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เค้าโครงการบรรยาย 

 ก้าวย่างแห่ง 5 ทศวรรษของอาเซียน 

 วิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมอาเซียน 2025 

 คนไทยได้ประโยชน์อะไรจากประชาคมอาเซียน 

 บทบาทของไทยในประชาคมอาเซียน 

 การเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทย 
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ก้าวย่างแห่ง 5 ทศวรรษ 

ของอาเซียน 



จุดก าเนิดอาเซียน 







ประเทศสมาชิก 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Association of South East Asian Nations - ASEAN) 

1. ไทย  
(8 สิงหาคม 2510) 

2. สิงคโปร์  
(8 สิงหาคม 2510) 

3. ฟิลิปปินส์ 
(8 สิงหาคม 2510) 

4. มาเลเซีย 
(8 สิงหาคม 2510) 

5. อินโดนีเซีย 
(8 สิงหาคม 2510) 

 

6. บรูไนดารุสซาลาม 
(7 มกราคม 2527) 

7. เวียดนาม 
(28 กรกฎาคม 2538) 

8. เมียนมา 

(23 กรกฎาคม 2540) 

9. สปป. ลาว 
(23 กรกฎาคม 2540) 

10. กัมพูชา 
(30 เมษายน 2542) 
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วัตถุประสงค์ของอาเซียน 

• ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชกิ 

• ธ ารงสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง 

• เสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยู่ดกีินดขีองประชาชน 

• พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

• ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภายนอกและองค์การระหว่างประเทศ
ต่าง ๆ 



ความส าคัญของอาเซียน 

• เป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของโลก (วัดด้วยจ านวนประชากร) 

• ประชากร 636 ล้านคน (ข้อมูลปี 2557) ที่ร้อยละ 53 อายุต่ ากว่า 30 ปี 

• ความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่เพิม่มากข้ึน ท าให้การค้าการลงทุนคล่องตัว 

• มีเศรษฐกิจที่มีชีวิตชีวา (การเติบโตของ GDP คาดว่าจะเพิ่มข้ึนเป็นอันดับ 4 
ของโลกในปี ค.ศ. 2050) 

• มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา 

• เป็นภาคีภูมิภาคในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และการรับมือกับปัญหาและความท้าทายข้ามชาติ 



ASEAN Secretariat 
ส านักเลขาธิการอาเซียน 
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 



อดีตเลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทย 
คนที่ 6  ดร.แผน วรรณเมธี (16 ก.ค. 2527-15 ก.ค. 2529)  
           เลขาธิการสภากาชาดไทย อายุ 95 ปี  
คนที1่2 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (2551 - 2555)   
           อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  



เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 (2561-2565) 
นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย  
(Dato Paduka Lim Jock Hoi)  
อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน  



เส้นทางสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) 
8 สิงหาคม 2510 (ค.ศ. 1967) 

วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) 

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับท่ี 2  
(Bali Concord II) 17 ตุลาคม 2546 (ค.ศ. 2003) 

ปฏิญญาเซบู (Cebu Declaration)  
13 มกราคม 2550 (ค.ศ. 2007) 

ประชาคมอาเซียน 
31 ธันวาคม 2558 (ค.ศ. 2016) 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีผลบังคับใช้                     
15 ธันวาคม 2551(ค.ศ. 2009) 

15 ธันวาคม 2540 (ค.ศ. 1997) 

ปฏิญญาชะอ า-หัวหินว่าด้วยแผนงานส าหรับ
ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2009-2015 มุ่งสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 



 
• ปี 2550 : การประชุมสุดยอดอาเซียน     

ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร์ รับรองกฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) 

• 15 ธันวาคม 2551 : กฎบัตรอาเซียน         

มีผลบังคับใช้  

 
• เป็นองค์การระหว่างประเทศและยืนยัน

นิติฐานะของอาเซียน 
• มีกฎกติกาในการท างาน 
• มีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้าง

องค์กรภายในอาเซียน 
• เน้นการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทาง
กฎหมายและโครงสร้างของอาเซียน และท าให้อาเซียน 
... 



 
• 31 ธันวาคม 2558 : การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการ  

พัฒนาการของอาเซียน  
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วิสัยทัศน์และแผนงาน
ประชาคมอาเซียน 2025 



สามเสาหลัก
ประชาคม
อาเซียน 

AEC 
(ASEAN Economic  
Community) 

ASCC 
(ASEAN Socio-Cultural  
Community) 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  l หน้า 3 

APSC 
(ASEAN Political-Security 
Community) 



ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วย 
อาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน 

 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ   
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1. วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025              
(ASEAN Community Vision 2025) 

2. แผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่คง
อาเซียน 2025  
(ASEAN Political-Security Community 
Blueprint 2025) 

3. แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025  
(ASEAN Economic Community Blueprint 
2025) 

4. แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 2025 (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint 2025) 



ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political-Security Community: APSC) 

เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน  
มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

• มีกติกา และมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน 

• มีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความ

รับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ 

• มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

มากขึ้น 



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community: AEC) 

เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น 
มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพ ในการแข่งขัน 

• เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

• มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง 

• มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 

• เป็นภูมิภาคที่สามารถรวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ 



 

• ริเริ่มและผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และการเจรจาจัดท า       
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  

 

 

 

 

ด้านเศรษฐกิจ 





การเชื่อมโยงในอาเซียนเป็นผลสืบเน่ืองจาก
ความริเร่ิมของไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธาน
อาเซียนเมื่อปี 2552  

ได้มีการจัดท าแผนแม่บทฯ (ASEAN Master Plan 
on Connectivity) โดยระบุการเชื่อมโยงเป็น 3 
รูปแบบ คือ ด้านกายภาพ ด้านสถาบัน/ระบบ 
และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน 5 เป้าหมาย
โครงสร้างที่ยั่งยืน นวัตกรรมดิจิทัล โลจสิติกส์ไร้
รอยต่อ กฏระเบียบที่เชื่อมโยง  การเคล่ือนย้าย
ของคน 

การเชื่อมโยงจะมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ
สร้างประชาคมของอาเซียน โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ โดยไทยน่าจะได้นับผลประโยชน์มาก
ท่ีสุด ในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการ
เชื่อมโยง 

ในการประชุมสุดยอด ครัง้ที่ 18 ผู้น าอาเซียนได้
สนับสนุนข้อเสนอของไทยที่จะให้มีการเชื่อมโยง
ท่ีขยายไปถึงภูมิภาคอ่ืนด้วย (Connectivity Plus) 

ความเช่ือมโยงในอาเซียน  (Connectivity) 



ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) 

เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่มีเอกภาพ  มีความเอื้ออาทรต่อกัน  
มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม 

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

• การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 

• ความยุติธรรมและสิทธิ 

• การส่งเสริมความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

• การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 

• การลดช่องว่างในการพัฒนา 



 สร้างประชาคมอาเซียนท่ี ... 

 มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centred Community)  

 ยึดมั่นในกฎกติกา (Rules-based Community) 

 รับมือกับภัยความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (Comprehensive Security) 

 มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค (Global and Regional Player) 

 มีสถาบันและกลไกอาเซียนที่เข้มแข็ง (Institutional Capacity) 

 

เป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้า 



แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ทิศทาง 
• ยึดมั่นในกฎกติกา และมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง  
• ตอบสนองต่อปัญหาความมั่นคงรูปแบบเดิมและ

ใหม่ ยึดหลักการความม่ันคงที่ครอบคลุมทุกมิติ  
• รักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN 

centrality) 
• สถาบันและกลไกอาเซียนเข้มแข็ง และอาเซียน

เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

ประเด็นที่ไทยผลักดัน 
• การส่งเสริมธรรมาภบิาล 
• การบริหารจัดการชายแดน 
• การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วน

ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม 
• การเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน 

(ASEAN centrality) 
• การท าให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อ

ประเด็นเร่งด่วน/สถานการณ์ฉุกเฉิน (capacity 
to respond to emergency situations - 
Troika) 



แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ทิศทาง 
• รวมตัวและเช่ือมโยงในระดับสูง 
• มีขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม 

และพลวัต 
• สร้างความเชื่อมโยงและการรวมตัวรายสาขา  
• ภูมิภาคที่มีความสามารถในการปรับตัว 

ครอบคลุมทุกภาคส่วน และมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 

• เป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจโลก 

ประเด็นที่ไทยผลักดัน 
• การเสริมสร้างศักยภาพภาคบริการ เช่น 

สาขาโลจิสติกส์ การเงิน โทรคมนาคม  
• การสร้างความเข้มแข็งแก่ MSMEs 
• ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 
• ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และ  

การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ทิศทาง 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบทาง

สังคมของประชาชน 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่า

เทียม 
• ส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่สมดุลและส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืน  
• ยกระดับความสามารถในการปรับตัวและ

ตอบสนองต่อความเส่ียงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ภัยพิบัติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรมีพลวัต เปิด
กว้าง มีทักษะ และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

ประเด็นที่ไทยผลักดัน 
• ลดความยากจนและความไม่เท่าเทียม  
• สังคมที่ครอบคลุมและเป็นธรรม  
• ต่อต้านการค้ามนุษย์  
• ความพร้อมรับมือกับโรคระบาด  
• การเข้าถึงบริการทางสังคม โดยเฉพาะผู้พิการ

และผู้สูงอายุ  
• ส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน 
• การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 



คนไทยได้ประโยชน์อะไรจากประชาคมอาเซียน ? 
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Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 

สรุปสาระส าคัญประชาคมอาเซียน 

การเช่ือมโยงทาง
กายภาพ 

การเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ การเช่ือมโยง 
ระหวา่งประชาชน 

ประชาธิปไตย โปร่งใส              
ธรรมาภิบาล คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ร่วมมือแก้ไข
ปัญหาข้ามชาติ ความ
ร่วมมืออาเซียน เพื่อความ
สงบสุข เป็นเอกภาพ 

ประชาคมเศรษฐกิจ 
(ASEAN Economic 

Community) 

ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคง 

(ASEAN Political-
Security Community) 

ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-

Cultural Community) 

พัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม 
ลดความยากจน ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส สร้างอัตลักษณ์
อาเซียน แก้ไขป ญหา
ส่ิงแวดล้อม  

ตลาด/ฐานการผลิตเดียว  
ภูมิภาคท่ีสามารถแข่งขัน        
มีการพัฒนาที่เท่าเทียม 
และบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก  

• คมนาคม 
•  ICT 
•  พลังงาน 

• เปิดเสรี+อ านวยความสะดวกทางการค้า บริการ 
+ การลงทุน 

• ความตกลงการขนส่งในภมิูภาค 
• พธีิการในการข้ามพรมแดน 
• เสริมสร้างศักยภาพ 

• การศึกษาและวัฒนธรรม 
•  การท่องเที่ยว 

APSC 
Blueprint 

AEC 
Blueprint 

ASCC 
Blueprint 
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บทบาทของไทยใน
ประชาคมอาเซียน 



บทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียน  

ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรป 

• การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
• กระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อคิด มุ่งสู่การปรับระดับความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์  

• เสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะระดับประชาชน การเจรจาความตกลงการขนส่ง 
ทางอากาศแบบครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป (CATA)  

• เจ้าภาพจัดเสวนา ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development (17 พฤศจิกายน 2560) 

• ร่วมจัดเสวนา ASEAN-EU Strategic Thinkers Forum (27-28 กุมภาพันธ์ 2561) 



บทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียน (ต่อ) 

ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรป 

• การประชุม ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Security Cooperation ครั้ง
ที่ ๓ 
• การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และบทบาทการทูตเชิงป้องกันในการลดความตึงเครียด  

• การสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ทางทะเล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรอง 

• การจัดการกับปัญหาการกระท าอันเป็นโจรสลดัและการชิงทรัพย์ในทะเล และการเพ่ิมความปลอดภัย
ในท่าเรือต่าง ๆ 

 



บทบาทของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียน (ต่อ) 

ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของอาเซียน 
ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต ้ 

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับ วาระการพฒันาท่ียั่งยนื ค.ศ. 2030 
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การเตรียมการเป็น
ประธานอาเซียน 

ของไทย 



ยุทธศาสตร ์

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  l หน้า 1 
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สรุปบทบาทของไทยในการส่งเสริมการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 

อาเซียนก่อตั้ง 
เม่ือ 8 ส.ค. 2510 

ที่กรุงเทพฯ  
(ครบรอบ 50 ปี) 

AFTA 
กฎบัตรอาเซียน 

2550-51  
 

ASEAN Connectivity 
 
 

    
ประธานอาเซียนปี 2562 

People-centred 

Leaving no 
one behind 

Forward  
looking  

 ผู้ประสานงาน 
อาเซียน-สหภาพยุโรป 

2558-2561 
(2560 ครบ 40 ปีความสัมพันธ์) 

 
 

ผูป้ระสานงานอาเซียน  
เรื่องความเชื่อมโยงระหว่าง                

วิสัยทัศน์อาเซียนกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
 

ปัจจุบัน 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ    

อดีต อนาคต 





ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจอาเซียน 
ที่มีอายุครบ 51 ปี ในปีน้ี 

www.asean.org 




