การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 (ค.ศ. 2015)
1. ภาพรวม
1.1 อาเซียนมีเปาหมายจะกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 (ค.ศ. 2015) ที่ประกอบดวยสามเสาหลัก
ไดแก การเมืองและความมัน่ คง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม วิสัยทัศนรวมของผูน าํ อาเซียน คือ การสราง
ประชาคมอาเซียนที่มีขดี ความสามารถในการแขงขันสูง มีกฎเกณฑกติกาทีช่ ัดเจน และมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง โดยเมื่อป 2551 ไดมีการจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Roadmap) ในทัง้ สามเสาหลัก
ทั้งนี้ เปาหมายหลักของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน คือการสรางประชาคมทีม่ คี วามแข็งแกรง สามารถสราง
โอกาสและรับมือสิ่งทาทายทั้งดานการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยใหประชาชนมี
ความเปนอยูท ี่ดีและสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิง่ ขึ้น และประชาชนในอาเซียนมี
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
1.2 ตอมาในป 2552 ไทยไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity)
เพื่อเสริมสรางความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียน และนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) อีกทั้งเพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีโลก
1.3 นอกจากการสรางประชาคมอาเซียนที่เขมแข็งแลว อาเซียนยังใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธ
กับนอกภูมิภาค โดยมีเปาหมายที่จะรักษาความเปนศูนยกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรมในภูมิภาค และ
เพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก
2. การดําเนินการเพื่อรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558
2.1 สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
2.1.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีเปาหมายที่สาํ คัญ ไดแก 1) มีกติกาและมีการพัฒนา
คานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน โดยยึดมัน่ หลักการของการไมแทรกแซงกิจการภายในและการสงเสริมคานิยมของ
ประชาคมควบคูกันไป 2) มีความเปนเอกภาพ ความสงบสุข และความแข็งแกรง พรอมทัง้ มีความรับผิดชอบรวมกัน
เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อสงเสริมใหอาเซียนพึ่งพาอาศัยกลไกของตนมากขึ้นใน
การแกไขปญหาและความทาทายตาง ๆ ในภูมิภาค และ 3) มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธกับนอกภูมิภาคอาเซียน
2.1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ไดแก 1) การเปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียวสําหรับประชากร 600 ลานคนในอาเซียน โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและบุคลากร
วิชาชีพตาง ๆ อยางสะดวกมากขึ้น และมีการไหลเวียนอยางเสรียิ่งขึน้ สําหรับเงินทุน 2) การสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยใหความสําคัญกับประเด็นดานนโยบายทีจ่ ะชวยสงเสริมการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสราง
ขีดความสามารถผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการริเริ่มเพือ่ การรวมกลุม ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration:
IAI) เพื่อลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ 4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก โดยเนนการปรับประสาน
นโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน รวมทัง้ สงเสริม
การสรางเครือขายในดานการผลิต/จําหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

2.1.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม มีเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง สังคม
ที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ ยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน โดยใหความสําคัญ
กับการดําเนินการใน 6 สาขา ไดแก การพัฒนามนุษย การคุมครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
ความยัง่ ยืนดานสิง่ แวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน และการลดชองวางทางการพัฒนา
2.2 ความเชือ่ มโยง อาเซียนไดจัดทําแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Master
Plan on ASEAN Connectivity) ในป 2553 เพื่อเปนกรอบในการรวมมือในการสรางความเชื่อมโยงระหวางกันใน 3 มิติ
คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานกฎระเบียบ และความเชื่อมโยงระหวางประชาชน โดยความเชื่อมโยงดังกลาว
จะเนนอาเซียนในเบื้องตน และจะเปนพื้นฐานในการเชื่อมโยงไปภูมภิ าคตาง ๆ อาทิ เอเชียตะวันออก เอเชียใต และ
อื่น ๆ ตอไป
3. ความสัมพันธกับนอกภูมิภาค
3.1 การรักษาความเปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนเปนผูขับเคลื่อน
กรอบความรวมมือตาง ๆ ในภูมิภาค ไดแก ASEAN+1 ASEAN+3 East Asia Summit (EAS) และ ASEAN Regional
Forum (ARF) ทัง้ นี้ อาเซียนสามารถผลักดันใหกรอบความรวมมือตาง ๆ เกิดประโยชนสูงสุดกับอาเซียน
3.2 การเพิม่ บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก อาเซียนมีสว นรวมในการประชุม G20 อยางตอเนื่อง และมีการประชุม
ระหวางผูน ําอาเซียนกับเลขาธิการสหประชาชาติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดจัดทําความเปนหุนสวนรอบดานกับ
สหประชาชาติ (ASEAN-UN Comprehensive Partnership) โดยสงเสริมความรวมมือในประเด็นที่มีผลประโยชน
รวมกัน นอกจากนี้ ผูนําอาเซียนไดลงนาม Bali Declaration on the ASEAN Community in the Global
Community of Nations (Bali Concord III) เพื่อแสดงเจตนารมณของอาเซียนที่จะมีบทบาทสรางสรรคในเวทีโลก
มากขึน้ และผลักดันใหอาเซียนมีทาทีที่สอดคลองและเปนอันหนึง่ อันเดียวกันมากขึ้นในประเด็นทีป่ ระเทศสมาชิก
อาเซียนใหความสําคัญ และลาสุด ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ผูน ํา
อาเซียนไดรับรอง Bali Concord III Plan of Action เพื่อวางแนวทางการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
4. ภาพรวมพัฒนาการในอาเซียน
• การสรางประชาคมอาเซียน อาเซียนใหความสําคัญกับการเรงรัดการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานสู
ประชาคมอาเซียนในทัง้ สามเสา เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยเฉพาะการเรงรัด
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตภายในภูมิภาคเปนหลัก และลดการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน
ในขณะเดียวกัน ก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหมีความเสมอภาคกันระหวางสมาชิกมากขึ้น ทั้งนี้
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ผูนําอาเซียนไดตกลงที่จะกําหนดวันที่อาเซียนจะเปนประชาคมอาเซียน
อยางเปนทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
• การขยายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผูน าํ อาเซียนและประเทศคูเจรจา FTA ของอาเซียน 6
ประเทศ (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) ไดประกาศเริ่มการเจรจา RCEP อยางเปนทางการ
ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 โดย RCEP จะเปน FTA ระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมตลาดครึ่งหนึง่ ของโลก

• การบริหารจัดการภัยพิบัติ อาเซียนไดจัดตั้งศูนยประสานงานอาเซียนสําหรับความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Center) ที่กรุงจาการตา เพื่อเปนกลไกกลางในการประสานขอมูลเกี่ยวกับ
การเกิดภัยพิบตั ิในภูมิภาคและการใหความชวยเหลือแกประเทศที่ประสบภัยพิบัติ นอกจากนี้ ไทยจะเปนเจาภาพ
รวมกับสาธารณรัฐเกาหลีจดั ARF Disaster Relief Exercise 2013 (DiREx 2013) ในเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อ
ฝกซอมการรับมือกับเหตุการณภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค
• สิทธิมนุษยชน ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ไดรับรองปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน
(ASEAN Human Rights Declaration) ซึ่งถือเปนกาวสําคัญของอาเซียนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคและสะทอนเจตนารมณทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการยึดมั่นหลักการสิทธิมนุษยชนซึง่
ถือเปนคานิยมสากล
• สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation AIPR) ในการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 21 ไดมีการเปดตัวสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท ซึ่ง
เปนองคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน (Track II) โดยมีหนาที่หลักในการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องสันติภาพ
การจัดการความขัดแยง และการแกไขความขัดแยง
• ศูนยทนุ ระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Mine Action Center - ARMAC) ผูนําอาเซียน
เห็นชอบใหมกี ารจัดตั้งศูนยดังกลาวเพื่อสงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยมีเปาหมาย
ใหภูมิภาคอาเซียนปราศจากทุนระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือจากสงคราม รวมทั้งปองกันและแกไขปญหา
ดานมนุษยธรรมอันเกิดจากทุนระเบิด
กลุมงานนโยบาย
กรมอาเซียน
พฤศจิกายน 2555

