
 

 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
(ASEAN Political-Security Community -APSC) 

1. ภาพรวม  

• ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซยีนเปนกลไกสืบเนื่องจาก Bali Concord II   

(ซึ่งเดิมทกีลไกใชคําวา ASEAN Security Community) แตไดรับการก อต้ังเปนทางการภายหลัง 

จากทีก่ฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชในเดอืนธันวาคม 2551 แมวาประชาคมการเมอืงและ 

ความมัน่คงอาเซียนไมเนนการมี common foreign and security policy เหมือนสหภาพยุโรป    

แตประชาคมการเมืองและความมัน่คงพยายามที่จะหาจุดยืนรวมกนัในหลายเรื่องเพื่อสรางฐาน   

ที่มั่นคงสําหรบัสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  

2. เปาหมายของประชาคมการเมอืงและความมั่นคง 

• ตามเอกสารแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน อาเซยีน   

ไดตกลงที่จะใหประชาคมการเมืองและความมัน่คง มีเปาหมายสาํคญั 3 ประการ ดังนี ้

2.1 ประชาคมที่มีกติกาและมีการพฒันาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกนั (A rules-based 

community of shared values and norms) ซึ่งเปน 2 หลักการที่ถวงดลุซึ่งกนัและกนั กลาวคือ  

1) การไมแทรกแซงกิจการภายใน และ 2) สงเสริม Community values 

2.2  ประชาคมที่ทาํใหภูมิภาคมีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกรง  

พรอมทัง้มีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทกุมติิ (A cohesive, 

peaceful and resilient region with shared responsibility for comprehensive security)   

ซึ่งเปนความพยายามที่จะสงเสริมใหอาเซยีนพึง่พาอาศัยกลไกของตนมากขึ้นในการแกไขปญหา

และความทาทายตางๆ ในภูมิภาค (อีกทัง้เปนประเด็นที่อินโดนีเซียผลักดันมากที่สุด) 

2.3  ประชาคมที่ทาํใหเปนภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอกที่มกีารรวมตัว 

และลักษณะพึ่งพาซึง่กนัและกันมากยิ่งขึ้น (A dynamic and outward looking region in an 

increasingly integrated and interdependent world) ซ่ึงสะทอนถึงการที่อาเซียนยอมรับวา 

ไมควรมุงเพยีงเรื่องภายใน แตเนนการสรางหุนสวนกับโลกภายนอกใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

3. สถานะลาสุด 

• ปจจุบันเสาการเมืองและความมัน่คงอาเซยีนมีความคืบหนาในการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและประสานทาทมีากยิ่งขึ้นในเรื่องที่มนีัยทางนโยบายและการเมืองของภูมิภาค

โดยการดําเนนิการขับเคลื่อนเสาการเมืองและความมัน่คงอาเซียน จดัตั้งโดยคณะมนตรีประชาคม

การเมืองและความมัน่คง ซึง่ประชุมปละ 2 คร้ังเปนอยางนอย 



 

 

• ประเด็นที่ประชาคมฯ ใหความสําคัญใน 1-2 ปที่ผานมาคือการสงเสรมิใหกลไกอาเซียน

ตางๆ กลาวคอื sectoral bodies เนนการประสานงานเพื่อแกไขปญหาของ cross-cutting issues 

ซึ่งเปนประเดน็ที่คาบเกี่ยวกบักลไกตางๆ ในการนี้ ตัวอยางสาํคัญที่ประชาคมฯ กาํลงัพิจารณา

อยางตอเนื่องคือ ความเสีย่งของการสงเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคหรือ inherent risks of 

enhanced ASEAN connectivity ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมขามชาต ิและผลกระทบทางดานลบ

ตางๆ เชน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และปญหาสาธารณสุข ซึ่งเปน non-traditional security 

issues แบบหนึ่ง 

4.  พัฒนาลาสุดในประเดน็ที่สําคัญ 

4.1 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลยีรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  

(Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone-SEANWFZ) อาเซยีนอยูระหวางการหาขอสรุป

การเจรจากับประเทศผูมีอาวุธนวิเคลียร (NWS) ในพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา ซึ่งจะนาํไปสูการ

ลงนามโดย NWS ตอไป 

      4.2 สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia-TAC) ไดรับความสนใจจากประเทศนอกภูมิภาคมากขึ้น 

ปจจุบันมีประเทศภาคีทัง้สิ้น 30ประเทศ ซึ่งรวมทัง้ สหรัฐอเมริกา จนี เกาหลเีหนือ และเกาหลีใต 

เปนตน ลาสุด บราซิลกาํลังดําเนนิการภายในเพื่อภาคยานวุัติสนธิสัญญาฯ และสหราชอาณาจักร

ประสงคที่จะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ นอกจากนี้ประเทศอัครภาคีอยูในระหวางการใหสัตยาบนั

พิธีสารฉบับที่ 3 แกไขสนธิสัญญาเพื่อใหสหภาพยโุรปเขาเปนภาคีสนธสัิญญาฯ ได 

      4.3 อาชญากรรมขามชาต ิไทยมีสวนสําคัญริเร่ิมใหอาเซียนใหความสาํคัญมากยิ่งขึน้  

กับการหามาตรการแกไขปญหาอนัเนื่องจากผลกระทบทางลบจากการสงเสริมความเชือ่มโยงใน

อาเซียน เชน ความทาทายจากอาชญากรรมขามชาติตาง ๆ ไมวาจะเปน ปญหายาเสพติด ซึง่เปน

เร่ืองที่อาเซียนใหความสาํคญั และการคามนุษย และการฟอกเงนิ ซึง่เปนประเด็นที่ไทยถกูโจมตี

โดยสหรัฐ และ Financial Action Task Force (FATF) ทั้งนี้ เปาหมายระยะยาวคือการมีระบบ 

การคุมกนัประชาคมอาเซยีนที่มีความเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้นจะมีผลกระทบทางลบหรือผลขางเคียง

จากความเชื่อมโยง 

      4.4 การสงเสริมสันติภาพในภูมิภาค ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 20 เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 

2554 มีมติใหจัดตั้งสถาบนัอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท เพื่อทาํการวิจัยและสงเสริม

การสรางสนัตภิาพในอาเซียน 

      4.5 ความมั่นคงทางทะเล เปนประเด็นที่ประเทศนอกภูมิภาคใหความสนใจ ซึ่งอาเซียนเอง

จะตองรักษาความเปนแกนหลัก หรือ Centrality ในเรื่องนี้ใหได 



 

 

      4.6 สิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธมินุษยชน (ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR) ซึ่งเปนองคกรที่ไทยมีสวนรวม

สําคัญในการจัดตั้งอยูในระหวางการจัดทาํปฏิญญาอาเซียนวาดวยสทิธิมนุษยชน เพื่อจะนําไปสู

การสรางกลไก เชนสนธิสัญญา และอนุสัญญาที่เกีย่วของในอนาคต 

5. ประเด็นสาํคัญของไทยผลักดันในการสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคงตอไปใน
อนาคต 

• สงเสริมคานิยมของประชาธปิไตย ธรรมาภิบาล และหลกัการนิติธรรมในอาเซยีน โดย

มุงเนนประโยชนของประชาชนเปนที่ต้ัง 

• สงเสริมความรวมมือกับภาคประชาสังคมในงานของประชาคมการเมอืงและความมัน่คง 

โดยใชหัวขอการหารือเปนตวัตั้งในการเชญิองคกรที่มิใชของรัฐบาล ในการแกไขปญหา non-

traditional threats เชนเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ อาชญากรรมขามชาต ิเชน การคายาเสพ

ติดและการคามนุษย เปนตน และมุงดําเนินภารกิจทางมนุษยธรรมมากกวาดานการเมือง 

• สงเสริมใหมีความโปรงใสมากขึ้นระหวางฝายกลาโหมอาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล

เร่ือง arms modernization และการสงผูสังเกตการณในการซอมรบ ควรมีความรวมมือกัน 

ใหมากยิ่งขึน้ในเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติและการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 

• สงเสริมความรวมมือของอาเซียนในการแกปญหารวมกนั เชนในเรื่องของ (1) ปฏิบัติการ

รักษาสนัติภาพ (2) การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการจัดทําระบบและยุทธศาสตร 

บูรณาการโดยประสานการทาํงานของฝายพลเรือน ฝายกลาโหมอาเซยีน และสาํนักเลขาธิการ

อาเซียน และ (3) การสงเสรมิความมั่นคงทางทะเลและการปราบปรามโจรสลัด 
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