บทบาทของไทยกับการกาวสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community: APSC)
ภายในปพุทธศักราช ๒๕๕๘ ไทยและประเทศสมาชิกสมาคมประชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
อาเซี ย นอี ก ๙ ประเทศ จะกา วไปสูก ารเป น ประชาคมอาเซี ย นตามเปา หมายที่ ผูนํา อาเซีย นกํ า หนดไวใ น
ปฏิญญาเซบู เมื่ อป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประเทศสมาชิก อาเซียนจะตอ งปฏิ บัติตามแผนการจัดตั้งประชาคม
อาเซียนทั้งสามเสาใหสมบูรณ
ในสวนของการสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ ASEAN Political-Security
Community (APSC) วิสัยทัศนของการสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อยูบนพื้นฐานของ
การจัดตั้งเปนประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน การสรางบรรยากาศที่
เอื้ออํานวยตอการนําไปสูการขยายความรวมมือในประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งการสรางประชาคมที่ทําใหภูมิภาคมีความเปนเอกภาพ มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอก และมีการ
พึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
การทําใหภูมิภาคมีความสงบสุขไดนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงที่จะรวมมือดานการพัฒนาทาง
การเมืองใหบรรลุเปาหมายที่จะสงเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ปองกันการทุจริต สงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และสงเสริมประชาธิปไตย อาเซียน โดยมุงเนนประโยชนของประชาชน
เปนที่ตั้ง นอกจากนี้จะตองแกไขปญหาความมั่นคงในรูปแบบเดิมหรือที่เรียกวา Traditional Security ซึ่ง
หมายถึงการสงครามและความขัดแยงระหวางประเทศ และปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม หรือ NonTraditional Security เชน อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งครอบคลุม การลักลอบคายาเสพติด การคามนุษย โจร
สลัด การลักลอบขนอาวุธ การฟอกเงิน การกอการราย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น เปนตน
บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่ผานมาหลังจากมีการจัดทํา
แผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีหลายประการ อาทิ การ
ผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน การสงเสริมใหภาคประชา
สังคมมีสวนรวมในกระบวนการอาเซียน การสงเสริมใหคณะมนตรีของประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนมีผลงานเปนรูปธรรม เชน การสรางความรวมมือดานการรักษาสันติภาพในภูมิภาค การยกระดับ
บทบาทของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในดานการจัดการภัยพิบัติ และความรวมมือกับภาคประชาสังคมในการ
แกไขปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหมีการสรางความโปรงใสดานนโยบายและ

ขอมูลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในรูปแบบของการจัดทํารายงานการเมืองและความมั่นคง
รายประเทศ
ในกรอบการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum- ARF) ไทยสงเสริมมาตรการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ (Confidence
Building Measures- CBMs) และการทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) โดยไทยจะเปนเจาภาพรวมกับ
สาธารณรัฐเกาหลีในการจัดฝกการฝกซอมการบรรเทาภัยพิบัติในกรอบ ARF (Disaster Relief ExerciseDiREx) ระหวางวันที่ ๗ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติของประเทศที่เขารวม ARF โดยการประสานการปฏิบัติรวมระหวางหนวยงานฝายทหารและ
ฝายพลเรือน นอกจากนี้ ไทยผลักดันใหอาเซียนเปนเขตปลอดอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูง โดยผลักดันให
ประเทศผูมีอาวุธนิวเคลียรลงนามในพิธีสารสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone- SEANWFZ) เพื่อใหหลักประกันตออาเซียนในการ
ไมใ ช ทดลอง หรื อ ส ง ผ า นอาวุ ธ นิว เคลี ย ร ใ นภู มิภาคนี้ ในการจัด การเรื่อ งภัย พิบั ติ ไทยได ผ ลัก ดั น จนเป น
ผลสัมฤทธิ์ใหผูนําอาเซียนไดรับรองแถลงการณผูนําอาเซียนวาดวยความรวมมือดานอุทกภัย ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ เมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อใหอาเซียนมีการจัดการเรื่องน้ํา อยางจริงจัง และเปน
รูปธรรม
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไทยแสดงบทบาทนําในการเสนอปฏิญญาอาเซียนวาดวยอาเซียนปลอดยาเสพติด
ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งผูนําไดรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งปฏิญญา
ฉบับนี้จะชวยเสริมสรางมาตรการที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมในการแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน โดยเนนการ
เสริมสร างเครื อข ายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหน วยงานที่เกี่ยวของในอาเซีย น และกับภาคีภายนอก
ซึ่งสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดจัดประชุมรัฐมนตรีตางประเทศสมัยพิเศษดานยาเสพติด เมื่อ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อผลักดันประเด็นที่บรรจุไวในปฏิญญาฯ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากขึ้น ในประเด็น
อาชญากรรมขามชาติ ไทยอยูในระหวางการผลักดันประเด็นอาชญากรรมสิ่งแวดลอมใหเปนหนึ่งในสาขาความ
รวมมือในการแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติของอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากนี้ ไทยไดผลักดัน
เรื่องความปลอดภัย ความมั่นคง รวมถึงการพิทักษผลกระทบจากการใชพลังงานนิวเคลียร โดยไดริเริ่มแนวคิด
ที่จะจัดตั้งเครือขายของผูกํากับดูแลทางนิวเคลียรในอาเซียนขึ้นเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ขอมูล
การวัดผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เปนเรื่องที่
กระทําไดยาก เนื่องจากหลายมาตราที่กําหนดไวในแผนฯ เปนการสรางบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน ซึ่ง
กําหนดดัชนีหรือตัวชี้วัดไดยาก อยางไรก็ดี อาเซียนไดดําเนินกิจกรรมตามแผนงานฯ หรืออยูระหวางการดําเนิน

แลวกวารอยละ ๘๐ สวนประเด็นที่อาเซียนดําเนินการตามแผนไดนอยที่สุดคือประเด็นเรื่องการสรางสันติภาพ
ภายหลังความขัดแยง และการแกไขปญหาความขัดแยง เนื่องจากตามวิถีอาเซียน (ASEAN Way) อาเซียนจะ
ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก จึงไมสามารถดําเนินการตามมาตรการดังกลาวได
ปญหาอุปสรรคสําคัญที่สุดในการสรางประชาคมการเมืองและความมั่น คงอาเซีย น คือการสรา ง
คานิยมรวมกัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมการเมือง (political culture) ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ความละเอียดออนของประเด็นปญหาในแตละประเทศสมาชิก หรือระหวางประเทศสมาชิกกันเอง ซึ่ง
จะตองอาศัยการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น ในระดับประเทศ อุปสรรคที่สําคัญ คือ การที่
ประชาชนยังขาดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเปาหมายการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
และการขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ในการเตรียมความพรอมของภาคราชการสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รัฐบาลไดให
ความสําคัญเปนอยางยิ่งโดยบรรจุการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนเปนหนึ่งในนโยบายหลักในการบริหาร
ประเทศ ในสวนของกลไกการผลักดันพันธกรณีตางๆ ของไทยตามแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน คณะรัฐมนตรีไดมีคําสั่ง เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐกวา ๓๐ หนวยงาน โดยมีกระทรวงการ
ตางประเทศเปนหนวยประสานงานหลัก เพื่อดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานฯ ลาสุด หนวยงาน
ตางๆ อยูในระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติการการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ ซึ่งเปนแผน
บูรณาการการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้งสามเสา เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
การกาวไปสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจําเปนจะตองมีการผลักดันอยางแข็งขันทั้ง
จากภายในประเทศ และในระหวางประเทศอาเซียนดวยกันเอง จากการหารือในระดับเจาหนาที่ของประเทศ
อาเซียนดวยกัน พบวา ไทยเปนประเทศที่มีกลไกในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่แข็งขันที่สุด รวมทั้งมี
กิจกรรมการสรางการตระหนักรูแกประชาชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ในอีก ๓ ปที่เหลือ ไทยจะตองแสดงบทบาทนําตอไปในการผลักดันประเด็น ซึ่งยังไมมีความคืบหนา
อยางเปนรูปธรรมในปจจุบัน เชน ประเด็นการสรางธรรมาภิบาล การปราบปรามการทุจริต ความโปรงใส เปน
ตน นอกจากนี้ จะตองมีการแกไขกฏหมายภายในเพื่อใหสอดคลองและรองรับพันธกรณีตางๆ ของไทยตามที่
กําหนดไวในแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
อีก ๒ เสา ดวย
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