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ความสัมพันธ์กับภายนอกของอาเซียน

	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	คร้ังท่ี	15	ปี	พ.ศ.	2552	ท่ีอำเภอชะอำ	หัวหิน	ผู้นำอาเซียนเห็นชอบกับข้อเสนอของประเทศไทย	
ในการขยายความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	(ASEAN	Connectivity)	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคในการเป็นประชาคมอาเซียน	
ในปี	พ.ศ.	2558	โดยได้จัดตั้งคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	เพื่อจัดทำแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง	
ระหว่างกันในอาเซียน	 (Master	 Plan	 on	 ASEAN	 Connectivity	 -	MPAC)	 ให้เสร็จสมบูรณ์	 และเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน		
ครั้งที่	17	ปี	พ.ศ.	2553	เพื่อพิจารณาและรับรองแผนแม่บทฯ	

	 แผนแม่บทฯ	 มีเป้าหมายเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันใน	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 ด้านกฎระเบียบ	
และด้านประชาชน	ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนและความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

	 เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ	 อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอาเซียน	
ว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในภูมิภาค	(ASEAN	Connectivity	Coordinating	Committee	-	ACCC)	ซ่ึงได้หารือกันเก่ียวกับแนวทาง	
การเร่งรัดการดำเนินงานของแผนแม่บทฯ	ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

	 อาเซียนได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Infrastructure	Fund	-	AIF)	 เพื่อให้	
การสนับสนุนทางการเงินกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาคอาเซียน	ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	
ประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ	ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน	และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศ	โดยในช่วงเร่ิมต้น	กองทุนให้ความสำคัญ	
กับโครงการที่ดำเนินการได้จริงในด้านคมนาคมขนส่ง	พลังงาน	และการบริหารจัดการน้ำ	เป็นต้น

	 ในขณะที่อาเซียนมีพัฒนาการในการดำเนินงานความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 อาเซียนยังจำเป็นที่จะต้องประสาน	
ด้านกฎระเบียบต่อไป	เพ่ืออำนวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างกันให้มากย่ิงข้ึน	ย่ิงกว่าน้ัน	อาเซียนจำเป็นต้องส่งเสริมความเช่ือมโยงกับ	
ประเทศภายนอกด้วย	 โดยเฉพาะระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น	 ๆ	 ซึ่งอาจครอบคลุมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกทั้งภูมิภาค	 แผนแม่บทฯ		
ภายหลังปี	พ.ศ.	2558	จะพิจารณาแนวทางการดำเนินงานภายหลังการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย

	 อาเซียนมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศและองค์การภายนอกภูมิภาคในหลายสาขา	เช่น	การค้า	การลงทุน	การพัฒนา	
ทรัพยากรมนุษย์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การศึกษา	 ยาเสพติด	 และการต่อต้านการก่อการร้าย	 ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง	 ๆ	 เช่น	
อาเซียนบวกหนึ่ง	(อาเซียนกับคู่เจรจา	ได้แก่	ออสเตรเลีย	แคนาดา	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	นิวซีแลนด์	รัสเซีย	สหรัฐอเมริกา	
และสหภาพยุโรป	 รวมถึงสหประชาชาติ)	 อาเซียนบวกสาม	 (ASEAN	 Plus	 Three	 -	 APT)	 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	
(East	Asia	Summit	-	EAS)

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2517

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2518

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2520

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2520

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2520

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 Development	 Programme	 -	 UNDP)	
	 	 เริ ่มต้นเมื ่อปี	 พ.ศ.	 2520	 ซึ ่งภายหลังพัฒนาไปเป็นความเป็นหุ ้นส่วนรอบด้านกับสหประชาชาติ	 (ASEAN-UN		
	 	 Comprehensive	Partnership)	

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐอเมริกา	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2520

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2534

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2538

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2539

	 -	 ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย	เริ่มต้นเมื่อปี	พ.ศ.	2539

	 ความสัมพันธ์ในกรอบอาเซียนบวกสามส่งเสริมความร่วมมือที่กว้างขึ้นในด้านเศรษฐกิจ	 และอีกหลายสาขาความร่วมมือ	
ระหว่าง	 10	 ประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจา	 3	 ประเทศ	 ได้แก่	 จีน	ญี่ปุ่น	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและ	
ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	

	 ส่วนการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเป็นเวทีการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง	10	ประเทศสมาชิกอาเซียน	และกับคู่เจรจา	
ที่สำคัญของอาเซียน	ได้แก่	ออสเตรเลีย	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	นิวซีแลนด์	รัสเซีย	และสหรัฐอเมริกา	และเสริมสร้างความเป็น	
แกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมของภูมิภาค	โดยเฉพาะในภูมิภาคที่กว้างใหญ่ขึ้น	เช่น	เอเชีย-แปซิฟิก	

	 อาเซียนยังมีปากีสถานและนอร์เวย์เป็นคู่เจรจาเฉพาะด้าน	(sectoral	dialogue	partner)	และปาปัวนิวกีนีเป็นผู้สังเกตการณ์พิเศษ	
(special	observer)	นอกจากน้ี	อาเซียนได้สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มภูมิภาคอ่ืน	ๆ 	เช่น	คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ	(Cooperation	
Council	 for	 the	 Arab	 States	 of	 the	 Gulf)	 หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า	 Gulf	 Cooperation	 Council	 (GCC)	 สมาคมความร่วมมือ		
แห่งภูมิภาคเอเชียใต้	(South	Asian	Association	for	Regional	Cooperation	-	SAARC)	องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	(Economic		
Cooperation	Organization	 -	 ECO)	 ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง	 (Southern	 Common	Market	 หรือ	MERCOSUR)	 กลุ่มริโอ		
(Rio	Group)	ซ่ึงภายหลังพัฒนาไปเป็นประชาคมลาตินอเมริกาและแคริบเบียน	(Community	of	Latin	America	and	Caribbean	States	
-	CELAC)	และพันธมิตรแปซิฟิก	(Pacific	Alliance)

	 อาเซียนพยายามแสดงบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ในเวทีโลก	 โดยเฉพาะประเด็นท้าทายมนุษยชาติของภูมิภาคและโลก	
รวมทั้งส่งเสริมการมีเสียงร่วมกันเป็นเสียงเดียว	(ASEAN	Voice)	ในเวทีพหุภาคี	และมีปฏิสัมพันธ์อย่างแข็งขันกับหุ้นส่วนระดับโลกอื่น	ๆ	
เพื่อส่งเสริมเป้าหมายร่วมกัน



พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
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การขยายสมาชÔกของอาเซียน 

พั²นาการของอาเซียน

ก®บัµรอาเซียน

»ระชาคมอาเซียน 

	 ก่อนท่ีอาเซียนถือกำเนิดข้ึน	ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความพยายามจัดต้ังองค์การระดับภูมิภาคข้ึนหลายคร้ัง
เพื่อส่งเสริมการรวมตัวในภูมิภาค	โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรม	ซึ่งองค์การเหล่านี้	 ได้แก่	องค์การ
สนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรือ	“ซีโต้”	(Southeast	Asia	Treaty	Organization	-	SEATO)	จัดต้ังข้ึนปี	พ.ศ.	2497
สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรือ	“สมาคมอาสา”	(Association	of	Southeast	Asia	-	ASA)	จัดตั้งขึ้นปี	พ.ศ.	2504	และมาฟินลินโด้	
(MAPHILINDO)	ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยมาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	จัดตั้งขึ้นปี	พ.ศ.	2506	

	 แม้ว่ากลุ่มองค์การระดับภูมิภาคเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จนัก	 เนื่องจากเป็นการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพียง	2-3	ประเทศ	แต่ก็นับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีแสดงให้เห็นความจำเป็นของการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดมากข้ึนระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 พันเอก	 (พิเศษ)	 ดร.	 ถนัด	 คอมันตร์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคนั้นเล็งเห็นว่า	 การรวมกลุ่มในภูมิภาค
ที่จะประสบความสำเร็จต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประเทศต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ	 จึงริเริ่ม
แนวคิดจัดตั้งสมาคมที่เป็นตัวแทนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริง

	 ในปี	พ.ศ.	2510	พันเอก	(พิเศษ)	ดร.	ถนัด	คอมันตร์	ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากอินโดนีเซีย	มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์	 และสิงคโปร์	 มาหารือกัน	ณ	 บ้านพักรับรองบนชายหาดบางแสน	 ซึ่งการหารือในครั้งนั้น	 นำไปสู่ความเห็นชอบในการจัดตั้ง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 หรือ	 “อาเซียน”	 (Association	 of	 Southeast	 Asian	 Nations	 -	 ASEAN)	 โดยทั้ง	
5	ประเทศได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ	(Bangkok	Declaration)	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2510	ที่พระราชวังสราญรมย์

	 ปฏิญญากรุงเทพฯ	 เป็นเอกสารที่กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอาเซียน	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่าง
แข็งขันและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 เกษตรและอุตสาหกรรม	
วิทยาศาสตร์	คมนาคม	และเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนของตน

	 หลังจากการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2510	อีก	 5	ประเทศในภูมิภาคได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม	 ได้แก่
บรูไนดารุสซาลามเข้าเป็นสมาชิกเม่ือวันท่ี	7	มกราคม	พ.ศ.	2527	เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกเม่ือวันท่ี	28	กรกฎาคม	พ.ศ.	2538	ลาวและเมียนมา
เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2540	และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกลำดับสุดท้ายเมื่อวันที่	30	เมษายน	พ.ศ.	2542	

	 ไทยมีบทบาทสำคัญในการจัด	SEA-10	Summit	ที่กรุงเทพฯ	 เมื่อปี	พ.ศ.	2538	ซึ่งผู้นำของ	10	ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมประชุมพร้อมกันเป็นครั้งแรก	 ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การขยายจำนวนสมาชิกอาเซียนเป็น	 10	 ประเทศดังกล่าว
ปัจจุบัน	อาเซียนกำลังพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเต

	 กว่า	 4	 ทศวรรษที่ผ่านมา	 การรวมตัวกันทำให้อาเซียนพัฒนาไปอย่างมั่นคงและเข้มแข็งยิ่งขึ้น	 อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายของ
การเป็นประชาคมที่มี	“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	(people-centered)	และลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก	นอกจากนี้	
อาเซียนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับประเทศภายนอกภูมิภาค	 เพื่อส่งเสริมความเป็นแกนกลางของ
อาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป	และเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาคมโลก	

	 ด้านการเมืองและความมั่นคง	อาเซียนมีความร่วมมืออย่างแข็งขัน	เพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค	เห็นได้จาก
การลงนามในสนธิสัญญาและปฏิญญาฉบับสำคัญของอาเซียน	เช่น	ปฏิญญาว่าด้วยเขตสันติภาพ	เสรีภาพ	และความเป็นกลาง	(Declaration
on	the	Zone	of	Peace,	Freedom	and	Neutrality	-	ZOPFAN)	ปี	พ.ศ.	2514	สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	(Treaty	of	Amity	and	Cooperation	in	Southeast	Asia	-	TAC)	ปี	พ.ศ.	2519	และสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Southeast	Asia	Nuclear	Weapon-Free	Zone	-	SEANWFZ)	หรือสนธิสัญญากรุงเทพฯ	
(Bangkok	 Treaty)	 ปี	 พ.ศ.	 2538	 รวมถึงการจัดตั้งการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก	 (ASEAN	 Regional	 Forum	 -	 ARF)	 เพื่อส่งเสริมมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกัน	 เพื่อลด
ความตึงเครียดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อปี	พ.ศ.	2537

	 ด้านเศรษฐกิจ	 อาเซียนทำงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ของภูมิภาค	โดยได้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Area	-	AFTA)	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2542	เพื่อลดภาษีนำเข้าและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศสมาชิก	การรวมตัวทางเศรษฐกิจย่ิงลึกซ้ึงมากข้ึน	นับต้ังแต่มีการจัดทำความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน	(ASEAN
Trade	 in	Goods	Agreement	 -	 ATIGA)	 ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน	 (ASEAN	Comprehensive	 Investment	Agreement	
-	ACIA)	ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน	(ASEAN	Framework	Agreement	on	Services	-	AFAS)	เพื่อสนับสนุนให้อาเซียน
กลายเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการ	และระดับการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สูงและเข้มข้นขึ้น

	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสำคัญในการขยายความร่วมมือภายใต้เสาสังคมและ
วัฒนธรรม	ซึ่งครอบคลุมหลายสาขา	เช่น	การศึกษา	วัฒนธรรม	สุขภาพ	แรงงาน	สิ่งแวดล้อม	สวัสดิการสังคม	วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี
รวมถึงความพยายามในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน	ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาค

	 ที่ผ่านมา	การลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ	เป็นเพียงการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะจัดตั้งอาเซียน	แต่ไม่ก่อให้เกิด
ผลทางกฎหมาย	ทำให้อาเซียนไม่มีสถานะบุคคลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ	ดังนั้น	เพื่อที่จะทำให้อาเซียนมีความเป็นสถาบันมากขึ้น
และให้สถานะทางกฎหมายแก่อาเซียน	 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้ยกร่างกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่	11	เมื่อเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2548	ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งสมาคมที่มีประสิทธิภาพ	อยู่บน
พ้ืนฐานของกฎหมาย	และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	พร้อมกับได้จัดต้ังคณะผู้ทรงคุณวุฒิเร่ืองกฎบัตรอาเซียน	(Eminent	Persons	Group
on	 the	 ASEAN	 Charter	 -	 EPG)	 ที่จะจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการรวมตัวของอาเซียน	 และสาระสำคัญที่ควรปรากฏใน
กฎบัตรอาเซียนดังกล่าว

	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	12	ปี	พ.ศ.	2549	ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานระดับสูง	(High	Level	
Task	 Force	 -	 HLTF)	 เพื่อยกร่างกฎบัตรอาเซียนให้แล้วเสร็จ	 กฎบัตรอาเซียนฉบับสมบูรณ์ประกอบไปด้วยตัวบทมาตราต่าง	 ๆ	 ทั้งสิ้น
13	บท	55	มาตรา

	 ผู้นำอาเซียนได้รับรองกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	 13	ปี	พ.ศ.	2550	ที่สิงคโปร์	และต่อมาในวันที่	
15	ธันวาคม	พ.ศ.	2551	กฎบัตรอาเซียนได้มีผลบังคับใช้	ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

	 ตั้งแต่อาเซียนถือกำเนิดขึ้น	 พัฒนาการของระเบียบโลกทำให้อาเซียนเผชิญกับความท้าทายใหม่	 ๆ	 เช่น	 โรคติดต่ออุบัติใหม่	
การก่อการร้าย	ยาเสพติด	การค้ามนุษย์	ประเด็นสิ่งแวดล้อม	ภัยพิบัติ	และการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในความสำเร็จของอาเซียน	และส่งเสริมความร่วมมือท่ีสามารถรับมือความท้าทายในปัจจุบัน	ท่ีประชุม
สุดยอดอาเซียน	คร้ังท่ี	9	ปี	พ.ศ.	2546	ท่ีบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	ผู้นำอาเซียนเห็นชอบให้จัดต้ังประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community	
-	AC)	ซึ่งประกอบด้วย	3	เสาหลัก	ได้แก่	ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	Political-Security	Community	-	APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community	 -	 AEC)	 และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	
Socio-Cultural	Community	-	ASCC)

	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	คร้ังท่ี	14	ปี	พ.ศ.	2552	ท่ีอำเภอชะอำ	หัวหิน	ประเทศไทย	ผู้นำอาเซียนได้รับรองปฏิญญาชะอำ	
หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน	ค.ศ.	2009-2015	(Cha-am	Hua	Hin	Declaration	on	the	Roadmap	for	the	ASEAN	
Community	 2009-2015)	 ครอบคลุมแผนงานการเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง	 3	 เสา	 เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน	
ในปี	พ.ศ.	2558	รวมทั้งรับรองเอกสารยุทธศาสตร์ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน	(Initiative	for	ASEAN	Integration	(IAI)	Strategic	
Framework)	และแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน	ฉบับที่	2	ค.ศ.	2009-2015	(IAI	Work	Plan	2	(2009-2015))	

5.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community - APSC)

	 ประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้มุ่งหมายให้มีนโยบายความม่ันคงและต่างประเทศร่วมกัน	เหมือนอย่างเช่นสหภาพยุโรป	อย่างไรก็ตาม	
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนสนับสนุนการพัฒนาจุดยืนร่วมกันในประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค	
รวมถึงประเด็นสำคัญท่ีเป็นข้อห่วงกังวลร่วมกันในระดับโลกและภูมิภาค

	 ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนประกอบด้วย	3	คุณลักษณะ	ดังน้ี

	 -	 ประชาคมท่ีมีกติกา	และมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน

	 -	 ประชาคมท่ีทำให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ	 มีความสงบสุข	 มีความแข็งแกร่ง	พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือแก้ไข
	 	 ปัญหาความม่ันคงท่ีครอบคลุมในทุกมิติ	และ

	 -	 ประชาคมท่ีทำให้เป็นภูมิภาคท่ีมีพลวัต	และมองไปยังโลกภายนอกท่ีมีการรวมตัวและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันมากย่ิงข้ึน	

	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนระหว่างประเทศจากสนธิสัญญามิตรภาพ
และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซ่ึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	2558)	มี	32	อัครภาคีผู้ทำสัญญาเข้าร่วม	(High	Contracting	Party)	
โดยรวมทุกประเทศสำคัญ	 ๆ	 ที่อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมถึงสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติท้ัง	 5	ประเทศ	สนธิสัญญาฯ	 มุ่งส่งเสริมการกําหนดหลักการดําเนินความสัมพันธ์อย่างสันติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซ่ึงเป็นหลักสำคัญในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค	

	 นอกจากน้ัน	 อาเซียนยังได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (ASEAN	 Intergovernmental	
Commission	 on	 Human	 Rights	 -	 AICHR)	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 ที่อำเภอชะอำ	 หัวหิน	 ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน	
โดยคณะกรรมาธิการฯ	มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

5.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)

	 นับต้ังแต่การจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี	พ.ศ.	2535	การบูรณาการทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
และมีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในหลายสาขา	เช่น	การค้า	การบริการ	และการลงทุน	รวมไปถึงการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน	(ASEAN	
Investment	Area	-	AIA)	ในปี	พ.ศ.	2535		ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน	(ASEAN	Framework	Agreement	on	Services	-	AFAS)
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน	(ASEAN	Trade	in	Goods	Agreement	-	ATIGA)	และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน	(ASEAN
Comprehensive	Investment	Agreement	-	ACIA)	ในปี	พ.ศ.	2538	2553	และ	2555	ตามลำดับ	

	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งเป้าหมายการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคไว้	ดังนี้

	 -	 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

	 -	 การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง	

	 -	 การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน	

	 -	 การเป็นภูมิภาคที่สามารถรวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์์

5.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC)

	 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ต้ังเป้าหมายหลักให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง	ดังน้ัน
การดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจึงรวมการส่งเสริมความร่วมมืออย่างแข็งขันในประเด็นที่เกี่ยวกับการอยู่ดี
กินดีของประชาชนอาเซียน	

	 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะเป็นประชาคมที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม	ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	 การอยู่ดีกินดี	 และสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน	 โดยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	
ให้ความสำคัญกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 -	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 -	 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

	 -	 ความยุติธรรมและสิทธิ

	 -	 การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

	 -	 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	และ

	 -	 การลดช่องว่างในการพัฒนา

5.4 วิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025

	 การสร้างประชาคมอาเซียนเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 27	 ปี	 พ.ศ.	 2558
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 ผู้นำได้รับรองเอกสาร	 “อาเซียน	 2025:	 มุ่งหน้าไปด้วยกัน”	 (ASEAN	 2025:	 Forging	 Ahead	
Together)	 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของอาเซียนในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 ภายใต้นโยบายที่ว่า	 ประชาคมอาเซียน	 “จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง	
และทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์”	วิสัยทัศน์ดังกล่าวยังรวมแผนงานใหม่ของทั้ง	3	เสา	ในช่วงปี	พ.ศ.	2558-2568	ที่ต้องการให้ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอาเซียน	รวมถึงองค์การภาคประชาสังคมและภาคเอกชน	มีบทบาทในการพัฒนาประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น


