การประชุมสุดยอดอาเซียน/ "ASEAN SUMMIT"
การประชุมผูนํารัฐสมาชิกอาเซียน เรียกเปนทางการวา "ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน" ภาษาอังกฤษใช
คําวา "ASEAN SUMMIT" จัดขึ้นโดย สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of
Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ถูกตั้งขึ้นเพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่ง
การประชุมอาเซียนนั้น จะมีผูนําแตละประเทศเขารวมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความ
เจริญกาวหนาของกลุมประเทศอาเซียน
คําวา "SUMMIT" เปนภาษาอังกฤษ หมายถึง จุดปลายสุดของยอดเขา ความสําเร็จสูงสุดของกิจการ
หรือกิจกรรมใดๆ แตในทางรัฐศาสตร แตคําวา "SUMMIT" หมายถึง การประชุมระดับสูงสุดของผูนํา
รัฐบาล หรือผูนําสูงสุดขององคกรใดๆ ที่จัดการประชุม
ประวัติความเปนมา
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน กอตั้งปฏิญญากรุงเทพมหานคร
(Bangkok Declaration) ขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ณ วังสราญรมย ในกระทรวงการตางประเทศ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ไดแก ...
นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ประเทศมาเลเซีย
นายนาชิโช รามอส รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐฟลิปปนส
นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร
พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ประเทศไทย
การกอตั้งดังกลาวมีวตั ถุประสงคเพื่อ สงเสริมความเขาใจอันดีตอ กันระหวางประเทศในภูมภิ าค ธํารง
ไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่ คงปลอดภัยทางการเมือง สรางสรรคคความเจริญเติบโตทางดาน
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เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดี บนพืน้ ฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชนรวมกัน
ตอมากลุมอาเซียนก็มสี มาชิกเพิ่มขึน้ อีก โดย บูรไนดารุสซาลาม ไดเขาเปนสมาชิกในลําดับที่ 6 เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขาเปนสมาชิกลําดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ.2538 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพมา เขาเปนสมาชิกพรอมกัน เมือ่ วันที่
23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ตอมา กัมพูชา ก็เขาเปนประเทศสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2542 ทําให
ปจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ
สถานการณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดเปลี่ยนผานจากสภาวะแหงความตึงเครียด และการ
เผชิญหนา มาสูสภาวะที่มีเสถียรภาพ ความมั่นคงและความรวมมือกันอยางใกลชิด จนกลายเปนภูมิภาคที่มี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และเปนตัวอยางของการรวมตัวของกลุมประเทศที่มีบทบาท และ
พลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทําใหมีประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เขารวมเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีหลายประเทศในโลกสนใจที่จะเสริมสรางความสัมพันธและกระชับความ
รวมมือกับอาเซียนในฐานะคูเจรจา (Dialogue Partner)
ซึ่งในปจจุบันอาเซียนมีคูเจรจา 9 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุน, นิวซีแลนด,
สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเกาหลี, อินเดีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน, รัสเซีย และ 1 กลุมประเทศ คือ สหภาพ
ยุโรป รวมทั้ง 1 องคการระหวางประเทศ คือ โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme: UNDP) โดยอาเซียนกับคูเจรจาเหลานี้จะมีการปรึกษาหารือกันอยางสม่าํ เสมอ
ทั้งในลักษณะการประชุมระดับเจาหนาที่และการประชุมระดับรัฐมนตรี
ความกาวหนาของอาเซียนดังกลาว มีปจจัยที่สําคัญจากความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางประเทศ
สมาชิก อันกอใหเกิดบรรยากาศที่สรางสรรคตอความรวมมือ และความเขาใจอันดีตอ กัน โดยความรวมมือ
ในอาเซียน ทีส่ ําคัญๆ ไดแก
ความรวมมือทางการเมือง
อาเซียนตระหนักดีวา ภูมิภาคที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง และความเปนกลางจะเปนพื้นฐาน
สําคัญ ที่สงเสริมการพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนา จึงไดรวมกันสรางประชาคมอาเซียนใหเปนทีย่ อมรับ
ของนานาประเทศ และสรางเสริมความเขาใจอันดีตอกันในระหวางประเทศสมาชิก ผลงานที่สําคัญที่ไดรับ
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การยอมรับจากนานาประเทศ คือ สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) การประกาศใหภูมภิ าคอาเซียนเปนเขตแหง
สันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality: ZOPFAN ) การกอตั้งการ
ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก (ASEAN
Regional Forum: ARF) และ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ)
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ปรากฏการณของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในภูมภิ าคตางๆ ของโลก และการแขงขัน
ทางการคาที่เพิม่ มากขึ้น เปนปจจัยสําคัญทีผ่ ลักดันใหอาเซียนตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองรวมตัวกันให
แนนแฟนยิ่งขึน้ เพื่อปรับแนวการดําเนินนโยบายของตนใหสอดคลอง และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ในป พ.ศ.2535 อาเซียนจึงไดตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
ขึ้น เพื่อที่จะสงเสริมการคาระหวางกัน โดยการลดภาษีศลุ กากรใหแกสนิ คาสงออกของกันและกัน และ
ดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาคใหเขามาลงทุนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น เขตการคาเสรีอาเซียนนี้จะบรรลุผล
สมบูรณสําหรับสมาชิก 6 ประเทศแรกใน พ.ศ.2546 ตามดวยเวียดนาม ในป พ.ศ.2549 ลาวและพมา ใน พ.ศ.
2551 และกัมพูชาใน พ.ศ.2553
นอกจากนี้ อาเซียนยังไดมีมาตรการตางๆ ในการสงเสริมการคาการลงทุน และความรวมมือกันใน
ดานอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร และการบริการระหวางกัน ที่สําคัญ ไดแก โครงการความรวมมือ
ดานอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation: AICO ) และ เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Investment Area: AIA ) เปนตน นอกจากนี้ เพื่อใหอาเซียนเติมโต มีความเจริญกาวหนาและความมัน่ คง
ทางดานเศรษฐกิจ และมีความมั่งคั่งรวมกัน อาเซียนจึงไดมีขอริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative
for ASEAN Integration: IAI ) ขึ้น เพื่อที่จะลดชองวางทางการพัฒนาระหวางสมาชิกเกาและใหมของ
อาเซียนดวย
ความรวมมือเฉพาะดาน
นอกจากความรวมมือทางการเมือง และเศรษฐกิจแลว อาเซียนยังใหความสําคัญตอความรวมมือ
เฉพาะดาน (Functional Cooperation) ระหวางประเทศสมาชิก ไดแก ความรวมมือในดานการพัฒนาสังคม
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การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและสนเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการตอตานยา
เสพติด ซึ่งลวนเปนพืน้ ฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ โครงการความรวมมือเฉพาะดานระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนนี้มีจํานวนมาก และครอบคลุมในทุกดาน และมีเปาหมายเพื่อใหประชาคมอาเซียนมี "ความ
ไพบูลยรวมกัน โดยการพัฒนาคน ความสามารถ ในการแขงขันทางเทคโนโลยี และความเปนปกแผนทาง
สังคม" โครงการความรวมมือที่สําคัญในดานนี้ ไดแก การจัดตั้งเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน การประกาศ
ใหอาเซียนเปนเขตปลอดยาเสพติด
ในป พ.ศ.2558 แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ และ
การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงทั่วทั้งภูมิภาค เปนตน นอกจากนี้ อาเซียนยังไดจัดตั้งมูลนิธิอาเซียน เพื่อ
เสริมสรางจิตสํานึกในความเปนอาเซียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน
วัตถุประสงค
ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) ไดระบุวา เปาหมายและจุดประสงคของอาเซียน คือ
1. เรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมภิ าค
2. สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมภิ าค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ หลักนิติธรรมใน
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในภูมภิ าค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแหง กฎบัตรสหประชาชาติ
ในโอกาสครบรอบ 30 ปของการกอตัง้ อาเซียน ใน พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) ผูนําของประเทศสมาชิก
อาเซียนไดรับรอง "วิสัยทัศนอาเซียน 2020" (ASEAN Vision 2020) โดยเห็นพองกันในวิสัยทัศนรวมของ
อาเซียนที่จะเปนวงสมานฉันทในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต ตองการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก การใชชีวิตใน
สภาพที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรือง ผูกมัดกันเปนหุน สวนในการพัฒนา ที่มีพลวัตและใน
ประชาคมที่มีความเอื้ออาทรระหวางกัน
พ.ศ.2546 ผูนําอาเซียนไดเห็นพองกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน ที่ประกอบดวย 3 เสาหลัก อัน
ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายใน พ.ศ.2563 ตอมา ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟลิปปนส ผูนําประเทศอาเซียนตกลงที่จะเรงรัดกระบวนการสรางประชาคม
อาเซียนใหแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2558
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ประชุมอาเซียนแตละป จัดทีไ่ หนอยางไร
การประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 1 จัดที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระหวางวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2519/ค.ศ.1976 หลังกําเนิดอาเซียนถึง 9 ป อาเซียนในเวลานัน้ มี
สมาชิกเพียง 5 ประเทศ ซึ่งเปนสมาชิกผูรวมกอตั้งอาเซียนมาดวยกันโดยการประกาศปฏิญญาที่กรุงเทพฯ
การที่ผูนําประเทศไมมีโอกาสประชุมรวมพรอมๆ กันอยางเปนทางการนานถึง 9 ป หลังกําเนิดอาเซียน
สะทอนความสัมพันธที่ยังไมแนบแนน และความไมพรอมในการรวมประสานประโยชนของชาติระหวาง
กัน เวลาผานไป หลังการประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 1 แลว อาเซียนจัดการประชุมสุดยอดผูน ําบอย
ขึ้น แมจะไมเปนประจําทุกป
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 2 จัดที่กวั ลาลัมเปอร ในปถัดมา วางเวนไป 10 ป จึงจัดการประชุม
ครั้งที่ 3 ที่มะนิลา อีก 5 ป พบกันอีกครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนํา
อาเซียนครั้งแรก ที่กรุงเทพฯ ในป พ.ศ.2538 ซึ่งเปนการประชุมสุดยอดครั้งที่ 5 ครบการหมุนเวียนกันเปน
เจาภาพจัดประชุมของ 5 ประเทศผูกอตั้งอาเซียน สรุปวามีการประชุมสุดยอดกัน 5 ครั้ง ในชวงเวลาที่
ยาวนานถึง 28 ป จากนั้นผูน าํ อาเซียนก็พบกันแบบไมเปนทางการสองครั้ง ที่อินโดนีเซีย ในป พ.ศ.2539
และ ที่มาเลเซีย ป พ.ศ.2540
ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 6 จัดที่ ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลังเวียดนามเขาเปน
สมาชิกใหม 3 ป มีการประชุมสุดยอดแบบไมเปนทางการคั่นอีกสองครั้งที่ ฟลิปปนส และ สิงคโปร จากนั้น
บรูไนดารุสซาลาม สมาชิกลําดับที่ 6 อาสาเปนเจาภาพ ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 7 ในป พ.ศ.2544 และการ
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนเริ่มจัดเปนประจําทุกปตอ เนื่องจากนั้นเปนตนมา
ครั้งที่ 8 ป พ.ศ.2545 ที่พนมเปญ ครั้งที่ 9 ป พ.ศ.2546 ที่ บาหลี อีกครั้ง เปนครั้งที่ 2 ที่อินโดนีเซียเปน
เจาภาพ ครั้งที่ 10 จัดที่เวียงจันทน ป พ.ศ.2547 รัฐบาลลาวในฐานะรัฐสมาชิกใหมทเี่ พิง่ เขามาได 7 ป ทุมเท
หัวใจใหกับการเปนเจาภาพถึงขนาดลงทุนสรางบานพักใหมทั้งหมด ใหกับผูนําอาเซียนทุกคนไดพกั อยู
ระหวางการประชุม ไดบรรยากาศเหมือนอยูบาน มิใชอยูโรงแรมดังทีจ่ ัดการกันโดยทั่วไป ASEAN
SUMMIT ครั้งที่ 11 จัดที่กวั ลาลัมเปอร พ.ศ.2548 เปนรอบที่สองของเจาภาพมาเลเซีย แตเกิดภัยธรรมชาติ
และปญหาแทรกซอนทางการเมืองในประเทศ ทําใหฟลิปปนสขอเลื่อนการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 12 ขามป
พ.ศ.2549 ไปจัดในป พ.ศ.2550 ที่เมือง Cebu ซึ่งงานนี้ฟลิปปนสก็จัดอยางยิ่งใหญสมกับที่ตองรอคอย
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ASEAN SUMMIT ครั้งลาสุด ครั้งที่ 13 ครั้งลาสุดที่ประเทศสิงคโปรเปนเจาภาพ จัดระหวางวันที่ 1822 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 สิงคโปรหมดวาระการเปนประธานอาเซียน สงตอหนาที่ตามลําดับอักษรชื่อ
ประเทศใหกับราชอาณาจักรไทย ซึ่งเริ่มเปนประธานอาเซียนมาตั้งแต เดือนสิงหาคมป พ.ศ.2551 กําหนดจะ
จัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนตามหนาที่ ซึ่งจะมีโอกาสเดียวในรอบ 10 ป โดยจะจัดทีก่ รุงเทพฯ เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2551
แตปญหาการประทวงทางการเมืองทําใหรัฐบาลไทยตองพยายามอยางหนักในการยึดกําหนดการเดิม
และรักษาชื่อเสียงของชาติไว โดยไมเลื่อนและยายสถานที่ประชุมไปจังหวัดเชียงใหม แตแลวก็จําตองเลื่อน
การประชุมออกไป ดวยความผันแปรทางการเมืองที่นําไปสูการจัดตั้งรัฐบาลใหม ทามกลางความแตกตาง
ดานนโยบายและพื้นฐานความคิดทางการเมืองของทั้งสองพรรค มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความมุงมั่นที่จะ
เปนสมาชิกทีด่ ีของอาเซียน และหนักแนนในการรักษาชือ่ เสียงเกียรติภมู ิของชาติในการเปนประธาน
อาเซียน และการเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนตอไป
ซึ่งกําหนดการใหมของการจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 14 จะจัดระหวางวันที่ 27-28
กุมภาพันธ และ 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ที่โรงแรมดุสิตรีสอรท ชายหาด อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทั้งนี้ ไทยไดรับหนาทีป่ ระธานอาเซียนตอจากสิงคโปร ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ 14 ที่สิงคโปรในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 การดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทยอยูใน
ชวงเวลาที่สําคัญ เนื่องจาก...
1. กฎบัตรอาเซียนจะมีผลใชบังคับ
2. มีการจัดทําแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมัน่ คง ประชาคมเศรษฐกิจ และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเพื่อมุงไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558
3. อยูในชวงเวลาเดียวกับที่คนไทย คือ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน (วาระ
5 ป ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2555)
โดยที่กฎบัตรอาเซียนกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนเปนไปตามปปฏิทิน ดังนั้น
หากกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชภายในป 2551 ไทยจะดํารงตําแหนงประธานอาเซียนเปนเวลา 1 ป 6 เดือน
คือ ตั้งแต กรกฎาคม พ.ศ.2551 – ธันวาคม พ.ศ.2552 แตหากกฎบัตรฯ ยังไมมีผลบังคับใช ไทยจะสงมอบ
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ตําแหนงประธานใหเวียดนามภายหลังการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42 ในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2552 ตามแนวปฏิบัติเดิม
ในชวงเวลาเปลี่ยนผาน (อาเซียนทีย่ งั ไมมีและมีกฎบัตร) ไทยมีภารกิจตองเปนเจาภาพจัดการประชุม
สุดยอดอาเซียน 3 ครั้ง โดยกําหนดจะจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 14 วันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ.
2552 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ปลายป พ.ศ. 2552 รวมทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนอยาง
ไมเปนทางการ (ASEAN Summit Retreat) ในชวงไตรมาสแรกของป พ.ศ.2552
นอกจากนี้ ไทยยังไดรับการรองขอ จากที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ
(ASEAN FMs’ Retreat) ที่สิงคโปร ใหเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปน
ทางการในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ.2552 ดวย นอกจากนี้ ในระหวางการเดินทางเยือนไทยของเลขาธิการ
สหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 ไทยไดเสนอที่จะจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ
ครั้งที่ 3 ตอเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 ดวย ขณะนี้ไดรับ
การตอบรับอยางไมเปนทางการจากเลขาธิการสหประชาชาติแลว
โครงสรางอาเซียนและประเทศในกลุมประชุมอาเซียน
องคกรสูงสุดของอาเซียน คือ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนหรือที่ประชุมของประมุข หรือหัวหนารัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Summit) โดยจะมีที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ (ASEAN
Ministerial Meeting) และทีป่ ระชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting)
เปนองคกรระดับรอง และอาจมีที่ประชุมระดับรัฐมนตรีดานอื่นๆ ดวย การประชุมระดับผูนําและรัฐมนตรี
ถือเปนองคกรระดับนโยบายชั้นสูง รองลงมาจะเปนที่ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส หรือระดับ
ปลัดกระทรวง (Senior Officials’ Meeting -SOM) ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และเรงรัดการดําเนินการตาม
นโยบายของทีป่ ระชุมระดับผูนําและระดับรัฐมนตรี
สวนที่ประชุมคณะกรรมการประจําอาเซียน (ASEAN Standing Committee -ASC) ซึ่งประกอบดวย
อธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะทําหนาที่กําหนดแนวทาง และเรงรัดการดําเนินการตามมติที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน และที่ประชุมระดับรัฐมนตรี รวมทั้งใหความเห็นชอบโครงการความรวมมือดาน
ตางๆ ภายในอาเซียนและระหวางอาเซียน กับประเทศคูเจรจา ตลอดจนรับทราบผลการดําเนินงานของสํานัก
เลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยใชฉันทามติ
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นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม (ASEAN Committee in Third Countries)
ซึ่งประกอบดวยเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศคูเจรจาทั้ง 10 ประเทศ และใน
ประเทศอื่นๆ ที่อาเซียนเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียน ในประเทศที่สามจะทําหนาที่ให
ขอมูล และวิเคราะหทาทีของประเทศที่คณะกรรมการอาเซียนตั้งอยู
สํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ทําหนาทีเ่ ปนศูนยประสานงาน
ในการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก มีเลขาธิการอาเซียนเปนหัวหนาผูบริหารสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียนจะไดรับการเสนอชื่อและแตงตั้งโดยประเทศสมาชิก (ตามลําดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ของชื่อประเทศสมาชิก) และมีรองเลขาธิการอาเซียน 2 คน มาจากประเทศสมาชิกอาเซียนเรียงลําดับตาม
ตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศ และมีหนวยงานเฉพาะดานที่ดําเนินความรวมมือ ในดานตางๆ ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในขณะที่กรมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการแหงชาติของแตละ
ประเทศ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ของประเทศตนในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือในสาขาตางๆ
นโยบายหลักในการดําเนินงานของอาเซียนเปนผลมาจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีในสาขาความรวมมือตางๆ ของ
ประเทศสมาชิก
อยางไรก็ดี โครงสรางของอาเซียน รวมทั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนตามที่กลาวมาขาวตนกําลังจะถูก
ปรับเปลี่ยนตามกฎบัตรอาเซียนที่คาดวาจะมีผลบังคับใชตั้งแตตนป พ.ศ.2552
ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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สัญลักษณและเพลงอาเซียน

สัญลักษณของอาเซียน เปนรวงขาวสีเหลือง 10 มัด หมายถึงการที่ประทเศในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศมารวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ขอบแดงสีขาว
และน้ําเงิน ซึ่งแสดงถึงความเปนเอกภาพ
มีตัวอักาษรคําวา "asean" สีน้ําเงินอยูใตภาพ อันแสดงถึง ความมุงมั่นที่จะทํางานรวมกันเพื่อความ
มั่นคง สันตภาพ เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน
สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณของอาเซียน เปนสีสําคัญที่ปรากฏในธงชาติของแตละประเทศสมาชิก
อาเซียน โดย สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพ และความมัน่ คง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ และความกาวหนา
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
เพลงประจําอาเซียน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประกวดแขงขันเพลงประจํา
อาเซียน (ASEAN Anthem Adjudicators’ Panel - A3P) รอบสุดทายขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร
กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกเพลงชนะเลิศจากเพลงที่เขารอบสุดทายทั้งหมด 10 เพลง โดยมีพลเรือเอก
หมอมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เปนประธานกรรมการและกรรมการฝายไทย
คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิ ากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ Mr. Haji Manaf
bin Haji Kamis จากบรูไนฯ Dr. Sam Ang Sam จากกัมพูชา Mr. Purwa Caraka จากอินโดนีเซีย Mr.
Khamphanh Phonthongsy จากลาว Mr. Ayob Ibrahim จากมาเลเซีย Mr. Tin Oo Thaung จากพมา Mr.
Agripino V. Diestro จากฟลปิ ปนส Mr. Phoon Yew Tien จากสิงคโปร Mr. Pham Hong Hai จากเวียดนาม
และพลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช เปนกรรมการจากประเทศไทย
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นอกจากนี้ ยังมีกรรมการจากประเทศที่ไมใชประเทศสมาชิกอีก 3 ประเทศ คือ Ms.Sandra Milliken
จากออสเตรเลีย Mr. Bao Yuan-Kai จากจีน และ Ms. Keiko Harada จากญี่ปุน หลังจากการถกกันอยาง
กวางขวางในหมูคณะกรรมการแลว เพลงที่มีชื่อวา "ASEAN Anthem (The ASEAN Way)" ประพันธโดย
นายกิตติคุณ สดประเสริฐ นายสําเภา ไตรอุดม และนางพยอม วลัยพัชรา จากประเทศไทย ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูชนะเลิศเพลงประจําอาเซียน
เพลง "ASEAN Anthem (The ASEAN Way)" เปน 1 ใน 10 เพลงสุดทาย ที่ไดรับคัดเลือกจากเพลงที่
สงเขาประกวดทั้งหมด 99 เพลง จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ผูชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัล
จํานวน 20,000 ดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ ประเทศไทยจะจัดงานเปดตัวเพลงประจําอาเซียนขึ้น ในวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ โรงละครอักษรา คิงส พาวเวอร คอมเพล็กซ และจะมีการนําเพลงประจําอาเซียน
ไปบรรเลงในชวงพิธีเปดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 14 ที่เชียงใหม ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551
กฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียนเปนความตกลงระหวางประเทศสมาชิก ที่กําหนดกรอบโครงสรางองคกร เปาหมาย
หลักการ และกลไกที่สําคัญตางๆ ของอาเซียน และใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดําเนินการตามเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวไปสูการ
เปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2558 สรางกลไกที่จะสงเสริมใหรฐั สมาชิกปฏิบัติตามความตกลงตางๆ
ของอาเซียน และทําใหอาเซียนเปนองคกรที่ใกลชิดและกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริงมาก
ขึ้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ป พ.ศ.2546 ที่ประชุมไดเห็นชอบใหมีการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ตอมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่
เวียงจันทน สปป.ลาว ป พ.ศ.2547 ผูนําไดเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action
Programme –VAP) ซึ่งกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียน ซึ่งรวมถึงการจัดทํากฎ
บัตรอาเซียนดวย ซึ่งผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 ปถัดมา ไดเห็นชอบใหจดั ทํากฎ
บัตรอาเซียนและตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน (Eminent Persons Group on the ASEAN
Charter-EPG) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกีย่ วกับทิศทางการรวมตัวของอาเซียน และสาระสําคัญที่ควรมีปรากฏ
ในกฎบัตรอาเซียน การรางกฎบัตรอาเซียนทํากันในป พ.ศ.2549 โดยใหคณะทํางานระดับสูง และไดเสนอ
ใหผูนําอาเซียนลงนามในกฎบัตรอาเซียนระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร ป พ.ศ.
2550

"ASEAN SUMMIT"

หนา 10

การประชุมอาเซียนครั้งที่ 14 ใครเขารวม ประชุมเรื่องอะไร และจัดที่ไหน
การประชุมอาเซียนครั้งที่ 14 จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ณ อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมและเปนภารกิจหนึ่งในระหวางการดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียนของประเทศไทย โดยมีผูนําของประเทศสมาชิกฯ เขารวมประชุม จํานวน 10
ประเทศ อาทิ ประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส, สิงคโปร, บรูไนดารุสซาลาม, เวียดนาม, ลาว,
พมา และกัมพูชา
ในการเปนเจาภาพจัดการประชุม ในระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ทางรัฐบาล
ไทยไดประสานงานมายังทางมูลนิธิแมฟาหลวง เพื่อขอใหจัดทําเสื้อและของที่ระลึกเพื่อมอบใหกับบรรดา
ผูนําประเทศและคูสมรสที่เดินทางมาเขารวมประชุมอาเซียนซัมมิท โดยรัฐบาลใหโจทยกับทางมูลนิธิแมฟา
หลวงวา จะตองเลือกของที่ระลึกที่บงบอกและแสดงถึงความเปนไทย ชวยลดภาวะโลกรอน
ซึ่งทางมูลนิธิแมฟาหลวง ไดเลือกผาฝายผสมลินินตัดเย็บเปนเสื้อเชิ้ตสีฟาเขม และเลนลายตาราง
สี่เหลี่ยมสีมวงมะปรางบริเวณดานหนา เพือ่ ใหผูนําประเทศสวมใสในงานเลี้ยงอาหารค่ํา ที่พระราชนิเวศน
มฤคทายวัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธนี้
สําหรับของที่ระลึกสําหรับคูสมรสของผูนํานั้น ทางมูลนิธิแมฟาหลวงไดจัดเตรียมไว 2 แบบ คือ
สําหรับคูสมรสที่เปนผูหญิงทางมูลนิธิแมฟาหลวงไดจัดเตรียมผาคลุมไหลที่เปนผาฝาย ชุดผาปูโตะอาหาร
และกระเปาสะพายผาฝาย (ชอปปง แบก) สวนคูสมรสที่เปนผูชายทางมูลนิธิแมฟาหลวงไดจดั เตรียมกระเปา
เดินทางขนาดเล็ก ซึ่งผลิตจากผาฝายและเนกไท ผาไหม นอกจากนั้นยังไดจัดเตรียมของที่ระลึก
ประกอบดวย กลองของขวัญที่บรรจุชุดกาแฟเซรามิกและผลิตภัณฑจากโครงการดอยตุง อาทิ น้ําผึ้ง ถั่วแมค
คาดีเมีย กาแฟ เพื่อมอบใหกบั ผูนําและคูสมรสทุกคนดวย
นอกจากนี้ทางมูลนิธแิ มฟาหลวง ยังไดเตรียมเสื้อสูทผาไหม ผาไหมซึ่งเปนเสนใยธรรมชาติ ทอดวย
ลายดอกพิกุลดอกเล็กๆ และใชสีเอิรธโทนที่เปนสีธรรมชาติในการตัดเย็บ โดยในการออกแบบเสื้อนั้นไดใช
เสื้อ "ราชปะแตน" เปนตนแบบและนํามาประยุกตใหมคี วามเปนสากลมากขึ้น ดวยการทําคอปกตัง้ ติด
กระดุมลายสัญลักษณการประชุมอาเซียนที่กลางลําตัวเพียงหนึ่งเม็ด และไดตดั เย็บเสื้อเชิ้ตผาไหมสีครีม
แขนสั้น ซึ่งจะใชเปนเสื้อตัวใน มอบใหกับผูนําประเทศทีเ่ ขารวมประชุมอาเซียนซัมมิทและการประชุมที่
เกี่ยวของในเดือนเมษายนนี้
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ประเทศไทยจะไดอะไรจากการประชุมอาเซียน
1. เพราะประเทศไทยเปนผูริเริ่มและผูรวมกอตั้งอาเซียนเมื่อ 41 ปที่แลว โดย ดร.ถนัด คอมันตร อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย ไดชกั ชวนเพื่อนรัฐมนตรีจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอีก 4 ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิ ปนส และสิงคโปร มารวมหารือ
และเห็นพองตองกันที่ประเทศในภูมภิ าคนีค้ วรรวมตัวกัน เพื่อประโยชนดานความมัน่ คง ความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม จนนําไปสูการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพฯ" ที่พระราชวังสราญรมย (ที่ทําการ
กระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น) เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ตอมา นับตั้งแตป พ.ศ.2527 ประเทศ
บรูไน ดารุสซาลาม, เวียดนาม, ลาว, พมา และ กัมพูชา ก็ไดทยอยเขาเปนสมาชิกจนครบ 10 ประเทศ ในป
พ.ศ.2552
2. เพราะประเทศไทยไดเขารับตําแหนงประธานอาเซียนตอจากสิงคโปร ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2551 และจะมีวาระไปจนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 การทําหนาที่ประธานอาเซียนของไทยในครั้งนี้ มี
ระยะเวลายาวนานกวาปกติเพื่อใหสอดคลองตามกฎกติกาที่กําหนดไวใหอาเซียนเริ่มทํางานตามปฏิทินสากล
เริ่มจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม แตการดํารงตําแหนงในคราวนี้เพิ่มอีก 6 เดือน เปนหนึ่งปครึ่ง ซึ่งถือ
เปนความไววางใจที่เพื่อนสมาชิกอาเซียนมอบใหแกเรา
3. เพราะวากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเปรียบเสมือนเปนธรรมนูญของอาเซียน ไดมีผลใช
บังคับในชวงที่ไทยเปนประธานอาเซียนนับตั้งแต วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 เปนตนมา กฎบัตรอาเซียน
เปนความตกลงระหวางประเทศ สมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศที่กําหนดเปาหมาย หลักการ โครงสราง
องคกร และกลไกที่สําคัญ ๆ ของอาเซียน และทําใหอาเซียนมีสถานะนิติบุคคลหรือบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กฎ
บัตรอาเซียนจะชวย (1) เพิ่มประสิทธิภาพใหอาเซียนสามารถรวมตัวเปนประชาคมไดสําเร็จในป พ.ศ.2558
หรือ 7 ปขางหนา (2) สรางกลไกใหสมาชิกอาเซียนไดปฏิบัติตามความตกลงตางๆ ที่ไดทําไว และ (3)
สงเสริมใหอาเซียนเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชน และใหประโยชนแกชาวบานอยางแทจริง
4. เพราะวาในชวงที่ประเทศไทยเปนเจาภาพอยูน ี้ คนไทยก็ไดเขาดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน
โดย ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเขารับตําแหนงเลขาธิการ
อาเซียนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2551 โดยจะดํารงตําแหนงตามวาระ 5 ป จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันใหประชาคมอาเซียนบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
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5. เพราะวาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ผูน ําอาเซียนทั้งสิบจะลงนามในปฏิญญาวาดวย
แผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ.2522 - พ.ศ.2558 ซึ่งสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อ
กอตั้งอาเซียน กลาวไดวา 41 ปผานไป อาเซียนกําลังจะกาวเขาสูยุคที่สอง จากความรวมมือและการรวมตัว
กันอยางหลวม ๆ มาบัดนี้มีเปาหมายที่ชัดเจนที่จะสรางประชาคมอาเซียนใหสําเร็จในอีก 7 ปขา งหนา
ประชาคมดังกลาวเปรียบเสมือนบานหลังใหญของอาเซียน ซึ่งนอกจากจะมีสามเสาหลัก ไดแก เสาหลักการ
เมืองและความมั่นคง เสาหลักเศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรมแลว ยังมีอีกเสาหนึ่งทีห่ ยั่งรากลึก
ในการปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก ไมวาจะอยูในกรอบอาเซียนบวกสาม (จีน ญีป่ ุน และเกาหลีใต) หรือ
ในกรอบที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งมีถึง ประเทศ ไดแกอาเซียน 10 ประเทศ บวก จีน ญี่ปุน เกาหลี
ใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย ตลอดจนความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาทั้งหลาย
คือ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา สหภาพยุโรป และองคการสหประชาชาติ
การเปนประชาคมที่สมบูรณ จะทําใหประเทศอาเซียนมีความมัน่ คงปลอดภัย มีสันติสุข ประชาชน
อาเซียน 570 คน มีโอกาสทางเศรษฐกิจ มีตลาดใหญขึ้นเพื่อทํามาคาขาย ลงทุน ทําใหมีรายไดมากขึน้
6. เพราะวาไทยในฐานะประธานอาเซียนมีความมุง มั่น ที่จะทําหนาที่อยางเต็มกําลัง ในชวงเปลี่ยน
ผานที่อาเซียนมีกฎบัตรของตัวเอง เพื่อใหอาเซียนเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในความรวมมือและ
ความสัมพันธที่กําลังหมุนตัวอยูทวั่ ทั้งภูมภิ าคเอเชีย รวมทั้งประเทศคูเ จรจาทั้งหลาย
7. เพราะอาจกลาวไดวาการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งนี้เปนการเปดศักราชใหม ที่ไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนไดริเริ่มใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการประชุมสุดยอด ทั้งนี้จะมีการตอนรับ
ผูแทน 3 กลุม ไดแกผูแทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน กลุมเยาวชนอาเซียน ผูแทนภาคประชาสังคมอาเซียน จาก
ประเทศสมาชิก ใหเขามาพบผูนําอาเซียนทัง้ สิบประเทศ และแลกเปลีย่ นขอคิดเห็น จากนี้ไปไทยหวังวาเสา
หลักทางดานสังคมซึ่งมีประชาชนอาเซียนเปนฐานที่สําคัญ จะเขามามีสวนรวมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกิจกรรม
อาเซียน มีความรูสึกเปนเจาของรวมกันและชวยกันเสริมสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง
8. เพราะการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศไทยในครั้งนี้ เกิดขึน้ ทามกลางสภาวการณเปลีย่ นแปลง
ที่สําคัญของโลก ตั้งแต วิกฤติการณน้ํามัน วิกฤติการณดานอาหาร วิกฤติการณภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และที่
สําคัญที่สุดคือ วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ทีเ่ รียกติดปาก "วิกฤติการณแฮมเบอรเกอร" ซึ่งมีจุดกําเนิดมาจาก
สหรัฐอเมริกา และลุกลามไปทั่วโลกอยูในขณะนี้
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อาเซียนจะรับมืออยางไร และไทยในฐานะประธานจะมีขอริเริ่มอยางไร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังของอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) ไดรวมประชุมสมัยพิเศษที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อ
หารือถึงมาตรการในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจ โดยขอริเริ่มเชียงใหม (Chiang Mai Initiatives-CMI) ที่
ไทยไดเคยริเริม่ ไวตอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เรียกกันวา "วิกฤติการณตม ยํากุง" เมื่อสิบกวาปทแ่ี ลว จะไดรับ
การขยายผลและตอยอดอีกครั้งหนึ่งในทีป่ ระชุมครั้งนี้
9. เพราะวาการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ยังเกิดขึ้นทามกลางความขัดแยงทางการเมือง
ภายในประเทศของไทย ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นที่นานาประเทศมีตอไทย จึงเปน
โอกาสดีที่เพื่อนสมาชิกอาเซียนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกจะไดมาเห็นดวยตัวเองวาสถานการณตางๆ
ภายในประเทศไดกลับเขาสูส ภาวะปกติและมีเสถียรภาพแลว หากจะมีการแสดงออกของกลุมตางๆ ก็จะอยู
ภายใตขอบเขตของกฎหมาย และการใชสทิ ธิเสรีภาพภายใตรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนเรื่องปกติ
10. เพราะการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ คือการกลับคืนสูเหยา ณ จุด
กําเนิดของอาเซียน ซึ่งเปนสิง่ ที่เพื่อนสมาชิกรอคอย ดังนัน้ อยาใหแขกบานแขกเมืองของเราผิดหวัง ชวยกัน
เปนเจาภาพทีด่ ี ดวยการใหความรวมมือในการเสริมสรางบรรยากาศที่อบอวลไปดวยไมตรีจิต ทีส่ ําคัญ คือ
ความประทับใจในความเปนไทยของเรา เพราะทานเหลานี้จะกลับมาประเทศไทยอีกหลายครั้ง ในชวงที่เรา
เปนประธานอาเซียน จนถึงปลายเดือนธันวาคมปนี้
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