รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

และการดําเนินการของไทย
จัดทําโดย นาย
รหัส 1036

1
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1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
(Association of
Southeast Nations) หรื ออาเซี ยน (ASEAN)
ปฏิญญากรุ งเทพฯ (Bangkok
Declaration)
๘ สิ งหาคม พ.ศ. 2510 (1967) ตลอดช่วงเวลากว่า 41 านมา อาเซี ยน
นับ
สันติภาพ ความเป็ นมิตร และการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ทําให้ไม่เกิดสงครามใหญ่ระหว่างกัน
นอกจาก อาเซี ยนยังประสบความสําเร็ จในด้านความร่ วมมือทางเศรษฐกิจใ
ต่อมาได้มีกฎบัตรอาเซี ยน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551เป็ นต้น
มา ได้กาํ หนดให้อาเซี ยนเป็ นประชาคมประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยนกฎบัตร
อาเซี ยนระบุให้มีคณะมนตรี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยนเป็ นกลไกในการกํากับดูแลการ
ข้อเสน
จาก
14
วัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ใน 6 ด้าน โดย
ร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซี ยน
ใช้คน้ คว้าจากทฤษฎีการทูตด้านวัฒนธรรม และเอกสารความตกลง
ใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT คือพิจารณาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน
กฤตให้เป็ นโอกาส ควบคู่ไปกับการ
ใช้ปรัชญาทางพุทธศาสนาในการสร้างค่านิยมในสังคม
ประชาคม
พรหมวิหาร 4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุ ณา มุทติ า อุเบกขา และแนวปฏิบตั ิตามสังคหวัตถุ 4 คือ
ทาน ปิ ยวาจา อัตถ สมานัตตตา อาจกล่าวได้วา่ การบําเพ็ญสงเคราะห์ หรื อสังคหวัตถุ 4
และการช่วยด้วยการร่ วมเผชิ ญและแก้ปัญหาร่ วมกันอย่างเท่าเทียมกัน

จ
ในส่ วนของประเทศไทย ก็ไ
-

ในการสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเ
กําหนดไว้

างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยนให้เข้มแข็ง
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ประชาชนอาเซี ยนยังเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างประชาคมน้อยมาก การ
จะให้ประชาชนอาเซี ยน
อันเกิดจาก
และทําความแตกต่าง
ให้
กัน

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
1 ประจําปี พ.ศ.
2552
. จิตริ
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
(Association of Southeast Nations) หรื ออาเซี ยน (ASEAN)
อาเซี ยนเป็ นประชาคมประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ
1)
(ASEAN Political and Security
Community - APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community – AEC)
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community –
ASCC)
อาเซี ยนได้รับกา
พันเอกพิเศษ ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี ต่างประเทศของ
ได้เชิ ญสมาชิกอันประกอบด้วย ดร. อาดัม มาลิก รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศอินโดนี เซี ย ตุน อับดุล ราซัก รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซี ย นายนาซิ โซ รามอส รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)
(ASEAN) โดยได้ลงนามใน“ปฏิญญากรุ งเทพฯ” (Bangkok Declaration)
๘ สิ งหาคม พ.ศ. 2510 (1967)
ศของ

จากประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ก็ตกอยูใ่ นยุคสงครามเย็น
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้รับภัยคุกคามจากการแพร่ ขยายของลัทธิ คอมมิวนิสต์ ประเทศใน
41

2
สันติภาพ ความเป็ นมิตร และการอยูร่ ่ วมกันของภูมิภาคอย่างสันติ อาเซี ยนมีบทบาทนําในการช่วย
ออกเฉี ยง
ใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone - SEANWFZ) และเป็ นแกนนําในเวทีการเมือง
ASEAN Regional Forum – ARF APEC ASEAN+3 และล่าสุ ดใน
การประชุมสุ ดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS)
5 ประเทศ
6
7 มกราคม พ.ศ. 2527 (1984)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(1995)
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (1997) และกัมพูชาเข้า
เป็ นสมาชิกอาเซี ยน
10
30 เมษายน พ.ศ. 2542 (1999)
นอกจากอาเซี ยนจะประสบผลสําเร็ จในด้านความร่ วมมือด้านการเมือง อันทําให้เกิดความ
อาเซี ยนยังประสบความสําเร็ จในด้านความ
AFTA

.ศ. 2535 (1992) และหลังจาก
.ศ. 2538
(1995) ได้เกิดความร่ วมมือภาคบริ การของอาเซี ยน (ASEAN Framework Agreement on Service)
และการจัดทําเขตลงทุนอาเซี ยน (ASEAN Investment Area) หรื อ AIA ในปี เดียวกัน
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 (1997)
ผูน้ าํ อาเซี ยนได้ให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ 2020 (ASEAN Vision 2020)
กําหนดทิศทางและเป้ าหมายของการดําเนินความร่ วมมือในอาเซี ยนด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
“วงศ์สมานฉันท์
(A Concert of Southeast Asian Nations, A Partnership in
Dynamic Development, A Community of Caring Society, and Outward-Looking ASEAN)” โดยมี
2002 หรื อแผนปฏิบตั ิการฮานอย (Hanoi Plan of
Action) เป็ นกรอบสําหรับดําเนินความร่ วมมือในช่วงปี พ.ศ. 2542-2547 (1999-2004) ให้บรรลุ
เป้ าหมายของการมี

3
ดยมีความร่ วมมือเฉพาะ
ด้าน (Functional cooperation)
ด้าน อาทิเช่น เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ ทธิ มนุษยชน สาธารณสุ ข
ารสังคมและ
การพัฒนา วัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรื อน ยาเสพติด และการจัดการภัยพิบตั ิ เป็ นต้น โดย
ในแต่ละด้าน
9 ปี ระหว่างวั

7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(2003)
Concord II หรื อ Bali Concord II)

2 (Declaration of ASEAN
ยน ภายในปี พ.ศ. 2563 (2020)

10
.ศ. 2547 (2004)
เวียงจันทน์ ผูน้ าํ ประเทศสมาชิกอาเซี ยนก็ได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการสําหรับประชาคมต่างๆ โดยได้ลง
นามในแผนปฏิบตั ิการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme-VAP)
และทิศทางความร่ วมมือในกรอบอาเซี ยนสําหรับการดําเนิ นงานในช่วง 6 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 25472553 (2004- 2010)
สมาชิกใหม่
มิภาค
(Social Security) ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเน้นการส่ งเสริ มความความ
ร่ วมมือในด้านต่างๆ อาทิ (1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็ นอยูข่ องผูด้ อ้ ยโอกาสและ
(2)

ฒนาทางวิทยาศาสตร์ และ

4
เทคโนโลยี การสร้างงานและการคุม้ ครองทางสังคม (3) การส่ งเสริ มความร่ วมมือในด้าน
หายใจเฉี ยบพลันรุ นแรง (SARS) (4)
(5) การส่ งเสริ มการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปิ นในภูมิภาค โดยมีแผนปฎิบตั ิการประชาสังคมและ

สาธารณ
4 ประเด็นหลักคือ
(1)
โดยเน้นการแก้ปัญหาความยากจน เสริ มสร้างความเสมอภาค และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การภายในประเทศ ใน
ด้านต่างๆ อาทิ
1.1 ยกระดับคุณภาพชีวติ ของกลุ่มผูไ้ ร้โอกาสและผูด้ อ้ ยโอกาส โดยเสริ มสร้าง

1.2 ส่ งเสริ มการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและการพัฒนาให้การศึกษามี
มาตรฐานสู งโดยใช้การสร้างเครื อขายและการประสานความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
1.3
การดูแลผูส้ ู งอายุ การบริ การด้านสาธารณสุ ข และการศึกษา
1.4 ส่ งเสริ มให้ครอบครัว ประชาสังคม และภาคเอกชนมีส่วนร่ วมอย่างมี
เครื อข่
ยากจนและสวัสดิการสังคม
1.5
มูลได้มาก
1.6 แก้ไขปั ญหาด้านการพัฒนาระบบการสาธารณสุ ข
1.7 ป้ องกันการแพร่ กระจาย และลดอันตรายของโรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง (โรคเอดส์)

5
1.8
1.9 ทําให้อ
1.10
การป้ องกัน บําบัดและใช้ชุ
การส่ งเสริ มการพัฒนาทางเลือก และการขจัดการลักลอบค้ายาเสพติด
1.11
มนุษย์ในภูมิภาค ด้วยการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโล

.ศ. 2558 (2015) โดย

(2)
กิจเพียงด้านเดียวโดย

ฒน์ เช่น โรค
SARS
เป็ นต้น
(3)
มาะสม ตลอดจนการป้ องกันและการขจัด

(4) การเสริ มสร้างอัตลักษณ์ของอาเซี ยน (ASEAN Identity)
.ศ. 2563 (2020) โดยให้การศึกษาแก่ประชาชน ส่ งเสริ มการ
ของภูมิภาคว่า ท่ามกล

6

ของการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซี ยนได้
ความร่ วมมือของอาเซี ยนในกรอบสังคมและวัฒนธรรมได้ดาํ เนินไปโดยมีความ -คืบหน้า
การจัดการภัยพิบตั ิและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิ น (ASEAN Agreement on Disaster Management
and Emergency Respond – ADMER)
(Standby Arrangements)
ป้ องกันไข้หวัดนก

12

Cebu ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

เอดส์เป็ นต้น
ในการประชุมสุ ด
12
Cebu Declaration
on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 เร่ งรัดการเป็ น
5 ปี คือ จากปี พ.ศ. 2563 (2020)
Bali Concord II เป็ นปี
พ.ศ. 2558 (2015)
13
อาเซี ยน (ASEAN Charter)
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (2007) กฎบัตรอาเซี ยนมีผลใช้
15 ธันวาคม 2551 กล่าวคือ 30
10 ประเทศ
ได้ให้สัตยาบันสารต่อกฎบัตรดังกล่าว
14
-หัวหิ น ผูน้ าํ อาเซี ยนได้ให้การรับรอง
(ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint)
วยความร่ วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human
Development) (2) การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) (3) สิ ทธิ และ
ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) (4)
(Environmental Sustainability) (5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซี ยน (Building an ASEAN Identity)
(6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
กฎบัตรอาเซี ยนระบุให้คณะมนตรี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยนเป็ นกลไกใน
การกํากับดูแลการดําเนินงานด้านสังคมและวั
2
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การดําเนิ นงานของคณะมนตรี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน และพิจารณาสรรหาผูแ้ ทน
ASCC Council

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
างประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยนให้เป็ นรู ปธรรมได้ภายในปี 2015
- พิจารณาถึงแนวทาง
สําเร็ จเป็ นรู ปธรรม

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.

โดยพิจารณาถึง

ศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินการจั

ภายในปี พ.ศ. 2558 (2015)
2.
สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)
3. บทบาทของไทยในการกระชับความร่ วมมือกับประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ คือ ลาว
กัมพูชา พม่าและเวียดนาม (CLMV) งมีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมร่ วมกันมาในอดีตมายาวนาน
GMS
(Greater Mekong Sub Regional Economic Cooperation) และ ACMECS (Ayeywady-Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)
4.
ประยุกต์ใช้ได้ในความร่ วมมือของอาเซี ยนในอนาคต
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1.4

- รับทราบข้อคิดเห็นและ
-

2

2.1 ทฤษฎีการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)

ล่าสัตว์ป่า การร่ วมกันทําการเกษตรกรรม การร่ วมกันทํากิจกรรมต่างๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกันทํา
เส้นทางคมนาคม การสํารวจค้นพบเส้นทางเดินเรื อใหม่ๆ ทําให้มนุษย์

บเทเลคอนเฟอร์ เรนซ์ เป็ นต้น การ

วัฒนธรรมในด้านต่างๆ การทูตทางวัฒนธรรมจึงเป็ นหลักคิดทางรัฐศาสตร์ ในการใช้และการ

อ่อนหรื อ “soft power” เ
การใช้อาํ นาจแบบแข็ง หรื อ “hard power”
การทูตทางวัฒนธรรมสามารถ

ภาคเอกชนหรื

(Non-governmental organizations - NGOs) และระดับ
“Track II diplomacy” เป็ นต้น

นักกีฬาปิ งปองไปแข่งขันกับทีมของสาธารประชาชนจีน ทําให้ต่อมาได้มีการเปิ ดสัมพันธ์ทางการทูต
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“Ping Pong Diplomacy”
เป็ นสัตว์สงวนและหายากในจีน ให้ประเทศต่างๆยืมไปแสดงในสวนสัตว์ในประเทศต่างๆ ก็ถือได้วา่
เป็ นการดําเนิ นการทูตทางวัฒนธรรมเช่นกัน
ในองค์การระหว่างประเ
แอฟริ กา (The African Union AU)
Sirte Declaration
Sirte
9 กันยายน 2542 (1999) รวมสมาชิกในแอฟริ กาจํานวน 53
หลากหลายทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยมีเป้ าหมายให้เป็ นสหพันธรัฐแอฟริ กา (United Federation
of African States)
โดยมีการดําเนินการตามแบบอย่างหรื อคล้ายคลึงกับของสหภาพยุโรป (European Union) นับเป็ น
ความสําเร็ จของการดําเนิ นการทูตทางวัฒนธรรม ของประเทศในแอฟริ กา
2.2 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซี ยน (ASEAN Charter)
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (2007) ในระหว่างการประชุมสุ ดยอด
13
15 ธันวาคม 2551 กฎบัตรอาเซี ยน
แบ่งออกเป็ น 13 หมวด (Chapter) รวม 55 ข้อ (Article) กฎบัตรอาเซี ยนได้วางกรอบทางกฎหมาย
โลกดีอย่างมีประสิ ทธิ ภา
1.
กฎหมายสามารถลงนามในสนธิ สัญญา ตลอดจนทํานิติกรรมต่างๆ ในนามของประเทศสมาชิกได้
2. ทําให้อาเซี ยนเป็ น
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ภายใต้กฎบัตรและความตกลงต่างๆ ของอาเซี ยนโดยรัฐสมาชิก
และเปิ ดช่องให้มีมาตรการลงโทษหากประเทศสมาชิกฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณี
3. กําหนดโครงสร้างองค์กรใหม่
4.

ะชาชนอย่างแท้จริ ง อาทิ
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3 เสาหลักของประชาคมอาเซี ยน ได้
แ
และวัฒนธรรมอาเซี ยน (ตามกฎบัตรข้อ 9)
2.3

(พ.ศ. 2552-2558)
(Blueprint for the ASEAN Socio-Cultural Community (2009-2015)
ในกา
14
(พ.ศ. 2552-2558) (Cha-Am Hua Hin
Declaration on the Roadmap for the ASEAN community)
แผนการ
(APSC Blueprint)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC Blueprint)
(ASCC Blueprint) โดยผูน้ าํ อาเซี ยนได้ตกลงกันว่าจะใช้แผนดังกล่าวแทนแผนปฏิบตั ิการ
เวียงจันทน์ (VAP)
(ASCC Blueprint)ประกอบด้วย
คุณลักษณะ (Characteristic) 6 ประการ โดยมีองค์ประกอบ (Element)
1. การพัฒนามนุษย์ (Human Development) มีองค์ประกอบคือ
1.1 ให้ความสําคัญและความก้าวหน้าด้านการศึกษา
1.2 การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.3
1.4 ส่ งเสริ มเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 การอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์
1.6 เสริ มสร้างทักษะในการประกอบการสําหรับสตรี เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
1.7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
2. การคุ้มครองและสวัสดิการสั งคม (Social Welfare and Protection)
2.1 การขจัดความยากจน
2.2 เครื อข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุม้ กันจากผลกระทบด้านลบจาก
การรวมตัวและโลกาภิวตั น์

12
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3. สิ ทธิและความยุติธรรมทางสั งคม (Social Justice and Rights)
3.1 การส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ และสวัสดิการสําหรับสตรี เยาวชน ผูส้ ู งอายุ
และผูพ้ ิการ
3.2
3.3 ส่ งเสริ มการรับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคม
4.
(Ensuring Environmental Sustainability)
4.1
4.2
4.2.1 มลพิษหมอกควันข้ามแดน
4.2.2 การเค
4.3
ของประชาชน
4.4
4.5
อาเซี ยน
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
ผลกระทบ
4.11
5. การสร้ างอัตลักษณ์ อาเซียน (Building ASEAN Identity)
5.1

ป็ นประชาคม
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5.2 การอนุ รักษ์และส่ งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซี ยน
5.3 ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ดา้ นด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมด้าน
วัฒนธรรม
5.4
6. การลดช่ องว่ างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
2.4 เอกสารการประชุ มและรายงานการประชุ มในกรอบความร่ วมมือรายสาขาของอาเซียน
เป็ นการศึกษาจากรายงานการประชุมความร่
บ
ของอาเซี ยน
2.5 ข้ อคิดเห็น
เป็ นการรวบรวมจากความเห็นของนักวิชาการ และภาคประชาสังคม ในการสัมมนาต่างๆ

3
วิธีการศึกษา
3.1 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
SWOT หรื อ TOWS
มอาเซี ยนโดยพิจารณาจากจุดแข็ง
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส (Opportunities)และอุปสรรค
(Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอก
1. Strengths (S)
สภาพแวดล้อมภายในอาเซี ยน เช่นการรวมตัวของ 10
580 ล้านคน และอาจจะถึง 600 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2558 (2015) มีรายได้
ประชาชาติ (GDP) รวมกันมากกว่า 1.4 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ
ผลผลิต
ด้านเกษตรกรรมจํานวนมาก นับเป็ นจุดแข็งของอาเซี ยน
2. Weaknesses (W) หมายถึง

หรื อ อัตลักษณ์ของอาเซี ยนร่ วมกันได้อย่างไร
3. Opportunities (O)

40

4. Threats (T)
ะทบต่ออาเซี ยน ปํ ยหาภายคุกคามในรู ปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย
และโรคระบาดติดต่อเป็ นต้น
อย่างไรก็ตามในทุกจุดแข็งก็อาจมีจุดอ่อนและในทุกจุดอ่อนก็อาจทําให้เป็ นจุดแข็งได้หากมี
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เป
3.2 การใช้ ปรัชญาทางพุทธศาสนาในการสร้ างประชาคม

เป็ นอาณานิคมได้
เรี ยกร้องอิสสระภาพในการปกครองตนเองและต้องการอยูร่ ่ วมกันโดยสันติ ในการประชุมกลุ่ม
ประเทศไม่ฟักใฝ่ ฝ่ ายใด ( Non Alignment) ได้วางหลักการ 5
เรี ยกว่า หลักเบญจศีล อันประกอบด้วย
- การให้การเคารพเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดน
- การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
- การอํานวยประโยชน์แก่กนั
- การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
จากหลักการดังกล่าวทําให้ประเทศอาณานิคมต่างๆ ได้รับเอกราชตามหลักการตัดสิ นใจของ
ตนเอง และไม่เกิดสงครามใหญ่ระหว่างกันตลอดมา

(caring and sharing society) โดยเฉพาะการสร้างประชาคมอาเซี ยน
อยู่

3.2.1 มีพรหมวิหาร เป็ นหลักประพฤติให้มีคุณธรรมภายในตนเองมี 4 ประการคือ
- เมตตา หรื อความรัก คือความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์สุข
- กรุ ณา
- มุทติ า
สนับสนุน

- อุเบกขา
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3.2.2 มีการบําเพ็ญสงเคราะห์
4 ประการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะต้องมีการแสดงออกภายนอกเป็ นหลักปฏิบตั ิอีก 4 ประการ คือสังคหวัตถุ 4
- ทาน
- ปิ ยวาจา หรื อการพูดจาอย่างรักกัน คือกล่าวคําสุ ภาพ ไพเราะ น่าฟัง
เห็นใจ ให้กาํ ลังใจ รู ้จกั พูดให้เกิดความเข้าใจอันดีสมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําให้รักใคร่ นบั ถือและ
อกูลกัน
- อัตถจริยา หรื อการทําประโยชน์ให้แก่เขา คือ การช่วยเหลือด้วยแรงกาย และ
ส่ งเสริ มในด้านจริ ยธรรม
- สมานัตตตา

อาจกล่าวได้วา่ การบําเพ็ญสงเคราะห์ หรื อสังคหวัตถุ 4
วามรู ้ ช่วยด้วยถ้อยคํา ช่วยด้วยกําลังงาน และการช่วยด้วยการร่ วมเผชิญ
และแก้ปัญหาร่ วมกัน

4
ผลการศึกษาวิจัย
4.1 จุดแข็งของอาเซียน
4.1.1 บทบาทและการเตรี ยมการของไทยในฐานะประธานอาเซี ยน
4.1.1.1

10 ชา

.อ.

พิจารณ
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (2008)
14

10 ชาติได้ร่วมลงนามใน ปฏิญญา
(พ.ศ. 2552-2558) (Cha-Am Hua Hin
Declaration on the Roadmap for the ASEAN community)
ประชาคมอาเซี ยนต่อไป
29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในข้อ 7 นโยบายการต่างประเทศและ
7.2 ว่า
“
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ส่ งเสริ มให้ประเทศสมาชิกร่ วมกันเคารพสิ ทธิ มนุษยชน และผลักดันให้
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ต่อมาได้มีการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับปี
2552
5
5.4
การส่ งเสริ มผลประโยชน์และบทบาทของไทยในส่ วนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน ได้
วัฒนธรรมของอาเซี ยน
- ผลักดันการดําเนินความร่ วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซี ยนให้มี
ผลสําเร็ จเป็ นรู ปธรรมและอํานวยประโยชน์ให้กบั ประชาชนอาเซี ยน
ตลอดจนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของอาเซี ยน
รัฐบาลหรื อมีความ

4.1.1.2
เลขาธิ การอาเซี ยนคนปั จจุบนั คือ ดร. สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ อดีตรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศของไทย (พ.ศ. 2540-2544) โดยรับตําแหน่งสื บต่อจากนาย Ong Keng
Yong
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
Protocol
Amending the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat (1992) ได้กาํ หนด

ของความรู ้ความสามารถ (merit)

5

ประชุมระดับผูน้ าํ และระดับรัฐมนตรี และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการประจําของอาเซี ยน
(ASEAN Standing Committee-ASC)
โดยตรงกับประเทศสมา
ผูแ้ ทนอาเซี ยน เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างคณะกรรมการในสาขาต่างๆ และกับประเทศคู่เจรจาและ
อาเซี ยน
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5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2551 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555) อยูใ่ นช่วงหัว
อนการ
(พ.ศ. 2547-2553) ใน 3
ร
ฉบับใหม่ภายหลังแผนปฏิบตั ิการเวียงจันทน์
ของ ดร.
การดํารงตําแหน่งเลขาธิ การอาเซี ยน ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลไทยจึงได้เสนอ ดร. สุ รินทร์ ฯ เป็ น
.
.ศ. 2527- 2529 คือ นายแผน วรรณ
เมธี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
หลังจ
(ASEAN Charter)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
บทบาทสําคัญในการ ติดตามความคืบหน้า ว่าแต่ละประเทศสมาชิกอาเซี ยนสามารถปฏิบตั ิตามความ

. สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ เข้าดํารงตําแหน่ง

เร่ งรัดผลักดันให้กฎบัตรอาเซี ยนมีผลใช้บงั คับ (15 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
เป็ นประธานอาเซี ยน การประสานงานกับองค์การสหประชาติและสมาชิกอาเซี ยนให้เป็ นผูน้ าํ ในการ
ในฐานะประธานอาเซี ยน และล่าสุ
2009 (H1N1) ก็
ได้มีการประสานงานให้ไทยได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี สาธารณสุ ขอาเซี ยน+3 (สมาชิก
อาเซี ยน + จีน+เกาหลี +
)
7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ร่ วมมือกันในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของไข้หวัดดังกล่าว
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4.1.1.3

-ประเทศไทย

(พ.ศ. 25522558)(ASCC Blueprint :2009-2015) ใน Characteristic E. Building ASEAN Identity ข้อ 43 xi
กําหนดไว้วา่ “Encourage the establishment of ASEAN Associations at national levels to promote
awareness of ASEAN in ASEAN Member States;”
อาเซี ยนย
.ศ. 2551 เป็ นต้นมา สมาคมจะมีบทบาทในการ

ภา

ทางการแล้ว โดยมี

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทําให้สมาคมฯ สามารถดําเนินการ

วัต
(1)
ในสมาคมประชาชาติเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (
(2)

ในการส่ งเสริ มให้ประชาชนไทยมีความ

(3)
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน
(4) ส่ งเสริ มความร่ วมมือในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ และการ
ทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ระหว่างประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซี ยน รวมถึง
ภาคประชาสังคม
(5)
กับภาค
ประชาสังคมอาเซี ยนภายใต้กฎบัตรอาเซี ยน
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(6)

คณะกรรมการของสมาคม ได้มีมติเห็นชอบ และ

เรี ยบร้อยแล้ว
ปั จจุบนั สมาคมอาเซี ยน15 คน
ครบตามข้อบังคับของสมาคมฯ โดยมีคุณหญิ งลักษณาจันทร เลาหพันธ์ อดีตผูแ้ ทนถาวรไทยประจํา

ยวกับกิจกรรมของอาเซี ยน อันได้แก่ 1) นาย
แผน วรรณเมธี เลขาธิ การสภากาชาดไทย และอดีตเลขาธิ การอาเซี ยน 2) นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ 3) ดร. สุ ทศั น์ เศรษฐบุญสร้าง อดีตรองเลขาธิ การอาเซี ยน และ
นักวิชาการอิสระ 4) รศ. ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5)
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 7) นายกา
รุ ณ กิตติสถาพร อดีตปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ 8) ดร. สายสุ รี จุติกุล 9)
ผูอ้ าํ นวยการมูลนิธิศกั ยภาพชุ มชน 10)
โพสต์ 11)
12) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
หรื อผูแ้ ทนเป็ นอุปนายกสมาคมโดยตําแหน่ง 13) อธิ บดีกรมอาเซี ยนหรื อผูแ้ ทนเป็ นเลขาธิ การโดย
ตําแหน่ง 14) ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นเหรัญญิกโดย
กิจกรรมต่างต่างของสมาคมต่อไป
4.1.1.4 การจัดให้มีเพลงประจําอาเซี ยน (ASEAN Anthem)
ทศสมาชิกอาเซี ยน ได้มี

COCI)

32 (32nd ASEAN Committee on Culture and Information – ASEAN
.ศ. 2540
ได้มีการตกลงให้มีการจัดประกวดเพลง
15 คน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจาก

ประเทศสมาชิกประเทศละ 2 คน รวม 14 คน (
น
สมาชิกอาเซี ยน) และผูแ้ ทนจากสํานักเลขาธิ การอาเซี ยนอีก 1 คน คณะกรรมการได้พิจารณาให้
เพลงจาก ไทย มาเลเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุ ดท้าย และได้ตดั สิ นให้เพลง
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ASEAN Song of Unity (ASEAN oh ASEAN) จากฟิ ลิปปิ นส์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพลงดังกล่าว
เป็ น
ASEAN Hymn โดยนาย Nicanor G. Tiongson
และนาย Ryan Cayabyab ชาวฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นผูแ้ ต่งทํานอง เพลง ASEAN Song of Unity ยังไม่เป็ น
รรมการ
11 เพลง “ASEAN Our Way” เป็ นเพลงหลัก
YB Dato Seri
Syed Hamid Albar รัฐมน
โดยนาย Ahmad Muriz Che Rose และสิ งคโปร์ ได้แต่งเพลง “Rise”
ฉลองการครบรอบ 40
13
าธิ การอาเซี ยนจึงได้เสนอให้มีการจัดประกวดการประพันธ์เพลงประจํา
อาเซี ยน โดยเสนอให้มูลนิธิอาเซี ยน (ASEAN Foundation) พิจารณาเข้าร่ วมดําเนิ นการ
(Special Meeting of the Director General)
17 มกราคม 2551 ณ ประเทศบรู ไนดา
อาเซี ยน (ASEAN Anthem)
ผูน้ าํ อาเซี ยนแล้ว ข้อ 40 ว่า “ให้อาเซี ยนมีเพลงประจําอาเซี ยน” (ASEAN shall have an anthem)
ใช้บงั คับ (กฎบัตรอาเซี ยนมีผลบังคับใช้ 30
10 ประเทศแล้ว)
ห็นชอบให้ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขัน
เพลงประจําอาเซี ยนให้แล้วเสร็ จก่อน
14
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้เห็นชอบต่อเอกสาร Concept Paper สําหรับการ
open competition
และจัดส่ งให้ประเทศไทยภายในเดือนกันยายน 2551
เพลงมีลกั ษณะเป็ นเพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซี ยน มีความยาวไม่เกิน 1
และจะต้อง
20
แต่งเพลงอาเซี ยน (ASEAN Composers’ Forum)
Anthem Adjudicators’Panel”

ว่า “ASEAN

23
1 คน รวมเป็ น 10
จะประกอบด้วยกรรมการชุ ดเดิมในรอบแรก และกรรมการจากภายนอกอาเซี ยนอีก 3
คณะกรรมกรรมการผูพ้ ิจารณาตัดสิ นจะไม่ทราบเลยว่า
ประเทศไทยได้จดั ให้มีประชุ ม ASEAN Anthem Adjudicators’Panel ในรอบแรก
16 ตุลาคม 2551 โดยมี ฯพณฯ หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็ นกรรมการฝ่ าย
เทศเจ้าภาพและประธานอาเซี ยน
99 เพลง และคัดเลือกให้เหลือเพียง
10
2
2 (รอบตัดสิ น)
20
พฤศจิกายน 2551 ปรากฏว่าเพลง “The ASEAN Way”
ตติคุณ สดประเสริ ฐ นายสําเภา
ไตรอุดม เป็ นผูแ้ ต่งทํานอง และนางพะยอม วลัยพัชรา เป็ นผูแ้ ต่งคําร้อง จากประเทศไทยได้รับเลือก
ASEAN Anthem
28
พฤศจิกายน 2551 โดยวงดุริยางค์กองทัพเรื อเป็ นผูบ้ รรเลงและขับร้องประสานเสี ยงโดยคณะนักร้อง
14

28 กุมภาพันธ์ 2552
อาเซี ยนให้จดั การ

14

นการดําเนินการ

(ASEAN Charter)
สําหรับการเป็ นประชาคมอาเซี ยน ในปี 2558 (2015)
เพลงประจําอาเซี ยน (ASEAN Anthem)
10
ประเทศของอาเซี ยนเกิดความรู ้สึกร่ วมกันและมี
ในการส่ งเสริ มให้เกิดความรู ้สึกของการเป็ นอาเซี ยนอันจะนําไปสู่ การมีอตั ลักษณ์ (Identity) ร่ วมกัน
ต่อไป
4.1.1.5
14 (14th ASEAN Summit)
ประเทศไทยได้รับตําแหน่งเป็ นประธานอาเซี ยนต่อจากสิ งคโปร์ ภายหลังการประชุม
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24 กรกฎาคม 2551

ธันวาคม 2552
1
อาเซี ยนจะมีตาํ แหน่งประธานเดียว (single Chairmanship)
1) การประชุ มสุ ดยอด
(the ASEAN Summit and related Summits) 2) คณะ
มนตรี ประสานงานอาเซี ยน (the ASEAN Coordinating Council) 3)
สามคณะ (the three ASEAN Community Councils) 4) องค์กรระดับรัฐมนตรี อาเซี ยนเฉพาะสาขา
(the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies
and senior officials) และ 5) คณะกรรมการผูแ้ ทนถาวร (the Committee of Permanent
Representatives)
ยอดอาเซี ยนถึง 2
14 ในปี 2551
15 ในปี 2552
สําคัญเป็ นอย่างมาก
.
ดํารงตําแหน่งเลขาธิ การอาเซี ยนด้วย ทําให้ไทยสามารถแสดงบทบาทนํา ในการกําหนดทิศทางและ
40
14

15 ธันวาคม 2551

28 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2552
ว้สามประการคือ
1) การอนุวตั ิขอ้ ผูกพันภายใต้กฎบัตรอาเซี ยน (Realising Commitment under
ASEAN Charter)
กลไกสิ ทธิ มนุษยชนอาเซี ยน คณะกรรมการผูแ้ ทนถาวรประจําอาเซี ยน ณ กรุ งจาการ์ ตา และคณะ
มนตรี ประสานงานอาเซี ยน เป็ นต้น
2)
(Revitalising
people-centered ASEAN Community)

25
หมู่ประชาชน การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในการสร้างประชาคม
อาเซี ยน
3)
ภูมิภาค (Reinforcing human development and security for all the people of the region) โดยส่ งเสริ ม
โดยเฉพาะการ
การจัดการภัยพิบตั ิ
สําคัญอันได้แก่แผนปฏิบตั ิการสําหรับการสร้างประชาคมอาเซี ยน (Declaration on the Roadmap for
an ASEAN Community)
(Blueprint for the ASEAN Political and Security Community – APSC Blueprint)
และ แผนปฏิบตั ิการด้านการสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (Blueprint for the ASEAN
Socio-Cultural Community – ASCC Blueprint)
โอกาสให้ผแู ้ ทนจากภาคธุ รกิจ ผูแ้ ทนสมัชชารัฐสภาอาเซี ยน (ASEAN Inter-Parliamentary
Assembly – AIPA) ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม และผูแ้ ทนภาคเยาวชน จากทุกประเทศสมาชิกอาเซี ยน

4.1.1.6
9
วัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC Council)
นการประชุม และต้องเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2

ะธาน ASCC Council
บทบาท

มผล
ASCC Council ในกรอบ

26
ประธ
นประธาน
คณะกรรมการระดับชาติ และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรี วา่ การ
ผูส้ นับสนุนและประสานงานภาพรวมนโยบายด้านต่างประเทศ
สําหรับ องค์ประกอบของคณ

specific/global issues เป็ นเลขานุการ และมี

มนตรี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community Council
Meeting)
142/2552
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการระดับชาติของไทย
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน

specific issues และ global issues
ยากจน และด้านสา

specific issues ควรเน้นด้านการศึกษา การขจัดความ

ส่ วนร่ วมในกระบวนการเป็ นประชาคมอาเซี ยน ในปี 2558 สําหรับ global issues ควรตอบสนองกับ

ภูมิภาคในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
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4.1.1.7
ประเทศไทยนับว่ามีบทบาทสํา
ภูมิภาคและให้ความร่ วมมืออย่างแข็งขันเป็ นรู ปธรรม เช่น
1) ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี -เจ้าพระยา(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy หรื อ ACMECS)
ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม
2)
(Greater
Mekong Sub-region หรื อ GMS)
ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
3)
(Emerald Triangle Cooperation) อัน
ประกอบด้วย ไทย ลาว และกัมพูชา
4)
-มาเลเซี ย-ไทย (Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle หรื อ IMT-GT)
ความ

ด้วยกัน
4.1.2 หลักการของอาเซี ยน
บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงกัน ฉันทามติ และเอกภาพในความหลากหลาย (the
principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non–interference, consensus and unity in
diversity)
2 เป็ นต้นมา
ดังกล่าวของอาเซี ยนนับเป็ นจุดแข็งของอาเซี ยน โดยเฉาะหลักการใช้ฉนั ทามติ (consensus) ในการ
กการไม่แทรกแซงกัน
(non–interference) ก็ทาํ ให้เกิดความไว้ใจกันระหว่างประเทศสมาชิก

28
อย่างไรก็ตามการใช้ หลักการใช้ฉนั ทามติ (consensus)
ง
ASEAN-X หรื อ 2+X ในการ
(Councils of the ASEAN
Community)

4.1.3 แผนการพัฒนาของอาเซี ยนกับแผนพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ก่อนช่วงสหัสวรรษ องค์การสหประชาชาติ ให้การสนับสนุนการ
สมาชิกสหประชาชาติ ต่างเห็นพ้องกันว่าอุปสรรคสํา คัญของประเทศกําลังพัฒนา คือ ขาดการ

2543 ได้มีแถลงการณ์
อย่างเป็ นทางการของประเทศสมาชิก 191 ประเทศ ยอมรับข้อผูกมัดตามคําประกาศ สหัสวรรษ
(Millennium Declaration)
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs)
กํา
MDGs
ประกอบด้วยเป้ าหมาย 8 ด้าน คือ
1) การขจัดความยากจนและหิ วโหย
2) การให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
3) การส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่ งเสริ มบทบาทสตรี
4) การลดอัตราการตายของเด็ก
5) การพัฒนาสุ ขภาพของสตรี มีครรภ์
6)
7)
8) การส่ งเสริ มความเป็
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เป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ
cutting issues

ม MDGs เป็ น cross-

ตสํานึกให้แก่สังคม

ด้วยเห็นถึงความ
14
ประเทศไทย ผูน้ าํ อาเซี ยนจึงได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษในอาเซี ยน (Joint Declaration on the Attainment of the Millennium Development Goals
in ASEAN)
1 มีนาคม 2552 (2009) ด้วยเห็นว่าแม้จะมีสมาชิกโดยรวมหลายประเทศมีการ
MDGs
สามารถกําหนด

MDGs กําหนดไว้ (MDGs Plus)

1) ทําให้อาเซี ยนเป็
2) สร้างดุลยภาพระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม
3)
(IAI)
4)
MDGs
5)
MDGs
6)
MDGs
7)
8) ส่ งเสริ มการประสานงานและการสร้างเครื อข่ายกับเอกชน และภาคประชาสังคม
เป้ าหมายตาม MDGs
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4.1.4 ศักยภาพของอาเซี ยน
การรวมตัวของ 10 ประเ
มากกว่า 580 ล้านคน และอาจจะถึง 600 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2558 (2015) มีรายได้ประชาชาติ (GDP)
รวมกันมากกว่า 1.4 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ
จํานวนมาก ทําให้
ใน
ประเทศไทยส่ งสิ นค้าอออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซี ยนมาก
เป็ นอันดับแรก และมี
.ศ. 2547 ไทยส่ งสิ นค้าออกไปยังกลุ่มอาเซี ยน มีมูลค่า
21,241
จํานวน 13,499 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2548 ไทยส่ งสิ นค้าออกไปยังอาเซี ยน จํานวน 24,398
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และส่ งออกไปยังสหรัฐฯ จํานวน 16,997 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก ศูนย์
)
4.2 จุดอ่ อนของอาเซียน
4.2.1 ปั ญหาการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซี ยน (ASEAN Identity)
อาเซี ยนประกอบด้วย 10 ประเทศ ย่อมมีวฒั นธรรม

ทําให้เกิดอัตลักษณ์ของภูมิภาค รวมกันได้ การสร้างอัตลักษณ์ของอาเซี ยนจะช่วยให้ประชาชน

(non-interference) และหลักฉันทามติ (consensus)
มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกัน มีความรู ้สึกว่า
ตนเป็ นพลเมืองของอาเซี ยน (ASEAN citizen)
และสหภาพยุโรป (EU) สหภาพยุโรปมีระดับการรวมตัว (integration)
(sovereignty) จากรัฐสมาชิก แต่ในอาเซี ยนอํานาจ
(decision-making process)

สหภาพยุโรปจึงมี
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ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ในการประชุมรัฐมนตรี ศึกษาธิ การอาเซี ยน (ASEAN Education Minister Meeting-ASED)
ในเดือนเมษายน 2552
เห็นว่า จะต้องสร้างประชาคมอาเซี ยนให้เป็ นรู ปธรรมให้ได้โดยใ
(ASEAN awareness)
567

เพลง “The ASEAN Way”
ASEAN)

อาเซี ยนอย่างเป็ นทางการ (official anthem of

4.2.2

(ASEAN Community)
ประชุมสุ ดยอดอาเซี ยนประจําปี ก็เป็ น
10
ะอาเซี ยนต้องการพัฒนาและเสริ มสร้าง
อาเซี ยนยังต้องการให้ประชาชนของอาเซี ยนสามารถได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านการเมือง

ประชาชนอาเซี ยน “ ไม่จน ไม่เจ็บป่ วย ฉลาด ปลอดภั

”
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4.2.3 การขาดการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม (Civil Societies)
จํานวนน้อยมาก ส่ วนใหญ่จะเป็ นนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค
โดยมีเวทีการหารื อของหลายกลุ่ม เช่น Solidarity for Asian People’s Advocacy (SAPA) โดยมี
Forum-Asia SEACA Focus on the Global South
ASEAN Civil Society Conference (ACSC)
การประชุมค
ASEAN People’s Assembly (APA)
และภาคประชาสังคมโดยมี ASEAN-ISIS (ASEAN Institute of Security and International Study)
เป็ นแกนนํา
APA
6
ประชาสังคมจากทุกฝ่ ายโดยเฉพาะองค์กรชาวบ้าน และองค์กรเอกชนในประเทศสมาชิ ก การจัด
ป
ก็มิได้มีการทําข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหรื อต่ออาเซี ยนให้ปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
4.2.4 การขาดงบประมาณในการดําเนิ นการ
องอาเซี ยนอาจแบ่งได้เป็ น
สองส่ วนคือ
1)
พอเพียงสําหรับการดําเนิ นงานของสํานักเลขาธิ การอาเซี

เป็ นเงินเดือนของ

ต้น
2)
ช้ใน

เอเชีย (Asian Development Bank – ADB)
น
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(ASEAN Development Fund)
ให้เป็ นผลสําเร็ จและสามารถดําเนินการได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
4.3 โอกาสของอาเซียน
4.3.1 อาเซี ยนได้รับการยอมรับจากสังคมระหว่างประเทศ
4.3.1.1 อาเซี ยนกับประเทศคู่เจรจา
จากพัฒนาการของอาเซี ยนในระยะเวลากว่า 40

ริ มและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซี ยนกับประเทศมหาอํานาจ และคู่
2516 โดยเป็ นการหารื อกับประเทศคู่
เปิ ดตลาดสําหรับสิ นค้าและขอรับความช่วยเหลือในการพัฒนาให้แก่ประเทศสมาชิก และได้พฒั นา
กลไกสําคัญในกรอบการหารื อกับประเทศคู่เจรจา คือ การประชุมระดับรัฐมนตรี
ประจําปี ของรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซี ยน (ASEAN Ministerial Meeting –AMM) ปั จจุบนั
9 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ และ1 องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่
ซี ย สหรัฐอเมริ กา สหภาพ
ยุโรป และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
.ศ. 2551 อาเซี ยนได้
สังเกตการณ์ในสหประชาชาติ นับแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้นมา
งมีกรอบการเจรจากับประเทศคู่เจรจาในลักษณะกลุ่มประเทศ
ด้วย เช่น ในกรอบการเจรจา อาเซี ยน+3
+6 อัน
กรอบการประชุมสุ ดยอดเอเซี ยตะวันออก (East Asia Summit –EAS) โดยมีอาเซี ยนเป็ นตัว
4.3.1.2
นอกจากอาเซี
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เศรษฐกิจและสังคมแล้ว อาเซี ยนยังได้สร้างกลไกการประชุมอาเซี ยนว่าด้วยความร่ วมมือด้าน
-แปซิ ฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF)
การเสริ มสร้างความไว้วางใจระหว่างกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย -แปซิ ฟิก กลไกดังกล่าว

โดยรวมด้วย ในปั จจุบนั ARF มีสมาชิก 27 ประเทศและกลุ่มประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซี ยน 10
นิวซี แลนด์ ปากีสถาน ปาปั วนิวกินี รัสเซี ย ติมอร์ -เลสเต ศรี ลงั กา สหรัฐอเมริ กา และสหภาพ
ยุโรป

ร่ วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation – TAC) และ
สนธิ สัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นต้น
4.3.2 วิกฤตและภัยคุกคามจากภายนอก
ปั ญหาวิกฤตและภัยคุกคามจากภายนอกเป็ นการสร้างโอกาสให้เกิดความร่ วมมือในอาเซี ยน
อาทิเช่น
1)
.ศ. 2540 (1997) ทําให้อาเซี ยนเกิด
(Chiang Mai
Initiative) กําหนดให้มีทุนสํารองไว้ จํานวน 82 ล้านเหรี ยญ
14
12
เหรี ยญสหรัฐฯ
2) ปั ญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและโรคระบาด ทําให้อาเซี ยนมีความตกลงว่าด้วย
การจัดการภัยพิบตั ิและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิ น (ASEAN Agreement on Disaster Management
and Emergency Respond)
Standby Arrangement
ในการให้ความช่วยเหลือ อาเซี ยนมีความร่ วมมือกันในการป้ องกันโรคระบาด เช่นโรค SAR
(Severe Acute Respiratory Syndrome) ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2547 และไข้หวัดนก ในช่วงปี พ.ศ.
2547-2548
2009 (H1N1)
สถานการณ์ต่อสู่ กบั ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ อาเซี ยนได้จดั ประชุมรัฐมนตรี สาธารณสุ ขอาเซี ยน+ 3
8 พฤษภาคม
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พ.ศ. 2552 โดยประเทศไทยรับเป็ นเจ้าภาพจัดการ
4.4 อุปสรรคของอาเซียน
4.4.1 ปั ญหาสิ ทธิ มนุษยชน
ระบอบการปกครองของประเทศสมาชิกมีแตกต่างกันออกไป กา
ภายในประเทศสมาชิกเองด้วย
ปั จจุบนั มีเพียง 4 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ อย่างไรก็ตามประเทศ
ประเทศต่างก็เป็ นภาคี ใน Convention on the Elimination of Discrimination Against WomenCEDAW) และ Convention on Right of Child -CRC
4.4.2 ปั ญหาภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่
ปั ญหาภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่ เช่นปั ญหาการก่อการร้าย ปั ญหาการค้ามนุษย์ ปั ญหา
การฟอกเงิน การค้าอาวุธสงคราม ปั ญหาการปล้นทางทะเล ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาอาชญกรรม
ชาคมอาเซี ยน

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุ ป
5.1.1 จากปฏิญญากรุ งเทพฯ (Bangkok Declaration) มาสู่ กฎบัตรอาเซี ยน (ASEAN
Charter)
(Bangkok Declaration) หรื อปฏิญญา
อาเซี ยน (ASEAN Declaration)
8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510 (1967)
ผูแ้ ทนระดับรัฐมนตรี จาก 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเห็นว่าบรรดาประเทศใน
ภูมิภาคต่างมีสายสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมต่อกันอยูแ่ ล้ว จึงได้ประกาศเจตจํานง
ร่ วมกันว่าจะร่ วมมือกันสร้างเสริ มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสั

ประกอบด้วยคําประกาศ 5
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (อาเซี ยน)
3
5

2 หน้ากระดาษ
1
ระชาชาติแห่ง
2 กล่าวถึงจุดหมายและความมุ่งประสงค์ของสมาคม
4

ในส่ วนของกลไกของสมาคมอาเซี ยนไม่ซบั ซ้อนมากนักคือ ประกอบด้วยกลไกหลักคือ 1)
การประชุมรัฐมนตรี วา่ การต่างประเทศ (ASEAN Ministerial Meeting – AMM)
หมุนเวียนเป็ นเจ้าภาพ 2) คณะกรรมการประจํา (Standing Committee) โดยมีรัฐมนตรี วา่ การ
ต่างประเทศของประเทศเจ้าภาพหรื อผูแ้ ทนเป็ นประธาน และเป็ นผูด้ าํ เนิ นการของสมาคมใน
3)
และคณะกรรมการถาวร ประ
4) มีสาํ นักเลขาธิ การแห่งชาติ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 (1976) คือ 9
สุ ดยอดอาเซี ยน (ASEAN Summit)
3
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1) ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซี ยน (Declaration of ASEAN Concord) 2)
เลขาธิ การ
กรุ งจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซี ย และ 3) สนธิ สัญญาไมตรี และความ
ร่ วมมือในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC)
11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (2005)
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ผูน้ าํ ประเทศสมาชิกอาเซี ยนเห็นชอบให้มีการจัดทํากฎบัตรอาเซี ยน
(Eminent Persons Group on the ASEAN Charter
- EPG )
12 ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2550 (2007)
EPG ได้นาํ เสนอ
รายงานต่อผูน้ าํ ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ผูน้ าํ อาเซี ยนได้มอบหมายให้คณะทํางานระดับสู งในการยก
ร่ างกฎบัตรอาเซี ยน (High Level Task Force on the ASEAN Charter – HLTF) ยกร่ างกฎบัตรให้
13
พ.ศ. 2550 (2007)
10
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (2007)
15 ธันวาคม 2551
กล่าวคือ 30
10 ประเทศได้ให้สัตยาบันสารต่อกฎบัตรดังกล่าว
กฎบัตรอาเซี ยนถือเป็ นธรรมนูญของอาเซี ยน และให้สถานะทางกฎหมาย (legal
personality) แก่อาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยนแบ่งออกเป็ น 13 หมวด (Chapter) รวม 55 ข้อ (Article)
(rules based organization)
(more effective and efficient) ให้มีประชาชนเป็ นศูนย์กลางและมีบทบาท
(people-centered, and more people-oriented)
(Coordinating Council)

(AMM) มีคณะมนตรี
(ASEAN
Political-Security Community Council – APSC) คณะมนตรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community Council – AEC) และคณะมนตรี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน
(ASEAN Socio-Cultural Community Council -ASCC)
(Committee of
Permanent Representatives to ASEAN –CPR)
(Standing
Committee)
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5.1.2 จากสมาคมอาเซี ยน สู่ ประชาคมอาเซี ยน
” (Bangkok Declaration)

8 สิ งหาคม

พ.ศ. 2510 (1967)
เศรษฐกิจและสังคม มีการขยายความร่ วมมือครอบคลุมในทุกสาขา
พ.ศ. 2519 (1976) มีการประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน (ASEAN Summit)
ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซี ยน (Declaration of ASEAN Concord)
นักเลขาธิ การ
อาเซี ยน
พ.ศ. 2535 (1992)
AFTA
พ.ศ. 2537 (1994)
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF)
พ.ศ. 2540 (1997) ผูน้ าํ อาเซี ยนได้ให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ 2020 (ASEAN Vision 2020)
กําหนดให้อาเซี ยนเป็ น “วงศ์สมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หุ น้ ส่ วนในการพัฒนาอย่างมี
”
พ.ศ. 2541 (1998) มีแผนปฏิบตั ิการฮานอย (Hanoi Action Plan) สําหรับช่วงปี พ.ศ. 25422547 (1999-2004)
2002
พ.ศ. 2546 (2003)
9 มีการลงนาม Declaration of
ASEAN Concord II หรื อ Bali Concord II) เห็นชอบใ
.ศ. 2563
(2020)
พ.ศ. 2547 (2004)
10
ผูน้ าํ ประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้ลงนามในแผนปฏิบตั ิการเวียงจันทน์ (Vientiane Action ProgrammeVAP)
างความร่ วมมือในกรอบอาเซี ยนสําหรับการดําเนินงานในช่วง 6 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2553 (2004- 2009)
ประเทศสมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่
พ.ศ. 2550
12
Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015
5 ปี คือ จากปี พ.ศ. 2563 (2020) เป็ นปี พ.ศ. 2558 (2015)
พ.ศ. 2550 (2007)
13
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
15
ธันวาคม พ.ศ. 2551
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พ.ศ. 2552

14

-หัวหิ น ผูน้ าํ อาเซี ยนได้ให้การ
(ASEAN Socio-Cultural

Community Blueprint)
5.2 ข้ อเสนอแนะ
40
อาเซี ยนประสบความสําเร็ จเป็ นประชาคมอาเซี ยนได้ตามเ

ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน เพราะไม่มีกลไกติดตามและกลไกบังคับให้รัฐสมาชิกปฏิบตั ิตาม

หรื อลดปั ญหาดังกล่าวได้บา้ งคือ
5.2.1
สําหรับในภาคราชการ ควรได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ขา้ ราชการภายในหน่วยทุกกระทรวง

ควรจะต้องปฏิบตั ิงานตา

สําหรับนักเรี ยนนักศึกษา ควรมีการพัฒนาหลักสู ตรอาเซี ยนศึกษาในโรงเรี ยนทุ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
ประเทศสมาชิก และของภูมิภาค
อันดีกนั มาอย่างยาวนาน มิใช่มีแต่การศึกสงครามระหว่างกันแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ได้
าเขมรบางคํามาใช้ในภาษาไทย มีการนําวัฒนธรรมของ
การเผยแพร่ ศาสนาพุทธเข้าสู่ แดนสุ วรรณภูมิก็
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เป็ นผลมาจากการทูตด้านวัฒนธรรม จากอินเดีย ผ่านพม่า ไทย สู่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทําให้
สนาพุทธร่ วมกัน ทางด้านวรรณกรรมทุก
ประเทศในอาเซี ยนต่างก็ได้รับอิทธิ พล จาก
แพร่ หลายในวรรณกรรมของในทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

โรงเรี ยน

ใน

สําคัญทางประวัติศาสตร์
5.2.2 ให้มีกลไกการตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิตามความตกลงต่างๆ กลไกดังกล่าวควรเป็ น

5.2.3
หมู่เยาวชน และในหมู่เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน ให้มีความรู ้สึกว่าตนเป็ นพลเมืองของอาเซี ยน (ASEAN
citizen)
เป็ นสมบัติของอาเซี ยนร่ วมกัน

ประชาชนอาเซี ยนน่าจะมีความภูมิใจและถือเป็ นสมบัติและมรดกร่ วมกันของอาเซี ยนได้มีหลาย
ประการ อาทิเช่น
1) ในด้านอาหาร ประเทศสมาชิกอาเซี ยนมี ข้าว เป็ นอาหารหลัก และเป็ นกลุ่ม
(Satay) เป็ นอาหารยอดนิยม
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จากบราซิ ล
2)
ถือเป็ นมรดกทางธรรมชาติ (ASEAN heritage park)
โลก
3)

มาฝึ กใช้งานได้ในหลายประเทศของ
(Orang Utan)

ชนิด

(clouded leopard)

เป็ นต้น
4)
แพร่ หลายของโลกอยูห่ ลายแห่ง อาทิเช่น นครวัด (Angkor Wat)
มหัศจรรย์ติดอันดับ 1 ใน 7
ประเทศ มี บรมพุทโธ (Bolo Budu)

อยุธยา สุ โขทัย หลวงพระบาง นครทม เป็ นต้น
5)
(
กว้างขวางติดอัน 1 ใน 20 ของโลกอยูถ่ ึง 4

Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque ในบูรไน
Petronas Tower ในมาเลเซี ย
) มีศูนย์การค้า (Mega Malls)
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Berjaya Times Square ในมาเลเซี ย สําหรับในประเทศไทย คือ Central World Plaza
รวมแล้วเท่ากับสนามฟุตบอล 55 สนามรวมกัน
6)
สุ ดติด 10 อันดับแรก
ในทุกปี เช่น สายการบินของไทย (Thai International Airways) สายการบินของมาเลเซี ย (Malaysian
Airline) สายการบินของสิ งคโปร์ (Singapore Airline)
Air Asia ของ
(budget travel) อีกด้วย
5.2.4
ด้ในทุกประเทศสมาชิก และให้

5.2.5 ให้นาํ หลักการทางศาสนาของแต่ละรัฐสมาชิกมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน ความสัมพันธ์

ในภูมิภาค เช่นการจัด inter faiths dialogue

กัน และ
ในทางปฏิบตั ิก็จะทําให้เกิดความ

ดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็คือ พรหมวิหาร 4 เป็ นหลักประพฤติให้มีคุณธรรมภายใน
ตนเองมี 4 ประการคือ เมตตาคือความรัก กรุ ณาคือความสงสาร
หลักสั งคห
วัตถุ 4
ก คือ คือ ทานคือการให้ปัน ปิ ยวาจา
คือการพูดจาอย่างรักกัน อัตถจริ ยา คือการทําประโยชน์ให้แก่เขา สมานัตตตา หรื อเอาตัวเข้าสมาน
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