
การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 
 

 
ความเปนมา 

1. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ชะอํา-หัวหนิ ประเทศไทย 
เห็นชอบกับขอเสนอของไทยเกี่ยวกับแนวคดิความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียน (ASEAN 
Connectivity)เพื่อเสริมสรางความเปนปกแผนของอาเซียนและนําอาเซียนไปสูการเปนประชาคม
อาเซียนในป 2558 และไดออกแถลงการณวาดวยความเชือ่มโยงระหวางกันในอาเซยีน                      
รวมทัง้ไดจัดตั้งคณะทาํงานระดับสูงวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (High Level Task 
Force on ASEAN Connectivity – HLTF-AC) เพื่อจัดทาํแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกนั
ในอาเซยีน (Master Plan on ASEAN Connectivity – MPAC) ใหแลวเสร็จ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม 
สุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 17 ในป 2553 โดยในสวนของไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเหน็ชอบแตงตั้ง               
นายประดาป พิบูลสงคราม อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมและอดีตรองปลัดกระทรวงฯ เปนผูแทน 

2. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 17 เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม             
ไดใหการรับรองแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียนเพือ่เปนกรอบความรวมมือ                       
ในการสรางความเชื่อมโยงระหวางกัน โดยความเชื่อมโยงดงักลาวจะเนนภายในอาเซียนในเบื้องตน
และจะเปนพื้นฐานการเชื่อมโยงไปสูภูมิภาคตาง ๆ อาท ิเอเชียตะวนัออก เอเชียใตและอื่น ๆ ตอไป 

3. แผนแมบทฯ มีเจตนารมยที่จะเรงรัดการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกทัง้ 10 ประเทศใหเปนหนึง่เดียว 
ทั้งในดานโครงสรางพืน้ฐาน ดานกฎระเบียบและดานประชาชน โดยมีเปาหมายสงูสุดเพื่อการสนับสนนุ
การสรางประชาคมอาเซยีนอยางแทจริงภายในป 2558 และใหอาเซยีนเปนศูนยกลางของ
สถาปตยกรรมภูมิภาค 

3.1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดมีการกําหนดยทุธศาสตรในแผนแมบทฯ                             
ในการกอสรางถนน เสนทางรถไฟ การขนสงทางน้าํ การขนสงทางอากาศ รวมทัง้การเชื่อมโยง               
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและดานพลังงาน (โครงการทอกาซและระบบสายสงไฟฟาของอาเซยีน)             
โดยมีคณะทาํงานสาขาตาง ๆ ของอาเซยีน (ASEAN Sectoral Bodies) เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก            
ในการดําเนนิการใหบรรลุเปาหมายตามกรอบเวลาที่กาํหนดไวในแผนแมบทฯ   

3.2.  ดานกฎระเบียบ แผนแมบทฯ จะมีสวนในการเรงรัดการดําเนินการตามความตกลง 
พิธีสาร ขอบังคับตาง ๆ ที่มีข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกในการขามแดนใหสะดวก รวดเร็ว โปรงใส            
ลดคาใชจายในการเดนิทางการเคลื่อนยายสินคา บริการ และการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
ในขณะเดียวกนัก็ปองกันและแกไขปญหาทีจ่ะเกิดจากอาชญากรรมขามชาติ แรงงานผิดกฎหมาย 
การคามนุษยและมลภาวะตาง ๆ ที่ตามมาจากการเชื่อมโยง 

3.3.  ดานประชาชน แผนแมบทฯ จะชวยสงเสริมและอํานวยความสะดวกการไปมาหาสู
กันระหวางประชาชน การเชือ่มโยงทางสังคม วัฒนธรรม และการสรางความรูสึกของการเปนประชาคม
อาเซียนที่เปนอันหนึ่งอนัหนึง่เดียวกันมากขึ้น 
พัฒนาการลาสุด 

1. อาเซียนไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอาเซียนวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน             
ในภูมิภาค  (ASEAN Connectivity Coordinating Committee – ACCC) โดยมีผูแทนจากประเทศสมาชิก              
ทําหนาที่ดังกลาว ในสวนของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศมอบหมายให           
ออท. ประดาปฯ ทําหนาที่ผูแทนไทยใน ACCC โดยมีหนาที่ประสานงานกับผูประสานงานของ             



แตละประเทศสมาชิก (National Coordinator) เพื่อผลักดัน และเรงรัดการดําเนินการตามแผนแมบทฯ 
รวมทั้งประสานกับประเทศคูเจรจาตาง ๆ อาทิ จีนและญี่ปุน และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

2. ACCC ไดประชุมกันมาแลว 6 คร้ัง มีการหารืออยางตอเนื่อเพื่อติดตามและเรงรัดการ
ดําเนินการตามแผนแมบทฯ รวมถึงการผลักดัน 15 โครงการเรงรัดในแผนแมบทฯ (15 Priority Projects) 
ที่จะตองดําเนินการแลวเสร็จในป 2558 ทั้งนี้ การประชุม ACCC คร้ังที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 
2555 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา 

3. สลธ.อาเซียนไดจัดทํา project information sheet เพื่อเปนคูมือสําหรับการระดมทุนกับประเทศ
คูเจรจา องคกรเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชน ที่สนใจจะลงทุน/รวมมือกับอาเซียนในโครงการที่สามารถ
สรางผลตอบแทน (bankable-viable project)  

4. ในภาพรวม  การดําเนินการตาม MPAC มีความคืบหนาในการพัฒนาการเชื่อมโยงดาน
กายภาพ หรือโครงสรางพื้นฐานคอนขางมาก แตอาเซียนอาจตองเรงรัดการดําเนินงานทางดานการ
ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการไปมาหาสู และการคาการลงุทนระหวางกนั 
 
ความรวมมือกับประเทศคูเจรจา 

1. ญ่ีปุน ใหความสําคัญกับเร่ืองดังตอไปนี ้
1.1 การสงเสริมความเชื่อมโยงในแนวระเบียงเศรษฐกจิทั้งทางบก และทางทะเล  ญ่ีปุน 

ไดจัดตั้ง Japan Task Force on Connectivity เพื่อเปนกลไกการหารอืกับ ACCC เกี่ยวกับการให
ความชวยเหลอืและโครงการตาง ๆเพื่อสนบัสนุนการดําเนินการภายใต แผนแมบทฯ โดยเนน           
การพัฒนาระบบโลจิสติกสและมาตรฐานการขนสงที่เอือ้ตอการสนับสนุน หวงโซอุปทานการผลิต
เปนหลกั ทั้งนี้ ACCC กับ Japan Task Force มีการประชมุรวมกนัแลว 4 คร้ัง คร้ังสุดทายจัดขึ้น 
back-to-back กับการประชุม ACCC คร้ังที ่6 เมื่อเดือนกนัยายน 2555  

1.2 ญ่ีปุนใหความสาํคัญกับการบริหารจัดการความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบ ซึง่กระทบตอ           
หวงโซอุปทานของสินคาและผลประโยชนญ่ีปุนในภูมิภาค ญ่ีปุนมองวา ไทยควรมบีทบาทนาํใน              
การจัดการเรื่องนี ้โดยญี่ปุนพรอมใหการสนับสนนุทั้ง software และ hardware แตญ่ีปุนให
ความสาํคัญกบัการศึกษาประเด็นปญหาเชิงลึกแบบรอบดาน (cross-cutting issues) นําหนา          
การใหความชวยเหลือทางการเงนิ1 

1.3 ญ่ีปุนใหความสาํคัญกับ expanded connectivity หรือการขยายการเชื่อมโยงไปนอก
อาเซียนหรือจากฐานการผลติสูตลาดสินคา โดยมีเปาหมายที่อินเดยี ผานการเชื่อมโยงทั้งทางบก
และทางทะเล (ทางบก ถนนสามฝาย ไทย-เมียนมาร-อินเดีย ทางทะเล ทาเรือติละวาและทวาย) 
เพื่อเปนเสนทางสงสินคาและวัตถุดิบระหวางกนั รวมทั้งเชื่อมโยงหวงโซอุปทานในผลิตภัณฑที่แต
ละฝายมีความเชี่ยวชาญ เชน สงรถยนตและชิ้นสวนรถยนตจากอาเซยีนไปอินเดยี2 

1.4 ญ่ีปุนขอใหอาเซยีนใหความสาํคัญในการผลักดันในเรื่อง cross border ใหมากขึ้น
เพื่อใหทันกับความคืบหนาในการดําเนนิการในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน 

2. จีน ใหความสาํคัญกับการเชื่อมโยงโครงสรางพืน้ฐานตามแนว North-South Economic 
Corridor จีนไดจัดสรรเครดิตสินเชื่อจํานวน 25,000 ลานดอลลารสหรัฐเพื่อสนับสสนุนการพฒันา
โครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงในอาเซียน รวมทั้งโครงการสําคญัอื่น ๆ ในอาเซียน 
นอกจากนัน้ยงัไดต้ังกองทุนเพื่อการลงทนุอาเซียน-จีน (China-ASEAN Investment Cooperation 
Fund – CAF) จํานวน 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ ซึง่สามารถใชเพื่อลงทนุในโครงสรางพืน้ฐานใน
                                                 
1,2 นาย Kimihiro  Ishikane ออท. ผทถ. ญป. ประจําอาเซียนไดย้ําทาที่ดังกลาวตอ ออท. ประดาป พิบูลสงคราม ผูแทนไทยใน 

ACCC ในการหารือเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 



อาเซียนดวย โดยในป 2555 ยังมงีบประมาณอีกกวา 600 ลานลานดอลลารสหรัฐทีพ่รอมจะ
สนับสนนุอาเซียน และจีนไดจัดตั้ง China-ASEAN Connectivity Cooperation Committee เพื่อ
เปนกลไกการหารือระหวาง ACCC กับจนี โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมกีารประชมุกับอาเซยีนป
ละครั้งหรือตามความจาํเปน  โดยการประชุมคร้ังแรกจะมีข้ึนในตนเดือนพฤศจิกายน 2555         

3. สหภาพยุโรป ใหความสําคญัแกการจัดการขามพรมแดน การระดมทนุ และการเชื่อมโยง
ระหวางประชาชน อาเซียนไดเสนอใหสหภาพยโุรปจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อหารือ                   
กับอาเซียนในเรื่องความเชื่อมโยง ซึ่งสหภาพยโุรปไดแสดงความสนใจตอขอเสนอดังกลาว 

4. สหรัฐอเมริกา มีความรวมมอืกับอาเซียนดานการพฒันาทรัพยากรมนษุยในดานที่เกีย่วกับ
ความเชื่อมโยงและความรวมมือในกรอบ Lower Mekong Initiative นอกจากนี ้มีแนวคิดจะเสนอ
ขอริเร่ิมความรวมมือเพื่อความเชื่อมโยงสหรัฐฯ-อาเซียน (US-ASEAN Connectivity Cooperation 
Initiative) โดยอาจพจิารณาใหมีบันทกึความเขาใจระหวางอาเซยีนกบั United States Trade and 
Development Agency (USTDA) ในการสงเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียน 3 ดานไดแก พลงังาน 
การคมนาคมขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเนนสงเสริมการใชทรัพยากร
และความเชีย่วชาญของภาคเอกชนสหรัฐฯ ใหเปนประโยชน  

5. อินเดีย ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงแบบรอบดานโดยพยายามเชื่อมโยงกับอาเซยีน              
ผานทะเลอนัดามัน โดยมทีวายของเมยีนมารเปนประตูสําคัญ ดังนั้น นอกจากอนิเดียจะสนับสนุน
การสรางทางหลวงสามฝายไทย-เมียนมาร-อินเดีย และการขยายเสนทางดังกลาวไปยังกมัพูชา
และลาว อินเดียยังสนับสนนุแนวคิดของกรอบ East Asia Summit (EAS) ในการพัฒนา Mekong-
India Economic Corridor (โฮจิมินห – พนมเปญ – กรุงเทพฯ – ทวาย – เจนไน) เพื่อปนเสนทางลัด
เชื่อมโยงภูมิภาคลุมแมน้าํโขงกับอินเดียฝงตะวันออก และพัฒนาเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมพรอม
กันไปดวย อินเดียแสดงความสนใจที่จะใหภาคเอกชนอนิเดียเขามามีสวนรวมในโครงการภายใต 
MPAC ในลักษณะของ Public Private Partnership (PPPs)   

นอกจากนัน้ อินเดียยงัไดจัดตั้ง India Inter-Ministerial Group on ASEAN Connectivity  
เพื่อรวมมือกับอาเซียนในเรื่องการเชื่อมโยงดวย  

6. เกาหลีใต ใหความสาํคัญกับการสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาและสงเสริมความ
เชื่อมโยง โดยเฉพาะดาน ICT เชน โครงการ ASEAN-ROK Cyber University เพื่อจะสงเสริม
ความรวมมือดานการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน โดยไทยสนับสนนุใหเกาหลีใต
จัดตั้งกลไกประสานกับ ACCC ลักษณะเดียวกับ Japan Task Force on Connectivity                     
เพื่อผลักดันความรวมมือดานความเชื่อมโยงอยางรอบดาน 

7. ออสเตรเลีย  เปนประเทศทีม่ีบทบาทเรื่องความเชื่อมโยงในภูมิภาคเปนเวลายาวนาน 
อาทิ การกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 1 และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายใตกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาค GMS   ภายใตแผนแมบท ฯ ออสเตรเลียสนใจรวมมือกบัอาเซียนใน
เร่ืองการพัฒนากฎระเบียบทางการคา (ROO) / การรวมลงทนุระหวางรฐักับเอกชน (PPP) / 
การศึกษา แนวทางการจัดทาํ ASEAN single visa  การพัฒนาศักยภาพในการบรหิารจัดการขาม
พรมแดน นอกจากนี้ ยงัสนใจจัดตั้ง Taskforce เพื่อทํางานรวมกับ ACCC ในรูปแบบเดียวกับ 
Taskforce ของญ่ีปุนและจนี   
 ออสเตรเลียกําลังจัดทําโครงการเพื่อศึกษาแนวทางและสาขาความรวมมือที่จะสนับสนุน
ความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซยีน 

8. อาเซียน+3 (จีน เกาหลีใต ญ่ีปุน) ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซยีน+3 คร้ังที่ 13             
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ทีก่รุงพนมเปญ เห็นชอบกับขอเสนอของไทยทีเ่สนอใหผูนําอาเซียน +3 ออก



แถลงการณ ASEAN Plus Three Partnership on Connectivity  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 
ในเดือนพฤศจกิายน 2555  

9. EAS ในการประชุม EAS คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ที่บาหลี อินโดนีเซีย           
ที่ประชุมฯ ไดรับรอง Declaration of the 6th East Asia Summit on ASEAN Connectivity                 
เพื่อแสดงเจตนารมณรวมกนัสงเสริมการมีสวนรวมและความรวมมือระหวางอาเซียนและประเทศ
คูเจรจาที่เขารวม EAS ในการพัฒนาความเชื่อมโยงในอาเซียนตามแผนแมบทฯ  
 
กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund) 

1. ในการระดมทุนเพื่อการเชื่อมโยงในภูมิภาค นอกเหนือจากงบประมาณของประเทศสมาชิกแต
ละประเทศ รวมทั้งความรวมมือสนับสนุนโดยประเทศคูเจรจาและองคกรเพื่อการพัฒนาแลว อาเซียนยัง
ไดกอต้ัง AIF ข้ึนเพิ่อสนับสนนุโครงการความเชื่อมโยงที่มีความสําคัญเรงดวนดวย 

2. AIF มีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในและระหวางพรมแดนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และสงเสริมการใชเงินออมของอาเซียนในการสนับสนุนทางการเงินสําหรับ               
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังกลาว โดยมีเปาหมายระยะยาวที่จะออกพันธบัตรที่ธนาคารกลาง
สามารถถือเพื่อเปนทุนสํารองระหวางประเทศไดในที่สุด 

3. กองทนุนี้มีเงินตั้งตนจํานวน 485.2 ลานดอลลารสหรัฐ โดย ADB ใหเงนิสนับสนนุจาํนวน                
150 ลานดอลลารสหรัฐ สวนที่เหลือจะเปนการสมทบทนุของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 335.2 
ลานดอลลารสหรัฐ ดังนี้  

1. มาเลเซยี 150 ลานดอลลารสหรัฐ 5. บรูไนฯ 10 ลานดอลลารสหรัฐ 
2. อินโดนีเซยี 120 ลานดอลลารสหรัฐ 6. เวียดนาม 10 ลานดอลลารสหรัฐ 
3. ฟลิปปนส 15 ลานดอลลารสหรัฐ 7. กัมพูชา 0.1 ลานดอลลารสหรัฐ 
4. ไทย 15 ลานดอลลารสหรัฐ 8. ลาว 0.1 ลานดอลลารสหรัฐ 
5. สิงคโปร 15 ลานดอลลารสหรัฐ 9. เมียนมาร 0 ลานดอลลารสหรัฐ 

4. กองทนุ AIF มีที่ต้ังที่ประเทศมาเลเซยี มีลักษณะเปนบริษทัจํากัดภายใตกฎหมายมาเลเซีย 
และมีอํานาจในการทําสัญญาและดําเนนิการตาง ๆ ในนามของตนเอง 

5. ในปแรก กองทุนฯ จะใหเงินยืมจํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐเพื่อสนบัสนุนโครงการ                
ดานการเชื่อมโยงในภูมิภาคใน 3 ดาน คือ การคมนาคมขนสง พลังงาน และการจัดการน้าํ โดย 
ADB จะออกเงินสมทบโครงการเหลานี้ดวย ในระยะตอไป เมื่อมีความเขมแข็งมากขึน้ จะออก
พันธบัตรกึ่งหนี้กึง่ทนุเพื่อใหประเทศสมาชกิและผูสนใจรวมลงทนุดวย 
บทบาทของไทย 

1. ประเทศไทยมีบทบาทนําในการเสนอแนวความคิดเรื่อง ASEAN Connectivity              
ต้ังแตเร่ิมตนและตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเสนอ concept paper                 
วาดวยการเชือ่มโยงระหวางกนัในอาเซียนตอที่ประชุม ASEAN Foreign Ministerial Retreat             
ที่เมืองดานงั เวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม 2553 ซึ่งไดรับการตอบรับจากประเทศสมาชิกอาเซยีนอืน่ ๆ 
และเปนจุดกาํเนิดของการจัดทํารางแผนแมบทฯ ในเวลาตอมา 

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ 
ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนเพื่อเปนกลไก                     
การประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกนั
ในอาเซยีนที่สอดคลองกับผลประโยชนของไทยและทําหนาที่เปน National Coordinator                  
ทั้งนี้ โดยมีรองปลัด กระทรวงการตางประเทศเปนประธานคณะอนุกรรมการฯ 



3. ไทยผลักดันใหมีการเรงรัดการดําเนินการเชื่อมโยงภายใตแผนแมบทโดยไดริเร่ิม            
จัดโครงการสาํรวจเสนทางสําหรับรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 2 คร้ัง เพื่อสํารวจศักยภาพ                
ทางเศรษฐกิจ การคาและ การลงทนุ คือ คร้ังที่ 1 การสาํรวจเสนทางหมายเลข 9 (มกุดาหาร –                
สะหวนันะเขต – ดานงั) เมื่อเดือนมกราคม 2553 และครั้งที่ 2 การสํารวจเสนทาง R3A (เชียงของ – 
หวยทราย – จิ่งหง) เมื่อเดือนมกราคม 2554 ซึ่งจากการสํารวจเสนทางทัง้ 2 คร้ัง พบวาเสนทางทั้ง 2            
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสามารถใชเปนเสนทางขนสงสินคาเกษตรและสินคาอุปโภคบริโภค 
และการทองเที่ยว อยางไรกดี็ ยังคงมีปญหาเรื่องการจัดการขามพรมแดนที่จะตองเรงแกไข  

4. เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุม “ASEAN Workshop 
on Cross-Border Management: A Key to Efficient ASEAN Connectivity” และการประชุม 
“ASEAN+3 Partnership on Connectivity”ที่กรุงเทพฯ เชิญคณะอนุกรรมการฯ ผูแทนจาก
หนวยงานทีเ่กีย่วของของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ผูแทนจากประเทศคูเจรจา องคการ
ระหวางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของอืน่ ๆ เขารวมประชุม  

4.1.  การประชุม “ASEAN Workshop on Cross-Border Management: A Key to 
Efficient ASEAN Connectivity” มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจ                        
ในการดําเนนิการ ตามแผนแมบทฯ โดยเฉพาะอยางยิง่การเสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน              
ที่เกีย่วของของอาเซียนในดานการบรหิารจัดการขามพรมแดน เพื่ออํานวยความสะดวกการขนสงสนิคา 
ขามแดน การเคลื่อนยายแรงงาน และการไปมาหาสูระหวางประชาชนใหมีประสิทธภิาพ 

4.2. การประชุม “ASEAN+3 Partnership on Connectivity” มีวัตถปุระสงค                  
เพื่อผลักดันและพัฒนาแนวคดิเรื่องหุนสวนความเชื่อมโยงอาเซียน+3 ซึ่งจะชวยสนับสนุนแผนแมบทฯ 
และชวยปทูางนําไปสูการยกระดับความเชื่อมโยงระหวางกนัในเอเชยีตะวนัออก รวมถงึระดมความคิดเห็น
เพื่อตอบโจทยในการขับเคลือ่นหุนสวนความเชื่อมโยงอาเซียน+3 อยางเปนรูปธรรม โดยตระหนกัถงึ
เปาหมายในระยะยาวที่จะสรางประชาคมเอเชยีตะวนัออก (East Asia Community) 

4.3.  ไทยเสนอใหผูนําอาเซียน +3 ออกแถลงการณ ASEAN+3 Partnership on 
Connectivity ในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ที ่
กรุงพนมเปญ เพื่อเปนการแสดงเจตนารมยของผูนาํในการสนับสนุนการดําเนนิการเรื่องความ
เชื่อมโยงภายใตแผนแมบทฯ และยกระดับความเชื่อมโยงระหวางกนัในภุมิภาคเอเชยีตะวนัออก 
โดยดําเนนิการภายใตสาขาความรวมมือตางๆที่มีอยูแลวในกรอบอาเซียน+3 
     ******************* 

 
กองอาเซียน 3 
กรมอาเซียน  

31 ตุลาคม 2555 


