
 

 

การเตรยีมความพรอมของไทยสูการเปนประชาคมอาเซียน 

   
 
1. เปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 

1.1 อาเซียนมีเปาหมายจะกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม  2558             

โดยวิสัยทัศนรวมของผูนําอาเซียน คือการสรางประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง          

มีกฎกติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเปนศูนยกลาง และเมื่อป 2551 อาเซียนไดจัดทํากฎบัตรอาเซียน            

ซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญอาเซียนเพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร  

1.2 ประชาคมอาเซียนประกอบดวยสามเสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยประสานงานหลัก)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กระทรวง

พาณิชยเปนหนวยประสานงานหลัก)  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยประสานงานหลัก) โดยอาเซียนไดจัดทําแผนงาน (Blueprint) 

สําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในแตละเสา ซึ่งผูนําอาเซียนไดรับรองเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ระหวาง

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน   

1.3 ในป  2552 ไทยได เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN 

Connectivity) เพ่ือเสริมสรางความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียน และนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียน

ในป 2558 อีกทั้งเพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีโลก และผูนําอาเซียนไดรับรอง

แผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงในอาเซียนในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย ในป 2553 ซึ่งระบุ              

ความเชื่อมโยงใน 3 รูปแบบ ไดแก ความเชื่อมโยงดานกายภาพ อาทิ การพัฒนาเครือขายดานคมนาคม      

ความเชื่อมโยงดานสถาบัน อาทิ การทําใหกฎระเบียบดานการขามแดนตาง ๆ มีความสอดคลองกัน และ     

ความเชื่อมโยงระหวางประชาชน เพื่อใหประชาชนในอาเซียนรูจักกันและเขาใจกันมากขึ้น  

 
2. นโยบายรฐับาล 

2.1 รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนตามที่ไดประกาศตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ที่จะนํา

ประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความ

เขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง โดยรวมถึงการเรง

ดําเนินการตามขอตกลงในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

ความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค นอกจากนี้           

ยังมีนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

2.2 การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเปนวาระแหงชาติ นายกรัฐมนตรีจึงไดสั่งการใหมี

การบูรณาการยุทธศาสตร การทํางาน และแผนงานการเตรียมความพรอมของไทยสูประชาคมอาเซียน และ

ไดเปนประธานการประชุมในเรื่องนี้ดวยตนเอง  
 



3. การเตรียมความพรอมของไทย   
     3.1 ไทยตองสรางความพรอมและความเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ

การเมืองและความมั่นคง รวมทั้งเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนป 2558 

ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและ

ภายนอกภูมิภาค ซึ่งเปนส่ิงที่ทุกประเทศในอาเซียนตกลงกันไวแลว เพื่อรักษาความนาเชื่อถือและสงเสริม

บทบาทของไทยในอาเซียนตอไป  

 3.2 ไทยยังอยูระหวางดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพื่อรองรับการเขาสู

การเปนประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาและเพิ่มพูนความสามารถในการแขงขันของไทย ดังนั้น การเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกสวนราชการและทุกภาคสวน รวมทั้งภาค

ประชาชน 

 3.3 กลไกที่เก่ียวกับการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

       3.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนป 2558 (ASEAN 

Workshop) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง

ทั้งหมดเขารวม โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนฝายเลขานุการ และ

ไดจัดประชุมฯ แลว  3 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 วันที่ 25 ตุลาคม 2555 และวันที่ 7 มกราคม 2556 

และนําไปสูการจัดทํายุทธศาสตรประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงแผนงานดานการเตรียมความพรอมของไทยสู

ประชาคมอาเซียนในดานตาง ๆ ของทุกสวนราชการดวย    

       กลไก ASEAN Workshop เนนการบูรณาการการทํางานระหวางสวนราชการ หนวยงาน

ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อใหมีการปรับโครงสรางตาง ๆ ภายในประเทศเพื่อสงเสริมความสามารถในการ

แขงขันของไทยและรองรับการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

       3.3.2  กลไกในระดับชาตเิพื่อรองรับการดําเนนิการในการกาวสูประชาคมอาเซียน ไดแก  

   - คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

เปนประธาน เปนกลไกประสานงานระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนินการของหนวยงานไทยและ

เตรียมความพรอมเพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนป 2558 อยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และ

กระทรวงการตางประเทศไดรวบรวมแผนงานสําหรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนป 2558   

ของสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหรัฐบาลเห็นภาพรวมของสิ่งที่ตองดําเนินการเพ่ือรองรับการเปนประชาคม

อาเซียนในป 2558 ซึ่งครอบคลุมถึงการดําเนินการตามพันธกรณีของไทยตามแผนการจัดตั้งประชาคมของ

แตละเสา (Blueprint) การสรางความตระหนักรูแกภาคสวนตาง ๆ ฯลฯ  

- คณะอนุกรรมการวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน จัดตั้งขึ้นภายใต

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยมีรองปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เพื่อประสานงานและ

ติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่สอดคลองกับ

ผลประโยชนของไทย     



- คณะอนุกรรมดานการประชาสัมพันธประชาคมอาเซียน จัดตั้งขึ้นภายใต

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปนประธาน เพื่อบูรณาการงานการเผยแพร

ความรูความเขาใจและการสรางความตระหนักรูเรื่องอาเซียนแกทุกภาคสวนของสังคม เพื่อใหประชาชนไทย

มีสวนรวมกับการสรางประชาคมอาเซียนและสามารถใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ 

   - คณะกรรมการ/อนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนในแตละเสา โดยหนวยงานที ่เปนผูประสานงานหลักของแตละเสาเปนประธาน          

เสาการเมืองและความมั่นคง ไดแก คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

โดยมีปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เสาเศรษฐกิจ ไดแก คณะอนุกรรมการดําเนินการตาม

แผนงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน และสําหรับ   

เสาสังคมและวัฒนธรรม ไดแก คณะกรรมการแหงชาติดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน         

โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธาน  
 
4.  บทบาทของกระทรวงการตางประเทศ  

4.1 กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทหลักใน 2 เรื่อง คือ 1) ทําหนาที่เปนหนวยงานประสานหลกั 

(focal point) ดูแลภาพรวมเรื่องอาเซียน ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาตติามกฎบัตรอาเซียน และ

2) ทําหนาทีเ่ปน focal point ในการประสานงานของเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

4.2 ในฐานะหนวยงานประสานหลักดูแลภาพรวมของการดําเนินการในกรอบอาเซียนของไทย 

กระทรวงการตางประเทศใชกลไกของคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศเปนประธาน ในการประสานงานระดับนโยบาย เพ่ือบูรณาการการดําเนินการของหนวยงาน

ไทยและเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางเปนเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติเปนระยะ เพื่อติดตามความคืบหนาการ

ดําเนินการของหนวยราชการตาง ๆ รวมทั้งประสานการดําเนินงานในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหวางทั้งสามเสา    

4.3 ในฐานะ focal point ในการประสานงานของเสาการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กต. เปน

ประธาน คณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง เพ่ือทบทวนความ

คืบหนาลาสุดในสวนของไทยในการดําเนินการเพื่อเปนไปตามแผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและความ

ม่ันคงอาเซียน รวมทั้งพิจารณาสาขาความรวมมือที่ไทยควรผลักดันในการปฏิบัติตามแผนงานจัดตั้ง

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาทิ การแกไขปญหายาเสพติด การจัดการเรื่องภัยพิบัติ และ

การตอตานการคามนุษย   

 
5. การดาํเนนิงานที่ผานมาเกี่ยวกบัการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน   

5.1 การเตรียมความพรอมภาครัฐ  กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญกับการดําเนินการ

ในหลายมิติ ทั้งในการใหแนวคิดแกสวนราชการเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลากร



และการสรางศักยภาพแกขาราชการ และการสงเสริมการปฏิบัติตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ในทั้งสามเสา โดยที่ผานมา ไดมีการผลักดันดําเนินการในประเด็นตางๆ อาทิ 

• ผลักดันใหมีการจัดตั้งกลุมงานหรือสวนงานที่รับผิดชอบประเด็นเก่ียวกับอาเซียนโดยตรง 

(ASEAN Unit)  ในแตละหนวยงาน เพื่อใหสามารถดําเนินการและเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม

อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

• ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน เพื่อจัดโครงการเสริมสราง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียนแกขาราชการ พัฒนาทักษะการทํางานและเจรจาระหวางประเทศ รวมทั้ง

ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานใหแกขาราชการ  

• จัดทําหลักสูตรอาเซียน เพื่อฝกอบรมและใหความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ใหแก

ขาราชการหรือพนักงานหนวยงานของรัฐ (ระดับไมต่ํากวาชํานาญการ) หรือหนวยงานภาคเอกชน (ระดับไม

ต่ํากวาผูจัดการ) ซึ่งปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับอาเซียนและประเทศเพื่อนบาน โดยดจัดฝกอบรมรุนแรกระหวาง

วันที่ 13-26 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ การฝกอบรมประกอบดวยการบรรยายความรูเกี่ยวกับอาเซียนจาก

ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ รวมถึงการศึกษาดูงานภายในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนจุดเชื่อมโยง

หรือเปนจุดยุทธศาสตรของไทยตออาเซียนในดานตางๆ และการดูงานในตางประเทศ ไดแก สํานักเลขาธิการ

อาเซียน ณ กรุงจาการตา  

• ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของในเรื่องการผลักดันใหมีการแกไขและปรับปรุง

กฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีของไทยภายใตประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสา เพื่อใหกฎหมายทันสมัย

และเอื้อใหไทยสามารถแขงขันและใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ 

5.2 การเตรียมความพรอมภาคเอกชน กระทรวงพาณิชยตระหนักถึงบทบาทสําคัญของ

ภาคเอกชน รวมทั้ง SMEs ในการสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ และสรางรายไดใหแกประเทศ และได

สรางเครือขายและการปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับภาคเอกชนในสาขาตาง ๆ โดยที่ผานมาไดมีการ

ดําเนินการในประเด็นตางๆ อาทิ 

• เรงดําเนินการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาอยางตอเนื่อง

โดยเฉพาะเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดมีการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมี

สวนไดสวนเสียตาง ๆ ตลอดจนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับภาคSMEs ของไทย โดยที่ผานมา         

ไดมีการดําเนินการตาง ๆ อาทิ 

• จัดตั้งศูนยบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือใหขอมูลและคําปรึกษากับ

ผูประกอบการและผูที่สนใจในการนําขอมูลไปใชประโยชนในทางธุรกิจ  

• สรางเครือขายการใหความรูของศูนยบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจังหวัด

ตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยจะทยอยเปดใหบริการไดในชวงตนป 2555 ตลอดจนสรางเครือขายพันธมิตรกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของระดับทองถิ่น อาทิ หอการคาจังหวัด อบจ./อบต. รวมทั้งสถาบันการศึกษา เพื่อเผยแพร

ขอมูลและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับชุมชนและเยาวชน 



• เผยแพรและประชาสัมพันธเก่ียวกับการเตรียมการรองรับการเปนประชาคมอาเซียนผานสื่อ

ตาง ๆ และนิทรรศการเคลื่อนที่ อาทิ วีดีทัศน สิ่งพิมพ และเว็บไซต โดยเนนการใชภาษาที่เขาใจงาย 

• จัดประชุม เวทีการมีสวนรวม และการบรรยาย/เสวนา ระหวางหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมธุรกิจสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและ      

ภาคธุรกิจ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรค จากภาคเอกชน 

5.3 การเตรียมความพรอมภาคประชาชน  กระทรวงการตางประทศใหความสําคัญกับการสราง

ความตระหนักรูและใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และไดรวมมืออยาง

ใกลชิดกับจากหนวยราชการ ทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธ

และเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนในประชาชนทุกภาคสวนและในทุกระดับ โดยที่ผานมา   

ไดมีการดําเนินการที่สําคัญหลายประการ อาทิ  

• การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดตางๆ ใน 15 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ภูเก็ต 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ลพบุรี ชลบุรี ระยอง ตาก เชียงราย            

สุราษฎรธานี และอุดรธานี 

• การจัดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกป โดยในป 2556 มีผูเขารวมกิจกรรมที่ 

กต. จัดขึ้น ประมาณ 1,000 คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ กวา 70 แหงทั่วประเทศเขารวม 

• การจัดทําสื่อเผยแพร (สิ่งพิมพ เว็บไซต รายการโทรทัศน วิทยุ)  

• การจัดสัมมนาและสงวิทยากรบรรยายแกครู นักเรียน สถาบันภาครัฐ และสถาบันการศึกษา  

• การจัดคายเยาวชนภาษาอังกฤษ 
 
6. การดาํเนนิงานขางหนา  

• สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานอยางใกลชิด ทั้งใน

กรอบทวิภาคี อนุภูมิภาค และอาเซียน รวมทั้งการใหความชวยเหลือเพื่อลดชองวางดานการพัฒนา ซึ่งจะชวย

สงเสริมการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนตอไป 

• เรงรัดการดําเนินการดานความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการสรางระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ 

เพื่อสงเสริมที่ตั้งทางยุทธศาสตรของไทยในภูมิภาค และขยายความเจริญรุงเรืองไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ 

• ภาครัฐยังคงตองเรงดําเนินการภายในใหสอดคลองกับขอตกลงในการเปนประชาคมอาเซียน 

เพื่อรักษาความนาเชื่อถือและสงเสริมบทบาทของไทยในอาเซียนตอไป รวมทั้งปรับโครงสราง และปรับปรุง

กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อสงเสริมบรรยากาศการคาและการลงทุนในไทย และสงเสริม

ความสามารถในการแขงขันของไทย  

• พัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของไทยใหไดมาตรฐานและมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก  



• ผลักดันการสรางเครือขายนักธุรกิจและผูประกอบการของอาเซียน เพ่ือสรางความรวมมือ และ

ลดการแขงขันระหวางกัน 

• สงเสริมใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลอาเซียนไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสวน

ที่อาจไดรับผลกระทบ เชน ภาคการเกษตร และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกล โดยจัดทําขอมูลที่

จําเปนในภาษาที่เขาใจงายในการเผยแพร และใชชองทางภูมิภาคและทองถ่ินในการเผยแพรขอมูลมาก

ย่ิงขึ้น เชน การใหผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และองคกรบริหารสวนทองถ่ิน 

เปนสื่อกลางในการถอยทอดขอมูลไปยังประชาชนในทองที่ของตน ซึ่งจะชวยใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ

และตรงตามความตองการของทองถ่ินแตละแหง โดยกระทรวงการตางประเทศจะดําเนินงานรวมกับ

กระทรวงมหาดไทยอยางใกลชิด  

 

********************** 

 

กองยุทธศาสตรและความรวมมืออาเซียน 

กรมอาเซียน  

 ตุลาคม 2556 


