ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community -APSC)
1. ภาพรวม
• ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นกลไกสืบเนื่องจาก Bali Concord II
(ซึ่งเดิมทีกลไกใช้คําว่า ASEAN Security Community) แต่ได้รับการก่อตั้งเป็นทางการภายหลัง
จากที่ ก ฎบั ต รอาเซี ย นมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นเดื อ นธั น วาคม 2551 แม้ ว่ า ประชาคมการเมื อ งและ
ความมั่นคงอาเซียนไม่เน้นการมี common foreign and security policy อีกทั้งไม่ได้พยายาม
ที่จะมี convergence criteria เหมือนสหภาพยุโรป แต่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
พยายามที่จะหาจุดยืนร่วมกันในหลายเรื่องเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงสําหรับสันติภาพ และเสถียรภาพ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. เป้าหมาย
• ตามเอกสารแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาเซียนได้
ตกลงที่จะให้ประชาคมการเมืองและความมั่นคง มีเป้าหมายสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
2.1 ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (A rules-based
community of shared values and norms) ซึ่งเป็น 2 หลักการที่ counter-balance ซึ่ง
กันและกัน กล่าวคือ 1) การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และ 2) ส่งเสริม Community values
2.2 ประชาคมที่ทําให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง พร้อม
ทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (A cohesive,
peaceful and resilient region with shared responsibility for comprehensive
security) ซึ่งเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมให้อาเซียนพึ่งพาอาศัยกลไกของตนมากขึ้นในการ
แก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาค (อีกทั้งเป็นประเด็นที่อินโดนีเซียผลักดันมากที่สุด)
2.3 ประชาคมที่ทําให้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและ
ลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (A dynamic and outward looking region in an
increasingly integrated and interdependent world) ซึ่งสะท้อนถึงการที่อาเซียนยอมรับ
ว่าไม่ควรมุ่งเพียงเรื่องภายใน แต่เน้นการสร้างหุ้นส่วนกับโลกภายนอกให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3. สถานะล่าสุด
• ปั จ จุ บั น เสาการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย นมี ค วามคื บ หน้ า ในการส่ ง เสริ ม การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานท่าทีมากยิ่งขึ้นในเรื่องที่มีนัยทางนโยบายและการเมืองของภูมิภาค
โดยการดําเนินการขับเคลื่อนเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จัดตั้งโดยคณะมนตรีประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ซึ่งประชุมปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
• ประเด็นที่ประชาคมฯ ให้ความสําคัญใน 1-2 ปีที่ผ่านมาคือการส่งเสริมให้กลไกอาเซียน
ต่างๆ กล่าวคือ sectoral bodies เน้นการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาของ cross-cutting
issues ซึ่งเป็นประเด็นที่คาบเกี่ยวกับกลไกต่างๆ ในการนี้ ตัวอย่างสําคัญที่ประชาคมฯ กําลัง
พิจารณาอย่างต่อเนื่องคือ ความเสี่ยงของการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคหรือ inherent
risks of enhanced ASEAN connectivity ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ และผลกระทบ

ทางด้ า นลบต่ า งๆ เช่ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และปั ญ หาสาธารณสุ ข ซึ่ ง เป็ น nontraditional security issues แบบหนึ่ง
4. บทบาทของไทยในด้านการเมืองและความมั่นคง
• เร่งให้กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน (ธันวาคม 2551)
• จัดตั้งและผลักดันการดําเนินการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR)
• รับ รองและผลัก ดั น การปฏิ บัติ ต ามแผนการจั ด ตั้ ง ประชาคมการเมื อ งและความมั่น คง
อาเซียน
• ส่งเสริมให้คณะมนตรีของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีผลงานเป็นรูปธรรม
เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพในภูมิภาค
• ยกระดั บ บทบาทของรั ฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซีย นในด้ า นการจัด การภั ยพิบั ติ และความ
ร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการแก้ไข Non-Traditional Security Threats
• ผลักดันให้สหรัฐฯ เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia- TAC)
• ผลักดันให้เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia
Nuclear Weapon-Free Zone- SEANWFZ) มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวทีระหว่าง
ประเทศ และสร้างเสถียรภาพในอาเซียน
• ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธที่มีอํานาจทําลายล้างสูง
• ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสด้านนโยบายและข้อมูลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
• ส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures- CBMs)
และการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional
Forum- ARF)
• ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการอาเซียน
5. Priority Issues ของไทยในการสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคง
• สงเสริมคานิยมของประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และหลักการนิติธรรมในอาเซียน โดย
มุงเนนประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง
• สงเสริมความรวมมือกับภาคประชาสังคมในงานของประชาคมการเมืองและความมั่นคง
โดยใชหัวขอการหารือเปนตัวตั้งในการเชิญองคกรที่มิใชของรัฐบาล ในการแกไขปญหา nontraditional threats เชนเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ อาชญากรรมขามชาติ เชน การคายาเสพ
ติดและการคามนุษย เปนตน และมุงดําเนินภารกิจทางมนุษยธรรมมากกวาดานการเมือง

• สงเสริมใหมีความโปรงใสมากขึ้นระหวางฝายกลาโหมอาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล
เรื่ อ ง arms modernization และการส ง ผู สั ง เกตการณ ใ นการซอ มรบ ควรมี ความร ว มมื อ กั น
ใหมากยิ่งขึ้นในเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติและการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
• สงเสริมความรวมมือของอาเซียนในการแกปญหารวมกัน เชนในเรื่องของ (1) ปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพ (2) การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการจัดทําระบบและยุทธศาสตรบูรณา
การโดยประสานการทํางานของฝายพลเรือน ฝายกลาโหมอาเซียน และสํานักเลขาธิการอาเซียน
และ (3) การสงเสริมความมั่นคงทางทะเลและการปราบปรามโจรสลัด
6. ปญหาอุปสรรคและความทาทาย (challenges)
• ปญหาอุปสรรคสําคัญที่สุดในเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียนคือการสรางคานิยม
รวมกัน เนื่องจากความหลากหลายของวัฒนธรรมการเมือง (political culture) ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการที่แตละประเทศยังไมมุงไปสูการสราง community interests อยางชัดเจน
สวนหนึ่งของปญหาเกิดจากการที่ระบบสถาบันของอาเซียนที่จะชวยสงเสริมคานิยมอาเซียนยัง
ออนแอ โดยเฉพาะสํานักเลขาธิการอาเซียน
• ความทาทายสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่ยังมีประเด็นที่มีความออนไหวสูงในแตละ
ประเทศสมาชิกตางๆ หรือระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งสรางขอจํากัดใหกับการที่อาเซียนจะใชกลไก
ของตนได การเผชิญหนาและแกไขปญหาความทาทายเหลานี้ เชนกรณีที่เกือบทุกประเทศ ไม
ประสงคที่จะใหอาเซียนมายุงเกี่ยวกับปญหาภายในประเทศ แมวาปญหาดังกลาวจะมีนัยหรือ
ผลกระทบในระดับภูมิภาคก็ตาม เชนเรื่องพัฒนาการในพมา หรือปญหาหมอกควัน เปนตน อีกทั้ง
ไมประสงคใหอาเซียนมายุงเกี่ยวกับปญหาทวิภาคีโดยเฉพาะปญหาเขตแดน (ซึ่งในกรณีของขอ
ขัดแยงระหวางสิงคโปรกับมาเลเซียในป 2552 ทั้งสองประเทศไดใชกลไกของ International Court
of Justice (ICJ) มากกวากลไกอาเซียนในการแกขอพิพาททางเขตแดน)
• แมวาอาเซียนจะพยายามสรางหลักการของ ASEAN centrality ในภูมิภาค แตปฏิสัมพันธ
ระหวางมหาอํานาจไดสรางขอจํากัดใหกับอาเซียนในการที่จะผลักดันใหกลไกตางๆ ในภูมิภาคเปน
ASEAN agenda ในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากนี้ โดยที่ความมั่นคงในภูมิภาค
ยังตองพึ่งพาอาศัยบทบาทของประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น อาเซียนยังจําเปนตองสรางหุนสวน
สํ า คั ญ กั บ ประเทศนอกภู มิ ภ าค และในบางกรณี ยั ง ต อ งใช วิ ธี ก าร balance of power
เพื่อไมใหมหาอํานาจใดมาครอบงําภูมิภาค
• ปญหาอุ ปสรรคอีกอันหนึ่งคื อการที่ยั งไมมีความไวเ นื้อเชื่อใจระหว างประเทศสมาชิ ก
อาเซียน เนื่องจากประเทศตางๆ ยังอยูในสภาพที่ตองแขงขันแยงชิงผลประโยชนระหวางกัน เชน

ในเรื่องการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล ซึ่งมีสวนใหเกิดความตึงเครียดมากขึ้นใน
ทะเลจีนใต เปนตน
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