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อกสารประกอบการบรรยายรือไ ง อาซียน 2015 กับ การมืองเทย
วิชา SOC113 การมืองการปกครองเทย
ภูวิน บุณยะวชชีวิน
*** อกสารประกอบการบรรยายนีๅสรุปตัดทอนมาจากบทความจานวนหนึไงของผูຌบรรยาย ดังนัๅนนืๅอหาอาจลຌาสมัยละเมตรง
กับขຌอมูล฿นปัจจุบัน ขอ฿หຌนักศึกษายึดนืๅ อหา฿นสเลด์ละคาบรรยาย฿นหຌองป็นหลัก

อาซียนกอตัๅง฿นวันทีไ ่ สิงหาคม แ้ๆ็ มีประทศสมาชิกกอตัๅง 5 ประทศเดຌก อินดนีซีย เทย มาลซีย
สิงคปร์ ละฟຂลิป ปຂนส์ ดยมีจุดมุงหมายพืไอรั บประกันความอยูรอดของรั ฐบาลประทศสมาชิกผานการสงสริ ม
สถียรภาพ฿นภูมิภาคละจากัดการขงขันระหวางกัน
สาหรับกลเกหลักของอาซียนกใคือ การประชุม ดยมีการประชุม฿นระดับตาง โ ตัๅงตการประชุมสุดยอด
(ASEAN Summit) ของผูຌนาประทศสมาชิกอาซียน เปจนถึงการประชุมจຌาหนຌาทีไอาวุสอาซียน ิASEAN Senior
Officials Meeting – ASEAN SOM) นอกจากนัๅนการรวมกลุมของอาซียนยังยึดอยูบนหลักการสาคัญ คือ หลักการ
เมทรกซงกิจการภาย฿น (non-interference) ฿นกิจการภาย฿นของประทศสมาชิกอืไน
ทีไมาของหลักการเมทรกซงกิจการภาย฿น
หลักการเมทรกซงกิจการภาย฿นกิดขึๅนจากบริบทของการรวมกลุมของอาซียน฿นทศวรรษ 1960-1970
ซึไงอยู฿นชวงของสงครามยใน นืไองจากการรวมกลุมของอาซียนมีจุดประสงค์สาคัญอยูทีไการรับประกันความอยูรอด
ของรัฐบาลสมาชิกกอตัๅงอาซียนทัๅง 5 ประทศ คือ อินดนิซีย เทย มาลซีย สิงคปร์ ละฟຂลิปปຂนส์ พราะ ประทศ
สมาชิ กดั ง กล าวประสบปัญ หาดຌ านความมัไ นคงซึไ งป็ นภั ยคุ กคามต อความมัไนคงห ง ชาติ ละการดารงอยูข องรั ฐ
กลาวคือ ประทศสมาชิกทัๅงหมดยกวຌนเทยป็นประทศทีไพิไงเดຌรับอกราชเมนานซึไงกาลังอยู฿นกระบวนการของการ
สรຌางชาติซึไงตຌองผชิญกับการตอสูຌของขบวนการบงยกดินดนซึไงนยบาย฿นการสรຌางชาตินีๅยอมขัดยຌง ตอนวคิด
บบสรีนิยม ชน รืไองสิทธิมนุษยชน ละประชาธิปเตย ตละประทศมีความระวงสงสัยกันละกันวาอยูบืๅองหลัง
หรือ฿หຌการสนับสนุนขบวนการดังกลาวซึไงนาเปสูความขัดยຌงละการผชิญหนຌาของประทศ฿นภูมิภาค นอกจากนัๅน
ประทศสมาชิกยังผชิญกับภัยคุกคามรวมกันจากการผขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ทีไอาจนามาสูการทรกซงจาก
นอกภูมิภาค ดຌวยหตุผลดังกลาว การรวมกลุมของอาซียนจึงตอบสนองตอภัยคุกคามดังกลาวดยพยายามลดอิทธิพล
ทางทหารของตัวสดงนอกภูมิภาค ระงับขຌอพิพาทละพัฒนาความสัมพันธ์ระหวางกันของประทศ฿นภูมิภาค การ
รวมกลุมทีไจะสามารถบรรลุตอปງาหมายดังกลาวเดຌจึงตຌอง฿หຌความสาคัญกับรืไองกิจการภาย฿นของประทศสมาชิกซึไง
กีไยวขຌองกับรืไองของความมัไนคงหงชาติ ดຌวยหตุผลดังกลาวจึงนาเปสูหลักการสาคัญของอาซียนประการหนึไง คือ
หลักการเมทรกซงกิจการภาย฿น ซึไง฿หຌความสาคัญกับรืไอง อานาจอธิปเตย ป็นอันดับรก
หลักการเมทรกซงกิจการภาย฿นมีสาระสาคัญ 3 ประการ คือ ประการรก ปງองกันประทศสมาชิกจาก
การวิพากษ์วิจารณ์ หรือ ทรกซง฿นกิจการภาย฿น ประการถัดมา ประทศสมาชิก฿หຌคามัไนทีไจะปฏิสธการ฿หຌทีไหลบ
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ภัย หรือ การสนับสนุนกลุม หรือ ขบวนการซึไ งมีปງาหมายทีไจะลຌมลຌางรัฐบาลของประทศสมาชิก ประการสุดทຌาย
กระตุຌน฿หຌประทศสมาชิกปฏิสธการ฿หຌการสนับสนุน หรือ ชวยหลืออานาจจากนอกภูมิภาคเมวา฿นรูปบบ฿ดทีไชืไอ
วาจะป็นการลຌมลຌางประทศอืไน
หลักการดัง กลาวประสบความสารใจอยางมาก฿นการนาเปสูการระงับ ขຌอพิ พาทระหวา งประทศสมาชิ ก
ดยฉพาะ฿นกรณีความขัดยຌงระหวางอินดนีซีย มาลซีย ละฟຂลิปปຂนส์ ฿นชวงตຌนทศวรรษ 1960 ความขัดยຌง
ดังกลาวมีสาหตุมาจากการทีไมาลซียตຌองการประกาศตนป็นประทศอกราช ซึไงมาลซียเดຌสดงจตนาทีไจะรวม
ดินดนซาบาห์ ซาราวัก ละบรูเน ตกใเดຌรับสียงคัดคຌานจากประชาชน฿นพืๅนทีไดังกลาววาป็นการผนวกดินดนทีไ
มาลซียกระทาดยปราศจากความสมัคร฿จ กระสตอตຌานมาลซียทีไรุนรงทีไสุดมาจากอินดนีซียซึไงเดຌสดงทาที
ตอตຌ านมาลซี ยผ านนยบายผชิญหนຌา (konfrontasi) ซึไง นยบายนีๅอินดนี ซีย จะขຌา เปสนั บ สนุนกลุ มตอตຌา น
รัฐบาลมาลซียทัๅงดຌานอาวุธยุทธปกรณ์ การงิน กาลังคน ละการฝຄกฝนพืไอบอนทาลายสถียรภาพของมาลซีย
ทัๅง฿นสวนผนดิน฿หญละ฿นพืๅนทีไซาบาห์ ซาราวัก ละบรูเน ละนืไองจากขณะนัๅนประทศอดีตจຌาอาณานิคมยัง
มีอิทธิพลอยู฿นภูมิภาค ทา฿หຌอินดนีซียกรงวาอังกฤษจะสนับสนุนมาลซีย฿นการบอนทาลายอินดนีซีย รวมเปถึง
กรงวาสหรัฐอมริกาซึไงมีอิทธิพลครอบงาฟຂลิปปຂนส์จะ฿หຌการสนับสนุนนธอร์ลนด์อดีตจຌาอาณานิคมของอินดนีซีย
อยางเรกใตามภายหลังการรวมกลุมของอาซียน฿นป 1967 ซึไงมีหลักการสาคัญ คือ หลักการเมทรกซงกิจภาย฿น กใ
ทา฿หຌเมมีขຌอพิพาทละการผชิญหนຌากันระหวางประทศสมาชิก฿นลักษณะดังกลาวกิดขึๅนอีก รวมทัๅงป็นการยุติ
บทบาทของประทศนอกภูมิภาค฿นการบอนทาลายประทศ฿นภูมิภาคดຌวย
หลั กการเม  ทรกซงกิ จการภาย฿นปรากฏ฿นนืๅ อความของอกสารส าคั ญของอาซี ย นหลา ยฉบั บ คื อ
ปฏิญญากรุงทพ (Bangkok Declaration) ซึไงป็นอกสารกอตัๅงอาซียน฿นป 1967 ความตอนหนึไงวา:
Considering that the countries of South-East Asia share a primary responsibility for
strengthening the economic and social stability of the region and ensuring their
peaceful and progressive national development, and that they are determined to
ensure their stability and security from external interference in any form or
manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the
ideals and aspirations of their peoples… Affirming that all foreign bases are
temporary and remain only with the expressed concurrence of the countries
concerned and are not intended to be used directly or indirectly to subvert the
national independence and freedom of States in the area or prejudice the orderly
processes of their national development…
นอกจากนัๅ นยัง ปรากฎ฿นปฏิ ญญาขตสั นติ ภาพ สรี ภาพ ละความป็นกลาง฿นภู มิภาคอชียตะวันออกฉีย ง฿ตຌ
ิZOPFAN Declarationี: …committed ASEAN’s members to the worthy aims and objectives of the
“Nุ including… non-interference in the affairs of states. ละ สนธิสัญญาเมตรีละความรวมมือ฿นอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌ ิTACี: …contained a statement of the principle of non-interference in the
international affairs of one another. นืไองจากอาซียนชืไอวาการรวมกลุมละความรวมมือจะกิดเดຌกใตอมืไอ
ปราศจากการทรกซงจากภายนอกภูมิภาค ละการทรกซง฿นกิจการภาย฿นของประทศสมาชิก
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จากทีไกลาวเปขຌางตຌนจึงป็นหตุผลวาหตุ฿ดอาซียนจึงลือก฿ชຌกลเกฉันทามติ กลาวคือ หากอาซียนลือก฿ชຌ
กลเกทีไมีการกาหนดมาตรการลงทษประทศสมาชิกกใจะป็นการขัดตอหลักการเมทรกซงกิจการภาย฿นซึงไ ป็นหลัก
สาคัญของการรวมกลุมอาซียน
หลักการเมทรกซงกิจการภาย฿น ละ กลเกฉันทามติ ประสบความสารใจอยางมาก฿นการระงับขຌอพิพาท
ระหวางประทศสมาชิก การพัฒนาความสัมพันธ์ ละสงสริมปฏิ สัมพันธ์ระหวางประทศสมาชิกดຌวยกัน มຌวาการ
รวมกลุมของอาซีย นจะกิดขึๅ นพืไอตอบสนองตอผลประยชน์ข องประทศสมาชิก สมาชิกตละประทศกใ นิยาม
บทบาทของตนละผลประยชน์ตางกันออกเป อยางเรกใตามความสารใจทีไกลาวเปขຌางตຌนทา฿หຌกิดการ socialize
ประทศสมาชิกกอตัๅงอาซียน฿หຌกิดอกลักษณ์ของภูมิภาค มีความรูຌสึก we feeling วาป็นภูมิภาคดียวกัน ซึไงป็น
สวนสาคัญ฿นการรวมกลุม ทา฿หຌการรวมกลุมของอาซียน฿นชวงทศวรรษ 1960-1970 พัฒนาเปอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมาะสมของหลักการเมทรกซงกิจการภาย฿นละกลเกฉันทามติ฿นชวงวลาดังกลาวป็นหตุผล฿หຌประทศ
สมาชิ กอาซีย นยึ ด มัไน฿นหลั กการละกลเกดั ง กล า วมาตลอด จนกระทัไง กิด ความปลีไย นปลงขึๅ น฿นบริ บ ทของ
ทศวรรษ 1990
การประชุม฿นฐานะกลเกหลักของอาซียน
การประชุมป็นกลเกหลักของอาซียน ซึไงจะมีฉมหนຌาทีไปลีไยนเปภายหลังการรับรองกฎบัตรอาซียน ดย
ครงสรຌางการประชุมของอาซียนมีดังนีๅ
1. การประชุมระดับหัวหนຌารัฐ บาลอาซียนหรือการประชุ มสุดยอดอาซียน (The Meeting of the
ASEAN Heads of State/Government – ASEAN Summit)
2. การประชุมรัฐมนตรีตางประทศอาซียน (ASEAN Ministerial Meeting – AMM)
3. การประชุมระดั บรั ฐมนตรี ตางประทศอาซี ยนกับรั ฐมนตรี ตางประทศของประทศคู จรจา (Post
Ministerial Conferences – PMC)
4. การประชุมรัฐมนตรีศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM)
5. การประชุมรัฐมนตรีการคลังอาซียน ิASEAN Finance Ministers Meeting – AFMM)
6. การประชุมคณะมนตรีขตการคຌาสรีอาซียน (AFTA Council)
7. การประชุมคณะมนตรีขตการลงทุนอาซียน (AIA Council)
8. การประชุมรัฐมนตรีฉพาะดຌาน ิSectoral ASEAN Ministers’ Meetingี
9. การประชุม฿นระดับคณะจຌาหนຌาทีไ
9.1 คณะจຌาหนຌาทีไอาวุสอาซียน (ASEAN Senior Officials Meeting – SOM)
9.2 คณะจຌาหนຌาทีไอาวุสดຌานศรษฐกิจ (ASEAN Senior Economic Officials Meeting –
SEOM)
9.3 คณะกรรมการประจาอาซียน (ASEAN Standing Committee – ASC)
9.4 คณะจຌาหนຌา ทีไอาวุสดຌา นการคลั งอาซีย น (ASEAN Deputy Finance and Central
Bankers Meeting – AFDM)
9.5 คณะจຌาหนຌาทีไอาวุสฉพาะดຌาน
3

อกสารประกอบการบรรยายรืไอง อาซียน 2015 กับ การมืองเทย
วิชา SOC113 การมืองการปกครองเทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ภูวิน บุณยะวชชีวิน
บรรยาย฿นวันทีไ 15 มีนาคม พ.ศ.2555

10. การประชุมรวมระดับจຌาหนຌาทีไอาวุสอาซียนกับอธิบดีอาซียน (Joint Committee Meeting – JCM)
฿นกฎบัตรอาซียนซึไงมีผลบังคับ฿ชຌ฿นดือนธันวาคม โเเ่ เดຌระบุการปลีไยนปลงรายละอียดของการประชุมเป
สาระทีไสาคัญมีดังนีๅ
ตามมาตราทีไ ็ ของกฎบัตรอาซียนเดຌระบุ฿หຌจัดการประชุมสุดยอดอาซียนพิไมขึๅนจากดิมป็นปละ โ ครัๅง
ละรียกประชุมมืไอมีความจาป็น฿นฐานะการประชุมพิศษหรือฉพาะกิจ ตามมาตราทีไ 5 ของกฎบัตรเดຌระบุ฿หຌคณะ
มนตรีประสานงานอาซียนซึไงประกอบดຌวยรัฐมนตรีตางประทศอาซียนประชุมกันอยางนຌอย โ ครัๅงตอป ละ฿น
มาตรา 5 ของกฎบัต รเดຌ ระบุ เวຌดຌ วยวา฿หຌ คณะมนตรีประชาคมอาซี ยนต างโ ประกอบดຌวยคณะมนตรีป ระชาคม
การมืองละความมัไนคงอาซียน คณะมนตรีป ระชาคมศรษฐกิจอาซีย น ละคณะมนตรีป ระชาคมสั งคมละ
วัฒนธรรมอาซียนจัดประชุมกันอยางนຌอย โ ครัๅงตอป
฿นงนีๅจะหในเดຌวากฎบัตรอาซียนทา฿หຌประทศทีไทาหนຌาทีไประธานอาซียนมีบทบาทมากยิไงขึๅน กลาวคือ
ตຌองป็นจຌาภาพ฿นการจัดประชุมถึง โ ครัๅงตอป จาก฿นอดีตทีไประชุมพียงปละครัๅง
นอกจากนัๅนอาซียนยังมีการประชุมสุดยอดอาซียนกับประทศคูจรจาภายหลังการประชุมสุดยอดอาซียน
ตามลาดับดังนีๅ คือ การประชุมสุดยอดอาซียน+1 การประชุมสุดยอดอาซียน+3 ละการประชุมสุดยอดอาซียน+6
หรือ การประชุมสุดยอดอซียตะวันออก
การประชุมสุดยอดอาซียน+1 ประกอบดຌวย การประชุมสุดยอดอาซียน-จีนุ การประชุมสุดยอดอาซียนญีไปุຆน ละการประชุมสุดยอดอาซียน-กาหลี฿ตຌ สาหรับการประชุ มสุดยอดอาซียน+3 ประกอบดຌวยผูຌนาประทศ
สมาชิกอาซียน จีน ญีไปุຆน ละกาหลี฿ตຌ ละสาหรับการประชุมสุดยอดอาซียน+6 หรือ การประชุมสุดยอดอซีย
ตะวันออก ประกอบดຌวย ผูຌนาประทศสมาชิกอาซียน จีน ญีไปุຆน กาหลี฿ตຌ ออสตรลีย นิวซีลนด์ ละอินดีย

ภาพสดงลาดับการประชุมสุดยอดอาซียนกับประทศคูจรจา

ความสาคัญละหนຌาทีไของประธานอาซียน
ตาหนงประธานอาซียนมีความสาคัญตอการจัดประชุมตาง โ ซึไงป็นกลเกหลักของประชาคมอาซีย น
ดยฉพาะการประชุมสุดยอดของผูຌนาอาซียนทัๅง แเ ประทศ ฿นงนีๅจึงป็นองค์ประกอบสาคัญ฿นการขับคลืไอนการ
รวมกลุมของประชาคมอาซียน฿หຌดินหนຌาตอเป ดยบทบาทละหนຌาทีไของประธานอาซียนตามกฎบัตรอาซียนมี
รายละอียด ดังนีๅ
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ตามกฎบัตรอาซียนมาตรา ใแ ตาหนงประธานอาซียน฿หຌหมุนวียนทุกป บนพืๅนฐานของลาดับอักษรของ
ชืไอภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก ดยรัฐสมาชิกทีไรับตาหนงประธานจะทาหนຌาทีไป็นประธานของการประชุมละคณะ
มนตรีตาง โ ดังนีๅ
1. การประชุมสุดยอดอาซียน ละการประชุมสุดยอดทีไกีไยวขຌอง
2. คณะมนตรีประสานงานอาซียน
3. คณะมนตรีประชาคมอาซียนทัๅงสามคณะ
4. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาซียนฉพาะสาขาละจຌาหนຌาทีไระดับสูงทีไกีไยวขຌองตามทีไหมาะสม
5. คณะกรรมการผูຌทนถาวร
สาหรับบทบาทของประธานอาซียนตามมาตรา ใโ ของกฎบัตรอาซียนระบุเวຌวารัฐทีไดารงตาหนงประธาน
อาซียนจะตຌอง
1. สงสริมละพิไมพูนผลประยชน์ ละความป็นอยูทีไดีของอาซียน รวมถึงความพยายาม฿นการสรຌาง
ประชาคมอาซียนอยางขใงขัน ดยการริริไมทางนยบาย การประสานงาน ฉันทามติ ละความรวมมือ
2. ทา฿หຌน฿จวามีความป็นศูนย์รวมของอาซียน
3. ทา฿หຌ  น ฿จว า มี ก ารตอบสนองต อปั ญ หาร ง ด ว นหรื อสถานการณ์ วิกฤติ ทีไมี ผ ลต ออาซี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพละทันทวงที รวมถึงจัด฿หຌมีคนกลางทีไมีตาหนงนาชืไอถือละการจัดการอืไ นชนวาพืไอ
กຌเขขຌอกังวลหลานีๅดยทันที
4. ป็ นตั วทนของอาซีย น฿นการสริ มสรຌา งละสง สริมความสัมพันธ์กับ หุຌนสวนภายนอกภู มิภ าค฿หຌ
฿กลຌชิดขึๅน
5. ปฏิบัติภารกิจละหนຌาทีไอืไนตามทีไอาจเดຌรับมอบหมาย
ภูมิหลังการกอตัๅงประชาคมอาซียน
การกอตัๅงประชาคมอาซียนป็นผลมาจากวิสัยทัศน์อาซียน โเโเ (ASEAN Vision 2020) ซึไงป็นอกสารทีไ
การประชุมสุดยอดอาซียนทีไกรุงกัวลาลัมปอร์ มืไอวันทีไ แ5 ธันวาคม แ้้็ เดຌ฿หຌความหในชอบ พืไอสดงถึงความ
มุงมัไนละพันธกรณีของอาซียนทีไจะนาประชาชน฿นภูมิภาคนีๅเปสู แ.การป็นภูมิภาคทีไมีสันติภาพละสถียรภาพ โ.
ความป็นหุຌนสวนพืไอการพัฒนาอยางเมหยุดยัๅงดຌวยการรวมตัวทางศรษฐกิจอยาง฿กลຌชิดยิไงขึๅน ใ.การป็นสังคมทีไปຂด
กวຌา ง มี ความป็นปຄ กผ นละอืๅออาทรตอกัน ละ ไ.การกระชั บความสั มพันธ์กับคู จรจาละลกภายนอก บน
พืๅนฐานของความป็นหุຌนสวนทีไทาทียมกันละมีความคารพซึไงกันละกัน
นอกจากนัๅนยังมีผนปฏิบัติการณ์พืไอบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลาว เดຌก แ.ผนปฏิบัติการฮานอย ิHanoi
Plan of Action – HPA) ซึไงป็นผนงานระยะ ๆ ป ระหวางป แ้้้-โเเไ ซึไงทีไประชุมสุดยอดอาซียนอยางเมป็น
ทางการ ครัๅงทีไ โ ทีไกรุงฮานอย มืไอดือนธันวาคม แ้้่ เดຌ฿หຌความหในชอบพืไอ฿ชຌป็นผนงานฉบับรกของอาซียน
สาหรับการสรຌางสริมความรวมมือของอาซียน฿นดຌานตาง โ ซึไงจะนาเปสูวิสัยทัศน์อาซียน โเโเ ละ โ.ผนปฏิบัติ
การวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme – VAP) ซึไงป็นนวปฏิบัติการอาซียนฉบับทีไ โ ตอจากผนปฏิบัติ
การฮานอย ซึไงจะช วยกาหนดกรอบความรวมมือระยะ ๆ ป ิโเเไ-โเแเี พืไอการอนุ วัติ฿หຌ ป็นเปตามวิสัยทัศ น์
อาซียน โเโเ
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฿นการประชุมสุดยอดอาซียนครัๅงทีไ ้ ฿นดือนตุลาคม โเเ3 ทีไบาหลี ผูຌนาประทศสมาชิกอาซียนเดຌลงนาม
฿นปฏิญญาวาดຌวยความรวมมือ฿นอาซียนฉบับทีไ โ (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II)
ดยมี การกาหนดวาจะจัดตัๅ งประชาคมอาซี ยนภาย฿นป โเโเ ต อมา฿นการประชุมสุด ยอดครัๅงทีไ แโ ทีไซบู เดຌ มี
ถลงการณ์ Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by
โเแ5 ซึไงมีสาระดยสรุปพืไอรงการกอตัๅงประชาคมอาซียน฿หຌลຌวสรใจภาย฿นป โเแ5
ดยประชาคมอาซียนประกอบดຌวย ใ สาหลัก (pillars) เดຌกประชาคมความมัไนคงอาซียน (ASEAN
Security Community – ASC) ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ละ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
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