
โดย  
นายนพพร อัจฉริยวนิช 
รองอธิบดีกรมอาเซียน 

 
 

การบรรยาย 
เร่ือง 

ประชาคมอาเซียน 



สมาคมแห่งประชาชาตเิอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN)  

ก่อตัง้โดยปฏญิญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 

จุดเร่ิมต้นของอาเซียน 
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ASEAN Factsheet สมาชิกผู้ก่อตัง้ 
• ไทย 
• มาเลเซีย 
• อินโดนีเซีย 
• ฟิลิปปินส์ 
• สิงคโปร์ 

 

    สมาชิกเพิ่มเตมิ 
+ บรูไน ดารุสซาลาม 
    ปี 1984  
+ เวียดนาม ปี 1995  
+ ลาว ปี 1997 
+ พม่า ปี 1997 
+ กัมพูชา ปี 1999 
 

ข้อมูลปี 2553 
ประชากร – 599.5 ล้านคน 
พืน้ที่- 4.435 ล้าน ตาราง กม. 
GDP รวม  1,865 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
การค้ารวม 2,117 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
การลงทุนจากต่างประเทศ 63,650 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ที่มา ส านักเลขาธิการอาเซียน  
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ความส าคัญของอาเซียนต่อไทย 

 เป็นพันธมิตรทางการเมืองของไทยในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศ 

 เป็นคู่ค้าอันดับหน่ึงของไทยตัง้แต่ปี 2545 คดิเป็น    
ร้อยละ 20 – 24 ของมูลค่าการค้าทัง้หมดของไทย     
และในปี 2554 มูลค่าการค้ากับอาเซียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
8 เม่ือเทยีบกับปี 2553 

 ไทยได้เปรียบดุลการค้ามากกว่า 1 หม่ืนล้านดอลลาร์
สหรัฐต่อปี 4 
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การส่งออกของไทยไปอาเซียน และ การน าเข้าของไทยจากอาเซียน 



  สินค้าส่งออกของไทยไปอาเซียน ได้แก่  
น ำ้มนัส ำเร็จรูป รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 
คอมพิวเตอร์ เหลก็/เหลก็กล้ำ และแผงวงจรไฟฟ้ำ 
  
   สินค้าน าเข้าของไทยจากอาเซียน ได้แก่  
 ก๊ำซธรรมชำติ คอมพิวเตอร์ เคมีภณัฑ์ น ำ้มนัดิบ   
 และเคร่ืองจกัรไฟฟ้ำ  
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• สมาชิกอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทย 669.43 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และไทยไปลงทุนในอาเซียน 1,962.01 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ข้อมูลปี 2552) 

• ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวอาเซียน 4.5 ล้านคน คิดเป็น 
     ร้อยละ 28.45 ของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิัง้หมด 
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 
 ในปี 2540 ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

และออกแถลงการณ์ ASEAN Vision 2020 ที่ต้องการให้อาเซียนร่วมมือกันเป็นหน่ึงเดียว   
เป็นหุ้นส่วนที่มีพลวัต มีความสัมพนัธ์กับนอก และเป็นสังคมที่เอือ้อาทรระหว่างกัน  ต่อมา    
มีแผนปฏบิตักิารฮานอย (2542-2547) เป็นแผนด าเนินงาน 

 ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรองเอกสารส าคัญคือ Bali Concord II  เม่ือปี 2546 
ก าหนดเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความร่วมมือ 3 ด้านที่สัมพนัธ์กันภายใน     
ปี 2563 และมีแผนปฏบิตักิารเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme 2547-2553) เป็น 
แผนด าเนินงาน ฉบบัที่ 2 ต่อจากแผนปฏบิตักิารฮานอย 

 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ที่ 12 ที่เซบ ูฟิลิปปินส์ เม่ือปี 2550 เร่งรัดเป้าหมายการจัดตัง้
ประชาคมให้เร็วขึน้จากปี 2563 เป็นปี 2558 เน่ืองจากเหน็ความคืบหน้าด้านเศรษฐกจิ รวมทัง้
มีการจัดท าแผนด าเนินงาน (road map) เพื่อบรรลุการเป็นประชาคมในแต่ละด้าน 
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1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคง  
       (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
   
2.    ประชาคมเศรษฐกจิ  
       (ASEAN Economic Community: AEC) 
 
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม  
       (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก  
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Roadmap for  
an ASEAN Community 2009-2015 

 
 
 

APSC 
Blueprint 

 
 
 

 
 
 

AEC 
Blueprint 

 
 
 

 
 
 

ASCC 
Blueprint 
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กฎบัตรอาเซียน 

   ลงนามเมื่อ 20 พ.ย. 2550 เพื่อเป็นธรรมนูญของอาเซียน               
และมีผลบังคับใช้ตัง้แต่ 15 ธ.ค. 2551 สาระส าคัญคือ 
• วัตถุประสงค์ของอาเซียน  

• หลักการของอาเซียน ได้แก่ TAC หลักประชาธิปไตย การเคารพในเสรีภาพ      
ขัน้พืน้ฐาน การยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม ASEAN Centrality ในความสัมพนัธ์กับภายนอก การปรึกษาหารือกัน
ในเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ร่วมของอาเซียน 

• การปรับโครงสร้างอาเซียน 

• ขัน้ตอนการด าเนินงาน อาท ิประธานอาเซียน ภาษาในการท างานของอาเซียน    
ธงอาเซียน เพลงประจ าอาเซียน วันอาเซียน 

• การตดิต่อสัมพันธ์กับภายนอก หลักการและการเป็นประเทศอาเซียน                
ผู้ประสานงานกับประเทศคู่เจรจา  
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การประชุมสุดยอดอาเซียน 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

คณะมนตรีประชาคม 
การเมืองและความม่ันคง 

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

คณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน 
เฉพาะสาขา                                

เช่น การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน    
ด้านการคลัง  

โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน 

องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน 
เฉพาะสาขา 

เช่น การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม  

องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน 
เฉพาะสาขา 

เช่น การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
ด้านสวัสดกิารสังคมและการพัฒนา 
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วัตถุประสงค์ 
  ส่งเสริมสันตภิาพ เสถียรภาพ และความม่ันคง 

   ในภมูภิาค 

 ให้สมาชิกยอมรับและเคารพในกตกิา/หลักการร่วมกัน 

 ให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันตสุิข 

 ให้สมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันตวิธีิ 
 

 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
(ASEAN Political-Security Community: APSC) 
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แผนงานการจัดตัง้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ต่อ) 

แผนงานการจัดตัง้ประชาคมการเมืองและความม่ันคงมีเป้าหมายหลัก 
 มีกฎกตกิาเป็นพืน้ฐานภายใต้ค่านิยมร่วมกัน หลักการประชาธิปไตย     
   ธรรมาภบิาล ความโปร่งใส และการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออก-    
    เฉียงใต้ 
 การสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจระหว่างกันผ่านกลไกของอาเซียน 
 มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรับมือกับภยัคุกคามในรูปแบบใหม่  
   (ยาเสพตดิ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ การฟอกเงนิ     
   การก่อการร้าย โจรสลัด การจัดการภยัพบิัต ิการป้องกันโรคระบาด) 
 มีท่าทร่ีวมกันในความสัมพันธ์และร่วมมือกับประเทศภายนอก 
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1. เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

เคลื่อนย้ายสนิค้าเสรี 

เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี  

เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี ในภาคการผลิต 

เกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ 

และบริการที่เกี่ยวข้อง 

 เคล่ือนย้ายวิชาชีพอย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายเงนิทุนอย่างเสรีมากขึ้น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

2. มีความสามารถในการแข่งขนั 

e-ASEAN 

นโยบายภาษ ี

สทิธทิรัพย์สนิทางปัญญา 

นโยบายการแข่งขัน 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. มีการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 

4. สามารถบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

จัดท า FTA กบัประเทศนอกภมูิภาค 

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกจิ 

สร้างเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย 

     2015     
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การเคล่ือนย้ายจะด าเนินไปบนพ้ืนฐานข้อบังคับ 

และกฏหมายของประเทศสมาชิก 

การส่งเสริมธรุกจิ SMEs 15 



  ิค    

 ิ ่   ่ะ  ดิ ึ ้ใ  AEC     2558 …….. 

ภ ษ          ็ ศ ู /์  ุ   ค       
 ะหว          ด  ว   ัหมด   

ตล ด 10   ะ  ศ วม  ็ ห ึ ่ 

ธ ุ  ิบ  ิ   ถ ืหุ   ใ ธ ุ  ิบ  ิ  ใ         ด            

ล   ุ ล   ุใ         ด            

แ      วิชาชีพ/แรงงานฝีมือเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรีในอาเซียน 
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การเคล่ือนย้ายวิชาชีพ/แรงงานฝีมืออย่างเสรี 

1. การจัดตัง้กรอบนิยามทกัษะวิชาชีพ/ฝีมือแรงงาน   
   ระดับประเทศ 

2. การจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) 
- บูรณาการมาตรฐานและระบบการให้การรับรองวิชาชีพ/
ฝีมือแรงงานอาเซียนเข้าด้วยกัน 
- ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุมาตรฐานวิชาชีพ/
ฝีมือและแนวปฏิบัตทิี่สอดประสานกัน 
- บรรลุการเป็นตลาดวิชาชีพ/แรงงานอาเซียนที่มีฝีมือและ
คุณภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 
2015 
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การจัดท าร่างข้อตกลง MRA  
(Mutual recognition Arrangement) 

 ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายวิชาชีพ/แรงงานภายใต้กรอบความตกลง
ด้านการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement 
on Service - AFAS)  

 เป็นพันธกรณีให้อาเซียนยอมรับร่วมกันในเร่ือง 
• คุณสมบัตวิชิาชีพ/แรงงานฝีมือ 

• ประวัตกิารศึกษา 

• ประสบการณ์การท างาน 

 ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการขอใบอนุญาต 
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การจัดท าร่างข้อตกลง MRA (ต่อ) 

 ข้อตกลง MRA ได้มีการลงนามจัดท ามาแล้วทัง้หมด 8 ฉบับ ได้แก่ 
 
• วิชาชีพวิศวกรรม   (ลงนามในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2005) 
• วิชาชีพพยาบาล   (ลงนามในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2003) 
• วิชาชีพสถาปัตยกรรม  (ลงนามในเดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 2007) 
• วิชาชีพส ารวจ   (ลงนามในเดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 2007) 
• บริการท่องเที่ยว   (ลงนามในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009) 
• วิชาชีพแพทย์   (ลงนามในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2009) 
• วิชาชีพทนัตแพทย์   (ลงนามในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2009) 
• วิชาชีพการบัญชี   (ลงนามในเดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2009) 
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 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งหวังเป็นประชาคมที่ให้ความส าคัญกับประชาชน เป็นสังคมที่เอือ้อาทร

และแบ่งปัน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาต ิ 
ที่ดี  มีสวัสดกิารรักษาโรคภยั และประชาชนมีความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมเดียวกัน 

แผนการจัดตัง้ประชาคมฯ ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน ได้แก่ 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
 ความยุตธิรรมและสทิธิ 
 ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  
 การลดช่องว่างทางการพฒันา 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
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 การจัดท าแผนการศึกษาอาเซียน 5 ปี (ค.ศ. 2010-2015) หลักสูตร
อาเซียนศึกษา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการโอนหน่วยกิต 
ระหว่างมหาวิทยาลัยภายใต้ ASEAN University Network (AUN)  

 การจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค.ศ. 
2011-2015) 

 การจัดตัง้ศูนย์ ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center 
 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และจัดตัง้สมาคมอาเซียน-ประเทศ

ไทย 
 การจัดตัง้คณะกรรมาธิการว่าด้วยการปกป้องและส่งเสริมสิทธิ

ของสตรีและเดก็ (ACWC) 
 

การเตรียมความพร้อมในการสร้างประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  
(ASEAN Connectivity) 

 เป็นความริเร่ิมของไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2552  
 

 แผนแม่บทฯ ระบุการเชื่อมโยง 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน 

 

 ในการประชุมสุดยอด ครัง้ที่ 18 ผู้น าอาเซียนได้สนับสนุนข้อเสนอ
ของไทยที่จะให้มีการเช่ือมโยงที่ขยายไปถงึภมูิภาคอ่ืนด้วย 
(Connectivity Plus) 
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1. ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

2. ด้านกฎระเบยีบ 

3. ด้านประชาชน 

• คมนาคม 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 
• พลังงาน 

• การเปิดเสรีการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า
การบริการและการลงทุน 

• ความตกลง/ข้อตกลง
ยอมรับร่วมกัน 

• ความตกลงการขนส่งใน
ภมูิภาค 

• พธีิการในการข้าม
พรมแดน 

• โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพ 
 

• การศึกษาและวัฒนธรรม 
• การท่องเที่ยว  

  เพิ่มพูนการรวมตัวและความ 
  ร่วมมือของอาเซียน 

 เพิ่มความสามารถการแข่งขันของอาเซียน 
จากเครือข่ายการผลิตในภมูิภาคที่เข้มแขง็ 

  วถิีชีวติของประชาชนดีขึน้ 
 ปรับปรุงกฎระเบียบและ 

ธรรมาภบิาลของอาเซียน 
  เช่ือมต่อศูนย์กลางเศรษฐกิจ  
    และลดช่องว่างการพัฒนา 
  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    และสังคมของท้องถิ่น  
  เพิ่มพูนความพยายามในการ 
    จัดการ/ส่งเสริมการ 
    พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 สามารถจัดการกับผลกระทบ   
   ทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยง 

แผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
 Master Plan on ASEAN Connectivity 
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ไทย 

พมา่ 

กมัพูชา 

ลาว 

มาเลเซีย 

จีน 

1 

3 

คุนหมงิ 

ทวาย 

นราธิวาส 

ตราด 

วงัเตา 

ดานงั 

ย่างกุง้ 
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แลว้เสร็จ 

ก าลงัท า 

อนาคต 

2 

22 

21 

4 

5 
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6 

ไทย – ลาว (11 โครงการ) 

1.  โครงการถนนสายหว้ยทราย – หลวงน ้าทา – บอ่เต็น 

2.  โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่4 (เชียงของ) 

3.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย หว้ยโกน๋ – ปากแบง่    

4.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย 13 เหนือ – สงัคโลก ในหลวงพระบาง 

5.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย ภูดู ่- ปากลาย 

6.  กครงการกอ่สรา้งถนนสาย 11 สปป.ลาว 

7.  โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเหือง อ.ทา่ลี ่จ.เลย 

8.  โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่1 (หนองคาย) 

9.  โครงการกอ่สรา้งถนนเชือ่มทา่เทียบเรือ(บ.เวนิใต)้ – ทางหลวง 

      หมายเลข 13 ของลาว 

10. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่3 (นครพนม) 

11. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโขงแหง่ที ่2 (มุกดาหาร)    

ไทย – กมัพูชา (3 โครงการ) 

12.โครงการกอ่สรา้งถนนสาย 67 ชอ่งสะง า – อลัลองเวง – เสียมราฐ 

13.โครงการกอ่สรา้งถนนสาย 68 ชอ่งจอม - กรอลนัท์ 

14. โครงการกอ่สรา้งถนนสาย 48 เกาะกง – สะแรอมัเบลิ 

ไทย – มาเลเซีย (5 โครงการ) 

15. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโกลกที ่อ.ตากใบ 

16. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโกลก (แหง่ที ่2) ที ่อ.สุไหงโกลก 

17. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าโกลกที ่บ.บูเกะ๊ตา อ.แวง้ 

18. โครงการถนนสายนาทว-ีบา้นประกอบ/ดุเรียนบุหรง-อลอสตาร์ 

19. โครงการถนนสายสตูล-วงัประจนั/วงัเกลียน-เปอร์ลสิ  

ตอน ควนสตอ-วงัประจนั 

ไทย – พมา่ (7 โครงการ) 

20.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย บ.พุน ้ารอ้น – ชายแดนไทย/พมา่ 

21.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย กาญจนบุรี - ทวาย 

22. โครงการกอ่สรา้งสะพานมติรภาพไทย-พมา่ อ.แมส่อด 

23. โครงการกอ่สรา้งสะพานมติรภาพไทย-พมา่ อ.แมส่อด แหง่ที ่2 

24.  โครงการกอ่สรา้งถนนสาย เมียวดี – เชงิเขาตะนาวศรี 

25. โครงการกอ่สรา้งถนน สายเชงิเขาตะนาวศรี – กอกะเร็ก 

26. โครงการกอ่สรา้งถนนสาย กอกะเร็ก-ทา่ตอน 

27. โครงการกอ่สรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าสายแหง่ที ่2 (อ.แมส่าย) 

การพฒันาถนนกบัเพือ่นบ้าน 
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1 2 

3 
4 

5 
6 

7 
ด าเนินการ ดังนี ้ 
ก่อสร้างเส้นทางช่วงที่ขาดหาย  

• ปอยเปต-ศรีโสภณ         48กม. -- กัมพูชา  
• อรัญประเทศ-คลองลึก     6 กม. -- ไทย  
• พนมเปญ-ล็อกนิน       254 กม. -- กัมพูชา  
• ด่านเจดีย์สามองค์-น า้ตก   153 กม. – ไทย 
• ธันบูซายัต- ด่านเจดีย์สามองค์  110 กม. – พม่า 
• เวียงจันทน์-ท่าแขก-มูเกีย        466 กม. – สปป.ลาว 
• ล็อกนิน-โฮจมิินห์                   129 กม. – เวียดนาม 
• มูเกีย –ทันอับ –วุงอัง             119 กม. -- เวียดนาม 

การด าเนินโครงการเส้นทางรถไฟสิงค์โปร์-คุนหมิงให้แล้วเสร็จ  
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Thailand เส้นทางหลวงอาเซียน/เอเชีย ในประเทศไทย 
 AH1: อรัญประเทศ-หนิกอง-บางปะอนิ 

(กรุงเทพฯ)-แม่สอด: 701 Km 

 AH2: สะเดา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ-เชียงราย-ท่า
ขีเ้หล็ก:  1549 Km 

 AH3: เชียงของ-เชียงราย: 117 Km 

 AH12: หนองคาย-อุดรธานี-นครราชสีมา-หนิ
กอง: 511 Km 

 AH13: นครสวรรค์-พษิณุโลก-ห้วยโก๋น: 557 Km 

 AH15: นครปฐม-อุดรธานี : 243 Km 

 AH16: ตาก-ขอนแก่น-มุกดาหาร: 708 Km 

 AH18: หาดใหญ่-สุไหงโกลก: 268 Km 

 AH19: กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง-กบนิทร์บุรี-
นครราชสีมา:    458 Km 

 รวม: 5112 km. ส าหรับทางหลวงเอเชีย 
 +++ AH 112, AH 121, and AH 123 รวมทั้งหมด
เป็นทางหลวงอาเซียน 6,348 km.  

 AH 112: คลองลอย-บางสะพาน: 29 Km 

 AH 121: มุกดาหาร-ยโสธร-บุรีรัมย์-สระแก้ว: 459 
Km 

 AH 123: บ.พุน ้าร้อน-กรุงเทพฯ-ตราด-บ.หาดเล็ก: 
748 Km 

AH 121 AH 121 

AH 123 

AH 123 

AH 112 
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ทางหลวงอาเซียน :  
พืน้ฐานการเช่ือมโยง   

Logistics 

      ื ว   

      ื
แ   ฉ    

      ื  ิ ุว ิ  ์

      ืว    ต  

      ืด     

      ื ช   
แ   

      ิ
 วุ  ณภ   ิ

ICD 

  ด  ะ    
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โครงข่ายเส้นทางรถไฟของประเทศไทย 
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 การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านประชาชน 

1. ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในอาเซียนให้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ 
 

• สนับสนุนการสร้างหลักสูตร เนือ้หา ส่ือการสอนเก่ียวกับอาเซียน  
 
   ภายในปี 2012 และสนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศอาเซียน 
 
   เป็นภาษาที่สาม 
 
• ส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกับอาเซียนตามแผนการส่ือสาร และ 
 
   ความเข้าใจอันดีในวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ร่วมกันของอาเซียน 
  
• สนับสนุนการระดมทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนร่วมกัน  
 
   ภายในปี 2013 
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2. ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายของประชาชนภายในอาเซียนให้เพิ่มขึน้  

• ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดข้อจ ากัดการตรวจลงตรา (วีซ่า) และจัดตัง้             
ช่องผ่านที่สนามบนิส าหรับผู้ถือสัญชาตขิองประเทศสมาชกิอาเซียน  

• พัฒนาบริการทางการท่องเที่ยวร่วมกัน  

• พัฒนามาตรฐานทักษะฝีมือ ฝึกอบรมวชิาชีพและเทคโนโลยี โดย
แลกเปล่ียนแนวปฏบิัตทิี่เป็นเลิศระหว่างกัน 

• ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายวชิาชีพ/แรงงานมีฝีมือในประเทศสมาชกิอาเซียนให้
มากขึน้ 

• สร้างความเข้มแขง็ให้เครือข่ายบริการทางสังคมและองค์กรผู้ปฏบัิตงิาน                 
ด้านสวัสดกิารสังคม 
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ประชำคมกำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน        ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน           ประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซียน 

การสร้างประชาคมอาเซียน 

เพิ่มพูนการรวมกลุ่มและ 
ความสามารถในการ 
แข่งขันของอาเซียน 
ลดช่องว่างการพฒันา 

ความเชือ่มโยงดา้นประชาชน 
การทอ่งเทีย่ว 
การศกึษา 
วฒันธรรม 

การระดมทรพัยากร 
ทรพัยากรของอาเซยีน ธนาคารเพือ่การพฒันาพหุภาค ี

ประเทศคูเ่จรจา ภาคเอกชน 

 

เพิ่มพูนการรวมกลุ่มและ 
ความสามารถในการ 
แข่งขันของอาเซียน 

 

เพิ่มพูนกฎระเบียบ 
และธรรมมาภบิาล 

ในอาเซียน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างความเช่ือมโยงระหว่างกนัของอาเซียนกบัประชาคมอาเซียน 

ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ 
โครงสรา้งพืน้ฐานแบบออ่น 

การเปิดเสรทีางการคา้ : ความตกลงการคา้สนิคา้ในอาเซยีนมาตรฐาน  
การบรกิารศุลกากร ณ จดุเดยีว การรวมศุลกากร  

การเปิดเสรกีารลงทุน : ความตกลงดา้นการลงทุนอาเซยีน  
การเปิดเสรบีรกิาร ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มความตกลงการขนส่งในภูมภิาค 

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

ความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงสรา้งพืน้ฐานแบบแขง็ 

การขนส่ง : อากาศ ถนน รถไฟ ทะเล ท่าเรอื การบรกิารขนส่ง 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : เครอืขา่ยใยแกว้น าแสง 

พลงังาน : การเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอาเซยีน  
การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซยีนเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
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ผลกระทบจากการเป็น 
ประชาคมอาเซียน 
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ประชาคมอาเซียน:   

สิ่งแวดล้อม 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และภยัพบิัต ิ

ผลกระทบทางลบ 
ของการเช่ือมโยงในภมูภิาค  

 

 
โครงสร้างความสัมพนัธ์ 

ในภมูภิาค 
การแข่งขันของมหาอ านาจ 

สหรัฐ รัสเซีย จีน 
อนิเดีย ญ่ีปุ่น  

 
  

ความตระหนักรู้และ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

วิกฤตเศรษฐกจิ 
และการเงนิโลก 

ประเดน็ท้าทายของอาเซียน 

ความแตกต่าง 
ทางประวัตศิาสตร์ เชือ้ชาติ 

ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม  
 

การค านึงถงึผลประโยชน์ 
แห่งชาตมิากกว่า 

ผลประโยชน์ภมูภิาค 
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การเตรียมความพร้อมของไทย 
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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การเตรียมความพร้อมของไทย 

การก าหนดยุทธศาสตร์ของไทย 
• ระดับชาต ิ
    - สร้างความตระหนักรู้อาเซียน มีทศันคตทิี่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
     - มองภาพรวมเดียวกัน และบูรณาการแผนงานของหน่วยงาน 
       ต่างๆ ที่อยู่ในกรอบความร่วมมืออาเซียน 
     - ปรับปรุงวิธีการท างานเป็นทมี เพิ่มสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
       ของเจ้าหน้าที่ 
  - เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบทางลบของการเข้าเป็น   
       ประชาคมอาเซียน อาท ิอาชญากรรมข้ามชาต ิการค้ามนุษย์      
       ยาเสพตดิ รวมทัง้การแข่งขันทางธุรกจิระหว่างสมาชิกอาเซียน 
       ด้วยกันเอง 
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การเตรียมความพร้อมของไทย (ต่อ) 

การก าหนดยุทธศาสตร์ของไทย 

*  ระดับภมูภิาค  
       - ใช้ประโยชน์จากที่ตัง้ทางภมิูศาสตร์ ส่งเสริมการเช่ือมโยงใน 
ภมิูภาคอาเซียน 
      - ส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรอง 
และขีดความสามารถในการแข่งขันของภมิูภาคในความสัมพันธ์       
กับประเทศ/กลุ่มประเทศนอกภมิูภาคทัง้การเมืองและเศรษฐกิจ 
         - ส่งเสริมความร่วมมือในประเดน็ระดับโลก อาท ิการจัดการ 
ภยัพบัิต ิการเปล่ียนแปลงทางภมิูอากาศ การป้องกันโรคระบาด 
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นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่แถลงต่อรัฐสภา ในเดือนสิงหาคม 2554 

 
 “น าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

อย่างสมบรูณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง  
       ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม และการเมือง    

และความม่ันคง”  
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การเตรียมความพร้อมของไทย 

 มต ิครม. เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2553 ให้ความเหน็ชอบจัดตัง้
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาต ิโดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และมีหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 

 กรมอาเซียน ในฐานะส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาต ิ   
ท าหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อขับเคล่ือนความร่วมมือของอาเซียนทัง้ 3 เสาหลัก  
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การเตรียมความพร้อมของไทย 

 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง : กระทรวงการต่างประเทศ 
    เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก  
 ประชาคมเศรษฐกิจ : กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานประสานงาน

หลัก 
 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม : กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก 
 คณะอนุกรรมการตดิตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงของ

อาเซียน (รองปลัดฯ กต. เป็นประธาน) 
 คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพนัธ์  (อธิบดีกรม

ประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน)  
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การเตรียมความพร้อมของข้าราชการไทย 

 การปรับโครงสร้างหน่วยราชการ : การจัดตัง้ ASEAN Unit 
(อาท ิส านักอาเซียน กรมเจรจาฯ พณ และกองอาเซียน กห)  

 จัดท าแผนงานด าเนินการของหน่วยงานเพื่อปฏบิัตติาม 
Blueprint ของแต่ละประชาคมที่หน่วยงานของตนเกี่ยวข้อง 

 ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานดังกล่าว 
 การพฒันาความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียนและ
ผลประโยชน์ของไทยในกรอบความร่วมมืออาเซียน 
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การเตรียมความพร้อมของข้าราชการไทย 

 การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ อาท ิความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน เทคโนโลยี รวมทัง้ความรู้เก่ียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
ร่วมมืออาเซียน ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ 

 พัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานให้ทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 ต้องท างานกันเป็นทมีมากขึน้ สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยราชการ
ที่ต้องประสานงานกัน 

 ต้องมีความรู้ความสามารถในการประชุม เจรจา ต่อรอง 
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Q & A 

One Vision 

One Identity 

One Community 

www.mfa.go.th/asean 

asean01@mfa.go.th 
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ขอบคุณ 

One Vision 

One Identity 

One Community 
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