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ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

(Association of
Southeast Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok
Declaration) ๘ สิงหาคม พ.ศ. 2510 (1967) ตลอดช่วงเวลากวา่ 41 านมา อาเซียน
นบั

สันติภาพ ความเป็นมิตร และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ทาํให้ไม่เกิดสงครามใหญ่ระหวา่งกนั
นอกจาก อาเซียนยงัประสบความสาํเร็จในดา้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจใ

ต่อมาไดมี้กฎบตัรอาเซียน 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551เป็นตน้
มา  ไดก้าํหนดให้อาเซียนเป็นประชาคมประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ ประชาคมการเมืองและความ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนกฎบตัร
อาเซียนระบุให้มีคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนเป็นกลไกในการกาํกบัดูแลการ

ขอ้เสน
จาก

14 -
วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ใน 6 ดา้น โดย

ร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของอาเซียน
ใชค้น้ควา้จากทฤษฎีการทูตดา้นวฒันธรรม และเอกสารความตกลง

ใชก้ารวเิคราะห์แบบ SWOT คือพิจารณาถึง  จุดแขง็ จุดอ่อน
กฤตใหเ้ป็นโอกาส  ควบคู่ไปกบัการ

ใชป้รัชญาทางพุทธศาสนาในการสร้างค่านิยมในสังคม ประชาคม
พรหมวิหาร 4 อนัประกอบดว้ย เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา และแนวปฏิบติัตามสังคหวตัถุ 4 คือ
ทาน ปิยวาจา อตัถ สมานัตตตา อาจกล่าวไดว้า่ การบาํเพญ็สงเคราะห์ หรือสังคหวตัถุ 4

และการช่วยดว้ยการร่วมเผชิญและแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งเท่าเทียมกนั



จ

ในส่วนของประเทศไทย ก็ไ

-

ในการสร้างประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเ
กาํหนดไว้

างประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็
อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัประชาชนอาเซียนยงัเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมนอ้ยมาก การ
จะใหป้ระชาชนอาเซียน

อนัเกิดจาก
และทาํความแตกต่าง ให้

กนั
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

(Association of Southeast Nations) หรืออาเซียน (ASEAN)
อาเซียนเป็นประชาคมประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ

1) (ASEAN Political and Security
Community - APSC)

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
3) ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community –

ASCC)
อาเซียนไดรั้บกา พนัเอกพิเศษ ดร. ถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของ

ไดเ้ชิญสมาชิกอนัประกอบดว้ย   ดร. อาดมั มาลิก รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ต่างประเทศอินโดนีเซีย   ตุน อบัดุล ราซกั รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาการแห่งชาติมาเลเซีย  นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์  นายเอส ราชารัตนมั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)
(ASEAN) โดยไดล้งนามใน“ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration)

๘ สิงหาคม พ.ศ. 2510 (1967) ศของ

จากประเทศเจา้อาณานิคมตะวนัตก ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็ตกอยูใ่นยคุสงครามเยน็
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคไดรั้บภยัคุกคามจากการแพร่ขยายของลทัธิคอมมิวนิสต์ ประเทศใน

41
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สันติภาพ ความเป็นมิตร และการอยูร่่วมกนัของภูมิภาคอยา่งสันติ อาเซียนมีบทบาทนาํในการช่วย
ออกเฉียง

ใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone - SEANWFZ) และเป็นแกนนาํในเวทีการเมือง
ASEAN Regional Forum – ARF   APEC  ASEAN+3 และล่าสุดใน

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (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) และกมัพชูาเขา้
เป็นสมาชิกอาเซียน 10 30 เมษายน พ.ศ. 2542 (1999)

นอกจากอาเซียนจะประสบผลสาํเร็จในดา้นความร่วมมือดา้นการเมือง อนัทาํใหเ้กิดความ

อาเซียนยงัประสบความสาํเร็จในดา้นความ

AFTA .ศ. 2535 (1992) และหลงัจาก
.ศ. 2538

(1995) ไดเ้กิดความร่วมมือภาคบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service)
และการจดัทาํเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area) หรือ AIA ในปีเดียวกนั

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2540 (1997)
ผูน้าํอาเซียนไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อวสิัยทศัน์ 2020 (ASEAN Vision 2020)
กาํหนดทิศทางและเป้าหมายของการดาํเนินความร่วมมือในอาเซียนดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และ

“วงศส์มานฉนัท์

(A Concert of Southeast Asian Nations, A Partnership in
Dynamic Development, A Community of Caring Society, and Outward-Looking ASEAN)” โดยมี

2002 หรือแผนปฏิบติัการฮานอย (Hanoi Plan of
Action) เป็นกรอบสาํหรับดาํเนินความร่วมมือในช่วงปี พ.ศ. 2542-2547 (1999-2004) ใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการมี
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ดยมีความร่วมมือเฉพาะ
ดา้น (Functional cooperation)
ดา้น อาทิเช่น  เยาวชน  การศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข

ารสังคมและ
การพฒันา วฒันธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน ยาเสพติด และการจดัการภยัพิบติั เป็นตน้  โดย

ในแต่ละดา้น
9 ปี ระหวา่งว ั 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(2003)
2 (Declaration of ASEAN

Concord II หรือ Bali Concord II) ยน ภายในปี พ.ศ. 2563 (2020)

10 .ศ. 2547 (2004)
เวยีงจนัทน์ ผูน้าํประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการสาํหรับประชาคมต่างๆ  โดยไดล้ง
นามในแผนปฏิบติัการเวยีงจนัทน์ (Vientiane Action Programme-VAP)
และทิศทางความร่วมมือในกรอบอาเซียนสาํหรับการดาํเนินงานในช่วง 6 ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-
2553 (2004- 2010)

สมาชิกใหม่
มิภาค

(Social Security) ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
โดยเนน้การส่งเสริมความความ

ร่วมมือในดา้นต่างๆ  อาทิ (1) การพฒันาสังคม โดยการยกระดบัความเป็นอยูข่องผูด้อ้ยโอกาสและ

(2) ฒนาทางวทิยาศาสตร์และ
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เทคโนโลย ี การสร้างงานและการคุม้ครองทางสังคม (3) การส่งเสริมความร่วมมือในดา้น

หายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) (4) (5) การส่งเสริมการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเขียน นกัคิดและศิลปินในภูมิภาค  โดยมีแผนปฎิบติัการประชาสังคมและ

สาธารณ
4 ประเด็นหลกัคือ

(1)
โดยเนน้การแกปั้ญหาความยากจน เสริมสร้างความเสมอภาค และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

การภายในประเทศ ใน
ดา้นต่างๆ อาทิ

1.1 ยกระดบัคุณภาพชีวติของกลุ่มผูไ้ร้โอกาสและผูด้อ้ยโอกาส  โดยเสริมสร้าง

1.2 ส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่าเทียมและการพฒันาใหก้ารศึกษามี
มาตรฐานสูงโดยใชก้ารสร้างเครือขายและการประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา

1.3

การดูแลผูสู้งอาย ุการบริการดา้นสาธารณสุข และการศึกษา
1.4 ส่งเสริมใหค้รอบครัว ประชาสังคม และภาคเอกชนมีส่วนร่วมอยา่งมี

เครือข่
ยากจนและสวสัดิการสังคม

1.5
มูลไดม้าก

1.6 แกไ้ขปัญหาดา้นการพฒันาระบบการสาธารณสุข
1.7 ป้องกนัการแพร่กระจาย และลดอนัตรายของโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (โรคเอดส์)
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1.8

1.9 ทาํใหอ้

1.10 .ศ. 2558 (2015) โดย
การป้องกนั บาํบดัและใชชุ้
การส่งเสริมการพฒันาทางเลือก และการขจดัการลกัลอบคา้ยาเสพติด

1.11
มนุษยใ์นภูมิภาค ดว้ยการส่งเสริมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโล

(2)
กิจเพียงดา้นเดียวโดย

ฒน์ เช่น โรค
SARS

เป็นตน้
(3)

มาะสม ตลอดจนการป้องกนัและการขจดั

(4) การเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียน (ASEAN Identity)
.ศ. 2563 (2020) โดยใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน  ส่งเสริมการ

ของภูมิภาควา่ ท่ามกล
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ของการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียนได้
ความร่วมมือของอาเซียนในกรอบสังคมและวฒันธรรมไดด้าํเนินไปโดยมีความ -คืบหนา้

การจดัการภยัพิบติัและตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management
and Emergency Respond – ADMER) (Standby Arrangements)

ป้องกนัไขห้วดันก 12 Cebu ประเทศฟิลิปปินส์

เอดส์เป็นตน้
ในการประชุมสุด 12 Cebu Declaration

on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 เร่งรัดการเป็น
5 ปี คือ จากปี พ.ศ. 2563 (2020) Bali Concord II เป็นปี

พ.ศ. 2558 (2015)
13

อาเซียน (ASEAN Charter) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (2007) กฎบตัรอาเซียนมีผลใช้
15 ธนัวาคม 2551 กล่าวคือ 30 10 ประเทศ

ไดใ้หส้ัตยาบนัสารต่อกฎบตัรดงักล่าว
14 -หวัหิน  ผูน้าํอาเซียนไดใ้หก้ารรับรอง

(ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint) วยความร่วมมือใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human
Development) (2) การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection) (3) สิทธิและ
ความยติุธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) (4)
(Environmental Sustainability) (5) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
(6) การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap)

กฎบตัรอาเซียนระบุใหค้ณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนเป็นกลไกใน
การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานดา้นสังคมและวั

2
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การดาํเนินงานของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน  และพิจารณาสรรหาผูแ้ทน
ASCC Council

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
-

างประชาคม
สังคมและวฒันธรรมอาเซียนใหเ้ป็นรูปธรรมไดภ้ายในปี 2015

- พิจารณาถึงแนวทาง
สาํเร็จเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาถึง

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาถึงแนวทางในการดาํเนินการจั

ภายในปี พ.ศ. 2558 (2015)

2.
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs)

3. บทบาทของไทยในการกระชบัความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ คือ ลาว
กมัพชูา พม่าและเวยีดนาม (CLMV) งมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมร่วมกนัมาในอดีตมายาวนาน

GMS
(Greater Mekong Sub Regional Economic Cooperation) และ ACMECS (Ayeywady-Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)

4.
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นความร่วมมือของอาเซียนในอนาคต
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1.4
- รับทราบขอ้คิดเห็นและ

-
-



2

2.1 ทฤษฎกีารทูตวฒันธรรม (Cultural Diplomacy)

ล่าสัตวป่์า การร่วมกนัทาํการเกษตรกรรม  การร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มเดียวกนัทาํ

เส้นทางคมนาคม  การสาํรวจคน้พบเส้นทางเดินเรือใหม่ๆ  ทาํใหม้นุษย์

บเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ เป็นตน้  การ

วฒันธรรมในดา้นต่างๆ การทูตทางวฒันธรรมจึงเป็นหลกัคิดทางรัฐศาสตร์ในการใชแ้ละการ

อ่อนหรือ “soft power” เ
การใชอ้าํนาจแบบแขง็ หรือ “hard power”

การทูตทางวฒันธรรมสามารถ

(Non-governmental organizations - NGOs) และระดบั
ภาคเอกชนหรื “Track II diplomacy” เป็นตน้

นกักีฬาปิงปองไปแข่งขนักบัทีมของสาธารประชาชนจีน ทาํใหต่้อมาไดมี้การเปิดสัมพนัธ์ทางการทูต
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“Ping Pong Diplomacy”
เป็นสัตวส์งวนและหายากในจีน ใหป้ระเทศต่างๆยมืไปแสดงในสวนสัตวใ์นประเทศต่างๆ ก็ถือไดว้า่
เป็นการดาํเนินการทูตทางวฒันธรรมเช่นกนั

ในองคก์ารระหวา่งประเ แอฟริกา (The African Union -
AU) Sirte Declaration Sirte

9 กนัยายน 2542 (1999) รวมสมาชิกในแอฟริกาจาํนวน 53
หลากหลายทางวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั โดยมีเป้าหมายใหเ้ป็นสหพนัธรัฐแอฟริกา (United Federation
of African States)
โดยมีการดาํเนินการตามแบบอยา่งหรือคลา้ยคลึงกบัของสหภาพยโุรป (European Union) นบัเป็น
ความสาํเร็จของการดาํเนินการทูตทางวฒันธรรม ของประเทศในแอฟริกา

2.2 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (2007) ในระหวา่งการประชุมสุดยอด
13 15 ธนัวาคม 2551 กฎบตัรอาเซียน

แบ่งออกเป็น 13 หมวด (Chapter) รวม 55 ขอ้ (Article) กฎบตัรอาเซียนไดว้างกรอบทางกฎหมาย

โลกดีอยา่งมีประสิทธิภา
1.

กฎหมายสามารถลงนามในสนธิสัญญา ตลอดจนทาํนิติกรรมต่างๆ  ในนามของประเทศสมาชิกได้

2. ทาํใหอ้าเซียนเป็น
ตรวจสอบการปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใตก้ฎบตัรและความตกลงต่างๆ ของอาเซียนโดยรัฐสมาชิก
และเปิดช่องใหมี้มาตรการลงโทษหากประเทศสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพนัธกรณี

3. กาํหนดโครงสร้างองคก์รใหม่

4. ะชาชนอยา่งแทจ้ริง อาทิ
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3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน  ได้

แ
และวฒันธรรมอาเซียน (ตามกฎบตัรขอ้ 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)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
(ASCC Blueprint) โดยผูน้าํอาเซียนไดต้กลงกนัวา่จะใชแ้ผนดงักล่าวแทนแผนปฏิบติัการ
เวยีงจนัทน์ (VAP)

(ASCC Blueprint)ประกอบดว้ย
คุณลกัษณะ (Characteristic) 6 ประการ โดยมีองคป์ระกอบ (Element)

1. การพฒันามนุษย์ (Human Development) มีองคป์ระกอบคือ
1.1 ใหค้วามสาํคญัและความกา้วหนา้ดา้นการศึกษา
1.2 การลงทุนในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
1.3
1.4 ส่งเสริมเทคโนโลยสีารสนเทศ
1.5 การอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงประยกุต์
1.6 เสริมสร้างทกัษะในการประกอบการสาํหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ
1.7 พฒันาสมรรถภาพของระบบราชการ

2. การคุ้มครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
2.1 การขจดัความยากจน
2.2 เครือข่ายความปลอดภยัทางสังคมและความคุม้กนัจากผลกระทบดา้นลบจาก

การรวมตวัและโลกาภิวตัน์
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
3.1 การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการสาํหรับสตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ

และผูพ้ิการ
3.2
3.3 ส่งเสริมการรับผดิชอบของธุรกิจต่อสังคม

4. (Ensuring Environmental Sustainability)
4.1
4.2

4.2.1 มลพิษหมอกควนัขา้มแดน
4.2.2 การเค

4.3
ของประชาชน

4.4
4.5

อาเซียน
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10

ผลกระทบ
4.11

5. การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
5.1 ป็นประชาคม
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5.2 การอนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมของอาเซียน
5.3 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคด์า้นดา้นวฒันธรรมและอุตสาหกรรมดา้น

วฒันธรรม
5.4

6. การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap)

2.4 เอกสารการประชุมและรายงานการประชุมในกรอบความร่วมมือรายสาขาของอาเซียน
เป็นการศึกษาจากรายงานการประชุมความร่ บ

ของอาเซียน

2.5 ข้อคิดเห็น
เป็นการรวบรวมจากความเห็นของนกัวชิาการ และภาคประชาสังคม ในการสัมมนาต่างๆ



3
วธีิการศึกษา

3.1 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
SWOT หรือ TOWS

มอาเซียนโดยพิจารณาจากจุดแขง็
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) จากสภาพแวดลอ้มภายใน  โอกาส (Opportunities)และอุปสรรค
(Threats) จากสภาพแวดลอ้มภายนอก

1. Strengths (S)
สภาพแวดลอ้มภายในอาเซียน  เช่นการรวมตวัของ 10

580 ลา้นคน  และอาจจะถึง 600 ลา้นคนภายในปี พ.ศ. 2558 (2015) มีรายได้
ประชาชาติ (GDP) รวมกนัมากกวา่ 1.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ผลผลิต
ดา้นเกษตรกรรมจาํนวนมาก นบัเป็นจุดแขง็ของอาเซียน

2. Weaknesses (W) หมายถึง

หรือ อตัลกัษณ์ของอาเซียนร่วมกนัไดอ้ยา่งไร
3. Opportunities (O)

40

4. Threats (T)

ะทบต่ออาเซียน ปํยหาภายคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย
และโรคระบาดติดต่อเป็นตน้

อยา่งไรก็ตามในทุกจุดแขง็ก็อาจมีจุดอ่อนและในทุกจุดอ่อนก็อาจทาํใหเ้ป็นจุดแขง็ไดห้ากมี
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เป

3.2 การใช้ปรัชญาทางพุทธศาสนาในการสร้างประชาคม
เป็นอาณานิคมได้

เรียกร้องอิสสระภาพในการปกครองตนเองและตอ้งการอยูร่่วมกนัโดยสันติ ในการประชุมกลุ่ม
ประเทศไม่ฟักใฝ่ฝ่ายใด ( Non Alignment) ไดว้างหลกัการ 5
เรียกวา่ หลกัเบญจศีล อนัประกอบดว้ย

- การใหก้ารเคารพเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดน
-
- การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั
- การอาํนวยประโยชน์แก่กนั
- การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ

จากหลกัการดงักล่าวทาํใหป้ระเทศอาณานิคมต่างๆ ไดรั้บเอกราชตามหลกัการตดัสินใจของ
ตนเอง และไม่เกิดสงครามใหญ่ระหวา่งกนัตลอดมา

(caring and sharing society) โดยเฉพาะการสร้างประชาคมอาเซียน
อยู่

3.2.1 มีพรหมวิหาร เป็นหลกัประพฤติใหมี้คุณธรรมภายในตนเองมี 4 ประการคือ
- เมตตา หรือความรัก คือความปรารถนาดี มีไมตรี ตอ้งการช่วยเหลือใหทุ้กคนประสบ

ประโยชน์สุข
- กรุณา

- มุทติา

สนบัสนุน
- อุเบกขา



16

3.2.2 มีการบําเพญ็สงเคราะห์ 4 ประการ
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ก็จะตอ้งมีการแสดงออกภายนอกเป็นหลกัปฏิบติัอีก 4 ประการ คือสังคหวตัถุ 4

- ทาน

- ปิยวาจา หรือการพดูจาอยา่งรักกนั  คือกล่าวคาํสุภาพ ไพเราะ  น่าฟัง

เห็นใจ  ใหก้าํลงัใจ  รู้จกัพดูใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีสมานสามคัคี  เกิดไมตรี  ทาํให้รักใคร่นบัถือและ
อกลูกนั

- อตัถจริยา หรือการทาํประโยชน์ใหแ้ก่เขา คือ การช่วยเหลือดว้ยแรงกาย  และ

ส่งเสริมในดา้นจริยธรรม
- สมานัตตตา

อาจกล่าวไดว้า่ การบาํเพญ็สงเคราะห์ หรือสังคหวตัถุ 4
วามรู้  ช่วยดว้ยถอ้ยคาํ  ช่วยดว้ยกาํลงังาน  และการช่วยดว้ยการร่วมเผชิญ

และแกปั้ญหาร่วมกนั



4
ผลการศึกษาวจัิย

4.1 จุดแข็งของอาเซียน
4.1.1 บทบาทและการเตรียมการของไทยในฐานะประธานอาเซียน

4.1.1.1

10 ชา .อ.

พิจารณ

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (2008)

14 10 ชาติไดร่้วมลงนามใน ปฏิญญา
(พ.ศ. 2552-2558) (Cha-Am Hua Hin

Declaration on the Roadmap for the ASEAN community)
ประชาคมอาเซียนต่อไป

29 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ในขอ้ 7 นโยบายการต่างประเทศและ
7.2 วา่

“

ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  ส่งเสริมใหป้ระเทศสมาชิกร่วมกนัเคารพสิทธิมนุษยชน  และผลกัดนัให้
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ต่อมาไดมี้การกาํหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ สาํหรับปี
2552 5 5.4
การส่งเสริมผลประโยชน์และบทบาทของไทยในส่วนประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ได้

-
วฒันธรรมของอาเซียน

- ผลกัดนัการดาํเนินความร่วมมือดา้นสังคมและวฒันธรรมของอาเซียนใหมี้
ผลสาํเร็จเป็นรูปธรรมและอาํนวยประโยชน์ใหก้บัประชาชนอาเซียน

-
ตลอดจนใหเ้ยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน

รัฐบาลหรือมีความ

4.1.1.2
เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบนัคือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการต่างประเทศของไทย (พ.ศ. 2540-2544) โดยรับตาํแหน่งสืบต่อจากนาย Ong Keng
Yong 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550

Protocol
Amending the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat (1992) ไดก้าํหนด

ของความรู้ความสามารถ (merit) 5

ประชุมระดบัผูน้าํและระดบัรัฐมนตรี  และรับผดิชอบต่อคณะกรรมการประจาํของอาเซียน
(ASEAN Standing Committee-ASC)
โดยตรงกบัประเทศสมา
ผูแ้ทนอาเซียน เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งคณะกรรมการในสาขาต่างๆ และกบัประเทศคู่เจรจาและ

อาเซียน
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5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2551 – 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) อยูใ่นช่วงหวั
อนการ

(พ.ศ. 2547-2553) ใน 3
ร

ฉบบัใหม่ภายหลงัแผนปฏิบติัการเวยีงจนัทน์
ของ ดร.
การดาํรงตาํแหน่งเลขาธิการอาเซียน ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลไทยจึงไดเ้สนอ ดร. สุรินทร์ฯ  เป็น

.
.ศ. 2527- 2529 คือ นายแผน วรรณ

เมธี อดีตปลดักระทรวงการต่างประเทศ
หลงัจ (ASEAN Charter)

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551

บทบาทสาํคญัในการ ติดตามความคืบหนา้ วา่แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถปฏิบติัตามความ

. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

เร่งรัดผลกัดนัใหก้ฎบตัรอาเซียนมีผลใชบ้งัคบั (15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551)
เป็นประธานอาเซียน  การประสานงานกบัองคก์ารสหประชาติและสมาชิกอาเซียนใหเ้ป็นผูน้าํในการ

ในฐานะประธานอาเซียน  และล่าสุ 2009 (H1N1) ก็
ไดมี้การประสานงานใหไ้ทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 (สมาชิก
อาเซียน + จีน+เกาหลี + ) 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ร่วมมือกนัในการป้องกนัการแพร่ระบาดของไขห้วดัดงักล่าว
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4.1.1.3 -ประเทศไทย
(พ.ศ. 2552-

2558)(ASCC Blueprint :2009-2015) ใน Characteristic E. Building ASEAN Identity ขอ้ 43 xi
กาํหนดไวว้า่ “Encourage the establishment of ASEAN Associations at national levels to promote
awareness of ASEAN in ASEAN Member States;”
อาเซียน- ย

.ศ. 2551 เป็นตน้มา  สมาคมจะมีบทบาทในการ

ภา

ทางการแลว้ โดยมี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทาํใหส้มาคมฯ สามารถดาํเนินการ

วตั
(1)

ในสมาคมประชาชาติเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ (

(2) ในการส่งเสริมใหป้ระชาชนไทยมีความ

(3)
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมใหแ้ก่ประชาชน

(4) ส่งเสริมความร่วมมือในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวชิาการ และการ
ทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ระหวา่งประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง

ภาคประชาสังคม
(5)

กบัภาค

ประชาสังคมอาเซียนภายใตก้ฎบตัรอาเซียน
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(6) คณะกรรมการของสมาคม ไดมี้มติเห็นชอบ และ

เรียบร้อยแลว้
ปัจจุบนัสมาคมอาเซียน- 15 คน

ครบตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  โดยมีคุณหญิงลกัษณาจนัทร เลาหพนัธ์  อดีตผูแ้ทนถาวรไทยประจาํ

ยวกบักิจกรรมของอาเซียน อนัไดแ้ก่ 1) นาย
แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และอดีตเลขาธิการอาเซียน 2) นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี
อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 3) ดร. สุทศัน์ เศรษฐบุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียน และ
นกัวชิาการอิสระ 4) รศ. ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ  รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 5)
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6) ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 7) นายกา
รุณ กิตติสถาพร  อดีตปลดักระทรวงพาณิชย์ 8) ดร. สายสุรี จุติกุล 9)
ผูอ้าํนวยการมูลนิธิศกัยภาพชุมชน 10)
โพสต์ 11) 12) ปลดักระทรวงการต่างประเทศ
หรือผูแ้ทนเป็นอุปนายกสมาคมโดยตาํแหน่ง 13) อธิบดีกรมอาเซียนหรือผูแ้ทนเป็นเลขาธิการโดย
ตาํแหน่ง 14) ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเหรัญญิกโดย

กิจกรรมต่างต่างของสมาคมต่อไป
4.1.1.4 การจดัใหมี้เพลงประจาํอาเซียน (ASEAN Anthem)

ทศสมาชิกอาเซียน ไดมี้

32 (32nd ASEAN Committee on Culture and Information – ASEAN
COCI) .ศ. 2540 ไดมี้การตกลงให้มีการจดัประกวดเพลง

15 คน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจาก
ประเทศสมาชิกประเทศละ 2 คน รวม 14 คน ( น
สมาชิกอาเซียน) และผูแ้ทนจากสาํนกัเลขาธิการอาเซียนอีก 1 คน  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาให้
เพลงจาก ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ไดรั้บคดัเลือกเขา้รอบสุดทา้ย  และไดต้ดัสินใหเ้พลง
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ASEAN Song of Unity (ASEAN oh ASEAN) จากฟิลิปปินส์ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  เพลงดงักล่าว
เป็น ASEAN Hymn โดยนาย Nicanor G. Tiongson
และนาย Ryan Cayabyab ชาวฟิลิปปินส์ เป็นผูแ้ต่งทาํนอง  เพลง ASEAN Song of Unity ยงัไม่เป็น

รรมการ

11 เพลง “ASEAN Our Way” เป็นเพลงหลกั
YB Dato Seri

Syed Hamid Albar รัฐมน
โดยนาย Ahmad Muriz Che Rose และสิงคโปร์ไดแ้ต่งเพลง “Rise”
ฉลองการครบรอบ 40 13

าธิการอาเซียนจึงไดเ้สนอใหมี้การจดัประกวดการประพนัธ์เพลงประจาํ
อาเซียน โดยเสนอใหมู้ลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) พิจารณาเขา้ร่วมดาํเนินการ

(Special Meeting of the Director General)
17 มกราคม 2551 ณ ประเทศบรูไนดา

อาเซียน (ASEAN Anthem)
ผูน้าํอาเซียนแลว้ ขอ้ 40 วา่ “ใหอ้าเซียนมีเพลงประจาํอาเซียน” (ASEAN shall have an anthem)

ใชบ้งัคบั (กฎบตัรอาเซียนมีผลบงัคบัใช้ 30
10 ประเทศแลว้) ห็นชอบใหป้ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประกวดแข่งขนั

เพลงประจาํอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จก่อน 14
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดเ้ห็นชอบต่อเอกสาร Concept Paper สาํหรับการ

open competition
และจดัส่งใหป้ระเทศไทยภายในเดือนกนัยายน 2551
เพลงมีลกัษณะเป็นเพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน  มีความยาวไม่เกิน 1

และจะตอ้ง

20
แต่งเพลงอาเซียน (ASEAN Composers’ Forum) วา่ “ASEAN
Anthem Adjudicators’Panel”
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1 คน รวมเป็น 10

จะประกอบดว้ยกรรมการชุดเดิมในรอบแรก และกรรมการจากภายนอกอาเซียนอีก 3

คณะกรรมกรรมการผูพ้ิจารณาตดัสินจะไม่ทราบเลยวา่

ประเทศไทยไดจ้ดัใหมี้ประชุม ASEAN Anthem Adjudicators’Panel ในรอบแรก
16 ตุลาคม 2551 โดยมี ฯพณฯ หม่อมหลวง อศันี ปราโมช  องคมนตรี เป็นกรรมการฝ่าย

เทศเจา้ภาพและประธานอาเซียน
99 เพลง และคดัเลือกใหเ้หลือเพียง

10 2 2 (รอบตดัสิน) 20
พฤศจิกายน 2551 ปรากฏวา่เพลง “The ASEAN Way” ตติคุณ สดประเสริฐ  นายสาํเภา
ไตรอุดม เป็นผูแ้ต่งทาํนอง และนางพะยอม วลยัพชัรา เป็นผูแ้ต่งคาํร้อง จากประเทศไทยไดรั้บเลือก

ASEAN Anthem 28
พฤศจิกายน 2551 โดยวงดุริยางคก์องทพัเรือเป็นผูบ้รรเลงและขบัร้องประสานเสียงโดยคณะนกัร้อง

14 28 กุมภาพนัธ์ 2552
อาเซียนใหจ้ดัการ

14 นการดาํเนินการ
(ASEAN Charter)

สาํหรับการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (2015)
เพลงประจาํอาเซียน (ASEAN Anthem) 10

ประเทศของอาเซียนเกิดความรู้สึกร่วมกนัและมี
ในการส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกของการเป็นอาเซียนอนัจะนาํไปสู่การมีอตัลกัษณ์ (Identity) ร่วมกนั
ต่อไป

4.1.1.5 14 (14th ASEAN Summit)
ประเทศไทยไดรั้บตาํแหน่งเป็นประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ภายหลงัการประชุม
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41 24 กรกฎาคม 2551

ธนัวาคม 2552

1
อาเซียนจะมีตาํแหน่งประธานเดียว (single Chairmanship)

1) การประชุมสุดยอด
(the ASEAN Summit and related Summits)  2) คณะ

มนตรีประสานงานอาเซียน (the ASEAN Coordinating Council) 3)
สามคณะ (the three ASEAN Community Councils) 4) องคก์รระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา

(the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies
and senior officials) และ 5) คณะกรรมการผูแ้ทนถาวร (the Committee of Permanent
Representatives)
ยอดอาเซียนถึง 2 14 ในปี 2551 15 ในปี 2552

สาํคญัเป็นอยา่งมาก

.
ดาํรงตาํแหน่งเลขาธิการอาเซียนดว้ย ทาํใหไ้ทยสามารถแสดงบทบาทนาํในการกาํหนดทิศทางและ

40

14 15 ธนัวาคม 2551

28 กุมภาพนัธ์- 1 มีนาคม 2552
วส้ามประการคือ

1) การอนุวติัขอ้ผกูพนัภายใตก้ฎบตัรอาเซียน (Realising Commitment under
ASEAN Charter)
กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน คณะกรรมการผูแ้ทนถาวรประจาํอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน เป็นตน้

2) (Revitalising
people-centered ASEAN Community)
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หมู่ประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในการสร้างประชาคม
อาเซียน

3)
ภูมิภาค (Reinforcing human development and security for all the people of the region) โดยส่งเสริม

โดยเฉพาะการ

การจดัการภยัพิบติั

สาํคญัอนัไดแ้ก่แผนปฏิบติัการสาํหรับการสร้างประชาคมอาเซียน (Declaration on the Roadmap for
an ASEAN Community)

(Blueprint for the ASEAN Political and Security Community – APSC Blueprint)
และ แผนปฏิบติัการดา้นการสร้างประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Blueprint for the ASEAN
Socio-Cultural Community – ASCC Blueprint)
โอกาสใหผู้แ้ทนจากภาคธุรกิจ  ผูแ้ทนสมชัชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary
Assembly – AIPA) ผูแ้ทนภาคประชาสังคม  และผูแ้ทนภาคเยาวชน จากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน

4.1.1.6

9
วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC Council)

นการประชุม และตอ้งเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2

ะธาน ASCC Council
บทบาท มผล

ASCC Council ในกรอบ
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ประธ
นประธาน

คณะกรรมการระดบัชาติ และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีวา่การ

ผูส้นบัสนุนและประสานงานภาพรวมนโยบายดา้นต่างประเทศ
สาํหรับ องคป์ระกอบของคณ

specific/global issues เป็นเลขานุการ และมี

มนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Council
Meeting)

142/2552 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการระดบัชาติของไทย
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

specific issues และ global issues specific issues ควรเนน้ดา้นการศึกษา  การขจดัความ
ยากจน และดา้นสา

ส่วนร่วมในกระบวนการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 สาํหรับ global issues ควรตอบสนองกบั

ภูมิภาคในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
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4.1.1.7
ประเทศไทยนบัวา่มีบทบาทสาํ

ภูมิภาคและใหค้วามร่วมมืออยา่งแขง็ขนัเป็นรูปธรรม เช่น
1) ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจา้พระยา-

(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy หรือ ACMECS)
ประเทศสมาชิกประกอบดว้ย ไทย  ลาว  กมัพชูา พม่า และเวยีดนาม

2) (Greater
Mekong Sub-region หรือ GMS)
ไทย ลาว พม่า กมัพชูา  เวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน

3) (Emerald Triangle Cooperation) อนั
ประกอบดว้ย ไทย ลาว และกมัพชูา

4) -มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle หรือ IMT-GT)

ความ

ดว้ยกนั
4.1.2 หลกัการของอาเซียน

บูรณภาพแห่งดินแดน  การไม่แทรกแซงกนั  ฉนัทามติ และเอกภาพในความหลากหลาย (the
principles of sovereignty, equality, territorial integrity,  non–interference, consensus and unity in
diversity)

2 เป็นตน้มา
ดงักล่าวของอาเซียนนบัเป็นจุดแขง็ของอาเซียน  โดยเฉาะหลกัการใชฉ้นัทามติ (consensus) ในการ

กการไม่แทรกแซงกนั
(non–interference) ก็ทาํใหเ้กิดความไวใ้จกนัระหวา่งประเทศสมาชิก
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อยา่งไรก็ตามการใช ้หลกัการใชฉ้นัทามติ (consensus)
ง

ASEAN-X หรือ 2+X ในการ
(Councils of the ASEAN

Community)

4.1.3 แผนการพฒันาของอาเซียนกบัแผนพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDGs)
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ก่อนช่วงสหสัวรรษ องคก์ารสหประชาชาติ ใหก้ารสนบัสนุนการ

สมาชิกสหประชาชาติ ต่างเห็นพอ้งกนัวา่อุปสรรคสาํคญัของประเทศกาํลงัพฒันา คือ ขาดการ

2543 ไดมี้แถลงการณ์
อยา่งเป็นทางการของประเทศสมาชิก 191 ประเทศ ยอมรับขอ้ผกูมดัตามคาํประกาศ สหสัวรรษ
(Millennium Declaration)
สหสัวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs)
กาํ
MDGs
ประกอบดว้ยเป้าหมาย 8 ดา้น คือ

1) การขจดัความยากจนและหิวโหย
2) การใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา
3) การส่งเสริมความเท่าเทียมกนัทางเพศ และส่งเสริมบทบาทสตรี
4) การลดอตัราการตายของเด็ก
5) การพฒันาสุขภาพของสตรีมีครรภ์
6)
7)
8) การส่งเสริมความเป็
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เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDGs)

พฒันาแห่งสหสัวรรษ ม MDGs เป็น cross-
cutting issues

ตสาํนึกให้แก่สังคม

ดว้ยเห็นถึงความ 14
ประเทศไทย ผูน้าํอาเซียนจึงไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมวา่ดว้ยการบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่ง
สหสัวรรษในอาเซียน (Joint Declaration on the Attainment of the Millennium Development Goals
in ASEAN) 1 มีนาคม 2552 (2009) ดว้ยเห็นวา่แมจ้ะมีสมาชิกโดยรวมหลายประเทศมีการ

MDGs

สามารถกาํหนด MDGs กาํหนดไว้ (MDGs Plus)

1) ทาํใหอ้าเซียนเป็
2) สร้างดุลยภาพระหวา่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาทางสังคม
3) (IAI)
4) MDGs
5) MDGs
6)

MDGs
7)
8) ส่งเสริมการประสานงานและการสร้างเครือข่ายกบัเอกชน และภาคประชาสังคม

เป้าหมายตาม MDGs
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4.1.4 ศกัยภาพของอาเซียน
การรวมตวัของ 10 ประเ

มากกวา่ 580 ลา้นคน  และอาจจะถึง 600 ลา้นคนภายในปี พ.ศ. 2558 (2015) มีรายไดป้ระชาชาติ (GDP)
รวมกนัมากกวา่ 1.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ
จาํนวนมาก ทาํให้

ใน ประเทศไทยส่งสินคา้อออกไปยงักลุ่มประเทศอาเซียนมาก
เป็นอนัดบัแรก และมี .ศ. 2547 ไทยส่งสินคา้ออกไปยงักลุ่มอาเซียน มีมูลค่า
21,241
จาํนวน 13,499 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ในปี พ.ศ. 2548 ไทยส่งสินคา้ออกไปยงัอาเซียน จาํนวน 24,398
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และส่งออกไปยงัสหรัฐฯ จาํนวน 16,997 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก ศูนย์

)

4.2 จุดอ่อนของอาเซียน
4.2.1 ปัญหาการสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียน (ASEAN Identity)
อาเซียนประกอบดว้ย 10 ประเทศ ยอ่มมีวฒันธรรม

ทาํใหเ้กิดอตัลกัษณ์ของภูมิภาค รวมกนัได ้ การสร้างอตัลกัษณ์ของอาเซียนจะช่วยใหป้ระชาชน

(non-interference) และหลกัฉนัทามติ (consensus)
มีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั มีความรู้สึกวา่

ตนเป็นพลเมืองของอาเซียน (ASEAN citizen)
และสหภาพยโุรป (EU) สหภาพยโุรปมีระดบัการรวมตวั (integration)

(sovereignty) จากรัฐสมาชิก แต่ในอาเซียนอาํนาจ

(decision-making process) สหภาพยโุรปจึงมี
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ต่อภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซียน (ASEAN Education Minister Meeting-ASED)

ในเดือนเมษายน 2552
เห็นวา่ จะตอ้งสร้างประชาคมอาเซียนใหเ้ป็นรูปธรรมให้ไดโ้ดยใ

(ASEAN awareness)
567

เพลง “The ASEAN Way” อาเซียนอยา่งเป็นทางการ (official anthem of
ASEAN)

4.2.2

(ASEAN Community)

ประชุมสุดยอดอาเซียนประจาํปีก็เป็น
10

ะอาเซียนตอ้งการพฒันาและเสริมสร้าง

อาเซียนยงัตอ้งการใหป้ระชาชนของอาเซียนสามารถไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาดา้นการเมือง

ประชาชนอาเซียน “ ไม่จน ไม่เจบ็ป่วย ฉลาด ปลอดภั ”
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4.2.3 การขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม (Civil Societies)

จาํนวนนอ้ยมาก  ส่วนใหญ่จะเป็นนกัวชิาการ องคก์รพฒันาเอกชน โดยเฉพาะในระดบัภูมิภาค
โดยมีเวทีการหารือของหลายกลุ่ม 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)
เป็นแกนนาํ APA 6

ประชาสังคมจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะองคก์รชาวบา้น และองคก์รเอกชนในประเทศสมาชิก การจดั
ป
ก็มิไดมี้การทาํขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลหรือต่ออาเซียนใหป้ฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

4.2.4 การขาดงบประมาณในการดาํเนินการ
องอาเซียนอาจแบ่งไดเ้ป็น

สองส่วนคือ
1)

พอเพียงสาํหรับการดาํเนินงานของสาํนกัเลขาธิการอาเซี เป็นเงินเดือนของ

ตน้
2)

ชใ้น

เอเชีย (Asian Development Bank – ADB)

น
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(ASEAN Development Fund)
ใหเ้ป็นผลสาํเร็จและสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

4.3 โอกาสของอาเซียน
4.3.1 อาเซียนไดรั้บการยอมรับจากสังคมระหวา่งประเทศ

4.3.1.1 อาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา
จากพฒันาการของอาเซียนในระยะเวลากวา่ 40

ริมและพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาเซียนกบัประเทศมหาอาํนาจ และคู่
2516 โดยเป็นการหารือกบัประเทศคู่

เปิดตลาดสาํหรับสินคา้และขอรับความช่วยเหลือในการพฒันาใหแ้ก่ประเทศสมาชิก และไดพ้ฒันา

กลไกสาํคญัในกรอบการหารือกบัประเทศคู่เจรจา คือ การประชุมระดบัรัฐมนตรี

ประจาํปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting –AMM) ปัจจุบนั
9 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ และ1 องคก์ารระหวา่งประเทศ  ไดแ้ก่

ซีย  สหรัฐอเมริกา  สหภาพ
ยโุรป  และโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) .ศ. 2551 อาเซียนได้

สังเกตการณ์ในสหประชาชาติ นบัแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา
งมีกรอบการเจรจากบัประเทศคู่เจรจาในลกัษณะกลุ่มประเทศ

ดว้ย เช่น ในกรอบการเจรจา อาเซียน+3
+6 อนั

กรอบการประชุมสุดยอดเอเซียตะวนัออก (East Asia Summit –EAS) โดยมีอาเซียนเป็นตวั

4.3.1.2
นอกจากอาเซี
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เศรษฐกิจและสังคมแลว้  อาเซียนยงัไดส้ร้างกลไกการประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความร่วมมือดา้น
-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF)

การเสริมสร้างความไวว้างใจระหวา่งกนัระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  กลไกดงักล่าว

โดยรวมดว้ย  ในปัจจุบนั ARF มีสมาชิก 27 ประเทศและกลุ่มประเทศ ไดแ้ก่ สมาชิกอาเซียน 10

นิวซีแลนด ์ ปากีสถาน  ปาปัวนิวกินี  รัสเซีย  ติมอร์-เลสเต  ศรีลงักา  สหรัฐอเมริกา  และสหภาพ
ยโุรป

ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation – TAC) และ
สนธิสัญญาวา่ดว้ยเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตน้

4.3.2 วกิฤตและภยัคุกคามจากภายนอก
ปัญหาวกิฤตและภยัคุกคามจากภายนอกเป็นการสร้างโอกาสใหเ้กิดความร่วมมือในอาเซียน

อาทิเช่น
1) .ศ. 2540 (1997) ทาํใหอ้าเซียนเกิด

(Chiang Mai
Initiative) กาํหนดใหมี้ทุนสาํรองไว ้จาํนวน 82 ลา้นเหรียญ

14 12
เหรียญสหรัฐฯ

2) ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติและโรคระบาด  ทาํให้อาเซียนมีความตกลงวา่ดว้ย
การจดัการภยัพิบติัและตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management
and Emergency Respond) Standby Arrangement
ในการใหค้วามช่วยเหลือ   อาเซียนมีความร่วมมือกนัในการป้องกนัโรคระบาด เช่นโรค SAR
(Severe Acute Respiratory Syndrome) ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2547 และไขห้วดันก ในช่วงปี พ.ศ.
2547-2548 2009 (H1N1)
สถานการณ์ต่อสู่กบัไขห้วดัสายพนัธ์ใหม่ อาเซียนไดจ้ดัประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+ 3

8 พฤษภาคม
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พ.ศ. 2552 โดยประเทศไทยรับเป็นเจา้ภาพจดัการ

4.4 อุปสรรคของอาเซียน
4.4.1 ปัญหาสิทธิมนุษยชน

ระบอบการปกครองของประเทศสมาชิกมีแตกต่างกนัออกไป กา

ภายในประเทศสมาชิกเองดว้ย
ปัจจุบนัมีเพียง 4 ประเทศ คือ ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ อยา่งไรก็ตามประเทศ

ประเทศต่างก็เป็นภาคี ใน Convention on the Elimination of Discrimination Against Women-
CEDAW) และ Convention on Right of Child -CRC

4.4.2 ปัญหาภยัคุกคามในรูปแบบใหม่
ปัญหาภยัคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่นปัญหาการก่อการร้าย  ปัญหาการคา้มนุษย ์ ปัญหา

การฟอกเงิน  การคา้อาวธุสงคราม  ปัญหาการปลน้ทางทะเล  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญกรรม
ชาคมอาเซียน



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
5.1.1 จากปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) มาสู่ กฎบตัรอาเซียน (ASEAN

Charter)
(Bangkok Declaration) หรือปฏิญญา

อาเซียน (ASEAN Declaration) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (1967)
ผูแ้ทนระดบัรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยเห็นวา่บรรดาประเทศใน
ภูมิภาคต่างมีสายสัมพนัธ์ในทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมต่อกนัอยูแ่ลว้ จึงไดป้ระกาศเจตจาํนง
ร่วมกนัวา่จะร่วมมือกนัสร้างเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสั

2 หนา้กระดาษ
ประกอบดว้ยคาํประกาศ 5 1 ระชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 2 กล่าวถึงจุดหมายและความมุ่งประสงคข์องสมาคม

3 4
5

ในส่วนของกลไกของสมาคมอาเซียนไม่ซบัซอ้นมากนกัคือ ประกอบดว้ยกลไกหลกัคือ 1)
การประชุมรัฐมนตรีวา่การต่างประเทศ (ASEAN Ministerial Meeting – AMM)
หมุนเวยีนเป็นเจา้ภาพ 2) คณะกรรมการประจาํ (Standing Committee) โดยมีรัฐมนตรีวา่การ
ต่างประเทศของประเทศเจา้ภาพหรือผูแ้ทนเป็นประธาน และเป็นผูด้าํเนินการของสมาคมใน

3)
และคณะกรรมการถาวร ประ 4) มีสาํนกัเลขาธิการแห่งชาติ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 (1976) คือ 9
สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)

3
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1) ปฏิญญาสมานฉนัทอ์าเซียน (Declaration of ASEAN Concord) 2)
เลขาธิการ กรุงจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย  และ 3) สนธิสัญญาไมตรีและความ
ร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC)

11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (2005)
กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผูน้าํประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบใหมี้การจดัทาํกฎบตัรอาเซียน

(Eminent Persons Group on the ASEAN Charter
- EPG )

12 ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2550 (2007) EPG ไดน้าํเสนอ
รายงานต่อผูน้าํประเทศสมาชิกอาเซียน  ผูน้าํอาเซียนไดม้อบหมายใหค้ณะทาํงานระดบัสูงในการยก
ร่างกฎบตัรอาเซียน (High Level Task Force on the ASEAN Charter – HLTF) ยกร่างกฎบตัรให้

13
พ.ศ. 2550 (2007) 10

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (2007) 15 ธนัวาคม 2551
กล่าวคือ 30 10 ประเทศไดใ้หส้ัตยาบนัสารต่อกฎบตัรดงักล่าว

กฎบตัรอาเซียนถือเป็นธรรมนูญของอาเซียน และใหส้ถานะทางกฎหมาย (legal
personality) แก่อาเซียน กฎบตัรอาเซียนแบ่งออกเป็น 13 หมวด (Chapter) รวม 55 ขอ้ (Article)

(rules based organization)
(more effective and efficient) ใหมี้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางและมีบทบาท

(people-centered, and more people-oriented)

(Coordinating Council) (AMM) มีคณะมนตรี
(ASEAN

Political-Security Community Council – APSC) คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community Council – AEC) และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community Council -ASCC)

(Committee of
Permanent Representatives to ASEAN –CPR) (Standing
Committee)
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5.1.2 จากสมาคมอาเซียน สู่ประชาคมอาเซียน
” (Bangkok Declaration) 8 สิงหาคม

พ.ศ. 2510 (1967)
เศรษฐกิจและสังคม มีการขยายความร่วมมือครอบคลุมในทุกสาขา

พ.ศ. 2519 (1976) มีการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
ปฏิญญาสมานฉนัทอ์าเซียน (Declaration of ASEAN Concord) นกัเลขาธิการ
อาเซียน

พ.ศ. 2535 (1992) AFTA
พ.ศ. 2537 (1994)

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF)
พ.ศ. 2540 (1997) ผูน้าํอาเซียนไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อวสิัยทศัน์ 2020 (ASEAN Vision 2020)

กาํหนดใหอ้าเซียนเป็น “วงศส์มานฉนัทแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หุน้ส่วนในการพฒันาอยา่งมี
”

พ.ศ. 2541 (1998) มีแผนปฏิบติัการฮานอย (Hanoi Action Plan) สาํหรับช่วงปี พ.ศ. 2542-
2547 (1999-2004) 2002

พ.ศ. 2546 (2003) 9 มีการลงนาม Declaration of
ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบใ .ศ. 2563
(2020)

พ.ศ. 2547 (2004) 10
ผูน้าํประเทศสมาชิกอาเซียนไดล้งนามในแผนปฏิบติัการเวียงจนัทน์ (Vientiane Action Programme-
VAP) างความร่วมมือในกรอบอาเซียนสาํหรับการดาํเนินงานในช่วง 6 ปี
ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2553 (2004- 2009)

ประเทศสมาชิกเก่ากบัสมาชิกใหม่
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) เป็นปี พ.ศ. 2558 (2015)

พ.ศ. 2550 (2007) 13
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 15

ธนัวาคม พ.ศ. 2551
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พ.ศ. 2552 14 -หวัหิน  ผูน้าํอาเซียนไดใ้หก้าร
(ASEAN Socio-Cultural

Community Blueprint)

5.2 ข้อเสนอแนะ

40

อาเซียนประสบความสาํเร็จเป็นประชาคมอาเซียนไดต้ามเ

ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัไม่ครบถว้น เพราะไม่มีกลไกติดตามและกลไกบงัคบัใหรั้ฐสมาชิกปฏิบติัตาม

หรือลดปัญหาดงักล่าวไดบ้า้งคือ
5.2.1
สาํหรับในภาคราชการ ควรไดมี้การประชาสัมพนัธ์ใหข้า้ราชการภายในหน่วยทุกกระทรวง

ควรจะตอ้งปฏิบติังานตา

สาํหรับนกัเรียนนกัศึกษา  ควรมีการพฒันาหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในโรงเรียนทุ
สภาพทางภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ

ประเทศสมาชิก และของภูมิภาค
อนัดีกนัมาอยา่งยาวนาน มิใช่มีแต่การศึกสงครามระหวา่งกนัแต่

เพียงอยา่งเดียว  แต่ได้

าเขมรบางคาํมาใชใ้นภาษาไทย มีการนาํวฒันธรรมของ
การเผยแพร่ศาสนาพุทธเขา้สู่แดนสุวรรณภูมิก็
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เป็นผลมาจากการทูตดา้นวฒันธรรม จากอินเดีย ผา่นพม่า ไทย สู่ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ทาํให้
สนาพุทธร่วมกนั  ทางดา้นวรรณกรรมทุก

ประเทศในอาเซียนต่างก็ไดรั้บอิทธิพล จาก
แพร่หลายในวรรณกรรมของในทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

โรงเรียน

ใน

สาํคญัทางประวติัศาสตร์
5.2.2 ใหมี้กลไกการตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตามความตกลงต่างๆ  กลไกดงักล่าวควรเป็น

5.2.3

หมู่เยาวชน และในหมู่เด็กนกัเรียนในโรงเรียน  ใหมี้ความรู้สึกวา่ตนเป็นพลเมืองของอาเซียน (ASEAN
citizen)
เป็นสมบติัของอาเซียนร่วมกนั

ประชาชนอาเซียนน่าจะมีความภูมิใจและถือเป็นสมบติัและมรดกร่วมกนัของอาเซียนไดมี้หลาย
ประการ อาทิเช่น

1) ในดา้นอาหาร ประเทศสมาชิกอาเซียนมี ขา้ว เป็นอาหารหลกั  และเป็นกลุ่ม
(Satay) เป็นอาหารยอดนิยม
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จากบราซิล
2)

ถือเป็นมรดกทางธรรมชาติ (ASEAN heritage park)

โลก
3)

มาฝึกใชง้านไดใ้นหลายประเทศของ

(Orang Utan)

ชนิด (clouded leopard)

เป็นตน้
4)

แพร่หลายของโลกอยูห่ลายแห่ง อาทิเช่น นครวดั (Angkor Wat)
มหศัจรรยติ์ดอนัดบั 1 ใน 7
ประเทศ  มี บรมพุทโธ (Bolo Budu)

อยธุยา  สุโขทยั หลวงพระบาง  นครทม เป็นตน้
5) Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque ในบูรไน

Petronas Tower ในมาเลเซีย
( ) มีศูนยก์ารคา้ (Mega Malls)

กวา้งขวางติดอนั 1 ใน 20 ของโลกอยูถึ่ง 4
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Berjaya Times Square ในมาเลเซีย  สาํหรับในประเทศไทย คือ Central World Plaza
รวมแลว้เท่ากบัสนามฟุตบอล 55 สนามรวมกนั

6)

สุดติด 10 อนัดบัแรก
ในทุกปี เช่น สายการบินของไทย (Thai International Airways) สายการบินของมาเลเซีย (Malaysian
Airline) สายการบินของสิงคโปร์ (Singapore Airline) Air Asia ของ

(budget travel) อีกดว้ย
5.2.4

ดใ้นทุกประเทศสมาชิก และให้

5.2.5 ใหน้าํหลกัการทางศาสนาของแต่ละรัฐสมาชิกมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนิน ความสัมพนัธ์

ในภูมิภาค เช่นการจดั inter faiths dialogue กนั  และ
ในทางปฏิบติัก็จะทาํใหเ้กิดความ

ดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ก็คือ พรหมวิหาร 4 เป็นหลกัประพฤติใหมี้คุณธรรมภายใน
ตนเองมี 4 ประการคือ เมตตาคือความรัก กรุณาคือความสงสาร

หลกัสังคห
วตัถุ 4 ก คือ คือ  ทานคือการใหปั้น   ปิยวาจา
คือการพดูจาอยา่งรักกนั อตัถจริยา คือการทาํประโยชน์ใหแ้ก่เขา สมานตัตตา หรือเอาตวัเขา้สมาน
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