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อาเซียน คือ อะไร?
• ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

• อาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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อาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่ ? ใครก่อตั้ง?
• อาเซียนก่อตั้ง 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510)

• ประเทศสมาชิกก่อตั้ง

ไทย

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์
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ท าไมถึงก่อตั้งอาเซียน
• ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) หรือ 

ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)

• ความเจริญทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางวัฒนธรรม และ
ความก้าวหน้าทางสังคม

• สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ***

• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และการจัดการ **

• ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการวิจัยและฝึกอบรม
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ท าไมถึงก่อตั้งอาเซียน

• ความร่วมมือทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า 
การขนส่งและการสื่อสาร และพัฒนาคุณภาพชีวิต

• ส่งเสริมการศึกษาเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ความร่วมมือกับองค์การภูมิภาคและองค์การระหว่าง
ประเทศ
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ประเทศอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อไหร่
• อาเซียน มีลักษณะเปิด คือ ยินดีรับประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เข้าเป็นสมาชิกหากรับหลักการอาเซียน

• บรูไน (1984)

• เวียดนาม (1995)

• ลาว และ พม่า (1997)

• กัมพูชา (1999)
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อาเซียนประสบความส าเร็จอย่างไรบ้าง ?
• สร้างหลักการในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 

เครือข่ายของความร่วมมือระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย และ
พัฒนาการตระหนักรู้ถึงความเป็นภูมิภาค

• ป้องกันการเกิดขึ้นของสงครามภายในภูมิภาค ***

• สงครามไม่ใช่ทางเลือกของประเทศสมาชิกอาเซียน ?
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อาเซียนประสบความส าเร็จอย่างไรบ้าง ?
• สร้างปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจผ่านระบบประเทศคู่เจรจา 

(Dialogue Partners), การประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก (ARF)
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อาเซียนประสบความส าเร็จอย่างไรบ้าง ?
• อาเซียน ริเริ่มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านการก่อตั้ง 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area:  
AFTA) โดยประเทศสมาชิกลงนามความตกลงในปี ค.ศ. 
1992 (พ.ศ.2535) ***
– ริเริ่มโดยไทยในสมัยรัฐบาลอานันท ์ปันยารชุน

– ให้มีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากันตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
ให้ประเทศสมาชกิอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ลดอัตราภาษีศุลกากรให้
เหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) และมี
ระยะเวลาผ่อนผันส าหรบัประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ ตาม
ช่วงเวลาก่อน/หลังที่เขา้เป็นสมาชกิอาเซยีน 9



อาเซียนประสบความส าเร็จอย่างไรบ้าง ?
• ส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ อาทิ

สิ่งแวดล้อม

ภัยธรรมชาติ

อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย

โรคระบาด

การท่องเที่ยว

ฯลฯ
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หลักไม่แทรกแซงกิจการภายใน ***
• ท าไมอาเซียนถึงยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในของ

ประเทศสมาชิก (non-interference) ?

• สนธิสัญญาเวสฟาเลีย ค.ศ.1648 – อ านาจอธิปไตยของรัฐ

• อาเซียนยึดมั่นในข้อมติของสหประชาชาติในการแก้ปัญหา

• อาเซียนเชื่อว่าไม่มีประเทศสมาชิกใดต้องการให้ผู้อื่นเข้าไป
แทรกแซงกิจการภายในของตน เพราะปัญหาภายในส่วน
ใหญ่ไม่อาจแก้ไขได้โดยมาตรการของภายนอก
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หลักไม่แทรกแซงกิจการภายใน ***
• อย่างไรก็ตามหากปัญหาภายส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

ประเทศสมาชิกอื่น หรือ เสถียรภาพและสันติภาพของ
ภูมิภาค อาเซียนอาจเข้าไปมีบทบาทให้ความช่วยเหลือ
(แต่ไม่ได้แทรกแซง) อาทิ ในรูปของปฏิบัติการเพื่อ
มนุษยธรรม เป็นต้น

• ตัวอย่างความช่วยเหลือดังกลา่ว อาทิ

สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซีย

สถานการณ์ในพม่า (กรณีภัยธรรมชาติ)
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กลไกและการตัดสินใจของอาเซียน
• กลไกหลักของอาเซียน – การประชุม

มีการประชุมกันของผู้แทนประเทศสมาชิกในหลายระดับ ตั้งแต่
เจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรี ในด้านต่าง ๆ และการประชุมสูงสุด 
คือ ประชุมสุดอาเซียน (ASEAN Summit) ซึ่งเป็นการประชุมใน
ระดับผู้น ารัฐบาล

• อ านาจการตัดสินใจของอาเซียน

- ฉันทามติของประเทศสมาชิก
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การประชุมกับประเทศคู่เจรจา
• การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี

ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา (PMC)

• ASEAN+1 (ทีละประเทศ กับ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้)

• ASEAN+3 (APT) (ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้) -- ปัจจุบันมี
ประชุมในระดับผู้น าด้วย

• ASEAN+6 (เพิ่ม อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)

• ASEAN+8 (เพิ่ม สหรัฐอเมริกา รัสเซีย)
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เอกสารส าคัญของอาเซียน
• ปฏิญญากรุงเทพฯ หรือ ปฏิญญาอาเซียน (1967)

เอกสารก่อตั้งสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• เขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Zone of Peace Freedom and 
Neutrality) (1971)

เป็นเอกสารที่ประกาศว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเขตสันติภาพ 
อิสระ และเป็นกลาง จากการแทรกแซงในทุกรูปแบบจากประเทศ
มหาอ านาจภายนอก
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เอกสารส าคัญของอาเซียน
• สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Treaty of Amity and Cooperation: TAC) (1976) **

เป็นสนธิสัญญาเพื่อก าหนดหลักการด าเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค

– เคารพในอ านาจอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน

– หลักไม่แทรกแซงกิจการภายใน

– การแก้ไขปัญหาโดยสันติ การไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้ก าลัง

– เป็นอิสระจากการแทรกแซงหรือบ่อนท าลายจากภายนอก

– มีมาตราเกี่ยวกับแนวทางยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยอาศัย
กลไกคณะอัครมนตรี (High Council) 16



เอกสารส าคัญของอาเซียน
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 อาเซียนได้เปิดให้ประเทศนอกภูมิภาคสามารถให้
การภาคยานุวัติ (accession) สนธิสัญญา TAC ได้ เพื่อส่งเสริม
เสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free 
Zone Treaty: SEANWFZ Treaty) (1995)

เป็นสนธิสัญญาเพื่อประกาศว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์
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เอกสารส าคัญของอาเซียน
• กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) (ใช้บังคับ 2008) ***
– เป็นกฎบัตรที่เป็นทางการ ท าให้อาเซียนมีสถานะเป็น “บุคคล

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ” *** ท าให้อาเซียนเป็นองค์การที่
อยู่บนฐานของหลักกฎเกณฑ์ (rule-based organization)

– เน้นย้ าหลักการของอาเซียน โดยเฉพาะหลักไม่แทรกแซงกิจการ
ภายใน บูรณภาพแห่งดินแดน ฯลฯ

– เพิ่มและส่งเสริมบทบาทของส านักเลขาธิการอาเซียน

– เพิ่มรอบการประชุม อาทิ การประชุมสุดยอดเพิ่มเป็น 2 ครั้ง/ปี

– ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมโครงสร้างของอาเซียน 18



เอกสารส าคัญของอาเซียน
– พยายามสร้างกลไกในการแก้ไขความขัดแย้งในประเด็นความตก

ลงต่าง ๆ ของอาเซียน และให้เลขาธิการอาเซียนตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม และรายงานต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน

– เพิ่มโครงสร้างด้านสิทธิมนุษยชน

– สร้างประชาคมอาเซียนโดยแบ่งเป็นสามเสาหลัก ภายในปี 
ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ได้แก่ ***

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC)

ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ***
• เป็นเป้าหมายการรวมกลุ่มทางภูมิภาคทางเศรษฐกิจ 

(regional economic integration)

1. รวมกลุ่มเป็น ตลาดเดียว (single market) หรือ ตลาด
ร่วม (common market) ***

2. เป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูง

3. เป็นภูมิภาคของการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม

4. เป็นภูมิภาคที่บูรณาการไปสู่เศรษฐกิจโลก
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แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ Bela Balassa
1. ข้อตกลงหรือเขตการค้าเสรี (Free trade area or agreement 

– FTA)

2. สหภาพศุลกากร (Custom union – CU)

3. ตลาดร่วม (Common markets – CM)

4. สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and monetary 
union – EMU)

5. สหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง (Economic and political 
union – EPU) 21



แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
1. ข้อตกลงหรือเขตการค้าเสรี (Free trade area or 

agreement – FTA) ***
ข้อตกลงหรือเขตการค้าเสรีเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ประเทศคู่เจรจาตกลงที่จะเปิด
เสรี ลดอุปสรรคทางการค้า อาทิ ภาษี หรือ ข้อก าหนดเก่ียวกับ
การค้า ระหว่างกัน อย่างไรก็ตามประเทศคู่เจรจายังคงไว้ซึ่งสิทธิ์
ในการก าหนดนโยบายทางการค้าต่อประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก
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แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
2. สหภาพศุลกากร (Custom union – CU)

สหภาพศุลกากรเป็นขั้นการรวมกลุ่มในขั้นที่สูงขึ้นโดยไม่เพียงมี
ข้อตกลงหรือเขตการค้าเสรีระหว่างกัน แต่ยังมีการก าหนดพิกัด
อัตราภาษีต่อภายนอกร่วมกัน (common external tariff) โดย
ประเทศสมาชิกรับเอาพิกัดอัตราภาษีต่อภายนอกร่วมกันมาใช้กับ
ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก
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แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3. ตลาดร่วม (Common market – CM) หรือ ตลาดเดียว 

(Single market) ***
ตลาดร่วม หรือ ตลาดภายใน (internal markets) เป็นการ
ขยายระดับการรวมกลุ่มของสหภาพศุลกากร โดยขจัดอุปสรรคที่
จะขัดขวางการเคลื่อนย้ายของปัจจัยการผลิต อาทิ ทุนและ
แรงงาน
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แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
4. สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and 

monetary union – EMU)
สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน เป็นการรวมกลุ่มทางการเงิน (monetary 
integration) โดยประเทศสมาชิกรับนโยบายเศรษฐกิจและการเงินร่วม คือ การใช้
เงินสกุลเดียวกัน (common currency) และมีการจัดตั้งองค์กรที่ทรงสิทธิ์อ านาจ
ทางการเงินของภูมิภาค เพ่ือรับผิดชอบนโยบายดังกล่าว สหภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินท าให้ประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็น
ต่าง ๆ ของนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจ อาทิ นโยบายทางการคลังและ
อุตสาหกรรม เพราะสหภาพนี้จะท าให้เกิดการล้นออก (spill-overs) จากนโยบาย
หนึ่ง ๆ ไปสู่นโยบายด้านอื่น เช่น นโยบายด้านการเงินน าไปสู่ความร่วมมือในการ
จัดการนโยบายด้านภาษี เป็นต้น 
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แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
5. สหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง (Economic and 

political union – EPU)
สหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นขั้นสูงสุดของการ
รวมกลุ่มทางภูมิภาค โดยประเทศสมาชิกรวมตัวกันเป็น
สหพันธรัฐสหภาพ (federal union) ซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การ
เป็นรัฐเดียว
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แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
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สรุป ระดับการรวมกลุ่มตามทฤษฎีของ Balassa



แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ก่อนและหลัง ปี ค.ศ.2015 

(พ.ศ.2558) อาเซียนอยู่ที่ล าดับใด? ***

• 1992 – ปัจจุบัน เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
– อยู่ที่ระดับที่ 1 คือ ข้อตกลงหรือเขตการค้าเสรี 

• 2015 เป็นต้นไป ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

– จะข้ามมาอยู่ที่ระดับที่ 3 คือ ตลาดร่วม / ตลาดเดียว
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แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• ภูมิภาคนิยมแบบเก่า (Old Regionalism) ภาครัฐเป็นผู้

หลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (อาทิ ตามทฤษฎีของ 
Balassa) – กระบวนการจากบนลงล่าง (top-down)

• ภูมิภาคนิยมใหม่ (New Regionalism) ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการภูมิภาคาภิวัฒน์ (regionalization) ซึ่ง
หมายถึง ภาคที่ไม่ใช่รัฐได้มีการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมกันอย่างซับซ้อนและเป็นการรวมกลุ่มโดยพฤติ
นัยไปก่อนภาคนโยบายจึงค่อยออกมาตามกระบวนการนั้น 
– กระบวนการจากล่างขึ้นบน (bottom-up) 29



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ การเมืองไทย
• สังคมไทยพร้อมหรือไม่? เพราะ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ในระดับที่ลึกขึ้นย่อมกระทบต่อภาคส่วนทางเศรษฐกิจบาง
ภาคส่วน อาทิ ภาคการเกษตร ที่เริ่มได้รับผลกระทบจาก
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (CAFTA)

• รัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อเยียวยาภาคส่วนที่ได้รับ
ความเสียหายจากการเปิดเสรี
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ การเมืองไทย
• แม้ในปี 2015 ประชาคมอาเซียนจะไม่ได้เปิดเสรีการ

เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอย่างเสรี (สิทธิ์ในการประกอบ
อาชีพ คือ ยังจ ากัดเฉพาะแรงงานฝีมือในไม่กี่อาชีพ) แต่
หากในที่สุดมีการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ตามแผนที่วางไว้ 
แรงงานไทยมีศักยภาพและความพร้อมเพียงใด ที่จะแข่ง
กันกับแรงงานจากประเทศสมาชิก

• จากประเด็นข้างต้นย่อมน าไปสู่กระแสชาตินิยม และการ
กีดกันทางสังคม รัฐบาลจะตอบสนองต่อกระแสดังกล่าว
อย่างไร? 31



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ การเมืองไทย
• ประชาชนและสังคมไทยตระหนักถึงสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน

ปี 2015 มากน้อยเพียงใด กล่าวให้ถึงที่สุด มีประชาชนไทย
รู้จักอาเซียนแค่ไหน ?

• ภาพความเป็นศัตรูที่ฝังลึกอยู่ในความคิดและจินตกรรม
ความเป็นชาติของไทย (รวมทั้งความเป็นชาติของประเทศ
อื่น) จะถูกลบล้างหรือท าให้เบาบางลงได้มากน้อยเพียงใด

• ผู้น าประเทศสมาชิกตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน
แค่ไหนในการจัดการความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ การเมืองไทย
• นโยบายการศึกษาของแต่ละประเทศสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ประชาชนเพียงพอหรือไม่ และก่อให้เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียนมากแค่ไหน รวมทั้งท า
อย่างไรจะท าให้ประชาชนไทยมองการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจว่าเป็นโอกาส มากกว่าภัยคุกคาม
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน

• ส านักเลขาธิการอาเซียน

http://www.aseansec.org/

• โครงการ ASEAN Watch

http://aseanwatch.org/
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