
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) 

1. ภาพรวม 
 1.1 อาเซียนมีเปาหมายจะกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 (ค.ศ. 2015) ที่ประกอบดวยสามเสาหลัก 

ไดแก การเมืองและความมัน่คง เศรษฐกจิ และสังคมและวัฒนธรรม วิสัยทัศนรวมของผูนาํอาเซยีน คือ การสราง
ประชาคมอาเซียนที่มีขดีความสามารถในการแขงขนัสูง มกีฎเกณฑกติกาทีช่ัดเจน และมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง โดยเมื่อป 2551 ไดมีการจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (Roadmap) ในทัง้สามเสาหลกั 

ทั้งนี้ เปาหมายหลักของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน คือการสรางประชาคมทีม่คีวามแข็งแกรง สามารถสราง

โอกาสและรับมือส่ิงทาทายทั้งดานการเมอืงความมั่นคง เศรษฐกจิ และภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยใหประชาชนมี

ความเปนอยูที่ดีและสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิง่ขึ้น และประชาชนในอาเซยีนมี

ความรูสึกเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน 

 1.2 ตอมาในป 2552 ไทยไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภมูิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) 

เพื่อเสริมสรางความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียน และนาํไปสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 

(ค.ศ. 2015) อีกทั้งเพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีโลก  

 1.3 นอกจากการสรางประชาคมอาเซียนที่เขมแขง็แลว อาเซยีนยงัใหความสาํคญักับการสรางความสมัพันธ

กับนอกภูมิภาค โดยมีเปาหมายที่จะรกัษาความเปนศนูยกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรมในภูมิภาค และ
เพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก 

2. การดําเนนิการเพื่อรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 
 2.1 สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน  

 2.1.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซยีน มีเปาหมายที่สําคญั ไดแก 1) มีกติกาและมกีารพัฒนา

คานยิมและบรรทัดฐานรวมกนั โดยยึดมัน่หลักการของการไมแทรกแซงกิจการภายในและการสงเสรมิคานยิมของ

ประชาคมควบคูกันไป 2) มีความเปนเอกภาพ ความสงบสุข และความแข็งแกรง พรอมทัง้มีความรับผิดชอบรวมกนั

เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อสงเสริมใหอาเซียนพึ่งพาอาศัยกลไกของตนมากขึ้นใน

การแกไขปญหาและความทาทายตาง ๆ ในภูมิภาค และ 3) มพีลวัตและมีปฏิสัมพนัธกับนอกภูมิภาคอาเซียน  

 2.1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ไดแก 1) การเปนตลาดและฐาน

การผลิตเดียวสําหรับประชากร 600 ลานคนในอาเซียน โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทนุและบุคลากร

วิชาชพีตาง ๆ อยางสะดวกมากขึ้น และมีการไหลเวยีนอยางเสรียิ่งขึน้สําหรับเงินทุน 2) การสรางขดีความสามารถใน

การแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยใหความสาํคัญกับประเดน็ดานนโยบายทีจ่ะชวยสงเสรมิการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสราง 

ขีดความสามารถผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการริเร่ิมเพือ่การรวมกลุมของอาเซยีน (Initiative for ASEAN Integration: 

IAI) เพื่อลดชองวางการพฒันาทางเศรษฐกิจ และ 4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยเนนการปรับประสาน

นโยบายเศรษฐกิจของอาเซยีนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมทีาทีรวมกันอยางชัดเจน รวมทัง้สงเสรมิ

การสรางเครือขายในดานการผลิต/จําหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกจิโลก 



 2.1.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม มีเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศนูยกลาง สังคม

ที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพฒันาในทุกดานเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีิต

ของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน โดยใหความสําคัญ

กับการดําเนนิการใน 6 สาขา ไดแก การพัฒนามนุษย การคุมครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสงัคม 

ความยัง่ยนืดานสิง่แวดลอม การสรางอัตลกัษณอาเซยีน และการลดชองวางทางการพัฒนา 

 2.2 ความเชือ่มโยง อาเซยีนไดจัดทําแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซียน (ASEAN Master 

Plan on ASEAN Connectivity) ในป 2553 เพื่อเปนกรอบในการรวมมอืในการสรางความเชื่อมโยงระหวางกนัใน 3 มิติ 

คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกฎระเบยีบ และความเชื่อมโยงระหวางประชาชน โดยความเชื่อมโยงดังกลาว

จะเนนอาเซียนในเบื้องตน และจะเปนพื้นฐานในการเชื่อมโยงไปภูมภิาคตาง ๆ อาทิ เอเชยีตะวนัออก เอเชียใต และ

อ่ืน ๆ ตอไป  

3. ความสัมพันธกับนอกภูมิภาค 
 3.1 การรกัษาความเปนศนูยกลางของอาเซยีนในโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค เพื่อใหอาเซยีนเปนผูขับเคลื่อน

กรอบความรวมมือตาง ๆ ในภูมิภาค ไดแก ASEAN+1  ASEAN+3  East Asia Summit (EAS) และ ASEAN Regional 

Forum (ARF) ทัง้นี ้อาเซยีนสามารถผลกัดันใหกรอบความรวมมือตาง ๆ เกิดประโยชนสูงสุดกับอาเซียน 

 3.2 การเพิม่บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก อาเซยีนมีสวนรวมในการประชุม G20 อยางตอเนื่อง และมกีารประชุม

ระหวางผูนําอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดจัดทาํความเปนหุนสวนรอบดานกบั

สหประชาชาติ (ASEAN-UN Comprehensive Partnership) โดยสงเสริมความรวมมือในประเดน็ที่มีผลประโยชน

รวมกัน นอกจากนี้ ผูนําอาเซียนไดลงนาม Bali Declaration on the ASEAN Community in the Global 

Community of Nations (Bali Concord III) เพื่อแสดงเจตนารมณของอาเซยีนที่จะมีบทบาทสรางสรรคในเวทโีลก

มากขึน้ และผลักดันใหอาเซยีนมทีาททีี่สอดคลองและเปนอันหนึง่อันเดียวกนัมากขึ้นในประเดน็ทีป่ระเทศสมาชกิ

อาเซียนใหความสาํคัญ และลาสุด ในการประชมุสุดยอดอาเซยีน คร้ังที่ 21 เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2555 ผูนํา

อาเซียนไดรับรอง Bali Concord III Plan of Action เพื่อวางแนวทางการดําเนนิการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
4. ภาพรวมพัฒนาการในอาเซียน 

• การสรางประชาคมอาเซยีน อาเซียนใหความสําคัญกับการเรงรัดการปฏิบัติตามแผนการดําเนนิงานสู

ประชาคมอาเซียนในทัง้สามเสา เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยเฉพาะการเรงรัด

การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตภายในภูมิภาคเปนหลัก และลดการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน 

ในขณะเดียวกัน ก็ใหความสาํคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหมีความเสมอภาคกันระหวางสมาชิกมากขึ้น ทั้งนี้ 

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 21 ผูนําอาเซียนไดตกลงที่จะกําหนดวันที่อาเซียนจะเปนประชาคมอาเซียน

อยางเปนทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

• การขยายการรวมกลุมทางเศรษฐกจิในภูมิภาค ผูนาํอาเซยีนและประเทศคูเจรจา FTA ของอาเซียน 6 

ประเทศ (จนี ญ่ีปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลยี และนวิซีแลนด) ไดประกาศเริ่มการเจรจา RCEP อยางเปนทางการ

ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที ่21 โดย RCEP จะเปน FTA ระดบัภูมิภาคที่ครอบคลุมตลาดครึ่งหนึง่ของโลก 



• การบริหารจัดการภัยพิบัติ อาเซียนไดจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนสําหรับความชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Center) ที่กรุงจาการตา เพื่อเปนกลไกกลางในการประสานขอมูลเกี่ยวกับ

การเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคและการใหความชวยเหลือแกประเทศที่ประสบภัยพิบัติ นอกจากนี้ ไทยจะเปนเจาภาพ

รวมกับสาธารณรัฐเกาหลีจดั ARF Disaster Relief Exercise 2013 (DiREx 2013) ในเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อ

ฝกซอมการรับมือกับเหตกุารณภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค 

• สิทธิมนุษยชน ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 21 ไดรับรองปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 

(ASEAN Human Rights Declaration) ซึ่งถือเปนกาวสําคัญของอาเซียนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาคและสะทอนเจตนารมณทางการเมืองของประเทศสมาชกิอาเซียนในการยึดมั่นหลกัการสิทธิมนุษยชนซึง่

ถือเปนคานิยมสากล 

• สถาบนัอาเซยีนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation - 
AIPR) ในการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 21 ไดมีการเปดตัวสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท ซึ่ง

เปนองคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน (Track II) โดยมีหนาที่หลักในการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องสันติภาพ 

การจัดการความขัดแยง และการแกไขความขัดแยง 

• ศูนยทุนระเบดิภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Mine Action Center - ARMAC) ผูนําอาเซียน

เห็นชอบใหมกีารจัดตั้งศูนยดังกลาวเพื่อสงเสริมความรวมมือในระดบัภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยมีเปาหมาย

ใหภูมิภาคอาเซียนปราศจากทุนระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือจากสงคราม รวมทั้งปองกันและแกไขปญหา

ดานมนุษยธรรมอันเกิดจากทุนระเบิด 
 

กลุมงานนโยบาย 

 กรมอาเซยีน 
           พฤศจกิายน 2555 


