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ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน

พัชราวลัย ศุภภะ

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทนํา
 ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) เปนการรวมกลุม

และความรวมมอืในภมูภิาคของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

10 ประเทศ หากดจูากแผนทีโ่ลกจะมองเหน็สวนทีเ่ปนมมุขอบดาน

ลางทางขวามือของแผนที่ กลุ มประเทศดังกลาวมีลักษณะการ

รวมตัวคลายกับสหภาพยุโรป (European Union : EU) ซึ่งเปน

สหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบดวยรัฐสมาชิก 28 

ประเทศ ไดแก สแกนดิเนเวีย (Scandinavia; Skandinavia; 

Skandinavien) เปนภูมิภาคทางภูมิศาสตร และประวัติศาสตร 

มีศูนยกลางอยูที่คาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ มาจากชื่อ

เดิมวา มณฑล สกาเนียน (Scanian Province) ประเทศในกลุม

สแกนดิเนเวีย ไดแก ราชอาณาจักรสวีเดน นอรเวย และเดนมารก 

(Microsoft Encarta Online Encyclopedia (2006) อาจรวมถึง

ประเทศอื่นๆ ในกลุมนอรดิก เชน ประเทศไอซแลนดและประเทศ

ฟนแลนด จากความสัมพนัธใกลชดิทางประวตัศิาสตรและวัฒนธรรม 

(The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001) กลุม

คอนคาเคฟ ซึ่งเปนการรวมกลุมของประเทศในอเมริกาเหนือ 

อเมริกากลาง และคาริบเบียน (the Confederation of North, 

Central  Amer ican and Car ibbean Assoc iat ion 

Federation : CONCACAF

    การรวมตัวของประเทศในกลุมตางๆ สวนมากจะมเีปาหมาย

เพื่อความรวมมือกันในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาค

เปนหลกั ในชวงสองถงึสามปท่ีผานมากระแสการรวมตัวอาเซยีนเปน

ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2015 (พ.ศ. 2558) 

ทําใหประเทศสมาขิกทั้ง 10 ประเทศเปนหนึ่งเดียว มีพลเมืองรวม

กันประมาณ 600 ลานคน อํานาจตอรองกับประเทศหรือกลุม

ประเทศอื่นมีมากข้ึน ซึ่งเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก

เนือ่งจากหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง องคการสหประชาชาตทิาํหนาที่

เปนองคกรหลักในการสรางความเขาใจและสันติสุขใหกับประเทศ

สมาชกิ และดแูละมใิหประเทศสมาชิกไดรบัผลกระทบจากประเทศ

นอกกลุม และการปองกันตนเองในดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง และ 

วัฒนธรรม มีองคกรตางๆ เปนผูกําหนดกติกาในการอยูรวมกัน เชน 

องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) องคการ

อนามัยโลก (World Health Organizion : WHO) องคการศึกษา 

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization : 

UNESCO) กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (United Nations 

Children's Fund : UNICEF) องคการตางๆเหลานี้ทําหนาที่ในการ

ดแูลกจิการดานตางๆ ของประเทศสมาชกิเพือ่ใหเกดิความเปนธรรม 

มีความสามารถในการแขงขัน ไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ซึ่ง

ผลที่ออกมาเพื่อบังคับใชอาจเปนกฎบัติ (Charter) ซึ่งมีผลในการ

บังคับใชอยางเขมงวด หรือปฏิญญา (Protocal) เปนลักษณะขอ

ตกลงหรือความรวมมืออยางเปนลายลักษณอักษร การรวมกลุม

ประเทศในแตละภูมิภาคเพื่อใหในสวนของการทํากฎบัติหรือ

ปฏิญญาครอบคลุมกลุมประเทศซ่ึงอาจมีความแตกตางกันทั้งดาน

เศรษฐกิจ ความม่ันคง และระดับการพัฒนา อาเซียนเร่ิมมีความ

สําคัญตอกลุมประเทศหรือประเทศที่มีศักยภาพสูงในปจจุบัน เชน 

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน เปนตน ประเทศและกลุม

ประเทศเหลานีม้ปีฏสิมัพนัธกบัอาเซยีนคอนขางสงูทัง้ในฐานะตลาด

อาหารและผลิตภัณฑเกษตรกรรม ซ่ึงอาเซียนเปนผูผลิตรายใหญ

ของโลก ดานความมั่นคง ที่ตั้งของอาเซียนนับไดว าเปนจุด

ยุทธศาสตรที่สําคัญของโลกเนื่องจากเปนจุดที่สามารถคุกคาม

ประเทศในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ดานติดตอกับ

ฟลิปปนส ประเทศมหาอํานาจทั้งหลายจึงพยายามที่จะมีอิทธิพล

เหนอืประเทศเหลานี ้หรอืคงอทิธพิลไวในประเทศทีต่นเองมอีทิธพิล

อยูแลว

 ประชาคมอาเซียนคืออะไร มีความเปนมาอยางไร สงผลตอ

ประเทศไทยอยางไร คงตองมาทําความเขาใจกับประชาคมอาเซียน

เพื่อเขาใจในคําถามที่มีจุดกําเนิดอาเซียน เปนการรวมตัวของ

ประเทศที่มีอาณาเขต ที่ตั้ง อยูในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมี

กระบวนการในการหารือสรางขอตกลงรวมกัน ประเทศไทยนับวา

เปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญที่ทําใหเกิดประชาคมอาเซียน 

เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ 

(The Bangkok Declaration) โดยสมาชกิผูกอตัง้ม ี5 ประเทศ ไดแก 

อินโดนิเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซ่ึงผูแทนทั้ง 5 ประเทศ 

ประกอบดวย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) 

ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม
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และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซรา

มอส (รัฐมนตรตีางประเทศฟลปิปนส) นายเอส ราชารตันมั (รฐัมนตรี

ตางประเทศสิงคโปร และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรี

ตางประเทศไทย) ในเวลาตอมาไดมีประเทศตางๆ เขาเปนสมาชิก

เพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซาลาม (เปนสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 

2527) เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) ลาว พมา (วันที่ 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) และกัมพูชา (วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 

2542) ตามลําดับ จากการรับกัมพูชาเขาเปนสมาชิก ทําใหอาเซียน

มีสมาชิกครบ 10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต วัตถุประสงค

หลักของการกอตั้งอาเซียน เพื่อสงเสริมความรวมมือและความชวย

เหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร 

สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือ

ระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 

สัญลักษณของอาเซียน คือ รูปรวงขาว สีเหลืองบนพ้ืนสีแดง

ลอมรอบดวยวงกลมสีขาวและสีน้ําเงินรวงขาว 10 ตน หมายถึง 

ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง 

สแีดง หมายถงึ ความกลาหาญและการมพีลวัต ิสีขาว หมายถึง ความ

บริสุทธิ์ และสีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง โดยมี

โครงสรางและกลไกการดําเนินงานนโยบายการดําเนินงานของ

อาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล 

ระดับรัฐมนตรี และเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอด

เปนการประชุมในระดับสูงสุดเพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวม

และเปนโอกาสทีป่ระเทศสมาชกิจะไดรวมกนัประกาศเปาหมายและ

แผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการจัดทําเอกสารในรูปแบบ

ของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณรวม (Joint 

Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) 

หรืออนุสัญญา (Convention) เชน Hanoi Declaration, Hanoi 

Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter 

Terrorism เปนตน สวนการประชมุในระดบัรฐัมนตรแีละเจาหนาที่

อาวุโสจะเปนการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวม และ

นโยบายเฉพาะดาน โดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น สํานัก

เลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat ท่ีกรุงจาการตา 

ประเทศอินโดนีเซีย เปนศูนยกลางในการติดตอระหวางประเทศ

สมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) 

เปนหวัหนาสาํนกังาน โดยมสีาํนักงานอาเซยีนแหงชาต ิหรอื ASEAN 

National Secretariat เปนหนวยงานระดับกรมในกระทรวงการ

ตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน มีหนาท่ีประสานกิจการ

อาเซียนในประเทศน้ันและติดตามผลการดําเนินงาน สําหรับ

ประเทศไทยหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการ

ตางประเทศ (กําเนิดอาเซียน. http ://www.bic.moe.go.th) 

 จะเห็นไดวาจุดประสงคหลักในการกอตั้งอาเซียนคือความ

รวมมอืของประเทศสมาชกิทีจ่ะสรางความมัน่คงทางดานเศรษฐกจิ

สังคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีและการบรหิาร สงเสรมิสันตภิาพ และ

ความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับ

ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ จากความเหลื่อมลํ้า หรือ 

ความไมเทาเทียมกันในระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก เชน 

สิงคโปร มีการพัฒนาในระดับตนๆ ของโลก ในขณะที่ลาว กัมพูชา 

หรือที่เรียกวา เขมร พมา อาจรวมถึง ฟลิปปนส มีระดับการพัฒนา

ตํ่าอยูในระดับทายๆ ของโลก ในจุดประสงคที่สําคัญของการกอตั้ง

อาเซียนคือการชวยเหลือกันในกลุมอาเซียนโดยประเทศที่มีระดับ

การพัฒนาที่สูงกวาจะใหความชวยเหลือประเทศที่อยูในลําดับการ

พัฒนาที่ตํ่ากวา อาทิ การชวยเหลือแบบใหเปลา การใหเงินกูเพื่อ

การพัฒนาที่มีดอกเบี้ยตํ่า การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ

และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เปนตน จากการเริ่มตนโดยปฏิญญา

กรงุเทพฯ (Bangkok Declaration) เปนเอกสารในการกอตัง้สมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไดรับการลงนาม ณ 

กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยในขณะนั้นมี

สมาชิกผูกอตั้งจํานวน 5 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร 

มาเลเซียและฟลิปปนส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสกัดการแพร

ขยายของลัทธิคอมมิวนิสตในเวียดนาม โดยกําหนดหลักการ

เบื้องตนของอาเซียน อยางเชน การรวมมือกัน มิตรภาพและการไม

เขาไปยุ งเกี่ยวตอสถานการณภายในประเทศสมาชิกท้ังหมด 

(J. McNamara. 1998) วันดังกลาวมีการจัดการเฉลิมฉลองเปนวัน

อาเซียน จึงเห็นไดวาสาเหตุหลักในการจัดตั้งประชาคมชาติเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ันเพื่อสกัดกั้นการแพรขยายของรัฐ

คอมมิวนิสตทั้งสายจีนและสายรัสเซีย ประเทศตอนบนของภูมิภาค

เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบคอมมิวนิสตตั้งแตจีนลงมา

ทีเ่วยีดนาม ลาว กมัพชูา ประเทศไทยจงึเปนเสมือนจดุสกดัของลทัธิ

ดังกลาวที่ใชทฤษฎีหินกลิ้ง (Rolling Stone)

 ทั้งการจัดตั้งกองกําลังในปาเพื่อลอมเมืองโดยมีชาวนา

เปนแนวรวม และเมืองลอมปาโดยมีชนชั้นผูนํา ปญญาชน และ

กรรมกร จีน รัสเซีย เปนผูนํา ประเทศไทยเปนแนวปะทะเนื่องจาก

ฝายดังกลาวมีแนวรวมในประเทศไทยคือ ขบวนการโจรจีน

คอมมิวนิสตในภาคใต พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในภาค

เหนอื ภาคอสีาน และขบวนการพโูล และขบวนการแบงแยกดนิแดน

ในภาคใตเปนแนวรวม หากหนิหมายถงึลทัธคิอมมวินสิตทีค่รอบคลมุ

ลงในภูมิภาคสามารถกลิ้งผานประเทศไทยไปไดนั่นหมายความวา

สิงคโปร มาเลเซีย จนถึงอินโดนีเซีย ไมอาจลอดพนชะตากรรม

สังคมนิยมท่ีฝายคอมมิวนิสตใชเรียกชฟลิปปนสเขามาสอดแทรก

ในฐานะใด คําตอบคือฟลิปปนสยังคมสภาพเปนเมืองขึ้นของ
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สหรฐัอเมรกิาแมจะไดรบัเอกราชแลว ฐานทพัสหรฐัอเมรกิายงัคงใช

ฐานทัพในฟลิปปนสเปนหลัก รวมถึงฐานทัพที่เกาะกวม ใน

มหาสมุทรแปซิฟก ประเทศไทย จึงถูกกําหนดใหเปนดานสกัดที่

เรยีกวาดานสดุทาย ปฏญิญากรงุเทพจงึถอืกาํเนดิขึน้และพฒันาจน

สถานการณดานการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสตออนแรงลง 

การพัฒนาจากประชาคมชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใตจึงพัฒนา

อยางตอเนือ่งจนมกีารรบัชาตสิมาชิกเพิม่เตมิคอื บรไูนดารุสซาลาม 

ไดเขาเปนสมาชกิลาํดบัที ่6 เมือ่ป พ.ศ. 2527 หลงัจากไดรบัเอกราช

เพียงปเดียว เวียดนามเขาเปนสมาชิกลําดับที่ 7 ในป พ.ศ. 2538 

ลาว และพมา เขาเปนสมาชิกพรอมกันเม่ือป พ.ศ. 2540 และ 

กัมพูชา เขาเปนสมาชิกลาสุดเม่ือป พ.ศ. 2542 ทําใหในปจจุบัน

อาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ (กําเนิดอาเซียน https :

//sites.google.com) แนวโนมติมอร เลสเต ซึ่งยื่นสมัครเขาเปน

สมาชิกเปนชาติที่ 11 และคาดวาจะไดรับการพิจารณาเขาเปน

สมาชิกถาวรในคราวประชุมคร้ังตอไปโดยขณะนี้ไดรับสถานะเปน

ชาตสิงัเกตกุารณในการประชมุจน มปีระชากรรวมกนัประมาณ 570 

ลานคน มีขนาดเศรษฐกิจท่ีโตมาก เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 

ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน 

ที่เรียกวา ขอตกลงบาหลี 2 เห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) คือการใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือ

ประชาคมเดียวกันใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 

แตตอมาไดตกลงรนระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จในป พ.ศ. 2558 

(ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแขงขันรุนแรง เชน อัตราการเติบโตทาง

ดานเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในชวงท่ีผานมาในการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอําหัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 

พ.ศ. 2552 ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองปฏิญญาชะอํา หัวหิน 

วาดวยแผนงานจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อ

จัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 (ประชาคมอาเซียน 

ASEAN Community, http ://www.lib.ru.ac.th) 

 พ.ศ. 2510 ประเทศไทยเปนเจาภาพในการประชมุรฐัมนตรี

ตางประเทศ 5 ชาติ จนเกิดปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 

Declaration) ซึ่งเปนการสรางกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต และ พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ปฏิญญาชะอํา หัวหิน (Chaum 

Declaration) และผูนาํอาเซยีนไดลงนามรบัรองปฏญิญาชะอาํ เมือ่

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนการรับรองการจัดตั้งประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community), ค.ศ. 2009-2015 นั่นคือ ค.ศ. 

2015 หรือ พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกจะรวมเปนหนึ่งเดียวใน

สวนทีเ่กีย่วกบักฎบตัอิาเซยีน (ASEAN Charter) โดยมกีระบวนการ

กอนหนานั้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ในการประชุม ณ 

กรุงกัวลาลัมเปอร บรรดาผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวม

ประกาศ “วิสัยทัศนอาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) โดย

กําหนดเปาหมายวาภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะมี

รูปแบบความรวมมือที่พัฒนาใกลชิดมากขึ้นยิ่งกวาเดิม (ไชยวัฒน 

ตระการรัตนสันติ, thaiindy.org) กอนที่จะกลาวถึงกฎบัติอาเซียน

คงตองทาํความเขาใจกับการรวมเปนหนึง่เดียวของอาเซยีน มีกรอบ

และขอบเขตอยางไร ป พ.ศ. 2546 ผูนําอาเซียนตางเห็นพองกันวา 

ถงึเวลาแลวทีอ่าเซยีนควรจะรวมมอืกนัใหเหนยีวแนน เขมแขง็ และ

มั่นคงยิ่งขึ้น จึงกําหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนที่ประกอบ

ไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน

(ASEAN : Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 

(ทาํไมจงึตองสรางประชาคมอาเซยีน, http ://guru.sanook.com) 

จากกรอบนีทํ้าใหมองเหน็ไดวาเปนกรอบของความรวมมอืใน 3 ดาน     

ที่เรียกวา 3 เสาหลัก ไดแก การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ 

สังคมและวฒันธรรม เมือ่เปนความรวมมอืจาํเปนทีจ่ะตองมขีอบเขต 

รายละเอียด ภารหนาที่ ความรับผิดชอบ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดขึ้น

อยูกับคณะทํางานที่จะตองไปลงลึกในรายละเอียดและประกาศให

มผีลบงัคับใช ทัง้ 3 ดานทีก่ลาวถงึจะสอดคลองกบัวสัิยทศันอาเซยีน 

(ASEAN VISION) ประกอบดวย "One Vision, One Identity, One 

Community" หมายถึง หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หน่ึง

ประชาคม (ประชาคมอาเซยีน, http ://www.baanjomyut.com) 

เพื่อใหเขาใจอยางชัดแจงวาความเปนหนึ่งเดียวของทั้ง 3 สิ่งที่กลาว

ถึงมีความหมายและขอบเขตอยางไรสิ่งที่จะขยายหรือสรางความ

เขาใจที่ดีที่สุดคือ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) ซึ่งเปน

เหมอืนรฐัธรรมนญูของอาเซยีนทีป่ระเทศสมาชิกตองถอืปฏบิตัทิีจ่ะ

ทาํใหอาเซียนมสีถานะเปนนติบิคุคล เปนการวางกรอบทางกฎหมาย

และโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่

ถือเปนคานิยาม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมา

ประกอบกนัเปนขอปฏิบตัอิยางเปนทางการของประเทศสมาชิกแลว 

ยงัมกีารปรบัปรงุแกไขและสรางกลไกใหมขึน้ พรอมกาํหนดขอบเขต

หนาทีค่วามรบัผดิชอบขององคกรทีส่าํคญัในอาเชยีนตลอดจนความ

สัมพันธในการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ ใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให

สามารถดาํเนนิการบรรลตุามวตัถปุระสงคและเปาหมายโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ใหได

ภายในป พ.ศ. 2558 ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว (ASEAN 

CHARTER http ://www.thai-aec.com)

 ทั้งนี้ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการ

ประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 
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2550 ณ ประเทศสิงคโปร ในโอกาสครบรอบ 40 ของการกอตั้ง

อาเซียน แสดงใหเห็นวาอาเซียนกําลังแสดงใหประชาคมโลกไดเห็น

ถงึความกาวหนาของอาเซยีนทีก่าํลงัจะกาวเดนิไปดวยกนัอยางมัน่ใจ

ระหวางประเทศสมาชิกตาง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเปนเอกสาร

ประวัติศาสตรชิ้นสําคัญท่ีจะปรับเปลี่ยนอาเซียนใหเปนองคกรที่มี

สถานะเปนนิติบุคคลในฐานะที่เปนองคกรระหวางรัฐบาล ประเทศ

สมาชิกไดใหสัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแลวเมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป วัตถุประสงคของ

กฎบัตรอาเซียน คือ ทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

มปีระชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกตกิาในการทาํงานมากขึน้ 

นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปน

องคกรระหวางรัฐบาล (intergovernmental organization) 

 กฎบัตรอาเซียน ประกอบดวยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ขอ 

ไดแก

 หมวดที่ 1 ความมุงประสงคและหลักการของอาเซียน

  หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน

  หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของ

รัฐสมาชิก และการรับสมาชิกใหม

  หมวดที่ 4 โครงสรางองคกรของอาเซียน

  หมวดที่ 5 องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน

  หมวดที่ 6 การคุมกันและเอกสิทธิ์

 หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ

 หมวดที่ 8 การระงับขอพิพาท

 หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน

 หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน

 หมวดที่ 11 อัตลักษณและสัญลักษณของอาเซียน

 หมวดที่ 12 ความสัมพันธกับภายนอก

 หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติ สุดทาย

 กฎบัตรอาเซียนช  วยให อา เซียนทํ างานได อย  าง มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสรางกลไกการติดตามความ ตกลงตางๆ 

ใหมีผลเปนรูปธรรม และผลักดันอาเซียนใหเปนประชาคมเพ่ือ

ประชาชนอยางแทจริง กฎบัตรอาเซียนชวยใหอาเซียนทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดอยางไร มีขอกําหนดใหมๆ ที่ชวย

ปรับปรุงโครงสรางการทํางานและกลไกตางๆ ของอาเซียนใหมี

ประสทิธภิาพมากข้ึน และเพิม่ความยดืหยุนในการแกไขปญหา เชน

 1. กาํหนดใหเพิม่การประชมุสดุยอดอาเซยีนจากเดมิปละ 1 

ครั้ง เปนปละ 2 ครั้ง เพื่อใหผูนํามีโอกาสหารือกันมากขึ้น พรอม

ทั้งแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองท่ีจะผลักดันอาเซียนไปสู

การรวมตัวกันเปนประชาคมในอนาคต

 2.  มีการตั้งคณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียนตาม

เสาหลักทั้ง 3 ดาน คือ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม

 3. กําหนดใหประเทศสมาชิกแตงตั้งเอกอัคราชฑูตประจํา

อาเซียนไปประจําที่กรุงจาการตา ซึ่งไมเพียงแตจะแสดงใหเห็นถึง

ความตั้งใจแนวแนของอาเซียนที่จะทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพื่อ

มุงไปสูการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังชวย

ลดคาใชจายในการเดนิทางไปรวมประชมุและเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการประสานงานระหวางประเทศสมาชิก

 4.  หากประเทศสมาชิกไมสามารถตกลงกันไดโดยหลัก

ฉันทามติ ใหใชการตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ไดตามที่ผูนํากําหนด

 5. เพิ่มความยืดหยุนในการตีความหลักการไมแทรกแซง

กิจการภายใน โดยมีขอกําหนดวาหากเกิดปญหาที่กระทบตอผล

ประโยชนสวนรวมของอาเซยีน หรือเกดิสถานการณฉกุเฉนิ ประเทศ

สมาชิกตองหารือกันเพื่อแกปญหา และกําหนดใหประธานอาเซียน

เสนอวิธีการแกไขปญหาดังกลาว

 ตามกฎบตัรอาเซยีนจะเห็นไดวาสิง่ทีป่ระเทศสมาชกิตองถอื

ปฏิบัติ คือ มีการประชุมสุดยอดของผูนําปละ 2 ครั้ง ตั้งคณะมนตรี

ประจํา 3 คณะ ครอบคลุม ดานการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม กฎบัตรอาเซียนสรางกลไกตรวจสอบและ

ตดิตามการดาํเนนิการตามความตกลงตางๆ ของประเทศสมาชกิใน

หลากหลายรูปแบบ เชน

 1.  ให อํานาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตาม

พันธกรณีและคําตัดสินขององคกรระงับขอพิพาท

 2.  หากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ทําให

เกิดขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกสามารถใชกลไกและขั้นตอนระงับ

ขอพิพาททั้งที่มีอยู แลว และที่จะตั้งขึ้นใหมเพื่อแกไขขอพิพาท

ที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี

 3. หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อยางรายแรง 

ผูนําอาเซียนสามารถกําหนดมาตรการใดๆ ที่เหมาะสมวาจะดําเนิน

การอยางไรตอรัฐผูละเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียนชวยใหอาเซียน

เปนประชาคมเพื่อประชาชนไดอยางไรขอบทตางๆ ในกฎบัตร

อาเซยีนแสดงใหเหน็วาอาเซียนกาํลงัผลกัดนัองคกรใหเปนประชาคม

เพือ่ประชาชนอยางแทจรงิ จงึกาํหนดใหการลดความยากจนและลด

ชองวางการพัฒนาเปนเปาหมายหนึ่งของอาเซียนกฎบัตรอาเซียน

เปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวม

ในอาเซียนผานการมีปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ของอาเซียนมาก

ขึน้ ทัง้ยงักาํหนดใหมคีวามรวมมอืระหวางอาเซียนกบัสมชัชารัฐสภา

อาเซียน ซึ่งเปนองคกรความรวมมือระหวางรัฐสภาของประเทศ

สมาชิกกําหนดใหมีการจัดต้ังกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพื่อ



Journal of Rajanagarindra January - June  2016       303

สงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ ข้ันพื้นฐานของ

ประชาชน

 กฎบัตรอาเซียนสงผลตอประเทศไทย กฎบัตรอาเซียน ให

ความสําคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีตางๆ ของประเทศสมาชิก 

ซึ่งจะชวยสรางเสริมหลักประกันใหกับไทยวา จะสามารถไดรับผล

ประโยชนตามที่ตกลงกันไวอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย นอกจากนี้ การ

ปรับปรุงการดําเนินงานและโครงสรางองคกรของอาเซียนใหมี

ประสทิธภิาพมากขึน้และการเสรมิสรางความรวมมอืในทัง้ 3 เสาหลัก

ของประชาคมอาเซยีนจะเปนฐานสาํคญัที่จะทาํใหอาเซยีนสามารถ

ตอบสนองตอความตองการและผลประโยชนของรฐัสมาชกิ รวมทัง้

ยกสถานะและอํานาจตอรอง และภาพลักษณของประเทศสมาชิก

ในเวทีระหวางประเทศไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงจะเอื้อใหไทยสามารถผลักดัน

และไดรับผลประโยชนดานตางๆ เพิ่มมากขึ้นดวย ตัวอยางเชน

 - อาเซียนขยายตลาดใหกับสินคาไทยจากประชาชนไทย 

60 ลานคน เปนประชาชนอาเซียนกวา 550 ลานคน ประกอบกับ

การขยายความรวมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทาง

คมนาคม ระบบไฟฟา โครงขายอนิเทอรเนต็ ฯลฯ จะชวยเพิม่โอกาส

ทางการคาและการลงทุนใหกับไทย นอกจากน้ี อาเซียนยังเปนทั้ง

แหลงเงินทุนและเปาหมายการลงทุนของไทย และไทยไดเปรียบ

ประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่มีที่ตั้งอยู ใจกลางอาเซียน สามารถเปน

ศนูยกลางทางการคมนาคมและขนสงของประชาคม ซึง่มกีารเคล่ือน

ยายสินคา บริการ และบุคคล ระหวางประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น

 - อาเซียนชวยสงเสริมความรวมมือในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับ

ภัยคุกคามที่สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรง เชน SARs ไขหวัด

นก การคามนษุย ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิหมอกควนั ยาเสพตดิปญหา

โลกรอน และปญหาความยากจน เปนตน

 - อาเซียนจะชวยเพิ่มอํานาจตอรองของไทยในเวทีโลก และ

เปนเวทีที่ไทยสามารถใชในการผลักดันใหมีการแกไขปญหาของ

เพื่อนบานที่กระทบมาถึงไทยดวย เชน ปญหาพมา ในขณะเดียวกัน

ความสมัพนัธพหภุาคใีนกรอบอาเซยีนจะเก้ือหนนุความสมัพนัธของ

ไทยในกรอบทวิภาคี เชน ความรวมมือกับมาเลเซียในการแกไข

ปญหา 3 จังหวัดชายแดนใตดวย

 ในสวนของความรวมมือท่ีเห็นไดจากขอตกลงของประเทศ

สมาชิกคือ ความรวมมือดานอาหาร ดานเกษตร ดานสินคาเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบความรวมมือดานอาหาร 

และการเกษตร ภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน ซ่ึงเริ่มตน

ตั้งแตตนป พ.ศ. 2511 เนนเรื่องการผลิตและการจัดหาอาหาร 

ตอมา ในป พ.ศ. 2520 ไดขยายความรวมมือใหครอบคลุมภาค

การเกษตร ในสาขาตางๆ (ความรวมมอืดานอาหาร และการเกษตร

http ://moac2aec.moac.go.th)

 ผลกระทบทางดานกฎหมาย กฎหมายที่จะไดรับผลกระทบ

กอนไดแกกฎหมายที่จะตองดําเนินการพัฒนาสูการเปนประชาคม

อาเซยีนและการดาํเนนิการตามสนธสัิญญาหรอืความตกลงระหวาง

ประเทศในความรวมมอืดานตางๆ ทีม่อียูแลวซึง่ความตกลงระหวาง

ประเทศดังกลาวจะตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลอง

กบัสนธสิญัญาหรอืความตกลงดงักลาวกอน จึงจะสามารถมผีลบงัคบั

ใชภายในประเทศได เชน สนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือซึ่งกัน

และกนัในเรือ่งทางอาญาของภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN MLAT)     ซึง่

ประเทศไทยยงัไมไดใหสตัยาบนัสนธสิญัญาดงักลาว ตามแผนการสู

ประชาคมอาเซียน (Roadmap for an ASEAN Community 

2009-2015) ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ท่ี

ชะอํา-หัวหิน ป พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ไดรับรองและกําหนดให

ประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม (Roadmap) โดย (Roadmap) 

กําหนดใหชาติสมาชิกตองใหสัตยาบัน ASEAN MLAT และทําให 

ASEAN MLAT มีสถานะเปนสนธิสัญญาอาเซียน (ASEAN Treaty) 

ปจจุบันราง พ.ร.บ.แกไข พ.ร.บ. ความรวมมือระหวางประเทศทาง

อาญา พ.ศ. 2535 (สายนัต สโุขพชื, http ://www.kmcenter.ago.

go.th) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (ประชาคมอาเซียนจะ

มีผลกระทบอยางไรกับไทย, http ://www.arit.rmutl.ac.th) การ

เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เปนยุทธศาสตรสําคัญของการ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะทําใหอาเซียนมีความ

สามารถในการแขงขันสูงขึ้น โดยอาเซียนไดกําหนดกลไกและ

มาตรการใหมๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินมาตรการ

ดานเศรษฐกิจที่มีอยูแลว เรงรัดการรวมกลุมเศรษฐกิจในสาขาที่มี

ความสําคัญลําดับแรก อํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายบุคคล 

แรงงานฝมอื และผูเช่ียวชาญ และเสรมิสรางความเขมแขง็ของกลไก

สถาบันในอาเซียน

 การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน

มี 5 องคประกอบหลัก คือ

 (1) การเคลื่อนยายสินคาเสรี

 (2) การเคลื่อนยายบริการเสรี

 (3) การเคลื่อนยายการลงทุนเสรี

 (4) การเคลื่อนยายเงินทุนเสรีขึ้น

 (5) การเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรี

 ทั้งนี้ อาเซียนไดกําหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญลําดับ

แรกอยูภายใตตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ไดแก 

เกษตร ประมง ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑไม สิ่งทอและเครื่องนุงหม 

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต การขนสงทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN 

ทองเที่ยว และการขนสง หรือโลจิสติกส รวมทั้งความรวมมือใน

สาขาอาหาร เกษตรและปาไม การเปนตลาดสนิคาและบรกิารเดียว
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จะชวยสนบัสนนุการพฒันาเครอืขายการผลติใน ภมูภิาค และเสรมิ

สรางศักยภาพของอาเซียนในการเปนศูนยกลางการผลิตของโลก 

และเปนสวนหนึง่ของหวงโซอปุทานโลก โดยประเทศสมาชกิไดรวม

กนัดาํเนนิมาตรการตางๆ ทีจ่ะชวยเพิม่ขีดความสามารถแขงขนัของ

อาเซียนไดแกยกเลิกภาษีศุลกากรใหหมดไป ทยอยยกเลิกอุปสรรค

ทางการคาที่มิใชภาษี ปรับประสานพิธีการดานศุลกากรใหเปน

มาตรฐานเดียวกันและงายขึ้น ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางธุรกรรม 

เคลือ่นยายแรงงานฝมอืเสร ีนกัลงทนุอาเซียนสามารถลงทุนไดอยาง

เสรีในสาขาอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปด

ให เปนตน

 ดานความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค เปาหมาย

สําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือ การสราง

ภมูภิาคทีม่คีวามสามารถในการแขงขนัสงู มคีวามเจรญิรุงเรือง และ

มเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิภมูภิาคท่ีมคีวามสามารถในการแขงขันมี   

6 องคประกอบหลัก ไดแก 

 (1) นโยบายการแขงขัน

 (2) การคุมครองผูบริโภค 

 (3) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา (IPR) 

 (4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 (5) มาตรการดานภาษี

 (6) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขอผูกพันท่ีจะนํากฎหมายและ

นโยบายการแขงขันมาบังคับ ใชภายในประเทศ เพื่อทําใหเกิดการ

แขงขันทีเ่ทาเทยีมกนัและสรางวฒันธรรมการแขงขันของภาค ธุรกิจ

ที่เปนธรรม นําไปสูการเสริมสรางการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคในระยะยาว

 การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน มี 2 องคประกอบ คือ

 (1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

 (2) ความริเริ่มในการรวมกลุมของอาเซียน (Initiatives for 

ASEAN Integration : IAI) 

 ความริเริ่มดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อลดชองวางการพัฒนา 

ทัง้ในระดบั SME และเสรมิสรางการรวมกลุมของกมัพชูา ลาว พมา 

และเวียดนาม ใหสามารถดําเนินการตามพันธกรณีและเสริมสราง

ความสามารถในการแขงขันของอา เซียน รวมทั้งเพื่อใหประเทศ

สมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดรับประโยชนจากการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจ

 การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

อาเซียนอยูในทามกลางสภาพแวดลอมท่ีมีการเช่ือมตอระหวางกัน

และมีเครือขายกับโลกสูง โดยมีตลาดท่ีพึ่งพากันและอุตสาหกรรม

ระดบัโลก ดงันัน้ เพือ่ใหภาคธรุกจิของอาเซยีนสามารถแขงขนัไดใน

ตลาดระหวางประเทศ ทาํใหอาเซยีนมพีลวตัรเพิม่ขึน้และเปนผูผลติ

ของโลก รวมทั้งทําใหตลาดภายในยังคงรักษาความนาดึงดูดการ

ลงทุนจากตางประเทศ อาเซียนจึงตองมองออกไปนอกภูมิภาค

อาเซียนบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยดําเนิน 2 มาตรการ คือ 

 (1) การจัดทําเขตการคาเสรี (FTA) และความเปนหุนสวน

ทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด (CEP) กับประเทศนอกอาเซียน 

 (2) การมีสวนรวมในเครือขายหวงโซอุปาทานโลก

 โดยสรุปการเขารวมเปนประชาคมอาเซียนประเทศไทยจะ

ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบซ่ึงจะตองใชผลกระทบเชิง

บวกใหเกดิประโยชน และ ระมดัระวงัผลกระทบดานลบเพือ่มใิหสง

ผลกระทบกับประเทศ

 ผลกระทบดานบวก

 - เกิดการประสานขอบังคับดานสิ่งแวดลอมตางๆ 

 - ประเทศสมาชิกอาเซียนมคีวามเขาใจและความรวมมอืกนั

มากขึ้นในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 - องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนตางๆของ

ประเทศไทยไดรับการกระตุ นและเสริมสรางศักยภาพเพื่อให

สามารถบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนในพื้นที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 - สงเสรมิใหเกดิความรวมมือและมทีาทรีวมกนัของประเทศ

ในภูมภิาคอาเซยีนในการเจรจาความตกลงภายใตกรอบความตกลง

พหุภาคีรวมกันนําไปสูการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมขามพรมแดน

อยางมีประสิทธิภาพ

 การไดมกีระบวนการในการประสานขอบงัคบัจะทําใหมกีาร

ควบคุมกรณทีีอ่าจมกีารกระทาํทีเ่ปนการละเมดิ คณะมนตรีทัง้สาม

คณะจะไดมกีารนาํขอพพิาท ขอขดัแยง หรอืความเขาใจทีไ่มตรงกนั

เขาสูกระบวนการในการพิจารณาและสรางใหเกิดการกระทําตาม

ขอบงัคบั ทําใหเกดิความรวมมอืของประเทศสมาชกิมากขึน้ เปนการ

กระตุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสริมสรางศักยภาพเพื่อให

สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนในพื้นที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และเกิดทาทีในการสรางความรวมมือขององคกร

ตาง ๆ ในระดับประเทศ

 ผลกระทบดานลบ

 - การลักลอบการคาไม คาสัตวปา และพืชปาที่ผิดกฎหมาย 

การเคลื่อนยายสารเคมีอันตรายขามพรมแดนไดงายขึ้น

 - การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอยางไมเปนธรรม

การปนเปอน GMOs การเขามาของชนิดพันธุตางถ่ิน และการร่ัว

ไหลของแหลงพันธุกรรม

 - การเปดเสรีดานการลงทุนการทําไมจากปา
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ปลกูอาจสงผลเสยีตอสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวติของประชาชน

ในทองถิ่น

 - ความขัดแยงของการมีทาทีและจัดลําดับความสําคัญ

รวมกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ

 - การเปดเสรีดานการคาบรกิารสาขาสิง่แวดลอม อาจสงผล

กระทบตอผูประกอบการไทย ในเรื่องความสามารถในการแขงขัน

และการเปดเสรี

 การลกัลอบคาสตัวปาและพชืผลทีเ่ปนผลผลติจากปาจะเกดิ

มากยิ่งขึ้นอยางไร ในปจจุบันมีการลักลอบในการคาสัตวและพืชที่

เปนผลผลิตจากปาอยูแลวเพียงแตจะมีมากข้ึนเพราะกระทําได

สะดวกขึ้น การปนเปอนของสภาพอากาศ มลพิษตอสิ่งแวดลอมจะ

มากขึน้กวาในปจจบุนัโดยเฉพาะหมอกควนัไฟจากการเผาปาสงผลก

ระทบตอภูมิภาคในสวนของมาเลเซีย สิงคโปร และภาคใตของ

ประเทศไทย การคาไมจะเปนปญหาหนึง่อยางไรกต็ามปาไมในหลาย

ประเทศถูกทําลายไปเกือบหมดแลวคงเหลือท่ีมีปาสมบูรณในบาง

พื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียและเมียนมา

 ปจจบุนั ประชาชนโดยทัว่ไปของประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึง่

รวมถึงคนไทยยังไมไดมีความรูสึกถึงความเปน "พลเมืองอาเซียน" 

จากรายงานผลการสํารวจขอคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการ

รบัรูเรือ่งอาเซยีน พบวาประชาชนสวนใหญมคีวามรูสกึวาตนเองเปน 

"พลเมืองอาเซียน" ไมถึงรอยละ 65 ซึ่งประเทศไทยมีขอผูกพันรวม

กบัสมาชกิอาเซยีนทีจ่ะสงเสรมิใหประชาชนอาเซยีนมสีวนรวมและ

ไดรับประโยชนจากการรวมตัวของอาเซียน และกระบวนการเปน

ประชาคมอาเซียนนอกจากน้ี ในวาระท่ีไทยดํารงตําแหนงประธาน

อาเซียนเมื่อป พ.ศ. 2522 รัฐบาลไทยไดผลักดันใหเกิดการบรรลุ

เปาหมาย กฎบัตรอาเซียน (Realizing the ASEAN Chater) 

การเสริมสรางประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง 

(Revitalizing a people-centred ASEAN Community) และ

การเนนย้ําความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค (Reinforcing 

human security for all) เปนตน อันจะทําใหประชาชนสามารถ

กาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ไดอยางบรรลผุลไดภายในป 2558 

รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเขาสู ประชาคมอาเซียน โดยมี

จดุมุงหมายเพือ่นาํประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซยีนทีส่ม

บรณู โดยสรางความพรอมและความเขมแขง็ทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคม 

และวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง โดยที่ประชาคม

อาเซยีนทัง้สามเสาหลกัมคีวามสาํคัญเทาเทยีมกนั ควรมกีารดาํเนนิ

การอยางตอเนือ่งไปพรอมๆ กนั การกาํหนดการกาวไปสูประชาคม

เปนวาระแหงชาติ จึงควรครอบคลุมทั้ง 3 เสา เพื่อประกอบกันเปน

ประชาคมอาเซียนที่ครบถวนสมบรูณ โดยมีคณะกรรมการอาเซียน

แหงชาตเิปนกลไกระดบัประเทศในการประสานการดาํเนนิงาน และ

ติดตามความคืบหนาในภาพรวมทุกเสา และมีหนาที่สําคัญในการ

ผลักดนัและสนบัสนนุหนวยงานราชการตางๆ ในการดาํเนนิการเพือ่

กาวไปสูประชาคมอาเซียน และไดมีการจัดทําแผนงานแหงชาติ

สําหรบัการกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซยีนดวย (การเตรยีมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน 2558. http ://moac2aec.moac.

go.th) ประชาคมอาเซียนคงเปนประชาคมที่มีความเขมแข็ง

ประชาคมหนึง่ของโลก เปนประชาคมทีย่งัประโยชนแกชาตสิมาชกิ

และประเทศไทย อยางไรก็ตามสวนที่อาจเปนมิติหนึ่งที่ไมอาจมอง

ขามคือขอเท็จจริง ซึ่งเปนขอเท็จจริงที่คนไทยควรตองรูและเขาใจ 

ประเทศไทยอยูในสวนไหนของประชาคมอาเซียน ตอนบนของ

ประเทศไทยประกอบดวย เมียนมาร ซึ่งเปนประเทศที่ไมยุงเกี่ยว

กับใคร มีความเปนตัวเองสูง สงผลตอประเทศไทยอยางกลาง ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม ในสามประเทศนี้เวียดนาม เปนผูนํากลุม ลาวจะ

มีความใกลชิดในลักษณะเวียดนามเปนผูคุมครองทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากรูปแบบการปกครองประเทศที่ยังเปนคอมมิวนิสตอยางเขมขน

ซึ่งพวกเขาเรียกวาสังคมนิยม มีองคคณะบุคคลเปนกลุมนําที่มี

อาํนาจสงูสดุ กมัพชูา เปนลูกนองเวยีดนามทีใ่หเวยีดนามใชดนิแดน

หกจังหวัดปลูกขาวและมีความใกลชิดในลักษณะคณะผูปกครอง       

มีความสัมพันธเชิงบวกอยางแนบแนน ตอนลางของประเทศ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เปนชาติมุสลิม ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ

มุสลิมที่ดําเนินการเคล่ือนไหวแบงแยกดินแดนในภาคใตของ

ประเทศไทย สงิคโปร เปนประเทศ ทีม่องประเทศไทยเปนคูแขง ดวย

ศักยภาพหลายดานที่สูงกวาประเทศไทย สิงคโปร คบกับไทยแบบ

ผลประโยชนของประเทศตนนาํหนาโดยหยบิยืน่ผลประโยชนใหกับ

นักการเมืองหรือผู มีอํานาจที่จะสรางประโยชนเปนการเฉพาะ 

แทบจะเรยีกไดวาสงิคโปรไมเคยมีความหวงัดกีบัไทยเลยแมแตนอย 

ทั้งน้ีเพราะหากประเทศไทยกระทําในส่ิงใดจะสงผลตอสิงคโปร

โดยตรงทันที เชน สนามหนองงูเหา ไทยใชเวลาสรางประมาณ 50 ป 

สิงคโปรทําทุกทางเพื่อใหเกิดการขัดขวางกันเองจนสรางไมไดเพื่อ

ใหสนามบินชางฮีของสิงคโปรเปนสนามบินภูมิภาค เมื่อสนามบิน

หนองงูเหาหรือสนามบินสุวรรณภูมิในปจจุบันสรางเสร็จเปดใช

ศนูยกลางการบนิในภมูภิาคเปลีย่นมาอยูทีส่วุรรณภมูทิาํใหสงิคโปร

ไดรบัผลกระทบโดยตรง กรณคีอคอดกระกเ็ชนเดียวกนั สงิคโปรทํา

ทกุวิถทีางเพือ่ใหเกดิการตอตานเพราะหากมกีารขดุคอคอด กระจะ

ทาํใหเสนทางการขนสงทางทะเลจากมหาสมทุรแปซฟิกเช่ือมตอกับ

มหาสมทุรอินเดยี ทีเ่ชือ่มตอไปยงัแอตแลนตกิเปนเสนทางสูแอฟรกิา 

ยุโรป เปลี่ยนจากชองแคบสิงคโปรในปจจุบันมาอยูท่ีไทยทันที 

นอกจากนีส้งิคโปรเคยเสนอทีจ่ะสงเสรมิการลงทนุใหภเูก็ตเลีย้งหมู

โดยสิงคโปรจะรับซื้อทั้งหมดโดยใหราคาสูงกวาราคาตลาดนี่เปน

ความหวงัดหีรอืตองการทาํลายภเูกต็แหลงทองเท่ียวระดบัโลกจนได
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รับการขนานนามวาไขมุกแหงอันดามัน (Peal of Andaman) 

ดงันัน้สงิคโปรไมมีแนวทางทีด่กีบัไทย ฟลปิปนสเปนฐานของอเมรกิา

ในภมูภิาค ประเทศไทยคอืประเทศช้ันนาํของอาเซยีนหรอืโดดเดีย่ว

แหงอาเซียนกันแน
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