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บทน�า

 ค�าว่า ประชาคมอาเซียนยังมีคนอีกมากที่ไม่ทราบว่าประชาคมอาเซียนที่ก�าลังจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของในชีวิตของเรานั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่คิดริเริ่มใประชาคมอาเซียน คือ ในการจัดตั้งสมาคม

อาเซียน โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในขณะนั้น (๒๕๑๐) คือ น.อ. (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ 

ตรงกับสมยัรฐับาลของจอมพลถนอม กติตขิจร เป็นหวัหน้าคณะผูน้�าจากประเทศสมาชกิอกี ๔ ประเทศ 

ประกอบด้วย มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อก�าหนดแนวทาง

ในการจัดตั้งสมาคมอาเซียนขึ้น โดยใช้สถานท่ีบ้านพักตากอากาศท่ีแหลมแท่น ต. บางแสน อ. เมือง  

จ. ชลบุรี เป็นที่ด�าเนินการประชุม เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ และได้มีการจัดท�าเอกสาร 

ข้อตกลงร่วมกัน เรียกว่า “Spirit of Bangsaen” หรือ จิตวิญญาณแห่งบางแสน ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ 

สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มกีารลงนามในปฏญิญาก่อตัง้อาเซยีน ซึง่เรยีกว่า “ปฏญิญากรงุเทพ” (Bangkok 

Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)
1

 อาเซียน (ASEAN) เกิดเมื่อ เวลา ๑๐:๕๐ น. เช้าวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐/ค.ศ. 

๑๙๖๗ ที่กระทรวงการต่างประเทศ วังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ผู้ตั้งชื่อสมาคม

นีว่้า สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หรอื อาเซีย่น (ASEAN มาจากค�าเตม็ว่า Association 

of Southeast Asian Nations) ก็คือ นายอาคัม มาลิค รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เหตุผลการ

จัดตั้งสมาคมอาเซียน ในสมัยนั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขาดความสมัครสมานสามัคคีกัน  

กล่าวคือ มาเลเซียกับฟิลิปปินส์มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ในเรื่องของพรมแดนที่เป็นเกาะและ

กรรมสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อน อินโดนีเซียก็ยังระส�่าระสายในเรื่องการเมืองภายในประเทศ ส่วนสิงคโปร์ก็เป็น

เกาะเลก็ๆ ทีรู่ส้กึไม่มัน่ใจในการล่าอาณานคิมของประเทศมหาอ�านาจ ส�าหรับไทยเองกไ็ม่มัน่ใจจากภยั

การแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่ลามมาจากประเทศเวียดนาม เขมร และลาว
2

 1
 [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : th.wikipedia.org/wiki/ http://www.lib.ru.ac.th/journal2-asean-community/ 

(วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗).

 2
 สุรินทร์ พิศสุวรรณ, asean อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบ ส�านักพิมพ์อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: 

ม.ป.พ.,๒๕๕๖), และประภัสสร์ เทพชาตรี.ประชาคมอาเซียน, (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๔).
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 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้

เป็นชมุชนท่ีมคีวามแข็งแกร่งสามารถสร้างโอกาส และรับมอืกบัการท้าทายท้ังด้านการเมอืงความ มัน่คง 

เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิได้อย่างสะดวกมากยิง่ขึน้ และสมาชกิ ในชมุชนมคีวามรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ  

ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน

 ปฏิญญากรงุเทพมหานคร (Bangkok Declaration) เป็นเอกสารในการก่อตัง้สมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่ได้รับการลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที ่๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐  

โดยในขณะนั้นมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจ�านวน ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียและ

ฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะสกัดการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์โดยก�าหนด ข้อตกลง 

เบือ้งต้นร่วมกนั ในด้านการให้ความร่วมมอืทางมติรภาพ และการไม่เข้าไปยุง่เกีย่วต่อสถานการณ์ภายใน

ของประเทศสมาชิกทั้งหมด ปฏิญญากรุงเทพมหานคร ได้ระบุวัตถุประสงค์ส�าคัญ ๗ ประการของการ

จัดตั้งอาเซียน ได้แก่ 

  (๑) ส่งเสรมิความร่วมมอืและความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

  (๒) ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 

  (๓) เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

  (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

  (๕) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการ

ศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  (๖) เพิม่ประสทิธภิาพของการเกษตรและอตุสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรบัปรงุ

การขนส่งและการคมนาคม 

  (๗) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาค 

อื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
3
 

 3
 มงคล วศิษิฏ์สตมัภ์. หวัข้อ “ประวตัแิละพฒันาการของประชาคมอาเซยีน” เอกสารประกอบการบรรยาย.

ผอ.กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ ๙ ก.ค. ๒๕๕๗ 
หลักสูตรวุฒิบัตร “ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน” สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. หน้า ๗. (power point)
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  เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ  

รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ระดับโลก

     ประชาคมอาเซียน เปรียบกับการเป็นครอบครัวเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือก�าเนิดขึ้น

อย่างเป็นทางการเมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมกบัมกีารร่วมลงนามในปฏญิญาให้เป็นประชาคม

เดียวกันให้ส�าเร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น ๓ 

ประชาคม หรือ ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
4

 การรวมตวักนัท�าให้เราแขง็แกร่ง และท�าประโยชน์มากกว่าประเทศเดียว แต่ก่อนจะไปถึงท่ีหมาย 

เราต้องผ่าน ๓ เสาหลักอาเซียน

   - ประชาคมการเมอืงและความม่ันคงอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community–

ASC) อาเซยีนจะเป็นกลไกส�าคญัทีท่�าให้ประเทศสมาชกิมคีวามพร้อมในการร่วมมอืป้องกนัและจดัการ

กับความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะภัยข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจะจัดตั้งกลไกสิทธิ

มนุษยชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

   - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) อาเซียนก�าลัง

เร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน เพื่อพัฒนาอาเซียน 

ซึง่มปีระชากรกว่า ๕๖๗ ล้านคน และมทีรพัยากรอดุมสมบรูณ์ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตทีเ่ป็นหนึง่

เดียวภายในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะท�าให้อาเซียนน่าสนใจและมีอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ

   - ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)

อาเซยีนก�าลงัมุง่พฒันาความร่วมมอืในสาขาการศกึษา วฒันธรรม สาธารณสขุ พลงังาน สวสัดกิารสงัคม 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม รวมทัง้มเีป้าหมายให้ประชาชนในภมูภิาค รูจ้กัและเข้าใจกนั

มากขึ้น มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนี้
5

 นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดการกับปัญหาสังคมและภัยคุกคามอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

อย่างฉบัพลนัและเกินกว่าทีจ่ะควบคมุ ดแูลได้เพยีงล�าพงั เช่น ปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหาภยัพิบตั ิปัญหา

โรคระบาด เป็นต้น

 4
 ประภัสสร์ เทพชาตรี, ประชาคมอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๔), หน้า ๒๙.

 5
 [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.uasean.com/kerobow๐1/18 (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗)
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      ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political and Security Community 

– APSC) แนวคิดเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียน เกิดขึ้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี ในปี 

๒๐๐๓ โดยได้มกีารจดัท�า Bali Concord II ซึง่ตกลงกนัว่าจะจดัตัง้ประชาคมอาเซียนขึน้ภายในปี ๒๐๒๐ 

ต่อมาได้ร่นมาเป็นปี ๒๐๑๕ 

 ส�าหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงนั้น ต่อมาในปี ๒๐๐๔ ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

หรือ Plan of action ขึน้ ซึง่มกีารบรรจมุาตรการต่างๆ เพือ่ไปสูก่ารจดัตัง้ประชาคม และล่าสดุ อาเซยีน

ได้จัดท�าแผนงานหรือ Blueprint ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า Plan of action โดยได้มีการลงนามรับรอง 

Blueprint ในการประชุมสุดยอดที่หัวหิน

 กลไกการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งของประชาคมอาเซียน มีลักษณะมุ่งเน้นแก้ไขความขัด

แย้งระหว่างรัฐ แต่โลกในยุคปัจจุบัน ความขัดแย้งส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในรัฐ แต่มี

ลกัษณะข้ามชาต ิดงันัน้ กลไกอาเซยีนจงึอาจจะไม่มปีระสิทธภิาพรองรบักับความขดัแย้งในรปูแบบใหม่

 การพัฒนาทางการเมอืง ประเดน็ที ่Blueprint ให้ความส�าคญัคอื เร่ืองการส่งเสริมประชาธปิไตย

สิทธิมนุษยชน และการติดต่อในระดับประชาชนต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริง 

อาเซียนยังมีปัญหามากเกี่ยวกับการพัฒนาการประชาธิปไตย หลายประเทศสมาชิกยังเป็นเผด็จการ 

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ ก็มีเพียงไม่กี่ประเทศ นอกจากนี้ ถึงแม้ในกฎบัตรอาเซียนจะระบุว่า 

จะมีการจัดตั้งกลไกด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมา แต่ในท่ีสุด อ�านาจหน้าท่ีของกลไกนี้ จะถูกตัดทอนลง  

จนกลายเป็นแค่เสือกระดาษ
6

 อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธ�ารงไว้ซึ่ง 

สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถ

แก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี

 เพือ่รองรบัการเป็นประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน ประเทศสมาชิกได้ร่วมจดัท�าแผน

งานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 

Blueprint) โดยเน้น ๓ ประการ คือ

  ๑. การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่วมกันท�าเพื่อสร้าง

ความเข้าใจระบบสงัคม วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ทีแ่ตกต่างของประเทศสมาชกิ ส่งเสริมพัฒนาการ

 6
 ประภัสสร์ เทพชาตรี, ประชาคมอาเซียน, หน้า ๓๐.
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ทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

การสนับสนุนการทีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้านทุจริตการส่งเสริมหลักนิติธรรมและ 

ธรรมาภิบาล

  ๒. ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงส�าหรับประชาชนที่

ครอบคลมุในทกุด้าน ครอบคลมุความร่วมมอืเพือ่เสรมิความมัน่คงในรปูแบบเดมิ ซึง่หมายถงึ มาตรการ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการระงับข้อพิพาทโดยสันติเพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิก

อาเซียนอยู่กันโดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง นอกจากนี้ ยังขยายความร่วมมือเพ่ือต่อต้านภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ 

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

  ๓. การมีพลวัตและปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ก�าหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทของ

อาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบ ASEAN+๓ กับจีนญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และการ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศและองค์การระหว่าง

ประเทศเช่นสหประชาชาติ

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) ถ้าภาษาตลาด  

ทีพ่ดูแล้วเข้าใจทันทีว่าข้อดขีองประชาคมเศรษฐกจิคอือะไร ต่างชาติกเ็หน็ประโยชน์ของการรวมตัวของ

อาเซียน ทุนวันนี้คนจากหลายๆ ประเทศเข้ามาแวะเวียน อยากท�าความรู้จัก อยากจะสนิทสนมกับ

อาเซียนมากขึ้น ถึงขั้นที่เรียกได้ว่ามะรุมมะตุ้ม เราชาวอาเซียนด้วยกันเองก็ต้องอย่าน้อยหน้า ต้องเร่ง

ท�าความเข้าใจและรีบปรับตัวไปพร้อมๆ กัน แน่นอนว่าตลาดที่ใหญ่ขึ้นเปิดโอกาสให้เราท�าอะไรๆ  

ได้มากขึน้ ถ้าจดัระบบกฎเกณฑ์ดีๆ  จะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุมค่าทีสุ่ด ทัง้แร่ธาตุ 

น�้ามัน ป่าไม้ ฯลฯ รวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ แค่ค้าขายกันเองในอาเซียน เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นอย่าง

มหาศาล แผนการสร้างประชาคมอาเซียนต้องด�าเนินไปพร้อมกันทั้งสามด้าน คือความมั่งคง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม เราต้องให้ความส�าคัญทั้งสามด้านพอๆ กัน แต่แน่นอนว่าเรื่องที่เซ็กซี่ที่สุด ได้รับ

ความสนใจมากทีส่ดุ คอืเรือ่งเศรษฐกจิ ทีต้่องมกีารลงทนุได้มากทีสุ่ด มกีารเล่ือนย้ายคน เคล่ือนย้ายทนุ

อย่างสะดวกข้ึน มีการลดภาษีให้แก่กัน ท�าให้การลงทุนที่เดียวสามารถค้าขายได้ทั้งสิบประเทศ และ

ประเทศนอกอาเซียนกจ็ะแห่แหนกนัเข้ามาลงทนุในภมูภิาคนีม้ากขึน้เพราะฉะนัน้พ้ืนฐานข้อตกลงต่างๆ 

ของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่จะมีความส�าคัญเพ่ิมขึ้นเพราะเกี่ยวกับการอ�านวย

38. ��.������� (463-475).indd   467 28/4/2559   10:56:06



468 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

ความสะดวกให้กับการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในอนาคต เช่น การสื่อสาร โลจิสติกส์ ฯลฯ ซึ่งต่างชาติ 

จะเข้ามาลงทุนในตลาดนี้มากที่สุด
7

 การร่วมกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ�านาจการต่อรอง 

ทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน�าเข้าของสินค้า เดิมจะเริ่มใช้ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

แต่เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม จึงเลื่อนไปวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เป็นเป้าหมายการรวมตวักันของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ 

ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน 

เพือ่เพิม่อ�านาจต่อรองกบัคูค้่า และเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกจิระดบัโลก รวมถึง 

มีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง 

ประชาชนอยู่ดีกินดี 

       ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ถอืว่าเป็นหนึง่เสาหลกัทีส่�าคญัในประชาคมอาเซยีน ทีป่ระเทศสมาชกิ

ลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันโดยมีผลในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ความส�าคัญของอาเซียนในทางเศรษฐกิจ อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับ ๑ ของไทยตั้งแต่ปี 

๒๕๔๕ และเป็นแหล่งน�าเข้าอันดับที่ ๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าระหว่างกันคิดเป็นร้อย

ละ ๒๕ ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด สมาชิก

อาเซียนเข้ามาลงทุนในไทยประมาณร้อยละ ๒๐ ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด สิทธิประโยชน์

จากเขตการค้าเสรี (ASEAN FTA)
8

 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ด�าเนนิการควบคูไ่ปกบั ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 

(ASEAN Political-Security Comunity: APSC) และ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community: ASCC) ซึ่งเป็น ๓ ส่วนหลักของประชาคมอาเซียน แม้อาเซียนจะมิได้

มีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมาตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาเซียนก็ได้พัฒนาความร่วมมือโดยอาศัยฐาน

ในทางกฎหมาย ระหว่างประเทศมากขึน้ เช่น การทีส่มาชกิอาเซยีนได้จดัท�าสนธสัิญญาไมตร ีและความ

ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 

 7
 สุรินทร์ พิศสุวรรณ, asean อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์

อมรินทร์, ๒๕๕๖), หน้า ๘๔-๘๕.

 8
 มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์. หัวข้อ “ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน”, หน้า ๔. (power point)
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๑๙๗๖ หรือ TAC) ซึ่งก็เป็นการน�าหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมแล้วมาเน้นย�้าระหว่างรัฐใน

ภูมิภาค เช่น หลักการเคารพอ�านาจอธิปไตยของรัฐหลักการไม่แทรกแซงกิจการอันเป็นการภายในของ

แต่ละรฐัซึง่ปรากฏอยูใ่นกฎบัตรสหประชาชาติอยูแ่ล้ว เป็นต้น และอาเซียนกไ็ด้อาศยัหลกัในสนธสิญัญา

ดงักล่าวมาเป็นหลกัการทีอ่าเซยีนยดึถอื และเป็นข้อแม้ในการต่อรองกบัรัฐทีไ่ม่ใช่สมาชิกให้ลงนามเป็น

ภาคีก่อนจะได้รับให้เข้าร่วมประชุมกับอาเซียนนั่นเอง ข้อพิจารณาส�าคัญคือสนธิสัญญาดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องหรอืท�าขึน้กบัอาเซยีนโดยตรง และอาเซยีนกม็ไิด้มีความสามารถในการท�าสนธสิญัญาโดยตนเอง 

เพียงแต่รัฐที่อยู่ในบริเวณเอเชียอาคเนย์ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ร่วมกันใน

ภูมิภาคและอาศัยอาเซียนเป็นเครื่องมือในการด�าเนินความร่วมมือและพันธกรณีหรือหน้าที่ตามสนธิ

สัญญานั้นย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนินความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนโดยปริยาย นอกจากนี้ 

อาเซยีนยงัได้เป็นเวททีีท่�าให้เกดิสนธสิญัญาในเร่ืองอืน่ๆ เช่น การท�าให้ภมูภิาคปลอดจากอาวธุนวิเคลียร์ 

หรอืล่าสดุในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนความตกลงเร่ืองเศรษฐกจิและความร่วมมอืเฉพาะ

ด้าน เช่น ด้านการส่งเสรมิสวสัดกิารสงัคม การศกึษา การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

สิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ ซ่ึงล้วนอาศัยอาเซียนเป็นกลไกส�าคัญทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ในทาง 

รูปแบบแล้วจะไม่ถือว่าอาเซียนได้ตั้งอยู่บนฐานกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในทางเนื้อหากฎหมาย

ระหว่างประเทศและความตกลงเหล่านีก้จ็ะได้มอีทิธพิลต่อการด�าเนนิของอาเซียนในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
9

  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC)

อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จาการรวมตัวกันเพื่อท�าให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรู ้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (funtional 

cooperation) ภายใต้ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้านได้แก่ เยาวชน  

การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สิง่แวดล้อม สตร ีแรงงาน การขจัดความยากจน สวสัดกิารสงัคมและการพฒันา วฒันธรรมและสารนเิทศ 

กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด และการจัดการภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน  

โดยมีคณะท�างานอาเซียนรับผิดชอบการด�าเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน

  อาเซียนได้ตั้งเป้าการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งหวัง 

ให้เป็นประชาคมท่ีมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง มสีงัคมทีเ่อือ้อาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซยีนมสีภาพ 

 9
 [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki (ออนไลน์) (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
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ความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity)

  เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนได้จัดท�าแผนงานการจัดต้ัง

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึง่ประกอบ

ด้วยความร่วมมือใน ๕ ด้าน ได้แก่

           ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)

   ๒. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)

   ๓. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)

   ๔. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

   ๕. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Narrowing the Development Gap)

 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ในประชาคมอาเซียนต้องยดึหลักธรรมในพุทธศาสนา คอื สัปปริุสธรรม 

หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ท�าให้เป็นสัตบุรุษ ค�าว่า “สัตบุรุษ” หมายถึง คนดี นักปราชญ์ 

หรือบัณฑิตสัปปุริสธรรม จึงหมายถึง คุณธรรมที่ท�าให้คนเป็นคนดีมี ๗ ประการคือ

  ๑. ธัมมัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย  

ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด�าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินกิจการงานต่าง ๆ รู้และเข้าใจใน

สิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่า ต�าแหน่งฐานะ อาชีพการงานของตน มีหน้าที่และ

ความรับผิดขอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท�าอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส�าเร็จ

ที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ  ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุดคือ รู้เท่าทันกฎธรรมหรือ

หลักความจริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาส

ของโลกและชีวิตนั้น

  ๒.  อัตถัญญุตา หมายถึง รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมาย และความมุ่งหมาย

ของหลกัการทีต่นปฏบัิต ิเข้าใจวตัถปุระสงค์ของกจิการทีต่นกระท�า รูว่้าท่ีตนท�าอยูอ่ย่างนัน้ ด�าเนนิชวีติ

อย่างนั้น เพื่อประสงค์ ได้ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลหรือเป้าหมายอย่างไร ที่ให้มีหน้าที่ 

ต�าแหน่ง ฐานะ การงานอย่างนั้น เขาก�าหนดความมุ่งหมายอะไร กิจการงานที่ตนกระท�าอยู่ในขณะนี้ 

เมือ่ท�าไปแล้วจะบงัเกดิผลอย่างไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสีย เป็นต้น ตลอดจนชัน้สงูสุด คอื รู้ความหมาย

ของคติธรรมดา และประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต
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  ๓.  อัตตัญญุตา หมายถึง รู้ตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก�าลัง 

ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น เป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหน และน�ามา

ประพฤตปิฏบิตัใิห้เหมาะสมกบัตน และกระท�าให้สอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิของตนกจ็ะท�าให้สมัฤทธิ์

ผลตลอดจนรู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เจริญก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

  ๔.  มัตตัญญุตา หมายถึง รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค

อาหาร รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูด ในการปฏิบัติกิจการงาน

ต่าง ๆ  ตลอดจนรูจ้กัประมาณในการพกัผ่อนหลับนอนและการสนกุสนานร่ืนเริงต่าง ๆ  ท�ากิจการทกุอย่าง

ด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์เพื่อผลท่ีดีอย่างแท้จริง มิใช่เพื่อเห็นแก่ความพอใจ ความชอบใจ หรือ

เอาแต่ใจตนเองเพียงอย่างเดียว 

  ๕.  กาลัญญุตา หมายถึง รู้กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และรู้ระยะเวลาที่พึงใช้ในการ

ประกอบกิจการต่าง ๆ รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมในแต่ละกิจการที่ตนกระท�า เช่น แบ่งเวลาเรียน เวลา

ท�างาน เวลาอ่านหนังสือ เวลาเล่น เวลาพักผ่อน เป็นต้น นอกจากนั้นจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลารับผิด

ชอบต่อเวลาที่ตนก�าหนดที่ตนได้วางแผนไว้ เพื่อผลส�าเร็จที่มีต่อตนเองอย่างแท้จริง

  ๖.  ปริสัญญุตา หมายถึง รู้ชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน รู้ในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อ 

ท้องถิน่ของตน มคีวามรกัและภาคภมูใิจในท้องถิน่หรอืชมุชนของตน เข้าใจและปฏบิตัตินให้ถกูต้องตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ไม่รังเกียจหรือดูหมิ่นเหยียดหยาม

ท้องถิ่นหรือชุมชนของตน ควรให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือหรือบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

หรือชุมชนของตน เป็นต้น

  ๗.  ปุคคลัญญุตา หมายถึง รู้บุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าแต่ละ

คนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่างกัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อ

แต่ละบุคคลอย่างไร เช่นไร บุคคลไหนควรคบไม่ควรคบ บุคคลไหนที่เราควรให้ความเคารพเชื่อฟังค�าสั่ง

สอนบคุคลไหนทีเ่ราควรให้ค�าแนะน�า สัง่สอน ช่วยเหลือ เป็นต้นหากต้องการเป็นคนดีของสังคม ให้เป็น

ที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ควรปฏิบัติตนตามหลักของสัปปุริสธรรม ๗ ประการนี้ จึงจะได้ชื่อว่า  

“มีคุณสมบัติของความเป็นคนดี
10

 10
 องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓
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 ในประชาคมอาเซียนมีหลักธรรมจะต้องน�ามาปฏิบัติและยึดถือให้มากเพราะว่าในอาเซียนนั้นมี

หลายประเทศทีน่�าหลกัธรรมพระพทุธศาสนาไปปฏบิตัิสิิง่ทีค่ควรท�าและน�ามาปฏบิตั ิคอืหลกัธรรมท่ีว่า 

มิจฉาวณิชชา คือ 

 การค้าขายที่ผิด หรือไม่ชอบธรรม หมายถึง บุคคลไม่ควรค้าขายสิ่งเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นอันตราย

ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์และต่อสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 

  ๑. สัตถวณิชชา คือ การขายอาวุธ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ อาวุธอื่น ๆ 

เป็นต้น อาวธุเหล่านีห้ากมเีจตนาเพือ่ท�าร้ายกนั จะก่อให้เกดิการท�าลายล้างซ่ึงกนัและกนั โลกจะไม่เกดิ

สันติสุข นอกจากนั้นยังก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย 

  ๒. สัตตวณิชชา หมายถึง การค้าขายมนุษย์ ได้แก่ การค้าขายเด็ก ตลอดจนการใช้แรงงาน

เด็กและสตรีอย่างทารุณ 

  ๓.  มงัสวณชิชา หมายถงึ การขายเนือ้สตัว์ เป็นการส่งเสรมิให้ท�าผดิศลีข้อที ่๑ คือการฆ่าสตัว์

ตัดชีวิต โดยเฉพาะสัตว์ที่ก�าลังสูญพันธุ์ทุกชนิด 

  ๔.  มัชชวณิชชา หมายถึง การค้าขายน�้าเมา ตลอดจนการค้าสารเสพติดทุกชนิด 

  ๕.  วสิวณชิชา หมายถงึ การค้าขายยาพษิ ซึง่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้ รวมทัง้เป็นอนัตรายต่อสตัว์

และสิ่งแวดล้อมด้วย
11

 เพราะหลายประเทศในแทบประชาคมอาเซียนมีหลายเชื้อชาติหลายศาสนาแต่ก็หลายประเทศ 

ทีน่บัถอืศาสนาพทุธวฒันธรรมเป็นแบบพหวุฒันธรรมเพราะว่ามหีลายศาสนาแต่ละศาสนากอ็ยูร่วมกนั

ได้อย่างมคีวามสดุข้ึนอยูก่บัความเป็นอยูค่วามเข้มแขง็ของแต่ละศาสนาวัฒนธรรมและการนบัถอืศาสนา

ก็เป็น เช่นเดียวกันเปอร์เซ็นต์ที่นับถือพระพุทธศาสนาในแถบอาเซียน เช่น 

  ๑. ประเทศบรูไน พระพุทธศาสนา (๑๓%)

  ๒. ประเทศสหภาพพม่าหรือ ประเทศเมียมมาร์ พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (๘๙%)

  ๓. ประเทศกัมพูชา กัมพูชา พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (๙๕%)

  ๔. ประเทศ อินโดนีเซีย พระพุทธศาสนา, (๑.๘%)

  ๕. สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (๖๕%) 

  ๖. ประเทศมาเลเซีย พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน (๑๙.๒%)

 11
 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๓๓
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  ๗. ประเทศฟิลิปปินส์ พระพุทธศาสนา (๕%) 

  ๘. ประเทศสิงคโปร์ พระพุทธศาสนา (๔๒.๕%)

  ๙. ประเทศไทย พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท (๙๔.๖%)

  ๑๐. ประเทศเวียดนาม พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน (๗๘%)
12

 

 ความประพฤตปิฏบิตักิไ็ม่แตกต่างกนัมากนกัเพราะนบัถอืศาสนาเดียวกนับทบาทของพระพุทธ-

ศาสนาในกลุม่ประเทศอาเซยีน สามารถแสดงถึงนยัอยู ่๒ ประเด็นใหญ่ ได้แก่ บทบาทของแต่ละประเทศ

ทีก่ระท�ากนัอยูใ่นภายในแต่ละประเทศในฐานะทีเ่ป็นสมาชิกอาเซียน ซ่ึงก็เป็นปกติของแต่ละประเทศที่

นบัถอืพระพทุธศาสนาทีจ่ะต้องมข้ีอวตัรปฏิบติัตามแนวพระพุทธศาสนาท้ังในฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายของ

คฤหัสถ์ และอีกนัยหนึ่งหมายเอาบทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีจะท�าร่วมกันในอนาคตในฐานะท่ีเป็น

ประชาคมอาเซียนร่วมกัน บทความนี้มีจุดมุ่งหมายของการยกหัวข้อนี้ข้ึนมาก็คงมีจุดประสงค์เพ่ือการ

มองหาจุดร่วมกันในการผลักดันพระพุทธศาสนาให้เข้าสู่เสาหลักที่ ๓ ของประชาคมอาเซียนที่ต้องการ

สร้างความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันได้อย่างไร

บทสรุป

 ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนมีเป้าหมาย ๓ ประการ สร้างประชาคมให้มีค่านิยม 

ร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคาม

ความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ให้อาเซียนมีปฎิสัมพันธ์

ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดยอาเซียนมีบทบาทเป็นผู้น�าในภูมิภาค และจะช่วย 

ส่งเสรมิความมัน่คงของภูมภิาค นอกจากการมเีสถยีรภาพทางการเมอืงของภมูภิาคแล้ว ผลลพัธ์ประการ

ส�าคัญทีจ่ะเกิดข้ึนจากการจดัตัง้ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน ก็คอื การทีป่ระเทศสมาชกิ

อาเซยีนจะมกีลไกและเครือ่งมอืทีค่รอบคลมุและมปีระสทิธภิาพในการแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วกบัความมัน่คง

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซ่ึงจะ

ต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไข 

ได้โดยล�าพัง เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ 

เป็นต้น

 12
 [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/63web1216/sasna-di-ni-klum-xaseiyn-

nabthux-thisud (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗).
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474 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ท่ามกลางบรบิททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ

ทีมี่การแข่งขนัสงู อนัส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรบัตวัเองเพือ่ให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกจิโลก 

รวมถึงการ รวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 

ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบ ให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี ๒๕๕๘ 

มีประสงค์ท่ีจะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาค 

อื่นๆ ได้ โดยมุ่งท่ีจะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกันมุ่งให้เกิดการ 

เคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรีให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลด

ช่องว่างของระดบัการพฒันาของประเทศสมาชกิอาเซียน และช่วยให้ประเทศสมาชกิเหล่านี ้เข้าร่วมใน 

กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลก

ได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ส่งเสริม 

ความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 

กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ ประชาคมเศรษฐกิจของ

อาเซียน จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยขยายปริมาณการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาค ลดการ 

พึ่งพาตลาดในประเทศที่สาม สร้างอ�านาจการต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในเวที

เศรษฐกิจโลก เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชน 

เป็นศนูย์กลาง สงัคมท่ีเอือ้อาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมสีภาพความเป็นอยูท่ีดี่และมกีารพฒันา

ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมี แผนปฏิบัติการด้านสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ระบอุยูใ่น

แผนปฏบัิติการเวยีงจันทน์ ซึง่ประกอบด้วย ความร่วมมอื ใน ๖ ด้าน ได้แก่ 

  ๑. การพัฒนามนุษย์ (Human Development) 

  ๒. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 

  ๓. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 

  ๔. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
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475ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

  ๕. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) 

  ๖. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 

 สุดท้าย คือ เป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่รับผิดชอบ เอ้ืออาทรและ 

แบ่งปัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น ประชาชนเข้าใจกัน เป็นเพื่อนบ้านที่ดี 

ต่อกัน มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้ ”อัตลักษณ์” ร่วมกัน
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