ไทยกับอาเซียน
1. อาเซียน: จากสมาคมสูประชาคม
ตลอดชวงระยะเวลากวา 40 ปที่ผานมา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
อาเซียนไดมีพัฒนาการมาเปนลําดับ และไทยก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันความรวมมือของอาเซียนให
มีความคืบหนามาโดยตลอด โดยเมื่อเริ่มกอตั้งเมื่อป 2510 สภาพแวดลอมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมีความตึงเครียด อันเปนผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแยงดานอุดมการณ ระหวางประเทศที่
สนับสนุนอุดมการณเสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่นในอุดมการณสังคมนิยมคอมมิวนิสต
ในขณะเดียวกัน ความขัดแยงดานดินแดนระหวางประเทศในภูมิภาค เชน ความขัดแยงระหวาง
มลายาและฟลิปปนส ในการอางกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาหและซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปรแยกตัว
ออกจากมลายา ทําใหหลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจําเปนในการรวมมือกันระหวางประเทศใน
ภูมิภาค
ดร. ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยในขณะนั้น ไดมีบทบาท
สําคัญในการเดินทางไปเจรจาไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางประเทศเพื่อนบานเหลานี้ และไดเชิญให
รัฐมนตรีตางประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส และสิงคโปร มาหารือรวมกันที่แหลมแทน จ. ชลบุรี อันนํามาสูการลงนามในปฏิญญากรุงเทพ
เพื่อกอตั้งอาเซียน ที่วังสราญรมย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ไทยจึงถือเปนทั้งประเทศผูรวมกอตั้งและเปน
‘บานเกิด’ ของอาเซียน
อาเซียนไดขยายสมาชิกภาพขึ้นมาเปนลําดับ โดยบรูไนไดเขาเปนสมาชิกเปนประเทศที่ 6 ในป
2527 และภายหลังเมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เหลืออีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พมา
และกัมพูชา ไดทะยอยกันเขาเปนสมาชิกจนครบ 10 ประเทศ เมื่อป 2542 นับเปนกาวสําคัญที่ไทยไดมี
บทบาทเชื่ อ มโยงประเทศที่ ตั้ง อยูบนภาคพื้น ทวี ปและประเทศที่เ ปนหมู เ กาะทั้ง หมดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใตใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศไทยเปนจุดศูนยกลาง
ถึงแมวา ปฏิญญากรุงเทพ จะมิไดระบุถึงความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง โดยกลาวถึง
เพียงความรวมมือกันดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม การสงเสริม
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค แตอาเซียนไดมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความไวเนื่อเชื่อใจ
ระหวางประเทศในภูมิภาค ลดความหวาดระแวง และชวยเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และที่สําคัญ ไทยไดเปนแกนนํารวมกับอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนดั้งเดิม
ในการแกไขปญหากัมพูชา รวมทั้งความรวมมือในการแกไขปญหาผูลี้ภัยอินโดจีนจนประสบความสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี และชวยเสริมสรางสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ซึ่งเปนประโยชนตอไทยซึ่งเปนประเทศดานหนา

นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยทานอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน ก็ไดมีบทบาทสําคัญในการ
ผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนใหมีความคืบหนา โดยการริเริ่มใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ขึ้นเมื่อป 2535 โดยตกลงที่จะลดภาษีศุลกากรระหวาง
กันใหเหลือรอยละ 0-5 ในเวลา 15 ป ซึ่งตอมาไดลดเวลาลงเหลือ 10 ป โดยประเทศสมาชิกเกา 6 ประเทศ
ไดดําเนินการแลวเสร็จในป 2546 ในขณะที่ประเทศสมาชิกใหม 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พมา และ
เวียดนาม ดําเนินการเสร็จสิ้นในป 2551
ในปจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสัมพัน ธระหวางประเทศได
เปลี่ยนแปลงไปอยา งมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิ จอยางรวดเร็วของประเทศในภู มิภาค
ใกล เ คี ย ง คื อ จีน และอิ น เดี ย รวมทั้ ง แนวโนม การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิ ภาคอื่ น ๆ
ตลอดจนปญหาทาทายความมั่นคงในรูปแบบใหม เชน โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย
สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ ทําใหอาเซียนจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมระหวางประเทศ รวมทั้งเพื่อจัดการกับปญหาทาทายเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ปฏิญญากรุงเทพ ที่กอตั้งอาเซียน เมื่อป 2510 ไดระบุวิสัยทัศนและวางรากฐานสําหรับการ
รวมตัวเปนประชาคมของอาเซียนตั้งแตแรกเริ่ม แตโดยที่สถานการณทางการเมืองในภูมิภาคในขณะนั้น ไม
เอื้ออํานวย เนื่องจากอยูในยุคของสงครามเย็น แนวคิดเรื่องบูรณาการในภูมิภาคจึงไมไดรับการพิจารณา
อยางจริงจัง แตตอมาเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ประเทศในภูมิภาคจึงสามารถหันหนาเขาหากันและรวมมือ
กันมากขึ้น สงผลใหแนวคิดที่จะมีการรวมตัวการอยางเหนียวแนนไดรับการฟนฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจ
กลาวไดวา ขอริเริ่มของทานอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน ในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
นับเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการรวมตัวเปนประชาคมของอาเซียนโดยเริ่มจากเสาเศรษฐกิจ
ตอมา ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี เมื่อป 2546 ไดแสดงเจตนารมณรวมกันที่จะสราง
ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดทําแผนงานดานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว นํามาสูการจัดทํากฎ
บัตรอาเซียน เพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรของอาเซียน ทําใหอาซียนเปนองคกรที่มีกฎ
กติกาในการทํางาน มีประสิทธิภาพ และเปนองคกรเพื่อประชาชนอยางแทจริง ทั้งนี้ กฎบัตรฯ ไดเริ่มมีผลใช
บังคับแลวตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งเปนชวงวลาเดียวกับที่ประเทศไทยไดเขาดํารงตําแหนงประธาน
อาเซียน
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 ไดรับรอง
ปฏิญญาชะอํา-หัวหินวาดวยแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคม
การเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพื่อดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2558

2. ประเทศไทยกับการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
เมื่อไทยเขาดํารงตําแหนงประธานอาเซียนตอจากสิงคโปรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 นับเปนชวง
หัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญในการสรางประชาคมอาเซียน รวมทั้งอยูในชวงเดียวกับที่คนไทย คือ ดร.สุรินทร
พิศสุวรรณ ดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน ไทยจึงใหความสําคัญตอการวางรากฐานสําหรับการสราง
ประชาคมอาเซียนเพื่อใหเปนประชาคมที่คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ โดยการเสริมสราง
ประสิทธิภาพของกลไกตาง ๆ ของอาเซียนใหสามารถเขาไปรวมแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนไดอยางทันทวงที ทั้งปญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ผลกระทบ
ของวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก สิ่งแวดลอม รวมทั้งการปองกันและควบคุมโรคระบาดตาง ๆ เชน การ
ประสานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจโดยการสรางอุปสงค (demand) ภายในภูมิภาคเพื่อรองรับผลกระทบ
จากวิกฤติการณทางการเงินโลก การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติตาง ๆ โดยมอบหมายให
เลขาธิการอาเซียนเปนผูประสานงานในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ รวมทั้งการจัดการประชุมรัฐมนตรี
สาธารณสุขอาเซียนกับประเทศคูเจรจาในเอเชียตะวันออก อีก 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต เพื่อ
ประสานนโยบายและมาตรการในการควบคุมากรแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1)
นอกจากนี้ ไทยไดผลักดันใหกลไกใหม ๆ ของอาเซียนที่กําหนดไวในกฎบัตรฯ สามารถดําเนินงาน
ไดอ ยา งครบถว น ทั้ ง การจั ดตั้ง คณะกรรมการผูแทนถาวรประจํ า อาเซีย นที่ ก รุ ง จาการตา คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน และคณะมนตรีประจําประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก รวมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนและภาคประชาสังคมตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวม เพื่อชวยกันสรางประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นได
จากริเริ่มใหมีการพบปะอยางไมเปนทางการระหวางผูนําอาเซียนกับผูแทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชน
อาเซียน และภาคประชาสังคมอาเซียน ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 และครั้งที่ 15 ที่
ชะอํา-หัวหิน
เป า หมายสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของไทยในการสร า งประชาคมอาเซี ย นให เ ป น ‘ประชาคมเพื่ อ
ประชาชน’ ก็คือ การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพื่อใหเปนหนวยงานหลักในการประสานความ
รวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของและองคกรภาคประชาสังคม
ตาง ๆ ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของประชาชนในภูมิภาค ซึ่งเปนที่นายินดีวา เปาหมายดังกลาวได
บรรลุผลอยางเปนรูปธรรมในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่ชะอํา-หัวหิน เมื่อเดือนตุลาคม
2552 ซึ่งมีการประกาศจัดตั้ง คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ขึ้นอยางเปน
ทางการ ซึ่งนับเปนความสําเร็จประการหนึ่งที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนไดมีบทบาทสําคัญในการ
ผลักดัน

3. อาเซียน : วิสัยทัศนในอนาคต
ถึงแมวาอาเซียนจะประสบความสําเร็จในดานการเสริมสรางความมั่นคงและความรวมมือใน
ภูมิภาคจนเปนที่ยอมรับจากนานาประเทศ แตก็ยังมีปญหาที่จําเปนตองแกไขใหลุลวงเพื่อมิใหเปนอุปสรรค
ตอความรวมมือและพัฒนาการในอนาคต ที่สําคัญ คือ ปญหาความลาชาในการดําเนินงานและการที่
ประเทศสมาชิกไมปฏิบัติตามขอตกลงตาง ๆ ดังจะเห็นไดวา ในแตละปอาเซียนมีการประชุมกวา 700 การ
ประชุม รวมทั้งมีการประเมินวา ในบรรรดาความตกลงทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกจัดทําไวรวมกันรวม
134 ฉบับ มีเพียง 87 ฉบับ ที่ไดหสัตยาบันและมีผลใชบังคับแลว ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 65 เทานั้น
นอกจากนี้ ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเรื่องการจัดตั้งประชาคมภายในป 2558 อาเซียน
จําเปนตองใหความสําคัญกับประชาชนทั้งในเรื่องการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของ
ประชาคมที่จะสรางขึ้น ทั้งนี้ บทเรียนจากสหภาพยุโรปชี้ใหเห็นวา ประชาคมจะไมสามารถบรรลุผลไดหาก
ประชาชนไมใหการสนับสนุน ดังนั้น ในชวงเวลานับจากนี้จนถึงป 2558 ไทยจะพยายามผลักดันใหอาเซียน
เปนประชาคมที่มุงเนนการปฏิบัติ (Community of Action) มีการเชื่อมโยงและติดตอสื่อสารระหวางกัน
อยางใกลชิด (Community of Connectivity) รวมทั้งเปนประชาคมเพื่อประชาชนอยางแทจริง
(Community of People)
ในประเด็นแรก ไทยจะผลักดันใหเรงรัดการดําเนินการตามขอตกลงตาง ๆ ของอาเซียนใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยเลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทสํา คัญในการติดตามใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม
พันธกรณีตาง ๆ รวมทั้ง จะตองพัฒนากรอบความรวมมือของอาเซียนใหสามารถแกไขปญหาที่มีผลกระทบ
ตอประชาชนไดอยางทันทวงที เชน ความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ในการผลิ ต วั ค ซี น ป อ งกั น โรคต า ง ๆ หรื อ การนํ า ความสํ า เร็ จ ของกลไกสามฝ า ยระหว า งอาเซี ย นสหประชาชาติและพมาในการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยจากไซโคลนนารกีสในพมามาประยุกตใช
ในการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงญา เปนตน
สําหรับการสรางเครือขายเชื่อมโยงในภูมิภาค นั้น จะตองดําเนินการทั้งในดานกายภาพ คือ การ
พัฒนาเสนทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ตลอดจนเครื่อขายเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการติดตอคาขาย การทองเที่ยว และการเดินทางไปมาหาสูกันระหวาง
ประชาชนนอกจากนั้น ยังตองใหความสําคัญตอการสรางความเชื่อมโยงในเชิงจิตวิญญาน คือ การทําให
ประชาชนในภูมิภาคมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและตระหนักถึงการเปนประชากรของอาเซียน
รวมกัน ถึงแมวาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายในดานเชื้อชาติ และ
ศาสนา แตประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ ก็มีรากฐานทางประวัติศาสตรและอารยธรรมรวมกัน เนื่องจากเปน
ภูมิภาคที่เปนจุดบรรจบของอารยธรรมจีนและอินเดีย ดังนั้น ประเด็นที่ทาทายสําหรับอาเซียนในอนาคต ก็
คือ การเสริมสรางอัตลักษณ หรือ คุณลักษณะรวมกันของประชาชนในอาเซียน โดยผานการศึกษา การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และการสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางผูนับถือศาสนาตาง ๆ

เพื่อเสริมสราง ความเขาใจระหวางประชาชนใหยอมรับถึงความแตกตางและสามารถอยูรวมกันไดอยาง
สงบสุข
นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนที่ที่จะตองสงเสริมใหประชาชนของแตละประเทศมองประเทศ เพื่อน
บานอาเซียนในลักษณะที่เปนมิตร และไมนําประเด็นความขัดแยงในประวัติศาสตรมาเปนอุปสรรค ตอการ
พัฒนาความรวมมือระหวางกันในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ ไทยจะริเริ่มใหมีการพิจารณาประวัติศาสตรของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมกันในเชิงความรวมมือมากขึ้น
4. ประโยชนที่ไทยจะไดรับ
ตลอดระยะเวลา 40 กวาปที่ผานมาไทยไดประโยชนหลายประการจากอาเซียน ทั้งในแงการ
เสริมสรางความมั่นคงซึ่งชวยเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยในปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับ
1 ของไทย มีมูลคาการคาระหวางกันกวา 1.75 ลานลานบาทตอป หรือคิดเปนรอยละ 19.2 ของมูลคา
การคาทั้งหมดของไทย ในจํานวนนี้ เปนการสงออกจากไทยไปอาเซียนรอยละ 20.7 ของมูลคาการสงออก
ทั้งหมด โดยไทยเปนฝายไดดุลมาตลอด
การรวมตั ว กั น อย า งใกล ชิ ด ยิ่ง ขึ้ น ทางด า นเศรษฐกิ จ ประกอบกับ การขยายความร ว มมือ เพื่ อ
เชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทางคมนาคม ระบบไฟฟา โครงขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ ยังชวยเพิ่ม
โอกาสทางการคาและการลงทุนใหกับไทย โดยขยายตลาดใหกับสินคาไทยจากประชาชนไทย 60 ลานคน
เปนประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ลานคน และเปนแหลงเงินทุนและเปาหมายการลงทุนของไทย ซึ่งไทยจะ
ไดเปรียบประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ตั้งอยูใจกลางอาเซียน สามารถเปนศูนยกลางทางการคมนาคมและ
ขนสงในภูมิภาค
ในอนาคต คนไทยจะไดรับประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมของอาเซียนมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมของเรา ดังนั้น การสรางความตื่นตัวและใหความรูกับประชาชน จึงเปน
เรื่องสําคัญ เพื่อใหตระหนักถึงโอกาสและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันซึ่งจะชวยใหคนไทยไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ตองปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบแกภาคสวนตาง ๆ

