สมัชชารัฐสภาอาเซียน
(ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA)1
สฤษฏิ์ พล สตะเวทิ น

บทคัดย่อ
ในช่วงนี้หลายคนอาจะเคยได้ยนิ หรือคุ้นหูกบั ชื่อของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือทีร่ จู้ กั
กันในชื่อ “อาเซียน” โดยเฉพาะในบริบททีส่ งั คมโดยรวม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกาลังตื่นตัวไปกับ
การก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็ นการยกระดับกรอบความร่วมมือของอาเซียนทีม่ มี ายาวนาน
กว่า ๔๕ ปี ให้ร อบด้า นและมีพ ลวัต รมากยิ่ง ขึ้น โดยในขัน้ ตอนของกระบวนการดัง กล่ า วมีห ลายส่ว นทัง้ ภายรัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เข้ามาเกีย่ วข้องในหลายมิติ โดยมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ ให้เกิดการอยูด่ กี นิ ดีและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ทด่ี ยี งิ่ ขึน้
บทความนี้เป็ นการนาเสนอให้ผู้อ่านได้รูจ้ กั กับการทางานของ “สมัชชารัฐสภาอาเซีย น” ในแง่มุมต่างๆ ทัง้
ประวัตคิ วามเป็ นมา โครงสร้างการทางาน กรอบการประชุมในระดับต่างๆ และรวมไปถึงบทบาทขององค์กรทีจ่ ะมีสว่ น
ร่วมในการสนับสนุนการก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) แต่เดิมใช้ช่อื ว่าองค์การ-รัฐสภาอาเซียน
(ASEAN Inter-Parliamentarian Organization : AIPO) AIPA เริม่ ก่อตัง้ อย่างเป็ นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการ
ริเริม่ ของรัฐสภาอินโดนีเซียตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของรัฐสภาแห่งชาติในอาเซียนให้
ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ แนวคิดนี้ได้รบั ความสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก ๔ ประเทศคือ มาเลเซีย ฟิลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์และ
ไทย หลังจากนัน้ จึงมีการประชุมร่วมกันเพื่อหารือเรื่องการจัดตัง้ องค์การรัฐสภาอาเซียน ถึง ๓ ครัง้ และครัง้ ที่ ๓ ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ลงนามเห็นชอบในธรรมนู ญขององค์การรัฐสภาอาเซียนเพื่อจัดตัง้ องค์การรัฐสภาอาเซียนอย่างเป็ น
ทางการนับแต่นนั ้ มา
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ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ทีผ่ ่านมา AIPO ได้สร้างคุณประโยชน์ ต่อประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลก
ตลอดมา จนกระทังการประชุ
่
มใหญ่ฯ AIPO ครัง้ ที ่ ๒๗ ในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐ
ฟิ ลิ ปปิ นส์ ที ป่ ระชุมประกาศใช้ธรรมนูญ AIPO ฉบับแก้ไขเพิ ม่ เติ มโดยเห็นชอบให้เปลีย่ นชือ่ จากองค์การรัฐสภาอาเซี ยน (AIPO) เป็ นสมัชชารัฐสภาอาเซี ยน (AIPA) เพือ่ ยกระดับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในประเทศ
สมาชิ กอาเซี ยนให้ ใกล้ ชิด ยิ ง่ ขึ้ น โดยให้ อานาจกับที ป่ ระชุมสมัชชาใหญ่ ในการริ เริ ม่ การจัดทากฎหมายใน
ประเด็นทีป่ ระเทศสมาชิ กให้ความสนใจร่วมกัน

Abstract
A decade after the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed
in 1967, there was an initiatives among parliamentarians to seek a closer cooperation
and consultation from legislative body of ASEAN countries. AS a result, it was a
beginning of the ASEAN Inter-Parliamentary Organization: AIPO, then now ASEAN InterParliamentary Assembly (AIPA)
AIPA comprises of ten ASEAN countries which are Brunei Darussalam, Kingdom
of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, The
Republic of the Union of Myanmar, The Philippines, Republic of Singapore, Kingdom of
Thailand, and Republic of Vietnam.
As the ASEAN progress towards the building of an ASEAN community by 2015,
the aspiration of establishing a long term plan of ASEAN Parliament then introduced.
There was a main objective in reshaping the organization, which is to transform the
organization into a more effective and closely integrated institution and along with it the
change the organization’s name from the ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)
to the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), which included the amendment of the
AIPO Statutes into the AIPA Statutes.
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Through calendar year, AIPA has certain important meetings which are core of its
cooperation in different functions and objectives such as AIPA General Assembly
meeting, Executive Committee meeting, AIPA Caucus meeting, AIPA Fact Finding
Committee to Combat Drug Menace (AIFOCOM), and AIPA – ASEAN leaders meeting.
จุดเริ่ มต้น
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารรอบพิเศษของ AIPA ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือน
เมษายน ๒๕๕๐ ประเทศสมาชิกได้ร่วมลงนามรับรองในธรรมนู ญใหม่ของสมัชชารัฐสภา-อาเซียน ซึ่งธรรมนู ญฉบับ
แก้ไขเพิม่ เติมได้เน้นการเพิม่ ศักยภาพการทางานขององค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและบูรณาการการ
ทางานของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติให้มรี ูปธรรม ตลอดจนยกระดับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในประเทศสมาชิกอาเซียนให้
ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ กระชับความร่วมมือกับประเทศผูส้ งั เกตการณ์พเิ ศษ ปรับปรุงโครงสร้างการทางานขององค์กร เพิม่ ช่อง
ทางการทางานร่วมกับอาเซียนโดยการแลกเปลีย่ นการเข้าร่วมประชุมระหว่างประธาน AIPA และประธานคณะกรรมการ
ประจาอาเซียน และให้อานาจกับที่ประชุมสมัชชาใหญ่ในการริเริม่ การจัดทากฎหมายในประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้
ความสนใจร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง
อาเซียนต้องการให้ AIPA เป็ นองค์ประกอบสาคัญของประชาคมอาเซียน
จากการก่อตัง้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ AIPO มีความมุ่งหมายที่จะเป็ นสถาบันสาคัญ ในภูมภิ าคในการส่งเสริม
สันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุง่ เรืองของภูม ิภาค ทัง้ นี้ ตามธรรมนูญใหม่ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ได้
ระบุวตั ถุประสงค์ของกรอบการทางานของ AIPA ไว้ ดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ ความเข้าใจ ความร่วมมือและความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ ระหว่างรัฐสภาในอาเซียน
ประเทศผูส้ งั เกตการณ์พเิ ศษ ประเทศผูส้ งั เกตการณ์และองค์การรัฐสภาอื่นๆ
๒. เพื่อสนับสนุ นการไปสู/่ บรรลุเป้าหมายของอาเซียนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในปฏิญญาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๑๐ และวิสยั ทัศน์
อาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และนาไปสูก่ ารจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
๓. เพื่อสังสมและรั
่
กษาไว้ซ่งึ การแลกเปลี่ยนการเผยแพร่ข้อมูล การประสานงานและการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั
อาเซียนเพือ่ การสนับสนุนทางรัฐสภาต่อการบูรณาการของอาเซียน
๔. เพือ่ ศึกษาแลกเปลีย่ นทัศนะและเสนอแนะการแก้ไขปญั หาทีก่ ระทบต่อผลประโยชน์รว่ มกัน
๕. เพื่อตระหนัก/รับรูถ้ งึ การดาเนินการต่างๆของรัฐสภาประเทศสมาชิก ในการมุ่งไปสู่/บรรลุความมุ่งหมายและ
เป้าประสงค์ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน และ
๖. เพือ่ ส่งเสริมหลักการด้านมนุษยธรรม ประชาธิปไตย สันติภาพ ความมันคงและความรุ
่
ง่ เรืองในอาเซียน
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สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ประกอบด้วยรัฐสภาแห่งชาติ ของประเทศสมาชิ กอาเซียน จานวน ๑๐
ประเทศ ได้แก่
๑. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)
๕. มาเลเซีย (Malaysia)
๖. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)
๗. สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ (Republic of the Philippines)
๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
๙. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
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โครงสร้างองค์กร

หน่ วยประจาชาติ ไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน
รัฐสภาไทยได้จดั ตัง้ หน่ วยประจาชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียนขึน้ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาทุกคน
เป็ นสมาชิกโดยตาแหน่ ง และหน่ วยประจาชาติไทยจะจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารหน่ วยฯ เพื่อทาหน้าที่บริหารกิจการ
ของหน่วยฯ โดยคณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี (ซึง่ คณะกรรมการบริหารนี้) ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

ประธานรัฐสภาเป็ นประธานหน่วยโดยตาแหน่ง
รองประธานรัฐสภาเป็ นรองประธานหน่วยโดยตาแหน่ง
รองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และรองประธานวุฒสิ ภาเป็ นกรรมการบริหารหน่วยโดยตาแหน่ง
ผูน้ าฝา่ ยค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นกรรมการบริหารหน่วยโดยตาแหน่ง
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๕. ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผูแ้ ทนราษฎร เป็ นกรรมการบริหารหน่วยโดยตาแหน่ง
๖. ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒสิ ภา เป็ นกรรมการบริหารหน่วยโดยตาแหน่ง และสมาชิก
รัฐสภาอื่นทีไ่ ด้รบั คัดเลือกอีก ๑๔ คน

การประชุมในกรอบของสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (General Assembly)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
การประชุมระหว่างผูน้ าอาเซียนและคณะผูแ้ ทนของ AIPA ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน
การประชุม AIPA Caucus
การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการ-ปราบปรามภัย
คุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM)
๖. การเข้าร่วมการประชุมอื่นๆ เช่น การประชุมด้านสตรี ด้านสิทธิมนุษยชน

๑. การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (General Assembly)
สมัชชารัฐสภาอาเซียนจัดประชุมสมัชชาใหญ่อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อกาหนดนโยบายของ AIPA พิจารณา
เรื่องต่างๆที่มคี วามสาคัญต่ออาเซียน และเสนอแนะมาตรการด้านรัฐสภาและมาตรการด้านนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการพัฒนา
อาเซียนและแก้ไขปญั หาในอาเซียน
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนจะต้องประกอบไปด้วยผูแ้ ทนจากรัฐสภาประเทศสมาชิก ประเทศละไม่เกิน
๑๕ คน โดยมีประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่ประธานรัฐสภามอบหมายให้ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าคณะ ตามธรรมนู ญสมัชชา
รัฐสภาอาเซียนกาหนดให้จดั การประชุมปี ละหนึ่งครัง้ และในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามนี้ได้ ให้ปฏิบตั ติ ามมติของ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งสถานทีใ่ นการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่นนั ้ ประเทศสมาชิกจะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกั นเป็ น
เจ้าภาพตามลาดับอักษร หากในกรณีท่ปี ระเทศเจ้าภาพไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนได้ ให้
คณะกรรมการบริหารเป็ นผูต้ ดั สินว่าจะใช้สถานทีใ่ ดเป็ นทีจ่ ดั การประชุม
ที่ป ระชุ ม สามารถริเ ริ่ม เสนอแนะแนวนโยบาย ตลอดจนผลัก ดัน ให้เ กิด การจัด ท าข้อ กฎหมายที่เ กี่ย วกั บ
ผลประโยชน์ ร่วมกันภายในอาเซียน เพื่อเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา ข้อมติท่ไี ด้รบั การรับรองจากที่ประชุมจะถูก
ส่งผ่านไปยังหน่วยประจาชาติเพือ่ ดาเนินการแจ้งให้รฐั บาลและรัฐสภาแห่งชาติรบั ทราบและปฏิบตั ติ ามข้อมตินนั ้ ๆ ต่อไป
คณะกรรมการบริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการเจรจาทีเ่ กิดขึน้ ในทีป่ ระชุมฯ ตามทีร่ ะบุไว้ในวาระ
การประชุมได้ ทัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรพิจารณาต่อเนื่องก็สามารถทีจ่ ะนาประเด็นนัน้ มาหารือกัน
ต่อไปได้
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ทีป่ ระชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน จะใช้หลักฉันทามติ ในการพิจารณาประเด็นปญั หาต่างๆ ประเด็นทีไ่ ม่ได้
รับความเห็นชอบตามหลักฉันทามติถอื ว่าตกไป

คณะผูแ้ ทนในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ประกอบด้วย
๑. ผูแ้ ทนรัฐสภาประเทศสมาชิก ประเทศละ ๑๕ คน
๒. ผูแ้ ทนรัฐสภาประเทศผูส้ งั เกตการณ์พเิ ศษของ AIPA ประเทศๆ ละ ๔ คน
๓. ผูแ้ ทนรัฐสภาประเทศผูส้ งั เกตการณ์ของ AIPA ๑๐ ประเทศ และ ๑ องค์กร คือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ญีป่ นุ่
เกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย ปาปวั นิวกินี สหรัฐอเมริกา อินเดีย และสภายุโรป ประเทศละ ๒ คน

๒. การประชุมคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
การประชุม คณะกรรมการบริหารฯ ประกอบด้วย ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนเป็ นประธาน-คณะกรรมการ
และสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกไม่เกินประเทศละ ๓ คน โดยหนึ่งในสามคนจะต้องเป็ นประธานรัฐสภาหรือผูแ้ ทน
คณะกรรมการบริหารมีวาระ ๑ ปี เช่นเดียวกับวาระการดารงตาแหน่งของประธาน AIPA

หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารของสมัชชารัฐสภาอาเซียนมีดงั นี้
๑) พิจารณาและเสนอแนะการเป็ นสมาชิกภาพของรัฐสภาประเทศสมาชิกและการเข้าเป็ นผูส้ งั เกตการณ์และผู้
สังเกตการณ์พเิ ศษของสมัชชารัฐสภาอาเซียนตลอดจนพิจารณาบุคคลหรือองค์กรทีส่ มัชชารัฐสภาอาเซียนจะ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมขององค์กร
๒) ริเริม่ กิจกรรมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน
๓) ติดตามการปฏิบตั ติ ามข้อมติทผ่ี า่ นการพิจารณาจากทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่
๔) เตรียมหัวข้อการประชุม และกาหนดการที่แต่ละประเทศสมาชิกเสนอเพื่อให้ท่ีป ระชุม สมัชชาใหญ่ ให้
ความเห็นชอบ
๕) เสนอการจัดตัง้ คณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการศึกษาและคณะกรรมาธิการวิสามัญ เมื่อมีความ
จาเป็ นต้องจัดตัง้
๖) กากับ ติดตาม และดูแลควบคุมสานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน
๗) เสนอการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน
๘) กาหนดข้อบังคับการประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละครัง้
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๓. การประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซี ยนกับผู้นาอาเซียนในระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียน (AIPA – ASEAN Meeting During ASEAN Summit)
การประชุมระหว่างคณะผูแ้ ทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นาอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน
(AIPA – ASEAN Meeting during ASEAN Summit) เป็ นกรอบความร่วมมือระหว่างสมัชชา-รัฐสภาอาเซียน (ASEAN InterParliamentary
Assembly
:
AIPA) และสมาคมประชาชาติ เ อเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ในความพยายามทีจ่ ะสนับสนุ นการทางานร่วมกันระหว่ าง
ฝา่ ยบริหารและฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการแลกเปลีย่ นข้อมูลและปรึกษาหารือในกิจการรอบด้านของภูมภิ าค
กรอบความร่วมมือระหว่าง AIPA และอาเซียน เป็ นความคิดริเริม่ ในความพยายามทีจ่ ะยกระดับการทางาน
ร่วมกันและมีความเห็นร่วมกันในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในทุกระดับและความมุ่งมันที
่ ่จะขยายกรอบความร่วมมือ
และการรวมตัวกันในภูมภิ าคให้รอบด้านมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ดาเนินการภายใต้หลักการสาคัญ ได้แก่
๑. ธรรมนูญ AIPA ข้อ ๑๗ ว่าด้วยความสัมพันธ์กบั อาเซียน ซึ่งใจความสาคัญระบุถงึ การสร้างกรอบความ
ร่วมมือ การปฏิสมั พันธ์ และการปรึกษาหารือกับอาเซียน เพื่อสร้างความต่อเนื่อ งในการดาเนิ นงาน
ระหว่าง ๒ องค์กร
๒. ข้ อ มติ ก ารประชุ ม ใหญ่ ส มัช ชารั ฐ สภาอาเซี ย น ครั ง้ ที่ ๒๗ (กั น ยายน ๒๕๔๙) ว่ า ด้ ว ยแนวทาง
การสร้างการพบปะกันอย่างสม่าเสมอระหว่างผู้นาของทัง้ ๒ องค์กร ในการประชุมสุดยอดอาเซียนและ
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน
๓. กฎบัตรอาเซียน ในภาคผนวก ๒ หมวดองคภาวะที่มคี วามสัมพันธ์กบั อาเซียน ซึ่งระบุให้ AIPA เป็ น
หุน้ ส่วนสาคัญลาดับต้นของอาเซียน
กล่าวคือ บริบทที่ทงั ้ ๒ องค์กรอยู่ในช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการทางานขององค์กร โดย
อาเซียนยกระดับตนเองให้เป็ นองค์กรทีม่ รี ปู แบบและกฎระเบียบแบบแผนมากยิง่ ขึ้น มีประชาชนเป็ นศูนย์กลางและมีกฎ
บัตรอาเซียนเป็ นหัวใจหลักของการดาเนินงาน เพื่อมุ่งไปสูก่ ารสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในขณะที่
AIPA สร้างความเข็มแข็งให้กบั องค์กร โดยการบูรณาการการทางานฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภา
ให้มคี วามใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ และเพิม่ ช่องทางการทางานร่วมกับอาเซียนในการติดตามการทางานควบคู่กนั ระหว่างฝา่ ยนิติ
บัญญัตแิ ละฝา่ ยบริหารได้อย่างทันเหตุการณ์ และเพื่อวางกรอบการทางานร่วมกันระหว่าง AIPA และอาเซียนภายใต้
กฎบัตรอาเซียนและธรรมนู ญ AIPA เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายในภู มภิ าคเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ม ี
“ประชาชนอาเซียน” เป็ นศูนย์กลางและการเตรียมพร้อมทีจ่ ะรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของภูมภิ าคในอนาคต
จุดเริม่ ต้นของความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการของทัง้ ๒ องค์กร เกิดขึน้ จากความริเริม่ ของไทยในครัง้ ที่ไทย
ดารงตาแหน่งทัง้ ประธานอาเซียนและประธาน AIPA ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงทาให้เกิดการพบปะหารือระหว่าง AIPA –
ASEAN เป็ นครัง้ แรกในระหว่างประประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๔ เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ อาเภอชะอา
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จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ถือเป็ นการพบกันในระดับสูงสุดของทัง้ สององค์กรเป็ นครัง้ แรก นับตัง้ แต่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับ
ใช้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ทัง้ นี้อาเซียนเห็นว่า AIPA เป็ นหุน้ ส่วนในการสร้างประชาคมอาเซียน ที่ประชุมฯ เห็น
ความสาคัญของการสร้างความ-สอดคล้องทางกฎหมาย และตระหนักถึงบทบาทของการสร้างความไว้เนื้อเชือ้ ใจระหว่าง
ประชาชนในภูมภิ าค ซึ่งความร่วมมือของ AIPA เปรียบเสมือนสะพานที่จะเชื่อมความหลากหลายของภูมภิ าคเข้า
ด้วยกัน และทัง้ สองฝา่ ยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพบปะกันอย่างสม่าเสมอในกรอบของ AIPA – ASEAN ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน
การประชุมระหว่าง AIPA – ASEAN ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั มีการประชุมร่วมกันแล้ว ๕ ครัง้
โดยตามธรรมเนียมปฏิบตั แิ ละตามกฎบัตรอาเซียนทีร่ ะบุไว้ว่าให้มกี ารประชุมสุดยอด-อาเซียนปี ละ ๒ ครัง้ การประชุม
ระหว่าง AIPA – ASEAN จะเกิดขึน้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ แรกของปี (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม)
โดยทิศทางและแนวโน้ มของผูน้ าทัง้ ๒ องค์กร มุง่ เน้นทีจ่ ะให้ช่องทางการประชุมนี้เป็ นช่องทางในการสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจในหมูป่ ระเทศสมาชิกและเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างฝา่ ยรัฐบาลและฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องภูมภิ าค ตลอดจน
การสร้างอัตลักษณ์ อาเซียน การมุ่งให้ป ระชาชนอาเซียน และรัฐสภาในฐานะฝ่า ยนิ ติบญ
ั ญัติ เข้า ไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน พร้อมทัง้ มุง่ หวังทีจ่ ะเห็น AIPA มีสว่ นร่วมสนับสนุ นการดาเนินงานของอาเซียนในแง่มุม
ต่ า ง ๆ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ใ น ข้ อ ต ก ล ง ต่ า ง ๆ ที่ จ ะ ส นั บ ส นุ น
การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน

๔. การประชุม AIPA Caucus
AIPA Caucus เป็ นการประชุมในกรอบของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ร่วมกันทาให้มาตรการ ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกาหนดทางกฎหมายของประเทศสมาชิกเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายของประเทศสมาชิก AIPA และยกระดับการทางานร่วมกันระหว่าง
AIPA กับ ASEAN โดยปจั จุบนั มีการประชุม AIPA Caucus มาแล้ว ๔ ครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดนัน้ รัฐสภาไทยเป็ นเจ้าภาพ
ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทีผ่ า่ นมา
การประชุม AIPA Caucus ถือเป็ นกลไกของ AIPA ในการหาแนวทางการจัดทากฎหมายร่วมกันภายในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก ทัง้ นี้ สานักงานเลขาธิการ AIPA จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานและหยิบยกประเด็นปญั หาทีม่ คี วาม
เร่งด่วนขึน้ มาเป็ นหัวข้อการประชุม ซึง่ ทีผ่ ่านมาเวที AIPA Caucus ได้หยิบยกประเด็นปญั หาสาคัญต่างๆ ของภูมภิ าค
มาหารือ เช่น การปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด การป้องกันการค้ามนุ ษย์ ความริเริม่ เกี่ยวกับพลังงานสะอาด
การค้าพหุภาคี ปญั หาแรงงานเด็กและการจัดการภัยพิบตั ิ เป็ นต้น นอกจากนี้ AIPA Caucus ยังสนับสนุ นความร่วมมือ
ระหว่าง AIPA กับ ASEAN โดยเฉพาะทางฝา่ ย ASEAN Mutual Legal Agreements และการแลกเปลีย่ น best
practice ในการแก้ไขปญั หาด้วย
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องค์ประกอบของผู้การประชุม คือ ผู้แทนรัฐสภาสมาชิก AIPA ประเทศละไม่เกิน ๓ คน เลขาธิการ AIPA
และเจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานเลขาธิการหน่วยประจาชาติ ประเทศละ ๑ คน
ทัง้ นี้ การประชุม AIPA Caucus สามารถจัดขึ้นได้ตามความเหมาะสม โดยดาริของประธาน AIPA โดย
หารือร่วมกับประธาน AIPA Caucus ซึ่งการดารงตาแหน่ งเจ้าภาพจัดการประชุมนัน้ ประเทศสมาชิก AIPA จะ
เวียนกันเป็ นเจ้าภาพตามลาดับตัวอักษร เจ้าภาพการประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวัน เวลาและสถานที่จดั การประชุม

๕. การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารศึ ก ษาข้ อ เท็ จ จริ ง ของสมัช ชารัฐ สภาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการ
ปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติ ด The AIPA Fact Finding Committee to Combat the
Drug Menace (AIFOCOM)
คณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนในการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (The
Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace หรือ AIFOCOM) เป็ นกลไกการทางานปราบปรามภัยคุกคาม
จากยาเสพติด ของสมัช ชารัฐ สภาอาเซีย นตามมติก ารประชุ ม สมัช ชาใหญ่ อ งค์ก ารรัฐ สภาอาเซีย น ครัง้ ที่ ๒๓ ณ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในปี ๒๕๔๕ โดยเล็งเห็นว่าภัยคุกคามจากยาเสพติดนัน้ เป็ นภัยคุกคามสาคัญและส่งผล
กระทบต่อความมังคงของภู
่
มภิ าค โดยประเด็นสาคัญที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจ คือ ความเป็ นไปได้ในการสร้าง
ความสอดคล้องทางกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ทีจ่ ะมีสว่ นช่วยในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ขยายของยาเสพติด
ตลอดจนการเรียนรูแ้ นวทางในการปฏิบตั แิ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในหมูป่ ระเทศสมาชิก เพื่อตอบสนองต่อการแพร่
ขยายของยาเสพติดได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการประชุม
๑. แลกเปลีย่ นข้อมูลและความเข้าใจในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแก้ไขปญั หาการเสพและ การค้ายาเสพ
ติด
๒. ปรับใช้และบังคับใช้กฎหมายในประเทศอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านยาเสพติดให้สอดคล้องกัน
๓. สนับสนุ นการทางานของรัฐบาลด้วยการออกกฎหมาย นโยบายและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมยาเสพติด
๔. ดูแลและติดตามภารกิจทีเ่ กิดจากการบังคับใช้กฎหมาย นโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อขจัดยาเสพติดใน
หมูป่ ระเทศสมาชิก
๕. เป็ นเวทีทใ่ี ช้ปรึกษาหารือ และขอความร่วมมือจากองค์กรนานาชาติ
๖. ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวประสานระหว่างรัฐบาลและองค์กรเอกชนในการต่อสูก้ บั ยาเสพติด
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ทัง้ นี้ การประชุม AIFOCOM มีความต่อเนื่อง โดยรัฐสภาประเทศสมาชิกทีร่ บั เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่
AIPA จะเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม AIFOCOM ด้วย

พัฒนาการและก้าวย่างต่อไปของสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ž ก้าวย่างต่อไปของสมัชชารัฐสภาอาเซียน คือ การก้าวเดินไปข้างหน้าในฐานะหุน้ ส่วนทีส่ าคัญของอาเซียน ใน
การมุง่ สูป่ ระชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๘ การแลกเปลีย่ นการประชุมระหว่างผูน้ า AIPA และผูน้ าอาเซียนถือเป็ นย่างก้าว
ที่สาคัญในการทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และในอนาคตAIPA และอาเซียนจะพยายาม
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกๆ ระดับ เพื่อสร้าง-ความสอดคล้องกับกระบวนการก้าวไปสูป่ ระชาคมอาเซียน
ทัง้ ๓ เสาหลัก ผ่านช่องทางการทูตเชิง-รัฐสภา (Parliamentary Diplomacy) เชื่อมโยงการทางานระหว่างภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน เพื่อตอบสนองการรวมกลุ่มและการขยายตัวที่จะมีขน้ึ ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคม
อาเซียน อีกทัง้ ความท้าทายต่างๆ ที่อาเซียนกาลังเผชิญหน้ า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมันคงของประชาชน
่
อาเซียน เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก ความมันคงทางอาหาร
่
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบตั ิ และปญั หาข้าม
ชาติอ่นื ๆ
ž ในฐานะขององค์กรด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ AIPA จะมุ่งมันในการการสร้
่
างความสอดคล้องทางกฎหมายในประเทศ
สมาชิก และกระตุน้ ให้ฝา่ ยบริหารและฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศสมาชิกนาข้อมติจากการประชุมสมัชชาใหญ่ไปสูก่ าร
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรมให้มากยิง่ ขึน้ และจะพยายามลดความเหลือมล้าของประเทศสมาชิกในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกทุกประเทศก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกัน ซึ่งเป็ นหนทางทีส่ าคัญในการสร้างความมันคงและมั
่
งคั
่ งในภู
่ มภิ าค
อย่างยังยื
่ นต่อไป

----------------------------------------------------------------------------
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