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ลังการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 14 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ บรรดา

ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยแผนงาน

สำหรับประชาคมอาเซียนที่กำหนดให้ ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเข้าสู่การเป็น 

“ประชาคมอาเซียน” ในปี 2558 (ASEAN Community 2015) ทำให้อีกไม่ถึง 4 ปีข้างหน้า

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะเริ่มปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบไร้พรมแดน          

เส้นเขตแดนแสดงอาณาเขตระหว่างประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ก็จะเจือจางลงจน

อาจถึงขั้นไม่มีนัยสำคัญใดๆ ในอนาคต อันจะส่งผลกระทบต่อสภาพการเมือง 

ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรมต่อประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย       

อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น  

 ด้วยความตระหนักถึงปรากฏการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงดังกล่าว ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินงานทาง

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการวิจัยความมั่นคงของชาติ จึงได้จัดทำเอกสารทาง 

วิชาการ (Working Paper) ภายใต้ชื่อ “ประชาคมอาเซียน 2558 : อนาคตและการปรับ

กระบวนทัศน์ประเทศไทย” (Thailand’s Outlook & Paradigm Shift Towards ASEAN 

Community 2015) ซึ่งมีการประเมินสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค จนมาถึงระดับประเทศไทย ด้วยเทคนิควิธีการจำลองสถานการณ์ (Simulation 

Technique) เพื่อคาดการณ์ภาพอนาคต (Outlook) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดขึ้น

ของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของเสาหลักทั้ง 3 เสา (Pillars) คือ เสาหลักด้าน

การเมือง-ความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community) เสาหลักด้านเศรษฐกิจ 

(ASEAN Economic Community) และเสาหลักด้านสังคม-วัฒนธรรม (ASEAN Socio-

Cultural Community) รวมทั้งประเมินภาพขีดความสามารถของไทยในการเตรียมความ

พร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อแสวงหาหนทาง 

ขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมบนเวที

อาเซียน บนพื้นฐานที่ว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสจากการเกิดขึ้นของ

ประชาคมอาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น ประเทศไทยยังจำเป็น
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ต้องหาหนทางลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทัน  

ต่อการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถ 

ก้าวเดินไปบนเส้นทางสายใหม่ของอาเซียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรม 

สมดังคำขวัญของอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 

หรือ “One Vision, One Identity, One Community”  

 ในท้ายที่สุด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารทางวิชาการฉบับนี้ จะ

สามารถร่วมเป็นหนึ่งในหัวจักรสำคัญทั้งหลายในการขับเคลื่อนให้ภาคส่วนต่างๆ       

ของประเทศ บังเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจ และสร้างความพร้อม สำหรับการผลักดัน

ประเทศไทยในเชิงรุกให้ก้าวย่างเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมี

ยุทธศาสตร์ อันจะส่งผลประโยชน์และความสำเร็จให้กับประเทศได้อย่างสูงสุด 





ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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 ➢ ข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

สู่ประชาคมอาเซียน 2558 ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) 

  • ปลูกฝังการเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน :  

   ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด   

   ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

สรุปภาพรวมแนวทางการเตรียมความพร้อมของไทยบนเส้นทางสู่ประชาคม

อาเซียน 2558 
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ยามของคำที่วา “ปจจุบัน” เปนตัวกำหนด “อนาคต” คงเปนภาพมโนทัศนที่ 

หลายคนในสังคมพยายามคาดการณถึงวิกฤติการณใหญๆ ที่รออยูขางหนา          

ซึ่งแตละประเทศตองประสบ และเผชิญหนากับสิ่งทาทายที่สงผลกระทบอยางตอเนื่อง

และมีความสลับซับซอน โดยนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปจจัยหลักมา

จากวิกฤติการณที่สงผลกระทบเชื่อมโยงกันอยางเปนเครือขาย ทั้งทางดานสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือเรียกไดวาเปนยุคที่มี

ภัยคุกคามไมตามแบบ (Non-Traditional Threats) เปนจำนวนมากและหลากหลาย 

รูปแบบ เชน การกอการราย การคามนุษย ตลอดจนภัย

พิบัติทางธรรมชาติที่ไมสามารถคาดการณความรุนแรง

และผลเสียหายที่จะตามมาในอนาคตได อาทิเชน ความ

สูญเสียของประเทศญี่ปุน จากภัยธรรมชาติสึนามิ ตามมา

ดวยเหตุการณแผนดินไหวจากประเทศพมา ที่ไดรับความ

สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน และแรงสั่นสะเทือนยังสงผล

ใหอาคาร ทรัพยสินของภาคเหนือตอนบนในประเทศไทย

ไดรับความเสียหาย อีกทั้งสถานการณน้ำทวมในบริเวณ

ภาคใตของไทย ทั้งนี้ ทุกประเทศในยุคโลกาภิวัตนยัง

ประสบกับภาวะโลกรอน จนทำใหอุตุภูมิศาสตร เกิด

ความแปรปรวน สงผลกระทบรอบดานไมวาจะเปนภาวะการขาดแคลนที่อยูอาศัย       

อาหาร น้ำ และระบบเศรษฐกิจ และยังซ้ำเติมดวยโรคระบาดที่ไมสามารถควบคุมได 

กระจายไปทั่วทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และไมเวนแมแตในประเทศไทย 

 ดวยอาจเปนผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกไรพรมแดน เพราะฉะนั้นการ

ทำความเขาใจถึงสถานการณโลก จึงนับเปนสิ่งสำคัญยิ่งที่ทุกประเทศควรใสใจ และไม

สามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจากประเด็นดังกลาวไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

และผลประโยชนโดยรวมของชาติทั้งทางตรงและทางออม ทั้งสภาพแวดลอมปจจุบัน    

และอนาคต  

 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยและทุกประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ไดใหความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่สะเทือนทั้งในยุคการเปลี่ยน 

ผานของโลกาภิวัตนทามกลางบริบทแวดลอม และวิกฤติการณที่หลากหลายมิติ ที่ลวนมี

อิทธิพลตอทัศนคติ วิถีชีวิต และความเปนอยูใหเปลี่ยนแปลงตามกันอยางรวดเร็ว ทำให

สงผลกระทบตอความเปนไปทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค

ตางๆ มากขึ้น รวมทั้งรูปแบบความสัมพันธระหวางประเทศจากที่เคยใหความสำคัญ 
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หลักในเรื่องการแสวงหาอำนาจทางการเมือง เปลี่ยนไปเปน

เรื่องของความรวมมือทางดานความมั่นคงแทน และการ

ดำเนินกิจกรรมรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการแขงขัน 

ดานเศรษฐกิจ การแสวงหาประโยชนทางการคาระหวาง

ประเทศ การแสวงหาทรัพยากร และแหลงพลังงานทดแทน 

ฯลฯ ในลักษณะความสัมพันธแบบภูมิภาคนิยม (Regionalism) 

ซึ่งอาศัยปจจัยความผูกพันทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 

ชาติพันธุ ศาสนา และผลประโยชนของชาติเพื่อรวมเปน 

พื้นฐานในการรวมตัว และสานสัมพันธแบบพหุภาคีนิยม (Multilateralism) โดยกำหนด

ทิศทางของการรักษาดุลยภาพทางการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งดุลยภาพทาง

เศรษฐกิจการคา ตามกลไกรวมทวิภาคีและพหุภาคีมากขึ้น เพื่อใหเกิดความรวมมือ

ระหวางกันของนานาประเทศในเชิงการแขงขันและความรวมมืออยางสรางสรรค 

(Constructive Engagement) ซึ่งถือเปนตัวเรงกระตุนใหประเทศไทย และทุกประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของโลก ตางเรงแกไขปญหาอันเปนมรสุมที่รุมเราดวย

การรวมมือกันเดินหนาบูรณาการในเชิงรุก ดวยการตั้งเปาที่จะพัฒนาประเทศใหเขาสู

หลังคา “ประชาคมอาเซียน 2558” รวมกัน และประเทศไทยเองก็มีทิศทางที่ชัดเจนตอ

การสรางเสถียรภาพใหเกิดขึ้นในอนาคต 

 ทั้งนี้การเดินหนาในอนาคตของไทยตอสายทางของประชาคมอาเซียนจะ

เปนรูปแบบใด จึงถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยควรตระหนัก และใหความสนใจกับเรื่องราว

และความเปนไปที่เกิดขึ้นตั้งแตระดับโลก ระดับภูมิภาคจนมาถึงระดับประเทศไทย        

และการฉายภาพขีดความสามารถของไทยในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยศูนย

ศึกษายุทธศาสตรจะขอฉายภาพรวมของสภาวะแวดลอมที่มีความหลากหลายใหทุกทาน

ไดเห็นกันตั้งแตในระดับโลก ระดับภูมิภาคมาจนถึงระดับประเทศไทย ผานมิติพลัง

อำนาจของชาติทั้ง 3 ดาน คือ มิติดานการเมืองความมั่นคง มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดาน

สังคม วัฒนธรรม เพราะสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเราและกิจกรรมทั้งหลายของประชาคม

โลกและชาวไทยลวนสงผลกระทบกับความหลากหลายทั้งสิ้น นอกจากนี้การสังเกตการณ

จากนานาประเทศทั่วทั้งโลกที่เปรียบเสมือน “สัญญาณเตือนภัย” ยังเปนตัวเรงในการสง

สารพิจารณาถึงขีดความสามารถของแตละประเทศวาจะสามารถรองรับตอสถานการณ

ตางๆ ไดหรือไม และเพื่อพิจารณาขีดความสามารถในการตั้งรับรวมไปถึงการคาดการณ

ประเทศไทยถึงศักยภาพ อุปสรรคและการเตรียมความพรอมตอการปรับกระบวนทัศน

ของประเทศไทย เพื่อกาวสูเสนทางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 
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 ศูนยศึกษายุทธศาสตร ในฐานะ “คลังสมอง” (Think Tank) ของกองทัพไทย 

ที่จะตองดำเนินงานอยางมี “ยุทธศาสตร” เพื่อรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคง 

ในรูปแบบตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม

และความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอทุกประเทศทั่วโลก และอันจะเปน

อุปสรรคตอการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นศูนยศึกษายุทธศาสตรจึงไดเห็น

ความสำคัญตอการสรางภูมิคุมกันของการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของไทย จึงไดดำเนินการศึกษาเรื่อง “ประชาคม

อาเซียน 2558 : อนาคตและการปรับกระบวนทัศนประเทศไทย” (Thailand’s Outlook 

& Paradigm Shift Towards ASEAN Community 2015) ซึ่งเปนรูปแบบของการราย

งานผลการศึกษาทางวิชาการ (Working Paper) ที่จะถูกนำมาใชเปนฐานในการ 

“จำลองเหตุการณ” (Simulation Technique) เพื่อเปนการคาดการณอนาคต (outlook) 

เพื่อนำไปปรับและขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

โดยใหความสำคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 

เพื่อพัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการ และเปนองครวม อีกทั้งยังเปน

สังคมแหงอาเซียนที่มีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและ       

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหาร

และพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และสามารถ           

อยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศไทยใชโอกาส 

จากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศ และลดผลกระทบจากการเขาสูประชาคม

อาเซียนอยางรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดวยการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อกาว

เดินไปในนามของอาเซียน ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมความพรอมอยาง “มีเหตุผล” 

เพื่อให “มีภูมิคุมกันที่ดี” ภายใตเงื่อนไขที่จะนำไปสูคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 

ที่มีความกาวหนาอยางสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ตามคำขวัญของประชาคมอาเซียน 

ที่วา “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม” หรือ “One Vision, One Identity, 

One Community” 

 กระบวนการจำลองเหตุการณ (Simulation Technique) เพื่อเปนการคาด

การณในอนาคต (Outlook) ภายใตชื่อเรื่อง “ประชาคมอาเซียน 2558 : อนาคตและการ

ปรับกระบวนทัศนประเทศไทย” (Thailand’s Outlook & Paradigm Shift Towards 

ASEAN Community 2015) เลมนี้จัดทำขึ้นเพื่อพิจารณาขีดความสามารถ และใหขอ

เสนอแนะในการเตรียมความพรอมของไทยบนเสนทางสายอาเซียนที่จะเกิดในป 2558 มี

วัตถุประสงคเพื่อ 
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 1. สำรวจสภาพการณความมั่นคงที่อาจสงผลกระทบตอการรวมตัวกัน

ของประชาคมอาเซียน 2558 

 2. วิเคราะหประเมินความเปนประชาคมอาเซียน 

 3. จำลองเหตุการณ (Simulation Technique) เพื่อนำเสนอภาพ

สถานการณแนวโนมในอนาคต (Outlook) นำไปสูการพิจารณา 

ขีดความสามารถ และการเตรียมความพรอมของประเทศไทยตอการ      

เขารวมเปนประชาคมอาเซียน 2558  

 

โดยมีขอบเขตในการศึกษาแบงเปน 4 มิติ ดังนี้ 

 1. มิติทางดานเนื้อหา (Content Dimension) เปน

ผลิตผล (Output) จากกระบวนการวิเคราะหขอมูลยอนหลัง 

อันไดแก บทความวิเคราะหทางวิชาการทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ (Literature Review) และจากการรวมกันระดมสมอง 

(Brain Storm) ถกแถลงและการรวมแสดงความคิดเห็นจากผู

เชี่ยวชาญทางวิชาการในการวิพากษ (criticize) และนำเสนอขอมูล

อันนำมาซึ่งผลิตผลเปนหลัก โดยแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ

เปนการตรวจสอบสภาวะแวดลอมที่เกิดขึ้นตั้งแตระดับโลก ภูมิภาค 

และในประเทศไทย ตั้งแตชวงเดือนมกราคม 2554 ถึง เดือน

กรกฎาคม 2554 ผานมิติพลังอำนาจของชาติทั้ง 6 ดาน ไดแก มิติดานการเมือง มิติดาน

สังคม มิติดานเศรษฐกิจ มิติทางดานการทหาร มิติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มิติทาง

ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม และสวนที่ 2 คือ การเปลี่ยนถายองคความรูของประชาคม

อาเซียน 3 เสาหลัก 

 2. มิติทางดานปจจัย (Factors Dimension) ซึ่งถือเปนองคประกอบหนึ่งที่

ลวนแลวแตเปนหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อน (Driving Forces) โดยเปนการกำหนด

ขอบเขตการพิจารณาดานเนื้อหาของสภาวะแวดลอมภายใตพลังอำนาจของชาติ 6 ดาน 

หลังจากนั้นจึงมีการระดมความคิด (Brain Storm) จากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนำขอมูลการ

ตรวจสอบสภาวะแวดลอม และพลังอำนาจแหงชาติมาปรับแกและยุบมุมมองมิติพลัง

อำนาจแหงชาติเหลือเพียง 3 ดาน  เพื่อใหสอดคลองกับ 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน 

(keys factor) ประกอบดวย ดานการเมือง ความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม 

วัฒนธรรม 
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 3. มิติทางดานสิ่งที่ศึกษา (Unit of the 

Dimension) เปนการศึกษาถึงปฏิญญาวาดวยความ      

รวมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN 

Concord II หรือ Bali Concord II) ที่ถือเปนเปาหมาย

สำคัญในการสถาปนาความเปนประชาคมอาเซียนให      

เปนรูปธรรมภายในป 2558 ผานประชาคม 3 เสาหลัก 

(Pillars) ที่จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหลัก (ASEAN 

Blueprint) ไดแก (1) แผนงานการจัดตั้งประชาคม

การเมือง ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political 

Security Community Blueprint) (2) แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community Blueprint) (3) แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ภายใต

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่ใชเปนบรรทัดฐานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

วัตถุประสงค และโครงสรางความรวมมือ สูการเปนประชาคมอาเซียน รวมทั้งศักยภาพ 

อุปสรรค ขีดความสามารถ และการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ของไทยตอการกาวสู

ประชาคมอาเซียนอันจะนำไปสูการประเมินภาพแนวโนม (outlook) ของสถานการณที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Future Trends)  

 4. มิติทางดานหวงเวลา (Time Dimension) ระยะเวลาที่ทำการศึกษา 

3 เดือน คือเดือนมิถุนายน 2554 ถึง เดือนสิงหาคม 2554  
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 กระบวนการจำลองเหตุการณ (Simulation Technique) เพื่อพิจารณา 

ขีดความสามารถและการเตรียมความพรอมของไทย บนเสนทางสายอาเซียนที่จะเกิดขึ้น      

ในป 2558 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
µÃÇ¨ÊÍºÊÀÒÇÐáÇ´ÅŒÍÁ 

ÃÐ´ÑºâÅ¡ 

ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ 

ÃÐ´ÑºÀÒÂã¹»ÃÐà·È 

ÁÔµÔ´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×Í§ ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§  
ÁÔµÔ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ 

ÁÔµÔ´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

Bali Concord ll 

APSC Blueprint 

AEC Blueprint 

ASCC Blueprint 

¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�àËµØ¡ÒÃ³� 
ã¹Í¹Ò¤µ·ÕèÍÒ¨¨ÐÊ‹§¼Å¡ÃÐ·º 
µ‹Í 3 àÊÒËÅÑ¡¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ 
(ASEAN’s Outlook) 

¡ÒÃ¨ÓÅÍ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� 
(Simulation Technique) 

¾Ô¨ÒÃ³Ò 
¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 

á¹Ç·Ò§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ä·Â ÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ »‚ 2558 
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 กลาวโดยสรุป เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนกาวเขาสูการเปนประชาคม

อาเซียนในป 2558 อยางเต็มรูปแบบ และการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนจะสงผล

กระทบอยางไรบางกับประเทศไทยและประเทศไทยจะยืนอยูตรงสวนใดบนถนนสาย

อาเซียน ก็ขึ้นอยูกับการเตรียมความพรอมของทุกภาคสวน การสรางความตื่นตัวและให

ความรูกับประชาชน ใหเกิดความตระหนักถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อ

ปองกันไมใหเกิดผลกระทบในเชิงลบแกภาคสวนตางๆ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญ ดังนั้น

กระบวนการจำลองเหตุการณ (Simulation Technique) จึงถือเปนเครื่องมือสำคัญตอ

การคาดการณในอนาคต (Outlook) เพื่อพิจารณาขีดความสามารถ และใหขอเสนอแนะ

ในการเตรียมความพรอมของไทยบนเสนทางสายอาเซียนที่จะเกิดในป 2558 โดยเริ่ม 

จากการตรวจสอบสภาวะแวดลอม (Environment 

Scanning) ในหวงเดือนมกราคม 2554 ถึง      

เดือนกรกฎาคม 2554 ตั้งแตระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค และระดับภายในประเทศไทย รวมกับ

การสำรวจกระบวนการดำเนินงานตามเสนทาง

ประชาคมอาเซียน ภายใตปฏิญญาวาดวยความ

รวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 สู แผนการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน (Asean Blueprint) เพื่อนำมา

เปนฐานในการจำลองเหตุการณ (Simulation 

Technique) เพื่อคาดการณเหตุการณในอนาคต 

(Outlook)สูการเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ในป 2558 อยางเปนรูปธรรม      

ภายใตกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อให

ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเปนตัว

สะทอนที่จะสามารถพิจารณาถึงขีดความสามารถ

และการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการ

กาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 

 ทั้งนี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา 

“ประชาคมอาเซียน 2558 : อนาคตและการ 

ปรับกระบวนทัศนประเทศไทย” (Thailand’s 

Outlook & Paradigm Shift Towards ASEAN 

Community 2015) ซึ่งเปนรูปแบบของการ 
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รายงานผลการศึกษาทางวิชาการ (Working Paper) เลมนี้ จะถูกนำมาใชเปนฐาน 

ในการ “จำลองเหตุการณ” (Simulation Technique) เพื่อเปนการคาดการณอนาคต 

(Outlook) อันจะนำไปสูการพิจารณาขีดความสามารถ และการใหขอเสนอแนะในการ 

เตรียมความพรอมของไทยบนเสนทางสายอาเซียนที่จะเกิดในป 2558 จักเปนประโยชน

ตอผูที่สนใจในแวดวงวิชาการดานตางๆ ผูปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ

ทั่วไป 

 รายงานผลการศึกษาทางวิชาการ (Working Paper) เรื่อง “ประชาคม

อาเซียน 2558 : อนาคตและการปรับกระบวนทัศนประเทศไทย”(Thailand’s Outlook 

& Paradigm Shift Towards ASEAN Community 2015) ฉบับนี้ จะเปนการนำเสนอโดย

เริ่มจาก.... 

 • สวนที่ 1 ปฐมบท : อนาคตและการปรับกระบวนทัศนประเทศไทย       

สูประชาคมอาเซียน 2558 

 • สวนที่ 2 ปรากฏการณแวดลอมที่เกิดขึ้น : การจำลองภาพอนาคตของ

ประชาคมอาเซียน เปนการตรวจสอบสภาวะแวดลอม (Environment Scanning) ตั้งแต

ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศไทย ในหวงเดือนมกราคม 2554        

ถึง เดือนกรกฎาคม 2554 
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 • สวนที่ 3 กระบวนการดำเนินงานตามเสนทางประชาคมอาเซียน : 

จากปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 สู แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

เพื่อทบทวนกรอบการดำเนินงานตามเสนทางของประชาคมอาเซียน 

 • สวนที่ 4 แสงสวางที่ปลายอุโมงค : อนาคตที่กำลังจะมาถึงของ

ประชาคมอาเซียน เปนการจำลองเหตุการณ (Simulation Technique) เพื่อคาดการณ

ภาพในอนาคต (Outlook) ที่อาจสงผลตอการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในป 2558 

 • สวนที่ 5 กระบวนทัศนประเทศไทย : บนเสนทางสูประชาคมอาเซียน 

2558 เปนการพิจารณาขีดความสามารถ และนำเสนอขอเสนอแนะสำหรับประเทศไทยใน

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในป 2558 
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2554 มีหลากหลายสถานการณเกิดขึ้น

มากมายทั่วทุกมุมโลก ที่บางสถานการณมี

ระดับของความรุนแรงมากนอยแตกตางกันไป      

แตทั้ งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากสถานการณ 

เหลานี้ ไดสงผลตอประเทศตางๆ ทั่วทุกมุมโลก 

อันเนื่องมาจากโลกาภิวัตน (Globalization) และ

เหตุการณยังสงผลกระทบตอประเทศตางๆ        

ในภูมิภาค และอาจรุนแรงกลายเปนปญหาใน

ระดับโลกได อยางไรก็ตามประเทศไทยยอมไดรับ

ผลกระทบตางๆ เหลานี้และอาจสงผลกระทบตอ

การรวมตัวกันของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนอีก

ดวย ทั้งนี้ศูนยศึกษายุทธศาสตรจึงไดทำการ

วิเคราะหความสำคัญดวยการตรวจสอบสภาวะ

แวดลอม (Environment Scanning) โดยเนนถึง

ผลกระทบเฉพาะดานความมั่นคงของชาติ ที่เกิด

ขึ้นตั้งแตระดับโลก ระดับภูมิภาค และในระดับประเทศไทย ซึ่งจะทำการตรวจสอบ

สภาวะแวดลอม (Environment Scanning) ในหวงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 

2554 เพื่อเปนฐานในการจำลองเหตุการณ (Simulation Technique) ของปรากฏการณ

ในเบื้องหนาอันจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพบนเวทีอาเซียน โดยเรียงตามมิติทาง       

ดานการเมือง ความมั่นคง มิติทางดานเศรษฐกิจ และมิติทางดานสังคม วัฒนธรรม        

เปนสำคัญดังนี้ 

 

  ÁÔµÔ·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×Í§ ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ 

 ดวยเหตุการณตางๆ ระหวางประเทศที่เกิดขึ้นในเวทีโลก ลวนแลวแตแสดง

ใหเห็นถึงการใชอำนาจในความรวมมือและความขัดแยงระหวางประเทศ จึงทำให

ประเทศสมาชิกอาเซียนตางตระหนักถึงสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพทางการ

เมืองเปนพื้นฐานสำคัญตอการพัฒนาประเทศในภูมิภาค เพื่อใหประชาชนในอาเซียนอยู

รวมกันอยางสันติสุขและสามารถกาวผานภัยคุกคามไมตามแบบ (Non-Traditional 

Theats) ในรูปแบบตางๆ ได แตดวยปจจุบันสภาพแวดลอมทางการเมืองระหวางประเทศ

มีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ไดนำพามาซึ่งทั้งโอกาสและความทาทายที่อาเซียน 

ตองเผชิญ ไมวาจะเปนโอกาสในการเสริมสรางความรวมมือดานการเมืองและความ
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มั่นคงของอาเซียนใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ตลอดจน 

การเผชิญกับภัยคุกคามตางๆ ที่เกิดขึ้นที่ลวนแลว

แตสงผลกระทบตอระยะทางของการกาวเขาสูการ

เปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

แทบทั้งสิ้น โดยในสวนที่ 2 ปรากฏการณแวดลอม          

ที่เกิดขึ้น : การจำลองภาพอนาคตของประชาคม

อาเซียน จึงไดมีการตรวจสอบสภาวะแวดลอม 

(Environment Scanning) ในมิติทางดาน

การเมือง ความมั่นคงที่เกิดขึ้น และมีแนวโนม        

ที่จะสงผลอยางตอเนื่อง อันจะสะเทือนตอการรวม

ตัวบนเวทีแหงอาเซียน ซึ่งเหตุการณที่สำคัญที่เกิด

ขึ้นพบวามี 4 เหตุการณหลัก ดังตอไปนี้ 

 

 1. ¡ÒÃ»¯ÔÇÑµÔ´Í¡ÁÐÅÔ·Õè¡‹ÍµÑÇ¢Öé¹ã¹á´¹ÁÑ§¡Ã 

  เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554 ที่ผานมาเกิดการปฏิวัติดอกมะลิ (Jasmine 

Revolution) ของกลุมเคลื่อนไหวในจีน ซึ่งไดถูกหยิบยืมมาจากการปฏิวัติที่สำเร็จใน

ตูนิเซีย เพื่อโคนลมผูนำที่ครองอำนาจอยางเบ็ดเสร็จมาอยางยาวนาน และไมอาจที่จะทน

ตอการกดขี่ การปฏิเสธสิทธิเสรีภาพ และการ       

คอรัปชั่นของผูนำได จึงเกิดการระดมผูคนใหเขา

มามีสวนรวมในการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และทางสังคม

จนไดรับชัยชนะ และจากเหตุการณ “การปฏิวัติ

ดอกมะลิของชาวจีน” (Chinese Jasmine 

Revolution) ที่เกิดขึ้นนี้สงผลใหทางการจีนได

บล็อคการเขาถึง เว็บไซตและสังคมออนไลน 

(Social networks) ตางๆ ทั้ง เฟซบุค (Facebook) 

หรือ ทวิตเตอร (Twitter) เนื่องจากมีการแพร

กระจายของบางกลุมที่พยายามปลุกเราใหชาวจีน

รวมตัวกันตามหัวเมืองใหญ อันเนื่องมาจากการ

วางงาน ความตองการอาหารและที่อยูอาศัย      

รวมทั้งความตองการใหปฏิรูปการเมืองโดยมีเปา
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หมายเพื่อลมลางระบอบการปกครองแบบเผด็จการของ 

ผูกุมอำนาจรัฐ และยุติการปดกั้นสื่อมวลชนหลายตอ

หลายครั้ง จนเปนเหตุใหประธานาธิบดี หู จิ่นเทา ไดเรียก

ประชุมกลุมผูนำอยางเรงดวน กอนที่ประเด็นดังกลาวจะ

กลายเปนสิ่งคุกคามเสถียรภาพของประเทศ โดยพยายาม

ตระหนักถึงสิ่งที่จำเปนทั้งมวลที่จะชวยขยายและสราง

นวัตกรรมในการจัดการสังคม ดวยการกระตุนและ

เพิ่มพูนชองทางที่จะทำใหสังคมจีนมีความกลมเกลียวกัน 

และพยายามลดปจจัยที่จะทำใหเกิดความแตกแยก ทั้งนี้

ผลของการประทวงดังกลาวที่เกิดความสำเร็จในหลาย

ประเทศ คงทำใหอำนาจของผูนำประเทศระส่ำระสาย 

และแรงกระทบจากกระแสปฏิวัติอาจสงผลตอผูนำใน

หลายประเทศที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตอง

ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และนำไปสูการแกไขระบอบ

การปกครองใหมีความเปนเสรีและเปนธรรมขึ้นบางไมมากก็นอย เพราะไมมีชาติใดที่จะ

ทนตอการกดขี่ เสรีภาพและการคอรัปชั่นของผูนำไดตลอดไป 

 

 2. ¼Å»ÃÐâÂª¹�º¹¾ÃÁá´¹·Ñº«ŒÍ¹ (ä·Â-¡ÑÁ¾ÙªÒ) 

 ประเทศไทยไดประกาศถอนตัวจากสมาชิก

คณะกรรมการมรดกโลก หรือองคการยูเนสโกในระหวาง

การเขารวมประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 19-29 

มิถุนายน 2554 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีการ

หยิบยกประเด็นการพิจารณาแผนบริหารจัดการปราสาท

เขาพระวิหารใหเปนหนึ่งในวาระที่ตองพิจารณา เพื่อให

ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทเขาพระวิหารเปนมรดกโลก

และใหกัมพูชาสงแผนบริหารจัดการฉบับสมบูรณภายใน

เดือนกุมภาพันธ 2553 แตทั้งนี้ไทยมองวาถูกเลื่อนการ

พิจารณาเอกสารดังกลาวมาโดยตลอดและคณะกรรม

การฯ สวนใหญไมเล็งเห็นความสำคัญเรื่องพรมแดน แต

ใหความสำคัญตอประเด็นการอนุรักษวัตถุสิ่งของโบราณ

สถานเปนสำคัญ จึงเปนเหตุผลใหไทยแสดงเจตนารมย
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ถอนตัวออกจากสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ตลอดจนพิจารณาถึงผลกระทบที่จะมีตอ

ดินแดนและอำนาจอธิปไตยของไทยบนปราสาทเขาพระวิหาร อีกทั้งอาจนำไปสูการ

เผชิญหนากันอีกครั้งบริเวณพื้นที่พิพาท เนื่องจากประเด็นพรมแดนพื้นที่ทับซอนของไทย

และกัมพูชา ยังคงเปนปญหาและยังไมมีความชัดเจนวาแนวเขตแดนอยูตรงสวนใด  

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ศาลโลกไดมีคำตัดสินใหประเทศ

ไทยและกัมพูชาถอนกำลังทหารของทั้งสองฝายออกจากพื้นที่โดยรอบปราสาทเขา      

พระวิหาร หรือ “เขตปลอดทหาร” เพื่อตองการใหเกิดสันติภาพ และครอบคลุมพื้นที่ 

ทับซอน 4.6 ตร.กม. ที่จะสงผลใหเกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ

ทหารของทั้งสองประเทศ อีกทั้งตองอนุญาตใหคณะผูสังเกตการณที่ตั้งโดยอาเซียนเขาไป

ในพื้นที่ และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่จะทำใหเกิดปญหาระหวางกัน และประเทศ

ไทยตองไมขัดขวางกัมพูชา ในการเขาไปบริเวณพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร เพื่อนำ

อาหารและน้ำไปใหแกผูที่ไมใชทหาร ตลอดจนปฏิเสธคำรองของฝายไทย ที่ขอให

จำหนายคำรองของกัมพูชาออกจากสารบบ ทั้งนี้ยังมีขอสังเกตตามมาถึงประเด็นตางๆ 

ที่วาคำตัดสินของศาลโลกที่ออกมานั้นทั้งสองประเทศไดเปรียบเสียเปรียบกันอยางไร 

  

 3. ¡ÒÃ¡ŒÒÇÂ‹Ò§¢Í§»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂã¹ÃÙ»áºº¢Í§¾Á‹Ò 

  ในชวงตนป 2554 ที่ผานมา มีขาวตางประเทศทั้งหลายที่ซอนอยูใน

ประเด็นขาวใหญตางๆ มากมาย นั่นคือเรื่องที่ประเทศพมา ไดจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมที่มา

จากการเลือกตั้งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 

7 พฤศจิกายน 2553 ที่ผานมา โดยพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งคือ พรรค Union 

Solidarity and Development Party (USDP) ซึ่งถือวา

เปนกาวสำคัญของการเมืองในประเทศพมา ที่จะทำให

กลายเปนการปกครองแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดี

เปนประมุขของรัฐ แทนที่ของรัฐบาลทหารแบบดั้งเดิม 

อยางไรก็ตาม สื่อตะวันตกสวนใหญตางไมเชื่อวาการ

เปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจริง หากแตคงเปนรัฐบาลหุน

ของรัฐบาลทหารชุดเดิม เพียงแตเปลี่ยนจากเครื่องแบบ

ทหารมาเปนเครื่องแบบพลเรือน และหลังจากนั้นไมนาน

รัฐบาลพมาจึงไดมีการเบี่ยงเบนความสนใจดวยการ 

ปลอยตัว นางอองซาน ซูจี เพื่อเปนการกลบประเด็น 
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ดังกลาวออกไป อยางไรก็ดีหากมองเรื่องนี้อยางเปนกลาง ก็ถือวาเปนกาวแรกเล็กๆ 

ของประเทศพมาที่จะเปลี่ยนแปลงระบบและระบอบการปกครองมาเปนประชาธิปไตย

ตามกระแสโลก สวนในเรื่องที่วากลุมอำนาจเกาจะยอมสละอำนาจออกไปทั้งหมดทันที

เลยนั้นตองยอมรับวาเปนไปไมได ซึ่งก็ไมใชเรื่องผิดปกติแตอยางใด ซึ่งถึงแมวาประเทศ

ตะวันตกจะไมคอยใหความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพมาเทาใดนัก 

แตในแงของความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ภายในอาเซียน 

หรือแมกระทั่งระหวางประเทศพมากับประเทศไทย ก็มีความนาสนใจอยูไมนอย 

และแนนอนวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังจะไมสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง

ประเทศอยางทันทีทันใด แตถึงกระนั้นประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ 

รวมถึงประเทศกลุมสภาพยุโรปก็ยังคงไมเปลี่ยนมุมมองที่มีตอประเทศพมาและยังคงให

ความสำคัญ ตอการดำเนินกิจกรรมของนางอองซาน ซูจี ซึ่งถือเปนสัญลักษณบงบอกถึง

เสรีภาพของประชาชนในพมาเปนหลักอยูเหมือนเดิม 

 

 4. º·¾ÔÊÙ¨¹�·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§µ‹Í¼ÙŒ¹ÓËÞÔ§¤¹áÃ¡¢Í§ä·Â 

  ถือเปนกาวแรกที่สำคัญในการขึ้นมา

ดำรงตำแหนงระดับผูนำประเทศของผูหญิงในสังคมไทย 

หลังจากการเลือกตั้งครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 

2554 ผานพนไป...นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ก็ไดกาวขึ้น

สูตำแหนงนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย 

หากมองขามนัยทางการเมืองการขึ้นมาคุมบังเหียนครั้งนี้

ยอมมีผลตอสังคมสตรีไมมากก็นอย โดยเฉพาะการ

บริหารทั้งแวดวงธุรกิจและการทำงานในองคกร ซึ่งหากมองใหชัดเจนผูหญิงไทยถือวามี

ความโดดเดนในการบริหารไมตางจากชาย สำหรับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย 

ในทามกลางวิกฤติการเมืองไทยนั้น ยังตองเผชิญกับความทาทายหลายเรื่องที่ตอง       

พิสูจนใหเห็นวา การที่ไดเปนนายกรัฐมนตรี ไมใชเพียงเพราะอดีตนายกฯ หรือความเปน

ผูหญิง แตเปนเพราะวาความรูและความสามารถที่มี การเลือกคณะรัฐมนตรีชุดแรกของ

คุณยิ่งลักษณ จึงถือเปนบทพิสูจนแรกสุดในการเปนผูนำ วาจะสามารถเลือกคนที่มีความรู

ความสามารถมารวมทีมงานไดดีมากนอยเพียงใด เพื่อนำเสนอแกสาธารณชนใหไดเห็น

ถึงความรูและความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกตางๆ ผานนโยบายของรัฐบาลในการ

แกไขปญหาปากทองของประชาชน และผลประโยชนของประเทศโดยรวม 
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  ÁÔµÔ·Ò§´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ 

 ดวยสังคมมนุษยจำเปนตองมีการแลกเปลี่ยนพึ่งพากัน อีกทั้งทรัพยากรก็มี

อยูอยางจำกัดไมพอเพียงตอความตองการของทุกคน สังคมมนุษยจึงจำเปนตองมีระบบ

ในการแบงปนทรัพยากรใหทั่วถึงกัน โดยเฉพาะปจจุบันรูปแบบเศรษฐกิจเปนไปเพื่อการ

แขงขัน ซึ่งจะทำใหทรัพยากรที่มีอยูหมดไปเรื่อยๆ และจะสรางวัฒนธรรมในการบริโภค

ทรัพยากรใหกับประชากรโลกอยางไมยั่งยืน มีการแยงชิงการตลาด การเอารัดเอาเปรียบ

เพื่อเอาชนะกัน การใชเงินแลกซื้อเพื่อผลประโยชนของกลุมหรือพวกพอง หวังผลเปน       

กําไรใหไดมากที่สุด เมื่อขัดแยงกันทางผลประโยชน ก็จะเอาชนะกันดวยวิธีการที่รุนแรง 

โดยขาดคุณธรรม บางครั้งถึงขั้นใชการสงครามหรือรบกันเพื่งแยงชิงผลประโยชน        

หรือทรัพยากร และดวยการเกิดโลกาภิวัตนทางดานเศรษฐกิจในปจจุบัน จากการที่โลก

เราเปนโลกไรพรมแดน หรือเปนโลกที่เรียกวา Borderless World คือ เปนโลกของการ

ไหลเวียนทางสินคา การเงินและการบริการ หรือเปนยุคแหงการคาเสรี (Free Trade)         

จึงทำใหความไรพรมแดนแพรกระจายไปแทบทุกที่ทั่วโลก ไมวาจะในแงมุมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ถูกแทรกซึมเขาไปและสงผลกระทบใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงอันถือเปนตัวแปรสำคัญที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความร่ำรวย

และความยากจนในแตละประเทศ ดังนั้น ประเด็นการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ 

ในปจจุบัน จึงตางมุงขับเคลื่อนไปเพื่อใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจภายใตกรอบ

ของอาเซียน และนอกกรอบของอาเซียน เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ที่จะสามารถทำให

ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเกิดเสถียรภาพ และขยายตัวไปสูการแขงขันในเวทีโลกได 

และจากการตรวจสอบสภาวะแวดลอม (Environment Scanning) ในมิติทางดาน

เศรษฐกิจ พบวามีเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ

ไทยที่นาสนใจ 3 เหตุการณ  ดังตอไปนี ้

 

 1. ¨Õ¹ : ¡ÒÃ¼§Ò´¢Öé¹ÁÒà»š¹ÁËÒÍÓ¹Ò¨ãËÁ‹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ 

  จีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทางการทหารที่สูงอยาง

ตอเนื่องและกำลังจะกลายเปนมหาอำนาจโลกรายตอไป ดวยมีอัตราการเติบโตของ จีดีพี 

10.3% ในป 2553 มีความกาวหนาในภาคเทคโนโลยีระดับสูง เชน พลังงานหมุนเวียน 

รถไฟความเร็วสูง และซุปเปอรคอมพิวเตอร อีกทั้งการทหารของจีนยังมีความทันสมัย

อยางรวดเร็ว และยังไมนับที่จีนมีจำนวนเรือรบมากที่สุด สามารถผลิต Stealth Fighter 

และ Anti-Satellite Missile แตในขณะเดียวกันก็กำลังประสบกับปญหาภายในของ
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ประเทศตนเองอยูหลายเรื่อง โดยเฉพาะการปรับอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหเหมาะสม เพื่อแก 

ปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและปญหาอื่นๆ จากการ

ขยายตัวอันรวดเร็วในชวงที่ผานมา ซึ่งจีนยังคงเรง      

พัฒนาประเทศใหมีความสมบูรณเบ็ดเสร็จในพลังอำนาจ

ของชาติ ใหมีความมั่งคั่ง และมีกองทัพที่เขมแข็ง ดวยการ

สรางเสถียรภาพความมั่นคงภายในควบคูไปกับการ

พัฒนากองทัพและการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหความสำคัญดานการฑูตใน

เชิงรุกเพื่อเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสุข มีความไววางใจ สรางผลประโยชนรวมให

เกิดขึ้นในภูมิภาค ดังนั้นจีนจึงใหความสำคัญและความรวมมือเปนอยางดีในกรอบความ

รวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะไดขยาย

ความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียนอยางแนบแนนขึ้นในอีกหลายมิติ สวนหนึ่งก็เพื่อตอ

ตานการปดลอม (Containment Counter) จากขั้วมหาอำนาจเดิมอยางสหรัฐฯ ตัวอยาง

เชน APEC Asian+3 GMS และเปนผูนำในการปรับเปลี่ยน “Shanghai Five” ใหกลาย

เปน Shanghai Cooperation Organization (SCO) ซึ่งประกอบดวยประเทศรัสเซียและ

ประเทศในแถบเอเซียกลาง เปนตน  

 แตในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เปน

ชาติที่ไดรับการยอมรับในสังคมโลก วาเปนประเทศที่

ร่ำรวยที่สุดในโลก นับจากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

เปนตนมา และในระยะหลังๆ มานี้พบวามีการเปดเผย

สถิติตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งไดชี้ใหเห็นอยาง

ชัดเจนวา สหรัฐฯ กลับเปนประเทศที่กอหนี้สินมากที่สุด

ในโลก โดยมีสัดสวนหนี้ตอ จีดีพี สูงมากถึง 200% แตก็

ยังคงสามารถดำรงความยิ่งใหญเปนมหาอำนาจทาง

เศรษฐกิจการเมืองโลกอยูไดอยางมั่นคง ไมสั่นไหว คลอนแคลนลุกลามไปถึงขั้นเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจขึ้นในประเทศ ทั้งๆ ที่ทศวรรษที่ผานมาโลกตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจขั้น

รายแรงยาวนานมาโดยตลอด นับตั้งแต “วิกฤติตมยำกุง” ในเอเชีย ซึ่งเปนตลาดที่ใหญ

ที่สุดในโลกสงผลใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและลุกลามไปทั่วโลก 

AW-Thai 2.indd   27 10/1/11   2:15:53 PM



»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 2558 : Í¹Ò¤µáÅÐ¡ÒÃ»ÃÑº¡ÃÐºÇ¹·ÑÈ¹�»ÃÐà·Èä·Â 
(Thailand’s Outlook & Paradigm Shift Towards ASEAN Community 2015) 28

 จากตารางภาพดังกลาวขางตน กลาวไดวามหาอำนาจใหมทางดาน

เศรษฐกิจโลกนี้ มีจุดเดนที่สุดคือการผงาดขึ้นมาของจีน คือ ทางดานเศรษฐกิจเมื่อ      

เทียบกับสหรัฐฯไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ในปจจุบันจีนไดขยับขึ้นมาเปนประเทศที่มี

ขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ โดยที่อัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสูงมากขึ้นทุกป  

ดังนั้น หากจีนสามารถรักษาอัตรานี้ตอไปได ภายใน

ประมาณป 2568 เศรษฐกิจของจีนนาจะใหญเทากับ

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้เมื่อชวงเดือนมีนาคม 

2554 ที่ผานมาจีนประกาศจะเพิ่มงบประมาณกระทรวง

กลาโหมในป 2554 โดยจะเพิ่มงบประมาณขึ้นอีก 12.7% 

จำนวน 6.01 แสนลานหยวน (9.1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ 

หรือ 5.6 หมื่นลานปอนด) งบสูงขึ้นจากเดิม 5.3 แสนลานหยวน จะเห็นไดวางบประมาณ

ทางทหารของจีนจะขยับเขาใกลสหรัฐฯ มากขึ้นทุกที และอีกไมนานจีนจะสามารถทาทาย

อำนาจทางทหารของสหรัฐฯ ได 
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 2. ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ·Ò§·ÐàÅã¹àÍàªÕÂ : »˜ÞËÒ¤ÇÒÁ 
¢Ñ´áÂŒ§·ÕèÃÍÇÑ¹»Ð·Ø 

  เกี่ยวกับปญหากรรมสิทธิ์เหนือหมูเกาะสแปรตลีย (Spratly Islands) 

ในหวงป 2554 พบวาเปนปญหาความขัดแยงระหวางประเทศที่วิกฤติที่สุดในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต คือความขัดแยงในทะเลจีนใต หรือความขัดแยงในหมู

เกาะสแปรตลีย โดยยอนไปป 2553 ที่ผานมา สหรัฐฯไดจุดประเด็นปญหานี้ในระหวาง

การประชุม ARF ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งจากทาทีของสหรัฐฯ ในครั้งนี้นั้น ทำใหจีนไม

พอใจเปนอยางมาก ตอจากนั้นจีนจึงไดจัดการซอมรบในบริเวณหมูเกาะสแปรตลียอัน     

นำไปสูปฏิกิริยาตอบโตทันที จากความรวมมือทางการทหารระหวางสหรัฐฯ และ

เวียดนาม โดยเรือรบและเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ เขาเทียบทาที่เมืองดานัง       

ขณะที่เวียดนามไดประณามจีนในการสงเรือรบเขาไปในหมูเกาะพาราเซล ซึ่งเวียดนาม

ถือวาเปนของตน และในชวงระยะเวลาตอมาก็ไดเกิดเหตุการณความขัดแยงและวิกฤติ

ครั้งใหมขึ้นอีก ดังนี้ 

 เริ่มจากโฆษกกระทรวงตางประเทศเวียดนามออกมากลาวโจมตีจีนอยาง

รุนแรง โดยกลาวหาวา เรือประมงจีนและเรือรบของจีนอีก 2 ลำ ไดทำความเสียหายแก

สายเคเบิลเรือสำรวจกาซและน้ำมันของบริษัทพลังงานเวียดนาม ที่มีชื่อวา Petro 

Vietnam ตามดวยการเดินขบวนของชาวเวียดนามนับพัน ในฮานอยและโฮจิมินห ซิตี้      

เพื่อเปนการประทวงการกระทำของจีน และทายที่สุดเวียดนามไดตอบโตกลับดวยปฏิบัติ

การซอมรบดวยกระสุนจริงบริเวณนานน้ำนอกชายฝงเวียดนาม และจีนไดตอบโตกลับวา 

เรือประมงของจีนลอยลำอยูในเขตหมูเกาะสแปรตลีย ซึ่งเปนเขตนานน้ำของจีน และ 

ลูกเรือเพียงพยายามปองกันตนเองเพราะถูกเรือสำรวจน้ำมันและเรือรบของเวียดนาม
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ตามไลลา และไดย้ำถึงอำนาจอธิปไตยของจีนเหนือหมูเกาะสแปรตลียที่ระบุวาการสำรวจ

น้ำมันเปนการกระทำอยางผิดกฎหมาย ซึ่งถือวาเวียดนามละเมิดอธิปไตยของจีน 

อยางรุนแรงจึงขอใหเวียดนามยุติการกระทำดังกลาว 

 ทั้งนี้ ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม ป 2554 ที่ผานมา ฟลิปปนส

ก็ไดออกแถลงการณโจมตีจีนอยางรุนแรงเชนกัน โดยกลาวหาวา จีนไดทำลายสันติภาพ

และเสถียรภาพในภูมิภาค ดวยการสงเรือรบเขามาขมขูประเทศตางๆ ในทะเลจีนใต 

โดยฟลิปปนสประทวงตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ที่เรือรบของจีนยิงปนเขาใสเรือประมง 

และขมขูเรือสำรวจน้ำมันของฟลิปปนส และลาสุด 13 มิถุนายนที่ผานมา รัฐบาลฟลิปปนส

ประกาศเปลี่ยนชื่อ “ทะเลจีนใต” (South China Sea) เปน “ทะเลฟลิปปนสตะวันตก” 

(West Philippines Sea) และอางวาเวียดนามก็ไดเปลี่ยนชื่อทะเลจีนใตเปน “ทะเล 

ตะวันออก” (East Sea) แลวเชนกัน 

 ไตหวันก็เปนอีกหนึ่งชาติที่อางสิทธิ์เหนือหมูเกาะสแปรตลียทั้งหมดเหมือน

จีน โดยลาสุดกระทรวงกลาโหมของไตหวันประกาศวา ไตหวันมีแผนจะสงเรือรบเขา         

สูเขตทะเลจีนใต และสงรถถังไปประจำการบนเกาะที่ไตหวันครอบครองอยูและสงทหาร 

130 นาย เขาประจำการอยูบนเกาะ Taiping ซึ่งเปนเกาะที่ใหญที่สุดในทะเลจีนใตที่

ไตหวันครอบครองอยู 

 

 3. ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÇÔ¡ÄµÔ¡ÒÃàÁ×Í§ä·Â 

  เศรษฐกิจของประเทศไทย เปนพลังอำนาจดานหนึ่ง เสมือนเปน

เครื่องมือที่จะรักษาผลประโยชนของชาติ ซึ่งพื้นฐานของประเทศเปนสังคมเกษตร         

ชีวิตความเปนอยูของคนไทยในอดีตขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไมมากนัก มีทรัพยากร-

ธรรมชาติที่หลากหลายและดินฟาอากาศที่เอื้ออำนวย     

ตอการประกอบอาชีพ ไมมีภัยธรรมชาติที่รุนแรง ผูคนมี

ชีวิตที่สุขสบายตามอัตภาพทามกลางการเปลี่ยนแปลง

แตละยุคแตละสมัยของเสถียรภาพความผันผวนทางดาน

การเมือง โดยชวงเวลาที่ผานมาในป 2553 นั้น เกิดความ

ไมสมดุลของระบบเศรษฐกิจดานตางๆ โดยเฉพาะ

โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบ

โตอยางยั่งยืน การพึ่งฐานเศรษฐกิจที่เนนการสงออก 

และการใชแรงงานราคาถูก เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบ
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จากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และกฎกติกาการกีดกันทางการคา ทำใหสูญเสีย  

ความสามารถในการแขงขันและคุณภาพชีวิตลดลง โดยในชวงไตรมาสสุดทายของ           

ป 2553 เศรษฐกิจมีการชะลอตัว ทั้งดานอุปสงค และอุปทาน โดยเฉพาะการบริโภค      

ของภาคเอกชน การสงออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว  

 

  ÁÔµÔ·Ò§´ŒÒ¹ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

 ในยุคโลกาภิวัตน ดูเหมือนวาปจจัยตางๆ บนโลกไดกลายเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ดังนั้นปญหาตางๆ ในแตละประเทศ จึงกลายเปนปญหารวมกันของสังคมโลก

และสังคมแหงภูมิภาคอาเซียน ไมวาจะเปนปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ทั้งนี้มนุษยในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมโลกจึงมีความจำเปนที่จะตองเขาใจปญหาเหลา

นั้นเพื่อหาทางแกไขปญหารวมกัน ซึ่งในปจจุบัน “Social & Cultural Globalization” 

ทำใหเกิดกระบวนการรวมตัวกันทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนไปอยางรวดเร็ว ทำให

เกิดการแพรกระจายของคานิยม บรรทัดฐาน และวัฒนธรรม หากเปนไปในทางบวกก็จะ

ทำใหเกิดความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แตหากเปนไปในทางลบก็อาจจะกอใหเกิดความขัด

แยงระหวางอารยธรรม (Conflict Cultural) ได และดวยความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีในทุกดาน อาทิเชน การติดตอสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ดาวเทียม เคเบิลทีวี   

ในปจจุบันสามารถทำลายกำแพงแหงสังคม วัฒนธรรม และคอยๆ แทรกซึมไปในคานิยม 

บรรทัดฐาน และการดำรงชีวิตของสังคม วัฒนธรรมดั้งเดิมที่อาจจะตกเปนเหยื่อทำให  

เกิดการสูญเสีย และสงผลกระทบตอมิติในดานอื่นๆ ไดอยางไมมีกำแพงขวางกั้น 

ดังเหตุการณที่เกิดขึ้นและไดทำการตรวจสอบสภาวะแวดลอม (Environment Scanning) 

จากมิติทางดานสังคม ตั้งแตระดับโลก ระดับภูมิภาค และในระดับประเทศไทย 

7 เหตุการณ ดังตอไปนี ้

 

 1. ªÒÇáÍ¿ÃÔ¡Ñ¹¹ÑºáÊ¹Í¾Â¾ËÒáËÅ‹§¹éÓ ËÅÑ§»ÃÐÊºÀÑÂáÅŒ§
ÃØ¹áÃ§ 

  ชาวแอฟริกันในภาคตะวันออกหลายแสนคนเดินเทาหลายวันอยางตอ

เนื่อง เพื่อเสาะหาแหลงน้ำในสภาพภัยแลงที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบป โดยพื้นที่ซึ่งมี

ผูอพยพหนีภัยแลงเขามารวมตัวกันเปนจำนวนมาก ไดแก บริเวณพรมแดนของเคนยา 

ใกลเอธิโอเปยและโซมาเลีย ซึ่งเด็กๆ สวนใหญอยูในสภาพขาดอาหารอยางหนักจนเกิด
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อาการทองรวง หลายคนมีอาการผิวหนังลอกอยางรุนแรง

เนื่องจากขาดน้ำและอาหารเปนเวลานาน โดยเฉพาะ

โซมาเลียที่ในปจจุบันถือเปนประเทศที่มีอัตราการขาด

สารอาหารสูงที่สุดในโลก อีกทั้งพื้นที่ทางตอนใตบางแหง

พบวามีผูขาดสารอาหารมากถึง 50% และประชากรบาง

สวนตองเสียชีวิตเพราะความหิวโหย อันเนื่องมาจากวิกฤติ

ภัยแลงอันยาวนานในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของทวีปแอฟริกา สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ

ผูคนในพื้นที่มากกวา 11 ลานคน ทำใหหนวยงานบรรเทา

ทุกขในเคนยาตองเรงจัดสงอาหารไปยังคายผูอพยพ

ภายในประเทศเคนยา เพื่อชวยเหลือชาวโซมาเลียที่เดิน

ทางขามพรมแดนหนีวิกฤติภัยแลงในบานเกิดเขามา        

ในเคนยา โดยขณะนี้มีผูประสบภัยแลงในโซมาเลีย 

ประมาณ 2.2 ลานคน จำเปนตองไดรับความชวยเหลือ

อยางเรงดวน 

 

 2. ÞÕè»Ø†¹¡ÑºâÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 

  ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมุงไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจทำใหมีการ

ใชทรัพยากรที่ไมสมดุลจนเกิดภาวะเสื่อมโทรมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมถูก

ทำลายเปนอยางมาก รวมทั้งยังสงผลทำใหสภาวะแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงสูภาวะ

โลกรอนรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดปญหาวิกฤติพลังงานทำใหหลายประเทศกำลังมุงไปที่พลังงาน

นิวเคลียร แตการใชพลังงานนิวเคลียรกันอยางแพรหลายกลับกลายมาเปนแนวโนมที่กอ

ใหเกิดการแพรกระจายของเทคโนโลยีและอาวุธนิวเคลียร ซึ่งปจจุบันไดเกิดผลอยางราย
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แรงตอมนุษยชาติ ไดรับความเสียหายจากแผนดินไหว นอกจากนี้ยังเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติขนาดใหญที่มีผลกระทบรุนแรงตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางกายภาพของ

โลก ซึ่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ประเทศญี่ปุนไดตกอยูในมรสุมภัยธรรมชาติอันรายแรง 

วัดแรงสั่นสะเทือนได 8.9 ริคเตอร นับไดวาเปนเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่สุดใน

ประวัติศาสตรญี่ปุน และเปนเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงเปนอันดับสี่ของโลกเทาที่เคย

เกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติมา มีผูเสียชีวิตประมาณ 14,755 คน บาดเจ็บ 5,279 คน และอีก 

10,706 คน ยังคงหายสาบสูญ อาคารบานเรือนถูกทำลายไดรับความเสียหายกวา 

125,000 หลัง ซึ่งแผนดินไหวครั้งนี้สรางความเสียหายอยางใหญหลวงตอประเทศญี่ปุน 

รวมทั้งความเสียหายอยางหนักตอถนนและรางรถไฟ เชนเดียวกับเหตุเพลิงไหมในหลาย

พื้นที่ และปญหาจากเขื่อนแตก ทำใหบางพื้นที่ในประเทศญี่ปุนไมมีกระแสไฟฟาใช 

และอีก 1.5 ลานคนไมมีน้ำใช เครื่องกำเนิดไฟฟาหลายเครื่องไมสามารถใชการได 

และดูเหมือนจะเปนเคราะหซ้ำกรรมซัด เตาปฏิกรณนิวเคลียรอยางนอยสามเตา 

ไดรับความเสียหาย เนื่องจากแกสไฮโดรเจนที่ เกิดขึ้นในอาคารคลุมเตาปฏิกรณ             

ชั้นนอก ทางการญี่ปุนจึงมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินจากการที่โรงไฟฟานิวเคลียร 

ฟุกุชิมะไดอิชิเกิดระเบิดขึ้นเปนเวลาเกือบ 24 ชั่วโมงและภายหลังเหตุแผนดินไหว 

ครั้งแรก สงผลใหสารกัมมันตรังสีเกิดรั่วไหล ประชาชนที่อาศัยอยูรอบโรงไฟฟานิวเคลียร 

ฟุกุชิมะไดนิ ไดถูกสั่งอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย 

 

 3. ¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹¼‹Ò¹¢Í§à·¤â¹âÅÂÕã¹ÂØ¤âÅ¡ÒÀÔÇÑµ¹� 

  ประเด็นความกาวหนาทางเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร เกิดขึ้นไดจังหวะ

เหมาะกับการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น ซึ่งในยุคของสงครามเย็นนั้น ถือเปนปจจัยทาง

ความมั่นคงและทางการเมืองที่มีความสำคัญเหนือปจจัยทางเศรษฐกิจ ในปจจุบันการ

หมดยุคสงครามเย็นทำใหประชาชนในยุคตางๆ โดยเฉพาะที่มีอาณาเขตใกลเคียงกัน           

มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษารวมกันมาเปนเวลานาน         

ในอดีต สามารถติดตอสื่อสารกันไดสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

อาทิ การคมนาคม การใชดาวเทียมสื่อสาร ตลอดจนการ

รวมลงทุน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ยังเปนไปอยางรวดเร็วและมีความทัน

สมัยมาก อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะแผขยายกวางขวางเปน

ทวีคูณมากยิ่งขึ้น ดวยธรรมชาติของมนุษยมักอยูรวมกัน

เปนกลุมเพื่อดำเนินกิจกรรมตางๆ กอใหเกิดการติดตอ
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สื่อสารระหวางกันและมีการพัฒนาในหลายๆ ดานเพื่อ

ตอบสนองความตองการของการใชงานจึงเกิดเปนสังคม 

(Social network) ออนไลนขึ้น โดยเว็บไซตเดนๆ ในบาน

เราที่เปนสังคมออนไลน ไดแก ไฮไฟว (hi5), มายสเปซ 

(myspacc), เฟซบุก (facebook), มัลติพลาย (Multiply)  

และ ทวิตเตอร (twitter) เปนตน สวนในประเทศไทย 

นักทองโลกไซเบอรโดยเฉพาะกลุมวัยทำงานใหความ

สนใจ “เฟซบุก” (facebook) กันมากเพื่อเปนการเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น ไมใชเพียง

รูจักกันในกลุมเพื่อนเทานั้น แตทำใหคนเราสามารถรูจักกันไดทั่วโลก บางครั้งเพื่อนที่ไม

เคยเจอกันมา 10-20 ป ก็โคจรมาเจอกันในสังคมออนไลน (Social network) นี้ จึงทำให

โลกแคบลงโดยที่ไมตองเดินทางไปมาหากัน นอกจากวัตถุประสงคดังกลาวแลว ขณะนี้

ทวิตเตอร (twitter) เองก็ยังสามารถนำมาใชประโยชนไดในกลุมดานการตลาด องคกร 

และผูขายสินคาแบรนดดังตางๆ ที่หันมาใชทวิตเตอร (twitter) ในการสื่อสารและเขาถึง

กลุมผูบริโภคที่ใชอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี รวมทั้งไมตองเสียคาบริการใดๆ ทั้งสิ้น 

ถาผูบริโภคสนใจก็ติดตามและซื้อสินคาแบรนดดังกลาว และดวยความเขาถึงงายของ

เครือขายไรสายจึงมักถูกนำมาใชเชื่อมโยงมนุษย และขอมูลจากทั่วทุกมุมโลกเขาดวยกัน 

ในรูปแบบของการตอสูกันทางความคิดผานหนาเว็บไซตเพื่อใชในการตอบโตฝาย 

ตรงขาม รวมทั้งการปลุกระดม ชี้นำมวลชนใหตอตานอำนาจรัฐจากแกนนำที่อยูนอก

ประเทศ ดวยเทคโนโลยี VDO Link โดยการสื่อสารผานระบบ Broadband Internet 

การรายงานเหตุการณและการกระจายขาวสารที่เกิดขึ้นในรูปแบบดิจิทัล (VDO clip) สู

เว็บไซตสังคมเครือขาย (Social network) และ Blog Hi5 หรือ IM (Instant Messaging) 

เพื่อสื่อสารกับกลุมประชาชนที่ใชอินเทอรเน็ตในเรื่องที่เกี่ยวของผานสังคมเครือขายตางๆ 

กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้การใชประโยชนจากเว็บไซตตางๆ หากเรารูจัก

ใชก็ถือเปนประโยชนอยางสูงสุด แตหากใชไมเปนอาจกลายเปนเหมือนดาบสองคม 

เพราะบางทีสิ่งที่ผูคนจำนวนมากจากทุกแหงหน เขามาโพสตขอความเพื่อสรางตัวตนให

ตัวเองดูดีก็เปรียบเสมือนเปนโลกใบหนึ่งในโลกแหงความเปนจริง บางครั้งก็ไมเปนความ

จริงเสมอไป เราจึงตองรูจักเตือนใจตัวเองไวอยูเสมอถึงแมจะมีระบบความปลอดภัยในตัว

เทคโนโลยีในระดับหนึ่ง เพื่อไมเปนการเปดชองทางใหพวกมิจฉาชีพที่จับจองทราบความ

เคลื่อนไหวและมีโอกาสกอเหตุรายขึ้นไดทุกเมื่อ  
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 4. ÁÃÊØÁ¡ÒÃ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§ä·Â 

  ความขัดแยงของสังคมไทยในอดีตมี

มาอยู เรื่อยๆ แตความขัดแยงที่ผานมายังไมมีความ

รุนแรงเทากับความขัดแยงทางการเมืองที่ยืดเยื้อ เรื้อรัง 

และพัฒนามาเปนความขัดแยงระหวางกลุมพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) หรือกลุมคนเสื้อ

เหลือง กับกลุมแนวรวมประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

แหงชาติ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อแดง อยูจนถึงทุกวันนี้ 

อีกทั้งความขัดแยงอันยาวนานนี้ยังไมมีใครรูวาจะจบลง

อยางไร แตที่มั่นใจไดก็คือ ผลกระทบนั้นจะสงผลความรุนแรงมากมายหลายดาน 

และมีทีทาจะแพรขยายออกไปอยางเปนวงกวาง ทั้งนี้ยังมีการครอบงำขาวสารทางสื่อสาร

มวลชน ใหแพรขยายออกไปในตางประเทศ จนทำใหความคิดเห็นของประชาชนเกิด

ความแตกตางและแตกแยก ทั้งที่มีสาระและไมมีสาระ จนกลาวไดวาสังคมไทยตกอยูใน

หวงของการแตกความสามัคคี และเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อทำการตอตานและชุมนุมมา

โดยตลอด ซึ่งตลอดการเคลื่อนไหวของกลุมผูสนับสนุนของฝายตางๆ ไดอางเหตุผลใน

ประเด็นของการทุจริตตอการบริหารงาน การแสดงออกซึ่งเขาขายการหมิ่นพระบรม

เดชานุภาพ และกรณีตางๆ เพื่อเปนการเรียกรองประชาธิปไตย  

 

 5. ÇÔ¡ÄµÔ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

  ขอมูลการศึกษาของ PISA (Program for International Students 

Assessment) พบวาเด็กไทย 74% อานภาษาไทยไมออก วิเคราะหความหมายไมถูกตอง 

และไมสามารถประยุกตการใชภาษาใหเปนประโยชนตอการเรียนวิชาอื่นๆ ไมได อีกทั้ง

ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ยอนหลัง 4 ป (ตั้งแต       

ป 2548 – 2551) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการ

ศึกษาแหงชาติ (สทศ.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนทุกชวงชั้นตกต่ำลง ซึ่งสอดคลองกับผลสอบของ

การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง หรือ เอเน็ตของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ใชใน

การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา พบวา
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เมื่อชวงตนป 2554 ที่ผานมานี้ออกมา คะแนนเฉลี่ยต่ำกวาป 2553 ที่ผานมา รวมถึง         

ผลการติดตามการปฏิรูปการศึกษาหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ป 2542 โดยประเมินจากคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 17,562 แหงทั่วประเทศ คิดเปน 

49.1% ของโรงเรียนทั้งหมด พบวาการจัดการเรียนการสอนของครูยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

ยังมีคุณภาพอยูในระดับ 39.2% การจัดกิจกรรมที่กระตุนผูเรียนใหรูจักคิด วิเคราะห        

คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ มีคุณภาพอยูระดับ 13.5% และครูสามารถนำผล

การประเมินมาปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพเพียง 21.6% ของสถาน

ศึกษาทั้งหมด การประเมินคุณภาพทางดานผูเรียนพบวายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับต่ำมากในทุกกลุม โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห             

มีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค มีคุณภาพระดับดีเพียง 11.1% และการมีทักษะ       

ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

มีคุณภาพดีเพียง 26.5% ของสถานศึกษาทั้งหมด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลว 

ของการปฏิรูปการศึกษาที่ดำเนินมาครบ 10 ป  

 

 6. ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§Á¹ØÉÂ� (Human Right) 

 6.1 การกอการราย : ความขัดแยงตางๆ ในภูมิภาคทั่วโลกกอใหเกิดเปน

ภัยคุกคามจากการกอการราย ซึ่งการกอการรายเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชความ

รุนแรงและผิดกฎหมาย ที่สงผลกระทบตอความสงบสุขและความมั่นคงแหงชาติ เชน 

การปฏิบัติการสังหาร บินลาเดน ที่ทางสหรัฐฯ ไดประกาศถึงความสำเร็จครั้งสำคัญ          

ในรอบป 2554 นี้ จากการโจมตีของกองทัพสหรัฐฯ ในปากีสถาน โดยไดรับรายงานจาก

หนวยขาวกรองเกี่ยวกับเบาะแสการกบดาน กอนจะอนุมัติปฏิบัติการไลลาตัวและถูกลอบ

สังหารในที่สุด ดวยบินลาเดนถือเปนบุคคลที่ทางการ

สหรัฐฯ ตองการตัวมากที่สุด เนื่องจากถูกกลาวหาวา        

อยูเบื้องหลังการโจมตีสหรัฐฯ หลายครั้ง โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งเหตุวินาศกรรมตึกแฝดเวิลดเทรด เซ็นเตอร 

ในมหานครนิวยอรค รวมถึงอาคารกระทรวงกลาโหม

สหรัฐฯ เมื่อป 2544 ซึ่งทำใหมีผูเสียชีวิตมากถึง 3,000 ราย 

 6.2 ปญหายาเสพติดขามชาติ : ในขณะที่หลายคนกำลังใหความสำคัญกับ

ปญหาการเมืองไทย แตปญหาอีกประการหนึ่งที่หลายคนละเลยไปที่สรางความรุนแรงใน

สังคมไมแพปญหาการเมืองไทย นั่นก็คือ “ปญหายาเสพติด” ที่นับเปนปญหาสังคมที่มี
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ความรายแรงระดับชาติ ทุกสังคมชุมชนตางไดรับผล

กระทบจากการแพรระบาดในสังคมไทยของปญหา 

ยาเสพติดในทุกวันนี้ แมจะไดมีมาตรการปองกันและ

ปราบปรามผูลักลอบจำหนายและเสพยาเสพติด แตก็ยัง

ไมสามารถขจัดยาเสพติดใหหมดไปได เนื่องจากเปน

ขบวนการที่มีความซับซอนปญหายาเสพติดจึงยิ่งทวีความ

รุนแรงเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ และปญหาสำคัญอีกประการ

หนึ่งคือประเทศไทยประสบกับปญหายาเสพติดทั้งในดาน

การเปนพื้นที่ผลิต การเปนพื้นที่การคา การเปนพื้นที่แพรระบาด และการเปนทางผาน 

ยาเสพติด โดยมีตัวยาหลักที่ประสบปญหาคือ ฝน เฮโรอีน กัญชา ยาบา เปนตน 

ดวยประเทศไทยมีสวนที่ติดกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเปนแหลงผลิตยาเสพติดที่

สำคัญของโลกแหงหนึ่งจึงทำใหไทยมีสวนในการผลิตยาเสพติดประเภทฝนและเฮโรอีน 

ซึ่งผลิตมากในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ นอกจากนั้นแลวในปจจุบันยังมีการผลิตยาบาใน

พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำดวย ทั้งนี้ยาเสพติดที่มีการผลิตในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งคือ 

กัญชา ซึ่งมีมากในภาคอีสาน อยางไรก็ตามสำหรับการเปนแหลงผลิตของประเทศไทยนั้น 

ในปจจุบันไดลดปริมาณลงอยางมาก โดยเฉพาะฝน เฮโรอีน และกัญชา จนอยูในระดับที่

สามารถควบคุมได ในสวนของการผลิตยาบาไดมีการยายแหลงผลิตไปอยูในประเทศ

เพื่อนบานเปนสวนใหญ จากรายงานเรื่อง Patterns and Trends of Amphetamine-

Type Stimulants and OtherDrugs in Asia and Pacific 2010 ของ UNODC (United 

Nation Office on Drugs and Crime) ระบุวากลุมประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตมีจำนวนผูใชยาเสพติดประเภท ATS มากที่สุดในโลก โดยเฉพระ

ประเทศไทยมีสถิติในการจับกุมยาเสพติดมากที่สุด และแหลงผลิตใหญที่สุดอยูใน

ประเทศพมาแลวถูกสงผานไปยังกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS) และประเทศ

ไทยเปนตลาดใหญที่สุด รวมทั้งยังเปนแหลงพักยาและสงตอยาเสพติดไปยังตลาดใน

ระดับโลก นอกจากนี้ปญหายาเสพติดยังมีผลตอเนื่องใหเกิดโรคระบาดจากการวิธีการ

เสพยา โดยขอมูลผูติดเชื้อ HIV กับการใชยาเสพติด พบวารอยละ 52 ของผูติดเชื้อเกิด

จากการใชยาเสพติดดวยวิธีการฉีด   
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 7. ÇÔ¡ÄµÔá´¹ãµŒ¢Í§àÁ×Í§ÊÂÒÁ 

  ประเทศไทยประสบกับปญหาบอบช้ำเปนอยางหนักจากสภาวการณ

การกอความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต นับตั้งแตป 2547 เปนตนมา 

ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน        

กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ทำใหภาคธุรกิจเอกชนไมมีความมั่นใจในการ

ลงทุนและประกอบธุรกิจในพื้นที่ ภาคประชาชนไดรับความเดือดรอนในดานของการ 

วางงาน และรายไดที่ไมพอเพียงตอการดำรงชีพ ปญหาทางดานการศึกษาไมวาจะ

เปนการเผาไหมโรงเรียน ทำใหไมมีที่จะเรียนหนังสือ 

ขาดอุปกรณการเรียนการสอน ยิงครูทำใหครูเกิดความ

กลัวและมีการยายกลับภูมิลำเนา ทำใหเด็กๆ เหลานี้ตาง

รอความหวังและอนาคตเพื่อจะไดเรียนหนังสือ และ 

โดยเฉพาะปญหาทางดานสังคมที่กลายเปนปญหาใหญ

สำหรับประชาชนในการประกอบอาชีพ เพราะเกรงวาจะ

เกิดอันตรายในระหวางเดินทางออกจากบานเพื่อไป

ประกอบอาชีพในสถานที่ไกลๆ หรือจะออกไปทำงาน 

ตอนเชามืดสำหรับคนทำงานกรีดยาง ทำใหประชาชน

ขาดรายไดในชีวิตประจำวัน แมวาภาครัฐจะมีโครงการ

ตางๆ ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ 

เชน การสนับสนุนการจางงานเรงดวน การสนับสนุน 

กลุมอาชีพ เปนตน แตทวาโครงการเหลานั้นไมมีความ 

ตอเนื่องและไมยั่งยืนพอที่จะผลักดันเศรษฐกิจของพื้นที่

ใหเขมแข็งได หากดูขอมูลยอนหลังเหตุการณที่เกิดขึ้น 

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส รวมทั้งบางสวนของจังหวัด

สงขลาและสตูล ตั้งแตป 2547-2554 หรือประมาณ 7 ป ความเขมขนของเหตุการณความ

รุนแรงนั้นสูงมาก ซึ่งนับวันยิ่งยกระดับของความรุนแรงอยางตอเนื่องทำใหเกิดความยาก

ลำบากที่จะทำความเขาใจ โดยเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นเทาที่ประมวลได พบวาความ

รุนแรงสวนมากเกิดจากทั้งการยิง การลอบฆา การเผาสถานที่ราชการ การโจมตีทหาร

ตำรวจ ซึ่งโดยรวมพบวาการยิงจะเปนยุทธวิธีในการกอเหตุความรุนแรงมากที่สุด 

นอกจากนั้นก็เปนเรื่องของการลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิง สวนจังหวัดที่เกิดเหตุ

มากที่สุดคือจังหวัดนราธิวาส รองลงมาคือจังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานี อีกทั้งยังมี
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แนวโนมที่จะแพรกระจายเขามาในพื้นที่บริเวณใกลเคียงอีกดวย ซึ่งเปนการเคลื่อนตัว    

ของเหตุการณกอความรุนแรงเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  

 จากประเด็นสถานการณตางๆ ทั้ง 3 มิติ ดังกลาวขางตน พบวาการ

เปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและความผันผวนของโลกมีมากขึ้น เมื่อเทียบกับอดีตที่

ผานมาไมวาจะเปนดานภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอยครั้ง และทวีความถี่มากขึ้น 

สถานการณการกอการราย และวิกฤติการณความรายแรงดานตางๆ ทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม แทบทุกประเทศทั่วโลก อีกทั้งประเทศไทยก็ประสบกับการ

เปลี่ยนแปลงไมนอย หากพิจารณาตั้งแตป 2540 เปนตนมา เราประสบวิกฤติเศรษฐกิจ 

และวิกฤติทางการเมืองมาโดยตลอด ภาวะเศรษฐกิจที่อยูในภาวะขาวยากหมากแพง 

อัตราความเจริญทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอน ขึ้นๆ ลงๆ อัตราเงินเฟอ และอัตราการ 

วางงานอยูในระดับที่นาเปนหวง นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่นๆ อีก อาทิ ปญหายาเสพติด 

ที่มีอยูอยางดาษดื่นเกลื่อนเมืองและเปนปญหาที่ยังแกไมตก รวมไปถึงปญหาความ         

ขัดแยงทางการเมืองที่อยูในสภาวะเรื้อรัง ยากแกการเยียวยารักษา อยางไรก็ตามจาก

สถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศที่กำลังเกิดขึ้น ในชวงการเปลี่ยนผานรัฐบาล

และสถานการณดานตางๆ จึงเปนเรื่องที่ประชาชนทุกภาคสวน ควรใหความสำคัญและ       

ความสนใจ ควรตระหนักและรับรูวา ตองมีการปรับตัว เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงในดานตางๆ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม ระดับองคกร ระดับสังคมและ

ระดับประเทศชาติ ที่นับเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนผลกระทบในดานตางๆ ทั้งเชิง

บวกและเชิงลบที่อาจสงผลตอความมั่นคงของประเทศโดยรวม และเสถียรภาพของไทย

ในการกาวเขาสูหลังคาประชาคมอาเซียนในป 2558 นี้ดวย ซึ่งไทยไดใหความสำคัญใน

การวางรากฐานสำหรับการสรางประชาคมอาเซียน โดยเนนการคำนึงถึงผลประโยชน

ของประชาชนเปนสำคัญ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกตางๆ ของอาเซียนให

สามารถเขาไปรวมแกไขปญหาที่จะสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนไดอยาง

ทันทวงที อีกทั้งเปาหมายสำคัญประการหนึ่งของไทยในการสรางประชาคมอาเซียนนั้น     

ก็เพื่อใหเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

กับองคกรระหวางประเทศและประชาชนในภูมิภาคใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ยัง

ถือเปนบทบาทสำคัญในการชวยสงเสริมการดำเนินงานของภาครัฐ และสรางความ

ตระหนักรับรูเกี่ยวกับความรวมมือของอาเซียนในดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม เพื่อทำใหกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนประสบความสำเร็จ

ตามเปาหมายที่ตั้งไวในป 2558 ทั้งยังเปนไปเพื่อใหประชาชนไดเขาใจ ตระหนักถึง

ประโยชนของอาเซียนที่มีตอการดำเนินชีวิตในอนาคตอีกดวย 
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กระบวนการดำเนินงาน
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จากปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2
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ASEAN Community Roadmap : From ‘Declaration of 
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รากฏการณที่ทำใหองคประกอบในสวนตางๆ        

ของโลก เชื่อมตอเขาดวยกันอยางไมเปนระบบ 

ทำใหโลกเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ

อยางแพรหลายรอบดาน และครอบคลุมทั่วทั้งโลก 

คงหนีไมพนกับคำจำกัดความที่วา “พลวัตของโลกในยุค

โลกาภิวัตน” ที่ทำใหหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ

ประเทศไทยที่ตองสำลักกับระบบการพัฒนาประเทศที่

เปนไปอยางกาวกระโดดและไมมีขีดจำกัด ดังนั้นจึง 

ตองเรง ปรับตัวใหทวงทันตอสถานการณที่เกิดขึ้นอยางมี

เสถียรภาพ ทั้งนี้ไทยเองก็พรอมที่จะผลักดัน และบมเพาะขีดความสามารถของตนเองให

เขาสูระบบการพัฒนาที่เปนไปอยางบูรณาการรอบดาน และมีประสิทธิภาพในอนาคต 

โดยมีเข็มทิศนำทางเพื่อมุงเขาสูประตูบานใหญของอาเซียน ภายใตกรอบการรวมมือจาก

นานาประเทศไปสูเปาหมายที่ตั้งไว โดยพรอมเพรียงกัน ภายใตการดำเนินงานของ

ประชาคมอาเซียนในป 2558 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การรวมตัวกันเพื่อกาวเขาสูการเปน

ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนการเปน “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีทั้งความ

แข็งแกรงและมีภูมิตานทานที่ดี ดวยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเปนอยูที่ดี 

ปลอดภัย และสามารถทำมาคาขายไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากการที่ประเทศ

สมาชิกอาเซียน มีเปาประสงคไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำใหเกิดแรงผลักดันสำคัญที่

ทำใหผูนำประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน อันถือเปนการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญและวางรากฐานการพัฒนาของอาเซียน กลาวคือ          

สภาพแวดลอมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานการเมือง ความมั่นคง 

เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ที่ทำใหอาเซียนตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ เชน       

โรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปญหาสิ่งแวดลอม ทำใหเกิด

ความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไมสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจไดกับประเทศอื่นๆ 

โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด 

 อยางไรก็ตาม ประเทศตางๆ ไดใหความสำคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาค

เพื่อเพิ่มอำนาจตอรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศ 

และในขณะที่ปญหาหลายอยางซึ่งเคยเปนปญหาในประเทศกลับขยายวงกวางขึ้น 

เปนปญหาระหวางประเทศ กลุมประเทศตางๆ ในอาเซียนจึงตองปรับตัวใหเทาทัน 

ตอสถานการณเพื่อใหสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางทัน

ทวงที และหันกลับมาผนึกกำลังของอาเซียนขึ้นในรูปแบบของประชาคมอาเซียน (ASEAN 

COMMUNITY) จนถึงปจจุบัน 
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 ในสวนที่ 3 กระบวนการดำเนินงานตามเสนทางประชาคมอาเซียน 

จากปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 สู แผนการจัดตั้งประชาคม 

อาเซียน นี้จะถูกนำไปใชในการพิจารณารวมกับบริบทแวดลอมที่ไดทำการตรวจสอบ 

(Environment Scanning) จากในสวนที่ 2 ปรากฏการณ

แวดลอมที่เกิดขึ้น : การจำลองภาพอนาคตของประเทศ

อาเซียน อันจะนำไปสูการจำลองเหตุการณ (Simulation 

Technique) เพื่อคาดการณเหตุการณในอนาคต 

(Outlook) เพื่อใหเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) อยางเปนรูปธรรม ภายใตกฎบัตรอาเซียน 

(ASEAN Charter) ที่ถือวาเปนกรอบทางกฎหมายอันเปน

พื้นฐานสำคัญสำหรับความรวมมือที่จะชวยวางรากฐานที่

เขมแข็ง ในการพัฒนาไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในที่สุด และถือเปนสวนสำคัญของ

การปฏิรูปอาเซียนในภาพรวม ภายในป 2558 ตามที่ประเทศสมาชิกตางๆ ไดคาดหวังไว 

ซึ่งจะไดมีการนำเสนอในสวนที่ 4 แสงสวางที่ปลายอุโมงค : อนาคตที่กำลังจะมาถึงของ

ประชาคมอาเซียนตอไป... 

 ทั้งนี้จะขอนำเสนอกระบวนการดำเนินงานตามเสนทางประชาคม        

อาเซียน จากปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN 

Concord II) สูแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Blueprint) แบงเปน 3          

หวงเวลาดังตอไปนี้ 

 

อาเซียนในอดีต


44ป‚แË่งอาเซียน

 อาเซียนไดขยายตัวทั้งในลักษณะจำนวน

สมาชิกและขอบเขตความรวมมือ โดยความรวมมือใน

แตละสาขาไดมีพัฒนาการเปนไปในทางที่ใกลชิดและ       

ลงรายละเอียดมากขึ้นตามลำดับ ไทยในฐานะที่เปน 1 ใน 

5 ของประเทศผูกอตั้ง ไดมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน

ใหอาเซียนเริ่มนโยบายหรือมาตรการอันเปนประโยชน

ตอภูมิภาคและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
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อาเซียนโดยรวมมาโดยตลอดทั้งในดาน การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม 

วัฒนธรรม นอกจากนี้ไทยยังไดริเริ่มใหอาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศนอาเซียน               

ป 2563 (ASEAN Vision 2020) ซึ่งเปนเอกสารที่กำหนดทิศทางและเปาหมายการดำเนิน

งานในทุกดานโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ คือ Hanoi Plan of Action และตอมา

อาเซียนไดจัดทำแผนปฏิบัติงานตอเนื่องจาก Hanoi Plan of Action ซึ่งหมดอายุ คือ 

แผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Programme-VAP) ซึ่งเปนแผนงาน 6 ป 

(ป 2547-2553) โดยครอบคลุมกิจกรรมดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม 

วัฒนธรรม 

 

เบื้องÅÖกเบื้องËÅัง¢องอาเซียน

 อาเซียนกอตั้งขึ้นโดยตราสารที่เรียกวา “ปฏิญญาอาเซียน” หรือที่รูจักใน

ชื่อ “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) ซึ่งไดมีการลงนามที่วังสราญรมยเมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศสมาชิก รวม 5 ประเทศ 

ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ สิงคโปร โดยหากพิจารณาจากเนื้อหา           

ของตราสารและสถานการณทางการเมืองระหวางประเทศในชวงป 2510 พิจารณาไดวา

อาเซียนจำตองอาศัยรูปแบบความรวมมือเชิงมิตรภาพในภูมิภาคและเลี่ยงการกำหนด

สิทธิหนาที่ในทางกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดเวลาที่

ผานมา ผูนำในภูมิภาคไดอาศัยอาเซียนเปนเวทีในการ

ดำเนินความรวมมือบนพื้นฐานของความยินยอมและ

ความสมัครใจของสมาชิกเปนหลัก ดำเนินการอยูบน 

พื้นฐานของการปรึกษาหารือหรือการอาศัยฉันทามติ 

เลี่ยงหลีกการอางสิทธิหนาที่และการแทรกแซงทางการ

เมืองระหวางสมาชิก (non intervention) ซึ่งแนวปฏิบัตินี้

เรียกวา “The ASEAN Way” ไดชวยใหความรวมมือดำเนินมาไดโดยปราศจากความขัด

แยงที่รุนแรงแมวาสมาชิกแตละประเทศจะมีระบบกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่        

แตกตางกัน ดังนั้น เมื่ออาเซียนมิไดมุงที่จะนำกฎหมายระหวางประเทศมาเปนฐานใน

การดำเนินการ จึงเปนเหตุใหมิไดมีการจัดทำสนธิสัญญาหรือกฎบัตรอาเซียนมาตั้งแตตน 

และในเวลาตอมาไดมีประเทศตางๆ เขารวมเปนสมาชิกเพิ่มเติม ทำใหอาเซียนมีสมาชิก

ครบ 10 ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร บรูไนดารุสซาราม เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา เพื่อรวมกันสงเสริมความ

รวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
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วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ การบริหาร  

 อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกของประชาคมไดใหคำมั่นสัญญาที่จะพึ่งพา

กระบวนการแกไขปญหาดวยสันติวิธี และคำนึงวาความมั่นคงของประเทศสมาชิก           

จะเกี่ยวโยงกันตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร วิสัยทัศนและ

วัตถุประสงครวมกัน อันประกอบดวย การพัฒนาดาน

การเมือง ความมั่นคง เพื่อกำหนดและยึดถือบรรทัดฐาน

และการมีคานิยมรวมกัน การปองกันและแกไขความ 

ขัดแยง การสรางสันติภาพหลัง  ความขัดแยง บนพื้นฐาน

อันมั่นคงของกระบวนการหลักของความตกลง และ

โครงสรางวิวัฒนาการของอาเซียน ซึ่งปรากฏในเอกสาร

สำคัญ ดังนี้ 

 • ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ณ กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 

2510 

 • ปฏิญญาวาดวยเขตสันติภาพ อิสรภาพ และการวางตนเปนกลาง 

(Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration) 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2514 

 • ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN 

Concord) ณ บาหลี วันที่ 24 กุมภาพันธ 2519 

 • สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia ) ณ บาหลี 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2519 

 • ปฏิญญาอาเซียนวาดวยทะเลจีนใต (ASEAN Declaration on the South 

China Sea) ณ กรุงมะนิลา วันที่ 22 กรกฎาคม 2535 

 • สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Free Zone : SEANWFZ) 

ณ กรุงเทพฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2540 
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 • วิสัยทัศนอาเซียน ป 2563 (ASEAN Vision 2020) ณ กัวลาลัมเปอร       

วันที่ 15 ธันวาคม 2540 

 • ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of 

ASEAN Concord II) ณ บาหลี  วันที่ 7 ตุลาคม 2546 

 

 

อาเซียนป˜จจØบันแÅะอนาคต
 

อาเซียนป˜จจØบัน

 จากการที่ผูนำอาเซียนไดรวมลงนามปฏิญญาวาดวยความรวมมือใน

อาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อ

ประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) 

โดยสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน ประกอบดวยความรวมมือ           

3 เสาหลัก (Pillars) ดังนี้ 

 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

  (ASEAN Political and Security Community–APSC) 

 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (ASEAN Economic Community–AEC) 

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

  (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC) 
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 ....ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ในการประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

บรรดาผูนำประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมประกาศ “วิสัยทัศนอาเซียน 2563” โดย

กำหนดเปาหมายวาภายในป 2563 อาเซียนจะมีรูปแบบความรวมมือที่พัฒนาใกลชิดมาก

ขึ้นยิ่งกวาเดิม ตอมาในการประชุมผูนำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 ในเดือน

ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผูนำอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน 

(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อใหเกิดประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) เร็วขึ้นกวาเดิมอีก 5 ป โดยอาศัยกรอบการดำเนินงาน

จากพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม (ASEAN Blueprint) คือ 1. แผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 

Blueprint) 2. แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community Blueprint) 3. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยมีสาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทาง

การดำเนินงานใหชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดจนบรรลุเปาหมายรวมกันของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนในป 2558 

 

วัต¶Øประสงค�ËÅัก¢องการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

 เพื่อสงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร สงเสริมสันติภาพ และการเมือง ความมั่นคงของ

ภูมิภาค และเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวาง

ประเทศรวมกัน โดยมีสัญลักษณของอาเซียน คือ รูปรวงขาว สีเหลืองบนพื้นสีแดง 

ลอมรอบดวยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก 

10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุงเรือง สีแดงหมายถึง ความกลาหาญ และการ

มีพลวัต สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงินหมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 
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ËÅักการ¾ื้น°าน¢องความร่วมมือ

 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานในการ

ดำเนินความสัมพันธระหวางกัน อันปรากฏอยูในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 

หรือ TAC) ซึ่งประกอบดวย 

 • การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเทาเทียม บูรณาการ

แหงดินแดนและเอกลักษณประจำชาติของทุกชาติ 

 • สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยูโดยปราศจากการแทรกแซง การโคนลม

อธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก 

 • หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน 

 • ระงับความแตกตางหรือขอพิพาทโดยสันติวิธี 

 • การไมใชการขูบังคับ หรือการใชกำลัง แตควรมีความรวมมืออยางมี

ประสิทธิภาพระหวางประเทศสมาชิก 

 

âครงสร้างแÅะกÅäกการดำเนินงานด้านนâยบาย

 อาเซียนจะเนนจากผลจากการประชุมหารือ เรียกอยางเปนทางการวา 

“ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน” (ASEAN SUMMIT) จัดขึ้นโดย สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) 

ถูกตั้งขึ้นเพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันนำมาซึ่งเสถียรภาพ

ทางการเมือง ความมั่นคงและความเจริญกาวหนาทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการประชุมอาเซียนนั้น 

จะมีผูนำแตละประเทศเขารวมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับ

การพัฒนาความเจริญกาวหนาของกลุมประเทศอาเซียน 

เปนการประชุมในระดับหัวหนารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี 

และเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน อยางไรก็ตามการประชุม 

สุดยอดอาเซียนถือเปนการประชุมในระดับสูงสุดเพื่อ

เปนการกำหนดแผนงานในระดับนโยบายเพื่อมองถึงภาพรวมและถือเปนโอกาสที่

ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันแสดงเจตนารมยถึงเปาหมายและแผนงานของอาเซียนใน

ระยะยาว ซึ่งเปนการจัดทำเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

แถลงการณรวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) 
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หรืออนุสัญญา (Convention) เชน ASEAN Convention on Counter Terrorism เปนตน 

สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสจะเปนการประชุมเพื่อพิจารณา

นโยบายในภาพรวม และนโยบายเฉพาะดาน โดยหารือในรายละเอียดมากขึ้น 

 ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2547 ไดมีการประชุมผูนำอาเซียน ครั้งที่ 10 

ณ กรุงเวียงจันทน และบรรดาผูนำอาเซียนไดประกาศแผนปฏิบัติการเวียงจันทน 

(Vientiane Action Programme) ซึ่งไดสนับสนุนการจัดทำกฎบัตรอาเซียนเพื่อรองรับ

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2563 และในเดือนธันวาคม 2548 ไดมีการประชุม

ผูนำอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ กรุงบาหลี โดยบรรดาผูนำไดรวมกันประกาศหลักการสำคัญ 

ในการจัดทำกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และไดมอบหมายให “คณะผูทรง 

คุณวุฒิ” (Eminent Persons Group) ซึ่งประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิในดานการตาง

ประเทศจากแตละประเทศสมาชิก เปนผูจัดทำขอเสนอแนะเบื้องตนและลักษณะทั่วไปของ

กฎบัตรอาเซียน ซึ่งคณะผูทรงคุณวุฒิก็ไดประชุมหารือรวมกับภาคสวนตางๆ จนสามารถ

สรุปขอเสนอแนะเบื้องตนในการจัดทำกฎบัตรขึ้นในรูปแบบ “รายงานของคณะผูทรง 

คุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน” ในเดือนธันวาคม 2549 และลาสุดเมื่อเดือนมกราคม 2550 

ในการประชุมผูนำอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ กรุงเซบู บรรดาผูนำไดรวมกันประกาศรับรอง

รายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนและไดมอบหมายให “คณะทำงาน

ระดับสูง” หรือ High Level Task Force ซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาที่ระดับสูงที่มีความ

เชี่ยวชาญจากแตละประเทศสมาชิกเปนผูรับผิดชอบจัดทำรางกฎบัตรอาเซียนและเอกสาร

สำคัญที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยใหอาศัยหลักการสำคัญที่บรรดาผูนำไดรวมกันประกาศไว        

ณ กรุงบาหลี และกรุงเซบู รวมถึงใหพิจารณาจากขอเสนอแนะจากรายงานของคณะผูทรง

คุณวุฒิใหแลวเสร็จ เพื่อสามารถนำรางกฎบัตรไปพิจารณาในการประชุมผูนำอาเซียน 

ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปรในเดือนพฤศจิกายน 2550 ตอไป จากนั้นจะมีการตรวจสอบ 

รับฟงความคิดเห็น กอนที่ผูนำจะลงนามในขั้นตอนตอไป... 

 

âครงสร้าง¢องประชาคมอาเซียนประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อäปนี้
 1. สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) จัดตั้งขึ้นตามขอ

ตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน

ครั้งที่ 1 ป 2519 เพื่อทำหนาที่ประสานงานและดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ของสมาคมอาเซียน และเปนศูนยกลางในการติดตอระหวางสมาคมอาเซียน        

คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันตางๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก สำนักเลขาธิการ

อาเซียน ตั้งอยูที่ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหนาสำนักงานเรียกวา 
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“เลขาธิการอาเซียน” และมีรองเลขาธิการอาเซียน 2 คน 

โดยจะมีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป  

 2. สำนักงานอาเซียนแหงชาติ หรือ         

กรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) เปนหนวย

งานในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิก ซึ่ง

แตละประเทศไดจัดตั้ งขึ้นเพื่อทำหนาที่รับผิดชอบ

ประสานงานเกี่ยวกับอาเซียนในประเทศนั้นๆ และติดตามผลของการดำเนินกิจกรรม/

ความรวมมือตางๆ สำหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการจัดตั้งกรมอาเซียนใหมีหนาที่ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานอาเซียนดังกลาว 

 ทั้งนี้ถือวาองคกรสูงสุดของอาเซียนคือ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนหรือ 

ที่ประชุมของประมุขหรือหัวหนารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Summit) 

โดยจะมีที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ (ASEAN Ministerial Meeting) และที่ประชุม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting) เปนองคกร 

ระดับรอง และอาจมีที่ประชุมระดับรัฐมนตรีดานอื่นๆ ดวย การประชุมระดับผูนำและ

รัฐมนตรีถือเปนองคกรระดับนโยบายชั้นสูง รองลงมาจะเปนที่ประชุมระดับเจาหนาที่

อาวุโส หรือระดับปลัดกระทรวง (Senior Officials’ Meeting-SOM) ทำหนาที่กำหนด

นโยบาย และเรงรัดการดำเนินการตามนโยบายของที่ประชุมระดับผูนำและระดับ

รัฐมนตรี สวนที่ประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียน (ASEAN Standing Committee-

ASC) ซึ่งประกอบดวย อธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะทำหนาที่กำหนด

แนวทาง และเรงรัดการดำเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและที่ประชุมระดับ

รัฐมนตรี รวมทั้งใหความเห็นชอบโครงการความรวมมือดานตางๆ ภายในอาเซียนและ

ระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของสำนัก

เลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยใชฉันทามติ นอกจากนี้       

ยังมีคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม (ASEAN Committee in Third Countries) 

ซึ่งประกอบดวยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศคูเจรจาทั้ง 10 

ประเทศ และในประเทศอื่นๆ ที่อาเซียนเห็นสมควรใหมีการจัดตั้ง คณะกรรมการอาเซียน

ในประเทศที่ 3 จะทำหนาที่ใหขอมูลและวิเคราะหทาทีของประเทศที่คณะกรรมการ

อาเซียนตั้งอยู ทั้งนี้สำนักเลขาธิการอาเซียนซึ่งตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 

จะทำหนาที่เปนศูนยประสานงานในการดำเนินความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก 

มีเลขาธิการอาเซียนเปนหัวหนา ผูบริหารสำนักงานเลขาธิการอาเซียนจะไดรับการเสนอ

ชื่อและแตงตั้งโดยประเทศสมาชิก (ตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศ
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สมาชิก) และมีรองเลขาธิการอาเซียน 4 คน โดย 2 คนมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

(เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศ) และอีก 2 คนมาจากการคัดเลือก

ในระบบเปด สำนักเลขาธิการอาเซียนจะมีหนวยงานเฉพาะดานที่ดำเนินความรวมมือใน

ดานตางๆ ทั้งทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในขณะที่กรม

อาเซียนของประเทศสมาชิกจะทำหนาที่เปนสำนักเลขาธิการแหงชาติของแตละประเทศ 

เพื่อประสานงานกับหนวยงานตางๆ ของประเทศตนในการดำเนินกิจกรรมความรวมมือ

ในสาขาตางๆ โดยยึดนโยบายหลักในการดำเนินงานของอาเซียนซึ่งเปนผลมาจากการ

ประชุมหารือ ในระดับหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรี

เศรษฐกิจ และรัฐมนตรีในสาขาความรวมมือตางๆ ของประเทศสมาชิก 

  

การประกาÈใช้กฎบัตรอาเซียน(ASEANCHARTER)
 วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ในกรุง

จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ไดประกาศใชกฎบัตรอาเซียนอยางเปนทางการ ซึ่งเปรียบ

เสมือนธรรมนูญของอาเซียน ที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางขององคกรเพื่อ

เพิ่มศักยภาพของอาเซียน ที่จะสงผลใหการดำเนินงานของ

อาเซียน เปนไปภายใตกฎหมายเดียวกันและปูทางไปสู

การสรางตลาดเดียวในภูมิภาค ซึ่งโครงสรางของกฎบัตรนี้ 

ประกอบดวย อารัมภบทและขอบังคับ 55 ขอ ใน 13 หมวด 

โดยสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับ

การเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) 

ตามที่ผูนำอาเซียนไดตกลงไว อีกทั้งตองการใหอาเซียน

เปนองคการระหวางรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมีสถานะ       

ทางกฎหมายเปนนิติบุคคล และสรางประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้       

ในกฎบัตรอาเซียนยังไดระบุประเด็นใหมที่แสดงความกาวหนาของอาเซียน อาทิ การมี

เพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem) การจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และ

การจัดตั้งกลไกสำหรับการระงับขอพิพาท เปนตน หรืออาจขยายนิยามของกฎบัตร

อาเซียนวาเปนกรอบทางกฎหมาย ที่จะเปนพื้นฐานสำคัญสำหรับความรวมมือของ

อาเซียน อันจะชวยวางรากฐานที่เขมแข็งใหอาเซียน สำหรับพัฒนาไปสูการเปนประชาคม

อาเซียนในที่สุด และเปนสวนสำคัญของการปฏิรูปอาเซียนในภาพรวม ทั้งในแงของการ

ทำใหอาเซียนเปนองคกรทางกฎหมาย และในฐานะเอกสารธรรมนูญหลัก หรือกรอบ 
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พื้นฐานทางสถาบันและทางกฎหมาย ในการกำหนดหลักการพื้นฐาน เปาหมาย และ

โครงสรางความรวมมือของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะทำใหประเทศสมาชิก

อาเซียนตองปฏิบัติตามหลักการและคานิยมขององคกร ซึ่งเปนที่คาดหมายกันวาจะชวย

ขจัดปญหาความลดหลั่น ในการที่ประเทศสมาชิกไมปฏิบัติตามแนวทางที่ควรจะเปนตาม

คำประกาศตางๆ ที่เคยมีมากอนหนานี้ และทำใหอาเซียนกาวไปอยางมั่นคงรวดเร็วมาก

กวาที่ผานมา รวมถึงปญหาสิทธิมนุษยชนในพมา เปนตน ทั้งนี้ โดยหลักการแลวกฎบัตร

อาเซียนพึงกลาวถึงหลักการพื้นฐาน เปาหมาย วัตถุประสงค และโครงสรางความรวมมือ 

ในการที่อาเซียนจะบรรลุสูการเปนประชาคมอาเซียน และในลำดับกาวตอๆ ไป 

 ทั้งนี้ในสวนที่ 3 กระบวนการดำเนินงานตามเสนทางประชาคมอาเซียน 

จากปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 สู แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

ทั้ง 3 เสาหลัก (Pillars) ถือเปนหลักการสำคัญสำหรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 

2558 ที่จะสามารถนำไปพิจารณาวางเปนกรอบการจำลองเหตุการณ (Simulation 

Technique) สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Outlook)  ตอการดำเนินงานของอาเซียน      

ที่จะนำเสนอตอไปในสวนที่ 4 แสงสวางที่ปลายอุโมงค : อนาคตที่กำลังจะมาถึงของ

ประชาคมอาเซียน ดังตอไปนี้  

 

ประชาคมอาเซียน

ประชาคมการเมือง
แÅะความมั่นคง

ประชาคมสังคม
แÅะวั²น¸รรมประชาคมเÈรÉ°กิจ

กฎบัตรอาเซียน

เป‡าËมายËÅัก
• สรางคานิยมและแนวปฏิบัติ

รวมกันของอาเซียน 
• เสริมสรางขีดความสามารถ

ของอาเซียนในการเผชิญภัย
คุกคามความมั่นคงบนพื้น 

 ฐานของความมั่นคงของ 
 มนุษย 
• มีความสัมพันธที่แนนแฟน

และสรางสรรคกับประชาคม
โลก โดยใหอาเซียนมีบทบาท
นำในภูมิภาค 

เป‡าËมายËÅัก
• เปนตลาดและฐานการ 
 ผลิตเดียว 
• มีความสามารถในการ 
 แขงขันสูง 
• มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ที่เทาเทียมกัน 
• มีการบูรณาการเขากับ 
 เศรษฐกิจโลก 
 

เป‡าËมายËÅัก
• การพัฒนาทรัพยากร 
 มนุษย 
• สวัสดิการและการคุมครอง

ทางสังคม 
• ความเปนธรรมและสิทธิ 
 ทางสังคม 
• ความยั่งยืนดานสิ่ง 
 แวดลอม 
• การสรางอัตลักษณของ 
 อาเซียน 
• การลดชองวางทางการ 
 พัฒนา 
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ประชาคมการเมืองแÅะความมั่นคงอาเซียน

(ASEANPoliticalandSecurityCommunity–APSC)


 ปจจุบันปรากฏการณแวดลอมทางดานการเมือง ความมั่นคงระหวาง

ประเทศมีการปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ไดนำพามาซึ่งทั้งโอกาส และความทาทายที่

อาเซียนตองเผชิญ ไมวาจะเปนโอกาสในการเสริมสรางความรวมมือดานการเมืองและ

ความมั่นคงของอาเซียนใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น หรือการเผชิญกับภัยคุกคามที่มาในรูปแบบ

ตางๆ อาทิ การกออาชญากรรมและการกอการรายขามชาติ ทั้งนี้ผูนำในแตละประเทศ

สมาชิกอาเซียนจึงไดมีความเห็นชอบตรงกันในการสราง “ประชาคมอาเซียน” ภายในป 

2558 เพื่อใหเกิดความเปนปกแผนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการจัดตั้งประชาคม

การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เปนหนึ่งในสามเสาหลักความรวมมือที่สำคัญของ

ประชาคมอาเซียน ซึ่งเสานี้จะเปนตัวชวยเสริมสรางสันติภาพและความมีเสถียรภาพ

ทางการเมือง ความมั่นคงของภูมิภาค อันถือเปนพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาดานตางๆ 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางคานิยมและแนวปฏิบัติรวมกันของอาเซียนในดานตางๆ 

อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางขีดความสามารถของอาเซียนตอการเผชิญกับภัยคุกคามความ

มั่นคง ทั้งภัยคุกคามรูปแบบเดิมและภัยคุกคามไมตามแบบ บนพื้นฐานของหลักการ       

ปฏิสัมพันธที่แนนแฟนและการสรางสรรคกับประชาคมโลก เพื่อใหอาเซียนมีบทบาทนำ

ในภูมิภาคดานกระบวนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ที่มีรากฐาน

มาจากการนำความรวมมือและความตกลงของอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคงมา

ตอยอดใหมีผลเปนรูปธรรมและมีความเปนแบบแผนมากยิ่งขึ้น อาทิ ตัวขอบริบทตางๆ 

ภายใตสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือกันภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ของ         

สนธิสัญญาที่วาดวยการทำใหภูมิภาคอาเซียนเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพและ         

ความเปนกลาง รวมทั้งรวมเปนสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  

 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and 

Security Community–APSC) มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสันติภาพ

และความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข และ

สามารถแกไขปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธี ดังนั้นอาเซียนจึงไดจัดทำแผนงานการ

จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 

Community Blueprint) ซึ่งอางอิงมาจากเปาหมายการรวมกลุมทางการเมืองและ 

ความมั่นคงของอาเซียนตามแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) โดยเนนใน 

3 ประการ คือ  
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 1) การมีกฎเกณฑและคานิยมรวมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ที่จะ

รวมกันทำเพื่อสรางความเขาใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรที่แตกตาง

ของประเทศสมาชิก สงเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เชน หลักการ

ประชาธิปไตย การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ภาคประชาสังคม การตอตานการทุจริต การสงเสริมหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

เปนตน 

  1.1 ความรวมมือดานพัฒนาการทางการเมือง ความมั่นคง อาทิ 

   ☞ สงเสริมความเขาใจ การยอมรับระบอบการเมือง วัฒนธรรม  

และประวัติศาสตรของสมาชิก 

   ☞ อำนวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยเสรี เพื่อ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

   ☞ สงเสริมหลักธรรมาภิบาล 

   ☞ สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

   ☞ ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  1.2  การสรางและแบงปนกฎเกณฑรวม สงเสริมบรรทัดฐาน          

แนวปฏิบัติที่ดีในระดับภูมิภาค อาทิ 

   ☞ ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนใหเปนไปตามกฎบัตร

อาเซียน 

   ☞ เสริมสรางความรวมมือภายใตสนธิสัญญามิตรภาพ และ

ความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 

 

 

 2) สงเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคง

สำหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกดาน ครอบคลุมความรวมมือเพื่อเสริมสรางความ

มั่นคงใหเกิดขึ้น ภายใตมาตรการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและการระงับขอพิพาทโดยสันติ 

เพื่อปองกันสงครามและใหประเทศสมาชิกอาเซียนอยูดวยกันโดยสงบสุขและไมมีความ

หวาดระแวง และขยายความรวมมือเพื่อตอตานภัยคุกคามไมตามแบบ เชน การตอตาน

การกอการราย อาชญากรรมขามชาติตางๆ เชน ยาเสพติด การคามนุษย ตลอดจน

การเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ 
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  2.1 ปองกันความขัดแยงและสรางความไวเนื้อเชื่อใจ เพื่อลดความ

ตึงเครียด อาทิ 

   ☞ เสริมสรางมาตรการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ โดยแลก         

เปลี่ยนเจาหนาที่ทางความมั่นคงเพื่อแบงปนขอมูล       

ระหวางสมาชิกในการสงขอมูลตอทะเบียนอาวุธตามแบบ

ของสหประชาชาติ 

   ☞ สงเสริมความโปรงใส และความเขาใจในนโยบายทาง      

ความมั่นคง โดยพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา 

   ☞ เสริมสรางความรวมมือดานการปองกันทางความมั่นคง      

และเสริมสรางความมั่นคงของอาเซียน โดยพัฒนา

โครงการความรวมมือระหวางหนวยงานทางความมั่นคง

ระหวางประเทศ 

  2.2 แกไขความขัดแยงและการระงับขอพิพาทโดยสันติ เพื่อใหเกิด

สันติภาพและความสงบสุขในภูมิภาค ระงับการใชกำลัง อาทิ 

   ☞ พัฒนารูปแบบการระงับขอพิพาทโดยสันติเพิ่มเติม โดยจัด

ตั้งกลไกระงับขอพิพาท 

   ☞ เสริมสรางกิจกรรมการคนควาวิจัยเรื่องสันติภาพ การจัด 

การและการแกไขความขัดแยง 

   ☞ สงเสริมความรวมมือในภูมิภาคเพื่อธำรงไวซึ่งสันติภาพ

และเสถียรภาพ 

  2.3 สรางสันติภาพหลังความขัดแยง เพื่อวางพื้นฐานการสมานฉันท 

และสรางความมั่นใจวาจะไมเกิดความรุนแรงในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ อาทิ การชวยเหลือ

ทางมนุษยธรรม 

  2.4 ตอบสนองภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งอาชญากรรมขามชาติ และ

ความทาทายขามพรมแดน    

   ☞ เสริมสรางความรวมมือการตอตานอาชญากรรมขามชาติโดย 

    1) การใหสัตยาบันสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือ       

ซึ่งกันและกัน ในเรื่องของทางอาญาระหวางประเทศ และการมุงยกระดับใหเปนสนธิ

สัญญาอาเซียน 

    2) เสริมสรางความยุติธรรมทางอาญาตออาชญากร     

คามนุษย 
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    3) เสริมสรางใหอาเซียนปราศจากยาเสพติด ภายใน        

ป 2558 

      4) ควบคุมการแพรขยายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

  2.5 ความรวมมือในการจัดการภัยพิบัติ และการตอบสนองตอ

สถานการณฉุกเฉิน 

  2.6 การตอบสนองตอประเด็นเรงดวน หรือสถานการณวิกฤติที่สงผล

กระทบตออาเซียน 

 

 3) การมีพลวัตและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก เพื่อเสริมสรางบทบาท

ของอาเซียนในความรวมมือระดับภูมิภาค เชน กรอบอาเซียนบวก 3 กับจีน ญี่ปุน 

สาธารณรัฐเกาหลีใต และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธที่

เขมแข็งกับมิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศ เชน สหประชาชาติ นับแตมีการกอ

ตั้งประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีความพยายามสงเสริมการยึดมั่นตอ

บรรทัดฐานรวมกันอยางเปนองครวม รวมไปถึงการสรางเครือขายความรวมมือรวมกัน

เพื่อปองกัน และลดปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค เพื่อไมใหเปนสิ่งขัดขวาง

ใหอาเซียนขึ้นสูเวทีโลกตามที่ประเทศมหาอำนาจในหลายประเทศใหความรวมมือใน

ฐานะประเทศคูเจรจา (Dialogue Partnership) นอกจากนี้ประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน

ไดสรางกลไกการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศในการรวมกลุมกันภายใต 

“การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน” ซึ่งใหผูนำของแตละประเทศสมาชิกเขารวมอภิปราย

และแกไขประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น และในการจัดประชุมแตละครั้งตางไดรับความสนใจ

จากประเทศทั่วโลกเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะมีความสำคัญตอไทยเองในฐานะเปน

วาระสำคัญแหงชาติของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแลว ประเทศบางกลุมในยุโรป

ตางใหความสำคัญในการรวมกลุมนอกกรอบระหวางเอเชียและยุโรปอีกดวย ทั้งนี้ 

กาวแรกของการขยายความรวมมือนอกกรอบอาเซียนตะวันออกเฉียงใต ตอเนื่องมาจาก

การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ผานมาโดยประเทศไทยเปนเจาภาพ ซึ่งจัด

ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหมนั้นทั่วโลกตางจับจอง เพราะถือเปนประเด็นสำคัญที่นานาประเทศ

ตางกำลังเผชิญอยูกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกอยูในขณะนั้น เนื่องจากปญหาดังกลาวจะ

กระทบกับระบบเศรษฐกิจ ทั้งการจางงาน และการทองเที่ยว แตอยางไรก็ตาม สิ่งที่

สำคัญสำหรับการประชุมในครั้งนี้คือ ไดมีการเชิญผูนำอาเซียนขึ้นเวทีสนทนาโลกอาเซียน 

(Asian Global dialogue) ซึ่งถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่จะใหมีการแสดง       

วิสัยทัศน เรื่องความคาดหวังตออาเซียนที่จะชวยแกไขปญหาโลก โดยมีตัวแทนจาก   
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หนวยงานตางๆ เชน องคการสหประชาชาติ กองทุนกูยืมเงินระหวางประเทศ องคการ

การคาโลก เขารวมดวย และการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ นอกจากจะมีความ

สำคัญในฐานะเปนวาระแหงชาติของประเทศไทยแลว ยังเปนที่จับตามองของตางชาติ      

ซึ่งไมเพียงแตประเทศในกลุมอาเซียน หรือภูมิภาคเอเชียเทานั้น แตรวมถึงประเทศใน

กลุมยุโรป ซึ่งเห็นไดจากการประชุมอาเซ็ม ซึ่งเปนองคกรที่เกิดจากการรวมกันของ

ประเทศในเอเชีย และยุโรปนั้น มีการใหความสำคัญอยางมากในการเจรจานอกรอบ      

ของอาเซียน จนเกิดขอตกลงความรวมมือ “อาเซียนบวก 3” และ “อาเซียนบวก 6” 

ซึ่งเปนการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ขึ้นมา ทั้งนี้การมีพลวัตและปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก 

มีวัตถุประสงคใหเปนไปเพื่อ... 

 3.1 สงเสริมอาเซียนใหเปนศูนยกลางในความรวมมือระดับภูมิภาคและ

การสรางประชาคม 

 3.2 สงเสริมความสัมพันธกับประเทศภายนอก 

 3.3 เสริมสรางความรวมมือในประเด็นพหุภาคีที่เปนความกังวลรวมกัน 

 

 นอกจากนี้จากการประชุมอาเซียนที่ผานๆ มา ยังไดมีการกลาวถึงขอบเขต

ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งมีสมาชิกเขารวม

การประชุมกวา 25 ประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ รัสเซีย จีนและสหภาพยุโรป เพื่อใหอาเซียน

เปนสังคม ที่สมาชิกมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน        

มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน โดยมีประเทศที่เปนสมาชิกการประชุมวา

ดวยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

ไดแก ออสเตรเลีย บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา แคนาดา 

จีน สหภาพยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต 

เกาหลีเหนือ ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พมา นิวซีแลนด 

ปากีสถาน ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส รัสเซีย สิงคโปร ศรีลังกา ติมอร-เลสเต ไทย 

สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สวนประเด็นการประชุมวาดวยการเมืองและความมั่นคงใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกนั้นจะหารือเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเปนหลัก ซึ่งรวมถึงความ

สัมพันธระหวางประเทศมหาอำนาจ การไมแพรขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ สถานการณในทะเลจีนใตและ

คาบสมุทรเกาหลี อยางไรก็ตามอาเซียนยังมีกรอบความรวมมือทางความมั่นคง (ASEAN 

Defense Ministerial Meeting -ADMM) เพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธที่ใกลชิด
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ระหวางฝายความมั่นคงของประเทศสมาชิก ความรวมมือดานการปองกันยาเสพติด       

การตอตานอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย โดยเฉพาะประเด็นหลังนี้ อาเซียน

ไดลงนามในอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการกอการรายในป 2550 

 

ประชาคมเÈรÉ°กิจอาเซียน
(ASEANEconomicCommunity-AEC)


 ดวยกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ นำมาซึ่งการขาดดุลทางสังคม

วัฒนธรรม การขาดดุลทางธรรมาภิบาลและความไมเปนธรรมทางสังคม ดังนั้นเพื่อ

เปนการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนในมิตินี้ ทุกชาติจำเปนจะตองมีผูนำที่มีวุฒิภาวะ 

มีสำนึกของความเปนผูนำ เพื่อสรางโลกาภิวัตนทางสังคมและวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นควบคู

ไปกับโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ โดยสรางสังคมที่เอื้ออาทรตอกันมากขึ้น ดวยการลด     

ชองวางทางการรับรูและชองวางทางความรู ทั้งนี้จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9  

ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ไดใหการรับรองและ 

ลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II 

หรือ Bali Concord II) ซึ่งรวมเรื่องการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community - AEC) เปน 1 ในเสาหลัก 3 เสาของการจัดตั้งประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) โดยมีมติเห็นชอบใหมีการรวมตัวเปน AEC ภายใน        

ป 2558  

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มี

วัตถุประสงคในเชิงบูรณาการตอการดำเนินงานในดานเศรษฐกิจตางๆ เพื่อใหเห็น      

การดำเนินงานในภาพรวมที่จะนำไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางชัดเจน         

ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดจนบรรลุเปาหมาย 

AEC ในป 2558 และถือเปนการสรางพันธะสัญญา

ระหวางประเทศสมาชิกที่จะดำเนินการไปสูเปาหมาย

ดังกลาวรวมกัน นอกจากนี้อาเซียนไดจัดทำ 

แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งอางอิงมาจากเปาหมายการรวมกลุม

ทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งเปน

แผนงานบูรณาการการดำเนินงานในดานเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 4 ดาน คือ 
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 1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and 

production base) โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมือ

อยางเสรี และจะมีการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น 

 2) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

โดยใหความสำคัญกับประเด็นนโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ        

เชน นโยบายการแขงขัน การคุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา นโยบาย

ภาษี และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (การเงิน การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ        

และพลังงาน) 

 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ 

 4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบาย

เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยาง

ชัดเจน 

 

ประชาคมสังคมแÅะวั²น¸รรมอาเซียน
(ASEANSocio-CulturalCommunity–ASCC)


 ดวยสถานการณดานความมั่นคงของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป จากยุคกอน

สงครามเย็นไปสูยุคหลังสงครามเย็น (Post Cold War) รูปแบบของสถานการณดาน

ความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปจากความมั่นคงในรูปแบบเดิม (Traditional Security) ไปสู

ความมั่นคงไมตามแบบ (Non Traditional Security) ที่ไมสามารถใชเขตแดนของ 

รัฐชาติหรือมาตรการตางๆ เพื่อปองกันรัฐชาติของตนไดอีกตอไป แตกลับกลายเปน 

ภัยคุกคามที่สามารถเขาถึงตัวปจเจกบุคคลไดโดยตรง        

และสงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย (Human 

Security) ไดโดยตรง โดยที่ขอบเขตของรัฐชาติ 

ไมสามารถที่จะปองกันได ทำใหความไมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินเกิดขึ้นโดยทั่วไป จนกลายเปนปญหาใน

ระดับภาพรวมของสังคม และกลายเปนปญหาความมั่นคง

ทางสังคม (Social Security) ซึ่งนับวาภัยคุกคามของโลก

ไดเปลี่ยนไปอยางถอนรากถอนโคน (Radical Change) 
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โดยมิใชภัยคุกคามที่สามารถแกปญหาไดดวยการใชกำลังทางความมั่นคงเพียงอยางเดียว        

ไดอีกตอไป แตกลับกลายเปนภัยคุกคาม ที่ เราเรียกวา “ภัยคุกคามไมตามแบบ          

(Non Traditional Threat)” ซึ่งตองใชการบูรณาการทรัพยากรมนุษยและเทคโนโลยี

อยางชาญฉลาด ในการแกไขและปองกัน อีกทั้งตองมีความรวมมือในระดับนานาชาติกับ

มิตรประเทศ จึงจะสามารถแกปญหาได เชน ความมั่นคงดานเศรษฐกิจที่มีลักษณะ

ผันผวน รุนแรง ถี่ขึ้น และระบาดอยางรวดเร็ว สถานการณการกอการรายที่ยังคงแพร

ขยายอิทธิพลสูประชาคมโลก สถานการณสงครามในประเทศอิรัก วิกฤติการณน้ำมัน  

ภัยคุกคามจากเชื้อโรคตางๆ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมทั้งวิกฤติการณในบางภูมิภาคที่

เกิดขึ้นมายาวนานที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหารและน้ำ สถานการณของ

โลกเหลานี้ มีความสลับซับซอน คาดไมถึงและแกไขไดยาก ทั้งนี้ ในปจจุบันประเทศทั่ว

โลกตางมุงไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจจนเกิดการนำทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดไปใชอยาง

ไมสมดุล ทำใหเกิดภาวะเสื่อมโทรม อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมตางถูกทำลาย

ไปอยางมหาศาล และยังเปนตนตอใหสภาวะแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงไปสูสภาวะ

โลกรอนไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลกระทบรุนแรงตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

กายภาพของโลก ดังนั้นความรวมมือเฉพาะดานในเสาหลักที่ 3 นี้ ถือเปนความรวมมือ

ดานอื่นๆ ที่มิใชดานการเมืองและเศรษฐกิจ แตหากมีวัตถุประสงคสำคัญในการพัฒนา

และเสริมสรางสภาพชีวิตความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคใหมีมาตรฐานการดำรง

ชีวิตที่ดี รวมทั้งสงเสริมและรักษาเอกลักษณประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนสงเสริม

ความเขาใจอันดีระหวางประชาชนในภูมิภาค เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเบื้องตน

ประการหนึ่งของอาเซียนในการสงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับประชาชนในประเทศที่พัฒนาแลว 

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community – ASCC) มีวัตถุประสงคเพื่อมุงหวังใหอาเซียน เปนประชาคมที่มีประชาชน

เปนศูนยกลาง เปนสังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยู 

ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน และสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณอาเซียน (ASEAN 

Identity) เพื่อรองรับการเปนประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน จึงไดจัดทำแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community Blueprint) ซึ่งอางอิงมาจาก     
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เปาหมายการรวมกลุมทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนตามแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 

(Bali Concord II) ซึ่งประกอบดวยความรวมมือใน 6 ดาน ไดแก 

 ❤ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนนการบูรณาการดานการศึกษา 

สรางสังคมความรู พัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสริมการจางงานที่เหมาะสม และสงเสริม

ไอซีที ดังปฏิญญาที่วาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน และโครงการ

ฝกอบรมดานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสตรี 

 ❤ การคุมครองและสงเสริมสวัสดิการสังคม เนนขจัดความยากจน 

สรางเครือขายความปลอดภัยทางสังคม สงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัย 

ดานอาหาร การควบคุมโรคติดตอ เปนการเสริมสรางโครงการดานการเตรียมความ

พรอมสำหรับสังคมที่มีผูสูงอายุเพิ่มขึ้น การสงเสริมใหชุมชนและครอบครัวสามารถ 

ดูแลสมาชิกของตนใหอยูรอดในสังคม การตอตานการคามนุษย และการสงเสริมบทบาท

ของภาคประชาสังคม  

  ❤ ความยุติธรรมและการคุมครองสิทธิ เนนคุมครองสิทธิผูดอยโอกาส     

แรงงานยายถิ่นฐาน สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ เปนการฝกอบรม

ในเรื่องการสรางศักยภาพแกองคกรทองถิ่นในการบริหารจัดการในเรื่องการพัฒนา

ชนบทและการขจัดความยากจน/การจัดการดานที่อยูอาศัยสำหรับผูยากจน/โครงการ

ดานการเสริมสรางรายได  

  ❤ สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม เนนการจัดการปญห

าสิ่งแวดลอมของโลก ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

สงเสริมการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติเปนการสงเสริม

ความรวมมือใน 10 สาขาหลักคือ 1) ความตกลงพหุภาคี

ดานสิ่งแวดลอม 2) ไฟบนดินและไฟปา และมลพิษจาก

หมอกควัน 3) สิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง 4) การจัด       

การปาไมอยางยั่งยืน 5) การจัดการพื้นที่คุมครอง 

6) ทรัพยากรน้ำ ซึ่งไทยเปนประเทศแกนนำในดานนี้ 

7) การเสริมสรางความสำนึกดานสิ่งแวดลอมและ 

สิ่งแวดลอมศึกษา 8) การสงเสริมเทคโนโลยีที่ไมเปน 

ภัยตอสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสะอาด 9) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในเมือง              

10) รายงานสถานการณสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงฐานขอมูลใหสอดคลองกัน            

ซึ่งสงเสริมการดำเนินงานของสถาบัน และกลไกที่เกี่ยวของ 
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  ❤ การสรางอัตลักษณอาเซียน เนนสรางความรูสึกเปนเจาของในการ 

อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน สงเสริมการสรางสรรคดานวัฒนธรรม 

เพื่อลดชองวางในการพัฒนา เปนตน 

  ❤ การลดชองวางทางการพัฒนา เพื่อใหเกิดความทัดเทียมกัน 

ไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 

 อยางไรก็ตามดวยพัฒนาการความรวมมือของอาเซียนในชวงแรกๆ         

หลังการกอตั้งเนนความรวมมือดานการเมือง ความมั่นคง กอนที่จะขยายไปสูความ       

รวมมือดานเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ในชวง 10 กวาปที่ผานมา พบวามีการ 

รวมกลุมที่ใกลชิดยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง

ของบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก

และภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทย รวมทั้งการ

กาวเขาสูโลกยุคโลกาภิวัตนที่มีมหาอำนาจ

ใหมคือ จีนและอินเดีย และตองเผชิญกับ 

ภัยคุกคาม ไมตามแบบ เชน โรคระบาด 

การกอการราย การคามนุษย สิ่งแวดลอม 

ภัยพิบัติตางๆ ทำใหอาเซียนตองปรับตัว และปรับระบบการทำงาน โดยเนน

ประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น ซึ่งโลกปจจุบันเปนโลกของ 

ความรวมมือในระดับภูมิภาคจะเห็นไดจากการรวมกลุมของประเทศตางๆในยุโรป 

ละติน อเมริกา เอเชียใต และแอฟริกา เพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มความสามารถ         

สำหรับการแขงขัน และอำนาจตอรอง อาเซียนจึงจำเปนตองวางรากฐานสำหรับการสราง

ประชาคมอาเซียนที่ประกอบดวย 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายในป 

2558 และตลอดระยะเวลาที่ผานมา อาเซียนก็ไดผานบทพิสูจนตางๆ มากมายจนถือไดวา

ประสบความสำเร็จจนเปนที่ยอมรับจากหลายฝาย ไมวาจะเปนดานการเมืองเเละความ

มั่นคง ดานเศรษฐกิจและการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยไดรับ

ประโยชนอยางมากจากความรวมมือตางๆ ของอาเซียน ไมวาจะเปนประโยชนจากการ     

ที่ภูมิภาคเกิดเสถียรภาพและสันติภาพ อันเปนผลจากกรอบความรวมมือดานการเมือง

และความมั่นคง ความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรม 

ซึ่งถาหากไมมีความรวมมือเหลานี้แลว คงเปนการยากที่จะพัฒนาประเทศไดโดยลำพัง  

 ดวยเพื่อตองการใหบรรลุเปาประสงคหลักตามคำขวัญของอาเซียนโดย

พรอมเพียงกันที่วา “วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว และประชาคมเดียว” หรือ             
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“One Vision, One Identity, One Community” ตลอด

จนการที่จะทำใหอาเซียนเปน “สหภาพอาเซียนเดียว” 

หรือ “One ASEAN Union” เปรียบเสมือนเปนคำมั่น

สัญญาระหวางประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน      

รวมทั้งประเทศไทย ที่จะรวมกันสรางวิสัยทัศนและ

วัตถุประสงครวมกัน โดยยึดถือบรรทัดฐานและการมี 

คานิยมรวมกันบนพื้นฐานอันมั่งคั่งของกระบวนการตาม          

หลักการความตกลง และโครงสรางของอาเซียนที่มี

วิวัฒนาการจากเอกสารสำคัญอยาง “ปฏิญญาวาดวย

ความรวมมืออาเซียน ฉบับที่ 2” (Declaration of ASEAN Concord II) ณ บาหลี  

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 โดยยึดตามแผนงานหลักหรือ (ASEAN Blueprint) 3 เสาหลัก 

(Pillars) เพื่อใหสอดคลองและบรรลุตอเปาหมายของการเปนประชาคมอาเซียนอยาง 

เปนรูปธรรมโดยสมบูรณ ภายในป 2558 

 ทั้งนี้ เพราะตระหนักและเห็นความสำคัญตอยางกาวของไทยตอการเขารวม

ประชาคมอาเซียน ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ จึงไดมี 

การนำโครงสรางกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานของอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก 

กับสภาวะแวดลอมที่ไดทำการตรวจสอบ (Environment Scanning) ในหวงป 2554 

ผานกระบวนการวิเคราะหจากขอมูลยอนหลัง บทความทางวิชาการทั้งในประเทศ        

และตางประเทศ และจากการรวมระดมสมอง (Brain Storm)ถกแถลงและแสดง 

ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางวิชาการในการวิพากษ เพื่อนำเสนอขอมูลอันนำมา         

ซึ่งผลิตผลเปนหลัก เพื่อเปนการคาดคะเนหาความนาจะเปนถึงเหตุการณที่คาดวาจะเกิด

ขึ้นในอนาคต (Outlook) อันถือเปนปญหาและอุปสรรคสำคัญตอการเขาสูหลังคา
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ประชาคมอาเซียนของไทย และดวยความเปนพลวัต 

ของโลก และอาเซียนยังคงมีอยูอยางตอเนื่องกอนถึง 

หวงป 2558 อีกทั้งดวยขอบเขตของระยะเวลาในศึกษา       

มีเพียง 3 เดือน คือเดือนมิถุนายน 2554 ถึง เดือน

สิงหาคม 2554 และจากสภาพรวมของแตละประเทศ

สมาชิกมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน จึงทำใหปญหา

อุปสรรคตางๆ มีอยางมากมาย และลวนสงผลกระทบ

แตกตางกันไปขึ้นอยูกับโครงสรางของแตละประเทศ ดัง

นั้นจึงขอทำการวิเคราะหการคาดการณแนวโนมถึงเหตุการณที่คาดวา จะสงผลกระทบ

ตาม 3 เสาหลัก แหงประชาคมอาเซียนในภาพหลักที่ถือวาเปนอุปสรรคสำคัญตอประเทศ

ไทยบนเสนทางของอาเซียนในอนาคต ตามขอบเขตของระยะเวลาที่ไดทำการศึกษา       

โดยยึดตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Blueprint) 3 เสา (Pillars) 

ภายใตกรอบใหญของแผนแมบทประชาคมอาเซียน (Bali Concord II) เปนแกนหลัก 

เพื่อเปนการฉายภาพรวมของสภาวะแวดลอม ตั้งแตในระดับโลก ระดับภูมิภาค มาจนถึง

ระดับประเทศไทย ผานมิติพลังอำนาจของชาติ ทั้ง 3 ดาน คือ มิติดานการเมือง 

ความมั่นคง มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานสังคม วัฒนธรรม ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

และเปนสิ่งขวางกั้นบนถนนสายอาเซียนของไทย ดังที่จะนำเสนอในสวนตอไป....  
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ารมองอนาคต” (Outlook) เปนความพยายามอยางเปนระบบที่จะคาดการณ

ถึงวิกฤติการณกระแสใหญที่จะมาบรรจบกันหลายทิศทางในระยะยาว เพื่อบงชี้

และเอื้อประโยชนสูงสุดแกเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ       

อยางเปนองครววม ทั้งนี้การมองอนาคตไมใชการทำนาย (forecast) ที่สันนิษฐาน

อนาคตเพียงรูปแบบเดียว แตหลักสำคัญของการมองอนาคตคือ การดำเนินการที่เปน

ระบบมีขั้นตอนชัดเจน และมีสวนรวมจากผูที่มีสวนรวมเปนเจาของ (stakeholders)       

เพื่อใหเขาใจถึงแรงผลักดันตางๆ ทั้งที่เห็นชัดและที่ยังไมเห็นชัด ซึ่งจะกำหนดรูปแบบของ

อนาคต และทำใหเห็นลูทางที่จะตองกระทำในวันนี้เพื่อ

อนาคตที่ดีขึ้น ซึ่งปจจุบันประเทศไทยควรใหการตระหนัก

ถึงการมองอนาคต (Outlook) ที่ถือเปนวิธีการที่มุงเนน

ความพยายามที่จะนำไปสูการสรางความมั่งคั่งและ       

การยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งเหตุผลพื้นฐานที่

ตระหนักโดยทั่วไปแลววาเทคโนโลยีใหมๆ อาจเปนการ

พลิกโฉมหนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะ

แวดลอมในระยะหลายทศวรรษที่จะมาถึง ซึ่งพัฒนาการ

ของเทคโนโลยีเหลานี้ ตองพึ่งพาความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรเปนอยางมาก ดังนั้นถาสามารถระบุ

เทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งอยูในระยะเริ่มพัฒนาได รัฐบาล

และหนวยงานอื่นๆ ก็จะสามารถจัดสรรทรัพยากรในเชิง

ยุทธศาสตรเหลานั้นได เพื่อใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี

นั้นๆ อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 หลังจากทำการตรวจสอบสภาวะแวดลอม (Environment Scanning) 

ในหวงเดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนกรกฎาคม 2554 ตั้งแตระดับโลก ระดับภูมิภาค และ

ระดับภายในประเทศไทย จากสวนที่ 2 ปรากฏการณแวดลอมที่เกิดขึ้น : การจำลองภาพ

อนาคตของประชาคมอาเซียน มาเปนฐานในการสำรวจเสนทางการดำเนินงานตามกรอบ

แผนงานของอาเซียนในสวนที่ 3 กระบวนการดำเนินงานตามเสนทางประชาคมอาเซียน 

จากปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 สูแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

แลวนั้น จึงไดทำการจำลองสถานการณ (Simulation Technique) ในสวนที่ 4 แสงสวาง

ที่ปลายอุโมงค : อนาคตที่กำลังจะมาถึงของประชาคมอาเซียน เพื่อเปนการสรางภาพใน

อนาคต (Outlook) ของอาเซียนในป 2558 และสำหรับภาพในอนาคต (Outlook) ที่จะ

นำเสนอนี้ จะอาศัยแผนงานหลัก (ASEAN Blueprint) ภายใต “กรอบ 3 เสาหลัก” เพื่อชี้
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ใหเห็นถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอแผนงาน

ของอาเซียนในอนาคต ซึ่งจะเปนตัวสะทอนที่จะสามารถ

พิจารณาถึงขีดความสามารถและการเตรียมความพรอม

ของประเทศไทยในการกาวเขาสูการเปนประชาคม

อาเซียนในป 2558 ซึ่งจะนำเสนอในสวนที่ 5 กระบวน

ทัศนประเทศไทย : บนเสนทางสูประชาคมอาเซียน 2558 

ตอไป...... 

 หลังจากการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นและการกาวเขาสูโลกยุคโลกาภิวัฒน

ทำใหอาเซียนตองปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพ ความสำคัญและความเกี่ยวของขององคกร

ในภูมิภาค ซึ่งเปนไปไดวาการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเกิดจากปจจัยภายในคือ การที่

อาเซียนไมสามารถแกไขปญหาและความทาทายใหมๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ             

และปจจัยภายนอกคือ โลกาภิวัฒนทำใหประเทศตางๆตองพึ่งพากันและแขงขันกันสูงขึ้น 

ประเทศสมาชิกจึงเห็นความสำคัญของการรวมมือกันอยางใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อสรางความ

เขมแข็งและอำนาจตอรองใหกับรัฐสมาชิก พรอมกันนี้การขับเคลื่อนกลไกตางๆ 

ของอาเซียนในปจจุบันไดยึดหลักตาม ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 

(Declaration of ASEAN Concord IIหรือ Bali Concord) ที่ถือเปนเปาหมายสำคัญ       

ในการสถาปนาความเปนประชาคมอาเซียนใหเปนรูปธรรมภายในป 2558 ผานประชาคม 

3 เสาหลัก ที่จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหลัก (ASEAN Blueprint) ใหแลวเสร็จอยางสมบูรณ 

 อยางไรก็ตาม ดวยวิกฤติการณตางๆ อันมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ และคาดวาจะสงผลสะเทือนตอความสำเร็จในการมุงสูประชาคมอาเซียนของไทย

นั้นยังมีประเด็นใหไทยตองตื่นตัว และคำนวณทิศทางกระแสหลักของสภาวะแวดลอม 

ทั้งทางดานการเมือง ความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และ 

ดานสังคม วัฒนธรรมที่คาดการณวาอาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคตอันจะเปนอุปสรรคที่สงผลตออาเซียน และสงผล

กระทบตอการกาวขึ้นสูสังคมโลกแหงอาเซียนของไทย      

ดังมีประเด็นที่ตองพิจารณาแบงตามแผนงานหลัก 

(ASEAN Blueprint) 3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน 

ดังตอไปนี้ 
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1. แ¼นงานการจั´ตัéงประชาคมการเม×องและความมั่นคงอาเซียน
 (APSCBlueprint)มี3เสŒนทางËลักค×อ

 • การใหอาเซียนมีคานิยมรวมกันในประเด็นของการเคารพความ 

หลากหลายของแนวความคิดและสงเสริมใหประชาชนเปนศูนยกลาง 

ของนโยบายและกิจกรรมภายใตเสาการเมืองและความมั่นคง 

 • การใหอาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิม

และภัยคุกคามไมตามแบบ รวมทั้งสงเสริมความมั่นคงของมนุษย 

 • การใหอาเซียนมีปฏิสัมพันธที่แนนแฟนและสรางสรรคกับประชาคมโลก 

โดยอาเซียนจะมีบทบาทนำในภูมิภาคและชวยสงเสริมเสถียรภาพ       

และความมั่นคงของภูมิภาค 

 

 ทั้งนี้พบวา เหตุการณที่อาจสงผลกระทบ

ตอการเกิดขึ้นของอาเซียนภายใตเสาหลักแผนงานการ

จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(APSC Blueprint) มี 5 เหตุการณดังตอไปนี้ 

 1.1 เสนทางสายจีนในอนาคต 

 1.2 สงครามไซเบอร (Cyber Warfare) 

 1.3 บาดแผลทางประวัติศาสตร 

 1.4 อาชญากรรมแฝงจากระบบเชงเกนวีซา 

 1.5 แรงงานอพยพของพมา 
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 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 

Community - APSC) มีเปาหมายสำคัญอยูที่การสรางความมั่นใจ (Confidence 

Building) การสรางเสถียรภาพ (Stability) และการสรางสันติภาพ (Peace) อยางยั่งยืน

ใหเกิดขึ้นในภูมิภาค เพื่อใหประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอยูรวมกันอยางสันติสุขและ

ปราศจากภัยคุกคามในรูปแบบเดิมและภัยคุกคามไมตามแบบ (Non-Traditional 

Threats) ทั้งในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค หรือในรับทวิภาคีและพหุภาคี 

เนื่องจากสภาพการณในปจจุบันนี้นั้น กระแสโลกาภิวัฒนนั้นทำใหรัฐและหนวนงานที่

เกี่ยวของไมสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดนำไปจัดการแกไขปญหาตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นจึงตองมีการบูรณาการรวมกัน ในการแกไขปญหา 

โดยกำหนดเปาหมายตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(APSC Blueprint) เพื่อใชเปนเข็มทิศนำทางใหประเทศสมาชิกกาวสูความเปนประชาคม

อาเซียนไดอยางสมบูรณ แตทั้งนี้ปญหา อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นอาจจะเปนตัวบั่นทอน

ศักยภาพความสำเร็จของอาเซียนได เพราะฉะนั้นจึงขอวิเคราะห และคาดการณแนวโนม

ของอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น ภายใตกระบวนการพิจารณาอยางเปนระบบของแตละ

ประเด็นตามลำดับดังตอไปนี้ 

 

 1.1เสŒนทางสายจีนãนอนาคต

  แนวโนมที่มหาอำนาจจะมีความขัดแยงกันมากขึ้น โดยเฉพาะความ

ขัดแยงระหวางมหาอำนาจเกากับมหาอำนาจใหม หรืออาจกลาวไดวาสหรัฐฯ ซึ่งเปน

มหาอำนาจเกาจะมีความขัดแยงกับมหาอำนาจใหมของเมืองมังกรอยางจีนมากขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะจีนตองการผงาดขึ้นมาเปนมหาอำนาจ และเปนผูนำโลก ขณะเดียวกันจีนกำลังเริ่ม

เปดฉากทาทายระเบียบโลกของสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ ก็จะตองพยายามอยางถึงที่สุด ที่จะ

รักษาสถานะอภิมหาอำนาจอันดับ 1 ของตนตอไปใหไดยาวนานที่สุด ทั้งนี้โลกในอนาคต 

และประเด็นปญหาสำคัญๆ สำหรับเรื่องระบบการเมืองความมั่นคงนั้น ในอดีตและ

ปจจุบันเปนระบบ 1 ขั้วอำนาจ 

ที่มีสหรัฐฯ เปนอภิมหาอำนาจ

หนึ่งเดียวในโลก หากเปรียบ

ระบบโลกเปนปรามิด จะพบวา

ในปจจุบัน สหรัฐฯอยูบนยอด 

ป รามิด เพี ยงประ เทศเดี ยว 

เนื่องจากมีพลังอำนาจแหงชาติ
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ที่ครอบคลุมในทุกๆ ดาน ทั้งอำนาจทางทหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม       

และสหรัฐฯ ยังเปนผูนำในระบบโลก โดยครอบงำองคกรระหวางประเทศ อาทิ UN 

นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังมีเครือขายทางทหารทั่วโลก โดยเฉพาะพันธมิตรนาโต 

อยางไรก็ตามในอนาคตมีแนวโนมชัดเจนวามหาอำนาจใหมกำลังจะผงาดขึ้นมา 

โดยเฉพาะจีน อินเดีย บราซิล และรัสเซีย ทั้งนี้สำหรับแดนมังกรอยางจีนถือวา           

มาแรงที่สุด ยุคแหงอนาคตจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลก และอิทธิพล          

ของจีนจะขยายออกไปเรื่อยๆ ดังนั้นระบบโลกมีแนวโนมจะเปลี่ยนจากระบบ 1 ขั้วอำนาจ

ไปสูระบบหลายขั้วอำนาจ แตก็จะยังคงไมใชระบบหลายขั้วอำนาจอยางสมบูรณแบบ 

เพราะฉะนั้นจึงคาดการณไดวาระบบการเมืองโลกในอนาคตจะมีลักษณะเปนลูกผสม 

หรือกึ่งหลายขั้วอำนาจ (uni-multilateralism) และระบบโลกดังกลาวจะสงผลกระทบตอ

อาเซียนอยางหลีกเลี่ยงไมไดอีกดวย 

 

 1.2สงครามäซเºอร์(cyberwarfare)

  สงครามในอนาคตที่อาเซียนจะตองเผชิญ

อยางหลีกเลี่ยงไมไดคือ  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสราง

ไปจากปจจุบัน โดยจะไมใชเปนสงครามที่มีความคุนเคยกัน 

แตจะกลายเปนการทำสงครามกันในอินเตอรเน็ต โดยจะมี

ยุทธศาสตร การโจมตีเครือขาย และขอมูลของกันและกัน 

ทั้งนี้สงครามนอกรูปแบบ อาจจะวิวัฒนาการออกไป โดย

เฉพาะสงครามกองโจร และสงครามในรูปแบบของการกอการราย และจีน ซึ่งกอนหนานี้

ถูกกลาวหาวาเปนผูแฮก e-mail account ของ Google จากเจาหนาที่ชาวสหรัฐฯ และนัก

เคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนชาวจีน แตทางการจีนปฏิเสธขอหาดังกลาว และเห็นวาตน

ตกเปนเหยื่อจากการแฮกขอมูลระหวางประเทศ ตอมาทางสหรัฐฯ ไดออกมากลาวถึง

ประเด็นการโจมตีบนโลกไซเบอรที่กำลังเกิดขึ้น ถือเปนความทาทายที่มีการโตแยงกันอยู 

ทั้งระบบปองกันขีปนาวุธ และแสนยานุภาพทางความมั่นคงในอวกาศ ซึ่งตางเปนประเด็น

ออนไหวสำหรับจีน จากประเด็นดังกลาวนี้นับเปนการจุดชนวนเริ่มตนใหจีน เริ่มเดินหนา

สรางจุดแข็งในการตอกรกับ “สงครามไซเบอร” (cyber warfare) อยางเปนทางการ 

นอกจากนี้จีน ยังประกาศเริ่มยุทธศาสตรการขยายศักยภาพดานความมั่นคงทางอินเตอร

เน็ตใหเพิ่มมากขึ้น เพราะจีนมองวาในโลกไซเบอร จีนอยูในสถานะที่เสียเปรียบ และโดน

กลาวหาจากฝายตรงขามอยูเปนนิจ จึงเปนเหตุผลวาในอนาคตจีนพรอมที่จะเดินหนา

พัฒนา และขยายความสามารถบนโลกไซเบอรเพื่อปกปองผลประโยชนแหงชาติของตน 
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 1.3ºา´แ¼ลทางประวัตÔÈาสตร์

  แนวโนมความสัมพันธของไทยกับประเทศเพื่อนบาน ในอนาคต 

มีความนาเปนหวงและแนนอนวาจะตองสั่นสะเทือนตอเสนทางของอาเซียน คือ แนวโนม

จะเปนรูปแบบความสัมพันธที่ไมดีนัก โดยเฉพาะกับกัมพูชาที่อนาคตความสัมพันธไทย

กับประเทศเพื่อนบานจะยังคงมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาเรื่องพรมแดนที่ยังคงมี 

ระเบิดเวลารอการปะทุอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีประเทศ

พมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย หากในอนาคตรากเหงา

ของปญหาความขัดแยงยังไมไดรับการแกไขใหมีความ

ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องความไมไววางใจกัน การปลุก

ระดมลัทธิชาตินิยม และบาดแผลทางประวัติศาสตร      

รากเหงาของปญหาเหลานี้ คงยังตองใชเวลาอีกยาวนาน

กวาจะแกไขได ดังนั้นปญหาความสัมพันธไทยกับประเทศ

เพื่อนบาน จึงเปนโจทยใหญของไทยในอนาคตที่ตองจัดการ นอกจากนี้ยังพบวาปญหา

ความขัดแยงระหวางไทยและประเทศเพื่อนบานนั้นเปนผลมาจากปจจัยหลักสามดาน       

คือ ปญหาการลากเสนเขตแดนและการใชแผนที่ที่ไมชัดเจน กระบวนการกลอมเกลาทาง

สังคม และลักษณะรัฐขาราชการของไทย อนึ่ง ปญหาชายแดนในที่นี้หมายถึงความขัด

แยงระหวางประเทศ ในความหมายดั้งเดิม คือการเผชิญหนาระหวางรัฐกับรัฐซึ่งอาจ

กระทบกับอำนาจอธิปไตย การเกิดปญหาอาชญากรรมและการกอความไมสงบบริเวณ

ชายแดน 

 

 1.4อาชÞากรรมแ½งจากระººเชงเกนวีซ่า

  นักทองเที่ยวที่มาเยือนภูมิภาคอาเซียนคงไมสนุกนัก ถาหากตองทำ

วีซาใหมทุกครั้งเมื่อมีการขามพรมแดน กลุมประเทศอาเซียนจึงตองทลายกำแพงทาง

กฎหมายและนโยบายที่ลักลั่น เพื่อใหการเดินทางขามพรมแดนทำไดสะดวก รวดเร็ว        

มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งประเด็นนี้สามารถนำบทเรียนของ

กลุมประเทศเชงเกน (Schengen) ของยุโรปมาใชไดทันที 

และเหลืออีกเพียงไมถึง 4 ปสมาคมอาเซียนก็จะกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียนตามรอยประชาคมยุโรป จะทำใหเกิด

เสรีการคา เสรีการบริการ หรือเรียกไดวาเปนการขยาย

ขามพรมแดนของ 10 ประเทศสมาชิกอยางเสรี และจาก
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การเปดเสรีอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบใน         

ป 2558 นั้น นอกจากจะสงผลใหเกิดความสามารถ          

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจมากขึ้นแลว สิ่งที่ตามมา         

ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได อาจเกิดปญหาในเรื่องของ

อาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย และแรงงานขามชาติ 

แฝงเขามากับแรงงานและสินคาเสรี และหากมีการแพร

ขยายอาชญากรรมขามชาติในระบบของเชงเกนวีซา คงไม

แตกตางจากโรคมะเร็งรายที่กระจายไปทั่วรางของมนุษย

ไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยภาวะรางกายมนุษยที่เอื้อ

อำนวยตอการกระจาย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ไมวาที่ใดๆ 

ก็ตาม หากสิ่งแวดลอมเอื้ออำนวยตอการเจริญเติบโตของ

เชื้อโรคแลว เชื้อโรคนั้นก็จะกระจายพันธุไดอยางรวดเร็ว 

แตหากตีความในรูปแบบของรัฐอาจคาดการณไดวาการ

เมืองและการปกครองในประเทศนั้นอาจลมเหลว ออนแอ และระบอบประชาธิปไตยอาจ

ถูกบั่นทอนและไรประสิทธิภาพ พลเมืองในรัฐไมมีสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน     

อีกทั้งความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอาจลดนอยลง อำนาจมืดและอิทธิพล

เถื่อนเขาแทรกแซงและมีอำนาจเหนือกวารัฐที่จะสามารถจัดการได 

 

 1.5แรงงานอ¾ย¾และความสำเรçจãนการ¼ลÔตนÔวเคลียร์
ของ¾ม่า

 ในอนาคตที่นาจะเปนจุดอันตราย คือ 

ปญหาการกอการรายในภูมิภาคโดยเฉพาะการแขงขัน

ทางดานความมั่นคง และมีแนวโนมการแพรขยาย         

ของอาวุธรายแรง โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร ซึ่งนับวัน

พมาก็ยิ่งกลายเปนปญหาที่ยังไมมีบทสรุป สำหรับ         

กลุมประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (อาเซียน) ที่เปนปญหาความสัมพันธระหวาง

อาเซียนกับโลกตะวันตก อันไดแก สหรัฐฯ กับสหภาพ

ยุโรป ซึ่งเปนทั้งคูคาและผูลงทุนที่สำคัญของอาเซียน

เพราะโลกตะวันตกคอนขางมีอคติกับรัฐบาลเผด็จการ
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พมาผูซึ่งไมเคารพกติกาประชาธิปไตย ไมยอมรับรูเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน ในอนาคต

ประชาคมโลกกำลังจะเปนหัวหอกในการขับพมาออกจากประชาคมเอเชียอาคเนย อาจจะ

เปนเพราะผิดหวังในความดื้อดึงของรัฐบาลพมาที่ไมยอมฟงเสียงของชาวโลก จนกระทั่ง

ถูกแซงกชั่นจากสหรัฐฯ ติดตามดวยแคนาดาและสหภาพยุโรป และการตัดความชวย

เหลือจากญี่ปุน ซึ่งคาดวาผลการแซงกชั่นของโลกตะวันตก จะสงผลกระทบอยางรุนแรง

ตอเศรษฐกิจของพมา ในอุตสาหกรรมเสื้อผา ที่จะตองสงออกไปสหรัฐฯ ถึงรอยละ 70 

และอาจทำใหคนงานพมากวา 3 แสนคน ตองตกงาน แตที่สงกระทบมากกวาใครที่สุดก็

คือประเทศไทย จากการหลั่งไหลอพยพเขาไทยของชาวพมาทั้งในรูปแบบของผูลี้ภัยการ 

สูรบระหวางรัฐบาลพมากับชนกลุมนอยลี้ภัยทางการเมืองและแรงงานเถื่อนนับแสน       

นับลานที่อพยพหนีความแรนแคนทางเศรษฐกิจเพื่อมาหางานทำในไทย กลับกลายเปน

ปญหาใหญที่ประเทศไทยและอาเซียนตองเผชิญในอนาคตอันใกลนี้  

  

2. แ¼นงานการจั´ตัéงประชาคมเÈรÉ°กÔจอาเซียน
 (AECBlueprint)มี4เสŒนทางËลักค×อ


 • เปนตลาดและฐานการผลิตเดียวเพื่อใหมีการเคลื่อนยายอยางสะดวก

และเสรีมากขึ้นในเรื่องของสินคา (Free Flow of Goods) การลงทุน 

(Free Flow of Investment) เงินทุน (Free Flow of Skilled Labor) 

รวมทั้งการสงเสริมการรวมกลุมสาขาสำคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรม 

 • สรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ใหความ

สำคัญกับประเด็นดานนโยบาย ที่ชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

เพื่อสรางความสามารถในการตอรองกับประเทศนอกภูมิภาค 

 • พัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคเพื่อลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศสมาชิกใหม และสมาชิกเกาของอาเซียน 

 • เชื่อมโยงอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบาย

เศรษฐกิจของอาเซียนที่มีตอประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อใหมีทีทา 

รวมกันอยางชัดเจนและเปนไปในทางเดียวกัน 

 

 ทั้งนี้พบวา เหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการเกิดขึ้นของอาเซียนภายใต

เสาหลักแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มี 4 เหตุการณ 

ดังตอไปนี้ 
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 2.1 เดอะ ไรส ออฟ เอเชีย (The Rise of Asia) 

 2.2 BRICS VS G7 

 2.3 เสนทางการคาในนานน้ำเอเซีย : ทะเลจีนใต 

 2.4 ภาวะแรงงานสมองไหล 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community - AEC) มีเปาหมายสำคัญอยูที่การขับเคลื่อน 

ดานเศรษฐกิจอาเซียนอยางจริงจัง มีตลาดและฐานการผลิต

เดียวกัน รวมถึงมีการเคลื่อนยายที่เสรีทั้งในดานของการคา 

การลงทุน แรงงานฝมือ และการบริการระหวางประเทศ โดย

เฉพาะการสรางอำนาจตอรองในตลาดการคาโลกและเพื่อเพิ่ม

อำนาจซื้อใหสูงขึ้น อันจะนำมาซึ่งการยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนอาเซียน โดยกำหนดเปาหมายตามแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เพื่อใชเปนเข็ม

ทิศนำทางใหประเทศสมาชิกกาวสูความเปนประชาคมอาเซียน

ไดอยางสมบูรณ แตทั้งนี้ปญหา อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

อาจจะเปนตัวบั่นทอนศักยภาพความสำเร็จของอาเซียนได 

เพราะฉะนั้นจึงขอวิเคราะห และคาดการณแนวโนมของอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น        

ภายใตกระบวนการพิจารณาอยางเปนระบบของแตละประเด็นตามลำดับดังตอไปนี้ 

 

 2.1เ´อะäรส์ออ¿เอเชีย(TheRiseofAsia)

  อนาคตแนวโนมการผงาดขึ้นมาของ

เอเชีย จะทำใหมีการยายฐานอำนาจทางเศรษฐกิจโลก

จากตะวันตกมาสูตะวันออก และในอนาคตสถาปตยกรรม

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค จะเปนแนวโนมสำคัญโดยการ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะทำให

อาเซียนมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค 

ทั้งนี้การผงาดขึ้นมาของอาเซียนจะทำใหอาเซียนสามารถ

เปนแกนกลางของสถาปตยกรรมทางเศรษฐกิจของ

ภูมิภาค โดยเฉพาะการขยายวงออกไปเปนอาเซียนบวก 3 

ซึ่งจะพัฒนาไปเปนประชาคมเอเชียตะวันออก และนำไป 

สูกรอบใหญที่มีชื่อวา East Asia Summit หรือ EAS 
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อยางไรก็ตามอาเซียนจะประสบกับเวทีเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะเปนคูแขงของอาเซียน 

ในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่ง เอเปค นอกจากนั้นมหาอำนาจเศรษฐกิจจะพยายาม 

คงบทบาทของตนไวอยางสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้มีแผนที่จะจัดตั้ง FTA ที่มีชื่อวา Trans-Pacific 

Partnership หรือ TPP ขึ้นมาเพื่อแขงกับ FTA ของอาเซียน และยังมีมหาอำนาจ

เศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย รวมถึงมหาอำนาจเศรษฐกิจเกา เชน ญี่ปุน จะยังคงมี

บทบาทที่โดดเดนแขงกับบทบาทของอาเซียนในอนาคต ดังนั้นภูมิภาคในอนาคตจะมี

ระบบเศรษฐกิจในลักษณะเปนลูกผสมคือมีลักษณะเปนระบบหลายขั้วอำนาจที่มี

มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเปนตัวแสดงหลัก แตในขณะเดียวกันการกาวขึ้นมาของอาเซียน

จะทำใหระบบมีลักษณะพหุภาคีนิยมเพิ่มขึ้นมาดวย 

 

 2.2BRICSVSG7

  เศรษฐกิจโลกในอนาคตนั้น มีแนวโนมชัดเจนวา กำลังวิวัฒนาการไป

สูระบบหลายขั้วอำนาจ ซึ่งในอดีตสหรัฐฯและตะวันตกครอบงำเศรษฐกิจโลกอยู แตใน

อนาคตจะมีการผงาดขึ้นมาของมหาอำนาจใหมทางเศรษฐกิจ และการรวมกลุมกันของ

ประเทศยากจน จะทำใหระบบเศรษฐกิจโลกเปนระบบหลายขั้วอำนาจอยางชัดเจน และ

อาจสงผลกระทบตออาเซียนไดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 

ทั้งนี้สำหรับระบบการคาโลกในอนาคต จะยังไมมีความ

แนนอนวาบทบาทของ WTO จะเปนอยางไรตอไป แตที่

เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ คือ ความขัดแยงระหวางกลุม

ประเทศรวยกับกลุมประเทศยากจน กำลังจะกลายเปน

ตัวแปรกำหนดระบบการคาโลกในอนาคต เฉกเชนเดียว

กับระบบการเงินโลกที่มีคำถามสำคัญในเรื่องเสถียรภาพ

ของระบบ แตแมวาตะวันตกจะยังครอบงำระบบการเงิน

โลกในปจจุบันอยู แตในอนาคตมหาอำนาจใหมและ

ประเทศยากจนจะพยายามเขามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ 

และแนนอนวาการผงาดขึ้นมาของมหาอำนาจใหมทางเศรษฐกิจนี้ จะมีบทบาทเพิ่มขึ้น

มากซึ่งโครงสรางระบบเศรษฐกิจโลก กำลังคอยๆเปลี่ยนไป โดยอำนาจของตะวันตก

กำลังลดลง ในขณะที่มหาอำนาจใหมทางเศรษฐกิจของเอเชียและละตินอเมริกากำลังจะ

ผงาดขึ้นมา โดยประเทศที่นาจับตามองคือ กลุมประเทศ BRICS ซึ่งเปนอักษรยอใชเรียก

กลุมความรวมมือระหวางประเทศ ที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว อันประกอบ

ดวย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต และถูกใชเปนสัญลักษณแสดงถึงการ 
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ยายฐานอำนาจเศรษฐกิจโลกจากกลุมพัฒนา

แลวอยาง G7 ที่เปนกลุมประเทศอุตสาหกรรม

ชั้นนำของโลก 7 ชาติ คือสหรัฐฯ อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี แคนาดา และญี่ปุน โดย

รวมกลุมขึ้นในป 2518 มีวัตถุประสงคสำคัญคือ

มุงสรางความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก คุมครองสภาพ

แวดลอมธรรมชาติ สงเสริมการคาเสรีและใหความรวมมือประเทศยากจน ตลอดจนรวม

แกไขปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของโลก นอกจากนี้ยังเนนนโยบายความรวมมือทาง

ดานเศรษฐกิจและการจัดระเบียบของโลก เชน จัดสรางระบบการเงินระหวางประเทศ 

แกไขปญหาทางการเมืองของโลกอยูเสมอ เชน การใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแก

อดีตประเทศสหภาพโซเวียต ปญหาผูกอการรายในประเทศตางๆ มาสูกลุมประเทศกำลัง

พัฒนา อยางกลุม BRICS ที่มีพัฒนาการอยางรวดเร็วมากจนคาดวาประมาณป 2593 

เศรษฐกิจของกลุม BRICS จะสามารถรวมตัวกัน และบดบังกลุมประเทศที่ร่ำรวยในขณะ

นี้ได และในปจจุบันประเทศทั้ง 5 รวมกันมีพื้นที่มากกวา 1 ใน 5 ของแผนดินโลก และมี

ประชากรรวมกันมากกวา 40% ของประชากรโลก และมี จีดีพี รวมกันกวา 18% ของโลก 

ถือวาจะมีอำนาจที่ไมยิ่งหยอนไปกวาอำนาจของทางตะวันตก และการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ใหญในระเบียบเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤติแฮมเบอรเกอรคือ การที่กลไก G20 กลายเปน

กลไกสำคัญในการจัดการกับปญหาเศรษฐกิจโลก ซึ่งสมาชิกครึ่งหนึ่งของ G20 มาจาก

ประเทศกำลังพัฒนา และที่สำคัญคือ 5 ประเทศมาจากประเทศในเอเชีย 

 

 2.3เสŒนทางการคŒาãนน่านนéำเอเชีย:ทะเลจีนãตŒ

  นับตั้งแตจีนกาวขึ้นมาเปนประเทศอุตสาหกรรม และเปนหนึ่งใน

ประเทศทรงอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจโลก จีนจำเปนตองมองยุทธศาสตรทางทะเลเปน

ยุทธศาสตรหลักเพื่อความมั่นคง โดยจะเห็นไดจากการพัฒนาแสนยานุภาพทางทะเลดาน

ความมั่นคงของจีนในชวงทศวรรษที่ผานมา เชนการ

พัฒนากองเรือดำน้ำ กองเรือรบ และที่สำคัญคือการ

พยายามสรางเรือบรรทุกเครื่องบินเปนของตนเอง          

แนนอนวายุทโธปกรณที่จีนมีอยูในปจจุบัน เหนือกวา      

ทุกประเทศที่ตนมีขอพิพาทในทะเลจีนใตอยูมาก แตที่ 

จีนไมเคยประมาทและเตรียมพรอมอยู เสมอคือการ

แทรกแซงจากสหรัฐฯ แมในเวที Shangri-La Dialogue ที่
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จัดที่ประเทศสิงคโปรเมื่อตนเดือนมิถุนายนที่ผานมา ทางสหรัฐฯ จะปรับทาทีที่เปนมิตร

กับประเทศจีนมากขึ้น แตในขณะเดียวกันทางสหรัฐฯ ก็กลาวอยางเปดเผยวา สหรัฐฯ       

จะยังคงปฏิบัติการทางทหาร ในบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใตตอไป เพื่อรักษาอิสรภาพ

ใหประเทศตางๆ สามารถสำรวจและหาผลประโยชนทางทะเลในนานน้ำสากล ซึ่งจีนคง

ไมยินดีกับนโยบายดังกลาวของสหรัฐฯ แนนอน ยิ่งไปกวานั้น ทามกลางความรอนระอุ

ของเหตุการณความขัดแยงในขอพิพาทดินแดนในทะเลจีนใตระหวางจีนกับประเทศในเอ

เซียตะวันออกเฉียงใตในตอนนี้ สหรัฐฯ ไดจัดซอมรบประจำป SEACAT (Southeast 

Asian Cooperation and Training) กับประเทศในกลุมประเทศอาเซียนขึ้น เหมือนเปน

สัญลักษณวาสหรัฐฯ เองก็พรอมเขามาแทรกแซงทุกเมื่อหากจีนพลาดพลั้ง ฉะนั้น          

แนวโนวของยุทธศาสตรจีนในอีกทศวรรษตอจากนี้คงไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก 

นอกจากพัฒนากองทัพเรือใหดียิ่งขึ้นไป และยังคงตองแข็งกราวกับขอพิพาทใน

ทะเลจีนใตเหมือนเดิม นอกจากนี้ แนวโนมที่นาจับตามองอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การที่

ประเทศจีนเขามาหาพันธมิตรในกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากทราบดีวาอาเซียน

เปนผูมีสวนไดสวนเสียหลักในทะเลจีนใต ซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาได แตใน

ขณะเดียวกันกลุมประเทศอาเซียนเองก็ไมสามารถรวมตัวกันไดอยางเหนียวแนน           

โดยหากจีนสามารถดำเนินนโยบาย ‘ตีทายครัว’ ประเทศอาเซียนได ก็จะสามารถหา

แนวรวม หรืออยางนอยก็ทำตัวเพิกเฉย หากจีนมีปญหากับบางประเทศในกลุมอาเซียน 

โดยในขณะนี้ที่นาจับตามองคือ การเขาไปลงทุนอยางมหาศาลในประเทศกัมพูชา 

ประเทศจีนนั้นไดเขาไปชวยเหลืองานกอสรางสาธารณูปโภคอยางมากทั้งการสรางถนน 

สะพาน โรงไฟฟา และทาเรือ โดยรวมแลวมูลคาการลงทุนของจีนนับเปนเกือบครึ่งหนึ่ง

ของมูลคาการลงทุนจากตางชาติในประเทศกัมพูชาเลยทีเดียว ทั้งนี้เพื่อแขงกับอิทธิพล

ของเวียตนามที่มีอยูเดิมในกัมพูชา และดึงกัมพูชาเขามาเปนพันธมิตรของตน ซึ่งนโยบาย

ตีทายครัวนี้ หากเกิดขึ้นอยางจริงจัง ก็คงจะเปนทางสองแพรงของประเทศในกลุมอาเซียน

วาจะเลือกผลประโยชนของชาติในระยะสั้นหรือผลประโยชนของภูมิภาคในระยะยาว 

เนื่องจากภาพในปจจุบันนี้คือความตั้งใจในการสรางประชาคมอาเซียนในป 2558 เพื่อ

รักษาผลประโยชนของภูมิภาคในระยะยาว ยังจับตองไดยาก สวนการเขามาชวยเหลือ

ของจีนนั้น ทันใจและจับตองไดงาย แตอาจจะมีผลตอความตั้งใจในการสรางประชาคม

อาเซียนในป 2558 แนนอนวาทุกประเทศอาเซียนรูวาการที่ประเทศเล็กๆ จะสามารถหา

และปกปองผลประโยชนของตนอยางไดผลและยั่งยืนคือการรวมกลุมกันเพื่อเพิ่มพลัง 

และฐานะในระบบระหวางประเทศ ซึ่งคงจะไมดีแนหากมีประเทศ ‘Free rider’ ใน

อาเซียนแตกลับไดผลประโยชนสวนตนมากกวาประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ในอนาคตอาจจะ
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สงผลกระทบตอเสนทางคมนาคมคมหลักของภูมิภาคดานการคาของไทยและอาเซียน 

และจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางทะเลของไทยและอาเซียนไดอยางไมตองสงสัย 

 

 2.4ÀาวะแรงงานสมองäËล

  การเปด เสรีด านการเคลื่ อนย าย

แรงงานฝมือในอนาคตคงทำใหประเทศสมาชิกใน

อาเซียนตองสะเทือน โดยเฉพาะประเทศไทยที่แรงงาน

ระดับลางจะไหลเขาสูประเทศ เพื่อมารับคาแรงขั้นต่ำ

แพงๆ สวนแรงงานหัวกะทิจะสมองไหลไปสูสิงคโปร        

และมาเลเซีย เพื่อกินเงินเดือนแพงๆ เชนกัน โดยเฉพาะ

แพทย วิศวกรและอาจจะมีไอที และการเงิน ตามไปดวย 

การอพยพแรงงานจะทำใหเกิดการผสมกลมกลืนระหวาง

วัฒนธรรมและเกิดปญหาสังคมตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได และกรรมสิทธิ์ในการครอบ

ครองที่ดินอาจมีการปรับเปลี่ยนสัดสวนตามไปดวยสิ่งที่นาเปนหวงในการเคลื่อนยายเสรี 

ก็คือ วงการคายาเสพติดและคามนุษยจะลื่นไหลตามไปดวยและการสวมสิทธิ์จากคน      

ตางชาตินอกอาเซียนที่แปลงสัญชาติเขามารับประโยชนจากการเปดเสรีในครั้งนี้ทำใหมี

ความกังวลวาตอไปอูขาวอูน้ำบนแผนดินแหลมทองของคนไทย เพราะทำเลทองของ

อาเซียนที่เปนจุดยุทธศาสตรที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นเอง 
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3. แ¼นงานการจั´ตัéงประชาคมสังคมและวั²น¸รรมอาเซียน
 (ASCCBlueprint)มี6เสŒนทางËลักค×อ


 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 • การคุมครองและสงเสริมสวัสดิการสังคม 

 • การสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน 

 • การสงเสริมดานสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

 • การสรางอัตลักษณอาเซียน 

 • การลดชองวางทางการพัฒนา 

 

 ทั้งนี้พบวา เหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการเกิดขึ้นของอาเซียนภายใต

เสาหลักแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) มี 

3 เหตุการณ ดังตอไปนี้ 

 3.1 การแยงชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ 

 3.2 สงครามทางอารยธรรม 

 3.3 การศึกษาไทยบนเสนทางของอาเซียน 
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 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community-ASCC) มีเปาหมายเพื่อทำใหประชาคมอาเซียนมีประชาชนเปนศูนยกลาง 

และเปนสังคมที่มีความรับผิดชอบเพื่อกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ             

มีเอกภาพ มีอัตลักษณรวมกัน มีความเอื้ออาทรและแบงปนซึ่งกันและกัน อันจะทำให

คุณภาพชีวิตความเปนอยูและสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น โดยกำหนดเปาหมายตาม

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) เพื่อใชเปน

เข็มทิศนำทางใหประเทศสมาชิกกาวสูความเปนประชาคมอาเซียนไดอยางสมบูรณ         

แตทั้งนี้ปญหา อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น อาจจะเปนตัวบั่นทอนศักยภาพความสำเร็จ

ของอาเซียนได เพราะฉะนั้นจึงขอวิเคราะห และคาดการณแนวโนมของอุปสรรคที่คาดวา

จะเกิดขึ้นภายใตกระบวนการพิจารณาอยางเปนระบบของแตละประเด็น ตามลำดับ       

ดังตอไปนี้ 

 

 3.1การแย่งชÔงทรั¾ยากรทาง¸รรมชาตÔ

  ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร โดยเฉพาะพลังงาน น้ำ และ

อาหาร ซึ่งอาจจะเปนตนตอใหมของการจุดชนวนความขัดแยงและสงครามขึ้น ผลกระทบ

จากวิกฤติการณ “น้ำ” หรือภาวะการขาดแคลนน้ำ (water shortage) ทามกลางปญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังคืบคลานเขา

ใกลมนุษยชาติมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งขณะนี้พบวา แอฟริกา

ตะวันตกและแอฟริกากลางเปนทวีปที่นาเปนหวงที่สุด 

เนื่องจากมีประชากรถึงรอยละ 39 ขาดแคลนน้ำสะอาด

ในการบริโภค ซึ่งทุกๆ 8 วินาที จะมีผูเสียชีวิต 1 คน (27 

ลานคน/ป) จากปญหาน้ำดื่ม ทั้งนี้เปนไปไดวายอดผูเสีย

ชีวิตของทั่วโลกจากปญหาน้ำไมสะอาดมีสูงกวาสาเหตุความรุนแรงจากดานอื่นๆ 

นอกจากนี้ ปญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแลง พบวายังมีน้ำเสียที่ยังไมผานการบำบัด

จากภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 80–89% ถูกปลอยลงสูแหลงน้ำจืดในแถบเอเชีย

ตะวันออกและเอเชียใต ทำใหคุณภาพน้ำต่ำลง ประกอบกับมีการคาดการณวาแนวโนม

ดัชนีการใชน้ำในระบบชลประทาน ระบบผลิตพลังงาน และอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงขึ้น 

เนื่องจากประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 6,600 ลานคน เปน 9,100 ลานคนในป 2593 ทำให

ความตองการน้ำจืดเพิ่มขึ้นถึงปละ 64,000 ลาน ลบ.ม. ใกลเคียงกับความจุรวมของเขื่อน

และแหลงเก็บน้ำทั้งหมดในประเทศไทย (68,489 ลาน ลบ.ม.) ซึ่งปจจุบัน จีน อินเดีย 

ปากีสถาน เวียดนาม บังคลาเทศ เนปาล อุซเบกิสถาน และกัมพูชา กำลังประสบกับ 
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ผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตอาหาร และพลังงาน ตลอดจนสงผล

เสียตอระบบนิเวศน อยางไรก็ตามหากยังเปนเชนนี้ตอไป คาดวาในป 2573 อาเซียน         

จะมีแนวโนมความตองการใชน้ำมากกวาปริมาณน้ำที่ผลิตไดถึง 40% และอาจนำไปสู

วิกฤติการณ “ขาดแคลนน้ำ” กระทั่งอาจกอใหเกิดการทำสงครามแยงชิงน้ำขึ้นไดใน

อนาคต  

 

 3.2สงครามทางอารย¸รรม(CivilizationWars)

  ดวยอนาคตประเทศสมาชิกอาเซียนอาจจะตองเผชิญกับ “สงคราม

ทางอารยธรรม” (Civilization Wars) ในลักษณะของวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ที่มี

ความแตกตางและหลากหลาย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง 

โลกทัศนที่แตกตางกันกำลังตอสูกันเพื่อคงสถานะ 

การดำเนินชีวิตตามกรอบเดิมของตนเองไว ความขัดแยง

ระหวางโลกทัศนที่แตกตางกันนี้ อนาคตอาจจะสงผล

กระทบอยางใหญหลวง ตอสังคมโลกทั้งมวล รวมทั้ง

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบกับ “การ

ปะทะกันระหวางอารยธรรม” ในโลกปจจุบันที่เต็มไป

ดวยอคติ และความคลางแคลงใจ โดยเฉพาะการปะทะที่สำคัญที่สุดดูเหมือนจะ 

เปนการปะทะกันระหวางอารยธรรมตะวันตกที่ไดถูกเปลี่ยนถายกับ “อารยธรรมที่มิใช

ตะวันตก”  ซึ่งภาพสะทอนดังกลาวนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดวยเชนกัน 

 

 3.3การÈึกÉาäทยºนเสŒนทางของอาเซียน

  การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องอยูตลอด

เวลา ไมอาจแยกจากกันไดเด็ดขาดวาเปนยุคอดีต ยุคปจจุบัน และยุคอนาคต แตจะมี

ลักษณะที่คาบเกี่ยวและมีความสัมพันธตอกันเสมือนอยู

บนเสนตรงเดียวกัน กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการ

ศึกษาที่เราคาดหมายวาจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เชนกัน 

อาจมีกระแสหลักอยูหลายประเด็นที่เกิดขึ้นมาในอดีต      

แลวดำเนินสืบตอมาในปจจุบันและอาจสงผลไปในอนาคต

ก็เปนได หรืออาจเปนปญหากระแสหลักที่คาดวาจะเกิด

ขึ้นใหมในอนาคตก็เปนได ทั้งนี้ประเด็นอุปสรรคดานการ
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ศึกษาของไทยในอนาคต อาจจะตองมีการปรับ

พัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับความเปน

อาเซียน อีกทั้งอุปสรรคดานภาษาอังกฤษและ

ภาษาทองถิ่นก็นับเปนสิ่งสำคัญยิ่งที่กระบวนการ

ศึกษาไทยตองพัฒนาใหเขากับหลักสูตร และ 

ปรับใหทันกับทิศทางการเคลื่อนตัวของประชาคม

อาเซียน 

 จะเห็นไดวา ที่ผานมาอาเซียนมี

การใหความรวมมือกันระหวางประเทศใน

ภูมิภาคอื่นเพื่อถวงดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ อีกทั้ง 

“อาเซียน” ถือวาเปนภูมิภาคที่มีความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม คลายกับพื้นที่ภาคใตของไทยที่เปนศูนยรวมของหลายศาสนา 

กลายเปนภาพจำลองของโลกยุคโลกาภิวัตนที่ตองมีการประสานดานวัฒนธรรม ทั้งการ

รวมตัวเปนหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน จะกลายเปนตลาด ที่เขามาแลวสามารถ

คาขายกับประชากรของคนทั้ง 10 ประเทศ ที่แตละประเทศจะไดรับสวนแบงจากตลาดนี้

เทาใดตองขึ้นอยูกับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และดานทรัพยากรมนุษยของ 

ประเทศนั้นๆ และสิ่งสำคัญคือความสงบเรียบรอยภายในซึ่งหากยังมีการเผชิญหนากัน

ของคนในประเทศก็ยากที่จะชนะการแขงขันนี้ได และสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ      

ในอนาคต จะมีความยุงยากซับซอน และมีความไมแนนอนสูง ดังนั้นประเทศไทยจะตอง

ทำการบานหนัก ในการวิเคราะหผลกระทบ ทั้งในเชิง

บวกและในเชิงลบ เพื่อกำหนดยุทธศาสตรในการรองรับ

ตอสภาวะแวดลอมในอนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยาง

มากและรวดเร็ว ผานกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห

การประเมินแนวโนมสถานการณที่คาดวาจะสงผล

กระทบในเชิงบวกและลบ รวมทั้งการเขารวมดำเนินงาน

ตามแผนงานหลัก (ASEAN Blueprint) ของประชาคม

อาเซียน อันจะนำไปสูการคาดการณขีดความสามารถ

และการเตรียมความพรอมของไทยในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคต ดังที่จะ

นำเสนอในสวนตอไป... 
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ãนยุคโลกาภิวัตนที่สถานการณโลกเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว ประเทศตาง ๆ ใหความสำคัญกับ

การรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจตอรองและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศ 

ขณะที่ปญหาหลายอยาง ซึ่งเปนปญหาในประเทศ         

กลับขยายวงกวางขึ้นกลายเปนปญหาระหวางประเทศ      

ดังนั้นอาเซียนจึงตองปรับตัวใหเทาทันตอสถานการณ         

เพื่อใหสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิด

ขึ้นไดอยางทันทวงที และในป 2546 ผูนำอาเซียนไดเห็นพองกันวาถึงเวลาแลวที่อาเซียน

ตองรวมมือกันใหเหนียวแนน เขมแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น จึงไดกำหนดใหมีการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนและเรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายใน         

ป 2558 ทั้งนี้เพื่อเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประเทศไทยในฐานะที่เปน

หนึ่งในสมาชิกอาเซียน จำเปนตองคาดการณและกำหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อ

รองรับตอการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของอาเซียนเปนสำคัญ แตทวา

ประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน ยังจะมีความแตกตางกันในเรื่องของอุดมการณ เชื้อชาติ 

ศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งยังมีความขัดแยงกันในเรื่อง

พรมแดน จึงยังมีความหวาดระแวงกันอยูตลอดเวลา เนื่องจากแตละประเทศยอม  

ตองการรักษาและแสวงหาผลประโยชนตอชาติของตนในหลายๆ ดานเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาไปพรอมๆ กัน ทำใหความรวมมือกันในดานตางๆ ยังมีความคืบหนานอย..... 

 ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ทาทายวาการเตรียมพรอมเขาสูการเปน “หนึ่งวิสัยทัศน 

หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม” หรือประชาคมอาเซียน ในป 2558 นี้ประเทศไทยจะ

สามารถกาวเขาสูการเปนประชาคมไดสำเร็จหรือไม ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนของวิถีชีวิต 

สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ความมั่นคงครั้งใหญ ดังนั้นทุกภาคสวนตองกลับมา

พิจารณาวาตนเองมีความพรอมเพียงพอหรือไม หรือตองปรับศักยภาพอยางไร เพื่อ

เปนการเตรียมความพรอมในภาพรวมของประเทศไทยตอการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ในป 2558 

 อยางไรก็ตาม ขอสรุปผลจากการตรวจสอบสภาวะแวดลอม (Environment 

Scanning) ในสวนที่ 2 ปรากฎการณแวดลอมที่เกิดขึ้น : การจำลองภาพอนาคต 

ของประชาคมอาเซียน (Empirical Environment : The Simulation of ASEAN 

Community’s Future Prospects) ตั้งแตระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายใน

ประเทศไทย พบวามีประเด็นหลักทั้ง 3 มิติ ดังนี้  
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 มิติทางดานการเมือง ความมั่นคง ประกอบไปดวย  

 1. การปฏิวัติดอกมะลิที่กอตัวขึ้นในแดนมังกร 

 2. ผลประโยชนบนพรมแดนทับซอน (ไทย-กัมพูชา) 

 3. การกาวยางของประชาธิปไตยในรูปแบบของพมา 

 4. บทพิสูจนทางการเมืองตอผูนำหญิงคนแรกของไทย 

 มิติทางดานเศรษฐกิจ ประกอบไปดวย 

 1. จีน : การผงาดขึ้นมาเปนมหาอำนาจใหมทางเศรษฐกิจและทางทหาร 

 2. ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในเอเชีย : ปญหาความขัดแยงที่รอวัน

ปะทุ 

 3. ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยทามกลางวิกฤติการเมืองไทย 

 มิติทางดานสังคม วัฒนธรรม ประกอบไปดวย 

 1. ชาวแอฟริกันนับแสนอพยพหาแหลงน้ำ หลังประสบภัยแลงรุนแรง 

 2. ญี่ปุนกับโรงไฟฟานิวเคลียร 

 3. ความเปลี่ยนผานของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน 

 4. มรสุมการขัดแยงทางความคิดของไทย 

 5. วิกฤติทางการศึกษา 

 6. ความมั่นคงของมนุษย (Human Right) 

 7. วิกฤติแดนใตของเมืองสยาม  

 หลังจากนั้น จึงนำมาสังเคราะหรวมกับการสำรวจเสนทางการดำเนินงาน

ตามกรอบของอาเซียนโดยยึดแผนงานหลัก (ASEAN Blueprint) ภายใต “3 เสาหลัก” 

ของสวนที่ 3 ที่วากระบวนการดำเนินงานตามเสนทางประชาคมอาเซียน จากปฎิญญาวา

ดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 สู แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community Roadmap : From ‘Declaration of ASEAN Concord ll’ to ASEAN 

Community Blueprint’) เพื่อจำลองเหตุการณ (Simulation Technique) ภาพใน

อนาคต (Outlook) ของสวนที่ 4 แสงสวางที่ปลายอุโมงค : อนาคตที่กำลังจะมาถึงของ

ประชาคมอาเซียน (The Rcad Ahead : Foreseeable Future of ASEAN Community) 

เพื่อนำไปพิจารณาถึงขีดความสามารถและการเตรียมความพรอมของประเทศไทยได ซึ่ง

พบวามีประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น ภายใตเสาหลักแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) พบวา มี 5 เหตุการณ 

ดังนี้ 
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  1.1 เสนทางสายจีนในอนาคต 

  1.2 สงครามไซเบอร (Cyber Warfare) 

  1.3 บาดแผลทางประวัติศาสตร 

  1.4 อาชญากรรมแฝงจากระบบเชงเกนวีซา 

  1.5 แรงงานอพยพของพมา 

 2. เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายใตเสาหลักแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) พบวามี 4 เหตุการณ ดังนี้ 

  2.1 เดอะ ไรส ออฟ เอเชีย (The Rise of Asia) 

  2.2 BRICS VS G7 

  2.3 เสนทางการคาในนานน้ำเอเซีย : ทะเลจีนใต 

  2.4 ภาวะแรงงานสมองไหล 

 3. เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายใตเสาหลักแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) พบวามี 3 เหตุการณ ดังนี้ 

  3.1 การแยงชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ 

  3.2 สงครามทางอารยธรรม 

  3.3 การศึกษาไทยบนเสนทางของอาเซียน 

 

¢ี´ความสามาร¶¢องประเทศไทย

 เมื่อพิจารณาถึงขีดความสามารถของประเทศไทย ทั้ง 3 มิติ ไดแก มิติทาง

ดานการเมือง ความมั่นคง มิติทางดานเศรษฐกิจ และมิติทางดานสังคม วัฒนธรรม 

เพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมของประเทศไทย บนเสนทางสูความ

เปนประชาคมอาเซียนในป 2558 สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้  

 เมื่อมีประเด็นที่ตองพูดถึงเรื่องของ “การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อบูรณาการ

ใหเขากับความเปนอาเซียน” ซึ่งเปรียบไดวาเปนสายใยที่เกี่ยวรัด ระหวางไทยกับโลก      

ในภูมิภาค หากแตประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของมหาทวีปเอเชีย 

ตั้งอยูในชัยภูมิที่ดีคืออยูระหวางจีนและอินเดียมหาอำนาจขั้วใหม

ทั้งสองของเอเชีย และถามองใหแคบกวานั้นไทยถือไดวาเปน

แกนกลาง ซึ่งปจจุบันไดมีการรวมตัวกันระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียน ภายใตชื่อ “ประชาคมอาเซียน” เพื่อขยายอิทธิพลไป 

ในเวทีโลก และถึงแมวาชาติอาเซียนอาจจะมีพัฒนาการไมสูงนัก
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เมื่อเทียบกับชาติยุโรป แตก็ไมถือวา “ดอยพัฒนา” 

เพราะมีศักยภาพที่จะพัฒนา และลงทุนไดอีกมาก ทั้งนี้

ยุทธศาสตรที่สำคัญของไทย จึงตองมีการวางตัวใหเขากับ

จุดแข็งและจุดออนของอาเซียนใหได โดยตองประเมิน

จากขีดความสามารถของตนเองเพื่อลด “แรงเสียดทาน” 

ในเชิงโครงสรางสูการนำประเทศไทย ใหเขาสูความเปน

ประชาคมอาเซียนไดอยางสมบูรณ ทั้งนี้จากการประเมิน

ขีดความสามารถของประเทศไทยโดยยึดหลักสถิติที่ได

ทำการตรวจสอบจากแหลงที่มาที่มีความนาเชื่อถือในรูปแบบของแผนภูมิกราฟ พบวาจุด

แข็งและจุดออนของประเทศไทยทั้ง 3 มิติ มีดังตอไปนี้ 

  

มÔµÔทาง´้านการเม×องความมั่นคง

  

 พบวามีประเด็นจุดแข็งและจุดออนอยู 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกที่ถือเปน

จุดออนของไทยในขณะนี้มาจากประเด็นระหวางประเทศที่มีลักษณะของการติดลบและ

ยังสงผลกระทบตอมิติดานอื่นๆอีกดวย ซึ่งถือไดวาเปนอุปสรรคสำคัญที่จะกีดกันไมให 

“ประชาคมอาเซียน” เกิดขึ้นไดตามกำหนด ตัวอยางเชน ความขัดแยงพรมแดนไทย-

กัมพูชา เปนสิ่งที่บงบอกชัดเจนตอนโยบายในการบริหารประเทศ หากแตอาจจะดูเหมือน

เปนเรื่องปกติ เพราะแตละประเทศตองการผลประโยชน

สูงสุดโดยที่ไมมีใครยอมใคร ทั้งนี้ทุกประเทศควรระลึก 

ถึง “ทฤษฎีเกม” หลักการทางเศรษฐศาสตรที่ยังสามารถ

ใชไดอยูในทุกสมัย อีกทั้งการเลือกผลประโยชนสวนตน

โดยไมยอมฝายตรงขาม กลับเปนสถานการณ ที่ทั้งคู   

ตองสูญเสียมากที่สุด ในขณะที่การเจรจาโดยยอมแลก 

ผลประโยชนบางสวน กลับสงผลใหประโยชนรวมที่ทั้ง

สองฝายไดรับเพิ่มขึ้นหลายเทา และความขัดแยงในทาง

พรมแดน ควรพัฒนาไปเปนพื้นที่เศรษฐกิจรวมที่ไมมี       

ใครเปนเจาของเพียงลำพัง แตถือครองรวมกันโดยมี

กระบวนการตัดสินใจรวมที่โปรงใสและตรวจสอบได 

ในแนวทางนี้ไมเพียงแตควรใชกับกรณีไทย-กัมพูชา
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เทานั้น หากแตยังใชไดกับพื้นที่ขัดแยงอื่นๆ เชน กัมพูชา-เวียดนาม หรือ สิงคโปร-

มาเลเซียไดอีกดวย  

 สวนประเด็นตอมาที่สงผลในดานบวกคือประเด็นการเมือง ความมั่นคง

ภายในประเทศที่มีลักษณะในเชิงบวกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสังเกตไดจากกราฟแสดงความเชื่อมั่น

ทางดานความมั่นคงภายในประเทศโดยรวม ไดดังนี้ 

 

แผนภาพ “ดัชนีความเชื่อมั่นทางความมั่นคงของประเทศโดยรวม” 

 ซึ่งหากมองถึงศักยภาพและความสามารถทางดานการเมือง ความมั่นคง

แลว ประเทศไทยกลาวไดวาไมไดดอยกวาประเทศอื่นๆ ทั้งในแงของอุตสาหกรรม 

แรงงาน และทรัพยากร ประเทศไทยมีความพรอมสำหรับการลงทุนรวมกับตางประเทศ

เปนอยางมาก เพียงแตปจจัยการเมืองที่รุมเรามาตลอดชวง 5-6 ปที่ผานมา ประเทศไทย

จึงไมไดรับการพิจารณาเพื่อขึ้นอันดับความนาเชื่อถืออีกเลย แตอยางไรก็ตาม เสถียรภาพ

ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งของไทยที่ผานมา ตางประเทศไดเขามามีบทบาทเปน           

ผูสังเกตการณและพบวาการเลือกตั้งผานไปไดดวยดี ซึ่งทำใหเกิดความเชื่อมั่นทาง       

ดานการเมืองวานาจะมีความสามารถในการบริหารประเทศและทำใหประเทศเติบโต      
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ไดอยางมั่นคงยิ่งขึ้น และจากนี้ตอไปจะเปนเชนไร นับเปนสิ่งที่นาสนใจไมนอยเชนกัน 

ในภาวะที่การเมืองรุมเราอยางมากที่แบงฝายกันอยางชัดเจน ชวงแตนี้ตอไปคงตองดูวา 

นโยบายในรูปแบบใหมที่จะนำมาบริหารประเทศจะเปนไปในทิศทางใด หากรัฐบาลใหม

สามารถพิสูจนไดวาการทำงานสามารถทำงานใหประเทศดีขึ้นได และมีความชัดเจน 

ดานการบริหารงาน ปญหาการเมืองไมเขามาเปนปญหาในการบริหารงาน นาจะมีโอกาส

ที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประเทศไทยใหเพิ่มขึ้นได ซึ่งจะสงผลดีตอการลงทุน        

และตองรอดูถึงเสถียรภาพทางการเมืองและความสมบูรณของประเทศไทย วารัฐบาล

ใหมจะสามารถนำพาประเทศใหเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือและจะมีทิศทางเพื่อเปนการ 

ยกระดับฐานะความนาเชื่อถือทางดานการเมือง ความมั่นคงภายในประเทศเพื่อเสริม

ความแข็งแกรงบนถนนสายอาเซียนในอนาคตไดอยางมีเสถียรภาพตอไปไดหรือไม…… 



มÔµÔทาง´้านเศรÉ°กÔ¨



 พบวาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ที่ผานมา World Bank wfh ไดมีการ

ปรับระดับประเทศไทยในการเพิ่มความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ จากประเทศที่มีรายได 

ปานกลางระดับลางใหอยูในเกณฑปานกลางระดับสูง โดยขณะนี้ไทยมีรายไดประชาชาติ

ตอหัวเฉลี่ยอยูที่ 4,210 เหรียญสหรัฐ/ป (≈ 125,756 บาท/ป) เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ  

สองเทา ทำใหประเทศไทยอยูในกลุมที่ 3 จากการจัดกลุมประเทศเปน 5 กลุมดวยกัน 

ดังตารางตอไปนี้ 
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 กÅØ่มประเทศ
<¨Óนวนประเทศ>

รายไ´้ประชาชาµÔµ่อËัว
:GNIpercapital

(บาทµ่อป‚)

µัวอย่างประเทศ

1. รายไดต่ำ (Low - income economies) 
 <35 ประเทศ> 
  
 
 
2. รายไดปานกลางระดับลาง 
 (Low-middle – income economies) 
 <56 ประเทศ> 
 
 
 
 
3. รายไดปานกลางระดับสูง  
 (Upper-middle–income economies)  
 <54 ประเทศ> 
 
 
 
 
4. รายไดสูง (Hight-income economies) 
 <70 ประเทศ> 
 
 
 
5. สมาชิกองคการเพื่อความรวมมือทาง 
 เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation  
 for Economic Co-operation and  
 Development: OECD) รายไดสูง  
 (Hight-income OECD members) 
 <31 ประเทศ> 

อัฟกานิสถาน, พมา,  
เนปาล, กัมพูชา,  
เกาหลีเหนือ,  
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
 
อารเมเนีย, ภูฎาน, 
ศรีลังกา, เติรกเมนิสถาน,  
อิรัก, มองโกเลีย,  
จอรเจีย, ปากีสถาน,  
เยเมน, อินโดนีเซีย,  
ฟลิปปนส, เวียดนาม 
 
ไทย, จีน, อิหราน, 
อาเซอรไบจาน,  
สหพันธรัฐรัสเซีย, 
คาซัคสถาน,  
เลบานอน, มาเลเซีย,  
มัลดีฟส, ตุรกี 
 
สิงคโปร, ญี่ปุนโอมาน,  
บาหเรน, กาตาร, 
ซาอุดิอารเบีย,  
อิสราเอล, คูเวต 
  
สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ 

 

29,989 หรือนอยกวา 
($ 1,005 or less) 

 
 
 

30,019 – 118,614  
($ 1,006 - $ 3,975) 

 
 
 
 
 

118,662 - 366,337  
($ 3,976 - $ 12,275) 

 
 
 
 
 

366,316 
($ 12,276 or more) 

 
 
 

ที่มา : http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-
lending-groups 
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 จากตารางดังกลาวขางตน สรุปไดวาถึงแมไทยจะไดรับการยอมรับใน

ความสามารถทางเศรษฐกิจในชวงเวลาที่ผานมาวามีการจัดการกับเศรษฐกิจมหภาค

อยางระมัดระวัง มีระบบการคลังที่เขมแข็ง หนี้สาธารณะและอัตราเงินเฟออยูในระดับต่ำ 

และยังมีความสามารถดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนในประเทศไดอยางตอเนื่องแลว 

ยังถือไดวามีแนวโนมความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้นกวามิติในดานอื่นๆ เพราะมีอัตราการขยาย

ตัวของประชากรสูงมาก ทำใหความตองการใชสินคา อุปโภคและบริโภคมีมากขึ้น อีกทั้ง

มีสินคาเกษตร ที่เปนที่ตองการของทั้งโลก เชน ขาว ยางพารา ซึ่งเปนกลุมประเทศกำลัง

พัฒนา จึงมีความนาจะเปนในการเขามาลงทุนมากที่สุด และในภาคสวนของอาเซียน 

พบวา มีศักยภาพการแขงขันของอาเซียนภายในตลาดโลกที่มีระดับทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนฐานในการสงเสริมหนทางการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ใหมีความแข็งแกรง และประเทศไทยก็ถือไดวามีศักยภาพมากกวาอีกหลายๆ ประเทศ 

ในอาเซียนดวยกัน (ตามแผนภาพกราฟดังกลาว) 

 

แหลงที่มา : World Bank Economic Prospects Group and staff calculations 

 จากแผนภาพกราฟดังกลาว สรุปไดวาเสนกราฟมีทิศทางพุงสูงขึ้น อาจเปน

ไปไดวาประเทศไทยไดเรงใหความสำคัญตอการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยาง 

ตอเนื่อง อันอาจสงผลตอเนื่องตอการสงเสริมความรวมมือในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะ

สะทอนถึงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวาจะสามารถชวยใหไทยสามารถขยาย

การคาและการลงทุนทั้งภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาคไดเพิ่มมากขึ้น แตอยางไร

ก็ตามขอตกลงตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากสงผลกระทบทางบวกแลว โอกาสที่ประเทศ
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ไทยจะไดรับผลกระทบทางลบก็อาจเกิดขึ้นไดเสมอดวยเชนกัน ดังนั้นการเตรียมความ

พรอมของภาคสวนที่เกี่ยวของจะชวยบรรเทาผลกระทบทางลบตางๆ ใหเบาบางลงไปได 

และสรางโอกาสจากการลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนตางๆ ลงเพื่อใหเกิด

ประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพรอมและมีขีดความสามารถ 

ในการแขงขันสูง 

 

 

มÔµÔทาง´้านสังคมวั²น¸รรม

แผนภาพ “ดัชนีความเชื่อมั่นทางความมั่นคงดานสังคม วัฒนธรรม” 



 สามารถอธิบายไดวาสภาพของสังคมไทยมีลักษณะไมคงที่มากนัก 

เปนไปไดวาสังคมไทยกำลังอยูในภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จากปรากฎการณ

การรวมตัวของกลุมประเทศตางๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยยึดหลักการความมั่นคงของ

ประเทศเปนแกนหลัก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่มีความรุดหนาไป

มากที่สุด สงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานอื่นๆ ตามไปดวย อาทิเชน 

การศึกษา การสาธารณสุข และการเมืองการปกครอง เปนตน ประกอบกับพัฒนาการ

ทางการสื่อสารที่เปนไปอยางรวดเร็วมีสวนทำใหการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมีมากขึ้น

ตามไปดวย 
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¢้อเสนอáนะáนวทางการเµรียมความ¾ร้อม¢องประเทศไทยสู่
ประชาคมอาเซียน2558

 จากการพิจารณาถึงขีดความสามารถของประเทศไทย ดังกลาวขางตน

ทำใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสู ประชาคมอาเซียน

ในป 2558 ผานการดำเนินงานตามแผนงานหลักของ 3 เสา ประชาคมอาเซียน ไดดังนี้ 

 

 1. á¼นงานการ¨ั´µัéงประชาคมการเม×องáÅะความมั่นคง
อาเซียน(APSCBlueprint)¾บว่ามี3ประเ´çน´ังµ่อไปนีéค×อ

  1.1 การพัฒนากฎบัตรอาเซียนและการศึกษาถึงชวงโหวและขอเสีย

ที่อาจเกิดขึ้นกับไทย : ระบบเชงเกนวีซา  

   การเปดเสรีอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบในป 2558 

นั้น สงผลใหเกิดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น และไมสามารถเลี่ยง

ได จึงจำเปนที่จะตองมีการเตรียมตัวเพื่อใหสอดคลองกับขอตกลงการเปดเสรีอาเซียนที่

จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การเปดเสรีจะทำใหบรรษัทขามชาติเขามา

เอาประโยชนจากสมาชิกอาเซียนมากกวาบรรษัทจาก

อาเซียนดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอภาค

ธุรกิจในระดับกลางและระดับยอม หรือเอสเอ็มอี (SMEs) 

นอกจากนี้การขามประเทศอยางเสรีก็อาจเกิดปญหา 

ในเรื่องของอาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย และ

แรงงานขามชาติ เพราะฉะนั้นทุกภาคสวนจึงตองมีการ

ทำการศึกษาถึงชวงโหวและขอเสียที่อาจเกิดขึ้นกับไทย อยางไรก็ตาม กฎบัตรอาเซียน 

ยังคงตองมีการพัฒนาดวยเชนกัน แมปจจุบันอาเซียนจะมีการประกาศใชกฎบัตรแลว 

แตการบังคับใชนั้นก็ยังไมมีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนจากประเด็นสำคัญตางๆ เชน 

เรื่องสิทธิมนุษยชน การเคารพอธิปไตย การระงับขอพิพาท เปนตน แตทั้งหมดเหลานี้ 

ก็ยังไมไดมีกรอบการดำเนินงานตามขอตกลงของอาเซียนที่ชัดเจน เชน เรื่องปญหา

เขตแดน การสงผูรายขามแดน อีกทั้งรายละเอียดของกระบวนการระงับขอพิพาทและ

รายละเอียดของการดำเนินการตางๆ ในกฎบัตรอาเซียนนั้นตองมีการกำหนดใหชัดเจน

ถึงขอกำหนดทางเศรษฐกิจโดยตรงอีกดวย 
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  1.2 ผลิตนักกฎหมายระหวางประเทศเพื่อรองรับกับอาเซียน : 

การเปดเสรีอาเซียนป 2558 ผลกระทบตอพัฒนาการกฎหมายไทย 

   มาตรา 190 เปนปญหาโดยตรงตอไทยกับอาเซียน เนื่องจาก

มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน ที่ระบุวาการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ

ตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและตองชี้แจงตอรัฐสภานั้น ถือเปนอุปสรรค

สำคัญสำหรับประเทศไทยที่ทำใหการดำเนินการตางๆ ของไทยกับอาเซียนนั้นเดินหนา

ไปไดชามาก เพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ก็ตองมีการปรับเพื่อใหสอดคลองกับการกาวสู

การเปดเสรีอาเซียน และดวยไทยไดมีการวางเปาหมายสู

การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ และ

นโยบายการเปดเสรีก็เปนสวนหนึ่งของการรวมตัวเปน

ประชาคม ดังนั้นการเปดเสรีของประชาคมอาเซียนที่

กำลังจะเกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบนั้น ถือเปนประเด็นที่มี

การถกเถียงกันมาเปนเวลานาน และยังสงผลตอกฎหมาย

ของชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งกฎหมายของประเทศไทย 

หากแตนักกฎหมายระหวางประเทศของไทยในปจจุบัน

นั้นยังมีไมเพียงพอ ความพรอมของไทยจึงตองมีการผลิต

นักกฎหมายไทยเพิ่ม อีกทั้งยังตองเรียนรูกฎหมาย

ระหวางประเทศและตองมีพื้นฐานในการทำความเขาใจ

เรื่องอาเซียนไดพอสมควร เพื่อผลิตนักกฎหมายระหวาง

ประเทศรองรับกับการเกิดของอาเซียน เพื่อวางเปาหมาย

สูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ และนโยบายการเปดเสรีก็เปน       

สวนหนึ่งของการรวมตัวเปนประชาคม ทั้งนี้กฎหมายของประเทศไทยเปรียบไดวา 

“อาเซียนเปนเสมือนแกนหลักในการปรับตัวสูสังคมโลกยุคใหม” ดังนั้น การแขงขัน 

จึงมีมากขึ้น และคาดวาจะสงผลตอพัฒนาการของกฎหมายไทย ดวยขอตกลงตางๆ 

ของอาเซียนนั้น ผูกโยงกับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และผูกมัดประชากรกวา 

600 ลานคน เมื่อเปนเชนนี้ กฎหมายจึงตองวางอยูบนพันธะที่ผูกพันอยูกับความเปน

อาเซียน ที่ประเทศสมาชิกลวนมีความหลากหลายทั้งทางดานการเมือง ความมั่นคง 

เศรษฐกิจ ศาสนา และ สังคม วัฒนธรรม  
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  1.3 ปลูกฝงจริยธรรมบนพื้นฐานของประชาธิปไตย : ภาวะ

ถดถอยของผูนำทางการเมืองของไทย 

   การเมืองไทยถือเปนสถานการณที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่

มั่นคง แตวัฒนธรรมนี้กำลังสลายตัวลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่การเมืองไมมีความมั่นคง 

เพราะคุณภาพของนักการเมือง-พรรคการเมือง โดยเฉพาะสวนแกนที่คุมอำนาจอยูในทุก

พรรคตางเปนแกนที่มีคุณภาพไมเพียงยอ และเต็มไปดวยผลประโยชนอันคับแคบเฉพาะ

ตัวเฉพาะกลุม ดังนั้นสถานการณทางการเมืองไทยในปจจุบันและในระยะเวลา 4 ปขาง

หนานี้ที่อาจมีผลกระทบตอการกาวเขาสูวงลอประชาคมอาเซียนของไทย คือ การเมือง

ไทยจะยังถูกดำเนินการเพื่อแสวงหาผลประโยชนกับระบบเศรษฐกิจระดับชาติและ

นานาชาติ โดยเนนการหาผลประโยชนจากธุรกิจขนาดใหญ สัมปทานในลักษณะที่แบง

ปนผลประโยชนที่พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามการเมือง

ไทยในอนาคตคงตองอาศัยทักษะในการจัดการเพื่อเปนการปลูกฝง “คนหนาใหม” 

หรือผูที่เขามาดำเนินงานภายในใหเกิดจริยธรรมสรางประเทศใหเปนไปตามระบอบ

ประชาธิปไตยอยางแทจริง เพื่อเนนการสรางผลประโยชนแกมวลมนุษยชาติมากกวา

ประโยชนสวนตน 

   ดวยคาดการณแนวโนมที่คาดวาจะสงผลกระทบตอขีดความ

สามารถของประเทศไทยตอการดำเนินงานแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) ในป2558 ดังกลาว

ขางตนนี้ พบวาประเด็นหลักเปนประเด็นที่สงผลกระทบตอสันติภาพและความมั่นคงของ

ภูมิภาคโดยตรง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพรอมในการยกระดับความ

รวมมือระหวางของทุกภาคสวนทำภายในประเทศและนอกประเทศ อีกทั้งควรปรับทัศนคติ

ตอกันในเชิงแขงขันและการแยงชิงความเปนผูนำ เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องผล

ประโยชนของภูมิภาค (Regional Interest) แตในทางกลับกันใชวาจะมีผลกระทบเพียง

อยางเดียวเทานั้น เพราะจุดแข็งที่สามารถนำประเทศไทยกาวสูสังคมของอาเซียนไดนั้น      

ก็คือ ขอบเขตในการรวมมือกันระหวางอาเซียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเสริมสราง

และธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกัน

อยางสันติสุข และสามารถแกไขปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธี อันจะเปนการสงเสริม

ขีดความสามารถของไทยตอความเปนประชาคมอาเซียนในอนาคตไดเปนอยางดีอีกดวย 
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 2. á¼นงานการ¨ั´µัéงประชาคมเศรÉ°กÔ¨อาเซียน (AEC
Blueprint)¾บว่ามี3ประเ´çน´ังµ่อไปนีé

  2.1 การเตรียมความพรอมคลังสมองทางอาชีพ : วิกฤติการศึกษา

ไทยบนถนนสายอาเซียน 

 ดวยการศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางรุนแรง ตองไมใหการเปลี่ยนแปลงนี้มากระชากลาก

เราไปอยางทุลักทุเล ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมความพรอม 

โดยเฉพาะคลังสมองทางดานอาชีพ ตองตามใหทัน และ

ยืดหยุนปรับตัวใหรับตอสถานการณได อนาคตประเทศ

ไทยในทิศทางของประชาคมอาเซียนจะสามารถเดินทาง

และขยายธุรกิจไดอยางอิสระมากขึ้น แมจะเปนขอดีแตก็

ยังพบขอที่นาเปนหวง คือ การแขงขันดานแรงงานจะสูงขึ้น 

โดยใชฐานภาคสวนของสถานศึกษา ดังนั้นจึงตองมีการ 

เตรียมความพรอมการพัฒนาดานวิชาการใหพรอมกอน

การเปดเสรีอาเซียน เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับคนใน

ประเทศ ในขณะที่นักเรียนและนักศึกษาตองปรับตัวให

พรอมสำหรับการแขงขันกับแรงงานในกลุมประเทศ

อาเซียน นอกจากนี้ในระดับอุดมศึกษา ตองมีการเพิ่ม

จำนวนวิชาบังคับภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของนักศึกษาไทยใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งภาษาทองถิ่น เนื่องจาก

อาเซียนใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการประสานงาน สวนภาษาทองถิ่น ใชสำหรับ

การติดตอสื่อสาร และอำนวยความสะดวกตอประชาชน และนักทองเที่ยวของสมาชิก 

นอกจากนี้ประเทศไทยตองกลับมาพิจารณาดานอธิปไตยทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมที่ตองเฝาระวังและเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา เนื่องจากผลวิจัยพบวาประเทศ

ไทยมีการรับรูและเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยูในอันดับที่ 8 ซึ่งต่ำมาก 

แตกตางจากประเทศเพื่อนบานอยางประเทศลาวที่อยูในอันดับ 1 ถือเปนการเตรียมตัว      

ที่ดี นอกจากนี้ยังพบวาการรับรูภาษาอังกฤษของคนไทยในปจจุบันมีศักยภาพดอยกวา

ประเทศลาว ดังนั้นไทยจึงตองเปลี่ยนทัศนคติเดิมหันกลับมาพัฒนาตนเองใหมากขึ้น      

โดยใหภาษาอังกฤษกลายเปนภาษากลางของอาเซียน ดังนั้นบุคลากร และนักศึกษา       

ของไทย จะตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารได ตองไมเพียงแค

อานออก เขียนได แตยังตองสามารถสนทนาโตตอบไดอยางดี และถูกตอง  
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  2.2 ยับยั้งภาวะแรงงานสมองไหล : การเคลื่อนยายแรงงาน/

บริการอยางเสรี 

    สรางบัณฑิตใหสามารถแขงขันไดในอาเซียน เปนที่นาสังเกต

วาในอนาคตวิศวกรตางชาติจากประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม พมา และ

กัมพูชา มีแนวโนมจะยายมายังไทยได แรงงานไทยอาจถูกแยงงานเพราะเกิดการเคลื่อน

ยายแรงงาน/บริการอยางเสรี ดังนั้นคณะกรรมการ

วิชาชีพ สภาวิชาชีพของไทย ซึ่งมีสวนเกี่ยวของตอการ

ดำเนินงานหลัก ตองมีการเตรียมการรองรับผลกระทบนี้

อยางเรงดวน ทั้งนี้บริษัทขามชาติจะเปนตัวเรงในการ

เคลื่อนยายแรงงาน เนื่องจากตองตอบสนองความ

ตองการของตัวเองและมีขอมูลที่ชัดเจนในเรื่องคุณภาพ

ของแรงงานและความสามารถเฉพาะทางที่ตองการ      

และจะเปนไปไดหรือไมวารัฐบาลจะมีการปรับคาแรงขั้น

ต่ำ ใหมีอัตราเทากันทั้งประเทศ เพื่อจูงใจใหแรงงาน

ตางๆ ทำงานในถิ่นฐานบานเกิดของตนเองใหมากขึ้น 

เพื่อลดการยายเขาไปทำงานตามเมืองใหญหรือกรุงเทพฯ 

และลดการเดินทางไปทำงานตางประเทศ เพราะหาก

แรงงานภาคอื่นๆ มีงานที่ดีทำในถิ่นฐานบานเกิดจะ

เทากับเปนการพัฒนาชนบทใหเจริญทัดเทียมกันทั้ง

ประเทศ ซึ่งเปนหนทางหนึ่งที่จำเปนตองพัฒนาระบบ 

Logistics ใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รัฐและทองถิ่นตองมีความชัดเจนกับการใชพื้นที่

อุตสาหกรรมดานการเกษตร รวมทั้งที่อยูอาศัยหรือดานการทองเที่ยว 

 

  2.3 การลดหรือจำกัดความขัดแยง : สถานการณเปลี่ยนสนาม

การคา เปนสนามรบ 

   อยางไรก็ตามสิ่งที่นาเปนหวงมากที่สุดในขณะนี้อยู ใน

ประเด็นที่วา “สถานการณเปลี่ยนสนามการคา เปนสนามรบ” จากการคาดการณวาจีน

จะกาวมาเปนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแซงหนาสหรัฐฯ ในป 2559 

หลังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นหนึ่งป ดังนั้นหากลองจินตนาการดูวา ภูมิภาค

แถบนี้จะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงเพียงใด หากสามารถรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ

ในภูมิภาคนี้ไวไดอยางดี แตการรบกันระหวางทหารไทยกับกัมพูชาอาจทำใหภาพพจน
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ของอาเซียนไดรับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้ อาจจะยังไมถึงขั้นที่สงผลตอความมั่นใจตอการ

เดินหนาสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 แตผลกระทบทางเศรษฐกิจ การคาการ

ลงทุนก็เกิดขึ้นบางแลว เนื่องจากมีการปดดานทางสุรินทรและศรีสะเกษ เพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชน ซึ่งผลกระทบในเบื้องตนขณะนี้ถือวายังไมมีนัยสำคัญใดๆ 

ตอเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวม ดังตารางการคาชายแดนไทย–กัมพูชา ตอไปนี้ 

 

 จากตารางขางตน พบวา ปริมาณการคาตามแนวชายแดน แมจะเปน

สัดสวนที่สูงถึงเกือบ 70% ของมูลคาการคาระหวางไทยกับกัมพูชา แตการคายังกระจุกตัว

อยูแถบจังหวัดสระแกวและตราดซึ่งไมใชพื้นที่ปะทะ แตความนาเปนหวงจะเปนเรื่องของ

การปลุกกระแสชาตินิยม (แบบคลั่งชาติ) ในกัมพูชามากกวา เพราะอาจสงผลกระทบตอ

ความสมานฉันทและการอยูรวมกันอยางสันติในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนดวยกัน 

ซึ่งหากไทยปลุกระดมลัทธิชาตินิยมบาง สถานการณก็จะไปกันใหญ เพราะการจะเปน

ประชาคมอาเซียนตองคิดไปไกลกวาความเปนรัฐชาติแบบลัทธิชาตินิยม ดวยปลาย

ศตวรรษที่ 18 ตอเนื่องจนถึงกลางศตวรรษที่ 19 เพราะเวลานี้เราอยูในศตวรรษที่ 21       

ยุคสมัยของภาวะไรพรมแดน ดังนั้นการเปดเสรีและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อการ

พัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อผลประโยชนรวมกันและสันติภาพ ความขัดแยงไทย กัมพูชา 

จะเปนอุปสรรคสำคัญตอแนวคิดแบบไรพรมแดน อยางไรก็ตามความขัดแยงไทย กัมพูชา
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ถือเปนบททดสอบหนึ่งวา อาเซียนคงจะตองกลายเปนแนวทางในการฟนฟูความสัมพันธ

ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน แตทั้งนี้ในเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศของ

ไทยนั้นความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นเอง เพราะฉะนั้น

ประเด็นของอาเซียน ซึ่งถือเปนเวทีที่สำคัญมากสำหรับไทย และไทยเองถือไดวาเปนผู

ผลักดันที่จะทำใหมีอาเซียนเกิดขึ้นมาในตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทั้งอาเซียนยังให

ประโยชนตอไทยเปนอยางมาก เพราะประเทศไทยเพียงประเทศเดียวจะออกเสียงใดใน

เวทีโลก เสียงของเราอาจเบาเกินไป ดังนั้นเมื่อมีการรวมประเทศกัน เสียงของเราก็จะดัง

ขึ้น มีตลาดเดียวกันที่ใหญขึ้น ซึ่งในขณะนี้ อาเซียนเปนประเทศคูคาที่สำคัญที่สุดของไทย 

และสิ่งที่ทั้งสองประเทศจะทำเฉพาะหนาในเวลานี้ไดคือ ทั้งสองฝายตองจำกัดขอบเขต

ความขัดแยง และใชมาตรการทางการทูต (Diplomatic Strategy) แทนมาตรการ

ทางการทหาร ขณะเดียวกัน ไทยเราตองประเมินสถานการณใหออกและไมหลงเลน      

ตามเกม ที่ยั่วยุใหเกิดความรุนแรงตามแนวชายแดนเพื่อนำเรื่องขอพิพาทดินแดนสูการ

หารือในระดับพหุภาคีที่ประชุมอาเซียนและคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 

หรือ (UNSC) หากการปะทะตามแนวชายแดนไมลุกลามเปนสงคราม ประชาคมอาเซียน 

2558 นาจะยังเดินหนาตอไปไดโดยไมสะดุด หากลุกลามเปนสงครามก็เชื่อแนวา 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคงสะดุดเปนแน......  

 ดวยการคาดการณแนวโนมที่คาดวาจะสงผลกระทบตอขีดความสามารถ

ของประเทศไทยตอการดำเนินงานแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN 

Economic Community Blueprint) ในป2558 ดังกลาวขางตนนี้ พบวาประเด็นหลักที่สง

ผลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือปญหาดานคุณภาพของแรงงาน และความ

ขัดแยงตอประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพรอมดานการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาคุณภาพสินคารวมถึงเทคโนโลยีตางๆ 

ตลอดจนเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสินคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย และดำเนิน 

ยุทธศาสตรทางการฑูต (Diplomatic Strategy) แทนยุทธศาสตรทางการทหารเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคการดำเนินงานของอาเซียน และเพื่อเปนการสะทอนขีดความสามารถ 

ของไทยจากการที่ไดมีการเสนอและผลักดันใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน เพื่อให

อาเซียนรวมตัวเปนตลาดเดียว มีการลดหรือยกเลิกภาษีสินคาสงออกระหวางประเทศสมาชิก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 3. á¼นงานการ¨ั´µัéงประชาคมสังคมáÅะวั²น¸รรมอาเซียน
(ASCCBlueprint)¾บว่ามี1ประเ´çน´ังµ่อไปนีé

  3.1 ปลูกฝงการเปลี่ยนถายวัฒนธรรมซึ่งกัน และกัน : ความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศ 

   ประเทศไทยที่ถือเปนหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนควรมี

การศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

ดวยเปนการยากที่จะสรางความเขาใจและการปฏิบัติตอประชาชนเหลานั้นไดในระยะ

เวลาอันสั้นไดอยางถูกตอง ดวยตระหนักในความไมสมดุลยของ 3 เสาหลักของประชาคม

อาเซียน โดยเฉพาะบนเสนทางของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ที่มุงไปสูการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว 

การเปด “เสรี” ทางการคา บริการ การลงทุนและ

แรงงาน สงผลกระทบเปนอยางมากตอชีวิตประจำวันของ

ผูคนในยุคการผลิตขามพรมแดน และอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นตางๆ ที่ถือเปนจุดเปลี่ยนที่

สำคัญ ทั้งนี้ ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงตองมี

การปรับตัวเขาหากัน เพื่อใหสามารถเริ่มตนเดินไปในทิศทางเดียวกันได และจะนำไปสู

การปรับระบบและเงื่อนไขตางๆใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพราะใน 365 วันของอาเซียน 

จะมีการหมุนเวียนความหลากหลายไปอยางไมหยุดนิ่ง ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่สำคัญสำหรับ

ประเทศไทยที่ตองทบทวนกระบวนการมีสวนรวมในการอยูรวมกันดวยความเคารพ      

และใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการเปลี่ยนถายวัฒนธรรม (Cultural exchange) 

เพื่อกาวไปสูความเจริญรุงเรืองดวยกันและปองกันความขัดแยงระหวางประเทศ              

ที่อาจจะเกิดขึ้นได  

   ดวยการคาดการณแนวโนมที่คาดวาจะสงผลกระทบตอขีด

ความสามารถของประเทศไทยตอการดำเนินงานแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)ในป2558 ดังกลาว

ขางตนนี้ พบวาประเด็นหลักที่สงผลกระทบตอประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคือ 

ความหลากหลายทางอัตลักษณของอาเซียน เพราะจุดออนของเสาหลักนี้อยูตรงที่แตละ

ประเทศยังมีความแตกตางกันอยางมาก ทั้งในเรื่องของระบบการเมือง ความมั่นคง 

ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและเชื้อชาติ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการ     

เตรียมความพรอมในการสรางประชาคม โดยมีอัตลักษณรวมกันอยางแทจริง ทั้งนี้        

การสรางอัตลักษณของเซียน จะเนนการสรางความรูสึกของการอยูรวมและสงเสริมความ
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เปนเอกภาพในความแตกตาง สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิก เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา และอารยธรรม สงเสริมการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ของอาเซียน เพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจดานประวัติศาสตรของภูมิภาคที่เปนหนึ่งเดียว 

และคนหาเกี่ยวกับอัตลักษณของอาเซียน และสรางอาเซียนที่มีประชาชนเปนแกนนำ โดย

สนับสนุนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคม เพื่อสะทอนถึงความ

พยายามในการลดความขัดแยงระหวางชาติสมาชิก ซึ่งสัมพันธกับอุดมการณชาตินิยม เพื่อ

ใหบรรลุวัตถุประสงคการดำเนินงานของอาเซียน และเพื่อเปนการสะทอนขีดความสามารถ

ของไทยจากการที่ไดมีการสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือตออาเซียนเพื่อการพัฒนา

สังคมและทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับประชาชนในประเทศ

ที่พัฒนาแลว 

   ทายที่สุด ศูนยศึกษายุทธศาสตรดวยตระหนักถึงจุดเปลี่ยน

ของประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตอการกาวขึ้นสูสังคมโลก

แหงอาเซียนในป 2558 จึงขอนำเสนอบทสรุปจากประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตนสำหรับ

การเตรียมความพรอม เพื่อมุงสูความสำเร็จของประเทศไทยบนเวทีแหงอาเซียน ที่ผาน

กระบวนการวิเคราะหอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ดังบทสรุปตอไปนี้ 
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สรØปÀา¾รวมáนวทางการเµรียมความ¾ร้อม¢องไทยสู่ประชาคมอาเซียน2558

ทÓความเ¢้าã¨µ่อประชาชน
¢องประเทศสมาชÔก

µ่อการเ¢้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศÖกÉาวั²น¸รรม

¢องประเทศสมาชÔก

ศÖกÉาµัวบทก®Ëมาย
¢อง

สมาชÔกáµ่Åะประเทศ

ส่งเสรÔม
การเµรียมความ¾ร้อม

สÓËรับบØคÅากร
ãนสา¢าµ่างæเช่น
ÀาÉาอังกÄÉ
ÀาÉาท้อง¶Ô่น

เน้นการ
สร้างเคร×อ¢่าย
ความร่วมม×อ

ทาง´้านความมั่นคง

การสร้าง¢ี´ความสามาร¶¢องอาเซียน
ãนการเ¼ชÔÞกับÀัยคØกคามทางความมั่นคง

บน¾×éน°านความมั่นคง¢องมนØÉย์
µÅอ´¨นการประสาน¨ั´ทÓ¢้อมูÅกÅาง

ãนส่วน¢องอาชÞากรรม¢้ามชาµÔãนอาเซียน

ปÅูก½˜ง
การสร้างค่านÔยม

áÅะáนวป¯ÔบัµÔร่วมกัน
¢องอาเซียน

áÅะáนวป¯ÔบัµÔร่วมกันÀา¾รวมáนวทาง
การเµรียมความ¾ร้อม

¢องไทยสู่ประชาคมอาเซียน2558
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ÊÃØ»ÀÒ¾ÃÇÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ä·Âº¹àÊŒ¹·Ò§  
ÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 2558 

 ➲ ทำความเขาใจตอประชาชนของประเทศสมาชิกตอการเขาสูประชาคม

อาเซียน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน 

 ➲ ปลูกฝงการสรางคานิยมและแนวปฏิบัติรวมกันของอาเซียนในดาน 

ตางๆ เชน การไมใชกำลัง ยึดหลักสันติวิธี และการไมใชอาวุธนิวเคลียรในการแกไข

ปญหาตางๆ เพื่อสรางความสงบ สันติภายในภูมิภาค 

 ➲ การสรางขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามทาง 

ความมั่นคง บนพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย ตลอดจนการประสานจัดทำขอมูลกลางใน

สวนของอาชญากรรมขามชาติในอาเซียน เพื่อแกไขปญหาการกอการราย การคายาเสพ

ติด การประพฤติผิดกฎหมาย และอาชญากรรมขามชาติ 

 ➲ เนนการสรางเครือขายความรวมมือทางดานความมั่นคง เพื่อสราง 

ความไวเนื้อเชื่อใจและปองกันความขัดแยงที่รุนแรง 

 ➲ สงเสริมการเตรียมความพรอมสำหรับบุคลากรในสาขาตางๆ อาทิ      

ภาษาอังกฤษ และภาษาทองถิ่น เนื่องจากอาเซียนใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการ

ประสานงาน สวนภาษาทองถิ่น ใชสำหรับการติดตอสื่อสาร และอำนวยความสะดวก      

ตอประชาชน และนักทองเที่ยวของสมาชิก 

 ➲ ศึกษาตัวบทกฎหมายของสมาชิกแตละประเทศ เนื่องจากมีความ 

แตกตางกัน เพื่อประโยชนในการเสริมสรางความรวมมือ และปองกันความขัดแยง

ระหวางประเทศ  

 ➲ ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่        

แตกตางกัน เพื่อสรางความเขาใจ และการปฏิบัติตอประชาชนเหลานั้นไดอยางถูกตอง  

 

 ในภาพรวมของประเทศไทยตอการเปนสวนหนึ่งของศูนยกลางความเชื่อม
โยงของอาเซียน (Thailand Hub of Connectivity) สรุปไดวาไทยจะไดรับผลกระทบทั้ง
ดานบวกและดานลบอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในภาพรวม
อยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนมาสูไทยแบบรอบดานจะทำใหไทยสามารถ
ขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาในทุกมิติ การเรงแกไขปญหาทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศโดยการเรงเสริมสรางภาวะเสถียรภาพทางการเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจในเชิง
บูรณาการเพื่อฟนฟูภาพลักษณและสรางความไวเนื้อเชื่อใจที่ถือเปนปจจัยสำคัญที่จะ
ดึงดูดความสนใจและความเชื่อมั่นจากมิตรประเทศอยางตอเนื่อง และอาจเปนไปไดวาใน
อนาคตจะถือเปนการเอื้อประโยชนตอไทยในฐานะที่เปนหนึ่งในอาเซียนที่สามารถเปนผู

ถวงดุลอำนาจในภูมิภาคก็เปนได..........  
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แรงงานเสรีใน ประชาคมอาเซียน, กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน, 2553. 

เคลื่อนยายแรงงานเสรีในอาเซียน : ผลกระทบอยางไรตอไทย รองศาสตราจารย 

ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . 2554. (ราง) 

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559). กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง, หนา 73. 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2554. ความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง 

“แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”. กรุงเทพฯ : 

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, หนา 271-272. 

เศรษฐกิจพอเพียง : http://th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง.  

ประกายรังสี : ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558 

ประชาคมอาเซียน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2554 บรรยายใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

ดร.สุริยา จินดาวงษ : ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 โอกาสและความทาทายของไทย         

ผูอำนวยการกองอาเซียน 1 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 

รายงานผลการสำรวจดัชนีชี้วัดทางความมั่นคงของประเทศ ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ หวงมกราคม 2554–เมษายน 2554 
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รายงานผลการสำรวจดัชนีชี้วัดทางความมั่นคงของประเทศ ศูนยศึกษายุทธศาสตร 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ หวงพฤษภาคม 2554–สิงหาคม 2554 

ธิดารัตน โชคสุชาติ* ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความสำคัญและการเตรียมความ

พรอมของไทย Asian Economic Community : Importance and Thai 

Preparations ปที่ 14 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 วารสาร มฉก. วิชาการ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนที่บาหลี ตีพิมพในไทยโพสต ฉบับวัน

พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 

ตีรณ พงศมฆพัฒน, รศ.ดร., รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย, ผศ.สถิตพงศ ธนวิริยะกุล, 

ผศ.ดร.ไพฑูรย ไกรพรศักดิ์ โครงการวิจัย ผลกระทบของการเปดการคาเสรีตอ

แรงงานไทย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2544. 

พรเทพ เบญญาอภิกุล GATS ความตกลงวาดวยการคาบริการ โครงการ WTO Watch 

(จับกระแส องคการการคาโลก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2548. 

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนที่ 7. (2554). แนวโนมภาพในอนาคตประเทศไทย 

ป พ.ศ. 2558 (Thailand’s Strategic Outlook 2015). กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษา

ยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. 

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนที่ 6. (2553). ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือทาง

เศรษฐกิจระหวางไทยกับประเทศในอณุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง. กรุงเทพฯ : ศูนย

ศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. 

แนวทางการผลักดันภาคเอกชนไทย ในการใชประโยชนจาก AEC : สุภัฒ สงวนดีกุล ;        

ผูอำนวยการสำนักอาเซียน 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 2553 

บทบาทประเทศไทย ในการรวมสรางประชาคมอาเซียน : คุณหญิงลักษณา จันทร- 

เลาหพันธุ ; นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย. 15 ธันวาคม 2553 

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม ป 2553 

รายงานการวิจัยเรื่อง “แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายกับปญหาความมั่นคง         

แหงชาติ ปญหาสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ” วุฒิสภา 2546 

รศ.ดร.ประภัสสร เทพชาตรี. (2552). สูประชาคมอาเซียน 2558. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

รศ.ดร.ประภัสสร เทพชาตรี. (2553). สถานการณโลก ป 2553 และแนวโนมป 2554. 

กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
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ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 2550 

สวนความรวมมืออาเซียน สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 15 ตุลาคม 2550. 
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ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY BLUEPRINT 
 
I.  INTRODUCTION 
  1. The ASEAN Political-Security Community has its genesis of over four 
decades of close co-operation and solidarity. The ASEAN Heads of States/
Governments, at their Summit in Kuala Lumpur in December 1997 envisioned a 
concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability 
and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in 
a community of caring societies. 
  2. To concretise the ASEAN Vision 2020, the ASEAN Heads of States/
Governments adopted the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) in 
2003, which establishes an ASEAN Community by 2020. The ASEAN Community 
consists of three pillars, namely the ASEAN Political-Security Community 
(APSC), the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC). 
  3. Conscious that the strengthening of ASEAN integration through 
accelerated establishment of an ASEAN Community will reinforce ASEAN’s 
centrality and role as the driving force in charting the evolving regional 
architecture, the ASEAN Leaders at the 12th ASEAN Summit in the Philippines 
decided to accelerate the establishment of an ASEAN Community by 2015. 
  4. At the 13th ASEAN Summit in Singapore, the ASEAN Heads of States/
Governments signed the ASEAN Charter, which marked ASEAN Member States’ 
commitment in intensifying community-building through enhanced regional 
cooperation and integration. In line with this, they tasked their Ministers and 
officials to draft the APSC Blueprint, which would be adopted at the 14th ASEAN 
Summit. 
  5. The APSC Blueprint is guided by the ASEAN Charter and the principles 
and purposes contained therein. The APSC Blueprint builds on the ASEAN 
Security Community Plan of Action, the Vientiane Action Programme (VAP), as 
well as relevant decisions by various ASEAN Sectoral Bodies. The ASEAN 
Security Community Plan of Action is a principled document, laying out the 
activities needed to realise the objectives of the ASEAN Political Security 
Community, while the VAP lays out the measures necessary for 2004-2010. Both 
documents are important references in continuing political and security 
cooperation. The APSC Blueprint provides a roadmap and timetable to establish 
the APSC by 2015. The APSC Blueprint would also have the flexibility to 
continue programmes/activities beyond 2015 in order to retain its significance 
and have an enduring quality. 
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II.  CHARACTERISTICS AND ELEMENTS OF THE APSC 
  6. It is envisaged that the APSC will bring ASEAN’s political and security 
cooperation to a higher plane. The APSC will ensure that the peoples and 
Member States of ASEAN live in peace with one another and with the world at 
large in a just, democratic and harmonious environment. 
  7. The APSC shall promote political development in adherence to the 
principles of democracy, the rule of law and good governance, respect for and 
promotion and protection of human rights and fundamental freedoms as 
inscribed in the ASEAN Charter. It shall be a means by which ASEAN Member 
States can pursue closer interaction and cooperation to forge shared norms and 
create common mechanisms to achieve ASEAN’s goals and objectives in the 
political and security fields. In this regard, it promotes a people-oriented ASEAN 
in which all sectors of society, regardless of gender, race, religion, language, or 
social and cultural background, are encouraged to participate in, and benefit 
from, the process of ASEAN integration and community building. In the 
implementation of, the Blueprint, ASEAN should also strive towards promoting 
and supporting gender-mainstreaming, tolerance, respect for diversity, equality 
and mutual understanding. 
  8. At the same time, in the interest of preserving and enhancing peace and 
stability in the region, the APSC seeks to strengthen the mutually beneficial 
relations between ASEAN and its Dialogue Partners and friends. In doing so, it 
also maintains the centrality and proactive role of ASEAN in a regional 
architecture that is open, transparent and inclusive, while remaining actively 
engaged, forward-looking and non-discriminatory. 
  9. The APSC subscribes to a comprehensive approach to security, which 
acknowledges the interwoven relationships of political, economic, social-cultural 
and environmental dimensions of development. It promotes renunciation of 
aggression and of the threat or use of force or other actions in any manner 
inconsistent with international law and reliance of peaceful settlements of 
dispute. In this regard, it upholds existing ASEAN political instruments such as 
the Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), the 
Treaty of Amity and Co-operation in South East Asia (TAC) and the Treaty on 
the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ), which play a 
pivotal role in the area of confidence building measures, preventive diplomacy 
and pacific approaches to conflict resolution. It also seeks to address non-
traditional security issues. 
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 10. Based on the above, the ASEAN Political-Security Community envisages the 
following three key characteristics: 
  a) A Rules-based Community of shared values and norms; 
  b) A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with shared 
responsibility for comprehensive security; and 
  c) A Dynamic and Outward-looking Region in an increasingly integrated 
and interdependent world. 
 11. These characteristics are inter-related and mutually reinforcing, and shall be 
pursued in a balanced and consistent manner. To effectively realise the APSC, 
the APSC Blueprint is an action-oriented document with a view to achieving 
results and recognises the capacity and capability of ASEAN Member States to 
undertake the stipulated actions in the Blueprint. 
 
A. A RULES-BASED COMMUNITY OF SHARED VALUES AND NORMS 
 12. ASEAN’s cooperation in political development aims to strengthen 
democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and 
protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights 
and responsibilities of the Member States of ASEAN, so as to ultimately create a 
Rules-based Community of shared values and norms. In the shaping and sharing 
of norms, ASEAN aims to achieve a standard of common adherence to norms of 
good conduct among member states of the ASEAN Community; consolidating 
and strengthening ASEAN’s solidarity, cohesiveness and harmony; and 
contributing to the building of a peaceful, democratic, tolerant, participatory and 
transparent community in Southeast Asia. 
 13. Moreover, cooperation in political development will bring to maturity the 
political elements and institutions in ASEAN, towards which the sense of inter-
state solidarity on political systems, culture and history will be better fostered. 
Such inter-state solidarity can be achieved further through the shaping and 
sharing of norms. 
 
A.1. Cooperation in Political Development 
 14. Since the adoption of the ASC Plan of Action in 2003, ASEAN has achieved 
progress in different measures of political development. There was increased 
participation by organisations, such as academic institutions, think-tanks, and 
civil society organisations in ASEAN meetings and activities. Such consultations 
and heightened interactions fostered good relations and resulted in positive 
outcomes for the region. 
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 15. Efforts are underway in laying the groundwork for an institutional 
framework to facilitate free flow of information based on each country’s national 
laws and regulations; preventing and combating corruption; and cooperation to 
strengthen the rule of law, judiciary systems and legal infrastructure, and good 
governance. Moreover, in order to promote and protect human rights and 
fundamental freedoms, the ASEAN Charter stipulates the establishment of an 
ASEAN human rights body. 
 
A.1.1. Promote understanding and appreciation of political systems, culture 
and history of ASEAN Member States 
Actions 
  i. Assign appropriate ASEAN sectoral bodies to take necessary measures to 
promote understanding and appreciation of political systems, culture and history 
of ASEAN Member States, which will undertake to: 
   a. Encourage the holding of at least two track-two events per year, 
including academic conferences, workshops and seminars; 
   b. Release periodic publications on the dynamics of ASEAN Member 
States’ political systems, culture and history for dissemination to the public; and 
   c. Intensify exchange of experience and training courses in order to 
enhance popular and broader participation. 
  ii. Hold seminars/workshops to share experiences on democratic 
institutions, gender mainstreaming, and popular participation; and 
  iii. Endeavour to compile best practices of voluntary electoral observations. 
 
A.1.2. Lay the groundwork for an institutional framework to facilitate free 
flow of information for mutual support and assistance among ASEAN 
Member States 
Actions 
  i. Encourage the ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) to 
develop an institutional framework to facilitate free flow of information, based 
on each country’s national laws, by establishing an information baseline of these 
laws and to submit a progress report to the ASEAN Political-Security Community 
Council; 
  ii. Request each ASEAN Member State to develop relevant media exchange 
programmes to aid free flow of information, starting within three months from 
the adoption of this Blueprint; 
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  iii. Enhance media capacity to promote regional-community building, 
explore the possibility of establishing an ASEAN media panel to boost 
cooperation and collaboration among the media-related institutions and 
organizations with emphasis on the process of the implementation of the APSC 
Blueprint; 
  iv. Implement internships, fellowships, scholarships and workshops, study 
visits and journalist exchange programs to enhance media capacity and 
professionalism in the region with emphasis on the process of the 
implementation of the APSC Blueprint; and 
  v. Facilitate co-production and exchanges of films, TVs, animations, games 
and new media content to promote cultural exchanges with emphasis on the 
process of the implementation of the APSC Blueprint. 
 
A.1.3. Establish programmes for mutual support and assistance among 
ASEAN Member States in the development of strategies for strengthening 
the rule of law and judiciary systems and legal infrastructure 
Actions 
  i. Entrust ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM), with the cooperation 
of other sectoral bodies and entities associated with ASEAN including ASEAN 
Law Association (ALA) to develop cooperation programmes to strengthen the 
rule of law, judicial systems and legal infrastructure; 
  ii. Undertake comparative studies for lawmakers on the promulgation of 
laws and regulations; 
  iii. Develop a university curriculum on the legal systems of ASEAN Member 
States by the ASEAN University Network (AUN) by 2010; and 
  iv. Enhance cooperation between ALAWMM and ALA and other Track II 
organisations through seminars, workshops and research on international law, 
including ASEAN agreements. 
 
A.1.4. Promote good governance 
  i. Conduct analytical and technical studies to establish baselines, 
benchmarks, and best practices in various aspects of governance in the region; 
  ii. Promote sharing of experiences and best practices through workshops 
and seminars on leadership concepts and principles with emphasis on good 
governance, and on developing norms on good governance; 
  iii. Conduct a study by 2009 on partnership between public and private 
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sectors and academia in creating a conducive climate for good governance to 
provide concrete recommendations to appropriate ASEAN sectoral bodies; and 
  iv. Promote dialogue and partnership among governments, private sectors 
and other relevant organisations to foster and enable new ideas, concepts and 
methods with a view to enhance transparency, accountability, participatory and 
effective governance. 
 
A.1.5. Promotion and Protection of human rights 
Actions 
  i. Establish an ASEAN human rights body through the completion of its 
Terms of Reference (ToR) by 2009 and encourage cooperation between it and 
existing human rights mechanisms, as well as with other relevant international 
organizations; 
  ii. Complete a stock-take of existing human rights mechanisms and 
equivalent bodies, including sectoral bodies promoting the rights of women and 
children by 2009; 
  iii. Cooperate closely with efforts of the sectoral bodies in the development 
of an ASEAN instrument on the protection and promotion of the rights of 
migrant workers; 
  iv. Strengthen interaction between the network of existing human rights 
mechanisms as well as other civil society organisations, with relevant ASEAN 
sectoral bodies; 
  v. Enhance/conduct exchange of information in the field of human rights 
among ASEAN countries in order to promote and protect human rights and 
fundamental freedoms of peoples in accordance with the ASEAN Charter and the 
Charter of the United Nations, and the Universal Declaration of Human Rights 
and the Vienna Declaration and Programme of Action; 
  vi. Promote education and public awareness on human rights; and 
  vii. Cooperate closely with efforts of the sectoral bodies in the establishment 
of an ASEAN commission on the promotion and protection of the rights of 
women and children. 
 
A.1.6. Increase the participation of relevant entities associated with ASEAN in 
moving forward ASEAN political development initiatives 
Actions 
  i. Develop modalities for interaction between relevant entities associated 
with ASEAN, such as the ASEAN-ISIS network, and ASEAN sectoral bodies; 
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  ii. Promote research studies and scholarly publications on ASEAN political 
development initiatives; 
  iii. Hold consultations between AIPA and appropriate ASEAN organs; and 
  iv. Revise the Memorandum of Understanding of the ASEAN Foundation to 
take into account the provisions of the ASEAN Charter. 
 
A.1.7. Prevent and combat corruption 
Actions 
  i. Identify relevant mechanisms to carry out cooperation activities in 
preventing and combating corruption and strengthen links and cooperation 
between the relevant agencies; 
  ii. Encourage all ASEAN Member States to sign the Memorandum of 
Understanding (MoU) on Cooperation for Preventing and Combating Corruption 
signed on 15 December 2004; 
  iii. Promote ASEAN cooperation to prevent and combat corruption, bearing 
in mind the above MoU, and other relevant ASEAN instruments such as the 
Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT); 
  iv. Encourage ASEAN Member States who are signatories to the United 
Nations Convention against Corruption to ratify the said Convention; and 
  v. Promote the sharing of best practices, exchange views and analyse 
issues related to values, ethics and integrity through appropriate avenues and 
fora and taking into account inputs from various seminars such as the ASEAN 
Integrity Dialogue. 
 
A.1.8. Promote Principles of Democracy 
Actions 
  i. Promote understanding of the principles of democracy among ASEAN 
youth at schools at an appropriate stage of education, bearing in mind the 
educational system in the respective ASEAN Member States; 
  ii. Convene seminars, training programmes and other capacity building 
activities for government officials, think-tanks and relevant civil society 
organizations to exchange views, sharing experiences and promote democracy 
and democratic institutions; and 
  iii. Conduct annual research on experiences and lessons-learned of 
democracy aimed at enhancing the adherence to the principles of democracy. 
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A.1.9. Promote peace and stability in the region 
Actions 
  i. Support the inclusion of culture of peace which includes, inter alia, 
respect for diversity, promotion of tolerance and understanding of faiths, 
religions and cultures in the curriculum of ASEAN academic institutions; 
  ii. Develop programmes and activities aimed at the promotion of culture of 
peace, interfaith and intrafaith dialogue within the region; 
iii. Promote respect and appreciation for the region’s diversity and harmony 
among the peoples of the region; 
  iv. Promote dialogue and greater interaction among various religious and 
ethnic groups; 
  v. Promote networking among schools in the region to develop peace-
education in their respective curricula; and 
  vi. Support poverty alleviation and narrowing development gaps to 
contribute to promoting sustained peace and stability in the region. 
 
A.2. Shaping and Sharing of Norms 
  16. ASEAN promotes regional norms of good conduct and solidarity, in 
accordance with the key principles enshrined in the ASEAN Charter. In this 
context, ASEAN also continues to uphold the Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia (TAC), the SEANWFZ Treaty and other key agreements, as well 
as the Declaration on the Conduct of Parties (DOC) in the South China Sea. 
 
A.2.1. Adjust ASEAN institutional framework to comply with the ASEAN 
Charter 
Actions 
  i. Prepare and implement a transitional work plan on the necessary 
institutional reforms needed to comply with the ASEAN Charter; 
  ii. Develop, as appropriate, supplemental protocols and/or agreements, 
including terms of references and rules of procedures, needed to implement the 
ASEAN Charter; and 
  iii. Develop a legal division to support the implementation of the ASEAN 
Charter. 
 
A.2.2. Strengthening Cooperation under the TAC 
Actions 
  i. Convene workshops and seminars to assess the progress of the 
implementation of the TAC and explore ways to improve its mechanisms; 
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  ii. Convene a conference of High Contracting Parties to the TAC to review 
its implementation; and 
  iii. Encourage the accession to the TAC by non-ASEAN countries. 
 
A.2.3. Ensure full implementation of the DOC for peace and stability in the 
South China Sea 
Actions 
  i. Continue ASEAN’s current practice of close consultation among Member 
States to achieve full implementation of the DOC; 
  ii. Explore and undertake cooperative activities identified in the DOC and 
eventually explore other co-operative measures on the basis of close 
consultation among the member countries, while respecting sovereignty and 
integrity of each other; 
  iii. Carry out on a regular basis the overview of the process of 
implementation of the DOC, thus ensuring timely and proper conducts of the 
Parties in the South China Sea in accordance with the DOC; and 
  iv. Work towards the adoption of a regional Code of Conduct in the South 
China Sea (COC). 
 
A.2.4. Ensure the implementation of South East Asian Nuclear Weapon-Free 
Zone (SEANWFZ) Treaty, and its Plan of Action 
Actions 
  i. Comply with the undertakings in the SEANFWZ Treaty, including 
accession to the International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards 
agreements and related instruments; 
  ii. Encourage Accession to the Protocol of the SEANWFZ Treaty by Nuclear 
Weapon States; and 
  iii. Cooperate to implement the Plan of Action and draw up specific work 
programmes/projects to implement the Plan of Action. 
 
A.2.5. Promote ASEAN Maritime Cooperation 
Actions 
  i. Establish the ASEAN Maritime Forum; 
  ii. Apply a comprehensive approach that focuses on safety of navigation 
and security concern in the region that are of common concerns to the ASEAN 
Community; 
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  iii. Stock take maritime issues and identify maritime cooperation among 
ASEAN member countries; and 
  iv. Promote cooperation in maritime safety and search and rescue (SAR) 
through activities such as information sharing, technological cooperation and 
exchange of visits of authorities concerned. 
 
B. A COHESIVE, PEACEFUL AND RESILIENT REGION WITH SHARED 
RESPONSIBILITY FOR COMPREHENSIVE SECURITY 
 17. In building a cohesive, peaceful and resilient Political Security Community, 
ASEAN subscribes to the principle of comprehensive security, which goes 
beyond the requirements of traditional security but also takes into account non-
traditional aspects vital to regional and national resilience, such as the economic, 
socio-cultural, and environmental dimensions of development. ASEAN is also 
committed to conflict prevention/confidence building measures, preventive 
diplomacy, and post-conflict peace building. 
 
B.1. Conflict Prevention/Confidence Building Measures 
 18. Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy are important 
instruments in conflict prevention. They mitigate tensions and prevent disputes 
from arising between or among ASEAN Member States, as well as between 
ASEAN Member States and non-ASEAN member countries. They will also help 
prevent the escalation of existing disputes. 
 19. In the area of defence and regional political consultations, ASEAN Defence 
Officials have been involved in the ASEAN security dialogue since 1996. Under 9 
the framework of the ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN has made voluntary 
briefings on political and security developments in the region and regularized 
meetings of high-level defence officials under the ARF Defence Officials’ 
Dialogue (DOD) and the ARF Security Policy Conference (ASPC). ASEAN has 
also established an annual ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) and 
ASEAN Defence Senior Officials’ Meetings. 
 
B.1.1. Strengthen confidence-building measures 
Actions 
  i. Organise regional exchanges among ASEAN Defense and military 
officials, at all levels, including among military academies, staff colleges and 
defence universities in the ASEAN Member States; 
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  ii. Promote the exchange of observers of military exercises, commensurate 
with the capability and condition of each ASEAN Member State; 
  iii. Share information among ASEAN Member States on submissions to the 
UN Register of Conventional Arms; 
  iv. Promote bilateral exchanges and cooperation between defence officials 
and exchange visits between military training institutions to promote trust and 
mutual understanding; and 
  v. Conduct joint research projects on defence issues between government-
affiliated policy and strategic research institutes in the region. 
 
B.1.2. Promote greater transparency and understanding of defence policies 
and security perceptions 
Actions 
  i. Work towards developing and publishing an annual ASEAN Security 
Outlook; 
  ii. Hold voluntary briefings on political and security developments in the 
region; 
  iii. Develop an ASEAN early warning system based on existing mechanisms 
to prevent occurrence/escalation of conflicts; and 
  iv. Hold consultations and cooperation on regional defence and security 
matters between ASEAN and external parties and Dialogue Partners including 
through the ADMM Plus when it is operationalised. 
 
B.1.3. Build up the necessary institutional framework to strengthen the ARF 
process in support of the ASEAN Political-Security Community (APSC) 
Actions 
  i. Follow-up on the recommendations of the Review of the ARF; 
  ii. Implement the enhanced role of the ARF Chair, and activate the Friends 
of the ARF Chair mechanism as and when needed; 
  iii. Implement the decision of the ARF Ministers to move the ARF towards 
the preventive diplomacy stage (PD); 
  iv. Expand the capacity of the ARF Heads of Defense Universities, Colleges 
and Institutions Meeting (ARF HDUCIM) to exchange best practices in defense 
policies and academic development; 
  v. Compile best practices on confidence building measures, preventive 
diplomacy and conflict resolutions for further development by ARF; 
andviii.Enhance the role of the Secretary-General of ASEAN in the ARF including 
further strengthening the ARF Unit in the ASEAN Secretariat. 
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B.1.4. Strengthen efforts in maintaining respect for territorial integrity, 
sovereignty and unity of ASEAN Member States as stipulated in the 
Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly 
Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of 
the United Nations 
Actions 
  i. Compile best practices and relevant international law to promote 
understanding and appreciation of best practices concerning friendly relations 
and cooperation among Member States of the United Nations; 
  ii. Convene consultation as well as a series of tract-two activities to 
strengthen cooperation in addressing threats and challenges that may affect the 
territorial integrity of ASEAN Member States including those posed by 
separatism; and 
  iii. Further promote and increase awareness on these issues to help 
accelerate the pace of ASEAN Community building and elevate ASEAN’s profile 
in the world. 
 
B.1.5. Promote the development of norms that enhance ASEAN defence and 
security cooperation 
Action: 
  i. Initiate preparatory work for the development of practical cooperation 
programmes among the militaries of ASEAN Member States. 
 
B2. CONFLICT RESOLUTION AND PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES 
 20. Convinced that the settlement of differences or disputes should be 
regulated by rational, effective and sufficiently flexible procedures, avoiding 
negative attitudes, which might endanger or hinder cooperation, ASEAN 
promotes the TAC, which seeks to preserve regional peace and harmony and 
prescribes that Member States refrain from threat or use of force. 
 21. The TAC gives provision for pacific settlement of disputes at all times 
through friendly negotiations and for refraining from the threat or use of force to 
settle disputes. The strategies for conflict resolution shall be an integral part of a 
comprehensive approach. The purpose of these strategies shall be to prevent 
disputes and conflicts from arising between ASEAN Member States that could 
potentially pose a threat to regional peace and stability. 
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 22. ASEAN, the United Nations and other organisations have held a number of 
cooperation activities in the effort to promote peace and stability. More efforts 
are needed in strengthening the existing modes of pacific settlement of disputes 
to avoid or settle future disputes; and undertaking conflict management and 
conflict resolution research studies. Under the ASEAN Charter, ASEAN may also 
establish appropriate dispute settlement mechanisms. 
 
B.2.1. Build upon existing modes of pacific settlement of disputes and 
consider strengthening them with additional mechanisms as needed 
Actions 
  i. Study and analyse existing dispute settlement modes and/or additional 
mechanisms with a view to enhancing regional mechanisms for the pacific 
settlement of disputes; 
  ii. Develop ASEAN modalities for good offices, conciliation and mediation; 
and 
  iii. Establish appropriate dispute settlement mechanism, including 
arbitration as provided for by the ASEAN Charter. 
 
B.2.2. Strengthen research activities on peace, conflict management and 
conflict resolution 
Actions 
  i. Consider the establishment of an ASEAN Institute for Peace and 
Reconciliation; 
  ii. Compile ASEAN’s experiences and best practices on peace, conflict 
management and conflict resolution; 
  iii. Identify priority research topics, with a view to providing 
recommendations on promoting peace, conflict management and conflict 
resolution; 
  iv. Enhance existing cooperation among ASEAN think tanks to study peace, 
conflict management and conflict resolution; 
  v. Hold workshops on peace, conflict management and conflict resolution 
with relevant regional and international organisations, including the UN; 
  vi. Undertake studies to promote gender mainstreaming in peace building, 
peace process and conflict resolution; and 
  vii. Develop a pool of experts from ASEAN Member States as resource 
persons to assist in conflict management and conflict resolution activities. 
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B.2.3. Promote regional cooperation to maintain peace and stability 
Actions 
  i. Carry out technical cooperation with the UN and relevant regional 
organisations to exchange expertise and experiences in maintaining peace and 
stability; 
  ii. Identify national focal points, with a view to promoting regional 
cooperation in maintaining peace and stability; and 
  iii. Establish a network among existing ASEAN Member States’ peace 
keeping centres to conduct joint planning, training, and sharing of experiences, 
with a view to establishing an ASEAN arrangement for the maintenance of peace 
and stability, in accordance with the ASEAN Defence Ministers’ Meeting 
(ADMM) 3-Year Work Programme. 
 
B.3. Post-Conflict Peace-building 
 23. ASEAN’s efforts in post-conflict peace building shall complement other 
comprehensive approaches to: (a) ensure the complete discontinuity of conflicts 
and violence and/or man-made disasters in affected areas; (b) facilitate the 
return of peace and/or normalisation of life as early as possible; and (c) lay the 
ground for reconciliation and all other necessary measures to secure peace and 
stability, thus preventing the affected areas from falling again to conflicts in the 
future. 
 24. Measures can be pursued in promoting humanitarian relief activities, 
including intensifying cooperation with the United Nations and other 
organisations, as well as capacity building for people in affected areas. 
 
B.3.1. Strengthen ASEAN humanitarian assistance 
Actions 
  i. Provide basic services or assistance to bring relief to victims of conflict 
in consultation with the receiving State; 
  ii. Promote cooperation for orderly repatriation of refugees/displaced 
persons and resettlement of internally displaced persons; 
  iii. Promote the safety of the humanitarian relief assistance workers; 
  iv. Develop common operating procedures for the provision of 
humanitarian assistance in the event of conflict; 
  v. Intensify cooperation with the United Nations and promote the role and 
contributions of relevant international organisations on humanitarian assistance; 
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  vi. Promote civil-military dialogue and coordination in humanitarian 
assistance; and 
  vii. Expand the role and contribution of women in field-based humanitarian 
operations. 13 
 
B.3.2. Implement human resources development and capacity building 
programmes in post-conflict areas 
Actions 
  i. Draw up guidelines for training and capacity-building needs assessment; 
  ii. Identify priority training topics; 
  iii. Design training programmes in the identified priority topics and 
development of training materials; 
  iv. Implement annual programmes in each target area; 
  v. Develop cooperation programmes with relevant external parties and 
financial institutions to promote Human Resources Development and capacity 
building in post-conflict reconstruction and peace building; and 
  vi. Work towards the development of a systematic training programme for 
formal and community educators in the field of peace education and 
reconciliation, which can be conceptualised and implemented. 
 
B.3.3. Increase cooperation in reconciliation and further strengthen        
peace-oriented values 
Actions 
  i. Undertake studies to increase cooperation in reconciliation and further 
strengthen peace-oriented values; 
  ii. Promote public participation in the development of cooperation in         
post-conflict reconstruction and rehabilitation including the encouragement of 
comprehensive input of academia, media, non-governmental organisations, civil 
society and community groups; and 
  iii. Promote inter-communal understanding through exchange activities. 
 
B.4. Non-Traditional Security Issues 
 25. A key purpose of ASEAN is to respond effectively and in a timely manner, 
in accordance with the principles of comprehensive security, to all forms of 
threats, transnational crimes and transboundary challenges. 
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B.4.1. Strengthen cooperation in addressing non-traditional security issues, 
particularly in combating transnational crimes and other transboundary 
challenges 
Actions 
  i. Implement effectively eight priority areas in the Work Programme to 
Implement the Plan of Action to Combat Transnational Crime; 
  ii. Endeavour to ratify the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal 
Matters among ASEAN Member States and work towards elevating it to an 
ASEAN treaty; 
  iii. Continue the work of the working group, as mandated by the ASEAN 
Law Ministers’ Meeting, to enhance cooperation on the issue of extradition; 
  iv. Further strengthen criminal justice responses to trafficking in persons, 
bearing in mind the need to protect victims of trafficking in accordance with the 
ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and 
Children, and where applicable, other relevant international conventions and 
protocols on trafficking in persons; 
  v. Enhance cooperation to combat people-smuggling; 
  vi. Work towards a drug-free ASEAN by 2015, in accordance with the 
ASEAN Work Plan for Combating Illicit Drug-Trafficking, by: strengthening 
measures to prevent the illicit production of drugs, import and export of 
controlled chemical precursors as well as regional cooperation in controlled 
delivery; and enhancing cross-border law enforcement cooperation through 
information sharing, best practices, and capacity building, in combating drug-
trafficking; 
  vii. Develop multilateral or bilateral legal arrangements towards combating 
drug and precursor chemical trafficking starting in 2008; 
  viii. Provide assistance to ASEAN Member States in enhancing scientific 
laboratory capacity in precursor identification and drugs signature analysis for 
drug enforcement operation and intelligence; 
  ix. Provide transfer of knowledge concerning the profile of drug crime 
syndicate groups as well as watch-list of their drug activities; 
  x. Provide transfer of knowledge on best practices on the disposal of 
precursors and essential chemicals seized from clandestine laboratories; 
  xi. Strengthen the capacity of the criminal justice system including judges, 
prosecutors and law enforcement officials on drug control; 
  xii.  Enhance cooperation with relevant external parties in combating 
transnational crimes, including countering terrorism; 
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  xiii. Enhance cooperation and coordination among existing ASEAN sectoral 
bodies in dealing with transnational crimes; 
  xiv. Strengthen close cooperation among ASEAN Member States, to combat 
IUU fishing in the region and where applicable, through the implementation of 
the IPOA - IUU fishing and work towards the establishment of ASEAN Fisheries 
Consultative Forum (AFCF); 
  xv. Promote full implementation by relevant sectoral bodies, to prevent, 
combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its 
aspects, in accordance with the UN Programme of Action to Prevent, Combat 
and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects 
(UN PoA) and the International Instrument to enable States to Identify and 
Trace, in Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons 
(International Tracing Instrument); 
  xvi. Strengthen cooperation and assistance in combating and suppressing 
cyber crimes including cooperation among law enforcement agencies, taking 
into account the need of each country to develop laws to address cyber crimes; 
xvii. Forge closer cooperation in fighting against sea piracy, armed robbery 
against ships, hijacking and smuggling, in accordance with international laws; 
and 
  xviii. Strengthen cooperation in the field of border management to jointly 
address matters of common concern, including forgeries of identification and 
travel documents, by enhancing the use of relevant technologies to effectively 
stem the flow of terrorists and criminals. 
 
B.4.2. Intensify counter-terrorism efforts by early ratification and full 
implementation of the ASEAN Convention on Counter-Terrorism 
Actions 
  i. Work towards the entry into force of the ASEAN Convention on 
Counter-Terrorism (ACCT) by 2009 its ratification by all ASEAN Member States, 
and promote effective implementation of the Convention; 
  ii. Endeavour to accede and ratify the relevant international instruments on 
counter terrorism; 
  iii. Promote effective implementation of the ASEAN Comprehensive Plan of 
Action on Counter-Terrorism; and 
  iv. Cooperate to support development initiatives aimed at addressing the 
root causes of terrorism and conditions conducive to terrorism. 
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B.5. Strengthen ASEAN Cooperation on Disaster Management and Emergency 
Response 
Actions: 
  i. Enhance joint effective and early response at the political and 
operational levels in activating the ASEAN disaster management arrangements to 
assist affected countries in the event of major disasters; 
  ii. Enhance civilian-military coordination in providing effective and timely 
response to major natural disasters; 
  iii. Finalise the SOP for Regional Standby Arrangements and Coordination of 
Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations for establishing joint 
operations in providing relief aid to disaster affected areas of Member States in 
line with the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency 
Response (AADMER); 
  iv. Work towards effective interface on disaster management between 
ASEAN and other ASEAN-related bodies such as the ASEAN Regional Forum 
(ARF), ASEAN Plus Three and East Asia Summit (EAS) in a manner that will 
enhance ASEAN’s disaster management capacities; and 
  v. Develop ARF strategic guidelines for humanitarian assistance and 
disaster relief cooperation. 
 
B.6. Effective and timely response to urgent issues or crisis situations 
affecting ASEAN 
Action: 
  i. Convene special meetings at the Leaders’ or Ministerial levels in the 
event of crisis or emergency situations affecting ASEAN; and develop 
arrangements to address such situations in a timely manner. 
 
C. A DYNAMIC AND OUTWARD-LOOKING REGION IN AN INCREASINGLY 
INTEGRATED AND INTERDEPENDENT WORLD 
 26. ASEAN fosters and maintains friendly and mutually beneficial relations with 
external parties to ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in 
peace with the world at large in a just, democratic and harmonious environment. 
ASEAN remains outward-looking and plays a pivotal role in the regional and 
international fora to advance ASEAN’s common interests. 
 27. Through its external relations, ASEAN will exercise and maintain its 
centrality and proactive role as the primary driving force in an open, transparent 
and inclusive regional architecture to support the establishment of the ASEAN 
Community by 2015. 
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C.1. Strengthening ASEAN Centrality in Regional Cooperation and 
Community Building 
Actions: 
  i. Initiate, host, Chair and/or Co-Chair activities and meetings with 
Dialogue Partners, other external parties, and within the context of ASEAN Plus 
Three, EAS and ARF; 
  ii. Explore, initiate and implement concrete cooperation activities on 
actions as stipulated in various agreed documents including the APSC Blueprint 
under the existing regional frameworks; 
  iii. Advance the ARF towards Preventive Diplomacy in a phased and 
prudent manner while continuing with Confidence Building Measures; while 
also engaging other regional and international organisations and Track II 
organisations in the process; and 
  iv. Enhance coordination in ASEAN’s external relation and regional and 
multilateral fora. 
 
C.2. Promoting Enhanced Ties with External Parties 
Actions: 
  i. Promote activities to raise awareness of ASEAN and enhance ASEAN’s 
interests, including the establishment of ASEAN Committees in Third Countries 
where appropriate; 
  ii. Explore cooperation projects with regional organisations such as the 
GCC, ECO, Rio Group, SAARC and SCO; and 
  iii. Develop cooperation projects to implement the ASEAN-UN 
Memorandum of Understanding (MOU). 
 
C.3. Strengthening Consultations and Cooperation on Multilateral Issues of 
Common Concern 
Action: 
  i. Enhance consultations within ASEAN including by ASEAN Permanent 
Missions in United Nations and other International Organisations with the aim of 
promoting ASEAN’s interests. 
 
III. IMPLEMENTATION AND REVIEW OF THE APSC BLUEPRINT 
A. IMPLEMENTATION MECHANISM 
 28. To ensure the success in implementing the APSC Blueprint, Member States 
shall integrate the programmes and activities of the Blueprint into their 
respective national development plans. 
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 29. All relevant ASEAN senior official bodies or their equivalent shall be 
responsible in ensuring the implementation of the various elements, actions and 
commitments in the Blueprint by reflecting them in their respective work plans, 
mobilising resources for them, raising issues for the consideration of their 
respective ministerial bodies and the ASEAN Leaders, and undertaking national 
initiatives in order to meet these commitments. 
 30. The Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community 
Plan of Action (ASCCO) shall continue to serve as the platform in coordinating 
the efforts of various sectoral bodies through exchanges of information, best 
practices, and lessons learned in the implementation of the APSC Blueprint. 
ASCCO’s new initiatives and recommendations on emerging issues shall be 
reported to the ASEAN Political-Security Council. 
 31. The ASEAN Political-Security Community (APSC) Council shall be 
responsible for the overall implementation of the Blueprint and shall ensure 
coordination of efforts under its purview as well as those which cut across the 
other Community Councils. 
 32. Progress of implementation of the APSC Blueprint shall be reported 
annually by the Secretary-General of ASEAN to the annual ASEAN Summit, 
through the APSC Council. 
 
B. RESOURCE MOBILISATION 
 33. Financial resources to implement the Blueprint will be mobilised by ASEAN 
Member States, as well as from various facilities including the ASEAN 
Development Fund (ADF), Dialogue Partners, donor countries, international 
agencies, the private sector, and non-governmental organisations. 
 
C. COMMUNICATION STRATEGY 
 34. To ensure the success of establishing the APSC, a comprehensive 
communication plan will be developed and launched at the national and 
regional levels. This will not only create greater public awareness of the various 
initiatives, outcomes and issues of the APSC, but also enable all stakeholders to 
be involved in the process. 
 
D. REVIEW MECHANISM 
 35. The APSC Blueprint shall be reviewed and evaluated to ensure that all the 
activities are responsive to the needs and priorities of ASEAN, taking into 
account the changing dynamics of the region and the global environment. 
The review and evaluation shall be conducted biennially by the ASCCO, in 
co-ordination with the ASEAN Secretariat. In the course of the review and 
evaluation, ASEAN Member States are given the flexibility to update the 
Blueprint. As in the progress of implementation of the APSC Blueprint, the 
results of the review and evaluation shall be reported by the Secretary-General 
of ASEAN to the ASEAN Summit through the APSC Council. 
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ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT 
 
I. INTRODUCTION 
1. The ASEAN Leaders at their Summit in Kuala Lumpur in December 1997 
decided to transform ASEAN into a stable, prosperous, and highly competitive 
region with equitable economic development, and reduced poverty and socio-
economic disparities (ASEAN Vision 2020). 
2. At the Bali Summit in October 2003, ASEAN Leaders declared that the 
ASEAN Economic Community (AEC) shall be the goal of regional economic 
integration (Bali Concord II) by 2020. In addition to the AEC, the ASEAN 
Security Community and the ASEAN Socio-Cultural Community are the other 
two integral pillars of the envisaged ASEAN Community. All the three pillars are 
expected to work in tandem in establishing the ASEAN Community in 2020. 
3. Subsequently, the ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) held in 
August 2006 in Kuala Lumpur, Malaysia, agreed to develop “a single and 
coherent blueprint for advancing the AEC by identifying the characteristics and 
elements of the AEC by 2015 consistent with the Bali Concord II with clear 
targets and timelines for implementation of various measures as well as pre-
agreed flexibilities to accommodate the interests of all ASEAN Member 
Countries.” 
4. At the 12th ASEAN Summit in January 2007, the Leaders affirmed their 
strong commitment to accelerate the establishment of an ASEAN Community by 
2015 as envisioned in the ASEAN Vision 2020 and the ASEAN Concord II, and 
signed the Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an 
ASEAN Community by 2015. In particular, the Leaders agreed to hasten the 
establishment of the ASEAN Economic Community by 2015 and to transform 
ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled 
labour, and freer flow of capital. 
 
II. CHARACTERISTICS AND ELEMENTS OF AEC 
5. The AEC is the realisation of the end goal of economic integration as 
espoused in the Vision 2020, which is based on a convergence of interests of 
ASEAN Member Countries to deepen and broaden economic integration through 
existing and new initiatives with clear timelines. In establishing the AEC, ASEAN 
shall act in accordance to the principles of an open, outward-looking, inclusive, 
and market-driven economy consistent with multilateral rules as well as 
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adherence to rules-based systems for effective compliance and implementation 
of economic commitments. 
6. The AEC will establish ASEAN as a single market and production base 
making ASEAN more dynamic and competitive with new mechanisms and 
measures to strengthen the implementation of its existing economic initiatives; 
accelerating regional integration in the priority sectors; facilitating movement of 
business persons, skilled labour and talents; and strengthening the institutional 
mechanisms of ASEAN. As a first step towards realising the ASEAN Economic 
Community, ASEAN has been implementing the recommendations of the High 
Level Task Force (HLTF) on ASEAN Economic Integration contained in the Bali 
Concord II. 
7. At the same time, the AEC will address the development divide and 
accelerate integration of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV) 
through the Initiative for ASEAN Integration and other regional initiatives. Other 
areas of cooperation are also to be incorporated such as human resources 
development and capacity building; recognition of professional qualifications; 
closer consultation on macroeconomic and financial policies; trade financing 
measures; enhanced infrastructure and communications connectivity; 
development of electronic transactions through e-ASEAN; integrating industries 
across the region to promote regional sourcing; and enhancing private sector 
involvement for the building of the AEC. 
8. Based on the above and taking into consideration the importance of 
external trade to ASEAN and the need for the ASEAN Community as a whole to 
remain outward looking, the AEC envisages the following key characteristics: (a) 
a single market and production base, (b) a highly competitive economic region, 
(c) a region of equitable economic development, and (d) a region fully 
integrated into the global economy. These characteristics are inter-related and 
mutually reinforcing. Incorporating the required elements of each characteristic 
in one Blueprint shall ensure the consistency and coherence of these elements 
as well as their implementation and proper coordination among relevant 
stakeholders. 
 
A. Single Market and Production Base 
9. An ASEAN single market and production base shall comprise five core 
elements: (i) free flow of goods; (ii) free flow of services; (iii) free flow of 
investment; (iv) freer flow of capital; and (v) free flow of skilled labour. In 
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addition, the single market and production base also include two important 
components, namely, the priority integration sectors, and food, agriculture and 
forestry. 
 
A1. Free flow of goods 
10.  Free flow of goods is one of the principal means by which the aims of a 
single market and production base can be achieved. A single market for goods 
(and services) will also facilitate the development of production networks in the 
region and enhance ASEAN’s capacity to serve as a global production centre or 
as a part of the global supply chain. 
11. Through ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN has achieved significant 
progress in the removal of tariffs. However, free flow of goods would require 
not only zero tariffs but the removal of non-tariff barriers as well. In addition, 
another major component that would facilitate free flow of goods is trade 
facilitation measures such as integrating customs procedures, establishing the 
ASEAN Single Window, continuously enhancing the Common Effective 
Preferential Tariffs (CEPT) Rules of Origin including its Operational Certification 
Procedures, and harmonizing standards and conformance procedures. 
12. The Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area 
(CEPT-AFTA) Agreement will be reviewed and enhanced to become a 
comprehensive agreement in realising free flow of goods and applicable to 
ASEAN needs for accelerated economic integration towards 2015. 
13. Elimination of Tariffs. Tariffs on all intra-ASEAN goods will be eliminated in 
accordance with the schedules and commitments set out in the CEPT-AFTA 
Agreement and other relevant Agreements/Protocols. 
Actions: 
 i. Eliminate import duties on all products, except for those phased in 
from the Sensitive and Highly Sensitive Lists by 2010 for ASEAN-6 and by 2015, 
with flexibilities for some sensitive products by 2018, for CLMV in accordance 
with the provisions of the Protocol to Amend the CEPT Agreement for the 
Elimination of Import Duties; 
 ii. Eliminate import duties on products in the Priority Integration Sectors 
by 2007 for ASEAN-6 and 2012 for CLMV in accordance with the provisions of 
the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority 
Sectors; 
 iii. Complete the phasing in of the remaining products in the Sensitive List 
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(SL) into the CEPT Scheme and reduce tariffs on these products to 0-5% by 1 
January 2010 for ASEAN-6, 1 January 2013 for VietNam, 1 January 2015 for Lao 
PDR and Myanmar, and by 1 January 2017 for Cambodia, in accordance with the 
provisions of the Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly 
Sensitive Products; and 
 iv. Phase in products, which are in the General Exceptions List, in 
conformity with the CEPT Agreement. 
14. Elimination of Non-Tariff Barriers. ASEAN has achieved significant progress 
in tariff liberalisation. The main focus of ASEAN towards 2015 will be placed on 
the full elimination of non-tariff barriers (NTBs). 
Actions: 
 i. Enhance transparency by abiding to the Protocol on Notification 
Procedure and setting up an effective Surveillance Mechanism; 
 ii. Abide by the commitment of a standstill and rollback on NTBs; 
iii. Remove all NTBs by 2010 for ASEAN-5, by 2012 for the Philippines, and by 
2015 with flexibilities to 2018 for CLMV, in accordance with the agreed Work 
Programme on Non-Tariff Barriers (NTBs) elimination; 
 iv. Enhance transparency of Non-Tariff Measures (NTMs); and 
 v. Work towards where possible having regional rules and regulations 
consistent with International best practices. 
15. Rules of Origin (ROO): Putting in place ROO which are responsive to the 
dynamic changes in global production processes so as to: facilitate trade and 
investment among ASEAN Member Countries; promote a regional production 
network; encourage development of SMEs and the narrowing of development 
gaps; and promote the increased usage of the AFTA CEPT Scheme. 
Actions: 
 i. Continuously reform and enhance the CEPT ROO to respond to 
changes in regional production processes, including making necessary 
adjustments such as the introduction of advance rulings and improvements to 
the ROO; 
 ii. Simplify the Operational Certification Procedures for the CEPT ROO 
and ensure its continuous enhancement, including the introduction of facilitative 
processes such as the electronic processing of certificates of origin, and 
harmonisation or alignment of national procedures to the extent possible; and 
 iii. Review all the ROO implemented by ASEAN Member Countries, 
individually and collectively, and explore possible cumulation mechanisms, 
where possible. 
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16. Trade facilitation. Simple, harmonised and standardised trade and customs, 
processes, procedures and related information flows are expected to reduce 
transaction costs in ASEAN which will enhance export competitiveness and 
facilitate the integration of ASEAN into a single market for goods, services and 
investments and a single production base. 
Actions: 
 i. Assess trade facilitation conditions in ASEAN; 
 ii. Develop and implement a comprehensive trade facilitation work 
programme which aims at simplifying, harmonising and standardising trade and 
customs, processes, procedures and related information flows; 
 iii. Promote transparency and visibility of all actions and interventions by 
all stakeholders within international trade transactions; 
 iv. Establish a regional trade facilitation cooperation mechanism; 
 v. Establish ASEAN Trade Facilitation Repository; 
 vi. Develop national level measures to support and ensure effective 
implementation of regional level initiatives; and 
 vii. Develop a comprehensive capacity building programmes to ensure 
smooth implementation of the work programme. 
17. Customs Integration. In light of the acceleration of AEC, the realisation of 
ASEAN Customs Vision 2020 is brought forward to 2015. In particular, the 2005-
2010 Strategic Plan of Customs Development aims to: (a) integrate customs 
structures; (b) modernise tariff classification, customs valuation and origin 
determination and establish ASEAN e-Customs; (c) smoothen customs clearance; 
(d) strengthen human resources development; (e) promote partnership with 
relevant international organisations; (f) narrow the development gaps in 
customs; and (g) adopt risk management techniques and audit-based control 
(PCA) for trade facilitation. 
Actions: 
 i. Modernise customs techniques, guided by simple and harmonised 
customs procedures and formalities in line with international standards and best 
practices through the implementation of regional models of processing of 
cargoes and shipments (ASEAN Cargo Clearance and ASEAN Customs 
Declaration Document in 2007); 
 ii. Establish ASEAN Customs Transit system to facilitate movement of 
goods and means of transport; 
 iii. Establish ASEAN Customs systems dealing with special customs 
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regimes such as Temporary Admission, Outward Processing and Inward 
Processing with the view to facilitate integration of 
production and supply chains; 
 iv. Adopt international standards and practices to secure a uniform system 
of tariff classification, a synchronised system of value assessment for customs 
purposes and a harmonised system of origin determination, and information 
exchange where possible; 
 v. Implement ASEAN e-Customs; and 
 vi. Promote mutual assistance for better customs efficiency and 
effectiveness. 
18. ASEAN Single Window. The implementation of measures of simplifying, 
harmonising and standardizing trade and customs, processes, procedures and 
the application of ICT in all areas related to trade facilitation would be 
paramount in the ultimate creation of an ASEAN Single Window. The ASEAN 
Single Window is an environment where ten National Single Windows of 
individual Member Countries operate and integrate. National Single Window 
enables a single submission of data and information, a single and synchronous 
processing of data and information and a single decision-making for customs 
clearance of cargo, which expedites the customs clearance, reduce transaction 
time and costs, and thus enhance trade efficiency and competitiveness. 
Actions: 
 i. ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore and Thailand) shall 
operationalise their National Single Windows by 2008 at the latest; 
 ii. ASEAN-4 (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and VietNam) shall 
operationalise their National Single Windows no later than 2012; and 
 iii. Standardisation of data elements based on WCO data model, the WCO 
data set and United Nation Trade Data Elements Directory (UNTDED) and 
acceleration of introduction of information, communication and technology 
(ICT) for digitalised processing and exchange. 
19. Standards and Technical Barriers to Trade. Systems of standards, quality 
assurance, accreditation, and measurement are crucial to promote greater 
efficiency and enhance cost effectiveness of production of intra-regional 
imports/exports. Standards, technical regulations and conformity assessment 
procedures will be harmonized through the implementation of the ASEAN Policy 
Guideline on Standards and Conformance, with greater transparency, improved 
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quality of conformity assessment and active participation of the private sector. 
Actions: 
 i. Harmonise standards, technical regulations and conformity assessment 
procedures through their alignment with international practices, where 
applicable;  
 ii. Develop and implement sectoral Mutual Recognition Arrangements 
(MRAs) on Conformity Assessment for specific sectors identified in the ASEAN 
Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (also see footnote 
1); 
 iii. Enhance technical infrastructure and competency in laboratory testing, 
calibration, inspection, certification and accreditation based on regionally/
internationally accepted procedures and guides; 
 iv. Promote transparency in the development and application of 
standards, technical regulations and conformity assessment procedures in line 
with the requirements of the World Trade Organisation (WTO) Agreement on 
Technical Barriers to Trade and the ASEAN Policy Guideline on Standards and 
Conformance; Identification of standards, technical regulations and conformity 
assessment procedures to be harmonised or for sectoral MRAs to be developed, 
must take into consideration the impact on ASEAN trade, the complexity of the 
regulatory system, the technical infrastructure as well as the feedback from 
stakeholders. 
 v. Strengthen post market surveillance systems to ensure the successful 
implementation of the harmonised technical regulations; and 
 vi. Develop capacity building programmes to ensure smooth 
implementation of the work programme. 
 
A2. Free flow of services 
20. Free flow of trade in services is one of the important elements in realising 
ASEAN Economic Community, where there will be substantially no restriction to 
ASEAN services suppliers in providing services and in establishing companies 
across national borders within the region, subject to domestic regulations. 
Liberalisation of services has been carried out through rounds of negotiation 
mainly under the Coordinating Committee on Services. Negotiation of some 
specific services sectors such as financial services and air transport are carried 
out by their respective Ministerial bodies. In liberalising services, there should be 
no back-loading of commitments, and pre-agreed flexibility shall be accorded to 
all ASEAN Member Countries. 
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21. In facilitating the free flow of services by 2015, ASEAN is also working 
towards recognition of professional qualifications with a view to facilitate their 
movement within the region. 
Actions: 
 i. Remove substantially all restrictions on trade in services for 4 priority 
services sectors, air transport, e-ASEAN, healthcare and tourism, by 2010 and the 
fifth priority services sector, logistics services, by 2013; 
 ii. Remove substantially all restrictions on trade in services for all other 
services sectors by 2015; 
 iii. Undertake liberalisation through consecutive rounds of every two years 
until 2015, i.e. 2008, 2010, 2012, 2014 and 2015; 
 iv. Target to schedule minimum numbers of new subsectors for each 
round: 10 sub-sectors in 2008, in 2010, 20 in 2012, 20 in 2014 and 7 in 2015, 
based on GATS W/120 universe of classification; 
 v. Schedule packages of commitments for every round according to the 
following parameters: 
  • No restrictions for Modes 1 and 2, with exceptions due to bona 
fide regulatory reasons (such as public safety) which are subject to agreement 
by all Member Countries on a caseby- case basis; 
  • Allow for foreign (ASEAN) equity participation of not less than 
51% by 2008, and 70% by 2010 for the 4 priority services sectors; not less than 
49% by 2008, 51% by 2010, and 70% by 2013 for logistics services; and not less 
than 49% by 2008, 51% by 2010, and 70% by 2015 for other services sectors; and 
  • Progressively remove other Mode 3 market access limitations by 
2015; 
 vi. Set the parameters of liberalisation for national treatment limitations, 
Mode 4 and limitations in the horizontal commitments for each round by 2009; 
 vii. Schedule commitments according to agreed parameters for national 
treatment limitations, Mode and limitations in the horizontal commitments set in 
2009; 
 viii. Complete the compilation of an inventory of barriers to services by 
August 2008; 
 ix. Allow for overall flexibilities2, which cover the subsectors totally 
excluded from liberalisation and the sub-sectors in which not all the agreed 
parameters of liberalisation of the modes of supply are met, in scheduling 
liberalisation commitments. The scheduling of liberalisation commitments in 
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each round shall be accorded with the following flexibilities: The 15% figure for 
overall flexibility will be reviewed upon the completion of the inventory of 
limitations in 2008. 
  • Possibility of catching up in the next round if a Member Country 
is not able to meet the parameters of commitments set for the previous round; 
  • Allowing for substituting sub-sectors that have been agreed to be 
liberalised in a round but for which a Member Country is not able to make 
commitments with sub-sectors outside the agreed sub-sectors; and 
  • Liberalisation through the ASEAN Minus X formula. 
 x. Complete mutual recognition arrangements (MRAs) currently under 
negotiation, i.e. architectural services, accountancy services, surveying 
qualifications, medical practitioners by 2008, and dental practitioners by 2009; 
 xi. Implement the MRAs expeditiously according to the provisions of each 
respective MRA; 
 xii. Identify and develop MRAs for other professional services by 2012, to 
be completed by 2015; and 
 xiii. Strengthen human resource development and capacity building in the 
area of services. For the financial services sector3, 
22. Liberalisation measures of the financial services sector should allow 
members to ensure orderly financial sector development and maintenance of 
financial and socioeconomic stability. Member Countries would be guided by the 
following principles in pacing their liberalization measures: 
 a) Liberalisation through ASEAN Minus X formula where countries that 
are ready to liberalise can proceed first and be joined by others later; and All 
measures for the financial services sector will be subject to prudential measures 
and balance of payment safeguards as provided for under the WTO General 
Agreement on Trade in Services. 
 b) The process of liberalisation should take place with due respect for 
national policy objectives and the level of economic and financial sector 
development of the individual members. 
Actions: 
 i. Progressively liberalise restrictions in sub-sectors or modes as 
identified by each member country by 2015; and 
 ii. Progressively liberalise restrictions in the remaining sub-sectors or 
modes, which are not identified under “pre-agreed flexibilities”, by 2020. 
 
A3. Free flow of investment 
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23. A free and open investment regime is key to enhancing ASEAN’s 
competitiveness in attracting foreign direct investment (FDI) as well as intra-
ASEAN investment. Sustained inflows of new investments and reinvestments will 
promote and ensure dynamic development of ASEAN economies. 
24. ASEAN investment cooperation is being implemented through the 
Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA), 1998, while 
investment protection is accorded under a separate agreement i.e. the ASEAN 
Agreement for the Promotion and Protection of Investment, 1987 or commonly 
referred to as ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA). 
25. Under the AIA, all industries (in the manufacturing, agriculture, fishery, 
forestry and mining and quarrying sectors and services incidental to these five 
sectors) shall be open and national treatment granted to investors both at the 
pre-establishment and the post-establishment stages, with some exceptions as 
listed in member countries’ Temporary Exclusion Lists (TEL) and Sensitive Lists 
(SL) . The TEL is to be phased-out based on agreed timelines. Although the 
does not have a timeline for phasing-out, they will be reviewed periodically. 
26. To enhance regional integration as well as to maintain a competitive 
investment area, both the Framework Agreement on the AIA and the ASEAN IGA 
will be reviewed. The objective is to realise a more comprehensive investment 
agreement which should be forward looking, with improved features, provisions 
and obligations by considering international best practices that would increase 
the investor confidence in ASEAN. The ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement (ACIA), which will build on the existing AIA Agreement and ASEAN 
IGA, will cover the following pillars: Investment Protection 
27. Provide enhanced protection to all investors and their investments to be 
covered under the comprehensive agreement. 
Actions: 
 i. To strengthen among others the following provisions: 
  • investor-state dispute settlement mechanism; 
  •  transfer and repatriation of capital, profits, dividends, etc. 4; 
  •  transparent coverage on the expropriation and compensation; 
  •  full protection and security; and 
  •  treatment of compensation for losses resulting from strife. Since 
these items are related to capital movements, they should follow the guiding 
principles of capital movements as stated in section A.4. ‘Freer Flow of Capital’, 
particularly on Allowing Greater Capital Mobility. 
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Facilitation and Cooperation 
28. A more transparent, consistent and predictable investment rules, 
regulations, policies and procedures. 
Actions: 
 i. Harmonise, where possible, investment policies to achieve industrial 
complementation and economic integration; 
 ii. Streamline and simplify procedures for investment applications and 
approvals; 
 iii. Promote dissemination of investment information: rules, regulations, 
policies and procedures, including through one-stop investment centre or 
investment promotion board; 
 iv. Strengthen databases on all forms of investments covering goods and 
services to facilitate policy formulation; 
 v. Strengthen coordination among government ministries and agencies 
concerned; 
 vi. Consultation with ASEAN private sectors to facilitate investment; and 
 vii. Identify and work towards areas of complementation ASEAN-wide as 
well as bilateral economic integration. 
 
Promotion and Awareness 
29. Promote ASEAN as an integrated investment area and production network. 
Actions: 
 i. Create the necessary environment to promote all forms of investment 
and new growth areas into ASEAN; 
 ii. Promote intra-ASEAN investments, particularly investments from 
ASEAN-6 to CLMV; 
 iii. Promote the growth and development of SMEs and MNEs; 
 iv. Promote industrial complementation and production networks among 
MNCs in ASEAN; 
 v. Promote joint investment missions that focus on regional clusters and 
production networks; 
 vi. Extend the benefits of ASEAN industrial cooperation initiatives in 
addition to the AICO Scheme to encourage regional clusters and production 
networks; and 
 vii. Work towards establishing an effective network of bilateral agreements 
on avoidance of double taxation among ASEAN countries. 
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Liberalisation 
30. Progressive liberalisation of ASEAN Member Countries’ investment regime 
to achieve free and open investment by 2015. 
Actions: 
 i. Extend non-discriminatory treatment, including national treatment and 
most-favoured nation treatment, to investors in ASEAN with limited exceptions; 
minimise and where possible, eliminate such exceptions; 
 ii. Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for 
investments in the Priority Integration Sectors covering goods; and 
 iii. Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures 
and other impediments, including performance requirements. 
 
A4. Freer flow of capital 
31. Strengthening ASEAN Capital Market Development and Integration. 
Actions: 
 i. Achieve greater harmonisation in capital market standards in ASEAN in 
the areas of offering rules for debt securities, disclosure requirements and 
distribution rules; 
 ii. Facilitate mutual recognition arrangement or agreement for the cross 
recognition of qualification and education and experience of market 
professionals; 
 iii. Achieve greater flexibility in language and governing law requirements 
for securities issuance; 
 iv. Enhance withholding tax structure, where possible, to promote the 
broadening of investor base in ASEAN debt issuance; and 
 v. Facilitate market driven efforts to establish exchange and debt market 
linkages, including cross-border capital raising activities. 
Allowing Greater Capital Mobility. 
The liberalisation of capital movements is to be guided by the following 
principles: 
 a) Ensuring an orderly capital account liberalization consistent with 
member countries’ national agenda and readiness of the economy; 
 b) Allowing adequate safeguard against potential macroeconomic 
instability and systemic risk that may arise from the liberalisation process, 
including the right to adopt necessary measures to ensure macroeconomic 
stability; and 
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 c) Ensuring the benefits of liberalisation to be shared by all ASEAN 
countries. 
Actions: 
 i. Remove or relax restrictions, where appropriate and possible, to 
facilitate the flows of payments and transfers for current account transactions; 
 ii. Remove or relax restrictions on capital flows, where appropriate and 
possible, to support foreign direct investment and initiatives to promote capital 
market development 
 
A5. Free flow of skilled labour 
33. In allowing for managed mobility or facilitated entry for the movement of 
natural persons engaged in trade in goods, services, and investments, according 
to the prevailing regulations of the receiving country, ASEAN is working to: 
Action: 
 i. Facilitate the issuance of visas and employment passes for ASEAN 
professionals and skilled labour who are engaged in cross-border trade and 
investment related activities. 
34. In facilitating the free flow of services (by 2015), ASEAN is also working 
towards harmonisation and standardisation, with a view to facilitate their 
movement within the region. 
Actions: 
 i. Enhance cooperation among ASEAN University Network (AUN) 
members to increase mobility for both students and staff within the region; 
 ii. Develop core competencies and qualifications for job/occupational 
and trainers skills required in the priority services sectors (by 2009); and in 
other services sectors (from 2010 to 2015); and 
 iii. Strengthen the research capabilities of each ASEAN Member Country in 
terms of promoting skills, job placements, and developing labour market 
information networks among ASEAN Member Countries. 
 
A6. Priority Integration Sectors 
35. While it is desirable to integrate across the whole range of economic 
sectors, ASEAN has recognised the magnitude of the challenge this would pose 
and initially focused its resources on comprehensively integrating a limited 
number of priority sectors, which will serve as a catalyst for the overall ASEAN 
economic integration. 
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36. Twelve priority integration sectors were identified for accelerated economic 
integration. Several Member Countries took on the coordinator role for each 
sector. Each priority integration sector has a roadmap, which combines specific 
initiatives of the sector and the broad initiatives that cut across all sectors such as 
trade facilitation measures. 
37. Raising the efficiency of these key sectors will enable ASEAN to compete 
for capital, and retain value-added economic activity and employment in the 
region. The sectoral approach allows the region to focus its limited resources on 
rapid and deep integration in these critical areas while provides ASEAN 
members the opportunity to observe and manage the impact of integration and 
to jointly develop a stronger sense of commitment to economic integration prior 
to a broader roll-out. 
Actions: 
 i. Conduct a bi-annual review to monitor the status, progress and 
effectiveness of PIS roadmaps to ensure their timely implementation; and 
 ii. Identify sector-specific projects or initiatives through regular dialogues 
or consultation with stakeholders, particularly the private sector. 
 
A7. Food, Agriculture and Forestry 
38. Enhance intra- and extra-ASEAN trade and long-term competitiveness of 
ASEAN’s food, agriculture and forestry products/commodities. 
Actions: 
 i. Monitor implementation of CEPT-AFTA schemes for agricultural and 
forest products; 
 ii. Develop and apply fisheries quality management systems that ensure 
food safety and support competitive position of ASEAN fisheries products on 
world markets through the implementation, validation, verification of Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP)-based systems and improved 
laboratories practices, and adapting quality and safety management systems so 
that they may be applied to small enterprises in ASEAN by 2009; 
 iii. Establish Good Agriculture/Aquaculture Practices (GAP), Good Animal 
Husbandry Practices (GAHP), Good Hygiene Practices (GHP), Good 
Manufacturing Practices (GMP), and Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP) based systems; for agricultural and food products with significant trade 
/trade potential by 2012; 
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 iv. Harmonise the quarantine and inspection/sampling procedure by 2010 
and Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures for agricultural, food and forestry 
products with significant trade/trade potential; in accordance with international 
standards/guidelines, where applicable, by 2015; 
 v. Harmonise the Maximum Residue Limits (MRLs) of commonly used 
pesticides for widely traded crop products in accordance with international 
standards/guidelines, where applicable, by 2010; 
 vi. Harmonise the regulatory framework for agricultural products derived 
from modern biotechnology in accordance with international standards/
guidelines, where applicable, by 2015; 
 vii. Harmonise the safety and quality standards for horticultural produce 
and agricultural products of economic importance in the ASEAN region, in 
accordance with international standards/guidelines, where applicable, by 2015; 
 viii. Harmonise the animal (both terrestrial and aquatic animals) health 
control for safety of food of animal origin through a common bio-security 
management standards scheme, in accordance with international standards/
guidelines, where applicable, by 2015; 
 ix. Harmonise guidelines for the use of chemicals in aquaculture and 
measures to eliminate the use of harmful chemicals, in accordance with 
international standards/guidelines, where applicable, by 2009; and 
 x. Develop a regional reference framework on phasedapproach to forest 
certification by 2015. 
39. Promote cooperation, joint approaches and technology transfer among 
ASEAN Member Countries and international, regional organisations and private 
sector. 
Actions: 
 i. Develop joint strategies/positions on issues of related interest to 
ASEAN with international organisations such as WTO, Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations (FAO), World Organisation for Animal 
Health (OIE), International Plant Protection Convention (IPPC), CODEX, 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES) and dialogue partners; 
 ii. Promote collaborative research and technology transfer in agriculture, 
food and forestry products; 
 iii. Establish strategic alliances and joint approaches with the private 
sectors in promoting food safety, investment and joint venture opportunities, 
promotion of agricultural products and market access; 
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 iv. Strengthen efforts to combat illegal logging and its associated trade, 
forest fire and its resultant effects; and 
 v. Strengthen efforts to combat illegal fishing. 
40. Promote ASEAN agricultural cooperatives as a means to empower and 
enhance market access of agricultural products, to build a network mechanism 
linking agricultural cooperatives, and to fulfil the purpose of agricultural 
cooperatives for the benefit of farmers in the region. 
Actions: 
 i. Strengthen strategic alliance between agricultural cooperatives in 
ASEAN through bilateral, regional and multilateral cooperation; 
 ii. Establish business linkages among the potential agricultural 
cooperatives within ASEAN; and 
 iii. Promote direct investment and strategic partnership with ASEAN 
agricultural cooperatives producers, consumers, and traders. 
 
B. Competitive Economic Region 
B1. Competition Policy 
41. The main objective of the competition policy is to foster a culture of fair 
competition. Institutions and laws related to competition policy have recently 
been established in some (but not all) ASEAN Member Countries (AMCs).5 
There is currently no official ASEAN body for cooperative work on CPL to serve 
as a network for competition agencies or relevant bodies to exchange policy 
experiences and institutional norms on CPL. Currently, only four AMCs 
(Indonesia, Singapore, Thailand and Viet Nam) have their own competition law 
and competition regulatory bodies. Malaysia has not passed any nation-wide 
competition law but has, instead, relied on sector-level regulations to ensure and 
enforce competition in markets. 
Actions: 
 i. Endeavour to introduce competition policy in all ASEAN Member 
Countries by 2015; 
 ii. Establish a network of authorities or agencies responsible for 
competition policy to serve as a forum for discussing and coordinating 
competition policies; 
 iii. Encourage capacity building programmes/activities for ASEAN Member 
Countries in developing national competition policy; and 
 iv. Develop a regional guideline on competition policy by 2010, based on 
country experiences and international best practices with the view to creating a 
fair competition environment. 
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B2. Consumer Protection 
42. The building of an integrated economic region with a people-centred 
approach in this region has made ASEAN mindful that consumers cannot be 
precluded in all measures taken to achieve this integration. Consumer protection 
measures are already being developed in tandem with the proposed economic 
measures to address the already emerging consumer protection. 
Actions: 
 i. Strengthen consumer protection in ASEAN through the establishment 
of the ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection (ACCCP); 
 ii. Establish a network of consumer protection agencies to facilitate 
information sharing and exchange; and 
 iii. Organise regional training courses for consumer protection officials 
and consumer leaders in preparation for an integrated ASEAN market. 
 
B3. Intellectual property rights (IPR) 
43. In principle, intellectual property (IP) policy can serve as a powerful 
stimulus to (a) cultural, intellectual and artistic creativity and their 
commercialisation; (b) efficient adoption and adaptation of more advanced 
technologies; and (c) continuous learning to meet the ever-rising threshold of 
performance expectations. 
44. IP policy can also help to incubate a vibrant culture of creativity and 
invention, and to ensure more equitable access and benefits to all stakeholders 
in both traditional and newer IPRs. Furthermore, IP policy can influence both 
the volume and quality of external trade and investment and the transfers of 
advanced, proprietary technologies. IP creativity is a major determinant of local 
value added and external competitiveness. 
45. Regional cooperation in IPR has been guided by the ASEAN IPR Action Plan 
2004-2010 and the Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyrights which aim 
to develop a culture of learning and innovation supported by a friendlier IP 
profile to businesses, investors, inventors and creators in ASEAN. In addition, 
these Plans are also designed to foster better public awareness, coordination and 
networking, predictability, capacity building, and contribution of IP industries to 
competitiveness and development. 
Actions: 
 i. Fully implement the ASEAN IPR Action Plan 2004-2010, and the Work 
Plan for ASEAN Cooperation on Copyrights; 
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 ii. Establish an ASEAN filing system for design to facilitate filings by users 
and promote coordination among the IP Offices in ASEAN Member Countries, 
as receiving office, contingent upon the language requirements; 
 iii. Accession to the Madrid Protocol, where possible; 
 iv. Sustain consultations and information exchanges among national 
enforcement agencies in IPR protection; and 
 v. Promote regional cooperation on Traditional Knowledge (TK), Genetic 
Resources (GR) and Cultural Traditional Expressions (CTE). 
 
B4. Infrastructure Development 
46. Transport Cooperation. An efficient, secure and integrated transport 
network in ASEAN is vital for realizing the full potential of the ASEAN Free 
Trade Area as well as in enhancing the attractiveness of the region as a single 
production, tourism and investment destination and narrowing development 
gaps. ASEAN transport is also critical in linking ASEAN with the neighbouring 
Northeast and South Asian countries. 
47. Regional efforts have been made to enhance transport facilitation and 
logistics services, promote multimodal transport infrastructure linkages and 
connectivity, facilitate transport and tourism integration and further liberalise the 
air and maritime transport sectors. The enabling framework for the full 
liberalisation of air services in ASEAN shall be expeditiously implemented. 
48. Multi-modal transport and transport facilitation. The ASEAN Transport 
Action Plan (ATAP) 2005-2010 covers maritime, land and air transport, and 
transport facilitation. The Plan outlines 48 action measures. 
Actions: 
 i. Implementation of the ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Goods in Transit by 2009; 
 ii. Implementation of the ASEAN Framework Agreement on Multimodal 
Transport by 2010; and 
 iii. Finalisation of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 
Inter-State Transport by 2008 for its implementation beginning 2010. 
49. Land transport. Priority is given to completion of the Singapore-Kunming 
Rail Link (SKRL) and the ASEAN Highway Network (AHN) projects. 
Actions: 
 i. Complete the development of all the missing links in the Singapore-
Kunming Rail Link; 
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 ii. Complete the implementation of the AHN projects, in particular, road 
construction/improvement of below Class III road (two narrow lanes with 
double bituminous treatment) sections of designated Transit Transport Routes 
(TTRs) of the AHN; and 
 iii. Enhance road safety in ASEAN. 
50. Maritime and air transport. Adopt the general principles and framework for 
an ASEAN Single Shipping Market and develop and implement the ASEAN Single 
Aviation Market. 
Actions: 
 i. Implement relevant International Maritime Organisation (IMO) 
conventions; 
 ii. Implement the Roadmap towards an Integrated and Competitive 
Maritime Transport in ASEAN; 
 iii. Implement the ASEAN Open Sky Policy (Roadmap for Integration of 
the Air Travel Sector); and 
 iv. Implement the ASEAN Single Aviation Market. 
51. Information Infrastructure. A secure and connected information 
infrastructure is important for sustaining the region’s economic growth and 
competitiveness. Efforts have been made to facilitate interconnectivity and 
technical interoperability among ICT systems, leveraging on existing national 
networks and evolving these into a regional information infrastructure. Equal 
emphasis has been given to improving trust and confidence in the use of the 
Internet and security of electronic transactions, payments and settlements. 
52. Develop high-speed inter-connections among all national information 
infrastructures (NII). 
Actions: 
 i. Facilitate high-speed connection among all national information 
infrastructure by 2010 and implement ICT measures as identified in the VAP; 
 ii. Intensify capacity building and training programmes for national 
Computer Emergency Response Teams (CERTs) and strengthen its capacity, 
cooperation and the coverage of the region’s cyber-security network, including 
expanding the ASEAN CERT Incident Drills to include ASEAN’s Dialogue 
Partners in 2007; 
 iii. Encourage the participation of all stakeholders (people, communities, 
enterprises and public administrations) in utilisation and development of ICT 
applications and services on the regional information infrastructure; 
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 iv. Support sectoral ICT applications (initially in key sectors such as 
customs, logistics, transport, content industry) to improve their effectiveness and 
productivity; 
 v. Expand the number of ASEAN countries participating in the ASEAN 
MRA for telecommunications equipment; and 
 vi. Deepen regional policy and regulatory framework to deal with the 
opportunities and challenges in the area of Next Generation Networks, including 
the interoperability of products/services, information systems and networks in 
the convergence environment. 
53. Energy Cooperation. Secure and reliable supply of energy including bio-
fuel is crucial to support and sustain economic and industrial activities. Regional 
collaboration in the Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) and the ASEAN Power 
Grid (APG) Projects allows the optimisation of the region’s energy resources for 
greater security. These projects also provide opportunities for private sector 
involvement in terms of investment, including financing, and technology 
transfer. Interconnected networks of electricity grids and gas pipelines offer 
significant benefits both in terms of security, flexibility and quality of energy 
supply. 
54. Expedite the development of the ASEAN Power Grid (APG) and the Trans-
ASEAN Gas Pipeline (TAGP). The APG involves 14 electricity interconnection 
projects and the TAGP, seven gas interconnection projects. 
Actions: 
 i. Accelerate implementation of the APG and TAGP; 
 ii. Promote greater involvement of private sectors in 
 iii. Finalise the ASEAN Petroleum Security Agreement to enhance oil and 
gas security in the region; 
55. While ASEAN strive towards accelerating the establishment of an ASEAN 
Community by 2015, it is important to ensure that such development is 
sustainable through, among others, mitigating greenhouse gas emission by 
means of effective policies and measures, thus contributing to global climate 
change abatement. Recognising the limited global reserve of fossil energy and 
the unstable world prices of fuel oil, it is essential for ASEAN to emphasise the 
need to strengthen renewable energy development, such as bio-fuels, as well as 
to promote open trade, facilitation and cooperation in the renewable energy 
sector and related industries as well as investment in the requisite infrastructure 
for renewable energy development. 
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56. Mining cooperation. Enhance trade and investment and strengthen 
cooperation and capacity in geological and mineral sector for sustainable 
mineral development in the ASEAN region. 
Actions: 
 i. Facilitate and enhance trade and investment in minerals; 
 ii. Intensify institutional and human capacity building in ASEAN 
geological and mineral sector; 
 iii. Promote environmentally and socially sustainable mineral 
development; and 
 iv. Encourage the participation of the private sector in mineral 
development. 
57. Financing of Infrastructure Projects. Financing is always recognised as an 
important contributor to economic growth. As ASEAN accelerates its economic 
integration efforts, greater investment will be needed particularly in the 
development of regional infrastructure. Putting in place innovative financing 
schemes to attract greater private sector involvement is thus important. 
Actions: 
 i. Promote greater participation of private sectors and international 
organisations in financing regional infrastructure development such as the APG, 
TAGP, SKRL and ASEAN Highway Network; and 
 ii. Remove or relax impediments to cross-border investment in/financing 
of regional infrastructure projects. 
 
B5. Taxation 
58. Actions: 
 i. Complete the network of bilateral agreements on avoidance of double 
taxation among all Member Countries by 2010, to the extent possible. 
 
B6. E-Commerce 
59. To lay the policy and legal infrastructure for electronic commerce and 
enable on-line trade in goods (e-commerce) within ASEAN through the 
implementation of the e-ASEAN Framework Agreement and based on common 
reference frameworks. 
Actions: 
 i. Adopt best practices in implementing telecommunications competition 
policies and fostering the preparation of domestic legislation on e-commerce; 
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 ii. Harmonise the legal infrastructure for electronic contracting and 
dispute resolution; 
 iii. Develop and implement better practice guidelines for electronic 
contracting, guiding principles for online dispute resolution services, and mutual 
recognition framework for digital signatures in ASEAN; 
 iv. Facilitate mutual recognition of digital signatures in ASEAN; 
 v. Study and encourage the adoption of the best practices and guidelines 
of regulations and/or standards based on a common framework; and 
 vi. Establish a networking forum between the businesses in ASEAN and its 
Dialogue Partners as a platform for promoting trade and investment. 
 
C. Equitable Economic Development 
C1. SME development 
60. The ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 2004-2014 
outlines the framework for SME development in the ASEAN region. It comprises 
strategic work programmes, policy measures and indicative outputs. Its 
objectives are to: (a) Accelerate the pace of SME development, optimising on 
the diversities of ASEAN Member Countries; 
 (b) Enhance the competitiveness and dynamism of ASEAN SMEs by 
facilitating their access to information, market, human resource development and 
skills, finance as well as technology; 
 (c) Strengthen the resilience of ASEAN SMEs to better withstand adverse 
macroeconomic and financial difficulties, as well as the challenges of a more 
liberalised trading environment; and 
 (d) Increase the contribution of SMEs to the overall economic growth and 
development of ASEAN as a region. 
Actions: 
 i. Timely implementation of the ASEAN Policy Blueprint for SME 
Development 2004-2014 (APBSD); 
 ii. Promote networking of SMEs and their participation in the building of 
regional production and distributions networks; and 
 iii. Promote best practices in SME development, including SME financing. 
 
C2. Initiative for ASEAN Integration (IAI) 
61. Given the different levels of development among ASEAN Member 
Countries, there arises the need to ensure the deepening and broadening 
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integration of ASEAN is accompanied by technical and development cooperation 
to address the development divide and accelerate the economic integration of 
the less developed ASEAN Member Countries so that the benefits of ASEAN 
integration are shared and enjoyed by all ASEAN Member Countries. This would 
allow ASEAN Member Countries to move in a unified manner. 
62. The Initiative for ASEAN Integration (IAI), launched in November 2000, 
gives the direction and sharpens the focus of collective efforts to narrow the 
development gap not only within ASEAN but between ASEAN and other parts of 
the world as well. The IAI currently covers the following priority areas, namely 
infrastructure, human resource development, information and communications 
technologies (ICT), capacity building for regional economic integration, energy, 
investment climate, tourism, poverty reduction and improvement in the quality 
of life. 
63. Meeting the AEC challenge will require CLMV to develop policy to enhance 
economic growth, strengthen economic competitiveness, increase domestic and 
foreign direct investments, expand private sector enterprises while meeting its 
public goals. 
Actions: 
 i. Enhance the IAI to serve as the platform for identifying and 
implementing technical assistance and capacity building programmes for both 
public and private sectors in ASEAN Member Countries, in particular, CLMV and 
the other sub-regional arrangements such as the IMT-GT and the BIMPEAGA 
within ASEAN to allow them to be equal partners in the development of regional 
production and distribution networks; 
 ii. ASEAN-6 to continue its support for IAI programmes; 
 iii. Garner sufficient support from dialogue partners and international 
organisations such as the Asian Development Bank and the World Bank for 
effective implementation of the IAI programmes; 
 iv. Build/strengthen capacity of government officials to develop/
implement economic and social policies that would mitigate the effects of 
economic integration; and 
 v. Conduct periodic socio-economic studies to monitor/evaluate the 
impact of economic integration. 
 
Integration into the Global Economy 
64. ASEAN operates in an increasingly global environment, with interdependent 
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markets and globalised industries. In order to enable ASEAN businesses to 
compete internationally, to make ASEAN a more dynamic and stronger segment 
of the global supply chain and to ensure that the internal market remains 
attractive for foreign investment, it is crucial for ASEAN to look beyond the 
borders of AEC. External rules and regulations must increasingly be taken into 
account when developing policies related to AEC. 
 
D1. Coherent Approach towards External Economic Relations 
65. ASEAN shall work towards maintaining “ASEAN Centrality” in its external 
economic relations, including, but not limited to, its negotiations for free trade 
(FTAs) and comprehensive economic partnership (CEPs) agreements. This shall 
be done by: 
Actions: 
 i. Review FTA/CEP commitments vis-\à-vis ASEAN’s internal i
ntegration commitments; and 
 ii. Establish a system for enhanced coordination, and possibly arriving at 
common approaches and/or positions in ASEAN’s external economic relations 
and in regional and multilateral fora. 
 
D2. Enhanced participation in global supply networks 
66. ASEAN shall also enhance participation in global supply networks by: 
Actions: 
 i. Continuing the adoption of international best practices and standards 
in production and distribution, where possible; and 
 ii. Developing a comprehensive package of technical assistance for the 
less developed ASEAN Member Countries to upgrade their industrial capability 
and productivity to enhance their participation in regional and global integration 
initiatives. 
 
III. IMPLEMENTATION 
67. A strategic schedule that includes key milestones for a comprehensive and 
deeper economic integration shall form an integral part of this Blueprint. 
Consultations have been made with relevant bodies/stakeholders to invite their 
inputs and coordinating conferences were held to jointly review the Blueprint 
and its strategic schedule among all stakeholders to ensure consistency of the 
above measures, programmes and milestones across sectors and promote greater 
sense of ownership of the Blueprint. 
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68. Relevant ASEAN sectoral bodies will coordinate the implementation of the 
above programmes and measures while relevant government agencies will be 
responsible for overseeing the implementation and preparation of more detailed 
action plans at the national level. Partnership arrangements with the private 
sector, industry associations and the wider community at the regional and 
national levels will also be actively sought where required to ensure 
participation of all stakeholders in the integration process. 
69. For the successful implementation of these programmes and measures, the 
necessary institutions or mechanisms, resources, capacity and political will be 
accorded to the Community building process. 
 
A. Implementation Mechanism 
70. Relevant sectoral Ministerial bodies shall be responsible for the 
implementation of the Blueprint and monitoring of commitments under their 
respective purview. The ASEAN Economic Ministers (AEM), as the Ministers-in- 
Charge of Economic Integration in the Council of ASEAN Economic Community, 
shall be accountable for the overall implementation of the Blueprint. 
71. To allow for effective implementation of the Blueprint, the following 
measures on charting strategic directions and coordination shall be implemented. 
Actions: 
 i. The HLTF shall provide strategic inputs to the AEM on issues affecting 
the timely implementation of the Blueprint; 
 ii.  Undertake regular consultations with various sectoral bodies to discuss 
and elicit feedback on implementation issues of the Blueprint; and 
 iii. The Secretary-General of ASEAN shall report the progress of AEC to 
relevant ministerial meetings and the Summit. 
72. In enhancing the implementation arrangements and streamlining the 
decision-making process of all ASEAN economic initiatives identified in the 
Blueprint and beyond, the following measures are recommended: 
 i. Promote transparency and improve the operation of notification 
procedures under all ASEAN economic agreements through the Protocol on 
Notification Procedures; 
 ii. Ratification of ASEAN legal instruments shall be made within six 
months of signing; 
 iii. Decision-making process by economic bodies to be made by 
consensus, and where there is no consensus, ASEAN to consider other options 
with the objective of expediting the decision-making process; 
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 iv. Utilise the Enhanced Dispute Settlement Mechanism (DSM) to promote 
a rules-based community; 
 v. The ASEAN Minus X formula can be invoked to accelerate the 
implementation of agreed economic initiatives; and 
 vi. Flexibility should be accorded in the implementation of AEC, which 
shall be pre-agreed and not delay the overall progress and implementation of 
the AEC. 
73. Progress in the implementation of the above programmes and measures for 
AEC building by Member Countries needs to be monitored, reviewed and 
disseminated to all stakeholders. The ASEAN Secretariat shall review and monitor 
compliance of implementing the Blueprint. 
Action: 
 i. Develop and maintain a set of statistical indicators, including an 
integrated tariff and trade data database system, address harmonisation of 
statistics and data quality issues, and the AEC scorecards, to monitor and assess 
the progress of implementation of each element of the AEC. 
74. For the financial sector, 
 i. Establish an appropriate implementation mechanism in the form of 
regular progress reports to the Leaders. 
 
B. Resources 
75. Research and capacity building support is to be mobilised from various 
facilities. 
Actions: 
 i. The ASEAN Development Fund, with contributions from Member 
Countries, will be a vehicle to draw resources from other ASEAN and non-
ASEAN sources; 
 ii. Identify and implement technical studies or training programmes on 
issues, areas or topics where analytical as well as capacity building support are 
needed to facilitate the implementation of the AEC Blueprint; 
 iii. Translate milestones and targets of the AEC Blueprint into national 
milestones and targets and incorporate them in their national development 
plans; 
 iv. Promote the participation of the ADB, World Bank/IFC, dialogue or 
trading partners and the private sector in the development of regional 
infrastructure projects; 
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 v. Strengthen the research and planning capabilities of the ASEAN 
Secretariat in areas relevant to the AEC; 
 vi. Strengthen the research capabilities and human capital development of 
each ASEAN Member Country; and 
 vii. Establish appropriate capacity building programmes to assist newer 
member countries to enhance the development and regulatory frameworks of 
their financial markets. 
 
C. Communications 
76. Success of building the AEC requires involvement by all stakeholders in the 
integration process. In addition to involving all stakeholders in the formulation 
of the Blueprint, a good communications programme is required to create 
greater public awareness of the AEC in all ASEAN countries as well as to keep 
all stakeholders, including the business communities and people of ASEAN, 
informed of the progress of this community building. 
Actions: 
 i. Launch a comprehensive communications plan to explain to the 
government officials, key stakeholders and the general public the objectives, 
benefits and challenges of the AEC; 
 ii. Develop a regional platform for open discussion and sharing 
information in implementing the ASEAN Economic Community; 
 iii. Member Countries shall set up a mechanism at the national level to 
regularly report the outcome and issues of the integration process; and 
 iv. Create an AEC communications website that would provide an 
additional channel to reach communities at large, where stakeholders can 
provide feedback and respond to ASEAN economic initiatives. 
 
D. Review 
77. The AEC Blueprint shall be reviewed periodically taking into account 
dynamic regional and global developments. 
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ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY BLUEPRINT 
 
I. INTRODUCTION 
1. The ASEAN Leaders adopted the Declaration of ASEAN Concord II (Bali 
Concord II) in Bali, Indonesia on 7 October 2003 to establish an ASEAN 
Community by 2020. The ASEAN Community shall be established comprising 
three pillars, namely political and security community, economic community, 
and socio-cultural community that are closely intertwined and mutually 
reinforcing for the purpose of ensuring durable peace, stability, and shared 
prosperity in the region. 
2. At the 12th ASEAN Summit on 13th January 2007 in Cebu, the Philippines the 
Leaders, affirming their strong commitment to accelerate the establishment of the 
ASEAN Community by 2015, signed the Cebu Declaration on the Acceleration of 
an ASEAN Community by 2015. 
3. The 13th ASEAN Summit held in Singapore on 20th November 2007, agreed 
to develop an ASCC Blueprint to ensure that concrete actions are undertaken to 
promote the establishment of an ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). 
 
II. CHARACTERISTICS AND ELEMENTS 
4. The primary goal of the ASCC is to contribute to realising an ASEAN 
Community that is people-centred and socially responsible with a view to 
achieving enduring solidarity and unity among the nations and peoples of 
ASEAN by forging a common identity and building a caring and sharing society 
which is inclusive and harmonious where the well-being, livelihood, and 
welfare of the peoples are enhanced. 
5. The ASCC will address the region’s aspiration to lift the quality of life of its 
peoples through cooperative activities that are people-oriented and 
environmentally friendly geared towards the promotion of sustainable 
development. The ASCC shall contribute to building a strong foundation for 
greater understanding, good neighbourliness, and a shared sense of 
responsibility. 
6. The ASCC is characterised by a culture of regional resilience, adherence to 
agreed principles, spirit of cooperation, collective responsibility, to promote 
human and social development, respect for fundamental freedoms, gender 
equality, the promotion and protection of human rights and the promotion of 
social justice. 
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7. The ASCC shall respect the different cultures, languages, and religions of 
the peoples of ASEAN emphasise their common values in the spirit of unity in 
diversity and adapt them to present realities, opportunities and challenges. 
8. The ASCC will also focus on the social dimension of Narrowing the 
Development Gap (NDG) towards bridging the development gap among 
Member States. 
9. Based on the above, the ASCC envisages the following characteristics: (a) 
Human Development; (b) Social Welfare and Protection; (c) Social Justice and 
Rights; (d) Ensuring Environmental Sustainability (e) Building the ASEAN 
Identity; and (f) Narrowing the Development Gap. 
 
A. Human Development 
10. ASEAN will enhance the well-being and livelihood of the peoples of 
ASEAN by providing them with equitable access to human development 
opportunities by promoting and investing in education and life-long learning, 
human resource training and capacity building, encourage innovation and 
entrepreneurship, promote the use of English language, ICT and applied science 
and technology in socio-economic development activities. 
 
A1. Advancing and prioritising education 
11. Strategic objective: Ensuring the integration of education priorities into 
ASEAN’s development agenda and creating a knowledge based society; 
achieving universal access to primary education; promoting early child care and 
development; and enhancing awareness of ASEAN to youths through education 
and activities to build an ASEAN identity based on friendship and cooperation. 
Actions: 
 i. Achieve universal access to primary education across ASEAN by 2015 
with priorities to eradicate illiteracy and to ensure compulsory primary education 
for all and gender equality in education, through advocating for equal 
opportunity in education regardless of social class, geography ethnicity, 
background or physical disabilities, with 70 percent target benchmark achieved 
by the end of 2011; 
 ii. Improve the quality and adaptability of education, including technical/
vocational/skills training education in the ASEAN region by developing a 
technical assistance programme including training for teaching staff and staff 
exchange programme at higher education level for this purpose by 2009, in 
particular CLMV; 
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 iii. Undertake periodic reviews of the various ASEAN scholarship 
programmes for the purpose of rationalizing and consolidating them in order to 
increase their impact; 
 iv. Use ICT to promote education and life-long learning particularly in 
underserved communities through open, distance education and e-learning; 
 v. Promote education networking in various levels of educational 
institutions and continue university networking and enhance and support 
student and staff exchanges and professional interactions including creating 
research clusters among ASEAN institutions of higher learning, in close 
collaboration with the Southeast Asia Ministers of Education Organization 
(SEAMEO) and the ASEAN University Network (AUN); 
 vi. Promote equal access to education for women and girls and enhance 
the exchange of best practices on gender-sensitive school curriculum; 
 vii. Strengthen collaboration with other regional and international 
educational organisations to enhance the quality of education in the region; 
 viii. Include the teaching of common values and cultural heritage in school 
curricula and develop teaching materials and capability for this purpose starting 
in 2008; 
 ix. Develop and offer courses on ASEAN studies, both in the primary, 
secondary and higher education levels; 
 x. Continue the ASEAN Youth Leadership Development Programme and 
similar programmes with the same objectives and encourage networking among 
ASEAN Youth Programme alumni to promote solidarity and mutual 
understanding; 
 xi. Support learning of ASEAN languages and promote exchanges of 
linguists; 
 xii. Establish ASEAN university games, ASEAN youth peace corps, ASEAN 
computer games and ASEAN Science Olympiad to promote greater interaction 
and understanding among the youths in the region; 
 xiii. Continue implementing youth awards programme such as the ASEAN 
Youth Day Award and Ten Accomplished Youth Organisations in ASEAN (TAYO 
ASEAN) to recognise outstanding individuals and youth organisations 
significantly contributing to the promotion of ASEAN ideas and values among 
the youth across the region; 
 xiv. Work towards the establishment of an ASEAN Youth Programme Fund 
to fund the various youth projects and activities in ASEAN; 
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 xv. Establish platforms for networking and sharing of best practises on 
ASEAN children and youth development strategies and tools; 
 xvi. Exchange of cultural performers and scholars among Member States 
through education system to give greater access and understanding of the 
different cultures of ASEAN Member States; 
 xvii. Promote the options of university placements in an institution of higher 
learning in a second ASEAN Member State through “a semester abroad” or “a 
year abroad” programme; 
 xviii.  Support the citizens of Member States to become proficient in the 
English language, so that the citizens of the ASEAN region are able to 
communicate directly with one another and participate in the broader 
international community; 
 xix. Promote life-long learning; 
 xx. Work towards the establishment of an ASEAN Youth Development 
Index to evaluate the outcomes and effectiveness of youth programmes in the 
region and to assist Member States in planning new youth interventions; and 
 xxi. Promote early child care development through sharing of best 
practices, experiences and capacity building. 
 
A2. Investing in human resource development 
12. Strategic objective: Enhance and improve the capacity of ASEAN human 
resource through strategic programmes and develop a qualified, competent and 
well-prepared ASEAN labour force that would benefit from as well as cope with 
the challenges of regional integration. 
Actions: 
 i. Undertake a survey by 2009 and work to strengthen the existing 
centres of excellence in the field of human resource development in the ASEAN 
region; 
 ii. Promote the use of English as an international business language at the 
work place; 
 iii. Undertake assessments to identify gaps in training needs in ASEAN, 
particularly in the CLMV in order to develop joint technical cooperation 
programmes for the workforce; 
 iv. Enhance the IT skills of the workforce in ASEAN through joint training 
programmes and courses; 
 v. Develop gender-responsive skills training programmes for trainers in 
ASEAN Member States in particular the CLMV by 2010; 
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 vi. Design and implement training programmes to address the needs of 
high value-added industries that enhance ASEAN global competitiveness; 
 vii. Develop a consolidated plan for regional cooperation for skills 
development for women, youth, and persons with disabilities; and 
 viii. Conduct ASEAN Skill Competition regularly to support ASEAN 
workforce development, particularly its effort to achieve regional standard 
competency. 
 
A3.  Promotion of decent work 
13.  Strategic objective: Incorporating decent work principles in ASEAN work 
culture, safety and health at work place and ensuring that the promotion of 
entrepreneurship becomes an integral part of ASEAN’s employment policy to 
achieve a forward-looking employment strategy. 
Actions: 
 i. Enhance capacity of governments to monitor labour markets and 
human resource indicators, and design social impact policies; 
 ii. Establish national skills frameworks as an incremental approach 
towards an ASEAN skills recognition framework; 
 iii. Endeavour to build an ASEAN network of experts in industrial relations 
to assist in promoting sound industrial relations, industrial harmony, higher 
productivity and decent work by 2010; and 
 iv. Implement the Plan of Action on National Occupational Safety and 
Health Frameworks for ASEAN as affirmed by the ASEAN-OSHNET. 
 
A4. Promoting Information and Communication Technology (ICT) 
14. Strategic objective: Implement human resource development programme 
which will facilitate the implementation of regional ICT initiatives. 
Actions: 
 i. Implement capacity building programmes to increase ICT literacy in 
ASEAN, including women, children, the elderly and people with disabilities; 
 ii. Promote positive use of ICT in particular the Internet; 
 iii. Encourage the introduction of ICT at all levels of education; 
 iv. Initiate the early use of ICT at the primary school; 
 v. Enhance the use of ICT to promote e-learning; and 
 vi. Develop a workforce and manpower with high levels of ICT 
proficiency and expertise. 
 

AW-5.indd   159 10/1/11   2:27:03 PM



»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 2558 : Í¹Ò¤µáÅÐ¡ÒÃ»ÃÑº¡ÃÐºÇ¹·ÑÈ¹�»ÃÐà·Èä·Â 
(Thailand’s Outlook & Paradigm Shift Towards ASEAN Community 2015) 160

A5. Facilitating access to applied Science and Technology (S&T) 
15. Strategic objective: Develop policies and mechanisms to support active 
cooperation in research, science and technology development, technology 
transfers and commercialisation and establishment of strong networks of 
scientific and technological institutions with the active participation of private 
sector and other relevant organisations. 
Actions: 
 i. Establish a network of S&T centres of excellence to promote 
cooperation, sharing of research facilities, technology transfer and 
commercialisation, and joint research and technology development by 2011; 
 ii. Strengthen collaborative research and development in applied S&T to 
enhance community well-being; 
 iii. Facilitate the exchange and mobility of scientists and researchers from 
both public S&T institutions and private sector according to the respective laws, 
rules, regulation, and national policies; 
 iv. Establish strategic alliances with private sector to promote R&D 
collaboration and technology transfer and commercialisation; 
 v. Establish ASEAN scholarship and fellowship opportunities to support 
the ASEAN Virtual Institute of Science and Technology (AVIST) and other related 
science activities; 
 vi. Heighten the awareness on applied S&T for sustainable development; 
Develop a core set of S&T indicators that can serve as input in the development 
of human resource strategies by economic and industry planners; 
 vii. Enhance and sustain the utilization of the ASEAN Science and 
Technology Network (ASTNET) and other S&T networks; and 
 viii. Promote the development, use and sharing of digital content among 
ASEAN Member States. 
 
A6. Strengthening entrepreneurship skills for women, youth, elderly and 
persons with disabilities. 
16. Strategic objective: Increasing the participation of women, youth, elderly, 
persons with disabilities, vulnerable and marginalised groups in the productive 
workforce by enhancing their entrepreneurial skills, particularly to improve their 
social well-being and contribute towards national development and regional 
economic integration. 
Actions: 
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 i. Establish an ASEAN Forum on Youth Entrepreneurship under the joint 
auspices of labour, youth and education sectoral bodies by 2009; 
 ii. Establish a women entrepreneurship network by 2010 and create 
favourable conditions for women entrepreneurs in the region, including by 
providing at the national level, access to micro credit, technology, trainings, 
markets and social protection services; and 
 iii. Build an ASEAN network of experts on entrepreneurship to, among 
others, conduct skills training for out-of-school youths, the elderly and persons 
with disabilities by 2010. 
 
A7.  Building civil service capability 
17.  Strategic objective: Establish effective, efficient, transparent, responsive 
and accountable civil service systems through increased capacity-building, 
enhancement of public human resource competencies among ASEAN 
bureaucracies, and increased collaboration among ASEAN Member States. 
Actions: 
 i. Develop strategies for the implementation of the ASEAN Conference 
on Civil Service Matters (ACCSM) Work Plan (2008-2012) by 2009; 
 ii. The ACCSM to promote ASEAN collaboration in the promotion of 
effective and efficient Civil Service, public accountability and good governance, 
and hold workshops in these fields on annual basis, starting in 2008; 
 iii. Strengthen the capability of ASEAN Resource Centres under the 
auspices of the ACCSM to develop and conduct training programmes designed 
to assist all Member States; 
 iv. Develop a pool of experts/trainers who will serve as resource persons 
in civil service capacity-building and training programmes; 
 v. Develop training designs, manuals, and modules along Gender and 
Development (GAD), and Ethical and Good Governance for sharing with ASEAN 
countries; 
 vi. Develop and conduct competency-based training programmes for 
sharing among ASEAN civil service systems under the auspices of the ACCSM; 
 vii. Strengthen collaboration in realising the development of efficient, 
effective, capable, accountable and responsive Civil Service in ASEAN through 
the activities of the ASEAN Resource Centres (ARCs), ASEAN Sectoral Bodies, 
and other regional activities that support the implementation of the ACCSM 
priority areas; 
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 viii. Institute policies and programmes and undertake sustained campaigns 
in the civil service to implement the ACCSM Work Plan (2008-2012) in order to 
promote transparency, honesty, environmental concern, respect for human rights 
and gender equality, and priority attention and action for the poor and needy, 
among ASEAN public servants, who should be leading agents and advocates of 
the goals and ideals of the ASCC; 
 ix. Enhance and establish mechanisms for effective and efficient public 
services, including service standards, citizens feedback procedures, and output-
based performance rating systems; and 
 x. Expand the role of civil society and citizens groups in integrity efforts 
and governance. 
 
B. Social Welfare and Protection 
18. ASEAN is committed to enhancing the well-being and the livelihood of the 
peoples of ASEAN through alleviating poverty, ensuring social welfare and 
protection, building a safe, secure and drug free environment, enhancing 
disaster resilience and addressing health development concerns. 
 
B1.  Poverty Alleviation 
19.  Strategic objective: Fully address socio-economic disparities and poverty 
that persist across ASEAN Member States including achieving the MDG goal of 
eradicating extreme poverty and hunger. 
Actions: 
 i. Develop and implement an ASEAN Roadmap towards realising the UN 
Millennium Development Goals in consultation among concerned sectoral 
bodies with a view to identify and extend technical assistance required in the 
field of poverty reduction; 
 ii. Support ASEAN Member States’ community-driven initiatives for 
poverty reduction towards narrowing the development gap within ASEAN; 
 iii. Intensify efforts to implement projects related to poverty alleviation 
particularly in area of rural infrastructure, water supply, sanitation under the 
Initiative for ASEAN Integration and other sub-regional cooperation frameworks; 
 iv. Improve ASEAN capacity in simple and applicable assessment and 
monitoring poverty reduction strategies through a targeting system that ensures 
low exclusion and leakage rates; 
 v. Families living under poverty to be aided with appropriate support 
system to enable them to become self-reliant; 
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 vi. Strengthen ASEAN cooperation in microfinance, including 
strengthening cooperation and networking between microfinance institutions in 
poverty-stricken areas with due regard to local values and traditions as well as 
addressing the phenomenon of the feminisation of poverty; 
 vii. Work towards the establishment of an ASEAN data bank on poverty 
incidence and poverty reduction programme, which can be shared among 
Member States; 
 viii. Continue sharing experiences and best practices through regular 
holding of workshops and seminars on poverty alleviation in ASEAN Member 
States and its dialogue partners; 
 ix. Establish an ASEAN Network for Family Development; and 
 x. Facilitate the rural volunteers movement and the exchange of young 
professional in rural development in ASEAN. 
 
B2. Social safety net and protection from the negative impacts of 
integration and globalization 
20. Strategic objective: Ensure that all ASEAN peoples are provided with social 
welfare and protection from the possible negative impacts of globalisation and 
integration by improving the quality, coverage and sustainability of social 
protection and increasing the capacity of social risk management. 
Actions: 
 i. Undertake a survey of existing social protection regimes in ASEAN; 
 ii. Enhance exchange of best practices in social security systems; 
 iii. Include social protection in ASEAN’s cooperation in progressive labour 
practices; 
 iv. Explore the establishment of the social insurance system to cover the 
informal sector; 
 v. Establish a network of social protection agencies to promote the well-
being and living conditions of the poor, vulnerable, underserved and 
disadvantaged groups affected by adverse impacts of integration process and 
globalisation; 
 vi. Study on enhancement of support for natural disaster risk safety 
mechanism in agriculture, forestry and fisheries; 
 vii. Conduct research studies on the impact of economic integration and 
globalisation from gender perspective in order to have concrete bases in 
formulating appropriate gender-responsive interventions; 
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 viii. Develop appropriate actions and preventive measures against the use 
of the internet and pornography which exploit women, children, and other 
vulnerable groups; 
 ix. Develop appropriate actions and preventive measures against the use 
of the internet to disrupt social harmony by inciting hatred, discrimination, and 
intolerance; and 
 x. Strengthen ASEAN cooperation in protecting female migrant workers 
 
B3. Enhancing food security and safety 
21. Strategic objective: Ensure adequate access to food at all times for all 
ASEAN peoples and ensure food safety in ASEAN Member States. 
Actions: 
 i. Harmonise national food safety regulations with internationally-
accepted standard, including quarantine and inspection procedures for the 
movement of plants, animals, and their products; 
 ii. Strengthen the work of ASEAN Coordinating Committee on Food 
Safety to better coordinate all ASEAN Food bodies/subsidiaries, and the 
implementation of their work programmes; 
 iii. Promote production of safe and healthy food by producers at all 
levels; 
 iv. Develop model food legislative framework and guidelines and 
strengthen food inspection and certification system from farm to table in ASEAN 
Member States; 
 v. Develop further the competency of existing network of food 
laboratories in ASEAN to facilitate the exchange of information, findings, 
experiences, and best practices relating food laboratories works and new 
technology; 
 vi. Strengthen the capability of ASEAN Member States to conduct risk 
analysis; 
 vii. Enhance consumer participation and empowerment in food safety; 
 viii. Enhance the roles of ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB) as 
well as increase regional staple food reserves; 
 ix. Strengthen the cooperation with regional and international institutions 
including private organisations to secure food for the region; 
 x. Establish a network to enhance intra and extra ASEAN food trade 
cooperation to ensure stability in regional food distribution; 
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 xi. Ensure that food is available at all times for all ASEAN citizens; 
 xii. Encourage the application of environmentally sound technologies in 
farming and food processing; 
 xiii. Improve the quality of surveillance and the effectiveness of responses 
to food-borne diseases and food poisoning outbreaks through, among others, 
information sharing and exchange of expertise; 
 xiv. Enhance advocacy to promote production of safe and healthy food by 
producers and education and communication to communities for empowerment 
in food safety; 
 xv. Provide opportunities such as forums, meetings to facilitate 
coordinated actions among stakeholders geared for promotion of food security 
and safety; and 
 xvi. Integrate these actions into a comprehensive plan of action with the 
ultimate goal of improving health outcomes. 
 
B4. Access to healthcare and promotion of healthy lifestyles 
22. Strategic objectives: Ensure access to adequate and affordable healthcare, 
medical services and medicine, and promote healthy lifestyles for the peoples of 
ASEAN. 
Actions: 
 i. Promote investment in primary health care infrastructure, in a rational 
manner and likewise ensure adequate financing and social protection for the 
poor and marginalised populations for better access to services and achievement 
of health-related Millennium Development Goals (MDGs); 
 ii. Promote and undertake information and educational drive and public 
health policies’ advocacy activities to encourage healthy lifestyle and behaviour 
change intervention including diet, physical activities and mental health, that are 
accessible, affordable, and sustainable; 
 iii. Employ strategies to strengthen integrated risk management, promotion 
of healthy lifestyle and behavioural change; 
 iv. Develop and adopt a framework for unhealthy food and beverages 
including alcohol similar to the Framework Convention on Tobacco Control 
(FCTC); 
 v. Enhance awareness on the impact of regional/global trade policies 
and economic integration on health and develop possible strategies to mitigate 
their negative impacts through regional workshops and seminars, advocacy, 
sharing of studies and technical documents; 
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 vi. Develop strategies for ASEAN to strengthen capacity and 
competitiveness in health related products and services, including in the 
pharmaceutical sector; 
 vii. Facilitate research and cross-country exchange of experience in 
promoting the integration of safe, effective and quality Traditional Medicine, 
Complementary and Alternative Medicine (TM/CAM) into the national 
healthcare system, and across other sectors; 
 viii. Promote the application of biotechnology, food technology, and 
nanotechnology to assist in the sustainable use of biological resources, and 
design, production and delivery of drugs and other products; 
 ix. Promote e-health in facilitating timely sharing of appropriate, accurate 
and complete information for the benefit of public health; 
 x. Promote collaboration in Research and Development on health 
promotion, health lifestyles and risk factors of non-communicable diseases in 
ASEAN Member States; 
 xi. Promote the sharing of best practices in improved access to health 
products including medicines for people in ASEAN; 
 xii. Provide adequate incentives and better working conditions to ensure 
the retention of health workers within the region and develop, in close 
collaboration with WHO including relevant sectors, a fair code of practice 9 
on the international recruitment of health workers to resolve the critical shortage 
of health workers around the world; 
 xiii. Encourage exchange of experts in the field of public health, medicine, 
physical and health education, to promote sharing of knowledge and 
experience; 
 xiv. Encourage public-private partnership, community empowerment and 
gender sensitive policies in improving community health standard; 
 xv. Promote capacity building programmes such as improving 
pharmaceutical management capability; facilitating training courses and 
exchange of experience in researches on stability, bio-availability, 
bioequivalence, clinical studies, validation of manufacturing process, validation 
of analytical methods; 
 xvi. Establish and maintain an ASEAN Nutrition Surveillance System; 
 xvii. Promote the sharing of best practises in improving the access to 
primary health care by people at risk/vulnerable groups, with special attention 
to diabetes mellitus, cardiovascular diseases, cancers and disabilities through 
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regional workshops, seminars, and exchange visits among the ASEAN Member 
States; 
 xviii.  Empower consumers to become active participants in health care and 
to make informed choices to maximise the benefits and minimise the risks of use 
of Traditional Medicine/Complementary and Alternative Medicine (TM/CAM); 
 xix. Advocate policy makers to accelerate actions to increase accessibility to 
sexual and reproductive health information and friendly health services, and 
educate society especially parents and adolescent on reproductive and sexual 
health education; 
 xx. Develop programmes and improve surveillance of certain non-
communicable diseases, including diabetes mellitus, cardiovascular diseases and 
cancers which are becoming more prevalent in the community due to changing 
lifestyles; 
 xxi. Strengthen existing health networking in ASEAN Member States in 
order to push forward an active implementation on health services access and 
promotion of healthy lifestyles, as well as continually exchange of knowledge, 
technology and innovation for sustainable cooperation and development; 
 xxii. Promote rational use of drug, especially on prescription of antibiotic; 
 xxiii. Ee of information and experience on drug price control to access 
essential drug in all ASEAN Member States; and 
 xxiv. P the exchange of experiences among ASEAN Member States on 
public health policy formulation and management. 
 
B5. Improving capability to control communicable diseases 
23. Strategic objective: To enhance regional preparedness and capacity 
through integrated approaches to prevention, surveillance and timely response 
to communicable and emerging infectious diseases. 
Actions: 
 i. Consolidate, further strengthen and develop regional cooperative 
arrangements through multisectoral and integrated approaches in the prevention, 
control, preparedness for emerging infectious diseases in 
line with International Health Regulation 2005 and the Asia Pacific Strategy for 
Emerging Diseases (APSED); 
 ii. Establish/strengthen/maintain regional support system and network to 
narrow the gap among ASEAN Member States in addressing emerging infectious 
diseases and other communicable diseases; 
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 iii. Ensure that stockpile of antivirals and Personal Protective Equipment 
(PPE) is maintained at regional level for all member states and for rapid 
response and rapid containment of potential pandemic influenza; 
 iv. Reduce the impact of HIV transmission and the impact of HIV 
epidemic, consistent with the Millennium Development Goals (MDGs), the 
UNGASS declarations on HIV and AIDS, ASEAN Commitments on HIV and AIDS, 
and Third ASEAN Work Programme on HIV and AIDS; 
 v. Improve better access to affordable antiretroviral treatment and 
opportunistic disease treatment as well as diagnostic reagents; 
 vi. Develop programme to improve 2nd generation HIV surveillance (risk 
factors and behaviour) and promote sharing of information and experience 
among ASEAN Member States; 
 vii. Promote the sharing of best practises in improving the access to 
primary health care by people at risk/vulnerable groups, with special attention 
to HIV and AIDS, malaria, dengue fever, tuberculosis, and emerging infectious 
diseases through regional workshops, seminars, and exchange visits among the 
ASEAN Member States; 
 viii. Strengthen regional clinical expertise through professional 
organisations networks, regional research institution, exchange of expertise and 
information sharing; 
 ix. Strengthen cooperation through sharing of information and 
experiences to prevent and control infectious diseases related to global warming, 
climate change, natural and man-made disasters; 
 x. To tackle the issues of clean water, hygiene, sanitation and waste 
management that have implications on infectious diseases; 
 xi. Strengthen cooperation among ASEAN Member States in contact 
tracing and health quarantine; 
 xii. Strengthen and maintain surveillance system for infectious diseases 
including HIV and AIDS, malaria, dengue fever, and tuberculosis; and 
 xiii. Promote the collaboration in Research and Development on health 
products especially on new medicines for communicable diseases including 
neglected diseases commonly found in ASEAN Member States. 
 
B6. Ensuring a drug-free ASEAN 
24. Strategic objectives: Reduce significantly, the overall prevalence of illicit 
drug abuse in the general population, in particular students, youth and those in 
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high-risk and vulnerable groups through preventive measures and by increasing 
access to treatment, rehabilitation and aftercare services to ensure full  
re-integration into society as well as through enhanced partnership between 
the public and private sectors and civil society organizations. 
Actions: 
 i. Develop and widely implement family, school, workplace and 
community-based drug prevention and drug abuse control programmes; 
 ii. Promoting civic awareness and social response by proactively 
advocating advocacy against the damage and dangers of drugs; 
 iii. Reducing illicit consumption of drugs by building consensus and 
sharing of best practices in drug demand reduction programmes; 
 iv. Sharing of drug research data among ASEAN Member States; 
 v. Develop technical assistance that would help concerned countries 
identify alternative crops as substitute to illicit drug crops and institute 
sustainable policy reforms; 
 vi. Promote wider access to markets for alternative development (AD) 
products within the region consistent with national and international obligations 
and treaties applicable multilateral trade rules; 
 vii. Facilitate the establishment and maintenance of treatment and 
rehabilitation centre in any ASEAN Member States; 
 viii. Exchange of experience, expertise and best practice and lessons 
learned on the prevention and treatment of and aftercare drug users/addicts 
among both public and community-based organisations and NGOs; and 
 ix. Strengthen capacities of drug demand reduction workers and drug 
control officers; and develop pool of experts and trainers in the fields of drug 
demand reduction and drug control programme. 
 
B7. Building disaster-resilient nations and safer communities 
25. Strategic objective: Strengthen effective mechanisms and capabilities to 
prevent and reduce disaster losses in lives, and in social, economic, and 
environmental assets of ASEAN Member States and to jointly respond to disaster 
emergencies through concerted national efforts and intensified regional and 
international cooperation. 
Actions: 
 i. Fully implement the ASEAN Agreement on Disaster Management and 
Emergency Response by 2015; 
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 ii. Support the establishment and operationalisation of the ASEAN 
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA 
Centre) to facilitate cooperation and coordination among ASEAN Member States 
and with relevant UN agencies and international organisations; 
 iii. Institutionalise capacity building programmes in areas of priority 
concern of Member States by the year 2015, and promote technical cooperation, 
joint research and networking to increase the capacity and capability of Member 
States in responding to disasters and reducing losses from disasters; 
 iv. Establish a fully functioning ASEAN Disaster Information Sharing and 
Communication Network by the year 2010, to promote sharing of information 
and best practices and facilitate decision making process; 
 v. Implement or enhance public awareness and education programmes 
on a regular basis, and promote public participation in programmes related to 
disaster risk reduction and emergency response in order to promote community 
resilience to disasters; 
 vi. Promote partnership with relevant stakeholders, including local 
communities, non-governmental organisations and private enterprises, and 
strengthen cooperation with United Nations and relevant international 
organisations; 
 vii. Carry both national and ASEAN flag or logo to promote the visibility of 
ASEAN among the first responders engaged in humanitarian missions; 
 viii. Promote sustainable livelihood options through socio-economic 
development activities to minimise disaster risks and enhance community-
coping capacities; 
 ix. Strengthen community-based disaster preparedness and participation 
through promotion of indigenous knowledge and practices, implementation of 
public awareness and education and sharing of best practices and lessons learnt 
to build a disaster-resilient community; 
 x. Promote wider utilisation of services of existing regional facilities, such 
as ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) and ASEAN Earthquake 
Information Centre (AEIC), in providing early warning information and technical 
advisories to enhance regional disaster preparedness; 
 xi. Establish an ASEAN volunteer programme to assist disaster stricken 
areas which will also enhance ASEAN togetherness; and 
 xii. Promote multi-sectoral coordination and planning on Pandemic 
Preparedness and Response at the regional level including development of a 
regional Multi-Sectoral Pandemic Preparedness and Response Plan. 
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C. Social Justice and Rights 
26. ASEAN is committed to promoting social justice and mainstreaming 
people’s rights into its policies and all spheres of life, including the rights and 
welfare of disadvantaged, vulnerable and marginalised groups such as women, 
children, the elderly, persons with disabilities and migrant workers. 
C1. Promotion and protection of the rights and welfare of women, 
children, the elderly, and persons with disabilities. 
27. Strategic objective: Safeguard the interests and rights as well as provide 
equal opportunities, and raise the quality of life and standard of living, for 
women, children, the elderly, and persons with disabilities. 
Actions: 
 i. Work towards the establishment of an ASEAN commission on the 
promotion and protection of the rights of women and children; 
 ii. Continue to implement the Work Plan to Operationalise the 
Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN 
Region; 
 iii. Implement programmes on child survival, development and protection 
consistent with the Convention on the Rights of the Child; 
 iv. Establish an ASEAN network of social workers by 2013; 
 v. Conduct regional capacity building programmes on social services and 
rehabilitation for persons with disabilities; 
 vi. Support activities in promoting and developing care and welfare and 
the quality of life and well being of the elderly, persons with disabilities, women 
and children living under poverty, vulnerable and disadvantaged groups, 
including by exchanging best practices in all related fields such as accessibility, 
rehabilitation, protection and care including medical care. This should also 
include volunteer home-based care and all other forms of alternative family and 
community care arrangements; 
 vii. Enhance support and commitment to improve social protection for the 
elderly in ASEAN Member States, through networking, and exchange of 
information; 
 viii. Develop social security standards in each ASEAN Member States; 
ix. Facilitate and exchange research and studies in gerontology and medicine for 
the elderly; 
 x. Use sex-disaggregated data, among others, to promote awareness on 
gender equality, women’s role and contribution in the development of the 
region at the policy level; 
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 xi. Promote and enhance the percentage of women’s participation in all 
fields and at all levels, including political, decision-making as well as socio-
economic empowerment of women; 
 xii. Incorporate a gender perspective into national and regional policies 
and enhance the participation of women in programmes and projects; 
 xiii. Promote and encourage participation of persons with disabilities in 
decision-making and recognise their accomplishments; 
 xiv. Develop and implement programme to assist children living under 
disadvantaged and vulnerable conditions; and 
 xv. Establish an ASEAN Consortium of Social Welfare Practitioners, 
Educators and Schools of Social Work. 
 
C2. Protection and promotion of the rights of migrant workers 
28. Strategic objective: Ensure fair and comprehensive migration policies and 
adequate protection for all migrant workers in accordance with the laws, 
regulations and policies of respective ASEAN Member States as well as 
implement the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights 
of Migrant Workers1. 
Actions: 
 i. Operationalise the ASEAN Committee on the Implementation of the 
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of Rights of Migrant 
Workers under the auspices of the SLOM to implement the provisions of the 
Declaration and work towards the development of an ASEAN instrument on the 
protection and promotion of the rights of migrant workers; 
 ii. Institutionalise and convene on a regular basis the ASEAN Forum on 
Migrant Labour as a platform for broad-based discussions on migrant labour 
issues under the auspices of the Committee, which reports to SLOM; 
 iii. Promote fair and appropriate employment protection payment of 
wages and adequate access to decent working and living conditions for migrant 
workers and provide migrant workers, who may be victims of discrimination, 
abuse, exploitation, violence, with adequate access to the legal and judicial 
system of the receiving states; 
 iv. Intensify efforts to protect the fundamental human rights, promote the 
welfare and uphold human dignity of migrant workers by, among others, 
facilitating the exercise of consular functions to consular or diplomatic 
authorities of states of origin when a migrant workers is arrested or committed to 
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prison or custody or detained in any other manner, under the laws and 
regulation of the receiving state and in accordance with the Vienna Convention 
and Consular Relations; 
 v. Facilitate data-sharing on matters related to migrant workers for the 
purpose of enhancing policies and programmes concerning migrant workers in 
both sending and receiving states; 
 vi. Strengthen policies and procedures in the sending state to facilitate 
aspects of migration workers, including recruitment, preparation for deployment 
overseas and protection of the migrant workers when abroad as well as 
repatriation and reintegration to the countries of origin; 
 vii. Facilitate access to resources and remedies through information, 
training and education, access to justice, and social welfare services as 
appropriate and in accordance with the legislation and of the receiving state, 
provided that they fulfil the requirements under applicable laws, regulations, and 
policies of the said state, bilateral agreements and multilateral treaties; 
 viii. Establish and promote legal practice of the sending state to regulate 
recruitment of migrant workers and adopt mechanisms to eliminate recruitment 
malpractices through legal and valid contracts, regulation, and accreditation of 
recruitment agencies and employers, and blacklisting of negligent/unlawful 
agencies; and 
 ix. Promote capacity building by sharing of information, best practises as 
well as opportunities and challenges in relation to protection and promotion of 
migrant workers’ rights and welfare. 
 
C3. Promoting Corporate Social Responsibility (CSR) 
29. Strategic objective: Ensure that Corporate Social Responsibility (CSR) is 
incorporated in the corporate agenda and to contribute towards sustainable 
socio-economic development in ASEAN Member States. 
Actions: 
 i. Develop a model public policy on Corporate Social Responsibility or 
legal instrument for reference of ASEAN Member States by 2010. Reference may 
be made to the relevant international standards and guides such as ISO 26000 
titled “Guidance on Social Responsibility”; 
 ii. Engage the private sector to support the activities of sectoral bodies 
and the ASEAN Foundation, in the field of corporate social responsibility; 
 iii. Encourage adoption and implementation of international standards on 
social responsibility; and 
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 iv. Increase awareness of Corporate Social Responsibility in ASEAN 
towards sustainable relations between commercial activities and communities 
where they are located, in particular supporting community based development. 
 
D. Ensuring Environmental Sustainability 
30. ASEAN shall work towards achieving sustainable development as well as 
promoting clean and green environment by protecting the natural resource base 
for economic and social development including the sustainable management and 
conservation of soil, water, mineral, energy, biodiversity, forest, coastal and 
marine resources as well as the improvement in water and air quality for the 
ASEAN region. ASEAN will actively participate in global efforts towards 
addressing global environmental challenges, including climate change and the 
ozone layer protection, as well as developing and adapting 15 environmentally-
sound technology for development needs and environmental sustainability. 
 
D1. Addressing global environmental issues 
31. Strategic Objective: Effectively address global environmental issues without 
impinging on competitiveness, or social and economic development based on 
the principle of equity, flexibility, effectiveness and common but differentiated 
responsibility, respective capabilities as well as reflecting on different social and 
economic conditions. 
Actions: 
 i. Intensify regional cooperation to enhance and strengthen national and 
regional capacities to address issues and commitments to relevant Multilateral 
Environmental Agreements (MEAs) through regional research, promoting 
awareness, capacity building programmes and informed policy choices; 
 ii. Promote synergies in the implementation of related MEAs through 
strengthening of regional cooperation to address measures related to the 
thematic clusters of MEAs on atmospheric issues such as climate change and 
ozone depleting substances, and MEAs on chemicals and chemical wastes; 
 iii. Promote ASEAN common understanding/common position on relevant 
MEAs; and 
 iv. Adopt a holistic approach in fostering regional cooperation on 
environmental issues, with the participation of all relevant stakeholders including 
business, academics, NGOs and civil society organisations. 
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D2. Managing and preventing transboundary environmental pollution 
32. Strategic Objective: Implement measures and enhance international and 
regional cooperation to combat transboundary environmental pollution, 
including haze pollution, transboundary movement of hazardous wastes 
through, among others, capacity building, enhancing public awareness, 
strengthening law enforcement, promoting environmentally sustainable practices 
as well as implement the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution2. 
 
D2.1. Transboundary Haze Pollution 
Actions: 
 i. Operationalise the ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution through the implementation of concrete preventive, monitoring and 
mitigation measures and to initiate the process of developing protocols for the 
implementation and operationalisation of the Agreement; 
 ii. Develop mutually beneficial cooperation amongst ASEAN Member 
States that acknowledge each country’s laws, rules, regulations, and national 
policies, whether it is multilateral or bilateral cooperation, which put more focus 
on prevention activities; 
 iii. Operationalise the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary 
Haze Pollution Control to facilitate cooperation and coordination, including joint 
emergency response among Member States; 
 iv. Secure funds for the ASEAN Transboundary Haze Pollution Control 
Fund, with voluntary contributions from the Parties, and in cooperation with 
ASEAN partners to provide additional resources for the effective implementation 
of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution; and 
 v. Control and monitor land and forest fire occurrence in the region and 
promote the sustainable management of peatlands in the ASEAN region to 
reduce risk of fire and associated transboundary haze pollution through the 
implementation of the ASEAN Peatland Management Initiative (APMI) by the 
year 2015. 
 
D2.2. Transboundary Movement of Hazardous Wastes 
Actions: 
 i. Enhance regional coordination and exchange of information, 
experience and expertise in hazardous waste management; 
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 ii. Optimise the existence of Basel Convention Regional Centre for 
Training and Technology Transfer for Southeast Asia (BCRC-SEA) and the role 
of its Steering Committee in providing regional services of technology transfer 
and capacity building of hazardous waste management; and 
 iii. Establish effective and fully functioning regional mechanisms to 
address transboundary hazardous wastes, including illegal traffic of hazardous 
wastes, in line with the Basel Convention Procedures and Modalities. 
 
D3. Promoting sustainable development through environmental education 
and public participation 
33. Strategic Objective: Establish a clean and green ASEAN, rich in cultural 
traditions where the values and practices of the people are in accordance with 
the rhythm and harmony of nature, with citizens who are environmentally 
literate, imbued with the environmental ethic, and willing and capable to ensure 
the sustainable development of the region through environmental education and 
public participation efforts. 
Actions: 
 i. Implement the ASEAN Environmental Education Action Plan (AEEAP) 
2008-2012; 
 ii. Establish a baseline assessment on the extent to which national 
curricula in the basic education system include Environmental Education (EE) 
and Environmentally Sustainable Development (ESD) content; 
 iii. Establish a baseline assessment on the extent to which teacher 
education programmes and in-service and pre-service training address EE/ESD 
theory and practice; 
 iv. Ensure that Quality Assurance (QA) systems for formal education (that 
is, national standards) require the inclusion of EE/ ESD issues in the relevant 
disciplines; 
 v. Promote research on EE/ESD issues to ensure continuing development 
in formal education; 
 vi. Promote sustainable schools (for example, eco-schools/green schools) 
concept and practice throughout ASEAN; 
 vii. Develop EE curricula, materials and resources that are locally relevant 
and complement ESD at the local/community level; 
 viii. Promote EE as a key integrating tool for the development of 
‘environmentally sustainable cities’ in each ASEAN Member State; 
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 ix. Use appropriately designed and targeted EE for promotion of 
environmentally sustainable business practices; 
 x. Promote ASEAN Environment Week which serves as platform for 
national level activities to celebrate and raise awareness of the region’s 
environment with all stakeholders in each of the ASEAN Member States; 
 xi. Establish a baseline of EE for sustainable development training needs 
for stakeholders in both the formal and non-formal sectors; 
 xii. Provide EE and ESD training opportunities for key stakeholders; 
 xiii. Provide ASEAN EE for Sustainable Development Leadership Training 
Programmes for key target groups (e.g., government officials, members of 
parliament and other elected officials, media and communication professionals, 
youth, women, etc.); 
 xiv. Create an ASEAN EE/ESD scholarship scheme for the region’s 
stakeholders; 
 xv. Actively promote and manage the ASEAN Environmental Education 
Inventory Database (AEEID) as the central platform for information 
dissemination, exchange and learning for EE and ESD in ASEAN; 
 xvi. Develop an ASEAN-wide ‘Youth for Sustainable Environment’ 
Network; 
 xvii. Establish an ASEAN sustainable/green/eco-school network; 
 xviii.  Establish an annual ASEAN EE Conference/Forum for the region’s EE 
stakeholders as a platform for the exchange of information, materials, 
experience, networking, etc; 
 xix. Build and strengthen existing networks of NGOs, universities and 
media throughout the region to be effective practitioners, promoters, 
communicators and agents of change for EE and ESD; and 
 xx. Enhance the participation of community leaders, such as those 
religious leaders who have close contact with local communities, in promoting 
public awareness on the importance of sustainable development and 
environmentally sustainable practices. 
 
D4. Promoting Environmentally Sound Technology (EST) 
34. Strategic Objective: Use environmentally sound technologies to achieve 
sustainable development with minimal impact on the environment 
Actions: 
 i. Operationalise the ASEAN Network on EST (ASEAN-NEST) by 2015; 
 ii. Work towards the adoption of region wide environmental 
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management/labelling schemes to promote economic growth and 
environmental protection by 2015; 
 iii. Facilitate an EST Forum to develop technology need assessments and 
develop cooperation among ASEAN Member States; 
 iv. Enhance cooperation among ASEAN Member States within the 
framework of South-South and North-South cooperation to promote technology 
transfer; 
 v. Explore the establishment of a clearing house centre on EST for ASEAN 
Member States (i.e. Cleaner Production Centre); and 
 vi. Intensify cooperation on joint research, development, deployment and 
transfer of EST. 
 
D5. Promoting quality living standards in ASEAN cities/urban areas 
35. Strategic Objective: Ensure cities/urban areas in ASEAN are 
environmentally sustainable, while meeting the social and economic needs of 
the people. 
Actions: 
 i. Expand on the existing work under the ASEAN Initiative on 
Environmentally Sustainable Cities; 
 ii. Intensify individual and collective efforts to improve the quality of air 
and water within ASEAN through regional or national initiatives to reduce 
industrial and transportation pollutions; 
 iii. Share experiences, expertise and technology in areas such as urban 
planning including transportation, green building, water management, urban 
greenery and urban biodiversity conservation, sanitation and waste management, 
3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) and air, noise, water, and land pollution 
control, through among others twinning cities programme; 
 iv. Work towards initiatives such as “Low Carbon Society”, “Compact 
Cities”, “Eco-Cities” and “Environmentally Sustainable Transport”; 
 v. Develop internationally comparable measures for environmental 
sustainability for major cities in ASEAN by 2015; 
 vi. Introduce and implement an ASEAN Environmentally Sustainable Cities 
(ESC) Award by 2008 as an incentive to promote ESC practices. 
 
D6. Harmonizing environmental policies and databases 
36. Strategic Objective: Promote feasible efforts to harmonise on a step-by-
step basis environmental policies, and databases, taking into account the 
national circumstances of Member States, to support the integration of the 
environmental, social and economic goals of the region. 
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Actions: 
 i. Work towards the implementation of the thirteen priority 
environmental parameters and undertake efforts to ensure region wide 
harmonization in terms of measurement, monitoring and reporting by 2015; 
 ii. Strive for harmonization of standards and conformity assessment 
procedures for environmental performance/programmes by 2015; 
 iii. Continue producing informative periodical state of the environment 
reports for policy making and addressing impacts on the environment; 
 iv. Promote environmental sustainable/green procurement practices in 
ASEAN Member States and develop a region wide strategy for the ASEAN region 
by 2015; and 
 v. Encourage regional cooperation on Strategic Environmental 
Assessment of large-scale projects and other activities which may cause 
significant environmental impacts in the region. 
 
D7. Promoting the sustainable use of coastal and marine environment 
37. Strategic Objective: Ensure ASEAN’s coastal and marine environment are 
sustainably managed; representative ecosystems, pristine areas and species are 
protected; economic activities are sustainably managed; and public awareness of 
the coastal and marine environment instilled. 
Actions: 
 i. Enhance inter-agency and inter-sectoral coordination at the regional 
and international levels for achieving sustainable development of ASEAN’s 
coastal and marine environment; 
 ii. Build capacities to develop national marine water quality standards by 
2015 using the ASEAN Marine Water Quality Criteria as a reference; 
 iii. Establish a representative network of protected areas to conserve 
critical habitats by 2015 through further implementation of the ASEAN Criteria for 
Marine Heritage Areas, and ASEAN Criteria for National Protected Areas; 
 iv. Promote conservation and sustainable management of key ecosystems 
in coastal and marine habitats, such as joint efforts to maintain and protect 
marine parks in border areas, and the “Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, 
Fisheries and Food Security”; 
 v.  Enhance the capacity and capability of, as well as economic benefits 
for the fishery and other coastal community to encourage their active 
participation in promoting environmental sustainability; 
 vi. Promote the sustainable use of coastal and marine environment 
through public awareness campaign to highlight the global importance of coastal 
and marine environment in addressing food security, maintaining ecosystem 
services, as well as protecting marine environment; 
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 vii. Promote collaboration among ASEAN Member States in responding to 
transboundary pollution due to the oil spill incidents; and 
 viii. Promote cooperation in addressing pollution of coastal and marine 
environment from land-based sources. 
 
D8. Promoting Sustainable Management of Natural Resources and 
Biodiversity 
38. Strategic Objective: Ensure ASEAN’s rich biological diversity is conserved 
and sustainably managed toward enhancing social, economic and environmental 
well-being. 
Actions: 
 i. Achieve by 2010, a significant reduction in the current rate of loss of 
biodiversity through implementing relevant national, regional and international 
programmes of work; 
 ii. Promote collaboration, sharing of lessons learnt on access and 
equitable sharing of genetic and biological resources by 2015; 
 iii. Promote further listing and coordinated management of ASEAN 
Heritage Parks as an effective platform for ecosystem-based protected areas 
management by 2015; 
 iv. Enhance cooperation in the management of transboundary protected 
areas between neighbouring ASEAN Member States; 
 v. Take appropriate measures to minimise impacts of transboundary 
movement of living modified organisms in accordance with the Cartagena 
Protocol on Biosafety by 2015; 
 vi. Establish a functional regional network to promote capacity building in 
developing inventory of the biological resources and biosafety measures of the 
ASEAN Region by 2015; 
 vii. Enhance the role and capacity of the ASEAN Centre for Biodiversity 
(ACB) to function as an effective regional centre of excellence in promoting 
biodiversity conservation and management; 
 viii. Promote the involvement of local community to maintain biodiversity 
conservation and forest health by 2015; 
 ix. Promote effective management policies and practices to reduce the 
impact of invasive alien species at the regional and international levels; 
 x. Promote regional cooperation on sustainable management of 
biodiversity such as sharing research and development experiences, exchange of 
experts, and training; 
 xi. Strengthen efforts to control transboundary trade in wild fauna and 
flora through the ASEAN Action Plan on Trade in Wild Fauna and Flora 2005-
2010 and the ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) to 
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implement commitments to Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES); 
 xii. Explore cooperation among ASEAN Member States to conduct joint 
survey and monitoring of migratory wildlife; and 
 xiii. Promote cooperation among ASEAN Member States in combating land 
degradation for sustainable land management to support sustainable agriculture 
and environment. 
 
D9. Promoting the Sustainability of Freshwater Resources 
39. Strategic Objective: Promote sustainability of water resources to ensure 
equitable accessibility and sufficient water quantity of acceptable quality to meet 
the needs of the people of ASEAN. 
Actions: 
 i. Continue implementation of the ASEAN Strategic Plan of Action on 
Water Resources Management; 
 ii. Endeavour to reduce by half the number of people without sustainable 
access to safe drinking water by 2010; 
 iii. Manage water resources efficiently and effectively in order to provide 
adequate and affordable water services by 2015; 
 iv. Promote the implementation of integrated river basin management by 
2015; 
 v. Promote public awareness and partnership to enhance integrated water 
resources management; and 
 vi. Promote regional cooperation on water conservation measures and 
programmes as well as scientific and technological innovations in water quality 
improvement and supply. 
 
D10. Responding to Climate Change and addressing its impacts 
40. Strategic Objective: Enhance regional and international cooperation to 
address the issue of climate change and its impacts on socio-economic 
development, health and the environment, in ASEAN Member States through 
implementation of mitigation and adaptation measures, based on the principles 
of equity, flexibility, effectiveness, common but differentiated responsibilities, 
respective capabilities, as well as reflecting on different social and economic 
conditions. 
Actions: 
 i. Encourage ASEAN common understanding on climate change issues 
and where possible, engage in joint efforts and common positions in addressing 
these issues. 
 ii. Encourage the efforts to develop an ASEAN Climate Change Initiative 
(ACCI); 
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 iii. Promote and facilitate exchange of information/knowledge on 
scientific research and development (R&D), deployment and transfer of 
technology and best practices on adaptation and mitigation measures, and 
enhance human resource development; 
 iv. Encourage the international community to participate in and contribute 
to ASEAN’s efforts in afforestation and reforestation, as well as to reduce 
deforestation and forest degradation; 
 v. Develop regional strategies to enhance capacity for adaptation, low 
carbon economy, and promote public awareness to address effects of climate 
change; 
 vi. Enhance collaboration among ASEAN Member States and relevant 
partners to address climate related hazards, and scenarios for climate change; 
 vii. Develop regional systematic observation system to monitor impact of 
climate change on vulnerable ecosystems in ASEAN; 
 viii. Conduct regional policy, scientific and related studies, to facilitate the 
implementation of climate change convention and related conventions; 
 ix. Promote public awareness and advocacy to raise community 
participation on protecting human health from the potential impact of climate 
change; 
 x. Encourage the participation of local government, private sector, non-
governmental organisations, and community to address the impacts of climate 
change; and 
 xi. Promote strategies to ensure that climate change initiatives lead to 
economically vibrant and environment friendly ASEAN Community taking into 
account win-win synergy between climate change and the economic 
development. 
 
D11. Promoting Sustainable Forest Management (SFM) 
41. Strategic Objectives: Promote the implementation of sustainable 
management of forest resources in the ASEAN region and eradicating 
unsustainable practices including combating illegal logging and its associated 
trade through amongst others; capacity building, technology transfer, enhancing 
public awareness and strengthening law enforcement and governance. 
Actions: 
 i. Implement Strategic Plan of Action of the ASEAN cooperation in 
Forestry (2005 – 2010); 
 ii. Encouraging environmentally sustainable planning and management of 
the ASEAN region’s forests; 
 iii. Strengthen to address social cultural aspect of illegal logging and its 
associated trade in particular poverty eradication and illicit practices such as 
corruption and money laundering; 
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 iv. Support for global and regional initiatives to reduce emissions from 
deforestation and forest degradation, and to promote a reformed afforestation 
and reforestation under the Clean Development Mechanism (A/R-CDM) effort 
and to identify and avail appropriate international incentives and assistance; 
 v. Support the implementation of regional forest related initiatives such as 
the “Heart of Borneo” initiative, the Asia Forest Partnership and Asia-Pacific 
Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation, as well as global 
efforts such as Forestry Eleven Forum; 
 vi. Enhance the capacities and human resources, including research and 
development in the forestry sector to achieve Sustainable Forest Management 
(SFM); 
 vii. Strengthen ASEAN cooperation and joint approaches in addressing 
international and regional forestry issues to participate in the development of a 
global partnership for development; 
 viii. Promote forest management involving the community living within and 
surrounding the forest for the sustainability of the forest and prosperity of the 
people; 
 ix. Promote the eradication of unsustainable practices and related illicit 
activities; 
 x. Strengthen the implementation of forest law enforcement and 
governance to achieve sustainable management of forest resources and to 
support the sustainable development objective of Millennium Development 
Goals, including eradicating and combating illegal logging and its associated 
trade as well as combating the issue of illicit practices such as corruption and 
money laundering; and 
 xi. Implement the work plan for strengthening forest law enforcement and 
governance in ASEAN (2008-2015). 
 
E. Building ASEAN Identity 
42. The ASEAN identity is the basis of Southeast Asia’s regional interests. It is 
our collective personality, norms, values and beliefs as well as aspirations as one 
ASEAN community. ASEAN will mainstream and promote greater awareness and 
common values in the spirit of unity in diversity at all levels of society. 
 
E1. Promotion of ASEAN awareness and a sense of community 
43. Strategic Objective: Create a sense of belonging, consolidate unity in 
diversity and enhance deeper mutual understanding among ASEAN Member 
States about their culture, history, religion, and civilisation. 
Actions: 
 i. Review and develop new Regional and National Communication Plan 
in each Member State to support ASEAN identity and awareness building efforts; 
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 ii. Encourage all sectoral bodies to intensify their efforts in promoting 
ASEAN identity and awareness as well as enhance the roles of Senior Officials 
Responsible for Information (SOMRI), Senior Officials Meeting on Culture and 
Arts (SOMCA) and the ASEAN Committee on Culture and Information (COCI) in 
promoting ASEAN identity and awareness; 
 iii. Undertake a coordinated production of printed, broadcast and 
multimedia materials on ASEAN to be reproduced and disseminated by national 
information agencies and private agencies of ASEAN Member States starting in 
2009; 
 iv. Engage the mainstream media in promoting, on a continuing basis, all 
ASEAN programmes and projects, including ASEAN’s cultural heritage and arts 
and the work of COCI; 
 v. Increase media exchange and networking of communication personnel 
among ASEAN Member States and between ASEAN and its Dialogue Partners; 
 vi. Support school activities promoting ASEAN awareness, such as by 
encouraging the observance of the annual ASEAN Day; 
 vii. Initiate the establishment of linkages among ASEAN cities and 
townships, especially those with cultural arts and heritage elements.; 
 viii. Support the ASEAN Foundation’s mandate to promote ASEAN identity 
and awareness and people-to-people interactions, primarily within ASEAN, but 
also between ASEAN and its friends and partners; 
 ix. Promote ASEAN sporting events in the national and private media such 
as the SEA Games. and PARA Games; 
 x. Encourage the use of ASEAN Anthem and other ASEAN Symbols to 
raise ASEAN awareness in ASEAN Member States; 
 xi. Encourage the establishment of ASEAN associations at national levels 
to promote awareness of ASEAN in ASEAN Member States; 
 xii. Encourage the deepening of understanding and tolerance among the 
peoples of ASEAN through interfaith dialogue and ensuring adequate exposure 
of these events in the media; 
 xiii. Promote a culture of tolerance among media personnel about the 
diverse culture, religion and ethnicity of ASEAN by conducting enhanced inter-
media dialogue among ASEAN media and in cooperation with other 
international actors; 
 xiv. Enhance the use of and the capability to utilize new media 
technologies such as digital broadcasting to promote ASEAN awareness and 
identity and facilitating ASEAN media industry collaborations to showcase 
Member States’ culture, developments and talents; 
 xv. Strengthen national capabilities in the preservation and promotion of 
audio-visual heritage; 
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 xvi. Encourage active participation of ASEAN Media Editors through regular 
Meetings to promote ASEAN awareness; 
 xvii. Encourage cooperation and networking including book exchange 
programmes among libraries in ASEAN; and 
 xviii.  Disseminate ASEAN culture, social traditions and values particularly 
among the young generation through the media. 
 xix. Promote exchanges of television programmes to enhance cross-culture 
understanding among ASEAN Member States; 
 xx. Mobilise the mass media and other cultural institutions to disseminate 
and share information on ASEAN culture, developments, accomplishments, 
benefits, and objectives to the people; 
 xxi. Encourage youth exchanges such as the conduct of youth camps and 
similar activities to promote ASEAN arts and culture performances, ASEAN 
awareness and a sense of community among the public; and 
 xxii. Include the studies on ASEAN arts and culture as well as their values in 
school curriculum. 
 
E2. Preservation and promotion of ASEAN cultural heritage 
44. Strategic Objective: Promote the conservation and preservation of ASEAN 
cultural heritage to ensure its continuity to enhance awareness and 
understanding of the people about the unique history of the region and the 
cultural similarities and differences between and among ASEAN Member States 
as well as to protect the distinctiveness of ASEAN cultural heritage as a whole. 
Actions: 
 i. Develop or improve national legislations and regional instruments/
mechanisms to protect, preserve and promote ASEAN cultural heritage and living 
traditions of each ASEAN Member State by 2015; 
 ii. Document and manage significant ASEAN cultural heritage in a whole 
of ASEAN context; 
 iii. Undertake risk assessments and prepare emergency response plans for 
rescuing threatened significant cultural heritage across ASEAN; Promote ASEAN 
civilization studies, including through collaboration between the ASEAN culture 
officials and the members of the AUN; 
 iv. Promote cultural tourism and the development of related industries by 
establishing working relations between and among the ASEAN culture and 
tourism officials and the private sector; 
 v. Promote capacity building/human capital in heritage management by 
providing training, seminar, workshop, conferences, etc; 
 vi. Undertake studies on the establishment of an ASEAN Cultural Centre in 
each ASEAN Member State as well as ASEAN dialogue partner countries; 
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 vii. Preserve and develop the traditional handicraft villages and 
occupations in the rural areas, particularly among ethnic minority groups; 
 viii. Develop national capabilities in the promotion, management and 
preservation of traditional cultural heritage and non-traditional cultural heritage 
such as audio-visuals; 
 ix. Encourage community participation in preservation cultural heritage 
through mass media; 
 x. Promote the protection of cultural properties against theft, illicit and 
illegal trade and trafficking, and transfer within and outside ASEAN; 
 xi. Promote regional cooperation on the acquisition, preservation and use 
of archives; 
 xii. Establish effective resource centre or portal for Records and Archives 
of ASEAN Secretariat; 
 xiii. Exchange of best practices and experts in the field of Archive and 
Records Management; and 
 xiv. Nurture talents and promote interactions among ASEAN scholars, 
artists, and heritage media practitioners to help preserve and promote ASEAN 
Cultural Diversity while fostering regional identity as well as cultivating people 
awareness of ASEAN 
 
E3. Promotion of Cultural Creativity and Industry 
45. Strategic Objective: Enhance ASEAN identity and togetherness through 
cultural creativity and the promotion and cooperation on cultural industry. 
Actions: 
 i. Promote the development of cultural industry resources by facilitating 
collaborations and networking between and among small and medium-sized 
cultural enterprises (SMCEs); 
 ii. Promote and support the development of cultural industries through 
the exchange of knowledge and best practices by respecting branded national 
cultural industries; 
 iii. Develop and support young peoples capacity for original ideas and 
action in the area of culture and arts; 
 iv. Promote wider opportunities for cultural creativity among youth and all 
sectors of the population, including the ethnic groups; 
 v. Promote marketing and distribution of cultural products and services; 
 vi. Improve capacity of national institutions to manage and develop 
cultural industry enhancing employment activities and commercialisation of local 
cultural products/services in domestic and international markets; 
 vii. Encourage cooperation on culture industry and creative economy with 
the ASEAN partner countries; 
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 viii. Organise regular joint training programmes, seminars, and workshops 
for SMCEs; and 
 ix. Enhance interactions between Government Sectors and Private Sectors 
Institution on SMCE’s Development by convening annual conferences. 
 
E4. Engagement with the community 
46. Strategic Objective: To inculcate an ASEAN identity and build a people-
oriented ASEAN where people are at the centre of community building, through 
the participation of all sectors of society. 
Actions: 
 i. Engage ASEAN-affiliated non-governmental organisations in ASEAN 
Community building process; 
 ii. Convene the ASEAN Social Forum and the ASEAN Civil Society 
Conference on an annual basis to explore the best means for effective dialogue, 
consultations and cooperation between ASEAN and ASEAN civil society; 
 iii. Explore the establishment of an ASEAN volunteers programme, to be 
composed of young professionals, with focus on supporting rural development 
and assisting communities to help themselves by 2009; 
 iv. Support youth volunteers undertaking emergency or humanitarian 
missions by giving them recognition; and 
 v. Share public information network and databases of ASEAN for a 
greater flow of useful information in the region. 
 
F. Narrowing The Development Gap 
47.  Strategic Objectives: Strengthen cooperation to reduce the development 
gap in particular the social dimensions of development between the ASEAN-6 
and the CLMV countries and within ASEAN where some isolated pockets of 
under development persist. 
Actions: 
 i. Mainstream social development issues in developing and implementing 
projects for the IAI and through various subregional cooperation frameworks 
such as the Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area 
(BIMP-EAGA), Greater Mekong Sub-region (GMS), Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS), Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle (IMT-GT), and the inter-state areas along the East-
West Economic Corridor (EWEC) among Vietnam, Laos, Cambodia and North-
eastern Thailand, and Myanmar, the ASEAN-Mekong Basin Development 
Cooperation Scheme, Cambodia, Lao PDR, and Viet Nam (CLV) Development 
Triangle, the Cambodia, Lao PDR and Thailand (CLT) Emerald Triangle, 
Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam (CLMV); 
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 ii. Implement the Second IAI Work Plan for the period of 2009-2015; 
 iii. ASEAN-6 to continue their support and assistance for the Second IAI 
Work Plan; 
 iv. Continue to mobilise the resources from dialogue partners, 
international and regional organisations/institutions for the Second IAI Work 
Plan and projects to support and assist the CLMV countries; 
 v. Engage related development agencies in each Member State and 
ASEAN partners to undertake assessment studies on the social impact of regional 
integration for the purpose of developing appropriate policy responses starting 
in 2009; 
 vi. Adopt and implement regional advocacy programme to include, 
among others, agriculture, marine and fisheries, agro-based industry, integrated 
rural development; 
 vii. Continue to assist the governments of CLMV countries to build and 
strengthen capacities to develop/implement social policies that will mitigate and 
monitor the impact of the regional integration process; and 
 viii. Conduct a comprehensive study on the impact on new Member States 
of ASEAN as a result of acceleration of ASEAN Community building from 2020 to 
2015; 
 
III. IMPLEMENTATION AND REVIEW OF THE ASCC BLUEPRINT 
A. Implementation Mechanism 
1. The ASEAN Socio-Cultural Community Council shall be accountable for the 
overall implementation of the Blueprint and shall ensure coordination of efforts 
under its purview as well as those which cut across the other Community 
Councils. 
2. All relevant ASEAN ministerial bodies or their equivalent shall be 
responsible in ensuring effective implementation of the various elements, actions 
and commitments in the Blueprint by reflecting them in their respective work 
plans, mobilizing resources for them, and undertaking national initiatives in 
order to meet these commitments. 
3. To ensure effective implementation of the ASCC Blueprint, the following 
measures are recommended. 
Actions: 
 i. Mainstream the strategies, targets and actions of the ASCC Blueprint, 
and incorporate them in respective national development plans; 
 ii. Endeavour to ratify relevant ASEAN Agreements within a timeline in 
accordance with the internal processes of each ASEAN Member State; 
 iii. Engage the Dialogue Partners, the private sector, civil society 
organisations and other relevant stakeholders in ensuring timely implementation 
of agreed measures; 
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 iv. Identify and implement technical studies or training programmes on 
issues, areas or topics where analytical as well as capacity building supports 
which are required; 
 v. Strengthen the capabilities of the ASEAN Secretariat in areas relevant to 
the ASCC; 
 vi. Strengthen the capabilities of each ASEAN Member State especially in 
research and human capital development; and 
 vii. Establish appropriate capacity building programmes to assist new 
Member States in enhancing the achievement of the ASCC. 
4. The progress of implementation of the ASCC Blueprint shall be reported by 
the Secretary-General of ASEAN to relevant ministerial meetings and Councils, 
and to the ASEAN Summit. 
 
B.  Resource Mobilisation 
5.  Financial resources, expertise, research and capacity building for the 
implementation of the ASCC Blueprint can be mobilized, among others, from the 
following: 
 a.  ASEAN Member States; 
 b.  Dialogue, Sectoral and Development Partners; 
 c.  Regional and International Institutions in particular the ADB, the World 
Bank/IFC, the UN; 
 d.  Regional and International Foundations; and 
 e.  Private Sectors. 
 
C.  Communication Strategy 
6.  Success in building the ASCC requires involvement by all stakeholders in 
the integration process. A good communications programme is required to create 
greater public awareness of the ASCC in all ASEAN Member States as well as to 
keep all stakeholders, including the social/cultural communities and people of 
ASEAN, informed of the progress of this community building. 
Actions: 
 i.  Launch a comprehensive communications plan to explain to 
government officials, key stakeholders and the general public the objectives, 
benefits and challenges of the ASCC; 
 ii.  Undertake activities to promote open discussion and sharing of 
information in implementing the ASCC; 
 iii. Member States shall set up a mechanism at the national level to 
regularly report the outcome and issues of the integration process; and 
 iv. Create an ASCC communications website that would provide an 
additional channel to reach communities at large, where stakeholders can 
provide feedback and respond to ASEAN socio-cultural initiatives. 
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D. Review Mechanism 
7. The implementation of the ASCC Blueprint shall be monitored and 
reviewed by the ASEAN Secretariat to ensure that all the activities are responsive 
to the needs and priority of ASEAN. 
8. The ASEAN Secretariat shall develop and adopt indicators and systems to 
monitor and assess the progress of implementation of the various elements and 
actions in the Blueprint. 
9. The mid-term review of the implementation of the ASCC Blueprint can be 
undertaken whenever necessary, taking into account the changing dynamics of 
the region and the global environment. 
 
END NOTE 
1  Nothing in this Blueprint shall contradict the general principles in the 
ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 
Workers. 
2  This applies to Member States which are parties to the Agreement. 
 
GLOSSARY 
A 
ACB : ASEAN Centre for Biodiversity 
ACCSM : ASEAN Conference on Civil Service Matters 
ACMECS : Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy 
AD : Alternative Development 
ADB : Asian Development Bank 
AEEAP : ASEAN Environmental Education Action Plan 
AEEID : ASEAN Environmental Education Inventory Database 
AEIC : ASEAN Earthquake Information Centre 
AFSRB : ASEAN Food Security Reserve Board 
AHA : ASEAN Humanitarian Assistance 
AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome 
APMI : ASEAN Peatland Management Initiative 
APSED : Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases 
A/R-CDM : Afforestation and Reforestation under the Clean Development 
Mechanism 
ARCs : ASEAN Resource Centres 
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations 
ASMC : ASEAN Specialised Meteorological Centre 
ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community 
ASTNET : ASEAN Science and Technology Network 
AUN : ASEAN University Network 
AVIST : ASEAN Virtual Institute of Science and Technology 
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B 
BCRC-SEA : Basel Convention Regional Centre for Training and Technology 
Transfer for Southeast Asia 
BIMP-EAGA : Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area 
C 
CAM : Complementary and Alternative Medicine 
CITES : Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora 
CLMV : Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Viet Nam 
CLT : Cambodia, Lao PDR and Thailand 
CLV : Cambodia, Lao PDR, and Viet Nam 
COCI : Committee on Culture and Information 
CSR : Corporate Social Responsibility 
E 
EE : Environmental Education 
ESD : Environmentally Sustainable Development 
EST : Environmentally Sound Technology 
EWEC : East-West Economic Corridor 
F 
FCTC : Framework Convention on Tobacco Control 
G 
GAD : Gender and Development 
GMS : Greater Mekong Sub-region 
H 
HIV : Human Immunedeficiency Virus 
I 
ICT : Information and Communication Technology 
IFC : International Finance Cooperation 
IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
M 
MEAs : Multilateral Environmental Agreements 
MDGs : Millennium Development Goals 
N 
NDG : Narrowing the Development Gap 
NGOs : Non-Governmental Organisations 
O 
OSHNET : ASEAN Occupational Safety and Health Network 
P 
PPE : Personal Protective Equipment 
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Q 
QA : Quality Assurance 
T 
TM : Traditional Medicine 
S 
S&T : Science and Technology 
SEAMEO : Southeast Asia Ministers of Education Organization 
SFM : Sustainable Forest Management 
SLOM : Senior Labour Officials Meeting 
SMCEs : Small and Medium-sized Cultural Enterprises 
SOMCA : Senior Officials Meeting on Culture and Arts 
SOMRI : Senior Officials Responsible for Information 
T 
TAYO : Ten Accomplished Youth Organisations 
U 
UN : United Nations 
W 
WEN : Wildlife Enforcement Network  
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