
1.1 พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 

 
1. ยุคกอนกฎบัตรอาเซียน (พ.ศ. 2510-2550 หรือ ค.ศ. 1967-2007) 

• สมาคมประชาชาติแหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Association of Southeast Asian 

Nations) หรือ อาเซียน จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญาอาเซียน (ปฏิญญากรุงเทพฯ) ลงนามที่

ประเทศไทยเมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2510 โดยมีสาระสําคญั คือ การสงเสริมความรวมมือ

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซยีนดานเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร การเกษตร 

อุตสาหกรรม คมนาคม รวมทั้งยกระดับรายไดความเปนอยูของประชาชน โดยมีสมาชิก

กอต้ัง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย   

• บรูไนดารุสซาลาม (2527) เวียดนาม (2538) ลาวและพมา (2540) กมัพูชา (2542)                 

ไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนในภายหลัง 

• อาเซียนไดพฒันาความรวมมือแบบคูเจรจากับประเทศ/กลุมประเทศตางๆ  ไดแก ออสเตรเลีย 

(2520) นิวซีแลนด (2521) ญ่ีปุน (2523) แคนาดา (2523) สหรัฐฯ (2523) ประชาคมยุโรป 

(2523) สาธารณรัฐเกาหล ี(2534) จีน (2534) รัสเซีย (2534) อินเดีย (2535) โดยมี                

การประชุมสุดยอดกับผูนาํ จนี ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหล ี ซึ่งเรียกวาอาเซียนบวกสาม และ 

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) เปนประจําทุกป   

• นอกจากนี ้อาเซียนยังมีความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและกลุมประเทศ               

ในภูมิภาคตางๆ เชน สหประชาชาติ  คณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ                   

(Gulf Cooperation Council for the Arab States of the Gulf -GCC) และตลาดรวม

อเมริกาใตตอนลาง (MERCOSUR) เปนตน  

พัฒนาการที่สําคัญของอาเซยีนดานการเมอืงและความมัน่คง 

• การจัดทาํสนธสัิญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia)  

• การออกเอกสาร Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) 

• สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต (Treaty on the 

Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone 

• การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

(ASEAN Regional Forum)  

• ความรวมมือเพื่อแกไขปญหาที่กระทบเสถยีรภาพในภูมภิาค เชน  สงครามใน

กัมพูชา การผลักดันใหมพีฒันาการทางการเมืองในพมา และความรวมมือดาน

การตอตานการกอการราย เปนตน 

 



พัฒนาการสําคัญของอาเซียนดานเศรษฐกจิ 

• การจัดทาํเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA ซึ่งเปน

ขอเสนอของไทย) เขตการลงทนุอาเซยีน (ASEAN Investment Area: AIA) ที่เปน

รากฐานในการพัฒนาไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

• การสงเสริมการลดชองวางดานการพัฒนาระหวางประเทศสมาชกิ (Initiative on 

ASEAN Integration: IAI) 

     พัฒนาการดานสังคมและวัฒนธรรม 

• การสรางอาเซยีนปลอดยาเสพติด 

• ความรวมมือดานการศึกษา/ ไทยเปนที่ต้ัง ASEAN University Network 

• ความรวมมือดานการจัดการโรคระบาด เชน การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน+3 

เร่ือง SARS ทีก่รุงเทพฯ 

• ความรวมมือดานสิ่งแวดลอม 

2. ยุคหลงักฎบัตร (พ.ศ. 2551-ปจจุบัน หรือ ค.ศ. 2008-ปจจุบัน)  

• กระแสโลกาภวิัตน และความเปลี่ยนแปลงในบริบทการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมใน

ภูมิภาคและโลก บทบาทของประเทศในภูมิภาค เชน จนี อินเดีย การรวมตัวทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคตางๆ รวมทัง้ปญหาความมัน่คงในรูปแบบใหมๆ ทําใหอาเซียน

ตองปรับตัวใหเขากับปญหาทาทายตางๆ  ในการนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลปี 

2546 (ค.ศ. 2003) จึงไดแสดงเจตนารมณใหสรางประชาคมอาเซยีนในป 2563           

(ค.ศ. 2020) ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ การเมืองและความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม (สอดคลองกับวสัิยทัศนอาเซียน 2020 ที่ผูนาํเคยประกาศเมื่อป 2540 (ค.ศ. 

1997) และจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพื่อใหอาเซียนเปน rules-based organization โดย

ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบปู 2550 (ค.ศ. 2007) ผูนําเห็นชอบใหปรับ

เปาหมายการเปนประชาคมอาเซียนเรงขึ้นอีก 5 ป เปนป 2558 (ค.ศ. 2015) 

•  กฎบตัรอาเซยีนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ค.ศ. 2008) เปรียบเสมือน

ธรรมนูญอาเซยีนที่ใหนิติฐานะแกอาเซียนและเปนกรอบการดําเนินการตามกฎหมาย

สําหรับประเทศสมาชิกอาเซยีนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพใน

การดําเนินการใหแกอาเซียน และเปนพืน้ฐานในการสรางประชาคมอาเซียนทีม่ีกฎเกณฑ

กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเปนศนูยกลาง (people-centred ASEAN) 

• ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ทีช่ะอํา-หัวหนิ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ไดลงนามปฏิญญา

ชะอํา หัวหนิ วาดวยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) ซึ่งประกอบดวย

แผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 



และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน และแผนงานยทุธศาสตรเร่ืองความริเร่ิมเพื่อ

การรวมตัวของอาเซยีนระยะที่ 2 (ค.ศ.2009-2015) 

• ประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

1. อาเซียนเปนกลไกสรางพนัธมิตร และความเปนปกแผน ตลอดจนเสถยีรภาพ

และสันติภาพภายในภูมิภาค รวมทัง้ชวยระงับความขัดแยงในภูมิภาค 

2. อาเซียนเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย และในป พ.ศ. 2554 มีนักทองเทีย่ว

อาเซียนเดินทางมาประเทศไทยคิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 4 ของนกัทองเทีย่วทั้งหมด  

3. อาเซียนเปนกรอบความรวมมือเพื่อรวมแกไขปญหาความทาทายทาง
เศรษฐกิจ (เชน การจัดตั้งระบบสํารองขาวในกรอบอาเซียน+3) รวมทั้งปญหาภัยคกุคาม

ในรูปแบบใหม (เชน อาชญากรรมขามชาติ และการบรหิารจัดการภัยพิบัติ)  

4. อาเซียนชวยเพิ่มอํานาจตอรองแกไทยและอาเซียนในประชาคมโลก  

5. พัฒนาศักยภาพและความพรอมของประเทศสมาชกิ และพัฒนาใหอาเซียนมี

ความรับผิดชอบตอประชาชน สามารถตอบรับตอความเปลี่ยนแปลงในโลก   

6. พัฒนาใหอาเซียนเปดกวาง สงเสริมความสัมพันธกับประเทศอื่นๆ 

• ประเด็นทาทายตอการสรางประชาคมอาเซียน 

1. ความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา และระดับการพฒันา ซึง่อาจนําไปสู

ความขัดแยงดานสังคม 

2. โครงสรางสถาบันตางๆ ของอาเซียนทีย่ังไมแข็งแกรงนกั รวมทั้งการสนับสนนุ

จากประเทศสมาชิกตางๆ ในการจัดตั้งกองทนุ หรือใหงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 

ในระดับ sectoral bodies ตามมาตรการตางๆ ในแผนงานของแตละประชาคมฯ ยงัไม

เพียงพอ 

3. ความลาชาของประเทศสมาชิกในการดําเนินการตามมาตรการและขอตกลง
ตางๆ ของอาเซียน 

4. โครงสรางความสัมพนัธในภมูิภาค 

5. ผลกระทบทางลบของการเชือ่มโยงในภูมิภาค เชน  ปญหาขามพรมแดนตางๆ 

6. การพัฒนาความรูสึกเปนพลเมืองอาเซียนรวมกนัผานการสรางความ 

ตระหนักรู การมองขามประวัติศาสตรที่ขัดแยงกันและการพัฒนาอัตลักษณรวมโดยเคารพ

ตอความหลากหลายทางวฒันธรรมของอาเซียน 

3. คุณลักษณะของประชาคมอาเซียน 

3.1 ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

- ประชาคมทีม่ีกติกาและการพัฒนาคานยิม และมีบรรทัดฐานรวมกนั 

 



-  ภูมิภาคที่มคีวามเปนเอกภาพ มีความสงบสุข ความแข็งแกรง พรอมมีความ 

   รับผิดชอบรวมกนัเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ 

- ภูมิภาคที่มพีลวัตร มองไปยังโลกภายนอกที่มกีารรวมตวั และมีลักษณะของการ  

   พึ่งพาซึ่งกนัและกันมากยิง่ขึ้น 

3.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- ตลาดและฐานการผลิตเดียว 

- ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกิจ 

- มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 

- รวมตัวอยูในเศรษฐกิจโลก 

3.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

- การพฒันามนุษย 

- การใหความคุมครองและสวัสดิการสังคม 

- สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 

- ส่ิงแวดลอมที่ยัง่ยืน 

- การสรางอัตลักษณ 

- ลดชองวางในการพัฒนา 

4. บทบาทของไทยในการผลกัดันการสรางประชาคมอาเซียน 
ในชวงที่ไทยดาํรงตําแหนงประธานอาเซียน (กรกฎาคม 2551- ธันวาคม 2552) ไดเสนอ

และผลักดัน ขอเสนอและการดําเนินการตางๆ ซึง่มีผลเปนรูปธรรมในเวลาตอมา ดังนี ้ 

- การมีผลบังคบัใชของกฎบัตรอาเซียน และการรับรองแผนงานจัดตัง้ประชาคมอาเซียน 

- ความเชื่อมโยงระหวางกนัในอาเซยีน (ASEAN Connectivity)  ซึ่งตอมาได 

พัฒนาเปนแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกนั ซึ่งกาํหนดยทุธศาสตรใน 3 ดาน คือ 

โครงสรางดานพื้นฐาน กฎระเบียบ และดานประชาชน  โดยแผนงานเนนความเชื่อมโยงระหวาง

อาเซียนในเบือ้งตนจะเปนพืน้ฐานในการสรางความเชื่อมโยงไปภูมิภาคตางๆ เชน เอเชียตะวนัออก 

และเอเชียใต ตอไป 

- กองทนุพหุภาคีภายใตมาตรการริเร่ิมเชียงใหม (Chiang Mai Initiative Multilateralization- 

CMIM) วงเงนิทุนตัง้ตนจาํนวน 1.2 แสนลานดอลลารสหรัฐ ซึง่ประเทศ+3 (จีน สาธารณรัฐเกาหล ีญ่ีปุน) 

สมทบรอยละ 80 (9.6 หมืน่ลานดอลลารสหรัฐ) ประเทศสมาชิกอาเซยีนรอยละ 20 (2.4 หมืน่ลานดอลลาร

สหรัฐ)  

     -      การสรางอาเซยีนใหเปนศูนยกลางของสถาปตยกรรมภูมิภาค  และผลักดันให 



สหรัฐอเมริกาเขารวมในสนธสัิญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) และใหรัสเซียกับสหรัฐฯ เขารวมในการ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก (East Asia Summit-EAS)  

       -   ผลักดนัการจัดตั้งกลไกสํารองขาวฉุกเฉินในระดับภูมิภาคแหงแรกของโลก  

(ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve-APTERR) ซึ่งมีปริมาณสํารองขาวรวมกัน 

787,000 ตัน (การสํารองขาวของไทยเทากับ 15,000 ตัน) 

           -   การสงเสริมวาระประชาชน  เชน ผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยการ

สงเสริมสิทธิมนุษยชนอาเซยีน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights- AICHR) 

คณะกรรมาธกิารอาเซยีนวาดวยการคุมครองและสงเสรมิสิทธิสตรีและสิทธิเดก็ (ASEAN Commission for the 

Promotion and Protection of the Rights of Women and Children-ACWC) นอกจากนี้ ยงัสนับสนุนการมี

สวนรวมของภาคประชาสงัคมในการสรางอาเซียน โดยการจัดการพบปะระหวางผูนาํอาเซยีนกับภาคประชา

สังคม  รวมทั้งการเนนความสําคัญตอการสรางความตระหนักรูเกีย่วกบัอาเซียนเพื่อใหอาเซยีนเปนองคกร

สําหรับประชาชน 

      -   ผลักดันการลงนามความตกลง ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) เพื่อใชแทน 

AFTA โดยในปจจุบัน อาเซยีนไดลด/ เลกิภาษีสินคาระหวางกันแลว โดยอาเซียน 6 ประเทศ ลดภาษีแลวเสร็จ

ต้ังแต 1 มกราคม 2553 (ไทยลดภาษีสินคา 8,287 รายการ ลงเหลือรอยละ 0)  

     -   ผลักดนัการลงนามความตกลงวาดวยการลงทนุ ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement (ACIA) ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุกําลังจะดําเนนิการขอความเหน็ชอบจาก

รัฐสภาตอไป 

     -   ผลักดนับทบาทของประธานอาเซียนและเลขาธกิารอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ  โดย

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนไดรับเชิญเขารวมประชุม G-20 เมื่อป 2552 และปตอๆ มา ผูนํา

เวียดนามและอินโดนีเซยีในฐานะประธานอาเซียนก็ไดรับเชิญใหรวมประชุม G-20 ซึ่งเปนการสงเสริมบทบาท

ของอาเซียนในฐานะองคกรที่มีความรับผิดชอบและบทบาทตอประชาคมโลก  โดยในการประชมุสุดยอด

อาเซียน คร้ังที ่18 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ผูนําอาเซยีนไดกําหนดแนวทางที่จะดําเนนิการรวมกันในประเด็น

สําคัญระดับโลก (common platform on global issues) เชนการจัดการภัยพิบัติ ความมัน่คงทางทะเล              

เปนตน 

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