ทานเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม?
อาเซียน หรือ ”สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เปนองคกรความรวมมือระดับภูมิภาค
ซึ่งไมใชองคกรที่เพิ่งเกิดใหม แตมีความเปนมายาวนานถึง 40 ปนับตั้งแตที่ไทยไดรวมกับประเทศอื่นๆ อีก 4
ประเทศคือ มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และสิงคโปร กอตั้งอาเซียนขึ้นเมื่อป 2510 ที่กรุงเทพฯ และตอมามีการ
ขยายสมาชิกภาพ โดยรับ บรูไน ลาว เวียดนาม พมา และกัมพูชา เขามาจนครบ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเมื่อป 2542
ความรวมมือของอาเซียนในชวงแรกเนนดานการเมือง การเสริมสรางความมั่นคงและสันติสุขในภูมิภาค
ตอมาจึงไดขยายไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ เชน มีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน และ
ปจจุ บัน ก็ไ ดขยายขอบเขตความรวมมื อไปถึงเรื่องการทองเที่ ยว สาธารณสุ ข การศึกษา แรงงาน วัฒ นธรรม
สิ่งแวดลอม การขจัดความยากจน การคุมครองผูหญิงและเด็ก การรับมือกับภัยพิบัติและโรคติดตอ และการ
ตอตานการกอการรายและยาเสพติด เปนตน จนสามารถกลาวไดวาทุกภาคสวนมีความเกี่ยวของกับอาเซียน
40 ปที่ผานมา นับไดวาอาเซียนประสบความสําเร็จมาก เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในเวทีระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในการสร า งความสงบสุ ข ในภู มิ ภ าค ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการเกื้ อ หนุ น การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอยางตอเนื่องจวบจนถึงทุกวันนี้ อยางไรก็ดี ในกระแสโลกาภิวัตนที่
นําความเปลี่ยนแปลงตางๆ มาสูภูมิภาคอยางไมหยุดหยอน อาเซียนจําเปนตองรวมกลุมกันใหเขมแข็งยิ่งขึ้น เพื่อ
รวมมือกันแกไขปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอพี่นองประชาชน เชน ไขหวัดนก การคามนุษย ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด ไปจนถึงปญหาโลกรอน ซึ่งประเทศไทยเพียงประเทศเดียวคงไมสามารถรับมือกับ
ป ญ หาเหล า นี้ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ อาเซียนต อ งรวมกลุ ม กัน ให เ หนีย วแน น ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสรางโอกาสและอํานาจตอรองกับภูมิภาคอื่น ทั้งนี้ เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงใน
การเสริมสรางความมั่นคง เสถียรภาพ และการเจริญเติบโตและการพัฒนาอยางยั่งยืนใหกับภูมิภาค ประเทศ
สมาชิกและประชาชนสืบไป
เมื่อป 2546 ผูนําอาเซียนจึงเห็นพองกันวา ถึงเวลาแลวที่อาเซียนจะตองรวมมือกันใหเหนียวแนนและ
เขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคม
ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายในป 2563 ซึ่ง
ตอมาไดตกลงใหเลื่อนเร็วขึ้นเปนป 2558 หรือในอีก 8 ปขางหนา การจะสรางประชาคมอาเซียนใหสําเร็จตาม
กําหนดจําเปนที่อาเซี ยนจะตองร วมมือกันอยางใกลชิ ด มีระบบการทํางานและเปาหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น
คําถามคือ อาเซียนจะมีเครื่องมือใดที่จะชวยใหองคกรสามารถไปถึงจุดมุงหมายนั้นได
กฎบัตรอาเซียน คือสิ่งที่ประเทศสมาชิกมุงหวังใหเปนเครื่องมือในการชวยขับเคลื่อนการสรางประชาคม
อาเซียน โดยกระบวนการยกรางไดเริ่มมาตั้งแต 2548 เมื่อผูนําอาเซียนไดแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตร
อาเซียน เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการรวมตัวของอาเซียนในอนาคตและเนื้อหาที่ควรปรากฏในกฎบัตรฯ
ตอมา เมื่อปลายป 2549 มีการแตงตั้งคณะทํางานระดับสูงในการยกรางกฎบัตรอาเซียน ประกอบดวยผูแทนจาก
ประเทศสมาชิกประเทศละ 1 คน เพื่อยกรางกฎบัตรฯ โดยคณะทํางานระดับสูงฯ ไดยกรางกฎบัตรฯ แลวเสร็จ และ
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ได เ สนอต อ ผู นํ า อาเซี ย นเพื่ อ ลงนามในช ว งการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 13 ที่ สิ ง คโปร เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2550 ที่ผานมา
โดยสรุป เนื้อหาสาระของกฎบัตรอาเซียน เปนทั้งการประมวลคานิยม เปาหมาย หลักการและแนวปฏิบัติ
ที่เคยมีมาของอาเซียน และมีบางสวนที่เปนการปรับปรุงแกไขกฎเกณฑและโครงสรางองคกรเดิม หรือสรางกลไก
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกยุคปจจุบัน โดยในสวนของไทยไดวางเปาหมายใหกฎบัตรฯ
ระบุเรื่อง (1) การสงเสริมใหรัฐสมาชิกปฏิบัติตามกฎกติกาและพันธกรณีตางๆ มากขึ้น (2) การใหประชาชนมี
สวนรวมในอาเซียนและทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีความรวมมือที่เปนประโยชนตอประชาชนมากขึ้น และ (3)
การทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มความยืดหยุนในกระบวนการตัดสินใจ
ของอาเซียน และปรับปรุงโครงสรางองคกรอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคโดยรวมในการตอบสนองผลประโยชนของ
ไทย ซึงกฎบัตรฯ ไดสะทอนประเด็นตางๆ ดังกลาวดวยแลว
“อาเซียนจะสรางประชาคมที่มีประชาชนเปนที่ตั้งไดอยางไร” อาจเปนคําถามในใจของหลายๆ ทาน
เพราะที่ผานมาอาเซียนถูกมองวาเปนองคกรของรัฐ เพื่อรัฐ และยังไมเปนที่รูจักของประชาชนสวนใหญ แตสําหรับ
อาเซียนในปจจุบัน เราตองการจะกาวไปสูการเปนประชาคมที่ตอบสนองผลประโยชนของประชาชนใหมากขึ้น
เพราะป ญ หาที่สํ าคั ญในป จจุบัน คือเรื่ องปากทองและชีวิต ความเป นอยูของประชาชน ปญ หาอาชญากรรม
โรคติดตอ ยาเสพติด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งกระทบตอประชาชนโดยตรง ที่สําคัญที่สุดคือปญหาความยากจน
ท านทราบหรือไมว าในประเทศสมาชิ กอาเซียน 10 ประเทศยัง มีค นยากจนอยูม หาศาล ดัง นั้ น กฎบัต รฯ จึ ง
กําหนดใหการลดความยากจนและชองวางการพัฒนาเปนเปาหมายหนึ่งของอาเซียน รวมทั้งเนนความรวมมือดาน
การศึกษาและการใหประชาชนเขาถึงโอกาสในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งในอนาคตก็จะมีการศึกษาหาวิธีการระดม
ทุนแบบใหมๆ เพื่อใหทุกประเทศมีความพรอมสําหรับการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และสามารถรวมมือกันใน
ดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรฯ ยังจะเปดโอกาสใหภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมเขามามีสวนรวมในอาเซียนโดยมีปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ของอาเซียนมากขึ้น และอีกเรื่องหนึ่งที่
ไทยผลักดันมาโดยตลอดจนสําเร็จและเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของทุกฝายคือ การที่กฎบัตรฯ กําหนดใหมีการ
จัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ซึ่งเปนสิ่งที่จะทําใหประชาชนไดประโยชนจากอาเซียนโดยตรงมากขึ้นดวย
“แลวไทยจะไดอะไรจากกฎบัตรฯ” ประเทศไทยมีบทบาทนําในอาเซียนมาโดยตลอด ตัง้ แต ฯพณฯ
ดร. ถนัด คอมันตร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดผลักดันการจัดตั้งอาเซียนและการลงนาม
ในปฏิญญาจัดตั้งอาเซียนทีก่ รุงเทพฯ ตอมาอีก 20 ป เทื่อป 2535 อดีตผูนําของไทยอีกทานหนึ่ง กลาวคือ
ฯพณฯ นายอานันท ปนยารชุน ก็ไดเปดศักราชใหมใหกับอาเซียน โดยเปนผูริเริ่มการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
ซึ่งไดพัฒนาจนปจจุบันไดกลายเปนรากฐานสําคัญของความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียน
ในการยกรางกฎบัตรอาเซียนในชวง 2 ปที่ผานมา ไทยก็ไดมีบทบาทนําในการยกราง และการผลักดัน
ประเด็นสําคัญตางๆ ที่จะปรากฏในกฎบัตรฯ เชน เรื่องกลไกสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล การ
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พัฒนาอยางยั่งยืน และความมั่นคงของมนุษย เปนตน ซึ่งสะทอนคานิยมที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ
รวมถึงฉบับปจจุบันดวย เมื่อคํานึงถึงบทบาทของไทยที่จะเปนประธานอาเซียนในปหนา ประจวบกับการที่
ดร. สุรนิ ทร พิศสุวรรณ สมาชิก สนช. และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย จะเขารับตําแหนง
เลขาธิการอาเซียนในตนป 2551 เปนเวลา 5 ป การรวมลงนามกฎบัตรฯ คือโอกาสทางการตางประเทศของไทยที่
จะแสดงบทบาทนําครั้งสําคัญในเวทีระหวางประเทศอีกครั้งหนึง่
ที่ผานมา ไทยไดรับประโยชนหลายประการจากอาเซียน ปจจุบันอาเซียนเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย โดย
มีมูลคาการคากวา 1.75 ลานลานบาทตอป หรือรอยละ 19.2 ของมูลคาการคาทั้งหมดของไทย ในจํานวนนี้ เปน
การสงออกจากไทยไปอาเซียนรอยละ 20.7 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด โดยไทยเปนฝายไดดุลมาตลอด
การรวมตัวกันอยางใกลชิดยิ่งขึ้นทางดานเศรษฐกิจ ประกอบกับการขยายความรวมมือเพื่อเชื่อมโยง
โครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทางคมนาคมขนสง ระบบจายไฟฟา เครือขายอินเตอรเน็ต ฯลฯ จะเปนปจจัยสําคัญใน
การเพิ่มโอกาสทางการคาและการลงทุนใหกับไทย ชวยขยายตลาดใหกับสินคาไทยจากประชาชนไทย 60 ลานคน
เปนประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ลานคน อีกทั้งยังเปนแหลงเงินทุนและเปาหมายการลงทุนของไทยดวย โอกาส
ของเราจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ที่เปด
โอกาสใหสินคา บริการ แรงงานมีฝมือ และเงินทุนเคลื่อนยายไดอยางเสรียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ อาเซียนจะชวยใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่สงผล
กระทบตอประชาชนโดยตรง เชน SARS ไขหวัดนก การคามนุษย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด
ปญหาโลกรอน และปญหาความยากจน เปนตน รวมทั้งจะชวยเพิ่มอํานาจตอรองของไทยในเวทีโลก และใน
ขณะเดียวกัน ความสัมพันธพหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธของไทยในกรอบทวิภาคีดวย
ทั้งนี้ การสรางประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรฯ นี้ ไมไดทําใหอาเซียนเปนองคกรเหนือรัฐเหมือนสหภาพ
ยุโรป และไมทําใหประเทศไทยตองสูญเสียอํานาจอธิปไตยแตอยางใด การตัดสินใจกําหนดนโยบายหรือทําความ
ตกลงตางๆ ยังเปนอํานาจของรัฐสมาชิกโดยไมมีการถายโอนอํานาจใหองคกรกลางอันหนึ่งอันใดของอาเซียน
ที่ผานมา อาเซียนไดพิสูจนใหเห็นแลววาเปนเสาหลักของการเสริมสรางสันติภาพและความเจริญรุงเรือง
ของภูมิภาค ซึ่งเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโต และการพัฒนาของไทยตลอดมา แมในปจจุบัน ไทยก็ยังไดรับ
ผลประโยชน จ ากการเป น สมาชิก อาเซีย นทั้ง ทางตรงและทางออ ม การลงนามกฎบั ต รฯ อาเซียนในวั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2550 ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร จึงเปนการเนนย้ําบทบาทนําของไทย
เพื่อผลประโยชนของประเทศไทยเอง เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณอันแนวแนและความเปนอันหนึ่งเดียวกันที่จะ
สรางประชาคมอาเซียน และเปนการเปดศักราชใหมในโอกาสครบรอบ 40 ปของอาเซียนดวย
“หลังจากการลงนามกฎบัตรฯ แลว แตละประเทศจะตองทําอะไร กฎบัตรฯ จะยังไมมีผลใชบังคับ
จนกวาทุกประเทศจะแสดงเจตนาใหกฎบัตรมีผลผูกพัน หรือที่เรียกวา “การใหสัตยาบัน” นั่นเอง แตกอนการให
สัตยาบัน แตละประเทศจะตองดําเนินการภายในของตนซึ่งมีกระบวนการที่แตกตางกันไป และอาจใชระยะเวลา
ในการดําเนินการตางกัน อยางไรก็แลวแต ผูนําอาเซียนไดประกาศเจตนจํานงรวมกันที่จะใหกฎบัตรฯ มีผลใชบังคับ
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กอนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งตอไปในป 2551 ที่ไทยจะเปนเจาภาพ และจะมีงานเฉลิมฉลองการมีผลใชบังคับ
ของกฎบัตรฯ ที่วังสราญรมยดวย
สําหรับในสวนของไทย กอนที่นายกรัฐมนตรีจะรวมลงนามในกฎบัตรอาเซียนรวมกับผูนําของประเทศ
สมาชิกอื่นๆ สภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไดสนับสนุนและใหความเห็นชอบตอรางกฎบัตรฯ ดวยแลว แตกอนการให
สัตยาบัน รัฐบาลจะตองเสนอกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณา เพื่อใหไทยสามารถปฏิบัติตามกฎบัตรฯ ได ซึ่งไดแก
กฎหมายใหนิติฐานะแกอาเซียน และใหเอกสิทธิ์และความคุมกันแกอาเซียนและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
อาเซียน นอกจากนี้ รัฐบาลจะไดดําเนินการใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของกฎบัตรฯ ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยจะไดนํากฎบัตรฯ พรอมคําแปลเผยแพรในเวปไซตของ
กระทรวงการตางประเทศและหนวยงานราชการอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเวปไซตของ อบต.และ อบจ.ดวย นอกจากนี้
กระทรวงการตางประเทศจะไดจัดสัมมนาและกิจกรรมตางๆ เพื่อเผยแพรเรื่องอาเซียนและกฎบัตรฯ ใหเปนที่รูจัก
ของสาธารณชน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับไทยในการกาวไปสูการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
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