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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 

หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 โดยใน

ปัจจุบันมจี านวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน

ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีแห่งการก่อตั้ง อาเซียนได้

เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นของการมุ่งเน้นในการสร้าง

ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงร่วมกันในระยะแรกได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ  

โดยเฉพาะเศรษฐกิจมากขึ้น  ใน ค.ศ. 2015  ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก าหนดและวางแผนเพื่อพัฒนาและ

ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันไปสู่ทิศทางที่ก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  

(ASEAN Community: AC) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน 

ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 

Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)  ส าหรับประเทศไทยเองได้มี
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การเตรียมพร้อมในเชิงนโยบายซึ่งปรากฏทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 พ.ศ. 

2555-2559 และค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตลอดจน

การเตรียมพรอ้มเชงิกลไก ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศเป็นประธานภายใต้การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้น  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มักจะได้รับความสนใจและกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายใน

ภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดยแนวโน้มการพัฒนาส าคัญอันจะเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ได้แก่ การจัดระบบและการเพิ่มขึ้นของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและขยายตัวของเมือง การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด

การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างไรก็ดี แม้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยโดยตรงในเชิงการขับเคลื่อนหรือด าเนินการให้เป็นไป

ตามพิมพเ์ขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  แต่ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส าคัญ

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ

ที่จะเกิดขึ้นในระดับประเทศ หน่วยงาน พื้นที่ และประชาชนก็ย่อมจะเป็นการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันหรือเป็นแรงสนับสนุนที่จะท าให้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยเป็นไป

อย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ประเทศสมาชิก วันท่ีเข้าเป็นสมาชิก 

1. สาธารณรัฐอินโดนิเซีย 

2. มาเลเซีย 

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

5. ราชอาณาจักรไทย 

วันที ่8 สิงหาคม ค.ศ.1967 

6. บรูไน ดารุสซาลาม วันที ่8 มกราคม ค.ศ.1984 

7. สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม วันที ่28 กรกฎาคม ค.ศ.1985 

8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

9. สาธารณรัฐแหง่สหภาพพม่า 

วันที ่23 กรกฎาคม ค.ศ.1997 

10. ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที ่30 เมษายน ค.ศ. 1999 

 

เพื่อให้ความร่วมมือของอาเซียนกาวหน้าไปสู่ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนร่วมกัน  ใน

โอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตัง้อาเซียนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประกาศ 

“วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision2020) ในการประชุม ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือนธันวาคม 

2540 โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ  

 



1) วงสมานฉันท์แหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations) 

2) หุน้ส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมพีลวัต (A Partnership in Dynamic Development) 

3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) และ 

4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอือ้อาทร (A Community of Caring Societies) 

ประโยชน์ของประชาคมอาเชียน 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดอาเซียน                     

ครั้งที ่9 เมื่อเดอืนตุลาคม ค.ศ.2003  ณ ประเทศอนิโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วย

ความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อแสดง

เจตนารมณท์ี่จะน าอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี ค.ศ.2020    ซึ่ง

ต่อมาได้มีการตกลงให้มีการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นเป็นภายในปี  ค.ศ. 2015 โดยจะ

สนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 

 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ประชาคมการเมือง 

และความมั่นคง 

อาเซียน(ASEAN 

Political - Security 

Community : APSC) 

ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน(ASEAN 

Economic Community:AEC) 

ประชาคมสังคมและ 

วัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural 

Community : ASCC) 

 

1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC)  

มีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน  มีเสถียรภาพ สันติภาพ 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 

1.1) การเป็นประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่

ประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น

พืน้ฐาน 

1.2) การเป็นภูมิภาคที่มีเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง พร้อมรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไข

ปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์กับ

ประเทศภายนอก เพื่อสันติภาพในโลก และ 

1.3) การด าเนินบทบาทที่ส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ  เพื่อส่งเสริม

ผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน  ทั้งนี้ พิมพ์เขียวประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC 



Blueprint) ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 ณ 

อ าเภอชะอ า-หัวหนิ ประเทศไทย 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

เพื่อท าให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดยสร้าง

ความร่วมมือที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเสริสมสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์  ความตกลงด้าน

คุณสมบัติวิชาชีพการหารือนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาคกันอย่างใกล้ชิด  มาตรการทางการ

เงินด้านการค้าความเชื่อมโยงด้านการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาการท าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

กล่าวโดยย่อแล้วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะพลิกโฉมอาเซียนให้กลายเป็นภูมิภาคที่มีการไหลเวียนของ

สินค้า บริการการลงทุน แรงงานฝีมือ และทุนอย่างเสรี ทั้งนี้ ผู้น าอาเซียนได้ให้การรับรองพิมพ์เขียว

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 

2007  ณ ประเทศสิงคโปร์ 

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural: ASCC)  

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ

คุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการ

สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ทั้งนี้ พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) ได้รับ

การรับรองจากที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 ณ อ าเภอชะอ า-หัว

หิน ประเทศไทยในการนี้ เพื่อเป็นการรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 ตามที่ผู้น า

อาเซียนได้ตกลงไว้ ผู้น าอาเซียนได้ลงนามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในช่วงการประชุมสุดยอด

อาเซียน ครั้งที ่13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจกิายน ค.ศ. 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์ และได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็น

ทางการเมื่อ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2008  แนวคิดการจัดท ากฎบัตรอาเซียนเกิดขึ้นในกรอบกระบวนการปฏิรูป

อาเซียนเพื่อสร้างสภาพนิติบุคคลของอาเซียนและจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน โดยมุ่งเน้นการสร้างนิติฐานะ (legal status) ในเวทีระหว่างประเทศให้กับอาเซียน 

(Intergovernmental organization) ดังนั้น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) จึงเป็นเสมือนธรรมนูญของ

อาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 ตามที่ผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ โดยนอกจากการประมวลสิ่งที่ถือเป็น

ค่านิยมหลักการและแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการส าหรับ

ประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้นพร้อมกับก าหนดขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผดิชอบขององคก์รส าคัญในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการด าเนินงานขององค์กร  เหล่านี้ 



อาทิ การมีเพลงประจ าอาเซียน (ASEAN Anthem) การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและการ

จัดตัง้กลไกส าหรับการระงับข้อพิพาท เป็นต้น 

 

เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) คือ การไปสู่เป้าหมายสุดท้าย

ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้ใน “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ

ประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและ

กว้างขวางมากขึ้นผ่านความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนการด าเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่

ชัดเจน โดยประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมองบริบท

ภายนอก และส่งเสริมกลไกตลาด ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในกรอบพหุภาคี และ ยึดมั่นในระบบ

กฎเกณฑ์ เพื่อความสอดคล้องของการปฏิบัติตามพันธกรณีในด้านเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี

เป้าหมายส าคัญ 4 ประการ คือ 

(1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single Production Base) เน้นการ

เคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี 

(2) การเป็นภูมิภาคที่มขีีดความสามารถในการแข่งขันสูง (High Competitive Economic Region) 

เน้นการด าเนินงานนโยบายการแขง่ขัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

การพัฒนา ICT และพลังงาน 

(3) การเป็นภูมิภาคที่มพีัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (Equitable Economic Development) 

เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ SMEs ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกใหม่ (CLMV) เพื่อ

ช่วยลดชอ่งว่างของระดับการพัฒนา 



(4) การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ (Fully Integrated into Global 

Economy) เน้นการจัดท าเขตการค้าเสรี (Free Trade Area-FTA) และการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ 

(Closer Economic Partnership-CEP) กับประเทศคู่เจรจา 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  สร้างอาเซียนให้

มีพลวัตรและขีดความสามารถมากขึ้นด้วยกลไกและมาตรการใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งของการ

ปฏิบัติตามแผนงานด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม การเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาส าคัญ การ

อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ แรงงานฝีมือ และผู้มีความสามารถพิเศษ และเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งในด้านกลไกสถาบันของอาเซียน โดยก้าวแรกของการมุ่งไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

คือ การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะท างานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

อาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2  ในขณะเดียวกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะให้ความส าคัญ

กับการลดช่องว่าการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า 

และเวียดนาม (CLMV) ผ่านความร่วมมือภายใต้โครงการแผนงานกรอบความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของ

อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และแผนงานในกรอบภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการ

ด าเนินงานแผนความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมขีดความสามารถ การ

ยอมรับคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ การหารือที่ใกล้ชิดมากขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

ทางการเงิน มาตรการทางการค้าและการเงิน การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงในการ

ติดต่อสื่อสาร การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN) การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมต่างๆ ใน

ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการจัดซื้อในภูมิภาค และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 


