
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 
ภูมิหลัง 

• เมื่อเดือนธนัวาคม 2540 ผูนําอาเซียนไดรับรองเอกสาร วสิัยทศันอาเซียน 2020 เพือ่กําหนดเปาหมาย

วา ภายในปค.ศ. 2020 (2563) อาเซียนจะเปน 

1) วงสมานฉนัทแหงเอเชียตะวันออกเฉยีงใต - A Concert of Southeast Asian Nations   

2) หุนสวนเพือ่การพัฒนาอยางมีพลวัต - A Partnership in Dynamic Development    

3) มุงปฏิสัมพนัธกับประเทศภายนอก - An Outward-Looking ASEAN 

4) ชุมชนแหงสังคมที่เอื้ออาทร - A Community of Caring Societies    

• ในการประชมุผูนําอาเซยีน คร้ังที่ 9 ระหวางวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผูนําอาเซียนไดตอบสนอง
ตอการบรรลวุสัิยทัศนอาเซียนเพิม่เติม โดยไดลงนามในปฏญิญาวาดวยความรวมมืออาเซียน 
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง  ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  ประชาคมอาเซยีนนี้จะ
ประกอบดวย 3 เสาหลกั (pillars) ไดแก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)  

• ตอมา ในระหวางการประชมุผูนําอาเซียน คร้ังที ่10 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ที่เวยีงจนัทน                
ผูนําอาเซียนไดรับรองและลงนามเอกสารสําคัญที่จะวางกรอบความรวมมือเพื่อบรรลุการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนตอไป ไดแก                                                                                                     
1) แผนปฏิบัติการของประชาคมความมั่นคงอาเซียน                                                                                     
2) กรอบความตกลงวาดวยสินคาสําคัญซ่ึงจะชวยเรงรัดความรวมมือดานสนิคาและบรกิาร 
11 สาขา (Wood-based products and automotives, Rubber-based products and textiles and 
apparels, Agro-based products and fisheries, Electronics, e-ASEAN and healthcare, Air 
Travel and tourism) ภายในป ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)                                                                          
3) แผนปฏิบัติการประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน  

• ในระหวางการประชุมผูนําอาเซียน คร้ังที่ 10 ผูนําอาเซียนยงัไดรับรอง แผนปฏิบัติการเวยีงจันทน 

(Vientiane Action Programme - VAP) เปนแผนดําเนินความรวมมือในชวงปพ.ศ. 2547-2553  โดยได

กําหนดแนวคดิหลักหรือ Theme ของแผนปฏิบัติการฯ ไววา “Towards shared prosperity destiny in an 

integrated, peaceful and caring ASEAN Community”  VAP จึงเทากบัเปนการจัดลําดับความสําคัญ
ของแผนงานและโครงการของประชาคมอาเซียนที่จะเรงปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม theme ดังกลาว    

• ที่ประชุมผูนําอาเซียน คร้ังที่ 10 เหน็ชอบใหจัดตั้ง กองทุนเพือ่การพัฒนาอาเซียน (ASEAN 
Development Fund) โดยแปลงจากกองทนุอาเซียนเดิม เพื่อนาํมาเปนแหลงเงินทนุเพื่อดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตางๆ ของแผนปฏิบัติการเวียงจนัทน (VAP) อันจะเปนการสงเสริมการรวมตัว



เปนประชาคมอาเซียน และเปนกองทนุที่สามารถระดมความสนับสนุนทั้งจากประเทศคูเจรจาและ
แหลงทุนอืน่ๆ  ซึ่งขณะนี ้ ประเทศสมาชิกอาเซยีนกําลังอยูในระหวางดําเนนิการ คาดวาจะสามารถ
จัดตั้งกองทุนดังกลาวไดภายในปนี ้ โดยจะมีการลงนามความตกลงจดัตั้งกองทุนดงักลาวในการ
ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน คร้ังที่ 38 ในเดือนกรกฎาคม 2548     

 
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) 

• มีวัตถุประสงคที่จะทาํใหประเทศในภูมิภาคอยูอยางสนัติสุข แกไขปญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธ ี

และยึดมั่นในหลักความมัน่คงรอบดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดงักลาว ประชาคมความมัน่คงอาเซียน

จะ (1) ใชเอกสารทางการเมอืงและกลไกของอาเซยีนที่มอียูแลวในการเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหา

ขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการตอตานการกอการราย การลักลอบ  คายาเสพติด การคามนุษย 

อาชญากรรมขามชาติอ่ืนๆ และการขจัดอาวธุที่มีอานุภาพทําลายลางสงู    (2) ริเร่ิมกลไกใหมๆ ในการ

เสริมสรางความมั่นคง และกําหนดรูปแบบใหมสําหรับความรวมมือในดานนี้ ซึ่งรวมไปถึงการกําหนด

มาตรฐานการปองกันการเกิดขอพิพาท การแกไขขอพิพาท และการสงเสริมสันติภาพภายหลังจาก

การเกิดขอพพิาท (3) สงเสริมความรวมมอืดานความมัน่คงทางทะเล ซึ่งอาเซียนยงัไมมีความรวมมือ

ดานนี้  ทัง้นี ้ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอนโยบายตางประเทศ และความรวมมือทางทหารของ

ประเทศสมาชกิกับประเทศนอกภูมิภาค 
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community-AEC) 

• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กําหนดวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนอาเซียน 2020  ที่จะใหภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉยีงใตมีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย (1) มุงใหเกดิการ

ไหลเวียนอยางเสรีของสินคา การบริการ การลงทนุ เงินทนุ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลด

ปญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางสังคมภายในป ค.ศ. 2020  (2) มุงที่จะจัดตั้งใหอาเซยีน

เปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิต โดยจะริเร่ิมกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเร่ิม

ทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว  (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชกิใหมของอาเซยีน (กัมพชูา ลาว พมา 

และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดชองวางของระดับการพฒันา และชวยใหประเทศเหลานีเ้ขารวมใน

กระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซียน  (4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงนิและเศรษฐกิจ

มหภาค ตลาดการเงนิ และตลาดเงนิทนุ การประกนัภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และการคมนาคม กรอบความรวมมือดานกฎหมาย การพฒันาความรวมมือดานการเกษตร พลังงาน 

การทองเทีย่ว การพฒันาทรัพยากรมนษุย โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือ 

• ในการนี ้ ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมกลุมสินคาและบริการสําคัญจาํนวน 11 สาขา              

ใหเปนสาขานาํรอง ไดแก สินคาเกษตร / สินคาประมง / ผลิตภัณฑไม / ผลิตภัณฑยาง / ส่ิงทอ / ยาน



ยนต /อิเล็กทรอนิกส / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการดานสุขภาพ, ทองเที่ยวและการ

ขนสงทางอากาศ (การบิน) ซึ่งอาเซยีนไดดําเนนิการดังนี ้

1) กําหนดใหประเทศสมาชกิรับผิดชอบในการจัดทํา Roadmap ในแตละสาขา ไดแก                

-  ไทย: ทองเที่ยวและและการขนสงทางอากาศ (การบิน) 

-  พมา: สินคาเกษตรและสินคาประมง  
-  อินโดนีเซีย: ยานยนตและผลิตภัณฑไม  

-  มาเลเซีย: ยางและสิง่ทอ  

-  ฟลิปปนส: อิเล็กทรอนกิส  
-  สิงคโปร: เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการดานสขุภาพ  

2) จัดทํากรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุมสินคาและบริการ 11 สาขาดังกลาว คือ Framework 

Agreement for the Integration of the Priority Sectors  และพธิสีาร1สําหรับแตละสาขา คือ  

ASEAN Sectoral Integration Protocol  อีก 11 ฉบับ เพื่อกาํหนดรายละเอียดเกีย่วกับมาตรการ

รวมที่จะใชในการรวมกลุมสินคาและบริการสําคัญทุกสาขา โดยมีมาตรการสําคัญคือ การเปดเสรี

การคาสินคา การคาบริการ การลงทนุ การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน  การ

สงเสริมการคาและการลงทนุ และความรวมมือในดานอื่นๆ   

3) กําหนดใหป ค.ศ. 2010 เปน deadline สําหรับการรวมตวัของสินคาและบริการ 11 สาขาดังกลาว  

โดยใหมีการผอนปรนสําหรบัประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV)   

 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที ่http://www.mfa.go.th/internet/document/740.doc) 

 

   
ประชาคมสงัคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 

• ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน  มีจุดมุงหมายที่จะทาํใหภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต                   

อยูรวมกนัในสงัคมที่เอื้ออาทร ประชากรมสีภาพความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมี

ความมัน่คงทางสงัคม (social security)  โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในดานตางๆ อาทิ (1) การ

พัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผูที่อาศัยในถิน่ทุระกนัดาร และ

สงเสริมการมสีวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆ ในสังคม  ( 2)  การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษา

ระดับพื้นฐานและสูงกวา การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี การสรางงาน และการคุมครอง

ทางสังคม  (3)  การสงเสริมความรวมมือในดานสาธารณสุขโดยเฉพาะอยางยิง่ การปองกนัและ

                                                 
1 เปนขอตกลงประเภทหนึ่ง 



ควบคุมโรคติดตอ เชนโรคเอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง   (4)  การจัดการปญหาดาน

ส่ิงแวดลอม  (5) การสงเสรมิการปฏิสัมพนัธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภมูิภาค 

• แผนปฏิบัติการของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน เนนการดําเนนิการใน 4 ประเด็นหลัก  คือ   

(1)  สรางประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร  โดยเนนการแกไขปญหาความยากจน เสริมสรางความเสมอ

ภาค และการพัฒนามนุษย  อาทิ การพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน  การสงเสริมสวัสดิการสังคม  การ

พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน การพฒันาการศึกษาและสาธารณสุข และการเสริมสรางความ

มั่นคงของมนษุย  (human security) ในดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและ

การปองกนัและจัดการภัยพบัิติ 

(2)   แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยสรางฐานทรัพยากรมนุษย

ที่สามารถแขงขันไดดีและมีระบบการปองกนัทางสงัคมทีเ่พียงพอ โดยใหความสําคญักับการพฒันา

และสงเสริมแรงงาน และเสริมสรางความรวมมอืในดานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของ เชน สวัสดิการสังคม  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสาธารณสขุ (ปญหาที่มากับโลกาภิวัต เชน โรคระบาด โรคอุบัติใหม

และอุบัติซ้ํา) 

(3)   สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง โดยมีกลไกที่

พัฒนาอยางสมบูรณสําหรับจัดการและดูแลสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ตลอดจนการปองกันและขจัด

ภัยพิบัติดานสิง่แวดลอม   

(4)  เสริมสรางรากฐานที่จะนําไปสูประชาคมอาเซียนในป ค.ศ.2020 ซึ่งจะเปนภูมิภาคที่ประชาชน

ตระหนักถึงอตัลักษณ (identity) รวมกันของภูมิภาคทามกลางความหลากหลายทางดาน

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ดวยการสงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับและวงการ

ตางๆ การเรยีนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกันและกัน และการรับรูขอมูลขาวสารของกัน

และกัน (การสงเสริมดานวัฒนธรรมและสนเทศ) 
 
 
     ------------------------------------- 

 

 

  

 

 


