1.1 พัฒนาการของประชาคมอาเซียน
1. ยุคกอนกฎบัตรอาเซียน (พ.ศ. 2510-2550 หรือ ค.ศ. 1967-2007)
• สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian
Nations) หรือ อาเซียน จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ) ลงนามที่
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสาระสําคัญ คือ การสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การเกษตร
อุตสาหกรรม คมนาคม รวมทั้งยกระดับรายไดความเปนอยูของประชาชน โดยมีสมาชิก
กอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิ ปนส สิงคโปร และไทย
• บรูไนดารุสซาลาม (2527) เวียดนาม (2538) ลาวและพมา (2540) กัมพูชา (2542)
ไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนในภายหลัง
• อาเซียนไดพฒ
ั นาความรวมมือแบบคูเจรจากับประเทศ/กลุมประเทศตางๆ ไดแก ออสเตรเลีย
(2520) นิวซีแลนด (2521) ญี่ปุน (2523) แคนาดา (2523) สหรัฐฯ (2523) ประชาคมยุโรป
(2523) สาธารณรัฐเกาหลี (2534) จีน (2534) รัสเซีย (2534) อินเดีย (2535) โดยมี
การประชุมสุดยอดกับผูนาํ จีน ญี่ปนุ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเรียกวาอาเซียนบวกสาม และ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) เปนประจําทุกป
• นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและกลุมประเทศ
ในภูมิภาคตางๆ เชน สหประชาชาติ คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ
(Gulf Cooperation Council for the Arab States of the Gulf -GCC) และตลาดรวม
อเมริกาใตตอนลาง (MERCOSUR) เปนตน
พัฒนาการที่สาํ คัญของอาเซียนดานการเมืองและความมัน่ คง
• การจัดทําสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia)
• การออกเอกสาร Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)
• สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone
• การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
(ASEAN Regional Forum)
• ความรวมมือเพื่อแกไขปญหาที่กระทบเสถียรภาพในภูมภิ าค เชน สงครามใน
กัมพูชา การผลักดันใหมพี ฒ
ั นาการทางการเมืองในพมา และความรวมมือดาน
การตอตานการกอการราย เปนตน

พัฒนาการสําคัญของอาเซียนดานเศรษฐกิจ
• การจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA ซึ่งเปน
ขอเสนอของไทย) เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) ที่เปน
รากฐานในการพัฒนาไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• การสงเสริมการลดชองวางดานการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก (Initiative on
ASEAN Integration: IAI)
พัฒนาการดานสังคมและวัฒนธรรม
• การสรางอาเซียนปลอดยาเสพติด
• ความรวมมือดานการศึกษา/ ไทยเปนที่ตงั้ ASEAN University Network
• ความรวมมือดานการจัดการโรคระบาด เชน การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน+3
เรื่อง SARS ทีก่ รุงเทพฯ
• ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
2. ยุคหลังกฎบัตร (พ.ศ. 2551-ปจจุบัน หรือ ค.ศ. 2008-ปจจุบัน)
• กระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
ภูมิภาคและโลก บทบาทของประเทศในภูมิภาค เชน จีน อินเดีย การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคตางๆ รวมทัง้ ปญหาความมัน่ คงในรูปแบบใหมๆ ทําใหอาเซียน
ตองปรับตัวใหเขากับปญหาทาทายตางๆ ในการนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลีป
2546 (ค.ศ. 2003) จึงไดแสดงเจตนารมณใหสรางประชาคมอาเซียนในป 2563
(ค.ศ. 2020) ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ การเมืองและความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม (สอดคลองกับวิสัยทัศนอาเซียน 2020 ที่ผนู าํ เคยประกาศเมื่อป 2540 (ค.ศ.
1997) และจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพื่อใหอาเซียนเปน rules-based organization โดย
ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบูป 2550 (ค.ศ. 2007) ผูนําเห็นชอบใหปรับ
เปาหมายการเปนประชาคมอาเซียนเรงขึ้นอีก 5 ป เปนป 2558 (ค.ศ. 2015)
• กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ค.ศ. 2008) เปรียบเสมือน
ธรรมนูญอาเซียนที่ใหนิติฐานะแกอาเซียนและเปนกรอบการดําเนินการตามกฎหมาย
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินการใหแกอาเซียน และเปนพืน้ ฐานในการสรางประชาคมอาเซียนทีม่ ีกฎเกณฑ
กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเปนศูนยกลาง (people-centred ASEAN)
• ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ทีช่ ะอํา-หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ไดลงนามปฏิญญา
ชะอํา หัวหิน วาดวยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) ซึ่งประกอบดวย
แผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และแผนงานยุทธศาสตรเรื่องความริเริ่มเพื่อ
การรวมตัวของอาเซียนระยะที่ 2 (ค.ศ.2009-2015)
• ประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
1. อาเซียนเปนกลไกสรางพันธมิตร และความเปนปกแผน ตลอดจนเสถียรภาพ
และสันติภาพภายในภูมิภาค รวมทัง้ ชวยระงับความขัดแยงในภูมิภาค
2. อาเซียนเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย และในป พ.ศ. 2554 มีนักทองเทีย่ ว
อาเซียนเดินทางมาประเทศไทยคิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 4 ของนักทองเทีย่ วทั้งหมด
3. อาเซียนเปนกรอบความรวมมือเพื่อรวมแกไขปญหาความทาทายทาง
เศรษฐกิจ (เชน การจัดตั้งระบบสํารองขาวในกรอบอาเซียน+3) รวมทั้งปญหาภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม (เชน อาชญากรรมขามชาติ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ)
4. อาเซียนชวยเพิ่มอํานาจตอรองแกไทยและอาเซียนในประชาคมโลก
5. พัฒนาศักยภาพและความพรอมของประเทศสมาชิก และพัฒนาใหอาเซียนมี
ความรับผิดชอบตอประชาชน สามารถตอบรับตอความเปลี่ยนแปลงในโลก
6. พัฒนาใหอาเซียนเปดกวาง สงเสริมความสัมพันธกับประเทศอื่นๆ
• ประเด็นทาทายตอการสรางประชาคมอาเซียน
1. ความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และระดับการพัฒนา ซึง่ อาจนําไปสู
ความขัดแยงดานสังคม
2. โครงสรางสถาบันตางๆ ของอาเซียนทีย่ ังไมแข็งแกรงนัก รวมทั้งการสนับสนุน
จากประเทศสมาชิกตางๆ ในการจัดตั้งกองทุน หรือใหงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
ในระดับ sectoral bodies ตามมาตรการตางๆ ในแผนงานของแตละประชาคมฯ ยังไม
เพียงพอ
3. ความลาชาของประเทศสมาชิกในการดําเนินการตามมาตรการและขอตกลง
ตางๆ ของอาเซียน
4. โครงสรางความสัมพันธในภูมิภาค
5. ผลกระทบทางลบของการเชือ่ มโยงในภูมิภาค เชน ปญหาขามพรมแดนตางๆ
6. การพัฒนาความรูสึกเปนพลเมืองอาเซียนรวมกันผานการสรางความ
ตระหนักรู การมองขามประวัติศาสตรที่ขัดแยงกันและการพัฒนาอัตลักษณรวมโดยเคารพ
ตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน
3. คุณลักษณะของประชาคมอาเซียน
3.1 ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
- ประชาคมทีม่ ีกติกาและการพัฒนาคานิยม และมีบรรทัดฐานรวมกัน

- ภูมิภาคที่มคี วามเปนเอกภาพ มีความสงบสุข ความแข็งแกรง พรอมมีความ
รับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ
- ภูมิภาคที่มพี ลวัตร มองไปยังโลกภายนอกที่มกี ารรวมตัว และมีลกั ษณะของการ
พึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิง่ ขึ้น
3.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ตลาดและฐานการผลิตเดียว
- ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
- มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
- รวมตัวอยูในเศรษฐกิจโลก
3.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
- การพัฒนามนุษย
- การใหความคุมครองและสวัสดิการสังคม
- สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
- สิ่งแวดลอมที่ยงั่ ยืน
- การสรางอัตลักษณ
- ลดชองวางในการพัฒนา
4. บทบาทของไทยในการผลักดันการสรางประชาคมอาเซียน
ในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน (กรกฎาคม 2551- ธันวาคม 2552) ไดเสนอ
และผลักดัน ขอเสนอและการดําเนินการตางๆ ซึง่ มีผลเปนรูปธรรมในเวลาตอมา ดังนี้
- การมีผลบังคับใชของกฎบัตรอาเซียน และการรับรองแผนงานจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
- ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ซึ่งตอมาได
พัฒนาเปนแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรใน 3 ดาน คือ
โครงสรางดานพื้นฐาน กฎระเบียบ และดานประชาชน โดยแผนงานเนนความเชื่อมโยงระหวาง
อาเซียนในเบือ้ งตนจะเปนพืน้ ฐานในการสรางความเชื่อมโยงไปภูมิภาคตางๆ เชน เอเชียตะวันออก
และเอเชียใต ตอไป
- กองทุนพหุภาคีภายใตมาตรการริเริ่มเชียงใหม (Chiang Mai Initiative MultilateralizationCMIM) วงเงินทุนตัง้ ตนจํานวน 1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐ ซึง่ ประเทศ+3 (จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน)
สมทบรอยละ 80 (9.6 หมืน่ ลานดอลลารสหรัฐ) ประเทศสมาชิกอาเซียนรอยละ 20 (2.4 หมืน่ ลานดอลลาร
สหรัฐ)
- การสรางอาเซียนใหเปนศูนยกลางของสถาปตยกรรมภูมิภาค และผลักดันให

สหรัฐอเมริกาเขารวมในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) และใหรัสเซียกับสหรัฐฯ เขารวมในการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS)
- ผลักดันการจัดตั้งกลไกสํารองขาวฉุกเฉินในระดับภูมิภาคแหงแรกของโลก
(ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve-APTERR) ซึ่งมีปริมาณสํารองขาวรวมกัน
787,000 ตัน (การสํารองขาวของไทยเทากับ 15,000 ตัน)
- การสงเสริมวาระประชาชน เชน ผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR)
คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission for the
Promotion and Protection of the Rights of Women and Children-ACWC) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการมี
สวนรวมของภาคประชาสังคมในการสรางอาเซียน โดยการจัดการพบปะระหวางผูนาํ อาเซียนกับภาคประชา
สังคม รวมทั้งการเนนความสําคัญตอการสรางความตระหนักรูเกีย่ วกับอาเซียนเพื่อใหอาเซียนเปนองคกร
สําหรับประชาชน
- ผลักดันการลงนามความตกลง ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) เพื่อใชแทน
AFTA โดยในปจจุบัน อาเซียนไดลด/ เลิกภาษีสินคาระหวางกันแลว โดยอาเซียน 6 ประเทศ ลดภาษีแลวเสร็จ
ตั้งแต 1 มกราคม 2553 (ไทยลดภาษีสินคา 8,287 รายการ ลงเหลือรอยละ 0)
- ผลักดันการลงนามความตกลงวาดวยการลงทุน ASEAN Comprehensive Investment
Agreement (ACIA) ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําลังจะดําเนินการขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภาตอไป
- ผลักดันบทบาทของประธานอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ โดย
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนไดรับเชิญเขารวมประชุม G-20 เมื่อป 2552 และปตอๆ มา ผูน ํา
เวียดนามและอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนก็ไดรับเชิญใหรวมประชุม G-20 ซึ่งเปนการสงเสริมบทบาท
ของอาเซียนในฐานะองคกรที่มีความรับผิดชอบและบทบาทตอประชาคมโลก โดยในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 18 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ผูนําอาเซียนไดกําหนดแนวทางที่จะดําเนินการรวมกันในประเด็น
สําคัญระดับโลก (common platform on global issues) เชนการจัดการภัยพิบัติ ความมัน่ คงทางทะเล
เปนตน
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