
ประชาคมอาเซียน 

 

ความเปนมา 

 การสิ้นสุดของยุคสงครามเยน็และการกาวเขาสูโลกยุคโลกาภิวัฒนทําให
อาเซียนตองปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพ ความสําคัญและความเกี่ยวของขององคกรในภูมิภาค 
การจัดต้ังประชาคมอาเซียนเกิดจากปจจัยภายในคือ การที่อาเซียนไมสามารถแกไขปญหาและ
ความทาทายใหมๆไดอยางมปีระสิทธิภาพ  และปจจัยภายนอกคือโลกาภิวัฒนทําใหประเทศตางๆ 
ตองพึ่งพากันและแขงขันกนัสูงข้ึน ประเทศสมาชิกจึงเห็นความสําคัญของการรวมมือกันอยาง
ใกลชิดยิ่งข้ึนเพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจตอรองใหกับรัฐสมาชกิ 

 ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน คร้ังที่ 9 ในเดือน ต.ค. 2546 ที่บาหลี ผูนํา
อาเซียนไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II 
หรือ Bali Concord) เห็นชอบใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 
2020 ตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 12 ในเดือน ม.ค. 2550   ที่เซบ ูประเทศ
ฟลิปปนส ผูนาํฯ ไดตกลงใหมีการจัดต้ังประชาคมใหแลวเสร็จเร็วข้ึนเปนภายในป 2015 

ประชาคมอาเซียนคืออะไร 

 ประชาคมอาเซียนประกอบดวยความรวมมือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community - ASCC) เสาหลักแตละดานมีวัตถุประสงค ดังนี ้

 - ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มวีัตถุประสงคที่จะทาํใหประเทศใน
ภูมิภาคอยูอยางสันติสุขโดยการแกไขปญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธ ีและยึดมั่นในหลักความม่ันคง
รอบดาน ประชาคมความม่ันคงอาเซียนจะ (1) ใชขอตกลงและกลไกของอาเซยีนที่มอียูแลวในการ
เพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหาขอพพิาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหนากนัภัยคุกความ
รูปแบบใหม เชน การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติ
อ่ืนๆ และการขจัดอาวุธทีม่อีานุภาพทําลายลางสูงง (2) ริเร่ิมกลไกใหมๆ ในการเสริมสรางความ
มั่นคงและกําหนดรูปแบบใหมสําหรับความรวมมือดานนี ้ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐาน การ
ปองกนัการเกดิขอพิพาท การแกไขขอพิพาท และการสรางเสริมสันติภาพภายหลังการยุติขอพิพาท 
(3) สงเสริมความรวมมือทางทะเล ทัง้นี ้ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอความเปนอิสระของ
ประเทศสมาชกิในการดําเนนินโยบายการตางประเทศ และความรวมมอืทางทหารกับประเทศนอก
ภูมิภาค และไมนําไปสูการสรางพนัธมิตรทางการทหาร 
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  - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตมีความมัน่คง มั่งค่ัง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย (1) มุงใหเกิด

การไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงนิทุน การพัฒนาทางเศรษฐกจิ และการลด

ปญกหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้าทางสังคมภายในป 2020  (2) ทําใหอาเซยีนเปนตลาด

และฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะริเร่ิมกลไกและมาตรการ

ใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเร่ิมทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชกิ

ใหมของอาเซยีนเพื่อลดชองวางการพัฒนาและชวยใหประเทศเหลานีเ้ขารวมกระบวนการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 

ตลาดการเงนิและตลาดทุน การปะกนัภัญและภาษีอากร การพฒันาโครงสรางพิน้ฐานและการ

คมนาคม พัฒนาความรวมมอืดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนา

ทรัพยากรมนษุยโดยการยกระดับการศึกษาและการพฒันาฝมือแรงงาน 

  ในการนี้ ผูนําอาเซียนไดเหน็ชอบใหเรงรัดการรวมกลุมสินคาและบริการสําคัญ

จํานวน 11 สาขาใหเปนสาขานาํรอง ไดแก สินคาเกษตร / สินคาประมง / ผลิตภัณฑไม / 

ผลิตภัณฑยาง / ส่ิงทอ / ยานยนต /อิเล็กทรอนิกส / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การ

บริการดานสุขภาพ, ทองเทีย่วและการขนสงทางอากาศ (การบิน) ซึ่งอาเซียนไดดําเนนิการดังนี ้

1) กําหนดใหประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการจัดทํา Roadmap ในแตละสาขา ไดแก                           

-  ไทย: ทองเที่ยวและและการขนสงทางอากาศ (การบิน) 

-  พมา: สินคาเกษตรและสินคาประมง  
-  อินโดนีเซีย: ยานยนตและผลิตภัณฑไม  

-  มาเลเซีย: ยางและส่ิงทอ  

-  ฟลิปปนส: อิเล็กทรอนกิส  
-  สิงคโปร: เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการดานสุขภาพ  

2) จัดทํากรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุมสินคาและบริการ 11 สาขาดังกลาว คือ 

Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors  และพิธีสาร1

สําหรับแตละสาขา คือ  ASEAN Sectoral Integration Protocol  อีก 11 ฉบับ เพื่อ

กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรวมที่จะใชในการรวมกลุมสินคาและบริการสาํคัญ

ทุกสาขา โดยมีมาตรการสาํคัญคือ การเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทนุ การ

อํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทนุ  การสงเสริมการคาและการลงทนุ และ

ความรวมมือในดานอ่ืนๆ   

                                                 
1

 เปนขอตกลงประเภทหน่ึง 
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3) กําหนดใหป ค.ศ. 2010 เปน deadline สําหรับการรวมตัวของสินคาและบริการ 11 สาขา

ดังกลาว  โดยใหมีการผอนปรนสําหรับประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV)   

 - ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุงหมายที่จะทําให
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกนัในสังคมที่เอ้ืออาทร โดยเนนความรวมมือในดานตางๆ 
อาทิ (1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูทีอ่าศัยในถ่ิน
ทุรกันดาร และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆ ในสงัคม (2) การพัฒนาการ
ฝกอบรม การศึกษาข้ันพืน้ฐานและสูงกวา การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสราง
งาน และการคุมครองทางสังคม (3) การสงเสริมความรวมมือดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิง่
การปองกนัและควบคุมโรคติดตอ เชนโรคเอดส โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (4) การจัดการ
ปญหาดานส่ิงแวดลอม (5) การสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนกัเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาค 

 

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 
 
1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน  
 สันติภาพ ความม่ันคง และเสถียรภาพทางการเมืองเปนพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาใน

ดานอ่ืนๆ ทัง้เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของมนุษย  ประชาคมอาเซียนมุงสงเสริมความ

รวมมือเพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมภิาคตลอดมา โดยไดมีการลงนามใน

เอกสารทางการมืองตางๆ อาท ิ(1) สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation, TAC) ป 2519 ซึ่งกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการ

ดําเนนิความสัมพันธระหวางประเทศในภูมภิาคที่มุงเนนการสรางสันติภาพและความมั่นคง ความ

เตริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจลความรวมมือระหวางกัน (2) สนธิสัญญาวาดวยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom 

and Neutrality Declaration หรือ ZOPFAN) เมื่อป 2514  ซึ่งเสดงเจตนารมณของประเทศ

สมาชิกที่จะทใหภูมิภาคนี้ปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก (3) สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ

นิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the Southeast Asian Nuclear 

Weapon-Free Zone หรือ SEANWFZ) ป 2537  ซึ่งหามมใิหประเทศภาคีผลิต ครอบครอง ขน

ยาย หรือทดลองอาวธุนวิเคลียรในภูมิภาค รวมทัง้ไดริเร่ิมการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมอื

ดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) อัน

ประกอบ ดวยประเทศสมาชกิอาเซียน ประเทศคูเจรจา และประเทศผูสังเกตการณของอาเซยีน ซึ่ง

ปจจุบัน มีประเทศสมาชิกรวมทั้งส้ิน 23 ประเทศเพื่อเปนเวทีในการเสริมสรางความไววางใจกนั

ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก  
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 ปจจุบันอาเซียนขยายความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงออกไปใหกวางขวาง

ข้ึน รวมถึงความรวมมือเพื่อตอบสนองตอส่ิงทาทายใหมๆ  และสถานการณแวดลอมทางการเมือง

ระหวางประเทศ เชน การจัดการกับปญหาขามชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่ปญหาการกอการราย 

อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด ซึ่งรัฐใดรัฐหนึ่งมิอาจแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพโดยลําพงัแต

ตองอาศัยความรวมมือกนัของทุกประเทศ  
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2   2. 
  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทาง

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของอาเซยีนในตลาดโลก ซึง่นบัวัน

จะเร่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยอาเซียนจะสามารถขยายการคาและการลงทุนทัง้ภายในภูมิภาค

และระหวางภูมิภาคใหสูงข้ึน เนื่องจากการลดอุปสรรคทางดานภาษี และที่ไมใชภาษตีางๆ ลง  โดย

ประโยชนสําคัญจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน ไดแก 

 1.  ชวยขยายการคาและการลงทุนภายในภูมิภาคใหสูงข้ึน เนื่องจากทําใหมีการ

เคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน และเงนิทนุไดอยางเสรีมากข้ึน ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิต 

และสงเสริมใหมีการใชวัตถดิุบ/ชิ้นสวนทีผ่ลิตภายในภูมิภาค (outsourcing) มากยิ่งข้ึน 

 2.  ลดการพึง่พาตลาดในประเทศที่สาม 

 3.  สรางอํานาจการตอรองของอาเซียนในเวทีโลก 

 4.  เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเปนอยูของผูบริโภคใหดียิ่งข้ึน เนื่องจากผูบริโภคจะ

สามารถเลือกสรรสินคาตางๆ ไดหลากหลายมากข้ึนในราคาท่ีตํ่าลง รวมทัง้ไดรับสินคาที่มีมาตรฐาน

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 5.  พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน  

 6.  ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมากจากการ

ประหยัดตอขนาด (economy of scale) การแบงงานกันทาํ (division of labor) และการพฒันา

ความชาํนาญในการผลิต (specialization)  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ รวมกัน 

  
 โอกาสทางการคาของไทยจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
 ในสวนของไทย ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมอืในภูมิภาคอาเซียน

มาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นวา อาเซยีนเปนตลาดทีม่ีความสาํคัญและมีศักยภาพในการ

เจริญเติบโตตอไป ประกอบดวยประชากรรวมกันกวา 550 ลานคน  นอกจากนี้  การสงเสริมการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจในสาขาสําคัญยังจะชวยใหไทยสามารถขยายการคาและการลงทนุในสาขาที่

                                                 
2

 ขอมูลจา กสํานักอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย  
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 ผูประกอบการไทยจึงจาํเปนตองเรงปรับตัวและใชโอกาสจากการลดอุปสรรคทางการคา

และการลงทุนตางๆ ลง ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที ่โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพรอมและมี

ขีดความสามารถในการแขงขันสูง  

 

เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) กับประเทศไทย 
 

  เปาหมายหลักของอาฟตาคือสงเสริมใหเกิดการคาภายในภูมิภาคอยางเสรีปราศจาก

อุปสรรคทั้งในดานภาษีและที่มิใชภาษ ีทัง้นี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศมีเปาหมายการ

ลดภาษีสินคาในบัญชีลดภาษีเปน 0 ภายในปค.ศ. 2010 ในขณะที ่ประเทศสมาชิกใหม (CLMV) 

มีเปาหมายการลดภาษีสินคาเปน 0 ภายในป ค.ศ. 2015 

ผลดานบวก 
• การคาระหวางประเทศขยายตัว   
อาฟตานับเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญประการหนึ่ง ทีท่าํใหการคาของไทยกับตางประเทศ

ขยายตัวอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ผานมา  การเปดเสรีการคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตอาฟ

ตา  ทําใหการไหลเวียนของสินคาระหวางประเทศอาเซยีนดําเนนิไปไดโดยสะดวกย่ิงข้ึน  เกิดการพึ่งพา

วัตถุดิบและช้ินสวนในการผลิตระหวางกนัมากข้ึน  และเนื่องจากการเรงลดอุปสรรคทางการคา ทัง้

ทางดานภาษีศุลกากรและที่มิใชภาษีศุลกากรภายใตอาฟตา จึงทาํใหสินคาของอาเซียนมีตนทนุตํ่า  

อาเซียนจึงกลายเปนฐานการผลิตที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงแหงหนึง่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  มี

การลงทุนจากตางประเทศ เชน ญ่ีปุน และสหรัฐฯ กระจายตัวเขาสูภูมิภาคอาเซียนอยางตอเนื่อง    

ประเทศไทยซ่ึงมีความไดเปรียบในสถานที่ต้ังทางภูมิศาสตร  อยูในจดุศูนยกลางของภูมิภาค

อาเซียน  มีเขตแดนที่สามารถเช่ือมโยงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม คือ สิงคโปรและมาเลเซีย เขา

กับประเทศอาเซียนใหม คือ ลาว กัมพูชา และพมา   จึงไดรับประโยชนจากอาฟตาคอนขางมาก ประกอบ

กับมีแรงงานทีม่ีฝมือ  มีความละเอียดประณีต  มีตลาดภายในประเทศที่มีกาํลังซื้อและมีขนาดใหญ   

นอกจากนัน้ รัฐบาลยงัมีนโยบายสงเสริมการลงทนุของอุตสาหกรรมตาง ๆ  เชน  อุตสาหกรรมช้ินสวน

อิเล็กทรอนกิสและเคร่ืองใชไฟฟา  และอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน อยางตอเนื่อง 

  การสงออกและนําเขาของไทยกับประเทศคูคาสําคัญในระยะ 10 ป ที่กอต้ังอาฟตาระหวางป 

2536 – 2546 นั้น  มกีารขยายตัวคอนขางสูง  ในป 2546 ไทยสงออกไปยังทั่วโลกเปนมูลคา 80,040 ลาน
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ตารางที่ 1 แสดงการคาระหวางประเทศของไทยกบัคูคาสําคัญเปรียบเทยีบระหวางป  

2536-2546 และ 2547-2548 
 

รายการ ประเทศคู
คา 

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

  ป 2536 ป 2546 ป 2547 ป 2548 
 อาเซียน 6,585 16,486 21,241 24,398 

 การ ญ่ีปุน 6,327 11,356 13,499 15,097 
 สงออก สหรัฐฯ 8,022 13,596 15,509 16,997 
 สหภาพ

ยุโรป 
6,493 11,748 13,816 14,294 

 โลก 37,32
5 

80,040 96,531 110,95
3 

 อาเซียน 5,940 12,489 15,835 21,631 
 การ ญ่ีปุน 13,93

9 
18,074 22,294 26,036 

 นาํเขา สหรัฐฯ 5,362 7,093 7,206 8,684 
 สหภาพ

ยุโรป 
7,684 7,504 9,074 10,466 

 โลก 46,16
3 

75,034 94,037 118,19
0 

                 ทีม่า : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
                           สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

 
อาฟตามีสวนสําคัญที่ทาํใหอาเซียนกลายเปนคูคาสําคัญอันดับตน ๆ ของไทย  ในป 2536 

อาเซียนเปนแหลงสงออกสําคัญอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ แตในป 2546-2548  อาเซียนเปนแหลงสงออก

สําคัญอันดับหนึง่ โดยสินคาที่ไทยสงออกไปยังอาเซียนที่สําคัญ  ไดแก คอมพวิเตอรและอุปกรณ รถยนต

และสวนประกอบ น้าํมันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ และแผงวงจรไฟฟา   ดานการนําเขา อาเซียนกท็วี

ความสําคัญข้ึนเปนลําดับ จากทีเ่คยเปนแหลงนําเขาอันดับ 3 ของไทย รองจากญ่ีปุน และสหภาพยุโรป  

ปจจุบัน อาเซยีนเปนแหลงนําเขาอันดับ 2 รองจากญ่ีปุน โดยสินคาเขาที่สําคัญจากอาเซียน  ไดแก  

น้ํามันดิบ  คอมพิวเตอรและอุปกรณ  เคมภัีณฑ  แผงวงจรไฟฟา  และเคร่ืองจักรไฟฟา 
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• สินคาออกของไทยมีมลูคาการสงออกสูงขึน้กวาแตกอน 
ในดานการสงออก อาฟตามสีวนทําใหสินคาออกของไทยมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน  เพิม่รายไดที่เปน

เงินตราตาง-ประเทศ  การสงออกของไทยขยายตัวเพิ่มข้ึน ทัง้ในสวนของสินคาเกษตรกรรม  เกษตรแปร

รูป  และอุตสาหกรรม    ซึ่งชวยใหสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ มีรายไดและมีการจางงานเพิ่มข้ึน  

• สินคาที่มีมลูคาการสงออกเพิ่มขึ้นมาก  
สวนใหญไดแก สินคาอุตสาหกรรม เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ  รถยนต

และสวนประกอบ  แผงวงจรไฟฟา  น้ํามันสําเร็จรูป  และอัญมณีและเคร่ืองประดับ เปนตน 

• สินคาทุน วัตถุดิบและชิ้นสวนท่ีนําเขามีราคาถูกลง 
 รัฐบาลไดปรับโครงสรางอัตราภาษีศุลกากรของไทย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดาน

เศรษฐกิจการคาระหวางประเทศและพันธกรณีภายใตความตกลงอาฟตา   ทําใหอัตราภาษีของ

สินคานําเขาของประเทศลดตํ่าลงมาก  สินคานําเขา โดยเฉพาะสินคาประเภททุน วตัถุดิบ ชิ้นสวน 

และสินคากึง่สําเร็จรูป มีราคาถูกลง  เอ้ือประโยชนแกภาคการผลิต  เกิดการขยายตัวไดดีข้ึน และ

ตนทนุการผลิตลดลง ซึ่งในสวนนี้ เปนประโยชนตอผูประกอบการ ทัง้ที่อยูในภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม เปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหการสงออกของไทยขยายตัวสูงข้ึนมาก  

 สินคาทุน วัตถดิุบและสินคากึ่งสําเร็จรูปสําคัญที่ไทยนาํเขาเพิ่มข้ึน  เชน  น้าํมันดิบ  

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ  เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ  เพชรพลอยและอัญมณี  คอมพิวเตอร

และสวนประกอบ เหล็กกลา และเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย เปนตน 

• ผูบริโภคไดรบัประโยชนจากการท่ีสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาถูกลง  
ผูบริโภคภายในประเทศไดรับประโยชนจากการที่สินคาที่ใชในชวีิตประจําวนั ทัง้ในสวนที่

นําเขาและผลิตภายในประเทศ  มีราคาตํ่าลง  แตมีคุณภาพและรูปแบบหลากหลายใหเลือกซื้อไดตาม

ความพอใจและระดับของรายได สินคาอุปโภคบริโภคที่นําเขาสูงข้ึน เชน เคร่ืองใชไฟฟาในบาน 

ผลิตภัณฑที่ทาํจากพลาสติก เคร่ืองใชเบ็ดเตล็ด และพืชและผลิตภัณฑทีท่ําจากพืช เปนตน 

• การลงทุนโดยตรง (FDI)  ในไทยเพิ่มมากข้ึน 
จากการที่อาเซียนเปนตลาดที่มีขนาดใหญมีประชากรในประเทศสมาชิกทั้ง 10 

ประเทศรวมกนักวา 500 ลานคน  อาเซียน รวมทั้ง ไทย  จึงเปนภูมิภาคที่สามารถดึงดูดการลงทนุ

โดยตรงจากตางประเทศไดเปนอยางดี  แมวาจะมีเงินทนุโดยตรงจากตางประเทศไหลออกจากไทย

คอนขางมากในชวงวกิฤติเศรษฐกิจ  แตก็เพิ่มข้ึนจนถงึระดับ 1.9 พันลานเหรียญสหรัฐตอปในชวงป 

2546 จนปจจุบัน   สวนใหญเปนเงนิลงทนุที่ไหลเขาสูภาคธุรกิจ เชน อุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวน  และอิเล็กทรอนกิส  ซึง่มีการขยายฐานการผลิตในไทย และสวนใหญเปนการลงทนุจาก

ญ่ีปุนสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป  นอกจากน้ี สิงคโปรก็มบีทบาทสําคัญมากข้ึน โดยเขามาลงทนุใน

ภาคการคาและธุรกิจบริการ ในสาขาการสือ่สาร   การลงทุนโดยตรงทีห่ลั่งไหลเขามายังประเทศ
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การเตรยีมความพรอมของไทย 

• อุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีมีความออนแอไมสามารถแขงขนัได 
การลดภาษีอาฟตาอาจสงผลกระทบตอการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภทใน

ประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไมมศัีกยภาพในการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน หรืออุตสาหกรรมที่ตองใชเวลาในการปรับตัวนานมาก  เนื่องจาก

อุตสาหกรรมเหลานี้จะไมสามารถแขงขันกบัสินคาจากประเทศอาเซียนที่มีราคาถกูกวาได  ซึ่งผลกระทบ

ดังกลาวนี้จะเกิดข้ึนกับทั้งอุตสาหกรรมทีผ่ลิตสินคาเพือ่จําหนายภายในประเทศ  และอุตสาหกรรมที่ผลิต

เพื่อการสงออก  โดยเฉพาะสินคาสําเร็จรูปบางชนิด เชน น้ํามันพืช ส่ิงทอ (ผาผืน เสนดาย เสนใย

ประดิษฐ) เหล็ก เคร่ืองใชไฟฟา และเคร่ืองอิเล็กทรอนกิสบางชนิด  และเคมีภัณฑ  เปนตน 

• อุตสาหกรรมท่ีตองพึ่งพาวตัถุดิบและชิน้สวนจากภายนอกอาเซียนจะมีตนทุนการ
ผลิตสูง 
สินคาที่ไดรับผลกระทบจากการลดภาษีในอาฟตาอีกกลุมหนึง่  ไดแก สินคาสําเร็จรูปที่มีการ

ลดภาษีในอาฟตาแลว แตเปนสินคาที่ตองใชวัตถุดิบนําเขาจากนอกอาเซียน  ซึ่งมีอัตราภาษีอยูใน

ระดับสูง  เชน วัตถุดิบและช้ินสวนของเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  วัตถุดิบประเภทวัสดุส้ินเปลืองที่

นํามาผลิตเฟอรนิเจอร  (กาว  เคมีภัณฑ  เหล็ก  สี  วเีนยีร อุปกรณตาง ๆ)  เคมีภัณฑและวัสดุประกอบ

สินคาเคร่ืองหนังและรองเทา  อัตราภาษีวตัถุดิบที่สูง  ทาํใหตนทนุการผลิตสูง และสินคาสําเร็จรูปที่ผลิต

ภายในประเทศ จึงมีราคาแพงกวาสินคาสําเร็จรูปทีน่ําเขาจากอาเซียน เปนเหตุใหไมสามารถแขงขันได  

หากรัฐบาลสามารถปรับโครงสรางอัตราภาษีตามข้ันตอนการผลิตใหสอดคลองกับพนัธกรณีตาง ๆ ที่ไทย

ผูกพนัอยู  ก็จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับสินคาของไทยได  

 
3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  
  จุดมุงหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ยนื และเสริมสรางอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของอาเซยีน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึง่ครอบคลุม

ความรวมมือในหลายสาขาเชน ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การ

ขจัดความยากจน ส่ิงแวดลอม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชนเปน

ตน เปนกลไกสําคัญเพื่อการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี ้แผนปฏิบัติการดังกลาวมุงให

เกิดผลใน 4 ประเด็นหลัก คือ 
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1) การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร โดยเนนการแกไขปญหาความยากจน 

เสริมสรางความเสมอภาคและการพฒันาทรัพยากรมนษุย โดยใชมาตรการระดับภูมิภาค เพื่อ

สงเสริมการดําเนนิการภายในประเทศ ในดานตางๆ อาท ิ

 1.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุมผูไรโอกาสและผูดอยโอกาส โดยเสริมสรางศักยภาพ

ของเจาหนาทีท่ี่ดูแลดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน และสงเสริมวธิีการที่จะใหคน

เหลานี้มามีสวนรวมในสังคม 

 1.2 สงเสริมการเขาถงึการศึกษาอยางเทาเทียมและการพัฒนาใหการศึกษามีมาตรฐานสูง

โดยใช การสรางเครือขายและการประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา 

 1.3 ลดความเสี่ยงทางสังคมของ เด็ก สตรี ผูสูงอาย ุและคนพิการ โดยสนับสนนุโครงการ

ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ และสงเสริมการบริการที่เกี่ยวของ เชน การใหการดูแล

ผูสูงอาย ุการบริการดานสาธารณสุข และการศึกษา 

 1.4 สงเสริมใหครอบครัว ประชาสังคม และภาคเอกชนมีสวนรวมอยางมปีระสิทธิภาพ

มากข้ึน ในการแกไขความยากจนและปญหาดานสวัสดิการสังคม ดวยการจัดต้ังเครือขายและ

โครงการแลกเปล่ียน รวมทั้งสงเสริมอาชีพตางๆที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจนและ

สวัสดิการสังคม 

 1.5 สงเสริมใหสตรีและเยาวชนมีสวนรวมในกลุมกําลังแรงงานที่สามารถทาํงานไดดีข้ึน 

ดวยการจัดการฝกอบรมทักษะ และสามารถเขาถึงสินเช่ือขนาดยอมและระบบขอมูลไดมากข้ึน 

 1.6 แกไขปญหาดานการพฒันาระบบการสาธารณสุข 

 1.7 ปองกนัการแพรกระจาย และลดอันตรายของโรคภูมคุิมกันบกพรอง(โรคเอดส) และ

โรคติดตออ่ืนๆ 

 1.8 เสริมสรางความมัน่คงดานอาหาร โดยเฉพาะอยางยิง่การสรางระบบฐานขอมูลความ

มั่นคงดานอาหาร 

 1.9 ทาํใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกสามารถฟนตัวจากภัยพิบัติไดรวดเร็ว โดย

ลดผลกระทบทางลบของภัยพิบัติเพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่ปลอดภัยข้ึนและมีการพฒันาที่ยัง่ยนื 

 1.10 ทําใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติดภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดย

การปองกนั บาํบัดและใชชุมชนเปนพืน้ฐานในการควบคุมการใชสารเสพติดในทางทีผิ่ด ควบคูไป

กับการสงเสริมการพฒันาทางเลือก และการขจัดการลักลอบคายาเสพติด 

 1.11 การสงเสริมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในอาเซียน เพื่อพฒันาทรัพยากรมนษุยใน

ภูมิภาค ดวยการสงเสริมการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสงเสริมการนํา

วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีไปใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งข้ึน 

 9



2) การแกไขผลกระทบตอสังคมอันเนือ่งมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การมุง

สรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพยีงดานเดียวโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมาอาจทาํให

เกิดปญหาความไมเสมอภาคทางสังคมซึง่สามารถส่ันคลอนเสถียรภาพทางการเมืองตอไป 

แผนการปฏิบติัการดานสังคมและวัฒนธรรมจึงเนน การสรางฐานทรัพยากรมนุษยทีม่ี

ความสามารถในการแขงขัน และสรางระบบการปองกันทางสังคมเพื่อเปนหลักประกันความมัน่คง

ของมนุษย โดยใหความสําคัญกับการศึกษาและฝกอบรม การพัฒนาฝมือแรงงาน และเสริมสราง

ความรวมมือดานอ่ืนๆที่เกีย่วของ เชน สวสัดิการสังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาธารณสุข 

โดยเนนปญหาท่ีมากับโลกาภิวัฒน เชนโรคระบาด ไขหวัดนก SARS มาลาเรีย และวัณโรคเปนตน 
3) สงเสริมความยัง่ยืนดานสิ่งแวดลอม และ การจดัการการดูแลสิ่งแวดลอมที่

ถูกตอง โดยมกีลไก เพื่อจัดการการดูแลส่ิงแวดลอมทีเ่หมาะสม ตลอดจนการปองกนัและขจัดภัย

พิบัติดานส่ิงแวดลอม การปองกันมลพษิจากหมอกควนัที่ขามแดน การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม

ชายฝงและทะเล การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและสงเสริมความยั่งยนืของ

ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม แรธาตุ 

4) การสรางเสริมอัตลกัษณของอาเซียน (ASEAN Identity) ซึ่งเปนรากฐานสําคัญ

ของการสรางประชาคมอาเซียน โดยการใหการศึกษาแกประชาชน สงเสริมการแลกเปล่ียนทาง

วัฒนธรรมและปฏิสัมพันธในหมูประชาชนเพื่อใหประชาชนตระหนกัวา ในทามกลางความ

หลากหลายทางประสบการณและมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ประชาชนอาเซียนยงัมีความเชื่อมโยง

กันดานประวติัศาสตร แหลงที่อยูอาศัยในเขตที่ต้ังทางภูมิศาสตร และความมุงหวังทีจ่ะเหน็

สันติภาพและความรุงเรืองของภูมิภาคที่จะเปนพื้นฐานเปนพืน้ฐานของการสรางอัตลักษณรวมกนั

ของอาเซียนได 

 

******************* 

จัดทําโดย กลุมงานนโยบาย กรมอาเซยีน 

กระทรวงการตางประเทศ 

สถานะ ณ มนีาคม 2550 
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กฎบัตรอาเซียน 

 

ภูมิหลังการจดัทํากฎบัตรอาเซียน 

• เอกสารจัดต้ังอาเซียน - Bangkok Declaration - เปนเพียงคําประกาศเจตนารมณทางการเมืองที่

จะจัดต้ัง ASEAN แตไมกอใหเกิดผลผูกพนัทางกฎหมาย ทาํใหอาเซียนไมมีสถานะบุคคลอยางเปนทางการ   

• Bali Concord II กําหนดเปาหมายใหอาเซยีนเปนประชาคม อันประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ 1) 

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน เพื่อยกระดับความรวมมือในดานดังกลาวในภูมภิาค 

• ASEAN Summit คร้ังที่ 11 - ผูนาํไดลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร จัดต้ังคณะผูทรงคุณวุฒิ

เร่ืองกฎบัตรอาเซียน (Eminent Persons Group on the ASEAN Charter – EPG) เพื่อจัดทาํ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการรวมตัวของอาเซียนและเนื้อหาที่ควรปรากฏในกฎบัตร ซึ่ง EPG ประชุม

อยางตอเนื่องทั้งป และไดพบปะหารือกับรัฐสภาและภาคสวนตางๆ   

• EPG ไดเสนอรายงานตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที ่12 ซึ่งผูนําไดลงนามในปฏิญญาเซบู

วาดวยแผนแมบทของกฎบตัรอาเซียน มอบหมายใหคณะทํางานระดับสูงในการยกรางกฎบัตรอาเซียน 

(High Level Task Force – HLTF) ยกรางกฎบัตรเพื่อเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที ่13 ที่

สิงคโปร ในเดือน พ.ย. นี้  

• HLTF จะยกรางกฎบัตรโดยใชแนวทางจากผูนํา เอกสารของอาเซียนทีเ่กี่ยวของ และ

ขอเสนอแนะจาก EPG ใหเสร็จส้ินเพื่อเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 13 ทีสิ่งคโปร ในเดือน

พ.ย. 50 โดยมกีําหนดเสนอรางแรกใหที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนพิจารณาในเดือน

กรกฎาคม และรางสุดทายภายใน กนัยายน 2550  

 
กฎบัตรอาเซียนจะชวยขบัเคลื่อการสรางประชาคมอาเซียนอยางไร 

• แมวาอาเซียนกอต้ังมาแลว 40 ป และประสบความสําเร็จหลายดานโดยเฉพาะในการธํารงไว

ซึ่งสันติภาพในภูมิภาค ตัวอยางที่ชัดเจนคือ กรณีปญหากัมพูชา  

• แตดวยสภาวการณทางการเมือง เศรษฐกจิและสังคมที่ไดเปล่ียนไป อาเซียนก็ตองปรับตัว ซึ่งมี

ขอพิจารณาหลายประการทีผู่นําอาเซียนหารือกันแลวเหน็วาควรตองปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ

อาเซียน ที่สําคัญเชน 

1. อาเซียนมีลักษณะเปนองคกรหลวมๆ ไมมีนิติฐานะ ประเทศสมาชิกยึดถืออํานาจอธิปไตย

ของตนเต็มทื่ ไมไดคํานึงถงึผลประโยชนของอาเซยีนเทาที่ควร หลักการ ระเบียบ และ

วิธีการของอาเซียนไมเอ้ือตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  



2. มีกรณีที่ประเทศสมาชิกไมปฏิบัติตามพนัธกรณีที่ตกลงไว แตยงัไมมกีลไกที่จะบังคับใหรัฐ
สมาชิกปฏิบัติตามพนัธกรณีที่ตกลงกันไว  

3. แมอาเซียนจะประสบความสําเร็จในการสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางประเทศสมาชกิ
ในชวง 40 ปทีผ่านมา แตอาเซียนก็ยงัเปนองคกรทีห่างไกลจากประชาชน ผลประโยชนจาก

การดําเนินการตางๆของอาเซียนยงัตกไมถงึประชาชนสวนใหญ  และนโยบายอาเซียน

ไมไดสะทอนถงึความตองการที่แทจริงของประชาชน  

4. หลังยุคสงครามเย็นเปนตนมาอาเซยีนมบีทบาทและความสําคัญลดลงไปเพราะไม
สามารถปรับตัวใหเขากับบริบทใหม เชน การรวมตัวกันอยางเขมแข็งในระดับภูมิภาคของ

กลุมประเทศตางๆ การเติบโตอยางรวดเร็วของจีนและอินเดีย นอกจากนี้ ปจจุบัน มปีญหา

ทาทายและภัยคุกคามของโลกยุคปจจุบัน เชนโรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด 

การคามนุษย ส่ิงแวดลอม ภัยพิบัติ เปนตน แตอาเซียนยงัขาดกลไกที่มปีระสิทธิภาพและมี

หลักการบางอยาง (โดยเฉพาะหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน) ที่เปนอุปสรรคตอการ

แกไขปญหารวมกนั ตลอดจนมีงบประมาณจํากัด 

• กฎบัตรจะเปน legal and institutional framework เพื่อใหอาเซยีนสามารถดําเนินการตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อขับเคล่ือนการรวมตัวเปนประชาคม

อาเซียนภายในป 2015 ตามที่ผูนาํไดประกาศเจตนารมณไว โดย 

1. ใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียน เพื่อใหอาเซียนเปนองคการระหวางประเทศที่มีสถานะทาง

กฎหมาย ซึง่สามารถลงนามในสนธิสัญญาและทาํนิติกรรมตางๆ ในนามของประเทศสมาชิกตามที่

ไดรับมอบหมาย  

2. ทําใหอาเซียนเปนองคการที่มกีฎเกณฑในการทํางาน (rule-based organization) โดย  

 (1)  ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามพนัธกรณีภายใตกฎบัตรและความตกลงของ

อาเซียน รวมถึงการออกกฎหมายภายในรองรับพนัธกรณี (obligation to comply) 

 (2)  มีกลไกการระงับขอพิพาทสําหรับความตกลงในทัง้ 3 เสาหลัก (enforcement) 

 (3)  มีกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชกิ – โดยเลขาธิการ

อาเซียนเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติตามคําตัดสินจากกลไกการระงับขอพิพาทของประเทศสมาชิก และ

รายงานตอผูนาํ (monitoring)  

 (4)  มีมาตรการลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามพันธกรณี (sanctions) โดยใหผูนาํสามารถ

ตัดสินกรณีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอยางรานแรง 

 3.  ทําใหอาเซยีนเปนองคการที่มปีระชาชนเปนศูนยกลาง (people-oriented organization) 

โดย 



 (1)  มุงใหกิจกรรมของอาเซยีนกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง ให

ความสําคัญกบัการสงเสริมกิจกรรมเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน ความม่ันคงของมนษุย 

เสริมสรางประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน รวมถงึการมีองคกรระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริม

และคุมครองสิทธิมนุษยชน เปนตน 

 (2)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เชน การกาํหนดใหองคกรตางๆ ของอาเซียนมี

หนาที่ปรึกษาหารือกับภาคประชาชนในการดําเนนิงานภายใตความรับผิดชอบ การใหสถานะที่ปรึกษา

กับองคการภาคประชาชนตางๆ เปนตน 

 4.  ทําใหอาเซยีนเปนองคการที่มปีระสิทธภิาพมากข้ึน โดยกําหนดโครงสรางองคกรใหมเพื่อ

ปรับปรุงการประสานงาน ปรับกระบวนการตัดสินใจใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน และปรับหลักการ non-

interference ใหมีความยืดหยุนเพื่อใหอาเซียนสามารถแกไขปญหาทีก่ระทบตอผลประโยชนสวนรวม

ไดทันทวงที โดย 

(1)  ต้ัง ASEAN Summit ระดับผูนํา ซึ่งจะประชุมรวมกนับอยข้ึนเพื่อใหแนวทางและ

เสริมสรางเจตจํานงในการสรางประชาคมอาเซียน  

(2)  ต้ังคณะมนตรี (Councils) ของแตละเสาหลัก เพื่อความเปนเอกภาพและการ

ประสานงานท่ีดีระหวางกิจกรรมภายใตแตละเสาหลัก และประเด็นที่เปน cross-cutting issues  

(3)  ต้ังองคกรประกอบดวย รมว. กต.อาเซียน มีหนาทีก่ล่ันกรองเร่ืองตางๆ กอนที่จะเสนอ

เขาสูการพิจารณาของผูนํา 

(4)  เพิ่มบทบาทและหนาทีข่องประธานอาเซียน เพื่อทาํใหการดําเนนิงานของอาเซียนเกิด

ความตอเนื่อง และมีการประสานงานที่ดี โดยเฉพาะอยางยิง่กรณีปญหาที่ตองไดรับการแกไขเรงดวน 

(5)  เพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบของเลขาธิการอาเซยีน โดยนอกจากจะเปน Chief 

Administrative Official แลว ยงัมหีนาที่โติดตามการปฏิบัติตามคําตัดสินจากกลไกระงับขอพิพาทของ

ประเทศสมาชิกและรายงานตอผูนํา และสนับสนุนการมปีฏิสัมพันธขององคกรของอาเซียนกับภาคประชา

สังคม  

(6)  ต้ังสํานักผูแทนถาวรของประเทศสมาชิกประจําอาเซียน ทีก่รุงจาการตา เพื่อลด

คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุม และการประสานงานที่ดีข้ึน 

(7)  การตัดสินใจดวยหลักการฉันทามติยังคงเปนหลักการสําคัญของอาเซียน แตในกรณีที่

ไมสามารถหาฉันทามติในระหวางประเทศสมาชิกได ใหผูนําสามารถตกลงกันใหใชวธิกีารตัดสินใจรูปแบบ

อ่ืนได ซึ่งจะทาํใหกระบวนการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) ยกระดับ political dialogue เพื่อปรึกษาหารือถึงปญหาที่กระทบตอผลประโยชนรวม

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 



พัฒนาการลาสุดของการยกรางกฎบัตรอาเซียน  

• HLTF  จะประชุมกันทัง้หมด 13 คร้ังระหวาง เดือน ก.พ.-พ.ย. 2550  และจะจัดทาํรางกฎบัตรฯ 

ใหแลวเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2550 เพื่อนําเสนอตอทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 13 ที่จะจัดข้ึนใน

วันที่ 13-21 พ.ย. 2550 ที่สิงคโปร  

• ที่ผานมา HLTF ไดประชุมมาแลว 11 คร้ัง (คร้ังลาสุดที่นครนิวนอรก เมือ่วันที่ 26 ก.ย. 50) และ

ไดพิจารณาขอบทตางๆ ของกฎบัตรครบทุกบทในรอบแรก (first draft) แลว โดยกฎบัตรประกอบดวย

ขอบทตางๆ รวม 12 บท ดังนี้ 1) อารัมภบท 2) เปาหมายและหลักการ 3) การใหสถานะนิติบุคคลกิ

อาเซียน 4) สมาชิกภาพ 5) องคกรของอาเซียน 6) เอกสิทธิ์และความคุมกัน 7) กระบวนการตัดสินใจ 8) 

การระงับขอพพิาท 9) งบประมาณและการเงิน 10) การบริหารจัดการและกระบวนการ 11) เอกลักษณ

และสัญลักษณของอาเซียน 11) ความสัมพันธกับภายนอก 12) บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติ

สุดทาย 

• HLTF ไดรายงานความคืบหนาในการยกรางกฎบัตรและขอรับแนวนโยบายจากรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียนในเร่ืองที่ HLTF ตกลงกันไมไดแลว 3 คร้ัง เม่ือวนัที ่1 ม.ีค. 30 ก.ค. และ 27 ก.ย. 50  

• HLTF จะประชุมกนัอีก 2 คร้ัง ที่กรุงบันดารเสรีเบกาวนั (3-5 ต.ค. 50) และ ที่กรุงเวยีงจันทน 

(18-20 ต.ค. 50) หลังจากนัน้  ประเทศสมาชิกจะดําเนนิการตามข้ันตอนภายในของแตละประเทศกอนที่

จะมีการลงนามกฎบัตรที่ Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่สิงคโปร 

 
__________________________________ 

 

กลุมงานนโยบาย กรมอาเซยีน 

กันยายน 2550 

 



 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 
1.  เหตุใดอาเซียนจึงใหความสําคัญกบัการเปนองคกรท่ีมีประชาชนเปนศนูยกลาง  

• ที่ผานมาอาเซียนมีบทบาทสําคัญและประสบความสําเ ร็จมากในการสง เสริม

ความสัมพันธที่ดีและสรางความเขมเข็งใหกับรัฐสมาชิก ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วา 

40 ปนับจากการกอต้ังอาเซียนรัฐสมาชิกไมเคยทะเลาะเบาแวงกันจนถึงข้ันที่จะใชกําลัง

ตอสูทําสงครามกัน และตางก็ประคับประคองตนจนอยูรอดปลอดภัยจากภัยคุกความของ

คอมมิวนิสตและการแทรกแซงของประเทศมหาอํานาจมาโดยตลอด  

• แตการมุงสงเสริมแตความสัมพันธภาครัฐทําใหอาเซียนถูกวิพากษวิจารณวาเปนองคกร

ของอภิสิทธิชน ผลประโยชนของความรวมมือในอาเซียนยังไมตกถึงประชาชนอยางเต็ม

เม็ดเต็มหนวยทําใหประชาชนไมมีความรูสึกเปนเจาของหรือมีสวนรวมในอาเซียน     

• ขณะนี้ถึงเวลาแลวที่อาเซียนจะสงเสริมความสัมพันธระหวางประชาชน และทําให

ประชาชนในชาติสมาชิกมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน  เพราะประชาชนเปนสวนประกอบ

พื้นฐานที่สําคัญที่สุดของประชาคม อาเซียนจะเปนประชาคมที่แทจริงไดก็ตอเมื่อสมาชิก

ของประชาคม ไดแก รัฐสมาชิกและประชาชน มีการติดตอสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอจนมี

ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การดําเนินงานตางๆ ของอาเซียนคงจะไรความหมาย

หากมันไมกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน  

• จริงอยูวาการรวมตัวระดับภูมิภาคมักมีความรวมมือทางเศรษฐกิจเปนแรงผลักดันที่สําคัญ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชน แตก็อาจกอใหเกิด

ผลกระทบทางสังคมตามมา อาเซียนจึงมีความรวมมือใน socio-cultural pillar และความ

เปน people-oriented organization ก็จะชวยบรรเทาผลกระทบเหลานี้  คือคํานึงถึงมิติ

ของสังคมและมนุษย/ประชาชน ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของความรวมมือทุกสาขา  

 
2.  กฎบัตรอาเซียนและประชาคมอาเซียนจะทําใหประเทศสมาชิกสูญเสียอํานาจ

อธิปไตยหรือไม อยางไร 

• อาเซียนเปน intergovernmental มิใช supranational organisation หมายความวา ประเทศ

สมาชิกจะตัดสินใจรวมกันในการกําหนดนโยบายและดําเนินการตางๆ ภายใตกรอบ

อาเซียน ไมไดมอบอํานาจใหอาเซียนเปนผูตัดสินใจแทน หรือมีกฎหมายของอาเซียนเอง 

อยางเชนกรณีของ EU  



• เพราะฉะนั้น ประเทศสมาชิกยังคงอํานาจอธิปไตยในการบริหารจัดการประเทศและออก

กฎหมายภายใน  

• อยางไรก็ดี หากประเทศสมาชิกใชอํานาจอธิปไตยของตนในการเลือกที่จะยอมผูกพัน

ภายใตความตกลงอาเซียน ประเทศก็มีหนาที่ตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะตอง

ปฏิบัติตามพันธกรณีโดยการออกกฎหมายภายในรองรับ ซึ่งอาจมีผลเปนการ harmonise 

กฎหมายภายใน แตมิใชการสูญเสียอธิปไตย 

• ทั้งนี้ การรวมตัวในระดับภูมิภาคจะพัฒนาตามระดับความพรอมและการรวมตัว อาเซียน

ก็เชนเดียวกันที่จะยังตองพัฒนาข้ึนไปอีก และกอนที่จะไปถึงข้ันการมีกฎหมายอาเซียน 

คงตองมี common policy/position ของอาเซียนเองเสียกอน ซึ่งเปนความเปนจริงของ

อาเซียนในขณะนี้ 

 
3. อาเซียนจะไปไกลขนาดมีสภาอาเซียนหรือศาลอาเซียนหรือไม 

• สภาอาเซียน – อาเซียนตองการ engage parliamentarians อยูแลว กฎบัตรก็จะระบุ

กลไกการปรึกษาหารือและรับฟงขอคิดเห็นจาก AIPA  การจะมีสภาอาเซียนหรือไมคงตอง

ดูพัฒนาการของอาเซียนดวย ยกตัวอยางสภาของ EU แรกเร่ิมเดิมทีก็ไมไดมาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงและมีอํานาจนอยมาก คือมีสิทธิแสดงความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมาย

เทานั้น ไมมีสิทธิเสนอ  input หรือ เปล่ียนแปลงแกไข หรือใหความเห็นชอบแตอยางใด 

นั่นคือจุดเร่ิมตน ตอมาถึงมีอํานาจมากข้ึน ถามวาอาเซียนเราไปถึงจุดนั้นหรือยัง  มองไป

ขางหนา AIPA ก็จะมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ของอาเซียนในลักษณะ 

consultative body  แตเรายังไมมีนโยบายรวมหรือกฎหมายรวมเลย และไมใชทุกประเทศ

จะมีสภาฯ เชน บรูไนก็ไมมี นั่นคือความเปนจริงของภูมิภาค 

• ศาล – การมีศาลมีขอดีคือเปนกลไกบังคับ/กํากับใหรัฐตองเคารพขอตกลงของอาเซียน 

และถามีขอพิพาทกันก็มีกลไกที่จะระงับขอพิพาทนั้นกอนที่จะลุกลามใหญโต ทําใหรัฐ

สมาชิกมีที่พึ่งพิงที่เปนกลไกแนนอนหากถูกอีกรัฐละเมิดสิทธิ แตศาลอาเซียนจะเกิดข้ึน

หรือไมข้ึนอยูกับความพรอมของประเทศสมาชิกเพราะการต้ังศาลมี implication ทั้งในแง

อํานาจอธิปไตย ใครจะมาเปนผูตัดสิน งบประมาณ ใครจะฟองคดีไดบาง เฉพาะรัฐ หรือ

รวมภาคเอกชนและปจเจกบุคคล และจะบังคับใหขอพิพาทในอาเซียนตองข้ึนศาลอาเซียน

กอนที่จะไปใชกลไกอ่ืนๆ นอกภูมิภาคหรือไม อยางไรเสียการมีกลไกระงับขอพิพาท ไมวา

จะเปนศาลหรือไม ก็นาจะชวยใหอาเซียนจริงจังกับ commitment ของตัวเองมากข้ึน  

 



4. องคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนจะมีหนาตาเปนอยางไร 

• กลไกนี้ควรสะทอนความคาดหวังและความตองการของประชาชนอาเซียน ในสวนของ

ไทยเองก็ไดผลักดันใหมีการระบุถึงองคกรดาน Human Rights อยางเต็มที่ 

• อยางไรก็ดี ตองยอมรับวาเร่ืองสิทธิมนุษยชนยังเปนเร่ืองที่ sensitive กับบางประเทศ การ

จะผลักดันอะไรก็อาจตองคอยเปนคอยไป จากมุมมองของภาครัฐที่จะสามารถผลักดันได

ในขณะนี้ คือ เปนกลไกสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ใหความรูและทําใหประชาชน

ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน อาจเร่ิมจากการสงเสริมสิทธิเด็กและสตรี ซึ่งถือเปน

กลุมที่ vulnerable แตมีศักยภาพหากไดรับการดูและสงเสริมอยางเหมาะสม  

• การที่จะมี Human Rights Body ในกฎบัตรก็ถือวาเปนกาวสําคัญของอาเซียนที่จะมี

กลไกดานสิทธิมนุษยชนที่เขมแข็งข้ึนตอไป 

 
5.   ASEAN Way เปนอุปสรรคของการสรางประชาคมหรือไม จะแกไขอยางไร  

• ASEAN Way มี 2 สวน สวนแรกคือหลัก consultation and consensus หลักนี้ทําให

อาเซียนไมแตกแยกและยังคงอยูดวยกันไดมาจนถึงทุกวันนี้ แตขอเสียก็คือทําใหอาเซียน

ทําอะไรไดชาเพราะหากประเทศใดประเทศหนึ่งไมเห็นชอบดวยทุกอยางก็หยุดชะงัก 

ดังนั้นถาจะมีวิธีการตัดสินใจอ่ืนๆ ที่จะทําใหตกลงกันไดและกาวไปขางหนาไดเร็วข้ึนก็

นาจะนํามาใช แตตองไมกอใหเกิดความแตกแยกในหมูประเทศสมาชิก ตอนนี้ก็มีการพูด

ถึงการตัดสินใจโดยการ vote ซึ่งจริงๆ แลวไมใชเร่ืองใหมในอาเซียน ที่ผานมาก็เคยใชใน 

DSM ตางๆ เชน High Council และDSM ดานเศรษฐกิจ ตอไปก็อาจนําวิธีนี้มาใชเฉพาะ

เร่ืองที่ไมละเอียดออนเชน เร่ือง กระบวนการ เร่ืองการบริการองคกร งบประมาณ และ

ความตกลงบางเร่ือง ตองดูรายละเอียดตอไป 

• ASEAN Way สวนที่ 2 คือหลัก non interference ตัวหลักการนี้เองเปนหลักกฎหมาย

ระหวางประเทศทั่วไปที่เปนสากล แตปญหาคืออาเซียนตีความหลักการเร่ืองนี้อยาง

เครงครัดมากเกินไปจนเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาขามแดนในยุคปจจุบัน เชน 

ปญหายาเสพติด การคามนุษย การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง การกอการราย 

ปญหาส่ิงแวดลอม เชนหมอกควัน วิกฤตเศรษฐกิจ การแกปญหาเหลานี้ที่ตองการความ

รวมมือจากหลายๆประเทศ  ที่เราตีความเครงครัดก็นาจะเปนเพราะเรายังไมไววางใจกัน

มากเทาที่ควรทั้งๆที่อยูดวยกันมานาน สมาชิกเกาก็ 40 ป สมาชิกใหมก็กวา 10 ป ดังนั้น

เราตองคิดวาจะทําอยางไรใหประเทศสมาชิกไววางใจกันมากข้ึนและคิดถึงผลประโยชน

สวนรวมของประชาชนมากข้ึน ถาเห็นวามีอะไรที่แมจะดูเปนเร่ืองภายในแตจะกระทบตอ



ภูมิภาคก็ควรหยิบยกขึ้นหารือแลกเปล่ียนกัน  กฎบัตรอาจมีกลไกในลักษณะนี้ เชน อาจ

ใหประธานอาเซียนหยิบยกเร่ืองแบบนี้ข้ึนหารือกันได 

 
6. ที่ผานมา การรับพมาเขาเปนสมาชิกสรางปญหาใหกับอาเซียนพอสมควร ตอไป

อาเซียนจะจัดการกับปญหาพมาอยางไร 

• จริงอยูที่หลักการสําคัญของอาเซียนคือ non-intervention แตอาเซียนก็ตระหนักดีวา

ประเด็นเร่ืองพมาเปนปญหาของอาเซียนดวย 

• กฎบัตรไดกําหนดไวชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตยและใหประเทศสมาชิกยึดมั่นตอ

รัฐบาลที่มาจากวิถีทางรัฐธรรมนูญ การสรางประชาคมความมั่นคงอาเซียนก็จะชวย

ยกระดับความรวมมือในการสงเสริมประชาธิปไตยของแตละประเทศอันมีผลตอความสงบ

เรียบรอยทางการเมืองในภูมิภาคดวย 

• กฎบัตรอาเซียนจะกําหนดใหมี political dialogue ระหวางประเทศสมาชิกมากข้ึนเพื่อ

หารือในเร่ืองที่กระทบตอ common interests ของอาเซียน ซึ่งเร่ืองพมาก็อาจถือวากระทบ

ตอ common interests ของอาเซียนเชนเดียวกัน ซึ่งจะทําใหการตีความหลักการ non-

interference มีความยืดหยุนมากข้ึน และคาดหวังวาจะผลักดันใหพมามีความเปน

ประชาธิปไตยมากข้ึน 

• นอกจากนี้การทําใหอาเซียนเปน people-centred organization ก็เปนการเนนย้ําถึงสิทธิ

ของประชาชน ซึ่งรวมถึงสิทธิพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย เชน สิทธิแสดงความคิดเห็น และ

สิทธิรวมกลุมทางการเมือง เปนตน ซึ่งจะชวยเปนแรงกดดันใหรัฐบาลพมามีความตระหนัก

ในเร่ืองนี้มากข้ึน 

• Human Rights Body ก็เปนอีกกลไกหนึ่งซึ่งจะมีบทบาทสงเสริมเรื่องสิทธิในระบอบ

ประชาธิปไตย  
 
7. ประชาคมอาเซียนจะมีบทบาทในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนปญหาขาม

พรมแดนอยางไร 

• แนนอนวาปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาไรพรมแดน ตัวอยางในอาเซียน เชน กรณี Haze 

จากอินโดนีเซีย  ซึ่งกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในหลายประเทศ  

• ในความเปนจริงแลวอาเซียนมีความรวมมือดานส่ิงแวดลอมในหลายกรอบ เชน การพัฒนา

พลังงานทดแทน การรักษาส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง การจัดการทรัพยากรทางน้ํา

และปาไม เปนตน  



• กฎบัตรอาเซียนจะกําหนดใหส่ิงแวดลอมเปนเปาหมายหนึ่งของอาเซียน และประชาคม

ดานสังคมและวัฒนธรรมก็จะชวยยกระดับความรวมมือและการประสานงานของประเทศ

สมาชิกในเร่ืองส่ิงแวดลอมดวย 

• นอกจากนี้ ปญหาส่ิงแวดลอมยอมเปนปญหาที่กระทบตอ common interests ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น political dialogue จะเปนอีกชองทางหนึ่งในการ

แกปญหา  

• การมีงบประมาณของอาเซียนที่เพียงพอก็เปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหแกปญหาไดอยางสําเร็จ

ลุลวง คณะ HLTF ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองนี้และกําลังพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม

ในเร่ืองการระดมทุน 

   
8. ยุทธศาสตรของอาเซียนในบริบทของโลกคืออะไร (เรื่อง external relations)  

• อาเซียนต้ังใจจะเปนผูผลักดันการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคของเอเชีย ที่ผานมา ไดแก 

การผลักดันความรวมมือในกรอบ  ASEAN+3, East Asia Community, ACD เปนตน 

และยกระดับฐานะอาเซียนในสายตาประชาคมโลก ในองคการระหวางประเทศและ 

forum ระหวางประเทศตางๆ เชน UN และกระชับความรวมมือกับกรอบภูมิภาคอื่น ซึ่งเรา

ตระหนักวาส่ิงเหลานี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่ออาเซียนเขมแข็งจากภายใน สามารถมี unity in 

diversity มีจุดยืนรวมกันได charter อาจชวยไดในจุดนี้แตที่สําคัญคือการมี political will  

อีกอยางที่ตองทําคือตองสรางพันธมิตร เชน Dialogue Partners, ASEM , ARF  กลไก

ระดับอนุภูมิภาคก็ตองทําควบคูกันไปใหสงเสริมกัน 

• กรณีจีนและอินเดียที่พัฒนาอยางรวดเร็ว มุมหนึ่งก็มองไดวาเรามีคูแขงเพิ่มข้ึน ตอง

เหนื่อยข้ึนเพื่อไมใหตกกระแสหรือพายแพในการแขงขัน แตอีกมุมหนึ่งก็เปนโอกาสที่จะ

สรางพันธมิตร  engage these 2 rising powers เพื่อคานอํานาจกับมหาอํานาจอ่ืนๆ เชน 

อเมริกา ญ่ีปุน หรือรัสเซีย สงเสริมการแลกเปล่ียนความรู เทคโนโลยี การคา การลงทุน ส่ิง

เหลานี้เปนโอกาสที่เราตองควาไว  
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