน (P2P) ซึ�งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้รียนรูซึ้�งกนัและกนั แบ่งปันทรพัยากร สรา้งความ
ร่วมมือสมานฉนัท ์และปรบัเปลี�ยนยุทธศาสตร ์กระบวนการที�มาร่วมงานกนัถือเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศที�ก่อเกิด
จากความสามคัคีขา้มพรมแดนของภาคส่วนอื�นที�มิใช่รฐั ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รภาคประชาสงัคม จากประสบการณก์าร
พบปะหารือเช่นนี�  ไดก้่อเกิดนโยบายสําหรบัประเทศ และระหว่างประเทศที�กา้วหนา้หลายประการ นําไปสู่ขอ้เสนอเพื�อการ
พิจารณา และในที�สุดหวงัจะไดร้บัการรบัรองจากภาครฐัผ่านกระบวนการและกิจกรรมร่วมกนั สิ�งสําคญัในการสรา้งความ
เขม้แข็งใหก้บักระบวนการภูมิภาคนิยมที�เป็นทางเลือกใหม่ก็คิอการเชื�อมประสานเครือข่ายในระดบัต่างๆ ทั�งนี� ขี� นอยู่กบั
ความร่วมมือโดยทั �วไป หรือพื� นที�ปฏิบติัการหลากหลาย ที�สมัพนัธก์นัทั�งระดบัทอ้งถิ�น ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ และระดบั
โลก ซึ�งเป็นการระดมความร่วมมือของนกัปฏิบติัที�มีประสบการณม์าร่วมดว้ย 

เรามีขอ้เสนอแนะว่า 

13. เสริมสรา้งความเขม้แข็งความสมานฉนัทข์า้มพรมแดน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาชนในภูมิภาคนี�
ดว้ยการเปิดพื� นที�ในการแบ่งปันประสบการณเ์ด่นของกลุ่มคนชายขอบ และองคก์รชาวบา้นรากหญา้สามารถ
แลกเปลี�ยนเรียนรูแ้ละพฒันาใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้และในการสรา้งขบวนการสมานฉนัทข์องประชาชนใหเ้ขม้แข็ง 
กําหนดประเด็นขา้มพรมแดน และกลไกสนบัสนุน รวมทั�งเรื�องทรพัยากรการเงิน ฯลฯ และขณะเดียวกนั รฐัภาคี
ของอาเซียนจะตอ้งทบทวนหลกัว่าดว้ยการไม่แทรกแซงกนั และควรใหก้ารยอมรบัความชอบธรรมขององคก์รภาค
ประชาสงัคม 

14. การปฏิรูปการเมืองตอ้งดําเนินการโดยความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคม กฎหมายแรงงานตอ้งใหห้ลกัประกนัแก่
สิทธิของผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนแรงงานอพยพ คนงานทํางานบา้น และแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสิทธิ
ในการจัดตั�งสหภาพแรงงาน สิทธิในการนดัชุมนุมหยุดงาน และการเจรจาต่อรองร่วมกนั ปัญหาการคุกคามผูน้ํา
สิทธิแรงงานดว้ยการฟ้องคดีอาญาจะตอ้งเพิกถอนการฟ้องคดีโดยทนัที ความรุนแรงที�เชื�อมโยงกบัเพศสภาพ ใน
สถานที�ทํางานจะตอ้งไดร้บัความใส่ใจ โดยการแบ่งปันประสบการณก์ารเรียนรูร้ะหว่างภาคส่วนต่างๆ ในอาเซียน 
ซึ�งควรจะตอ้งมียทุธศาสตรใ์นการสรา้งเสริมศกัยภาพขององคก์ร พฒันากรอบการดําเนินการ รวมถึงมาตรการใน
การบริหารจดัการดว้ย 

15. สานต่อการแลกเปลี�ยนแบ่งปันประสบการณร์ะหว่างประชาชนกบัประชาชนที�ต่างประสบการณใ์นภูมิภาคนี�  และ
ขยายความริเริ�มของความร่วมมือนี� ไปยงัภูมิภาคอื�นนอกเหนือจากวงประชมุของประชาสงัคมในเอเซียตะวีนออก
เฉียงใต ้(ACSC/APF) 

บทสรุป และเพื�อมุ่งสู่อนาคต 

สามวนัของการประชุมอย่างมีความหมายของภาคประชาสงัคมอาเซียน ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ�งเป็นแหล่ง
พาํนกัของประชากรกว่า 600 ลา้นคนทั �วทั�งภูมิภาค การประชุมครั�งนี� ไดเ้ปิดพื� นที�ใหม้ีการแลกเปลี�ยนเรียนรู ้อภิปราย
ถกเถยีงในประเด็นปัญหาสําคญัและความห่วงใยที�หลากหลาย และกวา้งขวาง 
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 การปกป้องพื� นที�ของภาคประชาสงัคมจากระบบทหาร และเผด็จการอํานาจนิยม –แทนที�รฐัจะรีบเร่งในการปฏิบติั
ให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัที�ไดล้งนามเอกสาร ความตกลง หรือกฎหมายระดบัชาติและสนธิสญัญาระดบั
ภูมิภาคที�มีความสําคญั รฐัภาคีของอาเซียนกลบัลม้เหลวอย่างสิ� นเชิงในการดําเนินการใหพ้นัธกรณีเหล่านั�นมีผล
ในทางปฏิบติั เพื�อการเคารพ ปกป้องคุม้ครอง และเติมเต็มสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นจริง ซึ�งผลจากความลม้เหลวนั�นก็
นาํมาสู่ความทุกขย์ากของประชาชนทั �วทั�งภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเทศที�ยงัถูกครอบงําดว้ยระบอบทหาร
และเผด็จการอํานาจนิยม รฐัภาคีตอ้งยึดมั �นในหลกัการสิทธิมนุษยชนและยกระดบัความพยายามในการส่งเสริม
และปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ทุกมิติ 

 เผชิญหนา้กบัลทัธิเสรีนิยมใหม่ เพื�อการสรา้งเศรษฐกิจที�เป็นธรรม ภูมิอากาศที�เป็นธรรท และอธิปไตยทางอาหาร 
ขณะที�รฐัภาคีของอาเซียนไดทุ่้มเทงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื�อการกระตุน้เศรษฐกิจ ผ่านรูปแบบของขอ้ตกลง
การคา้เสรีในทุกวิถีทาง โดยมีความเชื�อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคเป็นเพียงหนทางเดียวที�จะนําไปสู่ชยั
ชนะในการแข่งขนั แต่นั �นหมายถงึการที�อาเซียนและรฐัภาคีกําลงัลดทอนความสําคญัของประชาชนลงไปจากเดิม  
เพื�อที�จะแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเหล่านั�น มาตรการ HRDD ควรจะตอ้งนาํมาใชต้ั�งแต่แรก ขณะเดียวกนั ในการพิจารณา
ตดัสินใจโครงการใดๆ พึงยึดถือหลกัการใหข้อ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งแก่ประชาชนเป็นการล่วงหนา้ ปรึกษาหารือ 
และไดร้บัฉนัทมติจากผูเ้กี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งจากผูที้�อาจไดร้บัผลกระทบจากโครงการโดยตรง หลกัการ 
FPIC ตอ้งเป็นพื� นฐานของการดําเนินธุรกิจใดๆ ที�จะดําเนินการในเขตพื� นที�ของชนพื� นเมือง และชมุชนทอ้งถิ�น 
และพงึเป็นมาตรการพื� นฐานของการเจรจาในเรื�องนโยบายใดๆ อีกดว้ย 

 ชีวิตที�มีศกัดิ� ศรี การคุม้ครองทางสงัคม งานที�มีคุณค่า สุขภาพถว้นหนา้สําหรบัทุกคน ในระยะการฟื� นตวัหลงัโค
วิด-19 - การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งที�อ่อนแอ และโครงสรา้งพื� นฐานที�ไม่
เพียงพอในการรองรบัปัญหาวิกฤตที�เกิดขึ� น ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดท้นัท่วงที นี�
น่าจะเป็นโอกาสดีที�การคุม้ครองทางสงัคมแบบถว้นหนา้ รวมทั�งสุขภาพเพื�อประชาชนทุกคน จะไดเ้กิดขึ� นจริง
ตามที�รฐัมีพนัธกรณี ซึ�งจะตอ้งพฒันาศกัยภาพในการรองรบันโยบายนี� ต่อไปดว้ย 

 สนัติภาพและความมั �นคงของมนุษย ์– สนัติภาพที�ไรส้งครามเท่านั�น ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดที�คบัแคบของผูน้ําใน
ปัจจุบนั ขณะที�การคุม้ครองความมั �นคงของมนุษยใ์นรูปแบบที�หนุนการสรา้งเสริมแสนยานุภาพทางการทหาร ดู
เหมือนจะกลายเป็นฐานคติไปแลว้ ในขณะที�กรอบคิดเรื�องสนัติภาพดงักล่าวจะไม่ใส่ใจใยดีกบัภาวะสุขสงบในจิตใจ
และวิถธีรรมชาติ ในขณะที�กรอบคิดความมั �นคงของมนุษยก์ลบัลม้เหลวในการใส่ใจกบัภยัคุกคามที�มิไดเ้ป็น “ภยั
คุกคามไม่ตามแบบ” (non-traditional) หรือภยัที�กําลงัก่อตวัขึ� นใหม่แต่อย่างใด ดงันั�นจึงเป็นความจําเป็นที�จะ
ดําเนินขั�นตอนต่างๆ เพื�อใหม้ีการปรบัลดงบประมาณที�เป็นค่าใชจ่้ายทางการทหาร และถ่ายโอนทรพัยากรไปยงั
ความตอ้งการดา้นสงัคม ทั�งนี� ยงัตอ้งมีความโปร่งใสในการตรวจสอบการคา้ขายอาวุธยุทโธปกรณ ์ นอกจากนี� การ
สนบัสนุนการใหส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาว่าดว้ยการควบคุมอาวุธนิวเคลียรใ์นภูมิภาคเอเชีย และการเพิ�มงบประมาณ
รายจ่ายดา้นภยัคุกคามต่อความมั �นคงของมนุษยที์�เกิดจาก “ภยัคุกคามไม่ตามแบบ” (non-traditionalthreats)  

 ภูมิภาคนิยมที�เป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้– 50 กว่าปีนบัแต่การก่อตั�งสมาคม
อาเซียนเป็นองคก์รระดบัภูมิภาค การประขุมรายปีในรูปแบบของรฐัมนตรีอาวุโสและผูน้าํสูงสุดของประเทศ ทําให้
เกิดความเขา้ใจที�คลาดเคลื�อน และความเชื�อที�ผิดพลาดว่า รฐับาลเท่านั�นที�เป็นผูข้บัเคลื�อนสงัคมและภูมิภาคให้
คืบหนา้ไป มีบทพสูิจนห์ลายครั�งหลายหนแลว้ว่า ในสถานการณวิ์กฤตอนัเกิดจากปรากฏการณธ์รรมชาติ และเงื� อม
มือของมนุษย ์หรือแมแ้ต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที�เพิ�งเกิดขึ� นนั�น  ความร่วมมือร่วมใจระหว่างประชาชนกบั
ประชาชนต่างหากที�ช่วยทุเลาปัญหาใหผ้่านพน้ไปได ้การปฏิรูปทางการเมืองใดๆ ตอ้งดําเนินการใหเ้กิดขึ� นดว้ย
ความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคม  กฎหมายแรงงานจะตอ้งใหห้ลกัประกนัสิทธิของผูใ้ชแ้รงงาน รวมทั�งแรงงาน
อพยพ แรงงานที�ทํางานบา้น และแรงงานนอกระบบ 

อาเซียนไดร้บัรองคําว่า “สิทธิมนุษยชน” เป็นครั�งแรกๆ ในประวติัศาสตร ์ในเอกสารทางการคือกฎบตัรอาเซียน 2007 
(พ.ศ. 2550) โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในมาตรา 14 ที�บญัญติัใหจ้ัดตั�งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ� น เพื�อเปิดพื� นที�ใหม้ีการ
พฒันาต่อไป ต่อมาเมื�อเดือนตุลาคม 2552 ไดม้ีการจัดตั�งคณะกรรมาธิการระหว่างรฐัอาเซียนเพื�อสิทธิมนุษยชน หรือ
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ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights - AICHR ขึ� น ซึ�งก็เป็นไปตามขอ้เรียกรอ้งของภาคประชา
สงัคมและประชาคมระหว่างประเทศ แต่ครั�นเมื�อไดจ้ัดตั�งคณะกรรมาธิการดงักล่าวขึ� นแลว้ ก็ยงัไม่สามารถปฏิบติังานได้
ตามที�ไดร้บัการคาดหวงัไว ้ต่อมารฐัภาคีอาเซียนไดร้บัรองปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (AHRD) พรอ้มกนักบั
ปฏิญญาพนมเปญขึ� นเมื�อปี 2555 ซึ�งก็ไม่มีพนัธกรณีทางกฎหมายใดๆ ที�จะบงัคบั (ใหร้ฐัภาคีไดป้ฏิบติั) ใชต้ามกฎหมาย
ใหม้ีผลในทางปฏิบติัไดจ้ริง กรอบภารกิจของ AICHR สมควรไดร้บัการทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ข เพื�อใหเ้ป็นส่วนสําคญั
หนึ�งในการพฒันาสถาปัตยกรรมดา้นสิทธิมนุษยชนขึ� นใหม่ 

ความทา้ทายที�ยิ�งใหญ่รออยู่เบื� องหนา้ ดงันั�น เรายงัเชื�อมั �นว่าดว้ยความร่วมมือกนัของเราในภารกิจนี� จะนํามาซึ�งการ
เปลี�ยนแปลงที�มีความหมายสําหรบัประชาชน พลเมืองที�รกัยิ�งของพวกเรา และความกา้วหนา้ของสงัคม 

เรามุ่งมั �นที�จะทํางานร่วมกนั และประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายกลัยาณมิตรทั�งระดบัทอ้งถิ�น ระดบัชาติ ภูมิภาค และ
นานาชาติในการผลกัดนัใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม ใหเ้กิดความยุติธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียม การอยู่ดีกินดี 
และวิถชีีวิตที�มีสนัติ ประชาชนมีความสุขถว้นทั �วทั�งภูมิภาคนี�  

เราเรียกรอ้งใหร้ฐัภาคีของอาเซียนและติมอรต์ะวนัออก ไดย้ึดมั �นหลกัการสิทธิมนุษยชนและสถาปัตยกรรมระดบัภูมิภาคบน
ฐานคิดสิทธิมนุษยชน และกลไกที�ประชาชนอาเซียนมีบทบาทนําที�สําคญัในการสรา้งสนัติภาพของมนุษยชาติ ความมั �นคง 
และสิทธิมนุษยชน 

เราเรียกรอ้งอาเซียน และรฐัภาคีไดเ้อาใจใส่ และยึดมั �นในหลกัการสิทธิมนุษยชนตามที�ไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎบตัรอาเซียน 
2007 และกฎหมายระหว่างประเทศที�ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลอย่างจริงจัง เราเรียกรอ้งใหอ้าเซียน และรฐัภาคี
กดดนัใหก้ลุ่มกว๊นทหารพม่าวางมือจากอํานาจ และคืนประชาธิปไตยใหก้บัประชาชนพม่า ซึ�งถอืว่าจะเป็นความพยายามครั�ง
สําคญัในการช่วยชีวิตผูค้นนบัลา้นที�กําลงัตกอยู่ในสถานการณเ์สี�ยงภยัในขณะนี�  

เราเรียกรอ้งอาเซียน และรฐัภาคีใหจ้ัดการประชุมพบปะหารือกบัภาคประชาสงัคม  โดยผูแ้ทนรฐั การประชุมขา้ราชการ
อาวุโส การประชุมระดบัรฐัมนตรีต่างประเทศ ประชาคมสามเสาหลกัของอาเซียน คณะกรรมาธิการระหว่างรฐัอาเซียนว่า
ดว้ยสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการสิทธิสตรีและเด็กแห่งอาเซียน คณะกรรมาธิการดา้นแรงงานอพยพแห่งอาเซียน และ
สํานกัเลขาธิการอาเซียน เพื�อเป็นหลกัประกนัว่าอาเซียนยงัมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 

เราหวงัที�จะเห็นความคืบหนา้อย่างเป็นรูปธรรมที�ผูน้าํรฐัภาคีของอาเซียน จะไดด้ําเนินการตามกรอบและวิสยัทศันอ์าเซียน 
2025 ปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน และพนัธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบบัอื�นๆ เจตจํานง
ทางการเมืองและความจริงจงัเป็นปัจจยัสําคญัที�จะใหห้ลกัประกนัในความรบัผิดชอบของผูที้�มีบทบาทสําคญัในการกําหนด
นโยบาย และมีอํานาจในการบริหารประเทศ 

เรา ภาคประชาสงัคมจําเป็นยื�งที�ตอ้งเชื�อมประสานความร่วมมือทั�งในระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติ เพื�อกระชบัความ
สมานฉนัทใ์นการทา้ทายกบัระบอบทหารและเผด็จการอํานาจนิยม และเพื�อทา้ทายการปราบปรามจากอํานาจรฐัที�ฉอ้ฉลทั �ว
ทั�งโลก ทั�งนี� ยงัตอ้งพฒันานวตักรรมการสื�อสารผ่านช่องทางใหม่ๆ ดว้ย 

เรา ผูเ้ขา้ร่วมประชุมภาคประชาชนอาเซียน 2022 ขอแสดงความขอบคุณเจ้าภาพ คณะกรรมการจัดงานในระดบัภูมิภาค 
ทุกคณะ คณะทํางาน ผูป้ระสานงานเวทีย่อยต่างๆ  วิทยากร ผูร่้วมอภิปราย อาสาสมคัร ล่ามแปล และบุคลากร เจ้าหนา้ที�
ฝ่ายสนบัสนุนการจดังาน และฝ่ายอาคารสถานที� ที�มีส่วนสําคญัใหก้ารประชมุดําเนนิไปไดด้ว้ยความเรียบรอ้ย 

เราหวงัที�จะพบปะกนัครั�งต่อไปในโอกาสการประชมุภาคประชาชน ประชาสงัคม อาเซียน ที�อินโดนีเซีย ในปี 2566 

กา้วไปดว้ยกนั ถงึหลกัชยัร่วมกนั 

The People, United, We Will Never Be Defeated! 

สามคัคีประชาชน  แลว้เราจะไม่เคยพ่ายแพ ้

รบัรองไว ้เมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา 

แปล และถอดความโดย  บุญแทน ตนัสุเทพวีรวงศ ์ ครป. และคณะกรรมการร่างแถลงการณฯ์ ฝ่ายไทย 


