ประชาคมอาเซียน
ความเปนมา
การสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นและการกาวเขาสูโลกยุคโลกาภิวัฒนทําให
อาเซียนตองปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพ ความสําคัญและความเกี่ยวของขององคกรในภูมิภาค
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเกิดจากปจจัยภายในคือ การที่อาเซียนไมสามารถแกไขปญหาและ
ความทาทายใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ และปจจัยภายนอกคือโลกาภิวัฒนทําใหประเทศตางๆ
ตองพึ่งพากันและแขงขันกันสูงขึน้ ประเทศสมาชิกจึงเห็นความสําคัญของการรวมมือกันอยาง
ใกลชิดยิ่งขึ้นเพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจตอรองใหกับรัฐสมาชิก
ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 9 ในเดือน ต.ค. 2546 ที่บาหลี ผูน ํา
อาเซียนไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II
หรือ Bali Concord) เห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป
2020 ตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 12 ในเดือน ม.ค. 2550 ที่เซบู ประเทศ
ฟลิปปนส ผูนาํ ฯ ไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมใหแลวเสร็จเร็วขึ้นเปนภายในป 2015
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาคมอาเซียนประกอบดวยความรวมมือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural
Community - ASCC) เสาหลักแตละดานมีวัตถุประสงค ดังนี้
- ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศใน
ภูมิภาคอยูอยางสันติสุขโดยการแกไขปญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคง
รอบดาน ประชาคมความมัน่ คงอาเซียนจะ (1) ใชขอตกลงและกลไกของอาเซียนที่มอี ยูแลวในการ
เพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหาขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหนากันภัยคุกความ
รูปแบบใหม เชน การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติ
อื่นๆ และการขจัดอาวุธทีม่ อี านุภาพทําลายลางสูงง (2) ริเริ่มกลไกใหมๆ ในการเสริมสรางความ
มั่นคงและกําหนดรูปแบบใหมสําหรับความรวมมือดานนี้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐาน การ
ปองกันการเกิดขอพิพาท การแกไขขอพิพาท และการสรางเสริมสันติภาพภายหลังการยุติขอพิพาท
(3) สงเสริมความรวมมือทางทะเล ทัง้ นี้ ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอความเปนอิสระของ
ประเทศสมาชิกในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ และความรวมมือทางทหารกับประเทศนอก
ภูมิภาค และไมนําไปสูการสรางพันธมิตรทางการทหาร
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- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีความมัน่ คง มั่งคัง่ และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย (1) มุงใหเกิด
การไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลด
ปญกหาความยากจนและความเหลื่อมล้าํ ทางสังคมภายในป 2020 (2) ทําใหอาเซียนเปนตลาด
และฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการ
ใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิก
ใหมของอาเซียนเพื่อลดชองวางการพัฒนาและชวยใหประเทศเหลานีเ้ ขารวมกระบวนการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
ตลาดการเงินและตลาดทุน การปะกันภัญและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพิน้ ฐานและการ
คมนาคม พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน
ในการนี้ ผูน ําอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมกลุมสินคาและบริการสําคัญ
จํานวน 11 สาขาใหเปนสาขานํารอง ไดแก สินคาเกษตร / สินคาประมง / ผลิตภัณฑไม /
ผลิตภัณฑยาง / สิ่งทอ / ยานยนต /อิเล็กทรอนิกส / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การ
บริการดานสุขภาพ, ทองเทีย่ วและการขนสงทางอากาศ (การบิน) ซึ่งอาเซียนไดดําเนินการดังนี้
1) กําหนดใหประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการจัดทํา Roadmap ในแตละสาขา ไดแก
- ไทย: ทองเที่ยวและและการขนสงทางอากาศ (การบิน)
- พมา: สินคาเกษตรและสินคาประมง
- อินโดนีเซีย: ยานยนตและผลิตภัณฑไม
- มาเลเซีย: ยางและสิง่ ทอ
- ฟลิปปนส: อิเล็กทรอนิกส
- สิงคโปร: เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการดานสุขภาพ
2) จัดทํากรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุม สินคาและบริการ 11 สาขาดังกลาว คือ
Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors และพิธีสาร1
สําหรับแตละสาขา คือ ASEAN Sectoral Integration Protocol อีก 11 ฉบับ เพื่อ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรวมที่จะใชในการรวมกลุมสินคาและบริการสําคัญ
ทุกสาขา โดยมีมาตรการสําคัญคือ การเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน การ
อํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน การสงเสริมการคาและการลงทุน และ
ความรวมมือในดานอื่นๆ
1

เปนขอตกลงประเภทหนึ่ง
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3) กําหนดใหป ค.ศ. 2010 เปน deadline สําหรับการรวมตัวของสินคาและบริการ 11 สาขา
ดังกลาว โดยใหมีการผอนปรนสําหรับประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV)
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุง หมายที่จะทําให
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทร โดยเนนความรวมมือในดานตางๆ
อาทิ (1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูทอี่ าศัยในถิน่
ทุรกันดาร และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆ ในสังคม (2) การพัฒนาการ
ฝกอบรม การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและสูงกวา การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสราง
งาน และการคุมครองทางสังคม (3) การสงเสริมความรวมมือดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิง่
การปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชนโรคเอดส โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (4) การจัดการ
ปญหาดานสิ่งแวดลอม (5) การสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาค
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพทางการเมืองเปนพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาใน
ดานอื่นๆ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของมนุษย ประชาคมอาเซียนมุงสงเสริมความ
รวมมือเพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมภิ าคตลอดมา โดยไดมีการลงนามใน
เอกสารทางการมืองตางๆ อาทิ (1) สนธิสญ
ั ญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation, TAC) ป 2519 ซึ่งกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมภิ าคที่มุงเนนการสรางสันติภาพและความมั่นคง 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 ซึ่งหามมิใหประเทศภาคีผลิต ครอบครอง ขน
ยาย หรือทดลองอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค รวมทัง้ ไดริเริ่มการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือ
ดานการเมืองและความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN Regional Forum – ARF) อัน
ประกอบ ดวยประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคูเจรจา และประเทศผูส ังเกตการณของอาเซียน ซึ่ง
ปจจุบัน มีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิน้ 23 ประเทศเพื่อเปนเวทีในการเสริมสรางความไววางใจกัน
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
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ปจจุบันอาเซียนขยายความรวมมือดานการเมืองและความมัน่ คงออกไปใหกวางขวาง
ขึ้น รวมถึงความรวมมือเพื่อตอบสนองตอสิ่งทาทายใหมๆ และสถานการณแวดลอมทางการเมือง
ระหวางประเทศ เชน การจัดการกับปญหาขามชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาการกอการราย
อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด ซึ่งรัฐใดรัฐหนึ่งมิอาจแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพโดยลําพังแต
ตองอาศัยความรวมมือกันของทุกประเทศ
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2
การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของอาเซียนในตลาดโลก ซึง่ นับวัน
จะเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยอาเซียนจะสามารถขยายการคาและการลงทุนทัง้ ภายในภูมิภาค
และระหวางภูมิภาคใหสูงขึน้ เนื่องจากการลดอุปสรรคทางดานภาษี และที่ไมใชภาษีตางๆ ลง โดย
ประโยชนสาํ คัญจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน ไดแก
1. ชวยขยายการคาและการลงทุนภายในภูมิภาคใหสูงขึ้น เนื่องจากทําใหมีการ
เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และเงินทุนไดอยางเสรีมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิต
และสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบ/ชิ้นสวนทีผ่ ลิตภายในภูมิภาค (outsourcing) มากยิ่งขึ้น
2. ลดการพึง่ พาตลาดในประเทศที่สาม
3. สรางอํานาจการตอรองของอาเซียนในเวทีโลก
4. เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเปนอยูของผูบริโภคใหดียิ่งขึ้น เนื่องจากผูบริโภคจะ
สามารถเลือกสรรสินคาตางๆ ไดหลากหลายมากขึ้นในราคาที่ตา่ํ ลง รวมทัง้ ไดรับสินคาที่มีมาตรฐาน
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
5. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน
6. ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมากจากการ
ประหยัดตอขนาด (economy of scale) การแบงงานกันทํา (division of labor) และการพัฒนา
ความชํานาญในการผลิต (specialization) ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ รวมกัน
โอกาสทางการคาของไทยจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ในสวนของไทย ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือในภูมิภาคอาเซียน
มาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นวา อาเซียนเปนตลาดทีม่ ีความสําคัญและมีศักยภาพในการ
เจริญเติบโตตอไป ประกอบดวยประชากรรวมกันกวา 550 ลานคน นอกจากนี้ การสงเสริมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจในสาขาสําคัญยังจะชวยใหไทยสามารถขยายการคาและการลงทุนในสาขาที่
2

ขอมูลจา กสํานักอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
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ผูประกอบการไทยจึงจําเปนตองเรงปรับตัวและใชโอกาสจากการลดอุปสรรคทางการคา
และการลงทุนตางๆ ลง ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพรอมและมี
ขีดความสามารถในการแขงขันสูง
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) กับประเทศไทย
เปาหมายหลักของอาฟตาคือสงเสริมใหเกิดการคาภายในภูมิภาคอยางเสรีปราศจาก
อุปสรรคทั้งในดานภาษีและที่มิใชภาษี ทัง้ นี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศมีเปาหมายการ
ลดภาษีสินคาในบัญชีลดภาษีเปน 0 ภายในปค.ศ. 2010 ในขณะที่ ประเทศสมาชิกใหม (CLMV)
มีเปาหมายการลดภาษีสินคาเปน 0 ภายในป ค.ศ. 2015
ผลดานบวก
• การคาระหวางประเทศขยายตัว
อาฟตานับเปนแรงขับเคลื่อนที่สาํ คัญประการหนึ่ง ทีท่ าํ ใหการคาของไทยกับตางประเทศ
ขยายตัวอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ผานมา การเปดเสรีการคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตอาฟ
ตา ทําใหการไหลเวียนของสินคาระหวางประเทศอาเซียนดําเนินไปไดโดยสะดวกยิง่ ขึ้น เกิดการพึ่งพา
วัตถุดิบและชิน้ สวนในการผลิตระหวางกันมากขึ้น และเนื่องจากการเรงลดอุปสรรคทางการคา ทัง้
ทางดานภาษีศุลกากรและที่มิใชภาษีศุลกากรภายใตอาฟตา จึงทําใหสินคาของอาเซียนมีตนทุนต่ํา
อาเซียนจึงกลายเปนฐานการผลิตที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงแหงหนึง่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มี
การลงทุนจากตางประเทศ เชน ญี่ปนุ และสหรัฐฯ กระจายตัวเขาสูภูมิภาคอาเซียนอยางตอเนื่อง
ประเทศไทยซึง่ มีความไดเปรียบในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร อยูในจุดศูนยกลางของภูมิภาค
อาเซียน มีเขตแดนที่สามารถเชื่อมโยงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม คือ สิงคโปรและมาเลเซีย เขา
กับประเทศอาเซียนใหม คือ ลาว กัมพูชา และพมา จึงไดรับประโยชนจากอาฟตาคอนขางมาก ประกอบ
กับมีแรงงานทีม่ ีฝมือ มีความละเอียดประณีต มีตลาดภายในประเทศที่มีกาํ ลังซื้อและมีขนาดใหญ
นอกจากนัน้ รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมชิน้ สวน
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวน อยางตอเนื่อง
การสงออกและนําเขาของไทยกับประเทศคูคาสําคัญในระยะ 10 ป ที่กอ ตั้งอาฟตาระหวางป
2536 – 2546 นั้น มีการขยายตัวคอนขางสูง ในป 2546 ไทยสงออกไปยังทั่วโลกเปนมูลคา 80,040 ลาน
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ตารางที่ 1 แสดงการคาระหวางประเทศของไทยกับคูคาสําคัญเปรียบเทียบระหวางป
2536-2546 และ 2547-2548
รายการ

การ
สงออก

การ
นําเขา

ประเทศคู
คา
อาเซียน
ญี่ปุน
สหรัฐฯ
สหภาพ
ยุโรป
โลก
อาเซียน
ญี่ปุน
สหรัฐฯ
สหภาพ
ยุโรป
โลก

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
ป 2536 ป 2546
6,585 16,486
6,327 11,356
8,022 13,596
6,493 11,748
37,32
5
5,940
13,93
9
5,362
7,684

ป 2547
21,241
13,499
15,509
13,816

ป 2548
24,398
15,097
16,997
14,294

80,040 96,531 110,95
3
12,489 15,835 21,631
18,074 22,294 26,036
7,093
7,504

7,206 8,684
9,074 10,466

46,16 75,034 94,037 118,19
3
0
ทีม่ า : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
อาฟตามีสวนสําคัญที่ทาํ ใหอาเซียนกลายเปนคูคาสําคัญอันดับตน ๆ ของไทย ในป 2536
อาเซียนเปนแหลงสงออกสําคัญอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ แตในป 2546-2548 อาเซียนเปนแหลงสงออก
สําคัญอันดับหนึง่ โดยสินคาที่ไทยสงออกไปยังอาเซียนที่สําคัญ ไดแก คอมพิวเตอรและอุปกรณ รถยนต
และสวนประกอบ น้าํ มันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ และแผงวงจรไฟฟา ดานการนําเขา อาเซียนก็ทวี
ความสําคัญขึ้นเปนลําดับ จากทีเ่ คยเปนแหลงนําเขาอันดับ 3 ของไทย รองจากญี่ปุน และสหภาพยุโรป
ปจจุบัน อาเซียนเปนแหลงนําเขาอันดับ 2 รองจากญี่ปนุ โดยสินคาเขาที่สําคัญจากอาเซียน ไดแก
น้ํามันดิบ คอมพิวเตอรและอุปกรณ เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา และเครื่องจักรไฟฟา
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• สินคาออกของไทยมีมลู คาการสงออกสูงขึน้ กวาแตกอน
ในดานการสงออก อาฟตามีสวนทําใหสินคาออกของไทยมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เพิม่ รายไดที่เปน
เงินตราตาง-ประเทศ การสงออกของไทยขยายตัวเพิ่มขึน้ ทัง้ ในสวนของสินคาเกษตรกรรม เกษตรแปร
รูป และอุตสาหกรรม ซึ่งชวยใหสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ มีรายไดและมีการจางงานเพิ่มขึ้น
• สินคาที่มีมลู คาการสงออกเพิ่มขึ้นมาก
สวนใหญไดแก สินคาอุตสาหกรรม เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ รถยนต
และสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา น้ํามันสําเร็จรูป และอัญมณีและเครื่องประดับ เปนตน
• สินคาทุน วัตถุดิบและชิ้นสวนที่นําเขามีราคาถูกลง
รัฐบาลไดปรับโครงสรางอัตราภาษีศุลกากรของไทย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดาน
เศรษฐกิจการคาระหวางประเทศและพันธกรณีภายใตความตกลงอาฟตา ทําใหอัตราภาษีของ
สินคานําเขาของประเทศลดต่ําลงมาก สินคานําเขา โดยเฉพาะสินคาประเภททุน วัตถุดิบ ชิ้นสวน
และสินคากึง่ สําเร็จรูป มีราคาถูกลง เอื้อประโยชนแกภาคการผลิต เกิดการขยายตัวไดดีขึ้น และ
ตนทุนการผลิตลดลง ซึ่งในสวนนี้ เปนประโยชนตอผูประกอบการ ทัง้ ที่อยูในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม เปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหการสงออกของไทยขยายตัวสูงขึน้ มาก
สินคาทุน วัตถุดิบและสินคากึ่งสําเร็จรูปสําคัญที่ไทยนําเขาเพิ่มขึน้ เชน น้าํ มันดิบ
เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เพชรพลอยและอัญมณี คอมพิวเตอร
และสวนประกอบ เหล็กกลา และเครื่องมือเครื่องใชทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย เปนตน
• ผูบริโภคไดรบั ประโยชนจากการทีส่ ินคาอุปโภคบริโภคมีราคาถูกลง
ผูบริโภคภายในประเทศไดรับประโยชนจากการที่สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน ทัง้ ในสวนที่
นําเขาและผลิตภายในประเทศ มีราคาต่ําลง แตมีคุณภาพและรูปแบบหลากหลายใหเลือกซื้อไดตาม
ความพอใจและระดับของรายได สินคาอุปโภคบริโภคที่นําเขาสูงขึ้น เชน เครื่องใชไฟฟาในบาน
ผลิตภัณฑที่ทาํ จากพลาสติก เครื่องใชเบ็ดเตล็ด และพืชและผลิตภัณฑทที่ ําจากพืช เปนตน
• การลงทุนโดยตรง (FDI) ในไทยเพิ่มมากขึน้
จากการที่อาเซียนเปนตลาดที่มีขนาดใหญมีประชากรในประเทศสมาชิกทั้ง 10
ประเทศรวมกันกวา 500 ลานคน อาเซียน รวมทั้ง ไทย จึงเปนภูมิภาคที่สามารถดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศไดเปนอยางดี แมวาจะมีเงินทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลออกจากไทย
คอนขางมากในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ แตก็เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 1.9 พันลานเหรียญสหรัฐตอปในชวงป
2546 จนปจจุบัน สวนใหญเปนเงินลงทุนที่ไหลเขาสูภาคธุรกิจ เชน อุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน และอิเล็กทรอนิกส ซึง่ มีการขยายฐานการผลิตในไทย และสวนใหญเปนการลงทุนจาก
ญี่ปุนสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ สิงคโปรก็มบี ทบาทสําคัญมากขึ้น โดยเขามาลงทุนใน
ภาคการคาและธุรกิจบริการ ในสาขาการสือ่ สาร การลงทุนโดยตรงทีห่ ลั่งไหลเขามายังประเทศ
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การเตรียมความพรอมของไทย
• อุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความออนแอไมสามารถแขงขันได
การลดภาษีอาฟตาอาจสงผลกระทบตอการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภทใน
ประเทศ ที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไมมศี ักยภาพในการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน หรืออุตสาหกรรมที่ตองใชเวลาในการปรับตัวนานมาก เนื่องจาก
อุตสาหกรรมเหลานี้จะไมสามารถแขงขันกับสินคาจากประเทศอาเซียนที่มีราคาถูกกวาได ซึ่งผลกระทบ
ดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตสินคาเพือ่ จําหนายภายในประเทศ และอุตสาหกรรมที่ผลิต
เพื่อการสงออก โดยเฉพาะสินคาสําเร็จรูปบางชนิด เชน น้ํามันพืช สิง่ ทอ (ผาผืน เสนดาย เสนใย
ประดิษฐ) เหล็ก เครื่องใชไฟฟา และเครื่องอิเล็กทรอนิกสบางชนิด และเคมีภัณฑ เปนตน
• อุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาวัตถุดิบและชิน้ สวนจากภายนอกอาเซียนจะมีตนทุนการ
ผลิตสูง
สินคาที่ไดรับผลกระทบจากการลดภาษีในอาฟตาอีกกลุมหนึง่ ไดแก สินคาสําเร็จรูปที่มีการ
ลดภาษีในอาฟตาแลว แตเปนสินคาที่ตองใชวัตถุดิบนําเขาจากนอกอาเซียน ซึ่งมีอัตราภาษีอยูใน
ระดับสูง เชน วัตถุดิบและชิน้ สวนของเครือ่ งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วัตถุดิบประเภทวัสดุสนิ้ เปลืองที่
นํามาผลิตเฟอรนิเจอร (กาว เคมีภัณฑ เหล็ก สี วีเนียร อุปกรณตาง ๆ) เคมีภัณฑและวัสดุประกอบ
สินคาเครื่องหนังและรองเทา อัตราภาษีวตั ถุดิบที่สูง ทําใหตนทุนการผลิตสูง และสินคาสําเร็จรูปที่ผลิต
ภายในประเทศ จึงมีราคาแพงกวาสินคาสําเร็จรูปทีน่ ําเขาจากอาเซียน เปนเหตุใหไมสามารถแขงขันได
หากรัฐบาลสามารถปรับโครงสรางอัตราภาษีตามขัน้ ตอนการผลิตใหสอดคลองกับพันธกรณีตาง ๆ ที่ไทย
ผูกพันอยู ก็จะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับสินคาของไทยได
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
จุดมุงหมายของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ ยืน และเสริมสรางอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึง่ ครอบคลุม
ความรวมมือในหลายสาขาเชน ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การ
ขจัดความยากจน สิ่งแวดลอม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชนเปน
ตน เปนกลไกสําคัญเพื่อการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ แผนปฏิบัติการดังกลาวมุง ให
เกิดผลใน 4 ประเด็นหลัก คือ
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1) การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอือ้ อาทร โดยเนนการแกไขปญหาความยากจน
เสริมสรางความเสมอภาคและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใชมาตรการระดับภูมิภาค เพื่อ
สงเสริมการดําเนินการภายในประเทศ ในดานตางๆ อาทิ
1.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุมผูไรโอกาสและผูดอยโอกาส โดยเสริมสรางศักยภาพ
ของเจาหนาทีท่ ี่ดูแลดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน และสงเสริมวิธีการที่จะใหคน
เหลานี้มามีสวนรวมในสังคม
1.2 สงเสริมการเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและการพัฒนาใหการศึกษามีมาตรฐานสูง
โดยใช การสรางเครือขายและการประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
1.3 ลดความเสี่ยงทางสังคมของ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยสนับสนุนโครงการ
ซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ และสงเสริมการบริการที่เกี่ยวของ เชน การใหการดูแล
ผูสูงอายุ การบริการดานสาธารณสุข และการศึกษา
1.4 สงเสริมใหครอบครัว ประชาสังคม และภาคเอกชนมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในการแกไขความยากจนและปญหาดานสวัสดิการสังคม ดวยการจัดตั้งเครือขายและ
โครงการแลกเปลี่ยน รวมทั้งสงเสริมอาชีพตางๆที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจนและ
สวัสดิการสังคม
1.5 สงเสริมใหสตรีและเยาวชนมีสว นรวมในกลุมกําลังแรงงานที่สามารถทํางานไดดีขึ้น
ดวยการจัดการฝกอบรมทักษะ และสามารถเขาถึงสินเชือ่ ขนาดยอมและระบบขอมูลไดมากขึ้น
1.6 แกไขปญหาดานการพัฒนาระบบการสาธารณสุข
1.7 ปองกันการแพรกระจาย และลดอันตรายของโรคภูมคิ ุมกันบกพรอง(โรคเอดส) และ
โรคติดตออื่นๆ
1.8 เสริมสรางความมัน่ คงดานอาหาร โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางระบบฐานขอมูลความ
มั่นคงดานอาหาร
1.9 ทําใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกสามารถฟนตัวจากภัยพิบัติไดรวดเร็ว โดย
ลดผลกระทบทางลบของภัยพิบัติเพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่ปลอดภัยขึน้ และมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
1.10 ทําใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติดภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดย
การปองกัน บําบัดและใชชุมชนเปนพืน้ ฐานในการควบคุมการใชสารเสพติดในทางทีผ่ ิด ควบคูไป
กับการสงเสริมการพัฒนาทางเลือก และการขจัดการลักลอบคายาเสพติด
1.11 การสงเสริมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในอาเซียน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ภูมิภาค ดวยการสงเสริมการเรียนรูวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสงเสริมการนํา
วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีไปใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น
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2) การแกไขผลกระทบตอสังคมอันเนือ่ งมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การมุง
สรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียวโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาอาจทําให
เกิดปญหาความไมเสมอภาคทางสังคมซึง่ สามารถสัน่ คลอนเสถียรภาพทางการเมืองตอไป
แผนการปฏิบตั ิการดานสังคมและวัฒนธรรมจึงเนน การสรางฐานทรัพยากรมนุษยทมี่ ี
ความสามารถในการแขงขัน และสรางระบบการปองกันทางสังคมเพื่อเปนหลักประกันความมัน่ คง
ของมนุษย โดยใหความสําคัญกับการศึกษาและฝกอบรม การพัฒนาฝมือแรงงาน และเสริมสราง
ความรวมมือดานอื่นๆที่เกีย่ วของ เชน สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาธารณสุข
โดยเนนปญหาที่มากับโลกาภิวัฒน เชนโรคระบาด ไขหวัดนก SARS มาลาเรีย และวัณโรคเปนตน
3) สงเสริมความยัง่ ยืนดานสิ่งแวดลอม และ การจัดการการดูแลสิ่งแวดลอมที่
ถูกตอง โดยมีกลไก เพื่อจัดการการดูแลสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสม ตลอดจนการปองกันและขจัดภัย
พิบัติดานสิง่ แวดลอม การปองกันมลพิษจากหมอกควันที่ขามแดน การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ชายฝง และทะเล การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและสงเสริมความยั่งยืนของ
ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม แรธาตุ
4) การสรางเสริมอัตลักษณของอาเซียน (ASEAN Identity) ซึ่งเปนรากฐานสําคัญ
ของการสรางประชาคมอาเซียน โดยการใหการศึกษาแกประชาชน สงเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมและปฏิสัมพันธในหมูป ระชาชนเพื่อใหประชาชนตระหนักวา ในทามกลางความ
หลากหลายทางประสบการณและมรดกทางวัฒนธรรมนั้น ประชาชนอาเซียนยังมีความเชื่อมโยง
กันดานประวัติศาสตร แหลงที่อยูอาศัยในเขตที่ตั้งทางภูมิศาสตร และความมุง หวังทีจ่ ะเห็น
สันติภาพและความรุงเรืองของภูมิภาคที่จะเปนพื้นฐานเปนพืน้ ฐานของการสรางอัตลักษณรวมกัน
ของอาเซียนได
*******************
จัดทําโดย กลุม งานนโยบาย กรมอาเซียน
กระทรวงการตางประเทศ
สถานะ ณ มีนาคม 2550

10

กฎบัตรอาเซียน
ภูมิหลังการจัดทํากฎบัตรอาเซียน
• เอกสารจัดตั้งอาเซียน - Bangkok Declaration - เปนเพียงคําประกาศเจตนารมณทางการเมืองที่
จะจัดตั้ง ASEAN แตไมกอใหเกิดผลผูกพันทางกฎหมาย ทําใหอาเซียนไมมีสถานะบุคคลอยางเปนทางการ
• Bali Concord II กําหนดเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคม อันประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ 1)
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน เพื่อยกระดับความรวมมือในดานดังกลาวในภูมภิ าค
• ASEAN Summit ครั้งที่ 11 - ผูนาํ ไดลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร จัดตั้งคณะผูท รงคุณวุฒิ
เรื่องกฎบัตรอาเซียน (Eminent Persons Group on the ASEAN Charter – EPG) เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการรวมตัวของอาเซียนและเนื้อหาที่ควรปรากฏในกฎบัตร ซึ่ง EPG ประชุม
อยางตอเนื่องทั้งป และไดพบปะหารือกับรัฐสภาและภาคสวนตางๆ
• EPG ไดเสนอรายงานตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งผูน ําไดลงนามในปฏิญญาเซบู
วาดวยแผนแมบทของกฎบัตรอาเซียน มอบหมายใหคณะทํางานระดับสูงในการยกรางกฎบัตรอาเซียน
(High Level Task Force – HLTF) ยกรางกฎบัตรเพื่อเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่
สิงคโปร ในเดือน พ.ย. นี้
• HLTF จะยกรางกฎบัตรโดยใชแนวทางจากผูนํา เอกสารของอาเซียนทีเ่ กี่ยวของ และ
ขอเสนอแนะจาก EPG ใหเสร็จสิ้นเพื่อเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ทีส่ ิงคโปร ในเดือน
พ.ย. 50 โดยมีกําหนดเสนอรางแรกใหที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนพิจารณาในเดือน
กรกฎาคม และรางสุดทายภายใน กันยายน 2550
กฎบัตรอาเซียนจะชวยขับเคลื่อการสรางประชาคมอาเซียนอยางไร
• แมวาอาเซียนกอตั้งมาแลว 40 ป และประสบความสําเร็จหลายดานโดยเฉพาะในการธํารงไว
ซึ่งสันติภาพในภูมิภาค ตัวอยางที่ชัดเจนคือ กรณีปญหากัมพูชา
• แตดวยสภาวการณทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ไดเปลี่ยนไป อาเซียนก็ตองปรับตัว ซึ่งมี
ขอพิจารณาหลายประการทีผ่ ูนําอาเซียนหารือกันแลวเห็นวาควรตองปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
อาเซียน ที่สําคัญเชน
1. อาเซียนมีลักษณะเปนองคกรหลวมๆ ไมมีนิติฐานะ ประเทศสมาชิกยึดถืออํานาจอธิปไตย
ของตนเต็มทื่ ไมไดคํานึงถึงผลประโยชนของอาเซียนเทาที่ควร หลักการ ระเบียบ และ
วิธีการของอาเซียนไมเอื้อตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

2. มีกรณีที่ประเทศสมาชิกไมปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงไว แตยงั ไมมกี ลไกที่จะบังคับใหรัฐ
สมาชิกปฏิบัตติ ามพันธกรณีที่ตกลงกันไว
3. แมอาเซียนจะประสบความสําเร็จในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศสมาชิก
ในชวง 40 ปทผี่ านมา แตอาเซียนก็ยงั เปนองคกรทีห่ างไกลจากประชาชน ผลประโยชนจาก
การดําเนินการตางๆของอาเซียนยังตกไมถงึ ประชาชนสวนใหญ และนโยบายอาเซียน
ไมไดสะทอนถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน
4. หลังยุคสงครามเย็นเปนตนมาอาเซียนมีบทบาทและความสําคัญลดลงไปเพราะไม
สามารถปรับตัวใหเขากับบริบทใหม เชน การรวมตัวกันอยางเขมแข็งในระดับภูมิภาคของ
กลุมประเทศตางๆ การเติบโตอยางรวดเร็วของจีนและอินเดีย นอกจากนี้ ปจจุบัน มีปญหา
ทาทายและภัยคุกคามของโลกยุคปจจุบัน เชนโรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด
การคามนุษย สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ เปนตน แตอาเซียนยังขาดกลไกที่มปี ระสิทธิภาพและมี
หลักการบางอยาง (โดยเฉพาะหลักการไมแทรกแซงกิจการภายใน) ที่เปนอุปสรรคตอการ
แกไขปญหารวมกัน ตลอดจนมีงบประมาณจํากัด
• กฎบัตรจะเปน legal and institutional framework เพื่อใหอาเซียนสามารถดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนภายในป 2015 ตามที่ผูนาํ ไดประกาศเจตนารมณไว โดย
1. ใหสถานะนิตบิ ุคคลแกอาเซียน เพื่อใหอาเซียนเปนองคการระหวางประเทศที่มีสถานะทาง
กฎหมาย ซึง่ สามารถลงนามในสนธิสัญญาและทํานิติกรรมตางๆ ในนามของประเทศสมาชิกตามที่
ไดรับมอบหมาย
2. ทําใหอาเซียนเปนองคการที่มกี ฎเกณฑในการทํางาน (rule-based organization) โดย
(1) ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตกฎบัตรและความตกลงของ
อาเซียน รวมถึงการออกกฎหมายภายในรองรับพันธกรณี (obligation to comply)
(2) มีกลไกการระงับขอพิพาทสําหรับความตกลงในทัง้ 3 เสาหลัก (enforcement)
(3) มีกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิก – โดยเลขาธิการ
อาเซียนเปนผูต รวจสอบการปฏิบัติตามคําตัดสินจากกลไกการระงับขอพิพาทของประเทศสมาชิก และ
รายงานตอผูน าํ (monitoring)
(4) มีมาตรการลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามพันธกรณี (sanctions) โดยใหผูนาํ สามารถ
ตัดสินกรณีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอยางรานแรง
3. ทําใหอาเซียนเปนองคการที่มปี ระชาชนเปนศูนยกลาง (people-oriented organization)
โดย

(1) มุงใหกิจกรรมของอาเซียนกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง ให
ความสําคัญกับการสงเสริมกิจกรรมเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย
เสริมสรางประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการมีองคกรระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน เปนตน
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เชน การกําหนดใหองคกรตางๆ ของอาเซียนมี
หนาที่ปรึกษาหารือกับภาคประชาชนในการดําเนินงานภายใตความรับผิดชอบ การใหสถานะที่ปรึกษา
กับองคการภาคประชาชนตางๆ เปนตน
4. ทําใหอาเซียนเปนองคการที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น โดยกําหนดโครงสรางองคกรใหมเพื่อ
ปรับปรุงการประสานงาน ปรับกระบวนการตัดสินใจใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น และปรับหลักการ noninterference ใหมีความยืดหยุน เพื่อใหอาเซียนสามารถแกไขปญหาทีก่ ระทบตอผลประโยชนสว นรวม
ไดทันทวงที โดย
(1) ตั้ง ASEAN Summit ระดับผูนํา ซึ่งจะประชุมรวมกันบอยขึ้นเพื่อใหแนวทางและ
เสริมสรางเจตจํานงในการสรางประชาคมอาเซียน
(2) ตั้งคณะมนตรี (Councils) ของแตละเสาหลัก เพื่อความเปนเอกภาพและการ
ประสานงานทีด่ ีระหวางกิจกรรมภายใตแตละเสาหลัก และประเด็นที่เปน cross-cutting issues
(3) ตั้งองคกรประกอบดวย รมว. กต.อาเซียน มีหนาทีก่ ลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนที่จะเสนอ
เขาสูการพิจารณาของผูนํา
(4) เพิ่มบทบาทและหนาทีข่ องประธานอาเซียน เพื่อทําใหการดําเนินงานของอาเซียนเกิด
ความตอเนื่อง และมีการประสานงานที่ดี โดยเฉพาะอยางยิง่ กรณีปญหาที่ตองไดรับการแกไขเรงดวน
(5) เพิ่มอํานาจและความรับผิดชอบของเลขาธิการอาเซียน โดยนอกจากจะเปน Chief
Administrative Official แลว ยังมีหนาที่โติดตามการปฏิบัติตามคําตัดสินจากกลไกระงับขอพิพาทของ
ประเทศสมาชิกและรายงานตอผูนํา และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธขององคกรของอาเซียนกับภาคประชา
สังคม
(6) ตั้งสํานักผูแทนถาวรของประเทศสมาชิกประจําอาเซียน ทีก่ รุงจาการตา เพื่อลด
คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุม และการประสานงานที่ดีขึ้น
(7) การตัดสินใจดวยหลักการฉันทามติยังคงเปนหลักการสําคัญของอาเซียน แตในกรณีที่
ไมสามารถหาฉันทามติในระหวางประเทศสมาชิกได ใหผนู ําสามารถตกลงกันใหใชวธิ กี ารตัดสินใจรูปแบบ
อื่นได ซึ่งจะทําใหกระบวนการตัดสินใจในเรื่องตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(8) ยกระดับ political dialogue เพื่อปรึกษาหารือถึงปญหาที่กระทบตอผลประโยชนรว ม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน

พัฒนาการลาสุดของการยกรางกฎบัตรอาเซียน
• HLTF จะประชุมกันทัง้ หมด 13 ครั้งระหวาง เดือน ก.พ.-พ.ย. 2550 และจะจัดทํารางกฎบัตรฯ
ใหแลวเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2550 เพื่อนําเสนอตอทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้นใน
วันที่ 13-21 พ.ย. 2550 ที่สิงคโปร
• ที่ผานมา HLTF ไดประชุมมาแลว 11 ครั้ง (ครั้งลาสุดที่นครนิวนอรก เมือ่ วันที่ 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)
การระงับขอพิพาท 9) งบประมาณและการเงิน 10) การบริหารจัดการและกระบวนการ 11) เอกลักษณ
และสัญลักษณของอาเซียน 11) ความสัมพันธกับภายนอก 12) บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติ
สุดทาย
• HLTF ไดรายงานความคืบหนาในการยกรางกฎบัตรและขอรับแนวนโยบายจากรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียนในเรื่องที่ HLTF ตกลงกันไมไดแลว 3 ครัง้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 30 ก.ค. และ 27 ก.ย. 50
• HLTF จะประชุมกันอีก 2 ครัง้ ที่กรุงบันดารเสรีเบกาวัน (3-5 ต.ค. 50) และ ที่กรุงเวียงจันทน
(18-20 ต.ค. 50) หลังจากนัน้ ประเทศสมาชิกจะดําเนินการตามขั้นตอนภายในของแตละประเทศกอนที่
จะมีการลงนามกฎบัตรที่ Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่สิงคโปร
__________________________________
กลุมงานนโยบาย กรมอาเซียน
กันยายน 2550

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. เหตุใดอาเซียนจึงใหความสําคัญกับการเปนองคกรที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง
• ที่ ผ า นมาอาเซี ย นมี บ ทบาทสํ า คั ญ และประสบความสํ า เร็ จ มากในการส ง เสริ ม
ความสัมพันธที่ดีและสรางความเขมเข็งใหกับรัฐสมาชิก ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงที่วา
40 ปนับจากการกอตั้งอาเซียนรัฐสมาชิกไมเคยทะเลาะเบาแวงกันจนถึงขั้นที่จะใชกําลัง
ตอสูทําสงครามกัน และตางก็ประคับประคองตนจนอยูรอดปลอดภัยจากภัยคุกความของ
คอมมิวนิสตและการแทรกแซงของประเทศมหาอํานาจมาโดยตลอด
• แตการมุงสงเสริมแตความสัมพันธภาครัฐทําใหอาเซียนถูกวิพากษวิจารณวาเปนองคกร
ของอภิสิทธิชน ผลประโยชนของความรวมมือในอาเซียนยังไมตกถึงประชาชนอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวยทําใหประชาชนไมมีความรูสึกเปนเจาของหรือมีสวนรวมในอาเซียน
• ขณะนี้ ถึ ง เวลาแล ว ที่ อ าเซี ย นจะส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประชาชน และทํ า ให
ประชาชนในชาติสมาชิกมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 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. กฎบั ต รอาเซี ย นและประชาคมอาเซี ย นจะทํ า ให ป ระเทศสมาชิ ก สู ญ เสี ย อํ า นาจ
อธิปไตยหรือไม อยางไร
• อาเซียนเปน intergovernmental มิใช supranational organisation หมายความวา ประเทศ
สมาชิกจะตัดสิน ใจรวมกันในการกําหนดนโยบายและดํ าเนินการตา งๆ ภายใตกรอบ
อาเซียน ไมไดมอบอํานาจใหอาเซียนเปนผูตัดสินใจแทน หรือมีกฎหมายของอาเซียนเอง
อยางเชนกรณีของ EU

• เพราะฉะนั้น ประเทศสมาชิกยังคงอํานาจอธิปไตยในการบริหารจัดการประเทศและออก
กฎหมายภายใน
• อยางไรก็ดี หากประเทศสมาชิกใชอํานาจอธิปไตยของตนในการเลือกที่จะยอมผูกพัน
ภายใตความตกลงอาเซียน ประเทศก็มีห นาที่ตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะตอง
ปฏิบัติตามพันธกรณีโดยการออกกฎหมายภายในรองรับ ซึ่งอาจมีผลเปนการ harmonise
กฎหมายภายใน แตมิใชการสูญเสียอธิปไตย
• ทั้งนี้ การรวมตัวในระดับภูมิภาคจะพัฒนาตามระดับความพรอมและการรวมตัว อาเซียน
ก็เชนเดียวกันที่จะยังตองพัฒนาขึ้นไปอีก และกอนที่จะไปถึงขั้นการมีกฎหมายอาเซียน
คงตองมี common policy/position ของอาเซียนเองเสียกอน ซึ่งเปนความเปนจริงของ
อาเซียนในขณะนี้
3. อาเซียนจะไปไกลขนาดมีสภาอาเซียนหรือศาลอาเซียนหรือไม
• สภาอาเซียน – อาเซียนตองการ engage parliamentarians อยูแลว กฎบัตรก็จะระบุ
กลไกการปรึกษาหารือและรับฟงขอคิดเห็นจาก AIPA การจะมีสภาอาเซียนหรือไมคงตอง
ดูพัฒนาการของอาเซียนดวย ยกตัวอยางสภาของ EU แรกเริ่มเดิมทีก็ไมไดมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงและมีอํานาจนอยมาก คือมีสิทธิแสดงความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมาย
เทานั้น ไมมีสิทธิเสนอ input หรือ เปลี่ยนแปลงแกไข หรือใหความเห็นชอบแตอยางใด
นั่นคือจุดเริ่มตน ตอมาถึงมีอํานาจมากขึ้น ถามวาอาเซียนเราไปถึงจุดนั้นหรือยัง มองไป
ขางหนา AIPA ก็จะมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายตางๆ ของอาเซียนในลักษณะ
consultative body แตเรายังไมมีนโยบายรวมหรือกฎหมายรวมเลย และไมใชทุกประเทศ
จะมีสภาฯ เชน บรูไนก็ไมมี นั่นคือความเปนจริงของภูมิภาค
• ศาล – การมีศาลมีขอดีคือเปนกลไกบังคับ/กํากับใหรัฐตองเคารพขอตกลงของอาเซียน
และถามีขอพิพาทกันก็มีกลไกที่จะระงับขอพิพาทนั้นกอนที่จะลุกลามใหญโต ทําใหรัฐ
สมาชิกมีที่พึ่งพิงที่เปนกลไกแนนอนหากถูกอีกรัฐละเมิดสิทธิ แตศาลอาเซียนจะเกิดขึ้น
หรือไมขึ้นอยูกับความพรอมของประเทศสมาชิกเพราะการตั้งศาลมี implication ทั้งในแง
อํานาจอธิปไตย ใครจะมาเปนผูตัดสิน งบประมาณ ใครจะฟองคดีไดบาง เฉพาะรัฐ หรือ
รวมภาคเอกชนและปจเจกบุคคล และจะบังคับใหขอพิพาทในอาเซียนตองขึ้นศาลอาเซียน
กอนที่จะไปใชกลไกอื่นๆ นอกภูมิภาคหรือไม อยางไรเสียการมีกลไกระงับขอพิพาท ไมวา
จะเปนศาลหรือไม ก็นาจะชวยใหอาเซียนจริงจังกับ commitment ของตัวเองมากขึ้น

4. องคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนจะมีหนาตาเปนอยางไร
• กลไกนี้ควรสะทอนความคาดหวังและความตองการของประชาชนอาเซียน ในสวนของ
ไทยเองก็ไดผลักดันใหมีการระบุถึงองคกรดาน Human Rights อยางเต็มที่
• อยางไรก็ดี ตองยอมรับวาเรื่องสิทธิมนุษยชนยังเปนเรื่องที่ sensitive กับบางประเทศ การ
จะผลักดันอะไรก็อาจตองคอยเปนคอยไป จากมุมมองของภาครัฐที่จะสามารถผลักดันได
ในขณะนี้ คือ เปนกลไกสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ใหความรูและทําใหประชาชน
ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน อาจเริ่มจากการสงเสริมสิทธิเด็กและสตรี ซึ่งถือเปน
กลุมที่ vulnerable แตมีศักยภาพหากไดรับการดูและสงเสริมอยางเหมาะสม
• การที่จะมี Human Rights Body ในกฎบัตรก็ถือวาเปนกาวสําคัญของอาเซียนที่จะมี
กลไกดานสิทธิมนุษยชนที่เขมแข็งขึ้นตอไป
5. ASEAN Way เปนอุปสรรคของการสรางประชาคมหรือไม จะแกไขอยางไร
• ASEAN Way มี 2 สวน สวนแรกคือหลัก consultation and consensus หลักนี้ทําให
อาเซียนไมแตกแยกและยังคงอยูดวยกันไดมาจนถึงทุกวันนี้ แตขอเสียก็คือทําใหอาเซียน
ทําอะไรไดชา เพราะหากประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมเ ห็นชอบดวยทุกอยางก็หยุดชะงัก
ดังนั้นถาจะมีวิธีการตัดสินใจอื่นๆ ที่จะทําใหตกลงกันไดและกาวไปขางหนาไดเร็วขึ้นก็
นาจะนํามาใช แตตองไมกอใหเกิดความแตกแยกในหมูประเทศสมาชิก ตอนนี้ก็มีการพูด
ถึงการตัดสินใจโดยการ vote ซึ่งจริงๆ แลวไมใชเรื่องใหมในอาเซียน ที่ผานมาก็เคยใชใน
DSM ตางๆ เชน High Council และDSM ดานเศรษฐกิจ ตอไปก็อาจนําวิธีนี้มาใชเฉพาะ
เรื่องที่ไมละเอียดออนเชน เรื่อง กระบวนการ เรื่องการบริการองคกร งบประมาณ และ
ความตกลงบางเรื่อง ตองดูรายละเอียดตอไป
• ASEAN Way สวนที่ 2 คือหลัก non interference ตัวหลักการนี้เองเปนหลักกฎหมาย
ระหวา งประเทศทั่ วไปที่เ ป น สากล แตป ญ หาคืออาเซีย นตีค วามหลั ก การเรื่ อ งนี้ อยา ง
เคร ง ครั ด มากเกิ น ไปจนเป น อุ ป สรรคต อ การแก ไ ขป ญ หาข า มแดนในยุ ค ป จ จุ บั น เช น
ปญหายาเสพติด การคามนุษย การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง การกอการราย
ปญหาสิ่งแวดลอม เชนหมอกควัน วิกฤตเศรษฐกิจ การแกปญหาเหลานี้ที่ตองการความ
รวมมือจากหลายๆประเทศ ที่เราตีความเครงครัดก็นาจะเปนเพราะเรายังไมไววางใจกัน
มากเทาที่ควรทั้งๆที่อยูดวยกันมานาน สมาชิกเกาก็ 40 ป สมาชิกใหมก็กวา 10 ป ดังนั้น
เราตองคิดวาจะทําอยางไรใหประเทศสมาชิกไววางใจกันมากขึ้นและคิดถึงผลประโยชน
สวนรวมของประชาชนมากขึ้น ถาเห็นวามีอะไรที่แมจะดูเปนเรื่องภายในแตจะกระทบตอ

ภูมิภาคก็ควรหยิบยกขึ้นหารือแลกเปลี่ยนกัน กฎบัตรอาจมีกลไกในลักษณะนี้ เชน อาจ
ใหประธานอาเซียนหยิบยกเรื่องแบบนี้ขึ้นหารือกันได
6. ที่ผา นมา การรั บ พม า เข า เปน สมาชิก สร า งปญ หาใหกับ อาเซีย นพอสมควร ต อไป
อาเซียนจะจัดการกับปญหาพมาอยางไร
• จริงอยูที่หลักการสําคัญของอาเซียนคือ non-intervention แตอาเซียนก็ตระหนักดีวา
ประเด็นเรื่องพมาเปนปญหาของอาเซียนดวย
• กฎบัตรไดกําหนดไวชัดเจนถึงหลักการประชาธิปไตยและใหประเทศสมาชิกยึดมั่นตอ
รัฐบาลที่มาจากวิถี ทางรั ฐธรรมนูญ การสรางประชาคมความมั่ นคงอาเซียนก็จะชว ย
ยกระดับความรวมมือในการสงเสริมประชาธิปไตยของแตละประเทศอันมีผลตอความสงบ
เรียบรอยทางการเมืองในภูมิภาคดวย
• กฎบัตรอาเซียนจะกําหนดใหมี political dialogue ระหวางประเทศสมาชิกมากขึ้นเพื่อ
หารือในเรื่องที่กระทบตอ common interests ของอาเซียน ซึ่งเรื่องพมาก็อาจถือวากระทบ
ตอ common interests ของอาเซียนเชนเดียวกัน ซึ่งจะทําใหการตีความหลักการ noninterference มีความยืดหยุนมากขึ้น และคาดหวังวาจะผลักดันใหพมามีความเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น
• นอกจากนี้การทําใหอาเซียนเปน people-centred organization ก็เปนการเนนย้ําถึงสิทธิ
ของประชาชน ซึ่งรวมถึงสิทธิพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย เชน สิทธิแสดงความคิดเห็น และ
สิทธิรวมกลุมทางการเมือง เปนตน ซึ่งจะชวยเปนแรงกดดันใหรัฐบาลพมามีความตระหนัก
ในเรื่องนี้มากขึ้น
• Human Rights Body ก็เปนอีกกลไกหนึ่งซึ่งจะมีบทบาทสงเสริมเรื่องสิทธิในระบอบ
ประชาธิปไตย
7. ประชาคมอาเซี ยนจะมี บทบาทในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่ งเป น ป ญหาขา ม
พรมแดนอยางไร
• แนนอนวาปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาไรพรมแดน ตัวอยางในอาเซียน เชน กรณี Haze
จากอินโดนีเซีย ซึ่งกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในหลายประเทศ
• ในความเปนจริงแลวอาเซียนมีความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในหลายกรอบ เชน การพัฒนา
พลังงานทดแทน การรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง การจัดการทรัพยากรทางน้ํา
และปาไม เปนตน

• กฎบัตรอาเซียนจะกําหนดใหสิ่งแวดลอมเปนเปาหมายหนึ่งของอาเซียน และประชาคม
ดานสังคมและวัฒนธรรมก็จะชวยยกระดับความรวมมือและการประสานงานของประเทศ
สมาชิกในเรื่องสิ่งแวดลอมดวย
• นอกจากนี้ ปญหาสิ่งแวดลอมยอมเปนปญหาที่กระทบตอ common interests ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น political dialogue จะเปนอีกชองทางหนึ่งในการ
แกปญหา
• การมีงบประมาณของอาเซียนที่เพียงพอก็เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหแกปญหาไดอยางสําเร็จ
ลุลวง คณะ HLTF ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้และกําลังพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม
ในเรื่องการระดมทุน
8. ยุทธศาสตรของอาเซียนในบริบทของโลกคืออะไร (เรื่อง external relations)
• อาเซียนตั้งใจจะเปนผูผลักดันการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคของเอเชีย ที่ผานมา ไดแก
การผลักดันความรวมมือในกรอบ ASEAN+3, East Asia Community, ACD เปนตน
และยกระดับฐานะอาเซี ย นในสายตาประชาคมโลก ในองคก ารระหว างประเทศและ
forum ระหวางประเทศตางๆ เชน UN และกระชับความรวมมือกับกรอบภูมิภาคอื่น ซึ่งเรา
ตระหนักวาสิ่งเหลานี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่ออาเซียนเขมแข็งจากภายใน สามารถมี unity in
diversity มีจุดยืนรวมกันได charter อาจชวยไดในจุดนี้แตที่สําคัญคือการมี political will
อีกอยางที่ตองทําคือตองสรางพันธมิตร เชน Dialogue Partners, ASEM , ARF กลไก
ระดับอนุภูมิภาคก็ตองทําควบคูกันไปใหสงเสริมกัน
• กรณี จี น และอิน เดีย ที่ พั ฒ นาอยา งรวดเร็ว มุ ม หนึ่ ง ก็ม องได วา เรามีคูแ ข ง เพิ่ ม ขึ้น ต อ ง
เหนื่อยขึ้นเพื่อไมใหตกกระแสหรือพายแพในการแขงขัน แตอีกมุมหนึ่งก็เปนโอกาสที่จะ
สรางพันธมิตร engage these 2 rising powers เพื่อคานอํานาจกับมหาอํานาจอื่นๆ เชน
อเมริกา ญี่ปุน หรือรัสเซีย สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี การคา การลงทุน สิ่ง
เหลานี้เปนโอกาสที่เราตองควาไว

