
ผู้ที่ใช้โปรแกรมโลตสัโน้ตและแบลคเบอร่ี กรุณาคลิกลิง้ค์ด้านลา่งนีเ้พ่ืออา่นขา่วทัง้หมด   
Blackberry version 

 

ฝน มธุรส  ผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สาร โทร. +41 (0)79 201 0211  อีเมล์: fma@weforum.org 
 

ผู้น ำเศรษฐกิจเตือน กำรเช่ือมโยงกันในภมูิภำคมีทัง้โอกำสและควำมเส่ียง 
 

 
กรุงเทพฯ 1 มิถุนำยน 2555 – ผู้น าเศรษฐกิจ เตือนในช่วงการอภิปรายก่อนปิดการประชมุเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม 

วา่ด้วยภมูิภาคเอเชียตะวนัออกวา่แม้การเช่ือมโยงท่ีทัว่ถึงและครอบคลมุทัว่ภมูิภาคในเอเชียตะวนัออกกบัภมูิภาคอ่ืน
ทัว่โลกจะสร้างโอกาสมหาศาล แตก็่มีความเส่ียงเชน่กนั  ดร. ไพรินทร์ ชโูชตถิาวร ประธานคณะกรรมการ บมจ. ปตท. 
และประธานร่วมของการประชมุกลา่ววา่ “การเช่ือมโยงกนันี ้แม้จะน ามาซึง่ความมัง่คัง่ แตก็่มีความเส่ียงด้วยเชน่กนั” 
 
อยา่งไรก็ดี การรวมตวัและการเช่ือมโยงกนันีจ้ะสร้างประโยชน์ให้มากกวา่ความเส่ียง  เน่ืองจากวตัถปุระสงค์หลกัใน
การรวมตวัดงักลา่วเกิดจากความต้องการพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์  “ขณะท่ีเราก าลงัคยุกนัเร่ืองเศรษฐกิจหรือ 

ภยัธรรมชาต ิแตป่ระเดน็หลกัท่ีเรามุง่เน้นก็คือ จะชว่ยกนัท าให้โลกนา่อยูม่ากขึน้ ท าให้ภมูิภาคนีดี้ขึน้ ท าให้คนเราและ
ครอบครัวมีชีวิตท่ีดีขึน้ได้อยา่งไร  ชว่ยให้ภมูิภาคและบคุคลตา่งๆ น าศกัยภาพของตนเองมาใช้ให้เตม็ท่ีได้อย่างไร”  
นางเฮเลน เกล ประธานและซีอีโอ องค์กรแคร์ สหรัฐอเมริกา ซึง่ท าหน้าท่ีประธานร่วมของการประชมุกลา่ว  นอกจากนี ้
นายมาลวินเดอร์ เอ็ม ซิงห์ ประธานกลุม่ฟอร์ทิสเฮลท์แคร์ ประเทศอินเดียและประธานร่วมของการประชมุกลา่วเสริมวา่ 
“เราจ าเป็นต้องพิจารณาภาพกว้าง และมองในองค์รวม  ไมใ่ชเ่พียงแตส่นใจวา่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจได้อยา่งไร  
แตท่ี่ส าคญัท่ีสดุ คือ อะไรคือสิ่งท่ีดีท่ีสดุส าหรับสงัคม” 
 
การเช่ือมโยงจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีชว่ยลดชอ่งวา่ง โดยเฉพาะในเร่ืองความเหล่ือมล า้ด้านรายได้ของประชากร
ภายในประเทศและภายในภูมิภาค   ส าหรับแผนก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 นัน้ นายไพรินทร์
กลา่ววา่ ตนคอ่นข้างจะกงัวลเร่ืองความแตกตา่งระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน  “ความแตกตา่งระหว่างประเทศ
สมาชิกอาจเป็นอปุสรรคตอ่การสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบักลุม่อาเซียน  ถ้าจะให้ประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจเป็นหนึง่เดียว ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เราจ าเป็นต้องมีการพดูคยุกนัอยา่งจริงจงั และจะต้องมีความ
ตัง้ใจจริงท่ีจะร่วมกนับรรลเุป้าหมายให้ได้”   อยา่งไรก็ดี การรวมตวัและมีการเช่ือมโยงอยา่งใกล้ชิดภายในภมูิภาค  
 
 

 ผู้น าเศรษฐกิจกลา่วในชว่งการอภิปรายก่อนปิดการประชมุเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม วา่ด้วยภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกวา่การรวมกลุม่และเช่ือมโยงกนัในภมูิภาคจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน แตต้่องระมดัระวังความ
เส่ียงด้วย 

 การประชมุเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม วา่ด้วยภมูิภาคเอเชียตะวนัออกประจ าปี 2556 จะจดัขึน้ท่ีประเทศพมา่ 

 ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุได้ท่ี http://wef.ch/EA2012 
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ยงัมีความเส่ียงอยูด้่วย  “ผมหวงัวา่ความกงัวลเร่ืองความเส่ียงนีจ้ะไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การท่ีภมูิภาคอาเซียนจะเปิด
ศกัยภาพของตนให้โลกได้เห็น” นำยเมสทรำเยต์ เจอรำร์ด ประธานและซีอีโอ บริษัท GDF SUEZ ประเทศฝร่ังเศส
และประธานร่วมของการจดัประชมุเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม วา่ด้วยภมูิภาคเอเชียตะวนัออกกลา่ว 
 
ในการอภิปรายช่วงก่อนหน้านี ้ นายอตูนัเต รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ได้กลา่วถึง
ความพยายามของรัฐบาลท่ีจะปฏิรูปประเทศพมา่  โดยกลา่ววา่ รัฐบาลมุง่เน้นการด าเนินการท่ีจะให้ประชาชนทกุคน
ได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐาน  เพิ่มความโปร่งใสและไว้วางใจได้  ตลอดจนปรับปรุงสาธารณปูโภคและการศกึษา  ความ
พยายามตา่งๆ เหลา่นีก้ าลงัมีความคืบหน้าด้วยดีเน่ืองจากได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  “รัฐบาลได้
พยายามจะท าให้ได้ตามท่ีประชาชนหวงั นัน่ก็คือ การสร้างสนัตภิาพและความมัน่คง”  นอกจากนี ้นายอตูนัเต  
ยงัได้เชิญผู้ เข้าร่วมงานไปร่วมประชมุเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัมวา่ด้วยภมูิภาคเอเชียตะวนัออกครัง้ท่ี 22 ซึง่จะจดัขึน้ท่ี
ประเทศพมา่ด้วย 

 
การประชมุเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม วา่ด้วยภมูิภาคเอเชียตะวนัออกครัง้ท่ี 21 มีผู้ เข้าร่วมประชมุกวา่ 600 คน ซึง่ล้วนแต่
เป็นผู้น าธุรกิจ ตวัแทนภาครัฐ และผู้น าทางสงัคมจาก 50 ประเทศทัว่โลก โดยมีหวัข้อในการประชมุคือ “ก าหนดอนาคต
ของภมูิภาคด้วยการเช่ือมโยงทกุด้าน”  ไฮไลตข์องงานได้แก่ การเข้าร่วมงานของนางอองซานซูจี หวัหน้าพรรคสนันิบาต
แหง่ชาตเิพ่ือประชาธิปไตย (NLD) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเขตเลือกตัง้กอม ูประเทศสหภาพเมียนมาร์  
ซึง่เดนิทางออกนอกประเทศเป็นครัง้แรกในกวา่ 24 ปี  โดยในการอภิปรายก่อนหน้านี ้นางอองซานซูจีได้เรียกร้องให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ร่วมกนัชว่ยพฒันาประเทศพมา่ในเชิงสร้างสรรค์ “เพราะคงจะไร้ประโยชน์ท่ีจะหวงัหากเราไมช่ว่ยกนั
ด้วยความตัง้ใจจริง” นางอองซานซูจีกลา่ว 
  
หมายเหต ุ
ข้อมลูทัง้หมดเกี่ยวกบัการจดังานเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมว่าด้วยภมูภิาคเอเชียตะวนัออกในปีนี ้ http://wef.ch/EA2012  
ชมภำพจากงานได้ท่ี http://wef.ch/EA2012pix  
ชมผู้ ร่วมงานตอบค าถามจากสาธารณชนได้ท่ี http://wef.ch/askaleader  (แฮชแท็ก  #WEFASK) 
ชมกำรถ่ำยทอดสด ได้ท่ี  http://wef.ch/live 
ติดตามความเคลือ่นไหวของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัมทาง Twitter ได้ท่ี http://wef.ch/twitter และ http://wef.ch/livetweet (แฮชแท็ก #WEF) 
ติดตามการทวีตของผู้ ร่วมงานได้จากรำยชื่อ twitter  http://twitter.com/davos/wefeastasia  
ติดตามอ่านบลอ็ก Forum Blog ได้ท่ี http://wef.ch/blog 
ติดตามความเคลือ่นไหวของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมทาง Facebook ได้ท่ี http://wef.ch/facebook 
ติดตามความเคลือ่นไหวของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมทาง Google+ ได้ท่ี http://wef.ch/gplus  
ติดตามความคืบหน้าของการประชมุบน iPhone ได้ท่ี http://wef.ch/iPhone 

 
เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม เป็นองค์กรอิสระระดบันานาชาติ ซึง่มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโลกด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้น าทัว่โลกได้มีโอกาสมาร่วมกนั
ก าหนดทิศทางของโลก ภมูิภาค และอตุสาหกรรม 
 
องค์กรฯ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2514 และมีส านกังานใหญ่ในเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยเป็นองค์กรท่ีไม่หวงัผลก าไร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กบัการเมือง ฝ่ายใด และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ (http://www.weforum.org). 

 

 
หากทา่นไมต้่องการรับข่าวประชาสมัพนัธ์จาก เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม กรุณาคลิกที่น่ี 
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